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ଚx କାh ପହି

୧୯୨

ଦୁ ଃଖର ପାହାଡ଼

କୁ ମାର େଲାେକଶ

୧୯୩

ନାରୀ

ଚି [ରqନ ସାହୁ

୧୯୪

େମୗସୁମୀ ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି

अରୁଣ କୁ ମାର ପାତ

୧୯୬

ପୁअ ପୁअ ଡାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ

ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

୧୯୮

ନି ବାକ ପୁଃ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

୧୯୯

େମା ମା

ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ

୨୦୧

ଧମ

ବି ନୟ ମହାପାତ

୨୦୨

ଆଇଟି ଚାକି ରୀ ସହ ରି େସସନ୍ ଫି ବି ଜୟ କୁ ମାର ପlା

୨୦୪

ବି ଶାସର ସଂପକ

ରାମ କଲତା

୨୦୭

ଫିକା େପମ

ସୁଦାମ େଲ+ା

୨୦୮

ନsସ କାନା ଗତି ଃ

କା[dକ ପାଣିଗାହୀ

୨୦୯
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ନାରୀ

େଗୗରାc ଚରଣ େବେହରା

୨୧୧

ଓଡ଼ି ଆଣୀ

ସେhାଷ ପ*ନାୟକ

୨୧୨

ଲୁ ହ

ଶାqଳୀ ମି ଶ

୨୧୩

ଭିନv ତା

େରାଜା ପlା

୨୧୪

ଭକତର ଡାକ

ଜଗଦୀଶ ମି ଶ

୨୧୫

ରc ଜୀବ

ସି ପା ନାମତା(ନମତା)

୨୧୬

अନୁ ଚି hା

ସସିC ତା ମହାhି

୨୧୭

ଗୁରୁ ବxନା

ଦୁ ଗାଚରଣ ପଧାନ

୨୧୮

କାଳି ଆ କରୁଣା କନା+ୁ ଉଣା

ତୁ ଷାରକାh ପସାଦ

୨୧୯

ଆପଣା ହେ\ ଜି ହା େଛଦି

ରାେଜx ନାରାୟଣ େସନାପତି

୨୨୧

ତମ ଲୁ ହ େଯ ଜେଡଇ ନି ଏ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୨୨୨

େମା ଗଁା

ଭାରତ େମେହର

୨୨୩

ସମଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
अସଲ ଧନ୍

ଶୁଭମ ନାଏକ

୨୨୫

अଫିସର୍ ଯଦି େହତି

ବଲବh ସାହୁ

୨୨୬

ଦଲାଲ୍

ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

୨୨୯

ଦୁ ଇଟି uୁଦ ସମଲପୁରୀ କବି ତା

ଶସି oୁ ପୁେରାହି ତ

୨୩୦

अନୁ ବାଦ ବି ଭାଗ
ଆଖଡ଼ା

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୨୩୧

ପଯଟନ ବି ଭାଗ
ପଯଟନ େuତ ଭ*ାରି କା

ଶୀେବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

୨୩୪
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ପବo ବି ଭାଗ
ମନୁ ଷ ଜୀବନ ରହସ - ୧

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୪୯

େଯାଗର ବା\ବ ବି େଶଷ[

ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

୨୫୨

ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ି ଶା

ଶୀ ରମା କାh ମି ଶ

୨୫୫

େବଦାh ହV ମାନବ ସାଧନାର ସୂତ ଡ: ଲuCଣ ସାହୁ

୨୬୫

କୁ ି ତ ମାନସି କତା - ୧

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୭୨

ଭୂ ତପବ
ୂ ବନାମ अଭୂ ତପବ
ୂ

ଡ]ରୁଧର ପ*ନାୟକ

୨୭୮

ଓଡ଼ି ଆ ବାକରଣ ଶି uା

अଧାପି କା ରqିତା ପାତ

୨୮୩

ଗjା ବି ଭାଗ
ମଧୁସC ି ତାର ଜୀବନ

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୨୮୯

ପତାରଣା

अରୁଣ କୁ ମାର ପାତ

୨୯୬

ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍

ପଶାh କୁ ମାର ନାଥ

୩୦୬

ଦି େଟାପା ଲୁ ହ

ପିୟ+ା ସାହୁ

୩୧୦

ରାuସର ଛାଇ

अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

୩୧୮

ହନି ଦ ହି େରାଇନ୍

ଶାqଳୀ ମି ଶ

୩୨୯

ଗjା ଫଳାଫଳ

୩୩୧

ଜୁ ନ୍ ମାସପାଇଁ ଗjା

୩୩୨

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୩୩୩
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ସ ାଦକ+ କଲମରୁ...
େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ମଇ ମାସର ସଂରଣ ଆପଣମାନ+ ପାଇଁ ଉପpାପନ
କରୁଥିବା େବେଳ ଆଶା କରୁଛି ପବ
ୂ ସଂଖା ମାନ+ ଭଳି ଏହି ସଂରଣ ମଧ
ଆପଣମାନ+ ସ ୀକୃ ତି ପା କରିବ
ସାହି ତର अପବ
ୂ ସଂଗହକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାପବ
ୂ ରୁ ଆସ େଦଖି ବା ବି ଗତ ମାସର
କି ଛି ରାsୀୟ ଓ ରାଜ\ରୀୟ ଘଟଣା ଆଦି ବି ଷୟେର
अନି ତା ଦାସ ଆଉ ନାହାhି
ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା अଭିେନତୀ ଶୀମତି अନି ତା ଦାସ ଗତକାଲି
ହୃଦଘାତ େଯାଗଁୁ ଇହଧାମ ତାଗ କରିଛhି  ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତ ‘ଯାଯାବର’ରୁ ନି ଜ अଭିନୟ
ଜୀବନ ଆର କରିଥିବା अନି ତା ଦାସ ଜୀବନର ବି ଭିନv ପଯାୟେର ଭିନv ଭିନv ଚରି ତେର
अଭିନୟ କରି ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତ ଜଗତକୁ ସମୃ କରି ଛhି  ବି ଗତ େକଇ ଦଶoିେର େସ
ବି ଭିନv ଚଳି ତେର ମା’ ଭୂ ମିକାେର अଭି ନୟ କରି ନି ଜ ପାଇଁ ବି େଶଷ pାନ ସଂରuିତ କରି
ପାରି ଥିେଲ ସତାବନ ବଷ ବୟସେର େସ ହୃଦଘାତ େଯାଗଁୁ ପାଣ ହରାଇଛhି  ତା+ର
ବି େୟାଗେର ଓଡ଼ି ଆ ଚଳି ତ ଜଗତ ଏକ ମହାନ अଭିେନତୀ+ୁ ହରାଇଛି ଏଥିେର ଦି ମତ
ନାହV
େସାନମ୍ କପୁର+ ବାହାଘର
ବି ଗତ ଏକ ମାସରୁ अଧି କ ସମୟ େହବ େଯଉଁ अଣରାଜେନୖ ତିକ ଖବର
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ଗଣମାଧମକୁ ବାoି ରଖିଥିଲା ତାହା େହଉଛି ପୁରୁଖା अଭି େନତା अନି ଲ କପୁର+ ସୁପୁତୀ
େସାନମ କପୁର+ ବି ବାହ ବଲି ଉଡ଼ ଚଳି ତ ଇlsୀେର ଆେୟାଜି ତ ଏହି ବି ଶାଳ
ବି ବାହର ଫେଟା ଓ ଭିଡ଼ି ଓ ବି ଭିନv ଗଣମାଧମ ସେମତ େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର ମଧ
ପବଳ ଭାବେର ପସାର କରାଯାଇଥିଲା ଦି ଲeୀର ବବସାୟୀ ଆନx ଆହୁଜା+ୁ େସ ଏକ
ବ"ାଢ ସମାେରାହେର ବି ବାହ କରିଛhି ଏବଂ ଏହି ସମାେରାହେର ବଲି ଉଡ଼ ଶି jର
ଉଣାअଧି େକ ସମ\ ପମୁଖ अଭିେନତା अଭିେନତୀ अଂଶ ଗହଣ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ
େଦଖିବାପାଇଁ େଲାକମାନ+ ଭିତେର ପବଳ ଆଗହ େଦଖାଯାଇଥିଲା
କ"ାଟକେର ବି ଧାନସଭା ନି ବାଚନ
ଆଜି କ"ାଟକେର अନୁ -ିତ େହଉଛି ବି ଧାନସଭା ପାଇଁ ନି ବାଚନ ଉେଲe ଖେଯାଗ
େଯ େଦଶର अେନକ ରାଜେର କଂେଗସର ମୂଳେପାଛ େହାଇଯି ବା ପେର େକବଳ େଗାଟିଏ
ପମୁଖ ରାଜେର େଯଉଁଠି ସଂଖାଗରିsତା ରହି ଛି େସଇଠି ନି ବାଚନର ମହ[ अଧି କ
େହଉଛି  େସଥିପାଇଁ ବି େଜପି ଓ କଂେଗସ ତରଫରୁ ବହୁତ ପେଚsା କରାଯାଉଛି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ନି ବାଚନ ପାଇଁ କଂେଗସ ମହାସଚି ବ ଶୀ ରାହୁଲ ଗାoୀ
କ"ାଟକେର ରହି ପଚାର अଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା େବେଳ अେନକ अନି ୟମି ତତା େଦଖିବାକୁ
ମି ଳିଛି ବି େଜପି ତରଫରୁ ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରx େମାଦୀ ମଧ ବି ଭିନv अଳେର
ବି ଶାଳ େଶାଭାଯାତା ଓ ସଭାମାନ ଆେୟାଜନ କରି ଛhି 
ବି ଧାନସଭା ନି ବାଚନ ପରି େପuୀେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ ନି ବାଚନୀ ସଭାେର
ଉଦ୍େବାଧନ େଦବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାoୀ ବେx ମାତରଂ ସଂଗୀତକୁ अଧାରୁ ବx
କରି ବା ପାଇଁ ନି େଶ େଦଇ ଚାେର ଆସି ଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ ସାମାଜି କ
ଗଣମାଧମ ଚଳଚଳ େହାଇପଡ଼ି ଥିଲା େଦଶର ସବୁ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳର
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ପମୁଖ େହାଇ ରାsୀୟ ସଂଗୀତକୁ अପମାନ କରି ବା अତh ନି xନୀୟ େବାଲି अେନେକ
ମତ େଦଇଥିେଲ
अନ ଏକ ସଭାେର ଗଣମାଧମ ପତିନିଧି+ ପଶvର ଉ[ର େଦଇ ଶୀ ଗାoୀ
କହି ଥିେଲ େଯ ୨୦୧୯ ନି ବାଚନେର ତା+ ଦଳ ସଂଖା ଗରି -ତା ପାଇେଲ େସ
ପଧାନମୀ େହାଇପାରhି  ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବyି ଶୀ ଗାoୀ+ୁ ହାସର ପାତ
କରାଇଥିେଲ ବ[ମାନ ସଂସଦେର ଏେତ କମ ସଂଖାେର ସଦସ ଥିବା ସେ[ ନି ଜକୁ
ପଧାନମୀ େବାଲି ଭାବି ବା ତା+ର ମୁଖାମୀ ଏବଂ ବାଚାଳାମୀ େବାଲି ବି େରାଧୀ ବି େଜପି
ତରଫରୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା ବି େଜପି ର େନତା ସୁବମଣମ ସ ାମୀ ରାହୁଲ ଗାoୀ+ ବି ଟିଶ
ନାଗରି କତ ଏବଂ ବି େଦଶ ବା+େର ରାହୁଲ୍ ଭି ି ନାମେର ରଖି ଥିବା କଳାଟ+ାର
ବି ବରଣୀ େଦବାକୁ ଆହାନ କରି ଥିେଲ
ବି େଜପି ତରଫରୁ ବାର]ାର େସାନି ଆ ଗାoୀ+ ରାsୀୟତା ଉପେର ପଶvବାଚୀ ସୃsି
କରାଯାଉଥିବା େହତୁ ରାହୁଲ ଗାoୀ ବyବ େଦଇଥିେଲ େଯ ତା+ ମା ଶୀମତି େସାନି ଆ
ଗାoୀ अେନକ ଭାରତୀୟ+ ଠାରୁ ମଧ अଧି କ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ତା+ର ଏହି ମhବକୁ
େନଇ अେନକ ଆେଲାଚନା ଓ ସମାେଲାଚନା େହାଇଥିଲା
ରାଜେନୖ ତିକ ଯୁେuତେର ପରରପତି ଆେuପ ଓ ଆକ ମଣ ସାଧାରଣ ଘଟଣା
ଏବଂ ଏହି ନି ବାଚନ ସମୟେର ମଧ େସ ସବୁ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା େସ ଯା େହଉ
ବି ଭିନv ଗଣମାଧମେର ଏହି ନି ବାଚନ ଏକ ତି ଶ+ୁ अବpା ସୃsି କରି ବ େବାଲି ମତ
େଦଉଥିବା େବେଳ ଉଭୟ କଂେଗସ ଏବଂ ବି େଜପି ନି ଜ ନି ଜ ଦଳ ସଂଖା ଗରି-ତା ପାଇବ
େବାଲି େଘାଷଣା କରୁଛhି 
ଓଡ଼ି ଶାେର ନି ତିଦିନ େହଉଥିବା ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ି ଓ
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ବି ଗତ ମାସେର ଓଡ଼ି ଶା ସ]oେର ପକାଶି ତ ଏକ ଖବରେର ଜଣାପଡ଼ି ଥିଲା େଯ
ରାsୀୟ \ରେର ଓଡ଼ି ଆମାେନ ସବାଧି କ େଯୗନଭାବନାପବଣ ଭି ଡ଼ି ଓ ଓ ଛବି େଦଖିବାପାଇଁ
ଇରେନଟର ବବହାର କରୁଛhି  ଏହାର ପମାଣ ପତିଦିନ ଓଡ଼ି ଶାେର ପକାଶି ତ
େହଉଥିବା अଗଣିତ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ବା ଭିଡ଼ି ଓ ମାନ+ର ତାଲି କା ଭିନv ଭି ନv ସମୟେର
େପମୀ େପମିକା କି ]ା ଦ [ି କି ]ା अନ େକୗଣସି ବyି+ अସଂଯତ अବpାର ଭିଡ଼ି ଓ
ଓଡ଼ି ଶାେର ବହୁଳ ଭାବେର ପସାର େହାଇ ଆସୁଛି ଯାହା ବା\ବି କ ଏକ ଚି hାର ବି ଷୟ
अେନକ ସେଚତନତା ସେ[ େଲାକମାେନ ଏହି ପକାରର ବି କୃତି କୁ ଆପଣାଇ ନି ଜ ତଥା
ନି ଜ ପରି ବାର ଓ ସମାଜ ପତି ବି ପଦକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛhି , ଯାହା ସବାେଦୗ ଗହଣୀୟ ନୁ େହଁ 
ସC ାଟ େଫାନର ବହୁଳ ବବହାର, ଶ\ା େହଉଥିବା ଇରେନଟ୍ ଡାଟା ଏବଂ अନାନ
ଆନୁ ସcିକ ବବpା େହତୁ େଲାକମାେନ ଏହି ପକାରର ଭିଡ଼ି ଓକୁ େଫସବୁ କ୍ ଏବଂ
ହାଟସ୍ଆପ୍ ମାଧମେର ପଚୁର ଭାବେର ପସାର କରାଉଛhି 
ସମଗ େଦଶେର କାଳେବୖ ଶାଖୀର ପାଦୁ ଭାବ
ସମଗ େଦଶେର ଗୀଷCର ନି ଦାଘ ଜନମାନସକୁ ବାପକ ଭାବେର ପଭାବି ତ କରୁଥିବା
ସମୟେର, କାଳାେବୖ ଶାଖୀର ପାଦୁ ଭାବ ଏହାକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରି ଛି ବି େଶଷ କରି େଦଶର
ଦuିଣପବ
ୂ େକାଣେର pିତ ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହାର ପଭାବ େଦଖାଯାଉଛି  ଦି ନେବଳର
ତାପମାତାେର

େକୗଣସି

ପରି ବ[ନ

େଦଖାଯାଉ

ନଥିେଲ

ସୁା

ସାoକାଳୀନ

ତାପମାତାେର ବି େଶଷ ପରି ବ[ନ େହାଇ ହଠାତ ବାୟୁମlଳୀୟ ତାପମାତା ବଦଳି ବା
େହତୁ ପାୟତଃ ପତିଦିନ ସoାେର ରାଜର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି pାନେର କାଳେବୖ ଶାଖୀ
ଭଳି ପରିpିତି ସୃsି େହଉଛି  ଏହାର ପଭାବେର ବାପକ ଧନଜୀବନ uୟuତି େହବାର
େଦଖାଯାଉଛି 
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ବି ଗତ ସାହେର ଉ[ର ଭାରତେର अନୁ ରୂପ ଭାବେର ଧୁଳିଝଡ଼ େହାଇ अନୁ ନ
୧୩୦ ଜଣ ବyି ପାଣ ହରାଇଥିବା େବେଳ ଏହାର ପଭାବେର େରଳ ଓ ବି ମାନ
ଚଳାଚଳେର अଚଳାବpା େଦଖା େଦଇଥିଲା େତେଲcାନ, ଉ[ରପେଦଶ, ପqାବ ଆଦି
ରାଜ ସେମତ େଦଶର ରାଜଧାନୀ ଦି ଲeୀେର ମଧ ଏହାର ପଭାବ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଛି
ଜି ନvା+ ଭୁ ତ ଓ अଲି ଗଡ଼ ମୁସଲି ମ୍ ବି ଶବିଦାଳୟ
ବି ଗତ ଦି ନେର ଏକ ଘଟଣା ସମୁଦାୟ େଦଶେର अଶାhି ସୃsି କରି ବାକୁ ସuମ
େହାଇଥିଲା ଭାରତର ଏକ ପମୁଖ ଶି uାୟତନ ଆଲି ଗଡ଼ ମୁସଲି ମ୍ ୟୁନିଭସdଟିର ଛାତ
ସଂସଦ ହଲେର ପାକି pାନର ସଂpାପକ ମହଦ अଲି ଜି ନvା+ ପତିଛବି ଲାଗିଥିବାର
ଖବର େଯେତେବେଳ େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର ପଚାର େହଲା ଏହାକୁ େନଇ ଜାତି ବାଦୀ
अେନକ ଛାତ ସଂଗଠନ ସେମତ अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ସଂଗଠନ ଆେxାଳନାତCକ
ପଦେuପ ଆପେଣଇେଲ ଭାରତର ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମେର ଜି ନvା+ ମହ[ ରହି ଛି କହି
ସଂପୃy ବି ଶବିଦାଳୟର ଛାତଛାତୀମାେନ ଜି ନvା+ ପତିଛବି େସଠାରୁ ବାହାର କରି ବାକୁ
ବି େରାଧ କରିଥିେଲ, ଏହାର ବି ପରୀତ ଭାରତ ବି ଭାଜନେର ଜି ନvାର ଭୂ ମିକାକୁ େଦଖି େସ
ଭାରତେର େକୗଣସି ପକାର ସାନର अଧି କାରୀ େହାଇ ପାରି େବ ନାହV େବାଲି अେନକ
ମତ େଦଇଥିେଲ କି ଛି ଦି ନ ପଯh ବି ଶବିଦାଳୟ ପରିସରେର ଉଷCତାର ବାତାବରଣ
ଲାଗି ରହି ଲା
ସୁଷମା ସ ରାଜ+ େଦଶେପମୀ ପଦେuପ
ଭାରତ ସରକାର+ ବି େଦଶମାମଲାର ମୀ ଶୀମତି ସୁଷମା ସ ରାଜ ବି ଗତ
ଚାରି ବଷେର ନି ଜ ପାଇଁ ଏକ ସ ତ ନାମ ସୃsି କରି ପାରି ଛhି  ବି େଦଶେର ଫସି
ରହି ଥିବା ଭାରତୀୟମାେନ ଟ ି ଟର ମାଧମେର ତା+ୁ ସେxଶ େଦବାପେର େସ ତରାନି ତ
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କାଯାନୁ -ାନ କରି େସମାନ+ୁ ସୁରuିତ େଦଶକୁ େଫରାଇ ଆଣିବାେର େକେବ େହେଲ
अବେହଳା କରି ନାହାhି  କି  ଗତ ଦୁ ଇ ଦି ନ ତେଳ ବି େଦଶେର अଟକ ରହି ଥିବା ଜେନୖ କ
ଡାyରୀ ଛାତ େଯେତେବେଳ ସୁଷମା ସ ରାଜ+ୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟ ି ଟର ସେxଶ େଦଇଥିେଲ
େସ ତା+ୁ ସାହାଯ କରି ବାକୁ ମନା କରିେଦଇଥିେଲ
ଫିଲି ପାଇନ୍ସେର ଡାyରୀ ଶି uା ଗହଣ କରୁଥିବା ଜ} କାଶCୀରର ଏହି ଛାତ ଜଣକ
େଯେତେବେଳ

ସହାୟତା

ପାଇଁ

अନୁ େରାଧ

କରିଥିେଲ

େସେତେବେଳ

େସ

ନି ଜ

େପାଫାଇଲେର େଲଖିଥିେଲ େଯ େସ ଭାରତୀୟ अଧି କୃତ କାଶCୀରର अଧି ବାସୀ ଏହାକୁ
େଦଖିବାପେର ସୁଷମା ସ ରାଜ ଉ[ର େଦଇଥିେଲ େଯ ଏହି ଭଳି େକୗଣସି pାନ ପୃଥିବୀେର
ନାହV େଯେହତୁ େସ ଭାରତର अଧି ବାସୀ େବାଲି ନି ଜକୁ ମେନ କରୁନାହାhି େତଣୁ େସ
ତା+ୁ

ସହାୟତା େଯାଗାଇ େଦଇପାରି େବ ନାହV ଏହାପେର ନି ଜ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ପାରି

ଛାତଜଣକ ନି ଜ େପାଫାଇଲେର ପରି ବ[ନ କରି ଜ}କଶCୀରର अଧି ବାସୀ େବାଲି ଉେଲe ଖ
କରି ବାପେର ସୁଷମା ସ ରାଜ ତା+ୁ ସହାୟତା କରିବାପାଇଁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ
ଟ ୍ ଓ କି ମ୍+ ସାuାତକାର ଜୁ ନ ୧୨ େର
ବି ଗତ କି ଛି ମାସ େହବ ବି ଶେର ଚାଲି ଥିବା ଏକ ପକାରର ଶୀତଳ ଯୁର ଦୁ ଇ ପମୁଖ
ପତି,xୀ ଉ[ର େକାରି ଆ ଏବଂ ଯୁyରାs ଆେମରି କା ପରର ସହ ବୁ ଝାମଣା
କରି ବାପାଇଁ ରାଜି େହାଇଛhି  ଏହି ପରି େପuୀେର ଆଗାମୀ ଜୁ ନ୍ ମାସ ୧୨ ତାରି ଖ ଦି ନ
ଉଭୟ େଦଶର

ପମୁଖମାେନ

ଏକ

ନି ରେପu

pାନ

ସି cାପୁରଠାେର

ପରରକୁ

ସାuାତକରି େବ େବାଲି ଶୁଣାଯାଉଛି  ଏହା ପବ
ୂ ରୁ ଉ[ର େକାରି ଆେର ବxୀଥିବା ତି ନିଜଣ
ଆେମରୀକି ୟ ନାଗରି କ+ୁ ଉ[ରେକାରି ଆର କାରାଗୃହରୁ ମୁy କରାଯାଇଛି  ଆଶା
କରାଯାଉଛି ଏହି ସମୀକରଣ ଫଳେର ଏକ अବଶାବୀ ଯୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦି ଆଯାଇ
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ପାରି ବ
ରାହୁଲ ଗାoୀ ପଧାନମୀ େହବାକୁ ଚାହାhି
ବି ଗତଦି ନ କ"ାଟକେର ନି ବାଚନୀ ବାତାବରଣେର ଗଣମାଧମକୁ ଉଦେବାଧନ
େଦଉଥିବା ସମୟେର କଂେଗସ ଦଳ ମହାସଚି ବ ଶୀ ରାହୁଲ ଗାoୀ ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ େଯ
ଯଦି ତା+ ଦଳ ୨୦୧୯େର ସଂଖା ଗରି-ତା ହାସଲ କେର େତେବ େସ ଭାରତୀୟ
ଗଣତର ପଧାନମୀ େହବାକୁ ଚାହVେବ
ଏହାପେର ଚି ରାଚରି ତ ଢcେର ଶୀ ଗାoୀ+ୁ ବି ଭିନv ପକାର ଥଟାର ଶୀକାର
େହବାକୁ ପଡି ଥିଲା ବି େଜପି ଏହାକୁ ବାଚାଳାମୀ ବା ପାଗଳାମୀ େବାଲି କହୁଥିବା େବେଳ
େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବcାତCକ ଉପpାପନା କରାଯାଇଥିଲା
ବି େଜପି େନତା ସୁବମଣମ୍ ସ ାମୀ ଏବଂ ପବyା ଡା ସମି ତ୍ ପାତ ପମୁଖ ଶୀ ଗାoୀ+
ଏତାଦୃ ଶ ମhବକୁ େଘାର ନି xା କରି ବା ସହ ବେcାyି ବି ଭିନv ଗଣମାଧମ ଜରି ଆେର
ଉପpାପନ କରି ଥିେଲ
କାଶCୀର ପଥର େଫାପଡ଼ାେର ବୃ ି
ବି ଗତ ସାହେର କାଶCୀରେର ହି ଂସାବାଦୀ ମାନ+ ,ାରା ପଥର େଫାପଡ଼ା କାlେର
ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟି अସ ୀକାଯ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି  ପଥମ ଘଟଣାେର ଏହି ବି ିନv ତାବାଦୀ
ଉଦ୍ଭାh ଯୁବକ ମାେନ ଏକ ୁଲ ଭାନ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରି ବା ,ାରା अେନକ
େକାମଳମତି

ଶି ଶୁ ଆହତ େହାଇଛhି

ଏବଂ अନ ଏକ ଘଟଣାେର େସମାନ+

ପଥରମାଡ଼େର କାଶCୀର ପଯଟନେର ଯାଇଥିବା େତେଲcାନାର ଏକ ପରିବାରର ଜେଣ
ସଦସ ପାଣ ହରାଇଛhି  ଉଭୟ ଘଟଣାକୁ ପାୟ अଧି କାଂଶ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ତରଫରୁ
େଘାର ନି xା କରାଯାଇଛି 
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 16

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସରି ଫ କହି େଲ ପାକି pାନ ମୁ]ାଇ ଆକ ମଣ କରାଇଥିଲା
ଆଜି ଏକ अପତାଶି ତ ଉପକ ମେର ପାକି \ାନର ପବ
ୂ ତନ ପଧାନମୀ ନବାଜ
ସରି ଫ୍ ପାକି \ାନର ପମୁଖ ସ]ାଦପତ ଡନକୁ େଦଇଥିବା ଏକ ସାuାତକାରେର ସ ୀକାର
କରି ଛhି େଯ ଭାରତେର େହାଇଥିବା ନେଭ]ର ୨୬ ମୁ]ାଇ ଆକ ମଣେର ପାକି pାନର
ପନv ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ପାକି \ାନ ଭୂ ମିରୁ ହV ଲର-ଏ-େତାଏବାର ଆତ+ବାଦୀ
କା େର ଏହି ଆତ+ବାଦୀ+ୁ ପଶିuଣ ଦି ଆଯାଇ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏହା ଏକ
ଷଡ଼ଯ ଥିଲା ଯାହାକୁ ପାକି \ାନ ଆଜି ପଯh अସ ୀକାର କରି ଆସୁଥିଲା
ପାନାମା େପପର୍ ମାମଲାେର ପାକି \ାନର ସେବା अଦାଲତ ସରିଫ+ୁ େକୗଣସି
ପକାରର ସରକାରୀ ପଦପଦବୀେର ରହି ବାର अଧି କାରରୁ ଆଜୀବନ ପାଇଁ ବରଖା\
କରି ଛhି  ସ]ାଦପତକୁ େଦଇଥିବା ବୟାନେର େସ କହି ଛhି େଯ ଆଫଗାନି \ାନର
ବyବର ମୂଲ ପାକି \ାନ ଠାରୁ अଧି କ ରହି ଛି ଏବଂ ପାକି \ାନୀ ସରକାର ଏବଂ ଆମdର
କାଯପଣାଳୀ ପାଇଁ ପାକି \ାନ ସମଗ ବି ଶେର ଏକ ଘରି କିଆ େହାଇଯାଇଛି 
େକୗଣସି ଆତ+ବାଦୀ ପମୁଖ+ ନାମ ନ େନଇ େସ କହି ଛhି େଯ ଆମ େଦଶରୁ
େବସରକାରୀ ଆତ+ବାଦୀ ସୀମାେରଖା ପାର କରି ଯାଇ अନ ଏକ େଦଶେର େଦଢ଼ଶହ
ପାଖାପାଖି େଲାକ+ୁ ମାରି ବା ସେ[ େସହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ଆମ अଦାଲତେର େହାଇ
ପାରୁନାହV କାହVକି? ଏହା ଆେଦୗ ଗହଣୀୟ ନୁ େହଁ  ଋଷର ରାsପତି ଭe ାଦି ମିର୍ ପୁତିନ୍ ବି
ଏହା କହି ଛhି ଏବଂ ଚୀନର ରାsପତି ଜି ନ୍ ଜି ଓପାc୍ ବି କହି ଛhି  ପାକି \ାନେର
ତି \ରୀୟ ସମାhରାଳ ସରକାରୀ ବବpା ଚାଲି ଛି େବାଲି େସ କହି ଛhି  ମୁଖ ସରକାର
ବତୀତ, ସୁରuାବଳ ଏବଂ ଆତ+ବାଦୀ+ ହ\େuପ େହତୁ େଦଶର अବpା अସାଳ
େହାଇଯାଇଛି େବାଲି େସ କହି ଛhି 
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ଲାଲକି ଲା ଡାଲମି ଆ ଗ}ପର େଦଖାଶୁଣାେର
ଭାରତର ପମୁଖ ଦଶନୀୟ pଳ, ଦି ଲeୀର ଲାଲକି ଲeାକୁ ପାବଷ ପାଇଁ ଡାଲମି ଆ
ଗ}ପର େଦଖାଶୁଣା ଦାୟି ତ ନ\ କରାଯାଇଛି  ଏହି ସୂଚନା ପଘଟ େହବାପେର କି 
ବି େରାଧୀ କଂେଗସ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ସରକାର ଆମ ଐତି ହାସି କ କୀ[d ସବୁ କୁ
ବି କୀ କରୁଛhି େବାଲି କହି ଭନା କରି ଥିେଲ ଏହା ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ବହୁଳ
ଭାବେର ପଚାର େହାଇଥିଲା କି ଛି େଲାକ ଏହାକୁ ଏକ अେନୖ ତିକ ଏବଂ अଗଣତାhି କ
ପଦେuପ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଥିେଲ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ େଦଶେର କାମ କରୁଥିବା ସମ\ ବୃ ହତ ବବସାୟି କ अନୁ -ାନ
ବା କେପାେରଟ୍ ସଂpା ପତିବଷ େସମାନ+ ,ାରା େହଉଥିବା ଆୟର କି ଛି अଂଶ ସାମାଜି କ
ଦାୟି ତେବାଧ କାଯକ ମେର ଖ କରି ଥାhି  ଏହା अhଗତ ବି ଭିନv ସଂpା ନୂ ତନ
ବି ଦାଳୟ େଖାଲି ବା, ହସପି ଟାଲ େଖାଲି ବା ଆଦି କାମ କରି ଥାhି  େସଇପରି ଡାଲମି ଆ
ଗ}ପକୁ ଲାଲକି ଲeାର େଦଖାଶୁଣା କରିବାପାଇଁ ଦାୟି ତ ଦି ଆଯାଇଛି 
ଏହା ପବ
ୂ ରୁ ଲାଲକି ଲeାର େଦଖାଶୁଣା ପାଇଁ ସରକାରୀ \ରେର ବାଷdକ ପାୟ
େକାଡ଼ି ଏ େକାଟି ଟ+ା ଖ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ସରକାରୀ ଖଜଣାରୁ ଦି ଆଯାଉଥିଲା
ନୂ ତନ ବବpା,ାରା ଡାଲମି ଆ ଗ}ପ୍ ଲାଲକି ଲeାର ରuଣାେବuଣ ବାବଦେର ସମ\ ଖ
ନି େଜ ତୁ ଲାଇବା ସହ ପତିବଷ ସରକାର+ୁ ପାେକାଟି ଟ+ା େଦବ େବାଲି ଦ\ାେବଜ
ସାuର େହାଇଛି 
ଆଫଗାନି pାନେର ୭ ଭାରତୀୟ ତାଲି ବାନ ,ାରା अପହୃତ
ବି ଗତ

ସାହେର

ଆଫଗାନି \ାନେର

କାମ

କରୁଥିବା

ସାତଜଣ

ଭାରତୀୟ

ଇqିନି ୟର+ୁ ତାଲି ବାନ ତରଫରୁ अପହରଣ କରି ନି ଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମି ଳିଛି ପା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 18

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସୂଚନା अନୁ ଯାୟୀ ଏହି ସମ\ କମଚାରୀ ମହାରାsର ଏକ ପାଇେଭଟ୍ କ ାନୀ ,ାରା
େସଠାେର ନି ଯୁyି ପାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ନି ଜ କମpଳକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ
େସମାନ+ ଡ ାଇଭର ସେମତ ସମ\+ୁ अପହରଣ କରି ନି ଆଯାଇଛି  େସମାନ+ୁ pାନୀୟ
େଲାକ େବାଲି ମେନ କରି ଭୁ ଲେର अପରହଣ କରାଯାଇଥିବ େବାଲି ସରକାରୀ ସୂତରୁ
ପକାଶ अଦବଧି େକୗଣସି ଆତ+ବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହି अପହରଣର ଦାୟି ତ େନଇ
ନାହାhି 
ଆେମରି କାେର ପାକି pାନୀ ଦୁ ତାବାସ କମଚାରୀ ଗୃହବxୀ
ବି ଗତ ସାହେର ଆେମରୀକାର ଟ

ପଶାସନ ପାକି \ାନୀ ଦୁ ତାବାସର କମଚାରୀ

ମାନ+ ପାଇଁ अେନକ ନୂ ତନ କଟକଣା ଜାରୀ କରି ଛhି  ଏହା अhଗତ ପାକି \ାନ
ଦୁ ତାବାସର େକୗଣସି अଧି କାରୀ ବି ନା अନୁ ମତି େର ନି ଜ କାଯାଳୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ
ପାରି େବ ନାହV ଯଦି େସମାେନ ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ ଚାହାhି େସମାେନ अନୁ ନ ପାଦି ନ
ପବ
ୂ ରୁ ଏଥି ନି ମି[ ଦରଖା\ େଦେବ ଏବଂ େସମାନ+ୁ ଦୁ ତାବାସର ପଚି ଶି ମାଇଲ
ବାସାର अଳ ମଧେର ହV ଭମଣର ସୁେଯାଗ ମି ଳିବ
େଜେନରାଲ୍ ରାୱତ୍ କହି େଲ ଆଜାଦୀ ଏେବ ନାହV
କାଶCୀରେର ଦି ନକୁ ଦି ନ ପରିpିତି ନି ୟଣାଧୀନ େହଉଥିବା େବେଳ କଁା ଭଁା ହି ଂସାର
ଘଟଣା ସମ\+ ମନକୁ ଆଘାତ େଦଉଛି  ଏହି ପରି େପuୀେର ଭାରତୀୟ pଳେସନା
ପମୁଖ ଶୀ ବି ପିନ୍ ରାୱାତ େଦଇଥିବା ଏକ ମhବ ବହୁତ ପତିକ ି ୟା ସୃsି କରୁଛି  େସ
କହି ଛhି େଯ କାଶCୀରର ଆଜାଦୀ ବା ସ ାଧୀନତା େନଇ େଯେତ ବୟାନବାଜୀ କେଲ ବି
େସମାନ+ୁ ଆଜାଦୀ ଦି ଆଯି ବ ନାହV କାଶCୀର ସ ାଧୀନ ଭାରତର अବି େଦ अc ଏବଂ
ଏହାକୁ େକୗଣସି ପରି pିତି େର ବି ପାକି \ାନ ସମଥdତ ଆତ+ବାଦ ହାତେର ହାରି ବାକୁ
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ଦି ଆଯି ବ ନାହV
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ବି ଗତ େକଇ ବଷେର ଭାରତ ସରକାର କାଶCୀରେର କାଯରତ
ସୁରuାବଳ+ୁ अେନକ ସ ାଧୀନତା େଦଇଛhି ଯାହାଫଳେର କାଶCୀରେର ଆତ+ବାଦୀ
କାଯକଳାପ ବହୁ ପରି ମାଣେର କମ େହାଇଯାଇଛି 
ଫିe ପ୍କାଟର अଂଶଧନ କି ଣିଲା ଆେମରିକାର ୱାଲମାଟ୍
ଭାରତର ସବବୃ ହତ अନଲାଇନ୍ ବବସାୟି କ େପାଟାଲ୍ ଫିe ପକାଟର अଂଶଧନ ବି କୀ
େହାଇଛି  ଏଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଆେମରି କୀୟ ସଂpା ୱାଲମାଟ୍ ମଧେର
େହାଇଥିବା ବବସାୟି କ ାେର ୱାଲମାଟ୍ ଏହି ସଂpାର ସତୁ ରି ଭାଗ अଂଶଧନ ପାଇବା
ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୨୦ ବି ଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ अଥ େଦଇଛhି  ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ସଂpା
ମାତ ଦଶବଷ ତେଳ ବାcାେଲାର ସହରର ଏକ ଦୁ ଇ େବଡ଼ରୁମ୍ ଫeାଟେର अନଲାଇନ୍ ବହି
ବି କୟ ସଂpାଭାବେର ଆର େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନି ଜର ବବସାୟର ପଥମ ବଷେର
ମାତ ପଚାଶଖl ବହି ବି କୀ କରି ଥିଲା କି  ଭାରତେର ଇରେନଟର ବି କାଶ ଏବଂ
େଲାକମାନ+ ପାଖେର ଉନv ତ ବି କjର ଉପpିତି ଏବଂ େମାବାଇଲ୍ ଇରେନଟର ବି କାଶ
ଫଳେର ଏହାର ବବସାୟ ଦ }ତ ଗତି େର ବୃ ି ପାଇଥିଲା
ଆଜୀବନ କାରାଦl ପାଇେଲ ଆଶାରାମ
अପାବୟା ବାଳି କା+ ସହ େଯୗନ अପରାଧ ମାମଲାେର େଯାପୁର େଜଲେର
ଥିବା ବଷୀୟାନ ଧମ ପଚାରକ ଆଶାରାମ ବାପୁ+ ସମ\ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି  ବି ଗତ
ମାସେର अଦାଲତ ଆଶାରାମ ବାପୁ+ ବି େରାଧେର ଆସି ଥିବା ସମ\ अଭିେଯାଗ ସତ
େବାଲି ପମାଣିତ କରି ବାପୁ+ୁ ଆଜୀବନ କାରାଦlେର ଦlିତ କରି ଛhି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ହି xୁ ଧମେର अେନକ ପାଖlୀ ନି ଜକୁ ଧମାବତାର େବାଲି ଦଶାଇ
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अେନକ ପକାର କୁ କମେର ଲି  ରହୁଥିବାର ଦୃ sାh अେନକ ଯୁଗରୁ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳି
ଆସି ଛି ବି ଗତ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଶାେର ସୁର ଏବଂ ସାରଥୀ+ େକେଳ+ାରୀ ସମେ\
େଦଖିଛhି  ରାsୀୟ \ରେର ରାମରହି ବ, ଆଶାରାମ୍ ଏବଂ अେନକ ଭଦ ମୁଖା ପି oା
ଶଠସାଧୁ େଜଲ ଦl ପାଉଛhି 
ଏହା ଥିଲା ବି ଗତ ମାସର କି ଛି ପମୁଖ ଘଟଣାବଳୀର ସମକ ଉପpାପନ ପୁଣିଥେର
ଆଗାମୀ ସଂରଣେର ଆେମ େଦଖିବା ଆଉ କି ଛି ଘଟଣାର ସମୀuା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପୃ-େପାଷକତା କରୁଥିବା ସମ\ ସହୃଦୟ ବoୁ +ୁ ସଶ
ବି ନମ ସାନ ଜଣାଉଛି  ଏହି ପତି କା ଏକ ସ ୂ" ଭାେବ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତପତି
ସମପdତ କି ଛି ବoୁ + ପୟାସର ଫଳ ମାତ ଏହା େକୗଣସି ଭାବେର ବବସାୟି କ ବା
ଲାଭପଦ ପତି କା ନୁ େହଁ  ଆେମ ନି ଜର କାଯାଳୟ, ପରିବାର ଏବଂ अନାନ ଦାୟି ତ
ତୁ ଟାଇବା ପେର ସ j ସମୟ ବୟ କରି ଏହି ପତି କାର ପକାଶନ କରୁଛୁ େତଣୁ େବେଳ
େବେଳ ଏଥିେର अେହତୁ କ ବି ଳ] େହାଇ ଯାଉଛି  େସଥିପାଇଁ ଆେମ uମାପାଥୀ କି ଛି
ବoୁ ଏହି ବି ଳ]କୁ अଗାହ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଛhି ଏବଂ େସାସି ଆଲ୍ େମଡ଼ି ଆେର
ଏହାକୁ େନଇ ନି ଜସ ମତ େଦଉଛhି େବାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି  ଏହା ଆମର ଭାବନା ସହ
ସଂଲଗv ଏକ କାଯ, େତଣୁ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁରୂେପ ପରି ଚାଳନା କରି ବା ଆମ ଦାୟି ତ
ଆପଣ ମାନ+ ସହାୟତା ବି ନା ଏହା ଆେଦୗ ସବ େହାଇପାରି ବ ନାହV
ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାେନ ଆହାନ ପତି କା ପତି ଥିବା ଆପଣ+ ଆpା ଓ ବି ଶାସକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିେବ ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
ପତି-ାତା-ସ ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ଗj ବିଭାଗ
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ଆତCହତା
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ବାବୁ ନି ଜ େକାଠରୀେର େଶାଇଥିବା େବେଳ ଘର ବାହାେର େପାଲି ସ ଗାଡ଼ି ର
ସାଇରନ ଶୁଣି ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ େଦଖି ଲା କି ଛି େପାଲି ସ अଧି କାରୀ ତା ଘର
କବାଟ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ ଆଯ େହାଇ ବାହାରକୁ େସ ଆସି ଲା େସ କି ଛି
ବୁ ଝି ବା ପୁବରୁ ତା ହାତଧରି ଟାଣି ଟାଣି େନଇଗେଲ େପାଲି ସ ଗାଡ଼ି ର ପଛେର ତାକୁ
ପକାଇେଦଇ ସବୁ କେନsବଳ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ବସି ଗେଲ ଆଉ ସି ଧା ଥାନାକୁ ଚାଲି େଲ
େସ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା ଏ ସବୁ କାହVକି େହଉଥିଲା ବାବୁ ର ମା’ ଦାlେର ଠି ଆ େହାଇ
ଚି ାର କରି କାxୁ ଥିେଲ ସକାଳୁ ଆସି ପବ
ୂ ାହv େହାଇଗଲା ବାବୁ ର ବାପାମା’ ଥାନା
ବାରlାେର ଏପାଖ େସପାଖ େହଉଥିେଲ ଥାନା ବାରlାର େଗାଟିଏ େକାଣେର ମୁlେପାତି
ବସି ଥିେଲ ମଧୁସC ି ତାର ବାପା ଥାନାବାବୁ ଯାହା କହି େଲ ତାହା ଶୁଣିବା ପେର ବାବୁ ର
ବାପାମା’ ଆେଦୗ ବି ଶାସ କରି ପାରି େଲ ନାହV
“ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର କି ଛି अhରc ମୁହୂ[ର ଭିଡ଼ି ଓ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ଭାଇରାଲ୍
କରି ଛି ଏବଂ ଏହା ,ାରା ମଧୁସC ି ତା ମାନସି କ ଭାବେର ଆହତ େହାଇ ଆତCହତା କରି ଛି”
ଥାନା ବାବୁ + କଥା ଶୁଣିବାପେର ବାବୁ ର ବାପାମା’+ ପାଦତଳୁ ଭୂ ଇଁ ଘୁିଗଲା ଭଳି
ଲାଗିଥିଲା अବି ଶାସେର େସମାେନ ମଧୁସC ି ତାର ବାପା+ୁ ଚାହVଥିେଲ େସ ମଥାପାତି
ଥାନା ବାରlାେର େଗାଟିଏ େକାଣେର ବସି ଥିେଲ
କି ଛି ସମୟପେର ବାବୁ ର ମାମଁୁ ଜେଣ ଓକି ଲ+ୁ େନଇ ଆସି େଲ େସ ଆସି ସବୁ
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କଥା ଶୁଣିବାପେର ତୁ ରh େକାଟେର ଜାମି ନ ଆେବଦନ କରି େଦେଲ ପାରି ପାଶdକ ପମାଣ
अଭାବରୁ ଜଜ୍ ଜାମି ନ ଆେବଦନ ଗହଣ କରି େଦେଲ ରାତି େହଉ େହଉ ବାବୁ ନି ଜ
ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଥିଲା କି  େସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା pାଣୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥିଲା
ମଧୁସC ି ତା ଆଉ ନାହV େସଇ ସoାେର େସ ମଧୁସC ି ତା ଘରକୁ ଯି ବାପାଇଁ ବାହାରିଲା, କି 
ବାପାମା’ ମନା କରିେଦେଲ अବpା ଠି କ୍ ନାହV େତଣୁ ଘରୁ ବାହାରି ବାକୁ ମନା କେଲ
େତେଣ ଦି ନସାରାର ଖବର ପେର ସାହି ଭାଇ ତା+ ଘରକୁ ଏମି ତି େଦଖୁଥିେଲ ସେତ
େଯମି ତି ବାବୁ କି ଛି େଗାଟାଏ ଧ[ବ अପରାଧ କରି େଦଇଛି 
ବାବୁ ର ବାପା ମଧୁସC ି ତାକୁ ଜାଣିଥିେଲ େସ ହV ମଧୁସC ି ତା ସହ ବାବୁ ର ସ କକୁ
ସ ୀକୃ ତି େଦଇଥିେଲ େସ େଦଖି ବାକୁ ଥିଲା େସମି ତି ସୁxରୀ ମଧ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ଥିଲା
େତଣୁ ତାକୁ େବାହୁ କରି ବାକୁ େକୗଣସି अସୁବିଧା ନଥିଲା ଏହି କଥା ମଧୁସC ି ତାର ପରି ବାର
ବି ଜାଣିଥିେଲ କେଲଜ ସରି ବାପେର ମଧୁସC ି ତା ଆଉ ବାବୁ ଚାକି ରୀ କରୁଥିେଲ
େସମାନ+ର ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲି ଥିଲା
ନି ଜ େକାଠରୀେର अoାରେର ବସି ବାବୁ ମେନ ପକାଉଥିଲା ମଧୁସC ି ତା କଥା
X

X

X

X

ଗତ ମାସେର ହV ନି ଜ ଦରମାେର େଗାଟିଏ ଦାମୀ େମାବାଇଲ କି ଣିଥିଲା ବାବୁ 
ମଧୁସC ି ତା ଖୁସି େହଉଥିଲା ସତ କି  କହୁଥିଲା କାହVକି ଏେତ ଦାମୀ େମାବାଇଲ୍ କି ଣୁଛ
ଭାରତବx େହାଇଥିଲା େବାଲି अଫିସରୁ ବାହାରି େସମାେନ ପରର ସହ ମି ଶିବା ପାଇଁ
ଯାଇଥିେଲ େରsୁରା୍ କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା େବେଳ ସବୁ ଦି ନ େଦଖା େହଉଥିଲା େହେଲ
ଚାକି ରୀ କରିବାପେର େସମାେନ ଆଉ ପରର ସହ େଦଖା େହାଇ ପାରୁନଥିେଲ ଆଉ
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ବାବୁ ମଧ କି ଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଆଗ ବହୁତ ସାଧାସି ଧା ରହୁଥିବା ବାବୁ ଆଜି କାଲି
ବହୁତ ଖd

େହାଇଯାଇଛି

େବାଲି

ମଧୁସC ି ତା अଭିେଯାଗ ବି

କରୁଥିଲା େସଦି ନ

େରsୁରାେର ବସି ଥିବା େବେଳ ମଧୁସC ି ତା େସଇୟା ହV କି ଛି କହୁଥିଲା;
“ତୁ େମ େସ େମାବାଇଲଟା ବx କର ତା ପେର କଥାବା[ା ଯଦି େମାବାଇଲେର
ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁ ଥିଲ? େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର
ବବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ , ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ
ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ ଦବନି କି େମାର ଫେଟା ନବନି  ତୁ େମ ପୁअପି ଲା+ ଉପେର
ବି ଶାସ ନାହV େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯି ବ ସତ
କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ୍ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖି ବି ନା, ମଁୁ ସି ଧା େଫରି ଯିବି”
ନି ଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବାପେର ମଧୁସC ି ତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା
େସ େକେତ କଥା କହି ବାବୁ କୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନି ଜ େମାବାଇଲ େସ େଖାଜି
ପାଉନି  ଗତସଂଧାେର ମାେକଟ୍ ଯାଇଥିଲା, େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲା କି ?
େମାବାଇଲେର େଯଉଁସବୁ ଛବି ଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ଼!!!
ମଧୁସC ି ତା ଚି hାେର ବସି ଉଠି ପାରୁନଥିଲା ମ\ବଡ଼ ଭୁ ଲଟିଏ କରି େଦଇଛି େସ
ଏେବ ତା’ର ଭୁ ଲପାଇଁ େସ ପାତାପ କରୁଥିେଲ ସୁା, େମାବାଇଲ୍ ନ ପାଇଲା ଯାଏଁ, େସ
େଯ ଚି hାମୁy େହବନି େସ କଥା ବି େସ ଜାଣିଥିଲା କଣ କରି ବ? ବାବୁ କୁ େଫାନ କରି ଏ
ବି ଷୟେର କହି େଲ, अଯଥାେର ଲ]ାଚଉଡ଼ା ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆଜି କାଲି ବବୁ
ମଧ ଟିେକ ବଦଳି ଗଲାଣି  ଆଗଭଳି ଆଉ େବଶି େସvହଶା େଦଖାଉନାହV କଥା
କଥାେର ଆକଟ କରୁଛି  େପମିକ ଥିଲା ଭଲଥିଲା, େଯେବଠୁ େସ ବି ବାହ କରିବ େବାଲି
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ପ\ାବ ଗହଣ କରିଛି େସେବଠାରୁ େସ ନି ଜକୁ ମଧୁସC ି ତାର ସ ାମୀ ଭାବେର ବବହାର
କରୁଛି  ମଧୁସC ି ତାକୁ େସ ସବୁ େବେଳ େବେଳ ଭଲ ଲାଗିେଲ ମଧ ପବ
ୂ କଥା ଭାବି େଲ େସ
ଚି hାଗ\ େହାଇଯାଉଛି  ଦୁ ଇ ତି ନିଦିନ େହବ ମଧୁସC ି ତା େଫାନ କରି ନଥିଲା ବାବୁ
େଫାନ କରି ବା େବଳକୁ େଫାନ ସି ଚ୍ अଫ୍ ଆସୁଥିଲା
େସଦି ନ ମଧୁସC ି ତାର अଫିସ ବାହାେର ବାବୁ ଆସି अେପuା କରି ଥିଲା ମଧୁସC ି ତା pିର
ଚି [େର ନଥିଲା ଭଳି ମେନ େହଉଥିଲା ଏବଂ େସ ବି अଧି କ ସମୟ େସଠାେର ନ ରହି
ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଚି hାଗ\ େଦଖି କାରଣ ବୁ ଝି ବାକୁ ବହୁତ େଚsା କରି ବା ପେର ବି
ମଧୁସC ି ତା କି ଛି କହି ନଥିଲା ବାବୁ େଦାେଦାପା୍ େହାଇ େସଠାରୁ େଫରି ଆସି ଥିଲା
ପୁଣିଥେର ସoାେର େସ ମଧୁସC ି ତାର अଫିସ ଯାଇଥିଲା, କି  େସେତେବଳକୁ
ମଧୁସC ି ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା େଦହ ଭଲ ଲାଗୁନି େବାଲି କହି  ତା ସହକମୀ ରେମଶ
କହି ଥିଲା େଯ ମଧୁସC ି ତାର କାେଳ ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ବାhି ଲାଗୁଥିଲା େବାଲି େସ ଘରକୁ
ଚାଲି ଗଲା
ବାବୁ ଚି hାଗ\ େହାଇଗଲା ଦୁ ଇସାହ ତଳର କଥା, େସଦି ନ ଭାରତବx ଥିଲା
େବାଲି ମଧୁସC ି ତା ସହ େସ େରsୁରାେର ବସି କଥା େହଉ େହଉ ତା ସହ େଗାପାଳପୁର
ବୁ ଲି ଯିବା କାଯକ ମ କରି ଥିଲା ଘେର ସମେ\ ଜାଣhି ବାବୁ ବି ଷୟେର େତଣୁ େକହି ପଶv
କରି ବାର ନଥିଲା େବଳାଭୂ ମିଠାରୁ अନତି ଦୂ ରେର ଥିବା ଝାଉଁବଣେର ନି ଛାଟିଆ pାନ
େଦଖି େସମାେନ ବସି ଥିେଲ ବି ବାହ ବି ଷୟେର ଚା େହଉ େହଉ େକେତେବେଳ
େସମାେନ ଦୁ ହV+ ଭିତେର ଥିବା ବାଡ଼କୁ େଡଇଁେଦେଲ େସମାେନ ଜାଣି ପାରି େଲ ନାହV
େସମାନ+ର େସଇ अhରc ମୁହୂ[ର ମୁକସାuୀ ଥିଲା ମଧୁସC ି ତାର େମାବାଇଲ୍ ମଧୁସC ି ତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 26

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ହV ନି େଜ କହି ଥିଲା, େମା େମାବାଇଲେର େସ ି ନି अ ତମ େମାବାଇଲ କି ଏ ନା କି ଏ
େଦଖୁଥିବ କି ଛି अତି अhରc ମୁହୂ[କୁ େସମାେନ େମାବାଇଲ କାେମରାେର େତାଳି
େନଇଥିେଲ େହେଲ େସଇ ଘଟଣା ପେର ଆଜି ମଧୁସC ି ତାର େଦହ ଖରାପ େହବା ଶୁଣି
ବାବୁ ମନେର ଶ+ା ଜାତ େହାଇଥିଲା ମଧୁସC ି ତା ଗଭବତୀ ନୁ େହଁ ତ?
अସହାୟ ଭାବେର ବାବୁ ଏ ବି ଷୟେର ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ମଧୁସC ି ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା
କି  େସମାନ+ ପରି ବାରେର େକୗଣସି କାରଣରୁ ବହୁତ ଗହଳି ଥିବା େହତୁ େସ ଏହି
ବି ଷୟେର କଥା େହାଇପାରିଲା ନାହV କି  େସଇଠି େସ ଜାଣିପାରି ଲା େଯ ମଧୁସC ି ତା ନି ଜ
େଫାନ େକଉଁଠି ହଜାଇ େଦଇଛି  “ତୁ େମ ଏେତ େକର୍ େଲସ୍ େକମି ତି େହଇପାରୁଛ? ନି ଜ
ଜି ନିଷର ଦାୟି ତ େନଇ ପାରୁନ? ଘର କରି ବ େକମି ତି? ତୁ େମ ତ ପି ଲା େହଇନ? ଆଉ
େକଇ ମାସପେର ଆେମ ବାହା େହବା ଏମି ତି କେଲ େକମି ତି େହବ?” ବାବୁ ର ଏହି
ଶବାଣେର

ମଧୁସC ି ତା

ତାକୁ

କହି ବାକୁ

ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲା

େଯ

େସ

େମାବାଇଲେର

େସମାନ+ର अhରc ମୁହୂ[ର ଛବି ବି ରହି ଯାଇଛି  अେନକ କଟୁ କଥା କହି ବା ପେର
କି  ବାବୁ ଧି ର େହାଇ ମଧୁସC ି ତାକୁ ଆଶାସନା େଦଇ କହି ଥିଲା ନୂ ଆ େମାବାଇଲ୍
ଆଣିେଦବାପାଇଁ ଏବଂ ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଥିଲା
ପରଦି ନ अଥାତ ଆଜି ସକାେଳ ଏ ସବୁ ଘଟଣା अକସC ାତ୍ ଘଟିଗଲା ପେର ବାବୁ କୁ
ଏେବ ଉପଲ¡ି େହଉଥିଲା ପକୃତ ଘଟଣା କଣ େହାଇଥାଇପାେର ମଧୁସC ି ତାର େମାବାଇଲ୍
ପାଇଥିବା ବyି େକହି ଜେଣ େସମାନ+ अhରc ଫେଟା ସବୁ କୁ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର
ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ଆଉ ତାହା େଦଖିବାପେର ମଧୁସC ି ତା ହେତାାହ େହାଇ ହୁଏତ ଆତCହତା
କରି ଥିବ େବାଲି େସ ଜାଣି ପାରି ଥିଲା େସ ଖଟରୁ ଉଠି ପୁଣିଥେର ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ
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ବାହାରି ଲା ସାଥିେର ତା ମାମଁୁ ବି ଯାଇଥିେଲ ମଧୁସC ି ତା ଘରକୁ ଯାଇ ମଧୁସC ି ତାର
େମାବାଇଲର ସବୁ ସୂଚନା ସଂଗହ କରିବାପେର େମାବାଇଲଟି अେନକଦି ନ ତେଳ େଚାରୀ
େହାଇଥିବାର ସୂଚନା ଥାନାେର େଦଇ ଏକ ପାଥମି କ ତଦh ରି େପାଟ୍

ଦାଖଲ

କରି ଆସି ଲା େମାବାଇଲ୍ େଚାରୀ େହବା ପେର ମଧୁସC ି ତା ଜଣାଇେଦଇଥିେଲ ହୁଏତ କି ଛି
କରି େହଇଥାhା େବାଲି ବାବୁ ମତ େଦଇଥିଲା, େହେଲ ଏେବ ଆଉ କରି ବାର କି ଛି
ନଥିଲା େଲାକଲ¢ା ଭୟେର ମଧୁସC ି ତା ପାଣ ହରାଇ ସାରି ଥିଲା ଆଉ ବାବୁ ଛxି
େହାଇଯାଇଥିଲା ଏମି ତି ଏକ अପରାଧେର ଯାହା େସ ସ ପvେର ସୁା େକେବ ଭାବି ପାରି ବ
ନାହV

ବୀମା ନଗର, ଦି ତୀୟ ଗଳି
ଆ]ପୁଆ ମୁଖ ରା\ା
ବ ହCପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫

ଆଗାମୀ ସଂରଣ ନି ମେh େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ

ଜୁ ନ୍ ୩ ତାରିଖ (ରବି ବାର
ାର))
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ଦି ପହରର ଛାଇ
ପେମାଦ କୁ ମାର ପlା

ଏକ
ଦି େନ, ଦି -ଦି ନ ନୁ େହଁ ! ସାେହ େହଲା ସC ତି େଦଖୁଛି ତାକୁ  ଆଜି ବି େଦଖିବ କି ?
କe ାସ ସରି ବାକୁ ଯାଉଛି  ଏଇ ଭାବନା ଆସୁ ଆସୁ ସC ତିର ଛାତି େର କ ନ ବଢି ଗଲା
କe ାସ େଶଷ େହଲା ମାଳବି କା ସହ େସ କେଲଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଲା
କେଲଜ ସାମନା ବସ୍ ରହି ବା ଜାଗାେର େସ ଆଜି ବି ଠି ଆ େହାଇଛି ତାକୁ ଚାହV
ହସୁଛି ଏକମୁଖୀ, pିରଦୃ sି, ସିC ତହାସ ଆମଣ ଜଣାଉଥିବା ହସ!
ସC ତି ନି ଜ ସC  }ତି-େକାଷେର େଖାଜି ଲା ନା, ମାମା+ର କି ଏ ସାଥୀ ଭଳି ତ ମେନ
େହଉନି  ତାହାେହେଲ କ’ଣ ପାଇଁ, େକବଳ ତାକୁ ହV ଚାହV ହେସ? ସି ଏ ତ ଆଉ
େଛାଟପି ଲା େହାଇନି େଯ ହସି , ଫୁଲ ଶୁେ£ଇ ତା ପେଛ ପେଛ ଟାଣି େନଇଯି ବ!
ତାହେହେଲ କି ଏ େସ? କ’ଣ ଦରକାର ତା’ର? अଜଣା अଘଟଣର ଆଶ+ାେର ସC ତି
ଶି ହିରି ଉଠି ଲା
ମାଳବି କା ପଶv କଲା, “କି ଏ େଲା ସC ତି, ଚି ହv ି ଛୁ? ସବୁ େବେଳ େତାେତ ହV ଚାହV
ହସୁଛି”
ମୁl ହେଲଇ ସC ତି ମନା କଲା
“ମଁୁ ପଚାରି ବି ତାକୁ ?”
“କ’ଣ େବାଲି ?”
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“ଏମି ତି ଜେଣ ପୁअ ଜେଣ ଝି अର ପି ଛା ଧରି ବାେର କି ଛି କାରଣ अଛି  କି  ଜେଣ
ଦରବୁ ଢୀ ଏଇ ସୁxରୀର ପେଛ କାହVକି?”
“ନା, ଆମର କି ଛି ଦରକାର ନାଇଁ େସସବୁ ସ କେର ଆସି ବା” ସC ତି କହି ଲା
ମାଳବି କା ପତିବାଦ କଲାନି 
“ସC ତି, ଶୁଣିବୁ?” ପଶv ଠି କ୍ େସମାନ+ୁ

ଲu କରି କରାଯାଇଥିଲା ଦି େହଁ

େସେତେବେଳ ବସ୍ ରହି ବା ଜାଗାକୁ अତି କମ କରୁଥିେଲ ତାକୁ ହV ଲu କରି ଡାକୁ ଥିବା
ଜାଣି ବି ସC ତି ଚାହV ପାରି ଲାନି  अନଦି େଗ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ େନଲା ମାଳବି କା ସି ଧା
ଚାହVଲା େପୗଢାକୁ ଚାହV ଆଖି ଆଖିେର ପଚାରିଲା- େମାେତ?
“ନା, ତମକୁ ନୁ ହଁ  ସC ତିକୁ ଟିେକ େମା ପାଖକୁ ଆସି ବୁ ମା’?”
ମେନ ଚି ଡିଗଲା ସC ତି ହଁୁ , ନଁା ବି ଜାଣିଛି! ମାଳବି କା କହୁଣୀେର ତାକୁ ଶ କଲା,
“ଯା, ଡାକୁ ଛି  ମଁୁ अଛି ଏଇଠି ”
େସ ପାଖକୁ ଗଲା uଣକାଳ ପାଇଁ ନି ରିେଖଇ ଚାହVଲା େଗୗରାcୀ ଏଇ ମହି ଳା
ଜଣକ अତୀତେର େଯ େକେବ ଦି େନ ସୁxରୀ ଥିେଲ, େସଥିେର ସେxହ ନାହV କୁ xୀଲା
କୁ xୀଲା େଚେହରାର େସୗxଯ ଏେବ ବି ମଉଳି ନି
ପଚରିଲା, “କ’ଣ?” ହଠାତ୍ ତାର ମେନ େହଲା, େସ ଠି କ୍ ଭାେବ ପଶv କରି ପାରୁନି 
କରୁ ସ  ର ଏକ ଭି ନv ଲହରେର ବାହାରୁଛି 
“ତୁ ବି .ଏ. ପଢୁ ଛୁ ମା’?” େକାମଳ ଭାେବ ପଶv କରାଗଲା
େସ ମୁl ହେଲଇଲା
“େକେତ ବଡ େହଇଗଲୁ ଣି  ଏେତ ଟିେକ ଥିଲୁ େଦଖିଥିଲି”
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“କି  ମଁୁ ତ ଆପଣ+ୁ ଜାଣିନି େକେବ େଦଖିନି”
ଆଖିେର ତା+ର ଗତ ଯୁଗର ସ ପv ଭାସି ଉଠି ଲା େଡାଳା ଦୁ ଇଟି ଉପେର ପାଣିର
ଏକ୍ ଆ\ରଣ େଦଖାଗଲା େସ ସC ତିର୍ ଚି ବୁକ ଶ କେଲ, “େମା ନଁା ରମା ରମା
କହି େଲ େତା ବାପା ଚି ହv ି େବ କହି ବୁ?”
ସC ତି ପଶvର ଉ[ର େଦଇପାରିଲାନି 
ଦୁ ଇ
ବାବା ଆସି ଲାେବେଳ ରାତି ର ପଥମ ପହର ବି ତି ସାରି ଥିଲା ମାମା ତା+ ହାତରୁ
େକାଟ୍ େନଇ ଉଆଡେରାବ ବାହାର କରୁଥିେଲ ସC ତି କବାଟେର ଆଘତ େଦଲା, “ବାବା!”
ଦି େବxୁ ବୁ ଲି ଚାହVେଲ ଏବଂ ଝି अକୁ ଦୁ ଆର ମୁହଁେର େଦଖି କହି େଲ, “ଆ ଇତି ,
ଏଇଠି କୁ ଆେସ”
ପାଖକୁ ଆସି େସ ପଚାରିଲା, “ବାବା, ଆପଣ ରମା ନାଆଁେର କାହାକୁ ଜାଣhି , ଜେଣ
¤ୀ େଲାକକୁ ?”
େଜାତା େଖାଲୁ େଖାଲୁ ଦି େବxୁ + ହାତ अଟକି ଗଲା କି ଛି ସମୟ ଚୁ ପ୍ େହଇଯି ବା
ପେର େସ ସC ତିକୁ ଚାହVେଲ, “କାହVକି, କ’ଣ୍ େହଲା କି ?”
“ସାେହ େହଲା େସ କେଲଜ ସାମନା ପାେସେqର େସଡ୍େର ଠି ଆ ହୁअhି  େମାେତ
େଦଖି ହସhି  ଆଜି କହି େଲ ଆପଣ ତା+ୁ ଜାଣhି େବାଲି  କି ଏ େସ ବାବା?”
ଦି େବxୁ ଜବରଦ\ ହସି େଲ, “ଡରି ଯାଇଛୁ? ଜେଣ କି ଏ େତାେତ ରୀତି ମତ ଫେଲା
କରୁଛି  ଏଥିେର ଡରି ବାର କ’ଣ୍ अଛି  ‘ବି ଏ େବ ଭ୍ ଗଲ ଏl େଫସ୍ ଇଟ୍ େବ ଭଲି ’
େମାେତ େସ ଜାଣିଥାଇପାେର କି  ମଁୁ ତାକୁ ଜାଣିନି”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 31
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ସC ତି ସs େହାଇ ପାରି ଲାନି  ତଥାପି ପତିବାଦ କଲାନି  େଫରି ପଡୁ ଥିଲା ବାବା
ପଛେରା ଡାକି େଲ, “ଶୁଣ ଇତି , କାଲି ଠୁ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି କେଲଜ ଯି ବୁନି  େମା ଜି ପ୍େର
ଯି ବୁ େସଥିେର ହV ଆସି ବୁ ଆଜି କାଲି ଏମି ତି ଘଟଣା ରାଜଧାନୀେର ପବଳ ଫୁଲ
ଶୁେ£ଇ କଲି କତାେର େନଇ ବି କି େଦେବ”
ରମା ନାମvୀ େସହି ¤ୀ େଲାକଟି ମାଲୁ ଣି କି ? ଫୁଲ ଶୁେ£ଇ େମ¥ା କରି େଦବ? େସ
ଶୀେତଇ ଉଠି ଲା!
ଝି अ ଚାଲି ଗଲା ପେର ବି ରଳା ପଚାରି ଲା, “ରମା ହଠାତ୍ ଏେବ କାହVକି େଦଖା
େଦଇଛି ?”
େସ ଉ[ର େଦେଲ, “େଦଖାଯାଉ ସମୟ କହି ବ”
ତି ନି
େସଦି ନ ତି ନିଟା ପରର ସମ\ କe ାସ ହଠାତ୍ ସେl େହାଇଗଲା ସC ତି ଘରକୁ
େଫାନ୍ କଲା ମାମା କହି େଲ, ଡ ାଇଭର େଶାଇଯାଇଛି  େସ ଯାଇ ଉେଠଇ ପେଠଇେବ
ଚାଲି ଚାଲି େଗଟ୍ ପଯh ଗଲା ସC ତି
େସଇଠି େସ ଠି ଆେହାଇଥିେଲରମା! ଆମଣ ଜନି ତ ହସ! ତାକୁ େଦଖି ପାଖକୁ
ଆସି େଲ ତା’ର୍ ସମ\ ରy ମୁl ଉପରକୁ ଉଠି ଗଲା େକ ାଧେର ଫାଟି ପଡି ଲା େସ,
“କ’ଣ ଦରକାର ଆପଣ+ର? କାହVକି େମା ପି ଛା ଧରି ଛhି ?”
ରମା+ ଆଖି ରୁ ହସ ଲି ଭିଗଲା, “ପି ଛା ନୁ େହଁ ଝି अ ମାଆ ତ ଝି अକୁ େଦଖି ବାଟା
अପରାଧ?”
େସ ଚମକି ଉଠି ଲା, “କି ଏ କା ମାଆ?”
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“ତୁ େମା ଝି अ ସC ତି ମଁୁ େତା ମାଆ”
ସC ତିର କରୁ ଠି କ୍ ସ ର ବାହାରିଲାନି  ଫିସ୍ ଫିସ୍ ସ ରେର କହି ଲା, “अସବ,
अସବ, େମା ମାଆ େମାେତ ଜନC କଲା ପେର ମରି ସାରି ଛhି ”
ମୁl ହେଲଇେଲ ରମା, “େମା େଫାଟ େକେବ ଘେର େଦଖିନୁ?”
“ନା”
“େତା ବାବା+ୁ େଫାଟ ମାେଗ, ଜାଣିପାରି ବୁ”
ଏମି ତି

େକମି ତି

େହାଇଗଲା?

େଗାଟିଏ

ମୁହୂ[େର

ସବୁ କି ଛି

ଓଲଟପାଲଟ

େହାଇଗଲା ତା ମାଆ ବିଛhି ! अଥଚ ତାକୁ ପି ଲାଦି ନୁ କୁ ହାଯାଇଛି , େସ ମରିସାରି ଛhି 
ଏମି ତି େକମି ତି କରିପାରି େଲ ବାବା? େଗାଟିଏ େଛାଟ ଦୁ ଧଖିଆ ଛୁଆ ପାଖରୁ ତା ମା’କୁ
ଛେଡଇ େକମି ତି େନଇପାରି େଲ? ମା…! ପଥେମ ପରି ଚୟ ନ ଜାଣି େଯଉଁ ¤ୀ େଲାକଟିକୁ
େଦଖି େସ ବି ରy େହଉଥିଲା, େସ ତା ମା’! ଇସ୍, ତା+ ଛାତି ରୁ େସ େକେତଦି ନ ଦୁ ଧ
ଖାଇଛି ?
ଚାରି
“ବାବା?”
“କ’ଣ ଇତି ?”
“ମା’+ର େଫାଟ ନାହV?”
“ଆଲ୍ବମ୍େର अଛି , େଦଖୁନୁ”
“ମାମା+ର ନାହV ବାବା, େମା ମା’+ର େଫାଟ”
ଦି େବxୁ ଝି अକୁ ଚାହVେଲ ସC ତି ଆଜି ସବୁ ଦି ନଠୁ अଲଗା େଦଖାଯାଉଛି  ରମାକୁ
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ପୁଣି େଭଟିଛି କି ? ପଚାରି େଲ, “ଆଜି େତାର େଫାଟ କାହVକି ଦରକାର ପଡି ଲା?”
“େମା ମା’+ର ନାଆଁ ରମା କି ବାବା?”
େସ ଥlା ପଡି ଗେଲ ନି ଜକୁ ଯଥାସବ ସଂଯତ ରଖି ଉ[ର େଦେଲ, “ହଁ ”
“େସ ମରି ସାରି ଛhି େବାଲି ମି ଛ କାହVକି କହି ଛ ବାବା? ତା+ୁ ଘରୁ ତଡି େଦଇଛ?”
“େତାର ଏ ସବୁ େର ମୁl େଖେଳଇବା ଦରକାର ନାହV”
ସC ତିର ସମ\ ତ ଆେxାଳି ତ େହାଇଗଲା ଉେ[ଜି ତ େହାଇ ପାଟି କଲା, “େମା
ମା’ ବିଥାଉ ଥାଉ େସ ମରି ସାରି ଛhି େବାଲି କାହVକି କହି ଲ? େମାର ଉ[ର ଦରକାର”
ଦି େବxୁ େଚୟାରରୁ ଉଠି ¤ୀ+ୁ ଚାହV କହି େଲ, “ତାକୁ କହି ଦିअ ବି ରଳା, କାଲି ଠୁ
ତାର କେଲଜ ଯି ବା ବx ମଁୁ େଚsା କରି ବି, अନ େକଉଁଠି ହେsଲେର ରହି େସ େଯମି ତି
ପଢି ପାରି ବ”
ବି ରଳା ଝି अକୁ ବି କଳେର ଚାହVେଲ ଗଡି ଆସୁଥିବା ଲୁ ହକୁ ଦୁ ଇହାତ ପାପୁଲିେର
େଘାଡାଇ ସC ତି ନି ଜ େକାଠରୀକୁ ଚାଲି ଗଲା
ପା
ସବୁ ରବି ବାରେର ଦି େବxୁ ଘେର ରହhି  େସଦି ନ ବି ଥିେଲ ¤ୀ+ ସହ ବସି
ଟି.ଭି େଦଖୁଥିେଲ ସC ତି ନି ଜ େକାଠରୀେର ପଡି ରହି ଶୀତୁ ଆ ଆକାଶକୁ ଚାହVଥିଲା
ବି ରଳା ଆସି ତାକୁ ଡାକି େଲ ଟି.ଭି େଦଖି ବା ପାଇଁ अଭିମାନେର ମାମା+ ଡାକ ବି
ଶୁଣିଲାନି େସ େଶାଇ ସ ପv େଦଖି ଲା ସୁxର, ଦି ବ େଚେହରା େନଇ ତା ମାଆ ତାକୁ
ଡାକୁ ଛhି - େମା ପାଖକୁ ଆସି ବୁନି ମାଆ? ସC ତି ଯାଇପାରୁନି  କୁ ହୁଡି େର ପହଁ ରୁଛି 
ପାଖେର ପହିପାରୁନି  ତା’ର ଶାସରୁ େହାଇଯାଉଛି  େସ ସହାଯ ପାଇଁ ଚି ାର
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କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି  କି  ପାରୁନି 
ତା’ର ନି ଦ ଭାcିଗଲା େକାଠରୀ ଭିତେର େପୗଷ ମଧାନv ର ତୀuଣାେଲାକ
େବୖ ଠକଖାନାେର ବାବା ଏବଂ अନ ଏକ ସରୁକର େଜାରଦାର୍ ତକ-ବି ତକ ଝ+ାର
ଶୁଣାଯାଉଛି  କି ଏ ଆସି ଛି? େସ ଉଠି େବୖ ଠକଖାନା ,ାର ନି କଟକୁ ଗଲା ବାବା
ଡାକି େଲ, ଆ ଇତି  େଦେଖ କି ଏ ଆସି ଛି”
ରy-ପାlୁର ଓସାରିଆ ମୁହଁ େନଇ ରମା ବସି ଥିେଲ ତା ମାଆ! ସC ତି ହଠାତ୍ ବୁ ଝି
ପାରି ଲାନି , େସ କ’ଣ କରିବ? େଦୗଡି ଯାଇ ତା ମା’+ େକାଳେର ପଡି ଯିବ, ନା ପାଣ େଖାଲି
ହସି ବ? ତା’ର ହାତ ଧରି ପାଖେର ବେସଇ ବାବା ପଚାରିେଲ, “ତା+ ସହ ଯି ବୁ ଇତି ?
ଡାକି ଆସି ଛhି ”
ସC ତି କି ଉ[ର େଦବ?
ଦି େବxୁ କହି େଲ, “େଦଖ ରମା, ଇଏ େମାର ଝି अ ତମର ନୁ େହଁ  େଗାଟିଏ ଜୀବh
ମାଂସ ପି lୁଳାକୁ ତେମ ଜନC କରି ଥିଲ ସତ କି  ତାକୁ ମଣିଷ ଆେମ କେରଇଛୁ
ଆେମ!”
ରମା+ ମୁହଁ अଧି କ ରyାଭ େଦଖାଗଲା, “ସC ତିକୁ େମାେତ ନ େଦେଲ ମଁୁ େକାଟେର
ଠି ଆ େହବି ”
େସ ହସି େଲ, “ଓଃ, େସଇ େକାଟେର, ଯାହାର କାଠଗଡା ଭିତେର ଠି ଆେହାଇ
ସ ୀକାର କରି ଥିଲ; ସ ାମୀ, ଝି अ, ସ [ି, କାହାରି ଉପେର ତମର अଧି କାର ନାହV ଆଉ
ତେମ ନି ଜ ଖୁସିେର ହV ତାଗପତ େଦଇଛ ମଁୁ ତ ତମକୁ ଛାଡି ନ ଥିଲି ତେମ ହV ଆମକୁ
ଛାଡି େଦଲ ଇତି କୁ ଛାଡି ଗଲାେବେଳ େସ େକେତଦି ନର େହାଇଥିଲା, ମେନ अଛି ?”
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ରମା+ ମୁହଁ ଧଳା ପଡି ଗଲା େସ େଚୗକି ରୁ ଉଠି ଠି ଆ େହେଲ ସC ତିକୁ ଚାହV ବି କଳ
େହାଇ ଡାକି େଲ, “ମଁୁ େତା ମାଆ େଲା ଇତି  ଆ, େମା ସହ ଯି ବୁ”
ଭୟେର େସ େଚୗକି ରୁ ଉଠି ପାରି ଲାନି  अଜାଣତେର ତା’ ହାତ ବାବା+ ହାତକୁ ଭିଡି
ଧରି ଲା ହାତର ଶରୁ ଝି अର କ ନ େସ अନୁ ଭବ କେଲ କହି େଲ, “ରୂପର ନି ଶାେର
ପାଗଳ େହାଇ ହି େରାଇନ୍ େହବ େବାଲି େଗାଟିଏ େଛାଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ,
େକେତ ଟ+ା େରାଜଗାର କଲ ରମା? ନା, ନି ରାଶ େହାଇ ସC ତିର ଆଶା ଧରି ଛ? ତାକୁ ବି
ହି େରାଇନ୍ କରି ବ?”
“ଦି େବxୁ !!” ରମା ଚି ାର କେଲ
“ମି ଛ ତ କହି ନି, ରମା ଜନC କଲା ପେର ତାକୁ ଛାତି ର uୀର େକେତଦି ନ
ଖୁଆଇଛ? ପଥେମ ସhାନ ପାଳି ବା ଶି ଖ ତା’ପେର ତା’ ଉପେର अଧି କାର ସାବ\
କରି ବ”
ସତ, ସତ, ନି -ୁର ସତ अବାକ୍ ସC ତିର ମୁହଁକୁ ରମା ଚାହV ପାରି େଲନି  ଏଇ ସବୁ
ଶୁଣିଲା ପେର େକମି ତି େସ ଝି अ ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇପାରି େବ? ଝଡ େବଗେର
େକାଠରୀରୁ ବାହାରିଯାଇ ମଧାନv ର ଖରାେର ମି ଶିଗେଲ
ରମାକୁ େଦଖି, अନ ଘେର ଲୁ ଚି ଥିବା ବି ରଳା, େସ ଚାଲି ଗଲା ପେର ସ ାମୀ+ ପାଖକୁ
ଆସି େଲ, “େସ ଚାଲି ଗେଲ?”
ହାତମୁଠାେର ଥିବା ଝି अର ହାତକୁ ¤ୀ+ ହାତେର େଦଇ ଦି େବxୁ ସC ତିକୁ ଚାହV
କହି େଲ, “ଇଏ ଥିଲା େତାର େସଇ ମା’, ଯାହାକୁ ମଁୁ ଲୁ େଚଇ ରଖିଥିଲି”
ସC ତିର ଆଖି ଢଳ ଢଳ େହାଇଗଲା ଏଇ ଥିେଲ ତ ମାଆ! ଯାହା+ୁ େସ ସ ପvେର
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େଦଖିଥିଲା, ଯାହା+ୁ େସ ସ ଗୀୟ ମେନ କରି ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ତା’ର ମାମା, ବାବା େକେବ
ଦି େନ କହି ଥିେଲ, େକବଳ ତାକୁ ପାଳି ବା ନି ମେh ନି ଜର ଗଭପାତ କରି େଦଇଥିେଲ!
େସ େଦଖି ଲା, ମାମା ଝରକା େଦଇ ଦୂ ର ପଯh େଦଖାଯାଉଥିବା ଲ]ା ପି ଚୁ ରା\ା
କେଡ କେଡ ଶୀତୁ ଆ ଖରାରୁ ବିବା ପାଇଁ ମୁl ଉପେର ଲୁ ଗାକାନି କୁ ଟାଣି ଯଉଥିବା ଜେଣ
¤ୀେଲାକକୁ

ଚାହି ଛhି 

େସ

ଝରକା

ବx

କରି େଦଇ

ମାମା+

ଛାତି େର

ମୁହଁ

ଲୁ େଚଇେଦଲା
“ବାବା+ୁ କହି ଦିअ ମାମା, ମଁୁ ତମକୁ ଛାଡି କୁ ଆେଡ ଯି ବିନି”
ବି ରଳା ଝି अର ଢଳ ଢଳ ଆଖିକୁ ଚାହVେଲ ଏବଂ ତା କପାଳ ଚୁ ମି େନେଲ

(୭ अେ§ାବର ୧୯୮୫, ସ]ାଦ,
ସାହି ତ ବି ଭାଗ, ପୃ-ା ୫େର ପକାଶି ତ)
ପeଟ ନଂ ୧୦୦୦, ଦି ତୀୟ େତାଟା ସାହି
ବ ହCପୁର - ୭୬୦୦୦୫

ଆଗାମୀ ସଂରଣ ଜୁ ନ୍ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ନି ଜସ େଲଖା
ଆମ ନି କଟକୁ ଜୁ ନ୍ ମାସ ତି ନି ତାରିଖ ପବ
ୂ ରୁ ପଠା

aahwaan@gmail.com
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ମନଲାଖି ଫeାଟ୍ ମିଳିଗଲା
ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

େସ 3BHK ଫeାଟଟି େମା ମନକୁ ଜମା ପାଉ ନଥିଲା, ଯଦି ଓ େମା ୁଲ ଓ ଚି +ିର
କେଲଜ ପାଖଥିଲା। ଫeାଟର ଛାତରୁ ଠାଏଁ

ଠାଏଁ

ପଲ\ରା ଖସି ପଡି ଲୁ ହା ରଡ

ଦି ଶୁଥିଲା। ଦି ନ ଦି ପହେର ମଧ ଭିତରଟା କଳା अoାରିଆ ଲାେଗ। ସମୟ ପାଇେଲ
ଟିେକ ଗପସପ କରି ବା ପାଇଁ ପଡି ଶା େଲାକ ବି େକହି ନାହାhି । ବାକି ପଡି ଶା େଲାକ+
ଫeାଟ ବି ବହୁତ ଦୂ ରେର। େତଣୁ ମଁୁ ଯାହାକୁ େଦଖିଲି ତା+ କାନେର କଥା ପେକଇ ଫeାଟ
େଖାଜି ବାେର ଲାଗିଗଲି । ୁଲରୁ େଫରିବା ପେର େଯଉଁଠୁ ଯାହା ଖବର ସଂଗହ କରି ଥାଏ
େସହି अନୁ ଯାୟୀ ଠି କଣା ଜାଗାେର ପହି अନୁ ସoାନ କେର। େମାବାଇଲେର କି ଛିଟା
େଯାଗାେଯାଗ େହଇଯାଏ। ରବି ବାର ଓ ଛୁଟି ଦି ନ ମାନ+େର ବି ଦି ନ ରାତି େଖାଜି ବାେର
ଲାଗିଯାଏ। େକଉଁଠି ଫeାଟ ଭଲ ଲାଗିେଲ ବି ଜାଗାଟା ପସx ହୁଏନି , େକଉଁଠି ଜାଗା ଭଲ
ଲାଗିେଲ ବି େଲାକ ବାକ ଟିେକ ଠି କ ଲାଗୁନଥାhି । ସବୁ େବେଳ କାଳି ଆକୁ ମୁlିଆ ମାରି
ଯାଏ ଆଜି େଯମି ତି େହଉ େଗାେଟ ଭଲ ଫeାଟେଟ ମି ଳିଯାଉ। େହେଲ କଣ େହବ! ପତିଥର
ଫeାଟ େଦଖିବାକୁ ଗଲା େବେଳ ଲାେଗ .... ଏଇଟା େବାେଧ େମା ମନଲାଖି େହଇଥିବ।
ୁଟିର ଚକ ଗଡି ବା ସେc ସେc େମା ଭାବନାର ଚକ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଏ। ରା\ାର
ଉଭୟ ପେଟ ଥୁା ଗଛ ଗୁଡିକ ଚାତକ ପରି ଚାହVଥାhି । अବଡା ଖାବଡା ରା\ା, ବହୁତ
ଖାଲ ଢି ପ। ଦୂ ରେର ହଳଦି ଆ ରcର ବଡ ବଡ ଫeାଟ ଗୁେଡ ଦି ଶୁଥାଏ। ଏକଦମ
ନି େରାଳା ପରି େବଶ। ମେତ ବି ଏମି ତିକା ପରି େବଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ। କି  ଏେତ
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ନି ଛାଟିଆ ରା\ାେର ଚି +ି େକମି ତି କେଲଜରୁ େଫରି ବ? େତଣୁ ଫeାଟ ଯାଏଁ ନ ଯାଇ ୁଟି
ବୁ ଲାଇକରି େଫରି ଆସି ଲି। ଆଉ ଥେର अନ େଗାେଟ ଫeାଟକୁ ଗଲି । ଆଗେର େଛାଟ
ବାଲେକାନୀ। ଲୁ ଗା ଶୁେଖଇବାକୁ ଟିେକ ଜାଗା अଛି । ଫeାଟଟା େମାଟେମାଟି ଚଳି ବ। କି 
ପଡି ଶା ଘର ଏେତ ଲଗାଲଗି େଯ ଏପେଟ ଜେଣ ଛି +ିେଲ େସପେଟ େଶାଇଥିବା େଲାକଟି
ଚମକି କି ଉଠି ପଡି ବ। ଏ ପେଟ ଚି େକନ ରାoିେଲ େସପଟକୁ ବାସvା େହବ। ପୁରା ହାଲି ଆ
େହଇଗଲି , ତଥାପି ଆଶା ଛାଡୁ ନଥାଏ। ଥେର େମାର ଜେଣ ସହକମୀ େମାେତ େସୗମା
ମମତା ମି ଶ ନାମକ ଜେଣ ଭଦ ମହି ଳା+ୁ େଦଖା କରିବାକୁ କହି େଲ। ତା+ର ପରି ଚୟ
େଦଇ ଜେଣଇେଲ – େସ ଏମି ତି ଏକ ବyିତ, ଯାହା+ୁ अନୁ େରାଧ କରି େକହି େକେବ
ନି ରାଶ େହଇନି । ଜଣ+ଠୁ अନୁ େରାଧ ପାଇେଲ, େସ ତାକୁ ନି ଜର କ[ବ େବାଲି
ଭାବି େନଇ କାମେର ଲାଗିଯାhି । େସୗମା ମାଡାମ+ ନଁାଟା ମେତ େକମି ତି ଚି ହvା ଚି ହvା
ଲାଗିଲା। ପଚାରି ଲି, “େସ କରhି କ’ଣ?” େଖାଲା ହସ େଗାେଟ ହସି ବାoବୀ େମାର
କହି େଲ, “େପଷା କହି େଲ, ତା+ର େଗାେଟ ଲୁ ଗା େଦାକାନ अଛି , କି  ଭଜନ ସବୁ ତା+
ଜି ଭ अଗେର। ତା ଛଡା ଘରର ସମ\+ ଦାୟି ତ େନବା, ସ ାମୀ+ କାଯେର ସାହାଯ
କରି ବା, ବି ପଦ ଆପଦେର ପଡି ଥିବା େଲାକମାନ+ୁ ସାହାଯ କରି ବା, ଗରି ବ େମଧାବୀ
ପି ଲାମାନ+ୁ ପାଠ ପଢି ବାେର ସାହାଯ କରି ବା.... ଏମି ତି अେନକ କାଯେର ନି ଜକୁ ସ ୂ"
ସମପdତ କରି ଛhି

େସ। ହଠାତ ମେନ ପଡି ଗଲା, ନି କଟେର ଶୀଗୁlିଚା ଭଜନ

ସମାେରାହେର ତା+ରି କରୁ ଶୁଣିଥିବା ଭଜନ ଜୀବନର େଶଷ ବoୁ ପଭୁ ଜଗନv ାଥ
େହ ...। େସଇ ଗୀତଟି ମେତ ଏେତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା େଯ ମଁୁ ସାେc ସାେc ଗୀତଟିକୁ
େରକଡd ଂ କରି େମା େମାବାଇଲର ରି ଂେଟାନ ରଖିଥିଲି। େତଣୁ ଖୁସି ଓ ଆଶାର ତରcକୁ
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ମନ ମଧେର ଧରି ଦି େନ େସୗମା ମାଡାମ+ ପାଖକୁ ଗଲି । ମାଡ଼ାମ୍ ହସ ହସ ମୁହଁେର
େମାେତ ପାେଛାଟି େନେଲ। ମଁୁ ନି ଜର ଓ ପେଠଇଥିବା ବାoବୀ+ ପରିଚୟ େଦଲି ।
ଆସି ବାର ଉେଶ କହି ଲି। ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି େନେଲ େସ। अତି ପରିଚି ତ ଆପଣର
େଲାକ ଭଳି ତା+ ଡାଇନି ଂ ରୁମରୁ ଦୁ ଇଟି େଚୗକି ଟାଣି ବସାଇେଲ। ଘେରାଇ ତଥା ୁଲ
ବି ଷୟେର କି ଛି କଥାବା[ା ପେର ମଁୁ ପଚାରିଲି – “ଭାଇନା ନାହାhି କି ?” କି ଛି ସମୟ
ଭିତେର ଭାଇନା अଫିସରୁ ଆସି ପହିେଲ। ଘରଟା େବଶ ନି େରାଳା। ଏ ଦୁ ହV+ ଛଡା
ଆଉ େକହି ଦି ଶୁ ନାହାhି । ପଚାରିଲି – “ପି ଲା ମାେନ ନାହାhି କି ?” ଉ[ରେର େସ ବଁା
ପଟକୁ ହାତ େଦଖାଇ କହି େଲ – “ଏଇଟା ଟିଟୁର ରୁମ ଓ ଡାହାଣ ପଟକୁ ହାତ େଦଖାଇ
କହି େଲ ଏଇଟା େଛାଟୁ ର ରୁମ।” ରୁମ ଦୁ ଇଟିକୁ अେନଇଲି । େକହି ଥିଲାଭଳି ଲାଗୁନଥାଏ ,
କି  ଭିତେର ଲାଇଟ ଜଳୁ ଥାଏ ଓ ପା ପଡି ଥାଏ। େସୗମା ମାଡ଼ାମ अନଗଳ କହି
ଚାଲି ଥାhି େକମି ତି ଛୁଟି େହେଲ ପି ଲାମାେନ ତା+ ସାc ସାଥି+ୁ େନଇ ଆସhି , େକମି ତି
େସମାନ+ର ମନ ପସxର ଖାଦରାoି ଖୁଆଇବାେର ତା+ୁ େକେତ ଶାhି ମି େଳ ଇତାଦି ।
ପୁଣି ପଚାରିଲି , ପି ଲାମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛhି କି ?” ତି େଳ ମାତ ବି ଳ] ନ କରି
ନି ବdକାର ଭାେବ େସ କହି େଲ, “େସମାେନ ଫେରନ ଯାଇଛhି । ବଡ ପୁअ ଫିଲି ମ ତି ଆରି
କରି ବାକୁ ଆେମରି କା ଯାଇଛି ଓ ସାନ ପୁअ अଫିସି ଆଲ ଟୁ ରେର अେsଲି ଆ ଯାଇଛି । ଏଇ
ସମୟେର ଭାଇନା କି ଛି ଜଳଖିଆ, ଆଇସକି ମ୍ ଓ େକା ଡି ଂ® ଆଣି ସାମvା େଟବଲେର
ରଖିେଦେଲ। ଭାଉଜ (ମାଡ଼ାମ୍)

ଉଠି ପଡି େପ¯ଟଟା େମା ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଇ

ଖାଇବାକୁ ବେଳଇେଲ। ମଁୁ େପ¯ଟଟା ଧରି ପାରୁ ନଥାଏ। େସ ଜବରଦ\ େମା େକାଳେର
ରଖିେଦେଲ। ଦୁ ହV+ର ବାଧବାଧକତାେର ନି ରୁପାୟ େହଇ େସଥିରୁ କି ଛି ଖାଇଲି । ମଁୁ
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ଏେତ ଦୂ ର अନମନ େହାଇଯାଇଥିଲି େଯ ପୁନବାର େମା ପାଇଁ ଫeାଟ ଟିଏ େଖାଜି ଦବାକୁ
କହି ବାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି । େସ କି  ଭୁ ଲି ନଥିେଲ । अତି ଶୀଘ େମା ପସx ର ଫeାଟ ଟିଏ
େମାେତ ମି ଳିଗଲା । ଚି +ିକୁ ମଧ ଘରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘରଟିକୁ ନି ଜ ରୁଚି େର
ସଜାଇ ସାରି ନୀତି ଦିନିଆ ଜୀବନ ଆର କରିବା ପେର ଦି େନ ଚି +ି କହି ଲା େସୗମା ଆି
ଓ अ+ଲ+ୁ ମାମା ଟିେକ ଡାକୁ ନୁ । ହଁ ଚି +ି ମଁୁ ବି େସଇଆ ଭାବୁ ଥିଲି ଯାହା+ େଯାଗଁୁ
ଆମର ଏେତ ଦି ନର ସମସାଦୂ ର େହଇଗଲା ତା+ର ପାଦ ଏ ଫeାଟେର ପଡି ବନି ବା
େକମି ତି।
ଗୁଡିଆନାଳି , େଢ+ାନାଳ, ୭୫୯୦୦୧, ଓଡ଼ି ଶା
ଈ େମଲ ଠି କଣା : sambitsm1987@gmail.com

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆlଏଡ଼୍ ଆପ୍ ବ[ମାନ ଗୁଗୁଲ୍ େପe େsାରେର
ନି ଃଶୁ% ଡାଉନେଲାଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲ¡ अଛି  ଆପଣ ଚାହVେଲ ତାହା

ଡାଉନ୍େଲାଡ୍ କରିପାରିେବ ଏବଂ ଆହାନ ଇ-ପତି କାର େୱବ୍ସାଇଟେର
ପାଉଥିବା ସମ\ ସୁବିଧା ସେମତ uୀପ ସେxଶ, ବି ାପନ, ସୂଚନା,

େଲଖା ସଂଗହ ଆଦି ର ବବpା ମଧ ଏହି ଆପ୍େର କରାଯି ବ ଆଗାମୀ
ଦି ନେର େଲଖକମାେନ ଏହି ଆପ୍ ମାଧମେର ଆମକୁ ସି ଧା ସଳଖ
େଲଖା େଦଇପାରିବା ଭଳି ବବpା ଆେମ କରି ବୁ
Please visit Google Play Store, Search for "Aahwaan" and
get our App at the Top of the list. Install it Now.
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ବଲdନର ଡାକ
ନୀଳାଦି ବି ହାରୀ ନାୟକ

କ'ଣ େଲଖିବି ..କ'ଣ େଲଖି ବ... ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୁ ଇମାସ ବି ତିଗଲା...!!!ସୁଦୂର
ବଲd ନରୁ େମା अନାହି ତା ମାଉସୀ+ ତାଗିଦ... “େକେବ େତା େଲଖା ପଠାଇବୁ ନି କÄଣ
(Nikon)? କାନନ-Canon(ନି କÄଣର ବଡଭଉଣୀ)ଟା ବଡନା\ିକ, ତା’କୁ କହି ଲାଭନାହV!
ମେନ ମେନ ଆେମରି କୀୟ ହି େରାଇନ, େଦଖିେଲ କହି ବନି େକହି େସ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଝି अ
େବାଲି ... ଭଗବାନ େକେବ ତା’କୁ ସଦବୁ ି େଦେବ େକଜାଣି? “ଜଗନv ାଥ+ अନୁ ଭୂ ତି
ସ]ଳି ତ କାହାଣୀକୁ େନଇ ମାଉସୀ+ ଆଗାମୀ ପକj ଚାେରାଟି ୟୁେରାପୀୟ ଭାଷାେର
अତି କମେର ୨୨ଟି େଲଖା ଦରକାର ୨୨... ଏହି ସଂଖାଟି ପତି ମାଉସୀ+ ଦୁ ବଳତାର
ରହସ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେରନା ଆଉ ଦି େନ ପଚାରି ଆପଣମାନ+ୁ କହି ବି ୲ େକାଉ ତ[Ä
ବି ାନୀ (Data Scientist)+ ପରାମଶ େନଇ ଥାଇପାରhି ୲ ବଲd ନ୍େର ଆଗାମୀ ରଥଯାତା
ପାଇଁ

अଗିମ ପ\ୁତି  ଜମାନ୍, ାନି ଶ, ଇଟାଲୀୟ ଓ େଫ ଭାଷାଭାଷୀ ଜଗନv ାଥ

େପମୀ+ ଆଗହକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ତା+ର ଏହି अଭୂ ତପବ
ୂ ପୟାସ ୲
अନାହି ତାମାଉସୀ ‘ଆେସର’ ବଲd ନ (Accenture, Berlin)େର ଓ अେଦୖ Äତମଉସା
ଏକ ଘେରାଇ ଗମନାଗମନ କ ାନୀ ‘େଦଉେ ବାହ୍ନ’ (Deutsche Bahn, Berlin)େର
କାମ କରhି , ଯାହା କି ଆମ ଭାରତର IRCTC ଭଳି ୲ अବସର ସମୟେର ନୂ ଆ ଭାଷା,
ସଂୃତି ଶି ଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ+ ଆଗହ େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ପୁରା ୟୁେରାପେର ୧୫
ବଷେର ୧୫-୨୦ଟି ଚାକି ରି ବଦଳାଇ ସାରି େଲଣି … ୟୁେରାପର ଏ ସହରରୁ େସ ସହର
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ଇନ୍sାଗାମେର ଭରପୁର ଛବି ୲ େବାଧହୁଏ ପତିଭାର ଉପଯୁy ସାନ ଓ ଉେକାଟୀର
ସÄାଭିମାନ ଭରା ଜୀବନଧାରା େସମାନ+ୁ ୟୁେରାପେର ବାoି ରଖିଛି pାନୀୟ େଲାେକ
ନି ଜ ନି ଜ ଭାଷା ପାଇଁ ଖୁବ ଗବdତ ୲ ଇଂଲl ଛାଡି େଦେଲ अନ ୟୁେରାପୀୟ େଦଶ
ମାନ+େର ଖୁବ କମ୍ େଲାକ ଇଂରାଜୀ କୁ ହhି  େତଣୁ ମାଉସୀ ସବୁ େଲଖାକୁ ପୁଣି
अନୁ ବାଦ କରି େବ Udemyରୁ ଶି ଖିଥିବା ଚାେରାଟି ୟୁେରାପୀୟ ଭାଷାେର ଏେତ ସମୟ କାହV
େଯ ? ସାତ ଦରିଆ ପାରି ବି େଦଶମାଟିେର ଆମ ସଂୃତି କୁ ବାଇ ରଖି ବା ସହ ତା’ର
ପଚାର ଓ ପସାର ପାଇଁ ମାଉସୀ+ ଉଦମ େଦଖିେଲ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଗବ अନୁ ଭବ କେର ୲
अେଦୖ Äତ ମଉସା ବି ମାଉସୀ+ୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପକାର ସହେଯାଗ କରି ଥାhି 
ଏେବ େମା ପାଳି ! େମା େଲଖା ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି अନାହି ତା ମାଉସୀ+ अନବରତ
ତାଗିଦ ଜଲଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ କାେଳ ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯିବି Googleର କାଯ ବ\ତା ମଧେର
ପଭୁ ଜଗନv ାଥ ଏେତ ବାପକ େଯ କ’ଣ େଲଖିବି କି ଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ଜଗନv ାଥ+
ବାର ମାେସ େତରଯାତ େଲଖିେଲ ତ େପାଥୀଟିଏ େହବ ୲ ତା+ ଭyମାନ+ର କାହାଣୀ ବି
େସମି ତି

अସରhି ୲ ତା+ େବଶବି ନାସ ବି ଷୟେର େଲଖି ବାକୁ େକାଉ ଫାସନ ପଯୁyି

ବି ଦା (Fashion Technology)ର ବି ଶାରଦ ବି ହତଚକି ତ େହାଇ ପଡି ବ ୲ କଥା େଦଇଛି
େଯେତେବେଳ… ୲ pିର କଲି ୨୨ ପାହାଚର ରହସ ସ]oେର େଲଖାଟିଏ େଲଖିବି, କି 
େସ ବି ଷୟେର ଆଗରୁ अେନକ େଲଖା ଇରେନଟ, ପୁ\କ, ମାଗାଜି ନେର ଉପଲବଧ ୲
େଲଖାଟି େମୗଳି କ ନ େହେଲ ମଁୁ ନି େଜ ନି ଜକୁ uମା କରି ପାରି ବିନି ୲ େଶଷେର pିରକଲି
ନି ଜ अନୁ ଭୁ ତି ରୁ ଦି ପଦ େଲଖିେଦବି ୲ ମେନ ପଡି ଗଲା ଆଈ+ େସଇ ଢଗ :
“ସୁଖ କହି ବି କି ଦୁ ଃଖ କହି ବି
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अେc ନି ଭାଇବା କଥା କହି ବି ”
ଜଗନv ାଥ େଯମି ତି अସୀମ अନh, ତା+ୁ अନୁ ଭବ କରି ଥିବା ଭyର अନୁ ଭୂ ତି ବି
ବାପକ େହବା ସÄାଭାବି କ ୲ ଆପଣ ମାେନ ହୁଏତ ଜଗନv ାଥ, ବଳଭଦ , ସୁଭଦ ା+ ତି ମୁ[d
ପାୟ अଧି କାଂଶ ମxିରେର େଦଖିଥିେବ କି  ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’ ମାେନ ଜଗନv ାଥ ଏକାକୀ
ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିବା ମxିର ଆପଣ େଦଖି ଛhି ? େସଇ ଏକକ ଜଗନv ାଥ+ୁ େକx କରି େମାର
ଏକ ନି ଆରା अନୁ ଭୂ ତି ୲
କି ଛି ଦି ନ ତେଳ ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’
ାଥ’+ୁ େନଇ କି ଛିଟା ଗେବଷଣା ଆର କରି ଥିଲି ୲
େମା ଜନCଭୂ ମି ବ ହCପୁର, କମଭୂ ମି ଗୁରୁଗାମ, ହରି ଆଣା େହେଲ ବି ବାପା େବାଉ+ ସହ
ଆେମ େବେଳ େବେଳ େଜେଜ ବାପା, ମା’+ ଗଁାକୁ ଯାଉ ୲ େସମାେନ ଆଜି ନାହାhି ସତ
େହେଲ େମା ଦାଦା ଖୁଡି ଏେବ ରହhି ଗଁ ାେର ୲ ଗqାମ ଜି ଲeାର ତପାଣି ପାଖେର େମା ଗଁା
୲ େସଠାକାର ଦଧି ବାମନ ମxିରକୁ pାନୀୟ େଲାେକ ଜଗନv ାଥ ମxିର େବାଲି କହhି ୲ ଏଇ
ମxିରେର ଜଗନv ାଥ ଏକାକୀ ପଜ
ୂ ା ପାଆhି େବାଲି େମା େଜେଜ ମା’ କହୁଥିେଲ ୲ େମା
େବାଉ ମତେର, “ଜଗନv ାଥ+ୁ ଏକାକୀ ପଜ
ୂ ା କରି ଆସୁଥିବାରୁ, େସ ଗଁାର େଲାକମାେନ
अେପuାକୃ ତ अଧି କ ସÄାଥପର, ଭାଇ ଭାଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀ+ ମଧେର ସ କ uୀଣ ୲ ଆମ
ଘୁମୁସର ପରି ମଯାଦା, ସାନ ଏମାେନ ଜାଣhି ନି ” ନି ଜ ଜନCଭୂ ମି ସପuେର କହି ବାକୁ
ଯାଇ ବାପା କହhି , “ଆମର ଏଠି ପାାତ ସଂୃତି ର ଢାା... ନି ଜ େଗାଡ଼େର ନି େଜ ଛି ଡା
ମାେନ ଆତCନି ଭରଶୀଳ େହବାକୁ ସବୁ େବେଳ େଚsା, େକହି କାହାରି ଉପେର अତଧି କ
ନି ଭର କରhି ନାହV - ଇଏ ସÄାଥପରତା ନୁ େହଁ ବରଂ ଆତCନି ଭରଶୀଳତା” େସ ଯାହା
େହଉ ମଁୁ େକେବ େସ ମxିରକୁ ଯାଇଥିଲି ମେନ ନାହV ଜଗନv ାଥ କାହVକି ଏକାକୀ ପଜ
ୂ ା
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ପାଆhି ତା’ର ଉ[ର ଏ ପଯh ମଁୁ ପାଇ ପାରି ନାହV ୲ େସ ଯାହା େହଉ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ
ସି େନମାେର ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’
ାଥ’+ୁ େଖାଜି ବା ପାଇଁ େଚsା କରି ଥିଲି ୲ ତଥାପି ପାଇ ନଥିଲି
ଏମି ତି େକୗଣସି ଚଳି ତଟିଏ ୲ ହୁଏତ ଥାଇ ପାେର କି  ଇରେନଟେର ହୁଏତ ନଥାଇ
ପାେର ୲ ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା େଦଖିବାକୁ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ େକେତ ଆଗହୀ େଯ ଆଜି କା ରି େମକ
ଡବି ଂ ଯୁଗେର! କି  ମନେର ଏଇ अସମାହି ତ ପଶvଟି ସବୁ େବେଳ ଉ+ି ମାରୁଥାଏ ୲
ମା ୯ ରୁ ୧୧, ୨୦୧୮: ଦି ଲeୀ pିତ ଇlିଆ େଗଟ୍େର ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ ‘ଓଡି ଶା
ପବ’ - ଓଡ଼ି ଆ କଳା, ସଂୃତି , ପର ରାକୁ ଜାତୀୟ \ରେର ପଦଶନ କରି ବା ପାଇଁ
pାନୀୟ ପବାସୀ ଓଡ଼ି ଆ+ ଦÄାରା ଥିଲା ଏହା ଏକ अଭିନବ ପୟାସ ୲ ମଁୁ ଏହି ସୁେଯାଗକୁ
ହାତ ଛଡା ନ କରି ତି ନି ଦି ନ ଯାକ ଯାଇଥିଲି ଗୁରୁଗାମରୁ ଦି ଲeୀ ୲ ୧୦ ମା, େସଦି ନ
ଇlିଆ େଗଟ୍ ସାମvାେର ଥିବା କୃ ତି ମ ଝରଣାର ଝର ଝର ନାଦ ଜଳ ଛାୟାେର ଓଡ଼ି ଆ
ଚଳି ତ ସcୀତର अପବ
ୂ ଫୁଆରା ୲ କି  ମଁୁ କ’ଣ େଦଖି ଲି ହଠାତ୍... େବାଧହୁଏ ମଁୁ
ପାଇଗଲି େସଇ अସମାହି ତ ପଶvର ଉ[ର: ‘ଏକକ
ଏକକ ଜଗନv ାଥ!!’
ାଥ
ମହାେଶÄତା ରାୟ+
अଭିନୀତ ଚଳି ତ ‘ତୁ ଥିେଲ େମାର ଡର କାହାକୁ ’ର ଶୀଷକ ଗୀତଟି ହଠାତ୍ ଜଳ
କାନଭାସେର ପତିଫଳି ତ େହାଇଥିଲା..୲ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ \ୀଭୂ ତ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିଲି
େସଇ ଜଳ ଛାୟା ପାଖେର ୲ ଦି ନସାରା େଫାଟ, ଭିଡି ଓ େତାଳୁ େତାଳୁ େମା େମାବାଇଲ
ଚାଜ ସରି ଠପ୍ େହାଇ ଯାଇଥାଏ ୲ େତଣୁ ଆଉ େରକଡd c କରି ପାରିଲି ନି ୲ ମେନ ମେନ
ନି ଜକୁ अସହାୟ ମେନ କରୁଥିଲି ପାଖେର ଛି ଡା େହାଇଥିବା ପଂଜାବୀ ଦ ତି ଜଣକ
ଓଡ଼ି ଆ ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିେଲ ବି अନବରତ ଭାେବ ଏଇ ସୁxର ଗୀତର େରକଡd c କରୁଥିବା
େଦଖି ମେନ ମେନ ଖୁସି अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ ୲ ଘରକୁ ଆସି ବା ପେର ପୁରା ଚଳି ତଟି ୟୁ
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ଟୁ ବେର େଦଖି ଲି ମେନ ମେନ ଧନବାଦ େଦଉଥିଲି ପଭୁ ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’ +ୁ …
ଓଡି ଶା ପବେର ମଁୁ େଯ ଆବି Ìାର କରି ପାରି ବି େକେବ ଭାବି ପାରି ନଥିଲି ୲ ଆଜି େସଇ ‘ତୁ
ଥିେଲ େମା ଡର କାହାକୁ ’ ଗୀତକୁ େମା େମାବାଇଲେର अନବରତ ଭାେବ ଶୁେଣ
େଯେତେବେଳ ‘ଏକକ ଜଗନv ାଥ’ େମାର ମେନ ପଡି ଯାhି ୲
ବହୁ ଦି ନର ପତୀuାର अh ଘଟିଲା… ଧନ ପଭୁ.... ଧନ ତୁ ମ ଲୀଳା... ଧନ ତୁ େମ
‘ଏକକ
ଏକକ ଜଗନv ାଥ’
ାଥ’!!!
ଏତି କି େଲଖି ଇେମଲେର ପଠାଇେଦଲି ମାଉସୀ+ୁ େଲଖାଟି େବାଧହୁଏ अନାହି ତା
ମାଉସୀ େସଦି ନ ତାଗିଦ ନ କରି ଥିେଲ, ଏହି େଲଖାଟି ସବ େହାଇପାରି ନଥାhା...
ପି ଲାେବେଳ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଓ ଗଣିତେର ବି \ାରି ତ ରୂପ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଉସୀ
େଦଇଥିେଲ ଏକ େଛାଟଟିÍ, “ନି କÄଣ ଭୁ ଲି ବୁନି , େଦଖ ଏଇ ତି ମୁ[ୀ+ୁ .. ପଭୁ ଜଗନv ାଥ
ଏକକ pାନେର, େଦବୀ ସୁଭଦ ା ଦଶକ pାନେର ଓ ପଭୁ ବଳଭଦ ଶତକ pାନେର!” କି
ସୁxର ତୁ ଳନା ୲ ମେନ ମେନ ଭାେବ ଜଗନv ାଥ ଏକକ pାନେର ରହି େଲ େବାଲି କି ଛି କହି
ପାରhି ନି , େସ ବ ହC ବି ଭାଟ େହଉ କି ରତv ଭlାର ଲୁ ଟ ନେହେଲ ପଭୁ+ୁ ଉପବାସେର
ରଖି ବା େହଉ, କି ଂକ[ବବି ମୁଢ଼ କାଳି ଆ.... େହେଲ ବଳଭଦ ଓ େଦବୀ ସୁଭଦ ା େଯ କାହVକି
ଚୁ ପ ବୁ ଝି ପାେରନା... େହ ପଭୁ େସମାେନ େକେବ ଶୁଣିେବ ତୁ ମ ଶ ନାଦର अÎୁ ତ
ନି କÄଣ... କ'ଣ େସହି अନାହତ ଧÄନି େସମାନ+ୁ ଶୁଣାଯାଏନି .... ତୁ ମ ଗୁlିଚାମାଉସୀ କ'ଣ
ତୁ ମକୁ

ତାଗିଦ କରhି ନି ? ମଁୁ ତ ବ ହCପୁରେର ଥାଇ େମା अନାହି ତାମାଉସୀ ସୁଦୂର

ବଲd ନରୁ ଡାକ େଦେଲ ଶୁଣିପାେର... ତୁ େମ େକେବ ଶୁଣିବ?
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अକୁ ହା କାହାଣୀ
अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

ଖବରକାଗଜଟା େଦଖୁ େଦଖୁ ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା ତା’ର... अତି େବଶୀେର ସାତ କି ଆଠ
ବଷ େହାଇଥିବା ତା ବୟସ େସେତେବେଳ େସଦି ନ ଦାଦା ଜଳଦି େଫରି ଥିେଲ अଫିସରୁ
ମଧାହv େଭାଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାମୁନି େଶାଇନଥିଲା େସେତେବଳକୁ  ଖାଇ ସାରି
େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବଳକୁ ମାମୁନିକୁ େଦଖି ଦାଦା ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େଲ ବହୁତ ଡେର େସ
ଦାଦା+ୁ  ପାପା+ ମାମଁୁ ପୁअ ଭାଇ େହାଇଥିେଲ ବି େସ େମାେଟ ତା ପାପା+ ପରି ନୁ ହhି ,
ଭାରି ରାଗୀ ମାମୁନି ତ ଜମା ଆସୁନଥିଲା ବୁ ଢ଼ୀମାଉସୀ କି  ତାକୁ ଜବରଦ\ି ଧରି
ଆଣିଲା ମାମା अଫିସ ଚାଲି ଯିବାପେର ବୁ ଢ଼ୀମାଉସୀ ଉପେର ହV ପେଡ଼ ମାମୁନିର ସମ\
ଦାୟି ତ ୁଲରୁ ଆଣିବାପେର ବୁ ଢ଼ୀ େଲାକଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଏ ମାମୁନି ପଛେର
େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ େସ େଯତି କି ସମୟ ଶୁଏ େସତି କି ସମୟ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଟିେକ
ବି ଶାମ ମି େଳ େଯ, କି  େସ କଣ ସହଜେର ଶୁଏ? େସଦି ନ କାହVକି େକଜାଣି ଦାଦା+
ସାcେର େସଇ ସବୁ କଥା ଗପି ବସି ଲା ବୁ ଢ଼ୀ ହୁଏତ େସ ଆଶା କରୁଥିଲା ଦାଦା ଟିେକ
ଆକଟ କରେh, ଆଉ ମାମୁନି ସାେc ସାେc େଶାଇପଡ଼hା ଦାଦା କି  ନି େଜ ହV
ଶୁଆଇବାର ଦାୟି ତଟି େନଇଗେଲ ବୁ ଢ଼ୀଟି ଶାhି େର ନି ଶାସଟିଏ ମାରି େରାେଷଇ ଘରକୁ
ଚାଲି ଗଲା େବେଳ ମାମୁନି ମେନ ମେନ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି େଦଇଥିଲା ଦାଦା େସଦି ନ
ବି ଲକୁ ଲ୍ ରାଗିନଥିେଲ ତା’ ଉପେର ତା ମୁlକୁ ଆେ\ ଆେ\ ଏମି ତି ଆଉଁସି େଦଇଥିେଲ
େଯ ତାକୁ ସାେc ସାେc ନି ଦ େହାଇଯାଇଥିଲା
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ତା ପରଦି ନକୁ ଦାଦା+ ପତି ମାମୁନିର ମନେର ଥିବା ଭୟ अେନକଟା କମି
ଯାଇଥିଲା ସି ଏ ଡାକି ବା 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 ଏମି ତି େଶାଇବାକୁ  ଠି କ୍ ତାକୁ ନି ଦ ଆସି ଲା େବଳକୁ କି  ଦାଦା+ର
ଘନ ଘନ ଗରମ ନି ଶାସେର ଖୁବ୍ अସ \ି େବାଧ କରି ଥିଲା େସ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ନଥିଲା
ଭାବି ଲା, ହୁଏତ ଦାଦା+ର େଦହ ଭଲ ନାହV ଆଜି  ହଠାତ୍ ଦାଦା ତାକୁ େଜାରେର
କୁ େ¥ଇ ଧରି େଲ ଖୁବ୍ କାଟୁ ଥିଲା ତାକୁ  ନି ଶାସ ବି ଠି କେର େନଇ ପାରୁନଥିଲା େସ
ବହୁତ କsେର ଏତି କି ବାହାରିଲା ତା ପାଟିରୁ... ‘ପାଣି ପିଇବି ’ ତାକୁ ଜାମାପଟା ପି oାଇ
ପାଣି ପି ଇବାକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଦାଦା ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ अଫିସ୍
େସତି କି େବଳଠୁ ପୁରା ଭାବେର ଚୁ ପ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ମାମୁନି ଭାବି ଥିଲା, ମାମା
अଫିସରୁ େଫରି ଲା ପେର ତାକୁ ଦାଦା+ର ଏଇ अସ ାଭାବି କ ବବହାର କଥା କହି ବ ପୁଣି
ତା’ର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମାମାର କାଲି ର କଥା... “ଦାଦା+ୁ ଏେତ ଡରି ବାର କି ଛି ନାହV
ସି ଏ ବି ତାକୁ ବହୁତ େସvହ କରhି , ପାପା+ ପରି ” ଆଉ ନି ରୀହ ମନଟି ତାର ବୁ ଝି
ଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ବଡ଼ ମାନ+ର େସvହ କରି ବାର ଇଏ ବି େଗାଟିଏ ପକାର େଭଦ େବାଲି 
ତା ପରଦି ନ ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଦାଦା ତାକୁ ଶୁଆଇ େଦବାକୁ ଡାକି ଥିେଲ ମାମୁନିକୁ
ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥିଲା ମାତ ମନା କରି ବାର ସାହାସ ନଥିଲା େସଦି ନ ବି କାେଳ ତାକୁ
ଗରମ ଲାଗିବ େବାଲି ତାର ଜାମାପଟା ସବୁ ଆଗୁଆ େଖାଲି େଦଇ ଦାଦା ତାକୁ ଚାଦର
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ଭିତେର େକାଳକୁ ଜାକି େନଇଥିେଲ, ଆଉ अଦ୍ଭୂ ତ ଏକ अଚି ହvା ସ ରେର କହି ଥିେଲ,
“ଏେତ ଡରୁଛୁ କାହVକି? ମଁୁ କଣ ମାରୁଛି କି ?” ଧି େର ଧି େର ତା କअଁଳ େଦହର ଚାରି ପେଟ
ଦାଦା+ ହାତର େଘରଉଟା ଖୁବ୍ ନି -ୁର େହାଇ ଉଠି ଥିଲା େସ ତାକୁ ଆହୁରି ଶy
ଭାବେର ଜାକି ଧରି ତା େଦହସାରା େଗଲ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ମାମୁନି ମେନ ପକାଇବାକୁ
େଚsା କରୁଥିଲା, କାହV ପାପା ତ ଏମିତି େକେବ େଗଲ କରhି ନି ? ହଁ , େକେବ େକେବ
ଖରାେବେଳ ଦାଦା େଯଉଁ ସି େନମା େଦଖhି େସଇଥିେର ମାମାପାପା ମାେନ ଏମିତି େହବାର
େସ େଦଖିଛି କି  େସଥିେର ବି ତ ତା ପରି େଛାଟ ଛୁଆ+ୁ ... ତାକୁ अଧି କ କି ଛି
ଭାବି ବାର ଫୁରସତ ନ େଦଇ ଦାଦା+ର ଦୁ ଇଟା ହାତ ପାଗଳ+ ପରି ଘୁରିବୁ ଲି ଲା ତା
େଦହସାରା, ସେତକି େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥିେଲ କି ଛି ଖୁବ୍ ନୃ ଶଂସ ଭାବେର େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି
ଖlିଆଟିଏ େହାଇ େପାଡ଼ି ବାକୁ ଆର କରି େଦଇଥିଲା ବହୁକsେର କି ଛି ନି ଶାସକୁ
ଏକାଠି କରି େସ ବି କଳ ଭାବେର କହି ଥିଲା, “ଦାଦା, ପାଣି ପି ଇବି ” ପାଣି େବାତଲ ଆଗରୁ
ଆଣି ମୁl ପାଖେର ରଖିଥିେଲ େସଦି ନ ପାଣି କି ଛି ପି ଆଇ େଦଇ ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଆଇବାର
େଚsା କରୁଥିବା େବେଳ ବାହାେର ଭାଇର ପାଟି ଶୁଭିଥିଲା େବାଧହୁଏ େସଦି ନ ଭାଇର
ୁଲ ଶୀଘ ଛୁଟି େହାଇଯାଇଥିଲା ମାମୁନିକୁ ଜାମାପା ପି oାଇ େଦଇ ଦାଦା ଚୁ ପଚାପ୍
अଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ସବୁ ଦି ନ ପରି 
ଭାଇ େଯେତ ଡାକି େଲ ବି େସଦି ନ ମାମୁନି ତା ସାେc େଖଳି ବାକୁ ଯାଇନଥିଲା କି
ମାମା ଆଗେର କି ଛି େଖାଲି କି କହି ପାରି ନଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ମାମା ଯଦି କି ଛି ବି ଶାସ ନ
କରି ବ! କି  ମେନମେନ ମାମା ଉପେର ଖୁବ୍ ରାଗୁଥିଲା େସ କାହVକି େସ ସବୁ ଦି ନ
अଫିସ୍ ଯାଏ? अନମାନ+ ମାମା ମାନ+ ପରି ସବୁ େବେଳ ଘେର ରହି େଲ କଣ ହୁअhା
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ନି ?
ତା ପରଦି ନ େଯେତେବେଳ ଦାଦା+ ପାଖେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ବୁ ଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଯି ବାକୁ
ବସି ଲା, କାxି ଉଠି ଥିଲା ମାମୁନି ଦାଦା ତା’ ପାଟିକୁ ଚାପି ଧରି ବୁ ଝାଇବା ସ ରେର
କହି ଥିେଲ, “ଆ େଦଖିବୁ, େତା ପାଇଁ େକେତ ଚେକାେଲଟ୍ ଆଣିଛି ମଁୁ ଆଜି ” ଚେକାେଲଟରୁ
କି ଛି ତା ହାତେର ଧେରଇ େଦଇ ଦାଦା ତାକୁ ପୁଣି ଟାଣି େନଇଥିେଲ ଗଭୀର अoକାର
ଭିତରକୁ ଯାହାର ସାo ତା ମଣିଷପଣିଆକୁ ସ ୂ" ଭାବେର अo କରିଦି ଏ ପବ
ୂ ଦି ନ ଭଳି
ପୁଣୀ େସଇ ଗରମ ନି ଶାସ... େସଇ अଚି ହvା କସ ର... ଆଉ ତାର अପରି ପକ ସ[ା
ଭିତେର କି ଛି େଗାେଟ େଖାଜି ବୁ ଲି ବାର ହି ଂସତା ତା ଭିତେର ଦୁ ଇ ତି ନିଥର ପାଣି ବି
ପି ଇଥିଲା ମାମୁନି ମାତ ଦାଦା ତାକୁ ଯି ବାକୁ େଦଇନଥିେଲ ବାହାରକୁ  ଦି ନପେର ଦି ନ
ଏମି ତି ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା
ଭାଗକୁ ମାସେଟ ଭିତେର अନ ସହରକୁ ବଦଳି େହାଇଯାଇଥିଲା ଦାଦା+ର
େସେତେବଳକୁ ମାମୁନି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ହରାଇ ସାରି ଥିଲା ବୟସସୁଲଭ ତା ମନର ସମ\
ସରଳତାକୁ  ଝରଣାଟିଏ ପରି ଚଳଚଳ ତା ଜୀବନର େସାତ ଉପେର ଲଦି େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ,x, ସେxହ ଓ अବି ଶାସର ଭାର, ସମ\+ର अଲuେର ଖୁବ୍
ଗୀର େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ େହାଇ ରହୁଥିଲା ସବୁ େବେଳ େକାଳାହଳକୁ
ଏଡ଼ାଇ ଯି ବାପାଇଁ ପାଠ ବହି ଧରି ବସୁଥିଲା ସବୁ େବେଳ ଖୁବ୍ ସ+ୁ ଚି ତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା
ତା ପୃଥିବୀ
ୁଲ୍ ପାସ କରୁ କରୁ ମାମୁନି ନି ଜକୁ ନି ଜ ଭିତେର ସୀମି ତ କରି ରଖି ବାଟା
ଶି ଖିଯାଇଥିଲା ଭଲ ଭାବେର ଜେଣ ସ କୀୟ ମାମୁ+ର ତାକୁ େକାଳେର ବସାଇ େଗହe ା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 51

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

କରି ବା େହଉ ବା ବୟ ଟୁ ସନ୍ ସାର୍ ଜଣକର ପରୀuାେର ଭଲ େରଜଲ୍ଟ୍ କରି ଥିବାରୁ
ତାକୁ ଚାପି ଧରି ଆଶୀବାଦ କରିବା, अଥବା ପାପା+ ସାେc େସଇ ଡାyର ଜଣକ ଯି ଏ
अoାର ରୁମ୍ ଭିତେର ତାକୁ ସାମନାରୁ କୁ ¥ାଇ ଧରି ଟମାରି ତା ଆଖି ପରୀuା
କରି ଥିେଲ... ଧି େର ଧି େର ମାମୁନି ମନେର ଧାରଣାଟିଏ ବମୂଳ େହାଇଯାଇଥିଲା େଯ ସବୁ
ପୁअମାେନ ହV ଏମି ତି अବେଚତନ ମନେର ପୁअମାନ+ୁ

ଘୃଣା କରିବା ଆର

କରି େଦଇଥିଲା େସ ନି ଜକୁ ଯଥାସବ ଦୂ େରଇ ରଖୁଥିଲା େସମାନ+ ପାଖରୁ ମାତ
ଏହାର କାରଣ ବି ଷୟେର ସାମାନତମ ସୁରାକ୍ ପାଇନଥିଲା ଦୁ ନି ଆ
କି  େଯଉଁଦିନ କେଲଜେର ରାଗିଂର अପୀତି କର ପରିpିତି ରୁ ତାକୁ ରuା କରିଥିଲା
ସେରାଜ, େସଦି ନ ସ ତଃପବୃ[ ଭାବେର ତା ଆଡ଼କୁ ବoୁ ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ମାମୁନି
ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ହୁଏତ ସେରାଜ େସମି ତି ନୁ େହଁ , େଯମି ତି େସ ସମ\+ୁ ଭାବୁ ଛି 
ସ ାଧୀନେଚତା ମନଟି ତାର ଖାତି ର୍ କରି ନଥିଲା ସାcମାନ+ କଟୁ ମhବକୁ ଏବଂ ଦୁ େହଁ
ଖୁବ୍ ସମୟ ବି ତାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ପରର ସାcେର ଦି େନ ହଠାତ୍ ସରି ଜ ଆସି ତା
ହାତେର କାଡ଼ଟିଏ ଧରାଇ େଦଇ କୁ ଆେଡ଼ ଉଭାନ୍ େହାଇଗଲା ଆଯ େହାଇ କାଡ଼ଟି
େଖାଲି େଦଖିଲା ମାମୁନି, ଖୁବ୍ ସୁxର अuରେର େଲଖାअଛି ... True love can do the
Impossible. ବାସ୍, େସତି କି ଯେଥs ଥିଲା ମାମୁନିକୁ ବୁ ଝି ବାପାଇଁ େଯ ସେରାଜ ବି
ସମ\+ ପରି ପୁअଟିଏ ହV ଝି अଟିଏ େଦଖିେଲ ସି ଏ ବି ଚାେହଁ ନି କଟତର େହବାପାଇଁ
ତା ହାତ ବି ବଗ େହାଇ ଉେଠ ତାକୁ େଜାରକରି ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ବାପାଇଁ େସଇ ଦି ନଠାରୁ
ନି ଜକୁ ଆଉ ନି ଜ ରା\ାକୁ େସ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ अଲଗା କରି େନଇଥିଲା ସେରାଜଠାରୁ ଏବଂ
ଦୂ ରକୁ େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିଲା ପୁअମାନ+ ପତି ତା ମନର େକଉଁ अେଲାଡ଼ା େକାଣେର ପଡ଼ି
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ରହି ଥିବା अj କି ଛି ସାନ କି  ଏ ବି ଷୟେର ବି କାହାକୁ କି ଛି ଜାଣିବାକୁ େଦଇନଥିେଲ
େସ
ପାଠପଢ଼ା େଶଷପେର େଯେତେବେଳ ବି ବାହର ପଶv ଉଠି ଲା େସେତେବେଳ େସ ଜି ଦ୍
ଧରି ବସି ଲା େଯ ପାତଟିକୁ ଆଗ େଦଖି ବ ତା ମନ ମାନି େଲ ହV େସ କଥା ଆେଗଇବ
ମାମାପାପା ବହୁତ ବି ରy େହାଇଥିେଲ, ତା କଥା ଶୁଣି କି  େସ କାହାକୁ େଖାଲି କହି
ପାରି ନଥିଲା ତା’ର ଏପରି ନି [ି ପଛର କାହାଣୀ େସ ଜାଣି ସାରି ଥିଲା େଯ େଚେହରାର
େସୗxଯର େକୗଣସି ମୂଲ ନାହV ତା ପାଖେର େସ ବyିତର ବି େଶଷତ ଚାେହଁ ଯାହାକୁ
େସ ସାନ କରି ପାରି ବ ଆଉ େସ ବି େଶଷତଟିକୁ େକବଳ ତା’ ଆଖି ହV ଚି ହv ି ପାରି ବ
ଦି େନ ସତକୁ ସତ ଆସି େଭଟ େହେଲ ଠି କ୍ େସହି ଭଳି ବyିତଟିଏ ତା+ େସvହ
ଶା ଭିତେର ମାମୁନି ଭୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଜୀବନର ତି y ଇତି ହାସଟିକୁ ମାତ ଥେର
େହେଲ ବି ସ ାମୀ+ ଆଗେର େଖାଲି କରି କହି ପାରି ନଥିଲା େସ ସବୁ କୁ  ଶାଶୁଘେର ମଧ
ଦୁ ଇ ତି ନିଥର େସହି ଭଳି अପୀତି କର ପରି pିତି ର ସାମନା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା ମାତ ନା
ତାକୁ ଆଯ ଲାଗିଥିଲା, ନା ତି େଳ ଦୁ ଃଖ ନି ଜର ମାନସି କ ଶାhି ପାଇଁ ଧି େର ଧି େର େସ
ସବୁ କୁ େସ ଭୁ ଲି ବା ଶି ଖିଯାଇଥିଲା ସି ନା, କାହା ଆଗେର ପକାଶ କରି ପାରି ନଥିଲା
ଏେତ ବଷପେର ଆଜି ଆସି ଫାର ଫେଟା େଦଖି ତା ମନେର ପୁଣି ସେତଜ େହାଇଗଲା
ପି ଲାଦି ନର ତି y अନୁ ଭୂ ତି ସବୁ  େଛାଟ ଝି अଟିର ଦୁ ଶାକୁ େନଇ ଏେତ ବି \ାରି ତ
ବି ବରଣୀ... ଏେତ ପକାର ଯା ରି େପାଟର ଟିକିନିଖି ଉପpାପନକୁ ପଢ଼ି େସ ଭାବୁ ଥିଲା...
ଝି अଟି ମରି ଯାଇଛି , ଭଲ େହାଇଛି  ଯଦି େସ ବି ଥାଆhା, େଯଉଁ अଦୃ ଶ uତର କsକୁ
େନଇ େସ ସାରା ଜୀବନ ନି ଜ ସାcେର ଯୁ କରି ଥାଆhା, େସ uତର ନା ତି େଳ ଉପଶମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 53

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

अଛି , ନା ତା’ର ଗଭୀରତାକୁ କଳି ପାରି ବା ଭଳି ଯପାତି ଆଜି ପଯh େକୗଣସି
େଫାେରନ୍ସି କ୍ ଲାବ୍େର ବବହାର େହାଇଛି  ତା ଛଡ଼ା, ଦୁ ନି ଆ କ’ଣ କି ଛି ବି
ଜାଣିପାରି ଥାhା ତା ବି ଷୟେର!
अନମନତାରୁ େଫରି ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ମାମୁନିର ଆଖି ପଡ଼ି ଲା ତା ନି ଜ ଝି अ
ଉପେର अଜଣା ଆଶ+ାେର ଥରି ଉଠି ଲା ତାର ସମଗ ସ[ା... ସରଳ ମୁହଁଟି ପଛେର େସ
ବି ଚାପି ରଖିନି ତ ଏମି ତି କି ଛି अକୁ ହା େବଦନାର କଥା? େହ ଭଗବାନ, େସମି ତି େକେବ
ନ େହଉ େକେବ ବି ନ େହଉ ଓଃ... ଯଣାେର ତା ମୁlଟା ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା
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ବoା
ପତିଭା ପିୟଦଶdନୀ

ବାଷdକ ପରୀuା ପାଖ, ତରବର େହାଇ ୁଲ ବାହାରି ଥାଏ ମୀନା। େଡରି େହେଲ
ଗୁରୁମା+ଠୁ େଗାେଟ ଗାଳି ତେଳ ପଡି ବନି । ସକାଳ ସମୟେର ବଜାରେର େବଶ୍ ଭିଡ,
େତଣୁ େସ ଭିତରୁ ସାଇେକଲ କାଢି େନବା ବହୁତ ସମୟ ନି ଏ। େଜାର େଜାର େପଡାଲ
ମାରୁ ମାରୁ େଗାଟାଏ ଚି ାର ଶୁଣି अଟକି ଗଲା ଚଳମାନ ପାଦ। େସ ଶ େଯତି କି ବି କଟାଳ
ଥିଲା, ତା’ଠୁ ବି ଭ ଥିଲା ସାମvାର ଦୃ ଶପ*। ମୟର
ୂ ୀ अପାକୁ ତା େମସ୍ ଭିତରୁ ଭିଡି
ଆଣିେଲ ବି ନୟ ଆଉ ତା ସାଥି। ବି ନୟ ଗଳାଫେଟଇ ପଚାରୁ ଥାଏ, “କହ େମା ପ\ାବେର
ତୁ ରାଜି ” ମୟର
ୂ ୀअପା କାxୁ ଥାଏ ଏବଂ ନି ଜକୁ ମୁକୁେଳଇ ଆଣିବାକୁ େଚsା କରୁଥାଏ।
େହେଲ ତା ଭଳି ନହୁଲି ତନୁ ପାତଳୀ ଝି अ ତି ନି ଜଣ ବଳି - ପୁରୁଷ+ ବଳ ଆଗେର ହାର
ମାନୁ ଥାଏ ବାର]ାର। ଏତି କିେବେଳ ବି ନୟ େଗାଟାଏ େବାତଲ େଖାଲି अଜାଡି େଦଲା
ମୟର
ୂ ୀ अପା ମୁହଁେର। ଓଃ! କି କରୁଣ ହୃଦୟ ବି ଦାରକ ଆ[ଚି ାର କରି ଭୂ ଇଁେର
େଲାଟିଗଲା ମୟର
ୂ ୀअପା। ଜଳି ଗଲି , େପାଡି ଗଲି , ମରି ଗଲି କହି ମାଟିରୁ ସାଉଁଟିବାକୁ େଚsା
କରୁଥାଏ କାଣିଚାଏ ଆଶ\ି। କାହାରି କୁ ଦୟା ଆସି ଲା ନାହV। ବରଂ େସ େମସ୍ ମାଲି କ ଓ
ଆଖପାଖର କବାଟ ବx େହାଇଥିବା ସମ\ ଘର ଓ େଦାକାନ ସବୁ ର ବଳକା ଦରେଖାଲା
ଝରକା ତକ ବି ବx େହାଇଗଲା। କି  େକୗଣସି ସରୁ ଫା+ କି ]ା କଣା େଦଇ अେନକ
େଦଖୁଥିେଲ ଏ ଜଘନ ବି ଭ ଦୃ ଶ। ମୟର
ୂ ୀ अପାର ସୁxର ମୁହଁଟା ମହମ ଭଳି ତରଳି
ଯାଉଥାଏ େଯମି ତି। ଖl ଖl ଗଳି ପଡୁ ଥାଏ ମାଂସ। ସେତଜ ଫୁଲ ପରି ଛନଛନ ମୁହଁଟା
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ସ ୂ" ବି ବ" ବି କୃତ େହାଇଗଲା ମାତ େକଇ ମି ନିଟ ଭିତେର। େକେତ ସମୟ ଛଟପଟ
େହବାପେର ନି େ\ଜ େହଇଗଲା अପା। ଦଳବଳ େନଇ େଫରି ଯିବା ଆଗରୁ ନି ଜ େଦଶୀ
ବoୁ କ ଫୁଟାଇ େଚତାବନୀ େଦଇଗଲା ବି ନୟ, “େକହି କି ଛି େଦଖିନ। ଯଦି େକହି ମୁହଁ
େଖାଲି ବ, ତା ମୁହଁେର ଢାଳି େଦବି ଏମି ତିଆ ଆଉ େଗାେଟ େବାତଲ।”
ଭୟେର ଥରୁଥାଏ ମୀନା। କାବି ନ ପଛରୁ ସବୁ େଦଖି ଛି େସ। ଇା େହଉଛି
ଧାଇଁଯିବ अପା ପାଖକୁ , େହେଲ ପାଦ ଦୁ ଇଟା ପଥର େହଇଯାଇଛି େଯମି ତି। ହଠାତ କାହା
ଶ ପାଇ ଚମକି ପଡି ଲା। ବାପା! କି ଛି ନ କହି େକବଳ ଘରକୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ ନି େଶ
େଦେଲ। େହେଲ ମୟର
ୂ ୀ अପା! େକେତ ଭଲ ସି ଏ। ସି େଲଇ ଶି uା େକx େର अପା ସହ
ପରି ଚୟ। अଭାବି ଘରର ଝି अ। େହେଲ ହୃଦୟେର ଖୁବ ଧନୀ। େସଇଥିପାଇଁ େବାଉ
ପଜ
ୂ ାପବ ଦି ନେର ମୀନା ହାତେର ପି ଠାପଣା ପଠାଏ ମୟର
ୂ ୀ ପାଇଁ। ଏଇ େମସ୍େର ରହି
ପାଠପେଢ ଓ ସି ଲାଇ ଶି ଖାଏ। ବି ନୟ ନଜର ପଡି ଲା ଦି ନୁ ଭାରି ହଇରାଣ କେର।
ଚେଲଇ ଦି ଏନି ରା\ାେର। ବି ନୟ ଭଳି େଗାେଟ ମୂଖ, ଟାଉଟର, ଗୁlାକୁ ବାହା ହବାକୁ
କି ଏ ରାଜି େହବ, େହଉପେଛ ତା ବାପା େସ अଳର ବଡ ଠି କାଦାର ଆଉ ଆଗାମୀ ଦି ନର
େନତା।
ବାପଝି अ ସାଇେକଲ ବୁ େଲଇ େକଇପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛhି କି ନାହV େପାଲି ସ
କେନsବଳ ଜେଣ ଆସି अଟେକଇେଲ। ବାକି କେନsବଳ ମାେନ ସବୁ କବାଟ ବାେଡଇ
େଲାକ+ୁ ବାହାରି ବାକୁ ନି େଶ େଦଉଥାhି । ଧି େର ଧି େର କବାଟ େଖାଲି ପୁରୁଷମାେନ
ବାହାରି େଲ। ¤ୀେଲାକ ମାେନ ଏେବବି କବାଟ ଫା+ର ଦଶକ। ଏହା ଭିତେର
ଆ]}ଲାନ୍ସ ଆସି ମୟର
ୂ ୀ अପାକୁ ଡାyରଖାନା େନଇଗଲା। ଇନି ସେପ§ର ପଚାରି େଲ,
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“କ’ଣ େହଇଥିଲା? ଯି ଏ ଯାହା େଦଖି ଛ କୁ ହ। େଦାଷୀକୁ ଧରି କଠି ନ ଦl ଦି ଆଯି ବ।”
କି ଛି ସମୟ ଭି ତେର ଆଖିଦୃଶି ଆ ଭିଡ ଜମା େହାଇଯାଇଥିଲା। ସମେ\ କି ଛି ଜାଣି ନଥିବା,
େଦଖି ନଥିବାର ସହଜ अଭିନୟ କରୁଥାhି । ସେତକି ସମେ\ େସ କାl ଘଟିବା ସମୟତକ
ଧୃତରାs ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ। େପାଲି ସର େସଇ ପଶv, କି ଏ କରି ଛି ଏ କାl, ଯାହା େଦଖିଛ
କୁ ହ। ଡରି ବାର କି ଛିନାହV। େଦାଷୀକୁ ଦl ମି ଳିବ। ତଥାପି େକହି କି ଛି କରିବାକୁ
ନାରାଜ।
ଏତି କିେବେଳ ମୀନା ପାଟିକରି କହି ଲା, “ବି ନୁ ଦାଦା କରିଛି ଏସବୁ । େସ ନି େଜ
ଢାଳି େଦଲା େଗାେଟ େବାତଲ ମୟର
ୂ ୀ अପା ଉପେର।” କି ଛି uଣ ପାଇଁ ଗଣଗଣ େହଉଥିବା
ଗହଳି ନି ରବ େହାଇଗଲା। ଏ अପତାଶି ତ ଚାuୁଷ ପମାଣ େଦଖି େପାଲି ସ ବାବୁ ମୀନାକୁ
ଡାକି କହି େଲ, “ଯାହା କହି ଲ ଏଇେନ, େସସବୁ ମଁୁ ତୁ ମ ବୟାନ ଭାେବ ଦରଜ କରିବି ।
େସଥିେର ଦ\ଖତ କରିବ। ତୁ େମ ସାବାଳି କା େହାଇନାହଁ । ତୁ ମ ବାପା+ୁ ଡାକ।”
େସେତେବଳକୁ ବାପା+ ମୁହଁ େଶତା ପଡି ଯାଇଥାଏ। େଯମି ତି ମୟର
ୂ ୀ ନୁ େହଁ , ମୀନା ମରଣ
ମୁହଁେର ଏେବ। ବାପା େପାଲି ସ ବାବୁ + ପାଖେର ହାତେଯାଡି େନହୁରା େହେଲ, “अାନ
ଝି अଟା, ବାଉଳାେର କହି େଦଇଛି । ତାକୁ ଏ ଭିତେର ପୁରାନି ସାର୍। ଝି अଟା େମାର ଭଲ
ପାଠପଡୁ ଛି , ତା ଭବି ଷତ ନs େହଇଯି ବ। ମଁୁ ସାଧାରଣ ପାଇେମରୀ ୁଲ ଶି uକଟିଏ।
ସ [ି କହି େଲ ଆତCସାନ ଟିକକ। ଏ ସବୁ େକସ୍ େଫୗଜଦାରୀେର ଜଡି ତ େହେଲ େମା
ସାରା ଜୀବନର ସିତ ପୁqି ଏଇ ସାନତକ ମାଟି େହଇଯି ବ।” ମୀନା ଏଇ ପଥମଥର
ବାପା+ୁ ଏେତ अସହାୟ େଦଖୁଛି। ବାକି େଲାକ େଫରି ଗେଲଣି ନି ଜ ନି ଜ ସ ାଭାବି କ
ଜୀବନ ଧାରାକୁ । ବାପା+ େକୗଣସି अନୁ ନୟର ପଭାବ ପଡୁ ନଥିଲା େପାଲି ସ ବାବୁ +
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ଉପେର। ଏଇ ପତuଦ sା ପମାଣକୁ େଥାପ କରି ସଦାନx (ବି ନୟର ବାପା) ଠାରୁ
େମାଟା ଟ+ା ଝେଡଇ େହବ, ତା ପତି ଆରା ଓ ପରି ଚୟ େଠସାବଳେର ପେମାସନ କି ]ା
ବଡ ସହରକୁ ବଦଳି ଭିତରୁ କି ଛି ହାସଲ କରି େହବ। ତା+ଠୁ େକୗଣସି ଦୃ ଢ ପତିଶୃତି
ନପାଇ ବାପଝି अ ନି ରାଶା େହାଇ ଘରକୁ େଫରି େଲ ପାୟ अପରାହv େବଳକୁ ।
ଖବର ପହିଲା ବି ନୟ ଘେର। ତା ବାପା ସଦାନxର ପାଳି ତ ଗୁlାମାେନ ପ\ାବ
େଦେଲ, “ଥେର ଖାଲି କୁ ହ ଭାଇନା, କାଲି ସକାଳୁ େସ ଝି अ ଶବ ଝୁ ଲୁ ଥିବ େକୗଣସି
ଗଛଡାଳେର।” ସଦାନx େସମାନ+ୁ ଚୁ ପ୍ କେରଇଲା। अ*ହାସ କରି କହି ଲା, “େସ
ଝି अଟା ବାଘୁଣୀଟାଏ। ତାକୁ େମା େବାହୁ କରି ଆଣି ବି। େମା ବଂଶକୁ ଏମି ତି ବାଘୁଣୀେଟ
ଠି କ ସାଜି ବ। ଯା, ତା ବାପା, େସ ୁଲ ମାsକୁ ଡାକି କି ଆଣ।” ମୀନା ବାପା ପେମାଦବାବୁ
ପାଇେମରୀ ୁଲ ଶି uକ ଆଉ ମା ଆଶା କମୀ। ୫ ପାଣୀର ସଂସାର। ମୀନା ତେଳ
ଉପେର ଦୁ ଇ ପୁअ। ସାଧାରଣ ନି ମv ମଧବି [ ପରିବାର। ପେମାଦ ବାବୁ +ୁ ସq େବଳକୁ
ହାଜର କରାଗଲା ସଦାନx ପାଖେର। କାକୁ p ପେମାଦବାବୁ ଜୂ ପକାଠର ପଶୁଟିଏ ଭଳି
ଠି ଆ େହାଇଥାhି । ସଦାନx ଆର କଲା, “ଶୁଣିଲି ତମ ଝି अକୁ େପାଲି ସ ବାଧ କରୁଛି
ବୟାନ େଦବାକୁ । େସ ଥାନାବାଲା ଏଇ େମୗକାେର େମା’ଠୁ କି ଛି ଫାଇଦା ହାସଲ କରି ବା
ଲuେର अଛhି । ତେମ ବ\ ହୁअନି ମାେs। େମା ପ\ାବେର ରାଜି େହେଲ ଦୁ ହV+
ଲାଭ। େମା ନଁା ପଡି ବନି କି ତୁ ମ ଝି अ ନଁା ଏଥିେର ରହି ବନି । ବାକି ତମ ଝି अ ଭାଗ
ଫିଟିଯିବ, େସ ଲାଭ ଉପୁରି।” ପେମାଦ ବାବୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥାhି , କି  ଭିତରର
ନାଚାର ପି ତା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସବୁ ପ\ାବେର ରାଜି େବାଲି ସତି ଜଣାଇେଦେଲ ଝି अ ନଁା
େକସ୍ରୁ ହଟିଯିବ େବାଲି । ସଦାନx ତା+ୁ अଟେକଇ ଏଥର ନି ଜ ସ[ ଶୁେଣଇଲା, “ତମ
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ଝି अକୁ ମଁୁ େବାହୁ କରି ବି। ହଁ , ଜାଣିଛି େସ ସାବାଳି କା େହଇନି । ଆେମ अେପuା କରି ବୁ
ପାବଷ। ତୁ େମ ଏଇଠି ହାତକାଟି େଲଖିେଦଇଯା ଏ ପ\ାବେର ରାଜି େବାଲି । ତା’ ପରଠୁ
ତୁ ମ ପରିବାରର ଭଲମx ଦାୟି ତ େମାର।” ହଁ , କରି ବା େଯାଉଠି ଏକମାତ ବି କj, େସଠି
େସଇଆ କରି ଘରକୁ େଫରି େଲ ପେମାଦ ବାବୁ ।
ସମୟ ତା ନି ୟମି ତ ଗତି େନଇ ଗଡି ଚାଲି ଥାଏ। ମୀନା ୁଲରୁ ବାହାରି କେଲଜେର
ପାଠ ପଢି ଲାଣି। ସଦାନx ଏ ଭିତେର ବଡ େନତାଟିଏ େହାଇଗଲାଣି । ଏ अଳରୁ
ସ ାଧୀନ ପାଥୀ ଭାେବ ବି ଧାୟକ େହାଇଛି । ତା ପଇସା, ପତିପ[ି, ପତି ଆରା ଆଉ ବାହୁବଳ
େଯାଗଁୁ ଶାସକ ଦଳି ଆ+ ନି କଟତର େହଇଛି । ତାକୁ ନି ଜ ଦଳେର ମି ଶାଇବାକୁ ଶାସକ
ଦଳ ତାକୁ େଥାପେର କି ଛି କି ଛି େଦଉଛhି । ଏଇ େଯମି ତି ଗଁା ପାଇେମରୀ ୁଲକୁ अପର
ପାଇେମରୀ ଗା ମି ଳିବା, ମୀନା ବାପା େସଇଠି ପଧାନଶି uକ େହବା, ୁଲ ଓ
ସ ାpେକx ର ନୁ ଆ େକାଠା (ତି ଆରି େହଇଛି ବି ନୁ କା§ର ହାତେର) ଇତାଦି ।
େଛାଟିଆ अଳଟି ଏ ଭିତେର uୁଦ ସହର ଭଳି େଭକ ପଇସାରି ଛି। ବଦଳି ନି ଯାହା
େକବଳ ମୀନାକୁ େବାହୁ କରିବା ପାଇଁ ସଦାନxର ସ[ ଓ େସଥିକୁ ପେମାଦବାବୁ +
ସତି । ସ ାpେକx ନୁ ଆ େକାଠାଘର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ େଖାଦ ସ ାpମୀ ଆସି ଥିେଲ।
ନି ଜ ପତି ଆରା ବଢାଇବାକୁ ମରୁ େଘାଷଣା େହଲା େଯ ସହରର ବି େଶଷ ଡାyରୀ ଦଳ
ଆସି େସଠାେର ଏକ ତି ନି ଦି ନିଆ ପରି ବାର ନି େୟାଜନ ଶି ବିର ଆେୟାଜନ କରି େବ।
େସଦି ନ ସqେବେଳ ସଦାନx େଲାକ ଆସି କହି ଗେଲ ଶି ବିର ସରି ବାର ୨ ଦି ନ
ପେର େହବ ମୀନା ଓ ବି ନୟର ବାହାଘର। ମଝି େର ମାତ ଦୁ ଇ ସାହ। େତେବ େଭାଜି ଠୁ
େବଦୀ ପଯh ସବୁ ପ\ୁତି ଦାୟି ତ ସଦାନxର। ମୀନା ମନ ଦବି ଗଲା। ପାଠପଢା
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ମଝି େର ମାତ ୧୯ବଷେର ବାହାଘର, ତାହା ପୁଣି ବି ନୁ ଦାଦା ଭଳି େଗାେଟ ନୃ ଶଂସ
अପରାଧୀ ସହି ତ। ମୟର
ୂ ୀ अପାର େସ ମୁହଁ ଆସି ଯାଉଥାଏ ସାମvାକୁ ।
ନି ାରି ତ ତି ଥିେର ଶି ବିର ଆର େହଲା। ପଥମ ଦି ନ େକହି ବି ଗେଲନି । ସହରରୁ
ଆସି ଥିବା ଡାyରି ଦଳ ସାରାଦି ନ ବସି ବସି ମଶା ବାେଡଇେଲ ଯାହା। କି ଛି େଲାକ+
अପେରସନ ନେହେଲ ସଦାନxର ଆଧି କମି ଯିବ। ମୀନା େବାଉ+ୁ ଦାୟି ତ ଦି ଆଗଲା
ବୁ ଝାସୁଝା କରି େଲାକ+ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। େସ ମଧ ଦି ନ अଧାରୁ ବାହାରିଗେଲ ଆଉ
ବି ଳମି ତ ରାତି ଯାଏଁ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଖୁବ ବୁ ଝାଇେଲ pାନୀୟ େଲାକ+ୁ । ପରିଣାମ ସ ରୂପ,
ପରଦି ନ େବଶ୍ କି ଛି ¤ୀ େଲାକ ପହିେଲ। ଡାyର ମାେନ କାମେର ଲାଗିେଲ, ଶି ବିର
ଉେଶ କି ଛି ମାତାେର ସଫଳ େହଲା। ଆଉ େଗାଟାଏ ଦି ନ ବାକି । ଦି ତୀୟ ଦି ନର
ସଫଳତା ଶି ବିର ଆେୟାଜକ+ୁ ଉାହି ତ କରି ଥାଏ, େତଣୁ अhି ମ ଦି ନ ପାଇଁ ଆଶା ବଢି
ଥାଏ।
େଶଷଦି ନ अପରାହv ସୁା ଆସି ଥିେଲ ମାତ ୩ ଜଣ। ଆଉ େକହି ଆସି ବାର
ସାବନା uୀଣ। ତଥାପି ୫ଟା ଯାଏଁ ବସି ବାକୁ େହବ ଔପଚାରି କତା ପାଇଁ। ପାୟ ୩.୩୦
େବଳକୁ ମୁହଁ େଘାଡାଇ ସ jବୟା ମହି ଳା ଜେଣ ପହିେଲ। ବoାକରଣ କରାଇବାକୁ
ଚାହାhି େବାଲି ଜଣାଇେଲ। େରଜି sରେର ନଁା େଲଖାଇେଲ ‘अନାମି କା’, ବୟସ ୧୯ବଷ।
ସ ାମୀ ନଁା ପଚାରିବା ପେର ତା’ ଉ[ର ଶୁଣି ସମେ\ \¡ େହେଲ। ଝି अଟି କହି ଲା, “ମଁୁ
अବି ବାହି ତା, କି ଛିଦିନ ପେର ବାହାଘର। େମା ପରିଚୟ େଗାପନ ରଖି ବାକୁ ଚାେହଁ , ନେଚତ
େମା ପାଇଁ ଓ େମା ପରି ବାର ପାଇଁ ବଡ अସୁବିଧା ସୃsି େହବ।” ସମେ\ ଚକି ତ େହଉଥିବା
େବେଳ ବୟା ଡାyରାଣୀ ତାକୁ ଏକାhକୁ େନଇ ବୁ ଝାଇେଲ, “ମା, ଏେତ अj ବୟସ, ପୁଣି
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କି ଛିଦିନେର ବାହାଘର। ସାରା ଜୀବନ ପଡି ଛି େତା ସାମvାେର। ଏ ନି [ି ସ ାp ଦୃ sିରୁ
ବି ଭଲନୁ େହଁ େତା ପାଇଁ।” େକାହ ସାଳି ଝି अଟି ଉ[ର େଦଲା, “ମାଡାମ୍, ମଁୁ ଆଶାଦି ଦି+
ଝି अ ମୀନାuୀ। ସମେ\ ମୀନା େବାଲି ଜାଣhି । ୨ ଦି ନ ପେର ବି ଧାୟକ ସଦାନx+ ପୁअ
ବି ନୟ କା§ର ସହି ତ େମା ବାହାଘର। ୫ବଷ ତେଳ ବି ନୟ ଘଟାଇଥିବା େଗାେଟ
ଜଘନ କାlେର ସମ\ ଦଶକ ମୁକ ବଧି ର େହବାର अଭିନୟ କରି ଥିବା େବେଳ ମଁୁ
ମୁହଁେଖାଲି ସାu େଦବାକୁ ସାହସ କରି ଥିଲି। ସାu େଦବା େନାହି ଲା, କି  ସାହସର
ଫଳସ ରୂପ ସଦାନx େମାେତ ବାଛି େନେଲ ତା+ ବଂଶକୁ ସାହସୀ ଉ[ରାଧି କାରୀ
େଦବାପାଇଁ। କାଲି କୁ େମା ସhାନ ଆଉେଗାେଟ ସଦାନx ବା ବି ନୟ ଭଳି ଚରି ତଟିଏ
ନେହବ େବାଲି କି ଗାେରି अଛି ? ବରଂ ଏ ବଂଶ ଏଇଠି ସମା େହବା ସମାଜ ପାଇଁ
ମcଳକାରୀ େହବ। ଗାoାରୀ େହବା अେପuା ବoା େହବା େମା ଲାଗି େବଶୀ େଶୟର,
ନୁ େହଁ କି??? ଏ ଉପାୟ େସ ବାପପୁअ+ୁ ଉଚି ତ ଦl େହବ। େକବଳ ଯଦି ଆପଣ
ସହେଯାଗ କରି େବ।” ଏଇ ସାହସ ଓ ଦେଦଖି ଡାyର ବି ପଭାବି ତ େହେଲ। ଟିମ୍ କୁ
अପେରସନ ପାଇଁ ପ\ୁତ େହବାପାଇଁ କହି େଲ ଏବଂ ଝି अଟିର अଦମ ଇାଶyିକୁ ସାଲୁ ଟ
କରି ପରି ଚୟ ଗୁ ରଖି ବା ପତିଶ}ତି ସହ ମୀନାକୁ ଧରି अପେରସନ େଟବୁ ଲ୍ ଆଡକୁ
अଗସର େହେଲ।
ଲି+୍ େରାଡ଼, କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 61

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଆଭାସ ଗj
ରାଧାକାh ଦାଶ

େଗାେଟ ରାଜେର ରାଜା ବି Óୁ ଉପାସକ ଥିେଲ। େସ ତା+ ରାଜଧାନୀେର େଗାେଟ
ସୁଦୃଶ ବି Óୁମxିର କରି େବ େବାଲି ମେନ ମେନ pିର କେଲ। ମxିର ନି ମdତ ଉପଯୁy pାନ
ବଛାଗଲା। ମxିର ନି ମାଣ ଆର େହଲା। େକେତ ଶି jୀ ଦି ନରାତି ଏକ କରି ମୁlଝାଳ
ତୁ lେର ମାରି ମxିର ନି ମାଣ କରି େଲ। ମxିର ନି ମାଣର अhି ମ ପଯାୟେର ଜେଣ ସାଧୁ
େସଠାେର ପହଁ ଚିେଲ। େସ ରାଜା+ ସହି ତ ମxିରେର ପତିମା pାପନା ପାଇଁ କଥାବା[ା
େହେଲ। ସାଧୁ+ କହି ବା अନୁ ଯାୟୀ ଏକ ବୃ ଶି jୀ ହV ପତିମା ଗଠନ କରିେବ। ଜେଣ
ବୃ ଶି jୀ+ୁ ରାଜା+ ପାଖକୁ ଡକାଗଲା। ସାଧୁ କହି େଲ, “ବି Óୁ+ ପତିମା େଯଉଁ ଶି ଳାେର
େହବ ତାହା େକୗଣସି ଜcଲ ମଧେର ଥିବା ଦରକାର।” ସାଧୁ+ ଆେଦଶକୁ ମାନି ରାଜା
କି ଛି େସୖ ନ ଓ େସ ବୃ  ଶି jୀ+ୁ ଜcଲକୁ ପେଠଇେଲ।
ଶି jୀ ବହୁତ ଜcଲ ବୁ ଲି େଲ େହେଲ ବି Óୁମୂ[ୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁy ଶି ଳା
ପାଇେଲ ନାହV। େଶଷେର େଗାେଟ ତା+ୁ ମି ଳିଲା। େଯେତେବେଳ େସ ବୃ  େସ ଶି ଳା
ପାଖକୁ ଯାଇ ଶି ଳାକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିେଲ, ଶି ଳାଟି ବହୁତ ସୁxର अଛି ମୂ[ୀ ପାଇଁ
ଉପଯୁy। େସ େସଠାେର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନp କେଲ। େସୖ ନ ମାନ+ ଠାରୁ
ସାହାଯ େନଇ େସଠାେର ଏକ अpାୟୀ ଶି jୀ ଶି ବିର ନି ମdତ େହଲା। ବୃ  ଶି jୀ ଜଣକ
େଯେତେବେଳ ଶି ଳାେର ଭଗବାନ ବି Óୁ+ ଚି ତ अ+ନ କରି ନି ହଣେର େସ ଶି ଳାକୁ
େଖାଳି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ନି ହଣର ପଥମ ପହାର ପେର େସ ଶି ଳାରୁ ଉ[ର ଆସି ଲା,
“ରହି ଯାअ! େମାେତ ହାଣ ନାହV।” ଶି ଳାର ଉ[ରେର ବୃ  ଶି jୀ ରହି ଗେଲ। ଶି ଳା
କହି େଲ, “ମଁୁ ତୁ ମ ନି ହଣର କs ସହ କରି ପାରିବି ନାହV। ତୁ େମ େମାେତ ଛାଡି ଦିअ, ଏ
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ଜcଲେର ଆହୁରି अେନକ ଶି ଳା अଛି । ତୁ େମ େସଥିେର ବି Óୁ+ ପତିମା କରି ପାର।”
ଶି ଳାର ଏପରି କଥାେର ଶି jୀ କାମ ବx କରି େଦେଲ। ରାଜା+ ପାଖକୁ ଖବର
ପଠଗଲା। ରାଜା ଓ ସାଧୁ ଉଭୟ ନି "ୟ କେଲ େଯ ଆେମ େସ ଶି ଳାକୁ ପରି ତାଗ କରି
ନୂ ତନ ଶି ଳାେର ପତିମା ନି ମdତ କରି ବା। େଶଷେର ତାହାହV େହଲା। ଆଉ ଏକ
ଶି ଳାସoାନ କରାଯାଇ େସଥିେର ବି Óୁ ପତିମା ନି ମdତ କରାଗଲା। ମxିରେର ପତିମା
pାପନା କରାଗଲା। ରାଜର ବହୁତ େଲାକ ମxିରକୁ ଆସି େଲ। େସମାେନ ଆଣିଥିବା
ନଡି ଆକୁ ବାେଡଇ ଭାcିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶି ଳାର ଆବଶକତା ପଡ଼ି ଲା। ରାଜା+
ଆେଦଶେର େସୖ ନମାେନ ପଥେମ ସoାନ ପାଇଥିବା ଶି ଳାକୁ ଆଣିେଲ। େଯଉଁ ଶି ଳା କି
କହି ଥିଲା, େମାେତ ହାଣ ନାହV, ମଁୁ ନି ହଣ କs ସହ କରି ପାରି ବି ନାହV। ତା’କୁ ବି Óୁ
ପତିମା+ ଆଗେର ରଖାଗଲା। ସବୁ ଦି ନ ପଜ
ୂ କ ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ ଆସି ଥିବା ନଡି ଆକୁ େସଇ
ଶି ଳାେର ହV ବାେଡଇ ଭାchି ।
େସ ଶି ଳା ଏେବ ଭାବି ଲା ଯଦି ମଁୁ େସ ନି ହଣର କs ସହ କରିଥାhି , େତେବ ମଁୁ
ବି Óୁ+ର ପତିମା େହାଇଥାhି । ଆଉ ପଜ
ୂ  େହାଇ ପାରି ଥାhି , କି  ମଁୁ େସମି ତି କଲି ନାହV
େସଥିପାଇଁ ସବୁ ଦି ନ କs ସହ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ।
ଯଦି ଆପଣ+ ଜୀବନେର କି ଛି କs, ଦୁ ଃଖ ଓ ଯଣା ଆସୁଛି େତେବ ଦି Äତୀୟ ଶି ଳା
ଭଳି ସହି ଯାଆ। ନେଚତ ପଥମ ଶି ଳା ଭଳି ସବୁ ଦି ନ କs ପାଉଥିେବ। अତୀତେର
ଭଗବାନ+ୁ ମଧ କs ସହି ବାକୁ ପଡି ଛି। େଯମି ତି ରାତି ର େଘାର अoାରେର ପେର,
ଦି ନର ପଜଳ ଆେଲାକ ଥାଏ, େସଇପରି ଜୀବନେର ଦୁ ଃଖ ପେର ସୁଖ ଥାଏ। ଏହା ହV
ସୃsିର ନି ୟମ। ଏହାହV ଉପେରାy କାହାଣୀର अhନd ହିତ ବାଣୀ।
ରତନପୁର ଶାସନ, କୁ ହୁ ଡ଼ି , େଖାା, ଓଡି ଶା ୭୫୨୦୨୭
ଇେମଲ - rkdash1996@gmail. com, ଭ ାମଭାଷ - ୮୯୦୮୮୫୯୭୯୭
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ଶନ
ୂ pାନ
ଲିନାରାଣୀ ଧଳ ମcରାଜ

ପୁଣି ବସh ଆସି ଛି ଆ]ଗଛେର ବଉଳର ବାସvା ଚତୁ ଦdଗକୁ ମହକାଇ େଦଇ
ଆଶାସନାର ବା[ା େନଇ ଆସି ଛି ସଂଜୀବନୀ ପାଖକୁ  ତମ ଇା अନି ା ସବୁ ର ଉ େର
ସମୟ ସମୟ ଆସି େଲ ପୁଣି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଗଛେର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପତ କअଁଳି ଗଛକୁ
ସବୁ ଜି ମା କରି ବା ସହି ତ ଫୁଲ ଫଳେର ପରି ପ"
ୂ କରି େଦବ େକାଇଲି ମଝି େର ମଝି େର
ତା ସୁଲଳି ତ କେର ପତଝଡ଼ା ଜୀବନେର ସୁମଧୁର ସcୀତର ମୂନା ,ାରା ସେତକି
ନୂ ତନ ପତର ସାରଣ ସୃsି କରୁଛି  ବି ମାନେର ଝୁଲି ଝୁ ଲି ରାଧାେମାହନ ଘରକୁ ଘର
ଆସି େଲଣି େଭାଗ ଖାଇବାକୁ 
ଆଜି ରାଧାେମାହନ ଆସି େବ ଆମ ଘରକୁ  ଗଁାେର ସବୁ ଘର ବୁ ଲି ଆସି ବା ପେର
ଆଜି ସକାଳୁ ରାତି ପଯh ଆମ ଦାlେର ତା+ ପଜ
ୂ ା େହବ ତା’ପେର ଯାଇ େମଳଣ
ପଡ଼ି ଆେର େତାରଣ ସହି ତ ରcେବରc ଚାxୁ ଆେର ସଜା େହାଇ ପରି େବଶ ଆହୁରି
ଭyିମୟ, ଭାବମୟ ବି ହଳ କରି େତାଳୁ ଥିଲା ଝୁଣା, अଗରୁ, ଧପ
ୂ , ଦୀପ, କପୁର, ତୁ ଳସୀର
ବାସvା ନି ଜକୁ ରାଧାେମାହନ+ ପାଖେର ସମପdତ େହବାକୁ ଉାହି ତ କରୁଥିଲା
ଘେର ଝି अେବାହୁ, ବoୁ ବାoବ+ ସମାହାର ବାହା େହାଇଥିବା ଝି अ, ଦୂ ରେର
ରହୁଥିବା ପୁअେବାହୁ ସମେ\ ଏହି େଦାଳଯାତାେର ଘରକୁ ଆସି ବା ନି ିତ ଏଇଟା ବୁ ଢ଼ୀ
ମା’ର ଆେଦଶ େହଉ अଥବା ରାଧାେମାହନ+ ଭyିଭାବ ସହି ତ ପି ଲାେବଳୁ ସମ\+ର
ଆକଷdତ େହବାର ନି ଆରାପଣ ବଷେର ଥେର ସମ\+ ସହି ତ େଦଖା ସାuାତ, କି ଛି
ସମୟ ଏକତି ତ ଭାେବ ବି ତାଉଥିବା ସମୟକୁ େକହି େଯମି ତି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ
ଚାହାhି ନି 
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ଏହି ସମୟେର ଭାଇ+ ବଡ଼ଝି अ ଆନି କି ଛି େମେହxୀ ଧରି ଆସି ଗଲା ସମ\+
ହାତେର େମେହxୀ ଲେଗଇବା ତା’ର େଗାଟିଏ ପୁରୁଣା अଭାସ ବହୁତ ସୁxର ଭାେବ େସ
ବି ଭିନv

ଆକାରର ଆ+ିପାେର, େଯମି ତି େସ କୁ ଶଳୀ ବା ଦu କାରି ଗରଟିଏ ଏହି

ବି ଦାେର ନି ଜ ହାତେର କେର, अନମାନ+ ହାତକୁ ଭି ଡ଼ି େନଇ କରିଦି ଏ ଏେବ ତ
ବାହାଘର, ବ ତଘର, େଯେକୗଣସି ଉବ େହେଲ େମେହxୀ କରି ବାଟା େଯମି ତି ଆମ
ପର ରା ସହି ତ ଜଡ଼ି ତ େହାଇଗଲାଣି ସତ କହି ବାକୁ ଗେଲ ଏଇ େମେହxୀ ଲେଗଇବାକୁ
ସବୁ ଝି अେବାହୁ+ର େଲାଭ ଥାଏ ସୁେଯାଗ ମି ଳିେଲ ଟିେକ ବି ହାତଛଡ଼ା କରି ନଥାhି 
ଜଣ+ ପେର ଜେଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥିେଲ େମେହxୀ କରି ବାକୁ  ସମେ\ ପାୟ
ନି ଜ ହାତେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अuର େଲଖିବାକୁ ଭୁ ଲୁ ନଥାhି  ନି ଜର ମନର ମଣିଷର
ନଁା, ସେତ େଯମି ତି ନି ଜ ମନର ମଣିଷର ନଁା କୁ େସଇଠି େଲଖିେଦେଲ ତା+ ଜୀବନ ସହ
ଆହୁରି ନି ବିଡ଼ ଭାେବ େଯାଡ଼ି େହାଇଯି ବ ସମ\+ର ସରି ବା ପେର ସଂଜୀବନୀ ହାତେର
େମେହxୀ ଲେଗଇବା ଆର କରି େଦଲା ଆନି  ସବୁ ଆ+ି ସାରିବାପେର ଏ ପଯh
ସମାଜର ଆଦବକାଏଦା ଉପେର ସ ୂ " अନଭି ଆନି ପଚାରିଲା अପା େକଉଁ ନଁା
େଲଖିବି ଏ ପଶvର ଉ[ର ପାଇଁ ପ\ୁତ ନଥିବା ସଂଜୀବନୀ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠି ଲା
େକଉଁ अuର କହି ବ? ତାର େଯ ଏ ପଯ h େସ ଯାଗା ଶନ
ୂ pାନ େହାଇ ରହି ଛି
ସାମqସ କଣ! ରାଧାେମାହନ+ ଆଡ଼କୁ େସ अେନଇଲା େସ କଣ ରାଧା, ମୀରା
ନା ରୁକିC ଣୀ େହବାର अେପuାେର? ମୀରା ତ େହାଇ ସାରିଛି  ରାଧା େହବାକୁ ସଂେକାଚ
କରି ଛି େକେବ ପରିବାର ଭୟେର ତ େକେବ ସମାଜ ଭୟେର କି  ରୁକିC ଣୀ େହବାକୁ ତ
अ"ବ+ର ସ ୂ" ସ ୀକାେରାyିକୁ अେପuା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ତା’ର ଶନ
ୂ pାନ େସହି
ପର
ୂ ଣ କରି ପାରି ବ
ମାଫତ : ଶୀ ଏଲ୍. େକ. ମcରାଜ
ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଶତାୀନଗର, ଭୂ ବେନଶ ର, ଓଡ଼ି ଶା
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େତଜସି ନୀ
ସୁଷମା ପରିଜା

अଫିସରୁ ନାଇଟ୍ ସି Ô ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା େତଜସି ନୀ। ହାତଘାକୁ ଚାହVଲା,
ରାତି େଗାଟାଏ ବାଜି ବାକୁ ଆଉ ପxର ମି ନିଟ୍ ବାକି । ନି ଜ ୁଟିର ିଡ୍ ବଢାଇ େଦଲା
େସ। ଘର ଆଉ ମାତ ତି ନି କି େଲାମି ଟର ଦୂ ର। େକେତାଟି ମି ନିଟେର ପାର୍ େହାଇଯି ବ
େସତକ ରା\ା। ରା\ାେର େଲାକମାନ+ ଭିଡ, ଗାଡି ମଟର େପଁ ପଁା କରି ଉଡି ଯାଉଛhି ।
ବି ଶାଖାପାଟଣାେର ଏଇଟା अତି ସାଧାରଣ କଥା। ଯି ଏ ଯାହା କମେର ଲାଗିଥାhି , େକହି
କାହାରି କୁ अେନଇବାକୁ େବଳ ନଥାଏ। ଜୀବନ େଯମି ତି ଧାଉଁଥାଏ ଏଠି । ଘେର େତେଣ
ବାପା अେନଇ ବସି ଥିେବ ତା’ର େଫରିବା ବାଟକୁ  ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି 'ଟା ଖାଇପି ଇ
େଶାଇ

ପଡି ଥିେବ। ବାପା କି  େସ ନ େଫରିବା ଯାଏ େସମି ତି

ବସି ଥିେବ अଖିଆ

अପି ଆ। େସ ଘେର ପହିଲା ପେର ହାତ େଗାଡ େଧାଇବ, ଖାଇବା ଜି ନିଷ ଗରମ କରି ବ,
ତା’ ପେର ବାପ ଝି अ ଦି େହଁ ଖାଇବା େଟବୁ ଲେର ବସି େବ। ଖାଉ ଖାଉ ଦୁ ନି ଆଁ ଯାକର
ଗପସପ େହେବ। ଏଇ अଭାସଟା ମା’ ଗଲା ପରଠାରୁ ଆପଣାଇଛhି ବାପା। ବି ଚରା
ବାପା+ କଥା ଭାବି େଦେଲ ଆଖିେର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆେସ େତଜସି ନୀର।
ମା’ର अକାଳ ବି େୟାଗ ପେର ଘର ସଂଭାଳି ବାକୁ େକହି ନଥିବାରୁ ବାପା+ୁ ୁଲର
କି ରାଣୀ ଚାକି ରୀଟି ମଧ ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ଲା। େସେତେବଳକୁ େତଜସି ନୀର ଇଂଜି ନିୟରି ଂର
େଶଷ ବଷ। ସାନ ଭଉଣୀ ମନସି Äନୀର ପeସ୍ ଟୁ େସେକl୍ ଇअର ଆଉ ସାନଭାଇ अରୁଣ
େଟନଥ୍ କe ାସେର। ¤ୀ କୁ ହରାଇବାର ଦୁ ଃଖକୁ ପଛେର ପକାଇ ବାପା ସଂଭାଳି େନେଲ
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ତି ନି ପି ଲା+ୁ । ମା'ର अଭାବ ଜାଣିବାକୁ େଦେଲନି େସମାନ+ୁ । ଟିଉସନ କରି ଘର
ଚେଳଇେଲ, ମା’ର ଗହଣା ବି କ ି କରି ପି ଲାମାନ+ୁ ଆଗକୁ ପେଢଇେଲ। ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ସରୁ
ସରୁ କା ସର ସି େଲ®ନେର ଚାକି ରି ପାଇଗଲା େତଜସି ନୀ। େପାsିଂ େହଲା ତା' ନି ଜ
ସହର ବି ଶାଖାପାଟଣାେର। ଏଥର ଘରର ଦାୟି ତ ନି ଜ ମୁlକୁ େନଇଗଲା େସ। ବାପା+
ଟିଉସନ ବx କରି ତା+ୁ ଘେର ବି ଶାମ େନବାକୁ କହି ଲା, ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର
ଉଶି uାର ସମ\ ପକାର ପଦେuପ େନଲା, ରାମନାଥ ବାବୁ ଭାବି େଲ ତା+ ଭାଗ
ବଦଳି ଗଲା ଏଥର।
େତଜସି ନୀ ଥିଲା ସବଗୁଣ ସଂପ"ା। େସ ପାଠେର ଥଲା େଯମି ତି ଆଗୁଆ େସବା
ମେନାବୃ [ିେର ମଧ େସତି କି ଆଗୁଆ। ୁଲକେଲଜେର େସାସି ଆଲ୍ ସଭd ସ୍ କାେ ନେର
ତା'କୁ ଆଗ େଖାଜା ପଡୁ ଥିଲା। ଚାକି ରି କରି ବା ପେର ମଧ େସ अଭାସ ଜାରି ରଖି ଲା
େସ। ବି ଶାଖାପାଟଣାେର अcଦାନ କାଯକ ମର କାେ ନେର େସ ସାଜି ଲା ପମୁଖ
ପଚାରକ। ଛୁଟିଦିନ ଆଉ अବସର ସମୟେର େସ ଘର ଘର ବୁ ଲି େଲାକମାନ+ୁ
ବୁ ଝାଉଥିଲା अcଦାନର ମହ[। େକଉଁଠି େକହି अcଦାନ କରି ବାକୁ ଚାହVେଲ ଖରାବଷା
ଶୀତ କାକର କି ଛି ନମାନି ଛୁଟି ଯାଉଥିଲା େସଠି କି। େସଥିେର ଗଭୀର ଆତCସେhାଷ
ପାଉଥିଲା ସି ଏ। ସହରର अେନକ अନାଥାଶମ, କନାଶମ, ବୃ ାଶମର ପୃ-େପାଷକ ଥିଲା
େତଜସି ନୀ। ନି ଜର ଦରମାରୁ, ସାc ସାଥୀ, अଫିସ୍ ର ସହକମୀମାନ+ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣି
ରୀତି ମତ

େଡାେନସନ୍ େଦଉଥିଲା େସଇ ସଂpା ମାନ+ୁ । अବସର ସମୟେର େସଇ

କାମେର ଲାଗି ରହୁଥିଲା େସ। ଦୀନଦୁ ଃଖି ମାନ+ େସବା େଯମି ତି ତା'ର ଜୀବନର ବ ତ
ଥିଲା ।
ଆଜି ମଧ େସମି ତି

େଗାଟିଏ

ବାଳାଶମକୁ

ସକାେଳ ଯାଇଥିଲା େତଜସି ନୀ।
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େସଠାର ପି ଲାମାନ+ ସହି ତ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ େହାଇ େଫରି ଥିଲା । େସସବୁ ଯାଗାରୁ େଫରିଲା
ପେର

ମନଟା େକାହେର ଭରି ଯାଏ ତା’ର।

ଗାଡି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ହଠାତ୍

େଗାଟାଏ

ଝଟକା ଲାଗିଲା େତଜସି ନୀକୁ । ତାକୁ ଲାଗିଲା ସାମନା ପଟୁ କଣ େଗାଟାଏ ଆସି ପି ଟି
େହାଇଗଲା ତା’ ଗାଡି େର। अତକdତ ଭାେବ ଝଟକା ଖାଇ ନି ଜର

ଭାରସାମ ହରାଇ

େରାଡ୍ ଡି ଭାଇଡର୍ େର ମାଡ େହାଇ ଛି ଟିକି ପଡି ଲା େସ। େହଲ୍ େମଟ୍ ଟି

ଖସି ଗଲା

ମୁlରୁ। ଗାଡି ସହି ତ କି ଛି ବାଟ େଘାଷାରି େହାଇଗଲା ପେର େଚତା ହଜି ଗଲା ତା’ର।
ଝି अକୁ अେପuା କରି କରି ଡ ଇଂରୁମ୍ ର େସାଫା ଉପେର ଢୁ େଳଇ ପଡି ଥିବା
ରାମନାଥ ବାବୁ + ନି ଦ ଭାcିଲା

ଲାlେଫାନର କକଶ ଶେର। େକେତେବଳ ଠାରୁ

ବାଜି ଚାଲି ଛି େକଜାଣି। ଏେତ ରାତି େର େଟଲି େଫାନ୍ ର ଆବାଜ ଶୁଣି ଛାତି ଟା ଧଡ୍ ଧଡ୍
େହାଇଗଲା ତା+ର। ଧାଇଁ ଯାଇ ରି ସି ଭର୍ ଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି

କାନେର

ଲେଗଇେଲ

େସ। େସପଟରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା େପାଲି ସ୍ ଇନି ସେପ§ର+ ଭାରି କସ ର, “ଶୀଘ ଆସି
ସି ଟି ହିଟାଲେର ପହ, ଆପଣ+ ଝି अର ଆ®ିେଡ େହାଇଛି ” ଧଡ୍ କି ନା େଫାନ୍
ଟା କଟିଗଲା େସପଟରୁ। େଗାଡତଳୁ ଭୂ ଇଁ ଖସି ଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ +ର। କାନମୁlା
ଝାଇଁ ଝାଇଁ େହାଇ ଯାଉଥିଲା, ମୁlେର କି ଛି ପଶୁ ନଥିଲା, କअଣ କରି େବ କୁ ଆେଡ ଯି େବ,
ପି ଲାମାନ+ୁ ନି ଦରୁ ଉେଠଇେବ ନା
ଯି େବ,କି ଛି

ବୁ ଝି ପାରୁନଥିେଲ

ଘର େଖାଲା ରଖି େସମି ତି ହିଟାଲ୍

େସ। େଶଷେର

ପେଡାଶୀ+

େଦୗଡି

କବାଟ ବାେଡଇ

ଉେଠଇେଲ । ତା+ୁ ସବୁ କଥା କହି अନୁ େରାଧ କେଲ ସାcେର ହିଟାଲ ଯି ବାକୁ ।
ନି ଦରୁ ଉେଠଇ ପି ଲାମାନ+ୁ କହି ଗେଲ େଟଲି େଫାନ୍ ପାଖେର ବସି ରହି ବା ଲାଗି।
ଦରକାର ପଡି େଲ େଫାନ୍ କେଲ ଦୂ ରେର ଥିବା ବଂଧୁ ବାଂଧବ ମାନ+ୁ ଖବର େଦବା
ପାଇଁ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 68
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ହିଟାଲେର ପହିବା େବଳକୁ େସଠି अସବ ଭିଡ। େଲାକମାନ+ ଭିଡ େଠଲି
ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା େପାଲି ସ अଫିସର + ପାଖେର ପହିେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ । େସ ତା+
ବାହୁ ଧରି

େନଇ ଗେଲ ଇମେଜନ୍ସି ଓାଡର अପେରସନ ଥିଏଟରର ଦୁ ଆର ମୁହଁକୁ।

अପେରସନ ଥିଏଟର ବାହାେର ନାଲି ବତୀ ଜଳୁ ଥିଲା । ରାମନାଥ ବାବୁ

ବୁ ଝି ଗେଲ

अପେରସନ ଚାଲି ଛି । ଈଶର+ୁ ପାଥନା କରି ବାହାେର अେପuା କରି ବା ବତୀତ अନ
ଉପାୟ ନଥିଲା ତା+ ପାଖେର। କି ଛି ସମୟ ପେର ରୁମାଲେର ହାତ େପାଛି େପାଛି
ବାହାରକୁ ବାହାରି େଲ ଡାyର ବାବୁ । ରାମନାଥ ବାବୁ

େଦୗଡି ଗେଲ ତା+ ପାଖକୁ ।

କାxିକାxି ଧରି ପେକଇେଲ ଡାyର ବାବୁ + ହାତ ଦୁ ଇଟିକୁ । େସ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ
ଡାyର ବାବୁ କହି େଲ ' ଦି େକଶ୍ ଇଜ େଭରି େଭରି ସି ରିୟସ୍ ମି sର୍ । ଉଇ ହାଭ୍ ଡନ୍
ଆୱାର୍ େବs୍। େରs ଡି େପlସ୍ अପନ୍ ଗଡ୍ ' ରାମନାଥ ବାବୁ ବୁ ଝି ଗେଲ, କଥା ଆଉ
ଆୟ[େର ନାହV। ବଡ ଡାyର + ପଛେର ଆସି ଥିବା

ହାଉସ୍ ସଜନ୍ ଜଣକ ବୁ ଝାଇ

େଦେଲ ଭୟ+ର ଭାେବ ମୁlେର ମାଡ େହାଇ ଥିବାରୁ ମ\ିÌ େର ରy ଜମାଟ ବାoି
ଯାଇଛି , अପେରସନ କରି ଗୁଡାଏ
େହେଲ ବ[ମାନ

କି ଛି

କହି ବା

ମୁlା ରy କୁ ବାହାର କରି େଦଇଛhି ବଡ ଡାyର
ସବ ନୁ େହଁ ।

ଏେବ େରାଗୀ କୁ ଆଇ ସି ୟୁ େର

ରଖାଯି ବ। अଠଚାଳି ଶ ଘା ପେର ଯାଇ ଯାହା ଜଣା ପଡି ବ। ମୁlେର ହାତ େଦଇ ଲଥ୍
କି ନା ବସି ପଡି େଲ ରାମନାଥ ବାବୁ । अଖିଆ अପି ଆ ବସି ରହି େଲ େସଇ ଡାyରଖାନା
ବାରlା େର। ଆଖିେର ଆଖିେର ରାତି କଟିଲା । ସକାଳ

େହଲାରୁ

ଭି ଡ ଜମି ଲା

େତଜସି ନୀ ଜଡି ତ ଥିବା ଏନ୍ ଜି ଓ ର ସଭମାନ+ ର। ଦୁ ଘଟଣାର ଖବର ଟି ମଧ
ସମ\ ଖବରକାଗଜ ଆଉ ଇେଲେ§ାନି କ୍ ମି ଡ଼ିଆ େର ପକାଶି ତ େହାଇ ଚହଳ ପକାଇ
ସାରି ଥିଲା ।
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ତହVଆର ଦି ନ ସଂଧା େବଳକୁ ଡାyରମାେନ େଘାଷଣା କରି େଦେଲ େଯ େତଜସି ନୀ
ଗଭୀର େକାମା କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ,

େଯଉଁଟାରୁ େସ ଆଉ େକେବ ବି

ବାହାରି

ପାରି ବ

ନାହV। ନି ଶାସ ପଶାସ େନଇ ତାର ଶରୀର ଜୀବି ତ ରହି ବ ସି ନା ତା' ର ମ\ିÌ ଆଉ
େମାେଟ କାମ କରି ବ ନାହV । ଜି अhା ଶବ ଟିଏ ପରି

ପଡି ରହି ବ ଶଯା ଉପେର ।

अକାଳେର ସେତ କି ବଜ ପାତ େହଇଗଲା ରାମନାଥ ବାବୁ +ର ମୁlେର ।
ଏେତ ସୁxର ଏେତ ଗୁଣର ଝି अ ତା+ର ଏମି ତି ଶବ ପରି କା ପଡି ରହି ବ ତା+ରି
ଆଖି ଆଗେର, ଏକଥା େକମି ତି ସହି ପାରି େବ ରାମନାଥ । ପଭୁ+ର କଣ ଟିକିଏ ଦୟା
େହଲାନି ଏ ମାଆ େଛଉl ଝି अ ଟି ଉପେର । ଏେତ ବଡ ଦl େଦଇ େଦେଲ ତାକୁ ।
କାହାର ବା କ'ଣ uତି
ଧÕାେର

କରି ଥିଲା ସି ଏ େଯ େଗାଟାଏ ମଦୁ ଆ କେନsବଳ ର ବାଇକ୍

େସ ଜି अhା ଶବ ପାଲଟି ଗଲା । େଢା େଢା ମୁl ପି ଟି

କାxି କାxି

ଗଡି

ଯାଉଥାhି ରାମନାଥ ବାବୁ । ନି ଜ କାoେର କାହାର ଶ ପାଇ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହVେଲ
େସ। େଦଖିେଲ ପଛେର ଠି ଆ େହଇଛhି ଫାଦର୍ େଯାେଶଫ୍ , ତା+ର ଘର ପାଖେର
ଥିବା ଚ ର ମୁଖ। େତଜସି ନୀ ପାୟତଃ େସଠି କି ଯାଇଥାଏ ପାଥନା କରି ବା ଲାଗି ।
ରାମନାଥ + ହାତ ଧରି ଉେଠଇ ଆଣି ନି ଜ ପାଖେର ବେସଇ ମୁl କୁ ଆଉଁସି େଦଇ
ଫାଦର ଆଶÄାସନା େଦେଲ ତା+ୁ । କହି େଲ ଯାହା ପଭୁ + ଇଛା ଥିଲା ତା ହା େହଲା ।
ତୁ ମ ଝି अ ଜେଣ େଦବୀ ଥିଲା । ଦୀନଦୁ ଃଖି ମାନ+ େସବାେର େସ ତା'ର ଜୀବନ ଉଗ
କରି ଥିଲା। ତେମ ଏମି ତି କି ଛି କାମ କର େଯଉଁଥିେର େସ ଶାhି ପାଇବ। ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
େଲାକମାନ+ ହୃଦୟେର ନି ଜର pାନ ବଜାୟ ରଖିବ। ତା+ ପଛକୁ ଠି ଆ େହାଇଥିବା
अcଦାନ କାଯକ ମର ମୁଖ ଆେଗଇ ଆସି େଲ । େସ କହି େଲ

ଆମ अcଦାନ

କାଯକ ମର ମୁଖ ପୁେରାଧା ଥିେଲ େତଜସି ନୀ । ଯଦି ଆପଣ अନୁ ମତି େଦେବ, େତେବ
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ଆେମ େତଜସି ନୀ+ର अcଦାନ ପାଇଁ
ଆେଲାଚନା କରି । ବହୁ

ଆଗରୁ

ବବpା କରିବୁ େମଡି କାଲ କତୃ ପu+ ସହି ତ
ତା+ର अcଦାନ କରି ବାକୁ ଇଛାପତ

େତଜସି ନୀ

ଦାଖଲ କରି ଛhି ଆମ ସଂpାେର। ହତବାକ୍ େହାଇ ବସି ଥାhି ରାମନାଥ ବାବୁ । େସ
ଭାବୁ ଥାhି , କାଲି ସକାଳର ପି ଲା ଝି अଟା ତା+ର େକେତେବେଳ ଏେତ ବଡ େହାଇ ଏେତ
ଆଗକୁ ଚି hା କରି ପାରି ଲା? ତାକୁ କ'ଣ ଭବି ତବ ଜଣାଥିଲା କି ? ନା ସବୁ ବି ଧିନିds?
ସମ\ କଥା ମନେର ବି ଚାର କରି ଛାତି କୁ ପଥର କରି େତଜସି ନୀର अcଦାନ କରି ବାକୁ
ସତି େଦେଲ ରାମନାଥ ବାବୁ । ପଧାନ ଡାyର ଧାଇଁ ଆସି କୁ ¥ାଇ ପକାଇେଲ ରାମନାଥ
ବାବୁ +ୁ । କହି େଲ ଆପଣ ଜାଣି ନାହଁ ାhି ଆପଣ େକେତ ବଡ କାମ କରି ଛhି । ଆପଣ+ର
େଗାଟିଏ ଝି अର अcଦାନ କରି ଆପଣ ପାଟି

ଜୀବନ ଦାନ କରିଛhି । ଏଇ ମହତ୍ ଦାନ

କରି ଆପଣ+ ଝି अ ସବୁ ଦି ନ ଲାଗି अମର େହାଇ ରହି ବ ଚାରି ଜଣ+ ଶରୀରେର। ଧନ
ଆପଣ, ଧନ ଆପଣ+ ଝି अ।
ସରକାର+ ସହାୟତାେର ସବୁ

ବବpା େହାଇଗଲା ବାରଘା ମଧେର।

େତଜସି ନୀର ହୃତପି l ଗଲା େଗeାବାଲ ହିଟାଲ େଚନv ାଇ, ଲି ଭର୍ ଗଲା ଆେପାେଲା
ହିଟାଲ ବି ଶାଖାପାଟଣା, େଗାଟିଏ କି ଡ଼ନୀ ଗଲା ବି ଜୟା ହିଟାଲ ବି ଜୟୱାଡା, अନ
କି ଡ଼ନୀଟି ଗଲା ନାରାୟଣା ହିଟାଲ େନେଲାର୍, ଆଖି ର କ"dଆ ଦୁ ଇଟି ଗଲା ଏଲ୍ ଭି
ପସାଦ ଚuୁ ପତି-ାନ ବି ଜୟୱାଡାକୁ । ପାଟି
େହାଇଗଲା େତଜସି ନୀ।

ଶରୀରେର ଚି ରକାଳ ଲାଗି

अମର

ଖବର କାଗଜ ଆଉ େସାସି ଆଲ ମି ଡିଆେର ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ

ଲି ପିବ େହାଇ ରହି ଗଲା େତଜସି ନୀର ମହତ୍ ଦାନର କାହାଣୀ। ଗବେର ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା
ରାମନାଥ ବାବୁ +ର ଛାତି ।
ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୟାବଜାର, କଟକ - ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ି ଶା
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େମା କୁ କୁ ର େମାେତ ଭାଉ!!
ଭାଉ!!
ଡା େସୗମରqନ ମି ଶ

ସୁଦଶନର ସବୁ େବେଳ अଭିେଯାଗ େଯ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା େଯାଗଁୁ କି ଛି
अଳେର ବି କାଶ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଥିବା େବେଳ କି ଛି अଳେର ଏହାର ନଁା ଗo ନାହV ବି େଶଷ
କରି ଶି uା ଓ ସ ାp େuତେର ସରକାର କି ଛି ଆଖି ଦୃଶି ଆ କରୁନାହାhି େବାଲି ତା’ର
ମତ େତଣୁ ଆଳି କ େବୖ ଷମର ସରକାର ହV ସୂତଧର ମଁୁ ଏ ବି ଷୟେର ଏକମତ ନ
େହେଲ ବି , ତାକୁ େଜାର କରି କି ଛି କହି ପାେର ନାହV
ଏଇ ମାସ ଜେଣ ଡାyରବoୁ + େସୗଜନରୁ େଗାଟାଏ ସରକାରୀ ଚି ଠିର ନକଲ
େମାବାଇଲେର େମାେତ ହ\ଗତ େହଲା ଏକ ସରକାରୀ େମଡ଼ି କାଲ କେଲଜେର ଥିବା
ଏବଂ େଯାଗ େଦବାକୁ ଥିବା ପାଧାପକ ମାନ+ୁ ଆଥdକ େପାାହନ େଦବାପାଇଁ ସରକାର
अଥ ବି ଭାଗରୁ अଥ ମqୁ ର କରି ଛhି  ଏହା େହଲା ଚି ଠିର ବି ଷୟ ବ\ୁ ତୁ ରh ତାକୁ
‘ସରକାରୀ ତÖରତା’ ଶୀଷକ େନଇ େମାବାଇଲେର ପଠାଇେଦଲି ସୁଦଶନ ପାଖକୁ ଆଉ
अେପuା କରି ରହି ଲି ତା ଉ[ରକୁ  ଭାବି ଲି ତାକୁ କି ଛି ଉ[ର ପଟିବ ନାହV ବାର]ାର
େମାବାଇଲ୍ େଦଖୁଥାଏ କାେଳ କି ଛି ପଠାଇଲା କି ? େହେଲ ସୁଦଶନ କି ଛି ଉ[ର
େଫରାଇଲା ନାହV ମେନ ମେନ ଖୁସି େହଲି 
ପରଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଭ ସକାଳର ବା[ା ସହ େଗାଟାଏ ଲ]ା ଉ[ର ଆସି ଲା
େବାଧହୁଏ େକଉଁଠାରୁ ଗପଟିଏ କପି କରି ପଠାଇଥିଲା ଗପର ସାରାଂଶ ଏହି ପରି
େକୗଣସି ଏକ ଜcଲେର ରହୁଥିେଲ अେନକ େମ¥ା ସବୁ ଠାରୁ ଟାଣ ମୁlଥିବା େମ¥ା
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ଥିଲା େସମାନ+ର ଦଳପତି  ଦଳପତି ତା+ର ପତv ୀ, ଉପପତv ୀ ଏବଂ େସମାନ+ର
ସhାନସhତି ମାନ+ୁ େନଇ ପାହାଡ଼ େଖାଲେର ରହୁଥିେଲ ଯୁଗ ବଦଳି ବା ସହି ତ
େମ¥ାମାେନ ମଧ ଟିେକ ଟିେକ ଚତୁ ର େହବା ଆର କେଲ କି ଛି େମ¥ା େମଳି କରି
ଦଳପତି +ୁ େଭଟିେଲ ଆଉ େସମାନ+ ପାଇଁ ପÕା ବାସpାନର ବବpା କରି ବାକୁ ଗୁହାରି
ଜଣାଇେଲ ଦଳପତି ଚତୁ ର ତ ତା+ ସଚି ବ ଆହୁରି ଉପର େସମାନ+ର କଥା
ବୁ ଝି ବାର ପତିଶୃତି େଦଇ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ
କି ଛି ଦି ନ ଉ[ାରୁ ଦଳପତି + ଦରରୁ ଏକ ନି େଶନାମା ଜାରି କରାଗଲା ସବୁ
ପଜା େମ¥ା ମାନ+ୁ

ପÕା ବାସpାନ େଯାଗାଇ ଦି ଆଯାଇ ପାରି ବନାହV ଏଥିେର

େଟକ୍ନି କାଲ୍ अସୁବିଧା अଛି  େକବଳ ବଛା ବଛା ଚତୁ ର େମ¥ା ମାନ+ୁ ପଥର ସoିର
ପ*ା ଦି ଆଯି ବ अନ ସମ\ ପଜା+ୁ ଦଳପତି କ]ଳଟିଏ େଦବାର ପତିଶୃତି େଦଉଛhି 
କ]ଳ ବନର ସୁପରି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି େଯାଜନାକୁ େସ ପବ
ୂ ତନ ଦଳପତି , ନି ଜର
ଦି ବଂଗତ ପି ତା+ ନାମେର ନାମି ତ କରି ଛhି  ପଜାେମ¥ାମାେନ ଏଥିେର ବଡ଼ ଖୁସିଟିଏ
େହେଲ
ଗପ ଏଇଠି ସରି ଗଲା ପଜା େମ¥ାମାନ+ର ଖୁସି େକେତଦି ନ ରହି ଲା, ଦଳପତି
ଏେତଗୁଡ଼ାଏ କ]ଳ େକମି ତି ତି ଆରି କରାଇେଲ, କାହାକୁ ବାିେଲ େସ ବି ଷୟେର ଗପର
ଆଗକୁ କି ଛି ନଥିଲା, େହେଲ େମାେତ अେନକ କଥା ଭାବି ବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଲା ସୁଦଶନ
ମଧଖlୀ, ଶୀବଳେଦବ ଜୀୟୁ, େକx ାପଡ଼ା : ୭୫୪୨୧୨
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com
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େକୁଆ
ସୁବଳ ମହାପାତ

ବାପା, “ଏ ସୁପୀତି ଦି ଦି ନା, ଜମା ଭଲ ନୁ ହଁ ” କାoେର ବାଗ ପେକଇ ୁଲ େଗଟ
ପାଖେର ପହୁ ପହୁ େମା ଝି अ କହି ଲା।
-- କହି ଲି, କାହVକି? େସ େତା’ର କଣ କଲା??
-- େସ ନା, ଆଜି ସମ\+ୁ ପଚାରି େଲ, “ସକାଳୁ କଣ ଖାଇକି ଆସି ଛ?” ମଁୁ କହି ଲି
“ମାଗି”। େମାେତ କହି େଲ, “େତା ବାପାର ପଇସା ନାହV କି ? େସ େକୁ ଆ ଗୁଡା ସକାଳୁ
କାହVକି ଖାଇକି ଆସୁଛୁ?” େମାେତ ନା, ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପି ଲା+ ଆଗେର େମାେତ େସ
ଏମି ତି କହି େଲ। ତୁ ମ ସାc େବାଲି କଣ ସମ\+ ଆଗେର ଏମି ତି କହି ବା ଠି କ କି ? କାx
କାx େହାଇ ଏକା ନି ଶÄାସେର େସ କହି ଗଲା ଏତକ।
େକୁ ଆ ଶଟି କାହVକି େକଜାଣି କାନ ଭିତେର େଦଇ ଛାତି େର अଟକି ଗଲା। ୁଲ
ସମୟରୁ େସ େମାେତ େକୁ ଆ ଡାେକ। େଜେଜ+ ବନି ସୀ ଧରି େସ ଆଉ ମଁୁ ଯାଉ ମାଛ
ମାରି ବାକୁ । ବନି ସୀ କହି େଲ ଛअ-ସାତ ହାତ ଲ]ା अଗି ବାଉଁଶ ଖେl। େସଥିେର ପତଳା
ବନି ସୀ ସୁତା ସହ ସୁତା ମଝି େର େସାଲ ଖେl ସହ अଗେର ଲାଗିଥାଏ ବ+ା କା
େଗାଟିଏ। େକେତ େହବ ସମୟ? େସଇ ଷ- କି ସମ କଥା। ଦି ପହେର େସ ଆଉ ମଁୁ
ବାହାରି ଯାଉ ମାଛ ମାରି ବାକୁ । ମଁୁ ବନି ସୀ ସଜ କଲା େବଳକୁ େସ େଖାଜି େଖାଜି ଆଣିଥାଏ
େକୁ ଆ କି ଛି କୂଳରୁ। ମାଟି ଭିତେର ଆcୁଠି େଗqି ଟାଣି ଆେଣ େକୁ ଆକୁ । ଥେର
ଥେର ଏକାେବେଳ ଦୁ ଇ କି ତି ନି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଆhି । େକୁ ଆକୁ ମଝି ରୁ ଦୁ ଇଗଡ଼ କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 74

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଖେl ବନି ସୀର କାେର େକି ଛାଡୁ ପାଣିକୁ। େସାଲ ବୁ ଡ଼ି ଗେଲ ଜାଣୁ ମାଛ ପଡ଼ି ଛି।
ତାକୁ ଉପରକୁ ଆଣି କାରୁ ବାହାର କରି ବାଲଟିେର ରଖୁ, ପୁଣି ଆର ଖl। େବେଳ
େବେଳ ପାଣିେର ପଶି େଦଖୁ େକୁ ଆର େଗାେଟ ମୁl େକମି ତି ହଲଚଲ େହଉଛି ପାଣି
ଭିତେର, ତା’ପେର ଆକଳନ କରୁ, ମୁl ହଲଚଲ େହେଲ ପାଣିର ତରcରୁ ମାଛ ଜାଣି
ପାରୁଥିବ ଏଠି ଖାଦ अଛି , ଆଉ ଆସି ଏକାେବେଳ ଖାଦକୁ ପାଟିେର ଟାକୁ କରି ଗିଳିଲା
େବଳକୁ ଲାଖିଯାଏ କା। ଏେବ େସ େହାଇଯାଏ ଆଉ କାହାର ଖାଦ। ଧରିଥିବା ମାଛ
ଯାଏ ଆମ ଘରକୁ । େବାଉ େରାେଷଇ କରି ଡାେକ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କି ଛି ଭାଗ ଯାଏ
ତା+ ଘରକୁ ।
େକୁ ଆ ଧରିବା ମଁୁ ତାକୁ ଶି େଖଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ସମାନ ଭାବେର ଦି ଖl କରି ବା
ବି । େସଥିପାଇଁ େବାେଧ େସ େମାେତ ଡାେକ ‘େକୁ ଆ’ କି  ସମ\+ ଆଗେର ନୁ େହଁ ,
ଏକା ଥିଲାେବେଳ।
ଏମି ତି ଏମି ତିେର ଆେମ ଆେ\ ଆେ\ ବଡ଼ େହଇଯାଉ। ତଥାପି ଚାଲି ଥାଏ ମାଛ
ଧରା, େରାେଷଇ, ଖି ଆପି ଆ। ଦି େନ କହି ଲା, “ଜାଣିଛୁ, େମା ବାହାଘର ଠି କ କରୁଛhି ।”
-- ହଁ , ଭଲ କଥା। କି , ତୁ ସତେର ବାହା େହଇଯି ବୁ?
-- ଆଉ କଣ େତା ପଛେର େକୁ ଆ ପରିକା ନଡ଼ ନଡ଼ େହଉଥିବି?
-- ନା, େଯ... ଆଉ କି ଏ େମାେତ େକୁ ଆ ଡାକି ବ?
ମୁହଁଟା ତାର ହଠାତ ଧାନ ଉଁସା ହାlି ପରି ବଡ଼ େହାଇଗଲା। କୁ େ¥ଇ ଧରି
କାxିଗଲା କି ଛି ସମୟ। ତାପେର କହି ଲା, “ତୁ ତ ଆଜି ଯାଏ ବୁ ଝି ପାରି ଲୁନି , େତା’ଠୁ अଲଗା
େହଲା ପେର ମଁୁ େକମି ତି ଛଟପଟ ହୁଏ। ସକାଳ େହବାକୁ अେପuା କେର। େତାେତ
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କାହVକି େକୁ ଆ ଡାେକ ଜାଣିଛୁ? େଗାେଟ େକୁ ଆର ତୁ େଗାେଟ ମୁl ଆଉ ମଁୁ େଗାେଟ।
ଜାଣିଛି ଏ ସମାଜ ଆମ ଦି ଜଣ+ୁ ଠି କ ସମାନ ଦି ଭାଗେର अଲଗା କରି ବ, େଗାେଟ ପେଟ
ତୁ ଛଟପଟ େହଉଥିବୁ ଆଉ ଆରପେଟ ମଁୁ । ଏକାଠି ଥିେଲ ବି େଯାଡି େହବାର ସବୁ ବାଟ
ବx େହାଇ ସାରି ଥିବ। ବାହାେର ଆେମ ଦି ଜଣ ଦି ଜଣ+ୁ ସାc େବାଲି ପରି ଚୟ ସି ନା
େଦବା କି  େମା ସ ାମୀ ଆଉ େତା ¤ୀ ଆଗେର ଆେମ ଦି ଜଣ, ତୁ େମା ଭାଇ ଆଉ ମଁୁ େତା
ଭଉଣୀ। େମା ଛୁଆ େତାେତ ମାମଁୁ େବାଲି ଡାକି େବ ଆଉ େତା ଛୁଆ େମାେତ ପି ଉସୀ।
ଝି अ, ୁଟର ପଛେର ବସି େମାେତ ହେଲଇ େଦଇ କହି ଲା, “ବାପା ଚାଲ, ସି ଆଡୁ
ଦି ଦି ଆଉ ତା+ ପୁअ ଆସି େଲଣି ।”
-- ହଁ , କହି ୁଟର sାଟ କଲା େବଳକୁ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ‘अଭିନାଶ अ+ଲ’....
ହଠାତ, ଛାତି ଭିତରୁ ଚାରି ପାଟା ହାଡ଼ ଏକାେବେଳ ରକ କରି ଭାcିଗଲା। ମଁୁ ନ
ଶୁଣିଲା ପରି କା ୁଟର ଆଗକୁ ବେଢ଼ଇ ସାରି ଥିଲି......

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ- subal.mohapatra@gmail.com
ଗାoି ନଗର, ଗୁଜରାଟ-୩୮୨୦୦୯
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ବି େବକାର ସକjିତ ଦୁ ନି ଆ
ମଧୁସC ି ତା ପ*ନାୟକ

ଦୀଘ ଚାଳି ଶ ବଷର କମମୟ ଜୀବନ ଭି ତେର ଓଡି ଶାର ବି ଭିନv अଳକୁ ବଦଳି
େହାଇ ଯାଇଛି । ସବୁ अଳର ପାଣି , ପବନ, ପରି େବଶ, ଭାଷା, ମଣିଷ.., ସବୁ ଥିେର
ବି ଭିନv ତା େଦଖିଛି। ସତ କହି ବାକୁ ଗେଲ େସସବୁ ସମୟକୁ ମଁୁ ମନ ଭରି ଖୁବ୍ ଉପେଭାଗ
କରି ଛି। अେନକ େଲାକ+ ସଂଶେର ଆସି ଛି, ଭିନv ଭିନv ବyି ଓ ଭିନv େସମାନ+ର
ବyିତÄ

େସଭଳି ଏମି ତି କି ଛି ଘଟଣା ଓ େସହି ଘଟଣା ସହ ଜଡି ତ ଥିବା ଚରି ତଗୁଡିକୁ

ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହVେଲ ମଧ ଭୁ ଲି ହୁଏନା। େସସବୁ େଗାେଟ େଗାେଟ अଭୁ ଲା ସC ତିେଟ େହାଇ
ଆମ ମାନସପଟଳେର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ରହି ଯାଆhି । ସମେୟ ସମେୟ ଏହି अଭୁ ଲା ସC ତି
ସବୁ ଆମର ଚି hା ଓ େଚତନା ଭିତରକୁ अଚାନକ ପଶି ଆସି େସମାନ+ର ଉପpିତି କୁ
ଜାହି ର୍ କରି ଥାhି । େସହି ପରି େଗାେଟ अଭୁ ଲା ଚରି ତ ଆଜି ମଧ େମା ମାନସପଟଳେର
ଜୀବି ତ େହାଇ ରହି ଛି। “ବି େବକା”- ସତେର! େଗାେଟ अÎୁ ତ ମଣିଷ େସ !!
ଦୀଘ ପଇଁତିରିଶ ବଷ ତଳର ଘଟଣା.. ଏହି ଚରି ତ ସହି ତ େମାର ପରି ଚୟ
େହାଇଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାେର। ମଁୁ େଯଉଁ ବା+େର କାମ କରୁଥିଲି େସଠାେର େସ ମଧ
କାମ କରୁଥିଲା। େସଠାକାର pାନୀୟ େଲାକ େସ। ସମେ\ ତାକୁ ବି େବକା େବାଲି
ଡାକhି । କାଶି ୟର ଥିଲା େସ। ପଥେମ େସ କାମ କରୁଥିଲା େଟ େଜରୀେର। କି 
େଯେତେବେଳ ସରକାର; େଟ େଜରୀଗୁଡିକୁ ବା+େର ମି ଶାଇ େଦେଲ अେନକ େଲାକ
ବା+େର

ଚାକି ରୀ

ପାଇଗେଲ।

େତଣୁ

ବି େବକା

ମଧ

ବା+େର

ଚାକି ରୀ
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ପାଇଯାଇଥିଲା।
ଭଲ େଲାକଟିଏ ଏଇ ବି େବକା। େବଶୀ ପାଠ ସି ନା ପଢି ନି େହେଲ ତା’ର ବବହାର
ପୁରା ମାଜd ତ। ନି ଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂେପ ପୁରା କେର। ତା’ର େଗାଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ
େହଲା ମଦ ପି ଇବାର अଭାସଟା। अଫିସକୁ ଆସି ବା ସମୟେର अବଶ ପି ଏନି ।
େସେତେବେଳ ଭବାନୀପାଟଣାର କାୟା ଏେତ ବି \ାରି ତ େହାଇ ନଥିଲା। ନୂ ଆ ନୂ ଆ
େସଠି କି ବଦଳି େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ପଥେମ ଟିେକ अସୁବିଧା େହାଇଥିଲା େସଠାକାର
ପରି େବଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। କି  ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ସାମାନ େହାଇଗଲା।
अଫିସ୍ର କାଯବ\ତା େଯାଗଁୁ अନ େକଉଁଆେଡ େବଶୀ ଧାନ ମଧ ଯାଏନି ।
େସଠି େଗାଟିଏ ଘଟଣା ମେତ ପାୟ ବି ଚଳି ତ କରି ପକାଏ। େସହି ଘଟଣାର ମୁଖ
ନାୟକ େହଉଛି ବି େବକା। अଫିସ୍ରୁ ସoାେର କାମ ସାରି ଘରକୁ େଫରି ଲା େବେଳ
ତା’ସହ େଗାେଟ େଛାଟ ପି ଲାକୁ ସବୁ େବେଳ େଦେଖ। େକୗଣସି ଦି ନ ଏଥିେର ବତି କମ
ଘେଟନି । ଆଠ ନअ ବଷର େଛାଟ ପି ଲାଟିଏ। ସାଇେକଲ ଗେଡଇ ଗେଡଇ ଆେଗ ଆେଗ
ଚାଲି ଥିବ ବି େବକା ଆଉ ତା’ ପଛକୁ .. ତା’ ପଛେର େବଶ େବଗ୍ ଖେl କାoେର ଝୁେଲଇ
ଚାଲି ଥିବ େସଇ େଛାଟିଆ ପି ଲାଟି। अଫିସ୍ର ସମୟ ତକ ଛାଡି େଦଇ ବାକି अନ
ସମୟେର େଯଉଁଠି େଦଖିବ ଦୁ ହV+ୁ ଏକା ସାcେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ। ଏପରି କି
ମଦଭାଟିେର ମଧ େସ ପି ଲାଟି ଥିବ ତା’ ସାcେର।
ବଡ ବି ଚିତ କଥା ଇେୟ! ମନକୁ ସବୁ େବେଳ େଗାେଟ ପଶv ଆେସ.. ଏ ପି ଲାଟି
କି ଏ ? ତା’ ଘେର କ’ଣ େକହି ନାହାhି ଏ ପି ଲାଟାର ଯତv େନବାକୁ .. ଆକଟ କରି ବାକୁ ..?
ୁଲେର अନ ପି ଲାମାନ+ ପରି

ପାଠ ପଢି ବାର ବୟସ.. େସ ୁଲ ଯାଉଥିବ
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େକେତେବେଳ.. ପାଠ େକେତେବେଳ ପଢୁ ଥିବ.. ଏ ବି େବକାଟା ମୂଖଟାଏ ନା କ’ଣ..?
ସବୁ େବେଳ କ’ଣ ଛୁଆଟାକୁ ସାcେର ଧରି ବୁ ଲୁ ଛି ..? ଏ ବାପରଟା କି ଛି ବୁ ଝା ପଡୁ ନଥାଏ
। ଏମି ତି ନାନା ପକାର ପଶv अଡୁ ଆ ସୂତା ପରି େମା ମନ ଭି ତେର ଛxି େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ ।
େସ ଛୁଆଟା ମଧ ତା’ଠଁୁ अଧି କ। ତାକୁ େଦଖିେଲ ଲାେଗ ସେତ େଯମି ତି େଗାେଟ
ବି ଶÄ\ େସବକ ତା’ ଖାଉxର େସବା କରି ବା ପାଇଁ ସଦା ତÖର। ଶାh ସୁଧାର ଛୁଆ..
େକୗଣସି କଥାକୁ ଉଁ ନାଇଁ କି ଚୁ ଁ ନାଇଁ..
ଏ ବି ଷୟେର अଫିସ୍ର अନ ସହକମୀମାନ+ୁ ପଚାରି ବାକୁ ଇଛା ଥିେଲ ମଧ ପଚାରି
ପାେରନି । କାେଳ କି ଏ କଥାକୁ अନ अଥେର େନବ। ଦି େନ अଫିସ୍ ବx େହବାକୁ अj
ସମୟ ଥାଏ। ମେତ ଆଉ ବି େବକାକୁ ଛାଡି अନମାେନ ପାୟ ଚାଲି ଗେଲଣି । ଏତି କି
େବେଳ େଦଖି ଲି େସଇ ଛୁଆଟି ଭିତରକୁ ବାହାରୁ ଥାଇ ଉlୁଥାଏ, ପୁଣି ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି
ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ନି ଜକୁ अଟେକଇ ପାରି ଲିନି। େମାର ମନର ଉଦ୍ବି ଗvତାକୁ ଦୂ ର କରି ବା
ପାଇଁ ବି େବକାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଲି।
ଡାକି ତ େଦଲି , େହେଲ େକମି ତି କଥା ପଚାରି ବି? ମନେର ଟିକିଏ ସଂେକାଚ ଭାବ
ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି େଦା େଦା ପା େହାଇ ପଚାରି େଦଲି , ଆଛା ବି େବକା! ଯଦି କି ଛି
ଖରାପ ନ ଭାବି ବ େଗାେଟ କଥା ତୁ ମକୁ ପଚାରି ପାରି ବି କି ? େମାର अବpା େଦଖି େସ
ମଧ ଟିକିଏ ଭିତେର ଭିତେର ଦବି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ । ଧୀେର ସÄରେର ହାତ େଯାଡି
ପଚାରିଲା, କାମେର ମୁଇଁ କି ଛି ଭୁ ଲ୍ କରିେଦଇଛି େକ ସାର ?
ତା’ର ଛାନି ଆ ଭାବ େଦଖି ତାକୁ ଆଶÄ\ କରିବାକୁ ଯାଇ ପି ଠି ଥାପୁେଡଇ େଦଇ
କହି ଲି, “ଆେର ନା..ନା..! ତୁ େମ କି ଛି ଭୁ ଲ୍ କାମ କରି ନ ବି େବକା! େଗାେଟ अଲଗା କଥା
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ପଚାରି ବାର ଥିଲା ତୁ ମକୁ ...”
େସ ଟିେକ ସାହାସ ପାଇ ହସି ହସି କହି ଲା, କଣ୍ହଁାଟା ପଚାରି େବ ସାର୍ ? “ଆଛା
ବି େବକା, ତୁ ମ ସାcେର େଯଉଁ ଛୁଆଟି ସବୁ େବେଳ ଥାଏ େସ କି ଏ ? ତୁ ମ ପୁअକି ..?’
‘େସ େମାର ପୁअ ନୁ େହଁ ସାର୍.., େସ ତ େମାର୍ ପୁତୁରା ହରି ।’
‘ଓେହା େସ ତା’େହେଲ ତୁ ମ ପୁତୁରା! କି  େସ ସବୁ େବେଳ ତୁ ମ ସାcେର କାହVକି
ବୁ ଲୁ ଛି ? ତୁ ମ ଘେର କ’ଣ େକହି ନାହାhି ତା’ କଥା ବୁ ଝି ବାକୁ ?
‘ଘେର ସଭିଏଁ अଛନ୍ ସାର୍ । େହେଲ ମୁଇଁ ତାେକ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ । େସ ତ େମାର
ଜୀବନ.. ତାେକ ଛାଡି ମୁଇଁ ନାଇଁ ବିପାେର।’
‘େହଲା େଯ! ତୁ େମ ଯଦି ତାକୁ ଏମି ତି ତୁ ମ ସାcେର ସବୁ େବେଳ ରଖି ବ େତେବ େସ
ପାଠ ପଢି ବ େକେତେବେଳ ?’
ବି େବକା ଏକଥା ଶୁଣି ମେତ ଟିକିଏ ନି ରିେଖଇ େଦଖି ଲା । ତା’ ପେର ହସି ହସି
କହି ଲା, ‘ମୁଇଁ ତାେକ ୁଲେକ ନାଇଁ ପେଠଇବାର୍ । ପାଠ ପଢି େସ କି ସ୍ ଟା କରିବ େଯ!’
ତା’ କଥା ଶୁଣି େମାର ଆଯର ସୀମା ରହି ଲାନି । େବାକା+ ପରି ପଚାରି ଲି,
ଆେର! େସ ପାଠ ପଢି ବନି ତ କ’ଣ ମୂଖ େହବ ? ତୁ େମତ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ଚାକି ରୀ
କରି ଛ। େସ ମଧ ପାଠଶାଠ ପଢି ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଗଢି ବ.. ଚାକି ରୀ କରି ବ.., ତା’ର ତ ପୁଣି
େଗାେଟ ଭବି ଷତ अଛି ନା ନାହV ? ତୁ େମ ଜାଣି ଜାଣି େକମି ତି ତା’ର ଭବି ଷତକୁ ନs
କରି େଦଉଛ । ତା’ ମା’-ବାପା କ’ଣ କି ଛି କହୁନାହାhି ? ତା’ର ‘ବୁ ଆ-ମା’ କି ସ୍ ଟା କହି େବ
େଯ! ତା’ର ଭବି ଷତତ େମାର ହାେତ ସାର୍ । ଘରଦÄାର अେଛଁ.. ବାପ୍ଦାଦାର ଏେତ
ଜମି ବାଡି अେଛଁ... ନି ଜର ହାେତଁ ପରି ଶମ କରି ସୁଖେର ରହି ବ େସ । ଏଇତ ଗୁେଟ େମାର୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 80

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଲାଗି ସବୁ କି ଛି ସାର୍ .. େମାର୍ ସବୁ କି ଛିତ ତାର୍.. ସବୁ ତାର୍.. କହି ଲା େବେଳ ବି େବକା
ଭାବବି ହÄଳ େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ ।
ତାକୁ ଆଉ କ’ଣ କହି ବି ? ତା’ କଥା ଶୁଣି େମା ପାଟିେର ଆଉ କି ଛି ଭାଷା ନଥାଏ।
ଏେଣ ମୁlଟା େମାର ମଧ େମାର େଗାଳମାଳି ଆ ଧରୁଥାଏ ଏବଂ ମେନ ମେନ ନି ଜକୁ
କହୁଥାଏ, େକଉଁ ମାଟିେର ଗଢା ଏ େଲାକଟା ? ନି େଜ ପାଠ ପଢି ଛି.., ନି ଜ ପୁତୁରାଟାକୁ
ନି ଜ ପି ଲା+ଠୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ..अଥଚ ପାଠ ପେଢଇବନି ..! ଏ କି ପକାର କଥା..!!
ଛାଡ! ତାକୁ କି ଛି ପଚାରି ଲାଭ ନାହV । େସ େଯଉଁ ପକାରର େଲାକ ତାକୁ ବୁ େଝଇ ମଧ
କି ଛି ଲାଭ ନାହV ।
ତଥାପି କ’ଣ ମନ ବୁ ଝୁଥାଏ । ପୁଣି ପଚାରିଲି ‘ହଉ, ଛାଡ େସସବୁ କଥା । େମାର
ଆଉ େଗାେଟ ସେxହ ଦୂ ର କର ଆଗ..’
‘କହୁନାହାhି ସାର୍..’
‘ତୁ ମ ପୁତୁରା.. ମାେନ ହରି କୁ ତୁ େମ ସବୁ େବେଳ ସାcେର ଧରି କାହVକି ବୁ ଲ ?’ େମା
କଥା ଶୁଣି ବି େବକା ପୁରା ଚୁ ପ୍। ଆଉ କି ଛି କହୁନଥାଏ । ମେନ ମେନ ତ ଭୀଷଣ
ରାଗିଯାଇଥିଲି ତା’ ଉପେର। ତଥାପି ନି ଜକୁ ଯଥା ସବ ସଂଯତ କରି ଟିେକ େଜାର୍ େଦଇ
ପଚାରି ବାରୁ ଥତମତ େହାଇ କହି ଲା, “କଥା କଣକି ସାର୍, ମୁଇଁ ସବୁ ଦି ନ୍ ଟିେକ ମାଲ୍ ପାଣି
ପି ଏ। ନ େହେଲ ନାଇଁ ଚେଳ। େଦଶୀ ମଦ ସାର୍। େତଣୁ ନି ଶା ଟିେକ େଜାର୍ େହାଇଗେଲ
େମାର େହାଶ୍ ନାଇଁ ରେହ। ରା\ାଘାଟ୍େର ଏଠି େସଠି ପଡି ଯାଏ ଆରୁ େମାର ଲୁ ଗାପଟା
ମଇଳା୍ େହାଇଯାଏ। େସେତେବେଳ ଏକା ଏଇ ହରି େମାର ସାହା ଭରସା। େମାର ମଇଳା୍
ଲୁ ଗା ପଟା ବଦ୍ଲା ବଦଲି କରି ସଫା ଲୁ ଗାପଟା ପି oାଇ ଦି ଏ। ପାଣି ପି ଆଏ। େମାର୍ ନି ଶା
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କଟିବା ପଯh େମାର୍ ପାେଖ ପାେଖ ଥାଏ। ତା’ପେର େମାର୍ ସାଇକଲ୍ ଆରୁ େମାେତ
ଧରାଧରି କରି ଘର୍େକ ଆଣିବା ଦାଇତÄଟା ଏକା ତାର୍ ସାର୍। େସ ନଥିେଲ ମୁଇଁ ବରବାଦ୍
େହାଇ ସାରhି ଣି । ମୁଇଁ ତାକୁ େଯତ୍କି ଭଲପାଏ ତା’ଠଁୁ अଧି କ େସ ମେତ ଭଲପାଏ। େସଇ
େବଗେର େସ ଧରିଥାଏ େମାର ଲୁ ଗା ଆଉ ପାଣି ସାର୍। ବି େବକା ଏସବୁ କରୁଥିବା େବେଳ
ମଁୁ ତା’ର ହାବଭାବକୁ ଲu କରୁଥାଏ। ତା’ ହାବଭାବେର ନଥିଲା ପାତାପର କି
ଆତCଗeାନି ର ଭାବ.. ଥିଲା େକବଳ ଏକ अନd ବଚନୀୟ ପରି ତୃିର ଭାବ। ମଁୁ ତାକୁ ଆଉ
କି ଛି ପଚାରିବା अବpାେର ନଥିଲି। ଖାଲି ଯାହା ନି ମdେମଶ ନୟନେର ଚାହV ରହି ଥିଲି
ଦୁ ହV+ୁ ସାc େହାଇ ଯି ବାର।
‘ବି େବକା ଆଉ ହରି ’ ଭଗବାନ େକମି ତି ବେନଇଛhି ଏ ଦୁ ହV+ର େଯାଡି ଟା
େକଜାଣି ? େକେତ ସରଳ ଓ ନି Ìପଟ ହୃଦୟ େସମାନ+ର। ମନେର ନାହV କି ଛି
ଆବି ଳତା। ଏକ ମନ.., ଏକ ପାଣ.. ସେତ େଯପରି ଦୁ େହଁ ଏକାତC େହାଇଯାଇଛhି ଯୁଗ
ଯୁଗ ପାଇଁ।
କୁ ାର ମାଟିର ପି ୁଳାକୁ ନି ଜ ହାତେର କାଉଁରୀ ଶେର େଯଉଁ ଆକାର େଦବାକୁ
ଚାେହଁ ମାଟିର ପି ୁଳାଟି େସହି अନୁ ରୂପ ଆକାର ଧାରଣ କରି ଥାଏ । େସହି ପରି ବି େବକା
ମଧ ହରି କୁ ନି ଜର ବୁ ି ଓ ବି େବକ ବଳେର ଏେବଠଁୁ ବଡ ଯତv େର ଗଢି ବାର ଲାଗିଛି ।
ନି ଜର अନାଗତ ଭବି ଷତକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ହରି କୁ ଆଉ ମାଧମ କରୁନି ତ
ବି େବକା ?
ସତେର! ମଣିଷର ମନ\[Äକୁ ବୁ ଝି ବା ଓ ବୁ େଝଇବା ଏକ କାଠି କର ପାଠ । ଆେମ
ସମେ\ ନି ଜ ନି ଜର ବି ଶÄାସ ମେତ ନି ଜର ଏକ ସÄ-କjିତ ଦୁ ନି ଆେଟ ଗଢି ତାରି ଭିତେର
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ବିବାର କଳାକୁ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର

ଶି ଖିଯାଉ। େମାର ହାତ ଦୁ ଇଟି ଆେପ ଆେପ

େସଇ अଦୃ ଶ ନି ୟhା+ ଉେଶେର ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ମେନ ମେନ େସ ସମୟେର
େକବଳ ଏତି କି ପାଥନା କରଥିଲି େଯଉଁ େସvହ,ଶା ଓ ବି ଶÄାସର अଦୃ ଶ ବoନେର େସ
ନି ଜ ସହି ତ ହରି କୁ ବାoି ରଖିବାର େଚsା କରି ଛି, େସହି ବoନ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ अତୁ ଟ
େହାଇ ରହୁ ଏବଂ ବି େବକା ନି ଜର ‘ସÄ-କjିତ ଦୁ ନି ଆେର’ ସବଦା ଖୁସିେର ରହୁ।

ମାଫତ-ମାଳତୀ େବେହରା
୨୧୭, ୟୁନିଟ-୯(ଫeାଟ)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ, ଭୁ ବେନଶÄର-୨୨
େଫାନ-୭୨୦୫୮୫୦୮୩୧
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ଦୃ sାh ନାରୀଟିଏ
ବଲବh ସାହୁ

ନି ଜନ କାଳି ମା େବାଳା अoାର ମାଘର ହାଡଭcା ଶୀତ। କି ଛି ବୁ ଲା କୁ କୁ ରର
େଭା... େଭା... ଶେର ଚମକି ଉଠି ପେଡ - ‘ଦୀନବାଇ’। ଯଦି ବା ଉଠି ପାେର ନାହV ଭୁ ସ୍
ଭାସ୍ କରି , ଉେଠ ତା’ପରି अଶି ବଷdଆ ବୁ ଢ଼ୀ ତୁ ଳନାେର େବଶ୍ ଚଳେର। ହାତ ବୁ ଲାଏ
ତା’ର ଏକମାତ ସାଥୀ ସକାେଶ। ବ+ୁ ଳି ସକାେଶ। ହାତେର ପେଡ ଦି ଆସି ଲିେଟ।
େଯଉଁଠି ଥାଏ ମାତ ତି ନି ଚାରି ଟି କାଠି । ଦୁ ଇ ପେଚsାର ବି ଫଳତା ପେର ସଫଳ ହୁଏ
ତୃ ତୀୟ େପେଚsାେର। ଦୁ ରୀଭୂ ତ କରି ପାେର ତା’ ଚାରିହାତି ଆ େକାଠରୀର ଘନୀଭୂ ତ
ତମସାକୁ । ତଥା ଠାବ କରି ପାେର ତା’ ସାଥୀ ବ+ୁ ଳି କୁ। ଏହାପେର ଉଠି ପେଡ। େଗାଟିଏ
ହାତେର ବ+ୁ ଳି ଧରି

अନ ହାତେର ମି qି ମି qି ଜଳୁ ଥିବା ଡି ବିରିକୁ ଧରି । ଡି ବିରିକୁ

ଉଠାଏ କା×େର ଟcା େହାଇଥିବା ଘଡି ଆଡକୁ । ଠାବ କରିବାକୁ अଶୀଦଶକର େସ
ଘାର େମାଟା ଘାକାକୁ । େଦେଖ। ତା’ ସାେଥ ସାେଥ अନୁ ଭବ କେର। ମଧରାତି ର
କାକର ଛୁଆଁକୁ, ପୁଣି ହାଡଭcା ଶୀତକୁ । ଏସବୁ କୁ େନଇ େନଇ ଘାେ ତା’ କଳନା
ଶyିେର। ତା’ପେର ପେର ନି ିତ େହାଇ ପାଟି ଫିଟାଏ। କେହ- “अେଢଇ ବାଜି
ଗଲାନା..”
ବ+ୁ ଳି େର ଭାରସାମ ରଖି ପାଦ ବଢାଏ ଆଗକୁ । କବାଟ େଖାଲି ତାଗିତ୍ କେର
େସ ବୁ ଲା କୁ କୁ ର ମାନ+ୁ । ପୁଣି ସତକ କରିଦି ଏ, “ରାତି ପାହି ନାହV” େବାଲି । ତା’ ପୁଣି
ବ+ୁ ଳି କୁ ଜହvମାମଁୁ ଆଡକୁ ଲେ]ଇ ଲେ]ଇକି । ବୁ େଝଇ ସୁେଝଇ ଶାh କରିଦି ଏ କୁ କୁ ର
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ଗୁଡିକୁ। କବାଟ େଦଇ। ଆସି ବସି ପେଡ ଖଟେର। େଥାଇେଦଇ ବ+ୁ ଳି କୁ। ଆଶା ନପାଇ
ଖସି ପେଡ ବ+ୁ ଳି ଟି । ଠି କ୍ ଦୀନାବାଇ ପରି। ବ+ୁ ଳି ର ଶେର ତାଳ େଦଇ ଶୁଭୁଥାଏ
େସପେଟ। େମଁ.. େମଁ...। ଦୀନାବାଇ ପୁଣି ତାଗିତ୍ କେର େଛଳି ଗୁଡିକୁ..। କେହ - “କଁାଏ
େମଁ.. େମଁ.. ହଉଛ େର..? ଶୁअ ଛେନ.. ସକାେଳ ତମର୍ ମରନ୍ ପେର”। ଏତି କି କହି କଣ
େଯ ଭାେବ। ତାହାକୁ ଜଣା अବା େସ ଉପର୍ ମାଲି କ+ୁ ଜଣା। ନି ଳ, ନି \¡ େହାଇ
ବସି ରେହ। अଚଳ ମହାେମରୁ ପରି।
କି ଛି ସମୟର ନି ଶ ଦୃ ଶ ପେର। “କଁାଏେର.. ଯଁअରା ମେକ େହେଲ େନତୁ ..., ସୁ
କରି ମରନ୍ େଟ େଦଇକରି। ଖୁବ ଭାବବି ହଳ େହାଇପେଡ ଦୀନାବାଇ। ମେନ ପକାଏ
ତା’ଧଳ
ୂ ି ଧସ
ୂ ର अତୀତକୁ । କଳାଧଳା अତୀତକୁ । ତଥାପି ସରcେର ରcୀନ େହଉଥାhି
େସ ବି ତିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଦି ନ ଗୁଡ଼ିକ।
ମାଆ ଘେର ବସି କି ଖାଇଥିେଲ ବି । ଜମି ଦାର ପଇସା। ଶଶୁର ଘରକୁ ଆସି ବା
ଦି ନଠୁ କରିବାକୁ ପଡି ଥିଲା ଝାଳବୁ ହା କଠି ନ ପରି ଶମ। ରାତି େଗାଟାଏ ଟାରୁ ସାରୁକୁ ପାଣି
େତlା। େସଠାରୁ ଆସି ଇଟାଭାଟିେର ଇଟାେବାହି ବା। େସଠାରୁ ଆସି େଲ କୁ ଆେଡ ଗେl
ଖାଇକି , ପାଇଟି କାମ େଯେତ। ତଥାପି ଦୀନାବାଇ େକେବ ଥେକ ନାହV। ପୁଣି ରାଜୁ
ବାପାକୁ କେହ, “ତେମ େକେତ ପରି ଶମ କରୁଛ... ଆରୁ ମଁୁ ଇ େଯ...” ରାଜୁ ବାପା
ହସି ଦିଏ। ଆଉଁସି ଦି ଏ ତା ଉଷC ଶରୀରକୁ ... େଯୗବନକୁ ... ହୃଦୟକୁ ...। ପୁଣି କେହ, “ତୁ ଇ
ପରା େମାର୍ ଫୁଲ େଲା... ଫୁଲ କାଣା ପଥର୍ ସାେc ଲଢ଼ି ପାରି ବା?” ଭାବ ବି ହଳ େହାଇ
ପୁଣି କହି ଚାଲୁ ଥାଏ, “ଆେମ ସି ନା ପଥର୍ େଲାକ ଲଢ଼ୁଛୁ... ଆରୁ ତୁ ଇ...” େସ ସମୟେର
ବହୁତ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁଥାଏ ଏମି ତି ଭାେବ। ରାଜୁ ବାପାର ପତିଟି अଧାକୁ ହା କଥା ଗୁଡାକୁ ।
ହସଖୁସିେର କଟିଯାଉଥିଲା ଦି ନ। େସଇ ‘ନ’ अ+’ ସମୟେର େଦଉଥିଲା ସାତଶହ ଟ+ା।
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ୁଲ ଫିସ ବାବଦକୁ । ତା’ ମଧ अସୁବିଧା େହଉନଥିଲା। ଯଦି ବା େକେବ େକମି ତି
अସୁବିଧା ହୁଏ କାନଫୁଲ କି ନାକଫୁଲେଟ ସାହୁ େଦାକାନେର ରଖି ଟ+ା େକଇଟା
ମାଗିେଲ। ଆଁ... କରି ଛି େସ ସାହୁ।
ଆେ\ ଆେ\ ରାଜୁ ଉଳ ମହାବି ଦାଳୟରୁ ବି .ଏସ.ସି ପାସ୍ କେର। େକାଚି ଂ ପାଇଁ
ଚାଲି ଯାଏ ସୁଦୂର କଲି କତା ସହରକୁ । ଟ+ା ପତର अଭାବେର ବoା ପେଡ କାନଫୁଲ,
ନାକଫୁଲ େଯେତ। ହଠାତ୍ ରାଜୁ ବାପାକୁ ପାରାେଲସି ସ୍। ନି ଛାଟିଆ ଜାଗାେର କୁ ଆପାତ
େହଲା ଭଳି ପରିpିତି । େସଦି ନଠୁ अା ଭିେଡ ଦୀନାବାଇ। ବୁ େଲ ଗଁାକୁ .. ଗଁା..। େକେବ
ଶା ସି xୁର େନଇ ତ ପୁଣି େକେବ ରcେବରcର ଫୁଲ େଟାେପ େନଇ। େଯାା ସାଜି
ଲେଢ଼ ପରି pିତି ସାେଥ। େଶଷେର ଜି ତିଥାଏ। अବଶ େସ ନେହେଲ ବି ତା’ ପୁअ। ପୁअ
ପେଫସର। େସ ବହୁତ ଖୁସି। େହେଲ pାୟୀ ରହି ପାରିନି ଖୁସି। ହଠାତ୍ ରାଜୁ ବାପା
ଚାଲି ଯାଏ। ଆରପାରି କୁ...। ଦଶ ପxର ଦି ନ କାେx ମୁl ଫେଟଇ ଫେଟଇ। ବଷ ଯାକ
କାେx ସୁି ସୁି। ପରି େଶଷେର ରାଜୁ ମୁହଁକୁ େଦଖି ସÄାଭାବି କ ହୁଏ ସବୁ କି ଛି। ଯଦି ବି
ରାଜୁ ଆଜି ଆଉ କାହା ଇସାରାେର...। ତା’ ମାଆ अଲଗା େସ अଲଗା। ଦୁ ହV+ ଭାବନା ବି
अଲଗା अଲଗା। େସ ରହୁଛି ହାଇଟହାଉସ ପରି ଧଳା େକାଠାେର। ଆଉ ତା’ ମାଆ
ଆଜି ବି େସଇ ପୁରୁଣା ଆଲୁ अବି ହୀନ ମାଟି ଘେର। ତା’ପୁଣି ବାହାଘର େଭାଜି ପାଇଁ
ଆସି ଥିବା ଚାରି ହୃଦୟ(େଛଳି ) ସହ। ତଥାପି େସ େକେବ ମନ ଉଣା କେର ନାହV।
ହଠାତ୍ ଚମକି ପେଡ ଦୀନାବାଇ। ଭାବନା ରାଜରୁ ପpାନ କରି ପେବଶ କେର
ବା\ବି କତାକୁ । ମେନ ପକାଏ ରାଜୁ କହି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ୍। “ସକାେଳ ନଟୁ ଆ କାକାକୁ
ଟିେକ ଡାକି େଦବୁ । ଶୀଘ କାଟିେଦେବ।” ବି ଳ] ନକରି ଉଠି ପେଡ ଦୀନାବାଇ। अଗସର
େହାଇଥାଏ ନଟୁ ଆର ଘର अଭିମୁେଖ। ନଳପାଣି ଦି ଆେର କାଦୁ अ ସର ସର ରା\ା।
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ସାେହ େହବ ମାଟି େଖାଲି ଥାଏ ରା\ାର ଦୁ ଇ ପାଶÄେର। ନୂ ଆ େଡ ନ ପାଇଁ। େକଉଁଠି
େକଉଁଠି େଢଲାଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପଡି ରହି ଥାhି ରା\ା ଉପେର..। ଏକଦମ୍ ମଥା ପାତି । ତଥାପି
अସୁବିଧା ହୁଏନାହV sୀଟ୍ ଲାଇଟ୍େର। ବ+ୁ ଳି ର ସହାୟତାେର ଧୀେର ଧୀେର अଗସର
େହାଇ ପହେ ନଟୁଆର ଚାଳଘର ଆଗେର। କହି ଦିଏ ଶୀଘ ଆସି ବା ପାଇଁ। ସାମାନ
ବି ଶାମ ପେର ପୁଣି େଗାଡ଼ କାେଢ ଘରଆଡ଼କୁ । ଏହାମଧେର ହଠାତ୍ ଲି ଭିଯାଏ sି ଟ୍
ଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକ। ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ ଦୀନାବାଇ। ହଠାତ୍ ଖସି ପେଡ େଡ ନେର। ଏକଦମ୍
ଚଳି ତର ଦୃ ଶ ପରି । େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ ପଡି ରହି ଥାଏ ଦୀଘ ଚାଳି ଶ ମି ନିଟ ଧରି ।
ଏହାପେର ବହୁ କsେର ଉଠି ବାକୁ େଚsାକେର। କି  ବି ଫଳ ହୁଏ। ତା’ ପେର ଘରକୁ
େଫରି ଥାଏ ପାଖ କୁ ନା ସହାୟତାେର। ଗଁାର ଖୁବ ଭଲ ପି ଲାେଟ। େଲାକ+ ଦୁ ଃଖ ଦୁ ଶା
େଦଖିପାେରନି । ଏକଦମ୍ ଚଳି ତର ନାୟକ ପରି।
ସମୟର अତି କମେର ସୂଯ ଉଁଇ ସାରି ଥାhି । ପାୟ େଲାକ ଉଠି ଯାଇଥାhି । ଆଖି
ମି ଟି ମି ଟି କରି ଏସବୁ େଦଖୁଛି ସତ। କି  େଗାଡ଼ର ଦରଜେର ଉଠି ପାରୁନି । ବସି ପାରୁନି ।
ବଁା େଗାଡଟା ଫୁଲି ଗଲାଣି େବc ପରି । ଏକଥା ଯାଇ ପଡି ଲା ରାଜୁ କ"େର। ରାଜୁ ବି ରyି
େହାଇ ଧାଇଁ ଆସି ଲା ସତ କି  କ'ଣ କରି ବ େସ ? ଏଇନା େଭାଜି ପାଇଁ େକେତ କାମ।
କି ଛି କଲା ନାହV କି  କି ଛି କହି ଗଲା। ତା’ର େସ ନି ତିଦିନିଆ ବୁ ଢ଼ୀ ଶ ସହ ଆଉ କି ଛି
ମି େଶଇକି । େଯମି ତି ନି ଆଁେର ଘି अ େଦବା ପରି। କଟା ଘା’େର ଚୂନ ତ ନୁ ହଁ ତା’ପରି अନ
କି ଛି ଦରଦୀ ପଦାଥ େଦଲାପରି ।
ସଫା ସଫା ଶୁଣିେଲ ମଧ କି ଛି କହି ଲା ନାହV ଦୀନାବାଇ। ପତିଦିନ ପରି। ନଁା
କହି ଲା କି ଛି ନଁା େଦଲା କି ଛି ଭାବଭାcି। ଏତି କିେର କି ଏ କହି ଲା ଫାs ଏଡ୍ ଆଣି ମାଲି ସ
କରି ବା ପାଇଁ। ଏହାପେର ସବୁ ଶାhି । ଦୀନାବାଇ ନି େଜ ଲାଗିପେଡ ତା’ େଗାଡ଼କୁ ମାଲି ସ
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କରି ବାେର। ବହୁ ସହନଶyି ଦୀନାବାଇର। ତା’ େବାଲି ସହି ଛି େସ ପୀଡାକୁ । ଦଶ ଦଶ
ବଷ ସହି ଛି େକେତ େଲାକ+ େକେତ କଥାକୁ । ବଥାକୁ । ବାØ, ନି ଃସhାନ, अଲuଣୀ
ଏପରି େକେତ କ’ଣ? େସ ଭାcିଯାଇନି । ଆଉ ଆଜି ଭାcିଯି ବ ତା’ ନି ଜ ପୁअର େକେତ
ପଦ କଥାେର। ଓଃ.. କଥା ତ ନୁ ହଁ ବଥାେର। ନା... େକେବ ନୁ ହଁ ।
େହେଲ କଥାେର अଛି ଦଇବ ଦଉଡି ... େଗାଡ଼ର ଯଣା ବଢ଼ି ବଢି ଚାଲି ଥାଏ।
ଏଇନା ତ ଦୀନାବାଇ ପାଇଁ अସହ େହଲାଣି। ତା େବାଲି ତ अନି ାେର - ଆଃ.... ଉଃ....
ମଁା େଲା...। ଧୀେର ଧୀେର अସାଳ େହାଇଯାଉଥାଏ ଶରୀର ଯାକ। ତାପମାତା ବଢ଼ି
ଚଳୁ ଥାଏ। େଦହସାରା ଖଇ ଫୁଟୁ ଥାଏ। ତଥାପି ସମେ\ କହୁଥାhି । େଭାଜି ସରି ଯାଉ।
େଦଖିବା। କି ଛି େହବନି ।
“କି ଛି େହବା କଣ ନି ଜ ହାତେର। କରି େଦଉନ।” ରାଗିକି ତା’ ଝି अ କହୁଥାଏ।
େହେଲ ଶୁଣୁଥିଲା କି ଏ। ଯା’ କାମେର ବ\ ସି ଏ। ରcାରc ସାଜସ¢ା। ରାଜୁ କଣ
ବି ମଳକୁ କହୁଥାଏ, େଯ ଆସି ବ ବଷ ବଷ ମେନ ରଖି ବ ଏଇ ବି ବାହକୁ ।”
ସମୟକୁ ଧରି ଛି କି ଏ? େସ ଆସି ମୁl ଉପେର। େକେତ ଗାଡି ଆସୁଥାଏ..। େକେତ
ଯାଉଥାଏ..। ଶହ ଶହ େଲାକ ଆସୁଥାhି ..। ଡି େଜ ତାେଳ ତାେଳ ଝୁମୁଥାhି େକହି େକହି ।
ଖାଉଥାhି େକହି େକହି । େସଲଫି େନଉଥାhି େକହି େକହି ....। େକହି ଜେଣ ହଠାତ୍
େଦୗଡ଼ି ଆେସ େsଜକୁ । ରାଜୁ କୁ କାନେର କେହ, “ଦୀନାବାଇ ଆଉ ନାହାhି ” ସମ\
ପରି େବଶ ଶାh। କଣ େହଲା? ନାଚୁ ଥିବା, ଖାଉଥିବା େଲାକ ମଧ ଆଁ... କରି
अେନଇଥାhି େସହି ପଶvବାଚୀେଟ େନଇ। ରାଜୁ ଖାରଜ କରି କେହ, “କି ଛି େହାଇନି ”
ତା’ପେର ସବୁ କି ଛି ପବ
ୂ ବତ୍। ନାଚ, େଭାଜି , ଡି େଜ ସବୁ କି ଛି। ରାଜୁ ପୁଣି େସହି େଲାକର
କାନେର କେହ- ଭଉଣୀକୁ ଶୁଣାअ ନାହV, େସ ରଡି ବ। ହଁ .. ଆଉ କବାଟ େଦଇଦି अ।
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ପୁଣିଥେର ସବୁ କି ଛି ଚାଲି ଲା ପବ
ୂ ବତ୍। ଖାଇବା। ନାଚି ବା। େଫାେଟା କାଢ଼ି ବା।
ବରକନା ପାଇଁ ସÄତ ସÄତ ଭାେବ। କନା ପuରୁ ଆସି ଥିବା କାେମରାେମନ କନାର
ଚି ହvା। ଏଣୁ ଡାକି ଥାଏ କାେମରାେମନକୁ ଆଉ କେହ ତା’ଶାଶୁକୁ ଟିେକ ଡାକି େଦବାପାଇଁ।
ତା+ ସହ େଫାେଟାେଟ େହବ।
ଏହାପେର

ସବୁ କି ଛି

େଗାଳମାଳ।

ଫସର୍

ଫାଟିଗଲା

ସବୁ କି ଛି।

ସମେ\

ଜାଣିଯାଆhି । କୁ ହାକହି ହୁअhି ନି ଜ ନି ଜ ଭିତେର। ବୁ ଢ଼ୀ ମରି ଗଲା। ବୁ ଢ଼ୀ ମରି ଗଲା।
ଝାqି ପବନ ପରି କଥାଟା ବାପି ଯାଏ ଗଁା ସାରା। େଦଇଯାଏ ଝାqି ପରି ତାତି ର अନୁ ଭବ।
ଗଁା େଲାକ ଫୁସୁର୍ ଫାସର ହୁअhି । ଶୁଣିବାକୁ ମି େଳ େଯ।
ଦୀନାବାଇ ବି ବାହର ପଚି ଶବଷ ନି ଃସhାନ ଥିଲା। ପରି େଶଷେର ବହୁ ଜପତପେର
ଜନC େହାଇଥିଲା ରାଜୁ । ତା’ପେର ରାଜୁ ର ପଢା ସମୟେର। ରାଜୁ ବାପା ଚାଲି ଗଲା।
ତା’ପେର ମଧ ଭାcିଯାଇନି ଦି ନାବାଇ। ଖୁବ ଲଢ଼ି ଲା ପରିpିତି ସହ। ଏଇ େଶଷ ନି ଶÄାସ
ପଯh। ଗଁା’ର େକେତ ବୃ  ବୃ ା ଚାଲି ଗେଲ ଆଶମକୁ । େସ ଗଲାନାହV। େସ କୁ ଆେଡ
କହୁଥିଲା, “େସ ବୃ ାଶମ ଗେଲ, ତା’ପୁअର ଇ¢ତ ଚାଲି ଯିବ”
େସ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛି ସତ। କି  ଇତି ହାସ େହାଇ ରହି ଯାଇଛି ଏଇ ଗଁା’େଲାକ+
ମୁଖେର। ଆଖପାଖ ଗଁା େଲାକ+ ମୁଖେର। ସତେର େଗାେଟ ସଫଳ ନାରୀର ସÄରୂପ
େହାଇ। ଠି କ୍ ନାରୀ ଜାତି ପରି େଦଇଚାଲି ଛି ସବୁ କି ଛି। େହେଲ ମାଗିନାହV େକେବ କି ଛି।
ତା’ େବାଲି ତ ଆଜି େସ ନାରୀର ସଠି କ୍ ଦୃ sାhଟିଏ। ଇତି ହାସ ପୃ-ାର ସୀତା, अନୁ ସୟା,
ଗାଗୀ, େଲାପାମୁଦା ପରି ......।
ଭ ାମଭାଷ : ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ (ମଇ,
ମଇ, ୨୦୧୮)
୨୦୧୮)
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଏକ ଜcଲୀ ବି େଲଇ
ଏେବ େସମାେନ ଟିେକ ଟିେକ ବାହାରକୁ ବାହାରି େଲଣି। ମା’ ପଛେର କି ଛି ସମୟ
ଚାଲୁ ଛhି । ମା’ ଟିେକ ଆଶÄ\ େହଲାଣି । େସମାନ+ ପଥମ ଚାଲି ବା େଦଖିବାର କଥା।
ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଟିକିଏ ଚାଲି ଥକି ଯାଉଥିେଲ। ମା’ ସହ ଚାଲି େବ କଣ ଟିକିଏ ଚାଲି ନି ଜ
ଭିତେର େଖଳା େଖଳି େହଉଥିେଲ। େତଣୁ ମା’ େସମାନ+ୁ ସାcେର େନଉ ନଥିଲା।
େସଦି ନ ମା’ େସମାନ+ୁ ଏକ ବୁ ଦା ତେଳ ଲୁ ଚାଇ େଦଇଥିଲା। ଗଛ ଫା+ େଦଇ ଆଲୁ अ
ଆସୁଥିଲା। େସମାେନ ପାୟ अoାର ଭି ତେର ଥିେଲ। କି  ବାହାର ଭଲ ଭାେବ େଦଖା
ଯାଉଥିଲା।
ଦୁ ଇଛୁଆ ଗାଢ଼ ନି ଦେର େଶାଇଥିେଲ। ପାଖେର େକଉଁଠି ଜcଲ ବି େଲଇଟିଏ
ସାମାନ ମି ଆଁଉ ମି ଆଁଉ େହଲା। େସମାନ+ ନି ଦ ଭାcିଗଲା। େସମାେନ କି  ବାହାରକୁ
ଆସି େଲ ନାହV। ନି ଜ ଲୁ ଚି ବା ଯାଗାରୁ ବାହାରକୁ अେନଇେଲ।
କି ଛି ଦୂ ରେର ଏକ େଛାଟିଆ ଛାପି ଛାପି କିଆ ପଶୁଟିଏ ଶ କରୁଛି । ବି େଲଇଟି କି ଛି
ବାରୁଥିଲା।
ଆେର େସ ତ ଆମ ଭଳି ଆ େଦଖାଯାଉଛି । େସମାେନ ନି ଜ ଭିତେର କଥା େହେଲ
ଆଉ ତାକୁ ଲୁ ଚି अେନଇେଲ। ମା’ େସମାନ+ୁ ବାହାରି ଆସି ବାକୁ କହି ନଥିଲା।
େସମାେନ अେନକ अେନକ ଜୀବ େଦଖି େଲଣି। ସମେ\ अଲଗା अଲଗା ବବହାର
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କରୁଛhି । କି ଏ ଶି କାର କରୁଛି ତ କି ଏ ଘାସ ଖାଉଛି । ନୂ ଆ ଜୀବ େଦଖିେଲ େସମାେନ
ସାବଧାନ େହଉଥିେଲ। କି ଏ ଜାେଣ ଏ ଜୀବ େସମାନ+ୁ ଶି କାର କରି େଦଇପାେର।
େସଦି ନ ଗିର ଜcଲ ଖୁବ ସୁxର େଦଖାଯାଉଥାଏ। ଚାରି ଆେଡ ଘାସ। େସ
ଭିତେର अେନକ େଛାଟ େଛାଟ ଗୁଳCେର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଜcଲୀ ଫୁଲ ମାନ+ର ତାଜା
ସୁବାସେର ବାତା ବରଣ େମାହ ଭରା େହାଇଉେଠ। ଏକ ସୁxର ଫୁଲ ଉପେର ରc
େବରcୀ ପଜାପତି ଟିଏ ବସି ମଧ ୂ େଶାଷୁଥାଏ। ହାଲକା ବାଇଗଣୀ ଧଳା ଫୁଲର ମଝି େର
ହଳଦି ଆ ଖୁବ େଛାଟ ପାଖୁଡା ଆଉ ତା ମଝି େର ଗାଢ େଗାଲାପୀ ରcର ଖୁବ େଛାଟ
ପାଖୁଡା। ଏମି ତି ଫୁଲ ଚାରି ଆେଡ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ପାୟ ସବୁ ଫୁଲେର ପଜାପତି ମାେନ
ବସି ଥାhି । ଏେତ ରcର ପଜାପତି ନେଦଖିେଲ ବି ଶÄାସ କରି େହବନାହV। କି ଏ ସବୁ ଜ
ରcର ତ କି ଏ, କମଳା ରcର, କି ଏ ହଳଦି ଆ ରcର। କାହାର େଡଣାେର ଗାଢ ନୀଳ
େଠାପା अଛି ତ କାହାର େଡଣାେର ଲାଲ କଳା ରcର ଆଖି

େହାଇଯାଇଛି ।

କାହା

େଦହେର ତ ବାଘ ଭଳି ଛାପି ଛାପି କା ଚି ହv ଭରି ଯାଇଥିଲା।
ଏମି ତିଆ ଏକ ଘାସୁଆ ଜମି ଭି ତେର େସପେଟ ଜcଲ ବି େଲଇଟିଏ ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ।
େଛାଟ ଶି କାରୀ+ ମଧେର ଶି କାରର ପଟୁ ତା ପାଇଁ ଜcଲ ବି େଲଇ ନି ିତ ଭାେବ ଆଗ
ଧାଡି େର ଆସି ବ। ଏହି େଛାଟ ଶି କାରୀମାନ+ୁ େଖାଜି ବା କs। କି  େସମାେନ ଖୁବ
କୁ ଶଳ ଶି କାରୀ। େସମାନ+ ଚାଲି ବା େମାେଟ ବାରି େହବନାହV।
ଜcଲ ବି େଲଇଟି ମାଂଶାସୀ। ତାର ଶରୀରର ବାଳ ଲ]ା ପାଉଁଶିଆ। ବି େଲଇଟି
ଘାସ ଭିତେର େସ ପାୟ ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା। ଲ]େର ଜcଲୀ ବି େଲଇ ଘେରାଇ ବି େଲଇଠୁ
ଟିକିଏ ବଡ। କାନ ଗୁଡିକ ମୁl ଉପେର ଲ]ା େହାଇ େବକ ଆଡକୁ ବୁ ଲି ଆସି ଥିଲା।
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ବାଘ, ସି ଂହର କାନ अେପuା अେନକ ବଡ କାନ। ଶରୀର ତୁ ଳନାେର ବାଘ ବା ସି ଂହର
କାନ अେନକ अଂଶେର େଛାଟ। ବି େଲଇର ମୁହଁେର େକଶର ନାହଁ , େଦହେର ଲ]ା
ପାଉଁଶିଆ କଳା, ଧସ
ୂ ରି ଆ, ହଳଦି ଆ ବାଳ ଭରି ଯାଇଛି । अନ ବି େଲଇ ମାନ+ ଭଳି ଆ
ଜcଲୀ ବି େଲଇର ନାକ ମଧ ଚଉଡା। କି  ଏହାର ଆଖି अେପuାକୃ ତ ଭାେବ ବଡ।
ହଳଦି ଆ ଆଖିେର ମଝି େର ଲ]ାଳି ଆ କଳା େଡାଳା। ଏହାର େଗାଡ ଗୁଡିକ େମାଟାଥିଲା।
େସଥିେର ଧଳାବାଳ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଜcଲ ବି େଲଇର ମୁହଁଟା ଟିକିଏ େଗାଜି ଆ। ନାକ
ତେଳ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ମୁହଁ। ତା ଉପେର ଧଳା ଦାଢି ଭାବେର େଛାଟ େଛାଟ ବାଳ
େଘରି ଯାଇଛି । େସଉଠୁ େସଥିରୁ ଲ]ା ନି ଶ ସବୁ ଦୁ ଇ ଆଡକୁ େମେଲଇ େହାଇ ରହି ଛି।
ଜcଲୀ ବି େଲଇଟି ଖୁବ୍ ଧାନର ସହ କାହାକୁ अନାଇ ରହି ଥିଲା। ଉପେର େକବଳ କାନ
େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଖି अj େଦଖା ଯାଉଥିଲା, ସଂପ"
ଶରୀର ଘାସ ଭିତେର
ୂ
ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା। ବି େଲଇ ଗୁଡିକ ଖୁବ୍ ଚତୁ ରତାର ସହ େଛାଟ େଛାଟ ପାଣୀକୁ ଶୀକାର
କରି ନିअhି ।
ପuୀଗୁଡା ଏ ବି େଲଇର ଲୁ ଚି ବା ସହଜେର ଜାଣି ପାରhି ନାହV। ବି େଲଇଟି େପେଟଇ
ପଡି ଥାଏ। କି  ତାର ଆଖି େଡଉଁଥିବା ପuୀମାନ+ ଉପେର ଥାଏ।
େସ ଖୁବ ଧେର ଧି େର ଆଗଉଥାଏ। ତାର ଆେଗଇବାଟା ସି ଂହର ଆେଗଇବା ସହ
ବହୁତ ମି ଶୁଥାଏ। ଖୁବ ଧି େର ଶରୀରକୁ ମାଟି ସହ ଲଗାଇ େଦଇଥାଏ। ତାର େଲାମ
େଯାଗୁ ସହଜେର ତାକୁ ବାରି େହବନାହV। ତାର ଆଖି କି  ପuୀମାନ+ ଉପେର ଲାଗି
ରହି ଥାଏ। େସ େଯମି ତି अବpାେର ରହି େଲ ବି ଆଖି କି  ପuୀମାନ+ ଉପେର ଥାଏ।
ଏେଣ େସ ପuୀମାେନ ବି େଲଇ ଏେତ ପାେଖଇ ଆସି ବା ଜାଣି ପାରୁନଥାhି । େସମାେନ ନି ଜ
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ଖାଇବା ଆଉ େଡଇଁବାେର ଖୁବ ବ\ ଥାଆhି ।
ଆଉ େକଇ େଖାଜେର ବି େଲଇ େସମାନ+ୁ ଧରି େନବ। ପuୀମାେନ ବି େଲଇକୁ ଲu
କରି େନେଲ। େସମାେନ େଜାରେର େଡଣା ଝାଡି ଉଡି ବାକୁ େଚsା କେଲ। କି  ବି ଳ]
େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବି େଲଇ ନି ଜ ଯାଗାରୁ ଏକ ି c ଭଳି ଉୁଳି ପଡି ଲା। ତାର ଆଗ
ପଂଝାରୁ େଗାଜି ଆ ନଖସବୁ ବାହାରି ଆସି ଥିଲା। ବି େଲଇର ନଖ अନ ଶି କାରୀମାନ+
ନଖଠାରୁ ମୁନିଆ ଆଉ ଧାରୁଆ। ଏକ ଛୁିଭଳି େଦହେର ସହଜେର ଗଳି ଯିବ।
ବି େଲଇଟି େଡଇଁ କରି େଜାରେର ଥାବା ମାରି ଲା। ପuୀଟିଏ ମାଟିେର ଖସି ପଡି ଲା।
ସହଜେର େସ ତାକୁ ମୁହଁେର ଧରି େନଲା। अନମାେନ ଫଡ ଫଡ େହାଇ ଉଡି ଗେଲ।
ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି େଲଇର େହାଇଗଲା।
ଏ ବି େଲଇଗୁଡିକ ବହୁତ ଚଳ। େସମାେନ ଖୁବ ଜଲଦି ଶି କାର କରି େନଇ
ପାରhି । େଠକୁ ଆ, ପuୀ अନ େଛାଟ ଜୀବଜ ଏମାନ+ର ମୁଖ ଆହାର।
ଏ ସି ଂହ ଶି ଶୁ ଦୁ େହଁ ଲୁ ଚି ଏମି ତି ଶି କାର େଦଖିେଲ। ଏକ େଛାଟ ଶି କାରୀ ଆଖି
ପି ଛୁଳାେକ ଏେତ ଉପରକୁ େଡଇଁ ଶି କାର କରି ପାେର େସମାେନ ଭାବି ପାରୁନଥିେଲ।
େସମାନ+ର ମା’କୁ ଉପରକୁ େଡଇଁବା େଦଖି ନଥିେଲ।
େସମାେନ ନି ଜ ଯାଗା ଭିତେର ଲୁ ଚି ଗେଲ। ବି େଲଇ େତେଣ େସ ପuୀଟାକୁ ମୁହଁେର
ଧରି ଏକ ବୁ ଦା ଭିତେର ଲୁ ଚି ଗଲା। ବି େଲଇମାେନ ସବୁ େବେଳ ଏକାh ଚାହାhି । ଏମାେନ
ସି ଂହ ମାନ+ ଭଳି େଖାଲାେର ଖାଆhି ନାହV। ଏକ ସୁବିଧା ଯାଗା େଦଖି ଶାhି େର ଶି କାର
ଖାଆhି ।
କ ମଶଃ...
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ଆଖି
ଶୁଭକାh ସାହୁ

କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଜହvଟା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ନି ମଳ ଶରତ ଆକାଶେର ରୂପା
ଥାଳି ଆ ପରି ଜହv ସେତ ବା ନୀଳ କାଗଜ ଉପେର େକୗଣସି ଚି ତଶି jୀର ଚି ତଟିଏ। ନଡି ଆ
ବାହୁcା अଗର अ ଆଛାଦନ ତା’ର େସୗxଯକୁ ଆହୁରି ମେନାରମ କରିେଦଉଛି ।
ମଝି େର ମଝି େର अତି uୁଦ େମଘଖl ତା ସାମନାେର अଟକି ଯାଇ ତାର େଶାଭାକୁ ବdତ
କରୁଛି । ଗଁା ଦାlେର େଛାଟ ପି ଲା+ େକାଳାହଳ ଶୁଭୁଛି । ପି ଲାମାେନ େଖଳି େଖଳି ଏ
ଯାଏଁ ବି ଆସି ଯାଇ ପାରhି ।
କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଜହv େଯ େକବଳ ସମୁଦେର ଯୁଆର ଉଠାଇପାେର ତା’ ନୁ େହଁ , େସ
अସଂଖ କୁ ଆଁର କୁ ଆଁରୀ+ ମନ ସମୁଦେର ମଧ ସୃsି କେର ଉ[ୁ c ଜୁ ଆର। ମଁୁ ତ
ନି େଜ କୁ ଆଁର। ମଁୁ ବା ବାଦ୍ ପଡhି କି ପରି ? ଆ] ଗଛ ଛାଇେର ହାତ ଛxି ଛି ଡା େହାଇ
ମଁୁ ଏକ ଲୟେର ଜହvକୁ େଦଖୁଛି। ବା\ବେର େପମୀ+ ପାଇଁ ଏ ଜହvଟା ଆହୁରି ସୁxର।
ମଁୁ ଜହvକୁ କହି ଚଲି ଥାଏ अେନକ କଥା। ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ ଯଦି ପୀତି ତା’
ସାcମାନ+ ସହ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳି େଖଳି କା ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଆhା, େମା ମନେର ସମୁଦେର
ସୃs ଜୁ ଆରେର ତା’ କୁ ଆଁରୀ ମନକୁ ସି y କରି ଦି अhି । େମା अେନକ ଦି ନର ସÄପv ଆଜି
ବା\ବ ରୂପ ନି अhା। େମା ମନ ତଳର अବy େଗାପନ କଥାକୁ ତା’ ଆଗେର ବy କରି
କହhି , “ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ ପୀତି ।” ଏମି ତି ଆହୁରି अେନକ କି ଛି। ହଠାତ୍ େମା ସହ କି ଏ
ଜେଣ ଧÕା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ ଆଗକୁ ଝୁ+ି ପଡି ଭାରସାମ ରuାକଲି କି  େସ
ଭାରସାମ ହରାଇ ତେଳ ପଡି ଗଲା। ତା’ ମଁୁ ହେର ପଡି ଥିବା ଜହv ଆଲୁ अରୁ ମଁୁ ପୀତି କୁ
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ଠି କ୍ ଚି ହv ି ପାରିଥିଲି। େସ ଶ+ିତ ସÄରେର କହି ଲା, “ତୁ େମ ଏଠି ଥିବାର ମଁୁ ଜାଣିନଥିଲି।
ସାc ମାନ+ ସହ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ େଖଳୁ ତୁ ମ ସହ ଧÕା େହାଇଗଲା। େମାର ଭୁ ଲ୍
େହାଇଯାଇଛି । େମାେତ uମା କରିଦି अ।” ମଁୁ ଖାଲି ହତବାକ୍ େହାଇ ଚାହV ରହି ଥିଲି।
େମାେତ ଏ ସବୁ ସÄପv ପରି ପତୀୟମାନ େହଉଥିଲା। ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରୁନଥିଲି। ଟିକିଏ
ଆଗରୁ ଭାବୁ ଥିବା କଥା ମଧ କହି ପାରି ଲିନାହV। ତା’ ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହV
ରହି ଲି; େଯମି ତି ଚx କୁ ଚାହV ରହି ଥିଲି। ତା’ର ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଖୁବ୍ ସୁxର; ସେତ େଯମି ତି
କଥା କହୁଛି । ହରିଣ ଆଖି ପରି ଚଳ ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଶ+ି ଯାଇଥିେଲ। େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା
ତା’ ଆଖି ଦୁ ଇଟି େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆହÄାନ କରୁଛhି । ଆଖି ର ମି ଳନ ପେର ଭଲ
ପାଇବାର अୟମାର। ତା’ ଆଖି ଦୁ ଇଟି େମାେତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସÄାଗତ କରୁଥିେଲ
ନି ୟ।
ପୀତି ର ବାହଘର ଠି କ୍ େହାଇଯାଇଛି । ତା’ର ଭାବୀ ସÄାମୀ ଏକ ବହୁରାsୀୟ
କ ାନୀେର ଉ ପଦବୀେର अଧି -ିତ। ଏହି ପ\ାବେର ତା’ର କି ଛି ପତିବାଦ କରି ବାର
ନଥିଲା। ତା ଭାବୀ ସÄାମୀର ସÙାhତା ପାଇଁ ଭୁ ଲି ବାକୁ େଚsା କରୁଥିଲା ଜହv ଆଲୁ अ
ତଳର ଚାରି ଆଖିର ମି ଳନକୁ । ତା’ ଭାବୀ ସÄାମୀ ପାଇଁ େସ ଆେପ ଗବdତ େହଉଥିଲା।
ରୁବି ମାଉସୀ+ ଝି अ ସହି ତ ପୀତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସି ଥିଲା। େସ ଦି ନ ମଁୁ ଏକ
ପଶvବାଚୀ ଆଖି େନଇ ଚାହV ରହି ଥିଲି। େସ ଥରକୁ ଥର ବାର]ାର ଟିେକ ଚାହV ମଁୁ ହ
େଫରାଇ େନଉଥାଏ। େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ତା’ ଆଖି ଦୁ ଇଟି େମାେତ େଯମି ତି ମନା କରୁଛhି
ତାକୁ ଏମି ତି ଚାହVବା ପାଇଁ। ପର ଝି अ େବାହୁ+ୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଚାହVବା अନୁ ଚି ତ୍। କାହାର
ଗୁରୁତÄପ"
ୂ ଚି ଜଟିଏ ହଜି ଗେଲ ବା ଭାcିଗେଲ େଯମି ତି अନମାେନ ଆଶÄାସନା ଦି अhି ; ତା’
ଆଖିଦୁଇଟି େମାେତ କହୁଥିେଲ, “ଯାହାର େଯଉଁଠି େଯାଗ अଛି େସ େସଠେର ହV
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ବାହାେହବ। ଏହା କପାଳ ଲି ଖନ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁ ଃଖ କରି ବା अନୁ ଚି ତ୍।”
ପଭୁତ uତି େର କ ାନୀ ଡୁ ବି ଯାଇଛି । ପୀତି ର ସÄାମୀ+ୁ ନି ଜର ପଦବୀ ହରାଇବାକୁ
ପଡି ଛି। େସ ଏେବ ସଂପ"
ୂ େବକାର। ଏ ଦୁ ଃଖକୁ ପାେଶାରିବା ପାଇଁ େସ ମଦପ ବି । ମଦ
କି  ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର କରିପାେର ନାହV ବରଂ ଦୁ ଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରି ଦିଏ। ପୀତି ପତିବାଦ କରି
ପତି ବଦଳେର ପାଏ ପହାର ହV ପହାର, अକଥନୀୟ ଗାଳି । ଶାଶୁ, ନଣx, ଦି अର ସମ\+
େକାପ ଦୃ sି ପଡି ଛି ପୀତି ଉପେର। ସବୁ େଦାଷ େଯମି ତି ତା’ର। ପୀତି େଯାଗଁୁ ହV େଯମି ତି
ତା’ ସÄାମୀର ଏ अବpା। େସ ଆଜି ସÄାମୀ ପରିତyା।
ଆଜି ବି କୁ ଆଁର ପ"
ୂ d ମା। ଆଜି ବି ଜହvଟା ଠି କ୍ େସମି ତି अପରୂପ େଶାଭା ପରି ପ"
ୂ ।
େହେଲ େମାଆଖିେର ଭବି ଷତ ସÄପv ନାହV; ଖାଲି अତୀତର ସC ତି ପ"
ୂ । େମା ମନ
ସମୁଦେର ସÄପvର ଜୁ ଆର ସୃsି କରି ବାକୁ ପ"
ୂ d ମାର ଜହv େଦହେର ଶyିର अଭାବ। ପୀତି ର
ମଧ େବାହୁ େବାହୁକା େଖଳି ବାର ବୟସ ଆଉ ନାହV। େସ ତ ସତ ସତି କା େବାହୁ
େହାଇଯାଇଛି । କୁ ଆଁରୀଏ ଗଁା ଦାlେର ଚଉଁରା ଥାପି ଜହିv ଓଷାେର ବ\। ଆଜି ଗଁା
ଦାlେର ତା ସହ େମାର େଦଖା େହାଇଥିଲା। ମଁୁ େନୖ ରାଶର ଚାହଁ ାଣିେର ଚାହVଥିଲି ତା’
ମଁୁ ହକୁ । େସ କରୁଣ ଭାେବ େମାେତ ଚାହV ରହି ଥିଲା। ତା’ ଆଖି େମାେତ େଯମି ତି କହୁଥିଲା,
“େମାର ଆଉ କି ଛି କରି ବାର ନଥିଲା। ଆଉ ଥିେଲ ବି କ’ଣ କରିଥାhି ?” ପଥମ ଥର ପାଇଁ
ତା’ର େସହି ସୁxର ଆଖି ଦୁ ଇଟିରୁ ଆଷାଢ ଶାବଣର ବନାକୁ ମଁୁ େଦଖିଥିଲି । େସ ନା
େମାେତ ଆଉ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିଲା ନା େମାେତ ଘୃଣା କରି ପାରୁଥିଲା । ଇଛା େହଉଥିଲା
ତା’ ଆଖିରୁ ଆଷାଢ ଶାବଣର ବନା ଧାରକୁ େପାଛି େଦବାକୁ । କି  େମାର ମଧ କି ଛି
କରି ବାର ନଥିଲା । କାରଣ େସ ପରା ପର ¤ୀ...... ।
ଠି କଣା - େଗାପବoୁ ହାଇୁଲ୍, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ, ପି ନ୍-୭୬୧୧୦୫ ।
ଭ ାମଭାଷ : ୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬। ଇେମଲ୍ - subhakantasahu@rocketmail.com
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କିଏ ସାଥପର
ଇଂ ସଦାଶି ବ ନାୟକ

ସମୟ ପାୟ ରାତ ୧୧ଟା ହଠାତ୍ ବାହାରର େକାଳାହଳ େମା ମନକୁ ଇତଃ\ତ
କରି େଦଲା ବାହାରକୁ ଆସି ଏକ अÎୁ ତ ଦୃ ଶ େଦଖି ଲି େଯଉଁ ଘରର କବାଟ ରାତି
୭ଟାେର ବx େହାଇ ପୁଣି େଭାର ୩ଟାେର େଖାେଲ, ଆଜି ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ବି ଡ]ନା,
ପରି pିତି କୁ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ନି କଟକୁ ଯାଇ େଦଖି ଲି ସମେ\ ନି \, ମନେର अଛି अସୁମାରି
େକାହ େମା ମନର ଆେବଗକୁ ନି ୟଣ କରି ନପାରି ପଶvକଲି , କି  ଏକ ନି ରବ
ଦୁ ଃଖଭରା ଚାହାଣି ହଁ ଥିଲା େମା ପାଇଁ ଉ[ର େମା ମନ ଭିତେର ଆେxାଳି ତ େହଲା
ପଶvର ଲହରି ହଠାତ୍ ଲu ପଡି ଲା ଏକ ୮୨ ବଷର ବୃ + ଉପେର ଯାହାକୁ େଦଖିେଲ
ମେନ ହୁଏ ପରି ଶମ କଣ ୟା+ଠୁ ଶି ଖିବା ଉଚି ତ ବୟସର ସାୟାହv ନି ରାଶ କରି ପାରି ନି
ଯାହା+ୁ  େସହି ଜେଣ ମାତ େଲାକର ବି ଳାପ, ଆେବଗ ଓ େକାହ, ସେତ େଯମି ତି
ପରି େବଶଟିକୁ େଶାକାକୁ ଳ କରି େଦଇଛି  ଆେବଗ ଭରା େକାହେର ଶି ଥିଳିତ ତାର अଶ}
ପର
ୂ ି ତ ନୟନ ଯୁଗଳ ପୁଣି ଆତCୀୟମାେନ ଭୟେର କହୁଛhି ବାହାେର କାxନାହV ଘର
ଭିତରକୁ ଯାअ ସେxହ େମାର ଦି ଗୁଣିତ େହଲା େବାଧହୁଏ ଏହି ବୃ  େuତେର କି ଛି
ଭୁ ଲ େହାଇ ଯାଇଛି େସଥିପାଇଁ ଆତCୀୟମାେନ ବାହାରର େଲାକ+ୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାhି
ନାହV ଭାବି ଲି ଘରକୁ ଗେଲ ବୃ  ଜଣକ ପକୃତି \ େହାଇ ଶାhି େହାଇଯି େବ କାରଣ ଘେର
अଛhି ତା+ ମନକୁ ଚି ହି ପାରିଥିବା ଗୃହିଣୀଟିଏ, ହାତଧରି ବାହାେହାଇ ଥିବା ¤ୀ ତ
ଏକାକରି ଚାଲି ଯାଇଛି ବହୁ ଦି ନରୁ, େହେଲ ମନକୁ ବୁ ଝି ପାରୁଥିବା ନବବଧୁଟି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 97

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନି ିତଭାବେର ଆଶÄସନା େଦଇ ବୁ େଝଇ ପାରି ବ ବୃ ଟିକୁ କବାଟ ଫା+େର େଦଖି
ସମ\+ ଉପ\ିତି େମାର अନୁ ଭବ େହଲା ଭାବି ଲି ବୃ ଟି େଯଉଁ େବାହୁକୁ ଝି अଠୁ अଧି କ
ଭଲପାଏ େଯଉଁ େବାହୁକୁ େନଇେସ ବହୁତ ଖୁସି େସ େବାହୁଟି ନି ିତ ଭାେବ ତାର ମନର
ଯhଣାକୁ ଉପଶମ କରି ପାରି ଥିବ ତାହାହV େହଲା ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ଶ ଶୁଭିଲାନି
କବାଟ ବx େହାଇଗଲା ରାତର ନି ରବତାେର େମାର ପଶv ସବୁ ଉେଭଇଗଲା ମଁୁ ବି
ବି ଛଣାେର ନି ରବି ଗଲି  ସକାଳ େହଲା, ଶୁଭ ସକାଳର ଆଗମନ ମଁୁ ଶଯାତାଗ କରୁ
କରୁ େମା େବାଉ କହି ଲା, ବାପେର ଭଲ େବାହୁଟି ଚାଲି ଗଲା ପୁअ, ଝି अ, ସÄାମୀ, ଶÄଶୁରକୁ
ଛାଡି ଆତCହତା କଲା କି ପରି ,କଣ ପାଇଲାେସ ହଠାତ୍ ମଁୁ ଗତରାତି ର କଥା ମେନ
ପକାଇଲି . କଣ େସହି ଘରର କଥା େବାଉ କହୁନି ତ?
ବାଜା ବାଜଣା ବାଜି େଯଉଁ େବାହୁଟି ସବାରି ଚଢି ଆସି ଥିଲା ବାଜା ବାଜଣାେର
େକାେକଇ ଚଢି ଗଲା କି  ନି ାପ ଶି ଶୁ+ କଥା ବୁ ଝି ବ କି ଏ? ସÄାମୀ ଓ ଶÄଶୁରକୁ େସବା
କରି ବ କି ଏ ? ଘରର ସମ\ ଦାୟି ତÄ େନବ କି ଏ? ଶÄଶୁରକୁ ମନଲାଗି େରାେଷାଇ କରି
େଦବ କି ଏ? ଏକ ସାଧାରଣ ଉ[ର ସମ\ अସମାହି ତ ପଶvର ସମାଧାନ ଥିଲା – “ ଘରକୁ
ନୁ ଆଁ େବାହୁ ଆସି ବ” ଘରେଲାକ ଓ ପରେଲାକ ପାଇଁ ସୁନାନାକି େବାହୁଟିର ସେତ
େଯପରି ଏକ ବି କj ଥିଲା - ଏକ ନୁ ଆ େବାହୁ
ଏଥିପାଇଁ ମନେର ପଶv ଉେଠ ଏଠି କି ଏ ସÄାଥପର ସଂସାରର େବାଝକୁ ମୁlାଇ
ମୁlାଇ ଥକି ପଡି ନି ଜ ରା\ା ବାଛି ଥିବା େବାହୁଟି ସÄାଥପର ନା ଆଉ ଏକ ଭାଯା
ଆପଣାଇଥିବା ସÄାମୀଟି ସÄାଥପର ନା ହୃଦୟକୁ ବୁ ଝି ପାରି ଥିବା େବାହୁକୁ ଭୁ ଲି ଆଉ ଏକ
ବି କjର ସାହାରା େନଇଥିବା ଶÄଶୁରଟି ସÄାଥପର?
ମଥୁରା, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ
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େବାକିଝିअ
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ବାପା, ପିeଜ୍, େମା ମାେସଜ୍ ଟି ପଢ଼ି ବ , ମମି ର ମାେସଜ୍ ଭାବି େଫାନ୍ अଫ୍
କରି ଦବନି ।
କଥା କଣ କି ୁଲ େପାଗାମେର େମାର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ अଛି ।
ସମ\+ ମା,ବାପା ଆସି େବ।
ତେମ ତ ଜାଣିଛ, ତେମ େମା ସାମvାେର ବସି ନଥିେଲ େମାର ତାଳ ଭୁ ଲ େହଇଯାଏ ।
ପି¯ଜ୍, ତେମ ଆସି ବନା ?
ମଁୁ , ଜାଣିଛି, ମା, େଯୗତୁ କ ଆଣିନି େବାଲି ତେମ ରାଗିକି ଆମକୁ अଜା ଘରକୁ ପେଠଇ
େଦଇଛ।
ମଁୁ ପମିସ୍ କରୁଛି , ଗଡ୍ ପମିସ୍, ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ େଯୗତୁ କ କି ଣି
ଆଣିବି । ଏେବ ତେମ ଆମକୁ େନଇଯାअନା!
ପିeଜ୍, ବାପା, େମା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସି ବନା ! ନେହେଲ େମାର ତାଳ ଭୁ ଲ େହଇଯି ବ
େଯ !
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ପeାଟ୍ଫମ
ସତବ ତ ମହାପାତ

ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ , ଲାଗିବନି ବି େକମି ତି, ଏ ମୁl େସମୁl ପୁରା ଶନ
ୂ ଶାନ।
ସତେର ଏ େଛାଟିଆ ପeାଟଫମଟା ଖାଲି େହାଇଗଲା ପେର େକେତ अବାଗିଆ ଲାଗୁଛି।
େମାର ଭୀଷଣ ଭୁ ଲ େହଇଗଲା, ନ ଜାଣିକି ଏ େsସନେର ଓଲ୍ହାଇ ପଡି ଲି। େଟ ନ୍
ଛାଡି େଦଲା। େଛାଟିଆ େsସନେଟ। େsସନ ମାsର+ୁ ସବୁ କଥା କହି ଲି। େସ କହି େଲ
େଚsା କରି େବ େମା ବାଗକୁ ଟ ାକ କରି ବାପାଇଁ। ପରବ[ୀ େଟ ନ୍ ସକାଳ ଆଠଟାେର।
ଆହୁରି ଚଉଦ ପxର ଘା अଛି । କରି ବି କଣ?ବୁ ଝି ଲି ଏ େsସନଟା ଟାଉନ୍ଠାରୁ
ଦୂ ରେର। ପାଖେର କି ଛି ବି ନାହV ନା ରହି ବାକୁ ବା ଖାଇବାକୁ । ଛାନି ଆ େହାଇ
ପeାଟଫମର ଏକ ମାତ େଦାକାନରୁ ଯାହା ବି ୁଟ ମି ଳୁଥିଲା କି ଣି ପକାଇଲି । ଉପାୟଶନ
ୂ 
ଭାେବ ଆଜି ରାତି ଟା ଏଇଠି ବି େତଇବାକୁ ପଡି ବ।
ଧୀେର ଧୀେର अoାର ମାଡି ଆସି ଲା ଓ ପeାଟଫମ ଜନଶନ
ୂ  େଗାଟିଏ ବୁ ଲାଷ¥,
ଦୁ ଇ ତି େନାଟି କୁ କୁ ର ଓ ମଁୁ । ନି ଜ େଟନ୍ ଛାଡି େଦବା, ବାଗ ହଜାଇ େଦବାର ମନ\ାପ
ସାcକୁ ଏ ପରି େବଶ ମେତ େଯମି ତି ଚାପୁଡା ମାରି ଲା 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
ନି ହାତି େବାକା େଲାକ ଓ ମହାମୁଖ େବାଲି । ମଁୁ ସବୁ େବେଳ ତ ତା+ କଥାେର ସହମତ
ଥାଏ, ଆଉ ଏଥର ଆଉ କଣ ବା କହି ଥାଆhି । ଏେବ ଚି hା ରାତି ଟା କଟିବ େକମି ତି।
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ରାତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲି ଛି। ଏେବ ପeାଟଫମେର ମେତ ସାଥୀେଦବାକୁ େଯାଡାଏ
ମଦୁ ଆ। ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାେଳ େସମାେନ େମାବାଇଲ୍ ଛେଡଇ େନେବ। କି  େସମାେନ
ତା+ କାଯକ ମେର ବ\ ଥାଆhି । ଆଉ ଧୀେର ଧୀେର େସମାେନ ବି କୁ ଆେଡ
ପଳାଇଗେଲ। ପୁରା ଶନ
ୂ ଶାନ। ହଠାତ୍ ପାଦଶେର ମେତ ଚାଉଁକିନା ଲାଗିଲା। ମି qି
ମି qି ଆଲୁ अେର େଦଖି ଲି େକହି ଜେଣ ଆସୁଛhି । ପାଖକୁ ଆସି ଲା ପେର େଦଖିଲି ଆେର
ଇଏ ତ େsସନ ମାsର।
ଭଦ େଲାକ ଆସି ମଁୁ ବସି ଥିବା େବେର ବସି ଗେଲ। କହି େଲ, କଣ ଆଜି ରାତି େର
ଏଠି ମଶା ବାେଡଇେବ। ମଁୁ କହି ଲି ଆା, କି ଛି ଉପାୟ ତ ନାହV। ହସି କହି େଲ, ସବୁ
ପଭୁ+ ଇଛା। ମେତ ବାଧି ଗଲା, ମଁୁ କହି ଲି ଏଇଟା ପଭୁ କାହVକି କରି େବ, େମାର ମୁଖତା।
ଆପଣ ଏଠି अପhରାେର ପଡି ଛhି , ତାହା ବି କଣ ପଭୁ+ ଇଛା। େସ ଟିକିଏ ଚୁ ପ୍ ରହି େଲ
ଓ କି ଛି ସମୟପେର କହି େଲ ଆପଣ+ ବାଗ୍ ମି ଳିଯାଇଛି । ଆପଣ+ େକାଚ୍େର ଯାଉଥିବା
ଗାଡ+ୁ ଦି ଆେହାଇଛି , େସ ଆପଣ+ ଗhବ େsସନେର ଜମା େଦଇେଦେବ। ମଁୁ ଲ¢ି ତ
େହାଇ ସେc ସେc ଭଦ େଲାକ+ୁ uମା ମାଗିଲି ଓ ଧନବାଦ ଜଣାଇଲି । କି ଛି ସମୟ
ଏଣୁେତଣୁ କଥା େହବାପେର େସ କହି େଲ, ଜାଣhି ମେତ ଯଦି ପଭୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ନଥାେh,
େତେବ ମଁୁ ଏେବ େଜଲେର ବା ପାଗଳଖାନାେର। ମଁୁ ଆଯ େହାଇ ପଚାରି ଲି, ଏମି ତି
କାହVକି?
େସ ଟିକିଏ ଚୁ ପ୍ ରହି େଲ, ତା ପେର କହି େଲ, ଗତବଷ େଗାଟିଏ େଟ ନ୍ ବି ନା ଇqିନ୍
ଗଡି ଗଲା, ଶୁଣିଥିେବ? ମଁୁ ହଁ ଭରିଲି । େସ କହି େଲ, େସଇ ଘଟଣା ମଁୁ ଏହା ପବ
ୂ ରୁ ଥିବା
େsସନେର େହାଇଥିଲ। ମଁୁ କହି ଲି, ହଁ ଭଗବାନ+ େଯାଗଁୁ ଏେତ େଲାକ ବିଗେଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 101

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େସ ହସି େଦଇ କହି େଲ, ଆପଣ ତା େହେଲ ମାନୁ ଛhି ସବୁ େସଇ ଉପରବାଲା େଯାଗଁୁ
େହଉଛି ? ମଁୁ ହଁ ନା କରି ରହି ଲି। କହି ଲି, େତେବ ଆପଣ+ୁ ଏଠି ଦlସÄରୁପ ବଦଳି
େହାଇଛି । େସ କହି େଲ, ୦, େସଇଆ ଭାବି ପାରhି । େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଆମର
ଭୁ ଲ୍ଥିଲା। କି  ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କଥା ଯାତୀମାେନ ସୁରuିତ ରହି ଗେଲ। ମଁୁ ଟିକିଏ
ଉେ[ଜି ତ େହାଇ କହି ଲି, େସମାନ+ ଆୟୁଷ ଟାଣଥିଲା, େସମାେନ ରuା ପାଇଗେଲ।
ଭଦ େଲାକ େମା ସହି ତ ହଁ ମି ଶାଇେଲ ଓ କହି େଲ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯଦି େସ ଗାଡି
େକଉଁଠି ଓଲଟି ପଡି ଥାଆhା, ତା’େହେଲ େମାେତ େଜଲ ହୁଏତ େହାଇଥାhା। ମଁୁ ବି
ପାତାପେର ହୁଏତ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥାଆhି । ପଭୁ+ ଇଛାରୁ କି ଛି େହଲାନି । କି ଛି
ମାସ ସେl ପେର େମାର ଏଇଠି େପାsିଂ େହଲା। କsକର ଜୀବନ କି  ଚାକି ରୀେର ତ
अଛି , ଘରସଂସାର ଚଳୁ ଛି ।
ତା+ ମୁହଁରୁ କଥା ଛେଡଇ ମଁୁ କହି ଲି ସବୁ େସହି ପଭୁ+ ଇଛା। ଭଦ େଲାକ ଟିକିଏ
ହସି େଦେଲ ଓ ଉଠି ଚାଲି ଗେଲ। ଖରାପ ଭାବି େଲ େବାଧହୁଏ।
ରାତି ଆଗକୁ ମାଡି ବସୁଥାଏ। ପeାଟଫମ ଏେବ ପୁରା ଖାଲି । େସ ଷ¥ ଓ
କୁ କୁ ରମାେନ େକେତେବଳୁ େଶାଇ ପଡି େଲଣି। ମଁୁ ଭାରି ସାହାସୀ। େହେଲ ଏେବ ମେତ
ଡରେର ଜର ଆସି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େବଟା ଉପେର ମଁୁ େକେତେବେଳ େଶାଇପଡି ଛି
ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ େମା ନି ଦ ଭାcିଗଲା କାହା ଡାକେର। ଛାନି ଆ େହଇ ଉଠି େଦଖି ଲି,
େsସନ ମାsର ଠି ଆ େହାଇଛhି ।
େସ କହି େଲ, ଏଇଠୁ ଚାଲ। ମଁୁ ଯବତ୍ ତା+ ସହି ତ ଯାଇ େଗାଟିଏ େଛାଟ
କÄାଟର ପହିଲି। ଭଦ େଲାକ କହି େଲ ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ ଆସ, ମି ଶି ଖାଇେଦବା।
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ଲାଜଲାଗିଲା, କି  ପରମତୃ ିେର ଗେl ଖାଇ ମଁୁ େସଇବଖରାେର େଶାଇ ପଡି ଲି।
ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ଭଦ େଲାକ+ୁ ଧନବାଦ େଦଲି । ତା’ପେର ପଚାରିଲି , ଆପଣ େମା ପରି
ଜେଣ अଜଣା େଲାକକୁ ଏମି ତି ସାହାଯ କେଲ େଯ?
ଭଦ େଲାକ ହସି କହି େଲ, ସବୁ େସହି ପଭୁ+ ଇଛା।
କି ଛି ସମୟ ପେର େଟ ନ୍ ଆସି ଗଲା ଓ େସ ମେତ େଗାଟିଏ ଖାଲି ସି ଟେର ବସାଇ
େଦେଲ। େଟ ନ୍ଛାଡି ଲା, କି  େମା ମନ େସଇ େsସନେର ଲାଗି ରହି ଥିଲା। ସତେର କଣ
ସବୁ ପଭୁ+ ଇଛା!!

ପାଚୀ ଏନେକe ଭ
ଚx େଶଖରପୁର
ଭୁ ବେନଶ ର

ଆପଣ ଜାଣhି କି?
ଆହାନର ଆlଏଡ଼୍ ଆପ ମାଧମେର ଆପଣ ନି ଜ େମାବାଇଲରୁ uୀପ
େବଗେର ଆମ ନି କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇପାରିେବ  ଗୁଗୁଲ୍ େପe

େsାରେର ଯାଇ ଆହାନର ଆlଏଡ୍ ଆପ୍ ଆଜି ହV ଡାଉନେଲାଡ୍ କର
ଏବଂ ନି ଜ େମାବାଇଲେର ଇନ୍sାଲ୍ କର
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ପାଉଁଜି
अନି ଲ୍ ସାହୁ

େସଦି ନ ମଁୁ ଆଉ େମା ସାcମାେନ ମି ଶି ପୁରୀ େବଳାଭୂ ମି ଆେଡ଼ ବୁ ଲି ବାକୁ
ଯାଇଥିଲୁ ସମେ\ ମି ଶି ବହୁତ ସମୟ ଗାେଧଇଲୁ  କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଓଦା ସରସର
େହାଇ ମଁୁ ଆସି କୂଳେର ଛି ଡ଼ା େହାଇଥାଏ େମା ସାମvା ପଟରୁ ଦୁ ଇ ଜଣ ଝି अ ଆସୁଥାhି 
େସ ଦୁ ଇ ଝି अ+ ଭି ତରୁ େଗାଟିଏ ଝି अ ଉପେର େମାର ନଜର କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ अଟକି
ଗଲା ସେତ େଯମି ତି ସ ଗର ପରୀଟିଏ, େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା େହାଇଛି  କାହVକି
େକଜାଣି େସମାନ+ ପି ଛା କରି ବାକୁ ଲାଗିଲି େସମାେନ େମା ଆଗେର ଆଉ ମଁୁ
େସମାନ+ ପଛେର ଚାଲି ଲି
କି ଛି ବାଟ अତି କାh କରି ବା ଭିତେର େଯଉଁ ଝି अଟି େମାର ପସx େହାଇଥିଲା, ତା
अଜାଣତେର ତା ପାଦରୁ ପାଉଁଜିଟିଏ ଛି lିଗଲା ଆଉ େସ ପାଉଁଜିଟିକୁ ମଁୁ ପାଇଲି  ଭାବି ଲି
ଏଇଟା ସବୁ ଠୁ ବଢ଼ି ଆ ସୁେଯାଗ, ପାଉଁଜିଟି େଦବା ବାହାନାେର ଦୁ ଇ ପଦ କଥା େହାଇଯି ବି l
େହେଲ କାହVକି େକଜାଣି ପାଉଁଜିଟି େଦଇ ପାରି ନଥିଲି ??
େସ ଦୁ ଇ ଝି अ କି ଛି ବାଟ ଯି ବା ପେର େଗାଟିଏ pାନେର ବସି ଗପି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ
େସମାନ+ର अତି ନି କଟେର ଛି ଡ଼ା େହାଇଥିଲି ହଠାତ୍ ଦୁ ଇ ଝି अ+ ଭିତରୁ ଜେଣ କହି ଲା
ଆେର ରି ନୁ, େତାର ଆଉ େଗାେଟ ପାଉଁଜି କୁ ଆେଡ ଗଲା ??
ରି ନୁ ନି ଜ ପାଦକୁ ଚାହV କହି ଲା ସତେର ତ ଆଉ େଗାେଟ େକଉଁଠି ପଡ଼ି ଲା ମଁୁ ବି
ଜାଣିପାରି ଲିନି? ଏେତ େଲାକ ଗହଳି , ସମୁଦ ବାଲି ଭିତରୁ େକଉଁଠୁ ପାଇବା କହି ଲୁ? ଛାଡ
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େସ କଥା
ମଁୁ େଯଉଁ ଝି अ ପତି ଆକୃ s େହାଇ ଏେତ ବାଟ ଆସି ଛି ତା’େହେଲ ତା ନଁା େହଉଛି
ରି ନୁ େସମାନ+ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଭାବି ଲି ତା+ୁ ପାଉଁଜିଟି େଫରାଇ େଦବା ଠି କ୍ େହବ
େହେଲ ମଁୁ ପୁଣି ଥେର ନି ଜ ମନ ଆଗେର ହାରି ଗଲି  ଇା ଥାଇ ମଧ ପାଉଁଜି ଟି େଫରାଇ
ପାରି ଲିନି େମାେତ େଯମି ତି ଲାଗିଲା େସ ପାଉଁଜି ସହି ତ େମାର କି ଛି ସC ତି ସାଇତା
େହାଇରହି ଛି
କି ଛି ସମୟ ପେର େସ ଦୁ େହଁ ନି ଜ ବାଟେର ଚାଲି ଗେଲ େଶଷେର ମଁୁ ବାଧ େହାଇ
ସାcମାନ+ ପାଖକୁ େଫରିଲି  କି ଛି ସମୟର ମଜାମ\ି ପେର ଆେମ ସମେ\ େହାେଟଲ୍
ରୁମକୁ େଫରିଲୁ 
ଏହା ଭିତେର ବି ତି ଯାଇଛି ସାତ ବଷ େସଦି ନ ମଁୁ ବସ େଯାେଗ अଫିସରୁ ଘରକୁ
େଫରୁଥାଏ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର େକେତେବେଳ ଆଖି

ଲାଖିଯାଇଛି

ନି େଜ ବି

ଜାଣିପାରି ଲିନି ଆଖି େଖାଲି ବା ମାେତ େଦଖି ଲି େମା ପାଖେର ବସି ଛhି ଜେଣ ନବ
ବି ବାହି ତା ମହି ଳା େସ ପି oିଥିବା ୟୁନିଫମ ଶାଢ଼ୀରୁ ଜାଣି ପାରି ଲି େସ ଜେଣ ଶି uୟି ତୀ
କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଯ ଭାବେର ଚାହV ରହି ଲି ତା+ୁ  ଆେର ଇଏ ତ େସଇ ରି ନୁ!!!
େମା ଆଖିରୁ େଦାଇ େଟାପା ଆନxର अଶୃ ଝରି ପଡ଼ି ଲା ଦୀଘ ସାତ ବଷ େହଲା ଠି କଣା
ଜାଣିନଥିବା ମନର ମଣିଷକୁ ମେନ ମେନ अେନକ େଖାଜି ଛି େହେଲ େକଉଁଠି ପାଇନି 
ଆଜି ଭଗବାନ+ର କି ବି ଚିତ େଖଳ, େସ େମା ସାମvାେର ଉପpିତ େସଇ ଆଖି, େସଇ
ମୁହଁ, େସଇ େଚେହରା େକବଳ ତଫାତ୍ ଏତି କି େସଦି ନ ଥିେଲ ଜେଣ କୁ ଆଁରୀ ଝି अ ଆଉ
ଆଜି ଜେଣ ବି ବାହି ତା ନାରୀ
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େସଦି ନ ଏେତ ପାଖେର ଥାଇ ମଧ ପଦୁ ଟିଏ କଥା େହାଇ ପାରି ନଥିଲି େହେଲ ଆଜି
ସାହସ ସୟ କରି କହି ଲି........
ଆପଣ+ୁ କି ଛି ପଚାରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ??
ହଁ , ପଚାର
ଆପଣ+ ନଁା ରି ନୁ?
ହଁ , େହେଲ ଆପଣ େକମି ତି ଜାଣିେଲ?
ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣ+ ସାc ପୁରୀ ସମୁଦକୂଳ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯାଇଥିେଲ
ହଁ ଆେମ େସଇଠି ରହି ପି ଜି କରୁଥିଲୁ ସମୟ ମି ଳିେଲ ସମୁଦ ଆେଡ ବୁ ଲି ବାକୁ
ଯାଉ
କି  େସଦି ନ ଥିଲା କି ଛି अଲଗା
ମାେନ!!! କ’ଣ କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛhି ଆପଣ?
ଆଜକୁ ପାୟ ସାତ ବଷ େହବ, ପୁରୀ ସମୁଦ କୂଳେର ଆପଣ+ ପାଦରୁ େଗାଟିଏ
ପାଉଁଜି ହଜି ଯାଇଥିଲା କି ଛି ମେନ ପଡୁ ଛି କି ?
ହଁ , ହଁ ମେନ ପଡି ଲା େହେଲ ଆପଣ ଏ ସବୁ େକମି ତି ଜାଣିେଲ?
େସଦି ନ ମଁୁ ଆପଣ+ େସୗxଯେର ମୁÚ େହାଇ ଆପଣ+ୁ ପି ଛା କରୁଥିଲି, ଆଉ େସ
ପାଉଁଜିଟି ମଧ ମଁୁ ପାଇଥିଲି ଏଇ େଦଖ (ପସରୁ ବାହାରକରି ) ଏେବ ବି େସଇ
ପାଉଁଜିଟି ସାଇତି ରଖିଛି
ରି ନୁ ଓଠେର ଥିଲା ସିC ତ ହାସଟିଏ........
ଆଛା କହି େଲ, େସଦି ନ କଣ ପାଇଁ େମାେତ େମା ପାଉଁଜି େଫରାଇେଲନି ?
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ଆଜି କୁ ସାତ ବଷ େହଲା େସଇ େଗାଟିଏ ପଶv ହV େମା ମନକୁ ବାର]ାର ଆେxାଳି ତ
କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ+ୁ େସଦି ନ ଆପଣ+ ପାଉଁଜି େଫରାଇଲି ନି? େହେଲ ଆଉ ନୁ ହଁ
ଆଜି ଆପଣ+ ପାଉଁଜି େଫରାଇ େଦବି 
ନା’ ଥାଉ ମଁୁ େନବାଟା ଠି କ୍ େହବନି  ଦୀଘ ସାତବଷ େହଲା େସ ପାଉଁଜିକୁ ଆପଣ
ଯତv ସହକାେର ସାଇତି ରଖି ଛhି  କି ଛି ତ ସC ତି େଯାଡି େହାଇ ରହି ଥିବ ନି ୟ
ହଁ , ଆପଣ ଠି କ୍ କହି େଲ କି ଛି ତ ସC ତି େଯାଡି େହାଇ ରହି ଛି ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଏଇ
େବାେଧ େପମ େହାଇ ଥିବ ଏକ ପାଖି ଆ ଭଲ ପାଇବା କହି ପାରhି  କି ଛି ନ ପାଇବାର
ଗ¯ାନି , କି ଛି ହେଜଇ େଦଇଥିବାର ଦୁ ଃଖ ଆଜି ବି େମା େପମକୁ ମଳି ନ କରି ପାରି ନାହV
ଏେବ ବି ହୃଦୟ ବuେର େସ ସC ତିକୁ ସାଇତି ରଖି ଛି
ଈଶ ରାପାଳ - ରାେସାଳ
େଢ+ାନାଳ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୮୫୩୨୨୦୧୪୩
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ମହcା
େଜାତି ରqନ ସାହୁ

“େମଁ....େମଁ...େମଁ... ବୁ ଝି ଲୁ ରାଧା ଆଜି ରାତି ଟା ଆମ ସ କର େଶଷ ରାତି । ଆ
ପାଖକୁ ଟିେକ। ମଁୁ େତାେତ ଆଉ ଆମ ପି ଲା ମାନ+ୁ

ମନଭରି େଶଷଥର ପାଇଁ

େଦଖିନିଏେର” ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଖି ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା ରାଧାର। ଥର ଥର ସ ରେର
କହି ଲା, “େକେଡ଼ ନି ୟୀ ଏଇ ଆମ ମାଲି କଟା। କି ଛି ଦି ନପବ
ୂ ରୁ ଆମ ବଡ ଛୁଆଟାକୁ
ବି କିେଦଲା। େଗୗରୀ କହୁଥିଲା କୁ ଆେଡ଼ ରାଘବ ବୁ ଢ଼ା ପୁअ ବାହାଘରେର ସମେ\
କହୁଥିେଲ ମାଂସ ଖୁବ୍ ବଢ଼ି ଆ େହାଇଥିଲା! େସ କଥା ଶୁଣି େକମି ତି େଧୖଯଧରି ମଁୁ
ଗୁହାଳକୁ େଫରି ଛି େସଇକଥାଟା େମା ମନ ଜାେଣ। ଏଇତ ପxର ଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ ମଁୁ ତାକୁ
ହେରଇଛି । ଆଉ ଆଜି ତୁ େମ ବି କହୁଛ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବ। େହ ଭଗବାନ! କାହVକି
ଆମକୁ ଏେତ ଦl େଦଉଛୁ? ଆମକୁ ଜନC େଦଇଛୁ କଣ अନର ଖାଦ େହବାପାଇଁ! ତୁ
କଣ ଜାଣିନୁ ଆମର ବି ମନअଛି । ଶରୀରଟା େଦଇଛୁ େଯେତେବେଳ କs ବି େହଉଛି 
ଏତି କି କହି ରାଧୁ େଗାପାଳର ମାଈ େଛଳି ରାଧା ତା ମୁହଁଟାକୁ େନଇ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା
ଦାଢୁ େବାଦାର େତଲି ଆ ଦି ଶୁଥିବା ପି ଠିଟା ଉପେର। ରାଧାର ଝାଉଁଳା ମୁହଁ ଆଉ ଛଳଛଳ
ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ପାଣିଧାରକୁ ନି ଜ ଜି ଭେର ଚାଟି େଦଉେଦଉ ଦାଢୁ େବାଦା କହି ଲା, “ମନ
ଦୁ ଃଖ କରୁଛୁ କି େର ପାଗଳୀ। ଜମାରୁ ମନ ଉଣା କରନା। ଆମ ଜୀବନ ତ ଏଇଆ। ନା
ଆମ େଦଇ ହଳ େହବ ନା ଆେମ େବାଝ େବାହି ପାରବା। େସଥିପାଇଁ ତ ଆମର େଗାଟିଏ
ହV ବାଟ। ସମେ\ ଆବଶ ଦି େନ େସହି ବାେଟ ଯି େବ। କି  ଆମ ପତି अନାୟ
େହଉଛି । କାହVକି ନା ଆମର अନି ା ସେ[ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା େଜାର ଜବରଦ\ ଆମକୁ
େସହି ରା\ାେର େଠଲି ଦିअhି । େହଉ! କs ତ େହବ। େହେଲ ଦୁ ଃଖ ଏତି କି େଯ ଜୀବ
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େଶ- େହାଇ ଜୀବକୁ ଚି ହv ି ପାରୁନି ଏ ମଣିଷ। ଛାଡ ସବୁ ଭଗବାନ+ ଇା। େହେଲ ତୁ
କି  ଭଗବାନ+ୁ ଗାଳି କରନା। ଜାଣି ଛୁ େକେଡ ଭାଗ େମାର! କାଲି େମାେତ ଗଁା
ଠାକୁ ରାଣୀ ପାଖେର ବଳି େଦେବ। େଲାେକ କହୁଛhି େମା ରy ପି ଇେଲ କୁ ଆେଡ ମା’ର
େଶାଷ େମିଯି ବ। ଆଉ େମା ମଲା େଦହଟା େଭାକ େମାଇେଦବ ଭy+ର କାଲି
େମାର ଏ େଦହଟା ଧରାଶାୟୀ େହାଇଯି ବା ପେର

ଏ ଗଁାକୁ େରାଗ କି ମରୁଡି କି ଛି ବି

ଆସି ବନି ” ଦାଢୁ ର କଥାକୁ ମଝି େର अଟକାଇ ରାଧା ତାକୁ ପଶvକଲା, “େରାଗ କି ମରୁଡି
ନଆସି େଲ କଣ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା ଆମକୁ ମୁy କରି େଦେବ? କଣ ମା’ େତା ରy ପି ଇେଦେଲ
ଆମକୁ ତା ପଣତେର େଘାଡାଇ େଦଇ ମଣିଷ+ अତାଚାରରୁ ଆମକୁ ରuା କରି େଦବ?
ଆେର ଦାଢୁ ! ମା’ ତ ପଥରଟାେର! େହେଲ ଆମ େଦହେର ତ ରy अଛି ମାଂସ अଛି
ଆମର ଜୀବନ अଛି କs ବି େହଉଛି ଆଉ ସବୁ ଠାରୁ ବଡକଥା ଆମର େଗାଟିଏ ହୃଦୟ ବି
अଛି େଯଉଁଥିେର ଭରି ରହି ଛି େମା ପି ଲା+ ପାଇଁ अନାବି ଳ େସvହ। େହେଲ ଏକଥା ନା ମା’
ବୁ ଝୁଛି ନା ମଣିଷ। ମା’କୁ ରy ଦରକାର ଆଉ ମଣିଷକୁ ମାଂସ” ରାଧାର କଥାେର ଟିକିଏ
ବି ଚଳି ତ େହାଇଉଠି ଲା ଦାଢୁ । କହି ଲା, “ଆଉ अଭିମାନ କରନା ରାଧା। େଦଖି ବୁ ଏ ମଣିଷ
ଗୁଡା ବି େକମି ତି ଦl ପାଇେବ! ମଁୁ ତ ଯାଉ ଯାଉ େଭାକି ଲା େପଟର ଆହାର େହାଇଯି ବି
କି  ଭାବୁ ଛି ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା+ କଥା। କଣ େହବ ଏମାନ+ର? ଏ ରାଧା! େମା କଥା
ମେନ ରଖି ଥିବୁ ଦି ନ ଆସି ବ ଆମ େଦହର ଦାମ୍ ଟା ମଣିଷ ଜୀବନଠାରୁ ଆହୁରି ମହଂଗା
େହାଇଯି ବେର” ଏହା କହି ଚୁ ପ୍ ରହି ଲା ଦାଢୁ । ଆଉ ଏଥୁअେh ରାଧା ଦାଢୁ କୁ େସvହେର
ରାତି ସାରା ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା। ଗୁହାଳର ସବୁ େଛଳି +ୁ ଛାଡ଼ି ଦି ଆଗଲା େକବଳ ଦାଢୁ କୁ
ଛାଡି । ମନ ଦୁ ଃଖେର ରାଧା ଚାଲି ଥାଏ ଗଁା ରା\ାର କେଡ କେଡ। ତା’ର େସହି େମଁ େମଁ
ଡାକ ଭିତେର ଥିବା େବଦନାଟା ବୁ ଝି ବାକୁ ଏ ମଣିଷ ସମାଜଟା ଥିଲା

अସମଥ। ରାଧା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 109

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଚାଲି ଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଧରି ଲା ଗଁା ସଂଲଗv ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ।
ହଠାତ୍ େଦଖି ଲା ଟ କ୍ ଟିଏ େଗାଟିଏ ସାଇେକଲ ଆେରାହୀକୁ ଧÕାେଦଇ ଚାଲି ଗଲା।
ଖରାେବଳଟାେର ରାଜପଥର େସ ଉ[ ପି ଚୁ ସଡକ ଉପେର ରy ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ ସାଇେକଲ
ଆେରାହୀଟି କହୁଥାଏ, “ପାଣି... ପାଣି ...” େସତି କି େବେଳ େସହି ଗଁାର ବି Óୁ ସାହୁ ତା
ଭାଇ ସହ ଯାଉଥିଲା େସହି ବାଟେର। ରା\ାେର ପଡି ଥିବା େସ େଲାକଟା ପାଖକୁ
େଦୗଡି ଗଲା ବି Óୁ ସାହୁ। େଦଖି ଲା, “ଆେର ଏ ତ ରାଧୁର ପୁअ। ଏହାର ଏ କି अବpା!
ଇଏ ବିବ ନା ନାହV ସେxହ” ଏତି କିେବେଳ ସାଥିେର ଥିବା ତା ଭାଇ କହି ଲା, “ଆେର
ଏଇଟା ମରି ଯିବ ନା କଣ! ଚାଲଚାଲ ନେହେଲ େପାଲି ସ ଜାଲେର ଫସି ଯିବା। ଗଁାେର
ଯାଇ ଖବରଟା େଦଇେଦବା। ଗଁା େଲାକ ଆସି ଲା ଭିତେର ଯଦି ବିଥିବ ତ ଭଲ ନେହେଲ
ଆେମ ତ ଏ େପାଲି ସ େଫାଲି ସ୍ ଝେମଲାରୁ ରuାପାଇଯି ବା। ଆଜି ପୁଣି ମଁା+ ପଜ
ୂ ା। ଚାଲ
େଦଖିବା କଣ େହଉଛି ? େକହି ପୁଣି ସାଂେଗସାଂେଗ ଆସୁଛhି କି ନାହV” ଏହା କହି ଦୁ େହଁ
ଚାଲି ଗେଲ ଗଁାକୁ । ଏପେଟ ପାଣି ପାଣି କହି ଜୀବନ ଯୁେର ହାରି ଗଲା ରାଧୁର ପୁअ। ଏହା
ଭିତେର अେନକ ଗାଡି अେନକ ପଥିକ अେନକ ସାଇେକଲ ଆଉ ବାଇକ୍ ଆେରାହୀ
ରା\ାେର ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ ରାଧୁ ପୁअର ନି ଜୀବ ଶରୀରଟାକୁ େଦଖିେଦଖି ।
ଏସବୁ କୁ େଦଖି େଦୗଡି େଦୗଡି ରାଧା ଯାଉଥାଏ ତା ମାଲି କ ରାଧୁ େଗାପାଳ ଘରକୁ 
ହଠାତ୍ अଟକି ଗଲା ଘ ଶେର। େଦଖି ଲା ଗଁା ମୁl ଶାଳୁ ଆ ମୂଳେର ଗାମେଦବୀ+
ପାଖେର ବି ଶାଳ ଜନସମୁଦ। ଦାଢୁ ର ମୃତ ଶରୀରରୁ ଖେl ପାଇବାକୁ ସମେ\ ବାକୁ ଳ।
ରାଧା ବୁ ଲି ଚାହVଲା ଦୂ ରେର ଥିବା ରାଜପଥକୁ । ଆଉ ମେନପକାଉଥିଲା ଦାଢୁ ର କଥା,
“େଦଖିବୁ ଆମ େଦହର ଦାମ୍ ଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆହୁରି ମହଂଗା େହାଇଯି ବେର”
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େରଡ଼ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ
ମୀନାuୀ ଦାଶ

ଚକାଚକ ଏରି ଆ ଆମ

ସC ାଟ

ସି ଟି

ଭୁ ବେନଶÄର କି ଦି ନ କି ରାତି ଏଠି ସବୁ

ସମାନ ପତିଦିନ କି ଛି ଆଶା େନଇ କି ଏ େକେତ ଦୂ ରରୁ ଏଠି ଚାଲି ଆସhି  ସବୁ େସଇ
େପଟପାଇଁ ରାତି ଆଲୁ अେର ସବୁ ଚକଚକ ଦି ଶୁଥିବା ଜି ନିଷ ଦି ନେର ଜହv ଲୁ ଚି ଲା ପରି
ଲୁ ଚି ଯାଏ େଯମି ତି ଆଜି କୁ ୭ବଷ ତେଳ ମଁୁ ଆସି ଥିଲି ଏ ରcୀନ ସହରକୁ ନି ଜ ସ ପv
େନଇ ପାଠପଢି ଚାକି ରୀ କରି ବି ଘରକୁ ଦି ପଇସା ସାହାଯ କରି ବି କରି ଲି ମଧ
କଲେସର ଜବ କି  କି ଛିଦିନ ଏ ସହରର ଜାକଜମକେର ନି ଜକୁ ହେଜଇେଦଲି ଆଉ
ତା ସcେର ହଜି ଗଲା େମା ପରି ଚୟ ଦି ନେର କଲ େସର ଆଉ ରାତି େର କଲ ଏଟା ହV
ଜୀବନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପତିଦିନ ରାତି େର ଏଠି sି ଟଲାଇଟ ତେଳ ବି କ ି ହୁଏ
ପନି ପରି ବା ନୁ େହଁ  େଦହ କି ଏ େପଟ େଭାକପାଇଁ ବି କ ି ହୁଏ ଆଉ କି ଏ ନି ଜ ଶରୀର
େଭାକପାଇଁ କି େଣ ହଜାର ହଜାର ଝି अ କି  େଦଖିଛି ଏ ଆଖି ସାଧୁେବଶ ଧରି ଭl
ଆଉ ଶି uିତ େବାଲାଉଥିବା ସାନଦ ବବସାୟୀ ସବୁ ଏ େଦହ ପାଇଁ ପାଗଳ ଦି େନ
ଠି ଆ େହାଇଥାଏ ହଟାତ ଜେଣ ଆସି ପଚାରିଲା ମେଡମ ଏ ବସsାl କଉଠି  କାନକୁ
ଭରସା େହଉନଥାଏ େବ, ଶାଳି , ଆହୁରି अେନକ କଟୁ ଭାଷାେର େବାଲାଉଥିବା ଏ
କନକକୁ ଆଜି ମେଡମ କି ଏ ଡାକି ଲା
ମଁୁ କହି ଲି, “ତୁ କଣ ଏ ସହରେର ନୂ ଆ ନା କଣ? ବସsାl ଏଠି ନୁ େହଁ ଏଟା
େରଡଲାଇଟ ଏରି ଆ ଖାଲି ଲାଲ ଲାଲ ସବୁ ଆେଡ ଲାଲ”
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ଏ ରy ମାଂସ ମି ଶା ଜି ନିଷ ବି କା େହଉଥିବା ଜାଗାେର ତୁ କୁ ଆେଡ? େସ ନି ରବ ରହି
କହି ଲା ମଁୁ ନୂ ଆ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆସି ଛି େହେଲ ରା\ା ପାଉନି ସରି ହଉ ମଁୁ ଯାଉଛି 
ଧନବାଦ
ମଁୁ କହି ଲି ଆେର ରହ କି ଛି ତ ଇଂଲି ଶ ତ ମଁୁ ବି ଶି ଖିଛି ଗାଜୁ ଏଟ୍ ପଢ଼ି ଛି ମଁୁ 
ଡାଲd ଂଗ, ଚାଲ ଆଜି ରାତି ତୁ େମା ରୁମକୁ କାଲି ତେତ ରା\ା ବେତଇେଦବି ତୁ ବି ଖୁଶ
ଆଉ ମଁୁ ବି  ତା ମୁହଁେର ଡର s ବାରି େହଉଥାଏ କହି ଲି େବ ମଦଟା େହଇକି କଣ
ଡରୁଛୁ? େସ ନମ ଭାବେର ଉ[ର େଦଲା ଟ+ା ନି अ କି  େସ ସବୁ ପାଇଁ ମେତ ବାଧ
କରନି 
ମଁୁ କହି ଲି କାମ ନାଇଁ ତ ଟ+ା ନାଇଁ େମା ବି ଜିେନସ୍ର अସୁଲ ଏଇଟା
୭ ବଷ

େହଲାଣି ଏ ଧxାେର ବୟସ ଥିଲା ରାତି ରାତି େକେତ ରାuସ ଏ

େଦହଟାକୁ ଖିନଭିନ୍ କରି ଛhି  ନୂ ଆ କଷି ହରି ଣୀ େଲାଡ଼ା ତା+ୁ  ଏ ବୁ ଢ଼ୀ େଛଳି କୁ କି ଏ
ପଚାେର! େକେବ ଦି ତି ନଦି ନେର ଥେର େକହି ମି ଳିେଲ ଶି କାର କରି ବାକୁ ପେଡ
ବୟସଟା ମୁହଁେର େଦଖା ଗଲାଣି ଏ ଲି ପିsିକ େମକପ ଦାଗ ସବୁ ଲି େଭଇଦବ କି 
ଶରୀରର ପରି ବ[ନ େକମି ତି ଲି େଭଇବ
ତୁ ଚାଲ ଆଜି ବି ଏ େଦହେର ବହୁତ ତାକତ अଛି ପୁରା ଖୁଶ କରି ବ ଏ କନକ
ତେତ
ଏେତ ପେର ବି େସ ନି ରବ ଯି ବାକୁ अମc କହି ଲା ଆପଣ ଟ+ା ନି अ କି 
େମାେତ ବାଧ କରନି  ମଁୁ ତା ମୁହଁେର ଦୁ ଃଖଗୁଡା େଦଖି ଆଯ େହଲି  େଦହ ନି ଲାମ
େମାର େହବ, ଉପେଭାଗ ତୁ କରି ବୁ େହେଲ ବି ତେତ ଦୁ ଃଖ? ପଥମ ଥର େଦଖୁଛି ଏମି ତି
ପି ଲା
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େସ ନି ରବେର ଉ[ର େଦଲା ଏମି ତି ହV େଗାେଟ ସହର େମା ଭଉଣୀକୁ େମା’ଠୁ େନଇ
ଯାଇଛି  ୨ବଷ େହଲାଣି େସ ଜବ୍ପାଇଁ ଯାଇଛି େଯ ଆଉ େଦଖା ନାଇଁ ପେର ଖବର
ପାଇଲୁ ଜବ୍ ନଁାେର କି ଛି େଦହବି କାଳୀ ତାକୁ अେନକ ଦୂ ର ପେଠଇ େଦଇଛhି  ବହୁତ
େଖାଜି ଲୁ େହେଲ ଟ+ାପଇସା अଭାବରୁ କି ଛି େହଇ ପାରି ଲାନି  େସଥିପାଇଁ ମଁୁ
ଭୁ ବେନଶର ଆସି ଛି ଜବ୍ କେଲ େସ ଟ+ାେର େମା ଭଉଣୀକୁ େଖାଜି ବି
ମଁୁ କହି ଲି େସ ଆଉ କଣ ଥିବ ତା’ େଦହକୁ ଏ ରାuସଗୁଡା ଖିନଭିନ୍ କରି
େଦଇଥିେବ
େସ ଉ[ର େଦଲା ଆତCାରୁ େସ େମା ଭଉଣୀ ଶରୀର ଗେଲ କଣ େହଲା ଆତCା ତ
ଥିବ ତାକୁ ମଁୁ େଫରାଇ ଆଣିବି
ତେମ ବି େମା ଭଉଣୀପରି େତଣୁ ତମର ଯଦି ଟ+ା ଦରକାର ନି अ େହେଲ ଏସବୁ
ପାଇଁ ମେତ ବାଧ କରନି 
ମଁୁ ହସି ହସି କହି ଲି ଆଜି ଯାଏ ଏ

କନକକୁ େକହି ଭଉଣୀ କହି ନି ତୁ କହି ଲୁ

ସତେର େମା େପଟ ପୁରିଗଲା ଏ ଟ+ା କଣ ହବ ତୁ ରଖ େତା ଭଉଣୀକୁ େଖାଜି ବୁ
ଏ େରଡଲାଇଟ ଏରି ଆେର ସବୁ ଲାଲ ରyେର ନି ଜ େଶାଷକୁ େମାଇଥାhି  େସ
ଲାଲ ରy ବ" ହୃଦୟଟା ଭିତେର ଲୁ ଚି ଯାଏ
ତୁ ଆଜି େମା ହୃଦୟ ମାଗିଛୁ ଏ େଦହଟା अେନକକୁ େଦଇଛି ମନ ତୁ କି ଣି
େନଇଛୁ ଯା ଏ କନକ ଟ+ା େନଇଛି ଗାହକର ପାଉଣା ବି ଦବ ତେତ ମଁୁ ବସsାl
ଛାଡି କି ଆସି ବି ନେହେଲ ଏଠି ଶି କାରୀ ନୁ େହଁ ବରଂ ଶି କାର ବି େବେଳ ବେଳ ଶି କାରୀକୁ
େଖାଜି ଥାଏ
ରାଉରେକଲା, ସୁxରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ମcଳବାରିଆ ଆସର ଓ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ
ଶି ଶିର କୁ ମାର େଚୗଧୁରୀ

ଆମ ଚାରି ଖl ଗାଆଁେର ମଠଟିଏ, ନଁା ତା’ର ତରକାଶୁଣୀ ଆଶମ ଦୁ ଆରଶୁଣୀ ଓ
ତରକାଶୁଣୀ ନାମକ ଦୁ ଇ େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାେର ଆଶମ ପାଖେର ବ ାହCଣୀ ଗଡ଼, େକେବ
ସୁକିxା ରାଜା+ର ଗଡ଼ ଥିଲା େସଇ େପାଖରୀ ଦୁ ଇଟି ରାଜା+ अମଳେର ତି ଆରି  ଆଜି
େସହି ସC ତି ବହନ କରୁଛି  ଦୁ ଇ େପାଖରୀ ପାଣି ର ରc अଲଗା େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ଲାଗି
ଲାଗି ରହି େଲ ବି ଦୁ ଆରଶୁଣୀର ପାଣି ର ରc ସ  ଧଳା ଏବଂ ତରକାଶୁଣୀର ପାଣି
ସାମାନ ନୀଳକୃ Ó ବ"ର ଦୁ ଆରଶୁଣୀେର ଧଳା କଇଁ ଓ ତରକାଶୁଣୀେର ନାଲି କଇଁ,
ଶରତ ଓ ଶୀତ ଋତୁ େର େଦଖଣାହାରୀ+ୁ ଆେମାଦ ଦି ଏ
ସି ଗିରିର ସ× ହାଡ଼ି ବoୁ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ମଠ ପତି-ା କରି ଥିେଲ ଏଠାେର
କି ଛି ଦି ନ ରହି pାନୀୟ େଲାକ+ୁ ବ ହC अବଧତ
ୂ ଦୀuା େଦଇ ଭyମlଳୀ ଗଠନ
କରି ଥିେଲ ତା+ର ପିୟ ଭy ଗେଣଶର ଦାସ+ୁ

ବାବାଜୀ ପଦେର अଧି -ିତ

କରାଇଥିେଲ
ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ୧୯୪୮ରୁ ଆଜୀବନ ଏହି ମଠେର ରହି pାନୀୟ अଳେର ଗୀତା
ଭାଗବତ ାନର ପସାର କରୁଥିେଲ ଗୀତା ତା+ର ମୁଖp ଥିଲା େସହି ସୂତେର
ଏଠାେର ଏକ ଆଧାତିC କ ପରି େବଶ ସୃsି େହାଇଛି  ପତି ମcଳବାର ସଂଧାେର ଏଠାେର
ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ ଆଧାତିC କ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାନ ହୁଏ ଓ ଆେଲାଚନା ବି ହୁଏ
ମଠେର ପତି-ିତ ମxିରେର ଶୀ ଜଗନv ାଥ, ବଳଭଦ ଓ ମା ସୁଭଦ ା+ ମୂ[d pାପନା େହାଇ
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ପଜ
ୂ ା େହଉଛି  ଠାକୁ ର+ ମxିର େବଢ଼ାେର ଭyମାେନ ସମେବତ ହୁअhି ଏବଂ ଏ ସବୁ
କାଯକ ମେର ଭାଗ ନି अhି 
େସଦି ନ ଥାଏ ମcଳବାର ମଠେର ପହି େଦଖି ଲି ମcଳବାରି ଆ କାଯକ ମର
ମୁଖ ଉେଦାyା ଦୁ ଇ अuୟ ଓ ଦୁ ଇ ଆତୁ ଳ ଭାଇ ଆସି ନାହାhି  ଏ ସମ\+ େଦହ
ଖରାପ अଛି  ଆଯ େହଲି , ଏକାଥରେକ ଠାକୁ ର ଏ ଚାରିଜଣ+ୁ କାହVକି ଦୁ ଃଖେଦେଲ?
େସମାନ+ ମଧରୁ ଦୁ ଇଜଣ ଆଗହର ସହ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାୟନ କରhି  ଆଉ ଜେଣ
ଭାଗବତ ପାଠେବେଳ ପତି ପେଦ ଦୁ ଇ ପଦେର ଆେଲାଚନା କରି ଥାhି  ଏବଂ ସଭାପତି
अuୟ ରାଉତ ମହାଶୟ ଏ ସବୁ ସଂଚାଳନ କରhି  ସଂଧା ସାତଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ଯାଏଁ
ମxିର େବଢ଼ାର ପରି େବଶ ଭଗବତମୟ େହାଇ ଉେଠ ତା ପେର ଖିଆପି ଆ, ପଂyି
େଭାଜନ, ଏକ ଭାତୃ ତ ସୁଲଭ ଭାବନାର ଉେଦ କ କରିଥାଏ େତଣୁ ସମେ\ ମcଳ
ବାରକୁ अେପuା କରି ଥାଆhି  େସ ଯାହା େହଉ େସଦି ନ ସଂଧା ଆସର ବି ଭଲ
େହାଇଥିଲା pାନୀୟ ହାଇୁଲର अବସରପା ପଧାନ ଶି uକ अuୟ େହାତା ମେହାଦୟ
ଆମ अନୁ େରାଧେର େଯାଗ େଦଇ େସଦି ନର ଆଧାତିC କ ପରି େବଶକୁ େବଶ୍ ଶାhି ପ"
ୂ ଓ
ଆନxପଦ କରିଥିେଲ ତା’ପର ମcଳବାର ସମେ\ ଆସି େଲ; େଭଟେହେଲ ସମ\+
ସ ାp ପଚାରି ବୁ ଝି ଲି ଜେଣ କଟକରୁ ଆଉ ଜେଣ ଭୁ ବେନଶର ଏମ୍ସରୁ ଚି କିିତ େହାଇ
େଫରି ଥିେଲ pାନୀୟ ଡାyରଖାନାେର ଚି କିିତ େହଉଥିେଲ अତୁ ଳ ସାହୁ େସ ମହାଶୟ
ଏକାଦଶ o ଭାଗବତ େବାଲା େହଲାେବେଳ ପାୟ ପେଦ ଦୁ ଇପଦେର ଆେଲାଚନା
କରhି  ଗେଣଷ ବାବାଜୀ+ର େସ ଜେଣ ପିୟ ଭy ଥିେଲ ବୟସ ୭୪/୭୫ େହେଲ ମଧ
ପେତକ ମcଳବାର େସ ମଠକୁ ଆସhି  ଗୁରୁ ପୀଠପତି ତା+ର ବହୁତ ମମତା ସ ୂ"
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ସୁp େହାଇନଥା’hି  ଆେଲାଚନାେର ବହୁତ କମ୍ ଭାଗ େନଇଥାଆhି  ପଚାରି ବାରୁ
କହି େଲ, “ପରି ଶା କରି ବାେର କs େହଉଛି ଏବଂ ତଳି େପଟ ବହୁତ ବଥା େହଉଛି 
ଔଷଧ ଇେqକ୍ସନ େନଇ କି ଛିଟା କମି ଛି”
ପଚାରିଲି , “ଆତୁ ଳ ଭାଇ, ତୁ େମ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଚି ହv ି ଛ?” େସ କହି େଲ, “ହଁ ”
େସଠାେର ଉପpିତ ରାଧୁ ପାତ କହି େଲ, “ଆେର ଧଳା ପୁରୁଣୀ ନା ନାଲି ପୁରୁଣୀ?” କହି ଲି,
“େଯଉଁ ପୁରୁଣୀ େହଉ ଚଳି ବ, ତା’ର ଗୁଣ अବ"ନୀୟ ପୁରୁଣୀ अଚଳ କି ଡ଼ନୀକୁ ସଚଳ
କେର ପରି ଶା ଠି କ୍ ନ େହେଲ, ଏହା କି ଡ଼ନୀର େଦାଷ ଏଣୁ ଏଠାେର ପୁରୁଣୀ ପେୟାଗ
କେଲ ଭଲ େହବ”
ସମେ\ କହି େଲ, ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ବଷାଋତୁ ଆର ସମୟେର ହୁଏ ଏବଂ ବଷସାରା
ମି େଳ ଏହା अନ ଶାଗ ସାcେର ମିଶାଇ ଖରଡ଼ି କି ଖାଇେଲ ଭଲ ଲାେଗ ଆତୁ ଳ
ଭାଇ+ ପୁअ କଳି cନଗର େପpଳ ଡୁ ବି ରୀେର ବବସାୟ କେର, େସଠାେର ଘର କରି
ରହୁଛି  ଏହି କ ମେର ଆତୁ ଳ ଭାଇ େସଠାେର ସାହେର ପା ଦି ନ ରହhି  ଆଉ ବାକି
ଦୁ ଇଦି ନ ନି ଜ ଗଁାେର ରହhି  ଏଣୁ ମଁୁ ତା+ ଗଁାେର ଜେନୖ କ ଭଦ ବyି+ ବାଡ଼ି େର ପୁରୁଣୀ
ଶାଗ ମି ଳିପାରି ବ େବାଲି ସୂେଚଇ େଦଲି  େସ ସବୁ ବୁ ଝି େଚsା କରି େବ େବାଲି କହି େଲ
ତା’ପର ମcଳବାରକୁ ପୁଣି ସମ\+ ସେc େଭଟ େହଲା ଆତୁ ଳ ଭାଇ ଏଥର
ଭାଗବତେର ଆଉ ଟିକିଏ अଧି କ ଭାଗ େନଉଥାhି  ପଚାରିଲି , ଖବର କଣ? େସ କହି େଲ
ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଖାଉଛି  େକମି ତି ଖାଉଛ େବାଲି ପଚାରିଲି , େସ କହି େଲ, “ଘେର ଶାଗ କରି
େଦଉଛhି , ଖାଉଛି ” ଏେବ ପରି ଶା ଠି କ୍ େହାଇଗଲାଣି ଆଉ ବଥା, ଦରଜ ତି ନିପା
କମି ଗଲାଣି “ଆଉ ଶାଗ ଖାଇବ ନା?” ଜାଣିବାକୁ ଚାହVଲି େସ କହି େଲ, “ଆଉ ତାକୁ
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ଛାଡ଼ି ବି? େମାର େକେତ କs େହଉଥିଲା େକେତ ବଡ଼ େରାଗ େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲି ଔଷଧ,
ଇେqକ୍ସନ୍, ସାଲାଇନ୍ ମି ଶିକି ୨/୩ ହଜାର ଟ+ା ଖ େହଲା ତାପେର ବି ପରି ଶା ନ
େହବାର ଯଣା ଥିଲା ଚି hା ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯା’େହଉ ଏଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚାେର
अଯତv େର ବଢୁ ଥିବା अଜଣା ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଖାଇ ମଁୁ ତ ଭଲ େହାଇଗଲି  ଭଗବାନ+ର କି
ଲୀଳା େଦଖ କହି େଲ ତୁ େମ ତ ଲୀଳା ଚରି ତ ଶୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ତନCୟ େହାଇ
ବୁ ଝାଉଛ, େତଣୁ ଲୀଳାମୟ ତୁ ମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବି ପଦକୁ ସାଧାରଣ ପୁରୁଣୀ ଶାଗେର
ସୁp କରି େଦେଲ ତୁ ମର େଯମି ତି ଉା ଭାଗବତ ଆେଲାଚନା ପାଇଁ, ସାହୁ ମହାଜନର
େବପାର ଛାଡ଼ି ମଠକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛ, ଆମକୁ ଭାଗବତର ଦି ବବାଣୀ ଶୁଣାଉଛ, େଯମି ତିବା
ତା’ଠାରୁ କମ୍ େହଉ ପଛେକ ୫୦ ବା ୧୦୦ ଜଣକୁ ଏହି ପୁରୁଣୀ ଶାଗର अଲି ଭା କାହାଣୀ
ଶୁଣାଇେଲ ଆମ ତୁ ମ ଭଳି ଭyମାେନ ଉପକୃ ତ ହୁअେh ଏବଂ େଲାେକ ଔଷଧର ମାୟା
ଠାରୁ ଦୂ ରକୁ ଆସି ଗଛ ଲତାର ଆଶାେର ରହି େରାଗମୁy ହୁअେh େରାଗ ଯଣା
ସହଜେର ଦୂ ର େହାଇପାରhା
ସମେ\ ଶୁଣୁଥିେଲ, ତନCୟ େହାଇ ପୁରୁଣୀ ଶାଗର କାହାଣୀ ସବୁ ଠୁ ମଜାଳି ଆ
ଘନବଳ ବାବୁ କହି େଲ, “ଆେର ବାପା, େମାର ତ अଧି କ ପରି ଶା େହଉଛି  ପରି ଶା
अନି ୟମି ତତା େଦାଷରୁ େବେଳ େବେଳ ଲୁ ଗାେର ପଡ଼ି ଯାଉଛି , କଣ କରିବା?” କହି ଲି
ପରି ଶା ବି କୃତି ସାଧାରଣତଃ କି ଡ଼ନୀ ସ କୀୟ େରାଗ, ଆପଣ ପୁରୁଣୀ ଶାଗ ଖାଇ
େଦଖ ପୁରୁଣୀର अନ ନାମ ପୁନନବା ଏହା ପୁରୁଣାକୁ ନୂ ଆ କେର ସମ\ ନs
େହାଇ ଯାଇଥିବା ଜୀବେକାଷକୁ ଏହା ପୁଣି ପର
ୂ ଣ କେର ପର
ୂ ଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ
ପୁରୁଣୀ ଏଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇେଲ uତି କଣ? ଆମ ଚାରି ପାଖେର ପକୃତି ବହୁତ କି ଛି
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େଦଇଛି  ଆେମ ବଟିକା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ େଗାଡ଼ାଇ କe ାh େହାଇ ପଡୁ େଛ େରାଗ ଧରି
ବୁ ଲୁ େଛ କି  େକହି ପାଖ ପରି େବଶକୁ େଦଖୁନାହାhି  ଫଳେର ସବୁ ପକାର अସୁବିଧା,
ଯଣାଦାୟକ ପରି pିତି  ସମେ\ ଆତୁ ଳ ଭାଇ+ୁ अନୁ କରଣ କେଲ ଭଲ େହବ
ସଭାପତି अuୟ ନନା+ ନି େଶ, “ହେର କୃ Ó ମହାମ ଜପ କର େରାେଷଇ
େହଇଗଲାଣି, ପcତକୁ ଯି ବା ଚାଲ”
ସମିC ଳି ତ ମହାମର ଜପଧନୀ ସହି ତ ତରକାଶୁଣୀ ଆଶମେର ଏକ ବି ଶାସ ଓ
ଭରସାର ପରି େବଶ ସୃsିକରି ପୁରୁଣୀ ଶାଗର ଜୟଯାତା ଚାଲି ଥିଲା

ମାନପୁର, େଗାବନପୁର
ଜି ଲeା : ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧

ସାଂପତିକ ସମୟେର ପାୟ ଶତକଡ଼ା अଶୀଭାଗ େଲାକ
େମାବାଇଲେର ହV ଇରେନଟ୍ େସବା ଗହଣ କରୁଛhି ଏବଂ

େସମାନ+ ନି କଟେର ପହିବାର ସେବାୃs ଉପାୟ େହଉଛି
ଆlଏଡ୍ ଆପ୍ ନି ଜ େୱବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ କାହVକି

ତି ଆରି କରୁନାହାhି? ଆପଣ+ ଆନୁ ମାନି କ ବେଜଟ୍ ଠାରୁ େଢର
କମ ଖେର ଏହା ତି ଆରି େହାଇପାରିବ अଧି କ ସୂଚନା ପାଇଁ
ଆଜି ହV େଯାଗାେଯାଗ କର : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫
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ଦି ବାସପv
ଦୀପକ ଷଡcୀ

ଦୁ ଇଟି अଣୁ ଗj
୧
ଟ ି c୍ ଟ ି c୍ ଟ ି c୍......
େମାବାଇଲ୍ ଆଲାମଟା େଜାରେର ବାଜି ଉଠି ଲା ଠି କ୍ ସକାଳ ୬ଟା େବଳକୁ । ରାଜୀବ ବାବୁ
ଉଠି ପଡି େଲ େମାବାଇଲ୍ ଆଲାମ୍ ଶୁଣି। ଟ ାଉଜର, ଟି-ସାଟ ଓ େଜାତା ପି oି ବାହାରି ଗେଲ
ମନd ଂୱାକ୍କୁ । ଠି କ୍ ସକାଳ ୭ଟାେର େଫରି ଆସି େପପର ପଢି ବାକୁ ବସି ପଡି େଲ।
ତା’ପେର ପତv ୀ େରାମି ଆଣି ଚା ବି ୁଟ ପରଷି େଦଇଗେଲ। ଠି କ୍ ୯ଟା େବଳକୁ ସvାନ
କାଯ େଶଷ କରି ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଲ୍ ବ® ଧରି ବ[ମାନ ରାଜୀବ ବାବୁ ପ\ୁତ अଫିସ
ଯି ବା ପାଇଁ। ପତv ୀ େରାମି ଆଣି େକାଟ୍ ପି େoଇ େଦେଲ ଓ ବି ଫେକସ୍ ଆଣି

ଧେରଇ

େଦେଲ। ରାଜୀବ ବାବୁ ଡ ାଇଭରକୁ अଡର େଦେଲ ଆଜି अଫିସେର ବି େଦଶରୁ ଆସି ଥିବା
େଲାକ+ ସହ ମି ଟିଂ अଛି େତଣୁ ଆଜି ତା+ର ପିୟ ବe ାକ୍ ବି ଏମଡବe } ଗାଡି ବାହାର
କରି ବାକୁ । ଠି କ ବାହାରି ଲା େବଳକୁ ଜମାନ େସେଫାଡ କୁ କୁ ର ଟମି ଆସି ପାଖେର େନସି
େହଲା।
ଭାଉ ଭାଉ ଭାଉ .......
ଚାଉଁକିନା ନି ଦ ଭାcି ଗଲା ରାଜୁ ଆ ଦି ନ ମଜୁ ରି ଆର। େସପେଟ ବନ। ମି ¤ୀ ଡାକ
ପେକଇଲାଣି, “ଆେବ ଏ ରାଜୁ ଆ!! ଶଃ.. କାମ କରି ବାକୁ ଆସି ଛୁ ନା ଏଠି ଦି ନ ଦି
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ପହରେର େହlିମାରି େଶାଇବାକୁ ଆସି ଛୁ, ଦି ନ ଆସି ୩ଟା ବାଜି ଲାଣି ଖାଇେଦଇ େଶାଇଛୁ
େଯ େଶାଇଛୁ। ଜଲ୍ଦି ଆଣ ସି େମ େଗାେଳଇକି ... ଆଜି ଯାହାେହେଲ ଆମକୁ ଏ କା×ଟା
ଉେଠଇ ଦବାକୁ ପଡି ବ” ନେହେଲ ବାବୁ ଆଜି େତାର ମୂଲ କାଟି କି ରଖି େବ। ବନା
ମି ¤ୀର ତାଗିଦ ଶୁଣି ରାଜୁ ଆ କାନମୁlା ଆଉଁସି ଚାଲି ଲା ସି େମ୍ ଆଉ ବାଲି େଗାେଳଇବା
ପାଇଁ। ଆଉ ଭାବି ଚାଲି ଥିଲା ଆଉ ଟିେକ େହେଲ େଦଖିଥାhା ସ ପvଟା ....
୨
ପି ୁ ଉପେର ପବଳ 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 ସାରିଲି ଣି େତା ପଛେର କି  ଫଳ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟା ବି ଷୟେର ୩୦ ତଳକୁ ନ]ର
ରଖି +୨ ପରୀuାେର େଫଲ୍ େହଇଚୁ । େତାରି ସାcର ମେହଶ ବାବୁ + ପୁअ ମାନସ କି ଛି
କୁ ଆଡୁ ଟିଉସନ ନଯାଇ କି ବି ଫାs ଡି ଭିଜନେର ପାସ୍ କରି ଛି ଆଉ ତୁ ?” େସପଟୁ
େରାେଷଇ ଘରୁ ପି ୁର ମା’ କହୁଥାhି “ହଉ ଛାଡ ପି ଲା ଏମି ତି େକେତ େଫଲ ହଉଛhି
ନା ଆଉ, ତୁ େମ ତାକୁ ମାରି େଲ େସ କଣ ଏେବ ପାସ୍ େହଇଯି ବ। େମା ପୁअ ଆରଥରକୁ
ପୁଣି ପରୀuା ଦବ ଆଉ େଦଖିବ େସ ଫାs ଡି ଭିଜନେର ପାସ୍ କରି ବ” ପି ୁର ମା’+
କଥା ସରି ଛି କି ନାଇଁ ତା ବାପା ଦଉଡି ଆସି ପୁଣି ଦୁ ଇଟା ବି ଧା ଦୁ ମଦୁ ମ କରି େଥାଇେଦେଲ
ପି ୁ ପି ଠିେର। ଚାଉଁକିନା ନି ଦ ଭାcିଗଲା ପି ୁର ଘଡି େର େଦଖିଲା ଦି ନ ୩ଟା ବାଜି ଛି
ଧଡପଡ େହଇ ଉଠି ମୁହଁ େଧାଇ କି ସାଇେକଲ େନଇ ବାହାରି ଚାଲି ଲା େକେମsି
ଟିଉସନକୁ । ଆଉ ଭାବି ଚାଲି ଥିଲା ଏମି ତି ସ ପv େଯମି ତି ତା’ର ଆଉ େକେବ ନ ଆସୁ ...
अଧାପକ, େରାଲାl ଫାମାସୀ କେଲଜ, େଖାଡାସି ଂଗି , ବ ହCପୁର – ୧୦
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ମଉଳା କଢ଼ି
ଚx କାh େଜନା

େସଦି ନ କାହVକି େକଜାଣି େଗs୍ ହାଉସେର େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଭିନv ବାତାବରଣ
ଆେମ ସମେ\ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, ଏକ अପବ
ୂ , ଆନxଭରା ସ ଗୀୟ ପରି େବଶ ଭିତେର ମନ
ଭିତେର େଖଳି ଯାଉଥାଏ अପବ
ୂ ଶୀହରଣ ସତେର େଗାେଟ େକାମଳମତି କअଁଳ ମନେର
ଏେତ ଖୁସି ହୁଏତ େକହି େକେବ େଦଖି ନଥିେବ ଦୀଘ ଚଉଦବଷ ଦୁ ଃଖ, କs ସଂଘଷମୟ
ଜୀବନ ଭିତେର, ହୁଏତ ଏେତ ସୁଖ ତାର ଯଣାମୟ, ଜଜରି ତ ଜୀବନକୁ େଗାଟିଏ ଦି ନେର
େକେବ ଆସି ବ େସ ସ ପvେର ସୁା ଭାବି ନଥିଲା ଏହା କାହvା ଜୀବନର ପଥମ ଜନCଦି ନ
ପାଳନ ଥିଲା େଗs୍ ହାଉସେର ମାେସ େହବ ଚାକି ରୀ କରି ବାପେର ପାଇଛି ତାର ପଥମ
ଦରମା ଆଉ େସଇ ଦରମାେର େସ ପାଳି ଛି ତା ଜନCଦି ନ ନअଶହ ଟ+ାର ଏହି ସ j
େବତନ ତା ଜୀବନର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଦରମା େସ ଯା େହଉ, ଆଜି ପଯh ନି ଜର ସ j
େବତନେର େସ ନି ଜ େଛାଟ ପରିବାରର ପାଳନେପାଷଣ କରି

ଆସି ଛି ତା’ର

ଯଣାଜଜରି ତ କାହାଣୀ ଆଜି ବି େମା ହୃଦୟକୁ େଦାହଲାଇ ଦି ଏ ଆେର ଆେର କାହvାର
ଜନCଦି ନ ପାଳନ ଉବ ବି ଷୟେର ଭୁ ଲି ଗେଲ
ଜନCଦି ନ ପବ
ୂ ରୁ କାହvା ଆମକୁ ତାଗିଦ୍ କରି େଦଇଥାଏ, ତେମମାେନ େକହି କୁ ଆେଡ଼
େଗାଟିଏ ଦି ନ ପାଇଁ ଯି ବନାହV ଆେମ ବି ତା’ ପଥମ ଜନCଦି ନ ପାଳନର ଖୁସିକୁ, ଆନxକୁ
ଏବଂ ଉପେଭାଗକୁ େକମି ତି ହେରଇବାକୁ ଇା େହଲାନାହV େସଦି ନ କାହvା ସକାଳୁ
ସକାଳୁ ଗାେଧାଇପଡ଼ି , ଶି ବମxିରେର ମୁlିଆ ମାରି ପବ
ୂ ରୁ କି ଣିଥିବା ହେଳ ପା୍, ସାଟ୍
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ପି oି ପକାଇଥାଏ େଗs୍ ହାଉସର ଜେଣ ଭଦ , ସରଳ ହୃଦୟର अତି ଥି, ଯାହା+ର ସି ଏ
अତି ଆଦରେର ଖାଇବା ପି ଇବା ଖବର ବୁ େଝ, େସ ଭଦ ବyି କାହvା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ଜନCଦି ନ େକକ୍, ମହମବତୀ ଆଉ େବଲୁ ନ୍ ଆଣି େଦଇଥାhି  କାହvା େଛନାେପାଡ଼ା ଆଣି
ରଖିଥାଏ ଜନCେହବାର अେନକ ବଷପେର ତା ଜନCଦି ନ ପାଳନ େହଉଛି , ଏହା ନି ୟ
ସC ରଣୀୟ େହବା ଉଚି ତ କାହvାର ଜନCଦି ନ ପାଇଁ େଗs ହାଉସକୁ ସଜାଇ ଦି ଆଯାଇଥାଏ
ଦୀଘ ଚଉଦବଷର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଯଣାଜଜରି ତ ଜଳି ଉଠୁ ଥିବା ମନ ସଦୃ ଶ କାlଲ୍
ଗୁଡ଼ିକୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େସ ଲି ଭାଇ ପାକାଉଥାଏ
ସୁଦୂର ଗqାମ ଜି ଲeାର େକଉଁ ଏକ ମଳି ମଫସଲି ଆ କାହvା ଆଜି ଭୁ ବେନଶରର
ଚକଚକି ଆ ପରି େବଶେର ପାଳୁ ଛି ତା ଜୀବନର ପଥମ ଜନCଦି ନ ସମ\+ୁ େକକ୍ ଖେl
ଖେl କାଟି ଖୁଆଇେଦଲା ନି େଜ ବି ମନ ଖୁସିେର େକକ୍ ଖାଉଥାଏ ହୁଏତ ତା ଜୀବନର
ଏଇଟା ପଥମ ଜନCଦି ନ େକକ୍ କି କଣ! ଜତୀନ୍ ବାବୁ + ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ େଗାଟିଏ
ରଖିେଦଇ େସ ଆମକୁ େଛନାେପାଡ଼ ଖାଇବାକୁ େଦଲା େସଦି ନ ଆଉ େସ ମୁହୂ[ର uଣର
ସମ\ ଆନx ଆଜି ବି େମାେତ ଆେxାଳି ତ କେର େକେବ ବି ଏ ଆଖି େମାର ଏକ
କअଁଳ, େକାମଳ ହୃଦୟର ଏେତ ଖୁସି େଦଖିନଥିଲା ମଝି େର ମଝି େର କାହvା କହୁଥାଏ,
ସମେ\ “େହପି ବାଥ୍ େଡ” କହୁନ? ଆେମ ସବୁ ହସି େଦଉଥିେଲ ସୁା ଉପଲ¡ି କରି
ପାରୁଥିଲୁ େସ େକେତ ଖୁସିଥିଲା
ଆମର ଏଇ ଖୁସି ଆସର ଚାଲି ଥିବା େବେଳ ୧୦୪ ନ]ର ରୁମରୁ େଗs୍ ଜେଣ ଡାକ
ପକାଇେଲ, “କାହvା, ଏ କାହvା ଆେର ଶୁଭୁନାହV କି ? ପାଟା ବଡ଼ େପeଟ୍ ଆଉ ଛअଟା
ଗeାସ୍ େନଇ ଆସ ତ! ଆେମ ଖାଇବାର अଛି ” ଏେତ ସବୁ ଖୁସି ଭିତେର କାହvା କି ଛି
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ସମୟପାଇଁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲା େଯ େସ େଗs୍ ହାଉସର ଜେଣ େବାଲକରା ପି ଉନ ସାେc
ସାେc “ହଁ ସାର୍ ଆଣୁଛି” କହି େଦଇ େସ ଚାଲି ଗଲା
େରାେଷଇ ଘରୁ କାଚ େପeଟ୍ ଆଉ ଗeାସ୍ ସବୁ ହାତେର ଧରି ପତିଦିନ ଭଳି ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ସି ଢ଼ିଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ ଭାରସାମ ହରାଇଲା ଆଉ ହାତେର ଧରିଥିବା ସବୁ
କାଚ ସାମାନ ତେଳ ପଡ଼ି ଝଣାଝଣ ଶ କରି ନs େହାଇଗଲା ଜନC ଦି ନର ସବୁ ଉଲe ାସ
uଣିକ ଭି ତେର ଉେଭଇ ଗଲା ସବୁ େବେଳ अତି ଯତv ର ସହ କାମ କରୁଥିବା କାହvା ଆଜି
କାହVକି अନମନ େହାଇଗଲା େକହି ଜାଣି ପାରି ଲୁନାହV େବାଧହୁଏ ଜନCଦି ନ ପାଳନର
ଖୁସିେର ଆତCବି େଭାର େହାଇଯାଇଥିଲା େସ
କାଚ ସାମାନ ଭାcିବା ଶ ଶୁଣି େଗs୍ ହାଉସ୍ ମାଲି କ କାହvାକୁ ମନ ଇା ଗାଳି
େଦଇଥିେଲ ଆନxେର ଦି ନଟିଏ ବି ତାଇବା ପାଇଁ ଉଲe ାସେର ଭରି ଥିବା ମନେର
କଳାହାlିଆ େମଘ େଘାଟି ଆସି ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର କଣ ନା କଣ ସବୁ ଗାଳି
କରି େଦଇ ଗେଲ ମାଲି କ ନି ାପ କାହvା ଆଖି ରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ ବହି ଗଲା
କି ଛି uଣପବ
ୂ ରୁ ଆନxେର ମତୁ ଆଲା େହଉଥିବା କାହvା ଏେବ ବି ଷାଦଗ\
େହାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲା ଏ ସବୁ େମା ଜୀବନେର ନ ଆସି ଥିେଲ
ହୁଏତ ଭଲ େହାଇଥାhା ଏହି ଜନCଦି ନ ପାଳନ ଆମ ଭଳି ଗରି ବ େଲାକମାନ+ ପାଇଁ
ନାହV
େଯଉଁଦିନ ଠାରୁ େସ ଏହି େଗs୍ ହାଉସକୁ

ଆସି ଥିଲା ସମ\+ୁ

ଆପଣାର

କରି େଦଇଥିଲା ଏମି ତି େକୗଣସି ଉବ ନାହV ଯାହା କାହvା ବି ନା ସବ େହାଇପାରି ବ
ସବୁ େଗs୍ ଦି ନେର अେନକ ଥର କାହvା କାହvା େବାଲି ଚି ାର କରି ଡାକhି େସ େକେବ
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ବି ରy େହବାର ଆେମ େଦଖିନୁ ସବୁ େବେଳ ହସ ହସ ମୁହଁେର େସ ସମ\+ର ସବୁ
ପକାର ଦାବି କୁ ଶୀଘାତି ଶୀଘ ପର
ୂ ଣ କରି ଦିଏ ଗଁାେର ତା’ ପରି ବାରେର େକବଳ ମା’
ବାପାର ମୁହଁ େସ େଦଖିନି ଜନCେହବାପର ଠାରୁ ମା’ େକାଳେର ବଢ଼ି ଥିଲା େଯଉଁ
ବୟସେର ପି ଲାମାେନ अଲି अଳି େହବା କଥା େସଇ ବୟସେର କାହvା अନମାନ+ର ଗାଳି
ଫଜି ତ୍ ଖାଇ ଜୀହଜୁ ର୍ କରି ଥିଲା
अେନକ ବଷ ବି ତିଗଲାଣି େସଇ େଗs୍ ହାଉସେର କାହvାକୁ େଦଖି ଆସୁଛି ତା’
ବବହାରେର େକୗଣସି ପରି ବ[ନ ନାହV େସଇ ନି ଜ ଧୁନେର ସବୁ େବେଳ ମସଗୁଲ
ହଠାତ୍ ତା ଜନCଦି ନ କଥା ମେନପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା େସ ଦି ନର ଘଟଣା େମା ମନେର ଲି ପିବ
େହାଇଯାଇଥିଲା କାହvାକୁ ତା ଜନCଦି ନ ବି ଷୟେର ପଚାରି ବାକୁ କହି ଲା, “େସ ଦି ନ େମା
ଜୀବନେର େକେବ ବି ନ ଆସୁ” କହୁ କହୁ ତା ଆଖି अଜାଣତେର ଓଦା େହାଇଗଲା
ତାକୁ ଆଉ କି ଛି ପଶv କରିବାର ଜୂ ନଥିଲା ଆଉ େସ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ରୁ ଉପର
ମହଲାରୁ ଶୁଖିଲା, “କାହvା...” ଆଉ କାହvା ଯବତ୍ େସ ଦି ଗକୁ ପାଦ ପାକାଇ अଗସର
େହଲା
ପୁରୁେଷା[ମପୁର, ଫୁଲନଖରା
କଟକ, ୭୫୪୦୦୧, ଓଡ଼ି ଶା
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କବିତା ବିଭାଗ
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ବି ଷାy ପୃଥିବୀ
ମେନାରqନ ମୁଦୁଲି

ସୁxର ଏ ବି ଶ ସବୁ ଜ ବନାନୀ
ନି ମଳ ନି ଝର ନଈ,
ଶୀତଳ ସମୀର ମଧୁର ଗୁqନ
କାେନ ଆଉ ଶୁଭୁନାହV
ଆକାଶ ଭରିଛି ବି ଷାy ଧଆ
ୂ ଁେ ର
ଆସୁନି କି ରଣ କଳ+ େଭଦି ,
ଜଳ ପଦୂଷିତ ପାନୀୟ अେଯାଗ
ମରି ଯିବା ଦି େନ ପି ଇବା ଲାଗି

ବି ଷାy ଏ ଧରା େରାଗବାଧି ଭରା
uଣେକ େହାଇବ ଲୀନ,

ଶାସକି ୟା ଦି େନ ରୂ େହାଇଯି ବ

ପରମାଣୁ ଯୁ କରି େଦବ ଶନ
ୂ 

ପcୁ େହଇଯି େବ ଜନ,

ଆସୁଛି ପରା େସ ଦି ନ

େରାଗାକ ାh େହେବ ଔଷଧ ବି ହୁେନ
ବନତି ହୁଏ ଶନ
ୂ 

ସେଚତନ ହୁअ େହ ବି ଶଜନ
ପଦୂଷିତ କର ନାହV,
ସୃsିର ରuକ ତୁ େମ ଭଗବାନ
ଦି ବାନ अଛ ପାଇ
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ସପv
ବଲବh ସାହୁ (ବବଲୁ )

ପତିଦିନ ସୂରୁଜ ଉଇଁଥାଏ
ଦୀନାବାଈର େଛରାପହଁ ରା ପେର ପେର
େନଇ କି ଛି ରcୀନ ସÄପvକୁ ।
େସ ବାରଲାଇଟ୍ େଦଖାଇବା େହଉ
ଆକାଶ ବୁ କୁ େର ରc ମୁରୁଜ ପକାଇବା େହଉ
କି ଆଉ କି ଛି...।
କା’ ମୁଖେର ହସ େନଇ
अଥବା କା’ ଆଖିେର ଲୁ ହଧାର ।
କା’ କୁ ଡ଼ି ଆ ାଇଲାଇଟରୁ अମାବାସା ଦୁ େରଇବା
କା’ ପାଇଁ ବି ଦୁତ ପରଷିବା
କା’ େପମ ପାଇଁ ନି ାଟିଆ ପରି େବଶ େଦବା
କା’ ତି ଆରି ବଡି ଚୁରା ଶୁଖାଇବା
अଥବା କା’ ବ¤ अhବ¤ ଯାକ ଶୁଖାଇବା ।
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ଏତଦ୍ ବତି େରକ..
କା’ ଜମି ର ସÄପv ଉଜାଡି ବା
କା’ ଶରୀରରୁ ହଂସା ଉଡାଇେନବା
ପୁଣି କା’ ସÄପvେର ଖଳନାୟକ ସାଜି ବା
ଏଇତ ତା’ର ସ ପv ଗୁଡିକ
ଯାହାକୁ େସ କେଳବେଳ ହାସି ଲ କେର
ହାରି ବାର ବି ନା ଭୟେର ।
େରାଜ୍ ଏେତ ସବୁ େଦଖି ବା ପେର
ବି ନାସÄପvେର କି ପରି ବା ରହି ପାରିଥାhି େଯ ?
େଗାଟାଇ ଆଣିଲି ଭାବ ଓ େବଲଗାମ୍ ମନକୁ
ଦୀନାବାଈ ମହୁଲ େଗାଟାଇଲା ପରି ।
େଦଖି ଲି କି ଛି ରcୀନ ସ ପv
ଇx ଧନୁ ର ସରc ପରି
କି ଛି ସÄାଥ ସହ ନି ସÄାଥକୁ େନଇ
ପରି ବାର ପାଇଁ; ନି ଜ ପାଇଁ; ସମାଜ ପାଇଁ ।
ପରି ବାର ପାଇଁ..
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ଗଢି ବି ବସାଟିଏ ବାୟାଚେଢ଼ଇର ବସା ପରି
ତୁ ଲାଇବି ଭଉଣୀକୁ ଦୁ ଇ-ହାତ କରି ବାର େସୗଭାଗଟିକୁ
ରy ମାଂସେର ଗଢି ବି ଚV ଚଁା କରୁଥିବା କୁ ନି ଚେଢ଼ଇଦୁ ଇ
ପୁଣି ଦୁ ହV+ୁ ଶି ଖାଇବି ଆକାଶ ବୁ କୁ େର ଉଡାଣ୍ ।
ନି ଜ ପାଇଁ.....
େଦବୀ ଛଡା ମଁୁ ଆଉ କଉ ମଣିଷ େଯ
ତା’ ସାେଥ ଦୁ ନି ଆ ଭମି ବି େଶଷ ନି ଃଶÄାସ ଯାଏ
ତା’ ଶରୀରର ଲାଜଗହଣା ଆଉ ସଂେକାଚବାସକୁ ଉତାରି ବି
ପି ଆଜ େଚାପା ପରି
ତା’ପେର ପେର ଭିନv ଏକ ଦୁ ନି ଆ
େଯଉଁଠି େପମ ଛଡା ନଥିବ ଆଉ କି ଛି ।
ସମାଜ ପାଇଁ...
କି ଛି ତ କରି ବି ଭଲ କାମ ଚx ସୂଯ ପରି
अoାରର ରଜା ଜହv ପରି
େଯପରି କି ସାଜି ପାରି ବି ଉଦାହରଣ ।
େସ ଗାoୀ େଗାପବoୁ ପରି ନେହେଲ ବି
େଗାଦାବରୀଶ+ ମାଗୁଣି ପରି ।
ଶି uକ ଶି uା ପଶିuଣ େକx ଟିଟିଲାଗଡ଼
ଭ ାମଭାଷ : ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪
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ଜୀବନ ଯଦି ?
ମାମାଜି ନି ପଧାନ

ଜୀବନ ଯଦି ? ଖାତାଟିଏ ହୁअhା,
अେଲାଡ଼ା ପୃ-ା େଯେତ अଲଗା ରଖhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? କଲମଟିଏ ହୁअhା,
କଟୁ ଶ େକେବ ନ େଲଖhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? ଦୀପଟିଏ ହୁअhା,
ମନର ଯଣାତକ େପାଡ଼ି ପକାhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? ବଂଶୀଟିଏ ହୁअhା,
ସବୁ ରି ପାଣେର ମଧୁର ସୁର ଭରhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? ପuୀଟିଏ ହୁअhା,
ମନ େଖାଲି ବହୁଦୁ ର ଉଡ଼ି ଯାଆhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? ଫୁଲଟିଏ ହୁअhା,
ସବୁ ଦି ନ ଫୁଟି ଠାକୁ ର+ ମଥାେର ଲାଗhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? ନଇଟିଏ ହୁअhା,
କୁ ଳୁ , କୁ ଳୁ େହାଇ ଚାରି ଆେଡ଼ ବହି ଯାଆhି ।
ଜୀବନ ଯଦି ? ଶଟିଏ ହୁअhା,
ପେତକ କଥାେର େପମ ହV ବାhି ।
ଗqାମ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 130

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ମାଗ ଦଶନ
ଶୀ ଲuC ଣ କୁ ମାର େବେହରା (ଯତି )

େହ अଖିଳ ଜନତା େଲାଭ କର ନାହV ଧନ - ରତv କୁ ,
େଲାଭ କର ସବା, ଭyି, ଧମକୁ ।
ନ କର େହା uତି ସତ - ନାୟର,
uତି କର ଗବ, ପାପ, ମି ଥାର ।
ଯଶ ରଖିଯାअ ମହୀମlେଳ,
ଜଳି ଯିବ ଦି େନ େଦହ अନେଳ ।
ଗବ କର ନାହV ନି ଜର େବାଲି ,
ମ[ରୁ ଦି େନ ତ ଯି ବାେର ଚାଲି ।
ପୀଡ଼ା ଦି अ ନାହV ପର ଆତCାକୁ ,
େଦଇ େଦଖ ପୀଡ଼ା ନି ଜ ଆତCାକୁ ।
ଆପଣା ଭାବି କରନି ବି ଶାସ,
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ସ ାଥ େଶଷ ପେର ଢାଳhି ବି ଷ ।
େକ ାଧ କର ନାହV ନାୟ ନୀତି କୁ,
େକ ାଧ କର େହ କୁ କମ ମାଗକୁ ।
ଶତ} ସାଜ ନାହV ଦାନ ଦୟାର,
ସାଜ ଶତ} ଏେବ େମାହ ମାୟାର ।
େବଶଭୂ ଷା େଦଖି ମଣନି ସାଧୁ,
ବଚେନ ତାର ନ ଥାଏେର ମଧୁ ।
କୁ କମ ମାଗକୁ ଦି अ ଆହୁତି ,
ଯତv କର େଦଶ େବାଲhି ଯତି ।
କବି କୁ ଟୀର
ଦlାସି ଂହା, ବାରେକାଟ
େଦବଗଡ (ଓଡି ଶା)
େମା-09668242720
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େମା ମା’
ମା’
ଶୀ ମୃତୁqୟ େହାତା (ଆେଲାକ)

ସୃsିର କି ଦି ବ ଛxନା େଗାଟିଏ ଶର ନଁା
େତାହରି pିତି ମଁୁ ନି େବାଧ କି ରି ପରଖି ବି
ଇଶÄର+ୁ ଦି अଇ ଧନବାଦ େକବଳ
ଚଳhି ଠାକୁ ର ମମତା ମୂରତି େମା ପାଇଁ େମା ମା ।।
ପଥମ ଶ ପଥମ ଡାକ ଛାତି େର ଭିଡି ଆେଲା େମା ଧନ ଆ
ବାକୁ ଳ ହୁଏ ମନ ପାଟିରୁେପଟ େଖଳି ଯାଏ ପରି ୂ "ତା
େତାହରି ସୃsି େତାହରି ରy अନୁ ରୂେପ ଏକ ଛାଇ
େସଥି ପାଇଁ େବାେଧ ଶି ଶୁ ଉାରି ତ ପଥମ ଶ େଯ ମା ।।
ନି ରାପଦ ମେଣ ଶି ଶୁଟି ନି ଜକୁ େକାଳ େଯ ମାତ ଠି କଣା
ପଣତକାନି େର ମୁହଁ େପାଛି େଦଇ ଭୁ ଲି ଯାଏ ଦୁ ଃଖ କs
ସÄାଥର ଏ ଦୁ ନି ଆ ହାଟେର ସବୁ ମି ଳିଯାଏ ମି େଳନା କି  ମା
େତା େସvହ ମମତା अତୁ ଲ अଟଇ ନାହV େଯ ତା ତୁ ଳନା ।।
େକାଟିରୁ ପରା ଶ ମେଧ ଲାଗଇ ସହଜ େତା ନଁା
ଆକାଶ ସମ ହୃଦୟ ଯାହାର ପୃଥିବୀ ସମ ସହନଶୀଳା
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େମା ଆଖି ଲୁ ହେର ହୃଦୟ େତା ଫାେଟ ହସେର ତରେଳ ପରାଣ
େମା ଓଠେର କି  ହସ ମାତ ପାଇଁ କରୁ େକେତ କs େମା ମା ।।
ବି ନା ସÄାଥେର अଳି अଳି େମା ସହୁ େସvହେର ନ କରୁ ଉଣା
ବାପା+ ରାଗରୁ ତୁ ହV ବାଉ ସhାନ େତା ସବୁ କି ଛି
ବି ନା କାରଣେର अଝଟ କେର କେର େଯ େକେତ ବାହାନା
େକେତେବେଳ ଆସି େକାେଳଇ େନବୁ अେପuା କରି ଥାଏ ମଁୁ ମା ।।
େତାହରି ଶି uା େମାହରି ଭିତେର ଶାhି େମୖ ତୀ ଓ ଦୟା
ଭରି େଦଇଛୁ ଶତ ସି ଂହର ସାହାସ ଶି ଖାଇଛୁ ପେରାପକାର
ଶି ଖାଇଛୁ ପୁଣି ଭyି କରି ବା କହି ବାକୁ ସତକଥା
ମଣିଷ अରେଣ େତା େସvହ ଆଶୀବାଦ ସqୀବନୀ ସମ େମା ମା ।।
ଇଶÄର+ ପାଖେର ପଜ
ୂ ାନା କରୁ କରୁ େକେତ ମାନସି କ
ନ ମାଗୁ କି ଛି ନି ଜ ପାଇଁ ମାଗୁ େମା ପାଇଁ େକବଳ
ପାଣୀ ଜଗେତ ସେବ ହୁअhି ତୃ  ଧରି େତାହରି ନଁା
ବିବା ପାଇଁ ମାତ ସାହାରା ତୁ ନାହV େତା କି ଛି ବି କj ।।
େଦବୀ ରୂେପ ପଜ
ୂ ା ପାଉ ଭିନv अବତାେର ଭିନv ଭିନv େତା ନଁା
ସରସÄତୀ େହାଇ ାନ ବାି େଦଉ ଲuCୀରୂେପ ଧନ ଯଶ
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ବଢି େଲ ଦୁ sାମି ସଂହାର କରୁ େହାଇ ତୁ ଦୁ ଗା କାଳୀ
ଆଦାଶyି अଟୁ ପାବତୀ ରୂେପ ସବାେଗ ବxିତା େମା ମା ।।
ଗୁରୁlି ଗୁରୁlି ପଡି ଉଠି ଆଜି େହଲି ମଁୁ ବଡ଼ େମା ମା
େତା ଆଶି ଷ ପାଇ ପଥ କୁ ସୁମିତ ବାଧା ବି ଘv େହଲା ଦୂ ର
ଭୁ ଲି ନ ପାରି ବି ସମୟ େସ େକେବ େତା େକାେଳ େମା ପି ଲା ଦି ନ
େଯଉଁଠି ଥିେଲବି େତାହରି ଶି ଶୁ େଯପରି ତୁ େମା ମା ।।
କହhି ସମେ\ ମା ଋଣ କାେଳ େକେବ ତ ସୁଝି ହୁଏନା
ମଁୁ ବି ଚାେହଁ ବିବାକୁ େକବଳ େହାଇେଯ େତାହରି ଋଣୀ
ସମ\ ମା’+ୁ ପଣାମ ଜଣାଇ ସମପଣ କଲି କବି ତା େମାହରି
ଶ ନ ପାଏ େଲଖି ବାକୁ ଆଉ अବ"ନୀୟା ତୁ େମା ମା ।।
େସାନପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଦୂ ରଭାଷ : ୮୬୫୮୦୯୪୮୧୪
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ହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ
େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

ବଷାପରି ତୁ େମ ନୁ ହଁ ଚଳଚଳ
ଝରୁଥାଏ ତୁ ମ ମୁହଁେର
ଆେଗvୟ ଉ[ାପର ଧାର,
େହେଲ ବଷା ଧାର ପରି

ପତି ବି ଶାସ ଓ ଭରସା

ନାେଚ େମା’ ମନ ମୟୁରୀ

ତତଲା ହାlିେର ଫୁଟିବ

ଉ[ ମନକୁ ତୁ ମ ଭିଜାଏ ନି ତି

ତଥାପି ଏ ଆତCା

େଚsା େମାର अବି ରତ,

अhର ସ ରକୁ ଛୁଇଁବ

ତୁ େମ େମା’ अମରାବତୀ

େଯଉଁଠି ବଢ଼ି ଛି ଆମ େପମର ମହାଦ }ମ

ପତି ପଲକେର

ଶାଖା େହବ ପଶମି ତ

ତୁ େମ େମାର ସ ପv ପାରି ଜାତ

अhରେର ତୁ େମ ଥିବ େସମି ତି अuତ

ମନ େମାର ବଷା ବି େଭାର

अଦି ନିଆ ବଷା ପରି ଦୁ ଃଖ ଲି ଭିଯିବ

ତୁ ମ ମେନ ବେହ ଉଜାଣି ପବନ

ତୁ େମ ତ େମା ଆତCାର ସହଚର

ଜଳି ବନି , େହେଲ ଜାଳି ବ େମା ମନ

ବି ଗତ ଓ ଆଗତ

ତୁ ମ ପତି ପତିଶୃତିେର

କାହV େକେତ ଜନCର...

ବି ଜୁଳି ଚମକି ଉଠି ବ

ପୁଣି ଜୀବନାସ ମି ଳିଯିବ ଆହତ ପାଣର
ହାତଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ଲ£ିଯି ବା अନh ସାଗର
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ପତୀuା
ସଂଘମି ତା କାନୁ ନେଗା

ଆସି ବୁ ଆସି ବୁ େବାଲି ,ଭାବୁ ଛି ମଁୁ େକେତ,
ପତୀuାର अh ନାହV େମାର,
ରୁ େମାର ମନର େକାଠରୀ,
ଫିଟାଇ ପାରୁନି ,अେପuାର କ¯ ାhି େର,
ଭରିଛି ଶରୀର।
ପତୀuା ଦୀପାଳି ଜଳୁ ଛି ,ମି ଂଜି ମି ଂଜି େହାଇ
େତଲ େଦବା ପାଇଁ ଆଉ ବଳ େମାରନାହV।
ଫୁଲ ସବୁ ରଂଗହୀନ େହାଇ,
ଝରି ପଡି େଲଣି,ଫୁଲ ଭଳି
େମା ମନେର ସରସତା ନାହV।
ତୁ େଯେବଠଁୁ ଗଲୁ ଣି,
େସଦି ନଠଁୁ ଆଉ ଜମା ଆସୁନି ଫଗୁଣ,
ଚହଟୁ ନି େଚୖ ତ ମଲe ୀ ବାସC ା,
ତୁ ନାହଁୁ େବାଲି ଗଁା ଦାଣ୍ତ,େମଲଣ ପଡି ଆ
ସବୁ ଶନ
ୂ ୍ ଶାନ୍ ଲାେଗ,ତୁ ନାହଁୁ େବାଲି
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ଜମା ମନକୁ ଆେସନା।
अେପuାର अh ଘଟିବାକୁ ,
କହି େଦ େକେତେବଳ ବାକି ,
ପାରୁନାହV ଜୀଇଁ ଏଇ अେଲାଡା ଜୀବନ,
କି ବା ପାରୁନାହV ତେତ ଭୁ ଲି ସଖୀ।
ତୁ ସି ନା ଭୁ ଲି ଗଲୁ ,ଶଂଖା ସି ଂଦୂ ରର େମାେହ,
େଦଇଗଲୁ ମେତ ଏଇ ପତୀuାର େବାଝ,
ମଁୁ କି  ଝୁରୁଛି ତେତ,
କାହV େକେତକାଳୁ ,अପାିର ଶବ େବାହି େବାହି ।
କରି ଛି ମଁୁ अନh ପତୀuା।
ସେତ କି େଫରି ବୁ େକେବ
ବୟସର ସାୟହvେର ,
େତାର େମାର େହାଇଯି ବ େଦଖା.....
ଇରିେଗସନ୍ କେଲାନୀ ୪ଥ େଲନ୍,
ଭବାନୀପାଟଣା
ଜି ଲeା : କଳାହାlି, ୭୬୬୦୦୧
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ଖବର
େସୗମରqନ୍ ପାଲ

ଶୁଣିବାକୁ ଆଗଭର ଦୁ ଇ କାନ
ପଢ଼ି ବାକୁ ତତ୍ପର ଏଇ ମନ
ପରଖି ବା ସତ ମି ଥାକୁ ପଛେର
କାହାକୁ ଭନା କାହା ଗୁଣଗାନ
ସକାଳ ଚାହାର ଚୁ ]କ अଧେର
କି ଛି େଦଖିବାକୁ ସ ତଃ ମନ
ପୁଣି େକେତକ अଟେକ ବାଧାେର
ମାନବ ଯ ପୁଣି ପଭୂ ତ
अଭିଭାବକ ସାେଥ ସୁତା ସୁତ
ଦୂ ର ଦି ଗh େନତ ସ}େଖ
ମଧୁର େକେବ अନଳ ବାତ
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େନତା
କjତରୁ ମି ଶ

ଏ ଧରାଧାେର େଯେତ ମାନବ ଶୁଣ େହ ବାଣୀ େମାର
ଏ କଳି ଯୁେଗ େକ ମାୟାଧର କହି ବି କଥା ତା’ର
ପାବରଷ ପେର େଯେବ ହୁअଇ ନି ବାଚନ
ଗଁାଠାରୁ ସହର ଯାଏ ହୁଏ େନତା+ ଆଗମନ
ପି oିଥhି କୁ [ା ପqାବୀ ମୁlେର ଧଳା େଟାପି
ତା+ରି ପେଛ େଚଲା ଚାଲhି େନତା+ ନାମ ଜପି
େସବା ତ ତା+ ଜୀବନବ ତ ସି ଏ ପାଲd ଆେମର ତପି
େହେଲ ଏହି ସଂସାେର ନୁ ହhି େକହି ତା+ର ସମ ପାପୀ
ସ ଗର ରାଜା ଇx େଦବ, ଐରାବତ ତା+ ଗାଡ଼ି
ଆମରି େନତା କମ ନୁ ହhି ଚଢ଼hି ନି ତି अଡ଼ି
ସଭାର େବଳ େହେଲ ଉଛୁର ପହିhି େତେବ େନତା
େନତା+ ମୁେଖ ପଡ଼ି େଲ ଖରା େଚଲା େଦଖାhି ଛତା
େକେତ ଭକତ େନତା+ୁ ପୁଣି ଦି अhି କୁ ସୁମ ଉପହାର
କି ଏ େଦବତାମଣି େନତା+ ପେଦ ହୁअhି ସାsାc ନମାର
ବସି ବା ପାଇଁ େନତା+ୁ ପୁଣି ଦି अhି ଦି ବାସନ
କି ଏ େସ ଗାଏ ସ ାଗତ ଗୀତ କି ଏ କରୁଥାhି ଜୟଗାନ
େନତା+ ମୁଖଁୁ ଶୁଣhି ସେବ अଭୁ ଲା ଦି ବବାଣୀ
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େଯଉଁ ବାଣୀ ପଥରକୁ ବି uଣେକ କେର ପାଣି
େକେବ ଚଷା େବଶେର େଭାଟ୍ ମାଗhି ହାତେର ଲcଳ ଧରି
ଲcଳ ଚଳା ତା+ୁ अଜଣା କୁ ହhି ବାର ମସି ଚାଷ ତା+ରି
କଠି ନ ଶମ ନି ଇତି କରି ଫଳାଏ େuେତ ସୁନା
ମୂଲ ତାହାର େନତା କି ବୁ େଝ ଶୁଣାଏ ଆଶାସନା
ଝାଟି ମାଟିର କୁ ଡ଼ି ଆ ତେଳ ବି େତ ଖରାବଷା ଯା’ର
ସରକାର+ େଯେତ େଯାଜନା କି ଆଁ ସପନ ତା’ର
େକେବ େନତା ତ େଭାଟ ମାଗhି େହାଇ ଯବାନ େବେଶ ଧରି
େହେଲ ଯୁକୁ ଦି େନ ନ ଯାଆhି ଶତ}କୁ େକେବ ମାରି
ଏଇ େଦଶର ବୀର ଯନାବ ସେହ ଖରା ବଷା ଶୀତ
ପଥରବାଜି , ସାସ ହାେତ େକେତ ଜୀବନ ଯାଏ ସତ
େକେବ ଛି lା େଲେ+ଡ଼ା େନତା ପି ohି ଦାଦନ ଶମିକ ପରି
ପଥର ଭାcି ଯାଆhି େକେବ ହାେତ ହାତୁ ଡ଼ି ଧରି
େହେଲ ଦାଦନ ବି େଦେଶ ମେର ସାସବାଦୀ ହାେର
ତଥାପି େନତା ଭାଷଣ ଦି अhି ଗରି ବ ହଟିଛି େଯେତ
ଯୁବା ହାତେର ସC ାଟ୍ େମାବାଇଲ୍ ସେତକି େସତ ଦl କବାଟ
େଭାକ େଶାଷକୁ ଭୁ ଲି ଣ ଯୁବା ଚଳାhି ଇରେନଟ
ତଥାପି େନତା କହି ବୁ ଲhି ସ ପv େହବ ସତ
େବକାରୀ େଯେତ ଦୂ ର େହାଇବ େଦଶ େହବ ଉନv ତ
େକେତକ ଏଠି ବି େଦଶ ଗେଲ େଦଶକୁ େନେଲ ଲୁ ଟି
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ବଳକା ଯାହା ରହି ଲା ବାକି େନତାଏ େନେଲଣି ବାି
ମୀ େହବାକୁ େକେତକ େନତା େହାଇନାହାhି ବାହା
अାଦି ନର ସ ପv ନି ତି େଦଖhି େକେତକ ଯାହା
କି ରାଣୀ ଖାଏ କି ଲିପାନ େଟ ମୀ ଖାଆhି ଖଣି
ଓକି ଲ ବାବୁ ବାଦାମ ଲା ଖାଆhି ଡାyର ଟ+ା ଗଣି
ସରପ ବି ଭ[ା ଚାଉଳ ମାରି ନି ଇତି ଖାଆhି
ଏମି ତି େଯେତ ଲ ଟ ଦଳ େଦଶକୁ ଲୁ ଟୁଥାhି
ଏଣୁ ଏମାେନ ମାୟା ବଳେର କରhି ଛଳନା
େଲାେକ ଭକୁ ଆ ହୁअhି ଭାଉ ନଜାଣି ତା+ ଛଳନା
ଆସେର ଆସ ଭାରତବାସୀ େମଲାଇ ହାତକୁ ହାତ
ଭsାଚାରୀ+ୁ େରାକି ବା ଆେମ ଗଢ଼ି ବା ସୁନାର ଭାରତ
+===================================+
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ବଗିଚାକୁ େଫେର
अଖିଳ କୁ ମାର ମି ଶ

େଗାେଟ ବଗିଚା ଥିଲା,
ମଁୁ େସଠାେର ବସି ରହୁଥିଲି
ଓ ତମ େକାଳେର ଘୁମଉଥିଲି
ତାହା ଆମର ସବୁ ଠୁ ପିୟ ବଗିଚା ଥିଲା
ପବନେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ ର
ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲପାଉଥିଲି େସଠାେର
େସ ଗୀତର ମାେନ ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝୁନଥିଲି
ତେମ କି  େସ ଗୀତ ସହ ତାଳେଦଇ
ଆଉ େକେତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ

ଏେବ େସଇ ପୁରାତନ ଜାଗାକୁ ମଁୁ ଯାଏ
ଶହୀଦନଗର େsସନ ପାଖେର,
ଇାକେର, ତମକୁ େସଠି ପାଇବାକୁ ,
ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ /
େଫରି ବାକୁ ହୁଏ
ନି ଜ ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଚି ହv ି ବାକୁ ...
ଭାେବ, ଏେବ ମଁୁ େସ ଗୀତ ଗାଇବି
ଯାହା ତେମ ଦି େନ ଗାଉଥିଲ
କାରଣ ଏେବ େମା ପାଳି ପଡ଼ି ଛି
ନି େଶକ, ସ]ାଦ
ଆକାଶବାଣୀ, େଗୗହା*ୀ, ଆସାମ
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ତୁମ अେପuାେର ଆଜି ବି ମଁୁ
ସୁଦଶନ ସାହୁ

ତୁ େମ ଚାଲି ଗଲାପେର
ସାଥୀ ମଁୁ କରିଛି ଆଖିର ଲୁ ହକୁ
ଲୁ ହ ଲୁ ଚାଇବାକୁ ଆପେଣଇଛି
ମା ହାତ ତି ଆରି ଉଲ୍ ରୁମାଲକୁ 
ମେନ ପେଡ଼ େଯେବ अଭୂ ଲା ସC ତି ତୁ ମର
କାେx କଇଁ କଇଁ କରି अoାରକୁ
ସାଥୀେମାର
ମେନ ପେଡ଼ େଯେବ ତୁ ମ େକାମଳ ହାତର
ଛୁଆଁ

ଭାବି ନଥିଲି ମଁୁ ଦି ନ ଆସି ବ େଯ
ଜଳାଇ େଦବ େମା ଛାତି େର ନି ଆଁ
ହୃଦୟେର ଆଉ ଜଳୁ ନାହV େପମ ନି ଆଁ
ଜଳି ବା ବଦେଳ ଏେତ ସୁଖ େଦଲ
କୁ ହୁଳୁ ଛି ଖାଲି ଧୁଆଁ

ଇା ବଳି ଥିଲା ସାତ ଜନCପାଇଁ

କରି ବି ତୁ ମକୁ ସାଥୀ
କି  ତୁ େମ ଗଲାପେର କାହVକି େକଜାଣି
ଜଳୁ ଛି ମଁୁ ଦି ନ ରାତି 

ଏେବ ବି ତୁ ମକୁ ଚାହV ମଁୁ ବେସ
ସoାେର ନଦୀ ମୁହାଣ ପାେଖ
ଥେର ତୁ େମ ଆସି କହି େଦଇ ଯାअ
ତୁ ମ ସC ତିଛଡ଼ା ଆଉ
କାହା ସC ତି ନାହV େମା ପାେଖ
ଭାେବ ମଁୁ ବସି अତୀତର ହସ ଖୁସିକୁ
େଯେତ େଚsା କେଲ ଭୁ ଲି ପାେର ନାହV
ପଥମ େପମର अଭୁ ଲା ସC ତିକୁ
ଏେବ ଚାହଁୁ ଛି େକବଳ ତୁ ମକୁ
େକବଳ ତୁ ମକୁ 
େସ ତୁ େମର ମାେନ ଯଦି ପାରୁଥିବ ବୁ ଝି
େଫରି ବ େମା ହୃଦୟକୁ ...
uୀେରା, ଷଠି ପୁର, ଯାଜପୁର
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧
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ମଁୁ ନୁ େହଁ ଗୀତା
ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା

ଜାଣିଲି ମଁୁ େଯେବଠୁ େଯୗବନ

ଡରି କି ଚାହVଥିଲି ବସି

ଦୁ ଇହାତ େହାଇଥିଲା

ଆସି ବ ମରଦ

ଛାଡି ଆସି ଲା ପେର ପଣତକାନି ମାଆର

େତାଳି େନବ ବାହୁେର ତାର

अଚି ହvା अoାରୁଆ ମୁହଁଗୁଡ଼ା

େହାଇବ ଜନମ ଧନ େମାର ।

ଜାଣି ବି अଜଣା
ସେତ େଯମି ତି କୁ ହୁଡି ଆ - ,x

କଥା ଏତକ ମେନ अଛି

ଟିେକ ହସ, ଟିେକ କାx ।

େଶଷ େହାଇଛି ରାତି ଚଉଠି
ଆସି ଉଠଉଛି ହାତ ମାରି

କାହାକୁ କହି ବି

ସକାଳର କଁअଳି ଆ ତାତି

କା ପାେଶ େଶାଇବି

କେହ େଯପରି ଉଠ େବଗି

ଧଡ ଧଡ େହଉ ଥାଏ ଛାତି େମାର

ଶାଶୁଘର ସବୁ ଥିେବ ଜଗି

ଜହv ତାରା ଆକାଶେର

କହି େବ େବାହୁଟା अଳସଇ

େଖଳୁ ଥାଏ ବି ଜୁଳି ର ଗାର

ଚି େହvଇେବ ସବୁ ପଡି ସା ସାହି ।

ଖାଇକି େଭାକି ଲା, ପି ଇକି େଶାଷିଲା

ପଚାରୁଥାhି ସଭିଏଁ

ଲାଗୁଥାଏ େପଟ େବକ େମାର

ଜାଣିବାପାଇଁ ସରସମେନ
ସାଉଂଟୁ ଛି ମେନ ମେନ

ବଡମା କହି ଥିଲା େବାଲି

କାଲି ରାତି ର ଘଟଣାମାନ
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ଘଟିଛିକି अଘଟଣ

େହାଇ େମା ପଥମ େପମିକ

ପାଉନି ତ କି ଛି େଟର

ଏ ତ ପରି ଚୟ ସମାଜର

କହି ବି ମଁୁ କି ଖବର ।

ଏ ଘରର, େସ ଘରର
ମି ଛି ମି ଛିଆ ସଂସାରର

ବି ତିଛି ଏମି ତି

ଭାେବନା ଏହା େଯ ମଁୁ

େକେତ େଯ ସପନର ରାତି

େତାେତ କରି େଦଲି ପର ।

େଖାଜୁ ଥାଏ କରି ବାକୁ

ପାଉଛି ମଁୁ ଏେତ ଭଲ େବାଲି

ପରି ପ"
ୂ - ବାଧି

କରାଉଛୁ େମାେତ अ*ହାସ

ନେଚତ େହାଇବି ମଁୁ ପାପୀ

େବାଲାଉଛୁ େମାେତ ଏଠି ବାØ

ଭୟେର ଥରୁଥାଏ ଛାତି

କରି ଛୁକି େମାେତ ତାର ପାପ
ନା େଦଖିଛି ମଁୁ ତାର ଆସ

-୧-

କରୁଥାhି ସବୁ ଉପହାସ

ପଚାେର ଥେର ଏମି ତି

ଏ କଣ େତାର ଆଶୀବାଦ

ଲେଗଇଲୁ କି ରc େମାେତ

େଦଇअଛୁ ଏ କି ପସାଦ ।

ହେଜଇଲୁ ସେଜଇ ନାରc
ଭାବି ଛୁକି ଭୁ ଲି ଗଲି କାହvାେର

ବଦଳି ଲୁନି କି ବଦଳି ବୁନି

ଯାଉନି େବାଲି େତା ଦୁ ଆେର

କରି ଥାଉ ନଟଖଟ

ଶା अଳତା େଯ େଦହେର ।

ନ ପାରଇ ଛାଡ଼ି
ନ ପାରଇ ଭୁ ଲି

ତୁ େକମି ତି କହୁ ଆଜି େମାେତ

େହଉଥାଏ ଛଟପଟ
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ପାଇଲି ସhାନ ଏକ ପୁତର ।

ଆଉନ ଆଶି ବି ଏ ଜନେମ
ଭୁ ଲ ଯଦି अବା ମଁୁ ନ କରି ଛି

ମଁୁ ବି अଜଣା କାହଁୁ େହଲି ବଣା

ସଜା େମା ପାଇଁ କି କାରେଣ ।

ତା ମେନ - େତା ମନ କରି ବି oା
ପମାଣିତ କଲୁ ନୁ େହଁ ତୁ ପାଷାଣ

େଦଲୁ ଯଦି େମାେତ ନାଆଟି ଗୀତା

अଟୁ ସତ େହ ପରମାନx ।

ରେଖ େତା ଏହାର ମହ[
ଭୁ ଲି େବନି କି  େଲାେକ ଏ ଯୁଗର

କଲୁ େମାେତ ମାତୃ

କରି ବାକୁ ଏହା अh

େଦଲୁ େମାେତ ତୃ ି

ତୁ ସି ନା ବସି ଛୁ ପଥର ପାଲଟି

ପୁଣି େଯ ରହି ଛି ମନେର

ନାହV େତାର କି ଛି ଚି hା

େକେତେଯ ଆସyି

ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁ ଲଭ ମାତ

ଜାଣିବାକୁ ଥେର

େହାଇଥାhି ହhସh ।

ତା ମେନ ହୃଦେୟ
ରହି ନି କି ଆଁ େସ ପୀତି ।

-୨–
ଛअ ବଷର ବି ବାହ ବoେନ

କହୁଛି ମଁୁ ଆଜି େଖାଲି

େହାଇନି ଆବ େକେବ େଯ ଛxେନ

େକେତ ବଡ ଭୁ ଲ କଲି

ଜାଣିନି କଣ େସ ମଲ୍ହାର

ପଚାରି ତା ମନ କଥା

ସଂଗମ, ଜୁ ଆର ଆେବଗର

ପାଇଲି ମଁୁ ଭାରି ବଥା

ସରି ଲାଣି େଯେବ ନଦୀ ଏ ବuର

କି କରି ବି ମଁୁ ଆଜି
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ବର େମାର ପିୟା ସାଜି

େଦଲ କାହV ପରିଚେୟ

ଯାଉଛି େସ କାହା ଘର

ଦୁ ହି +ର ଏ ନୟନ ।

अଜଣା ମଁୁ ନି ରhର ।
ଭାବି ନ ପାେର କି ଛି
-୩–

େଚsିତ ମଁୁ ଚାେଲ अoକାେର

ଏକି େହଲା ବଜ ପାତ

େତାଳି ବାକୁ ଆଉ ଏକ ଘର

କରି ବିକି ମଁୁ ନି ପାତ

ତନୟକୁ ସାଥି ସେହାଦର

କାxି ମନ ଭାcିେଦଲା

ପାଇଛି ମଁୁ େଯେବ ତାକୁ ପୁଜି

ଲହଡି ର ଗhାଘର

ଗଢି ବି ସଂସାର ତାହାର

ଶୁÌ ନଦୀ େବାହି ଗଲା

େଯପାଇଁ ତୁ ରଖି ଲୁ େମା ମାନ

େଦଖି अଶ} ସୁକୁମାର

ପଣିଲି େନବି ୟାର ଭାର ।

ଏକି କଲ େହ ବି ଧାତା
େମାେତ କର ବହି Ìାର ।

-୪–
ଭୁ ଲି ଲି ମଁୁ ସବୁ କି ଛି

ସେତ କଣ ଦୁ ନି ଆଁେର

କି ଏ ସାଥି କି ଏ ବର

¤ୀ ନୁ େହଁ େପମ ବଡ

ବିଛି ତାହାରି ପାଇଁ

ଯଦି ଥିଲା େସ ମି ଳନ

ସି ଏ େମାର ମଁୁ ତାର

କାହV କଲା ଏ େମଳନ

ନାହV କି ଛି अଭି ଲାଷା

ମଁୁ କଣ ଚାହVଥିଲି

ନା ଆଶା ନା ଲି Íା

ଏ ଯବନ େଯୗବନ

କହି ବି କାହାକୁ ଏଠି
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କି ଏ अବା େସ ଭରସା ।
ପୁଣି ଥେର େତା ଦୁ ଆରକୁ

Download Magazine from www.aahwaan.com

-୫ସ ାଦକ, ଗqାମର କବି ତା ଘର, ବ ହCପୁର, ଗqାମ

କଲି ପାର ଆସି ବାକୁ
ଭଲ େଯ େତାେତ ପାଇଥିଲି
ଭୁ ଲ େବାେଧ କଲି अପସରି
अାନୀ ତ ମଁୁ ଥିଲି
ନ ବୁ ଝି ପାରିଲି
ଥିଲି ଏକ ପାଗଳି
ଶୁଣି ଗଲି ସହି ଗଲି
ଯି ଏ ଯାହା କହି େଦଲା
ହଁୁ ଟିଏ ମାରିଲି
େତଣୁ େମାେତ େଦଲୁ ଶି uା
ଏହା ହV େମା େଶଷ ଦି uା
ପାଇଗଲି ବହୁ ଆଖା
େହଲି ପୁରୃତ ଏ
अଜଣା अଚି ହvା ସହରେର
ହସ – ଲୁ ହ ଓ କାx ଭରି କି
ଚାଲି ବି ପୁଣି ଆଜି
କରୁଛି ଗୀତା ନି େଜ ସ ୀକାର ।।
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ତୁେମ ଛୁଇଁେଦଲା ପେର
କାହv} ଚରଣ ସାହୁ

ଜୀବନର अ+ାବ+ା ରା\ାେର
ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଦଖାେହଲା ତୁ ମ ସହ
େଦଖିବାେର ବି ତିଗଲା
ଜୀବନର େକେତ अଭୁ ଲା ସମୟ
ଚକ୍ ଚକ୍ ଚମକୁ ଥିଲା
ବି ଜୁଳି ପରି ତୁ ମ ସୁେନଲି ମୁହଁ
ମନ ଆଇନାେର ଆ+ି େହାଇଗଲା
ଝାÍା ଝାÍା ପତିବି]
ମନ ଚାହଁୁ ଥିଲା ପତିuେଣ
କରି ବାକୁ अତି ଆପଣାର
େକଜାଣି କାହVକି ଲାେଗ ଭୟ
ତୁ ମକୁ ପାଇ ହେରଇବାର

ହୃଦୟ ସାଗେର अବି ରତ
ଉଠୁ ଥାଏ ତୁ ମ ପାଇଁ େପମର ଜୁ ଆର
କି ଛି uଣପେର ଠି ଆ ହୁଏ ପାହାଡ଼
ଉ ନୀଚ େଭଦ ଭାବର
େସ ଦି ନର ପହି ଲି େଦଖାରୁ
ହଜି ଯାଇଛି ତୁ ମରି ସ ପvେର
ଶି ହରଣ େଖଳି ଯାଇଛି ସାରା ଶରୀେର
ତୁ େମ ଛୁଇଁ େଦଲା ପେର
ତୁ େମ ଛୁଇଁ େଦଲା ପେର
ପlକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାlି
ଭ ାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
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ଗୀଷCପବାହ
ନୃ ସି ଂହ ଚରଣ େବେହରା

ତତଲା ପବନ ବହୁअଛି ଏଠି
ଚାରି ଆେଡ଼ ହାହାକାର
ଆକାଶରୁ अବା अଗିv ବୃ sି ହୁଏ
ଜୀବଜ ନାରଖାର,
ପି ଇବାକୁ ନାହV ନୀର
ଝାqି ପବନେର େଦହ ଜଳି ଯାଏ
ଉଜୁ ଡ଼ି ଲା େକେତ ଘର
ଉ[ର ପି ମ ମଧ ଭାରତରୁ
ବହୁଛି ଉଷC ପବାହ
ସରକାରୀକଳ ନୀରବ ନି ଳ
अଂଶୁଘାତ କଥା କୁ ହ,
ଜୀବନ ତ ଦୁ ବdସହ
अଂଶୁଘାେତ େକେତ ମଣିଷ ମେଲଣି
େପାଛି େଲଣି େକେତ ଲୁ ହ

ପାଣିପାଇଁ ସେବ ହୁअhି ବି କଳ
ଶୁଖିଲାଣି ନଈନାଳ
ନଳକୂପ अଛି ପାଣି ଆସୁନାହV
ଶୁଖୁନାହV େଦହ ଝାଳ
ଆଶୟ ହV ଗଛମୂଳ
ମଣିଷ ମରଇ ନି ଜ ସ ାଥପାଇଁ
ଧଂସ କରି ଜcଲ ସମୂଳ
ଜୀବନ ବି କେଳ ଏ ପାଣୀ ଜଗତ
ବିବ ବା େକେତ କାଳ!
୨୧୭, ୟୁନିଟ୍-୯ (ଫeାଟ୍)
ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ୍
ଭୁ ବେନଶ ର - ୨୨
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ସାଥ ଏ ଦୁ ନି ଆ
ପ"
ୂ ଚx ରଣା

ସବୁ ଥାଇ େମାର ଲାଗୁଛି େମାେତ େଯ
କି ଛି ନାହV ଦୁ ନି ଆେର
ମି ଛ ଏ ଜନମ ମି ଛ ଏ ସଂସାର
ସବୁ ସ ାଥ ଏ ଧରାେର୧
ଆଖି କେହ ସେତ କାxିବାକୁ େମାେତ
ଓେଠ େମାର ହସ ନାହV,
ହୃଦୟ ଭି ତେର ଦୁ ଃଖ ଦାଉ ଦାଉ
ଏ ଜୀବନଟା କାହାପାଇଁ୨
ଦୁ ନି ଆେର ସି ନା ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ସତ
ସୁଖ ଦୁ ଇଦି ନ ବoୁ
ଦୁ ଃଖ େମା ଜୀବେନ ଚି ରpାୟୀ ସେତ
ସାuୀ େସଇ କୃ ପାସି oୁ୩
ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର ଏ ଶରୀର ସତ
ମନ କି ଏ ପେଢ଼ ନାହV
ମନର ବ"ନା ପାଇଁ ନାହV ଶ
ଏ ଦୁ ଃଖ ଜqାଳ ପାଇଁ୪
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େଦଇଛhି ଜନC େମା ପି ତାମାତା
କରମ େଦଇଛି େସଇ
ଭାଗକୁ ଆଦରି କରୁଛି କରମ
ଦୁ ଃଖ ଭୁ ଲି ପାରୁନାହV୫
କାହVକି ଏମି ତି କେର ଏ ବି ଧାତା
େଦଖିେଲ ମଁୁ ପଚାରhି
େଦ ତୁ େମ ବି ଧାତା! ଦୁ ନି ଆ ଗଢ଼ି ଛ
ସ ାଥ କାହV େଦଇଛhି ୬
ସ ାଥ ଏ ଦୁ ନି ଆ ସ ାଥପର େଗା-ୀ
ସ ାଥ ଏଠି ଆଦରhି
ନି ଃସ ାଥପର େଯ କାxି କାxି ମେର
କାହାକୁ ନ ପରଖhି ୭
ବି ନତି କରୁଛି ବି ଧାତା ପାଖେର
ସ ାଥକୁ ଦୂ େରଇ ନି अ
ସ ାଥବାଦୀକୁ ତ କର େଯ ନି ଃସ ାଥୀ
ସୁଖ ତାକୁ ଟିେକ ଦି अ୮
ହାଟସି ଂହପୁର, େପା: ସି ଂହପୁର, କୁ ଆଖିଆ ଥାନା, ଧମଶାଳା, ଯାଜପୁର
୭୫୫୦୦୮, ଓଡ଼ି ଶା
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ତୁମ ପାଇଁ ପିୟା
କା[dେକଶÄର ସାହୁ

ସମାଜର େଯେତ ଲାÝନା ଯାତନା
ମଥାପାତି ସହି ଯିବି,
ସବୁ କଳ+କୁ ମୁlେର ମୁେlଇ
କଳ+ିତ େହେଲ େହବି ।
େପମ କରି ଯଦି ପାପ କରୁअଛି
ପବି ତ ପାପୀ ମଁୁ େହବି ,
ନରକ ଯଣା େଭାଗିବାକୁ େହେଲ
ହସି ହସି େଭାଗିଯିବି।
ଭଲପାଇବାର ପମାଣ େଦବାକୁ
अଗିv େର ମଁୁ ଝାସେଦବି ,
ଦରକାର େହେଲ ପ\ୁତ अଛି ମଁୁ
ସି oୁ େଡଇଁ ଲ+ା ଯି ବି।

ବି ପେଦ ଆପେଦ କୁ ରୁସଭା ମେଧ
େକାଟିବ¤ ଦାନେଦବି ,
ଆକାଶରୁ ଚାx ତୁ େମ ଯଦି ମାଗ
ହାେତ ଆଣି ତୁ ମ େଦବି ।
ଭାcିଯାଇ ଥିେଲ ଗଢ଼ି ଆଣି େଦବି
ହଜି ଥିେଲ େଖାଜି େଦବି ,
ସକାଳରୁ ସoା ସoା ରୁ ସକାଳ
ତୁ ମ କଥା ଭାବୁ ଥିବି।
ତୁ ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ େଲାଡ଼ା େହେଲ
ଶେହ ଜନମ ମଁୁ େନବି ,
ତୁ େମ େମାର ଧନ ତୁ େମ େମା ଜୀବନ
ତୁ ମ ପଥ ଚାହV ଥିବି।
ଚlିଆପଲା, ଭୁ ଆଶୁଣିପାଟଣା
େଖାା-୭୫୨୦୬୧
େମା-୯୯୩୮୮୩୪୨୪୦
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ଶମି କ
ସାଗର ପଧାନ

ଶମିକ ମଁୁ ଶମିକ
ପରି ଶମେର ଠି ଆ କରି ଛି
ରୁଧି ରର େକାଣାକ।
ଖରା ବରଷା ତାତି
ଶୀତ କାକର ନାହV ଖାତର
ସହୁଥାଏ ମଁୁ ନି ତି।
ସ ପv େମାର ସମାଧି
अନ ପାଇଁ अ*ାଳି କା ଗେଢ
ନୂ ତନ ତାର ବି ଧି।
ରା\ା ଘାଟ ପାଚୀର
ବି ଜ ସହର ମହାନଗର
େସୗଧ ଗୀଜା ମxିର।

ସବୁ ନି ମାେଣ େମାର
ରହି ଛି ବି xୁ ରୁଧି ରଦାନ
ନାହV େମା ପÕା ଘର।
ସୃsି ସଜନା କେର
ବି ସକମା ଦୂ ତ ସାଜି ଛି ମଁୁ
ନାନାଦି अ¤ ଧେର।
ସଂସାର ସୁଖ ପାଇଁ
अନର ସ ପv କେର ସାକାର
ନି ଜକୁ ଜାଳି େଦଇ।
ପଦାଗି ଗି, ଗqାମ
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େକେବ େକେବ ତୁେମ
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

େକେବ ତୁ େମ େକାମଳ ତ
େକେବ ତୁ େମ ଶି y,
େକେବ ତୁ େମ ପୁିତ େଗା
େକେବ ତୁ େମ କକି ତ ।
େକେବ ତୁ େମ ଶାଶÄତ ତ
େକେବ ତୁ େମ ଭୟଭୀତ,
େକେବ ତୁ େମ ବି ରcନା
େକେବ ତୁ େମ ପରା\ ।
େକେବ ତୁ େମ ଉଗ ତ
େକେବ ତୁ େମ अନୁ ତ
େକେବ ତୁ େମ ସି ି େଗା
େକେବ ତୁ େମ अଭିଶ ।
େକେବ ତୁ େମ ଶୁÌ ତ
େକେବ ତୁ େମ ଶି y,
େକେବ ତୁ େମ ପତ ଝଡା ତ
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େକେବ ତୁ େମ ପଲe ବି ତ ।
େକେବ ତୁ େମ ସାଗରୀକା
େକେବ ତୁ େମ ଶାମୁକା ,
େକେବ ତୁ େମ ତମସା େଗା
େକେବ ତୁ େମ ଦୀପି କା ।
େକେବ ତୁ େମ ବାଲୁ କା ତ
େକେବ ତୁ େମ ଚି ଲିକା ,
େକବ ତୁ େମ ସବଂସହା ତ
େକେବ ତୁ େମ ଦାରୁଣ ବି ଭୀଷିକା ।
େକେବ ତୁ େମ ସଦୟ େଗା
େକେବ ତୁ େମ ନି ୟ ,
େକେବ ତୁ େମ ଦ ବି ଭୁତ
େକେବ ମେନ ଭାରି ସଂଶୟ ।
େକେବ ତୁ େମ ଝରା ଶବଣ
େକେବ ତୁ େମ ଚାତକ ,
େକେବ ତୁ େମ ହସ ର ଉଛାସ
େକବ ପୁଣି ଭରା େଲାତକ ।
କଲାଣ ପୁର, ନୟାଗଡ଼ , େମା : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨
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ବାଟବଣା ମନ
ଜୟh କୁ ମାର ସାହୁ

ସoା ଆଗମନ େନଇ
ଆସି ଲା ଜୀବନ अoାର ସବୁ
ଏେତ ସେ+ାଚି ତ େକଉଁ ବି ରହଣ
େକାଳାହଳ ମନ କଣ ସବୁ େନବୁ 
ଏଇ େଯ େଲାଡ଼ା ଦୁ ଇଟି ପଶv
ଉ[ର ନାହV େଯ େତା ପାଖେର
େକଉଁ अଶରୀର ପରି ଭାସି ଚାଲି ଛୁ
କାହାପାଇଁ ଏେତ ଚି hାେର
ଦୁ ଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି ନୁ ଏେବ
େଖାଜୁ अଛୁ ସେc ସେc ସାହାରା
ଲ]ାପଥ େଦଖିେଦଲା ମାେତ
େହାଇ ଯି ବୁନି ତ ସବହରା

ବହୁତ ଗହଳ ଭରି ତ ରହି ଛି
ଲାେଗ ସବୁ ସ ାଥପର
ପାଖକୁ ପାଖ ଚାଲି ଆସୁଛhି
କହି ସବୁ ତୁ େମ ନି ଜର
ଝୁିବା ମାେତ ପଛରୁ ଶୁଭୁଛି
ଭାcିଗଲା ସ ପvସବୁ ଯାହାପାଇଁ ବିअଛୁ
ସୂଯପରି କାହV ଜଳି ବୁ ଆଉ
େକେତ ଦୂ ର େଯ ତୁ ଚାଲି ଛୁ
ହସ ହସ ଲାେଗ ଜୀବନଜqାଳ
ପଚାରି ଚାେଲ ବାର]ାର
ଦୁ ଃଖସୁଖ ଦୁ ଇ ନି କିତି େଲାଡ଼hି କାହV
େଖାଜhି ଆନx ପରି ଭ*ା ଭୁ ଲି ଲୁ ହର
ଜୁ ଆର
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କନାଭ}ଣର େବଦନା
ଜି େତx କୁ ମାର କହଁ ର

ସରଗର ସମ अେଟ ପି ତା ମାତା
ଥାଇ େତା अhରୁ ଶୁଣିଛି ମଁୁ ,
ପାରି ଛ େକମି ତି ସାଜି େମା ମୃତୁର ଦୂ ତ ଆଜି
ଭାବି ବି ପାରୁନି ମଁୁ ।
େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁ େମା କjିତ ଧରାକୁ
ଚାେହଁ ମଁୁ ବି ବିବାକୁ ,
େସvହ ଆqୁ ଳାଏ ଛଡ଼ା ପାଶରୁ ତୁ ମ
କି ଛି ବି ଚାେହଁ ନି ମଁୁ ।
ରୁ େକାଠରୀେର ଚାଲି ଛି େମା ନି ଶÄାସ
ପତି ମୂହୁେ[ ମୃତୁର ନି କେଟ ମଁୁ ,
ଭୂ ମି- େହବାକୁ ମଁୁ ବି ଚାେହଁ
େବଦନା େମା ଶୁଣିକି ପାରୁନୁ ତୁ ।
େତା େକାଳେର େଖଳି ବାକୁ
େତା ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶି ଖିବାକୁ ,
ଟିକି େମାର ସÄପv ଏଇ
େତା ଦୁ ନି ଆର अଂଶ େହବାକୁ ।
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ସବଦା अେପuିତ େସ ସୂେଯାଦୟକୁ
େମା ସÄାଗତ ପାଇଁକି େଯେବ ଦୀପାଳି ଜାଳି ବୁ,
ନାହV େଯ ଫରକ ନxନ ନxିନୀେର
ଏ ମରମ କୁ େକେବ ବୁ ଝି ବୁ।
ପୁତ ପରି କନା େଯ ସବ ସମକu
େସ ବି ଉଡାଏ ବି ଜୟ ଧÄଜା,
ମାତୃ ପି ତୃ େହାଇ ଯଦି ବୁ ଝି ବନି ତୁ େମ
େକ ପାରି ବ ବୁ ଝି େମା ମନ କଥା।
କାହV କରୁ ଏ अhର ସୂତ ସୂତାେର
ଜାଣି ମୁ ପାରୁନି ସେତ,
ବୁ କୁ ଫଟା େରାଦନ େମା, କେ" କି େତା ପଡୁ ନି
ଜୀବନର ଭିuା ମାେଗ।
ମମତା ମଁୁ େତା'ର ମଁୁ େତା ରୁଧି ର
ନୁ େହଁ େତା ଠାରୁ अଲଗା ମଁୁ ,
ପଶv େମା େଯେବ ଆେସ େତା ଆେଗ
ନି ରୁେ[ାର କାହV ତୁ ? ନି ରୁେ[ାର କାହV ତୁ ???
କଲାଡି , ଫୁଲବାଣୀ, କoମାଳ
ଦୁ ରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧
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ବୀଯବାନ େଜାତି
କବି ତା ମହାhି

ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି
ତମି ସା, ତମସା, ବuେଭଦି
ଦୁ ଃଖ, େଦୖ ନର କେରାଧି
ତେମାଘv ବି ନାଶୁ ତx ାର ତପତୀ
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି ୧
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି
ଊଷର ଭବୀ ଘମେର ସି y
ସ "ଭୂ ମିେର ସ "ାଭ େuତ
େକଦାେର େକଦାେର ସବୁ ଜି ମା ପୀତି
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି ୨
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି
ରତv େର ଭରି ରତv ାcୀ ଧରା
ରତv ାକର ଗଭୁ ß େମାତି ଝରା
ଭାcିେଦବୁ ଏଇ ଜାତି ର ନି ଗୁି
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି ୩

ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି
ପକଟିତ େହବ ପାଦୀି
ାନ ବି ାନ ବି ଦା ପଯୁyି
ସୁଭାଷା େବୖ ଭେବ ଜାତି ର ଉନv ତି
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି ୪
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି
ମାନବ େପମସୁଧା ଝରାଇ
अସିC ତା, अହhା େଦବୁ ଦୂ େରଇ
ସୁଉେ େତାଳି ବୁ ଜାତି ର ପଜାତି
ଆେମ ଏ ଜାତି ର ବୀଯବାନ େଜାତି 
ପଧାନ ଶି uୟି ତୀ, ସାଇେଲା ଝାରପଡ଼ା,
ଉ ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ, କାପଡ଼ା. କଟକ
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୭୭୯୩୦୦୭୫
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ରାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ
େବୖ ଚx ମଲିe କ

ଗିରିକୁେq ଗିରିମେଧ ତୁ ହି ଫୁଲବାଣୀ
କାହାର କନା େଗା अଟୁ ତୁ ହି ଫୁଲରାଣୀ ।।
େତା ତନୁ କୁ ବ"dବାକୁ ନାହV େମା ଉପମା
େକଉଁ କାରି ଗର ଗେଢ େତା ସ " ପତୀମା।।
କବି କୁ େଳ ଗାଇଗେଲ େତା ରୂପର ଛବି
ଗଦା ଗଦା େହାଇଯି ବ େପାଥିର ପୃଥିବୀ।।
ସଖୀେମେଳ ସ ୟଂ]େର ତୁ ଏକା ସୁxରୀ
େତା ରୂପକୁ ଈଷା କରି ଆସି େଲନି ପରୀ।।
अେcେତାର अଳ+ାର ଖqି େଦବା ପାଇଁ
ମହୀ ତେଳ ସଖୀ ଜେଣ ନ ମି ଳିେଲ େକହି ।।
େତଣୁ ଛअ ଜଣ ସଖୀ ସରଗୁ ଆସି େଲ
ଛअ ଋତୁ ନାେମ େହାଇ େତାପାେଖ ରହି େଲ।।
କପାେଳ ଟିକିଲି େଦେଲ ନାରାୟଣୀ ମାଆ
ଧନ ସଖି ଗେଣ ତୁ ମ ମା’ େମାର ସାହା।।
େତା ଚାରୁ କୁ hଳ େକଶ ଲମି ଯାଏ ନୀେର
ସାଲୁ +ୀ ନଦୀର ଜଳ ଭମ ସୃsି କେର।।
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ଗଭାକୁ ଗଜରା ପାଇଁ େକେତ ରc ଫୁେଲ
କୁ େରଇ, ଶି ମିଳି, ଶାଳ ଚାରା େରାପି ଗେଲ।।
ପାଦେର ଘୁcୁର େତାର ବାoି େଦବା ପାଇଁ
କoର ଖqଣୀ ସେଖ ମାଗି ଆେଣ ଯାଇ।।
ଦଶ ଦି େଗ ବାସି ଉେଠ େତା ସxର ଗୁଣ
େତା ପାଇଁ ପାଗଳ ତାରା ରବି ଆଉ ଜହv।।
ଶାବଣର ବଷା ଜେଳ କରୁଥିଲ ସvାନ
ଓଦା ବ¤ ତଳୁ ଦି େଶ ଶୀ अc େଯୗବନ।।
େମଘ ଫାେ+ ଲୁ ଚି େଦେଖ ପାଗଳ ସୂରୁଜ
ପାଇବାକୁ ପତv ୀ ସମ ମନ ତାର େତଜ।।
ଶୀତୁ ଆ ରାତି େର ଦି େନ େଶାଇ ଥିଲ ତୁ େମ
କୁ ହୁଡି ଚଦର अେc ନଥିଲା ସଂଭେମ।।
ଚି ବୁେକ ଚରେଣ ଚx େଦେଖ େତା ବେuାଜ
ଚx କାh ମଣି ପୁେର ରଖିବି ମଁୁ ଆଜ।।
ସ ୟଂ]ର ସଭା ମେଧ ନାହV େକହି ବୀେର
ସୂଯ, ଚx ପରାକ େମ ତାରା ଗଲା ଦୂ େର।।
ବେc କେହ ତାରା ଜେଣ ଚାହV ଚx , ସେୂ ଯ
ଚx ର କଳ+ अଛି ସୂଯ ଭାରି େତେଜ।।
ତି -ଭୂ ବେନ ମି ଳିେବନି େତା ପରି ସୁxରୀ
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ମନ େମାେହ ତାରା େତାର ନି ଏ େଯ ଆଦରି।।
େମା ଗଳାେର େଦଇ ଦି अ ସ ୟଂ]ର ମାଳ
ପାହି ଯି ବ ରାତି ଆଉ େହବଟି ସକାଳ।।
େଯଉଁ ବୀେର ଜି ଣିପାେର େତା ହୃଦୟ ମନ
ଜାଣିବୁ େସ ପତି େତାର ନୁ େହଁ ଆଉ ଆନ।।
ବୁ ି ମତୀ अଟୁ ତୁ ହି େତାହର କି !! ାନ
କହି ବି କି ? ମୁହV ାର କବି େଟ ସାମାନ।।

ରାସୁଡି, ଡ+ୁଣୀ, ଫୁଲବାଣୀ, କoମାଳ
ଦୂ ରଭାଷ ନଂ- ୮୭୬୩୭୬୮୯୨୬
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ତୁେମ ସେତ େଦଖାେହେଲ
ଡ: ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

ତୁ େମ ସେତ େଦଖାେହେଲ କ’ଣ କରhି ?
ଚି ହvା अଚି ହvା ପରି କା ଚାହV ମଁୁ ରହhି 
ତୁ େମ ତ ତୁ େମ କି ନୁ ହଁ ଆଗ ପରଖhି
କ’ଣ କରhି ?
ଝରୁଥିବା ଲୁ ହଧାର ଝରାଇ ଦି अhି
ଆେବଗର ଗhାଘର େଖାଲି ମଁୁ ଦି अhି
ପଚାରି ବୁ ଝhି , କ’ଣ କରhି ?
ଆଶାର ଆକାେଶ ତୁ ମ ଛବି କୁ ଧରhି
େଯେତ େଯେତ ଯାତନାର ହି ସାବ ମାଗhି
ଜୀଇଁବାର अଥ ପଚାରhି , କ’ଣ କରhି ?
ସବୁ ପାଇଁ ତୁ େମ ଦାୟୀ େବାଲି ତ କୁ ହhି
କ’ଣ େଦଇଛ କୁ ହ େବାଲି ପଚାରhି
କି ଚାହଁୁ ଛ ପତିଦାେନ ପଶv ତ କରhି , କ’ଣ କରhି ?
ଆଉ େକେବ େଦଖାେହବ ଠି କଣା ବୁ ଝhି
अଭିଶାପ ଆଶି ଷକୁ ମୁlାଇ ଧରhି
େମାହରୁ ମାନବତର ରା\ା ପଚାରhି
ବି ଦାୟ ଦି अhି 
ସି -୮୬, ଲିcରାଜ ବି ହାର, େପାଖରିପୁଟ, ଭୁ ବେନଶ ର, ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୮୧୬୭୩୩୧
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ଜହvର अଭିସାର
ସୁଦଶନ ସାହୁ

ଜହv ଯେଡଇ ଧରୁଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ , ତା ରୁେପଲି ବାହୁର ଶୀତଳ ଶେର,
ଝ+ାଳି ଆ ଗଛମୂେଳ ଛପି ରହି , अoାର ଚାହଁୁ ଥିଲା ବାହାରକୁ अତି ବି ମଶେର
ବସୁଥିଲା ଜହv ଗୁମ୍ସୁମ୍ େହାଇ ଏକୁ ଟିଆ, ଗଁା ମୁl ବୁ ଢା ବରଗଛ ଚୁ ଳ ଉପେର,
େସvହେର ଆଉଁଶି େଦଉଥିଲା େଶାଇଥିବା ପuୀଛୁଆ+ୁ େଦାହଲୁ ଥିବା ଡାଳ ଉପେର
ଟୁ ପ୍ଟାପ୍ ଗପୁଥିଲା େସ ପବନ ସହ, ଭସାଭସା ବାଦଲକୁ ଛୁଇଁ,
ଭାରି ଦୁ s େସ ବାଦଲ, ତାକୁ େକାେଳଇ ଧରୁଥିଲା କାହV େକେତ uଣ ପାଇଁ
ରୁେପଲି ଗହଣାେର ସେଜଇେହାଇ ରଜନୀଗoା ଭାସୁଥିଲା ସÄପvର ରାଇେଜ,
ବାଦଲ େକାଳରୁ ଖସି ଆସି େଦଖୁଥିଲା ଜହv ତାକୁ ମନର ମଉେଜ
ଖିଲି ଖି ଲି ହସୁଥିଲା ଜହv, କି  େସ ହସ ଥିଲା ନି ହାତି अେବାଧ,
ଶୁÌ ଧରଣୀ ବୁ କୁ େର େସ େବାେଧ େଖାଜୁ ଥିଲା अhରc କଇଁର ସାନି ଧ
अଧାପକ,
ସାମÄାଦି କତା ଓ ଗଣ େଯାଗାେଯାଗ ବି ଭାଗ,
ବ ହCପୁର ବି ଶÄବିଦାଳୟ
ବ ହCପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ପ"
ୂ େଛଦ
अନି ଲ୍ ସାହୁ

अଭିମାନ କରି କହି େଦଲି
ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବି େବାଲି
ତୁ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଗେଡ଼ଇ େଦଲୁ 
ସତେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଏ ଦୁ ନି ଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବି
େସେତେବେଳ ତୁ କଣ
େତା େକାଳକୁ େଫେରଇ ଆଣିବୁ
ନା ନି -ୁର ସତକୁ ବଦେଳଇ େଦବୁ ?
ତୁ ପାରି ବୁନି ମା...
ଏ ସଂସାର ନି ୟମ ବଡ଼ ବି ଚିତ
ଯା’ର ଆର अଛି
ତା’ର अଛି अh,
ଏ ଜୀବନଟା େଗାେଟ ପ"
ୂ େଛଦ
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ଆରପାଖ
ମି ନତୀ ପଧାନ

ଜହvରାତି ଲଗାଇଛି ରଟ
ସକାଳ ପହରୁ ଦାlଦୁ ଆର
ଆଉଜି ବା ଠାରୁ
େକେବ େକମି ତି ଦୁ ଆର େଖାଲି େଲ
ଭିତେର ପଶି ବ, ସବୁ ଆେଡ ବାପି ଯିବ
ଭିଜାଇବ ମାଟି ଆଉ
େମା ଚାରି କା×ର ସମ\ ଜି ନିଷ
ତା ବାସvାର ଉଟତା
େକେବ େକେବ େମାର
ସହନର ସୀମା ବାହାେର
ନାକେର ରୁମାଲ େଦଇ େକେତ ବା େପାଛି ବି
अoାର ଓ अଳoୁ େନସି ଯାଇଥିବା
େମା େଛାଟ ଦୁ ନି ଆେର?

ତୁ େଫରି ଯା େତା ଆରପାଖ ଦୁ ନି ଆକୁ
ସC ତି ସବୁ େନଇ, ଆଉ ରୁେପଲି କି ରଣ
େମାର ଏଠି େଲାଡା ନାହV,
ସାନି ଧ ଓ କି ରଣରୁ କି ଛି
ଝରକା େସପେଟ ଉ+ି ମାରୁଥା
େଜାଛନାକୁ ଯାଚି ଯାଚି 
ମଁୁ େବଶ ଖୁସି अଛି
େମାର ଝାପସା अoାର ଦୁ ନି ଆେର
େଖାଜି ବାକୁ େବଳ କାହV
େତା ରୂପ ଆଉ ଗୁଣର ମହ[...?
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କାଳେବୖ ଶାଖୀ
ପବି ତ ଦାସ

अଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସ ତୁ େମ
ମଧାହvର ପେର ପେର
େଘାଟପାଟ େହାଇ...
ରଚି ବାକୁ ତାlବ
uଣକ ମଧେର
ଏ ତୁ ମର ଆବାହନୀ
େହଇପାେର, ବଡ଼ ଦୁ ାh
अନର ନଜରେର...

ପକୃତେର ତୁ େମ ଆସି ବାର

କି , ତୁ େମ ବଡ଼ ଉପକାରୀ

ନା ଥାଏ ଆମଣ

ବoୁ ଟିଏ, େହ େମାର

ନା ନି ମଣ...

କାଳେବୖ ଶାଖୀ

ବି ନା ଆହାନେର
ତୁ ମର ପଦାପଣ େହଇଯାଏ
ମୃଦୁ ଏକ ଭୂ ମିକ
ସମ\+ ଛାତି ଭିତେର
ରିସ୍ ୋଲାର୍, ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ
େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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େସୗxଯା
ଶୀରାଜେଶଖର ‘ଚି ମା’

ନବନୀତା ସମ ମୃଦୁଳ ଲତା କବି ତା ବନି ତା
ଯି ଏ ସବଦା େହଉଛhି ଆଶିତା
ସ ତତାେର େଯ ପରି ମିତା
େସୗxଯା େହେଲ େଯ ହୁअhି अନୀତା
ସୁଗoିତ, ସୁେଶାଭିତ ସୁମନ ସହି ତ ସୁସ¢ି ତ ଯଦି ଲତା
अମି ତ େସୗxଯ ,ାରା ହୁଏ ନxନକାନନର କନକଲତା
କମନୀୟ ରମଣୀୟ ସୁବ" ସହ ସମଳ+ୃ ତ ଯଦି କବି ତା
ସରସ ସରିତା େହାଇ ଚି ରଦି େନ ରହି ବ ଜନମାନସେର ସୁପରି ଚିତା
अବଳା ନୁ େହଁ େଯ ବନି ତା
ଲାବଣଲାଳି ତ େଚେହରାର ମୃଦୁହାସ ,ାରା େହାଇପାେର अପରାଜି ତା
ରସ+ ପାଖେର अଛି ଏମାନ+ ସୁଗୁଣର अଭିତା
ଆବି Ìୃତ େହେଲ ନି େତ ରୁହhି अଭିଜୀତା
ନି ଜ ପକୃତି ର ହୁअhି ଯଦି ସଂରuିତା,
କଳା ସଂୃତି ନxନବନ ପାଇଁ ହୁअhି ମଧୁମିତା ହଷdତା
ପରବଶ କେର େସୗxଯପିୟ+ୁ ଲତା କବି ତା ବନି ତା+ ସୁxରତା
ତାହା େଯାଗଁୁ ସୁନିିତ ତା+ର ମାନତା େଲାକପିୟତା
अlିେଲା, ପୁରୀ େକନାଲ୍ େରାଡ଼, ହଂସପାଳ, ଭୁ ବେନଶ ର
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ଉଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗl
େଦବବ ତ ଦାସ

ଉଳ େଗୗରବ େମା ମଧୁରଗl
େଗାବଂଶ+ୁ େଦଖି ମେନ ଲାେଗ ବି ଚିତ ।।
अନାହାର ବୁ ଲୁ ଛhି ଦାl ଦୁ ଆର
ଆହାର ପାଇଁ ଆସି େଲ ମି େଳ ପାହାର।
अବି େବକି ହୃେଦ ନାହV ପୀତି ର ଭାବ
अତାଚାର େଦଖି ତା+ ସେବ ନୀରବ ।।
େଗାମାତା େସବି େଲ ସୁେଖ ମି େଳଇ अନv
ଖରା ବରଷାେର ବୁ ଲି କାଟhି ଦି ନ।
ନି େଦୟେର ପହାରhି ଏ ମୃଢ଼ ଜନ
ସହି ସହି ବି ତୁअଛି ତା+ ଜୀବନ ।।
ଦି ନୁ ଦି ନ ଉପବାସ ନାହV ଆହାର
ରହି ଛି ଜୀବନ ଖାଲି ସହି ପାହାର
େକ-ମାରୁ अବା ମରୁ ବୁ ଲhି େuତ
େଗା-ବର ଧନ अେଟ ତୁ ଳସୀେuତ ।।
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ବି କj େଶୖଶବ
ମେନାରqନ ମୁଦୁଲି

େମାପାଇଁ ନାହV ଗଁାଦାl ନାଳ

ପି ଜା ବଗର୍ ପାପା ଆଣିେଦେଲ

ଭେସଇବା ପାଇଁ କାଗଜଡ଼cା,

ସସ୍ ଲେଗଇ ଦି ଏ ମଁୁ ଖାଇ

େପାଖରୀ ହୁଡାେଟ େଖାଜି ପାଉନାହV
ବାଗୁଡି େଖଳଟା େମାେତ ମହcା।

ବାଡ଼ି ବରେକାଳି ଆ] ପି ଜୁଳି
େତାଳି ଖାଇବାଟା ସପନ େମାେତ,

ଶ+ର େଗାପାଳ ପାବତୀ ମାଧି ଆ

ଗଁା ଚାଟଶାଳୀ ୁଲ ମାsର

ସାc େବାଲି େମାର େକହି ତନାହV,

ମି ଛ କି ସପନ ଲାଗୁଛି େମାେତ।

େତଇଶ ମହଲା ଆପାଟେମଂଟେର
େପାଖରୀ ହୁଡାେଟ ପାଇବି କାହV।

ମମି ଚାଲି ଯାଏ अଫି ସ୍ ସକାଳୁ
ସାହା େମାର ଥାଏ େମା େପe - ୁଲ,

େଜେଜ ଆଈମା ଗଁାେର ରହି େଲ

ପାପା ଆଣୁଥିେଲ ଦି ନ ଦଶଟାେର

ଶୁଣିନାହV ଗପ ରାମସୀତା+ କଥା,

ଆୟା େଦଉअଛି େମାେତ ନୁ ଡୁ ଲୁ ।

ଘି अ େପାଡ଼ପି ଠା େଜେଜମା ଖୁଆଏ
କହୁଥିେଲ ବାପା(ତା+) େଶୖ ଶବ କଥା।

ଗଁା ଦାl ଧଳ
ୂ ି ବାଡ଼ି ବରେକାଳି
େମା ପାଇଁ ସପନ ପାଇବି କାହV,

କାଗଜ ଡ଼cାେର ବତୀେଟ ଲେଗଇ

ସହରୀ ନି ଶାର ସଂଘଷ ଭିତେର

ବାଥ୍ଟବ୍େର ଦି ଏ ଭେସଇ,

ବି କj େଶୖ ଶବ େମା ପାଇଁ ନାହV।
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ବି ରହ ବହିv
ସୁଶୀ ମି ନତି ରାଣୀ େମlିଲି

ବି ବାହି ତା ମୁହV ଭୁ ଲି ପାେର ନାହV
ମଥାେର ପି oି ବି ସି xୁର
ପହି ଲି ପଣୟ କରଇ अଥୟ
ଚି ହvା ବି କଲି ସାତପର
େଜାàାର ପରେଶ କୁ ମୁଦିନୀ ହେସ
ନୀରପ"
ୂ ା ସେରାବେର
ତୁ ମର େସ ସC ତି େସv ହାଶି ଷ ପୀତି
ନି ତି ଭାେବ ନି ଜନେର
ଲଗାଇ ବୁ କୁ େର ଉତ अcେର
େନଉଥିଲ େଯେବ ଭି ଡ଼ି
ଲାଜୁ ଆ ମରମ ତୁ ଟାଇ ସରମ
ମି େଛ ଯାଉଥିଲି ଚି ଡ଼ି

ଆଜି ବି େସ ଛୁଆଁ କରି ଛି କି ମିଆଁ
ଝୁରୁଛି ନି ଦାଘ ବୟେସ
ମାଧୁଯ େବଳାର ମି ଳନ ଆମର
ମେନ ପେଡ଼ ରାତ ଦି ବେସ
ମୁକୁଳା େଯୗବେନ େରାମାିତ ମେନ
ଭାେବ ମୁହV େସହି େବଳ
ଜହvକୁ େଦଖିେଲ ବି ରେହ ମଁୁ ଜେଳ
ଧନ ଏ ପଣୟ େଖଳ
େକ. ପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର,
ସୁବ"ପୁର ଜି ଲeା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଭାରତର କନା
ରଶିC ତା ମହାh

ମଁୁ ଭାରତର କନା ; ଦାମି ନୀ ବି ମଁୁ
ମଁୁ ହV ନି ଭୟା ।
ରୂଢି ବାଦୀ େରାଗାକ ାh ମାନସି କତାେର ପହଁ ରୁ ଥିବା
ଆଯ ସମାଜେର ଜେନC – ମେର ସହସା ।
େକେବ େବଆଇନ ଭáଣହତାେର
ତ େକେବ କାହା अଶ¯ୀଳ ଇcିତେର ।
ନି ତିନିତି ମେର – ସବୁ େବେଳ ମେର ।
ପୁଣି ବି ଉେଠ
େଗାଚର ଭୂ ମିର ଘାସ ପରି
…ମହମବତି ଆେଲାକେର
ସୁp ସକାଳର ସାବନାେର
ଜୀ"- ଶୀ" ଆଶା ସବୁ ଜରାର ଚାଦର ଆେଡଇ
ଧୀେର ଧୀେର କअଁଳି ଉେଠ
େସଇ ଉÓତା ପରଶେର ।
କି , କାହV ?
େସ ସମୟ ତ ଏ ଯାଏଁ ଆସି ନି ।
ମାନବର ମାନବି କତା - ଜାଗିନି !!
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କାଲି ଯାଏ ସଂପକର ସୁअ ଥିବା େମାର ପତିଟି ରୂପ
ଆଜି ଗାଳି ସାଜି ସମାଜର େପୗରୁଷତ
ଦଶାଉଛି ।
ଆଉ ଲ¢ା ଓ ବି ତୃÓାେର େମା ମୁl ନଇଁବାର େଦଖି
ପୁରୁଷତ ଗବେର ମୁl ଟୁ cାରୁଛି ।
अବଶ େସ ଏକା େଦାଷୀ ନୁ େହଁ , େଯ କରି ଛି େମା ଠାେର अନାୟ ।
ମଁୁ ବି େଦାଷୀ; ନ ଲଢି େଶଷ ଯାଏ
ଆବରି ଛି ଯାହା ପରାଜୟ ।
ଆଉ େସ ବି େଦାଷୀ - ମୂକ ସାuୀ; ଯି ଏ ମାଗି ନାହV ନାୟ ।
େଶଷ େବେଳ ସଂଗାହୀ େମାର ପତିଟି ସାମଥ
ନି ଜ अ\ିତ ଜଗିବାକୁ ମାଗୁଛି ସାହାଯ ।
ଭୁ ଲନା େହ ଆଯ; ଏହି ଆଯାବ[ର ଇତି ହାସ
ନାରୀ अବମାେନ କି ଭଳି ଘଟିଛି ବି ନାଶ ।
ସC ରି ରଖ େସହି େବୖ ଦିକ ବା[ା –
“ଯତ ନାେଜସୁ ପଜ
ୂ େh, ରମhି ତତ େଦବତା ।”
ସବଂସହା ମଁୁ ତୁ ମ ମାନବୀୟ ଆତି ଥେର
ନେଚତ ଦୁ s ସହ ଲଢି ପାେର ସି ଂହ ସବାରି େର
ବି ଳ] େହଲାଣି ବହୁ ତଥାପି କହୁଛି
ସାଳି ନି अ ନି ଜକୁ अନଥା କାଳ ହସୁଛି
ଭୁ ବେନଶ ର
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ସାଥୀ
ପିୟ+ା ସାହୁ

ଗହଳ ରାତି ର ବହଳ अoାେର
ତୁ ମ ସC ତି ଉ+ିମାେର,
ନି େଜ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି
ତୁ ମକୁ େଦଖିଲା ପେର .....
ଆକାଶେର ତାରା େଗାଟି ଗଣିତାେଲା
ଗଣିକି ପାରି ବ କି ଏ ,

ଏଇ େମା ମନ अେଲାଡା ପା×ଶାଳା

ମନ ତଳର େବଦନା ମେନ ଥାଏ

ତୁ ମକୁ अେପuାରତା,

ବୁ ଝି କି ପାରି ବ କି ଏ .......

େକେବ ମଁୁ ଗାଉଛି ବି ରହ ସଂଗୀତ
େକେବ େଲଖୁଛି କବି ତା ......

ଫିକାଲାେଗ ପୁେନଇଁଜହv େଯାଛନା
ସାଥୀ ତୁ ମ ବି େଛଦେର,

ଆଖିେକାଣରୁ ଝରୁ ନାହV େଲାତକ

ମନ ବଗିଚାରୁ େଗାଲାପ ଝାଉଁେଳ

अhରୁ ଝରଇ ଲହୁ,

ଜେଳ ଜଳhା ଜୁ ଇେର .......

ପରେଦଶୀ ସାଥୀ ପାଷାଣ ହୃଦୟ
ଆଶା େମା ଭଲେର ରହୁ ........
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର
କଟକ
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କଳି କାଳ ସାବି ତୀ
ଶୀମାନ୍ ଆ[ତ ାଣ ଖୁଡ଼dଆ

ଘରଣୀ େମାହର କରି ଛି अhର
ବଡ଼କାl ଭିଆଇଛି
ସାବି ତୀ ଉଆଁେସ ସରାଗ ସହେସ
ବୟେଫl ପଜ
ୂ ୁ अଛି 
କअଁଳ ବୟସୀ ରୂପ ମୁyାେକଶୀ
ଚାରୁସମ अcଠାଣି
ପାପତ ବୟେସ ଲଭି अସେhାଷ
ହୃଦେୟ ହୁଏ ମଁୁ ଗୁଣୀ
େକେତ େଯ ବାହାନା କପଟ ଛଳନା
ରେଚ ନି ଇତି େମା ସାଥିେର
ନି ଜ କମପେଥ ଚାେଲ ମଁୁ ନି ରେତ
େସ ଭିେଜ କା େପମ ସC ତିେର
ସବୁ ମଁୁ ଜାଣଇ କହି ନ ପାରଇ
ନି ଜ ଲାେଜ ନି େଜ ମେର
ସcିନୀ ମହି ମା େଗୗରବଗାରି ମା
ପରି ପ"
ୂ ଛଳନାେର

ଉୁଳା େଯୗବେନ ପୀରତି ଦଂଶେନ
ନପାେର େବାେଧ ମଁୁ େଶାଷି
अେବଳେର ପଡ଼ି ଆସି अଛି ହୁଡ଼ି
अତଳ ତନୁ ବୟସୀ
ଧନ ତା’ର ମତି କରି ଲି ମୁକତି
ପାଗଳି କାହା େପମାତୁ େର
ଏମି ତି ଗୃହିଣୀ ସାuାତ ବାଘୁଣୀ
େନପଥ ସାବି ତୀ ପଜ
ୂ ାେର
ବ+ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ"ପୁର
ପି ନ : ୭୬୧୦୧୮, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com
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େହ ବି ାନୀ,
ାନୀ, େଘନ େକାଟି ସଲାମୀ
ହି ମାଂଶୁ ଭୂ ଷଣ େଜନା

େହ ଦି ବଦ sା, ଯୁଗସsା, ମହାବି ାନୀ sିେଫନ୍
େଘନ ଆମ େକାଟି ସଲାନୀ
ଆଯୁବା େରାଗଗ\ ତୁ ମ ଶରୀର
ବି ାନୀ ପବୃ[ିର ପେୟାଗଶାଳା ତୁ ମ ଜୀବନ େଯୗବନ
ଗେବଷଣାେର ଆଜୀବନ ନି ମଗv କରି େକେତ େଯ ଉପହାର
େଦଇଛ ଏ ମାନବ ଜାତି କୁ
ତି ଳ ତି ଳ କରି ଦଗଧ େହବା ପଯh ତୁ ମ ଶରୀର
ଦି ବାcକୁ େଦଇଛ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାର ମହତାକାଂuା
ସୃsିର ରହସ େଖାଜି ବାକୁ କରି ଛ
କଳାଗ[ର अନୁ ସoାନ
ସoାନୀ ମନ େଖାଜି ଚି ବି ାନର େଚତନା
େକେବ ପରାଜି ତ କରି ପାରିଛି କି ତୁ ମ अଦମ ଇା ଶyିକୁ
ଏ uୀଣ ଶରୀର?
କୃ ତଘv ନୁ େହଁ ଏ ମାନବଜାତି
େକାଟି େକାଟି ସଲାମ ଜଣାଏ ମଥାପାତି
ପାଉ ଏ ଆତCା ସଦଗତି
େହଉ ବି ାନର ଜୟ, େହଉ ବି ାନର ଜୟ ...
ସରକାରୀ ଶି uକ, ସରକାରୀ ଉନv ୀତ ଉବି ଦାଳୟ, ନି ଆଳି
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦
ଇେମଲ୍ : himanshubhushanjena@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 178

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଦୁ ଇଟି କବି ତା
ଶୀ ରମା କାh ମି ଶ

୧ I େମଘ ଓ ମାନସୀ

अhେର େପମ କଷଣ

୧I

ରଖି ଛି ଧରି ନି ଶାଣ

ବାହାେର େମଘର ଗଜନ

ମାନସୀ େମାର ପାଷାଣ

ରାତି ବାରଟାର ନି ଜନ

୫I

अhର ମମ ଶନ
ୂ 

ନଡ଼ି ଆ ଗଛ ର ହି େଲe ାଳ

କ ି ଉେଠ ଘନ ଘନ I

ବାହୁcା ଚୟ ର କେଲe ାଳ

୨I

େପମ କରି ଦିଏ ବି େଲାଳ

ଏଇ େଯ ଚମକି ଉେଠ ବି ଜୁଳି

ଡIକଇ ଦୂ େର ଶୃଗାଳ I

अhର ଦୀପ ଉେଠ େମା ଜଳି

୬I

କାମନା ବାସନା ଲାଗhି କଳି

ଝେର କି ଆକାଶଁୁ େଲାତକ ?

କି ଏେସ ବଳି ?

ମମ अhର ପତୀକ ?

୩I

ପିୟାର ଭାବନା କରିଛି ମୁକ

ବତIେସ କେ

ଝାଉଁ ବନ

ଚମକି ଉେଠ ଜଳକା େପାକ I

अhେର ଜାେଗ କ ନ

୭I

ମନ ମୟୁରର ନ[ନ

अଦି ନ େମଘ ଥିଲ କାହV ?

अଦୂ େର ଶାମବନ I

ମାନସୀ ମୁଖ େଦଲ ମେନ ପକାଇ

୪I

ଚି ତକୁ ତବ ରହି ଛି ଚାହV

ପଖର ବାରିର ବଷଣ

ମନଟା ଲାଗଇ ନାହV I
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୨ I I ଭିେ§ାରି ଆ େମେମାରି ଆଲେର େଗାଟିଏ ସoା
ଏ ଜାଗାେର ସି ଗାେରଟଟା ବଡ଼ ମି ଠା ଲାେଗ
କାହVକି େକଜାଣି ?
ଏ ଜାଗାେର ମନଟା ହୁଏ ବଭି ଚାରୀ
ତା’ ହୁଏତ ମନ अଛି ଜାଣି
ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଚାହଁ ାଣି ଆଉ ମି ଠା ମି ଠା କଥା
ନୃ ତମୟୀ ପଦପାତ ଲାସମୟୀ ଛx
େବଣୀ କେର ପତିବାଦ ହଲାଇ ସଂେକତ
ଯୁଗଳ େପମିକ େଯାଡି ଛxାୟି ତ ଗତି
ମି ଠା ମି ଠା କଥା ଆଉ ଚପଳ େସ ମତି
ବଭିଚାରୀ ହୁଏ ମନ, pାନର ପଭାବ
ଏଡି ବାର ଶyି େମାର ନାହV I
ସୁxର ମାବଲ ପଥର ନି ମdତ ପାସାଦ
ଭିେ§ାରି ଆ େମେମାରି ଆଲ୍ ହାତ ଠାରି ଡାେକ ...
େଦଖ େମାେତ େଦଖ ଆସି
େଦଖ ତୁ ମ ଇତି ହାସକୁ ଆସି I
ଦରକାର ନାହV ! अନାବଶକ େସ ସବୁ
ଇତି ହାସ େଦଖି େକହି ଆନx କି ପାଏ ?
ଜୀବh ଇତି ହାସ େଲଖ, ନୂ ତନ ପୃଥିବୀ େଦଖ
େଯୗବନ ତରcର ଜୟ ଜୟକାର େଲଖ I
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ଜବ ଚI"Iକ୍ େକେବ କଲି କତା କେଲ ଆଉ
ଭିେ§ାରି ଆ େକେବ ରାଜତÄ କରିଥିେଲ ତା+ର
େସ ବଂଶଗାଥା େଦଖି ଆେମ କରି ବୁ ବା କ’ଣ ?
େଲଖିବାନି କାହVକି ଆେମ ଜୀବh େକାଣାକ ?
ନ େହଉ େସ କାଳଜୟୀ
ସାମୟି କ ପସଂେଗ ରହି ବ ନି ିତ I
अତୀତ କୁ ଭୁ ଲି ଆଉ ଭବି ଷତ କଣ ?
ଏ ମଝି େର ବ[ମାନ ତାହାରି ମୂଲ ସବାଧି କ I
ଏ ଜାଗାେର ସି ଗାେରଟ ଟା ମି ଠା ଲାେଗ
ଘାସର ଗାଲି ଚା ଉପେର ଆଉ ଝ+ାଳି ଆ ଦ }ମ ତେଳ
ମନ ହୁଏ ବଭି ଚାରୀ େଯୗବନର ପତ କअଁେଳ
ହାତ ଠାରି ଡାେକ ଏକ ନୂ ତନ ପୃଥିବୀ
ସoା ନଇଁ ଆେସ େତେଣ ଦି ନାhର ରy ବ" ଛବି I
ଭି .ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶÄର -୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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େବୖ ଶାଖକୁ ସାଗତ
ସତବ ତ ସାହୁ

େବୖ ଶାଖର ଧୁ ଧୁ ଖରାେର ବି ଇା ହୁଏ

ବବସାୟୀ ତ ବx କରି ବନି େବପାର

ସ ପv େଦଖି ବାକୁ

େପମୀମାେନ ତ ଭୁ ଲି ପାରି େବନି େପମକୁ

ସ ପv ନ େଦଖିେଲ ବି ହୁଏନି

େତେବ...

ବା\ବ େହଉ ବା ନ େହଉ ତଥାପି

କାହVକି ବା ସ ପv େଦଖାଯି ବନି େବୖ ଶାଖେର?

ସ ପv େଦଖି ବାର େମାହ ତୁ େଟନି ଆମର

େବୖ ଶାଖ...

अଂଶୁଘାତକୁ ଭୟ ନ କରି

ତେମ ଆସି ଛ, ଭଲ କରି ଛ

ଜଳଛତରୁ ପାଣି େଟାେପ ପି ଇ

ତେମ ନ ଆସି େଲ...

ଗଛ ଛାଇେର ଥକା େମାଇ

ଆକାଶ ସ ପv େଦଖିପାରି ବନି େମଘର

େଯମି ତି ବାେଟାଇଟି ଲu ରଖିଥାଏ

ପୃଥିବୀ ସ ପv େଦଖିପାରି ବନି ବଷାର,

ପହିଯିବାକୁ ତା’ ଗhବ pଳେର

ମଣିଷ ବି ସ ପv େଦଖି ପାରି ବନି ବିବାର

ଠି କ୍ େସମି ତି ମଣିଷର ମନ

ତେମ ଆସି ଛ

ତାକୁ ଜୀଇଁବାକୁ େହବ,

ଆଜି ଦୁ ଃଖ େଦେଲ ବି କାଲି ପାଇଁ ସୁଖର

ସ ପv େଦଖି ବାକୁ େହବ

ବା[ା କି ଛି େନଇ ଆସି ଛ

େବୖ ଶାଖର ଖରାକୁ ଡରି ...

େତଣୁ େହ େବୖ ଶାଖ...

ଚାଷୀ ତ ଛାଡ଼ି େଦବନି ଚାଷ

ତମକୁ ସ ାଗତ... ହୃଦୟରୁ ସ ାଗତ

ଗଛମାେନ ତ ମରି ଯିେବନି
କବି ତ ରଖି େଦବନି କଲମ

ପଲe ାସାହି , କମାଳପୁର
अହି ୟାସ, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୩୬
ଭ ାମଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ତୁେମ କିଆଁ?
ଶୁଭକାh ସାହୁ

ଝରଣା ତ ଝରି ଯାଏ ସାଗରକୁ
ନମାନି ବାଧା ଗିରି ବନ,
ତୁ େମ କି ଆଁ ଆସୁନାହଁ େମା ପାଖକୁ
େଡଇଁ ସମାଜର ନି ୟମ ?
କଇଁ ସି ନା ଛୁଇଁ ପାେରନାହV ଜହv
ଛୁଇଁତ ପାରୁଛି େଜାଛନା,
େଦହକୁ େମାହର ନଛୁଇଁେଲ ତୁ େମ
ମନକୁ ବି କି ଆଁ ଛୁअଁନା?
ଫୁଲ ତ ଡାକୁ ଛି ଆସ ପଜାପତି
େଶାଷିନିअ ମଧୁକୁ େମାର,
ତୁ େମ କି ଆଁ ଥେର ଡାକୁ ନାହଁ େମାେତ
େଦବାକୁ ଚୁ ]ନ େପମର ?
subhakantasahu@rocketmail.com
େମା-୯୮୬୧୭୩୨୨୫୬
େଗାପବoୁ ହାଇୁଲ୍, େପାଲସରା, ଗଂଜାମ, ପି ନ୍-୭୬୧୧୦୫ ।
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ଶଟିଏ
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

ଶଟିଏ ଦି ଗhବାପି ପଭୂତି
େକଜାଣି କି ଏ
େସ ଶେର ଖqିେଦଲା
େସvହ, ପୀତି , ଶା, ମମତା ଓ ଆପଣାତ?
ମମତାର ମୂ[d େସ
େସvହର ଘର େସ
ଦୟାର ଉଦ୍ଗମ େସ
uମାର ସୁେମରୁ େସ
ଓ
ପୃଥିବୀର କବି ତା ବି େସ
ବ"ନାତୀତ ଶଟିଏ େସ
େକେବ अମିC
େକେବ ମମିC
େକେବ ମମ୍
େକେବ ଆା
େକେବ ମଦର୍

େକେବ ପୁଣି ମା’
େଯଉଁ ଶର କୁ ହୁକ ପରଶେର
ଠାକୁ ର ବି ତା ପାଦତେଳ
ମୁlିଆ ମାରhି
େଯଉଁଥିପାଇଁ
ସବଧମ ସମନୟେର
େସ େହାଇଯାଏ
अଭିନv , अନୟ, ବି ସCୟ
େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ବି ସି-୭୫
େସ§ର-୨, ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା-୬୪
ଭ ାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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ମଁୁ କିଛି ବି ଚାେହଁନା
ଶୁଭାଂଶୁ ଦାଶ

େହ ଠାକୁ ର କି ଛି ବି ମାଗୁନି ତୁ ମକୁ
ତୁ ମଠୁ ମଁୁ କି ଛି ବି ଚାେହଁ ନା
େମାu ଚାେହଁ ନା କି ମୁyି ଚାେହଁ ନା
ନି ବାଣ ଚାେହଁ ନା କି ତୃ ି ବି ଚାେହଁ ନା
କି ଛି ବି ନ ମି ଳୁ େମାେତ ମଁୁ କି ଛି ବି ଚାେହଁ ନା
େଦବ ଯଦି େହ ଠାକୁ ର
େମାହ ଶନ
ୂ  ଇଛାଟିଏ ଦି अ
କପାଳ ଓ କର ପାପୁଲିେର
ଆଶାଶନ
ୂ  କମ େଲଖିଦିअ
କରୁ କରୁ ଥକି ନ ପେଡ଼ ମୁହV
େମା େଦହେର अସୁମାରୀ ଶyି ଭରିଦି अ
େଭାଗ ଚାେହଁ ନା, ମଁୁ ଭାଗ ଚାେହଁ ନା
ଧନ ଚାେହଁ ନା କି ଯଶ ଚାେହଁ ନା
କି ଛି ବି ନ ମି ଳୁ େମାେତ ମଁୁ କି ଛି ବି ଚାେହଁ ନା
େଦବ ଯଦି େହ ଠାକୁ ର
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ନି ବdକାର ମନଟିଏ ଦି अ
ମାନ କରି ମନ ମାରି ମଁୁ ବସି ନ ପେଡ଼
େମା ଭିତେର ଜାଗୃତିର ମ ଭରିଦି अ
ହସ ଚାେହଁ ନା, ମଁୁ କାx ଚାେହଁ ନା
ଦୀି ଚାେହଁ ନା କି ଶା\ି ବି ଚାେହଁ ନା
କି ଛି ବି ନ ମି ଳୁ େମାେତ ମଁୁ କି ଛି ବି ଚାେହଁ ନା
କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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େପମର େଛାଟିଆ ଘର
ପଶାh କୁ ମାର ନାଥ

ମନର େଦଶେର େତାପାଇଁ ଗଢି ଲି
େପମର େଛାଟିଆ ଘର
ଲାଗିଲା େଯମି ତି ଘର ନୁ େହଁ ସି ଏ
େମା ପାଇଁ ସରଗପୁର ।
ସଜାଇଲି ତାକୁ ପୀତି ପରଶେର
अମାପ େସେନହ େଦଇ
େସହି ଘର େମାର େହାଇଲା ସୁxର
ତୁ ମ ମଧୁ ଛୁଆଁ ପାଇଁ ।
େସଘର अଗଣା ମହକି ଉଠି ଲା
ପୀରତି ଫୁଲର ବାେସ
ଖୁସିର ମଳୟ ବହି ଲା ଜୀବେନ
େପମ ଋତୁ ପୀତି ମାେସ ।
ଈଷାର କୀଟଟି କାଟି ପାରି ଲାନି
େସvହ ମମତାର େଡାର
ସେxହ ଶତ}ଟି େଡଇଁ ପାରିଲାନି
ଆମ ଭରଷା ପାଚୀର ।
ସୁxରପୁର,ଉ[ରକୂଳହାଟ୍,ପୀତି ପୁର,ଯାଜପୁର ।
େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ଝାପ୍ସା ସ କ
अନି ରୁ ସାମhରାୟ

ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟେର
ଏକୀଭୂ ତ େହାଇଥିବା ସ କ ନୁ େହଁ ତ
ତୁ ମର ଆଉ େମାର
ଯହV ମି ଳନ ଆଭାସ େଦଖାଇ
ଆକାଶ ଆଉ ଧରି ତୀ ଭଳି
ମି ଛଟାେର ଏକାଠି େହବାର
ସ ପv େଦଖି ବାକୁ ପେଡ଼
ମି ଶିବାର ସ ପv େନଇ
ବହୁଥିବା ନଦୀର ଦୁ ଇକୂଳ ନୁ େହଁ ତ
ସ କ ଆମର
ଯହV ଏକାଠି ଲୀନ େହବାର
ବା\ବତା ଥିବା ସେ[
ଭିନv ଭିନv ତୀରେର
ପବାହି ତ େହବାକୁ ପେଡ଼
ଜନଶନ
ୂ  ମରୁଭୂ ମିେର
ମରୀଚି କାର ଭମ ନୁ େହଁ ତ
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ସ କ ଆମ େପମର
ଯହV ବିବାର ଆଶା େନଇ
ତୃ ଷା[ ପଥିକ
ତୃ Óା େମାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ହତାଶ େହବାକୁ ପେଡ଼
ନି \¡ ରଜନୀର
କe ାh ହୃଦୟର ସ ପv ନୁ େହଁ ତ
ସାଥୀ ସଂପକ ଆମର
ଯହV ବା\ବ ଏକ କjନା
ଆକଷଣବି ହୀନ ମହାକାଶେର
କୁ ହୁ୍ଡ଼ି ପହଁ ରା ପହଁ ରି
ନି ରାଶ େହବାକୁ ପେଡ଼
अସରାଏ ଜୀବନର
अମଳି ନ ସC ତିର ସhକ ନୁ େହଁ ତ
ଆମ ଏ ମଳି ନ
ଯହV ଜୀବନ ସାଉଁେଟ ସC ତିଚିତ ସବୁ
ସC ତି ସଜାେଡ଼ ଜୀବନ
ପାଣବି xୁ ପpାନ ,ାେର
ପଶାସ େନବାକୁ ପେଡ଼
କଲାଣ ସି ଂହପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ସC}ତିକୁ େନଇ େମାର ଏକ କବି ତା...
ା...
ସୁବଳ ମହାପାତ

ରତv ାକର ପରି ଡା, ବୟସ ପଚାଶ ପାଖାପାଖି, ଧମପତv ୀ अଧାରା\ାେର ତା+ୁ ଛାଡି ଆର
ପାରି େର। ଘେର ଦୁ ଇଟି ବଢ଼ି ଲା ପି ଲା। ପି ଲା+ ଭବି ଷତ ଭାବି ଭାବି ରାତି େର ଆଖିକୁ
ନି ଦ ଆେସନାହV। ଖଟେର େଶାଇ େଶାଇ େଖାଲା ଝରକାେର ବାହାରକୁ ଚାହV ଭାବhି ¤ୀ
କଥା.... ତା+ ମନକଥାକୁ େନଇ ଏ କବି ତାଟି....
ସC }ତି -- େଫରh କି ପୁଣି ତୁ େମ ଆଉଥେର....
ମେନପଡ ତୁ େମ େବଳ अେବଳେର,
ମେନପଡ ତୁ େମ ରାତୀର ନି ଜନ ପହେର,
ମେନପଡ ତୁ େମ ସମେ\ େଶାଇଗଲା ପେର,
ମେନପଡ ତୁ େମ ରୁ େକାଠରୀେର।
ଦି ଶିଯାअ ତୁ େମ ଧମ
ୂ  କୁ lଳୀେର,
ଦି ଶିଯାअ ତୁ େମ ପି ଆଲା ପାତେର,
ଦି ଶିଯାअ ତୁ େମ अoାର ଭିତେର,
ଦି ଶିଯାअ ତୁ େମ ପତ ଗହଳେର।
ତୁ ମ ମୁେଖ ଥିଲା ଚାxର ଚାxିନୀ,
ତୁ ମ କେ ଥିଲା ରାଗର ରାଗିଣୀ,
ନୃ େତ ତୁ େମ ଥିଲା ଶି ବ+ ତାlବ,
ହେ\ ତୁ ମ ଥିଲା ବଳି ଆର ଭୁ ଜ।
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ହୃେଦ ତୁ ମ ଥିଲା ମା’ର ମମତା,
େସvହ ତୁ ମର ତ େଲଲି ହାନ ଶି ଖା,
ରାଗତ ତୁ ମର ପରମ ଚlାଳ,
େପମ ତ ତୁ ମର ବାରି ଧିର ଜଳ।
କାହV ଚାଲି ଗଲ अେଫରା ବାଟେର,
ଝୁରୁଛhି ସେବ अତି ନି ରhେର,
େଫରh କି ପୁଣି ତୁ େମ ଆଉଥେର,
େକାଳାଗତ କରି ନି अhି ମଁୁ ଥେର।
ଆସି େଦଖିଯାअ ଥେର େମା अବpା,
ତୁ ମ କଥା ଭାବି େହଲି ଣି ମଁୁ କା,
ଆଉଥେର ଖାଲି େଦଖିବାକୁ ଇଛା,
ପ"
ୂ କର େମାର ଏହି ମେନାବାÝା।
େଲେଖ ମଁୁ କବି ତା ତୁ ମ କଥା ଭାବି ,
କାହV ମେନପଡ ପୁଣି ଥେର ଆଜି ,
ହଜି ମଁୁ ଯାଆhି ତୁ ମରି େକାଳେର,
େଫରh କି ପୁଣି ତୁ େମ ଆଉଥେର।
ଗାoି ନଗର, ଗୁଜରାଟ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ୍ : Subal.mohapatra@gmail.com
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ମଁୁ କଣ अଭିଶ
ଚx କାh ପହି

କି ପାପ କରି ଛି ନାରୀ ଜନC ପାଇ

େକାଉ अଧି କାରେର ତୁ

अବଳା ଦୁ ବଳା ଭାବି

େମା ବ¤ ଫାଡ଼ି େମା େଦହେର

େମା ହାତେର ପକାଇେଦଇଛି ଏ ସମାଜ

କଳ+ର ଗାର ଟାଣୁଛୁ।

ପାଣିକାଚର ଚାବି ।
େକମି ତି ବିବି! ବିବାକୁ ଦି अ ମେତ

କଣ ଏଇ େମା ରାuୀର ଉପହାର !
େମା ଭyି! େପମ! େସvହ!

ଆେର ମୂଖ ପୁରୁଷ! ମଁୁ େତା ମା’!

ଏ ସବୁ ର ପତିଫଳନ ଯଦି ଏହା!

େକମି ତି ତୁ ପାରୁଛୁ

େତେବ େସଇ ରାuୀ େଡାରେର

େତା ମା’ର ବ¤ ଟାଣି!

ଚି ପିେଦ େମା ଗଳା!

େକାଉ अଧି କାରେର ତୁ

େଲଖିେଦ ରyେର େମାର

ରyାy କରୁଛୁ େତା ମା’ର

ନୂ ଆ ଇତି ହାସ! ଲି ଭାଇ େଦ!

ଲୁ Õାୟି ତ अcକୁ !

ଏ ସ କର ଗାର!

ଥେର ଭାବି ଛୁ ଏଇ ମା’ର अhରକଥା

ମଁୁ ନାରୀ! େହଇପାେର अବଳା

େଯଉଁ अhଚି ରି uୀର ପି ଉଥିଲୁ

କି  ନୁ େହଁ େତା’ପରି अମଣିଷ

େସଇ अhକୁ େକମି ତି େଦଖୁଛୁ

ମଁୁ କନା! େହଇପାେର ଦୁ ବଳା

ଜଳି ଯାଉନି େତା ଆଖି

କି  ନୁ େହଁ େତା’ପରି କାପୁରୁଷ।

ଫାଟି ଯାଉନି େତା ଛାତି !
ଆେର ପାପୀ! ମଁୁ େତା ଭଉଣୀ!
ଏଇ ହାତେର ତେତ ବାoିଥିଲି

ଶଂଖଣା, ହାଟଡ଼ି ହି, େକxୁ ଝର-୭୫୮୦୮୩
େମା-୭୩୭୭୬୨୪୨୫୨

େସେନହର େଡାରି ! େକମି ତି ଭାcୁଛୁ?

େସ ପତିା! ପତିଶ}ତି!
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ଦୁ ଃଖର ପାହାଡ଼
କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

ହୃଦୟ ବି ହୀନ ପୀୟାକୁ କହୁଛି ......
ଦୁ ଃଖର ପାହାଡ଼ ପଡି ଛି ଉପେର
ସୁଖ ଜମା ଭାେଗ ନାହV
େକମି ତି ବିବି ଦୁ ଃଖକୁ ଚାପି କି
କାହାକୁ ପାରୁନି କହି ,

ସୁଖ େଯେତେବେଳ ପାେଖ ଆସୁଥିଲା
କsର ନଥିଲା େଦଖା
ଆଜି କି  େସ ପାହାଡ଼ ପଡି ଛି
ଆଉ ନାହV େମାର ରuା,
ସହି ସହି ସବୁ ପଥର େହଲି ଣି
କି ଏେସ ବୁ ଝି ବ କୁ ହ
ରାତି ସରୁ ନାହV ଦି ନ ଯାଉ ନାହV
ବହୁଛି ଆଖିରୁ ଲୁ ହ,
ଭାଗ ତ େମା ସାେଥ ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ
ନପାଏ ଟିକିଏ ଶାhି
ଏଭଳି ଆଉ କା ଜୀବେନ ନ େହଉ
अନୁ େରାଧ କେର ସାଥୀ ।
େ଼ଢ+ାନାଳ
େଗାରଡାପାଳ
୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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ନାରୀ
ଚି [ରqନ ସାହୁ

ଶୁଭୁନି କି ନାରୀ ତେତ ନାରୀର ଚି ାର
ହୃଦର ଉଛÄାସ ସହ କେର ହାହାକାର।
ଉଲe ସି ତ ମନ ତାର ତପେତ अଧୀର
ଲୁ ଟି େନେଲ ତାକୁ ଆଜି ସମାେଜ ତର।।
ହରଷ ଭରା ପରସ ନାହV ତାର ପାେଶ
ଝାଂqି ବାହା ସମ ବାୟୁ ତା ପାଖରୁ ଆେସ।

ସଭି+ ତୃ Óା େଯ ଦି େନ କରୁଥିଲା ଦୂ ର

ତା େଶାଷ କି େମାଇେବ ଆଜି ର ଏ ନର।।
େତା ଜଠରୁ ଜନିC ଆଜି େକେଡ ଭୟ+ର
େତା ସହ ଲେ଼ଢଇ କେର ସମାେଜ ଏ ଖର।
ସଂସାର େହଲାଣି ଆଜି ପୁ" ରuପୁରୀ
ଭମେର ପଡ଼ି ଣ ସେବ େହେଲ େତାବଇରି ।।
ମ[ବାସୀ କେଲଣି େଦୗରାତC େଦୖ ତସାଜି
ଉଭା ହୁअ ନାରୀ େଦୖ ତ ସମାେଜ ଦୁ ଗା ସାଜି ।
ଜାଣିନୁକି ତୁ ହି କଳା ବାଦଲ େଘାଟିଛି ଆଜି

ରy ମୁଖର େହଲାଣି ସଂସାର ପାଷାl ସାଜି ।।
ନି ଯାତନାର ପବନାର ଭାଜନ ସାଜି
େବଦନାେର ଆଜି ଉରସ େତାହର ଗଲାଣି ଭିଜି ।
ତୀବ ଗତି େର ଖଡ଼୍ଗ ବୁ ଲାଇ ଧରା ପେର
अତାଚାରୀକୁ ବି ନାଶ କର ମା ମହି ପେର।।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 194

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ନି ମ ଳ
ୂ କର େଦୖ ତ ସମାଜ ଗିରିରାଜି
ନୀଳ ଆକାଶୁ କଳା ବାଦଲ ଯାଉ ହଜି ।
ଉଗ-ଶାh-େକାମଳ-କଠି ନ ଶରୀର େତାର
େଦଖୁ ଏ ସମାଜ େବନି େନେତ ରୂପ େତାର।।
ଦୀ-ଦୃ ଢ଼-ନମ-pିର ରୂପ େତାର
अତାଚାରୀର अତାଚାରେର େହଲା अଧୀର।
ତରcିଣୀ ସାଜି ଢାଳି େଦଇअଛୁ अମାପ ଜଳ

ସଂସାର ମୁଖେର ହରଷ ପରଶି େବଳକୁ େବଳ।।
ଶି ତାଂଶୁ ସାଜି ଶୀତଳ େହବାର କାରଣ ନାହV
ସହଶାଂଶୁ ହୁअ ସମାଜେର ଦୁ s ବି ନାଶ ପାଇଁ।
ବଗ-अpିର-अତୀବ-ନି -ୁର ପଳୟ େହାଇ

uମା-ଦୟା-ମମତା-େମାହ ପାେଶାରି ଯାଇ।।
ଶyି େଗା ତୁ େମ ଶyି େର ତୁ ମ କାଯ କର

ବି ତାଡି ତ କର ଆଜି ର ସମାଜୁ ନି -ୁର ନର।

ନାରୀ େଗା ତୁ େମ ଦୁ ଗା େଗା ତୁ େମ ନାରାୟଣୀ
ସକଳ ଯଣା ସକଳ େବଦନା ନି ବାରିଣୀ।
େତା ଆଗମନର अନୀେଳ अନଳ ଲି ଭୁ ଆଜି
େଦୖ ତ ସମାଜ ଖl ଖl କର ଦୁ ଗା ସାଜି ।।
ସି cୀରୀ, ଆଳି , େକx ାପଡା
ଭ ାମଭାଷ : 7377678738 / 8908784757
ଇେମଲ୍ : Gmail_schittaranjan93@gmail.com
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େମୗସୁମୀ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

- େମୗସୁମୀ ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି .....
େମା ମନ ହୃଦେୟ େକେତ ଉକ ା ..... େକେତ ଉୀପନା
ଜାଣିପାରି ବିନି ତୁ େମ ପତୀuାର ମାମdକ େବଦନା ।
େବୖ ଶାଖୀର େକାପ ଦୃ sି ବଢୁ ଛି ଆଗକୁ
େଦହ ମନ ପାଣ େଦଇ େକେତ େଖାଜି ଛି ତୁ ମକୁ ..... ।
ଶୟେନ ସପେନ ଜାଗରେଣ ଉଜାଗେର ବସି
ବି ଗତ ଦି ନର ସC ତିକୁ ଭାବୁ ଛି ମଁୁ ମେନ ହସି ହସି ..... ।
ପଦÄାଗoା ଶରୀର ତୁ ମ ..... ଶୀତଳ ପରଶ
ସC ତିେର ଆସି େଲ ଥେର ଲଗାଇ ହରସ ..... ।
ନାନା ଜାତି ପୁ ଆଜି ଫୁଟି େଶାେହ ତୁ ମ ପାଇଁ
ତୃ ଷା[ ଧରଣୀ ରହି ଛି ତୁ ମ ପଥ ଚାହV ..... ।
ଭିଜି ଭିଜାଇବାେର अଛି ଆଜି େକେତ େଯ ଆନx
अନୁ ଭବୀ ହୃଦୟେଟ ହV ଜାଣଇ ତା’ର ଭଲମx ..... ।
अନାବୃ ତ େଦହ ତୁ ମ ସେତ ପ"
ୂ ମାର ଚାx
କବି ର ଭାଷା ନାହV େହବାକୁ ଉପାମାର ଛx ..... ।
ପତୀuାର କs ଆଉ ଆଶାର ଆନx
େମା' ମନେର ଆ+ିଦି ଏ अଜସ େଲାତକର ଦÄx ..... ।
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ତୁ ମ ଆଗମନ କାେଳ ଗଡି ଯିବ ଭାବି
ଆରାଧନା କରି ଥିଲି ମଁୁ େକେତ େଦବାେଦବୀ ..... ।
ପତୀuାର ପ"
ୂ େଛଦ ଏେତ ଶୀଘ େଯ ଆସି ବ
ସତେର, ତୁ ମ ମନର ଭାବନା अବା କି ଏ େସ ଜାଣିବ .....?
ତୁ ମ ଆଲି cନ ଆଜି ଆେxାଳି ତ ମନ
ଧନ ହୁଏ େଦହ ମନ ପାଣ ଆଉ ଏ େଯୗବନ ..... ।
ପହି ଲି ଶ ତୁ ମର ଛୁଇଁଛି ଧରାବuକୁ
ଉନCାଦି ତ କରି अଛି େଲଖକ ..... କବି +ୁ ..... ।
ତୁ ମ ଆଗମନ ପାଇଁ େକେତ େଯ ଆସର
ସାଦେର ଗହଣ କରିବ େମା’ ପୀତି ଉପହାର..... ।
ଶି uକ, େକxୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧, ଜି ଲeା : କoମାଳ (ଓଡ଼ି ଶା)
େମା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com
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ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ
ସୁଦାମ େଗୗଡ଼

ପୁअ ପୁअ ଡ଼ାକ ଶୁଭିବନି ଆଉ
ମାଆ ନାହV ଆଉ ଦୁ ନି ଆେର।
ମାଆକୁ େମା’ର େଯେତ େଖାଜି େଲ
ପାଇବି ନାହV ସପନେର ॥
ମାଆ ବି ନା ଆଜି େକମି ତି ବିବି
ଏକା ଏକା ଲାେଗ ସବୁ େବେଳ।
େସଦି ନ କଥା ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି
େଶାଇପଡ଼ୁଥିଲି ତା+ େକାେଳ ॥
ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦି ନ ଧରି ଦୁ ନି ଆକୁ
ଆଣିଥିେଲ ମାଆ ମେତ ।
ତା+ରି େକାଳେର ଜନC େହଇଆଜି
ଦୁ ନି ଆ େଦଖୁଛି େକେତ ॥

ମାଆ ପାଇଁ ସି ନା କାେx ମଁୁ ଆଜି
ମାଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ।
ମାଆ ଆଜି ଯଦି ପାଖେର ଥିେଲ
ପାଖକୁ ଯାଆhି ଧାଇଁ ॥
ମାଆେଲା େମାର କଥା ତୁ ମ
ଆଜି ଚାପି ରଖିଛି ମେନ।
େସ କଥା ଆଜି ଭାବି ଲା େବଳକୁ
ଶୁଣା ଯାଉଛି କାେନ ॥
ବୁ ଡ଼ାବାହାଲ
ଜି : ସୁxରଗଡ଼
େମା : ୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩
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ନି ବାକ ପୁ
अେଶାକ ବି ଶÄାଳ

ନି ବାକ ପୁ - (ତାୱାc ପବତର ଆତCା)-୪
କଣ ପାଇଁ ତୁ େମ କହି ତ ନଥିଲ
ସେxଶ କାହVକି ନେଦଲ
ଝରଣା ଦି େନ େବାହି ଯାଉଥିଲା
େକେତ ପାଣି ଥିଲା ଝରଣାେର
ପବନେର ଜଳ କଣା ଭାସୁଥିଲା ।
କହି ନଥିଲ କି ପାଇଁ अhରc ବoୁ କୁ ତ ତୁ େମ
େସଇ ଝରଣା କୂଳେର
େଛାଟ ଏକ ଫୁଲ େକେବ ଫୁଟିଥିଲା
ବୁ ଦା ଗହଳରୁ ଉ+ି ମାରୁଥିଲା
େଦଖୁଥିଲା ତ େଲାକ+ୁ
ଖସୁଥିବା ପତରେର େଲଖୁ ବି ନଥିଲା
ପାଣିେର ସେxଶକୁ ଭସାଉ ନଥିଲା ।
କହି ଲ ନାହV କି ପାଇଁ
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େସହି େଛାଟ ଫୁଲ
ଝରଣାକୁ ଖାଲି अନାଉତ ଥିଲା
ପାଣିେର େଦଖୁଥିଲା ନି ଜର ଛାଇକୁ
ଭାବୁ ଥିଲା କହି ବାକୁ
ଝରଣା ସÄରେର ନି ଜର କଥାକୁ ।
େସହି େଛାଟ ଫୁଲ କହି ପାରି ଲାନି
ଗାଇ ପାରିଲାନି ଝରଣା ସÄରେର
ନୀରବେର ଖାଲି ରହି ଗଲା
ପଥର େହାଇଲା ପାଣିର ଧାରେର
େକେତ େଢଉ ଥିଲା
ଓଦା େହାଇ ଯାଉଥିଲା
ନି ବାକ ରହି ଲା ଝରଣା କୂଳେର ।
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େମା ମା
ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ

େଦଇଛୁ ଜନମ ତୁ ପରା ମେତ....
ନି େଜ ସହି େକେତ କs ସେତ.....
େତା ଠାରୁ ସୃ-ି ଜୀବନ େମାର,
େକମି ତି ଭୁ ଲି ବି ମା’ ମଁୁ ତେତ.......
ଭରି ଥାଉ େମାର ମନେର ଖୁସି.....
ଦୁ ଃଖ ସହି େନଉ ତୁ ହସି ହସି .....
uମା କରୁ େମାର ସବୁ ଭୁ ଲ,
େକେବ ଯାଉନା େମା ଉପେର ରୁଷି....

ମନ କଥା େମାର ତୁ ବୁ ଝି ପାରୁ.....
େମା ପାଇଁ ତୁ େକେତ ବ ତ କରୁ....
କାେଳ କି ଛି େହଇଯି ବା େମାର,
ସବୁ େବେଳ ତୁ ଭାବି ଡରୁ....

ଦୁ ନି ଆରା ରc ପଡି ଯାଏ ଫିକା.....
ଭଲପାଇବା ଏଠି ହୁଏ କି ଣା ବି କା....
ଭୂ ଲି ଯା’hି ସମେ\ ମେତ,
ପାଖେର ତୁ ଥାଉ େକବଳ ଏକା.....

େମା ମୁlେର ଥାଏ ସବଦା େତା ହାତ....
େଦଖାଉ ତୁ ମେତ ସବୁ ଭଲ ବାଟ....
ଦୁ ନି ଆ େର େମା ପାଇଁ େକବଳ,
ତୁ ହV ଏକ ମାତ ସତ........
ଭ ାମଭାଷ : ୭୫୦୪୩୨୨୪୯୩
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ଧମ
ବି ନୟ ମହାପାତ

ମାଆ କହି େଲ,
ଏଇଠି ଭଗବାନ ରହhି ,
ଏହାକୁ ମxିର କହhି ,
ଏଇଠି ମୁlିଆ ମାର, ଧମ େହବ ।
ବାପା ହାତେର କି ଛି ପଇସା େଦେଲ

କହି େଲ, ମxିର ହୁlିେର ପକା, ଧମ େହବ ।

ଭଗବାନ+ ମୂ[dେର ଫୁଲ ଚଢା,

ଭଗବାନ+ ଆଗେର ଧଦ
ୂ େଦ, ଦୀପ ଜାଳ
ପଣାମ କର, ଧମ େହବ ।
ପଭୂ+ୁ ପାଖେର ପସାଦ ଚଢାअ
ଧମ େହବ ।
ମxିର ବାହାେର ଭି ଖାରୀ+ୁ
ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦି अ, ଧମ େହବ ।
ବାର ମାସେର େତର ପବ କର,
ଏକାଦଶୀେର ଓପାଷ ରଖ,
େସାମ, ଗୁରୁ, ଶନି ବାର ଆମି ଷ ଖାଆନି
ଧମ େହବ ।
ସକାଳ ସqେର ଦୀପ ଜାଳ, ଧପ
ୂ ଦି अ
ପଭୂ+ୁ ପଣାମ କର, ତୁ ଳସୀେର ପାଣି ଦି अ
ନି ତି ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ପଢ,
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େଗା-ବ ାହCଣ+ୁ ପଣାମକର, ଧମ େହବ ।

ମାଆ ବାପା ଯାହା କହି େଲ, ମାନି ଲି,

େଯପରି କହି େଲ ସବୁ କଲି କରୁଥିଲି ।
ଦି େନ ମାଆକୁ ପଚାରି ଲି,
ମାଆ ଏଇ ଧମଟା କଣ?
େକେତ ଧମ ଜମା େହଲାଣି େମାହର?
ମାଆ େକାଳକୁ ଟାଣିେନେଲ,
ଟିେକ େଗଲ କେଲ, ପୁଣି କହି େଲ, ଧନେର,
ମଁୁ କି ଜାେଣ ଏଇ ଧମ କମ କ'ଣ?
ବାପା+ୁ ପଚାର, ସି ଏ ଜାଣିଥିେବ ।
ବାପା+ୁ ପୁଛିଲି, ବାପା ଏଇ ଧମଟା କଣ?
େକେତ ଧମ ଜମା େହଲାଣି େମାହର?
ବାପା କହି େଲ, େମାେତ କି ଜଣାअଛି
ଧମ ମାେନ କ'ଣ !
େମା ବାପା ମାଆ େମାେତ ଶି ଖାଇଥିେଲ,
ମଁୁ େତାେତ ଶି ଖାଇ େଦଲି ,
ମଁୁ ବି ଜାେଣନା େକେତ ଧମ
ଜମା େମା ଖାତାେର ।
କହhି , ଧମ ବି ଷୟେର ପଶv କରhି ନି ,
ପଚାରି େଲ କାେଳ ପାପ ହୁଏ ।
ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲି

ଏ ପାପ ପୁଣି କ'ଣ????
ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶÄର
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ଆଇଟି ଚାକି ରୀ ସହ ରିେସସନ୍ ଫି
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପlା

ଆହା କି ମନେଲାଭା ସେତ ଆଇଟି ଚାକି ରୀ
ଦୂ ରକୁ ସୁxର ଉ ପରବତ ଗିରି
ସୁଟ୍ବୁ ଟ୍ ଲଗାଇ ଆେମ ଇqିନି ୟର୍ ବାବୁ
ଦଶମହଲା େକାଠାେର ଏସି େର ବସି ବୁ
ପା ବରଷେର ଟିମ୍ ଲି ଡର୍ େହାଇବୁ
ବି େଦଶ ଯାଇ ଡଲାର ଦରମା ଆଣି ବୁ
ଫeାଟ୍ କି ଣି ଦାମୀ ଦାମୀ କାରେର ବୁ ଲି ବୁ
ଏମି ତି େକେତ ସପନ ହୃଦୟେର ଭରି
ରାତି ଦିନ ଏକାକରି ପାଇଲି ଆଇଟି ଚାକି ରୀ
ସପନ ସତ େହଲା ଜୀବନ ମି ଠା ଲାଗିଲା,
କି  ଚାକି ରୀ େକେତ अpାୟୀ, ଏ କଥା କjନା ନଥିଲା

ବା+ରୁ ପୁଳାଏ େଲାନ୍ େନଇ
ଘର ଓ ଗାଡ଼ି କି ଣିଲୁ,
ଜୀବନକୁ अଲଗା ରୂପ ଆଣିେଦଲୁ 
େହେଲ ଏେତ ସବୁ ଖୁସି ସହ ଆସି ଲା ସମସା
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ପତି ପxର ତାରିଖ ପେର ହୁଏ अ+କଷା
େକମି ତି କଟିବ ମାସ, ଇେୟ କି ଦୁ ଶା

ଧମପତv ୀ ପଚାରhି କି ଆଇଟି ଚାକି ରୀ କରୁଛ?
ପତିଦିନ ବି ଳ] ରାତି େର ତ େଫରୁଛ?
େମା ପାଇଁ ତମ ପାେଖ ଯଦି ସମୟ ନ अଛି
ଏକୁ ଟିଆ ତୁ େମ ଥାअ, ମଁୁ ଓଡ଼ି ଶା ଯାଉଛି 
ପତି ପାବେଷ େଯମି ତି ଆେସ ନି ବାଚନ
ନି ଦ ହେଜ େନତା+ର ବି ବଶ ଜୀବନ
ଠି କ୍ େସମି ତି ଆଇଟିେର ପତି ତି ନି ଚାରିବେଷ
ଭୟ+ର ରି େସସନର ସୁନାମୀ ମାଡ଼ି ଆେସ
ରାତି ରାତି ଉଜାଗେର ବି ବତ ଏ ମନ
ଚାକି ରୀ ଛେଟଇ ଭୟେର ଛଟପଟ ପାଣ

େକେତ ବି ଳମି ତ ରାତି େର ଘରକୁ େଫରିଛୁ
କ ାନୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ନକ େଯ କରି ଛୁ
ପରି ବାରକୁ ପଛେର ପକାଇ
ସତେର କ ାନୀର ଚାକର େହାଇଛୁ
ଚାକି ରୀରୁ ଯଦି ଛେଟଇ େହାଇବ,
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ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ର କି \ି େକଉଁଠୁ ଆସି ବ?
ବା+ ଏ ସବୁ କୁ ନି େ ଜବତ କରି ବ

ଏମି ତି अେନକ ପଶv ମନେର ଉ+ି ମାରୁଥାଏ
ଜଳାଇ अବେଶାଷର ବହିv ହୃଦୟେର
ଇେୟ କି ଆଇଟି ମାେକଟ୍
ଆଉ କି ରି େସସନ୍ ଭାଇ?
ଘଡି ଘଡ଼ି ବଦଳାଏ ରୂପ, ବହୁରୂପି େହାଇ
ଆଇଟି ଚାକି ରୀ ସହ ଏଠି ରି େସସନ୍ ଫି ....
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ବି ଶାସର ସଂପକ
ରାମ କଲତା

ତୁ େମ ଗଲାପେର େକମି ତି ବୁ ଛି
ଶୁଣ େହ ବoୁ ଜହv,
ରହି ଛି ତୁ ମର ଏକମାତ ଶି ଷା
ଏକା ରହି ବାର ଚି ହv
ତୁ େମ ଗଲାପେର ରାତି େମା ପାହୁଛି
ସୂଯର ସୁେନଲୀ କି ରଣେର
अଭିମାନ କରି ଭୁ ଲି ବାର अଭିନୟ
ରଖି ଛ େବାେଧ ହୃଦୟେର
ଜାେଣ ବି ଶାସର ସଂପକ ଏହା
ନୁ େହଁ େମା ପତି अଭି ମାନ
ବଷ ବଦଳି ଛି ଋତୁ ବଦଳି ଛି
େହେଲ େସମି ତି अଛି ତୁ ମ ମନ

ତୁ ମ େଜାàାବି ନା ରାଗ ଆେସ
ଭଲ ଲାେଗନା ଜୀବନ
ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ ମି ଛ ମରୀଚି କା
ସତ ଖାଲି ଆମ ମନ
ପ"
ୂ ମୀ ରାତି ବି अoାର ଲାେଗ
ପବି ତ ଜହvବି ନା
ପି ତାମାତା ପରି ମନ କି ଣିଥିଲ
ସମ\+ୁ ଏହା ଜଣା
अନୁ ଭବ ନାହV ହୃଦୟେର େମାର
ତୁ ମ ଦୂ ରତାର ଚି ହv
କାରଣ ଆମ ବoୁ ତାର କାନ୍ଭାସେର
ରଖି ଛି େକବଳ ବି ଶାସର ଚି ହv
ପବ
ୂ ତନ ଛାତ ସଂସଦ ସଭାପତି
ରାେଜx ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ, ବଲାcୀର
ଭ ାମଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫
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ଫିକା େପମ
ସୁଦାମ େଲ+ା

ପ"
ୂ d ମା ଆସି ଛି ଜହv ବି ଦି ଶୁଛି
ବସି ଛି ମଁୁ ଏକା ଛାେତ,
ପୀତି ଭରା େସହି ସC ତିକୁ ଭାବୁ ଛି
ଜହv ହସୁअଛି େମାେତ
ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଲୁ ହ େମା କହୁଛି
ତୁ କି ବୁ ଝି ବୁ ସେତ,
େକମି ତି ଭୁ ଲି ବି େସ अଭୁ ଲା ସC ତି
ଭଲପାଏ ମୁହV େକେତ?
ରାଜାରାଣୀ ଗପ େକେତ ମଁୁ କହି ଛି
ଏ ରାତି ସବୁ ତ ଜାେଣ,
େପମର ଜୁ ଆେର ଭ*ା ପଡ଼ି ଲାଣି
କହ େହଁ ଜହv अଧେର

େକଉଁ ସପନର अଭାବ ରଖି ଲି
ତୁ ତ ମୁକ ସାuୀେର,
ପିୟା େମା କରି ଲା ସାତପର େମାେତ
ରହି ବି େକମି ତି ଶାhି େର
ନି ଶ ଏ ରାତି ଆଖି େଖାଲି ଦିଏ
ପିୟାର େସ ରୂପ େମାଚନେର,
ଜହv ସାେଥ କୁ ଆଁ ତାରାକୁ େଦଖିେଲ
ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ ନି ଜନେର
ଜହv ହସୁଥାଏ ତାରା େଦଖୁଥାଏ
ଏ ରାତି ରହି ଛି ଏକା
ସଭିଏଁ କହhି ମି ଳିମିଶି େହାଇ
େପମ େତା େହାଇଛି ଫିକା
ଭ ାମଭାଷ : ୭୦୬୪୮୦୦୧୪୪
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ନsସ କାନା ଗତି ଃ
କା[dକ ପାଣି ଗାହୀ

କଲମ ଧରି ଛି େଯେବ େଲଖିବାକୁ ତ େହବ
ସମୟର ଆହାନ େଲଖି ବାକୁ ତ େହବ
େଯେବ େଯେବ କଲମ ଧରି ଛି
ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ ଗୀତାର ନି େଶ
େହ अଜୁ ନ, ଯୁାୟ କୃ ତ ନି ୟ...
େହ କୃ Ó...
େସେତେବେଳ ମାଗ ହV ତେମ ଥିଲ
ମାଗଦଶକ ବି ତେମ ହV ଥିଲ
ରଥୀ ବି ତେମ ହV ଥିଲ
ସାରଥୀ ବି ତେମ ହV ଥିଲ
କି  ଆଜି !!!
ସୃsି ତମର... ବି ନାଶ ଆେମ କରୁଛୁ
କଳା ତୁ ମର... କଳ+ିତ ଆେମ କରୁଛୁ
ଏଠି ରାମ ଆେମ... ରାବଣ ବି ଆେମ
ଏଥି ନରସି ଂହ ବି ଆେମ
ନାରୀଭuୀ ସି ଂହ ବି ଆେମ
ଏଠି ଶାସକ ବି ଆେମ
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େଶାଷିତ ବି ଆେମ
ପଥ ବି ଆେମ... ପଥଭs ବି ଆେମ
େହ େକଶବ ଥେର ତ କହି ଯାअ
ଆଧୁନିକତାର ,ାହି େଦଇ ଆଖିେର
अoପୁଟୁଳି ବାoି ଗାoାରୀ ସାଜି ବୁ
ନା ନି ଜ କୁ ି ତ ଚି hାଧାରାକୁ
ଲୁ ଚାଇବାର ପୟାସେର ଧୃତରାs...?
େଲଖିବାକୁ ବସି ଛି େଯେତେବେଳ
େଲଖିବି ତ ନି ୟ...
େସ ସୁଖର େହଉ अବା ଦୁ ଃଖର
ହସର େହଉ अବା ଲୁ ହର
ମଣିଷପଣିଆର େହଉ
अବା अମାନବୀକତାର
ସବୁ ଠି ତ अoକାରର କଳାବାଦଲ
େସ ଆଇନ ଆଖି ର अoପୁଟୁଳି େହଉ
अବା अସହାୟତା ‘େଦଖ ଏବଂ େଲଖର’
େହ ଗୀତର ରଚୟି ତା
ଏେବ ତ କହି ଯାअ...
‘ନsସ କାନା ଗତି ଃ’
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ନାରୀ
େଗୖ ାରାଂଗ ଚରଣ େବଉରା

ସୃsି ରେଚ ନାରୀ

ସୃsି ନାେଶ ନାରୀ

ନାରୀ ହV ପାଳନକ[ୀ,
ନାରୀ ବି ନା ସୃsି

େଯେହv अନାବୃ sି

ନାରୀ ହV ସକଳ ଧାତୀ ॥
ଇତି ହାସ ଗାଏ

ନାରୀର ରାଗିଣୀ

େବଦ ଗାଏ େବଦନି Äତା,
ମହାଭାରତ ଠଁୁ

ରାମାୟଣ ଯାଏ

େସଇ ତ ଜଗତଜି ତା ॥
ସତୀତÄ ତାହାର

ସÄଭାବ अଟଇ

ସଦା ଚଯାପଟୁ ମନ,
ଜଗତର ଧାତୀ

ଧରା େସ ଧରି ତୀ

ସଂସାେର ବoା ଜୀବନ ॥
ସଦା ବ\ ରହି

ଘରର ଜଂଜାେଳ

ପତି ହୃେଦ ତୃ ି ଆେଣ,
ବାପ ଘର େଟକ

ରଖି ଣ େଗୖାରେବ

ସÄାମୀ+ୁ େଦବତା ମେଣ ॥

ଶÄଶୁର ଘେର େସ

ଶାଶୁ ଶÄଶୁର+ୁ

ପି ତାମାତା ଭyି େଦଇ,
େସvହଁ ପାରାବାେର

ଭସାଏ ସଭି +ୁ

କନି - ଜ-+ୁ େନଇ ॥
ନାରୀ ନୁ େହଁ େସତ

ସଦା ନାରାୟଣୀ

ଆଶୀବାଦ ମxାକି ନୀ,
ଢାଳୁ ଥାଏ ସଦା

େସvହଁ ବାରି ଧାରା

ପଣ
ୂ ତୀଥ େବୖ ତରଣୀ ॥
ଦାୟାଦ ପଦାେନ

େସହି ତ ନମସା

ଯୁଗ ଗାଏ ତାର ଗାଥା,
ବୀର ବୀରାଂଗନା

ଜନମ ଦାତୀ େସ

ନୁ ହଁ ଇ ଏହା अନଥା ॥
କଳ+ େବଦୀେର

ଆଜି େସ ଧଷdତା

ସମାଜ अଥ େବଢୀେର,
ନ ପାଏ େସ ରାହା

କି ଏ େହବ ସାହା

ଆଜି ଏ ମି ଥା ସଂସାେର ॥
ଶି uକ, କୁ ଲିଆମାଲ ଉ ବି ଦାଳୟ
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ଓଡ଼ିଆଣୀ
ସେhାଷ ପ*ନାୟକ

ହାତେର ନାଇଚି ' ଶା, ଚୁ ଡ଼ି ଆଉ
ସି ×ିେର ନାଲି ସି xୂର
ମଥାେର ଟାଣିଛି ଓଢ଼ଣାକୁ ସି ଏ
ପତୀକ େସ ସାନର....
ସqେର ସକାେଳ ଶୁଭ ମନାସୁଛି
ସଭତା ସଂୃତି ଗୁଣୀ

ଉଳ ମxିେର ଚଳhି ପତିମା
େଦବୀଟିଏ ଓଡ଼ି ଆଣୀ....
ତାଗର ମହି ମା ବଖାଣୁ ଥାଏ େସ
ମଥାେର ଥାଏ ଓଢ଼ଣୀ
େସvହ ମମତାର अପବ
ୂ ଭlାର
ଉଳ ଶୀ ଓଡ଼ି ଆଣୀ.....
ଓଡ଼ି ଆଣୀ ହେ\ ଆଜି ବି ରାଇେଜ
ସଭତା ସଂୃତି ଶy

ତା’ଲାଗି ଉଳ ଧନ ସାରା ବି େଶ
କର ତା’କୁ ପଣିପାତ.....
ଗqାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଲୁ ହ
ଶାqଳୀ ମି ଶ

ଲୁ ହ େସ ତ अମାନି ଆ ଲୁ ହ
ଝରି ଯାଏ ହୃଦୟର ନି ବୁଜ େକାଠରୀରୁ
େସ କବି ର ମାନସୀ ସକାଳର ସୂଯ
େଗାଟିଏ େପମିକର ଦୁ ବଳତା।
ସଂା अେନକ ମାତ ଲu ଏକ
େକେତେବେଳ ଜୀବନର ବି ଫଳତାେର ତ
େକେତେବେଳ ସଫଳତାେର
ଝରି ଆେସ ଦୁ ଃଖ େର अବା ସୁଖେର
େସ ତ ଲୁ ହ अମାନି ଆ ଲୁ ହ
ଝରି ଆେସ ହୃଦୟ ର ନି ବୁଜ େକାଠରୀରୁ
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ଭିନv ତା
େରାଜା ପlା

ପୁରୁଷ କାxିେଲ ଦୁ ନି ଆଁ ଚହଲି ଯାଏ

କି  ¤ୀ କାxିେଲ େକବଳ କଜଳ ବହି ଯାଏ

अଶ} େସହି େଗାଟିଏ, ମୂଲ କି  ଏକ ନୁ େହଁ
ପାଣିର ଦୁ ଇ େଟାପାେର ସତେର େକେତ ଭିନv ତା ଥାଏ୧
ପୁରୁଷ କି ଛି କହି େଲ େଖାଲା ମନର ଭାରି
¤ୀ କି ଛି କହି େଲ ଭାରି କଥା କୁ ହାଳୀ
ସଂଭାଷଣ େସହି େଗାଟିଏ, କଳା କି  ଏକ ନୁ େହଁ
ଶ ମଧ ଜାତି େଭଦକୁ ଆେଡଇ ନାହV ପାରି ୨
ପୁରୁଷ ଭୁ ଲଟିଏ କେଲ, କୁ ହାଯାଏ ହଁ ଏମି ତି େଛାଟେମାଟ ଭୁ ଲ େହଇଯାଏ

େହେଲ ¤ୀ ଭୁ ଲଟିଏ କେଲ ସେତ େଯମି ତି ଦୁ ନି ଆଁ ଓଲଟିଯାଏ
ତ}ଟି େସହି େଗାଟିଏ, ଶା\ି କି  ଏକ ନୁ େହଁ

uମାର ଉଦାରଭାବନାେର ବି ସତେର अେନକ ଭିନv ତା ଥାଏ୩
ପୁରୁଷଟିଏ ମରି ଗେଲ ପୁରା ଘରଟି ଉଜୁ ଡି ଯାଏ

େହେଲ ¤ୀଟିଏ ମରିଗେଲ ତା ଜାଗା େନଇ, ଆଉଜେଣ ଆସି ଘର ସଜାଏ
ମୃତୁ ତ େସହି େଗାଟିଏ, େହେଲ େଶାକ କାହVକି ଏକ ନୁ େହଁ
ଜୀବନାବ\ାର ବି ଷମତା ସତେର ମୃତୁ ପେର ମଧ ରେହ୪
ପୁ"ାନx ଭବନ,
େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା, କଟକ-୭୫୩୦୧୦,
ଦୂ ରଭାଷ-୯୪୩୮୧୭୫୯୩୦
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ଭକତର ଡାକ
ଜଗଦୀଶ ମି ଶ

ଭାବେର ଭyିେର ଜଗନv ାଥ ତୁ େମ
ବoା ଭକତର େଡାେର
ଜାେଣନା ମଁୁ ପଭୁ ତୁ ମବି ନା କି ଛି
ଶରଣ ତୁ ମ ପୟେର
ସଖା ବoୁ େମାର କାଳି ଆ ସାଆh
ତୁ ମ ବି ନା ଗତି ନାହV
େମା ପାଣରଥର ସାରଥୀେଟ େହାଇ
ପାଖକୁ ନି अ ଗେଡ଼ଇ
ମହାପଭୁ େମାର ବଳି ଆର ଭୁ ଜ
ଏତି କି କରୁଣା କର
ଜୀବ ଗଲାେବେଳ କରି ବି ଦଶନ
ତୁ ମ େସ ଚକାେଡାଳାର
ମାଗୁନାହV ପଭୁ ତୁ ମକୁ ମଁୁ କି ଛି
ଜୀବନ अପରାହvେର
ଏତି କି ଆଶି ଷ ରଖିଥାअ ପଭୁ
ତୁ ମ ଏ ଭy ଉପେର
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ରc ଜୀବ
ସି ପା ନାମତା ( ନମତା )

ଆ+ିବେସ ମଁୁ କାନଭାସ ପେର
େକେତ ରc େକେତ ତୂ ଳୀେର ,
ଜୀବନ ତ ଖାଲି ରc ଛି ଟା ମାତ
ଜାେଣନା ତା’ ଗତି ପଥେର ।।
କକ ବେନ କକ ଫୁେଟ
अବy अବାରି ତ ,
େସଇ ଛବି ତେଳ େଖଳି ବୁେଲ େକେତ
କାହାଣୀ େକେତ ମି ଛ, ସତ ।।
ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦୁ ଃଖର ଜୁ ଈେର
ରc ଜୀବର ଜୀବନ ।।।

ଆ+ିବାକୁ ତୁ ମ େଜାଛନା କି ରଣ
ହସର ମଧୁର ଝର ,
ଲୁ ଚାଇବି େମାର ସତୃ Ó ଆଖିର
ସି y अଶ}ର ଝର ।।
େପମର ଚି ତ ଆ+ି ମଁୁ ବସି ଛି
ଲୁ ଚାଇ अଦି ନ ଝଡ,
େପଟ ପାଇଁ େଯେବ ଓପାସ େଭାକେର
ପଡ଼ଇ ମରୁଡି ଚଡ ।।
େସଇ ତ ଜୀବନ ଜୁ ଆେର ଭାସୁଛି
ରc ଜୀବର ଜୀବନ ।।।
ଶି uୟି ତୀ, ବାରିପଦା, ମୟୁରଭq, ଓଡ଼ି ଶା
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अନୁ ଚିhା
ସସିC ତା ମହାhି

ପକୃତି ର अଗଣାେର
ଫୁଲ+ ରେcାଲି
ପæୁଟିତ ରc ରୂପ
अନନ ସି େçାନି ।।
ମଧୁର ବି ବିଧ ବାସvା
ସମୀକରଣ अପବ
ୂ
ମହ ମହ ଚଉଦି ଗ
ପୁଲକି ତ ବି ଶ ।।
अେନକର ମେଧ ଥାଏ
ଏକତାର ଗj
ସାତ ରc ସମାେବଶ
ଇx ଧନୁ ଦୃ ଶ।।

ଭିନv ତାର ସମାହାର
अେଟ ଏ ଜୀବନ
ସୁଖମାେନ ଏକାପରି
ଦୁ ଃଖ ହV ବି ଚିତ।।
अoାରର ସାନି ଧେର
ଆେଲାକ ସୁxର
ସବୁ େହେଲ ଏକାପରି
ସଂସାର अସାର।।
ମହାନଦୀ ବି ହାର, କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଗୁରୁ ବxନା
ଦୁ ଗାଚରଣ ପଧାନ

ଆେହ ଗୁରୁ ତବ

ଶୁଭାଶି େଷ ଜୀବ

ଲଭଇ ଗତି ମୁକତି 
अତଳ ଜଳଧି

ସଂସାରକୁ େଭଦି

ବଇକୁ  ସୁଖ ପାି
ନି େବାଧକୁ େବାଧ

ଦାନ ତବ ସି 

अhେର ପା-ଶକତି
ଚି ର ଦୀିମh

ତୁ େମ େହ अନh

ହୃେଦ ବି ରାଜି ତ ଶାhି 
ପତିuେଣ ଆନ

ମାନବ ଜୀବନ

ତୁ େମ ଏକା ଚି ରhନ
ଦୀପଶି ଖା ଶତ
ଲଭି ତବ ଦରଶନ

ତୁ େମ ହV ନି ମାତା

ଜୀବେନ ଚାରୁତା

अuୟ ଯାହାର କୀ[d
େଜାତି ପକାଶି ତ

େଯଉଁନାମ ତୁ େl

ଏ ବି ଶ ବ ହCାେl

େକାଟି ଜନମୁେଖ ନି ତି
ତବ କରୁଣାେର

ନି ଝେର ଧରାେର

ସଦା ଶାhି -େମୖ ତୀ-ପୀତି
ଗୁରୁେହ ତୁ ମର

ଚରଣ କି +ର

ପୟେର ଢାେଳ ପଣତି 
ଜାମପାଲି, ସାେଲପାଲି, େମଲଛାମୁlା, ବରଗଡ଼
ସ]ଲପୁର ଜି ଲeା, ଓଡ଼ି ଶା
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କାଳି ଆ କରୁଣା କନା+ୁ ଊଣା
ତୁ ଷାରକାh ପସାଦ

pାବର ଜcମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନି ତି,
କନା ଭୃ ଣହତା ଏଠି େଦଖୁତୁ େକମି ତି।
ଏ ସଂସାର अେଟ ପରା େତାର ପରି ବାର,
ଆଉ େକେତ େଦଖି ବୁ ତୁ କହ ବଳାାର।
ମି େଛ କି ବା େବାଲାଉ ତୁ ଜଗତର ନାଥ,
ପତିବାଦ କରି ବାକୁ ନାହV େତାର ହାତ।
େଦ ୗପଦୀ ବି ବ¤ େବେଳ କୁ ରୁସଭା pେଳ,
ରuା କରି ଯଶ ରଖି ଥିଲ ମହୀ ତେଳ।
ଆଜି ର ନାରୀର େତାେତ ଶୁଭୁନି ଚି ାର,
अବା ସବୁ ଶୁଣି କଲୁ ଛାତି କୁ ପଥର।
କନାଦାନ କରି ଯି ଏ ପଣ
ୂ  କରିଥିଲା,
େଯୗତୁ କ ଜୁ ଇେର କି ା ତା ଝି अ େଶାଇଲା।
ଭୃ ଣଟିଏ ବଢି ବାକୁ େଲାେଡ ମାତୃ ଗଭ,
ଏ କଥାକି ଭୁ ଲି ଗେଲ କହ ସେବ ସବ।
ବି ାନ ବଳେର ଶି ଶୁ ଜନମ େନଉଛି ,
ସଂସାେର ମାଆର େସ, କି ମମତା ପାଉଛି ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 219

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ତୁ ଜଗି ବସି ଥା େତାର ରତv ସି ଂହାସନ,
ଆଖି ବୁ ଜି େଦଖୁଥା ତୁ ପାପ ଦି ନୁଦି ନ।
ସୁଭଦ ାକୁ ଜଗିଥାअ ତା ଜଗା ବଳି ଆ,
ବଳି ତ ପଡhି ଏଠି େକବଳ ନି ରୀହା।
ଯୁଗ ଯୁଗ ବଦଳି ଲା, ବଦଳି ନି ରି ତି
ନାରୀ କାଲି ଯାହାଥିଲା ଆଜି ବି େସମି ତି।
େକେତ ରୂପେନଇ େକେତ ବାିଲୁ ତୁ ାନ,
କହ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ରଖି ଲା କି ମାନ।
ସୃsି ପାଇଁ ଗଢା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ,
ଉଭୟ ବି ରହି େଲ ସୃsିର ମcଳ।
େତେବ େଶାଭା ପାଇବେର ନୀଳଚେକ ବାନା
ପାଶବି କ अତାଚାର ନାରୀକୁ େଦଏନା।
େନାହି େଲ ଏପରି ଦି େନ ବାଜି ବ ବାଜଣା,
କାଳି ଆ କରୁଣା କାହVକି କନା+ୁ ଊଣା।

ବରୀ, ଯାଜପୁର
େମା - 9178500548
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ଆପଣା ହେ\ ଜିହÄା େଛଦି
ରାେଜx ନାରାୟଣ େସନାପତି

ଗଛ ଆେମ ସବୁ କାଟୁ େଚ ନି ତି
ଜଳ अପଚେୟ ଯାଇେଛ ମାତି ।
ମା ରୁ ଏେବ ଏମି ତି ତାତି
अଂଶୁଘାତ େର େକେତ ମରhି ।
କଂକି ଟି ସହେର ମି ଳୁନି ମାଟି
ଜରି ବବହାର ବଢି ଛି ଏଠି ।
ଏସବୁ ଥିେର ପା ଦି ଖାଵା େବଶୀ
ଫେଟା ଯାହା ଖାଲି ଉଠୁ ଚି େବଶୀ ।
େଦଖଉେଛ ଆେମ ନି ଜର ଖାଦି
ଆପଣା ହେ\ ଜି ହÄାକୁ େଛଦି ।
ତଥାପି ମୁlେର ପଶୁନି ବୁ ି
ବି ନାଶ କାେଳ ପା ଓଲଟା ବୁ ି ।
ଏେବବି ସମୟ ବିଛି ଭାଇ
ପର ପି ଢ଼ି ରuା କରି ବା ପାଇଁ ।
ପାଇକତି ଗିରିଆ, େଖାା, ଓଡ଼ି ଶା
୯୪୩୮୬୨୧୩୫୦
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ତମ ଲୁ ହ େଯ ଜେଡ଼ଇନି ଏ
ଡା ନୀଳମାଧବ କର

କି ଏ ଜାେଣ କ’ଣ ପାଇଁ
ଗବ ଗଛେଟ ଗଜୁ େର
ଓ ତା େଦହେର
ନାଉଡ଼+ ସାପ ଲୁ ଚି ଥାଏ
ବି ଛାମ अଜଣା େଲାକ+ୁ
ସାପକାମୁେଡ଼
ତାତି ଲା େକାହେର
ଛାତି ଦୁ ମୁେକ
ତମ ଲୁ ହେର
େମା ମନ अଗଣା ଭି େଜ
ଭିଜି ଭିଜି ଯାଏ
ତମ ଲୁ ହ େପାଛି େଦବାର ପତିଶୃତି
େଦବତା+ अପଲକ, ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳୁ
ଖାଲି ଆଖିେର ପାअ କି ପାअନା େବାଲି
ତେମ େମାେତ ଜାବୁ ଡ଼ି କି ଧର

ତା’ପେର ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ
ମରି ପାରୁନଥିବା अବpା
ଦପ୍ ଦପ୍ ଜଳୁ ଥାଏ ଆଶା
ବି ସCରଣ େହାଇଯାଏ ମୃତୁ
ସୂଯ ଯଦି େକେବ ଆେସ
ପାଖୁଡ଼ା େଖାେଲ ମୁyିପାଏ ଭମର
େମାର କି  ମୁyି କାହV
ତମ ଲୁ ହ େଯ ଜେଡ଼ଇ ନି ଏ
ସାତ ଜନମ ଯାଏଁ
ମାନସି କ େରାଗ ବି େଶଷ,
ଓଲଭର୍ହା ଟନ୍, ଇଂଲl
ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com
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େମା ଗଁା
ଭାରତ େମେହର

ଗଁା େମାହର ଭାରି ସୁxର
ମେନ ପେଡ଼ ଭାରି ସେତ
ଆଜି ମଁୁ ଆସି ଏହି ପରେଦେଶ
ରହି ଛି େକଜାଣି େକମି ତି
ଇା ହୁଏ େମାେତ ଗଁାକୁ ଯି ବାକୁ
ସହରକୁ େଦଇ ଛାଡ଼ି
େସହି ଗଁାର ମମତା ପାଇ
ଜୀବନ ରହି ଛି ଧରି
େମା ଗଁାର ପାଣି ପବନ
ମେନ ପେଡ଼ ଆ]ଗଛ ମୂଳ
ଆହା େକେତ ଆନxମୟ
ଗଁା ସାହି ବoୁ େମଳ
ଭଲ ଲାେଗନା ସହରକୁ େମାେତ
େମା ଗଁାଠୁ େବଶୀ େବଶୀ
ଇା ହୁଏ ସେତ ଗଁା ଯାଇ
େହାଇଯି ବା ପାଇଁ ଚାଷୀ
କହି ଛି େମା ମାଟି ମଁା
ସହରକୁ ପାଠପଢ଼ି ଯା
ବଡ଼ ମଣିଷ େହାଇ
େମା ନଁା ରଖିବୁ ଯା
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ସମଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
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अସଲ ଧନ
ଶୁଭମ ନାଏକ

ସି ଆନ୍ ସୁଜନ ାନି ଗୁନି ଜନ୍
ତାକଁର ତୁ େଣ କହି ଜାଇଛନ୍
ପାଠ୍ ଆଏ ପୁତା अସଲ ଧନ୍
ପଢ଼ି ଥିବୁ ଯଦି େଦଇ ମନ
ସତ୍ େହବା େତାର ସବୁ ସପନ
ଇହାେଦ ସି ନା ତୁ ଇ େମାର ଛୁଆ
ଦି େନ େକ େହବୁ ବୁ ଆ
ଇହାେଦ େମାର ବେଲ ତୁ ଇ ଠି ଆ
କାଏଲ ତୁ ଇ ଖୁଜବୁ अଢ଼ି ଆ
अoାର ଦି ସିବା େଯେଭ
େତାର୍ ଜୀବନର୍ ବାଟ୍
ଆେପ ଉଁକିଆର ରାହା ଦି ସିବା
ପଢ଼ି ଥିବୁ 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
ଠୁ ଲାବୁ ଇେବଲା େକ
ଯଦି ବୁ ିାନ୍
ଦୁ ନି ଆଁର ଭିଡ଼ ଭି ତେର
ତୁ ଇଁ େହବୁ ସି ଆନ୍
ସମକର୍ ଭିତେର
ବନବା େତାର୍ ଗୁେଟ
अଲଗ୍ େପେହଚାନ୍
ହଁ ସି ହଁ ସି ଗଲା ଉତାରୁ
କି ଏ କାଣା ଝୁଲା ପୁରୁତୁ ନୁ
େନଇ ପାରି େଛ
ଜାହVର୍ ଦରବ୍ ତାହV
ଠାନ୍ େକ ଠାନ୍ ବସି ରହି େଛ
ସୁନା ରୂପା ଟ+ା ପଏସା
ମହଲ କି ଛି ସେc
ନାଇଁ େନଇ ପୁତା
ବୁ ି ଆର୍ ାନ୍
ସେc ବୁ ହି ଭାଗିେଛ
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अଫିସର୍ ଯଦି େହତି !
ବଲବh ସାହୁ

ଧରି େଛ କଲମ୍ େଲଖ୍ମି େବାଲି
ମାଏଁଟ୍ ମାଆ ଭାଷାଥି ପେଦ
କାଣା େଲଖ୍ମି ? େସାର୍ ନାଇଁ େମାର୍
ନାଇଁ ପଡୁ େଛ େତା ମେନ ।
ହଁ .. ହଁ ..! ପଡୁ େଛ ମେନ
େଲଖୁେଛ ଗୁେଟ କଥା
अଏନ୍ କଥାେଟ େଲଖୁେଛ ଭାଇ
ବେନ କରି ଶୁନୁ ଥାହା ।
अଫିସର୍ ଯଦି େହତି ?
ସେତ ! अଫିସର୍ ଯଦି େହତି !
କଳା ଝି ମ୍ ଝି ମ୍ ଦାମକି ଆ େକାଟ୍
ହଜାର୍ ଟ+ିଆ େବାଟ୍ ସୁଟ୍
ନାଇଁ ମୁଇ ପି oିଥିତି ,
ଶହ ଶହ ଟ+ିଆ अତର୍ ମାଖି
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ନାଇଁ ମୂଇ ବାସୁଥିତି ।
ଲାକ୍ ଲାକ୍ ଟcାର୍ ଗାଡି େନ ସେତ
ନାଇଁ ମୁଇ ବସୁଥିତି
ପeାଟୁ ନ୍ ପeାଟୁ ନ୍ ଗାଡ ଧରି
ନାଇଁ ମୁଇ ବୁ ଲୁ ଥିତି ।
ଏ.ସି ଘର୍େନ ବସି କରି
ନାଇଁ ଛି ନୁଥିତି ପି ସି
ବଡ଼ବଡ଼କି ଆ େକ ମୁେଡ଼ ବୁ ହି
ନାଇଁ ମାର୍ତି ଚାଷୀ ।
ଦି ନ୍ େକ ଗୁେଟ ଗୁେଟ େଯାଜ୍ନା ମୁଇ
ନାଇଁ ବରଂ କାରୁଥିତି
ଗୁେଟ େଯାଜ୍ନା କର୍ତି ଭାଇ
‘ମୁନୁଷ ପନ୍’ ନଁା େଦତି ।
ମୁନୁଷ୍ ଭିତେର ମୁନୁଷ୍ପନ୍
କୁ ଟ୍ କୁ ଟ୍ େଦତି ଭରି
अଲ୍ଗା େଲାକର୍ ଦୁ ଃେଖ େଜନ୍ତା
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ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝର୍ତା ପାନି ।
ଦି ନ୍େକ ଦୁ ଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇ
ନାଇଁ ପି ଉଥିେତ ବି ଷ୍
ଚାଷୀର ହଁ କ୍ େନ ଲଢ୍ତି ମଁୁ ଇ
ସୁେଝ େଦତି ସବୁ ରି ସ୍ ।
ଗଁା ଭୂ ଇଁ ଛାଡି ରାଜ୍ଧାନୀ େନ
ନାଇଁ ରାହୁଥିତି ମୁଇ
ଦୁ ଃଖୀର ସାେc ଦୁ ଃଖ୍ ଭାଗ ମାଗି
ରହତି ଗଁା େନ ମୁଇ ।
ମୁନୁଷ୍ ଭିତେର ‘ମୁନୁଷ୍ ପନ୍’
କୁ ଟ୍ କୁ ଟ୍ େଦତି ଭରି
अଲ୍ଗା େଲାକର୍ ଦୁ ଃେଖ େଯନ୍ତା
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି ,
ଆଁଏକ୍ ନୁ ଝରତା ପାନି ।
अଫିସର ଯଦି େହତି ...
ଭାଇ...अଫିସର ଯଦି େହତି !
ଭ ାମଭାଷ : ୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪
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ଦଲାଲ୍
ଏମ୍. ବି ଜୟ କୁ ମାର

ଆମର୍ ଗଁାେକ ଦଲାଲଟୁରା
ଆଏବା ବଏେଲ ଏକଚୁ ପି
ଦୁ ଲଦାଲ ବରସୁଥିବା
ସରାବନ ବୁ ଦଁା ବାଗୁର
ପଥରକଁରା େମତାନ
ମାଡ଼ ଖାଏବା ମରତୁ ନ
ଟକର ପକାଇ େଦବା
ଖାଇ ଥିଲଟା ଉକe ାବା
ଇ ଦଲାରି କରବାରଟା
କାନ ଧରି େଦଇ ଛାଡ଼ି େଦବା
ସଉରୁଥିବା ଜୀବନ୍ ସାରା
କେମ େଜନ ଧୁରକୁ ଟାତୁ ନ
େଭାକ୍ େସାସଥି ମେଲ ମରବୁ
ଆର େନୖ ଜଉ ଦାଦନଖଟି
କି ଏ ହାତେକ କେଟଇ େହବା
କାଏେଜ ମରବ େଗାତି ଖଟି
େହବା କି ଏ ଇଜତ୍ ଲୁ େଟଇ
େହଇଗଲାନ ମରନଘାଟି

ଆଦଁରାର ଇଟଭାଟିଥି
ନଡ଼ି ଆ ଚୁ ପି େଦଇଆସି ଛୁ

ଡ଼ାକ୍ େଦଲାନ ଗଁାଆରମାଟି
କାମଧxା ଠି କେସ ଇେନ
ନାଇ ମି ଲବାର ବଲି ତ
ଜାଉଥିନୁ େପଟର ଲାଗି
ବାହାରେକ ଦାଦନଖଟି
ଆମର ଭୁ କାେପଟେକ
େଦେଖଇ ନାଇକର ନାଟ
ଆର ଧି କ୍ ତି ନି ନାଂଗ୍
କାମ୍ କବାର ଜୁ େଗଇଦି अ
ମାଟିରପୁଓ ମରୁ ଇମାଟି
ଆମରଦାବି ପୁରଣକର
େଫର୍ ଲୁ ନ ଇଜନମ୍ ମାଟି
େରମନ୍ଡ଼ା, ସଇhଲା, ବଲcୀର, ୩୨
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ଦୁ ଇଟି uୁଦ ସମଲପୁରୀ କବି ତା
ଶସି oୁ ପୁେରାହି ତ

କାଲି ଆେର
କାଏଁ ମହନି ଲଗାସୁେର କାଲି ଆ,
ଘି ଚିେନସୁ ମନ୍ େମାର
ସବୁ କାମ୍ବୁ ଡ଼ା ଛାଡ଼ି
ପେଲଇ ଆଇେଛଁ
ଘି ଚ୍ବାର୍ ଲାଗି ରଥେତାର
ସଂସାର ଭିତେର ତୁ ଇ ତ ସାର୍
ମି ଛ୍ ଭିତେର ତୁ ଇ ସତ୍,
େତାର୍ ପାଦତେଲ କରୁେଛଁ
େକାଟି ଜୁ ହାର୍...
ଇ ସଂସାରୁ ଉାର୍ କର

ବଷାରାନୀ
ବଷାରାନୀ,
ଝାଏଁେର ଝାଏଁ କରି ,
େକେତ େଖଲ୍ସ ଲୁ କ୍ଲୁ କାନୀ?
ଦହଡ଼ି ଆସ େଗା!
େଡରି ନାଇକରେଗେହe ଇ ନୁ ନୀ
ସଂସାର ସାରା ସେଭଁ
ତୁ ମକୁ େହେଲନ
ହୁର୍ଗୁନି
ଡ: ପରଶୁରାମ ମି ଶ अଗଗାମୀ ଶି uା ଓ ଗେବଷଣା
ପତି-ାନ, ସ]ଲପୁର
ଭ ାମଭାଷ : ୯୯୩୮୭୨୦୧୯୫

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 230

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଆଖଡ଼ା
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ମୂଳ ବcଳା ରଚନା : କନକ ଠାକୁ ର
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାନୁ ବାଦ : ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼
ଘରଛାଡ଼ି ଯଦି ବାହାରି ପେଡ଼
ତୁ େମ କି େମାର ସେc ଯି ବ ଆେଲାକ?
अoାର ଖୁି ଖୁି ଖାअ
अମାବାସା - ନି ଶି ଗj
ପଥ କି େମାେତ ଡାକେଦବ?
ମଁୁ ଯି ବାକୁ ଚାେହଁ େବୖ ରାଗୀ ଆଖଡ଼ାକୁ 
ନାଭିକୁ େl ଗcାଜଳ ଶକେର
ସାରାଦି ନ ଉାରଣ କରି କୃ Óନାମ
ଭୁ ଲେର େଦେଖ ନା ଭାବି
अଳି େx ରଖା େହାଇଛି ପଣୟୀର େପମ
अବଗାହନ ଘୁେରଇ େଦଇଛି ସଂସାର
ଲତାପରି ମାଡ଼ି ଥିବା ରି ପୁ
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ଆଜି ତୁ ଳସୀ ଜେଳ ଛି ଡ଼ା େହାଇ
େବୖ ରାଗୀ େହବାର ମପାଠ କେର
ଆଉ େଖାଲି ରେଖ ପାyନ ଜୀବନ
ଗାମ/େପାs : େବରୁ ଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨
ଜି ଲeା : ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
ଭ ାମଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanatan8@rediffmail.com
େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanamahakud.in
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ପଯଟନ ବି ଭାଗ
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ପଯଟନ େuତ ଭ*ାରିକା
ଶୀ େବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

କୁ ହାଯାଏ ସାରା ଭାରତ ଆଯାନାଇେଜସନ୍ େହଲା ପେର ଓଡ଼ି ଶା ବା େସେତେବଳର
କଳି c େକାଶଳ ଉଳ େଶଷେର ଆଯମାନ+ ଦÄାରା ବସତି pାପନ କରାଗଲା। େତଣୁ
ଆଯମାେନ ଉଡ େଦଶକୁ େମe େଦଶ େବାଲି କହୁଥିେଲ। ପେର ରାଜା ମହାରାଜାମାେନ
ମଧେଦଶରୁ ବ ାହCଣମାନ+ୁ अଣାଇ ନି ଜ ନି ଜ ରାଜେର ରଖାଇ େସମା+ୁ ଆଗାହାରା
ପଦାନକରି ରଖାଇଥିେଲ। େସମାେନ ରାଜକାଯ ତଥା ଧମଧାର ପବତନ କରି ବାେର
ସାହାଯ କରି ଥିେଲ। େସମାନ+ୁ ଜମି ପଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। େସେତେବେଳ କାଗଜ
ନଥିଲା। ତ]ାପଟାେର ଜମି ଜମା ଦି ଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ତ]ାପଟା ସବୁ ୫୧୦ ଖୀ. ରୁ
ପଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବୁ େଦବ+ ସମୟେର ମଧେଦଶ ସହି ତ େବପାର
ବଣିଜ ଚାଲୁ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାପବ
ୂ ରୁ ପବ
ୂ ବ[ୀ-ଆଯମାେନ ଏଠାକୁ ଆସି ଥିେଲ ପେର
ପଯାୟକ େମ ଆଯମାେନ ଆସି େଲ। େସମାନ+ୁ ଆେଯାତର େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା।
େମାର ଏଠାେର େଗାେଟ କଥା ମେନ ପେଡ଼ -ପେତକ ମxିରେର ପଜ
ୂ କ ମାଳି ମାେନ
ଥିେଲ। ବ[ମାନ ବି ମଧ ମାଳି ମାେନ େସହି ପଜ
ୂ ାକାମ କରି ଆସୁଛhି । କି ଜଗନv ାଥ
ମxିର କି ଶି ବ ମxିର କି ଠାକୁ ରାଣୀ ମxିର ସବୁ ଠାେର ମାଳି / ମଲି ଆମାେନ ପଜ
ୂ କ।
ଆଯମାେନ ଆସି ଲାପେର ମxିରମାନ+େର

ପଜ
ୂ ାରିମାେନ ନି ଯୁy େହେଲ ବା

ରାଜକାଯେର uତି ୟମାେନ ନି େୟାଜି ତ େହେଲ। େତଣୁ ଏହା ସତ େଯ ଧି େର ଧି େର
ଆଯାନାଇେଜସନ େହାଇଛି । ଏହା ଏକା ଦି ନକେର ଆଯାନାଇେଜସନ େହାଇନାହV।
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ଗୀକ୍ ମାେନ ଆସି ବାଦÄାରା ଭାରତେର ନି ମାଣ କଳା ଆେ\ ଆେ\ ବି କାଶ ଲାଭ
କଲା। ଏହାର ପ"
ୂ ବି କାଶ ଗୁମାନ+ ସମୟେର ଘଟିଲା। ଏହି ଠାରୁ ମxିର ନି ମାଣ
େକୗଶଳ ବି କାଶଲାଭ କଲା। ବୁ େଦବ+ ସମୟେର ବୁ + ମୂ[d ନି ମାଣ କରାଯାଇ
ନଥିଲା। ଏହା अେଶାକ+ ସମୟେର ନି ମାଣ କରାଗଲା। ଏହି अେଶାକ+ ସମୟରୁ ବୁ +
ମୂ[d ବହୁମାତାେର ନି ମାଣ କରାଗଲା। କି  ଗୁମାନ+ ସମୟରୁ ମxିର ନି ମାଣ େକୗଶଳ
ଆର େହଲା।
ପବ
ୂ ରୁ ଗଛମୂଳେର ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିବା ଠାକୁ ର ଠାକୁ ରାଣୀମାେନ ଚାଳଘେର ପଜ
ୂ ା
ପାଉଥିେଲ। ପେର ଠାକୁ ର+ ପାଇଁ ମxିର ତି ଆରି କରାଗଲା ମxିରେର ପଜ
ୂ ା ପାଇେଲ।
ପଥରେର ମxିର ନି ମାଣ ପେର ଏେବ ସି େମେର ମxିର ତି ଆରି େହଉଛି ।
ଭ*ାରି କାର ପଥର େଦଉଳର ନି ମାଣ କାଳ ୮/୯ ଶତାୀ। ଏହା େଭୗମକର ରାଣୀ
ନି ମାଣ କରି ଥିେଲ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି । କି  ଏହି अଂଚଳେର ଭqମାେନ ଶାସନ
କରୁଥିେଲ। େସ ଯାହାେହଉ େଭୗମକରମାନ+ अଧୀନେର ଭqମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ।
େତଣୁ େଭୗମକରମାନ+ ସହାୟତାେର ଭqମାେନ ଏହି ମxିର ନି ମାଣ କରି ଥିେଲ।
େଲାକକଥା ଓ ଉyି अନୁ ସାେର ଏହି ଠାକୁ ରାଣୀ ପଶୁରାମ pାପନ କରି ଥିେଲ।
ପଶୁରାମ େକେତେବେଳ pାପନା କରି ଥିେଲ ଜଣାନାହV ବା ତା’ର ଇତି ହାସ ନାହV।
ସବତଃ ଗୁମାନ+ ସମୟେର ପଶୁ ରାମ pାପନା କରିଥାଇ ପାରhି । ଏହା େହଇଛି
୪/୫ମ ଶତାୀର କଥା। ୪/୫ଶତାୀେର ଗୁମାନ+ अଧୀନେର ଓଡ଼ି ଶାର କି ଛି अଂଚଳ
ଥିଲା। ଗୁମାେନ େସମାନ+ର ମହାସାମh+ ଦÄାରା ଏହି अଂଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଥିେଲ।
ପବ
ୂ ର କଥା କହି ବାକୁ ଗେଲ ଓଡ଼ି ଶାେର େବୗଧମର ପାବଲ ରହି ଥିଲା। ଏହା
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ଥିଲା ଖୀ.ପ.ୂ ୬- ଶତାୀରୁ ଖୀ. ୪/୫ ଶତାୀ। ଏହି ସମୟେର େବୗ େଦବୀ ତାରା
ମହାନଦୀ କୂଳେର ଗାମ େଦବତୀ ରୂପେର ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିେଲ। ଗୁମାନ+ ସମୟେର
େବୗେଦବୀ

ତାରା

ଭ*ାରି କା

ନାମେର

ପରିବ[ନ

େହେଲ।

ବ[ମାନ

ମxିର

ଚାରି ପାଖେର େବୗମୂ[d ଗୁଡ଼ିକ େସମି ତି ପଡ଼ି ରହି ଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଏହା େବୗ
େଦବୀ ତାରା ମହାମାୟା ତି ପୁରା ସୁxରୀ ଭ*ାରି କା ରୂପେର ପରି ବ[dତ େହେଲ। ଏହା
ଥିଲା ସମୟର ଆହÄାନ ବା ପରି ବ[ନ। ଏହା ଥିଲା ଧମଧାରାର ପରି ବ[ନ।
ପଯଟନ େuତ ଭ*ାରି କା କଟକ ଜି ଲeା ବଡ଼ା]ା ବe କ ମହାନଦୀ କୂଳେର अବpିତ।
ଏହା କଟକଠାରୁ ୧୦୦ କି .ମି . ଦୂ ରେର अବpିତ। ଏଠାକୁ ଯି ବାକୁ େହେଲ କଟକ-ମcୁଳି ଚଉଦÄାର-ଖୁଂଟୁ ଣୀ- ଆଠଗଡ଼-ତି ଗିରିଆ-ବଡ଼ା]ା-େଗାପପୁର ଛକ। ଏହି ଛକ ଠାରୁ ମାତ
ବାମ ପାଶÄେର ୫ କି .ମି . ଗେଲ ପେଡ଼ ଭ*ାରି କା ପୀଠ। ଏହା ଶଶାc ଗାମେର अବpିତ।
ମହାନଦୀର ଦୁ ଇପାଶÄେର ପାହାଡ଼। ମଝି େର ବହି ଯାଇଛି ମହାନଦୀ। ଉ[ର ପାଶÄେର
ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଓ ଦuିଣ ଦି ଗେର ହନୁ ମhି ଆ ପାହାଡ଼। ମହାନଦୀର ବି ଭରୂପ
ଏହି ଠାେର େଦଖିବାକୁ ମି େଳ। ମହାନଦୀରୁ अେନକ ଧାର ବାହାରି ପୁଣି ମହାନଦୀେର
ମି ଶିଛhି । େସଥିରୁ େପାଡ଼ାନାଳ େହଇଛି ମହାନଦୀର ଏକ େଗାଡ଼। ଏହା ମହାନଦୀରୁ
ବାହାରି ପୁଣି ମହାନଦୀେର ମି ଶିଛି। ଏହି େଗାଡ଼ ସହି ତ अେନକ ଝରଣା ଉ[ର ଦି ଗ
ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଏହି ନାଳେର ମି ଶିଛhି । ପାଖେର ବାଘ ମୁlିଆ ମୁlେଟକି ଛି ଡ଼ା
େହାଇଛି । କୁ ହାଯାଏ ବ[ମାନ ମହାନଦୀର ଓସାର େଯତି କି ପେୂ ବ େସତି କି ନଥିଲା।
ଓସାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ମହାନଦୀ ପାଣି ସବୁ ଆେଡ଼ େଖେଳଇ େହାଇ ଯାଉଥିଲା।
ପାଖେର ନଦୀ ନାଳ ହ ଦ େଘରି ରହି ଥିଲା। ଏହି େଶାଭାେର ବି େମାହି ତ େହାଇ ପଶୁ ରାମ
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ମା’+ୁ pାପନା କରି ଥିେଲ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ େବୗେଦବୀ ତାରା ପଶୁ ରାମ+ ଦÄାରା
ଭ*ାରି କା ଭାବେର ପରି ବ[dତ େହେଲ। େହେଲ ମxିର ୮/୯ ଶତାୀେର ନି ମାଣ
କରାଗଲା।
ମହାମାୟା ତି ପୁରା ସୁxରୀ ବରଦ]ା (ବୃ ହଦ]ା) ଭ*ାରି କା େକଉଁ ଆବାହମାନ
କାଳରୁ ପଜ
ୂ ା ପାଇ ଆସୁଛhି ତାହା ଆେଲାଚନା କରି ବା ବଡ଼ କଠି ନ ବାପାର। ଏହାର
େକୗଣସି ଲି ଖିତ ଦ\ାବି ଜ୍ ନାହV। ଯାହା େଲାକକଥା େଲାକଉyି ମxିର ପର ରା ପଜ
ୂ ା
ପତି ଓ କି ]ଦhୀକୁ ଆଧାର କରି ଆେଲାଚନା କରାଯାଇପାେର। ଏହି ପୀଠ ମହାନଦୀ
କୂଳେର अବpିତ। ଦuିଣେର ହନୁ ମhି ଆ ପାହାଡ଼ େଶଣୀ ପବ
ୂ ପି ମେର ଦlାୟମାନ।
ଉ[ର କୂଳେର ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ହାଇୁଲ ପାହାଡ଼ ପେର ହାଡ଼ୁଆ ନଳ ପବାହି ତ
ତା’ପାଶÄେର ବାଘ ମୁlିଆ। ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଓ ହାଇୁଲ ପାହାଡ଼ ମଝି େର ବଢ଼ି ପାଣି
ପେବଶକରି େସଠାେର ନାଳ ସୃsି କରି ଥାhା। ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ସି ଂହନାଥ ଓ ବାେଣଶÄର
ପରି ନଦୀ ମଝି େର ରହି ଯାଇଥାhା। ଏଠାେର କଥା ଉଠୁ ଛି ବତମାନର ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼
ନଁା ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ନା अନ କଛି ପାହାଡ଼ ରତv ଗିରି ନାମେର ଥିଲା। ବ[ମାନର ମxିର
ପୁରୁଣା ମxିର ନୁ େହଁ । ପୁରୁଣା ମxିର ନଦୀ ଗଭେର ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପେର ଥିଲା।
େସହି ମxିର ସହି ତ ପାହାଡ଼ ନଦୀଗଭେର ଲୀନ େହାଇ ଗଲା ଫଳେର ରାଜା ଫକୀର ଚx
(୧୭୧୧ - ୧୭୪୩ ) ମଧେର ନୂ ଆ ମxିର ତି ଆରି କେଲ। ପୁରୁଣା ମxିର ପଥର ସବୁ
ନଦୀକୁ ଯି ବାକୁ ପାହାଚେର ଲାଗଛି । ଶଶାc ଓ ଓଗାଳପୁର େମୗଜା ନଦୀ ଭିତେର ଥିଲା।
ବନାଦାଉରୁ ରuାପାଇବା ପାଇଁ ହାଇୁଲ ପାହାଡ଼ ପି ମ ଓ ପବ
ୂ ଦି ଗେର ଯଥାକ େମ
ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସି ଛhି ।
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ଶyି ଉପାସନା – ଶyି ଉପାସନା କାହV େକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସି ଛି।
େଯେତେବେଳ ମଣିଷ अସହାୟ କି ଂକ[ବବି ମୁଢ଼ େସ ସେc ସେc “ମା” େବାଲି ଡାକି
ଦି ଏ। ମାଆ େହଉଛି ରାହା, ମାଆ େହଉଛି ସାହା। ଏ େହଉଛି ମଣିଷର ସହଜାତ
ପବୃ[ି। ତାକୁ କି ଏ ରuା କେରନି । ରuାକେର ମାଆ। ଏହି ଠାରୁ ଶyି ଉପାସନାର
ଆର।

ଯି ଏ ରuା କେର ତାକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାତୃ ଉପାସନା ବହୁ

ପୁରାତନ। ହରéା ଓ ମେହେqାଦାେରାେର ଖନନ ଫଳେର अେନକ ମାତୃ କା ମୂ[d
େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଛି। େତଣୁ ଏହି ମାତୃ ଉପାସନା ବହୁ ପୁରାତନ; କି  ଏହାର କି ଛି ଲି ଖିତ
ପମାଣ ନାହV। ଏହି ମାତୃ ଉପାସନା ଏହି ମାଟିର ନି ଜସÄ।
ଐତି ହାସି କ ଭ[ିଭୂ ମି – ମହାମାୟା ତି ପୁରା ସୁxରୀ ସି େଗୗରୀ ଭ*ାରି କା େକଉଁ
ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଶଶାc ଗାମ ନଦୀ ଭିତେର ଥିଲାେବେଳ ରତv ଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପେର
ଗାମେଦବତୀ ରୂେପ ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିେଲ। େସେତେବେଳ ମxିର ନଥିଲା, ଗଛ ମୂେଳ
ଚାଳଘେର ଠାକୁ ରାଣୀ ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିେଲ। େଦବୀ ଭ*ାରି କା+ ନାମ ମପୁରାଣ ଓ
xପୁରାଣେର େଦଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ତପୀଠ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ। ଓଡ଼ି ଶାେର ୮ଟି
ତପୀଠ अଛି େବାଲି ରାଧାକୃ Ó ପlା ତା+ର ‘ଉଡ୍ଡ଼ିଶ ତ’େର ଆେଲାଚନା କରି ଛhି ।
ମହାମାୟା - ଖୀ.ପ.ୂ ୨ୟ ଶତାୀରୁ ଖୀ. ୧୦ ଶତାୀ ପଯh ଏ अଂଚଳ େବୗ
ଧମର ଆêାpଳୀ ଥିଲା। ସି ଂହନାଥ

ପୀଠ ଓ

ବାେଣଶÄର ନାଶୀ େବୗ ପୀଠ ଥିଲା।

େତଣୁ ଏହି ପୀଠ େବୗପୀଠ ଥିଲାେବାଲି अନୁ ମାନ ହୁଏ। ବୁ େଦବ+ େଦହତାଗ ପେର
େବୗ ଧମ ଭାଗ ଭାଗ େହାଇଗଲା ଯଥା - ହୀନଯାନ, ମହାଯାନ ଓ ବଜ ଯାନ। େବୗ
ଧମକୁ ରuାକରିବା ପାଇଁ ବଜ ଯାନ-ପ×ୀମାେନ ତସାଧନାକୁ

ଉପଯୁy ମାଗ େବାଲି
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ବି େବଚନା କେଲ। େବୗଧମର ବଜ ତ अନୁ ଯାୟୀ ଓଡ଼ି ଶାେର ତାହାର ପଭାବେର
ତପୀଠମାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ଶyି ଉପାସନା ଆର େହଲା। ଏହା ଥିଲା ୪/୫ ଶତାୀ।
ଭ*ାରି କାେର େବୗମାନ+ର ସC ାରକୀ ନଦୀ ଗଭେର ଲୀନ େହାଇଯାଇଛି । ନଦୀ ଭିତେର
ଥିବା ଗାମମାନ ଉ ଜାଗାକୁ ଉଠି ଆସି ଛି।

ମହାମାୟା ଭ*ାରି କା+ର ପତିମାକୁ

अନୁ ଧାନ କେଲ ଜଣାଯାଏ, ଏହା େବୗ ଧମର େଦବୀ ତାରା अଟhି । େବୗ େଦବୀ
ତାରା ବଜ ଯାନ ପ×ୀମାନ+ର େଦବୀ अଟhି । େସ ବ"େର େଶÄତ, ଏକମୁଖୀ, ଦି Äଭୁଜା,
ଦu ହ\େର ବରଦା ମୁଦା, ବାମ ହ\େର अଭୟ ମୁଦା, ଲଳି ତାସନେର ଉପବି s ଓ ବି ଭିନv
अଳ+ାରେର ପରି େଶାଭିତା, ଏହି ତାରା अନତ େଦବୀମାନ+ ଦÄାରା ପରି େବsିତା
େହାଇଛhି । େସହି ପରି ମହାମାୟା ଭ*ାରି କା ଦି ଭୁ ଜା ମୂ[dର ଦuିଣ ହ\େର କାମନା
ପ"
ୂ ବରଦା ମୁଦା। ବାମହ\େର ାନର ପତୀକ ପଦCଫୁଲ अଭୟ ମୁଦା, ପାଦେର ନୂ ପୁର
କଟିେର କି +ିଣୀ ହ\େର ବଳୟ ଉନv ତ \ନଯୁଗଳ ଉପେର \ନବo କାୁ ଲା,
ଗୀବାେଦଶେର ବି ବିଧ ହାର ମୁଖ ମlଳେର ପସନv ତା କ"େର ତାଟ+, କରl ମୁକୁଟ
ତୂ ଲ ସ¢ି ତ େକଶଗୁ ଓ अଳ+ାରେର ସରଳତା ରହି ଛି। अcକାhି େର ନାନା अଳ+ାର
ଆଭରଣ ଓ ମ\କେର अଚx େସ ଲଳି ତାସନେର ଉପବି - ଓ ତା+ ଉଭୟ ପାଶÄେର
ଦୁ ଇଟି ଧାଡ଼ି େର ଆଠେଗାଟି ନାରୀ ମୂତୀ ବି ଦମାନ। େସମାନ+ ନାମ େହଲା – ଉଗାଈ,
ଉଗତାରାଈ, ପଚlାଈ. ଚାମୁlାଈ, ଶକଟାଈ, ବକଟାଈ. ଦୁ ଗାଈ ଓ ମହାଲuCୀ। ତା+ର
ତି େନାଟି ଚuୁ ଓ ମ\କେର ବହୁ\ରୀୟ ପଭାମlଳ ଥିବା ପରି ଜଣାପେଡ଼। ଏହା ଦି ଭୁ ଜା
ଗୁଯୁଗର ଆଦପାଦ ପଯh େଦବେଦବୀ+ୁ ଦି ଭୁ ଜା ରୂେପ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଉଥିଲା। କି 
ବି ରଜା ଚତୁ ଭୁ ଜା। େତଣୁ ଆଗରୁ େବୗ ମୂ[ୀ ତାରା ରୂପେର ପଜ
ୂ ାପାଉଥିେଲ। ବ[ମାନ
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ମxିର ଚତୁ ପାଶ େର େବୗମୂ[d ପଡ଼ି ରହି ଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରଣା ମxିର ଜାଗାରୁ ଆଣି
ଏଠାେର ରଖିଛhି । େବୗ ଧମର अ\ କାଳେର ତାରା+ୁ ହି xୁଧମର ମହାମାୟା ନାମେର
ଗାମେଦବତୀ ରୂପେର ପଜ
ୂ ା କେଲ। ଏହା+ର ବରଦା ମୁଦା ଥିବାରୁ ଏହା+ୁ ବରଦ]ା
ମଧ କହି େଲ। ପେର ଏହା ବୃ ହଦ]ା େହଲା। ପାଖ ନଦୀ अବବାହି କାେର ସବୁ ଗଁାଗୁଡ଼ିକ
ଥିଲା। ଏହି ପୀଠର ପରି ସୀମା ପାଂଚେକାଶ ଥିଲା। ଏହି ପାଂଚେକାଶର ଏ େହଉଛhି
ଇs େଦବୀ।
ତି ପୁରା ସୁxରୀ - ଆଯମାନ+ ପେର ଭାରତକୁ ଗୀକ୍ ମାେନ ଆସି େଲ। େସମାେନ
େବଶୀ ଦି ନ ତି -ି ପାରି େଲ ନାହV। ପେର ଆଯମାେନ େଯଉଁଠାରୁ ଆସି ଥିେଲ କୁ ଷାଣମାେନ
େସହି ଠାରୁ ଆସି େଲ। କୁ ଷାଣମାେନ େବୗ ଧମକୁ ଗହଣ କରି େନେଲ। କୁ ଷାଣମାନ+
ସୃତି ଓ ଆଯମାନ+ ସଂୃତି ମି ଶି ଏକ ନୂ ଆ ରୂପ େନଲା। ପଥର ଉପେର େଲଖା
ପରି ବେ[ ତ]ାପଟା ଉପେର େଲଖା ଆର େହଲା। ଏହି ସମୟେର ବ ହCୀ ଲି ପିରୁ େପାଟ
ନାଗରୀ ଲି ପି अର େହଲା। ପାୟ ଗୁଯୁଗ ୪ଥ ଶତାୀ େବଳକୁ େପାଟନାଗରୀ ଲି ପିରୁ
େଦବନାଗରୀ ଲି ପି ପ"
ୂ ରୂପ େନଇସାରିଥିଲା। ପୁରାଣ େବଦ େବଦାh ଆଦି ବ ାହCୀ ଲି ପରୁ
େଦବନାଗରୀ ଲି ପିେର ପରି ବ[ନ େହାଇଗଲା। େସଇଥିପାଇଁ ଗୁ ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବ"
ଯୁଗ କହhି ।

ଗୁମାେନ େବୗ ଧମ ପରି ତାଗ କରି ବ ାହCଣଧମ ଗହଣ କରି ଥିେଲ।

ଗୁମାନ+ ପତନ ପେର ପରବ[d ଗୁମାେନ ତା+ର ପତିନିଧି ନି ଯୁy କରି ଏହି
अଂଚଳେର ଶାସନ କରୁଥିେଲ। अେଶାକ+ ସମୟରୁ ଏହି अଂଚଳ େତାଷାଳି ନାମେର
ପରି ଚିତ ଥିଲା। ଗୁମାନ+ପେର ଏହି अଂଚଳକୁ ଦୁ ଇଭାଗ କରି ଦିଆଗଲା। େସଗୁଡ଼ିକ
େହଲା ଉ[ର େତାଷାଳି ଓ ଦuିଣ େତାଷାଳି । ଉ[ର େତଷାଳି େର ବି ଗହ (ପୃଥିବୀ ବି ଗହ)
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(ଭାନୁ ଦତ) ଓ ମାଣମାେନ ଓ ଦuିଣ େତାଷାଳି େର ମାଠର (ପଭqନ ବମନ ଶyି ବମନ)
ଓ ପି ତୃଭyମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ ଏ ସମେ\ ବ ାହCଣ ଧମର ପୃ-େପାଷକ ଥିେଲ।
ପଶୁରାମ ମହଷd ଭୃ ଗୁ+ର ବଂଶଧର ଥିେଲ ବି Óୁ ପୁରାଣ अନୁ ସାେର ମହଷd ଭୃ ଗୁ ଥିେଲ
ବ ହCା+ର ମାନସ ସhାନ। ଆଉ ମଧ ପାଚୀନ କାଳେର ବ ହCା ବରୁଣ+ର ଏକ ଯ
କରି ଥିେଲ। େସହି ଯରୁ ଭୃ ଗୁ ମହଷd ଜନC ଗହଣ କରି ଥିେଲ । ମହି ୟସୀ ମହି ଳା ପୁେଲମା
ଥିେଲ ଭୃ ଗୁ+ ପତv ୀ । ଭୃ ଗୁ+ ପୁअ ଚବନ ତା+ ¤ୀ ସୁକନା (uତି ୟ ରମଣୀ) ତା+
ପୁअ ଋଚି କ ତା+ ପୁअ ଜମଦଗିv ତା+ ପୁअ ପଶୁରାମ । ଏହି କ ମେର ପଶୁ ରାମ ଋଷି
ପର ାରା ବହନ କରି ଥିେଲ । ଏସମେ\ ବ ାହCଣ ଧମର ପୃ-େପାଷକ ଥିେଲ । ଏହି
ସମୟେର

ପଶୁ ରାମ

େଦଶୀୟ

uତି ୟମାନ+ୁ

୨୧

ବାର

ନି େuତି କରି

େବୗଧମ

ମହାମାୟା+ୁ ବ ାହCଣଧମର ତି ପୁରା ସୁxରୀ ରୂପେର ପଜ
ୂ ାକେଲ । ଏହି ପଶୁରାମ+ର
ପରି ବା ଥିଲା । ପଶୁରାମ

ସାଧନାପୀଠ ମେହx ାଚଳଠାରୁ ସୂପାରକ(ମୁ]ାଇ) ଯାଏଁ
ମେହx ପବତେର ରହhି ମେହାଦଧି େର ସvାନ କରhି
ପୁରୁେଷାତମେର ଜଗନv ାଥ ଦଶନ କରhି ।

ସାହାଦି େର ଗୁରୁ ଦଶନ ପୁରୀ

ଏହା+ର ଗୁରୁ େଦବ ଦତାେତୟ ।

ଦତାେତୟ ପଶୁରାମ+ୁ ଶୀବି ଦା ଶି uା େଦଇଥିେଲ । ଶୀବି ଦାେର ୬୪ ମହାବି ଦା अଛି
। େସଥିେର ତି ପୁରା ସୁxରୀ େଗାଟିଏ ମହାବି ଦା । ପଶୁରାମ ମହାମାୟା ତି ପୁରା
ସୁxରୀ+ୁ

ଉପାସନା କରୁଥିେଲ। ପଶୁରାମ ତି ପୁରା ସୁxରୀ+ୁ

ପଜ
ୂ ା କରୁଥିବାର

‘ବାଡ଼ବାନଳ ତ’ରୁ ଜଣାଯାଏ ।
“ କାେମଶି ଲଳି ତା ବାଲା ମହା ତି ପୁର ସୁxରୀ
ତି ପୁରା େଭୗରବୀ େହତା ଉëରାନCାୟ ସମାଶିତାଃ ।
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ଜନଶ}ତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହା ପଶୁ ରାମ ପୀଠ। ବା+ୀର ଚd କା ମଧ ପଶୁରାମ ପୀଠ
। uତି ୟ ବୀର ପଶୁରାମ

ସହସା¢ୁ ନ ସହି ତ ଯୁ କରୁ କରୁ ପରା\ େହେଲ । ଏହି

ପରାଜୟ ତା+ ପେu ଗଭୀର अପମାନ ଜନକ ଥିଲା । େତଣୁ େସ ଶପଥ େନେଲ ସମଗ
େମଦି ନୀ ନି େuତି କରି େବ । େତଣୁ ଶyି ଆହରଣ ଉେଶେର ପଶୁ ରାମ ଶରମୂନେର
େଦବୀ+ୁ अ+ନ କରି ଥିେଲ । େସ େଯଉଁ ପଥର ଉପେର ବସି ସାଧନା କରୁଥିେଲ
ବତମାନ େସହି ପଥର ପଡ଼ରହି ଛି । ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ଏହି अଂଚଳକୁ କାଳଚୁ ରୀମାେନ
(୧୦୪୨- ୧୨୩୮ ) ପଯh ଶାସନ କରୁଥିେଲ । େସମାନ+ୁ ଡାହାଳି ଆ େହୗହୟ
କହୁଥିେଲ । େସମାେନ ସହସା¢ୁ ନ ପଶୁରାମ+ ଉପାସକ ଥିେଲ । େସମାେନ ପଶୁରାମ
ମxିର ଆଦି ନି ମାଣ କରି ଥିେଲ। ଏହି ପଶୁରାମ+ର ଜନC େବୖ ଶାଖ ଶୁକe ତୃ ତୀୟାେର
ପାଳନ କରାଯାଉଛି । େତଣୁ ଏହି ପୀଠର ପରି ବତନେର ପଶୁରାମ+ର अବଦାନ ରହି ଛି
। େତଣୁ ପଶୁରାମ+ ସମୟେର ମା’ତି ପୁରା ସୁxରୀ ଭାେବ ପରି ଚିତ େହେଲ ।
ଭ*ାରି କା - ଏହି अଂଚଳ କି ଛିଦନ େଭୗମମାନ+ (୭୩୬-୯୨୯) ଆନୁ ଗତ ସÄୀକାର
କରି ଭqମାେନ ଶାସନ କରୁଥିେଲ । ଏହି ସମୟେର ଏହାର ନାମ ଭ*ାରି କାେର
ରୂପାhରି ତ େହଲା । ଏହି େଭୗମକରମାନ+ ମଧରୁ େକତକ

େବୗଧମାବଲ]ୀ ଓ

ଆଉେକତକ େଶୖ ବଧମାବଲ]ୀ ଥିେଲ । ଏମାନ+ କୁ ଳେର େକୗଣସି ସhାନସhତି ନ
ରହି ବାରୁ ତା+ର ରାଣୀ ଓ ଝି अମାେନ ଶାସନ କାଯ ପରି ଚାଳନା କରୁଥିେଲ । େସମାନ+
ପଶ\ିରୁ ଜଣାଯାଏ େସମାେନ ସି  ଭ*ାରକ ସି o େଗୗରୀ ଓ ପରମଭ*ାରକ ଉପାଧି
ଧାରଣ କରୁଥିେଲ । େତଣୁ ଏହି ସମୟେର ପୀଠେଦବୀ+ର ନାମ ଭ*ାରି କାେର ପରିଣତ
େହଲା । ଆଉ କାହା ମତେର ପଶୁରାମ uତି ୟ (ଭ*ମାନ+ୁ ) ପରାଜି ତ କରି ବା ପାଇଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 242
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ମା’+ୁ ଉପାସନା କରି ବରପାି େହାଇ

ପରାଜି ତ କରି ଥିବାରୁ ତା+ ନାମ ଭ*ାରି କା

େହଲା । ଏହି ପୀଠର ମxିର େଭୗମକରମାନ+ ସମୟେର ବା େଶୖ େଳାÎବି ମାନ+
ସମୟେର ତି ଆରି େହାଇଥିଲା େବାଲି अନୁ ମାନ କରାଯାଏ । ସି ଂହନାଥ ମxିର େଶୗଳୀ ଓ
ଭ*ାରି କା (ପୁରୁଣା)ମxିର େଶୗଳୀ ଏକାପରି

ମେନହୁଏ । ପୁରୁଣା ମxିରର କଛି ପଥର

ନଦୀକୁ ଯି ବାକୁ ପାହାଚେର ବବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସି ଂହନାଥ ମxିରର କି ତୀମୁଖ ଓ
ପୁରୁଣା ଭ*ାରି କା ମxିର କି ତୀମୁଖ ପାୟ ସମାନ ।

ସି ଂହନାଥ ମxିର ପଶୁ ରାେମଶÄର

ମxିର ସମସାମୟି କ । ହେରକୃ Ó ମହତାପ ଏହାକୁ ୭-୮ଶତାୀର େବାଲି ନି "ୟ କରିଛhି
।

ପଶୁ ରାେମଶÄର ମxିର େଶୗେଳାÎବୀମାନ+ର କି ତୀ । େତଣୁ ଏହା ନି ଃସେxହେର

କୁ ହାଯାଇପାେର ଏହି ମxିର ୭-୮ ଶତାୀେର ତି ଆରି େହାଇଥିଲା ।
ସଂଗାଣ ମlଳ - ପେର ଏହି अଂଚଳ େସାମବଂଶୀ अଧୀନେର ଥି ଲା । ଏମାେନ
େବୗ ଧମର ବି େରଧୀଥିେଲ । େବୗମାନ+ୁ ରାଜରୁ ବି ତାଡ଼ି ତ କେଲ । ଭ*ାରି କା
ପୀଠ େସମି ତି ରହି ଗଲା । ଶାେମରି ରୁ େଯଉଁ ତ]ାପଟା ମି ଳିଛି େସଥିେର ସଂଗାଣ
ମlଳ, କhପଡ଼ା ସhରାବାଡ଼ି

େଲଖା अଛି । ସଂଗାଣ ମlଳ େବାେଧ ଏହା ସÄ-ଗଣ

ମlଳ। ବାଲି ଝରି ତ]ାପଟାେର ଐରାବତ ମlଳ େଲଖାअଛି । ନରସି ଂହପୁରକୁ ଐରାବତ
ମlଳ କହୁଥିେଲ। ବଡ଼]ାକୁ ପବ
ୂ ରୁ ସଂଗାଣ ମlଳ କହୁଥିେଲ ।

ପେର ଏହି अଂଳ

ଡାହାଳି ଆ अଧୀନେର ଥିଲା । େସକଥା ଆଗରୁ କୁ ହାଯାଇଛି ।
ବଡ଼ା]ା- ଗcମାେନ ରାଜତÄକାଳେର ଏହି ପୀଠ େସମତି ରହି ଗଲା । େଲାକ
େଲଚନକୁ ଆସି ଲାନି । ଏମାେନ େଶୖ ବ ଓ େବୖ Óବ ଧମାବଲ]ୀଥିେଲ । ଏହି ସମୟେର
ଭୁ ବେନଶÄରେର ଶବି ମxିର ଓ ପୁରୀେର ଜଗନv ାଥ ମxିର ନି ମାଣ େହଲା । ୧୩୦୫
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 243
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ଖୀ.େର ହଟେକଶÄର ଓ ମଲ̄େକଶÄର ଏହି ଠାେର ରାଜ pାପନ କେଲ । େସେତେବେଳ
ସି ଂହନାଥ ପୀଠ ଓ ଭ*ାରି କା ମxିର ଥିଲା । େକଶରୀ ମାନ+ର ସଂଗାଣ ମlଳରୁ
ଗcମାନ+ ସମୟେର ଏହା ଦରଦ]ାରୁ ବଡ଼ା]ା େହାଇଗଲା । େବୗମାନ+ର େସହି
ବରଦା]ାରୁ ଏହାକୁ ବୃ ହଦ]ା (ବୃ ହତ୍+अ]ା) ବଡ଼ା]ାେର ନାମକରଣ କରି ରାଜର ନାମ
ବଡ଼ା]ା େଦେଲ । ଆଜି ପଯh େସହି ବଡ଼ା]ା ଚଳି ଆସୁଛି । େକହି େକହି ଭୁ ଲେର
ଏହାକୁ ବଡ଼]ା କହୁଛhି ।
ମxିରର अବେuୟ ଓ ପୁେନାରୁାର - କାଳର କରାଳଗଭେର ଦି େନ ଏହି ମxିର
େଲାପ ପାଇଯି ବ େବାଲି େକହି ଭାବି ନଥିେଲ । ଯି ଏ ଏହାକୁ ତି ଆରି କରିଥିଲା କ’ଣ
ଭାcିବାକୁ କରି ଥିଲା ? ଏ େଦଶ ନଦୀମାତୃ କାର େଦଶ । ଶବର କo ଏ अଂଚଳର ମୂଳ
अଧି ବାସୀ । ପେର ଆେsାଏସି ଆଟିକ୍ େମଡ଼ି େଟାରି ଆନ୍(ଆମାନଏଡ଼)ମାେନ ଆସି ବସତି
pାପନ କେଲ । ଏମାେନ ଆଯପବ
ୂ ବତୀ ଯାଜାବର ଏଠାେର ଆସି ବସତି pାପନ କେଲ
। ବୁ େଦବ ଆଯମାନ+ୁ

ପତିେରାଧ କରି ବାରୁ େସମାେନ अc ବc କଳି c

ସୁଦCେଦଶେର ପେବଶ କରି ପାରି େଲ ନାହV । କି  େଭୗମକର ଓ େସାମବଂଶୀମାନ+
ସମୟେର ହି xୁ ରାଜାମାେନ ବ ହCଣମାନ+ୁ ମଧେଦଶରୁ ଆଣି େସମାନ+ୁ ଜମି ଜମା େଦଇ
ବସତି pାପନ କରାଇେଲ । ଏସବୁ ତ]ାପ*ାରୁ ଜଣାପଡ଼ । େତଣୁ ଏ ସଂୃତି

ଆଯ

ଆଯପବ
ୂ ବତୀ ଦ ାବି ଡ଼ अନାଯମାନ+ର ସୃତି । ସବୁ େଫାେଫି େହାଇ ରହି ଛି। ଏ
अଂଚଳକୁ ଆଯମାେନ ଉ¢ୟି ନୀ କାଶୀ ମଧେଦଶରୁ (ଗୁମାନ+ର ଶାସାନକାଳ ଓ
ପେର) ମହାନଦୀ ଉପତକା େଦଇ ଆସି ବସତି pାପନ କେଲ। ଦ ବି ଡ଼ମାେନ ଦuିଣରୁ
ଆସି ବସତି pାପନ କେଲ। େସେଟଲେମ ରି େପାଟରୁ ଜଣା ପେଡ଼ ଏ अଂଚଳେର ୬୦
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ଭାଗ ଚଷା अଟhି । ଏ अଂଚଳର ମୂଳ अଧବାସୀ ଏମାେନ ପରି ବ[ନ େହାଇଗେଲ। କି ଛି
ଜcଲ

ଭିତେର

ରହି ଛhି ।

ଏ

େଦଶକୁ

ବି େଦଶୀ

ଆଫଗାନମାେନ

ଆସି େଲ।

େସେତେବେଳ ମହାନଦୀ अଣଓସାର ଓ ଗଭୀର ଥିଲା ଏହାର अେନକ ପରି-ନଦୀ ଥିଲା
ମହାନଦୀରୁ ଉପର ମୁlେର ପରି ନଦୀ ବାଟେଦଇ ପାଣି ଯାଇ ପୁଣି ତଳମୁlେର େସହି
ମହାନଦୀେର ମି ଶୁଥିଲା। ପାଣି ସି ଧା ମେହାଦଧି େର ପଡୁ ଥିଲା। ତଳମୁେl अେନକ ବo
େହବାରୁ ମହାନଦୀ ଖାଇବାକୁ ଆରକଲା। ନଦୀ ଭିତେର ଥିବା ଗଁା-ଗlା ଉଠି ଆସି ଲା।
ମxିର କଣ ଉଠି ଆସି ବ? ମହାନଦୀ ଶଯାେର ମxିର େଲାପ ପାଇଗଲା। ଶୁଣାଯାଏ
କଳାପାହାଡ଼ ଏ ମxିରକୁ ନs କରି େଦଇଥିେଲ। କି  ଏହା ସତ ନୁ େହଁ । େତଣୁ ଏହି
ମxିର ୧୭୦୦ ଖୀ. ପବ
ୂ ରୁ ଭାcି ଯାଇଛି । ଏହା େବାଧହୁଏ ଆଉେରcେଜବ+ ସମୟ ।
କି ]ା ଗଁା ଗୁଡ଼ିକ ୧୫୫୦ ଭିତେର ଉ ଜାଗାକୁ ଉଠି ଆସି ଛି । େବାେଧ ଏହି ସମୟେର
ମxିର ଭାcି ଯାଇଛି । କାରଣ ଆଉେରcେଜବ+ ସମୟେର ରା\ାଘଟ ନଦୀ ବo
ରା\ା ଉପେର ବି ଜ୍ ଆଦି ତି ଆରି େହଲା । ପେର ରାଜା ଫକୀର ଚx (୧୭୧୧-୧୭୪୩ )
ମଧେର ନୂ ଆ ମxିର ତି ଆରି କେଲ । ଭ*ାରି କା ଯାତା ଓ ଚxନ ଯାତା ରାଜା ଫକୀର
ଚx (୧୭୧୧-୧୭୪୩ ) ମଧେର ଆର କେରଇଥିେଲ । ମୁଖଶାଳା ପଦCନାଭ ମcରାଜ
(୧୭୪୮-୧୭୯୬) େଦଉଳେବଢ଼ା

ଓ ପଥର ଶି ଡ଼ି ରାଜା ପି lିକି ଶୀଚxନ ୧୮୦୩-୧୮୫୧

ଭିତେର ତି ଆରି କରି ଥିେଲ । େମାହନ ଦାଶରଥି ମcରାଜ (୧୮୬୯-୧୮୮୧) େର ତି ଆରି
କରି ଥିେଲ । େଦବୀମି ଶ+ ସମୟେର ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଲାଗି ଏକ ଦଶକ ଗାେଲରୀ
ନି ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ୨୦୦୪-୦୫େର ନି ମାଣ କରାଯଇଛି ।
ଠାକୁ ରାଣୀ+ ନୀତି କାhି - ଠାକୁ ରାଣୀ+ର ମୁଖ ପଜ
ୂ କ େହଉଛhି ମାଳି । ଏମାେନ
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ଆଯ ବା अେଯାତର अନାଯ ବା ଦ ାବି ଡ଼ େବାଲି କହି େହଉନାହV । ଏମାେନ
ଆଯେଗା-ୀର ନୁ ହଁ hି । ଆଶୀନ ମାସ ଶୁକ¯ପu अsମୀ ନବମୀ ଦୁ ଇ ଦି ନ ମା’+ର
ପଜ
ୂ ାନା କରାଯାଏ । ଆଗରୁ ଏଠାେର ମଇଁଷି ବଳି ଦି ଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ମହୀଷ
େଢ଼+ାନାଳ ରାଜା େଦଉଥିେଲ। କୁ ହାଯାଏ ଏଠାେର ନରବଳି ଦି ଆଯାଉଥିଲା। ଏହି
ନରବଳି େଲାକମାନ+ अେଗାଚରେର େହଉଥିଲା। ଏହି ବଳି ମହାନଦୀର ଏକ କୁ ୀର
ବଳି କୁ ଆଣି େଗାଟିଏ ପଥର ଗୁçା ଘେର ରେଖ। ଏହି ବଳି ମହାନବମୀ ଦି ନ ରାତି େର
ଦି ଆଯାଏ। ଏହି ବଳି କୁ

ଭ*ାରି କା+ ସାତ ଭଉଣୀ ଲାଗି କରhି । अsମୀ ନବମୀ

ଦୁ ଇଦି ନ ଯାତା ହୁଏ। ଏହାକୁ ରାଜା ଫକୀରଚx ଆର କରି ଥିେଲ। ଶଶାc ଗଁାଠାରୁ
ମହାନଦୀ କୂଳ ପଯh ରା\ାର ଦୁ ଇ ପାଶÄେର ଯାତା ବେସ। ଏହି ଯାତାେର
େଲାକମାନ+ର ଗୃହେପାକରଣ କି ଣିଥାhି । ଏହି ଯାତା ବଡ଼ ଜାକଜମକେର ପାଳି ତ ହୁଏ।
ବହୁ ଦୂ ର ଦୂ ରାhରୁ େଲାକ ଆସhି । େଲାକମାେନ ମା’+ ପାଖେର ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ
ବଡ଼]ା, ନରସି ଂହପୁର, େଢ଼+ାନାଳ, अନୁ େଗାଳ, ଖlପଡ଼ା, ବା+ୀ ଓ ତି ଗିରିଆ ରାଜରୁ
େଲାକମାେନ ଆସି ଥାhି । ମଁୁ କହୁଛି ୧୯୬୫-୬୬ କଥା େସେତେବେଳ ଏେତ େବାଦା ବଳି
ପଡ଼ୁଥିେଲ େଯ ରା\ାେର ପାଳ ଦଉଡ଼ି େର େବାଦାର େବକ ବାoି ଟାଣି ଟାଣି େନବାର ଦୃ ଶ
ବଡ଼ ହୃଦୟବି ଦାରକ ଥିଲା। ଏପରି କି େଗାଟିଏ େବାଦା ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ େବାଦା
ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଏେବ େସ ବଳି ପଥା ଆଉ ନାହV। ଏହା ପାୟ ୧୯୯୦ ମସି ହାର
ବx େହାଇଗଲାଣି । ମଇଁଷି ବଳି ମଧ ବx େହାଇଗଲାଣି। ମଣିଷ ବଳି କଥା
ଠାକୁ ରାଣୀ+ୁ ଜଣା। ଠାକୁ ର+ େସବାୟତ ମାଳି ମାେନ ଜମି ଜମା ନି Ìର େଭାଗ କରୁଛhି
। ଶଶାc ଗଁା େଲାକମାନ+ ମଧେର ମୁଖ ଜାତି େହେଲ ଚଷା । କି ଛି ମାଳି ମଧ अଛhି
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ବାକି अନ ପାଟକର କି ଛି କି ଛି େଲାକ ବସବାସ କରhି । ପାଖେର ଓଗାଳପୁର ଗଁାେର
ପାଇକ ବସତି ରହି ଛି ।

ସହାୟକ ଗ×
୧.ଓଡ଼ି ଶାର େଦବୀପୀଠ(ତତÄ ଓ ଉପାସନା), ପଥମ ଭାଗ ପୃ ୨୯୯ େଲ- ରାେଜx କୁ ମାର
ମହାhି ।
୨. ଓଡ଼ି ଶାର େଦବେଦବୀ, ଉଳ ପାଠକ ସଂସଦ, େଲ- ନି ରqନ ରାଉତ ।
୩. ବଡ଼ା]ା ଇତି ହାସ, େଲ - ଶୀବ ଦାଶ ବି ଦାଳ+ାର
୪. ଭ*ାରି କା ସମାଜ ୬.୯.୧୯୯୯
୫.ଚାମୁlାରୁ କାଳୀ, ନାରାୟଣ କୁ ମାର ରାଉତରାୟ ସମାଜ ୩.୧୦.୨୦୧୩
୫. କାଳଚୁ ରୀ ଇତି ହାସ
୬. ଓଡ଼ି ଶା ଇତି ହାସ େଲଖକ- ହେରକୃ Ó ମହାତାବ

ବି ଶÄନାଥପୁର, ବଡ଼]ା, କଟକ
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୧୪୩୪୮୫
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ପବo ବିଭାଗ
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ମନୁ ଷ ଜୀବନ ରହସ - ୧
ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟିଏ ଜନC େହବାପେର ଇତଃ\ତଃ ବଡ େଜାରେର େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ବତି
ବ\ କରାଇଥାଏ ! ନୂ ତନ ଭାେବ ଧାରା ପୃ-େର ପଦାପଣ କଲାପେର ଦୁ ନି ଆର ରc
ରୂପେର ପଭାବି ତ େହାଇ ନୂ ତନତÄ अନୁ ଭବ ତାକୁ ବି ଚଳି ତ କରିଥାଏ, ପକୃତି ର अେନକ
କି ଛି େକୗତୁ ହଳ

ଜାଣିବା ପାଇଁ I େହେଲ ସମୟର େସାତେର ଧୀେର ଧୀେର େସ ବାoି

େହାଇଯାଏ ମନୁ ଷର ବଳୟ ଭିତେର I ଆର ହୁଏ ନୂ ଆ ଏକ ଜୀବନ ତା'ର ! ଖୁେର
ବoା େହବା !ସକାେଳ ଚରା ଭୂ ମିକୁ ଯାଇ ସoାେର ଘରକୁ େଫରି ଲାପେର କି ଛି କୁ lା
େତାରାଣି ପି ଇ ରାତି େର େଶାଇବା ! ପୁଣି ସକାେଳ େସହି କାମ I ଧୀେର ଧୀେର ବଡ େହବା
ପେର ଛୁଆ ଜନC କରି ପାଳନ କ[ା+ୁ uୀର େଦଇ ତା+ ବବସାୟେର ଲାଭ କରାଇବା I
ଆଉ େବେଳ େବେଳ अବସର ସମୟ ପବ
ୂ ରୁ ହାଟେର ବି କ ି େହାଇ ହଲାଲ େହାଇ ମଣିଷ+
େଭାଜନ େହବା!
ଠି କ େସହି ଭଳି ମଣିଷ ଛୁଆଟିଏ ଜନC େହବା ପେର ପାୟ अେନକ ବଷ ପଯh
ତା'ରି ମନେର अେନକ ପଶv ଉଠୁ ଥାଏ -"ମୁ" ର ଉ[ର େଖାଜି ବା ପାଇଁ ! େତଣୁ अେନକ
ଜି ନିଷ କଥା,ବ\ୁ,ଶyି ଇତାଦି ଉପେର अେନକ ପଶv କରିଥାଏ େସ ତାରି ପରି ପାଶ୍ଵି କ
ବyି+ ପାଖେର I ବି େଶଷ କରି ମା ଓ ବାପା+ୁ େବଶୀ ! ଆଉ अେନକ ସମୟେର
अେନକ ବ\ୁ ଗୁଡିକ ଉପେର ଗେବସଣାତÄତCକ ଭାେବ ତାକୁ ଭାcି ମାଡ ମଧ ଖାଇ
ଥାଏ ! େହେଲ େସହି " ମୁ " ର ଉ[ର େସ ପାଇବାର ସୁେଯାଗ ପାଇପାେର ନାହV ! କାରଣ
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ମନୁ ଷର ବ\ ବହୁଳତା ଜୀବନ ମଧେର ପି ଲାଟିର ଭବି ଷତ (ଏକ ମି ଥା ଓ ଭାhି କର
ଉପାଦାନ ଯାହା ପରି ବାର େଲାକ ଚି hା କରି ଥାhି ) ଗଠନ ଦି ଗେର ତାକୁ ନି େୟାଜି ତ
କରାଯାଇ ଥାଏ - ଯଥା ବି ଦା ଶି uା अଜନ ଠାରୁ ଆର କରି େରାଜଗାର, ସଂସାର ଗଠନ
ଏବଂ ସାଂସାରି କ କ[ବ ପାଳନ ପଯh େଯଉଁଥିେର ତାର ବାକ ସମୟ ଚାଲି ଆେସ !
େହେଲ ସଂସାରର ସମ\ ତଥା କଥିତ କମ ସରିଲାପେର େଯଉଁସବୁ ପଶv ପି ଲା େବେଳ
ମନେର ଉଠି ଥାଏ ପୁଣି ତାହାର ପୁନରାବୃ [ି ହୁଏ ! େହେଲ କି  ଆଯର କଥାେଯ ଆଉ
ସମୟ ନଥାଏ ତା'ରି ପାଖେର େସହି ସବୁ ପଶv ର ଉ[ର େଖାଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ !
ଜqାଳ ମୟ ଜୀବନ ଭିତେର अେନକ ଦୁ ଃଖ କs େଭାଗୀ େଶଷ ନି ଶÄାସ ତାଗ ପବ
ୂ ରୁ ନି ଜ
ଜୀବନ ରହସ ର ସା ବୁ ଝି ନପାରି ବତି ବ\ େହାଇ କି ଛି କୁ ଚକ ୀ ଜାଲେର ପଡି ମି ଥା
ପୟାସ ଗୁଡିକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥାଏ ଯାହା ବା\ବ ନୁ େହଁ ! ଏବଂ ନି ଜ ମନକୁ ସାhÄନା
େଦଇ ପୁଣି ପୁନଜନC େର ଆଉ କି ଛି अଧି କା କରି ବା ପୟାସ କରି ଥାଏ ମଣିଷ !େହେଲ
ବା\ବି କ େସ ନି ଜ ଜୀବନର ରହସ ନି େଜ ବୁ ଝି ପାେର ନାହV ! େକବଳ अନ କାହାଦÄାରା
ପଭାବି ତ େହାଇ ଯାହା ସାhÄନା ପାଇଥାଏ ତାହା ହV ତାରି ପାଇଁ େହାଇଯାଏ ସେବ ସବା !
ଆଉ ପୁଣି ତା'ରି େସହି ଭାhି ତଥ କୁ अନାୟାସ ଭାେବ ପଚାର ପସାର ଦି ଗେର ଲାଗି
ପେଡ अନକୁ ପଭାବି ତ କରି ବା ପାଇଁ ! ଆଉ ଏକ ବି ଶାଳ अo ବି ଶÄାସ ର ସାମାଜ ସୃsି
ହୁଏ ତାରି ପରି ବାର ଆଉ ନି କଟ ସ କୀୟ ମାନ+ୁ େନଇ ଯାହା ଆଜି କାର ସମାଜର ଏକ
ଜÄଳh ଉଦାହରଣ !
େହେଲ ବା\ବ କ'ଣ ? ସତ କ'ଣ ? ଏହି ପଶv ଆଜି ପଯh ପଶvେର ହV ରହି ଯାଇ
अଛି ମଣିଷ ପାଖେର !
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ସତ ଏବଂ ବା\ବତାର ଉ[ର ପାଇନାହାhି େକହି ! ସମେ\ େକବଳ अo ଭାେବ
କୁ ହୁଡି ମଧେର ପହଁ ରି ପହଁ ରି ଜୀବନ ନଈ ପାର କରୁଛhି !
େହେଲ

ପକୃତି ର ରହସ, ଜୀବନ ରହସ, ବା\ବତା

ଜାଣିବା କ'ଣ ସବ

ନୁ େହଁ ? ନା ମନୁ ଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗହୀ ନୁ େହଁ ? !
ଆପଣ+ ପଶv କି ]ା ଉ[ର अେପuାେର!.........
େସାସି ଆଲ୍ େଫାରମ୍
ବା+ କେଲାନୀ, ଛତ ପୁର, ଗqାମ
୭୬୧୦୨୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଇେମଲ୍ : socialforum.org.in@gmail.com
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ / ୯୮୬୧୧୦୯୫୮୪
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େଯାଗର ବା\ବ ବି େଶଷ[Ä ଓ ଭyିେଯାଗ
ପବୀଣ କୁ ମାର କବି

ସରଳ अଥେର ବୁ ଝି େଲ , େଗାଟିଏ ଜି ନିଷ ସହି ତ ଆଉ େଗାଟିଏ ଜି ନିଷର ମି ଶଣକୁ
େଯାଗ କୁ ହାଯାଏ। ସମଜାତୀୟ , ସମଭାବାପନv , ସମମନ, ସମରy, ସମପକୃତି , ସମଶyିର
ମି ଶଣକୁ େଯାଗ କୁ ହାଯାଏ। େଯାଗ ବା ମି ଳନ ,ାରା ମଣିଷ ଉପକୃ ତ େହାଇଥାଏ େଯପରି
ନି ଜ ସÄଭାବ ସହି ତ अନ ସÄଭାବର ମି ଳନ ଘଟିେଲ ବoୁ ତÄ ବେଢ।
େଯାଗର अନନାମ ଜାଗରଣ। େଯଉଁ େଯାଗ ମାଧମେର ମନୁ ଷ ନି େରାଗୀ ହୁଏ,
ଆତCବି ଶାସ ବେଢ, ନି ଭୀକ ହୁଏ, ଚଳମନ pିର ହୁଏ, ସÄଭାବର ପରି ବ[ନ ଘେଟ,
ଆଧାତିC କ ଭାବ ଜାଗତ ହୁଏ, ମନ ଈଶରାଭିମୁଖୀ ହୁଏ ତାକୁ ହV ବା\ବ େଯାଗ
କୁ ହାଯାଏ। ବି ନା ସାଧନାେର େଯାଗ ସବ ନୁ େହଁ । େତଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପଥେମ ସଂକj
େଲାଡ଼ା। ତାପେର ଶା, ବି ଶାସ ଏବଂ େଧୖ ଯ େଲାଡ଼ା।
େଯାଗକୁ अେନକ୍ ଭାବେର ବି ଭy କରାଯାଇଛି ଯଥାକମେଯାଗ, ାନେଯାଗ, ଭyିେଯାଗ, ରାଜେଯାଗ, କି ୟାେଯାଗ, ହଠେଯାଗ ଏବଂ
अsାcେଯାଗ ଇତାଦି । ସଂସାରେର ଏହି ପରି ପାୟ ୮୪ ଟି ପସି େଯାଗ ଓ ୭୦୦
अପସି େଯାଗ ରହି ଛି। ଏହି

େଯାଗ ଗୁଡିକର କାଯପଣାଳୀ, ବି ଧିବବpା ଓ

ସାଧନାପତି ପରରଠାରୁ ଭିନv । ତଥାପି ସମ\+ ମୂଳେର େଗାଟିଏ ତଥ ନି ହିତ।
ତୁ  अବpାରୁ ମହାନତା ଦି ଗେର, अପଣ
ୂ ତାରୁ ପ"
ୂ ତା ଦି ଗେର, अସତ୍ରୁ ସତ୍ ଦି ଗେର,
ତମସାରୁ େଜାତି ଦି ଗେର, ମୃତୁରୁ अମୃତ ଦି ଗେର େଯଉଁ ପଗତି େହାଇଥାଏ ତାହାର ନାମ
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େଯାଗ।
ଆଧାତିC କ ଭାଷାେର अଣୁ ଆତCାକୁ ପରମାତCାେର ପରି ଣତ କରିବାର ପଯତv କୁ େଯାଗ
କୁ ହାଯାଏ।
ସଂସାରେର େଯେତ େଯାଗର ବ"ନା ରହି ଛି େସ ସମ\ େଯାଗ ମଧରୁ ଭyିେଯାଗକୁ
େଶ- େଯାଗ େବାଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। “ମଁୁ ଏବଂ େମାର” ଶ,ାରା ଉÖନv ସମ\ ବ\ୁ
ଓ ବyି ପତି ଥିବା େମାହ ଓ ମମତାକୁ ତୁ ଟାଇ େଯଉଁମାେନ େକବଳ “ମଁୁ ଆଉ ତୁ " ଭିତେର
ସ]o pାପନ କରିପାରhି େସମାନ+ୁ “ଭyେଯାଗୀ” େବାଲି କୁ ହାଯାଏ। ସଂସାରେର ରହି
ମଧ ସି ଧାସଳଖ ଭଗବାନ+ର େପମ ଆସ ାଦନ କରିବାର େଶ- ମାଗ େହଉଛି
ଭyିେଯାଗ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସମ\ କମର ଉେଦଶ େହଉଛି ଆନxେର ଜୀବନ
अତି ବାହି ତ କରି ବା। ଏହି ଆନxକୁ େଖାଜି ବାକୁ ଯାଇ ମନୁ ଷ ଧନ ଉପାଜନ କେର,
ସଂପ[ି ଠୁ ଳ କେର, ନାନାପକାର ଉପେଭାଗ ପଦାଥ ସଂଗହ କରି େସଥିରୁ ଆନx
େଖାେଜ। କି  ବା\ବ ଆନx ଓ pାୟୀ ଆନx ଏହି ସବୁ ଜି ନିଷରୁ ମି ଳିପାେରନା। ବରଂ
ଏହି ସବୁ ଜି ନିଷକୁ େଖାଜି ବାକୁ ଯାଇ ମନୁ ଷ ଦୁ ଃଖ, କs, अଭାବ ଓ अଶାhି େଭାଗକେର।
କି  ବା\ବ ଏବଂ pାୟୀ ଆନx ପାଇବାକୁ େହେଲ ଭଗବାନ+ ସହ ଜଡ଼ି ତ େହବାକୁ
ପଡି ବ। ଭଗବାନ+ ବା\ବତାକୁ ଉପଲ¡ି କରି ବାକୁ ପଡି ବ।ଭଗବାନ+ େପମକୁ
ଆସ ାଦନ କରି ବାକୁ ପଡି ବ ଏବଂ ଭଗବାନ+ୁ

ପାଇବାର ଏହି ମାଗକୁ ଭyିେଯାଗ

କୁ ହାଯାଏ।
ଭyିମାଗର

ପଥିକମାନ+

ପତି

ଭଗବାନ+ର

ସବଦା

ସୁଦୃsି

ରହି ଥାଏ।

େଯଉଁମାେନ ବି ନା ସ ାଥେର 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 ନି ଆଁେର େପାଡି ତାର ଖାଦକୁ ବାହାରକରି ଖାି ସୁନା ବାହାର
କେର। ଠି କ୍ େସହି ପରି ଭଗବାନ ଭyର ଭାବକୁ ପରୀuାରୂପକ କଷଟି ପଥରେର କଷି
ଦୁ ଃଖ, କs, େରାଗ ରୂପକ अଗିv େର ଦାହକରି ତାକୁ ନି ଜ ଆଡକୁ ଆକଷdତ କରି ନିअhି ।
ଥେର

ଭy

ଭଗବାନ+ର

ନି ଜର

େହାଇଗେଲ

ଭଗବାନ

ଭyର

अଧୀନ

େହାଇଯାଆhି ।ଏବଂ ଭy େସେତେବେଳ ନି ବାଣ ଚାେହଁ ନି କି ବ ହCେର ଲୀନେହବାକୁ
ଚାେହଁ ନି େସ େକବଳ ତା+ର ଦାସ େହବାକୁ ଚାେହଁ , େସବକଟିଏ େହାଇ ରହି ବାକୁ
ଚାେହଁ । ଭଗବାନ ଏବଂ ଭy ମଧର ଏଇ ଭyିରସକୁ ଆସ ାଦନ କରି ବା ପାଇଁ ଭଗବାନ
ଶୀକୃ Ó ମଧ ଶୀେଚୖ ତନ+ ରୂପେର ଧରାବତରଣ କରିଥିେଲ େବାଲି अେନକ୍ ବି ଶାସ
କରhି 
ସ ାଦକ, “ବଣମଲିe ”
अଧାପକ, ଉÎି ଦବି ାନ ବି ଭାଗ
ପତି ତପାବନ ମହାବି ଦାଳୟ
ସାଇଁକୁଳ, େକxୁ ଝର
ଭ ାମଭାଷ : ୭୬୦୯୦୭୭୦୨୩
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ମଧୁବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା
ଶୀ ରମା କାh ମି ଶ

ଏପିଲ ୨୮ ତାରିଖ ମଧୁବାବୁ + ଜୟhୀ ଉପଲେu :
ଶୀଯୁy ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ+ର ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ ଦାନ
ମଧୁସୁଦନ େହଉଛhି ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ପଥମ ଗାଜୁ ଏଟ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ପଥମ
ଏମ.ଏ. ପଥମ ଓଡ଼ି ଆ ଓକି ଲ ଓ ପଥମ ଓଡ଼ି ଆ ଆଡ଼େଭାେକଟ ଇଉେରାପକୁ ପଥମ
ଓଡ଼ି ଆ ଯାତୀ ପାେଦଶି କ ଭାଇସ ରୟାଲ ବବpାପକ ସଭାର ପଥମ ଓଡ଼ି ଆ ସଭ
ପଥମ ଓଡ଼ି ଆ ମୀ ଓ ମୀତÄ ପରିତାଗ କରି ବାେର ପଥମ ଭାରତୀୟ ମୀ ସେବାପରି
େସ େହଉଛhି ନବୀନ ଉଳର ପାଣ ପତି-ାତା ଆଜି ଆେମ ଯାହା କି ଛି େଘନି ଗବ
କରୁଛୁ ତାହା ପଛେର ତା+ର େପରଣା ନି ହିତ େସ ସମୟର ଓଡ଼ି ଶାର କି ରାଜନୀତି , କି
अଥନୀତି , କି ସାମାଜି କ ଜୀବନ ଏବଂ କି ଧାମdକ ଜୀବନ ପେତକ େuତେର ମଧୁ ବାବୁ +
अବଦାନ ନି ହିତ େସ ସମୟର ଓଡ଼ି ଶାର ଇତି ହାସ ସ]oେର ଆେଲାଚନା କେଲ ଆମକୁ
ମଧୁସଦ
ୂ ନ+ର ପଚାଶ ବଷର ଜୀବନକୁ

ତନv ତନv କରି ଆେଲାଚନା କରିବାକୁ େହବ

ଏଥିପାଇଁ ଯଥାଥେର ଶୀଯୁy ଚି hାମଣି ଆଚାଯ କହି ଛhି -- “ମଧୁବାବୁ + ଜୀବନ କାହାଣୀ
ଉଳର अ ଶତାୀର ଇତି ହାସ I ଏହି ଇତି ହାସ ମଧେର ଉଳର ସାମାଜି କ,
ରାଜେନୖ ତିକ, अଥେନୖ ତିକ ତଥା ଶି j, ବାଣିଜ, ଶି uା - ସମ\ ବି ଷୟ ନି ହିତ େହାଇ
ରହି अଛି ”
ଓଡି ଶା ଆଜି େଗାଟିଏ ସÄତ ପେଦଶ ଓଡ଼ି ଶାର ପେତକ େuତେର ଏକ ସÄତତା
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ବି ଦମାନ କି  ଦି ନ ଥିଲା ଓଡ଼ି ଶାର େକୗଣସି ସÄତ ସ[ା ନ ଥିଲା ଓଡି ଶା ବି ହାର,
ବc, ମାଡ ାସ, ଆo ଓ ମଧ ପେଦଶ ସହି ତ ଖl ବି ଖlିତ େହାଇ ମି ଶି ରହି ଥିଲା ଏହି
ଛି ନvମ\I ଉଳଜନନୀର ଏକୀକରଣ ମଧୁସଦ
ୂ ନ+ର ଜୀବନର ମୁଖ ସାଧନା ଥିଲା!
ବି ଛିନv ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା अଂଚଳ ଗୁଡିକ କି ପରି ଏକାଠି େହବ, ଓଡ଼ି ଆ େଲାେକ କି ପରି
ଓଡ଼ି ଆେର ଶି uା ପାଇ ପାରି େବ, ଓଡ଼ି ଶାେର କି ପରି ଶି j ବି କାଶ େହବ ଏହି ସମ\
ସମସାର ସମାଧାନ ନି ମେh େସ ନି ଜକୁ ତି ଳ ତି ଳ କରି अପଣ କରିଥିେଲ ଏହି ସମ\
ପଶvକୁ େକବଳ ନି ଜ ମଧେର ସି ମୀତ ନ ରଖି

ସମ\ ଉଳୀୟ+ର ମଧେର ପସାର

କରି ବା ଉେଶେର େସ ଓଡ଼ି ଶାେର ଗଠନ କରି ଥିେଲ ‘ଉଳ ସମିC ଳନୀ’ I େକାଟିଏ
ଉଳୀୟ+ର ପାଣ ବି xୁ ଧରି ଥିବା େସହି ଉଳ ସମିC ଳନୀେର େସ ଗୁରୁ ଗୀର ମେର
ଉାରଣ କରି ଥିେଲ “େକାଟିଏ ସhାନ

େଗାଟିଏ ସÄରେର

ଜନନୀ ଜନନୀ ଡାକ
ତୃ ଷାେର କାତର

ଗଗନକୁ ଚାହV

େଯସେନ ଡାେକ ଚାତକ I
ଜାତି େପମ ବହିv

ପ¢ଳିତ କର

ସÄାଥକୁ ଦି अ ଆହୁତି
ସÄାଥେମଧ ଯେ

ଚାରି ଆେଡ଼ ନାଚ

ଛାତି କୁ ମି ଶାଇ ଛାତି ”
ସ େଦଶେପମୀ ସାହି ତ ସୃsି :
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ଏ କଥା ନି ଃସେxହେର କୁ ହାଯାଇ ପାେର େଯ ମଧୁସଦ
ୂ ନ+ ପରି ତୀବ ସ େଦଶୀ ଓ
ବଳି - ଓଡ଼ି ଆ ମେନାଭାବ େନଇ अନ େକୗଣସି ସାହି ତିକ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ େuତେର ଏ
ପଯh अବତୀ" େହାଇନାହାhି  ତା+ର ଜୀବଶା ମଧେର କି ବyୃତା, କି କବି ତା ଓ
କି ବବସାୟ ବାଣି ଜ ସବୁ ଥିେର ତା+ର େସହି େଗାଟିଏ ମାତ ବାକୁ ଳତା ଫୁଟି ଉଠୁ ଥିଲା
– “େହ ବୀର ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ତୁ ନି ଜକୁ ଚି ହv ି ବା ଶି ଖ ! ଜଗତ ସ}ଖେର ମଥା ଉ କରି
ଠି ଆ ହୁअ I ତା+ର କମ ମୟ ଜୀବନ ଭିତେର େସ ଯାହା କି ଛି େଲଖି ଯାଇଛhି େସ ସବୁ
ସେତ େଯପରି ଶyିର ଉ I ତା+ର ସାହି ତ ଥିଲା ଉେଶ ମୂଳକ I େସହି ଉେଶ
େହଉଛି ମାତ େଗାଟିଏ ତାହା େହଉଛି अବେହଳି ତ ଓ ନି ଯାତି ତ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ ସଜାଗ ଓ
ସେଚତନ କରି ବି ଶÄ ବuେର ଏକ ବି ଶି- ଜାତି ରୂେପ ଠି ଆ କରାଇବା I େସଥିପାଇଁ
ମାତୃ ହରା େଛାଟ ଶି ଶୁ ପରି ବାକୁ ଳ େହାଇ ପ"
ୂ Iଗୀ ଉଳମାତାର ସoାନ ପାଇବା ପାଇଁ
େସ ଭୁ ବେନଶÄର, େକାଣାକ ଓ ଆଉ ସବୁ ଆେଡ େଖାଜି ଭୁ ଲି ଛhି I େସ େଲଖିଛhି ମା ମା େବାଲି

େଯେତ ମଁୁ ଡାକି ଲି

ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହV
ଭାଇ ଭାଇ େବାଲି

େଯେତ ମଁୁ ଡାକି ଲି

ଉ[ର ନ େଦେଲ େକହି I
େଶଷେର ପ"
ୂ ନ ଉେ,ାଧନ େଦଇ କହି ଛhି ୂ Iଗୀ ମାଆର ଦଶନ ନ ପାଇ ମଧୁସଦ
ଭୂ ମିକ

େହବ

ଧରଣୀ ଫାଟିବ

ଉଠି େବ ସହସ ଭୁ ଜା
େସହି େତାର ମାତା

େସହି େତାର ପି ତା
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କର ତା+ ପାଦ ପଜ
ୂ ାI
ଏଠାେର ସାହି ତିକ+ର ଆସନରୁ େସ ପୁରା ପୁରି ଉପେଦsା ରୃଷି+ର ଆସନକୁ
ଉଠି ଆସି ଛhି I ଏହି କାରଣରୁ ତା+ର ବyିତÄର ପଭାବ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁ
ପରି ମାଣେର ପଭାବି ତ କରି ଥିେଲ ମଧ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତର ଗତି କୁ ବି େଶଷ ଭାବେର
ପଭାବି ତ କରି ପାରି ନ ଥିଲା I
ଓଡ଼ି ଶାର ଶି େjାନv ତି
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ହV ପଥମ ବyି େଯ ଓଡ଼ି ଶାର अଥନୀତି କୁ, ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର अଥେନୖ ତିକ
अବpାକୁ ଉ[ମ ରୂେପ ହୃଦୟcମ କରି ପାରି ଥିେଲ I େସ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି ଥିେଲ
ଓଡି ଶାକୁ େଗାଟିଏ ସÄତ ପେଦଶ କରିେଦେଲ ଓଡ଼ି ଆ େଲାକ+ର ଭାଗ ବଦଳି ବ ନାହV I
ଓଡ଼ି ଶାର େଲାେକ ଗରି ବ I େସମାନ+ୁ ଭଲେର ରହି ବାକୁ େହେଲ ଚାଷ ସଂେଗ ସଂେଗ
େଦଶର ଶି j ଉନv ତି କରାଯି ବ ଦରକାର I
ମଧୁବାବୁ ଜାଣୁଥିେଲ ଶି j, କାରି ଗରୀେର ଓଡ଼ି ଆ େଲାେକ अତି ପାରcମ I ଓଡ଼ି ଆ
ଶି jୀ େକାଣାକ, ଲି cରାଜ, ଏବଂ ଜଗନv ାଥ+ର ମxିର ନି ମାଣ କରି ଛhି I ପାଲଟଣା
େବାଇତ ବାହି ଜାଭା, ସୁମାତା, ଜାପାନ ଇତାଦି अଂଚଳ କୁ ଯାଇ ବବସାୟ କରି ଛhି I ଏ
େଦଶର େଲାକ+ ହାତେର अତି ଉୃs କଳା ର କାମ େହାଇ ପାରି ବ I ଉୃs କଳା ପାଇଁ
ଉଳ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପସିି ଲାଭ କରିଛି I େକବଳ କଳ କାରଖାନା ବସାଇବାକୁ ଓଡ଼ି ଆ
ମାନ+ ପାଖେର ଧନ ନାହV I ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ି ଆ ମାେନ ଶି j ବବସାୟେର ପଛେର ପଡି
ରହି ଛhି I େସଥିପାଇଁ ମଧୁ ବାବୁ ନି େଜ େକେତାଟି କାରି ଗରୀ କାରଖାନା େଖାଲି ବାକୁ pିର
କେଲ I ତା+ରି େଚsା ଫଳେର ଉଳ ଟାେନରୀ ନାମକ ଏକ େଜାତା କାରଖାନା ଆଉ
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ଉଳ କଳା ସ ଦ ନାମକ ଏକ ସୁନା ରୂପା ର ତାରକସି କାମର େଦାକାନ େଖାଲା େହଲା
I ଏହି େଜାତା କାରଖାନାେର ତି ଆରି େହଉଥିବା ଜି ନିଷ ର ଗୁଣବ[ା କି ପରି अଧି କ େହବ
ଓ अନ ପେଦଶେର ତି ଆରି େହଉଥିବା େଜାତା ଠାରୁ अଧି କ ମଜବୁ ତ େହବ େସଥିପାଇଁ
େସ ଯତv କରୁଥିେଲ I ଉୃs େଜାତା ତି ଆରି େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିେଲ େସ ଗୁଡିକୁ ବଜାରକୁ
ନ ଛାଡି ନs କରି େଦଉ ଥିେଲ I ଏଥିପାଇଁ େଜାତା ବବସାୟରୁ େସ ଲାଭ ନ ପାଇ େବେଳ
େବେଳ uତି ସହୁ ଥିେଲ I uତି େହଉ ପେଛ େସ ସବଦା କହୁଥିେଲ - "uତି େହଉ କି  ଆମ
ମାନ ରହୁ, ଓଡ଼ି ଆ େଲାେକ ଉୃs େଜାତା ତି ଆରି କରୁଛhି େବାଲି अନ ପେଦଶର
େଲାେକ ଜଣା I"
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ନାମ େକେବେହେଲ ତେଳ ନ ପଡୁ , ଓଡ଼ି ଆ ମାନ+ୁ େକହି େକେବ
ନୀଚ ମେନ ନ କରୁ, ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ପେତକ କାମେର ଆଗେର ରହୁ ଏହାହV ଥିଲା ମଧୁ
ବାବୁ +ର अhରର କଥା I ଏହି ଭାବ ଉଳର ଘେର ଘେର ପହଂଚାଇବା ପାଇଁ େସ ସଦା
ସବଦା କମରତ ଥିେଲ I ବି ଭିନv ସଭା ସମି ତିେର େସ ଉଳ େଲାକ+ୁ ସବଦା ନି ଜ ଜାତି ର
ଉନv ତି ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଉ ଥିେଲ I ମଧୁ ବାବୁ ଉ[ମ ରୂେପ ହୃଦୟcମ କରିଥିେଲ େଯ
ଧନ, ଜନ, ଓ ମନ अଥାତ ଆଥdକ, କାୟି କ ଓ େବୗିକ ଏହି ତି ନି ଗୁଣ ଏକାଠି େହେଲ ଶି j
अଭିବୃ ି େହବା ସୁନିିତ I ଜେଣ ବyି+ ଠାେର ଏହି ତି ନି ଶyି ଏକତ ରହି ପାରି ବା
ସବପର େହାଇ ନ ଥାଏ , େତଣୁକରି ୟୁେରାପ

ପରି

ଶି େjାନv ାତ ରାsେର ତି ନି

େଶଣୀର େଲାେକ ଏକାଠି େହାଇ ଶି jେର ପଗତି କରhି I ଶି j େuତେର ପାାତ ଜଗତ
ସହି ତ ପତିେଯାଗିତା କରି ବାକୁ େହେଲ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ ମଧ ଏହି ସୂତେର अଗସର
େହବାକୁ େହବ, ଏହି କଥା େସ ସବଦା ଉଳ ର େଲାକ+ୁ ବୁ ଝାଉଥିେଲ I େସ
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େକେବେହେଲ ଓଡି ଶା ବାସୀ+ୁ ନି ରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ନାହାhି I େସ କହି ଛhି
- "େଲାେକ କହhି ଓଡି ଶା ଗରି ବ କି  ମଁୁ କେହ କଦାପି ନୁ େହଁ I ବ[ମାନ କଲି କତା,
ନାଗପୁର ଆଦି pାନେର କଳ କାରଖାନାେର ଲu ଲu ଓଡ଼ି ଆ କାମ କରୁଛhି , ଏହାର
अଥ ଓଡ଼ି ଆ+ କାମର ମୂଲ अଛି େଯଉଁ ମୂଲ ବାହାରର େଲାେକ ଖାଇ ଯାଉଛhି I
ମଧୁସଦ
ୂ ନ+ ତାଗ :
ମଧୁସଦ
ୂ ନ+ ଭଳି େଲାକ ଏଯାବତ୍ ଉଳେର ଜନC ଗହଣ କରି ନାହାhି I େସ
ହୃଦୟcମ କରି ଥିେଲ, େଦଶ େପମର େମୗଳି କ ତ[Ä େହଉଛି ଆେତCାଗ I ଏହି କାରଣରୁ
୧୯୨୧ ମସି ହାେର େସ େଯେତେବେଳ ବି ହାର ଓଡି ଶା ର ମୀ ରୂେପ ନି ବାଚି ତ େହେଲ
ତା+ର ମତ ଥିଲା େଯ ମୀମାେନ େଲାକ ପତିନିଧି େହାଇ େବତନ େଭାଗୀ େହେବ ନାହV
ଏହା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ I ସରକାର ଏ କଥା ନ ମାନି ବାରୁ େସ ମୀ ପଦବୀରୁ ଇ\ଫା ପଦାନ
କରି ଥିେଲ I ଏ ଭଳି ତାଗ ଆଜି ର ଦୁ ନି ଆେର ବି ରଳ I
ମଧୁ ବାବୁ + ଜାତୀୟତା :
ଜାତୀୟତାର ଭାବନାକୁ ଆଜି ଆେମ େଯଉଁ ସଂକୀ" अଥେର ଗହଣ କରୁ ମଧୁବାବୁ
େସ अଥେର ଗହଣ କରି ନ ଥିେଲ I अନ େଦଶ, ଜାତି ପତି ଘୃଣା ବା ପତିହିଂସା େଦଶ
େପମେର ଯାଏ ନାହV I ପକୃତ େଦଶ େପମୀ ନି ଜ େଦଶ ଓ ଜାତି କୁ ନି ୟ ଶା କରି ବ,
କି  अନ େଦଶ ବା ଜାତି କୁ ଘୃଣା କରି ବା ନାହV I ସ୍ଵ େଦଶ େପମିକ ଆବଶକ େହେଲ
ନି ଜ େଦଶ ପାଇଁ ଜୀବନ େଦଇ ପାେର କି  अନମାନ+ ରyେର ନି ଜ ହp କୁ କଳ+ିତ
କରି ବ ନାହV I
ମଧୁ ବାବୁ କଥା କଥାେକ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ ତା+ର ପବ
ୂ ସC ତିକୁ ସC ରଣ କରାଇ େଦଉ
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ଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସ କହୁଥିେଲ ଉଠେର ଉଠେର

ଉଳ ସhାନ

ଉଠି ବୁ ତୁ େକେତ ଦି େନ
ପର
ୂ ୁ ବ େଗୗରବ

ପର
ୂ ୁ ବ ସାହସ

ପଡି ବ କି େକେବ ମେନ ?
େତାହର ଜନନୀ

ବୀର ପସବି ନୀ

ଧଳ
ୂ ି େର ପଡି ଛି େଦଖ
ଜନ ସମାଜେର

ଏ ମହି ମଧେର

କି ପରି େଦଖାଉ ମୁଖ ?
ଜାତି ର ମୂଲ ବଢି େଲ ସମଗ ଜାତି ତାର ସୁଫଳ େଭାଗିେବ I େତଣୁ ବyି ବି େଶଷର
ପାଣ ଯାଉ ପେଛ ଜାତୀୟ ସାନ ରuା କରି ବା ପେତକ େଦଶ ବାସୀ+ର ସବାେଦୗ
କ[ବ I ଏହି କଥା ବୁ ଝାଇବା ପାଇଁ େସ ଜାପାନ ଜାତି ର ଉଦାହରଣ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ
ସÄାଥ ତାଗ କରି େଦଶର େସବାେର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରି ବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ
େଦଉଥିେଲ I
ଜାତି ର ଉନv [ି

େହବକି େର ଭାଇ

ସÄାଥକୁ ଜଗତ ମଣି
େଗାଦର େଗାଡ଼େର

ମାଉଁସ ଲାଗିେଲ

େଦହର କି େଶାଭା ଗଣି ?
ଜାତି ର ଉନv [ି

େସ କାହଁୁ କରି ବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 261

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ସ ାେଥ ଯା’ର ବ\ ମନ
ଶାଗୁଣା ବି ଲୁଆ

ଚି କିକ େହେଲ

ଶବ କି ପାଇେବ ପାଣ ?
ଜାତି ନxିେଘାଷ

ଚଳି ବକି ଭାଇ

ସÄାଥ କୁ ସାରଥୀ କେଲ
ଟାେଣ କି େର ଗାଡି

ଦାନI ର େତାବଡ଼ା

େଘାଡା ମୁେହଁ ବoା ଥିେଲ ?
ଜାତି େଯଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ ବି ଖାତ େସହି ଗୁଣକୁ अuୁ" ରଖି ବା ପେତକ+ର କ[ବ
େହବା ଉଚି ତ I ଏହି କ[ବ ପାଳନେର ଜୀବନ ମରଣର କଦାପି ପଶv ଉେଠ ନାହV I େଦଶ
କାଳ ବି େବଚନା କରି କ[ବ କରଣୀୟ I କାରଣ ଏହା ଦÄାରା ବyି ପେର ବyିର
ତି େରାଧାନେର ମଧ ଜାତି ର ସାନ अuୁ" ରେହ I "ସେବ ଚଳି େବ କାଳ ବେଳ, କଥା
ରହି ବ ମହି ତେଳ ."
ଓଡ଼ି ଶାେର ଶି uାର ପସାର :
ଆଜି କାଲି ନି ରuରତା ଦୂ ରୀକରଣ ଲାଗି ଆେମାେନ ଚି hା କରୁअଛୁ, କି  େସ
ଯୁଗେର ପାଥମି କ ଶି uାର ବି \ାର, ନି ରuରତା ଦୂ ରୀକରଣ ପଭୃତି ମଧୁ ବାବୁ + ହୃଦୟେର
ଜାଗତ େହାଇ ଥିଲା I େସଥିପାଇଁ େସ କଲି କତାେର ଥିବା ସମୟେର େକେତ ଗୁଡିଏ େନୖ ଶ
ବି ଦାଳୟ pାପନ କରି ନି ଜର ମେନାକାମନା ପ"
ୂ କରି ଥିେଲ I
ହି xୁ େପମୀ ହୃଦୟ :
ମଧୁବାବୁ ଖୀsିୟାନ ଥିେଲ ମଧ ହି xୁ ଜାତି ଓ ଜଗନv ାଥ ମxିର ପତି ତା+ର ଗଭୀର
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ଶା ଓ ସାନ ଥିଲା I ପୁରୀ ମxିର ତା+ୁ ହି xୁ ମାନ+ ନି କଟେର ପଶଂସା ଭIଜନ କରି
ଥିଲା I ପୁରୀ ମxିର ମକମାେର େସ େଯଉଁ ପ}ଫ େଲଖି େଦଇଥିେଲ, ତାହା େଦଖି ବି ଖାତ
ଇଂରାଜୀ ବାରି sର ଉଡ ଫ ତା+ର ଭୁ ୟସୀ ପଶଂସା କରି ଥିେଲ I
ମଧୁ ବାବୁ ବଡ଼ ଉଦାର ଓ ନି େଲାଭ ଥିେଲ I େସ ବହୁ ଛାତ+ୁ अଥ ବୟ କରି ପlିତ
କରାଇ ଥିେଲ ଏବଂ ବହୁ अନୁ -ାନକୁ अଥ ସାହାଯ କରି ଥିେଲ I େସ ଏେତ ଦାନ
କରି ଥିେଲ େଯ ମଲା େବଳକୁ ତା+ ନି କଟେର କାଣି କଉଡ଼ି ଟିଏ ମଧ ନ ଥିଲା I
ମଧୁ ବାବୁ +ର େଦଶେପମ , େଲାକେସବା ଓ ବି ଚuଣ ବୁ ି େଯାଗୁ ଓଡ଼ି ଶାର େଲାେକ
ତା+ୁ ଭyି କରୁ ଥିେଲ ଏବଂ ମେନ ମେନ ଭଗବାନ+ୁ ତା+ ପରି ପୁତ ବର େଦବା ପାଇଁ
ପାଥନା କରୁଥିେଲ I ଓଡ଼ି ଆ େଲାେକ ପି ଲାମାନ+ୁ ଶି ଖାଉ ଥିେଲ - "ପାଠ ପଢ଼ି ବି, କାଳି ଆ
େଘାଡା ଚଢ଼ି ବି, ମଧୁ ବାବୁ ସଂେଗ ଲଢ଼ି ବି I"
ପରି େଶଷେର ଏତି କି କୁ ହାଯାଇପାେର େଯ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ହV ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଶାର ପକୃତ
ଜନକ I ତା+ର अବଦାନ ବି ନା େକେବ େହେଲ ବି ସÄତ ଓଡି ଶା ପେଦଶ ଗଠି ତ େହାଇ
ପରି ନ ଥାhା I େତେବ ଆେମ ସବୁ ଏ ଜIବତì ମଧ ମଧୁସଦ
ୂ ନ+ ଦାନ ର ପତିଦାନ
େଦଇ ପIରି ନାହଁୁ କାରଣ ତା+ ପରି ଆଉ ଜେଣ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଓଡ଼ି ଶାେର ଜନC େନଇ ପରି
ନାହାhି I ଆେମ ସବୁ ଆଜି ବି ତା+ର ପଦା+ अନୁ ସରଣ କରି ନାହଁୁ ଓ ପଳାୟନ ପ×ୀ
ସାଜି ଛୁ I ଆମର ଆଜି ର ବବହାର ଉପେର अଧାପକ ଜାନକୀ ବଲ̄ଭ ମହାhି େଲଖି ଛhି "ଆେମ ସବୁ ବଚନ ବାଗୀଶ
ସଭାମେଧ ଉ କଂେଠ କରୁ େକେତ
ଉସି ତ ା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 "
େଯେତଦି ନ ପଯh ଏଇ ପଳାୟନ ବାଦ ଆଦଶ ନ ଉଠି ଛି େସେତଦି ନ ପଯh ମଧୁ
ବାବୁ + ଜାତୀୟତା େଫରି ଆସି ପାରିବ ନାହV କି ତା+ର ପରି କjିତ ଉଳର ଉନv ତି
େହାଇ ପାରି ବ ନାହV I

ଭି .ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶÄର -୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ମାନବ

ସାଧନାର
ଡ§ର ଲuC ଣ ସାହୁ

ବି ଶÄ ପକୃତି ର ଉ[ମ ବି ଧାନ, ମାନବ କ[ବର ପଥ କଣ? େକଉଁମାଗେର େସ ନି ଜ
ସÄାଧୀନ କମଶyିର ପେୟାଗକରି ଜୀବନ କୃ ତାଥ କରି ବ? େବୖ ଦିକ ଦୃ sିେକାଣରୁ ଏହାର
ଉ[ର େହଉଛି ‘ଯନୀତି ’ ନି ଜ अଧି କାର ପାଇଁ ଯ ସଂପାଦନ ମାନବ ଜୀବନର କୃ ତାଥ
ମାଗ ଯାହା ଉଚି ତ୍, ତାହା ହV ବି ଶÄବିଧାନ ଓ अନୁ କୂଳ अେଟ ଯାହା ବି ଶÄମcଳ, ତା’ର
ପାିପାଇଁ କାମନା କରି ବା, ସକଳ େପୟ ସାମଗୀକୁ ବଳି ବା ଆହୂତି ପଦାନ କରି ବାର
ନାମ ଯ अଥାଥ, ନି ଜପାଖେର ଥିବା अମାପ କମଶyି, ାନଶyି, େଭାଗବ\ୁ, ସୁବିଧା
ସୁେଯାଗକୁ େଶୟ ଉେଶେର, ପକୃତି ଉେଶେର, ବି ଶÄନିୟhା ମcଳମୟ େଦବଗଣ+
ପସନv ଲାଗି ଉଗ କରି ବାହV ଯ ସଂପାଦି ତ ହୁଏ େଦବତା+ୁ ପସନv କରି ବା अଥ
େଶୟର अନୁ ବ[ନ ଓ କଲାଣ ମାଗେର ଆତCନି େଯାଗ କରି ବା େଯ େପୟର ଆଦର
କେର େସ େଦବତା+ ବି େରାଧ କେର, अଥାତ ବି ଶÄମcଳ ବି ଧାନକୁ अଗାହ କରି
େଦହି xି ୟ ମେନାବୃ [ିକୁ ତୃ ିକେର ବି ଶÄବିଧାନର ପତିକୂଳ ମାଗେର ଯାଇ ସÄକୀୟ
ଆକାଂuାକୁ ଚରି ତାଥ କେର ମାନବର ଯଥାଥ େଗୗରବରୁ ବିତ ହୁଏ
େଦବତା+ ପସନv , अଥାତ୍ ବି ଶÄବିଧାନର अନୁ କୂଳପା ଉେଶେର ନି ଜର ଶyି,
େଭାଗ ସାମଗୀ ଓ ପୁqିକୁ ସଠି କ୍ ମାଗେର ବି ନିେଯାଗ କରି ଜୀବନ ବି ତାଇବା ଯଥାଥ
ଧମ ବି ଚାରପବ
ୂ କ ସÄଇଛାେର ଯବ ତୀ େହବା ମାନବୀୟ ଧମ ଏହି ଯହV େଶୟର
ମାଗ ଓ ଉନv ତତର ବାପକତର େତଣୁ ମନୁ ଷ େଯେବ େଦବତା+ୁ

ପସନv କରି
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ପାବ\ୁକୁ ତାଗ କେର, େଦବତା ତା’ପତି ପସନv ହୁअhି  ମନୁ ଷ ଯଦି ବି ଶÄପକୀୟାର
ନି ୟାମକ ଧମ ବି ଧାନର अନୁ କୂଳ ପଥେର ନି ଜ ଶyି ସଦବବହାର କେର, େତେବ
ବି ଶÄବାପାର ସମୂହ ଏହାର अନୁ କୂଳ େହାଇ ଉପpିତ େହବ ଓ ତା’ର ଆକାଂuିତ pାୟୀ
ସୁଖବ\ୁ ସମୂହକୁ ତାକୁ େଦଇ କୃ ତାଥ କେର ଏହା େଦବତା ଓ ମନୁ ଷର ବି ଶÄନୀତି ଓ
ମାନବୀୟ ସÄାଧୀନତା ଏପକାର ପରରାନୁ କୂଳ େହବା ପେର ମନୁ ଷ ଜୀବନ ସାଥକ
ପାଲେଟ ଜଗତ ମଧ ମcଳ ପାଲଟିଯାଏ, ବyିର ଓ ସମୂହର କଲାଣ ଘେଟ, ଯାହା
ବyି ଓ ସମାଜର ମcଳ ବ[ମାନର ସଂେଭାଗ ଓ ଭବି ଷତର ସଂେଭାଗ ଏକ
ସcେରହV ସଂପାଦି ତ ହୁଏ ତାଗ ଭିତେର େଭାଗ, ବୃ ହତ୍ କଲାଣେର ଆତCନି େୟାଗ
ଦÄାରା କଲାଣପାି, ବି ଶÄେସବାଦÄାରା अଭି- ସି ି, େଦବତା+ ପୀତି ସଂପାଦନାଦÄାରା
େଶୟ ଓ େପୟର ସାମqସ ବି ଧାନ, ଏହି ଯନୀତି ହV େବୖ ଦିକ ଧମନୀତି  ଏପକାର
େଦବତÄର ଜୀବନଯାପନ ହV अଭି - ସି ିର ସୁନିିତ ଉପାୟ ଜୀବନକୁ ଯମୟ କରି ବା
ଦÄାରା ହV ମନୁ ଷତÄର ସମୁଚି[ ବି କାଶ ଘେଟ
େବୖ ଦିକନୀତି अବଲ]ନ କରି ବା ଫଳେର ମନୁ ଷ ସହ ମନୁ ଷର ସ£ଷ ବଦଳେର
ସମିC ଳନ, ପତିଦÄxିÄତା ବଦଳେର ସହେଯାଗିତା, ମତେଭଦ ବଦଳେର ଆଦାନପଦାନ, ସÄାଥ
ବଦଳେର ତାଗ ଓ େପମସ]o ପତି-ିତ ହୁଏ େଦଶ, କାଳ ଓ अବpାର ପରି ବ[ନ
ଆେସ, ରୁଚି , ବୁ ି, ପକୃତି ଓ ସାମାଜେର ନାନାବି ଧ େବୖ ଚିତ କାରଣ ଘେଟ ବି ଭିନv
ମନୁ ଷର अନୁ -ିତ ଯର ଆକୃ ତି ଓ ପକୃତି େର ଭିନv ତା ଆସି ବା ସÄାଭାବି କ କାରଣ
ଧନୀର ଯ ଓ ଗରି ବର ଯ, ରାଜା ଓ ପଜାର ଯ, ାନୀ ଓ ମୂଖର ଯ, ବୀର ଓ
ଦୃ ବଳର ଯ ଏକ ପକାର େହବା ସବ ନୁ େହଁ , ଏକ ପକାର େହବାେର ଯନୀତି ର
ସାଥକତା ନୁ େହଁ  େତଣୁ େବଦେର ବି ଭିନv ପକାର ଯର ବି ଧାନ ରହି ଛି ଋଷିଗଣ+
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ମାଧମେର ବି ଭିନv ପକାରର अଧି କାର ସଂପନv ମନୁ ଷ ପାଇଁ ବି ଭିନv ଜାତୀୟ अଭିସି ିର ଉପାୟ ରୀତି େର ନାନା ଯର ବି ଧାନ ସମାଜେର ଗଠି ତ ଓ ପଚାରିତ େହାଇଛି ,
କି  ଯର ମୂଳନୀତି ସମ\+ ପାଇଁ ସମାନ ପେତକ ନି ଜର ସÄାଧୀକାର ବଳେର ଯ
ଦÄାରା अନhତର अଧି କାରର ପାିେର ସଫଳ ହୁଏ, ଯମୟ ଜୀବନଯାପନ ମାନବର
अଧି କାର େସ େକବଳ ଏହି ଉପାୟେର କୃ ତାଥ ଲଭିବାେର ସମଥ ହୁଏ, ଏହା ଦÄାରା ତା’ର
ଚି [ ଉଦାର େହାଇଯାଏ, େଦହର ଇxି ୟ ପବି ତ ପାଲଟିଯାଏ, େଭାଗ ବି ଷୟାସyି ଓ ତତ୍
ଜନି ତ ବoନ ଶି ଥିଳ ପାଲେଟ, ଦୃ sି ବାପକ ଓ ଗୀର ହୁଏ, ଜୀବନ ଉନv ତତର ଭୂ ମି
ଉପେର ଆେରାହଣ କେର ଓ ଚି ରpାୟୀ ସୁଖ ପାକେର
େବୖ ଦିକ ଦୃ sି अବଲ]ନେର େଶୟର अନୁ ବ[ନ କେଲ ଚି [ େଯେତ ପରି ଶୁ ହୁଏ,
େପୟର କାମନା େସେତ େସେତ କମି କମି ଯାଏ ଓ ଉନv ତରୁ ଉନv ତତର ଆଦଶ ମାନବ
ହୃଦୟକୁ अନୁ ପାଣିତ କେର, ଉନv ତରୁ ଉନv ତତର ଯାନୁ -ାନେର अଧି କାର ଓ ପବୃ[ି ପା
େହାଇଥାଏ େଶଷେର ଜି ାସାର ଉଦୟ ଘେଟ, ଯାହାକୁ अh କୁ ହାଯାଏ େବୖ ଦିକ ାନ,
େବୖ ଦିକକମ, େବୖ ଦିକ ଭାବ ଓ ସାଧନା, ଏସବୁ ଚରମ ଆଦଶ ଜାଣି ଆକାଂuା ଉÖନv ହୁଏ
ମାନବର ଚରମ େଶୟ କଣ? ଯାହାର ପାିପେର ସ ୂ " େଭାଗ ବାସନାର अବସାନ
ଘଟିବ, କ’ଣ ଏଭଳି କମ, ଯାହା ଭିତେର ସମ\ କମର ଐକାhି କ ପରି ସମାି
ଘଟିପାରି ବ ହୃଦୟେର କଣ ଏଭଳି ଭାବ अନୁ ଶୀଳନ ସବ, ଯାହା ଭିତେର अନ ସବୁ
ଭାବର ପବାହ ବି ଲୀନ େହାଇଯି ବ ଏହାହV ନି ିତ ଜି ାସା, େବୖ ଦାhି କ ଜି ାସା ଓ
ଯାହାର ସାଧନା େଶୟସାଧନା अେଟ
ମାନବୀୟ ସତାନୁ ସoିା େuତେର ଦୁ ଇଟି େପରଣା अନୁ ଭୂ ତ ହୁଏ େଗାଟିଏ
ାନରୂପକ େପରଣା ଓ अନଟି ଐକାନ ରୂପକ େପରଣା ମନ ଓ ବୁ ି ଏଦୁ ଇ େପରଣା
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ଦÄାରା ଚାଳି ତ େହାଇ ସତର अନୁ ସoାନ କେର, ଏଥିେର କାଯ अେପuା ‘କାରଣ’
अଧି କତର ସତ अେଟ ବହୁତ अେପuା ଐକ अଧି କତର ସତ େହାଇଥାଏ ଇxି ୟ ଓ
ମନ ସମଗ ସମଉପେଯାଗ କାଯ ସମୂହର କାରଣ ଓ ଏହା ଭି ତେର ଐକ ସୂତର
ଆବି Ìାର ହୁଏ ଏହି ତ[Äର ଆବି Ìାର ଫଳେର ମାନବର ବୁ ି ଏହି କଥାକୁ ଉପଲ¡ି
କେର ମଣିଷର ଏହି ତ[Äାନୁ ସoିୁ ବୁ ି କ ମଶଃ ବି କଶି ତ େହାଇ ସଂକୀ"ତାମୁy ହୁଏ
ବି ଶାଳ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣକୁ अନୁ ସoାନ କରି ବାେର ଲାଗିଯାଏ अଖl ତ[ର ବି ଚିତ
अଭିବyି ରୂେପ ଦଶନ କରି ବାକୁ ପଯତv ଶୀଳ ହୁଏ ଏହି अନୁ ସoାନ ଓ ପଯତv ର ଫଳରୁ
ଉପଲ¡ ହୁଏ अସଂଖ

ଜଡ ଓ େଚତନ ପଦାଥ ମୂଳେର अଦି Äତୀୟ ବ\ୁ ନି ତ

ବି ଦମାନ ଯାହା େକବଳ ନି ଜ ସ[ାେର ସ[ାବାନ ହୁଏ ଓ ଏଥିରୁ अନ ସମ\ ପଦାଥର
ଉÖନv ଘଟିଛି ଏହାର ସ[ାେର ହV ସମ\ ସ[ାର ବି ଚିତ अଭିବy, ତା’ରି ମଧେର
ସମ\+ pିତି ଓ ଗତି ଘେଟ ଏହା େକବଳ ସÄତ ସ[ାବି ଶିs अଦି Äତୀୟ ବ\ୁର
ସÄୟଂପକାଶ େତଣୁ େଚୖ ତନ ସୂରୂପ ଏହା ସବୁ େଦଶ କାଳେର अତୀତ अେଟ ଏହି
अଖl ସୂରୂପର ରୂପ ପକାଶ ବ\ୁ ବୃ ହତ୍ େହବାର କାରଣ ଏହା ବ ହC ନାମେର अଭିହି ତ
ଏପରି କି ଏହା ସବ-କାଳାତୀତ ଓ ସବକାଳାଶୟ େହବାରୁ ଏହା अକାଳ ଓ ମହାକାଳ
ନାମେର ମଧ अଭିହି ତ ଏହା ‘ଏକେମବାଦି Äତୀୟମ୍’, ‘ସÄୟଂ ାନମନhମ୍’, ‘ଆନx ରୂପ
ସମୃତମ’, ‘ଶାh ଶି ବଂମ୍’, ପରମ ଓ ଚରମତବ’ ଜୟ अଧି ଗତ ଓ ଆସÄାଦି ତ େହାଇଥାଏ
ଏଥିେର ାନର ଓ କମର ଚରମ ସାଥକତା ଓ ସବୁ ଭାବନାେର ଏକ ମହାଭାବର ନି ତ
ପତି-ା ଘେଟ ଏହି ପରମ ସତକୁ ାନର अh, କମର अh, େଭାଗର अh ଓ ଭାବର
अh େବାଲି ଧରାଯାଏ, େତଣୁ ଏହା େବଦାh अେଟ
ଏହି େବଦାhି କ ଧାରଣା ପା ପେର ବି ଶÄ ଜଗତ अକାରଣ ଲuହୀନ ପାକୃ ତି କ
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ନି ୟମାବଳୀ ଦÄାରା ପରି ଚାଳି ତ େବାଲି ମଧ ହୃଦେବାଧ ହୁଏନାହV ବରଂ ସମଗ
ବି ଶÄବହCାl ‘ଏକ ବ ହC’େର ସଂଯୁy ଓ ଏକ ବ ହC ଦÄାରା ସୁନିୟhି ତ अେଟ ବ ହCମୟ
ଜଗତ, ଏକବ ହC ସମଗ ଜଗତର, ସବୁ ପଦାଥର ପାଣ ସୂରୂପ, अhରାତCା ସୂରୂପେର
अhଯାମୀ ନି ୟhା ରୂେପ ବି ରାଜମାନ କେର େତଣୁ ଜଗତମୂଳତଃ ଏକବ ହC ବ ହCହV
ପେତକ ବ\ୁ ଓ ବାପାରର ଏକ ସୂତେର ଗଂଥିତ େବୖ ଦିକ ଦୃ sି ଲ¡ ସବୁ େଦବତା
ଏକ ବ ହCରୁ ହV ବି ଚିତ ବି ଭୂତି ରୂେପ ପତୀୟମାନ ହୁअhି  ଜଗତ ଭିତେର େଦବଗଣ+
ବି ଚିତ ଶyିର େଖଳ ପରିଦୃ s ଏସବୁ ଶyି ଏକ ମହାଶyିର ପରି ପକାଶ ଏହି ମହାଶyି
ଏକ अଦି Äତୀୟ ସି ଦାନx ପରମ ମcଳମୟ ବ ହC ଶyି ଏହି ମହାଶyି ଘଟନ अଘଟନ
ଘଟାଏ, ମହାଶyିର ସÄଭାବେର ବି ଦମାନ ହୁଏ େତଣୁ ମହାଶyିକୁ ‘ମାୟା’ ବା ‘ମହାମାୟା’
ବା ‘େଯାଗମାୟା’ ଆଦି ଆଖା ଦି ଆଯାଇପାେର ଏହି ଯୁyି अନୁ ଯାୟୀ ମାୟା ବ ହC ସୂରୂପ
अଭିନv  ବ ହCହV ସÄକୀୟ ମହାଶyିର अବଲ]ନେର ନି ଜକୁ ଜଗତ ରୂପେର ପକାଶ
କରି ଥାଏ, ବ ହCମୟ ଜଗତେର ସତ ନୁ େହଁ , ସବଖଳବି ଦଂ ବ ହC, ସବ ଶି ବମୟଂଜଗତ୍
अନର ଓ ନି ଜ ଜୀବନର ସÄାଥକତା ପରମନି ଃେଶୟ କଣ? ଏହାର ନି ାରଣ ପାଇଁ ନି ଜ
ସୂରୂପକୁ ହୃଦୟcମ କରିବା ଆବଶକ ମଁୁ କି ଏ, େମାର ସୂରୂପ କଣ? ମଁୁ ’ ଏହା େକବଳ
अନନ ବ\ୁ, ବyି ଓ କମ ସ]oୀୟ ପରି ଚୟ ଓ ଉପାଧି ମାତ, ଏପରି କି अନଠାରୁ ଧାର
ନି ଆଯାଇଥିବା ପରିଚୟ-ତୁ ମର, ତା+ର, େମାର, ଆପଣ+ର... ନି ଜର ପରି ଚୟ ମାତ
अସଲ ସୂରୂପ କଣ? ବି ଚାର କେଲ ଉପଲ¡ି େହବ େଯ- ମଁୁ ନି ତଶୁ ମୁy ସି ଦାନx
ସୂରୂପ ଆତCା अେଟ ପାରମାଥdକ ବ ହC ସହ େମାର ଭାବ/ପାଥକ ନାହV, ଆମର ାନ
କମାଦି ବି ଷୟ ରୂପେର େଯ ବି ଶାଳ ଜଡ଼ଜଗତ ବି ଦମାନ, ଏହାର ମୂଳେର େଯ ବ ହC
ବି ଦମାନ, େସ ହV େକବଳ ାତା, କ[ା ଓ େଭାyାରୂେପ ବି ଦମାନ ରହି ବା, अଥାତ୍ େମାର
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ମଧ ତା[ିÄକ ସÄରୂପ େସହି ଏକହV ବ ହC अଟhି  ‘ୟାସvବେସୗ ପୁରୁଷଃ େସୗଂହଂମସ୍ସିଂ’,
‘अହଂ ବ ହCସ୍ସିଂ’ େଯଉଁ ପକାର ବ ହCେର ନି ଜକୁ ଉପଲ¡ କରିହୁଏ, ପେତକ ଜୀବ ହV,
ତେମ ମଧ ବ ହCେର अଭିନv ରୂେପ ଦଶନ ପାअ- ‘ତ[Äମସି ’, ‘ଜୀେବା ବ ହCାଦ ନାପରଃ’
ଏପକାର ବି ଚାର ସି ାhେର ପହି ହୁଏ େଯ, अଦି Äତୀୟ ନି ତ ପବି ତ ସି ଦାନx ବ ହC
େଯ, अସଂଖ ଆତCା ସୂରୂପେର, अସଂଖ ାତା, କ[ା ଓ େଭାyା ଓ अସଂଖ ବୀଜ, କାଯ
ଓ େଭାଗରୂେପ, अସଂଖ େଚତନ/ଜଡ ରୂେପ ନି ଜକୁ ପକଟ କରି अନାଦି , अନh କାଳରୁ
ଲୀଳାକରି ଆସୁଛhି  ପାରମାଥତଃ ଏକ ବ ହC ହV ଆତCାକୁ ଛାଡି ନ ରହି ବାର କାରଣ, ଏ
ସବ ସ]oାତୀତ, ସବ ଭାବାତୀତ, ଗୁଣାତୀତ, ନି ରୂପାଧି କ, ନି ଗୁଣ ନି ବdେଶଷ अେଟ, अନ
ଓ ଏହି ନି ଜର ମାୟା େଯାଗେର अସଂଖ ନାମ ଓ ରୂପେର ପକଟ େହାଇ ସବି େଶଷ, ସଗୁଣ,
अନh ଗୁଣାଧାର, अନh ଭାବଧାର, ସବସ]oମୟ ଓ ସେବାପାଧି ବିଭୂଷିତ େହାଇଥାhି ,
ଏହା ପରମାଥdକ ଦୃ sିେକାଣ
େତଣୁ ପାରମାଥକ େକୗଣସି କ[ବ-अକ[ବ, ପା-ତy, େଶୟ-अେଶୟ କି ଛି
ମଧ ରହି ପାେରନାହV ମଁୁ ବ\ୁତଃ ନି ତ ପ"
ୂ ତାେର ପତି-ିତ ବ ହCରୁ अଭିନv , ସୁତରାଂ
େମାର ସାଧ ବା ସାଧନା କି ଛିନାହV, ଯାହା େମାର କ[ବ-अକ[ବ କରିବାର ଦÄxÄର
अନୁ ଭବ अେଟ କାରଣ ମଁୁ ନି ଜର ସୂରୂପକୁ अନୁ ଭବ କରି ପାେର ନାହV, େକବଳ अନି ତ
ଉପାଧି ୟକୁ ହV ନି ଜର ସୂରୂପ ବୁ ଝୁ ନି ଜ ସୂରୂପର ାନ ମି ଳିଗଲା ପେର ସବୁ ଦÄxÄ
ମି େଳଇଯାଏ େତଣୁ ନି ଜ ସୂରୂପର କରି ବାହV େମାର ଏକ ମାତ ସାଧନା, अାନତାର
ନି ରାକରଣର ଦÄାରା ଏହି ଆତCତ[Ä ବ ହCକୁ ଉପଲ¡ କରିବା ମାନବ ଜୀବନର ଚରମ
ଆଦଶ େଯପଯh अାନତା ନି ବୃ[ି ନାହV, େସପଯh ଆତCାସୂରୂପ ବା ସାuାତକାର
ଘଟିପାରି ବ ନାହV େତଣୁ େଦହି xି ୟ ମନ, ବୁ ିକୁ ତ[Äାନପାିର अନୁ କୂଳ କରାଇବା ଓ
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ଏହି ଚରମ ସତକୁ ତ[Äକୁ ଶବଣ ମନନ ଓ ନି ତ ଆସନହV ଏକମାତ ସାଧନ अେଟ
ଏହାର ଉେଶ କ[ାର ସଂଯମ, ଉଦାରତା ଭାବର अନୁ ଶୀଳନ କରିବା ଆବଶକ अଛି 
ଏହି ଯସାଧନ अcୀଭୂ ତ େହେଲ େଦହି xି ୟ ମନ ଓ ବୁ ିକୁ ସୁସଂୃତ କରି କ ମଶଃ
େଶୟକୁ ଜୀବନେର ପରିଚାଳି ତ କରିରେଖ ଯାଦÄାରା ବ ହC ସୂରୂପ ଉପଲ¡ି ଘଟି
ସବତାଗର ମହାଯ ସୃsି କେର ମଁୁ ଓ େମାର କହି ବାେର ଯାହା ବୁ ଝାପେଡ େସ ସବୁ
ଆହୂତ େଦଇ अହଂଶନ
ୂ  ଭାବ ପତି-ା କରି ବାହV ଯସାଧନର ଚରମ ସାଥକତା ସବୁ
ପକାରର ପାଣକମ, ଇxି ୟକମ, ମାନସି କ କମର ସୁସଂଯତ କରି ବାର ବୁ ିକୁ ବ ହCକାରି ତା
କରି ବାହV ସଂଯମର ପରାକା-ା କୁ ହାଯି ବ ଯାବତୀୟ ଚି [ବୃ [ିକୁ ସେବା[ମ ଭାବ
ସମନି Äତ ଏକମାତ େପମବୃ [ିେର ପରିଣତ କରି ଆତCାଭିନv ନି ଖିଳ ରସାମୃତ ସି oୁସି ଦାନx
ବ ହCକୁ ଉପାସନା କରି ବା ଓ ଐକାhି କ ରୂପେର ବ ହCମୟ ମହାଭାବେର ପତି-ା କରି ବାହV
ଉପାସନାର ପରାକା-ା अେଟ େତଣୁ େବଦ େବଦାhହV ସକଳ ମାନବ ସାଧନାର ପରମ
ମି ତ अେଟ ଯାହା େକବଳ ମାନବକୁ ାନାେଲାକେର େକବଳ ନୁ େହଁ ପରମାତCା+
ନି କଟେର ପହାଇ ଦି ଏ

▪ଓଡି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ
ମହାନଦୀ ବି ହାର ମହି ଳା ସvାତକ ମହାବି ଦାଳୟ, କଟକ-4
ଦୂ ରଭାଷ : 94377 40280
Email : Laxmansahoo9040@gmail.com
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କୁ ିତ ମାନସିକତା - ୧
ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

ପାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂୃତି , ପର ରା, ମଯାଦା, ସାମାଜି କ ସଂାର କ'ଣ ଥିଲା,
ତାହାର ସ୍ଵଚuୁ ଦଶୀ अଦାବଧି ନଥିେଲ ମଧ ସାଧାରଣ ପାରି ବାରି କ ମନୁ ଷ ଗୁଡିକୁ
େଦଖି ନି ରୀuଣ କେଲ ମନେର ପଶv ଉେଠ, ଆମ ପବ
ୂ ପୁରୁଷ ମାେନ ଏକ ବି ଡ]ନା ଥିେଲ,
ନା ଆେମ ପତ ସଭତା କୁ ଆପେଣଇ ପଗତି ର अବା\ବ କୁ େହଳି କା କୁ ପଶୟ େଦଇ
ଏକ କୁ ି ତ ମାନସି କତା ମଧେର ନି ଜକୁ ଦÚ କରୁେଛ ?! ଏକ ବି ଶାଳ ବା\ବ ବାଦୀ
ପଶvର ଉ[ର େଖାଜି अନୁ ଶୀଳନ କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ..............
େଭୗଗଳି କ pିତି अନୁ ଯାଇ ପୃଥିବୀର ବି ଭିନv pାନ ତଥା ମହାେଦଶ, େଦଶ ଏବଂ
अଳ ବି େଶଷ କୁ େନଇ ଭିନv ଭିନv ଜଳ ବାୟୁ ଓ ପାଣି ପାଗ ର ଉପpିତି େହତୁ ପେତକ
େଦଶର ମନୁ ଷ ମାନ+ ମଧେର ବି ଭିନv ତା େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ! ତଥା ପେତକ ପରି ସୀମା
ପରି ଧି ମଧେର ଏକ କି ସମର େଗା-ୀ ଯୁy ମନୁ ଷ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳhି ଯାହା अନ ଏକ
pାନର ମନୁ ଷ+ ମଧେର अେନକ अସାମqସ ପଦଶନ କରି ଥାଏ ! अଥାତ ପୃଥିବୀର
ବି ଭିନv େଦଶର ମନୁ ଷ ମାନ+ ରc, ରୂପ, ମାନବି କ ଚି hାଧାରା, ସାମାଜି କ ଜୀବନ
ଧାରଣ େଶୖ ଳୀ, ମାନବି କ ମୂଲେବାଧତା, ସାମାଜି କ ସଂାର ତଥା ସେବାପରି େସମାନ+
ଚଳଣି ହାବ ଭାବ େର अେନକ ପାଥକ ପରି ଲuିତ େହାଇ ଥାଏ !

ଏହି ମାନସି କତା

अେନକ ସମୟେର ମନୁ ଷର ନି ଜସÄ ଚି hାଧାରା ରୁ ସୃsି େହଉଥିବା େବେଳ ତାହାର
କାରଣ ସ ୂଣ ରୂେପ ପକୃତି ର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ପଭାବରୁ େହଉଥିବା अସ ୀକାର
କରି େହବ ନାହV ! େହେଲ ଉy अସାମqସତା େହତୁ ମନୁ ଷ ସମାଜେର େଗାଟିଏ େଦଶରୁ
ଆଉଗାଟିକୁ अେନକ ପଭାବ ପଡି ଥାଏ ଯାହାର ଭଲ ମx ସାଧାରଣ ମନୁ ଷ ସହଜେର
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अନୁ ଶୀଳନ କରି ଜାଣିନପାରି अେନକ ସମୟେର ପଥହରା େହାଇଯାଏ !!
ଭାରତୀୟ ସଂୃତି ତଥା ସାମାଜି କ ସଂାର ପୃଥିବୀର ସବ ପାଚୀନ ଏବଂ
ସେବାୃs ଥିବା ସବଜନ ବଦି ତ I ପାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ହି xୁ ଧମକୁ ଭିନv ତମ ଓ
अପରି ହାଯ ର ମାନତା େଦଇ ଏକ ସୁp ମାନବି କ ମୂଲ େବାଧ ସମାଜ ଗଠନ ଦି ଗେର
ପୟାସରତ ଥିଲା ! ଭାରତର େଭୗଗଳି କ pିତି अନୁ ଯାଇ ବହୁ ାନୀ ଗୁଣି ମନୁ ଷ ଏହି
େଦଶେର ଜନC ଲାଭ କରି ବାର ସୁେଯାଗ ପକୃତି େଦଇଥିବା େହତୁ अତh ଉନv [
ପରି େବଶେର ସଂୃତି ଓ ସଭତା ଗଢି େତାଳି ଥିଲା ହି xୁ ସମାଜ ! କି  ଭଲ ସହି ତ ମxର
ସମsି अନି ବାଯ େହତୁ େକେତକ ମx ଉେଦଶ ଧାରି ମଣି ଷ ମଧ ଜନC େହାଇଥିବା କି ଛି
ବି ଚିତ ନୁ େହଁ ! अଥାତ େସହି ମx ଉେଦଶ ଧାରି ମଣିଷ କୂଚକ ଏବଂ अନକୁ ପତାରଣା
କରି ଉାସନ େର अଭିଷିy େହବା ପାଇଁ ସଦା ସବଦା ପୟାସ ରତ ଥିେଲ ! अତଏବ ହି xୁ
ଧମ କୁ ପଥ ଭs କରି େସଥିେର अେନକ କୁ ସଂାର ତଥା ଉ ନୀ, ଜାତି େଭଦ, ଛୁଆଁ
अଛୁଆଁ ଆଦି େଭଦ ଭାବି ସୃsି କରି अାନ େଲାକ+ୁ ଶି uାର ବହି ଭାଵ େର ରଖି
େସମାନ+ୁ ପତାରଣା କରି ସାମାଜି କ \ରେର ନି ମvଗାମୀ କରି ରଖିଥିେଲ ବାହୁବଳୀ
ମାେନ ! ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଭାେବ େସମାେନ ସଂାର କୁ अନୁ କରଣ କରି ନି ଜର ମାନବି କ
ମୂଲେବାଧ କୁ ବଜାୟ ରଖିଥିେଲ अେନକ ଶତାୀ ପଯh !
ଇତି ମଧେର ମନୁ ଷ ମନେର କଳୁ ଷିତ ଚି hାଧାରା ତଥା ମx ଉେଦଶ ଗୁଡିକ
ପଖର େହବାକୁ ଲାଗିଲା ! अଥାତ କି ଛି ଚତୁ ର ମନୁ ଷ अାନ ଶାh ସରଳ ମନୁ ଷ
ମାନ+ୁ ବି ଭିନv ଉପାୟେର ଠକି େସମାନ+ ମନେର ପାକୃ ତି କ ବି ପଯୟ ଓ ତହVରୁ ରuା
କାରି ଏକ अବା\ବ କାjନି କ ଭଗବାନ ବା ସବ ଶyିମାନ ର ଭୟ େସମାନ+ ମନେର
ସାର କରି ବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ି େଲ ! ପରିତାପର ବି ଷୟ ଏହି କି େଯ ନି ଛx ନି ରୀହ ମନୁ ଷ
ଗୁଡିକ अାନତା ବଶତଃ େସମାନ+ ପେରାଚନାେର ପଡି େସହି अo ବି ଶÄାସ ପଛେର ମାତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 273

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

େସମାନ+ୁ अନୁ କରଣ କରି ବା ଆର କେଲ ! ଇତି ମଧେର ଆଉ କି ଛି ବାହୁବଳୀ ତଥା
ଶyିଶାଳୀ ମନୁ ଷ େସହି ନି ରୀହ ମାନ+ ଉପେର ଆକ ମଣ କରି େସମାନ+ ଠାରୁ ତା+ରି
ଦÄାରା ଆଦାୟ ଖାଦ ଶସ କୁ େଜାର ଜବରଦ\ अyିଆର କରି େସମାନ+ୁ ଦମନ କରି
ରଖି ବା ଆର କେଲ ! କି  େସମାେନ ଏହି ଶାରୀରି କ ଦୁ ବଳ କି  ମାନସି କ ଶyିଶାଳୀ
ଚତୁ ର ମନୁ ଷ ମାନ+ୁ ପଭାବି ତ କରି ପାରୁ ନଥିେଲ !!
ଏହି ଭଳି अେନକ ବଷ अତି କମ େହବା ପେର ଧୀେର ଧୀେର ବାହୁବଳୀ ମାେନ अନ
ମାନ+ୁ ଆକ ମଣ କରି ତା+ରି ପାଖରୁ ଖଜଣା ସÄରୂପ େସମାନ+ ଆଦାୟର କି ଛି ନି ds
अଂଶ କ ମାନୁ ଗତ ଭାେବ अyିଆର କରି ନି ଜର େକାଷ ଭରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ! अଥାତ କାଳ
କ େମ େସମାେନ ନି ଜକୁ ଧନୀ େବାଲି ପରି ଚୟ େଦଇ ଆହୁରି अଧି କା ସାମାଜ ବି \ାର
ପବ
ୂ କ ଆକ ମଣକାରି ପରାକ ମ େଦଖାଇ ଆର କେଲ ଏକ ନୂ ତନ अଧାୟ, ଯାହା+ୁ
ସାଧାରଣ ଦୁ ବଳ େଶଣୀର ଜନତା ଭୟେର ରାଜା (अଥାତ ପରାକ ମ ଶାଳୀ ମନୁ ଷ) େବାଲି
କହି ବା ଆର କେଲ ! ଇତି ମଧେର ସମାଜର ାନୀ ତଥା ଚତୁ ର ମନୁ ଷ ମାେନ ଏହି
ଦୁ ଇ େଗା-ୀ+ ମଧବ[ୀ େସାପାନେର ଥିେଲ I କାଳକ େମ ଏହି ାନୀ ଗୁଣି େଲାକ ମାେନ
ମଧ ଉy ବାହୁବଳୀ ମାନ+ ଠାେର ସାନି ତ େହାଇ अଥାତ େସମାନ+ ପରାମଶ ଦାତା
ଭାେବ କାଯ କେଲ ! େହେଲ ଏହି ବାହୁବଳୀ ଏବଂ ାନୀ ମାନ+ ସଂଖା अାନ
अଶି uିତ ମାନ+ ତୁ ଳନାେର ଆଶାତୀତ କମ ଥିେଲ ମଧ େସମାେନ ଏହି ବି ଶାଳ େଗା-ୀକୁ
ନି ଜ ନି ୟଣାଧି ନ କରି ଶାସନ କରି ବାେର ସମଥ େହାଇ ପାରି େଲ ! ଯାହା େହଉ ଉ
ନୀ, ବଡ ସାନ ଆଦି େଭଦଭାବ ଥାଇ ମଧ ବା अାନ ସରଳ ଦୁ ବଳ ମନୁ ଷ ଗୁଡିକୁ
ଶି uା अଜନ କରି ବାର ସୁେଯାଗ ନଥାଇ ମଧ ଏକ ମାନବି କ ମୂଲେବାଧ ଯୁy ସମାଜ
ଗଠି ତ େହାଇଥିଲା ସେବାପରି ଆମ େଦଶ ଭାରତ ବଷ େର !
ଇଂେରଜ ମାନ+ ଆଗମନ ପେର େସମାନ+ ମାୟା ଜାଲକୁ ବୁ ଝି ନପାରି କି ଛି
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ବାହୁବଳୀ (ରାଜା) େସମାନ+ ଚତୁ ରତାର ଶି କାର େହାଇ ପଶୟ େଦେଲ ବବସାୟ
କରି ବା ପାଇଁ I ଇଂେରଜ ମାେନ ବି ଶÄର ସବ ପଥମ କୁ ଚକ ୀ ମାନସି କତା ପବଣ ମନୁ ଷ
ଥିେଲ ! େତଣୁ େସମାେନ ଧୀେର ଧୀେର ଆମ େଦଶର ସରଳ େଲାକ ମାନ+ ମନକୁ
େମାହି ତ କରି ପରବ[ୀ ପଯାୟେର ଏକ ବି ଶାଳ କେଠାର ରାଜତ ଆର କରି ଶାସନ
କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଭାରତୀୟ ମାନ+ୁ ! େଦଶ୍ଵର ତଥା କଥିତ ସମ\ ବାହୁବଳୀ ମାନ+ୁ
ଦମନ କରି ବି \ାର କେଲ ଏକ ବି ଶାଳ ଇଂେରଜ ଶାସି ତ अଳ ! େହେଲ େସମାନ+
ଦୁ ରଦୃ sି ଏେତ अଧି କ ଥିଲାେଯ ଏମି ତି କି ଛି ଚକ ାh ମୂଳକ ଆଇନ ତଥା ସାମାଜି କ
ବବpା ଆମ େଦଶେର ପଣୟନ କେଲ ଯାହାକୁ ଆେମ ଏପଯh ଏକବି ଂଶ ଶତାୀେର
ପଦାପଣ କରି ମଧ ବୁ ଝି ନପାରି ତାକୁ अନୁ କରଣ କରି ଚାଲି େଛ ! କପୁର ଉଡି ଯାଇ अଛି
େହେଲ ଇଂେରଜ ମାନ+ କନା ଖାଲି ପଡି ରହି ନୀ ବରଂ ସମଗ େଦଶ କୁ କୁ ି ତ
ମାନସି କତା ପବଣ କରି ରଖି ସାଧାରଣ ଜନତା+ୁ ଦି ବା ନି ଶି अହ ରହ ସମସା େଘରେର
ରଖି अଶାhି ଜୀବନ ଯାପନ କରାଉଛି !
କଣ କେଲ େସମାେନ ଯାହା ଆମର େମରୁଦl ଭାcିେଦବା ସହି ତ ଆେଦୗ ଆଗକୁ
अଗସର େହବା ପାଇଁ େଦଉନାହV, ବି ଚାର କେଲ ବୁ ଝି େହବ.........
କ ମଶଃ ଦି ତୀୟ अଧାୟ େର....
େସାସି ଆଲ୍ େଫାରମ୍
ବା+ କେଲାନୀ, ଛତ ପୁର, ଗqାମ, ୭୬୧୦୨୦, ଓଡ଼ି ଶା
ଇେମଲ୍ : socialforum.org.in@gmail.com
ଭ ାମଭାଷ : ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭ / ୯୮୬୧୧୦୯୫୮୪
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ଭୂ ତପବ
ୂ ବନାମ अଭୂ ତପବ
ୂ
ଡ]ରୁ ଧର ପ*ନାୟକ

ଯାହା ଆଗରୁ େକେବ େଦଖାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା अଦୃ sପବ
ୂ । ତାକୁ ମଧ ଆେମ
अଭୂ ତପବ
ୂ େବାଲି କହୁ । େତେବ ଏହା ସବୁ େବେଳ ପଶଂସାସୂଚକ େହାଇଥାଏ । अତି
ଜଘନ ଭାେବ ହତା କରି ବା କଥାେର େକହି େକେବ ‘अଭୂ ତପବ
ୂ ’ ଶର ପେୟାଗ କରhି
ନାହV । ରାଧାକୃ Ó+ େପମ ସବୁ େବେଳ अଭୂ ତପବ
ୂ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ । େହେଲ
ଆଜି କାଲି ର ‘େବାତଲ ଭାcିବି େଗାରୀ େତା ଦୁ ଆେର’ ଜାତୀୟ େପମକୁ अଭୂ ତପବ
ୂ େବାଲି
ବି କଳି ଆ େପମିକମାେନ କହି ବସି େଲଣି । େତେବ ଥେର େବାତଲ ଭାcିଥିବା େପମିକ
ପବର ପରବ[ୀ ସମୟେର ‘ଭୂ ତପବ
ୂ େବାତଲ-ଭcାଳୀ’ ରୂେପ ହV ପରି ଚିତ େହବ ଏଥିେର
ସେxହ ନାହV ।
ଆଜି କାଲି ସମେ\ अଭୂ ତପବ
ୂ େବାଲାଇବାକୁ ତÖର । ଗିନିସ୍ ବୁ କ୍ अଫ୍ ୱାଲଡ
େରକଡସ୍େର ନାମ ଦରଜ କରି ବାକୁ ବହୁେଲାକ ବହୁ अଜବ କାମ ସବୁ କରି େଦଖାଉଛhି
। ଏ ବହି ର ଏ ବଷର କୃ ତି ତÄ ତାଲି କାେର େଯଉଁମାେନ अଭୂ ତପବ
ୂ କାମ କରି େଦଖାଇଛhି
େବାଲି ସÄୀକୃ ତ େହାଇଥାhି , ଆଗାମୀ ବଷମାନ+େର େସମାେନ ଭୂ ତପବ
ୂ େହାଇସାରି ଥାhି
। େବାଲି ବା ବାହୁଲ ଆଜି ଯି ଏ अଭୂ ତପବ
ୂ କାଲି ସି ଏ ଭୂ ତପବ
ୂ େହବାକୁ ବାଧ ।
ଆଜି କାଲି ର େମାବାଇଲ୍ େସଟ୍ଗୁଡିକୁ ହV େଦଖ । ସବୁ ନୂ ଆ େସଟ୍ अଭୂ ତପବ
ୂ
ବାବହାରି କତା ଓ େଲାଭି ଲା ରୂପରc େନଇ ବଜାରକୁ ଆସି ଥାhି । କି  ତା’ର ପରବ[ୀ
ସଂରଣମାନ+େର ଆହୁରି ନୂ ଆ ଓ ଆହୁରି अÎୂତ େବୖ ଷୟି କ ଉଷ ପଯୁy କରି
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କଂପାନୀ େଯେତେବେଳ ବଜାରକୁ ଛାେଡ ପୁରୁଣାଗୁଡିକ अଚି େର ଭୂ ତପବ
ୂ ସଂରଣ
େହଇଯାhି ଯାହା अେନକ+ ପାଇଁ अେଲାଡା ମେନହୁଏ । େଯ େକୗଣସି ଯପାତି େuତେର
ତାହା ହV ଘଟିଥାଏ । କାରଣ ବି ାନ ସବୁ େବେଳ ନୂ ଆ କଥାର ସoାନ େଦଇଥାଏ ।
अଶୀଦଶକର େଗାଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆର େମଧାକୁ ଆଜି ର ମଣି ଷ ଛୁଆର େମଧା ସହି ତ ତୁ ଳନା
କେଲ ଜଣାପଡି ବ ଆଜି ର ଛୁଆ େକେତ अଭୂ ତପବ
ୂ େମଧାର अଧି କାରୀ । କି  ଆଜି ର
ଛୁଆ ସହି ତ ଆଗାମୀର ତୁ ଳନା କେଲ ଆଜି ର ଛୁଆ ଭୂ ତପବ
ୂ େହଇଯି େବ । କାରଣ ସମୟ
ସବଦା ପରିବ[ନଶୀଳ ।
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େକହି େକେବ अଭୂ ତପବ
ୂ ବା ବ[ମାନର pିତି େର ରହି ପାରି େବ ନାହV
। ଏହା ସଂସାରର ନି ୟମ । ହଁ ଆମ ମୁଖମୀ ନବୀନ+ ପରି େକହି େକହି ଭାଗବଳରୁ
େଗାଟିଏ ଦୀଘକାଳ अବଧି ଯାଏଁ अଭୂ ତପବ
ୂ ରହି ବା ଏକ ବତି କମ େହାଇପାେର; କି 
ତାହା େଯ अନhକାଳ ଯାଏଁ pିର ରହି ବ େସ ଗାେରି େକହି େଦଇପାରି େବ ନାହV ।
ଦି େନ ଆପଣ ଯୁବକ ଥିେଲ, ଏେବ ବୁ ଢା େହେଲଣି ମାେନ ଆପଣ ଭୂ ତପବ
ୂ ଯୁବକ ବା
ଭୂ ତପବ
ୂ ଶି ଶୁ । ବୁ ଢା ବୟସେର ଆପଣ ଯଦି ଯୁବକସୁଲଭ କାl କାରଖାନା କରି ପାରୁଛhି
ତାେହେଲ େସସବୁ କାଯକଳାପକୁ अଭୂ ତପବ
ୂ େବାଲି କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବ । अଥାତ୍ ଯାହା
ଯୁବକାବpାେର ବି େକହି କରି ନଥିେବ ତାହା ଆପଣ କରି େଦଖାଇେଲ େବାଲି ତାକୁ
अଭୂ ତପବ
ୂ କୁ ହାଯି ବ। ଯଦି ପବ
ୂ अଲି ି କ୍ ଗୁଡିକେର ଜେଣ ଭାରତୀୟ େଖଳାଳୀ ୫ଟି
ସÄ"ପଦକ ହାସଲ କରି ଥାଏ, ବ[ମାନର अଲି ି କ୍େର ଜେଣ ଯଦି ୧୦ କି ୧୫ ସÄ"ପଦକ
ହାସଲ କଲା ତାେହେଲ ତାକୁ କୁ ହାଯି ବ अଭୂ ତପବ
ୂ ସଫଳତା, ମାେନ େସ ପବ
ୂ ର ସମ\
େରକଡ ଭc କରିପାରି ଛି । ପରବ[ୀ ସମୟେର ଆଉକି ଏ ଯଦି ୧୫ରୁ ଉëର୍ ପଦକ
ଜି େତ ତାେହେଲ ୧୫ଟି ପଦକ ଜି ତିଥିବା େଖଳାଳୀ अଚି େର ଭୂ ତପବ
ୂ େହଇଯି େବ । ଏହା
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अବଧାରି ତ ।
ଜେଣ ପଧାନଶି uକ ତା+ର ାନ, ନି -ା, ଦuତା ଓ କଡା ଶାସନ ବଳେର ପବ
ୂ ର
ସମ\ େରକଡ ଭc କରି ନାଆଁ କେଲ । अନୁ -ାନର େଗୗରବ ବଢି ଗଲା ଓ ବି ଦାଳୟର
ପି ଲାଏ ଭଲ କୃ ତି ତÄ ହାସଲ କେଲ । ଏଣୁ ଏହି अଧୁନାତନ ପଧାନଶି uକ ଜଣକ େହେଲ
अଭୂ ତପବ
ୂ । କି  କି ଛିବଷ ପେର େସ ଚାକି ରିରୁ अବସର ଗହଣ କେଲ । ତାପେର ତା+
ନାମ ପଛେର अବସରପା ବା ଭୂ ତପବ
ୂ ପଧାନଶି uକ େବାଲି ହV େଲଖାଯି ବ ସି ନା େସ ତ
ଆଉ ଚି ରକାଳୀନ ପଧାନଶି uକ େହାଇ ରହି ପାରି େବ ନାହV । େତଣୁ अବସର ଗହଣ ପେର
ସବୁ ଚାକି ରିଆ+ୁ ‘ଭୂ ତ’ର ଆଶୟ େନବାକୁ େହବ । अବସର ପରର ଏ ଭୂ ତ ବହୁେଲାକ+ୁ
ଗାସ କରି ଯାଏ । କାରଣ ଶୀକୃ Ó अଜୁ ନ+ କଳା ହରଣ କରିବା ପରି अବସର ନି ଜପାଖରୁ
uମତା, ପତିପ[ି, ସାନ, ଶyି ସବୁ ହରଣ କରି େନଇଥାଏ । ଗତକାଲି ଚାକି ରିେର ସି ଂହ
ପାେୟ ଗଜୁ ଥିବା େଲାକଟିକୁ अବସର ପେର େଲାେକ ତାକୁ ମୂଷାପାେୟ ବବହାର
େଦଖାhି । େସ େହଇଯାhି ଭୂ ତପବ
ୂ अମୁକ ବାବୁ ।
ନି ଜର ବ[ମାନର ଚଉକି ବା ପଦବୀଟିକୁ ବହୁଦି ନ ଧରି ରଖି ବା ଏେତ ସହଜ
ନୁ େହଁ । ରାଜନୀତି େର େଗାଡ ଟଣାଟଣିକୁ ସାଳି ନପାରି େଲ ଆପଣ+ୁ ଚଉକି ଛାଡି ବାକୁ
ପଡି ବ। ଜନତା ବି ଆପଣ+ କାଯକଳାପକୁ େଦଖି େଭାଟ େଦେବ କି ଚି ତା କାଟିେବ
ନି େଜ pିର କରhି । अତଏବ ଆପଣ ଗତକାଲି ଯଦି ଜି ଲeା ପରି ଷଦ अଧu କି ବି ଧାୟକ
କି ମୀ କି ସାଂସଦ ଥିେଲ ଆଜି अନାpା ପ\ାବ ବଳେର ଚଉକି ରୁ ଓେହe ଇ େଦେଲ
ଆପଣ+ ନାମ ଆଗେର ଭୂ ତପବ
ୂ ଶ ଲାଗିବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହV । ଆପଣ
ମୁଖମୀ ହୁअ କି ପଧାନମୀ, ରାsପତି ହୁअ କି ରାଜପାଳ, େରଳ ମୀ ହୁअ କି
େତଲ ମୀ େଯ େକୗଣସି ପଦବୀେର ଥାଆ ନା କାହVକି ସÄାଭାବି କ ଭାେବ ବା अସÄାଭାବି କ
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ଭାେବ ଦି େନ ଆପଣ+ୁ େସ ପଦବୀରୁ ହଟିବାକୁ େହବ । ତାପେର ଆପଣ େହଇଯି େବ
ଭୂ ତପବ
ୂ । େତଣୁ େକାଉ ମୁହୂ[େର ଆପଣ+ୁ ଭୂ ତ ଗାସି ବ ତାହା ଆପଣ କjନା ବି
କରି ପାରି େବ ନାହV । ଚାକି ରିେର ପେଦାନv ତି ପାଇ ଆପଣ ବଡବାବୁ େହେଲ । ତାହେଲ
ଆପଣ େହଇଯି େବ ଭୂ ତପବ
ୂ ବରି - କି ରାଣୀ ଓ ବ[ମାନର ମୁଖ କି ରାଣୀ । ବହୁଦି ନ
େଗାଟିଏ ପଦବୀେର ବା େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ରହି େଲ ବି ଆପଣ अନମାନ+ର ଚuୁଶଳ
ୂ
େହେବ । ଆପଣ+ର କ[ବନି -ା, ଦାୟି ତÄେବାଧ, କମ ତÖରତା ଆଦି କୁ ପାଶÄେର
ପକାଇ ଆର େହଇଯି ବ ଆପଣ+ ନାମେର ଚୁ ଗୁଲି । ପରର କାନକୁ ହାେର ବି ଶÄାସ
କରୁଥିବା େତଲି ଆ ହାକି ମ, ହାଇକମାl୍ ଦି େନ अଚାନକ ଆପଣ+ୁ ପଦବୀରୁ ହେଟଇ
େଦଇପାରhି । ଆପଣ+ୁ ରାୟଗଡ, େକାରାପୁଟ, େକଉଁଝର, ଟିଟଲାଗଡ, ମାଲକାନଗିରି
କି ଉମରେକାଟକୁ ବଦଳି େହଇଯାଇପାେର । ଆପଣ ଆଉ ରାଜଧାନୀେର ଆêାମାରି
ରହି ପାରି େବ ନାହV । ଏେବ ଆପଣ+ ନାମ ଆଗେର ଭୂ ତପବ
ୂ अଧu/अଧି କାରୀର
େମାହର ବସି ଯିବ । ଆହା ଏଥିେର େଯାଉ କs ତାହା େଭାଗିଲା େଲାକ ହV ଜାେଣ ।
େଲାେକ ବି ବିଧ अବେସାସ େନଇ ମରି ଥିେଲ ତା+ର अତୃ  ଆତCା ଭୂ ତ ହୁଏ େବାଲି
ଆେମ ବି ଶÄାସ କରୁ । ‘ଭୂ ତ’ अଥାତ୍ अ\ିତÄ ଶନ
ୂ  । अଥାତ୍ ଯାହା ପେୂ ବ ଥିଲା ଏେବ
ନାହV। ପବ
ୂ ରୁ କ’ଣ ଥିେଲ େବାଲି େକହି ପଚାରି େଲ ଆେମ କହୁ େସ ଜେଣ ଭୂ ତପବ
ୂ
अଧାପକ। େକହି ଯଦି ତା+ େପମିକାକୁ ବାହା େହାଇଥାhି ତାେହେଲ ତା+ ¤ୀ+
ପରି ଚୟ େଦଲାେବେଳ କୁ ହାଯାଏ ଇଏ େହଉଛhି େସ ବାବୁ + ଭୂ ତପବ
ୂ େପମିକା ତଥା
ବ[ମାନର ¤ୀ। େପମିକା ବଦଳ ବା ¤ୀ ବଦଳ େuତେର ବି େସଇ ଏକାକଥା କୁ ହାଯି ବ
ସÄାମୀ ବଦଳ ବା ¤ୀ ଦୁ ତୀୟ େହେଲ େସ େuତେର ନୂ ଆ ସÄାମୀ+ ପରିଚୟ େଦଇ େଲାେକ
କହି େବ ଏ ମହାଶୟ ମୃତ/ଛାଡ ୀ ପଦିC ନୀ େଦବୀ+ ଭୂ ତପବ
ୂ ସÄାମୀ ବ[ମାନ ପଦCଜା+
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ସÄାମୀ େହେଲ ବା ସୁନxା ଯି ଏକି ଶଶଧର+ ଭୂ ତପବ
ୂ ¤ୀ ବ[ମାନ ବାବୁ ବା+ବି ହାରୀ+
ନୂ ଆ ଧମପତv ୀ େହେଲ । ଆଜି କାଲି ର अତାଧୁନିକ ଜୀବନଚଯାେର ଏସବୁ ଘଟଣା
ସାଧାରଣ େହବାକୁ

ବସି ଲାଣି । ସÄାମୀ ଯଦି

अକାମି େହଲା, अବାଧ େହଲା,

େବେରାଜଗାର େହଲା, ମଦପ େହଲା କି ଲଂପଟ େହଲା ତ ତାକୁ ଭୂ ତପବ
ୂ ଆସନେର
ବସାଇ ଆଜି କାଲି ର ସC ାଟ ୱାଇଫ୍ ମାେନ ନୂ ଆ ସÄାମୀ ଗହଣେର ଆେଦୗ ପଛଘୁଂଚା
େଦଉନାହାhି । ¤ୀକୁ ଭୂ ତପବ
ୂ ଆସନେର ବସାଇବା ଭଳି ସC ାଟ ସÄାମୀ େଯ ନାହାhି ତାହା
ଭାବି ବା ନି ହାତି ମୂଖାମି େହବ ।
ନୂ ଆକରି ଆସୁଥିବା ସବୁ अଧି କାରୀ/ହାକି ମ/ମୀ/अଧu ବା ବି ଭାଗୀୟ ମୁଖମାେନ
େସହି ପଦବୀେର ଥିବା ଭୂ ତପବ
ୂ +ୁ ଜେଣ अପାରଗ, ମୂଖ, କୃ ପଣ, େତଲି ଆ, କପଟୀ,
ଲଂପଟୀ ଆଦି ବି େଶଷଣେର ବି ଭୂଷିତ କରି ନି ଜକୁ ଶେହରୁ ଶେହ ସା େବାଲି ପଚାର
କରhି । ଆପଣ ଜାଣhି ନି ଜ େଢାଲ ପି ଟୁଥିବା େଲାକ େକେବେହଁ ସତ କହhି ନାହV ।
अଥାତ୍ ତା+ କଥାେର ଶେହରୁ ଶେହ ପତିଶତ ମି ଥା ହV ଥାଏ ଯାହା କ ମଶଃ ଧରାପେଡ ।
େତେବ େତାଷାମଦି ଆମାେନ ନି ଜ ସÄାଥହାସଲ ପାଇଁ ଏମାନ+ୁ ମହାନ େବାଲି ପଚାର
କରି ଥାhି । ଏ ପଚାର ସÄାଥେର ବାଧା ନଆସି ବାଯାଏ ଠି କ୍ ଚାଲି ଥାଏ । କି  ସÄାଥେର
ବାଧା ଉପୁଜିେଲ ବା ବଦଳି େହଇଗେଲ େସହି େତାଷାମଦି ଆମାେନ ହV ସଜ ମାଛେର େପାକ
ପକାଇ କହି େବ ଆମର େସ ଭୂ ତପବ
ୂ अଧି କାରୀ ପରା ଏମି ତି ଥିଲା, େସମି ତି ଥିଲା, ଶଳା
ପÕା କୃ ପଣେଟ, େଦହରୁ ମଳି ଛାଡି ବନି । େସ ପରା ଆମ େଲଡି େsେନା ସାେc
ନାେରନାେର େହଉଥିଲା । ଆମ ଏଇ େsେନା ବି ପÕା ଖେl । େସ ତା’ର ଭୂ ତପବ
ୂ
ସÄାମୀକୁ ଏମି ତି ଟର କରୁଥିଲା େଯ ବି ଚରା େଶଷେର ୟାକୁ ଛାଡି ଆଉଜଣକୁ ଆପଣାର
କରି େନଲା ।
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ଆେମରି କାେର ତ ଛାଡପତ ପବଳ । େତଣୁ େକଉଁ ଭୂ ତପବ
ୂ ସÄାମୀ ଆଉ କାହାର
ଭୂ ତପବ
ୂ ¤ୀକୁ ଧରି ମଉଜମ\ି କରିବାେର େସଠାେର ବାରଣ ନାହV । ସମେ\ ଆପଣା
ମଜd ର ମାଲି କ । େଯେତେବେଳ ପି ଲାମାେନ କଳି େଗାଳ କରhି ଭୂ ତପବ
ୂ ¤ୀ ଭୂ ତପବ
ୂ
ସÄାମୀ+ୁ अଭିେଯାଗ କରhି - େଦଖ େଦଖ ତୁ ମ ଛୁଆ େମା ଛୁଆ ସହି ତ େକମି ତି ଗlେଗାଳ
କରୁଛି ।
କି ଛିେଲାକ अଛhି େଯଉଁମାେନ ଭିନv ଭିନv ସମୟେର ଭିନv ଭିନv ନାମେଧୟ-अନାମେଧୟ
ପଦପଦବୀେର ରହି ଥିବାର ପମାଣ ସÄରୂପ ଏକାଧି କ ଭୂ ତପବ
ୂ ପଦବୀ କଥା େଲଖି ନି ଜର
ଓଜନ ବଢାଇବାକୁ େଚsା କରି ଥାhି । େତଣୁ ନି ଜର ନାମଫଳକେର େଲଖାହୁଏଶୀ ସମର ବି ଜୟ ଛୁଆଳସି ଂହ,
ଭୂ ତପବ
ୂ ସଦସ-ଓଡ ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ,
ଭୂ ତପବ
ୂ अଧu-କଳି c ଖଳା ମlଳ,
ଭୂ ତପବ
ୂ ସଭାପତି -କବି ସମାଟ ବାପାରି କ ସଂଘ,
ଭୂ ତପବ
ୂ ସଂପାଦକ-ବୃ ହତ୍ ଖlାୟତ ସମାଜ,
ଭୂ ତପବ
ୂ େକାଷାଧu-ଦରିଦ ନାରାୟଣ େସବା ସମି ତି,
ଭୂ ତପବ
ୂ ଉପେଦsା- େଗା-ଚାଲାଣ ପତିେରାଧ ସମି ତି,
ଭୂ ତପବ
ୂ ସଂେଯାଜକ- ଜି ଲeା ଛାଡପତ-ପୀଡି ତ ସଂଘ ଇତାଦି ଇତାଦି ।
ବାବୁ ଏସବୁ ପଦପଦବୀରୁ ତଡା ଖାଇଥିେଲ କ’ଣ େହଲା, ପଦବୀ ତ ମlନ
କରି ଥିେଲ ନା । େତଣୁ ଘର ଆଗେର େଗଟ୍ ପାଖେର ନାମଫଳକେର ଏସବୁ େଲଖି ଛାତି
କୁ େ¥େମାଟ କରି ବାେର ତା+ ପୟାସକୁ ବାହାବା େଦବା କଥା ।
େବେଳେବେଳ ୁଲ କେଲଜମାନ+େର ପବ
ୂ ତନ ଛାତ ସମିC ଳନୀ କରାହୁଏ ।
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ଏଥିେର ସାଧାରଣ ଛାତ ସେମତ ଭୂ ତପବ
ୂ କେଲଜ ୟୁନିअନ ଭୂ ତପବ
ୂ ସଭାପତି , ସଂପାଦକ,
ସହ ସଂପାଦକ, େକାଷାଧu, କ ୀଡା ସଂପାଦକ, ନାଟ ସଂପାଦକ, ସାହି ତ ସଂପାଦକ,
ସାଧାରଣ କu ସଂପାଦକ, େଲଡି ଜ୍ କe ବ୍ ସଂପାଦି କା ପଭୃତି େଯାଗ ଦି अhି । ଯଦି କେଲଜ
ଜୀବନର ୪୦ ବଷ ପେର ଏଭଳି ଆେୟାଜନ େହଉଥାଏ ତାେହେଲ ଉପpିତ अେନେକ
ନି ଜନି ଜ ଚାକି ରି ପଦପଦବୀେର ଭୂ ତପବ
ୂ େହଇସାରି ଥିବା େଘାଷଣାରୁ ଜଣାପେଡ ।
ଜେନCଜୟ ବାବୁ + ପଥମ ¤ୀ+ େଦହାh ପେର େସ अନତ ବି ବାହ କେଲ । ଦି େନ
ଏକ ବାହାଘରି ଆ େଭାଜି ସଭାେର ତା+ର ପଥମ ¤ୀ+ ବାପା େଦଖାେହଇଗେଲ । ତହଁୁ
େସ ବ[ମାନର ¤ୀ+ ବାପା+ୁ ତା+ସହ ପରିଚୟ କରି କହି େଲ-ଇଏ େହଉଛhି ଆମର
ପୁରୁଣା ବାପା, ମାେନ େମାର ଭୂ ତପବ
ୂ ଶÄଶୁର । ପି ତାସମ ଶÄଶୁର ମଧ ଭୂ ତପବ
ୂ
େହାଇପାରhି , ଏହା ଏକ ବି ଡ]ନା ନୁ େହଁ କି ? अବଶ ଏେବ अନୁ ରୂପ ଭାେବ ଜେନCଜୟ
ବାବୁ ତା+ ପଥମ ଶÄଶୁର+ ଭୂ ତପବ
ୂ ଜÄାଇଁ େହେବ କହି ବାେର अତୁ yି େହବକି ? େତେବ
ଏକଥା ସତ େଯ ସମେ\ ନି ଜ ନି ଜ େuତେର ଦି େନ ଭୂ ତପବ
ୂ େହାଇ ହV ରହି େବ । ଏ
ପରି ଚୟରୁ େକହି ବ[dଯାଇ ପାରି େବ ନାହV । ତାେହେଲ ବ[ମାନର ଚଉକି କୁ ଜାବୁ ଡି
ଧରି ବାର ଗଳïମ ପୟାସେର ନୟାh େହବା କାହVକି ସୁଧୀଜେନ! ବରଂ ଭୂ ତପବ
ୂ େହାଇ
ରହି ବା ହV େଶୟର । କାରଣ ଆପଣ େଯେତ अଭୂ ତପବ
ୂ କାମ କରି ଥିେଲ ବି ଆପଣ+ୁ
େସଇ ଭୂ ତପବ
ୂ ପରିଚୟେର ହV ପରିଚି ତ େହବାକୁ ପଡି ବ, ଏଥିେର ସେxହ ନାହV । ☺

ସାହି ତାୟନ, େକାପେରଟିଭ୍ କେଲାନୀ, ୨ୟ ଗଳି ,
ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧/େମା.୯୪୩୮୬୧୦୮୧୧
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ଓଡ଼ିଆ ବାକରଣ ଶିuା
अଧାପି କା ରqିତା ପାତ

ଓଡି ଆ ବqନ ବ" ଓ ହଳhର ପେୟାଗ: ଏକ ସୂuC ବି ଚାର
अuର େହଉଛି ଶ ଉାରଣର ଇଛାକୃ ତ ଏକକ ବା ୟୁନିଟ୍। ଇଂରାଜୀେର ସି େଲବଲ୍
ଶ ବ"ର ସମsି। କି  େକୖ ାଣସି ଶକୁ ଉାରଣ କଲାେବେଳ ତାହା ମଧେର େକୖ ାଣସି
ବ"େର ରହି ନଯାଇ ଏକାଥେର ଯୁଗC ଶ ଉାରଣ କରାଯାଏ। ଯଦି अେମ ଶ ମଧେର
େକୖ ାଣସି pାନେର ଇଛାେର अଟକି ଯିବା, େତେବ େସଇଟି େଗାଟିଏ अuର େହାଇଯି ବ।
ଉଦାହରଣ ସÄରୂପ େକା/ଇ/ଲି । ତି େନାଟି अuର େହାଇଗଲା। କି ]ା अ/u/ର ଏ ମଧ
ତି ନି अuରି ଆ ଶ।
େଯଉଁ अuର ସÄର ଧÄନିେର େଶଷ ହୁଏ, ତାହାକୁ ମୁy अuର କହhି । େଯଉଁ अuର
ବqନ ଧÄନିେର େଶଷ ହୁଏ, ତାହାକୁ ରୁ अuର କହhି । ରୁ େହାଇ ବା ମୁy େହଉ,
ପେତକ अuରର अବଲ]ନ େହଉଛି େଗାଟିଏ ସÄରଧÄନି। ଉy ର ଉକ୍ अଂଶେର अ
ସÄରଟି अଛି େବାଲି େସହି अଂଶଟି େଗାଟିଏ अuର(ଉାରଣର ୟୁନିଟ) େହାଇପାରି ଛି।
େକେତକ ଭାରତୀୟ ଆଯ ଭାଷାେର ରୁ अuରେର େଶଷ ବqନକୁ अସଂପ"
ୂ
ଆକୃ ତି େର େଲଖି ପରବ[ୀ अuରର ଆଦ ବqନକୁ ପ"
ୂ ଆକୁ ତି େର ଲାଖାଯାଏ।
ଉଦାହରଣ ସÄରୂପ-

अ\। ଏଠାେର \ अସଂପ"
ୂ କରି अ, ତ କୁ ସଂପ"
ୂ ଆକୃ ତି େର

କରାଯାଇଛି । କାରଣ ଉାରଣେର ରୁ अuରର େଶଷ ବqନ ଦୁ ବଳ ଏବଂ ତାହା
ପରବ[ୀ अuରର ଆଦ ବqନ ଣ अେପuା ସବଳ। କି  ଓଡି ଆ ଯୁy ବqନ ଲି ପି
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େଠାକ୍ uୁଦ ଆକୃ ତି େର ବା େକୖ ାଣସି ଚି ହv ଆକୃ ତି େର ରଖାଯାଏ। େଯପରି (କଷ୍/ଟ) କs
ବା(ନି ଷ୍/ଠା) ନି -ା। ଏ ଦୁ ଇଟି ଶେର ଥ ଓ ମ କୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚି ହv ଆକାରେର
ରଖାଯାଇଛି । ଫଳେର ଓଡି ଆେର ବହୁତ ଯୁy ବqନ (ମୁyuର)ଲି ପିର ସୃsି ଘଟିଛି।
ଯୁy ବqନ ଲି ପିଗୁଡିକର ସଂଖା ହ ାସକରି , ତାହାର ସମକ ଧାରଣା ପାଇବା
ଉେଶେର ହV अନୁ ସାର ଓ ହଲଂତ ପବ[ନ କରାଯାଇଛି । अନୁ ସାର େଦଇ େଲଖି ବାର
pାନ େହଉଛି । େଯଉଁଠି ରୁ अuରର େଶଷେର ଙ୍ ଞ୍ ଣ୍ ନ୍ ମ୍ ଏହି ପାେଗାଟି
अନୁ ନାସି କ ବqନ ବ"ଥାଏ। େଯପରି ଶଂଳା(अଙ̄ା)ସଂଜ(ସ/ଜ), କଂଟା(କଣ୍/ଟା),
ଦାଂତ(ଦାନ୍/ତ), କଂପ(କମ୍/ପ) pଳେର ଯଥାଥ ପେୟାଗ ଘଟିଛି।
ହଳh ଚି ହv େଦଇ େଲଖିବାର େuତ େହଉଛି , େଯଉଁଠି ରୁ अuରର େଶଷେର
ଉପଯୁy ପାଟି अନୁ ନାସି କ ବqନବ", େସଠାେର େସହି ବqନ ବ"େର ହଳଂତ ଚି ହv
େଦଇ େଲଖାଯାଏ। ଯଥା- ଆpା(ଆpା), ବ(ବ), ରy(ରy), ଶି s(ଶି s)। ମେନ
ରଖି ବାକୁ େହବ, ଏ ଦୁ ଇ ପତି ରୁ अuରର अଂତ ବqନ ବ" ଭିନv अନ େକୖ ାଣସି
ଠାେର ପେଯାଜ ନୁ େହଁ । (ଡ. ଧେନଶÄର ମହାପାତ)। ଉଦାହରଣ ସÄରୂପ- pାନ,
ପଳାବନକୁ ସ୍ ଆନ, ପ¯ାଳାବନ େଲଖା ଯି ବ ନାହV। ଆର ବି ଭାଗ ନାହV। େଯଉଁଠି अuର
ବି ଭାଗ ନାହV େସଠାେର ହଳଂତ ରହି ନଥାଏ। କାରଣ ସ୍ ଓ ପ ଠାେର ଆେଦୖ ା अuର
ବି ଭାଗ ନାହV। େଯଉଁଠି अuର ବି ଭାଗ ନାହV େସଠାେର ଆେଦୖ ା ହଳଂତ େଦଇ େଲଖିବାର
ପଶv ଉଠୁ ନାହV। ଶର ମୂଳେର ଥାବା ଯୁy ବqନକୁ ହଳଂତ ଚି ହv େଦଇ େଲଖିବା
ଯୁyିଯୁy ନୁ େହଁ । ଉାରଣ େସୖ ାକଯ ରେହ ନାହV। ଏଣୁ ଏହା ପରି ତାଜ।
ଯୁy अuରର अh अନୁ ନାସି କ ବqନ ବ"ଗୁଡିକ ବଦଳେର अନୁ ସÄାର େଦଇ େଲଖିବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 284

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ପତି ବହୁ ପାଚୀନ। େଯେତେବେଳ ସଂୃତ ଭାଷାେର ବାପକ ପଚଳନ ଥିଲା,
େସେତେବେଳ ମଧ କାତାୟନ, ବରରୁଚି , ତି ବି କମ, େହମଚଂଦ

ପମୁଖ ପାକୃ ତ

ବାକରଣକାରମାେନ ସୂତ ପଣୟନ କରି ଏ ପତି କୁ ସÄୀକୃ ତି େଦଇଥିେଲ। ଆଧୁନିକ
ଓଡି ଆ ସାହି ତେର ଏହାର ଯଥାଯଥ ପେୟାଗ କେଲ ପଂଡି ତ ନୀଳକଂଠ ଦାସ। େସ
ସମାେଲାଚନାର ସ ୀକାର ମଧ େହାଇଥିେଲ। ପlିତକୁ ପଂଡି ତ କହି େଲ ପ, ପାଖକୁ
अନୁ ସାରଟି ଲାଗିଗେଲ ଫ େହାଇଯାଏ। ଏହି ଏକମାତ अସୁବିଧା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଉେଦ
କରାଯି ବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ । ପାଠ ପୁ\କ ଜାତୀୟକରଣ अବସରେର अନୁ ସÄାର େଦଇ
େଲଖାଯି ବାର ପତିବାଦ େହାଇଥିଲା। ମାତ ଡ§ର ଧେନଶÄର ମାହାପାତ ତା ୨୦/୧୨/୭୦
ଓ ତା ୨୭/୧୭/୭୦ ସମାଜେର ସାାହି କ ସାହି ତେଲାଚନାେର ଏହାର ସପuେର ଦୁ ଇଟି
ଯୁy ପବଂଧ ରଚନା କରି ଥିେଲ। ଏହା अନୁ ସରଗୀୟ। ଲି ଖନ ପତି ଏହାଦÄାରା ସହଜ
େହାଇଥାଏ।
ଆମ ଭାଷାେର ହଲh, ହଳh ବା ହସh େବାଲି ଏକ ବqନ ବ"ର ବବହାର
अଛି । ପାଣିନି+ ସଂୃତ ବାକରଣେର ହଲ୍/ହଳ अଥ ବqନ ବ"। ହଲ୍ର ଓଡି ଆ
ପେୟାଗ ହଳ୍। ଏହି ହଲ୍/ହଳ ବା ହସ୍ ବ" ବା ଶର େଶଷେର ବବହୃତ େହଉଥିବାରୁ
ଏହାର ନାମ ହଳh। ଯଥା- ଜଗତ୍, ପୃଥକ୍, ଠି କ୍ଠିକ୍। ଏହି ଭଳି अେନକ ଶ ରହି ଛି।
କି  ଓଡି ଆ ଭାଷାେର ହଳh୍ ବqନ ବ"ର ମାନ ପାଇ ନାହV। ତାକୁ अେଯାଗବାହ
କୁ ହାଯାଇଛି ।
ହଲh/ହଳh କୁ ହା ଯାଇଥିବା କି ]ା ପଢା ଯାଇଥବା pେଳ ପ"
ୂ ଚx ଭାଷା େକାଷ,
ସବସାର ବାକରଣେର ହସh ଶର ଉେଲe ଖ ରହି अଛି । ବcଳା अଭିଧାନେର ାେନx
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େମାହନ ଦାସ କହhି , େଯଉଁ ବ"େର ହଳh ଚି ହvଥାଏ, ତାହା ଖାି ବqନବ"।
ସଂୃତ, ହି xୀ, ମରାଠୀ, େନପାଳୀ, ବcଳା ଓ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ହଳh୍ ଚି ହv ଏକାପରି ଏବଂ
ସମାନ ପେୟାଗ ପରି ଲuିତ। ଓଡି ଆ ଏକ ଉେକାଟିର ଭାଷା। ଏହାକୁ ମଧ ସÄରାh
ଭାଷା କୁ ହାଯାଏ। ଏହି ଭାଷାର ବ"େର अ ର अନୁ ପpିତି େର ହଳh ଲାେଗ। ମଧ
ବ"େର ହଳh୍ ଚି ହv ଲାଗିେଲ ମଧ ତାହା ଉାରଣ ସି  ହୁଏ ନାହV। ଯଥା- अପରାହଣ।
ହ ତେଳ ହଳh େଦବା अେପuା ‘ହ’େର ‘ଣ’ ଯୁy କରି ବା ଉ[ମ अଥାତ୍ अପରାହ୍ଣ।
ମାତ ସଂୃତ ଭାଷାେର ଏ ଧରଣର ମଧ ପେୟାଗ ପାୟ ନାହV । ଓଡି ଆ ଭାଷାେର
େବୖ େଦଶି କ/ ଆଗକ ଶର ମି ଶଣ େହବା ଫଳେର ହଳh ଯୁy ଶ ପରି ମାଣ ବୃ ିପା
ଘଟିଛି । (କ) ଓଡି ଆ- ଉଳ/ଉକ ଳ- ଉଳ
ଆକାଂuା - ଆକାòା
ଜଗ¢ୀବନ - ଜଗତ୍ ଜୀବନ
ଆତCା/अତCା - ଆତCା
ତି ତ - ତି óତ
ଯୁy ବ"ଗୁଡିକୁ ହଳh ସାହାଯେର अଧୁନା अଧି କ େଲଖା େହବାର କାରଣ ଡି ଟିପି ଓ
ଟାଇପ ନି ମେh ଏପରି ପ×ା अବଲ]ନ କରି ବାର େହାଇअଛି । ଏହା ବି କj ବି ଚାର।
(ଖ) ଇଂରାଜୀ ଶର ବହୁଳ ପେୟାଗ ଆମ ଜୀବନଧାରାକୁ ପଶି ଆସି ଥିବାବÄ୍ ଶ ସମୂହ
ହଳhଯୁy। ସାର୍, ବସ୍, ବାଇକ୍, େପନସି ଲ୍ ଇତାଦି ।
ପାଶୀ/ ଆରବୀ ଶ- ବି େଦଶୀ ଶyିର ଶାସନ ଫଳେର େକେତକ pାନ ଓ କାଯାଳୟ,
ପଦବୀ ପେବଶ କରିअଛି । େସଗୁଡିକ ଆପଣାର ଭାଷାଭାେବ ଗୃହୀତ । ଯଥା- ତାସ୍, ଦାମ୍,
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ହାଲତ୍, ମସ୍ଜିଦ୍, ହଲପ୍ ଇତାଦି ।
ନି Ìଶ-(୧) ଆେବଗାତCକ ଶର ହଳh ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା- ସାବାସ୍
(୨) ଆେଦଶାତCକ ଶେର ହଳh ପେୟାଗ େହାଇଥାଏ। ଯଥା- ରଖ୍, ଚୁ ପ୍, ଉଠ୍
(୩) ଭୟାନକ ରସେର- ହଠାତ୍, ସସର୍, ଚଚର୍, ଧଡ୍ଧଡ୍
ପୁନ- (କ). ଞ ବ"େର ହଳh ଲାେଗ ନାହV।
(ଖ). ଖ, ଘ, ଛ, ଝ, ଠ, ଧ ବ"େର ହଳh ଦି ଆ ହୁଏ ନାହV। ଯଦି ମଝି େର ପେୟାଗ ଥାଏ।
(ଗ). େଯଉଁ ବ" ତେଳ ହଳତ୍ ଥାଏ, େସଥିେର େକୖ ାଣସି ମାତା ବା ଫଳା ଲାେଗ ନାହV।
(ଘ). େକୖ ାଣକି ଆେଦଶ ସୂଚକ ଶର ସୁଦୀଘ ଉାରଣ କରାଯାଇ ହଳh େଲାପ
କରାଯାଏ।
ବସ୍> ବସअअ
ପଢ୍> ପଢअअ
ରଖ୍> ରଖअअ ଇତାଦି ।

ସvାତେକା[ର ଓଡି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ
ଉ[ର ଓଡି ଶା ବି ଶÄବିଦାଳୟ
ମୟର
ୂ ଭq
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ଗjା ବିଭାଗ
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ମଧୁସC ି ତାର ଜୀବନ
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଆଜି କାଲି ସମ\+ ବ\ବହୁଳ ଜୀବନ ଆଧୁନିକ େଶୖ ଳୀେର ଜୀବନଯାପନ
କରୁଥିବାର ସମ\+ୁ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ କ ୁ ଟର ଯୁଗ କହି େଲ
अତୁ yି େହବନାହV ଯାହା ହାତେର େଦଖିବ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସC ାଟ୍ େଫାନ େଯଉଁଠି
େଦଖିେବ େସଲ୍ଫି େନଉଥିବାର अଧି କାଂଶ ଦୃ ଶ େକୗଣସି ଏକ ପାକେର େହଉ, ସମୁଦ
କୂଳେର େହଉ ବା ଗାଡ଼ି ଭିତେର ଯାତା କରୁଥିବା ସମୟେର େହଉ ଏମି ତି अେନକ
pାନେର ଏହା େଦଖାଯାଏ େମାବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେl ଜୀଇଁବା େଲାକମାେନ ଭାରି କs
ମେନ କରୁଛhି  େଯମି ତି କି େମାବାଇଲ େଗାଟିଏ अମୂଲ ସ ଦ ଏମି ତିକି କାହା
ହାତେର ଯଦି ସC ାଟ୍ େଫାନଟିଏ अଛି , ନି ଜର ପି ତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଘନି s ବoୁ ଯାହାକୁ ବି
େଦଖା େହଉନା କାହVକି େଦଖିବ େସ ଆଉ େସମାନ+ୁ ଗୁରୁତ ବା ଧାନ ନ େଦଇ
େମାବାଇଲେର ମେନାନି େବଶ କରି ଥିବ ଆଉ େଯେକୗଣସି ପରି pିତି େର େହଉ ବା େଯ
େକୗଣସି pାନେର େହଉ େସଲ୍ଫି ଉଠାଇବାେର ବ\
ମଧୁସC ି ତା ସାଧାରଣ ପରି ବାରର ଝି अ ତା’ ପରି ବାର କହି େଲ ବାପା ମା’ ଓ ତା
ସାନଭାଇ ସଦାନx େଛାଟ ପରିବାରଟିଏ ବାପା+ େକେତଖl ଜମି अଛି  େସଠାେର
ଚାଷ କରି େସଥିେର ଯାହା ମି େଳ, େସଇଥିେର ତା+ ପରି ବାର ଚେଳ ସଦାନx ଓ
ମଧୁସC ି ତାର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟ+ାର ଆବଶକତା ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଥାଏ େତଣୁ
ବାପା+ୁ ବାହାେର େକେବ େକେବ ପରି ଶମ କରି ବାକୁ ପେଡ଼
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ଝି अ ମଧୁସC ି ତା କେsମେs ଯୁyତି ନି େଶଣୀ ପଯh ପଢ଼ି ବାକୁ ମନେର ଆଶା
ବାoିଛି  ଯୁy ତି ନି େଶଣୀେର ଆଡ଼ମି ସନ କରି ବାର अଛି  େସଦି ନ େସ କେଲଜକୁ ନୂ ଆ
ଯାଇଛି  େକଉଁଠି ଆଡ଼ମି ସନ୍ େହଉଥିଲା େସ ବି ଷୟେର େସ ଜାଣିନଥିଲା କାହାକୁ
ପଚାରି ବ େବାଲି ଭାବୁ ଥିବା େବେଳ ଜେଣ ଯୁବକକୁ େଦଖି ପଚାରିଲା, “ଯୁy ତି ନି ପାଇଁ
ଆଡ଼ମି ସନ୍ େକଉଁଠି େହଉଛି ?” େସ ବି ନୁ ଆ େବାଲି ନି ଜର अuମତା ପକାଶ କରି ଥିଲା
ଦୁ େହଁ ମି ଶି େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ ଆଡ୍ମି ସନ େହଉଥିବା େକାଠରୀେର ପହିେଲ
ଏହି େଖାଜାେଖାଜି େବେଳ ପରର ସହ ପରିଚୟ େହାଇଥିେଲ ପୁअଟିର ନାମ
ଜୀବନେଜାତି ଆଉ େସ ମଧୁସC ି ତା ଆଡ଼ମି ସନ ସୁରୁଖୁରୁେର ସରି ବାପେର ନି ଜ ନି ଜ
ରା\ାେର ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ
ଜୀବନେଜାତି ର ବାପା ରାେଜx + ନି ଜର ପା ଏକର ଜମି ରହି ଛି େଯଉଁଠି େସ
ଆ], କାଜୁ , କଦଳୀ, अମୃତଭlା ଆଦି ଚାଷ କରhି  ବି ଭିନv ପକାର ଫଳ ପନି ପରି ବା
ବି କୟ କରି

ଯାହା େରାଜଗାର ହୁଏ ଶାhି େର ପରିବାର ଚେଳ ଜୀବନେଜାତି

ବାପାମା’+ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ତା’ର ପଢ଼ି ବା ଖ ସହି ତ ସମ\ ଖ ବାପା+
େରାଜଗାରେର ଚଳି ଯାଏ ଆଉ ତାର େକୗଣସି अଭାବ ବି ରହୁନଥାଏ େସ ବାପାମା’+
ଭାରି େଗହe ା ପୁअ ମଧ େତଣୁ ତା+ୁ ସଭିଏଁ ବାବୁ େବାଲି ଡାକhି 
ଥେର ମଧୁସC ି ତାର ବାପା+ େଦହ ଭାରି अସୁp ଥିଲା ବାବୁ ଏ କଥା ମଧୁସC ି ତାଠାରୁ
ଶୁଣି ତା ବାପା+ ପାଇଁ ଔଷଧ କି ଣି େନଇଗେଲ ତା+ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ େକମି ତି ତା+ର
େଦହ ଶୀଘ ଭଲ େହାଇଯି ବ େସତି ପାଇଁ େସ େସବାଯତv ମଧ କେଲ ଧି େର ଧି େର ତା
ବାପା ସୁp େହେଲ ମଧୁସC ି ତା ତା ବାପାମା’+ୁ ବାବୁ + ବି ଷୟେର ଆଗରୁ କହି ଥିଲା େଯ
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େସମାେନ ଦୁ ଇଜଣ ଭଲ ସାc ମଧୁସC ି ତାଠାରୁ ବାବୁ + ବି ଷୟେର ଶୁଣି ତା ବାପାମା
ବାବୁ +ୁ ଜାଣିଥିେଲ େବେଳ େବେଳ ତା+ ସୁଖଦୁ ଃଖେର ମଧ ବାବୁ େଯାଗ େଦଉଥିେଲ
ମଧୁସC ି ତା ତା େମାବାଇଲେର େକେତ ଫେଟା ଉଠାଇଛି ବାବୁ ର ଓ ତାର କାେଳ କି ଏ
ଫେଟା ଗୁଡ଼ିକ େଦଖି େଦବ େତଣୁ େସ େମାବାଇଲକୁ ସବୁ େବେଳ ସୁରuିତ ରେଖ ଏହାରି
ଭିତେର େସମାେନ ଦି ତୀୟ ବଷ ଉ[ୀ" େହାଇ ତୃ ତୀୟ ବଷେର ପଢୁ ଛhି  କାହାର ଯଦି
େନାଟିସ ବା ବହି ଦରକାର ହୁଏ ତାହାେହେଲ କେଲଜେର ଦି ଆନି ଆ େହଉଥିେଲ କି 
ମଧୁସC ି ତାର ଇା େହଉଥିଲା ବାବୁ + ଘରକୁ ଟିକିଏ ବୁ ଲି ଆସି ବା ପାଇଁ ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାକୁ
ମେନ ମେନ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା କି  ତାକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି େକେବ କହି ନାହାhି  ତା
ମନେର ଟିକିଏ ଭୟ अଛି  କାେଳ େସ ମନା କରି େଦବ େବାଲି  ବାବୁ ତା କଥା ଶୁଣି ତାର
ଇାକୁ ମନା କରି ପାରି ଲା ନାହV େଶଷେର େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାବୁ ତା କଥାେର
ରାଜି େହାଇ ଦୁ େହଁ ସି ଧା ଯାଇ ତା+ ଘେର ପହିେଲ
େସେତେବଳକୁ ବାବୁ + ବାପା ଘେର ନାହାhି  େସ େକୗଣସି କାମେର ବାହାରକୁ
ଯାଇଥିେଲ ଘେର ବାବୁ + ମାଆ ଏକୁ ଟିଆ अଛhି  ତା+ୁ ଭୀଷଣ ଜର ଓ ମୁlବଥା
େହଉଥାଏ କଣ କରି ବ ପାଣି ଟିକିଏ ବି ନାହV ସେc ସେc ଯାଇ ବାବୁ କୂअରୁ ପାଣି
ଆଣିେଲ ମଧୁସC ି ତା ତା+ ମା’+ ମୁl େଧାଇେଦଇ ଟିକିଏ ଘଷିେଦେଲ ମା ଟିକିଏ
ଆଶ\ି अନୁ ଭବ କେଲ େସତି କି େବଳକୁ ବାବୁ ତା+ର େସଲଫି େନଇ ଯାଇଥିେଲ କି 
ମଧୁସC ି ତା େସଲ୍ଫି େନବାକୁ ମନା କରୁଥିେଲ କାହVକିନା ଥେର ମଧୁସC ି ତା ଖବରକାଗଜରୁ
ପଢ଼ି ଥିଲା େଯ ଏଭଳି େକେତକ େମାବାଇଲେର େସଲ୍ଫି େନଉଥିବା େବେଳ ତା+ୁ ଭୁ ତ
େଦଖା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା+ର अକାଳେର ମୃତୁ େହାଇଥିଲା ଏମି ତି अେନକ ଘଟଣା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 291

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ଦୁ ଘଟଣା େସଲ୍ଫି େନବା ସମୟେର ଘଟିଛି ଆଉ अେନକ ପୁअଝି अ ଉଭୟ+ େସଲ୍ଫି
େନଇ େସଗୁଡ଼ିକର अପବବହାର ମଧ କରି ଥାhି  େସଥିପାଇଁ େସ ଭାରି ସେଚତନ
ତା’ ବାପାମା’ ଭାରି ବ\ ଝି अ କଣପାଇଁ ଆଜି ଏେତ େଡରି କଲାଣି  ଏମି ତି
अେନକ ଭାବନା ତା+ ମନେର ଆସୁଥିଲା ମଧୁସC ି ତାର େଫରିବା ବାଟକୁ ସମେ\ ଚାହV
ରହି ଥାhି  ଆଜି ମଧୁସC ି ତା ଟିକିଏ ବି ଳ]େର ଘେର ପହିେଲ ଘେର ପହୁ ପହୁ ତା
ମା’ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶv ପଚାରି େଲ ମଧୁସC ି ତା ନି [ି େନଇଥିଲା େଯ ତା’ ବାପାମା’+ୁ
ମି ଛ କହି ବ ନାହV େତଣୁ େସ ବାବୁ + ଘରକୁ ଯାଇଥିବାର ସବୁ ସତ ସତ କଥା କହି ଲା
ବାବୁ + ମା’+ େଦହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଟିକିଏ ମନ ଦୁ ଃଖକଲା ମଧୁସC ି ତାର ମା’ ବାବୁ ର
ମା’ ଦୁ ଇତି ନିଦିନ ପେର ସଂପ"
ୂ ସୁp େହାଇଗେଲ ଦି େନ ବାବୁ କୁ ପଚାରି େଲ - େସ ଝି अ
କି ଏ? େସ କ’ଣ କେର? େକଉଁଠି ରେହ? ଇତାଦି अେନକ ପଶv ବାବୁ ତା ମାଆ+ୁ ତା
କେଲଜର ଜେଣ ଭଲ ସାc େବାଲି କହି େଲ ଏ ସମ\ କଥାବାବୁ + ମା’ ତା ବାପା+ୁ
କହି ଛhି  ଏହାରି ଭିତେର ବାବୁ ଓ ମଧୁସC ି ତାର ଯୁyି ତି ନି େଶଷ େହାଇଛି 
ସମୟ ଚକେର ସଂସାର ରଥଟା ଗଡ଼ି ଚାଲି ଛି ଏେଣ ପୁअର ବି ବାହ ବୟସ
େହାଇଗଲାଣି  ତା ବାପା ଭଲ େବାହୁଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଛhି  େସପେଟ
େସ ଝି अର କଥା ତା+ର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େସ ଝି अଟିକୁ ବାବୁ + ମା େଦଖିଛhି କି  ତା
ବାପା

େଦଖିନି

ନେଚତ

କଣ

େଗାେଟ

ଉପାୟ

ବାହାର

କରେh

ବାବୁ +

ସାcସାଥୀମାେନ ଚାଇରୀ କରି ନି ଜ ଗଁା ଛାଡ଼ି ସହରେର ବସବାସ କେଲଣି ତା+ୁ
ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ବାେର ତା’ ବାପାମା’+ ଜମା ଇା ନାହV କି  େଯଉଁ ପବ
ୂ ପୁରୁଷର
ଜମି ଗୁଡ଼ିକ अଛି , େସ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି , ନି ଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ତାଗ କରି , ବାପାମା’+ୁ ଭୁ ଲି ଦୂ ରେର
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ରହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନି ବାବୁ  େସ ମଧ ନି [ି େନଇଛି େଯ ତା ବାପାମା’+ ପାେଖ ପାେଖ
ରହି ତା+ର େସବାଯତv କରି ବ େଯଉଁ େକେତଖl ଜମି अଛି େସଥିେର ଉନv ତମାନର
ଚାଷ କରି ପରି ବାରଟିକୁ ଭରଣେପାଷଣ କରି ବ
ମଧୁସC ି ତା ମଧ ବାବୁ +ୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ କି  କହି ବ େକମି ତି େସ ପରା ଝି अପି ଲା
ଟିଏ ପୁअ ପି ଲାଟି ତା+ୁ କହି େଲ େସ ଭାରି ଖୁସି େହବ େତଣୁ େସ ବାବୁ + ପ\ାବକୁ
େଧୖ ଯଧରି ଚାହV ରହି ଛି ଭଲପାଇବାର ଚାରି ବଷପେର ଦି େନ ବାବୁ ନି [ି େନଲା
ଆଜି ମଧୁସC ି ତାକୁ ଡାକି େସ ତା+ୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା େଖାଲି କି କହି ବ ବାବୁ ହି ଲଭି ୟୁ
ପଏେର ମଧୁସC ି ତାର अେପuାେର ଥାଏ ମଧୁସC ି ତା ପxର ମି ନିଟ୍ ବି ଳ]େର ପହିବାରୁ
େସମାନ+ ମଧେର ଟିକିଏ କଥା କଟାକଟି େହଲା ଏଇଟା େଗାେଟ ପୁअମାନ+ର ଖରାପ
ଗୁଣ େସହି ସମୟେର ବାବୁ ନି ଜ ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ ବାହାର କରି କଣ େଗାଟାଏ
େଯମି ତି େଖାଜି ବାେର ବ\ ଏତି କି େବଳକୁ ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା, “ତମ ରାଗ େସତି କି
ଥାଉ ତୁ େମ େମାବାଇଲଟା ବx କର ତା’ପେର କଥାବା[ା ଯଦି େମାବାଇଲେର
ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁ ଥିଲ େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର
ବବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ , ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ
ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ େଦେବନି କି େମାର ଫେଟା ନବନି  ତମ ପୁअ ପି ଲା+
ଉପେର ବି ଶାସ ନାହV େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର ଫେଟା େନଇଯି ବ ସତ
କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖି ବି ନା, ମଁୁ ସି ଧା େଫରି ଯିବି
ନି ଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବାପେର ମଧୁସC ି ତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା େସ
େକେତ କଥା ବାବୁ କୁ କହି ତାଗିଦ କରୁଥିଲା ଏେବ ତା ନି ଜ େମାବାଇଲ େସ େଖାଜି
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ପାଉନି  ଗତ ସଂଧାେର ମାେକଟ ଯାଇଥିଲା େସ େକଉଁଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲା କି ?
େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ଼! କଣ େହବ ତା+
ଦୁ ହV+ର ଏହି ଭଳି अେନକ କଥା
େସ ଦୁ େହଁ ପରରକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େଯ େକହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି
ପକାଶ କରି ବାର ଆବଶକତା ନଥିଲା
େସ ଦି ନ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରିବା ରା\ା ପାଶ େର ଛି ଡ଼ା େହାଇଥିଲା େସତି କି େବଳକୁ
ବାବୁ ର ବାପା ବଜାରରୁ ଘରକୁ େଫରୁଥାଏ ବାବୁ ସହ ଝି अଟିଏ ଥିବାର େଦଖି अଟକି
ଗଲା ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, “ଆେର ବାବୁ  ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏ ଝି अଟା
କି ଏ?” ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାକୁ େସ ତା ବାପା େବାଲି ଫୁସକି ନା କହି ବାରୁ େସ ତା+ୁ ଭୂ ମିପଣାମ କଲା ବାବୁ କହି ଲା, “ଏ େମାର କେଲଜ ସମୟର ସାc ମା’+ େଦହ ଖରାପ
ଥିବା େବେଳ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଥିେଲ େସ ଏଇଠି େଦଖା େହଲା ତ ଟିକିଏ କଥା
େହଉଛି ” ବାବୁ ର ବାପା କହି େଲ, “ହଉ, ଠି କ୍ अଛି  ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଏଇଠି
ଠି ଆ େହାଇ କାହVକି କଥା େହଉଛ?”
ମଧୁସC ି ତା ଉପାୟଶନ
ୂ  େହାଇଗଲା ତା’ପେର ଦୁ େହଁ ବାପା+ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ
ଘେର ପହିେଲ ପବ
ୂ ରୁ ଥେର ଏ ଝି अ ବି ଷୟେର େବାେଧ ବାବୁ ର ମା’+ଠାରୁ ଶୁଣିଥିେଲ
ତା ବାପା ବାବୁ ର ବାପା ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହି େଲ - ମାଳତୀ, େହଇ େଦଖ... େମା
ପୁअ ସହ ଜେଣ ନୂ ଆ अତି ଥି ଘରକୁ ଆସି ଛhି  ମାଳତୀ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଧଡ଼ପଡ଼
େହାଇ ଆସି େଦଖିେଲ ବାବୁ ର ମା’ ମାଳତୀ େଦଖି ଜାଣିପାରି େଲ ତା େଦହ ଖରାପ ଥିବା
ସମୟେର େଯଉଁ ଝି अଟି ଆସି ଥିଲା ଇେୟ େସହି ଝି अ ମାଳତୀ ମନେର େକୗଣସି ସେxହ
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ନ କରି ପୁअ ବାବୁ ଏବଂ େସହି ଝି अଟିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି େନଇଥିେଲ
ବାବୁ + ମା ମାଳତୀ ଚା ତି ଆରି କରି ଆଣିେଲ ସମେ\ ଏକାଠି ବସି ଚା ପି ଇ କି ଛି
କଥାବା[ା େହେଲ ଝି अଟି େଦଖିବାକୁ

ସୁxରୀ ଝି अଟିର କଥାବା[ା ମଧ ତା

ବାପାମା’+ୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା େଶଷେର ଚା’ ପି ଇସାରି ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାକୁ େନଇ ତା+
ଘେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲା ବାବୁ ର ପି ତାମାତା ଦୁ େହଁ ପରର ମଧେର କଥାବା[ା
େହାଇ େସ ଝି अକୁ େବାହୁ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ pିର କେଲ
ପରି େଶଷେର ବାବୁ + ବାପା େସ ଝି अ+ ଘରକୁ ବି ବାହ ପ\ାବ େନଇକି ଗେଲ େସ
ବି ବାହ ପ\ାବେର ବାପାମା’ ମଧ ରାଜି େହାଇଥିେଲ ବି ବାହ ପାଇଁ ଉଭୟ ପରି ବାର
ବି ଭିନv ବେxାବ\ କରି ବାେର ଲାଗିପଡ଼ି େଲ
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ପତାରଣା
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

ପଥମ େପମ ସବୁ େବେଳ ଏକ ସÄତ pାନ अଧି କାର କରି ଥାଏ ହୃଦୟ ଭିତେର।
अେନକ କୁ ହhି ପଥମ େପମକୁ ଭୁ ଲି ବା କs। ମଣିଷର ସରଳ ଜୀବନକୁ େକମି ତି େଗାେଟ
अ+ା ବ+ା ନଈର ଧାରା ପରି ସେଜଇ ଥାଏ ଏହି େପମ। ଏକ ସୁxର ଆକଷଣ ସହ କାହV
େକଉଁ କାଳରୁ େଶାଇ ରହି ଥିବା ଏକ ବୀଜଟି ମନ ଭିତେର ଫୁଟି ଉଠି ଥାଏ।
େପମ ଏକ ମାନସା+। ଏକ ହୃଦୟେର ହୁଏ। ଏହା େକେବ ବି ଏକ ଗଣିତ
େହାଇପାେରନା। କାରଣ ହି ସାବ କରି େପମ କରାଯାଏନା। ସବତଃ େସଇଥିଲାଗି
େସଦି ନ ବାବୁ ଥରୁେଟ ବି अ+ କଷି ନଥିଲା। େଯ अଚାନକ ମଧୁସC ି ତାର ମନ ବଦଳି ଗଲା
କି ପରି ? ଦୀଘ ଦି ନ ଧରି ତା’ େଫାନ୍ ଉଠାଉ ନଥିବା ଝି अଟା ହଠାତ୍ େକମି ତି ତା’ ନି ଜ
ଆଡୁ େଫାନ୍ କଲା। ପବ
ୂ ପରି ତା’ ସହ େପମାଳାପେର ମାତି ଗଲା। ତା’ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା
ଚି hା କରିବାର େକୗଣସି ଆବଶକତା ନଥିଲା। କାରଣ ବାବୁ

ମ\ିÌେର ନୁ େହଁ ;

ମଧୁସC ି ତାକୁ ତା’ ହୃଦୟେର ଭଲ ପାଉଥିଲା।
ସଂେuପେର ବାବୁ ପାଇଁ ମଧୁସC ି ତା ଥିଲା ଧୁ ଧୁ ଖରାସି ଝା ଦି Äପହରେର ଝଲକାଏ
ଶୀତଳ ପବନ।
ମଧୁସC ି ତାର ବାପା अେନକ ଦି ନତଳୁ ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ତା’ର ମା’ର
ବାବୁ + ଘେର େରାେଷଇ ବାସ କରୁଥିଲା। େସମାେନ ଖୀsିୟାନ୍ ଥିେଲ। େହେଲ ଧମକୁ
େନଇ ବାବୁ + ପରିବାର ଆେଦୗ ରuଣଶୀଳ ନଥିେଲ। ମଧୁସC ି ତା ବି େବେଳେବେଳ ତା’ ମା’
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ସହି ତ ବାବୁ + ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ମଧୁସC ି ତା ଦୟାନx କେଲଜେର
ଗାଜୁ ଏସନ୍ କରୁଥିଲା। ମଧୁସC ି ତା େଦଖିବାକୁ େସେତ ବି ସୁxରୀ ନଥିଲା। େହେଲ ତା’ର
ଦୁ ଇଟା ଉସାେମଘର ଆଖି ଥିଲା; ଯାହା ବାବୁ ର ମନେର େବଳ अେବଳେର अସରାଏ
େଲଖାଏଁ ଶୀତଳ ଜଳ ସି ି େଦଇଯାଉଥିଲା। ବାବୁ

ମଧୁସC ି ତା ଆଡ଼କୁ

ଆକଷdତ

େହାଇଥିଲା। ଆଉ ମଧୁସC ି ତା ବି । େସମାେନ ଘା ଘା ଧରି କଥା େହଉଥିେଲ। କେଲଜ
କଥା ଗପୁଥିେଲ। ପାଠ ବହି କଥା ଆେଲାଚନା କରୁଥିେଲ।
ବାବୁ ର ଜେଣ अhରc ବoୁ ଥିଲା ତା’ର ନଁା େସୗରଭ । େସୗରଭ ଥିଲା ମଧୁସC ି ତାର
କe ାସ୍ େମଟ୍। ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର ସମ\ ଡ଼ାଟା େସୗରଭ ପାଖରୁ ପାଉଥିଲା। େସୗରଭକୁ
ମଧ ବାବୁ ମଧୁସC ି ତା ଓ ତା’ର ମି ଳାମି ଶାର ସମ\ କଥା ଜଣାଉଥିଲା।
X

X

X

X

େସଦି ନ ବଷା େହଉଥିଲା। ବାବୁ ଓ ମଧୁସC ି ତା ଦୁ େହଁ ପଢ଼ାଘର ଭିତେର ବସି ଥିେଲ।
େସମାେନ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ବୟସର େସଇ ପାହାଚେର ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ େଯଉଁ ପାହାଚେର
ଏକୁ ଟିଆ ନୁ େହଁ ; କାହାର ନା କାହାର ସାହଚଯ अନି ବାଯ େହାଇ ପଡ଼ି ଥାଏ। େସଦି ନ
ବାବୁ ନି ଜକୁ ନି ୟଣ କରି ପାରିଲା ନାହV। ବା\ବେର େସ ନି ଜକୁ ନି ମଣ ହV
କରି ନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ େଯ, େସ େକୗଣସି ଏକ ନି Ìଶେର ପହିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା।
େସଥିଲାଗି େସ ଖୁବ୍ ଆକସିC କ ଭାବେର ମଧୁସC ି ତାର ହାତକୁ ନି ଜ ହାତ ମୁଠାେର ଜାବୁ ଡ଼ି
ଧରି ଥିଲା।
ମଧୁସC ି ତା ନୀରବ ରହି ଲା। େସ ଚମକି ଲା ନାହV। କି ]ା ନି ଜର ହାତକୁ ବାବୁ ର ହାତ
ମୁଠାରୁ ଛେଡଇ େନଲା ନାହV।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 297

ତ େୟାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୧୮

Download Magazine from www.aahwaan.com

ବାବୁ ର ହୃତxନ ବଢ଼ି ଗଲା। ତା’ର ନି ଃଶÄାସ ପଶÄାସ ପଖର େହବାକୁ ଲାଗିଲା।
େସ ଉଠି ଠି ଆେହଲା ଓ ମଧୁସC ି ତାର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଘୁିଗଲା। ବାବୁ କୁ अେନଇ ହସି େଦଲା
ମଧୁସC ି ତା। ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର ମୁହଁକୁ ନି ଜର ଦୁ ଇହାଇ ପାପୁଲିେର େତାଳି ଧରି ଲା, ଠି କ୍
ପାପୁଲିେର ଆqୁ ଳାଏ ପାଣି େତାଳି ଧରି ବା ପରି । ତଥାପି ମଧୁସC ି ତା ଚମକି ଲା ନାହV କି ]ା
ଆଯ େହଲା ନାହV। ଓଲଟି ତା’ ଓଠର ହସ अଧି କ ଘନୀଭୂ ତ େହାଇଯାଇଥିଲା। ବାବୁ
ନି ଜର ଓଠକୁ ନୂ ଆଇଁ େନଲା ମଧୁସC ି ତାର ଓଠ ପାଖକୁ । ବାବୁ ଭାବୁ ଥିଲା, ହୁଏତ ଏଥର
ମଧୁସC ି ତା ପତିେରାଧ କରି ବ ତାକୁ । ତା’ ମୁହଁକୁ େଜାର କରି େଠଲି େଦବ ନି ଜ ମୁହଁ
ପାଖରୁ। ମାତ ନା, େସମି ତି କି ଛି ଘଟିଲା ନାହV। ସବତଃ େସମି ତି କି ଛି ବି ଘଟିବାର
ନଥିଲା। ତା’ ପରି ବେ[ ମଧୁସC ି ତାର ଆଖିପତା ଦୁ ଇଟା ଆେ\ ଆେ\ ବୁ ଜି େହାଇଗଲା –
ଲ¢ାେର, .. େରାମାେର .. ଆଉ ସÙମତାେର। ବାବୁ ର ଓଠ अଠାଭଳି େଯାଡ଼ି
େହାଇଯାଇଥିଲା ମଧୁସC ି ତାର ଓଠେର।
କି ଛି ସମୟର ନୀରବତା।
କି ଛି ସମୟର ନି ମଗvତା।
ତା’ପେର ମଧୁସC ି ତା ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବାବୁ ର ପଢ଼ା ଘରୁ; ଦୁ sାମୀର ଚାହାଣୀେଟ
ବାବୁ ଆଡ଼କୁ ପହଁ େରଇ େଦଇ। େସେତେବଳକୁ ବଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାବୁ କି 
ହଜି ଯାଇଥିଲା ପୀତି ର ବଷାେର। ଏକ ନି ିତ ଉପସଂହାରେର ପହି ସାରିଥିଲା େସ।
ମଧୁସC ି ତା ପାଲଟି ସାରି ଥିଲା ତା’ର େପମିକା।
କୁ ହାଯାଏ େପମ ଦୁ ଇ ମନର ପବି ତ ମି ଳନ। ଏହା ମାେନନା ଆକଟ, ବାଧା କି ]ା
ବoନ। ପାରି ବାରିକ ସÄୀକୃ ତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଦୁ ଇ େପମୀ ମୁy ବି ହc େହାଇ ଉଡ଼ି ବାକୁ
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େହାଇ ଉଠhି ବାକୁ ଳ।
ଏହାପେର .. ଦୀଘ ଦୁ ଇବଷ। ମଧୁସC ି ତା ଗାଜୁ ଏସନ୍ ପାସ୍ କଲା ଏବଂ ‘ବଡ଼ି ଫୁଏଲ
ଏକାେଡମୀ ଜି ମ୍’େର ରି େସÍନି s ଭାବେର ଚାକି ରୀ କଲା। ବାବୁ ବି େସ ଜି ମ୍କୁ ନି ଜର
ଫିଟ୍େନସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା।
େମାରାଦାବାଦ୍ ଜି ଲeାର ରାମଗcା ବି ହାର େଫଜ୍-୨େର ରହୁଥିବା କମେଳଶ
ସାେ®ନା ଏବଂ अଳକା ସାେ®ନା+ ସାନପୁअ ବାବୁ । େସଥିଲାଗି ବାବୁ କୁ େକୗଣସି କାମେର
ମନା ନଥିଲା। େସ ନି ଜର ଇା अନୁ ଯାୟୀ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ତା’ର ଜି ମ ଯି ବା, ଟୁ ର
କରି ବା େକୗଣସି କାମେର େକହି ହ\େuପ କରୁନଥିେଲ। ଏପରି କି ମଧୁସC ି ତା ଓ ତା’ର
ମି ଳାମି ଶାକୁ କମେଳଶ+ ପରିବାରବଗ େଗାେଟ ସାଧାରଣ କଥା େବାଲି ଧରି େନଇଥିେଲ,
ଯଦି ଓ େସମାେନ ଜାଣି ନଥିେଲ େଯ ଉଭୟ ମଧୁସC ି ତା ଓ ବାବୁ ପରରକୁ ଭଲ ପାଉଛhି ।
କମେଳଶ୍ ଜେଣ ବା+୍ ମାେନଜର ଥିେଲ ଆଉ ତା+ର ପଚୁର अଥ ଓ ସ [ି ଥିଲା।
ବାବୁ କୁ େସମାେନ େବଫିକର େହାଇ ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ।
“ମଧୁସC ି ତା! ତୁ େମ ଏେତ ଦି ନ ଧରି େମା’ େଫାନ୍ ଉଠାଉ ନଥିଲ କ’ଣ ପାଇଁ?”
ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାକୁ ପଚାରିଲା। ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା, ମଁୁ େଗାେଟ କଥା ଶୁଣିଲି ତ
େସଥିପାଇଁ अଭିମାନ କରି ତୁ ମ ସହ କଥା େହଉ ନଥିଲି। ମଁୁ ଶୁଣିଲି, ତୁ େମ ଜି ମ୍େର
େକୗପୀନ ପି oୁଛ। େକୗପୀନ୍ ପି oୁଥିବା େଲାକମାେନ ବ ହCଚଯ ପାଳନ କରhି । ଆଉ
ବ ହCଚଯ ପାଳନ କରୁଥିବା େଲାକ ପାଖେର େମାର ବା କି କାମ?
ବାବୁ ହସି ଲା ଆଉ କହି ଲା – ‘କଥା େସଇଆ ନୁ େହଁ । େକବଳ ଜି ମେର ମଁୁ େକୗପୀନ୍
ପି oୁଛି । ମଁୁ ଆେଦୗ ବ ହCଚାରୀ େହବି ନାହV। ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବି ବାହ କରି ବି। ଆଉ ବି ବାହପେର
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ତୁ ମକୁ अେନକ ତୁ ମ ଇା ସୁଖେଦବି । ସÄରକୁ ଗୀର କରି ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା – “େହେଲ ମଁୁ
ତ ଶୁଣିଛି, େକୗପୀନଧାରୀ େଲାକମାେନ ନାରୀ ସୁଖଠୁ ଦୂ ରେର ରୁହhି । କାରଣ, ସଂସାର
କେଲ େସମାନ+ ବ ତ ଭାcିଯାଏ।”
ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାକୁ ବୁ େଝଇବାକୁ େଚsା କଲା େଯ, େସ ବ ହCଚଯ ପାଳନ କରି ବାକୁ
େକୗପୀନ ପି oୁନାହV କି ]ା ଜି ମ୍କୁ ଯାଉନାହV। େକବଳ ବଡ଼ି କୁ ଫିଟ୍ ରଖି ବା ପାଇଁ େସ ଜି ମ୍କୁ
ଯାଉଛି । ଆଉ ଏକ ଦÄାରା ମଧୁସC ି ତା ହV ଲାଭ। କାରଣ େସ େଯେତ ଫିଟ୍ ରହି ବ
ମଧୁସC ି ତାକୁ େସେତ अଧି କ ସୁଖ ସେhାଷ ପଦାନ କରି ପାରି ବ। ଏତକ କହି ସାରିବା ପେର
ବାବୁ ତାକୁ ପଚାରି ଲା େଯ, ଏେବ େସ ତାକୁ େଭଟିବ ତ। କାରଣ େସ ତାକୁ କି ଛି ଦି ନ
େହବ େଦଖିନାହV। ମଧୁସC ି ତା ହଁ ମାରି ଲା। ଖୁସିେର ତ’ ନାଚି ଉଠି ଲା ବାବୁ । ତୁ ରh ଗାଡ଼ି
େନଇ ବାହାରିଗଲା ମଧୁସC ି ତାକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ। େଦଖୁ େଦଖୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି ଆଲି cନ
କରି େନଲା ବାବୁ କୁ । କହି ଲା – “ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି ମଁୁ ରହି ପାରି ବିନି ବାବୁ । େହେଲ ତୁ େମ
େକୗପୀନ୍ ପି oି ବାବା େହବନି ତ।’ ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର ଗାଲେର अଜସ ଚୁ ]ନ ଆ+ି େଦଇ
କହି ଲା – ‘ଯାହାର େପମିକା ରା, ଉବଶୀ, େମନକା+ ପରି ସୁxରୀ େସ େଚsା କରି ବି
କ’ଣ ବାବା େହାଇପାରି ବ।’ ମଧୁସC ି ତା ହସି େଦଲା ଓ କହି ଲା – ‘ଚାଲ ଏେବ ଜି ମ୍କୁ ଯି ବା।’
ବାବୁ ଭୁ କୁ ିତ କରି ପଚାରିଲା – ‘ପୁଣି ଜି ମ୍କୁ କ’ଣ ପାଇଁ?’ ମଁୁ ତ ନି [ି େନଇଛି େଯ, “ମଁୁ
ଆଉ ଜି ମ୍କୁ ଯି ବି ନାହV। ବାୟାମ୍ କରିବି ନାହଁ କି ]ା େକୗପୀନ୍ ପି oିବି ନାହV। େବାଧହୁଏ
अଧି କ କ’ଣ କଥାବା[ା କରି ଥାhା ବାବୁ ମଧୁସC ି ତା ସହି ତ କି  ହଠାତ୍ ତାର ମା’+ର ଏକ
अେଜ କଲ୍ ଆସି ଲା; େତଣୁ େସ େସଠାରୁ ପpାନ େନଇଥିଲା ପୁଣି େଦଖାେହବ କହି ।”
ମା’+ େଫାନ୍ ପାଇ ବାବୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କି  ବ\ତା ବଶତଃ ମଧୁସC ି ତାକୁ
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କଲି କତା ଯି ବା ବି ଷୟେର ଜଣାଇନଥିଲା। ପେର କଲି କତାରୁ େଫାନ୍ କରି ବାପା+ େଦହ
ଖରାପ ବି ଷୟେର ସମ\ ବି ଷୟ ମଧୁସC ି ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲା ବାବୁ ।
ମଧୁସC ି ତା ବାପା+ ଆେରାଗ କାମନା ନି ମି[ ପଭୁ ଯୀଶୁ+ ପାଖେର ପାଥନା
କରି ଥିଲା। ଏହା ଭି ତେର ତି ନିମାସ ବି ତିଯାଇଥିଲା। ବାବୁ ଓ ମଧୁସC ି ତା ଦୁ େହଁ େଫାନେର
କଥାବା[ା େହଉଥାhି େବେଳେବେଳ କି  ମଧୁସC ି ତା ଯାହା ଇା କରୁଥିଲା ତାହା େସ
ପାଇପାରୁନଥିଲା ବାବୁ ଠାରୁ। େତଣୁ େସ अଭିମାନ ମଧ କରୁଥିଲା।
X

X

X

X

ଦୀଘ ତି ନିମାସ ଧରି ବାପା+ େଦହ ଭଲ େହଉ ନଥିବାରୁ ବାବୁ ମେନ ମେନ ଭାcି
ପଡ଼ି ଥିଲା। େସହି କsକୁ ଲାଘବ କରି ବାକୁ ଯାଇ ଦି େନ େରsୁରାେର ମଦ ମଧ
ପି ଇଥିଲା। ମଦପାନ କରି ଘେର ଯାଇ ଶାhି େର େଶାଇବ େବାଲି ମନେର pିର କରି
େନଇଥିଲା। େସପେଟ अଳକାେଦବୀ ହିଟାଲେର ଏକା ସÄାମୀ+ ପାଖେର ଥା’hି । ବାବୁ
ଘରକୁ ଯାଇ େଶାଇପଡ଼ି ଲା। କମେଲଶ୍ େଯ କକଟ େରାଗେର ପୀଡ଼ି ତ ଏକଥା अକାଳେଦବୀ
କାହାରି କୁ ଜଣାଉନଥାhି ।
ରାତି ର ଚତୁ ଥ ପହର। ହଠାତ୍ ବାବୁ ଏକ ଦୁ ଃସÄପv େଦଖି ଉଠି ପଡ଼ି ଲା। ସÄପvେର େସ
େଦଖି ଲା ତା’ର େପମିକା ମଧୁସC ି ତା ଏହି ତି ନିମାସ ମଧେର ଆଉ ତା’ର େହାଇ ରହି ନାହV।
େସ େବାଧ ହୁଏ ଆଉ କାହାର େହାଇସାରି ଛି। ବାବୁ ର ମନ अpିର େହଲା। ମେନ ମେନ
ଭାବି ଲା ମା’+ୁ କି ଛି ନକହି ଯାଇ ମଧୁସC ି ତା ସହ େଦଖା କରିବ।
ବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େଫାନ୍ କଲା ମଧୁସC ି ତାକୁ । େମାବାଇଲର ରି c୍ େଟାନ୍ ଶୁଣି
ମଧୁସC ି ତା େଫାନ୍ ଉଠାଇଲା। କହି ଲା-ହାେଲା! ତା’ପେର ଦୁ େହଁ अେନକ ସମୟ
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େଫାନେର ଗପି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଶଷେର ବାବୁ କହି ଲା - ମଁୁ ଆଜି ତୁ ମ ସହ େଦଖା
କରି ବାକୁ ଚାେହଁ । େତଣୁ ମଁୁ ଆଜି ଆସୁଛି, ସଂଧାେର କଥାବା[ା େହବା। ମଧୁସC ି ତା
ପଚାରିଲା କ’ଣ କଥାବା[ା अଛି େଯ? ବାବୁ କହି ଲା - ଆସି େଲ କହି ବି। ଏହା ଏକାh
ବyିଗତ। େତଣୁ େଫାନେର ସବ ନୁ ହଁ । ଜି ମେର େଦଖା କରି ବା। ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା ଆଜି ତ ରବି ବାର ଜି ମ୍ ବxଥିବ।
ବାବୁ କହି ଲା - ଜି ମ୍ ମାଲି କଠୁ ଚାବି ମାଗି ମଁୁ ଆଣିବି। କି  ଜି ମେର ଆଜି
େଦଖାେହବ ନି ିତ; ବୁ ଝି ଲ। ମଧୁସC ି ତା ନି େବାଧ ଶି ଶୁଟି ପରି ହଁ ଭରିଲା।
ବାବୁ ଠି କ୍ ସମୟେର ପହି ଜି ମ୍ ମାଲି କଠୁ ଚାବି ମାଗି ଆଣି ଜି ମ୍ େଖାଲି େସଠାେର
अେପuା କରି ଥିଲା। କି  ମଧୁସC ି ତା ପହିବାେର ବି ଳ] େହାଇଥିଲା। ମଧୁସC ି ତାକୁ ପଥେମ
େଦଖି ବାବୁ କି ଛି ନକହି କି ଛି ସମୟ ନି ରବେର େମାବାଇଲେର ତା+ର ବି ଗତ ଦି ନର
ଫେଟା ଗୁଡିକୁ େଦଖିବାେର ବ\ ରହି ଲା। େସ ମେନ ମେନ ମଧୁସC ି ତାର ହାବଭାବକୁ
ଲu କରୁଥିଲା େବାେଧ!
ବାବୁ ର ଏତାଦୃ ଶ ଆଚରଣ େଦଖି ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା – “ତୁ େମ େସ େମାବାଇଲଟା
ବx କର ତା’ପେର କଥାବା[ା। ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି
ଡାକୁ ଥିଲ। େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର ବବହାର େମାେତ ଜମା
ଭଲଲାଗୁନି। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖେର ଥିବାେବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ
େଦବନି କି େମାର ଫେଟା େନବନି । ତୁ ମ ପୁअ ପି ଲା+ ଉପେର ବି ଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି
େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯି ବ। ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ
ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି, ମଁୁ ସି ଧା େଫରିଯି ବି।
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ନି ଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବା ପେର ମଧୁସC ି ତା ମେନ ପକାଇଥିଲା ବାବୁ କଥା।
େସ େକେତ କଥା ବାବୁ କୁ କହି ତାଗିଦ୍ କରୁଥିଲା; ଏେବତ ନି ଜ େମାବାଇଲ୍ େସ େଖାଜି
ପାଉନି । ଗତ ସଂଧାେର ମାେକଟ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଲା କି ?
େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା ତାହା ଯଦି କାହା ଉପେର ପେଡ଼ .. !!!!”
ସତକୁ ସତ ମଧୁସC ି ତାର ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲଟି ସୁକାh ପାଇଥଲା। କାରଣ
େସ ସବୁ େବେଳ ମଧୁସC ି ତାର ଯି ବା ଆସି ବା ଉପେର ନଜର ରଖିଥାଏ। େତଣୁ େମାବାଇଲଟି
ସୁକାh ହାତେର ଲାଗିଥିବାରୁ ମଧୁସC ି ତାର କି ଛି ବି uତି େହାଇନଥିଲା। କି  ସୁକାh, ବାବୁ
ଓ ମଧୁସC ି ତାର अhରc ମୁହୂ[ର ଫେଟା ଗୁଡିକ ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତା’
କାମ अଧି କ ସହଜ େହାଇଯାଇଥିଲା। ମଧୁସC ି ତା ମଧ ତା’ର ଓ ବାବୁ ର ସ କ ବି ଷୟେର
ଜଣାଇବାକୁ ସୁକାhକୁ ବାଧ େହାଇଥିଲା। ସୁକାh ମେନ ମେନ ମଧ ମଧୁସC ି ତାକୁ
ଭଲପାଇ ବସି ଥିଲା। ସÄପv େଦଖି ସାରିଥିଲା ଆଗତ ଭବି ଷତର।
ଏହି ତି ନି ମାସ ମଧେର ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର ଭାବକୁ ଠି କ୍ ରୂେପ ପଢ଼ି ସାରି ଥିଲା ଏବଂ
େସୗରଭ ତା’ର ସାc ମଧୁସC ି ତା ଓ ସୁକାhର ମି ଳାମି ଶା ଖବର ମଧ ଜେଣଇ ସାରି ଥିଲା
ବାବୁ କୁ । େତଣୁ ବାବୁ ର ଆଉକି ଛି ବି କହି ବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ବା\ବେର େସ ମଧ
ମଧୁସC ି ତାକୁ ଏକାhେର ଚାହଁୁ ଥିଲା। ଜି ମ୍େର େକହି ନଥାhି । ପୁରା ଶୁନ୍ଶାନ୍। ମଧୁସC ି ତା
ହଠାତ୍ େଜାର କରି ନି ଜର ଦୁ ଇ ବାହୁେର ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରିଲା ବାବୁ କୁ । ବାବୁ ହସୁଥିଲା
ମଧୁସC ି ତାର ଏଭଳି ଆଚରଣେର। ଆଉ େସ ବି ମଧୁସC ି ତାକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ବାକୁ ଉଦତ
େହଉଥିଲା।

େହେଲ

ଏତି କିେବେଳ

ଦୁ ଇଜଣ

ଯୁବକ

ଆସି

ବାବୁ ର

ଦୁ ଇହାତକୁ

ଭିଡ଼ି ଧରି େଲ। େସ ଦୁ ଇଜଣ ଥିେଲ ଜି ମ୍ର ମାଲି କ ସୁକାh ଏବଂ ତା’ର ସାc ମି ହିର।
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ମଧୁସC ି ତା ଏଥର ତାକୁ ତା’ର ଆଲି cନରୁ ମୁy କରି େଦଲା।
ହଠାତ୍ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ଲାନି ବାବୁ । ମଧୁସC ି ତା ତାକୁ ବୁ େଝଇ େଦଲା – େସ ଆଉ
ତାକୁ ଭଲ ପାଉନାହV। େସ ସୁକାhକୁ ଭଲପାଏ। ତା’ ଛଡ଼ା େସ ବି ଖୀsିୟାନ୍ ଆଉ ସୁକାh
ବି ଖୀsିୟାନ୍। େସ ଜେଣ ହି xୁକୁ େପମ କରି ସମସାକୁ ଡାକି ବ କ’ଣ ପାଇଁ? ଏମି ତିେର
ବାବୁ ଠାରୁ ସୁକାh ତାକୁ େବଶି ଭଲ ପାଉଛି । ଆଉ େବଶି ବି ସୁଖ େଦଉଛି । ଏେବ
େଗାଟିଏ ମାତ ସମସା - अଥ। କାରଣ, अଥ ନ େହେଲ େସମାେନ ବି ବାହ କରି ଘର
ସଂସାର କରି େବ େକମି ତି? େସଇ अଥ ବାବୁ ହV େଦବ।
ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର କଥା ଶୁଣି ଭାcି ପଡ଼ି ଥିଲା। େସ ମଧୁସC ି ତାକୁ ନି ଜଠାରୁ ବି अଧି କ
ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମଧୁସC ି ତା ତା’ର େପମିକା ଥିଲା। େସ େକେବ ଦି େନ ତା’ େପମିକାର େଯ
ଏଭଳି ରୂପ େଦଖି ବ େସକଥା ସÄପvେର ସୁା କjନା କରି ନଥିଲା। େସ ସ ୂ" ବି ବତ
େହାଇ ପଡି ଥିଲା।
ବାବୁ କହି ଲା - “ମଁୁ ଟ+ା ଆଣିବି େକଉଁଠୁ? ମଁୁ ତ ଚାକି ରୀ ବି କରି ନି।” ସୁକାh
କହି ଲା - “ଆେମ େତାେତ अପହରଣ କରି େତା ବାପାଠୁ ଟ+ା େନବୁ । ମୁlଜାମି ନ” ବାବୁ
ଏଥର ଉ[y େହାଇ ଉଠି ଲା। କାରଣ େସ ତା’ ନି ଜର ଭୁ ଲ ପାଇଁ ତା’ ବାପା+ୁ
अସୁବିଧାେର ପେକଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲା।
ବାବୁ ସହି ତ େସମାନ+ର ଧ\ାଧ\ି ଆର େହାଇଗଲା। େସମାେନ ଦୁ ଇଜଣ ଥିେଲ
ବି ସାହାସର ସହ େସମାନ+ୁ ମୁକାବି ଲା କରୁଥିଲା ବାବୁ । ଏତି କିେବେଳ ମଧୁସC ି ତା
ସୁକାhର ଇcିତେର ପଛପଟରୁ ଆସି ବାବୁ ର ମୁlକୁ ଲୁ ହା ରଡ଼େର ପି ଟିେଦଲା। ବାବୁ
ତେଳ ପଡି ଗଲା। େସତି କିେର ମଧୁସC ି ତା ଶାh େହାଇନଥିଲା। େଗାେଟ ସି ରିqେର ଏସି ଡ୍
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ଭରି ବାବୁ ର େଦହେର ପୁରାଇ ଚାଲି ଲା। ଧୀେର ଧୀେର ପାଣବାୟୁ ଉଡି ଗଲା ବାବୁ ର।
ଯାହାକୁ େସ େପମିକା େବାଲି ଭାବି ଥିଲା; େସ ତା’ ପାଇଁ ପି ଶାଚି ନୀ ପାଲଟି ସାରି ଥିଲା।
େପାଲି ସ୍ ନି କଟେର ମଧୁସC ି ତା ତା’ର େଶଷତମ ବୟାନ୍ ଭାବେର ଏକ अଭୁ ତ କଥା
କହି ଥିଲା। େସମାେନ େକବଳ େଗାଟିଏ େଗମ୍ େଖଳୁ ଥିେଲ। ରାନ୍ସମ୍ େଗମ! ବାବକୁ
ହତା କରି ବା େସମାନ+ର େଗମ୍ ପeାନେର ନଥିଲା। ଘଟୁ ଘଟୁ ଘଟିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ େସ
ଦାୟୀ ନୁ େହଁ । ହଁ େହାଇପାେର ମଧୁସC ି ତା ଠି କ୍। େସ ଦାୟୀ ନୁ େହଁ । ବାବୁ ହV ଦାୟୀ।
କାରଣ େସ ମଧୁସC ି ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। अ+ କଷି ନୁ େହଁ ।
ବାବୁ ର ଆତC ଆକାଶ ମାଗେର ଏେଣ େତେଣ ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ
ଏହି ଗୀତଟି ଗାଉଥାଏ।
“ହୃଦୟର ଏଇ ଶନ
ୂ ତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମଁୁ େଯେବ ଶୁେଣ - ପତାରଣା କି ଏ କାହାକୁ
େଦଇଛି ପତିଧÄନୀ କେହ ତୁ େମ .. ତୁ େମ .. ତୁ େମ।”
ଶି uକ, େକxୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧,
ଜି ଲeା : କoମାଳ (ଓଡ଼ି ଶା)
େମା : ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫,
ଇେମଲ୍ : arunpatra21171@gmail.com
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ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍
ପଶାh କୁ ମାର ନାଥ

ବାବୁ ଆଉ ମଧୁସC ି ତା େଗାଟିଏ କ ାନୀେର କାମ କରhି । ବାବୁ କ ାନୀର ଆକାଉା
ଥିବା େବେଳ ମଧୁସC ି ତା ଥିଲା ତା’ର ସହକମୀ। ବାବୁ ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ମି ଜାଜର୍ । େକହି
କି ଛି କହି େଲ ହସି େଦଇ ତାକୁ ଗହଣ କେର। ନି ଜ ସିC ତ ହସ ଦÄାରା େସ ସମ\+ ମନକୁ
ଜି ଣିପେର। କଥାେର ମଧ ଥାଏ ଶାଳୀନତା। ମଜା ମ\ିେର କାମ କରୁଥିବାରୁ अନ
କମଚାରୀମାେନ ମଧ ତାକୁ ଭଲ ପାଆhି ।
େଯ େହତୁ ମଧୁସC ି ତା ଥିଲା ତାର ସହକମୀ। େତଣୁ େସମାେନ େବେଳ େବେଳ େକୗଣସି
କାଯକୁ େନଇ େଫାନ ଦÄାରା ମଧ କଥାବା[ା ହୁअhି । ଆଜି କାଲି ର ଏହି ହାଟ୍ସଆପ
ଯୁଗେର େସମାନ+ କ ାନୀର ମଧ ହାଟ୍ସଆପ ଗ}ପ ଥି ଲା। ଆଉ େସମାେନ “ଆେମ
ସମେ\ େଦା\ି, କରି ବା ମଜା ମ\ି”

ନାମେର ଏକ ଗ}ପ ମଧ େଖାଲି ଥିେଲ। େଯଉଁ

ଗ}ପେର ବାବୁ େକେବ େକେବ ନି ଜ ରଚି ତ କବି ତା ମଧ େପାs କରି ଥାଏ। ଆଉ େସହି
କବି ତାକୁ ପଢି ସମେ\ ବା... ବା... କରhି । ସମ\+ ସହି ତ ମଧୁସC ି ତା ମଧ।
ଥେର ମଧୁସC ି ତା କହି ଥିଲା ସାର୍ ଆପଣ େମା ନଁାେର େଗାେଟ କବି ତା େଲଖି ଦିअ ନା।
ବାବୁ ମୁl ଟୁ cାରି ହଁ ଭରିଥିଲା। ଆଉ େସଦି ନ ସoାେର ମଧୁସC ି ତା ନାମେର କବି ତାେଟ
େଲଖି ତାର ହାଟ୍ସଆପେର ପେଠଇ େଦଇଥିଲା। କବି ତାଟି ଥିଲା ଏମି ତି।
ମୁହଁଟା अଟଇ ଚାxପରି ତୁ ମ
ରାଜହଂସୀ ପରି ଚାଲି
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अନନ ସୁxରୀ ଲାଗୁଥାअ ତୁ େମ
ବାଳ େଯେବ ଦି अ େଖାଲି ।
ହସି େଦେଲ ତୁ େମ ମୁyା ଝରି ପେଡ
କଥାତ କୁ ହୁକ ଭରା
ତୁ େମ ମଧୁସC ି ତା କବି ର କବି ତା
ଲେuେର େଗାଟିଏ ହୀରା।
କବି ତାଟି ପଢି ଲା ପେର ମଧୁସC ି ତା ଖୁସିେର ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ अେନକ
ଗୁଡିଏ ସC ାଇଲ ପେଠଇ େଦଇଥିଲା େଯଉଁଥିେର ଚୁ ]ନ ସC ାଇଲ ମଧ ସାମି ଲ ଥିଲା।
େକଜାଣି କାହVକି େସହି ଦି ନରୁ ମଧୁସC ି ତା ବାବୁ ପତି ଆକଷdତ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ।
ଧୀେରଧୀେର ବାବୁ ତାର ମନେର ଏକ ସÄତ pାନ ସୃsି କରି ବାେର ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ
ମଧୁସC ି ତା େଲଖିଥିଲା... ସତେର, ତୁ ମକୁ ଯି ଏ ପାଇବ ନା େସ ଲେu ଶି ବ ପୁଜିଥିବ। ତୁ ମ
ପରି ମଣିଷ ମି ଳିବା କାହା ଭାଗେର अଛି େକଜାଣି ?
େସହି ଦି ନରୁ ଦୁ େହଁ ହାଟ୍ସଆପ ଜରି ଆେର ଏମି ତି अେନକ ସମୟେର ଚାଟିc
କରhି । ଆଉ ଏମି ତି େହଉ େହଉ ତାହା ନି ତିଦିନିଆ ପାଲଟିଗଲା। ବାବୁ ର େମେସଜ ନ
ଆସି େଲ ମଧୁସC ି ତା ରାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମଧୁସC ି ତାର େମେସଜ ନ ଆସି େଲ ବାବୁ । ମଧୁସC ି ତା
ମେନ ମେନ ବାବୁ କୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଲା। ବହୁତ ଥର ଭାବି ଛି ନି ଜର ମନକଥା କହି େଦବ,
କି  କହି ପାରି ନି। अେନକ ଥର ହାଟ୍ସଆପେର ‘ଆଇ ଲଭ ୟୁ’ େଲଖିଛି ପୁଣି ଡି ଲିଟ୍
କରି େଦଇଛି ।
ଏଣିକି अଫିସେର ମଧ ମଧୁସC ି ତା, ବାବୁ ସହି ତ ନି କଟରୁ ଆହୁରି ନି କଟତର େହବାକୁ
େଚsା କଲା। अବଶ େସେତେବେଳକୁ ବାବୁ ମଧ ପଢି ସାରି ଥିଲା ମଧୁସC ି ତାର ହୃଦୟ
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ଭାଷାକୁ । ଆଉ ଏମି ତି अଫିସେର ଫିଲC ବି ଷୟେର କଥା େହଉ େହଉ ମଧୁସC ି ତା
ପଚାରି ଥିଲା ତୁ ମ ପସxର ଓଡ଼ି ଆ ଫିଲCର ନାମ? ବାବୁ କହି ଥିଲା ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ଆଉ
ମଧୁସC ି ତା

କହି ଥିଲା

‘ମି ଠୁ’ େକହି

କାହାରି କୁ

ବୁ ଝି ବାକୁ

ଆଉ

ବାକି

ନଥିଲା।

ନୂ ଆ ନୂ ଆ େଡଣା ଲାଗିଥିବା ଦୁ ଇପuୀ େଯମି ତି େପମର ଏକ ବସା ବାoିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ
ଆସି ଥିେଲ। ଦୁ େହଁ େପମର ଏକ ମହଲ େତାଳି ବା ପାଇଁ ସÄପv େଦଖିଥିେଲ। ଧୀେର ଧୀେର
ଚାଟିcରୁ େସମାେନ େଖାଲା ଆକାଶର ପuୀ ପରି ବାହାେର ମି ଳାମି ଶା କରୁଥିେଲ।
େସଦି ନ େସମାନ+ର अଫିସ ନଥିଲା। ବାବୁ େଫାନକରି ମଧୁସC ି ତାକୁ କହି ଥିଲା ପାକ
ଯି ବାପାଇଁ। ମଧୁସC ି ତା ମଧ ଏମି ତି ଏକ ସୁେଯାଗକୁ अେପuା କରି ଥିଲା। େକମି ତି ବା ମନା
କରି ଥାhା। ହଁ ଭରି ଥିଲା। ଆଉ ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଯାଇଥିେଲ ପାକକୁ । अବଶ େସମା+ର
ପାକ ଯି ବା ନୂ ଆ ନଥିଲା। କାହVକି ନା ଆଗରୁ ମଧ ଦୁ େହଁ ପାକ ଯାଇଥିେଲ। अେନକ
अhରc ମୁହୂ[ର ଫେଟା ଗୁଡିକ ମଧୁସC ି ତା େମାବାଇଲ୍ ନି ଜର ବuେର େକାେଳଇ ଧରି ଛି।
ଆଜି କାଲି େଯମି ତି େପମିକ େପମିକାମାନ+ ଏପରି ମି ଳାମି ଶା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି
ଗଲାଣି। କି  େବେଳେବେଳ ଏମି ତି ସାଧାରଣ ଭାବୁ ଥିବା କଥାଗୁଡିକ େକେତ େଯ
ଭୟ+ର େହାଇପାେର ତାହା अନୁ ଭବୀ ହV अନୁ ଭବ କରି ପାରି ବ। ନି ଜର अସାବଧାନତା
େକମି ତି ବି ପଦ ମୁହଁକୁ େଠଲି େଦଇପାେର ତାହା େପମେର ଉବୁ ଡୁ ବୁ େହଉଥିବା ସମ\
େପମୀ ଯୁଗଳ ହୃଦୟcମ କରି ପାରhି ନି । ଆଉ େସ ସବୁ କୁ ବୁ ଝି ଲା େବଳକୁ େନଡି ଗୂଡ଼
କହୁଣିକୁ

େବାହି

ଯାଇଥାଏ।

େସଦି ନ ପାକେର ପହିବା ପେର ବାବୁ ମଧୁସC ି ତା ସହି ତ କଥା େହଉଥାଏ ସତ କି  ତାର
ଧାନଥାଏ ନି ଜର େମାବାଇଲ୍ ଉପେର। େସଲଫି େନବାପାଇଁ କାେମରା अନ କରୁଥିଲା
େବାେଧ। ମଧୁସC ି ତା ରାଗିଯାଇ ତାକୁ କହି ଲା “ତୁ େମ େସ େମାବାଇଲ୍ଟା ବxକର ତା’ପେର
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କଥାବା[ା। ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁ ଥିଲ। େଦଖ ମଁୁ
େଖାଲା େଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର ବବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ହଁ , ଶୁଣ
ମଁୁ ତମପାଖେର ଥିବା େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ େଦବନି କି େମାର ଫେଟା
ନବନି । ତୁ େମ ପୁअପି ଲା+ ଉପେର ବି ଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ
अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯି ବ। ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ୍ ଯଦି ଆଉଥେର
େଦଖିବିନା, ମଁୁ ସି ଧା େଫରି ଯିବ।
ନି ଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବା ପେର ମଧୁସC ି ତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା। େସ
େକେତ କଥା କହି ବାବୁ କୁ

ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନି ଜ େମାବାଇଲ୍ େସ

େଖାଜି ପାଉନି । ଗତସoାେର ମାେକଟ ଯାଇଥିଲା। େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡି େଦଇଆସି ଲା
କି ? େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ ! ! !"
େମାବାଇଲ୍ ହଜି ବାର ଦୁ ଇମାସ ବି ତିଗଲାଣି। କି  ମଧୁସC ି ତା ମନେର ଭୟ ଆଜି ବି
େସମି ତି ଉ¢ୀବି ତ େହାଇରହି ଛି। େସହି ହଜି ଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍ ତାକୁ ପତି ଘଡି ସoି
ମୁହୂ[େର ଜେଳଇ ଜେଳଇ ମାରୁଛି । ଯଦି କି ଏ େସହି ସବୁ ଛବି ର अପବବହାର କେର
ତା’େହେଲ େସ ସମାଜ ଆଗେର ମୁl େଟକି ବାଟ ଚାଲି ପାରି ବ ତ ?ତା+ ବାପା+ର ଥିବା
ସବୁ ମାନ୍ସାନ ରହି ବ ତ। ଶତେଚsା ପେର ବି ଆଜି େସ ଆଜି ହସି ପାରୁନି । ନା ସି ଏ
ମନ େଖାଲି କାହା ସହି ତ କଥା େହାଇପାରୁଛି ନା ଖୁସିେର ମି ଶିପାରୁଛି । ଖାଲି େଗାଟିଏ
କଥା ଭାବି େହଉଛି କି ଛି ସମୟର अhରc ମୁହୂ[, ବା ସ j ସମୟର ଖୁସି ସେତ େଯମି ତି
ତାର ହସଖୁସିର ଜୀବନକୁ ନs କରି େଦଇଛି । ଆଉ अନୁ ତାପ କରୁଛି ମଁୁ କାହVକି ଏମି ତି
କଲି , େଯଉଁଥିପାଇଁ ପତି ମୁହୂ[େର ମଁୁ ଜଳି ଜଳି ମରୁଛି ।
ସୁxରପୁର, ଉ[ରକୁ ଳହାଟ, ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର, େମା- ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ଦି େଟାପା ଲୁ ହ
ପିୟ+ା ସାହୁ

େସଦି ନ ଥାଏ େସେõ]ର -୪ ତାରିଖ, ରାତି ୧୧ ରୁ अଧି କ େହଲାଣି ।
ମଧୁସC ି ତା ପାଖକୁ େମେସଜ୍ ଟିଏ ଆସି ଲା । ଏେତ ରାତି େର କାହାର େମେସଜ୍
େହାଇଥାଇ ପାେର । ମଧୁସC ି ତା େଫାନ୍ େଦଖି ଲା ।
ବାବୁ .................ବାବୁ ର େମେସଜ୍।
ମଧୁସC ି ତା ତୁ େମ େମାେତ ଭଲ ପାअ କି ? ହଁ କି ]ା ନା’ େର ଉ[ର େଦବ।
ଚମକି ପଡି ଲା ମଧୁସC ି ତା। ଦÄxର ଦୁ ଇ ଛକି େର ଛxି େହାଇଗଲା।
ଏଇ ବାବୁ ର ମୁlେର େକେତେବେଳ େକାଉ ଭୂ ତ ସବାର ହୁଏ େକଜାଣି। େପମ କଣ
ଏେତ ମାମୁଲି ଜି ନିଷ େଯ ତାକୁ ହଁ କି ]ା ନା’େର ପକାଶ କରି େହବ। ତା ଛଡା ନି ବିଡ
ବoୁ ତÄରୁ େପମର ଦୂ ରତା େକେତ ବା ଦୂ ର େଯ ଉ[ର େଦଇ ପମାଣିତ କରି ବାକୁ ପଡି ବ।
ହଁ ବାବୁ େହଉଛି ମଧୁସC ି ତା ହୃଦୟ ବୀଣାର େପମ ତାର। ମଧୁସC ି ତା େକେବ ବି
ଚାେହଁ ନା େସ େପମ ତାର କୁ ଛି େlଇବା ପାଇଁ । ମାତ େପମ କୁ କଣ ପକାଶ କରି ଜତାଇ
ଦି ଆଯାଇ ପାରି ବ ? େପମ ତ ଭାବ ଭଂଗୀେର ଆେପ ପରିୁଟିତ େହବ । ଏଥିେର ଉ[ର
େଦଇ ଜେଣଇବା କଣ ଦରକାର ।
ପୁଣି େମେସଜ୍ ଆସି ଲା ପିeଜ୍ ମଧୁସC ି ତା ହଁ କି ନା େର ଉ[ର ଦି अ ।
ମଧୁସC ି ତା ଟିେକ अଭିମାନ କରିଲା। ଆଜି ଯାଏ ବାବୁ କଣ େକେବ अନୁ ଭବ କରି
ପାରି ନି ମଧୁସC ି ତାର ହୃଦୟ ସି xୁକେର େକବଳ ବାବୁ ପାଇଁ ଆଞୁ ଳା େପମ ସାଇତା
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େହାଇରହି ଛି। ଉ[ରେର ନା େଲଖି େମେସଜ୍ଟି ପଠାଇଲା। ମଧୁସC ି ତା ଭାବୁ ଥିଲା, ବାବୁ ର
େମେସଜ୍ ପୁଣି ଆସି ଲା। ଏଇ ନି ବିଡ ବoୁ ତÄ ଭି ତେର ତୁ େମ କଣ େକେବ େପମକୁ अନୁ ଭବ
କରି ନ। ତୁ ମ ଉ[ର ନା େହାଇଥାଇ ପାେର କି  ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମଧୁସC ି ତା।
ମଣିଷର ଭାବନା ସବୁ େବେଳ ସତ ହୁଏନା।
ବାବୁ ର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େମେସଜ୍ ଆସି ବା ଆର େହାଇଗଲା।
ମଁୁ ଜାେଣ ମଧୁସC ି ତା ତୁ େମ ସୁନା ଝି अଟିଏ। ଠି କ୍ ଏହି ଉ[ର ହV ମଁୁ ତୁ ମ ଠାରୁ ଆଶା
କରୁଥିଲି। ଭଗବାନ+ ଦୟାରୁ ତୁ େମ ଭଲେର ରୁହ। ମଉସା+ ସାନ ପତି ନଜର
ରଖି ବ। ତୁ ମକୁ େମା ରାଣ ମଧୁସC ି ତା अଜି ପରଠାରୁ େକେବ ବି େମାେତ େଫାନ୍ କି ]ା
େମେସଜ୍ କରି ବ ନାହV। ଆଶା କେର ତୁ େମ ନି ୟ େମା ରାଣ ରଖିବ।
ବନା ଜଳ ବo ବାଡ ଭାଂଗି ଧେସଇ ପଶି ଲା ଭଳି ମଧୁସC ି ତା ଆଖିରୁ अନବରତ ଲୁ ହ
ଧାର ଗଡି ଚାଲି ଥାଏ। ଆେର ଇଏ କଣ ମଁୁ ପରା ନି େଜ ସାcମାନ+ୁ କହୁଥିଲି ଆଜି କାଲି
ଦୁ ନି ଆେର ସତ େପମ ମି େଳନାହV। ସତ େପମ େକବଳ ଉପନାସ ଆଉ କବି ତାେର
ମି େଳ। େପମ ପାଇଁ େକହି ବି କାxhି ନାହV। େକବଳ ଫେସଇବା ପାଇଁ କାxିବାର
अଭିନୟ କରhି । େପମ ନୁ ହଁ କି ଛି ସÄାଥ ପାଇଁ। ଆଜି େମା ନି ଜ ଆଖିରୁ अଜଣାତେର
େକମି ତି ଗରମ ଲୁ ହ ଗୁଡାକ ନରମ ଗାଲକୁ ଶ କରି ବହି ଯାଉଛି । ମନର ମନାକୁ ଲୁ ହ
ମାନୁ ନି ଜମା।
ବାବୁ ଆଉ ମଧୁସC ି ତା ପି ଲାଦି ନର ସାc। େଗାଟିଏ ୁଲେର ଏକାଠି ପଢୁ ଥିେଲ।
ଭାଗକୁ ମି େଶଇବାର ଦାୟି ତÄ ସି ନା ଭଗବାନ+ ହାତେର ଥାଏ। अମାନି ଆ ମନ
େକେତେବେଳ କାହା ମନ ସହ ମି ଶିଯାଏ ଜଣା ପେଡନା। ଆଜି ଯାଏ ସ କ ବoୁ ତÄ ନଁାେର
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ଚାଲି ଥିଲା, ମାତ େସଇ ନି ବିଡ ବoୁ ତÄ ମଧେର अେନକ େପମ ଲୁ ଚି ଥିଲା।
ଆଗରୁ अେନକ ଥର ଏମି ତି େଛାଟ େମାଟ ଝଗଡା ହୁଏ ମାତ େକଇଟା ମୁହୁ[
ଭିତେର ସବୁ ରାଗ, अଭିମାନ ଉେଭଇ ଯାଏ। ପୁଣି ପବ
ୂ ପରି ଥ*ା ମ¢ା ଆର
େହାଇଯାଏ। ମାତ ଏଇଥର ଏହି େଛାଟିଆ କାରଣଟା କଣ ମଜଭୁ ତ ମୂଳଦୂ ଆ ଉପେର
ଗଢା େହାଇଥିବା ବoୁ ତÄର ପାଚୀରକୁ ଭାcି ଧÄଂସ କରି େଦବ?
ରାତି अେନକ େହଲାଣି େଶାଇବାକୁ େଚsା କରୁଥାଏ ମଧୁସC ି ତା। ଏ ବାଦୁ ଆ ନି ଦଟା
ବି ବାଦ କରି ଆଜି ଆଖି ର ଠି କଣା େଖାଜି ପାଉନି । କଡ େଲଉଟାଇ େଲଉଟାଇ ସକାଳ
େହଲା। ବାର]ାର ମନେର େଗାଟିଏ ପଶv, େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ େଫାନ୍ କି ]ା େମେସଜ୍
କରି ବାକୁ ମନାକରିଲା ବାବୁ ।
ସକାଳୁ ଉଠି େଫାନକୁ େଦଖି ଲା ମଧୁସC ି ତା। କନ୍ଟା§ ଲି sରୁ ବାବୁ ର ନ]ର ବାହାର
କରିଲା। ଭାବି ଲା ଥରେଟ େଫାନ୍ କରି ପଚାରି େଦବି ନ େହେଲ ସାରା ଜୀବନ େସଇ
ପଶvର अଡୁ ଆ ସୂତା ଭିତେର ଛxି େହାଇ ରହି ଯିବି।
ନା ନା େଫାନ କରି ବିନି ବାବୁ ପରା ରାଣ ପେକଇଚି । ଯାହାକୁ ହୃଦୟେର ରଖି ଛି ତା
ରାଣକୁ େକମି ତି ଭାcି ପାରିବି । େଫାନ୍ରୁ ବାବୁ ର ନ]ର ଡି ଲିଟ୍ କରି ଲା। ସବୁ
େମେସଜ୍କୁ ଆଉଥେର ଭଲକି ପଢି ଡି ଲିଟ୍ କରି େଦଲା ହÄାଟ୍ସପ୍ ସବୁ ଥିରୁ ବe କ୍ କରି େଦଲା
ବାବୁ କୁ ।
େଯେତ ବି େଚsା କରୁଥାଏ ମଧୁସC ି ତା ବାବୁ କୁ ଭୁ ଲି ଯିବା ପାଇଁ ବାବୁ ର ଭାବନା
େସେତ अଧି କଥର ତାର େକାମଳ ହୃଦୟର କା×କୁ େଦାହଲାଇ େଦଉଥାଏ। େସଇ ସବୁ
ଦୁ ଃଖକୁ ଭୁ ଲି ଯିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଗୀତ ଶୁେଣ ଲାେଗ ଗୀତି କାର ମାେନ େଯମି ତି
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ମଧୁସC ି ତାକୁ େକx କରି ସବୁ ବି ରହ ସଂଗୀତ େଲଖିଛhି । अଣନି ଶÄାସୀ ପରି ଲାେଗ।
େଯେତ ସମୟ अନଲାଇନ୍େର ରହି େଲ ବି ବାବୁ ର अଭାବକୁ अନ େକହି ବି ପର
ୂ ା
କରି ପାରhି ନାହV।
अଶ}ଳ ଆଖିେର ନି ଶିର ନି ଶ ପହେର अେନକ ଥର ଶି ହରି ଉଠି ଚି ମଧୁସC ି ତା।
ପାଖେର େଶାଇଥିବା ମା’+ ନି ଦ ଭାcିଯାଏ।
କଣ ତୁ ଏଯାଏଁ େଶାଇନୁ ? ନା ମା’ ଆଜି କାହV ନି ଦ େହଉନି । ଦି ନେର ତ କୁ କଣ
ପରି େଶାଉଚୁ େଯ ସq ନ ଗଡି ବା ଯାଏ ବି ଛଣା ଛାଡୁ ନୁ ଏେବ େକାଉଠୁ ନି ଦ ଆସି ବ।
ପକୃତେର କି  ମଧୁସC ି ତା ଦି ନେର ଶୁଏନି । ଘରର କବାଟ ଝରକା ବx କରି
ଚାରି କା×ର େସଇ ଆବ ପୃଥିବୀକୁ अoାର କରି ହୀରା ପରି ଝଟକୁ ଥିବା ବାବୁ ର ସC ତିକୁ
ସାଉଁଟୁସାଉଁଟୁ େକେତେବେଳ େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳା ଗଡି ଯାଇ अoାର େହାଇଯାଏ ଜଣା
ପେଡନି ।
ବନେର ନି ଆଁ ଲାଗିେଲ ଧଆ
ୂ ଁ ସି ନା ଗଗନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ମନେର ନି ଆଁ ଲାଗିେଲ ସହି
ହୁଏ ନା अନକୁ କହି ହୁଏ।
ବି ରହ ବହିv େର ଦÚ ପାଣର ଯଂତଣା େକେତ େଯ ଭୟ+ର େସ କଥା ଜେଣ
ବି ରହି ଣୀ ବତୀତ अନ କି ଏ ବା ବୁ ଝି ପାରି ବ। େସଇ ଯଂତଣାକୁ ପାେଥୟ କରି ବିବା
ଶି ଖିଯାଇଥାଏ ମଧୁସC ି ତା। ଦି ନ ପେର ଦି ନ ବି ତିଯାଏ। କାେଲlରର ପୁରୁଣା ପୃ-ା
େଲଉଟି ନୂ ଆ ବଷଟିଏ ଆେସ। େସଇ ନୂ ଆବଷର ନୂ ଆ ଦି ନଟି କି ଛି ବି ଫରକ
ପକାଇଲାନି

ମଧୁସC ି ତାକୁ ।

େକୗଣସି

ସାcକୁ

େଫାନ୍

କରି

ନୂ ଆବଷର

ଶୁେଭା

ଜେଣଇଲାନି ମଧୁସC ି ତା। ଦି ନ ୧୦ଟା େହବ େଗାଟିଏ ନ]ରରୁ େଫାନ୍ ଆସି ଲା। ମଧୁସC ି ତା
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ନ]ରଟିକୁ େଦଖି ଲା। ଚି ହvା ଚି ହvା ଲାଗିଲା। ଭଲ କି ଦୁ ଇଥର େଦଖି ଲା।
ଇଏ ତ ବାବୁ ର ନ]ର। େସଦି ନ ବାବୁ ର ନ]ରକୁ େଫାନ୍ରୁ ସି ନା ଡି ଲିଟ୍ କରି ଥିଲା
େଚsା କରି ବି ହୃଦୟରୁ କାଢି ଫିcି ପାରି ନଥିଲା। ଇତି ମଧେର େଫାନ୍ ବି ଥେର କଟି
ଦି Äତୀୟ ଥର ରି c େହଉଥାଏ।
କଣ କରି ବି କଥା େହବି ବାବୁ ସହ। ନା କାହVକି କଥା େହବି । େମା ହୃଦୟ କଣ
େଗାେଟ ବାଲି ଘର େହାଇଛି େଯ େଯେତେବେଳ ଚାହVବ ଭାcିେଦବ, ମନ େହେଲ
ଗଢି େଦବ। ଏେତଦି ନ ପେର ବାବୁ େଫାନ୍ କରି ଥିବାରୁ ଟିେକ ଖୁସି ବି େହଲା କି 
େଫାନ୍କୁ अଫ୍ କରିେଦଲା ମଧୁସC ି ତା।
ମନଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ। ନି ଜକୁ ଆନମନା କରି ବାକୁ ଯାଇ େଫାନ୍େର ନି ଜର
ବହୁତ ଗୁଡିଏ sଇଲି ସ୍ ଫେଟା ଉଠାଇ ମା’+ୁ େଦଖାଇଲା। ମା’ କହି େଲ ଏମି ତି େଡ ସ୍େର
କଣ sାଇଲ୍ ମାରି ଫେଟା ଉଠାଉଛୁ। ଯଦି ବାହାର େଲାକ କି ଏ େଦଖିବ କଣ ଭାବି ବ?
ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା ଓେହା ମା, େମା େମାବାଇଲର ଫେଟା ବାହାର େଲାକ େକମି ତି
େଦଖିେବ େଯ ମଁୁ େଯେବ ତୁ ମ ବୟସର େହାଇଯି ବି ଏଇ ସବୁ ଫେଟା େଦଖିେଲ ଖୁସି
େହବି । େବେଳ େବେଳ ଭବି ଷତ ପାଇଁ କି ଛି ସC ତି ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପେଡ।
ନି ୟତି ର ଗତି ବଡ ବି ଚିତ େକେତେବେଳ କାହାକୁ କାହା ସହ େକମି ତି େଯାଡି ଦି ଏ।
ତାହା େକବଳ େସଇ ଭଗବାନ+ୁ ଜଣା। ଦି େନ ମଧୁସC ି ତା ଗଁାର ପାଖ ଶି ବ ମxିରକୁ
ଯାଇଥାଏ। େସଇଠି ଆକସିC କ ଭାେବ ବାବୁ ସହ େଦଖା େହାଇଗଲା। ମଧୁସC ି ତା ନ
େଦଖି ଲା ପରି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ପଛରୁ ବାବୁ ଡାକି ଲା। ମଧୁସC ି ତା अଟକି ଗଲା। ବାବୁ
କହି ଲା ମଁୁ ଜାେଣ େମାର ସବୁ ଭୁ ଲ। ତମକୁ ଏମି ତି େମେସଜ୍ େଦବା ଠି କ୍ ନଥିଲା େମାର।
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େହେଲ େସଦି ନ ସାc ମାନ+ ଚକ ାhେର ପଡି ମଁୁ ଏମି ତି େଗାଟିଏ ନି -ୁର ନି ତି
େନଇଥିଲି। ଦୟାକରି େମାେତ uମା କରି ଦିअ। ମଧୁସC ି ତା ଚୁ ପ ଚାପ ଠି ଆ େହାଇଥାଏ।
କି ଛି ବି କହି ଲାନି । ବାବୁ କହି ଲା େଦଖ ତମ ମନେର େଯେତ ବି ରାଗ अଭିମାନ अଛି ସବୁ
ଏକାଠି କରି ସବସ}ଖେର ଶy ଚାପୁଡାଟିଏ ମେତ ମାର, େହେଲ ଏମି ତି ଚୁ ପ୍ ରୁହନି ।
ମଧୁସC ି ତା କହି ଲା ଏଇଟା ଆମ ଗଁା ମxିର। ସବୁ େଲାକ େମାର ଏଠି ଚି ହvା। ଯି ଏ
େଦଖିବ ମଁୁ ତୁ ମ ସହ କଥା େହଉଛି କଣ ଭାବି ବ, େତଣୁ ମଁୁ ଏେବ ଯାଉଛି ।
କି ଛି ସମୟ ପେର ମଧୁସC ି ତାର େଫାନ୍କୁ ବାବୁ ର େମେସଜ୍ ଆସି ଲା। ମଧୁସC ି ତା ତୁ ମକୁ
େଗାଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା କହି ବାର अଛି । ଆଜି अପରାହvେର ଗଁାର େଶଷ ମୁlେର ନୀରବେର
େଶାଇ ରହି ଥିବା େସଇ ଶୁଖିଲା ନଈ କୂଳେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ अେପuା କରି ଥିବି। ଆଶା କେର
ତୁ େମ ଆସି ବ।
ମଧୁସC ି ତା ଭାବି ଲା କଣ ଜରୁରୀ କଥା କହି ବାକୁ ଡାକି ଛି। ହଉ ଡାକି ଛି ଯଦି େଶଷ
ଥର ପାଇଁ େଦଖା କରି ଆସି ବି।
अପରାହv େହବା ମାେତ ମଧୁସC ି ତା ବାହାରି ଲା। କି ଛି େଡ ସ୍ େଟଇଲରକୁ େଦବାର
ଥିଲା। ମା’+ୁ କହି ଲା ମଁୁ ମାେକଟ୍ ଯାଉଛି େଡ ସ୍ ଫିଟିc୍ କରିବି , େତଣୁ ଟିେକ େଡରି
େହବ। ମା’ କହି େଲ अoାର େହବା ଆଗରୁ େଫରି ଆସି ବୁ।
ଏେଣ ବାବୁ ଆଶା ଆଉ ଆଶ+ା ମଧେର ବୁ ଡି ରହି ଥାଏ। ସତେର କଣ ମଧୁସC ି ତା
ଆସି ବ। ଯଦି ବି ଆେସ ମଁୁ ତାକୁ େକଉଁ ଜରୁରୀ କଥା କହି ବି। ଏମି ତି अେନକ ପଶvର
ଉ[ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ମଧୁସC ି ତା ଆସି ପହିଲା। अଭିମାନ ଭରା ହୃଦୟେର କହି ଲା କଣ
ଜରୁରୀ କଥା କୁ ହ। ବାବୁ ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥାଏ। ମଧୁସC ି ତାର ନଜରେର ନଜର
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ମି େଶଇ ନପାରି େମାବାଇଲକୁ େଦଖି େଦଖି କହି ଲା, ତୁ େମ ଆସି ଲ ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି।
ତୁ େମ େସ େମାବାଇଲ୍ଟା ବx କର ତା ପେର କଥାବା[ା ଯଦି େମାବାଇଲ୍େର
ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁ ଥିଲ? େଦଖ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି କହି େଦଉଛି ତୁ ମର
ବବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ହଁ , ଶୁଣ ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖେର ଥିବା େବେଳ
ତୁ େମ େମାବାଇଲ୍େର ହାତେଦବନି କି େମାର ଫେଟା େନବନି । ତୁ େମ ପୁअ ପି ଲା+
ଉପେର ବି ଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ अବpାେର

ତେମ ଫେଟା

େନଇଯି ବ। ସତ କହୁଛି େସ େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉ ଥେର େଦଖି ବି ନା, ମଁୁ ସି ଧା
େଫରି ଯିବି।
ନି ଜ େମାବାଇଲ ଟା ହେଜଇେଦବା ପେର ମଧୁସC ି ତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା।
େସ େକେତ କଥା କହି ବାବୁ କୁ ତାଗିଦ୍ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା ନି ଜ େମାବାଇଲ୍ େସ େଖାଜି
ପାଉନି । ଗତ ସଂଧାେର ମାେକଟ୍ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡି େଦଇ ଆସି ଲା କି ?
େମାବାଇଲ୍େର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ !!!
ଏମି ତି ଭାବନାେର ମଧୁସC ି ତା ମନ\ାପ କରୁଥାଏ। ଦାl କବାଟେର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ
ଶୁଭିଲା। ମଧୁସC ି ତା ଯାଇ େଦେଖ ତ ବାବୁ ଆସି ଛି।
ବାବୁ - ମଧୁସC ି ତା ଏଇ େମାବାଇଲ୍ଟା ତୁ ମର କି ? କାଲି ସଂଧାେର ଗଳି ରା\ା େଦଇ
ମାେକଟରୁ େଫରିଲା େବେଳ ପାଇଲି । େମାବାଇଲ୍ର କଭର୍ରୁ ମଁୁ ଜାଣିପାରି ଲି ତମର
େହଇଥିବ। େଦଖୁନ, େମା େମାବାଇଲ୍ର କଭର୍ ଆଉ ଏଇ େମାବାଇଲ୍ର କଭର୍ ସମାନ।
େତଣୁ ମଁୁ ନି ିତ େହାଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ଲି। ତୁ େମ କଣ ଭୁ ଲି ଯାଇଛ ମଧୁସC ି ତା େଯ,
ଆେମ ଦୁ ଇଟି ଏକା ପରି ଲାଗୁଥିବା େମାବାଇଲ୍ କଭର अନ୍ଲାଇନେର अଡର କରି ଥିେଲ
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ମଧୁସC ି ତା େମାବାଇଲ୍ଟା େଦଖି କହି ଲା ଆେର ଏଇ ତ େମା େମାବାଇଲ୍ ପର
ମଧୁସC ି ତା ଖୁସି େହବା ପରି ବେତ ରାଗିଗଲା ଓ କହି ଲା ମଁୁ ଜାେଣ ବାବୁ ତେମ ଠି କ୍ ଭାବେର
ଜାଣିଛ େମା େମାବାଇଲ୍ର ସି େକ ଟ୍ େକାଡ୍ କଣ, େତଣୁ େମା େମାବାଇଲ୍େର ଥିବା ଛବି
ଗୁଡାକ େଦଖିବାେର ତୁ ମକୁ କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇନଥି।
ବାବୁ କହି ଲା ମଧୁସC ି ତା ମେତ ବି ଶÄାସ କର। ହଁ ତୁ ମର ସଜ େଗାଲାପ ଫୁଲର
ପାଖୁଡା ପରି ଦି ଶୁଥିବା ଓଠ, େରଶମୀ େକଶର ଛବି କୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ େମାର ଆଗହ ଥିଲା।
ତଥାପି େମାର ମାନବି କତା େମାେତ ଶy ବାରଣ କରି ଲା େସଇ ସବୁ ଛବି କୁ େଦଖିବା
ପାଇଁ। ଜେଣ ଝି अର ବି ନା अନୁ ମତି େର ତାର ଛବି େଦଖିବା ନି ିତ ଭାେବ ଏକ अପରାଧ।
େତଣୁ ମଁୁ ତୁ ମ ଛବି େଦଖିନି।
ତା’ ଛଡା ଏଇ େମାବାଇଲ୍ ତୁ ମର ନ େହାଇ ଯଦି େମା ଭଉଣୀର େହାଇଥାhା अନ
େକହି ପାଇ େମା ଭଉଣୀର ଛବି େଦଖିଥିେଲ ମଁୁ େକେବ ବି ସହ କରି ପାରି ନଥାhି ।
ମଧୁସC ି ତା ହୃଦୟରୁ ସବୁ अଭିମାନ ଉେଭଇ ଗଲା। ନି ଜ अଜଣାତେର ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇ
େଟାପା ଲୁ ହ ଗଡି ଗଲା। ତାର ଭcା ହୃଦୟଟା େଯାଡି େହାଇଗଲା। ବାବୁ କହି ଲା ଥାଉ
ମଧୁସC ି ତା ତୁ େମ ଆଉ କାxନି । ତୁ ମର ଏଇ ଦୁ ଇ େଟାପା ଲୁ ହେର େମାବାଇଲ୍େର ଥିବା
ଛବି ସବୁ େଧାଇ ନ େହାଇଯାଉ।
“ଭାcି ଯାଇଥିବା ସ କେର ପୁଣି ଥେର ନି ବିଡତା ଭରି ବା ପାଇଁ େହେଲ ପଥେମ
ବି ଶÄାସକୁ ଜି ତିବାକୁ ହୁଏ”
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର, କଟକ
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ରାuସର ଛାଇ
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

େଦାଷ ତ ତା+ରି ; ଯି ଏ ନାରୀ େଦହେର
ଭରି େଦେଲ ଏେତ ରୂପ ଓ େଯୗବନ ,
ଯି ଏ ପୁରୁଷ ଦୃ sିେର ଭରି େଦେଲ େସୗxଯର ପି ପାସା ।
- ଯାେସନୀ
ମଧୁସC ି ତା ଦି ଗବଳୟ ଆଡକୁ ଏକ ଲୟେର ଚାହV ରହି ଭାବନାେର େର ମଗv। ମନ
ଭିତେର େକେତ କଣ ଟୁ ପୁର ଟାପୁର ଶ। ଜୀବନ ରା\ା୍ର େଦା ଛକି ର େସ ଏେବ
ଦlାୟମାନ। ନି ିତ େହାଇ ପାରୁନି େକଉଁ ବାଟ ତାକୁ େକଉଁ ଆଡକୁ େନବ। अତୀତକୁ
ମନରୁ ଲି େଭଇ ପାରhି େହେଲ… ଭବି ଷତ ଉପେର କି ଛି ଭରସା ରଖି ପାରhି ।
ଦଇବର କୃ ର ଦୃ sି ମଧୁସC ି ତା ଉପେର ଏମି ତ ନି ବି େହବ ଉ[ାରୁ େସ ସୁଖ କଣ ଦୁ ଃଖ
କଣ ସଠି କ ଭାେବ ଠଉରାଇ ପରି ବାକୁ अuମ ଓ अସମଥ। ହଁ , ଏଇଟା ନି ିତ କଥା ଦୁ ଃଖ
ନି ଜର ତା ଆପଣାପଣ ଖୁବ ନି ବିଡ। ଖୁବ ଶy ଭାେବ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥାଏ ଆପଣାପଣକୁ ।
ଦି ଗବଳୟ ପରି ଇÍିତ ଆଶା, େହେଲ ଶନ
ୂ ତାର ପର\ ପର\ େବହରଣ। ଏମି ତ
ସବୁ ଥର ମନକୁ ବୁ େଝଇ ବୁ େଝଇ ମନ ଭିତରର ମନଟା େକଉଁ ଦି ନଠୁ ମରି ଗଲାଣି। କି ଏ
କାହାକୁ ପରା\ କଲା କଣ, ଏମି ତ ଜି ଣିଗଲ େଯ ବି ଜୟର ଡି lିମ ପି ଟୁଛ! ତେମ ଦୁ ଇ
ପତି,xୀ ଭି ତେର ମଁୁ କାହVକି କାହା ପuକୁ अେଣଇ େହାଇରହି ବି? େକଉଁ ଡାଳକୁ
ଧରି ଥାhି ? ମଁୁ ଏେବ େଯଉଁ ଗଭୀର ଦରି ଆେର େଗାଡ ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ସି ନା, କାହVକି
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ପଚାରୁଛ କୁ ଳର ଦୂ ରତା? ମଧୁସC ି ତା େସମି ତି ଦି ଗବଳୟ ଚାହV ରହି ରହି ଛି ପବ
ୂ ବତ
ଦି ଗ୍ବଳୟ ଏେବ ତମସାନv େବଳୁ େବଳ ଘନ अoକାର ଆେବାରି ବସୁଛି
ମଧୁସC ି ତା ତା अତୀତ ପୃ-ା ଉପେର ବି ହcାବେଲାକନ କରୁ କରୁ ନି ds ପୃ-ା
ଉପେର ଆଖି अଟକି ଯାଇଛି । ସୁେଯାଗଟିଏ ମି ଳିେଲ ମଣିଷ ରାuସ ପାଲଟି ଯି ବାକୁ େବଶୀ
ସମୟ ଲାେଗନି , େମାଇବାକୁ ଯାhବୀୟ େଭାକ... ହି ଂସଠାରୁ ହି ଂସ ଏମାେନ, ସହସା ନଛ
ନଛ ଶୁେଭ କା ରା ୁ ଡା ନଖ... ସୁxରୀ େହାଇ ରାuସ ମାନ+ କଟାସ ଆଖି ରୁ ବ[dବା
ଏମି ତ ସହଜ କଥା ନୁ େହଁ । ତମ अଲuେର େଖାଜୁ ଥିବ ରାuସକୁ ଜcଲ କି अoାରି
ଗୁçାେର, େସ କି  ବି ରାଜୁ ଥିବା ଆପଣା ମାନ+ ଭିତେର ..
ମଧୁସC ି ତା ପି ଲାଟି େବଳୁ େଦଖି ବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ अବି କଳ କେ¥ଇଟିଏ ପରି ।
ଧୀେର ଧୀେର ବୟସ ବଢି ବାସହ େସୗxଯର ଚା ବାପି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଖ ପାଖ
ସବୁ ଠି । अପବ
ୂ ରୂପ ଲାବଣ ସେତକି ସଦ ପæୁଟିତ କୁ ସୁମକାhି । अପଲକ ନୟେନ େଯ
େକହି ମୁହୂେ[ ଚାହV ରହି ବାକୁ େଲାଭ ବେଳଇବ। ଘରଠାରୁ अନତି ଦୂ ରେର ୁଲ। େସ
ସବୁ ଦି ନ ୁଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। ଘରଠାରୁ ୁଲ ଭିତେର େକେତ ଦୁ s ନଜର ତା ଆଖ
ପାଖ ଘୁରିବୁଲୁ ଥାhି େସ ହି ସାବ ରଖିବାକୁ अସମଥ।

ଏେତ ଭିଡ ଭିତେର ବି ମଧୁସC ି ତା

େସ ଆଗ ପାନେଦାକାନ ଆଗେର କାହVକି େକଜାଣି ତୀଯକ ଦୃ sିଟିଏ େଫରାଇ େଦବାକୁ ତା
ମନ କେହ। େସ

ଦୁ ଇ ଆଖି

ମି ଳିବାକୁ

ଆଉ େବଶୀ ଦି ନ

ଲାଗିଲାନି । େସ

ପାନେଦାକାନେର େଯେତ ଭିଡ ଲାଗିଥିେଲ ସୁା ୁଲ ସମୟ େହେଲ ତା ମନ ତା ଭିତେର
अଣନି ଶÄାସୀ େହାଇ ଯାଏ। ଛି ଟିକି ଆସି ବାକୁ अଥୟ ହୁଏ। ବାବୁ ଦଶମ େଫଲ େହବା
ପେର େସ ପାନ େଦାକାନେର ନି ଜ ଭବି ଷତ ସ ପvକୁ େସ ଏଇଠି େଭଟିଛି। େସ ଏତି କି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ+ ,ାରା ପତି-ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 319
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ବୁ ଝି ଛି ପରି ଶମୀ ପେu ଭାଗ। ସାକାର କରି ବାପେର େଚsା ନି ରhର ଜାରି ରହି ବା
अନି ବାଯ। ମଧୁସC ି ତାକୁ େଦଖିବା ଦି ନରୁ ୁଲ ଗଲାେବେଳ ଏମି ତ ଏକ ଲୟେର ଚାହV
ରେହ ଚାତକ ପରି। ୁଲ ଛୁଟିେର ଆନି କଟ ବି ଜ ତେଳ େସମି ତ ନଥି ଭଗି ଠି ଆ
େହାଇଥାଏ ତା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହV। ଦୁ ଇ ଆଖି ମି ଳିବାକୁ ଆଉ େବଶୀ ଦି ନ
ଲାଗିଲାନି । ଉଭୟ ଉଭୟ+ୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇଁ अଥୟ େହାଇପଡhି େସ ନି ds ସମୟ
ପାେଖଇ ଆସି େଲ।
ଏେବ ଦି ତି ନି ଦି ନ େହବା ଯଥା pାନେର େଦଖି ପାରୁନି ମଧୁସC ି ତା, ବାବୁ କୁ । ଏେଣ
େତେଣ ମଧୁସC ି ତାର ନଜର େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ଗଲା अଇଲା ବାଟେର। ତା ପାନେଦାକାନ ବି
ବx। ଆଜି କାଲି କାଇଁ ବାଟ ସାରା ଏେତ ଗହଳି ସେ[ ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଛି। ମନ ଖୁବ अpିର
ଓ ଉଦାସ େହାଇ ପଡୁ ଛି ମଧୁସC ି ତାର। ଠି କ ଚାରି ଦିନ ପେର ବାବୁ େଦାକାନ େଖାଲି
ଚି ରାଚରି ତ ଢcେର अେନଇ ବସି ଛି ମଧୁସC ି ତାର ବାଟକୁ । ମଧୁସC ି ତା ଆସି ଲା ସି ଧା ସି ଧା
ଚାଲି ଗଲା ସିC ତ ହାସ ତ ଦୂ ରର କଥା ଆଡ ଆଖିେର ବି ଚାହVଲାନି । ୁଲରୁ େଫରି ବା
େବେଳ ବି अନୁ ରୂପ ଭାେବ ମୁହଁକୁ ଫୁେଲଇ ମୁହଁ େଫେରଇ ଚାଲି ଗଲା ମଧୁସC ି ତା। ଏ
अଭିମାନର ଭାବକୁ ବାବୁ େବସ ବୁ ଝି ପାରି ଥିଲା। ସମୟାନୁ କ େମ େଦଖା ଚାହଁ ାରୁ ହାଲୁ କା
କଥା, କଥାରୁ ଆର େହାଇଯାଏ ମନ ଦି ଆନି ଆ। ଏ କଥା ମଧୁସC ି ତାର अ+ଲ କାନେର
ପଡ଼ି ଲାଣି।

େସ ମଧୁସC ି ତାକୁ ତାଗିତ କରି ବା ସହି ତ ବାବୁ ସହି ତ ନ ମି ଶିବାକୁ ବାରଣ

କେଲ। ଆଜି କାଲି ମଧୁସC ି ତାର अ+ଲ ମଧ ଲୁ ଚି ଛପି ମଧୁସC ି ତାକୁ େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼
ଜଗିବା ଆର କରିେଦେଲଣି ।
ହଠାତ ଦି େନ अ+ଲ ନଜର ଏମାନ+ ଉପେର ପଡି ଲା। अ+ଲ ରାଗେର ରy
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ଚାଉଳ େଚାବାଉଥାhି । ରାଗ ପମେର। କକଶ ସÄରେର ମଧୁସC ି ତାକୁ କହି େଲ, “ଚଳ
ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ନାହV ..?” ତା’ ପରଦି ନଠୁ ମଧୁସC ି ତାର େଦଖାନାହV। ନା ୁଲକୁ ଆସୁଛି
ନା ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି । ବଡ କsେର ସଭି + अେଗାଚରେର ମଧୁସC ି ତା, ବାବୁ କୁ େଦଖା
କରି ବାକୁ ଆସି ଛି। ମୁହଁକୁ ଦୁ ପଟାେର ଢା+ି। େତାେତ କି ଏ କଣ କହି େଲ କି ? େତାର କଣ
େହଇଛି ତୁ ୁଲ ଯାଉନୁ ?ମଁୁ ତେତ ମୁହୂେ[ ନେଦଖି ମଁୁ େଯଉଁ ବାକୁ ଳତାେର अଥୟ
अଧୀର ତୁ ବି ତ େସମି ତି अନୁ ଭବ କରୁଥିବୁ ନି ୟ। ତଥାପି ତୁ ... କଥା अଧାେର
ରହି ଯାଇଛି ।

ବାବୁ ମଧୁସC ି ତାର ବାମ ଆଖିେର ନଜର ପଡି ଯାଇଛି । ଆଖି ଟା अତି ଶୟ

ଫୁଲି କଳାଜାମ ପଡି ଯାଇଛି ।
େତାର ଏମି ତ କି ଏ କଲା? ବାବୁ ର େଗାରା ମୁହଁଟା େକମି ତ ଲାଲ ପଡ଼ି ଗଲାଣି।
ଚକି ତ େହାଇ ପଚାରି ଚାଲୁ ଛି , ବାବୁ । ସେhାଷ ଜନକ ଉ[ର ପାଇନି ବାବୁ । ତେତ େମା
ରାଣ ...? ସତ କହ େତାର ଏମି ତ କି ଏ କରି ଛି ?
अ+ଲ ...
େସଦି ନ ୁଲରୁ େଫରିବା ପେର ମେତ ବହୁତ ଗାଳି କେଲ ଆଉ... ମଧୁସC ି ତା ତା
େକାହକୁ अଟକାଇ ପାରି ନି।
ବାବୁ ର ଆେବଗ ଏେବ अଣାୟ[। ଆଉ ପଦି ଏ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜି
ଶଳାକୁ ପାେନ େଦବି । ନି ଜ ଜି ଦେର अଟଳ ବାବୁ ।
ତମକୁ େମା ରାଣ! ଦୟାକରି ତେମ େସମି ତ କି ଛି ବି କରନାହV। ତେମ ଏମି ତ अବୁ ଝା
ହୁअନି ପିeଜ.. େସମାେନ ମେତ ମାରି େଦେବ। ବଡ କାକୁ p େହାଇ କହି ଲା ମଧୁସC ି ତା।
ଏଥିରୁ ନି ବୃତ େହବାକୁ େସ ବାବୁ କୁ अନୁ େରାଧ କରିଛି ।
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େସ କି ଏ ତମ େଦହେର ହାତ େଦବାକୁ ?
ମଁୁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହି ବି। ମଁୁ ତମକୁ अoକାରେର ରଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ନି । ଏଇ କଥା
ପଦକ ବାବୁ ର ଦି ଗ ବଦଳାଇ େଦଲା। େସ अoକାରର ପେହଳି କା ଜାଣିବା ପାଇଁ େସ
ଏେବ ଆତୁ ର। ମଧୁସC ି ତା ତା अତୀତ ପୃ-ା େଖାଲି ବା ଆର କରିଛି ।
େମା ବାପା େକx ାପଡ଼ାେର ଚାକି ରୀ କରୁଥାhି । େସଠି କା ରହଣି ଭିତେର ତା+ର
ବାସି ପାଇଟି େରାେଷଇବାସ କରି ବା ପାଇଁ େଗାେଟ ଝି अ ନି ୟମି ତ ଆେସ। ସଭି +
ଆଢୁ ଆଳେର ବାପା+ର ଜେନୖ କ ଝି अ ସହ ସ କ ଗଢି ଉଠି ଲା। ଏହା ଭି ତେର ଝି अଟି
अhଃସ[ା େହାଇଯାଇଛି । ଏ କଥା ଝି अଟି ବାପା+ୁ କହି ଛି। େସ ମୁହୂ[େର ବାପା
ହତବାକ ଏହାର ପତିକାର ପାଇଁ ସବୁ ଆଡୁ ବାଟ ବx ଜାଣିପାରି େସ ଏହାର ଆଶୁ
ସମାଧାନ ପାଇଁ ତÖର େହାଇ ଉଠି ଛhି । ଏେଣ କଟକେର ନି ଜ ପରି ବାର ଏେଣ ଚାକି ରୀ।
େସ ଜେଣ ଜେଣ ଝି अର ଭବି ଷତ अେପuା ନି ଜ ମାନସାନକୁ ଗୁରୁତÄପ"
ୂ ମଣିଛhି ।
େତଣୁ େସ ଏକ ବି କj ଉପାୟ ପାିେଲ। େସ ଝି अକୁ ବୁ ଝାସୁଝା କରି अନତ ବି ବାହ
କରି ବା ପାଇଁ ମନାଇେଲ। ଏବଂ େସମା+ର ସମ\ ଖ େସ ବହନ କରି ବାକୁ ବି
କଥାେଦେଲ। କଟକର ଏକ େବସରକାରୀ ସଂpାର ରାତି ଜଗୁଆଳି ଭାେବ କାଯ କରୁଥିବା
ଏକ କମଚାରୀ ସହ ତରବରି ଆ ଭାେବ ବି ବାହ କରି େଦେଲ। େସ େଲାକଟି େଦଖିବାକୁ
କଦାକାର। େଦହ ଯାକ ଭାତୁ ଡ଼ି ମୟ। ତା’ର େଗାଟିଏ େଗାଡ ଜଖମ। ଝି अଟି अନି ା
ସେ[ ଆଦରି େନବାକୁ ବାଧ େହଇଛି କି ବାଧ କରାଯାଇଛି େସ କଥା अଦାବଧି
अs। େସମାେନ ରହି ବା ପାଇଁ କଟକେର େଯାବ ା अଳେର ଏକ ଭଡା ଘେର ଥଇଥାନ
କରି େଦେଲ। ଏହି ପରି ଭାବେର କି ଛି ଦି ନ अତି ବାହି ତ େହାଇଛି ।

ୟା ଭି ତେର େସ
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ଝି अଟି ଏକ କନା ସhାନର ଜନନୀ େହାଇଛି । ଦୁ ଃଭାଗକୁ େସ ଝି अଟି େହଉଛି ମଁୁ । େସ
ଝି अଟିକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ବାପା ମଝି େର ମଝି େର ଆସhି । ବାପା+ର ମା’ ପତି ଏକବାର
ଆସyି ତୁ ଟି ଯାଇଥାଏ। ମା’ େସେତେବଳକୁ କୁ ଆେଡ अଇଁଠା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସ
ଯାହା େହଉ ପୁରୁଷପଣିଆର ଇେୟ କୁ ଆେଡ ଏକ ମହାନ ସÄାଭୀମାନ। ନି ଜ ଝି अ ପତି
अନୁ ରାଗ ଟିକକ େସ କି  ବେଇ ରଖିଥାhି । ମଁୁ େସେତେବଳକୁ ଚତୁ ଥେଶଣୀେର
ପଢୁ ଥାଏ। 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 ଯି ବା ଆସି ବା ଲାଗିରହି ଥାଏ। ମା’+ ସହ ତା+ର ମି ଳାମି ଶା ନି ବିଡ
େହବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସÄାଭାବି କ କଥା େସ େଯେହତୁ ମା’ର ସବୁ େବାଲହାକ କରhି । ଆମ
ଘରକୁ ତା+ର अବାଧପେବଶ। ମା’ ଆଉ अ+ଲକୁ େନଇ ଗୁଜବ ଧି େର ଧି େର ଦାlେର
ପଡି ହାଟେର ପଡ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। େମା ଆଖି ଆଗେର ବି ଏମି ତ କି ଛି ଦୃ ଶ ପଡି ଛି।
ଗୁଜବକୁ ଗୁଜବ େବାଲି ମଁୁ ଆଉ ପରେତ ଗଲି ନି। अ+ଲ ମେତ ଏମି ତ ଥ*ା ମଜାେର
ମାଆର ଉପpିତି େର େଗଲ କରhି େବାେକା ଦି अhି । ଦି ନକର କଥା ମଁୁ େସେତେବଳକୁ
ସମ େଶଣୀେର ପଢୁ ଥାଏ। ମାଆ େରାେଷଇ ଘେର ତା’ କାମେର ବ\ଥାଏ। େମାର
ବଢୁ ଥିବା ବୟସ େଦଖି अ+ଲ+ ଯାବତୀୟ ଇା ସବୁ

ବସାବାoୁ ଥାଏ ସଭV+

ଆଢୁ ଆଳେର। େସ ମେତ େକାଳକୁ ଟାଣି େନଇ ଜେଡଇ ଧରି େଗଲ କରୁଥାhି । ତା+ର
ପେତକ ଶ ଉଦଭିନv କାମନାେର अo। ତା+ର अମାନି ଆ ହାତ େମା ଶରୀରର ଥାନ
अଥାନ ସବୁ ଜାଗାେର ପହି ବାକୁ ଳ ପାୟ। ମଁୁ ଚାହVେଲ ବି େସ କବଳରୁ ମୁକୁଳି
ପାରୁନଥାଏ। ଏ ଭି ତେର ଥର ଥର କରି େକେତ ଥର ଏମି ତ େହଲାଣି। ମାଆ କି  ଏ
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କଥା ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ। ମଁୁ ଏ କଥା କହି େଲ ବି େସ ପୟାସ ପବନେର ମି େଳଇ ଯି ବ।
अ+ଲର अଭି ଭାବକ ହି ସାବେର ପ"
ୂ uମତା अଛି େମା ଭଲ ମx ତି ଆରି ବାକୁ ।
ବାବୁ େସମି ତି ନି ରବେର ଛି ଡା େହାଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ତା’ ରାଗ େକେତେବଳୁ ପଶମି ତ
େହାଇ ସାରିଲାଣି। ତୁ ଥେର କହି େଦେଖ ମଁୁ େତା ପାଇଁ କଣ କରି ପାରୁଛି ...
ବ[ମାନ ମଧୁସC ି ତା ଦଶମ େଶଣୀେର ଉପନୀତ। अ+ଲ+ ଆେକ ାଶ ସେ[Ä
େସମାନ+ ମି ଳାମି ଶା ଚାଲି ଥାଏ। अ+ଲ ମାଆକୁ ଏଣୁ େତଣୁ କହି ଆମ ସ କକୁ ଆହୁରି
ଜଟିଳ କରି ବାେର ବ\। ଧୀେର ଧୀେର େସ ଆମ ଘେର ଆଧି ପତ ବି \ାର କରୁଥାଏ।
ନି େଜ େକୗଣସି କାମ ନକରି ଆକୁ ତାକୁ ତଜମା କେର। ବାବୁ ବି େରାଧେର କୁ ାରଟନା।
ପାନ େଦାକାନୀର ଔକାତ ବଖାେଣ। ସମ\+ ମନେର ବି ଷ ମqି ବୁ ଣି ନି େଜ ଜାଲ
ବି େଛଇବାେର ଲାଗିଥାଏ। ସବୁ େବେଳ ଦୁ ବଳ ମୁହୂ[କୁ ଉlି ବସି ଥାଏ।
ଏମି ତ ଦି ନକର ଘଟଣା। ମାଆ ଘେର ନଥାଏ କୁ ଣିଆ ଘର ଯାଇଥାଏ। ଆେମ ଘେର
େବାଇେଲ ବାପା(ସମାଜ ଆଖିେର), ଦୁ ଇ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ। ଆଜି ଘରଟା କାମନାର
ଗoେର ଫାଟି ପଡୁ ଛି େଯମି ତ। ଖୁବ ତୀବ ଜଣାପଡୁ ଥାଏ। ରାତି େରାଷଇେର େସ
ସହେଯାଗ କରୁଥାhି । ଖାଇବା ସରିଲା ଆେମ ଏପଟ ଘେର ତି ନି ଭାଇ ଭଉଣୀ
େଶାଇଥାଉ। ନି ଶା ଗରଜୁ ଥାଏ। ନି ଦ େଯ ନି ଦ େଚୗକସା ନି ଦ। ନଛ ନଛ ନଖର ଶ,
ରାuସେର ବି କଟାଳ ରୂପ ସhପେଣ ପେବଶି ଛି ଆମ େଶାଇବାଘର ମଧକୁ । ଘନ ଘନ
ଖର ନି ଶÄାସେର ଉଷCପବାହ। ବି କଟାଳ ଏକ କୁ ି ତ ଶରୀର େମା ଉପେର ଲଦି
େହାଇପଡି ଛି। ସତ େଚsା ସେ[Ä ମଁୁ ପାରୁନି େମା ହାତେଗାଡ ସବୁ ବି ବଶ। ନି ରୁପାୟ େସ
ପØାରୁ ମୁକୁଳି ବାର ସବୁ େଚsା ବଥ। ରାତି ର ରାuସ ସକାଳକୁ ନି ମାୟା ପୁରୁଷ।
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ରାତି ର ରାuସଟା ସକାଳକୁ ପୁଣି ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ସକାଳକୁ ପୁଣି ସଜବାଜ ନୂ ଆ
ଆରେର। ମଁୁ କି  ଖୁବ ଦୁ ବଳ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥାଏ। ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ କାହାକୁ
ନ ଜେଣଇବାଟା ସବୁ ଠୁ ନି ରାପଦ ମଣି ଲି। େସପେଟ अ+ଲ ଆଉ ବାବୁ ର ଛକାପØା
ଲାଗିରହି ଥାଏ। ଏପେଟ ମଁୁ ଦଶମ େଶଣୀ େଯମି ତ େହେଲ ପାସ କରି ବାକୁ ପଡି ବ। ରାତି ର
ଭୟ େମା ମନରୁ ଜମା ଯାଉନଥାଏ।
ଏମି ତ ଦି େନ ହଠାତ ମାଆ କଣ ପାଇଁ ଚମକି ପଡି ଲା। ମେତ ପଶv ପେର ପଶv।
ମେତ କୁ େ¥ଇ କାxି ପେକଇଲା। େମା ମାଆଟା ପରା ସତ କହ। େତା ମାସି କ
ଋତୁ ସାବେର କି ଛି ବି ଶୃଳା अଛି କି ? େମା ମନକୁ ନାନା ପକାରର ପାପ ଛୁଉଁଛି? ମଁୁ
େକଉଁ ଦି ନଠୁ ମରିସାରhି ଣି। େତା ପାଇଁ ମଁୁ ଜୀବନ ଧରିବିଛି। ମଧୁସC ି ତା ଏେବ ପା
ମାସର अhଃସ[ା। ମାଆ ଏ କଥା ଶୁଣି ଜଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଚାରିଦି ଗ अoାର। अ+ଲ
ମାଆକୁ ବାବୁ କଥା କହି ଛି। ଏ ସବୁ ତା’ର କାମ। ମାଆର अ+ଲ+ ଉପେର अଖl
ବି ଶÄାସ। ମାଆର ସବୁ ତକ ସେxହ ଠୁ ଳ େହାଇ ବାବୁ ଉପେର ନି ବି େହାଇଛି । େଗାଟିଏ
କଥା ଚି hା ଖାଇ ଯାଉଥାଏ ଏ କଥା େଯମି ତି ତା ବାପା+ କାନେର ନ ପଡୁ । େସ ଏେତ
ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପବ
ୂ ରୁ ଗଭପାତ କରାଇ େନବା ନି ହାତି ଦରକାର। ୟା ବତୀେରକ
अନ ଉପାୟ କି ଛି େଦଖାଯାଉନି । େସ ଏଠି ଗୁଜବ େହବା ଆଗରୁ ଯଥାଶୀଘ ଏ ଜାଗା
ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ବ। ମାଆ େମା ମୁl ଉପେର ଦଶମ ପରୀuା ଆଉ କି ଛି ଦି ନ ପେର ଯି ବା।
େତା ପାଠ ପଢା ଚୁ ଲି କୁ ଯାଉ...! ମାଆ ବି ରyି ପକାଶ କରି ଛି। େସଠି କି ଗେଲ କଣ
ରାuସର ଉପଦ ବ କମି ଯିବ..? କାହାଠାରୁ ଦୁ େରଇ ରଖିବୁ ..?? ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ
ମଧୁସC ି ତା। େସମାେନ ବି ଡାନାସୀେର ରହି ବାକୁ pିର କେଲ ଓ ପଛ କଥା ପାେଶାରି ନୂ ଆ
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ଘର ନୂ ଆ ଭାବନାେର ରହି ବାକୁ ଚାହVେଲ।
अ+ଲ ମାଆ କୁ ମେତଇ ବାପା+ ସ ତି େକମି ତି େଶାଷଣ କରାଯି ବ େସ େସଥିେର
ବ\। ବାପା କହି େଲ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ସି ଡ଼ିଏେର େଗାେଟ ଘର େତାଳି ଦଉଛି । ତା ପେର
ଝି अ ପାଇଁ କି ଛି ଫି®ଡ଼ ଡି େପାଜି ଟ କରି ଛି ଝି अ ପxର ବଷ େହାଇଗେଲ େସ ଟ+ା ଉେଠଇ
ପାରି ବ। ମାଆ େବଳ ଜାଣି ବାପା+ୁ େମା ବାହାଘର अ+ଲ+ ସହ କରି ବାକୁ ଜେଣଇଛି
ବାପା େସ ପ\ାବକୁ ନାମqୁ ର କରି େଦଇଛhି । େରାକ େଠାକ ମନା କରି େଦଇଛhି ।
ବାପା

ପ\ାବେର

अଗାହ

କରି େଦବା

ପରଠୁ

अ+ଲ

ଏକ

अଭି ନବ

ଉପାୟ

ଆପେଣଇଛhି । େସ ସବୁ ମୁହୂ[ର ଫେଟା ତା+ େମାବାଇଲେର କଏଦ କରି ବାେର ଲାଗି
ପଡି ଛhି । େକଜାଣି ଏ ସବୁ କୁ େନଇ ତା+ର ଆଗକୁ କି ପକାର େଯାଜନା? ତା+ର ଏମି ତ
अଭଦ ାମି ର ମଁୁ अତି - େହଇଯାଉଥିେଲ ସୁା ନି ରବ ରେହ। ଏେବ େକେତ ଦି ନ େହବ
ନୂ ଆ ସC ାଟ େଫାନ ଆଣିବା ଦି ନଠୁ ତାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉେଠଇବାେର ମସଗୁଲ।
େସଥିେର କୁ ଆେଡ ଚକି ତ କରି େଦଲା ଭଳି ନୂ ତନ େବୖ ଷୟି କ େକୗଶଳ ସବୁ ଭରପୁର।
ଏମି ତ କି ମଁୁ କାହା ସହ କଥା େହେଲ ବି େସ ଏହା अନାୟାେସ ଜାଣି ପାରି େବ।
େକେତେବଳ ତା+ ମୁହଁଟା େମା ମୁହଁ ସହି ତ େଯାଡି େସ ିତ େକେତେବେଳ େକଉଁଠି
ଲୁ େଚଇ ଲୁ େଚଇ ଭି ଡି ଓ େରକଡd ଂ। ଏେବ େଯେବ ବି ଡାକି େବ ମଁୁ ସି ଧା ସି ଧା ଜେଣଇେଦବି
େବାଲି ଭାବୁ ଛି ଏବଂ କହି ବାକୁ ବାଧ େହଲି , “ତୁ େମ େସ େମାବାଇଲଟା ବxକର ତା’
ପେର କଥାବା[ା। ଯଦି େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ ମେତ କାହVକି ଡାକୁ ଥିଲ।
େଦଖ ମଁୁ େଖାଲା େଖାଲି କହି େଦଉଛି ତମର ବବହାର ମେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ
ହଁ , ଶୁଣ ମଁୁ ତମ ପାଖେର ଥିଲା େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲେର ହାତ ଦବନି କି େମାର
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ଫେଟା ନବନି । ତୁ େମ ପୁअ ପି ଲା+ ଉପେର ବି ଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକେତେବେଳ େକଉଁ
अବpାେର ତେମ ଫେଟା େନଇଯି ବ। ସତକହୁଛି େସ େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉଥେର େଦଖିବି
ନା, ମଁୁ ସି ଧା େଫରି ଯିବି।
ନି ଜ େମାବାଇଲଟା ହଜାଇ େଦବା ପେର ମଧୁସC ି ତା ମେନ ପକାଉଥିଲା ବାବୁ କଥା।
େସ କଥା ବାବୁ କୁ କହି ତାଗିଦ କରୁଥିଲା, ଏେବ ତା’ ନି ଜ େମାବାଇଲ େସ େଖାଜି ପାଉନି ।
ଗତ ସoାେର ମାେକଟ ଯାଇଥିଲା େସଇଠି େକାଉଠି ଛାଡି େଦଇ ଆସି ଥିଲା କି ?
େମାବାଇଲେର େଯଉଁ ସବୁ ଛବି ଥିଲା, ତାହା ଯଦି କାହା ହାତେର ପେଡ!!! ବି େଶଷ କରି
अ+ଲ ହାତେର ପଡି େଲ କଥା ସରିଲା। େମାବାଇଲି ଟା ହଜି ଯିବାେର େଯତି କି ଭୟ ନାହV
ବାବୁ ର େମାର अhରc ମୁହୂ[ର କି ଛି ଫେଟା େସଥିେର କଏଦ ଥିଲା। ନି େଜ ସୁବିଧା
अସୁବିଧା େଦଖି ନି ଜ େମାବାଇଲ େମା ଫେଟା ଉେଠଇବା ଯଦି ଓ େସମି ତି ସୁେଯାଗକୁ େସ
େକେବ ହାତ ଛଡା କରhି ନି ।
ଏସନକୁ ମଧୁସC ି ତାକୁ ପxର ପୁରି େଷାହଳ ଚାଲି ଲା। ସବୁ ମଣିଷ ନେହେଲ ବି
अଧି କାଂଶ ସୁେଯାଗଟିଏ ମି ଳିେଲ ରାuସ ପାଲଟି ଯି ବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାେଗନି । ବାହାେର
ମାଛି ଘଉେଡଇ ଭିତେର ଶାଗୁଣା େପାଷୁଥିବା େଲାକ େଢ଼େର ଏଠି ।
କାଲି ରାତି େର ରାuସର କାଲି ରାତି େର ମା’ ରାuସ ସଂହାର କରି ଛି କି  ସକାଳକୁ
ପଡି ରହି ଥିଲା ଏକ ଗଳି ତ ମଣିଷର ଶବ। ଦୁ ଇ ଦି ନ େହବ अ+ଲ େକୗଣସି କାମେର
ସହରକୁ ଯାଇଥାhି । ଏମି ତ ଏକ ସୁେଯାଗ ଉlି ବସି ଥିଲା େସ ରାuସ। ପବ
ୂ ଥର କା
ମାଂସର େଲାଭ ତା ପାଟିେର ବାଜି ଛି। େସଥର ଭଳି କାଲି ରାତି େର ସମ\+ ରାତି
ଖାଇବାେର େସ କି ଛି ନି ଶା ଔଷଧ ମି େଶଇ େଦଇ ଶି କାର अେପuାେର। ସhପଣେର ଆମ
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ଘର ମଧକୁ ପଶି ଛି ତା’ର ବି କୃତ ମୁହଁରୁ ଦୁ ଗoେର ଫାଟି ପଡୁ ଛି । ତା ଭାତୁ ଡ଼ି ମୟ
ଶରୀରଟା େମା ଉପେର ଲଦି େହାଇ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଛି। ବଡ କsେର େମା ପାଟିରୁ ବାହାରି
ପଡି ଛି ମା..
ବାପା+ୁ େସ ହତା କରି ବା ପେର ବି ମା ମନେର ତି େଳ ମାତ ସଂେକାଚ ନାହV...
ମା ତା ମୁlେର େମା ହାତରଖି ଶପଥ କେରଇଛି େଯ େକୗଣସି ପରି pିତି େର ବି ତୁ l
ନ େଖାଲି ବାକୁ ।
ଆଜି ଖବର କାଗଜର ପଥମ ପୃ-ାର ମୁଖ ଖବରଟି ଥିଲା । ୯୨ ପତିଶତ ଦୁ Ìମ
କରଥାhି ନି ଜ ଆତCୀୟ ପରି ଜନ।

କଲାଣପୁର, ନୟାଗଡ
ଭ ାମଭାଷ : ୯୮୬୧୦୬୦୧୫୨
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ହନି ଦ ହି େରାଇନ
ଶାqଳୀ ମି ଶ

ମଧୁସC ି ତାରୁ ଆଜି ହନି େହଇଯାଇଛି କାହV େସ ନି ପଟ ମଫସଲ ଗଁାର ମଧୁସC ି ତା।
ଆଜି ର ହନୀ ଗeାମରସ୍, ଆଧୁନିକା ଆଉ ସC ାଟ। ହନୀ ଆଜି ଦୁ ନି ଆର ସମ\+ ଆଗେର
ନି ଜର ପରିଚୟ ସୃsି କରି ଛି ହଜ଼ାର ହଜ଼ାର େଲାକ+ ହୃଦୟେର ବସି ଛି ହନୀ। େସ ଆଜି
ଉ ଧାଡି ର अଭିେନତୀ େସ ଯାହା ଇା କରି ବ ତାହା ପାଇବ କି  ବାବୁ ଆଜି ତା’ଠୁ ବହୁ
ଦୁ ରକୁ

ଚାଲି ଯାଇଛି

ତା

େଛାଟ

େବଳର

େପମିକ

ବାବୁ

ଆଜି ବି ତା ଆଖିେର ନାଚୁ ଛି େକମି ତି ବାବୁ ତାକୁ ନି ପଟ ମଫସଲ ଗଁାରୁ ଆଣିଥିଲା ସହରକୁ
ପାଠ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଆଉ ମଧୁକୁ ଉ ଶି uିତା କରି ବା ପାଇଁ। ମଧୁ ବି ବାବୁ ସାହସେର
ଆସି ଥିଲା ଏେତ ଦୂ ରରୁ। ମଧୁର କେଲଜ ବାବୁ ର अଫିସ ପାଖରୁ କମ ଦୂ ର ଥିଲା
େସଥିପାଇଁ କେଲଜ ଛୁଟି ପେର େସ ଆଉ ବାବୁ େଗାେଟ କଫି ସପ୍େର େଦଖା କରି ବାକୁ
ଆସhି । ସବୁ ଦି ନ अଫିସ ପେର ଦୁ ଇ ଜଣ କଫି ସପ୍େର େଦଖାକରhି କି  େଗାେଟ ଦି ନ
ବାବୁ ଆସି ନଥିଲା ମଧୁ େସମି ତି ଏକା ବସି ଥାଏ। ଠି କ େସ ସମୟେର କଫି ସପ୍ର ମାଲି କ
ମଧୁକୁ ଏକା େଦଖି ତା ପାେଖ ଆସି ବସି ଲା ଆଉ ତା ସାcେର କଥା େହଲା ଧି େର ଧି େର
େସମାେନ ଦୁ ଇ ଜଣ ଭଲ ସାc େହାଇଗେଲ ଧି େର ଧି େର ବoୁ ତା ଭଲ ପାଇବାେର
ପରି ଣତ େହଲା। ମଧୁସC ି ତା କି  ଏ ବି ଷୟେର ବାବୁ କୁ କି ଛି କହି ନ ଥାଏ।
ଦି େନ ବାବୁ अନ ମାନ+ଠୁ ଶୁଣି ମଧୁସC ି ତାକୁ ପଚାରିଲା ଏ ସବୁ କଥା ମଧୁସC ି ତା
ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାବୁ ତାକୁ ବୁ େଝଇଲା େସ କଫି ସପ୍ ମାଲି କ ଭଲ ନୁ ହଁ । େସ
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େକମି ତି େକେତ ଝି अ+ ସହ ବୁ େଲ ଆଉ ମନ ଭରି ଗେଲ ଛାଡି ଦିଏ। ମଧୁସC ି ତାର ଆଖିେର
ତ ଆଧୁନିକତାର ପଟଳ ପଡ଼ି ଛି େସ ବାବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହV। ଧି େର ଧି େର ମଧୁ
େମାେଡଲି ଂେର ପାଦ ଥାପି ଲା ଓ ସଫଳତା ଲାଭ କରି େସ ଆଜି ଆଗ ଧାଡ଼ି ର ହି େରାଇନ
େକେତ ଡାେର§ର ଆଉ ପଡୁସର+ ଶଯାସcିନୀ େସ ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ସୀମାକୁ ଟପି
ଯାଇଛି 
କି  ଆଜି େସ ନି ଜ अତୀତକୁ ମେନ ପକାଉଛି ବାବୁ କୁ େକମି ତି େମାବାଇଲ ପାଇଁ
ଗାଳି କରୁଥିଲା। ତେମ େସ େମାବାଇଲଟା ବx କର ତା ପେର କଥାବା[ା ଯଦି
େମାବାଇଲେର ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ େମାେତ କାହVକି ଡାକୁ ଥିଲ। େଦଖ ମଁୁ େଖାଲା େଖାଲି
କହି େଦଉଛି ତମର ବବହାର େମାେତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଁ ଶୁଣ ମଁୁ ପାେଖ ଥିଲା
େବେଳ ତେମ େମାବାଇଲ ହାତ ଦବନି କି େମା େଫାେଟା ନବନି । ତୁ ମ ପୁअ ପି ଲା+
ଉପେର ବି ଶÄାସ ନାହV। େକଜାଣି େକଉଁ अବpାେର ତେମ େଫାେଟା େନଇଯି ବ। ସତ
କହୁଛି େମାବାଇଲ ଯଦି ଆଉ ଥେର େଦଖି ବନା ମଁୁ ସି ଧା େଫରି ଯିବି। ନି ଜ େମାବାଇଲକୁ
ଆଜି ମାେକଟେର ହେଜଇ େଦଇ ମଧୁସC ି ତା ଆଜି ଭାବୁ ଛି େମାବାଇଲେର ଛବି ସବୁ ଥିଲା
କା ହାତେର ଯଦି ପଡି ବ ଏମି ତି ବସି ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ େକେତେବେଳ ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆସି ଛି
େସ ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ଉଠି କି େସ ଟିଭି େଖାଲି ଲା େବକକୁ ତା ଛାତି େଯମି ତି अଟକି ଯାଇଛି
ତା ହୃଦୟର xନ େଯମି ତି ବx େହଇଯାଇଛି ଆଜି େସ ସବୁ ଟିଭି ଚାେନଲର ମଜାଦାର
ଖବର अଭିେନତୀ+ अhରc ଭିଡି ଓ ଭାଇରାଲ େହଇଯାଇଛି ।
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अେପଲ ୨୦୧୮ ମସି ହାର ସଂରଣେର ପକାଶି ତ ଗjାେର ସଫଳ େହାଇଥି ବା ପତିେଯାଗୀ :

ପଥମ pାନ

ସୁବଳ ମହାପାତ

ଦି ତୀୟ pାନ

ଜି େତx କୁ ମାର କହଁ ର

अେଶାକ େସଠୀ
ତୃ ତୀୟ pାନ

ବଲବh ସାହୁ

ପଶାh କୁ ମାର ନାଥ
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ଜୁ ୍ନ୍ ମାସ ପାଇଁ ଗj ା
ଆହାନେର ବି ଗତ କି ଛି ମାସ େହବ ଆେମ ଆର କରିଛୁ ଏକ ନୂ ତନ ବି ଭାଗ ପତି କାେର
ପକାଶନ େଯାଗ କାହାଣୀ ନି େବଦନ କରାଯାଉଛି କି  େସଥି ପାଇଁ େଯଉଁ େଲଖା ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ
ତାହାର ସମକ କଥନ ଆେମ ଏଠାେର େଦଇଥାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ କାହାଣୀେର pାନ େଦଇ େଗାଟିଏ
କାହାଣୀ ସୃsି କରିବାକୁ କୁ ହାଯାଏ ଆପଣ ମଧ ଚାହVେଲ ନି ମvେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶକୁ
େନଇ ନି େଜ େଗାଟିଏ ସୁxର କାହାଣୀ େଲଖି ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ମେନ ରଖ ଆପଣ+
କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଇଥି ବା କାହାଣୀର अଂଶ ନି ୟ ଭାବେର ରହି ଥିବ
“ଆା ଆମର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ଆେମ ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ अେh ସବୁ ସ [ି େସ ହV ଉପେଭାଗ
କରିବ େକଉଁଥିକୁ अଭାବ ନାହV ଆପଣ ଖାଲି ପ\ାବେର ହଁ କହି େଦେଲ, ବି ବାହ ସାେc ସାେc
କରିେଦବା ଆପଣ+ ଝି अ ଘରର ମାଲି କାଣୀ େହଇ ରହି ବ େକାଉଠି କି अଭାବ କରିବୁ ନି 
‘uମା କରିେବ ଆା ଆପଣ+ ପୁअର ଉତା ଟିେକ କମ, େତଣୁ େମା ଝି अ ନାପସx କରୁ ଛି 
େସ ଚାହଁୁ ଛି अhତଃ ଛअ ଫୁଟ୍ ଉତା ଥିବା ଭଳି ଆ ବର େଗାେଟ ନଥି େଲ ବି ଚଳି ବ େହେଲ अhତଃ
ପେu ଘେର ବଡ଼ କାର୍ଟିଏ ଥିବ ସକାଳୁ ସq ଘେର ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକର ବାକର ଥି େବ’
େସ ସବୁ ବବpା ବି ବାହ ପବ
ୂ ରୁ କରିେଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହ େଦଖ ବହୁ ଆଶା କରି
ଆସି ଛୁ ବାରଦୁ ଆର ଶୁ¥ିପି lା େହଲୁ ଣି, େକାଉଠି ବି ପ\ାବେଟ େହଉନି  ଆପଣ ଯଦି ଚାହାhି ଆେମ
अଗୀମ କି ଛି अଥ େଦବା ବବpା ବି କରିେଦବୁ  ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହ”

ମେନ ରଖ ଏହି ପାରାଗାଫଟି ଆପଣ+ କାହାଣୀେର ରହି ବା अନି ବାଯ ଆପଣ ଏହାକୁ
କାହାଣୀେର େଯ େକୗଣସି ଭାଗେର ରଖି ପାରିେବ କାହାଣୀ ଆମ ନି କଟକୁ ୨୦୧୮, ଜୁ ନ୍ ମାସ ତି ନି
ତାରିଖ ପବ
ୂ ରୁ ପହିଯିବା ଆବଶକ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା : aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂରଣ : ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜୁ ନ୍ ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ§୍ େଲଖିେବ :
Article for JUNE 2018 Edition: YOURNAME (ନି ଜ ନଁା େଲଖିେବ)
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହV ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ]ା ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ\େଲଖା
ସୁxର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତ}ଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହV
ଯଦି ଗj ବା କାହାଣୀ କି ]ା ପବo ପଠାଉଛhି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି pାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ"
ୂ େଛଦ, ଯୁyାuର ଆଦି
ବାକରଣ ତ}ଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତ}ଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ] ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବoୁ + ,ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀuା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହV, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁxର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂରଣ ନି ମେh େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହV
ପଠା କି ଛି ବoୁ ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି hାେର ପକାଇ େଦଉଛhି  ଆେମ
େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ}ଖୀନ େହଉଛୁ ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି
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