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‘ଆହ ାନ’େର ପ�ୂ�ତଃ େମୗDକ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ_ କପି�ଇଟର ବ'ବaାେର 

ଚୟନ କ�ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କe�ବ' / ଦାୟିତ  

ର�ବ ନାହ_, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା ijା �େ&�ଶ Bଆଯାଇନାହ_ | େଲଖାେର 

Bଆଯାଇkବା !lର େଲଖକ-ର ସ�ୂ�� �ଜସ, ତାହା ଉପେର ସ�ାଦକ ijା 

ପ�କାଶକ- ସହମ� ର�ବ େବାm େକୗଣସି mnତ �ୟମ ନାହ_ | ଯBଓ ସ�ାଦକ ସବୁ 

େଲଖାକୁ ଭଲpବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହ_ ପ�କାଶିତ କ�ଥାs | ତଥାପି େଲଖାର 

ଶତପ��ଶତ ସତ'ତାର ଦା@ େକବଳ େଲଖକ-ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିkବା 

!ବାଦର ଉeରଦାୟିତ  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏkେର ସ�ାଦକ ijା 

ପ��କାର େକୗଣସି ଉeରଦାୟିତ  ନାହ_ |   

 

 ଏ� ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ�ାଦକ- mnତ अନୁମ� !ନା अନ' 

େକୗଣସି ମାuମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମାuମ / ସjାଦପତ�   ଇତ'ାB)େର ପ�କାଶିତ କ�ବା 

ଏକ अପ�ଧ  | ଦୟାକ� ଏ� !ଷୟ ପ�� !େଶଷ uାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ 

lହ_େଲ �ଜ େଲଖାର ପ�lର େହତୁ େସମାନ- େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇkବା ପୃ;ାମାନ- 

ପ��ଛ! ଗଣମାuମେର / ଇ{ରେନଟେର େଦଇ ପା�େବ  | 
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 ମଇ ମାସ ପ�ଥମ ସ}ାହ ସ�ଗ~ଣି �ଜ'େର अନୁ'ନ ଦଶଟି >ଲ� ାେର Bନେବଳର 

ତାପମାତ� ା lDଶି ଡିଗ�ୀ ଟପିଗ~ଣି େବାm ଖବର କାଗଜରୁ 

ଜାଣିପା�m अଂଶୁଘାତର ସମୟ ଓଡ଼ିଶାେର ପ��ବଷ� अେନକ େ~କ 

େରୗଦ�ତାପ େହତୁ ପ�ାଣ ହ�ଇଥାs, ଏବଂ ଚDତ ବଷ� ମu ଏହାର 

ପୁନ�ବୃeି େହବନାହ_, େବାm େକ� କ�ପା�ବ ନାହ_ େତଣୁ ସମ� 

ଓଡ଼ିଶାବାସୀ- ମ�ଳ କାମନା କ� ଉପaାପନ କରୁ� ଚDତ ମାସର 

ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା 

 ଉପକୂଳବe�ୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ अବଶ' ବe�ମାନ ! Bନେବଳର 

ତାପମାତ� ାେର !େଶଷ ପ�ବe�ନ ପ�ଲ�ିତ େହାଇନାହ_ ବ�ହE ପୁର ସହରେର !ଗତ ଦୁଇ ସ}ାହ 

ପ��Bନ अପ�ହ�େର େମଘ �ା� ଆକାଶ େଘାେଡ଼ଇ େହାଇ ର�ବା ଫଳେର ତାପମାତ� ା !େଶଷ 

ବଢୁନାହ_ େସ�ପ� ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାେର ସାମୁB�କ ପବନ େହତୁ େ~କମାନ-ୁ େରୗଦ� ତାପରୁ i� 

ମାତ� ାେର ତ� ା� ମିDଯାଉ� ଏ�ପ� ସମୟେର ଚDତବଷ� अନୁ;ିତ େହଉkବା ପୁରୀ ଶ�ୀ ମ�ିରର 

ଚତୁ��ାମeୂ�- ନବକେଳବର େ~କ- ମuେର ନୂତନ ଆଶା ଓ ଧାମ�କ େଚତନାର अଭୁ'ଦୟ 

କ�ଉ� କ�େଲ अତୁ'�ି େହବନାହ_ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାେର େଦବତାମାନ- ପାଇଁ ଉ&ି� ଦାରୁ 

ସ�ାନ େହବା ସହ େସ ସବୁକୁ କାଟି ଧ�ଶାୟୀ କ�ଯାଇ ଚଉପଟ କ�ଯାଇ� ଦାରୁ ଦଶ�ନ ପାଇଁ 

ଭ�- ପ�ାବଲ' େହତୁ େସ� ସବୁ अ2ଳେର େ~କମାନ- ସମୁଦ�  ସମାନ ଗହD େଦnବାକୁ 

ମିଳୁ�  

 ଚDତବଷ�ର ନବକେଳବର अନ' ସମ� ବଷ�ର ତୁଳନାେର अେନକ ଦୃ�ିରୁ �ନ� 

ସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟସ�ାଦ�ୟ            
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ପ��Bନର ଖବର େ~କମାେନ ଟି�ର ପରଦାେର େଦnପାରୁଛs, ଏବଂ େଫସବୁକ ଓ 

ହ ାଟସ୍ ଆପେର ନବକେଳବର !ଷୟେର अେନକ ଉପାେଦୟ ତଥ' ପ�ସାରଣ େହବା �ା� 

େଯଉଁମାେନ ଏ� ସବୁ ଘଟଣାେର ରୁ� େନଉନkେଲ େସମାେନ ମu ରୁ� େନଉଛs କ�ବାକୁ 

ଗେଲ ଏକ ପ�କାରର ସଚୂନା ପ�େଦ'ାଗି� �ାନ େକୗଶଳକୁ େନଇ ଧାମ�କ pବନାକୁ ଜାଗ�ତ 

କ�ଯାଉ� ଏ� ପ�େପ��ୀେର ସୁଦୂର ନୂଆBଲ� ୀେର kବା ଓଡ଼ିଆପୁअ ସଂଗଠନ ଏବଂ अ���� ୀୟ 

ଜଗନ� ାଥ ସେଚତନା ସଂଘ ତରଫରୁ ମିDତ pବେର ଏକ ନବକେଳବର ଯାତ� ାର ଆେୟାଜନ 

କ�ଯାଉ� ଏହା ଆସ�ା ୧୨ ତା�ଖେର ନୂଆ Bଲ� ୀଠାେର ଆର� େହବ ଏବଂ ପୁରୀ 

ଶ�ୀମ�ିରେର ନବକେଳବର ପବୂ�ରୁ ଏହା େଦଶବ'ାପୀ ଯାତ� ା କ� ପୁରୀଠାେର ପହ2ିବ ଆହ ାନ 

ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର ତରଫରୁ ନବକେଳବର ଯାତ� ାପାଇଁ ସମ� ପ�କାର ସହାୟତା କ�ବାର ପ��ଶୃ� 

େଦବାସ�ତ ଏ� କାଯ�'କ�ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରୁଛୁ 

 !ଗତ ମାସେର pରତେର अେନକ ଘଟଣା ଘଟି�, େସkମuରୁ ଉେଲ� ଖ�ୟ େହଉ� 

Bଲ� ୀେର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ�ର ଆହ ାନେର େହଉkବା କୃଷକ�mେର ସବ�ସ��ଖେର ଜେଣ କୃଷକ 

ଗଛରୁ ଝୁm ପଡ଼ି ଆତE ହତ'ା କ�ବା ଘଟଣା, ଏବଂ େନପାଳ ସେମତ ସମଗ� ଉeରpରତେର 

ଭୂମିକ�ର !�ଷିକା କୃଷକ ମାନ- अବaାେର େକୗଣସି ପ�କାର ଉନ�� େହାଇନାହ_ େବାm 

!�ନ�  �ଜେନୖ�କ ଦଳ ଶାସକ !େଜପି ଉପେର ଆେ�ପ ଲଗାଉkବା େବେଳ େଦଶବ'ାପୀ 

अେନକ aାନେର କୃଷକମାେନ ଦା�ଦ� 'ର ତାଡ଼ନା ସ�ନପା� ଆତE ହତ'ା କରୁkବା ଘଟଣାମାନ 

ଆମ େଦଶେର kବା ଶାସ�ୟ ବ'ବaାର अପାରଗତାକୁ ଦଶ�ାଉ� ଏ� !ଷୟ ସjDତ ଏକ 

ପ�ବ� ଏ� ପ��କାେର Bଆଯାଇ� େସ�ପ� !ଗତ ମାସେର େନପାଳେର ଆସିkବା ଭୟ-ର 

ଭୂମିକ� ଫଳେର ସମଗ� େନପାଳେର ଏହାର ଭୟ-ର ପ�pବ େଦnବାକୁ ମିD� ଏହା ଫଳେର 

ସମଗ� କାଠମା�ୁ ସହର ଧଂସ�ୁପେର ପ�ଣତ େହାଇ� ମୁଖ'ତଃ ପଯ�'ଟନ ଉପେର �ଭ�ରଶୀଳ 

ଏ� ���ର अେନକ ପଯ�'ଟନaଳୀ ବe�ମାନ ��ିହ�  େହାଇଯାଇ� ସାତହଜାରରୁ अ�କ 

ଜନ�ବନ ଏହା�ା� ନ� େହବା ସହ अକଥ�ୟ ଦୁ&�ଶା େଦଖାେଦଇ� ଏ�ପ� ସମୟେର 
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pରCୟ ସରକାର- �ା� ତ �ତ ପ�i�ୟା �ା� ସହାୟତା ପହ2ାଇବା ଏବଂ ଉ�ାର ଓ अନ'ାନ' 

କାଯ�'େର �େୟା>ତ େହାଇ ପେଡ଼ାଶୀ ��� କୁ ସହାୟତା େଯାଗାଇେଦଇ !ଶ pତୃତ ର ବାe�ାକୁ 

ସୁଦୃଢ଼ pବେର ସମ�-ୁ ଶୁଣାଇେଦଇ� େନପାଳର ଏ� ଦୁଦ�ନ ସମୟେର ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପ�ବାର ତରଫରୁ ସମେବଦନା �ାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମେ� ଭଲେର ଥାଆ� େବାm ପ�ାଥ�ନା 

କରୁଛୁ 

 ଆଗାମୀ ମାସର ସଂ�ରଣେର ଖ�Bନ, ଗ�ୀଷE , �ଦାଘ ଓ ଦାରୁଣ ପ�େବଶ ସjDତ 

େଲଖାମାନ ପ�କାଶପାଇବ, େତଣୁ ଇ ୁକ େଲnକା ଓ େଲଖକବ�ୁମାେନ �ଜ�ା� ର�ତ, ଗ¡, 

କ!ତା, ପ�ବ�, ବ'�, ଶିଶୁକଥା, ଘେ�ଇ, େ�େଷଇ, �ବନ, ସାa', ସମାଜ ଆB ସjDତ େଲଖା 

ଆମ �କଟକୁ ଶୀଘ� ପଠାଇବା ପାଇଁ अନୁେ�ଧ କ�ଯାଉ� 

 ଆଶା କରୁ� ଚDତ ମାସର ଆହ ାନ ଆପଣମାନ-ୁ ଆନ� ଆଣିେଦବ 

 ଧନ'ବାଦ 
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(ଜୁନ୍ ) ଦଶ ତା�ଖେର ପ�କାଶିତ େହବ, �ଜ େଲଖା 

ପ��କାେର ପ�କାଶିତ କ�ବା ଇ ୁକ େଲଖକେଲnକା 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 अ-ଲ୍ अ-ଲ୍  .... ଡାi ଡାi ଘର �ତରକୁ ପଶିଆସିk~ 
ପଡ଼ିଶା ମିଶ�ବାବୁ- ସାନ ଝିअ �-ି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥାDେର i� 
ପିଠା େଥାଇେଦଇ କ�~, େବାଉ େଦଇଛs, ଆ> ଘେର ପଜୂା k~ 
ତ ଖାଇBअ ମଁୁ ପେର ଆସି େପ�ଟ୍ େନଇଯି! େସ େସମି� 
lmଗ~ ମଁୁ େଚୟାର୍ ଉପରୁ ଉଠି ଯାଇ କବାଟଟା ବ� କ�େଦଇ 
ଆସିm େଟବୁଲ୍ ଉପେର kବା କାକ� ପିଠାର ବାସ�ା ଆଉ ସ�ାD 
ପାରୁନkm ଇ ା େହଉk~ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଥେର ଖାଇ େଦ! 
अେନକ Bନ େହବ ଏମି� ପିଠା ଖାଇନkm ପି~ େବେଳ େବାଉ େକେବ େକେବ ପିଠା କରୁk~, 
େମା ପାଇଁ କାକ� ��ୟ କରୁk~ େଟବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ େଦnm, େପ�ଟ୍ େର l�ଟା କାକ� ଆଉ 
ଦୁଇଟା ମ�ା ପିଠା अ� େଗାଟିଏ କାକ�କୁ ହାତେର ଧ� େଦnm, ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣି~ େବଳକୁ 
ତା ବାସ�ାେର େମା ପାଟିେର ଜୁଆର ଆସି~ i� ମେନ ପଡ଼ିଗ~, େମାେତ ତ ଡା�ର ମନା 
କ�ଛs ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ େହେଲ ଘେର ତ ଆଉ େକ� ନାହ_ ପିଠା ଟା େଫ�ଇ େଦବା ଟା 
ଠିକ୍ େହାଇଥା�ା i� କାେଳ େସମାେନ ଖ�ପ p!େବ େତଣୁ ପିଠାକୁ େଗାଟିଏ େପ�ଟେର ରn 
ଫି� ଜ୍ େର ରnେଦm ଫାେଳ କାକ� ଧ� ପୁଣି ଟି� ସାମନାେର ବସି ପଡ଼ିm ଟି� େସମି� 
lଳୁk~ େମାେତ େମା ପି~ Bନ ମେନ ପଡୁk~ Bନ ସେତ େକେତ ଶୀଘ� lmଯାଏ ଏଇ ଘରକୁ 
େଯଉଁBନ ପ�ଥେମ ଆସିkଲୁ, ମଁୁ ସବୁଠୁ େବଶୀ �ଗିkm େମା ପାଇଁ अଲଗା ରୁମ୍ ନk~ ବାପା 
ସବୁBନ ପେର ଶା�ସରେର କ�kେଲ, ‘ତୁ liରୀ କେଲ ୟା’ଠୁ ! ବଡ଼ ଘରେଟ କ�ବୁ େସଠି 
अଲଗା अଲଗା ରୁମ୍ ରnବୁ’ �ଗିଯାଇ କହୁkm, ‘ହଁ, ��ୟ କ�! ଏଇ Bଆସିm େପଢ଼ି ଭD 
ଘେର ମଁୁ ର�!�’ େସେତେବଳକୁ ମଁୁ +୨ ପଢୁkm େସଇ ବଷ� େମାର ଇ¤ି�ୟ�ଂ ଏ{� ାନ୍ ସେର 

ତଥାପି ସପ� ବାiअ� ତଥାପି ସପ� ବାiअ� ତଥାପି ସପ� ବାiअ� ତଥାପି ସପ� ବାiअ� !!!!!!!!    
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   ଭଲ ନjର ଆସିk~ ଆଉ ମଁୁ �ଉରେକ~ ଯାଇkm ଇ¤ି�ୟ�ଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ अ¡Bନ ହ_ ଏ� 
ଘେର ର�ବାକୁ ପାଇkm �ଉରେକ~େର ଇ¤ି�ୟ�ଂ ପଢୁkବା େବେଳ ହେ�ଲେର ରହୁkm 
ଆଉ ପାଠ ସ�ବା ପେର କ'ା�ସେର liରୀ ପାଇ ପେଳଇ ଯାଇkm ବା�ାେ~ର୍  
 pଗ'େଦ@ ପ�ସନ�  kେଲ, ବା�ାେ~ରେର ବେଷ� ର�ବାପେର !େଦଶ ଯିବାର ସୁେଯାଗ 
ମିD~ େବାଉ अେନକ କା�ିk~, କ�~ ତୁ ନ ଗେଲ ଚDବ� ? ଯB ଯିବୁ ବାହା ସାହା େହବା 
ପେର ଯା େହେଲ ମିଳୁkବା ସୁେଯାଗକୁ େକମି� ବା «ଡ଼ିେଦଇଥାs ପୁଣି ଦରମା ମିDବ 
ଦୁଇଗୁଣାରୁ अ�କ େମା ପାଇଁ ସେତ େଯମି� ଲେଟରୀ ~ଗିଯାଇk~ ବାପା ସବୁେବଳ ପ� 
�ରବ ର�ବାକୁ ହ_ େଶ�ୟ ମଣିkେଲ ଆେମ�କାେର liରୀ ମିDବ ଡ~ରେର ଦରମା ବଷ� 
ଦୁଇଟା ର� ଆସିେଲ ମଁୁ ଆମ ଘରଠୁ ବଡ଼ ଘରେଟ କ�! ଏଇ ଆଶାେର lmଗm !େଦଶ 
 େଦଖୁ େଦଖୁ ବେଷ� !�ଗ~ ବାପାେବାଉ େଦଉkବା �ଠି ଖେ� ଖେ� ମାେସ अେଧେର 
ପାଉkm େକେବ େଫ�ବୁ େବାm अେନକ ପlରୁkେଲ େମାେତ ଆଉ ଇ ା େହଉ ନk~ 
େଫ�ବା ପାଇଁ ଥେର ଆସିବା ଆଉ ଯିବାେର େମାର ଦୁଇ ମାସର ଦରମା lmଯିବ ତା’ପେର 
ପୁଣି ସମ�- ପାଇଁ i� i� ଉପହାର ନ ଆଣିେଲ ସବୁ ମୁହଁ େମାଡ଼ିେବ େବାm ଯଥା ସ�ବ 
େଫ�ବା େଯାଜନାକୁ ସୀମିତ ରnkm i� i� ଟ-ା ସ2ୟ କରୁkେଲ ! ଖ¬� ମu अନୁରୂପ 
େହଉk~ ଥେର अେଧ େଦହ ଖ�ପ େହାଇk~ େଯ, ସ2ିତ अଥ�ର େଗାେଟ ବଡ଼pଗ �iାେର 
ହ_ ସ�ଗ~ ଦୁଇ ବଷ� େହ~ଣି ଆେମ�କାେର ର� ଘର ବହୁତ ମେନ ପେଡ଼, ପାଖେର ଯାହା 
ସ2ୟ କ�km େସ�i ଯେଥ� ନk~ େଗାଟିଏ ଘର iଣିବାପାଇଁ େତଣୁ ଆଉ i� Bନ 
!େଦଶେର ର�ବା େଯାଜନା କ� େଫ�ବା କାଯ�'କ�ମକୁ ପୁଣିଥେର ଗେଡ଼ଇ େଦm ଏେଣ 
କ�ା�ରୁ ! େକୗଣସି ®� �େ&�ଶ ମିଳୁନk~  
 i� ମାସ ପେର ଖବର ଆସି~, ଗଁାେର େଜେଜବାପା- େଦହ ବହୁତ ଖ�ପ ପି~Bନୁ 
େମାେତ ବହୁତ େସ�ହ କ� ବଡ଼ କ�kେଲ i� ଖାm ତା-ୁ େଦଖା କ�ବାପାଇଁ ଲେ� ଟ-ା ଖ¬� 
କ�ବାକୁ ମନ େହଉନk~ େତେଣ େବାଉ ! >ଦ୍ ଧ� ବସିk~ େଯ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଉ� ବାହା 
େହଇପଡ଼ େବାଉକୁ େଫାନେର ଜେଣଇ େଦଇkm, େଯ େଜେଜବାପା-ୁ େଦnବା ପାଇଁ ଆସି!, 
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   ମାତ�  ଛୁଟି ମିଳୁ� ସବୁ ଦଶ Bନର ଯB ବାହାଘର କଥା ��ା କରୁଛୁ ତ େଦଖ୍ ଏଇ �ତେର ଯB 
ହବ ବାହାଘର କାମଟା ! ସା�େଦ! କାରଣ ପୁଣି ଥେର େମାେତ ଛୁଟି ଆଉ ବେଷ� ପଯ�'� ମିDବ 
ନାହ_ େବାଉ ଖୁସି େହାଇଯାଇk~ ବାପା କ�େଲ, ଦଶ Bନ ମuେର ବାହାଘର େକମି� େହବ ? 
କ�େଦm, ଜାତକ ତମ ପାଖେର अ�, େଦଖ ଯB େକୗଣସି ଭଲ ପ��ାବ ଆସୁ� େଦn ହଁ 
କ�Bअ େବାଉ କ�~, ଝିअ ନ େଦn େକମି� ବାହା େହବୁ ? ମଁୁ କ�m େବାଉ ଝିअ େଦnବା 
�ବ�� କ�ବା ଆB କାଯ�'କ�ମ ପାଇଁ େମା ପାଖେର ସମୟ ନାହ_ ଭଲ ଝିअ େବାm ଯB p!ବୁ 
ବାହାଘର ଠିକ୍ କ�େଦବୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ େଫାନେର କ�k~, ‘େଦଖ କୁନା, ତୁ ଫେରନ୍ େର 
ରହୁଛୁ େତା ବାହାଘର ! େସମି� ଥାଟ୍ େର େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେହେଲ େ~କ � «କର 
କ�େବ ତୁ ସିନା !େଦଶ ପେଳଇବୁ ଏଠି ବାପାେବାଉ ସବୁ ��ା ଶୁଣିେବ’ ମଁୁ କ�m, ‘ତୁମ 
ମାନ- ଯାହା ଇ ା କର’ ନା� ଖାm ଏ�i କ�~, ‘ବାପା- ପାଖେର ଏେତ ପଇସା ନାହ_, ତୁ 
ଯB ଟ-ା ଆଣିବୁ େତା ବାହାଘର ଭଲେର େହବ’ 
 ଦଶBନର ଛୁଟିପାଇଁ କ�km େହେଲ ଖାm ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ଖ¬� େହବାର k~ 
ତା ବ'Cତ ସମ�- ପାଇଁ i� i� ଉପହାର, ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟ-ା अ� ା ସେe  େମା 
ସ2ୟ ପୁଣି େମା ହାତରୁ ବାmଭD ଖସିଯାଉk~ अେନ'ାପାୟ ନk~ ��ା କରୁkm, ହଉ ଆଉ 
i� ବଷ� ଏଠି ର�ଯି!, ସବୁ ସମାନ େହାଇଯିବ pରତ ଆସି ପହ2ିବା ପେର ପେର ଗଁାକୁ ଯାଇ 
େଜେଜକୁ େଦnm ଆଉ ସାkେର େନଇ ଆସିkm େବାଉ ଝିअମାନ-ର ମୁଠାଏ େହବ େଫାେଟା 
େଟବୁଲ୍ ଉପେର େଥାଇେଦଇ କ�~, େଦଖ୍ େତାେତ iଏ ଭଲ ~ଗୁ� ନା� ଆଉ େଜେଜ 
ପାଖେର ବସିେଲ ଘ{ାଏ ~ଗି~, େଶଷେର ଝିअ ଠିକ୍ େହାଇଗ~ େସଇ ଦଶ Bନେର ବାହାଘର 
ଆଉ ସବୁ ଆନୁସ�ିକ କାଯ�'କ�ମ ସ�ଗ~ !ବା�ତା ପତ� ୀ-ୁ ଭଲ pବେର େଦnବା i ବସି 
କଥାବାe�ା ଟିେକ େହବା ଭD ସୁେଯାଗ ମିD~� େମାେତ ଏକା େଫ�ବାକୁ ପଡ଼ି~ ଦଶ ମାସ 
~ଗିଗ~ େମା ¯ୀ अ�ତାର �ସା ଆଉ ପାସେପାଟ୍� ପାଇଁ େସ ଏକା ଆସିପା�ବ� େବାm 
କ�େଦଇk~, େତଣୁ ପୁଣିଥେର ପୁଳାଏ ଟ-ା ଖ¬� କ� େମାେତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ି~, ଆଉ ¯ୀ-ୁ 
େନଇ େଫ�m 
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    ନୂଆ ନୂଆ !ବା�ତା अ�ତା େସ ! ନୂଆ ଦୁ�ଆେର ଘର ଚେଳଇବାର ସମ� କଳା 
ଭଲpବେର ଜାଣିନଥାଏ େ�େଷଇକ�ବା, ଘର ସଫା କ�ବା, ଏମି�େର ତା Bନ !ତୁk~ 
pରତକୁ େଫାନ କେଲ ମି�ଟକୁ ପ�ଶିଟ-ା େଦବାକୁ ପଡୁk~ େବାm ମଁୁ अକାେଳ ସକାେଳ ଘରକୁ 
େଫାନ କରୁkm, େହେଲ अ�ତା ଆସିବାପେର ପ�ାୟ ସ}ାହେର �� l�ଥର େଫାନ େହ~, ଥେର 
େଫାନ ଧ�େଲ େସ ଭୁmଯାଉk~ େଯ ଏଇଟା ଆେମ�କା ପଡ଼ିଶାଘେର ବସି କଥା େହବାଭD 
अଧା अଧାଘ{ା କଥା ହୁଏ ବହୁଦୂରେର �ଜ ବାପାମାଆ-ୁ «ଡ଼ି ଆସି�, େବାm i� କହୁନkm, 
େହେଲ େଫାନେର ହ_ େମା ଆୟର ଏକ pଗ ଖ¬� େହଉkବା କଥା Bେନ ତା-ୁ ଜେଣଇେଦm 
ଏହାପେର େସ i� କ�ନk~ େହେଲ Bେନ अପ�ହ�େର अଫିସରୁ େଫ� େସାଫା ଉପେର 
ବସି~ େବଳକୁ େଦnm अ�ତାର ମୁହଁ ଟା ହା�ିପ� ଫୁmଯାଇ� କଥା କଣ ପl�ବାପେର 
କ�~, ତେମ େମାେତ କାହ_i ବାହା େହାଇkଲ? ଏଇଠିକୁ ଆଣି lକ�ଣୀ କ�ବାପାଇଁ ମଁୁ ସବୁ 
କାମ କ�ପାରୁ� ଘେର lକ�ଣୀ ରଖ ନେହେଲ େମାେତ େନଇ ଘେର «ଡ଼ିBअ lକ�ଣୀ ? 
ଜାଣିଛ, ଆେମ�କାେର lକ�ଣୀ େକେତ ଦରମା �ଏ ? ମାସକୁ pରCୟ ମୁଦ� ାେର अ� କମେର 
��ଶି ହଜାର ଟ-ା େହେଲ େସ ନେ«ଡ଼ବ�ା अବaା p� ଗ�ୀର କଣ କ�! i� 
ବୁ�ିବାଟ Bଶୁନk~ 
 ବ�ୁମାନ-ୁ ପ�ମଶ� କ�ବାପେର େସମାେନ ମତ େଦେଲ େଯ, ବାହା େହବାପେର ତୁ 
pଉଜ-ୁ ଆଣି ସିନା ଆେମ�କାେର ରnେଦଲୁ, େହେଲ ତା-ୁ ଆେମ�କା ବୁ~ଇ େଦେଖଇଲୁ�, 
େସଇkପାଇଁ େବାଧହୁଏ େସ �ଗିkେବ କଥାଟା ! ଠିକ୍ େସ ଆସି~ Bନରୁ େମସିନ୍ ଭD ଖଟି 
lm� i� ବ�ୁ େମା ପାଇଁ ଭ� ମଣ କାଯ�'କ�ମଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କ�େଦେଲ ସ}ାହକ ପାଇଁ ଯାଇ 
ବୁ~ବୁm କ� ଆସିm କ�ବା अନାବଶ'କ େଯ ଏହା ଫଳେର i� ବଡ଼ ଧରଣର ଖ¬� ! 
କ�ବାକୁ ପଡ଼ିk~ େଫ�ବାପେର ! अ�ତାର अବaା ସୁଧୁ�ବା ଭD ~ଗୁନk~ େସ ଖାm 
କହୁk~, େମାେତ ଏ ଆେମ�କା ଭଲ ~ଗୁ� lଲ େଫ�ଯିବା ଆମ େଦଶ ହ_ ଭଲ େହେଲ ତାକୁ 
କ�ପାରୁନkm, େଯ ଏଇ େଦଶକୁ ଆସିବାର େମାର ମଳୂ ଉେ&ଶ' କଣ k~ ମଁୁ lହୁଁkm i� 
अଥ� ସ2ୟ କ�ବାପାଇଁ, ଯାହା�ା� ମଁୁ େଗାଟିଏ ଭଲ ଘର अ�ତଃ କ�ପା�! ବାପାେବାଉ 
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   େଫାନେର କହୁkେଲ ପି~ଝି~ େହାଇଗେଲ ସବୁ ସମାଧାନ େହାଇଯିବ ବାହା େହାଇ ବେଷ� 
ଉପେର ସମୟ େହ~ଣି  
 ହଠାତ୍ Bେନ ଜଣା ପଡ଼ି~ ମଁୁ ବାପା େହବାକୁ ଯାଉ� ଖୁସିେର ବାପାେବାଉକୁ େଫାନକ� 
କ�େଦm ବଜାରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭଲ େଖଳଣା iଣି ଆଣି ଘରର େଗାଟିଏ ରୁମେର ରnେଦm 
अ�ତା ! ବହୁତ ଖୁସିk~ ତା ଗଭ�ଧାରଣ ପେର ପୁଣିଥେର ଖ¬� ବଢ଼ିବାକୁ ~ଗିk~ େଯେତଥର 
ଡା�ର ପାଖକୁ ଯାଉkm, େସେତ अ�କ ଖ¬� େହଉk~ ପା2ମାସ ଗଭ� େହବାପେର େସ କାମ 
କ�ବାକୁ ଆଉ ସ�ମ େହ~� େମାେତ ଘର ଆଉ अଫିସ ଉଭୟକୁ େଦnବାକୁ ପଡ଼ି~ ତଥାପି 
ତା’ର ସବୁ ପ�କାର େସବାଶୁଶ��ଷା କ�ବା ଭD ବଳ େମାର ଆଉ ନk~ େବାଉକୁ କ�m ତୁ ଆସ 
ଆେମ�କା, ଏଠି अ�ତାର ପି~ ଜନE  େହବାଯାଏଁ ର�ବୁ େସ କ�~, ତୁ अ�ତାକୁ େନଇ 
ପେଳଇଆସ ଏଠି ସମେ� अଛs अସୁ!ଧା େହବ� େହେଲ ପୁଣି ��ା କରୁkm, ଏଠି ଛୁଆ 
ଜନE େହେଲ େସ ଆେମ�କାର ନାଗ�କ େବାm ପ�ମାଣିତ େହାଇଯିବ ପି~ର ଭ!ଷ'ତ 
ସୁଧୁ�ଯିବ େତଣୁ >ଦ୍ କ�ବାପେର େବାଉ କ�~, ବାପା-ୁ େଦnବାପାଇଁ େକ� ନାହାs େତଣୁ 
େସ ଆସିପା�ବ ନାହ_ अଗତ'ା अ�ତାର ମା-ୁ ଆେମ�କା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ି~ ଏମି� ଦୁଇଥର 
େହାଇk~  
 ଆେମ�କାେର ର�ବାର अେନକ ବଷ� !�ଯାଇk~ Bନକୁ Bନ ଖ¬� ବଢୁk~ ସିନା 
କମିବାର ନଁା େନଉନk~ େମାର ଦୁଇଟି ପୁअ �ୁଲେର ପଢ଼ିବା ଆର� କ�kେଲ i� अ�ତା 
ତଥାପି ଖୁସି ନk~, ତା େଦହ ! ସବୁେବେଳ ଖ�ପ ର�ବା େହତୁ େସ ବାରjାର pରତ େଫ�ବା 
ପାଇଁ କହୁk~ ପି~ମାେନ ସାନ अଛs lଲ େଫ�ଯିବା, i� अସୁ!ଧା େହବ� େହେଲ pରତ 
େଫ�େଲ େମାେତ ଆଉ େକ� ଏେତ अ�କ ଦରମା େଦେବ� ଘର ଚDବା अସୁ!ଧା େହବ େବାm 
��ା କ� କ� େମା ମାନସିକ अବaା ଖ�ପ େହବାକୁ ~ଗିk~ ଘରଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ୍ 
ଦୂରେର km ବାପା liରୀରୁ अବସର େନଇସା�kେଲ େବାଉର अବସର େନବା अସ�ବ 
k~ ତା େ�େଷଇ କାମ iଏ କ�ବ ? ହଁ, ମଁୁ ଯB ଘେର ରହୁଥାs, ତା େହେଲ ହୁଏତ अ�ତା େସ 
ସବୁ କାମ କ�ଥା�ା, ବାପା େବାଉ !ଶ�ାମ କ�ଥାେ� େହେଲ େସ ସବୁ ! ସ�ବ େହଉନk~ 
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   pରତ ଯିବାକଥା ପଡ଼ିେଲ େମା ଦୁଇ ପୁअ ସିଧା ମନା କ�େଦଉkେଲ ମା ପୁअ- !େ�ଧାpସେର 
ମଁୁ ମଝିେର େଘା� େହାଇଯାଉkm  
 Bେନ ଖବର ଆସି~, ବାପା- େଦହ ବହୁତ ଖ�ପ ଛୁଟିେନଇ ଯିବାପାଇଁ ମନ kେଲ ! 
ପୁअମାେନ ନ ଯିବାପାଇଁ >ଦ୍ କ�kେଲ ଆଉ ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର କ�ା�େର i� ଗୁରୁe ପ�ୂ� 
କାଯ�' ର�ବା େହତୁ ଯାଇ ପା�ନkm କକାପୁअକୁ େଫାନ କ� କ�m ଯାଇ ବାପା-ୁ େଦଖାଶୁଣା 
କ�ବାପାଇଁ Bନକୁ Bନ ବାପା- େଦହ ଖ�ପ େହବାକୁ ~ଗିk~ ଏେଣ !େଦଶେର ର� !�ନ�  
��ାେର େମାର ! େଦହ Bନକୁ Bନ ଖ�ପ େହବାକୁ ~ଗିk~ ବ�ଡ୍ େପ�ସର ଆଉ ଡାଇେବଟିସ 
ଏମି� ଆସିେଲ େଯ େମାେତ ସ�ୂ�� ଦୁବ�ଳ କ�େଦେଲ ଘରକୁ i� i� ଟ-ା ପଠାଉkm, 
ବାପା- �iାପାଇଁ ଆବଶ'କ ସବୁ ବ'ବaା କ�ବାସେe  Bେନ ଖବର୍ ଆସି~ ବାପା ଆଉ 
ନାହାs ବାପା- ପେଛ ପେଛ େବାଉର ! ହୃଦ୍ ଘାତେର ମୃତୁ'େହାଇk~ ମଁୁ େକେତ अpଗା 
km, �ଜ ବାପାମା-ୁ େଶଷ ସମୟେର ଟିେକ େଦn! ପା�m� ବାପାେବାଉ- େଶଷକୃତ' 
କ�ବାପାଇଁ pରତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ି~ ବାପା- ଆ�ବନ ଆୟର ମୁକସା�ୀ େସଇ େଗାଟିଏ ବଖ� 
ଘର େସମି� k~ େସଇ ଘରକୁ େଦn ମଁୁ ମେନ ମେନ ହସୁkm, କାହ_ ମଁୁ ଏଇ େଗାଟିଏ ବଖ� 
ଘର ! କ�ପା�m� ତ ? ଏେଣ ଜମିର ଦର, ଘରର ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ େହାଇଯାଇk~ ବାପା- 
କାଯ�' ସ�ବାପେର େଫ�ବା େବଳକୁ अ�ତା >ଦ କ� କ�~ େସ ଆଉ ଯିବ� ପି~ମାେନ ତ 
ଆଉ ସାନ େହାଇନାହାs, େସମାେନ �ଜ nଆଲ୍ �େଜ େନଇ ପା�େବ 
 ପୁअମାେନ i� ଏଠାେର ର�ବାକୁ ଆଉ ପସ� କେଲ� अଗତ'ା େମାେତ ବାuେହାଇ 
ଦୁଇପୁअ-ୁ େନଇ ଆେମ�କା େଫ�ବାକୁ ପଡ଼ି~ अ�ତା ସହ େମାର ସ�କ� ଯାହା ! k~ େସ ! 
ସ}ାହେର ଥେର अେଧ େଫାନ କଲେର ସୀମିତ େହଉ େହଉ Bେନ ସ�ୂ�� pେବ ବ� େହାଇଗ~ 
େସ ! Bେନ ଆn ବୁ>େଦ~ େମା ସପ� ତଥାପି अସ�ୂ�� k~, i� କାହାପାଇଁ ? ଆଉ ଘର 
କେଲ େସ ଘେର ର�ବ iଏ ? ନା ବାପାେବାଉ ନା ¯ୀ ପି~ େକ�ନkେଲ ହଠାତ୍ େମାେତ 
~ଗି~ ସେତ େଯମି� ମଁୁ ତ ସବ�ହ� େହାଇଗm ସବୁi� k~ବା~ େଦଶେର ଆସି ମଁୁ ସବୁଠାରୁ 
ବଡ଼ ଗରୀବ େହାଇଗm ଆଉ ଆେମ�କାର େମାହ ନk~ �ବ&ଶାେର ଯାହା ସ2ୟ କ�km 
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   େସ ସବୁ ପି~ମାନ- ଶି�ା°�ାେର ଖ¬� କ�ସା�km ଆଉ ଯାହା i� ସjଳ ବାik~ ତାକୁ 
େନଇ pରତ େଫ� ଆସିm ପୁअମାେନ i� ଆଉ େଫ�ବା ସପ�େର ନkେଲ ବାପା କ�kବା 
େସଇ ଏକ ବଖ�ର ଘେର ଏେବ ମଁୁ �अ�ା ଭୂତ ପ� ବୁଲୁ� liରୀ କ�ବାପାଇଁ ବଳ ନାହ_ i 
ବୟସ ! ନାହ_  
 ଯାହା ସ2ୟ କ�km େସତକକୁ ସjଳ କ� ବ2ି� ହଁ େଦହପା’ ଖ�ପ େହେଲ, 
ପୁअମାନ-ୁ େଫାନ କେଲ େସମାେନ କହୁଛs ପେଡ଼ାଶୀମାନ- ଠାରୁ ସାହାଯ' େନବାପାଇଁ େମା 
ବାପାେବାଉ ପାଇଁ ମଁୁ େଯଉଁ ବ'ବaା କ�km ଏେବ ମଁୁ ! େସଇ अବaାେର अ� ପାଖେର 
ପତ� ୀନାହ_, i ପୁअ ନାହ_ େଦହ ଖ�ପ େହେଲ େଦnବାକୁ େକ� ନାହ_ ବଡ଼ଘରର ସପ� ଏେବ 
ସପ�େର ହ_ ର�ଯାଇ� 
 @ମାନଗର, ବ�ହE ପୁର 
 େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
 ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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ମମତା ଦାଶ, େଲnକା, ମୁjାଇ 
 °ଘ� l�ବଷ� ପେର ମଁୁ େମା ଘରକୁ େଫରୁ� େ�ସନେର 
ଓେହ�ଇ p!m ଘରକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ େମା ମାଉସୀ ଝିअ ଘର େଦଇ 
ତାକୁ ଟିେକ େଦn ଯି! େବାଉକୁ େଫାନ କ� କ�m – ବ'� 
େହବୁ�, ମଁୁ ଆଗ ଇନା�ୀ ଘରକୁ ଯାଉଛ ପେର ଘରକୁ ଯି! 
େ�ସନ ଆଉ େମା ଘର ମଝିେର େହଉ� ଇନା�ୀର ଶାଶୁଘର 
ଇନା�ୀର ବାହାଘର ସାତ ମ�ଳା ପରଠାରୁ ତା ସା�େର େମାର ଆଉ 
େଦଖା ସା�ାତ େହାଇ ପା� ନk~ ବାଟଯାକ ମଁୁ p!-p! 
lଲୁଥାଏ ଇନା�ୀ େମାେତ େଦn େକେତ ଖୁସି େହ େମାେତ ଆଦରେର ପାେ«ଟି େନବ, େକେତ 
ଖୁସି-ଗପ କ�ବ ଠିକ୍ ବାହାଘରର ପବୂ�ପ� ଆେମ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବହୁତ ମଉଜ କ�ବୁ ଏମି� 
अେନକ କଥା p!-p! ମଁୁ ଯାଇ ପହ2ିm ଇନା�ୀର ଶାଶୁଘେର Bନ ୧୧ଟା ସମୟ ଝା¤ି 
ଖ�େର ଗରମ ପବନ ବହୁଥାଏ ମଁୁ ଯାଇ ଦୁଆରମୁହଁ ପାଖେର ପହ2ିଗm କବାଟ େଖା~k~ 
େସkପାଇଁ େମାେତ ଆଉ କm�୍ େବଲ୍ ବଜାଇବାକୁ ପଡି~ ନାହ_ ସିଧା ଘର �ତେର ପ�େବଶ 
କm ସୁନ-ଶାନ୍ ଘେର େଗାଡ ରଖୁରଖୁ େମାେତ अନୁଭବ େହ~ େଯ ଏ ଘେର େକୗଣସି अତୃ} 
ଆତE ା ଘ�ୂ ବୁଲୁ� ମଁୁହ ବୁେଲଇ େଦnm ଇନା�ୀର େଗାେସଇଁ ଶାଶୁ ପ�େବଶ ଘରର ଦୁଆର 
ମୁହଁେର ପଡିkବା ଏକ ପୁରୁଣା ଖଟ ଉପେର ବସି କ’ଣ େକଜାଣି ଗୁଣୁ-ଗୁଣୁ େହାଇ କ� lmଥାs 
ବୟସ ପାଖାପାn ୧୦୦ େହାଇଯିବ ତା-ୁ େଦn ମଁୁ େଗାଟିଏ ଜୁହାର ପେକଇm େସ େମାେତ 
��� ନପା� ଖାm ବଲ-ବଲ କ� lହ_େଲ ଆn Bଇଟା �ତରକୁ ପଶିଯାଇଥାଏ େଦହର ଚମଡା 
ସବୁ େ~l-େକାl ମା�ଗ~ଣି ଶରୀରର ର� କଜଳ ପ� କଳା ବାଳ ଗୁଡାକ ମu େଝାଟ ପ� 
ପା�ଯାଇ� କପାଳେର ବା&�କ'ର େରଖା ®� ଗଣି େହାଇ ଯାଉ� ନାକଟି ଶୁଆ ପ� C�ଣ 

�ଗ େଭୖର@�ଗ େଭୖର@�ଗ େଭୖର@�ଗ େଭୖର@    
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   ଧଳା ଶାଢୀ ପି�ି େସ� ପୁରୁଣା େତଲ-�iଟା ଖଟ ଉପେର ବସିଥାs ଭୀଷଣ ଗରମେର ମୁ� 
ଉପେର ବୁଲୁkବା ପ²ାର ଘରର୍-ଘରର ଶ³ ପ� ସୁନଶାନ୍ ଘରଟିର ଆତE ା ମu ପ²ାର �େନାଟି 
ପ² ପ� େସ� ଘର �ତେର େଗାଲ-େଗାଲ ଘୁ� ବୁଲୁଥାଏ ~ଗୁଥାଏ େସ େଯପ� Bନ-�� 
େବାେଧ େସଇ ଘଟ ଉପେର ବସିଥାs ମଁୁ ଟିେକ ତା- ପାଖକୁ ~ଗିଯାଇ ପl�m-ମଁା, େକମି� 
अଛs ମଁୁ ଇନା�ୀର ଭଉଣୀ େସ େମାେତ ବଡ-ବଡ ଆnେର lହ_ ପୁଣି କଣ ଗୁଣୁ-ଗୁଣୁ କ�ବାକୁ 
~ଗିେଲ େମାେତ अନୁଭବ େହ~ େଯମି� – େସ ବା&�କ'ର େଶଷ अବ�ାେର �ଗ େଭୖର@ର 
କରୁଣ ରସେର �ଜକୁ ହଜାଇ େଦଇ अେପ�ା କ�ଛs ପବୂ�ାଧ ଏବଂ ଉe�ଧ�ର ମିଳନ ପାଇଁ  
 ଏହା �ତେର େମା ପାଟି ଶୁଣି ଇନା�ୀ �ତରୁ ବାହା� ଆସି~ କାଖେର ତାର େଗାଟିଏ 
ଛୁଆ େମାେତ େଦn ତାର େଚେହ� !ସEୟ ଆଉ ଖୁସିେର i� �ଣ ପାଇଁ ଚମi ଗ~ ଆେର! 
ଇଏ କଣ ମଁୁ େଦnm! ତା ମୁଖ-ମ�ଳର ଚମକ ହଠାତ୍ କପ�ରୂର ବାସ�ା ପ� ଉଡିଗ~ ଏବଂ ପୁଣି 
େସ ତାର ପବୂ�ାବaାକୁ େଫ�ଆସି କ�~-�ତରକୁ ଆସ୍ ମଁୁ ମu ତା ପେଛ-ପେଛ �ତରକୁ ପ�େବଶ 
କm ଇନା�ୀ େମାେତ େସାଫା ଉପେର ବେସଇ େଦଇ କ�~-  “ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ମଁୁ େତା 
ପାଇଁ ସବ�ତ୍ େନଇଆେସ” ଗରମଟା େଜାରେର େହଉଥାଏ ସବ�ତଟା �ହା� ଦରକାର k~ ମଁୁ 
ମu ତା କଥାେର ହଁ ଭ�େଦm େସ ଛୁଆଟାକୁ ତେଳ ବେସଇ େଦଇ େ�େଷଇଘରକୁ ଗ~ ଏହା 
�ତେର ଛୁଆଟା େp........େp....... କ� କା�ି ଉଠି~ ମଁୁ ଦଉB ଯାଇ ଛୁଆଟାକୁ କାେଖଇ 
ପେକଇm େମାେତ େଦn େସ ଆହୁ� େଜାରେର କା�ିବାକୁ ~ଗି~ ଏହା �ତେର ଇନା�ୀ ସବ�ତ 
ଆଣି େମା ହାତକୁ ବଢାଇ େଦ~  
ମଁୁ ପl�m – “ପୁअର ନଁା କଣ ?” 
େସ କ�~ – ସମେ� ଆକୁ “ଜୁଜୁ” େବାm ଡାକs 
ମଁୁ ପl�m – େସ ଏେତ କା�ୁ� କାହ_i? 
ଇନା�ୀ କ�~ – ଏଇଟା ନୁଆ କଥା ନୁେହଁ େସ ସବୁେବେଳ ଏମି� କାେ� 
ମଁୁ କ�m – କଣ େଦହ ଖ�ପ अ� i? ଡା�ର-ୁ େଦଖଉନୁ କାହ_i? 
େସ କ�~ – େଦହ ଠିକ୍ अ� i� ତା ପାଇଁ କାହା ପାଖେର ସମୟ ନାହ_ 
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   ପୁଣି ମଁୁ ପl�m – କାହ_i, ମଁୁ ତ ଶୁଣିkm ତାର ବୁଢା ବାପା, ମା, କେକଇ ସମେ� अଛs  
ହଁ अଛs, i� େସମାନ- ପାଖେର ସମୟ ନାହ_ ଏ�i କ� ଇନା�ୀ ବାରjାର କା¶େର kବା 
ଘ{ାକୁ lହୁଁଥାଏ! 
 ଠିକ୍ ଏ�i େବେଳ अସିତ ବାବୁ (ଇନା�ୀର Bअର) ଆସି ପହ2ିଗେଲ ଲ2 ପାଇଁ अସିତ 
ବାବୁ अ!ବା�ତ େମାେତ େଦn ତା- ଖୁସିର ଧା�େର ଜୁଆର ଛୁଟି~ ଭD ~ଗି~ pଉଜର 
ଭଉଣୀ ତ େମାର ଶାଳୀ ଏହା p! େମା ସା�େର ଗପସପ ଆର� କ�େଦେଲ ମଁୁ ମu p!m – 
ଯାହାେହଉ, ଏେତ ସମୟ ପେର iଏ ତ ଜେଣ ମିD~ ଯାହା�ା� ମଁୁ ଇନା�ୀ अଉ ତାର ପ�ବାର 
!ଷୟେର ଜାଣି ପା�! ଏହା �s ମଁୁ ମu अସିତ ବାବୁ-ୁ କଥା-କଥାେର ଇନା�ୀ କଥା 
ପlରୁଥାଏ ଠିକ ଏ�i େବେଳ ଇନା�ୀ ଆମ ଦୁଇଜଣ- ପାଇଁ େଟବୁଲ ଉପେର ଖାଇବା ଆଣି 
ପେ�ଷି େଦ~ pତ, ଡାm, ମାଛ ତରକାରୀ, କଖାରୁଫୁଲ ଭଜା, କଲ� ପତ�  ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା – 
“ଛ �अଣ, ନ ଭଜା” କ�େଲ अତୁ'�ି େହବ ନାହ_ ଏେତ ଆଇଟମ୍ େଦn ମଁୁ ଖୁସିତ େହm, i� 
ଏହା ପଛେର ଇନା�ୀକୁ େକେତେଯ ପ�ଶ�ମ କ�ବାକୁ ପଡିkବ p! େମାେତ ଗ�ା� अନୁଭବ 
େହ~ ମଁୁ अସିତ ବାବୁ-ୁ ପl�m-ଆପଣ- ଘେର କଣ ସବୁBେନ ଏ�i ଆଇଟମ ବେନ ନା ଆ> 
ମଁୁ ଆସି� େବାm ଏେତ ଆଇଟମ �ଆ� େହାଇ�? େମା କଥା ଶୁଣି अସିତ ବାବୁ େଠା........େଠା 
କ� ହସି କ�େଲ – ଇନା�ୀ pଉଜ ଆମର ସବୁBନ ଏ�i ଆଇଟମ ବନାs ନେହେଲ ପ� 
ଆମ େବାଉର ପାଟିi अରୁ� ମା�ଯାଏ  
ମଁୁ ପl�m – ଆପଣ- େବାଉ କାହାs? 
अସିତ ବାବୁ କ�େଲ – େସ ପ� ଜେଣ ଶି�କ ଏେବ ତା-ର �ୁଲ ଟାଇମ୍ Bନ l�ଟା ପେର 
ବାପା-େବାଉ ଘରକୁ େଫରs  
ପୁନଃ ମଁୁ ପl�m- ଆପଣ େକେତେବେଳ େଫରs? 
 େସ େମାେତ ହସି କ�େଲ-େମାର ତ ଓଡିଶା ସରକାର- liରୀ  ମଁୁ ଆ�ମେର ପ�ାୟ 
ସାେଢ ଦଶଟା େବଳକୁ ଘରୁ ଖାଇ-ପିଇ अଫିସ୍ ଯାଏ ପୁନଃ ସାେଢ େଗାେଟ େବେଳ ଲ2େର 
ଖାଇବାକୁ ଆେସ ପୁଣି ପା2ଟା େବେଳ େଫ� ଘେର ଜଳnଆ ଖାଏ 
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    ଆ ା! ଏେତ ଯତ�  ଆପଣ-ର iଏ �अs? େବାଉ? 
 ନଁା, ନଁା, ଆମ ଇନା�ୀ pଉଜ  
 ଆ ା................... 
 ମଁୁ ପୁଣି ପl�m – ଆପଣ- ବଡpଇ अମିତ ବାବୁ (ଇନା�ୀର ସାମୀ) କାହାs? 
 କଣ pଇ? େସ ପ� ନଟାେର ଘରୁ ବାହା� ଯାଆs �� ଦଶଟା େବଳକୁ ଘରକୁ 
େଫରs େସ ଏକ ବ'ା-େର liରୀ କରs େସkପାଇଁ ତା-ୁ େକେତେବେଳ େବଳ ନଥାଏ 
ସବୁେବେଳ अଫିସ୍ କାମେର ବ'� ଥାଆs 
 େତେବ ଇନା�ୀ କଣ ଏକୁଟିଆ Bନଯାକ ଘେର ଏମି� କାମ କରୁଥାଏ? 
 ହଁ, ଘର କାମ, ଆଉ କ�ବ iଏ? 
 ବାଃ େର ପ�ବାର େଯଉଁଠି ପ�ବାରର ଏେତ ସଦସ'- ଦାୟିତ  େକବଳ ଜେଣ ¯ୀ 
ଉପେର «ଡିBଏ? ଏେବ ମଁୁ ଇନା�ୀର ଦୟ�ୟ अବaା �େର�େର ବୁଝିବାକୁ ~ଗିm p!m 
ଆ> ��ଟା ଏଇଠି ର�ଯି! େଦେଖ ଆଗକୁ କଣ େହଉ�....... 
 ମଁୁ ଇନା�ୀକୁ ପl�m – ଏେବତ ଦୁଇଟା ବା> ଗ~ଣି ତୁ କଣ ଖାଇବୁ� i? େସ ବଡ 
େଜାରେର ହୁଁ ମା� କ�~ – େମା ଖାଇବାେର କଣ अ� ଠିକ୍ ଏ�i େବେଳ ଜୁଜୁ ଖଟ ଉପରୁ ଦୁମ୍ 
କ� ପଡିବାର ଶ³ ଶୁଣାଗ~ ଘର �ତରକୁ ଦଉଡିଯାଇ େଦଖୁ ତ ଜୁଜୁ ମୁ� ଫାଟି ଯାଇ� ଏବଂ 
େସ !କଳେର େp.....େp..... କ� କା�ିବାେର ~ଗି� ମା, ଛୁଆ-ର ଏ� ଦୟ�ୟ अବaା େଦn 
େମା ଆତE ାରୁ ଏକ ଶ³ �ଃସୃତ େହ~ – େହ ମା, େହ ଜନE ଦାତ� ୀ ମା, ତୁ େତା ଛୁଆର ଏ� କରୁଣ 
େ�ଦନକୁ iପ� ସହନ କରୁଛୁ କ’ଣ ପାଇଁ ତୁ ଚୁପ୍ େହାଇଯାଇଛୁ ତୁ ଉଠ୍, ତୁ େସଇ ଇନା�ୀ 
ଯାହା ପାଖେର ହନୁମାନ ପ� !ଶାଳ ସମୁଦ�  ପାର କ�ବାର ସାହସ अ�, ତୁ ଚୁପ୍ କ’ଣ ପାଇଁ, ତୁ 
ଉଠ୍................ 
 �େର �େର ଇନା�ୀ ଜୁଜୁକୁ େକାେଳଇ େନଇ ପ�ଥମଥର ପାଇଁ େମା ଆnେର ଆn 
ମିେଶଇବାକୁ ସାହସ କ~ i� ଏ କ’ଣ! ପବୂ�ବତ୍ ଇନା�ୀର ଆn ପୁନଃ अବସାଦେର ତଳକୁ 
େହାଇଗ~ ତଥାପି େସ� i��ଣ �ତେର ମଁୁ ଇନା�ୀ ଆnେର ଏକ !�ତ�  pବ େଦnkm 
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   େଯମି�i ତା �ତରର ଆତE ା ବାରjାର େଚ�ା ଚ~ଇ� ��ି ଯାଇkବା अ�ରର ତ�କୁ 
ପୁନ��!ତ କ�ବାପାଇଁ i� ଖୀ�� ବଳେର ବାରjାର ତାର େଚ�ା େଯମି� अସଫଳ 
େହାଇଯାଉ� ~ଗୁ� େଯମି� �ଗ େଭୖର@ର ସରେର ସମ� ଯ·ଣା, ହତାଶକୁ अ� କ�େଦବାର 
ଶ�ି ମା େଭୖର@ େଦଇ ପୁନଃ େଫେରଇ େନଉଛs....... 
 i� �ଣ ପାଇଁ ମଁୁ p!m ଏ େହଉ� େସ ଇନା�ୀ ଯିଏi ବାହାଘରର i� Bନ ପୁବ�ରୁ 
ସମ�-ୁ କ�ଆସୁଥାଏ – େମାେତ େକ� କେ�ଇବ�, i େମା ଆଗେର େକ� କା�ିବ� ଆଉ 
ଯB ମଁୁ କା�ି! ତାେହେଲ େମାର େମକअପ୍ ଖ�ପ େହାଇଯିବ, ମଁୁ अସୁ�ର େଦଖାଯି! ଆnେର 
अେନକ ସୁଖଦ ସପ�େନଇ ହସିହସି େମା ଆଗେର ବାପଘରୁ !ଦାୟ େନଇk~ େସଇ ଇନା�ୀ i� 
ସାତ ମ�ଳା Bନ େଯେତେବେଳ େସ ବାପଘରକୁ ବୁmବାକୁ ଆସିk~, େଫର�ା ସମୟେର କଇଁ-
କଇଁ େହାଇ କା�ି-କା�ି ଖାm ସମ�-ୁ କହୁଥାଏ – ମଁୁ ଆଉ େଫ�!�..... i� ତା କଥା େକ� ବୁଝି 
ନପା� ପୁନଃ ତାକୁ ତା ଘର େ~କ ଶାଶୁଘରକୁ େଫ�ଇ େଦଇkେଲ ବାହାଘର Bନଠାରୁ କ’ଣ 
ଇନା�ୀ ଏଇ ଯ·ଣାେର ଛଟପଟ େହଉ�..... ସାତମ�ଳା Bନ କା�େର ତାେର i ଯ·ଣା ଲୁ� 
ର�k~.......? ଏମି� pବୁ pବୁ ହଠାତ୍ କବାଟ ବାେଡଇବାର ଖଟ୍-ଖଟ୍ ଶ³ ଶୁଣାଗ~ େସଇ 
ଶ³େର ଇନା�ୀ ଚମi ପଡି ଘ{ାକୁ େଦn କ�~ – l�ଟା ବା>ଗ~..... ମଁୁ ଯାଇ କବାଟ 
େଖାmm ଇନା�ୀ ଜୁଜୁକୁ କା�େର ପକାଇ େ�େଷଇଘରକୁ lmଗ~ 
 ମଁୁ କବାଟ େଖାm େଦେଖ ତ ଇନା�ୀର ଶାଶୁ-ଶଶୁର !ଦ'ାଳୟରୁ ବାହୁଡିେଲଣି େମାେତ 
େଦn େସମାେନ !େଶଷ ଖୁସି अନୁଭବ କ� ନkେଲ େମା ନମ�ାରର ପ�ତୁ'ତରେର ତାର ଶାଶୁ 
ହୁଁ ମା� lm ଯାଇkେଲ ଶଶୁର ଯBଓ i� ଭଲ-ମ� ପl�kେଲ, ~ଗି~ େକବଳ ସj� 
ଦୃ�ିରୁ  
 ମଁୁ େ�େଷଇଘେର ଯାଇ େଦେଖ ତ ଇନା�ୀ େଗାଟିଏ ହାତେର ଜୁଜୁକୁ ଧ� ଆଉ େଗାଟିଏ 
ହାତେର l, ଜଳnଆ ବନାଇବାେର ~ଗି� ଆଉ ଜୁଜୁ େp.....େp..... କ� କା�ିବାେର ~ଗି� 
ଜୁଜୁ ପ�� ଇନା�ୀର uାନ !ଲକୁଲ୍ ନାହ_, uାନ ତାର l,ଜଳnଆ ବେନବାେର ଏହା େଦn i� 
�ଣ ପାଇଁ ମଁୁ �¸ େହାଇଗm େମା ମନେର ପୁଣି !େଦ� ାହର ସର ଉ-ି ମା� କ�~ – େହ ମଁା, 
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   ଦୟାମୟୀ ମା, କରୁଣାମୟୀ ମା, େସ�ହମୟୀ େକାମଳମC ମା, େତାର ଏ େକାମଳ ହୃଦୟ କ’ଣ ପାଇଁ 
ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଇ�  େଯଉଁଠି ଏକମାତ�  ସ�ାନର କ��ନ ଧ�େର ତୁ ଆତୁର ନେହାଇ େତାର 
ଆତE ାକୁ ମା� ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ଆଗକୁତ େତାର ସା� �ବନ ପଡି�........ 
 ଏହା �ତେର ଇନା�ୀର ଶାଶୁ ଗୁଡାଖୁ ହାତେର ଧ�ଆସି େସାଫା ଉପେର ବସି ଦା� ଘସିବା 
ସ�ତ ଟି.�. ମu େଦnବାକୁ ~ଗିେଲ i� ସମୟ ପେର ଶଶୁର ମu ଆସି େଯାଗେଦେଲ 
ଏପେଟ ଇନା�ୀ अେପ�ା କ�� େଯ େକେତେବେଳ l-ଜଳnଆର ପବ� ସ�େଲ େସ ଜୁଜୁକୁ ଟିେକ 
ସମୟ େଦବ ଏହା �ତେର अସିତ ବାବୁ ଆସି ପହ2ିଗେଲ ବାଃ.....େର ବାଃ..... ଲ2 ପେର ହାଇ 
ଟି ଏପେଟ ଘରର େବାହୁ ଖାଇ~i ନାହ_ େକ� େଦnବାକୁ अ� ନା େକ� ପl�ବାକୁ େବାହୁ 
ନୁେହଁ ତ, lକ�ଣୀ କ�େଲ अତୁ'�ି େହବନାହ_  
 i� ସମୟ अେପ�ା କ~ପେର ଇନା�ୀର ଶାଶୁ ଦା� ଘସି, ଗରମ ପାଣିେର କୁD କ� ସଫା 
େହାଇ ବସିଗେଲ l ପିଇବା ପାଇଁ ନା ତା-ର ଜୁଜୁ ପ�� ଲ�' k~ ନା ଇନା�ୀ ପ�� ଲ�' अ� 
ତ େକମି� �ଜର ସାଥ� ହାସଲ କ� अନ'କୁ କ� େଦ! ସାଥ� ହାସଲ ତା- ପ�ବାରର ମଳୂ 
ଲ�' ବାପା-ମା ପୁअ-େବାହୁ-ଠାରୁ, ସାନ ପୁअ pଇpଉଜ- ଠାରୁ, ଭଉଣୀମାେନ ଉଭୟ-ଠାରୁ, 
େକବଳ ଜେଣ ମନୁଷ' ଇନା�ୀ ତା �ଜ ସାଥ�କୁ ତ'ାଗକ� ପରେସବାେର ~ଗିର�� େଯମି� 
ମା�େନଇ� େସବାହ_ ପରମ ଧମ� i� �ଜକୁ, �ଜ ପି~କୁ କ� େଦଇ େସବା କ�ବା େକେତେଯ 
�� ପରକ ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ଏମି� p!ପାରs, କ�ବାକୁ अ�ମ 
 l ପବ� ସ�~ ପେର ଇନା�ୀ ଜୁଜୁକୁ େନଇ ଚୁପ-lପ୍ ତା ରୁମକୁ ପଶିଗ~ ମଁୁ ମu ତା ପେଛ 
ପେଛ lmଗm ଇନା�ୀ ଜୁଜୁକୁ େଗାଡେର ପେକଇ ଶୁଆଉଥାଏ ମଁୁ ଇନା�ୀକୁ ପl�m ତୁ କ’ଣ 
ଏକୁଟିଆ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁ? େମା ପ�ଶ�େର ଇନା�ୀ ଉeର ବଦଳେର ଏକ °ଘ� ଶାସ ସ�ତ 
େଗାଟିଏ ଲjା ହୁଁ ମା� ପୁନଃ ଶା� େହାଇଗ~ ପୁଣି ମଁୁ ପl�m ଏଠି କ’ଣ େକ� କାମବାm 
ନହାs? pଇନାତ ବ'ା-େର li� କ�ଛs ତା-ୁତ Servant Allowance ମିଳୁkବ ତୁ ଏକ 
lକ�ଣୀ ରଖୁନାହୁଁ କାହ_i? i� ସମୟ ପେର ମନେର କ’ଣ େକଜାଣି p! େମାେତ େସ ଉeର 
େଦ~ – lକ�ଣୀତ ମଁୁ! Allowance ଶାଶୁ-ଶଶୁର-ର ଏକଥା ଶୁଣି ମଁୁ �ରବ ର�ଗm 
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    ଦୁଇଜଣ i� ସମୟ �ରବ ର�~ ପେର �ବତାକୁ p�ିବା ପାଇଁ ମଁୁ ପୁଣି କଥା ଛଳେର 
ପl�m – ତୁ କ’ଣ ଖାm ଘର କାମ କରୁଛୁ ନା i� ପଢା-ପଢି କରୁଛୁ େତାର ତ ପି~Bନରୁ 
ପଢିବା ଆଉ େଲnବାେର ବହୁତ ଆଗ�ହ k~ ତୁ କ’ଣ େଲnବା ମu «ଡିେଦଲୁଣି? ଶୁn~ 
ମୁହଁେର େମାେତ େସ କ�~ ଏଠି i� ପଢିବାକୁ ନାହ_ ମଁୁ ଆ�ଯ�' େହାଇ p!m – ଶି�କର ଘର, 
ପୁଣି i� ପଢିବାକୁ ନାହ_ ଶି�କର ଦାୟିତ  େଯଉଁଠି «ତ�  ମାନ-ର ଉଜ ଳ ଭ!ଷ'ତ ଗଢିବାେର 
େସଠି େସ �ଜ ଘରର ଉ¬ଶି�ିତା େବାହୁର ଭ!ଷ'ତକୁ �ଜ ହାତେର ଜାD େପାଡି ନ� 
କ�େଦଉଛs ତା-ର !ଦ'ାଳୟେର «ତ� ମାନ-ୁ ଶି�ା େଦବାର i େଯାଗ'ତା kବ ତାହା ମଁୁ 
अନୁମାନ କ�ପାରୁ�  
 ଏ�i କଥାବାତ�ା �ତେର ଇନା�ୀ ରୁମ୍ �ତରକୁ ସମ�-ର अନାବାu ପ�େବଶ େଦn ମଁୁ 
ଆ�ଯ�' େହାଇଗm ଜବାନ Bअରର େକବୁଲ ତାର ବାହାନାେର, ଶଶୁର-ର ଠାକୁର-ୁ ଧୁପ 
େଦବା ବାହାନାେର, ଶାଶୁ-ରତ अ�କାର अ� अଡ�ର େଦବାେର, େସ େକେତେବେଳ! ପ�େବଶ 
କ�ପାରs ସବୁ ଆ�ମ ତା- pଗେର, େବାହୁର i� pଗ ନାହ_ େଯମି� ଆ�ମେର ଠିକ୍ 
ଏ�i େବେଳ ବାହାରରୁ ଶ³ ଶୁଣାଗ~ – ହଇେ~, େକେତ ଗପ କରୁଛୁ �� ପାଇଁ େ�େଷଇ 
େହବ େକେତେବେଳ ଶିଘ� ଖାଇ େଶାଇେଲ ପ� ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି �ୁଲକୁ ଯିବୁ ଇନା�ୀ ତର-ତର 
େହାଇ ଜୁଜୁକୁ ଶୁଆଇେଦଇ ପୁନଃ େ�େଷଇଶାଳକୁ ବାହା�ଗ~ ଛପନେpଗ ��ିବା ପାଇଁ ଶାଶୁ, 
ଶଶୁର, Bअର େଗାଡ ଉପେର େଗାଡ ପେକଇ ବସି, ଟି.�. େଦn ମେନାର¤ନ କ�ବା ସ�ତ 
ଛପନେpଗ अେପ�ାେର ଥାଆs...........  
 �� ଆଠଟା ବା>ଗ~ अମିତ ବାବୁ (ଇନା�ୀର ସାମୀ) ଘରକୁ ବାହୁଡିେଲ, େଗାଠରୁ 
ବାହୁଡି~ ଗାଇ ପ� ଗାଇତ େଗାଠରୁ ସ�'ା ପବୂ�ରୁ ବାହୁେଡ, ଏଠି i� �� େହାଇଯାଇk~ 
ବାହାଘର Bନହ_ ମଁୁ अମିତ ବାବୁ-ୁ େଦnkm ତାପରଠାରୁ ଆଉ ଆମର େଦଖା ସା�ାତ 
େହାଇପା� ନk~ p!km �େଣାଇ ଆସିେଲ ବହୁତ ଖୁସିଗପ କ�! i� ଏ କଣ! �େଣାଇତ 
ସିଧା ଯାଇ େବାଉ େକାଳେର “ସକଳ Cଥ� େତା ଚରେଣ – ବB�କା ଯି! i କାରେଣ” ଆ�ା,  ଏ 
ଉ�ି ଟା ଏ ମଁା େ�ତ� େର େକେତେଯ ଯଥାଥ� ମଁୁ ବୁଝି ପା�m� ତ ଇନା�ୀ ଭD ସାଧା-ସିଧା ସରଳ 
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   ଝିअ କଣ ବା ବୁଝିkବ ବଡ ପୁअ-ୁ େଦn ମାତା-ର ଦୁଇ ନୟନରରୁ ଗ�ା-ଯମୁନା ପ� अଶ��ଧାର 
େବା�ବାେର ~ଗି~ ମଁୁ ଜାଣିପା�m� େଯ ଏେତ ଆ�ମ ପେର ଏ अଶ��ଧାରର କାରଣ କଣ 
ପlରୁ ପlରୁ ଜଣା ପଡି~ େଯ अତ'�କ ଆ�ମ କ�ବାରୁ ବସି-ବସି ମା- ହାତ Bଟା !�ୁ� ବଡ 
ପୁअ ମଁା-ୁ ଆଉଁସା-ଆଉଁସି କ� ସା� ନା େଦଇ େଫ� ସ୍ େହବାପାଇଁ lmଗେଲ ¯ୀ ଏପେଟ 
Bନଯାକ େ�େଷଇ ଘେର, ପl�ବାକୁ ଆଗ�ହ େହ~� pଇନା-ର ¯ୀ କଥା «ଡ�, �ଜ ପୁତ�  
ପ�� ମu i� !େଶଷ େସ�ହ ମଁୁ େଦn ନkm ଏହାର ଫାଇଦା ଘରର अନ' ସଦସ' ମାେନ 
େଯଣେତଣ ପ�କାେରଣ ହାସିଲ କ� େନଉkେଲ  
 ଏଠି ମଁୁ େମା अ��ତE ାରୁ ଏକ ସjାଦ ସଂସାରର ସମ� ସାମୀ ମାନ-ୁ େଦବାକୁ lେହଁ – େହ 
ସାମୀ –ଟିେକ pବ�, ଆପଣମାେନ �ଜ ସହଧମ�ଣୀ-ୁ ପଛେର ରn େକମି� ଆଗକୁ ବଢି 
ପା�େବ? ଧମ�ଣୀ ସ�ତହ_ ଆପଣ-ର ମ�ଳ ଧମ�ଣୀ ର�ତ େହାଇତ ସୟଂ ଜଗନ� ାଥ ମହାପ�ଭୂ 
�ାର �ାର ��ା ମାଗିବା ପାଇଁ ବାu େହାଇkେଲ ତା¿ଯ�', ¯ୀର ସ�ାନେର ସାମୀର ସ�ାନ 
ଲୁ� ର�� େଯଉଁ ସାମୀ ¯ୀକୁ ପ�ବାର ଆଗେର ସବୁେବେଳ अପମା�ତ କେର,  ଭ!ଷ'ତେର 
ତାର अପମାନ ସୁ��ିତ, ତା¿ଯ�', ଇନା�ୀର अବଦାନେର अମିତ ବାବୁ ପ�ବାରଠାରୁ ସ�ାନ 
ପାଉଛs େଯଉଁBନ ଇନା�ୀ ତ'ାଗ କ�ବା «ଡିେଦବ, େସ�Bନଠାରୁ अମିତ ବାବୁ- ପ�ବାର 
ପ�ଥେମ अମିତ ବାବୁ-ୁ ହ_ अସ�ାନ କ�ବ ଇନା�ୀର ତ'ାଗେର ହ_ अମିତ ବାବୁ-ର ସ�ାନ 
i� ଏହା େସ ବୁଝିବାକୁ अ�ମ େବାେଧ  
 i� ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ େମୗନ ବସିଗm ଏହା �ତେର अମିତ ବାବୁ-ର ମେନପଡି~ େଯ ଶାD 
ଘରକୁ ଆସି� େସ ଆସି େମା ପାଖେର ବସିେଲ ମଁୁ ତା-ସା�େର ପ�ଥମଥର ପାଇଁ କଥାେହବାର 
ସୁେଯାଗ ପାଇm ବାହାଘର Bନତ ଏେତ ଭଲେର କଥାବାe�ା େହାଇପା� ନk~ ଆେମ ଦୁଇଜଣ 
ବସି କଥାବାe�ା ଆର� କଲୁ ମଁୁ ତା- liରୀ !ଷୟେର, ତା- �ବନ !ଷୟେର ପl�m 
ଏମି� अେନକ !ଷୟେର ଯାହାi ପ�ଥମ ସା�ାତକାରେର ପଚ�ହୁଏ अମିତ ବାବୁ �ତ'Bନ 
ସକାଳୁ ଉଠି ପାଖାପାn ୯ଟା େବଳକୁ अଫିସ ବାହା�ଯାs ଲ2 ଟାଇମେର ଘରକୁ ଆସିପାରs 
ନାହ_ i� େବେଳ େବେଳ ସମୟ େହେଲ अଫିସରୁ ବାହା� େଲଡିଜ୍ �ାଫ- ସା�େର ମିଶି ଲ2 
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   ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆs ସମୟ ମିDେଲ ମ'ାେ�ା େଡ, ବାନାନା େଡ ମu ବନାs ଆଉ ମଝିେର 
ମଝିେର ଟୁରେର ବାହାରକୁ ମu lmଯାଆs ଇନା�ୀ ପାଇଁ ତା-ପାଖେର ସମୟ ନଥାଏ ଘେର 
ବାପା-େବାଉ ତ अଛs େସkପାଇଁ େସ ��ି�େର ଘରୁ ବାହା�ଯାs େସ ଜାଣିନାହାs େଯ ତା- 
�ବନ ମu ଇନା�ୀ ପ� �ରବ, �ରସ, �ଜ�ବ, �ରୁB� ଏବଂ �ରୁପାୟ େହାଇ अମିତ 
ଶନୂ'ପଥେର ଘ�ୂବୁଲୁ� ଏବଂ �ଗ େଭୖର@ର ମଧୁର �ଗେର �ଜ ଆତE ାକୁ ତୃ} କ�ବା ପାଇଁ 
ବାରjାର େଚ�ା କ� lm�....... 
 ଏହା �ତେର �� ୯ଟା ବା>ସା�ଥାଏ ��� େpଜନର ସମୟ ଇନା�ୀ ଛପନ େpଗ 
ଆଣି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ସେଜଇେଦ~ ସମେ� ଖାଇବାପାଇଁ ବସିପଡିେଲ ମଁୁ ଇନା�ୀକୁ ପl�m 
– ତୁ ଖାଇବୁ� i? ସକାେଳତ ବ'�େର ଖାଇଲୁi ନାହ_ ଜଣାନାହ_ ଏେବ ତ ଆସ୍, େମା ସା�େର 
ଖାଇବୁ ହଠାତ୍ अମିତ ବାବୁ ବାହା�ପଡି କ�େଲ, େସ ସମ�- ପଛେର ଖାଏ ଶାଶୁ ମu ତୁର� 
ବୁmପଡି କ�େଲ, ଆମ ଘରର �ୟମ, ସମ� ସଦସ' ଖାଇସା�~ ପେରହ_ େବାହୁର ଖାଇବା ଉ�ତ 
ଏବଂ ଏହା ତାର କe�ବ' ମଁୁ ମେନମେନ p!m, ଆପଣତ ମu ଜେଣ େବାହୁ ଆପଣ- ଶାଶୁ 
ଏେବ ମu ବ2ିଛs କାହ_, େବାହୁର କe�ବ' କ�ବା ଆପଣ-ୁ କଣ ଜଣାନାହ_ ଆପଣ-ର 
କe�ବ'ତ ମଁୁ ଏପଯ�'� େଦn ପା�mନାହ_ �ମ.......�ମ...... କ�ବାକୁ କାହାର ସାହସ अ� 
ଖାm ଆେମ ମନେର p!ବା! ସମ�- େpଜନ ସମା}ି ପେର ଇନା�ୀ ଖାଇବାପାଇଁ ବସି~ ଜୁଜୁ 
କା�ୁଥାଏ अମିତ ବାବୁ ଆସି ଜୁଜୁକୁ ଇନା�ୀଠାରୁ େନଇଗେଲ p!m ଏେବ ଟିେକ େସ ଶାsେର 
ଖାଇପା�ବତ ମଁୁ ଇନା�ୀକୁ ଗଭୀର pବେର େଦଖୁଥାଏ େସ ବହୁତ �େର-�େର ଖାଉଥାଏ 
େସତେବଳକୁ �� ୧୦ଟା ବା> ସା�ଥାଏ ତାର ମୁଖମ�ଳର କାs ଆଉ ଶରୀର େଯମି� �େ�ଜ୍ 
େହାଇଯାଇ� ଖାଇବାକୁ ଇ« ନାହ_ ବ2ିବା ପାଇଁ ବାuେହାଇ ଖାଉ�...େବାେଧ? ମଁୁ अମିତ 
ବାବୁ-ୁ କ�m-ଆପଣ ତ ବହୁତ ଥi ଯାଇkେବ ଯାଇ େଶାଇପଡ� େସ େମାେତ କ�େଲ- ହଁ, 
ଥiତ ଯାଇ�......., ବହୁତ କ� ା� ମu अନୁଭବ କରୁ� ଏହା କ� େସ େଶାଇବାକୁ lmଗେଲ 
ଇନା�ୀ ଏହା�ତେର ଖାଇସା� ବାସନ ମା>ବାପାଇଁ lmଗ~  
 �� ୧୧ଟା ପାଖାପାn େହାଇଯିବ ସମେ� ଯିଏ ଯାହାର ଖାଇପିଇ େଶାଇବା ପାଇଁ 
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   ପେଳଇେଲଣି ମଁୁ ବାହାର अଗଣାେର େଗାଟିଏ ଚଉi ପେକଇ ବସି ଆକାଶକୁ lହ_ େଦnm୍ େସ 
Bନ k~ ପ�ୂ�ମାର ��� ଏବଂ ଗଗନ k~ अନଭ�  ମଁୁ େଦnm - େସ� ଶୁÀ, �ଜ�ୀବ ଘରର «ତ 
ପ�ୂ�ମୀ ���େର ଚ��ମାର ଶୀତଳ ମନ ମୁÁକର l�ି�େର ଚ��କୁ lହ_ ଚକ୍-ଚକ୍ କ� ଉଠୁk~  
 ମଁୁ େଦnm..... ମ�-ମ� ବାୟୁେର i� ବୃ� ଝୁm-ଝୁm ଗାଉଛs i� ମଧୁର �ଗ – େସ 
�ଗେର अଶାs ନାହ_.....େ�ଷ ନାହ_..... �ଂସା ନାହ_..... ନାହ_ ମu ସାଥ�ପରତା  
 ମଁୁ େଦnm - �େର-�େର �ତ� ୀ ଚଢି ଆସୁଥାଏ ଚ��ମାର ସ , ଶୀତଳ, େଶତ ର�ର 
l�ି�େର ତା� ସମୁହ ଉବମଖୂ�ତ େହାଇ ଉାହେର ଉବ ପାଇଁ ସି�ାର କରୁଥାs  
ଚତୁଦ�ୁ େଗ �ମ�ଳ ପ�କାଶ, ଏ� ପ�କାଶେର ମଗ� ବୃ�ମାେନ ଗୁପ୍-ଚୁପ୍ ବାତ�ାଳପେର ବ'�ଥାs 
େସ� ବୃ� େକାରଡେର ବାସ କରୁkବା କେପାତ ଯୁଗଳ ସ  l�ି�େର େପ�ମ-ପ�ଣୟେର ଥାs 
ମଗ�..... 
 ମଁୁ େଦnm – �ଳ ଆକାଶର «ଇେର i� ଖଗ େଚଁ.....େଚଁ..... ଶ³ କ� l�ି� ���ର 
�ଜ�ନତାକୁ ଭ� କ�ବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାs.......   
 i� ଏ�ସବୁ ଦୃଶ' ଖାm ମଁୁ େଦଖୁkm......ଖାm......... ମଁୁ..........ଏବଂ ଏ� �ଜ�ନତାେର 
ଆଉ େଗାଟିଏ ଶ³ ମu େମା କାନେର ବାଜୁଥାଏ ଇନା�ୀର ବାସନ ମଜା ଝନ୍....... 
ଝନ୍......ଝନ୍......... 
 pବୁଥାଏ େକେତେବେଳ ଇନା�ୀ �ଗ େଭୖର@ ଗାଇ ସp ସମା} କ�ବ େଭୖର@ 
େଦ@-ୁ i�ୟା ଶ�ିର ରୂପ Bଆ ଯାଇ� ଯାହାକୁ ସEରଣ କେଲ ଶରୀରରୁ ସମ� ବ'ାଧୀ ��ାସିତ 
େହାଇ ଶରୀରକୁ ପ�ୂ�  �!ତ କ�ଥାଏ �ଗ େଭୖର@ ଏମି� ଏକ �ଗ ଯାହାକୁ ଗାଇ ସp ସମା} 
କ�ବାର ପ�ଥା ମu ପ�ଚDତ अ� ଏ� �ଗ pବ-अ�ବ'�ି ପାଇଁ ମu ବହୁତ अନୁକୁଳ ଏବଂ 
ପ�pବକାରୀ अେଟ  
 i� ଇନା�ୀ ଏଠି ନା ତା ଶରୀରର ବ'ା�କୁ �Àାସିତ କ�ବାକୁ lହୁଁ� ନା ତା �ଜର 
pବନାକୁ କାହା ଆଗେର अ�ବ'� କରୁ�, ନା �ଗ େଭୖର@ ଗାଇ Bନଯାକର କାଯ�'କ�ମକୁ ସମା} 
କ�ବାକୁ େଚ�ା କରୁ�? କଣ lହୁଁ� େସ?  
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    ସମାଜେର ଏମି� अେନକ ଇନା�ୀ kେବ ଯିଏi େବାହୁ ରୂପେର ଏ� अସମାନତା ପ�ଥାର 
ଶିକାର ଘେର ଘେର େହାଇ ଆସୁଛs ମଁା େସମାନ-ୁ ଶ�ି ପ�ଦାନ କର� �ଗ େଭୖର@ ଗାଇ 
ସମାଜେର ପ�ଚDତ ଏ� अସମାନତା ପ�ଥାକୁ ସମୁେଳ !ନାଶ କ� ସମାନତାେର ପ�ଣତ କ�ବା 
ପାଇଁ, ମା େଭୖର@- ପାଖେର େମାର ଏ�i !ନC  
 
mamata.dash1234@gmail.com 
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अ�ଲ କୁମାର େବାଇ� 

 େହଇଟି ଶୁଣୁଚ କାm ନା Bପୁ େମାେତ ��ସା� ଶୁଏଇ 

େଦଇ� ଶୁଣୁଚ ନା ନାହ_, Bପୁ କାm �� ସା� ଖାm କା�ି କା�ି 

କହୁଥାଏ େଜେଜକୁ େଦଖା କ�ବାକୁ ଯି! ମଁୁ େଯେତ କ�m କାm 

ସକାେଳ ବାପା-ୁ କ�! ର!ବାର Bନ ତେତ େନଇଯିେବ ନାଇଁ 

େକବଳ ତାର େଗାଟାଏ >&ି ମଁୁ ଏେବ େଦଖା କ�! ଶୁଣୁଚ ନା ନାହ_ 

ତମ କାନେର i� ପଶୁ� ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ େପପର 

ଧ� i ବସିଗେଲ ମଁୁ ��ସା� ନ େଶାଇ କଣ େମାର େହଉ� ମଁୁ 

ଜାେଣ ତେମ i� ବୁଝୁନ କାହ_i Bପୁର କଥା i� ବୁଝ କା�ି କା�ି Bପୁ ଆସି ପହ2ି� ବାପା- 

ପାଖେର ବାପା ବାପା େମାେତ େଜେଜ-ୁ େଦଖା କ�ବାର अ� ବାପା େଜେଜ ଆମ ପାଖେର 

କାହ_i ରହୁନାହାs ଜାଣିଛ ନା ବାପା �ୁଲ ଗ~େବେଳ ସବୁ ପି~-ୁ ତା- େଜେଜ େନଇi 

ଯାଉଛs ଚକେଲଟ୍ iଣି େଦଉଛs େକେତ େଗହ� ା କରୁଛs ତା’ପେର �ୁଲ ଛୁଟି େହ~ପେର 

�ୁଲରୁ ଆଣିବାକୁ ! ଯାଉଛs ସ�'ାେର ପାକ� ଯାଉଛs ତା- ସା�େର େଖଳୁଛs େହେଲ େମା 

େଜେଜ ଥାଇ ମu ତା- ସା�େର ମଁୁ େଖDପାରୁ� ନା ତା- ସା�େର ମଁୁ �ୁଲ ଯାଇପାରୁ�  

 େମା ସା�ମାେନ େମାେତ କହs Bପୁ େତା େଜେଜ ତେତ କାହ_i ଆଣିi «ଡୁନାହାs ମଁୁ 

i� କ�ପାେର� ଚୁପ୍ ରେହ େମାେତ ବହୁତ କ� ~େଗ ବାପା ଆଉ ଜାଣିଛ �ୁଲେର Bେନ ଆମ 

ଆ�ା ଆମକୁ କ�େଲ େଜେଜ- !ଷୟେର ରଚନା େଲnବା ପାଇଁ ମଁୁ େଲnପା�m ନାହ_ େଜେଜ 

ସା�େର ସମୟ !ତାଇkେଲ ସିନା ମଁୁ େଲnଥାs େମା ସା�ମାନ- ସା�େର ତା- େଜେଜ 

ରହୁଛs ତା େହେଲ ଆମ ସା�େର କାହ_i େଜେଜ ରହୁନାହାs ପୁଣି କା�ି କା�ି କ�~ ବାପା 

अେ~ଡ଼ା ଧନअେ~ଡ଼ା ଧନअେ~ଡ଼ା ଧନअେ~ଡ଼ା ଧନ    
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ମଁୁ େଜେଜ-ୁ େଦଖା କ�ବାକୁ ଯି! ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ କ�େଲ ଆେର ହଉ ହଉ ଏଇ ର!ବାର 

Bନ ମଁୁ େନଇଯି! େତାେତ େଜେଜ- ପାଖକୁ ତୁ ମନ େଖାm ଗପିବୁ  ମନ େଖାm େଖDବୁ ହଉ 

ଏେବ ତ କା� ବ� କର େମା ସୁନାପୁअ ପ�  

 Bପୁ େଜେଜ-ୁ େଦଖା କ�ବ େବାm ତା ଆnେର �ଦ ନଥାଏ ର!ବାର Bନ ସକାଳୁ Bପୁ 

ଉଠିଯାଇ କହୁ� ବାପା ମମି ଉଠ ଆ> ପ� ର!ବାର ଆେମ େଜେଜ- ପାଖକୁ ଯିବା େଦଖା 

କ�ବାକୁ ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ ଓ ତୃ}ି ଉଠ େହ  

 ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ - ଆେର ହଁ ଆ> ତ ର!ବାର ମଁୁ ତ ଭୁmଯାଇkm ଉଠ ତୃ}ି Bପୁକୁ ପ� 

ବାପା- ପାଖକୁ େନଇi ଯିବାର अ� ଉଠ ଜଳB ଜଳB କାମ ସାର ଯିବା ବାପା-ୁ େଦଖା କ�i 

ପେଳଇ ଆସିବା  

 ତୃ}ି - ଓଃ ଆ> ସେ� ଟାେର ! େମାେତ ଟିେକ େଶାଇବାକୁ େଦଉନ ତମ ବାପା ପୁअର 

ଯିବାର अ� ତ ଯାअ େସଇ ଆଶ�ମ ଫାଶ�ମ େସଠି କଣ ମଣିଷମାେନ ରହs  

 ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ - ଓଃ «ଡ଼ େସ ସବୁ େବକାର କଥା ଜଳB ଜଳB ବାହାର ନ େହେଲ ପୁଣି 

Bପୁ କା�ି କା�ି ତମକୁ ନାେକ ଦମ୍ କ�ବ  

 ତୃ}ି - ହଉ ହଉ ମଁୁ ବାହାରୁ� ଏଇ ପି~ଟା େକାଉଠି ରେଖଇ େଥାଇ େଦବ�  

 Bପୁ p� ଖୁସି ଆ> ସିଏ ତା େଜେଜକୁ େଦଖା କ�ବାକୁ ଯାଉ� ତା ମନ ପୁ� ଖୁସିେର 

!େpର େଜେଜ ତା �ବନର ସବୁଠୁ ମଲୂ'ବାନ ଧନ ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ Bପୁ େରଡ଼ି ବାହା�ବା 

ହଁ ବାପା ମଁୁ ପୁ�ପୁ� େରଡ଼ି ମମିE  lଲ ବାପା ଡାiେଲଣି ହଁ ହଁ lଲ Bପୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ କାରର 

େଗଟ୍ ଟିକୁ ଧଡ଼ କ� େଖାm ବସିପଡ଼ି~ ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ, ତୃ}ିେମଡ଼ମ୍ ଓ Bପୁ lmେଲ ଆଶ�ମ 

अ�ମୁେଖ lଲୁ lଲୁ अଧା ବାଟେର Bପୁ ପl�~ ବାପା େଜେଜ ଆମ ପାଖେର ରହୁନାହାs 

କାହ_i ? ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ କ�େଲ ତୁ ବୁଝି ପା�ବୁ ନାହ_ ତୁ େ«ଟ ପି~ ମଣିଷମାେନ 

େଯେତେବେଳ ବୃ� େହାଇଯାଆs େସମାନ-ୁ ଆଉ �ଜ ଘର ଭଲ ~େଗ� ତା-ୁ ସବୁେବେଳ 
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ପଜୂାପାଠ କ�ବାକୁ ଭଲ ~େଗ ତା-ୁ ସବୁେବେଳ ତା- ବୟ�- ସା�େର ମିଶିବାକୁ ଭଲ 

~େଗ ଘରର େମାହମାୟା େସ�ହକୁ ଦୂେରଇ ର�ବାକୁ ଭଲ ~େଗ େସମାେନ �ଜକୁ ଭଗବାନ- 

ପାଖେର ସମପ� େଦବାକୁ lହାs େସkପାଇଁ େସ ପ�ବାର �ତେର ର�ବାକୁ lହାs ନାହ_ 

େସkପାଇଁ େତା େଜେଜ ଆମ ପାଖେର ନ ର� ଆଶ�ମେର ରହୁଛs ଏମି� କଥା େହଉ େହଉ 

ଆଶ�ମ ଆସି ପହ2ିଗ~ Bପୁ କାରର କବାଟକୁ େଖାmେଦଇ େଦୗଡ଼ି~ ଆଶ�ମ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ �Äାର 

କ� କ� ଗ~ େଜେଜ େଜେଜ ଆଶ�ମ �ତରକୁ ପଶି� i ନାହ_ େସ େଦnବାକୁ ପାଇ~ ତା 

େଜେଜ ଭD अେନକ େଜେଜ-ୁ iଏ ବସି ଗଛେର ପାଣି େଦଉ� ତ iଏ ଠାକୁର ପଜୂାେର ବ'�, 

iଏ େପପର ପଢୁଛs ତ iଏ ଆଉ iଏ ଆଶ�ମର ଚତୁଃପାଶ�କୁ ପ�Àାର କ�ବାେର ବ'� 

अଛs େଶଷେର େସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତା େଜେଜ- ପାଖେର ପହ2ିଗ~ େଜେଜକୁ େଦେଖ ତ େଜେଜ 

�େରn େପପର ପଢୁଛs ପାଖେର �ଡ଼ା େହାଇଯାଇକ�~ ‘େଜେଜ’ େପପର ଆେଡଇ େଦଖs 

ତ େଗହ� ାନା� Bପୁ Bପୁକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତା- ଆnରୁ ଝ�ପେଡ଼ ଗେଡ଼ अଶ��ର ଧାର ଆଉ Bପୁକୁ 

ସାେ� ସାେ� ଆm�ନ କ� ମୁହଁରୁ ବାହା� ପେଡ଼ ତୁ େକମି� अଛୁେର Bପୁ ! େp େp େହାଇ 

କା�ି କେହ େଜେଜ ତେମ ଆମ ପାଖକୁ lଲନା ତେମ େମା ପାଖକୁ lଲ େଜେଜ ଓ ନା�ର 

େପ�ମକୁ ଦୂରରୁ अନୁଭବ କରs ଇ¤ି�ୟର ବାବୁ ଓ ତୃ}ି େମେଡ଼ମ୍ େଜେଜ Bପୁର ଆnରୁ ଲୁହ 

େପା� େଦଇ କହs ପାଗଳାଟା କା�ୁଛୁ କାହ_i ? ଏେବ ପ� େତା େଜେଜ ପାଖେର अଛs 

େଜେଜ- ସ�ତ ଖୁବ୍ ଖୁସିେର Bନ !େତଇ� Bପୁ ପl�� େଜେଜ ତେମ ଏଠି କଣ କର? 

େଜେଜ ତମକୁ େମା କଥା ମେନ ପେଡ଼� ? ତେମ ଆମ ଘରକୁ lଲନା େମାେତ �ୁଲ୍ େନଇi 

ଯିବ, ଆେମ ସ�'ାେର ମିଶି େଖDବା, ପାକ� ଯିବା ମଜା କ�ବା ନାହ_େର ପାଗଳ ଆଉ କଣ ଘରକୁ 

ଯାଇେହବ ସମୟ ସୀମା अ�କ�ମ କ� େଯେତେବେଳ ବୃ� ବୟସ ଆେସ େସମାନ- ପାଇଁ ଏ� 

ଆଶ�ମ ହ_ ପାଲଟି ଯାଏ ତାର େଶଷ ଠିକଣା ନାଇଁ େଜେଜ ମଁୁ େସ ସବୁ i� ଜାେଣ� ତେମ ଆମ 

ସା�େର ଘରକୁ ଯିବ ହଉ ହଉ େହ~ େହ~ ପାଗଳଟା େଯେତେବେଳ ସମୟ େହବ ମଁୁ େତା 

ସା�େର ଯାଇ େଖD ଆସି!  
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 ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ ଓ ତୃ}ିେମଡ଼ମ୍ କ�େଲ Bପୁ lଲ ବହୁତ ସମୟ େହାଇଗ~ଣି 

ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ, ତୃ}ି େମଡ଼ମ୍ ଓ Bପୁ ��ଜଣ ବାପା- ପାଦଛୁଇଁ !ଦାୟ େନେଲ ଆଶ�ମରୁ 

Bପୁର ଦୁଇ ଆnରୁ ଲୁହ ବ�ଯାଉ� Bପୁର ଇ ା ନାହ_ ଯିବାପାଇଁ େସ କ�� ବାପା େଜେଜ-ୁ 

! ଆମ ସା�େର େନଇ lଲନା  

 ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ - ହଉ, ଏେବ ଆଉ େକେତେବେଳ ସମୟ େଦn ମଁୁ େନଇ ଆସି! ବାପା- 

ପାଖକୁ Bପୁ କାର୍ କବାଟ େଖାm ଯାଇ ବସିପଡ଼ି~ ମନ ତା’ର ଜମା ଭଲ ନଥାଏ i� ସମୟର 

ଖୁସି ପାଇ େସ ଖୁସି «ଡ଼ି lmଯାଉ� ଏକା� �ବନ !ତାଇବାପାଇଁ ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ ଓ ତୃ}ି 

େମଡ଼ମ୍ ଗାଡ଼ିେର ବସିେଲ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ି~  

 ତୃ}ି େମଡ଼ମ୍ - େହଇ ଶୁଣ ସପିଂ ମଲ୍ ଟିେକ ଯିବା  

 ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ - ହଁ ହଁ ��ୟ ��ୟ, କାହ_i ନୁେହଁ i� Bପୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍  

 Bପୁ - ବାପା ମଁୁ ଆପଣ-ୁ େଗାଟିଏ କଥା ପl�!? େଜେଜ ଆମ ସା�େର କାହ_i 

ରହୁନାହାs?  

 ତୃ}ି େମଡ଼ମ୍  - Bପୁ ଗାଡ଼ିେର ଚୁପ୍ lପ୍ ବସ, ତୁ ବହୁତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କ�ଲୁଣି  

 Bପୁ i� ସମୟ �ରବ ର�~ ପେର ପୁଣି କ�~ ଏଠି େଜେଜ େକମି� ରହୁkେବ? ଏଠି ତ 

i� ! ନାହ_ ନା ଟି� अ� ନା ବ� अ� ପଢ଼ିବାପାଇଁ େଦହ ଖ�ପ େହେଲ ତା-ୁ iଏ 

େଦଖୁkବ ? ତା- ଖାଇବାପିଇବା କଥା iଏ ବୁଝୁkବ ? େମାର େଦହ ଖ�ପ େହେଲ ତେମ ବ'� 

େହଇଯାଉଛ େମାେତ େpକ ନkେଲ ମu ମମିE  ବାu କ� ଖୁଆଇ େଦଉଛs ମଁୁ ଚୁପ୍ ର�େଲ 

କଣ େହଇ� କଣ େହଇ� େବାm ପl� अଥୟ କ�େଦଉଛs େଜେଜ- ପାଇଁ ତ େସମି� େକ� 

ନାହ_ ବୃ� େହାଇଗେଲ କଣ ମଣିଷ अେ~ଡ଼ା େହାଇଯାଆs େହେଲ ବାପା ଆପଣ ଜମା ��ା 

କର� ନାହ_ ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ଆପଣମାନ-ୁ ଏଇଠୁ ! ବଡ଼ ଆଶ�ମେର ରn!, େଯାଉଠି ଟି� kବ, 

ଖବର କାଗଜ ଆସୁkବ, େଦଖାଶୁଣା କ�ବାପାଇଁ େ~କ kେବ i� ! अସୁ!ଧା େହବାକୁ 
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େଦ!� ତୃ}ି େମଡ଼ମ୍ ଆn ବଡ଼ ବଡ଼ କ� lହ_ ର�ଛs, ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ ଗାଡ଼ି अଟକାଇ i� 

ସମୟ ��ା କ~ପେର ପୁଣି ପଛକୁ େଫରୁଛs ତୃ}ି େମଡ଼ମ୍ ପlରୁଛs, କଣ େହ~ ?  

 ଇ¤ି�ୟର୍ ବାବୁ - େଗାେଟ ବଡ଼ ଭୁଲ େହଇଯାଇ�, ସୁଧା�ବାକୁ ପଡ଼ିବ  

 ତୃ}ି - ବାପା-ୁ ??? 

 

ସି-୨, ଏଲ୍-୨, ୧୪୧ 

େଛ� କେ~�, �ଉରେକ~ 

anilboity1987@gmail.com 

MO:9692417799 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ମନୁଷ' ସତଃପ�ବୃe pବେର 
କ¡ନା!ଳାସୀ ସପ�ାେ~କେର 
ମାନସିକ ଇ ା ସବୁ ପରୂଣ 
କ�ବାର ଦୁବ�ାର କାମନା ମନୁଷ'କୁ 
�ବନେର अେନକ अପ�ାପ' ଓ 
ଦୁଲ�ଭ ବ�ୁ ସହଜେର ପାଇବା 
ସ�ବ କ�� ସପ� େଦnବାକୁ 
�ଦ� ା ଯିବା अତ'� ଆବଶ'କ 

ସୁସାa'ର अ�କାରୀ େଯ େକୗଣସି ବ'�ି ସପ� େଦnବ ଏହା େଭଷଜ !�ାନେର ସି� अେନକ 
ଯୁଗରୁ ମନୁଷ' ମନେର kବା अେନକ ସୁ} ଇ ାକୁ ବe�ମାନ ସମୟେର ଆଉ ସପ�ାେ~କେର ନ ଥାଇ 
ମu ପରୂଣ କ� େହଉ�, ଆଉ େସ ସବୁ କ�ବାେର ସହାୟକ େହଉ� େଫସବୁକ ଏହା ଏକ 
ଏମି� अବଶ'�ା@ (ଭଚ�ୁଆଲ୍) ଦୁ�ଆ େଯଉଁଠି ଆପଣ ଯାହା lହ_େବ ପାଇେବ lଲ� େଦnବା 
େକମି� ଏହା ସ�ବ 
 ଆପଣ ସୁ} ବା ଜାଗ�ତ अବaାେର େଯଉଁ ସବୁ अ�ଳାଷ ମନେର ଆଣs େସ ସବୁକୁ 
ସତ'େର ପରୂଣ କ�ବା ହୁଏତ ସ�ବ େହାଇନପାେର େହେଲ େଫସବୁକେର େସ ସବୁ ସହଜେର 
େହାଇପା�ବ ଆପଣ �ଜ ଘେର ବସି ଆେମ�କା ଲ�ନର ବ'�ିମାନ- ସହ ବ�ୁତା କ� 
େସମାନ- େଦଶ, େବଶ ଆଉ େବଉସା ବ'ବସାୟ !ଷୟେର अେନକ i� ଜାଣିପା�େବ 
ଆବଶ'କ େହେଲ �ଡ଼ିଓ lଟ୍ କ� େଦnପା�େବ େସମାେନ େକମି� ରହs, କଣ ଖାଆs ଇତ'ାB 
ଇତ'ାB ଆପଣ- अ�ଳଷିତ ବ�ୁ େଯ େକବଳ ଆପଣ ହ_ lହୁଁkେବ ଏହା ସାp!କ ନୁେହଁ 
ଦୁ�ଆେର अେନକ ବ'�ି ଏମି� kେବ େଯଉଁମାେନ ଆପଣ- ଭD ସମାନ अ�ଳାଷ ରଖୁkେବ ଏ� 
ସବୁ ବ'�ି- ସମୁହକୁ ଆପଣ େଫସବୁକେର ଗ��ପେର ପାଇପା�େବ େସ ଫେଟାଗ�ାଫି େହଉ, 
 �ତ� ା-ନ େହଉ, େଲଖାେଲn େହଉ अବା अନ' ଯାହା i� ସବୁi� ପାଇଁ ପଯ�'ା} 

ସପ�ାେ~କ ଓ େଫସବୁକ୍ସପ�ାେ~କ ଓ େଫସବୁକ୍ସପ�ାେ~କ ଓ େଫସବୁକ୍ସପ�ାେ~କ ଓ େଫସବୁକ୍    
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   ସୁେଯାଗ ଏଠି ଉପଲବ୍ ଧ अ� େହେଲ ଏ ସବୁ ତ େହ~ ସୁa ସାମା>କ ପ�ାଣୀ- ପାଇଁ ବ'ବaା 
େଫସବୁକ େକବଳ ଏ�ପ�କାରର ପ�ାଣୀ ବ'ବହାର କରs କ�େଲ ଚDବ ନାହ_ ଏଠାେର ଏମି� ! 
i� େ~କ अଛs େଯଉଁମାେନ �ଜ ମନର ମ� ଉେ&ଶ'କୁ ପରୂଣ କ�ବାପାଇଁ ଏ� !ଶାଳ 
ବ'ବaାକୁ ବ'ବହାର କରୁଛs, ଏହା ଫଳେର େସମାେନ �ଜକୁ अସୁ!ଧାେର ପକାଇବା ସହ 
अନ'ମାନ-ୁ ମu अନୁରୂପ अସୁ!ଧାେର ପକାଉଛs 
 ଯାହା ବା�ବ �ବନେର ସ�ବ େହାଇପାେର� େସ ସବୁ ଏ� ଭଚ�ୁଆଲ୍ ଦୁ�ଆେର ସ�ବ 
େହାଇପାରୁ� ଏଠି ସଦସ'ମାେନ କାହାକୁ pଇ, କାହାକୁ ବାପା, କାହାକୁ ମାଆ, କାହାକୁ ମାଉସୀ 
ଆଉ କାହାକୁ ଭଉଣୀ କ�ପକାs ବା�ବ �ବନେର kବା �ଜ ପ�ବାରର ସଦସ'-ୁ अବେହଳା 
କରୁkବା ଏ� ବ'�ିମାେନ େଫସବୁକେର i� �;ାର ସହ �ଜର ସମ� ସ�କ� ତୁ~ଇଥାs 
ର� ସ�କ�ଠାରୁ େଫସବୁକ ସ�କ� କାେଳ अ�କ ଦୃଢ଼ ଏହା ଏ�ପ� ସଦସ'- ସମୟେରଖାେର 
ପ�କାଶିତ ତଥ' ଓ �ତ�  �ା� ସହଜେର ବୁଝି ହୁଏ େହେଲ i� ବ'�ି ଏ� अବଶ'�ା@ 
ଦୁ�ଆେର �ଜ ପାଇଁ େପ�ମିକ / େପ�ମିକା ! େଦn�अs ବା�!କ ଦୁ�ଆେର kବା अେନକ 
କଟକଣା ଓ ପ��ବ� ଏଠାେର ନkବା େହତୁ ଏ� ପ� ସ�କ�ପାଇଁ ସମେ� ଆକୁଳ େହାଇ ପଡୁkବା 
େଦଖାଯାଏ େହେଲ i� !� ବ'�ି- ମତେର ଏହାକୁ ସପ�ା!ଳାଶ େବାm ମu 
କୁହାଯାଇପା�ବ େକ� େକ� େଯମି� ସ୍ପ�େର �ଜ ଉେ&ଶ' ପ�େଣାBତ ସପ� େଦnବାକୁ ଭଲ 
ପାଆs, େଫସବୁକର अବଶ'�ା@ ଦୁ�ଆେର ମu ତାହା ହୁଏ ଏkେର i� େଦାଷ ! ନାହ_ 
ସତେର ତ iଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବସୁ� ? େଫସବୁକେର ସମେ� ମାତ�  େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ନଁା 
ମାତ�  େସ ନଁା ପ�କୃତ ନା ଛଦE  ତାହା ! ଜାଣିବା କ� େତଣୁ ଏମି� अବaାେର i� ସମୟପାଇଁ 
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   pବପ�ବଣତାର ବଶବe�ୀ େହାଇ କାହାକୁ 
ଭଲପାଇ ବସିବା i� େଦାଷ ନାହ_ େବାm 
ଜେଣ ବଡ଼pଇ କ�ଛs ଆେମ ! ଏkେର 
େକୗଣସି େଦାଷ େଦଖୁନାହୁଁ ସପ�େର ସମେ� 
ଏମି� କରs 
 େହେଲ i� େ~କ ଏ� अବଶ'�ା@ 
ଦୁ�ଆର କଥାକୁ �ଜ ବା�!କ �ବନେର 
ପ�େୟାଗାତE କ ପରୀ�ା କ�ବାପାଇଁ ଆଗଭର ହୁअs, େସମାନ- େ�ତ� େର अସୁ!ଧା େହବା 
ସାp!କ େଫସବୁକେର ପ�େୟାଗାତE କ pବେର କାହାକୁ େପ�ମ�େବଦନ କ�ବା �ା� �ଜର 
ସାମା>କ ପ��;ା ଓ ଚ�ତ�  ପ�� େକ� अ�ୁD େଦଖାଇ ପାରs ନାହ_, େତଣୁ अେନକ ସଦସ' 
ସଦସ'ା ଏହାକୁ ଏକ ସୁର�ିତ ମାuମ େବାm ଧ�େନଇଛs େସମାେନ େଫସବୁକେର !ନା 
Bଧାେର କାହାକୁ ! ଭଲ ପାଇ ବସୁଛs ସୁ�ର ଶରୀରର अ�କାରୀ / अ�କା�ଣୀ- ପ�� େଯ 
େକ� ଆକଷ�ତ େହେବ ହ_ ଏହା ସଂସାରର �ୟମ ଏମି� େଫସବୁକେର ଭଲପାଇବାର େଖଳ i� 
ସମୟ େଖDବାପେର ଏବଂ େକୗଣସି ପ�କାରର ବାଧା !ଘ�ର ସ��ଖୀନ ନ େହବା�ା� i� ବ�ୁ 
େକଇପାଦ ଆଗଭର େହାଇ ବା�!କ �ବନେର ମu େସଇ ଭଲପାଇବାକୁ अନୁଭବ କ�ବାର 
ଦୁବ�ାର କାମନାକୁ अବଦମିତ କ� ରnପାରs ନାହ_ ଏବଂ େଫସବୁକରୁ ବାହା� ଏମାେନ ବା�ବ 
�ବନେର ମu ମିଳାମିଶା କ�ବାକୁ lହାs ଏହା �ା� ସାମା>କ ବ'ବaା ଆହତ ହୁଏ अେନକ 
!ବା�ତ ପୁରୁଷ ମ�ଳା େଫସବୁକ �ା� !ବାହ ବାହାେର ଏମି� ବ�ନେର ଛ�ିେହବାର i� i� 
ଉଦାହରଣ େଦୖ�କ ସjାଦପତ� େର େଦnବାକୁ ମିD~ଣି 
 i� ବ�ୁ- ଠାରୁ ମିDkବା ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ଆ>କାm अେନକ !ବା�ତ ପୁରୁଷ ଓ ମ�ଳା 
ଏ� ପ�କାରର େଖଳେର ପ�@ଣ େହେଲଣି �ଜ ବା�ବ �ବନକୁ ପଛେର ପକାଇ ଏକ अବା�ବ 
ଦୁ�ଆର େସ�ହେର ମସଗୁଲ ଏ� ବ'�ିମାେନ अେନକ अେନୖ�କ କାଯ�'େର m} ରହୁଛs ଏହା 
ବା�!କ ଏକ ��ାର !ଷୟ ସମ�-ୁ େସ�ହେର ବା�ିରnବା अଲଗା କଥା, ଭଲ ପାଇବ ! 
अଲଗା କଥା, େହେଲ େଫସବୁକେର ପାଇkବା େପ�ମିକ ବା େପ�ମିକା ସହ ସ�କ� େଯ େକେତ 
ମା�ତE କ ତାହା େକ� ଜାଣs ନାହ_ କାରଣ ଏ ସବୁ ସ�କ�ର ମୁଳଦୁଆ ହ_ ଭଚ�ୁଆଲ୍, ମାେନ 
େସkେର ବା�!କତା ନାହ_ େତଣୁ ଏପ� ସ�କ�ର େକୗଣସି ଭ!ଷ'ତ ନାହ_  
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    �ଜର ତଥା �ଜ ପ�ବାରର ସମ� !ଶାସ ଓ ପ��ବ�ତାକୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇ ଏ� ଉହ' 
ଆନ� ପାଇବାପାଇଁ ଆଗଭର େହାଇkବା अେନକ ପୁରୁଷ ଓ ମ�ଳା ସ�ବତଃ ଏ� େଲଖା 
ପଢ଼ିବାପେର ଆମ ଉପେର େକ� ାଧା�ତ େହାଇପାରs କେଠାର ���ୟମର ଧ�ବ�ା ଦୁ�ଆେର 
ଛ�ି େହାଇପଡ଼ିkବା ଆମ େଦଶ ଏବଂ ଆମ ଭD अେନକ ର�ଣଶୀଳ ���ର େ~କମାନ-ୁ 
େଫସବୁକ େଦଇ� i�ମାତ� ାେର ସାଧୀନତା, �ଜକୁ ପ�ପ�କାଶ କ�ବାପାଇଁ, �ବନକୁ अନୁଭବ ଓ 
ଉପେpଗ କ�ବାପାଇଁ ସାମା>କ ପ��ବ� i� ନାହ_, ଆେମ କଣ କରୁେଛ ନ କରୁେଛ େସ ସବୁ 
େଦnବାପାଇଁ ଆଉ ଭୁଲକେଲ ଆକଟ କ�ବାପାଇଁ େକ� ନାହ_, ଆେମ ସବୁ �େଜ �ଜର 
अ�pବକ େହାଇପାରୁେଛ େସଇk ପାଇଁ ବା�!କ �ବନେର �ବଣସମ ବ'�ି ମu 
େଫସବୁକେର �ଜକୁ �ମ େବାm ପ�ମାଣିତ କ�ବାପାଇଁ େବେଳ େବେଳ ସିେନମାର ଚ�ତ� ମାନ- 
ଛ!, ଫୁଲଫଳ ijା अନାବନା ଛ! ସବୁ �ଜ େପ�ାଫାଇଲ୍ ଫେଟାେର «ପି Bअs �ଜର 
ଚ�ତ� କୁ ଲୁlଇବାକୁ ଯାଇ େବେଳ େବେଳ ଛଦE ାବରଣେର ଆସs  
 !ପରୀତ m�ର ବ'�ି-ୁ ଆକଷ�ତ କ�ବାପାଇଁ େହଉ ijା କାହାକୁ ଠiବା ପାଇଁ େହଉ, 
େ~କମାେନ �ଜର ପ�କୃତ ନାମ େଗାପନ ରn अନ'ନାମେର ସଦସ'ତା କରs �ଜ ପ�ଚୟକୁ 
ଯB ଲୁେଚଇ େଦଇ �ଜର ଆତE ା�ଳାଶ ପରୂଣ କ�େହଉ� ତା େହେଲ ତାହା ହ_ େହଉ, ବରଂ i� 
�ଣପାଇଁ ଜେଣ ନୂତନ ବ'�ି pବେର अ�ନୟ କ�ବା ମu େଫସବୁକ ଆମକୁ ଶିଖାଇ େଦ~ଣି 
ସମ�- ସ��ଖେର �ଜର ଗୁଣ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଁୁ େକେତ ଭଲ େବାm ଦଶ�ାଇବା ପାଇଁ 
ଯେଥ� ବ'ବaା ମu େଫସବୁକେର अ�, େତଣୁ ଏଠି ସମେ� �ଜର ଆେ~iତ ଭଲ अଂଶକୁ 
ପ�ଦଶ�ନ କରୁଛs, ଆଉ अନାେ~iତ / अ�କାରେର ଉହ' ରହୁkବା ବା�!କ ଚ�ତ� କୁ ସମେ� 
ଲୁେଚଇବାର ପ�େଚ�ା କରୁଛs େହେଲ अବଦମିତ ଇ ା ପ� ଏ� ପ�ଚୟ ମu େବେଳ େବେଳ 
ଉ-ିମାେର ଆଉ ସମୟ, ସୁେଯାଗ ଏବଂ ସାହାସ ପାଇେଲ ଏ� ବ'�ିମାେନ ସତେର ମu i� i� 
କମ�କା� କ�ବାକୁ ପ«s ନାହ_ େଫସବୁକର ଚ�ତ� ମାେନ ବା�ବେର ଯB �ଜ अବଦମିତ 
ଇ ାକୁ ଚ�ତ� ାଥ� କ�ବା ଆର� କ�େବ ତା େହେଲ ଆମ ସମାଜେର ଆଉ ସୁa ସାମା>କ ବ'ବaା 
ର�ବ ନାହ_ 
 େତଣୁ େଫସବୁକର अବଶ'�ା@ ଦୁ�ଆେର !ଚରଣ କରୁkବା ସମ� ବ�ୁ-ୁ �େବଦନ, 
ବ'�ିଗତ ସୁଖପାଇଁ ସାମା>କ �ବନେର ପଥନ�କାରୀ ଜୂଆର ଆଣିବାରୁ �ଜକୁ ଦୂେରଇ ରଖ� 
େଫସବୁକକୁ ଯଥା ସ�ବ ଏକ अବଶ'�ା@ (ଭଚ�ୁଆଲ୍ / ସପ�) ଦୁ�ଆ େବାm ମା� �अ�  
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ଶ�ୀମ� ପ�ୀ�ପି�ୟଦଶ�� ମହାପାତ�  
 ��ୁ ଧମ� अନୁସାେର ଆେମ ସମୟକୁ l�ଟି ଯୁଗେର !ଭ� 
କ�ଛୁ େତ� ତୟା, �ାପର, ସତ' ଓ କD ଯୁଗ ପ�େତ'କ ଯୁଗେର 
ଭଗବାନମାେନ !�ନ�  अବତାର େନଇ ଜନE ଗ�ହଣ କ� ଧ�ପୃ;କୁ 
ସମୃ� କ�ଛs ଏବଂ େ~କ-ୁ ସତ' ଓ ନ'ାୟର ପଥ େଦଖାଇଛs 
ଭଗବାନ �ମ, ପଶ�ୁ�ମ, କୃÉ ଇତ'ାB ରୂପେର େସ ପ�କଟ 
େହାଇଛs େହେଲ କDଯୁଗେର େସ େକଉଁ pବେର अବC�� େହେବ 
େସ !ଷୟେର େକୗଣସି ସଚୂନା ଆମ ପାଖେର ନାହ_ i� ଧମ�ଗ�¶କୁ 
ଆଧାର କ� କୁହାଯାଉ� େଯ କD ଯୁଗେର କଳ� अବତାର େନଇ 
ପ�ଭୂ ଆସିେବ େସ େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ି ହାତେର ବାରହାତ ଖ�ା ଧ� ସଂସାରରୁ ପାପକୁ ଦୂର କ�ବା ସହ 
ସତ'କୁ aାପନ କ�େବ अବଶ' ଏ� ସବୁ କଥା ଉପେର ଆେମ ଶତପ��ଶତ !ଶାସ କ� 
ପାରୁନୁ କାରଣ ବାରହାତ ଖ�ା ମାେନ अନୁ'ନ अଠରଫୁଟ ଲjା ଖ�ା ଧ� େକୗଣସି ବ'�ି 
ସବ�ସ��ଖେର ଉପaିତ େହବ ଆଉ େପାmସ୍ अ�କାରୀମାେନ ତା-ୁ «ଡ଼ିେଦେବ ? अବଶ' 
କଥାଟାର ସା��'କ ମହe  अନ'i� େହାଇପାେର କାରଣ अେନକ ସା�ତ'େର ଆେମ ଶ³କୁ 
େନଇ େଖଳ େଖଳୁkବା କଥା ଜାଣୁ ଉେପ��  ଭ¤ ହୁअ� ବା କ!ସଯୂ�' ବଳେଦବ ରଥ, ସମେ� 
ଶ³କୁ େନଇ !�ନ�  ପ�କାର ପରୀ�ଣ କ�kେଲ, ତା େହେଲ ଏ ! େସମି� i� 
େହାଇଥାଇପାେର  
 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ अ�କାଂଶ ମାDକା ନାମକ ପୁ�କ ଉପେର �ଭ�ର କ�ଥାs ଏବଂ ମାDକା 
�ସାବେର େସ� ଭଦ�ବ'�ି ବା अବତାର ଓଡ଼ିଶାେର ହ_ ଜନE େନେବ େହେଲ i� ବ'�ି କଳ� 
अବତାର ଆ��ପ�େଦଶେର ଜନE େନଇ kବା କଥା କ�ଛs ଏବଂ ତା- ନାମେର अେନକ ମ�ିର ! 
�ମ�ାଣ କ�ଇଛs ବ�ହE ପୁରେର ! େସଇପ� ଏକ ମ�ିର ର�kବା କଥା ଆେମ ଶୁଣିଛୁ େସ ଯା 
େହଉ अବତାର େକେବ ଆସିେବ, େସ ଆସିେଲ କଣ କ�େବ ବା ନ କ�େବ େସ ସବୁ ଆେମ ବୁଝିବା 
अବaାେର ନାହୁଁ i� ହଁ ଏ� ଯୁଗେର ଭଗବାନ- अବତାର କ� �ଜକୁ �େଜ ଭଗବାନ 

ବୁଝି!l� କମ�କେଲବୁଝି!l� କମ�କେଲବୁଝି!l� କମ�କେଲବୁଝି!l� କମ�କେଲ............    
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   େବା~ଉkବା अେନକ ବ'�ି- ସଂ®ଶ�େର ଆେମ ଆସିଲୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟି� ପରଦାେର 
ଶୁଭ� ବ¯ ପ��ତ, i� ବ'�ି େବକେର ସୁସÊିତ ଫୁଲମାଳ ପେକଇ �ର ସରେର ଭଗବାନ- 
ବାଣୀକୁ ପ�lର କ�ବା ଆେମ େଦnଛୁ େସମାନ- ମuରୁ i� ଭଗବାନ-ୁ �ଜର ସବୁi� 
େବାm କହୁkବା େବେଳ i� �ଜକୁ ହ_ ଭଗବାନ- ସରୂପ େବାm ପ�lର କ�ଉଛs େସ�ପ� 
ଜେଣ ବାବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ବe�ମାନ �ଜର ପ�ଆ� ଜମାଇବାେର ~ଗିଛs ଟି� ପରଦାେର 
େହଉ ବା ସତସ�େର େହଉ େସ �ଜକୁ କୃÉ- अବତାର େବାm କୁହାଉଛs अବଶ' କୃÉ ତ 
ନୁହଁ ବରଂ େସ ବଳ�ମ- ସରୂପ େବାm ଯB �ଜକୁ କ�ଥାେ� ତା େହେଲ ଆେମ ଶାରୀ�କ 
ସାମ¤ସ'କୁ େଦn ମା� ! େନଇଥା� େହେଲ େସଇ ବାବା ଜଣକ େକମି� ବାବା େହେଲ ? େସ 
େକଉଁଠୁ �ାନପ�ା}ି କେଲ ? େକଉଁ େବା�ବୃ� ତେଳ ବସି େସ ସାଧନା କେଲ େସ !ଷୟେର ଆେମ 
अ�  
 ଓଡ଼ିଶାର अେନକ अ2ଳେର ମଁୁ ବ'�ିଗତ pବେର ବୁm ଆସିkବା େବେଳ େସଠାେର େସ� 
ବାବା- ପ�ବଚନ ଓ ସତସ� ଆBର ସଦୃଶ େତାରଣ ଓ ପ�lରପତ�  ଆB େଦnଆସି� େହେଲ 
i� Bନ େହବ !�ନ�  ଖବର କାଗଜେର େସ� ବାବା- !େ�ଧେର i� ଖବର ଆସୁ� 
େଯଉଁkେର ସତ'ତା ଥାଉ ବା ନଥାଉ i� ସjାଦ ପ�େବଷଣ କରୁkବା ବ'�ି ବା ସଂaା ସମ� 
ସËମତାକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇ ସjାଦ େଦଉଛs !ଗତ Bନେର ଏମି� ଏକ ପା�ିକ ପ��କାେର 
ବାବା- !ଷୟେର ପ�କାଶିତ ଖବରକୁ ପଢୁkବା େବେଳ ଶ³ଗତ अଭଦ� ାମି େଦnବାକୁ ପାଇm 
େକୗଣସି ପ��କାପାଇଁ ଏ�ପ�କାରର ପ�କାଶନ କଦାପି ଉ�ତ ନୁେହଁ अସଭ' pଷାେର େକୗଣସି 
ବ'�ି- !ଷୟେର ଖବର ପ�କାଶନ କରୁkବା ପତ� ପ��କା ହୁଏତ �ଜର େକୗଣସି �ଗ ବା 
ପ��େଶାଧପ�ୟଣ େହାଇ ଏ ସବୁ କରୁଥାଇ ପାରs  
 ଆ> ପବୂ�ାହ� େର େଫସବୁକେର ମu अନୁରୂପ ସjାଦ ପତ� ର i� अଂଶ େଦnm, େଯଉଁkେର 
ବାବା- ନାମେର अେନକ अଗ�ହଣୀୟ ତଥ' ଉପaାପନ କ�ଯାଇ� ଯB େସ ସତେର ଏ ସବୁ 
କା�େର ସ�ୃ� ଥାଆs େତେବ େସ ��ୟ pବେର ଦ�ପାଇବାକୁ େଯାଗ' ପର ¯ୀ ସହ 
ସଂେpଗ, କୁମାରୀ କନ'ାମାନ- ସହ େଦୖ�କ ସ�କ� ଓ େସମାନ-ୁ େନଇ ଭୁବେନଶରେର େଦହ 
ବ'ାପାର, ଇତ'ାB ଖବର ପଢ଼ିବାପେର ମନକୁ ସତଃ ପ�ଶ� ଆେସ, ଜେଣ ବ'�ି କଣ �ଜ 
�ବ&ଶାେର ଏେତ କୁକମ� କ�ପାେର ? ଯB କ�ପାେର ତା େହେଲ ଏkପାଇଁ କଣ େକବଳ େସ� 
ବ'�ି-ୁ ହ_ େଦାଷୀ େବାm ଧ�ଯିବ ? େଯଉଁ ମ�ଳା ବା କନ'ାମାନ- ସହ ତା-ୁ େଯାଡ଼ି ଖବର 
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   ପ�େବଷଣ କ�ଯାଉ� େସମାେନ �ଜ ଇ ାେର ଏ ସବୁ କରୁkେଲ ନା େସମାନ-ୁ ଧମକ େଦଇ ଏ 
ସବୁ କ�ଯାଉk~ ଜେଣ ମ�ଳା ବାବା- ଆଶ�ମେର ର� ବାବା- ସହ ସ�କ� ରnkେଲ େବାm 
କୁହାଯାଉ�, ତା େହେଲ େସ ମ�ଳା ଜଣକ ଆଶ�ମରୁ ତୁର� ବାହାରକୁ ଯାଇପା�ଥାେ� େସ 
ଗେଲ ନାହ_ କାହ_i ? େଯଉଁ କନ'ାମାନ-ୁ ଦୂରରୁ ଭୁବେନଶର अଣାଯାଇ େଦହବ'ାପାରେର 
ବ'ବହାର କ�ଯାଉ�, େସମାେନ କାହ_i େକେବ ! ଆପeି କ�ନାହାs େସମାେନ ବାବା- 
ପାଖକୁ ଆସିବା ଉେ&ଶ' କଣ ? 
 �ଜକୁ ପଣ'ଦ� ବ' ଭD ଉପaାପନ କେଲ େଯ େକୗଣସି ବ'�ି ତୁମକୁ �ମ� ଦୃ�ିେର ହ_ 
େଦnବ �ଜର ମାନ ଇÊତ ଓ ସ�ାନକୁ �େଜ ସ�ାD ରnବା ଭD ସାହାସ ଯB ନାହ_, େତେବ 
େଯ େକୗଣସି ବ'�ି ତୁମକୁ ��ିତ ବା अପମା�ତ କ�େଦଇ ପାେର େନୖ�କତା ଯB ତୁେମ 
ହେରଇବାକୁ lହୁଁଥାअ, େତେବ େକ� ! ତୁମକୁ େଦାଷୀ େବାm ଆ�ୁଠି େଦଖାଇପା�ବ ଭଗବାନ 
େବାm େବା~ଇ अନ'ର ଆaାpଜନ େହବାପେର ଏ ସବୁ କାମ କ�ବା ଆେଦୗ ®ୃହଣୀୟ ନୁେହଁ, 
i� େଯଉଁମାେନ ଏ�ପ� ବାବା-ୁ �ଜର ସବୁi� େବାm p!େଦଇ �ଜର ସeାକୁ ହ�ଇ 
ବସୁଛs େସମାେନ �ଜ अବaା ପାଇଁ �େଜ େଦାଷୀ କାହାକୁ େଦାଷୀ େବାm କ�ବା ପବୂ�ରୁ 
େ~କମାେନ �େଜ ସେଚତନ େହବା ଉ�ତ େଯ େଯଉଁଠି େଦଶେର, !େଶଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର 
ପୁରପଲ� ୀେର अଗଣିତ ମ�ିର ଓ େଦବାଳୟ kବା ସେe  େ~କମାେନ କାହ_i ଏମି� ବାବା ମାନ- 
ମିଥ'ା ପ�େ�ଚନାେର ଆସୁଛs ଓଡ଼ିଆେର କଥାଟିଏ अ�; 
 ବୁଝି !l� କମ�କେଲ, !ପଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭେଲ 
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ଶ�ୀ ସଯୂ�'କା� ଦାଶ 
�ଜ�ନ ���ର ଘନ अ�ାର �ତରୁ   
                େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ସପ� େଦେଖ   
                େଗାଟିଏ अପୁବ� ସହର   
l�ପେଟ ପାହାଡ ଝରଣାର େଘର   
ତା'ମuେର ଲୁ� ର�� ସୁ�ର େପ�ମର ବଗିl   
େଯଉଁଠି ଭଗବାନ ଢାD େଦଇଛs   
               अମିୟ େପ�ମରୁ ଆ¤ୁଳାଏ   
               ତା'ମuେର ସୁ�ର ମୁଂହଟି  Bଶିଯାଏ   
               େମାର ମାନସ୍ ପଟେର ...  
 
ଲୁଚକାD େଖେଳ ସିଏ   
              େମା ସପ�େର kବା   
              अପୁବ� ସହରେର   
ତା'ମuେର kବା ପାହାÎ ଓ ଝରଣାେର   
େମା ମନେର kବା ନ�ନ କାନନ ବନେର   
ହତାସ୍ କ�Bଏ େମାେତ   
              ଧ� Bଏ ନାହ_   
ବାହୁ ବ�ନେର ଟାଣି ଧ�ବାକୁ ପ�ବଳ ଇ ା   
େସଇ େମା ସପ�େର  

ସପ�ସପ�ସପ�ସପ�    
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ସରୁପ କୁମର ମଲ�  
କାହ_i,ତେମ  ଆ> ଉେeାଳନ କ�ଛ 
!େଦ� ାହର ସର 
ସମୟର ଚକ�େର ଆ> ତେମ  ପଥଭ� � 
କାହ_i େଯ ଆ-ିଲ ଲ�Eଣ େରଖା 
ଆମ ସ�କ�େର!! 
ସାଗର େବଳାେର अ-ା ସପନର ଦୁ�ୟା 
ଆ> ଉpନ ଲହରୀର କ�ଘାତେର 
ସମା��ଳ େରଖା ପ� ଦୁେହଁ 
ଆ> �ବନ ଗ� ପେଥ अଗ�ସର 
ଭୁmଗଲ ତେମ kେଲ େମା �ବେନ 
ହ� �ଦୟର ®�ନ 
ଶନୂ' ପ� �ବେନ kଲ ତେମ 
ର� େବର�ି େହାmର �ଜକୁମାରୀ 
ସୁଗ�ିତ ପୁÏ ®ଶ�େର ହ� ସୁଗ�ିତ 
i� ସମୟ ପାଇଁ 
ପ� ତେମ kଲ େମା �ବେନ अ�kର 
ପ�ଚୟ େନଇ!! 

!େଦ� ା¥ ବ�ୁ!େଦ� ା¥ ବ�ୁ!େଦ� ା¥ ବ�ୁ!େଦ� ା¥ ବ�ୁ    
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अନୁପମ େବେହ� 

ବାହୁ�ୟ ପ�ସା� ଠିଆ େହାଇଥାଏ ମଁୁ ଘାସ ଗାmlେର 

ତୁେମ ସାମ�ାପଟୁ ଦଉଡ଼ି ଆସି ~ଗିଯାअ େମା «�େର, 

ଚ�ୁ�ୟ ବୁ> େହଇଯାଆs େମା ମହା ଆନ�େର 

ତୁେମ �ମିଷେକ ମିେଳଇଯାअ ପବନେର Ð 

ହୁତ୍ ହୁତ୍ େହାଇ ଜDଉେଠ ସୁ�ର ଘାସ ଗାmlଟି 

ସଯୂ�' କାହ_ ଲୁ�ଯାଏ ଦୂର ପାହାଡ଼ ପଛେର 

lହୁଁ lହୁଁ ମାଡ଼ିଆେସ अମା अ�କାର 

ଆକାଶଟା ଭ�ଯାଏ କୁ� କୁ� ତା�େରÐ 

ମଁୁ lେହଁ ଉପରକୁ େଯେବ େମା େଦହଟା �>ଯାଏ ଶୀତଳ େଜ'ାÑାେର 

ତୁେମ ପରୀଟିଏ ସା> ଓେହ�ଇ ଆସୁଥାअ ଜହ�  �ଇଜରୁ 

ଯାଦୁବାଡ଼ିଟିଏ ଥାଏ ତୁମ ହାତେର Ð 

ମଁୁ i� ମାଗିବା ଆଗରୁ ସବୁ େହାଇଯାଏ ଓଲଟ ପାଲଟ 

अକସEାତ୍ ଆକାଶଟା ଭ�ଯାଏ କଳାବାଦଲେର 

ସ�ୂ��ରୂେପ �sଯାଏ ମଁୁ େସଇ ବାଦଲଫଟା ବଷ�ାେର 

ଆn�ୟ ମୁB େହାଇଯାଏ ଭୟ-ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶ³େରÐ 

ଆn େଖାm~ େବଳକୁ ମଁୁ �ଜକୁ ପାଏ ଭ�ା ଖଟିଆ ଉପେର 

ଧମ�ପତ� ୀ ହାତେର ବାଲ� ଧ� ଠିଆ େହାଇଥାଆs ସାମ�ାେର Ð 

ଦୁଃସପ�ଦୁଃସପ�ଦୁଃସପ�ଦୁଃସପ�    
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ବ�ହE ପୁରର ଆ�uା ମା 
ବୁଢ଼ୀ ସାଆ�ାଣୀ ଠାକୁ�ଣୀ- 
Bବାଷ�କ ଯାତ� ା ସମୟେର 
अନୁ;ିତ अେନକ अନନ' ଘଟଣା 
�ତରୁ େଗାଟିଏ େହଉ� !�ନ�  
ପ�କାରର େବଶଧାରୀ ଭ�ମାନ- 
ଆଗମନ ଏ� ସବୁ ମuେର 
େଶ�; େବାm କୁହାଯାଇପା�ବ ବାଘେବଶକୁ ପ��ବଷ� 

अଗଣିତ ଭ� �ଜକୁ ବାଘେବଶେର ସÊିତ କ� ମା’- ଆଶୀବ�ାଦ ��ା କ�ଥାs ଏହା ଏକ 
अନନ' ପର�� ଯାହାର ଇ�ହାସ ଏକ ଶତା³ୀରୁ ! अ�କ ସମୟଧ� ର�� େତେବ 
େକେବଠାରୁ ଏ� ପର�� ଆର� େହାଇk~ େସ !ଷୟେର ଆେମ अନ��  
 अ�କାଂଶ ଭ�-ର ବାଘେବଶ ଧାରଣ କ�ବାର �ମତା ନଥାଏ ଏkପାଇଁ ଆବଶ'କ 
େଧୖଯ�', ସାହାସ ଓ ଦୃଢ଼ତା େକବଳ େଦୖ@ �େ&�ଶ �ା� ସ�ବ େହାଇଥାଏ େବାm ଏ� େବଶ 
ପଡୁkବା i� ବ'�ି ମତ Bअs ଏହା ସବୁ େବଶମାନ- ମuେର अତ'� କ�ସାu େବଶ 
ପଡ଼ିବା େଯେତ କ�ସାu, େବଶ ପଡ଼ିବାପେର େବଶକୁ ଧାରଣ କ� ସହରର ଗDକ�ିେର ବୁmବା 
ଏବଂ ବାଘନାଚ କ�ବାକୁ अେନକ ପ�ଶ�ମ କ�ବାକୁ ପେଡ଼ ଏହା ଦୁବ�ଳ ଶରୀରkବା େକୗଣସି 
ବ'�ିପେ� କଦାପି ସ�ବ ନୁେହଁ େବାm ବାଘନାଚ ପାଇଁ ପ�ଶି�ଣ େଦଉkବା ଜେନୖକ ଗୁରୁ ଆମକୁ 
କ�ଛs 
 େଯଉଁ ଭ�ମାେନ ମାନସିକ କ� ବାଘେବଶ ହୁअs, େସମାନ-ୁ କେଠାର अuବସାୟ 

ବ�ହE ପୁରର ବାଘେବଶବ�ହE ପୁରର ବାଘେବଶବ�ହE ପୁରର ବାଘେବଶବ�ହE ପୁରର ବାଘେବଶ    
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କ�ବାକୁ ପେଡ଼ �ଜର ମାନସିକ ପରୂଣ େହବାପାଇଁ ପ�ଥେମ ବାଘେବଶ େହବା ଏବଂ ପରବe� 
ସମୟେର ମାନସିକ ପରୂଣ େହାଇଗେଲ ପୁଣିଥେର ବାଘେବଶ େହାଇ ମା’-ୁ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଇବା 
अତ'� ଜରୂରୀ ବାଘ େହଉ� ମା’-ର ବାହାନ, େତଣୁ ଏ� େବଶର ମହe  ମା’- ପାଖେର ବହୁତ 
अ�କ अ�କାଂଶ ବାଘ େବଶଧାରୀ ଭ� ମତ Bअs େଯ ଏ� େବଶ ପଡ଼ିବା ଫଳେର େସମାନ- 
ସମ� ମାନସିକ अ�େର ପରୂଣ େହାଇପା�� ଏମି� ! ନ>ର अ� i� ଭ� ପ�ାଥମିକ �ରେର 
ମାନସିକ ପାଇଁ ବାଘ େବଶ ପଡ଼ିkବା େବେଳ ପରବe� ସମୟେର େସମାେନ େସୗଖୀନ pବେର 
ବାଘେବଶ ପଡ଼ିଛs अେନକ ଭ� ଦଶ�ି ଦଶ�ି ଧ� ବାଘ େବଶ ପଡୁkବା ଉଦାହରଣ ଏ� 
ସହରେର !ରଳ ନୁେହଁ 
 ପ�େତ'କ ଥର ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ାର ବହୁ ପବୂ�ରୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀ�କ pବେର ପ��ୁ� अତ'� 
ଜରୂରୀ ପ��Bନ i� iେ~ମିଟର ବାଟ ଖାm ପାଦେର lmବା अଭ'ାସ କ�ବାକୁ ପେଡ଼ 
ଏହାପେର େଦୖ�କ ବ'ାୟାମଶାଳାେର ବ'ାୟାମ କ�ବାକୁ ହୁଏ ଯାତ� ା �କଟବe�ୀ େହବାପେର 
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   େଦୖ�କ ନାଚଗୁରୁ- ପାଖେର ଯାଇ ବାଘନାଚର !�ନ�  େଶୖଳୀ ଓ 
अ�ଭ�ୀ !ଷୟେର ଶିnବାକୁ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପେର 
ଏକା�େର ଯାଇ ହାଡ଼ି ବାଇଦ ସ�ତ ପ�ଶି�ଣ େନବାକୁ ହୁଏ ଏ 
ସବୁ ପାଇଁ ଆବଶ'କ ହୁଏ अ�କ ମାନସିକ ମେନାବଳ ସେମତ 
ଆଥ�କ ସjଳ ବାଘନାଚେର ୧୨ ପ�କାର େଶୖଳୀର ବାଦ'ତାଳ 
ର��, ଆ>କାm େସ ସବୁ ଆଉ େଦnବାକୁ ମିଳୁନାହ_ େକୗDକ 
ବୃeିପ�� ଯୁବପୀଢ଼ିର अ� ା େହତୁ ଏ� କଳା !ରଳ 

େହାଇଗ~ଣି ବ�ହE ପୁରେର ତଥାପି i� ପ�ବାର ବଂଶାନୁକ� ମିକ pବେର ବାଘନାଚ ପାଇଁ 
ଆବଶ'କ ବାଦ' ଯ· ସେମତ ତାଳ ଲୟ ଆBର ଶି�ା େନଇ ପ�� ଯାତ� ା ସମୟେର �ଜର କଳା 
ପ�ଦଶ�ନ କ�ଥାs ବାଘ େବଶ ପଡ଼ିବା ପେର େବଶ ପଡ଼ିkବା ଭ� େଯେତ କ� କ�ଥାs, ତା- 
ସହ ତାଳ େଦଇ ଏ� ବାଦ'କାର ମାେନ ମu अନୁରୂପ କ� କ�ଥାs ଏମାନ- ବ'Cତ 
ବାଘେବଶ େହାଇkବା i� ବ'�ି- ବ�ୁମାେନ ମu ବାଘ ସହ lm lm େସମାନ-ୁ ଉା�ତ 
କ�ବାକୁ େଦnବାକୁ ମିDଥାଏ !�ନ�  ସା�େର ବାଘ େବଶ ବୁଲୁkବା େବେଳ ସା�ର ଯୁବକମାେନ 
ମu ବାଘନାଚ କ� ବାଘକୁ ସାଗତ ଜଣାଇଥାs !ଗତ ବଷ�ମାନ-େର ବାଘ େବଶ େହାଇkବା 
ବ'�ିମାେନ ମu ନୂଆ ବାଘ େବଶ େହାଇkବା ଭ�ର ସହାୟତା କ�ବାପାଇଁ ସା�େର ଯାଆs 
ଏବଂ aଳ !େଶଷେର େସମାେନ ନୂଆ ନୂଆ ତାଳ ଓ ଢ�େର ନୃତ' କ�ବାକୁ େପ�ାା�ତ 
କ�ଥାs 
 ବାଘେବଶ େହବା ଇ ା kେଲ ସୁ�ା େକେବ ! 
ଭ�ର अ�ିଆରେର ନଥାଏ େବାm अCତେର ବାଘେବଶ 
େହାଇkବା अେନକ ଭ� ମତ Bअs ମା’- ବ�ଦ 
ଆସିବାପେର ହ_ େବଶ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ େବାm 
ଜଣାଯାଇ� େଯଉଁBନ େବଶ ଧାରଣ କ�ବାକୁ ହୁଏ 
େସଇBନ ପବୂ�ାହ� େର ଭ� ମା’- �କଟେର ଯାଇ 
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   ପଜୂା¬�ନା କ� ମା’- �େ&�ଶକୁ अେପ�ା କରs େସଇ Bନ ଭ�-ୁ ଉପବାସ କ�ବାକୁ ପେଡ଼ 
େବଶ ପଡ଼ିବାପାଇଁ େହେଲ ଭ� अନୁ'ନ ��ଥର ମା’- �କଟକୁ ଯାଇ ପଜୂା କ�ବାର �ୟମ 
ର�� अନୁମ� ପାଇବାପାଇଁ ପ�ଥେମ ପଜୂା କ�ଯାଏ अନୁମ� ପାଇବା ପେର ମୁ�ପଜୂା 
କ�ଯାଏ ଏବଂ େବଶ େହବାପେର ବାଘେବଶଧାରୀ ଭ� ମା’-ୁ ଦଶ�ନ କ�ବାପେର ହ_ ସହରେର 
ଭ� ମଣ କ�ବାର �ୟମ ର�� ଏ� ସ�ୂ�� ସମୟେର ବାଘେବଶଧାରୀ ଭ� େକୗଣସି ଖାଦ'ପଦାଥ� 
ଗ�ହଣ କରs ନାହ_ େକବଳ ପିଇବା ପାଣିେର ହ_ ୩୬ରୁ ୪୮ ଘ{ା ର�ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ  
 ପବୂ�ାହ� େର अନୁମ� ମିDବାପେର େବଶ ପଡ଼ିବାପାଇଁ କଳାକାର-ୁ अନୁ'ନ ସାତରୁ ଆଠ ଘ{ା 
ସମୟ ~ଗିଥାଏ, େଯଉଁ ସମୟେର ଭ�- ସ�ୂ�� ଶରୀରକୁ ବାଘେବଶେର ସଜାଇ Bଆଯାଏ 
ଏkପାଇଁ अନୁ'ନ ପ�ରରୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ijା अ�କ ଖ¬� େହାଇଥାଏ େକବଳ େକେତଜଣ 
�ତ� କର ହ_ ଏ�ପ� େବଶ କ�ବାପାଇଁ ପ�ଶି�ଣପ�ା} ସମେ� ଏ�ପ� େବଶ କ�ପାରs ନାହ_ 
ଜେଣ ଭ� େବଶ ପଡ଼ିବାପେର େସ େଯଉଁ ଆେଡ଼ 
ଯାଆs ସାkେର ପା2ଜଣ ବାଦ'କାର ଏବଂ 
ଜେଣ େଢାଲ ବାଦକ ରହs ଏହା ସ�ତ 
अେନକ ଭ� ବାଘ ସ�ତ lଲs अେନକ 
ସମୟେର ଏ� େବଶପାଇଁ ସାମୁ�କ pେବ �Ïeି 
�ଆଯାଇଥାଏ, େତଣୁ अେନକ ବ'�ି ବାଘ ସହ 
lଲs ସାଧାରଣତଃ େବଶ ସମାପନ କ� ମା’- 
ପାଖେର ପଜୂା ସ�ବା େବଳକୁ ସଂuା 
େହାଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ପରBନ ସ�'ା ପଯ�'� 
ବାଘେବଶଧାରୀ ଭ� ସହରର �ହ� ାପ��ତ 
ବ�ୁପ�ଜନ- ଘର, ବ'ବସାୟିକ अନୁ;ାନ 
ଆBକୁ ଯାଇ l�ା ଗ�ହଣ କ� ସଂଗୃ�ତ अଥ�କୁ 
ମା’- ହୁ�ିେର ପ�ଦାନ କ�ଥାs अନୁ'ନ ୨୪ 
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   ଘ{ା अନବରତ lmବା ijା ନୃତ' 
କ�ବାକୁ ପେଡ଼ i� अCତେର 
ବାଘେବଶ େହାଇkବା i� ଭ� କୁହs 
େଯ ମା’- �କଟେର ପଜୂା 
କ�ବାପେର ଝୁଣା ମ�ଯାଏ ଏବଂ ଏ� 
ଧଆୂଁେର େସମାନ-ୁ अପବୂ� ଉାହ ଓ 
ଉ&ୀପନା ମିDk~ ଏବଂ େସମାେନ 
अ� ସହଜେର ଦୁଇBନ ଧ� ନୃତ' 
ପ�େବଷଣ କ�ପା�kେଲ େଦୖ@ 
କୃପାେହେଲ ହ_ ଜେଣ ଭ� ଏ� େବଶକୁ 
�;ାର ସହ ସମାପନ କ�ପାେର 
େବାm ସମେ� ମତ Bअs େବଶ 
ପଡ଼ିkବା ଭ� BCୟ Bନ ସ�'ାେର 
ମା’- अaାୟୀ ମ�ିର �କଟେର 
ପହ2ିବାପେର ପଜୂା କ� ସଂଗୃ¥ତ 
अଥ�କୁ ମା’- ହୁ�ିେର ଦାନ କ�େଦଇ 

�ଜ ମାନସିକ ସମାପନ କରs ମାନସିକ ସମାପନ ପେର େଦହେର ଲଗାଯାଇkବା ର�କୁ ସଫା 
କ�ବାପାଇଁ ଦୁଇରୁ �� Bନ ~ଗିଥାଏ अCତେର ର� ଛେଡ଼ଇବାପାଇଁ ଦୁଇBନ ପଯ�'� 
େଦହେର ଖଟା ଦ� େଲପନ କ�ଯାଉk~, େହେଲ ଆ>କାm ବ'ବହୃତ ର�କୁ ଛେଡ଼ଇବାପାଇଁ 
अେନକ ରସାୟ�କ ପଦାଥ� ବଜାରେର ମିଳୁ� 
 ସେବ�ାପ� ମା’- ଯାତ� ା ସମୟେର ବାଘେବଶ େହବା ଜେଣ ସାଧାରଣ ଭ�- େ�ତ� େର 
ସ�ବ ନ େହାଇପାେର ଏହା େକବଳ ମା’- େଦୖ@ �େ&�ଶେର େହାଇଥାଏ େବାm ସମେ� 
ଏକମତ 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ବ�ହE ପୁର ସହରେର ସ��� ଠାକୁ�ଣୀ ଯାତ� ା ପାଇଁ ସବୁଆେଡ଼ 
ନାହ_ ନkବା �ଡ଼ ଯାତ� ା ସମା}ିପାଇଁ ଆଉ अ¡Bନ ବାikବା 
େବେଳ Bନକୁ Bନ ମାନସିକଧାରୀ ମାନ- अଗଣିତ େବଶ ପଟୁଆର 
ସହରବାସୀ-ୁ େବଶ ଆନ�ର େଖା�କ େଯାଗାଇେଦଉ� ହଠାତ 
ଜନଗହDକୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇ ମାଡ଼ି ଆସs अଗଣିତ ij�ତijାକାର 
ମହ� େଗା;ୀ ଧଳା ର�ର ବ¯ପ��ତ ଶିଶୁଠାରୁ ବୃ�ପଯ�'� 
अେନକ ବୟସର अେନକ iସମର ମହ� ମୁ�େର କାହାର ଜମା 
ବାଳ ନାହ_ ତ iଏ ଚୁଟିକୁ େବଢ଼�େର କାଟି� େସkେର ପୁଣି 

ମୁ�େର i� अÒୁତ କଥା େଲଖା kବ େବକେର ଝୁଲୁkବ 
ଲjା ମାଳ, େସkେର kବ ଆଳୁ, େଲj�, ଡିମି� ଆB 
ଫଳପ�ବା, ଆଉ େକ� େକ� େବକେର ଶୁଖୁଆ ! 
ଝୁ~ଇkବା େଦnବାକୁ ମିDବ ପିଠିେର େଲଖାkବ अେନକ 
अଗ�ାହ' ଓ अଶ�ାବ' pଷାେର ନଁା େକେତଟି ନଁା ଯଥା, 
ମହାଠକ ମହ�, କଳାବଜାରୀ ମହ�, ଏସ�ଆର୍ ମହ�, 
ଆହୁ� अେନକ କଥା କାନେର କୁ�ଳ ! kବ, େହେଲ 
େସkେର ଝୁଲୁkବ ଫଳ ଏ� େଶାpଯାତ� ା ମଝିେର 
अେନକ ସୁସÊିତ �Óା ଉପେର ଠିଆେହାଇkେବ ମୁଖ' 
ମହ� ଓ ମହsଆଣୀ ��ାେର ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ अଟi 
ଯାଉkବା େଶାpଯାତ� ା ଆଉ ମହ� ମହsଆଣୀ ମାଇକ 
ଧ� କହୁkେବ i� ବ'� i� अଶÔୀଳ ଓ i� अଶ�ାବ' 

ବ�ହE ପୁରର ଲ�ାେବଶବ�ହE ପୁରର ଲ�ାେବଶବ�ହE ପୁରର ଲ�ାେବଶବ�ହE ପୁରର ଲ�ାେବଶ    
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   କଥା, ଯାହା ଶୁଣିବାପାଇଁ ��ା କଡ଼େର ଜମିkବ अଜସ� �ଡ଼ 
अଶÔୀଳ େହେଲ ସୁ�ା େକୗଣସି େ~କ େକେବ ବାଧା େଦଇନାହାs 
ଏ� େଶାpଯାତ� ାକୁ ijା େକ� ଆପeି କ�ନାହାs 
 !ଗତ ଶତା³ୀେର ବ�ହE ପୁର ତଥା ସମଗ� ଓଡ଼ିଶା �ଜ'େର 
अେନକ aାନେର ବାବା ମାନ- େଦୗ�ତE ' ବୃ�ିପାଇବା ପେର 
େସମାନ-ୁ ସାବାଡ଼ କ�ବାପାଇଁ ସବ�ସ��ଖେର େସମାନ-ୁ 
��ିତ କ�ବା ଉେ&ଶ' େନଇ ୧୯୩୩ ମସିହାେର !>ପୁରର 
i� ଉା¥ ଯୁବକ ଏ� େଶାpଯାତ� ାର ଆେୟାଜନ କ�kେଲ 
ସାଧାରଣତଃ େସ କାଳର ଓଡ଼ିଶାେର ପ�େତ'କ ଜନପଦ / ଗ�ାମ / ସହରେର ମୁଖ' ମୁଖ' 
aଳମାନ-େର େକାଠଘର ବା ମଠ k~ ଏବଂ ପ�େତ'କ ମଠେର ଜେଣ अ�ପ� ବା ବାବା� ବା 
ମହ� ର�kେଲ ଏ� ମହ�ମାେନ କାଳା�ରେର ମଠକୁ ଆସୁkବା କୁମାରୀ କନ'ା, !ଧବା ଏବଂ 
!ବା�ତା ମ�ଳାମାନ- ସହ ଦୁÀମ�ମାନ କ�ବା ପେର ଜନତା- ମuେର ଆେକ� ାଶ 
େଦଖାେଦଇk~, େହେଲ େସମାନ-ୁ ଦ�ିବା ଭD �ମତା େକୗଣସି ନ'ାୟପାDକା ହାତେର ନkବା 
େହତୁ i� ଯୁବକ େସମାନ-ୁ ସବ�ସ��ଖେର ��ିତ କ�ବା େଯାଜନା କ� ଏ� େବଶର ଆେୟାଜନ 
କ�kେଲ 
 ପ��ବଷ� ଠାକୁ�ଣୀ ପଜୂା ସମୟେର !>ପୁରେର kବା ଦ�ଦ�  ପ2ା�ର ସମି� ତରଫରୁ ଏ� 
େବଶର ଆେୟାଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଏkେର अଂଶଗ�ହଣ କ�ବାପାଇଁ अେନକ େ~କ େସ ାେର ଆେଗଇ 
ଆସs େଯଉଁମାେନ ଏ� େବଶ ହୁअs, େସମାେନ अନୁ'ନ ��ଥର ଏ� େବଶ େହବାକୁ ବାu 
େବାm କୁହାଯାଏ i� ମାନସିକ ଧାରୀ �ଜର ଶରୀରର ଦୁଃସାu େ�ଗରୁ ମୁ�ିପାଇବା ପାଇଁ ମu 
ଏ� େବଶ େହାଇଥାs ଏkେର अଂଶଗ�ହଣ କ�ବାପାଇଁ େକୗଣସି ଜା�, ଧମ�, ବ��ର !େଭଦ 
ନାହ_ େଯ େକୗଣସି ବ'�ି ଏkେର pଗ େନଇ ପା�ବ अନ' େବଶମାନ-େର 
ମାନସିକଧାରୀମାେନ l�ା ଗ�ହଣ କ�ବାର ପର�� kବା େବେଳ ଏ� େବଶେର ମାନସିକଧାରୀ 
�େଜ l�ା େଦଇ pଗ େନବାର ଉଦାହରଣ ର�� େବଶ ପଡ଼ିବା Bନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ମାନସିକଧାରୀମାେନ ଏକ��ତ ହୁअs ଏବଂ �ଜ ମନ ମୁତାବକ ମୁ�ରୁ ଚୁଟି କାଟିେଦଇ ସଂuା ସୁ�ା 
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   !�ନ�  ପ�କାର େବଶେର ସÊିତ େହାଇଯାଆs ଏଡ଼ସ େ�ଗ ସେଚତନତା ପାଇଁ i� ମହ� �ଜ 
ଚୁଟିେର କେ�ାମ କୁ େବଲୁନ ପ� ଫୁ~ଇ ବା�ିBअs େଦnବାକୁ େବେଳ େବେଳ अସୁ�ର 
~ଗୁkେଲ ସୁ�ା ଏହା�ା� ସେଚତନତା ସୃ�ି କ�ଯାଇପାେର େବାm i� ବୁ�ି�! ମତ Bअs  
 °ଘ�ବଷ�ଧ� ଏ� ପର��କୁ ବ2ାଇ ରnବାେର अେନକ େ~କ- अକ� ା� ପ�ଶ�ମ ର�� 
େହେଲ Bନକୁ Bନ i� ଉଦ୍ ଭ� ା� ଯୁବକ େବଶ େହାଇଗ~ପେର େଶାpଯାତ� ାେର ଯାଉkବା େବେଳ 
अଭେଦ� ା�ତ ଆଚରଣ କରୁkବା ଏବଂ अଶ�ାବ' pଷାର ବ'ବହାର କରୁkବା ମu େଦଖାଯାଉ� 
େବେଳ େବେଳ ଏହା ଶ���କଟୁ େହାଇkେଲ ସୁ�ା ଏ� େବଶର ମହe କୁ େଦn େଦଖଣାହାରୀମାେନ 
େକୗଣସି ଆପeି କରsନାହ_ अCତେର ମହ� େବଶ େହଉkବା ବ'�ି-ୁ େଦnେଲ େ~କମାେନ 
ଶ��ାେର ନମ�ାର କରୁkେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ନମସ' kେଲ i� �େର �େର ଏ� ପର��ର 
ସମା}ି େହାଇ� अCତେର ହାତଗଣ� i� େ~କହ_ ଲ�ା େବଶ େହଉkବା େବେଳ ବe�ମାନ 
ଶହଶହ ସଂଖ'ାେର ଲ�ା େବଶଧାରୀ ମିଳୁଛs  
 ଲ�ା େବଶ ଧାରୀମାେନ !>ପୁର ଠାରୁ ବାହା� ସହର ପ�ମୁଖ ଖm�େକାଟ କେଲଜ ଛକ, 
େପେଟ� ାଲ ପ� ଛକ, ପୁରୁଣା ବସ�ା�, अନ�ପ�ୂ� ା ମାେକ�ଟ, ଗି�ଜା ଛକ, ଗି� ମାେକ�ଟ୍, ସାନ 
ବଜାର, ବଡ଼ବଜାର ଛକ େଦଇ ମା’- अaାୟୀ ମ�ିର �କଟେର ପହ2ିବା ପେର େସମାେନ ମା’- 
ଦଶ�ନ କରs େସମାନ- ଖାଇବା ପାଇଁ ବ'ବaା କ�ଯାଇଥାଏ ମା’- ଦଶ�ନ ସା�େଦଇ 

େସମାେନ ପୁଣିଥେର ପବୂ�aାନକୁ ଆସି ମୁ�କୁ 
ସ�ୂ�� pେବ ମୁ�ନ କ�ଥାs 
 !ଶର अନ' େକୗଣସି aାନେର ଏ�ପ� 
अÒୂତ ପର�� େଦnବାକୁ ମିେଳନାହ_ େବାm 
ଏ� ସଂaାର ଆେୟାଜକମାେନ ଦା@ କରs 
େସ ଯା’େହଉ ଯାତ� ା ସମୟେର ବ�ହE ପୁର 
�ଜ��ାେର ଉଦ୍ ଭଟ pବେର ବୁଲୁkବା ଏ� 

ଦଳ ଦଳ ମହ�ମାନ-ୁ େଦnବା ଏବଂ େସମାେନ କହୁkବା !�ନ�  ବ'�କଥା ଶୁଣିବାପାଇଁ अେନକ 
େ~କ ଏକ��ତ େହାଇଥାs  
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ପ�ହଲ� ାଦ ଖେଟାଇ 
!ଶାସ ଓ अ!ଶାସ ଦୁଇଟି ଶ³ 
!ଶାସେର ସଂସାର ହୁଏ ଆତଯାତ 
ଆ>କାର ଦୁ�ଆେର କାହାକୁ କ�ବା ଆଦଶ� 
ଆଦଶ� ଏକ ମାନ!କତାର ମଲୂ'େବାଧ 
ଭ� ସାଧୁର ଆଦଶ� अେପ�ା 
େlରର ଆଦଶ� ବରଂ ଭଲ, 
ଆଦଶ�ର �ା� େଦଇ i� େ~କ ପାଲଟି ଯାଆs ନାୟକ 
i� ପୁଣି ହୁअs ଖଳନାୟକ 
~ଭେଖାର ମଣିଷର ଏହା ଏକ ଆଦଶ� ନମୁନା 
ଆ>କାm ଦୁ�ଆେର ଏହା ହ_ ସଚୂନା 
ଜମି ମାଫିଆଠୁ �ଟ୍ ଫ� ପଯ�'� 
କାହାଣୀ ଲମି� अସୀମ ପଯ�'� 
ଏ କାହାଣୀକୁ େନଇ iଏ କରୁ� କାହାର ସବ�ନାଶ 
i� ତ ପାଲଟିଯାଆs ଇmୟାସ 
ପୃk@ର େଶ�; ଧାବକ 
ପୁଣି ପାଲଟs ଖଳନାୟକ 
ସାଇେକଲ lଳକ ଆମ����୍ ପାଲଟs ijଦ�ୀ ପୁରୁଷ 
ପୁଣି ପାଲଟs କାପୁରୁଷ 
େତଣୁ ଆ>କାର ଦୁ�ଆେର କାହାକୁ କ�ବା ଆଦଶ� 
କାହାକୁ କ�ବା ଆଦଶ� 

ଆଦଶ�ଆଦଶ�ଆଦଶ�ଆଦଶ�    
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ପ�ସନ�  କୁମାର ଦାସ 

अବୁଝା ମନ ତୁ େହଉଛୁ ଉଛନ�  अ�ାନ अ�ାେର ର� 

i’अମଲୂ' �� ଗ~ େତାର ହ> 

େଶାକାକୁଳ େହଉ କାହ_.... େର ମନ େହଉ ଉଛନ�  

େକଉଁ ଦୁଃଖ େଦଉ� କଷଣ ..େର ମନ .....l  

l� Bନ େତାର �ବନ ସ�ାର  l� େବଳା ଯଉବନ 

ଧନ ସୁଖ େତାର ଚ��ମା ��ର  

େଯସେନ ଚ��  iରଣ େର ... l� �� l�ି� 

अମା अ�କାର ଆେଣ ଟାଣି େର ...l� ��.....l 

अଳପେକ ହସୁ अଳପେକ ରୁଷୁ ଏଚଗ~ ବୁ�ି «ଡ 

ଆଣିkଲୁ iସ ଆସି~ େବେଳତୁ 

«ଡି ମା’ର ଜଠର ...   ଏେବ ��ନ କର 

 ମାୟା େମାହ ଭ� ଏ ସଂସାର େର ..ଏେବ....l 

 ଧନ ପୁତ�  ଜାୟା ସବୁ ମିଛ ମାୟା ..େକ�ନୁେହ �ର�ନ 

 ଆn ବୁ> େଦେଲ अ�ାର େହାଇବ 

 ମରଣ େତାର ଆସନ�  େର ମନ i େନଇ ଯିବୁ 

ମନ ତୁ କା�ୁଛୁ iଆଁମନ ତୁ କା�ୁଛୁ iଆଁମନ ତୁ କା�ୁଛୁ iଆଁମନ ତୁ କା�ୁଛୁ iଆଁ    
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 େକଉଁ କାରେଣ ଏେତ ତୁ pବୁ ..େର ମନ ..l 

 େକଉଁ ଧନ େତାର େନଇଗେଲ େlର �ାନ କାହ_ अ� ଲୁ�  

 �ାନକୁ େତାହର ଉଜାଗର କର  

 ଫିଟିବ େତା ଭ� ମ ଗÕି ...େର ମନ କାହ_i କା�ୁ.. 

 ମିଛ ମାୟା ଗÕିm େର ବା�ୁ ..େର ମନ.......l 

 ଯାହାତ େହାଇ~ ନ’େହବାର େହ~...ଉଛୁର େହ~ଣି େବଳ 

 କା�ିେଲ ମ�ବୁ ହସିେଲ ମ�ବୁ ... 

 ଜନE  ମୃତୁ' ଭବ େଖଳ ..େର ମନ କା�ୁ ତୁ iଆଁ 

 ହସି ହସାअ ସା�ଦୁ�ଆଁ ......େର ମନ କା�ୁ ତୁ iଆଁ..l 

 

ପ�ସନ�  କୁମାର ଦାସ 

ଡି-୬୧,  ପୟ�'ାବରଣ କେ��Ó  

ଇ�ି� ଗା�ୀ ମୁ� !ଶÖ!ଦ'ାଳୟ ମାଗ�  

ନୂଆ Bଲ� ୀ -୧୧୦୦୩ 

ଦୁରpଷ- ୯୧ ୯୮୧୦୧୫୩୬୨୨  

ଇ-େମଲ – prasannakrdas@yahoo॰com 
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iେଶାର ଚ��  ସାହୁ 

େମାେତ ଆଡ଼କ� 

ତେମ ପ��ଥର ବe�ଯାଇଛ 

ଦୁଃଖର ମାଡ଼ରୁ ... Ð 

 

ତତ~ �ଆଁେର 

େଚ-ି ଯାଇ� େମାର େଗାଟାପଣ... 

ତେମ ଲେଗଇ େଦଇନ ଦାଗ 

�ଜ େଦହେର ... Ð 

 

େମା େଦହ ସ�� 

ଟୁପଟାପ୍, �ମ୍ଝିମ୍ ବଷ�ୁkବା 

ଦେଳ !ପଦ-ୁ... 

अଥଚ... 

ଆ>ଯାଏଁ �>ପା�� 

ତମର କାଣିlଏ ! अ� ... Ð 

 

େମା «�କୁ !�ା� 

କ�ଚ େହପାଜତ �ଜର 

ଛତାଛତାଛତାଛତା    
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ତମ ମୁ� ଉପର «ତ ପ� ...Ð 

 

ଆକାଶକୁ ଆଉଜା କ� 

ଲୁଟି େନଇଛ «ଇ 

େମା pଗର ... 

ଜାେଣନା 

ତୁେମ େମାେତ 

i..., ମଁୁ ତୁମକୁ େଖା>� अେବଳାେର 

ତମ ଶ� ହାତମୁଠାରୁ 

ବାହା� ପା�� ଯBଓ ...Ð 

 

େମା କ-ାଳ େpଗି� 

ପର� ପର� ଚମ ଉତୁ� 

କଇଁ କଇଁ ଆnେମାର 

ଲୁହର େଲ¤� େଦଇ 

ବୁହାଇ ପା�� ଯମୁନା...  

ବୁଝି ସା��... 

େମା େଗା~ମୀର େଶଷ ନାହ_ Ð 

 

ବଉଳଛକ, ତାଳେଚର 

अନୁଗୁଳ, େମାବାଇଲ୍ - ୯୯୩୭୯୩୮୪୦୨ 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 େବୖଶାଖ ମାସ ଶୁକÔପ� ତୃCୟା �kକୁ अ�ୟ ତୃCୟା pବେର 
ପାଳନ କ�ଯାଏ ଉଭୟ ��ୁ ଏବଂ େଜୖନ ଧମ�ାବଲjୀମାେନ ଏ� 
Bନକୁ ପାଳନ କ�ଥାs ଭଗବାନ !Éୁ-ର ଷ; अବତାର ଭଗବାନ 
ପଶ�ୁ�ମ- ଜନE �k େହଉ� ଆ> ଏ� Bନେର ଋଷି େବଦବ'ାସ 
ଗେଣଷ- ସହାୟତାେର ମହାpରତ ରଚନା ଆର� କ�kେଲ 
େଜୖନଧମ�ାବଲjୀମାେନ ଏ� Bନକୁ Cଥ�-ର ଋଷଭ- ଏକବଷ� 
ଉପବାସକୁ ଆଖୁରସ ପାନକ� ସାଧନା ସମାପନ କ�kବା Bବସ 
pବେର ପାଳନ କରs ��ୁ ଏବଂ େଜୖନ କ'ାେଲ�େର अେନକ ସମୟେର େକେତକ ମାସ अ�କ 
ijା କମ େହାଇଥାଏ, େବେଳ େବେଳ େକୗଣସି Bବସ ନଥାଏ, େହେଲ अ�ୟ ତୃCୟା େକେବ ! 
��ୁ କ'ାେଲ�ରରୁ ଉହ' େହାଇର�ବ ନାହ_ 

 अ�ୟର ଆ��କ अଥ� ‘ସମା} େହଉନkବା’, ଏହା ଏକ ସଂ�ୃତ ଶ³ ଏ� Bନଟି अତ'� 
ଶୁଭ ଏବଂ pଗ' ଉେଦ� କକାରୀ େବାm ମu !େବଚନା କ�ଯାଏ ଏ� Bନେର ଯB ଆପଣ 
େକୗଣସି ପ�କାର ଦାନଧମ� କରs ତା’େହେଲ ତାହାର ସୁଫଳ ��ୟ pବେର ଆପଣ ପାଇେବ 
େବାm କୁହାଯାଇ� ଏମି� ! କୁହାଯାଏ େଯ अ�ୟ ତୃCୟାେର ଆର� େହାଇkବା ବ'ବସାୟ ବା 
େଯ େକୗଣସି କାମ ସବୁେବେଳ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଉeେ�eର ଉନ�� େହାଇଥାଏ 
େସଇkପାଇଁ ଏ� Bନ ବ'ବସାୟ, ନୂତନ �ମ�ାଣ ଆB କାମ ଆର� କ�ଯାଏ  

 ଓଡ଼ିଶାେର କୃଷକମାେନ ଏ� Bନେର lଷବାସ କାମ ଆର� କରs ଏବଂ !ଲେର ମୁଠା 
ମୁଠା !ହନ ବୁଣିବା ଆର� କରs ଯାହାକୁ ସାେ-�କ pବେର ‘अ�ି ମୁଠି’ େବାm ମu କୁହାଯାଏ  

अ�ୟ ତୃCୟାअ�ୟ ତୃCୟାअ�ୟ ତୃCୟାअ�ୟ ତୃCୟା    
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   ��ୁମାନ'ତାେର अ�ୟ ତୃCୟା 

୧. ଭଗବାନ ପଶ�ୁ�ମ- ଜନE  �k 

୨. େବଦବ'ାସ- �ା� ମହାpରତ କାବ'ରଚନାର ଶୁpର� 

୩. େତ� ତୟା ଯୁଗର ଆର� 

୪. ଗ�ାନ°ର ଧ�ବତରଣ 

୫. ଭଗବC ମା अନ�ପ�ୂ� ା େଦ@- ଜନE  

୬. ଶିବପୁରମ୍ ଠାେର ଭଗବାନ ଶିବ-ୁ ପଜୂା କ�ବା ପେର ଲ�Eୀ- �ା� କୁେବର-ୁ ଧନ ଓ 
ଐଶଯ�'ର अ�କାରୀ କ�ବା 

୭. ମହାpରତେର େଜ'; ପା�ବ ଯୁ�;ିର- अ�ୟପାତ�  ପ�ା}ି, େଯଉଁkରୁ ଖାଦ' େସ �ଜ 
ସାମ�ାଜ'ର େ~କମାନ-ୁ ଦାନ କ�kେଲ 

୮. ଗରୀବ ସୁଦାମା ଓ କୃÉ- ମିଳନ 

୯. ଦୁଃଶାସନ �ା� େଦ� ୗପ°- ବ¯ହରଣ 

୧୦. ଆBଶ-�lଯ�'- �ା� କନକଧା� େ�ାତ�  ପଠନ 

୧୧. ପୁରୀ ଶ�ୀେ�ତ� େର ମହାପ�ଭୂ ଜଗନ� ାଥ- ରଥଯାତ� ା ପାଇଁ ରଥ �ମ�ାଣ 

୧୨. ପୁରୀେର ମହାପ�ଭୂ- ଚ�ନଯାତ� ା ଆର�  

େଜୖନ ଧମ�ାବଲjୀ- ମତେର ୨୪ ଜଣ ଆB ଗୁରୁ- ମuେର ପ�ଥମ ଆBନାଥ ଋଷଭେଦବ- Bନ 
pବେର ପାଳନ କ�ଯାଏ ଏ� Bନେର ଏ� ଧମ�ର େ~କମାେନ ବଷ�ସା� କ�kବା ଉପବାସ 
ଯାହାକୁ ‘ବାଷ�-ତପ’ କୁହାଯାଏ, େସମାେନ �ଜ ଉପବାସକୁ ଆଖୁରସ ପାନ କ� ସମାପନ କରs 
େଜୖନ- ମତେର ଏ� Bନ ପ�ଥମଥର ‘ଆହାରଚଯ�'ା’ େହାଇk~, ଯାହା େଜୖନସାଧୁମାନ- ପାଇଁ 
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   ଖାଦ' ପ��ୁ� ଏବଂ ଉପaାପନକୁ ବୁଝାଏ 

ଭଗବାନ ଋଷଭେଦବ ଛअମାସ ପଯ�'� �ଜ�ଳ ଉପବାସ କ�kେଲ ଏବଂ ଏହାପେର େସ ଖାଦ' 
ଗ�ହଣ କ�ବାପାଇଁ �ା� �ାର ବୁm ��ା କ�kେଲ େଜୖନସାଧୁମାେନ େକୗଣସି ବ�ୁପ�� େମାହ 
ରଖs ନାହ_ ଏବଂ �ଜ ପାଇଁ ଖାଦ' ! ପ��ୁତ କରs ନାହ_  େତଣୁ େସ ଖାଦ' अେନ ଷଣେର 
ନଗର ନଗର ବୁmkେଲ, େହେଲ େସଇ ସମୟେର େ~କମାେନ ଏ� ଧମ�ର େକୗଣସି ���ୟମ 
ଜାଣିନkବା େହତୁ େସମାେନ ତା-ୁ ଧନରତ� , ସୁନା, େମା�ମାଣିକ' ସେମତ େକ� େକ� �ଜ 
କୁମାରୀ କନ'ାମାନ-ୁ ମu ଉପହାର ସରୂପ େଦଇkେଲ େସ ଏ� ସବୁ ଦ� ବ'କୁ ଗ�ହଣ ନ କ� 
ଏକ ବଷ� ପଯ�'� ଉପବାସ କ�kେଲ େଶଷେର �ଜା େଶ�ୟାଂଶ କୁମାର ଭଗବାନ- ଇ ାକୁ ‘ପବୂ�-
pବ-ସEରଣ (ପବୂ�ଜନE ର କଥା)’ �ା� ଜାଣିପା� ତା-ୁ ଆଖୁରସ େଦଇ ତୃ} କ�kେଲ 
େସଇkପାଇଁ େଦଶର ସମ� େଜୖନ ଧମ�ାବଲjୀମାେନ ଏ� Bନ ଆଖୁରସ ପାନ କ�ଥାs ଏବଂ 
ହ�ିନାପୁର ଠାେର ଏକ��ତ େହାଇ ଏ� Bବସକୁ ପାଳନ କ�ଥାs 

ଏ� Bନ ମଲୂ'ବାନ ଧାତୁ କ�ୟ କ�ବାର ପ�ଥା ର��, େତଣୁ अ�କାଂଶ େ~କ ଏ� Bନ ସୁନାରୂପା 
ଆB ଦ� ବ' କ�ୟ କ�ଥାs ଏ� Bନ !�ନ�  अଳ-ାର େଦାକାନ ମାନ-େର ବହୁତ �ଡ଼ 
େଦଖାେଦଇଥାଏ ଏବଂ େଦାକା�ମାେନ ନୂଆ ଓ େ~ଭ�ୟ अଳ-ାର ଆଣି ଗ�ାହକ ମାନ-ୁ !କ�ୟ 
କ�ଥାs 
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ପ�ଶା� କୁମାର ନାଥ 
େହଉ େହଉ େପ�ମ େହାଇଯାଏ େବାm 
ଜାଣs ସ�ଏଁ ପ� 
େହେଲ ମଁୁ କହୁ� େପ�ମ କାହାଣୀେଟ 
େସ େପ�ମ अେଟ �ଆ� 
ଇ{ରେନଟ ଯୁଗ ଆସି� ଏେବ 
େଖଳ େସଠି lଲୁଥାଏ 
େମା େପ�ମ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତ କ�ବ 
ଏମି� ! େପ�ମ ହୁଏ ? 
େପ�ମମାେନ ନାହ_ ବାଧା ଓ ବ�ନ 
େଦେଖ ନାହ_ ଉ¬�ଚ 
େସ� ତ ପାଇବ ପ�କୃତ େପ�ମକୁ 
ହୃଦୟ ଯାହାର ସ  
େପ�ମ େ~େଡ଼ ନାହ_ େଦଖା ଓ ସା�ାତ 
ତାହାେର େଯ େ~ଡ଼ା ନାହ_ 
ହୃଦୟ ସାଥୀେର ହୃଦୟ ମିଶିେଲ 
େପ�ମ ପ�ଯାଏ େହାଇ  
ପପୁ େବାm େଗାେଟ ପି~ଟିଏ Bେନ 
େଫସବୁକ୍ େଖାmk~ 
େଫସବୁକ �ା� ପ�ୂ�ମା ସାଥୀେର 
ବ�ୁତା େସ କ�k~ 
�େର �େର ପ� ତା-� ବ�ୁତା 
େପ�ମେର ବଦD ଗ~ 

ଏମି� ! େପ�ମ ହୁଏଏମି� ! େପ�ମ ହୁଏଏମି� ! େପ�ମ ହୁଏଏମି� ! େପ�ମ ହୁଏ    
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େପ�ମରୁ !ବାହ କ�kେଲ ଦୁେହଁ 
େସ େପ�ମ ପ!ତ�  େହ~ 
ଆ>! ତା-ର अତୁଟ ସଂପକ� 
ଦୁଇଟି ସ�ାନ ସାେଥ 
ତା-� େପ�ମକୁ ସ~ମ କରୁ� 
େଯାଡ଼ି କ� ଦୁଇ ହାେତ 
ଆ> କା େପ�ମ େଯ କାmi ରହୁ� 
ମିଳୁ� !ରହ େଧାକା 
େହେଲ ତା- େପ�ମ ଆ>! ସେତଜ 
କାହାଣୀ େହାଇ� େଲଖା 
ଆ> ଭଲ ପାଇ କାm ଭୁmଯା’s 
େକମି�କା େପ�ମ ସିଏ 
ଏ େପ�ମ କାହାଣୀ ପଢ଼ିi ଜାଣିବ 
ଏମି� ! େପ�ମ ହୁଏ  
 
ସୁ�ରପୁର, ଉeରକୂଳ, ପ�ୀ�ପୁର, ଯାଜପୁର 
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ସୁଶ�ୀ ମାେହଶରୀ ରଥ 
ମାଡ଼ି� େକେତ ଖାଲ ଓ ଢିପ 
ବ�ୁର ଚ~ପଥ, 
ତାହା� ପାଇଁ ଆ�ମ ପାଏ 
େମାର କअଁଳ ପାଦ୧ 
अ�ମାନ େସ କ�� େକେବ 
ମେନ ତା ନାହ_ ଦୁଃଖ, 
ପାଦେର ତାକୁ ମାଡ଼ି lmେଲ 
ପାଦ େମା ପାଏ ସୁଖ ୨ 
ଖ� ନାହ_ i ବରଷା ନାହ_ 
ନାହ_ ବା Bନ ��, 
ଯୁଆେଡ଼ ଯାଏ େଯମି� ଯାଏ 
ଚପଲ େମାର ସାଥୀ ୩ 
ଭଲ ଓ ମ�, �ଗ ଓ ଋଷା 
ମନେର ନାହ_ ତା’ର 
ନୂଆ ଚପଲ ପି�ିବା ପାଇଁ 
ହୁଏ ମଁୁ ତରତର ୪ 
ଚପଲ ପ� ସ� ସ�କା 
lm! େମାର ବାଟ, 
ଚପଲ ପ� ସା� kେଲ େମା 
େହବ� େକେବ କ� ୫ 
ଚପଲ େମାର ସୁନା ଚପଲ 
kେଲ େମା ପାେଦ ତୁ� 
ପାଦକୁ େମାର ନ େହବ ବାଧା 
ଖୁସିେର k! ର� ୬ 
 
ବ�ହE ପୁର 

େମା ଚପଲେମା ଚପଲେମା ଚପଲେମା ଚପଲ    
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
 ବe�ମାନ େଦଶେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର େହଉ� କୃଷକମାନ- 
ଆତE ହତ'ା ଗତକାm अପ�ହ�େର Bଲ� ୀେର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ�ର 
ଏକ କାଯ�'କ�ମ ସମୟେର ଜେଣ କୃଷକ �ଜ େବକେର ଦଉଡ଼ି େଦଇ 
ଗଛରୁ ଝୁm ପଡ଼ିkେଲ ପେର ତା-ୁ ମୃତ େବାm େଘାଷଣା 
କ�ଯାଇk~ अବଶ' େହେଲ ଏ� ମୃତୁ'ପେର େଦଶେର �ଜେନୖ�କ 
କାଦୁଆ େଫାପଡ଼ାେଫାପଡ଼ି ଆର� େହାଇଗ~ ଆପ୍ କମ�କe�ା ଓ 
ସେବ�ାପ� ମୁଖ'ମ·ୀ अର!� େକଜ�ୱାଲ େସ� ସpେର ଉପaିତ 
kବା ସେe  ଏ�ପ� अଘଟଣ ଘଟି~ କାହ_i ? କୃଷକ ଜଣକ ଆତE ହତ'ା କ�ବା ଜଣାପଡ଼ିବାପେର 
କାଯ�'କ�ମକୁ ର& କ�ନଯାଇ lଲୁ ରଖାଗ~ କାହ_i ? କୃଷକଜଣକ ଗଛ ଉପେର ଚଢ଼ିବା େବେଳ 
ହାତେର ଝାଡ଼ୁଧ�k~, ଯାହା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ�ର �ବ�ାଚ� �ହ� , ଏହାର अଥ� କଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ 
ପାଟ� ଜାଣିଶୁଣି ଏ� କାଯ�'କ�ମ ଆେୟାଜନ କ�kେଲ i ? ଆତE ହତ'ା ନାଟକ କରୁkବା େବେଳ 
ଭୂଲବଶତଃ କୃଷକ ଜଣକ �ଜକୁ ଶାସରୁ� କ�ପକାଇkେଲ i ? ଏମି� अେନକ ପ�ଶ� 
ସବ�ସ��ଖେର ର�� अବଶ' ସp lଲୁkବା େବେଳ କୃଷକ ଜଣକ ଆତE ହତ'ା ଉଦ'ମ କ�k~, 
ମୃତୁ' େହାଇନk~ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ�ର ସଦସ'ମାେନ ତ �ତ ପଦେ�ପ େନଇ କୃଷକ-ୁ 
ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ� ାଇkେଲ ଏବଂ ତୁର� ତା-ୁ ହାସପାତାଳକୁ ପଠାଇ Bଆଯାଇk~ େତଣୁ ଏମି� 
େ�ତ� େର lଲୁkବା ସpକୁ ବ�କ�ବାକୁ ହୁଏତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ�ର େନତୃବୃ� ଉ�ତ ମେନ 
କ�ନkେବ େସମାେନ p!kେବ େଯ ଉତ'� lଷୀ ଜଣକ ଆତE ହତ'ା ପାଇଁ ଉଦ'ମ କ�kବ 
େହେଲ ମୃତୁ'ବରଣ କ�ବ ନାହ_ ଏମି� ! େହାଇପାେର 
 ଆତE ହତ'ା ପେର ପେର କୃଷକ ପାଖରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ େନାଟ୍ ମିDବା ଏବଂ େସkେର େସ 

କୃଷକ ଆତE ହତ'ା କାହ_i କୃଷକ ଆତE ହତ'ା କାହ_i କୃଷକ ଆତE ହତ'ା କାହ_i କୃଷକ ଆତE ହତ'ା କାହ_i ????    
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   ଏkପାଇଁ ଫସଲ ହା� ଓ �ଜ ପିତା ଘରୁ ବାହାର କ�େଦଇkବା କଥା ଉେଲ�ଖ କ�ବା ସବୁ ଏକ 
ଜଣାଶୁଣା ନାଟକର ସଂଳାପ ପ� ~ଗୁk~ i� ସମୟପେର ମୃତବ'�ି- ପ�ଜନ କ�kେଲ େଯ 
ସୁଇସାଇଡ୍ େନାଟେର kବା େଲଖା ମୃତ ବ'�ି-ର ନୁେହଁ େସ ଯା େହଉ, ଜେଣ ବ'�ି 
ସବ�ସ��ଖେର ଫାଶୀ େଦଇ ଆତE ହତ'ା କେଲ अଥଚ ତା-ୁ େକ� ବ2ାଇ ପା�େଲ ନାହ_ ଏଠାେର 
ଉେଲ� ଖ କ�େଦବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କରୁ� େଯ େସ� ବ'�ି ଜଣକ ଦୁଇଘ{ା ଧ� େସ� ଗଛ 
ଉପେର ଚଢ଼ି ବସିkେଲ େତଣୁ ହୁଏତ େସ େଯେତେବେଳ ଆତE ହତ'ା କ�ବାକୁ ଉଦ'ମ କ�kେବ 
େସେତେବଳକୁ େକ� ଏହାକୁ ଗ�ୀରତାର ସହ େନଇନkେବ କାରଣ ଏମି� i� େହବ େବାm 
େକ� େକେବ ପବୂ�ାନୁମାନ କ�ବା ସ�ବ ନୁେହଁ ପୁଣି, ଯB େସ� ବ'�ି ଜଣକ ଆତE ହତ'ା କ�ବା 
ଉେ&ଶ' େନଇ ଉପରକୁ ଯାଇkେଲ ତା େହେଲ େସ ଏ� !ଷୟେର କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ��ୟ 
କ�kେବ ସpେର ଉପaିତ େକୗଣସି ବ'�ି ଏ� !ଷୟେର ଜାଣିkବା ସାp!କ େକ� ତା-ୁ 
ଏkରୁ !ରତ କ�ଇେଲ ନାହ_ କାହ_i ? ଆଉ ଯB େସ କାହାକୁ i� ନ ଜଣାଇ �େଜ �େଜ 
ଏ�ପ� ପଦେ�ପ େନଇଥାs ତା େହେଲ ଏkପାଇଁ େକୗଣସି �ଜେନୖ�କ ଦଳକୁ େଦାଷ େଦବା 
ଉ�ତ େହବ i ? 
 pରCୟ ଜନତା ପାଟ� �ା� ଆଗତ ଜମି अ�ଗ�ହଣ !ଲ !ପ�େର अେନକ କାଯ�'କ�ମ 
!�ନ�  �ଜେନୖ�କ ଦଳମାନ- �ା� ଆେୟାଜନ େହାଇ ଆସୁ� ଏk ସ�ତ କୃଷକମାନ- 
ଦୁ�ବaା !ଷୟେର ! अେନକ ଦଳ କାଯ�'କ�ମମାନ ଆେୟାଜନ କରୁଛs ��ୟ pେବ କୃଷକର 
ସମୃ�ିେର ହ_ ଆମ େଦଶର ସମୃ�ି ସ�ବ କାରଣ ଆମ େପଟକୁ ଯାଉkବା अନ�  େସମାେନ ହ_ ତ 
େଯାଗାs େସମାନ- ଭଲମ� ବୁଝିବା ସବୁ ସରକାର- ଦାୟିତ  !ଗତ i� ବଷ� େହ~ 
pରତେର କୃଷକ ଆତE ହତ'ା ସଂଖ'ା ବୃ�ିପାଇବାେର ~ଗି� ଏହାର अେନକ କାରଣ ର��, i� 
ପ�ାୟ ପ�େତ'କ େ�ତ� େର କୃଷକ ଜଣକ ଆଣିkବା ଋଣ ସୁଝିନପା�ବା େହତୁ ଆତE ହତ'ା କରୁ� 
େବାm କୁହାଯାଉ� ସମ� କୃଷକ ସମୃ� ନୁହs, ଏଠି pଗlଷୀ ! अଛs ଆଉ i� ଗରୀବ lଷୀ 
! अଛs େଯଉଁମାେନ େକବଳ lଷବାସ କ� �!କା�ବ�ାହ କରs ପ��ବଷ� lଷ େହବା 
ଋତୁେର ଏମାେନ !�ନ�  ବ'ା- ତଥା ମହାଜନ ମାନ-ଠାରୁ ଋଣ ବା ଉଧାର ଆଣି lଷ କ�ଥାs 
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   େହେଲ pରତେର ବଷ�ା ବା େମୗସୁମୀବାୟୁର େକୗଣସି ଠିକଠିକଣା ନkବା େହତୁ େବେଳ େବେଳ 
lଷୀ ଜଳାpବରୁ ��ଗ�� େହାଇଥାଏ अବଶ' ସରକାରୀ �ରେର ଏମି� lଷୀମାନ-ୁ ��ପରୂଣ 
Bଆଯାଏ, i� ତାହା lଷୀ ଆଣିkବା ଋଣକୁ ସ�ୂ�� pେବ ପ�େଶାଧ କ�ବାପାଇଁ �अ{ ହୁଏ 
େତେଣ େକବଳ lଷ ଉପେର �ଭ�ର lଷୀ ହେତାା�ତ େହାଇ ଆତE ହତ'ାପ� ପଦେ�ପ େନବାକୁ 
ବାu ହୁଏ 
 !ଗତ ବଷ�ମାନ-େର ଆ��ପ�େଦଶ, ମହା��� , ମuପ�େଦଶ, ଉeରପ�େଦଶ  ଆB अେନକ 
�ଜ'େର କୃଷକ ଆତE ହତ'ାର ଘଟଣାମାନ ପ�କାଶିତ େହାଇ� ଏ� अବaା ଏେତ ଖ�ପk~ େଯ 
ବmଉଡ଼ର �ମ�ାତା अମୀର ଖାନ ଏ� !ଷୟ ଆଧା�ତ ଏକ ଚଳ¬ିତ�  ‘ପିପ୍ m ~ଇଭ୍’ ପ��ୁତ କ� 
अେନକ ପୁର�ାର ପାଇଛs ବe�ମାନ ପ�ଶ� ଉଠୁ� lଷୀମାନ- ଦୟ�ୟ अବaା ପାଇଁ iଏ 
ଦାୟୀ ? i� �ଜେନତା କଥା ଛଳେର କ�େଲ, ଯB ଜେଣ ଜେଣ lଷୀ ପା2 ପା2ଜଣ ପି~ ଜନE  
କ�େବ ତ ଆତE ହତ'ା କ�ବା ଛଡ଼ା ଆଉ i� ଉପାୟ ନାହ_ େସ କଥାଟା େକଉଁ pବେର 
କ�kେଲ ତାହା ବe�ମାନ ଚ¬�ାର !ଷୟ ନାହ_, !ଷୟ େହଉ� େସ ସତ କ�ଛs ନା ନାହ_ ? 
ଆେମ ଯାହା ମେନ କରୁଛୁ, କଥାଟା େଷାହଳ अଣା ସତ ଆ>କାmର ମହ�ା ଯୁଗେର େଗାଟିଏ 
ijା ଦୁଇଟି ସ�ାନ ଜନE  କ�ବା ଏବଂ େସମାନ-ୁ ସମ� ସୁ!ଧା େଦଇ ପାଳନ େପାଷଣ କ�ବା 
େକେତ କ�କର ତାହା ସମେ� ଜାଣs ସହରେର ଘର କ�kବା ଏବଂ େମାଟା अ-ର ଦରମା 
ପାଉkବା ବ'�ିମାେନ ମu ଏହାକୁ ସମଥ�ନ େଦେବ କାରଣ, ଆ>କାm ସବୁ >�ଷ ପାଇଁ 
ଦରକାର ଟ-ା, अଥଚ ଆଥ�କ pବେର ସ ଳ ନkବା अେନକ ପ�ବାରେର ଏକା�କ ପି~ ଜନE  
କ�ବାର ଉଦାହରଣ !ରଳ ନାହ_ अେନକ ଏହାକୁ ଭଗବାନ- ଆଶୀବ�ାଦ େବାm ମu କ�ଛs 
େକବଳ lଷବାସେର ହ_ ଏ� ସମ� ପି~-ୁ ଦୁଇ ଓD ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ अଥ�ାpବ େଦଖାେଦବା 
ସାp!କ ପୁଣି େକବଳ ଖାଇବାପିଇବା ବ'Cତ ଆହୁ� अେନକ ଆନୁସ�ିକ ଖ¬� ମu ର�� 
େସ ସବୁର ଭରଣେପାଷଣ iଏ କ�ବ ? ସରକାର ସବୁଠାେର ସବୁ ବ'ବaା କ�େଦଇ ପା�େବ 
ନାହ_ େଯଉଁମାେନ ଗରୀ!େରଖା ତେଳ ରହୁଛs େସମାନ-ୁ ହୁଏତ ମାଗଣାେର ର�ବାକୁ ଘର, 
!ଦୁ'ତ, ଇ�ନ ଆB ମିDପାରୁkବ, େହେଲ ସମ�-ୁ ଏ ସବୁ େଦବା ସ�ବ ନାହ_ ତା େହେଲ 
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   ବୁ�ି�! େଦଇkବା ମତ ଠିକ୍ ଘର ଚେଳଇବ େକମି� ? ଋଣ ପ�େଶାଧ କ�ବ େକମି� ? 
!ହନ iଣିବ େକମି� ? ଏମି� अେନକ ପ�ଶ�ର ଉeର ନ ପାଇ ମାନସିକ pବେର lପଗ�� 
େହାଇଯିବା ସାp!କ କଥା  
 ଆଉ େଗାଟିଏ କଥାପ�� ମu !େଶଷ uାନ େଦବା ଉ�ତ ମେନ କରୁ�, ଆଉ ତାହା େହଉ� 
ସରକାରୀ ��ପରୂଣ ବ'ବaା ପ��ବଷ� pରତର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି �ଜ'େର ମରୁଡ଼ି ପ� 
अବaା େଦଖା େଦଉ�, ଏବଂ େସ� �ଜ' ସରକାର lଷୀମାନ-ୁ ��ପରୂଣ େଦଉଛs ଏକର 
ପି« i� i� अଥ� ବ'ବaା କ�େଦବା ଫଳେର i� ନାମମାତ�  lଷୀ, ��ଗ�� େହାଇkବା 
ପ�ମାଣ ନ ପାଇ lପଗ�� େହଉଛs, ଆଉ େକେତକ ମାଗଣାେର ଫାଇଦା ପାଉଛs େଦଶେର 
ପ��Bନ अଗଣିତ େ~କ ଆତE ହତ'ା କରୁଛs iଏ अଥ�ାpବରୁ ତ iଏ ମାନସିକ !ଷାଦରୁ ପୁଣି 
iଏ େପ�ମପ�ତାରଣାରୁ ତ iଏ ପରୀ�ାେର अକୃତକାଯ�' େହବାରୁ, iଏ iଏ liରୀ େବଉସା ନ 
ପାଇବାରୁ କରୁଛs lଷୀ ଆତE ହତ'ା ସଂଖ'ା େବାଧହୁଏ େସ ସବୁ ସଂଖ'ାଠାରୁ ନଗଣ' ପ��ବଷ� 
अଗଣିତ «ତ� «ତ� ୀ ଉ¬ଶି�ା �ମେ� େଦଶର !�ନ�  ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ ଶି�ାନୁ;ାନ 
ମାନ-େର ପ�େବଶ କରୁଛs, अେନକ କୃତକାଯ�' େହାଇ ସଫଳତାର ସହ ଶି�ା ସମାପନ କରୁଛs, 
େହେଲ ଏ ସମ�-ୁ liରୀ ମିଳୁ� i ? ଓଡ଼ିଶାେର ପ��ବଷ� ୧୦-୧୨ ହଜାର ଇ¤ି�ୟର 
ବାହାରୁଛs, େସମାେନ ସମେ� liରୀ କ�ପାରୁଛs i ? େସମାନ- ମuରୁ େକେତ ଜଣ 
ଆତE ହତ'ା କରୁଛs ତାହାର ପ�ସଂଖ'ାନ ପାଇଁ େକେତ �ଜେନୖ�କ ଦଳ ��ା କରୁ� pରତର 
ପ�ଧାନମ·ୀ अ� ଗବ�ର ସହ କହୁଛs pରତର ଜନସଂଖ'ାର ଏକ ବଡ଼ pଗ େକବଳ ଯୁବବଗ� 
େସ� ଯୁବବଗ� େଯ !ନା liରୀ େବଉସାେର େକମି� ବ2ୁଛs େସ !ଷୟେର େସ ��ା କରୁଛs 
i ? pରତର अଗଣିତ ଗ�ାମ ଜନପଦେର अଗଣିତ େ~କ ପ��ବଷ� ଆତE ହତ'ା କରୁkବା େବେଳ 
େକ� େକେବ ଏହାକୁ େନଇ ��� ୀୟ �ରେର ତୁମିେତାଫାନ କ�ବା ଭD େଦଖାଯାଇ� i ? ନା 
ଆ> i� େଯେହତୁ ଜେଣ ବ'�ି Bଲ� ୀେର ସବ�ସ��ଖେର ଆତE ହତ'ା କ�ପକାଇ~, ସବୁ 
�ଜେନୖ�କ ଦଳ ସେjଦନା େଦଖାଇବାପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛs 
 pରCୟ ଦ� !� ସଂ�ତାେର ଆତE ହତ'ା ଏକ େଘାର अପ�ଧ େବାm େଘାଷଣା କ�ଯାଇ� 
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   ଏବଂ ଆତE ହତ'ା କ�ବା ijା କ�ବାକୁ େଚ�ା କରୁkବା ବ'�ି-ୁ ଦ� !ଧାନ େହବା ଉ�ତ ତା 
େହେଲ େଯଉଁ ବ'�ିଜଣକ ଆତE ହତ'ା କ�ଛs େସ ଆଇନ ଦୃ�ିେର ଜେଣ अପ�� ଆଉ େସ 
କ�kବା କମ� ମu अପ�ଧ ଗଣ' େସ�ପ� ବ'�ି ପ�� ସେjଦନ େଦଖାଉkବା �ଜେନୖ�କ ଦଳ 
pରCୟ ଦ�!� ଆଇନକୁ ପ�ହାସ କ�ବା ପ� ମେନ େହଉନାହ_ i ? 
 େମା ମତେର ଆତE ହତ'ା ପଛେର ଯାହା ! କାରଣ ଥାଉ ନା କାହ_i, �ବନ ହା�େଦବା ଭD 
ପଦେ�ପ େନଉkବା ବ'�ି ହ_ अସଲ अପ�� ମୃତୁ' େକୗଣସି ସମସ'ାର ସମାଧାନ ନୁେହଁ, ଏହା 
ସମସ'ାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାର େଶଷ ଚରମ ବ'ବaା େହେଲ ଜେଣ ବ'�ି ମୃତୁ'ବରଣ କେଲ ତା 
ନଁାେର kବା ଋଣ ପ�େଶାଧ େହାଇଯାଏ i ? lଷୀ ଆତE ହତ'ା କେଲ ସରକାର- ତରଫରୁ 
ପ�ବାରକୁ ଭରଣେପାଷଣ ପାଇଁ अନୁକ�ାମଳୂକ अଥ� େଦବା ବ'ବaାକୁ ବ� କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 
ମୃତୁ'ବରଣ କ�େଦେଲ ପ�ବାରର େପଟ େପାଷିବା ସ�ବ େହାଇପା�ବ i ? େଯଉଁ ବ'�ିଜଣକ 
ଆତE ହତ'ା କ�kେଲ େସ ମାନସିକ �ରେର ଋଗ୍ ଣ kେଲ i ? ଯB kେଲ ତା େହେଲ ତା-ର 
ଏତାଦୃଶ କାଯ�'କୁ ବୁେଝଇବା ସହଜ େହବ, i� ଯB େସ ମାନସିକ େ�ଗୀ ନkେଲ ତା େହେଲ 
ତା-ର ଏ� ଆତE ହତ'ା ପଛେର ଦାୟୀ େକବଳ େସ �େଜ ଆଉ େକ� ନୁେହଁ 
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ଡା. େସୗମ'ର¤ନ ମିଶ� 
ବାଘ ବଦଳେର ସିଂହକୁ 
pରତର ଜାCୟ ପଶୁର ମଯ�'ାଦା େଦବାକୁ 
ମି��ି� େର େହବାରୁ ତଜ�ମା 
ଗୃହପାDତ ପଶୁ-ର େନତା ମାନ-ୁ 
ଏ କଥା ଭଲ ~ଗି~� ଜମା 
 
କ�ବାକୁ ଏହାର !େ�ଧ 
Bଆଗ~ Bଲ� ୀଚେ~ ନା� 
ଡକାଗ~ ମହା�େବଶନ 
େଦଇi !!ଧ େସ�ାଗାନ 
େନତାଏ ପହ2ିେଲ �ମଲୀଳା ମଇଦାନ  
 
ଜାCୟ ପଶୁ େହବାକୁ ମେନାନୟନ 
ସବ�ାେଗ� ର�~ େଗାମାତା- ନାମ 
i� ��ୁ- ସହ ଆ��କ pେବ 
େହାଇkବାରୁ ଜଡ଼ିତ 
ନାମଟା କଟା ଖାଇ~ ତଡ଼ିତ୍ 
 
ଯBଓ କମ��! କୃଷକ ଓ  
କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ 
ବଳଦ ନାମଟା ଧମ��ରେପ� k~ 
ନପୁଂସକ େଦାଷରୁ 

ଆମ ଜାCୟ ପଶୁଆମ ଜାCୟ ପଶୁଆମ ଜାCୟ ପଶୁଆମ ଜାCୟ ପଶୁ    
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ଏ ନାମଟା ! କାଟ ଖାଇଗ~ 
 
�ରୀହ େଛD ଓ େମÜାର ନାମ 
!ନା ପ��ବାଦେର କଟିଗ~ 
େସମାେନ େହ~ପ� କଟା 
अସନା େହଉkବାରୁ େସ�ପ� 
କଟିଗ~ ଘୁଷୁରୀର ନାମଟା 
 
pରତ େଯେହତୁ େଦଶ �ା� ଗୁଣି-ର 
ଗଧନାମ େତଣୁ କ�ଗ~� !lର 
ଆଉ ନାମ ମାତ�  ବDଗ~ ଦୁଇ 
ଦୁେହଁ ଆଧୁ�କ ମଣିଷର ପି�ୟ 
କୁକୁର !େଲଇ 
 
!େଲଇ େହେଲ ! ନରମ 
ଭଲ ନୁେହଁ ଜମା ତା’ର କାମ 
ଏଘର ମାଉସୀ ସିଏ େସ ଘର ପିଉସୀ 
�ଜ ସାଥ�ପାଇଁ ପରକୁ  
ଚଢ଼ାଇପାେର ଫାଶୀ 
 
ସବୁଠାରୁ େଯାଗ' ନାମ !ଶାସୀ କୁକୁର 
େହେଲ ଚ��େର କଳ- ପ� 
ହାେଟ ପଡ଼ି ଦାେ� ଗେଡ଼ 
ଏହା- େଖା~ େଯୗନାlର 
ଚ�ତ�  ନkେଲ ସବୁ ତ अସାର 
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େତଣୁ କୁକୁର ନାମ ମu ନାକଚ େହାଇ~ 
ତା’ ସ�ତ ଆେବଦନ ପତ�  ସ�ଗ~ 
ପଶୁେନତା ମାେନ ସବୁଆଡୁ କ�i ତଜ�ମା 
େଗାଟିଏ ନାମ ଚୟନେର 
ପହ2ିପା�େଲ� ଜମା 
 
ପାେଖ ଗେଛ ବସି ହନୁ େଦଖୁk~ ସବୁ 
ସ�ପ�େଣ ଓହ� ାଇ~, ପ�aି� େହବାରୁ େବକାବୁ 
ପଶୁେନତାମାେନ ତା-ୁ �ରେପ� ମଣି 
ପ�aି�ର ଗ�ୀରତା ବସିେଲ ବଖାଣି 
ହନୁ ଟିେକ ��ାକ~ 
ଆଉ अଭୟ ମୁଦ� ାେର ଆଶାସନା େଦ~ 
 
କ�~, ତୁେ� iପାଇଁ କରୁଛ ଝଗଡ଼ା 
ଏ ମାନ'ତା ପାଇଁ ଉ�ତ ମଣିଷବାପୁଡ଼ା 
pରତର ଜନସଂଖ'ା ବଢୁअ� ହୁ ହୁ 
ଚୀନକୁ ଟପିଯିବ ଆଉ େକଇବଷ� ଯାଉ 
 
pରCୟ ପି�ୁଛs େଯମି� େପାଷାକ 
ସଂ�ୃ�ର େସ� ଏକା ରnଛs େଟକ 
�ଜ ପର�� କ�i ପା�� 
ବସୁେଧୖବ କୁଟୁjକଂ େଦଉଛs ନା� 
i� େଯଉଁ ଜ� ଗୁଣସବୁ ତୁମଠାେର अ� 
ମଣିଷ େଦହେର େସ ସବୁ ଖୁ�ିi ଭ�� 
 
ବରଂ, ତୁେମମାେନ ଏେବଠାରୁ ଲ! କର 
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pରତର ଜାCୟ ପଶୁ େହାଇଯାଉ ନର 
ହନୁକଥା ସମ�- ମନକୁ ପାଇ~ 
ସବ�ସ��େର ଏହା େଘାଷଣା େହାଇ~ 
pରତର ଜାCୟ ପଶୁ େହାଇବ ମାନବ 
ପଶୁ-ର ଆପeିନା� େବାm  
ମି��ି� କୁ �ଠି େଲଖାଯିବ 
 
ମuଖ�ୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ �ୟୁ 
େକ�� ାପଡ଼ା - ୭୫୪୨୧୨ 
େମାବାଇଲ୍ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 
ଇ-େମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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�ମାଂଶୁ େଶଖର ବା�କ 

େକାପିତ େହାଇ�   ବସୁଧା ମାଆ େଯ 

େକ ତାକୁ କ�ବ ଶା� 

ସଭ' ସମାଜର  अଦୁରଦଶ�ତା 

କେର ତା ରୂପ अଶା� ୧ 

େହ~ ଥରହର  ତାର କେଳବର 

କ�ାଇ~ ପା2 େଦଶ 

େନପାଳ pରତ  �Ýତ ସେମତ 

ପାiaାନ ବା�~େଦଶ ୨ 

ହଜାର ହଜାର  ବେହ ଶବଧାର 

ଶତା�କ ପ�ାଣାହତ 

�� ଉଜାଗର  ଜନ� କାହାର 

ଡାେକ ରଖ ଜଗନ� ାଥ ୩ 

�� Bନଧ�   ତj�ତେଳ ପଡ଼ି 

ର�ଛs େକେତ ଜନ 

କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ  ଚତୁଦ�ଗମୟ 

େକାପିତ ବସୁଧାେକାପିତ ବସୁଧାେକାପିତ ବସୁଧାେକାପିତ ବସୁଧା    
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ସଂେଗ ବରଷା େତାଫାନ ୪ 

ଖାଇବାକୁ ନାହ_  ପିଇବାକୁ ନାହ_ 

ର� ର� ଥେର ଭୂଇଁ 

ଏକଶତବାର   ଝଟକା ମାରଇ 

ଆଶ-ା ପୁନଃ ବଢ଼ାଇ ୫ 

ସାହାଯ'ର ହାତ  ବଢ଼ାଇେଲ େକେତ 

ଦୁଃଖ ତ କମଇ ନାହ_ 

ପଶୁପ� ନାଥ   ତୁେମ ସୁର�ିତ 

େବାm i ପଡ଼ିଲ େଶାଇ ୬ 

ତୁମର ଭକତ   ଆକୁଳ �Äାର 

କେ�� i ବାଜଇ ନାହ_ 

ଆେହ अଶୁେତାଷ  ନ କ� ଉ¬ୁର 

ବସୁଧା Bअ ବତାଇ ୭ 

ପୁତ�  େହାଇପାେର  କୁସ�ାନ େତାର 

କୁମାତା ତୁ ତ େନାହ_ 

ଶା� କର ଏେବ  ପ�େକାପ େତାହର 

ମାଆ େଗା କରୁଣାମୟୀ ୮ 
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ବାଲE ୀi ନାୟକ 

 अ�କାଂଶ ଧାମ�କ ମତବା°ମାେନ କୁହs - ସମାଜେର 

େନୖ�କତା ର�ା କ�ବା ପାଇଁ ଈଶର ଓ ଧମ�ର ଭୟ ର�ବା �ହା� 

ଆବଶ'କ ପୁନଜ�ନE ର କମ�ଫଳ ଓ ପାପ କମ� େଯାଗଁୁ ନକ� ଦ� 

ଭୟେର ହ_ େ~କମାେନ अପକମ� କ�ବାକୁ lହାs ନାହ_ 

 ଆମ ମନେର ସେ�ହ େହଉ� - ଏହା କଣ ସତ' ? ଆେମ 

ଚଳs ସମାଜ ଓ ଇ�ହାସକୁ େଦnେଲ ବୁଝିପା�ବା େଯ ଈଶର ijା 

ନକ�ଦ�ର ଭୟ େଯାଗଁୁ େକ� େନୖ�କତା ର�ା କରs ନାହ_ ବରଂ 

अେନୖ�କ କମ� କ� ସା� ଈଶର- ପଜୂା ଓ ପ�ାଥ�ନା �ା� ସ�� କ� �ମା ପାଇଯିବାର ବାଟ 

େଖା> ବୁଲs !�ନ�  ପାପକମ�ପାଇଁ !�ନ�  ପ�କାର ପଜୂା ପ�� ଶା¯ମାନ-େର ଉେଲ� ଖ अ� 

ଯଥା ବ�ତ ଓ ଉପବାସ କ�, ବ� ାହE ଣ-ୁ ଦାନ କ�, େଦ@-ୁ ପଶୁ, ପ�ୀ ଓ ନରବD େଦଇ, ଧାମ�କ 

ମାନ'ତା ପ�ା} ନଦନ° ଓ ପୁÀ�ଣୀେର ବୁଡ଼ ପେକଇ, ଦୁଗ�ମ ଜ�ଲ ଓ ପବ�ତ अ2ଳେର aାପିତ 

େଦ@ େଦବତା- ଦଶ�ନ କ� �ଜକୁ ପାପମୁ� େହାଇଯିବାର ଆତE  ସ��ି ପାଇଯାଆs अଥ�ାତ 

ଈଶର ଏ� ଜନE େର ଆଉ ଦ� େଦେବ ନାହ_ ijା ମୃତୁ'ପେର ! ନକ� େpଗ କ�ବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ନାହ_ ଆଉ ��ା ର�~ େକଉଁଠି ? 

 ଆେମ େଦnବା ପ�କୃତେର ଯB େଦ@େଦବତା- ଭୟ େଯାଗଁୁ େନୖ�କତା ର�ା 

େହାଇପାରୁଥା�ା, େତେବ ସମ� ଲୁÕନକାରୀ, ହତ'ାକାରୀ अପ�ଧୀମାେନ ! େସମାନ-ୁ 

ପଜୂାକରୁଛs କାହ_i ? ସମାଜେର ! ଆେମ େଦଖୁ ଯିଏ େବଶୀ अତ'ାlରୀ, ଛଳ କପଟ କ� 

अଜସ� ଧନ ଓ ପ��ପeି ହାସଲ କରୁ�, େସହ_ େବଶୀ ଦାନ ଦ�ିଣା େଦଇ ଯ�, ପଜୂା ଓ ପାଠ 

େନୖ�କତା ବନାମ ଧାମ�କତାେନୖ�କତା ବନାମ ଧାମ�କତାେନୖ�କତା ବନାମ ଧାମ�କତାେନୖ�କତା ବନାମ ଧାମ�କତା    



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  74 

ଦଶମ ବଷ�, ପ2ମ ସଂଖ'ା 
ମଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   କରୁ� ଯB ଈଶର- ଭୟେର େ~କମାେନ େନୖ�କ େହବା ଉ�ତ େତେବ अପ�ଧୀମାେନ 

अପ�ଧ ତ'ାଗକ� ଭଦ�  େହାଇ ଯାଉନାହାs କାହ_i ? ଏkରୁ ପ�ମାଣିତ େହଉ� - ପାପ କେଲ ନକ� 

େpଗ ଭD କା¡�କ ଦ� ବ'ବaା ଧମ�ଗୁରୁମାେନ େକବଳ �ଜର ସାଥ�ସି�ି ପାଇଁ ଏେତ େବଶୀ 

ଗୁରୁତ  େଦଇ ରnଛs ମଜା କଥା େହଉ� - ଧମ� ନାମେର େନୖ�କତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉkବା अେନକ 

ତଥାକkତ ଧମ�ଗୁରୁ अେନୖ�କ କମ� େଯାଗଁୁ ସମାଜେର ��ିତ ଓ ଆଇନ ହାତେର ଧ�ପଡ଼ି େଜଲ 

ଦ� େpଗକରୁଛs ପ�କୃତେର ଯB ଈଶର- �ା� �ମାଦାନ ijା ଦାନ ଓ ଦ�ିଣା �ା� 

ପାପମୁ� େହବାର ଆଶାସନା ପ�lର େହାଇନଥା�ା ତାେହେଲ ��ିତpେବ େ~କମାେନ अେନୖ�କ 

କମ�େଯାଗଁୁ �ଜ !େବକ �ା� अପ�ଧ େବାଧ अନୁଭବ କରୁଥାେ� BCୟେର �ଜ ପ�ବାର 

ଏବଂ ସମାଜ େ~କମାନ- �ା� �ର�ୃତ ଓ ଉେପ�ିତ େହବାର ଭୟେର �ଜକୁ ସଂଯତ କ�ବାକୁ 

େବଶୀ େଚ�ା କରୁଥାେ�  

 ପୃk@େର !�ାନର ପ�ଗ� େଯାଗଁୁ Bନକୁ Bନ ମୃତୁ'ହାର କମିଯିବା �ା� ଜନସଂଖ'ା 

ବୃ�ିପାଉ� େସ� अନୁପାତେର ସମସ'ା ! ବୃ�ି ପାଉ� ଦୁ�ଆର ପ�େତ'କ େଦଶେର ଆଥ�କ, 

ସାମା>କ, �ଜେନୖ�କ ଓ !େଷଶକ� ଧାମ�କ अସ�Éୁତା କାରଣରୁ !�ନ�  ପ�କାର ଭ� �ାlର, 

अତ'ାlର, େଶାଷଣ ଏବଂ �ଂସା ବଢ଼ି lm� ଉପେ�� ��େଗାଟି - ଆଥ�କ, ସାମା>କ ଓ 

�ଜେନୖ�କ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକର ��କରଣ ସ�ୂ�� pେବ ନ େହେଲ ! େକେତକାଂଶେର ସ�ବ 

େହାଇପାରୁ� i� ଧାମ�କ କାରଣରୁ ସୃ�ି େହଉkବା अତ'ାlର, େଶାଷଣ ଓ �ଂସାକୁ େ�iବା 

ପାଇଁ େକୗଣସି ଉପାୟ ମିଳୁନାହ_ େଗାଟିଏ ଧମ�କୁ ମାନୁkବା େ~କମାେନ, अନ' ଧମ�ାବଲjୀମାନ-ୁ 

ଆେଦୗ ସହ' କରୁନାହାs ବଡ଼ ଧମ� ଓ େ«ଟ ଧମ�ର ମାନ'ତା େହଉ� - େକଉଁ ଧମ�ର ସମଥ�କ 

େକେତ? କାହାର ଠାକୁର େକେତ ଶ�ିଶାଳୀ ପ�ମାଣ କ�ବା ସ�ବ ନୁେହଁ, େତଣୁ ଭ�- ସଂଖ'ା 

େଦn ବଡ଼ ବା ସାନ ଠାକୁର- ���ୟ ହୁଏ �ଜର अ�ିତ  ଓ େଶ�;ତ  ପ��ପାଦନ ପାଇଁ 

ଧମ�ାବଲjୀ- �ତେର ପ��®��ା ~ଗି ର�� େସଭD ପ�aି�େର େନୖ�କତା ର�ବ େକଉଁଠି ? 

 ସମାଜର अେନକ ପ��;ିତ ଉ¬ଶି�ିତ ଡା�ର, ଇ¤ି�ୟର, ପ�ଶାସ�କ अ�କାରୀ, अuାପକ 
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   ଏବଂ େନତା େଶ�ଣୀର େ~କମାେନ ସମାଜେର ବୃ�ିପାଉkବା अବ'ବaା ପ�� େ�ାଭ ପ�କାଶ କ� 

ଏକ ଆତE ପ�ବ2ନା ମଳୂକ ମ�ବ' େଦଇଥାs ତାହା େହ~ - ଆuା�Eକ େଚତନା अpବରୁ 

ସମାଜେର େନୖ�କ ପତନ ଘଟୁ� ଏହାର अଥ� େନୖ�କତା aାପନ କ�ବା ଉପାୟ ଆମ ପାଖେର 

ନାହ_ ଦୁଇ ହାତ େଯାଡ଼ି, ଆକାଶକୁ lହ_ ପ�ାଥ�ନା କର - କାେଳ େକୗଣସି अବତାର ପୁରୁଷ 

ଧ�ଧାମକୁ ଓହ� ାଇ ଆସି ସବୁ ସମସ'ାର ସମାଧାନ କ�େଦବ କାରଣ ମଣିଷ �ତେର ଆuା�Eକ 

େଚତନା ଜାଗ�ତ କ�ବା ପାଇଁ େଯଉଁ ତଥାକkତ ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ଠିକା େନଉଛs, େସ�ମାେନ 

ବe�ମାନ ପଥଭ� � େମାହ ମାୟା ତ'ାଗ ପାଇଁ ଉ�ତ ସରେର ପ�ବଚନ େଦଉkବା ଆuା�Eକ 

ଗୁରୁମାେନ ଆ> ସବୁଠୁ େବଶୀ େମାହମାୟାଗ�� ହୁଏତ େସମାେନ ବୁଝିସା�ଛs େଯ ଆuା�Eକ 

ନାମକ େକୗଣସି ଶ�ି ନାହ_ ଯାହା �ା� ମଣିଷର କୁପ�ବୃeିକୁ �ୟ·ଣ କ�ପା�ବ BCୟତଃ 

ସମାଜେର ଶୃ²ଳା ର�ା କ�ବାପାଇଁ ଆଇନ ବା କାନୁନକୁ ବାuତାମଳୂକ pେବ ~ଗୁକରୁkବା 

अଦାଲତ ଓ େପାmସ ! ଆuା�Eକ�� �ୟମକୁ ~ଗୁ କ�ପା�ବ� େତଣୁ ସହଜ ��ା େହଉ� - 

ଉପରୱା~ ଉପେର ସବୁ i� «ଡ଼ିେଦଇ ପର®ରକୁ ସମାେ~ଚନା କ� ମନକୁ ସା� ନା 

େଦଉଥାअ 

 ସମେ� ନେହେଲ ! ବୁ�ି�! େଗା;ୀ ଯB ମୁ�ମନେର ସୀକାର କରେ� i େକବଳ ଧାମ�କ 

ijା ଆuା�Eକ େଚତନା େଯାଗଁୁ ସମାଜେର େନୖ�କ� ବଢୁ� ବରଂ ଧମ�ର ସୁର�ା କବଚ 

अେନୖ�କତାକୁ ମିDଯାଉ� ଏବଂ ଧମ�ର ଆବରଣ ତେଳ अେନୖ�କତାକୁ ସାମା>କ ପ��;ା ! ମିD 

ପାରୁ� େତେବ େସମାନ-ୁ अନୁସରଣ କ� ସାଧାରଣ ଜନତା ! େନୖ�କତାଋअ ପ�କୃତ अଥ� 

ବୁଝିପାରେ� 

 ସାଧାରଣତଃ ସମାଜର �ଶାେସବନ, େଯୗନ ବ'�lର, ହତ'ା ଆB କମ�କୁ अେନୖ�କ ଓ 

अପ�ଧ େବାm ମାନୁଛs i� ଏ� ସମ� କମ� େଯାଗସାଧନା, ତ·ସାଧନା, େଦବଦାସୀପ�ଥା, 

ଯ�େର ବDେଦବା ଆB ଧମ� ନାମେର େଖା~େଖାm pବେର େହାଇପାରୁ� ଏ� ଭD अପକମ� 

କରୁkବା ସାଧୁ ସନ'ାସୀ ବାବା ଆB ଧମ�ଗୁରୁମାେନ ସମାଜେର ପଜୂା ! ପାଉଛs ଏପ�i 
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   ��ୁଧମ�ର ଆ�u େଦବତା ଶ�ୀକୃÉ- େପ�ମଲୀଳା ଆ>ର ସମାଜେର ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ अନ'ାନ' 

େଦ@ େଦବତା- ଚ�ତ� େର ! !�ନ�  ପ�କାରର अେନୖ�କ କମ�ର ଉେଲ� ଖ ର�� େଯଉଁ ଧମ�ର 

ପଜୂ' େଦ@ େଦବତା- ଗୁଣେର अେନୖ�କତାର «ପ ର�kବ, େସଇଠି ମଣିଷ ଭ�ି ଭ~ େକଉଁ 

ପ�କାଶ େନୖ�କତା ଶି�ା କ�ବ ? 

 ଆ>ର ସଭ' ସମାଜେର अେନୖ�କ କମ� କରୁkବା अପ�ଧୀ ଦାନ ଦ�ିଣା, ପଜୂା ପ�ାଥ�ନା କ� 

ଧମ� अଦାଲତେର �ଜକୁ େଯେତ �େ&�ାଷ େବାm ଆତE ସେ�ାଷ ପାଉkେଲ ! ସମାଜର ଗଠିତ 

अଦାଲତେର େସ ��ିତ pେବ ଉପଯୁ� ଦ� ପାଉ� େସଇkପାଇଁ ଆ>ର ମଣିଷ ଧାମ�କ େହଉ 

ବା ନ େହଉ ବାu େହାଇ େନୖ�କତା ବାଟେର lଲୁ� ବ��ତ ଜନସଂଖ'ା ତୁଳନାେର अପ�ଧୀ- 

ସଂଖ'ା ବହୁତ କମ ତା ନ େହେଲ ଗଁା େହଉ i ସହରେର ଆେମ େକ� ! ସୁର�ିତ �ବନ 

अ�ବା�ତ କ� ପାରୁନଥାେ� ମଣିଷ ସମାଜେର ସ�ୂ�� pେବ େନୖ�କତା aାପନ େହବା ସ�ବ 

ନୁେହଁ ପୁରୁଣା କାଳେର ନk~ ଏବଂ ଆ> ! ନାହ_ अସାମା>କ ଓ ଦୁ� ପ�ବୃeିର ମଣିଷ 

ସବୁେବେଳ ର�େବ େକବଳ ସତକ� ଦୃ�ିେକାଣରୁ ହ_ େନୖ�କତାକୁ �ୟ·ଣ କ�ପା�ବ 

 େମାବାଇଲ୍ : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 
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ଇଂ ସେ�ଜ ମହାପାତ�  

ଆn େଖାmେଲ ମାଟି 

ଆn ବୁ>େଲ ମାଟି 

େଯେତ କା�ିବୁ କା�.... 

ସବୁ ଲୁହ େଶାଷି େହାଇଯିବ େସଇଠି...  

େପଟ ଆଉ ନାଟ େଖାଜୁ� 

େଖାଜୁ� ଟିେକ ମରଣ 

େକେତ �ମୁଟିବୁ �ମୁଟ୍ 

ଆଉ କଣ କାଟୁ� େଯ... 

अକାଟ େହଇ ଯାଇ� େଦହ 

Bନ, ��, ପାଣି ଓ ପବନ 

କାହାକୁ ପl�ବ ...! 

iଏ କ�ବ ...!! 

ଏ �;ୁରତାର କାରଣ ...!!! 

େନପାଳେନପାଳେନପାଳେନପାଳ    



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  78 

ଦଶମ ବଷ�, ପ2ମ ସଂଖ'ା 
ମଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   

କୁ� ମିଶ� 

ଆବଶ'କ ସାମଗ�ୀ : େଛନା - ୫୦ ଗ�ାମ, �ୀର - ୧ mଟର, ଗୁଜୁ�� - 

୪ଟି ବଡ଼, ମିଲକ୍ େମଡ଼୍ - ୭୫ ଗ�ାମ, �� - ୧୫ ଗ�ାମ, ଗୁଆଘିअ - େଦଢ଼ 

lମଚ, କାଜୁiସମିସ୍ 

 

ପ��ୁ� ପ�ଣାଳୀ : ପ�ଥେମ �ୀର �େ�ଇ େଛନା କ� ରଖ� �� ଓ 

ଗୁଜୁ��କୁ ମିଶାଇ ଗୁ� କର� �ୀର ଫୁଟାଇ ରଖ� ଚୁmେର 

କେରଇ ବେସଇ अଧା lମଚ ଘିअ ପେକଇ କେରଇର l�ପେଟ ବୁେଲଇ Bअ� ଘିअ 

ତା�ଯିବାପେର େସkେର େଛନା ପେକଇ pଜ� େଛନା p> େହାଇଯିବାପେର େସkେର ଫୁଟା 

େହାଇkବା �ୀର ପକାଇ ୨-୩ ମି�ଟ୍ ଶିଝିବାକୁ Bअ� ତା’ପେର ଚୁmକୁ ବ�କ� େସkେର 

ଆଗରୁ େହାଇkବା �� ଓ ଗୁଜୁ�� ଗୁ� ଓ ମିß୍ େମଡ୍ ପେକଇ ଘା{�  

अନ' ଏକ କେରଇ ବେସଇ େସkେର अଧା lମଚ ଗୁଆଘିअ ପେକଇ କାଜୁ iସମିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ 

pଜ� ଏବଂ ଏହାକୁ ପବୂ�ରୁ ପ��ୁତ େହାଇkବା �ୀ�େର ପକା� ଏଥର ପ��ୁତ େହାଇଗ~ 

ଆପଣ- ପି�ୟ େଛନା �ିରୀ ଏହାକୁ ଥ�ା କ� ଖାଇବାକୁ Bअ� 

େଛନା�ୀ�େଛନା�ୀ�େଛନା�ୀ�େଛନା�ୀ�    
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�ହୁଲ ପ�ା 

 ଜାଣିଛ ପି~ମାେନ ମଁୁ ତୁମର �ହୁଲ pଇ ଆ> ତୁମମାନ- 

ପାଇଁ ଆସି� ଜେଣ !ଶି� ସାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ- !ଷୟେର i� 

କ�ବାପାଇଁ, ଆଉ େସଇ ମହାନ ଜନନାୟକ େହଉଛs େନତା� 

ସୁpଷ ଚ��  େବାଷ ପିତା ଜାନ� ନାଥ େବାଷ ଏବଂ ମାତା 

ପ�pବC- ନବମ ସ�ାନ େହଉଛs ସୁpଷ େସ କଟକaିତ ଓଡ଼ିଆ 

ବଜାରେର ୧୮୯୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ଜନE ଗ�ହଣ କ�kେଲ 

େସ ପ�ଥେମ କଟକର ଏକ ଇଂ�� ମାuମ �ୁଲେର ଏବଂ ପେର ପେର 

େରେଭନ୍ ସା କେଲ>ଏଟ୍ �ୁଲେର अuୟନ କ�kେଲ ପି~Bନୁ ସୁpଷ �ଜର ପିତାମାତା-ୁ 

!େଶଷ ଭ�ି କରୁkେଲ ପାଠ ପଢ଼ା ବ'Cତ େସ !େବକାନ� ଓ �ମକୃÉ ପରମହଂସ- 

ଆଦଶ�େର अନୁପ�ାଣିତ େହାଇkେଲ ତତ୍ ସେ� ସେ� େସ ଏକ େମଧା@ «ତ�  pବେର ଏ{� ାନ୍ ସ 

ପରୀ�ା, ଆଇ ଏ ପରୀ�ା ଏବଂ ! ଏ ପରୀ�ାେର ପ�ଥମେଶ�ଣୀେର ଉeୀ�� େହାଇkେଲ ପେର 

ତା- ପିତା ତା-ୁ ଆଇସିଏସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ !~ତ ପଠାଇେଲ େସkେର ମu ସୁpଷ ଉ¬aାନ 

अ�କାର କ� ଉeୀ�� େହେଲ i� େସ େଦଶେଦବାକୁ �ଜର ପରମକe�ବ' େବାm p! 

ଇ�ିଆନ୍ ସି�ଲ୍ ସଭ�ସ୍ କୁ ପ�ତ'ାଖ'ାନ କେଲ ୧୯୨୧ ମସିହାେର ଗା�ି�- �େ&�ଶେର େସ 

କmକତାଯାଇ େଦଶବ�ୁ �eର¤ନ ଦାସ- େନତୃତ େର େଦଶେସବାେର ~ଗିପଡ଼ିେଲ  

 ସୁpଷ ବଳ ପ�େୟାଗ କ� pରତପାଇଁ ଶୀଘ� ସାଧୀନତା ଆଣିବା ସପ�େର kେଲ, i� 

ଏkେର ମହାତE ା ଗା�ୀ ତା-ୁ !େ�ଧ କ�ବାରୁ େସ କଂେଗ�ସ ତ'ାଗକ� ‘ଫରୱାଡ଼୍� ବ�କ୍’ ନାମକ 

ଏକ ସଂaା ଗଠନ କେଲ BCୟ !ଶଯୁ� lmkବା ସମୟେର ସୁpଷ ଛଦE େବଶେର 

କୁ� କୁ� ପି~- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି~- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି~- ପାଇଁ କୁ� କୁ� ପି~- ପାଇଁ !!!!    
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   ଆଫଗା��ାନ lmଯାଇkେଲ, ଏବଂ ପେର େସଠାରୁ ଜମ�ା�ଯାଇ େସଠାେର ବ�ୀ pରCୟ-ୁ 

େସଠାକାର ଶାସକ �ଟ୍ ଲର- ସହାୟତାେର ମୁ� କ�ଇ ‘ଆଜାଦ୍ ��୍ େଫୗଜ’ ନାମକ ସଂଗଠନ 

କ�kେଲ ଏ� େସୖନ' ବା��କୁ େନଇ େସ ମଣିପୁରର �ଜଧା� ଇàାଲ ପଯ�'� ମାଡ଼ି 

ଆସିkେଲ, i� ଇଂେରଜ େସୖନ'- ପ��େ�ଧ େହତୁ େସ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପା�େଲ ନାହ_ ପେର 

ଦୁଭ�ାଗ'ର କଥା ୧୯୪୫ ମସିହା अଗ� ୧୮ ତା�ଖେର େସ ଋଷିଆ ଗ�େର kବା େବେଳ !ମାନ 

ଦୁଘ�ଟଣାେର ପ�ାଣ ହ�ଇkେଲ 

 େନତା�- ପ� ଦୃଢ଼ମନା ଓ କe�ବ'�; େହାଇପା�େଲ ଆେମ �ଜର ଓ େଦଶର 

ଭ!ଷ'ତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କ�ପା�ବା େଶଷେର pରତ ଭୂଇଁେର ଜନE  େହାଇkବା ଏ� ମହାନ୍ ଆତE ା- 

ସଦଗ� ପାଇଁ ଆେମ ସମେ� ପ�ାଥ�ନା କ�ବା ଉ�ତ ହଉ ପି~ମାେନ ମଁୁ ରହୁ� ପୁଣି ଆଗାମୀ 

ମାସେର ଆଉ ଜେଣ ବ'�ି- !ଷୟେର ଶୁଣିବା 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  81 

ଦଶମ ବଷ�, ପ2ମ ସଂଖ'ା 
ମଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   

ଶ�ୀମ� ସ�ତା ପ�ା 

ପୁବ� ପ�କାଶିତ ଉeାରୁ... 

 ଗାୟତ� ୀର ସମ� ସପ� p�ି ଚୁରମାର େହାଇଯାଇ� ଯାହାକୁ 

େସ ¥� େବାm p!k~ େସ ତ କାଚଖେ� ବାହା�~ େହେଲ ଏେବ 

ଦୁଃଖ କ� ଆଉ i ~ଭ, େଯେତେବେଳ ସବୁ i� ସ�ଗ~ଣି 

ଗାୟତ� ୀର େକ� ାଧ କମ େହଉନk~ ଏେଣ �ଜiେଶାର ବାବୁ 

ପୁअଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାପେର �ଜ ପୁअକୁ ହ_ େଦାଷ Bअs ଏେତ 

ବଡ଼ ଘରର ଝିअକୁ ଭଲପାଇବା େତାର େଦାଷ େବାm ସୀକାର କରs 

େସ େହେଲ !ବାହ େହାଇଯିବାପେର ପୁଣିଥେର ପଛକୁ େଫ�ବା ପଥ ବ� େହାଇଯାଏ େତଣୁ 

େଯେତBନ େସ ଏଠାେର ର�� ତାକୁ େସ�ହ େଦଇ ସମେ� ତାକୁ �ଜର କ�ବାକୁ େଚ�ା କର, 

ଆଉ ତା ମନକୁ ଆଘାତ ପହ2ିବା ଭD େକୗଣସି କାମ କରନାହ_  

 अ!ନାଶ �ଜ େକାଠରୀକୁ େଫ�ବା େବଳକୁ େକ� ାଧେର kବା ଗାୟତ� ୀ ପୁଣିଥେର �Äାର କ� 

ଉେଠ ଆଉ କେହ, େମାେତ ତୁେମ କାm ଦଶହଜାର ଟ-ା େଦବ ମଁୁ i� ନୂଆ େପାଷାକ iଣି 

ଆଣି! ମଁୁ ତୁମ ଘେର େକମି� ର�!, ତୁେମ ଥେର ! ��ା କ�ଲ� ? େମାେତ େଧାଖା େଦଲ 

ତୁେମ ତୁମ ପାଇଁ ମଁୁ ଏେତ ବଦD ଯାଇପା�!� ଯାअ େମା ପାଇଁ କଫି ପିଇବାର ବ'ବaା କର 

ତମ ଘେର i� अ� i ନାହ_ ମଁୁ ଜାେଣ� େମା ମୁ� ଫାଟିଯାଉ�, େମା ପାଇଁ କଫି ଆଣିBअ 

 କଫି ଶ³ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ବାସ�ୀ େଦ@ ସା�େର kବା i�ଣା େଦାକାନେର କଫିଗୁ�, �� iଣି 

ଆଣs ଆଉ ଗାୟତ� ୀକୁ ପlରs, ‘ମାେ~ ତୁ େକମି� କଫି ପିଉ ମଁୁ ଜାେଣ�, କ�େଦେଲ 

କ�େଦ!’ େକ� ାଧେର kବା ଗାୟତ� ୀ କେହ, ‘ଥାଉ, ମଁୁ �େଜ କ� ପିଇେଦ! େ�େଷଇଘର 

ସ�eିସ�eିସ�eିସ�eି    
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   େକଉଁଠି अ� ?’  

 େ�େଷଇଘେର अବ'ବaା େଦn � � େହାଇ ସମ�-ୁ ବ'�ବ'� କ�ପକାଏ ଗାୟତ� ୀ 

ଫି� ଜେର ରଖା େହାଇkବା �ୀର ସବୁକୁ େନଇ ଆସି କଫି �ଆ� କେର ଗାୟତ� ୀ, �ଜ ପାଇଁ କପେର 

କଫି େନବାପେର ବାi ସବୁକୁ େବସିନେର ଢ଼ାDBଏ ଏ ସବୁ େଦn ବାସ�ୀର ଆnେର ଲୁହ 

ଆସିଯାଏ େଟାେପ େଟାେପ �ୀର ପାଇଁ େକେତ ହ�ସ� େସମାେନ େହଉଛs, େହେଲ ବଡ଼ଘର 

ଝିअ େଦଖୁ େଦଖୁ अଧାmଟର �ୀର ନ� କ�େଦ~ ସ�'ା େହଇ ଆସୁ�, ଏେବ अ!ନାଶର 

ବାପା-ୁ l ଦରକାର ଆଉ େଜେଜମା-ୁ ହଲ�Ó ଦରକାର କଣ କ�ବ, ବାu େହାଇ ପୁଣିଥେର 

େଦାକାନକୁ ଯାଇ �ୀର iଣିଆଣs ବାସs ଘେର ପଶିବାେବଳକୁ ମଝିଘେର ବସି ଗାୟତ� ୀ ଟି� 

େଦଖୁଥାଏ, अ!ନାଶ ମନ ମା� େଶାଇଥାଏ ବାସ�ୀ େଦ@-ୁ େଦn ମା େକାଳେର ମୁ� ରn 

କେହ, ‘କଣ କ�! ମାଆ? େକେତବଡ଼ ଭୂଲ କ�େଦm? ଏ ସବୁ କ�ବା ପବୂ�ରୁ ଥେର ତୁମକୁ 

ପl�kେଲ ଭଲ େହାଇଥା�ା ଆସୁ ଆସୁ ଘରକୁ ମୁ�େର ଉେଠଇେଦବ େବାm ମଁୁ େକେବ ! 

p!ନkm େଜେଜମା- >�ଷ ପତ�  ବାହାରକୁ େଫାପାଡ଼ିେଦଇ�’ ବାସs େଦ@ अ!ନାଶର 

ମୁ�କୁ ଆଉଁସି େଦଇ କ�େଲ, ‘ବାହାଘର ପେର ସାମୀ ¯ୀ େଗାଟିଏ ବଖ�େର ର�ବା �ୟମ 

େତଣୁ ତୁ େସଇ ରୁମେର ର�ବୁ େବାଉ- ପାଇଁ କଣ ବ'ବaା େହବ ଆେମ କ�େଦବୁ’ अ!ନାଶ 

ତଥାପି !ଚDତ େହାଇ କେହ, ‘େସ େମାେତ ଦଶହଜାର ଟ-ା ମାଗୁ�, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା iଣିବ 

େବାm ?’ ବାସ�ୀେଦ@ ସାମାନ' ହସିେଦଇ କହs, ‘ଠିକ୍ କଥା ବାହା େହଇkେଲ ତାକୁ 

ନୂଆଲୁଗାପଟା େଦଇନଥାେ� i ? ତୁ ଏମି� ବାହା େହଇ େନଇ ଆସିବୁ େବାm ଆେମ ଜାଣିkଲୁ 

i ? ହଉ ତୁ େତା କ�ା�ରୁ i� ଟ-ା ଆଣି ତାକୁ େଦଇଥା, ପେର େଦnବା କଣ ହଉ�’ 

 �� ଦଶଟା େହ~ଣି, �େକଶ ଓ ଶ��ା¤D ଘେର ପହ2ିବାପେର ଗାୟତ� ୀକୁ େକଉଁଠି 

ପାଇନାହାs ଘରର ଏକମାତ�  !ଶ� lକର ଶ'ାମ କେହ, ‘ଝିअ ମା ସକାଳୁ ଯାଇଛs େଯ ଏେତ 

େବଳ େହ~ଣି େଫ�ନାହାs’ ଶ��ା¤ଳୀ େଦ@ ଗାୟତ� ୀକୁ େଫାନ କରs, େଫାନ ଧରୁ ଧରୁ େp 

େp େହାଇ କା�ିପକାଏ ଗାୟତ� ୀ ଆଉ କୁେହ, ‘ମାମା, ମଁୁ ଫସିଯାଇ� ?’ ଶ��ା¤ଳୀ େଦ@ i� 
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   ବୁଝିପାରs ନାହ_ ‘େକାଉଠି ଫସି ଯାଇଛୁ ? େକମି� ? କଣ େହଇ� େତାର ?’ ଗାୟତ� ୀ କା�ି 

କା�ି କେହ, ‘େଗାେଟ �କାରୀକୁ ବାହା େହଇ ମଁୁ ଫସିଯାଇ� ’ ମୁ� ଘୁେରଇ Bଏ 

ଶ��ା¤ଳୀେଦ@-ର ଚଢ଼ାଗଳାେର କହs, ‘କଣ େହ~ ? ତୁ ଆମର ମାନ୍ ଇÊତ ସବୁ ମାଟିେର 

ମିେଶଇ େଦଲୁ ? ଥେର େହେଲ ଆମ ଘରର ସ�ାନ କଥା ��ା କଲୁ� ? �...  େଯଉଁଠି ଫସିଛୁ 

େସଇଠି ଥା ଆଉ ଆମ ସହ େକୗଣସି ସ�କ� ରnବା ଦରକାର ନାହ_ ଆମ ପାଇଁ ତୁ ଆ>ଠୁ 

ମ�ଗଲୁ ତୁ �ୁଟି େନଇ ଯାଇkଲୁ ? େକାଉଠି अ� କହ ? ଶ'ାମ ଯାଇ େନଇ ଆସିବ’ 

ଶ��ା¤ଳୀ େଫାନେର େହଉkବା କଥାରୁ �େକଶ i� i� अନୁମାନ କରୁkେଲ ସୁ�ା େକୗଣସି ପ�ଶ� 

କ�ବାର ସାହାସ କ�ପା�େଲ ନାହ_ େତଣୁ େସ �ରବ ର�ବାକୁ େଶ�ୟ�ର ମଣିେଲ 

 अ!ନାଶ ଘେର ସମ�-ୁ ଜଣାଇ Bଆଗ~ େଯ अ!ନାଶ !ବାହ କ�� େହେଲ ସମେ� 

�ଜ �ଜ ଦୁ�ଆେର ବ'� kବା େହତୁ େକ� ହଠାତ୍ ଆସିପା�େବ� େବାm ଜଣାs ଏେଣ ଘେର 

Bନକୁ Bନ अବaା ଖ�ପ େହବାେର ~ଗି� ବଡ଼ଘର ଝିअ ଗାୟତ� ୀର େକ� ାଧ କମ େହବାର ନଁା 

େନଉନାହ_ େସ �ଜ ବଡ଼ଘର ଥାଟ େଦଖାଇ ସ�ୂ�� ପ�ବାରକୁ ହଇ�ଣ ହରକତ କ�ବାେର 

~ଗି� Bନ ଦଶଟା େହ~ �ଦରୁ ଉଠିବା େଯେତେବଳକୁ अ!ନାଶ अଫିସ ଯିବାପାଇଁ 

ବାହାରୁkେବ, େସଇମି� ସମ�- ସମୟକୁ ଭ� �େ�ପ ନ କ� େସ �ଜ ଇ ାେର ସବୁ କାମ 

କ�ବା�ା� ପ�ବାରେର अଶାs ବେଢ଼ 

 ଏମି�େର Bେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିअ ନ�ି� ଆସି ପହେ2 ଘେର ଜ ାଇଁ-ର i� କାମ 

kବା େହତୁ େସ ସକାଳୁ ଆସି ପହ2ିଯାଇଥାs େସ ଘେର ପଶୁ ପଶୁ କେହ, ‘କାହ_, େକାଉଠି अଛs 

ଆମ ନୂଆ pଉଜ? ଟିେକ େଦnବାପାଇଁ ଆସିm’ େସ ଯାଇ अ!ନାଶର ରୁମର କବାଟ ଠକ ଠକ୍ 

କ�ବା ପେର �ଗ ତମତମ େହାଇ ଗାୟତ� ୀ ଉଠି ଆସି �Äାର କେର, ‘େକେତଥର କ��, ମଁୁ 

େଶାଇkବା େବେଳ ଶ³ କ�ବ� ? अଭଦ�  େ~କ i� ଶିnବ� ?’ େହେଲ ଏ� ସମୟେର ପଛରୁ 

ଆସୁ अ!ନାଶ ଗାୟତ� ୀକୁ ଆକଟ କ�ବାକୁ େଚ�ା କ~େବେଳ ନ�ି� କେହ, ‘pଇ, ତୁ କାହ_i 

ମଝିେର ବାହାରୁଛୁ କ�ଲୁ, େସ େମା pଉଜ ଆେମ କଥା େହଉଛୁ ତୁ ଯା େତା अଫିସ ଯିବୁ, Bନ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  84 

ଦଶମ ବଷ�, ପ2ମ ସଂଖ'ା 
ମଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

   ଆସି ଦଶଟା େହବାକୁ ଗ~ଣି ତୁ ଆହୁ� ଘେର अଛୁ ?’ ନ�ି� i� ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ 

ପାଏନାହ_ େସ େଫ�ଯାଏ 

 ��Bନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି କାମେର ଘର େ~କ-ୁ अସୁ!ଧାେର ପକାଇବା ଭD କାମ 

କରୁଥାଏ ଗାୟତ� ୀ େତେଣ अ!ନାଶ ଘରର ବଢୁkବା ଖ¬�କୁ େଦn �ଜ liରୀ ବ'Cତ अନ'ାନ' 

i� ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଏ ଘେର େ�େଷଇ େହବାପେର ଗାୟତ� ୀ �ଜ ପାଇଁ ଖାଇବା େନଇ �ଜ 

ରୁମକୁ lmଯାଏ Bେନ Bେନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ >�ଷ �େଜ େ�େଷଇ କ�ପକାଏ ଏବଂ ଖାଇବା 

ସ�ବା ପେର ବଳକା ଖାଦ'କୁ ୱାସ୍ େବସିନେର ପକାଇ େଦଇଥାଏ ଏ ସବୁ େଦn ବାସs 

େଦ@- ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ େହେଲ େସ i� କ�ପାରs ନାହ_ ଶାଶୁ ସରସCେଦ@ ଆଶାସନା 

Bअs, େଯ ସବୁ i� ଭଲ େହଇଯିବ େଧୖଯ�' ଧ� ରହ, Bେନ େସ �ଜ ଭୁଲ ବୁଝିବ 

 �ଜiେଶାର ବାବୁ ଆମିଷପି�ୟ େହେଲ ସୁ�ା, େଯଉଁBନ ଘେର ଟିେକ ଆମିଷ ହୁଏ, ଗାୟତ� ୀ 

�େଜ େପ�ଟେର ଭ�କ� େନଇଯାଏ ଏବଂ अନ'ମାନ- କଥା ସୁ�ା ��ା କେର� ଏkେର 

ପ�ବାରର ସମେ� ଆହତ ହୁअs ଏମି� ପ�aି� ହୁଏ Bେନ �ତ� ୀେpଜନ ପେର अ!ନାଶ ଓ 

ଗାୟତ� ୀ ମuେର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଗାୟତ� ୀ କେହ ତାକୁ i� ଟ-ା ଦରକାର େସ ପାଲ�ର୍ ଯିବ, ଲୁଗା 

ଡ� ାଇୱାସ୍ କ�ବ ଏkେର ଉତ୍ �ି} अ!ନାଶ କେହ, ‘ସବୁେବେଳ ଖାm ଟ-ା ଟ-ା େମା 

�ବନଟାକୁ ନକ� କ�େଦଇଛ ଘେର େକ� ଶାsେର ନାହାs’ ଗାୟତ� ୀ କେହ, ‘େମାେତ ବାହା 

େହବା େବେଳ ଜାଣିନkଲ i ? ମଁୁ େକଉଁ ଘରର ଝିअ ?’ ଏମି� କଥା ବେଢ଼ ଆଉ େକ� ା�ତା 

ଗାୟତ� ୀ �ଜ ନଖେର अ!ନାଶର ଶରୀରକୁ ��ି ପକାଏ ପରBନ ଏ ସବୁ େଦn �ଜiେଶାର 

ବାବୁ ବହୁତ ବ'kତ ହୁअs i� अେନ'ାପାୟ ନkବାରୁ �ରବ ର�ବାକୁ େଶ�ୟ େବାm 

ଧ��अs 

 ଦଶହ� ଛୁଟିେର ବଡ଼ପୁअେବାହୁ ଆଉ ନା�ମାେନ ଆସs ଘର ଖୁସିେର ଫାଟି ପଡୁkବା 

େବେଳ ଗାୟତ� ୀ �ଜ େକାଠ�ରୁ ବାହା�ବାକୁ ମନା କ�େଦଇ अଲଗା ର�ବା �ା� ଘେର ଏକ 

ପ�କାର अପ�ୀ�କର ପ�aି� ସୃ�ି ହୁଏ ଗାୟତ� ୀ ରହୁkବା େକାଠରୀେର ଗହD କ�ବା ପେର 
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   ପି~ମାନ- ଉପେର ଉତ୍ �ି} ଗାୟତ� ୀ ବଡ଼pଇ- ପୁअ ସାଥ�କକୁ lପୁଡ଼ାଟିଏ ମା�Bଏ େହେଲ 

ବଡ଼େବାହୁ ନD� ଏହାକୁ େନଇ େକୗଣସି अପ�ୀ�କର ପ�aି� କେରନାହ_, ବରଂ �ଜ ପୁअକୁ 

ବୁେଝଇ Bଏ େଯ ଖୁଡ଼ୀ- ରୁମେର ଆସି ଗହD କ� ଖଟେର ଡିଆଁେଡଇଁ କେଲ େସ ବୁେଝଇବା ପାଇଁ 

lପୁଡ଼ାଟିଏ ମା�େଦଇkେବ ସାଥ�କ �ଜ ଭୁଲ ବୁଝିପା� ଗାୟତ� ୀକୁ ‘ସ� ଖୁଡ଼ୀ’ େବାm କୁେହ ଏବଂ 

ସମେ� ରୁମ «ଡ଼ି lmଯାଆs 

 ମାଗ�ଶୀର ମାସ ଆେସ ଘେର ସବୁ ମ�ଳାମାେନ ଏକାଠି େହାଇ ଲ�Eୀ ପଜୂା କରs େହେଲ 

ଗାୟତ� ୀ େକୗଣସି ପ�କାର ପ�ବe�ନ ହୁଏନାହ_ େସ ଉଠି ବ�ଶ କ�ବାପାଇଁ ଗ~େବେଳ ଘେର 

ଏକ��ତ ମ�ଳା ମାନ-ୁ ମା ଲ�Eୀ ପୁ�ଣରୁ ଶୁଣାଉଥାs; 

 ଗୁରୁବାେର େଯଉଁ ନାରୀ ପିେ� ଶୁକÔ  ଲୁଗା 

 ଐଶଯ�' ସଂପଦ ପାଏ  ହୁअଇ ସୁpଗା  

 ଗାୟତ� ୀ େସ ସବୁକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି େ�େଷଇଘରକୁ lmଯାଏ �ଜ ପାଇଁ l କ�ବାପାଇଁ େକ� 

ତା’କୁ i� କହs ନାହ_ ପ��Bନ ଏମି� ପଜୂା ହୁଏ ପରBନ ସକାଳୁ ମu ମା ବସି ସମ�-ୁ 

ଶୁଣାଉଥାs; 

 କେର ଲ�Eୀବ�ତ, ଲ�Eୀବାେର ଉପବାସ 

 ବଢ଼ଇ ତାହାର ଧନ ଜନ ଆୟୁ ଯଶ  

  ଗାୟତ� ୀ ସବୁ ଶୁେଣ i� କେହ� ଏମି� ପଜୂା lଲୁkବା ସମୟେର ବଡ଼ପୁअର अଫିସରୁ 

ତାର ପେଦାନ��ର ସମାlର ମିେଳ ଏ� ଖବର ଶୁଣିବାପେର ନD� କେହ ଏ ସବୁ ଲ�Eୀପୁ�ଣ 

ଶୁଣିବା ପେର ହ_ େହଇ� ସମେ� ଭ�ିେର ଲ�Eୀପୁ�ଣ ପଢ଼s ଏହା େଦnବାପେର ଗାୟତ� ୀ 

ମନେର ପ�ବe�ନ ଆେସ େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ େଯ ଲ�Eୀପୁ�ଣ �ା� ହ_ ବଡ଼pଇ- ପେଦାନ�� 

େହାଇ� େସ ମu ମେନ ମେନ ��ା କେର ଏହା କ�ବାକୁ ଏ ଗରୀବ अବaାରୁ ମୁ�ିପାଇବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ହ_ ପଡ଼ିବ ପରBନ ମା ପଢୁଥାs ; 
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    େଯଉଁ ନାରୀ �ଜ ପ�ଠାେର େ�ଷ ବେହ 

 ସାମୀ ଯାହା େବାେଲ ତାହା ନ କେର େକେବ େହଁ 

 ଏମ� ନାରୀର ମୁଖ ଲ�Eୀ ନ େଦଖs 

 କା�ାD� େହାଇ ବାର�ାେର େସ ବୁଲs 

 େଯଉଁ ନାରୀ ସାମୀ-ୁ େଦବତା ସମ ମଣି 

 େସବା କ� େତାଷୁଥାଏ ମ���� 

 ଏହା ଶୁଣିବାପେର ଗାୟତ� ୀ ମାନସିକ pବେର ବଦD ଯାଏ, अ!ନାଶ ପ�� ତା ରୁ� ବ'ବହାର 

! ଶା� େହାଇଯାଇଥାଏ େସ Bନକୁ Bନ ଶା� େହାଇ ଆେସ ପର ପାD ଗୁରୁବାର Bନ ପ�ାତଃରୁ 

ଉଠି େସ ! ଗୁରୁବାର ପଜୂା କ�ବାକୁ ବାହା� ପେଡ଼ ସମେ� ତାକୁ େଦn अବାକ୍ େହାଇଯାଆs, 

େହେଲ େସ କେହ େସ ! ଗୁରୁବାର ପଜୂା କ�ବ ଏହା ଶୁଣି ନଣ� ନ�ି� ବହୁତ ଖୁସି 

େହାଇଯାଏ େସ ! ବସି ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁମା ପଢୁkବା ପୁ�ଣ ଶୁେଣ; 

 ପରଷିବା େବେଳ ପ�ପାତ େଯ ନ କରଇ 

 ସାମୀ ପୁତ�  ସମ�-ୁ ବା{ି ସମାନେର 

 ପ�ର ଆ�ାକୁ େକେବ ନ ପକାଏ ତେଳ 

 ସାମୀ ଦୁଃେଖ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ େହାଇ ଚେଳ 

 ପୁ�ଣ ଶୁଣିବାପେର ଘେର ସମ�-ୁ �ଜ ହାତେର अନ�  ପରଷିBଏ ଗାୟତ� ୀ ତା’ର ଏେତ 

ପ�ବe�ନ େଦn ସମେ� ବହୁତ ଖୁସି ହୁअs ଘରର ସାନ େବାହୁ ପ�ଥମ ଥର ଘର େ~କ-ୁ 

େସ�ହେର ଖାଦ' ପରଷି~ େଦn �ଜiେଶାର ବାବୁ ଖୁସିେର अ�ର େହାଇପଡ଼s ଏବଂ ବାସ�ୀକୁ 

କୁହs ଆଲମି�କୁ i� ଟ-ା ଆଣି ଗାୟତ� ୀ ହାତେର Bअ ଗାୟତ� ୀ େଯ ହଠାତ୍ ଏେତ ବଦDଯିବ 

େକ� ଆଶା କ�ନkେଲ େହେଲ ସବୁ i� ସ�ବ େହାଇପାେର େବାm ଶାଶୁ ସରସCେଦ@ 
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   କ�kବା କଥା ମେନ ପକାଇ ବାସ�ୀ େଦ@ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଯାଆs 

 ଘେର ପ�େବଶ अେନକ ବଦDଯାଇ�, େହେଲ अ!ନାଶ ଏ ସବୁ !ଷୟେର i� ଜାଣି� 

ସକାଳୁ ଉଠି अଫିସ ଯାଉ� େଯ େଫ�~ େବଳକୁ ��, େତଣୁ ଘେର କଣ େହଉ� ବା ନ େହଉ� 

େସ ସବୁ !ଷୟେର େସ ଜାେଣ� अବଶ' !ଗତ Bନମାନ-େର ଘେର େହାଇkବା ସମ� 

अଶାsପାଇଁ �ଜକୁ ଦାୟୀ େବାm ମେନ କ� େସ �ରବ ର�ବା ଶିnେଦଇ� ଗାୟତ� ୀର ଦା@ 

ଆଗେର ମୁ� ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ େସ ! ବହୁତ ଦ! ଯାଇ� ମେନ ମେନ ��ା କରୁ�, େସ 

ଗାୟତ� ୀପ�� अନ'ାୟ କ�� ��ୟ େଯେତେହେଲ ! ଗାୟତ� ୀ ବଡ଼ଘର ଝିअ, େସ ବାହା 

େହବାପବୂ�ରୁ ତା’ର lmଚଳନ ଇତ'ାB !ଷୟେର ଜାଣି ରnବା ଉ�ତ େହାଇk~ अଫିସେର 

!ଳj ପଯ�'� ବସି ର� अ�କ କାମ କ�ବା େବେଳ ସହକମ�ୀମାନ- େକୗଣସି ପ�ଶ�ର ଉeର 

େଦବାକୁ ସ�ମ େହଉ� େସ Bେନ େସ ��ା କରୁ�, ବହୁତ େହାଇଗ~ େସ ଆଉ ପା�ବ 

ନାହ_ ଗାୟତ� ୀର ଦୁ�ଆ ଆଉ ତା’ର ଦୁ�ଆ ସ�ୂ�� अଲଗା  

 ��େର ଘରକୁ େଫ� େଶାଇବାକୁ ଯିବାେବେଳ େସ ଗାୟତ� ୀକୁ କୁେହ ଯB ଗାୟତ� ୀ lେହଁ 

େତେବ େସ ତାକୁ «ଡ଼ପତ�  େଦବାପାଇଁ �> କାରଣ ଗରୀବଘେର େକେତ େଚ�ା କେଲ ! ତା 

ମନ~n େକୗଣସି >�ଷଟିଏ iଣିବା ପାଇଁ େସ ସ�ମ ନାହ_ �ଜର ମନର ସବୁ କଥା କ�େଦ~ 

ପେର ଗାୟତ� ୀ େp େp େହାଇ କା�ିପକାଏ ଗାୟତ� ୀର କା�ିବାର କାରଣ अ!ନାଶ ବୁଝିପାେର� 

େହେଲ ପରମୁହୂe�େର ବାସ�ୀ େଦ@ ଆସି ଗାୟତ� ୀକୁ େବାଧ କ�s ଓ ସବୁ କଥା ଶୁଣି अ!ନାଶକୁ 

ଗାD Bअs ଗାୟତ� ୀର ପ�ବe�ନ କଥା ଶୁଣିବାପେର अ!ନାଶ ଆ�ଯ�' େହାଇଯାଏ ମେନ 

ମେନ ଭଗବାନ-ୁ अେନକ ଧନ'ବାଦ ଜଣାଏ  

 Bନ !� lmଥାଏ ଏକମାତ�  अmअD ଝିअକୁ ହ�ଇ ପିତା �େକଶ p�ିପଡ଼s େହେଲ 

ପ��- ସ��ଖେର େକୗଣସି ପ�କାର କଥା କ�ବାକୁ ଭୟ କରs Bେନ େସ େଧୖଯ�' ହ�ଇ େଘାଷଣା 

କରs େସ ଝିअକୁ େଦnବାକୁ ଯିେବ ପତ� ୀ ମନା କ�ବା ସେe  େସ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କ�େଦଇ 

କୁହs ସଂuାେର ମଁୁ ଝିअକୁ େଦnବାକୁ ଯି!, ଯB ତୁେମ ଯିବାକୁ lହୁଁଛ ଆସିପାର ଶ��ା¤ଳୀ 
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   େଦ@ ଝିअକୁ େଫାନ କ� ଘରର ଠିକଣା ବୁଝs ବାପାମା ଆସିେବ େବାm ଖୁସିେର ଗାୟତ� ୀ ଘେର 

ସମ�-ୁ ଜଣାଇ Bଏ ବାସ�ୀ େଦ@ କୁହs, ଆେମ ତ ଗରୀବ େ~କ, େତା ବାପାମା’-ୁ ଭଲ 

~ଗିବା ଭD ସ�ାନ କ~ ଭD i� ଦ� ବ' େଦଇପା�ବୁ i ନାହ_ େହେଲ ତୁ କହ େତା ବାପା 

ମା’-ୁ କଣ ଭଲ ~େଗ, େସ ସବୁ ଆଣିେଦବା ଗାୟତ� ୀ କେହ ବାପା-ୁ କାକ� ଭଲ ~େଗ ମାମା 

ତ କ� ଜାଣs � େତଣୁ େବେଳ େବେଳ େସ iଣି ଆଣି ଖାଆs େତଲ >�ଷ େବାm ମାମା 

ଖାଇବାକୁ Bअs ନାହ_ ବାସ�ୀ େଦ@ ଖ�େବେଳ ବସି କାକ� ପିଠା �ଆ� କରs ଗାୟତ� ୀ 

େସkେର ସହାୟତା କେର अ!ନାଶକୁ େଫାନ କ� ଜଣାଇ Bअs, ସ�'ା େହଉ େହଉ ଘରକୁ 

େଫ�ବା ପାଇଁ 

 ସ�'ାେର ଠିକଣା ସମୟେର ଗାୟତ� ୀର ବାପାମା ଆସs ସତ େହେଲ ସା� ଓ ଘରର अବaା 

େଦn ଶ��ା¤D େଦ@ ମୁହଁ େମାଡ଼s ଗାୟତ� ୀ ବାପାମା- ପାଦଛୁଇଁ ଆଶୀବ�ାଦ େନ~େବେଳ ତା 

କାନେର କହs, େମା ଘରର lକ�ଣୀ ! େତା ଠୁ ଭଲ େପାଷାକ ପି�ୁ� ତୁ ଏ ସବୁ କଣ ପି�ିଛୁ ? 

ଗାୟତ� ୀ i� କ�ବା ପୁବ�ରୁ ବାସ�ୀ େଦ@ ଇଶା�େର ତାକୁ ତୁ� କ�Bअs କଥା କଥାେର 

ଖୁଣିବା କାମ କରୁଥାs ଶ��ା¤ଳୀ େଦ@ ବାସ�ୀ େଦ@ ତା-ୁ ସମୁଦୁଣୀ େବାm ସେjାଧନ 

କ�ବାପେର ଉତ୍ �ି} େହାଇପଡ଼s େସ େହେଲ ବାସ�ୀ େଦ@ େକୗଣସି କଥା ମନକୁ ନ େନଇ l 

କ�ବାପାଇଁ �ତରକୁ ଯିବାେବେଳ ଗାୟତ� ୀ ମନା କ� କେହ ମଁୁ େନଇ ଆସି! ଗାୟତ� ୀ l େନଇ 

ଆସିବା େଦn ଶ��ା¤D େଦ@ କୁହs lକରବାକର ନାହାs i ? ଗାୟତ� ୀ ହସିେଦଇ କୁେହ, େମା 

ହାତ �ଆ� l ପିଇi କୁହ େକମି� େହାଇ� ବାପା- ପାଇଁ Bନେବେଳ ବସି �ଆ� କ�kବା 

କାକ� େନଇ ଆେସ କାକ� େଦn �େକଶବାବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ବେଳଇkେଲ ସୁ�ା ସାa' 

ଖ�ପ େହବ କ� ଶ��ା¤D େଦ@ େସkରୁ ବାରଣ କରs अ¡ ସମୟ ର� େସମାେନ lm 

ଯାଆs Bନସା� ବସି କ�kବା ପ�ଶ�ମ ସବୁ ବୃଥା େହ~ େସ ଯା େହଉ अେନକ Bନ ପେର 

ବାପାମା -ୁ େଦn େସ ଖୁସି ହୁଏ 

 i� Bନ ପେର ଶ��ା¤D େଦ@ େଫାନ କରs େହେଲ ଗାୟତ� ୀ େଫାନ ଧ�ବାକୁ ମନା 
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   କ�େଦବାପେର अ!ନାଶ େଫାନ ଉଠାଏ ‘ମାମା ନମ�ାର’ େବାm କ�ବା ପବୂ�ରୁ ଶ��ା¤D 

େଦ@ କୁହs ମ�ଳବାର ସ�'ାେର େହାେଟଲ୍ କ� ାଉନେର ଆମ ମ'ାେରଜ୍ ଆ�ଭସ�ା� अ� 

ସମେ� ମିଶି ଆସିବ େଫାନ ବ� କ� Bअs ଗାୟତ� ୀ ସିଧା ମନା କ�Bଏ େସ ଯିବ� େବାm 

ଘରକୁ ଆସି ଆମ ପ�ବାରକୁ अସ�ାନ କ� ଯାଇଛs ଏେବ ପୁଣି େକାଉ ସାହାସେର େଫାନ 

କରୁଛs େବାm େସ ଯୁ�ି କରୁkବା େବେଳ ଶଶୁର �ଜiେଶାର ବାବୁ ବାରଣ କ� କହs, 

େସମାେନ େହେଲ ବାପାମା େସମାନ- ଉପେର �ଗ ରnବା ଭଲ କଥା ନୁେହଁ େସ अ!ନାଶକୁ 

ଦାୟିତ  Bअs ଉବେର ଯିବାପାଇଁ i� ଉପହାର ଆଣିବାପାଇଁ, େହେଲ ଗାୟତ� ୀ �ଜ ମା’- 

अଭ'ାସକୁ ଭଲକ� ଜାଣିkବାରୁ କେହ େକବଳ ଫୁଲେତାଡ଼ା େନଇଯିବା 

 ମ�ଳବାର ସ�'ାେର ସପ�ବାର �ଜiେଶାର ବାବୁ େହାେଟଲ୍ କ� ାଉନ୍ େର ପହ2ିଯାଆs, 

େହେଲ ଶ��ା¤D େଦ@- ବ'ବହାର ପବୂ�ପ� ରୁ� kବା େଦn ଗାୟତ� ୀ ସମ�-ୁ େଗାଟିଏ 

aାନେର ବସାଇେଦଇ କୁେହ, ଆେମ ଶୀଘ� ଖାଇେଦଇ େଫ�ଯିବା ଏ�iେବେଳ ଶ��ା¤ଳୀ େଦ@ 

�ଜର ଜେଣ ଧ� ବା�@ ସହ ଆସି ବାସ�ୀ େଦ@-ୁ �ଜ ଝିअର ଶାଶୁ େବାm �ହ� ା କ�ଇ 

Bअs େସାନାm ଗାୟତ� ୀର ସାମୀ- !ଷୟେର ଯାହା ! ପ�ଶ� କରs େସ ସବୁର ଉeର ଶ��ା¤ଳୀ 

େଦ! ହ_ Bअs ଏବଂ କୁହs େମା ଝିअକୁ ତ ଫେସଇ େଦେଲ ବାସ�ୀ େଦ@-ୁ ଏ ସବୁ ବହୁତ 

ଖ�ପ ~ଗୁkେଲ ସୁ�ା େସ ଗାୟତ� ୀର ଖୁସି ପାଇଁ i� କୁହs ନାହ_, େହେଲ ଏ ସବୁକୁ େଦn ଗାୟତ� ୀ 

�ଜ େକ� ାଧ ସ�ାD ନପା� �Äାର କ� ଉେଠ ଶ��ା¤ଳୀ େଦ@ କୁହs ଏଇ ଥାଡ଼� କ� ାସ େ~କ- 

ସହ ର� ର� ତୁ ! େସମି� େହଇଗଲୁଣି ଗାୟତ� ୀ ହସିେଦଇ କେହ, ମାମା ଯାହାକୁ ତୁେମ ଥାଡ଼� 

କ� ାସ କହୁଛ େସ େଯଉଁ ଘେର ରହୁଛs େସଇଟା ସଗ� େସ କଥା ତୁେମ ବୁଝିପା�ବ� ତୁମକୁ ଖାm 

ଟ-ା ଲୁଗା, ଘର ଆଉ ଗାଡ଼ି Bେଶ, େହେଲ େସ ଯାହା େଦଖs ତାହା ତେମ େକେବ 

େଦnପା�ବ�  

 ଶ��ା¤ଳୀ େଦ@ କୁହs, ଏଇ େ~କମାନ- ସହ ର� ତୁ େତାର ସଂ�ୃ� ସଭ'ତା 

ଭୁmଗଲୁ? ଆେମ େତାେତ େକେତ ବଡ଼ ହାଇ େସାସାଇଟି ~ଇଫ୍ େଦଇkଲୁ, େହେଲ ତୁ କଣ 
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   କଲୁ ? ଏ ସବୁ ଶୁଣି ଗାୟତ� ୀ କେହ, ହଁ ହାଇ େସାସାଇଟି େଦଇkଲ? େସଇkପାଇଁ ଭଲ କଣ ମ� 

କଣ ମଁୁ େକେବ ଶିn ପା�ନkm ତୁେମ ଆ> େଯମି� କହୁଛ ମଁୁ ! Bେନ େସମି� କହୁkm େମା 

ଦୃ�ିେର ସମୟର ମଲୂ' i� ନk~ i େ~କ- ମଲୂ' i� ନk~ େହେଲ ଏଇ ମା େମାେତ େଯଉଁ 

ଶି�ା େଦଇଛs, ସଂ�ାର େଦଇଛs େସଇk ପାଇଁ ଆ> ମଁୁ �ଜକୁ େନଇ ଗବ� अନୁଭବ କରୁ� 

ଧନରତ�  kେଲ େକ� ବଡ଼ େହାଇଯାଆs � ବଡ଼ ହୁअs, ଦୟା, �ମା, େସବା, ଭ�ି, ସଂ�ାର ଆଉ 

ଶି�ାlର �ା� ମଁୁ अତ'� ଦୁଃଖର ସହ କହୁ� େମା ମା ପାଖେର ଏ ସବୁ i� ! ନାହ_ 

 ଏହା ସବୁ େହଉkବା େବେଳ �ବ�ାକ lହ_ ର�kେଲ ବାସ�ୀ େଦ@ େହେଲ अ!ନାଶ ଆସି 

ଗାୟତ� ୀ-ୁ ଏ ସବୁ କ�ବାରୁ ବାରଣ କେର କେହ ଏହା ଆମ ସଂ�ୃ� ନୁେହଁ ବଡ଼ ମାନ- 

ସ��ଖେର ଠିଆ େହାଇ ଉ¬ ସରେର କ�ବା ଆମ ପର�� ନୁେହଁ ଏହା ଶୁଣି ଗାୟତ� ୀ �ଜ 

ଔ�ତ'ପାଇଁ ବାପା ମା’- ଠାରୁ �ମା ପ�ାଥ�ନା କେର ଗାୟତ� ୀର ପ�ବe�ନ େଦn ବାପା �େକଶ 

�ଜକୁ ଗବ�ତ ମେନ କ� ଝିअକୁ କୁେÜଇ ଧ� ପକାs ମେନ ମେନ pବs ଯା େହଉ େମା ଝିअ 

अ�ତଃ ଭଲ ଘେର ପହ2ିଯାଇ� େସ अ!ନାଶକୁ ! �ଡ଼ି ଧ� ପକାs ଶ��ା¤D େଦ@ �ଜକୁ 

अପମା�ତା अନୁଭବ କରୁkବା େବେଳ ବାସ�ୀ େଦ@ ତା- ହାତଧ� କୁହs, ଗାୟତ� ୀ ଭD 

ଝିअଟିଏ ଜନE  କ� �ଜ ମଥାକୁ ତଳକୁ କ� କାହ_i ଠିଆ େହାଇଛs, ଏେତ ସଂ�ାରୀ ଝିअର ମା 

��ୟ ଗବ�ତ अନୁଭବ କ�ବା ଉ�ତ ଶ��ା¤D େଦ@ ବାସ�ୀ େଦ@- ହାତକୁ �ଡ଼ିଧ� 

କା�ିପକାs ଆ> େମା ଝିअ େମାେତ अେନକ i� ଶି�ା େଦଇେଦ~ ଆପଣ- ଆଶୀବ�ାଦ 

ପାଇବା ପେର େସ ଏ ସବୁ କ�ପା�~ େମାର ଭୂଲ େହାଇ� ମଁୁ �ମାପ�ାଥ�ୀ େବାm କୁହs େସ 

ସମେ� ଶ��ା¤D େଦ@-ୁ ବୁଝାs, ଏବଂ ଉe} ପ�େବଶେର ସୃ�ି େହାଇkବା ସ�'ାଟି େଶଷେର 

ମଧୁର ଆpସର ସହ ସମା} ହୁଏ 

 अ!ନାଶ ପ��େଯାଗୀତାମଳୂକ ପରୀ�ା େଦଇ ସଫଳ େହବାପେର �ଜ ପ�ବାରକୁ ଏକ 

ଉନ�ତ ସୁଖ ସୁ!ଧା େଦବାକୁ ସ�ମ ହୁଏ ସମେ� ଖୁସିେର ରହs 

ବ�ହE ପୁର 
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ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

 !ଗତ Bନେର pରତର ଡା�ରମାେନ କାହ_i ଏେତ ଋଗ୍ ଣ 
େବାm ��� ୀୟ �ରେର ଏକ କାଯ�'କ�ମ (ସତ'େମବ ଜୟେତ)େର 
अ�େନତା ପ�େଯାଜକ अମୀର ଖାନ !େଷାଦଗାର କ�kେଲ ଏହାର 
ପ�ଣାମ କଣ େହ~ ବା ନ େହ~ ତାହା अବଶ' ଗେବଷଣାସାେପ� 
ଗତ ମାସେର pରତେର अନୁ'ନ �େନାଟି ଘଟଣାେର କe�ବ'ରତ 
ଡା�ର- ଉପେର ମରଣା�କ ଆକ�ମଣ କ�ଗ~, ଏହାର ତଦ� 
େକେତଦୂର େହଇ� iଏ ଗିରଫ େହାଇ� ଏ ସବୁ !ଷୟେର ଆେମ 
अନ�� େହେଲ କଥା ଉଠୁ� ଡା�ର-ୁ ଆକ�ମଣ କ�ବା ପଛେର କାରଣ କଣ ର�ପାେର 

 ଲେ��ୗର ଏକ ଘେ�ଇ ହସପିଟାଲେର ଜେଣ अଶୀବଷ� ବୟ� େ�ଗୀ-ୁ ଭe� କ�ଗ~ 
ଆ�ବନ ମଦ'ପାନ କ� ତା-ର ଯକୃତ अକାମି େହାଇଯାଇk~, େସଇkପାଇଁ ତା-ର େପଟେର 
ପାଣି ଜମା େହଉk~, �ଃଶାସ େନବାକୁ अସୁ!ଧା େହଉk~ ବୃକକ୍ କାମ କରୁନk~, ସେବ�ାପ� 
କୁହାଯାଇ ପାେର େଯ େସ ମୃତୁ'ର ଖୁବ �କଟବe�ୀ େହାଇ ସା�kେଲ େସ�ପ� ଜେଣ େ�ଗୀ-ୁ 
�iା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ହୁଏତ अେନକ ହସପିଟାଲ ବା ଡା�ର ମନା କ�େଦଇପାରs 
କାରଣ ଏ�ପ� େ�ଗୀ-ର ବ2ିବାର ପ��ଶତ ନଗଣ' i� ଦାୟିତ େବାଧ ହ_ େସ�ପ� ଜେଣ 
େ�ଗୀ-ୁ ହସପିଟାଲେର ରnବା ପାଇଁ ବାu କ�k~ �iା ! lmk~ ଏଠାେର କ�ବା 
ଉ�ତ େହବ େଯ େସ� େ�ଗୀଜଣକ ହସପିଟାଲକୁ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ अେନକ ଡା�ର ଓ अଣଡା�ର- 
�ା� �iିତ େହାଇ ସା�kେଲ େସମାେନ ସମେ� େ�ଗୀର ବ2ିବା ଆଶା �ୀଣ େବାm ଜଣାଇ 
ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାକୁ େନବାପାଇଁ କ�kେଲ େ�ଗୀ- �iା lଲୁkବା େବେଳ େସ ମୃତୁ'ବରଣ 

ସାମା>କ ଦାୟିତ  ସାମା>କ ଦାୟିତ  ସାମା>କ ଦାୟିତ  ସାମା>କ ଦାୟିତ  : : : : ଡା�ରଡା�ରଡା�ରଡା�ର    
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   କ�kେଲ ସାଧାରଣତଃ େ�ଗୀ ମୃତୁ'ବରଣ କେଲ, ଦାୟିତ େର kବା ଡା�ର ତା-ୁ ମୃତେବାm 
େଘାଷିତ କ� ପ�ଜନ-ୁ େ�ଗୀ- ଶରୀର ହ�ା�ର କରs େହେଲ େସ Bନ !pଗ ମୁଖ' �େଜ 
ଆସି େସଇ ମୃତ େ�ଗୀ-ୁ ପରୀ�ା କ�kେଲ ଏବଂ ମୃତ େବାm େଘାଷଣା କ�ବାପେର େ�ଗୀ- 
ପ�ଜନ ମାେନ ଉତ'� େହାଇ ଡା�ର-ୁ ମରଣା�କ ଆକ�ମଣ କ�kେଲ ଏk ସ�ତ ଡା�ର- 
େମାବାଇଲ, i� ଟ-ା, ହାତଘ{ା ଆB ଛଡ଼ାଇ େନଇkେଲ ଏ� ସବୁ ଘଟଣା ହସପିଟାଲେର 
~ଗିkବା ସିସିଟି� କ'ାେମ�େର େରକଡ�ଂ େହାଇ� ଏବଂ େଦଶବ'ାପୀ ଡା�ରସଂଘ ମାନ-ୁ !�ନ�  
ଉପାୟେର େଯାଗାଇ Bଆଯିବା ପେର ଏହାକୁ େନଇ Cବ�  ପ��i�ୟା େଦଖାେଦଇ� 

 अ�କାଂଶ େ�ତ� େର ବଡ଼ ଡା�ରଖାନା ମାନ-େର କାମ କରୁkବା ଡା�ରମାେନ ଏ�ପ� 
େ�ଗୀ- �iା କ�ବାପାଇଁ ବାu ହୁअs, େଯଉଁମାେନ अେନକ aାନେର !ଫଳ େହବାପେର 
େ�ଗୀ-ୁ ଏ� ବଡ଼ ଡା�ରଖାନା ମାନ-ୁ ଆଣିଥାs अଥ�ାତ େ�ଗୀକୁ !�ନ�  ଡା�ର ଓ 
अଣଡା�ର- �ା� �iିତ କ�ବା ପେର େଯେତେବେଳ େ�ଗୀର ପ�ଜନମାେନ �ରୁା�ତ 
େହାଇଯାଆs, େସମାେନ େଶଷ ଆଶା ସରୂପ େ�ଗୀକୁ ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାକୁ େନଇ ଆସs, 
େଯେତେବେଳ େ�ଗୀକୁ ବ2ାଇ ରnବା ହୁଏତ ସ�ବ େହାଇନପାେର ଏବଂ େ�ଗୀ ମୃତୁ'ବରଣ 
କେଲ ଆେକ� ାଶର ଶୀକାର ହୁअs କe�ବ'ରତ ଡା�ର  

 ସାa' ଏକ ଗୁରୁe ପ�ୂ�  !ଷୟ i� ଆମ େ~କମାେନ ଏkପ�� ସାଧାରଣତଃ ଯତ� ଶୀଳ 
ନୁହs େଦହ ଖ�ପ େହେଲ, େମଡ଼ିସିନ୍ େ�ାରକୁ ଯାଇ �େଜ �େଜ ଔଷଧ େନଇ ଆସିବା, ijା 
अଣଡା�ର / କ ାକ୍ ମାନ- �ା� �iା କ�ଇବା ଭD କାମ କରs େବେଳ େବେଳ ବହୁତ ବଡ଼ 
ବଡ଼ େ�ଗର अ� ନଗଣ' ଲ�ଣାମାନ ଥାଏ େସ ସବୁକୁ ସହଜେର ଜାଣିବା ବା େ�ଗ �ଦାନ 
କ�ବା ଭD �ମତା ସମ�- ପାଖେର ନଥାଏ ତଥାପି ଆମ େ~କମାେନ ଏ� ସବୁ ଲ�ଣପ�� 
uାନ Bअs ନାହ_ ଏବଂ �iାପ�� !ମୁଖ ରହs, େଯେତେବଳଯାଏଁ अବaା अସ�ାଳ 
େହାଇନାହ_ େସେତେବେଳ େସମାେନ ଡା�ର- ପ�ମଶ� େ~ଡ଼s, େଯେତେବେଳ ଆଉ େକୗଣସି 
�iା !କ¡ ନଥାଏ, ଏବଂ େ�ଗୀ ମୃତୁ'ବରଣ କେଲ ସମ� େଦାଷ ଡା�ର- ଉପେର ଲB 
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   Bअs 

 ଏେବ େଗାଟିଏ ଘଟଣା କ�ବାକୁ ଉ�ତ ମେନ କରୁ� !ଗତ i� Bନ ତେଳ େନପାଳ ଓ 
ସଂଲଗ� pରତବଷ�ର अେନକ aାନେର ଭୂମିକ� अନୁଭୁତ େହାଇk~ ଏବଂ ଏkେର ଶତା�କ େ~କ 
ପ�ାଣ ହ�ଇkେଲ, pରତେର ଯBଓ ଏହାର େକୗଣସି ଭୟ-ର ପ�pବ ପଡ଼ିନk~ ତଥାପି i� 
�ଜ'େର ଏହା ବହୁତ अ�କ ଜଣାପଡ଼ିk~ !ହାରର ପାଟନା େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜେର େସଇBନ 
ପବୂ�ାହ� େର lmk~ i� अପେରସନ, େଯେତେବେଳ ଏ� ଭୂମିକ� େହ~ ପ�pବ ଏେତ ଭୟ-ର 
k~ େଯ अପେରସନ kଏଟରଟା ସ�ୂ�� ଥ�ଯାଇ >�ଷପତ�  ଏେଣେତେଣ ପଡ଼ିଗ~ ଏହାକୁ େଦn 
େସଠାେର kବା ନସ�, ଆେଟ�ା{୍ ଆଉ अନ'ାନ' କମ�lରୀ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଦଉଡ଼ି ବାହାରକୁ 
ପଳାଇଗେଲ i� अପେରସନ କରୁkବା ଡା�ର- ଦଳ ହଠାତ୍ କଣ କ�େବ ଜାଣିପା�େଲ 
ନାହ_ େସମାେନ �ଜ �ବନ ବ2ାଇବାପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉ�ତ k~ i ? ମୁଖ' ସଜ�ନ i� 
େ�ଗୀକୁ «ଡ଼ିେଦଇ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କ�େଦେଲ, େସ କ�େଲ ଏହା ତା-ର େନୖ�କ 
ଦାୟିତ  େ�ଗୀର ସବ�ା�ୀନ �iା ବ'ବaା ତା-ର ଦାୟିତ  େତଣୁ େସ ବାହାରକୁ ଯିେବ ନାହ_ 
अନ' ଡା�ରମାେନ ମu େସ� ରୁମେର ର�kେଲ ଭୂମିକ� େହଉkେଲ ସୁ�ା େସମାେନ େ�ଗୀକୁ 
ଏକା «ଡ଼ିେଦଇ ବାହାରକୁ ଗେଲ ନାହ_ ଏ�ପ� େହାଇk~ େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜେର େହଉkବା 
अନୁ'ନ l�ଟି अପେରସନ ରୁମେର େକୗଣସି ରୁମେର ଡା�ରମାେନ �ଜ େ�ଗୀକୁ ମ�ବା ପାଇଁ 
«ଡ଼ିେଦଇ lmଯାଇନkେଲ  

 େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ହସପିଟାଲ ହଲୁk~ େସେତେବେଳ ଡା�ରମାେନ ହାତେର େଗ�ାଭ୍ 
ଓ ମୁହଁେର ମୁଖା ପି�ି �ଡ଼ା େହାଇkେଲ େ�ଗୀକୁ ବ2ାଇବା ପାଇଁ, େସମାେନ lହ_kେଲ ସୁ�ା �ଜ 
ଘରକୁ େଫାନ କ� ଭଲମ� ବୁଝିବା ପ� अବaାେର ନkେଲ अସହାୟ अବaାେର ସମୁଦାୟ 
ଡା�ର େଗା;ୀ kେଲ ଭୂମିକ� ସ�ବାପେର ମu i� କମ�lରୀ ରୁମ �ତରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା 
କ�େଦଇkେଲ େତଣୁ େକବଳ ଡା�ରମାନ- ସହାୟତେର अେ¯ାପlର ସ�k~  

 େଯପ� Bନକୁ Bନ େ�ଗୀ- �ଜ େ~କ- �ା� ଡା�ରମାନ- ଉପେର ମରଣା�କ 
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   ଆକ�ମଣ େହଉ�, େସ�ପ� ସମୟେର ଡା�ରମାେନ lହ_kେଲ �ଜ ସୁର�ାକୁ ପ�ାଥମିକତା େଦଇ 
େସମାେନ अେ¯ାପlର ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପା�ଥାେ� ପ��େଶାଧ ପ�ୟଣ େହାଇପା�ଥାେ�, 
i� େସମାେନ େସ ସବୁ i� କ�ନkେଲ, କାରଣ ଡା�ରୀ ଶି�ା େନଉkବା େବେଳ ସବ�ଦା 
େଗାଟିଏ କଥାପ�� ସମେ� !େଶଷ uାନ େଦବାକୁ ଉା�ତ କ�kେଲ, ତାହା େହଉ�, େ�ଗୀର 
ସୁ!ଧା ସବୁେବେଳ େ�ଗୀର ସୁ!ଧାକୁ ପ�ାଥମିକତା େଦବାକୁ କୁହାଯାଇk~ ବାi ସବୁi� 
ପଛେର େସଇkପାଇଁ अନ' େଯ େକୗଣସି liରୀେର ଏେମେଜ�ନ୍ସି ଡୁ'ଟି ପାଇଁ Bନ କାଳ 
���ା�ତ େହାଇkବା େବେଳ ଡା�ରମାନ- େ�ତ� େର ସବୁେବେଳ ଏେମେଜ�ନ୍ସି ~ଗୁ �ଜ 
କe�ବ' ସା�େଦଇ ଘରକୁ େଫ�kବା ଡା�ରମାନ- ମନେର ସବୁେବେଳ େସଇ େ�ଗୀମାନ- 
ସାa' ��ା ଥାଏ ଯାହାକୁ େସମାେନ �iା କରs ଏବଂ େବେଳ େବେଳ �ଜ ବ'�ିଗତ 
ସୁଖସୁ!ଧାକୁ ପଛେର ପେକଇ େସମାେନ �ଜ �iା େ�ତ� କୁ େଫ�ଆସs, େକବଳ େ�ଗୀ- 
ଭଲମ� ବୁଝିବାପାଇଁ अଥଚ େସଇ େ�ଗୀ ଜଣକ ମ�ଗେଲ ପ�ବାର ବ�ୁବଗ� ଡା�ର-ୁ 
େଦାଷାେ�ପ କ�ବାକୁ ପ«s ନାହ_ 

 !ଗତ Bନେର େହାଇk~ i� ଘଟଣା ପେର େଦଶବ'ାପୀ ଡା�ରମାେନ ଏହା ହୃଦୟ�ମ 
କ�ସା�େଲଣି େଯ େକୗଣସି େ�ଗୀ େଯ ମୃତୁ' ଆସନ�  ତାକୁ ଡା�ରଖାନାେର ରnବା ଉ�ତ 
େହବନାହ_ କାରଣ ଏ�ପ� େ�ଗୀର �iା ସମୟେର ମୃତୁ'େହବା ସାp!କ ଘଟଣା i� 
େକୗଣସି ଡା�ର େ�ଗୀ- ପ�ଜନ- ଆେକ� ାଶର ଶୀକାର େହବାକୁ lହାs ନାହ_ 
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ହସ ବଟିକାହସ ବଟିକାହସ ବଟିକାହସ ବଟିକା    
ଡ: କୁଳା�ାର 
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କମଳକା� ସୁବୁ�ି 
େଖା��ା>ଲ� ା ମu �mକା अ2ଳ 
ପ!ତ�  େମାର ଏ ଗଁା, 
ଗଁା ନୁେହଁ ସିଏ ମାଆଟିଏ େମାର 
ନଇ� ପ� ତା’ ନଁା ୧ 
ଏଇ ଗାଆଁ ଧାେର ଧାେର ~ଗିअ� 
ନାମ अେଟ ତା �mକା, 
ମ�ଳ ମାD� �ଳାj� �mକା 
େକ� ନୁେହଁ ତା ପ�କା ୨ 
ହ�ଦ ନୁେହଁ ସିଏ ଆହାର େସ Bଏ 
ଉଦର େପାେଷ ଧୀବର 
ମାଛର अpବ େଦnନାହ_ େକେବ 
ଆଶୀବ�ାଦ kବ ମା’ର ୩ 
କୂଳେର ବାବା ‘ହ�ହର’ ମଝିେର  
अ� ମାଆ କାDଯାଇ 
େସ ଗଁା କୁ ସବ�ଦା ସାହା େହାଇଥାଏ 
!ପଦ ନ ଆସି ଥାଇ ୪ 
ଜଗନ� ାଥ Bେନ !େଜ କ�kେଲ 
ଏ� ପଣୂ' ନଇ�େର 
i�Bନ ର� ହ�ହର ସାେଥ 
�ହ�  ରnେଲ ଏଠାେର ୫ 
ଦୟାର ସାଗର ବାବା ହ�ହର 
ପଣୂ'ର େସ ଗ�ାଘର 
ତା ପାେଦ ଆମର େକାଟି ନମ�ାର 
ର�ଥାଉ �ର�ର ୬ 
 
ନଇ�, େଖା��ା 

ଆଶୀବ�ାଦଆଶୀବ�ାଦଆଶୀବ�ାଦଆଶୀବ�ାଦ    
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ଆହ ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜୁନ୍ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ  | �ଜ �ା� 
mnତ କ!ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ �କଟକୁ ପଠା�   |  

 

ଆପଣ- mnତ କ!ତା, କାହାଣୀ, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ, ଶିଶୁକଥା, �ବନ କଥା, 
ଇ�ହାସ, େ�େଷଇ, ଘରକରଣା, ସାa', ବ'� ଇତ'ାB ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ 

�ା� ଆମ �କଟକୁ ପଠାଇ ପା�େବ   |  

 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା : 

�ଠି ମାuମେର େଲଖା େପ�ରଣ କ�ବା ଠିକଣା    
ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    

ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା’ 
 

@ମାନଗର, ୨ୟ ଗD, ବ�ହE ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
େଫାନ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
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 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ�ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 

ସା�ତ' ଇ-ପ��କା ଏହା ପ�େତ'କ ମାସର ପ�ଥମ ସ}ାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ େବେଳ 

େବେଳ ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ !େଶଷ ସଂ�ରଣମାନ ମu ପ�କାଶିତ ହୁଏ 

ଓଡ଼ିଆ ସା�ତ'ର !�ନ�  !pଗ ଯଥା, ଗ¡, କ!ତା, ପ�ବ�, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ 

କାହାଣୀ ଇତ'ାB ଏkେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ    

 ଏ� ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସା�ତ'କାର-ୁ 

େପ�ାାହନ Bଆଯାଇଥାଏ େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା �ଃଶୁ  !ତରଣ �ମିe ଉ&ି� େତଣୁ େଲଖକ, 

େଲnକାମାନ-ୁ େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ାାହନ �ଶି Bଆଯାଏ ନାହ_ ପା�ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁkବା 

େଲଖକ େଲnକାମାେନ �ଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା�େବ 

 ଏ� ପ��କା ପ�େତ'କ ମାସେର ଇ{ରେନଟ୍ େର �ଃଶୁ  ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ¸ େହାଇଥାଏ 

ପାଠକ lହ_େଲ ଏ� ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��mପି �ଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ~ଡ୍ କ� ପା�େବ 

 େଲଖକ େଲnକାମାେନ �ଜ କୃ� ଆମ �କଟକୁ ଡ଼ାକ�ା� ijା ଇ-େମଲ୍ �ା� 

ପଠାଇପା�େବ ଡ଼ାକ �ା� ପଠାଉkେଲ �ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ଭ�ୁ ଲ 

ହ�ା�ରେର େଲn ପଠା�, ijା ଟାଇପ୍ କ� ମu ପଠା� ଇ-େମଲ୍ �ା� ପଠାଉkେଲ େଲଖାକୁ 

େଲn ସା�ବ ପେର �ା�ଂ କ� ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� 

 ଆହ ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ�ୂ� ପ�େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା�ା� କାଗଜର ବ'ବହାର କମ 

େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁkପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ_ ଆେମ ପ�େବଶ ପ�ଦୁଷଣ !େ�ଧ କରୁ 

 ଆହ ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ�ବାପାଇଁ ଯB ଆପଣ ଇ ୁକ େତେବ �ଜ mnତ 

କୃ�କୁ ଆପଣ ଆମ �କଟକୁ ପଠା� େଯେହତୁ ଏ� ପ��କା ଇ{ରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ 

ପ�େତ'କ ମାସେର ଶହସ�ା�କ ଓଡ଼ିଆ- କ�ୁ'ଟରେର େଶାpପାଏ େତଣୁ ଏ� ପ��କାପାଇଁ େଲଖା 

ମu ଇ{ର୍ େନଟ ମାuମେର ହ_ ଗ�ହଣ କ�ଯାଏ  ଯB ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ �ା� ଆମ �କଟକୁ 



ଏ� ଇ-ପ��କା ଆହ ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ�ବାର �ା� ସ�ୂ�� �ଃଶୁ  !ତରଣ ଉେ&ଶ'େର ଡା େଜ'ା�ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- �ା� ପ�କାଶିତ  

ଦଶମ ବଷ�, ପ2ମ ସଂଖ'ା 
ମଇ, ୨୦୧୫ www.aahwaan.com    

େଲଖା ପଠାଇ ପା�େବ ନାହ_, େତେବ ଆପଣ �ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ�େର �ମ�ଳ 

ହ�ା�ରେର େଲn ଆମ �କଟକୁ �ମ� ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପା�େବ 

  ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

  @ମା ନଗର - ୨ୟ ଗD 

  ଆjପୁଆ, ବ�ହE ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

  ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ / ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ 
 ଯB ଆପଣ ଇ{ର୍ େନଟ୍ ମାuମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ lହାs େତେବ �ଜ େଲଖାକୁ 

ଟାଇପ୍  (ଓଡ଼ିଆ ୟୁ�େକାଡ଼ ଫ{େର ଟାଇପ୍  କ�େବ ଯଥା अପ�ା� ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

ଟ� ାନ୍ସ୍ mେଟେରସନ୍) କ� Microsoft Word Document େର ଆମ �କଟକୁ ପଠା�, ijା 

େଲଖାକୁ �ାନ୍ କ� େଜପିଇ> ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ Attachment କ� ପଠା� | ଆମ ଇ-େମଲ୍ 

ଠିକଣା େହ~ -  aahwaan@gmail.com    

 ଏ� ପ��କା ଉନ�� େହତୁ ଆପଣ- ସହାୟତା ଆମର ଏକା� କାମ'     |    

 ଧନ'ବାଦ 

    ଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ'ା� ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
 ପ��;ାତା-ସ�ାଦକ, ‘ଆହ ାନ’ 

ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ଜଗନ� ାଥ    
ଯB ଏ� ସଂ�ରଣେର େକୗଣସି ତ� �ଟିଥାଏ ତାେହେଲ େସkପାଇଁ ସ�ାଦକ �ମାପ�ାଥ�ୀ 

https://www.facebook.com/odiaparibar 


