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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ"ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହV େଲଖାର 
ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ େକୗଣସି 
େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ[�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହV େଲଖାେର 
ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ\ ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ+ର ସ ୂ"� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର 
ସ ାଦକ କି]ା ପ�କାଶକ+ ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହV ଯଦିଓ 
ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବାପେର ହV ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ 
କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ+ର 
େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ[ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ 
େଲଖକ+ର, ଏଥିେର ସ ାଦକ କି]ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ[ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହV 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ ାଦକ+ ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା अନ� 
େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ]ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର ପ�କାଶିତ କରିବା 
अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର ସ ୂ"� अଧିକାର େଲଖକ+ର 
ରହିବ, େସ ଚାହVେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି]ା अନ� 
ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ଓଡ଼ିଶାର କାଶC ୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିcିବାଡ଼ିକୁ 

ବ� ହC ପୁରଠାରୁ ଯାଉଥିବା ରା\ାର େସାରଡ଼ା ନିକଟବ[�ୀ 

ଏକ ସପdଳ ରା\ା ପଯ��ଟକମାେନ ଏଠାେର ଓହe ାଇ 

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫେଟା ନିअhି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼hି 
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ସ ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ  ୧୦ 
ଗj ବିଭାଗ 

ଆତC ହତ�ା     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ  ୨୩ 
ଦି� ପହରର ଛାଇ    ପ�େମାଦ କୁମାର ପlା    ୨୯ 
ମନଲାଖି ଫe ାଟ୍    ସମି�ତ୍ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�    ୩୮ 
ବଲdନର ଡାକ    ନିଳାଦ� ୀ ବିହାରୀ ନାୟକ    ୪୨ 
अକୁହା କାହାଣୀ    अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୪୮ 
ବo�ା      ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶdନୀ    ୫୫ 
ଆଭାସ ଗj    ରାଧାକାh ଦାଶ     ୬୨ 
ଶନୂ�pାନ     ଲିନାରାଣୀ ଧଳ ମcରାଜ   ୬୪ 
େତଜସି�ନୀ     ସୁଷମା ପରିଜା     ୬୬ 
େମା କୁକୁର େମାେତ ଭାଉ  ଡା େସୗମ�ରqନ ମିଶ�    ୭୨ 
େକ�ୁଆ     ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୭୪ 
ବିେବକାର ସ�କjିତ ଦୁନିଆ  ମଧୁସିCତା ପ*ନାୟକ    ୭୭ 
ଦୃsାh ନାରୀଟିଏ    ବଲବh ସାହୁ     ୮୪ 
ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୯୦ 
ଆଖି      ଶୁଭକାh ସାହୁ     ୯୪ 
କିଏ ସ�ାଥ�ପର    ଇଂ ସଦାଶିବ ନାୟକ    ୯୭ 
େବାକିଝିअ     ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୯୯ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ପeାଟଫମ୍�     ସତ�ବ�ତ ମହାପାତ�     ୧୦୦ 
ପାଉଁଜି     अନିଲ୍ ସାହୁ      ୧୦୪ 
ମହcା     େଜ�ାତିରqନ ସାହୁ    ୧୦୮ 
େରଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ   ମୀନାuୀ ଦାଶ     ୧୧୧ 
ମcଳବାରିଆ ଆସର ଓ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଶିଶିର କୁମାର େଚୗଧୁରୀ   ୧୧୪ 
ଦିବାସ�ପv     ଦୀପକ ଷଡ଼cୀ     ୧୧୯ 
ମଉଳା କଢି     ଚx�କାh େଜନା     ୧୨୧ 

କବିତା ବିଭାଗ 
ବିଷାy ପୃଥିବୀ    ମେନାରqନ ମୁଦୁଲି    ୧୨୬ 
ସ�ପv      ବଲବh ସାହୁ     ୧୨୭ 
ଜୀବନ ଯଦି?    ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ     ୧୩୦ 
ମାଗ� ଦଶ�ନ     ଶ�ୀଲuCଣ କୁମାର େବେହରା   ୧୩୩ 
େମା ମା’     ମୃତୁ�qୟ େହାତା     ୧୩୬ 
ହାତଧରି ଚାଲୁଚାଲୁ   େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ     ୧୩୭ 
ପ�ତୀuା     ସଂଘମିତ� ା କାନୁନ୍ େଗା    ୧୩୮ 
ଖବର     େସୗମ�ରqନ ପାଲ    ୧୩୯ 
େନତା     କjତରୁ ମିଶ�     ୧୪୦ 
ବଗିଚାକୁ େଫେର    अଖିଳ କୁମାର ମିଶ�    ୧୪୩ 
ତୁମ अେପuାେର ଆଜି ବି ମଁୁ  ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୧୪୪ 
ମଁୁ ନୁେହଁ ଗୀତା    ନେରଶ କୁମାର େବେହରା   ୧୪୫ 
ତୁେମ ଛୁଇଁେଦଲା ପେର   କାହv } ଚରଣ ସାହୁ     ୧୫୦ 
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ଗ�ୀଷCପ�ବାହ     ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା   ୧୫୧ 
ସ�ାଥ� ଏ ଦୁନିଆ    ପ"ୂ�ଚx�  ରଣା     ୧୫୨ 
ତୁମପାଇଁ ପି�ୟା    କା[dେକଶ�ର ସାହୁ     ୧୫୪ 
ଶ�ମିକ     ସାଗର ପ�ଧାନ     ୧୫୫ 
େକେବ େକେବ ତୁେମ   अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ    ୧୫୬ 
ବାଟବଣା ମନ    ଜୟh କୁମାର ସାହୁ    ୧୫୮ 
କନ�ାଭୃଣର େବଦନା   ଜିେତx�  କୁମାର କହଁର    ୧୫୯ 
ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି   କବିତା ମହାhି     ୧୬୧ 
ରାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ    େବୖଚx�  ମଲିe କ     ୧୬୨ 
ତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲ  ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�    ୧୬୫ 
ଜହvର अଭିସାର    ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୧୬୬ 
ପ"ୂ�େଛଦ     अନିଲ୍ ସାହୁ      ୧୬୭ 
ଆଖପାଖ     ମିନତୀ ପ�ଧାନ     ୧୬୮ 
କାଳେବୖଶାଖୀ    ପବିତ�  ଦାସ      ୧୬୯ 
େସୗxଯ��ା     ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’    ୧୭୦ 
ଉ�ଳେଗୗରବ େମା ମଧୁରଗl େଦବବ�ତ ଦାସ     ୧୭୧ 
ବିକj େଶୖଶବ    ମେନାରqନ ମୁଦୁଲି    ୧୭୨ 
ବିରହ ବହିv      ସୁଶ�ୀ ମିନତିରାଣୀ େମlିଲି   ୧୭୩ 
ଭାରତର କନ�ା    ରଶିCତା ମହାh     ୧୭୪ 
ସାଥୀ      ପି�ୟ+ା ସାହୁ     ୧୭୫ 
କଳିକାଳ ସାବିତ� ୀ    ଶ�ୀମାନ୍ ଆ[�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼dଆ   ୧୭୬ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  7 

େହ ବି�ାନୀ, େଘନ େକାଟି ସଲାମୀ ହିମାଂଶୁଭୂଷଣ େଜନା    ୧୭୭ 
ଦୁଇଟି କବିତା    ଶ�ୀ ରମା କାh ମିଶ�    ୧୭୮ 
େବୖଶାଖକୁ ସ�ାଗତ    ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୧୮୨ 
ତୁେମ କିଆଁ?    ଶୁଭକାh ସାହୁ     ୧୮୩ 
ଶ�ଟିଏ     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୮୪ 
ମଁୁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା   ଶୁଭ� ାଂଶୁ ଦାସ     ୧୮୫ 
େପ�ମର େଛାଟିଆ ଘର   ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ    ୧୮୭ 
ଝାପସା ସ କ�    अନିରୁ� ସାମhରାୟ    ୧୮୮ 
ସC �ତି ତୁେମ େଫରh କି!   ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୧୯୦ 
ମଁୁ କଣ अଭିଶ�    ଚx�କାh ପହି     ୧୯୨ 
ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼    କୁମାର େଲାେକଶ     ୧୯୩ 
ନାରୀ      ଚି[ରqନ ସାହୁ     ୧୯୪ 
େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି  अରୁଣ କୁମାର ପାତ�     ୧୯୬ 
ପୁअ ପୁअ ଡାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ  ସୁଦାମ େଗୗଡ଼     ୧୯୮ 
ନିବ�ାକ ପୁଃ�    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୧୯୯ 
େମା ମା     ଶୁଭମ କୁମାର ଧଳ    ୨୦୧ 
ଧମ�      ବିନୟ ମହାପାତ�      ୨୦୨ 
ଆଇଟି ଚାକିରୀ ସହ ରିେସସନ୍ ଫି�  ବିଜୟ କୁମାର ପlା    ୨୦୪ 
ବିଶ�ାସର ସଂପକ�    ରାମ କଲତା     ୨୦୭ 
ଫିକା େପ�ମ     ସୁଦାମ େଲ+ା     ୨୦୮ 
ନsସ� କାନ�ା ଗତିଃ   କା[dକ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୨୦୯ 
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ନାରୀ      େଗୗରାc ଚରଣ େବେହରା   ୨୧୧ 
ଓଡ଼ିଆଣୀ     ସେhାଷ ପ*ନାୟକ    ୨୧୨ 
ଲୁହ      ଶ��ାqଳୀ ମିଶ�     ୨୧୩ 
ଭିନv ତା     େରାଜା ପlା     ୨୧୪ 
ଭକତର ଡାକ    ଜଗଦୀଶ ମିଶ�     ୨୧୫ 
ରc ଜୀବ     ସିପ�ା ନାମତା(ନମ�ତା)    ୨୧୬ 
अନୁଚିhା     ସସିCତା ମହାhି     ୨୧୭ 
ଗୁରୁ ବxନା     ଦୁଗ�ାଚରଣ ପଧାନ    ୨୧୮ 
କାଳିଆ କରୁଣା କନ�ା+ୁ ଉଣା ତୁଷାରକାh ପ�ସାଦ    ୨୧୯ 
ଆପଣା ହେ\ ଜିହ� ା େଛଦି  ରାେଜx�  ନାରାୟଣ େସନାପତି   ୨୨୧ 
ତମ ଲୁହ େଯ ଜେଡଇ ନିଏ   ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୨୨୨ 
େମା ଗଁା     ଭାରତ େମେହର     ୨୨୩ 

ସମଲପୁରୀ ବିଭାଗ 
अସଲ ଧନ୍     ଶୁଭମ ନାଏକ     ୨୨୫ 
अଫିସର୍ ଯଦି େହତି   ବଲବh ସାହୁ     ୨୨୬ 
ଦଲାଲ୍     ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର    ୨୨୯ 
ଦୁଇଟି uୁଦ�  ସମଲପୁରୀ କବିତା ଶ�ସିoୁ ପୁେରାହିତ    ୨୩୦ 

अନୁବାଦ ବିଭାଗ 
ଆଖଡ଼ା     ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୨୩୧ 

ପଯ��ଟନ ବିଭାଗ 
ପଯ��ଟନ େuତ�  ଭ*ାରିକା  ଶ�ୀେବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୨୩୪ 
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ପ�ବo ବିଭାଗ 
ମନୁଷ� ଜୀବନ ରହସ� - ୧  ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ   ୨୪୯ 
େଯାଗର ବା\ବ ବିେଶଷ[�   ପ�ବୀଣ କୁମାର କବି    ୨୫୨ 
ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା   ଶ�ୀ ରମା କାh ମିଶ�    ୨୫୫ 
େବଦାh ହV ମାନବ ସାଧନାର ସତୂ�  ଡ: ଲuCଣ ସାହୁ     ୨୬୫ 
କୁ�ିତ ମାନସିକତା - ୧   ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ   ୨୭୨ 
ଭୂତପବୂ� ବନାମ अଭୂତପବୂ�  ଡ]ରୁଧର ପ*ନାୟକ    ୨୭୮ 
ଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣ ଶିuା   अଧ�ାପିକା ରqିତା ପାତ�    ୨୮୩ 

ଗj���ା ବିଭାଗ 
ମଧୁସିCତାର ଜୀବନ   ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୨୮୯ 
ପ�ତାରଣା     अରୁଣ କୁମାର ପାତ�     ୨୯୬ 
ହଜିଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍  ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ    ୩୦୬ 
ଦି େଟାପା ଲୁହ    ପି�ୟ+ା ସାହୁ     ୩୧୦ 
ରାuସର ଛାଇ    अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ    ୩୧୮ 
ହନି ଦ ହିେରାଇନ୍     ଶ��ାqଳୀ ମିଶ�     ୩୨୯ 
ଗj���ା ଫଳାଫଳ          ୩୩୧ 
ଜୁନ୍ ମାସପାଇଁ ଗj���ା         ୩୩୨ 
ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୩୩ 
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 େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ସ ାଦକ+ କଲମରୁ... 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ମଇ ମାସର ସଂ�ରଣ ଆପଣମାନ+ ପାଇଁ ଉପpାପନ 
କରୁଥିବା େବେଳ ଆଶା କରୁଛି ପବୂ� ସଂଖ�ା ମାନ+ ଭଳି ଏହି ସଂ�ରଣ ମଧ� 
ଆପଣମାନ+ ସ�ୀକୃତି ପ�ା� କରିବ 
 ସାହିତ�ର अପବୂ� ସଂଗ�ହକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାପବୂ�ରୁ ଆସ� େଦଖିବା ବିଗତ ମାସର 
କିଛି ରାs� ୀୟ ଓ ରାଜ�\ରୀୟ ଘଟଣା ଆଦି ବିଷୟେର 
अନିତା ଦାସ ଆଉ ନାହାhି 
 ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ିତ�  ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା अଭିେନତ� ୀ ଶ�ୀମତି अନିତା ଦାସ ଗତକାଲି 
ହୃଦଘାତ େଯାଗଁୁ ଇହଧାମ ତ�ାଗ କରିଛhି ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ିତ�  ‘ଯାଯାବର’ରୁ ନିଜ अଭିନୟ 
ଜୀବନ ଆର� କରିଥିବା अନିତା ଦାସ ଜୀବନର ବିଭିନv  ପଯ��ାୟେର ଭିନv  ଭିନv  ଚରିତ� େର 
अଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ିତ�  ଜଗତକୁ ସମୃ� କରିଛhି ବିଗତ େକଇ ଦଶoିେର େସ 
ବିଭିନv  ଚଳ�ିତ� େର ମା’ ଭୂମିକାେର अଭିନୟ କରି ନିଜ ପାଇଁ ବିେଶଷ pାନ ସଂରuିତ କରି 
ପାରିଥିେଲ ସତାବନ ବଷ� ବୟସେର େସ ହୃଦଘାତ େଯାଗଁୁ ପ�ାଣ ହରାଇଛhି ତା+ର 
ବିେୟାଗେର ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ିତ�  ଜଗତ ଏକ ମହାନ अଭିେନତ� ୀ+ୁ ହରାଇଛି ଏଥିେର ଦି� ମତ 
ନାହV 
େସାନମ୍ କପୁର+ ବାହାଘର 
 ବିଗତ ଏକ ମାସରୁ अଧିକ ସମୟ େହବ େଯଉଁ अଣରାଜେନୖତିକ ଖବର 
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 ଗଣମାଧ�ମକୁ ବାoି ରଖିଥିଲା ତାହା େହଉଛି ପୁରୁଖା अଭିେନତା अନିଲ କପୁର+ ସୁପୁତ� ୀ 
େସାନମ କପୁର+ ବିବାହ ବଲିଉଡ଼ ଚଳ�ିତ�  ଇls� ୀେର ଆେୟାଜିତ ଏହି ବିଶାଳ 
ବିବାହର ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନv  ଗଣମାଧ�ମ ସେମତ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର ମଧ� 
ପ�ବଳ ଭାବେର ପ�ସାର କରାଯାଇଥିଲା ଦିଲe ୀର ବ�ବସାୟୀ ଆନx ଆହୁଜା+ୁ େସ ଏକ 
ବ"�ାଢ� ସମାେରାହେର ବିବାହ କରିଛhି ଏବଂ ଏହି ସମାେରାହେର ବଲିଉଡ଼ ଶିjର 
ଉଣାअଧିେକ ସମ\ ପ�ମୁଖ अଭିେନତା अଭିେନତ� ୀ अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ 
େଦଖିବାପାଇଁ େଲାକମାନ+ ଭିତେର ପ�ବଳ ଆଗ�ହ େଦଖାଯାଇଥିଲା 
କ"�ାଟକେର ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ 
 ଆଜି କ"�ାଟକେର अନୁ-ିତ େହଉଛି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିବ�ାଚନ ଉେଲe ଖେଯାଗ� 
େଯ େଦଶର अେନକ ରାଜ�େର କଂେଗ�ସର ମଳୂେପାଛ େହାଇଯିବା ପେର େକବଳ େଗାଟିଏ 
ପ�ମୁଖ ରାଜ�େର େଯଉଁଠି ସଂଖ�ାଗରିsତା ରହିଛି େସଇଠି ନିବ�ାଚନର ମହ[�  अଧିକ 
େହଉଛି େସଥିପାଇଁ ବିେଜପି ଓ କଂେଗ�ସ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ�େଚsା କରାଯାଉଛି 
ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ କଂେଗ�ସ ମହାସଚିବ ଶ�ୀ ରାହୁଲ ଗାoୀ 
କ"�ାଟକେର ରହି ପ�ଚାର अଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା େବେଳ अେନକ अନିୟମିତତା େଦଖିବାକୁ 
ମିଳିଛି ବିେଜପି ତରଫରୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରx�  େମାଦୀ ମଧ� ବିଭିନv  अ�ଳେର 
ବିଶାଳ େଶାଭାଯାତ� ା ଓ ସଭାମାନ ଆେୟାଜନ କରିଛhି 
 ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ ପରିେପ�uୀେର ଆେୟାଜିତ ଏକ ନିବ�ାଚନୀ ସଭାେର 
ଉଦ୍ େବାଧନ େଦବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାoୀ ବେx ମାତରଂ ସଂଗୀତକୁ अଧାରୁ ବx 
କରିବା ପାଇଁ ନିେ��ଶ େଦଇ ଚ��ାେର ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ ସାମାଜିକ 
ଗଣମାଧ�ମ ଚଳଚ�ଳ େହାଇପଡ଼ିଥିଲା େଦଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜେନୖତିକ ଦଳର 
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 ପ�ମୁଖ େହାଇ ରାs� ୀୟ ସଂଗୀତକୁ अପମାନ କରିବା अତ�h ନିxନୀୟ େବାଲି अେନେକ 
ମତ େଦଇଥିେଲ 
 अନ� ଏକ ସଭାେର ଗଣମାଧ�ମ ପ�ତିନିଧି+ ପ�ଶvର ଉ[ର େଦଇ ଶ�ୀ ଗାoୀ 
କହିଥିେଲ େଯ ୨୦୧୯ ନିବ�ାଚନେର ତା+ ଦଳ ସଂଖ�ା ଗରି-ତା ପାଇେଲ େସ 
ପ�ଧାନମ�ୀ େହାଇପାରhି ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବ�yି ଶ�ୀ ଗାoୀ+ୁ ହାସ�ର ପାତ�  
କରାଇଥିେଲ ବ[�ମାନ ସଂସଦେର ଏେତ କମ ସଂଖ�ାେର ସଦସ� ଥିବା ସେ[�  ନିଜକୁ 
ପ�ଧାନମ�ୀ େବାଲି ଭାବିବା ତା+ର ମୁଖ�ାମୀ ଏବଂ ବାଚାଳାମୀ େବାଲି ବିେରାଧୀ ବିେଜପି 
ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିେଜପିର େନତା ସୁବ� ମଣ�ମ ସ�ାମୀ ରାହୁଲ ଗାoୀ+ ବି� ଟିଶ 
ନାଗରିକତ�  ଏବଂ ବିେଦଶ ବ�ା+େର ରାହୁଲ୍ ଭି�ି ନାମେର ରଖିଥିବା କଳାଟ+ାର 
ବିବରଣୀ େଦବାକୁ ଆହ� ାନ କରିଥିେଲ 
 ବିେଜପି ତରଫରୁ ବାର]ାର େସାନିଆ ଗାoୀ+ ରାs� ୀୟତା ଉପେର ପ�ଶvବାଚୀ ସୃsି 
କରାଯାଉଥିବା େହତୁ ରାହୁଲ ଗାoୀ ବyବ� େଦଇଥିେଲ େଯ ତା+ ମା ଶ�ୀମତି େସାନିଆ 
ଗାoୀ अେନକ ଭାରତୀୟ+ ଠାରୁ ମଧ� अଧିକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ତା+ର ଏହି ମhବ�କୁ 
େନଇ अେନକ ଆେଲାଚନା ଓ ସମାେଲାଚନା େହାଇଥିଲା 
 ରାଜେନୖତିକ ଯୁ�େuତ� େର ପର�ରପ�ତି ଆେuପ ଓ ଆକ�ମଣ ସାଧାରଣ ଘଟଣା 
ଏବଂ ଏହି ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ମଧ� େସ ସବୁ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା େସ ଯା େହଉ 
ବିଭିନv  ଗଣମାଧ�ମେର ଏହି ନିବ�ାଚନ ଏକ ତି� ଶ+ୁ अବpା ସୃsି କରିବ େବାଲି ମତ 
େଦଉଥିବା େବେଳ ଉଭୟ କଂେଗ�ସ ଏବଂ ବିେଜପି ନିଜ ନିଜ ଦଳ ସଂଖ�ା ଗରି-ତା ପାଇବ 
େବାଲି େଘାଷଣା କରୁଛhି 
ଓଡ଼ିଶାେର ନିତିଦିନ େହଉଥିବା ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ 
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  ବିଗତ ମାସେର ଓଡ଼ିଶା ସ]oେର ପ�କାଶିତ ଏକ ଖବରେର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା େଯ 
ରାs� ୀୟ \ରେର ଓଡ଼ିଆମାେନ ସବ�ାଧିକ େଯୗନଭାବନାପ�ବଣ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଛବି େଦଖିବାପାଇଁ 
ଇ�ରେନଟର ବ�ବହାର କରୁଛhି ଏହାର ପ�ମାଣ ପ�ତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାେର ପ�କାଶିତ 
େହଉଥିବା अଗଣିତ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାନ+ର ତାଲିକା ଭିନv  ଭିନv  ସମୟେର 
େପ�ମୀ େପ�ମିକା କି]ା ଦ [ି କି]ା अନ� େକୗଣସି ବ�yି+ अସଂଯତ अବpାର ଭିଡ଼ିଓ 
ଓଡ଼ିଶାେର ବହୁଳ ଭାବେର ପ�ସାର େହାଇ ଆସୁଛି ଯାହା ବା\ବିକ ଏକ ଚିhାର ବିଷୟ 
अେନକ ସେଚତନତା ସେ[�  େଲାକମାେନ ଏହି ପ�କାରର ବିକୃତିକୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ତଥା 
ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପ�ତି ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛhି, ଯାହା ସବ�ାେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ 
ସC ାଟ� େଫାନର ବହୁଳ ବ�ବହାର, ଶ\ା େହଉଥିବା ଇ�ରେନଟ୍ ଡାଟା ଏବଂ अନ�ାନ� 
ଆନୁସcିକ ବ�ବpା େହତୁ େଲାକମାେନ ଏହି ପ�କାରର ଭିଡ଼ିଓକୁ େଫସବୁକ୍ ଏବଂ 
ହ� ାଟସ୍ ଆପ୍ ମାଧ�ମେର ପ�ଚୁର ଭାବେର ପ�ସାର କରାଉଛhି 
ସମଗ� େଦଶେର କାଳେବୖଶାଖୀର ପ�ାଦୁଭ�ାବ 
 ସମଗ� େଦଶେର ଗ�ୀଷCର ନିଦାଘ ଜନମାନସକୁ ବ�ାପକ ଭାବେର ପ�ଭାବିତ କରୁଥିବା 
ସମୟେର, କାଳାେବୖଶାଖୀର ପ�ାଦୁଭ�ାବ ଏହାକୁ ଦି� ଗୁଣିତ କରିଛି ବିେଶଷ କରି େଦଶର 
ଦuିଣପବୂ� େକାଣେର pିତ ଓଡ଼ିଶାେର ଏହାର ପ�ଭାବ େଦଖାଯାଉଛି ଦିନେବଳର 
ତାପମାତ� ାେର େକୗଣସି ପରିବ[�ନ େଦଖାଯାଉ ନଥିେଲ  ସୁ�ା ସାo�କାଳୀନ 
ତାପମାତ� ାେର ବିେଶଷ ପରିବ[�ନ େହାଇ ହଠାତ ବାୟୁମlଳୀୟ ତାପମାତ� ା ବଦଳିବା 
େହତୁ ପ�ାୟତଃ ପ�ତିଦିନ ସo�ାେର ରାଜ�ର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି pାନେର କାଳେବୖଶାଖୀ 
ଭଳି ପରିpିତି ସୃsି େହଉଛି ଏହାର ପ�ଭାବେର ବ�ାପକ ଧନଜୀବନ uୟuତି େହବାର 
େଦଖାଯାଉଛି 
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  ବିଗତ ସ�ାହେର ଉ[ର ଭାରତେର अନୁରୂପ ଭାବେର ଧୁଳିଝଡ଼ େହାଇ अନୁ�ନ 
୧୩୦ ଜଣ ବ�yି ପ�ାଣ ହରାଇଥିବା େବେଳ ଏହାର ପ�ଭାବେର େରଳ ଓ ବିମାନ 
ଚଳାଚଳେର अଚଳାବpା େଦଖା େଦଇଥିଲା େତେଲcାନ, ଉ[ରପ�େଦଶ, ପqାବ ଆଦି 
ରାଜ� ସେମତ େଦଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲe ୀେର ମଧ� ଏହାର ପ�ଭାବ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି  
ଜିନv ା+ ଭୁତ ଓ अଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 
 ବିଗତ ଦିନେର ଏକ ଘଟଣା ସମୁଦାୟ େଦଶେର अଶାhି ସୃsି କରିବାକୁ ସuମ 
େହାଇଥିଲା ଭାରତର ଏକ ପ�ମୁଖ ଶିuାୟତନ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ୟୁନିଭସdଟିର ଛାତ�  
ସଂସଦ ହଲେର ପାକିpାନର ସଂpାପକ ମହ�ଦ अଲି ଜିନv ା+ ପ�ତିଛବି ଲାଗିଥିବାର 
ଖବର େଯେତେବେଳ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର ପ�ଚାର େହଲା ଏହାକୁ େନଇ ଜାତିବାଦୀ 
अେନକ ଛାତ�  ସଂଗଠନ ସେମତ अେନକ ରାଜେନୖତିକ ସଂଗଠନ ଆେxାଳନାତC କ 
ପଦେuପ ଆପେଣଇେଲ ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମେର ଜିନv ା+ ମହ[�  ରହିଛି କହି 
ସଂପୃy ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ ଜିନv ା+ ପ�ତିଛବି େସଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ 
ବିେରାଧ କରିଥିେଲ, ଏହାର ବିପରୀତ ଭାରତ ବିଭାଜନେର ଜିନv ାର ଭୂମିକାକୁ େଦଖି େସ 
ଭାରତେର େକୗଣସି ପ�କାର ସ�ାନର अଧିକାରୀ େହାଇ ପାରିେବ ନାହV େବାଲି अେନକ 
ମତ େଦଇଥିେଲ କିଛି ଦିନ ପଯ��h ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ପରିସରେର ଉଷCତାର ବାତାବରଣ 
ଲାଗି ରହିଲା  
ସୁଷମା ସ�ରାଜ+ େଦଶେପ�ମୀ ପଦେuପ 
 ଭାରତ ସରକାର+ ବିେଦଶମାମଲାର ମ�ୀ ଶ�ୀମତି ସୁଷମା ସ�ରାଜ ବିଗତ 
ଚାରିବଷ�େର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ�ତ� ନାମ ସୃsି କରି ପାରିଛhି ବିେଦଶେର ଫସି 
ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାେନ ଟି� ଟର ମାଧ�ମେର ତା+ୁ ସେxଶ େଦବାପେର େସ ତ� ରାନି� ତ 
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 କାଯ��ାନୁ-ାନ କରି େସମାନ+ୁ ସୁରuିତ େଦଶକୁ େଫରାଇ ଆଣିବାେର େକେବ େହେଲ 
अବେହଳା କରିନାହାhି କି� ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତେଳ ବିେଦଶେର अଟକ ରହିଥିବା ଜେନୖକ 
ଡାyରୀ ଛାତ�  େଯେତେବେଳ ସୁଷମା ସ�ରାଜ+ୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟି� ଟର ସେxଶ େଦଇଥିେଲ 
େସ ତା+ୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ ମନା କରିେଦଇଥିେଲ  
 ଫିଲିପାଇନ୍ ସେର ଡାyରୀ ଶିuା ଗ�ହଣ କରୁଥିବା ଜ�} କାଶC ୀରର ଏହି ଛାତ�  ଜଣକ 
େଯେତେବେଳ ସହାୟତା ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରିଥିେଲ େସେତେବେଳ େସ ନିଜ 
େପ�ାଫାଇଲେର େଲଖିଥିେଲ େଯ େସ ଭାରତୀୟ अଧିକୃତ କାଶC ୀରର अଧିବାସୀ ଏହାକୁ 
େଦଖିବାପେର ସୁଷମା ସ�ରାଜ ଉ[ର େଦଇଥିେଲ େଯ ଏହିଭଳି େକୗଣସି pାନ ପୃଥିବୀେର 
ନାହV େଯେହତୁ େସ ଭାରତର अଧିବାସୀ େବାଲି ନିଜକୁ ମେନ କରୁନାହାhି େତଣୁ େସ 
ତା+ୁ ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଇପାରିେବ ନାହV ଏହାପେର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି 
ଛାତ� ଜଣକ ନିଜ େପ�ାଫାଇଲେର ପରିବ[�ନ କରି ଜ�}କଶC ୀରର अଧିବାସୀ େବାଲି ଉେଲe ଖ 
କରିବାପେର ସୁଷମା ସ�ରାଜ ତା+ୁ ସହାୟତା କରିବାପାଇଁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ 
ଟ� ୍ ଓ କିମ୍ + ସାuାତକାର ଜୁନ ୧୨ େର 
 ବିଗତ କିଛି ମାସ େହବ ବିଶ�େର ଚାଲିଥିବା ଏକ ପ�କାରର ଶୀତଳ ଯୁ�ର ଦୁଇ ପ�ମୁଖ 
ପ�ତି,xୀ ଉ[ର େକାରିଆ ଏବଂ ଯୁyରାs�  ଆେମରିକା ପର�ର ସହ ବୁଝାମଣା 
କରିବାପାଇଁ ରାଜି େହାଇଛhି ଏହି ପରିେପ�uୀେର ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ 
ଉଭୟ େଦଶର ପ�ମୁଖମାେନ ଏକ ନିରେପu pାନ ସିcାପୁରଠାେର ପର�ରକୁ 
ସାuାତକରିେବ େବାଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ଏହା ପବୂ�ରୁ ଉ[ର େକାରିଆେର ବxୀଥିବା ତିନିଜଣ 
ଆେମରୀକିୟ ନାଗରିକ+ୁ ଉ[ରେକାରିଆର କାରାଗୃହରୁ ମୁy କରାଯାଇଛି ଆଶା 
କରାଯାଉଛି ଏହି ସମୀକରଣ ଫଳେର ଏକ अବଶ��ାବୀ ଯୁ�କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ 
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 ପାରିବ 
ରାହୁଲ ଗାoୀ ପ�ଧାନମ�ୀ େହବାକୁ ଚାହାhି 
 ବିଗତଦିନ କ"�ାଟକେର ନିବ�ାଚନୀ ବାତାବରଣେର ଗଣମାଧ�ମକୁ ଉଦେବାଧନ 
େଦଉଥିବା ସମୟେର କଂେଗ�ସ ଦଳ ମହାସଚିବ ଶ�ୀ ରାହୁଲ ଗାoୀ ସଚୂନା େଦଇଥିେଲ େଯ 
ଯଦି ତା+ ଦଳ ୨୦୧୯େର ସଂଖ�ା ଗରି-ତା ହାସଲ କେର େତେବ େସ ଭାରତୀୟ 
ଗଣତ�ର ପ�ଧାନମ�ୀ େହବାକୁ ଚାହVେବ 
 ଏହାପେର ଚିରାଚରିତ ଢcେର ଶ�ୀ ଗାoୀ+ୁ ବିଭିନv  ପ�କାର ଥଟାର ଶୀକାର 
େହବାକୁ ପଡିଥିଲା ବିେଜପି ଏହାକୁ ବାଚାଳାମୀ ବା ପାଗଳାମୀ େବାଲି କହୁଥିବା େବେଳ 
େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବ�cାତC କ ଉପpାପନା କରାଯାଇଥିଲା  
 ବିେଜପି େନତା ସୁବ� ମଣ�ମ୍ ସ�ାମୀ ଏବଂ ପ�ବyା ଡା ସମି�ତ୍ ପାତ�  ପ�ମୁଖ ଶ�ୀ ଗାoୀ+ 
ଏତାଦୃଶ ମhବ�କୁ େଘାର ନିxା କରିବା ସହ ବ�େcାyି ବିଭିନv  ଗଣମାଧ�ମ ଜରିଆେର 
ଉପpାପନ କରିଥିେଲ 
କାଶC ୀର ପଥର େଫାପଡ଼ାେର ବୃ�ି 
 ବିଗତ ସ�ାହେର କାଶC ୀରେର ହିଂସାବାଦୀ ମାନ+ ,ାରା ପଥର େଫାପଡ଼ା କାlେର 
ଦୁଇ ଦୁଇଟି अସ�ୀକାଯ�� ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ପ�ଥମ ଘଟଣାେର ଏହି ବି�ିନv ତାବାଦୀ 
ଉଦ୍ ଭ� ାh ଯୁବକ ମାେନ ଏକ �ୁଲ ଭ�ାନ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ,ାରା अେନକ 
େକାମଳମତି ଶିଶୁ ଆହତ େହାଇଛhି ଏବଂ अନ� ଏକ ଘଟଣାେର େସମାନ+ 
ପଥରମାଡ଼େର କାଶC ୀର ପଯ��ଟନେର ଯାଇଥିବା େତେଲcାନାର ଏକ ପରିବାରର ଜେଣ 
ସଦସ� ପ�ାଣ ହରାଇଛhି ଉଭୟ ଘଟଣାକୁ ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ତରଫରୁ 
େଘାର ନିxା କରାଯାଇଛି 
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 ସରିଫ କହିେଲ ପାକିpାନ ମୁ]ାଇ ଆକ�ମଣ କରାଇଥିଲା 
 ଆଜି ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ଉପକ�ମେର ପାକି\ାନର ପବୂ�ତନ ପ�ଧାନମ�ୀ ନବାଜ 
ସରିଫ୍ ପାକି\ାନର ପ�ମୁଖ ସ]ାଦପତ�  ଡନକୁ େଦଇଥିବା ଏକ ସାuାତକାରେର ସ�ୀକାର 
କରିଛhି େଯ ଭାରତେର େହାଇଥିବା ନେଭ]ର ୨୬ ମୁ]ାଇ ଆକ�ମଣେର ପାକିpାନର 
ପ��ନv  ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ପାକି\ାନ ଭୂମିରୁ ହV ଲ�ର-ଏ-େତାଏବାର ଆତ+ବାଦୀ 
କ�ା େର ଏହି ଆତ+ବାଦୀ+ୁ ପ�ଶିuଣ ଦିଆଯାଇ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏହା ଏକ 
ଷଡ଼ଯ� ଥିଲା ଯାହାକୁ ପାକି\ାନ ଆଜି ପଯ��h अସ�ୀକାର କରି ଆସୁଥିଲା 
 ପାନାମା େପପର୍ ମାମଲାେର ପାକି\ାନର ସେବ�ା� अଦାଲତ ସରିଫ+ୁ େକୗଣସି 
ପ�କାରର ସରକାରୀ ପଦପଦବୀେର ରହିବାର अଧିକାରରୁ ଆଜୀବନ ପାଇଁ ବରଖା\ 
କରିଛhି ସ]ାଦପତ� କୁ େଦଇଥିବା ବୟାନେର େସ କହିଛhି େଯ ଆଫଗାନି\ାନର 
ବyବ�ର ମଲୂ� ପାକି\ାନ ଠାରୁ अଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ପାକି\ାନୀ ସରକାର ଏବଂ ଆମdର 
କାଯ��ପ�ଣାଳୀ ପାଇଁ ପାକି\ାନ ସମଗ� ବିଶ�େର ଏକ ଘରିକିଆ େହାଇଯାଇଛି 
 େକୗଣସି ଆତ+ବାଦୀ ପ�ମୁଖ+ ନାମ ନ େନଇ େସ କହିଛhି େଯ ଆମ େଦଶରୁ 
େବସରକାରୀ ଆତ+ବାଦୀ ସୀମାେରଖା ପାର କରି ଯାଇ अନ� ଏକ େଦଶେର େଦଢ଼ଶହ 
ପାଖାପାଖି େଲାକ+ୁ ମାରିବା ସେ[�  େସହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ଆମ अଦାଲତେର େହାଇ 
ପାରୁନାହV କାହVକି? ଏହା ଆେଦୗ ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ ଋଷର ରାs�ପତି ଭe ାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ବି 
ଏହା କହିଛhି ଏବଂ ଚୀନର ରାs�ପତି ଜିନ୍ ଜିଓପାc୍ ବି କହିଛhି ପାକି\ାନେର 
ତି� \ରୀୟ ସମାhରାଳ ସରକାରୀ ବ�ବpା ଚାଲିଛି େବାଲି େସ କହିଛhି ମୁଖ� ସରକାର 
ବ�ତୀତ, ସୁରuାବଳ ଏବଂ ଆତ+ବାଦୀ+ ହ\େuପ େହତୁ େଦଶର अବpା अସ�ାଳ 
େହାଇଯାଇଛି େବାଲି େସ କହିଛhି 
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 ଲାଲକିଲା ଡାଲମିଆ ଗ�}ପର େଦଖାଶୁଣାେର  
 ଭାରତର ପ�ମୁଖ ଦଶ�ନୀୟ pଳ, ଦିଲe ୀର ଲାଲକିଲe ାକୁ ପା�ବଷ� ପାଇଁ ଡାଲମିଆ 
ଗ�}ପର େଦଖାଶୁଣା ଦାୟିତ�  ନ�\ କରାଯାଇଛି ଏହି ସଚୂନା ପ�ଘଟ େହବାପେର କି� 
ବିେରାଧୀ କଂେଗ�ସ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ସରକାର ଆମ ଐତିହାସିକ କୀ[d ସବୁକୁ 
ବିକ� ୀ କରୁଛhି େବାଲି କହି ଭ��ନା କରିଥିେଲ ଏହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ବହୁଳ 
ଭାବେର ପ�ଚାର େହାଇଥିଲା କିଛି େଲାକ ଏହାକୁ ଏକ अେନୖତିକ ଏବଂ अଗଣତାhି� କ 
ପଦେuପ େବାଲି େଘାଷଣା କରିଥିେଲ 
 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ େଦଶେର କାମ କରୁଥିବା ସମ\ ବୃହତ ବ�ବସାୟିକ अନୁ-ାନ 
ବା କେପ�ାେରଟ୍ ସଂpା ପ�ତିବଷ� େସମାନ+ ,ାରା େହଉଥିବା ଆୟର କିଛି अଂଶ ସାମାଜିକ 
ଦାୟିତ� େବାଧ କାଯ��କ�ମେର ଖ�� କରିଥାhି ଏହା अhଗ�ତ ବିଭିନv  ସଂpା ନୂତନ 
ବିଦ�ାଳୟ େଖାଲିବା, ହସପିଟାଲ େଖାଲିବା ଆଦି କାମ କରିଥାhି େସଇପରି ଡାଲମିଆ 
ଗ�}ପକୁ ଲାଲକିଲe ାର େଦଖାଶୁଣା କରିବାପାଇଁ ଦାୟିତ�  ଦିଆଯାଇଛି 
 ଏହା ପବୂ�ରୁ ଲାଲକିଲe ାର େଦଖାଶୁଣା ପାଇଁ ସରକାରୀ \ରେର ବାଷdକ ପ�ାୟ 
େକାଡ଼ିଏ େକାଟି ଟ+ା ଖ�� କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ସରକାରୀ ଖଜଣାରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା 
ନୂତନ ବ�ବpା,ାରା ଡାଲମିଆ ଗ�}ପ୍ ଲାଲକିଲe ାର ରuଣାେବuଣ ବାବଦେର ସମ\ ଖ�� 
ନିେଜ ତୁଲାଇବା ସହ ପ�ତିବଷ� ସରକାର+ୁ ପା�େକାଟି ଟ+ା େଦବ େବାଲି ଦ\ାେବଜ 
ସାuର େହାଇଛି 
ଆଫଗାନିpାନେର ୭ ଭାରତୀୟ ତାଲିବାନ ,ାରା अପହୃତ 
 ବିଗତ ସ�ାହେର ଆଫଗାନି\ାନେର କାମ କରୁଥିବା ସାତଜଣ ଭାରତୀୟ 
ଇqିନିୟର+ୁ ତାଲିବାନ ତରଫରୁ अପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିବାର ସଚୂନା ମିଳିଛି ପ�ା� 
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 ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ\ କମ�ଚାରୀ ମହାରାs�ର ଏକ ପ�ାଇେଭଟ୍ କ ାନୀ ,ାରା 
େସଠାେର ନିଯୁyି ପାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ନିଜ କମ�pଳକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ 
େସମାନ+ ଡ� ାଇଭର ସେମତ ସମ\+ୁ अପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି େସମାନ+ୁ pାନୀୟ 
େଲାକ େବାଲି ମେନ କରି ଭୁଲେର अପରହଣ କରାଯାଇଥିବ େବାଲି ସରକାରୀ ସତୂ� ରୁ 
ପ�କାଶ अଦ�ବଧି େକୗଣସି ଆତ+ବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହି अପହରଣର ଦାୟିତ�  େନଇ 
ନାହାhି 
ଆେମରିକାେର ପାକିpାନୀ ଦୁତାବାସ କମ�ଚାରୀ ଗୃହବxୀ 
 ବିଗତ ସ�ାହେର ଆେମରୀକାର ଟ�  ପ�ଶାସନ ପାକି\ାନୀ ଦୁତାବାସର କମ�ଚାରୀ 
ମାନ+ ପାଇଁ अେନକ ନୂତନ କଟକଣା ଜାରୀ କରିଛhି ଏହା अhଗ�ତ ପାକି\ାନ 
ଦୁତାବାସର େକୗଣସି अଧିକାରୀ ବିନା अନୁମତିେର ନିଜ କାଯ��ାଳୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ 
ପାରିେବ ନାହV ଯଦି େସମାେନ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାhି େସମାେନ अନୁ�ନ ପା�ଦିନ 
ପବୂ�ରୁ ଏଥି ନିମି[ ଦରଖା\ େଦେବ ଏବଂ େସମାନ+ୁ ଦୁତାବାସର ପଚିଶି ମାଇଲ 
ବ�ାସା��ର अ�ଳ ମଧ�େର ହV ଭ� ମଣର ସୁେଯାଗ ମିଳିବ 
େଜେନରାଲ୍ ରାୱତ୍ କହିେଲ ଆଜାଦୀ ଏେବ ନାହV 
 କାଶC ୀରେର ଦିନକୁ ଦିନ ପରିpିତି ନିୟ�ଣାଧୀନ େହଉଥିବା େବେଳ କଁା ଭଁା ହିଂସାର 
ଘଟଣା ସମ\+ ମନକୁ ଆଘାତ େଦଉଛି ଏହି ପରିେପ�uୀେର ଭାରତୀୟ pଳେସନା 
ପ�ମୁଖ ଶ�ୀ ବିପିନ୍ ରାୱାତ େଦଇଥିବା ଏକ ମhବ� ବହୁତ ପ�ତିକି�ୟା ସୃsି କରୁଛି େସ 
କହିଛhି େଯ କାଶC ୀରର ଆଜାଦୀ ବା ସ�ାଧୀନତା େନଇ େଯେତ ବୟାନବାଜୀ କେଲ ବି 
େସମାନ+ୁ ଆଜାଦୀ ଦିଆଯିବ ନାହV କାଶC ୀର ସ�ାଧୀନ ଭାରତର अବିେ�ଦ� अc ଏବଂ 
ଏହାକୁ େକୗଣସି ପରିpିତିେର ବି ପାକି\ାନ ସମଥdତ ଆତ+ବାଦ ହାତେର ହାରିବାକୁ 
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 ଦିଆଯିବ ନାହV 
 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବିଗତ େକଇ ବଷ�େର ଭାରତ ସରକାର କାଶC ୀରେର କାଯ��ରତ 
ସୁରuାବଳ+ୁ अେନକ ସ�ାଧୀନତା େଦଇଛhି ଯାହାଫଳେର କାଶC ୀରେର ଆତ+ବାଦୀ 
କାଯ��କଳାପ ବହୁ ପରିମାଣେର କମ େହାଇଯାଇଛି 
ଫିe ପ୍ କାଟ�ର अଂଶଧନ କିଣିଲା ଆେମରିକାର ୱାଲମାଟ୍� 
 ଭାରତର ସବ�ବୃହତ अନଲାଇନ୍ ବ�ବସାୟିକ େପାଟ�ାଲ୍ ଫିe ପକାଟ�ର अଂଶଧନ ବିକ� ୀ 
େହାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଆେମରିକୀୟ ସଂpା ୱାଲମାଟ୍� ମଧ�େର 
େହାଇଥିବା ବ�ବସାୟିକ ���ାେର ୱାଲମାଟ୍� ଏହି ସଂpାର ସତୁରି ଭାଗ अଂଶଧନ ପାଇବା 
ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ अଥ� େଦଇଛhି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି ସଂpା 
ମାତ�  ଦଶବଷ� ତେଳ ବାcାେଲାର ସହରର ଏକ ଦୁଇ େବଡ଼ରୁମ୍ ଫe ାଟେର अନଲାଇନ୍ ବହି 
ବିକ�ୟ ସଂpାଭାବେର ଆର� େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନିଜର ବ�ବସାୟର ପ�ଥମ ବଷ�େର 
ମାତ�  ପଚାଶଖl ବହି ବିକ� ୀ କରିଥିଲା କି� ଭାରତେର ଇ�ରେନଟର ବିକାଶ ଏବଂ 
େଲାକମାନ+ ପାଖେର ଉନv ତ ବିକjର ଉପpିତି ଏବଂ େମାବାଇଲ୍ ଇ�ରେନଟର ବିକାଶ 
ଫଳେର ଏହାର ବ�ବସାୟ ଦ� }ତ ଗତିେର ବୃ�ି ପାଇଥିଲା 
ଆଜୀବନ କାରାଦl ପାଇେଲ ଆଶାରାମ 
 अପ�ା�ବୟ�ା ବାଳିକା+ ସହ େଯୗନ अପରାଧ ମାମଲାେର େଯା�ପୁର େଜଲେର 
ଥିବା ବଷ�ୀୟାନ ଧମ� ପ�ଚାରକ ଆଶାରାମ ବାପୁ+ ସମ\ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି ବିଗତ 
ମାସେର अଦାଲତ ଆଶାରାମ ବାପୁ+ ବିେରାଧେର ଆସିଥିବା ସମ\ अଭିେଯାଗ ସତ� 
େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରି ବାପୁ+ୁ ଆଜୀବନ କାରାଦlେର ଦlିତ କରିଛhି 
 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ହିxୁ ଧମ�େର अେନକ ପାଖlୀ ନିଜକୁ ଧମ�ାବତାର େବାଲି ଦଶ�ାଇ 
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 अେନକ ପ�କାର କୁକମ�େର ଲି� ରହୁଥିବାର ଦୃsାh अେନକ ଯୁଗରୁ େଦଖିବାକୁ ମିଳି 
ଆସିଛି ବିଗତ ଦିନେର ଓଡ଼ିଶାେର ସୁର ଏବଂ ସାରଥୀ+ େକେଳ+ାରୀ ସମେ\ 
େଦଖିଛhି ରାs� ୀୟ \ରେର ରାମରହିବ, ଆଶାରାମ୍ ଏବଂ अେନକ ଭଦ� ମୁଖା ପିoା 
ଶଠସାଧୁ େଜଲ ଦl ପାଉଛhି 
 ଏହା ଥିଲା ବିଗତ ମାସର କିଛି ପ�ମୁଖ ଘଟଣାବଳୀର ସମ�କ ଉପpାପନ ପୁଣିଥେର 
ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣେର ଆେମ େଦଖିବା ଆଉ କିଛି ଘଟଣାର ସମୀuା 
 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପୃ-େପାଷକତା କରୁଥିବା ସମ\ ସହୃଦୟ ବoୁ+ୁ ସଶ�� 
ବିନମ� ସ�ାନ ଜଣାଉଛି ଏହି ପତି� କା ଏକ ସ ୂ"� ଭାେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ପ�ତି 
ସମପdତ କିଛି ବoୁ+ ପ�ୟାସର ଫଳ ମାତ�  ଏହା େକୗଣସି ଭାବେର ବ�ବସାୟିକ ବା 
ଲାଭପ�ଦ ପତି� କା ନୁେହଁ ଆେମ ନିଜର କାଯ��ାଳୟ, ପରିବାର ଏବଂ अନ�ାନ� ଦାୟିତ�  
ତୁଟାଇବା ପେର ସ�j ସମୟ ବ�ୟ କରି ଏହି ପତି� କାର ପ�କାଶନ କରୁଛୁ େତଣୁ େବେଳ 
େବେଳ ଏଥିେର अେହତୁକ ବିଳ] େହାଇ ଯାଉଛି େସଥିପାଇଁ ଆେମ uମାପ�ାଥ�ୀ କିଛି 
ବoୁ ଏହି ବିଳ]କୁ अଗ�ାହ� େବାଲି େଘାଷଣା କରିଛhି ଏବଂ େସାସିଆଲ୍ େମଡ଼ିଆେର 
ଏହାକୁ େନଇ ନିଜସ� ମତ େଦଉଛhି େବାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏହା ଆମର ଭାବନା ସହ 
ସଂଲଗv ଏକ କାଯ��, େତଣୁ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁରୂେପ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆମ ଦାୟିତ�  
ଆପଣ ମାନ+ ସହାୟତା ବିନା ଏହା ଆେଦୗ ସ�ବ େହାଇପାରିବ ନାହV 
 ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ ଆହ� ାନ ପତି� କା ପ�ତି ଥିବା ଆପଣ+ ଆpା ଓ ବିଶ�ାସକୁ 
ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିେବ ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 
ପ�ତି-ାତା-ସ ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଗj ବିଭାଗ 
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ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ 

ଆତC ହତ�ାଆତC ହତ�ାଆତC ହତ�ାଆତC ହତ�ା    
 ବାବୁ ନିଜ େକାଠରୀେର େଶାଇଥିବା େବେଳ ଘର ବାହାେର େପାଲିସ ଗାଡ଼ିର 

ସାଇରନ ଶୁଣି ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ େଦଖିଲା କିଛି େପାଲିସ अଧିକାରୀ ତା ଘର 

କବାଟ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ଆ�ଯ�� େହାଇ ବାହାରକୁ େସ ଆସିଲା େସ କିଛି 

ବୁଝିବା ପୁବ�ରୁ ତା ହାତଧରି ଟାଣି ଟାଣି େନଇଗେଲ େପାଲିସ ଗାଡ଼ିର ପଛେର ତାକୁ 

ପକାଇେଦଇ ସବୁ କେନsବଳ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ବସିଗେଲ ଆଉ ସିଧା ଥାନାକୁ ଚାଲିେଲ 

େସ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏ ସବୁ କାହVକି େହଉଥିଲା ବାବୁର ମା’ ଦାlେର ଠିଆ େହାଇ 

ଚି�ାର କରି କାxୁଥିେଲ ସକାଳୁ ଆସି ପବୂ�ାହv  େହାଇଗଲା ବାବୁର ବାପାମା’ ଥାନା 

ବାରlାେର ଏପାଖ େସପାଖ େହଉଥିେଲ ଥାନା ବାରlାର େଗାଟିଏ େକାଣେର ମୁlେପାତି 

ବସିଥିେଲ ମଧୁସିCତାର ବାପା ଥାନାବାବୁ ଯାହା କହିେଲ ତାହା ଶୁଣିବା ପେର ବାବୁର 

ବାପାମା’ ଆେଦୗ ବିଶ�ାସ କରି ପାରିେଲ ନାହV  

 “ବାବୁ ମଧୁସିCତାର କିଛି अhରc ମୁହୂ[�ର ଭିଡ଼ିଓ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଭାଇରାଲ୍ 

କରିଛି ଏବଂ ଏହା ,ାରା ମଧୁସିCତା ମାନସିକ ଭାବେର ଆହତ େହାଇ ଆତC ହତ�ା କରିଛି” 

ଥାନା ବାବୁ+ କଥା ଶୁଣିବାପେର ବାବୁର ବାପାମା’+ ପାଦତଳୁ ଭୂଇଁ ଘୁ�ିଗଲା ଭଳି 

ଲାଗିଥିଲା अବିଶ�ାସେର େସମାେନ ମଧୁସିCତାର ବାପା+ୁ ଚାହVଥିେଲ େସ ମଥାପାତି 

ଥାନା ବାରlାେର େଗାଟିଏ େକାଣେର ବସିଥିେଲ 

 କିଛି ସମୟପେର ବାବୁର ମାମଁୁ ଜେଣ ଓକିଲ+ୁ େନଇ ଆସିେଲ େସ ଆସି ସବୁ 
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 କଥା ଶୁଣିବାପେର ତୁରh େକାଟ�େର ଜାମିନ ଆେବଦନ କରିେଦେଲ ପାରିପାଶd�କ ପ�ମାଣ 

अଭାବରୁ ଜଜ୍� ଜାମିନ ଆେବଦନ ଗ�ହଣ କରିେଦେଲ ରାତି େହଉ େହଉ ବାବୁ ନିଜ 

ଘରକୁ େଫରି ଆସିଥିଲା କି� େସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା pାଣୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥିଲା 

ମଧୁସିCତା ଆଉ ନାହV େସଇ ସo�ାେର େସ ମଧୁସିCତା ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିଲା, କି� 

ବାପାମା’ ମନା କରିେଦେଲ अବpା ଠିକ୍ ନାହV େତଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କେଲ 

େତେଣ ଦିନସାରାର ଖବର ପେର ସାହି ଭାଇ ତା+ ଘରକୁ ଏମିତି େଦଖୁଥିେଲ ସେତ 

େଯମିତି ବାବୁ କିଛି େଗାଟାଏ ଧ[�ବ� अପରାଧ କରିେଦଇଛି  

 ବାବୁର ବାପା ମଧୁସିCତାକୁ ଜାଣିଥିେଲ େସ ହV ମଧୁସିCତା ସହ ବାବୁର ସ କ�କୁ 

ସ�ୀକୃତି େଦଇଥିେଲ େସ େଦଖିବାକୁ ଥିଲା େସମିତି ସୁxରୀ ମଧ� ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା 

େତଣୁ ତାକୁ େବାହୁ କରିବାକୁ େକୗଣସି अସୁବିଧା ନଥିଲା ଏହି କଥା ମଧୁସିCତାର ପରିବାର 

ବି ଜାଣିଥିେଲ କେଲଜ ସରିବାପେର ମଧୁସିCତା ଆଉ ବାବୁ ଚାକିରୀ କରୁଥିେଲ 

େସମାନ+ର ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲିଥିଲା 

 ନିଜ େକାଠରୀେର अoାରେର ବସି ବାବୁ ମେନ ପକାଉଥିଲା ମଧୁସିCତା କଥା 

 X X X X 

 ଗତ ମାସେର ହV ନିଜ ଦରମାେର େଗାଟିଏ ଦାମୀ େମାବାଇଲ କିଣିଥିଲା ବାବୁ 

ମଧୁସିCତା ଖୁସି େହଉଥିଲା ସତ କି� କହୁଥିଲା କାହVକି ଏେତ ଦାମୀ େମାବାଇଲ୍ କିଣୁଛ 

ଭାରତବx େହାଇଥିଲା େବାଲି अଫିସରୁ ବାହାରି େସମାେନ ପର�ର ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ 

ଯାଇଥିେଲ େରsୁରା�୍ କେଲଜେର ପଢୁଥିବା େବେଳ ସବୁଦିନ େଦଖା େହଉଥିଲା େହେଲ 

ଚାକିରୀ କରିବାପେର େସମାେନ ଆଉ ପର�ର ସହ େଦଖା େହାଇ ପାରୁନଥିେଲ ଆଉ 
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 ବାବୁ ମଧ� କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଆଗ ବହୁତ ସାଧାସିଧା ରହୁଥିବା ବାବୁ ଆଜିକାଲି 

ବହୁତ ଖ�d େହାଇଯାଇଛି େବାଲି ମଧୁସିCତା अଭିେଯାଗ ବି କରୁଥିଲା େସଦିନ 

େରsୁରା�େର ବସିଥିବା େବେଳ ମଧୁସିCତା େସଇୟା ହV କିଛି କହୁଥିଲା; 

 “ତୁେମ େସ େମାବାଇଲଟା ବx କର ତା ପେର କଥାବା[�ା ଯଦି େମାବାଇଲେର 

ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁଥିଲ? େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହିେଦଉଛି ତମର 

ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ, ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ 

ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ ଦବନି କି େମାର ଫେଟା ନବନି ତୁେମ ପୁअପିଲା+ ଉପେର 

ବିଶ�ାସ ନାହV େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯିବ ସତ 

କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ୍ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି ନା, ମଁୁ ସିଧା େଫରିଯିବି”  

 ନିଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବାପେର ମଧୁସିCତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା 

େସ େକେତ କଥା କହି ବାବୁକୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନିଜ େମାବାଇଲ େସ େଖାଜି 

ପାଉନି ଗତସଂଧ�ାେର ମାେକ�ଟ୍ ଯାଇଥିଲା, େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଲା କି? 

େମାବାଇଲେର େଯଉଁସବୁ ଛବି ଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ଼!!! 

 ମଧୁସିCତା ଚିhାେର ବସି ଉଠି ପାରୁନଥିଲା ମ\ବଡ଼ ଭୁଲଟିଏ କରିେଦଇଛି େସ 

ଏେବ ତା’ର ଭୁଲପାଇଁ େସ ପ�ାତାପ କରୁଥିେଲ ସୁ�ା, େମାବାଇଲ୍ ନ ପାଇଲା ଯାଏଁ, େସ 

େଯ ଚିhାମୁy େହବନି େସ କଥା ବି େସ ଜାଣିଥିଲା କଣ କରିବ? ବାବୁକୁ େଫାନ କରି ଏ 

ବିଷୟେର କହିେଲ, अଯଥାେର ଲ]ାଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିକାଲି ବବୁ 

ମଧ� ଟିେକ ବଦଳି ଗଲାଣି ଆଗଭଳି ଆଉ େବଶି େସvହଶ��ା େଦଖାଉନାହV କଥା 

କଥାେର ଆକଟ କରୁଛି େପ�ମିକ ଥିଲା ଭଲଥିଲା, େଯେବଠୁ େସ ବିବାହ କରିବ େବାଲି 
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 ପ�\ାବ ଗ�ହଣ କରିଛି େସେବଠାରୁ େସ ନିଜକୁ ମଧୁସିCତାର ସ�ାମୀ ଭାବେର ବ�ବହାର 

କରୁଛି ମଧୁସିCତାକୁ େସ ସବୁ େବେଳ େବେଳ ଭଲ ଲାଗିେଲ ମଧ� ପବୂ�କଥା ଭାବିେଲ େସ 

ଚିhାଗ�\ େହାଇଯାଉଛି ଦୁଇ ତିନିଦିନ େହବ ମଧୁସିCତା େଫାନ କରିନଥିଲା ବାବୁ 

େଫାନ କରିବା େବଳକୁ େଫାନ ସି�ଚ୍ अଫ୍ ଆସୁଥିଲା  

 େସଦିନ ମଧୁସିCତାର अଫିସ ବାହାେର ବାବୁ ଆସି अେପuା କରିଥିଲା ମଧୁସିCତା pିର 

ଚି[େର ନଥିଲା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା ଏବଂ େସ ବି अଧିକ ସମୟ େସଠାେର ନ ରହି 

ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଚିhାଗ�\ େଦଖି କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ େଚsା କରିବା ପେର ବି 

ମଧୁସିCତା କିଛି କହିନଥିଲା ବାବୁ େଦାେଦାପା�୍ େହାଇ େସଠାରୁ େଫରି ଆସିଥିଲା 

 ପୁଣିଥେର ସo�ାେର େସ ମଧୁସିCତାର अଫିସ ଯାଇଥିଲା, କି� େସେତେବଳକୁ 

ମଧୁସିCତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା େଦହ ଭଲ ଲାଗୁନି େବାଲି କହି ତା ସହକମ�ୀ ରେମଶ 

କହିଥିଲା େଯ ମଧୁସିCତାର କାେଳ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ବାhି ଲାଗୁଥିଲା େବାଲି େସ ଘରକୁ 

ଚାଲିଗଲା 

 ବାବୁ ଚିhାଗ�\ େହାଇଗଲା ଦୁଇସ�ାହ ତଳର କଥା, େସଦିନ ଭାରତବx ଥିଲା 

େବାଲି ମଧୁସିCତା ସହ େସ େରsୁରା�େର ବସି କଥା େହଉ େହଉ ତା ସହ େଗାପାଳପୁର 

ବୁଲିଯିବା କାଯ��କ�ମ କରିଥିଲା ଘେର ସମେ\ ଜାଣhି ବାବୁ ବିଷୟେର େତଣୁ େକହି ପ�ଶv 

କରିବାର ନଥିଲା େବଳାଭୂମିଠାରୁ अନତି ଦୂରେର ଥିବା ଝାଉଁବଣେର ନିଛାଟିଆ pାନ 

େଦଖି େସମାେନ ବସିଥିେଲ ବିବାହ ବିଷୟେର ଚ��ା େହଉ େହଉ େକେତେବେଳ 

େସମାେନ ଦୁହV+ ଭିତେର ଥିବା ବାଡ଼କୁ େଡଇଁେଦେଲ େସମାେନ ଜାଣି ପାରିେଲ ନାହV 

େସମାନ+ର େସଇ अhରc ମୁହୂ[�ର ମୁକସାuୀ ଥିଲା ମଧୁସିCତାର େମାବାଇଲ୍ ମଧୁସିCତା 
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 ହV ନିେଜ କହିଥିଲା, େମା େମାବାଇଲେର େସ ି ନିअ ତମ େମାବାଇଲ କିଏ ନା କିଏ 

େଦଖୁଥିବ କିଛି अତି अhରc ମୁହୂ[�କୁ େସମାେନ େମାବାଇଲ କ�ାେମରାେର େତାଳି 

େନଇଥିେଲ େହେଲ େସଇ ଘଟଣା ପେର ଆଜି ମଧୁସିCତାର େଦହ ଖରାପ େହବା ଶୁଣି 

ବାବୁ ମନେର ଶ+ା ଜାତ େହାଇଥିଲା ମଧୁସିCତା ଗଭ�ବତୀ ନୁେହଁ ତ?  

 अସହାୟ ଭାବେର ବାବୁ ଏ ବିଷୟେର ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧୁସିCତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା 

କି� େସମାନ+ ପରିବାରେର େକୗଣସି କାରଣରୁ ବହୁତ ଗହଳି ଥିବା େହତୁ େସ ଏହି 

ବିଷୟେର କଥା େହାଇପାରିଲା ନାହV କି� େସଇଠି େସ ଜାଣିପାରିଲା େଯ ମଧୁସିCତା ନିଜ 

େଫାନ େକଉଁଠି ହଜାଇ େଦଇଛି “ତୁେମ ଏେତ େକର୍ େଲସ୍ େକମିତି େହଇପାରୁଛ? ନିଜ 

ଜିନିଷର ଦାୟିତ�  େନଇ ପାରୁନ? ଘର କରିବ େକମିତି? ତୁେମ ତ ପିଲା େହଇନ? ଆଉ 

େକଇ ମାସପେର ଆେମ ବାହା େହବା ଏମିତି କେଲ େକମିତି େହବ?” ବାବୁର ଏହି 

ଶ�ବାଣେର ମଧୁସିCତା ତାକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲା େଯ େସ େମାବାଇଲେର 

େସମାନ+ର अhରc ମୁହୂ[�ର ଛବି ବି ରହି ଯାଇଛି अେନକ କଟୁ କଥା କହିବା ପେର 

କି� ବାବୁ ଧିର େହାଇ ମଧୁସିCତାକୁ ଆଶ�ାସନା େଦଇ କହିଥିଲା ନୂଆ େମାବାଇଲ୍ 

ଆଣିେଦବାପାଇଁ ଏବଂ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଥିଲା 

 ପରଦିନ अଥ�ାତ ଆଜି ସକାେଳ ଏ ସବୁ ଘଟଣା अକସC ାତ୍ ଘଟିଗଲା ପେର ବାବୁକୁ 

ଏେବ ଉପଲ¡ି େହଉଥିଲା ପ�କୃତ ଘଟଣା କଣ େହାଇଥାଇପାେର ମଧୁସିCତାର େମାବାଇଲ୍ 

ପାଇଥିବା ବ�yି େକହିଜେଣ େସମାନ+ अhରc ଫେଟା ସବୁକୁ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର 

ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ଆଉ ତାହା େଦଖିବାପେର ମଧୁସିCତା ହେତା�ାହ େହାଇ ହୁଏତ ଆତC ହତ�ା 

କରିଥିବ େବାଲି େସ ଜାଣି ପାରିଥିଲା େସ ଖଟରୁ ଉଠି ପୁଣିଥେର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ 
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ବାହାରିଲା ସାଥିେର ତା ମାମଁୁ ବି ଯାଇଥିେଲ ମଧୁସିCତା ଘରକୁ ଯାଇ ମଧୁସିCତାର 

େମାବାଇଲର ସବୁ ସଚୂନା ସଂଗ�ହ କରିବାପେର େମାବାଇଲଟି अେନକଦିନ ତେଳ େଚାରୀ 

େହାଇଥିବାର ସଚୂନା ଥାନାେର େଦଇ ଏକ ପ�ାଥମିକ ତଦh ରିେପାଟ୍� ଦାଖଲ 

କରିଆସିଲା େମାବାଇଲ୍ େଚାରୀ େହବା ପେର ମଧୁସିCତା ଜଣାଇେଦଇଥିେଲ ହୁଏତ କିଛି 

କରି େହଇଥାhା େବାଲି ବାବୁ ମତ େଦଇଥିଲା, େହେଲ ଏେବ ଆଉ କରିବାର କିଛି 

ନଥିଲା େଲାକଲ¢ା ଭୟେର ମଧୁସିCତା ପ�ାଣ ହରାଇ ସାରିଥିଲା ଆଉ ବାବୁ ଛxି 

େହାଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି ଏକ अପରାଧେର ଯାହା େସ ସ�ପvେର ସୁ�ା େକେବ ଭାବି ପାରିବ 

ନାହV  

  
ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି 

ଆ]ପୁଆ ମୁଖ� ରା\ା 

ବ� ହC ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 

ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ନିମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ    

ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ତାରିଖ ତାରିଖ ତାରିଖ ((((ରବିବାରରବିବାରରବିବାରରବିବାର))))    
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ପ�େମାଦ କୁମାର ପlା 

ଦି� ପହରର ଛାଇଦି� ପହରର ଛାଇଦି� ପହରର ଛାଇଦି� ପହରର ଛାଇ    
ଏକ 

 ଦିେନ, ଦି-ଦିନ ନୁେହଁ! ସ�ାେହ େହଲା ସC �ତି େଦଖୁଛି ତାକୁ ଆଜି ବି େଦଖିବ କି? 

କe ାସ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭାବନା ଆସୁ ଆସୁ ସC �ତିର ଛାତିେର କ ନ ବଢିଗଲା 

କe ାସ େଶଷ େହଲା ମାଳବିକା ସହ େସ କେଲଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା  

 କେଲଜ ସାମନା ବସ୍ ରହିବା ଜାଗାେର େସ ଆଜି ବି ଠିଆ େହାଇଛିତାକୁ ଚାହV 

ହସୁଛି ଏକମୁଖୀ, pିରଦୃsି, ସିCତହାସ� ଆମ�ଣ ଜଣାଉଥିବା ହସ! 

 ସC �ତି ନିଜ ସC � }ତି-େକାଷେର େଖାଜିଲା ନା, ମାମା+ର କିଏ ସାଥୀ ଭଳି ତ ମେନ 

େହଉନି ତାହାେହେଲ କ’ଣ ପାଇଁ, େକବଳ ତାକୁ ହV ଚାହV ହେସ? ସିଏ ତ ଆଉ 

େଛାଟପିଲା େହାଇନି େଯ ହସି, ଫୁଲ ଶୁେ£ଇ ତା ପେଛ ପେଛ ଟାଣି େନଇଯିବ! 

ତାହେହେଲ କିଏ େସ? କ’ଣ ଦରକାର ତା’ର? अଜଣା अଘଟଣର ଆଶ+ାେର ସC �ତି 

ଶିହିରି ଉଠିଲା 

 ମାଳବିକା ପ�ଶv କଲା, “କିଏ େଲା ସC �ତି, ଚିହିv ଛୁ? ସବୁେବେଳ େତାେତ ହV ଚାହV 

ହସୁଛି” 

 ମୁl ହେଲଇ ସC �ତି ମନା କଲା 

 “ମଁୁ ପଚାରିବି ତାକୁ?” 

 “କ’ଣ େବାଲି?” 
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  “ଏମିତି ଜେଣ ପୁअ ଜେଣ ଝିअର ପିଛା ଧରିବାେର କିଛି କାରଣ अଛି କି� ଜେଣ 

ଦରବୁଢୀ ଏଇ ସୁxରୀର ପେଛ କାହVକି?” 

 “ନା, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ େସସବୁ ସ କ�େର ଆସିବା” ସC �ତି କହିଲା 

ମାଳବିକା ପ�ତିବାଦ କଲାନି 

 “ସC �ତି, ଶୁଣିବୁ?” ପ�ଶv ଠିକ୍ େସମାନ+ୁ ଲu� କରି କରାଯାଇଥିଲା ଦିେହଁ 

େସେତେବେଳ ବସ୍ ରହିବା ଜାଗାକୁ अତିକ�ମ କରୁଥିେଲ ତାକୁ ହV ଲu� କରି ଡାକୁଥିବା 

ଜାଣି ବି ସC �ତି ଚାହV ପାରିଲାନି अନ�ଦିେଗ ମୁହଁ ବୁେଲଇ େନଲା ମାଳବିକା ସିଧା 

ଚାହVଲା େପୗଢାକୁ ଚାହV ଆଖି ଆଖିେର ପଚାରିଲା- େମାେତ? 

 “ନା, ତମକୁ ନୁହଁ ସC �ତିକୁ ଟିେକ େମା ପାଖକୁ ଆସିବୁ ମା’?” 

 ମେନ ଚିଡିଗଲା ସC �ତି ହୁଁ, ନଁା ବି ଜାଣିଛି! ମାଳବିକା କହୁଣୀେର ତାକୁ �ଶ� କଲା, 

“ଯା, ଡାକୁଛି ମଁୁ अଛି ଏଇଠି” 

 େସ ପାଖକୁ ଗଲା uଣକାଳ ପାଇଁ ନିରିେଖଇ ଚାହVଲା େଗୗରାcୀ ଏଇ ମହିଳା 

ଜଣକ अତୀତେର େଯ େକେବ ଦିେନ ସୁxରୀ ଥିେଲ, େସଥିେର ସେxହ ନାହV କୁxୀଲା 

କୁxୀଲା େଚେହରାର େସୗxଯ�� ଏେବ ବି ମଉଳିନି 

 ପଚରିଲା, “କ’ଣ?” ହଠାତ୍ ତାର ମେନ େହଲା, େସ ଠିକ୍ ଭାେବ ପ�ଶv କରି ପାରୁନି 

କ�ରୁ ସ��ର ଏକ ଭିନv  ଲହରେର ବାହାରୁଛି 

 “ତୁ ବି.ଏ. ପଢୁଛୁ ମା’?” େକାମଳ ଭାେବ ପ�ଶv କରାଗଲା 

 େସ ମୁl ହେଲଇଲା 

 “େକେତ ବଡ େହଇଗଲୁଣି ଏେତ ଟିେକ ଥିଲୁ େଦଖିଥିଲି” 
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  “କି� ମଁୁ ତ ଆପଣ+ୁ ଜାଣିନି େକେବ େଦଖିନି” 

 ଆଖିେର ତା+ର ଗତ ଯୁଗର ସ�ପv ଭାସି ଉଠିଲା େଡାଳା ଦୁଇଟି ଉପେର ପାଣିର 

ଏକ୍ ଆ\ରଣ େଦଖାଗଲା େସ ସC �ତିର୍ ଚିବୁକ �ଶ� କେଲ, “େମା ନଁା ରମା ରମା 

କହିେଲ େତା ବାପା ଚିହିv େବ କହିବୁ?” 

 ସC �ତି ପ�ଶvର ଉ[ର େଦଇପାରିଲାନି 

ଦୁଇଦୁଇଦୁଇଦୁଇ    

    ବାବା ଆସିଲାେବେଳ ରାତିର ପ�ଥମ ପ�ହର ବିତି ସାରିଥିଲା ମାମା ତା+ ହାତରୁ 

େକାଟ୍ େନଇ ଉଆଡ�େରାବ ବାହାର କରୁଥିେଲ ସC �ତି କବାଟେର ଆଘତ େଦଲା, “ବାବା!” 

 ଦିେବ�xୁ ବୁଲି ଚାହVେଲ ଏବଂ ଝିअକୁ ଦୁଆର ମୁହଁେର େଦଖି କହିେଲ, “ଆ ଇତି, 

ଏଇଠିକୁ ଆେସ” 

 ପାଖକୁ ଆସି େସ ପଚାରିଲା, “ବାବା, ଆପଣ ରମା ନାଆଁେର କାହାକୁ ଜାଣhି, ଜେଣ 

¤ୀ େଲାକକୁ?” 

 େଜାତା େଖାଲୁ େଖାଲୁ ଦିେବ�xୁ+ ହାତ अଟକିଗଲା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ େହଇଯିବା 

ପେର େସ ସC �ତିକୁ ଚାହVେଲ, “କାହVକି, କ’ଣ୍ େହଲା କି?” 

 “ସ�ାେହ େହଲା େସ କେଲଜ ସାମନା ପାେସେqର େସଡ୍ େର ଠିଆ ହୁअhି େମାେତ 

େଦଖି ହସhି ଆଜି କହିେଲ ଆପଣ ତା+ୁ ଜାଣhି େବାଲି କିଏ େସ ବାବା?” 

 ଦିେବ�xୁ ଜବରଦ\ ହସିେଲ, “ଡରି ଯାଇଛୁ? ଜେଣ କିଏ େତାେତ ରୀତିମତ ଫେଲା 

କରୁଛି ଏଥିେର ଡରିବାର କ’ଣ୍ अଛି ‘ବି ଏ େବ� ଭ୍ ଗଲ� ଏl େଫସ୍ ଇଟ୍ େବ�ଭଲି’ 

େମାେତ େସ ଜାଣିଥାଇପାେର କି� ମଁୁ ତାକୁ ଜାଣିନି” 
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  ସC �ତି ସ�s େହାଇ ପାରିଲାନି ତଥାପି ପ�ତିବାଦ କଲାନି େଫରି ପଡୁଥିଲା ବାବା 

ପଛେରା ଡାକିେଲ, “ଶୁଣ ଇତି, କାଲିଠୁ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି କେଲଜ ଯିବୁନି େମା ଜିପ୍ େର 

ଯିବୁ େସଥିେର ହV ଆସିବୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀେର ପ�ବଳ ଫୁଲ 

ଶୁେ£ଇ କଲିକତାେର େନଇ ବିକି େଦେବ” 

 ରମା ନାମvୀ େସହି ¤ୀ େଲାକଟି ମାଲୁଣି କି? ଫୁଲ ଶୁେ£ଇ େମ¥ା କରିେଦବ? େସ 

ଶୀେତଇ ଉଠିଲା! 

 ଝିअ ଚାଲିଗଲା ପେର ବିରଳା ପଚାରିଲା, “ରମା ହଠାତ୍ ଏେବ କାହVକି େଦଖା 

େଦଇଛି?” 

 େସ ଉ[ର େଦେଲ, “େଦଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ” 

ତିନିତିନିତିନିତିନି    

 େସଦିନ ତିନିଟା ପରର ସମ\ କe ାସ ହଠାତ୍ ସେ�l େହାଇଗଲା ସC �ତି ଘରକୁ 

େଫାନ୍ କଲା ମାମା କହିେଲ, ଡ� ାଇଭର େଶାଇଯାଇଛି େସ ଯାଇ ଉେଠଇ ପେଠଇେବ 

ଚାଲି ଚାଲି େଗଟ୍ ପଯ��h ଗଲା ସC �ତି 

 େସଇଠି େସ ଠିଆେହାଇଥିେଲରମା! ଆମ�ଣ ଜନିତ ହସ! ତାକୁ େଦଖି ପାଖକୁ 

ଆସିେଲ ତା’ର୍ ସମ\ ରy ମୁl ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା େକ� ାଧେର ଫାଟି ପଡିଲା େସ, 

“କ’ଣ ଦରକାର ଆପଣ+ର? କାହVକି େମା ପିଛା ଧରିଛhି?” 

 ରମା+ ଆଖିରୁ ହସ ଲିଭିଗଲା, “ପିଛା ନୁେହଁ ଝିअ ମାଆ ତ ଝିअକୁ େଦଖିବାଟା 

अପରାଧ?” 

 େସ ଚମକି ଉଠିଲା, “କିଏ କା ମାଆ?” 
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  “ତୁ େମା ଝିअ ସC �ତି ମଁୁ େତା ମାଆ” 

 ସC �ତିର କ�ରୁ ଠିକ୍ ସ�ର ବାହାରିଲାନି ଫିସ୍ ଫିସ୍ ସ�ରେର କହିଲା, “अସ�ବ, 

अସ�ବ, େମା ମାଆ େମାେତ ଜନC  କଲା ପେର ମରିସାରିଛhି” 

 ମୁl ହେଲଇେଲ ରମା, “େମା େଫାଟ େକେବ ଘେର େଦଖିନୁ?” 

 “ନା” 

 “େତା ବାବା+ୁ େଫାଟ ମାେଗ, ଜାଣିପାରିବୁ” 

 ଏମିତି େକମିତି େହାଇଗଲା? େଗାଟିଏ ମୁହୂ[�େର ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ 

େହାଇଗଲା ତା ମାଆ ବ�ିଛhି! अଥଚ ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ କୁହାଯାଇଛି, େସ ମରିସାରିଛhି 

ଏମିତି େକମିତି କରିପାରିେଲ ବାବା? େଗାଟିଏ େଛାଟ ଦୁଧଖିଆ ଛୁଆ ପାଖରୁ ତା ମା’କୁ 

ଛେଡଇ େକମିତି େନଇପାରିେଲ? ମା…! ପ�ଥେମ ପରିଚୟ ନ ଜାଣି େଯଉଁ ¤ୀ େଲାକଟିକୁ 

େଦଖି େସ ବିରy େହଉଥିଲା, େସ ତା ମା’! ଇସ୍, ତା+ ଛାତିରୁ େସ େକେତଦିନ ଦୁଧ 

ଖାଇଛି? 

ଚାରିଚାରିଚାରିଚାରି    

 “ବାବା?” 

 “କ’ଣ ଇତି?” 

 “ମା’+ର େଫାଟ ନାହV?” 

 “ଆଲ୍ ବମ୍ େର अଛି, େଦଖୁନୁ” 

 “ମାମା+ର ନାହV ବାବା, େମା ମା’+ର େଫାଟ” 

 ଦିେବ�xୁ ଝିअକୁ ଚାହVେଲ ସC �ତି ଆଜି ସବୁଦିନଠୁ अଲଗା େଦଖାଯାଉଛି ରମାକୁ 
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 ପୁଣି େଭଟିଛି କି? ପଚାରିେଲ, “ଆଜି େତାର େଫାଟ କାହVକି ଦରକାର ପଡିଲା?” 

 “େମା ମା’+ର ନାଆଁ ରମା କି ବାବା?” 

 େସ ଥlା ପଡିଗେଲ ନିଜକୁ ଯଥାସ�ବ ସଂଯତ ରଖି ଉ[ର େଦେଲ, “ହଁ” 

 “େସ ମରିସାରିଛhି େବାଲି ମିଛ କାହVକି କହିଛ ବାବା? ତା+ୁ ଘରୁ ତଡି େଦଇଛ?” 

 “େତାର ଏ ସବୁେର ମୁl େଖେଳଇବା ଦରକାର ନାହV” 

 ସC �ତିର ସମ\ ତ� ଆେxାଳିତ େହାଇଗଲା ଉେ[ଜିତ େହାଇ ପାଟି କଲା, “େମା 

ମା’ ବ�ିଥାଉ ଥାଉ େସ ମରିସାରିଛhି େବାଲି କାହVକି କହିଲ? େମାର ଉ[ର ଦରକାର” 

 ଦିେବ�xୁ େଚୟାରରୁ ଉଠି ¤ୀ+ୁ ଚାହV କହିେଲ, “ତାକୁ କହିଦିअ ବିରଳା, କାଲିଠୁ 

ତାର କେଲଜ ଯିବା ବx ମଁୁ େଚsା କରିବି, अନ� େକଉଁଠି ହେsଲେର ରହି େସ େଯମିତି 

ପଢିପାରିବ” 

 ବିରଳା ଝିअକୁ ବିକଳେର ଚାହVେଲ ଗଡି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ଦୁଇହାତ ପାପୁଲିେର 

େଘାଡାଇ ସC �ତି ନିଜ େକାଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲା 

ପା�ପା�ପା�ପା�    

 ସବୁ ରବିବାରେର ଦିେବ�xୁ ଘେର ରହhି େସଦିନ ବି ଥିେଲ ¤ୀ+ ସହ ବସି 

ଟି.ଭି େଦଖୁଥିେଲ ସC �ତି ନିଜ େକାଠରୀେର ପଡିରହି ଶୀତୁଆ ଆକାଶକୁ ଚାହVଥିଲା 

ବିରଳା ଆସି ତାକୁ ଡାକିେଲ ଟି.ଭି େଦଖିବା ପାଇଁ अଭିମାନେର ମାମା+ ଡାକ ବି 

ଶୁଣିଲାନି େସ େଶାଇ ସ�ପv େଦଖିଲା ସୁxର, ଦିବ� େଚେହରା େନଇ ତା ମାଆ ତାକୁ 

ଡାକୁଛhି- େମା ପାଖକୁ ଆସିବୁନି ମାଆ? ସC �ତି ଯାଇପାରୁନି କୁହୁଡିେର ପହଁରୁଛି 

ପାଖେର ପହ�ିପାରୁନି ତା’ର ଶ�ାସରୁ� େହାଇଯାଉଛି େସ ସହାଯ� ପାଇଁ ଚି�ାର 
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 କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି� ପାରୁନି 

 ତା’ର ନିଦ ଭାcିଗଲା େକାଠରୀ ଭିତେର େପୗଷ ମଧ�ାନv ର ତୀuଣାେଲାକ 

େବୖଠକଖାନାେର ବାବା ଏବଂ अନ� ଏକ ସରୁକ�ର େଜାରଦାର୍ ତକ�-ବିତକ� ଝ+ାର 

ଶୁଣାଯାଉଛି କିଏ ଆସିଛି? େସ ଉଠି େବୖଠକଖାନା ,ାର ନିକଟକୁ ଗଲା ବାବା 

ଡାକିେଲ, ଆ ଇତି େଦେଖ କିଏ ଆସିଛି” 

 ରy-ପାlୁର ଓସାରିଆ ମୁହଁ େନଇ ରମା ବସିଥିେଲ ତା ମାଆ! ସC �ତି ହଠାତ୍ ବୁଝି 

ପାରିଲାନି, େସ କ’ଣ କରିବ? େଦୗଡିଯାଇ ତା ମା’+ େକାଳେର ପଡିଯିବ, ନା ପ�ାଣ େଖାଲି 

ହସିବ? ତା’ର ହାତ ଧରି ପାଖେର ବେସଇ ବାବା ପଚାରିେଲ, “ତା+ ସହ ଯିବୁ ଇତି? 

ଡାକି ଆସିଛhି” 

 ସC �ତି କି ଉ[ର େଦବ? 

 ଦିେବ�xୁ କହିେଲ, “େଦଖ ରମା, ଇଏ େମାର ଝିअ ତମର ନୁେହଁ େଗାଟିଏ ଜୀବh 

ମାଂସ ପିlୁଳାକୁ ତେମ ଜନC  କରିଥିଲ ସତ କି� ତାକୁ ମଣିଷ ଆେମ କେରଇଛୁ 

ଆେମ!” 

 ରମା+ ମୁହଁ अଧିକ ରyାଭ େଦଖାଗଲା, “ସC �ତିକୁ େମାେତ ନ େଦେଲ ମଁୁ େକାଟ�େର 

ଠିଆ େହବି” 

 େସ ହସିେଲ, “ଓଃ, େସଇ େକାଟ�େର, ଯାହାର କାଠଗଡା ଭିତେର ଠିଆେହାଇ 

ସ�ୀକାର କରିଥିଲ; ସ�ାମୀ, ଝିअ, ସ [ି, କାହାରି ଉପେର ତମର अଧିକାର ନାହV ଆଉ 

ତେମ ନିଜ ଖୁସିେର ହV ତ�ାଗପତ�  େଦଇଛ ମଁୁ ତ ତମକୁ ଛାଡି ନ ଥିଲି ତେମ ହV ଆମକୁ 

ଛାଡିେଦଲ ଇତିକୁ ଛାଡି ଗଲାେବେଳ େସ େକେତଦିନର େହାଇଥିଲା, ମେନ अଛି?” 
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  ରମା+ ମୁହଁ ଧଳା ପଡିଗଲା େସ େଚୗକିରୁ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ ସC �ତିକୁ ଚାହV ବିକଳ 

େହାଇ ଡାକିେଲ, “ମଁୁ େତା ମାଆ େଲା ଇତି ଆ, େମା ସହ ଯିବୁ” 

 ଭୟେର େସ େଚୗକିରୁ ଉଠି ପାରିଲାନି अଜାଣତେର ତା’ ହାତ ବାବା+ ହାତକୁ ଭିଡି 

ଧରିଲା ହାତର �ଶ�ରୁ ଝିअର କ ନ େସ अନୁଭବ କେଲ କହିେଲ, “ରୂପର ନିଶାେର 

ପାଗଳ େହାଇ ହିେରାଇନ୍ େହବ େବାଲି େଗାଟିଏ େଛାଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲ, 

େକେତ ଟ+ା େରାଜଗାର କଲ ରମା? ନା, ନିରାଶ େହାଇ ସC �ତିର ଆଶ�ା ଧରିଛ? ତାକୁ ବି 

ହିେରାଇନ୍ କରିବ?” 

 “ଦିେବ�xୁ!!” ରମା ଚି�ାର କେଲ 

 “ମିଛ ତ କହିନି, ରମା ଜନC  କଲା ପେର ତାକୁ ଛାତିର uୀର େକେତଦିନ 

ଖୁଆଇଛ? ପ�ଥେମ ସhାନ ପାଳିବା ଶିଖ ତା’ପେର ତା’ ଉପେର अଧିକାର ସାବ�\ 

କରିବ” 

 ସତ, ସତ, ନି-ୁର ସତ अବାକ୍ ସC �ତିର ମୁହଁକୁ ରମା ଚାହV ପାରିେଲନି ଏଇ ସବୁ 

ଶୁଣିଲା ପେର େକମିତି େସ ଝିअ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇପାରିେବ? ଝଡ େବଗେର 

େକାଠରୀରୁ ବାହାରିଯାଇ ମଧ�ାନv ର ଖରାେର ମିଶିଗେଲ 

 ରମାକୁ େଦଖି, अନ� ଘେର ଲୁଚିଥିବା ବିରଳା, େସ ଚାଲିଗଲା ପେର ସ�ାମୀ+ ପାଖକୁ 

ଆସିେଲ, “େସ ଚାଲିଗେଲ?” 

 ହାତମୁଠାେର ଥିବା ଝିअର ହାତକୁ ¤ୀ+ ହାତେର େଦଇ ଦିେବ�xୁ ସC �ତିକୁ ଚାହV 

କହିେଲ, “ଇଏ ଥିଲା େତାର େସଇ ମା’, ଯାହାକୁ ମଁୁ ଲୁେଚଇ ରଖିଥିଲି” 

 ସC �ତିର ଆଖି ଢଳ ଢଳ େହାଇଗଲା ଏଇ ଥିେଲ ତ ମାଆ! ଯାହା+ୁ େସ ସ�ପvେର 
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େଦଖିଥିଲା, ଯାହା+ୁ େସ ସ�ଗ�ୀୟ ମେନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ତା’ର ମାମା, ବାବା େକେବ 

ଦିେନ କହିଥିେଲ, େକବଳ ତାକୁ ପାଳିବା ନିମେh ନିଜର ଗଭ�ପାତ କରି େଦଇଥିେଲ! 

 େସ େଦଖିଲା, ମାମା ଝରକା େଦଇ ଦୂର ପଯ��h େଦଖାଯାଉଥିବା ଲ]ା ପିଚୁ ରା\ା 

କେଡ କେଡ ଶୀତୁଆ ଖରାରୁ ବ�ିବା ପାଇଁ ମୁl ଉପେର ଲୁଗାକାନିକୁ ଟାଣି ଯଉଥିବା ଜେଣ 

¤ୀେଲାକକୁ ଚାହିଛhି େସ ଝରକା ବx କରିେଦଇ ମାମା+ ଛାତିେର ମୁହଁ 

ଲୁେଚଇେଦଲା  

 “ବାବା+ୁ କହିଦିअ ମାମା, ମଁୁ ତମକୁ ଛାଡି କୁଆେଡ ଯିବିନି” 

 ବିରଳା ଝିअର ଢଳ ଢଳ ଆଖିକୁ ଚାହVେଲ ଏବଂ ତା କପାଳ ଚୁମିେନେଲ 

 
(୭ अେ§ାବର ୧୯୮୫, ସ]ାଦ,  

ସାହିତ� ବିଭାଗ, ପୃ-ା ୫େର ପ�କାଶିତ) 

ପeଟ ନଂ ୧୦୦୦, ଦି� ତୀୟ େତାଟା ସାହି 

ବ� ହC ପୁର - ୭୬୦୦୦୫ 

ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜୁନ୍ ମାସେର ପ�କାଶିତ େହବ ନିଜସ� େଲଖା 
ଆମ ନିକଟକୁ ଜୁନ୍ ମାସ ତିନି ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ପଠା� 

aahwaan@gmail.com    
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ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ� 

ମନଲାଖି ଫe ାଟ୍ ମିଳିଗଲାମନଲାଖି ଫe ାଟ୍ ମିଳିଗଲାମନଲାଖି ଫe ାଟ୍ ମିଳିଗଲାମନଲାଖି ଫe ାଟ୍ ମିଳିଗଲା    
 େସ 3BHK ଫe ାଟଟି େମା ମନକୁ ଜମା ପାଉ ନଥିଲା, ଯଦି ଓ େମା �ୁଲ ଓ ଚି+ିର 

କେଲଜ ପାଖଥିଲା। ଫe ାଟର ଛାତରୁ ଠାଏଁ  ଠାଏଁ  ପଲ\ରା ଖସି ପଡି ଲୁହା ରଡ 

ଦିଶୁଥିଲା। ଦିନ ଦି� ପହେର ମଧ� ଭିତରଟା କଳା अoାରିଆ ଲାେଗ। ସମୟ ପାଇେଲ 

ଟିେକ ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଶା େଲାକ ବି େକହି ନାହାhି। ବାକି ପଡିଶା େଲାକ+ 

ଫe ାଟ ବି ବହୁତ ଦୂରେର। େତଣୁ ମଁୁ ଯାହାକୁ େଦଖିଲି ତା+ କାନେର କଥା ପେକଇ ଫe ାଟ 

େଖାଜିବାେର ଲାଗିଗଲି। �ୁଲରୁ େଫରିବା ପେର େଯଉଁଠୁ ଯାହା ଖବର ସଂଗ�ହ କରିଥାଏ 

େସହି अନୁଯାୟୀ ଠିକଣା ଜାଗାେର ପହ�ି अନୁସoାନ କେର। େମାବାଇଲେର କିଛିଟା 

େଯାଗାେଯାଗ େହଇଯାଏ। ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନ ମାନ+େର ବି ଦିନ ରାତି େଖାଜିବାେର 

ଲାଗିଯାଏ। େକଉଁଠି ଫe ାଟ ଭଲ ଲାଗିେଲ ବି ଜାଗାଟା ପସx ହୁଏନି, େକଉଁଠି ଜାଗା ଭଲ 

ଲାଗିେଲ ବି େଲାକ ବାକ ଟିେକ ଠିକ ଲାଗୁନଥାhି। ସବୁ େବେଳ କାଳିଆକୁ ମୁlିଆ ମାରି 

ଯାଏ ଆଜି େଯମିତି େହଉ େଗାେଟ ଭଲ ଫe ାଟେଟ ମିଳିଯାଉ। େହେଲ କଣ େହବ! ପ�ତିଥର 

ଫe ାଟ େଦଖିବାକୁ ଗଲା େବେଳ ଲାେଗ .... ଏଇଟା େବାେଧ େମା ମନଲାଖି େହଇଥିବ। 

�ୁଟିର ଚକ ଗଡିବା ସେc ସେc େମା ଭାବନାର ଚକ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଯାଏ। ରା\ାର 

ଉଭୟ ପେଟ ଥୁ�ା ଗଛ ଗୁଡିକ ଚାତକ ପରି ଚାହVଥାhି। अବଡା ଖାବଡା ରା\ା, ବହୁତ 

ଖାଲ ଢିପ। ଦୂରେର ହଳଦିଆ ରcର ବଡ ବଡ ଫe ାଟ ଗୁେଡ ଦିଶୁଥାଏ। ଏକଦମ 

ନିେରାଳା ପରିେବଶ। ମେତ ବି ଏମିତିକା ପରିେବଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ। କି� ଏେତ 
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 ନିଛାଟିଆ ରା\ାେର ଚି+ି େକମିତି କେଲଜରୁ େଫରିବ? େତଣୁ ଫe ାଟ ଯାଏଁ ନ ଯାଇ �ୁଟି 

ବୁଲାଇକରି େଫରି ଆସିଲି। ଆଉ ଥେର अନ� େଗାେଟ ଫe ାଟକୁ ଗଲି। ଆଗେର େଛାଟ 

ବାଲେକାନୀ। ଲୁଗା ଶୁେଖଇବାକୁ ଟିେକ ଜାଗା अଛି। ଫe ାଟଟା େମାଟେମାଟି ଚଳିବ। କି� 

ପଡିଶା ଘର ଏେତ ଲଗାଲଗି େଯ ଏପେଟ ଜେଣ ଛି+ିେଲ େସପେଟ େଶାଇଥିବା େଲାକଟି 

ଚମକିକି ଉଠିପଡିବ। ଏ ପେଟ ଚିେକନ ରାoିେଲ େସପଟକୁ ବାସvା େହବ। ପୁରା ହାଲିଆ 

େହଇଗଲି, ତଥାପି ଆଶା ଛାଡୁ ନଥାଏ। ଥେର େମାର ଜେଣ ସହକମ�ୀ େମାେତ େସୗମ�ା 

ମମତା ମିଶ� ନାମକ ଜେଣ ଭଦ�  ମହିଳା+ୁ େଦଖା କରିବାକୁ କହିେଲ। ତା+ର ପରିଚୟ 

େଦଇ ଜେଣଇେଲ – େସ ଏମିତି ଏକ ବ�yିତ� , ଯାହା+ୁ अନୁେରାଧ କରି େକହି େକେବ 

ନିରାଶ େହଇନି। ଜଣ+ଠୁ अନୁେରାଧ ପାଇେଲ, େସ ତାକୁ ନିଜର କ[�ବ� େବାଲି 

ଭାବିେନଇ କାମେର ଲାଗିଯାhି। େସୗମ�ା ମ�ାଡାମ+ ନଁାଟା ମେତ େକମିତି ଚିହv ା ଚିହv ା 

ଲାଗିଲା। ପଚାରିଲି, “େସ କରhି କ’ଣ?” େଖାଲା ହସ େଗାେଟ ହସି ବାoବୀ େମାର 

କହିେଲ, “େପଷା କହିେଲ, ତା+ର େଗାେଟ ଲୁଗା େଦାକାନ अଛି, କି� ଭଜନ ସବୁ ତା+ 

ଜିଭ अଗେର। ତା ଛଡା ଘରର ସମ\+ ଦାୟିତ�  େନବା, ସ�ାମୀ+ କାଯ��େର ସାହାଯ� 

କରିବା, ବିପଦ ଆପଦେର ପଡିଥିବା େଲାକମାନ+ୁ ସାହାଯ� କରିବା, ଗରିବ େମଧାବୀ 

ପିଲାମାନ+ୁ ପାଠ ପଢିବାେର ସାହାଯ� କରିବା.... ଏମିତି अେନକ କାଯ��େର ନିଜକୁ ସ ୂ"� 

ସମପdତ କରିଛhି େସ। ହଠାତ ମେନ ପଡିଗଲା, ନିକଟେର ଶ�ୀଗୁlିଚା ଭଜନ 

ସମାେରାହେର ତା+ରି କ�ରୁ ଶୁଣିଥିବା ଭଜନ ଜୀବନର େଶଷ ବoୁ ପ�ଭୁ ଜଗନv ାଥ 

େହ ...। େସଇ ଗୀତଟି ମେତ ଏେତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା େଯ ମଁୁ ସାେc ସାେc ଗୀତଟିକୁ 

େରକଡdଂ କରି େମା େମାବାଇଲର ରିଂେଟାନ ରଖିଥିଲି। େତଣୁ ଖୁସି ଓ ଆଶାର ତରcକୁ 
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 ମନ ମଧ�େର ଧରି ଦିେନ େସୗମ�ା ମାଡାମ+ ପାଖକୁ ଗଲି। ମ�ାଡ଼ାମ୍ ହସ ହସ ମୁହଁେର 

େମାେତ ପାେଛାଟି େନେଲ। ମଁୁ ନିଜର ଓ ପେଠଇଥିବା ବାoବୀ+ ପରିଚୟ େଦଲି। 

ଆସିବାର ଉେ�ଶ� କହିଲି। ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି େନେଲ େସ। अତି ପରିଚିତ ଆପଣର 

େଲାକ ଭଳି ତା+ ଡାଇନିଂ ରୁମରୁ ଦୁଇଟି େଚୗକି ଟାଣି ବସାଇେଲ। ଘେରାଇ ତଥା �ୁଲ 

ବିଷୟେର କିଛି କଥାବା[�ା ପେର ମଁୁ ପଚାରିଲି – “ଭାଇନା ନାହାhି କି?” କିଛି ସମୟ 

ଭିତେର ଭାଇନା अଫିସରୁ ଆସି ପହ�ିେଲ। ଘରଟା େବଶ ନିେରାଳା। ଏ ଦୁହV+ ଛଡା 

ଆଉ େକହି ଦିଶୁ ନାହାhି। ପଚାରିଲି – “ପିଲା ମାେନ ନାହାhି କି?” ଉ[ରେର େସ ବଁା 

ପଟକୁ ହାତ େଦଖାଇ କହିେଲ – “ଏଇଟା ଟିଟୁର ରୁମ ଓ ଡାହାଣ ପଟକୁ ହାତ େଦଖାଇ 

କହିେଲ ଏଇଟା େଛାଟୁର ରୁମ।” ରୁମ ଦୁଇଟିକୁ अେନଇଲି। େକହି ଥିଲାଭଳି ଲାଗୁନଥାଏ , 

କି� ଭିତେର ଲାଇଟ ଜଳୁଥାଏ ଓ ପ��ା ପଡିଥାଏ। େସୗମ�ା ମ�ାଡ଼ାମ अନଗ�ଳ କହି 

ଚାଲିଥାhି େକମିତି ଛୁଟି େହେଲ ପିଲାମାେନ ତା+ ସାc ସାଥି+ୁ େନଇ ଆସhି, େକମିତି 

େସମାନ+ର ମନ ପସxର ଖାଦ�ରାoି ଖୁଆଇବାେର ତା+ୁ େକେତ ଶାhି ମିେଳ ଇତ�ାଦି। 

ପୁଣି ପଚାରିଲି, ପିଲାମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛhି କି?” ତିେଳ ମାତ�  ବିଳ] ନ କରି 

ନିବdକାର ଭାେବ େସ କହିେଲ, “େସମାେନ ଫେରନ ଯାଇଛhି। ବଡ ପୁअ  ଫିଲିମ ତିଆରି 

କରିବାକୁ ଆେମରିକା ଯାଇଛି ଓ ସାନ ପୁअ अଫିସିଆଲ ଟୁରେର अେs� ଲିଆ ଯାଇଛି। ଏଇ 

ସମୟେର ଭାଇନା କିଛି ଜଳଖିଆ, ଆଇସକି�ମ୍ ଓ େକା ଡି� ଂ® ଆଣି ସାମvା େଟବଲେର 

ରଖିେଦେଲ। ଭାଉଜ (ମ�ାଡ଼ାମ୍)  ଉଠି ପଡି େପ¯ଟଟା େମା ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଇ 

ଖାଇବାକୁ ବେଳଇେଲ। ମଁୁ େପ¯ଟଟା ଧରିପାରୁ ନଥାଏ। େସ ଜବରଦ\ େମା େକାଳେର 

ରଖିେଦେଲ। ଦୁହV+ର ବାଧ�ବାଧକତାେର ନିରୁପାୟ େହଇ େସଥିରୁ କିଛି ଖାଇଲି। ମଁୁ 
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 ଏେତ ଦୂର अନ�ମନ� େହାଇଯାଇଥିଲି େଯ ପୁନବ�ାର େମା ପାଇଁ ଫe ାଟ ଟିଏ େଖାଜି ଦବାକୁ 

କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି । େସ କି� ଭୁଲି ନଥିେଲ । अତି ଶୀଘ� େମା ପସx ର ଫe ାଟ ଟିଏ 

େମାେତ ମିଳିଗଲା । ଚି+ିକୁ ମଧ� ଘରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘରଟିକୁ ନିଜ ରୁଚିେର 

ସଜାଇ ସାରି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଆର� କରିବା ପେର ଦିେନ ଚି+ି କହିଲା େସୗମ�ା ଆ�ି 

ଓ अ+ଲ+ୁ ମାମା ଟିେକ ଡାକୁନୁ। ହଁ ଚି+ି ମଁୁ ବି େସଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯାହା+ େଯାଗଁୁ 

ଆମର ଏେତ ଦିନର ସମସ�ାଦୂର େହଇଗଲା ତା+ର ପାଦ ଏ ଫe ାଟେର ପଡିବନି ବା 

େକମିତି। 
ଗୁଡିଆନାଳି, େଢ+ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧, ଓଡ଼ିଶା 

ଈ େମଲ ଠିକଣା : sambitsm1987@gmail.com  

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆl�ଏଡ଼୍ ଆପ୍ ବ[�ମାନ ଗୁଗୁଲ୍ େପe େsାରେର 
ନିଃଶୁ% ଡାଉନେଲାଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲ¡ अଛି ଆପଣ ଚାହVେଲ ତାହା 

ଡାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରିପାରିେବ ଏବଂ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟେର 
ପାଉଥିବା ସମ\ ସୁବିଧା ସେମତ uୀପ� ସେxଶ, ବି�ାପନ, ସଚୂନା, 

େଲଖା ସଂଗ�ହ ଆଦିର ବ�ବpା ମଧ� ଏହି ଆପ୍ େର କରାଯିବ ଆଗାମୀ 
ଦିନେର େଲଖକମାେନ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ�ମେର ଆମକୁ ସିଧା ସଳଖ 

େଲଖା େଦଇପାରିବା ଭଳି ବ�ବpା ଆେମ କରିବୁ 
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ନୀଳାଦି�  ବିହାରୀ ନାୟକ 

ବଲdନ ବଲdନ ବଲdନ ବଲdନ ର ଡାକର ଡାକର ଡାକର ଡାକ    
 କ'ଣ େଲଖିବି ..କ'ଣ େଲଖିବ... ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୁଇମାସ ବିତିଗଲା...!!!ସୁଦୂର 

ବଲdନରୁ େମା अନାହିତା ମାଉସୀ+ ତାଗିଦ... “େକେବ େତା େଲଖା ପଠାଇବୁ ନିକÄଣ

(Nikon)? କାନନ-Canon(ନିକÄଣର ବଡଭଉଣୀ)ଟା ବଡନା\ିକ, ତା’କୁ କହି ଲାଭନାହV! 

ମେନ ମେନ ଆେମରିକୀୟ ହିେରାଇନ, େଦଖିେଲ କହିବନି େକହି େସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିअ 

େବାଲି... ଭଗବାନ େକେବ ତା’କୁ ସଦବୁ�ି େଦେବ େକଜାଣି? “ଜଗନv ାଥ+ अନୁଭୂତି 

ସ]ଳିତ କାହାଣୀକୁ େନଇ ମାଉସୀ+ ଆଗାମୀ ପ�କj ଚାେରାଟି ୟୁେରାପୀୟ ଭାଷାେର 

अତି କମେର ୨୨ଟି େଲଖା ଦରକାର ୨୨... ଏହି ସଂଖ�ାଟି  ପ�ତି  ମାଉସୀ+  ଦୁବ�ଳତାର 

ରହସ� ମଁୁ ବୁଝି ପାେରନା ଆଉ ଦିେନ ପଚାରି ଆପଣମାନ+ୁ କହିବି ୲ େକାଉ ତ[Ä 

ବି�ାନୀ (Data Scientist)+ ପରାମଶ� େନଇ ଥାଇପାରhି ୲ ବଲdନ୍ େର ଆଗାମୀ ରଥଯାତ� ା 

ପାଇଁ  अଗି�ମ ପ�\ୁତି ଜମ�ାନ୍ , �ାନିଶ, ଇଟାଲୀୟ ଓ େଫ� � ଭାଷାଭାଷୀ ଜଗନv ାଥ 

େପ�ମୀ+ ଆଗ�ହକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ତା+ର ଏହି अଭୂତପବୂ� ପ�ୟାସ ୲ 

 अନାହିତାମାଉସୀ  ‘ଆେସ�ର’ ବଲdନ (Accenture, Berlin)େର ଓ अେଦୖÄତମଉସା 

ଏକ ଘେରାଇ ଗମନାଗମନ କ ାନୀ ‘େଦଉେ� ବାହ୍ ନ’ (Deutsche Bahn, Berlin)େର 

କାମ କରhି, ଯାହା କି ଆମ ଭାରତର IRCTC ଭଳି ୲ अବସର ସମୟେର ନୂଆ ଭାଷା, 

ସଂ�ୃତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ+ ଆଗ�ହ େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ପୁରା ୟୁେରାପେର ୧୫ 

ବଷ�େର ୧୫-୨୦ଟି ଚାକିରି ବଦଳାଇ ସାରିେଲଣି… ୟୁେରାପର ଏ ସହରରୁ େସ ସହର  
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 ଇନ୍ sାଗ�ାମେର ଭରପୁର ଛବି ୲ େବାଧହୁଏ ପ�ତିଭାର ଉପଯୁy ସ�ାନ ଓ  ଉ�େକାଟୀର  

ସÄାଭିମାନ ଭରା  ଜୀବନଧାରା େସମାନ+ୁ ୟୁେରାପେର ବାoି ରଖିଛି pାନୀୟ େଲାେକ 

ନିଜ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ଖୁବ ଗବdତ ୲ ଇଂଲl ଛାଡି େଦେଲ अନ� ୟୁେରାପୀୟ େଦଶ 

ମାନ+େର ଖୁବ କମ୍ େଲାକ ଇଂରାଜୀ କୁହhି େତଣୁ ମାଉସୀ ସବୁ େଲଖାକୁ ପୁଣି 

अନୁବାଦ କରିେବ Udemyରୁ ଶିଖିଥିବା ଚାେରାଟି ୟୁେରାପୀୟ ଭାଷାେର ଏେତ ସମୟ କାହV 

େଯ ? ସାତ ଦରିଆ ପାରି ବିେଦଶମାଟିେର ଆମ ସଂ�ୃତିକୁ ବ�ାଇ ରଖିବା ସହ ତା’ର 

ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର ପାଇଁ ମାଉସୀ+ ଉଦ�ମ େଦଖିେଲ ମଁୁ ନିଜକୁ ଗବ� अନୁଭବ କେର ୲ 

अେଦୖÄତ ମଉସା ବି ମାଉସୀ+ୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ�କାର ସହେଯାଗ କରିଥାhି 

 ଏେବ େମା ପାଳି! େମା େଲଖା ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି अନାହିତା ମାଉସୀ+ अନବରତ  

ତାଗିଦ ଜଲଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ କାେଳ ମଁୁ ଭୁଲିଯିବି Googleର କାଯ�� ବ�\ତା ମଧ�େର 

ପ�ଭୁ ଜଗନv ାଥ ଏେତ ବ�ାପକ େଯ କ’ଣ େଲଖିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ଜଗନv ାଥ+ 

ବାର ମାେସ େତରଯାତ େଲଖିେଲ ତ େପାଥୀଟିଏ େହବ ୲ ତା+ ଭyମାନ+ର କାହାଣୀ ବି 

େସମିତି  अସରhି ୲ ତା+ େବଶବିନ�ାସ ବିଷୟେର େଲଖିବାକୁ େକାଉ ଫ�ାସନ ପ�ଯୁyି 

ବିଦ�ା (Fashion Technology)ର ବିଶାରଦ ବି ହତଚକିତ େହାଇ ପଡିବ ୲ କଥା େଦଇଛି 

େଯେତେବେଳ… ୲ pିର କଲି ୨୨ ପାହାଚର ରହସ� ସ]oେର େଲଖାଟିଏ େଲଖିବି, କି� 

େସ ବିଷୟେର ଆଗରୁ अେନକ େଲଖା ଇ�ରେନଟ, ପୁ\କ, ମାଗାଜିନେର ଉପଲବଧ ୲ 

େଲଖାଟି େମୗଳିକ ନ େହେଲ ମଁୁ ନିେଜ ନିଜକୁ uମା କରିପାରିବିନି ୲ େଶଷେର pିରକଲି 

ନିଜ अନୁଭୁତିରୁ ଦି ପଦ େଲଖିେଦବି ୲ ମେନ ପଡିଗଲା ଆଈ+ େସଇ ଢଗ : 

“ସୁଖ କହିବି କି ଦୁଃଖ କହିବି  



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  44 

  अେc ନିଭାଇବା କଥା କହିବି ”   

 ଜଗନv ାଥ େଯମିତି अସୀମ अନh, ତା+ୁ अନୁଭବ କରିଥିବା ଭyର अନୁଭୂତି ବି 

ବ�ାପକ େହବା ସÄାଭାବିକ ୲ ଆପଣ ମାେନ ହୁଏତ ଜଗନv ାଥ, ବଳଭଦ� , ସୁଭଦ� ା+ ତି� ମୁ[d  

ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ମxିରେର େଦଖିଥିେବ କି� ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’ ମାେନ ଜଗନv ାଥ ଏକାକୀ 

ପଜୂା ପାଉଥିବା ମxିର ଆପଣ େଦଖିଛhି? େସଇ ଏକକ ଜଗନv ାଥ+ୁ େକx�  କରି େମାର 

ଏକ ନିଆରା अନୁଭୂତି ୲ 

 କିଛି ଦିନ ତେଳ ‘‘‘‘ଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥ’’’’+ୁ େନଇ କିଛିଟା ଗେବଷଣା ଆର� କରିଥିଲି ୲ 

େମା ଜନC ଭୂମି ବ� ହC ପୁର, କମ�ଭୂମି ଗୁରୁଗ�ାମ, ହରିଆଣା େହେଲ ବି ବାପା େବାଉ+ ସହ 

ଆେମ େବେଳ େବେଳ େଜେଜ ବାପା, ମା’+ ଗଁାକୁ ଯାଉ ୲ େସମାେନ ଆଜି ନାହାhି ସତ 

େହେଲ େମା ଦାଦା ଖୁଡି ଏେବ ରହhି ଗଁାେର ୲ ଗqାମ ଜିଲe ାର ତ�ପାଣି ପାଖେର େମା ଗଁା 

୲ େସଠାକାର ଦଧିବାମନ ମxିରକୁ pାନୀୟ େଲାେକ ଜଗନv ାଥ ମxିର େବାଲି କହhି ୲ ଏଇ 

ମxିରେର ଜଗନv ାଥ ଏକାକୀ ପଜୂା ପାଆhି େବାଲି େମା େଜେଜ ମା’ କହୁଥିେଲ ୲ େମା 

େବାଉ ମତେର, “ଜଗନv ାଥ+ୁ ଏକାକୀ ପଜୂା କରି ଆସୁଥିବାରୁ, େସ ଗଁାର େଲାକମାେନ 

अେପuାକୃତ अଧିକ ସÄାଥ�ପର, ଭାଇ ଭାଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀ+ ମଧ�େର ସ କ� uୀଣ ୲ ଆମ 

ଘୁମୁସର ପରି ମଯ��ାଦା, ସ�ାନ ଏମାେନ ଜାଣhିନି” ନିଜ ଜନC ଭୂମି ସପuେର କହିବାକୁ 

ଯାଇ ବାପା କହhି, “ଆମର ଏଠି ପା�ାତ� ସଂ�ୃତିର ଢା�ା... ନିଜ େଗାଡ଼େର ନିେଜ ଛିଡା 

ମାେନ ଆତC ନିଭ�ରଶୀଳ େହବାକୁ ସବୁେବେଳ େଚsା, େକହି କାହାରି ଉପେର अତ�ଧିକ 

ନିଭ�ର କରhି ନାହV - ଇଏ ସÄାଥ�ପରତା ନୁେହଁ ବରଂ ଆତC ନିଭ�ରଶୀଳତା” େସ ଯାହା 

େହଉ ମଁୁ େକେବ େସ ମxିରକୁ ଯାଇଥିଲି ମେନ ନାହV ଜଗନv ାଥ କାହVକି ଏକାକୀ ପଜୂା 
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 ପାଆhି ତା’ର ଉ[ର ଏ ପଯ��h ମଁୁ ପାଇ ପାରିନାହV ୲ େସ ଯାହା େହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ 

ସିେନମାେର ‘‘‘‘ଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥ’’’’+ୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ େଚsା କରିଥିଲି ୲ ତଥାପି ପାଇ ନଥିଲି 

ଏମିତି େକୗଣସି ଚଳ�ିତ� ଟିଏ ୲ ହୁଏତ ଥାଇ ପାେର କି� ଇ�ରେନଟେର ହୁଏତ ନଥାଇ 

ପାେର ୲ ଓଡ଼ିଆ ସିେନମା େଦଖିବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ େକେତ ଆଗ�ହୀ େଯ ଆଜିକା ରିେମକ 

ଡବିଂ ଯୁଗେର! କି� ମନେର ଏଇ अସମାହିତ ପ�ଶvଟି ସବୁେବେଳ ଉ+ି ମାରୁଥାଏ ୲    

  ମା�� ୯ ରୁ ୧୧, ୨୦୧୮: ଦିଲe ୀ pିତ ଇlିଆ େଗଟ୍ େର ପାଳିତ େହାଇଥାଏ ‘ଓଡିଶା 

ପବ�’ - ଓଡ଼ିଆ କଳା, ସଂ�ୃତି, ପର ରାକୁ ଜାତୀୟ \ରେର ପ�ଦଶ�ନ କରିବା ପାଇଁ 

pାନୀୟ ପ�ବାସୀ ଓଡ଼ିଆ+ ଦÄାରା ଥିଲା ଏହା ଏକ अଭିନବ ପ�ୟାସ ୲ ମଁୁ ଏହି ସୁେଯାଗକୁ 

ହାତ ଛଡା ନ କରି ତିନି ଦିନ ଯାକ ଯାଇଥିଲି ଗୁରୁଗ�ାମରୁ ଦିଲe ୀ ୲ ୧୦  ମା��, େସଦିନ 

ଇlିଆ େଗଟ୍ ସାମvାେର ଥିବା କୃତି� ମ ଝରଣାର ଝର ଝର ନାଦ ଜଳ ଛାୟାେର ଓଡ଼ିଆ 

ଚଳ�ିତ�  ସcୀତର अପବୂ� ଫୁଆରା ୲ କି� ମଁୁ କ’ଣ େଦଖିଲି ହଠାତ୍ ... େବାଧହୁଏ ମଁୁ 

ପାଇଗଲି େସଇ अସମାହିତ ପ�ଶvର ଉ[ର: ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥ!!’ ମହାେଶÄତା ରାୟ+ 

अଭିନୀତ ଚଳ�ିତ�  ‘ତୁ ଥିେଲ େମାର ଡର କାହାକୁ’ର ଶୀଷ�କ ଗୀତଟି ହଠାତ୍  ଜଳ 

କାନଭାସେର ପ�ତିଫଳିତ େହାଇଥିଲା..୲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ \�ୀଭୂତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲି 

େସଇ ଜଳ ଛାୟା ପାଖେର ୲ ଦିନସାରା େଫାଟ, ଭିଡିଓ େତାଳୁ େତାଳୁ େମା େମାବାଇଲ 

ଚାଜ� ସରି ଠପ୍ େହାଇ ଯାଇଥାଏ ୲ େତଣୁ ଆଉ େରକଡdc କରିପାରିଲିନି ୲ ମେନ ମେନ 

ନିଜକୁ अସହାୟ ମେନ କରୁଥିଲି ପାଖେର ଛିଡା େହାଇଥିବା ପଂଜାବୀ ଦ ତି ଜଣକ 

ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିେଲ ବି अନବରତ ଭାେବ ଏଇ ସୁxର ଗୀତର େରକଡdc କରୁଥିବା 

େଦଖି ମେନ ମେନ ଖୁସି अନୁଭବ କରୁଥାଏ ୲ ଘରକୁ ଆସିବା ପେର ପୁରା ଚଳ�ିତ� ଟି ୟୁ 
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 ଟୁ�ବେର େଦଖିଲି ମେନ ମେନ ଧନ�ବାଦ େଦଉଥିଲି  ପ�ଭୁ  ‘ଏକକ  ଜଗନv ାଥ’ +ୁ … 

ଓଡିଶା ପବ�େର ମଁୁ େଯ ଆବିÌାର କରି ପାରିବି େକେବ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ୲ ଆଜି  େସଇ ‘ତୁ 

ଥିେଲ େମା ଡର କାହାକୁ’ ଗୀତକୁ େମା େମାବାଇଲେର अନବରତ ଭାେବ ଶୁେଣ 

େଯେତେବେଳ ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’ େମାର ମେନ ପଡିଯାhି ୲  

 ବହୁ ଦିନର ପ�ତୀuାର अh ଘଟିଲା… ଧନ� ପ�ଭୁ.... ଧନ� ତୁମ ଲୀଳା... ଧନ� ତୁେମ 

‘ଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥଏକକ ଜଗନv ାଥ’’’’!!! 

 ଏତିକି େଲଖି ଇେମଲେର ପଠାଇେଦଲି ମାଉସୀ+ୁ େଲଖାଟି େବାଧହୁଏ अନାହିତା  

ମାଉସୀ େସଦିନ ତାଗିଦ ନ କରିଥିେଲ, ଏହି େଲଖାଟି ସ�ବ େହାଇପାରି ନଥାhା... 

ପିଲାେବେଳ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଓ ଗଣିତେର ବି\ାରିତ ରୂପ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଉସୀ 

େଦଇଥିେଲ ଏକ େଛାଟଟିÍ, “ନିକÄଣ ଭୁଲିବୁନି, େଦଖ ଏଇ ତି� ମୁ[�ୀ+ୁ.. ପ�ଭୁ ଜଗନv ାଥ 

ଏକକ pାନେର, େଦବୀ ସୁଭଦ� ା ଦଶକ pାନେର ଓ ପ�ଭୁ ବଳଭଦ�   ଶତକ pାନେର!” କି 

ସୁxର ତୁଳନା ୲ ମେନ ମେନ ଭାେବ ଜଗନv ାଥ ଏକକ pାନେର ରହିେଲ େବାଲି କିଛି କହି 

ପାରhିନି, େସ ବ� ହC  ବିଭ� ାଟ େହଉ କି ରତv  ଭlାର ଲୁଟ ନେହେଲ ପ�ଭୁ+ୁ ଉପବାସେର 

ରଖିବା େହଉ, କିଂକ[�ବ�ବିମୁଢ଼ କାଳିଆ.... େହେଲ ବଳଭଦ�  ଓ େଦବୀ ସୁଭଦ� ା େଯ କାହVକି 

ଚୁପ ବୁଝି ପାେରନା... େହ ପ�ଭୁ େସମାେନ େକେବ ଶୁଣିେବ ତୁମ ଶ� ନାଦର अÎୁତ 

ନିକÄଣ... କ'ଣ େସହି अନାହତ ଧÄନି େସମାନ+ୁ ଶୁଣାଯାଏନି.... ତୁମ ଗୁlିଚାମାଉସୀ କ'ଣ 

ତୁମକୁ   ତାଗିଦ କରhିନି? ମଁୁ ତ ବ� ହC ପୁରେର ଥାଇ େମା अନାହିତାମାଉସୀ ସୁଦୂର 

ବଲdନରୁ ଡାକ େଦେଲ ଶୁଣିପାେର... ତୁେମ େକେବ ଶୁଣିବ? 
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େମା ବିଷୟେର େମା ବିଷୟେର େମା ବିଷୟେର େମା ବିଷୟେର ::::    

ମାନବ ସ]ଳ ସଂସାଧନ ବିେଶଷ� , SAP HCM SuccessFactors 

pାୟୀଠିକଣା pାୟୀଠିକଣା pାୟୀଠିକଣା pାୟୀଠିକଣା ::::େଜ�ାତିନଗର - ଚତୁଥ�ସରଣୀ , ବ� ହC ପୁର , ଗqାମ ,ଓଡିଶା – ୭୬୦୦୦୧ 

ବ[�ମାନଠିକଣା ବ[�ମାନଠିକଣା ବ[�ମାନଠିକଣା ବ[�ମାନଠିକଣା ((((କମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମିକମ�ଭୂମି)))) :  ୟୁବe କ୍, ୧୩/୪୬ - ତ� େୟାଦଶସରଣୀ , 

ଡି.ଏଲ୍.ଏଫ୍.େଫଜ୍ ୩  , ଗୁରୁଗ�ାମ,ହରିଆଣା - ୧୨୨୦୦୨ 

ଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷଦୂରଭାଷ : ୯୯୯୯୨୦୧୭୪୧ (ହÄାଟ୍ସअପ )/ ୯୯୯୯୨୩୭୬୯୧ 

Web: https://about.me/nbnayak.88   /  

https://medium.com/@niladribiharinayak/ 

Email :nbnayak.88@gmail.com / nirnayak@outlook.com 
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अନୁସୟୂା ମିଶ� 

अକୁହା କାହାଣୀअକୁହା କାହାଣୀअକୁହା କାହାଣୀअକୁହା କାହାଣୀ    
 ଖବରକାଗଜଟା େଦଖୁ େଦଖୁ ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ତା’ର... अତି େବଶୀେର ସାତ କି ଆଠ 

ବଷ� େହାଇଥିବା ତା ବୟସ େସେତେବେଳ େସଦିନ ଦାଦା ଜଳଦି େଫରିଥିେଲ अଫିସରୁ 

ମଧ�ାହv  େଭାଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାମୁନି େଶାଇନଥିଲା େସେତେବଳକୁ ଖାଇ ସାରି 

େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବଳକୁ ମାମୁନିକୁ େଦଖି ଦାଦା ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ ବହୁତ ଡେର େସ 

ଦାଦା+ୁ ପାପା+ ମାମଁୁପୁअ ଭାଇ େହାଇଥିେଲ ବି େସ େମାେଟ ତା ପାପା+ ପରି ନୁହhି, 

ଭାରି ରାଗୀ ମାମୁନି ତ ଜମା ଆସୁନଥିଲା ବୁଢ଼ୀମାଉସୀ କି� ତାକୁ ଜବରଦ\ି ଧରି 

ଆଣିଲା ମାମା अଫିସ ଚାଲିଯିବାପେର ବୁଢ଼ୀମାଉସୀ ଉପେର ହV ପେଡ଼ ମାମୁନିର ସମ\ 

ଦାୟିତ�  �ୁଲରୁ ଆଣିବାପେର ବୁଢ଼ୀ େଲାକଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଏ ମାମୁନି ପଛେର 

େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ େସ େଯତିକି ସମୟ ଶୁଏ େସତିକି ସମୟ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଟିେକ 

ବିଶ�ାମ ମିେଳ େଯ, କି� େସ କଣ ସହଜେର ଶୁଏ? େସଦିନ କାହVକି େକଜାଣି ଦାଦା+ 

ସାcେର େସଇ ସବୁ କଥା ଗପି ବସିଲା ବୁଢ଼ୀ ହୁଏତ େସ ଆଶା କରୁଥିଲା ଦାଦା ଟିେକ 

ଆକଟ କରେh, ଆଉ ମାମୁନି ସାେc ସାେc େଶାଇପଡ଼hା ଦାଦା କି� ନିେଜ ହV 

ଶୁଆଇବାର ଦାୟିତ� ଟି େନଇଗେଲ ବୁଢ଼ୀଟି ଶାhିେର ନିଶ�ାସଟିଏ ମାରି େରାେଷଇ ଘରକୁ 

ଚାଲିଗଲା େବେଳ ମାମୁନି ମେନ ମେନ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି େଦଇଥିଲା ଦାଦା େସଦିନ 

ବିଲକୁଲ୍ ରାଗିନଥିେଲ ତା’ ଉପେର ତା ମୁlକୁ ଆେ\ ଆେ\ ଏମିତି ଆଉଁସି େଦଇଥିେଲ 

େଯ ତାକୁ ସାେc ସାେc ନିଦ େହାଇଯାଇଥିଲା 
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  ତା ପରଦିନକୁ ଦାଦା+ ପ�ତି ମାମୁନିର ମନେର ଥିବା ଭୟ अେନକଟା କମି 

ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଡାକିବା ମାେତ�  ମାମୁନି ଆସି ପାେଖ େଶାଇ ଯାଇଥିଲା ତା ମୁlକୁ 

ଆଉଁସି େଦଉ େଦଉ ଦାଦା ତାକୁ ବି େଘାେଡ଼ଇ େଦଇଥିେଲ ତା+ ଚାଦରେର ମାମୁନିକୁ 

କି� ଖୁବ୍ ଗରମ ଲାଗିଲା ଏଥର ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବନି କହି ଦାଦା ତାର ଜାମାଟିକୁ 

େଖାଲି େଦଇଥିେଲ ସତେର, ଆଉ ଗରମ ଲାଗିବ ନଥିଲା ତାକୁ, କି� ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା 

ଦାଦା+ ପାଖେର ଏମିତି େଶାଇବାକୁ ଠିକ୍ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଲା େବଳକୁ କି� ଦାଦା+ର 

ଘନ ଘନ ଗରମ ନିଶ�ାସେର ଖୁବ୍ अସ�\ି େବାଧ କରିଥିଲା େସ କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥିଲା 

ଭାବିଲା, ହୁଏତ ଦାଦା+ର େଦହ ଭଲ ନାହV ଆଜି ହଠାତ୍ ଦାଦା ତାକୁ େଜାରେର 

କୁେ¥ଇ ଧରିେଲ ଖୁବ୍ କାଟୁଥିଲା ତାକୁ ନିଶ�ାସ ବି ଠିକେର େନଇ ପାରୁନଥିଲା େସ 

ବହୁତ କsେର ଏତିକି ବାହାରିଲା ତା ପାଟିରୁ... ‘ପାଣି ପିଇବି’ ତାକୁ ଜାମାପଟା ପିoାଇ 

ପାଣି ପିଇବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଦାଦା ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ अଫିସ୍ 

 େସତିକି େବଳଠୁ ପୁରା ଭାବେର ଚୁପ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ମାମୁନି ଭାବିଥିଲା, ମାମା 

अଫିସରୁ େଫରିଲା ପେର ତାକୁ ଦାଦା+ର ଏଇ अସ�ାଭାବିକ ବ�ବହାର କଥା କହିବ ପୁଣି 

ତା’ର ମେନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମାମାର କାଲିର କଥା... “ଦାଦା+ୁ ଏେତ ଡରିବାର କିଛି ନାହV 

ସିଏ ବି ତାକୁ ବହୁତ େସvହ କରhି, ପାପା+ ପରି” ଆଉ ନିରୀହ ମନଟି ତାର ବୁଝି 

ଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ବଡ଼ ମାନ+ର େସvହ କରିବାର ଇଏ ବି େଗାଟିଏ ପ�କାର େଭଦ େବାଲି 

 ତା ପରଦିନ ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଦାଦା ତାକୁ ଶୁଆଇ େଦବାକୁ ଡାକିଥିେଲ ମାମୁନିକୁ 

ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥିଲା ମାତ�  ମନା କରିବାର ସାହାସ ନଥିଲା େସଦିନ ବି କାେଳ ତାକୁ 

ଗରମ ଲାଗିବ େବାଲି ତାର ଜାମାପଟା ସବୁ ଆଗୁଆ େଖାଲିେଦଇ ଦାଦା ତାକୁ ଚାଦର 
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 ଭିତେର େକାଳକୁ ଜାକି େନଇଥିେଲ, ଆଉ अଦ୍ ଭୂତ ଏକ अଚିହv ା ସ�ରେର କହିଥିେଲ, 

“ଏେତ ଡରୁଛୁ କାହVକି? ମଁୁ କଣ ମାରୁଛି କି?” ଧିେର ଧିେର ତା କअଁଳ େଦହର ଚାରିପେଟ 

ଦାଦା+ ହାତର େଘରଉଟା ଖୁବ୍ ନି-ୁର େହାଇ ଉଠିଥିଲା େସ ତାକୁ ଆହୁରି ଶy 

ଭାବେର ଜାକିଧରି ତା େଦହସାରା େଗଲ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ମାମୁନି ମେନ ପକାଇବାକୁ 

େଚsା କରୁଥିଲା, କାହV ପାପା ତ ଏମିତି େକେବ େଗଲ କରhି ନି? ହଁ, େକେବ େକେବ 

ଖରାେବେଳ ଦାଦା େଯଉଁ ସିେନମା େଦଖhି େସଇଥିେର ମାମାପାପା ମାେନ ଏମିତି େହବାର 

େସ େଦଖିଛି କି� େସଥିେର ବି ତ ତା ପରି େଛାଟ ଛୁଆ+ୁ... ତାକୁ अଧିକ କିଛି 

ଭାବିବାର ଫୁରସତ ନ େଦଇ ଦାଦା+ର ଦୁଇଟା ହାତ ପାଗଳ+ ପରି ଘୁରିବୁଲିଲା ତା 

େଦହସାରା, ସେତକି େଖାଜି ବୁଲୁଥିେଲ କିଛି ଖୁବ୍ ନୃଶଂସ ଭାବେର େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି 

ଖlିଆଟିଏ େହାଇ େପାଡ଼ିବାକୁ ଆର� କରିେଦଇଥିଲା ବହୁକsେର କିଛି ନିଶ�ାସକୁ 

ଏକାଠି କରି େସ ବିକଳ ଭାବେର କହିଥିଲା, “ଦାଦା, ପାଣି ପିଇବି” ପାଣି େବାତଲ ଆଗରୁ 

ଆଣି ମୁl ପାଖେର ରଖିଥିେଲ େସଦିନ ପାଣି କିଛି ପିଆଇ େଦଇ ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଆଇବାର 

େଚsା କରୁଥିବା େବେଳ ବାହାେର ଭାଇର ପାଟି ଶୁଭିଥିଲା େବାଧହୁଏ େସଦିନ ଭାଇର 

�ୁଲ ଶୀଘ� ଛୁଟି େହାଇଯାଇଥିଲା ମାମୁନିକୁ ଜାମାପ�ା� ପିoାଇ େଦଇ ଦାଦା ଚୁପଚାପ୍ 

अଫିସ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ସବୁଦିନ ପରି 

 ଭାଇ େଯେତ ଡାକିେଲ ବି େସଦିନ ମାମୁନି ତା ସାେc େଖଳିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା କି 

ମାମା ଆଗେର କିଛି େଖାଲିକି କହି ପାରିନଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ମାମା ଯଦି କିଛି ବିଶ�ାସ ନ 

କରିବ! କି� ମେନମେନ ମାମା ଉପେର ଖୁବ୍ ରାଗୁଥିଲା େସ କାହVକି େସ ସବୁଦିନ 

अଫିସ୍ ଯାଏ? अନ�ମାନ+ ମାମା ମାନ+ ପରି ସବୁେବେଳ ଘେର ରହିେଲ କଣ ହୁअhା 
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 ନି? 

 ତା ପରଦିନ େଯେତେବେଳ ଦାଦା+ ପାଖେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଯିବାକୁ 

ବସିଲା, କାxି ଉଠିଥିଲା ମାମୁନି ଦାଦା ତା’ ପାଟିକୁ ଚାପି ଧରି ବୁଝାଇବା ସ�ରେର 

କହିଥିେଲ, “ଆ େଦଖିବୁ, େତା ପାଇଁ େକେତ ଚେକାେଲଟ୍ ଆଣିଛି ମଁୁ ଆଜି” ଚେକାେଲଟରୁ 

କିଛି ତା ହାତେର ଧେରଇ େଦଇ ଦାଦା ତାକୁ ପୁଣି ଟାଣି େନଇଥିେଲ ଗଭୀର अoକାର 

ଭିତରକୁ ଯାହାର ସାo�ତା ମଣିଷପଣିଆକୁ ସ ୂ"� ଭାବେର अo କରିଦିଏ ପବୂ�ଦିନ ଭଳି 

ପୁଣୀ େସଇ ଗରମ ନିଶ�ାସ... େସଇ अଚିହv ା କ�ସ�ର... ଆଉ ତାର अପରିପକ�  ସ[ା 

ଭିତେର କିଛି େଗାେଟ େଖାଜି ବୁଲିବାର ହିଂସ�ତା ତା ଭିତେର ଦୁଇ ତିନିଥର ପାଣି ବି 

ପିଇଥିଲା ମାମୁନି ମାତ�  ଦାଦା ତାକୁ ଯିବାକୁ େଦଇନଥିେଲ ବାହାରକୁ ଦିନପେର ଦିନ 

ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା 

 ଭାଗ�କୁ ମାସେଟ ଭିତେର अନ� ସହରକୁ ବଦଳି େହାଇଯାଇଥିଲା ଦାଦା+ର 

େସେତେବଳକୁ ମାମୁନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ସାରିଥିଲା ବୟସସୁଲଭ ତା ମନର ସମ\ 

ସରଳତାକୁ ଝରଣାଟିଏ ପରି ଚଳଚ�ଳ ତା ଜୀବନର େସ�ାତ ଉପେର ଲଦି େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ,x, ସେxହ ଓ अବିଶ�ାସର ଭାର, ସମ\+ର अଲu�େର ଖୁବ୍ 

ଗ�ୀର େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ େହାଇ ରହୁଥିଲା ସବୁେବେଳ େକାଳାହଳକୁ 

ଏଡ଼ାଇ ଯିବାପାଇଁ ପାଠ ବହି ଧରି ବସୁଥିଲା ସବୁେବେଳ ଖୁବ୍ ସ+ୁଚିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ତା ପୃଥିବୀ 

 �ୁଲ୍ ପାସ କରୁ କରୁ ମାମୁନି ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତେର ସୀମିତ କରି ରଖିବାଟା 

ଶିଖିଯାଇଥିଲା ଭଲ ଭାବେର ଜେଣ ସ କ�ୀୟ ମାମୁ+ର ତାକୁ େକାଳେର ବସାଇ େଗହe ା 
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 କରିବା େହଉ ବା ବୟ� ଟୁ�ସନ୍ ସାର୍ ଜଣକର ପରୀuାେର ଭଲ େରଜଲ୍ ଟ୍ କରିଥିବାରୁ 

ତାକୁ ଚାପିଧରି ଆଶୀବ�ାଦ କରିବା, अଥବା ପାପା+ ସାେc େସଇ ଡାyର ଜଣକ ଯିଏ 

अoାର ରୁମ୍ ଭିତେର ତାକୁ ସାମନାରୁ କୁ¥ାଇ ଧରି ଟ��ମାରି ତା ଆଖି ପରୀuା 

କରିଥିେଲ... ଧିେର ଧିେର ମାମୁନି ମନେର ଧାରଣାଟିଏ ବ�ମଳୂ େହାଇଯାଇଥିଲା େଯ ସବୁ 

ପୁअମାେନ ହV ଏମିତି अବେଚତନ ମନେର ପୁअମାନ+ୁ ଘୃଣା କରିବା ଆର� 

କରିେଦଇଥିଲା େସ ନିଜକୁ ଯଥାସ�ବ ଦୂେରଇ ରଖୁଥିଲା େସମାନ+ ପାଖରୁ ମାତ�  

ଏହାର କାରଣ ବିଷୟେର ସାମାନ�ତମ ସୁରାକ୍ ପାଇନଥିଲା ଦୁନିଆ 

 କି� େଯଉଁଦିନ କେଲଜେର ରାଗିଂର अପ�ୀତିକର ପରିpିତିରୁ ତାକୁ ରuା କରିଥିଲା 

ସେରାଜ, େସଦିନ ସ�ତଃପ�ବୃ[ ଭାବେର ତା ଆଡ଼କୁ ବoୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ମାମୁନି 

ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ହୁଏତ ସେରାଜ େସମିତି ନୁେହଁ, େଯମିତି େସ ସମ\+ୁ ଭାବୁଛି 

ସ�ାଧୀନେଚତା ମନଟି ତାର ଖାତିର୍ କରି ନଥିଲା ସାcମାନ+ କଟୁ ମhବ�କୁ ଏବଂ ଦୁେହଁ 

ଖୁବ୍ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ପର�ର ସାcେର ଦିେନ ହଠାତ୍ ସରିଜ ଆସି ତା 

ହାତେର କାଡ଼�ଟିଏ ଧରାଇ େଦଇ କୁଆେଡ଼ ଉଭାନ୍ େହାଇଗଲା ଆ�ଯ�� େହାଇ କାଡ଼�ଟି 

େଖାଲି େଦଖିଲା ମାମୁନି, ଖୁବ୍ ସୁxର अuରେର େଲଖାअଛି... True love can do the 

Impossible. ବାସ୍, େସତିକି ଯେଥs ଥିଲା ମାମୁନିକୁ ବୁଝିବାପାଇଁ େଯ ସେରାଜ ବି 

ସମ\+ ପରି ପୁअଟିଏ ହV ଝିअଟିଏ େଦଖିେଲ ସିଏ ବି ଚାେହଁ ନିକଟତର େହବାପାଇଁ 

ତା ହାତ ବି ବ�ଗ� େହାଇ ଉେଠ ତାକୁ େଜାରକରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାପାଇଁ େସଇ ଦିନଠାରୁ 

ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ରା\ାକୁ େସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ अଲଗା କରି େନଇଥିଲା ସେରାଜଠାରୁ ଏବଂ 

ଦୂରକୁ େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ପୁअମାନ+ ପ�ତି ତା ମନର େକଉଁ अେଲାଡ଼ା େକାଣେର ପଡ଼ି 
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 ରହିଥିବା अj କିଛି ସ�ାନ କି� ଏ ବିଷୟେର ବି କାହାକୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ େଦଇନଥିେଲ 

େସ 

 ପାଠପଢ଼ା େଶଷପେର େଯେତେବେଳ ବିବାହର ପ�ଶv ଉଠିଲା େସେତେବେଳ େସ ଜିଦ୍ 

ଧରି ବସିଲା େଯ ପାତ� ଟିକୁ ଆଗ େଦଖିବ ତା ମନ ମାନିେଲ ହV େସ କଥା ଆେଗଇବ 

ମାମାପାପା ବହୁତ ବିରy େହାଇଥିେଲ, ତା କଥା ଶୁଣି କି� େସ କାହାକୁ େଖାଲି କହି 

ପାରିନଥିଲା ତା’ର ଏପରି ନି�[ି ପଛର କାହାଣୀ େସ ଜାଣି ସାରିଥିଲା େଯ େଚେହରାର 

େସୗxଯ��ର େକୗଣସି ମଲୂ� ନାହV ତା ପାଖେର େସ ବ�yିତ� ର ବିେଶଷତ�  ଚାେହଁ ଯାହାକୁ 

େସ ସ�ାନ କରି ପାରିବ ଆଉ େସ ବିେଶଷତ� ଟିକୁ େକବଳ ତା’ ଆଖି ହV ଚିହିv ପାରିବ 

 ଦିେନ ସତକୁ ସତ ଆସି େଭଟ େହେଲ ଠିକ୍ େସହିଭଳି ବ�yିତ� ଟିଏ ତା+ େସvହ 

ଶ��ା ଭିତେର ମାମୁନି ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଜୀବନର ତିy ଇତିହାସଟିକୁ ମାତ�  ଥେର 

େହେଲ ବି ସ�ାମୀ+ ଆଗେର େଖାଲିକରି କହିପାରି ନଥିଲା େସ ସବୁକୁ ଶାଶୁଘେର ମଧ� 

ଦୁଇ ତିନିଥର େସହିଭଳି अପ�ୀତିକର ପରିpିତିର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମାତ�  ନା 

ତାକୁ ଆ�ଯ�� ଲାଗିଥିଲା, ନା ତିେଳ ଦୁଃଖ ନିଜର ମାନସିକ ଶାhି ପାଇଁ ଧିେର ଧିେର େସ 

ସବୁକୁ େସ ଭୁଲିବା ଶିଖିଯାଇଥିଲା ସିନା, କାହା ଆଗେର ପ�କାଶ କରି ପାରିନଥିଲା 

 ଏେତ ବଷ�ପେର ଆଜି ଆସିଫାର ଫେଟା େଦଖି ତା ମନେର ପୁଣି ସେତଜ େହାଇଗଲା 

ପିଲାଦିନର ତିy अନୁଭୂତି ସବୁ େଛାଟ ଝିअଟିର ଦୁ��ଶାକୁ େନଇ ଏେତ ବି\ାରିତ 

ବିବରଣୀ... ଏେତ ପ�କାର ଯା� ରିେପାଟ�ର ଟିକିନିଖି ଉପpାପନକୁ ପଢ଼ି େସ ଭାବୁଥିଲା... 

ଝିअଟି ମରି ଯାଇଛି, ଭଲ େହାଇଛି  ଯଦି େସ ବ�ି ଥାଆhା, େଯଉଁ अଦୃଶ� uତର କsକୁ 

େନଇ େସ ସାରା ଜୀବନ ନିଜ ସାcେର ଯୁ� କରିଥାଆhା, େସ uତର ନା ତିେଳ ଉପଶମ 
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अଛି, ନା ତା’ର ଗଭୀରତାକୁ କଳିପାରିବା ଭଳି ଯ�ପାତି ଆଜି ପଯ��h େକୗଣସି 

େଫାେରନ୍ ସିକ୍ ଲ�ାବ୍ େର ବ�ବହାର େହାଇଛି ତା ଛଡ଼ା, ଦୁନିଆ କ’ଣ କିଛି ବି 

ଜାଣିପାରିଥାhା ତା ବିଷୟେର! 

 अନ�ମନ�ତାରୁ େଫରି ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ମାମୁନିର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତା ନିଜ ଝିअ 

ଉପେର अଜଣା ଆଶ+ାେର ଥରି ଉଠିଲା ତାର ସମଗ� ସ[ା... ସରଳ ମୁହଁଟି ପଛେର େସ 

ବି ଚାପି ରଖିନି ତ ଏମିତି କିଛି अକୁହା େବଦନାର କଥା? େହ ଭଗବାନ, େସମିତି େକେବ 

ନ େହଉ େକେବ ବି ନ େହଉ ଓଃ... ଯ�ଣାେର ତା ମୁlଟା ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା 

Download this App from Google Play Store...    
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶdନୀ 

ବo�ାବo�ାବo�ାବo�ା    
 ବାଷdକ ପରୀuା ପାଖ, ତରବର େହାଇ �ୁଲ ବାହାରିଥାଏ ମୀନା। େଡରି େହେଲ 

ଗୁରୁମା+ଠୁ େଗାେଟ ଗାଳି ତେଳ ପଡିବନି। ସକାଳ ସମୟେର ବଜାରେର େବଶ୍ ଭିଡ, 

େତଣୁ େସ ଭିତରୁ ସାଇେକଲ କାଢିେନବା ବହୁତ ସମୟ ନିଏ। େଜାର େଜାର େପଡାଲ 

ମାରୁ ମାରୁ େଗାଟାଏ ଚି�ାର ଶୁଣି अଟକିଗଲା ଚଳମାନ ପାଦ। େସ ଶ� େଯତିକି ବିକଟାଳ 

ଥିଲା, ତା’ଠୁ ବିଭ� ଥିଲା ସାମvାର ଦୃଶ�ପ*। ମୟରୂୀ अପାକୁ ତା େମସ୍ ଭିତରୁ ଭିଡି 

ଆଣିେଲ ବିନୟ ଆଉ ତା ସାଥି। ବିନୟ ଗଳାଫେଟଇ ପଚାରୁ ଥାଏ, “କହ େମା ପ�\ାବେର 

ତୁ ରାଜି” ମୟରୂୀअପା କାxୁଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୁକୁେଳଇ ଆଣିବାକୁ େଚsା କରୁଥାଏ। 

େହେଲ ତା ଭଳି ନହୁଲି ତନୁପାତଳୀ ଝିअ ତିନି ଜଣ ବଳି- ପୁରୁଷ+ ବଳ ଆଗେର ହାର 

ମାନୁଥାଏ ବାର]ାର। ଏତିକିେବେଳ ବିନୟ େଗାଟାଏ େବାତଲ େଖାଲି अଜାଡି େଦଲା 

ମୟରୂୀ अପା ମୁହଁେର। ଓଃ! କି କରୁଣ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆ[�ଚି�ାର କରି ଭୂଇଁେର 

େଲାଟିଗଲା ମୟରୂୀअପା। ଜଳିଗଲି, େପାଡିଗଲି, ମରିଗଲି କହି ମାଟିରୁ ସାଉଁଟିବାକୁ େଚsା 

କରୁଥାଏ କାଣିଚାଏ ଆଶ�\ି। କାହାରିକୁ ଦୟା ଆସିଲା ନାହV। ବରଂ େସ େମସ୍ ମାଲିକ ଓ 

ଆଖପାଖର କବାଟ ବx େହାଇଥିବା ସମ\ ଘର ଓ େଦାକାନ ସବୁର ବଳକା ଦରେଖାଲା 

ଝରକା ତକ ବି ବx େହାଇଗଲା। କି� େକୗଣସି ସରୁ ଫା+ କି]ା କଣା େଦଇ अେନକ 

େଦଖୁଥିେଲ ଏ ଜଘନ� ବିଭ� ଦୃଶ�। ମୟରୂୀ अପାର ସୁxର ମୁହଁଟା ମହମ ଭଳି ତରଳି 

ଯାଉଥାଏ େଯମିତି। ଖl ଖl ଗଳି ପଡୁଥାଏ ମାଂସ। ସେତଜ ଫୁଲ ପରି ଛନଛନ ମୁହଁଟା 
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 ସ ୂ"� ବିବ"� ବିକୃତ େହାଇଗଲା ମାତ�  େକଇ ମିନିଟ ଭିତେର। େକେତ ସମୟ ଛଟପଟ 

େହବାପେର ନିେ\ଜ େହଇଗଲା अପା। ଦଳବଳ େନଇ େଫରିଯିବା ଆଗରୁ ନିଜ େଦଶୀ 

ବoୁକ ଫୁଟାଇ େଚତାବନୀ େଦଇଗଲା ବିନୟ, “େକହି କିଛି େଦଖିନ। ଯଦି େକହି ମୁହଁ 

େଖାଲିବ, ତା ମୁହଁେର ଢାଳିେଦବି ଏମିତିଆ ଆଉ େଗାେଟ େବାତଲ।” 

 ଭୟେର ଥରୁଥାଏ ମୀନା। କ�ାବିନ ପଛରୁ ସବୁ େଦଖିଛି େସ। ଇ�ା େହଉଛି 

ଧାଇଁଯିବ अପା ପାଖକୁ, େହେଲ ପାଦ ଦୁଇଟା ପଥର େହଇଯାଇଛି େଯମିତି। ହଠାତ କାହା 

�ଶ� ପାଇ ଚମକି ପଡିଲା। ବାପା! କିଛି ନ କହି େକବଳ ଘରକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ନିେ��ଶ 

େଦେଲ। େହେଲ ମୟରୂୀ अପା! େକେତ ଭଲ ସିଏ। ସିେଲଇ ଶିuା େକx�େର अପା ସହ 

ପରିଚୟ। अଭାବି ଘରର ଝିअ। େହେଲ ହୃଦୟେର ଖୁବ ଧନୀ। େସଇଥିପାଇଁ େବାଉ 

ପଜୂାପବ� ଦିନେର ମୀନା ହାତେର ପିଠାପଣା ପଠାଏ ମୟରୂୀ ପାଇଁ। ଏଇ େମସ୍ େର ରହି 

ପାଠପେଢ ଓ ସିଲାଇ ଶିଖାଏ। ବିନୟ ନଜର ପଡିଲା ଦିନୁ ଭାରି ହଇରାଣ କେର। 

ଚେଲଇ ଦିଏନି ରା\ାେର। ବିନୟ ଭଳି େଗାେଟ ମଖୂ�, ଟାଉଟର, ଗୁlାକୁ ବାହା ହବାକୁ 

କିଏ ରାଜିେହବ, େହଉପେଛ ତା ବାପା େସ अ�ଳର ବଡ ଠିକାଦାର ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନର 

େନତା। 

 ବାପଝିअ ସାଇେକଲ ବୁେଲଇ େକଇପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛhି କି ନାହV େପାଲିସ 

କେନsବଳ ଜେଣ ଆସି अଟେକଇେଲ। ବାକି କେନsବଳ ମାେନ ସବୁ କବାଟ ବାେଡଇ 

େଲାକ+ୁ ବାହାରିବାକୁ ନିେ��ଶ େଦଉଥାhି। ଧିେର ଧିେର କବାଟ େଖାଲି ପୁରୁଷମାେନ 

ବାହାରିେଲ। ¤ୀେଲାକ ମାେନ ଏେବବି କବାଟ ଫା+ର ଦଶ�କ। ଏହା ଭିତେର 

ଆ]}ଲାନ୍ସ ଆସି ମୟରୂୀ अପାକୁ ଡାyରଖାନା େନଇଗଲା। ଇନିସେପ§ର ପଚାରିେଲ, 
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 “କ’ଣ େହଇଥିଲା? ଯିଏ ଯାହା େଦଖିଛ କୁହ। େଦାଷୀକୁ ଧରି କଠିନ ଦl ଦିଆଯିବ।” 

କିଛି ସମୟ ଭିତେର ଆଖିଦୃଶିଆ ଭିଡ ଜମା େହାଇଯାଇଥିଲା। ସମେ\ କିଛି ଜାଣି ନଥିବା, 

େଦଖି ନଥିବାର ସହଜ अଭିନୟ କରୁଥାhି। ସେତକି ସମେ\ େସ କାl ଘଟିବା ସମୟତକ 

ଧୃତରାs�  ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ। େପାଲିସର େସଇ ପ�ଶv, କିଏ କରିଛି ଏ କାl, ଯାହା େଦଖିଛ 

କୁହ। ଡରିବାର କିଛିନାହV। େଦାଷୀକୁ ଦl ମିଳିବ। ତଥାପି େକହି କିଛି କରିବାକୁ 

ନାରାଜ। 

 ଏତିକିେବେଳ ମୀନା ପାଟିକରି କହିଲା, “ବିନୁ ଦାଦା କରିଛି ଏସବୁ। େସ ନିେଜ 

ଢାଳିେଦଲା େଗାେଟ େବାତଲ ମୟରୂୀ अପା ଉପେର।” କିଛି uଣ ପାଇଁ ଗଣଗଣ େହଉଥିବା 

ଗହଳି ନିରବ େହାଇଗଲା। ଏ अପ�ତ�ାଶିତ ଚାuୁଷ ପ�ମାଣ େଦଖି େପାଲିସ ବାବୁ ମୀନାକୁ 

ଡାକି କହିେଲ, “ଯାହା କହିଲ ଏଇେନ, େସସବୁ ମଁୁ ତୁମ ବୟାନ ଭାେବ ଦରଜ କରିବି। 

େସଥିେର ଦ\ଖତ କରିବ। ତୁେମ ସାବାଳିକା େହାଇନାହଁ। ତୁମ ବାପା+ୁ ଡାକ।” 

େସେତେବଳକୁ ବାପା+ ମୁହଁ େଶତା ପଡିଯାଇଥାଏ। େଯମିତି ମୟରୂୀ ନୁେହଁ, ମୀନା ମରଣ 

ମୁହଁେର ଏେବ। ବାପା େପାଲିସ ବାବୁ+ ପାଖେର ହାତେଯାଡି େନହୁରା େହେଲ, “अ�ାନ 

ଝିअଟା, ବାଉଳାେର କହି େଦଇଛି। ତାକୁ ଏ ଭିତେର ପୁରା�ନି ସାର୍। ଝିअଟା େମାର ଭଲ 

ପାଠପଡୁଛି, ତା ଭବିଷ�ତ ନs େହଇଯିବ। ମଁୁ ସାଧାରଣ ପ�ାଇେମରୀ �ୁଲ ଶିuକଟିଏ। 

ସ [ି କହିେଲ ଆତC ସ�ାନ ଟିକକ। ଏ ସବୁ େକସ୍ େଫୗଜଦାରୀେର ଜଡିତ େହେଲ େମା 

ସାରା ଜୀବନର ସ�ିତ ପୁqି ଏଇ ସ�ାନତକ ମାଟି େହଇଯିବ।” ମୀନା ଏଇ ପ�ଥମଥର 

ବାପା+ୁ ଏେତ अସହାୟ େଦଖୁଛି। ବାକି େଲାକ େଫରି ଗେଲଣି ନିଜ ନିଜ ସ�ାଭାବିକ 

ଜୀବନ ଧାରାକୁ। ବାପା+ େକୗଣସି अନୁନୟର ପ�ଭାବ ପଡୁନଥିଲା େପାଲିସ ବାବୁ+ 
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 ଉପେର। ଏଇ ପ�ତ�u�ଦ� sା ପ�ମାଣକୁ େଥାପ କରି ସଦାନx (ବିନୟର ବାପା) ଠାରୁ 

େମାଟା ଟ+ା ଝେଡଇ େହବ, ତା ପତିଆରା ଓ ପରିଚୟ େଠସାବଳେର ପ�େମାସନ କି]ା 

ବଡ ସହରକୁ ବଦଳି ଭିତରୁ କିଛି ହାସଲ କରିେହବ। ତା+ଠୁ େକୗଣସି ଦୃଢ ପ�ତିଶୃତି 

ନପାଇ ବାପଝିअ ନିରାଶା େହାଇ ଘରକୁ େଫରିେଲ ପ�ାୟ अପରାହv  େବଳକୁ। 

 ଖବର ପହ�ିଲା ବିନୟ ଘେର। ତା ବାପା ସଦାନxର ପାଳିତ ଗୁlାମାେନ ପ�\ାବ 

େଦେଲ, “ଥେର ଖାଲି କୁହ� ଭାଇନା, କାଲି ସକାଳୁ େସ ଝିअ ଶବ ଝୁଲୁଥିବ େକୗଣସି 

ଗଛଡାଳେର।” ସଦାନx େସମାନ+ୁ ଚୁପ୍ କେରଇଲା। अ*ହାସ କରି କହିଲା, “େସ 

ଝିअଟା ବାଘୁଣୀଟାଏ। ତାକୁ େମା େବାହୁ କରି ଆଣିବି। େମା ବଂଶକୁ ଏମିତି ବାଘୁଣୀେଟ 

ଠିକ ସାଜିବ। ଯା, ତା ବାପା, େସ �ୁଲ ମାs� କୁ ଡାକିକି ଆଣ।” ମୀନା ବାପା ପ�େମାଦବାବୁ 

ପ�ାଇେମରୀ �ୁଲ ଶିuକ ଆଉ ମା ଆଶା କମ�ୀ। ୫ ପ�ାଣୀର ସଂସାର। ମୀନା ତେଳ 

ଉପେର ଦୁଇ ପୁअ। ସାଧାରଣ ନିମv ମଧ�ବି[ ପରିବାର। ପ�େମାଦ ବାବୁ+ୁ ସq େବଳକୁ 

ହାଜର କରାଗଲା ସଦାନx ପାଖେର। କାକୁp ପ�େମାଦବାବୁ ଜୂପକାଠର ପଶୁଟିଏ ଭଳି 

ଠିଆ େହାଇଥାhି। ସଦାନx ଆର� କଲା, “ଶୁଣିଲି ତମ ଝିअକୁ େପାଲିସ ବାଧ� କରୁଛି 

ବୟାନ େଦବାକୁ। େସ ଥାନାବାଲା ଏଇ େମୗକାେର େମା’ଠୁ କିଛି ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା 

ଲu�େର अଛhି। ତେମ ବ�\ ହୁअନି ମାେs�। େମା ପ�\ାବେର ରାଜି େହେଲ ଦୁହV+ 

ଲାଭ। େମା ନଁା ପଡିବନି କି ତୁମ ଝିअ ନଁା ଏଥିେର ରହିବନି। ବାକି ତମ ଝିअ ଭାଗ� 

ଫିଟିଯିବ, େସ ଲାଭ ଉପୁରି।” ପ�େମାଦ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାhି, କି� ଭିତରର 

ନାଚାର ପିତା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସବୁ ପ�\ାବେର ରାଜି େବାଲି ସ�ତି ଜଣାଇେଦେଲ ଝିअ ନଁା 

େକସ୍ ରୁ ହଟିଯିବ େବାଲି। ସଦାନx ତା+ୁ अଟେକଇ ଏଥର ନିଜ ସ[� ଶୁେଣଇଲା, “ତମ 
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 ଝିअକୁ ମଁୁ େବାହୁ କରିବି। ହଁ, ଜାଣିଛି େସ ସାବାଳିକା େହଇନି। ଆେମ अେପuା କରିବୁ 

ପା�ବଷ�। ତୁେମ ଏଇଠି ହାତକାଟି େଲଖିେଦଇଯା ଏ ପ�\ାବେର ରାଜି େବାଲି। ତା’ ପରଠୁ 

ତୁମ ପରିବାରର ଭଲମx ଦାୟିତ�  େମାର।” ହଁ, କରିବା େଯାଉଠି ଏକମାତ�  ବିକj, େସଠି 

େସଇଆ କରି ଘରକୁ େଫରିେଲ ପ�େମାଦ ବାବୁ। 

 ସମୟ ତା ନିୟମିତ ଗତିେନଇ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ। ମୀନା �ୁଲରୁ ବାହାରି କେଲଜେର 

ପାଠ ପଢିଲାଣି। ସଦାନx ଏ ଭିତେର ବଡ େନତାଟିଏ େହାଇଗଲାଣି। ଏ अ�ଳରୁ 

ସ�ାଧୀନ ପ�ାଥ�ୀ ଭାେବ ବିଧାୟକ େହାଇଛି। ତା ପଇସା, ପ�ତିପ[ି, ପତିଆରା ଆଉ ବାହୁବଳ 

େଯାଗଁୁ ଶାସକ ଦଳିଆ+ ନିକଟତର େହଇଛି। ତାକୁ ନିଜ ଦଳେର ମିଶାଇବାକୁ ଶାସକ 

ଦଳ ତାକୁ େଥାପେର କିଛି କିଛି େଦଉଛhି। ଏଇ େଯମିତି ଗଁା ପ�ାଇେମରୀ �ୁଲକୁ अପର 

ପ�ାଇେମରୀ ଗ�ା� ମିଳିବା, ମୀନା ବାପା େସଇଠି ପ�ଧାନଶିuକ େହବା, �ୁଲ ଓ 

ସ�ାp�େକx�ର ନୁଆ େକାଠା (ତିଆରି େହଇଛି ବିନୁ କ�� ା§ର ହାତେର) ଇତ�ାଦି। 

େଛାଟିଆ अ�ଳଟି ଏ ଭିତେର uୁଦ�  ସହର ଭଳି େଭକ ପଇସାରିଛି। ବଦଳିନି ଯାହା 

େକବଳ ମୀନାକୁ େବାହୁ କରିବା ପାଇଁ ସଦାନxର ସ[� ଓ େସଥିକୁ ପ�େମାଦବାବୁ+ 

ସ�ତି। ସ�ାp�େକx�  ନୁଆ େକାଠାଘର ଉଦ୍ ଘାଟନ ପାଇଁ େଖାଦ ସ�ାp�ମ�ୀ ଆସିଥିେଲ। 

ନିଜ ପତିଆରା ବଢାଇବାକୁ ମ�ରୁ େଘାଷଣା େହଲା େଯ ସହରର ବିେଶଷ� ଡାyରୀ ଦଳ 

ଆସି େସଠାେର ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ପରିବାର ନିେୟାଜନ ଶିବିର ଆେୟାଜନ କରିେବ।  

 େସଦିନ ସqେବେଳ ସଦାନx େଲାକ ଆସି କହିଗେଲ ଶିବିର ସରିବାର ୨ ଦିନ 

ପେର େହବ ମୀନା ଓ ବିନୟର ବାହାଘର। ମଝିେର ମାତ�  ଦୁଇ ସ�ାହ। େତେବ େଭାଜିଠୁ 

େବଦୀ ପଯ��h ସବୁ ପ�\ୁତି ଦାୟିତ�  ସଦାନxର। ମୀନା ମନ ଦବିଗଲା। ପାଠପଢା 
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 ମଝିେର ମାତ�  ୧୯ବଷ�େର ବାହାଘର, ତାହା ପୁଣି ବିନୁ ଦାଦା ଭଳି େଗାେଟ ନୃଶଂସ 

अପରାଧୀ ସହିତ। ମୟରୂୀ अପାର େସ ମୁହଁ ଆସିଯାଉଥାଏ ସାମvାକୁ। 

 ନି��ାରିତ ତିଥିେର ଶିବିର ଆର� େହଲା। ପ�ଥମ ଦିନ େକହି ବି ଗେଲନି। ସହରରୁ 

ଆସିଥିବା ଡାyରି ଦଳ ସାରାଦିନ ବସି ବସି ମଶା ବାେଡଇେଲ ଯାହା। କିଛି େଲାକ+ 

अପେରସନ ନେହେଲ ସଦାନxର ଆଧି କମିଯିବ। ମୀନା େବାଉ+ୁ ଦାୟିତ�  ଦିଆଗଲା 

ବୁଝାସୁଝା କରି େଲାକ+ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। େସ ମଧ� ଦିନ अଧାରୁ ବାହାରିଗେଲ ଆଉ 

ବିଳମି�ତ ରାତିଯାଏଁ ବୁଲି ବୁଲି ଖୁବ ବୁଝାଇେଲ pାନୀୟ େଲାକ+ୁ। ପରିଣାମ ସ�ରୂପ, 

ପରଦିନ େବଶ୍ କିଛି ¤ୀ େଲାକ ପହ�ିେଲ। ଡାyର ମାେନ କାମେର ଲାଗିେଲ, ଶିବିର 

ଉେ�ଶ� କିଛି ମାତ� ାେର ସଫଳ େହଲା। ଆଉ େଗାଟାଏ ଦିନ ବାକି। ଦି� ତୀୟ ଦିନର 

ସଫଳତା ଶିବିର ଆେୟାଜକ+ୁ ଉ�ାହିତ କରିଥାଏ, େତଣୁ अhିମ ଦିନ ପାଇଁ ଆଶା ବଢି 

ଥାଏ। 

 େଶଷଦିନ अପରାହv  ସୁ�ା ଆସିଥିେଲ ମାତ�  ୩ ଜଣ। ଆଉ େକହି ଆସିବାର 

ସ�ାବନା uୀଣ। ତଥାପି ୫ଟା ଯାଏଁ ବସିବାକୁ େହବ ଔପଚାରିକତା ପାଇଁ। ପ�ାୟ ୩.୩୦ 

େବଳକୁ ମୁହଁ େଘାଡାଇ ସ�jବୟ�ା ମହିଳା ଜେଣ ପହ�ିେଲ। ବo�ାକରଣ କରାଇବାକୁ 

ଚାହାhି େବାଲି ଜଣାଇେଲ। େରଜିsରେର ନଁା େଲଖାଇେଲ ‘अନାମିକା’, ବୟସ ୧୯ବଷ�। 

ସ�ାମୀ ନଁା ପଚାରିବା ପେର ତା’ ଉ[ର ଶୁଣି ସମେ\ \¡ େହେଲ। ଝିअଟି କହିଲା, “ମଁୁ 

अବିବାହିତା, କିଛିଦିନ ପେର ବାହାଘର। େମା ପରିଚୟ େଗାପନ ରଖିବାକୁ ଚାେହଁ, ନେଚତ 

େମା ପାଇଁ ଓ େମା ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ अସୁବିଧା ସୃsି େହବ।” ସମେ\ ଚକିତ େହଉଥିବା 

େବେଳ ବୟ�ା ଡାyରାଣୀ ତାକୁ ଏକାhକୁ େନଇ ବୁଝାଇେଲ, “ମା, ଏେତ अj ବୟସ, ପୁଣି 
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 କିଛିଦିନେର ବାହାଘର। ସାରା ଜୀବନ ପଡିଛି େତା ସାମvାେର। ଏ ନି�[ି ସ�ାp� ଦୃsିରୁ 

ବି ଭଲନୁେହଁ େତା ପାଇଁ।” େକାହ ସ�ାଳି ଝିअଟି ଉ[ର େଦଲା, “ମାଡାମ୍, ମଁୁ ଆଶାଦିଦି+ 

ଝିअ ମୀନାuୀ। ସମେ\ ମୀନା େବାଲି ଜାଣhି। ୨ ଦିନ ପେର ବିଧାୟକ ସଦାନx+ ପୁअ 

ବିନୟ କ�� ା§ର ସହିତ େମା ବାହାଘର। ୫ବଷ� ତେଳ ବିନୟ ଘଟାଇଥିବା େଗାେଟ 

ଜଘନ� କାlେର ସମ\ ଦଶ�କ ମୁକ ବଧିର େହବାର अଭିନୟ କରିଥିବା େବେଳ ମଁୁ 

ମୁହଁେଖାଲି ସାu େଦବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲି। ସାu େଦବା େନାହିଲା, କି� ସାହସର 

ଫଳସ�ରୂପ ସଦାନx େମାେତ ବାଛିେନେଲ ତା+ ବଂଶକୁ ସାହସୀ ଉ[ରାଧିକାରୀ 

େଦବାପାଇଁ। କାଲିକୁ େମା ସhାନ ଆଉେଗାେଟ ସଦାନx ବା ବିନୟ ଭଳି ଚରିତ� ଟିଏ 

ନେହବ େବାଲି କି ଗ�ାେର�ି अଛି? ବରଂ ଏ ବଂଶ ଏଇଠି ସମା� େହବା ସମାଜ ପାଇଁ 

ମcଳକାରୀ େହବ। ଗାoାରୀ େହବା अେପuା ବo�ା େହବା େମା ଲାଗି େବଶୀ େଶ�ୟ�ର, 

ନୁେହଁକି??? ଏ ଉପାୟ େସ ବାପପୁअ+ୁ ଉଚିତ ଦl େହବ। େକବଳ ଯଦି ଆପଣ 

ସହେଯାଗ କରିେବ।” ଏଇ ସାହସ ଓ ଦ�େଦଖି ଡାyର ବି ପ�ଭାବିତ େହେଲ। ଟିମ୍ କୁ 

अପେରସନ ପାଇଁ ପ�\ୁତ େହବାପାଇଁ କହିେଲ ଏବଂ ଝିअଟିର अଦମ� ଇ�ାଶyିକୁ ସାଲୁ�ଟ 

କରି ପରିଚୟ ଗୁ� ରଖିବା ପ�ତିଶ�}ତି ସହ ମୀନାକୁ ଧରି अପେରସନ େଟବୁଲ୍ ଆଡକୁ 

अଗ�ସର େହେଲ। 
 ଲି+୍ େରାଡ଼, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ରାଧାକାh ଦାଶ 

ଆଭାସ ଗjଆଭାସ ଗjଆଭାସ ଗjଆଭାସ ଗj    
 େଗାେଟ ରାଜ�େର ରାଜା ବିÓୁ ଉପାସକ ଥିେଲ। େସ ତା+ ରାଜଧାନୀେର େଗାେଟ 
ସୁଦୃଶ ବିÓୁମxିର କରିେବ େବାଲି ମେନ ମେନ pିର କେଲ। ମxିର ନିମdତ ଉପଯୁy pାନ 
ବଛାଗଲା। ମxିର ନିମ�ାଣ ଆର� େହଲା। େକେତ ଶିjୀ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୁlଝାଳ 
ତୁlେର ମାରି ମxିର ନିମ�ାଣ କରିେଲ। ମxିର ନିମ�ାଣର अhିମ ପଯ��ାୟେର ଜେଣ ସାଧୁ 
େସଠାେର ପହଁଚିେଲ। େସ ରାଜା+ ସହିତ ମxିରେର ପ�ତିମା pାପନା ପାଇଁ କଥାବା[�ା 
େହେଲ। ସାଧୁ+ କହିବା अନୁଯାୟୀ ଏକ ବୃ�ଶିjୀ ହV ପ�ତିମା ଗଠନ କରିେବ। ଜେଣ 
ବୃ�ଶିjୀ+ୁ ରାଜା+ ପାଖକୁ ଡକାଗଲା। ସାଧୁ କହିେଲ, “ବିÓୁ+ ପ�ତିମା େଯଉଁ ଶିଳାେର 
େହବ ତାହା େକୗଣସି ଜcଲ ମଧ�େର ଥିବା ଦରକାର।” ସାଧୁ+ ଆେଦଶକୁ ମାନି ରାଜା 
କିଛି େସୖନ� ଓ େସ ବୃ� ଶିjୀ+ୁ ଜcଲକୁ ପେଠଇେଲ। 
 ଶିjୀ ବହୁତ ଜcଲ ବୁଲିେଲ େହେଲ ବିÓୁମ[ୂ�ୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁy ଶିଳା 
ପାଇେଲ ନାହV। େଶଷେର େଗାେଟ ତା+ୁ ମିଳିଲା। େଯେତେବେଳ େସ ବୃ� େସ ଶିଳା 
ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିଳାକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିେଲ, ଶିଳାଟି ବହୁତ ସୁxର अଛି ମ[ୂ�ୀ ପାଇଁ 
ଉପଯୁy। େସ େସଠାେର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନp କେଲ। େସୖନ� ମାନ+ ଠାରୁ 
ସାହାଯ� େନଇ େସଠାେର ଏକ अpାୟୀ ଶିjୀ ଶିବିର ନିମdତ େହଲା। ବୃ� ଶିjୀ ଜଣକ 
େଯେତେବେଳ ଶିଳାେର ଭଗବାନ ବିÓୁ+ ଚିତ�  अ+ନ କରି ନିହଣେର େସ ଶିଳାକୁ 
େଖାଳିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ନିହଣର ପ�ଥମ ପ�ହାର ପେର େସ ଶିଳାରୁ ଉ[ର ଆସିଲା, 
“ରହିଯାअ! େମାେତ ହାଣ ନାହV।” ଶିଳାର ଉ[ରେର ବୃ� ଶିjୀ ରହିଗେଲ। ଶିଳା 
କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମ ନିହଣର କs ସହ� କରିପାରିବି ନାହV। ତୁେମ େମାେତ ଛାଡିଦିअ, ଏ 
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 ଜcଲେର ଆହୁରି अେନକ ଶିଳା अଛି। ତୁେମ େସଥିେର ବିÓୁ+ ପ�ତିମା କରିପାର।” 
 ଶିଳାର ଏପରି କଥାେର ଶିjୀ କାମ ବx କରିେଦେଲ। ରାଜା+ ପାଖକୁ ଖବର 
ପଠଗଲା। ରାଜା ଓ ସାଧୁ ଉଭୟ ନି"�ୟ କେଲ େଯ ଆେମ େସ ଶିଳାକୁ ପରିତ�ାଗ କରି 
ନୂତନ ଶିଳାେର ପ�ତିମା ନିମdତ କରିବା। େଶଷେର ତାହାହV େହଲା। ଆଉ ଏକ 
ଶିଳାସoାନ କରାଯାଇ େସଥିେର ବିÓୁ ପ�ତିମା ନିମdତ କରାଗଲା। ମxିରେର ପ�ତିମା 
pାପନା କରାଗଲା। ରାଜ�ର ବହୁତ େଲାକ ମxିରକୁ ଆସିେଲ। େସମାେନ ଆଣିଥିବା 
ନଡିଆକୁ ବାେଡଇ ଭାcିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶିଳାର ଆବଶ�କତା ପଡ଼ିଲା। ରାଜା+ 
ଆେଦଶେର େସୖନ�ମାେନ ପ�ଥେମ ସoାନ ପାଇଥିବା ଶିଳାକୁ ଆଣିେଲ। େଯଉଁ ଶିଳା କି 
କହିଥିଲା, େମାେତ ହାଣ ନାହV, ମଁୁ ନିହଣ କs ସହ� କରିପାରିବି ନାହV। ତା’କୁ ବିÓୁ 
ପ�ତିମା+ ଆଗେର ରଖାଗଲା। ସବୁଦିନ ପଜୂକ ପଜୂା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନଡିଆକୁ େସଇ 
ଶିଳାେର ହV ବାେଡଇ ଭାchି। 
 େସ ଶିଳା ଏେବ ଭାବିଲା ଯଦି ମଁୁ େସ ନିହଣର କs ସହ� କରିଥାhି, େତେବ ମଁୁ 
ବିÓୁ+ର ପ�ତିମା େହାଇଥାhି। ଆଉ ପଜୂ� େହାଇ ପାରିଥାhି, କି� ମଁୁ େସମିତି କଲି ନାହV 
େସଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ କs ସହ� କରିବାକୁ ପଡୁଛି। 
 ଯଦି ଆପଣ+ ଜୀବନେର କିଛି କs, ଦୁଃଖ ଓ ଯ�ଣା ଆସୁଛି େତେବ ଦିÄତୀୟ ଶିଳା 
ଭଳି ସହିଯାଆ�। ନେଚତ ପ�ଥମ ଶିଳା ଭଳି ସବୁଦିନ କs ପାଉଥିେବ। अତୀତେର 
ଭଗବାନ+ୁ ମଧ� କs ସହିବାକୁ ପଡିଛି। େଯମିତି ରାତି� ର େଘାର अoାରେର ପେର, 
ଦିନର ପ�ଜ� ଳ ଆେଲାକ ଥାଏ, େସଇପରି ଜୀବନେର ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ ଥାଏ। ଏହା ହV 
ସୃsିର ନିୟମ। ଏହାହV ଉପେରାy କାହାଣୀର अhନdହିତ ବାଣୀ। 

ରତନପୁର ଶାସନ, କୁହୁଡ଼ି, େଖା��ା, ଓଡିଶା ୭୫୨୦୨୭   
ଇେମଲ - rkdash1996@gmail. com, ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭ 
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ଲିନାରାଣୀ ଧଳ ମcରାଜ 

ଶନୂ�pାନଶନୂ�pାନଶନୂ�pାନଶନୂ�pାନ    
 ପୁଣି ବସh ଆସିଛି ଆ]ଗଛେର ବଉଳର ବାସvା ଚତୁଦdଗକୁ ମହକାଇ େଦଇ 
ଆଶ�ାସନାର ବା[�ା େନଇ ଆସିଛି ସଂଜୀବନୀ ପାଖକୁ ତମ ଇ�ା अନି�ା ସବୁର ଉ��� େର 
ସମୟ ସମୟ ଆସିେଲ ପୁଣି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଗଛେର ନୂଆ ନୂଆ ପତ�  କअଁଳି ଗଛକୁ 
ସବୁଜିମା କରିବା ସହିତ ଫୁଲ ଫଳେର ପରିପ"ୂ� କରିେଦବ େକାଇଲି ମଝିେର ମଝିେର 
ତା ସୁଲଳିତ କ�େର ପତ� ଝଡ଼ା ଜୀବନେର ସୁମଧୁର ସcୀତର ମ�ୂ�ନା ,ାରା ସେତକି 
ନୂତନ ପତ� ର ସ�ାରଣ ସୃsି କରୁଛି ବିମାନେର ଝୁଲି ଝୁଲି ରାଧାେମାହନ ଘରକୁ ଘର 
ଆସିେଲଣି େଭାଗ ଖାଇବାକୁ 
 ଆଜି ରାଧାେମାହନ ଆସିେବ ଆମ ଘରକୁ ଗଁାେର ସବୁଘର ବୁଲି ଆସିବା ପେର 
ଆଜି ସକାଳୁ ରାତିପଯ��h ଆମ ଦାlେର ତା+ ପଜୂା େହବ ତା’ପେର ଯାଇ େମଳଣ 
ପଡ଼ିଆେର େତାରଣ ସହିତ ରcେବରc ଚାxୁଆେର ସଜା େହାଇ ପରିେବଶ ଆହୁରି 
ଭyିମୟ, ଭାବମୟ ବିହ� ଳ କରି େତାଳୁଥିଲା ଝୁଣା, अଗରୁ, ଧପୂ, ଦୀପ, କପ�ୁର, ତୁଳସୀର 
ବାସvା ନିଜକୁ ରାଧାେମାହନ+ ପାଖେର ସମପdତ େହବାକୁ ଉ�ାହିତ କରୁଥିଲା 
 ଘେର ଝିअେବାହୁ, ବoୁବାoବ+ ସମାହାର ବାହା େହାଇଥିବା ଝିअ, ଦୂରେର 
ରହୁଥିବା ପୁअେବାହୁ ସମେ\ ଏହି େଦାଳଯାତ� ାେର ଘରକୁ ଆସିବା ନି�ିତ ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀ 
ମା’ର ଆେଦଶ େହଉ अଥବା ରାଧାେମାହନ+ ଭyିଭାବ ସହିତ ପିଲାେବଳୁ ସମ\+ର 
ଆକଷdତ େହବାର ନିଆରାପଣ ବଷ�େର ଥେର ସମ\+ ସହିତ େଦଖା ସାuାତ, କିଛି 
ସମୟ ଏକତି� ତ ଭାେବ ବିତାଉଥିବା ସମୟକୁ େକହି େଯମିତି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ 
ଚାହାhିନି 
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  ଏହି ସମୟେର ଭାଇ+ ବଡ଼ଝିअ ଆନି କିଛି େମେହxୀ ଧରି ଆସିଗଲା ସମ\+ 
ହାତେର େମେହxୀ ଲେଗଇବା ତା’ର େଗାଟିଏ ପୁରୁଣା अଭ�ାସ ବହୁତ ସୁxର ଭାେବ େସ 
ବିଭିନv  ଆକାରର ଆ+ିପାେର, େଯମିତି େସ କୁଶଳୀ ବା ଦu କାରିଗରଟିଏ ଏହି 
ବିଦ�ାେର ନିଜ ହାତେର କେର, अନ�ମାନ+ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି େନଇ କରିଦିଏ ଏେବ ତ 
ବାହାଘର, ବ�ତଘର, େଯେକୗଣସି ଉ�ବ େହେଲ େମେହxୀ କରିବାଟା େଯମିତି ଆମ 
ପର ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ େହାଇଗଲାଣି ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ ଏଇ େମେହxୀ ଲେଗଇବାକୁ 
ସବୁ ଝିअେବାହୁ+ର େଲାଭ ଥାଏ ସୁେଯାଗ ମିଳିେଲ ଟିେକ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିନଥାhି 
 ଜଣ+ ପେର ଜେଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥିେଲ େମେହxୀ କରିବାକୁ ସମେ\ ପ�ାୟ 
ନିଜ ହାତେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अuର େଲଖିବାକୁ ଭୁଲୁନଥାhି ନିଜର ମନର ମଣିଷର 
ନଁା, ସେତ େଯମିତି ନିଜ ମନର ମଣିଷର ନଁା କୁ େସଇଠି େଲଖିେଦେଲ ତା+ ଜୀବନ ସହ 
ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାେବ େଯାଡ଼ି େହାଇଯିବ ସମ\+ର ସରିବା ପେର ସଂଜୀବନୀ ହାତେର 
େମେହxୀ ଲେଗଇବା ଆର� କରିେଦଲା ଆନି ସବୁ ଆ+ି ସାରିବାପେର ଏ ପଯ��h 
ସମାଜର ଆଦବକାଏଦା ଉପେର ସ ୂ"� अନଭି� ଆନି ପଚାରିଲା अପା େକଉଁ ନଁା 
େଲଖିବି ଏ ପ�ଶvର ଉ[ର ପାଇଁ ପ�\ୁତ ନଥିବା ସଂଜୀବନୀ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲା 
େକଉଁ अuର କହିବ? ତାର େଯ ଏ ପଯ��h େସ ଯାଗା ଶନୂ�pାନ େହାଇ ରହିଛି 
 ସାମqସ� କଣ! ରାଧାେମାହନ+ ଆଡ଼କୁ େସ अେନଇଲା େସ କଣ ରାଧା, ମୀରା 
ନା ରୁକିC ଣୀ େହବାର अେପuାେର? ମୀରା ତ େହାଇ ସାରିଛି ରାଧା େହବାକୁ ସଂେକାଚ 
କରିଛି େକେବ ପରିବାର ଭୟେର ତ େକେବ ସମାଜ ଭୟେର କି� ରୁକିC ଣୀ େହବାକୁ ତ 
अ"�ବ+ର ସ ୂ"� ସ�ୀକାେରାyିକୁ अେପuା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା’ର ଶନୂ�pାନ େସହି 
ପରୂଣ କରିପାରିବ 

ମାଫ�ତ : ଶ�ୀ ଏଲ୍. େକ. ମcରାଜ 
ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଶତା�ୀନଗର, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଷମା ପରିଜା 

େତଜସି�ନୀେତଜସି�ନୀେତଜସି�ନୀେତଜସି�ନୀ    
 अଫିସରୁ ନାଇଟ୍ ସିÔ ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା େତଜସି�ନୀ। ହାତଘ�ାକୁ ଚାହVଲା, 
ରାତି  େଗାଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଆଉ ପxର ମିନିଟ୍ ବାକି। ନିଜ �ୁଟିର �ିଡ୍ ବଢାଇ େଦଲା 
େସ। ଘର ଆଉ ମାତ�  ତିନି କିେଲାମିଟର ଦୂର। େକେତାଟି ମିନିଟେର ପାର୍ େହାଇଯିବ 
େସତକ ରା\ା। ରା\ାେର େଲାକମାନ+ ଭିଡ, ଗାଡି ମଟର େପଁ ପଁା କରି ଉଡି ଯାଉଛhି। 
ବିଶାଖାପାଟଣାେର ଏଇଟା अତି ସାଧାରଣ କଥା। ଯିଏ ଯାହା କମେର ଲାଗିଥାhି, େକହି 
କାହାରିକୁ अେନଇବାକୁ େବଳ ନଥାଏ। ଜୀବନ େଯମିତି ଧାଉଁଥାଏ ଏଠି। ଘେର େତେଣ 
ବାପା अେନଇ ବସିଥିେବ  ତା’ର େଫରିବା  ବାଟକୁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି'ଟା  ଖାଇପିଇ 
େଶାଇ  ପଡିଥିେବ। ବାପା କି� େସ ନ େଫରିବା ଯାଏ େସମିତି  ବସିଥିେବ अଖିଆ 
अପିଆ। େସ ଘେର ପହ�ିଲା ପେର ହାତ େଗାଡ େଧାଇବ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗରମ କରିବ, 
ତା’ ପେର ବାପ ଝିअ ଦିେହଁ ଖାଇବା େଟବୁଲେର ବସିେବ। ଖାଉ ଖାଉ ଦୁନିଆଁ ଯାକର 
ଗପସପ େହେବ। ଏଇ अଭ�ାସଟା ମା’ ଗଲା ପରଠାରୁ ଆପଣାଇଛhି ବାପା। ବିଚରା 
ବାପା+ କଥା ଭାବିେଦେଲ ଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆେସ େତଜସି�ନୀର। 
 ମା’ର अକାଳ ବିେୟାଗ ପେର ଘର ସଂଭାଳିବାକୁ େକହି ନଥିବାରୁ ବାପା+ୁ �ୁଲର 
କିରାଣୀ ଚାକିରୀଟି ମଧ� ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। େସେତେବଳକୁ େତଜସି�ନୀର ଇଂଜିନିୟରିଂର 
େଶଷ ବଷ�। ସାନ ଭଉଣୀ ମନସିÄନୀର ପeସ୍ ଟୁ େସେକl୍ ଇअର ଆଉ ସାନଭାଇ अରୁଣ 
େଟନଥ୍ କe ାସେର। ¤ୀ କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖକୁ ପଛେର ପକାଇ  ବାପା ସଂଭାଳି େନେଲ 
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 ତିନି ପିଲା+ୁ। ମା'ର अଭାବ ଜାଣିବାକୁ େଦେଲନି େସମାନ+ୁ। ଟିଉସନ କରି ଘର 
ଚେଳଇେଲ, ମା’ର ଗହଣା ବିକି�  କରି ପିଲାମାନ+ୁ ଆଗକୁ ପେଢଇେଲ। ଇଂଜିନିୟରିଂ ସରୁ 
ସରୁ କ�ା ସର ସିେଲ®ନେର ଚାକିରି ପାଇଗଲା େତଜସି�ନୀ। େପାsିଂ େହଲା ତା' ନିଜ 
ସହର ବିଶାଖାପାଟଣାେର। ଏଥର ଘରର ଦାୟିତ�  ନିଜ ମୁlକୁ େନଇଗଲା େସ। ବାପା+ 
ଟିଉସନ ବx କରି ତା+ୁ ଘେର ବିଶ�ାମ େନବାକୁ କହିଲା, ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର 
ଉ�ଶିuାର ସମ\ ପ�କାର ପଦେuପ େନଲା, ରାମନାଥ ବାବୁ ଭାବିେଲ ତା+ ଭାଗ� 
ବଦଳିଗଲା ଏଥର।  
 େତଜସି�ନୀ ଥିଲା ସବ�ଗୁଣ ସଂପ"�ା। େସ ପାଠେର ଥଲା େଯମିତି ଆଗୁଆ େସବା 
ମେନାବୃ[ିେର ମଧ� େସତିକି ଆଗୁଆ। �ୁଲକେଲଜେର େସାସିଆଲ୍ ସଭdସ୍ କ�ାେ ନେର 
ତା'କୁ ଆଗ େଖାଜା ପଡୁଥିଲା। ଚାକିରି କରିବା ପେର ମଧ� େସ अଭ�ାସ ଜାରି ରଖିଲା 
େସ। ବିଶାଖାପାଟଣାେର अcଦାନ କାଯ��କ�ମର କ�ାେ ନେର େସ ସାଜିଲା ପ�ମୁଖ 
ପ�ଚାରକ। ଛୁଟିଦିନ ଆଉ अବସର ସମୟେର େସ ଘର ଘର ବୁଲି େଲାକମାନ+ୁ 
ବୁଝାଉଥିଲା अcଦାନର ମହ[� । େକଉଁଠି େକହି  अcଦାନ କରିବାକୁ ଚାହVେଲ ଖରାବଷ�ା 
ଶୀତ କାକର କିଛି ନମାନି ଛୁଟି ଯାଉଥିଲା େସଠିକି। େସଥିେର ଗଭୀର ଆତC ସେhାଷ 
ପାଉଥିଲା ସିଏ। ସହରର अେନକ अନାଥାଶ�ମ, କନ�ାଶ�ମ, ବୃ�ାଶ�ମର ପୃ-େପାଷକ ଥିଲା 
େତଜସି�ନୀ। ନିଜର ଦରମାରୁ, ସାc ସାଥୀ, अଫିସ୍ ର ସହକମ�ୀମାନ+ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣି  
ରୀତିମତ  େଡାେନସନ୍ େଦଉଥିଲା େସଇ ସଂpା ମାନ+ୁ। अବସର ସମୟେର େସଇ 
କାମେର ଲାଗି ରହୁଥିଲା େସ।  ଦୀନଦୁଃଖି ମାନ+ େସବା େଯମିତି ତା'ର ଜୀବନର ବ�ତ 
ଥିଲା । 
 ଆଜି ମଧ� େସମିତି  େଗାଟିଏ  ବାଳାଶ�ମକୁ  ସକାେଳ ଯାଇଥିଲା େତଜସି�ନୀ। 
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 େସଠାର  ପିଲାମାନ+ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ େହାଇ େଫରିଥିଲା । େସସବୁ ଯାଗାରୁ େଫରିଲା 
ପେର  ମନଟା େକାହେର ଭରିଯାଏ ତା’ର।  ଗାଡି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ହଠାତ୍  େଗାଟାଏ 
ଝଟକା ଲାଗିଲା େତଜସି�ନୀକୁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସାମନା ପଟୁ କଣ େଗାଟାଏ ଆସି ପିଟି 
େହାଇଗଲା ତା’ ଗାଡିେର। अତକdତ ଭାେବ ଝଟକା ଖାଇ ନିଜର  ଭାରସାମ� ହରାଇ 
େରାଡ୍ ଡିଭାଇଡର୍ େର ମାଡ େହାଇ ଛିଟିକି ପଡିଲା େସ।  େହଲ୍ େମଟ୍ ଟି  ଖସିଗଲା 
ମୁlରୁ। ଗାଡି ସହିତ  କିଛି ବାଟ େଘାଷାରି େହାଇଗଲା ପେର େଚତା ହଜିଗଲା ତା’ର।  
 ଝିअକୁ अେପuା କରି କରି ଡ�ଇଂରୁମ୍ ର େସାଫା ଉପେର ଢୁେଳଇ ପଡିଥିବା  
ରାମନାଥ ବାବୁ+ ନିଦ ଭାcିଲା  ଲ�ାlେଫାନର କକ�ଶ ଶ�େର। େକେତେବଳ ଠାରୁ  
ବାଜି ଚାଲିଛି େକଜାଣି। ଏେତ ରାତିେର େଟଲିେଫାନ୍ ର ଆବାଜ ଶୁଣି ଛାତିଟା ଧଡ୍ ଧଡ୍ 
େହାଇଗଲା ତା+ର। ଧାଇଁ ଯାଇ ରିସିଭର୍ ଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି  କାନେର  ଲେଗଇେଲ 
େସ। େସପଟରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା େପାଲିସ୍ ଇନିସେପ§ର+ ଭାରି କ�ସ�ର, “ଶୀଘ� ଆସି 
ସିଟି ହ�ିଟାଲେର ପହ��, ଆପଣ+ ଝିअର ଆ®ିେଡ�  େହାଇଛି” ଧଡ୍ କିନା େଫାନ୍ 
ଟା କଟିଗଲା େସପଟରୁ। େଗାଡତଳୁ ଭୂଇଁ ଖସିଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ+ର। କାନମୁlା 
ଝାଇଁ ଝାଇଁ େହାଇ ଯାଉଥିଲା, ମୁlେର କିଛି  ପଶୁ ନଥିଲା, କअଣ କରିେବ କୁଆେଡ ଯିେବ, 
ପିଲାମାନ+ୁ ନିଦରୁ ଉେଠଇେବ ନା  ଘର େଖାଲା ରଖି େସମିତି ହ�ିଟାଲ୍  େଦୗଡି 
ଯିେବ,କିଛି  ବୁଝି ପାରୁନଥିେଲ  େସ। େଶଷେର  ପେଡାଶୀ+  କବାଟ ବାେଡଇ  
ଉେଠଇେଲ । ତା+ୁ ସବୁକଥା କହି अନୁେରାଧ କେଲ  ସାcେର  ହ�ିଟାଲ ଯିବାକୁ । 
ନିଦରୁ ଉେଠଇ ପିଲାମାନ+ୁ କହିଗେଲ େଟଲିେଫାନ୍ ପାଖେର ବସି ରହିବା ଲାଗି। 
ଦରକାର  ପଡିେଲ  େଫାନ୍ କେଲ ଦୂରେର ଥିବା  ବଂଧୁ ବାଂଧବ ମାନ+ୁ ଖବର େଦବା 
ପାଇଁ।  
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  ହ�ିଟାଲେର ପହ�ିବା େବଳକୁ େସଠି अସ�ବ ଭିଡ। େଲାକମାନ+ ଭିଡ େଠଲି  
ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା େପାଲିସ अଫିସର + ପାଖେର ପହ�ିେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ। େସ ତା+ 
ବାହୁ ଧରି  େନଇ ଗେଲ ଇମେଜ�ନ୍ସି ଓାଡ�ର अପେରସନ ଥିଏଟରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ।  
अପେରସନ ଥିଏଟର ବାହାେର ନାଲିବତୀ ଜଳୁଥିଲା । ରାମନାଥ ବାବୁ  ବୁଝି ଗେଲ  
अପେରସନ ଚାଲିଛି । ଈଶ�ର+ୁ  ପ�ାଥ�ନା କରି ବାହାେର अେପuା କରିବା ବ�ତୀତ अନ� 
ଉପାୟ ନଥିଲା  ତା+ ପାଖେର। କିଛି  ସମୟ ପେର  ରୁମାଲେର  ହାତ େପାଛି େପାଛି  
ବାହାରକୁ ବାହାରିେଲ ଡାyର ବାବୁ । ରାମନାଥ ବାବୁ  େଦୗଡି ଗେଲ ତା+ ପାଖକୁ ।  
କାxିକାxି  ଧରି ପେକଇେଲ ଡାyର ବାବୁ + ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ।  େସ କିଛି  କହିବା ପବୂ�ରୁ 
ଡାyର ବାବୁ କହିେଲ ' ଦି େକଶ୍ ଇଜ େଭରି େଭରି ସିରିୟସ୍  ମିsର୍ । ଉଇ ହାଭ୍ ଡନ୍ 
ଆୱାର୍ େବs୍। େରs ଡିେପlସ୍ अପନ୍ ଗଡ୍ '� ରାମନାଥ ବାବୁ ବୁଝିଗେଲ, କଥା  ଆଉ 
ଆୟ[େର ନାହV।  ବଡ ଡାyର + ପଛେର ଆସିଥିବା  ହାଉସ୍ ସଜ�ନ୍ ଜଣକ ବୁଝାଇ 
େଦେଲ  ଭୟ+ର  ଭାେବ  ମୁlେର  ମାଡ େହାଇ ଥିବାରୁ ମ\ିÌ େର ରy  ଜମାଟ ବାoି 
ଯାଇଛି, अପେରସନ କରି  ଗୁଡାଏ   ମୁlା ରy କୁ ବାହାର କରିେଦଇଛhି  ବଡ ଡାyର 
େହେଲ ବ[�ମାନ  କିଛି  କହିବା  ସ�ବ ନୁେହଁ।  ଏେବ େରାଗୀ କୁ ଆଇ ସି ୟୁ େର 
ରଖାଯିବ। अଠଚାଳିଶ ଘ�ା ପେର ଯାଇ  ଯାହା  ଜଣା ପଡିବ। ମୁlେର ହାତ େଦଇ ଲଥ୍ 
କିନା ବସିପଡିେଲ  ରାମନାଥ ବାବୁ । अଖିଆ अପିଆ  ବସି ରହିେଲ  େସଇ ଡାyରଖାନା 
ବାରlା େର। ଆଖିେର ଆଖିେର ରାତି କଟିଲା । ସକାଳ  େହଲାରୁ  ଭିଡ ଜମିଲା  
େତଜସି�ନୀ  ଜଡିତ ଥିବା  ଏନ୍ ଜି ଓ ର ସଭ�ମାନ+ ର। ଦୁଘ�ଟଣାର ଖବର ଟି ମଧ� 
ସମ\ ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଇେଲେ§� ାନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ େର ପ�କାଶିତ େହାଇ  ଚହଳ ପକାଇ 
ସାରିଥିଲା । 
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  ତହVଆର ଦିନ ସଂଧ�ା େବଳକୁ  ଡାyରମାେନ େଘାଷଣା  କରିେଦେଲ େଯ େତଜସି�ନୀ  
ଗଭୀର େକାମା କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି,  େଯଉଁଟାରୁ େସ ଆଉ େକେବ ବି  ବାହାରି  ପାରିବ 
ନାହV। ନିଶ�ାସ ପ�ଶ�ାସ  େନଇ  ତାର ଶରୀର  ଜୀବିତ  ରହିବ  ସିନା  ତା' ର ମ\ିÌ ଆଉ  
େମାେଟ କାମ କରିବ ନାହV । ଜିअhା ଶବ ଟିଏ ପରି  ପଡି ରହିବ  ଶଯ�ା ଉପେର । 
अକାଳେର ସେତ କି ବଜ�ପାତ  େହଇଗଲା  ରାମନାଥ ବାବୁ+ର ମୁlେର । 
 ଏେତ ସୁxର ଏେତ ଗୁଣର ଝିअ  ତା+ର ଏମିତି  ଶବ ପରିକା  ପଡି ରହିବ  ତା+ରି  
ଆଖି ଆଗେର, ଏକଥା େକମିତି  ସହି ପାରିେବ ରାମନାଥ । ପ�ଭୁ+ର କଣ ଟିକିଏ  ଦୟା 
େହଲାନି  ଏ ମାଆ େଛଉl ଝିअ ଟି ଉପେର । ଏେତ ବଡ ଦl  େଦଇ େଦେଲ  ତାକୁ। 
କାହାର ବା କ'ଣ  uତି  କରିଥିଲା  ସିଏ େଯ େଗାଟାଏ ମଦୁଆ କେନsବଳ ର ବାଇକ୍ 
ଧÕାେର  େସ ଜିअhା ଶବ ପାଲଟି ଗଲା । େଢା େଢା ମୁl ପିଟି  କାxି କାxି  ଗଡି 
ଯାଉଥାhି ରାମନାଥ ବାବୁ । ନିଜ କାoେର  କାହାର �ଶ�  ପାଇ ମୁହଁ ଉଠାଇ  ଚାହVେଲ  
େସ। େଦଖିେଲ  ପଛେର  ଠିଆ  େହଇଛhି  ଫାଦର୍ େଯାେଶଫ୍ , ତା+ର ଘର ପାଖେର 
ଥିବା  ଚ��  ର ମୁଖ�। େତଜସି�ନୀ  ପ�ାୟତଃ େସଠିକି ଯାଇଥାଏ  ପ�ାଥ�ନା  କରିବା ଲାଗି ।  
ରାମନାଥ + ହାତ ଧରି ଉେଠଇ ଆଣି  ନିଜ  ପାଖେର ବେସଇ  ମୁl କୁ ଆଉଁସି  େଦଇ 
ଫାଦର ଆଶÄାସନା େଦେଲ ତା+ୁ। କହିେଲ ଯାହା ପ�ଭୁ + ଇଛା ଥିଲା  ତା ହା େହଲା । 
ତୁମ ଝିअ ଜେଣ େଦବୀ ଥିଲା । ଦୀନଦୁଃଖି ମାନ+ େସବାେର େସ ତା'ର ଜୀବନ ଉ�ଗ�  
କରିଥିଲା। ତେମ ଏମିତି  କିଛି କାମ କର େଯଉଁଥିେର  େସ ଶାhି ପାଇବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ 
େଲାକମାନ+ ହୃଦୟେର ନିଜର pାନ ବଜାୟ ରଖିବ। ତା+  ପଛକୁ ଠିଆ େହାଇଥିବା  
अcଦାନ କାଯ��କ�ମର ମୁଖ� ଆେଗଇ ଆସିେଲ । େସ କହିେଲ  ଆମ अcଦାନ 
କାଯ��କ�ମର ମୁଖ� ପୁେରାଧା ଥିେଲ େତଜସି�ନୀ । ଯଦି  ଆପଣ अନୁମତି େଦେବ, େତେବ 
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 ଆେମ େତଜସି�ନୀ+ର अcଦାନ ପାଇଁ  ବ�ବpା କରିବୁ େମଡିକାଲ କତ�ୃ ପu+ ସହିତ 
ଆେଲାଚନା କରି। ବହୁ  ଆଗରୁ  େତଜସି�ନୀ  ତା+ର अcଦାନ କରିବାକୁ ଇଛାପତ�  
ଦାଖଲ କରିଛhି ଆମ ସଂpାେର। ହତବାକ୍ େହାଇ ବସିଥାhି ରାମନାଥ ବାବୁ। େସ 
ଭାବୁଥାhି, କାଲି ସକାଳର ପିଲା ଝିअଟା ତା+ର େକେତେବେଳ ଏେତ ବଡ େହାଇ ଏେତ 
ଆଗକୁ ଚିhା କରିପାରିଲା? ତାକୁ  କ'ଣ ଭବିତବ� ଜଣାଥିଲା କି? ନା ସବୁ ବିଧିନି�ds?  
ସମ\ କଥା ମନେର ବିଚାର କରି  ଛାତିକୁ ପଥର କରି େତଜସି�ନୀର अcଦାନ କରିବାକୁ 
ସ�ତି େଦେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ। ପ�ଧାନ ଡାyର ଧାଇଁ ଆସି କୁ¥ାଇ ପକାଇେଲ ରାମନାଥ 
ବାବୁ+ୁ। କହିେଲ ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁାhି ଆପଣ େକେତ ବଡ କାମ କରିଛhି। ଆପଣ+ର 
େଗାଟିଏ ଝିअର अcଦାନ କରି ଆପଣ ପା�ଟି   ଜୀବନ ଦାନ କରିଛhି। ଏଇ ମହତ୍ ଦାନ 
କରି ଆପଣ+ ଝିअ ସବୁଦିନ ଲାଗି  अମର େହାଇ ରହିବ ଚାରି ଜଣ+ ଶରୀରେର। ଧନ� 
ଆପଣ, ଧନ� ଆପଣ+ ଝିअ।  
 ସରକାର+ ସହାୟତାେର ସବୁ ବ�ବpା େହାଇଗଲା ବାରଘ�ା ମଧ�େର। 
େତଜସି�ନୀର ହୃତପିl ଗଲା େଗeାବାଲ ହ�ିଟାଲ େଚନv ାଇ, ଲିଭର୍ ଗଲା ଆେପାେଲା 
ହ�ିଟାଲ ବିଶାଖାପାଟଣା, େଗାଟିଏ  କିଡ଼ନୀ  ଗଲା ବିଜୟା ହ�ିଟାଲ  ବିଜୟୱାଡା, अନ� 
କିଡ଼ନୀଟି ଗଲା ନାରାୟଣା ହ�ିଟାଲ େନେଲାର୍, ଆଖିର କ"dଆ ଦୁଇଟି ଗଲା ଏଲ୍ ଭି 
ପ�ସାଦ ଚuୁ ପ�ତି-ାନ ବିଜୟୱାଡାକୁ। ପା�ଟି  ଶରୀରେର ଚିରକାଳ ଲାଗି  अମର 
େହାଇଗଲା େତଜସି�ନୀ।  ଖବର କାଗଜ ଆଉ େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ଚିରଦିନ ପାଇଁ 
ଲିପିବ� େହାଇ ରହିଗଲା େତଜସି�ନୀର ମହତ୍ ଦାନର କାହାଣୀ। ଗବ�େର ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା 
ରାମନାଥ ବାବୁ+ର ଛାତି। 

ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୟାବଜାର, କଟକ - ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  72 

ଡା େସୗମ�ରqନ ମିଶ� 

େମା କୁକୁର େମାେତ ଭାଉେମା କୁକୁର େମାେତ ଭାଉେମା କୁକୁର େମାେତ ଭାଉେମା କୁକୁର େମାେତ ଭାଉ!!!!!!!!    
 ସୁଦଶ�ନର ସବୁେବେଳ अଭିେଯାଗ େଯ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା େଯାଗଁୁ କିଛି 

अ�ଳେର ବିକାଶ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା େବେଳ କିଛି अ�ଳେର ଏହାର ନଁା ଗo ନାହV ବିେଶଷ 

କରି ଶିuା ଓ ସ�ାp� େuତ� େର ସରକାର କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କରୁନାହାhି େବାଲି ତା’ର 

ମତ େତଣୁ ଆ�ଳିକ େବୖଷମ�ର ସରକାର ହV ସତୂ� ଧର ମଁୁ ଏ ବିଷୟେର ଏକମତ ନ 

େହେଲ ବି, ତାକୁ େଜାର କରି କିଛି କହିପାେର ନାହV 

 ଏଇ ମାସ ଜେଣ ଡାyରବoୁ+ େସୗଜନ�ରୁ େଗାଟାଏ ସରକାରୀ ଚିଠିର ନକଲ 

େମାବାଇଲେର େମାେତ ହ\ଗତ େହଲା ଏକ ସରକାରୀ େମଡ଼ିକାଲ କେଲଜେର ଥିବା 

ଏବଂ େଯାଗ େଦବାକୁ ଥିବା ପ�ାଧ�ାପକ ମାନ+ୁ ଆଥdକ େପ�ା�ାହନ େଦବାପାଇଁ ସରକାର 

अଥ� ବିଭାଗରୁ अଥ� ମqୁର କରିଛhି ଏହା େହଲା ଚିଠିର ବିଷୟ ବ\ୁ ତୁରh ତାକୁ 

‘ସରକାରୀ ତÖରତା’ ଶୀଷ�କ େନଇ େମାବାଇଲେର ପଠାଇେଦଲି ସୁଦଶ�ନ ପାଖକୁ ଆଉ 

अେପuା କରି ରହିଲି ତା ଉ[ରକୁ ଭାବିଲି ତାକୁ କିଛି ଉ[ର ପଟିବ ନାହV ବାର]ାର 

େମାବାଇଲ୍ େଦଖୁଥାଏ କାେଳ କିଛି ପଠାଇଲା କି? େହେଲ ସୁଦଶ�ନ କିଛି ଉ[ର 

େଫରାଇଲା ନାହV ମେନ ମେନ ଖୁସି େହଲି 

 ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଭ ସକାଳର ବା[�ା ସହ େଗାଟାଏ ଲ]ା ଉ[ର ଆସିଲା 

େବାଧହୁଏ େକଉଁଠାରୁ ଗପଟିଏ କପି କରି ପଠାଇଥିଲା ଗପର ସାରାଂଶ ଏହିପରି 

େକୗଣସି ଏକ ଜcଲେର ରହୁଥିେଲ अେନକ େମ¥ା ସବୁଠାରୁ ଟାଣ ମୁlଥିବା େମ¥ା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  73 

 ଥିଲା େସମାନ+ର ଦଳପତି ଦଳପତି ତା+ର ପତv ୀ, ଉପପତv ୀ ଏବଂ େସମାନ+ର 

ସhାନସhତି ମାନ+ୁ େନଇ ପାହାଡ଼ େଖାଲେର ରହୁଥିେଲ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ 

େମ¥ାମାେନ ମଧ� ଟିେକ ଟିେକ ଚତୁର େହବା ଆର� କେଲ କିଛି େମ¥ା େମଳିକରି 

ଦଳପତି+ୁ େଭଟିେଲ ଆଉ େସମାନ+ ପାଇଁ ପÕା ବାସpାନର ବ�ବpା କରିବାକୁ ଗୁହାରି 

ଜଣାଇେଲ ଦଳପତି ଚତୁର ତ ତା+ ସଚିବ ଆହୁରି ଉପର େସମାନ+ର କଥା 

ବୁଝିବାର ପ�ତିଶୃତି େଦଇ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ 

 କିଛି ଦିନ ଉ[ାରୁ ଦଳପତି+ ଦ�ରରୁ ଏକ ନିେ��ଶନାମା ଜାରି କରାଗଲା ସବୁ 

ପ�ଜା େମ¥ା ମାନ+ୁ ପÕା ବାସpାନ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନାହV ଏଥିେର 

େଟକ୍ ନିକାଲ୍ अସୁବିଧା अଛି େକବଳ ବଛା ବଛା ଚତୁର େମ¥ା ମାନ+ୁ ପଥର ସoିର 

ପ*ା ଦିଆଯିବ अନ� ସମ\ ପ�ଜା+ୁ ଦଳପତି କ]ଳଟିଏ େଦବାର ପ�ତିଶୃତି େଦଉଛhି 

କ]ଳ ବ�ନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି େଯାଜନାକୁ େସ ପବୂ�ତନ ଦଳପତି, ନିଜର 

ଦିବଂଗତ ପିତା+ ନାମେର ନାମିତ କରିଛhି ପ�ଜାେମ¥ାମାେନ ଏଥିେର ବଡ଼ ଖୁସିଟିଏ 

େହେଲ 

 ଗପ ଏଇଠି ସରିଗଲା ପ�ଜା େମ¥ାମାନ+ର ଖୁସି େକେତଦିନ ରହିଲା, ଦଳପତି 

ଏେତଗୁଡ଼ାଏ କ]ଳ େକମିତି ତିଆରି କରାଇେଲ, କାହାକୁ ବା�ିେଲ େସ ବିଷୟେର ଗପର 

ଆଗକୁ କିଛି ନଥିଲା, େହେଲ େମାେତ अେନକ କଥା ଭାବିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଲା ସୁଦଶ�ନ 
ମଧ�ଖlୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ ଜୀୟୁ, େକx� ାପଡ଼ା : ୭୫୪୨୧୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

େକ�ୁଆେକ�ୁଆେକ�ୁଆେକ�ୁଆ    
 ବାପା, “ଏ ସୁପ�ୀତି ଦିଦି ନା, ଜମା ଭଲ ନୁହଁ” କାoେର ବ�ାଗ ପେକଇ �ୁଲ େଗଟ 

ପାଖେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ େମା ଝିअ କହିଲା। 

 -- କହିଲି, କାହVକି? େସ େତା’ର କଣ କଲା?? 

 -- େସ ନା, ଆଜି ସମ\+ୁ ପଚାରିେଲ, “ସକାଳୁ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ?” ମଁୁ କହିଲି 

“ମାଗି”। େମାେତ କହିେଲ, “େତା ବାପାର ପଇସା ନାହV କି? େସ େକ�ୁଆ ଗୁଡା ସକାଳୁ 

କାହVକି ଖାଇକି ଆସୁଛୁ?” େମାେତ ନା, ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପିଲା+ ଆଗେର େମାେତ େସ 

ଏମିତି କହିେଲ। ତୁମ ସାc େବାଲି କଣ ସମ\+ ଆଗେର ଏମିତି କହିବା ଠିକ କି? କାx 

କାx େହାଇ ଏକା ନିଶÄାସେର େସ କହିଗଲା ଏତକ।  

 େକ�ୁଆ ଶ�ଟି କାହVକି େକଜାଣି କାନ ଭିତେର େଦଇ ଛାତିେର अଟକି ଗଲା। �ୁଲ 

ସମୟରୁ େସ େମାେତ େକ�ୁଆ ଡାେକ। େଜେଜ+ ବନିସୀ ଧରି େସ ଆଉ ମଁୁ ଯାଉ ମାଛ 

ମାରିବାକୁ। ବନିସୀ କହିେଲ ଛअ-ସାତ ହାତ ଲ]ା अଗି ବାଉଁଶ ଖେl। େସଥିେର ପତଳା 

ବନିସୀ ସୁତା ସହ ସୁତା ମଝିେର େସାଲ ଖେl ସହ अଗେର ଲାଗିଥାଏ ବ+ା କ�ା 

େଗାଟିଏ। େକେତ େହବ ସମୟ? େସଇ ଷ- କି ସ�ମ କଥା। ଦି ପହେର େସ ଆଉ ମଁୁ 

ବାହାରି ଯାଉ ମାଛ ମାରିବାକୁ। ମଁୁ ବନିସୀ ସଜ କଲା େବଳକୁ େସ େଖାଜି େଖାଜି ଆଣିଥାଏ 

େକ�ୁଆ କିଛି କୂଳରୁ। ମାଟି ଭିତେର ଆcୁଠି େଗqି ଟାଣି ଆେଣ େକ�ୁଆକୁ। ଥେର 

ଥେର ଏକାେବେଳ ଦୁଇ କି ତିନି ଧରା ପଡ଼ିଯାଆhି। େକ�ୁଆକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇଗଡ଼ କରି 
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 ଖେl ବନିସୀର କ�ାେର େକ�ି ଛାଡୁ ପାଣିକୁ। େସାଲ ବୁଡ଼ିଗେଲ ଜାଣୁ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। 

ତାକୁ ଉପରକୁ ଆଣି କ�ାରୁ ବାହାର କରି ବାଲଟିେର ରଖୁ, ପୁଣି ଆର ଖl। େବେଳ 

େବେଳ ପାଣିେର ପଶି େଦଖୁ େକ�ୁଆର େଗାେଟ ମୁl େକମିତି ହଲଚଲ େହଉଛି ପାଣି 

ଭିତେର, ତା’ପେର ଆକଳନ କରୁ, ମୁl ହଲଚଲ େହେଲ ପାଣିର ତରcରୁ ମାଛ ଜାଣି 

ପାରୁଥିବ ଏଠି ଖାଦ� अଛି, ଆଉ ଆସି ଏକାେବେଳ ଖାଦ�କୁ ପାଟିେର ଟାକୁ କରି ଗିଳିଲା 

େବଳକୁ ଲାଖିଯାଏ କ�ା। ଏେବ େସ େହାଇଯାଏ ଆଉ କାହାର ଖାଦ�। ଧରିଥିବା ମାଛ 

ଯାଏ ଆମ ଘରକୁ। େବାଉ େରାେଷଇ କରି ଡାେକ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କିଛି ଭାଗ ଯାଏ 

ତା+ ଘରକୁ। 

 େକ�ୁଆ ଧରିବା ମଁୁ ତାକୁ ଶିେଖଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ସମାନ ଭାବେର ଦି ଖl କରିବା 

ବି। େସଥିପାଇଁ େବାେଧ େସ େମାେତ ଡାେକ ‘େକ�ୁଆ’ କି� ସମ\+ ଆଗେର ନୁେହଁ, 

ଏକା ଥିଲାେବେଳ। 

 ଏମିତି ଏମିତିେର ଆେମ ଆେ\ ଆେ\ ବଡ଼ େହଇଯାଉ। ତଥାପି ଚାଲିଥାଏ ମାଛ 

ଧରା, େରାେଷଇ, ଖିଆପିଆ। ଦିେନ କହିଲା, “ଜାଣିଛୁ, େମା ବାହାଘର ଠିକ କରୁଛhି।” 

 -- ହଁ, ଭଲ କଥା। କି�, ତୁ ସତେର ବାହା େହଇଯିବୁ? 

 -- ଆଉ କଣ େତା ପଛେର େକ�ୁଆ ପରିକା ନଡ଼ ନଡ଼ େହଉଥିବି? 

 -- ନା, େଯ... ଆଉ କିଏ େମାେତ େକ�ୁଆ ଡାକିବ? 

 ମୁହଁଟା ତାର ହଠାତ ଧାନ ଉଁସା ହାlି ପରି ବଡ଼ େହାଇଗଲା। କୁେ¥ଇ ଧରି 

କାxିଗଲା କିଛି ସମୟ। ତାପେର କହିଲା, “ତୁ ତ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରିଲୁନି, େତା’ଠୁ अଲଗା 

େହଲା ପେର ମଁୁ େକମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ। ସକାଳ େହବାକୁ अେପuା କେର। େତାେତ 
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 କାହVକି େକ�ୁଆ ଡାେକ ଜାଣିଛୁ? େଗାେଟ େକ�ୁଆର ତୁ େଗାେଟ ମୁl ଆଉ ମଁୁ େଗାେଟ। 

ଜାଣିଛି ଏ ସମାଜ ଆମ ଦି ଜଣ+ୁ ଠିକ ସମାନ ଦି ଭାଗେର अଲଗା କରିବ, େଗାେଟ ପେଟ 

ତୁ ଛଟପଟ େହଉଥିବୁ ଆଉ ଆରପେଟ ମଁୁ। ଏକାଠି ଥିେଲ ବି େଯାଡି େହବାର ସବୁ ବାଟ 

ବx େହାଇ ସାରିଥିବ। ବାହାେର ଆେମ ଦି ଜଣ ଦି ଜଣ+ୁ ସାc େବାଲି ପରିଚୟ ସିନା 

େଦବା କି� େମା ସ�ାମୀ ଆଉ େତା ¤ୀ ଆଗେର ଆେମ ଦି ଜଣ, ତୁ େମା ଭାଇ ଆଉ ମଁୁ େତା 

ଭଉଣୀ। େମା ଛୁଆ େତାେତ ମାମଁୁ େବାଲି ଡାକିେବ ଆଉ େତା ଛୁଆ େମାେତ ପିଉସୀ। 

 ଝିअ, �ୁଟର ପଛେର ବସି େମାେତ ହେଲଇ େଦଇ କହିଲା, “ବାପା ଚାଲ, ସିଆଡୁ 

ଦିଦି ଆଉ ତା+ ପୁअ ଆସିେଲଣି।” 

 -- ହଁ, କହି �ୁଟର sାଟ� କଲା େବଳକୁ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ‘अଭିନାଶ अ+ଲ’.... 

 ହଠାତ, ଛାତି ଭିତରୁ ଚାରି ପା�ଟା ହାଡ଼ ଏକାେବେଳ ରକ କରି ଭାcିଗଲା। ମଁୁ ନ 

ଶୁଣିଲା ପରିକା �ୁଟର ଆଗକୁ ବେଢ଼ଇ ସାରିଥିଲି...... 

 
ଦୂରଭାଷ-୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦  

ଇେମଲ- subal.mohapatra@gmail.com 

ଗାoିନଗର, ଗୁଜରାଟ-୩୮୨୦୦୯  
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ମଧୁସିCତା ପ*ନାୟକ 

ବିେବକାର ସ�କjିତ ଦୁନିଆବିେବକାର ସ�କjିତ ଦୁନିଆବିେବକାର ସ�କjିତ ଦୁନିଆବିେବକାର ସ�କjିତ ଦୁନିଆ    
 ଦୀଘ� ଚାଳିଶ ବଷ�ର କମ�ମୟ ଜୀବନ ଭିତେର ଓଡିଶାର ବିଭିନv  अ�ଳକୁ ବଦଳି 

େହାଇ ଯାଇଛି। ସବୁ अ�ଳର ପାଣି, ପବନ, ପରିେବଶ, ଭାଷା, ମଣିଷ.., ସବୁଥିେର 

ବିଭିନv ତା େଦଖିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ େସସବୁ ସମୟକୁ ମଁୁ ମନ ଭରି ଖୁବ୍ ଉପେଭାଗ 

କରିଛି। अେନକ େଲାକ+ ସଂ�ଶ�େର ଆସିଛି, ଭିନv  ଭିନv  ବ�yି ଓ ଭିନv  େସମାନ+ର 

ବ�yିତÄ  େସଭଳି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଓ େସହି ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଚରିତ� ଗୁଡିକୁ 

ଭୁଲିବାକୁ ଚାହVେଲ ମଧ� ଭୁଲି ହୁଏନା। େସସବୁ େଗାେଟ େଗାେଟ अଭୁଲା ସC �ତିେଟ େହାଇ 

ଆମ ମାନସପଟଳେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଆhି। ସମେୟ ସମେୟ ଏହି अଭୁଲା ସC �ତି 

ସବୁ ଆମର ଚିhା ଓ େଚତନା ଭିତରକୁ अଚାନକ ପଶି ଆସି େସମାନ+ର ଉପpିତିକୁ 

ଜାହିର୍ କରିଥାhି। େସହିପରି େଗାେଟ अଭୁଲା ଚରିତ�  ଆଜି ମଧ� େମା ମାନସପଟଳେର 

ଜୀବିତ େହାଇ ରହିଛି। “ବିେବକା”- ସତେର! େଗାେଟ अÎୁତ ମଣିଷ େସ !! 

 ଦୀଘ� ପଇଁତିରିଶ ବଷ� ତଳର ଘଟଣା.. ଏହି ଚରିତ�  ସହିତ େମାର ପରିଚୟ 

େହାଇଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାେର। ମଁୁ େଯଉଁ ବ�ା+େର କାମ କରୁଥିଲି େସଠାେର େସ ମଧ� 

କାମ କରୁଥିଲା। େସଠାକାର pାନୀୟ େଲାକ େସ। ସମେ\ ତାକୁ ବିେବକା େବାଲି 

ଡାକhି। କ�ାଶିୟର ଥିଲା େସ। ପ�ଥେମ େସ କାମ କରୁଥିଲା େଟ�େଜରୀେର। କି� 

େଯେତେବେଳ ସରକାର; େଟ�େଜରୀଗୁଡିକୁ ବ�ା+େର ମିଶାଇ େଦେଲ अେନକ େଲାକ 

ବ�ା+େର ଚାକିରୀ ପାଇଗେଲ। େତଣୁ ବିେବକା ମଧ� ବ�ା+େର ଚାକିରୀ 
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 ପାଇଯାଇଥିଲା।  

 ଭଲ େଲାକଟିଏ ଏଇ ବିେବକା। େବଶୀ ପାଠ ସିନା ପଢିନି େହେଲ ତା’ର ବ�ବହାର 

ପୁରା ମାଜdତ। ନିଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂେପ ପୁରା କେର। ତା’ର େଗାଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ 

େହଲା ମଦ ପିଇବାର अଭ�ାସଟା। अଫିସକୁ ଆସିବା ସମୟେର अବଶ� ପିଏନି। 

େସେତେବେଳ ଭବାନୀପାଟଣାର କାୟା ଏେତ ବି\ାରିତ େହାଇ ନଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ 

େସଠିକି ବଦଳି େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ପ�ଥେମ ଟିେକ अସୁବିଧା େହାଇଥିଲା େସଠାକାର 

ପରିେବଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। କି� ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ସାମାନ� େହାଇଗଲା। 

अଫିସ୍ ର କାଯ��ବ�\ତା େଯାଗଁୁ अନ� େକଉଁଆେଡ େବଶୀ ଧ�ାନ ମଧ� ଯାଏନି।  

 େସଠି େଗାଟିଏ ଘଟଣା ମେତ ପ�ାୟ ବିଚଳିତ କରିପକାଏ। େସହି ଘଟଣାର ମୁଖ� 

ନାୟକ େହଉଛି ବିେବକା। अଫିସ୍ ରୁ ସo�ାେର କାମ ସାରି ଘରକୁ େଫରିଲା େବେଳ 

ତା’ସହ େଗାେଟ େଛାଟ ପିଲାକୁ ସବୁେବେଳ େଦେଖ। େକୗଣସି ଦିନ ଏଥିେର ବ�ତିକ�ମ 

ଘେଟନି। ଆଠ ନअ ବଷ�ର େଛାଟ ପିଲାଟିଏ। ସାଇେକଲ ଗେଡଇ ଗେଡଇ ଆେଗ ଆେଗ 

ଚାଲିଥିବ ବିେବକା ଆଉ ତା’ ପଛକୁ.. ତା’ ପଛେର େବଶ େବଗ୍ ଖେl କାoେର ଝୁେଲଇ 

ଚାଲିଥିବ େସଇ େଛାଟିଆ ପିଲାଟି। अଫିସ୍ ର ସମୟ ତକ ଛାଡି େଦଇ ବାକି अନ� 

ସମୟେର େଯଉଁଠି େଦଖିବ ଦୁହV+ୁ ଏକା ସାcେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏପରିକି 

ମଦଭାଟିେର ମଧ� େସ ପିଲାଟି ଥିବ ତା’ ସାcେର। 

 ବଡ ବିଚିତ�  କଥା ଇେୟ! ମନକୁ ସବୁେବେଳ େଗାେଟ ପ�ଶv ଆେସ.. ଏ ପିଲାଟି 

କିଏ ? ତା’ ଘେର କ’ଣ େକହି ନାହାhି ଏ ପିଲାଟାର ଯତv  େନବାକୁ.. ଆକଟ କରିବାକୁ ..? 

�ୁଲେର अନ� ପିଲାମାନ+ ପରି ପାଠ ପଢିବାର ବୟସ.. େସ �ୁଲ ଯାଉଥିବ 
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 େକେତେବେଳ.. ପାଠ େକେତେବେଳ ପଢୁଥିବ.. ଏ ବିେବକାଟା ମଖୂ �ଟାଏ ନା କ’ଣ..? 

ସବୁେବେଳ କ’ଣ ଛୁଆଟାକୁ ସାcେର ଧରି ବୁଲୁଛି..? ଏ ବ�ାପରଟା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥାଏ 

। ଏମିତି ନାନା ପ�କାର ପ�ଶv अଡୁଆ ସତୂା ପରି େମା ମନ ଭିତେର ଛxି େହାଇ ପଡୁଥାଏ ।  

 େସ ଛୁଆଟା ମଧ� ତା’ଠୁଁ अଧିକ। ତାକୁ େଦଖିେଲ ଲାେଗ ସେତ େଯମିତି େଗାେଟ 

ବିଶÄ\ େସବକ ତା’ ଖାଉxର େସବା କରିବା ପାଇଁ ସଦା ତÖର। ଶାh ସୁଧାର ଛୁଆ.. 

େକୗଣସି କଥାକୁ ଉଁ ନାଇଁ କି ଚୁଁ ନାଇଁ.. 

 ଏ ବିଷୟେର अଫିସ୍ ର अନ� ସହକମ�ୀମାନ+ୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଛା ଥିେଲ ମଧ� ପଚାରି 

ପାେରନି। କାେଳ କିଏ କଥାକୁ अନ� अଥ�େର େନବ। ଦିେନ अଫିସ୍ ବx େହବାକୁ अj 

ସମୟ ଥାଏ। ମେତ ଆଉ ବିେବକାକୁ ଛାଡି अନ�ମାେନ ପ�ାୟ ଚାଲିଗେଲଣି। ଏତିକି 

େବେଳ େଦଖିଲି େସଇ ଛୁଆଟି ଭିତରକୁ ବାହାରୁ ଥାଇ ଉlୁଥାଏ, ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି 

ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ନିଜକୁ अଟେକଇ ପାରିଲିନି। େମାର ମନର ଉଦ୍ ବିଗvତାକୁ ଦୂର କରିବା 

ପାଇଁ ବିେବକାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲି।  

 ଡାକିତ େଦଲି, େହେଲ େକମିତି କଥା ପଚାରିବି? ମନେର ଟିକିଏ ସଂେକାଚ ଭାବ 

ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି େଦା େଦା ପା� େହାଇ ପଚାରିେଦଲି, ଆଛା ବିେବକା! ଯଦି କିଛି 

ଖରାପ ନ ଭାବିବ େଗାେଟ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରି ପାରିବି କି ? େମାର अବpା େଦଖି େସ 

ମଧ� ଟିକିଏ ଭିତେର ଭିତେର ଦବି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ । ଧୀେର ସÄରେର ହାତ େଯାଡି 

ପଚାରିଲା, କାମେର ମୁଇଁ କିଛି ଭୁଲ୍ କରିେଦଇଛି େକ ସାର ? 

 ତା’ର ଛାନିଆ ଭାବ େଦଖି ତାକୁ ଆଶÄ\ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିଠି ଥାପୁେଡଇ େଦଇ 

କହିଲି, “ଆେର ନା..ନା..! ତୁେମ କିଛି ଭୁଲ୍ କାମ କରିନ ବିେବକା! େଗାେଟ अଲଗା କଥା 
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 ପଚାରିବାର ଥିଲା ତୁମକୁ...” 

 େସ ଟିେକ ସାହାସ ପାଇ ହସି ହସି କହିଲା, କଣ୍ହଁାଟା ପଚାରିେବ ସାର୍ ? “ଆଛା 

ବିେବକା, ତୁମ ସାcେର େଯଉଁ ଛୁଆଟି ସବୁ େବେଳ ଥାଏ େସ କିଏ ? ତୁମ ପୁअକି..?’ 

 ‘େସ େମାର ପୁअ ନୁେହଁ ସାର୍.., େସ ତ େମାର୍ ପୁତୁରା ହରି ।’ 

 ‘ଓେହା େସ ତା’େହେଲ ତୁମ ପୁତୁରା! କି� େସ ସବୁେବେଳ ତୁମ ସାcେର କାହVକି 

ବୁଲୁଛି ? ତୁମ ଘେର କ’ଣ େକହି ନାହାhି ତା’ କଥା ବୁଝିବାକୁ ? 

 ‘ଘେର ସଭିଏଁ अଛନ୍ ସାର୍ । େହେଲ ମୁଇଁ ତାେକ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ । େସ ତ େମାର 

ଜୀବନ.. ତାେକ ଛାଡି ମୁଇଁ ନାଇଁ ବ�ିପାେର।’ 

 ‘େହଲା େଯ! ତୁେମ ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ତୁମ ସାcେର ସବୁେବେଳ ରଖିବ େତେବ େସ 

ପାଠ ପଢିବ େକେତେବେଳ ?’ 

 ବିେବକା ଏକଥା ଶୁଣି ମେତ ଟିକିଏ ନିରିେଖଇ େଦଖିଲା । ତା’ ପେର ହସି ହସି 

କହିଲା, ‘ମୁଇଁ ତାେକ �ୁଲେକ ନାଇଁ ପେଠଇବାର୍ । ପାଠ ପଢି େସ କିସ୍ ଟା କରିବ େଯ!’ 

 ତା’ କଥା ଶୁଣି େମାର ଆ�ଯ��ର ସୀମା ରହିଲାନି । େବାକା+ ପରି ପଚାରିଲି, 

ଆେର! େସ ପାଠ ପଢିବନି ତ କ’ଣ ମଖୂ � େହବ ? ତୁେମତ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ଚାକିରୀ 

କରିଛ। େସ ମଧ� ପାଠଶାଠ ପଢି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢିବ.. ଚାକିରୀ କରିବ.., ତା’ର ତ ପୁଣି 

େଗାେଟ ଭବିଷ�ତ अଛି ନା ନାହV ? ତୁେମ ଜାଣି ଜାଣି େକମିତି ତା’ର ଭବିଷ�ତକୁ ନs 

କରି େଦଉଛ । ତା’ ମା’-ବାପା କ’ଣ କିଛି କହୁନାହାhି ? ତା’ର ‘ବୁଆ-ମା’ କିସ୍ ଟା କହିେବ 

େଯ! ତା’ର ଭବିଷ�ତତ େମାର ହାେତ�  ସାର୍ । ଘରଦÄାର अେଛଁ.. ବାପ୍ଦାଦାର ଏେତ 

ଜମିବାଡି अେଛଁ... ନିଜର ହାେତଁ ପରିଶ�ମ କରି ସୁଖେର ରହିବ େସ । ଏଇତ ଗୁେଟ େମାର୍ 
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 ଲାଗି ସବୁକିଛି ସାର୍ .. େମାର୍ ସବୁକିଛିତ ତାର୍.. ସବୁ ତାର୍.. କହିଲା େବେଳ ବିେବକା 

ଭାବବିହÄଳ େହାଇ ପଡୁଥାଏ ।  

 ତାକୁ ଆଉ କ’ଣ କହିବି ? ତା’ କଥା ଶୁଣି େମା ପାଟିେର ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନଥାଏ। 

ଏେଣ ମୁlଟା େମାର ମଧ� େମାର େଗାଳମାଳିଆ ଧରୁଥାଏ ଏବଂ ମେନ ମେନ ନିଜକୁ 

କହୁଥାଏ, େକଉଁ ମାଟିେର ଗଢା ଏ େଲାକଟା ? ନିେଜ ପାଠ ପଢିଛି.., ନିଜ ପୁତୁରାଟାକୁ 

ନିଜ ପିଲା+ଠୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଛି..अଥଚ ପାଠ ପେଢଇବନି..! ଏ କି ପ�କାର କଥା..!! 

ଛାଡ! ତାକୁ କିଛି ପଚାରି ଲାଭ ନାହV । େସ େଯଉଁ ପ�କାରର େଲାକ ତାକୁ ବୁେଝଇ ମଧ� 

କିଛି ଲାଭ ନାହV ।  

 ତଥାପି କ’ଣ ମନ ବୁଝୁଥାଏ । ପୁଣି ପଚାରିଲି ‘ହଉ, ଛାଡ େସସବୁ କଥା । େମାର 

ଆଉ େଗାେଟ ସେxହ ଦୂର କର ଆଗ..’ 

 ‘କହୁନାହାhି ସାର୍..’ 

 ‘ତୁମ ପୁତୁରା.. ମାେନ ହରିକୁ ତୁେମ ସବୁେବେଳ ସାcେର ଧରି କାହVକି ବୁଲ ?’ େମା 

କଥା ଶୁଣି ବିେବକା ପୁରା ଚୁପ୍। ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ । ମେନ ମେନ ତ ଭୀଷଣ 

ରାଗିଯାଇଥିଲି ତା’ ଉପେର। ତଥାପି ନିଜକୁ ଯଥା ସ�ବ ସଂଯତ କରି ଟିେକ େଜାର୍ େଦଇ 

ପଚାରିବାରୁ ଥତମତ େହାଇ କହିଲା, “କଥା କଣକି ସାର୍, ମୁଇଁ ସବୁଦିନ୍ ଟିେକ ମାଲ୍ ପାଣି 

ପିଏ। ନ େହେଲ ନାଇଁ ଚେଳ। େଦଶୀ ମଦ ସାର୍। େତଣୁ ନିଶା ଟିେକ େଜାର୍ େହାଇଗେଲ 

େମାର େହାଶ୍ ନାଇଁ ରେହ। ରା\ାଘାଟ୍ େର ଏଠି େସଠି ପଡିଯାଏ ଆରୁ େମାର ଲୁଗାପଟା 

ମଇଳା୍ େହାଇଯାଏ। େସେତେବେଳ ଏକା ଏଇ ହରି େମାର ସାହା ଭରସା। େମାର ମଇଳା୍ 

ଲୁଗା ପଟା ବଦ୍ ଲା ବଦଲି କରି ସଫା ଲୁଗାପଟା ପିoାଇ ଦିଏ। ପାଣି ପିଆଏ। େମାର୍ ନିଶା 
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 କଟିବା ପଯ��h େମାର୍ ପାେଖ ପାେଖ ଥାଏ। ତା’ପେର େମାର୍ ସାଇକଲ୍ ଆରୁ େମାେତ 

ଧରାଧରି କରି ଘର୍ େକ ଆଣିବା ଦାଇତÄଟା ଏକା ତାର୍ ସାର୍। େସ ନଥିେଲ ମୁଇଁ ବରବାଦ୍ 

େହାଇ ସାରhିଣି। ମୁଇଁ ତାକୁ େଯତ୍ କି ଭଲପାଏ ତା’ଠୁଁ अଧିକ େସ ମେତ ଭଲପାଏ। େସଇ 

େବଗେର େସ ଧରିଥାଏ େମାର ଲୁଗା ଆଉ ପାଣି ସାର୍। ବିେବକା ଏସବୁ କରୁଥିବା େବେଳ 

ମଁୁ ତା’ର ହାବଭାବକୁ ଲu� କରୁଥାଏ। ତା’ ହାବଭାବେର ନଥିଲା ପ�ାତାପର କି 

ଆତC ଗeାନିର ଭାବ.. ଥିଲା େକବଳ ଏକ अନdବଚନୀୟ ପରିତୃ�ିର ଭାବ। ମଁୁ ତାକୁ ଆଉ 

କିଛି ପଚାରିବା अବpାେର ନଥିଲି। ଖାଲି ଯାହା ନିମdେମଶ ନୟନେର ଚାହV ରହିଥିଲି 

ଦୁହV+ୁ ସାc େହାଇ ଯିବାର।  

 ‘ବିେବକା ଆଉ ହରି’ ଭଗବାନ େକମିତି ବେନଇଛhି ଏ ଦୁହV+ର େଯାଡିଟା 

େକଜାଣି ? େକେତ ସରଳ ଓ ନିÌପଟ ହୃଦୟ େସମାନ+ର। ମନେର ନାହV କିଛି 

ଆବିଳତା। ଏକ ମନ.., ଏକ ପ�ାଣ.. ସେତ େଯପରି ଦୁେହଁ ଏକାତC  େହାଇଯାଇଛhି ଯୁଗ 

ଯୁଗ ପାଇଁ।  

 କୁ�ାର ମାଟିର ପି�ୁଳାକୁ ନିଜ ହାତେର କାଉଁରୀ �ଶ�େର େଯଉଁ ଆକାର େଦବାକୁ 

ଚାେହଁ ମାଟିର ପି�ୁଳାଟି େସହି अନୁରୂପ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । େସହି ପରି ବିେବକା 

ମଧ� ହରିକୁ ନିଜର ବୁ�ି ଓ ବିେବକ ବଳେର ଏେବଠୁଁ  ବଡ ଯତv େର ଗଢିବାର ଲାଗିଛି । 

ନିଜର अନାଗତ ଭବିଷ�ତକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ହରିକୁ ଆଉ ମାଧ�ମ କରୁନିତ 

ବିେବକା ? 

 ସତେର! ମଣିଷର ମନ\[Äକୁ ବୁଝିବା ଓ ବୁେଝଇବା ଏକ କାଠିକର ପାଠ । ଆେମ 

ସମେ\ ନିଜ ନିଜର ବିଶÄାସ ମେତ ନିଜର ଏକ ସÄ-କjିତ ଦୁନିଆେଟ ଗଢି ତାରି ଭିତେର 
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ବ�ିବାର କଳାକୁ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର  ଶିଖିଯାଉ। େମାର ହାତ ଦୁଇଟି ଆେପ ଆେପ 

େସଇ अଦୃଶ� ନିୟhା+ ଉେ�ଶ�େର ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ମେନ ମେନ େସ ସମୟେର 

େକବଳ ଏତିକି ପ�ାଥ�ନା କରଥିଲି େଯଉଁ େସvହ,ଶ��ା ଓ ବିଶÄାସର अଦୃଶ� ବoନେର େସ 

ନିଜ ସହିତ ହରିକୁ ବାoି ରଖିବାର େଚsା କରିଛି, େସହି ବoନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ अତୁଟ 

େହାଇ ରହୁ ଏବଂ ବିେବକା ନିଜର ‘ସÄ-କjିତ ଦୁନିଆେର’ ସବ�ଦା ଖୁସିେର ରହୁ। 

 
  ମାଫ�ତ-ମାଳତୀ େବେହରା 

 ୨୧୭, ୟୁନିଟ-୯(ଫe ାଟ) 

 ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ,  ଭୁବେନଶÄର-୨୨ 

 େଫାନ-୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧ 
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ବଲବh ସାହୁ 

ଦୃsାh ନାରୀଟିଏଦୃsାh ନାରୀଟିଏଦୃsାh ନାରୀଟିଏଦୃsାh ନାରୀଟିଏ    
 ନିଜ�ନ କାଳିମା େବାଳା अoାର ମାଘର ହାଡଭcା ଶୀତ। କିଛି ବୁଲା କୁକୁରର 
େଭା... େଭା... ଶ�େର ଚମକି ଉଠିପେଡ - ‘ଦୀନବାଇ’। ଯଦିବା ଉଠିପାେର ନାହV ଭୁସ୍ 
ଭାସ୍ କରି, ଉେଠ ତା’ପରି अଶିବଷdଆ ବୁଢ଼ୀ ତୁଳନାେର େବଶ୍ ଚ�ଳେର। ହାତ ବୁଲାଏ 
ତା’ର ଏକମାତ�  ସାଥୀ ସକାେଶ। ବ+ୁଳି ସକାେଶ। ହାତେର ପେଡ ଦିଆସିଲିେଟ। 
େଯଉଁଠି ଥାଏ ମାତ�  ତିନି ଚାରିଟି କାଠି। ଦୁଇ ପ�େଚsାର ବିଫଳତା ପେର ସଫଳ ହୁଏ 
ତୃତୀୟ େପ�େଚsାେର। ଦୁରୀଭୂତ କରିପାେର ତା’ ଚାରିହାତିଆ େକାଠରୀର ଘନୀଭୂତ 
ତମସାକୁ। ତଥା ଠାବ କରିପାେର ତା’ ସାଥୀ ବ+ୁଳିକୁ। ଏହାପେର ଉଠିପେଡ। େଗାଟିଏ 
ହାତେର ବ+ୁଳି ଧରି  अନ� ହାତେର ମିqି ମିqି ଜଳୁଥିବା ଡିବିରିକୁ ଧରି। ଡିବିରିକୁ 
ଉଠାଏ କା×େର ଟcା େହାଇଥିବା ଘଡି ଆଡକୁ। ଠାବ କରିବାକୁ अଶୀଦଶକର େସ 
ଘ�ାର େମାଟା ଘ�ାକ�ାକୁ। େଦେଖ। ତା’ ସାେଥ ସାେଥ अନୁଭବ କେର। ମଧ�ରାତି� ର 
କାକର ଛୁଆଁକୁ, ପୁଣି ହାଡଭcା ଶୀତକୁ। ଏସବୁକୁ େନଇ େନଇ ଘାେ� ତା’ କଳନା 
ଶyିେର। ତା’ପେର ପେର ନି�ିତ େହାଇ ପାଟି ଫିଟାଏ। କେହ- “अେଢଇ ବାଜି 
ଗଲାନା..” 
 ବ+ୁଳିେର ଭାରସାମ� ରଖି ପାଦ ବଢାଏ ଆଗକୁ । କବାଟ େଖାଲି ତାଗିତ୍ କେର 
େସ ବୁଲା କୁକୁର ମାନ+ୁ । ପୁଣି ସତକ� କରିଦିଏ, “ରାତି ପାହିନାହV” େବାଲି। ତା’ ପୁଣି 
ବ+ୁଳିକୁ ଜହvମାମଁୁ ଆଡକୁ ଲେ]ଇ ଲେ]ଇକି। ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ ଶାh କରିଦିଏ କୁକୁର 
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 ଗୁଡିକୁ। କବାଟ େଦଇ। ଆସି ବସିପେଡ ଖଟେର। େଥାଇେଦଇ ବ+ୁଳିକୁ। ଆଶ�ା ନପାଇ 
ଖସିପେଡ ବ+ୁଳିଟି। ଠିକ୍ ଦୀନାବାଇ ପରି। ବ+ୁଳିର ଶ�େର ତାଳ େଦଇ ଶୁଭୁଥାଏ 
େସପେଟ। େମଁ.. େମଁ...। ଦୀନାବାଇ ପୁଣି ତାଗିତ୍ କେର େଛଳି ଗୁଡିକୁ..। କେହ - “କଁାଏ 
େମଁ.. େମଁ.. ହଉଛ େର..? ଶୁअ ଛେନ.. ସକାେଳ ତମର୍ ମରନ୍ ପେର”। ଏତିକି କହି କଣ 
େଯ ଭାେବ। ତାହାକୁ ଜଣା अବା େସ ଉପର୍ ମାଲିକ+ୁ ଜଣା। ନି�ଳ, ନି\¡ େହାଇ 
ବସିରେହ। अଚଳ ମହାେମରୁ ପରି। 
 କିଛି ସମୟର ନିଶ� ଦୃଶ� ପେର। “କଁାଏେର.. ଯଁअରା ମେକ େହେଲ େନତୁ..., ସୁ 
କରି ମରନ୍ େଟ େଦଇକରି। ଖୁବ ଭାବବିହ� ଳ େହାଇପେଡ ଦୀନାବାଇ। ମେନ ପକାଏ 
ତା’ଧଳିୂ ଧସୂର अତୀତକୁ। କଳାଧଳା अତୀତକୁ। ତଥାପି ସ�ରcେର ରcୀନ େହଉଥାhି 
େସ ବିତିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। 
 ମାଆ ଘେର ବସିକି ଖାଇଥିେଲ ବି। ଜମିଦାର ପଇସା। ଶଶୁର ଘରକୁ ଆସିବା 
ଦିନଠୁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଝାଳବୁହା କଠିନ ପରିଶ�ମ। ରାତି େଗାଟାଏ ଟାରୁ ସାରୁକୁ ପାଣି 
େତlା। େସଠାରୁ ଆସି ଇଟାଭାଟିେର ଇଟାେବାହିବା। େସଠାରୁ ଆସିେଲ କୁଆେଡ ଗେl 
ଖାଇକି, ପାଇଟି କାମ େଯେତ। ତଥାପି ଦୀନାବାଇ େକେବ ଥେକ ନାହV। ପୁଣି ରାଜୁ 
ବାପାକୁ କେହ, “ତେମ େକେତ ପରିଶ�ମ କରୁଛ... ଆରୁ ମଁୁଇ େଯ...” ରାଜୁବାପା 
ହସିଦିଏ। ଆଉଁସି ଦିଏ ତା ଉଷC ଶରୀରକୁ... େଯୗବନକୁ... ହୃଦୟକୁ...। ପୁଣି କେହ, “ତୁଇ 
ପରା େମାର୍ ଫୁଲ େଲା... ଫୁଲ କାଣା ପଥର୍ ସାେc ଲଢ଼ିପାରିବା?” ଭାବ ବିହ� ଳ େହାଇ 
ପୁଣି କହି ଚାଲୁଥାଏ, “ଆେମ ସିନା ପଥର୍ େଲାକ ଲଢ଼ୁଛୁ... ଆରୁ ତୁଇ...” େସ ସମୟେର 
ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥାଏ ଏମିତି ଭାେବ। ରାଜୁବାପାର ପ�ତିଟି अଧାକୁହା କଥା ଗୁଡାକୁ। 
ହସଖୁସିେର କଟିଯାଉଥିଲା ଦିନ। େସଇ ‘ନ’ अ+’ ସମୟେର େଦଉଥିଲା ସାତଶହ ଟ+ା। 
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 �ୁଲ ଫିସ ବାବଦକୁ। ତା’ ମଧ� अସୁବିଧା େହଉନଥିଲା। ଯଦିବା େକେବ େକମିତି 
अସୁବିଧା ହୁଏ କାନଫୁଲ କି ନାକଫୁଲେଟ ସାହୁ େଦାକାନେର ରଖି ଟ+ା େକଇଟା 
ମାଗିେଲ। ଆଁ... କରିଛି େସ ସାହୁ। 
 ଆେ\ ଆେ\ ରାଜୁ ଉ�ଳ ମହାବିଦ�ାଳୟରୁ ବି.ଏସ.ସି ପାସ୍ କେର। େକାଚିଂ ପାଇଁ 
ଚାଲିଯାଏ ସୁଦୂର କଲିକତା ସହରକୁ। ଟ+ା ପତ� ର अଭାବେର ବoା ପେଡ କାନଫୁଲ, 
ନାକଫୁଲ େଯେତ। ହଠାତ୍ ରାଜୁବାପାକୁ ପାରାେଲସିସ୍। ନିଛାଟିଆ ଜାଗାେର କୁଆପାତ 
େହଲା ଭଳି ପରିpିତି। େସଦିନଠୁ अ�ା ଭିେଡ ଦୀନାବାଇ। ବୁେଲ ଗଁାକୁ.. ଗଁା..। େକେବ 
ଶ�ା ସିxୁର େନଇ ତ ପୁଣି େକେବ ରcେବରcର ଫୁଲ େଟାେପ େନଇ। େଯା�ା ସାଜି 
ଲେଢ଼ ପରିpିତି ସାେଥ। େଶଷେର ଜିତିଥାଏ। अବଶ� େସ ନେହେଲ ବି ତା’ ପୁअ। ପୁअ 
ପ�େଫସର। େସ ବହୁତ ଖୁସି। େହେଲ pାୟୀ ରହିପାରିନି ଖୁସି। ହଠାତ୍ ରାଜୁବାପା 
ଚାଲିଯାଏ। ଆରପାରିକୁ...। ଦଶ ପxର ଦିନ କାେx ମୁl ଫେଟଇ ଫେଟଇ। ବଷ� ଯାକ 
କାେx ସୁ�ି ସୁ�ି। ପରିେଶଷେର ରାଜୁ ମୁହଁକୁ େଦଖି ସÄାଭାବିକ ହୁଏ ସବୁକିଛି। ଯଦିବି 
ରାଜୁ ଆଜି ଆଉ କାହା ଇସାରାେର...। ତା’ ମାଆ अଲଗା େସ अଲଗା। ଦୁହV+ ଭାବନା ବି 
अଲଗା अଲଗା। େସ ରହୁଛି ହ� ାଇଟହାଉସ ପରି ଧଳା େକାଠାେର। ଆଉ ତା’ ମାଆ 
ଆଜିବି େସଇ ପୁରୁଣା ଆଲୁअବିହୀନ ମାଟି ଘେର। ତା’ପୁଣି ବାହାଘର େଭାଜି ପାଇଁ 
ଆସିଥିବା ଚାରି ହୃଦୟ(େଛଳି) ସହ। ତଥାପି େସ େକେବ ମନ ଉଣା କେର ନାହV। 
 ହଠାତ୍ ଚମକି ପେଡ ଦୀନାବାଇ। ଭାବନା ରାଜ�ରୁ ପ�pାନ କରି ପ�େବଶ କେର 
ବା\ବିକତାକୁ। ମେନ ପକାଏ ରାଜୁ କହିଯାଇଥିବା କଥାକୁ୍। “ସକାେଳ ନଟୁଆ କାକାକୁ 
ଟିେକ ଡାକିେଦବୁ। ଶୀଘ� କାଟିେଦେବ।” ବିଳ] ନକରି ଉଠିପେଡ ଦୀନାବାଇ। अଗ�ସର 
େହାଇଥାଏ ନଟୁଆର ଘର अଭିମୁେଖ। ନଳପାଣି ଦିଆେର କାଦୁअ ସର ସର ରା\ା। 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  87 

 ସ�ାେହ େହବ ମାଟି େଖାଲିଥାଏ ରା\ାର ଦୁଇ ପାଶ�Äେର। ନୂଆ େଡ�ନ ପାଇଁ। େକଉଁଠି 
େକଉଁଠି େଢଲାଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପଡିରହିଥାhି ରା\ା ଉପେର..। ଏକଦମ୍ ମଥା ପାତି। ତଥାପି 
अସୁବିଧା ହୁଏନାହV s� ୀଟ୍ ଲାଇଟ୍ େର। ବ+ୁଳିର ସହାୟତାେର ଧୀେର ଧୀେର अଗ�ସର 
େହାଇ ପହେ� ନଟୁଆର ଚାଳଘର ଆଗେର। କହିଦିଏ ଶୀଘ� ଆସିବା ପାଇଁ। ସାମାନ� 
ବିଶ�ାମ ପେର ପୁଣି େଗାଡ଼ କାେଢ ଘରଆଡ଼କୁ। ଏହାମଧ�େର ହଠାତ୍ ଲିଭିଯାଏ sି�ଟ୍ 
ଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକ। ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ ଦୀନାବାଇ। ହଠାତ୍ ଖସିପେଡ େଡ�ନେର। ଏକଦମ୍ 
ଚଳ�ିତ� ର ଦୃଶ� ପରି। େଚତାଶନୂ� େହାଇ ପଡି ରହିଥାଏ ଦୀଘ� ଚାଳିଶ ମିନିଟ ଧରି। 
ଏହାପେର ବହୁ କsେର ଉଠିବାକୁ େଚsାକେର। କି� ବିଫଳ ହୁଏ। ତା’ ପେର ଘରକୁ 
େଫରିଥାଏ ପାଖ କୁନା ସହାୟତାେର। ଗଁାର ଖୁବ ଭଲ ପିଲାେଟ। େଲାକ+ ଦୁଃଖ ଦୁ��ଶା 
େଦଖିପାେରନି। ଏକଦମ୍ ଚଳ�ିତ� ର ନାୟକ ପରି। 
 ସମୟର अତିକ�ମେର ସଯୂ�� ଉଁଇ ସାରିଥାhି। ପ�ାୟ େଲାକ ଉଠିଯାଇଥାhି। ଆଖି 
ମିଟି ମିଟି କରି ଏସବୁ େଦଖୁଛି ସତ। କି� େଗାଡ଼ର ଦରଜେର ଉଠିପାରୁନି। ବସିପାରୁନି। 
ବଁା େଗାଡଟା ଫୁଲିଗଲାଣି େବc ପରି। ଏକଥା ଯାଇ ପଡିଲା ରାଜୁ କ"�େର। ରାଜୁ ବିରyି 
େହାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା ସତ  କି� କ'ଣ କରିବ େସ ? ଏଇନା େଭାଜି ପାଇଁ େକେତ କାମ। 
କିଛି କଲା ନାହV କି� କିଛି କହିଗଲା। ତା’ର େସ ନିତିଦିନିଆ ବୁଢ଼ୀ ଶ� ସହ ଆଉ କିଛି 
ମିେଶଇକି। େଯମିତି ନିଆଁେର ଘିअ େଦବା ପରି। କଟା ଘା’େର ଚୂନ ତ ନୁହଁ ତା’ପରି अନ� 
କିଛି ଦରଦୀ ପଦାଥ� େଦଲାପରି। 
 ସଫା ସଫା ଶୁଣିେଲ ମଧ� କିଛି କହିଲା ନାହV ଦୀନାବାଇ। ପ�ତିଦିନ ପରି। ନଁା 
କହିଲା କିଛି ନଁା େଦଲା କିଛି ଭାବଭାcି। ଏତିକିେର କିଏ କହିଲା ଫାs�  ଏଡ୍  ଆଣି ମାଲିସ 
କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପେର ସବୁ ଶାhି। ଦୀନାବାଇ ନିେଜ ଲାଗିପେଡ ତା’ େଗାଡ଼କୁ ମାଲିସ 
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 କରିବାେର। ବହୁ ସହନଶyି ଦୀନାବାଇର। ତା’ େବାଲି ସହିଛି େସ ପୀଡାକୁ। ଦଶ ଦଶ 
ବଷ� ସହିଛି େକେତ େଲାକ+ େକେତ କଥାକୁ। ବ�ଥାକୁ । ବାØ, ନିଃସhାନ, अଲuଣୀ 
ଏପରି େକେତ କ’ଣ? େସ ଭାcିଯାଇନି। ଆଉ ଆଜି ଭାcିଯିବ ତା’ ନିଜ ପୁअର େକେତ 
ପଦ କଥାେର। ଓଃ.. କଥା ତ ନୁହଁ ବ�ଥାେର। ନା... େକେବ ନୁହଁ। 
 େହେଲ କଥାେର अଛି ଦଇବ ଦଉଡି... େଗାଡ଼ର ଯ�ଣା ବଢ଼ି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। 
ଏଇନା ତ ଦୀନାବାଇ ପାଇଁ अସହ� େହଲାଣି। ତା େବାଲି ତ अନି�ାେର - ଆଃ.... ଉଃ.... 
ମଁା େଲା...। ଧୀେର ଧୀେର अସ�ାଳ େହାଇଯାଉଥାଏ ଶରୀର ଯାକ। ତାପମାତ� ା ବଢ଼ି 
ଚଳୁଥାଏ। େଦହସାରା ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ତଥାପି ସମେ\ କହୁଥାhି। େଭାଜି ସରିଯାଉ। 
େଦଖିବା। କିଛି େହବନି। 
 “କିଛି େହବା କଣ ନିଜ ହାତେର। କରିେଦଉନ।” ରାଗିକି ତା’ ଝିअ କହୁଥାଏ। 
େହେଲ ଶୁଣୁଥିଲା କିଏ। ଯା’ କାମେର ବ�\ ସିଏ। ରcାରc ସାଜସ¢ା। ରାଜୁ କଣ 
ବିମଳକୁ କହୁଥାଏ, େଯ ଆସିବ ବଷ� ବଷ� ମେନ ରଖିବ ଏଇ ବିବାହକୁ।” 
 ସମୟକୁ ଧରିଛି କିଏ? େସ ଆସି ମୁl ଉପେର। େକେତ ଗାଡି ଆସୁଥାଏ..। େକେତ 
ଯାଉଥାଏ..। ଶହ ଶହ େଲାକ ଆସୁଥାhି..। ଡିେଜ ତାେଳ ତାେଳ ଝୁମୁଥାhି େକହି େକହି। 
ଖାଉଥାhି େକହି େକହି। େସଲଫି େନଉଥାhି େକହି େକହି....। େକହି ଜେଣ ହଠାତ୍ 
େଦୗଡ଼ି ଆେସ େsଜକୁ। ରାଜୁକୁ କାନେର କେହ, “ଦୀନାବାଇ ଆଉ ନାହାhି” ସମ\ 
ପରିେବଶ ଶାh। କଣ େହଲା? ନାଚୁଥିବା, ଖାଉଥିବା େଲାକ ମଧ� ଆଁ... କରି 
अେନଇଥାhି େସହି ପ�ଶvବାଚୀେଟ େନଇ। ରାଜୁ ଖାରଜ କରି କେହ, “କିଛି େହାଇନି” 
ତା’ପେର ସବୁକିଛି ପବୂ�ବତ୍। ନାଚ, େଭାଜି, ଡିେଜ ସବୁକିଛି। ରାଜୁ ପୁଣି େସହି େଲାକର 
କାନେର କେହ- ଭଉଣୀକୁ ଶୁଣାअ ନାହV, େସ ରଡିବ। ହଁ.. ଆଉ କବାଟ େଦଇଦିअ। 
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  ପୁଣିଥେର ସବୁକିଛି ଚାଲିଲା ପବୂ�ବତ୍। ଖାଇବା। ନାଚିବା। େଫାେଟା କାଢ଼ିବା। 
ବରକନ�ା ପାଇଁ ସÄତ� ସÄତ� ଭାେବ। କନ�ା ପuରୁ ଆସିଥିବା କ�ାେମରାେମନ କନ�ାର 
ଚିହv ା। ଏଣୁ ଡାକିଥାଏ କ�ାେମରାେମନକୁ ଆଉ କେହ ତା’ଶାଶୁକୁ ଟିେକ ଡାକି େଦବାପାଇଁ। 
ତା+ ସହ େଫାେଟାେଟ େହବ। 
 ଏହାପେର ସବୁକିଛି େଗାଳମାଳ। ଫସର୍ ଫାଟିଗଲା ସବୁକିଛି। ସମେ\ 
ଜାଣିଯାଆhି। କୁହାକହି ହୁअhି ନିଜ ନିଜ ଭିତେର। ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା। 
ଝାqି ପବନ ପରି କଥାଟା ବ�ାପିଯାଏ ଗଁା ସାରା। େଦଇଯାଏ ଝାqି ପରି ତାତିର अନୁଭବ। 
ଗଁା େଲାକ ଫୁସୁର୍ ଫାସର ହୁअhି। ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ େଯ। 
 ଦୀନାବାଇ ବିବାହର ପଚିଶବଷ� ନିଃସhାନ ଥିଲା।  ପରିେଶଷେର ବହୁ ଜପତପେର 
ଜନC  େହାଇଥିଲା ରାଜୁ। ତା’ପେର ରାଜୁର ପଢା ସମୟେର। ରାଜୁବାପା ଚାଲିଗଲା। 
ତା’ପେର ମଧ� ଭାcିଯାଇନି ଦିନାବାଇ। ଖୁବ ଲଢ଼ିଲା ପରିpିତି ସହ। ଏଇ େଶଷ ନିଶÄାସ 
ପଯ��h। ଗଁା’ର େକେତ ବୃ� ବୃ�ା ଚାଲିଗେଲ ଆଶ�ମକୁ। େସ ଗଲାନାହV। େସ କୁଆେଡ 
କହୁଥିଲା, “େସ ବୃ�ାଶ�ମ ଗେଲ, ତା’ପୁअର ଇ¢ତ ଚାଲିଯିବ” 
 େସ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି ସତ। କି� ଇତିହାସ େହାଇ ରହିଯାଇଛି ଏଇ ଗଁା’େଲାକ+ 
ମୁଖେର। ଆଖପାଖ ଗଁା େଲାକ+ ମୁଖେର। ସତେର େଗାେଟ ସଫଳ ନାରୀର ସÄରୂପ 
େହାଇ। ଠିକ୍ ନାରୀ ଜାତି ପରି େଦଇଚାଲିଛି ସବୁକିଛି। େହେଲ ମାଗିନାହV େକେବ କିଛି। 
ତା’ େବାଲି ତ ଆଜି େସ ନାରୀର ସଠିକ୍ ଦୃsାhଟିଏ। ଇତିହାସ ପୃ-ାର ସୀତା, अନୁସୟା, 
ଗାଗ�ୀ, େଲାପାମୁଦ� ା ପରି......। 

 ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪  



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  90 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ((((ମଇମଇମଇମଇ, , , , ୨୦୧୮୨୦୧୮୨୦୧୮୨୦୧୮))))    
ଏକ ଜcଲୀ ବିେଲଇ 

 ଏେବ େସମାେନ ଟିେକ ଟିେକ ବାହାରକୁ ବାହାରିେଲଣି। ମା’ ପଛେର କିଛି ସମୟ 

ଚାଲୁଛhି। ମା’ ଟିେକ ଆଶÄ\ େହଲାଣି। େସମାନ+ ପ�ଥମ ଚାଲିବା େଦଖିବାର କଥା। 

ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଟିକିଏ ଚାଲି ଥକି ଯାଉଥିେଲ। ମା’ ସହ ଚାଲିେବ କଣ ଟିକିଏ ଚାଲି ନିଜ 

ଭିତେର େଖଳା େଖଳି େହଉଥିେଲ। େତଣୁ ମା’ େସମାନ+ୁ ସାcେର େନଉ ନଥିଲା। 

େସଦିନ ମା’ େସମାନ+ୁ ଏକ ବୁଦା ତେଳ ଲୁଚାଇ େଦଇଥିଲା। ଗଛ ଫା+ େଦଇ ଆଲୁअ 

ଆସୁଥିଲା। େସମାେନ ପ�ାୟ अoାର ଭିତେର ଥିେଲ। କି� ବାହାର ଭଲ ଭାେବ େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା। 

 ଦୁଇଛୁଆ ଗାଢ଼ ନିଦେର େଶାଇଥିେଲ। ପାଖେର େକଉଁଠି ଜcଲ ବିେଲଇଟିଏ 

ସାମାନ� ମିଆଁଉ ମିଆଁଉ େହଲା। େସମାନ+ ନିଦ ଭାcିଗଲା। େସମାେନ କି� ବାହାରକୁ 

ଆସିେଲ ନାହV। ନିଜ ଲୁଚିବା ଯାଗାରୁ ବାହାରକୁ अେନଇେଲ।  

 କିଛି ଦୂରେର ଏକ େଛାଟିଆ ଛାପି ଛାପିକିଆ ପଶୁଟିଏ ଶ� କରୁଛି। ବିେଲଇଟି କିଛି 

ବାରୁଥିଲା।  

 ଆେର େସ ତ ଆମ ଭଳିଆ େଦଖାଯାଉଛି। େସମାେନ ନିଜ ଭିତେର କଥା େହେଲ 

ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚି अେନଇେଲ। ମା’ େସମାନ+ୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ କହିନଥିଲା।  

 େସମାେନ अେନକ अେନକ ଜୀବ େଦଖିେଲଣି। ସମେ\ अଲଗା अଲଗା ବ�ବହାର 
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 କରୁଛhି। କିଏ ଶିକାର କରୁଛି ତ କିଏ ଘାସ ଖାଉଛି। ନୂଆ ଜୀବ େଦଖିେଲ େସମାେନ 

ସାବଧାନ େହଉଥିେଲ। କିଏ ଜାେଣ ଏ ଜୀବ େସମାନ+ୁ ଶିକାର କରିେଦଇପାେର। 

 େସଦିନ ଗିର ଜcଲ ଖୁବ ସୁxର େଦଖାଯାଉଥାଏ। ଚାରି ଆେଡ ଘାସ। େସ 

ଭିତେର अେନକ େଛାଟ େଛାଟ ଗୁଳC େର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଜcଲୀ ଫୁଲ ମାନ+ର ତାଜା 

ସୁବାସେର ବାତା ବରଣ େମାହ ଭରା େହାଇଉେଠ। ଏକ ସୁxର ଫୁଲ ଉପେର ରc 

େବରcୀ ପ�ଜାପତିଟିଏ ବସି ମଧ ୂେଶାଷୁଥାଏ। ହାଲକା ବାଇଗଣୀ ଧଳା ଫୁଲର ମଝିେର 

ହଳଦିଆ ଖୁବ େଛାଟ ପାଖୁଡା ଆଉ ତା ମଝିେର ଗାଢ େଗାଲାପୀ ରcର ଖୁବ େଛାଟ 

ପାଖୁଡା। ଏମିତି ଫୁଲ ଚାରି ଆେଡ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ପ�ାୟ ସବୁ ଫୁଲେର ପ�ଜାପତି ମାେନ 

ବସିଥାhି। ଏେତ ରcର ପ�ଜାପତି ନେଦଖିେଲ ବିଶÄାସ କରି େହବନାହV।  କିଏ ସବୁଜ 

ରcର ତ କିଏ, କମଳା ରcର, କିଏ ହଳଦିଆ ରcର। କାହାର େଡଣାେର ଗାଢ ନୀଳ 

େଠାପା अଛି ତ କାହାର େଡଣାେର ଲାଲ କଳା ରcର ଆଖି  େହାଇଯାଇଛି।  କାହା 

େଦହେର ତ ବାଘ ଭଳି ଛାପି ଛାପିକା ଚିହv  ଭରି ଯାଇଥିଲା।  

 ଏମିତିଆ ଏକ ଘାସୁଆ ଜମି ଭିତେର େସପେଟ ଜcଲ ବିେଲଇଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। 

େଛାଟ ଶିକାରୀ+ ମଧ�େର ଶିକାରର ପଟୁତା ପାଇଁ ଜcଲ ବିେଲଇ ନି�ିତ ଭାେବ ଆଗ 

ଧାଡିେର ଆସିବ। ଏହି େଛାଟ ଶିକାରୀମାନ+ୁ େଖାଜିବା କs। କି� େସମାେନ ଖୁବ 

କୁଶଳ ଶିକାରୀ। େସମାନ+ ଚାଲିବା େମାେଟ ବାରି େହବନାହV।  

 ଜcଲ ବିେଲଇଟି ମାଂଶାସୀ। ତାର ଶରୀରର ବାଳ ଲ]ା ପାଉଁଶିଆ। ବିେଲଇଟି 

ଘାସ ଭିତେର େସ ପ�ାୟ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଲ]େର ଜcଲୀ ବିେଲଇ ଘେରାଇ ବିେଲଇଠୁ 

ଟିକିଏ ବଡ। କାନ ଗୁଡିକ ମୁl ଉପେର ଲ]ା େହାଇ େବକ ଆଡକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। 
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 ବାଘ, ସିଂହର କାନ अେପuା अେନକ ବଡ କାନ।  ଶରୀର ତୁଳନାେର ବାଘ ବା ସିଂହର 

କାନ अେନକ अଂଶେର େଛାଟ। ବିେଲଇର ମୁହଁେର େକଶର ନାହଁ, େଦହେର ଲ]ା 

ପାଉଁଶିଆ କଳା, ଧସୂରିଆ, ହଳଦିଆ ବାଳ ଭରିଯାଇଛି। अନ� ବିେଲଇ ମାନ+ ଭଳିଆ 

ଜcଲୀ ବିେଲଇର ନାକ ମଧ� ଚଉଡା। କି� ଏହାର ଆଖି अେପuାକୃତ ଭାେବ ବଡ। 

ହଳଦିଆ ଆଖିେର ମଝିେର ଲ]ାଳିଆ କଳା େଡାଳା। ଏହାର େଗାଡ ଗୁଡିକ େମାଟାଥିଲା। 

େସଥିେର ଧଳାବାଳ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଜcଲ ବିେଲଇର ମୁହଁଟା ଟିକିଏ େଗାଜିଆ। ନାକ 

ତେଳ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ମୁହଁ।  ତା ଉପେର ଧଳା ଦାଢି ଭାବେର େଛାଟ େଛାଟ ବାଳ 

େଘରି ଯାଇଛି। େସଉଠୁ େସଥିରୁ ଲ]ା ନିଶ ସବୁ ଦୁଇ ଆଡକୁ େମେଲଇ େହାଇ ରହିଛି। 

ଜcଲୀ ବିେଲଇଟି ଖୁବ୍ ଧ�ାନର ସହ କାହାକୁ अନାଇ ରହିଥିଲା। ଉପେର େକବଳ କାନ 

େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଖି अj େଦଖା ଯାଉଥିଲା, ସଂପ"ୂ� ଶରୀର ଘାସ ଭିତେର 

ଲୁଚିଯାଇଥିଲା। ବିେଲଇ ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହ େଛାଟ େଛାଟ ପ�ାଣୀକୁ ଶୀକାର 

କରିନିअhି। 

 ପuୀଗୁଡା ଏ ବିେଲଇର ଲୁଚିବା ସହଜେର ଜାଣି ପାରhିନାହV। ବିେଲଇଟି େପେଟଇ 

ପଡିଥାଏ। କି� ତାର ଆଖି େଡଉଁଥିବା ପuୀମାନ+ ଉପେର ଥାଏ।  

 େସ ଖୁବ ଧେର ଧିେର ଆଗଉଥାଏ। ତାର ଆେଗଇବାଟା ସିଂହର ଆେଗଇବା ସହ 

ବହୁତ ମିଶୁଥାଏ। ଖୁବ ଧିେର ଶରୀରକୁ ମାଟି ସହ ଲଗାଇ େଦଇଥାଏ। ତାର େଲାମ 

େଯାଗୁ ସହଜେର ତାକୁ ବାରି େହବନାହV। ତାର ଆଖି କି� ପuୀମାନ+ ଉପେର ଲାଗି 

ରହିଥାଏ। େସ େଯମିତି अବpାେର ରହିେଲ ବି ଆଖି କି� ପuୀମାନ+ ଉପେର ଥାଏ। 

ଏେଣ େସ ପuୀମାେନ ବିେଲଇ ଏେତ ପାେଖଇ ଆସିବା ଜାଣି ପାରୁନଥାhି। େସମାେନ ନିଜ 
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 ଖାଇବା ଆଉ େଡଇଁବାେର ଖୁବ ବ�\ ଥାଆhି।  

 ଆଉ େକଇ େଖାଜେର ବିେଲଇ େସମାନ+ୁ ଧରିେନବ। ପuୀମାେନ ବିେଲଇକୁ ଲu� 

କରିେନେଲ। େସମାେନ େଜାରେର େଡଣା ଝାଡି ଉଡିବାକୁ େଚsା କେଲ। କି� ବିଳ] 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବିେଲଇ ନିଜ ଯାଗାରୁ ଏକ �ି� c ଭଳି ଉ�ୁଳି ପଡିଲା। ତାର ଆଗ 

ପଂଝାରୁ େଗାଜିଆ ନଖସବୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ବିେଲଇର ନଖ अନ� ଶିକାରୀମାନ+ 

ନଖଠାରୁ ମୁନିଆ ଆଉ ଧାରୁଆ। ଏକ ଛୁ�ିଭଳି େଦହେର ସହଜେର ଗଳିଯିବ।  

 ବିେଲଇଟି େଡଇଁ କରି େଜାରେର ଥାବା ମାରିଲା। ପuୀଟିଏ ମାଟିେର ଖସି ପଡିଲା। 

ସହଜେର େସ ତାକୁ ମୁହଁେର ଧରିେନଲା। अନ�ମାେନ ଫଡ ଫଡ େହାଇ ଉଡିଗେଲ।  

 ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିେଲଇର େହାଇଗଲା। 

 ଏ ବିେଲଇଗୁଡିକ ବହୁତ ଚ�ଳ। େସମାେନ ଖୁବ ଜଲଦି ଶିକାର କରି େନଇ 

ପାରhି। େଠକୁଆ, ପuୀ अନ� େଛାଟ ଜୀବଜ� ଏମାନ+ର ମୁଖ� ଆହାର।  

 ଏ ସିଂହ ଶିଶୁ ଦୁେହଁ ଲୁଚି ଏମିତି ଶିକାର େଦଖିେଲ। ଏକ େଛାଟ ଶିକାରୀ ଆଖି 

ପିଛୁଳାେକ ଏେତ ଉପରକୁ େଡଇଁ ଶିକାର କରିପାେର େସମାେନ ଭାବି ପାରୁନଥିେଲ। 

େସମାନ+ର ମା’କୁ ଉପରକୁ େଡଇଁବା େଦଖି ନଥିେଲ।  

 େସମାେନ ନିଜ ଯାଗା ଭିତେର ଲୁଚିଗେଲ। ବିେଲଇ େତେଣ େସ ପuୀଟାକୁ ମୁହଁେର 

ଧରି ଏକ ବୁଦା ଭିତେର ଲୁଚିଗଲା। ବିେଲଇମାେନ ସବୁେବେଳ ଏକାh ଚାହାhି। ଏମାେନ 

ସିଂହ ମାନ+ ଭଳି େଖାଲାେର ଖାଆhି ନାହV। ଏକ ସୁବିଧା ଯାଗା େଦଖି ଶାhିେର ଶିକାର 

ଖାଆhି। 

 କ�ମଶଃ...  
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ଶୁଭକାh ସାହୁ 

ଆଖିଆଖିଆଖିଆଖି    
 କୁଆଁର ପୁେନଇ ଜହvଟା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ନିମ�ଳ ଶରତ ଆକାଶେର ରୂପା 
ଥାଳିଆ ପରି ଜହv  ସେତ ବା ନୀଳ କାଗଜ ଉପେର େକୗଣସି ଚିତ� ଶିjୀର ଚିତ� ଟିଏ। ନଡିଆ 
ବାହୁcା अଗ�ର अ�� ଆଛାଦନ ତା’ର େସୗxଯ��କୁ ଆହୁରି ମେନାରମ କରିେଦଉଛି। 
ମଝିେର ମଝିେର अତି uୁଦ�  େମଘଖl ତା ସାମନାେର अଟକି ଯାଇ ତାର େଶାଭାକୁ ବ�dତ 
କରୁଛି। ଗଁା ଦାlେର େଛାଟ ପିଲା+ େକାଳାହଳ ଶୁଭୁଛି। ପିଲାମାେନ େଖଳି େଖଳି ଏ 
ଯାଏଁ ବି ଆସିଯାଇ ପାରhି। 
 କୁଆଁର ପୁେନଇ ଜହv  େଯ େକବଳ ସମୁଦ� େର ଯୁଆର ଉଠାଇପାେର ତା’ ନୁେହଁ, େସ 
अସଂଖ� କୁଆଁର କୁଆଁରୀ+ ମନ ସମୁଦ� େର ମଧ� ସୃsି କେର ଉ[ୁc ଜୁଆର। ମଁୁ ତ 
ନିେଜ କୁଆଁର। ମଁୁ ବା ବାଦ୍ ପଡhି କିପରି? ଆ] ଗଛ ଛାଇେର ହାତ ଛxି ଛିଡା େହାଇ 
ମଁୁ ଏକ ଲୟେର ଜହv କୁ େଦଖୁଛି। ବା\ବେର େପ�ମୀ+ ପାଇଁ ଏ ଜହvଟା ଆହୁରି ସୁxର। 
ମଁୁ ଜହv କୁ କହି ଚଲିଥାଏ अେନକ କଥା। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ପ�ୀତି ତା’ 
ସାcମାନ+ ସହ ଲୁଚକାଳି େଖଳି େଖଳିକା ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଆhା, େମା ମନେର ସମୁଦ� େର 
ସୃs ଜୁଆରେର ତା’ କୁଆଁରୀ ମନକୁ ସିy କରି ଦିअhି। େମା अେନକ ଦିନର ସÄପv ଆଜି 
ବା\ବ ରୂପ ନିअhା। େମା ମନ ତଳର अବ�y େଗାପନ କଥାକୁ ତା’ ଆଗେର ବ�y କରି 
କହhି, “ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ ପ�ୀତି।” ଏମିତି ଆହୁରି अେନକ କିଛି। ହଠାତ୍ େମା ସହ କିଏ 
ଜେଣ ଧÕା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ ଆଗକୁ ଝୁ+ି ପଡି ଭାରସାମ� ରuାକଲି କି� େସ 
ଭାରସାମ� ହରାଇ ତେଳ ପଡିଗଲା। ତା’ ମଁୁହେର ପଡିଥିବା ଜହv  ଆଲୁअରୁ ମଁୁ ପ�ୀତିକୁ 
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 ଠିକ୍ ଚିହିv  ପାରିଥିଲି। େସ ଶ+ିତ ସÄରେର କହିଲା, “ତୁେମ ଏଠି ଥିବାର ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି। 
ସାc ମାନ+ ସହ ଲୁଚକାଳି େଖଳୁ େଖଳୁ ତୁମ ସହ ଧÕା େହାଇଗଲା। େମାର ଭୁଲ୍ 
େହାଇଯାଇଛି। େମାେତ uମା କରିଦିअ।” ମଁୁ ଖାଲି ହତବାକ୍ େହାଇ ଚାହV ରହିଥିଲି। 
େମାେତ ଏ ସବୁ ସÄପv ପରି ପ�ତୀୟମାନ େହଉଥିଲା। ମଁୁ କିଛି କହି ପାରୁନଥିଲି। ଟିକିଏ 
ଆଗରୁ ଭାବୁଥିବା କଥା ମଧ� କହି ପାରିଲିନାହV। ତା’ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହV 
ରହିଲି; େଯମିତି ଚx�କୁ ଚାହV ରହିଥିଲି। ତା’ର ଆଖି ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ସୁxର; ସେତ େଯମିତି 
କଥା କହୁଛି। ହରିଣ ଆଖି ପରି ଚ�ଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ଶ+ି ଯାଇଥିେଲ। େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା 
ତା’ ଆଖି ଦୁଇଟି େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆହÄାନ କରୁଛhି। ଆଖିର ମିଳନ ପେର ଭଲ 
ପାଇବାର अୟମାର�। ତା’ ଆଖି ଦୁଇଟି େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସÄାଗତ କରୁଥିେଲ 
ନି�ୟ। 
 ପ�ୀତିର ବାହଘର ଠିକ୍ େହାଇଯାଇଛି। ତା’ର ଭାବୀ ସÄାମୀ ଏକ ବହୁରାs� ୀୟ 
କ ାନୀେର ଉ� ପଦବୀେର अଧି-ିତ। ଏହି ପ�\ାବେର ତା’ର କିଛି ପ�ତିବାଦ କରିବାର 
ନଥିଲା। ତା ଭାବୀ ସÄାମୀର ସÙାhତା ପାଇଁ ଭୁଲିବାକୁ େଚsା କରୁଥିଲା ଜହv  ଆଲୁअ 
ତଳର ଚାରିଆଖିର ମିଳନକୁ। ତା’ ଭାବୀ ସÄାମୀ ପାଇଁ େସ ଆେପ ଗବdତ େହଉଥିଲା। 
 ରୁବି ମାଉସୀ+ ଝିअ ସହିତ ପ�ୀତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। େସ ଦିନ ମଁୁ ଏକ 
ପ�ଶvବାଚୀ ଆଖି େନଇ ଚାହV ରହିଥିଲି। େସ ଥରକୁ ଥର ବାର]ାର ଟିେକ ଚାହV ମଁୁହ 
େଫରାଇ େନଉଥାଏ। େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ତା’ ଆଖି ଦୁଇଟି େମାେତ େଯମିତି ମନା କରୁଛhି 
ତାକୁ ଏମିତି ଚାହVବା ପାଇଁ। ପର ଝିअ େବାହୁ+ୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଚାହVବା अନୁଚିତ୍। କାହାର 
ଗୁରୁତÄପ"ୂ� ଚିଜଟିଏ ହଜିଗେଲ ବା ଭାcିଗେଲ େଯମିତି अନ�ମାେନ ଆଶÄାସନା ଦିअhି; ତା’ 
ଆଖିଦୁଇଟି େମାେତ କହୁଥିେଲ, “ଯାହାର େଯଉଁଠି େଯାଗ अଛି େସ େସଠେର ହV 
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 ବାହାେହବ। ଏହା କପାଳ ଲିଖନ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା अନୁଚିତ୍।” 
 ପ�ଭୁତ uତିେର କ ାନୀ ଡୁବି ଯାଇଛି। ପ�ୀତିର ସÄାମୀ+ୁ ନିଜର ପଦବୀ ହରାଇବାକୁ 
ପଡିଛି। େସ ଏେବ ସଂପ"ୂ� େବକାର। ଏ ଦୁଃଖକୁ ପାେଶାରିବା ପାଇଁ େସ ମଦ�ପ ବି। ମଦ 
କି� ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାେର ନାହV ବରଂ ଦୁଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ପ�ୀତି ପ�ତିବାଦ କରି 
ପ�ତି ବଦଳେର ପାଏ ପ�ହାର ହV ପ�ହାର, अକଥନୀୟ ଗାଳି। ଶାଶୁ, ନଣx, ଦିअର ସମ\+ 
େକାପ ଦୃsି ପଡିଛି ପ�ୀତି ଉପେର। ସବୁ େଦାଷ େଯମିତି ତା’ର। ପ�ୀତି େଯାଗଁୁ ହV େଯମିତି 
ତା’ ସÄାମୀର ଏ अବpା। େସ ଆଜି ସÄାମୀ ପରିତ�yା। 
 ଆଜି ବି କୁଆଁର ପ"ୂdମା। ଆଜି ବି ଜହvଟା ଠିକ୍ େସମିତି अପରୂପ େଶାଭା ପରିପ"ୂ�। 
େହେଲ େମାଆଖିେର ଭବିଷ�ତ ସÄପv ନାହV; ଖାଲି अତୀତର ସC �ତି ପ"ୂ�। େମା ମନ 
ସମୁଦ� େର ସÄପvର ଜୁଆର ସୃsି କରିବାକୁ ପ"ୂdମାର ଜହv  େଦହେର ଶyିର अଭାବ। ପ�ୀତିର 
ମଧ� େବାହୁ େବାହୁକା େଖଳିବାର ବୟସ ଆଉ ନାହV। େସ ତ ସତ ସତିକା େବାହୁ 
େହାଇଯାଇଛି। କୁଆଁରୀଏ ଗଁା ଦାlେର ଚଉଁରା ଥାପି ଜହିv ଓଷାେର ବ�\। ଆଜି ଗଁା 
ଦାlେର ତା ସହ େମାର େଦଖା େହାଇଥିଲା। ମଁୁ େନୖରାଶ�ର ଚାହଁାଣିେର ଚାହVଥିଲି ତା’ 
ମଁୁହକୁ। େସ କରୁଣ ଭାେବ େମାେତ ଚାହV ରହିଥିଲା। ତା’ ଆଖି େମାେତ େଯମିତି କହୁଥିଲା, 
“େମାର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ଥିେଲ ବି କ’ଣ କରିଥାhି?” ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ 
ତା’ର େସହି ସୁxର ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଆଷାଢ ଶ�ାବଣର ବନ�ାକୁ ମଁୁ େଦଖିଥିଲି । େସ ନା 
େମାେତ ଆଉ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିଲା ନା େମାେତ ଘୃଣା କରି ପାରୁଥିଲା । ଇଛା େହଉଥିଲା 
ତା’ ଆଖିରୁ ଆଷାଢ ଶ�ାବଣର ବନ�ା ଧାରକୁ େପାଛି େଦବାକୁ । କି� େମାର  ମଧ� କିଛି 
କରିବାର ନଥିଲା । କାରଣ େସ ପରା ପର ¤ୀ...... । 

 ଠିକଣା - େଗାପବoୁ ହାଇ�ୁଲ୍, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ, ପିନ୍-୭୬୧୧୦୫ । 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬। ଇେମଲ୍ - subhakantasahu@rocketmail.com 
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ଇଂ ସଦାଶିବ ନାୟକ 

କିଏ ସ�ାଥ�ପରକିଏ ସ�ାଥ�ପରକିଏ ସ�ାଥ�ପରକିଏ ସ�ାଥ�ପର    
 ସମୟ ପ�ାୟ ରାତ�  ୧୧ଟା ହଠାତ୍ ବାହାରର େକାଳାହଳ େମା ମନକୁ ଇତଃ\ତ 
କରିେଦଲା ବାହାରକୁ ଆସି ଏକ अÎୁତ ଦୃଶ� େଦଖିଲି େଯଉଁ ଘରର କବାଟ ରାତି 
୭ଟାେର ବx େହାଇ ପୁଣି େଭାର ୩ଟାେର େଖାେଲ, ଆଜି ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ବିଡ]ନା, 
ପରିpିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଯାଇ େଦଖିଲି ସମେ\ ନି\�, ମନେର अଛି अସୁମାରି 
େକାହ େମା ମନର ଆେବଗକୁ ନିୟ�ଣ କରିନପାରି ପ�ଶvକଲି, କି� ଏକ ନିରବ 
ଦୁଃଖଭରା ଚାହାଣି ହଁ ଥିଲା େମା ପାଇଁ ଉ[ର େମା ମନ ଭିତେର ଆେxାଳିତ େହଲା 
ପ�ଶvର ଲହରି ହଠାତ୍ ଲu� ପଡିଲା ଏକ ୮୨ ବଷ�ର ବୃ�+ ଉପେର ଯାହାକୁ େଦଖିେଲ 
ମେନ ହୁଏ ପରିଶ�ମ କଣ ୟା+ଠୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୟସର ସାୟାହv  ନିରାଶ କରିପାରିନି 
ଯାହା+ୁ େସହି ଜେଣ ମାତ�  େଲାକର ବିଳାପ, ଆେବଗ ଓ େକାହ, ସେତ େଯମିତି 
ପରିେବଶଟିକୁ େଶାକାକୁଳ କରିେଦଇଛି ଆେବଗ ଭରା େକାହେର ଶିଥିଳିତ ତାର अଶ�} 
ପରିୂତ ନୟନ ଯୁଗଳ ପୁଣି ଆତC ୀୟମାେନ ଭୟେର କହୁଛhି ବାହାେର କାxନାହV ଘର 
ଭିତରକୁ ଯାअ ସେxହ େମାର ଦି� ଗୁଣିତ େହଲା େବାଧହୁଏ ଏହି ବୃ� େuତ� େର କିଛି 
ଭୁଲ େହାଇ ଯାଇଛି େସଥିପାଇଁ ଆତC ୀୟମାେନ ବାହାରର େଲାକ+ୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାhି 
ନାହV ଭାବିଲି ଘରକୁ ଗେଲ ବୃ� ଜଣକ ପ�କୃତି\ େହାଇ ଶାhି େହାଇଯିେବ କାରଣ ଘେର 
अଛhି ତା+ ମନକୁ ଚିହି ପାରିଥିବା ଗୃହିଣୀଟିଏ, ହାତଧରି ବାହାେହାଇ ଥିବା ¤ୀ ତ 
ଏକାକରି ଚାଲି ଯାଇଛି ବହୁ ଦିନରୁ, େହେଲ ମନକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ନବବଧୁଟି  
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 ନି�ିତଭାବେର ଆଶÄସନା େଦଇ ବୁେଝଇ ପାରିବ ବୃ�ଟିକୁ କବାଟ ଫା+େର େଦଖି  
ସମ\+ ଉପ\ିତି େମାର अନୁଭବ େହଲା ଭାବିଲି ବୃ�ଟି େଯଉଁ େବାହୁକୁ ଝିअଠୁ अଧିକ 
ଭଲପାଏ େଯଉଁ େବାହୁକୁ େନଇେସ ବହୁତ ଖୁସି େସ େବାହୁଟି ନି�ିତ ଭାେବ ତାର ମନର 
ଯhଣାକୁ ଉପଶମ କରିପାରିଥିବ ତାହାହV େହଲା ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ଶ� ଶୁଭିଲାନି  
କବାଟ ବx େହାଇଗଲା ରାତ� ର ନିରବତାେର େମାର ପ�ଶv ସବୁ ଉେଭଇଗଲା ମଁୁ ବି 
ବିଛଣାେର ନିରବି ଗଲି ସକାଳ େହଲା, ଶୁଭ ସକାଳର ଆଗମନ ମଁୁ ଶଯ�ାତ�ାଗ କରୁ 
କରୁ େମା େବାଉ କହିଲା, ବାପେର ଭଲ େବାହୁଟି ଚାଲିଗଲା ପୁअ, ଝିअ, ସÄାମୀ, ଶÄଶୁରକୁ 
ଛାଡି ଆତC ହତ�ା କଲା କିପରି ,କଣ ପାଇଲାେସ ହଠାତ୍ ମଁୁ ଗତରାତିର କଥା ମେନ 
ପକାଇଲି. କଣ େସହି ଘରର କଥା େବାଉ କହୁନିତ? 
 ବାଜା ବାଜଣା ବାଜି େଯଉଁ େବାହୁଟି ସବାରି ଚଢି ଆସିଥିଲା ବାଜା ବାଜଣାେର 
େକାେକଇ ଚଢିଗଲା କି� ନି�ାପ ଶିଶୁ+ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ସÄାମୀ ଓ ଶÄଶୁରକୁ େସବା 
କରିବ କିଏ ? ଘରର ସମ\ ଦାୟିତÄ େନବ କିଏ? ଶÄଶୁରକୁ ମନଲାଗି େରାେଷାଇ କରି 
େଦବ କିଏ? ଏକ ସାଧାରଣ ଉ[ର ସମ\ अସମାହିତ ପଶvର ସମାଧାନ ଥିଲା – “ ଘରକୁ 
ନୁଆଁ େବାହୁ ଆସିବ” ଘରେଲାକ ଓ ପରେଲାକ ପାଇଁ ସୁନାନାକି େବାହୁଟିର ସେତ 
େଯପରି ଏକ ବିକj  ଥିଲା - ଏକ ନୁଆ େବାହୁ 
 ଏଥିପାଇଁ ମନେର ପଶv ଉେଠ ଏଠି କିଏ ସÄାଥ�ପର ସଂସାରର େବାଝକୁ ମୁlାଇ 
ମୁlାଇ ଥକି ପଡି ନିଜ ରା\ା ବାଛିଥିବା େବାହୁଟି ସÄାଥ�ପର ନା ଆଉ ଏକ ଭାଯ��ା  
ଆପଣାଇଥିବା ସÄାମୀଟି ସÄାଥ�ପର ନା ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିବା େବାହୁକୁ ଭୁଲି ଆଉ ଏକ 
ବିକjର ସାହାରା  େନଇଥିବା ଶÄଶୁରଟି ସÄାଥ�ପର? 

ମଥୁରା, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

େବାକିଝିअେବାକିଝିअେବାକିଝିअେବାକିଝିअ    
 ବାପା, ପିeଜ୍, େମା ମାେସଜ୍ ଟି ପଢ଼ିବ , ମମି ର ମାେସଜ୍ ଭାବି େଫାନ୍ अଫ୍ 

କରିଦବନି।     

 କଥା କଣ କି �ୁଲ େପ�ାଗ�ାମେର େମାର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ अଛି। 

 ସମ\+ ମା,ବାପା ଆସିେବ।  

 ତେମ ତ ଜାଣିଛ, ତେମ େମା ସାମvାେର ବସିନଥିେଲ େମାର ତାଳ ଭୁଲ େହଇଯାଏ ।  

 ପି¯ଜ୍, ତେମ ଆସିବନା ?  

 ମଁୁ, ଜାଣିଛି, ମା, େଯୗତୁକ ଆଣିନି େବାଲି ତେମ ରାଗିକି ଆମକୁ अଜା ଘରକୁ ପେଠଇ 

େଦଇଛ।  

 ମଁୁ ପ�ମିସ୍ କରୁଛି, ଗଡ୍ ପ�ମିସ୍, ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ େଯୗତୁକ କିଣି 

ଆଣିବି । ଏେବ ତେମ ଆମକୁ େନଇଯାअନା! 

 ପିeଜ୍, ବାପା, େମା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବନା ! ନେହେଲ େମାର ତାଳ ଭୁଲ େହଇଯିବ 

େଯ ! 
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ସତ�ବ� ତ ମହାପାତ�  

ପeାଟ୍ଫମ�ପeାଟ୍ଫମ�ପeାଟ୍ଫମ�ପeାଟ୍ଫମ�    
 ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, ଲାଗିବନି ବି େକମିତି, ଏ ମୁl େସମୁl ପୁରା ଶନୂଶାନ। 

ସତେର ଏ େଛାଟିଆ ପeାଟଫମ�ଟା ଖାଲି େହାଇଗଲା ପେର େକେତ अବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। 

େମାର ଭୀଷଣ ଭୁଲ େହଇଗଲା, ନ ଜାଣିକି ଏ େsସନେର ଓଲ୍ହାଇ ପଡିଲି। େଟ�ନ୍ 

ଛାଡିେଦଲା। େଛାଟିଆ େsସନେଟ। େsସନ ମାsର+ୁ ସବୁକଥା କହିଲି। େସ କହିେଲ 

େଚsା କରିେବ େମା ବ�ାଗକୁ ଟ� ାକ କରିବାପାଇଁ। ପରବ[�ୀ େଟ�ନ୍  ସକାଳ ଆଠଟାେର। 

ଆହୁରି ଚଉଦ ପxର ଘ�ା अଛି। କରିବି କଣ?ବୁଝିଲି ଏ େsସନଟା ଟାଉନ୍ଠାରୁ 

ଦୂରେର। ପାଖେର କିଛି ବି ନାହV ନା ରହିବାକୁ ବା ଖାଇବାକୁ। ଛାନିଆ େହାଇ 

ପeାଟଫମ�ର ଏକ ମାତ�  େଦାକାନରୁ ଯାହା ବି�ୁଟ ମିଳୁଥିଲା କିଣି ପକାଇଲି। ଉପାୟଶନୂ� 

ଭାେବ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ବିେତଇବାକୁ ପଡିବ। 

 ଧୀେର ଧୀେର अoାର ମାଡି ଆସିଲା ଓ ପeାଟଫମ� ଜନଶନୂ� େଗାଟିଏ ବୁଲାଷ¥, 

ଦୁଇ ତିେନାଟି କୁକୁର ଓ ମଁୁ। ନିଜ େଟ�ନ୍ ଛାଡିେଦବା, ବ�ାଗ ହଜାଇ େଦବାର ମନ\ାପ 

ସାcକୁ ଏ ପରିେବଶ ମେତ େଯମିତି ଚାପୁଡା ମାରିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଗ� ଭଲ 

େମାବାଇଲଟାେର ଫୁଲ୍ ଚାଜ� ଥିଲା। ନେହେଲ ଆହୁରି କs। ଘରକୁ େଫାନ୍ କରି ଜଣାଇ 

େଦଇଥିଲି। ଘରଣୀ ବ�\ ତ େହେଲ କି� ତା ଭିତେର େଚତାଇ େଦେଲ େଯ ମଁୁ ଜଣ 

ନିହାତି େବାକା େଲାକ ଓ ମହାମୁଖ� େବାଲି। ମଁୁ ସବୁେବେଳ ତ ତା+ କଥାେର ସହମତ 

ଥାଏ, ଆଉ ଏଥର ଆଉ କଣ ବା କହିଥାଆhି। ଏେବ ଚିhା ରାତିଟା କଟିବ େକମିତି। 
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  ରାତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏେବ ପeାଟଫମ�େର ମେତ ସାଥୀେଦବାକୁ େଯାଡାଏ 

ମଦୁଆ। ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାେଳ େସମାେନ େମାବାଇଲ୍ ଛେଡଇ େନେବ। କି� େସମାେନ 

ତା+ କାଯ��କ�ମେର ବ�\ ଥାଆhି। ଆଉ ଧୀେର ଧୀେର େସମାେନ ବି କୁଆେଡ 

ପଳାଇଗେଲ। ପୁରା ଶନୂଶାନ। ହଠାତ୍ ପାଦଶ�େର ମେତ ଚାଉଁକିନା ଲାଗିଲା। ମିqି 

ମିqି ଆଲୁअେର େଦଖିଲି େକହି ଜେଣ ଆସୁଛhି। ପାଖକୁ ଆସିଲା ପେର େଦଖିଲି ଆେର 

ଇଏ ତ େsସନ ମାsର। 

 ଭଦ� େଲାକ ଆସି ମଁୁ ବସିଥିବା େବ�େର ବସିଗେଲ। କହିେଲ, କଣ ଆଜି ରାତିେର 

ଏଠି ମଶା ବାେଡଇେବ। ମଁୁ କହିଲି ଆ�ା, କିଛି ଉପାୟ ତ ନାହV। ହସି କହିେଲ, ସବୁ 

ପ�ଭୁ+ ଇଛା। ମେତ ବାଧିଗଲା, ମଁୁ କହିଲି ଏଇଟା ପ�ଭୁ କାହVକି କରିେବ, େମାର ମୁଖ�ତା। 

ଆପଣ ଏଠି अପhରାେର ପଡିଛhି, ତାହା ବି କଣ ପ�ଭୁ+ ଇଛା। େସ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହିେଲ 

ଓ କିଛି ସମୟପେର କହିେଲ ଆପଣ+ ବ�ାଗ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଆପଣ+ େକାଚ୍ େର ଯାଉଥିବା 

ଗାଡ�+ୁ ଦିଆେହାଇଛି, େସ ଆପଣ+ ଗhବ� େsସନେର ଜମା େଦଇେଦେବ। ମଁୁ ଲ¢ିତ 

େହାଇ ସେc ସେc ଭଦ� େଲାକ+ୁ uମା ମାଗିଲି ଓ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇଲି। କିଛି ସମୟ 

ଏଣୁେତଣୁ କଥା େହବାପେର େସ କହିେଲ, ଜାଣhି ମେତ ଯଦି ପ�ଭୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ନଥାେh, 

େତେବ ମଁୁ ଏେବ େଜଲେର ବା ପାଗଳଖାନାେର। ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଚାରିଲି, ଏମିତି 

କାହVକି?  

 େସ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହିେଲ, ତା ପେର କହିେଲ, ଗତବଷ� େଗାଟିଏ େଟ�ନ୍ ବିନା ଇqିନ୍ 

ଗଡିଗଲା, ଶୁଣିଥିେବ? ମଁୁ ହଁ ଭରିଲି। େସ କହିେଲ, େସଇ ଘଟଣା ମଁୁ ଏହା ପବୂ�ରୁ ଥିବା 

େsସନେର େହାଇଥିଲ। ମଁୁ କହିଲି, ହଁ ଭଗବାନ+ େଯାଗଁୁ ଏେତ େଲାକ ବ�ିଗେଲ। 
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  େସ ହସିେଦଇ କହିେଲ, ଆପଣ ତା େହେଲ ମାନୁଛhି ସବୁ େସଇ ଉପରବାଲା େଯାଗଁୁ 

େହଉଛି? ମଁୁ ହଁ ନା କରିରହିଲି। କହିଲି, େତେବ ଆପଣ+ୁ ଏଠି ଦlସÄରୁପ ବଦଳି 

େହାଇଛି। େସ କହିେଲ, ୦, େସଇଆ ଭାବି ପାରhି। େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଆମର 

ଭୁଲ୍ଥିଲା। କି� ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଯାତ� ୀମାେନ ସୁରuିତ ରହିଗେଲ। ମଁୁ ଟିକିଏ 

ଉେ[ଜିତ େହାଇ କହିଲି, େସମାନ+ ଆୟୁଷ ଟାଣଥିଲା, େସମାେନ ରuା ପାଇଗେଲ। 

 ଭଦ� େଲାକ େମା ସହିତ ହଁ ମିଶାଇେଲ ଓ କହିେଲ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯଦି େସ ଗାଡି 

େକଉଁଠି ଓଲଟି ପଡିଥାଆhା, ତା’େହେଲ େମାେତ େଜଲ ହୁଏତ େହାଇଥାhା। ମଁୁ ବି 

ପ�ାତାପେର ହୁଏତ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥାଆhି। ପ�ଭୁ+ ଇଛାରୁ କିଛି େହଲାନି। କିଛି 

ମାସ ସେ�l ପେର େମାର ଏଇଠି େପାsିଂ େହଲା। କsକର ଜୀବନ କି� ଚାକିରୀେର ତ 

अଛି, ଘରସଂସାର ଚଳୁଛି।  

 ତା+ ମୁହଁରୁ କଥା ଛେଡଇ ମଁୁ କହିଲି ସବୁ େସହି ପ�ଭୁ+ ଇଛା। ଭଦ� େଲାକ ଟିକିଏ 

ହସିେଦେଲ ଓ ଉଠି ଚାଲିଗେଲ। ଖରାପ ଭାବିେଲ େବାଧହୁଏ। 

 ରାତି ଆଗକୁ ମାଡି ବସୁଥାଏ। ପeାଟଫମ� ଏେବ ପୁରା ଖାଲି। େସ ଷ¥ ଓ 

କୁକୁରମାେନ େକେତେବଳୁ େଶାଇ ପଡିେଲଣି। ମଁୁ ଭାରି ସାହାସୀ। େହେଲ ଏେବ ମେତ 

ଡରେର ଜର ଆସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େବ�ଟା ଉପେର ମଁୁ େକେତେବେଳ େଶାଇପଡିଛି 

ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ େମା ନିଦ ଭାcିଗଲା କାହା ଡାକେର। ଛାନିଆ େହଇ ଉଠି େଦଖିଲି, 

େsସନ ମାsର ଠିଆ େହାଇଛhି। 

 େସ କହିେଲ, ଏଇଠୁ ଚାଲ�। ମଁୁ ଯ�ବତ୍ ତା+ ସହିତ ଯାଇ େଗାଟିଏ େଛାଟ 

କÄାଟ�ର ପହ�ିଲି। ଭଦ� େଲାକ କହିେଲ ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ ଆସ�, ମିଶି ଖାଇେଦବା। 
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ଲାଜଲାଗିଲା, କି� ପରମତୃ�ିେର ଗେl ଖାଇ ମଁୁ େସଇବଖରାେର େଶାଇ ପଡିଲି। 

ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ଭଦ� େଲାକ+ୁ ଧନ�ବାଦ େଦଲି। ତା’ପେର ପଚାରିଲି, ଆପଣ େମା ପରି 

ଜେଣ अଜଣା େଲାକକୁ ଏମିତି ସାହାଯ� କେଲ େଯ?  

 ଭଦ� େଲାକ ହସି କହିେଲ, ସବୁ େସହି ପ�ଭୁ+ ଇଛା। 

 କିଛି ସମୟ ପେର େଟ�ନ୍ ଆସିଗଲା ଓ େସ ମେତ େଗାଟିଏ ଖାଲି ସିଟେର ବସାଇ 

େଦେଲ। େଟ�ନ୍ଛାଡିଲା, କି� େମା ମନ େସଇ େsସନେର ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସତେର କଣ 

ସବୁ ପ�ଭୁ+ ଇଛା!! 

 
ପ�ାଚୀ ଏନେକeଭ 

ଚx�େଶଖରପୁର 

ଭୁବେନଶ�ର 

ଆପଣ ଜାଣhି କିଆପଣ ଜାଣhି କିଆପଣ ଜାଣhି କିଆପଣ ଜାଣhି କି???? 

ଆହ� ାନର ଆl�ଏଡ଼୍ ଆପ ମାଧ�ମେର ଆପଣ ନିଜ େମାବାଇଲରୁ uୀପ� 
େବଗେର ଆମ ନିକଟକୁ େଲଖା ପଠାଇପାରିେବ  ଗୁଗୁଲ୍ େପe 

େsାରେର ଯାଇ ଆହ� ାନର ଆl�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଆଜି ହV ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 
ଏବଂ ନିଜ େମାବାଇଲେର ଇନ୍ sାଲ୍ କର� 
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अନିଲ୍ ସାହୁ 

ପାଉଁଜିପାଉଁଜିପାଉଁଜିପାଉଁଜି    
 େସଦିନ ମଁୁ ଆଉ େମା ସାcମାେନ ମିଶି ପୁରୀ େବଳାଭୂମି ଆେଡ଼ ବୁଲିବାକୁ 

ଯାଇଥିଲୁ ସମେ\ ମିଶି ବହୁତ ସମୟ ଗାେଧଇଲୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଓଦା ସରସର 

େହାଇ ମଁୁ ଆସି କୂଳେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ େମା ସାମvା ପଟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଝିअ ଆସୁଥାhି 

େସ ଦୁଇ ଝିअ+ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ଝିअ ଉପେର େମାର ନଜର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ अଟକି 

ଗଲା ସେତ େଯମିତି ସ�ଗ�ର ପରୀଟିଏ, େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା େହାଇଛି କାହVକି 

େକଜାଣି େସମାନ+ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି େସମାେନ େମା ଆଗେର ଆଉ ମଁୁ 

େସମାନ+ ପଛେର ଚାଲିଲି 

 କିଛି ବାଟ अତିକ� ାh କରିବା ଭିତେର େଯଉଁ ଝିअଟି େମାର ପସx େହାଇଥିଲା, ତା 

अଜାଣତେର ତା ପାଦରୁ ପାଉଁଜିଟିଏ ଛିlିଗଲା ଆଉ େସ ପାଉଁଜିଟିକୁ ମଁୁ ପାଇଲି ଭାବିଲି 

ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସୁେଯାଗ, ପାଉଁଜିଟି େଦବା ବାହାନାେର ଦୁଇ ପଦ କଥା େହାଇଯିବି l 

େହେଲ କାହVକି େକଜାଣି ପାଉଁଜିଟି େଦଇ ପାରିନଥିଲି ?? 

 େସ ଦୁଇ ଝିअ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପେର େଗାଟିଏ pାନେର ବସି ଗପିବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ 

େସମାନ+ର अତି ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଝିअ+ ଭିତରୁ ଜେଣ କହିଲା 

ଆେର ରିନୁ, େତାର ଆଉ େଗାେଟ ପାଉଁଜି କୁଆେଡ ଗଲା ?? 

 ରିନୁ ନିଜ ପାଦକୁ ଚାହV କହିଲା ସତେର ତ ଆଉ େଗାେଟ େକଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ମଁୁ ବି 

ଜାଣିପାରିଲିନି? ଏେତ େଲାକ ଗହଳି, ସମୁଦ�  ବାଲି ଭିତରୁ େକଉଁଠୁ ପାଇବା କହିଲୁ? ଛାଡ 
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 େସ କଥା 

 ମଁୁ େଯଉଁ ଝିअ ପ�ତି ଆକୃs େହାଇ ଏେତ ବାଟ ଆସିଛି ତା’େହେଲ ତା ନଁା େହଉଛି 

ରିନୁ େସମାନ+ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଭାବିଲି ତା+ୁ ପାଉଁଜିଟି େଫରାଇ େଦବା ଠିକ୍ େହବ 

େହେଲ ମଁୁ ପୁଣି ଥେର ନିଜ ମନ ଆଗେର ହାରିଗଲି ଇ�ା ଥାଇ ମଧ� ପାଉଁଜିଟି େଫରାଇ 

ପାରିଲିନି େମାେତ େଯମିତି ଲାଗିଲା େସ ପାଉଁଜି ସହିତ େମାର କିଛି ସC �ତି ସାଇତା 

େହାଇରହିଛି 

 କିଛି ସମୟ ପେର େସ ଦୁେହଁ ନିଜ ବାଟେର ଚାଲିଗେଲ େଶଷେର ମଁୁ ବାଧ� େହାଇ 

ସାcମାନ+ ପାଖକୁ େଫରିଲି କିଛି ସମୟର ମଜାମ\ି ପେର ଆେମ ସମେ\ େହାେଟଲ୍ 

ରୁମକୁ େଫରିଲୁ 

 ଏହା ଭିତେର ବିତି ଯାଇଛି ସାତ ବଷ� େସଦିନ ମଁୁ ବସ େଯାେଗ अଫିସରୁ ଘରକୁ 

େଫରୁଥାଏ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର େକେତେବେଳ ଆଖି ଲାଖିଯାଇଛି ନିେଜ ବି 

ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଖି େଖାଲିବା ମାେତ�  େଦଖିଲି େମା ପାଖେର ବସିଛhି ଜେଣ ନବ 

ବିବାହିତା ମହିଳା େସ ପିoିଥିବା ୟୁନିଫମ� ଶାଢ଼ୀରୁ ଜାଣି ପାରିଲି େସ ଜେଣ ଶିuୟିତ� ୀ 

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆ�ଯ�� ଭାବେର ଚାହV ରହିଲି ତା+ୁ ଆେର ଇଏ ତ େସଇ ରିନୁ!!! 

େମା ଆଖିରୁ େଦାଇ େଟାପା ଆନxର अଶୃ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଦୀଘ� ସାତ ବଷ� େହଲା ଠିକଣା 

ଜାଣିନଥିବା ମନର ମଣିଷକୁ ମେନ ମେନ अେନକ େଖାଜିଛି େହେଲ େକଉଁଠି ପାଇନି 

ଆଜି ଭଗବାନ+ର କି ବିଚିତ�  େଖଳ, େସ େମା ସାମvାେର ଉପpିତ େସଇ ଆଖି, େସଇ 

ମୁହଁ, େସଇ େଚେହରା େକବଳ ତଫାତ୍ ଏତିକି େସଦିନ ଥିେଲ ଜେଣ କୁଆଁରୀ ଝିअ ଆଉ 

ଆଜି ଜେଣ ବିବାହିତା ନାରୀ 
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  େସଦିନ ଏେତ ପାଖେର ଥାଇ ମଧ� ପଦୁଟିଏ କଥା େହାଇ ପାରି ନଥିଲି େହେଲ ଆଜି 

ସାହସ ସ�ୟ କରି କହିଲି........  

 ଆପଣ+ୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ?? 

 ହଁ, ପଚାର� 

 ଆପଣ+ ନଁା ରିନୁ? 

 ହଁ, େହେଲ ଆପଣ େକମିତି ଜାଣିେଲ? 

 ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣ+ ସାc ପୁରୀ ସମୁଦ� କୂଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ 

 ହଁ ଆେମ େସଇଠି ରହି ପିଜି କରୁଥିଲୁ ସମୟ ମିଳିେଲ ସମୁଦ�  ଆେଡ ବୁଲିବାକୁ 

ଯାଉ 

 କି� େସଦିନ ଥିଲା କିଛି अଲଗା 

 ମାେନ!!!  କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛhି ଆପଣ? 

 ଆଜକୁ ପ�ାୟ ସାତ ବଷ� େହବ, ପୁରୀ ସମୁଦ�  କୂଳେର ଆପଣ+ ପାଦରୁ େଗାଟିଏ 

ପାଉଁଜି ହଜି ଯାଇଥିଲା କିଛି ମେନ ପଡୁଛି କି? 

 ହଁ, ହଁ ମେନ ପଡିଲା େହେଲ ଆପଣ ଏ ସବୁ େକମିତି ଜାଣିେଲ? 

 େସଦିନ ମଁୁ ଆପଣ+ େସୗxଯ��େର ମୁÚ େହାଇ ଆପଣ+ୁ ପିଛା କରୁଥିଲି, ଆଉ େସ 

ପାଉଁଜିଟି ମଧ� ମଁୁ ପାଇଥିଲି ଏଇ େଦଖ� (ପସ�ରୁ ବାହାରକରି ) ଏେବ ବି େସଇ 

ପାଉଁଜିଟି ସାଇତି ରଖିଛି 

 ରିନୁ ଓଠେର ଥିଲା ସିCତ ହାସ�ଟିଏ........ 

 ଆଛା କହିେଲ, େସଦିନ କଣ ପାଇଁ େମାେତ େମା ପାଉଁଜି େଫରାଇେଲନି? 
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  ଆଜିକୁ ସାତ ବଷ� େହଲା େସଇ େଗାଟିଏ ପ�ଶv ହV େମା ମନକୁ ବାର]ାର ଆେxାଳିତ 

କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ+ୁ େସଦିନ ଆପଣ+ ପାଉଁଜି େଫରାଇଲିନି? େହେଲ ଆଉ ନୁହଁ 

ଆଜି ଆପଣ+ ପାଉଁଜି େଫରାଇ େଦବି 

 ନା’ ଥାଉ ମଁୁ େନବାଟା ଠିକ୍ େହବନି ଦୀଘ� ସାତବଷ� େହଲା େସ ପାଉଁଜିକୁ ଆପଣ 

ଯତv  ସହକାେର ସାଇତି ରଖିଛhି କିଛି ତ ସC �ତି େଯାଡି େହାଇ ରହିଥିବ ନି�ୟ 

 ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିେଲ କିଛି ତ ସC �ତି େଯାଡି େହାଇ ରହିଛି ମଁୁ ଭାବୁଛି ଏଇ 

େବାେଧ େପ�ମ େହାଇ ଥିବ ଏକ ପାଖିଆ ଭଲ ପାଇବା କହିପାରhି କିଛି ନ ପାଇବାର 

ଗ¯ାନି, କିଛି ହେଜଇ େଦଇଥିବାର ଦୁଃଖ ଆଜି ବି େମା େପ�ମକୁ ମଳିନ କରି ପାରିନାହV 

ଏେବ ବି ହୃଦୟ ବuେର େସ ସC �ତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି 
ଈଶ�ରାପାଳ - ରାେସାଳ 

େଢ+ାନାଳ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୨୨୦୧୪୩ 
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େଜ�ାତିରqନ ସାହୁ 

ମହcାମହcାମହcାମହcା    
 “େମଁ....େମଁ...େମଁ... ବୁଝିଲୁ ରାଧା ଆଜି ରାତିଟା ଆମ ସ କ�ର େଶଷ ରାତି। ଆ 
ପାଖକୁ ଟିେକ। ମଁୁ େତାେତ ଆଉ ଆମ ପିଲା ମାନ+ୁ ମନଭରି େଶଷଥର ପାଇଁ 
େଦଖିନିଏେର” ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା ରାଧାର। ଥର ଥର ସ�ରେର 
କହିଲା, “େକେଡ଼ ନି��ୟୀ ଏଇ ଆମ ମାଲିକଟା। କିଛି ଦିନପବୂ�ରୁ ଆମ ବଡ ଛୁଆଟାକୁ 
ବିକିେଦଲା। େଗୗରୀ କହୁଥିଲା କୁଆେଡ଼ ରାଘବ ବୁଢ଼ା ପୁअ ବାହାଘରେର ସମେ\ 
କହୁଥିେଲ ମାଂସ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ େହାଇଥିଲା! େସ କଥା ଶୁଣି େକମିତି େଧୖଯ��ଧରି ମଁୁ 
ଗୁହାଳକୁ େଫରିଛି େସଇକଥାଟା େମା ମନ ଜାେଣ। ଏଇତ ପxର ଦିନ ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ତାକୁ 
ହେରଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତୁେମ ବି କହୁଛ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। େହ ଭଗବାନ! କାହVକି 
ଆମକୁ ଏେତ ଦl େଦଉଛୁ? ଆମକୁ ଜନC  େଦଇଛୁ କଣ अନ�ର ଖାଦ� େହବାପାଇଁ! ତୁ 
କଣ ଜାଣିନୁ ଆମର ବି ମନअଛି। ଶରୀରଟା େଦଇଛୁ େଯେତେବେଳ କs ବି େହଉଛି 
ଏତିକି କହି ରାଧୁ େଗାପାଳର ମାଈ େଛଳି ରାଧା ତା ମୁହଁଟାକୁ େନଇ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା 
ଦାଢୁ େବାଦାର େତଲିଆ ଦିଶୁଥିବା ପିଠିଟା ଉପେର। ରାଧାର ଝାଉଁଳା ମୁହଁ ଆଉ ଛଳଛଳ 
ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ପାଣିଧାରକୁ ନିଜ ଜିଭେର ଚାଟି େଦଉେଦଉ ଦାଢୁ େବାଦା କହିଲା, “ମନ 
ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କିେର ପାଗଳୀ। ଜମାରୁ ମନ ଉଣା କରନା। ଆମ ଜୀବନ ତ ଏଇଆ। ନା 
ଆମ େଦଇ ହଳ େହବ ନା ଆେମ େବାଝ େବାହିପାରବା। େସଥିପାଇଁ ତ ଆମର େଗାଟିଏ 
ହV ବାଟ। ସମେ\ ଆବଶ� ଦିେନ େସହି ବାେଟ ଯିେବ। କି� ଆମ ପ�ତି अନ�ାୟ 
େହଉଛି। କାହVକି ନା ଆମର अନି�ା ସେ[�  ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା େଜାର ଜବରଦ\ ଆମକୁ 
େସହି ରା\ାେର େଠଲିଦିअhି। େହଉ! କs ତ େହବ। େହେଲ ଦୁଃଖ ଏତିକି େଯ ଜୀବ 
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 େଶ�- େହାଇ ଜୀବକୁ ଚିହିv ପାରୁନି ଏ ମଣିଷ। ଛାଡ ସବୁ ଭଗବାନ+ ଇ�ା। େହେଲ ତୁ 
କି� ଭଗବାନ+ୁ ଗାଳିକରନା। ଜାଣିଛୁ େକେଡ ଭାଗ� େମାର! କାଲି େମାେତ ଗଁା 
ଠାକୁରାଣୀ ପାଖେର ବଳିେଦେବ। େଲାେକ କହୁଛhି େମା ରy ପିଇେଲ କୁଆେଡ ମା’ର 
େଶାଷ େମ�ିଯିବ। ଆଉ େମା ମଲା େଦହଟା େଭାକ େମ�ାଇେଦବ ଭy+ର କାଲି 
େମାର ଏ େଦହଟା ଧରାଶାୟୀ େହାଇଯିବା ପେର  ଏ ଗଁାକୁ େରାଗ କି ମରୁଡି କିଛି ବି 
ଆସିବନି” ଦାଢୁର କଥାକୁ ମଝିେର अଟକାଇ ରାଧା ତାକୁ ପ�ଶvକଲା, “େରାଗ କି ମରୁଡି 
ନଆସିେଲ କଣ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା ଆମକୁ ମୁy କରିେଦେବ? କଣ ମା’ େତା ରy ପିଇେଦେଲ 
ଆମକୁ ତା ପଣତେର େଘାଡାଇ େଦଇ ମଣିଷ+ अତ�ାଚାରରୁ ଆମକୁ ରuା କରିେଦବ? 
ଆେର ଦାଢୁ! ମା’ ତ ପଥରଟାେର! େହେଲ ଆମ େଦହେର ତ ରy अଛି ମାଂସ अଛି 
ଆମର ଜୀବନ अଛି କs ବି େହଉଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ଆମର େଗାଟିଏ ହୃଦୟ ବି 
अଛି େଯଉଁଥିେର ଭରିରହିଛି େମା ପିଲା+ ପାଇଁ अନାବିଳ େସvହ। େହେଲ ଏକଥା ନା ମା’ 
ବୁଝୁଛି ନା ମଣିଷ। ମା’କୁ ରy ଦରକାର ଆଉ ମଣିଷକୁ ମାଂସ” ରାଧାର କଥାେର ଟିକିଏ 
ବିଚଳିତ େହାଇଉଠିଲା ଦାଢୁ। କହିଲା, “ଆଉ अଭିମାନ କରନା ରାଧା। େଦଖିବୁ ଏ ମଣିଷ 
ଗୁଡା ବି େକମିତି ଦl ପାଇେବ! ମଁୁ ତ ଯାଉ ଯାଉ େଭାକିଲା େପଟର ଆହାର େହାଇଯିବି 
କି� ଭାବୁଛି ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା+ କଥା। କଣ େହବ ଏମାନ+ର? ଏ ରାଧା! େମା କଥା 
ମେନ ରଖିଥିବୁ ଦିନ ଆସିବ ଆମ େଦହର ଦାମ୍ ଟା ମଣିଷ ଜୀବନଠାରୁ ଆହୁରି ମହଂଗା 
େହାଇଯିବେର” ଏହା କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା ଦାଢୁ। ଆଉ ଏଥୁअେh ରାଧା ଦାଢୁକୁ େସvହେର 
ରାତିସାରା ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା।  
 ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା। ଗୁହାଳର ସବୁ େଛଳି+ୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା େକବଳ ଦାଢୁକୁ 
ଛାଡି। ମନ ଦୁଃଖେର ରାଧା ଚାଲିଥାଏ ଗଁା ରା\ାର କେଡ କେଡ। ତା’ର େସହି େମଁ େମଁ 
ଡାକ ଭିତେର ଥିବା େବଦନାଟା ବୁଝିବାକୁ ଏ ମଣିଷ ସମାଜଟା ଥିଲା  अସମଥ�। ରାଧା 
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 ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇ ଧରିଲା ଗଁା ସଂଲଗv ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ। 
ହଠାତ୍ େଦଖିଲା ଟ�କ୍ ଟିଏ େଗାଟିଏ ସାଇେକଲ ଆେରାହୀକୁ ଧÕାେଦଇ ଚାଲିଗଲା। 
ଖରାେବଳଟାେର ରାଜପଥର େସ ଉ[� ପିଚୁ ସଡକ ଉପେର ରy ଜୁଡୁବୁଡୁ ସାଇେକଲ 
ଆେରାହୀଟି କହୁଥାଏ, “ପାଣି... ପାଣି ...” େସତିକି େବେଳ େସହି ଗଁାର ବିÓୁ ସାହୁ ତା 
ଭାଇ ସହ ଯାଉଥିଲା େସହି ବାଟେର। ରା\ାେର ପଡିଥିବା େସ େଲାକଟା ପାଖକୁ 
େଦୗଡିଗଲା ବିÓୁ ସାହୁ। େଦଖିଲା, “ଆେର ଏ ତ ରାଧୁର ପୁअ। ଏହାର ଏ କି अବpା! 
ଇଏ ବ�ିବ ନା ନାହV ସେxହ” ଏତିକିେବେଳ ସାଥିେର ଥିବା ତା ଭାଇ କହିଲା, “ଆେର 
ଏଇଟା ମରିଯିବ ନା କଣ! ଚାଲଚାଲ ନେହେଲ େପାଲିସ ଜାଲେର ଫସିଯିବା। ଗଁାେର 
ଯାଇ ଖବରଟା େଦଇେଦବା। ଗଁା େଲାକ ଆସିଲା ଭିତେର ଯଦି ବ�ିଥିବ ତ ଭଲ ନେହେଲ 
ଆେମ ତ ଏ େପାଲିସ େଫାଲିସ୍ ଝେମଲାରୁ ରuାପାଇଯିବା। ଆଜି ପୁଣି ମଁା+ ପଜୂା। ଚାଲ 
େଦଖିବା କଣ େହଉଛି? େକହି ପୁଣି ସାଂେଗସାଂେଗ ଆସୁଛhି କି ନାହV” ଏହା କହି ଦୁେହଁ 
ଚାଲିଗେଲ ଗଁାକୁ। ଏପେଟ ପାଣି ପାଣି କହି ଜୀବନ ଯୁ�େର ହାରିଗଲା ରାଧୁର ପୁअ। ଏହା 
ଭିତେର अେନକ ଗାଡି अେନକ ପଥିକ अେନକ ସାଇେକଲ ଆଉ ବାଇକ୍ ଆେରାହୀ 
ରା\ାେର ଚାଲିଯାଉଥିେଲ ରାଧୁ ପୁअର ନିଜ�ୀବ ଶରୀରଟାକୁ େଦଖିେଦଖି।  
 ଏସବୁକୁ େଦଖି େଦୗଡି େଦୗଡି ରାଧା ଯାଉଥାଏ ତା ମାଲିକ ରାଧୁ େଗାପାଳ ଘରକୁ 
ହଠାତ୍ अଟକିଗଲା ଘ� ଶ�େର। େଦଖିଲା ଗଁା ମୁl ଶାଳୁଆ ମଳୂେର ଗ�ାମେଦବୀ+ 
ପାଖେର ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ� । ଦାଢୁର ମୃତ ଶରୀରରୁ ଖେl ପାଇବାକୁ ସମେ\ ବ�ାକୁଳ। 
ରାଧା  ବୁଲି ଚାହVଲା ଦୂରେର ଥିବା ରାଜପଥକୁ। ଆଉ ମେନପକାଉଥିଲା ଦାଢୁର କଥା, 
“େଦଖିବୁ ଆମ େଦହର ଦାମ୍ ଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆହୁରି ମହଂଗା େହାଇଯିବେର” 
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ମୀନାuୀ ଦାଶ 

େରଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏରିଆେରଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏରିଆେରଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏରିଆେରଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ    
 ଚକାଚକ ଏରିଆ ଆମ  ସC ାଟ�  ସିଟି  ଭୁବେନଶÄର କି ଦିନ କି ରାତି ଏଠି ସବୁ  
ସମାନ ପ�ତିଦିନ କିଛି ଆଶା େନଇ କିଏ େକେତ ଦୂରରୁ ଏଠି ଚାଲିଆସhି ସବୁ େସଇ 
େପଟପାଇଁ ରାତି ଆଲୁअେର ସବୁ ଚକଚକ ଦିଶୁଥିବା ଜିନିଷ ଦିନେର ଜହv  ଲୁଚିଲା ପରି 
ଲୁଚିଯାଏ େଯମିତି ଆଜିକୁ ୭ବଷ� ତେଳ ମଁୁ ଆସିଥିଲି ଏ ରcୀନ ସହରକୁ ନିଜ ସ�ପv 
େନଇ ପାଠପଢି ଚାକିରୀ କରିବି ଘରକୁ ଦି ପଇସା ସାହାଯ� କରିବି କରିଲି ମଧ� 
କଲେସ�ର ଜବ କି� କିଛିଦିନ ଏ ସହରର ଜାକଜମକେର ନିଜକୁ ହେଜଇେଦଲି ଆଉ 
ତା ସcେର ହଜିଗଲା େମା  ପରିଚୟ ଦିନେର କଲ େସ�ର ଆଉ ରାତିେର କଲ ଏଟା ହV 
ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପ�ତିଦିନ ରାତିେର ଏଠି sି� ଟଲାଇଟ ତେଳ ବିକି� ହୁଏ 
ପନିପରିବା ନୁେହଁ େଦହ କିଏ େପଟ େଭାକପାଇଁ ବିକି� ହୁଏ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଶରୀର 
େଭାକପାଇଁ  କିେଣ ହଜାର ହଜାର ଝିअ କି� େଦଖିଛି ଏ ଆଖି ସାଧୁେବଶ ଧରି ଭl 
ଆଉ  ଶିuିତ େବାଲାଉଥିବା ସ�ାନ�ଦ ବ�ବସାୟୀ ସବୁ ଏ େଦହ ପାଇଁ ପାଗଳ ଦିେନ 
ଠିଆ େହାଇଥାଏ ହଟାତ ଜେଣ ଆସି ପଚାରିଲା ମେଡମ ଏ ବସsାl କଉଠି କାନକୁ 
ଭରସା େହଉନଥାଏ େବ, ଶାଳି, ଆହୁରି अେନକ କଟୁ ଭାଷାେର େବାଲାଉଥିବା ଏ 
କନକକୁ ଆଜି ମେଡମ କିଏ ଡାକିଲା 
 ମଁୁ କହିଲି, “ତୁ କଣ ଏ ସହରେର ନୂଆ ନା କଣ? ବସsାl ଏଠି ନୁେହଁ ଏଟା  
େରଡଲାଇଟ ଏରିଆ ଖାଲି  ଲାଲ  ଲାଲ  ସବୁ  ଆେଡ  ଲାଲ”  
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  ଏ ରy ମାଂସ ମିଶା ଜିନିଷ ବିକା େହଉଥିବା ଜାଗାେର ତୁ କୁଆେଡ? େସ ନିରବ ରହି 
କହିଲା ମଁୁ ନୂଆ ଜବ୍  ପାଇଁ ଆସିଛି େହେଲ ରା\ା ପାଉନି ସରି ହଉ ମଁୁ ଯାଉଛି 
ଧନ�ବାଦ 
 ମଁୁ କହିଲି ଆେର ରହ କିଛି ତ ଇଂଲିଶ ତ ମଁୁ ବି ଶିଖିଛି ଗ�ାଜୁଏଟ୍ ପଢ଼ିଛି ମଁୁ 
ଡାଲdଂଗ, ଚାଲ ଆଜି ରାତି ତୁ େମା ରୁମକୁ କାଲି ତେତ ରା\ା ବେତଇେଦବି ତୁ ବି ଖୁଶ 
ଆଉ ମଁୁ ବି ତା ମୁହଁେର ଡର �s ବାରି େହଉଥାଏ କହିଲି େବ ମଦ�ଟା େହଇକି କଣ 
ଡରୁଛୁ? େସ ନମ� ଭାବେର ଉ[ର େଦଲା ଟ+ା ନିअ� କି� େସ ସବୁ ପାଇଁ ମେତ ବାଧ� 
କର�ନି 
 ମଁୁ  କହିଲି କାମ ନାଇଁ ତ ଟ+ା ନାଇଁ େମା ବିଜିେନସ୍ ର अସୁଲ ଏଇଟା 
 ୭ ବଷ�  େହଲାଣି ଏ ଧxାେର ବୟସ ଥିଲା ରାତି ରାତି େକେତ ରାuସ ଏ 
େଦହଟାକୁ ଖିନଭିନ୍ କରିଛhି ନୂଆ କଷି ହରିଣୀ େଲାଡ଼ା ତା+ୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ େଛଳିକୁ କିଏ 
ପଚାେର! େକେବ ଦି ତିନଦିନେର ଥେର େକହି ମିଳିେଲ ଶିକାର କରିବାକୁ ପେଡ 
ବୟସଟା ମୁହଁେର େଦଖା ଗଲାଣି ଏ ଲିପିsିକ େମକପ ଦାଗ ସବୁ ଲିେଭଇଦବ କି�  
ଶରୀରର ପରିବ[�ନ େକମିତି ଲିେଭଇବ 
 ତୁ ଚାଲ ଆଜି ବି ଏ େଦହେର ବହୁତ ତାକତ अଛି ପୁରା ଖୁଶ କରିବ ଏ କନକ 
ତେତ 
 ଏେତ ପେର ବି େସ ନିରବ ଯିବାକୁ अମc କହିଲା ଆପଣ ଟ+ା ନିअ� କି� 
େମାେତ ବାଧ� କର�ନି ମଁୁ ତା ମୁହଁେର ଦୁଃଖଗୁଡା େଦଖି ଆ�ଯ�� େହଲି େଦହ ନିଲାମ 
େମାର େହବ, ଉପେଭାଗ ତୁ କରିବୁ େହେଲ ବି ତେତ ଦୁଃଖ? ପ�ଥମ ଥର େଦଖୁଛି ଏମିତି 
ପିଲା 
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  େସ ନିରବେର ଉ[ର େଦଲା ଏମିତି ହV େଗାେଟ ସହର େମା ଭଉଣୀକୁ େମା’ଠୁ େନଇ 
ଯାଇଛି ୨ବଷ� େହଲାଣି େସ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି େଯ ଆଉ େଦଖା  ନାଇଁ ପେର ଖବର 
ପାଇଲୁ ଜବ୍  ନଁାେର କିଛି େଦହବିକାଳୀ ତାକୁ अେନକ ଦୂର  ପେଠଇ େଦଇଛhି ବହୁତ 
େଖାଜିଲୁ େହେଲ ଟ+ାପଇସା अଭାବରୁ କିଛି େହଇ ପାରିଲାନି େସଥିପାଇଁ ମଁୁ 
ଭୁବେନଶ�ର ଆସିଛି ଜବ୍  କେଲ େସ ଟ+ାେର େମା  ଭଉଣୀକୁ େଖାଜିବି 
 ମଁୁ କହିଲି େସ ଆଉ କଣ ଥିବ ତା’ େଦହକୁ ଏ ରାuସଗୁଡା ଖିନଭିନ୍ କରି 
େଦଇଥିେବ 
 େସ ଉ[ର େଦଲା ଆତC ାରୁ େସ େମା ଭଉଣୀ ଶରୀର ଗେଲ କଣ େହଲା ଆତC ା  ତ 
ଥିବ ତାକୁ ମଁୁ େଫରାଇ ଆଣିବି 
 ତେମ ବି େମା ଭଉଣୀପରି େତଣୁ ତମର ଯଦି ଟ+ା ଦରକାର ନିअ େହେଲ ଏସବୁ 
ପାଇଁ ମେତ ବାଧ� କରନି 
 ମଁୁ ହସି ହସି କହିଲି ଆଜି ଯାଏ ଏ  କନକକୁ େକହି ଭଉଣୀ କହିନି ତୁ କହିଲୁ  
ସତେର େମା େପଟ ପୁରିଗଲା ଏ ଟ+ା କଣ ହବ ତୁ ରଖ େତା ଭଉଣୀକୁ େଖାଜିବୁ 
 ଏ େରଡଲାଇଟ ଏରିଆେର ସବୁ ଲାଲ ରyେର ନିଜ େଶାଷକୁ େମ�ାଇଥାhି େସ 
ଲାଲ ରy ବ"� ହୃଦୟଟା ଭିତେର ଲୁଚିଯାଏ 
 ତୁ ଆଜି େମା ହୃଦୟ ମାଗିଛୁ ଏ େଦହଟା अେନକକୁ େଦଇଛି ମନ ତୁ କିଣି 
େନଇଛୁ ଯା ଏ କନକ ଟ+ା େନଇଛି ଗ�ାହକର ପାଉଣା ବି ଦବ ତେତ ମଁୁ ବସsାl 
ଛାଡିକି ଆସିବି ନେହେଲ ଏଠି ଶିକାରୀ ନୁେହଁ ବରଂ ଶିକାର ବି େବେଳ ବେଳ ଶିକାରୀକୁ 
େଖାଜିଥାଏ 

ରାଉରେକଲା, ସୁxରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶିଶିର କୁମାର େଚୗଧୁରୀ 

ମcଳବାରିଆ ଆସର ଓ ପୁରୁଣୀ ଶାଗମcଳବାରିଆ ଆସର ଓ ପୁରୁଣୀ ଶାଗମcଳବାରିଆ ଆସର ଓ ପୁରୁଣୀ ଶାଗମcଳବାରିଆ ଆସର ଓ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ    

 ଆମ ଚାରିଖl ଗାଆଁେର ମଠଟିଏ, ନଁା ତା’ର ତରକାଶୁଣୀ ଆଶ�ମ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଓ 

ତରକାଶୁଣୀ ନାମକ ଦୁଇ େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାେର ଆଶ�ମ ପାଖେର ବ� ାହC ଣୀ ଗଡ଼, େକେବ 

ସୁକିxା ରାଜା+ର ଗଡ଼ ଥିଲା େସଇ େପାଖରୀ ଦୁଇଟି ରାଜା+ अମଳେର ତିଆରି ଆଜି 

େସହି ସC �ତି ବହନ କରୁଛି ଦୁଇ େପାଖରୀ ପାଣିର ରc अଲଗା େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ଲାଗି 

ଲାଗି ରହିେଲ ବି ଦୁଆରଶୁଣୀର ପାଣିର ରc ସ�� ଧଳା ଏବଂ ତରକାଶୁଣୀର ପାଣି 

ସାମାନ� ନୀଳକୃÓ ବ"�ର ଦୁଆରଶୁଣୀେର ଧଳା କଇଁ ଓ ତରକାଶୁଣୀେର ନାଲି କଇଁ, 

ଶରତ ଓ ଶୀତ ଋତୁେର େଦଖଣାହାରୀ+ୁ ଆେମାଦ ଦିଏ  

 ସି�ଗିରିର ସ× ହାଡ଼ିବoୁ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ମଠ ପ�ତି-ା କରିଥିେଲ ଏଠାେର 

କିଛି ଦିନ ରହି pାନୀୟ େଲାକ+ୁ ବ� ହC  अବଧତୂ ଦୀuା େଦଇ ଭyମlଳୀ ଗଠନ 

କରିଥିେଲ ତା+ର ପି�ୟ ଭy ଗେଣଶ�ର ଦାସ+ୁ ବାବାଜୀ ପଦେର अଧି-ିତ 

କରାଇଥିେଲ 

 ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ୧୯୪୮ରୁ ଆଜୀବନ ଏହି ମଠେର ରହି pାନୀୟ अ�ଳେର ଗୀତା 

ଭାଗବତ �ାନର ପ�ସାର କରୁଥିେଲ ଗୀତା ତା+ର ମୁଖp ଥିଲା େସହି ସତୂ� େର 

ଏଠାେର ଏକ ଆଧ�ାତିC କ ପରିେବଶ ସୃsି େହାଇଛି ପ�ତି ମcଳବାର ସଂଧ�ାେର ଏଠାେର 

ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ ଆଧ�ାତିC କ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାନ ହୁଏ ଓ ଆେଲାଚନା ବି ହୁଏ 

ମଠେର ପ�ତି-ିତ ମxିରେର ଶ�ୀ ଜଗନv ାଥ, ବଳଭଦ�  ଓ ମା ସୁଭଦ� ା+ ମ[ୂd pାପନା େହାଇ 
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 ପଜୂା େହଉଛି ଠାକୁର+ ମxିର େବଢ଼ାେର ଭyମାେନ ସମେବତ ହୁअhି ଏବଂ ଏ ସବୁ 

କାଯ��କ�ମେର ଭାଗ ନିअhି 

 େସଦିନ ଥାଏ ମcଳବାର ମଠେର ପହ�ି େଦଖିଲି ମcଳବାରିଆ କାଯ��କ�ମର 

ମୁଖ� ଉେଦ�ାyା ଦୁଇ अuୟ ଓ ଦୁଇ ଆତୁଳ ଭାଇ ଆସି ନାହାhି ଏ ସମ\+ େଦହ 

ଖରାପ अଛି ଆ�ଯ�� େହଲି, ଏକାଥରେକ ଠାକୁର ଏ ଚାରିଜଣ+ୁ କାହVକି ଦୁଃଖେଦେଲ? 

େସମାନ+ ମଧ�ରୁ ଦୁଇଜଣ ଆଗ�ହର ସହ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାୟନ କରhି ଆଉ ଜେଣ 

ଭାଗବତ ପାଠେବେଳ ପ�ତି ପେଦ ଦୁଇ ପଦେର ଆେଲାଚନା କରିଥାhି ଏବଂ ସଭାପତି 

अuୟ ରାଉତ ମହାଶୟ ଏ ସବୁ ସଂଚାଳନ କରhି ସଂଧ�ା ସାତଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ଯାଏଁ 

ମxିର େବଢ଼ାର ପରିେବଶ ଭଗବତମୟ େହାଇ ଉେଠ ତା ପେର ଖିଆପିଆ, ପଂyି 

େଭାଜନ, ଏକ ଭାତୃତ�  ସୁଲଭ ଭାବନାର ଉେଦ� କ କରିଥାଏ େତଣୁ ସମେ\ ମcଳ 

ବାରକୁ अେପuା କରିଥାଆhି େସ ଯାହା େହଉ େସଦିନ ସଂଧ�ା ଆସର ବି ଭଲ 

େହାଇଥିଲା pାନୀୟ ହାଇ�ୁଲର अବସରପ�ା� ପ�ଧାନ ଶିuକ अuୟ େହାତା ମେହାଦୟ 

ଆମ अନୁେରାଧେର େଯାଗ େଦଇ େସଦିନର ଆଧ�ାତିC କ ପରିେବଶକୁ େବଶ୍ ଶାhିପ"ୂ� ଓ 

ଆନxପ�ଦ କରିଥିେଲ ତା’ପର ମcଳବାର ସମେ\ ଆସିେଲ; େଭଟେହେଲ ସମ\+ 

ସ�ାp� ପଚାରି ବୁଝିଲି ଜେଣ କଟକରୁ ଆଉ ଜେଣ ଭୁବେନଶ�ର ଏମ୍ ସରୁ ଚିକି�ିତ େହାଇ 

େଫରିଥିେଲ pାନୀୟ ଡାyରଖାନାେର ଚିକି�ିତ େହଉଥିେଲ अତୁଳ ସାହୁ େସ ମହାଶୟ 

ଏକାଦଶ �o ଭାଗବତ େବାଲା େହଲାେବେଳ ପ�ାୟ ପେଦ ଦୁଇପଦେର ଆେଲାଚନା 

କରhି ଗେଣଷ ବାବାଜୀ+ର େସ ଜେଣ ପି�ୟ ଭy ଥିେଲ ବୟସ ୭୪/୭୫ େହେଲ ମଧ� 

ପ�େତ�କ ମcଳବାର େସ ମଠକୁ ଆସhି ଗୁରୁ ପୀଠପ�ତି ତା+ର ବହୁତ ମମତା ସ ୂ"� 
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 ସୁp େହାଇନଥା’hି ଆେଲାଚନାେର ବହୁତ କମ୍ ଭାଗ େନଇଥାଆhି ପଚାରିବାରୁ 

କହିେଲ, “ପରିଶ�ା କରିବାେର କs େହଉଛି ଏବଂ ତଳିେପଟ ବହୁତ ବ�ଥା େହଉଛି 

ଔଷଧ ଇେqକ୍ ସନ େନଇ କିଛିଟା କମିଛି” 

 ପଚାରିଲି, “ଆତୁଳ ଭାଇ, ତୁେମ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଚିହିv ଛ?” େସ କହିେଲ, “ହଁ” 

େସଠାେର ଉପpିତ ରାଧୁ ପାତ�  କହିେଲ, “ଆେର ଧଳା ପୁରୁଣୀ ନା ନାଲି ପୁରୁଣୀ?” କହିଲି, 

“େଯଉଁ ପୁରୁଣୀ େହଉ ଚଳିବ, ତା’ର ଗୁଣ अବ"�ନୀୟ ପୁରୁଣୀ अଚଳ କିଡ଼ନୀକୁ ସଚଳ 

କେର ପରିଶ�ା ଠିକ୍ ନ େହେଲ, ଏହା କିଡ଼ନୀର େଦାଷ ଏଣୁ ଏଠାେର ପୁରୁଣୀ ପ�େୟାଗ 

କେଲ ଭଲ େହବ” 

 ସମେ\ କହିେଲ, ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ବଷ�ାଋତୁ ଆର� ସମୟେର ହୁଏ ଏବଂ ବଷ�ସାରା 

ମିେଳ ଏହା अନ� ଶାଗ ସାcେର ମିଶାଇ ଖରଡ଼ିକି ଖାଇେଲ ଭଲ ଲାେଗ ଆତୁଳ 

ଭାଇ+ ପୁअ କଳିcନଗର େପ�pଳ ଡୁବିରୀେର ବ�ବସାୟ କେର, େସଠାେର ଘର କରି 

ରହୁଛି ଏହି କ�ମେର ଆତୁଳ ଭାଇ େସଠାେର ସ�ାହେର ପା� ଦିନ ରହhି ଆଉ ବାକି 

ଦୁଇଦିନ ନିଜ ଗଁାେର ରହhି ଏଣୁ ମଁୁ ତା+ ଗଁାେର ଜେନୖକ ଭଦ� ବ�yି+ ବାଡ଼ିେର ପୁରୁଣୀ 

ଶାଗ ମିଳିପାରିବ େବାଲି ସେୂଚଇ େଦଲି େସ ସବୁ ବୁଝି େଚsା କରିେବ େବାଲି କହିେଲ 

 ତା’ପର ମcଳବାରକୁ ପୁଣି ସମ\+ ସେc େଭଟ େହଲା ଆତୁଳ ଭାଇ ଏଥର 

ଭାଗବତେର ଆଉ ଟିକିଏ अଧିକ ଭାଗ େନଉଥାhି ପଚାରିଲି, ଖବର କଣ? େସ କହିେଲ 

ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଖାଉଛି େକମିତି ଖାଉଛ େବାଲି ପଚାରିଲି, େସ କହିେଲ, “ଘେର ଶାଗ କରି 

େଦଉଛhି, ଖାଉଛି” ଏେବ ପରିଶ�ା ଠିକ୍ େହାଇଗଲାଣି ଆଉ ବ�ଥା, ଦରଜ ତିନିପା 

କମିଗଲାଣି “ଆଉ ଶାଗ ଖାଇବ ନା?” ଜାଣିବାକୁ ଚାହVଲି େସ କହିେଲ, “ଆଉ ତାକୁ 
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 ଛାଡ଼ିବି? େମାର େକେତ କs େହଉଥିଲା େକେତ ବଡ଼ େରାଗ େବାଲି ଭାବୁଥିଲି ଔଷଧ, 

ଇେqକ୍ ସନ୍, ସାଲାଇନ୍ ମିଶିକି ୨/୩ ହଜାର ଟ+ା ଖ�� େହଲା ତାପେର ବି ପରିଶ�ା ନ 

େହବାର ଯ�ଣା ଥିଲା ଚିhା ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯା’େହଉ ଏଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚାେର 

अଯତv େର ବଢୁଥିବା अଜଣା ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଖାଇ ମଁୁ ତ ଭଲ େହାଇଗଲି ଭଗବାନ+ର କି 

ଲୀଳା େଦଖ କହିେଲ ତୁେମ ତ ଲୀଳା ଚରିତ ଶ�ୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ତନC ୟ େହାଇ 

ବୁଝାଉଛ, େତଣୁ ଲୀଳାମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାଧାରଣ ପୁରୁଣୀ ଶାଗେର 

ସୁp କରିେଦେଲ ତୁମର େଯମିତି ଉ��ା ଭାଗବତ ଆେଲାଚନା ପାଇଁ, ସାହୁ ମହାଜନର 

େବପାର ଛାଡ଼ି ମଠକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛ, ଆମକୁ ଭାଗବତର ଦିବ�ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛ, େଯମିତିବା 

ତା’ଠାରୁ କମ୍ େହଉ ପଛେକ ୫୦ ବା ୧୦୦ ଜଣକୁ ଏହି ପୁରୁଣୀ ଶାଗର अଲିଭା କାହାଣୀ 

ଶୁଣାଇେଲ ଆମ ତୁମ ଭଳି ଭyମାେନ ଉପକୃତ ହୁअେh ଏବଂ େଲାେକ ଔଷଧର ମାୟା 

ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଆସି ଗଛ ଲତାର ଆଶ�ାେର ରହି େରାଗମୁy ହୁअେh େରାଗ ଯ�ଣା 

ସହଜେର ଦୂର େହାଇପାରhା 

 ସମେ\ ଶୁଣୁଥିେଲ, ତନC ୟ େହାଇ ପୁରୁଣୀ ଶାଗର କାହାଣୀ ସବୁଠୁ ମଜାଳିଆ 

ଘନବଳ ବାବୁ କହିେଲ, “ଆେର ବାପା, େମାର ତ अଧିକ ପରିଶ�ା େହଉଛି ପରିଶ�ା 

अନିୟମିତତା େଦାଷରୁ େବେଳ େବେଳ ଲୁଗାେର ପଡ଼ି ଯାଉଛି, କଣ କରିବା?” କହିଲି 

ପରିଶ�ା ବିକୃତି ସାଧାରଣତଃ କିଡ଼ନୀ ସ କ�ୀୟ େରାଗ, ଆପଣ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଖାଇ 

େଦଖ� ପୁରୁଣୀର अନ� ନାମ ପୁନନ�ବା ଏହା ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କେର ସମ\ ନs 

େହାଇ ଯାଇଥିବା ଜୀବେକାଷକୁ ଏହା ପୁଣି ପରୂଣ କେର ପରୂଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ 

ପୁରୁଣୀ ଏଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇେଲ uତି କଣ? ଆମ ଚାରି ପାଖେର ପ�କୃତି ବହୁତ କିଛି 
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େଦଇଛି ଆେମ ବଟିକା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ କe ାh େହାଇ ପଡୁେଛ େରାଗ ଧରି 

ବୁଲୁେଛ କି� େକହି ପାଖ ପରିେବଶକୁ େଦଖୁନାହାhି ଫଳେର ସବୁ ପ�କାର अସୁବିଧା, 

ଯ�ଣାଦାୟକ ପରିpିତି ସମେ\ ଆତୁଳ ଭାଇ+ୁ अନୁକରଣ କେଲ ଭଲ େହବ 

 ସଭାପତି अuୟ ନନା+ ନିେ��ଶ, “ହେର କୃÓ ମହାମ� ଜପ କର େରାେଷଇ 

େହଇଗଲାଣି, ପcତକୁ ଯିବା ଚାଲ” 

 ସମିC ଳିତ ମହାମ�ର ଜପଧ�ନୀ ସହିତ ତରକାଶୁଣୀ ଆଶ�ମେର ଏକ ବିଶ�ାସ ଓ 

ଭରସାର ପରିେବଶ ସୃsିକରି ପୁରୁଣୀ ଶାଗର ଜୟଯାତ� ା ଚାଲିଥିଲା 

 
ମାନପୁର, େଗାବ��ନପୁର 

ଜିଲe ା : ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧ 

ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର ପ�ାୟ ଶତକଡ଼ା अଶୀଭାଗ େଲାକ 
େମାବାଇଲେର ହV ଇ�ରେନଟ୍ େସବା ଗ�ହଣ କରୁଛhି ଏବଂ 
େସମାନ+ ନିକଟେର ପହ�ିବାର ସେବ�ା�ୃs ଉପାୟ େହଉଛି 
ଆl�ଏଡ୍ ଆପ୍ ନିଜ େୱବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ କାହVକି 

ତିଆରି କରୁନାହାhି? ଆପଣ+ ଆନୁମାନିକ ବେଜଟ୍ ଠାରୁ େଢର 
କମ ଖ��େର ଏହା ତିଆରି େହାଇପାରିବ अଧିକ ସଚୂନା ପାଇଁ 

ଆଜି ହV େଯାଗାେଯାଗ କର� : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 
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ଦୀପକ ଷଡcୀ 

ଦିବାସ�ପvଦିବାସ�ପvଦିବାସ�ପvଦିବାସ�ପv    
ଦୁଇଟି अଣୁ ଗj 

୧ 

ଟି�c୍ ଟି�c୍ ଟି�c୍...... 

େମାବାଇଲ୍ ଆଲାମ�ଟା େଜାରେର ବାଜି ଉଠିଲା ଠିକ୍ ସକାଳ ୬ଟା େବଳକୁ। ରାଜୀବ ବାବୁ 

ଉଠିପଡିେଲ େମାବାଇଲ୍ ଆଲାମ୍� ଶୁଣି। ଟ� ାଉଜର, ଟି-ସାଟ� ଓ  େଜାତା ପିoି ବାହାରି ଗେଲ 

ମନdଂୱାକ୍ କୁ। ଠିକ୍ ସକାଳ ୭ଟାେର େଫରି ଆସି େପପର ପଢିବାକୁ ବସି ପଡିେଲ। 

ତା’ପେର ପତv ୀ େରାମି ଆଣି ଚା ବି�ୁଟ ପରଷି େଦଇଗେଲ। ଠିକ୍ ୯ଟା େବଳକୁ ସvାନ 

କାଯ�� େଶଷ କରି ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଲ�୍ ବ® ଧରି ବ[�ମାନ ରାଜୀବ ବାବୁ ପ�\ୁତ अଫିସ 

ଯିବା ପାଇଁ। ପତv ୀ େରାମି ଆଣି େକାଟ୍ ପିେoଇ େଦେଲ ଓ ବି� ଫେକସ୍ ଆଣି  ଧେରଇ 

େଦେଲ। ରାଜୀବ ବାବୁ ଡ� ାଇଭରକୁ अଡ�ର େଦେଲ ଆଜି अଫିସେର ବିେଦଶରୁ ଆସିଥିବା 

େଲାକ+ ସହ ମିଟିଂ अଛି େତଣୁ ଆଜି ତା+ର ପି�ୟ ବe ାକ୍ ବିଏମଡବe } ଗାଡି ବାହାର 

କରିବାକୁ। ଠିକ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ଜମ�ାନ େସେଫାଡ� କୁକୁର ଟମି ଆସି ପାଖେର େନସି 

େହଲା।  

ଭାଉ ଭାଉ ଭାଉ ....... 

ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାcି ଗଲା ରାଜୁଆ ଦିନ ମଜୁରିଆର। େସପେଟ ବନ। ମି¤ୀ ଡାକ 

ପେକଇଲାଣି, “ଆେବ ଏ ରାଜୁଆ!! ଶଃ.. କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ଏଠି ଦିନ ଦି 
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 ପ�ହରେର େହlିମାରି େଶାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଦିନ ଆସି ୩ଟା ବାଜିଲାଣି  ଖାଇେଦଇ େଶାଇଛୁ 

େଯ େଶାଇଛୁ। ଜଲ୍ଦି ଆଣ ସିେମ� େଗାେଳଇକି... ଆଜି  ଯାହାେହେଲ ଆମକୁ ଏ କା×ଟା 

ଉେଠଇ ଦବାକୁ ପଡିବ” ନେହେଲ ବାବୁ ଆଜି େତାର ମଲୂ କାଟି କି ରଖିେବ। ବନା 

ମି¤ୀର ତାଗିଦ ଶୁଣି ରାଜୁଆ କାନମୁlା ଆଉଁସି ଚାଲିଲା ସିେମ�୍ ଆଉ ବାଲି େଗାେଳଇବା 

ପାଇଁ। ଆଉ ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଟିେକ  େହେଲ େଦଖିଥାhା  ସ�ପvଟା .... 

୨ 

ପି�ୁ ଉପେର ପ�ବଳ ମାଡ ଆଉ ଗାଳି ହଉଛି। ବାପା ରାଗ ତମତମ େହଇ  କହୁଛhି, 

“ପଳା ଏ ଘରୁ େତା ଭଳି ପୁअ େମାର ଆଉ ଦରକାର ନାହV। ହଜାର ହଜାର ଟ+ା ପାଣି 

ଭଳି ଉେଡଇ ସାରିଲିଣି େତା ପଛେର କି� ଫଳ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟେର ୩୦ ତଳକୁ ନ]ର 

ରଖି +୨ ପରୀuାେର େଫଲ୍ େହଇଚୁ। େତାରି ସାcର ମେହଶ ବାବୁ+ ପୁअ ମାନସ କିଛି 

କୁଆଡୁ ଟିଉସନ ନଯାଇ କି ବି ଫାs ଡିଭିଜନେର ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ତୁ?” େସପଟୁ 

େରାେଷଇ ଘରୁ ପି�ୁର ମା’ କହୁଥାhି “ହଉ ଛାଡ ପିଲା ଏମିତି େକେତ େଫଲ ହଉଛhି 

ନା ଆଉ, ତୁେମ ତାକୁ ମାରିେଲ େସ କଣ ଏେବ ପାସ୍ େହଇଯିବ। େମା ପୁअ ଆରଥରକୁ 

ପୁଣି ପରୀuା ଦବ ଆଉ େଦଖିବ େସ ଫାs ଡିଭିଜନେର ପାସ୍ କରିବ” ପି�ୁର ମା’+ 

କଥା ସରିଛି କି ନାଇଁ ତା ବାପା ଦଉଡି ଆସି ପୁଣି ଦୁଇଟା ବିଧା ଦୁମଦୁମ କରି େଥାଇେଦେଲ 

ପି�ୁ ପିଠିେର। ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାcିଗଲା ପି�ୁର ଘଡିେର େଦଖିଲା ଦିନ ୩ଟା ବାଜିଛି 

ଧଡପଡ େହଇ ଉଠି ମୁହଁ େଧାଇ କି ସାଇେକଲ େନଇ ବାହାରି ଚାଲିଲା େକେମsି�  

ଟିଉସନକୁ। ଆଉ ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି ସ�ପv େଯମିତି ତା’ର ଆଉ େକେବ ନ ଆସୁ ... 
अଧ�ାପକ, େରାଲାl ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହC ପୁର – ୧୦ 
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ଚx�କାh େଜନା 

ମଉଳା କଢ଼ିମଉଳା କଢ଼ିମଉଳା କଢ଼ିମଉଳା କଢ଼ି    
 େସଦିନ କାହVକି େକଜାଣି େଗs୍ ହାଉସେର େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଭିନv  ବାତାବରଣ 

ଆେମ ସମେ\ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, ଏକ अପବୂ�, ଆନxଭରା ସ�ଗ�ୀୟ ପରିେବଶ ଭିତେର ମନ 

ଭିତେର େଖଳି ଯାଉଥାଏ अପବୂ� ଶୀହରଣ ସତେର େଗାେଟ େକାମଳମତି କअଁଳ ମନେର 

ଏେତ ଖୁସି ହୁଏତ େକହି େକେବ େଦଖିନଥିେବ ଦୀଘ� ଚଉଦବଷ� ଦୁଃଖ, କs ସଂଘଷ�ମୟ 

ଜୀବନ ଭିତେର, ହୁଏତ ଏେତ ସୁଖ ତାର ଯ�ଣାମୟ, ଜଜ�ରିତ ଜୀବନକୁ େଗାଟିଏ ଦିନେର 

େକେବ ଆସିବ େସ ସ�ପvେର ସୁ�ା ଭାବିନଥିଲା ଏହା କାହv ା ଜୀବନର ପ�ଥମ ଜନC ଦିନ 

ପାଳନ ଥିଲା େଗs୍ ହାଉସେର ମାେସ େହବ ଚାକିରୀ କରିବାପେର ପାଇଛି ତାର ପ�ଥମ 

ଦରମା ଆଉ େସଇ ଦରମାେର େସ ପାଳିଛି ତା ଜନC ଦିନ ନअଶହ ଟ+ାର ଏହି ସ�j 

େବତନ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ अଧିକ ଦରମା େସ ଯା େହଉ, ଆଜିପଯ��h ନିଜର ସ�j 

େବତନେର େସ ନିଜ େଛାଟ ପରିବାରର ପାଳନେପାଷଣ କରି ଆସିଛି ତା’ର 

ଯ�ଣାଜଜ�ରିତ କାହାଣୀ ଆଜି ବି େମା ହୃଦୟକୁ େଦାହଲାଇ ଦିଏ ଆେର ଆେର କାହv ାର 

ଜନC ଦିନ ପାଳନ ଉ�ବ ବିଷୟେର ଭୁଲିଗେଲ 

 ଜନC ଦିନ ପବୂ�ରୁ କାହv ା ଆମକୁ ତାଗିଦ୍ କରିେଦଇଥାଏ, ତେମମାେନ େକହି କୁଆେଡ଼ 

େଗାଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବନାହV ଆେମ ବି ତା’ ପ�ଥମ ଜନC ଦିନ ପାଳନର ଖୁସିକୁ, ଆନxକୁ 

ଏବଂ ଉପେଭାଗକୁ େକମିତି ହେରଇବାକୁ ଇ�ା େହଲାନାହV େସଦିନ କାହv ା ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ ଗାେଧାଇପଡ଼ି, ଶିବମxିରେର ମୁlିଆ ମାରି ପବୂ�ରୁ କିଣିଥିବା ହେଳ ପ�ା�୍, ସାଟ୍� 
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 ପିoି ପକାଇଥାଏ େଗs୍ ହାଉସର ଜେଣ ଭଦ� , ସରଳ ହୃଦୟର अତିଥି, ଯାହା+ର ସିଏ 

अତି ଆଦରେର ଖାଇବା ପିଇବା ଖବର ବୁେଝ, େସ ଭଦ� ବ�yି କାହv ା ପାଇଁ େଗାଟିଏ 

ଜନC ଦିନ େକକ୍, ମହମବତୀ ଆଉ େବଲୁନ୍ ଆଣି େଦଇଥାhି କାହv ା େଛନାେପାଡ଼ା ଆଣି 

ରଖିଥାଏ ଜନC େହବାର अେନକ ବଷ�ପେର ତା ଜନC ଦିନ ପାଳନ େହଉଛି, ଏହା ନି�ୟ 

ସCରଣୀୟ େହବା ଉଚିତ କାହv ାର ଜନC ଦିନ ପାଇଁ େଗs ହାଉସକୁ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ 

ଦୀଘ� ଚଉଦବଷ�ର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଯ�ଣାଜଜ�ରିତ ଜଳି ଉଠୁଥିବା ମନ ସଦୃଶ କ�ାlଲ୍ 

ଗୁଡ଼ିକୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େସ ଲିଭାଇ ପାକାଉଥାଏ 

 ସୁଦୂର ଗqାମ ଜିଲe ାର େକଉଁ ଏକ ମଳି ମଫସଲିଆ କାହv ା ଆଜି ଭୁବେନଶ�ରର 

ଚକଚକିଆ ପରିେବଶେର ପାଳୁଛି ତା ଜୀବନର ପ�ଥମ ଜନC ଦିନ ସମ\+ୁ େକକ୍ ଖେl 

ଖେl କାଟି ଖୁଆଇେଦଲା ନିେଜ ବି ମନ ଖୁସିେର େକକ୍ ଖାଉଥାଏ ହୁଏତ ତା ଜୀବନର 

ଏଇଟା ପ�ଥମ ଜନC ଦିନ େକକ୍ କି କଣ! ଜତୀନ୍ ବାବୁ+ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ େଗାଟିଏ 

ରଖିେଦଇ େସ ଆମକୁ େଛନାେପାଡ଼ ଖାଇବାକୁ େଦଲା େସଦିନ ଆଉ େସ ମୁହୂ[�ର uଣର 

ସମ\ ଆନx ଆଜି ବି େମାେତ ଆେxାଳିତ କେର େକେବ ବି ଏ ଆଖି େମାର ଏକ 

କअଁଳ, େକାମଳ ହୃଦୟର ଏେତ ଖୁସି େଦଖିନଥିଲା ମଝିେର ମଝିେର କାହv ା କହୁଥାଏ, 

ସମେ\ “େହପି ବାଥ୍� େଡ” କହୁନ? ଆେମ ସବୁ ହସିେଦଉଥିେଲ ସୁ�ା ଉପଲ¡ି କରି 

ପାରୁଥିଲୁ େସ େକେତ ଖୁସିଥିଲା 

 ଆମର ଏଇ ଖୁସି ଆସର ଚାଲିଥିବା େବେଳ ୧୦୪ ନ]ର ରୁମରୁ େଗs୍ ଜେଣ ଡାକ 

ପକାଇେଲ, “କାହv ା, ଏ କାହv ା ଆେର ଶୁଭୁନାହV କି? ପା�ଟା ବଡ଼ େପeଟ୍ ଆଉ ଛअଟା 

ଗeାସ୍ େନଇ ଆସ ତ! ଆେମ ଖାଇବାର अଛି” ଏେତ ସବୁ ଖୁସି ଭିତେର କାହv ା କିଛି 
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 ସମୟପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା େଯ େସ େଗs୍ ହାଉସର ଜେଣ େବାଲକରା ପିଉନ ସାେc 

ସାେc “ହଁ ସାର୍ ଆଣୁଛି” କହିେଦଇ େସ ଚାଲିଗଲା 

 େରାେଷଇ ଘରୁ କାଚ େପeଟ୍ ଆଉ ଗeାସ୍ ସବୁ ହାତେର ଧରି ପ�ତିଦିନ ଭଳି ଧାଇଁ ଧାଇଁ 

ସିଢ଼ିଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ ଭାରସାମ� ହରାଇଲା ଆଉ ହାତେର ଧରିଥିବା ସବୁ 

କାଚ ସାମାନ ତେଳ ପଡ଼ି ଝଣାଝଣ ଶ� କରି ନs େହାଇଗଲା ଜନC ଦିନର ସବୁ ଉଲe ାସ 

uଣିକ ଭିତେର ଉେଭଇ ଗଲା ସବୁେବେଳ अତି ଯତv ର ସହ କାମ କରୁଥିବା କାହv ା ଆଜି 

କାହVକି अନ�ମନ� େହାଇଗଲା େକହି ଜାଣି ପାରିଲୁନାହV େବାଧହୁଏ ଜନC ଦିନ ପାଳନର 

ଖୁସିେର ଆତC ବିେଭାର େହାଇଯାଇଥିଲା େସ 

 କାଚ ସାମାନ ଭାcିବା ଶ� ଶୁଣି େଗs୍ ହାଉସ୍ ମାଲିକ କାହv ାକୁ ମନ ଇ�ା ଗାଳି 

େଦଇଥିେଲ ଆନxେର ଦିନଟିଏ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଉଲe ାସେର ଭରିଥିବା ମନେର 

କଳାହାlିଆ େମଘ େଘାଟି ଆସିଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର କଣ ନା କଣ ସବୁ ଗାଳି 

କରିେଦଇ ଗେଲ ମାଲିକ ନି�ାପ କାହv ା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା 

 କିଛି uଣପବୂ�ରୁ ଆନxେର ମତୁଆଲା େହଉଥିବା କାହv ା ଏେବ ବିଷାଦଗ�\ 

େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା ଏ ସବୁ େମା ଜୀବନେର ନ ଆସିଥିେଲ 

ହୁଏତ ଭଲ େହାଇଥାhା ଏହି ଜନC ଦିନ ପାଳନ ଆମ ଭଳି ଗରିବ େଲାକମାନ+ ପାଇଁ 

ନାହV  

 େଯଉଁଦିନ ଠାରୁ େସ ଏହି େଗs୍ ହାଉସକୁ ଆସିଥିଲା ସମ\+ୁ ଆପଣାର 

କରିେଦଇଥିଲା ଏମିତି େକୗଣସି ଉ�ବ ନାହV ଯାହା କାହv ା ବିନା ସ�ବ େହାଇପାରିବ 

ସବୁ େଗs୍ ଦିନେର अେନକ ଥର କାହv ା କାହv ା େବାଲି ଚି�ାର କରି ଡାକhି େସ େକେବ 
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 ବିରy େହବାର ଆେମ େଦଖିନୁ ସବୁେବେଳ ହସ ହସ ମୁହଁେର େସ ସମ\+ର ସବୁ 

ପ�କାର ଦାବିକୁ ଶୀଘ�ାତିଶୀଘ� ପରୂଣ କରିଦିଏ ଗଁାେର ତା’ ପରିବାରେର େକବଳ ମା’ 

ବାପାର ମୁହଁ େସ େଦଖିନି ଜନC େହବାପର ଠାରୁ ମା’ େକାଳେର ବଢ଼ିଥିଲା େଯଉଁ 

ବୟସେର ପିଲାମାେନ अଲିअଳି େହବା କଥା େସଇ ବୟସେର କାହv ା अନ�ମାନ+ର ଗାଳି 

ଫଜିତ୍ ଖାଇ ଜୀହଜୁର୍ କରିଥିଲା 

 अେନକ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି େସଇ େଗs୍ ହାଉସେର କାହv ାକୁ େଦଖି ଆସୁଛି ତା’ 

ବ�ବହାରେର େକୗଣସି ପରିବ[�ନ ନାହV େସଇ ନିଜ ଧୁନେର ସବୁେବେଳ ମସଗୁଲ 

ହଠାତ୍ ତା ଜନC ଦିନ କଥା ମେନପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା େସ ଦିନର ଘଟଣା େମା ମନେର ଲିପିବ� 

େହାଇଯାଇଥିଲା କାହv ାକୁ ତା ଜନC ଦିନ ବିଷୟେର ପଚାରିବାକୁ କହିଲା, “େସ ଦିନ େମା 

ଜୀବନେର େକେବ ବି ନ ଆସୁ” କହୁ କହୁ ତା ଆଖି अଜାଣତେର ଓଦା େହାଇଗଲା 

 ତାକୁ ଆଉ କିଛି ପ�ଶv କରିବାର ଜୂ ନଥିଲା ଆଉ େସ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ଉପର 

ମହଲାରୁ ଶୁଖିଲା, “କାହv ା...” ଆଉ କାହv ା ଯ�ବତ୍ େସ ଦିଗକୁ ପାଦ ପାକାଇ अଗ�ସର 

େହଲା 
ପୁରୁେଷା[ମପୁର, ଫୁଲନଖରା 

କଟକ, ୭୫୪୦୦୧, ଓଡ଼ିଶା 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ମେନାରqନ ମୁଦୁଲି 

ବିଷାy ପୃଥିବୀବିଷାy ପୃଥିବୀବିଷାy ପୃଥିବୀବିଷାy ପୃଥିବୀ    
ସୁxର ଏ ବିଶ� ସବୁଜ ବନାନୀ 
ନିମ�ଳ ନିଝ�ର ନଈ, 
ଶୀତଳ ସମୀର ମଧୁର ଗୁqନ 
କାେନ ଆଉ ଶୁଭୁନାହV 
 
ଆକାଶ ଭରିଛି ବିଷାy ଧଆୂଁେର 
ଆସୁନି କିରଣ କଳ+ େଭଦି, 
ଜଳ ପ�ଦୂଷିତ ପାନୀୟ अେଯାଗ� 
ମରିଯିବା ଦିେନ ପିଇବା ଲାଗି 
 
ଶ�ାସକି�ୟା ଦିେନ ରୂ� େହାଇଯିବ 
ପcୁ େହଇଯିେବ ଜନ, 
େରାଗାକ� ାh େହେବ ଔଷଧ ବିହୁେନ 
ବନ�ତି ହୁଏ ଶନୂ� 

 
ବିଷାy ଏ ଧରା େରାଗବ�ାଧି ଭରା 
uଣେକ େହାଇବ ଲୀନ, 
ପରମାଣୁ ଯୁ� କରିେଦବ ଶନୂ� 
ଆସୁଛି ପରା େସ ଦିନ 
 
ସେଚତନ ହୁअ େହ ବିଶ�ଜନ 
ପ�ଦୂଷିତ କର ନାହV, 
ସୃsିର ରuକ ତୁେମ ଭଗବାନ 
ଦିବ��ାନ अଛ ପାଇ 
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ବଲବh ସାହୁ (ବବଲୁ) 

ସ�ପvସ�ପvସ�ପvସ�ପv    
ପ�ତିଦିନ ସରୁୂଜ ଉଇଁଥାଏ 
ଦୀନାବାଈର େଛରାପହଁରା ପେର ପେର 
େନଇ କିଛି ରcୀନ ସÄପvକୁ । 
 
େସ ବାରଲାଇଟ୍ େଦଖାଇବା େହଉ 
ଆକାଶ ବୁକୁେର ରc ମୁରୁଜ ପକାଇବା େହଉ 
କି ଆଉ କିଛି...। 
 
କା’ ମୁଖେର ହସ େନଇ  
अଥବା କା’ ଆଖିେର ଲୁହଧାର । 
 
କା’ କୁଡ଼ିଆ �ାଇଲାଇଟରୁ अମାବାସ�ା ଦୁେରଇବା 
କା’ ପାଇଁ ବିଦୁ�ତ ପରଷିବା 
କା’ େପ�ମ ପାଇଁ ନି�ାଟିଆ ପରିେବଶ େଦବା 
କା’ ତିଆରି ବଡିଚୁରା ଶୁଖାଇବା  
अଥବା କା’ ବ¤ अhବ¤ ଯାକ ଶୁଖାଇବା । 
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 ଏତଦ୍ ବ�ତିେରକ.. 
କା’ ଜମିର ସÄପv ଉଜାଡିବା 
କା’ ଶରୀରରୁ ହଂସା ଉଡାଇେନବା 
ପୁଣି କା’ ସÄପvେର ଖଳନାୟକ ସାଜିବା 
ଏଇତ ତା’ର ସ�ପv ଗୁଡିକ  
ଯାହାକୁ େସ କେଳବେଳ ହାସିଲ କେର 
ହାରିବାର ବିନା ଭୟେର । 
 
େରାଜ୍ ଏେତ ସବୁ େଦଖିବା ପେର 
ବିନାସÄପvେର କିପରି ବା ରହିପାରିଥାhି େଯ ? 
 
େଗାଟାଇ ଆଣିଲି ଭାବ ଓ େବଲଗାମ୍ ମନକୁ 
ଦୀନାବାଈ ମହୁଲ େଗାଟାଇଲା  ପରି । 
 
େଦଖିଲି କିଛି ରcୀନ ସ�ପv 
ଇx�ଧନୁର ସ�ରc ପରି  
କିଛି ସÄାଥ� ସହ ନିସÄାଥ�କୁ େନଇ  
ପରିବାର ପାଇଁ; ନିଜ ପାଇଁ; ସମାଜ ପାଇଁ । 
 
ପରିବାର ପାଇଁ.. 
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 ଗଢିବି ବସାଟିଏ ବାୟାଚେଢ଼ଇର ବସା ପରି 
ତୁଲାଇବି ଭଉଣୀକୁ ଦୁଇ-ହାତ କରିବାର େସୗଭାଗ�ଟିକୁ 
ରy ମାଂସେର ଗଢିବି ଚV ଚଁା କରୁଥିବା କୁନି ଚେଢ଼ଇଦୁଇ 
ପୁଣି ଦୁହV+ୁ  ଶିଖାଇବି ଆକାଶ ବୁକୁେର ଉଡାଣ୍ । 
 
ନିଜ ପାଇଁ..... 
େଦବୀ ଛଡା ମଁୁ ଆଉ କଉ ମଣିଷ େଯ 
ତା’ ସାେଥ ଦୁନିଆ ଭ� ମିବି େଶଷ ନିଃଶÄାସ ଯାଏ 
ତା’ ଶରୀରର ଲାଜଗହଣା ଆଉ ସଂେକାଚବାସକୁ ଉତାରିବି 
ପିଆଜ େଚାପା ପରି 
ତା’ପେର ପେର ଭିନv  ଏକ ଦୁନିଆ 
େଯଉଁଠି େପ�ମ ଛଡା ନଥିବ ଆଉ କିଛି । 
 
ସମାଜ ପାଇଁ... 
କିଛି ତ କରିବି ଭଲ କାମ ଚx�  ସଯୂ�� ପରି 
अoାରର ରଜା ଜହv  ପରି  
େଯପରିକି  ସାଜିପାରିବି ଉଦାହରଣ । 
େସ ଗାoୀ େଗାପବoୁ ପରି ନେହେଲ ବି 
େଗାଦାବରୀଶ+ ମାଗୁଣି ପରି । 

ଶିuକ ଶିuା ପ�ଶିuଣ େକx�  ଟିଟିଲାଗଡ଼ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪ 
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ମାମାଜିନି ପ�ଧାନ 

ଜୀବନ ଯଦିଜୀବନ ଯଦିଜୀବନ ଯଦିଜୀବନ ଯଦି????    
ଜୀବନ ଯଦି? ଖାତାଟିଏ ହୁअhା, 
अେଲାଡ଼ା ପୃ-ା େଯେତ अଲଗା ରଖhି । 
ଜୀବନ ଯଦି? କଲମଟିଏ ହୁअhା, 
କଟୁ ଶ� େକେବ ନ େଲଖhି । 
ଜୀବନ ଯଦି? ଦୀପଟିଏ ହୁअhା, 
ମନର ଯ�ଣାତକ େପାଡ଼ି ପକାhି । 
ଜୀବନ ଯଦି? ବଂଶୀଟିଏ ହୁअhା, 
ସବୁରି ପ�ାଣେର ମଧୁର ସୁର ଭରhି । 
ଜୀବନ ଯଦି?  ପuୀଟିଏ ହୁअhା, 
ମନ େଖାଲି ବହୁଦୁର  ଉଡ଼ି ଯାଆhି । 
ଜୀବନ ଯଦି?  ଫୁଲଟିଏ ହୁअhା, 
ସବୁ ଦିନ ଫୁଟି ଠାକୁର+ ମଥାେର ଲାଗhି । 
ଜୀବନ ଯଦି?  ନଇଟିଏ ହୁअhା, 
କୁଳୁ, କୁଳୁ େହାଇ ଚାରିଆେଡ଼ ବହି ଯାଆhି । 
ଜୀବନ ଯଦି?  ଶ�ଟିଏ ହୁअhା, 
ପ�େତ�କ କଥାେର େପ�ମ ହV ବା�hି । 

ଗqାମ, ଓଡ଼ିଶା 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  131 

ଶ�ୀ ଲuCଣ କୁମାର େବେହରା (ଯତି) 

ମାଗ� ଦଶ�ନମାଗ� ଦଶ�ନମାଗ� ଦଶ�ନମାଗ� ଦଶ�ନ    
େହ अଖିଳ ଜନତା - 
େଲାଭ କର ନାହV ଧନ - ରତv କୁ, 
େଲାଭ କର ସବା, ଭyି, ଧମ�କୁ । 
 
ନ କର େହା uତି ସତ� - ନ�ାୟର, 
uତି କର ଗବ�, ପାପ, ମିଥ�ାର । 
 
ଯଶ ରଖିଯାअ ମହୀମlେଳ, 
ଜଳିଯିବ ଦିେନ େଦହ अନେଳ । 
 
ଗବ� କର ନାହV ନିଜର େବାଲି, 
ମ[��ରୁ ଦିେନ ତ ଯିବାେର ଚାଲି । 
 
ପୀଡ଼ା ଦିअ ନାହV ପର ଆତC ାକୁ, 
େଦଇ େଦଖ ପୀଡ଼ା ନିଜ ଆତC ାକୁ । 
 
ଆପଣା ଭାବି କରନି ବିଶ�ାସ, 
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 ସ�ାଥ� େଶଷ ପେର ଢାଳhି ବିଷ । 
 
େକ� ାଧ କର ନାହV ନ�ାୟ ନୀତିକୁ, 
େକ� ାଧ କର େହ କୁକମ� ମାଗ�କୁ । 
 
ଶତ� } ସାଜ ନାହV ଦାନ ଦୟାର, 
ସାଜ ଶତ� } ଏେବ େମାହ ମାୟାର । 
 
େବଶଭୂଷା େଦଖି ମଣନି ସାଧୁ, 
ବଚେନ ତାର ନ ଥାଏେର ମଧୁ । 
 
କୁକମ� ମାଗ�କୁ ଦିअ ଆହୁତି, 
ଯତv  କର େଦଶ େବାଲhି ଯତି । 
 

କବି କୁଟୀର 
ଦlାସିଂହା, ବାରେକାଟ 

େଦବଗଡ (ଓଡିଶା) 
େମା-09668242720 
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ଶ�ୀ ମୃତୁ�qୟ େହାତା (ଆେଲାକ) 

େମା ମାେମା ମାେମା ମାେମା ମା’’’’    
ସୃsିର କି ଦିବ� ଛxନା େଗାଟିଏ ଶ�ର ନଁା 
େତାହରି pିତି ମଁୁ ନିେବ�ାଧ କିରି ପରଖିବି 
ଇଶÄର+ୁ ଦିअଇ ଧନ�ବାଦ େକବଳ 
ଚଳhି ଠାକୁର ମମତା ମରୂତି େମା ପାଇଁ େମା ମା ।। 
 
ପ�ଥମ �ଶ� ପ�ଥମ ଡାକ ଛାତିେର ଭିଡି ଆେଲା େମା ଧନ ଆ 
ବ�ାକୁଳ ହୁଏ ମନ ପାଟିରୁେପଟ େଖଳିଯାଏ ପରୂି"�ତା 
େତାହରି ସୃsି େତାହରି ରy अନୁରୂେପ ଏକ ଛାଇ 
େସଥି ପାଇଁ େବାେଧ ଶିଶୁ ଉ�ାରିତ ପ�ଥମ ଶ� େଯ ମା ।। 
 
ନିରାପଦ ମେଣ ଶିଶୁଟି ନିଜକୁ େକାଳ େଯ ମାତ�  ଠିକଣା 
ପଣତକାନିେର ମୁହଁ େପାଛିେଦଇ ଭୁଲିଯାଏ ଦୁଃଖ କs 
ସÄାଥ�ର ଏ ଦୁନିଆ ହାଟେର ସବୁ ମିଳିଯାଏ ମିେଳନା କି� ମା 
େତା େସvହ ମମତା अତୁଲ� अଟଇ ନାହV େଯ ତା ତୁଳନା ।। 
 
େକାଟିରୁ ପରା�� ଶ� ମେଧ� ଲାଗଇ ସହଜ େତା ନଁା 
ଆକାଶ ସମ ହୃଦୟ ଯାହାର ପୃଥିବୀ ସମ ସହନଶୀଳା 
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 େମା ଆଖି ଲୁହେର ହୃଦୟ େତା ଫାେଟ ହସେର ତରେଳ ପରାଣ 
େମା ଓଠେର କି� ହସ ମାତ�  ପାଇଁ କରୁ େକେତ କs େମା ମା ।। 
 
ବିନା ସÄାଥ�େର अଳି अ��ଳି େମା ସହୁ େସvହେର ନ କରୁ ଉଣା 
ବାପା+ ରାଗରୁ ତୁ ହV ବ�ାଉ ସhାନ େତା ସବୁକିଛି 
ବିନା କାରଣେର अଝଟ କେର କେର େଯ େକେତ ବାହାନା 
େକେତେବେଳ ଆସି େକାେଳଇ େନବୁ अେପuା କରିଥାଏ ମଁୁ ମା ।। 
 
େତାହରି ଶିuା େମାହରି ଭିତେର ଶାhି େମୖତ� ୀ ଓ ଦୟା 
ଭରି େଦଇଛୁ ଶତ ସିଂହର ସାହାସ ଶିଖାଇଛୁ ପେରାପକାର 
ଶିଖାଇଛୁ ପୁଣି ଭyି କରିବା କହିବାକୁ ସତକଥା 
ମଣିଷ अରେଣ� େତା େସvହ ଆଶୀବ�ାଦ ସqୀବନୀ ସମ େମା ମା ।। 
 
ଇଶÄର+ ପାଖେର ପଜୂା��ନା କରୁ କରୁ େକେତ ମାନସିକ 
ନ ମାଗୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁ େମା ପାଇଁ େକବଳ 
ପ�ାଣୀ ଜଗେତ ସେବ� ହୁअhି ତୃ� ଧରି େତାହରି ନଁା 
ବ�ିବା ପାଇଁ ମାତ�  ସାହାରା ତୁ ନାହV େତା କିଛି ବିକj ।। 
 
େଦବୀ ରୂେପ ପଜୂା ପାଉ ଭିନv  अବତାେର ଭିନv  ଭିନv  େତା ନଁା 
ସରସÄତୀ େହାଇ �ାନ ବା�ି େଦଉ ଲuC ୀରୂେପ ଧନ ଯଶ 
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 ବଢିେଲ ଦୁsାମି ସଂହାର କରୁ େହାଇ ତୁ ଦୁଗ�ା କାଳୀ 
ଆଦ�ାଶyି अଟୁ ପାବ�ତୀ ରୂେପ ସବ�ାେଗ� ବxିତା େମା ମା ।। 
 
ଗୁରୁlି ଗୁରୁlି ପଡି ଉଠି ଆଜି େହଲି ମଁୁ ବଡ଼ େମା ମା 
େତା ଆଶିଷ ପାଇ ପଥ କୁସୁମିତ ବାଧା ବିଘv େହଲା ଦୂର 
ଭୁଲି ନ ପାରିବି ସମୟ େସ େକେବ େତା େକାେଳ େମା ପିଲା ଦିନ 
େଯଉଁଠି ଥିେଲବି େତାହରି ଶିଶୁ େଯପରି ତୁ େମା ମା ।। 
 
କହhି ସମେ\ ମା ଋଣ କାେଳ େକେବ ତ ସୁଝି ହୁଏନା 
ମଁୁ ବି ଚାେହଁ ବ�ିବାକୁ େକବଳ େହାଇେଯ େତାହରି ଋଣୀ 
ସମ\ ମା’+ୁ ପ�ଣାମ ଜଣାଇ ସମପ�ଣ କଲି କବିତା େମାହରି 
ଶ� ନ ପାଏ େଲଖିବାକୁ ଆଉ अବ"�ନୀୟା ତୁ େମା ମା ।। 
 

େସାନପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରଭାଷ : ୮୬୫୮୦୯୪୮୧୪ 
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େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

ହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ    
ବଷ�ାପରି ତୁେମ ନୁହଁ ଚଳଚ�ଳ 
ଝରୁଥାଏ ତୁମ ମୁହଁେର 
ଆେଗvୟ ଉ[ାପର ଧାର, 
େହେଲ ବଷ�ା ଧାର ପରି 
ନାେଚ େମା’ ମନ ମୟୁରୀ 
ଉ[� ମନକୁ ତୁମ ଭିଜାଏ ନିତି 
େଚsା େମାର अବିରତ, 
ତୁେମ େମା’ अମରାବତୀ 
ପ�ତି ପଲକେର 
ତୁେମ େମାର ସ�ପv ପାରିଜାତ 
ମନ େମାର ବଷ�ା ବିେଭାର 
ତୁମ ମେନ ବେହ ଉଜାଣି ପବନ 
ଜଳିବନି, େହେଲ ଜାଳିବ େମା ମନ 
ତୁମ ପ�ତି ପ�ତିଶୃତିେର 
ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିବ 

ପ�ତି ବିଶ�ାସ ଓ ଭରସା 
ତତଲା ହାlିେର ଫୁଟିବ 
ତଥାପି ଏ ଆତC ା 
अhର ସ�ରକୁ ଛୁଇଁବ 
େଯଉଁଠି ବଢ଼ିଛି ଆମ େପ�ମର ମହାଦ� }ମ 
ଶାଖା େହବ ପ�ଶମିତ 
अhରେର ତୁେମ ଥିବ େସମିତି अuତ 
अଦିନିଆ ବଷ�ା ପରି ଦୁଃଖ ଲିଭିଯିବ 
ତୁେମ ତ େମା ଆତC ାର ସହଚର 
ବିଗତ ଓ ଆଗତ 
କାହV େକେତ ଜନC ର... 
ପୁଣି ଜୀବନ�ାସ ମିଳିଯିବ ଆହତ ପ�ାଣର 
ହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ 
ଲ£ିଯିବା अନh ସାଗର 
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ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା 

ପ�ତୀuାପ�ତୀuାପ�ତୀuାପ�ତୀuା    
ଆସିବୁ ଆସିବୁ େବାଲି ,ଭାବୁଛି ମଁୁ େକେତ, 
ପ�ତୀuାର अh ନାହV େମାର, 
ରୁ� େମାର ମନର େକାଠରୀ, 
ଫିଟାଇ ପାରୁନି,अେପuାର କ̄ାhିେର, 
ଭରିଛି ଶରୀର। 
 
ପ�ତୀuା ଦୀପାଳି ଜଳୁଛି,ମିଂଜି ମିଂଜି େହାଇ 
େତଲ େଦବା ପାଇଁ ଆଉ ବଳ େମାରନାହV। 
ଫୁଲ ସବୁ ରଂଗହୀନ େହାଇ, 
ଝରି ପଡିେଲଣି,ଫୁଲ ଭଳି 
େମା ମନେର ସରସତା ନାହV। 
 
ତୁ େଯେବଠୁଁ ଗଲୁଣି, 
େସଦିନଠୁଁ ଆଉ ଜମା ଆସୁନି ଫଗୁଣ, 
ଚହଟୁନି େଚୖତ�  ମଲe ୀ ବାସC ା, 
ତୁ ନାହୁଁ େବାଲି ଗଁା ଦାଣ୍ତ,େମଲଣ ପଡିଆ 
ସବୁ ଶନୂ୍ ଶାନ୍ ଲାେଗ,ତୁ ନାହୁଁ େବାଲି 
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 ଜମା ମନକୁ ଆେସନା। 
 
अେପuାର अh ଘଟିବାକୁ, 
କହି େଦ େକେତେବଳ ବାକି, 
ପାରୁନାହV ଜୀଇଁ ଏଇ अେଲାଡା ଜୀବନ, 
କିବା ପାରୁନାହV ତେତ ଭୁଲି ସଖୀ। 
 
ତୁ ସିନା ଭୁଲିଗଲୁ,ଶଂଖା ସିଂଦୂରର େମାେହ, 
େଦଇଗଲୁ ମେତ ଏଇ ପ�ତୀuାର େବାଝ, 
ମଁୁ କି� ଝୁରୁଛି ତେତ, 
କାହV େକେତକାଳୁ,अପ�ା�ିର ଶବ େବାହିେବାହି। 
କରିଛି ମଁୁ अନh ପ�ତୀuା। 
ସେତ କି େଫରିବୁ େକେବ  
ବୟସର ସାୟହv େର , 
େତାର େମାର େହାଇଯିବ େଦଖା..... 

 
ଇରିେଗସନ୍ କେଲାନୀ ୪ଥ� େଲନ୍, 

ଭବାନୀପାଟଣା 
ଜିଲe ା : କଳାହାlି, ୭୬୬୦୦୧ 
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େସୗମ�ରqନ୍ ପାଲ 

ଖବରଖବରଖବରଖବର    
ଶୁଣିବାକୁ ଆଗଭର ଦୁଇ କାନ 
ପଢ଼ିବାକୁ ତତ୍ ପର ଏଇ ମନ 
ପରଖିବା ସତ� ମିଥ�ାକୁ ପଛେର 
କାହାକୁ ଭ��ନା କାହା ଗୁଣଗାନ 
ସକାଳ ଚାହାର ଚୁ]କ अଧେର 
କିଛି େଦଖିବାକୁ ସ�ତଃ ମନ 
ପୁଣି େକେତକ अଟେକ ବାଧାେର 
ମାନବ ଯ� ପୁଣି ପ�ଭୂତ 
अଭିଭାବକ ସାେଥ ସୁତା ସୁତ 
ଦୂର ଦିଗh େନତ�  ସ�}େଖ 
ମଧୁର େକେବ अନଳ ବାତ 
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କjତରୁ ମିଶ� 

େନତାେନତାେନତାେନତା    
ଏ ଧରାଧାେର େଯେତ ମାନବ ଶୁଣ େହ ବାଣୀ େମାର 
ଏ କଳି ଯୁେଗ େକ ମାୟାଧର କହିବି କଥା ତା’ର 
ପା�ବରଷ ପେର େଯେବ ହୁअଇ ନିବ�ାଚନ 
ଗଁାଠାରୁ ସହର ଯାଏ ହୁଏ େନତା+ ଆଗମନ 
ପିoିଥhି କୁ[�ା ପqାବୀ ମୁlେର ଧଳା େଟାପି 
ତା+ରି ପେଛ େଚଲା ଚାଲhି େନତା+ ନାମ ଜପି 
େସବା ତ ତା+ ଜୀବନବ�ତ ସିଏ ପାଲdଆେମ�ର ତପି 
େହେଲ ଏହି ସଂସାେର ନୁହhି େକହି ତା+ର ସମ ପାପୀ 
ସ�ଗ�ର ରାଜା ଇx�େଦବ, ଐରାବତ ତା+ ଗାଡ଼ି 
ଆମରି େନତା କମ ନୁହhି ଚଢ଼hି ନିତି अଡ଼ି 
ସଭାର େବଳ େହେଲ ଉଛୁର ପହ�ିhି େତେବ େନତା 
େନତା+ ମୁେଖ ପଡ଼ିେଲ ଖରା େଚଲା େଦଖାhି ଛତା 
େକେତ ଭକତ େନତା+ୁ ପୁଣି ଦିअhି କୁସୁମ ଉପହାର 
କିଏ େଦବତାମଣି େନତା+ ପେଦ ହୁअhି ସାsାc ନମ�ାର 
ବସିବା ପାଇଁ େନତା+ୁ ପୁଣି ଦିअhି ଦିବ�ାସନ 
କିଏ େସ ଗାଏ ସ�ାଗତ ଗୀତ କିଏ କରୁଥାhି ଜୟଗାନ 
େନତା+ ମୁଖଁୁ ଶୁଣhି ସେବ� अଭୁଲା ଦିବ�ବାଣୀ 
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 େଯଉଁ ବାଣୀ ପଥରକୁ ବି uଣେକ କେର ପାଣି 
େକେବ ଚଷା େବଶେର େଭାଟ୍ ମାଗhି ହାତେର ଲcଳ ଧରି 
ଲcଳ ଚଳା ତା+ୁ अଜଣା କୁହhି ବାର ମସି ଚାଷ ତା+ରି 
କଠିନ ଶ�ମ ନିଇତି କରି ଫଳାଏ େuେତ ସୁନା 
ମଲୂ ତାହାର େନତା କି ବୁେଝ ଶୁଣାଏ ଆଶ�ାସନା 
ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ତେଳ ବିେତ ଖରାବଷ�ା ଯା’ର 
ସରକାର+ େଯେତ େଯାଜନା କିଆଁ ସପନ ତା’ର 
େକେବ େନତା ତ େଭାଟ ମାଗhି େହାଇ ଯବାନ େବେଶ ଧରି 
େହେଲ ଯୁ�କୁ ଦିେନ ନ ଯାଆhି ଶତ� }କୁ େକେବ ମାରି 
ଏଇ େଦଶର ବୀର ଯନାବ ସେହ ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ 
ପଥରବାଜି, ସ�ାସ ହାେତ େକେତ ଜୀବନ ଯାଏ ସତ 
େକେବ ଛିlା େଲେ+ଡ଼ା େନତା ପିohି ଦାଦନ ଶ�ମିକ ପରି 
ପଥର ଭାcି ଯାଆhି େକେବ ହାେତ ହାତୁଡ଼ି ଧରି 
େହେଲ ଦାଦନ ବିେଦେଶ ମେର ସ�ାସବାଦୀ ହାେର 
ତଥାପି େନତା ଭାଷଣ ଦିअhି ଗରିବ ହଟିଛି େଯେତ 
ଯୁବା ହାତେର ସC ାଟ୍� େମାବାଇଲ୍ ସେତକି େସତ ଦl କବାଟ 
େଭାକ େଶାଷକୁ ଭୁଲିଣ ଯୁବା ଚଳାhି ଇ�ରେନଟ 
ତଥାପି େନତା କହି ବୁଲhି ସ�ପv େହବ ସତ 
େବକାରୀ େଯେତ ଦୂର େହାଇବ େଦଶ େହବ ଉନv ତ 
େକେତକ ଏଠି ବିେଦଶ ଗେଲ େଦଶକୁ େନେଲ ଲୁଟି 
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 ବଳକା ଯାହା ରହିଲା ବାକି େନତାଏ େନେଲଣି ବା�ି 
ମ�ୀ େହବାକୁ େକେତକ େନତା େହାଇନାହାhି ବାହା 
अ�ାଦିନର ସ�ପv ନିତି େଦଖhି େକେତକ ଯାହା 
କିରାଣୀ ଖାଏ କିଲିପାନ େଟ ମ�ୀ ଖାଆhି ଖଣି 
ଓକିଲ ବାବୁ ବାଦାମ ଲା� ଖାଆhି ଡାyର ଟ+ା ଗଣି 
ସରପ� ବି ଭ[ା ଚାଉଳ ମାରି ନିଇତି ଖାଆhି 
ଏମିତି େଯେତ ଲ ଟ ଦଳ େଦଶକୁ ଲୁଟୁଥାhି 
ଏଣୁ ଏମାେନ ମାୟା ବଳେର କରhି ଛଳନା 
େଲାେକ ଭକୁଆ ହୁअhି ଭାଉ ନଜାଣି ତା+ ଛଳନା 
ଆସେର ଆସ ଭାରତବାସୀ େମଲାଇ ହାତକୁ ହାତ 
ଭ� sାଚାରୀ+ୁ େରାକିବା ଆେମ ଗଢ଼ିବା ସୁନାର ଭାରତ 
+===================================+ 
 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  143 

अଖିଳ କୁମାର ମିଶ� 

ବଗିଚାକୁ େଫେରବଗିଚାକୁ େଫେରବଗିଚାକୁ େଫେରବଗିଚାକୁ େଫେର    
େଗାେଟ ବଗିଚା ଥିଲା, 
ମଁୁ େସଠାେର ବସି ରହୁଥିଲି 
ଓ ତମ େକାଳେର ଘୁମଉଥିଲି 
ତାହା ଆମର ସବୁଠୁ ପି�ୟ ବଗିଚା ଥିଲା 
 
ପବନେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ�ର 
ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲପାଉଥିଲି େସଠାେର 
େସ ଗୀତର ମାେନ ମଁୁ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲି 
ତେମ କି� େସ ଗୀତ ସହ ତାଳେଦଇ 
ଆଉ େକେତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ 

ଏେବ େସଇ ପୁରାତନ ଜାଗାକୁ ମଁୁ ଯାଏ 
ଶହୀଦନଗର େsସନ ପାଖେର, 
ଇ�ାକେର, ତମକୁ େସଠି ପାଇବାକୁ, 
ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ/ 
େଫରିବାକୁ ହୁଏ 
ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଚିହିv ବାକୁ... 
 
ଭାେବ, ଏେବ ମଁୁ େସ ଗୀତ ଗାଇବି 
ଯାହା ତେମ ଦିେନ ଗାଉଥିଲ 
କାରଣ ଏେବ େମା ପାଳି ପଡ଼ିଛି 

 
ନିେ��ଶକ, ସ]ାଦ 

ଆକାଶବାଣୀ, େଗୗହା*ୀ, ଆସାମ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  144 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ତୁମ अେପuାେର ଆଜି ବି ମୁଁତୁମ अେପuାେର ଆଜି ବି ମୁଁତୁମ अେପuାେର ଆଜି ବି ମୁଁତୁମ अେପuାେର ଆଜି ବି ମୁଁ    
ତୁେମ ଚାଲିଗଲାପେର 
ସାଥୀ ମଁୁ କରିଛି ଆଖିର ଲୁହକୁ 
ଲୁହ ଲୁଚାଇବାକୁ ଆପେଣଇଛି 
ମା ହାତ ତିଆରି ଉଲ୍ ରୁମାଲକୁ 
 
ମେନ ପେଡ଼ େଯେବ अଭୂଲା ସC �ତି ତୁମର 
କାେx କଇଁ କଇଁ କରି अoାରକୁ 
ସାଥୀେମାର 
ମେନ ପେଡ଼ େଯେବ ତୁମ େକାମଳ ହାତର 
ଛୁଆଁ 
ଭାବି ନଥିଲି ମଁୁ ଦିନ ଆସିବ େଯ 
ଜଳାଇ େଦବ େମା ଛାତିେର ନିଆଁ 
 
ହୃଦୟେର ଆଉ ଜଳୁନାହV େପ�ମ ନିଆଁ 
ଜଳିବା ବଦେଳ ଏେତ ସୁଖ େଦଲ 
କୁହୁଳୁଛି ଖାଲି ଧୁଆଁ 
ଇ�ା ବଳିଥିଲା ସାତ ଜନC ପାଇଁ 
କରିବି ତୁମକୁ ସାଥୀ 
କି� ତୁେମ ଗଲାପେର କାହVକି େକଜାଣି 
ଜଳୁଛି ମଁୁ ଦିନ ରାତି 

ଏେବ ବି ତୁମକୁ ଚାହV ମଁୁ ବେସ 
ସo�ାେର ନଦୀ ମୁହାଣ ପାେଖ 
ଥେର ତୁେମ ଆସି କହିେଦଇ ଯାअ 
ତୁମ ସC �ତିଛଡ଼ା ଆଉ 
କାହା ସC �ତି ନାହV େମା ପାେଖ 
 
ଭାେବ ମଁୁ ବସି अତୀତର ହସ ଖୁସିକୁ 
େଯେତ େଚsା କେଲ ଭୁଲିପାେର ନାହV 
ପ�ଥମ େପ�ମର अଭୁଲା ସC �ତିକୁ 
ଏେବ ଚାହୁଁଛି େକବଳ ତୁମକୁ  
େକବଳ ତୁମକୁ 
େସ ତୁେମର ମାେନ ଯଦି ପାରୁଥିବ ବୁଝି 
େଫରିବ େମା ହୃଦୟକୁ... 
 

uୀେରା, ଷଠିପୁର, ଯାଜପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧ 
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ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 

ମୁଁ ନୁେହଁ ଗୀତାମୁଁ ନୁେହଁ ଗୀତାମୁଁ ନୁେହଁ ଗୀତାମୁଁ ନୁେହଁ ଗୀତା    
ଜାଣିଲି ମଁୁ େଯେବଠୁ େଯୗବନ  
ଦୁଇହାତ େହାଇଥିଲା  
ଛାଡି ଆସିଲା ପେର ପଣତକାନି ମାଆର 
अଚିହv ା अoାରୁଆ ମୁହଁଗୁଡ଼ା  
ଜାଣି ବି अଜଣା  
ସେତ େଯମିତି କୁହୁଡିଆ - ,x 
ଟିେକ ହସ, ଟିେକ କାx ।  
 
କାହାକୁ କହିବି 
କା ପାେଶ େଶାଇବି 
ଧଡ ଧଡ େହଉ ଥାଏ ଛାତି େମାର 
ଜହv  ତାରା ଆକାଶେର  
େଖଳୁଥାଏ ବିଜୁଳିର ଗାର 
ଖାଇକି େଭାକିଲା, ପିଇକି େଶାଷିଲା 
ଲାଗୁଥାଏ େପଟ େବକ େମାର 
 
ବଡମା କହିଥିଲା େବାଲି 

ଡରିକି ଚାହVଥିଲି ବସି  
ଆସିବ ମରଦ 
େତାଳିେନବ ବାହୁେର ତାର  
େହାଇବ ଜନମ ଧନ� େମାର ।  
 
କଥା ଏତକ ମେନ अଛି 
େଶଷ େହାଇଛି ରାତି ଚଉଠି  
ଆସି ଉଠଉଛି ହାତ ମାରି  
ସକାଳର କଁअଳିଆ ତାତି  
କେହ େଯପରି ଉଠ େବଗି 
ଶାଶୁଘର ସବୁ ଥିେବ ଜଗି  
କହିେବ େବାହୁଟା अଳସଇ 
ଚିେହvଇେବ ସବୁ ପଡିସା ସାହି ।  
ପଚାରୁଥାhି ସଭିଏଁ  
ଜାଣିବାପାଇଁ ସରସମେନ 
ସାଉଂଟୁଛି ମେନ ମେନ  
କାଲି ରାତିର ଘଟଣାମାନ 
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 ଘଟିଛିକି अଘଟଣ 
ପାଉନି ତ କିଛି େଟର  
କହିବି ମଁୁ କି ଖବର ।  
 
ବିତିଛି ଏମିତି 
େକେତ େଯ ସପନର ରାତି 
େଖାଜୁଥାଏ କରିବାକୁ 
ପରିପ"ୂ�  - ବ�ାଧି 
ନେଚତ େହାଇବି ମଁୁ ପାପୀ 
ଭୟେର ଥରୁଥାଏ ଛାତି  
 
- ୧ - 
ପଚାେର ଥେର ଏମିତି  
ଲେଗଇଲୁ କି ରc େମାେତ 
ହେଜଇଲୁ ସେଜଇ ନାରc  
ଭାବିଛୁକି ଭୁଲିଗଲି କାହv ାେର 
ଯାଉନି େବାଲି େତା ଦୁଆେର  
ଶ�ା अଳତା େଯ େଦହେର ।  
 
ତୁ େକମିତି କହୁ ଆଜି େମାେତ 

େହାଇ େମା ପ�ଥମ େପ�ମିକ  
ଏ ତ ପରିଚୟ ସମାଜର  
ଏ ଘରର, େସ ଘରର  
ମିଛି ମିଛିଆ ସଂସାରର 
ଭାେବନା ଏହା େଯ ମଁୁ  
େତାେତ କରିେଦଲି ପର ।  
ପାଉଛି ମଁୁ ଏେତ ଭଲ େବାଲି  
କରାଉଛୁ େମାେତ अ*ହାସ�  
େବାଲାଉଛୁ େମାେତ ଏଠି ବାØ 
କରିଛୁକି େମାେତ ତାର ପ�ାପ�  
ନା େଦଖିଛି ମଁୁ ତାର ଆସ�  
କରୁଥାhି ସବୁ ଉପହାସ  
ଏ କଣ େତାର ଆଶୀବ�ାଦ  
େଦଇअଛୁ ଏ କି ପ�ସାଦ ।  
 
ବଦଳିଲୁନି କି ବଦଳିବୁନି  
କରିଥାଉ ନଟଖଟ  
ନ ପାରଇ ଛାଡ଼ି  
ନ ପାରଇ ଭୁଲି  
େହଉଥାଏ ଛଟପଟ  
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 େଦବୁଯଦି େଦ ଏକେଗାଟି ଫଳ  
ଆଉନ ଆଶିବି ଏ ଜନେମ  
ଭୁଲ ଯଦି अବା ମଁୁ ନ କରିଛି  
ସଜା େମା ପାଇଁ କି କାରେଣ ।  
 
େଦଲୁ ଯଦି େମାେତ ନାଆଟି ଗୀତା  
ରେଖ େତା ଏହାର ମହ[�  
ଭୁଲିେବନି କି� େଲାେକ ଏ ଯୁଗର 
କରିବାକୁ ଏହା अh  
ତୁ ସିନା ବସିଛୁ ପଥର ପାଲଟି 
ନାହV େତାର କିଛି ଚିhା  
ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଲ�ଭ ମାତ�  
େହାଇଥାhି ହhସh ।  
 
- ୨ – 
ଛअ ବଷ�ର ବିବାହ ବoେନ 
େହାଇନି ଆବ� େକେବ େଯ ଛxେନ 
ଜାଣିନି କଣ େସ ମଲ୍ହାର  
ସଂଗମ, ଜୁଆର ଆେବଗର 
ସରିଲାଣି େଯେବ ନଦୀ ଏ ବuର 

ପାଇଲି ସhାନ ଏକ ପୁତ� ର ।  
 
ମଁୁ ବି अଜଣା କାହୁଁେହଲି ବଣା 
ତା ମେନ - େତା ମନ କରି ବିoା  
ପ�ମାଣିତ କଲୁ ନୁେହଁ ତୁ ପାଷାଣ  
अଟୁ ସତ� େହ ପରମାନx । 
 
କଲୁ େମାେତ ମାତୃ 
େଦଲୁ େମାେତ ତୃ�ି  
ପୁଣି େଯ ରହିଛି ମନେର  
େକେତେଯ ଆସyି 
ଜାଣିବାକୁ ଥେର  
ତା ମେନ ହୃଦେୟ  
ରହିନି କିଆଁ େସ ପ�ୀତି । 
 
କହୁଛି ମଁୁ ଆଜି େଖାଲି 
େକେତ ବଡ ଭୁଲ କଲି  
ପଚାରି ତା ମନ କଥା 
ପାଇଲି ମଁୁ ଭାରି ବ�ଥା  
କି କରିବି ମଁୁ ଆଜି  
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 ବର େମାର ପି�ୟା ସାଜି  
ଯାଉଛି େସ କାହା ଘର 
अଜଣା ମଁୁ ନିରhର ।  
 
- ୩ – 
ଏକି େହଲା ବଜ�ପାତ  
କରିବିକି ମଁୁ ନିପାତ 
କାxି ମନ ଭାcିେଦଲା  
ଲହଡିର ଗhାଘର  
ଶୁÌ ନଦୀ େବାହିଗଲା  
େଦଖି अଶ�} ସୁକୁମାର  
ଏକି କଲ େହ ବିଧାତା  
େମାେତ କର ବହିÌାର । 
 
ସେତ କଣ ଦୁନିଆଁେର  
¤ୀ ନୁେହଁ େପ�ମ ବଡ  
ଯଦିଥିଲା େସ ମିଳନ  
କାହV କଲା ଏ େମଳନ  
ମଁୁ କଣ ଚାହVଥିଲି  
ଏ ଯବନ େଯୗବନ  

େଦଲ କାହV ପରିଚେୟ  
ଦୁହି+ର ଏ ନୟନ ।  
 
ଭାବିନ ପାେର କିଛି 
େଚsିତ ମଁୁ ଚାେଲ अoକାେର  
େତାଳିବାକୁ ଆଉ ଏକ ଘର  
ତନୟକୁ ସାଥି ସେହାଦର  
ପାଇଛି ମଁୁ େଯେବ ତାକୁ ପୁଜି  
ଗଢିବି ସଂସାର ତାହାର  
େଯପାଇଁ ତୁ ରଖିଲୁ େମା ମାନ 
ପଣିଲି େନବି ୟାର ଭାର ।  
 
- ୪ – 
ଭୁଲିଲି ମଁୁ ସବୁକିଛି  
କିଏ ସାଥି କିଏ ବର 
ବ�ିଛି ତାହାରି ପାଇଁ  
ସିଏ େମାର ମଁୁ ତାର  
ନାହV କିଛି अଭିଲାଷା  
ନା ଆଶା ନା ଲିÍା  
କହିବି କାହାକୁ ଏଠି  
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 କିଏ अବା େସ ଭରସା । 
 
ପୁଣି ଥେର େତା ଦୁଆରକୁ  
କଲି ପ�ାର� ଆସିବାକୁ 
ଭଲ େଯ େତାେତ ପାଇଥିଲି 
ଭୁଲ େବାେଧ କଲି अପସରି  
अ�ାନୀ ତ ମଁୁ ଥିଲି  
ନ ବୁଝି ପାରିଲି  
ଥିଲି ଏକ ପାଗଳି  
ଶୁଣି ଗଲି ସହି ଗଲି  
ଯିଏ ଯାହା କହିେଦଲା  
ହୁଁ ଟିଏ ମାରିଲି  
େତଣୁ େମାେତ େଦଲୁଶିuା  
ଏହା ହV େମା େଶଷ ଦିuା  
ପାଇଗଲି ବହୁ ଆଖ�ା  
େହଲି ପୁର�ୃତ ଏ  
अଜଣା अଚିହv ା ସହରେର 
ହସ – ଲୁହ ଓ କାx ଭରିକି  
ଚାଲିବି ପୁଣି ଆଜି  
କରୁଛି ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ଗୀତା ନିେଜ ସ�ୀକାର ।। 

- ୫ - 
 

ସ ାଦକ, ଗqାମର କବିତା ଘର, ବ� ହC ପୁର, ଗqାମ 
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କାହv } ଚରଣ ସାହୁ 

ତୁେମ ଛୁଇଁେଦଲା ପେରତୁେମ ଛୁଇଁେଦଲା ପେରତୁେମ ଛୁଇଁେଦଲା ପେରତୁେମ ଛୁଇଁେଦଲା ପେର    
ଜୀବନର अ+ାବ+ା ରା\ାେର 
ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଦଖାେହଲା ତୁମ ସହ 
େଦଖିବାେର ବିତିଗଲା 
ଜୀବନର େକେତ अଭୁଲା ସମୟ 
 
ଚକ୍ ଚକ୍ ଚମକୁଥିଲା 
ବିଜୁଳିପରି ତୁମ ସୁେନଲି ମୁହଁ 
ମନ ଆଇନାେର ଆ+ି େହାଇଗଲା 
ଝାÍା ଝାÍା ପ�ତିବି] 
 
ମନ ଚାହୁଁଥିଲା ପ�ତିuେଣ 
କରିବାକୁ अତି ଆପଣାର 
େକଜାଣି କାହVକି ଲାେଗ ଭୟ  
ତୁମକୁ ପାଇ ହେରଇବାର 

ହୃଦୟ ସାଗେର अବିରତ 
ଉଠୁଥାଏ ତୁମ ପାଇଁ େପ�ମର ଜୁଆର 
କିଛି uଣପେର ଠିଆ ହୁଏ ପାହାଡ଼ 
ଉ� ନୀଚ େଭଦ ଭାବର 
 
େସ ଦିନର ପହିଲି େଦଖାରୁ 
ହଜି ଯାଇଛି ତୁମରି ସ�ପvେର 
ଶିହରଣ େଖଳିଯାଇଛି ସାରା ଶରୀେର 
ତୁେମ ଛୁଇଁ େଦଲା ପେର 
ତୁେମ ଛୁଇଁ େଦଲା ପେର 
 

ପlକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାlି 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 

ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com 
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ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା 

ଗ�ୀଷCପ�ବାହଗ�ୀଷCପ�ବାହଗ�ୀଷCପ�ବାହଗ�ୀଷCପ�ବାହ    
ତତଲା ପବନ ବହୁअଛି ଏଠି 
ଚାରିଆେଡ଼ ହାହାକାର 
ଆକାଶରୁ अବା अଗିv ବୃsି ହୁଏ 
ଜୀବଜ� ନାରଖାର, 
ପିଇବାକୁ ନାହV ନୀର 
ଝାqି ପବନେର େଦହ ଜଳିଯାଏ 
ଉଜୁଡ଼ିଲା େକେତ ଘର 
ଉ[ର ପ�ିମ ମଧ� ଭାରତରୁ 
ବହୁଛି ଉଷC ପ�ବାହ 
ସରକାରୀକଳ ନୀରବ ନି�ଳ 
अଂଶୁଘାତ କଥା କୁହ, 
ଜୀବନ ତ ଦୁବdସହ 
अଂଶୁଘାେତ େକେତ ମଣିଷ ମେଲଣି 
େପାଛିେଲଣି େକେତ ଲୁହ 

ପାଣିପାଇଁ ସେବ� ହୁअhି ବିକଳ 
ଶୁଖିଲାଣି ନଈନାଳ 
ନଳକୂପ अଛି ପାଣି ଆସୁନାହV 
ଶୁଖୁନାହV େଦହ ଝାଳ 
ଆଶ�ୟ ହV ଗଛମଳୂ 
ମଣିଷ ମରଇ ନିଜ ସ�ାଥ�ପାଇଁ 
ଧ�ଂସ କରି ଜcଲ ସମଳୂ 
ଜୀବନ ବିକେଳ ଏ ପ�ାଣୀ ଜଗତ 
ବ�ିବ ବା େକେତ କାଳ! 
 

୨୧୭, ୟୁନିଟ୍-୯ (ଫe ାଟ୍) 
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍ 

ଭୁବେନଶ�ର - ୨୨ 
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ପ"ୂ�ଚx�  ରଣା 

ସ�ାଥ� ଏ ଦୁନିଆସ�ାଥ� ଏ ଦୁନିଆସ�ାଥ� ଏ ଦୁନିଆସ�ାଥ� ଏ ଦୁନିଆ    
ସବୁଥାଇ େମାର ଲାଗୁଛି େମାେତ େଯ 
କିଛି ନାହV ଦୁନିଆେର 
ମିଛ ଏ ଜନମ ମିଛ ଏ ସଂସାର 
ସବୁ ସ�ାଥ� ଏ ଧରାେର୧ 
 
ଆଖି କେହ ସେତ କାxିବାକୁ େମାେତ 
ଓେଠ େମାର ହସ ନାହV, 
ହୃଦୟ ଭିତେର ଦୁଃଖ ଦାଉ ଦାଉ 
ଏ ଜୀବନଟା କାହାପାଇଁ୨ 
 
ଦୁନିଆେର ସିନା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସତ 
ସୁଖ ଦୁଇଦିନ ବoୁ 
ଦୁଃଖ େମା ଜୀବେନ ଚିରpାୟୀ ସେତ 
ସାuୀ େସଇ କୃପାସିoୁ୩ 
 
ଦୁନିଆ ଆଗେର ଏ ଶରୀର ସତ 
ମନ କିଏ ପେଢ଼ ନାହV 
ମନର ବ"�ନା ପାଇଁ ନାହV ଶ� 
ଏ ଦୁଃଖ ଜqାଳ ପାଇଁ୪ 
 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  153 

 େଦଇଛhି ଜନC  େମା ପିତାମାତା 
କରମ େଦଇଛି େସଇ 
ଭାଗ�କୁ ଆଦରି କରୁଛି କରମ 
ଦୁଃଖ ଭୁଲିପାରୁନାହV୫ 
 
କାହVକି ଏମିତି କେର ଏ ବିଧାତା 
େଦଖିେଲ ମଁୁ ପଚାରhି 
େଦ ତୁେମ ବିଧାତା! ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଛ 
ସ�ାଥ� କାହV େଦଇଛhି୬ 
 
ସ�ାଥ� ଏ ଦୁନିଆ ସ�ାଥ�ପର େଗା-ୀ 
ସ�ାଥ� ଏଠି ଆଦରhି 
ନିଃସ�ାଥ�ପର େଯ କାxି କାxି ମେର 
କାହାକୁ ନ ପରଖhି୭ 
 
ବିନତି କରୁଛି ବିଧାତା ପାଖେର 
ସ�ାଥ�କୁ ଦୂେରଇ ନିअ 
ସ�ାଥ�ବାଦୀକୁ ତ କର େଯ ନିଃସ�ାଥ�ୀ 
ସୁଖ ତାକୁ ଟିେକ ଦିअ୮ 

ହାଟସିଂହପୁର, େପା: ସିଂହପୁର, କୁଆଖିଆ ଥାନା, ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 
୭୫୫୦୦୮, ଓଡ଼ିଶା 
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କା[dେକଶÄର ସାହୁ 

ତୁମ ପାଇଁ ପି�ୟାତୁମ ପାଇଁ ପି�ୟାତୁମ ପାଇଁ ପି�ୟାତୁମ ପାଇଁ ପି�ୟା    
ସମାଜର େଯେତ ଲାÝନା ଯାତନା 
ମଥାପାତି ସହିଯିବି, 
ସବୁ କଳ+କୁ ମୁlେର ମୁେlଇ 
କଳ+ିତ େହେଲ େହବି। 
େପ�ମ କରି ଯଦି ପାପ କରୁअଛି 
ପବିତ�  ପାପୀ ମଁୁ େହବି, 
ନରକ ଯ�ଣା େଭାଗିବାକୁ େହେଲ 
ହସିହସି େଭାଗିଯିବି। 
ଭଲପାଇବାର ପ�ମାଣ େଦବାକୁ 
अଗିvେର ମଁୁ ଝାସେଦବି, 
ଦରକାର େହେଲ ପ�\ୁତ अଛି ମଁୁ 
ସିoୁ େଡଇଁ ଲ+ା ଯିବି। 

ବିପେଦ ଆପେଦ କୁରୁସଭା ମେଧ� 
େକାଟିବ¤ ଦାନେଦବି, 
ଆକାଶରୁ ଚାx ତୁେମ ଯଦି ମାଗ 
ହାେତ ଆଣି ତୁମ େଦବି। 
ଭାcିଯାଇ ଥିେଲ ଗଢ଼ି ଆଣି େଦବି  
ହଜିଥିେଲ େଖାଜିେଦବି, 
ସକାଳରୁ ସo�ା ସo�ା ରୁ ସକାଳ 
ତୁମ କଥା ଭାବୁଥିବି। 
ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ େଲାଡ଼ା େହେଲ 
ଶେହ ଜନମ ମଁୁ େନବି, 
ତୁେମ େମାର ଧନ ତୁେମ େମା ଜୀବନ 
ତୁମ ପଥ ଚାହV ଥିବି। 

ଚlିଆପଲା, ଭୁଆଶୁଣିପାଟଣା 
          େଖା��ା-୭୫୨୦୬୧          

େମା-୯୯୩୮୮୩୪୨୪୦ 
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ସାଗର ପ�ଧାନ 

ଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକ    
ଶ�ମିକ ମଁୁ ଶ�ମିକ 

ପରିଶ�ମେର ଠିଆ କରିଛି 
ରୁଧିରର େକାଣାକ�। 

 
ଖରା ବରଷା ତାତି 

ଶୀତ କାକର ନାହV ଖାତର 
ସହୁଥାଏ ମଁୁ ନିତି। 

 
ସ�ପv େମାର ସମାଧି 

अନ� ପାଇଁ अ*ାଳିକା ଗେଢ 
ନୂତନ ତାର ବିଧି। 

 
ରା\ା ଘାଟ ପ�ାଚୀର 

ବି� ଜ ସହର ମହାନଗର 
େସୗଧ ଗୀଜ�ା ମxିର। 

 
ସବୁ ନିମ�ାେଣ େମାର 

ରହିଛି  ବିxୁ ରୁଧିରଦାନ 
   ନାହV େମା ପÕା ଘର। 

 
    ସୃsି ସଜ�ନା କେର 

ବିସକମ�ା ଦୂତ ସାଜିଛି ମଁୁ 
   ନାନାଦି अ¤ ଧେର। 

 
    ସଂସାର ସୁଖ  ପାଇଁ 

अନ�ର ସ�ପv କେର ସାକାର  
    ନିଜକୁ ଜାଳି େଦଇ। 

 
ପଦାଗିଗି, ଗqାମ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  156 

अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

େକେବ େକେବ ତୁେମେକେବ େକେବ ତୁେମେକେବ େକେବ ତୁେମେକେବ େକେବ ତୁେମ    
େକେବ ତୁେମ େକାମଳ ତ  
                    େକେବ ତୁେମ ଶିy, 
େକେବ ତୁେମ ପୁ�ିତ େଗା  
              େକେବ ତୁେମ କ�କିତ । 
 
େକେବ ତୁେମ ଶାଶÄତ ତ  
             େକେବ ତୁେମ  ଭୟଭୀତ, 
େକେବ ତୁେମ ବିରcନା 
                େକେବ ତୁେମ ପରା\ । 
 
େକେବ ତୁେମ ଉଗ� ତ  
              େକେବ ତୁେମ अନୁତ�  
େକେବ ତୁେମ ସି�ି େଗା  
            େକେବ ତୁେମ अଭିଶ� । 
 
େକେବ ତୁେମ ଶୁÌ ତ  
                   େକେବ ତୁେମ ଶିy, 
େକେବ ତୁେମ ପତ�  ଝଡା ତ  
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             େକେବ ତୁେମ ପଲe ବିତ । 
 
େକେବ ତୁେମ ସାଗରୀକା 
             େକେବ ତୁେମ ଶାମୁକା , 
େକେବ ତୁେମ ତମସା େଗା  
            େକେବ ତୁେମ  ଦୀପିକା । 
 
େକେବ ତୁେମ ବାଲୁକା ତ  
                  େକେବ ତୁେମ ଚିଲିକା , 
େକବ ତୁେମ ସବ�ଂସହା ତ  
    େକେବ ତୁେମ ଦାରୁଣ ବିଭୀଷିକା । 
 
େକେବ ତୁେମ ସଦୟ େଗା  
                   େକେବ ତୁେମ ନି��ୟ , 
େକେବ ତୁେମ ଦ� ବିଭୁତ  
             େକେବ ମେନ ଭାରି ସଂଶୟ । 
 
 େକେବ ତୁେମ ଝରା ଶ�ବଣ  
                 େକେବ ତୁେମ ଚାତକ , 
େକେବ ତୁେମ ହସ ର ଉଛାସ 
             େକବ ପୁଣି ଭରା େଲାତକ । 

କଲ�ାଣ ପୁର, ନୟାଗଡ଼ , େମା : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨  
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ଜୟh କୁମାର ସାହୁ 

ବାଟବଣା ମନବାଟବଣା ମନବାଟବଣା ମନବାଟବଣା ମନ    
ସo�ା ଆଗମନ େନଇ 
ଆସିଲା ଜୀବନ अoାର ସବୁ 
ଏେତ ସେ+ାଚିତ େକଉଁ ବିରହଣ 
େକାଳାହଳ ମନ କଣ ସବୁ େନବୁ 
 
ଏଇ େଯ େଲାଡ଼ା ଦୁଇଟି ପ�ଶv 
ଉ[ର ନାହV େଯ େତା ପାଖେର 
େକଉଁ अଶରୀର ପରି ଭାସି ଚାଲିଛୁ 
କାହାପାଇଁ ଏେତ ଚିhାେର 
 
ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିନୁ ଏେବ 
େଖାଜୁअଛୁ ସେc ସେc ସାହାରା 
ଲ]ାପଥ େଦଖିେଦଲା ମାେତ�  
େହାଇ ଯିବୁନି ତ ସବ�ହରା 

 
ବହୁତ ଗହଳ ଭରି ତ ରହିଛି 
ଲାେଗ ସବୁ ସ�ାଥ�ପର 
ପାଖକୁ ପାଖ ଚାଲି ଆସୁଛhି 
କହି ସବୁ ତୁେମ ନିଜର 
 
ଝୁ�ିବା ମାେତ�  ପଛରୁ ଶୁଭୁଛି 
ଭାcିଗଲା ସ�ପvସବୁ ଯାହାପାଇଁ ବ�ିअଛୁ 
ସଯୂ��ପରି କାହV ଜଳିବୁ ଆଉ 
େକେତ ଦୂର େଯ ତୁ ଚାଲିଛୁ 
 
ହସ ହସ ଲାେଗ ଜୀବନଜqାଳ 
ପଚାରି ଚାେଲ ବାର]ାର 
ଦୁଃଖସୁଖ ଦୁଇ ନିକିତି େଲାଡ଼hି କାହV 
େଖାଜhି ଆନx ପରି ଭ*ା ଭୁଲି ଲୁହର 
ଜୁଆର 
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ଜିେତx�  କୁମାର କହଁର  

କନ�ାଭ� }ଣର େବଦନାକନ�ାଭ� }ଣର େବଦନାକନ�ାଭ� }ଣର େବଦନାକନ�ାଭ� }ଣର େବଦନା    
ସରଗର ସମ अେଟ ପିତା ମାତା 
ଥାଇ େତା अhରୁ ଶୁଣିଛି ମଁୁ, 
ପାରିଛ େକମିତି ସାଜି େମା ମୃତୁ�ର ଦୂତ ଆଜି 
ଭାବିବି ପାରୁନି ମଁୁ। 
 
େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ େମା କjିତ ଧରାକୁ 
ଚାେହଁ ମଁୁ ବି ବ�ିବାକୁ, 
େସvହ ଆqୁଳାଏ ଛଡ଼ା ପାଶରୁ ତୁମ 
କିଛି ବି ଚାେହଁନି ମଁୁ। 
 
ରୁ� େକାଠରୀେର ଚାଲିଛି େମା ନିଶÄାସ 
ପ�ତି ମହୁୂେ[� ମୃତୁ�ର ନିକେଟ ମଁୁ, 
ଭୂମି- େହବାକୁ ମଁୁ ବି ଚାେହଁ 
େବଦନା େମା ଶୁଣିକି ପାରୁନୁ ତୁ। 
େତା େକାଳେର େଖଳିବାକୁ 
େତା ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖିବାକୁ, 
ଟିକି େମାର ସÄପv ଏଇ 
େତା ଦୁନିଆର अଂଶ େହବାକୁ। 
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 ସବ�ଦା अେପuିତ େସ ସେୂଯ�ାଦୟକୁ  
େମା ସÄାଗତ ପାଇଁକି େଯେବ ଦୀପାଳି ଜାଳିବୁ, 
ନାହV େଯ ଫରକ ନxନ ନxିନୀେର 
ଏ ମରମ କୁ େକେବ ବୁଝିବୁ। 
 
ପୁତ�  ପରିକନ�ା େଯ ସବ� ସମକu 
େସ ବି ଉଡାଏ ବିଜୟ ଧÄଜା, 
ମାତୃ ପିତୃ େହାଇ ଯଦି ବୁଝିବନି ତୁେମ 
େକ ପାରିବ ବୁଝି େମା ମନ କଥା। 
 
କାହV କରୁ ଏ अhର ସତୂ ସତୂାେର 
ଜାଣି ମୁ ପାରୁନି ସେତ, 
ବୁକୁ ଫଟା େରାଦନ େମା, କେ"� କି େତା ପଡୁନି 
ଜୀବନର ଭିuା ମାେଗ। 
 
ମମତା ମଁୁ େତା'ର ମଁୁ େତା ରୁଧିର 
ନୁେହଁ େତା ଠାରୁ अଲଗା ମଁୁ, 
ପ�ଶv େମା େଯେବ ଆେସ େତା ଆେଗ 
ନିରୁେ[ାର କାହV ତୁ? ନିରୁେ[ାର କାହV ତୁ??? 
 

କଲାଡି, ଫୁଲବାଣୀ, କoମାଳ 
ଦୁରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧     
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କବିତା ମହାhି 

ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତିବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତିବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତିବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି    
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି 
ତମିସ�ା, ତମସା, ବuେଭଦି 
ଦୁଃଖ, େଦୖନ�ର କ�େରାଧି 
ତେମାଘv ବିନାଶୁ ତx� ାର ତପତୀ 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି୧ 
 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି 
ଊଷର ଭବ�ୀ ଘମ�େର ସିy 
ସ�"�ଭୂମିେର ସ�"� ାଭ େuତ 
େକଦାେର େକଦାେର ସବୁଜିମା ପ�ୀତି 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି୨ 
 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି 
ରତv େର ଭରି ରତv ାcୀ ଧରା 
ରତv ାକର ଗଭßୁ  େମାତିଝରା 
ଭାcିେଦବୁ ଏଇ ଜାତିର ନିଗୁ�ି 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି୩ 

 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି 
ପ�କଟିତ େହବ ପ��ାଦୀ�ି 
�ାନ ବି�ାନ ବିଦ�ା ପ�ଯୁyି 
ସୁଭାଷା େବୖଭେବ ଜାତିର ଉନv ତି 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି୪ 
 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି 
ମାନବ େପ�ମସୁଧା ଝରାଇ 
अସିCତା, अହhା େଦବୁ ଦୂେରଇ 
ସୁଉେ� େତାଳିବୁ ଜାତିର ପ�ଜାତି 
ଆେମ ଏ ଜାତିର ବୀଯ��ବାନ େଜ�ାତି 
 

ପ�ଧାନ ଶିuୟିତ� ୀ, ସାଇେଲା ଝାରପଡ଼ା,  
ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, କ�ାପଡ଼ା. କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୭୭୯୩୦୦୭୫ 
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େବୖଚx�  ମଲିe କ 

ରାଣୀ ଫୁଲବାଣୀରାଣୀ ଫୁଲବାଣୀରାଣୀ ଫୁଲବାଣୀରାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ    
ଗିରିକୁେq ଗିରିମେଧ� ତୁହି ଫୁଲବାଣୀ  

କାହାର କନ�ା େଗା अଟୁ ତୁହି ଫୁଲରାଣୀ ।। 

େତା ତନୁକୁ ବ"dବାକୁ ନାହV େମା ଉପମା 

େକଉଁ କାରିଗର ଗେଢ େତା ସ�"� ପ�ତୀମା।। 

କବି କୁେଳ ଗାଇଗେଲ େତା ରୂପର ଛବି 

ଗଦା ଗଦା େହାଇଯିବ େପାଥିର ପୃଥିବୀ।। 

ସଖୀେମେଳ ସ�ୟଂ]େର ତୁ ଏକା ସୁxରୀ 

େତା ରୂପକୁ ଈଷ��ା କରି ଆସିେଲନି ପରୀ।। 

अେcେତାର अଳ+ାର ଖqି େଦବା ପାଇଁ 

ମହୀ ତେଳ ସଖୀ ଜେଣ ନ ମିଳିେଲ େକହି।। 

େତଣୁ ଛअ ଜଣ ସଖୀ ସରଗୁ ଆସିେଲ 

ଛअ ଋତୁ ନାେମ େହାଇ େତାପାେଖ ରହିେଲ।। 

କପାେଳ ଟିକିଲି େଦେଲ ନାରାୟଣୀ ମାଆ 

ଧନ� ସଖି ଗେଣ ତୁମ ମା’ େମାର ସାହା।। 

େତା ଚାରୁ କୁhଳ େକଶ ଲମି� ଯାଏ ନୀେର 

ସାଲୁ+ୀ ନଦୀର ଜଳ ଭ� ମ ସୃsି କେର।। 
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 ଗଭାକୁ ଗଜରା ପାଇଁ େକେତ ରc ଫୁେଲ 

କୁେରଇ, ଶିମିଳି, ଶାଳ ଚାରା େରାପି ଗେଲ।। 

ପାଦେର ଘୁcୁର େତାର ବାoି େଦବା ପାଇଁ 

କoର ଖqଣୀ ସେଖ ମାଗି ଆେଣ ଯାଇ।। 

ଦଶ ଦିେଗ ବାସି ଉେଠ େତା ସxର ଗୁଣ 

େତା ପାଇଁ ପାଗଳ ତାରା ରବି ଆଉ ଜହv।। 

ଶ�ାବଣର ବଷ�ା ଜେଳ କରୁଥିଲ ସvାନ 

ଓଦା ବ¤ ତଳୁ ଦିେଶ ଶ�ୀ अc େଯୗବନ।। 

େମଘ ଫାେ+ ଲୁଚି େଦେଖ ପାଗଳ ସରୁୂଜ 

ପାଇବାକୁ ପତv ୀ ସମ ମନ ତାର େତଜ।। 

ଶୀତୁଆ ରାତିେର ଦିେନ େଶାଇ ଥିଲ ତୁେମ 

କୁହୁଡି ଚଦର अେc ନଥିଲା ସଂଭ� େମ।। 

ଚିବୁେକ ଚରେଣ ଚx�  େଦେଖ େତା ବେuାଜ 

ଚx�କାh ମଣି ପୁେର ରଖିବି ମଁୁ ଆଜ।। 

ସ�ୟଂ]ର ସଭା ମେଧ� ନାହV େକହି ବୀେର 

ସଯୂ��, ଚx�  ପରାକ�େମ ତାରା ଗଲା ଦୂେର।। 

ବ�େc କେହ ତାରା ଜେଣ ଚାହV ଚx� , ସେୂଯ�� 

ଚx�ର କଳ+ अଛି ସଯୂ�� ଭାରି େତେଜ।। 

ତି� -ଭୂବେନ ମିଳିେବନି େତା ପରି ସୁxରୀ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  164 

 ମନ େମାେହ ତାରା େତାର ନିଏ େଯ ଆଦରି।। 

େମା ଗଳାେର େଦଇ ଦିअ ସ�ୟଂ]ର ମାଳ 

ପାହି ଯିବ ରାତି ଆଉ େହବଟି ସକାଳ।। 

େଯଉଁ ବୀେର ଜିଣିପାେର େତା ହୃଦୟ ମନ 

ଜାଣିବୁ େସ ପତି େତାର ନୁେହଁ ଆଉ ଆନ।। 

ବୁ�ି ମତୀ अଟୁ ତୁହି େତାହର କି!! �ାନ 

କହିବି କି? ମୁହV �ାର କବିେଟ ସାମାନ�।। 

 
ରାସୁଡି, ଡ+ୁଣୀ, ଫୁଲବାଣୀ, କoମାଳ 

ଦୂରଭାଷ ନଂ- ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬ 
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ଡ: ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 

ତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲ    
ତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲ କ’ଣ କରhି? 
ଚିହv ା अଚିହv ା ପରିକା ଚାହV ମଁୁ ରହhି 
ତୁେମ ତ ତୁେମ କି ନୁହଁ ଆଗ ପରଖhି 
କ’ଣ କରhି? 
ଝରୁଥିବା ଲୁହଧାର ଝରାଇ ଦିअhି 
ଆେବଗର ଗhାଘର େଖାଲି ମଁୁ ଦିअhି 
ପଚାରି ବୁଝhି, କ’ଣ କରhି? 
ଆଶାର ଆକାେଶ ତୁମ ଛବିକୁ ଧରhି 
େଯେତ େଯେତ ଯାତନାର ହିସାବ ମାଗhି 
ଜୀଇଁବାର अଥ� ପଚାରhି, କ’ଣ କରhି? 
ସବୁପାଇଁ ତୁେମ ଦାୟୀ େବାଲି ତ କୁହhି 
କ’ଣ େଦଇଛ କୁହ େବାଲି ପଚାରhି 
କି ଚାହୁଁଛ ପ�ତିଦାେନ ପ�ଶv ତ କରhି, କ’ଣ କରhି? 
ଆଉ େକେବ େଦଖାେହବ ଠିକଣା ବୁଝhି 
अଭିଶାପ ଆଶିଷକୁ ମୁlାଇ ଧରhି 
େମାହରୁ ମାନବତ� ର ରା\ା ପଚାରhି 
ବିଦାୟ ଦିअhି 

ସି-୮୬, ଲିcରାଜ ବିହାର, େପାଖରିପୁଟ, ଭୁବେନଶ�ର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୧୬୭୩୩୧ 
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ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ଜହvର अଭିସାରଜହvର अଭିସାରଜହvର अଭିସାରଜହvର अଭିସାର    
ଜହv  ଯେଡଇ ଧରୁଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ତା ରୁେପଲି ବାହୁର ଶୀତଳ �ଶ�େର, 
ଝ+ାଳିଆ ଗଛମେୂଳ ଛପିରହି, अoାର ଚାହୁଁଥିଲା ବାହାରକୁ अତି ବିମଶ�େର 
ବସୁଥିଲା ଜହv  ଗୁମ୍ ସୁମ୍ େହାଇ ଏକୁଟିଆ, ଗଁା ମୁl ବୁଢା ବରଗଛ ଚୁଳ ଉପେର, 
େସvହେର ଆଉଁଶି େଦଉଥିଲା େଶାଇଥିବା ପuୀଛୁଆ+ୁ େଦାହଲୁଥିବା ଡାଳ ଉପେର 
ଟୁପ୍ ଟାପ୍ ଗପୁଥିଲା େସ ପବନ ସହ, ଭସାଭସା ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁ, 
ଭାରି ଦୁs େସ ବାଦଲ, ତାକୁ େକାେଳଇ ଧରୁଥିଲା କାହV େକେତ uଣ ପାଇଁ 
ରୁେପଲି ଗହଣାେର ସେଜଇେହାଇ ରଜନୀଗoା ଭାସୁଥିଲା ସÄପvର ରାଇେଜ, 
ବାଦଲ େକାଳରୁ ଖସିଆସି େଦଖୁଥିଲା ଜହv  ତାକୁ ମନର ମଉେଜ 
ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥିଲା ଜହv , କି� େସ ହସ ଥିଲା ନିହାତି अେବାଧ�, 
ଶୁÌ ଧରଣୀ ବୁକୁେର େସ େବାେଧ େଖାଜୁଥିଲା अhରc କଇଁର ସାନିଧ� 
 

अଧ�ାପକ,  
ସାମÄାଦିକତା ଓ ଗଣ େଯାଗାେଯାଗ ବିଭାଗ,  

ବ� ହC ପୁର ବିଶÄବିଦ�ାଳୟ 
ବ� ହC ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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अନିଲ୍ ସାହୁ 

ପ"ୂ�େଛଦପ"ୂ�େଛଦପ"ୂ�େଛଦପ"ୂ�େଛଦ    
अଭିମାନ କରି କହିେଦଲି 
ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି େବାଲି 
ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗେଡ଼ଇ େଦଲୁ 
ସତେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ 
ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି 
େସେତେବେଳ ତୁ କଣ 
େତା େକାଳକୁ େଫେରଇ ଆଣିବୁ 
ନା ନି-ୁର ସତ�କୁ ବଦେଳଇ େଦବୁ? 
ତୁ ପାରିବୁନି ମା... 
ଏ ସଂସାର ନିୟମ ବଡ଼ ବିଚିତ�  
ଯା’ର ଆର� अଛି 
ତା’ର अଛି अh, 
ଏ ଜୀବନଟା େଗାେଟ ପ"ୂ�େଛଦ 
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ମିନତୀ ପ�ଧାନ 

ଆରପାଖ ଆରପାଖ ଆରପାଖ ଆରପାଖ     
ଜହvରାତି - 
ଲଗାଇଛି ରଟ  
ସକାଳ ପହରୁ ଦାlଦୁଆର  
ଆଉଜିବା ଠାରୁ 
 
େକେବ େକମିତି  ଦୁଆର େଖାଲିେଲ  
ଭିତେର ପଶିବ, ସବୁଆେଡ ବ�ାପିଯିବ  
ଭିଜାଇବ ମାଟି ଆଉ  
େମା ଚାରି କା×ର ସମ\ ଜିନିଷ 
ତା ବାସvାର ଉ�ଟତା  
େକେବ େକେବ େମାର 
ସହନର ସୀମା ବାହାେର  
ନାକେର ରୁମାଲ େଦଇ େକେତ ବା େପାଛିବି 
अoାର ଓ अଳoୁ େନସି ଯାଇଥିବା   
େମା େଛାଟ ଦୁନିଆେର? 

 
ତୁ େଫରିଯା େତା ଆରପାଖ ଦୁନିଆକୁ  
ସC �ତି  ସବୁ େନଇ, ଆଉ ରୁେପଲି କିରଣ  
େମାର ଏଠି େଲାଡା ନାହV, 
ସାନିଧ� ଓ କିରଣରୁ କିଛି  
ଝରକା େସପେଟ ଉ+ି ମାରୁଥା  
େଜାଛନାକୁ ଯାଚି ଯାଚି 
 
ମଁୁ େବଶ ଖୁସି अଛି  
େମାର ଝାପସା अoାର ଦୁନିଆେର 
େଖାଜିବାକୁ େବଳ କାହV  
େତା ରୂପ ଆଉ ଗୁଣର ମହ[� ...? 
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ପବିତ�  ଦାସ 

କାଳେବୖଶାଖୀକାଳେବୖଶାଖୀକାଳେବୖଶାଖୀକାଳେବୖଶାଖୀ    
अଚାନକ ମାଡ଼ିଆସ ତୁେମ 
ମଧ�ାହvର ପେର ପେର 
େଘାଟପାଟ େହାଇ... 
ରଚିବାକୁ ତାlବ 
uଣକ ମଧ�େର 
 
ଏ ତୁମର ଆବାହନୀ 
େହଇପାେର, ବଡ଼ ଦୁ��ାh 
अନ�ର ନଜରେର... 
କି�, ତୁେମ ବଡ଼ ଉପକାରୀ 
ବoୁଟିଏ, େହ େମାର 
କାଳେବୖଶାଖୀ 

 
ପ�କୃତେର ତୁେମ ଆସିବାର 
ନା ଥାଏ ଆମ�ଣ 
ନା ନିମ�ଣ... 
ବିନା ଆହ� ାନେର 
ତୁମର ପଦାପ�ଣ େହଇଯାଏ 
ମୃଦୁ ଏକ ଭୂମିକ  
ସମ\+ ଛାତି ଭିତେର 
 

ରିସ�୍ � େ�ାଲାର୍, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 
େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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ଶ�ୀରାଜେଶଖର ‘ଚିମା’ 

େସୗxଯ��ାେସୗxଯ��ାେସୗxଯ��ାେସୗxଯ��ା    
ନବନୀତା ସମ ମୃଦୁଳ ଲତା କବିତା ବନିତା 
ଯିଏ ସବ�ଦା େହଉଛhି ଆଶି�ତା 
ସ�ତ�ତାେର େଯ ପରିମିତା 
େସୗxଯ��ା େହେଲ େଯ ହୁअhି अନୀତା 
ସୁଗoିତ, ସୁେଶାଭିତ ସୁମନ ସହିତ ସୁସ¢ିତ ଯଦି ଲତା 
अମିତ େସୗxଯ�� ,ାରା ହୁଏ ନxନକାନନର କନକଲତା 
କମନୀୟ ରମଣୀୟ ସୁବ"� ସହ ସମଳ+ୃତ ଯଦି କବିତା 
ସରସ ସରିତା େହାଇ ଚିରଦିେନ ରହିବ ଜନମାନସେର ସୁପରିଚିତା 
अବଳା ନୁେହଁ େଯ ବନିତା 
ଲାବଣ�ଲାଳିତ� େଚେହରାର ମୃଦୁହାସ ,ାରା େହାଇପାେର अପରାଜିତା 
ରସ�+ ପାଖେର अଛି ଏମାନ+ ସୁଗୁଣର अଭି�ତା 
ଆବିÌୃତ େହେଲ ନିେତ� ରୁହhି अଭିଜୀତା 
ନିଜ ପ�କୃତିର ହୁअhି ଯଦି ସଂରuିତା, 
କଳା ସଂ�ୃତି ନxନବନ ପାଇଁ ହୁअhି ମଧୁମିତା ହଷdତା 
ପରବଶ କେର େସୗxଯ��ପି�ୟ+ୁ ଲତା କବିତା ବନିତା+ ସୁxରତା 
ତାହା େଯାଗଁୁ ସୁନି�ିତ ତା+ର ମାନ�ତା େଲାକପି�ୟତା 

अlିେଲା, ପୁରୀ େକନାଲ୍ େରାଡ଼, ହଂସପାଳ, ଭୁବେନଶ�ର 
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େଦବବ� ତ ଦାସ 

ଉ�ଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗlଉ�ଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗlଉ�ଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗlଉ�ଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗl    
ଉ�ଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗl 
େଗାବଂଶ+ୁ େଦଖି ମେନ ଲାେଗ ବିଚିତ�  ।। 
 
अନାହାର ବୁଲୁଛhି ଦାl ଦୁଆର 
ଆହାର ପାଇଁ ଆସିେଲ ମିେଳ ପାହାର। 
अବିେବକି ହୃେଦ ନାହV ପ�ୀତିର ଭାବ  
अତ�ାଚାର େଦଖି ତା+ ସେବ� ନୀରବ ।। 
 
େଗାମାତା େସବିେଲ ସୁେଖ ମିେଳଇ अନv  
ଖରା ବରଷାେର ବୁଲି କାଟhି ଦିନ। 
ନିେଦୟେର ପ�ହାରhି ଏ ମୃଢ଼ ଜନ 
ସହି ସହି ବିତୁअଛି ତା+ ଜୀବନ  ।। 
 
ଦିନୁ ଦିନ ଉପବାସ ନାହV ଆହାର 
ରହିଛି ଜୀବନ ଖାଲି ସହି ପାହାର 
େକ-ମାରୁ अବା ମରୁ ବୁଲhି େuତ 
େଗା-ବର ଧନ अେଟ ତୁଳସୀେuତ�  ।। 
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ମେନାରqନ ମୁଦୁଲି 

ବିକj େଶୖଶବ ବିକj େଶୖଶବ ବିକj େଶୖଶବ ବିକj େଶୖଶବ     
େମାପାଇଁ ନାହV ଗଁାଦାl ନାଳ  
ଭେସଇବା ପାଇଁ କାଗଜଡ଼cା,  
େପାଖରୀ ହୁଡାେଟ େଖାଜି ପାଉନାହV  
ବାଗୁଡି େଖଳଟା େମାେତ ମହcା।  
 
ଶ+ର େଗାପାଳ ପାବ�ତୀ ମାଧିଆ 
ସାc େବାଲି େମାର େକହି ତନାହV, 
େତଇଶ ମହଲା ଆପାଟ�େମଂଟେର 
େପାଖରୀ ହୁଡାେଟ ପାଇବି କାହV। 
 
େଜେଜ ଆଈମା ଗଁାେର ରହିେଲ  
ଶୁଣିନାହV ଗପ ରାମସୀତା+ କଥା,  
ଘିअ େପାଡ଼ପିଠା େଜେଜମା ଖୁଆଏ  
କହୁଥିେଲ ବାପା(ତା+) େଶୖଶବ କଥା। 
 
କାଗଜ ଡ଼cାେର ବତୀେଟ ଲେଗଇ 
ବାଥ୍ ଟବ୍ େର ଦିଏ ଭେସଇ, 

ପିଜା ବଗ�ର୍ ପାପା ଆଣିେଦେଲ  
ସସ୍ ଲେଗଇ ଦିଏ ମଁୁ ଖାଇ 
 
ବାଡ଼ି ବରେକାଳି ଆ] ପିଜୁଳି  
େତାଳି ଖାଇବାଟା ସପନ େମାେତ, 
ଗଁା ଚାଟଶାଳୀ �ୁଲ ମାsର  
ମିଛ କି ସପନ ଲାଗୁଛି େମାେତ।  
 
ମମି ଚାଲିଯାଏ अଫିସ୍ ସକାଳୁ 
ସାହା େମାର ଥାଏ େମା େପe - �ୁଲ,  
ପାପା ଆଣୁଥିେଲ ଦିନ ଦଶଟାେର 
ଆୟା େଦଉअଛି େମାେତ ନୁଡୁଲୁ। 
 
ଗଁା ଦାl ଧଳିୂ ବାଡ଼ି ବରେକାଳି 
େମା ପାଇଁ ସପନ ପାଇବି କାହV, 
ସହରୀ ନିଶାର ସଂଘଷ� ଭିତେର 
ବିକj େଶୖଶବ େମା ପାଇଁ ନାହV। 
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ସୁଶ�ୀ ମିନତିରାଣୀ େମlିଲି 

ବିରହ ବହିvବିରହ ବହିvବିରହ ବହିvବିରହ ବହିv     
ବିବାହିତା ମୁହV ଭୁଲିପାେର ନାହV 
ମଥାେର ପିoି ବି ସିxୁର 
ପହିଲି ପ�ଣୟ କରଇ अଥୟ 
ଚିହv ା ବି କଲି ସାତପର 
େଜ�ାàାର ପରେଶ କୁମୁଦିନୀ ହେସ 
ନୀରପ"ୂ� ା ସେରାବେର 
ତୁମର େସ ସC �ତି େସvହାଶିଷ ପ�ୀତି 
ନିତି ଭାେବ ନିଜ�ନେର 
ଲଗାଇ ବୁକୁେର ଉ�ତ अcେର 
େନଉଥିଲ େଯେବ ଭିଡ଼ି 
ଲାଜୁଆ ମରମ ତୁଟାଇ ସରମ 
ମିେଛ ଯାଉଥିଲି ଚିଡ଼ି 

ଆଜି ବି େସ ଛୁଆଁ କରିଛି କିମିଆଁ 
ଝୁରୁଛି ନିଦାଘ ବୟେସ 
ମାଧୁଯ�� େବଳାର ମିଳନ ଆମର 
ମେନ ପେଡ଼ ରାତ�  ଦିବେସ 
ମୁକୁଳା େଯୗବେନ େରାମା�ିତ ମେନ 
ଭାେବ ମୁହV େସହି େବଳ 
ଜହv କୁ େଦଖିେଲ ବିରେହ ମଁୁ ଜେଳ 
ଧନ� ଏ ପ�ଣୟ େଖଳ 
 

େକ. ପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର, 
ସୁବ"�ପୁର ଜିଲe ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ରଶିCତା ମହାh 

ଭାରତର କନ�ାଭାରତର କନ�ାଭାରତର କନ�ାଭାରତର କନ�ା    
ମଁୁ ଭାରତର କନ�ା ; ଦାମିନୀ ବି ମଁୁ  
ମଁୁ ହV ନିଭ�ୟା । 
ରୂଢି ବାଦୀ େରାଗାକ� ାh  ମାନସିକତାେର ପହଁରୁ ଥିବା  
ଆଯ�� ସମାଜେର ଜେନC  – ମେର ସହସା । 
େକେବ େବଆଇନ ଭ� áଣହତ�ାେର  
ତ େକେବ କାହା अଶ¯ୀଳ ଇcିତେର । 
ନିତିନିତି ମେର – ସବୁ େବେଳ ମେର । 
ପୁଣି ବ�ି ଉେଠ  
େଗାଚର ଭୂମିର ଘାସ ପରି 
…ମହମବତି ଆେଲାକେର  
ସୁp ସକାଳର ସ�ାବନାେର  
ଜୀ"�- ଶୀ"� ଆଶା ସବୁ ଜରାର ଚାଦର ଆେଡଇ  
ଧୀେର ଧୀେର କअଁଳି ଉେଠ  
େସଇ ଉÓତା ପରଶେର ।   
କି�, କାହV ? 
େସ ସମୟ  ତ ଏ  ଯାଏଁ ଆସିନି । 
ମାନବର ମାନବିକତା - ଜାଗିନି !! 
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 କାଲି ଯାଏ ସଂପକ�ର ସୁअ ଥିବା େମାର ପ�ତିଟି ରୂପ  
ଆଜି ଗାଳି ସାଜି ସମାଜର େପୗରୁଷତ�   
ଦଶ�ାଉଛି । 
ଆଉ ଲ¢ା ଓ ବିତୃÓାେର େମା ମୁl ନଇଁବାର େଦଖି 
ପୁରୁଷତ�  ଗବ�େର ମୁl ଟୁcାରୁଛି । 
अବଶ� େସ ଏକା େଦାଷୀ ନୁେହଁ , େଯ କରିଛି େମା ଠାେର अନ�ାୟ । 
ମଁୁ ବି େଦାଷୀ; ନ ଲଢି େଶଷ ଯାଏ  
ଆବରିଛି ଯାହା ପରାଜୟ । 
ଆଉ େସ ବି େଦାଷୀ - ମକୂ ସାuୀ; ଯିଏ ମାଗି ନାହV ନ�ାୟ  । 
େଶଷ େବେଳ ସଂଗ�ାହୀ େମାର ପ�ତିଟି ସାମଥ��  
ନିଜ अ\ିତ�  ଜଗିବାକୁ ମାଗୁଛି ସାହାଯ� । 
ଭୁଲନା େହ ଆଯ��; ଏହି ଆଯ��ାବ[�ର ଇତିହାସ  
ନାରୀ अବମାେନ କି ଭଳି ଘଟିଛି ବିନାଶ । 
ସC ରି ରଖ େସହି େବୖଦିକ ବା[�ା – 
“ଯତ�  ନାେଜ��ସୁ ପଜୂେh, ରମhି ତତ�  େଦବତା ।”  
ସବ�ଂସହା ମଁୁ ତୁମ ମାନବୀୟ ଆତିଥ�େର  
ନେଚତ ଦୁs ସହ ଲଢିପାେର ସିଂହ ସବାରିେର 
ବିଳ] େହଲାଣି ବହୁ ତଥାପି କହୁଛି  
ସ�ାଳି ନିअ ନିଜକୁ अନ�ଥା କାଳ ହସୁଛି 

ଭୁବେନଶ�ର 
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ପି�ୟ+ା ସାହୁ 

ସାଥୀସାଥୀସାଥୀସାଥୀ    
ଗହଳ ରାତିର ବହଳ अoାେର 
ତୁମ ସC �ତି ଉ+ିମାେର, 
ନିେଜ ମଁୁ  ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି 
ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର ..... 
 
ଆକାଶେର ତାରା େଗାଟି ଗଣିତାେଲା 
ଗଣିକି ପାରିବ କିଏ , 
ମନ ତଳର େବଦନା ମେନ ଥାଏ 
ବୁଝିକି ପାରିବ କିଏ ....... 
 
ଫିକାଲାେଗ ପୁେନଇଁଜହv  େଯାଛନା 
ସାଥୀ ତୁମ ବିେଛଦେର, 
ମନ ବଗିଚାରୁ େଗାଲାପ ଝାଉଁେଳ 
ଜେଳ ଜଳhା ଜୁଇେର ....... 

 
ଏଇ େମା ମନ अେଲାଡା ପା×ଶାଳା 
ତୁମକୁ अେପuାରତା, 
େକେବ ମଁୁ ଗାଉଛି ବିରହ ସଂଗୀତ 
େକେବ େଲଖୁଛି କବିତା ...... 
 
ଆଖିେକାଣରୁ ଝରୁ ନାହV େଲାତକ 
अhରୁ ଝରଇ ଲହୁ, 
ପରେଦଶୀ ସାଥୀ ପାଷାଣ ହୃଦୟ 
ଆଶା େମା ଭଲେର ରହୁ ........ 
 

ସାହାନିୟାଜ ପୁର 
କଟକ 
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ଶ�ୀମାନ୍ ଆ[�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼dଆ 

କଳିକାଳ ସାବିତ� ୀକଳିକାଳ ସାବିତ� ୀକଳିକାଳ ସାବିତ� ୀକଳିକାଳ ସାବିତ� ୀ    
ଘରଣୀ େମାହର କରିଛି अhର 
ବଡ଼କାl ଭିଆଇଛି 
ସାବିତ� ୀ ଉଆଁେସ ସରାଗ ସହେସ 
ବୟେଫ� l ପଜୁୂअଛି 
କअଁଳ ବୟସୀ ରୂପ ମୁyାେକଶୀ 
ଚାରୁସମ अcଠାଣି 
ପ�ାପତ ବୟେସ ଲଭି अସେhାଷ 
ହୃଦେୟ ହୁଏ ମଁୁ ଗୁଣୀ 
େକେତ େଯ ବାହାନା କପଟ ଛଳନା 
ରେଚ ନିଇତି େମା ସାଥିେର 
ନିଜ କମ�ପେଥ ଚାେଲ ମଁୁ ନିରେତ 
େସ ଭିେଜ କା େପ�ମ ସC �ତିେର 
ସବୁ ମଁୁ ଜାଣଇ କହି ନ ପାରଇ 
ନିଜ ଲାେଜ ନିେଜ ମେର 
ସcିନୀ ମହିମା େଗୗରବଗାରିମା 
ପରିପ"ୂ� ଛଳନାେର 

ଉ�ୁଳା େଯୗବେନ ପୀରତି ଦଂଶେନ 
ନପାେର େବାେଧ ମଁୁ େଶାଷି 
अେବଳେର ପଡ଼ି ଆସିअଛି ହୁଡ଼ି 
अତଳ ତନୁ ବୟସୀ 
ଧନ� ତା’ର ମତି କରିଲି ମୁକତି 
ପାଗଳି କାହା େପ�ମାତୁେର 
ଏମିତି ଗୃହିଣୀ ସାuାତ ବାଘୁଣୀ 
େନପଥ� ସାବିତ� ୀ ପଜୂାେର 
 

ବ+ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ"�ପୁର 
ପିନ : ୭୬୧୦୧୮, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com    
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ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 

େହ ବି�ାନୀେହ ବି�ାନୀେହ ବି�ାନୀେହ ବି�ାନୀ, , , , େଘନ େକାଟି ସଲାମୀେଘନ େକାଟି ସଲାମୀେଘନ େକାଟି ସଲାମୀେଘନ େକାଟି ସଲାମୀ    

େହ ଦିବ�ଦ� sା, ଯୁଗସ�sା, ମହାବି�ାନୀ sିେଫନ୍ 
େଘନ ଆମ େକାଟି ସଲାନୀ 
ଆଯୁବା େରାଗଗ�\ ତୁମ ଶରୀର 
ବି�ାନୀ ପ�ବୃ[ିର ପ�େୟାଗଶାଳା ତୁମ ଜୀବନ େଯୗବନ 
ଗେବଷଣାେର ଆଜୀବନ ନିମଗv କରି େକେତ େଯ ଉପହାର 
େଦଇଛ ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ 
ତିଳ ତିଳ କରି ଦଗଧ େହବା ପଯ��h ତୁମ ଶରୀର 
ଦିବ�ାcକୁ େଦଇଛ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାର ମହତାକାଂuା 
ସୃsିର ରହସ� େଖାଜିବାକୁ କରିଛ 
କଳାଗ[�ର अନୁସoାନ 
ସoାନୀ ମନ େଖାଜିଚି ବି�ାନର େଚତନା 
େକେବ ପରାଜିତ କରି ପାରିଛି କି ତୁମ अଦମ� ଇ�ା ଶyିକୁ 
ଏ uୀଣ ଶରୀର? 
କୃତଘv ନୁେହଁ ଏ ମାନବଜାତି 
େକାଟି େକାଟି ସଲାମ ଜଣାଏ ମଥାପାତି 
ପାଉ ଏ ଆତC ା ସଦଗତି 
େହଉ ବି�ାନର ଜୟ, େହଉ ବି�ାନର ଜୟ ... 

ସରକାରୀ ଶିuକ, ସରକାରୀ ଉନv ୀତ ଉ�ବିଦ�ାଳୟ, ନିଆଳି 
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦ 
ଇେମଲ୍ : himanshubhushanjena@gmail.com 
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ଶ�ୀ ରମା କାh ମିଶ�  

ଦୁଇଟି କବିତା ଦୁଇଟି କବିତା ଦୁଇଟି କବିତା ଦୁଇଟି କବିତା     
୧ I େମଘ ଓ ମାନସୀ  
୧ I 
ବାହାେର େମଘର ଗଜ�ନ  
ରାତି ବାରଟାର ନିଜ�ନ 
अhର ମମ ଶନୂ�  
କ ି ଉେଠ ଘନ ଘନ I 
୨ I 
ଏଇ େଯ ଚମକି ଉେଠ ବିଜୁଳି 
अhର ଦୀପ ଉେଠ େମା ଜଳି  
କାମନା ବାସନା ଲାଗhି କଳି 
କିଏେସ ବଳି ? 
୩ I 
ବତIେସ କେ  ଝାଉଁ ବନ 
अhେର ଜାେଗ କ ନ 
ମନ ମୟୁରର ନ[�ନ  
अଦୂେର ଶ�ାମବନ I 
୪ I 
ପ�ଖର ବାରିର ବଷ�ଣ 

अhେର େପ�ମ କଷ�ଣ 
ରଖିଛି ଧରି ନିଶାଣ 
ମାନସୀ େମାର ପାଷାଣ 
୫ I 
ନଡ଼ିଆ ଗଛ ର ହିେଲe ାଳ  
ବାହୁcା ଚୟ ର କେଲe ାଳ  
େପ�ମ କରିଦିଏ ବିେଲାଳ 
ଡIକଇ ଦୂେର ଶୃଗାଳ I 
୬ I 
ଝେର କି ଆକାଶଁୁ େଲାତକ ? 
ମମ अhର ପ�ତୀକ ? 
ପି�ୟାର ଭାବନା କରିଛି ମୁକ 
ଚମକି ଉେଠ ଜଳକା େପାକ I 
୭ I 
अଦିନ େମଘ ଥିଲ କାହV ? 
ମାନସୀ ମୁଖ େଦଲ ମେନ ପକାଇ 
ଚିତ� କୁ ତବ ରହିଛି ଚାହV 
ମନଟା ଲାଗଇ ନାହV  I 
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 ୨ I I  ଭିେ§ାରିଆ େମେମାରିଆଲେର େଗାଟିଏ ସo�ା 
ଏ ଜାଗାେର ସିଗାେରଟଟା ବଡ଼ ମିଠା ଲାେଗ 
କାହVକି େକଜାଣି ? 
ଏ ଜାଗାେର ମନଟା ହୁଏ ବ�ଭିଚାରୀ 
ତା’ ହୁଏତ ମନ अଛି ଜାଣି 
ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଚାହଁାଣି ଆଉ ମିଠା ମିଠା କଥା 
ନୃତ�ମୟୀ ପଦପାତ ଲାସ�ମୟୀ ଛx 
େବଣୀ କେର ପ�ତିବାଦ ହଲାଇ ସଂେକତ 
ଯୁଗଳ େପ�ମିକ େଯାଡି ଛxାୟିତ ଗତି 
ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଉ ଚପଳ େସ ମତି 
ବ�ଭିଚାରୀ ହୁଏ ମନ, pାନର ପ�ଭାବ 
ଏଡିବାର ଶyି େମାର ନାହV I 
ସୁxର ମାବ�ଲ ପଥର ନିମdତ ପ�ାସାଦ 
ଭିେ§ାରିଆ େମେମାରିଆଲ୍ ହାତ ଠାରି ଡାେକ ... 
େଦଖ େମାେତ େଦଖ ଆସି 
େଦଖ ତୁମ ଇତିହାସକୁ ଆସି I 
ଦରକାର ନାହV ! अନାବଶ�କ େସ ସବୁ  
ଇତିହାସ େଦଖି େକହି ଆନx କି ପାଏ ? 
ଜୀବh ଇତିହାସ େଲଖ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ େଦଖ 
େଯୗବନ ତରcର ଜୟ ଜୟକାର େଲଖ I 
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 ଜବ ଚI"�Iକ୍  େକେବ କଲିକତା କେଲ ଆଉ 
ଭିେ§ାରିଆ େକେବ ରାଜତÄ କରିଥିେଲ ତା+ର 
େସ ବଂଶଗାଥା େଦଖି ଆେମ କରିବୁ ବା କ’ଣ ?  
େଲଖିବାନି କାହVକି ଆେମ ଜୀବh େକାଣାକ� ? 
ନ େହଉ େସ କାଳଜୟୀ  
ସାମୟିକ ପ�ସଂେଗ ରହିବ ନି�ିତ I 
अତୀତ କୁ ଭୁଲି ଆଉ ଭବିଷ�ତ କଣ ? 
ଏ ମଝିେର ବ[�ମାନ ତାହାରି ମଲୂ� ସବ�ାଧିକ I 
ଏ ଜାଗାେର ସିଗାେରଟ ଟା ମିଠା ଲାେଗ 
ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପେର ଆଉ ଝ+ାଳିଆ ଦ� }ମ ତେଳ  
ମନ ହୁଏ ବ�ଭିଚାରୀ େଯୗବନର ପତ�  କअଁେଳ  
ହାତ ଠାରି ଡାେକ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ 
ସo�ା ନଇଁ ଆେସ େତେଣ ଦିନାhର ରy ବ"� ଛବି I  
 

ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮ 
େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶÄର - ୭୫୧୦୨୧  
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ସତ�ବ� ତ ସାହୁ 

େବୖଶାଖକୁ ସ�ାଗତେବୖଶାଖକୁ ସ�ାଗତେବୖଶାଖକୁ ସ�ାଗତେବୖଶାଖକୁ ସ�ାଗତ    
େବୖଶାଖର ଧୁ ଧୁ ଖରାେର ବି ଇ�ା ହୁଏ 
ସ�ପv େଦଖିବାକୁ 
ସ�ପv ନ େଦଖିେଲ ବ�ି ହୁଏନି 
ବା\ବ େହଉ ବା ନ େହଉ ତଥାପି 
ସ�ପv େଦଖିବାର େମାହ ତୁେଟନି ଆମର 
अଂଶୁଘାତକୁ ଭୟ ନ କରି 
ଜଳଛତ� ରୁ ପାଣି େଟାେପ ପିଇ 
ଗଛ ଛାଇେର ଥକା େମ�ାଇ 
େଯମିତି ବାେଟାଇଟି ଲu� ରଖିଥାଏ 
ପହ�ିଯିବାକୁ ତା’ ଗhବ� pଳେର 
ଠିକ୍ େସମିତି ମଣିଷର ମନ 
ତାକୁ ଜୀଇଁବାକୁ େହବ, 
ସ�ପv େଦଖିବାକୁ େହବ 
େବୖଶାଖର ଖରାକୁ ଡରି... 
ଚାଷୀ ତ ଛାଡ଼ି େଦବନି ଚାଷ 
ଗଛମାେନ ତ ମରିଯିେବନି 
କବି ତ ରଖି େଦବନି କଲମ 

ବ�ବସାୟୀ ତ ବx କରିବନି େବପାର 
େପ�ମୀମାେନ ତ ଭୁଲି ପାରିେବନି େପ�ମକୁ 
େତେବ... 
କାହVକି ବା ସ�ପv େଦଖାଯିବନି େବୖଶାଖେର? 
େବୖଶାଖ... 
ତେମ ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ 
ତେମ ନ ଆସିେଲ... 
ଆକାଶ ସ�ପv େଦଖିପାରିବନି େମଘର 
ପୃଥିବୀ ସ�ପv େଦଖିପାରିବନି ବଷ�ାର, 
ମଣିଷ ବି ସ�ପv େଦଖିପାରିବନି ବ�ିବାର 
ତେମ ଆସିଛ 
ଆଜି ଦୁଃଖ େଦେଲ ବି କାଲିପାଇଁ ସୁଖର 
ବା[�ା କିଛି େନଇ ଆସିଛ 
େତଣୁ େହ େବୖଶାଖ... 
ତମକୁ ସ�ାଗତ... ହୃଦୟରୁ ସ�ାଗତ 

ପଲe ାସାହି, କମାଳପୁର 
अହିୟାସ, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୩୬ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ଶୁଭକାh ସାହୁ 

ତୁେମ କିଆଁତୁେମ କିଆଁତୁେମ କିଆଁତୁେମ କିଆଁ?     ?     ?     ?         
ଝରଣା ତ ଝରିଯାଏ ସାଗରକୁ 
ନମାନି ବାଧା ଗିରି ବନ, 
ତୁେମ କିଆଁ ଆସୁନାହଁ େମା ପାଖକୁ 
େଡଇଁ ସମାଜର ନିୟମ ? 
କଇଁ ସିନା ଛୁଇଁ ପାେରନାହV ଜହv  
ଛୁଇଁତ ପାରୁଛି େଜାଛନା, 
େଦହକୁ େମାହର ନଛୁଇଁେଲ ତୁେମ 
ମନକୁ ବି କିଆଁ ଛୁअଁନା? 
ଫୁଲ ତ ଡାକୁଛି ଆସ ପ�ଜାପତି 
େଶାଷିନିअ ମଧୁକୁ େମାର, 
ତୁେମ କିଆଁ ଥେର ଡାକୁନାହଁ େମାେତ 
େଦବାକୁ ଚୁ]ନ େପ�ମର ? 
 

subhakantasahu@rocketmail.com 
େମା-୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬ 

େଗାପବoୁ ହାଇ�ୁଲ୍, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ, ପିନ୍-୭୬୧୧୦୫ । 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

ଶ�ଟିଏଶ�ଟିଏଶ�ଟିଏଶ�ଟିଏ    
ଶ�ଟିଏ -  
ଦିଗhବ�ାପି ପ�ଭୂତି 
େକଜାଣି କିଏ 
େସ ଶ�େର ଖqିେଦଲା 
େସvହ, ପ�ୀତି, ଶ��ା, ମମତା ଓ ଆପଣାତ� ? 
ମମତାର ମ[ୂd େସ 
େସvହର ଘର େସ 
ଦୟାର ଉଦ୍ ଗମ େସ 
uମାର ସୁେମରୁ େସ 
ଓ 
ପୃଥିବୀର କବିତା ବି େସ 
ବ"�ନାତୀତ ଶ�ଟିଏ େସ 
େକେବ अମିC  
େକେବ ମମିC  
େକେବ ମମ୍ 
େକେବ ଆ�ା 
େକେବ ମଦର୍ 

େକେବ ପୁଣି ମା’ 
େଯଉଁ ଶ�ର କୁହୁକ ପରଶେର 
ଠାକୁର ବି ତା ପାଦତେଳ 
ମୁlିଆ ମାରhି 
େଯଉଁଥିପାଇଁ 
ସବ�ଧମ� ସମନ� ୟେର 
େସ େହାଇଯାଏ 
अଭିନv , अନ� ୟ, ବିସCୟ 

େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ବିସି-୭୫ 
େସ§ର-୨, ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା-୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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ଶୁଭ� ାଂଶୁ ଦାଶ 

ମୁଁ କିଛି ବି ଚାେହଁନାମୁଁ କିଛି ବି ଚାେହଁନାମୁଁ କିଛି ବି ଚାେହଁନାମୁଁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା    
େହ ଠାକୁର କିଛି ବି ମାଗୁନି ତୁମକୁ 
ତୁମଠୁ ମଁୁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା 
େମାu ଚାେହଁନା କି ମୁyି ଚାେହଁନା 
ନିବ�ାଣ ଚାେହଁନା କି ତୃ�ି ବି ଚାେହଁନା 
କିଛି ବି ନ ମିଳୁ େମାେତ ମଁୁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା 
 
େଦବ ଯଦି େହ ଠାକୁର 
େମାହ ଶନୂ� ଇଛାଟିଏ ଦିअ 
କପାଳ ଓ କର ପାପୁଲିେର 
ଆଶାଶନୂ� କମ� େଲଖିଦିअ 
କରୁ କରୁ ଥକି ନ ପେଡ଼ ମୁହV 
େମା େଦହେର अସୁମାରୀ ଶyି ଭରିଦିअ 
େଭାଗ ଚାେହଁନା, ମଁୁ ଭାଗ� ଚାେହଁନା 
ଧନ ଚାେହଁନା କି ଯଶ ଚାେହଁନା 
କିଛି ବି ନ ମିଳୁ େମାେତ ମଁୁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା 
 
େଦବ ଯଦି େହ ଠାକୁର 
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ନିବdକାର ମନଟିଏ ଦିअ 
ମାନ କରି ମନ ମାରି ମଁୁ ବସି ନ ପେଡ଼ 
େମା ଭିତେର ଜାଗୃତିର ମ� ଭରିଦିअ 
ହସ ଚାେହଁନା, ମଁୁ କାx ଚାେହଁନା 
ଦୀ�ି ଚାେହଁନା କି ଶା\ି ବି ଚାେହଁନା 
କିଛି ବି ନ ମିଳୁ େମାେତ ମଁୁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା 
 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 

େପ�ମର େଛାଟିଆ ଘରେପ�ମର େଛାଟିଆ ଘରେପ�ମର େଛାଟିଆ ଘରେପ�ମର େଛାଟିଆ ଘର    
ମନର େଦଶେର େତାପାଇଁ ଗଢିଲି 
େପ�ମର େଛାଟିଆ ଘର 
ଲାଗିଲା େଯମିତି ଘର ନୁେହଁ ସିଏ 
େମା ପାଇଁ ସରଗପୁର । 
ସଜାଇଲି ତାକୁ ପ�ୀତି ପରଶେର 
अମାପ େସେନହ େଦଇ 
େସହି ଘର େମାର େହାଇଲା ସୁxର 
ତୁମ ମଧୁ ଛୁଆଁ ପାଇଁ । 
େସଘର अଗଣା ମହକି ଉଠିଲା 
ପୀରତି ଫୁଲର ବାେସ 
ଖୁସିର ମଳୟ ବହିଲା ଜୀବେନ 
େପ�ମ ଋତୁ ପ�ୀତି ମାେସ । 
ଈଷ�ାର କୀଟଟି କାଟି ପାରିଲାନି 
େସvହ ମମତାର େଡାର 
ସେxହ ଶତ� }ଟି େଡଇଁ ପାରିଲାନି 
ଆମ ଭରଷା ପ�ାଚୀର । 

ସୁxରପୁର,ଉ[ରକୂଳହାଟ୍,ପ�ୀତିପୁର,ଯାଜପୁର । 
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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अନିରୁ� ସାମhରାୟ 

ଝାପ୍ ଝାପ୍ ଝାପ୍ ଝାପ୍ ସା ସ କ�ସା ସ କ�ସା ସ କ�ସା ସ କ�    
ଦୂର ଦିଗବଳୟେର 
ଏକୀଭୂତ େହାଇଥିବା ସ କ� ନୁେହଁ ତ 
ତୁମର ଆଉ େମାର 
ଯହV ମିଳନ ଆଭାସ େଦଖାଇ 
ଆକାଶ ଆଉ ଧରିତ� ୀ ଭଳି 
ମିଛଟାେର ଏକାଠି େହବାର 
ସ�ପv େଦଖିବାକୁ ପେଡ଼ 
 
ମିଶିବାର ସ�ପv େନଇ 
ବହୁଥିବା ନଦୀର ଦୁଇକୂଳ ନୁେହଁ ତ 
ସ କ� ଆମର  
ଯହV ଏକାଠି ଲୀନ େହବାର 
ବା\ବତା ଥିବା ସେ[�  
ଭିନv  ଭିନv  ତୀରେର 
ପ�ବାହିତ େହବାକୁ ପେଡ଼ 
 
ଜନଶନୂ� ମରୁଭୂମିେର 
ମରୀଚିକାର ଭ� ମ ନୁେହଁ ତ 
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 ସ କ� ଆମ େପ�ମର 
ଯହV ବ�ିବାର ଆଶା େନଇ 
ତୃଷା[� ପଥିକ 
ତୃÓା େମ�ାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ 
ହତାଶ େହବାକୁ ପେଡ଼ 
 
ନି\¡ ରଜନୀର 
କe ାh ହୃଦୟର ସ�ପv ନୁେହଁ ତ 
ସାଥୀ ସଂପକ� ଆମର 
ଯହV ବା\ବ ଏକ କjନା 
ଆକଷ�ଣବିହୀନ ମହାକାଶେର 
କୁହୁ୍ ଡ଼ି ପହଁରା ପହଁରି 
ନିରାଶ େହବାକୁ ପେଡ଼ 
 
अସରାଏ ଜୀବନର 
अମଳିନ ସC �ତିର ସhକ ନୁେହଁ ତ 
ଆମ ଏ ମଳିନ 
ଯହV ଜୀବନ ସାଉଁେଟ ସC �ତିଚିତ�  ସବୁ 
ସC �ତି ସଜାେଡ଼ ଜୀବନ 
ପ�ାଣବିxୁ ପ�pାନ ,ାେର 
ପ�ଶ�ାସ େନବାକୁ ପେଡ଼ 

କଲ�ାଣ ସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ସC }ତିକୁ େନଇ େମାର ଏକ କବିତାସC }ତିକୁ େନଇ େମାର ଏକ କବିତାସC }ତିକୁ େନଇ େମାର ଏକ କବିତାସC }ତିକୁ େନଇ େମାର ଏକ କବିତା............    

ରତv ାକର ପରିଡା, ବୟସ ପଚାଶ ପାଖାପାଖି, ଧମ�ପତv ୀ अଧାରା\ାେର ତା+ୁ ଛାଡି ଆର 
ପାରିେର। ଘେର ଦୁଇଟି ବଢ଼ିଲା ପିଲା। ପିଲା+ ଭବିଷ�ତ ଭାବି ଭାବି ରାତିେର ଆଖିକୁ 
ନିଦ ଆେସନାହV। ଖଟେର େଶାଇ େଶାଇ େଖାଲା ଝରକାେର ବାହାରକୁ ଚାହV ଭାବhି ¤ୀ 
କଥା.... ତା+ ମନକଥାକୁ େନଇ ଏ କବିତାଟି.... 
ସC }ତି -- େଫରh କି ପୁଣି ତୁେମ ଆଉଥେର.... 
ମେନପଡ ତୁେମ େବଳ अେବଳେର, 
ମେନପଡ ତୁେମ ରାତ� ୀର ନିଜ�ନ ପ�ହେର, 
ମେନପଡ ତୁେମ ସମେ\ େଶାଇଗଲା ପେର, 
ମେନପଡ ତୁେମ ରୁ� େକାଠରୀେର। 
 
ଦିଶିଯାअ ତୁେମ ଧମୂ� କୁlଳୀେର, 
ଦିଶିଯାअ ତୁେମ ପିଆଲା ପାତ� େର, 
ଦିଶିଯାअ ତୁେମ अoାର ଭିତେର, 
ଦିଶିଯାअ ତୁେମ ପତ�  ଗହଳେର। 
 
ତୁମ ମୁେଖ ଥିଲା ଚାxର ଚାxିନୀ, 
ତୁମ କେ� ଥିଲା ରାଗର ରାଗିଣୀ, 
ନୃେତ� ତୁେମ ଥିଲା ଶିବ+ ତାlବ, 
ହେ\ ତୁମ ଥିଲା ବଳିଆର ଭୁଜ। 
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 ହୃେଦ ତୁମ ଥିଲା ମା’ର ମମତା, 
େସvହ ତୁମର ତ େଲଲିହାନ ଶିଖା, 
ରାଗତ ତୁମର ପରମ ଚlାଳ, 
େପ�ମ ତ ତୁମର ବାରିଧିର ଜଳ। 
 
କାହV ଚାଲିଗଲ अେଫରା ବାଟେର, 
ଝୁରୁଛhି ସେବ� अତି ନିରhେର, 
େଫରh କି ପୁଣି ତୁେମ ଆଉଥେର, 
େକାଳାଗ�ତ କରି ନିअhି ମଁୁ ଥେର। 
 
ଆସି େଦଖିଯାअ ଥେର େମା अବpା, 
ତୁମ କଥା ଭାବି େହଲିଣି ମଁୁ କ�ା, 
ଆଉଥେର ଖାଲି େଦଖିବାକୁ ଇଛା, 
ପ"ୂ�କର େମାର ଏହି ମେନାବାÝା। 
 
େଲେଖ ମଁୁ କବିତା ତୁମ କଥା ଭାବି, 
କାହV ମେନପଡ ପୁଣି ଥେର ଆଜି, 
ହଜି ମଁୁ ଯାଆhି ତୁମରି େକାଳେର, 
େଫରh କି ପୁଣି ତୁେମ ଆଉଥେର। 
 

ଗାoିନଗର, ଗୁଜରାଟ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ୍ : Subal.mohapatra@gmail.com 
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ଚx�କାh ପହି 

ମୁଁ କଣ अଭିଶ� ମୁଁ କଣ अଭିଶ� ମୁଁ କଣ अଭିଶ� ମୁଁ କଣ अଭିଶ�     
କି ପାପ କରିଛି ନାରୀ ଜନC  ପାଇ  
अବଳା ଦୁବ�ଳା ଭାବି 
େମା ହାତେର ପକାଇେଦଇଛି ଏ ସମାଜ 
ପାଣିକାଚର ଚାବି। 
େକମିତି ବ�ିବି! ବ�ିବାକୁ ଦିअ ମେତ  
ଆେର ମଖୂ� ପୁରୁଷ! ମଁୁ େତା ମା’!  
େକମିତି ତୁ ପାରୁଛୁ  
େତା ମା’ର ବ¤ ଟାଣି! 
େକାଉ अଧିକାରେର ତୁ  
ରyାy କରୁଛୁ େତା ମା’ର  
ଲୁÕାୟିତ अcକୁ! 
ଥେର ଭାବିଛୁ ଏଇ ମା’ର अhରକଥା 
େଯଉଁ अhଚିରି uୀର ପିଉଥିଲୁ 
େସଇ अhକୁ େକମିତି େଦଖୁଛୁ 
ଜଳିଯାଉନି େତା ଆଖି 
ଫାଟି ଯାଉନି େତା ଛାତି! 
ଆେର ପାପୀ! ମଁୁ େତା ଭଉଣୀ!  
ଏଇ ହାତେର ତେତ ବାoିଥିଲି  
େସେନହର େଡାରି! େକମିତି ଭାcୁଛୁ? 
େସ ପ�ତି�ା! ପ�ତିଶ�}ତି! 

େକାଉ अଧିକାରେର ତୁ 
େମା ବ¤ ଫାଡ଼ି େମା େଦହେର 
କଳ+ର ଗାର ଟାଣୁଛୁ। 
କଣ ଏଇ େମା ରାuୀର ଉପହାର ! 
େମା ଭyି! େପ�ମ! େସvହ! 
ଏ ସବୁର ପ�ତିଫଳନ ଯଦି ଏହା! 
େତେବ େସଇ ରାuୀ େଡାରେର 
ଚିପିେଦ େମା ଗଳା! 
େଲଖିେଦ ରyେର େମାର  
ନୂଆ ଇତିହାସ! ଲିଭାଇ େଦ!  
ଏ ସ କ�ର ଗାର! 
ମଁୁ ନାରୀ! େହଇପାେର अବଳା 
କି� ନୁେହଁ େତା’ପରି अମଣିଷ 
ମଁୁ କନ�ା! େହଇପାେର ଦୁବ�ଳା 
କି� ନୁେହଁ େତା’ପରି କାପୁରୁଷ। 
 

ଶଂଖଣା, ହାଟଡ଼ିହି, େକxୁଝର-୭୫୮୦୮୩  
େମା-୭୩୭୭୬୨୪୨୫୨  
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କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼    
ହୃଦୟ ବିହୀନ ପ�ୀୟାକୁ କହୁଛି...... 
             ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପଡିଛି ଉପେର 
             ସୁଖ ଜମା ଭାେଗ� ନାହV 
             େକମିତି ବ�ିବି ଦୁଃଖକୁ ଚାପିକି 
             କାହାକୁ ପାରୁନି କହି, 
             ସୁଖ େଯେତେବେଳ ପାେଖ ଆସୁଥିଲା 
             କsର ନଥିଲା େଦଖା 
             ଆଜି କି� େସ ପାହାଡ଼ ପଡିଛି 
             ଆଉ ନାହV େମାର ରuା, 
             ସହି ସହି ସବୁ ପଥର େହଲିଣି 
             କିଏେସ ବୁଝିବ କୁହ 
             ରାତି ସରୁ ନାହV ଦିନ ଯାଉ ନାହV 
             ବହୁଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ, 
             ଭାଗ� ତ େମା ସାେଥ ଲୁଚକାଳି େଖେଳ 
             ନପାଏ ଟିକିଏ ଶାhି 
             ଏଭଳି ଆଉ କା ଜୀବେନ ନ େହଉ 
              अନୁେରାଧ କେର ସାଥୀ । 

                            େ଼ଢ+ାନାଳ 
              େଗାରଡାପାଳ 

              ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ଚି[ରqନ ସାହୁ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ଶୁଭୁନି କି ନାରୀ ତେତ ନାରୀର ଚି�ାର 
ହୃଦର ଉଛÄାସ ସହ କେର ହାହାକାର। 
ଉଲe ସିତ ମନ ତାର ତପେତ अଧୀର 
ଲୁଟି େନେଲ ତାକୁ ଆଜି ସମାେଜ ତ�ର।। 
ହରଷ ଭରା ପରସ ନାହV ତାର ପାେଶ 
ଝାଂqି ବାହା ସମ ବାୟୁ ତା ପାଖରୁ ଆେସ। 
ସଭି+ ତୃÓା େଯ ଦିେନ କରୁଥିଲା ଦୂର 
ତା େଶାଷ କି େମ�ାଇେବ ଆଜିର ଏ ନର।। 
େତା ଜଠରୁ ଜନିC  ଆଜି େକେଡ ଭୟ+ର 
େତା ସହ ଲେ଼ଢଇ କେର ସମାେଜ ଏ ଖର। 
ସଂସାର େହଲାଣି ଆଜି ପୁ"� ରu�ପୁରୀ 
ଭ� ମେର ପଡ଼ିଣ ସେବ� େହେଲ େତାବଇରି।। 
ମ[��ବାସୀ କେଲଣି େଦୗରାତC � େଦୖତ�ସାଜି 
ଉଭା ହୁअ ନାରୀ େଦୖତ� ସମାେଜ ଦୁଗ�ା ସାଜି। 
ଜାଣିନୁକି ତୁହି କଳା ବାଦଲ େଘାଟିଛି ଆଜି 
ରy ମୁଖର େହଲାଣି ସଂସାର ପାଷାl ସାଜି।। 
ନିଯ��ାତନାର ପ�ବ�ନାର ଭାଜନ ସାଜି 
େବଦନାେର ଆଜି ଉରସ େତାହର ଗଲାଣି ଭିଜି। 
ତୀବ�  ଗତିେର ଖଡ଼୍ ଗ ବୁଲାଇ ଧରା ପେର 
अତ�ାଚାରୀକୁ ବିନାଶ କର ମା ମହିପେର।। 
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 ନିମ�ଳୂ କର େଦୖତ� ସମାଜ ଗିରିରାଜି 
ନୀଳ ଆକାଶୁ କଳା ବାଦଲ ଯାଉ ହଜି। 
ଉଗ�-ଶାh-େକାମଳ-କଠିନ ଶରୀର େତାର 
େଦଖୁ ଏ ସମାଜ େବନି େନେତ�  ରୂପ େତାର।। 
ଦୀ�-ଦୃଢ଼-ନମ�-pିର ରୂପ େତାର 
अତ�ାଚାରୀର अତ�ାଚାରେର େହଲା अଧୀର। 
ତରcିଣୀ ସାଜି ଢାଳି େଦଇअଛୁ अମାପ ଜଳ 
ସଂସାର ମୁଖେର ହରଷ ପରଶି େବଳକୁ େବଳ।। 
ଶିତାଂଶୁ ସାଜି ଶୀତଳ େହବାର କାରଣ ନାହV 
ସହଶ�ାଂଶୁ ହୁअ ସମାଜେର ଦୁs ବିନାଶ ପାଇଁ। 
ବ�ଗ�-अpିର-अତୀବ-ନି-ୁର ପ�ଳୟ େହାଇ 
uମା-ଦୟା-ମମତା-େମାହ ପାେଶାରି ଯାଇ।। 
ଶyି େଗା ତୁେମ ଶyି େର ତୁମ କାଯ�� କର 
ବିତାଡିତ କର ଆଜିର ସମାଜୁ ନି-ୁର ନର। 
ନାରୀ େଗା ତୁେମ ଦୁଗ�ା େଗା ତୁେମ ନାରାୟଣୀ 
ସକଳ ଯ�ଣା ସକଳ େବଦନା ନିବାରିଣୀ। 
େତା ଆଗମନର अନୀେଳ अନଳ ଲିଭୁ ଆଜି 
େଦୖତ� ସମାଜ ଖl ଖl କର ଦୁଗ�ା ସାଜି।। 
 

ସିcୀରୀ, ଆଳି, େକx� ାପଡା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : 7377678738 / 8908784757 

ଇେମଲ୍ : Gmail_schittaranjan93@gmail.com 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି     
- େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି ..... 
େମା ମନ ହୃଦେୟ େକେତ ଉକ��ା ..... େକେତ ଉ�ୀପନା 
ଜାଣିପାରିବିନି ତୁେମ ପ�ତୀuାର ମାମdକ େବଦନା  । 
େବୖଶାଖୀର େକାପ ଦୃsି ବଢୁଛି ଆଗକୁ 
େଦହ ମନ ପ�ାଣ େଦଇ େକେତ େଖାଜିଛି ତୁମକୁ .....  । 
ଶୟେନ ସପେନ ଜାଗରେଣ ଉଜାଗେର ବସି 
ବିଗତ ଦିନର ସC �ତିକୁ ଭାବୁଛି ମଁୁ ମେନ ହସି ହସି ..... । 
ପଦÄାଗoା ଶରୀର ତୁମ ..... ଶୀତଳ ପରଶ  
ସC �ତିେର ଆସିେଲ ଥେର ଲଗାଇ ହରସ ..... । 
ନାନା ଜାତି ପୁ� ଆଜି ଫୁଟି େଶାେହ ତୁମ ପାଇଁ 
ତୃଷା[� ଧରଣୀ ରହିଛି ତୁମ ପଥ ଚାହV ..... । 
ଭିଜି ଭିଜାଇବାେର अଛି ଆଜି େକେତ େଯ ଆନx 
अନୁଭବୀ ହୃଦୟେଟ ହV ଜାଣଇ ତା’ର ଭଲମx ..... । 
अନାବୃତ େଦହ ତୁମ ସେତ ପ"ୂ�ମାର ଚାx 
କବିର ଭାଷା ନାହV େହବାକୁ ଉପାମାର ଛx ..... । 
ପ�ତୀuାର କs ଆଉ ଆଶାର ଆନx 
େମା' ମନେର ଆ+ିଦିଏ अଜସ� େଲାତକର ଦÄx ..... । 
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 ତୁମ ଆଗମନ କାେଳ ଗଡିଯିବ ଭାବି 
ଆରାଧନା କରିଥିଲି ମଁୁ େକେତ େଦବାେଦବୀ ..... । 
ପ�ତୀuାର ପ"ୂ�େଛଦ ଏେତ ଶୀଘ� େଯ ଆସିବ 
ସତେର, ତୁମ ମନର ଭାବନା अବା କିଏ େସ ଜାଣିବ .....? 
ତୁମ ଆଲିcନ ଆଜି ଆେxାଳିତ ମନ 
ଧନ� ହୁଏ େଦହ ମନ ପ�ାଣ ଆଉ ଏ େଯୗବନ ..... । 
ପହିଲି �ଶ� ତୁମର ଛୁଇଁଛି ଧରାବuକୁ  
ଉନC ାଦିତ କରିअଛି େଲଖକ ..... କବି+ୁ .....  । 
ତୁମ ଆଗମନ ପାଇଁ େକେତ େଯ ଆସର 
ସାଦେର ଗ�ହଣ କରିବ େମା’ ପ�ୀତି ଉପହାର..... । 
 

ଶିuକ, େକxୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧, ଜିଲe ା : କoମାଳ (ଓଡ଼ିଶା) 
େମା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com  
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ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 

ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ     
ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ  
ମାଆ ନାହV ଆଉ ଦୁନିଆେର। 
ମାଆକୁ େମା’ର େଯେତ େଖାଜିେଲ  
ପାଇବି ନାହV ସପନେର ॥ 
 
ମାଆ ବିନା ଆଜି େକମିତି ବ�ିବି  
ଏକା ଏକା ଲାେଗ ସବୁେବେଳ। 
େସଦିନ କଥା ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି 
େଶାଇପଡ଼ୁଥିଲି ତା+ େକାେଳ ॥ 
 
ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଦୁନିଆକୁ  
ଆଣିଥିେଲ ମାଆ ମେତ । 
ତା+ରି େକାଳେର ଜନC  େହଇଆଜି 
ଦୁନିଆ େଦଖୁଛି େକେତ ॥ 

 
ମାଆ ପାଇଁ ସିନା କାେx ମଁୁ ଆଜି 
ମାଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ । 
ମାଆ ଆଜି ଯଦି ପାଖେର ଥିେଲ  
ପାଖକୁ ଯାଆhି ଧାଇଁ ॥ 
 
ମାଆେଲା େମାର କଥା ତୁମ 
ଆଜି ଚାପି ରଖିଛି ମେନ। 
େସ କଥା ଆଜି ଭାବିଲା େବଳକୁ  
ଶୁଣା ଯାଉଛି  କାେନ  ॥ 
 

ବୁଡ଼ାବାହାଲ 
ଜି : ସୁxରଗଡ଼ 

େମା : ୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩ 
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अେଶାକ ବିଶÄାଳ 

ନିବ�ାକ ପୁ� ନିବ�ାକ ପୁ� ନିବ�ାକ ପୁ� ନିବ�ାକ ପୁ�     
ନିବ�ାକ ପୁ� - (ତାୱାc ପବ�ତର ଆତC ା)-୪ 
 
କଣ ପାଇଁ ତୁେମ କହି ତ ନଥିଲ  
ସେxଶ କାହVକି ନେଦଲ 
ଝରଣା ଦିେନ େବାହି ଯାଉଥିଲା 
େକେତ ପାଣି ଥିଲା ଝରଣାେର 
ପବନେର ଜଳ କଣା ଭାସୁଥିଲା । 
 
କହି ନଥିଲ କିପାଇଁ अhରc ବoୁକୁ ତ ତୁେମ 
େସଇ ଝରଣା କୂଳେର 
େଛାଟ ଏକ ଫୁଲ େକେବ ଫୁଟିଥିଲା 
ବୁଦା ଗହଳରୁ ଉ+ି ମାରୁଥିଲା 
େଦଖୁଥିଲା ତ େଲାକ+ୁ 
ଖସୁଥିବା ପତରେର େଲଖୁ ବି ନଥିଲା 
ପାଣିେର ସେxଶକୁ ଭସାଉ ନଥିଲା । 
 
କହିଲ ନାହV କିପାଇଁ  
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 େସହି େଛାଟ ଫୁଲ  
ଝରଣାକୁ ଖାଲି अନାଉତ ଥିଲା 
ପାଣିେର େଦଖୁଥିଲା ନିଜର ଛାଇକୁ 
ଭାବୁଥିଲା କହିବାକୁ 
ଝରଣା ସÄରେର ନିଜର କଥାକୁ । 
 
େସହି େଛାଟ ଫୁଲ କହିପାରିଲାନି 
ଗାଇ ପାରିଲାନି ଝରଣା ସÄରେର 
ନୀରବେର ଖାଲି ରହିଗଲା 
ପଥର େହାଇଲା ପାଣିର ଧାରେର 
େକେତ େଢଉ ଥିଲା  
ଓଦା େହାଇ ଯାଉଥିଲା 
ନିବ�ାକ ରହିଲା ଝରଣା କୂଳେର । 
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ଶୁଭମ କୁମାର ଧଳ  

େମା ମାେମା ମାେମା ମାେମା ମା    
େଦଇଛୁ ଜନମ ତୁ ପରା ମେତ.... 
ନିେଜ ସହି େକେତ କs ସେତ..... 
େତା ଠାରୁ ସୃ-ି ଜୀବନ େମାର, 
େକମିତି ଭୁଲିବି ମା’ ମଁୁ ତେତ....... 
 
ଭରି ଥାଉ େମାର ମନେର ଖୁସି..... 
ଦୁଃଖ ସହି େନଉ ତୁ ହସି ହସି..... 
uମା କରୁ େମାର ସବୁ ଭୁଲ, 
େକେବ ଯାଉନା େମା ଉପେର ରୁଷି.... 
 
ଦୁନିଆରା ରc ପଡିଯାଏ ଫିକା..... 
ଭଲପାଇବା ଏଠି ହୁଏ କିଣା ବିକା.... 
ଭୂଲି ଯା’hି ସମେ\ ମେତ, 
ପାଖେର ତୁ ଥାଉ େକବଳ ଏକା..... 

 
ମନ କଥା େମାର ତୁ ବୁଝି ପାରୁ..... 
େମା ପାଇଁ ତୁ େକେତ ବ�ତ କରୁ.... 
କାେଳ କିଛି େହଇଯିବା େମାର, 
ସବୁେବେଳ ତୁ ଭାବି ଡରୁ.... 
 
 
େମା ମୁlେର ଥାଏ ସବ�ଦା େତା ହାତ.... 
େଦଖାଉ ତୁ ମେତ ସବୁ ଭଲ ବାଟ.... 
ଦୁନିଆ େର େମା ପାଇଁ େକବଳ, 
ତୁ ହV ଏକ ମାତ�  ସତ........ 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୫୦୪୩୨୨୪୯୩ 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ଧମ� ଧମ� ଧମ� ଧମ�     
ମାଆ କହିେଲ, 
ଏଇଠି ଭଗବାନ ରହhି, 
ଏହାକୁ ମxିର କହhି, 
ଏଇଠି ମୁlିଆ ମାର, ଧମ� େହବ । 
ବାପା ହାତେର କିଛି ପଇସା େଦେଲ 
କହିେଲ, ମxିର ହୁlିେର ପକା, ଧମ� େହବ । 
ଭଗବାନ+ ମ[ୂdେର ଫୁଲ ଚଢା, 
ଭଗବାନ+ ଆଗେର ଧଦୂ େଦ, ଦୀପ ଜାଳ 
ପ�ଣାମ କର, ଧମ� େହବ । 
ପ�ଭୂ+ୁ ପାଖେର ପ�ସାଦ ଚଢାअ 
ଧମ� େହବ । 
ମxିର ବାହାେର ଭିଖାରୀ+ୁ 
ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦିअ, ଧମ� େହବ । 
ବାର ମାସେର େତର ପବ� କର, 
ଏକାଦଶୀେର ଓପାଷ ରଖ, 
େସାମ, ଗୁରୁ, ଶନିବାର ଆମିଷ ଖାଆନି 
ଧମ� େହବ । 
ସକାଳ ସqେର ଦୀପ ଜାଳ, ଧପୂଦିअ 
ପ�ଭୂ+ୁ ପ�ଣାମ କର, ତୁଳସୀେର ପାଣି ଦିअ 
ନିତି ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ପଢ, 
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 େଗା-ବ� ାହC ଣ+ୁ ପ�ଣାମକର, ଧମ� େହବ । 
ମାଆ ବାପା ଯାହା କହିେଲ, ମାନିଲି, 
େଯପରି କହିେଲ ସବୁ କଲି କରୁଥିଲି । 
ଦିେନ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, 
ମାଆ ଏଇ ଧମ�ଟା କଣ? 
େକେତ ଧମ� ଜମା େହଲାଣି େମାହର? 
ମାଆ େକାଳକୁ ଟାଣିେନେଲ, 
ଟିେକ େଗଲ କେଲ, ପୁଣି କହିେଲ, ଧନେର, 
ମଁୁ କି ଜାେଣ ଏଇ ଧମ� କମ� କ'ଣ? 
ବାପା+ୁ ପଚାର, ସିଏ ଜାଣିଥିେବ । 
ବାପା+ୁ ପୁଛିଲି, ବାପା ଏଇ ଧମ�ଟା କଣ? 
େକେତ ଧମ� ଜମା େହଲାଣି େମାହର? 
ବାପା କହିେଲ, େମାେତ କି ଜଣାअଛି 
ଧମ� ମାେନ କ'ଣ ! 
େମା ବାପା ମାଆ େମାେତ ଶିଖାଇଥିେଲ, 
ମଁୁ େତାେତ ଶିଖାଇ େଦଲି, 
ମଁୁ ବି ଜାେଣନା େକେତ ଧମ� 
ଜମା େମା ଖାତାେର । 
କହhି, ଧମ� ବିଷୟେର ପ�ଶv କରhିନି, 
ପଚାରିେଲ କାେଳ ପାପ ହୁଏ । 
ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲି 
ଏ ପାପ ପୁଣି କ'ଣ???? 

ପଟିଆ, ଭୂବେନଶÄର 
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ବିଜୟ କୁମାର ପlା 

ଆଇଟି ଚାକିରୀ ସହ ରିେସସନ୍ ଫି�ଆଇଟି ଚାକିରୀ ସହ ରିେସସନ୍ ଫି�ଆଇଟି ଚାକିରୀ ସହ ରିେସସନ୍ ଫି�ଆଇଟି ଚାକିରୀ ସହ ରିେସସନ୍ ଫି�     

ଆହା କି ମନେଲାଭା ସେତ ଆଇଟି ଚାକିରୀ 

ଦୂରକୁ ସୁxର ଉ� ପରବତ ଗିରି 

ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ଲଗାଇ ଆେମ ଇqିନିୟର୍ ବାବୁ 

ଦଶମହଲା େକାଠାେର ଏସିେର ବସିବୁ 

ପା� ବରଷେର ଟିମ୍ ଲିଡର୍ େହାଇବୁ 

ବିେଦଶ ଯାଇ ଡଲାର ଦରମା ଆଣିବୁ 

ଫe ାଟ୍ କିଣି ଦାମୀ ଦାମୀ କାରେର ବୁଲିବୁ 

ଏମିତି େକେତ ସପନ ହୃଦୟେର ଭରି 

ରାତିଦିନ ଏକାକରି ପାଇଲି ଆଇଟି ଚାକିରୀ 

ସପନ ସତ େହଲା ଜୀବନ ମିଠା ଲାଗିଲା, 

କି� ଚାକିରୀ େକେତ अpାୟୀ, ଏ କଥା କjନା ନଥିଲା 

 

ବ�ା+ରୁ ପୁଳାଏ େଲାନ୍ େନଇ 

ଘର ଓ ଗାଡ଼ି କିଣିଲୁ, 

ଜୀବନକୁ अଲଗା ରୂପ ଆଣିେଦଲୁ 

େହେଲ ଏେତ ସବୁ ଖୁସି ସହ ଆସିଲା ସମସ�ା 
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 ପ�ତି ପxର ତାରିଖ ପେର ହୁଏ अ+କଷା 

େକମିତି କଟିବ ମାସ, ଇେୟ କି ଦୁ��ଶା 

 

ଧମ�ପତv ୀ ପଚାରhି କି ଆଇଟି ଚାକିରୀ କରୁଛ? 

ପ�ତିଦିନ ବିଳ] ରାତିେର ତ େଫରୁଛ? 

େମା ପାଇଁ ତମ ପାେଖ ଯଦି ସମୟ ନ अଛି 

ଏକୁଟିଆ ତୁେମ ଥାअ, ମଁୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି 

ପ�ତି ପା�ବେଷ� େଯମିତି ଆେସ ନିବ�ାଚନ 

ନିଦ ହେଜ େନତା+ର ବିବଶ ଜୀବନ 

ଠିକ୍ େସମିତି ଆଇଟିେର ପ�ତି ତିନି ଚାରିବେଷ� 

ଭୟ+ର ରିେସସନର ସୁନାମୀ ମାଡ଼ି ଆେସ 

ରାତି ରାତି ଉଜାଗେର ବିବ�ତ ଏ ମନ 

ଚାକିରୀ ଛେଟଇ ଭୟେର ଛଟପଟ ପ�ାଣ 

 

େକେତ ବିଳମି�ତ ରାତି� େର ଘରକୁ େଫରିଛୁ 

କ ାନୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ନକ� େଯ କରିଛୁ 

ପରିବାରକୁ ପଛେର ପକାଇ 

ସତେର କ ାନୀର ଚାକର େହାଇଛୁ 

ଚାକିରୀରୁ ଯଦି ଛେଟଇ େହାଇବ, 
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 ଘର ଓ ଗାଡ଼ିର କି\ି େକଉଁଠୁ ଆସିବ? 

ବ�ା+ ଏ ସବୁକୁ ନିେ� ଜବତ କରିବ 

 

ଏମିତି अେନକ ପ�ଶv ମନେର ଉ+ି ମାରୁଥାଏ 

ଜଳାଇ अବେଶାଷର ବହିv  ହୃଦୟେର 

ଇେୟ କି ଆଇଟି ମାେକ�ଟ୍ 

ଆଉ କି ରିେସସନ୍ ଭାଇ? 

ଘଡି ଘଡ଼ି ବଦଳାଏ ରୂପ, ବହୁରୂପି େହାଇ 

ଆଇଟି ଚାକିରୀ ସହ ଏଠି ରିେସସନ୍ ଫି� .... 
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ରାମ କଲତା 

ବିଶ�ାସର ସଂପକ�ବିଶ�ାସର ସଂପକ�ବିଶ�ାସର ସଂପକ�ବିଶ�ାସର ସଂପକ�    
ତୁେମ ଗଲାପେର େକମିତି ବ�ୁଛି 
ଶୁଣ େହ ବoୁ ଜହv , 
ରହିଛି ତୁମର ଏକମାତ�  ଶିଷା 
ଏକା ରହିବାର ଚିହv  
ତୁେମ ଗଲାପେର ରାତି େମା ପାହୁଛି 
ସଯୂ��ର ସୁେନଲୀ କିରଣେର 
अଭିମାନ କରି ଭୁଲିବାର अଭିନୟ 
ରଖିଛ େବାେଧ ହୃଦୟେର 
ଜାେଣ ବିଶ�ାସର ସଂପକ� ଏହା 
ନୁେହଁ େମା ପ�ତି अଭିମାନ 
ବଷ� ବଦଳିଛି ଋତୁ ବଦଳିଛି 
େହେଲ େସମିତି अଛି ତୁମ ମନ 

ତୁମ େଜ�ାàାବିନା ରାଗ ଆେସ 
ଭଲ ଲାେଗନା ଜୀବନ 
ଦୁନିଆେର ସବୁ ମିଛ ମରୀଚିକା 
ସତ ଖାଲି ଆମ ମନ 
ପ"ୂ�ମୀ ରାତି ବି अoାର ଲାେଗ 
ପବିତ�  ଜହv ବିନା 
ପିତାମାତା ପରି ମନ କିଣିଥିଲ 
ସମ\+ୁ ଏହା ଜଣା 
अନୁଭବ ନାହV ହୃଦୟେର େମାର 
ତୁମ ଦୂରତାର ଚିହv  
କାରଣ ଆମ ବoୁତାର କାନ୍ ଭାସେର 
ରଖିଛି େକବଳ ବିଶ�ାସର ଚିହv 

ପବୂ�ତନ ଛାତ�  ସଂସଦ ସଭାପତି 
ରାେଜx�  ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବଲାcୀର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫ 
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ସୁଦାମ େଲ+ା 

ଫିକା େପ�ମଫିକା େପ�ମଫିକା େପ�ମଫିକା େପ�ମ    
ପ"ୂdମା ଆସିଛି ଜହv  ବି ଦିଶୁଛି 
ବସିଛି ମଁୁ ଏକା ଛାେତ, 
ପ�ୀତିଭରା େସହି ସC �ତିକୁ ଭାବୁଛି 
ଜହv  ହସୁअଛି େମାେତ 
ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଲୁହ େମା କହୁଛି 
ତୁ କି ବୁଝିବୁ ସେତ, 
େକମିତି ଭୁଲିବି େସ अଭୁଲା ସC �ତି 
ଭଲପାଏ ମୁହV େକେତ? 
ରାଜାରାଣୀ ଗପ େକେତ ମଁୁ କହିଛି 
ଏ ରାତି ସବୁ ତ ଜାେଣ, 
େପ�ମର ଜୁଆେର ଭ*ା ପଡ଼ିଲାଣି 
କହ େହଁ ଜହv  अଧେର 

େକଉଁ ସପନର अଭାବ ରଖିଲି 
ତୁ ତ ମୁକ ସାuୀେର, 
ପି�ୟା େମା କରିଲା ସାତପର େମାେତ 
ରହିବି େକମିତି ଶାhିେର 
ନିଶ� ଏ ରାତି ଆଖି େଖାଲିଦିଏ 
ପି�ୟାର େସ ରୂପ େମାଚନେର, 
ଜହv  ସାେଥ କୁଆଁ ତାରାକୁ େଦଖିେଲ 
ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜ�ନେର 
ଜହv  ହସୁଥାଏ ତାରା େଦଖୁଥାଏ 
ଏ ରାତି ରହିଛି ଏକା 
ସଭିଏଁ କହhି ମିଳିମିଶି େହାଇ 
େପ�ମ େତା େହାଇଛି ଫିକା 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୬୪୮୦୦୧୪୪ 
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କା[dକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ନsସ� କାନ�ା ଗତିଃନsସ� କାନ�ା ଗତିଃନsସ� କାନ�ା ଗତିଃନsସ� କାନ�ା ଗତିଃ    
କଲମ ଧରିଛି େଯେବ େଲଖିବାକୁ ତ େହବ 
ସମୟର ଆହ� ାନ େଲଖିବାକୁ ତ େହବ 
େଯେବ େଯେବ କଲମ ଧରିଛି 
ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ ଗୀତାର ନିେ��ଶ 
େହ अଜ�ୁ ନ, ଯୁ�ାୟ କୃତ ନି�ୟ... 
େହ କୃÓ... 
େସେତେବେଳ ମାଗ� ହV ତେମ ଥିଲ 
ମାଗ�ଦଶ�କ ବି ତେମ ହV ଥିଲ 
ରଥୀ ବି ତେମ ହV ଥିଲ 
ସାରଥୀ ବି ତେମ ହV ଥିଲ 
କି� ଆଜି!!! 
ସୃsି ତମର... ବିନାଶ ଆେମ କରୁଛୁ 
କଳା ତୁମର... କଳ+ିତ ଆେମ କରୁଛୁ 
ଏଠି ରାମ ଆେମ... ରାବଣ ବି ଆେମ 
ଏଥି ନରସିଂହ ବି ଆେମ 
ନାରୀଭuୀ ସିଂହ ବି ଆେମ 
ଏଠି ଶାସକ ବି ଆେମ 
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 େଶାଷିତ ବି ଆେମ 
ପଥ ବି ଆେମ... ପଥଭ� s ବି ଆେମ 
େହ େକଶବ ଥେର ତ କହିଯାअ 
ଆଧୁନିକତାର ,ାହି େଦଇ ଆଖିେର 
अoପୁଟୁଳି ବାoି ଗାoାରୀ ସାଜିବୁ 
ନା ନିଜ କୁ�ିତ ଚିhାଧାରାକୁ 
ଲୁଚାଇବାର ପ�ୟାସେର ଧୃତରାs� ...? 
େଲଖିବାକୁ ବସିଛି େଯେତେବେଳ 
େଲଖିବି ତ ନି�ୟ... 
େସ ସୁଖର େହଉ अବା ଦୁଃଖର 
ହସର େହଉ अବା ଲୁହର 
ମଣିଷପଣିଆର େହଉ  
अବା अମାନବୀକତାର 
ସବୁଠି ତ अoକାରର କଳାବାଦଲ 
େସ ଆଇନ ଆଖିର अoପୁଟୁଳି େହଉ 
अବା अସହାୟତା ‘େଦଖ ଏବଂ େଲଖର’ 
େହ ଗୀତର ରଚୟିତା 
ଏେବ ତ କହିଯାअ... 
‘ନsସ� କାନ�ା ଗତିଃ’ 
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େଗୖାରାଂଗ ଚରଣ େବଉରା 

ନାରୀ ନାରୀ ନାରୀ ନାରୀ     
ସୃsି ରେଚ ନାରୀ     ସୃsି ନାେଶ ନାରୀ 
            ନାରୀ ହV ପାଳନକ[�ୀ, 
ନାରୀ ବିନା ସୃsି       େଯେହv  अନାବୃsି 
           ନାରୀ ହV ସକଳ ଧାତ� ୀ  ॥ 
ଇତିହାସ ଗାଏ         ନାରୀର ରାଗିଣୀ 
           େବଦ ଗାଏ େବଦନିÄତା, 
ମହାଭାରତ ଠୁଁ         ରାମାୟଣ ଯାଏ 
           େସଇ ତ ଜଗତଜିତା  ॥ 
ସତୀତÄ ତାହାର        ସÄଭାବ अଟଇ 
           ସଦା ଚଯ��ାପଟୁ ମନ, 
ଜଗତର ଧାତ� ୀ          ଧରା େସ ଧରିତ� ୀ 
            ସଂସାେର ବoା ଜୀବନ  ॥ 
ସଦା ବ�\ ରହି         ଘରର ଜଂଜାେଳ 
            ପ�ତି ହୃେଦ ତୃ�ି ଆେଣ, 
ବାପ ଘର େଟକ          ରଖିଣ େଗୖାରେବ 
            ସÄାମୀ+ୁ େଦବତା ମେଣ  ॥ 

ଶÄଶୁର ଘେର େସ         ଶାଶୁ ଶÄଶୁର+ୁ 
            ପିତାମାତା ଭyି େଦଇ, 
େସvହଁ ପାରାବାେର         ଭସାଏ ସଭି+ୁ 
            କନି- ଜ�-+ୁ େନଇ  ॥ 
ନାରୀ ନୁେହଁ େସତ        ସଦା ନାରାୟଣୀ 
           ଆଶୀବ�ାଦ ମxାକିନୀ, 
ଢାଳୁଥାଏ ସଦା            େସvହଁ ବାରିଧାରା 
         ପଣୂ�ତୀଥ� େବୖତରଣୀ  ॥ 
ଦାୟାଦ ପ�ଦାେନ          େସହି ତ ନମସ�ା 
         ଯୁଗ ଗାଏ ତାର ଗାଥା, 
ବୀର ବୀରାଂଗନା          ଜନମ ଦାତ� ୀ େସ 
         ନୁହଁଇ ଏହା अନ�ଥା  ॥ 
କଳ+ େବଦୀେର        ଆଜି େସ ଧଷdତା 
         ସମାଜ अଥ� େବଢୀେର, 
ନ ପାଏ େସ ରାହା         କିଏ େହବ ସାହା 
         ଆଜି ଏ ମିଥ�ା ସଂସାେର  ॥ 

ଶିuକ, କୁଲିଆମାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
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ସେhାଷ ପ*ନାୟକ 

ଓଡ଼ିଆଣୀଓଡ଼ିଆଣୀଓଡ଼ିଆଣୀଓଡ଼ିଆଣୀ    
ହାତେର ନାଇଚି' ଶ�ା, ଚୁଡ଼ି ଆଉ 
ସି×ିେର ନାଲି ସିxୂର 
ମଥାେର ଟାଣିଛି ଓଢ଼ଣାକୁ ସିଏ 
ପ�ତୀକ େସ ସ�ାନର.... 
 
ସqେର ସକାେଳ ଶୁଭ ମନାସୁଛି 
ସଭ�ତା ସଂ�ୃତି ଗୁଣୀ 
ଉ�ଳ ମxିେର ଚଳhି ପ�ତିମା 
େଦବୀଟିଏ ଓଡ଼ିଆଣୀ.... 
 
ତ�ାଗର ମହିମା ବଖାଣୁ ଥାଏ େସ 
ମଥାେର ଥାଏ ଓଢ଼ଣୀ 
େସvହ ମମତାର अପବୂ� ଭlାର 
ଉ�ଳ ଶ�ୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ..... 
 
ଓଡ଼ିଆଣୀ ହେ\ ଆଜି ବି ରାଇେଜ 
ସଭ�ତା ସଂ�ୃତି ଶy 
ତା’ଲାଗି ଉ�ଳ ଧନ� ସାରା ବିେଶ� 
କର ତା’କୁ ପ�ଣିପାତ..... 

ଗqାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ��ାqଳୀ ମିଶ� 

ଲୁହଲୁହଲୁହଲୁହ    
ଲୁହ େସ ତ अମାନିଆ ଲୁହ 

ଝରିଯାଏ ହୃଦୟର ନିବୁଜ େକାଠରୀରୁ 

େସ କବିର ମାନସୀ ସକାଳର ସଯୂ�� 

େଗାଟିଏ େପ�ମିକର ଦୁବ�ଳତା। 

ସଂ�ା अେନକ ମାତ�  ଲu� ଏକ 

େକେତେବେଳ ଜୀବନର ବିଫଳତାେର ତ 

େକେତେବେଳ ସଫଳତାେର 

ଝରି ଆେସ ଦୁଃଖ େର अବା ସୁଖେର 

େସ ତ ଲୁହ अମାନିଆ ଲୁହ 

ଝରିଆେସ ହୃଦୟ ର ନିବୁଜ େକାଠରୀରୁ 
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େରାଜା ପlା  

ଭିନv ତା ଭିନv ତା ଭିନv ତା ଭିନv ତା     
ପୁରୁଷ କାxିେଲ ଦୁନିଆଁ ଚହଲି ଯାଏ 
କି� ¤ୀ କାxିେଲ େକବଳ କଜ� ଳ ବହିଯାଏ 
अଶ�} େସହି େଗାଟିଏ, ମଲୂ� କି� ଏକ ନୁେହଁ 
ପାଣିର ଦୁଇ େଟାପାେର ସତେର େକେତ ଭିନv ତା ଥାଏ୧ 
ପୁରୁଷ କିଛି କହିେଲ େଖାଲା ମନର ଭାରି 
¤ୀ କିଛି କହିେଲ ଭାରି କଥା କୁହାଳୀ 
ସଂଭାଷଣ େସହି େଗାଟିଏ, କଳା କି� ଏକ ନୁେହଁ 
ଶ� ମଧ� ଜାତିେଭଦକୁ ଆେଡଇ ନାହV ପାରି୨ 
ପୁରୁଷ ଭୁଲଟିଏ କେଲ, କୁହାଯାଏ ହଁ ଏମିତି େଛାଟେମାଟ ଭୁଲ େହଇଯାଏ 
େହେଲ ¤ୀ ଭୁଲଟିଏ କେଲ ସେତ େଯମିତି ଦୁନିଆଁ ଓଲଟିଯାଏ 
ତ� }ଟି େସହି େଗାଟିଏ, ଶା\ି କି� ଏକ ନୁେହଁ 
uମାର ଉଦାରଭାବନାେର ବି  ସତେର अେନକ ଭିନv ତା ଥାଏ୩ 
ପୁରୁଷଟିଏ ମରିଗେଲ ପୁରା ଘରଟି ଉଜୁଡି ଯାଏ 
େହେଲ ¤ୀଟିଏ ମରିଗେଲ ତା ଜାଗା େନଇ, ଆଉଜେଣ ଆସି ଘର ସଜାଏ 
ମୃତୁ� ତ େସହି  େଗାଟିଏ, େହେଲ େଶାକ କାହVକି ଏକ ନୁେହଁ 
ଜୀବନାବ\ାର ବିଷମତା ସତେର ମୃତୁ� ପେର ମଧ� ରେହ୪ 

 
ପୁ"� ାନx ଭବନ, 

େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା, କଟକ-୭୫୩୦୧୦, 
ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୧୭୫୯୩୦ 
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ଜଗଦୀଶ ମିଶ� 

ଭକତର ଡାକଭକତର ଡାକଭକତର ଡାକଭକତର ଡାକ    
ଭାବେର ଭyିେର ଜଗନv ାଥ ତୁେମ 
ବoା ଭକତର େଡାେର 
ଜାେଣନା ମଁୁ ପ�ଭୁ ତୁମବିନା କିଛି 
ଶରଣ ତୁମ ପୟେର 
ସଖା ବoୁ େମାର କାଳିଆ ସାଆh 
ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହV 
େମା ପ�ାଣରଥର ସାରଥୀେଟ େହାଇ 
ପାଖକୁ ନିअ ଗେଡ଼ଇ 
ମହାପ�ଭୁ େମାର ବଳିଆର ଭୁଜ 
ଏତିକି କରୁଣା କର 
ଜୀବ ଗଲାେବେଳ କରିବି ଦଶ�ନ 
ତୁମ େସ ଚକାେଡାଳାର 
ମାଗୁନାହV ପ�ଭୁ ତୁମକୁ ମଁୁ କିଛି 
ଜୀବନ अପରାହv େର 
ଏତିକି ଆଶିଷ ରଖିଥାअ ପ�ଭୁ 
ତୁମ ଏ ଭy ଉପେର 
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ସିପ�ା ନାମତା ( ନମ�ତା )  

ରc ଜୀବରc ଜୀବରc ଜୀବରc ଜୀବ    
ଆ+ିବେସ ମଁୁ କ�ାନଭାସ ପେର  
େକେତ ରc େକେତ ତୂଳୀେର ,  
ଜୀବନ ତ ଖାଲି ରc ଛିଟା ମାତ�   
ଜାେଣନା ତା’ ଗତି ପଥେର ।।  
 
କ�କ ବେନ କ�କ ଫୁେଟ 
अବ�y अବାରିତ ,  
େସଇ ଛବି ତେଳ େଖଳିବୁେଲ େକେତ  
କାହାଣୀ େକେତ ମିଛ, ସତ ।।  
ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦୁଃଖର ଜୁଈେର 
ରc ଜୀବର ଜୀବନ ।।।  

 
ଆ+ିବାକୁ ତୁମ େଜାଛନା କିରଣ  
ହସର ମଧୁର ଝର ,  
ଲୁଚାଇବି େମାର ସତୃÓ ଆଖିର  
ସିy अଶ�}ର ଝର ।।  
 
େପ�ମର ଚିତ�  ଆ+ି ମଁୁ ବସିଛି  
ଲୁଚାଇ अଦିନ ଝଡ,  
େପଟ ପାଇଁ େଯେବ ଓପାସ େଭାକେର  
ପଡ଼ଇ ମରୁଡି ଚଡ ।।  
େସଇ ତ ଜୀବନ ଜୁଆେର ଭାସୁଛି  
ରc ଜୀବର ଜୀବନ ।।।  

ଶିuୟିତ� ୀ, ବାରିପଦା, ମୟୁରଭq, ଓଡ଼ିଶା 
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ସସିCତା ମହାhି 

अନୁଚିhାअନୁଚିhାअନୁଚିhାअନୁଚିhା    
ପ�କୃତିର अଗଣାେର   
                 ଫୁଲ+ ରେcାଲି 
ପ�æୁଟିତ ରc ରୂପ        
                  अନନ�  ସିେçାନି।। 
  
ମଧୁର ବିବିଧ  ବାସvା        
                  ସମୀକରଣ अପବୂ� 
ମହ  ମହ  ଚଉଦିଗ         
                   ପୁଲକିତ  ବିଶ� ।। 
 
अେନକର ମେଧ� ଥାଏ       
                    ଏକତାର  ଗj 
ସାତ ରc ସମାେବଶ      
                    ଇx�ଧନୁ  ଦୃଶ�।। 

 
ଭିନv ତାର  ସମାହାର         
                    अେଟ ଏ ଜୀବନ 
ସୁଖମାେନ ଏକାପରି       
                    ଦୁଃଖ ହV ବିଚିତ� ।। 
 
अoାରର ସାନିଧ�େର        
                   ଆେଲାକ ସୁxର 
ସବୁେହେଲ ଏକାପରି      
                   ସଂସାର अସାର।। 
 

ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦୁଗ�ାଚରଣ ପଧାନ 

ଗୁରୁ ବxନାଗୁରୁ ବxନାଗୁରୁ ବxନାଗୁରୁ ବxନା    
ଆେହ ଗୁରୁ ତବ  ଶୁଭାଶିେଷ ଜୀବ 
ଲଭଇ ଗତି ମୁକତି 
अତଳ ଜଳଧି  ସଂସାରକୁ େଭଦି 
ବଇକୁ� ସୁଖ ପ�ା�ି 
ନିେବ�ାଧକୁ େବାଧ  ଦାନ ତବ ସି� 
अhେର ପ��ା-ଶକତି 
ଚିର ଦୀ�ିମh  ତୁେମ େହ अନh 
ହୃେଦ ବିରାଜିତ ଶାhି 
ପ�ତିuେଣ ଆନ  ମାନବ ଜୀବନ 
ତୁେମ ଏକା ଚିରhନ 
ଦୀପଶିଖା ଶତ  େଜ�ାତି ପ�କାଶିତ 
ଲଭି ତବ ଦରଶନ 

ତୁେମ ହV ନିମ�ାତା  ଜୀବେନ ଚାରୁତା 
अuୟ ଯାହାର କୀ[d 
େଯଉଁନାମ ତୁେl  ଏ ବିଶ� ବ� ହC ାେl 
େକାଟି ଜନମୁେଖ ନିତି 
ତବ କରୁଣାେର  ନିଝ�େର ଧରାେର 
ସଦା ଶାhି-େମୖତ� ୀ-ପ�ୀତି 
ଗୁରୁେହ ତୁମର  ଚରଣ କି+ର 
ପୟେର ଢାେଳ ପ�ଣତି 

ଜାମପାଲି, ସାେଲପାଲି, େମଲଛାମୁlା, ବରଗଡ଼ 
ସ]ଲପୁର ଜିଲe ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ତୁଷାରକାh ପ�ସାଦ  

କାଳିଆ କରୁଣା କନ�ା+ୁ ଊଣା କାଳିଆ କରୁଣା କନ�ା+ୁ ଊଣା କାଳିଆ କରୁଣା କନ�ା+ୁ ଊଣା କାଳିଆ କରୁଣା କନ�ା+ୁ ଊଣା     
pାବର ଜcମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନିତି,  
କନ�ା ଭୃଣହତ�ା ଏଠି େଦଖୁତୁ େକମିତି।  
         ଏ ସଂସାର अେଟ ପରା େତାର ପରିବାର,  
         ଆଉ େକେତ େଦଖିବୁ ତୁ କହ ବଳା�ାର।  
ମିେଛ କିବା େବାଲାଉ ତୁ ଜଗତର ନାଥ,  
ପ�ତିବାଦ କରିବାକୁ ନାହV େତାର ହାତ।  
         େଦ� ୗପଦୀ ବିବ¤ େବେଳ କୁରୁସଭା pେଳ, 
         ରuା କରି ଯଶ ରଖିଥିଲ ମହୀ ତେଳ।  
ଆଜିର ନାରୀର େତାେତ ଶୁଭୁନି ଚି�ାର,  
अବା ସବୁ ଶୁଣି କଲୁ ଛାତିକୁ ପଥର।  
          କନ�ାଦାନ କରି ଯିଏ ପଣୂ� କରିଥିଲା,  
         େଯୗତୁକ ଜୁଇେର କି ା ତା ଝିअ େଶାଇଲା।  
ଭୃଣଟିଏ ବଢିବାକୁ େଲାେଡ ମାତୃଗଭ�,  
ଏ କଥାକି ଭୁଲିଗେଲ କହ ସେବ� ସବ�।  
          ବି�ାନ ବଳେର ଶିଶୁ ଜନମ େନଉଛି,  
     ସଂସାେର ମାଆର େସ, କି ମମତା ପାଉଛି।  
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 ତୁ ଜଗି ବସିଥା େତାର ରତv ସିଂହାସନ,  
ଆଖି ବୁଜି େଦଖୁଥା ତୁ ପାପ ଦିନୁଦିନ।  
          ସୁଭଦ� ାକୁ ଜଗିଥାअ ତା ଜଗା ବଳିଆ,  
         ବଳି ତ ପଡhି ଏଠି େକବଳ ନିରୀହା।  
ଯୁଗ ଯୁଗ ବଦଳିଲା, ବଦଳିନି ରିତି 
ନାରୀ କାଲି ଯାହାଥିଲା ଆଜିବି େସମିତି।  
         େକେତ ରୂପେନଇ େକେତ ବା�ିଲୁ ତୁ �ାନ,  
         କହ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ରଖିଲା କି ମାନ।  
ସୃsି ପାଇଁ ଗଢା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ,  
ଉଭୟ ବ�ି ରହିେଲ ସୃsିର ମcଳ।  
   େତେବ େଶାଭା ପାଇବେର ନୀଳଚେକ�  ବାନା 
         ପାଶବିକ अତ�ାଚାର ନାରୀକୁ େଦଏନା।  
େନାହିେଲ ଏପରି ଦିେନ ବାଜିବ ବାଜଣା,  
କାଳିଆ କରୁଣା କାହVକି କନ�ା+ୁ ଊଣା।  
  
 
                        

ବରୀ, ଯାଜପୁର  
େମା - 9178500548 
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ରାେଜx�  ନାରାୟଣ େସନାପତି 

ଆପଣା ହେ\ ଜିହÄା େଛଦିଆପଣା ହେ\ ଜିହÄା େଛଦିଆପଣା ହେ\ ଜିହÄା େଛଦିଆପଣା ହେ\ ଜିହÄା େଛଦି    
ଗଛ ଆେମ ସବୁ କାଟୁେଚ ନିତି 
    ଜଳ अପଚେୟ ଯାଇେଛ ମାତି । 
ମା�� ରୁ ଏେବ ଏମିତି ତାତି 
    अଂଶୁଘାତ େର େକେତ ମରhି । 
କଂକି� ଟି ସହେର ମିଳୁନି ମାଟି 
     ଜରି ବ�ବହାର ବଢିଛି ଏଠି । 
ଏସବୁ ଥିେର ପା ଦିଖାଵା େବଶୀ 
  ଫେଟା ଯାହା ଖାଲି ଉଠୁଚି େବଶୀ । 
େଦଖଉେଛ ଆେମ ନିଜର ଖାଦି 
     ଆପଣା ହେ\ ଜିହÄାକୁ େଛଦି । 
ତଥାପି ମୁlେର ପଶୁନି ବୁ�ି 
    ବିନାଶ କାେଳ ପା ଓଲଟା ବୁ�ି । 
ଏେବବି ସମୟ ବ�ିଛି ଭାଇ 
  ପର ପିଢ଼ି ରuା କରିବା ପାଇଁ । 
 

ପାଇକତିଗିରିଆ, େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 
୯୪୩୮୬୨୧୩୫୦ 
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ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

ତମ ଲୁହ େଯ ଜେଡ଼ଇନିଏତମ ଲୁହ େଯ ଜେଡ଼ଇନିଏତମ ଲୁହ େଯ ଜେଡ଼ଇନିଏତମ ଲୁହ େଯ ଜେଡ଼ଇନିଏ    
କିଏ ଜାେଣ କ’ଣ ପାଇଁ 
ଗବ ଗଛେଟ ଗଜୁେର 
ଓ ତା େଦହେର 
ନାଉଡ଼+ ସାପ ଲୁଚିଥାଏ 
 
ବିଛାମ� अଜଣା େଲାକ+ୁ 
ସାପକାମୁେଡ଼ 
ତାତିଲା େକାହେର 
ଛାତି ଦୁମୁେକ 
ତମ ଲୁହେର 
େମା ମନ अଗଣା ଭିେଜ 
ଭିଜି ଭିଜି ଯାଏ 
ତମ ଲୁହ େପାଛି େଦବାର ପ�ତିଶୃତି 
େଦବତା+ अପଲକ, ଜୁଳୁଜୁଳୁ 
ଖାଲି ଆଖିେର ପାअ କି ପାअନା େବାଲି 
ତେମ େମାେତ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧର 
 

ତା’ପେର ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ 
ମରିପାରୁନଥିବା अବpା 
ଦପ୍ ଦପ୍ ଜଳୁଥାଏ ଆଶା 
ବିସCରଣ େହାଇଯାଏ ମୃତୁ� 
 
ସଯୂ�� ଯଦି େକେବ ଆେସ 
ପାଖୁଡ଼ା େଖାେଲ -  
ମୁyିପାଏ ଭ� ମର 
େମାର କି� ମୁyି କାହV 
ତମ ଲୁହ େଯ ଜେଡ଼ଇ ନିଏ 
ସାତ ଜନମ ଯାଏଁ 
 

ମାନସିକ େରାଗ ବିେଶଷ�, 
ଓଲଭର୍ ହା ଟନ୍, ଇଂଲl 

ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com 
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ଭାରତ େମେହର 

େମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁାେମା ଗଁା    
ଗଁା େମାହର ଭାରି ସୁxର 
ମେନ ପେଡ଼ ଭାରି ସେତ 
ଆଜି ମଁୁ ଆସି ଏହି ପରେଦେଶ 
ରହିଛି େକଜାଣି େକମିତି 
ଇ�ା ହୁଏ େମାେତ ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ 
ସହରକୁ େଦଇ ଛାଡ଼ି 
େସହି ଗଁାର ମମତା ପାଇ 
ଜୀବନ ରହିଛି ଧରି 
େମା ଗଁାର ପାଣି ପବନ 
ମେନ ପେଡ଼ ଆ]ଗଛ ମଳୂ 
ଆହା େକେତ ଆନxମୟ 
ଗଁା ସାହି ବoୁ େମଳ 
ଭଲ ଲାେଗନା ସହରକୁ େମାେତ 
େମା ଗଁାଠୁ େବଶୀ େବଶୀ 
ଇ�ା ହୁଏ ସେତ ଗଁା ଯାଇ 
େହାଇଯିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ 
କହିଛି େମା ମାଟି ମଁା 
ସହରକୁ ପାଠପଢ଼ି ଯା 
ବଡ଼ ମଣିଷ େହାଇ 
େମା ନଁା ରଖିବୁ ଯା 
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ସମଲପୁରୀ ବିଭାଗ 
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ଶୁଭମ ନାଏକ 

अସଲ ଧନअସଲ ଧନअସଲ ଧନअସଲ ଧନ    
ସିଆନ୍ ସୁଜନ �ାନି ଗୁନି ଜନ୍ 
ତାକଁର ତୁେଣ କହି ଜାଇଛନ୍ 
ପାଠ୍ ଆଏ ପୁତା अସଲ ଧନ୍ 
ପଢ଼ିଥିବୁ ଯଦି େଦଇ ମନ 
ସତ୍ େହବା େତାର ସବୁ ସପନ 
ଇହାେଦ ସିନା ତୁଇ େମାର ଛୁଆ 
ଦିେନ େକ େହବୁ ବୁଆ 
ଇହାେଦ େମାର ବେଲ ତୁଇ ଠିଆ 
କାଏଲ ତୁଇ ଖୁଜବୁ अଢ଼ିଆ 
अoାର ଦିସିବା େଯେଭ 
େତାର୍ ଜୀବନର୍ ବାଟ୍ 
ଆେପ ଉଁକିଆର ରାହା ଦିସିବା 
ପଢ଼ିଥିବୁ ବଏେଲ ପାଠ୍ 
ବସି ଖାଏେଲ ବାଏଲ୍ ସେର 
େମାର୍ ସ [ି ଭି େହବା ଖାର୍ 
େଶେଷ ବଚଁବା ଯାହା 
େହଟା େହବା ଭାଇ ଭାଗ୍ 
ଭରି ନବୁ ଯଦି େତାର୍ 
�ାନର୍ ଭାର୍ 

େହଥି ନାଇଁ ନ ଉନଜୀ 
କାହାର୍ ଲାଭ୍ 
ଠୁଲାବୁ ଇେବଲା େକ 
ଯଦି ବୁ�ି�ାନ୍ 
ଦୁନିଆଁର ଭିଡ଼ ଭିତେର 
ତୁଇଁ େହବୁ ସିଆନ୍ 
ସମକର୍ ଭିତେର 
ବନବା େତାର୍ ଗୁେଟ 
अଲଗ୍ େପେହଚାନ୍ 
ହଁସି ହଁସି ଗଲା ଉତାରୁ 
କିଏ କାଣା ଝୁଲା ପୁରୁତୁନୁ 
େନଇ ପାରିେଛ 
ଜାହVର୍ ଦରବ୍ ତାହV 
ଠାନ୍ େକ ଠାନ୍ ବସି ରହିେଛ 
ସୁନା ରୂପା ଟ+ା ପଏସା 
ମହଲ କିଛି ସେc 
ନାଇଁ େନଇ ପୁତା 
ବୁ�ି ଆର୍ �ାନ୍ 
ସେc ବୁହି ଭାଗିେଛ 
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ବଲବh ସାହୁ 

अଫିସର୍ अଫିସର୍ अଫିସର୍ अଫିସର୍     ଯଦି େହତିଯଦି େହତିଯଦି େହତିଯଦି େହତି!!!!    
ଧରିେଛ କଲମ୍  େଲଖ୍ ମି େବାଲି 
ମାଏଁଟ୍  ମାଆ ଭାଷାଥି ପେଦ 
କାଣା େଲଖ୍ ମି ? େସାର୍  ନାଇଁ େମାର୍  
ନାଇଁ ପଡୁେଛ େତା ମେନ । 
 
ହଁ.. ହଁ..! ପଡୁେଛ ମେନ 
େଲଖୁେଛ ଗୁେଟ କଥା 
अଏନ୍  କଥାେଟ େଲଖୁେଛ ଭାଇ 
ବେନ କରି ଶୁନୁ ଥାହା । 
 
अଫିସର୍  ଯଦି େହତି ? 
ସେତ ! अଫିସର୍  ଯଦି େହତି ! 
 
କଳା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଦାମକିଆ େକାଟ୍  
ହଜାର୍  ଟ+ିଆ େବାଟ୍  ସୁଟ୍  
ନାଇଁ ମୁଇ ପିoିଥିତି , 
ଶହ ଶହ ଟ+ିଆ अତର୍  ମାଖି 
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 ନାଇଁ ମଇୂ ବାସୁଥିତି । 
 
ଲାକ୍  ଲାକ୍  ଟcାର୍  ଗାଡି େନ ସେତ 
ନାଇଁ ମୁଇ ବସୁଥିତି 
ପeାଟୁନ୍  ପeାଟୁନ୍  ଗାଡ� ଧରି 
ନାଇଁ ମୁଇ ବୁଲୁଥିତି । 
 
ଏ.ସି ଘର୍ େନ ବସିକରି  
ନାଇଁ ଛିନୁଥିତି ପିସି 
ବଡ଼ବଡ଼କିଆ େକ ମୁେଡ଼ ବୁହି  
ନାଇଁ ମାର୍ ତି ଚାଷୀ । 
 
ଦିନ୍ େକ ଗୁେଟ ଗୁେଟ େଯାଜ୍ ନା ମୁଇ 
ନାଇଁ ବରଂ କାରୁଥିତି 
ଗୁେଟ େଯାଜ୍ ନା କର୍ ତି ଭାଇ 
‘ମୁନୁଷ ପନ୍ ’ ନଁା େଦତି । 
 
ମୁନୁଷ୍  ଭିତେର ମୁନୁଷ୍ ପନ୍  
କୁଟ୍  କୁଟ୍  େଦତି ଭରି 
अଲ୍ ଗା େଲାକର୍  ଦୁଃେଖ େଜନ୍ ତା 
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 ଆଁଏକ୍  ନୁ ଝର୍ ତା ପାନି । 
 
ଦିନ୍ େକ ଦୁଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇ 
ନାଇଁ ପିଉଥିେତ ବିଷ୍  
ଚାଷୀର ହଁକ୍  େନ ଲଢ୍ ତି ମଁୁଇ 
ସୁେଝ େଦତି ସବୁ  ରିସ୍  । 
 
ଗଁା ଭୂଇଁ ଛାଡି ରାଜ୍ ଧାନୀ େନ 
ନାଇଁ ରାହୁଥିତି ମୁଇ 
ଦୁଃଖୀର ସାେc ଦୁଃଖ୍  ଭାଗ ମାଗି 
ରହତି ଗଁା େନ ମୁଇ । 
 
ମୁନୁଷ୍  ଭିତେର ‘ମୁନୁଷ୍  ପନ୍ ’  
କୁଟ୍  କୁଟ୍  େଦତି ଭରି 
अଲ୍ ଗା େଲାକର୍  ଦୁଃେଖ େଯନ୍ ତା 
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି , 
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି । 
अଫିସର ଯଦି େହତି... 
ଭାଇ...अଫିସର ଯଦି େହତି ! 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪ 
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ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

ଦଲାଲ୍ଦଲାଲ୍ଦଲାଲ୍ଦଲାଲ୍    
ଆମର୍ ଗଁାେକ ଦଲାଲଟୁରା 
ଆଏବା ବଏେଲ ଏକଚୁପି 
ଦୁଲଦାଲ ବରସୁଥିବା 
ସରାବନ ବୁଦଁା ବାଗୁର 
ପଥରକଁରା େମତାନ 
ମାଡ଼ ଖାଏବା ମରତୁନ 
ଟକର ପକାଇ େଦବା 
ଖାଇ ଥିଲଟା ଉକe ାବା 
ଇ ଦଲାରି କରବାରଟା 
କାନ ଧରିେଦଇ ଛାଡ଼ିେଦବା 
ସଉରୁଥିବା ଜୀବନ୍ ସାରା 
କେମ େଜନ ଧୁରକୁଟାତୁନ 
 
େଭାକ୍ େସାସଥି ମେଲ ମରବୁ 
ଆର େନୖ ଜଉ ଦାଦନଖଟି 
କିଏ ହାତେକ କେଟଇ େହବା 
କାଏେଜ ମରବ େଗାତିଖଟି 
େହବା କିଏ ଇଜତ୍ ଲୁେଟଇ 
େହଇଗଲାନ ମରନଘାଟି 
 

ଆଦଁରାର ଇଟଭାଟିଥି 
ନଡ଼ିଆ ଚୁପି େଦଇଆସିଛୁ 
ଡ଼ାକ୍ େଦଲାନ ଗଁାଆରମାଟି 
କାମଧxା ଠିକେସ ଇେନ 
ନାଇ ମିଲବାର ବଲିତ 
ଜାଉଥିନୁ େପଟର ଲାଗି 
ବାହାରେକ ଦାଦନଖଟି 
 
ଆମର ଭୁକାେପଟେକ 
େଦେଖଇ ନାଇକର ନାଟ 
ଆର ଧିକ୍ ତିନି ନାଂଗ୍ 
କାମ୍ କବାର ଜୁେଗଇଦିअ 
ମାଟିରପୁଓ ମରୁ ଇମାଟି 
ଆମରଦାବି ପୁରଣକର 
େଫର୍ ଲୁନ ଇଜନମ୍ ମାଟି 
 

େରମନ୍ଡ଼ା, ସଇhଲା, ବଲcୀର, ୩୨ 
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ଶ�ସିoୁ ପୁେରାହିତ 

ଦୁଇଟି uୁଦ�  ସମଲପୁରୀ କବିତାଦୁଇଟି uୁଦ�  ସମଲପୁରୀ କବିତାଦୁଇଟି uୁଦ�  ସମଲପୁରୀ କବିତାଦୁଇଟି uୁଦ�  ସମଲପୁରୀ କବିତା    
କାଲିଆେର 
କାଏଁ ମହନି ଲଗାସୁେର କାଲିଆ, 
ଘିଚିେନସୁ ମନ୍ େମାର 
ସବୁ କାମ୍ ବୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି 

ପେଲଇ ଆଇେଛଁ 
ଘିଚ୍ ବାର୍ ଲାଗି ରଥେତାର 
ସଂସାର ଭିତେର ତୁଇ ତ ସାର୍ 
ମିଛ୍ ଭିତେର ତୁଇ ସତ୍, 
େତାର୍ ପାଦତେଲ କରୁେଛଁ 
େକାଟି ଜୁହାର୍... 
ଇ ସଂସାରୁ ଉ�ାର୍ କର 

 
ବଷ�ାରାନୀ 
ବଷ�ାରାନୀ, 
ଝାଏଁେର ଝାଏଁ କରି, 
େକେତ େଖଲ୍ ସ ଲୁକ୍ ଲୁକାନୀ? 
ଦହଡ଼ି ଆସ େଗା! 
େଡରି ନାଇକର- 
େଗେହeଇ ନୁନୀ 
ସଂସାର ସାରା ସେଭଁ 
ତୁମକୁ େହେଲନ 
ହୁର୍ ଗୁନି 
 

ଡ: ପରଶୁରାମ ମିଶ� अଗ�ଗାମୀ ଶିuା ଓ ଗେବଷଣା 
ପ�ତି-ାନ, ସ]ଲପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୨୦୧୯୫ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  231 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ଆଖଡ଼ାଆଖଡ଼ାଆଖଡ଼ାଆଖଡ଼ା    
ମଳୂ ବcଳା ରଚନା : କନକ ଠାକୁର 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନୁବାଦ : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
 
ଘରଛାଡ଼ି ଯଦି ବାହାରି ପେଡ଼ 
ତୁେମ କି େମାର ସେc ଯିବ ଆେଲାକ? 
अoାର ଖୁ�ି ଖୁ�ି ଖାअ 
अମାବାସ�ା - ନିଶି� ଗj 
ପଥ କି େମାେତ ଡାକେଦବ? 
ମଁୁ ଯିବାକୁ ଚାେହଁ େବୖରାଗୀ ଆଖଡ଼ାକୁ 
 
ନାଭିକୁେl ଗcାଜଳ �ଶ�କେର 
ସାରାଦିନ ଉ�ାରଣ କରି କୃÓନାମ 
ଭୁଲେର େଦେଖ ନା ଭାବି 
अଳିେx ରଖା େହାଇଛି ପ�ଣୟୀର େପ�ମ 
अବଗାହନ ଘୁେରଇ େଦଇଛି ସଂସାର 
ଲତାପରି ମାଡ଼ିଥିବା ରିପୁ 
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 ଆଜି ତୁଳସୀ ଜେଳ ଛିଡ଼ା େହାଇ 
େବୖରାଗୀ େହବାର ମ�ପାଠ କେର 
ଆଉ େଖାଲି ରେଖ ପ�ାyନ ଜୀବନ 
 

ଗ�ାମ/େପାs : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 
ଜିଲe ା : ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 
ଇେମଲ୍ : sanatan8@rediffmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanamahakud.in 
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ପଯ��ଟନ ବିଭାଗ 
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ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

ପଯ��ଟନ େuତ�  ଭ*ାରିକାପଯ��ଟନ େuତ�  ଭ*ାରିକାପଯ��ଟନ େuତ�  ଭ*ାରିକାପଯ��ଟନ େuତ�  ଭ*ାରିକା    
 କୁହାଯାଏ ସାରା ଭାରତ ଆଯ��ାନାଇେଜସନ୍ େହଲା ପେର ଓଡ଼ିଶା ବା େସେତେବଳର 

କଳିc େକାଶଳ ଉ�ଳ େଶଷେର ଆଯ��ମାନ+ ଦÄାରା ବସତି pାପନ କରାଗଲା। େତଣୁ 

ଆଯ��ମାେନ ଉଡ� େଦଶକୁ େମe� େଦଶ େବାଲି କହୁଥିେଲ। ପେର ରାଜା ମହାରାଜାମାେନ 

ମଧ�େଦଶରୁ ବ� ାହC ଣମାନ+ୁ अଣାଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ�େର ରଖାଇ େସମା+ୁ ଆଗ�ାହାରା 

ପ�ଦାନକରି ରଖାଇଥିେଲ। େସମାେନ ରାଜକାଯ�� ତଥା ଧମ�ଧାର ପ�ବତ�ନ କରିବାେର 

ସାହାଯ� କରିଥିେଲ। େସମାନ+ୁ ଜମି ପ�ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। େସେତେବେଳ କାଗଜ 

ନଥିଲା। ତ]ାପଟାେର ଜମି ଜମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ତ]ାପଟା ସବୁ ୫୧୦ ଖ�ୀ. ରୁ 

ପ�ଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବୁ�େଦବ+ ସମୟେର ମଧ�େଦଶ ସହିତ େବପାର 

ବଣିଜ ଚାଲୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାପବୂ�ରୁ ପବୂ�ବ[�ୀ-ଆଯ��ମାେନ ଏଠାକୁ ଆସିଥିେଲ ପେର 

ପଯ��ାୟକ�େମ ଆଯ��ମାେନ ଆସିେଲ। େସମାନ+ୁ ଆେଯ��ାତର େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।  

 େମାର ଏଠାେର େଗାେଟ କଥା ମେନ ପେଡ଼ -ପ�େତ�କ ମxିରେର ପଜୂକ ମାଳିମାେନ 

ଥିେଲ। ବ[�ମାନ ବି ମଧ� ମାଳିମାେନ େସହି ପଜୂାକାମ କରି ଆସୁଛhି। କି ଜଗନv ାଥ 

ମxିର କି ଶିବ ମxିର କି ଠାକୁରାଣୀ ମxିର ସବୁଠାେର ମାଳି / ମଲିଆମାେନ ପଜୂକ। 

ଆଯ��ମାେନ ଆସିଲାପେର ମxିରମାନ+େର  ପଜୂାରିମାେନ ନିଯୁy େହେଲ ବା 

ରାଜକାଯ��େର uତି� ୟମାେନ ନିେୟାଜିତ େହେଲ। େତଣୁ ଏହା ସତ େଯ ଧିେର ଧିେର 

ଆଯ��ାନାଇେଜସନ େହାଇଛି। ଏହା ଏକା ଦିନକେର ଆଯ��ାନାଇେଜସନ େହାଇନାହV।  
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  ଗ�ୀକ୍ ମାେନ ଆସିବାଦÄାରା ଭାରତେର ନିମ�ାଣ କଳା ଆେ\ ଆେ\ ବିକାଶ ଲାଭ 

କଲା। ଏହାର ପ"ୂ� ବିକାଶ ଗୁ�ମାନ+ ସମୟେର ଘଟିଲା। ଏହିଠାରୁ ମxିର ନିମ�ାଣ 

େକୗଶଳ ବିକାଶଲାଭ କଲା। ବୁ�େଦବ+ ସମୟେର ବୁ�+ ମ[ୂd ନିମ�ାଣ କରାଯାଇ 

ନଥିଲା। ଏହା अେଶାକ+ ସମୟେର ନିମ�ାଣ କରାଗଲା। ଏହି अେଶାକ+ ସମୟରୁ ବୁ�+ 

ମ[ୂd ବହୁମାତ� ାେର ନିମ�ାଣ କରାଗଲା। କି� ଗୁ�ମାନ+ ସମୟରୁ ମxିର ନିମ�ାଣ େକୗଶଳ 

ଆର� େହଲା। 

 ପବୂ�ରୁ ଗଛମଳୂେର ପଜୂା ପାଉଥିବା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାେନ ଚାଳଘେର ପଜୂା 

ପାଉଥିେଲ। ପେର ଠାକୁର+ ପାଇଁ ମxିର ତିଆରି କରାଗଲା ମxିରେର ପଜୂା ପାଇେଲ। 

ପଥରେର ମxିର ନିମ�ାଣ ପେର ଏେବ ସିେମ�େର ମxିର ତିଆରି େହଉଛି।  

 ଭ*ାରିକାର ପଥର େଦଉଳର ନିମ�ାଣ କାଳ ୮/୯ ଶତା�ୀ। ଏହା େଭୗମକର ରାଣୀ 

ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି। କି� ଏହି अଂଚଳେର ଭqମାେନ ଶାସନ 

କରୁଥିେଲ। େସ ଯାହାେହଉ େଭୗମକରମାନ+ अଧୀନେର ଭqମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ। 

େତଣୁ େଭୗମକରମାନ+ ସହାୟତାେର ଭqମାେନ ଏହି ମxିର ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ।   

 େଲାକକଥା ଓ ଉyି अନୁସାେର ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ପଶ�ୁରାମ pାପନ କରିଥିେଲ। 

ପଶ�ୁରାମ େକେତେବେଳ pାପନା କରିଥିେଲ ଜଣାନାହV ବା ତା’ର ଇତିହାସ ନାହV।  

ସ�ବତଃ ଗୁ�ମାନ+ ସମୟେର ପଶ�ୁରାମ pାପନା କରିଥାଇ ପାରhି। ଏହା େହଇଛି 

୪/୫ମ ଶତା�ୀର କଥା। ୪/୫ଶତା�ୀେର ଗୁ�ମାନ+ अଧୀନେର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି अଂଚଳ 

ଥିଲା। ଗୁ�ମାେନ େସମାନ+ର ମହାସାମh+ ଦÄାରା ଏହି अଂଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଥିେଲ।  

 ପବୂ�ର କଥା କହିବାକୁ ଗେଲ ଓଡ଼ିଶାେର େବୗ�ଧମ�ର ପ�ାବଲ� ରହିଥିଲା। ଏହା 
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 ଥିଲା ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୬- ଶତା�ୀରୁ  ଖ�ୀ. ୪/୫ ଶତା�ୀ। ଏହି ସମୟେର େବୗ� େଦବୀ ତାରା 

ମହାନଦୀ କୂଳେର ଗ�ାମ େଦବତୀ ରୂପେର ପଜୂା ପାଉଥିେଲ। ଗୁ�ମାନ+ ସମୟେର 

େବୗ�େଦବୀ ତାରା ଭ*ାରିକା ନାମେର ପରିବ[�ନ େହେଲ। ବ[�ମାନ ମxିର 

ଚାରିପାଖେର େବୗ�ମ[ୂd ଗୁଡ଼ିକ େସମିତି ପଡ଼ିରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଏହା େବୗ� 

େଦବୀ ତାରା ମହାମାୟା ତି� ପୁରା ସୁxରୀ ଭ*ାରିକା ରୂପେର ପରିବ[dତ େହେଲ। ଏହା 

ଥିଲା ସମୟର ଆହÄାନ ବା ପରିବ[�ନ। ଏହା ଥିଲା ଧମ�ଧାରାର ପରିବ[�ନ।  

 ପଯ��ଟନ େuତ�  ଭ*ାରିକା କଟକ ଜିଲe ା ବଡ଼ା]ା ବe କ ମହାନଦୀ କୂଳେର अବpିତ। 

ଏହା କଟକଠାରୁ ୧୦୦ କି.ମି. ଦୂରେର अବpିତ। ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ କଟକ-ମcୁଳି-

ଚଉଦÄାର-ଖୁଂଟୁଣୀ- ଆଠଗଡ଼-ତିଗିରିଆ-ବଡ଼ା]ା-େଗାପପୁର ଛକ। ଏହି ଛକ ଠାରୁ ମାତ�  

ବାମ ପାଶÄେର� ୫ କି.ମି. ଗେଲ ପେଡ଼ ଭ*ାରିକା ପୀଠ। ଏହା ଶଶାc ଗ�ାମେର अବpିତ। 

ମହାନଦୀର ଦୁଇପାଶÄେର� ପାହାଡ଼। ମଝିେର ବହିଯାଇଛି ମହାନଦୀ। ଉ[ର ପାଶÄେର� 

ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଓ ଦuିଣ ଦିଗେର ହନୁମhିଆ ପାହାଡ଼। ମହାନଦୀର ବିଭ�ରୂପ 

ଏହିଠାେର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ। ମହାନଦୀରୁ अେନକ ଧାର ବାହାରି ପୁଣି ମହାନଦୀେର 

ମିଶିଛhି। େସଥିରୁ େପାଡ଼ାନାଳ େହଇଛି ମହାନଦୀର ଏକ େଗାଡ଼। ଏହା ମହାନଦୀରୁ 

ବାହାରି ପୁଣି ମହାନଦୀେର ମିଶିଛି। ଏହି େଗାଡ଼ ସହିତ अେନକ ଝରଣା ଉ[ର ଦିଗ 

ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଏହି ନାଳେର ମିଶିଛhି। ପାଖେର ବାଘ ମୁlିଆ ମୁlେଟକି ଛିଡ଼ା 

େହାଇଛି। କୁହାଯାଏ ବ[�ମାନ ମହାନଦୀର ଓସାର େଯତିକି ପେୂବ� େସତିକି ନଥିଲା। 

ଓସାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ମହାନଦୀ ପାଣି ସବୁଆେଡ଼ େଖେଳଇ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। 

ପାଖେର ନଦୀ ନାଳ ହ�ଦ େଘରି ରହିଥିଲା। ଏହି େଶାଭାେର ବିେମାହିତ େହାଇ ପଶ�ୁରାମ 
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 ମା’+ୁ pାପନା କରିଥିେଲ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ େବୗ�େଦବୀ ତାରା ପଶ�ୁରାମ+ ଦÄାରା 

ଭ*ାରିକା ଭାବେର ପରିବ[dତ େହେଲ। େହେଲ ମxିର ୮/୯ ଶତା�ୀେର ନିମ�ାଣ 

କରାଗଲା। 

 ମହାମାୟା ତି� ପୁରା ସୁxରୀ ବରଦ]ା (ବୃହଦ]ା) ଭ*ାରିକା େକଉଁ ଆବାହମାନ 

କାଳରୁ ପଜୂା ପାଇ ଆସୁଛhି ତାହା ଆେଲାଚନା କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ବ�ାପାର। ଏହାର 

େକୗଣସି ଲିଖିତ ଦ\ାବିଜ୍ ନାହV। ଯାହା େଲାକକଥା େଲାକଉyି ମxିର ପର ରା ପଜୂା 

ପ�ତି  ଓ କି]ଦhୀକୁ ଆଧାର କରି ଆେଲାଚନା କରାଯାଇପାେର।  ଏହି ପୀଠ ମହାନଦୀ 

କୂଳେର अବpିତ। ଦuିଣେର ହନୁମhିଆ ପାହାଡ଼ େଶ�ଣୀ ପବୂ� ପ�ିମେର ଦlାୟମାନ। 

ଉ[ର କୂଳେର ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ହାଇ�ୁଲ ପାହାଡ଼ ପେର ହାଡ଼ୁଆ ନଳ ପ�ବାହିତ 

ତା’ପାଶÄେର� ବାଘ ମୁlିଆ। ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଓ ହାଇ�ୁଲ ପାହାଡ଼ ମଝିେର ବଢ଼ି ପାଣି 

ପ�େବଶକରି େସଠାେର ନାଳ ସୃsି କରିଥାhା। ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ସିଂହନାଥ ଓ ବାେଣଶÄର 

ପରି ନଦୀ ମଝିେର ରହିଯାଇଥାhା। ଏଠାେର କଥା ଉଠୁଛି ବତ�ମାନର ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ 

ନଁା ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ନା अନ� କଛି ପାହାଡ଼ ରତv ଗିରି ନାମେର ଥିଲା। ବ[�ମାନର ମxିର 

ପୁରୁଣା ମxିର ନୁେହଁ।  ପୁରୁଣା ମxିର ନଦୀ ଗଭ�େର ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପେର ଥିଲା। 

େସହି ମxିର ସହିତ ପାହାଡ଼ ନଦୀଗଭ�େର ଲୀନ େହାଇ ଗଲା ଫଳେର ରାଜା ଫକୀର ଚx�  

(୧୭୧୧ - ୧୭୪୩ ) ମଧ�େର ନୂଆ ମxିର ତିଆରି କେଲ। ପୁରୁଣା ମxିର ପଥର ସବୁ 

ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପାହାଚେର ଲାଗଛି।  ଶଶାc ଓ ଓଗାଳପୁର େମୗଜା ନଦୀ ଭିତେର ଥିଲା।  

ବନ�ାଦାଉରୁ ରuାପାଇବା ପାଇଁ ହାଇ�ୁଲ ପାହାଡ଼ ପ�ିମ ଓ ପବୂ�ଦିଗେର ଯଥାକ�େମ 

ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛhି।  
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  ଶyି ଉପାସନା – ଶyି ଉପାସନା କାହV େକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। 

େଯେତେବେଳ ମଣିଷ अସହାୟ କିଂକ[�ବ�ବିମୁଢ଼ େସ ସେc ସେc “ମା” େବାଲି ଡାକି 

ଦିଏ। ମାଆ େହଉଛି ରାହା, ମାଆ େହଉଛି ସାହା। ଏ େହଉଛି ମଣିଷର ସହଜାତ 

ପ�ବୃ[ି। ତାକୁ କିଏ ରuା କେରନି। ରuାକେର ମାଆ। ଏହିଠାରୁ ଶyି ଉପାସନାର 

ଆର�।  ଯିଏ ରuା କେର ତାକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାତୃ ଉପାସନା ବହୁ 

ପୁରାତନ। ହରéା ଓ ମେହେqାଦାେରାେର ଖନନ ଫଳେର अେନକ ମାତୃକା ମ[ୂd 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି। େତଣୁ ଏହି ମାତୃ ଉପାସନା ବହୁ ପୁରାତନ; କି� ଏହାର କିଛି ଲିଖିତ 

ପ�ମାଣ ନାହV। ଏହି ମାତୃ ଉପାସନା ଏହି ମାଟିର ନିଜସÄ।    

 ଐତିହାସିକ ଭ[ିଭୂମି – ମହାମାୟା ତି� ପୁରା ସୁxରୀ ସି�େଗୗରୀ ଭ*ାରିକା େକଉଁ 

ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଶଶାc ଗ�ାମ ନଦୀ ଭିତେର ଥିଲାେବେଳ ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପେର 

ଗ�ାମେଦବତୀ ରୂେପ ପଜୂା ପାଉଥିେଲ। େସେତେବେଳ ମxିର ନଥିଲା, ଗଛ ମେୂଳ 

ଚାଳଘେର ଠାକୁରାଣୀ ପଜୂା ପାଉଥିେଲ। େଦବୀ ଭ*ାରିକା+ ନାମ ମ��ପୁରାଣ ଓ 

�xପୁରାଣେର େଦଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ତ�ପୀଠ େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାେର ୮ଟି 

ତ�ପୀଠ अଛି େବାଲି ରାଧାକୃÓ ପlା ତା+ର ‘ଉଡ୍ଡ଼ିଶ ତ�’େର ଆେଲାଚନା କରିଛhି।  

 ମହାମାୟା - ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୨ୟ ଶତା�ୀରୁ ଖ�ୀ. ୧୦ ଶତା�ୀ ପଯ��h ଏ अଂଚଳ େବୗ� 

ଧମ�ର ଆêାpଳୀ ଥିଲା। ସିଂହନାଥ  ପୀଠ ଓ  ବାେଣଶÄର ନାଶୀ େବୗ� ପୀଠ ଥିଲା। 

େତଣୁ ଏହି ପୀଠ େବୗ�ପୀଠ ଥିଲାେବାଲି अନୁମାନ ହୁଏ। ବୁ�େଦବ+ େଦହତ�ାଗ ପେର 

େବୗ� ଧମ� ଭାଗ ଭାଗ େହାଇଗଲା ଯଥା - ହୀନଯାନ, ମହାଯାନ ଓ ବଜ�ଯାନ। େବୗ� 

ଧମ�କୁ ରuାକରିବା ପାଇଁ ବଜ�ଯାନ-ପ×ୀମାେନ ତ�ସାଧନାକୁ  ଉପଯୁy ମାଗ� େବାଲି 
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 ବିେବଚନା କେଲ। େବୗ�ଧମ�ର ବଜ�ତ� अନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାେର ତାହାର ପ�ଭାବେର 

ତ�ପୀଠମାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ଶyି ଉପାସନା ଆର� େହଲା। ଏହା ଥିଲା ୪/୫ ଶତା�ୀ। 

ଭ*ାରିକାେର େବୗ�ମାନ+ର ସC ାରକୀ ନଦୀ ଗଭ�େର ଲୀନ େହାଇଯାଇଛି। ନଦୀ ଭିତେର 

ଥିବା ଗ�ାମମାନ ଉ� ଜାଗାକୁ ଉଠିଆସିଛି।  ମହାମାୟା ଭ*ାରିକା+ର ପ�ତିମାକୁ 

अନୁଧ�ାନ କେଲ ଜଣାଯାଏ, ଏହା େବୗ� ଧମ�ର େଦବୀ ତାରା अଟhି। େବୗ� େଦବୀ 

ତାରା ବଜ�ଯାନ ପ×ୀମାନ+ର େଦବୀ अଟhି। େସ ବ"�େର େଶÄତ, ଏକମୁଖୀ, ଦିÄଭୁଜା, 

ଦu ହ\େର ବରଦା ମୁଦ� ା, ବାମ ହ\େର अଭୟ ମୁଦ� ା, ଲଳିତାସନେର ଉପବିs ଓ ବିଭିନv  

अଳ+ାରେର ପରିେଶାଭିତା, ଏହି ତାରା अନ�ତ�  େଦବୀମାନ+ ଦÄାରା ପରିେବsିତା 

େହାଇଛhି।  େସହିପରି  ମହାମାୟା  ଭ*ାରିକା ଦି� ଭୁଜା ମ[ୂdର ଦuିଣ ହ\େର କାମନା 

ପ"ୂ� ବରଦା ମୁଦ� ା। ବାମହ\େର �ାନର ପ�ତୀକ ପଦC ଫୁଲ अଭୟ ମୁଦ� ା, ପାଦେର ନୂପୁର 

କଟିେର କି+ିଣୀ ହ\େର ବଳୟ ଉନv ତ \ନଯୁଗଳ ଉପେର \ନବo କା�ୁଲା, 

ଗ�ୀବାେଦଶେର ବିବିଧ ହାର ମୁଖ ମlଳେର ପ�ସନv ତା କ"�େର ତାଟ+, କରl ମୁକୁଟ 

ତୂଲ� ସ¢ିତ େକଶଗୁ� ଓ अଳ+ାରେର ସରଳତା ରହିଛି। अcକାhିେର ନାନା अଳ+ାର 

ଆଭରଣ ଓ ମ\କେର अ��ଚx�  େସ ଲଳିତାସନେର ଉପବି- ଓ ତା+ ଉଭୟ ପାଶ�Äେର 

ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିେର ଆଠେଗାଟି ନାରୀ ମତୂ�ୀ ବିଦ�ମାନ। େସମାନ+ ନାମ େହଲା – ଉଗ�ାଈ, 

ଉଗ�ତାରାଈ, ପ�ଚlାଈ. ଚାମୁlାଈ, ଶକଟାଈ, ବକଟାଈ. ଦୁଗ�ାଈ ଓ ମହାଲuC ୀ। ତା+ର 

ତିେନାଟି ଚuୁ ଓ ମ\କେର ବହୁ\ରୀୟ ପ�ଭାମlଳ ଥିବା ପରି ଜଣାପେଡ଼। ଏହା ଦି� ଭୁଜା 

ଗୁ�ଯୁଗର ଆଦ�ପାଦ ପଯ��h େଦବେଦବୀ+ୁ ଦି� ଭୁଜା ରୂେପ ପଜୂା କରାଯାଉଥିଲା। କି�  

ବିରଜା ଚତୁଭ�ୁ ଜା। େତଣୁ ଆଗରୁ େବୗ� ମ[ୂ�ୀ ତାରା ରୂପେର ପଜୂାପାଉଥିେଲ। ବ[�ମାନ 
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 ମxିର ଚତୁପାଶ��େର େବୗ�ମ[ୂd ପଡ଼ିରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରଣା ମxିର ଜାଗାରୁ ଆଣି 

ଏଠାେର ରଖିଛhି। େବୗ� ଧମ�ର अ\ କାଳେର ତାରା+ୁ ହିxୁଧମ�ର ମହାମାୟା ନାମେର 

ଗ�ାମେଦବତୀ ରୂପେର ପଜୂା କେଲ। ଏହା+ର ବରଦା ମୁଦ� ା ଥିବାରୁ ଏହା+ୁ ବରଦ]ା 

ମଧ� କହିେଲ। ପେର ଏହା ବୃହଦ]ା େହଲା। ପାଖ ନଦୀ अବବାହିକାେର ସବୁ ଗଁାଗୁଡ଼ିକ 

ଥିଲା। ଏହି ପୀଠର ପରିସୀମା ପାଂଚ�େକାଶ ଥିଲା। ଏହି ପାଂଚ�େକାଶର ଏ େହଉଛhି 

ଇs େଦବୀ।  

 ତି� ପୁରା ସୁxରୀ - ଆଯ��ମାନ+ ପେର ଭାରତକୁ ଗ�ୀକ୍ ମାେନ ଆସିେଲ। େସମାେନ 

େବଶୀ ଦିନ ତି-ି ପାରିେଲ ନାହV। ପେର ଆଯ��ମାେନ େଯଉଁଠାରୁ ଆସିଥିେଲ କୁଷାଣମାେନ 

େସହିଠାରୁ ଆସିେଲ। କୁଷାଣମାେନ େବୗ� ଧମ�କୁ ଗ�ହଣ କରିେନେଲ। କୁଷାଣମାନ+ 

ସ�ୃତି ଓ ଆଯ��ମାନ+ ସଂ�ୃତି ମିଶି ଏକ ନୂଆ ରୂପ େନଲା। ପଥର ଉପେର େଲଖା 

ପରିବେ[� ତ]ାପଟା ଉପେର େଲଖା ଆର� େହଲା। ଏହି ସମୟେର ବ�ହC ୀ ଲିପିରୁ େପ�ାଟ 

ନାଗରୀ ଲିପି अର� େହଲା। ପ�ାୟ ଗୁ�ଯୁଗ ୪ଥ� ଶତା�ୀ େବଳକୁ େପ�ାଟନାଗରୀ ଲିପିରୁ 

େଦବନାଗରୀ ଲିପି ପ"ୂ�ରୂପ େନଇସାରିଥିଲା। ପୁରାଣ େବଦ େବଦାh ଆଦି ବ� ାହC ୀ ଲିପରୁ 

େଦବନାଗରୀ ଲିପିେର ପରିବ[�ନ େହାଇଗଲା। େସଇଥିପାଇଁ ଗୁ� ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବ"� 

ଯୁଗ କହhି।   ଗୁ�ମାେନ େବୗ� ଧମ� ପରିତ�ାଗ କରି ବ� ାହC ଣ�ଧମ� ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। 

ଗୁ�ମାନ+ ପତନ ପେର ପରବ[d ଗୁ�ମାେନ ତା+ର ପ�ତିନିଧି ନିଯୁy କରି ଏହି 

अଂଚଳେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ। अେଶାକ+ ସମୟରୁ ଏହି अଂଚଳ େତାଷାଳି ନାମେର 

ପରିଚିତ ଥିଲା। ଗୁ�ମାନ+ପେର ଏହି अଂଚଳକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। େସଗୁଡ଼ିକ 

େହଲା ଉ[ର େତାଷାଳି ଓ ଦuିଣ େତାଷାଳି। ଉ[ର େତଷାଳିେର ବିଗ�ହ (ପୃଥିବୀ ବିଗ�ହ) 
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 (ଭାନୁ ଦତ) ଓ ମାଣମାେନ ଓ ଦuିଣ େତାଷାଳିେର ମାଠର (ପ�ଭqନ ବମ�ନ ଶyି ବମ�ନ) 

ଓ ପିତୃଭyମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ ଏ ସମେ\ ବ� ାହC ଣ� ଧମ�ର ପୃ-େପାଷକ ଥିେଲ। 

ପଶ�ୁରାମ ମହଷd ଭୃଗୁ+ର ବଂଶଧର ଥିେଲ ବିÓୁ ପୁରାଣ अନୁସାେର ମହଷd ଭୃଗୁ ଥିେଲ 

ବ�ହC ା+ର ମାନସ ସhାନ। ଆଉ ମଧ� ପ�ାଚୀନ କାଳେର ବ�ହC ା ବରୁଣ+ର ଏକ ଯ� 

କରିଥିେଲ। େସହି ଯ�ରୁ ଭୃଗୁ ମହଷd ଜନC  ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ । ମହିୟସୀ ମହିଳା ପୁେଲମା 

ଥିେଲ ଭୃଗୁ+ ପତv ୀ ।  ଭୃଗୁ+ ପୁअ ଚ�ବନ ତା+ ¤ୀ ସୁକନ�ା (uତି� ୟ ରମଣୀ) ତା+ 

ପୁअ ଋଚିକ ତା+ ପୁअ ଜମଦଗିv ତା+ ପୁअ ପଶ�ୁରାମ । ଏହି କ�ମେର ପଶ�ୁରାମ ଋଷି 

ପର ାରା ବହନ କରିଥିେଲ । ଏସମେ\ ବ� ାହC ଣ� ଧମ�ର ପୃ-େପାଷକ ଥିେଲ । ଏହି 

ସମୟେର ପଶ�ୁରାମ େଦଶୀୟ uତି� ୟମାନ+ୁ ୨୧ ବାର ନିେuତି� କରି େବୗ�ଧମ� 

ମହାମାୟା+ୁ ବ� ାହC ଣ�ଧମ�ର ତି� ପୁରା ସୁxରୀ ରୂପେର ପଜୂାକେଲ । ଏହି ପଶ�ୁରାମ+ର 

ସାଧନାପୀଠ ମେହx� ାଚଳଠାରୁ ସପୂ �ାରକ(ମୁ]ାଇ) ଯାଏଁ  ପରିବ�ା� ଥିଲା । ପଶ�ୁରାମ 

ମେହx�  ପବ�ତେର ରହhି ମେହାଦଧିେର ସvାନ କରhି  ସାହ�ାଦି� େର ଗୁରୁ ଦଶ�ନ  ପୁରୀ 

ପୁରୁେଷାତମେର ଜଗନv ାଥ ଦଶ�ନ କରhି ।  ଏହା+ର ଗୁରୁ େଦବ ଦତାେତ� ୟ । 

ଦତାେତ� ୟ ପଶ�ୁରାମ+ୁ  ଶ�ୀବିଦ�ା ଶିuା େଦଇଥିେଲ ।  ଶ�ୀବିଦ�ାେର ୬୪ ମହାବିଦ�ା अଛି 

। େସଥିେର ତି� ପୁରା ସୁxରୀ େଗାଟିଏ ମହାବିଦ�ା । ପଶ�ୁରାମ ମହାମାୟା ତି� ପୁରା 

ସୁxରୀ+ୁ ଉପାସନା କରୁଥିେଲ। ପଶ�ୁରାମ ତି� ପୁରା ସୁxରୀ+ୁ ପଜୂା କରୁଥିବାର  

‘ବାଡ଼ବାନଳ ତ�’ରୁ ଜଣାଯାଏ ।  

 “ କାେମଶି ଲଳିତା ବାଲା ମହା ତି� ପୁର ସୁxରୀ 

 ତି� ପୁରା େଭୗରବୀ େହ�ତା ଉëରାନC ାୟ ସମାଶି�ତାଃ ।   
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  ଜନଶ�}ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହା ପଶ�ୁରାମ ପୀଠ। ବା+ୀର ଚ�dକା ମଧ� ପଶ�ୁରାମ ପୀଠ 

। uତି� ୟ ବୀର ପଶ�ୁରାମ  ସହସ�ା¢�ୁନ ସହିତ ଯୁ� କରୁ କରୁ ପରା\ େହେଲ । ଏହି 

ପରାଜୟ ତା+ ପେu ଗଭୀର अପମାନ ଜନକ ଥିଲା । େତଣୁ େସ ଶପଥ େନେଲ ସମଗ� 

େମଦିନୀ ନିେuତି�  କରିେବ । େତଣୁ ଶyି ଆହରଣ ଉେ�ଶ�େର ପଶ�ୁରାମ ଶରମନୂେର 

େଦବୀ+ୁ अ+ନ କରିଥିେଲ । େସ େଯଉଁ ପଥର ଉପେର ବସି ସାଧନା କରୁଥିେଲ 

ବତ�ମାନ େସହି ପଥର ପଡ଼ରହିଛି ।  ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ଏହି अଂଚଳକୁ କାଳଚୁରୀମାେନ 

(୧୦୪୨- ୧୨୩୮ ) ପଯ��h ଶାସନ କରୁଥିେଲ । େସମାନ+ୁ ଡାହାଳିଆ େହୗହୟ 

କହୁଥିେଲ ।  େସମାେନ ସହସ�ା¢�ୁନ ପଶ�ୁରାମ+ ଉପାସକ ଥିେଲ । େସମାେନ ପଶ�ୁରାମ 

ମxିର ଆଦି ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ। ଏହି ପଶ�ୁରାମ+ର ଜନC  େବୖଶାଖ ଶୁକe  ତୃତୀୟାେର 

ପାଳନ କରାଯାଉଛି। େତଣୁ ଏହି ପୀଠର  ପରିବତ�ନେର ପଶ�ୁରାମ+ର अବଦାନ ରହିଛି 

।  େତଣୁ ପଶ�ୁରାମ+ ସମୟେର  ମା’ତି� ପୁରା ସୁxରୀ ଭାେବ ପରିଚିତ େହେଲ । 

 ଭ*ାରିକା - ଏହି अଂଚଳ କିଛିଦନ େଭୗମମାନ+ (୭୩୬-୯୨୯) ଆନୁଗତ� ସÄୀକାର 

କରି ଭqମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ । ଏହି ସମୟେର ଏହାର ନାମ ଭ*ାରିକାେର 

ରୂପାhରିତ େହଲା । ଏହି େଭୗମକରମାନ+ ମଧ�ରୁ େକତକ  େବୗ�ଧମ�ାବଲ]ୀ ଓ 

ଆଉେକତକ େଶୖବଧମ�ାବଲ]ୀ ଥିେଲ । ଏମାନ+ କୁଳେର େକୗଣସି ସhାନସhତି ନ 

ରହିବାରୁ ତା+ର ରାଣୀ ଓ ଝିअମାେନ ଶାସନ କାଯ�� ପରିଚାଳନା କରୁଥିେଲ । େସମାନ+ 

ପ�ଶ\ିରୁ ଜଣାଯାଏ େସମାେନ ସି� ଭ*ାରକ ସିo େଗୗରୀ ଓ ପରମଭ*ାରକ ଉପାଧି 

ଧାରଣ କରୁଥିେଲ । େତଣୁ ଏହି ସମୟେର ପୀଠେଦବୀ+ର ନାମ ଭ*ାରିକାେର ପରିଣତ 

େହଲା । ଆଉ କାହା ମତେର  ପଶ�ୁରାମ  uତି� ୟ (ଭ*ମାନ+ୁ ) ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ 
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 ମା’+ୁ ଉପାସନା କରି ବରପ�ା�ି େହାଇ  ପରାଜିତ କରିଥିବାରୁ ତା+ ନାମ ଭ*ାରିକା 

େହଲା । ଏହି ପୀଠର ମxିର େଭୗମକରମାନ+ ସମୟେର ବା େଶୖେଳାÎବିମାନ+ 

ସମୟେର ତିଆରି େହାଇଥିଲା େବାଲି अନୁମାନ କରାଯାଏ । ସିଂହନାଥ ମxିର େଶୗଳୀ ଓ 

ଭ*ାରିକା (ପୁରୁଣା)ମxିର େଶୗଳୀ ଏକାପରି  ମେନହୁଏ । ପୁରୁଣା ମxିରର କଛି ପଥର 

ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପାହାଚେର ବ�ବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସିଂହନାଥ ମxିରର କିତ�ୀମୁଖ ଓ 

ପୁରୁଣା ଭ*ାରିକା ମxିର କିତ�ୀମୁଖ ପ�ାୟ ସମାନ ।  ସିଂହନାଥ ମxିର ପଶ�ୁରାେମଶÄର 

ମxିର ସମସାମୟିକ । ହେରକୃÓ ମହତାପ ଏହାକୁ ୭-୮ଶତା�ୀର େବାଲି ନି"�ୟ କରିଛhି 

।   ପଶ�ୁରାେମଶÄର ମxିର େଶୗେଳାÎବୀମାନ+ର କିତ�ୀ । େତଣୁ ଏହା ନିଃସେxହେର 

କୁହାଯାଇପାେର ଏହି ମxିର ୭-୮ ଶତା�ୀେର ତିଆରି େହାଇଥିଲା ।     

 ସଂଗାଣ ମlଳ - ପେର ଏହି अଂଚଳ େସାମବଂଶୀ अଧୀନେର ଥିଲା । ଏମାେନ 

େବୗ� ଧମ�ର ବିେରଧୀଥିେଲ । େବୗ�ମାନ+ୁ ରାଜ�ରୁ ବିତାଡ଼ିତ କେଲ । ଭ*ାରିକା 

ପୀଠ େସମିତି ରହିଗଲା । ଶ�ାେମରିରୁ େଯଉଁ ତ]ାପଟା ମିଳିଛି େସଥିେର ସଂଗାଣ 

ମlଳ, କhପଡ଼ା ସhରାବାଡ଼ି  େଲଖା अଛି। ସଂଗାଣ ମlଳ େବାେଧ ଏହା ସÄ-ଗଣ 

ମlଳ। ବାଲିଝରି ତ]ାପଟାେର ଐରାବତ ମlଳ େଲଖାअଛି। ନରସିଂହପୁରକୁ ଐରାବତ 

ମlଳ କହୁଥିେଲ। ବଡ଼]ାକୁ ପବୂ�ରୁ ସଂଗାଣ ମlଳ କହୁଥିେଲ ।  ପେର ଏହି अଂଳ 

ଡାହାଳିଆ अଧୀନେର ଥିଲା । େସକଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ।   

 ବଡ଼ା]ା- ଗcମାେନ ରାଜତÄକାଳେର ଏହି ପୀଠ େସମତି ରହିଗଲା । େଲାକ 

େଲଚନକୁ ଆସିଲାନି । ଏମାେନ େଶୖବ ଓ େବୖÓବ ଧମ�ାବଲ]ୀଥିେଲ । ଏହି ସମୟେର 

ଭୁବେନଶÄରେର ଶବି ମxିର ଓ ପୁରୀେର ଜଗନv ାଥ ମxିର ନିମ�ାଣ େହଲା । ୧୩୦୫ 
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 ଖ�ୀ.େର ହଟେକଶÄର ଓ ମଲ̄େକଶÄର ଏହିଠାେର ରାଜ� pାପନ କେଲ । େସେତେବେଳ 

ସିଂହନାଥ ପୀଠ ଓ ଭ*ାରିକା ମxିର ଥିଲା । େକଶରୀ ମାନ+ର ସଂଗାଣ ମlଳରୁ 

ଗcମାନ+ ସମୟେର ଏହା ଦରଦ]ାରୁ ବଡ଼ା]ା େହାଇଗଲା । େବୗ�ମାନ+ର େସହି 

ବରଦା]ାରୁ ଏହାକୁ ବୃହଦ]ା (ବୃହତ୍+अ]ା) ବଡ଼ା]ାେର ନାମକରଣ କରି ରାଜ�ର ନାମ 

ବଡ଼ା]ା େଦେଲ । ଆଜି ପଯ��h େସହି ବଡ଼ା]ା ଚଳି ଆସୁଛି । େକହି େକହି ଭୁଲେର 

ଏହାକୁ ବଡ଼]ା କହୁଛhି ।  

 ମxିରର अବେuୟ ଓ ପୁେନାରୁ�ାର - କାଳର କରାଳଗଭ�େର ଦିେନ ଏହି ମxିର 

େଲାପ ପାଇଯିବ େବାଲି େକହି ଭାବି ନଥିେଲ । ଯିଏ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା କ’ଣ 

ଭାcିବାକୁ କରିଥିଲା ? ଏ େଦଶ ନଦୀମାତୃକାର େଦଶ । ଶବର କo ଏ अଂଚଳର ମଳୂ 

अଧିବାସୀ । ପେର  ଆେs� ାଏସିଆଟିକ୍ େମଡ଼ିେଟାରିଆନ୍(ଆମ�ାନଏଡ଼)ମାେନ ଆସି ବସତି 

pାପନ କେଲ । ଏମାେନ ଆଯ��ପବୂ�ବତ�ୀ  ଯାଜାବର ଏଠାେର ଆସି ବସତି pାପନ କେଲ 

। ବୁ�େଦବ ଆଯ��ମାନ+ୁ ପ�ତିେରାଧ କରିବାରୁ େସମାେନ अc ବc କଳିc 

ସୁଦC େଦଶେର ପ�େବଶ କରିପାରିେଲ ନାହV । କି� େଭୗମକର ଓ େସାମବଂଶୀମାନ+ 

ସମୟେର ହିxୁ ରାଜାମାେନ ବ�ହC ଣମାନ+ୁ ମଧ�େଦଶରୁ ଆଣି େସମାନ+ୁ ଜମି ଜମା େଦଇ 

ବସତି pାପନ କରାଇେଲ । ଏସବୁ ତ]ାପ*ାରୁ ଜଣାପଡ଼ । େତଣୁ ଏ ସଂ�ୃତି  ଆଯ�� 

ଆଯ��ପବୂ�ବତ�ୀ ଦ� ାବିଡ଼ अନାଯ��ମାନ+ର ସ�ୃତି। ସବୁ େଫ�ାେଫ�ି େହାଇ ରହିଛି। ଏ 

अଂଚଳକୁ ଆଯ��ମାେନ ଉ¢ୟିନୀ କାଶୀ ମଧ�େଦଶରୁ (ଗୁ�ମାନ+ର ଶାସାନକାଳ ଓ 

ପେର) ମହାନଦୀ ଉପତ�କା େଦଇ ଆସି ବସତି pାପନ କେଲ। ଦ� ବିଡ଼ମାେନ ଦuିଣରୁ 

ଆସି ବସତି pାପନ କେଲ। େସେଟଲେମ� ରିେପାଟ�ରୁ ଜଣା ପେଡ଼ ଏ अଂଚଳେର ୬୦  
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 ଭାଗ ଚଷା अଟhି।  ଏ अଂଚଳର ମଳୂ अଧବାସୀ ଏମାେନ ପରିବ[�ନ େହାଇଗେଲ। କିଛି 

ଜcଲ ଭିତେର ରହିଛhି। ଏ େଦଶକୁ ବିେଦଶୀ ଆଫଗାନମାେନ ଆସିେଲ।  

େସେତେବେଳ ମହାନଦୀ अଣଓସାର ଓ ଗଭୀର ଥିଲା ଏହାର अେନକ ପରି-ନଦୀ ଥିଲା 

ମହାନଦୀରୁ ଉପର ମୁlେର ପରିନଦୀ ବାଟେଦଇ ପାଣି ଯାଇ ପୁଣି ତଳମୁlେର େସହି 

ମହାନଦୀେର ମିଶୁଥିଲା।  ପାଣି ସିଧା ମେହାଦଧିେର ପଡୁଥିଲା। ତଳମୁେl अେନକ ବo 

େହବାରୁ ମହାନଦୀ ଖାଇବାକୁ ଆର�କଲା। ନଦୀ ଭିତେର ଥିବା ଗଁା-ଗlା ଉଠି ଆସିଲା। 

ମxିର କଣ ଉଠି ଆସିବ? ମହାନଦୀ ଶଯ�ାେର ମxିର େଲାପ ପାଇଗଲା। ଶୁଣାଯାଏ 

କଳାପାହାଡ଼ ଏ ମxିରକୁ ନs କରିେଦଇଥିେଲ। କି� ଏହା ସତ� ନୁେହଁ। େତଣୁ ଏହି 

ମxିର ୧୭୦୦ ଖ�ୀ. ପବୂ�ରୁ ଭାcି ଯାଇଛି । ଏହା େବାଧହୁଏ ଆଉେରcେଜବ+ ସମୟ । 

କି]ା ଗଁା ଗୁଡ଼ିକ ୧୫୫୦ ଭିତେର ଉ� ଜାଗାକୁ ଉଠି ଆସିଛି । େବାେଧ ଏହି ସମୟେର 

ମxିର ଭାcି ଯାଇଛି । କାରଣ ଆଉେରcେଜବ+ ସମୟେର ରା\ାଘଟ ନଦୀ ବo  

ରା\ା ଉପେର ବି� ଜ୍ ଆଦି ତିଆରି େହଲା ।  ପେର ରାଜା ଫକୀର ଚx�  (୧୭୧୧-୧୭୪୩ ) 

ମଧ�େର  ନୂଆ ମxିର ତିଆରି କେଲ । ଭ*ାରିକା ଯାତ� ା ଓ ଚxନ ଯାତ� ା ରାଜା ଫକୀର 

ଚx�  (୧୭୧୧-୧୭୪୩ ) ମଧ�େର ଆର�  କେରଇଥିେଲ । ମୁଖଶାଳା ପଦC ନାଭ ମcରାଜ 

(୧୭୪୮-୧୭୯୬) େଦଉଳେବଢ଼ା   ଓ ପଥର  ଶିଡ଼ି ରାଜା ପିlିକି ଶ�ୀଚxନ ୧୮୦୩-୧୮୫୧ 

ଭିତେର ତିଆରି କରିଥିେଲ ।  େମାହନ  ଦାଶରଥି ମcରାଜ (୧୮୬୯-୧୮୮୧) େର ତିଆରି 

କରିଥିେଲ । େଦବୀମିଶ�+ ସମୟେର ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଲାଗି ଏକ ଦଶ�କ ଗ�ାେଲରୀ 

ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ୨୦୦୪-୦୫େର ନିମ�ାଣ କରାଯଇଛି ।    

 ଠାକୁରାଣୀ+ ନୀତିକାhି -  ଠାକୁରାଣୀ+ର ମୁଖ� ପଜୂକ େହଉଛhି ମାଳି । ଏମାେନ 
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 ଆଯ�� ବା अେଯ��ାତର अନାଯ�� ବା ଦ� ାବିଡ଼ େବାଲି କହିେହଉନାହV । ଏମାେନ 

ଆଯ��େଗା-ୀର ନୁହଁhି । ଆଶ�ୀନ ମାସ ଶୁକ̄ପu अsମୀ ନବମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମା’+ର 

ପଜୂା��ନା କରାଯାଏ । ଆଗରୁ ଏଠାେର ମଇଁଷି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ମହୀଷ 

େଢ଼+ାନାଳ ରାଜା େଦଉଥିେଲ। କୁହାଯାଏ ଏଠାେର ନରବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି 

ନରବଳି େଲାକମାନ+ अେଗାଚରେର େହଉଥିଲା। ଏହି ବଳି ମହାନଦୀର ଏକ କୁ�ୀର 

ବଳିକୁ  ଆଣି  େଗାଟିଏ ପଥର ଗୁçା ଘେର ରେଖ। ଏହି ବଳି ମହାନବମୀ ଦିନ ରାତି� େର 

ଦିଆଯାଏ। ଏହି ବଳିକୁ  ଭ*ାରିକା+ ସାତ ଭଉଣୀ ଲାଗି କରhି। अsମୀ ନବମୀ 

ଦୁଇଦିନ ଯାତ� ା ହୁଏ। ଏହାକୁ ରାଜା ଫକୀରଚx�  ଆର� କରିଥିେଲ। ଶଶାc ଗଁାଠାରୁ 

ମହାନଦୀ କୂଳ ପଯ��h ରା\ାର ଦୁଇ ପାଶÄେର� ଯାତ� ା ବେସ। ଏହି ଯାତ� ାେର 

େଲାକମାନ+ର ଗୃହେପାକରଣ କିଣିଥାhି। ଏହି ଯାତ� ା ବଡ଼ ଜାକଜମକେର ପାଳିତ ହୁଏ। 

ବହୁ ଦୂର ଦୂରାhରୁ େଲାକ ଆସhି। େଲାକମାେନ ମା’+ ପାଖେର ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ 

ବଡ଼]ା, ନରସିଂହପୁର,  େଢ଼+ାନାଳ, अନୁେଗାଳ, ଖlପଡ଼ା, ବା+ୀ ଓ ତିଗିରିଆ ରାଜ�ରୁ 

େଲାକମାେନ ଆସିଥାhି। ମଁୁ କହୁଛି ୧୯୬୫-୬୬ କଥା େସେତେବେଳ ଏେତ େବାଦା ବଳି 

ପଡ଼ୁଥିେଲ େଯ ରା\ାେର ପାଳ ଦଉଡ଼ିେର େବାଦାର େବକ ବାoି ଟାଣି ଟାଣି େନବାର ଦୃଶ� 

ବଡ଼ ହୃଦୟବିଦାରକ ଥିଲା। ଏପରି କି େଗାଟିଏ େବାଦା ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ େବାଦା 

ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏେବ େସ ବଳିପ��ଥା ଆଉ ନାହV। ଏହା ପ�ାୟ ୧୯୯୦ ମସିହାର 

ବx େହାଇଗଲାଣି। ମଇଁଷି ବଳି ମଧ� ବx େହାଇଗଲାଣି। ମଣିଷ ବଳି କଥା 

ଠାକୁରାଣୀ+ୁ ଜଣା। ଠାକୁର+ େସବାୟତ ମାଳିମାେନ ଜମିଜମା ନିÌର େଭାଗ କରୁଛhି 

। ଶଶାc ଗଁା େଲାକମାନ+ ମଧ�େର ମୁଖ� ଜାତି େହେଲ ଚଷା । କିଛି ମାଳି ମଧ� अଛhି 
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 ବାକି अନ� ପାଟକର କିଛି କିଛି େଲାକ ବସବାସ କରhି । ପାଖେର ଓଗାଳପୁର ଗଁାେର 

ପାଇକ ବସତି ରହିଛି ।        

  

ସହାୟକ ଗ�×  

୧.ଓଡ଼ିଶାର େଦବୀପୀଠ(ତତÄ ଓ ଉପାସନା), ପ�ଥମ ଭାଗ ପୃ ୨୯୯ େଲ- ରାେଜx�  କୁମାର 

ମହାhି । 

୨. ଓଡ଼ିଶାର େଦବେଦବୀ, ଉ�ଳ ପାଠକ ସଂସଦ, େଲ- ନିରqନ ରାଉତ । 

୩. ବଡ଼ା]ା ଇତିହାସ, େଲ - ଶ�ୀବ� ଦାଶ ବିଦ�ାଳ+ାର   

୪. ଭ*ାରିକା ସମାଜ ୬.୯.୧୯୯୯ 

୫.ଚାମୁlାରୁ କାଳୀ, ନାରାୟଣ କୁମାର ରାଉତରାୟ ସମାଜ ୩.୧୦.୨୦୧୩   

୫. କାଳଚୁରୀ ଇତିହାସ  

୬. ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ େଲଖକ- ହେରକୃÓ ମହାତାବ 

 

ବିଶÄନାଥପୁର, ବଡ଼]ା, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୪୩୪୮୫ 
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ପ�ବo ବିଭାଗ 
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ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ 

ମନୁଷ� ଜୀବନ ରହସ� ମନୁଷ� ଜୀବନ ରହସ� ମନୁଷ� ଜୀବନ ରହସ� ମନୁଷ� ଜୀବନ ରହସ� ----    ୧୧୧୧    
 ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟିଏ ଜନC  େହବାପେର ଇତଃ\ତଃ ବଡ େଜାରେର େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ବ�ତି 

ବ�\ କରାଇଥାଏ ! ନୂତନ ଭାେବ ଧାରା ପୃ-େର ପଦାପ�ଣ କଲାପେର ଦୁନିଆର ରc 

ରୂପେର ପ�ଭାବିତ େହାଇ ନୂତନତÄ अନୁଭବ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ, ପ�କୃତିର अେନକ 

କିଛି େକୗତୁହଳ  ଜାଣିବା ପାଇଁ I େହେଲ ସମୟର େସ�ାତେର ଧୀେର ଧୀେର େସ ବାoି 

େହାଇଯାଏ ମନୁଷ�ର ବଳୟ ଭିତେର I ଆର� ହୁଏ ନୂଆ ଏକ ଜୀବନ ତା'ର ! ଖୁ�େର 

ବoା େହବା !ସକାେଳ ଚରା ଭୂମିକୁ ଯାଇ ସo�ାେର ଘରକୁ େଫରିଲାପେର କିଛି କୁlା 

େତାରାଣି ପିଇ ରାତିେର େଶାଇବା ! ପୁଣି ସକାେଳ େସହି କାମ I ଧୀେର ଧୀେର ବଡ େହବା 

ପେର ଛୁଆ ଜନC  କରି ପାଳନ କ[�ା+ୁ uୀର େଦଇ ତା+ ବ�ବସାୟେର ଲାଭ କରାଇବା I 

ଆଉ େବେଳ େବେଳ अବସର ସମୟ ପବୂ�ରୁ ହାଟେର ବିକି�  େହାଇ ହଲାଲ େହାଇ ମଣିଷ+ 

େଭାଜନ େହବା! 

 ଠିକ େସହି ଭଳି ମଣିଷ ଛୁଆଟିଏ ଜନC  େହବା ପେର ପ�ାୟ अେନକ ବଷ� ପଯ��h 

ତା'ରି ମନେର अେନକ ପ�ଶv ଉଠୁଥାଏ -"ମୁ" ର ଉ[ର େଖାଜିବା ପାଇଁ ! େତଣୁ अେନକ 

ଜିନିଷ କଥା,ବ\ୁ,ଶyି ଇତ�ାଦି ଉପେର अେନକ ପ�ଶv କରିଥାଏ େସ ତାରି ପରିପାଶ୍�ଵିକ 

ବ�yି+ ପାଖେର I ବିେଶଷ କରି ମା ଓ ବାପା+ୁ େବଶୀ ! ଆଉ अେନକ ସମୟେର 

अେନକ ବ\ୁ ଗୁଡିକ ଉପେର ଗେବସଣାତÄତC କ ଭାେବ ତାକୁ ଭାcି ମାଡ ମଧ� ଖାଇ 

ଥାଏ ! େହେଲ େସହି " ମୁ " ର ଉ[ର େସ ପାଇବାର ସୁେଯାଗ ପାଇପାେର ନାହV ! କାରଣ 
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 ମନୁଷ�ର ବ�\ ବହୁଳତା ଜୀବନ ମଧ�େର ପିଲାଟିର ଭବିଷ�ତ (ଏକ ମିଥ�ା ଓ ଭ� ାhିକର 

ଉପାଦାନ ଯାହା ପରିବାର େଲାକ ଚିhା କରିଥାhି) ଗଠନ ଦିଗେର ତାକୁ ନିେୟାଜିତ 

କରାଯାଇ ଥାଏ - ଯଥା ବିଦ�ା ଶିuା अଜ�ନ ଠାରୁ ଆର� କରି େରାଜଗାର, ସଂସାର ଗଠନ 

ଏବଂ ସାଂସାରିକ କ[�ବ� ପାଳନ ପଯ��h େଯଉଁଥିେର ତାର ବା��କ� ସମୟ ଚାଲିଆେସ ! 

େହେଲ ସଂସାରର ସମ\ ତଥା କଥିତ କମ� ସରିଲାପେର େଯଉଁସବୁ ପ�ଶv ପିଲା େବେଳ 

ମନେର ଉଠି ଥାଏ ପୁଣି ତାହାର ପୁନରାବୃ[ି ହୁଏ ! େହେଲ କି� ଆ�ଯ��ର କଥାେଯ ଆଉ 

ସମୟ ନଥାଏ ତା'ରି ପାଖେର େସହିସବୁ ପ�ଶv ର ଉ[ର େଖାଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ! 

ଜqାଳ ମୟ ଜୀବନ ଭିତେର अେନକ ଦୁଃଖ କs େଭାଗୀ େଶଷ ନିଶÄାସ ତ�ାଗ ପବୂ�ରୁ ନିଜ 

ଜୀବନ ରହସ� ର ସ�ା ବୁଝିନପାରି ବ�ତି ବ�\ େହାଇ କିଛି କୁଚକ� ୀ ଜାଲେର ପଡି ମିଥ�ା 

ପ�ୟାସ ଗୁଡିକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥାଏ ଯାହା ବା\ବ ନୁେହଁ ! ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ସାhÄନା 

େଦଇ ପୁଣି ପୁନଜ�ନC  େର ଆଉ କିଛି अଧିକା କରିବା ପ�ୟାସ କରିଥାଏ ମଣିଷ !େହେଲ 

ବା\ବିକ େସ ନିଜ ଜୀବନର ରହସ� ନିେଜ ବୁଝି ପାେର ନାହV ! େକବଳ अନ� କାହାଦÄାରା 

ପ�ଭାବିତ େହାଇ ଯାହା ସାhÄନା ପାଇଥାଏ ତାହା ହV ତାରି ପାଇଁ େହାଇଯାଏ ସେବ� ସବ�ା ! 

ଆଉ ପୁଣି ତା'ରି େସହି ଭ� ାhି ତଥ� କୁ अନାୟାସ ଭାେବ ପ�ଚାର ପ�ସାର ଦିଗେର ଲାଗି 

ପେଡ अନ�କୁ ପ�ଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ! ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ अo ବିଶÄାସ ର ସାମ�ାଜ� ସୃsି 

ହୁଏ ତାରି ପରିବାର ଆଉ ନିକଟ ସ କ�ୀୟ ମାନ+ୁ େନଇ ଯାହା ଆଜିକାର ସମାଜର ଏକ 

ଜÄଳh ଉଦାହରଣ ! 

 େହେଲ ବା\ବ କ'ଣ ? ସତ� କ'ଣ ? ଏହି ପ�ଶv ଆଜି ପଯ��h ପ�ଶvେର ହV ରହି ଯାଇ 

अଛି ମଣିଷ ପାଖେର ! 
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  ସତ� ଏବଂ ବା\ବତାର ଉ[ର ପାଇନାହାhି େକହି ! ସମେ\ େକବଳ अo ଭାେବ 

କୁହୁଡି ମଧ�େର ପହଁରି ପହଁରି ଜୀବନ ନଈ ପାର କରୁଛhି ! 

 େହେଲ  ପ�କୃତିର ରହସ�, ଜୀବନ ରହସ�, ବା\ବତା  ଜାଣିବା କ'ଣ ସ�ବ 

ନୁେହଁ ? ନା ମନୁଷ� ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ�ହୀ ନୁେହଁ ? ! 

 ଆପଣ+ ପ�ଶv କି]ା ଉ[ର अେପuାେର!......... 
େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 

ବ�ା+ କେଲାନୀ, ଛତ� ପୁର, ଗqାମ 

୭୬୧୦୨୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : socialforum.org.in@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ / ୯୮୬୧୧୦୯୫୮୪ 
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ପ�ବୀଣ କୁମାର କବି 

େଯାଗର ବା\ବ ବିେଶଷ[Ä ଓ ଭyିେଯାଗେଯାଗର ବା\ବ ବିେଶଷ[Ä ଓ ଭyିେଯାଗେଯାଗର ବା\ବ ବିେଶଷ[Ä ଓ ଭyିେଯାଗେଯାଗର ବା\ବ ବିେଶଷ[Ä ଓ ଭyିେଯାଗ    

 ସରଳ अଥ�େର ବୁଝିେଲ , େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ େଗାଟିଏ ଜିନିଷର ମିଶ�ଣକୁ 

େଯାଗ କୁହାଯାଏ। ସମଜାତୀୟ , ସମଭାବାପନv , ସମମନ, ସମରy, ସମପ�କୃତି, ସମଶyିର 

ମିଶ�ଣକୁ େଯାଗ କୁହାଯାଏ। େଯାଗ ବା ମିଳନ ,ାରା ମଣିଷ ଉପକୃତ େହାଇଥାଏ େଯପରି 

ନିଜ ସÄଭାବ ସହିତ अନ� ସÄଭାବର ମିଳନ ଘଟିେଲ ବoୁତÄ ବେଢ।  

 େଯାଗର अନ�ନାମ ଜାଗରଣ। େଯଉଁ େଯାଗ ମାଧ�ମେର ମନୁଷ� ନିେରାଗୀ ହୁଏ, 

ଆତC ବିଶ�ାସ ବେଢ, ନିଭ�ୀକ ହୁଏ, ଚ�ଳମନ pିର ହୁଏ, ସÄଭାବର ପରିବ[�ନ ଘେଟ, 

ଆଧ�ାତିC କ ଭାବ ଜାଗ�ତ ହୁଏ, ମନ ଈଶ�ରାଭିମୁଖୀ ହୁଏ ତାକୁ ହV ବା\ବ େଯାଗ 

କୁହାଯାଏ। ବିନା ସାଧନାେର େଯାଗ ସ�ବ ନୁେହଁ। େତଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ�ଥେମ ସଂକj 

େଲାଡ଼ା। ତାପେର ଶ��ା, ବିଶ�ାସ ଏବଂ େଧୖଯ�� େଲାଡ଼ା। 

 େଯାଗକୁ अେନକ୍ ଭାବେର ବିଭy କରାଯାଇଛି ଯଥା- 

 କମ�େଯାଗ, �ାନେଯାଗ, ଭyିେଯାଗ, ରାଜେଯାଗ, କି�ୟାେଯାଗ, ହଠେଯାଗ ଏବଂ 

अsାcେଯାଗ ଇତ�ାଦି। ସଂସାରେର ଏହିପରି ପ�ାୟ ୮୪ ଟି ପ�ସି� େଯାଗ ଓ ୭୦୦ 

अପ�ସି� େଯାଗ ରହିଛି। ଏହି େଯାଗ ଗୁଡିକର କାଯ��ପ�ଣାଳୀ, ବିଧିବ�ବpା ଓ 

ସାଧନାପ�ତି ପର�ରଠାରୁ ଭିନv । ତଥାପି ସମ\+ ମଳୂେର େଗାଟିଏ ତଥ� ନିହିତ। 

ତୁ� अବpାରୁ ମହାନତା ଦିଗେର, अପଣୂ�ତାରୁ ପ"ୂ�ତା ଦିଗେର, अସତ୍ ରୁ ସତ୍ ଦିଗେର, 

ତମସାରୁ େଜ�ାତି ଦିଗେର, ମୃତୁ�ରୁ अମୃତ ଦିଗେର େଯଉଁ ପ�ଗତି େହାଇଥାଏ ତାହାର ନାମ 
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 େଯାଗ। 

 ଆଧ�ାତିC କ ଭାଷାେର अଣୁ ଆତC ାକୁ ପରମାତC ାେର ପରିଣତ କରିବାର ପ�ଯତv କୁ େଯାଗ 

କୁହାଯାଏ। 

 ସଂସାରେର େଯେତ େଯାଗର ବ"�ନା ରହିଛି େସ ସମ\ େଯାଗ ମଧ�ରୁ ଭyିେଯାଗକୁ 

େଶ�- େଯାଗ େବାଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। “ମଁୁ ଏବଂ େମାର” ଶ�,ାରା ଉÖନv  ସମ\ ବ\ୁ 

ଓ ବ�yି ପ�ତି ଥିବା େମାହ ଓ ମମତାକୁ ତୁଟାଇ େଯଉଁମାେନ େକବଳ “ମଁୁ ଆଉ ତୁ" ଭିତେର 

ସ]o pାପନ କରିପାରhି େସମାନ+ୁ “ଭyେଯାଗୀ” େବାଲି କୁହାଯାଏ। ସଂସାରେର ରହି 

ମଧ� ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ+ର େପ�ମ ଆସ�ାଦନ କରିବାର େଶ�- ମାଗ� େହଉଛି 

ଭyିେଯାଗ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସମ\ କମ�ର ଉେଦଶ� େହଉଛି ଆନxେର ଜୀବନ 

अତିବାହିତ କରିବା। ଏହି ଆନxକୁ େଖାଜିବାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ� ଧନ ଉପାଜ�ନ କେର, 

ସଂପ[ି ଠୁଳ କେର, ନାନାପ�କାର ଉପେଭାଗ� ପଦାଥ� ସଂଗ�ହ କରି େସଥିରୁ ଆନx 

େଖାେଜ। କି� ବା\ବ ଆନx ଓ pାୟୀ ଆନx ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ମିଳିପାେରନା। ବରଂ 

ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ େଖାଜିବାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ� ଦୁଃଖ, କs, अଭାବ ଓ अଶାhି େଭାଗକେର। 

କି� ବା\ବ ଏବଂ pାୟୀ ଆନx ପାଇବାକୁ େହେଲ ଭଗବାନ+ ସହ ଜଡ଼ିତ େହବାକୁ 

ପଡିବ। ଭଗବାନ+ ବା\ବତାକୁ ଉପଲ¡ି କରିବାକୁ ପଡିବ।ଭଗବାନ+ େପ�ମକୁ 

ଆସ�ାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭଗବାନ+ୁ ପାଇବାର ଏହି ମାଗ�କୁ ଭyିେଯାଗ 

କୁହାଯାଏ। 

 ଭyିମାଗ�ର ପଥିକମାନ+ ପ�ତି ଭଗବାନ+ର ସବ�ଦା ସୁଦୃsି ରହିଥାଏ। 

େଯଉଁମାେନ ବିନା ସ�ାଥ�େର ଭଗବାନ+ ଆଡକୁ ଚାଖେl ବି ଆେଗଇ ଆସhି, ଭଗବାନ 
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 ତା+ ଆଡକୁ ହାେତ ଆେଗଇ ଯାଆhି। ବଣିଆ େଯପରି ସୁନାର ଭଲମx ଜାଣିବାପାଇଁ 

କସଟି ପଥରେର କେଷ ଓ େଯେତେବେଳ ଜାଣିପାେର େସ ସୁନାେର ଖାଦ अଛି, 

େସେତେବେଳ େସ ତାକୁ ନିଆଁେର େପାଡି ତାର ଖାଦକୁ ବାହାରକରି ଖା�ି ସୁନା ବାହାର 

କେର। ଠିକ୍ େସହିପରି ଭଗବାନ ଭyର ଭାବକୁ ପରୀuାରୂପକ କଷଟି ପଥରେର କଷି 

ଦୁଃଖ, କs, େରାଗ ରୂପକ अଗିvେର ଦାହକରି ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକଷdତ କରିନିअhି। 

ଥେର ଭy ଭଗବାନ+ର ନିଜର େହାଇଗେଲ ଭଗବାନ ଭyର अଧୀନ 

େହାଇଯାଆhି।ଏବଂ ଭy େସେତେବେଳ ନିବ�ାଣ ଚାେହଁନି କି ବ� ହC େର ଲୀନେହବାକୁ 

ଚାେହଁନି େସ େକବଳ ତା+ର ଦାସ େହବାକୁ ଚାେହଁ, େସବକଟିଏ େହାଇ ରହିବାକୁ 

ଚାେହଁ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଭy ମଧ�ର ଏଇ ଭyିରସକୁ ଆସ�ାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ 

ଶ�ୀକୃÓ ମଧ� ଶ�ୀେଚୖତନ�+ ରୂପେର ଧରାବତରଣ କରିଥିେଲ େବାଲି अେନକ୍ ବିଶ�ାସ 

କରhି 
 ସ ାଦକ, “ବଣମଲିe ” 

अଧ�ାପକ, ଉÎିଦବି�ାନ ବିଭାଗ 

ପତିତପାବନ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ସାଇଁକୁଳ, େକxୁଝର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୦୯୦୭୭୦୨୩ 
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ଶ�ୀ ରମା କାh ମିଶ�  

ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା     
ଏପି�ଲ ୨୮ ତାରିଖ ମଧୁବାବୁ+ ଜୟhୀ ଉପଲେu : 

ଶ�ୀଯୁy ମଧୁସଦୂନ ଦାସ+ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଦାନ 

 ମଧୁସୁଦନ େହଉଛhି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ�ଥମ ଗ�ାଜୁଏଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ�ଥମ 

ଏମ.ଏ. ପ�ଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଓ ପ�ଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଡ଼େଭାେକଟ ଇଉେରାପକୁ ପ�ଥମ 

ଓଡ଼ିଆ ଯାତ� ୀ ପ�ାେଦଶିକ ଭାଇସ ରୟାଲ ବ�ବpାପକ ସଭାର ପ�ଥମ ଓଡ଼ିଆ ସଭ� 

ପ�ଥମ ଓଡ଼ିଆ ମ�ୀ ଓ ମ�ୀତÄ ପରିତ�ାଗ କରିବାେର ପ�ଥମ ଭାରତୀୟ ମ�ୀ ସେବ�ାପରି 

େସ େହଉଛhି ନବୀନ ଉ�ଳର ପ�ାଣ ପ�ତି-ାତା ଆଜି ଆେମ ଯାହା କିଛି େଘନି ଗବ� 

କରୁଛୁ ତାହା ପଛେର ତା+ର େପ�ରଣା ନିହିତ େସ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର କି ରାଜନୀତି, କି 

अଥ�ନୀତି, କି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ କି ଧାମdକ ଜୀବନ ପ�େତ�କ େuତ� େର ମଧୁ ବାବୁ+ 

अବଦାନ ନିହିତ େସ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସ]oେର ଆେଲାଚନା କେଲ ଆମକୁ 

ମଧୁସଦୂନ+ର ପଚାଶ ବଷ�ର ଜୀବନକୁ  ତନv  ତନv  କରି ଆେଲାଚନା କରିବାକୁ େହବ 

ଏଥିପାଇଁ ଯଥାଥ�େର ଶ�ୀଯୁy ଚିhାମଣି ଆଚାଯ�� କହିଛhି -- “ମଧୁବାବୁ+ ଜୀବନ କାହାଣୀ 

ଉ�ଳର अ�� ଶତା�ୀର ଇତିହାସ I ଏହି ଇତିହାସ ମଧ�େର ଉ�ଳର ସାମାଜିକ, 

ରାଜେନୖତିକ, अଥ�େନୖତିକ ତଥା ଶିj, ବାଣିଜ�, ଶିuା - ସମ\ ବିଷୟ ନିହିତ େହାଇ 

ରହିअଛି”     

 ଓଡିଶା ଆଜି େଗାଟିଏ ସÄତ� ପ�େଦଶ ଓଡ଼ିଶାର ପ�େତ�କ େuତ� େର ଏକ ସÄତ�ତା 
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 ବିଦ�ମାନ କି� ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର େକୗଣସି ସÄତ� ସ[ା ନ ଥିଲା ଓଡିଶା ବିହାର, 

ବc, ମାଡ� ାସ, ଆo�  ଓ ମଧ� ପ�େଦଶ ସହିତ ଖl ବିଖlିତ େହାଇ ମିଶି ରହିଥିଲା ଏହି 

ଛିନv ମ\I ଉ�ଳଜନନୀର ଏକୀକରଣ ମଧୁସଦୂନ+ର ଜୀବନର ମୁଖ� ସାଧନା ଥିଲା! 

ବିଛିନv  ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା अଂଚଳ ଗୁଡିକ କିପରି ଏକାଠି େହବ, ଓଡ଼ିଆ େଲାେକ କିପରି 

ଓଡ଼ିଆେର ଶିuା ପାଇ ପାରିେବ, ଓଡ଼ିଶାେର କିପରି ଶିj ବିକାଶ େହବ ଏହି ସମ\ 

ସମସ�ାର ସମାଧାନ ନିମେh େସ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି अପ�ଣ କରିଥିେଲ ଏହି ସମ\ 

ପ�ଶvକୁ େକବଳ ନିଜ ମଧ�େର ସିମୀତ ନ ରଖି  ସମ\ ଉ�ଳୀୟ+ର ମଧ�େର ପ�ସାର 

କରିବା ଉେ�ଶ�େର େସ ଓଡ଼ିଶାେର ଗଠନ କରିଥିେଲ ‘ଉ�ଳ ସମିCଳନୀ’ I େକାଟିଏ 

ଉ�ଳୀୟ+ର ପ�ାଣ ବିxୁ ଧରିଥିବା େସହି ଉ�ଳ ସମିCଳନୀେର  େସ ଗୁରୁ ଗ�ୀର ମ�େର 

ଉ�ାରଣ କରିଥିେଲ - 

“େକାଟିଏ ସhାନ                   େଗାଟିଏ ସÄରେର 

               ଜନନୀ ଜନନୀ ଡାକ  

ତୃଷାେର କାତର                   ଗଗନକୁ ଚାହV 

                େଯସେନ ଡାେକ ଚାତକ I  

ଜାତି େପ�ମ ବହିv                    ପ�¢�ଳିତ କର 

                ସÄାଥ�କୁ ଦିअ ଆହୁତି 

ସÄାଥ�େମଧ ଯେ�                  ଚାରିଆେଡ଼ ନାଚ 

               ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି” 

ସ�େଦଶେପ�ମୀ ସାହିତ� ସୃsି : 
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  ଏ କଥା ନିଃସେxହେର କୁହାଯାଇ ପାେର େଯ ମଧୁସଦୂନ+ ପରି ତୀବ�  ସ�େଦଶୀ ଓ 

ବଳି- ଓଡ଼ିଆ ମେନାଭାବ େନଇ अନ� େକୗଣସି ସାହିତି�କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� େuତ� େର ଏ 

ପଯ��h अବତୀ"� େହାଇନାହାhି ତା+ର ଜୀବ�ଶା ମଧ�େର କି ବyୃତା, କି କବିତା ଓ 

କି ବ�ବସାୟ ବାଣିଜ� ସବୁଥିେର ତା+ର େସହି େଗାଟିଏ ମାତ�  ବ�ାକୁଳତା ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା 

– “େହ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତୁ ନିଜକୁ ଚିହିv ବା ଶିଖ ! ଜଗତ ସ�}ଖେର ମଥା ଉ� କରି 

ଠିଆ ହୁअ I ତା+ର କମ� ମୟ ଜୀବନ ଭିତେର େସ ଯାହା କିଛି େଲଖି ଯାଇଛhି େସ ସବୁ 

ସେତ େଯପରି ଶyିର ଉ� I ତା+ର ସାହିତ� ଥିଲା ଉେ�ଶ� ମଳୂକ I େସହି ଉେ�ଶ� 

େହଉଛି ମାତ�  େଗାଟିଏ ତାହା େହଉଛି अବେହଳିତ ଓ ନିଯ��ାତିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସଜାଗ ଓ 

ସେଚତନ କରି ବିଶÄ ବuେର ଏକ ବିଶି- ଜାତି ରୂେପ ଠିଆ କରାଇବା I େସଥିପାଇଁ 

ମାତୃହରା େଛାଟ ଶିଶୁ ପରି ବ�ାକୁଳ େହାଇ ପ"ୂ� Iଗୀ ଉ�ଳମାତାର ସoାନ ପାଇବା ପାଇଁ 

େସ ଭୁବେନଶÄର, େକାଣାକ� ଓ ଆଉ ସବୁଆେଡ େଖାଜି ଭୁଲିଛhି I େସ େଲଖିଛhି - 

ମା ମା େବାଲି                       େଯେତ ମଁୁ ଡାକିଲି 

               ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହV 

ଭାଇ ଭାଇ େବାଲି                  େଯେତ ମଁୁ ଡାକିଲି 

                ଉ[ର ନ େଦେଲ େକହି I  

 େଶଷେର ପ"ୂ� Iଗୀ ମାଆର ଦଶ�ନ ନ ପାଇ ମଧୁସଦୂନ ଉେ,ାଧନ େଦଇ କହିଛhି - 

ଭୂମିକ  େହବ                    ଧରଣୀ ଫାଟିବ 

               ଉଠିେବ ସହସ� ଭୁଜା  

େସହି େତାର ମାତା                େସହି େତାର ପିତା  
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                କର ତା+ ପାଦ ପଜୂା I   

 ଏଠାେର ସାହିତି�କ+ର ଆସନରୁ େସ ପୁରା ପୁରି ଉପେଦsା ରୃଷି+ର ଆସନକୁ 

ଉଠି ଆସିଛhି I ଏହି କାରଣରୁ ତା+ର ବ�yିତÄର ପ�ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁ 

ପରିମାଣେର ପ�ଭାବିତ କରିଥିେଲ ମଧ� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ର ଗତିକୁ ବିେଶଷ ଭାବେର 

ପ�ଭାବିତ କରି ପାରି ନ  ଥିଲା I 

ଓଡ଼ିଶାର ଶିେjାନv ତି  

 ମଧୁସଦୂନ ହV ପ�ଥମ ବ�yି େଯ ଓଡ଼ିଶାର अଥ�ନୀତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର अଥ�େନୖତିକ 

अବpାକୁ ଉ[ମ ରୂେପ ହୃଦୟcମ କରି ପାରିଥିେଲ I େସ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝି ଥିେଲ 

ଓଡିଶାକୁ େଗାଟିଏ ସÄତ� ପ�େଦଶ କରିେଦେଲ ଓଡ଼ିଆ େଲାକ+ର ଭାଗ� ବଦଳିବ ନାହV I 

ଓଡ଼ିଶାର େଲାେକ ଗରିବ I େସମାନ+ୁ ଭଲେର ରହିବାକୁ େହେଲ ଚାଷ ସଂେଗ ସଂେଗ 

େଦଶର ଶିj ଉନv ତି କରାଯିବ ଦରକାର I 

 ମଧୁବାବୁ ଜାଣୁଥିେଲ ଶିj, କାରିଗରୀେର ଓଡ଼ିଆ େଲାେକ अତି ପାରcମ I ଓଡ଼ିଆ 

ଶିjୀ େକାଣାକ�, ଲିcରାଜ, ଏବଂ ଜଗନv ାଥ+ର ମxିର ନିମ�ାଣ କରିଛhି I ପାଲଟଣା 

େବାଇତ ବାହି ଜାଭା, ସୁମାତ� ା, ଜାପାନ ଇତ�ାଦି अଂଚଳ କୁ ଯାଇ ବ�ବସାୟ କରିଛhି I ଏ 

େଦଶର େଲାକ+ ହାତେର अତି ଉ�ୃs କଳା ର କାମ େହାଇ ପାରିବ I ଉ�ୃs କଳା ପାଇଁ 

ଉ�ଳ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପ�ସି�ି ଲାଭ କରିଛି I େକବଳ କଳ କାରଖାନା ବସାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଆ 

ମାନ+ ପାଖେର ଧନ ନାହV I ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାେନ ଶିj ବ�ବସାୟେର ପଛେର ପଡି 

ରହି ଛhି I େସଥିପାଇଁ ମଧୁ ବାବୁ ନିେଜ େକେତାଟି କାରିଗରୀ କାରଖାନା େଖାଲିବାକୁ pିର 

କେଲ I ତା+ରି େଚsା ଫଳେର ଉ�ଳ ଟାେନରୀ ନାମକ ଏକ େଜାତା କାରଖାନା ଆଉ 
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 ଉ�ଳ କଳା ସ ଦ ନାମକ ଏକ ସୁନା ରୂପା ର ତାରକସି କାମର େଦାକାନ େଖାଲା େହଲା 

I ଏହି େଜାତା କାରଖାନାେର ତିଆରି େହଉଥିବା ଜିନିଷ ର ଗୁଣବ[ା କିପରି अଧିକ େହବ 

ଓ अନ� ପ�େଦଶେର ତିଆରି େହଉଥିବା େଜାତା ଠାରୁ अଧିକ ମଜବୁତ େହବ େସଥିପାଇଁ 

େସ ଯତv  କରୁଥିେଲ I ଉ�ୃs େଜାତା ତିଆରି େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିେଲ େସ ଗୁଡିକୁ ବଜାରକୁ 

ନ ଛାଡି ନs କରି େଦଉ ଥିେଲ I ଏଥିପାଇଁ େଜାତା ବ�ବସାୟରୁ େସ ଲାଭ ନ ପାଇ େବେଳ 

େବେଳ uତି ସହୁ ଥିେଲ I uତି େହଉ ପେଛ େସ ସବ�ଦା କହୁଥିେଲ - "uତି େହଉ କି� ଆମ 

ମାନ ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ େଲାେକ ଉ�ୃs େଜାତା ତିଆରି କରୁଛhି େବାଲି अନ� ପ�େଦଶର 

େଲାେକ ଜଣା� I"  

 ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନାମ େକେବେହେଲ ତେଳ ନ ପଡୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନ+ୁ େକହି େକେବ 

ନୀଚ ମେନ ନ କରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ�େତ�କ କାମେର ଆଗେର ରହୁ ଏହାହV ଥିଲା ମଧୁ 

ବାବୁ+ର अhରର କଥା I ଏହି ଭାବ ଉ�ଳର ଘେର ଘେର ପହଂଚାଇବା ପାଇଁ େସ ସଦା 

ସବ�ଦା କମ�ରତ ଥିେଲ I ବିଭିନv  ସଭା ସମିତିେର େସ ଉ�ଳ େଲାକ+ୁ ସବ�ଦା ନିଜ ଜାତିର 

ଉନv ତି ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଉ ଥିେଲ I ମଧୁ ବାବୁ ଉ[ମ ରୂେପ ହୃଦୟcମ କରିଥିେଲ େଯ 

ଧନ, ଜନ, ଓ ମନ अଥ�ାତ ଆଥdକ, କାୟିକ ଓ େବୗ�ିକ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଏକାଠି େହେଲ ଶିj 

अଭିବୃ�ି େହବା ସୁନି�ିତ  I ଜେଣ ବ�yି+ ଠାେର ଏହି ତିନି ଶyି ଏକତ�  ରହି ପାରିବା 

ସ�ବପର େହାଇ ନ ଥାଏ , େତଣୁକରି ୟୁେରାପ   ପରି  ଶିେjାନv ାତ ରାs�େର ତିନି 

େଶ�ଣୀର େଲାେକ ଏକାଠି େହାଇ ଶିjେର ପ�ଗତି କରhି I ଶିj େuତ� େର  ପା�ାତ� ଜଗତ 

ସହିତ ପ�ତିେଯାଗିତା କରିବାକୁ େହେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ମଧ� ଏହି ସତୂ� େର अଗ�ସର 

େହବାକୁ େହବ, ଏହି କଥା େସ ସବ�ଦା ଉ�ଳ ର େଲାକ+ୁ ବୁଝାଉଥିେଲ I େସ 
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 େକେବେହେଲ ଓଡିଶା ବାସୀ+ୁ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ନାହାhି I େସ କହିଛhି 

- "େଲାେକ କହhି ଓଡିଶା ଗରିବ କି� ମଁୁ କେହ କଦାପି ନୁେହଁ I ବ[�ମାନ କଲିକତା, 

ନାଗପୁର ଆଦି pାନେର କଳ  କାରଖାନାେର ଲu ଲu ଓଡ଼ିଆ କାମ କରୁଛhି, ଏହାର 

अଥ� ଓଡ଼ିଆ+ କାମର ମଲୂ� अଛି େଯଉଁ ମଲୂ� ବାହାରର େଲାେକ ଖାଇ ଯାଉଛhି I 

ମଧୁସଦୂନ+ ତ�ାଗ : 

 ମଧୁସଦୂନ+ ଭଳି େଲାକ ଏଯାବତ୍ ଉ�ଳେର ଜନC  ଗ�ହଣ କରି ନାହାhି I େସ 

ହୃଦୟcମ କରିଥିେଲ, େଦଶ େପ�ମର େମୗଳିକ ତ[Ä େହଉଛି ଆେତC ା�ଗ� I ଏହି କାରଣରୁ 

୧୯୨୧ ମସିହାେର େସ େଯେତେବେଳ ବିହାର ଓଡିଶା ର ମ�ୀ ରୂେପ ନିବ�ାଚିତ େହେଲ 

ତା+ର ମତ ଥିଲା େଯ ମ�ୀମାେନ େଲାକ ପ�ତିନିଧି େହାଇ େବତନ େଭାଗୀ େହେବ ନାହV 

ଏହା ଉଚିତ ନୁେହଁ I ସରକାର ଏ କଥା ନ ମାନି ବାରୁ େସ ମ�ୀ ପଦବୀରୁ ଇ\ଫା ପ�ଦାନ 

କରିଥିେଲ I ଏ ଭଳି ତ�ାଗ ଆଜିର ଦୁନିଆେର ବିରଳ I 

ମଧୁ ବାବୁ+ ଜାତୀୟତା : 

 ଜାତୀୟତାର ଭାବନାକୁ ଆଜି ଆେମ େଯଉଁ ସଂକୀ"� अଥ�େର ଗ�ହଣ କରୁ ମଧୁବାବୁ 

େସ अଥ�େର ଗ�ହଣ କରି ନ ଥିେଲ I अନ� େଦଶ, ଜାତି ପ�ତି ଘୃଣା ବା ପ�ତିହିଂସା େଦଶ 

େପ�ମେର ଯାଏ ନାହV I ପ�କୃତ େଦଶ େପ�ମୀ ନିଜ େଦଶ ଓ ଜାତିକୁ ନି�ୟ ଶ��ା କରିବ, 

କି� अନ� େଦଶ ବା ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହV I ସ୍ଵ େଦଶ େପ�ମିକ ଆବଶ�କ େହେଲ 

ନିଜ େଦଶ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦଇ ପାେର କି� अନ�ମାନ+ ରyେର ନିଜ ହp କୁ କଳ+ିତ 

କରିବ ନାହV I 

 ମଧୁ ବାବୁ କଥା କଥାେକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ତା+ର ପବୂ� ସC �ତିକୁ ସCରଣ କରାଇ େଦଉ 
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 ଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସ କହୁଥିେଲ - 

ଉଠେର ଉଠେର                  ଉ�ଳ ସhାନ  

                ଉଠିବୁ ତୁ େକେତ ଦିେନ  

ପରୁୂବ େଗୗରବ                   ପରୁୂବ ସାହସ 

                ପଡିବ କି େକେବ ମେନ ? 

େତାହର ଜନନୀ                   ବୀର ପ�ସବିନୀ  

                ଧଳିୂେର ପଡିଛି େଦଖ  

ଜନ ସମାଜେର                   ଏ ମହି ମଧ�େର  

                କିପରି େଦଖାଉ ମୁଖ ? 

 ଜାତିର ମଲୂ� ବଢିେଲ ସମଗ� ଜାତି ତାର ସୁଫଳ େଭାଗିେବ I େତଣୁ ବ�yି ବିେଶଷର 

ପ�ାଣ ଯାଉ ପେଛ ଜାତୀୟ ସ�ାନ ରuା କରିବା ପ�େତ�କ େଦଶ ବାସୀ+ର ସବ�ାେଦୗ 

କ[�ବ� I ଏହି କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ େସ ଜାପାନ ଜାତିର ଉଦାହରଣ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ 

ସÄାଥ� ତ�ାଗ କରି େଦଶର େସବାେର ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ 

େଦଉଥିେଲ I 

ଜାତିର ଉନv [ି                    େହବକିେର ଭାଇ 

            ସÄାଥ�କୁ ଜଗତ ମଣି 

େଗାଦର େଗାଡ଼େର             ମାଉଁସ ଲାଗିେଲ 

            େଦହର କି େଶାଭା ଗଣି ? 

ଜାତିର ଉନv [ି                   େସ କାହୁଁ କରିବ 
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             ସ�ାେଥ� ଯା’ର ବ�\ ମନ   

ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ                   ଚିକି�କ େହେଲ 

            ଶବ କି ପାଇେବ ପ�ାଣ ? 

ଜାତି ନxିେଘାଷ                  ଚଳିବକି ଭାଇ 

            ସÄାଥ� କୁ ସାରଥୀ କେଲ 

ଟାେଣ କିେର ଗାଡି              ଦାନI ର େତାବଡ଼ା 

             େଘାଡା ମୁେହଁ ବoା ଥିେଲ ? 

 ଜାତି େଯଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ ବିଖ�ାତ େସହି ଗୁଣକୁ अuୁ"� ରଖିବା ପ�େତ�କ+ର କ[�ବ� 

େହବା ଉଚିତ I ଏହି କ[ବ� ପାଳନେର ଜୀବନ ମରଣର କଦାପି ପ�ଶv ଉେଠ ନାହV I େଦଶ 

କାଳ ବିେବଚନା କରି କ[�ବ� କରଣୀୟ I କାରଣ ଏହା ଦÄାରା ବ�yି ପେର ବ�yିର 

ତିେରାଧାନେର ମଧ� ଜାତିର ସ�ାନ अuୁ"� ରେହ I "ସେବ� ଚଳିେବ କାଳ ବେଳ, କଥା 

ରହିବ ମହି ତେଳ ." 

ଓଡ଼ିଶାେର ଶିuାର ପ�ସାର : 

 ଆଜିକାଲି ନିରuରତା ଦୂରୀକରଣ ଲାଗି ଆେ�ମାେନ ଚିhା କରୁअଛୁ, କି� େସ 

ଯୁଗେର ପ�ାଥମିକ ଶିuାର ବି\ାର, ନିରuରତା ଦୂରୀକରଣ ପ�ଭୃତି ମଧୁ ବାବୁ+ ହୃଦୟେର 

ଜାଗ�ତ େହାଇ ଥିଲା I େସଥିପାଇଁ େସ କଲିକତାେର ଥିବା ସମୟେର େକେତ ଗୁଡିଏ େନୖଶ 

ବିଦ�ାଳୟ pାପନ କରି ନିଜର ମେନାକାମନା ପ"ୂ� କରି  ଥିେଲ I 

ହିxୁ େପ�ମୀ ହୃଦୟ : 

 ମଧୁବାବୁ ଖ�ୀsିୟାନ ଥିେଲ ମଧ� ହିxୁ ଜାତି ଓ ଜଗନv ାଥ ମxିର ପ�ତି ତା+ର ଗଭୀର 
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 ଶ��ା ଓ ସ�ାନ ଥିଲା I ପୁରୀ ମxିର ତା+ୁ ହିxୁ ମାନ+ ନିକଟେର ପ�ଶଂସା ଭIଜନ କରି 

ଥିଲା I ପୁରୀ ମxିର ମକ�ମାେର େସ େଯଉଁ ପ�}ଫ େଲଖି େଦଇଥିେଲ, ତାହା େଦଖି ବିଖ�ାତ 

ଇଂରାଜୀ ବାରିsର ଉଡ�ଫ ତା+ର ଭୁୟସୀ ପ�ଶଂସା କରିଥିେଲ I 

 ମଧୁ ବାବୁ ବଡ଼ ଉଦାର ଓ ନିେଲ�ାଭ ଥିେଲ I େସ ବହୁ ଛାତ� +ୁ अଥ� ବ�ୟ କରି ପlିତ 

କରାଇ ଥିେଲ ଏବଂ ବହୁ अନୁ-ାନକୁ अଥ� ସାହାଯ� କରିଥିେଲ I େସ ଏେତ ଦାନ 

କରିଥିେଲ େଯ ମଲା େବଳକୁ ତା+ ନିକଟେର କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ� ନ ଥିଲା I  

 ମଧୁ ବାବୁ+ର େଦଶେପ�ମ , େଲାକେସବା ଓ ବିଚuଣ ବୁ�ି େଯାଗୁ ଓଡ଼ିଶାର େଲାେକ 

ତା+ୁ ଭyି କରୁ ଥିେଲ ଏବଂ ମେନ ମେନ ଭଗବାନ+ୁ ତା+ ପରି ପୁତ�  ବର େଦବା ପାଇଁ 

ପ�ାଥ�ନା କରୁଥିେଲ I ଓଡ଼ିଆ େଲାେକ ପିଲାମାନ+ୁ ଶିଖାଉ ଥିେଲ - "ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ 

େଘାଡା ଚଢ଼ିବି, ମଧୁ  ବାବୁ  ସଂେଗ ଲଢ଼ିବି  I" 

 ପରିେଶଷେର ଏତିକି କୁହାଯାଇପାେର େଯ ମଧୁସଦୂନ ହV ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ�କୃତ 

ଜନକ I ତା+ର अବଦାନ ବିନା େକେବ େହେଲ ବି ସÄତ� ଓଡିଶା ପ�େଦଶ ଗଠିତ େହାଇ 

ପରି ନ ଥାhା I େତେବ ଆେମ ସବୁ ଏ ଜIବତì ମଧ� ମଧୁସଦୂନ+ ଦାନ ର ପ�ତିଦାନ 

େଦଇ ପIରି ନାହୁଁ  କାରଣ ତା+ ପରି ଆଉ ଜେଣ ମଧୁସଦୂନ ଓଡ଼ିଶାେର ଜନC  େନଇ ପରି 

ନାହାhି I ଆେମ ସବୁ ଆଜିବି ତା+ର ପଦା+ अନୁସରଣ କରି ନାହୁଁ ଓ ପଳାୟନ ପ×ୀ 

ସାଜିଛୁ I ଆମର ଆଜିର ବ�ବହାର ଉପେର अଧ�ାପକ ଜାନକୀ ବଲ̄ଭ ମହାhି େଲଖିଛhି - 

"ଆେମ ସବୁ ବଚନ ବାଗୀଶ 

ସଭାମେଧ� ଉ� କଂେଠ କରୁ େକେତ  

ଉ�ସିତ �ାନ ଆଉ କମ� ର େଘାଷଣା  
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 'ଡାଲଡା' ଯୁଗର ଆେମ ପଳାତକ ତି� ସଂକୁ ର ଦଳ  

pିତି ହରା pିତି ର ସoାନୀ  

ଏଇ ଆମ ଜୀବନ ଆଦଶ� "  

 େଯେତଦିନ ପଯ��h ଏଇ ପଳାୟନ ବାଦ ଆଦଶ� ନ ଉଠିଛି  େସେତଦିନ ପଯ��h ମଧୁ 

ବାବୁ+  ଜାତୀୟତା େଫରି ଆସି ପାରିବ ନାହV କି ତା+ର ପରିକjିତ ଉ�ଳର ଉନv ତି 

େହାଇ ପାରିବ ନାହV I 

 
ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶÄର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ଡ§ର  ଲuCଣ  ସାହୁ 

େବଦାhହV  ମାନବ  ସାଧନାର  େବଦାhହV  ମାନବ  ସାଧନାର  େବଦାhହV  ମାନବ  ସାଧନାର  େବଦାhହV  ମାନବ  ସାଧନାର  
 ବିଶÄ ପ�କୃତିର ଉ[ମ ବିଧାନ, ମାନବ କ[�ବ�ର ପଥ କଣ? େକଉଁମାଗ�େର େସ ନିଜ 
ସÄାଧୀନ କମ�ଶyିର ପ�େୟାଗକରି ଜୀବନ କୃତାଥ� କରିବ? େବୖଦିକ ଦୃsିେକାଣରୁ ଏହାର 
ଉ[ର େହଉଛି ‘ଯ�ନୀତି’ ନିଜ अଧିକାର ପାଇଁ ଯ� ସଂପାଦନ ମାନବ ଜୀବନର କୃତାଥ� 
ମାଗ� ଯାହା ଉଚିତ୍, ତାହା ହV ବିଶÄବିଧାନ ଓ अନୁକୂଳ अେଟ ଯାହା ବିଶÄମcଳ, ତା’ର 
ପ�ା�ିପାଇଁ କାମନା କରିବା, ସକଳ େପ�ୟ ସାମଗ�ୀକୁ ବଳି ବା ଆହୂତି ପ�ଦାନ କରିବାର 
ନାମ ଯ� अଥାଥ�, ନିଜପାଖେର ଥିବା अମାପ କମ�ଶyି, �ାନଶyି, େଭାଗ�ବ\ୁ, ସୁବିଧା 
ସୁେଯାଗକୁ େଶ�ୟ ଉେ�ଶ�େର, ପ�କୃତି ଉେ�ଶ�େର, ବିଶÄନିୟhା ମcଳମୟ େଦବଗଣ+  
ପ�ସନv  ଲାଗି ଉ�ଗ� କରିବାହV ଯ� ସଂପାଦିତ ହୁଏ େଦବତା+ୁ ପ�ସନv  କରିବା अଥ� 
େଶ�ୟର अନୁବ[�ନ ଓ କଲ�ାଣ ମାଗ�େର ଆତC ନିେଯାଗ କରିବା େଯ େପ�ୟର ଆଦର 
କେର େସ େଦବତା+ ବିେରାଧ କେର, अଥ�ାତ ବିଶÄମcଳ ବିଧାନକୁ अଗ�ାହ� କରି 
େଦହିxି�ୟ ମେନାବୃ[ିକୁ ତୃ�ିକେର ବିଶÄବିଧାନର ପ�ତିକୂଳ ମାଗ�େର ଯାଇ ସÄକୀୟ  
ଆକାଂuାକୁ ଚରିତାଥ� କେର ମାନବର ଯଥାଥ� େଗୗରବରୁ ବ�ିତ ହୁଏ 
 େଦବତା+ ପ�ସନv , अଥ�ାତ୍ ବିଶÄବିଧାନର अନୁକୂଳପ�ା� ଉେ�ଶ�େର ନିଜର ଶyି, 
େଭାଗ� ସାମଗ�ୀ ଓ ପୁqିକୁ ସଠିକ୍ ମାଗ�େର ବିନିେଯାଗ କରି ଜୀବନ ବିତାଇବା ଯଥାଥ� 
ଧମ� ବିଚାରପବୂ�କ ସÄଇଛାେର ଯ�ବ� ତୀ େହବା ମାନବୀୟ ଧମ� ଏହି ଯ�ହV େଶ�ୟର 
ମାଗ� ଓ ଉନv ତତର ବ�ାପକତର େତଣୁ ମନୁଷ� େଯେବ େଦବତା+ୁ ପ�ସନv କରି 
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 ପ�ା�ବ\ୁକୁ ତ�ାଗ କେର, େଦବତା ତା’ପ�ତି ପ�ସନv  ହୁअhି ମନୁଷ� ଯଦି ବିଶÄପ�କୀୟାର 
ନିୟାମକ ଧମ� ବିଧାନର अନୁକୂଳ ପଥେର ନିଜ ଶyି ସଦବ�ବହାର କେର, େତେବ 
ବିଶÄବ�ାପାର ସମହୂ ଏହାର अନୁକୂଳ େହାଇ ଉପpିତ େହବ ଓ ତା’ର ଆକାଂuିତ pାୟୀ 
ସୁଖବ\ୁ ସମହୂକୁ ତାକୁ େଦଇ କୃତାଥ� କେର ଏହା େଦବତା ଓ ମନୁଷ�ର ବିଶÄନୀତି ଓ 
ମାନବୀୟ ସÄାଧୀନତା ଏପ�କାର ପର�ରାନୁକୂଳ େହବା ପେର ମନୁଷ� ଜୀବନ ସାଥ�କ 
ପାଲେଟ ଜଗତ ମଧ� ମcଳ ପାଲଟିଯାଏ, ବ�yିର ଓ ସମହୂର କଲ�ାଣ ଘେଟ, ଯାହା 
ବ�yି ଓ ସମାଜର ମcଳ ବ[�ମାନର ସଂେଭାଗ ଓ ଭବିଷ�ତର ସଂେଭାଗ ଏକ 
ସcେରହV ସଂପାଦିତ ହୁଏ ତ�ାଗ ଭିତେର େଭାଗ, ବୃହତ୍ କଲ�ାଣେର ଆତC ନିେୟାଗ 
ଦÄାରା କଲ�ାଣପ�ା�ି, ବିଶÄେସବାଦÄାରା अଭି- ସି�ି, େଦବତା+ ପ�ୀତି ସଂପାଦନାଦÄାରା 
େଶ�ୟ ଓ େପ�ୟର ସାମqସ� ବିଧାନ, ଏହି ଯ�ନୀତି ହV େବୖଦିକ ଧମ�ନୀତି ଏପ�କାର 
େଦବତÄର ଜୀବନଯାପନ ହV अଭି- ସି�ିର ସୁନି�ିତ ଉପାୟ ଜୀବନକୁ ଯ�ମୟ କରିବା 
ଦÄାରା ହV ମନୁଷ�ତÄର ସମୁଚି[ ବିକାଶ ଘେଟ 
 େବୖଦିକନୀତି अବଲ]ନ କରିବା ଫଳେର ମନୁଷ� ସହ ମନୁଷ�ର ସ£ଷ� ବଦଳେର 
ସମିCଳନ, ପ�ତିଦÄxିÄତା ବଦଳେର ସହେଯାଗିତା, ମତେଭଦ ବଦଳେର ଆଦାନପ�ଦାନ, ସÄାଥ� 
ବଦଳେର ତ�ାଗ ଓ େପ�ମସ]o ପ�ତି-ିତ ହୁଏ େଦଶ, କାଳ ଓ अବpାର ପରିବ[�ନ 
ଆେସ, ରୁଚି, ବୁ�ି, ପ�କୃତି ଓ ସାମ�ାଜ�େର ନାନାବିଧ େବୖଚିତ�  କାରଣ ଘେଟ ବିଭିନv  
ମନୁଷ�ର अନୁ-ିତ ଯ�ର ଆକୃତି ଓ ପ�କୃତିେର ଭିନv ତା ଆସିବା ସÄାଭାବିକ କାରଣ 
ଧନୀର ଯ� ଓ ଗରିବର ଯ�, ରାଜା ଓ ପ�ଜାର ଯ�, �ାନୀ ଓ ମଖୂ �ର ଯ�, ବୀର ଓ 
ଦୃବ�ଳର ଯ� ଏକ ପ�କାର େହବା ସ�ବ ନୁେହଁ, ଏକ ପ�କାର େହବାେର ଯ�ନୀତିର  
ସାଥ�କତା ନୁେହଁ େତଣୁ େବଦେର ବିଭିନv  ପ�କାର ଯ�ର ବିଧାନ ରହିଛି ଋଷିଗଣ+ 
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 ମାଧ�ମେର ବିଭିନv  ପ�କାରର अଧିକାର ସଂପନv  ମନୁଷ� ପାଇଁ ବିଭିନv  ଜାତୀୟ अଭି- 
ସି�ିର ଉପାୟ ରୀତିେର ନାନା ଯ�ର ବିଧାନ ସମାଜେର ଗଠିତ ଓ ପ�ଚାରିତ େହାଇଛି, 
କି� ଯ�ର ମଳୂନୀତି ସମ\+ ପାଇଁ ସମାନ ପ�େତ�କ ନିଜର ସÄାଧୀକାର ବଳେର ଯ� 
ଦÄାରା अନhତର अଧିକାରର ପ�ା�ିେର ସଫଳ ହୁଏ, ଯ�ମୟ ଜୀବନଯାପନ ମାନବର 
अଧିକାର େସ େକବଳ ଏହି ଉପାୟେର କୃତାଥ� ଲଭିବାେର ସମଥ� ହୁଏ, ଏହା ଦÄାରା ତା’ର 
ଚି[ ଉଦାର େହାଇଯାଏ, େଦହର ଇxି�ୟ ପବିତ�  ପାଲଟିଯାଏ, େଭାଗ� ବିଷୟାସyି ଓ ତତ୍ 
ଜନିତ ବoନ ଶିଥିଳ ପାଲେଟ, ଦୃsି ବ�ାପକ ଓ ଗ�ୀର ହୁଏ, ଜୀବନ ଉନv ତତର ଭୂମି  
ଉପେର ଆେରାହଣ କେର ଓ ଚିରpାୟୀ ସୁଖ ପ�ା�କେର 
 େବୖଦିକ ଦୃsି अବଲ]ନେର େଶ�ୟର अନୁବ[�ନ କେଲ ଚି[ େଯେତ ପରିଶୁ� ହୁଏ, 
େପ�ୟର କାମନା େସେତ େସେତ କମିକମି ଯାଏ ଓ ଉନv ତରୁ ଉନv ତତର ଆଦଶ� ମାନବ 
ହୃଦୟକୁ अନୁପ�ାଣିତ କେର, ଉନv ତରୁ ଉନv ତତର ଯ�ାନୁ-ାନେର अଧିକାର ଓ ପ�ବୃ[ି ପ�ା� 
େହାଇଥାଏ େଶଷେର ଜି�ାସାର ଉଦୟ ଘେଟ, ଯାହାକୁ अh କୁହାଯାଏ େବୖଦିକ �ାନ, 
େବୖଦିକକମ�, େବୖଦିକ ଭାବ ଓ ସାଧନା, ଏସବୁ ଚରମ ଆଦଶ� ଜାଣି ଆକାଂuା ଉÖନv  ହୁଏ 
ମାନବର ଚରମ େଶ�ୟ କଣ? ଯାହାର ପ�ା�ିପେର ସ ୂ"� େଭାଗ ବାସନାର अବସାନ 
ଘଟିବ, କ’ଣ ଏଭଳି କମ�, ଯାହା ଭିତେର ସମ\ କମ�ର ଐକାhିକ ପରିସମା�ି 
ଘଟିପାରିବ ହୃଦୟେର କଣ ଏଭଳି ଭାବ अନୁଶୀଳନ ସ�ବ, ଯାହା ଭିତେର अନ� ସବୁ 
ଭାବର ପ�ବାହ ବିଲୀନ େହାଇଯିବ ଏହାହV ନି�ିତ ଜି�ାସା, େବୖଦାhିକ ଜି�ାସା ଓ 
ଯାହାର ସାଧନା େଶ�ୟସାଧନା अେଟ 
 ମାନବୀୟ ସତ�ାନୁସoି�ା େuତ� େର ଦୁଇଟି େପ�ରଣା अନୁଭୂତ ହୁଏ େଗାଟିଏ 
�ାନରୂପକ େପ�ରଣା ଓ अନ�ଟି ଐକ��ାନ ରୂପକ େପ�ରଣା ମନ ଓ ବୁ�ି ଏଦୁଇ େପ�ରଣା 
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 ଦÄାରା ଚାଳିତ େହାଇ ସତ�ର अନୁସoାନ କେର, ଏଥିେର କାଯ�� अେପuା ‘କାରଣ’ 
अଧିକତର  ସତ� अେଟ ବହୁତ अେପuା ଐକ� अଧିକତର ସତ� େହାଇଥାଏ ଇxି�ୟ ଓ 
ମନ ସମଗ� ସମଉପେଯାଗ କାଯ�� ସମହୂର କାରଣ ଓ ଏହା ଭିତେର ଐକ� ସତୂ� ର 
ଆବିÌାର ହୁଏ ଏହି ତ[Äର ଆବିÌାର ଫଳେର ମାନବର ବୁ�ି ଏହିକଥାକୁ ଉପଲ¡ି 
କେର ମଣିଷର ଏହି ତ[Äାନୁସoି�ୁ ବୁ�ି କ�ମଶଃ ବିକଶିତ େହାଇ ସଂକୀ"�ତାମୁy ହୁଏ  
ବିଶାଳ ଜଗତର ମଳୂ କାରଣକୁ अନୁସoାନ କରିବାେର ଲାଗିଯାଏ अଖl ତ[� ର ବିଚିତ�  
अଭିବ�yି ରୂେପ ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ପ�ଯତv ଶୀଳ ହୁଏ ଏହି अନୁସoାନ ଓ ପ�ଯତv ର ଫଳରୁ 
ଉପଲ¡ ହୁଏ अସଂଖ�  ଜଡ ଓ େଚତନ ପଦାଥ� ମଳୂେର अଦିÄତୀୟ ବ\ୁ ନିତ� 
ବିଦ�ମାନ ଯାହା େକବଳ ନିଜ ସ[�ାେର ସ[�ାବାନ ହୁଏ ଓ ଏଥିରୁ अନ� ସମ\ ପଦାଥ�ର 
ଉÖନv  ଘଟିଛି ଏହାର ସ[�ାେର ହV ସମ\ ସ[ାର ବିଚିତ�  अଭିବ�y, ତା’ରି ମଧ�େର 
ସମ\+ pିତି ଓ ଗତି ଘେଟ ଏହା େକବଳ ସÄତ� ସ[ାବିଶିs अଦିÄତୀୟ ବ\ୁର 
ସÄୟଂପ�କାଶ େତଣୁ େଚୖତନ� ସରୂୂପ ଏହା ସବୁ େଦଶ କାଳେର अତୀତ अେଟ ଏହି 
अଖl ସରୂୂପର ରୂପ ପ�କାଶ ବ\ୁ ବୃହତ୍ େହବାର କାରଣ ଏହା ବ� ହC  ନାମେର अଭିହିତ 
ଏପରିକି ଏହା ସବ�-କାଳାତୀତ ଓ ସବ�କାଳାଶ�ୟ େହବାରୁ ଏହା अକାଳ ଓ ମହାକାଳ 
ନାମେର ମଧ� अଭିହିତ ଏହା ‘ଏକେମବାଦିÄତୀୟମ୍’, ‘ସÄୟଂ �ାନମନhମ୍’, ‘ଆନx ରୂପ 
ସମୃତମ’, ‘ଶାh ଶିବଂମ୍’, ପରମ ଓ ଚରମତବ�’ ଜୟ अଧିଗତ ଓ ଆସÄାଦିତ େହାଇଥାଏ 
ଏଥିେର �ାନର ଓ କମ�ର ଚରମ ସାଥ�କତା ଓ ସବୁ ଭାବନାେର ଏକ ମହାଭାବର ନିତ� 
ପ�ତି-ା ଘେଟ ଏହି ପରମ ସତ�କୁ �ାନର अh, କମ�ର अh, େଭାଗର अh ଓ ଭାବର 
अh େବାଲି ଧରାଯାଏ, େତଣୁ ଏହା େବଦାh अେଟ 
 ଏହି େବଦାhିକ ଧାରଣା ପ�ା� ପେର ବିଶÄ ଜଗତ अକାରଣ ଲu�ହୀନ ପ�ାକୃତିକ 
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 ନିୟମାବଳୀ ଦÄାରା ପରିଚାଳିତ େବାଲି ମଧ� ହୃଦେବାଧ ହୁଏନାହV ବରଂ ସମଗ� 
ବିଶÄବ� ହC ାl ‘ଏକ ବ�ହC ’େର ସଂଯୁy ଓ ଏକ ବ�ହC  ଦÄାରା ସୁନିୟhିତ अେଟ ବ�ହC ମୟ  
ଜଗତ, ଏକବ�ହC  ସମଗ� ଜଗତର, ସବୁ ପଦାଥ�ର ପ�ାଣ ସରୂୂପ, अhରାତC ା ସରୂୂପେର 
अh�ଯ�ାମୀ ନିୟhା ରୂେପ ବିରାଜମାନ କେର େତଣୁ ଜଗତମଳୂତଃ ଏକବ� ହC  ବ� ହC ହV 
ପ�େତ�କ ବ\ୁ ଓ ବ�ାପାରର ଏକ ସତୂ� େର ଗ�ଂଥିତ େବୖଦିକ ଦୃsି ଲ¡ ସବୁ େଦବତା  
ଏକ ବ�ହC ରୁ ହV ବିଚିତ�  ବିଭୂତି ରୂେପ ପ�ତୀୟମାନ ହୁअhି ଜଗତ ଭିତେର େଦବଗଣ+ 
ବିଚିତ�  ଶyିର େଖଳ ପରିଦୃs ଏସବୁ ଶyି ଏକ ମହାଶyିର ପରିପ�କାଶ ଏହି ମହାଶyି 
ଏକ अଦିÄତୀୟ ସ�ିଦାନx ପରମ ମcଳମୟ ବ�ହC  ଶyି ଏହି ମହାଶyି ଘଟନ अଘଟନ 
ଘଟାଏ, ମହାଶyିର ସÄଭାବେର ବିଦ�ମାନ ହୁଏ େତଣୁ ମହାଶyିକୁ ‘ମାୟା’ ବା ‘ମହାମାୟା’ 
ବା ‘େଯାଗମାୟା’ ଆଦି ଆଖ�ା ଦିଆଯାଇପାେର ଏହି ଯୁyି अନୁଯାୟୀ ମାୟା ବ� ହC  ସରୂୂପ 
अଭିନv  ବ� ହC ହV ସÄକୀୟ ମହାଶyିର अବଲ]ନେର ନିଜକୁ ଜଗତ ରୂପେର ପ�କାଶ 
କରିଥାଏ, ବ� ହC ମୟ ଜଗତେର ସତ� ନୁେହଁ, ସବ�ଖଳବିଦଂ ବ� ହC , ସବ� ଶିବମୟଂଜଗତ୍ 
अନ�ର ଓ ନିଜ ଜୀବନର ସÄାଥ�କତା ପରମନିଃେଶ�ୟ କଣ? ଏହାର ନି��ାରଣ ପାଇଁ ନିଜ 
ସରୂୂପକୁ ହୃଦୟcମ କରିବା ଆବଶ�କ ମଁୁ କିଏ, େମାର ସରୂୂପ କଣ? ମଁୁ’ ଏହା େକବଳ 
अନନ� ବ\ୁ, ବ�yି ଓ କମ� ସ]oୀୟ ପରିଚୟ ଓ ଉପାଧିମାତ� , ଏପରିକି अନ�ଠାରୁ ଧାର 
ନିଆଯାଇଥିବା ପରିଚୟ-ତୁମର, ତା+ର, େମାର, ଆପଣ+ର... ନିଜର ପରିଚୟ ମାତ�  
अସଲ ସରୂୂପ କଣ? ବିଚାର କେଲ ଉପଲ¡ି େହବ େଯ- ମଁୁ ନିତ�ଶୁ� ମୁy ସ�ିଦାନx 
ସରୂୂପ ଆତC ା अେଟ ପାରମାଥdକ ବ� ହC  ସହ େମାର ଭାବ/ପାଥ�କ� ନାହV, ଆମର �ାନ 
କମ�ାଦି ବିଷୟ ରୂପେର େଯ ବିଶାଳ ଜଡ଼ଜଗତ ବିଦ�ମାନ, ଏହାର ମଳୂେର େଯ ବ�ହC  
ବିଦ�ମାନ, େସ ହV େକବଳ �ାତା, କ[�ା ଓ େଭାyାରୂେପ ବିଦ�ମାନ ରହିବା, अଥ�ାତ୍ େମାର 
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 ମଧ� ତା[ିÄକ ସÄରୂପ େସହି ଏକହV ବ� ହC  अଟhି ‘ୟାସvବେସୗ ପୁରୁଷଃ େସୗଂହଂମସ୍ସିଂ’, 
‘अହଂ ବ� ହC ସ୍ସିଂ’ େଯଉଁ ପ�କାର ବ� ହC େର ନିଜକୁ ଉପଲ¡ କରିହୁଏ, ପ�େତ�କ ଜୀବ ହV, 
ତେମ ମଧ� ବ� ହC େର अଭିନv  ରୂେପ ଦଶ�ନ ପାअ- ‘ତ[Äମସି’, ‘ଜୀେବା ବ� ହC ାଦ ନାପରଃ’ 

ଏପ�କାର ବିଚାର ସି�ାhେର ପହ�ି  ହୁଏ େଯ, अଦିÄତୀୟ ନିତ� ପବିତ�  ସ�ିଦାନx ବ�ହC  
େଯ, अସଂଖ� ଆତC ା ସରୂୂପେର, अସଂଖ� �ାତା, କ[�ା ଓ େଭାyା ଓ अସଂଖ� ବୀଜ, କାଯ�� 
ଓ େଭାଗ�ରୂେପ, अସଂଖ� େଚତନ/ଜଡ ରୂେପ ନିଜକୁ ପ�କଟ କରି अନାଦି, अନh କାଳରୁ  
ଲୀଳାକରି ଆସୁଛhି ପାରମାଥ�ତଃ ଏକ ବ�ହC  ହV ଆତC ାକୁ ଛାଡି ନ ରହିବାର କାରଣ, ଏ 
ସବ� ସ]oାତୀତ, ସବ� ଭାବାତୀତ, ଗୁଣାତୀତ, ନିରୂପାଧିକ, ନିଗ�ୁଣ ନିବdେଶଷ अେଟ, अନ� 
ଓ ଏହି ନିଜର ମାୟା େଯାଗେର अସଂଖ� ନାମ ଓ ରୂପେର ପ�କଟ େହାଇ ସବିେଶଷ, ସଗୁଣ, 
अନh ଗୁଣାଧାର, अନh ଭାବଧାର, ସବ�ସ]oମୟ ଓ ସେବ�ାପାଧିବିଭୂଷିତ େହାଇଥାhି, 
ଏହା ପରମାଥdକ ଦୃsିେକାଣ 
 େତଣୁ ପାରମାଥ�କ େକୗଣସି କ[�ବ�-अକ[�ବ�, ପ�ା�-ତ�y, େଶ�ୟ-अେଶ�ୟ କିଛି 
ମଧ� ରହି ପାେରନାହV ମଁୁ ବ\ୁତଃ ନିତ� ପ"ୂ�ତାେର ପ�ତି-ିତ ବ� ହC ରୁ अଭିନv , ସୁତରାଂ 
େମାର ସାଧ� ବା ସାଧନା କିଛିନାହV, ଯାହା େମାର କ[�ବ�-अକ[�ବ� କରିବାର ଦÄxÄର 
अନୁଭବ अେଟ କାରଣ ମଁୁ ନିଜର ସରୂୂପକୁ अନୁଭବ କରିପାେର ନାହV, େକବଳ अନିତ� 
ଉପାଧିୟକୁ ହV ନିଜର ସରୂୂପ ବୁଝୁ ନିଜ ସରୂୂପର �ାନ ମିଳିଗଲା ପେର ସବୁ ଦÄxÄ 
ମିେଳଇଯାଏ େତଣୁ ନିଜ ସରୂୂପର କରିବାହV େମାର ଏକ ମାତ�  ସାଧନା, अ�ାନତାର 
ନିରାକରଣର ଦÄାରା ଏହି ଆତC ତ[Ä ବ� ହC କୁ ଉପଲ¡ କରିବା ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ 
ଆଦଶ� େଯପଯ��h अ�ାନତା ନିବୃ[ି ନାହV, େସପଯ��h ଆତC ାସରୂୂପ ବା ସାuାତକାର 
ଘଟିପାରିବ ନାହV େତଣୁ େଦହିxି�ୟ ମନ, ବୁ�ିକୁ ତ[Ä�ାନପ�ା�ିର अନୁକୂଳ କରାଇବା ଓ 
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 ଏହି ଚରମ ସତ�କୁ ତ[Äକୁ ଶ�ବଣ ମନନ ଓ ନିତ� ଆସନହV ଏକମାତ�  ସାଧନ अେଟ 
ଏହାର ଉେ�ଶ� କ[�ାର ସଂଯମ, ଉଦାରତା ଭାବର अନୁଶୀଳନ କରିବା ଆବଶ�କ अଛି 

ଏହି ଯ�ସାଧନ अcୀଭୂତ େହେଲ େଦହିxି�ୟ ମନ ଓ ବୁ�ିକୁ ସୁସଂ�ୃତ କରି କ�ମଶଃ 
େଶ�ୟକୁ ଜୀବନେର ପରିଚାଳିତ କରିରେଖ ଯାଦÄାରା ବ� ହC  ସରୂୂପ ଉପଲ¡ି ଘଟି 
ସବ�ତ�ାଗର ମହାଯ� ସୃsି କେର ମଁୁ ଓ େମାର କହିବାେର ଯାହା ବୁଝାପେଡ େସ ସବୁ 
ଆହୂତ େଦଇ अହଂଶନୂ� ଭାବ ପ�ତି-ା କରିବାହV ଯ�ସାଧନର ଚରମ ସାଥ�କତା ସବୁ 
ପ�କାରର ପ�ାଣକମ�, ଇxି�ୟକମ�, ମାନସିକ କମ�ର ସୁସଂଯତ କରିବାର ବୁ�ିକୁ ବ� ହC କାରିତା 
କରିବାହV ସଂଯମର ପରାକା-ା କୁହାଯିବ ଯାବତୀୟ ଚି[ବୃ[ିକୁ ସେବ�ା[ମ ଭାବ 
ସମନିÄତ ଏକମାତ�  େପ�ମବୃ[ିେର ପରିଣତ କରି ଆତC ାଭିନv  ନିଖିଳ ରସାମୃତ ସିoୁସ�ିଦାନx 
ବ�ହC କୁ ଉପାସନା କରିବା ଓ ଐକାhିକ ରୂପେର ବ�ହC ମୟ ମହାଭାବେର ପ�ତି-ା କରିବାହV 
ଉପାସନାର ପରାକା-ା अେଟ େତଣୁ େବଦ େବଦାhହV ସକଳ ମାନବ ସାଧନାର ପରମ  
ମିତ�  अେଟ ଯାହା େକବଳ ମାନବକୁ �ାନାେଲାକେର େକବଳ ନୁେହଁ ପରମାତC ା+ 
ନିକଟେର ପହ�ାଇ ଦିଏ 
 

 ▪ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 
ମହାନଦୀ ବିହାର ମହିଳା ସvାତକ ମହାବିଦ�ାଳୟ, କଟକ-4 

ଦୂରଭାଷ  :  94377  40280 
Email : Laxmansahoo9040@gmail.com 
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ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ 

କୁ�ିତ ମାନସିକତା କୁ�ିତ ମାନସିକତା କୁ�ିତ ମାନସିକତା କୁ�ିତ ମାନସିକତା ----    ୧୧୧୧    
 ପ�ାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂ�ୃତି, ପର ରା, ମଯ��ାଦା, ସାମାଜିକ ସଂ�ାର କ'ଣ ଥିଲା, 
ତାହାର ସ୍ଵଚuୁ ଦଶ�ୀ अଦ�ାବଧି ନଥିେଲ ମଧ� ସାଧାରଣ ପାରିବାରିକ ମନୁଷ� ଗୁଡିକୁ 
େଦଖି ନିରୀuଣ କେଲ ମନେର ପ�ଶv ଉେଠ, ଆମ ପବୂ� ପୁରୁଷ ମାେନ ଏକ ବିଡ]ନା ଥିେଲ, 
ନା ଆେମ ପ��ତ ସଭ�ତା କୁ ଆପେଣଇ ପ�ଗତିର अବା\ବ କୁେହଳିକା କୁ ପ�ଶ�ୟ େଦଇ 
ଏକ କୁ�ିତ ମାନସିକତା ମଧ�େର ନିଜକୁ ଦÚ କରୁେଛ ?! ଏକ ବିଶାଳ ବା\ବ ବାଦୀ 
ପ�ଶvର ଉ[ର େଖାଜି अନୁଶୀଳନ କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ.............. 
 େଭୗଗଳିକ pିତି अନୁଯାଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନv  pାନ ତଥା ମହାେଦଶ, େଦଶ ଏବଂ 
अ�ଳ ବିେଶଷ କୁ େନଇ ଭିନv  ଭିନv  ଜଳ ବାୟୁ ଓ ପାଣି ପାଗ ର ଉପpିତି େହତୁ ପ�େତ�କ 
େଦଶର ମନୁଷ� ମାନ+ ମଧ�େର ବିଭିନv ତା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ! ତଥା ପ�େତ�କ ପରିସୀମା 
ପରିଧି ମଧ�େର ଏକ କିସମର େଗା-ୀ ଯୁy ମନୁଷ� େଦଖିବାକୁ ମିଳhି ଯାହା अନ� ଏକ 
pାନର ମନୁଷ�+ ମଧ�େର अେନକ अସାମqସ� ପ�ଦଶ�ନ କରିଥାଏ ! अଥ�ାତ ପୃଥିବୀର 
ବିଭିନv  େଦଶର ମନୁଷ� ମାନ+ ରc, ରୂପ, ମାନବିକ ଚିhାଧାରା, ସାମାଜିକ ଜୀବନ 
ଧାରଣ େଶୖଳୀ, ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧତା, ସାମାଜିକ ସଂ�ାର ତଥା ସେବ�ାପରି େସମାନ+ 
ଚଳଣି ହାବ ଭାବ େର अେନକ ପାଥ�କ� ପରିଲuିତ େହାଇ ଥାଏ !  ଏହି ମାନସିକତା 
अେନକ ସମୟେର ମନୁଷ�ର ନିଜସÄ ଚିhାଧାରା ରୁ ସୃsି େହଉଥିବା େବେଳ ତାହାର 
କାରଣ ସ ୂଣ� ରୂେପ ପ�କୃତି ର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ପ�ଭାବରୁ େହଉଥିବା अସ�ୀକାର 
କରିେହବ ନାହV ! େହେଲ ଉy अସାମqସ�ତା େହତୁ ମନୁଷ� ସମାଜେର େଗାଟିଏ େଦଶରୁ 
ଆଉଗାଟିକୁ अେନକ ପ�ଭାବ ପଡିଥାଏ ଯାହାର ଭଲ ମx ସାଧାରଣ ମନୁଷ� ସହଜେର 
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 अନୁଶୀଳନ କରି ଜାଣିନପାରି अେନକ ସମୟେର ପଥହରା େହାଇଯାଏ !! 
 ଭାରତୀୟ ସଂ�ୃତି ତଥା ସାମାଜିକ ସଂ�ାର ପୃଥିବୀର ସବ� ପ�ାଚୀନ ଏବଂ 
ସେବ�ା�ୃs ଥିବା ସବ�ଜନ ବଦିତ I ପ�ାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ହିxୁ ଧମ�କୁ ଭିନv ତମ ଓ 
अପରିହାଯ�� ର ମାନ�ତା େଦଇ ଏକ ସୁp ମାନବିକ ମଲୂ� େବାଧ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗେର 
ପ�ୟାସରତ ଥିଲା ! ଭାରତର େଭୗଗଳିକ pିତି अନୁଯାଇ ବହୁ �ାନୀ ଗୁଣି ମନୁଷ� ଏହି 
େଦଶେର ଜନC  ଲାଭ କରିବାର ସୁେଯାଗ ପ�କୃତି େଦଇଥିବା େହତୁ अତ�h ଉନv [ 
ପରିେବଶେର ସଂ�ୃତି ଓ ସଭ�ତା ଗଢି େତାଳିଥିଲା ହିxୁ ସମାଜ ! କି� ଭଲ ସହିତ ମxର 
ସମsି अନିବାଯ�� େହତୁ େକେତକ ମx ଉେଦଶ� ଧାରି ମଣିଷ ମଧ� ଜନC  େହାଇଥିବା କିଛି 
ବିଚିତ�  ନୁେହଁ ! अଥ�ାତ େସହି ମx ଉେଦଶ� ଧାରି ମଣିଷ କୂଚକ�  ଏବଂ अନ�କୁ ପ�ତାରଣା 
କରି ଉ�ାସନ େର अଭିଷିy େହବା ପାଇଁ ସଦା ସବ�ଦା ପ�ୟାସ ରତ ଥିେଲ ! अତଏବ ହିxୁ 
ଧମ� କୁ ପଥ ଭ� s କରି େସଥିେର अେନକ କୁସଂ�ାର ତଥା ଉ� ନୀ�, ଜାତି େଭଦ, ଛୁଆଁ 
अଛୁଆଁ ଆଦି େଭଦ ଭାବି ସୃsି କରି अ�ାନ େଲାକ+ୁ ଶିuାର ବହିଭ�ାଵ େର ରଖି 
େସମାନ+ୁ ପ�ତାରଣା କରି ସାମାଜିକ \ରେର ନିମvଗାମୀ କରି ରଖିଥିେଲ ବାହୁବଳୀ 
ମାେନ ! ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଭାେବ େସମାେନ ସଂ�ାର କୁ अନୁକରଣ କରି ନିଜର ମାନବିକ 
ମଲୂ�େବାଧ କୁ ବଜାୟ ରଖିଥିେଲ अେନକ ଶତା�ୀ ପଯ��h ! 
 ଇତି ମଧ�େର ମନୁଷ� ମନେର କଳୁଷିତ ଚିhାଧାରା ତଥା ମx ଉେଦଶ� ଗୁଡିକ 
ପ�ଖର େହବାକୁ ଲାଗିଲା ! अଥ�ାତ କିଛି ଚତୁର ମନୁଷ� अ�ାନ ଶାh ସରଳ ମନୁଷ� 
ମାନ+ୁ ବିଭିନv  ଉପାୟେର ଠକି େସମାନ+ ମନେର ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ�ୟ ଓ ତହVରୁ ରuା 
କାରି ଏକ अବା\ବ କାjନିକ ଭଗବାନ ବା ସବ� ଶyିମାନ ର ଭୟ େସମାନ+ ମନେର 
ସ�ାର କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିେଲ ! ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହିକି େଯ ନିଛx ନିରୀହ ମନୁଷ� 
ଗୁଡିକ अ�ାନତା ବଶତଃ େସମାନ+ ପ�େରାଚନାେର ପଡି େସହି अo ବିଶÄାସ ପଛେର ମାତି 
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 େସମାନ+ୁ अନୁକରଣ କରିବା ଆର� କେଲ ! ଇତି ମଧ�େର ଆଉ କିଛି ବାହୁବଳୀ ତଥା 
ଶyିଶାଳୀ ମନୁଷ� େସହି ନିରୀହ ମାନ+ ଉପେର ଆକ�ମଣ କରି େସମାନ+ ଠାରୁ ତା+ରି 
ଦÄାରା ଆଦାୟ ଖାଦ� ଶସ� କୁ େଜାର ଜବରଦ\ अyିଆର କରି େସମାନ+ୁ ଦମନ କରି 
ରଖିବା ଆର� କେଲ ! କି� େସମାେନ ଏହି ଶାରୀରିକ ଦୁବ�ଳ କି� ମାନସିକ ଶyିଶାଳୀ 
ଚତୁର ମନୁଷ� ମାନ+ୁ ପ�ଭାବିତ କରିପାରୁ ନଥିେଲ !! 
 ଏହିଭଳି अେନକ ବଷ� अତିକ�ମ େହବା ପେର ଧୀେର ଧୀେର ବାହୁବଳୀ ମାେନ अନ� 
ମାନ+ୁ ଆକ�ମଣ କରି ତା+ରି ପାଖରୁ ଖଜଣା ସÄରୂପ େସମାନ+ ଆଦାୟର କିଛି ନି�ds 
अଂଶ କ�ମାନୁଗତ ଭାେବ अyିଆର କରି ନିଜର େକାଷ ଭରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ! अଥ�ାତ କାଳ 
କ�େମ େସମାେନ ନିଜକୁ ଧନୀ େବାଲି ପରିଚୟ େଦଇ ଆହୁରି अଧିକା ସାମ�ାଜ� ବି\ାର 
ପବୂ�କ ଆକ�ମଣକାରି ପରାକ�ମ େଦଖାଇ ଆର� କେଲ ଏକ ନୂତନ अଧ�ାୟ, ଯାହା+ୁ 
ସାଧାରଣ ଦୁବ�ଳ େଶ�ଣୀର ଜନତା ଭୟେର ରାଜା (अଥ�ାତ ପରାକ�ମ ଶାଳୀ ମନୁଷ�) େବାଲି 
କହିବା ଆର� କେଲ ! ଇତି ମଧ�େର ସମାଜର �ାନୀ ତଥା ଚତୁର ମନୁଷ� ମାେନ ଏହି 
ଦୁଇ େଗା-ୀ+ ମଧ�ବ[�ୀ େସାପାନେର ଥିେଲ I କାଳକ�େମ ଏହି �ାନୀ ଗୁଣି େଲାକ ମାେନ 
ମଧ� ଉy ବାହୁବଳୀ ମାନ+ ଠାେର ସ�ାନିତ େହାଇ अଥ�ାତ େସମାନ+ ପରାମଶ� ଦାତା 
ଭାେବ କାଯ�� କେଲ ! େହେଲ ଏହି ବାହୁବଳୀ ଏବଂ �ାନୀ ମାନ+ ସଂଖ�ା अ�ାନ 
अଶିuିତ ମାନ+ ତୁଳନାେର ଆଶାତୀତ କମ ଥିେଲ ମଧ� େସମାେନ ଏହି ବିଶାଳ େଗା-ୀକୁ 
ନିଜ ନିୟ�ଣାଧିନ କରି ଶାସନ କରିବାେର ସମଥ� େହାଇ ପାରିେଲ ! ଯାହା େହଉ ଉ� 
ନୀ�, ବଡ ସାନ ଆଦି େଭଦଭାବ ଥାଇ ମଧ� ବା अ�ାନ ସରଳ ଦୁବ�ଳ ମନୁଷ� ଗୁଡିକୁ 
ଶିuା अଜ�ନ କରିବାର ସୁେଯାଗ ନଥାଇ ମଧ� ଏକ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ ଯୁy ସମାଜ 
ଗଠିତ େହାଇଥିଲା ସେବ�ାପରି ଆମ େଦଶ ଭାରତ ବଷ� େର ! 
 ଇଂେରଜ ମାନ+ ଆଗମନ ପେର େସମାନ+ ମାୟା ଜାଲକୁ ବୁଝି ନପାରି କିଛି 
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 ବାହୁବଳୀ (ରାଜା) େସମାନ+ ଚତୁରତାର ଶିକାର େହାଇ ପ�ଶ�ୟ େଦେଲ ବ�ବସାୟ 
କରିବା ପାଇଁ I ଇଂେରଜ ମାେନ ବିଶÄର ସବ� ପ�ଥମ କୁଚକ� ୀ ମାନସିକତା ପ�ବଣ ମନୁଷ� 
ଥିେଲ ! େତଣୁ େସମାେନ ଧୀେର ଧୀେର ଆମ େଦଶର ସରଳ େଲାକ ମାନ+ ମନକୁ 
େମାହିତ କରି ପରବ[�ୀ ପଯ�ାୟେର ଏକ ବିଶାଳ କେଠାର ରାଜତ� ଆର� କରି ଶାସନ 
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଭାରତୀୟ ମାନ+ୁ ! େଦଶ୍ଵର ତଥା କଥିତ ସମ\ ବାହୁବଳୀ ମାନ+ୁ 
ଦମନ କରି ବି\ାର କେଲ ଏକ ବିଶାଳ ଇଂେରଜ ଶାସିତ अ�ଳ ! େହେଲ େସମାନ+ 
ଦୁରଦୃsି ଏେତ अଧିକ ଥିଲାେଯ ଏମିତି କିଛି ଚକ� ାh ମଳୂକ ଆଇନ ତଥା ସାମାଜିକ 
ବ�ବpା ଆମ େଦଶେର ପ�ଣୟନ କେଲ ଯାହାକୁ ଆେମ ଏପଯ��h ଏକବିଂଶ ଶତା�ୀେର 
ପଦାପ�ଣ କରି ମଧ� ବୁଝି ନପାରି ତାକୁ अନୁକରଣ କରି ଚାଲିେଛ ! କପ�ୁର ଉଡି ଯାଇ अଛି 
େହେଲ ଇଂେରଜ ମାନ+ କନା ଖାଲି ପଡି ରହିନୀ ବରଂ ସମଗ� େଦଶ କୁ କୁ�ିତ 
ମାନସିକତା ପ�ବଣ କରି ରଖି ସାଧାରଣ ଜନତା+ୁ ଦିବା ନିଶି अହ ରହ ସମସ�ା େଘରେର 
ରଖି अଶାhି ଜୀବନ ଯାପନ କରାଉଛି ! 
 କଣ କେଲ େସମାେନ ଯାହା ଆମର େମରୁଦl ଭାcିେଦବା ସହିତ ଆେଦୗ ଆଗକୁ 
अଗ�ସର େହବା ପାଇଁ େଦଉନାହV, ବିଚାର କେଲ ବୁଝି େହବ......... 
କ�ମଶଃ ଦି� ତୀୟ अଧ�ାୟ େର.... 
 

େସାସିଆଲ୍ େଫାରମ୍ 
ବ�ା+ କେଲାନୀ, ଛତ� ପୁର, ଗqାମ, ୭୬୧୦୨୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : socialforum.org.in@gmail.com 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ / ୯୮୬୧୧୦୯୫୮୪ 
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ଡ]ରୁଧର ପ*ନାୟକ 

ଭୂତପବୂ� ବନାମ अଭୂତପବୂ�ଭୂତପବୂ� ବନାମ अଭୂତପବୂ�ଭୂତପବୂ� ବନାମ अଭୂତପବୂ�ଭୂତପବୂ� ବନାମ अଭୂତପବୂ�    
 ଯାହା ଆଗରୁ େକେବ େଦଖାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା अଦୃsପବୂ� । ତାକୁ ମଧ� ଆେମ 
अଭୂତପବୂ� େବାଲି କହୁ । େତେବ ଏହା ସବୁେବେଳ ପ�ଶଂସାସଚୂକ େହାଇଥାଏ । अତି 
ଜଘନ� ଭାେବ ହତ�ା କରିବା କଥାେର େକହି େକେବ ‘अଭୂତପବୂ�’ ଶ�ର ପ�େୟାଗ କରhି 
ନାହV । ରାଧାକୃÓ+ େପ�ମ ସବୁେବେଳ अଭୂତପବୂ� େବାଲି କୁହାଯାଏ । େହେଲ 
ଆଜିକାଲିର ‘େବାତଲ ଭାcିବି େଗାରୀ େତା ଦୁଆେର’ ଜାତୀୟ େପ�ମକୁ अଭୂତପବୂ� େବାଲି 
ବିକଳିଆ େପ�ମିକମାେନ କହିବସିେଲଣି । େତେବ ଥେର େବାତଲ ଭାcିଥିବା େପ�ମିକ 
ପ�ବର ପରବ[�ୀ ସମୟେର ‘ଭୂତପବୂ� େବାତଲ-ଭcାଳୀ’ ରୂେପ ହV ପରିଚିତ େହବ ଏଥିେର 
ସେxହ ନାହV ।  
 ଆଜିକାଲି ସମେ\ अଭୂତପବୂ� େବାଲାଇବାକୁ ତÖର । ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ अଫ୍ ୱାଲ�ଡ 
େରକଡ�ସ୍ େର ନାମ ଦରଜ କରିବାକୁ ବହୁେଲାକ ବହୁ अଜବ କାମ ସବୁ କରି େଦଖାଉଛhି 
। ଏ ବହିର ଏ ବଷ�ର କୃତିତÄ ତାଲିକାେର େଯଉଁମାେନ अଭୂତପବୂ� କାମ କରି େଦଖାଇଛhି 
େବାଲି ସÄୀକୃତ େହାଇଥାhି, ଆଗାମୀ ବଷ�ମାନ+େର େସମାେନ ଭୂତପବୂ� େହାଇସାରିଥାhି 
। େବାଲିବା ବାହୁଲ� ଆଜି ଯିଏ अଭୂତପବୂ� କାଲି ସିଏ ଭୂତପବୂ� େହବାକୁ ବାଧ� ।  
 ଆଜିକାଲିର େମାବାଇଲ୍ େସଟ୍ଗୁଡିକୁ ହV େଦଖ� । ସବୁ ନୂଆ େସଟ୍ अଭୂତପବୂ� 
ବ�ାବହାରିକତା ଓ େଲାଭିଲା ରୂପରc େନଇ ବଜାରକୁ ଆସିଥାhି । କି� ତା’ର ପରବ[�ୀ 
ସଂ�ରଣମାନ+େର ଆହୁରି ନୂଆ ଓ ଆହୁରି अÎୂତ େବୖଷୟିକ ଉ�ଷ� ପ�ଯୁy କରି 
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 କଂପାନୀ େଯେତେବେଳ ବଜାରକୁ ଛାେଡ ପୁରୁଣାଗୁଡିକ अଚିେର ଭୂତପବୂ� ସଂ�ରଣ 
େହଇଯାhି ଯାହା अେନକ+ ପାଇଁ अେଲାଡା ମେନହୁଏ । େଯ େକୗଣସି ଯ�ପାତି େuତ� େର 
ତାହା ହV ଘଟିଥାଏ । କାରଣ ବି�ାନ ସବୁେବେଳ ନୂଆ କଥାର ସoାନ େଦଇଥାଏ । 
अଶୀଦଶକର େଗାଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆର େମଧାକୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଛୁଆର େମଧା ସହିତ ତୁଳନା 
କେଲ ଜଣାପଡିବ ଆଜିର ଛୁଆ େକେତ अଭୂତପବୂ� େମଧାର अଧିକାରୀ । କି� ଆଜିର 
ଛୁଆ ସହିତ ଆଗାମୀର ତୁଳନା କେଲ ଆଜିର ଛୁଆ ଭୂତପବୂ� େହଇଯିେବ । କାରଣ ସମୟ 
ସବ�ଦା ପରିବ[�ନଶୀଳ ।  
 ସବୁଦିନ ପାଇଁ େକହିେକେବ अଭୂତପବୂ� ବା ବ[�ମାନର pିତିେର ରହିପାରିେବ ନାହV 
। ଏହା ସଂସାରର ନିୟମ । ହଁ ଆମ ମୁଖ�ମ�ୀ ନବୀନ+ ପରି େକହିେକହି ଭାଗ�ବଳରୁ 
େଗାଟିଏ ଦୀଘ�କାଳ अବଧି ଯାଏଁ अଭୂତପବୂ� ରହିବା ଏକ ବ�ତିକ�ମ େହାଇପାେର; କି� 
ତାହା େଯ अନhକାଳ ଯାଏଁ pିର ରହିବ େସ ଗ�ାେର�ି େକହି େଦଇପାରିେବ ନାହV । 
ଦିେନ ଆପଣ ଯୁବକ ଥିେଲ, ଏେବ ବୁଢା େହେଲଣି ମାେନ ଆପଣ ଭୂତପବୂ� ଯୁବକ ବା 
ଭୂତପବୂ� ଶିଶୁ । ବୁଢା ବୟସେର ଆପଣ ଯଦି ଯୁବକସୁଲଭ କାl କାରଖାନା କରିପାରୁଛhି 
ତାେହେଲ େସସବୁ କାଯ��କଳାପକୁ अଭୂତପବୂ� େବାଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । अଥ�ାତ୍ ଯାହା 
ଯୁବକାବpାେର ବି େକହି କରି ନଥିେବ ତାହା ଆପଣ କରି େଦଖାଇେଲ େବାଲି ତାକୁ 
अଭୂତପବୂ� କୁହାଯିବ। ଯଦି ପବୂ� अଲି ିକ୍  ଗୁଡିକେର ଜେଣ ଭାରତୀୟ େଖଳାଳୀ ୫ଟି 
ସÄ"�ପଦକ ହାସଲ କରିଥାଏ, ବ[�ମାନର अଲି ିକ୍ େର ଜେଣ ଯଦି ୧୦ କି ୧୫ ସÄ"�ପଦକ 
ହାସଲ କଲା ତାେହେଲ ତାକୁ କୁହାଯିବ अଭୂତପବୂ� ସଫଳତା, ମାେନ େସ ପବୂ�ର ସମ\ 
େରକଡ� ଭc କରିପାରିଛି । ପରବ[�ୀ ସମୟେର ଆଉକିଏ ଯଦି ୧୫ରୁ ଉëର୍ ପଦକ 
ଜିେତ ତାେହେଲ ୧୫ଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା େଖଳାଳୀ  अଚିେର ଭୂତପବୂ� େହଇଯିେବ । ଏହା 
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 अବଧାରିତ । 
 ଜେଣ ପ�ଧାନଶିuକ ତା+ର �ାନ, ନି-ା, ଦuତା ଓ କଡା ଶାସନ ବଳେର ପବୂ�ର 
ସମ\ େରକଡ� ଭc କରି ନାଆଁ କେଲ । अନୁ-ାନର େଗୗରବ ବଢିଗଲା ଓ ବିଦ�ାଳୟର 
ପିଲାଏ ଭଲ କୃତିତÄ ହାସଲ କେଲ । ଏଣୁ ଏହି अଧୁନାତନ ପ�ଧାନଶିuକ ଜଣକ େହେଲ 
अଭୂତପବୂ� । କି� କିଛିବଷ� ପେର େସ ଚାକିରିରୁ अବସର ଗ�ହଣ କେଲ । ତାପେର ତା+ 
ନାମ ପଛେର अବସରପ�ା� ବା ଭୂତପବୂ� ପ�ଧାନଶିuକ େବାଲି ହV େଲଖାଯିବ ସିନା େସ ତ 
ଆଉ ଚିରକାଳୀନ ପ�ଧାନଶିuକ େହାଇ ରହିପାରିେବ ନାହV । େତଣୁ अବସର ଗ�ହଣ ପେର 
ସବୁ ଚାକିରିଆ+ୁ ‘ଭୂତ’ର ଆଶ�ୟ େନବାକୁ େହବ । अବସର ପରର ଏ ଭୂତ ବହୁେଲାକ+ୁ 
ଗ�ାସ କରିଯାଏ । କାରଣ ଶ�ୀକୃÓ अଜ�ୁ ନ+ କଳା ହରଣ କରିବା ପରି अବସର ନିଜପାଖରୁ 
uମତା, ପ�ତିପ[ି, ସ�ାନ, ଶyି ସବୁ ହରଣ କରିେନଇଥାଏ । ଗତକାଲି ଚାକିରିେର ସିଂହ 
ପ�ାେୟ ଗଜ�ୁ ଥିବା େଲାକଟିକୁ अବସର ପେର େଲାେକ ତାକୁ ମଷୂାପ�ାେୟ ବ�ବହାର 
େଦଖାhି। େସ େହଇଯାhି ଭୂତପବୂ� अମୁକ ବାବୁ ।  
 ନିଜର ବ[�ମାନର ଚଉକି ବା ପଦବୀଟିକୁ ବହୁଦିନ ଧରି ରଖିବା ଏେତ ସହଜ 
ନୁେହଁ। ରାଜନୀତିେର େଗାଡ ଟଣାଟଣିକୁ ସ�ାଳି ନପାରିେଲ ଆପଣ+ୁ ଚଉକି ଛାଡିବାକୁ 
ପଡିବ। ଜନତା ବି ଆପଣ+ କାଯ��କଳାପକୁ େଦଖି େଭାଟ େଦେବ କି ଚିତା କାଟିେବ 
ନିେଜ pିର କରhି । अତଏବ ଆପଣ ଗତକାଲି ଯଦି ଜିଲe ା ପରିଷଦ अଧ�u କି ବିଧାୟକ 
କି ମ�ୀ କି ସାଂସଦ ଥିେଲ ଆଜି अନାpା ପ�\ାବ ବଳେର ଚଉକିରୁ ଓେହeଇ େଦେଲ 
ଆପଣ+ ନାମ ଆଗେର ଭୂତପବୂ� ଶ� ଲାଗିବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହV । ଆପଣ 
ମୁଖ�ମ�ୀ ହୁअ� କି ପ�ଧାନମ�ୀ, ରାs�ପତି ହୁअ� କି ରାଜ�ପାଳ, େରଳ ମ�ୀ ହୁअ� କି 
େତଲ ମ�ୀ େଯ େକୗଣସି ପଦବୀେର ଥାଆ� ନା କାହVକି ସÄାଭାବିକ ଭାେବ ବା अସÄାଭାବିକ 
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 ଭାେବ ଦିେନ ଆପଣ+ୁ େସ ପଦବୀରୁ ହଟିବାକୁ େହବ । ତାପେର ଆପଣ େହଇଯିେବ 
ଭୂତପବୂ� । େତଣୁ େକାଉ ମୁହୂ[�େର ଆପଣ+ୁ ଭୂତ ଗ�ାସିବ ତାହା ଆପଣ କjନା ବି 
କରିପାରିେବ ନାହV । ଚାକିରିେର ପେଦାନv ତି ପାଇ ଆପଣ ବଡବାବୁ େହେଲ । ତାହେଲ 
ଆପଣ େହଇଯିେବ ଭୂତପବୂ� ବରି- କିରାଣୀ ଓ ବ[�ମାନର ମୁଖ� କିରାଣୀ । ବହୁଦିନ 
େଗାଟିଏ ପଦବୀେର ବା େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ରହିେଲ ବି ଆପଣ अନ�ମାନ+ର ଚuୁଶଳୂ 
େହେବ । ଆପଣ+ର କ[�ବ�ନି-ା, ଦାୟିତÄେବାଧ, କମ� ତÖରତା ଆଦିକୁ ପାଶÄେର� 
ପକାଇ ଆର� େହଇଯିବ ଆପଣ+ ନାମେର ଚୁଗୁଲି । ପରର କାନକୁହାେର ବିଶÄାସ 
କରୁଥିବା େତଲିଆ ହାକିମ, ହାଇକମାl୍ ଦିେନ अଚାନକ ଆପଣ+ୁ ପଦବୀରୁ ହେଟଇ 
େଦଇପାରhି । ଆପଣ+ୁ ରାୟଗଡ, େକାରାପୁଟ, େକଉଁଝର, ଟିଟଲାଗଡ, ମାଲକାନଗିରି 
କି ଉମରେକାଟକୁ ବଦଳି େହଇଯାଇପାେର । ଆପଣ ଆଉ ରାଜଧାନୀେର ଆêାମାରି 
ରହିପାରିେବ ନାହV । ଏେବ ଆପଣ+ ନାମ ଆଗେର ଭୂତପବୂ� अଧ�u/अଧିକାରୀର 
େମାହର ବସିଯିବ । ଆହା ଏଥିେର େଯାଉ କs ତାହା େଭାଗିଲା େଲାକ ହV ଜାେଣ ।  
 େଲାେକ ବିବିଧ अବେସାସ େନଇ ମରିଥିେଲ ତା+ର अତୃ� ଆତC ା  ଭୂତ ହୁଏ େବାଲି 
ଆେମ ବିଶÄାସ କରୁ । ‘ଭୂତ’ अଥ�ାତ୍ अ\ିତÄ ଶନୂ� । अଥ�ାତ୍ ଯାହା ପେୂବ� ଥିଲା ଏେବ 
ନାହV। ପବୂ�ରୁ କ’ଣ ଥିେଲ େବାଲି େକହି ପଚାରିେଲ ଆେମ କହୁ େସ ଜେଣ ଭୂତପବୂ� 
अଧ�ାପକ। େକହି ଯଦି ତା+ େପ�ମିକାକୁ ବାହା େହାଇଥାhି ତାେହେଲ ତା+ ¤ୀ+ 
ପରିଚୟ େଦଲାେବେଳ କୁହାଯାଏ ଇଏ େହଉଛhି େସ ବାବୁ+ ଭୂତପବୂ� େପ�ମିକା ତଥା 
ବ[�ମାନର ¤ୀ। େପ�ମିକା ବଦଳ ବା ¤ୀ ବଦଳ େuତ� େର ବି େସଇ ଏକାକଥା କୁହାଯିବ 
ସÄାମୀ ବଦଳ ବା ¤ୀ ଦୁତୀୟ େହେଲ େସ େuତ� େର ନୂଆ ସÄାମୀ+ ପରିଚୟ େଦଇ େଲାେକ 
କହିେବ ଏ ମହାଶୟ ମୃତ/ଛାଡ� ୀ ପଦିC ନୀ େଦବୀ+ ଭୂତପବୂ� ସÄାମୀ ବ[�ମାନ ପଦC ଜା+ 
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 ସÄାମୀ େହେଲ ବା ସୁନxା ଯିଏକି ଶଶଧର+ ଭୂତପବୂ� ¤ୀ ବ[�ମାନ ବାବୁ ବା+ବିହାରୀ+ 
ନୂଆ ଧମ�ପତv ୀ େହେଲ । ଆଜିକାଲିର अତ�ାଧୁନିକ ଜୀବନଚଯ��ାେର ଏସବୁ ଘଟଣା 
ସାଧାରଣ େହବାକୁ ବସିଲାଣି । ସÄାମୀ ଯଦି अକାମି େହଲା, अବାଧ� େହଲା, 
େବେରାଜଗାର େହଲା, ମଦ�ପ େହଲା କି ଲଂପଟ େହଲା ତ ତାକୁ ଭୂତପବୂ� ଆସନେର 
ବସାଇ ଆଜିକାଲିର ସC ାଟ� ୱାଇଫ୍ ମାେନ ନୂଆ ସÄାମୀ ଗ�ହଣେର ଆେଦୗ ପଛଘୁଂଚା 
େଦଉନାହାhି । ¤ୀକୁ ଭୂତପବୂ� ଆସନେର ବସାଇବା ଭଳି ସC ାଟ� ସÄାମୀ େଯ ନାହାhି ତାହା 
ଭାବିବା ନିହାତି ମଖୂ �ାମି େହବ ।  
 ନୂଆକରି ଆସୁଥିବା ସବୁ अଧିକାରୀ/ହାକିମ/ମ�ୀ/अଧ�u ବା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ�ମାେନ 
େସହି ପଦବୀେର ଥିବା ଭୂତପବୂ�+ୁ ଜେଣ अପାରଗ, ମଖୂ �, କୃପଣ, େତଲିଆ, କପଟୀ,  
ଲଂପଟୀ ଆଦି ବିେଶଷଣେର ବିଭୂଷିତ କରି ନିଜକୁ ଶେହରୁ ଶେହ ସ�ା େବାଲି ପ�ଚାର 
କରhି । ଆପଣ ଜାଣhି ନିଜ େଢାଲ ପିଟୁଥିବା େଲାକ େକେବେହଁ ସତ କହhି ନାହV । 
अଥ�ାତ୍ ତା+ କଥାେର ଶେହରୁ ଶେହ ପ�ତିଶତ ମିଥ�ା ହV ଥାଏ ଯାହା କ�ମଶଃ ଧରାପେଡ । 
େତେବ େତାଷାମଦିଆମାେନ ନିଜ ସÄାଥ�ହାସଲ ପାଇଁ ଏମାନ+ୁ ମହାନ େବାଲି ପ�ଚାର 
କରିଥାhି । ଏ ପ�ଚାର ସÄାଥ�େର ବାଧା ନଆସିବାଯାଏ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ । କି� ସÄାଥ�େର 
ବାଧା ଉପୁଜିେଲ ବା ବଦଳି େହଇଗେଲ େସହି େତାଷାମଦିଆମାେନ ହV ସଜ ମାଛେର େପାକ 
ପକାଇ କହିେବ ଆମର େସ ଭୂତପବୂ� अଧିକାରୀ ପରା ଏମିତି ଥିଲା, େସମିତି ଥିଲା, ଶଳା 
ପÕା କୃପଣେଟ, େଦହରୁ ମଳି ଛାଡିବନି । େସ ପରା ଆମ େଲଡି େsେନା ସାେc 
ନାେରନାେର େହଉଥିଲା । ଆମ ଏଇ େsେନା ବି ପÕା ଖେl । େସ ତା’ର ଭୂତପବୂ� 
ସÄାମୀକୁ ଏମିତି ଟ��ର କରୁଥିଲା େଯ ବିଚରା େଶଷେର ୟାକୁ ଛାଡି ଆଉଜଣକୁ ଆପଣାର 
କରିେନଲା ।  
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  ଆେମରିକାେର ତ ଛାଡପତ�  ପ�ବଳ । େତଣୁ େକଉଁ ଭୂତପବୂ� ସÄାମୀ ଆଉ କାହାର 
ଭୂତପବୂ� ¤ୀକୁ ଧରି ମଉଜମ\ି କରିବାେର େସଠାେର ବାରଣ ନାହV । ସମେ\ ଆପଣା 
ମଜdର ମାଲିକ । େଯେତେବେଳ ପିଲାମାେନ କଳିେଗାଳ କରhି ଭୂତପବୂ� ¤ୀ ଭୂତପବୂ� 
ସÄାମୀ+ୁ अଭିେଯାଗ କରhି- େଦଖ େଦଖ ତୁମ ଛୁଆ େମା ଛୁଆ ସହିତ େକମିତି ଗlେଗାଳ 
କରୁଛି ।  
 କିଛିେଲାକ अଛhି େଯଉଁମାେନ ଭିନv ଭିନv  ସମୟେର ଭିନv ଭିନv  ନାମେଧୟ-अନାମେଧୟ 
ପଦପଦବୀେର ରହିଥିବାର ପ�ମାଣ ସÄରୂପ ଏକାଧିକ ଭୂତପବୂ� ପଦବୀ କଥା େଲଖି ନିଜର 
ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ େଚsା କରିଥାhି । େତଣୁ ନିଜର ନାମଫଳକେର େଲଖାହୁଏ-     
ଶ�ୀ ସମର ବିଜୟ ଛୁଆଳସିଂହ, 
ଭୂତପବୂ� ସଦସ�-ଓଡ�  ସାହିତ� ଏକାେଡମୀ, 
ଭୂତପବୂ� अଧ�u-କଳିc ଖଳା ମlଳ, 
ଭୂତପବୂ� ସଭାପତି-କବିସମ�ାଟ ବ�ାପାରିକ ସଂଘ, 
ଭୂତପବୂ� ସଂପାଦକ-ବୃହତ୍ ଖlାୟତ ସମାଜ, 
ଭୂତପବୂ� େକାଷାଧ�u-ଦରିଦ�  ନାରାୟଣ େସବା ସମିତି, 
ଭୂତପବୂ� ଉପେଦsା- େଗା-ଚାଲାଣ ପ�ତିେରାଧ ସମିତି, 
ଭୂତପବୂ� ସଂେଯାଜକ- ଜିଲe ା ଛାଡପତ� -ପୀଡିତ ସଂଘ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ।  
 ବାବୁ ଏସବୁ ପଦପଦବୀରୁ ତଡା ଖାଇଥିେଲ କ’ଣ େହଲା, ପଦବୀ ତ ମlନ 
କରିଥିେଲ ନା । େତଣୁ ଘର ଆଗେର େଗଟ୍ ପାଖେର ନାମଫଳକେର ଏସବୁ େଲଖି ଛାତି 
କୁେ¥େମାଟ କରିବାେର ତା+ ପ�ୟାସକୁ ବାହାବା େଦବା କଥା ।   
 େବେଳେବେଳ �ୁଲ କେଲଜମାନ+େର ପବୂ�ତନ ଛାତ�  ସମିCଳନୀ କରାହୁଏ । 
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 ଏଥିେର ସାଧାରଣ ଛାତ�  ସେମତ ଭୂତପବୂ� କେଲଜ ୟୁନିअନ�  ଭୂତପବୂ� ସଭାପତି, ସଂପାଦକ, 
ସହ ସଂପାଦକ, େକାଷାଧ�u, କ� ୀଡା ସଂପାଦକ, ନାଟ� ସଂପାଦକ, ସାହିତ� ସଂପାଦକ, 
ସାଧାରଣ କu ସଂପାଦକ, େଲଡିଜ୍ କeବ୍ ସଂପାଦିକା ପ�ଭୃତି େଯାଗ ଦିअhି । ଯଦି କେଲଜ 
ଜୀବନର ୪୦ ବଷ� ପେର ଏଭଳି ଆେୟାଜନ େହଉଥାଏ ତାେହେଲ ଉପpିତ अେନେକ 
ନିଜନିଜ ଚାକିରି ପଦପଦବୀେର ଭୂତପବୂ� େହଇସାରିଥିବା େଘାଷଣାରୁ ଜଣାପେଡ ।   
 ଜେନC ଜୟ ବାବୁ+ ପ�ଥମ ¤ୀ+ େଦହାh ପେର େସ अନ�ତ�  ବିବାହ କେଲ । ଦିେନ 
ଏକ ବାହାଘରିଆ େଭାଜିସଭାେର ତା+ର ପ�ଥମ ¤ୀ+ ବାପା େଦଖାେହଇଗେଲ । ତହୁଁ 
େସ ବ[�ମାନର ¤ୀ+ ବାପା+ୁ ତା+ସହ ପରିଚୟ କରି କହିେଲ-ଇଏ େହଉଛhି ଆମର 
ପୁରୁଣା ବାପା, ମାେନ େମାର ଭୂତପବୂ� ଶÄଶୁର । ପିତାସମ ଶÄଶୁର ମଧ� ଭୂତପବୂ� 
େହାଇପାରhି, ଏହା ଏକ ବିଡ]ନା ନୁେହଁ କି? अବଶ� ଏେବ अନୁରୂପ ଭାେବ ଜେନC ଜୟ 
ବାବୁ ତା+ ପ�ଥମ ଶÄଶୁର+ ଭୂତପବୂ� ଜÄାଇଁ େହେବ କହିବାେର अତୁ�yି େହବକି? େତେବ 
ଏକଥା ସତ� େଯ ସମେ\ ନିଜ ନିଜ େuତ� େର ଦିେନ ଭୂତପବୂ� େହାଇ ହV ରହିେବ । ଏ 
ପରିଚୟରୁ େକହି ବ[dଯାଇ ପାରିେବ ନାହV । ତାେହେଲ ବ[�ମାନର ଚଉକିକୁ ଜାବୁଡି 
ଧରିବାର ଗଳïମ� ପ�ୟାସେର ନୟାh େହବା କାହVକି ସୁଧୀଜେନ! ବରଂ ଭୂତପବୂ� େହାଇ 
ରହିବା ହV େଶ�ୟ�ର । କାରଣ ଆପଣ େଯେତ अଭୂତପବୂ� କାମ କରିଥିେଲ ବି ଆପଣ+ୁ 
େସଇ ଭୂତପବୂ� ପରିଚୟେର ହV ପରିଚିତ େହବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିେର ସେxହ ନାହV । ☺ 
 

ସାହିତ�ାୟନ, େକାପେରଟିଭ୍ କେଲାନୀ, ୨ୟ ଗଳି,  
ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧/େମା.୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧ 
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अଧ�ାପିକା ରqିତା ପାତ�  

ଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣ ଶିuାଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣ ଶିuାଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣ ଶିuାଓଡ଼ିଆ ବ�ାକରଣ ଶିuା    
ଓଡିଆ ବ�qନ ବ"� ଓ ହଳhର ପ�େୟାଗ: ଏକ ସuୂC  ବିଚାର 

अuର େହଉଛି ଶ� ଉ�ାରଣର ଇଛାକୃତ ଏକକ ବା ୟୁନିଟ୍। ଇଂରାଜୀେର ସିେଲବଲ୍ 

ଶ� ବ"�ର ସମsି। କି� େକୖାଣସି ଶ�କୁ ଉ�ାରଣ କଲାେବେଳ ତାହା ମଧ�େର େକୖାଣସି 

ବ"�େର ରହି ନଯାଇ ଏକାଥେର ଯୁଗC  ଶ� ଉ�ାରଣ କରାଯାଏ। ଯଦି अେମ ଶ� ମଧ�େର 

େକୖାଣସି pାନେର ଇଛାେର अଟକିଯିବା, େତେବ େସଇଟି େଗାଟିଏ अuର େହାଇଯିବ। 

ଉଦାହରଣ ସÄରୂପ େକା/ଇ/ଲି। ତିେନାଟି अuର େହାଇଗଲା। କି]ା अ/u/ର ଏ ମଧ� 

ତିନି अuରିଆ ଶ�। 

 େଯଉଁ अuର ସÄର ଧÄନିେର େଶଷ ହୁଏ, ତାହାକୁ ମୁy अuର କହhି। େଯଉଁ अuର 

ବ�qନ ଧÄନିେର େଶଷ ହୁଏ, ତାହାକୁ ରୁ� अuର କହhି। ରୁ� େହାଇ ବା ମୁy େହଉ, 

ପ�େତ�କ अuରର अବଲ]ନ େହଉଛି େଗାଟିଏ ସÄରଧÄନି। ଉy ର ଉକ୍ अଂଶେର अ 

ସÄରଟି अଛି େବାଲି େସହି अଂଶଟି େଗାଟିଏ अuର(ଉ�ାରଣର ୟୁନିଟ) େହାଇପାରିଛି।  

 େକେତକ ଭାରତୀୟ ଆଯ�� ଭାଷାେର ରୁ� अuରେର େଶଷ ବ�qନକୁ अସଂପ"ୂ� 

ଆକୃତିେର େଲଖି ପରବ[�ୀ अuରର ଆଦ� ବ�qନକୁ ପ"ୂ� ଆକୁତିେର ଲାଖାଯାଏ। 

ଉଦାହରଣ ସÄରୂପ-  अ\। ଏଠାେର \ अସଂପ"ୂ� କରି अ, ତ କୁ ସଂପ"ୂ� ଆକୃତିେର 

କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଉ�ାରଣେର ରୁ� अuରର େଶଷ ବ�qନ ଦୁବ�ଳ ଏବଂ ତାହା 

ପରବ[�ୀ अuରର ଆଦ� ବ�qନ ଣ अେପuା ସବଳ। କି� ଓଡିଆ ଯୁy ବ�qନ ଲିପି 
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 େଠାକ୍ uୁଦ�  ଆକୃତିେର ବା େକୖାଣସି ଚିହv  ଆକୃତିେର ରଖାଯାଏ। େଯପରି (କଷ୍/ଟ) କs 

ବା(ନିଷ୍/ଠା) ନି-ା। ଏ ଦୁଇଟି ଶ�େର ଥ ଓ ମ କୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚିହv  ଆକାରେର 

ରଖାଯାଇଛି। ଫଳେର ଓଡିଆେର ବହୁତ ଯୁy ବ�qନ (ମୁyuର)ଲିପିର ସୃsି ଘଟିଛି।  

 ଯୁy ବ�qନ ଲିପିଗୁଡିକର ସଂଖ�ା ହ� ାସକରି, ତାହାର ସମ�କ ଧାରଣା ପାଇବା 

ଉେ�ଶ�େର ହV अନୁସାର ଓ ହଲଂତ ପ�ବ[�ନ କରାଯାଇଛି। अନୁସାର େଦଇ େଲଖିବାର 

pାନ େହଉଛି। େଯଉଁଠି ରୁ� अuରର େଶଷେର ଙ୍ ଞ୍ ଣ୍ ନ୍ ମ୍ ଏହି ପା�େଗାଟି 

अନୁନାସିକ ବ�qନ ବ"�ଥାଏ। େଯପରି ଶଂଳା(अଙ̄ା)ସଂଜ(ସ/ଜ), କଂଟା(କଣ୍/ଟା), 

ଦାଂତ(ଦାନ୍/ତ), କଂପ(କମ୍/ପ) pଳେର ଯଥାଥ� ପ�େୟାଗ ଘଟିଛି।  

 ହଳh ଚିହv  େଦଇ େଲଖିବାର େuତ�  େହଉଛି, େଯଉଁଠି ରୁ� अuରର େଶଷେର 

ଉପଯ�ୁy ପା�ଟି अନୁନାସିକ ବ�qନବ"�, େସଠାେର େସହି ବ�qନ ବ"�େର ହଳଂତ ଚିହv  

େଦଇ େଲଖାଯାଏ। ଯଥା- ଆpା(ଆpା), ବ�(ବ�), ରy(ରy), ଶିs(ଶିs)। ମେନ 

ରଖିବାକୁ େହବ, ଏ ଦୁଇ ପ�ତି ରୁ� अuରର अଂତ� ବ�qନ ବ"� ଭିନv  अନ� େକୖାଣସି 

ଠାେର ପ�େଯାଜ� ନୁେହଁ। (ଡ. ଧେନଶÄର ମହାପାତ� )। ଉଦାହରଣ ସÄରୂପ- pାନ, 

ପଳାବନକୁ ସ୍ ଆନ, ପ¯ାଳାବନ େଲଖା ଯିବ ନାହV। ଆର� ବିଭାଗ ନାହV। େଯଉଁଠି अuର 

ବିଭାଗ ନାହV େସଠାେର ହଳଂତ ରହି ନଥାଏ। କାରଣ ସ୍ ଓ ପ ଠାେର ଆେଦୖା अuର 

ବିଭାଗ ନାହV। େଯଉଁଠି अuର ବିଭାଗ ନାହV େସଠାେର ଆେଦୖା ହଳଂତ େଦଇ େଲଖିବାର 

ପ�ଶv ଉଠୁନାହV। ଶ�ର ମଳୂେର ଥାବା ଯୁy ବ�qନକୁ ହଳଂତ ଚିହv  େଦଇ େଲଖିବା 

ଯୁyିଯୁy ନୁେହଁ। ଉ�ାରଣ େସୖାକଯ�� ରେହ ନାହV। ଏଣୁ ଏହା ପରିତ�ାଜ�।  

ଯୁy अuରର अh� अନୁନାସିକ ବ�qନ ବ"�ଗୁଡିକ ବଦଳେର अନୁସÄାର େଦଇ େଲଖିବା 
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 ପ�ତି ବହୁ ପ�ାଚୀନ। େଯେତେବେଳ ସଂ�ୃତ ଭାଷାେର ବ�ାପକ ପ�ଚଳନ ଥିଲା, 

େସେତେବେଳ ମଧ� କାତ�ାୟନ, ବରରୁଚି, ତି� ବିକ�ମ, େହମଚଂଦ�  ପ�ମୁଖ ପ�ାକୃତ 

ବ�ାକରଣକାରମାେନ ସତୂ�  ପଣୟନ କରି ଏ ପ�ତିକୁ ସÄୀକୃତି େଦଇଥିେଲ। ଆଧୁନିକ 

ଓଡିଆ ସାହିତ�େର ଏହାର ଯଥାଯଥ ପ�େୟାଗ କେଲ ପଂଡିତ ନୀଳକଂଠ ଦାସ। େସ 

ସମାେଲାଚନାର ସ�ୀକାର ମଧ� େହାଇଥିେଲ। ପlିତକୁ ପଂଡିତ କହିେଲ ପ, ପାଖକୁ 

अନୁସାରଟି ଲାଗିଗେଲ ଫ େହାଇଯାଏ। ଏହି ଏକମାତ�  अସୁବିଧା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଉେ�ଦ 

କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। ପାଠ� ପୁ\କ ଜାତୀୟକରଣ अବସରେର अନୁସÄାର େଦଇ 

େଲଖାଯିବାର ପ�ତିବାଦ େହାଇଥିଲା। ମାତ�  ଡ§ର ଧେନଶÄର ମାହାପାତ�  ତା ୨୦/୧୨/୭୦ 

ଓ ତା ୨୭/୧୭/୭୦ ସମାଜେର ସା�ାହିକ ସାହିତ�େଲାଚନାେର ଏହାର ସପuେର ଦୁଇଟି 

ଯୁy ପ�ବଂଧ ରଚନା କରିଥିେଲ। ଏହା अନୁସରଗୀୟ। ଲିଖନ ପ�ତି ଏହାଦÄାରା ସହଜ 

େହାଇଥାଏ। 

 ଆମ ଭାଷାେର ହଲh, ହଳh ବା ହସh େବାଲି ଏକ ବ�qନ ବ"�ର ବ�ବହାର 

अଛି। ପାଣିନି+ ସଂ�ୃତ ବ�ାକରଣେର ହଲ୍/ହଳ अଥ� ବ�qନ ବ"�।  ହଲ୍ ର ଓଡିଆ 

ପ�େୟାଗ ହଳ୍। ଏହି ହଲ୍/ହଳ ବା ହସ୍ ବ"� ବା ଶ�ର େଶଷେର ବ�ବହୃତ େହଉଥିବାରୁ 

ଏହାର ନାମ ହଳh। ଯଥା- ଜଗତ୍, ପୃଥକ୍, ଠିକ୍ଠିକ୍। ଏହିଭଳି अେନକ ଶ� ରହିଛି। 

କି� ଓଡିଆ ଭାଷାେର ହଳh୍ ବ�qନ ବ"�ର ମାନ� ପାଇ ନାହV। ତାକୁ अେଯାଗବାହ 

କୁହାଯାଇଛି।  

 ହଲh/ହଳh କୁହା ଯାଇଥିବା କି]ା ପଢା ଯାଇଥବା pେଳ ପ"ୂ�ଚx�  ଭାଷା େକାଷ, 

ସବ�ସାର ବ�ାକରଣେର ହସh ଶ�ର ଉେଲe ଖ ରହିअଛି। ବcଳା अଭିଧାନେର �ାେନx� 
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 େମାହନ ଦାସ କହhି, େଯଉଁ ବ"�େର ହଳh ଚିହvଥାଏ, ତାହା ଖା�ି ବ�qନବ"�। 

ସଂ�ୃତ, ହିxୀ, ମରାଠୀ, େନପାଳୀ, ବcଳା ଓ ଓଡିଆ ଭାଷାର ହଳh୍ ଚିହv  ଏକାପରି ଏବଂ 

ସମାନ ପ�େୟାଗ ପରିଲuିତ। ଓଡିଆ ଏକ ଉ�େକାଟିର ଭାଷା। ଏହାକୁ ମଧ� ସÄରାh 

ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଷାର ବ"�େର अ ର अନୁପpିତିେର ହଳh ଲାେଗ। ମଧ� 

ବ"�େର ହଳh୍ ଚିହv  ଲାଗିେଲ ମଧ� ତାହା ଉ�ାରଣ ସି� ହୁଏ ନାହV। ଯଥା- अପରାହଣ। 

ହ ତେଳ ହଳh େଦବା अେପuା ‘ହ’େର ‘ଣ’ ଯୁy କରିବା ଉ[ମ अଥ�ାତ୍ अପରାହ୍ଣ। 

ମାତ�  ସଂ�ୃତ ଭାଷାେର ଏ ଧରଣର ମଧ� ପ�େୟାଗ ପ�ାୟ ନାହV । ଓଡିଆ ଭାଷାେର 

େବୖେଦଶିକ/ ଆଗ�କ ଶ�ର ମିଶ�ଣ େହବା ଫଳେର ହଳh ଯୁy ଶ� ପରିମାଣ ବୃ�ିପ�ା� 

ଘଟିଛି । (କ) ଓଡିଆ- ଉ�ଳ/ଉକ�ଳ- ଉ�ଳ  

ଆକାଂuା - ଆକାòା 

ଜଗ¢ୀବନ - ଜଗତ୍ ଜୀବନ 

ଆତC ା/अତC ା - ଆତC ା 

ତି�ତ  - ତିóତ 

ଯୁy ବ"�ଗୁଡିକୁ ହଳh ସାହାଯ�େର अଧୁନା अଧିକ େଲଖା େହବାର କାରଣ ଡିଟିପି ଓ 

ଟାଇପ ନିମେh ଏପରି ପ×ା अବଲ]ନ କରିବାର େହାଇअଛି। ଏହା ବିକj ବିଚାର। 

(ଖ) ଇଂରାଜୀ ଶ�ର ବହୁଳ ପ�େୟାଗ ଆମ ଜୀବନଧାରାକୁ ପଶି ଆସିଥିବାବÄ୍ ଶ� ସମହୂ 

ହଳhଯୁy। ସାର୍, ବସ୍, ବାଇକ୍, େପନସିଲ୍ ଇତ�ାଦି।  

ପାଶ�ୀ/ ଆରବୀ ଶ�- ବିେଦଶୀ  ଶyିର ଶାସନ ଫଳେର େକେତକ pାନ ଓ କାଯ��ାଳୟ, 

ପଦବୀ ପ�େବଶ କରିअଛି। େସଗୁଡିକ ଆପଣାର ଭାଷାଭାେବ ଗୃହୀତ । ଯଥା- ତାସ୍, ଦାମ୍, 
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 ହାଲତ୍, ମସ୍ଜିଦ୍, ହଲପ୍ ଇତ�ାଦି।  

ନିÌଶ�-(୧) ଆେବଗାତC କ ଶ�ର ହଳh ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା- ସାବାସ୍ 

(୨) ଆେଦଶାତC କ ଶ�େର ହଳh ପ�େୟାଗ େହାଇଥାଏ। ଯଥା- ରଖ୍, ଚୁପ୍, ଉଠ୍ 

 (୩) ଭୟାନକ ରସେର- ହଠାତ୍, ସସ�ର୍, ଚଚ�ର୍, ଧଡ୍ଧଡ୍ 

ପୁନ�- (କ). ଞ ବ"�େର ହଳh ଲାେଗ ନାହV।  

(ଖ). ଖ, ଘ, ଛ, ଝ, ଠ, ଧ ବ"�େର ହଳh ଦିଆ ହୁଏ ନାହV। ଯଦି ମଝିେର ପ�େୟାଗ ଥାଏ।  

(ଗ). େଯଉଁ ବ"� ତେଳ ହଳତ୍ ଥାଏ, େସଥିେର େକୖାଣସି ମାତ� ା ବା ଫଳା ଲାେଗ ନାହV।  

(ଘ). େକୖାଣକି ଆେଦଶ ସଚୂକ ଶ�ର ସୁଦୀଘ� ଉ�ାରଣ କରାଯାଇ ହଳh େଲାପ 

କରାଯାଏ।  

ବସ୍> ବସअअ 

ପଢ୍> ପଢअअ 

ରଖ୍> ରଖअअ  ଇତ�ାଦି ।  

 
                                     ସvାତେକା[ର ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

ଉ[ର ଓଡିଶା ବିଶÄବିଦ�ାଳୟ 

ମୟରୂଭq 
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ଗj���ା ବିଭାଗ 
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ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

ମଧୁସିCତାର ଜୀବନମଧୁସିCତାର ଜୀବନମଧୁସିCତାର ଜୀବନମଧୁସିCତାର ଜୀବନ    
 ଆଜିକାଲି ସମ\+ ବ�\ବହୁଳ ଜୀବନ ଆଧୁନିକ େଶୖଳୀେର ଜୀବନଯାପନ 

କରୁଥିବାର ସମ\+ୁ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ କ ୁ�ଟର ଯୁଗ କହିେଲ 

अତୁ�yି େହବନାହV ଯାହା ହାତେର େଦଖିବ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସC ାଟ୍� େଫାନ େଯଉଁଠି 

େଦଖିେବ େସଲ୍ ଫି େନଉଥିବାର अଧିକାଂଶ ଦୃଶ� େକୗଣସି ଏକ ପାକ�େର େହଉ, ସମୁଦ�  

କୂଳେର େହଉ ବା ଗାଡ଼ି ଭିତେର ଯାତ� ା କରୁଥିବା ସମୟେର େହଉ ଏମିତି अେନକ 

pାନେର ଏହା େଦଖାଯାଏ େମାବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେl ଜୀଇଁବା େଲାକମାେନ ଭାରି କs 

ମେନ କରୁଛhି େଯମିତି କି େମାବାଇଲ େଗାଟିଏ अମଲୂ� ସ ଦ ଏମିତିକି କାହା 

ହାତେର ଯଦି ସC ାଟ୍� େଫାନଟିଏ अଛି, ନିଜର ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଘନିs ବoୁ ଯାହାକୁ ବି 

େଦଖା େହଉନା କାହVକି େଦଖିବ େସ ଆଉ େସମାନ+ୁ ଗୁରୁତ�  ବା ଧ�ାନ ନ େଦଇ 

େମାବାଇଲେର ମେନାନିେବଶ କରିଥିବ ଆଉ େଯେକୗଣସି ପରିpିତିେର େହଉ ବା େଯ 

େକୗଣସି pାନେର େହଉ େସଲ୍ ଫି ଉଠାଇବାେର ବ�\ 

 ମଧୁସିCତା ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଝିअ ତା’ ପରିବାର କହିେଲ ବାପା ମା’ ଓ ତା 

ସାନଭାଇ ସଦାନx େଛାଟ ପରିବାରଟିଏ ବାପା+ େକେତଖl ଜମି अଛି େସଠାେର 

ଚାଷ କରି େସଥିେର ଯାହା ମିେଳ, େସଇଥିେର ତା+ ପରିବାର ଚେଳ ସଦାନx ଓ 

ମଧୁସିCତାର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟ+ାର ଆବଶ�କତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ େତଣୁ 

ବାପା+ୁ ବାହାେର େକେବ େକେବ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପେଡ଼ 
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  ଝିअ ମଧୁସିCତା କେsମେs ଯୁyତିନି େଶ�ଣୀ ପଯ��h ପଢ଼ିବାକୁ ମନେର ଆଶା 

ବାoିଛି ଯୁy ତିନି େଶ�ଣୀେର ଆଡ଼ମିସନ କରିବାର अଛି େସଦିନ େସ କେଲଜକୁ ନୂଆ 

ଯାଇଛି େକଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ େହଉଥିଲା େସ ବିଷୟେର େସ ଜାଣିନଥିଲା କାହାକୁ 

ପଚାରିବ େବାଲି ଭାବୁଥିବା େବେଳ ଜେଣ ଯୁବକକୁ େଦଖି ପଚାରିଲା, “ଯୁy ତିନି ପାଇଁ 

ଆଡ଼ମିସନ୍ େକଉଁଠି େହଉଛି?” େସ ବି ନୁଆ େବାଲି ନିଜର अuମତା ପ�କାଶ କରିଥିଲା 

ଦୁେହଁ ମିଶି େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ ଆଡ୍ ମିସନ େହଉଥିବା େକାଠରୀେର ପହ�ିେଲ 

ଏହି େଖାଜାେଖାଜି େବେଳ ପର�ର ସହ ପରିଚୟ େହାଇଥିେଲ ପୁअଟିର ନାମ 

ଜୀବନେଜ�ାତି ଆଉ େସ ମଧୁସିCତା ଆଡ଼ମିସନ ସୁରୁଖୁରୁେର ସରିବାପେର ନିଜ ନିଜ 

ରା\ାେର ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ 

 ଜୀବନେଜ�ାତିର ବାପା ରାେଜx�+ ନିଜର ପା� ଏକର ଜମି ରହିଛି େଯଉଁଠି େସ 

ଆ], କାଜୁ, କଦଳୀ, अମୃତଭlା ଆଦି ଚାଷ କରhି ବିଭିନv  ପ�କାର ଫଳ ପନିପରିବା 

ବିକ�ୟ କରି ଯାହା େରାଜଗାର ହୁଏ ଶାhିେର ପରିବାର ଚେଳ ଜୀବନେଜ�ାତି 

ବାପାମା’+ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ତା’ର ପଢ଼ିବା ଖ�� ସହିତ ସମ\ ଖ�� ବାପା+ 

େରାଜଗାରେର ଚଳିଯାଏ ଆଉ ତାର େକୗଣସି अଭାବ ବି ରହୁନଥାଏ େସ ବାପାମା’+ 

ଭାରି େଗହe ା ପୁअ ମଧ� େତଣୁ ତା+ୁ ସଭିଏଁ ବାବୁ େବାଲି ଡାକhି 

 ଥେର ମଧୁସିCତାର ବାପା+ େଦହ ଭାରି अସୁp ଥିଲା ବାବୁ ଏ କଥା ମଧୁସିCତାଠାରୁ 

ଶୁଣି ତା ବାପା+ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣି େନଇଗେଲ ତା+ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ େକମିତି ତା+ର 

େଦହ ଶୀଘ� ଭଲ େହାଇଯିବ େସତିପାଇଁ େସ େସବାଯତv  ମଧ� କେଲ ଧିେର ଧିେର ତା 

ବାପା ସୁp େହେଲ ମଧୁସିCତା ତା ବାପାମା’+ୁ ବାବୁ+ ବିଷୟେର ଆଗରୁ କହିଥିଲା େଯ 
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 େସମାେନ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ସାc ମଧୁସିCତାଠାରୁ ବାବୁ+ ବିଷୟେର ଶୁଣି ତା ବାପାମା 

ବାବୁ+ୁ ଜାଣିଥିେଲ େବେଳ େବେଳ ତା+ ସୁଖଦୁଃଖେର ମଧ� ବାବୁ େଯାଗ େଦଉଥିେଲ 

 ମଧୁସିCତା ତା େମାବାଇଲେର େକେତ ଫେଟା ଉଠାଇଛି ବାବୁର ଓ ତାର କାେଳ କିଏ 

ଫେଟା ଗୁଡ଼ିକ େଦଖିେଦବ େତଣୁ େସ େମାବାଇଲକୁ ସବୁେବେଳ ସୁରuିତ ରେଖ ଏହାରି 

ଭିତେର େସମାେନ ଦି� ତୀୟ ବଷ� ଉ[ୀ"� େହାଇ ତୃତୀୟ ବଷ�େର ପଢୁଛhି କାହାର ଯଦି 

େନାଟିସ ବା ବହି ଦରକାର ହୁଏ ତାହାେହେଲ କେଲଜେର ଦିଆନିଆ େହଉଥିେଲ କି� 

ମଧୁସିCତାର ଇ�ା େହଉଥିଲା ବାବୁ+ ଘରକୁ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ବାବୁ ମଧୁସିCତାକୁ 

ମେନ ମେନ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା କି� ତାକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି େକେବ କହିନାହାhି ତା 

ମନେର ଟିକିଏ ଭୟ अଛି କାେଳ େସ ମନା କରିେଦବ େବାଲି ବାବୁ ତା କଥା ଶୁଣି ତାର 

ଇ�ାକୁ ମନା କରିପାରିଲା ନାହV େଶଷେର େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାବୁ ତା କଥାେର 

ରାଜି େହାଇ ଦୁେହଁ ସିଧା ଯାଇ ତା+ ଘେର ପହ�ିେଲ 

 େସେତେବଳକୁ ବାବୁ+ ବାପା ଘେର ନାହାhି େସ େକୗଣସି କାମେର ବାହାରକୁ 

ଯାଇଥିେଲ ଘେର ବାବୁ+ ମାଆ ଏକୁଟିଆ अଛhି ତା+ୁ ଭୀଷଣ ଜ� ର ଓ ମୁlବ�ଥା 

େହଉଥାଏ କଣ କରିବ ପାଣି ଟିକିଏ ବି ନାହV ସେc ସେc ଯାଇ ବାବୁ କୂअରୁ ପାଣି 

ଆଣିେଲ ମଧୁସିCତା ତା+ ମା’+ ମୁl େଧାଇେଦଇ ଟିକିଏ ଘଷିେଦେଲ ମା ଟିକିଏ 

ଆଶ�\ି अନୁଭବ କେଲ େସତିକି େବଳକୁ ବାବୁ ତା+ର େସଲଫି େନଇ ଯାଇଥିେଲ କି� 

ମଧୁସିCତା େସଲ୍ ଫି େନବାକୁ ମନା କରୁଥିେଲ କାହVକିନା ଥେର ମଧୁସିCତା ଖବରକାଗଜରୁ 

ପଢ଼ିଥିଲା େଯ ଏଭଳି େକେତକ େମାବାଇଲେର େସଲ୍ ଫି େନଉଥିବା େବେଳ ତା+ୁ ଭୁତ 

େଦଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା+ର अକାଳେର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା ଏମିତି अେନକ ଘଟଣା 
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 ଦୁଘ�ଟଣା େସଲ୍ ଫି େନବା ସମୟେର ଘଟିଛି ଆଉ अେନକ ପୁअଝିअ ଉଭୟ+ େସଲ୍ ଫି 

େନଇ େସଗୁଡ଼ିକର अପବ�ବହାର ମଧ� କରିଥାhି େସଥିପାଇଁ େସ ଭାରି ସେଚତନ 

 ତା’ ବାପାମା’ ଭାରି ବ�\ ଝିअ କଣପାଇଁ ଆଜି ଏେତ େଡରି କଲାଣି ଏମିତି 

अେନକ ଭାବନା ତା+ ମନେର ଆସୁଥିଲା ମଧୁସିCତାର େଫରିବା ବାଟକୁ ସମେ\ ଚାହV 

ରହିଥାhି ଆଜି ମଧୁସିCତା ଟିକିଏ ବିଳ]େର ଘେର ପହ�ିେଲ ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ତା 

ମା’ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ�ଶv ପଚାରିେଲ ମଧୁସିCତା ନି�[ି େନଇଥିଲା େଯ ତା’ ବାପାମା’+ୁ 

ମିଛ କହିବ ନାହV େତଣୁ େସ ବାବୁ+ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାର ସବୁ ସତ ସତ କଥା କହିଲା 

ବାବୁ+ ମା’+ େଦହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖକଲା ମଧୁସିCତାର ମା’ ବାବୁର 

ମା’ ଦୁଇତିନିଦିନ ପେର ସଂପ"ୂ� ସୁp େହାଇଗେଲ ଦିେନ ବାବୁକୁ ପଚାରିେଲ - େସ ଝିअ 

କିଏ? େସ କ’ଣ କେର? େକଉଁଠି ରେହ? ଇତ�ାଦି अେନକ ପ�ଶv ବାବୁ ତା ମାଆ+ୁ ତା 

କେଲଜର ଜେଣ ଭଲ ସାc େବାଲି କହିେଲ ଏ ସମ\ କଥାବାବୁ+ ମା’ ତା ବାପା+ୁ 

କହିଛhି ଏହାରି ଭିତେର ବାବୁ ଓ ମଧୁସିCତାର ଯୁyି ତିନି େଶଷ େହାଇଛି 

 ସମୟ ଚକେର ସଂସାର ରଥଟା ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏେଣ ପୁअର ବିବାହ ବୟସ 

େହାଇଗଲାଣି ତା ବାପା ଭଲ େବାହୁଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଛhି େସପେଟ 

େସ ଝିअର କଥା ତା+ର ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ େସ ଝିअଟିକୁ ବାବୁ+ ମା େଦଖିଛhି କି� ତା 

ବାପା େଦଖିନି ନେଚତ କଣ େଗାେଟ ଉପାୟ ବାହାର କରେh ବାବୁ+ 

ସାcସାଥୀମାେନ ଚାଇରୀ କରି ନିଜ ଗଁା ଛାଡ଼ି ସହରେର ବସବାସ କେଲଣି ତା+ୁ 

ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାେର ତା’ ବାପାମା’+ ଜମା ଇ�ା ନାହV କି� େଯଉଁ ପବୂ�ପୁରୁଷର 

ଜମିଗୁଡ଼ିକ अଛି, େସ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି, ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ତ�ାଗ କରି, ବାପାମା’+ୁ ଭୁଲି ଦୂରେର 
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 ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାବୁ େସ ମଧ� ନି�[ି େନଇଛି େଯ ତା ବାପାମା’+ ପାେଖ ପାେଖ 

ରହି ତା+ର େସବାଯତv  କରିବ େଯଉଁ େକେତଖl ଜମି अଛି େସଥିେର ଉନv ତମାନର 

ଚାଷ କରି ପରିବାରଟିକୁ ଭରଣେପାଷଣ କରିବ 

 ମଧୁସିCତା ମଧ� ବାବୁ+ୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ କି� କହିବ େକମିତି େସ ପରା ଝିअପିଲା 

ଟିଏ ପୁअ ପିଲାଟି ତା+ୁ କହିେଲ େସ ଭାରି ଖୁସି େହବ େତଣୁ େସ ବାବୁ+ ପ�\ାବକୁ 

େଧୖଯ��ଧରି ଚାହV ରହିଛି ଭଲପାଇବାର ଚାରିବଷ�ପେର ଦିେନ ବାବୁ ନି�[ି େନଲା 

ଆଜି ମଧୁସିCତାକୁ ଡାକି େସ ତା+ୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା େଖାଲି କି କହିବ ବାବୁ ହିଲଭିୟୁ 

ପଏ�େର ମଧୁସିCତାର अେପuାେର ଥାଏ ମଧୁସିCତା ପxର ମିନିଟ୍ ବିଳ]େର ପହ�ିବାରୁ 

େସମାନ+ ମଧ�େର ଟିକିଏ କଥା କଟାକଟି େହଲା ଏଇଟା େଗାେଟ ପୁअମାନ+ର ଖରାପ 

ଗୁଣ େସହି ସମୟେର ବାବୁ ନିଜ ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ ବାହାର କରି କଣ େଗାଟାଏ 

େଯମିତି େଖାଜିବାେର ବ�\ ଏତିକି େବଳକୁ ମଧୁସିCତା କହିଲା, “ତମ ରାଗ େସତିକି 

ଥାଉ ତୁେମ େମାବାଇଲଟା ବx କର ତା’ପେର କଥାବା[�ା ଯଦି େମାବାଇଲେର 

ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁଥିଲ େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହିେଦଉଛି ତମର 

ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ, ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ 

ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ େଦେବନି କି େମାର ଫେଟା ନବନି ତମ ପୁअ ପିଲା+ 

ଉପେର ବିଶ�ାସ ନାହV େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର ଫେଟା େନଇଯିବ ସତ 

କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି ନା, ମଁୁ ସିଧା େଫରିଯିବି 

 ନିଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବାପେର ମଧୁସିCତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା େସ 

େକେତ କଥା ବାବୁକୁ କହି ତାଗିଦ କରୁଥିଲା ଏେବ ତା ନିଜ େମାବାଇଲ େସ େଖାଜି 
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 ପାଉନି ଗତ ସଂଧ�ାେର ମାେକ�ଟ ଯାଇଥିଲା େସ େକଉଁଠି ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସିଲା କି? 

େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବିଥିଲା ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ଼! କଣ େହବ ତା+ 

ଦୁହV+ର ଏହିଭଳି अେନକ କଥା 

 େସ ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େଯ େକହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି 

ପ�କାଶ କରିବାର ଆବଶ�କତା ନଥିଲା 

 େସ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ େଫରିବା ରା\ା ପାଶ��େର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା େସତିକି େବଳକୁ 

ବାବୁର ବାପା ବଜାରରୁ ଘରକୁ େଫରୁଥାଏ ବାବୁ ସହ ଝିअଟିଏ ଥିବାର େଦଖି अଟକି 

ଗଲା ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, “ଆେର ବାବୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏ ଝିअଟା 

କିଏ?” ବାବୁ ମଧୁସିCତାକୁ େସ ତା ବାପା େବାଲି ଫୁସକିନା କହିବାରୁ େସ ତା+ୁ ଭୂମି- 

ପ�ଣାମ କଲା ବାବୁ କହିଲା, “ଏ େମାର କେଲଜ ସମୟର ସାc ମା’+ େଦହ ଖରାପ 

ଥିବା େବେଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ େସ ଏଇଠି େଦଖା େହଲା ତ ଟିକିଏ କଥା 

େହଉଛି” ବାବୁର ବାପା କହିେଲ, “ହଉ, ଠିକ୍ अଛି ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଏଇଠି 

ଠିଆ େହାଇ କାହVକି କଥା େହଉଛ?” 

 ମଧୁସିCତା ଉପାୟଶନୂ� େହାଇଗଲା ତା’ପେର ଦୁେହଁ ବାପା+ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ 

ଘେର ପହ�ିେଲ ପବୂ�ରୁ ଥେର ଏ ଝିअ ବିଷୟେର େବାେଧ ବାବୁର ମା’+ଠାରୁ ଶୁଣିଥିେଲ 

ତା ବାପା ବାବୁର ବାପା ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିେଲ - ମାଳତୀ, େହଇ େଦଖ... େମା 

ପୁअ ସହ ଜେଣ ନୂଆ अତିଥି ଘରକୁ ଆସିଛhି ମାଳତୀ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଧଡ଼ପଡ଼ 

େହାଇ ଆସି େଦଖିେଲ ବାବୁର ମା’ ମାଳତୀ େଦଖି ଜାଣିପାରିେଲ ତା େଦହ ଖରାପ ଥିବା 

ସମୟେର େଯଉଁ ଝିअଟି ଆସିଥିଲା ଇେୟ େସହି ଝିअ ମାଳତୀ ମନେର େକୗଣସି ସେxହ 
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 ନ କରି ପୁअ ବାବୁ ଏବଂ େସହି ଝିअଟିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି େନଇଥିେଲ 

 ବାବୁ+ ମା ମାଳତୀ ଚା ତିଆରି କରି ଆଣିେଲ ସମେ\ ଏକାଠି ବସି ଚା ପିଇ କିଛି 

କଥାବା[�ା େହେଲ ଝିअଟି େଦଖିବାକୁ ସୁxରୀ ଝିअଟିର କଥାବା[�ା ମଧ� ତା 

ବାପାମା’+ୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା େଶଷେର ଚା’ ପିଇସାରି ବାବୁ ମଧୁସିCତାକୁ େନଇ ତା+ 

ଘେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଲା ବାବୁର ପିତାମାତା ଦୁେହଁ ପର�ର ମଧ�େର କଥାବା[�ା 

େହାଇ େସ ଝିअକୁ େବାହୁ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ pିର କେଲ 

 ପରିେଶଷେର ବାବୁ+ ବାପା େସ ଝିअ+ ଘରକୁ ବିବାହ ପ�\ାବ େନଇକି ଗେଲ େସ 

ବିବାହ ପ�\ାବେର ବାପାମା’ ମଧ� ରାଜି େହାଇଥିେଲ ବିବାହ ପାଇଁ ଉଭୟ ପରିବାର 

ବିଭିନv  ବେxାବ\ କରିବାେର ଲାଗିପଡ଼ିେଲ 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

ପ�ତାରଣାପ�ତାରଣାପ�ତାରଣାପ�ତାରଣା    
 ପ�ଥମ େପ�ମ ସବୁେବେଳ ଏକ ସÄତ� pାନ अଧିକାର କରିଥାଏ ହୃଦୟ ଭିତେର। 

अେନକ କୁହhି ପ�ଥମ େପ�ମକୁ ଭୁଲିବା କs। ମଣିଷର ସରଳ ଜୀବନକୁ େକମିତି େଗାେଟ 

अ+ା ବ+ା ନଈର ଧାରା ପରି ସେଜଇ ଥାଏ ଏହି େପ�ମ। ଏକ ସୁxର ଆକଷ�ଣ ସହ କାହV 

େକଉଁ କାଳରୁ େଶାଇ ରହିଥିବା ଏକ ବୀଜଟି ମନ ଭିତେର ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। 

 େପ�ମ ଏକ ମାନସା+। ଏକ ହୃଦୟେର ହୁଏ। ଏହା େକେବ ବି ଏକ ଗଣିତ 

େହାଇପାେରନା। କାରଣ ହିସାବ କରି େପ�ମ କରାଯାଏନା। ସ�ବତଃ େସଇଥିଲାଗି 

େସଦିନ ବାବୁ ଥରୁେଟ ବି अ+ କଷି ନଥିଲା। େଯ अଚାନକ ମଧୁସିCତାର ମନ ବଦଳିଗଲା 

କିପରି? ଦୀଘ� ଦିନ ଧରି ତା’ େଫାନ୍ ଉଠାଉ ନଥିବା ଝିअଟା ହଠାତ୍ େକମିତି ତା’ ନିଜ 

ଆଡୁ େଫାନ୍ କଲା। ପବୂ�ପରି ତା’ ସହ େପ�ମାଳାପେର ମାତିଗଲା। ତା’ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା 

ଚିhା କରିବାର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନଥିଲା। କାରଣ ବାବୁ ମ\ିÌେର ନୁେହଁ; 

ମଧୁସିCତାକୁ ତା’ ହୃଦୟେର ଭଲ ପାଉଥିଲା। 

 ସଂେuପେର ବାବୁ ପାଇଁ ମଧୁସିCତା ଥିଲା ଧୁ ଧୁ ଖରାସିଝା ଦିÄପ�ହରେର ଝଲକାଏ 

ଶୀତଳ ପବନ। 

 ମଧୁସିCତାର ବାପା अେନକ ଦିନତଳୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। ତା’ର ମା’ର 

ବାବୁ+ ଘେର େରାେଷଇ ବାସ କରୁଥିଲା। େସମାେନ ଖ�ୀsିୟାନ୍ ଥିେଲ। େହେଲ ଧମ�କୁ 

େନଇ ବାବୁ+ ପରିବାର ଆେଦୗ ରuଣଶୀଳ ନଥିେଲ। ମଧୁସିCତା ବି େବେଳେବେଳ ତା’ ମା’ 
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 ସହିତ ବାବୁ+ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ମଧୁସିCତା ଦୟାନx କେଲଜେର 

ଗ�ାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲା। ମଧୁସିCତା େଦଖିବାକୁ େସେତ ବି ସୁxରୀ ନଥିଲା। େହେଲ ତା’ର 

ଦୁଇଟା ଉସାେମଘର ଆଖି ଥିଲା; ଯାହା ବାବୁର ମନେର େବଳ अେବଳେର अସରାଏ 

େଲଖାଏଁ ଶୀତଳ ଜଳ ସି�ି େଦଇଯାଉଥିଲା। ବାବୁ ମଧୁସିCତା ଆଡ଼କୁ ଆକଷdତ 

େହାଇଥିଲା। ଆଉ ମଧୁସିCତା ବି। େସମାେନ ଘ�ା ଘ�ା ଧରି କଥା େହଉଥିେଲ। କେଲଜ 

କଥା ଗପୁଥିେଲ। ପାଠ ବହି କଥା ଆେଲାଚନା କରୁଥିେଲ। 

 ବାବୁର ଜେଣ अhରc ବoୁଥିଲା ତା’ର ନଁା େସୗରଭ । େସୗରଭ ଥିଲା ମଧୁସିCତାର 

କe ାସ୍ େମଟ୍। ବାବୁ ମଧୁସିCତାର ସମ\ ଡ଼ାଟା େସୗରଭ ପାଖରୁ ପାଉଥିଲା। େସୗରଭକୁ 

ମଧ� ବାବୁ ମଧୁସିCତା ଓ ତା’ର ମିଳାମିଶାର ସମ\ କଥା ଜଣାଉଥିଲା।  

X X X X 

 େସଦିନ ବଷ�ା େହଉଥିଲା। ବାବୁ ଓ ମଧୁସିCତା ଦୁେହଁ ପଢ଼ାଘର ଭିତେର ବସିଥିେଲ। 

େସମାେନ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବୟସର େସଇ ପାହାଚେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ େଯଉଁ ପାହାଚେର 

ଏକୁଟିଆ ନୁେହଁ; କାହାର ନା କାହାର ସାହଚଯ�� अନିବାଯ�� େହାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। େସଦିନ 

ବାବୁ ନିଜକୁ ନିୟ�ଣ କରି ପାରିଲା ନାହV। ବା\ବେର େସ ନିଜକୁ ନିମ�ଣ ହV 

କରିନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ େଯ, େସ େକୗଣସି ଏକ ନିÌଶ�େର ପହ�ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। 

େସଥିଲାଗି େସ ଖୁବ୍ ଆକସିCକ ଭାବେର ମଧୁସିCତାର ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାେର ଜାବୁଡ଼ି 

ଧରିଥିଲା। 

 ମଧୁସିCତା ନୀରବ ରହିଲା। େସ ଚମକିଲା ନାହV। କି]ା ନିଜର ହାତକୁ ବାବୁର ହାତ 

ମୁଠାରୁ ଛେଡଇ େନଲା ନାହV। 
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  ବାବୁର ହୃତ�xନ ବଢ଼ିଗଲା। ତା’ର ନିଃଶÄାସ ପ�ଶÄାସ ପ�ଖର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 

େସ ଉଠି ଠିଆେହଲା ଓ ମଧୁସିCତାର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଘୁ�ିଗଲା। ବାବୁକୁ अେନଇ ହସିେଦଲା 

ମଧୁସିCତା। ବାବୁ ମଧୁସିCତାର ମୁହଁକୁ ନିଜର ଦୁଇହାଇ ପାପୁଲିେର େତାଳିଧରିଲା, ଠିକ୍ 

ପାପୁଲିେର ଆqୁଳାଏ ପାଣି େତାଳି ଧରିବା ପରି। ତଥାପି ମଧୁସିCତା ଚମକିଲା ନାହV କି]ା 

ଆ�ଯ�� େହଲା ନାହV। ଓଲଟି ତା’ ଓଠର ହସ अଧିକ ଘନୀଭୂତ େହାଇଯାଇଥିଲା। ବାବୁ 

ନିଜର ଓଠକୁ ନୂଆଇଁ େନଲା ମଧୁସିCତାର ଓଠ ପାଖକୁ। ବାବୁ ଭାବୁଥିଲା, ହୁଏତ ଏଥର 

ମଧୁସିCତା ପ�ତିେରାଧ କରିବ ତାକୁ। ତା’ ମୁହଁକୁ େଜାର କରି େଠଲି େଦବ ନିଜ ମୁହଁ 

ପାଖରୁ। ମାତ�  ନା, େସମିତି କିଛି ଘଟିଲା ନାହV। ସ�ବତଃ େସମିତି କିଛି ବି ଘଟିବାର 

ନଥିଲା। ତା’ ପରିବେ[� ମଧୁସିCତାର ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ଆେ\ ଆେ\ ବୁଜି େହାଇଗଲା – 

ଲ¢ାେର, .. େରାମା�େର .. ଆଉ ସÙମତାେର। ବାବୁର ଓଠ अଠାଭଳି େଯାଡ଼ି 

େହାଇଯାଇଥିଲା ମଧୁସିCତାର ଓଠେର। 

 କିଛି ସମୟର ନୀରବତା। 

 କିଛି ସମୟର ନିମଗvତା। 

 ତା’ପେର ମଧୁସିCତା ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବାବୁର ପଢ଼ା ଘରୁ; ଦୁsାମୀର ଚାହାଣୀେଟ 

ବାବୁ ଆଡ଼କୁ ପହଁେରଇ େଦଇ। େସେତେବଳକୁ ବଷ�ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାବୁ କି� 

ହଜିଯାଇଥିଲା ପ�ୀତିର ବଷ�ାେର। ଏକ ନି�ିତ ଉପସଂହାରେର ପହ�ି ସାରିଥିଲା େସ। 

ମଧୁସିCତା ପାଲଟି ସାରିଥିଲା ତା’ର େପ�ମିକା। 

 କୁହାଯାଏ େପ�ମ ଦୁଇ ମନର ପବିତ�  ମିଳନ। ଏହା ମାେନନା ଆକଟ, ବାଧା କି]ା 

ବoନ। ପାରିବାରିକ ସÄୀକୃତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଦୁଇ େପ�ମୀ ମୁy ବିହc େହାଇ ଉଡ଼ିବାକୁ 
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 େହାଇ ଉଠhି ବ�ାକୁଳ। 

 ଏହାପେର .. ଦୀଘ� ଦୁଇବଷ�। ମଧୁସିCତା ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲା ଏବଂ ‘ବଡ଼ି ଫୁଏଲ 

ଏକାେଡମୀ ଜିମ୍’େର ରିେସÍନିs ଭାବେର ଚାକିରୀ କଲା। ବାବୁ ବି େସ ଜିମ୍କୁ ନିଜର 

ଫିଟ୍ େନସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। 

 େମାରାଦାବାଦ୍ ଜିଲe ାର ରାମଗcା ବିହାର େଫଜ୍-୨େର ରହୁଥିବା କମେଳଶ 

ସାେ®ନା ଏବଂ अଳକା ସାେ®ନା+ ସାନପୁअ ବାବୁ। େସଥିଲାଗି ବାବୁକୁ େକୗଣସି କାମେର 

ମନା ନଥିଲା। େସ ନିଜର ଇ�ା अନୁଯାୟୀ ସବୁକାମ କରୁଥିଲା। ତା’ର ଜିମ ଯିବା, ଟୁର 

କରିବା େକୗଣସି କାମେର େକହି ହ\େuପ କରୁନଥିେଲ। ଏପରିକି ମଧୁସିCତା ଓ ତା’ର 

ମିଳାମିଶାକୁ କମେଳଶ+ ପରିବାରବଗ� େଗାେଟ ସାଧାରଣ କଥା େବାଲି ଧରି େନଇଥିେଲ, 

ଯଦିଓ େସମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ ଉଭୟ ମଧୁସିCତା ଓ ବାବୁ ପର�ରକୁ ଭଲ ପାଉଛhି। 

କମେଳଶ୍ ଜେଣ ବ�ା+୍ ମ�ାେନଜର ଥିେଲ ଆଉ ତା+ର ପ�ଚୁର अଥ� ଓ ସ [ି ଥିଲା। 

ବାବୁକୁ େସମାେନ େବଫିକର େହାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। 

 “ମଧୁସିCତା! ତୁେମ ଏେତ ଦିନ ଧରି େମା’ େଫାନ୍ ଉଠାଉ ନଥିଲ କ’ଣ ପାଇଁ?” 

 ବାବୁ ମଧୁସିCତାକୁ ପଚାରିଲା। ମଧୁସିCତା କହିଲା, ମଁୁ େଗାେଟ କଥା ଶୁଣିଲି ତ 

େସଥିପାଇଁ अଭିମାନ କରି ତୁମ ସହ କଥା େହଉ ନଥିଲି। ମଁୁ ଶୁଣିଲି, ତୁେମ ଜିମ୍ େର 

େକୗପୀନ ପିoୁଛ। େକୗପୀନ୍ ପିoୁଥିବା େଲାକମାେନ ବ�ହC ଚଯ�� ପାଳନ କରhି। ଆଉ 

ବ�ହC ଚଯ�� ପାଳନ କରୁଥିବା େଲାକ ପାଖେର େମାର ବା କି କାମ? 

 ବାବୁ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା – ‘କଥା େସଇଆ ନୁେହଁ। େକବଳ ଜିମେର ମଁୁ େକୗପୀନ୍ 

ପିoୁଛି। ମଁୁ ଆେଦୗ ବ� ହC ଚାରୀ େହବି ନାହV। ମଁୁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଆଉ ବିବାହପେର 
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 ତୁମକୁ अେନକ ତୁମ ଇ�ା ସୁଖେଦବି। ସÄରକୁ ଗ�ୀର କରି ମଧୁସିCତା କହିଲା – “େହେଲ ମଁୁ 

ତ ଶୁଣିଛି, େକୗପୀନଧାରୀ େଲାକମାେନ ନାରୀ ସୁଖଠୁ ଦୂରେର ରୁହhି। କାରଣ, ସଂସାର 

କେଲ େସମାନ+ ବ� ତ ଭାcିଯାଏ।” 

 ବାବୁ ମଧୁସିCତାକୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚsା କଲା େଯ, େସ ବ� ହC ଚଯ�� ପାଳନ କରିବାକୁ 

େକୗପୀନ ପିoୁନାହV କି]ା ଜିମ୍କୁ ଯାଉନାହV। େକବଳ ବଡ଼ିକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ େସ ଜିମ୍କୁ 

ଯାଉଛି। ଆଉ ଏକ ଦÄାରା ମଧୁସିCତା ହV ଲାଭ। କାରଣ େସ େଯେତ ଫିଟ୍ ରହିବ 

ମଧୁସିCତାକୁ େସେତ अଧିକ ସୁଖ ସେhାଷ ପ�ଦାନ କରିପାରିବ। ଏତକ କହିସାରିବା ପେର 

ବାବୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା େଯ, ଏେବ େସ ତାକୁ େଭଟିବ ତ। କାରଣ େସ ତାକୁ କିଛି ଦିନ 

େହବ େଦଖିନାହV। ମଧୁସିCତା ହଁ ମାରିଲା। ଖୁସିେର ତ’ ନାଚି ଉଠିଲା ବାବୁ। ତୁରh ଗାଡ଼ି 

େନଇ ବାହାରିଗଲା ମଧୁସିCତାକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ। େଦଖୁ େଦଖୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି ଆଲିcନ 

କରିେନଲା ବାବୁକୁ। କହିଲା – “ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମଁୁ ରହିପାରିବିନି ବାବୁ। େହେଲ ତୁେମ 

େକୗପୀନ୍ ପିoି ବାବା େହବନି ତ।’ ବାବୁ ମଧୁସିCତାର ଗାଲେର अଜସ� ଚୁ]ନ ଆ+ି େଦଇ 

କହିଲା – ‘ଯାହାର େପ�ମିକା ର�ା, ଉବ�ଶୀ, େମନକା+ ପରି ସୁxରୀ େସ େଚsା କରିବି 

କ’ଣ ବାବା େହାଇପାରିବ।’ ମଧୁସିCତା ହସିେଦଲା ଓ କହିଲା – ‘ଚାଲ ଏେବ ଜିମ୍କୁ ଯିବା।’ 

ବାବୁ ଭୁକୁ�ିତ କରି ପଚାରିଲା – ‘ପୁଣି ଜିମ୍କୁ କ’ଣ ପାଇଁ?’ ମଁୁ ତ ନି�[ି େନଇଛି େଯ, “ମଁୁ 

ଆଉ ଜିମ୍କୁ ଯିବି ନାହV। ବ�ାୟାମ୍ କରିବି ନାହଁ କି]ା େକୗପୀନ୍ ପିoିବି ନାହV। େବାଧହୁଏ 

अଧିକ କ’ଣ କଥାବା[�ା କରିଥାhା ବାବୁ ମଧୁସିCତା ସହିତ କି� ହଠାତ୍ ତାର ମା’+ର ଏକ 

अେଜ�� କଲ୍ ଆସିଲା; େତଣୁ େସ େସଠାରୁ ପ�pାନ େନଇଥିଲା ପୁଣି େଦଖାେହବ କହି ।” 

 ମା’+ େଫାନ୍ ପାଇ ବାବୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କି� ବ�\ତା ବଶତଃ ମଧୁସିCତାକୁ 
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 କଲିକତା ଯିବା ବିଷୟେର ଜଣାଇନଥିଲା। ପେର କଲିକତାରୁ େଫାନ୍ କରି ବାପା+ େଦହ 

ଖରାପ ବିଷୟେର ସମ\ ବିଷୟ ମଧୁସିCତାକୁ ଜଣାଇଥିଲା ବାବୁ। 

 ମଧୁସିCତା ବାପା+ ଆେରାଗ� କାମନା ନିମି[ ପ�ଭୁ ଯୀଶୁ+ ପାଖେର ପ�ାଥ�ନା 

କରିଥିଲା। ଏହା ଭିତେର ତିନିମାସ ବିତିଯାଇଥିଲା। ବାବୁ ଓ ମଧୁସିCତା ଦୁେହଁ େଫାନେର 

କଥାବା[�ା େହଉଥାhି େବେଳେବେଳ କି� ମଧୁସିCତା ଯାହା ଇ�ା କରୁଥିଲା ତାହା େସ 

ପାଇପାରୁନଥିଲା ବାବୁଠାରୁ। େତଣୁ େସ अଭିମାନ ମଧ� କରୁଥିଲା।  

X X X X 

 ଦୀଘ� ତିନିମାସ ଧରି ବାପା+ େଦହ ଭଲ େହଉ ନଥିବାରୁ ବାବୁ ମେନ ମେନ ଭାcି 

ପଡ଼ିଥିଲା। େସହି କsକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିେନ େରsୁରା�େର ମଦ ମଧ� 

ପିଇଥିଲା। ମଦ�ପାନ କରି ଘେର ଯାଇ ଶାhିେର େଶାଇବ େବାଲି ମନେର pିର କରି 

େନଇଥିଲା। େସପେଟ अଳକାେଦବୀ ହ�ିଟାଲେର ଏକା ସÄାମୀ+ ପାଖେର ଥା’hି। ବାବୁ 

ଘରକୁ ଯାଇ େଶାଇପଡ଼ିଲା। କମେଲଶ୍ େଯ କକ�ଟ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଏକଥା अକାଳେଦବୀ 

କାହାରିକୁ ଜଣାଉନଥାhି। 

 ରାତି� ର ଚତୁଥ� ପ�ହର। ହଠାତ୍ ବାବୁ ଏକ ଦୁଃସÄପv େଦଖି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସÄପvେର େସ 

େଦଖିଲା ତା’ର େପ�ମିକା ମଧୁସିCତା ଏହି ତିନିମାସ ମଧ�େର ଆଉ ତା’ର େହାଇ ରହିନାହV। 

େସ େବାଧ ହୁଏ ଆଉ କାହାର େହାଇସାରିଛି। ବାବୁର ମନ अpିର େହଲା। ମେନ ମେନ 

ଭାବିଲା ମା’+ୁ କିଛି ନକହି ଯାଇ ମଧୁସିCତା ସହ େଦଖା କରିବ। 

 ବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େଫାନ୍ କଲା ମଧୁସିCତାକୁ। େମାବାଇଲର ରିc୍ େଟାନ୍ ଶୁଣି 

ମଧୁସିCତା େଫାନ୍ ଉଠାଇଲା। କହିଲା-ହ�ାେଲା! ତା’ପେର ଦୁେହଁ अେନକ ସମୟ 
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 େଫାନେର ଗପିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଶଷେର ବାବୁ କହିଲା - ମଁୁ ଆଜି ତୁମ ସହ େଦଖା 

କରିବାକୁ ଚାେହଁ। େତଣୁ ମଁୁ ଆଜି ଆସୁଛି, ସଂଧ�ାେର କଥାବା[�ା େହବା। ମଧୁସିCତା 

ପଚାରିଲା କ’ଣ କଥାବା[�ା अଛି େଯ? ବାବୁ କହିଲା - ଆସିେଲ କହିବି। ଏହା ଏକାh 

ବ�yିଗତ। େତଣୁ େଫାନେର ସ�ବ ନୁହଁ। ଜିମେର େଦଖା କରିବା। ମଧୁସିCତା କହିଲା - 

ଆଜି ତ ରବିବାର ଜିମ୍ ବxଥିବ। 

 ବାବୁ କହିଲା - ଜିମ୍ ମାଲିକଠୁ ଚାବି ମାଗି ମଁୁ ଆଣିବି। କି� ଜିମେର ଆଜି 

େଦଖାେହବ ନି�ିତ; ବୁଝିଲ। ମଧୁସିCତା ନିେବ�ାଧ� ଶିଶୁଟି ପରି ହଁ ଭରିଲା। 

 ବାବୁ ଠିକ୍ ସମୟେର ପହ�ି ଜିମ୍ ମାଲିକଠୁ ଚାବି ମାଗି ଆଣି ଜିମ୍ େଖାଲି େସଠାେର 

अେପuା କରିଥିଲା। କି� ମଧୁସିCତା ପହ�ିବାେର ବିଳ] େହାଇଥିଲା। ମଧୁସିCତାକୁ ପ�ଥେମ 

େଦଖି ବାବୁ କିଛି ନକହି କିଛି ସମୟ ନିରବେର େମାବାଇଲେର ତା+ର ବିଗତ ଦିନର 

ଫେଟା ଗୁଡିକୁ େଦଖିବାେର ବ�\ ରହିଲା। େସ ମେନ ମେନ ମଧୁସିCତାର ହାବଭାବକୁ 

ଲu� କରୁଥିଲା େବାେଧ! 

 ବାବୁର ଏତାଦୃଶ ଆଚରଣ େଦଖି ମଧୁସିCତା କହିଲା – “ତୁେମ େସ େମାବାଇଲଟା 

ବx କର ତା’ପେର କଥାବା[�ା। ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି 

ଡାକୁଥିଲ। େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହିେଦଉଛି ତମର ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା 

ଭଲଲାଗୁନି। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର ଥିବାେବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ 

େଦବନି କି େମାର ଫେଟା େନବନି। ତୁମ ପୁअ ପିଲା+ ଉପେର ବିଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି 

େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯିବ। ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ 

ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି, ମଁୁ ସିଧା େଫରିଯିବି। 
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  ନିଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବା ପେର ମଧୁସିCତା ମେନ ପକାଇଥିଲା ବାବୁ କଥା। 

େସ େକେତ କଥା ବାବୁକୁ କହି ତାଗିଦ୍ କରୁଥିଲା; ଏେବତ ନିଜ େମାବାଇଲ୍ େସ େଖାଜି 

ପାଉନି। ଗତ ସଂଧ�ାେର ମାେକ�ଟ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଲା କି? 

େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା ତାହା ଯଦି କାହା ଉପେର ପେଡ଼ .. !!!!” 

 ସତକୁ ସତ ମଧୁସିCତାର ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲଟି ସୁକାh ପାଇଥଲା। କାରଣ 

େସ ସବୁେବେଳ ମଧୁସିCତାର ଯିବା ଆସିବା ଉପେର ନଜର ରଖିଥାଏ। େତଣୁ େମାବାଇଲଟି 

ସୁକାh ହାତେର ଲାଗିଥିବାରୁ ମଧୁସିCତାର କିଛି ବି uତି େହାଇନଥିଲା। କି� ସୁକାh, ବାବୁ 

ଓ ମଧୁସିCତାର अhରc ମୁହୂ[�ର ଫେଟା ଗୁଡିକ ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତା’ 

କାମ अଧିକ ସହଜ େହାଇଯାଇଥିଲା। ମଧୁସିCତା ମଧ� ତା’ର ଓ ବାବୁର ସ କ� ବିଷୟେର 

ଜଣାଇବାକୁ ସୁକାhକୁ ବାଧ� େହାଇଥିଲା। ସୁକାh ମେନ ମେନ ମଧ� ମଧୁସିCତାକୁ 

ଭଲପାଇ ବସିଥିଲା। ସÄପv େଦଖି ସାରିଥିଲା ଆଗତ ଭବିଷ�ତର। 

 ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ�େର ବାବୁ ମଧୁସିCତାର ଭାବକୁ ଠିକ୍ ରୂେପ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲା ଏବଂ 

େସୗରଭ ତା’ର ସାc ମଧୁସିCତା ଓ ସୁକାhର ମିଳାମିଶା ଖବର ମଧ� ଜେଣଇ ସାରିଥିଲା 

ବାବୁକୁ। େତଣୁ ବାବୁର ଆଉକିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ବା\ବେର େସ ମଧ� 

ମଧୁସିCତାକୁ ଏକାhେର ଚାହୁଁଥିଲା। ଜିମ୍ େର େକହି ନଥାhି। ପୁରା ଶୁନ୍ଶାନ୍। ମଧୁସିCତା 

ହଠାତ୍ େଜାର କରି ନିଜର ଦୁଇ ବାହୁେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ବାବୁକୁ। ବାବୁ ହସୁଥିଲା 

ମଧୁସିCତାର ଏଭଳି ଆଚରଣେର। ଆଉ େସ ବି ମଧୁସିCତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଉଦ�ତ 

େହଉଥିଲା। େହେଲ ଏତିକିେବେଳ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସି ବାବୁର ଦୁଇହାତକୁ 

ଭିଡ଼ିଧରିେଲ। େସ ଦୁଇଜଣ ଥିେଲ ଜିମ୍ ର ମାଲିକ ସୁକାh ଏବଂ ତା’ର ସାc ମିହିର। 
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 ମଧୁସିCତା ଏଥର ତାକୁ ତା’ର ଆଲିcନରୁ ମୁy କରିେଦଲା।  

 ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲାନି ବାବୁ। ମଧୁସିCତା ତାକୁ ବୁେଝଇ େଦଲା – େସ ଆଉ 

ତାକୁ ଭଲ ପାଉନାହV। େସ ସୁକାhକୁ ଭଲପାଏ। ତା’ ଛଡ଼ା େସ ବି ଖ�ୀsିୟାନ୍ ଆଉ ସୁକାh 

ବି ଖ�ୀsିୟାନ୍। େସ ଜେଣ ହିxୁକୁ େପ�ମ କରି ସମସ�ାକୁ ଡାକିବ କ’ଣ ପାଇଁ? ଏମିତିେର 

ବାବୁଠାରୁ ସୁକାh ତାକୁ େବଶି ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ େବଶି ବି ସୁଖ େଦଉଛି। ଏେବ 

େଗାଟିଏ ମାତ�  ସମସ�ା - अଥ�। କାରଣ, अଥ� ନ େହେଲ େସମାେନ ବିବାହ କରି ଘର 

ସଂସାର କରିେବ େକମିତି? େସଇ अଥ� ବାବୁ ହV େଦବ। 

 ବାବୁ ମଧୁସିCତାର କଥା ଶୁଣି ଭାcି ପଡ଼ିଥିଲା। େସ ମଧୁସିCତାକୁ ନିଜଠାରୁ ବି अଧିକ 

ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମଧୁସିCତା ତା’ର େପ�ମିକା ଥିଲା। େସ େକେବ ଦିେନ ତା’ େପ�ମିକାର େଯ 

ଏଭଳି ରୂପ େଦଖିବ େସକଥା ସÄପvେର ସୁ�ା କjନା କରିନଥିଲା। େସ ସ ୂ"� ବିବ� ତ 

େହାଇ ପଡିଥିଲା। 

 ବାବୁ କହିଲା - “ମଁୁ ଟ+ା ଆଣିବି େକଉଁଠୁ? ମଁୁ ତ ଚାକିରୀ ବି କରିନି।” ସୁକାh 

କହିଲା - “ଆେମ େତାେତ अପହରଣ କରି େତା ବାପାଠୁ ଟ+ା େନବୁ। ମୁlଜାମିନ” ବାବୁ 

ଏଥର ଉ[�y େହାଇ ଉଠିଲା। କାରଣ େସ ତା’ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ତା’ ବାପା+ୁ 

अସୁବିଧାେର ପେକଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। 

 ବାବୁ ସହିତ େସମାନ+ର ଧ\ାଧ\ି ଆର� େହାଇଗଲା। େସମାେନ ଦୁଇଜଣ ଥିେଲ 

ବି ସାହାସର ସହ େସମାନ+ୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲା ବାବୁ। ଏତିକିେବେଳ ମଧୁସିCତା 

ସୁକାhର ଇcିତେର ପଛପଟରୁ ଆସି ବାବୁର ମୁlକୁ ଲୁହା ରଡ଼େର ପିଟିେଦଲା। ବାବୁ 

ତେଳ ପଡିଗଲା। େସତିକିେର ମଧୁସିCତା ଶାh େହାଇନଥିଲା। େଗାେଟ ସିରିqେର ଏସିଡ୍ 
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 ଭରି ବାବୁର େଦହେର ପୁରାଇ ଚାଲିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ପ�ାଣବାୟୁ ଉଡିଗଲା ବାବୁର। 

ଯାହାକୁ େସ େପ�ମିକା େବାଲି ଭାବିଥିଲା; େସ ତା’ ପାଇଁ  ପିଶାଚିନୀ ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। 

 େପାଲିସ୍ ନିକଟେର ମଧୁସିCତା ତା’ର େଶଷତମ ବୟାନ୍ ଭାବେର ଏକ अଭୁତ କଥା 

କହିଥିଲା। େସମାେନ େକବଳ େଗାଟିଏ େଗମ୍ େଖଳୁଥିେଲ। ରାନ୍ସମ୍ େଗମ! ବାବକୁ 

ହତ�ା କରିବା େସମାନ+ର େଗମ୍ ପeାନେର ନଥିଲା। ଘଟୁ ଘଟୁ ଘଟିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ େସ 

ଦାୟୀ ନୁେହଁ। ହଁ େହାଇପାେର ମଧୁସିCତା ଠିକ୍। େସ ଦାୟୀ ନୁେହଁ। ବାବୁ ହV ଦାୟୀ। 

କାରଣ େସ ମଧୁସିCତାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। अ+ କଷି ନୁେହଁ। 

 ବାବୁର ଆତC  ଆକାଶ ମାଗ�େର ଏେଣ େତେଣ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ 

ଏହି ଗୀତଟି ଗାଉଥାଏ। 

 “ହୃଦୟର ଏଇ ଶନୂ�ତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମଁୁ େଯେବ ଶୁେଣ - ପ�ତାରଣା କିଏ କାହାକୁ 

େଦଇଛି ପ�ତିଧÄନୀ କେହ ତୁେମ .. ତୁେମ .. ତୁେମ।” 
 

ଶିuକ, େକxୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧,  

ଜିଲe ା : କoମାଳ (ଓଡ଼ିଶା) 

େମା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, 

ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com 
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ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 

ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍ ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍ ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍ ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍     
ବାବୁ ଆଉ ମଧୁସିCତା େଗାଟିଏ କ ାନୀେର କାମ କରhି। ବାବୁ କ ାନୀର ଆକାଉ�ା� 
ଥିବା େବେଳ ମଧୁସିCତା ଥିଲା ତା’ର ସହକମ�ୀ। ବାବୁ ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜର୍ । େକହି 
କିଛି କହିେଲ ହସି େଦଇ ତାକୁ ଗ�ହଣ କେର। ନିଜ ସିCତ ହସ ଦÄାରା େସ ସମ\+ ମନକୁ 
ଜିଣିପେର। କଥାେର ମଧ� ଥାଏ ଶାଳୀନତା। ମଜା ମ\ିେର କାମ କରୁଥିବାରୁ अନ� 
କମ�ଚାରୀମାେନ ମଧ� ତାକୁ ଭଲ ପାଆhି। 
େଯ େହତୁ ମଧୁସିCତା ଥିଲା ତାର ସହକମ�ୀ। େତଣୁ େସମାେନ େବେଳ େବେଳ େକୗଣସି 
କାଯ��କୁ େନଇ େଫାନ ଦÄାରା ମଧ� କଥାବା[�ା ହୁअhି। ଆଜିକାଲିର ଏହି ହ� ାଟ୍ସଆପ 
ଯୁଗେର େସମାନ+ କ ାନୀର ମଧ�  ହ� ାଟ୍ସଆପ ଗ�}ପ ଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ “ଆେମ 
ସମେ\ େଦା\ି, କରିବା ମଜା ମ\ି”  ନାମେର ଏକ ଗ�}ପ ମଧ� େଖାଲିଥିେଲ। େଯଉଁ 
ଗ�}ପେର ବାବୁ େକେବ େକେବ ନିଜ ରଚିତ କବିତା ମଧ� େପାs କରିଥାଏ। ଆଉ େସହି 
କବିତାକୁ ପଢି ସମେ\ ବା... ବା... କରhି। ସମ\+ ସହିତ ମଧୁସିCତା ମଧ�।  
ଥେର ମଧୁସିCତା କହିଥିଲା ସାର୍ ଆପଣ େମା ନଁାେର େଗାେଟ କବିତା େଲଖିଦିअ� ନା। 
ବାବୁ ମୁl ଟୁcାରି ହଁ ଭରିଥିଲା। ଆଉ େସଦିନ ସo�ାେର ମଧୁସିCତା ନାମେର କବିତାେଟ 
େଲଖି ତାର ହ� ାଟ୍ସଆପେର ପେଠଇ େଦଇଥିଲା। କବିତାଟି ଥିଲା ଏମିତି। 
ମୁହଁଟା अଟଇ ଚାxପରି ତୁମ 
ରାଜହଂସୀ ପରି ଚାଲି 
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 अନନ� ସୁxରୀ ଲାଗୁଥାअ ତୁେମ 
ବାଳ େଯେବ ଦିअ େଖାଲି। 
ହସିେଦେଲ ତୁେମ ମୁyା ଝରି ପେଡ 
କଥାତ କୁହୁକ ଭରା 
ତୁେମ ମଧୁସିCତା କବିର କବିତା 
ଲେuେର େଗାଟିଏ ହୀରା। 
 କବିତାଟି ପଢିଲା ପେର ମଧୁସିCତା ଖୁସିେର ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ अେନକ 
ଗୁଡିଏ ସC ାଇଲ ପେଠଇ େଦଇଥିଲା େଯଉଁଥିେର ଚୁ]ନ ସC ାଇଲ ମଧ� ସାମିଲ ଥିଲା। 
େକଜାଣି କାହVକି େସହି ଦିନରୁ ମଧୁସିCତା ବାବୁ ପ�ତି ଆକଷdତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ। 
ଧୀେରଧୀେର ବାବୁ ତାର ମନେର ଏକ ସÄତ� pାନ ସୃsି କରିବାେର ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ 
ମଧୁସିCତା େଲଖିଥିଲା... ସତେର, ତୁମକୁ ଯିଏ ପାଇବ ନା େସ ଲେu ଶିବ ପୁଜିଥିବ। ତୁମ 
ପରି ମଣିଷ ମିଳିବା କାହା ଭାଗ�େର अଛି େକଜାଣି ?  
 େସହି ଦିନରୁ ଦୁେହଁ ହ� ାଟ୍ସଆପ ଜରିଆେର ଏମିତି अେନକ ସମୟେର ଚାଟିc 
କରhି। ଆଉ ଏମିତି େହଉ େହଉ ତାହା ନିତିଦିନିଆ ପାଲଟିଗଲା। ବାବୁର େମେସଜ ନ 
ଆସିେଲ ମଧୁସିCତା ରାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମଧୁସିCତାର େମେସଜ ନ ଆସିେଲ ବାବୁ। ମଧୁସିCତା 
ମେନ ମେନ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ନିଜର ମନକଥା କହିେଦବ, 
କି� କହିପାରିନି। अେନକ ଥର ହ� ାଟ୍ସଆପେର ‘ଆଇ ଲଭ ୟୁ’ େଲଖିଛି ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ 
କରିେଦଇଛି।  
 ଏଣିକି अଫିସେର ମଧ� ମଧୁସିCତା, ବାବୁ ସହିତ ନିକଟରୁ ଆହୁରି ନିକଟତର େହବାକୁ 
େଚsା କଲା। अବଶ� େସେତେବେଳକୁ ବାବୁ ମଧ� ପଢିସାରିଥିଲା ମଧୁସିCତାର ହୃଦୟ 
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 ଭାଷାକୁ। ଆଉ ଏମିତି अଫିସେର ଫିଲC  ବିଷୟେର କଥା େହଉ େହଉ ମଧୁସିCତା 
ପଚାରିଥିଲା ତୁମ ପସxର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲC ର ନାମ? ବାବୁ କହିଥିଲା ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ଆଉ 
ମଧୁସିCତା କହିଥିଲା ‘ମିଠୁ’ େକହି କାହାରିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା।  
ନୂଆ ନୂଆ େଡଣା ଲାଗିଥିବା ଦୁଇପuୀ େଯମିତି େପ�ମର ଏକ ବସା ବାoିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ 
ଆସିଥିେଲ। ଦୁେହଁ େପ�ମର ଏକ ମହଲ େତାଳିବା ପାଇଁ ସÄପv େଦଖିଥିେଲ। ଧୀେର ଧୀେର 
ଚାଟିcରୁ େସମାେନ େଖାଲା ଆକାଶର ପuୀ ପରି ବାହାେର ମିଳାମିଶା କରୁଥିେଲ।  
େସଦିନ େସମାନ+ର अଫିସ ନଥିଲା। ବାବୁ େଫାନକରି ମଧୁସିCତାକୁ କହିଥିଲା ପାକ� 
ଯିବାପାଇଁ। ମଧୁସିCତା ମଧ� ଏମିତି ଏକ ସୁେଯାଗକୁ अେପuା କରିଥିଲା। େକମିତି ବା ମନା 
କରିଥାhା। ହଁ ଭରିଥିଲା। ଆଉ ଦୁେହଁ ମିଶି ଯାଇଥିେଲ ପାକ�କୁ। अବଶ� େସମା+ର 
ପାକ� ଯିବା ନୂଆ ନଥିଲା। କାହVକି ନା ଆଗରୁ ମଧ� ଦୁେହଁ ପାକ� ଯାଇଥିେଲ। अେନକ 
अhରc ମୁହୂ[�ର ଫେଟା ଗୁଡିକ ମଧୁସିCତା େମାବାଇଲ୍ ନିଜର ବuେର େକାେଳଇ ଧରିଛି। 
ଆଜିକାଲି େଯମିତି େପ�ମିକ େପ�ମିକାମାନ+ ଏପରି ମିଳାମିଶା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି 
ଗଲାଣି। କି� େବେଳେବେଳ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭାବୁ ଥିବା କଥାଗୁଡିକ େକେତ େଯ 
ଭୟ+ର େହାଇପାେର ତାହା अନୁଭବୀ ହV अନୁଭବ କରି ପାରିବ। ନିଜର अସାବଧାନତା 
େକମିତି ବିପଦ ମୁହଁକୁ େଠଲି େଦଇପାେର ତାହା େପ�ମେର ଉବୁଡୁବୁ େହଉଥିବା ସମ\ 
େପ�ମୀ ଯୁଗଳ ହୃଦୟcମ କରି ପାରhିନି। ଆଉ େସ ସବୁକୁ ବୁଝିଲା େବଳକୁ େନଡି ଗଡ଼ୂ 
କହୁଣିକୁ େବାହି ଯାଇଥାଏ। 
େସଦିନ ପାକ�େର ପହ�ିବା ପେର ବାବୁ ମଧୁସିCତା ସହିତ କଥା େହଉଥାଏ ସତ କି� ତାର 
ଧ�ାନଥାଏ ନିଜର େମାବାଇଲ୍ ଉପେର। େସଲଫି େନବାପାଇଁ କ�ାେମରା अନ କରୁଥିଲା 
େବାେଧ। ମଧୁସିCତା ରାଗିଯାଇ ତାକୁ କହିଲା “ତୁେମ େସ େମାବାଇଲ୍ ଟା ବxକର ତା’ପେର 
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 କଥାବା[�ା। ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁଥିଲ। େଦଖ ମଁୁ 
େଖାଲା େଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ହଁ, ଶୁଣ 
ମଁୁ ତମପାଖେର ଥିବା େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ େଦବନି କି େମାର ଫେଟା 
ନବନି। ତୁେମ ପୁअପିଲା+ ଉପେର ବିଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ 
अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯିବ। ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ୍ ଯଦି ଆଉଥେର 
େଦଖିବିନା, ମଁୁ ସିଧା େଫରିଯିବ। 
ନିଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବା ପେର ମଧୁସିCତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁକଥା। େସ 
େକେତ କଥା କହି ବାବୁକୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନିଜ େମାବାଇଲ୍ େସ 
େଖାଜିପାଉନି। ଗତସo�ାେର ମାେକ�ଟ ଯାଇଥିଲା। େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡି େଦଇଆସିଲା 
କି ? େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବିଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ ! ! !" 
େମାବାଇଲ୍ ହଜିବାର ଦୁଇମାସ ବିତିଗଲାଣି। କି� ମଧୁସିCତା ମନେର ଭୟ ଆଜି ବି 
େସମିତି ଉ¢ୀବିତ େହାଇରହିଛି। େସହି ହଜିଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍ ତାକୁ ପ�ତି ଘଡିସoି 
ମୁହୂ[�େର ଜେଳଇ ଜେଳଇ ମାରୁଛି। ଯଦି କିଏ େସହି ସବୁ ଛବିର अପବ�ବହାର କେର 
ତା’େହେଲ େସ ସମାଜ ଆଗେର ମୁl େଟକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବ ତ ?ତା+ ବାପା+ର ଥିବା 
ସବୁ ମାନ୍ସ�ାନ ରହିବ ତ। ଶତେଚsା  ପେର ବି ଆଜି େସ ଆଜି ହସି ପାରୁନି। ନା ସିଏ 
ମନ େଖାଲି କାହା ସହିତ କଥା େହାଇପାରୁଛି ନା ଖୁସିେର ମିଶିପାରୁଛି। ଖାଲି େଗାଟିଏ 
କଥା ଭାବି େହଉଛି କିଛି ସମୟର अhରc ମୁହୂ[�, ବା ସ�j ସମୟର ଖୁସି ସେତ େଯମିତି 
ତାର ହସଖୁସିର ଜୀବନକୁ ନs କରି େଦଇଛି। ଆଉ अନୁତାପ କରୁଛି ମଁୁ କାହVକି ଏମିତି 
କଲି, େଯଉଁଥିପାଇଁ ପ�ତି ମୁହୂ[�େର ମଁୁ ଜଳି ଜଳି ମରୁଛି। 

 ସୁxରପୁର, ଉ[ରକୁଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର, େମା- ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ପି�ୟ+ା ସାହୁ 

ଦି େଟାପା ଲୁହଦି େଟାପା ଲୁହଦି େଟାପା ଲୁହଦି େଟାପା ଲୁହ    
 େସଦିନ ଥାଏ େସେõ]ର -୪ ତାରିଖ, ରାତି ୧୧ ରୁ अଧିକ େହଲାଣି । 

 ମଧୁସିCତା ପାଖକୁ େମେସଜ୍ ଟିଏ ଆସିଲା । ଏେତ ରାତିେର କାହାର େମେସଜ୍ 

େହାଇଥାଇ ପାେର । ମଧୁସିCତା େଫାନ୍ େଦଖିଲା । 

 ବାବୁ.................ବାବୁର େମେସଜ୍। 

 ମଧୁସିCତା ତୁେମ େମାେତ ଭଲ ପାअ କି ? ହଁ କି]ା ନା’ େର ଉ[ର େଦବ। 

 ଚମକି ପଡିଲା ମଧୁସିCତା। ଦÄxର ଦୁଇ ଛକିେର ଛxି େହାଇଗଲା। 

 ଏଇ ବାବୁର ମୁlେର େକେତେବେଳ େକାଉ ଭୂତ ସବାର ହୁଏ େକଜାଣି। େପ�ମ କଣ 

ଏେତ ମାମୁଲି ଜିନିଷ େଯ ତାକୁ ହଁ କି]ା ନା’େର ପ�କାଶ କରିେହବ। ତା ଛଡା  ନିବିଡ 

ବoୁତÄରୁ େପ�ମର ଦୂରତା େକେତ ବା ଦୂର େଯ ଉ[ର େଦଇ ପ�ମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। 

 ହଁ ବାବୁ େହଉଛି ମଧୁସିCତା ହୃଦୟ ବୀଣାର େପ�ମ ତାର। ମଧୁସିCତା େକେବ ବି 

ଚାେହଁନା େସ େପ�ମ ତାର କୁ ଛିେlଇବା ପାଇଁ । ମାତ�  େପ�ମ କୁ କଣ ପ�କାଶ କରି ଜତାଇ 

ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ? େପ�ମ ତ ଭାବ ଭଂଗୀେର ଆେପ ପରି�ୁଟିତ େହବ । ଏଥିେର ଉ[ର 

େଦଇ ଜେଣଇବା କଣ ଦରକାର । 

 ପୁଣି େମେସଜ୍ ଆସିଲା ପିeଜ୍ ମଧୁସିCତା ହଁ କି ନା େର ଉ[ର ଦିअ । 

 ମଧୁସିCତା ଟିେକ अଭିମାନ କରିଲା। ଆଜିଯାଏ ବାବୁ କଣ େକେବ अନୁଭବ କରି 

ପାରିନି ମଧୁସିCତାର ହୃଦୟ ସିxୁକେର େକବଳ ବାବୁ ପାଇଁ ଆଞୁଳା େପ�ମ ସାଇତା 
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 େହାଇରହିଛି। ଉ[ରେର ନା େଲଖି େମେସଜ୍ଟି ପଠାଇଲା। ମଧୁସିCତା ଭାବୁଥିଲା, ବାବୁର 

େମେସଜ୍ ପୁଣି ଆସିଲା। ଏଇ ନିବିଡ ବoୁତÄ ଭିତେର ତୁେମ କଣ େକେବ େପ�ମକୁ अନୁଭବ 

କରିନ। ତୁମ ଉ[ର ନା େହାଇଥାଇ ପାେର କି� ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମଧୁସିCତା। 

ମଣିଷର ଭାବନା ସବୁେବେଳ ସତ ହୁଏନା। 

 ବାବୁର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େମେସଜ୍ ଆସିବା ଆର� େହାଇଗଲା। 

 ମଁୁ ଜାେଣ ମଧୁସିCତା ତୁେମ ସୁନା ଝିअଟିଏ। ଠିକ୍ ଏହି ଉ[ର ହV ମଁୁ ତୁମ ଠାରୁ ଆଶା 

କରୁଥିଲି। ଭଗବାନ+ ଦୟାରୁ ତୁେମ ଭଲେର ରୁହ। ମଉସା+ ସ�ାନ ପ�ତି ନଜର 

ରଖିବ। ତୁମକୁ େମା ରାଣ ମଧୁସିCତା अଜି ପରଠାରୁ େକେବ ବି େମାେତ େଫାନ୍ କି]ା 

େମେସଜ୍ କରିବ ନାହV। ଆଶା କେର ତୁେମ ନି�ୟ େମା ରାଣ ରଖିବ। 

 ବନ�ା ଜଳ ବo ବାଡ ଭାଂଗି ଧେସଇ ପଶିଲା ଭଳି ମଧୁସିCତା ଆଖିରୁ अନବରତ ଲୁହ 

ଧାର ଗଡି ଚାଲିଥାଏ। ଆେର ଇଏ କଣ ମଁୁ ପରା ନିେଜ ସାcମାନ+ୁ କହୁଥିଲି ଆଜିକାଲି 

ଦୁନିଆେର ସତ େପ�ମ ମିେଳନାହV। ସତ େପ�ମ େକବଳ ଉପନ�ାସ ଆଉ କବିତାେର 

ମିେଳ। େପ�ମ ପାଇଁ େକହି ବି କାxhି ନାହV। େକବଳ ଫେସଇବା ପାଇଁ କାxିବାର 

अଭିନୟ କରhି। େପ�ମ ନୁହଁ କିଛି ସÄାଥ� ପାଇଁ। ଆଜି େମା ନିଜ ଆଖିରୁ अଜଣାତେର 

େକମିତି ଗରମ ଲୁହ ଗୁଡାକ ନରମ ଗାଲକୁ �ଶ� କରି ବହିଯାଉଛି। ମନର ମନାକୁ ଲୁହ 

ମାନୁନି ଜମା। 

 ବାବୁ ଆଉ ମଧୁସିCତା ପିଲାଦିନର ସାc। େଗାଟିଏ �ୁଲେର ଏକାଠି ପଢୁଥିେଲ। 

ଭାଗ�କୁ ମିେଶଇବାର ଦାୟିତÄ ସିନା ଭଗବାନ+ ହାତେର ଥାଏ। अମାନିଆ ମନ 

େକେତେବେଳ କାହା ମନ ସହ ମିଶିଯାଏ ଜଣା ପେଡନା। ଆଜି ଯାଏ ସ କ� ବoୁତÄ ନଁାେର 
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 ଚାଲିଥିଲା, ମାତ�  େସଇ ନିବିଡ ବoୁତÄ ମଧ�େର अେନକ େପ�ମ ଲୁଚିଥିଲା। 

 ଆଗରୁ अେନକ ଥର ଏମିତି େଛାଟ େମାଟ ଝଗଡା ହୁଏ ମାତ�  େକଇଟା ମୁହୁ[� 

ଭିତେର ସବୁ ରାଗ, अଭିମାନ ଉେଭଇ ଯାଏ। ପୁଣି ପବୂ� ପରି ଥ*ା ମ¢ା ଆର� 

େହାଇଯାଏ। ମାତ�  ଏଇଥର ଏହି େଛାଟିଆ କାରଣଟା କଣ ମଜଭୁତ ମଳୂଦୂଆ ଉପେର 

ଗଢା େହାଇଥିବା ବoୁତÄର ପ�ାଚୀରକୁ ଭାcି ଧÄଂସ କରିେଦବ?  

 ରାତି अେନକ େହଲାଣି େଶାଇବାକୁ େଚsା କରୁଥାଏ ମଧୁସିCତା। ଏ ବାଦୁଆ ନିଦଟା 

ବି ବାଦ କରି ଆଜି ଆଖିର ଠିକଣା େଖାଜି ପାଉନି। କଡ େଲଉଟାଇ େଲଉଟାଇ ସକାଳ 

େହଲା। ବାର]ାର ମନେର େଗାଟିଏ ପ�ଶv, େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ େଫାନ୍ କି]ା େମେସଜ୍  

କରିବାକୁ ମନାକରିଲା ବାବୁ। 

 ସକାଳୁ ଉଠି େଫାନକୁ େଦଖିଲା ମଧୁସିCତା। କନ୍ଟା§ ଲିsରୁ ବାବୁର ନ]ର ବାହାର 

କରିଲା। ଭାବିଲା ଥରେଟ େଫାନ୍ କରି ପଚାରିେଦବି ନ େହେଲ ସାରା ଜୀବନ େସଇ 

ପ�ଶvର अଡୁଆ ସତୂା ଭିତେର ଛxି େହାଇ ରହିଯିବି। 

 ନା ନା େଫାନ କରିବିନି ବାବୁ ପରା ରାଣ ପେକଇଚି। ଯାହାକୁ ହୃଦୟେର ରଖିଛି ତା 

ରାଣକୁ େକମିତି ଭାcି ପାରିବି। େଫାନ୍ ରୁ ବାବୁର ନ]ର ଡିଲିଟ୍ କରିଲା। ସବୁ 

େମେସଜ୍ କୁ ଆଉଥେର ଭଲକି ପଢି ଡିଲିଟ୍ କରିେଦଲା ହÄାଟ୍ସପ୍ ସବୁଥିରୁ ବe କ୍ କରିେଦଲା 

ବାବୁକୁ। 

 େଯେତ ବି େଚsା କରୁଥାଏ ମଧୁସିCତା ବାବୁକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବାବୁର ଭାବନା 

େସେତ अଧିକଥର ତାର େକାମଳ ହୃଦୟର କା×କୁ େଦାହଲାଇ େଦଉଥାଏ। େସଇ ସବୁ 

ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଗୀତ ଶୁେଣ ଲାେଗ ଗୀତିକାର ମାେନ େଯମିତି 
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 ମଧୁସିCତାକୁ େକx�  କରି ସବୁ ବିରହ ସଂଗୀତ େଲଖିଛhି। अଣନିଶÄାସୀ ପରି ଲାେଗ। 

େଯେତ ସମୟ अନଲାଇନ୍ େର ରହିେଲ ବି ବାବୁର अଭାବକୁ अନ� େକହି ବି ପରୂା 

କରିପାରhି ନାହV। 

 अଶ�}ଳ ଆଖିେର ନିଶିର ନିଶ� ପ�ହେର अେନକ ଥର ଶିହରି ଉଠିଚି ମଧୁସିCତା। 

ପାଖେର େଶାଇଥିବା ମା’+ ନିଦ ଭାcିଯାଏ।  

 କଣ ତୁ ଏଯାଏଁ େଶାଇନୁ? ନା ମା’ ଆଜି କାହV ନିଦ େହଉନି। ଦିନେର ତ କୁ�କଣ� 

ପରି େଶାଉଚୁ େଯ ସq ନ ଗଡିବା ଯାଏ ବିଛଣା ଛାଡୁନୁ ଏେବ େକାଉଠୁ ନିଦ ଆସିବ।  

 ପ�କୃତେର କି� ମଧୁସିCତା ଦିନେର ଶୁଏନି। ଘରର କବାଟ ଝରକା ବx କରି 

ଚାରିକା×ର େସଇ ଆବ� ପୃଥିବୀକୁ अoାର କରି ହୀରା ପରି ଝଟକୁଥିବା ବାବୁର ସC �ତିକୁ 

ସାଉଁଟୁସାଉଁଟୁ େକେତେବେଳ େଗାଧଳିୂ େବଳା ଗଡିଯାଇ अoାର େହାଇଯାଏ ଜଣା 

ପେଡନି। 

 ବନେର ନିଆଁ ଲାଗିେଲ ଧଆୂଁ ସିନା ଗଗନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ମନେର ନିଆଁ ଲାଗିେଲ ସହି 

ହୁଏ ନା अନ�କୁ କହିହୁଏ। 

 ବିରହ ବହିv େର ଦÚ ପ�ାଣର ଯଂତ� ଣା େକେତ େଯ ଭୟ+ର େସ କଥା ଜେଣ 

ବିରହିଣୀ ବ�ତୀତ अନ� କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ। େସଇ ଯଂତ� ଣାକୁ ପାେଥୟ କରି ବ�ିବା 

ଶିଖିଯାଇଥାଏ ମଧୁସିCତା। ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତିଯାଏ। କ�ାେଲlରର ପୁରୁଣା ପୃ-ା 

େଲଉଟି ନୂଆ ବଷ�ଟିଏ ଆେସ। େସଇ ନୂଆବଷ�ର ନୂଆ ଦିନଟି କିଛି ବି ଫରକ 

ପକାଇଲାନି ମଧୁସିCତାକୁ। େକୗଣସି ସାcକୁ େଫାନ୍ କରି ନୂଆବଷ�ର ଶୁେଭ�ା 

ଜେଣଇଲାନି ମଧୁସିCତା। ଦିନ ୧୦ଟା େହବ େଗାଟିଏ ନ]ରରୁ େଫାନ୍ ଆସିଲା। ମଧୁସିCତା 
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 ନ]ରଟିକୁ େଦଖିଲା। ଚିହv ା ଚିହv ା ଲାଗିଲା। ଭଲ କି ଦୁଇଥର େଦଖିଲା।  

 ଇଏ ତ ବାବୁର ନ]ର। େସଦିନ ବାବୁର ନ]ରକୁ େଫାନ୍ ରୁ ସିନା ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲା 

େଚsା କରି ବି ହୃଦୟରୁ କାଢି ଫିcି ପାରିନଥିଲା। ଇତି ମଧ�େର େଫାନ୍ ବି ଥେର କଟି 

ଦିÄତୀୟ ଥର ରିc େହଉଥାଏ। 

 କଣ କରିବି କଥା େହବି ବାବୁ ସହ। ନା କାହVକି କଥା େହବି। େମା ହୃଦୟ କଣ  

େଗାେଟ ବାଲିଘର େହାଇଛି େଯ େଯେତେବେଳ ଚାହVବ ଭାcିେଦବ, ମନ େହେଲ 

ଗଢିେଦବ। ଏେତଦିନ ପେର ବାବୁ େଫାନ୍ କରିଥିବାରୁ ଟିେକ ଖୁସି ବି େହଲା କି� 

େଫାନ୍ କୁ अଫ୍ କରିେଦଲା ମଧୁସିCତା।  

 ମନଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ। ନିଜକୁ ଆନମନା କରିବାକୁ ଯାଇ େଫାନ୍ େର ନିଜର 

ବହୁତ ଗୁଡିଏ sଇଲିସ୍ ଫେଟା ଉଠାଇ ମା’+ୁ େଦଖାଇଲା। ମା’ କହିେଲ ଏମିତି େଡ�ସ୍ େର 

କଣ sାଇଲ୍ ମାରି ଫେଟା ଉଠାଉଛୁ। ଯଦି ବାହାର େଲାକ କିଏ େଦଖିବ କଣ ଭାବିବ? 

 ମଧୁସିCତା କହିଲା ଓେହା ମା, େମା େମାବାଇଲର ଫେଟା ବାହାର େଲାକ େକମିତି 

େଦଖିେବ େଯ ମଁୁ େଯେବ ତୁମ ବୟସର େହାଇଯିବି ଏଇ ସବୁ ଫେଟା େଦଖିେଲ ଖୁସି 

େହବି। େବେଳ େବେଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ କିଛି ସC �ତି ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପେଡ। 

 ନିୟତିର ଗତି ବଡ ବିଚିତ�  େକେତେବେଳ କାହାକୁ କାହା ସହ େକମିତି େଯାଡି ଦିଏ। 

 ତାହା େକବଳ େସଇ ଭଗବାନ+ୁ ଜଣା। ଦିେନ ମଧୁସିCତା ଗଁାର ପାଖ ଶିବ ମxିରକୁ 

ଯାଇଥାଏ। େସଇଠି ଆକସିCକ ଭାେବ ବାବୁ ସହ େଦଖା େହାଇଗଲା। ମଧୁସିCତା ନ 

େଦଖିଲା ପରି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ପଛରୁ ବାବୁ ଡାକିଲା। ମଧୁସିCତା अଟକିଗଲା। ବାବୁ 

କହିଲା ମଁୁ ଜାେଣ େମାର ସବୁ ଭୁଲ। ତମକୁ ଏମିତି େମେସଜ୍ େଦବା ଠିକ୍ ନଥିଲା େମାର। 
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 େହେଲ େସଦିନ ସାc ମାନ+ ଚକ� ାhେର ପଡି ମଁୁ ଏମିତି େଗାଟିଏ ନି-ୁର ନି�ତି 

େନଇଥିଲି। ଦୟାକରି େମାେତ uମା କରିଦିअ। ମଧୁସିCତା ଚୁପ ଚାପ ଠିଆ େହାଇଥାଏ। 

କିଛି ବି କହିଲାନି। ବାବୁ କହିଲା େଦଖ ତମ ମନେର େଯେତ ବି ରାଗ अଭିମାନ अଛି ସବୁ 

ଏକାଠି କରି ସବ�ସ�}ଖେର ଶy ଚାପୁଡାଟିଏ ମେତ ମାର, େହେଲ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରୁହନି। 

 ମଧୁସିCତା କହିଲା ଏଇଟା ଆମ ଗଁା ମxିର। ସବୁ େଲାକ େମାର ଏଠି ଚିହv ା। ଯିଏ 

େଦଖିବ ମଁୁ ତୁମ ସହ କଥା େହଉଛି କଣ ଭାବିବ, େତଣୁ ମଁୁ ଏେବ ଯାଉଛି। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ମଧୁସିCତାର େଫାନ୍ କୁ ବାବୁର େମେସଜ୍ ଆସିଲା। ମଧୁସିCତା ତୁମକୁ 

େଗାଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାର अଛି। ଆଜି अପରାହv େର ଗଁାର େଶଷ ମୁlେର ନୀରବେର 

େଶାଇ ରହିଥିବା େସଇ ଶୁଖିଲା ନଈ କୂଳେର ମଁୁ ତୁମକୁ अେପuା କରିଥିବି। ଆଶା କେର 

ତୁେମ ଆସିବ।  

 ମଧୁସିCତା ଭାବିଲା କଣ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଡାକିଛି। ହଉ ଡାକିଛି ଯଦି େଶଷ 

ଥର ପାଇଁ େଦଖା କରି ଆସିବି। 

 अପରାହv  େହବା ମାେତ�  ମଧୁସିCତା ବାହାରିଲା। କିଛି େଡ�ସ୍ େଟଇଲରକୁ େଦବାର 

ଥିଲା। ମା’+ୁ କହିଲା ମଁୁ ମାେକ�ଟ୍ ଯାଉଛି େଡ�ସ୍ ଫିଟିc୍ କରିବି, େତଣୁ ଟିେକ େଡରି 

େହବ। ମା’ କହିେଲ अoାର େହବା ଆଗରୁ େଫରି ଆସିବୁ।  

 ଏେଣ ବାବୁ ଆଶା ଆଉ ଆଶ+ା ମଧ�େର ବୁଡି ରହିଥାଏ। ସତେର କଣ ମଧୁସିCତା 

ଆସିବ। ଯଦି ବି ଆେସ ମଁୁ ତାକୁ େକଉଁ ଜରୁରୀ କଥା କହିବି। ଏମିତି अେନକ ପ�ଶvର 

ଉ[ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ମଧୁସିCତା ଆସି ପହ�ିଲା। अଭିମାନ ଭରା ହୃଦୟେର କହିଲା କଣ 

ଜରୁରୀ କଥା କୁହ। ବାବୁ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥାଏ। ମଧୁସିCତାର ନଜରେର ନଜର 
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 ମିେଶଇ ନପାରି େମାବାଇଲକୁ େଦଖି େଦଖି କହିଲା, ତୁେମ ଆସିଲ ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି। 

 ତୁେମ େସ େମାବାଇଲ୍ ଟା ବx କର ତା ପେର କଥାବା[�ା ଯଦି େମାବାଇଲ୍ େର 

ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁଥିଲ? େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହିେଦଉଛି ତୁମର 

ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ହଁ, ଶୁଣ ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ 

ତୁେମ େମାବାଇଲ୍ େର ହାତେଦବନି କି େମାର ଫେଟା େନବନି। ତୁେମ ପୁअ ପିଲା+ 

ଉପେର ବିଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର  ତେମ ଫେଟା 

େନଇଯିବ। ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉ ଥେର େଦଖିବି ନା, ମଁୁ ସିଧା 

େଫରିଯିବି। 

 ନିଜ େମାବାଇଲ ଟା ହେଜଇେଦବା ପେର ମଧୁସିCତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା। 

େସ େକେତ କଥା କହି ବାବୁକୁ ତାଗିଦ୍ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନିଜ େମାବାଇଲ୍ େସ େଖାଜି 

ପାଉନି। ଗତ ସଂଧ�ାେର ମାେକ�ଟ୍ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡି େଦଇ ଆସିଲା କି? 

େମାବାଇଲ୍ େର େଯଉଁ ସବୁ ଛବିଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ !!! 

 ଏମିତି ଭାବନାେର ମଧୁସିCତା ମନ\ାପ କରୁଥାଏ। ଦାl କବାଟେର ଠକ୍ ଠକ୍  ଶ� 

ଶୁଭିଲା। ମଧୁସିCତା ଯାଇ େଦେଖ ତ ବାବୁ ଆସିଛି। 

 ବାବୁ - ମଧୁସିCତା ଏଇ େମାବାଇଲ୍ ଟା ତୁମର କି? କାଲି ସଂଧ�ାେର ଗଳି ରା\ା େଦଇ 

ମାେକ�ଟରୁ େଫରିଲା େବେଳ ପାଇଲି। େମାବାଇଲ୍ ର କଭର୍ ରୁ ମଁୁ ଜାଣିପାରିଲି ତମର 

େହଇଥିବ। େଦଖୁନ, େମା େମାବାଇଲ୍ ର କଭର୍ ଆଉ ଏଇ େମାବାଇଲ୍ ର କଭର୍ ସମାନ। 

େତଣୁ ମଁୁ ନି�ିତ େହାଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ତୁେମ କଣ ଭୁଲିଯାଇଛ ମଧୁସିCତା େଯ, 

ଆେମ ଦୁଇଟି ଏକା ପରି ଲାଗୁଥିବା େମାବାଇଲ୍ କଭର अନ୍ ଲାଇନେର अଡ�ର କରିଥିେଲ 
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  ମଧୁସିCତା େମାବାଇଲ୍ ଟା େଦଖି କହିଲା ଆେର ଏଇ ତ େମା େମାବାଇଲ୍ ପର� 

ମଧୁସିCତା ଖୁସି େହବା ପରିବେତ� ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା ମଁୁ ଜାେଣ ବାବୁ ତେମ ଠିକ୍ ଭାବେର 

ଜାଣିଛ େମା େମାବାଇଲ୍ ର ସିେକ�ଟ୍ େକାଡ୍ କଣ, େତଣୁ େମା େମାବାଇଲ୍ େର ଥିବା ଛବି 

ଗୁଡାକ େଦଖିବାେର ତୁମକୁ କିଛି अସୁବିଧା େହାଇନଥି। 

 ବାବୁ କହିଲା ମଧୁସିCତା ମେତ ବିଶÄାସ କର। ହଁ ତୁମର ସଜ େଗାଲାପ ଫୁଲର 

ପାଖୁଡା ପରି ଦିଶୁଥିବା ଓଠ, େରଶମୀ େକଶର ଛବିକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ େମାର ଆଗ�ହ ଥିଲା। 

ତଥାପି େମାର ମାନବିକତା େମାେତ ଶy ବାରଣ କରିଲା େସଇ ସବୁ ଛବିକୁ େଦଖିବା 

ପାଇଁ। ଜେଣ ଝିअର ବିନା अନୁମତିେର ତାର ଛବି େଦଖିବା ନି�ିତ ଭାେବ ଏକ अପରାଧ। 

େତଣୁ ମଁୁ ତୁମ ଛବି େଦଖିନି। 

 ତା’ ଛଡା ଏଇ େମାବାଇଲ୍ ତୁମର ନ େହାଇ ଯଦି େମା ଭଉଣୀର େହାଇଥାhା अନ� 

େକହି ପାଇ େମା ଭଉଣୀର ଛବି େଦଖିଥିେଲ ମଁୁ େକେବ ବି ସହ� କରି ପାରିନଥାhି। 

 ମଧୁସିCତା ହୃଦୟରୁ ସବୁ अଭିମାନ ଉେଭଇ ଗଲା। ନିଜ अଜଣାତେର ଆଖିରୁ ଦୁଇ 

େଟାପା ଲୁହ ଗଡିଗଲା। ତାର ଭcା ହୃଦୟଟା େଯାଡି େହାଇଗଲା। ବାବୁ କହିଲା ଥାଉ 

ମଧୁସିCତା ତୁେମ ଆଉ କାxନି। ତୁମର ଏଇ ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହେର େମାବାଇଲ୍ େର ଥିବା 

ଛବି ସବୁ େଧାଇ ନ େହାଇଯାଉ। 

 “ଭାcି ଯାଇଥିବା ସ କ�େର ପୁଣି ଥେର ନିବିଡତା ଭରିବା ପାଇଁ େହେଲ ପ�ଥେମ 

ବିଶÄାସକୁ ଜିତିବାକୁ ହୁଏ” 
ସାହାନିୟାଜ ପୁର, କଟକ 
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ 

ରାuସର  ଛାଇରାuସର  ଛାଇରାuସର  ଛାଇରାuସର  ଛାଇ    
 େଦାଷ ତ ତା+ରି ; ଯିଏ ନାରୀ େଦହେର 

 ଭରିେଦେଲ ଏେତ ରୂପ  ଓ େଯୗବନ , 

 ଯିଏ ପୁରୁଷ ଦୃsିେର  ଭରିେଦେଲ େସୗxଯ��ର ପିପାସା । 

        - ଯା�େସନୀ 

 ମଧୁସିCତା ଦିଗବଳୟ ଆଡକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହV ରହି ଭାବନାେର େର ମଗv। ମନ 

ଭିତେର େକେତ କଣ ଟୁପୁର ଟାପୁର ଶ�। ଜୀବନ ରା\ା୍ର େଦା ଛକିର େସ ଏେବ 

ଦlାୟମାନ। ନି�ିତ େହାଇ ପାରୁନି େକଉଁ ବାଟ ତାକୁ େକଉଁ ଆଡକୁ େନବ। अତୀତକୁ 

ମନରୁ ଲିେଭଇ ପାରhି େହେଲ… ଭବିଷ�ତ ଉପେର କିଛି ଭରସା ରଖି ପାରhି।  

ଦଇବର କୃର ଦୃsି ମଧୁସିCତା ଉପେର ଏମିତ ନିବି� େହବ ଉ[ାରୁ େସ ସୁଖ କଣ ଦୁଃଖ 

କଣ ସଠିକ ଭାେବ ଠଉରାଇ ପରିବାକୁ अuମ ଓ अସମଥ�। ହଁ, ଏଇଟା ନି�ିତ କଥା ଦୁଃଖ 

ନିଜର ତା ଆପଣାପଣ ଖୁବ ନିବିଡ। ଖୁବ ଶy ଭାେବ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ ଆପଣାପଣକୁ। 

ଦିଗବଳୟ ପରି ଇÍିତ ଆଶା, େହେଲ ଶନୂ�ତାର ପର\ ପର\ େବହରଣ। ଏମିତ 

ସବୁଥର ମନକୁ ବୁେଝଇ ବୁେଝଇ ମନ ଭିତରର ମନଟା େକଉଁ ଦିନଠୁ ମରିଗଲାଣି।  କିଏ 

କାହାକୁ ପରା\ କଲା କଣ, ଏମିତ ଜିଣିଗଲ େଯ ବିଜୟର ଡିlିମ ପିଟୁଛ! ତେମ ଦୁଇ 

ପ�ତି,xୀ ଭିତେର ମଁୁ କାହVକି କାହା ପuକୁ अେଣଇ େହାଇରହିବି? େକଉଁ ଡାଳକୁ 

ଧରିଥାhି? ମଁୁ ଏେବ େଯଉଁ ଗଭୀର ଦରିଆେର େଗାଡ ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ସିନା, କାହVକି 
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 ପଚାରୁଛ କୁଳର ଦୂରତା? ମଧୁସିCତା େସମିତି ଦିଗବଳୟ ଚାହV ରହି ରହିଛି ପବୂ�ବତ 

ଦିଗ୍ ବଳୟ ଏେବ ତମସା�ନv   େବଳୁ େବଳ ଘନ अoକାର ଆେବାରି ବସୁଛି 

 ମଧୁସିCତା ତା अତୀତ ପୃ-ା ଉପେର ବିହcାବେଲାକନ କରୁ କରୁ ନି�ds ପୃ-ା 

ଉପେର ଆଖି अଟକି ଯାଇଛି। ସୁେଯାଗଟିଏ ମିଳିେଲ ମଣିଷ ରାuସ ପାଲଟି ଯିବାକୁ େବଶୀ 

ସମୟ ଲାେଗନି, େମ�ାଇବାକୁ ଯାhବୀୟ େଭାକ... ହିଂସ�ଠାରୁ ହିଂସ� ଏମାେନ, ସହସା ନଛ 

ନଛ ଶୁେଭ କା ରା ୁଡା ନଖ... ସୁxରୀ େହାଇ ରାuସ ମାନ+ କଟାସ ଆଖିରୁ ବ[dବା 

ଏମିତ ସହଜ କଥା ନୁେହଁ। ତମ अଲu�େର େଖାଜୁଥିବ ରାuସକୁ ଜcଲ କି अoାରି 

ଗୁçାେର, େସ କି� ବିରାଜୁଥିବା ଆପଣା ମାନ+ ଭିତେର .. 

 ମଧୁସିCତା ପିଲାଟି େବଳୁ େଦଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ अବିକଳ କେ¥ଇଟିଏ ପରି। 

ଧୀେର ଧୀେର ବୟସ ବଢିବାସହ େସୗxଯ��ର ଚ��ା ବ�ାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଖ ପାଖ 

ସବୁଠି। अପବୂ�ରୂପ ଲାବଣ� ସେତକି ସଦ� ପ�æୁଟିତ କୁସୁମକାhି। अପଲକ ନୟେନ େଯ 

େକହି ମୁହୂେ[� ଚାହV ରହିବାକୁ େଲାଭ ବେଳଇବ। ଘରଠାରୁ अନତି ଦୂରେର �ୁଲ। େସ 

ସବୁଦିନ �ୁଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। ଘରଠାରୁ �ୁଲ ଭିତେର େକେତ ଦୁs ନଜର ତା ଆଖ 

ପାଖ ଘୁରିବୁଲୁଥାhି େସ ହିସାବ ରଖିବାକୁ अସମଥ�।   ଏେତ ଭିଡ ଭିତେର ବି ମଧୁସିCତା 

େସ ଆଗ ପାନେଦାକାନ ଆଗେର କାହVକି େକଜାଣି ତୀଯ�କ ଦୃsିଟିଏ େଫରାଇ େଦବାକୁ ତା 

ମନ କେହ। େସ ଦୁଇ ଆଖି ମିଳିବାକୁ ଆଉ େବଶୀ ଦିନ ଲାଗିଲାନି। େସ 

ପାନେଦାକାନେର େଯେତ ଭିଡ ଲାଗିଥିେଲ ସୁ�ା �ୁଲ ସମୟ େହେଲ ତା ମନ ତା ଭିତେର 

अଣନିଶÄାସୀ େହାଇ ଯାଏ। ଛିଟିକି ଆସିବାକୁ अଥୟ ହୁଏ। ବାବୁ ଦଶମ େଫଲ େହବା 

ପେର େସ ପାନ େଦାକାନେର ନିଜ ଭବିଷ�ତ ସ�ପvକୁ େସ ଏଇଠି େଭଟିଛି। େସ ଏତିକି 
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 ବୁଝିଛି ପରିଶ�ମୀ ପେu ଭାଗ�। ସାକାର କରିବାପେର େଚsା ନିରhର ଜାରି ରହିବା 

अନିବାଯ��। ମଧୁସିCତାକୁ େଦଖିବା ଦିନରୁ �ୁଲ ଗଲାେବେଳ ଏମିତ ଏକ ଲୟେର ଚାହV 

ରେହ ଚାତକ ପରି। �ୁଲ ଛୁଟିେର ଆନିକଟ ବି� ଜ ତେଳ େସମିତ ନଥି ଭଗି ଠିଆ 

େହାଇଥାଏ ତା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହV। ଦୁଇ ଆଖି ମିଳିବାକୁ ଆଉ େବଶୀ ଦିନ 

ଲାଗିଲାନି। ଉଭୟ ଉଭୟ+ୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇଁ अଥୟ େହାଇପଡhି େସ ନି�ds ସମୟ 

ପାେଖଇ ଆସିେଲ। 

 ଏେବ ଦି ତିନି ଦିନ େହବା ଯଥା pାନେର େଦଖି ପାରୁନି ମଧୁସିCତା, ବାବୁକୁ। ଏେଣ 

େତେଣ ମଧୁସିCତାର ନଜର େଖାଜି ବୁଲୁଥାଏ ଗଲା अଇଲା ବାଟେର। ତା ପାନେଦାକାନ ବି 

ବx। ଆଜି କାଲି କାଇଁ ବାଟ ସାରା ଏେତ ଗହଳି ସେ[�  ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି। ମନ ଖୁବ अpିର 

ଓ ଉଦାସ େହାଇ ପଡୁଛି ମଧୁସିCତାର। ଠିକ ଚାରିଦିନ ପେର ବାବୁ େଦାକାନ େଖାଲି 

ଚିରାଚରିତ ଢcେର अେନଇ ବସିଛି ମଧୁସିCତାର ବାଟକୁ। ମଧୁସିCତା ଆସିଲା ସିଧା ସିଧା 

ଚାଲିଗଲା ସିCତ ହାସ� ତ ଦୂରର କଥା ଆଡ ଆଖିେର ବି ଚାହVଲାନି। �ୁଲରୁ େଫରିବା 

େବେଳ ବି अନୁରୂପ ଭାେବ ମୁହଁକୁ ଫୁେଲଇ ମୁହଁ େଫେରଇ ଚାଲିଗଲା ମଧୁସିCତା। ଏ 

अଭିମାନର ଭାବକୁ ବାବୁ େବସ ବୁଝି ପାରିଥିଲା। ସମୟାନୁକ�େମ େଦଖା ଚାହଁାରୁ ହାଲୁକା 

କଥା, କଥାରୁ ଆର� େହାଇଯାଏ ମନ ଦିଆନିଆ। ଏ କଥା ମଧୁସିCତାର अ+ଲ କାନେର 

ପଡ଼ିଲାଣି।  େସ ମଧୁସିCତାକୁ ତାଗିତ କରିବା ସହିତ ବାବୁ ସହିତ ନ ମିଶିବାକୁ ବାରଣ 

କେଲ। ଆଜିକାଲି ମଧୁସିCତାର अ+ଲ ମଧ� ଲୁଚିଛପି ମଧୁସିCତାକୁ େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼  

ଜଗିବା ଆର� କରିେଦେଲଣି। 

 ହଠାତ ଦିେନ अ+ଲ ନଜର ଏମାନ+ ଉପେର ପଡିଲା।  अ+ଲ ରାଗେର ରy 
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 ଚାଉଳ େଚାବାଉଥାhି। ରାଗ ପ�ମେର। କକ�ଶ ସÄରେର ମଧୁସିCତାକୁ କହିେଲ, “ଚ�ଳ 

ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ନାହV ..?” ତା’ ପରଦିନଠୁ ମଧୁସିCତାର େଦଖାନାହV। ନା �ୁଲକୁ ଆସୁଛି 

ନା ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି। ବଡ କsେର ସଭି+ अେଗାଚରେର ମଧୁସିCତା, ବାବୁକୁ େଦଖା 

କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁହଁକୁ ଦୁପଟାେର ଢା+ି। େତାେତ କିଏ କଣ କହିେଲ କି? େତାର କଣ 

େହଇଛି ତୁ �ୁଲ ଯାଉନୁ?ମଁୁ ତେତ ମୁହୂେ[� ନେଦଖି ମଁୁ େଯଉଁ ବ�ାକୁଳତାେର अଥୟ 

अଧୀର ତୁ ବି ତ େସମିତି अନୁଭବ କରୁଥିବୁ ନି�ୟ। ତଥାପି ତୁ... କଥା अଧାେର 

ରହିଯାଇଛି।  ବାବୁ ମଧୁସିCତାର ବାମ ଆଖିେର ନଜର ପଡିଯାଇଛି। ଆଖିଟା अତିଶୟ 

ଫୁଲି କଳାଜାମ ପଡିଯାଇଛି।  

 େତାର ଏମିତ କିଏ କଲା? ବାବୁର େଗାରା ମୁହଁଟା େକମିତ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। 

ଚକିତ େହାଇ ପଚାରି ଚାଲୁଛି, ବାବୁ। ସେhାଷ ଜନକ ଉ[ର ପାଇନି ବାବୁ।  ତେତ େମା 

ରାଣ ...? ସତ କହ େତାର ଏମିତ କିଏ କରିଛି ? 

 अ+ଲ ... 

 େସଦିନ �ୁଲରୁ େଫରିବା ପେର ମେତ ବହୁତ ଗାଳି କେଲ ଆଉ... ମଧୁସିCତା ତା 

େକାହକୁ अଟକାଇ ପାରିନି। 

 ବାବୁର ଆେବଗ ଏେବ अଣାୟ[। ଆଉ ପଦିଏ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜି 

ଶଳାକୁ ପାେନ େଦବି। ନିଜ ଜିଦେର अଟଳ ବାବୁ। 

 ତମକୁ େମା ରାଣ! ଦୟାକରି ତେମ େସମିତ କିଛି ବି କରନାହV। ତେମ ଏମିତ अବୁଝା 

ହୁअନି ପିeଜ.. େସମାେନ ମେତ ମାରିେଦେବ। ବଡ କାକୁp େହାଇ କହିଲା ମଧୁସିCତା। 

ଏଥିରୁ ନିବୃତ େହବାକୁ େସ ବାବୁକୁ अନୁେରାଧ କରିଛି। 
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  େସ କିଏ ତମ େଦହେର ହାତ େଦବାକୁ? 

 ମଁୁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ମଁୁ ତମକୁ अoକାରେର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ କଥା 

ପଦକ ବାବୁର ଦିଗ ବଦଳାଇ େଦଲା। େସ अoକାରର ପ�େହଳିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ 

ଏେବ ଆତୁର। ମଧୁସିCତା ତା अତୀତ ପୃ-ା େଖାଲିବା ଆର� କରିଛି। 

 େମା ବାପା େକx� ାପଡ଼ାେର ଚାକିରୀ କରୁଥାhି। େସଠିକା ରହଣି ଭିତେର ତା+ର 

ବାସି ପାଇଟି େରାେଷଇବାସ କରିବା ପାଇଁ େଗାେଟ ଝିअ ନିୟମିତ ଆେସ। ସଭି+ 

ଆଢୁଆଳେର ବାପା+ର ଜେନୖକ ଝିअ ସହ ସ କ� ଗଢିଉଠିଲା। ଏହା ଭିତେର ଝିअଟି 

अhଃସ[� ା େହାଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ଝିअଟି ବାପା+ୁ କହିଛି। େସ ମୁହୂ[�େର ବାପା 

ହତବାକ ଏହାର ପ�ତିକାର ପାଇଁ ସବୁ ଆଡୁ ବାଟ ବx ଜାଣିପାରି େସ ଏହାର ଆଶୁ 

ସମାଧାନ ପାଇଁ ତÖର େହାଇ ଉଠିଛhି। ଏେଣ କଟକେର ନିଜ ପରିବାର ଏେଣ ଚାକିରୀ। 

େସ ଜେଣ ଜେଣ ଝିअର ଭବିଷ�ତ अେପuା ନିଜ ମାନସ�ାନକୁ ଗୁରୁତÄପ"ୂ�  ମଣିଛhି। 

େତଣୁ େସ ଏକ ବିକj ଉପାୟ ପା�ିେଲ। େସ ଝିअକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି अନ�ତ�  ବିବାହ 

କରିବା ପାଇଁ ମନାଇେଲ। ଏବଂ େସମା+ର ସମ\ ଖ�� େସ ବହନ କରିବାକୁ ବି 

କଥାେଦେଲ। କଟକର ଏକ େବସରକାରୀ ସଂpାର ରାତି� ଜଗୁଆଳି ଭାେବ କାଯ�� କରୁଥିବା 

ଏକ କମ�ଚାରୀ ସହ ତରବରିଆ ଭାେବ ବିବାହ କରିେଦେଲ। େସ େଲାକଟି େଦଖିବାକୁ 

କଦାକାର। େଦହ ଯାକ ଭାତୁଡ଼ି ମୟ। ତା’ର େଗାଟିଏ େଗାଡ ଜଖମ। ଝିअଟି अନି�ା 

ସେ[�  ଆଦରି େନବାକୁ ବାଧ� େହଇଛି କି ବାଧ� କରାଯାଇଛି େସ କଥା अଦ�ାବଧି 

अ�s। େସମାେନ ରହିବା ପାଇଁ କଟକେର େଯାବ� ା अ�ଳେର ଏକ ଭଡା ଘେର ଥଇଥାନ 

କରିେଦେଲ। ଏହି ପରି ଭାବେର କିଛି ଦିନ अତିବାହିତ େହାଇଛି।  ୟା ଭିତେର େସ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  323 

 ଝିअଟି ଏକ କନ�ା ସhାନର ଜନନୀ େହାଇଛି।  ଦୁଃଭ�ାଗ�କୁ େସ ଝିअଟି େହଉଛି ମଁୁ। େସ 

ଝିअଟିକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ବାପା ମଝିେର ମଝିେର ଆସhି।  ବାପା+ର ମା’ ପ�ତି ଏକବାର 

ଆସyି ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ମା’ େସେତେବଳକୁ କୁଆେଡ अଇଁଠା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ 

ଯାହା େହଉ ପୁରୁଷପଣିଆର ଇେୟ କୁଆେଡ ଏକ ମହାନ ସÄାଭୀମାନ। ନିଜ ଝିअ ପ�ତି 

अନୁରାଗ ଟିକକ େସ କି� ବେ�ଇ ରଖିଥାhି। ମଁୁ େସେତେବଳକୁ ଚତୁଥ�େଶ�ଣୀେର 

ପଢୁଥାଏ। ଆମ ପେଡାଶୀ େହାଇ अ+ଲ+ ପରିବାର। େସ େସେତେବଳକୁ ଯୁବକ। 

ମା’ର ସମବୟ� କି ବେଷ� କମ େହବ। େସ ମେତ ଟୁ�ସନ ପେଢଇବା ବାହାନାେର ଆମ 

ଘରକୁ ତା+ର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିରହିଥାଏ। ମା’+ ସହ ତା+ର ମିଳାମିଶା ନିବିଡ 

େହବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସÄାଭାବିକ କଥା େସ େଯେହତୁ ମା’ର ସବୁ େବାଲହାକ କରhି। ଆମ 

ଘରକୁ ତା+ର अବାଧପ�େବଶ। ମା’ ଆଉ अ+ଲକୁ େନଇ ଗୁଜବ ଧିେର ଧିେର ଦାlେର 

ପଡି ହାଟେର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। େମା ଆଖି ଆଗେର ବି ଏମିତ କିଛି ଦୃଶ� ପଡିଛି। 

ଗୁଜବକୁ ଗୁଜବ େବାଲି ମଁୁ ଆଉ ପରେତ ଗଲିନି। अ+ଲ ମେତ ଏମିତ ଥ*ା ମଜାେର 

ମାଆର ଉପpିତିେର େଗଲ କରhି େବାେକା ଦିअhି। ଦିନକର କଥା ମଁୁ େସେତେବଳକୁ 

ସ�ମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥାଏ। ମାଆ େରାେଷଇ ଘେର ତା’ କାମେର ବ�\ଥାଏ। େମାର 

ବଢୁଥିବା ବୟସ େଦଖି अ+ଲ+ ଯାବତୀୟ ଇ�ା ସବୁ ବସାବାoୁଥାଏ ସଭV+ 

ଆଢୁଆଳେର। େସ ମେତ େକାଳକୁ ଟାଣି େନଇ ଜେଡଇ ଧରି େଗଲ କରୁଥାhି। ତା+ର 

ପ�େତ�କ �ଶ� ଉଦଭିନv  କାମନାେର अo। ତା+ର अମାନିଆ ହାତ େମା ଶରୀରର ଥାନ 

अଥାନ ସବୁ ଜାଗାେର ପହ�ି ବ�ାକୁଳ ପ�ାୟ। ମଁୁ ଚାହVେଲ ବି େସ କବଳରୁ ମୁକୁଳି 

ପାରୁନଥାଏ। ଏ ଭିତେର ଥର ଥର କରି େକେତ ଥର ଏମିତ େହଲାଣି। ମାଆ କି� ଏ 



ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୮ Download Magazine from www.aahwaan.com 

 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  324 

 କଥା ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ। ମଁୁ ଏ କଥା କହିେଲ ବି େସ ପ�ୟାସ ପବନେର ମିେଳଇ ଯିବ। 

 अ+ଲର अଭିଭାବକ ହିସାବେର ପ"ୂ� uମତା अଛି େମା ଭଲ ମx ତିଆରିବାକୁ। 

 ବାବୁ େସମିତି ନିରବେର ଛିଡା େହାଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ତା’ ରାଗ େକେତେବଳୁ ପ�ଶମିତ 

େହାଇ ସାରିଲାଣି। ତୁ ଥେର କହି େଦେଖ ମଁୁ େତା ପାଇଁ କଣ କରିପାରୁଛି ... 

 ବ[�ମାନ ମଧୁସିCତା ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ଉପନୀତ। अ+ଲ+ ଆେକ� ାଶ ସେ[Ä 

େସମାନ+ ମିଳାମିଶା ଚାଲିଥାଏ। अ+ଲ ମାଆକୁ ଏଣୁ େତଣୁ କହି ଆମ ସ କ�କୁ ଆହୁରି 

ଜଟିଳ କରିବାେର ବ�\। ଧୀେର ଧୀେର େସ ଆମ ଘେର ଆଧିପତ� ବି\ାର କରୁଥାଏ। 

ନିେଜ େକୗଣସି କାମ ନକରି ଆକୁ ତାକୁ ତଜ�ମା କେର। ବାବୁ ବିେରାଧେର କୁ�ାରଟନା। 

ପାନ େଦାକାନୀର ଔକାତ ବଖାେଣ। ସମ\+ ମନେର ବିଷ ମqି ବୁଣି ନିେଜ ଜାଲ 

ବିେଛଇବାେର ଲାଗିଥାଏ। ସବୁେବେଳ ଦୁବ�ଳ ମୁହୂ[�କୁ ଉlି ବସିଥାଏ। 

 ଏମିତ ଦିନକର ଘଟଣା। ମାଆ ଘେର ନଥାଏ କୁଣିଆ ଘର ଯାଇଥାଏ। ଆେମ ଘେର 

େବାଇେଲ ବାପା(ସମାଜ ଆଖିେର), ଦୁଇ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ। ଆଜି ଘରଟା କାମନାର 

ଗoେର ଫାଟି ପଡୁଛି େଯମିତ। ଖୁବ ତୀବ�  ଜଣାପଡୁଥାଏ। ରାତି େରାଷଇେର େସ 

ସହେଯାଗ କରୁଥାhି। ଖାଇବା ସରିଲା ଆେମ ଏପଟ ଘେର ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ 

େଶାଇଥାଉ। ନିଶା ଗରଜୁ ଥାଏ। ନିଦ େଯ ନିଦ େଚୗକସା ନିଦ। ନଛ ନଛ ନଖର ଶ�, 

ରାuସେର ବିକଟାଳ ରୂପ ସhପ�େଣ ପ�େବଶିଛି ଆମ େଶାଇବାଘର ମଧ�କୁ। ଘନ ଘନ 

ଖର ନିଶÄାସେର ଉଷCପ�ବାହ। ବିକଟାଳ ଏକ କୁ�ିତ ଶରୀର େମା ଉପେର ଲଦି 

େହାଇପଡିଛି। ସତ େଚsା ସେ[Ä ମଁୁ ପାରୁନି େମା ହାତେଗାଡ ସବୁ ବିବଶ। ନିରୁପାୟ େସ 

ପØାରୁ ମୁକୁଳିବାର ସବୁ େଚsା ବ�ଥ�। ରାତିର ରାuସ ସକାଳକୁ ନିମ�ାୟା ପୁରୁଷ। 
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 ରାତିର ରାuସଟା ସକାଳକୁ ପୁଣି ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସକାଳକୁ ପୁଣି ସଜବାଜ ନୂଆ 

ଆର�େର। ମଁୁ କି� ଖୁବ ଦୁବ�ଳ अନୁଭବ କରି ପାରୁଥାଏ। ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ କାହାକୁ 

ନ ଜେଣଇବାଟା ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ମଣିଲି। େସପେଟ अ+ଲ ଆଉ ବାବୁର ଛକାପØା 

ଲାଗିରହିଥାଏ। ଏପେଟ ମଁୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀ େଯମିତ େହେଲ ପାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାତିର 

ଭୟ େମା ମନରୁ ଜମା ଯାଉନଥାଏ। 

 ଏମିତ ଦିେନ ହଠାତ ମାଆ କଣ ପାଇଁ ଚମକି ପଡିଲା। ମେତ ପ�ଶv ପେର ପ�ଶv। 

ମେତ କୁେ¥ଇ କାxି ପେକଇଲା। େମା ମାଆଟା ପରା ସତ କହ। େତା ମାସିକ 

ଋତୁସ�ାବେର କିଛି ବିଶୃ�ଳା अଛି କି? େମା ମନକୁ ନାନା ପ�କାରର ପାପ ଛୁଉଁଛି? ମଁୁ 

େକଉଁ ଦିନଠୁ ମରିସାରhିଣି। େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଜୀବନ ଧରିବ�ିଛି। ମଧୁସିCତା ଏେବ ପା� 

ମାସର अhଃସ[� ା। ମାଆ ଏ କଥା ଶୁଣି ଜଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚାରିଦିଗ अoାର। अ+ଲ 

ମାଆକୁ ବାବୁ କଥା କହିଛି। ଏ ସବୁ ତା’ର କାମ। ମାଆର अ+ଲ+ ଉପେର अଖl 

ବିଶÄାସ। ମାଆର ସବୁତକ ସେxହ ଠୁଳ େହାଇ ବାବୁ ଉପେର ନିବି� େହାଇଛି। େଗାଟିଏ 

କଥା ଚିhା ଖାଇ ଯାଉଥାଏ ଏ କଥା େଯମିତି ତା ବାପା+ କାନେର ନ ପଡୁ। େସ ଏେତ 

ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପବୂ�ରୁ ଗଭ�ପାତ କରାଇ େନବା ନିହାତି ଦରକାର। ୟା ବ�ତୀେରକ 

अନ� ଉପାୟ କିଛି େଦଖାଯାଉନି। େସ ଏଠି ଗୁଜବ େହବା ଆଗରୁ ଯଥାଶୀଘ� ଏ ଜାଗା 

ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ମାଆ େମା ମୁl ଉପେର ଦଶମ ପରୀuା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପେର ଯିବା। 

େତା ପାଠ ପଢା ଚୁଲିକୁ ଯାଉ...! ମାଆ ବିରyି ପ�କାଶ କରିଛି। େସଠିକି ଗେଲ କଣ 

ରାuସର ଉପଦ� ବ କମିଯିବ..? କାହାଠାରୁ ଦୁେରଇ ରଖିବୁ ..?? ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ 

ମଧୁସିCତା। େସମାେନ ବିଡାନାସୀେର ରହିବାକୁ pିର କେଲ ଓ ପଛ କଥା ପାେଶାରି ନୂଆ 
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 ଘର ନୂଆ ଭାବନାେର ରହିବାକୁ ଚାହVେଲ। 

 अ+ଲ ମାଆ କୁ ମେତଇ ବାପା+ ସ ତି େକମିତି େଶାଷଣ କରାଯିବ େସ େସଥିେର 

ବ�\। ବାପା କହିେଲ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ସିଡ଼ିଏେର େଗାେଟ  ଘର େତାଳି ଦଉଛି। ତା ପେର 

ଝିअ ପାଇଁ କିଛି ଫି®ଡ଼ ଡିେପାଜିଟ କରିଛି ଝିअ ପxର ବଷ� େହାଇଗେଲ େସ ଟ+ା ଉେଠଇ 

ପାରିବ। ମାଆ େବଳ ଜାଣି ବାପା+ୁ େମା ବାହାଘର अ+ଲ+ ସହ କରିବାକୁ ଜେଣଇଛି 

ବାପା େସ ପ�\ାବକୁ ନାମqୁର କରିେଦଇଛhି। େରାକ େଠାକ ମନା କରିେଦଇଛhି। 

ବାପା ପ�\ାବେର अଗ�ାହ� କରିେଦବା ପରଠୁ अ+ଲ ଏକ अଭିନବ ଉପାୟ 

ଆପେଣଇଛhି। େସ ସବୁ ମୁହୂ[�ର ଫେଟା ତା+ େମାବାଇଲେର କଏଦ କରିବାେର ଲାଗି 

ପଡିଛhି। େକଜାଣି ଏ ସବୁକୁ େନଇ ତା+ର ଆଗକୁ କି ପ�କାର େଯାଜନା? ତା+ର ଏମିତ 

अଭଦ� ାମିର ମଁୁ अତି- େହଇଯାଉଥିେଲ ସୁ�ା ନିରବ ରେହ। ଏେବ େକେତ ଦିନ େହବ 

ନୂଆ ସC ାଟ� େଫାନ ଆଣିବା ଦିନଠୁ ତାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉେଠଇବାେର ମସଗୁଲ। 

େସଥିେର କୁଆେଡ ଚକିତ କରିେଦଲା ଭଳି ନୂତନ େବୖଷୟିକ େକୗଶଳ ସବୁ ଭରପୁର। 

ଏମିତ କି ମଁୁ କାହା ସହ କଥା େହେଲ ବି େସ ଏହା अନାୟାେସ ଜାଣି ପାରିେବ। 

େକେତେବଳ ତା+ ମୁହଁଟା େମା ମୁହଁ ସହିତ େଯାଡି େସ ିତ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି 

ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ ଭିଡିଓ େରକଡdଂ। ଏେବ େଯେବ ବି ଡାକିେବ ମଁୁ ସିଧା ସିଧା ଜେଣଇେଦବି 

େବାଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ବାଧ� େହଲି, “ତୁେମ େସ େମାବାଇଲଟା ବxକର ତା’ 

ପେର କଥାବା[�ା। ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ ମେତ କାହVକି ଡାକୁଥିଲ। 

େଦଖ ମଁୁ େଖାଲା େଖାଲି କହିେଦଉଛି ତମର ବ�ବହାର ମେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ 

ହଁ, ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିଲା େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ ଦବନି କି େମାର 
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 ଫେଟା ନବନି। ତୁେମ ପୁअ ପିଲା+ ଉପେର ବିଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ 

अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯିବ। ସତକହୁଛି େସ େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି 

ନା, ମଁୁ ସିଧା େଫରିଯିବି। 

 ନିଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବା ପେର ମଧୁସିCତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା। 

େସ କଥା ବାବୁକୁ କହି ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା’ ନିଜ େମାବାଇଲ େସ େଖାଜି ପାଉନି। 

ଗତ ସo�ାେର ମାେକ�ଟ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡି େଦଇ ଆସିଥିଲା କି? 

େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ!!! ବିେଶଷ କରି 

अ+ଲ ହାତେର ପଡିେଲ କଥା ସରିଲା। େମାବାଇଲିଟା ହଜିଯିବାେର େଯତିକି ଭୟ ନାହV 

ବାବୁର େମାର अhରc ମୁହୂ[�ର କିଛି ଫେଟା େସଥିେର କଏଦ ଥିଲା। ନିେଜ ସୁବିଧା 

अସୁବିଧା େଦଖି ନିଜ େମାବାଇଲ େମା ଫେଟା ଉେଠଇବା ଯଦିଓ େସମିତି ସୁେଯାଗକୁ  େସ 

େକେବ ହାତ ଛଡା କରhିନି। 

 ଏସନକୁ ମଧୁସିCତାକୁ ପxର ପୁରି େଷାହଳ ଚାଲିଲା। ସବୁ ମଣିଷ ନେହେଲ ବି 

अଧିକାଂଶ ସୁେଯାଗଟିଏ ମିଳିେଲ ରାuସ ପାଲଟି ଯିବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାେଗନି। ବାହାେର 

ମାଛି ଘଉେଡଇ ଭିତେର ଶାଗୁଣା େପାଷୁଥିବା େଲାକ େଢ଼େର ଏଠି। 

 କାଲି ରାତିେର ରାuସର କାଲି ରାତିେର ମା’ ରାuସ ସଂହାର କରିଛି କି� ସକାଳକୁ 

ପଡି ରହିଥିଲା ଏକ ଗଳିତ ମଣିଷର ଶବ। ଦୁଇ ଦିନ େହବ अ+ଲ େକୗଣସି କାମେର 

ସହରକୁ ଯାଇଥାhି। ଏମିତ ଏକ ସୁେଯାଗ ଉlି ବସିଥିଲା େସ ରାuସ। ପବୂ�ଥର କ�ା 

ମାଂସର େଲାଭ ତା ପାଟିେର ବାଜିଛି। େସଥର ଭଳି କାଲି ରାତିେର ସମ\+ ରାତି 

ଖାଇବାେର େସ କିଛି ନିଶା ଔଷଧ ମିେଶଇ େଦଇ  ଶିକାର अେପuାେର। ସhପ�ଣେର ଆମ 
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 ଘର ମଧ�କୁ ପଶିଛି ତା’ର ବିକୃତ ମୁହଁରୁ ଦୁଗ�oେର ଫାଟି ପଡୁଛି। ତା ଭାତୁଡ଼ିମୟ 

ଶରୀରଟା େମା ଉପେର ଲଦି େହାଇ ଜାବୁଡି ଧରିଛି। ବଡ କsେର େମା ପାଟିରୁ ବାହାରି 

ପଡିଛି ମା.. 

 ବାପା+ୁ େସ ହତ�ା କରିବା ପେର ବି ମା ମନେର ତିେଳ ମାତ�  ସଂେକାଚ ନାହV... 

 ମା ତା ମୁlେର େମା ହାତରଖି ଶପଥ କେରଇଛି େଯ େକୗଣସି ପରିpିତିେର ବି ତୁl 

ନ େଖାଲିବାକୁ। 

 ଆଜି ଖବର କାଗଜର ପ�ଥମ ପୃ-ାର ମୁଖ� ଖବରଟି ଥିଲା । ୯୨ ପ�ତିଶତ ଦୁÌମ� 

କରଥାhି ନିଜ ଆତC ୀୟ ପରିଜନ। 

 
କଲ�ାଣପୁର, ନୟାଗଡ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨ 
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ଶ��ାqଳୀ ମିଶ� 

ହନି ଦ ହିେରାଇନହନି ଦ ହିେରାଇନହନି ଦ ହିେରାଇନହନି ଦ ହିେରାଇନ    
 ମଧୁସିCତାରୁ ଆଜି ହନି େହଇଯାଇଛି କାହV େସ ନିପଟ ମଫସଲ ଗଁାର ମଧୁସିCତା। 

ଆଜିର ହନୀ ଗeାମରସ୍, ଆଧୁନିକା ଆଉ ସC ାଟ�। ହନୀ ଆଜି ଦୁନିଆର ସମ\+ ଆଗେର 

ନିଜର ପରିଚୟ ସୃsି କରିଛି ହଜ଼ାର ହଜ଼ାର  େଲାକ+ ହୃଦୟେର ବସିଛି ହନୀ। େସ ଆଜି 

ଉ� ଧାଡିର अଭିେନତ� ୀ େସ ଯାହା ଇ�ା କରିବ ତାହା ପାଇବ କି� ବାବୁ ଆଜି ତା’ଠୁ ବହୁ 

ଦୁରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତା େଛାଟ େବଳର େପ�ମିକ ବାବୁ                                       

ଆଜି ବି ତା ଆଖିେର ନାଚୁଛି େକମିତି ବାବୁ ତାକୁ ନିପଟ ମଫସଲ ଗଁାରୁ ଆଣିଥିଲା ସହରକୁ 

ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଧୁକୁ ଉ� ଶିuିତା କରିବା ପାଇଁ। ମଧୁ ବି ବାବୁ ସାହସେର 

ଆସିଥିଲା ଏେତ ଦୂରରୁ। ମଧୁର କେଲଜ ବାବୁର अଫିସ ପାଖରୁ କମ ଦୂର ଥିଲା 

େସଥିପାଇଁ କେଲଜ ଛୁଟି ପେର େସ ଆଉ ବାବୁ େଗାେଟ କଫି ସପ୍ େର େଦଖା କରିବାକୁ 

ଆସhି। ସବୁ ଦିନ अଫିସ ପେର ଦୁଇ ଜଣ କଫି ସପ୍ େର େଦଖାକରhି କି� େଗାେଟ ଦିନ 

ବାବୁ ଆସିନଥିଲା ମଧୁ େସମିତି ଏକା ବସିଥାଏ। ଠିକ େସ ସମୟେର କଫି ସପ୍ ର ମାଲିକ 

ମଧୁକୁ ଏକା େଦଖି ତା ପାେଖ ଆସି ବସିଲା ଆଉ ତା ସାcେର କଥା େହଲା ଧିେର ଧିେର 

େସମାେନ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାc େହାଇଗେଲ ଧିେର ଧିେର ବoୁତା ଭଲ ପାଇବାେର 

ପରିଣତ େହଲା। ମଧୁସିCତା କି� ଏ ବିଷୟେର ବାବୁକୁ କିଛି କହି ନ ଥାଏ। 

 ଦିେନ ବାବୁ अନ� ମାନ+ଠୁ ଶୁଣି ମଧୁସିCତାକୁ ପଚାରିଲା ଏ ସବୁ କଥା ମଧୁସିCତା 

ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାବୁ ତାକୁ ବୁେଝଇଲା େସ କଫି ସପ୍ ମାଲିକ ଭଲ ନୁହଁ। େସ 
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 େକମିତି େକେତ ଝିअ+ ସହ ବୁେଲ ଆଉ ମନ ଭରିଗେଲ ଛାଡିଦିଏ। ମଧୁସିCତାର ଆଖିେର 

ତ ଆଧୁନିକତାର ପଟଳ ପଡ଼ିଛି େସ ବାବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହV। ଧିେର ଧିେର ମଧୁ 

େମାେଡଲିଂେର ପାଦ ଥାପିଲା ଓ ସଫଳତା ଲାଭ କରି େସ ଆଜି ଆଗ ଧାଡ଼ିର ହିେରାଇନ 

େକେତ ଡାେର§ର ଆଉ ପ�ଡୁ�ସର+ ଶଯ�ାସcିନୀ େସ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୀମାକୁ ଟପି 

ଯାଇଛି 

 କି� ଆଜି େସ ନିଜ अତୀତକୁ ମେନ ପକାଉଛି ବାବୁକୁ େକମିତି େମାବାଇଲ ପାଇଁ 

ଗାଳି କରୁଥିଲା। ତେମ େସ େମାବାଇଲଟା ବx କର ତା ପେର କଥାବା[�ା ଯଦି 

େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁଥିଲ। େଦଖ ମଁୁ େଖାଲା େଖାଲି 

କହିେଦଉଛି ତମର ବ�ବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ମଁୁ ପାେଖ ଥିଲା 

େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲ ହାତ ଦବନିକି େମା େଫାେଟା ନବନି। ତୁମ ପୁअ ପିଲା+ 

ଉପେର ବିଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକଉଁ अବpାେର ତେମ େଫାେଟା େନଇଯିବ। ସତ 

କହୁଛି େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉ ଥେର େଦଖିବନା ମଁୁ ସିଧା େଫରିଯିବି। ନିଜ େମାବାଇଲକୁ 

ଆଜି ମାେକ�ଟେର ହେଜଇ େଦଇ ମଧୁସିCତା ଆଜି ଭାବୁଛି େମାବାଇଲେର ଛବି ସବୁ ଥିଲା 

କା ହାତେର ଯଦି ପଡିବ ଏମିତି ବସି ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ େକେତେବେଳ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଛି 

େସ ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି େସ ଟିଭି େଖାଲିଲା େବକକୁ ତା ଛାତି େଯମିତି अଟକି ଯାଇଛି 

ତା ହୃଦୟର �xନ େଯମିତି ବx େହଇଯାଇଛି ଆଜି େସ ସବୁ ଟିଭି ଚ�ାେନଲର ମଜାଦାର 

ଖବର अଭିେନତ� ୀ+ अhରc ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ େହଇଯାଇଛି। 
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अେପ�ଲ अେପ�ଲ अେପ�ଲ अେପ�ଲ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ମସିହାର ସଂ�ରଣେର ପ�କାଶିତ ଗj���ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ମସିହାର ସଂ�ରଣେର ପ�କାଶିତ ଗj���ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ମସିହାର ସଂ�ରଣେର ପ�କାଶିତ ଗj���ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ମସିହାର ସଂ�ରଣେର ପ�କାଶିତ ଗj���ାେର ସଫଳ େହାଇଥିବା ପ�ତିେଯାଗୀ ::::    

ଦି� ତୀୟ pାନ 

ତୃତୀୟ pାନ 

ଜିେତx�  କୁମାର କହଁର        अେଶାକ େସଠୀ    

ବଲବh ସାହୁ       ପ�ଶାh କୁମାର ନାଥ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�          

ପ�ଥମ pାନ 
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 ଜୁ୍ନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଗj ���ାଜୁ୍ନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଗj ���ାଜୁ୍ନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଗj ���ାଜୁ୍ନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଗj ���ା    
 ଆହ� ାନେର ବିଗତ କିଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର� କରିଛୁ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ପତି� କାେର 
ପ�କାଶନ େଯାଗ� କାହାଣୀ ନିେବଦନ କରାଯାଉଛି କି� େସଥିପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ 
ତାହାର ସମ�କ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର pାନ େଦଇ େଗାଟିଏ 
କାହାଣୀ ସୃsି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ� ଚାହVେଲ ନିମvେର ଦିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ 
େନଇ ନିେଜ େଗାଟିଏ ସୁxର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ� ଆପଣ+ 
କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥିବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି�ୟ ଭାବେର ରହିଥିବ 

 “ଆ�ା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆେମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ अେh ସବୁ ସ [ି େସ ହV ଉପେଭାଗ 
କରିବ େକଉଁଥିକୁ अଭାବ ନାହV ଆପଣ ଖାଲି ପ�\ାବେର ହଁ କହିେଦେଲ, ବିବାହ ସାେc ସାେc 
କରିେଦବା ଆପଣ+ ଝିअ ଘରର ମାଲିକାଣୀ େହଇ ରହିବ େକାଉଠିକି अଭାବ କରିବୁନି 

 ‘uମା କରିେବ ଆ�ା ଆପଣ+ ପୁअର ଉ�ତା ଟିେକ କମ, େତଣୁ େମା ଝିअ ନାପସx କରୁଛି 
େସ ଚାହୁଁଛି अhତଃ ଛअ ଫୁଟ୍ ଉ�ତା ଥିବା ଭଳିଆ ବର େଗାେଟ ନଥିେଲ ବି ଚଳିବ େହେଲ अhତଃ 
ପେu ଘେର ବଡ଼ କାର୍ ଟିଏ ଥିବ ସକାଳୁ ସq ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ଥିେବ’ 

 େସ ସବୁ ବ�ବpା ବିବାହ ପବୂ�ରୁ କରିେଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହ� େଦଖ� ବହୁ ଆଶା କରି 
ଆସିଛୁ ବାରଦୁଆର ଶୁ¥ିପିlା େହଲୁଣି, େକାଉଠି ବି ପ�\ାବେଟ େହଉନି ଆପଣ ଯଦି ଚାହାhି ଆେମ 
अଗ�ୀମ କିଛି अଥ� େଦବା ବ�ବpା ବି କରିେଦବୁ ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହ�” 

 

 ମେନ ରଖ� ଏହି ପାରାଗ�ାଫଟି ଆପଣ+ କାହାଣୀେର ରହିବା अନିବାଯ�� ଆପଣ ଏହାକୁ 
କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖିପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନିକଟକୁ ୨୦୧୮, ଜୁନ୍ ମାସ ତିନି 
ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ପହ�ିଯିବା ଆବଶ�କ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା : aahwaan@gmail.com  
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ : ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ§୍ େଲଖିେବ : 

Article for JUNE 2018 Edition: YOURNAME Article for JUNE 2018 Edition: YOURNAME Article for JUNE 2018 Edition: YOURNAME Article for JUNE 2018 Edition: YOURNAME (ନିଜ ନଁା େଲଖିେବ)    

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହV ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି]ା �ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ\େଲଖା 

ସୁxର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� }ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହV 

 ଯଦି ଗj ବା କାହାଣୀ କି]ା ପ�ବo ପଠାଉଛhି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି pାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ"ୂ�େଛଦ, ଯୁyାuର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� }ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ] ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବoୁ+ ,ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀuା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହV, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁxର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ�ରଣ ନିମେh େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହV 

ପଠା� କିଛି ବoୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିhାେର ପକାଇ େଦଉଛhି ଆେମ 

େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ�}ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 

ବoୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛhି ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 

ବ® ଭ[d େହଉଛି ଏବଂ ସ ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃsି େହଉଛି 

 ବାର]ାର अନୁେରାଧ ସେ[�  अେନକ ବoୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛhି ଏହା 

ଫଳେର ଆମକୁ ସ ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ-ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ] େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 

ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÔ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାhି ତା 

େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 

ଫାଇଲେର ପଠା� 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହV ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହV େକବଳ ଇେମଲ୍ 

,ାରା ହV େଲଖା ପଠା�  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ uମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ uମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ uମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ uମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


