
ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  1 

ମଇ, ୨୦୧୯ ସଂ<ରଣ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  2 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ ୂ"� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତି/ାତା - ସ ାଦକ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ    
ଏମ୍ .ବି.ବି.ଏସ୍., ପି.ଜି.ଡି.ଏମ୍.ସି.ଏଚ୍., ପି.ଜି.ଡି.ଏଚ୍.ଏମ୍ 

 

ଫC ାଟ୍ ସଂ: ୨୦୨, ଚିଦାନF ଆବାସ, ବୀମା ନଗର, ବ� ହI ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ / ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ | ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 

ଆହ� ାନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  3 

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

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ ାଦକ- ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 

अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସcାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 

ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 

ସ ୂ"� अଧିକାର େଲଖକ-ର ରହିବ, େସ ଚାହ\େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କିcା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ଫାନୀ ମହାବାତ�ା ପ�ପୀଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାhାi 
କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ�  ସମb ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ର 

ଆସj ଆେମ ହାତ ମିଶାଇବା ଏବଂ ପୁଣିଥେର ସବୁଜ 
ସୁFର ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ କରିବା ବିପଯ��ୟର ଏହି 

ସମୟେର େଧୖଯ��ର ସହ କାଯ�� କରିବା 
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 େଯଉଁ ବnୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛpି େସମାନ-ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପqା କରj 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ ଏବଂ 
ଆs�ଏଡ୍ ଆପ୍ .ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସcnୀୟ ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  
 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ- ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କିcା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ\ ପଠାj ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ\ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ େଲଖା ପାଇବା ପେର ଆେମ ଇେମଲ୍ .ାରା 
ଜଣାଇଥାଉ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରpି ନାହ\, େତେବ ଆମ ଇ-ପତି� କାର 
ଆs�ଏଡ୍ ଆପ୍  ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େସଠାେର ସଂଗୃହୀତ ଆେଲଖ� ପୃ/ାେର 
ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
 ବାରcାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବnୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାpି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବF କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲq� େତଣୁ େମାର 
ବ�bବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର 
ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ 
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ- ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, , , , ସ ାଦକସ ାଦକସ ାଦକସ ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନା    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆs�ଏଡ୍ ଆପ୍ ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ଭାବେର ଆମ େୱବ୍ସାଇଟ୍ େର ଉପଲv अଛି 
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ସ ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ  ୧୪ 

ଗy ବିଭାଗ           ୨୯ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୦ 

ମିନିଟିଏ ଘ|ା    ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ}ନୀ    ୩୫ 

କନ�ାରତ~      ଶିଶିର କୁମାର ପsା    ୪୨ 

ସଂ<ାର     କାa}କ ଚF�  େସଠୀ    ୪୭ 

ଜ�ାେକଟ୍     େରାଜା ପsା     ୪୯ 

ମୃତୁ�ର ବିଭୀଷିକା    ସଂଯୁ�ା ରାଉତ     ୫୪ 

କି ବା अସାଧ� ମହୀତେଳ  ସୁଷମା ପରିଜା     ୫୬ 

ଟାଟୁ      େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ    ୬୭ 

ରଥ अଜା     ପ�େମାଦ କୁମାର ପsା    ୭୦ 

ଚF�େମୗଳୀ     ଡା ପ�ଶାp ନାୟକ     ୮୦ 

ମୁହ\ ତ ଗରୀବ େଭାଟର   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୯୨ 

ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହ\  ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି   ୯୯ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ସହପାଠିନୀ     ଡ. ସୁବାସ ମିଶ�     ୧୦୪ 

ତାବିଜ     ଦୀପକ ଷଡ଼iୀ     ୧୦୮ 

ସଦଭାବନା     ମାନିନୀ ସାହୁ     ୧୧୭ 

େବାଉ କିଣିେଦଇଥିବା କଲମ  ପ�ଶାp କୁମାର ନାଥ    ୧୧୯ 

ଦୁଇଟି ମିନିଗy    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୩୦  

ଚୁପ୍      अନସୟୂା ପsା     ୧୩୩ 

େଭାଟ ବିକିବି ନାହ\   अ-ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୪୦ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୪୪ 

େଲାକ- ହାତେର େଭାअଟ  ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୧୪୫ 

ଉଦିତ ସଯୂ��    ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼   ୧୪୬ 

ତିତିଲିର ତାsବ    େମାହନ ଚF�  ବିେଷାୟୀ    ୧୪୭ 

ପତିବନାମ ପି�ୟ    କୁମାରୀ ମିନତି ମ�ରୀ େମsିଲି  ୧୪୮ 

ଏ େମାର େଶଷ ଚିଠି   ତପନ କୁମାର ସାହୁ    ୧୫୦ 

ଷାଠିଏର ପ�ତୀqା    ଯେଶାବp ପ+ନାୟକ    ୧୫୨ 

କବିତା     େଜ�ାତିର�ନ ମହାରଣା   ୧୫୪ 

ସବ�ନାଶର ପାଦଶ�   अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୧୫୫ 
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ସାଥି      କାa}କ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୧୫୬ 

ସିFୁର େହଲା େମା ସ�ାଥ�ପର  ବଳରାମ ତରାଇ     ୧୫୭ 

ଭଲଲାେଗ     ବସp କୁମାର ମହାପାତ�     ୧୫୯ 

ସ�ଗ�କୁ ନିଶୁଣୀ    ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି   ୧୬୧ 

ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି    େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୧୬୩ 

ଜହ~  ଆଉ କଇଁ    େରାହିତ୍ େସଠୀ     ୧୬୫ 

ମହାବାତ�ା େଫାନି   ବଲC ଭ ରାଉତ     ୧୬୭ 

େମା ଭାବନା    େସ~ହଲତା ନାୟକ     ୧୬୮ 

ମନ ମାନସିକ    ପ�ଦୀପ ବn      ୧୭୦ 

ଜୀେବ ଦୟା     ପି|ୁ ମିଶ�      ୧୭୨ 

େବାଉ      ମନସିIତା ହାତୀ     ୧୭୩ 

ଭସI ାସୁର     ଡ. ସୁବାସ ମିଶ�     ୧୭୪ 

େମା ଜୀବନର େqତ   ଶିବାଶିଷ ନାଏକ     ୧୭୬ 

ଧରମା     ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୧୭୯ 

କଣ ଏଇ ଜୀବନ େମାର   ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୧୮୧ 

େପ�ମ      अଧ�ାପିକା ସସିIତା ମିଶ�    ୧୮୨ 
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ଆରତୀ     ବିଭୁତିର�ନ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୧୮୪ 

ଟିକିଏ ଜୀବନ    ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୧୮୬  

େରୗଦ� ତା     ବିକାଶ ଚF�  ଧୁiିଆ    ୧୮୮ 

େହ ଈଶ�ର! ରqାକର   ହୀରାବତୀ ପାତ�      ୧୮୯ 

ସମୟ      ରଶିIତା ମହାp     ୧୯୦ 

ମେତ ମାରିଦିअ    ପ-ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୧୯୧ 

ଯାହାର େଯମିତି ମନ   ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୯୨ 

ଜୀବନ ସଂଘଷ�    अବିନାଶ େବେହରା    ୧୯୪ 

अନୁତ�     ପି�ୟଦଶ}ନୀ ମହାpି    ୧୯୬ 

ତୁମପାଇଁ ଦିେନ    अନାମଚରଣ ସାହୁ    ୧୯୭ 

କାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ ମନ   କୁମାର୍ େଲାେକଶ୍     ୧୯୮ 

ବିଶ� ଶ�ମିକ ଦିବସ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୯୯ 

ଗତରାତିର ବାକିଆ ନିଦ  ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୨୦୧ 

ପରେମଶ�ର     ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୨୦୩ 

କମୁଛି ଜଳ     ବି. ନିରୁପମା     ୨୦୪ 

େବୖଶାଖର େକାପ    ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୨୦୫ 
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ଜାଗିଉଠୁ ମନୁଷ�ତ�    ସଂଯୁ�ା ରାଉତ     ୨୦୭ 

ସ�ାଥ�ପର ସମୟ    କୃ�ଚF�  ଡାକୁଆ     ୨୦୮ 

େପ�ମର ବଂଶୀସ�ନ   ଚିନI ୟ ବାରିକ     ୨୦୯ 

ତୁମପାଇଁ ସୁନିତା    ଶୟନ ନାୟକ     ୨୧୧ 

ଗ�ୀଷIଋତୁ     अqୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୧୩ 

ସାବଧାନ ହୁअ ଆ�ା   ଚିaର�ନ ସାହୁ     ୨୧୪ 

ନରଭqୀ     େଗୗତମେସନ୍ ହଁାସଦାଃ    ୨୧୫ 

ଠାକୁର ପଜିୂ ବି ପାଉନି ଶାpି  ଶିଶିର କୁମାର ପsା    ୨୧୮ 

ବାଲିର ସହର : ବାେଲଶ�ର  େସୗମ�ର�ନ ପାଲ୍    ୨୧୯ 

ସମୟର अେପqାେର   ପ�ଶାp କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୨୦ 

ନଦୀ ତୀେର    ପ�ସନ~  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୨୨୧ 

େସଇ ଖରାେବଳ    ସୁବ� ତ େଜନା     ୨୨୨ 

ନିେଖାଜ ଚିaେଚାର   କାa}କ ଚF�  େସଠୀ    ୨୨୪ 

ସମୟ ସୁअ ଓ କାଗଜ ଡiା  ଧମ�ରାଜ ମହାମଲିC କ    ୨୨୫ 

େବାଉ     ଦୀପକ କୁମାର ଦେଳଇ    ୨୨୬ 

अଜଣା ସିFୁର    ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୨୨୭ 
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ଏତିକି ପାରୁନି ବୁଝି   େକୗଶିକ କୁମାର େହାତା    ୨୨୮ 

ରାଜନୀତି ପାଲା    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୨୯ 

ନିଜର ହୁअpି ଶତ� �   अ-ିତା ପାଢ଼ୀ     ୨୩୧ 

ଲୁେଡ଼ାେଖଳ କବିତାର   ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୩୨ 

ମଧ�ରାତ� ୀର अେକ�h� ା   ଓଜସି�ନୀ ଶତପଥୀ    ୨୩୩ 

ଫନି କବିତା    ଡା େସୗମ�ର�ନ ମିଶ�    ୨୩୫ 

ପୃଥିବୀ ବଦଳିଗଲାଣି କାଲିଠୁ  ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୨୩୬ 

ଈଶ�ର     ଫାଲଗୁନୀ ଦାସ     ୨୩୭ 

େପ�ମପqୀ     ଧିେରନ୍ ବାଗ୍     ୨୩୮ 

ଶ�ମିକର ଝାଳ    ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ     ୨୩୯ 

ସୀମାpେର େହବା େଦଖା  ଗiାସୁନFିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ   ୨୪୦ 

ଫନୀ      କାହ~ �ଚରଣ ସାହୁ     ୨୪୧ 

अସରା େମାହେର ଆଶାପସରା ରୀତାରାଣୀ ଦାସ     ୨୪୨ 

ଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁ   ରବୀF�ନାଥ ମହାରଣା    ୨୪୩ 

ବF େହବାର େବଳ   ଡ. �ାେନଶ�ର ମିଶ�    ୨୪୪ 

େଫସବୁକ୍ ନିଶା    େବବିସିIତା କର     ୨୪୫ 
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ସI �ତି ତୁେମ     ମନୀଷା ସରକାର     ୨୪୬ 

େଧାକା     अନୀତା ରାୟ     ୨୪୭ 

ବାପା      ମେନାଜ କୁମାର େବେହରା   ୨୪୮ 

ନିରବ ମୁହୂa�    ଜୟp କୁମାର ସାହୁ    ୨୫୦ 

ମଁୁ ନାରୀ     େଗୗରୀ ପsା     ୨୫୧ 

ମା      ପ�କାଶ ଚF�  ପsା     ୨୫୨ 

ସମପ}ତ େନୖେବଦ�   ସn�ାରାଣୀ ପରିଜା    ୨୫୪ 

େଗାପ କୁମାର    ଦୁଷIp କୁମାର ମିଶ�    ୨୫୬ 

ଇ�ା      ଉମ}ଳା ଦାସ     ୨୫୮ 

ସେFହୀ ମନ    ଦିଲC ୀପ କୁମାର ସାମଲ    ୨୫୯ 

अଧୁରା ସପନ    ଶଶା- େଶଖର ପsା    ୨୬୧ 

ଫିକା ଇF�ଧନୁ    ଜିେତF�  କୁମାର କହଁର    ୨୬୨ 

େକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି  ପ�ାଣବnୁ ପ�ଧାନ     ୨୬୪ 

ଆଜି ଓ କାଲି    ପ�େମାଦ କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୬୫ 

ଝିअଟିଏ େବାଲି    ପି�ୟ-ା ସାହୁ     ୨୬୭ 

ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~    େସୗମ�ର�ନ ପାତ�     ୨୬୮ 
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ପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣ   ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’   ୨୭୦ 

ସତ�      ମାନିନୀ ସାହୁ     ୨୭୨ 

େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ    ଗାୟତ� ୀ େସଠୀ     ୨୭୩ 

ବୃq ତୁେମ     କୃପାସିnୁ ଦାସ     ୨୭୫ 

କିଏ ଭଲ?     ମେନାଜ ଦାସ     ୨୭୭ 

ନିବ�ାଚନ      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୨୭୮ 

ଚିଲିକା ରାଣୀ    ସେରାଜିନୀ ମିଶ�     ୨୭୯ 

ଶତା�ୀର କୃ�!    ବFନା ନାୟକ     ୨୮୧ 

ତେମ ହ\ େକବଳ    ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ     ୨୮୩ 

ଫନୀ      ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�      ୨୮୫ 

ପ�ତୀqା     ସୁନିତା ବାରିକ     ୨୮୮ 

ସcଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୨୯୦ 

ଗୁରୁ େମାର୍ ହଲଧର   େଦବାଶିଷ୍ ସାଗର୍     ୨୯୧ 

ବି�ାନ୍ ଆର୍ ଫନି    େଦବାଶିଷ୍ ସାଗର     ୨୯୩ 

ଗହଦ ବରସା    ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର    ୨୯୫ 

ମାଆଁର୍ ପନତ୍ କାନି   ହରୀଶ ତାsି     ୨୯୬ 
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କବିତା େଲା     ମେନାଜ ମହାନF     ୨୯୭ 

କୁଆଁରୀ ମନର୍ କଥା   ସ�ାଗତିକା ଦିସି�     ୨୯୯ 

େଗାରୁ ମଁା     ସୁଭାସ ଚF�  ଭୁଏ     ୩୦୦ 

େମାର୍ ଗଁାଟା ସୁFର୍   ଶିଶୁପାଲ୍ ସମ�ଥ     ୩୦୨ 

େଦଖ୍ ପୁତା     କବି ପ�ସାଦ      ୩୦୪ 

ପଲ୍ ସା ଫୁଲ୍    ଈଶ�ରଚF ସାହୁ     ୩୦୬ 

ଖରାମାସର୍ ଖାଆନା ପିଇନା  qମାନିଧି ସାହୁ     ୩୦୭ 

ଫନି      ଚF�  େଶଖର େଗା     ୩୦୯ 

ପ�ବn ବିଭାଗ           ୩୧୧ 

अqିତୃତୀୟା     େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୩୧୨ 

କଳିiର ହୀନଯାନୀମାେନ  ପ�େମାଦ କୁମାର ପsା    ୩୧୭ 

ନାରୀ      େଗୗରୀ ପsା     ୩୨୪ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୨୬ 

ଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇ----ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ((((ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ ଜୁନ୍ ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯) ) ) ) ସଂ<ରଣ ସଂ<ରଣ ସଂ<ରଣ ସଂ<ରଣ 
ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେp େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : ୩ ୩ ୩ ୩ ଜୁନ୍  ଜୁନ୍  ଜୁନ୍  ଜୁନ୍      
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସ ାଦକ- କଲମରୁସ ାଦକ- କଲମରୁସ ାଦକ- କଲମରୁସ ାଦକ- କଲମରୁ............    
ନମ<ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ମଇ ୨୦୧୯ ସଂ<ରଣକୁ ଆପଣ-ୁ େଭଟି 

େଦଉଥିବା େବେଳ ହୃଦୟେର अେନକ ଦୁଃଖ ଓ େqାଭର ସହିତ ଏହି 

अଭିେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ� େହଉଛି, “େହ ମହାବାହୁ, କାହ\କି, 

େକବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହ\ ବାତ�ା ଜନିତ ଦୁଃଖଦୁ��ଶା ମିଳୁଛି?” ବିଗତ 

ଶତା�ୀେର ଏହି ବାତ�ାର ପରିମାଣ ବଷ�ପେର ବଷ� ବୃ�ି ପାଇବାେର 

ଲାଗିଛି ପ�ତିବଷ� ଦଶହରା ସମୟେର ନି�ୟ ଭାବେର ଓଡ଼ିଶାକୁ 

ବାତ�ା ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି ଚଳିତ ବଷ�ର ଗ�ୀଷIମାସେର େଯଉଁଭଳି 

ବିଭୀଷିକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସହ� କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ କରj େସହିଭଳି 

अବ�ା अନ� େକୗଣସି ରାଜ� ବା େଦଶର ନ େହଉ ଶ�ୀଜଗନ~ ାଥ- 

ଭୂମି କୁହାଯାଉଥିବା ଶ�ୀେqତ�  ମଧ� ଏହି ବାତ�ା ପ�ଭାବରୁ ବa} 

ପାରିନଥିଲା ପୁରୀେର େହାଇଥିବା qୟqତିର ଭରଣା ପାଇଁ अନୁ�ନ 

अେନକ ବଷ� ଲାଗିଯିବ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି ପୁରୀ, ଭୁବେନଶ�ର, କଟକ 

अ�ଳେର अେନକ ଦଶnି ଧରି େହାଇଥିବା ବନୀକରଣ ପ�କି� ୟାେର େଯଉଁ 

ସବୁଜ ବଳୟ ସୃhି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ ୂ"� ଭାବେର ନh 

େହାଇଯାଇଛି ଏହି qତି अପରୂଣୀୟ, अpତଃ ତୁରp ଏହା 
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େହାଇପାରିବ ନାହ\ ପୁଣି େକେତ ବଷ� ଲାଗିଯିବ ଏହି ସବୁଜ ବଳୟକୁ ସୃhି କରିବା 

ପାଇଁ ପ�େତ�କ ଓଡ଼ିଆର ପବିତ�  ତୀଥ��ଳ ଶ�ୀେqତ�  ଓ ଶ�ୀମFିର ମଧ� ବାତ�ା ପ�ଭାବିତ 

େହାଇ अେନକ �ାନେର qତି ପାଇଛି, ତାହାକୁ ଭରଣା କରି େହବ କି?  

 ଏହି ବାତ�ା ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ େହାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ�ାକ୍ ପ�bୁତିକୁ ସଂଯୁ� ରାh�  

(ୟୁଏନ୍) ପ�ଶଂସା କରିଛpି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବଷ� ୧୯୯୯ ପେର ଏହି ବାତ�ା ସବ�ାଧିକ 

qୟqତି କରିବ େବାଲି ପବୂ�ାନୁମାନ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ�ଭାବ ବa�ମାନ ଉପକୂଳ 

ଓଡ଼ିଶାର अେନକ �ାନେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧ� କିj ୧୯୯୯େର େଯେତେବେଳ 

ମହାବାତ�ା େହାଇଥିଲା ତାହାକୁ େନଇ ବ�ାପକ ଜନସେଚତନ ସୃhି କରାଯାଇ 

ପାରିନଥିଲା େତଣୁ େସେତେବେଳ ହଜାର ହଜାର ଜନଜୀବନ अbବ�b ଓ qତି 

େହାଇଥିଲା, େହେଲ ଚଳିତ ସମୟେର ମୃତୁ�ହାର ସବ�ନିମ~ ରହିଛି ଯାହା ରାଜ� 

ସରକାର- ବିପଯ��ୟ ସଂଚାଳନ ବ�ବ�ାର ସଫଳତାକୁ ଦଶ�ାଉଛି ଚଳିତ ବାତ�ା 

ସମୟେର ପ�ାୟ ଦଶଲqରୁ अଧିକ େଲାକ-ୁ ସୁରqିତ �ାନକୁ େନବା ଏବଂ ଏହା .ାରା 

ବାତ�ା ଜନିତ ମୃତୁ�ହାର କମ କରିବାେର ସରକାର ସଫଳ େହାଇଛpି ବa�ମାନ 

ସମୟେର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ବ�ାପକ ପ�ସାର ଫଳେର ବାତ�ାପାଇଁ ବ�ାପକ ଜନ 

ସେଚତନତା ସୃhି କରାଯାଇଥିଲା େତଣୁ େଲାକମାେନ େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ 

େହାଇଥିେଲ କିj ପ�କୃତି ସ��ଖେର ସାମାନ� ମନୁଷ� େଯ େକେତ ବିବଶ ତାହା ଏହି 

ବାତ�ା ଆମକୁ ଜଣାଇ େଦଲା 

ଓଡ଼ିଶାର ଫାନୀ ମହାବାତ�ାର ତାsବ 

 ଚଳିତ ବଷ� ମଇ ମାସ ଆସୁ ଆସୁ ଏକ अଶୁଭ ଖବର େନଇ ଆସିଥିଲା, ଦqିଣ 
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ବେiାପସାଗରେର ସୃhି େହାଇଥିବା ଚକ�ବାଦ ‘ଫାନୀ’ କୁହାଗଲା ଏହି ଚକ�ବାଦ 

ସ�ବତଃ ୧୯୯୯ ମହାବାତ�ାଠାରୁ ମଧ� अଧିକ qୟqତି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ 

ପବୂ�ାନୁମାନ ଲଗାଇବା ସ�ବ େହାଇନଥିଲା ପ�ଥେମ କୁହାଯାଉଥିଲା େଯ ଏହା ଉaର 

ଆn�ପ�େଦଶ ଓ େଗାପାଳପୁର ମଧ�େର ଭୂମି अବପାତ େହବ ଏବଂ ବ�ାପକ qୟqତି 

କରିବ ଭାରତର ଏହି अ�ଳ अନୁ�ନ ବାଷ}କ ଏକାଧିକ ବାର ଏହିଭଳି ବାତ�ା ସ�ାବ� 

अ�ଳ ଭାବେର ପ�ସି�ି ଲାଭ କରିଛି କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହ\ ଗ�ାମ ଜିଲC ାେର 

ଏହାକୁ େନଇ ବ�ାପକ ପ�ସାରଣ କରାଯାଇ ସମୁଦ�  କୂଳେର ରହୁଥିବା ବbିବାସିFା-ୁ 

�ାନାpରିତ କରାଯାଇଥିଲା କିj ମଇ ପହିଲା େବଳକୁ ବାତ�ା ପୁରୀ ସହରେର େହବ 

େବାଲି ପରିେବଶବିଦ ମାେନ ମତବ�� କରିବାପେର अବ�ା अସ�ାଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି 

କରିଥିଲା ପୁରୀ ଭାରତର ଏକ ପ�ମୁଖ ପଯ��ଟନ �ଳୀ ବା ତୀଥ��ଳୀ ଏବଂ ବଷ�ର ପ�ାୟ 

अଧିକାଂଶ ସମୟେର ଏଠାେର ଲqାଧିକ ପଯ��ଟକ ବା ଭ� ଏକତି� ତ େହାଇଥାpି, 

େସମାନ-ୁ ଯୁ�କାଳୀନ ଭିaିେର ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିେ��ଶ ଦିଆଗଲା ବାତ�ା ପାଇଁ 

ସମb ପ�କାର ପବୂ�ପ�bୁତି କରାଗଲା 

 ତଥାପି ୩ ତାରିଖ ସକାଳ ପଯ��p ଭିନ~  ଭିନ~  ସମୟେର ଏହା ଭିନ~  ଭିନ~  �ାନେର 

�ଳଭାଗେର ପହ�ିବ େବାଲି ପବୂ�ାନୁମାନ େଲାକ- ମନେର ଭୟ ସୃhି କରିଥିଲା 

େଶଷେର ଏହା ୩ ତାରିଖ ପବୂ�ାହ~ େର ପୁରୀ ନିକଟେର �ଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର 

ପ�େକାପ ଏେତ ଥିଲା େଯ େଦଖଣାହାରୀ ମାନ- ମତେର ଏେତ ପ�ବଳ ପବନ ସ�ବତଃ 

ସରକାରୀ ଆକଳନ ଠାରୁ େଢର୍ अଧିକ େହାଇଥିଲା ମାତ�  େକଇ ଘ|ାର ବାତ�ା, ପବନ 

ଓ ବଷ�ାେର ପୁରୀର ଭୂେଗାଳେର अେନକ ପରିବa�ନ େହାଇଗଲା अେନକ ସୁଉ� 
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अ+ାଳିକା qତିଗ�b େହେଲ ବିଦୁ�ତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଖୁ|, େମାବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହ\ 

 ୩ ତାରିଖ अପରାହ~  େହଉ େହଉ ବାତ�ାର ପ�ଭାବ ଥମି ଆସିଥିଲା ଏବଂ 

େସେତେବଳକୁ ପୁରୀ ରାଜ�ର अନ� ସହର ମାନ-ଠାରୁ ସ ୂ"� ଭାେବ ବି�ିନ~  

େହାଇଯାଇଥିଲା 

ସI ାଟ� ସିଟି ବାତ�ାର ଶୀକାର େହଲା 

 ରାଜ� ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶ�ର ବିଗତ ବଷ�ମାନ-େର ସI ାଟ� ସିଟିର ମାନ�ତା ପାଇବା 

ଏବଂ ବିଶ�bରେର ପରିଚିତି ପାଇବା ଆମମାନ- ପାଇଁ ବାbବିକ େଗୗରବର ବିଷୟ 

େହାଇଥିଲା ଚଳିତ ବାତ�ା ସମୟେର ଭୁବେନଶ�ରେର ମଧ� ଏହାର ପ�ଭାବ ପଡ଼ିବ 

େବାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବାୟୁର େବଗ ୧୦୦ କିମି ପଯ��p େହାଇପାେର େବାଲି 

ପବୂ�ାନୁମାନ େହାଇଥିଲା, େବାଧହୁଏ େସଇଥିପାଇଁ अେନକ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏହାକୁ 

ଗ�ୀରତାର ସହ େନଇ ନଥିେଲ ବାତ�ା ଆସିବା ପେର ପବନର େବଗ अସ�ାଳ େହବା 

ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ ରାଜଧାନୀେର େହାଇଥିବା qୟqତି ପେର ଏେବ ଚତୁଦ}ଗେର େକବଳ 

ହାହାକାର ହ\ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି 

 ପବୂ�ରୁ ପ�bୁତ େହାଇ ନଥିବା ସହରବାସୀ- ପାଇଁ ବାତ�ା ପରବa} ସମୟ ଏେବ 

ଦୁବ}ସହ େହାଇ ପଡ଼ିଛି ବାତ�ା ପେର ପା�ଦିନ ବିତିଯାଇଥିେଲ ସୁ�ା ସହରେର ବିଦୁ�ତ 

ସରବରାହ ସାମାନ� େହାଇନାହ\ େମାବାଇଲ୍ େଯାଗାେଯାଗ ଆଜି କିଛି ମାତ� ାେର 

ସାମାନ� େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ବିଦୁ�ତ अଭାବରୁ େମାବାଇଲ୍ ଚାଜ୍� କରି େହଉନାହ\ ଘେର 

ଜଳାଭାବ େଯାଗଁୁ ଜନ अସେpାଷ ବ�ା� େହବାେର ଲାଗିଛି ସରକାର- ସମb ଉଦ�ମ 
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ସେa�  अେନକ �ାନେର େଲାକମାେନ ଆେFାଳନ କରିବା ଭଳି ପରି�ିତି ସୃhି େହାଇଛି  

 ମିଳିଥିବା ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ଭୁବେନଶ�ରେର ବାତ�ା ପରବa�ୀ ସମୟେର ଲାଭେଖାର 

ବ�ବସାୟୀ ମାନ- େଦୗରାତI � ବୃ�ି ପାଇଛି ଏବଂ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ 

େହାଇଥିବା େବେଳ ପାଣି ପାଇଁ େଲାକମାେନ ଡହଳ ବିକଳ େହଉଛpି ପରିବାରର 

େଦୖନିକ ସବ�ନିମ~ ଆବଶ�କତା ପାଇଁ ମଧ� ଜଳାଭାବ େଦଖାେଦଇଛି ପିଇବାପାଣି ପାଇଁ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପରିବାର େଦୖନିକ ପା�ଶହରୁ ହଜାର ଟ-ା ପଯ��p ଖ�� କରୁଛpି 

େମାବାଇଲ୍ ଚାଜ� କରିବା ପାଇଁ ଘ|ାକୁ େକାଡ଼ିଏରୁ ପଚାଶ ଟ-ା, qୀର ପ�ାେକଟ୍ ପିଛା 

ପଚାଶ ଟ-ା, ଆଳୁ କିେଲା ପଚିଶି ଟ-ା, अsା େଗାଟିଏ କୁ ଦଶରୁ େକାଡ଼ିଏ ଟ-ାେର ବିକ� ୀ 

େହଉଛି ଏହି ସବୁ ସମୟେର ସବୁଠାରୁ अଧିକ କh େଦଇଛି, ଆମ ମାନ-ର ପCାhିକ୍ 

କେରନ୍ସି ବ�ବହାରର अଭ�ାସ ଆଜିକାଲି ସବୁ କାଯ�� ପାଇଁ େଡବିଟ୍ କିcା େକ� ଡ଼ିଟ୍ 

କାଡ୍� ବ�ବହାରେର अଭ�b ଆଧୁନିକ ଯୁବେଗା/ୀ ତଥା ସବ�ସାଧାରଣ ନିକଟେର ଖ�� 

କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ�କ अଥ� ରଖିନାହାpି ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ସହରର ସମb ଏଟିଏମ୍ 

େମସିନ୍ अଚଳ େହାଇ ପଡ଼ିଛି ନଗଦ ନ େଦେଲ େକୗଣସି ଜିନିଷ କିଣି େହଉନାହ\ 

ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଜି ପା�ଦିନ ପେର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ�ା-େର ଟ-ା ଉଠାଣ ବ�ବ�ା 

କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସଠାେର ଟ-ା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ�ାେର େଲାକ ଗହଳି 

େହାଇଥିେଲ 

 ବାତ�ା ପେର କିj େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ସରକାର- ନିFା କରିବାକୁ अେନକ 

ବୁ�ିଜୀବି ନିଜର अଧିକାର େବାଲି ଧରି େନଇଛpି କାହ\କି ବାତ�ା ପେର ତୁରp ବିଦୁ�ତ 

ସରବରାହ େହଉନାହ\, ଜଳ େଯାଗାଣ େହଉନାହ\ ଏମିତି अେନକ ଦାବୀକୁ େନଇ 
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ସରକାର-ୁ ନିFା କରୁଛpି ଏହାକୁ େନଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର अେନକ ପ�କାରର 

ମିଶି�ତ ପ�ତିକି�ୟା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜେନୖକ ବnୁ- ମତେର ଭୁବେନଶ�ରେର 

େଯଉଁମାେନ ବଡ଼ ସୁଉ� अ+ାଳିକାେର ରହୁଛpି େସମାେନ ନିଜ ପାଇଁ େଜେନେରଟର 

ବ�ବ�ା କରିପାରିଛpି, େଯଉଁମାେନ ତଳିଆ ବା ବbିବାସିFା ରହିେଲ େସମାନ-ୁ ଦୁଇଓଳି 

ରnା ଖାଦ� ବ|ନ ବ�ବ�ା କରାଯାଉଛି େତଣୁ େକହି ମଧ� ବାତ�ା ପରବa�ୀ କାଯ��େର 

ସହେଯାଗ କରୁନାହାpି ଏହିଭଳି ସମୟେର ବିଗତ ବଷ�ମାନ-େର ଗ�ାମେର 

େହାଇଥିବା ବାତ�ା ପରବa�ୀ ଥଇଥାନ କାଯ��କ�ମକୁ େସମାେନ ଦୃhାp ଭାବେର 

େନବାପାଇଁ अେନକ ମତ େପାଷଣ କରୁଛpି ଫାଇଲିନ୍ ପରବa�ୀ ସମୟେର ବ�ହI ପୁର 

ସହରେର ପ�ାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ସ�ାହ ପଯ��p ବିଦୁ�ତ ସରବରାହ ବF ଥିଲା, େହାଇଥିବା 

qୟqତିର ଆକଳନ ପେର ରାbା ସଫା କରିବା, ବିଦୁ�ତ ଖୁ| ସଜାଡ଼ିବା, ନାଳ ସଫା 

କରିବା ଇତ�ାଦି କାମେର ସହରବାସୀ େସ��ାକୃତ ଭାବେର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିେଲ ବିଳc ପାଇଁ 

କାହାକୁ େଦାଷାେରାପ କରିବା ପରିବେa� ନିେଜ ହ\ ସମb କାଯ��କୁ କରିଥିେଲ, େତଣୁ 

ପୁନେରାଥାନ କାମ ଖୁବ ଶୀଘ� େହାଇପାରିଥିଲା ତଥାପି ଭୁବେନଶ�ର अ�ଳେର ସ�ାହକ 

ମଧ�େର ବିଦୁ�ତ ଦିଆଯିବ େବାଲି େଘାଷଣା େହାଇଛି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର 

ସଫଳତା କହିେଲ अତୁ��ି େହବନାହ\ 

 ନି�ିତ ଭାବେର ବାତ�ା ପ�ପୀଡ଼ିତ- ଦୁଃଖ ସମେb ବୁଝିପାରିେବ ନାହ\ କିj ଏହି 

ସମୟେର େଧୖଯ��ହରା ନ େହାଇ ସମେb ଏକତି� ତ େହାଇ କାଯ��କେଲ ହ\ ଆେମ ନିେଜ 

ନିଜ ସହରକୁ ସଜାଡି ପାରିବା ପବୂ�ବଷ� ମାନ- ତୁଳନାେର ସରକାର ଏବ अଧିକ ସକି�ୟ 

अଛpି ଏବଂ ଏହିଭଳି अେନକ ପ�ାକୃତିକ ଦୁବ}ପାକ ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାେର କାଯ�� କରି ବିଶ� 
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ଦରବାରେର ସ�ାନିତ େହାଇଛpି, େତଣୁ େଧୖଯ�� ଧରj ସରକାର- କାଯ��େର 

ସହେଯାଗ କରj 

ବାତ�ାପାଇଁ ସହେଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇେଲ େକF�  ସରକାର 

 ଫାନୀ ବାତ�ାର ସ�ାବ� qୟqତିକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ବାତ�ା େହବାପବୂ�ରୁ େକF�  

ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାେଢ଼ ତିନିଶହ େକାଟି ଟ-ାର ଏକ ସହାୟତା ରାଶି େଦଇଥିେଲ 

କିj ବାତ�ାର ବିଭୀଷିକାକୁ ଉପଲvି କରିବାପେର ବିଗତ ଛअ ତାରିଖେର ଓଡ଼ିଶା ଆସି 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରF�  େମାଦୀ, ନବୀନ ପ+ନାୟକ- ସେମତ ରାଜ�ପାଳ ଶ�ୀ ଗେଣଶୀ 

ଲାଲ ଏବଂ େକF�ମ�ୀ ଧେମ�F�  ପ�ଧାନ- ସହ ଆକାଶ ମାଗ�ରୁ qୟqତିର अନୁଧ�ାନ 

କରିବା ପେର ଓଡ଼ିଶାପାଇଁ ଆଉ ଏକହଜାର େକାଟି ଟ-ାର ସହାୟତା େଘାଷଣା କରିଛpି 

ଏହା ସହିତ ବାତ�ା ପରବa�ୀ କାଳର ବିଭିନ~  କାଯ��େର ସହାୟତା ପାଇଁ େକF�  ସରକାର 

ସମb ପ�କାର ସହାୟତା େଦେବ େବାଲି ମଧ� ପ�ତିଶୃତି େଦଇଛpି ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ 

େମାଦୀ ବାତ�ା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର- ଭୂୟସୀ ପ�ଶଂସା କରିଛpି 

ବାତ�ା ପେର ଜନ अସେpାଷ 

 ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ�ମେର ପ�ସାରିତ େହଉଥିବା ଖବର ଏବଂ କିଛି ମିଳିଥିବା ଖବର 

अନୁଯାୟୀ अେନକ �ାନେର େଲାକମାେନ ନିଜର अସେpାଷ ବ�� କରିଛpି ବାତ�ାପେର 

ସରକାର- କାଯ�� ପ�ଣାଳୀେର अସେpାଷ अେନକ େଲାକ ଆେFାଳନାତI କ ପ�ା 

ଆପଣାଇଛpି ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଖବର अନୁଯାୟୀ କଟକେର अସେpାଷ େଲାକମାେନ ଲୁଟ 

ତରାଜ ଚଳାଇ ବିଭିନ~  ବ�ବସାୟିକ अନୁ/ାନରୁ ବିଭିନ~  ପ�କାରର କିରାଣା ସାମଗ�ୀ ଲୁ�ି 

େନଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପୁରୀ ସହରେର ବାତ�ା ପରବa�ୀ ସମୟେର େଲାକମାେନ ବF 
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ଆେୟାଜନ କରି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ~  ଯାନବାହାନର କାଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାiିେଦବା ଭଳି 

ଖବର ଓ ଦୃଶ� अତ�p अଶାଳୀନ ଓ ରାଜ�ର ଛବିକୁ କଦଯ�� କରୁଥିବା ମେନ 

େହଉଥିଲା 

 ବାତ�ା ପରବa�ୀ ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାେର ଓଡ୍ ରାଫ୍ ଦଳ ଏବଂ େକF� ୀୟ ଦଳ ମାେନ 

ରqଣାେବqଣ କାଯ�� ଯଥା ସ�ବ ତ� ରାନି� ତ େବଗେର କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳୁଥିବା 

େବେଳ େଲାକମାେନ କିj େଧୖଯ��ହରା େହାଇ ପଡୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହା ଏକ 

ବିପଯ��ୟ ସମୟ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ�କୃତ ନୁେହଁ ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟକୁ ସମେb େଯଉଁଭଳି 

ସାମନା କରୁଛpି ଆେମ ସମେb ଠିକ୍ େସମିତି ସ��ଖୀନ କରିବା ଉଚିତ ଆେକ� ାଶ ବା 

େକ� ାଧ କରିବା .ାରା େକୗଣସି ସମସ�ାର ସମାଧାନ େହବ ନାହ\  

 ଆଉ କିଛି େଲାକ ସବୁ କଥାେର ସରକାର-ୁ ନିFା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାpି 

ସରକାର ଯଥାସ�ବ େଚhା କରୁଛpି କିj େଲାକମାେନ ଯଦି ସବୁକିଛି ରାତାରାତି 

େହାଇଯିବ େବାଲି ଆଶା କରିେବ ତାହା अସ�ବ ମାତ�   

ମୁଖ�ମ�ୀ େଦେଲ ବଷ�କର ଦରମା 

 ଓଡ଼ିଶାର ବାତ�ା ପ�ପୀଡ଼ିତ- ସହାୟତାପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ�ମ�ୀ ନିଜର ଏକ ବଷ�ର 

ଦରମା ପ�ଦାନ କରିଛpି ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପଦେqପ ଏହି ଦୃhାpମଳୂକ ପଦେqପ 

ଯଦି ବା ଭାରତେର ବିରଳ ନୁେହଁ, अତୀତେର अେନକ ରାଜ�ର ମୁଖ�ମ�ୀମାେନ ପ�ାକୃତିକ 

ବିପଯ��ୟ ସମୟେର ନିଜ ଦରମା ପ�ଦାନ କରିବାର ଉଦାହରଣ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ, କିj 

ବଷ�କର ଦରମା େଦବାେର ନବୀନ ପ+ନାୟକ ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ସୃhି କରିଛpି 
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ବାତ�ାକୁ େନଇ अସହ� ରାଜନୀତି 

 “ବାତ�ା କାହ\କି ପୁରୀେର େହଲା? େଯେହତୁ ପୁରୀେର ପsାମାନ- େଦୗରାତI � ବହୁ 

ମାତ� ାେର ବୃ�ି ପାଇଥିଲା େସମାନ- ଦପ�କୁ ଦଳନ କରିବାପାଇଁ ମହାପ�ଭୁ ନିେଜ ଏହି 

ବାତ�ା କରାଇଥିେଲ ନବକେଳବର ସମୟେର ଏମାେନ େଯଉଁଭଳି ଆେମ ବ� ହI  େଦଖିଛୁ 

େବାଲି କହି ନାଟକ କରିଥିେଲ, ରାତିେର େହବାର କାଯ��କୁ ଦିନର ଆେଲାକେର ବ� ହI  

ପରିବa�ନ କରିଥିେଲ େସମାନ- ସହ ନ�ାୟ ଏଭଳି ହ\ େହବ ଦିନକୁ ଦିନ ଶ�ୀମFିରେର 

अେନୖତିକତା ବ�ାପୀବାେର ଲାଗିଛି, େସ ସବୁର ଉaର ଏହି ବାତ�ା” ଏହିଭଳି अେନକ 

ସେFଶ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଘୁରିବୁଲୁଛି ଏହା ବାତ�ାକୁ େନଇ अଶାଳୀନ ଆେଲାଚନା 

ମାତ�  ବାତ�ା ପ�ପୀଡ଼ିତ େକବଳ ପୁରୀ ଶ�ୀମFିରର ପsାମାେନ ହ\ େହାଇନାହାpି, ସମଗ� 

ପୁରୀ ଜିଲC ା ଏହି ବିପଯ��ୟକୁ ସହିଛି େତଣୁ ଏହିଭଳି ମpବ�କୁ ଆେମ ନିFା କରୁ 

 ବାତ�ା ପରବa�ୀ ସମୟେର ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ହ� ାଟ୍ ସାଆପ୍ ଗ��ପେର େଯଉଁଭଳି 

ଭାବେର ବାa�ା ସବୁ େପ�ରଣ କରାଗଲା ତାହାକୁ େଦଖିେଲ େଯ େକୗଣସି ବ��ି ନିଜର 

େକ� ାଧକୁ ସ�ାଳି ପାରିବ ନାହ\ କଟକିଆ େବାଲି ସେcାଧନ କରୁଥିବା କିଛି େଗା/ୀ ଏହି 

ବାତ�ା େହାଇ ଭଲ େହାଇଛି େବାଲି ଦଶ�ାଇ अେନକ अଶCୀଳ ଓ अରୁଚିକର ମpବ� ସବୁ 

ପଠାଇଥିେଲ ଆ�ଯ�� ଲାଗୁଛି େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାେର ଏହି ଭଳି ଏକ 

ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ ଘଟୁଛି େସହି ସମୟେର ଆମ ରାଜ�ର ହ\ କିଛି अ�ଳର େଲାକ ଏହାକୁ 

େନଇ କିଭଳି ଏେତ ନୁ�ନ bରର ଆେqପ ଓ ମpବ� େଦଇ ପାରୁଛpି ଏହାକୁ ମଁୁ 

ବ��ିଗତ ଭାବେର ନିFା କରୁଛି ଯଦି ପାରୁଛ ସହାୟତା କର, ନେହେଲ ପ�ାଥ�ନା କର 

କିj ବାତ�ା ପ�ପୀଡ଼ିତ-ୁ ହାସ�ର ପାତ�  ଭାବେର ଦଶ�ାअ ନାହ\ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  23 

ରାହୁଲ ଗାnୀ-ୁ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�- ଭ��ନା 

 ଚଳିତ ସବ�ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର ମିଥ�ା କହିଥିବା अଭିେଯାଗେର ରାହୁଲ 

ଗାnୀ-ୁ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� ଭ��ନା େଦଇଛpି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ରାେଫଲ୍ ସଉଦା ଉପେର 

ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�- ମpବ�କୁ ଆଧାର କରି ରାହୁଲ ଗାnୀ କହିଥିେଲ େଯ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� ମଧ� 

ମାନିଛpି େଯ ‘େଚୗକିଦାର ହ\ େଚାର’ ଏହାକୁ େନଇ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�େର ଆଗତ ଏକ 

ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରି ମୁଖ�ନ�ାୟାଧୀଶ ଶ�ୀ ର�ନ େଗାେଗାଇ ରାହୁଲ ଗାnୀ-ୁ େନାଟିସ୍ 

ଜାରୀ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହାପେର ଶ�ୀ ଗାnୀ ନିଜ ଓକିଲ- ସହାୟତାେର େକାଟ�େର ଭୁଲ 

େହାଇଥିବା କହି ଏକ ପତ�  ଦାଖଲ କରିଥିେଲ କିj େସହି ପତ� େର େଗାଟିଏ �ାନେର ଶ�ୀ 

ଗାnୀ ଭୁଲ କରିଥିବା କଥା ମାନିଥିେଲ ସୁ�ା अନ� ଏକ �ାନେର େସ ଭୁଲ କରିନାହାpି 

େବାଲି ଉେଲC ଖ କରିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହାକୁ େନଇ ନ�ାୟାଧୀଶ ଓକିଲ-ୁ 

ପୁନବ�ାର େନାଟିସ େଦଇଥିେଲ ଏହାର ଶୁଣାଣୀ ଆଗାମୀ ଦଶ ତାରିଖେର େହବ େବାଲି 

ଜଣାଯାଇଛି  

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ରାେଫଲ୍ ସଉଦା ଉପେର ବିେରାଧୀ କଂେଗ�ସ୍ ଦଳ ସରକାର-ୁ 

ଭ� hାଚାର କରିଥିବା କହି ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�କୁ ଟାଣି େନଇଥିେଲ ଏବଂ େସଠାେର ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� 

ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ ଏହାକୁ େନୖତିକ ବିଜୟ େବାଲି ଧରିେନଇ ଶ�ୀ 

ଗାnୀ ନିବ�ାଚନୀ ସଭାେର େଘାଷଣା କରି କହିଥିେଲ େଯ ‘ଏେବ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� ବି ମାନିଛpି 

େଯ େଚୗକିଦାର ହ\ େଚାର’ େଦଶର ପ�ଧାନମ�ୀ- ପ�ତି ଏହି ଭଳି ବାରcାର େଚୗକିଦାର 

ହ\ େଚାର ଆେqପ କରି ଶ�ୀ ଗାnୀ ଭୂଲ କରୁଛpି େବାଲି ସାଂସଦ ମୀନାqୀ େଲqୀ ସୁପି�ମ୍ 

େକାଟ�େର ଏକ ମାମଲା ଆଗତ କରିଥିେଲ  
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 ଆଜି ଶ�ୀ ଗାnୀ ପୁଣି ଏକ ଦbାେବଜ अଦାଲତେର ଜମା କରି ନିଃସa� qମାପ�ାଥ�ନା 

କରିଛpି କିj ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ମାନ�ବର ନ�ାୟାଳୟ ଆଗାମୀ ଦଶ ତାରିଖକୁ 

ରଖିଛpି େତଣୁ େଦଖାଯାଉ କଣ େହଉଛି 

ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� ମୁଖ�ନ�ାୟାଧୀଶ- ବିେରାଧେର େଯୗନ ଉ�ୀଡ଼ନ ମାମଲା 

 ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�ର ମୁଖ� ନ�ାୟାଧୀଶ ଶ�ୀ ର�ନ େଗାେଗାଇ- ବିେରାଧେର ଏକ େଯୗନ 

ଉ�ୀଡ଼ନ ମାମଲା ରୁଜୁ େହାଇଥିଲା ସୁପି�ମେକାଟ�େର କାଯ�� କରୁଥିବା ଜେନୖକା ମହିଳା 

କମ�ଚାରୀ अଭିେଯାଗ କରିଥିେଲ େଯ ଶ�ୀ େଗାେଗାଇ ତା-ୁ अତୀତେର ନିଜ ପ�େକା/େର 

କାମ କରିବା ବାହାନାେର େଯୗନ ଉ�ୀଡ଼ନ େଦଇଥିେଲ ଏହାପେର ଏହାକୁ େନଇ ତୁରp 

ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ସମଗ� ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ�ୀ 

େଗାେଗାଇ-ୁ अଭିେଯାଗ ମୁ� େଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା  

 ଏହି ଖବର ପେର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସକି�ୟ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ‘ମି ଠୁ!’ 

କ�ାେ ନ୍ ର ପୁନରାବୃaି େବାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ନ�ାୟାଧୀଶ- ତରଫରୁ अଫିସେର କାମ 

କରୁଥିବା ମହିଳା କମ�ଚାରୀ- ପ�େବଶ ଉପେର अ-ୁଶ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ େଦଖି 

ଜେନୖକ ବ��ି ଟି� ଟରେର େଲଖିଥିେଲ େଯ ‘ଆୟା�ା ମଧ� ନିଜ ମFିରେର ମହିଳା- 

ପ�େବଶକୁ ମନା କରିଥିେଲ, କିj ଆପଣ ଶୁଣିନଥିେଲ...’ େସ ଯା େହଉ ଏହି ମାମଲାର 

ତଦp ଚାଲୁଥିବା େବେଳ अଭିେଯାଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳା अସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ଏବଂ 

ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ପେର େସ ପୁଣିଥେର ସ ୂ"� ମାମଲା ସcnିତ କାଗଜପତ�  ପାଇବା ପାଇଁ 

ଦାବୀ କରୁଥିବା ସଦ�ପ�ା� ଖବରେର ଜଣାପଡ଼ିଛି 
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େଦବାଳିଆ େହଲା େଜଟ୍ ଏୟାରେୱଜ୍ 

 େଦଶେର ବିମାନ େସବାେର ପ�ମୁଖ ନାମ େଜଟ୍ ଏୟାରେୱଜ୍ େଦବାଳିଆ �ିତିେର 

ପହ�ିବା ପେର ବିଗତ ମାସର ୧୭ ତାରିଖରୁ ଏହାର ସମb େଦଶ ଓ ବିେଦଶ େସବାକୁ 

�ଗିତ କରିେଦଇଥିଲା ଏହାପେର ଏହି ବିମାନ େସବା ସଂ�ାର अଗଣିତ କମ�ଚାରୀ 

अନି�ିତ ଭବିଷ�ତକୁ େନଇ ଚିpାଗ�b େହାଇ ପଡ଼ିଛpି अନୁ�ନ ପା�ଶହ େବୖମାନିକ 

କମ�ଚାରୀ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର अନି�ିତତା ମଧ�େର କାଳାତିପାତ କରୁଛpି 

अନ� ଏକ ବିମାନ େସବା ସଂ�ା ଭିbାରା ତରଫରୁ େଜଟ୍ େର କାମ କରୁଥିବା କିଛି 

ପାଇଲଟ-ୁ େସବା େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତଥାପି अେନକ ବa�ମାନ େବକାର 

େହାଇଯାଇଛpି େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�କୁ अନୁେରାଧ କରିଛpି େଯ ଭାରତୀୟ 

େhଟ୍ ବ�ା-କୁ କହି କିଛି अpରୀଣ ବ�ବ�ା କରିେଲ େସମାନ- ପରିବାର ପ�ତିେପାଷଣ 

କରିେହବ 

ଶ�ୀଲ-ାେର ଆତ-ବାଦୀ ଆକ�ମଣ 

 अେପ�ଲ୍ ୨୧ ତାରିଖ, ଖ�ୀhିୟାନ୍ ମାନ- ପବିତ�  ଇhର ରବିବାର ପାଳନ େହଉଥିବା 

ସମୟେର ଭାରତର ଦqିଣେର ଥିବା ଶ�ୀଲ-ାେର अନୁ�ନ ତିେନାଟି ପ�ମୁଖ ଗୀଜ�ାଘର ଏବଂ 

अେନକ େହାେଟଲେର େବାମାବିେ�ାରଣ େଯାଗଁୁ ଶତାଧିକ ନିରୀହ େଲାକ- ପ�ାଣହାନୀ 

େହାଇଥିଲା େବାମା ବିେ�ାରଣ ପେର ଏହି .ୀପ େଦଶେର ଭୟ-ର �ିତି ଉ�ନ~  

େହାଇଥିଲା ପ�ାର�ିକ ତଦpରୁ ଏହା ଏକ ଇସ୍ ଲାମିକ୍ ସଂଗଠନ .ାରା େହାଇଥିବା 

ଜଣାପଡ଼ିଥିେଲ ବି ପେର ଏଥିେର ପ�ତିବnିତ ଆଇଏସ୍ ସଂଗଠନର ହାତ ଥିବା 

ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଶ�ୀଲ-ା ସରକାର ତ� ରାନି� ତ ଭାେବ ତଦp କରି अନୁ�ନ ପଚିଶି ଜଣ-ୁ 
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ଗିରଫ କରିଥିେଲ ଧିେର ଧିେର अବ�ା ସାମାନ� େହାଇ ଆସୁଥିେଲ ସୁ�ା ଏହି େଦଶେର 

ବa�ମାନ ଧାମ}କ ହିଂସା ବୃ�ି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି ଶ�ୀଲ-ାେର ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନ୍ 

ମାନ-ୁ େଦଶ ଛାଡ଼ି ଯିବାପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାଧ� କରାଯାଉଛି अେପqାକୃତ ଶାpିପି�ୟ 

ଶ�ୀଲ-ାେର ଏହିଭଳି କୁକମ�କୁ ସବୁ bରେର ନିFା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ�ବ�ାପୀ ସମb 

େଦଶ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିFା କରିଛpି 

େମୗଲାନା ମସୁଦ୍ अଝର୍ ଏେବ ବିଶ� ଆତ-ୀ ତାଲିକାେର ସାମିଲ୍ 

 ସଂଯୁ�ରାh�  ସୁରqା ପରିଷଦ ଏକ େଘାଷଣାେର ପାକି�ାନ �ିତ େଜୖଶ୍-ଏ-

େମାହ�ଦର ପ�ମୁଖ େମୗଲାନା ମସୁଦ୍ अଝରକୁ ବିଶ� ଆତ-ୀ େବାଲି େଘାଷଣା କରିଛpି 

ଏହା ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ କୂଟେନୖତିକ ବିଜୟ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି अତୀତେର 

େଯେତେବେଳ ବି ମାସୁଦ୍ अଝର ବିଷୟେର ଚ��ା େହଉଥିଲା ଚୀନ ନିଜର ଭିେଟା ପାୱାର 

ବ�ବହାର କରି ଏହି ମାମଲାକୁ ଚାପି େଦଉଥିଲା କିj ଚଳିତ ସମୟେର ଏହା ସ�ବ 

େହଲାନାହ\, ଏବଂ ଫ� ାନ୍ ସ୍, ଜମ�ାନୀ, ଆେମରିକା ସେମତ अେନକ େଦଶ ଏକତି� ତ ଭାବେର 

ମାସୁଦ୍ अଝରକୁ ବିଶ� ଆତ-ୀ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ� କରିଥିେଲ ଭାରତ अତୀତେର 

ମାସୁଦ୍ अଝରକୁ ଆତ-ୀ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଦାବୀ କରି ଆସୁଥିଲା ମୁcାଇ 

ଆକ�ମଣ େହଉ ବା ପୁଲୱାମା ଆକ�ମଣ ସବୁଠି ମାସୁଦ୍ ର ହାତ ଥିବା କଥା ଭାରତ ଦାବୀ 

କରିଥିଲା 

ଓଡ଼ିଶାର ବାତ�ାକୁ ରାh� ୀୟ ଗଣମାଧ�ମ- अବେହଳା 

 ବିଗତବଷ� େକରଳ େହାଇଥିବା ବନ�ାକୁ ରାh� ୀୟ ଗଣମାଧ�ମ ବହୁତ ପରିମାଣେର 

ପ�ସାର କରିଥିେଲ ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ ବନ�ା ପରବa�ୀ ସମୟେର େକରଳକୁ ସହାୟତାର 
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ସୁअ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ବିଭିନ~  େନତା अଭିେନତା ସେମତ ସବ�ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ� 

ଦାନ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏେତ ପରିମାଣର ଆଥ}କ ସହାୟତା ଆସିଥିଲା େଯ ପରବa�ୀ 

ସମୟେର େସଇ अଥ� ଆତI ସାତ େହାଇଥିବା अଭିେଯାଗ ମଧ� େହାଇଥିଲା େସ ଯା’େହଉ 

अନ�ର ଦୁଃଖ ବା କh ସମୟେର ସହାୟତା କରିବା ସମb ମାନବଜାତିର ଧମ� କିj 

अତ�p ଦୁଃଖ ଓ େqାଭର ବିଷୟ େଯ ଓଡ଼ିଶାେର ଏେତ ବଡ଼ ବିପaି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟେର 

େକୗଣସି ରାh� ୀୟ bରର ଗଣମାଧ�ମ ଏହାକୁ ପ�ାଥମିକତା ଭିaିେର େଦଖାଇନଥିେଲ 

 େକରଳ ବନ�ା ସମୟେର अଯାଚିତ ଭାବେର ଦାନ କରିବାପାଇଁ अେନକ ସcାଦ 

ପ�ସାରଣ େହଉଥିବା େବେଳ ଓଡ଼ିଶା େବଳକୁ ସବୁ ନିରବ ରହିଗେଲ अେନକ ପ�ମୁଖ 

ବ��ି େକରଳ ପାଇଁ େକାଟି େକାଟି ଟ-ା ଦାନ କରୁଥିବା େବେଳ ଓଡ଼ିଶା େବଳକୁ େସମାେନ 

ନିରବ େହାଇଗେଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଗତ ଦିନେର ହକି ବିଶ�କପ୍ ସମୟେର ଓଡ଼ିଶା 

ଆସିବାପାଇଁ ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ୍, ମାଧୁରୀ ଦୀqିତ, ସଲମାନ ଖାନ୍ ପ�ମୁଖ େକାଟି େକାଟି ଟ-ା 

େନଇଥିବା େବେଳ ଓଡ଼ିଶାେର ବିପaି ସମୟେର େସମାେନ େକୗଣସି ପ�କାର ସହାୟତା ନ 

କରିବା अତ�p ଦୁଃଖର ବିଷୟ େଶଷ ଖବର ମିଳିବା ପଯ��p େକବଳ अଭିେନତା अqୟ 

କୁମାର ଓଡ଼ିଶାର ବାତ�ା ବିପନ~ - ପାଇଁ ଏକ େକାଟି ଟ-ା ପ�ଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି 

ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହି अଥ�ରାଶି ବୃ�ି ପାଇବ 

ସହାୟତା ରାଶି ବିପନ~ -ୁ ମିଳିବ ତ? 

 କିଛି ବnୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ଏକ अନ� ସcାଦର ପ�ସାରଣ କରୁଛpି 

େସମାନ- ମତେର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର- ମୁଖ�ମ�ୀ ରିଲିଫ୍ ଫs-ୁ ଟ-ା ପଠାଇେଲ 

ତାହା ସ�ବତଃ ବାତ�ା ବିପନ~ - କାଯ��େର ବ�ବହାର ନ େହାଇ କାଳିଆ ଏବଂ ପିଠା ପରି 
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କାଯ��କ�ମ ପାଇଁ ଖ�� କରାଯାଇପାେର େତଣୁ अଥ� ଦାନ ନ କରି ବରଂ ବିଭିନ~  ପ�କାର 

ଦ� ବ� ଆକାରେର ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ପ�ଦାନ କରାଯାଉ 

 ଶୁଣାଯାଉଛି ଚଳିତ ବଷ� ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଓଡ଼ିଶାେର େହାଇଥିବା କାଳିଆ େଯାଜନା 

ଏବଂ ପିଠା େଯାଜନାେର ବ�ବହାର େହାଇଥିବା अଥ� କାେଳ ରାଜ� ବିପଯ��ୟ ପା�ିରୁ 

ନିଆଯାଇଛି ଏେବ ବାତ�ା ପେର ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାପାଇଁ ଆବଶ�କ अଥ�ର 

अଭାବ େଦଖାଯାଉଛି ଏହାର ସତ�ାସତ� ଆେମ ତ ଜାଣୁନା, କିj ଆମ ମତେର 

अଥ�ଠାରୁ ବି अଧିକ ଜରୂରୀ େହାଇପଡ଼ିଛି ଆମର ବ��ିଗତ ଶ�ମଦାନ ଏବଂ େସବା 

ଆସj ବାତ�ାବିପନ~ - ପାଇଁ ଜରୂରୀ ଦ� ବ�, େପାଷାକପତ� , ଚାଦର, ଲୁଗା, अତ�ାବଶ�କ 

ସାମଗ�ୀ, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଶୁଖିଲା ଖାଦ� ପଦାଥ�, ଆଦି ଦାନ କରିବା 

 େଶଷେର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ अନୁେରାଧ କରୁଛି େଯ ବାତ�ା ପରବa�ୀ ସମୟେର ଆମ 

ରାଜ�ର ଭାଇଭଉଣୀ ମାେନ ଦୁଃଖକhେର ଥିବା ସମୟେର େସମାନ-ୁ ଯଥାସ�ବ 

ସହାୟତା କରj ଆେମ ସମେb ମିଳିମିଶି ପୁଣିଥେର ଆେମ ରାଜ�ର େଗୗରବ େଫରାଇ 

ଆଣିବା 

 ଆହ� ାନର ମଇ ମାସର ସଂ<ରଣ ଆପଣ ମାନ-ୁ ଭଲ ଲାଗିବ େବାଲି ଆଶା ଓ 

ବିଶ�ାସ 

 ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ~ ାଥ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ 

ମୟରୂ ପqୀ ଶୀକାର 

 େସମାେନ ଜୀବନେର ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ େହାଇଗେଲ। ପରିବାର 

अେନକ ଦୂରେର। େସମାେନ ପରିବାର ପାଖକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ େଚhା କରିଥିେଲ। କିj 

ମୁଖ� ସିଂହ ଆଉ ପାଖ ପୁରାଇ େଦଲାନି। େସମାେନ ଖୁବ େଭାକିଲା େହାଇପଡିେଲ।  

 େପଟ ପାଇଁ ସଂଘଷ� େସମାନ-ୁ अେନକ ଦୃଢ କରିେଦଲା। ବଂଚିବାପାଇଁ େସମାେନ 

अେନକ ନୀତି ଆପେଣଇ େନେଲ। ଦଳେର େସମାେନ ବଡ ଶିକାର କରୁଥିେଲ ବା େଛାଟ 

ଜୀବ- ସହ େଖଳୁଥିେଲ। ସବୁେବେଳ କିଏ ନା କିଏ ସାହାଯ� କରୁଥିଲା। ଏେବ କିj 

େସମାେନ ଏକା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଲଢାଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏେବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ 

ଭାେବ ଲq� କରୁଛpି। ଶିକାର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସୁେଯାଗ େଖାଜୁଛpି। ଶିକାର ଏେତ 

ସହଜେର ମିେଳନାହ\। 

 େପଟେର େଭାକ ଆଉ ସ�ାଳି େହଉନି। େସମାନ-ୁ ମଧ� अତି ସାବଧାନତା ଗ�ହଣ 

କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକାର अସାବଧାନ େହେଲ ତାକୁ ଧରି େହବ। େତଣୁ େସମାନ-ୁ ଖୁବ 

େଧୖଯ��ର ସହ अେପqା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। अେନକ ସମୟେର େସମାେନ େଚhାର 

अସଫଳ େହଉଥିେଲ। अେନକ େଚhା ପେର ସଫଳତା ମିେଳ। ବିନା େଚhାେର କିଛି 

ମିେଳ ନାହ\।  

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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 େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ପ�ାୟ ସବୁ ଶିକାର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣେର ସିଂହମାନ-ୁ 

ହରାଇେଦେବ। ହରିଣ ଖୁବ େଜାରେର େଦୗଡିପାେର। ଏେତ େଜାରେର ଲcା େଦୗଡିବା 

ସିଂହ ପqେର ସ�ବ ନୁେହଁ। ସcର ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇପାେର। କୃଷ~ସାର ମୃଗ ଖୁବ 

ଉ�କୁ ଲ¡ େଦଇପାେର। ଏସବୁ ସିଂହ େକେବ କରି ପାରିବ ନାହ\।  

 ତାେହେଲ ସିଂହ େସମାନ-ୁ େକମିତି ଧେର? 

 େସମାେନ େଯେତେବେଳ अସାବଧାନ େହେବ େସେତେବେଳ େସମାନ-ୁ 

ଧରାଯାଇପାେର। ତାଛଡା ସିଂହ ମାେନ ଚାଲାକିେର ନିଜର ଛପି ଚପି ଏହି ହରିଣ ମାନ-ୁ 

ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିअpି ଆଉ ସହଜେର େସମାନ-ୁ ଧରି ନିअpି।  

 ସିଂହମାନ- ଚାଲାକି अେପqା ନିଜର अସାବଧାନତା ମୃତୁ�ର ମୁଖ� କାରଣ। 

ଶିକାର ପଶୁମାେନ େବେଳେବେଳ अଜାଣତେର अସାବଧାନ େହାଇ ଯାଆpି ଆଉ ସିଂହକୁ 

ପାଖକୁ ଆସବାକୁ ଦିअpି। େକଇ େଖାଜ ଦୂରେର ସିଂହର ଗତି ଖୁବ ତୀବ� । େସ ଥାବା 

ମାରି ବଡ ବଡ ଜj-ୁ ସହଜେର ପକାଇ େଦଇପାେର। ଥେର ଶିକାର ତେଳ ପଡିଗେଲ 

ତାର ତଂଟି ଝୁଣି ମାରବାକୁ ସିଂହକୁ ସମୟ ଲାେଗନା।  

 ଏମିତି କିଛି अସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ।  

 ତରୁଣ ସିଂହ ଦୁଇଭାଇ ଜiଲେର ହଠାତ କିଛି ରi ପରିବତ�ନ େହବା େଦଖିେଲ। 

କିଛି ଘଟୁଛି। େସମାେନ अତି ସpପ�ଣର ସହ ଆେଗଇ ଆସିେଲ। ବଡ ଭାଇ ଆଗେର 

ଥାଏ। ଗିର ଜiଲେର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନୃତ� କେର ମୟୁର। କିj େବେଳେବେଳ ପ�ଣୟର 

ନୃତ� ମୟରୂ ମାନ- ପାଇଁ ଜୀବନ ଘାତକ େହାଇଥାଏ। ଜiଲେର ପ�ଣୟନୀକୁ ପ�ଭାବିତ 

କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ�କାର ଜୀବ େଚhା କରpି। କି ଜୀବ କି ପqୀ ବିଭିନ~  ପ�କାର अi 
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ଭiୀ କରିଥାpି, अେନକ ନୃତ� କରpି। କିj ଭାରତୀୟ ଜiଲେର ମୟରୂର ନୃତ� 

ସବୁଠାରୁ ଚିତାକଷ�କ େହାଇଥାଏ। ମୟରୂୀକୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ମୟରୂ ନିଜର ପ¢ା େଖାଲି 

ଦିଏ। ପ¢ାେର ଭାସି ଉେଠ ସୁFର ନୀଳ ରi। ଆଉ ପ¢ା ଗୁଡିକ ମୟରୂର ପଦେqପ 

ସହିତ ଥରି ଉେଠ, ନାଚି ଉେଠ। ମୟରୂୀ ଏହି ନୃତ� େଦଖି ମୟରୂ ପ�ତି ଆକଷ}ତ ହୁଏ। 

ଗାଢ଼ ନୀଳ ସବୁଜ ଆଉ କମଳା ରiର ପ¢ା େସେତେବେଳ ଥରି ଉେଠ େସେତେବେଳ 

ଜiଲେର େଯମିତି ରi ପରିବa�ନ େହାଇଯାଏ। ଜiଲେର ରiର ବ"�ାଳୀ 

େଖାଳିଯାଏ। अନ� ଜୀବମାେନ ମଧ� qେଣ େଯମିତି ରହିଯାଆpି।  

 କିଛି ଦୂରେର ମୟରୂ ନୃତ� କରୁଥାଏ। ମୟରୂୀ ମୟରୂ ପ�ତି अନୁରାଗ େସମିତି 

େଦଖାଉନଥିଲା। ଟିକିଏ ଦୂେରଇ ଯିବାକୁ େଚhା କଲା। ମୟରୂ ମୟରୂୀ ଆଗକୁ ଆସିଲା 

ଆଉ ତାର ଲcା ପ¢ାକୁ ମୟରୂୀ ମୁsେର ଥାପି େଦବାକୁ େଚhା କଲା। ମୟରୂୀ ଏମିତି 

ଭାବ େଦଖାଉଥିଲା େଯମିତିକି ମୟରୂ ପାଇଁ ତାର କିଛି अନୁରାଗ ନାହ\। ମୟରୂ ତାର ଆଗ 

ପଛ କଡେର ଚାଲିବାକୁ େଚhାକଲା। ତାର ପ¢ାକୁ େଖାଲି େଦଇ ବିଭିନ~  ପ�କାର 

ନୃତ�ଭiୀ କରିବାକୁ େଚhା କଲା। େଶଷେର ମୟରୂୀ ମୟରୂର ପ�ତି ଆକୃh େହଲା। ତା 

ପେର େସମାେନ ନୃତ� କରିବାକୁ ଆର� କେଲ। ମୟରୂ ପ¢ା େଖାଲାକରି ଏେଣେତେଣ 

େଦୗଡି ଯାଉଥାଏ। ମୟରୂୀ ଏକ ଲୟେର ମୟରୂକୁ अନାଇ ରହିଥାଏ। ଆଖିେର ଆେବଗ। 

अନ� ପqୀ ଆଉ ମା-ଡମାେନ ଏହି ଦୃଶ� େଦଖୁଥାpି। େଶଷେର ମୟରୂ ତାର ପ¢ାକୁ 

ପ"ୂ� ଭାବେର େଖାଲିେଦଲା ଆଉ ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ନୃତ�ର ଚରମ 

ଦୃଶ� ଥିଲା।  

 ବଡ କିେଶାର ସିଂହ ଜୟ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ अେନକ ପାେଖଇ ଆସିଲା। 
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ଖୁବ ସାବଧାନତାର ସହ ପାଦ ପକାଉ ଥିଲା। ତାର ପାଦ ଶ� ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। େସ 

ମାଟିେର ଏକଦମ ଚିପି ଯାଇଥିଲା। ସାନ କିେଶାର ଭାଇ ବିଜୟ ଟିକିଏ ଦୂରେର ଥିଲା। 

ବଡ କିେଶାର ଭାଇଟି ଏକ ବୁଦା ଭିତେର ଛପିଗଲା। ବୁଦା ଭିତରୁ ତାକୁ ଭଲକରି ଜାଣି 

େହଉ ନଥିଲା। 

 ଗଛ ଉପେର ମା-ଡମାେନ ଏେଣ େତେଣ େଡଉଁଥାpି। अଥ�ାତ େସମାେନ େଛାଟ 

ସିଂହକୁ େଦଖି େଦେଲଣି। ମା-ଡ େହଉଛି ଜiଲର ପ�ହରୀ। ଉପେର ରହୁଥିବା େହତୁ 

ଦୂରରୁ ଶିକାରୀ ପଶୁ-ୁ ଆଗୁଆ େଦଖିଦିଏ। ତାପେର କ�ମାଗତ ଭାବେର ବିପଦର ଡାକ 

େଦଇଚାେଲ। ସବୁେବେଳ ତାର ଆଖି ଶିକାରୀ ପଶୁ ଉପେର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଜiଲେର 

ଭଲଭାେବ ମା-ଡର ଡାକକୁ ଧ�ାନ େଦେଲ ଶିକାରୀ ପଶୁ-ର अବ�ିତି କାଣିବା अସ�ବ 

ନୁେହଁ। ଶିକାରୀ ପଶୁ େଯେତ ପାେଖଇ ଆସିବ ମା-ଡମାନ-ର େଡଇଁବା େସେତ 

ବଢିଯିବ। ସବୁ ଶାକାହାରୀ ପଶୁ ଏ କଥା ଜାଣpି। ମୟୁର ବି ଜାଣିଥିଲା। କିj 

ମୃତୁ�େଯାଗ। 

 ମୟୁର କିpି ବିପଦର କିଛି ଆଶ-ା କରୁନଥିଲା। କିj ବିଚାରା ମୟରୂ ଜାଣି ନଥିଲା 

ବିପଦ ଆଗେର अଛି। ଏହି ନୃତ� କରୁ କରୁ େସ ସିଂହ ଲୁଚିଥିବା ବୁଦାପାଖକୁ ଚାଲି 

ଆସିଲା। ମୟରୂୀ ମଧ� େସହି ବୁଦା ଭିତେର ବିପଦ ଥାଇପାେର େବାଲି ଭାବିନଥିଲା। 

େସହି ବୁଦା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଜଳୁଥିବା ଆଖି ଏହି ନୃତ�କୁ ଲq� କରୁଥିଲା। ଭିତରୁ ହଠାତ୍ 

ଏକ େଛାଟ ସିଂହ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୟରୂ ନିଜ ପ¢ାକୁ ବF କରି ଉଡିଯିବାକୁ େଚhା 

କଲା। କିj अେନକ ବିଳc େହାଇଯାଇଥିଲା। ମୟରୂ अy ଉଡିଛି କି ନାହ\ ସିଂହ ତାକୁ 

ଥାବା ମାରି ତେଳ ପକାଇେଦଲା ଆଉ ଧରିେନଲା। ମୟରୂର ସାେi ସାେi ମୃତୁ� 
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େହଲା। ମୟରୂୀ ଏମିତି ମୃତୁ� େଦଖି ସାେi ସାେi ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହା ପବୂ�ରୁ ମା-ଡମାେନ 

अେନକଥର ବିପଦର ଡାକ େଦଇଛpି। କିj ମୟରୂ ମୟରୂୀ ନୃତ�େର ସଂପ"ୂ� ଭାବେର 

ମଗ~ ଥିେଲ। ଏେତ ପାଖେର ଏକ ବିପଦ ଥାଇପାେର େସ କଥା ଭୁଲିଯାଇଥିେଲ। 

 ମୟୁର େହଲା େସମାନ-ର ପ�ଥମ ଏକାକୀ ସଫଳ ଶିକାର। ପqୀ ଶିକାର କରିବା 

अେପqାକୃତ ସହଜ। େଗାଟିଏ ଥାବା ମାରିେଲ ମୃତ�। ଦାpର ଆବଶ�କତା ନାହ\। 

ଗତିର qିପ�ତାର ଆବଶ�କ अଛି। ଆଗକୁ ସବୁ ଶିକାର ଏକାକୀ କରିବାର अଛି। ଆଉ 

ସାହାଯ� କରିବାକୁ ମା ବା ମାଉସୀ ମାେନ ନାହାpି। ଜୀବନଟା ଏକାକୀ େକେତ ଦୁଃସହ।

 େସମାେନ େସହି ସାଧାରଣ ପqୀଟାକୁ ଖାଇ ଜୀବନ ଧରିେଲ।  

 େସମାନ- ଆଖି ଚାରିଆେଡ ବୁଲୁଥିଲା। ସବୁେବେଳ େପଟେର େଭାକ। େତଣୁ 

ଶିକାର ସnାନେର ଆଖି ବୁଲୁଥିଲା। 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସcnିତ ସମb ସଚୂନା ଆପଣ ଏହି େଫସ୍ ବୁକ୍ 
ପୃ/ାେର ପାଇ ପାରିେବ ପ�େତ�କ େଲଖକ େଲଖିକା-ୁ ଇେମଲ୍ 
.ାରା ଜଣାଇବା ସ�ବ େହଉନାହ\ େତଣୁ ଆପଣ ଆମ େୱବ୍ 

ସାଇଟ୍ େଦଖିପାରିେବ କିcା େଫସ୍ ବୁକ୍ ପୃ/ାେର େଦଖିପାରିେବ 
https://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibarhttps://www.facebook.com/odiaparibar    
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ମିନିଟିଏ ଘ|ାମିନିଟିଏ ଘ|ାମିନିଟିଏ ଘ|ାମିନିଟିଏ ଘ|ା    
 ରାତି ପ�ାୟ ୨.୩୦ େହବ। ସମି�ତ- େଟ�ନ ଏହି େhସନେର 

ଲାଗିବ େଭାର ୩.୧୦େର। ଓଡ଼ିଶା େଟ�ନ ଗୁଡିକ ସବୁେବେଳ ଦୁଇअ- 

ବିଶିh ଧାରଣା ମାନ-େର ଲାେଗ ଆମ େଦଶର ପ�ାୟ ସମb ବଡ଼ ବଡ଼ 

େରଳ ଜ-ସନେର। ଏଠି ମଧ� େସଇଆ। ୨୧ ନଂେର ଲାଗିବ େଟ�ନ। ସମି�ତ େତଣୁ 

ପ�ତୀqାଳୟରୁ ବାହାରି ପCାଟଫମ� ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ। ମଝି ମଝି ଧାରଣାେର 

େଦୖତ�ାକାର ମାଲଗାଡି େଗାେଟ ଦୁଇଟା ଠିଆ େହାଇଥାpି। ସାରାଦିନ ଚଳଚ�ଳ ଓ ଗହ 

ଗହ ଫାଟି ପଡୁଥିବା େhସନଟା ନିରାଟ ଥକାପଣେର ଘୁେମଇ ପଡିଛି େଯମିତି ଏେତସବୁ 

ଉ¬ଳ ବିଜୁଳି ଲାଇଟ ଭିତେର। ଦୂର ଯାଏ ନିଦି� ତ अଜଗର ଭଳି ଛFା ଛFି େହାଇ ଲମି�ତ 

େରଳଧାରଣା। ଗୁଡ଼ାଏ ବାସହରା ମଣିଷ- ନିଶା ନିବାସ ଏଇ େhସନ। ଓଭରବି� ଜ େହଉ 

କି ସିେମ| େଚୗକି, ଜିନିଷ ବୁହା କାଠଗାଡି େହଉ କି ପୁରୁଣା କାଟ�ୁନ अବା ବ�ାନର ଖେs 

ବିେଛଇ େବଧଡ଼କ େଶାଇଥାpି अେନକ ଜୀବନ। ତେଳ ଉ®ାସିତ େhସନକୁ ଉପରୁ 

ନିେରଖି େଦଖୁଥାଏ ଏକାଦଶୀ ଜହ~। ହଁ, ତିଥୀଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମେନ अଛି ନି�}h ଭାେବ 

େଯ ନବମୀ ତିଥିେର ବାପା େବାଉ- अ�ି ବିସଜ�ନ କରିବା ପାଇଁ ସମି�ତ ଆସିଥିେଲ 

ପ�ୟାଗରାଜ। ସiମର ପବିତ�  �େଳ ମା ଗiା-ୁ ସମପ} େଦେଲ ବାପାେବାଉ- ବଳକା 

ସI �ତିଚିହ~ , ତା- ଚିତାଭସI  ଆଉ अ�ି େକଇଖs। ଏତକ ଭାବିବା ଭିତେର ପହ�ି 

ସାରିଥିେଲ ୨୧ ନଂ ପCାଟଫମ�େର। ସାiେର େକବଳ ତା- ବ�ାଗଟି ଥାଏ।  

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ}ନୀ 
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 अେ¯ାବରର ରାତି। ଓଡିଶା अେପqା ଏଠି ସାମାନ� अଧିକ ଥsା ଲାଗୁଥିଲା। 

ତଥାପି ଚାଲିବ। ଆପତତଃ ଜନମାନବ ଶନୂ� ଥିଲା ଏଇ ସୁଦୂର ପCାଟଫମ�ଟି। ବତୀ ଓ 

ପ¢ା ଥିବା େଚୗକି େଦଖି ବସିଗେଲ ସମି�ତ। ଏେବବି େଟ�ନ ଆସିବାକୁ େଢ଼ର ସମୟ अଛି। 

ମଣିଷଟିଏ ଏକାpେର ଥିବା େବେଳ େଖାଜିହୁଏ ଆଉ ଏକ ପ�ାଣୀ, ଯାହା ସହିତ ବା|ିେହବ 

ନୀରବତା ଓ ନିଃସi ମୁହୂa� ମାନ-ୁ। ଆଖି ବୁେଲଇେଲ ପCାଟଫମ�ର ଏମୁsରୁ େସମୁs 

ଯାଏଁ। ନା, େକହି ଦିଶୁ ନାହାpି। अଧଘ|ା ଏମିତି ଏକା ଏକା ବିତିଯିବ ଭାବି ବ�ାଗରୁ 

ପତି� କା ଖେs କାଢ଼ିବାକୁ ଉଦ�ତ େହବା େବଳକୁ ହଠାତ ପCାଟଫମ�ର େଶଷ ଗଡାଣି ପାଖରୁ 

େକହି ଜେଣ ଆସୁଥିବା େଦଖିେଲ ସମି�ତ। କିଛି ସମୟ ପେର ଜାଣିେଲ ଯୁବତୀ ଜେଣ ଖୁବ 

ଭୟ, ସpପ�ଣ ଓ ଆେବଗ ମିଶା ଭାବ େନଇ ଉଭା େହଲା ସାମ~ାେର। ଏକାpେର ଜେଣ 

ସହଯାତ� ୀର ଆଗମନ ସୁଖଦ ଲାଗିଲା ସମି�ତ-ୁ। େହେଲ ଏେତ ରାତିେର ଏକୁଟିଆ ଝିअଟି 

ଏମିତି ଏେଡ ବଡ଼ ସୁଟେକସ ଧରି େhସନେର ପହ�ିବା अେନକ ପ�ଶ~ ଗଢୁଥିଲା ସମି�ତ- 

ମନେର। ଯୁବତୀଟି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, “ଆପଣ ଏଠି େକେତ ସମୟ ଯାଏଁ अଛpି?” 

ସମି�ତ ତା- େଟ�ନ ସମୟ ଜଣାଇ, ଯୁବତୀଟିକୁ अଭୟ େଦବା ଭଳି କହିେଲ, “ଡରିବାର 

କିଛି ନାହ\। ମଁୁ ଥିବାଯାଏଁ ଆପଣ- ଏପାଖ େବ�େର ବସିଛି। ଆପଣ- େଟ�ନ 

େକେତେବେଳ?” ଝିअଟି ତା ହାsୁଆ ସୁଟେକସଟାକୁ ରଖି ପାଖ ସିେମ| େଚୗକିେର ବସୁ 

ବସୁ କହିଲା େଯ େସ େଟ�ନେର ଯିବାକୁ ନୁେହଁ, ବରଂ େପ�ମିକ ସହ ଯିବାପାଇଁ ଘରଛାଡି 

ଚାଲି ଆସିଛି। େହେଲ େପ�ମିକଟି ଏଯାଏଁ ପହ�ି ନାହ\।  

 ସିIତ ହସି ସମି�ତ କହିେଲ, “ଯାହାକୁ ଭରସା କରି ଘର ପରିବାର ଛାଡି ଆସିଛ େସ ତ 

ଏଯାଏ ପହ�ି ନାହାpି। ଯଦି ନଆସିେଲ ବିଲକୁଲ, େତେବ କଣ କରିବ? ଝିअଟି ଖୁବ ଦ� 
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ଭାବେର କହିଲା, “େସ ନି�ୟ ଆସିେବ। ତା- ଆସିବା ଯାଏଁ ମଁୁ ଏମିତି अେପqା କରିଥିବି 

ଏଇଠି।” ଝିअଟିର ବିଶାସ େଦଖି ମୁ° େହେଲ ସମି�ତ। ତା ବିଶାସ ଓ େପ�ମର ଜିତାପଟ 

େହଉେବାଲି ଶୁେଭ�ା ଜେଣଇେଲ। ଝିअଟି ସାମାନ� ହସି ପ�ତି ସ�ାଷଣ ଜଣାଇଲା। 

 ଘ|ା େଦଖିେଲ ସମି�ତ, ସମୟ େଯମିତି अଟକି ଯାଇଛି। ଏେତ କଥା େହଇ 

ସାରିେଲଣି େସ अପରିଚିତ ଝିअଟି ସହିତ, अଥଚ ଏେବବି ମିନିଟ କ|ା କhେର େଗାେଟ 

େଘରା ବୁଲିଛି ହୁଏତ। ସାମାନ� ଆ�ଯ��େର ଡାଏଲକୁ ଆiୁଳିେର ଟିେକ ଟପ ଟପ କରି 

କାନେର ଲେଗଇେଲ ସମି�ତ। ଏସବୁ େଦଖି େସ ଝିअ ଖୁବ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, େମା 

ସହିତ ବସିେଲ ସମୟ ବି अଟକିଯାଏ ମିhର.... 

- ସମି�ତ, ସମି�ତ ସାବତ ଫ� ମ୍ ଓଡିଶା 

- ମଁୁ अଫ୍ସା 

- ଓଃ, ଏେବ ଆଉ अପରିଚିତ ନୁହଁpି ଆେମ ଦୁେହଁ 

- ନି�ୟ। ବିନୟ ସବୁେବେଳ କୁହpି େଯ େମା ସହିତ େକହି େବଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ अପରିଚିତ 

ରହିପାରିେବ ନାହ\ 

- ବିନୟ ??? 

- ବିନୟ ଶୁକ± ା, େମା େପ�ମିକ। ଯାହା- ଲାଗି ଏଠି अେପqାେର ବସିଛି। 

- ଓଃ, େପ�ମ େର ଧମ� ବାଧକ େବାଲି ଏ ନି²aି େତେବ !!! 

- ଧମ� ନୁେହଁ, ରୁଡିବାଦୀ ଓ କେଠାରପ�ୀ ମାନସିକତା 

- ହୁଁ..... ଧମ� ତ େପ�ମର ବାa�ା ଦିଏ। ସବୁ ମଣିଷ-ୁ ଏକ ସମାନ େଦଖିବା ଶିଖାଏ। 

ବସୁେଧୖବ କୁଟୁcକମ ୟୁ େନା.... 
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- ନା, େସମିତି କିଛି ମାେନ ନାହ\। କିଛି ଧମ� ନିଜ ବ�ତୀତ अନ�କୁ ନୁ�ନ କରି େଦଖpି। 

େସଇଠି ଆର� ହୁଏ ବିେଦଷ 

- ଆ�ା, ବିନୟ ବାବୁ- ସହିତ କୁଆେଡ ଯିବା ପCାନ େତେବ ? 

- େସ ପୁେଣେର ଚାକିରୀ କରpି। କିj ଆେମ ହାଇଦ� ାବାଦ ଯିବୁ ଭାବିଛୁ 

- ଭଲ େତେବ। ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ େହଉ ଆପଣ ମାନ-ର। 

 ପୁଣି ଘ|ା େଦଖିେଲ ସମି�ତ। ଏେବ ବି ସମୟ ଏେତ ଧିେର ଧିେର ବିତୁଛି। ପCାଟଫମ� 

ଘଡିକୁ େଦଖିେଲ। େସଇଟା େକମିତି େଗାେଟ ଧଆୂଁଳିଆ ଝା³ା ଦିଶୁଛି। ଠିକେର ଠଉେରଇ 

େହଉନି ସମୟ। ପୁଣି ଶୁଭିଲା अଫ୍ସାର ହସ। ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି େଦଖିେଲ ସମି�ତ। େସ 

ନିମ}େମଷ ଚାହ\ଥାଏ ଦୂର अnାର ଗଭ�କୁ। ସୁFର େଗୗରବଣ�ା ତନୁପାତଳୀ ଝିअଟି ହଳଦିଆ 

ରiର ଚୁଡ଼ିଦାର ପ�ାବୀ ସାiକୁ ଆଜାନୁଲମି�ତ ମୁ� ଘନକୃ� େକଶରାଶୀେର େପାେଟ�ଟ 

ଛବିଟିଏ ଭଳି ପ�ତୀତ େହଉଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଉ�ା କପାଳ, ଲcା ନାକ ଓ ସରୁ ଓଠ, 

ସବୁକିଛି ନିପୁଣ ଚିତ� କରର ହାତअ-ା ମେନ େହଉଥାଏ। 

 ବୁଲି େଦଖିଲା अଫ୍ସା। ତା अଲq�େର ତାକୁ ଏମିତି ନିବିଡ଼ ଭାେବ େଦଖୁଥିେଲ 

େବାଲି ଧରା ପଡିଯିବା ସଂେକାଚେର ଆଖି େଫରାଇ େନେଲ ସମି�ତ। अଫ୍ସା କିj େଯମିତି 

ତା-ୁ ସେ�ାହିତ କରୁଥିଲା େବଳୁ େବଳ। ଏଥର ତା ଆଖିେର ଆଖି �ିର କେଲ ସମି�ତ। 

େସ ମଧ� ସହଜ ଭାବେର କହିଲା, “ଜାଣpି ସମି�ତ ବାବୁ, ବିନୟ- ସହିତ େମା ପରିଚୟ 

ପ�ାୟ ତିନିବଷ� େହଲା। େଗାେଟ ସାi ବାହାଘରେର ସାqାତ େହାଇଥିଲା। େମା ସାiର 

ସ କ�ୀୟ ଭାଇ େସ। अy ଦିନର ପରିଚୟେର ବnା ପଡିଗଲା େମା ମନ ତା- ପାଖେର। 

େସ अବଶ� ଖୁବ ବୁଝାpି େମାେତ, େଯ ଆମ ସ �ଦାୟର କେଠାର ନିୟମ େମା ପାଇଁ ଖୁବ 
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ଭାରି େହାଇପାେର। େସ ସବୁ ସହିେନେବ। କିj େମାେତ କhେର େଦଖି ପାରିେବନି। 

େହେଲ, ମନ ଥେର େପ�ମପଥେର ପାଦ ଥାପିେଲ ଆଉ କି ପଛକୁ େଫରି ଆସିହୁଏ ! ମଁୁ ବି 

ପାରିଲିନି। େସଇଥିପାଇଁ ନି²aି କଲୁ େଫରାର େହବାକୁ। ଏଇତ, ଠିକ ୨ଟା େବେଳ େସ 

ଘରୁ ବାହାରିଥିେଲ େhସନ ପାଇଁ। ମଁୁ ବି ଏକା ସମୟେର ବାହାରିଲି ଲଜିଂରୁ। କାଲି ସାi 

ଜନI ଦିନର ମିଛ ବାହାନା କରି ତା ଘେର ରହିବି କହି ଆସିଥିଲି। େକମିତି େକଜାଣି େମା 

ଘର େଲାକ-ୁ ଖବର ମିଳିଗଲା।” 

- ତୁମର ଏ ବିରାଟକାୟ ଆଟାଚି େଦଖି ଡାଉଟ କରିଥିେବ 

- ଏଟାକୁ ମଁୁ ଆଣି ନଥିଲି। େମା ଘରେଲାକ ଆଣିକି ଆସିଥିଲ 

- ଆ�ା (ଆ�ଯ�� େହେଲ ସମି�ତ) .....!!!!! 

- ହଁ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଏଇଟାକୁ େବାହି େବାହି ବୁଲୁଛି 

- ସବୁ େଯୗତୁକ ଜିନିଷ ଏଇ େଗାଟିକେର ଭରିେଦଇଛpି େବାେଧ। (ସାମାନ� ପରିହାସ 

ଢiେର କହି ହସିେଦେଲସମି�ତ) 

- ନା (ଏତକ କହିବା େବଳକୁ अଫ୍ସାର ସୁFର ମୁହଁଟା େକମିତି अଜବ ପ�କାର ହିଂସ� ଓ 

କ� �ର େଦଖାଯାଉଥାଏ)। େଦଖିେବ କଣ େଦଇଛpି ଏଥିେର !!! 

- ନା, ଥାଉ 

- େଦଖj ଥେର 

 ଏତକ କହି अଫ୍ସା ତରବର େହାଇ େଖାଳୁଥାଏ େସ ବିରାଟ ଉଦରଵାଲା ଆଟାଚିକୁ, 

ଆଉ େକ� ାଧ ଏବ କାF କାF କ�େର କହୁଥାଏ, “େମାେତ ମାରିେଦେଲ ଦୁଃଖ ନାହ\, େହେଲ 

ଏଇ ସୁେଟ୍କସ ଫିiିେଦଇ ଗେଲ େମା ଶବ ପାଖେର। େସଦିନୁ ଏଇ େବାଝ େବାହି ମଁୁ 
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ଏକାକୀ ବୁଲୁଛି ଗତ ଏେକାଇଶ ବଷ� ଧରି। ତା ଚୁଟି ସବୁ अଜାଡି େହଇ ପଡିଥାଏ ତା ମୁହଁ 

ଉପେର। େସ ହଠାତ ମୁକୁଳା କରିେଦଲା ସୁେଟ୍କସ ଆଉ ତା ଭିତେର ଥିଲା େଗାେଟ 

ପୁରୁଷର ଖs ବିଖsିତ ଶରୀର। ଇଏ େମା ବିନୟ, େମା ବିନୟ କହି େସ ସୁେଟ୍କସ 

ଉପେର ଝୁ-ିପଡି ବିକଳେର କାFୁଥାଏ अଫ୍ସା। 

 ଏ ବିଭ� ଦୃଶ� ଆଉ अଫ୍ସାର େଶଷ ସଂଳାପତକ ଶୁଣିବା ପେର ନିବ�ାକ ନିµF 

େହାଇଯାଇଥାpି ସମି�ତ। େଦହଟା ବରଫ ଭଳି ଶ� ଓ ଶୀତଳ େହାଇଯାଇଛି େଯମିତି। 

େଚhା କରି ମଧ� େସ ହଲି ପାରୁନାହାpି। अଫ୍ସା ଧୀେର ମୁହଁ ଉେଠଇ କହିଲା, “ଭୟ 

କରjନି। ଗiାଜଳ ଆଣିଛpି ଯଦି ଛି�ି େଦଇଯାj ଆମଠି। ମୁ� କରି ଦିअj ଏ 

ଏେକାଇଶ ବଷ�ର अେଯାନି ଯାଯାବର ଜୀବନରୁ। ଦ� ସ�ିବ�ାଗରୁ ବାହାର କେଲ 

ସiମରୁ ଆଣିଥିବା ତି� େବଣୀ ପାଣି। ମୁଠାଏ େଲଖା ଛି�ି େଦେଲ ବିନୟ ଓ अଫ୍ସା 

ଉପେର। ହଠାତ କାହା µଶ�େର ସମି�ତ େଫରିପାଇେଲ ସମି�ତ। ଚମକି େଦଖିେଲ, 

ପାଖେର ଚା ବିକାଳୀଟିଏ। ସହସା ପଚାରିଲା, “ବାବୁ अଫ୍ସାକୁ େଭଟିଲ କି? େକେତ 

ଯାତ� ୀ-ୁ େସ ଭୟ େଦଇ ହଇରାଣ କରିଛି, କୁହjନି। ଆପଣ- ହାତ େଗାଡ଼ ଥsା 

ପଡିଯାଇଥିବ। ” 

- ନା, ମଁୁ ଠିକ अଛି 

- କାହାକୁ ଫା-ୁଚ ବାବୁ? ଏଇ େhସନେର େମାର ୪୦ ବଷ� ବିତିଲାଣି। କିଛି ନ 

େହଇଥିେଲ ଆପଣ ଏ ସiମ ପାଣିକୁ ତେଳ ଫିiେp। 

- ସେତତ! 

 େବାତଲ ଠିପି ବୁଜି ବ�ାଗେର ରଖିେଲ ସମି�ତ। ଚା େଗାଟିଏ କିଣିେଲ। ଏେବ େସଇ 
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େhସନ ଘଡି ତା ଏକଦମ ପରି¶ାର େଦଖା ଯାଉଥିଲା। କ�ମଶଃ ଆଉ କିଛି ସହଯାତ� ୀ 

ପହ�ି ଗେଲଣି ପCାଟଫମ�େର। ମାତ�  େକଇଟା ମିନିଟ ଭିତେର ଘ|ା ଘ|ା କାଟି ସାରିଥିେଲ 

େସ अଫ୍ସା ସହିତ। ନି��ାରିତ ସମୟେର ପହ�ିଲା େଟ�ନ। େଟ�ନକୁ ଉଠିଯାଇ ନିଜ ବଥ� 

ଆେବାରି େନେଲ ସମି�ତ। अy େକଇ ମିନିଟର ରହଣି ପେର େଟ�ନ େhସନ ଛାଡିଲା। 

ଦୂର अnାର ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଛାୟାମତୂ} ହାତ ହେଲଇ ବିଦାୟ ଜଣାଉଥିେଲ େବାଧ ହୁଏ। 

ଈଶର-ୁ ପ�ଣାମ କରି ଢୁେଳଇ ପଡିେଲ ସମି�ତ... 

 
କଟକ 
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କନ�ାରତ~କନ�ାରତ~କନ�ାରତ~କନ�ାରତ~     
 ମଦନପୁର ଗଁା ଏକ େଛାଟ ଗଁା, ଗଁା’ର अଧିକାଂଶ େଲାକ ଚାଷ 
ଉପେର ନିଭ�ର କରpି। ଗଁା ମୁsେର ବରଜୁ ସାସମଲ- ଏକ ନଡା 
ଛପର ଘର। ତା-ର ବଡ଼ ଝିअ ଝାମିକୁ ପFର ବଷ� ଚାଲୁଥାଏ, େସ 
ମାଟି�କେର ପଢ଼ୁଥାଏ। େସେତେବେଳ ତା- ପରିବାରେର ଆଉ ଏକ 
ଝିअ ଜନI  ହୁଏ, ବରଜୁ ଏବଂ ତା- ·ୀ ମାରିଆ ଚିpାଗ�b େହାଇପଡ଼ିେଲ। ପ�ଭୁ 
ଜଗନ~ ାଥ-ୁ େqାଭଭରା କ�େର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ କହୁଥାpି, “େହ କଳାଠାକୁର ପ�ଥମ 
ସpାନର ଏେତ ବଷ�ପେର ପିଲାଟିଏ େଦଲ େଯ େସ ବି କନ�ା। ଆେମ ତ ଗରିବ େଲାକ 
କିପରି ବାହା କରିବୁ, ଆମ ସମାଜେର ଝିअ- ପ�ତି େଯଉଁ ଭଳି अବେହଳା ଓ ମେନାଭାବ 
ଏବଂ ତା ବାଦ୍ େଯୗତୁକ ରାqସର କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା अସ�ବ। ପୁअଟିଏ େଦଇଥିେଲ ଆମ 
ବୁଢ଼ା େବଳକୁ ସାହା େହାଇଥାpା।” ଏଭଳି ପ�ଭୁ- ଉେ�ଶ�େର କଥା େହଉଥାpି 
େସେତେବେଳ ବରଜୁର ବnୁ ସଦା ଆସି ପହ�ିଗଲା ଏବଂ େସମାନ-ୁ ଶୁେଭ�ା 
ଜଣାଇଲା। ବରଜୁ ଓ ମାରିଆର ଦୁଃଖ େଦଖି େସମାନ-ୁ ସାp� ନା େଦଇ କହିଲା, “କିଛି 
ଚିpା କରନି ଆଉ େଗାଟିଏ ଝିअ େହଲା େବାଲି। ଆେର ଝିअ େହଲା ପରା ଦୁହିତା अଥ�ାତ 
ଦୁଇ କୁଳକୁ ହିତା। େଦଖିବ ଏହି ଦୁଇ ଝିअ େକମିତି ପୁअଠାରୁ ବଳିକି କାମ େଦେଖଇେବ।” 
ଏଭଳି ସାp� ନା ଶୁଣି ଉଭୟ ଆଶ�bି अନୁଭବ କେଲ ଏବଂ େସହି କାଳିଆର ଇ�ା ଯାହା 
େହବ କହି ମନକୁ ବୁଝାଇେଲ। 
 ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ସାନ ଝିअ ରୁମିକୁ ପା� ବଷ� ପୁରିଗଲା ଓ ଝାମିର ବି.ଏ ସ ୂ"� 
େହଲା କିj ଭଲ ମାକ� ରହିଲାନି। ଘରର ଆୟପ�ା କହିେଲ େକବଳ ଚାଷରୁ ଯାହା ମିେଳ 

ଶିଶିର କୁମାର 

ପsା 
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େସତକ, େସଥିେର ଦୁଃଖ କhେର େଯନେତନ ପ�କାେରଣ ଚଳିଯାଆpି। େସ ବଷ� େଯାଗକୁ 
ଝାମି ପାଇଁ ଭଲ ପ�bାବଟିଏ ଆସିଲା, ମଦନପୁରଠାରୁ ପା� ସାତ କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 
ସଁାପୁର ଗଁାର ଫାଲଗୁ ସାମpରାୟ- ପୁअ ଯିଏ କି ବି.ଏ ପାସ କରି ଏକ ପ�ାଇେଭଟ 
କ ାନୀେର ମାସିକ ଆଠ ହଜାର ଟ-ାେର କାମ କେର। ତା ତେଳ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ 
ଏବଂ ମା ବାପା-ୁ େନଇ ତା- ପରିବାର। ବାପା ଚାଷ କାମ ବୁଝpି। ଝାମିର ଶିqା ଓ 
ସ�ଭାବେର ପ�ୀତ େହାଇ ସାମpରାୟ ଦ ତି େବାହୂ କରି ଘରକୁ ଆଣିେଲ। 
 ଝାମି ବାହା େହାଇ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତାର ଧମ�ପରାୟଣତା, ପେରାପକାର 
ମାନସିକତା ସେବ�ାପରି ଶାଶୁ ଶଶୁର, ନଣF- େସବା ଆଦି େଦଖି ସମb ଗ�ାମବାସୀ ବହୁତ 
ପସF କରpି। ତା’ର ସ�ାମୀ ହରିଚFନ ମଧ� ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଏଭଳି ଲqI ୀ ପ�ତିମାକୁ ·ୀ 
ରୂପେର ପାଇ। େଦଖୁ େଦଖୁ ଝାମିର ପୁअଟି ପ�ାର� େଶ�ଣୀେର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କିj 
ସମୟ ସବୁେବେଳ ସମାନ ଯାଏନି, ବିପଦ କାହାକୁ କହିକରି ଆେସନା। ଦୁଭ�ାଗ� ବଶତଃ 
ବରଜୁକୁ ଆଂଶିକ ପqାଘାତ େହାଇଗଲା, ସମb େଚhା ସେa ସ ୂ"� ଭଲ େହଲା ନାହ\। 
େସ ଆଉ ଆଗପରି କାମ କରି ପାରିଲା ନାହ\। ବରଜୁ ଧୀେର ଧୀେର ଭିତେର ଭାiି 
ପଡ଼ିଲା, କଣ କରିବ ରୁମିର ପଢା ଏବଂ ତିନି ପ�ାଣୀ- ଭରଣେପାଷଣ କିପରି କରିବ। 
ଏଭଳି ଚିpା ତାକୁ ଖାଇଯାଉଥାଏ। 
 େତେଣ ଝାମି ମଧ� ଶାpିେର ରହିପାରୁ ନଥାଏ ମାବାପା- ଏପରି अବ�ା େଦଖି। 
ସବୁେବେଳ ଭାବୁଥାଏ ସ�ାମୀ ଓ ଶଶୁର- େରାଜଗାର ଯାହା େସତକ ଆମ ପରିବାର 
ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି େହଉ େହାଇଯାଉଛି କିj େମା ମାବାପା, ଭଉଣୀ େସମାେନ କଣ 
କରିେବ। ନା େମାେତ କିଛି କରିବାକୁ େହବ। େସଦିନ ରାତିେର ତା’ର ସ�ାମୀ ହରିଚFନ 
ସହ ଆେଲାଚନା କରି କହିଲା, “େଦଖ, ଆମ ଘରର ପରି�ିତି ଯାହା େହଲାଣି େମା ମାବାପା 
ଭିqା ବୃaି ଆପେଣଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ବାଟ ନାହ\। ତୁେମ ଯଦି େମାେତ ସାହାଯ� େହବ 
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େତେବ ମଁୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି।” ହରିଚFନ ଆଗ�ହେର ପଚାରିଲା,- “କୁହ, ମଁୁ କିପରି 
ସାହାଯ� କରିପାରିବି। ତୁେମ ତ ଜାଣ େମାର ଆୟ ଓ ବାପା- ଯାହା େସଥିେର ଆେମ 
ତିନି, ମାବାପା ପୁଣି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚଳିବା େକେତ କh। େସଥିରୁ କଣ ବ�ୁଛି େଯ ମଁୁ 
ସାହାଯ� କରିପାରିବି।” 
 ଝାମି ସ�ାମୀକୁ ସାହସ େଦଇ କହିଲା, “ତୁେମ େମାେତ େଗାଟିଏ ଲୁହା କଡ଼ାଇ, ଛଣା 
ଆଉ କିଛି େବସନ, ବିରି ଆଦି ଆଣି ଦିअ, େଦଖିବ ମଁୁ କଣ କରିବି।” ପ�ଥେମ ହରିଚFନ 
ରାଜି େହଉ ନଥିଲା, ତା’ପେର ଝାମି ବାରcାର ବୁଝାଇ କହିବାରୁ ରାଜି େହଲା। ତା’ପର 
ଦିନ ସକାଳୁ ହରିଚFନ ନିଜ ମାବାପା-ୁ ବୁଝାଇ ରାଜି କରାଇଲା। ଆେb ଆେb ଝାମିର 
େବପାର ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଚକୁଳି, ପକୁଡି କରୁଥିଲା ତା’ପେର ଚାହିଦା 
ବଢ଼ିବାରୁ ବରା, ଦହିବରା, ପିଆଜି, ମୁଢି ଆଦି କରି ବିକି ଭଲ ଦିପଇସା େରାଜଗାର 
େହଲା। ଏହି କାମେର ନଣF ଦି ଜଣ ଝାମିକୁ ସାହାଯ� କରpି, କରିେବନି ବା େକମିତି 
ଝାମି େସମାନ-ୁ ନିଜ ଝିअ ପରି େସ~ହ ଦିଏ। େସମାନ- ପାଠପଢା ସହ अନ�ାନ� ଦାୟିତ 
ସୁଚାରୁ ରୂେପ ତୁଲାଏ। ଶାଶୁ ଶଶୁର ମଧ� ବହୁତ ଖୁସି, ଏେତ କାମକରି ମଧ� ଝାମି େକେବ 
େହେଲ ତାର କa�ବ�େର େହଳା କେରନା ବରଂ ଘରର अଥ�ାଭାବକୁ ଦୂେରଇଛି। 
 ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀର ପାଠ ଖ�� ସହିତ େସମାନ- ସମb ଖ�� ନିେଜ ବହନ କଲା। 
ରୁମିକୁ ସବୁେବେଳ େପ�ରଣା ଦିଏ କି ମନେଦଇ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇେଲ ତୁ 
ମାବାପା- କଥା ବୁଝିବା ସହ େତା ନିଜ ବ�ବ�ା ତୁ ନିେଜ କରି ପାରିବୁ। ଏମିତି ବଷ� 
ପେର ବଷ� ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୁମି ମାଟି�କେର अଣାନେବ ପ�ତିଶତ ଓ ଇ|ରମିଡିଏଟେର 
ଏକାନେବ ପ�ତିଶତ ନcର ରଖି ସିଟି େଟ�ନିଂେର ସମb- ଠାରୁ अଧିକ ନcର ରଖି ପାସ 
କଲା। ନିଜ ଗଁା <ୁଲେର ଶିqୟିତ� ୀ ଚାକିରୀ ପାଇଗଲା। ନିଜ ମାବାପା- େସବା ସହ ଗଁାର 
ଗରିବ ପିଲାମାନ-ୁ ମାଗଣାେର ଶିqା ଦାନ କରିବା ସହିତ ଗଁାର अସହାୟ ମହିଳାମାନ- 
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ପାଇଁ ସିଲାଇ ଶିqା େକF�  �ାପନା କରି େସମାନ- ଶିqା ବ�ବ�ା କରାଇଲା ନିଜ 
ତରଫରୁ। 
 ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ ଗଁାର ମହିଳାମାନ-ୁ େନଇ ବଡି, ପା ଡ଼, ମସଲା ଗୁs ପାେକଟ 
ଆଦି କରି �ାନୀୟ ବଜାରସବୁେର ବିକିବାର ବ�ବ�ା କରି େସମାନ-ୁ ସ�ାବଲcୀ 
କରାଇଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାର ଖ�ାତି ଆଖପାଖ ଗଁାେର ବ�ାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା େଦଖି 
ଗଁାର କମିଟି ତଥା ବC କର अଧିକାରୀ ବୃF ରୁମିକୁ ସ�ାନିତ କରିେବ େବାଲି �ିର କେଲ। 
ମିଟିଂର ଦିନ ଧାଯ�� େହଲା, ରୁମିକୁ ଜଣାଇଦିଆ ଯାଇଥାଏ। ଧାଯ�� ଦିନ ରୁମି ନିଜ ଭଉଣୀ, 
େଭେଣଇ-ୁ ଡାକିଥାଏ। େସଦିନ ଗଁାର େଦାଳପବ� ଥାଏ, େତଣୁ ସାଂ<ୃତିକ କାଯ��କ�ମ 
େହବାର ଥାଏ। ଆଖପାଖ ଗଁାର ବହୁତ େଲାକ େଦଖିବାକୁ ଆସpି। ମିଟିଂେର ବି.ଡି.ଓ 
ଏବଂ ବC କର अନ� अଧିକାରୀମାେନ, ଏମ.ଏଲ.ଏ, ଗଁା ବିଦ�ାଳୟର ଶିqକମାେନ ଆଦି- 
େମଳେର ପରିେବଶ ବହୁତ ଆକଷ�ଣୀୟ ଲାଗୁଥାଏ। ପ�ଧାନ ଶିqକ ରୁମି ପାଇଁ ଲିଖିତ 
ମାନପତ�  ପଢ଼ି ଶୁଣାଇେଲ ଏବଂ ତାପେର ବିଧାୟକ-ୁ अନୁେରାଧ କେଲ ରୁମିକୁ ସ�ାନିତ 
କରିବା ପାଇଁ। 
 େସେତେବଳକୁ  ରୁମି ମ�ାସୀନ େହାଇ ସାରିଥାଏ କିj ତାର ମାନପତ�  ଓ ପୁର<ାର 
ଗ�ହଣ କଲାେବେଳ ଉପ�ିତ ମାନ�ଗଣ� ବ��ି-ୁ अନୁେରାଧ କଲା ତା’ର ଭଉଣୀ ଝାମିକୁ 
ମ� ଉପରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଝାମି ମ� ଉପରକୁ ଆସି ଆସନ ଗ�ହଣ କଲା। ତା’ପେର 
ରୁମି ତାର ବ�ବ� ଆର� କଲା, ସମb-ୁ ପ�ଣାମ ଜଣାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଆଜି ମଁୁ 
ଯାହା ବି େହାଇଛି ବା ଯାହାଟା ମଁୁ अନ�ମାନ- ନିମେp କରୁଛି ତାହା ସ�ବ େହାଇପାରିଛି 
େମାର ଏଇ େଦବୀ ତୁଲ�ା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସକାେଶ। େସ ଯଦି ଆମ ମା,ବାପା ଓ େମାେତ 
ସାହାଯ� କରି ନଥାpା କି େପ�ରଣା େଦଇ ନଥାpା ତ େମାର  ଆଜି କି अବ�ା େହାଇଥାpା 
ତାହା କyନାତୀତ। ସବୁ କିଛି  ସ�ବ େହାଇଛି  େକବଳ େମା  ଝାମି ଦିଦି ପାଇଁ ନେଚତ୍ 
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ମଁୁ ଆଜି ରାbା କଡ଼େର େହାଇଥାpି। େସ ନିେଜ େକେତ କhକରି ତା ଶାଶୁଘର ଏବଂ 
ବାପଘର େଲାକ- ପ�ତି େଯଉଁ କa�ବ�ପରାୟଣତାର ପରାକା/ା େଦଖାଇଛି ତାହା 
अତୁଳନୀୟ। େତଣୁ େମାେତ େଯଉଁ ମାନପତ� , ରାଶି ମିଳିଛି ମଁୁ ତାହା େମା ଦିଦିକୁ अପ�ଣ 
କରୁଛି।” 
 ଉପ�ିତ ଜନତା ନୀରବ, ନି�ଳ େହାଇ ସବୁ େଦଖୁଥାpି। ଝାମି ଏେତ ବଡ଼ ଜନ 
ସମୁଦାୟ େଦଖି ଟିେକ ଦୁବ�ଳ अନୁଭବ କରୁଥାଏ ତଥାପି ସାହାସ ରଖି ସମb-ୁ ପ�ଣାମ 
ଜଣାଇ କହିଲା କି,-“ମଁୁ େମାର କa�ବ� କମ� କରିଛି, ଏଥିେର େମା ସ�ାମୀ, ଶାଶୁ ଶଶୁର ଓ 
ନଣF- ମଧ� ସାହାଯ� ରହିଛି। ଆଜି େଯଉଁ अଥ� ପୁର<ାର ରୂେପ ମିଳିଛି ମଁୁ ତାହା ଗଁାର 
ବିକାଶ ପାଇଁ अପ�ଣ କରୁଛି।” ତା’ର ବ�ବ� େଶଷ େହବା ପବୂ�ରୁ କରତାଳିେର ସଭା�ଳ 
କ ି ଉଠୁଥାଏ। ଗଁାର ସମb ବ��ି କହୁଥାpି- ପ�କୃତେର ଏ େହେଲ ଦୁହିତା। ଦୁହିତା 
अଥ�ର ସାଥ�କତା ଝାମିଠାେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା- ମା,ବାପା-ୁ ମଧ� େଲାେକ 
ପ�ଶଂସା କରୁଥାpି। ଝାମିର ଶାଶୁ, ଶଶୁର ମଧ� େଦାଳ ପବ� େଦଖିବାକୁ ଆସିଥାpି ସମୁଦି 
ସମୁଦିଆଣୀ ସହ ସଭାେର ଉପ�ିତ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାpି। ଝାମିର ବାପା, ମା ଶାଶୁ, 
ଶଶୁର- ଆନFାଶ�� େବାହି ପଡୁଥାଏ। 
 ସମୟ କ�ମେର ରୁମିକୁ ଏକ େଯାଗ� ବର ମିଳି ଯିବାରୁ ରୁମି, ତାର ସ�ାମୀ ଓ ରୁମିର 
ମା,ବାପା ସମେb ଭଲେର କାଳାତିପାତ କେଲ। ସମb ମୁହଁେର େଗାଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ 
ମିଳୁଥାଏ ଝିअ େହବ ତ ଝାମି, ରୁମି ପରି। 
 

    ।। ଶିଶିର କୁମାର ପsା, କଟକ।। 
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ସଂ<ାରସଂ<ାରସଂ<ାରସଂ<ାର    
 ଏଇ ଏେବ ଏେବ ତ ଶାpି େଦବୀ ପ�ୟାଗ ଭ� ମଣରୁ େଫରି େସାଫା 

ଉପେର ବସି ପଡିଥିେଲ। େଗାଡ଼ହାତ େଧାଇ ଟିକିଏ େଫ� ସ୍ େହଲା 

ପେର अପବୂ� ଶାpି अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େସ। ଯାତ� ା ଜନିତ କ± ାpି ସହ 

ବିଶ�ାମର ଏଇ େସୗଜନ� ମଳୂକ ସାqାତକାର େବାେଧ ବାଥ୍ ରୁମରୁ ମିଳିଥାଏ। qଣ ପେର 

qଣ ଜଗତ, ବିଧାତା-ର ଏଇ ସୁବ�ବ�ିତ ତa� ମୟୀ ଦଶ�ନକୁ अନୁଭବ କରାଉଥିବାର 

େଦଖି ମେନ ମେନ ଖୁସି େହଉଥିେଲ ଶାpି େଦବୀ। 

“ଗରମ qୀର ମାଆ” େବାହୂ ମୀରାର ମଧୁର ସ�ରେର ଶରଧାର अମୃତ ଝରିଯାଉଥିଲା। 

େସ ଗCାସ୍ଟିକୁ ଧରି େନଇ ରଖିେଦଇଥିେଲ େଟବୁଲ ଉପେର। ଠିକ୍ ଉଷୁମ अଛି। େବଶୀ 

ଗରମ େହାଇନି। ଏେବ ପିଇ ଦିअj ମାଆ। ଥsା େହାଇଯିବ... 

କଥା କହୁ କହୁ େକେତେବେଳ ପାଦ ପାଖେର ବସିପଡ଼ି େଗାଡ଼ ଚିପିବା ଆର� କରିେଦଇ 

ସାରିଲାଣି େଦଖ।-େହଉ ଯାଆ ମା’। ଘରକାମ କିଛି अଛି ତ କରିେଦବୁ ଯାଆ। େରାେଷଇ 

ଆର� କଲୁଣି? 

- ନାଇଁ, ମାଆ। ଭାତ ଗ�ାସେର ବେସଇ େଦଇଛି। 

- େହଉ ଯାଆ ମା’ ଆଉ େଡରି କରନା... 

 ବିେଲଇର ନିଃଶ� ଚାଲି ପରି ମୀରା େରାେଷଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ 

ପେର ଶାpିେଦବୀ େରାେଷଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବୁଲିଗେଲ। ଟିକିଏ ସାହାଯ� କରିେଦେଲ 

କାa}କ ଚF�  
େସଠୀ 
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କାମଟା ଶୀଘ� େହାଇଯିବ। ଏ ବୟସେର ବି େସ କାମ କରିବାକୁ େକେବ ପେଛଇ ଯାଆpିନି, 

କିj ମୀରା କରିବାକୁ ଦିଏନାହ\। ଘର ଭିତରଟା େଦବାଳୟ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ‘ହେରକୃ�’ 

ଧନୂେର। େବାହୂ ମନପ�ାଣ ଢାଳିେଦଇ ତା’ କାଯ�� କରି ଚାଲୁଥିଲା, ସେତ େଯମିତି ଯେଶାଦା 

ମାଆ ତା- କାହ~ ା- ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛpି। 

େବଶୀ ଲ-ା ନୁହଁ..... େବଶୀ ମସଲାଯୁ� ନୁହଁ, େବଶୀ ଲୁଣିଆ ନୁହଁ ... 

 ପାଚନ କa�ା-ର अମୃତମୟ ଭାବନାେର ତିଆରି ଦ� ବ�େର अମୃତତ� ର ସqୂI  ପ�ଭାବ 

ମିଶିଯାଇଥାଏ। ଏଇଟି େକଉଁ କ� ଶିyୀ-ର କ�ାେସଟ୍ ମାଆ? 

 ଜଗଜିତ୍ ସିଂ ଓ ଚିତ� ା ସିଂ-ର ମାଆ 

 ବହୁତ ହୃଦୟଛୁଆଁ ମା’ 

 ଶାpି େଦବୀ-ର ସୁ� େବୖରାଗ� ଭାବନାେର ମୀରା େବାହୂର ସୁମିh ଆଚରଣ 

अନୁରାଗର ସ�ର େତାଳୁଥିଲା। େବାହୂଟିଏ କରି େସ େବଶ୍ ସୁଖ अନୁଭବ କରୁଥିେଲ। 

ଏକବିଂଶ ଶତକର ଉଗ� ସଭ�ତା ଭିତେର ଶାpି େଦବୀ-ର अେନକ ବnୁମାେନ ଉବୁଟୁବୁ 

େହଉଥିବା େବେଳ େସ ଆଜି ଶାpିେର ନିଃଶ�ାସ ମାରୁଥିେଲ। ସ�ୟଂ େମାହଗ�b େହାଇ 

ପଡ଼ିଥିେଲ ମୀରା େବାହୂର ଶ��ା ଓ ଭ�ି ନିକଟେର। ମେନ ମେନ ତା- ସମୟର ଓଡ଼ିଆ 

ଚଳ�ିତ�  ‘ଏଇ ଆମ ସଂସାର’ର ଗୀତଟିକୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ଗାଇ ଚାଲିଥିେଲ :- 

ଆମ ଘର ଏକ ମFିର, େସ ତ ସରଗ ଠୁ ସୁFର  

ମମତାର ମରୂତି, ମେନ ଦିଏ ଶକତି... 

ଏଇ ଆମ ସଂ<ାର.... 
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ଜ�ାେକଟ୍ଜ�ାେକଟ୍ଜ�ାେକଟ୍ଜ�ାେକଟ୍    
 ଆଜିବି େଯେତେବେଳ ଶୀତଋତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କେର େମାର 

େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନର qୁଦ�  କାହାଣୀ ମେନପେଡ। େସଇ ବିଶାଳ 

ହୃଦୟଧାରୀ କୁନି ଝିअର କାହାଣୀ। ହଁ ବୟସର अନୁପାତେର େସ 

େସେତେବେଳ ନୂଆ କରି େଯୗବନାବ�ାେର ପାଦ େଦଇଥାଏ କିj ଚାଲିେର, େବାଲିେର, 

ଚିpାଧାରା ଏବଂ ପ�େତ�କଟି କାଯ��କଳାପେର େସ ବିଲକୁଲ େଗାେଟ େଛାଟ ଝିअପରି। ନଁା 

ତାର େସାନୁ। 

 େସାନୁ େସେତେବେଳ ଭୁବେନଶରେର ଏକ ଘେରାଇ ଛାତ� ାବାସେର ରହି ପାଠ 

ପଢୁଥାଏ। ଶୀତଋତୁ େସେତେବଳକୁ ଧରାପୃ/େର ନିଜର ଶୀତର ପସରା େମେଲଇ 

ସାରିଥାଏ। ମାଘ ମାସର ହାଡଭiା ଶୀତ ସାiକୁ ଦିଗ ଦିସୁନଥିବା କୁହୁଡି ବିେଛଇ 

େହଉଥାଏ ଧରାପୃ/େର।  

 େସାନୁର ଶୀତବ· କହିେଲ ଏକ େମରୁନ ରiର ବଟରଫC ାଏ ଚିତ�  ଥିବା ଜ�ାେକଟ। 

ଯାହା ଥିଲା େସାନୁର अତି ପି�ୟ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ� େସାନୁ ପାଖେର अନ� ଦୁଇଟି ଜ�ାେକଟ 

ଥିଲା କିj େସଇ େମରୁନ ରiର ବଟରଫC ାଏ ଥିବା अନୁଭବ ଜ�ାେକଟଟି ତାର ଖୁବ ପି�ୟ। 

 େସାନୁ ତାର ପି�ୟ ଜ�ାେକଟଟିକୁ ‘अନୁଭବ ଜ�ାେକଟ’ କହିବାର ମଧ� େଗାେଟ 

କାରଣ अଛି। େସେତେବେଳ ଓଡ଼ିଆ ସିେନଜଗତର ତାରକା अଭିେନତା अନୁଭବ 

ମହାpି-ର ଏକ ଚଳଚିତ�  ଆସିଥାଏ। େସଥିେର अନୁଭବ େଯଉଁ ଜ�ାେକଟ ପିnି ଡ�ାନ୍ସ 

େରାଜା ପsା 
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କରୁଥିେଲ େସଇ ଜ�ାେକଟ ପ�ତି େସାନୁ େବଶ୍ ଆକଷ}ତ ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ବଜ଼ାରରୁ େସ 

अବିକଳ େସଇପରି ଏକ ଜ�ାେକଟ କିଣିଆଣିଥିଲା ନିଜପାଇଁ।  

 ସକାଳୁ ସn�ା ପଯ��p େସାନୁ ତା ଜ�ାେକଟଟିକୁ ପିnୁଥାଏ। 

 େଗାରା େଦହେର େଖାଲା େକଶ ସାiକୁ େମରୁନ ରiର ଜ�ାେକଟ େବଶ୍ ମାନୁଥାଏ 

େସାନୁକୁ ଖୁବ ଆକଷ�ଣୀୟ େଦଖାଯାଉଥାଏ ଦୂରରୁ। େସାନୁ ଉ� ଜ�ାେକଟଟିକୁ ପିnି 

ଖୁସିେର ଉତ୍ଫୁଲିତ େହାଇ ଦିୱାନା ଚଳ�ିତ� ର ଗୀତ ସବୁ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥାଏ अଧିକାଂଶ 

ସମୟେର। ଯଦି େକେବ େକହି ଥଟାେର ମଜ଼ାେର େସାନୁର अନୁଭବ ଜ�ାେକଟଟିକୁ 

ପିnିଦିअpି େତେବ େସାନୁ କାFିପକାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାେଗ ତାକୁ।  

 େସାନୁର ଚରିତ�  ଓ ଚିpାଧାରା ଟିେକ अଲଗା ଧରଣର। େସ ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ 

ନିଜପାଇଁ ଥିବା ଖାଦ� ପଦାଥ� ମଧ� େଭାକିଲା େଲାକ-ୁ େଦଖିେଲ େଦଇେଦଇ ନିେଜ 

ଉପାସେର ରହିଯାଏ। ନିେଜ ସ�ୟ କରି ରଖିଥିବା ଟ-ା ପଇସା େନଇ अନ�ର ହିତେର 

ଲଗାଏ। अନ�ପାଇଁ େସ େଯତିକି େଖାଲା ନିଜ ପାଇଁ େସ େସତିକ କ�ୁସ। अନ�ମାନ- 

ପାଇଁ େସ ଜୀବନ େଦବାକୁ ବି ପଛାଏ ନାହ\ କିj ନିଜ ପାଇଁ ଟ-ାଟିଏ ବି ଖଚ� କେଲ ବହୁତ 

ଭାବିଚିpି କେର। େସ ଯାହାବି େହଉ ଜ�ାେକଟ େqତ� େର କିj େସ ବିଲକୁଲ ବୁଝାମଣା 

କରୁନଥିଲା। କାହାରିକୁ ବି ହାତ ମାରିବାକୁ େଦଉନଥିଲା ଉ� अନୁଭବ ଜ�ାେକଟେର। 

 ତା अpର ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଥେର ସକାଳୁ ସକାଳୁ େସ କ± ାସ ବାହାରିଥାଏ। ହଟାତ 

ରାbାେର ଜେଣ ବୃ� ବୁଢାେଲାକ-ୁ େଭଟିଲା। େସ ବୃ� ବୁଢ଼ାେଲାକ ଜଣକ େସାନୁ ପାଖକୁ 

େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତୀ େହାଇ ଶୀତବ· ଖେs ମାଗିେଲ। ବୁଢ଼ାେଲାକ 

ଜଣକ ଶୀତେର ଥରୁଥିେଲ। େସାନୁର ବି କ± ାସ େଡରି େହଇଯାଉଥାଏ। େସ ନିଜ େଦହେର 
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ଥିବା अନୁଭବ ଜ�ାେକଟ ଉପେର ଟିେକ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲା। କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ 

େହଇ କଣ ସବୁ ଭାବିଗଲା। ତା’ପେର ହଠାତ େସ ବୃ� େଲାକଟିର ହାତ ଧରି ନିଜ 

ଛାତ� ାବାସକୁ େନଇଗଲା। ଛାତ� ାବାସର େଗଟ ସାମ~ାେର ବୃ�-ୁ ଠିଆେହବାକୁ କହି ନିେଜ 

ନିଜର ରୁମକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା। ବୃ� ଜଣ- କିଛି କହିବାପୁବ�ରୁ େସାନୁ ଭିତରୁ ଏକ ଜ�ାେକଟ 

ହାତେର ଧରି ବୃ�- ସାମ~ାେର ପହ�ିଗଲା। ତାହା ଥିଲା େସାନୁର अନ� ଏକ ଜ�ାେକଟ 

େଯଉଁଟା େସ अନୁଭବ ଜ�ାେକଟ କିଣିବା ପବୂ�ରୁ ବ�ବହାର କରୁଥିଲା। େସାନୁ ନିଜର 

ପୁରୁଣା ଜ�ାେକଟଟିକୁ ବୃ�-ୁ େଦଇ ଆଶbି ଲାଭ କଲା। 

 ଆଜି େସ ଏକାେବେଳ ଦୁଇଟା କାମେର ବିଜୟ େହଇଛି ଭାବି ମେନମେନ ଖୁବ ଖୁସି 

େହଉଥିଲା। ପ�ଥମେର େସ ଏଇ ପ�ଚs ଶୀତ ଦାଉରୁ ରqା ପାଇବାପାଇଁ ବୃ�-ୁ ଜ�ାେକଟ 

େଦଇଛି ଏବଂ ଦି� ତୀୟେର ନିଜର अତି ପି�ୟ अନୁଭବ ଜ�ାେକଟଟିକୁ ନିଜପାଇଁ ସ�ାଳି 

ରଖିପାରିଛି।  

 େସାନୁ କC ାସରୁ େଫରିଲାେବେଳ କିଛି ମିଠା କିଣି ନିଜ ରୁମକୁ େଫରିଲା କାରଣ 

ତାପରଦିନ େସାନୁର ଜନI ଦିନ ଥିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା। େସାନୁର ଜନI ଦିନ ପାଇଁ 

ତାର ସାiମାେନ ତାକୁ अଭିନFନ ଜଣାଉଥିେଲ। େସାନୁ କିj ତାର ଜନI ଦିନକୁ ଟିେକ 

अଲଗା ତରିକାେର ପାଳନ କରୁଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାେଧଇ ମFିର ଯିବା ବଦଳେର େସ 

ଚାଲିଲା ହµିଟାଲକୁ। େଦହେର ନିଜର अତି ପି�ୟ अନୁଭବ ଜ�ାେକଟଟିକୁ ପିnି େସ 

ପହ�ିଗଲା ଯାଇ କଟକ ବଡ େମଡିକାଲେର। େସ ନିଜ ଜନI ଦିନେର ପ�ତିବଷ� ର� 

ଆବଶ�କ କରୁଥିବା େରାଗୀମାନ-ୁ ର�ଦାନ କେର। େସଠି ପହ�ି େରାଗ ନିରୂପଣ 

ଆର� କରୁ କରୁ ତା ଆଖିେର ପଡ଼ିଲା ଏକ ର�ହୀନତା େରାଗୀ- ପରିବାର ଉପେର 
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ଯାହା-ର ର� ଦରକାର ଥିଲା। େସ େସଠି ର�ଦାନ କରି ଭୁବେନଶରର ନିଜ 

ଛାତ� ାବାସକୁ େଫରୁଥିଲା। 

 େସଦିନ ଝିପି ଝିପି ବଷ�ା ପକାଉଥାଏ। େକଉଁଠି ଲଘୁଚାପର ସଚୂନା େଦଉଥାpି ଟିଭି 

ଓ ଖବରକାଗଜମାନ। ଆକାଶ େମଘା�ନ~  େଦଖାଯାଉଥାଏ। ଶୀତେର ଥରିଯାଉଥାଏ 

େଦହ। େସାନୁ ଭୁବେନଶର େଫରିବା अଭିମୁେଖ ବାହାରି ଏକ ବସ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। 

ହଠାତ କିଏ ପଛରୁ ଡାକିଲା ପରି ଲାଗିଲା େସାନୁକୁ। େସ ପଛକୁ ବୁଲି େଦଖିଲା ଏକ ଛିsା 

େଲ-ଡ଼ା ଲୁଗା ପିnା ·ୀ େଲାକଟିଏ। କାଖେର ତାହାର ଛअ କି ସାତ ମାସର କअଁଳା 

ଛୁଆଟିଏ। ମାଘମାସର ଶୀତ ସାiକୁ େକାହଲା ପବନ। ଦୁେହଁ ଶୀତେର ଥରିଯାଉଛpି। 

·ୀ େଲାକଜଣକ େସାନୁକୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଲା ଏବଂ ଦୁଇଦିନ େହବ କିଛି ଖାଇନି େବାଲି 

କହିଲା। 

 ଲଘୁଚାପର ପ�େକାପ ବଢ଼ିବଢି ଚାଲିଥାଏ ତା ସାiକୁ ପବନର େବଗ ମଧ�। ନିଆଶି� 

·ୀେଲାକଟି ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ଛୁଆଟାକୁ ଶୀତର ପ�େକାପରୁ ରqାକରିବା ପାଇଁ ଏେଣ 

େତେଣ ବୁଲି କିଛି ଛିsା େପପର ଓ ରାbାେର ପଡିଥିବା ଛିsା ଜରି, ଛିsା କପଡାମାନ 

େଗାଟାଉ େଗାଟାଉ କରୁଣ କ�େର କହୁଥାଏ, “ବାବୁ, ମାଆ କିଛି ପଇସା ଦିअ, କିଛି ଖାଦ� 

ଦିअ, କିଛି ଶୀତବ· ଦିअ ବାବୁ ଏ ନିଆଶି�କୁ। ଧମ� େହବ ବାବୁ, ମାଆ ଭଗବାନ ମiଳ 

କରିେବ” ଏମିତି अେନକ କିଛି। 

 ଏସବୁ ଦୃଶ� େସାନୁର ହୃଦୟକୁ ମମ�ାହତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସ ସେi ସେi 

ପାଖ େଦାକାନକୁ େଦୗଡିଯାଇ କିଛି ଖାଦ� କିଣିଆଣିଲା ଏବଂ େସଇ ·େଲାକଟି ହାତେର 

ବଢାଇେଦଲା ଏବଂ ନିଜ ମନିପସ�ରୁ ତିନି ଖs ପଚାଶ୍ ଟ-ିଆ େନାଟ କାଢି େସ ·ୀ 
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େଲାକଟିର ହାତେର ଧେରଇ ନିଜ ଗpବ� ପଥେର ଆେଗଇଲା। 

 େସାନୁ ବସେର ଚଢ଼ିବାକୁ ପ�ୟାସ କରେp ହଠାତ େଜାରେସ ପବନ ବହିବାକୁ 

ଲାଗିଲା। େସାନୁ ପଛକୁ ଚାହ\ ଉ� ·ୀ େଲାକଟିକୁ େଖାଜିପକାଇଲା ନିଜ ଆଖି ବୁଲାଇ। 

େଦଖିଲା ·ୀ େଲାକଟି ଜାକିଜୁକି େହଇ ରାbାେର ଥିବା ଏକ େଠଲାଗାଡି କଡେର ବସିଛି। 

ନିେଜ ପିnିଥିବା ଛିsା ଶାଢୀେର ନିଜ ଛୁଆକୁ ଢା-ିବାକୁ ପ�ୟାସ କରୁଛି। 

 େସାନୁ ଧୀେର ଧୀେର େସ ·ୀ େଲାକଟିର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନିଜ େଦହେର ଥିବା 

अନୁଭବ ଜ�ାେକଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେର ଆଖିପୁେରଇ େଦଖିଲା। ନିଜ େମାବାଇଲେର 

अନୁଭବ ଜ�ାେକଟ ସହିତ ନିଜର ଏକ େଫାେଟା ଉଠାଇଲା ଏବଂ ଟିେକ ହସିେଦଇ 

ଜ�ାେକଟଟିକୁ ନିଜ େଦହରୁ ବାହାରକରି ·ୀେଲାକଟିର େଦହେର ଢା-ିେଦଲା। 

·ୀେଲାକଟି ଜ�ାେକଟଟିକୁ ପାଇ େକାଟିନିଧି ପାଇଗଲାପରି ନିଜ େଦହେର ଜାବୁଡି 

ଧରିଲା। ଜ�ାେକଟର କିଛି अଂଶ ଟାଣିେନଇ ନିଜ ଛୁଆ େଦହେର ମଧ� ଢା-ିବାକୁ ପ�ୟାସ 

କରୁଥିଲା। 

 େସାନୁ େସଦିନ ଶୀତେର ଥରି ଥରି ଘରକୁ େଫରିଥିଲା। ନିଜର अତି ପି�ୟ अନୁଭବ 

ଜ�ାେକଟଟିକୁ ହରାଇ େସ େସଦିନ ଟିେକ ବି अନୁତାପ କରିନଥିଲା ବରଂ ତା ମୁଖମsଳରୁ 

ଏକ ନିଆରା ଚମକ ଝଲସୁଥିଲା । 

 
ପ"ୂ� ାନF ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ,-୭୫୩୦୧୦ ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : roja.saumya@gmail.com 
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ମୃତୁ�ର ବିଭୀଷିକାମୃତୁ�ର ବିଭୀଷିକାମୃତୁ�ର ବିଭୀଷିକାମୃତୁ�ର ବିଭୀଷିକା    
 ବୃ�ାଶ�ମର ଚାରିକା� ମଧ�େର ଆଜି ଖୁବ୍ अଣନିଶ�ାସୀ ପାଲଟି 

ଯାଉଥିେଲ ବିେନାଦ ବାବୁ ୲ ମନ ମଧ�େର ସI �ତି ଚାରଣ କରୁଥିଲା 

ବିଗତ ଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ୲ ଘଟଣା ତ ନୁେହଁ , ନିଜ  अେiନିଭା 

ଜୀବନ କାହଣୀ ୲ େସଦିନର େସହି ମମ�jଦ ମୁହୂa� ଆଜିବି ଥେରଇ େଦଉଛି ତା-ର 

ସମଗ� ସaାକୁ  ୲ ଭୟେର ଟା-ୁରି ଉଠୁଛି ପ�ତିଟି େଲାମମଳୂ ୲  

          ଡିେସcର ଛୁଟି ମନାଇବାକୁ ସୁଦୂର ଜମ�ାନୀରୁ ପୁअେବାହୂ ଆଉ ନାତି େଫରିଛpି 

ଘରକୁ ୲ ୪ବଷ�ର ନାତି ସିପୁନ୍ ସହ ଖୁସିେର ଖୁସିେର अତିବାହିତ େହାଇଯାଉଥିଲା  ତା-ର 

अବସରପ�ା� ଭାରାକ� ାp ଜୀବନର अବଶିh ସମୟତକ  ୲  

        େସଦିନ ଥାଏ ଡିେସcର ୨୭ ତାରିଖ ୲  ·ୀ ସୁମତୀ, େବାହୂ ପ��ା, ପୁअ अଖିେଳଶ 

ଆଉ ନାତି ସିପୁନ୍ କୁ ସାiେର ଧରି େସ ବାହାରିେଲ ଫାମିଲ୍ ପିକନିକେର ୲ ଯାତ� ା ତା-ର 

ଆର� େହଲା କଟକ�ିତ ନିଜ ବାସଭବନ ‘ଆନF ନିବାସ’ରୁ ପୁରୀ ଆଉ େକାଣାକ� 

अଭିମୁେଖ ୲ ସମୟ େସେତେବଳକୁ ପ�ାୟ ସକାଳ ୮ଟା େହବ ୲ ଇ�ା ଥିଲା ପ�ଥେମ 

ମହାପ�ଭୁ- ଦଶ�ନ ସାରିେବ ତା’ପେର  େକାଣାକ�ର ସଯୂ�� ମFିର େଦଖି ବୁଲାବୁଲି କରି 

େଫରିେବ ୲  

        ପୁअ अଖିେଳଶ କାର୍ ଡ� ାଇଭ କରୁଥିେଲ ୲ ଗାଡିର େବଗ ମଧ� େବଶୀ ନ ଥିଲା ୲ 

ପୁରୀ ଭୁବେନଶ�ର ରାbାେର ତା- କାର୍ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା ୲ କାର୍ ର ଗତି ସହ ବଢ଼ି 

ଚାଲିଥିଲା ସମb- ମନର ଉ�ାହ ୲ अpାqରର ସରଗରମ ମାେହାଲ୍ ବି େଜାର୍ ଧରିଥିଲା 

ସଂଯୁ�ା ରାଉତ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  55 

କାର୍ ଭିତେର  ୲ ସମେb ଖୁବ୍ ଖୁସିଥାpି ୲ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୃତୁ�  ହାତ ଠାରି ତା’ରି ଆଡ଼କୁ 

େଯମିତି ଡାକି େନଉଥିଲା ଏ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରଟିକୁ ୲ ହଠାତ୍ ସମ~ାରୁ ଦ� �ତ େବଗେର 

ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦଶଚକିଆ େବ�କେଫଲ୍ ଟ�କଟି ୲                  

 କିଂକa�ବ�ବିମୁଢ଼ अଖିେଳଶ hିୟରିଂ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ର�ମୁଖା ମୃତୁ� ଦାନବଟିଏ 

ମାଡିଆସିଲା ତା- କାର୍ ଉପରକୁ ୲ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ସବୁକିଛି େଯମିତି େଶଷ େହାଇଗଲା ୲  

ଘଟଣା�ଳେର ହ\ अଖିେଳଶ ଆଉ ପ��ା-ର ମୃତୁ� େହାଇସାରିଥିଲା ୲ େମଡିକାଲ୍ ଯିବା 

ବାଟେର ସୁମତୀ ଆଉ ସିପୁନର ୲ ସଂ�ାହୀନ अବ�ାେର ୨ମାସ େମଡିକାଲ୍ େବଡ଼େର 

ପଡିରହି, େଯଉଁଦିନ େଚତା ପାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ େସହି ଦୁଘ�ଟଣାେର ତା- ସାରା 

ପରିବାର ସହ େସ ହରାଇଥିେଲ ନିଜର େଗାଡ ଦୁଇଟି, ତା-ୁ ଲାଗିଲା ସେତ େଯପରି 

ବିbୀ"� ଆକାଶଟି ତା- ମୁs ଉପେର ଛିsି ପଡିଛି, ପାଦ ତଳର ପୃଥିବୀ ରସାତଳଗାମୀ 

େହାଇଯାଇଛି ୲  

 ଡିସଚାଜ� େହବା ପେର େସ ଆଉ େଫରି ନ ଥିେଲ ଘରକୁ, େମଡିକାଲ େବଡ଼ରୁ ସିଧା 

ଆସିଥିେଲ ଏହି ବୃ�ାଶ�ମକୁ, ନିଜର ସମb �ାବର अ�ାବର ସ ତିକୁ ବୃ�ାଶ�ମ ନଁାେର 

େରେଜhି�  କରିେଦଇ ୲ ଏହା ଭିତେର ତ� अଶ�� ଦୁଇଧାର େକେତେବେଳ େଯ ଆଖିରୁ 

େବାହି ଆସି ତା- ଗs େଦଶକୁ ଛୁଇଁଯାଇ ସି� କରିେଦଲାଣି, ଜାଣିପାରି ନାହଁାpି େସ 

ପଛରୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଣି େସ ଚମକି ପଡିେଲ, େଦଖିେଲ ତା- ପଛେର ଠିଆେହାଇଛି 

ବୃ�ାଶ�ମର ଖାଦ� ପରଷୁଥିବା ପିଲାଟି କହୁଛି ସାର୍ ଆସj ଡାଇନିଂକୁ, ସମେb ପରା 

ଖାଇବା ପାଖେର ଆପଣ-ୁ अେପqା କରିଛpି ତୁ ଚାଲ, ମଁୁ ଯାଉଛି କହି ଆଖିର ଲୁହକୁ 

କାnେର ପଡିଥିବା ଗାମୁଛାେର େପାଛିେଦଇ ହି� ଲ୍ େଚୟାରକୁ ବୁଲାଇେଲ ଡାଇନିଂ ରୁମ 

ଆଡକୁ ୲          ଶିqୟିତ� ୀ, ଜୟପୁର , େକାରାପୁଟ  
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କି ବା अସାଧ� ମହୀତେଳକି ବା अସାଧ� ମହୀତେଳକି ବା अସାଧ� ମହୀତେଳକି ବା अସାଧ� ମହୀତେଳ    
 ଦୃଢ ଇ�ାଶ�ି ଆଉ କେଠାର ସାଧନ ବଳେର ମଣିଷ  अସାଧ� 

ସାଧନ କରିପାେର  ତା’ର अେନକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ତନI ଧ�ରୁ ଏକ 

ଜଳp ଉଦାହରଣ େହେଲ ପବ�ତାେରାହୀ अରୁଣିମା। ତା-ର 

ଜୀବନେର ଆସିଥିବା ଭୟ-ର ବିପଯ��ୟମାନ-ୁ ଦୃଢ ଭାବେର ସାମନା କରି େସ ଆଜି 

ବିଶ�ର ଜେଣ ଆଗଧାଡିର ପବ�ତାେରାହୀ ରୂେପ ଉଜ� ଳ କୀa}ମାନ �ାପନା କରି ନିଜ 

ପିତାମାତା-, ନିଜ େଦଶର ମଯ�ାଦା ସାରା ବିଶ�େର ପ�ତିଭାତ କରାଇଛpି। ନିକଟ 

अତୀତେର ଭିନ~ qମ ମାନ-ର େଗାଟିଏ ସଭାେର େସଇ ମହୀୟସୀ ମହିଳା-ର ଉଦାa 

କ�େର ବୟାନ କରିଥିବା ନିଜର ଆତI କଥାର ଭିଡିଓଟି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଭାଇରାଲ୍ 

େହାଇ େମା ଭଳି ଲq ଲq ଭିନ~ qମମାନ- ମନେର େଯଉଁ ଦୃଢ ମେନାବଳର ଉaାଳ 

ତରi ସୃhି କରିଥିଲା, େସଇ ପରିେପ�qୀେର ଏଇ ଗyଟିର अବତାରଣା। ତା-ରି ମୁହଁେର 

ତା-ରି କାହାଣୀ ..... 

 ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହାର ଏପି�ଲ୍ ମାସର ଏଗାର ତାରିଖ। େସେତେବଳକୁ ମଁୁ 

ଜେଣ ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଦଳର ତାରକା େଖଳାଳୀ। େକୗଣସି ବ��ିଗତ କାଯ��େର େଟ�େନ�  

ଯାତ� ା କରୁଥାଏ ଲେq~ୗରୁ ଦିଲC ୀ। େଟ�ନେର େଚାରି େହବାଟା େଗାଟାଏ ସାଧାରଣ କଥା। 

ଏେକ ତ ଏକୁଟିଆ ଯୁବତୀ ଝିअ ଦିତୀୟେର ସାଧାରଣ କ ାଟ�େମ|େର ଯାତ� ା କରୁଛି 

ମାେନ ସାଧାରଣ ଝିअ, ବିପଦ ସବୁଠୁ େବଶି। ଜେଣ ଲୁେଟରା ଆସି େମା େବକେର 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ପଡିଥିବା ପତଳା ସୁନାେଚନଟିକୁ ଝି-ିଲା, ମଁୁ ଚାପି ଧରିଲି ତା’ର ହାତକୁ, ପାଟି କରି 

ଚିେଲC ଇଲି “ବ�ାअ” “ବ�ାअ” େବାଲି, ଲୁେଟରା ଦଳର ଆଉ ଜେଣ ମାଡି ଆସିଲା,  

ହାତେର ଛୁରୀ ଧରି ଠିଆ େହଲା େମା ଆଗେର। ତା’ର ଛୁରୀ େଦଖି େକହି ସାହାସ 

କେଲନି ମେତ ରqା କରିବା ଲାଗି। ମଁୁ କିj ଭିଡି କରି ମୁଠାଇ ଧରିଥାଏ େମାର େଚନକୁ। 

ଲୁେଟରା ତା’ର ପ�ାଣପେଣ ଲାଗିଥାଏ େଚନ୍ ଟି ଛିsାଇ େନବାକୁ େହେଲ ମଁୁ ଛାଡୁ ନଥାଏ, 

ସବୁ ବଳ ଖ�� କରି ମୁଠାଇ ଧରି ଥାଏ େଚନ୍ କୁ। ଏମିତି ଧbାଧbି ଭିତେର ଲୁେଟରା 

ଦୁଇଜଣ େମାେତ େଘାଷାରି ଆଣି ଫିiିେଦେଲ େଟ�ନ୍ ବାହାରକୁ, ଦୁଭ�ାଗ�କୁ ଆରପଟୁ 

ଆସୁଥିଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ଦ� �ତଗାମୀ େଟ�ନ୍, େସଥିେର ପିଟି େହାଇ ମଁୁ ଖସି ପଡିଲି ଟ� ାକ 

ଉପେର। େସଇଟା େhସନ୍ ପାଖାପାଖି �ାନ ନଥିଲା, େତଣୁ େକହି େଲାକବାକ ନଥିେଲ 

େସଠି। ମଁୁ ଖsିଆଖାବରା େହାଇ େସମିତି ଚି½ାର କରୁଥାଏ, ପ�ାଣ ବିକଳେର ପାଣି, ପାଣି 

େବାଲି କରୁଥାଏ, େହେଲ େକହି ନଥାpି େସଠାେର େମାର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ। ମୁହଁ ମାଡି 

ତେଳ ପଡିଥାଏ, ବହୁତ କhେର ମଁୁ ନିେଜ େଘାଷାରି େହାଇ ହାତେର ଭରା େଦଇ ଉଠିବାକୁ 

େଚhା କଲି, ପାରିଲିନି, େବକ େମାଡି ତଳକୁ ଚାହ\ଲି, େସତିକି େବେଳ େମାର ନଜର 

ପଡିଲା େମାର ପାଦ ଉପେର। େଗାଟାଏ େଗାଡ अଧାରୁ କଟି ଯାଇ ପାଦଟା ତେଳ 

ପଡିଥିଲା, ଆର ପାଦଟା ଉେଠଇବାକୁ େଚhା କରିବା େବଳକୁ ଉଠୁନଥିଲା, ଭାବିଲି ଆର 

ପାଦଟା ବି ଭାiି ଚୁନା େହାଇ ଯାଇଛି େବାଧହୁଏ। ଭୀଷଣ ର�ସ�ାବ ଆଉ ଯ�ଣାେର 

अେଚତ୍ େହାଇଗଲି ମଁୁ। ସାତଘ|ା କାଳ େସମିତି ପଡି ରହିଥିଲି ମଁୁ। େସଇ ସାତ ଘ|ା 

ମଧ�େର अଣଚାଶଟି େଟ�ନ୍ ପାଶ୍ କରିଥିଲା େସଇ ବାଟ େଦଇ, େହେଲ କାହାରି ଦୃhି େମା 

ଉପେର ପଡି ନଥିଲା। 
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 ଈଶ�ର- କରୁଣାରୁ େଭାର୍ େବଳକୁ କିଛି େଲାକ ନିତ�କମ� କରିବାକୁ ଆସି େରଳ 

ଧାରଣା ଉପେର େଦଖିେଲ ମେତ। େହା ହାଲC ା କରି अେନକ େଲାକ ଆସି ଜମାେହେଲ 

େସଠାେର, େସଇମାନ- ଭିତରୁ େକହି ଖବରେଦେଲ େରଳବାଇ େପାଲିସ ଆଉ 

ଆc�ଲାନସ୍ କୁ। �ାନଟି ବେରଲି ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ବେରଲି ଜିଲC ାର ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟେର 

ଭa} କରାଯାଇଥିଲା ମେତ। ମେତ ଏମିତି अବ�ାେର େଦଖି ଡା�ରମାେନ ବୁଝି 

ପାରୁନଥିେଲ େଯ ଚିକି�ା େକଉଁଠୁ ଆର� କରିେବ, େମାର ମୁହଁଟି ସଫା କଲା େବେଳ 

େସମାନ- ମଧ�ରୁ ଜେଣ ଚିହି~  ପାରିେଲ ମେତ,  ଚି½ାର କରି କହିେଲ, “ଆେର, ଇଏ ତ 

ଆମର ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ୍ େଖଳାଳି ‘अରୁଣିମା’।” ତା’ପେର େଜାରେସାରେର ଆର� 

େହାଇଥିଲା େମାର ଚିକି�ା। ମଁୁ ସବୁ େଦଖୁଥାଏ, ଡାକୁଥାଏ େହେଲ ପଚୁର ର�ସ�ାବ େଯାଗଁୁ 

େମାର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ । ବହୁତ କhେର ମଁୁ ଖେନଇ ଖେନଇ କହିଲି େମାର 

େଗାଡ ଭାiି ଯାଇଛି। େସମାେନ ଆଗ େସଇ କଟି ଯାଇଥିବା େଗାଡର ଚିକି�ା ଆର� 

କରିଥାpି, ର�ସ�ାବ େସ ପଯ��p ବF େହାଇନଥାଏ, େସଥିେର ପୁଣି େରଲେୱ ଟ�ାକ୍ 

ଉପେର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା େଛାଟ େଛାଟ ମଷୂାମାେନ େସଇ ଖsିଆ ଜାଗାକୁ ତା-ର 

ମୁନିଆଁ ଦାp ମାନ-େର ଆହୁରି କାଟି ପକାଇ ଥାଆpି। ମଁୁ अସହ� ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ 

େହଉଥାଏ। 

 ଦୁଭ�ାଗ�କୁ େସଇ ହାସପାତାଳେର େମା ଗ��ପର ବC ଡ୍ ମିଳୁ ନଥାଏ, କିj ଈଶ�ର- 

अପାର କରୁଣା େଦଖ, େମାେତ ଚିକି�ା କରୁଥିବା ସମb ଡା�ର, କ ାଉsର , ସହାୟକ, 

ମାେନ ନିଜ ନିଜର େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ୟୁନିଟ୍ ର� ନିସେ-ାଚେର ଦାନକରି େମାର ପ�ାଣ 

ରqା କରିଥିେଲ।ଏହା ଈଶ�ର- ଆଶୀବ�ାଦ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କ’ଣ? େମା ଜୀବନକାଳ 
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ଭିତେର ଏମିତି ଘଟଣାଟିଏ ମଁୁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଖବର ପାଇ େମାର ବାପାମାଆ ଭାଇ ସମେb 

ଆସି ପହ�ିଥିେଲ ହାସପାତାଳେର। ରାଜ�ସରକାର- ପqରୁ ମଧ� ତୁରp ସାହାଯ� 

େଯାଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, େମାର ବାମ େଗାଡଟି କଟା େହାଇ କୃତି� ମ େଗାଡଟିଏ ଲାଗିଥିଲା 

ଏବଂ ଡାହାଣ େଗାଡକୁ ରଡ୍ ଭa} କରି ସଜାଡି अପେରସନ୍ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। 

ହାସପାତାଳେର ପଡି ରହି ଧୀେର ଧୀେର ସୁ� େହଉଥିଲି ମଁୁ। ଦୁଇ ମାସପେର ପ�ଥମ ଥର 

ପାଇଁ ସcାଦପତ� େର ଆଖି ପକାଇଲା େବଳକୁ ପଢିଲି େମା ବିଷୟେର କିଛି अଭାବନୀୟ 

ସcାଦ। “ଜଣାଶୁଣା ଭଲିବଲ୍ େଖଳାଳି अରୁଣିମା ବିନା ଟିେକଟେର େରଳେର ଯାତ� ା 

କରୁଥିବା େବେଳ ଟିେକଟ୍ କେଲ¯ର- ହାତେର ଧରାପଡ଼ିବାରୁ େଟ�ନରୁ ତଳକୁ ଡିଆଁ ମାରି 

ଆତI ହତ�ା କରିବା େବେଳ ଆହତ େହାଇଛpି” ଦୁଘ�ଟଣାର ଯ�ଣା अେପqା ଏଇ 

ସcାଦର ଧ¾ା ବହୁତ େଦାହଲାଇ େଦଲା େମାେତ। ଖୁବ୍ କାFିଲି େସଦିନ। କାFି କାFି  

ତକିଆ ଭିେଜଇ େଦଲି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା େହେଲ ମନରୁ ଦାଗ ଲିଭିଲାନି। େସଇ 

େମଡିକାଲର େବଡ୍ ଉପେର େଶାଇ େଶାଇ ପ�ତି�ା କଲି, “ଆଜି ତୁମମାନ-ର େବଳ 

ପଡିଛି, ଯାହା କହିବାର କହିଯାअ, କିj କାଲି େମାର ଦିନ ନି�ୟ ଆସିବ, ତମମାନ-ୁ,  

ସାରା ସଂସାରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ अରୁଣିମାକୁ। ମଁୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯିବ େଯ େମା 

ମଲାପେର ମଧ� େମା ନାଆଁ ସ"� ାqରେର ଲିପିବ� େହାଇ ରହିବ।” େସଇଠି �ିର କଲି ମଁୁ 

ପବ�ତାେରାହଣ କରିବି। ପରିବାର େଲାକ-ୁ ଜଣାଇଲି ମନକଥା। ସମେb କାବାକାଠ 

େହାଇ ଚାହ\େଲ େମା ମୁହଁକୁ। କହିେଲ, “ତୁ ଦିବାସ�ପ~ େଦଖୁଛୁ କି? େଗାଟାଏ େଗାଡ ନାହ\,  

ଆଉ େଗାଟାଏ େଗାଡେର ରଡ୍ ଭa} େହାଇଛି,  ଠିକ୍ େର ଚାଲି ପାରୁନୁ, କହୁଛୁ କ’ଣ ନା 

ମାଉେ|ନିୟରିଂ କରିବି, ଦିବାସ�ପ~ ଭୁଲିଯା ଝିअ! ବରଂ ଆଉ କିଛି େକାସ୍� କରି ସରକାରୀ 
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େହଉ କି େବସରକାରୀ େହଉ, ଚାକିରୀଟିଏ କରି ଗୁଜୁରାଣ େମ|ାଇବାକୁ େଚhା କର”  

ମଁୁ କିj େମା ଜିଦ୍ େର अଟଳ ରହିଲି। େମାେଟ ଶୁଣିେଲ ନାହ\ କାହାରି କଥା। େପପର୍ 

େଦଖି ମାଉେ|ନିୟରିଂ ଇନhିଚୁ�ଟ୍ ର ଠିକଣା ସବୁ ସଂଗ�ହ କଲି। ମାଡାମ୍ ବେଚF� ୀ 

ପାଲ୍-ର ଠିକଣା ସଂଗ�ହ କରି ତା-ୁ ଚିଠି େଲଖିଲି େମାେତ ତା-ର ଶିଷ�ା ଭାବେର ଗ�ହଣ 

କରି େଟ�ନିଂ େଦବା ଲାଗି। େମାର ଏକାଗ�ତା େଦଖି େମା ଭାଇ େମାର ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ 

ବେଢଇଲା। ସାେଢ ତିନି ମାସ ପେର େଯେତେବେଳ ମେତ ହାସପାତାଳରୁ ଡିସଚାଜ� 

କରାଗଲା େସେତେବେଳ ମଁୁ ଘରକୁ ଯିବା ପରିବେa� ସିଧା ସଳଖ ଚାଲିଲି ମାଡାମ୍ ବେଚF� ୀ 

ପାଲ୍ -ର ଘରକୁ। େମାର ଡାହାଣ େଗାଡେର େସ ପଯ��p hାପଲର୍ ର hିଚ୍ ରହିଥିଲା,  

ବାମ ପଟେର ଲାଗିଥିବା କୃତି� ମ େଗାଡଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଡୁ ନଥିଲା, େସଇ अବ�ାେର ମେତ 

େଦଖି ମାଡାମ୍ ଆଚମି�ତ େହେଲ। େମାର ଦୃଢ ନି�ୟ ଶୁଣି େସ କହିେଲ, “ଠିକ୍ अଛି 

अରୁଣିମା! ତୁମର ଆତI ବିଶ�ାସ ଆଉ ନି/ା େଦଖି ମଁୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି େହଲି, ତୁମକୁ ଶିଷ�ା 

ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ମଧ� ପ�bୁତ େହେଲ ତୁମକୁ ପ�ମାଣିତ କରିବା ଲାଗି ପଡିବ େଯ 

ତୁମର ଏଇ େଗାଡ ଦୁଇଟି ସହିତ ତୁେମ ମାଉେ|ନିୟରିଂ କରିବା ଲାଗି ସମଥ�, େତେବ 

ଯାଇ ତୁମର ଶିqା ଆର� େହବ। ଏେବ ତୁେମ ଯାଇ ନୂତନ ଶିqାଥ�ୀମାନ-ୁ େଦଖ। 

ସ�ାେହ ସମୟ ନିअ, ତୁମର ସାମଥ�� ପ�ତିପାଦିତ କର” ମଁୁ ଚାଲିଗଲି ନୂତନ ଭାେବ ଶିqା 

େନଉଥିବା ପିଲା- ପାଖକୁ। େସଦିନ େସଠାେର ଉପ�ିତ ରହି େସମାନ- ପ�ା¯ିସ୍ 

େଦଖିଲି। ତହ\ଆର ଦିନ ପାଦ ରଖିଲି ଭୂମିେର, ଖୁବ୍ କh େହଉଥିଲା, ର� ବାହାରି 

ଆସୁଥିଲା, ତଥାପି ଡରିଲିନି, ଆଉ ପାେଦ ଆେଗଇଲି। ଧୀେର ଧୀେର କh େଦହସୁହା 

େହାଇଗଲା। 
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 अଭ�ାସ ଆର� କଲି। େଯଉଁ ଦୂରତ� କୁ େସମାେନ ଘ|ାକେର अତିକ�ମ କରୁଥିେଲ, 

ମେତ ତିନି ଘ|ା ଲାଗୁଥିଲା, େତେବ ବି େଚhା କରି ଚାଲିଥିଲି। ଆଠମାସ ପେର 

େସମାନ- ସମକq େହାଇ ମଁୁ ମାଡାମ୍ -ୁ େଭଟିଲି। ମାଡାମ୍ ବହୁତ୍ ଖୁସି େହେଲ, କହିେଲ 

ସୁନା ଝିअ!  ଏେବ ତୁେମ ସଂପ"ୂ� ଭାେବ ପ�bୁତ ମାଉେ|ନିୟରିଂ କରିବା ଲାଗି।  

 େମା ପରିବାର ବାହାେର େସ ଏକ ମାତ�  ମହିଳା ଥିେଲ ଯିଏ େମା ସାମଥ�� ଉପେର 

ଭରସା କରିଥିେଲ। ଏେବ ପ�bୁତି ପବ�। ଆମ ନିମ~ ମଧ�ବିa ପରିବାରେର ଏେତ ବଡ 

अଭିଯାନ ପାଇଁ ପଇସା େଯାଗାଡ କରିବା ସଂପ"ୂ� अସ�ବ। େସଥିପାଇଁ µନସରଶିପ୍ 

େଯାଗାଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ� ମାଡାମ୍ ସାହାଯ� କେଲ। ସାiେର ରହିବା ପାଇଁ େଶପ�ା 

ମଧ� େଯାଗାଡ କରିେଦେଲ। 

 ଶୁଭ ମୁହୂa�େର ଆମ ଆଠ ଜଣିଆ अଭିଯାତ� ୀ ଦଳର ଏଭେରh अଭିଯାନ ଆର� 

େହଲା। େମାର अବ�ା ପ�ାୟ ସମb-ୁ ଜଣାଥିଲା, େତଣୁ ସମେb େମାେତ କହୁଥାpି,  

ଧୀେର ଧୀେର ଆସ अରୁଣିମା ଧୀେର ଧୀେର କିj ମଁୁ ଡଗଡଗ େହାଇ ତା- ସହିତ 

ଚାଲୁଥାଏ। କ�ା  ୱାନ୍ େର ପହ�ି ସମେb ବିଶ�ାମ େନଲୁ। ବରଫ ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି 

ପାଦରୁ ର� ବାହାରି ଆସିଥିଲା, କୃତି� ମ େଗାଡଟି ମଧ� ଜ¿େର ଘଷି େହାଇ ଖsିଆ 

ଖାବରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ କhକୁ ସହି ପୁଣି ଯାତ� ା ଆର� କଲୁ ରାତିେର। 

ସାଧାରଣତଃ ରାତିେର ହ\ ପବ�ତାେରାହୀ-ୁ ଯାତ� ା କରିବା ସୁବିଧାଜନକ େହାଇଥାଏ କାରଣ 

ଦିନେବଳା ସଯୂ�� ତାପେର ବରଫ ତରଳି େଗାଡ ଖସିଯାଏ, ଥକାପଣ ବି अଧିକ ରେହ, 

େସଥିପାଇଁ ରାତିର ଯାତ� ା ହ\ ପସF କରpି ସମେb। କେhମେh କ�ା  ଥ�ୀେର 

ପହ�ିଗଲୁ। ଆଉ अy କିଛି ବାଟ ବାକି ଆମ ଲq� ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସମb- 
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ମନେର ପ�ବଳ ଉ�ାହ। ଏଥର ଯାତ� ା କିj ସହଜ େହଉ ନଥାଏ। ମୁsେର ଲାଗିଥିବା 

େହଡ୍ ଲାଇଟ୍ ର ଆଲୁअ ଯୁଆେଡ ଯୁଆେଡ ପଡୁଥିଲା ସିଆେଡ अେନଇଲା େବଳକୁ ଶବ 

ମାଳ ମାଳ। ଚାଖେs ଜାଗା ବି ଖାଲି ନାହ\ ପାଦ ରଖିବାକୁ। 

 େଦହ ଶୀେତଇ ଉଠୁଥାଉ େମାର େସଇ ଶବମାନ-ୁ େଦଖି। େଶପ�ା କହିଲା, 

“ଏମାେନ ସବୁ ତୁମରି ଭଳି ଏଭେରh ବିଜୟ କରିବା ନିଶାେର ଆସିଥିେଲ ଏେତ ବାଟ, 

କାହାର अÀିେଜନ୍ ସରିଗଲା ବାଟେର ତ କିଏ अବଶ� େହାଇ  ପଡି ରହିଲା ଏଠାେର, 

ମାଇନସ୍ ସିÀଟି ଡିଗ�ୀ େସଲସିୟସର ଉaାପ ସ�ାଳି ପାରିଲାନି, ଏଇଠି ପଡି ରହିଲା 

ବରଫ େହାଇ, ବିଶ ବିଜୟ କରିବାର अଭିଳାଷ େନଇ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। େମାର 

ମୁs ଝାଇଁ ମାରି ଯାଉଥିଲା, “ଆଗକୁ ଯିବାକୁ େହବ ମେତ” ଆଖି ବF କରି ଏଇ ମ� େଘାଷି 

େଘାଷି ଆଗେର ପଡିଥିବା ଦୁଇଟି ଶରୀରକୁ ବାଡିରୁ ଘୁ�ାଇ େଦଇ ପାଦ ପେକଇଲି ଆଗକୁ 

ଆଗକୁ। ମେତ ଆଉ କିଛି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା ଏଭେରh ଶୃi ବ�ତୀତ। େଯମିତି େହେଲ 

େସଠାେର ପହ�ିବାକୁ େହବ, ଏଇ ସଂକy େନଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଏଇ ସମୟେର ମେତ 

ଝଟକାଟିଏ େଦଲା େଶପ�ା, “ତୁମର अÀିେଜନ୍ ସରି ଆସୁଛି, ଏଇଠୁ େଫର, ନେହେଲ  

ହୁଏତ େଫରିବା ମଧ� अସ�ବ େହାଇ ପଡିବ” ମଁୁ अବାକ୍ େହାଇ ଚାହ\ଲି ତା’କୁ। େସଇ 

ମୁହୂa�େର େଶପ�ା େଗାଟାଏ ବ� ପାଗଳ େବାଲି େମାର ମେନହଲା। େମାର ଲq��ଳ ଆଉ 

अy କିଛି ଦୂରେର, ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ଏଇଠୁ େଫରିଚାଲ। “अସ�ବ, ଏକବାର अସ�ବ” 

ମଁୁ  ଚିହ\କି ଉଠିଲି। େସ େମାେତ ବୁଝାଇବାକୁ େଚhା କଲା, “ଆେର ଝିअ! ଜୀବନଟା 

ମଲୂ�ବାନ ନା ଲq�? ଜୀବନ ରqା କରି ଏେବ େଫରିଚାଲ, ଜୀବନେର ରହିେଲ 

ଆଉଥେର େଚhା କରିବ। େମା େଛାଟ କଥା ମାନ, ଏେବ େଫରି ଚାଲ,  ସମୟ ଖୁବ୍ 
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କମ୍। େମା ଆଖିେର ଲୁହ ଆସିଗଲା, ମଁୁ ଚାହ\ଲି ପଛକୁ, େକେତ ବାଟ େକେତ କh କରି 

ଆସିଛି,  ଆଉ େଫରିଗେଲ ଆଉ ଥେର µନସରଶିପ୍ େକାଉଠୁ ମିଳିବ? କିଏ ଭରସା 

କରିବ େମା ଉପେର? ନା, ନା, େକୗଣସିମେତ ମଁୁ ଆଉ ପଛକୁ େଫରିବି ନାହ\, େତଣିକି 

ଫଳାଫଳ ଯାହା ବି େହଉନା କାହ\କି। ଦୃଢ ନି�ିତ କରି ମଁୁ ଚାଲିଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ,  

ପାଦେର ଗତି ବଢାଇେଦଲି, अଗତ�ା େଶପ�ାକୁ େମା ସାଥିେର ଯିବାକୁ ପଡିଲା। େମାର ଆଖି 

ଆଗେର ଖାଲି ଏଭେରh ଛଡା ଆଉ କିଛି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା ନଥାଏ, ଆଉ ମାତ�  େଦଢ 

ଘ|ା ଭିତେର ମଁୁ ପହ�ି ଗଲି ସେବ�ା� ଶିଖର ଏଭେରhେର। ନିଜକୁ ନିେଜ ବିଶ�ାସ କରି 

ପାରୁ ନଥିଲି ମଁୁ। ସତେର ମଁୁ ଏଭେରh ଜୟ କରି ପାରିଛି? ସେତ?? अେନକ ଗୁଡିଏ 

େଦଶର ପତାକା ଉଡୁଥାpି େସଠାେର।  

 ମଁୁ େମା अ|ାେର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କାଢି ଆଗ ନିଜ େଦହେର ଗୁେଡଇ 

େହାଇ ପଡିଲି। ଆଃ ସେତ କି ପ�ାଣ ସ�ରିଗଲା େମା େଦହେର, ଛାତି ଭa} ନିଶ�ାସ େନଇ 

କହିଲି େଶପ�ାକୁ “େମାର କିଛି ଫେଟା ଉଠାଇନିअ, ଯଦି ମଁୁ ମରିବାକୁ ଯାଏ େତେବ େସଇ 

ଫେଟା େଦଖି େଲାେକ ଜାଣିେବ େଯ ମଁୁ ଏଭେରh ବିଜୟ କରି ସାରିବା ପେର ଯାଇ ମରିଛି 

ନେହେଲ କହିେବ अଧା ବାଟେର ପଡି ମରିଛି େବାଲି। େଶପ�ା ଆଠଦଶଟି ଫେଟା େନଲା,  

େମାର अବ�ା େଦଖି କହିଲା, “ଏେବ ତ େଫରି ଚାଲ, ନେହେଲ ନିେଜ ମରିବ ଆଉ ମେତ 

ବି ମାରିବ” ମଁୁ ତା’କୁ ହାତ େଯାଡି अନୁେରାଧ କଲି, “ଭାଇଟା ପରା, ଆଉ େଗାଟିଏ େଛାଟ 

କାମ କରିଦିअ, େମାର ଏଇ ବିଜୟର େଗାଟିଏ ଭିଡିଓ ବେନଇ ଦିअ, ଯଦି ମଁୁ ମରିବାକୁ 

ଯାଏ, େତେବ ଏଇଟା ଭାରତ ପଠାଇ େଦବ େମା ବାପମାଆ, େମାର େଦଶବାସୀ- 

ଜାଣିେବ अରୁଣିମା ଜୀବନେର ହାର୍ ମାନି ନାହ\,  େସ ଏଭେରh ବିଜୟିନୀ େହାଇ ମରିଛି,  
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େମାର ବିକଳ अନୁେରାଧକୁ ରqାକରି େସ େଛାଟ ଭିଡିଓଟିଏ ତିଆରି କରି ରଖିଲା। 

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ େସଇଠି େପାତି ଆେମ େଫରିବାକୁ ଆର� କଲୁ। େମାର 

ହାତ ପାଦ େସେତେବଳକୁ ଥରୁଥାଏ,  अÀିେଜନ୍ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। େଫରିବା ବାଟେର 

େମାର ମୃତୁ� ନି�ିତ େବାଲି ମଁୁ ଧରି େନଇଥାଏ। ଆଠ ହଜାର ଆଠ ଶହ ଚଉରାअଶୀ 

ଫୁଟ୍ ଉପେର ମାଇନସ୍ ସିÀଟି ଡିଗ�ୀ େସଲସିୟସ ତାପମାତ� ାେର େମାର ହାତ ସବୁ ନାଲି 

ରiରୁ ନୀଳ ରi େହବା ଆର� କରିଥାଏ। ବହିେର ପଢିଥିଲି ବରଫେର अମ±ଜାନ ନ 

ପାଇ ଶରୀର ନାଲିରୁ ନୀଳ ପଡିଯାଏ ଏବଂ େଶଷେର ନୀଳରୁ କଳା ରi ପଡିଗେଲ 

ମଣିଷର ମୃତୁ� ସୁନି�ିତ। େମାର େଶଷ अବ�ା ଆସି ଯାଇଥାଏ। ମଁୁ େଚତା ହରାଇ 

ପଡିଗଲି ତେଳ। ମୃତୁ� ଆଉ अy ଦୂରେର, ଏଇ ସମୟେର େଗାଟିଏ ବିଚିତ�  ଘଟଣା 

ଘଟିଲା। େବାଧହୁଏ ଐଶରୀୟ କରୁଣା ଥିଲା େମା ଉପେର,  େମାର ମୃତୁ� େସଇ ସମୟେର 

େଲଖା ନଥିଲା େବାଧହୁଏ, େସଇଥିପାଇଁ େସଇ ପଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା ଜେଣ ବି� ଟିଶ୍ 

ପବ�ତାେରାହୀ ତା- ପାଖେର ଥିବା ଦୁଇଟି अÀିେଜନ୍ ସିଲିsରରୁ େଗାଟିଏ େଫାପାଡି 

େଦେଲ ନିଜର ଓଜନ ହାଲୁକା କରିବା ଲାଗି। େଶପ�ାର ନଜରେର ପଡିଲା େସଇ 

अÀିେଜନ୍ ସିଲିsରଟି। ଧାଇଁ ଯାଇ େସଇଟାକୁ େଗାେଟଇ ଆଣିଲା େସ,  େମାର ନାକେର 

ଲାଗିଥିବା अÀିେଜନ୍ ମା<େର େଯାଗ କରିେଦଇ ମେତ ସାhମ କଲା। ମଁୁ ପୁନଃ ଜୀବନ  

ପାଇଲି। ଟିକିଏ ବିଶ�ାମ େନଇ େଫରୁଥିଲୁ ଆେମ। ବରଫ ପାହାଡ ଉପେର ଚଢିବା 

େଯତିକି କh ଓହC ାଇବା ତା’ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ କh, ବିେଶଷ କରି େମା ଭଳି ଭିନ~ qମ ମାନ- 

େqତ� େର ଆହୁରି ଦୁରୂହ ବ�ାପାର। ହଠାତ୍ େମାର କୃତି� ମ େଗାଡଟି ବୁଲିଗଲା ପଛ ପଟକୁ,  

େଯେତ େଚhା କେଲ ବି ଆଉ ସିଧା େହଲାନାହ\। େଶପ�ା ଡରିଗଲା,  େଗାଟାଏ अପେରସନ୍ 
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େହାଇ ରଡ୍ ପଡିଥିବା େଗାଡ େନଇ େକମିତି ତଳକୁ ଓହC ାଇବି ମଁୁ, େସଇ ଚିpାେର ତା’ 

େଗାଡ ହାତ ଚଳିେଲ ନାହ\। ଏଇ ସମୟେର ତା’କୁ ସାହସ େଦଲି ମଁୁ। କହିଲି “ଆେର 

ଭାଇ! ଇଏ େମା’ େଗାଡ ସିଏ େକମିତି ଚାଲିବ, େସକଥା ମଁୁ ଜାଣିଛି, ତେମ େମାେଟ ବ�b 

ହୁअନାହ\, ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ। ଆଖି ବFକରି ଈଶ�ର-ୁ ସIରଣ କଲି ମଁୁ,  ଆଉ ଶରୀରର 

ସବୁ ଶ�ି ଲଗାଇ କୃତି� ମ େଗାଡଟି େମାଡିମାଡି ପୁଣି ଥେର ସିଧା କରି ଲଗାଇ େଦବାେର 

ସଫଳ େହଲି। ଏଥର ଆଉ େକୗଣସି अସୁବିଧା ନାହ\। େଶପ�ା ମଧ� ଉପରକୁ ଚାହ\ ହାତ 

େଯାଡିଲା, େବାଧହୁଏ ଈଶ�ର-ୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଉଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଖୁବ୍ 

ସାବଧାନତାର ସହ ଆେମ ଓହC ାଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ ତଳକୁ। େଯେତେବେଳ ସାଉଥେପାଲ୍ ର 

କ�ା େର ତc�ର ପରଦା େଟକି ମଁୁ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ସମେb ଚକିତ େହାଇ ଚାହ\େଲ 

ମେତ। ସମେb ଏକ ସ�ରେର କହି ଉଠିେଲ “ଆେର अରୁଣିମା! ତୁେମ ଆସିଗଲ? ଆେମ 

ତ ଭାବିଥିଲୁ ତୁେମ ଆଉ େଫରି ଆସିବଟି େବାଲି। ସତେର,  ତୁମର ନ େଫରିବା ସୁନି�ିତ 

େବାଲି ଧରି େନଇଥିଲୁ ଆେମ। ଯାହା େହଉ ଭଗବାନ ବଡେଲାକ, େସ ତୁମକୁ ସକୁଶଳ 

େଫରାଇ ଆଣିଛpି” ପ�କୃତେର ବି େସମାେନ େସମିତି କିଛି ଭାବିବା ଠିକ୍ ଥିଲା କାରଣ 

େସମାନ- ଯାତ� ା ଏଗାର ଘ|ାେର ସମା� େହାଇଥିବା େବେଳ େମାର ଯାତ� ାର अବଧି ଥିଲା 

अେଠଇଶି ଘ|ା। ଆେମ ସମେb ସଫଳ େହାଇଥିଲୁ ଏଭେରh ଶୃi ବିଜୟ କରିବାେର। 

ମାଡାମ୍ ବେଚF� ୀ ପାଲ୍ ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇସମb ବିେଜତା-ୁ अଭିନFନ ଜଣାଇେଲ। ବିଶର 

ଚାରିଆେଡ ଆମର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପ�ସାରିତ େହାଇଗଲା। େଦଶର େକାଣ 

अନୁେକାଣରୁ ବଧାଇର ସୁअ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆମ ମାନ- ପାଖକୁ।  

 ବିେଶଷ କରି େମା ପାଖକୁ କାରଣ ଜେଣ ଭିନ~ qମ ଆଉ ନାରୀଟିଏ େହାଇ ମଧ� ମଁୁ 
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ଏଭେରh ବିଜୟିନୀ େହାଇଥିଲି। େମା ମନେର ଆତI ସେpାଷ ମିଳିଲା େଯ େଯଉଁ 

େଲାକମାେନ ଗତକାଲି େମା ବିଷୟେର ଯାବତୀୟ କୁ�ାରଟନା କରୁଥିେଲ ଆଜି େସଇମାେନ 

େମାର ପ�ଶଂସାେର ଶତମୁଖ େହାଇ ଉଠିଥିେଲ। େମା ବାପାମାଆ, ଭାଇ ବnୁ, େମା 

େଦଶବାସୀ େମା ପାଇଁ ଗବ� अନୁଭବ କରୁଥିେଲ। େମାର ଯାତ� ା େସଇଠି େଶଷ େହଲା 

ନାହ\, ମାଡାମ୍ ବେଚF� ୀ ପାଲ୍ -ର େପ�ରଣା ମେତ ଆହୁରି ଆହୁରି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ� ା 

କରିବା ଲାଗି ସାହସ େଦଲା। ଆଜି ମଁୁ ବିଶ�େର ଏସିଆର ଏଭେରh ସହ ଆଫି� କା,  

ଇଉେରାପ, अେh� ଲିଆ ଆଦି ପା�ଟି ମହାେଦଶେର ଥିବା ସେବ�ା� ଶୃiମାନ ଆେରାହଣ 

କରି ବିଶ କୀa} �ାପନା କରି ସାରିଛି। ତଥାପି େମାର ଯାତ� ା ସରି ନାହ\, ମେନାବଳ ହାରି 

ନାହ\। ଆଜି ବି ମଁୁ  ଗାଉଛି .... 

    “ अଭି େତା ଇସ୍ ବାଜ୍ କା अସଲୀ ଉଡାନ୍ ବାକି େହୖ 

      अଭି େତା ଇସ୍ ପରିେF କା ଇମତିହାନ୍ ବାକି େହୖ 

      अଭି अଭି େମୖେନ ଲା¿ା େହୖ ସମFର େକା, अଭି େତା ପୁରା ଆସମାନ୍ ବାକି େହୖ” 

 ବnୁଗଣ ! ଇଏ ଖାଲି େମା ପାଇଁ ନୁେହଁ,  ସମb- ପାଇଁ କହୁଛି,  ଯଦି େକହି ତୁମକୁ 

ହି�ତ୍ େଦଉଥାଏ, ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ େଦଉଥାଏ, ତୁମକୁ  ବିପଦ େବେଳ 

ଠିକଣା ବାଟ େଦଖାଇଥାଏ,  େତେବ େସଇ ଜଣକ ତୁେମ ନିେଜ, ଆଉ େକହି ନୁେହଁ। 

ତୁମର अpର ଭିତେର ଥିବା ମନ ହ\ ତୁମକୁ ଆେଲାକ ବa}କା େଦଖାଇ ଆଗକୁ ନିଏ। ତୁମ 

ମନର ଦୃଢତା ହ\ ତୁମର ବଳ। ତୁେମ ନିେଜ ହ\ ନିଜର ପରିପରୂକ ।  
ଶାରଳା ଭବନ େପାତାେପାଖରୀ ନୂଆବଜାର କଟକ-୪, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭  
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ଟାଟୁଟାଟୁଟାଟୁଟାଟୁ    
 ଛअ ମାସପେର ଆଜି ଖୁସି ଘରକୁ ଆସୁଛି। ବାପା ମା େଜେଜମା 

ସମେb ବହୁତ ଖୁସି। ଖୁସିକୁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି ମା 

ତାର ମନ ପ�ାଣ େଦଇ ବିରିୟାନୀ କରିଛି। େଯେବଠାରୁ ଖୁସି 

ରାଜଧାନୀେର ପଢିଲାଣି େସେବଠାରୁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀଟା ତାର େଫବେରଟ୍ େହାଇଯାଇଛି। 

ଖାସ୍ ତାହାରି ପାଇଁ ମା ତାର ବହୁଆଡୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ଏ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବା 

ଶିଖିଛିpି। େଛାଟିଆ ସହର ତ! ଏଇଠି କିଏ ବୁେଝ ବିରିୟାନୀ! ଆଉ ତାପେର ବି ଏଇଠି 

ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ େକେତେବେଳ େକମିତି ଛାଡିେଦେଲ ସବୁେବେଳ ମିେଳନା। େସଇଥି ପାଇଁ 

ଖୁସିର ମା ଏେତ କh କରି ତା ପାଇଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ କରିଛpି। ସଂଧ�ା ଛअଟା େଟ�ନେର 

ଖୁସି ଆସି ପହ�ିଲା। ଘେର ପଶୁ ପଶୁ ମା’ ତା’ର ହଠାତ୍ କହି ଉଠିେଲ, “ଆେଲା ଖୁସି! 

େତା କାନ ମଳୂେର କଣ େଗାେଟ ଚାଲୁଛି?” େଠା େଠା େହାଇ ହସିଚାଲିଲା ଖୁସି। ମା’କୁ 

ବୁଝାଇ କହିଲା, “ଆେଲା ମା! ଏଇଟା କିଛି ନୁେହଁ େଗାେଟ ଟାଟୁ! ଟାଟୁ! ଜାଣିଛୁ ଟାଟୁ ଟା 

କଣ?” ମା’ ତା’ର କହିେଲ, “ଏ ଟାଟୁ ଫାଟୁ େମାେତ କିଛି ଜଣା ନାହ\ େଲା ମା! େତାର 

ସୁFରିଆ ମୁହଁଟାେର ଏ अପରି¶ାର ଚିତ�  କଣ ପାଇଁ କରିଛୁ? େମା ଝିअର େଗାରା େଦହଟା 

େକମିତି ଚିତିରି ବିତିରି ଦିଶୁଛି” ଦୁଲ୍ କରି ଘର େସାଫାେର ବସି ପଡି ଖୁସି କହିଲା, 

“ଓେହା ମା! ତୁ ଟା ପୁରା ମଫ। କ�ାପିଟାଲ hାଇଲ୍ ତୁ ଜମା ଜାଣିନୁ। ଏଇଟା 

ଆଜିକାଲିର ଫ�ାସନ୍। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ େତା ଝିअ ରାଜଧାନୀେର ଗାଉଁଲୀ- ଭଳିଆ 

େଜ�ାତିର�ନ ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  68 

ରହୁ ! ବୁଢୀ ମା'କୁ େଦଖୁନୁ! ସିଏବି ତା ହାତେର େକମିତି ସୁFରିଆ ଚିତା କୁେଟଇଥିଲା” 

ତା କଥା ଶୁଣି ଦୁଆର ମୁହଁେର ବସିଥିବା ଖୁସିର ବୁଢୀମା ଚିଡିଚିଡି େହାଇ କହିଲା, “ଆେଲା 

ଆମେବେଳ ଏ ଇସ୍ଟାଲ୍ ଫିସ୍ଟାଇଲ୍ କଣ ଆେମ ଜାଣିନଥିଲୁ। କାେଳ େକଉଁ ଛୁଆଧରା 

େନଇଯିବ अବା େକେତେବେଳ ମଁୁ େକଉଁଠି ହଜିଯିବି! େସଇଥିପାଇଁ େମା ବା’ େମା ନଁା ଟା 

ହାତେର େଲଖାକେରଇଥିଲା ‘ସାବିତ� ୀ’। େମା ହାତଟା ଖେs ଦୂରରୁ େଦଖିେଦେଲ ବି େସ 

ସାେiସାେi ଜାଣିେଦଇ ପାଟିକରୁଥିଲା, ‘େମା ସାବି ଆସିଗଲାେର’ ତା’ପେର ମଁୁ 

େତାଭଳିଆ ଏମିତି େଫସନ କରୁନଥିଲି” ବାସ୍ ବାସ୍ ! ମୁହଁ େଦଖି େଲାକ ଚିହ~ ା ପଡୁନି 

େଯ େଲାକ ଟାଟୁକୁ େଦଖିଚିହି~ େବ! ବୁଝିଲୁ ଏେବ ଆଉ େଲାକ ଚିହି~ ବା ପାଇଁ ଟାଟୁ 

କରାେହଉନି। ଏେବ େଫସନ୍ ପାଇଁ କରାେହଉଛି। େହଉ େହଉ ! େମାେତ େଭାକ କଲାଣି 

ଖାଇବାକୁ େଦ କହି େଗାଡ ହାତ େଧାଇ ଖାଇବା େଟବୁଲେର ବସିପଡିଲା ଖୁସି। 

 ଏହାଭିତେର ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଖୁସି ଆଜି ତା େଲଡିଜ୍ େମସ୍ ର କିଛି 

ସାଥୀ-ୁ େନଇ ରାଜଧାନୀର ପାକ� ଆେଡ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ପାକ� ଆଗେର ଥିବା େଠଲା 

ଗାଡିରୁ ସବୁ ସାiମାେନ ମିଶି ରିତିମତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାେର ଲାଗିପଡିଛpି। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉ 

ଖାଉ अନତି ଦୂରେର କିଛି େଗାେଟ ଦୃhି ଆକଷ�ଣ କଲା ଖୁସିର। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ବF 

କରି ଖୁସି କିଛି ସମୟ ଚାହ\ ରହିଲା େସହି ନି�}h ଦିଗକୁ। କଥା କଣ କି अନତି ଦୂରେର 

େଯାଡିଏ େପ�ମ ପqୀ ଦୃhିକଟୁ अବ�ାେର ବସିଥାଆpି। ପିଲାର ମୁହଁଟା ଲୁଚିଯାଇଥାଏ 

ଝିअଟିର କୃ� େକଶରାଶିର ନିଘ� କାନନେର। କିj ଏକଣ! େସ ଝିअର େବକ ପାଖେର 

ଥିବା ଟାଟୁ ଟା ଠିକ୍ ଖୁସିର ଟାଟୁ ଭଳି ଖୁସିର ମେନ ପଡିଗଲା ଚାରିମାସ ପବୂ�ର କଥା 

େଯଉଁଦିନ अଭି ଖୁସିକୁ କହିଥିେଲ, “ବୁଝିଲ ଖୁସି! ଏ ଟାଟୁ ଟା ପୁରାପୁରି ୟନିୂକ୍। ଏଇଟା 
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ତୁମ େଦହେର େମା େପ�ମର ଚିହ~  େହାଇରହିବ। ତୁେମ େଯେତ ଏହାକୁ µଶ� କରୁଥିବ; େମା 

େପ�ମର µଶ�ଟା େସେତେସେତ अନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏ ଟାଟୁଟା ତୁମ ପାଇଁ େମା େପ�ମର 

ପ�ତିକ” ଆଖି ଜେକଇ ଆସିଲା ଖୁସିର। ତା’ମାେନ କଣ अଭି େମା ସହ... ଇ�ା 

େହଉଥିଲା ନିଜ ଶରୀରରୁ େସ ଟାଟୁଟିକୁ କାଟି अଲଗା କରିେଦବ ଖୁସି। ନିଜକୁ ଆଉ 

ସ�ାଳି ନପାରି ସିଏ କାFି କାFି େଦୗଡିଗଲା େସ ଝିअ ପାଖକୁ। ହଠାତ୍ ଖୁସିକୁ େଦଖି ଚମକି 

ପଡିଲା अଭି। ଖୁବ୍ େଜାର୍ ଚାପୁଡାଟା ମାରି ଖୁସି  ନିଜ ସାiମାନ- ସହ ଯାଇ अେଟାେର 

ବସିଲା। ଗଲାେବେଳ ଭାବୁଥିଲା ଠିକ୍ କହିଥିଲା ବୁଢୀମା। ଖାଲି ମୁହଁରୁ ନୁେହଁ 

େବେଳେବେଳ ଟାଟୁ ରୁ ମଧ� ମଣିଷ ଚିହ~ ା ପେଡ 
ଇେମଲ୍ : jrs.2013rediffmail@gmail.com 
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ରଥ अଜାରଥ अଜାରଥ अଜାରଥ अଜା    
 ଦୀଘ� ଯାତ� ା ଜନିତ କ± ାpି େମାେତ ଏେତ अବଶ କରିେଦଇଥିଲା 

େଯ ମଁୁ େଶଜେର ପଡୁ ପଡୁ ଗଭୀର ନିଦ� ାେର େଶାଇଗଲି, େକେତେବେଳ 

ସକାଳ େହଲା ଜାଣି ପାରିଲିନି ସାନ ଭଉଣୀ ଚF� ା େଜାରେର ହାତ 

ଧରି ଉେଠଇ େଦବାରୁ ବିର�େର କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି େଯ ତା' 

କଥା ଶୁଣି େମାେତ  ସଗ�ରୁ ପଡିଲା ପରି ଲାଗିଲା ମୁହଁ ନେଧାଇ ଦାsକୁ େଦୗଡିଲି  

 ରଥ अଜା- ଦୁଆେର ପହ�ି ଯାହା େଦଖିଲି େମାର େହାସ୍ ଉଡିଗଲା ସାହିର 

େଭsାଠୁ ବୁଢା ଯାଏଁ ସମେb ଗଦା େକାେକଇ ବnା ଚାଲିଛି ପାଳ ଦଉଡା ବଳା 

େହଉଛି ଖାଲି ତା-ରି କଥା ହ\ ଚ��ା ଚାଲିଛି ମଁୁ ଧାଇଁଗଲି ଘର ଭିତରକୁ େଦଖିଲି 

ଚିତ୍ େହାଇ ରଥ अଜା େଶାଇଛpି ଗଭୀର ପ�ଶାpିେର ତା-ର ଆଖି ଦୁଇଟି ବFअଛି 

ମୁଖ ମsଳେର अ®ୁତ ଆଭା, େଯମିତି େସ ଜୀବିତ अଛpି େମାର ବିଶାସ େହଉ ନଥାଏ 

େଯ େସ ଏ ସଂସାରେର ଆଉ ନାହାpି େବାଲି ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କଲି ଆଖିରୁ 

अମାନିଆ ଲୁହ େବାହିଆସି ତା- ପାଦ ଦୁଇଟି ଉପେର ପଡି  ତା-ର ଚରଣ େଧାଇେଦଲା 

ପରି ପ�ତୀତ େହଲା 

 ଏତିକିେବେଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିେଲ ଚାରି ଜଣ ତା-ର ମର ଶରୀରକୁ 

େନବାପାଇଁ ମଁୁ ତା- ପେଛ ପେଛ ଦାsକୁ ବାହାରିଗଲି 

 େକାେକଇ ଉଠିଲା ହରିେବାଲ ହୁଳହୁଳିର େଗାେଟ େରାଳ ଚତୁ�}ଗକୁ ବ�ାପିଗଲା 

ପ�େମାଦ କୁମାର୍ 

ପsା 
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ରାମ ନାମ ସତ� େହ.... ହରି ନାମ ସତ� େହ .... ଡାକ ସହିତ ନାମ ସଂକୀa�ନ ମଧ� 

ମଶାଣୀ अଭିମୁେଖ ଚାଲିଲା 

         ଜୁଇେର ରଥ अଜା- ମର ଶରୀରକୁ ଲଦି ଦିଆଗଲା ହରି କେକଇ କହିେଲ, 

“ଶୁଭେର! ଏେବ ତୁ ରେଥ ଆପେଣ-ୁ ମୁଖାଗି~ େଦଇେଦ େତା’ଠି ତା-ର େସତିକି ଶ��ା 

େବାଲି ତୁ ଠିକ୍ ସମୟେର ପହ�ି ଯାଇଛୁ” ମଁୁ ଘିअ ବଳିତା ତା- ମୁହଁ ଉପେର ରଖିଲା 

େବଳକୁ େମାର ହାତ ଥରି ଉଠିଲା ଏହା ଥିଲା ତା-ୁ େମାର େଶଷ ଦଶ�ନ ଆଉ କିଛି 

ମୁହୂa� ପେର ର� ମାଂସର ଏଇ େସ~ହୀ ମଣିଷଟି େଯ अଗି~ ଗଭ�େର ଭସI  େହାଇ େକଇ ମୁଠା 

ପାଉଁଶେର ପରିଣତ େହାଇଯିବ ଏକଥା େମାର ବିଶାସ େହଉ ନଥିଲା ମୁଖାଗି~ େଦଇ 

ନିୟମ अନୁସାେର ଆଉ ପଛକୁ ନଚାହ\ ସିଧା ଚାଲିଲି େପାଖରୀକୁ 

          େପାଖରୀ ପାହାଚ ଉପେର ବସିପଡିଲି ମାନସିକ ଭାେବ ମଁୁ ଏେତ ଦୁବ�ଳ େହାଇ 

ପଡିଥିଲି େଯ େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା, େମା େଦହର ସମb ଶ�ି େଯପରି ରଥ अଜା- ଜୁଇେର 

ସାହା େହାଇଯାଇଛି ଏଇ େପାଖରୀକୁ ପ�ତ�ହ େଭାର୍ ଚାରିଟାେର କି ବଷ�ା କି ଶୀତ କି 

ଝଡି େତାଫାନ ରଥ अଜା ଗାେଧାଇ ଆସିବାଟା ସାରା େସ ପାହାଚେର ତା-ର µଶ� ମଁୁ 

अନୁଭବ କରୁଥିଲି େପାଖରୀର ପାଣିର ପରିଧିଟା ସ-ୁଚିତ େହାଇଯାଇଥିଲା େବୖଶାଖର 

µଶ�େର ମଁୁ ପାଣିେର େଗାଡ ବୁଡାଇଲି...... ଭାବନାର ସତୂା ଖିअ ଲମି� ଚାଲିଲା ଦୂରକୁ.... 

ଦୂରକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ..... େମା ଦୃhିର ପରିଧିକୁ େଡଇଁ.................................... 

         କିଏ ଏଇ ରଥ अଜା? ତା- ସହିତ େମାର କଣ ସ କ� ମଣିଷର ମଣିଷ ସହିତ 

ସ କ� ଏବର ଦୁନିଆେର ଠିକ୍ ଏଇ େପାଖରୀର ପାଣି ପରି ସ-ୁଚିତ େହାଇ ଆସୁଥିବା 

େବେଳ କଣ ପାଇଁ ତା- ପାଇଁ ଗଁା େଲାକ-ର ଏେତ ଦରଦ ଓ ଶ��ା? େସ ତ ଆମ ଗଁାର 
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େଲାକ ନଥିେଲ?? 

         ଆମ ଗଁାଠୁ ପFର ସତର କିେଲାମିଟର ଦୂର ଏକ ନିପଟ ମଫସଲେର ରଥ 

अଜା-ର ଜନI  ତା-ର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମଧୁସୁଦନ ରଥ ଜାତିେର ବ� ାହI ଣ େହାଇ ସୁ�ା  

େପଟ େପାଷିବାକୁ अy ପାଠୁଆ ଏଇ ରଥ अଜା ସୁଦୂର କଲିକତାର ଏକ ଚଟକଳେର ଶ�ମିକ 

ଭାବେର କାମ କରୁଥିେଲ େସଠାେର େସ ରହୁଥିବା ଭଡାଘର ନିକଟେର ଥିବା ଜେଣ 

ବiୀୟ ଭଦ� ମହିଳା େନତ� ମଣି- ସହିତ ତା-ର େପ�ମ େହାଇଗଲା ଏବଂ ବିବାହ ମଧ� 

େହାଇଗଲା ମାତ�  େନତ� ମଣି अବ� ାହI ଣ ଥିବାରୁ ରଥ अଜା- ଘେର ତା-ୁ େବାହୁର ସୀକୃତି 

ମିଳିଲାନି େତଣୁ ବାଧ� େହାଇ अଜା ତା- ·ୀ-ୁ ଆଉ ତା- ଗଁାକୁ େନବାକୁ ଉଚିତ 

ମଣିେଲନାହ\ େସ ଆମ ଗଁାର ତା-ର ଜେଣ ବnୁ- ମାଧ�ମେର ଆମ ସାହିେର ଡିହ 

ଖsିଏ କିଣିେଲ ଓ ଦି ତିନି ବଖରା ଘର େତାଳାଇେଲ କଲିକତାରୁ େଯେତେବେଳ ତା-ୁ 

କାମରୁ अବ�ାହତି ଦିଆଗଲା େସ େସହି ଘେର ଆସି ସ·ୀକ ରହିେଲ 

 ରଥ अଜା ଓ ଆଈ ଥିେଲ ବହୁତ େସ~ହୀ ଆଉ େମଳାପି େଲାକ अyଦିନ ଭିତେର 

େସ ଆମ ସାହିେର ସମb-ର अତ�p ପି�ୟ େହାଇଗେଲ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ଓ େଟାକୀଠୁ 

ବୁଢୀ, ସମେb େସ ଦୁଇ ପ�ାଣୀ-ୁ ବହୁତ ଶ��ା କରୁଥିେଲ େତଣୁ ନିଃସpାନ ଥିବା 

ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିଜର ସpାନର ଶନୂ�ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିେଲ ଷାଠିଏ ପ�ଷଠି ବଷ� 

ବୟସର େଗୗର ବଣ�, ମଧ�ମ ଧରଣର ସା�� ଓ ପ�ଭାବଶାଳୀ ବ��ିତର ମାଲିକ ଏଇ 

ମଧୁସୁଦନ ରଥ େଟାକାମାନ- ପାଖେର ‘ରଥ अଜା’ ଓ ବୁଢାମାନ- ପାଖେର ‘ରେଥ 

ଆପେଣ’ େବାଲି ପରିଚିତ ଥିେଲ 

 अଜା ସିନା ଡିହ କିଣି ଘର େତାଳି ରହିଗେଲ ଚଟକଳରୁ ମିଳିଥିବା अଥ�େର ମାତ�  
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ଚଳିେବ େକମିତି? ଖାଇେବ କଣ? ଆଈ ଥିେଲ ଭାରି ପତିପ�ାଣା, କମ�ଠ ଆଉ ବୁ�ିମତି 

େସ अଜା-ୁ େପ�ରଣା େଦେଲ अଜା ପୁେରାହିତ ବୃaିକୁ ଆଦରିେନେଲ ବାସ୍, ଯାହା 

େରାଜଗାର େହଲା ତାହା ସହିତ େଯାଡି େହାଇଗଲା ଆଈ- ପଇତା ତିଆରିର 

େରାଜଗାର ଦୁଇ ପରାଣିଆ କୁଟୁc ସୁରୁଖୁରୁେର ସଂସାର ଚାଲିଲା अଜା ଆଈ ଦିଜଣ 

ଯାକ ଭାରି ପିଲା େସ~ହୀ େବାେଧ େସ ନିଃସpାନ ଥିବାରୁ କି କଣ େମାର େସେତେବେଳ 

ମୁsେର ପଶୁନଥିଲା 

 ଏସବୁ େମାର <ୁଲ ପଢା ସମୟର ଘଟଣା ମଁୁ ଲq�କଲି, େମାର <ୁଲ୍ ଯିବା ଆସିବା 

ସମୟେର ରଥ अଜା ଓ ଆଈ େମା ପ�ତି େକମିତି ଏକ ନିଜର ପଣ ଜାହିର କରୁଛpି ସବୁ 

ପିଲା- अେପqା େମାେତ अଧିକ େସ~ହ କରୁଛpି ମଁୁ େଯମିତି ତା-ର अତି ନିଜର 

େମାର ବି ତା- ପ�ତି େକମିତି େଗାେଟ ମମତା ଆସିଯାଇଥିଲା େମା अଜାଣତେର ପ�େତ�କ 

ଦିନ େସ ଦୁେହଁ େମାେତ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିେଲ ପବ� ପବ�ାଣି 

େହଉ ବା ନେହଉ କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହ\ େମା ପାଇଁ ସବୁଦିନ େଯମିତି ପରବ ଏମିତି 

େକୗଣସି ଦିନ ନାହ\ େଯଉଁ ଦିନକି େମାେତ ତା-ଠୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି   

 େମାର ଯଦି େଦହ ମୁs କଣ େହଲା ଓ ମଁୁ <ୁଲ୍ ନଗଲି େତେବ େମାେତ େଯେବ 

େଦଖpି ଆଈ ବହୁତ ବ�b ହୁअpି ପାଖେର ବସାଇ ସବୁ ବୁଝpି अଜା-ୁ ଫମ�ାଇସ୍ 

କରpି େମା ପାଇଁ େଦାକାନରୁ ଭଲ ମF ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଈ- ହାତ ତିଆରି ପିଠା ପଣା 

େମାେତ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାେଗ େଯେବ ମଁୁ ଏକଥା େବାଉକୁ କେହ େବାଉ କେହ, “ଆହା 

ବିଚାରୀକୁ ଭଗବାନ ପିଲା ବକେଟ େଦେଲନି େକେଡ ନିରୀମାଖି ଜୀବନ ସେତ” 

 ତାପେର େମାେତ ଆକଟକରି କେହ, “ତୁ େରାଜ୍ େରାଜ୍ କଣ ତା- ଘେର ଡାହାଣା- 
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ଭଳି ଖାଉଛୁ୍? େସମାେନ ଗରିବ େଲାକ ତୁ ପର ପିଲା ସବୁେବେଳ େସଠି ଖାଇବାଟା ଜମା 

ଠିକ୍ ନୁେହଁ ମାତ�  ମଁୁ େବାଉ କଥା ଏ କାନେର ପୁେରଇ େସ କାନେର ଛାଡିଦିଏ ପବୂ� 

ପରି ମଁୁ ତା- ଘେର ଚେଳ ଖିଆ ପିଆ କେର ବାସ୍ ଦିନ ଗୁଡା ପାଣି ଭଳି େବାହିଯାଏ 

 ସମୟ ଗଡିଚାଲିଲା ଓ ତା ସାଥୀେର ତାଳ େଦଇ େମାର ବୟସ ବଢିବା ସେi ସେi 

ରଥ अଜା ଓ ଆଈ ମଧ� ବୁଢା ବୁଢୀ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ ଗ�ାଜୁଏସନ୍ କରିବାକୁ 

ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଆସିଲି େମସ୍ େର ରହି ବି .େଜ .ବି. କେଲଜ୍ େର ପଢିବାକୁ �ିରେହଲା 

ମଁୁ ଭୁବେନଶର ଯିବା ପବୂ�ରୁ अଜା- ଘରକୁ ଗଲି अଜା ଆଈ ବହୁତ କାFିେଲ, ସେତ 

େଯମିତି ତା- ନିଜ ସpାନ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ମଁୁ ତା-ୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲି କହିଲି, “ମଁୁ 

ତ ପ�ତି ସ�ାହେର ଗଁାକୁ ଆସିବି ବ�b କାହ\କି? ଆଈ େମ�ାଏ େନାଟ୍ ଆଣି େମା 

ପେକଟେର େଗ�ି େଦଲା ତା ରାଣକୁ ଲଂଘିବାର ସାହାସ େମାର ନଥିଲା ବାଧ� େହାଇ 

ବହୁ କେhାପାଜ}ତ ତା’ର ସ�ିତ ଧନକୁ େମାେତ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ େହଲା ନିଜର ଶରୀର 

ପ�ତି ଧ�ାନ େଦବାର ବଚନ େମାଠୁ ଆଦାୟକରି େସ ଦୁେହଁ େମାେତ ବିଦାୟେଦେଲ 

 େମସ୍ େର େସ େଦଇଥିବା ଟ-ା ଗଣିଲି ପୁରା ହଜାେର ଟ-ା େମାର ମାସିକ 

ଘରଭଡା ଓ େମସ୍ ଖ�� ମିଶି ହୁଏ अେଢଇ ଶହ ଟ-ା ମାେନ ଚାରି ମାସର ଖ�� ଥିଲା 

େସତକ 

 ଦୀପାବଳି ଛୁଟିେର ଗଁା କୁ ଯାଇଥାଏ ରଥ अଜା- ଦୁଆର େଦଇ ହ\ ଘରକୁ ଯାଏ 

ଦୂରରୁ େଦଖିଲି अଜା ଆଈ ଦୁେହଁ ଦାs ଦୁଆେର ବସିଛpି ମନ ଖୁସିେର ନିକଟେର ପହ�ି 

ଦୁହ\- ପାଦ ଛୁଇଁଲି ଦୁେହଁ ଆଶିବ�ାଦ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଘରର କବାଟ 

ଭିତରୁ କିଳିେଦେଲ ଗଲାେବେଳ ଆଈର ସଁୁ ସଁୁ କାF ଶ� େମା କାନେର ବାଜିଲା ମଁୁ 
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ହତବାକ୍ ଏମିତି ତ େହବାକଥା ନୁେହଁ େମାେତ େଦଖି କବାଟ କିଳିେଦବା ପୁଣି ଆଈର 

କାF, େମାେତ େକମିତି अଡୁଆ अଡୁଆ ଲାଗିଲା ଯାଇ କବାଟ ବାେଡଇଲି ମାତ�  କିଛି 

ଉaର ମିଳିଲାନି ବାଧ�େହାଇ ଘରକୁ େଫରିଲି  

 ଘେର ପହ�ିଲା ପେର ଚF� ାଠୁ ସବୁ ଶୁଣିଲି ଦଶହରାକୁ ଆସିବି େବାଲି ଆଉ ଗଁାକୁ 

ଆସିଲିନି ରଥ अଜା ଘରକୁ ଆସି େମା ଠିକଣା ମାଗିେଲ େବାଉକୁ େବାଉ ତା-ୁ ଠିକଣା 

ତ େଦଲାନି ବରଂ େମା ସହିତ ତା-ର ଏେତଟା ନିବିଡ ସ କ�କୁ ନାପସF କଲା 

अପମାନିତ େହାଇ अଜା ଆମ ଘରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି େପାଛି ଚାଲିଗେଲ ମନଟା େମାର 

ଗ±ାନିେର ଭରିଗଲା ମଁୁ ଚsାଳ ତା-ୁ ଚିଠି ଖେs ଯଦି ପଠାଇ ପାରିଥାpି େତେବ अଜା 

ଆଈ ଏପରି अପଦ� େହାଇ ନଥାେp େଗାେଟ ପର ପିଲାକୁ ଆପଣାର ଭାବି ତା ଦୁଃଖ 

ସୁଖ ଟିେକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିବା ନିଃସpାନ ସାମୀର अସହାୟତା ତଥା अପମାନକୁ 

ବା େକମିତି ଜେଣ ସାଭିମାନୀ ·ୀ ଗ�ହଣ କରିବ, େସଇ କଥା ଭାବି େମା अpରାତI ା େମାେତ 

ଶତ ଧି¾ାର କଲା  

 େବାଉକୁ ପଚାରି ଉaର ପାଇଲି ଓଲଟା ତାର ନିେବ�ାଧତା ପାଇଁ େମା ପାଖେର 

େକୗଣସି ପ�ତିକାର ନଥିଲା ସବୁକୁ ହଜମ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବnୁ 

ଗହଣେର ସମୟ କାଟି ଘେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ରାତି ଦଶଟା େଦଖିଲି ବାପା େବାଉ 

ଦୁେହଁ  େମାେତ अେପqା କରିଛpି  

 ଖାଇବା ବଢାେହଲା ମଁୁ अy ଖାଇ ଉଠିଗଲି ବାପା କହିେଲ, “େଦଖ୍ ଶୁଭ! େତାର 

ରେଥ ଆପେଣ- ସକାେଶ ଘେର अଶାpି କରିବା ଠିକ୍ ନୁେହଁ ତୁ େତାର ପାଠପଢା ଆଉ 

େତାର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଦୃhି େଦ େମାେତ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି 
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 ବାସ୍, ଦୀପାବଳି ବାସି ଛୁଟି ବାକି ଥାଇ ଭୁବେନଶର ପଳାଇଲି ପ�କୃତେର ରଥ अଜା 

ଓ ଆଈ- ମୁହଁକୁ ଚାହ\ବାର ସାହାସ େମାର ନଥିଲା ଦିେନ ଖବର ପାଇଲି େସହି 

େସ~ହମୟୀ ଆଈ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲ ତକିଆେର ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ବେହ କାFିଲି କିଛି 

କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା ସଗ�ତା ଆତI ା ପ�ତି ପ�ଣାମ ଜଣାଇ अଧମକୁ qମା କରିେଦବାକୁ 

ପ�ାଥ�ନାକଲି 

 ଏମିତିେର ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ସରିଗଲା ପେର ମାଇନିଂେର ଚାକିରୀ ପାଇ େକFୁଝର 

ଚାଲିଗଲି େବେଳେବେଳ ଚF� ାଠୁ ଗଁାର ହାଲ୍ ଚାଲ୍ ପାଏ ରଥ अଜା ଆଈ ଚାଲିଗଲା 

ପେର अସହାୟ େହାଇ ପଡିଛpି ବୃ�ାବ�ାେର େଯ ନିଃସiତା େକେତ ଯ�ଣାଦାୟକ 

ତାହା अନୁଭବି ହ\ ବୁଝିପାେର ସାଥୀହୀନ ଜୀବନକୁ ଆଥ}କ अନାଟନ ଦୁଃଖକୁ  

ବହୁଗୁଣେର ବଢାଇ େଦଇଥାଏ, ଯାହାକି अଜା- େqତ� େର ପ�ତିଫଳିତ େହଲା 

 ଛୁଟି େନଇ ଗଁା କୁ ଆସିଲି ରାତିେର ସିଧା ଗଲି अଜା- ଘରକୁ 

 କବାଟ ବାେଡଇବା ପେର अଜା କବାଟ େଖାଲିବାରୁ େଦଖିଲି େସ अତ�p ଦୁବ�ଳ 

େଦଖାଯାଉଥିେଲ ମଁୁ ତା- େଗାଡ ଧରି ବେହ କାFିଲି अpରର ସମb ବ�ଥା ଲୁହ 

େହାଇ ବାହାରି ଆସିଲାରୁ େମାେତ ଟିେକ ହାÄା ଲାଗିଲା अଜା ବି େମାେତ ଧରି ଗୁଡାଏ 

କାFିେଲ ଦୁେହଁ ସମ ଦୁଃଖୀ ଜେଣ अସହାୟ ବୃ� ଦାରିଦ� �ତାର ତାଡନାେର ମି�ୟମାଣ ଓ 

ଜେଣ ଯୁବକ ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନକରି ପାରିବାର अସହାୟତାେର ଜ¬�ରିତ ଆଖିରୁ ଗାମୁଛା 

କାନିେର ଲୁହ େପାଛି ରଥअଜା କହିବାକୁ ଆର�କେଲ; “ବିଚାରୀ ହତଭାଗିନୀଟା େତାେତ 

ମରିବା ପବୂ�ରୁ ବହୁତ େଖାଜିଛି େତା ନଁା ଧରି ବିଳିବିେଳଇ ଉଠିଛି ବହୁଥର ଦାs 

ଦୁଆର ଆେଡ ଆଶାୟୀ େନତ� େର ଚାହ\ ଚାହ\ େଶଷେର ଆଖି ବୁଜିେଦଲା େତାର ଚାକିରୀ 
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ପାଇବା କଥା ଶୁଣି ଖୁସିେହବା ପାଇଁ ବିଚାରୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆେର ରହିଲାନି ଏକଥା ଶୁଣି 

େମାର ଶୁଖି ଆସୁଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁଣି େଲାତକାପ±�ତ େହାଇଉଠିଲା ପେକଟରୁ କିଛି 

ଟ-ା ବାହାରକରି अଜା- ହାତକୁ ବେଢଇେଦଲି ମାତ�  େସ େନବାକୁ ମନାକେଲ ରାଣ 

ନିୟମ ପକାଇ େଜାର ଜବରଦb ତା- ହାତେର ଟ-ା ପୁଳାକ ଗୁ�ିେଦଇ ଘରକୁ 

େଫରିଲି ରାତିେର ଭଲ ନିଦ େହଲାନି 

 ପ�ାୟ ବେଷ� ଖେs ବିତିଗଲା। 

 ଚF� ାର ବାହାଘର ଠିକ୍ େହାଇଯାଇ ଥିବାରୁ େମାେତ ଗଁାକୁ ଆସିବାକୁ େହଲା 

ରାତିେର ପହ�ିଲି ଘେର ଯାତ� ା ଜନିତ କ± ାpି େଯାଗୁ େଶାଇପଡିଲି ହାଲିଆ େହାଇ 

ଭାବିଥିଲି ସକାେଳ ଯାଇ अଜା- ସାଥୀେର େଦଖାକରିବି େସଇ େଗାଟିଏ ଭୁଲ୍ ସକାେଶ 

ତା-ର େଶଷ ଦଶ�ନ ସୁ�ା କରିପାରିଲିନି 

 ମନେର େଗାେଟ अବେଶାଷ ରହିଗଲା ମୃତୁ� ସମୟେର ତା- ପାଖେର ପାଣି 

େଢାେକ େଦବାକୁ େକହି ନଥିେବ ଏକ ନୀରବ ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହାଇ अତ�p 

अସହାୟ ଭାବେର ତା-ର ଜୀବନ ଯାଇଥିବ ଏକଥା ଭାବି େସ ତୂଠ ପାହାଚେର େମାର 

ମୁs ପିଟି କାFିବାକୁ ଇ�ାେହଲା 

 ଗାେଧାଇସାରି େସଇ ଓଦାଲୁଗାେର ସିଧା ପହ�ିଲି ରଥ अଜା- ଘେର ଘର େବାଲି 

ତିନି ବଖରା ମାଟି କା� ଓ ଚାଳ ଛପର, ବାଉଁଶର ଆଟୁ ଘର ତଳ େଗାବର ଲିପା 

େଗାଟିଏ େଶାଇବାଘର, େଗାଟିଏ େରାେଷଇଘର ଏବଂ अନ�ଟି ଠାକୁର ଘର ମଁୁ ପ�ଥେମ 

େଶାଇବାଘର ଭିତରକୁ ଗଲି କିଛି ନାହ\ କ�ା, ମସିଣା ସହ ସମb ଲୁଗାପଟା ମଶାଣୀକୁ 

ଯାଇ ସାରିଛି ମର ଶରୀର ସହ େଗାେଟ େକାଣେର ମାଟି ମାଠିଆେର ଚାଉଳ ମୁେଠ 
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ପଡିଛି େଗାେଟ ଟିଣ ଟ�- ତାଲା ପଡି ଘରର େଗାେଟ େକାଣକୁ ରହିଛି ମଁୁ ଜାେଣ ଚାବି 

େକାଉଠି ରେହ ଚାବି ଆଣି ଟ�- େଖାଲିଲି େଗାେଟ ଡବାେର କିଛି େରଜା ପଇସା, ଆଈ 

ପିnୁଥିବା ଏକ ରୂପା େଡଉଁରିଆ ରହିଛି ପୁେଳ ଟ-ା ଟ�-ର େଗାଟିଏ େକାଣେର ସଜାଇ 

ରଖାଯାଇଛି ଗଣିଲି, ଠିକ୍ ତିନି ହଜାର अଛି ମାେନ ବେଷ� ତେଳ ମଁୁ अଜା-ୁ େଦଇଥିବା 

େସଇ ତିନି ହଜାର ଟ-ା େସମିତି ରହିଛି େତେବ अଜା ଚଳୁଥିେଲ େକମିତି? ଖାଉଥିେଲ 

କଣ? ଏସବୁ ପ�ଶ~ ଭିତେର ଛFିେହାଇ ପୁଣି ଟ�- ଭିତରକୁ ଚାହ\ଲି େଗାଟିଏ ଧଳା କାଗଜ 

ଚାରି ଭାi େହାଇ ରହିଛି କାଗଜଟି େଖାଲିଲି େମା ନଁାେର ଚିଠିଟିଏ େଲଖାେହାଇଛି 

ଚିଠିର ତାରିଖଟି ମାେସ ତଳର ଚିଠିଟି ପଢିବାକୁ ଆର�କଲି; 

 ଶ�େ�ୟ ଶୁଭ, 

 େମାର େସ~ହାଶିବ�ାଦ େନବୁ ଈଶର- କୃପାରୁ ନି�ୟ ଭଲେର ଥିବୁ େବାଲି େମାର 

ଆଶା ଏ ଚିଠିଟି ଏଇଥିପାଇଁ େଲଖୁଛି େଯ େତା ଆଈକୁ ମଁୁ ସିନା ମୁଖାଗି~ େଦଲି ଯଦିବା 

ତା’ର େତାଠୁ ପାଇବାର ଇ�ା ଥିଲା ମାତ�  ଈଶର- ଇ�ା अଲଗା ଥିଲା ମାତ�  ମଁୁ 

ମରିଗେଲ ତୁ େମାେତ ମୁଖାଗି~ େଦବୁ େମାର ଶୁ�ିକ� ୀୟା କରିବୁ ତୁ ତ େମା’ଠୁ ବହୁ 

ଦୂରେର अଛୁ ମାତ�  େମାର ଆଶା େଯ ତୁ ନି�ୟ େମା େଶଷ ସମୟେର ଉପ�ିତ େହବୁ 

ତୁ େଦଇଥିବା ତିନି ହଜାର ଟ-ା େମାର ଶୁ�ିକ� ୀୟାେର ଖ�� କରିବୁ ବହୁତ ଆବଶ�କତା 

अନୁଭବ କରିଛି ଖ�� କରିବାକୁ, ମାତ�  ହାତ ଗଲାନି ଘରଟିକୁ େତା ନଁାେର କରିେଦଇଛି 

େତା ବାହାଘର େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଇ�ା ଥିଲା, କିj େକେତଦିନ ଆଉ ଏମିତି अନାହାର 

अ��ାହାରେର ବ�ିବି ସାହି ପଡିଶା- ଦୟାେର ଆଉ ବ�ିବାକୁ ଇ�ା ନାହ\ ହଁ, େମାର 

େଗାଟିଏ अନୁେରାଧ ରଖିବୁ େମାର ଏବଂ େତା ଆଈର अ�ି େନଇ ସମୁଦ� େର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  79 

ପେକଇେଦବୁ ଶ�ୀେqତ�  ଯାଇ େସଇଠି ଆମ ଦିଜଣ-ୁ ଶ�ା� େଦଇେଦବୁ ସମୁଦ� େର ତ 

ସବୁ ତୀଥ� ମିଶିଛି, ଗiା ଗୟା ଯାଇ ହଇରାଣ େହବା କଣ ଦରକାର ଆଉ େଗାଟିଏ େଶଷ 

ଇ�ା ଆମ ଦୁଇଜଣ-ର, ତୁ ବାହାେହାଇ ସାରିେଲ େଯେବ େତାର ସpାନ ସpତି େହେବ, 

ତୁେମ ସପରିବାେର ଏଇ ଘରଟିେର େଗାଟିଏ ଦିନ ରହିବ ଏ ବାÅ ମାଟିେର େତା ଛୁଆର 

ହସ କାFର ଗୁ�ରଣ ଶୁଭିବ ତା’ର ମଳ ମତୂ� ର ଛିଟା ପଡି ଏ ମାଟି ପବିତ�  େହାଇଯିବ 

େତେବ ଯାଇ ଆମ ଆତI ା ଶାpି ପାଇବ ଏତିକି େଯମିତି କରିବୁେର ଶୁଭ  

 ଇତି 

 େତାର ରଥ अଜା 

 ଚିଠିର େଶଷ अqର ଗୁଡାକ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିେର େମାେତ ଆଉ µh େଦଖା 

ଯାଉନଥିଲା ମଁୁ ଲଥ୍ କରି ତେଳ ବସିପଡିଲି ଈଶର- ଉେ�ଶ�େର ହାତ େଯାଡି କାF 

କାF େହାଇ କହିଲି, “ପ�ଭୂ! ମଧୁସୁଦନ ରଥ ଆଉ ତା- ଧମ�ପତ~ ୀ େନତ� ମଣି େଦବୀ-ୁ 

େଯମିତି ଆଉ ଏ ଯ�ଣାପଣୂ �  ପୃଥିବୀେର ଜନI  ନମିଳୁ େସ ପରମ ଗତିକୁ ପ�ା� ହୁअj” 

ଟପ୍ ଟପ୍ େହାଇ େମାର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହେଟାପା ସବୁ ରଥ अଜା- େଶାଇବା ଘର େଗାବର 

ଲିପା ଚଟାଣ ଉପେର ଖସି ପଡି େମା ମନରୁ ସମb ଗ±ାନିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ�ୟାସ 

କରୁଥିଲା          
         ବାଘମାରୀ, େଖା��ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୩୪୦୮୨୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  80 

ଚF�େମୗଳୀଚF�େମୗଳୀଚF�େମୗଳୀଚF�େମୗଳୀ    
 ପ�ତିମାସର େସହି अମାବାସ�ା, େସ ତିଥିର କଳାରାତ� ୀେର ଶୀତଳ 

ଚF�କିରଣେଯ େକଉଁଠି ହଜିଯାଏ ଧରାପୃ/ େଯ अnକାରର 

ମାୟାଜାଲେର ବାnିେହାଇଯାଏ ତାେହତୁ ଇF�ଧନୁର ସାତରାi ତାର 

अbିତ�  ହରାଏ, ରହିଯାଏ अnକାରର େସ କଳାରi ଧରିତ� ୀମାତାର ଚମ½ାର ରୂପ ଓ 

ତାସହିତ ଏ ବନଲତା, ଜୀବଜj, ସଜୀବ, ନିଜ�ୀବ ପ�େତ�କ ବbୁ େଯ ଏକାରiର 

େହାଇଯାଏ, େସହି କଳା କିj, ତାହାର ବହୁତ ଫାଇଦା ଥାଏ, ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ ଖୁବ 

ଜଟିଳ େସଠି ବିଭିନ~ ତା ଓ ତାଜନିତ ଭିନ~ ତା, େଭଦଭାବ ନଥାଏ ସମେb େଯ ସମାନ 

କିj, ସମାଜର ଜନଜୀବନ େସ ସମାନତାକୁ ସହିପାେରନାହ\ अେଧୖଯ��ର ସହିତ େସ 

ପ"ୂ}ମାର ଜହ~  ଆେଲାକପାଇଁ अେପqାରତ େତଣୁକରି, ଏ ମାନବ ସମାଜ େଯ ସବ�ଦା 

େସହି ଶୁକ±ପqକୁ ହ\ ଭଲପାଏ, କୃ�ପq େଯ ଖୁବ କେଠାର ଓ ଦୁଃଖଦାୟୀ 

 ଶୁକCପqର ସତୂ� ଧର େହଉଛpି ସଯୂ��ାbର ପେର ପେର ଆକାଶେର ଉଇଁ ଆସୁଥିବା 

େସହି ଚF�ମା କି अପବୂ� େସ ନଁାଟି, ଚ F�  ମା ଓଠେର େସହି ନଁାଟି ଆସିେଲ 

ମନମଧ�େର ଏକ କାyନିକ େସୗFଯ��ଧାରୀ ରୁପସୀ େକଉଁଠୁ େଯ ହଠାତକରି ଆବିଭ�ାବ 

େହାଇଥାଏ େସ େଯ ମରୀଚିକା, ପରj qଣକପାଇଁ ମନେର ଆନF େଦଇଯାଏ େସହି 

ଚF�ମାେଯ ନିେଜ ସଯୂ��େଦବ- ଉa� ଆେଲାକେର ଜଳି ଜଳି ଶ�ି ସଂଗ�ହ କେର, ଏବଂ 

ପରବa�ୀ ସମୟେର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶୀତଳ ଆେଲାକ ପ�ଦାନ କେର ସାଥ�ବିହୀନ େସ, ସବୁ 

ଡା ପ�ଶାp ନାୟକ 
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କh ଏକାସେହ କିj ଖୁସି େସ ସମb-ୁ ବା|ି ଚାଲିଥାଏ ଏହି େଯ ତାର ମହାନତା 

 ବି�ାନ ପ�ମାଣକେର େଯ ଆେଲାକ ଓ ଉaାପ ପରµର ସହିତ ଖୁବ ସ ୃ�, ସଯୂ��ର 

ଆେଲାକେର ଖୁବ ଉaାପ, ସମେୟ ସମେୟ େସ କିରଣକୁ ସହ�କରିବା କଠିନ େହାଇଯାଏ 

अପରପqେର ଚF�ମାର କିରଣକୁ ସହ�କରିବା ଖୁବ ସହଜ େସହି କିରଣ େଯ କବିର 

କyନା ବନିଯାଏ, େପ�ମିକର େପ�ମିକା ବନିଯାଏ ମନକୁ ଖୁବ ଶାp କରିଥାଏ ଦୁଇଟି 

ଆେଲାକ େଯ ଜୀବନଚକ�  ପାଇଁ अତ�p ଆବଶ�କ ଜେଣ ଖୁବ େତଜମାନ, ପ�ବଳ, 

ପ�ଖର; अନ�ଜେଣ ଶୀତଳ, ଶାp ଓ ତାର େସୗFଯ�� େଯ ମନମଧ�େର େପ�ମର ଉଷIତା 

ସୃhିକରିଯାଏ ପୁଣ}ମାର େସ େଗାଲ ଜହ~ , ହୁଏତ ପ�େତ�କ ହୃଦୟେର େପ�ମର ଲହଡି 

ସୃhିକେର ଦୁଇଟି ସ�ାହ ସମୟ ବ�ବଧାନେର, ଚF�ମାର ଆେଲାକ େଯ अମାବାସ�ା 

ଦିନେର ସ ୂଣ� େଶଷ େହାଇଯାଇ ଥାଏ,  ମଉଳିପଡିଥାଏ ଆକାଶର େସୗFଯ��, ଏହି 

ଆଶାର ସହିତକି ପୁଣିଥେର ପୁଣ}ମା ଆସିବ ଆେସ ପୁଣି ପୁଣ}ମା, କିj ଧୀେର ଧୀେର, 

ପ�କୃତିର ନିୟମ अନୁସାେର, ସଯୂ��-ଚF� -ପୃଥିବୀର ଗତିର ସଂେଯାଗେର, ଏ अେପqାେର 

ବିତିଯାଏ ଚାରିଟି ସ�ାହ ଚF�େମୗଳୀର ଏହିତ ମହାନତା, େସ अମାବାସ�ାର 

अnକାରରୁପି ଭୟ ଓ ବିବସତାକୁ େକେତେଯ କhର ସହିତ ଲହୁଲୁହାଣ େହାଇ ସହିଚାେଲ, 

ଏହି ଆକାଂqା ସହିତକି ମାତ�  େକେତଦିନ ବିତିଗେଲ,  େସ ପୁଣି େଫରିପାଇବ ତାର େସ 

ପୁଣ}ମାର ଉ¬ଳ ପ�¬�ଳ ରୂପ ତାର ରୁÆ qତବୀqତ ଶରୀରେର ର� ସଂଚାଳନ ଆର� 

େହବ,  େସ ବସpଋତୁର ମନେଲାଭା ବାତାବରଣେର अଦିତୀୟ େସୗFଯ�� ଧରି 

େଫରିଆସିବ, ଧରାବqରୁ ସମେb େସହି େଶାଭାକୁ େଦଖି ବାହାବାହା କରିେବ, କିj 

ମନମଧ�େର େସମାନ-ର ଦବିରହିଥିବ ଏକ ହିଂସ�କାମୁକ େଚତନା, ସୁେଯାଗ ମିଳିଗେଲ 
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କିପରି ଲୁଟିେବ ତାରେସ େସୗFଯ�� େସଥିଲାଗି ତ ମାନବୀୟ ରୁପେର ବୀଣାେଦବୀ ଓ 

ବସୁnରାେଦବୀ, େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�, ସିnୁମଧ�େର ଥିବା अମୁଲ� େମାତିପରି 

ଜୀବନକୁ କୃ�ପqର ଭୟରୁ अପାର ଶ�ିଲଗାଇ ଟାଣିଆଣି ଶୁକ±ପqର ଭିନ~ ତାେଘରେର 

େହଉ ବରଂ, ଦୁନିଆ ଓ ତାର ସାତରiକୁ େଦଖିବାେର େସମାନ-ୁ ସାହାଯ� କରିଚାଲpି 

େସ~ହର ସହିତ ପ�େତ�କ େମାତିର େସହି େଗାଟିଏ ନଁା, ଚF�େମୗଳୀ  

 ଚF�େମୗଳୀ ଏକ ଉ�ାହ, ଏକ ସାଭିମାନ, ଏକ େପ�ମର ଧାରା ଓ ବଂଚିବାର ଏକ 

ସୁFର ପ�ଣାଳୀ ପ�େତ�କ �ାନେର େସ ଦୃଶ�ମାନ, େସ ମାନବିକତାର अଭିବ��ି 

ଆମର ଏହି କାହାଣୀେର, େସ ଚF�େମୗଳୀ େହଉଛpି, ବଡ଼ ସହରର େକୗଣସି 

ଏକେକାଣେର ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏକ ବାଳାଶ�ମ ଏହି ଆଶ�ମେରେଯ େପ�ାେପ�ା ଫୁଲର 

ପାଖୁଡାପରି अଗଣିତ ଚF�େମୗଳୀମାେନ ନିଭ�ୟେର ଫୁଟିଚାଲିଛpି  

 ବୀଣାେଦବୀ, ମୁcାଇ ସହରେର ବାସକରpି ବହୁତ ଶିqିତା, ବଡ଼ ଚାକିରୀ କରpି, 

ଏବଂ ସମାଜର ସେବ�ା� bରେର ତା-ର ବସାଉଠା ବୀଣାେଦବୀ- ପତି ମଧ� 

ସହରେର ଆଇପିଏସ ପଦବୀେର କାଯ��ରତ ତା-ର ସମb ପରିବାର ମୁcାଇର ବିଭିନ~  

େକାଣେର ବାସକରpି େଛାଟେବଳରୁ ବୀଣାେଦବୀ अଲିअଳି ଭାବେର ବଢିଆସିଛpି 

ଧନୀ ପରିବାର, ଯତ~ ଶୀଳ ମା ବାପା, ଏବଂ ତାଠୁ ସୁFର ନାନା ନାନୀ, େଜେଜ େଜେଜମା, 

ଭାଇ ଭଉଣୀ; ଏମାନ- ମଧ�େର ତା-ର ବାଲ�କାଳ अତି ହସଖୁସିେର କଟିଥିଲା 

ଶିqାପାଇଁ େସ ମୁcାଇ ସହରର ଭଲ <ୁଲ ଓ କେଲଜ ଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ ଘରର अନ� 

ସଦସ�ମାନ- ଭଳି େସ ମଧ� ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଖୁବ ଶିqିତା ସମାଜର ଉପର 

େଶ�ଣୀେର ପ�ତି/ା କରିଥିେଲ ବୀଣାେଦବୀ- ପିତା ତା-ପାଇଁ ମଧ� ସମାଜେର ପ�ତି/ିତ 
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ଓ ଉ�େଶ�ଣୀର ପତି ବାଛିଥିେଲ  

 ମୁcାଇ ସହରକୁ ‘ଯାଦୁକି ନଗରୀ’ କୁହାଯାଏ ପ�େତ�କଦିନ ଏହି ସହରକୁ ହଜାର 

ହଜାର ସଂଖ�ାେର େଲାକମାେନ େଦଶର ବିଭିନ~  େକାଣରୁ ମୁଠାଏ ଆଶା େନଇ 

ଆସିପହଂଚିଥାpି େସମାନ-ୁ ମଧ� ମୁcାଇ ସହର େଗାଟିଏ ଦିନେର ନିଜର କରିନିଏ 

ସହରର ମାଧୁଯ�� ଏହା ଥିଲା କି ଏଠାେର ସମାଜର ସବୁbରର େଲାକମାେନ ଜୀବନ 

ନିବ�ାହ କରିପାରpି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା େଲାକମାନ- ମଧ�ରୁ କିଏ ସଫଳ େହାଇଯାଏ ତ 

ଆଉକିଏ େହାଇନଥାଏ େତଣୁ ଏଠି େଯତିକି ଧନୀ ମିଳିେବ, େସତିକି ଗରିବ ମଧ� 

ମିଳିେବ ସହରର େକF� ୀୟ अଂଚଳେର अବbିତ ନଭ�ୁ�ି 'ସୁହାସିନୀ ହାଉସିଂ 

େସାସାଇଟିର' ଛବିଶି ମହଲା �ିତ ଚାରିନcର ଫC ାଟେର ବୀଣାେଦବୀ ନିଜ ପତି 'ସତ�ବ�ତ' 

ସହିତ ରହିଆସୁଥିେଲ େସାସାଇଟିଟି अପରକC ାସ ପରିବାରେର ଭରପୁର େସହି 

ସମୟେର, ବିbୃତ ସହରର अନ� େକଉଁ େକାଣେର ଚF�େମୗଳୀ ବାଳାଶ�ମେର ବଢି 

ଚାଲିଥିେଲ କୁନିକୁନି ପିଲାମାେନ ଏହାଥିଲା ମୁcାଇ ମିରର, ଏହାକୁ ମଧ�� କ|� ାh ମିରର 

କୁହାଯାଇପେର ଏହି ସହରର େଲାକମାେନ ଘଡ଼ିର ସୁଇଭଳି ସମୟର ସଠିକ ଉପେଯାଗ 

କରିଥାpି ଏସହର ଏେତ ବ�b େଯ କାହାରି ପାଖେର qଣକ अଟକିଯାଇ ପେଦ 

କଥାେହବାର ସମୟ ନଥାଏ ସାଭାବିକ, ଦୁନିଆର ସବୁ ବଡ଼ ସହରେର ଏହିଭଳି अନୁଭୂତି 

େହାଇଥାଏ ଏ ସହରର ଜୀବନପ�ଣାଳୀର ଢା�ା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜଟିଳ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ 

ବିଷୟେହଲା ସ କ� ସମୟର अଭାବ ଓ अପରପqେର ପରିବତ�ନଶୀଳ ସ କ� 

ଏହିସହରର ସବୁଠୁ ନିମ~ତମ େଶ�ଣୀର େଲାକମାନ- ଜାଗାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସCମ 

'ଧାରାବି' େବାଲି କୁହାଯାଏ µhଦିେଶ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଚରମସୀମା; େଗାେଟ ହାଇ 
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େସାସାଇଟିର ଗCାମରସ ଜୀବନ ଓ अନ�ଟିେହଲା ସCମର ଜୀବନ 

 ସମାଜର ଉପରbରେର ଥିବାରୁ ବୀଣାେଦବୀ ହାଇ େସାସାଇଟିର ଗCାମରସ ଜୀବନକୁ 

ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ବଣ�ନା କରିପାରିେଲ ସହରର ହାଇ େସାସାଇଟି େଲାକମାେନ ଏକ 

अ®ୂତ ପ�କାରର ଜୀବନ ବିତାpି ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣ ମନୁଷ� ଡି� ମ ଲାଇଫ କହିଥାଏ 

ଏଠାେର ସହରର ଧନୀ, ବିଜିେନସମ�ାନ ଓ ଓ଼ମ�ାନ, େସାସିଆଲାଇଟ, ସିେନ hାରସ 

ସବୁପ�କାରର େଲାକମାେନ ନିଜନିଜର hାଟସକୁ ଦଶ�ାଇଥାpି ଏପରି ଲାେଗକି ଏ ସହର 

ମଧ�େର ଆଉଏକ ସହର अଛି, କିcା ଏ ଦୁନିଆ ମଧ�େର अନ� ଏକ ଦୁନିଆ अଛି 

अନ�ପଟେର େଦଖିେଲ କଂଟ�ାh ମିରରେର େଦଖାଯାଉଥିବା ସCମର ଲାଇଫ, େଯଉଁଠିକି 

ପ�ତିଦିନର ଦାରିଦ� ତା, େରାଗ, ବ�ଭିଚାର ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ବୀମାରୀମାେନ ରହିଥାpି  

 ସମାଜର ସେବ�ା�bରେର େବବଫାଇ ମଧ� ଥାଏ, େସହିପରି ସବ�ନିମ~ ସCମେର 

ମଧ�� େବବଫାଇ ଥାଏ କାହ\କିଥାଏ, କିପରି ଥାଏ, ଏହା ବୁଝିବା अତିକ/ କିj, ଧନ 

ବହୁେଳ ଧନର ଦୂରୁପଚାର େହାଇଥାଏ अଧିକ ପାୱାର ପାଇେଲ, ମଣିଷ ତାହାର ମଧ�� 

ଦୂରୁପଚାର କରିଚାେଲ େସହିଭଳି अଭାବ ମଧ�� ମଣିଷର ମତିଭ� ମ କରିଥାଏ େଗାଟିଏ 

ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�� ଏକ ସାଥିେର ମୁcାଇ ଭଳି ସବୁ ବଡ଼ସହରେର ସମସାମୟିକ ରୁପେର 

ବାସକେର 

 ବୀଣାେଦବୀ ତା-ର ପତି- ସହିତ ଏକ ହାଇ େପ�ାଫାଇଲ ରାଜେନୖତିକ େନତା-ର 

ଡିନରପାଟ}କୁ ନିମpି� ତ େହାଇଥିେଲ େସ ଏଭଳି ବହୁତ ପାଟ}କୁ ଯାଇଥାpି; ଏହିଟା କିଛି 

ନୂଆକଥା ନୁେହଁ େସଦିନର େସ ପାଟ}ଟି କିj ବୀଣାେଦବୀ- ଜୀବନର ଦିଗ ପରିବତ�ନ 

କରିଥିଲା ରାତ� ୀର େସ େଘାର अnକାର ମଧ�େର, ପାୱାରଫୁଲ ରାଜେନୖତିକ େନତାଗଣ 
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ଓ ଧନୀ ସମାଜର ବ��ିତମାନ-ର ମେନାର�ନର ସାଧନ ଥିେଲ ବହୁତ ହାଇକC ାସ 

·ୀେଲାକମାେନ ଆଉ େସଠାେର ଚାଲିଥିବା େବବଫାଇ ବୀଣାେଦବୀ ଆଚମି�ତ ଥିେଲ 

ଏବଂ େସଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବାକୁ େଚhା କରୁଥିେଲ ସହରର ରାଜେନୖତିକ ଶ�ି 

ସ��ଖେର ମଧ� ଏକ ଆଇପିଏସ अଫିସରକୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ େତଣୁ େସ ତା- 

ପତି-ୁ େନଇ େସ�ାନରୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିେଲ ବଡ଼ କ/ର ସହିତ େସ अେଧୖଯ�� ଭାବେର 

ସମୟ ବିତାଉଥିେଲ अେଧୖଯ��ର ସୀମା ଚରମେର ପହ�ିଥିଲା େଯେତେବେଳ େସ 

ଝା³ାଆେଲାକର अnାର ମଧ�େର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା ·ୀ-ୁ େଦଖିଥିେଲ େସ अନୁଭବ 

କେଲକି େସ ତ େସ ·ୀକୁ ଖୁବ ଭଲଭାବେର ଜାଣpି, କିj େସ େଯ ଶେହ ପ�ତିଶତ ନି�ୟ 

ନଥିେଲ ମନ ମଧ�େର ହଁ ଓ ନା’ର ଝଡ଼ ସୃhି େହଉଥାଏ  

 ସହରର अନ�େକାଣେର େସହି ରାତ� ୀର अnକାର ମଧ�େର ସCମର ଦୂଷିତ 

ପରିେବଶେର अେନକ େବବଫାଇର ଉଦାହରଣ ପ�bୁତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏଠି ମଧ� 

ରାତ� ୀର अnକାରେର ଜୀବନର ଗତି ଓ ଦିଗ ବଦଳିଯାଇଥାଏ ସCମ ମାଫିଆ ଛଡା 

ମଦ�ପାନକରି ଝୁଲିଝୁଲି ଆସୁଥିବା ଯୁବକମାେନ କି ବୟ< ବୃ�ମାେନ ବହୁତ ସହଜେର 

ସCମର େକୗଣସିବି େଖାଲିକୁ ପ�େବଶ କରିଯାଇଥାpି ମୁcାଇ ମିରରର ଦୁଇପାଶ�େର 

ଦିପ�କାର ପ�ତିବିc 

 େକୗଣସି ପ�କାର ବାହାନାକରି ବୀଣାେଦବୀ ଓ ସତ�ବ� ତ ଘରକୁ େଫରିଥିେଲ ପତି 

ଆଇପିଏସ ଥିବାରୁ େସତ ବିଭିନ~  ରାଜେନୖତିକ ପାୱାରଫୁଲ େନତାମାନ-ର ସମାଗମେର 

ଏପ�କାର ଦୃଶ� େଦଖିଥିେଲ, କିj ବୀଣାେଦବୀ- ପାଇଁ ଏଦୃଶ� ପ�ଥମ ଥିଲା େସ ନିଜକୁ 

ନିେଜ ସ�ାଳିବାକୁ େଚhା କରୁଥିେଲ େସ अେଧୖଯ�� ଥିେଲ କି େସ ଜାଣିଥିବା ·ୀଟି େସ 
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ଝା³ା ଆେଲାକେର ତା-ର ଜେଣ ବାnବୀ ଥିେଲ କି ନଥିେଲ ଯଦି େସ ତା-ର ବାnବୀ 

େହାଇଥାpି, େତେବ ବୀଣାେଦବୀ ନିଜକୁ qମା କରି ପାରିେବନି ରାତ� ୀର େଘାର अnକାର 

ତା-ୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ପତି ତା-ୁ ସାpନା େଦଇଚାଲିଥାpି ସମୟ ବିତିଗେଲ 

ମଧ�� ତା-ର ମନମଧ�େର େସରାତ� ୀର ଭୟାନକ ଦୃଶ� ସବ�ଦା ଭାସି ଉଠୁଥାଏ େସ 

ସତ� ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ଖୁବ ଇଛୁକ ଥିେଲ ପତି ଆଇପିଏସ ଥିବାରୁ ମୁcାଇ ସହରର 

େକୗଣସିବି ବ��ି- ବିଷୟେର କିଛି ବି ଖବର େଯାଗାଡ଼ କରିବା ତା-ପାଇଁ କ/କର 

ନଥିଲା େସ ସବୁପ�କାରର ଖବରକୁ େଯାଡିବାକୁ ଲାଗିେଲ ତା-ୁ େସ ରାତ� ୀର େସ ·ୀ 

ବିଷୟେର ଖବର ମିଳିଗଲା େଫାନ ନcରଟି େନଇ େସ େଯେତେବେଳ କଲ କରିେଲ, 

ନିଜ େଫାନର ପରଦାଉପେର ତା-ର ଘନି/ ବାnବୀ- ନଁାଟି ଦୃଶ�ମାନ େହାଇଥିଲା 

େଫାନଟି ହାଥରୁ ଖସିପଡିଲା ଓ ତା ସହିତ ବୀଣାେଦବୀବି ତା-ୁ ଲାଗିଲା ତା-ର ସେFହ 

େଯ ସତ�େର ପରିବତ�ନ େହାଇଯାଇଛି ଘରରେକାଣେର ବସିଯାଇ କାFିବା ଛଡା 

ତା-ପାଖେର अନ�କିଛି ରାbା ନଥିଲା ସCମର େସ ରାତ� ୀର ବ�ଭିଚାରମଧ� 

ବୀଣାେଦବୀ- ଭଳି अନ�ଜେଣ ବୟ< ·ୀ-ୁ କFାଇ ଚାଲିଥାଏ ଫରକ ଏହାକି, 

ବୀଣାେଦବୀ ସମାଜର ଉପରbର ବିଷୟେର ଚିpାକରୁଥିେଲ ଆଉ ବସୁnରାେଦବୀ 

ସମାଜର ସବ�ନିମ~bରର 

 କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ବୀଣାେଦବୀ ତା-ର େସ ବାnବୀକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥାpି 

କିj ସମୟ ତାର େଖଳତ ନି�ୟଭାବେର େଦଖାଇବ େସ ଖବରପାଇେଲ କି ତା- 

ବାnବୀ अନ� ଏକ ସହରକୁ ସିÇ କରିଗେଲ ପବୂ� େଫାନ ନcର ମଧ� ବଦଳିଯାଇଛି 

ସତ� କି ମିଥ�ା; େସ ଆଉ ଚିpା ନକରି ସୀକାର କରିେନେଲ ମୁcାଇ ସହରେର ସ କ�କୁ 
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ଜୀବନଭରି ନିଭାଇବାକୁ କାହାପାଖେର ସମୟ ଓ େଧୖଯ�� अଛି ବୀଣାେଦବୀବି ନିଜର 

କାଯ��େର ବ�bଥିେଲ ବସୁnରାେଦବୀ କିj ସCମର େସହି ରାତ� ୀର ବ�ଭିଚାରର ସାqୀ 

ନା ତା-ର ଆଥ}କ ସ�ଳ अଛିେଯ େସ ସCମ ଛାଡ଼ିଚାଲିଯିେବ, ନା େସ ଭୁ�େଭାଗୀ 

ମାନ-ର େତଣୁ, ତା-ୁ ତ ମୁcାଇ ସହରର େସହି ସCମେର ପ�ଶ~ ଓ ତାର ଉaର 

ଦୁଇଟିଯାକକୁ େଦଖିବାକୁପଡିବ  

 ବୀଣାେଦବୀ-ର ବିବାହର ଦୁଇବଷ� ସ ୂଣ� େହାଇଥିଲା ବଡ଼େଜାରେର ବିବାହ 

ବାଷ}କ ଉ�ବ ପାଳନ େହଉଥାଏ ପତି-ର ସବୁ ଉ�bରୀୟ ସାiମାେନ େଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ େସମାନ- ସହିତ କଥା େହଉ େହଉ ଜେଣ ବାnବୀ ବୀଣାେଦବୀ-ୁ ତା-ର 

େସ ହଜିଯାଇଥିବା ବାnବୀ- ବିଷୟେର ଗୁ� ଖବର େଦଇଥିେଲ େସ କହିଥିେଲ କି େସ 

ବାnବୀ ମୁcାଇସହରର अନ�େକାଣେର ଏକ ଉ� େସାସାଇଟିେର ରହୁଛpି ଏବଂ େସ 

ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ସ କ�କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛpି ଏହା ବୀଣାେଦବୀ- ମନମଧ�େର 

ଆଉ େଗାଟିଏ ଝଡ଼ ସୃhିକଲା ପାଟ} େଶଷ େହବାପେର େସ ନିଜର ପତି-ୁ ଏ ବିଷୟେର 

କହିବାରୁ େସମାେନ ଏ ବିଚାର କରିଥିେଲକି ମୁcାଇ େପାଲିସର ସହାୟତାେର େସ 

ବାnବୀ- ଉପେର ନଜର ରଖିେବ ଆଇପିଏସ େପାଜିସନର ପାୱାର ତା-ର ଏସବୁ 

କାଯ��କୁ ବହୁତ ସରଳ କରିେଦଇଥିଲା अପରପqେର ବସୁnରାେଦବୀ ଆଖିଆଗେର 

ବଢୁଥିବା ବ�ଭିଚାରର ବୃqମାନ-ୁ େଦଖିଚାଲିଥାpି ସCମର ପରିେବଶେର କିଏ କାହାର 

ଖବର ରଖୁଛି ଏଠିତ ଜୀବନ େବେଳେବେଳ ନକ�ପରି ଲାେଗ କିଏବା େକମିତି 

ଲୁଚାଇବ 

 ଭଗବାନ-ର ସୃhି ମନୁଷ�ର ଶିଶୁକୁ ରୂପେଦବାକୁ ନअମାସ ସମୟ େନଇଥାଏ ଏ 
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ସମୟ ବିତିଗଲା ବୀଣାେଦବୀ- ବାnବୀ ଏକକନ�ାକୁ ଜନI  େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ େସହି 

ରାଜେନୖତିକ ସ କ� େସ ଶିଶୁକନ�ାକୁ ସହରର ଲqଲq କଚରାଡବା ମଧ�ରୁ େକଉଁ ଏକ 

अଜଣା अଚିହ~ ା ଡବାମଧ�େର ଜୀବିତ କିcା ମୃତ अବ�ାେର େଫାପାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ େସହି 

ସମୟେର ସCମେର ମଧ� କିଛି ଶିଶୁ ଜନI  େନଇଥିେଲ ବୀଣାେଦବୀ-ର ପାୱାରଫୁଲ 

େନଟୱାକ� ବି ତା- ବାnବୀ- ଶିଶୁକନ�ାର େକୗଣସି ଠିକଣା ପାଇପାରିନଥିଲା କିj 

ବସୁnରାେଦବୀ ସCମର େସହି ଶିଶୁମାନ-ୁ େଖାଜିେଖାଜି ପାଇପାରିଥିେଲ ନିଜର ଆଥ}କ 

ସ�ଳ ନଥିେଲ ମଧ�, ତା-ର ମନଭିତେର ମଦର େଟେରସା ଭଳି ଦୃଢ଼ଶ�ି ଥିଲା ସCମର 

େସହି ଭୁ�େଭାଗୀ ଯୁବକ ଓ ବୃ�ମାେନ େସ ଶିଶୁମାନ-ୁ ମାରିେଦବାର ବାଟ 

େଖାଜିଚାଲିଥାpି େତଣୁ େସମାନ- ଜୀବନକୁ ରqା କରିବାକୁ େହେଲ, ବସୁnରାେଦବୀ 

େସମାନ-ୁ ସCମରୁ ଦୁରକୁ େନଇଯିବାକୁ ପଡିବ ଭାଗ�ର ବିଡcନା େଦଖj 

େଗାେଟପେଟ ବୀଣାେଦବୀ ବାnବୀର ଶିଶୁଟିକୁ େଖାଜୁଛpି ଓ अନ�ପଟେର ବସୁnରାେଦବୀ 

ସCମର ଶିଶୁମାନ-ୁ अନ� େକଉଁଠି କୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଚhା କରୁଛpି  

 ସମୟ ବିତିଚାଲିଥାଏ ବୀଣାେଦବୀ- ବାnବୀ ପୁଣି ପବୂ�ରୂପ ଧାରଣକରି ହାଇ 

େପ�ାଫାଇଲ ସକ�ଲକୁ େଫରିଆସିେଲ ବୀଣାେଦବୀ-ର ମଧ� େଭଟେହେଲ କିj ନିଜର 

େସ ଗୁ� अତୀତକୁ ଖୁବ ଗୁ� ରଖିଥିେଲ ବୀଣାେଦବୀ ମଧ� ଏପ�କାର ପାଟ}କୁ ଯିବା କମ 

କରିେଦେଲଣି ନିଜର ଚାକିରୀ ଜୀବନେର ଖୁବ ବ�b ଏହାମଧ�େର ଦୁଇତିନିମାସ 

ବିତିଗଲାଣି ଦିେନ େସ ନିଜ ଗାଡିର ପଛସିଟେର ବସି अଫିସ ଯାଉଥିେଲ ହଠାତ ଗାଡି 

ଟ� ାଫିକ ସିଗ~ାଲେର अଟକିଗଲା ବାହାରକୁ ବୁଲି େଦଖିେଲକି ନିକଟ� େପାଲତେଳ ଜେଣ 

ବୟ<·ୀ କିଛି ଶିଶୁମାନ-ୁ ଧରି ବସିଥାଏ କିଛି ଭାବିବା ଓ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଡ� ାଇଭର 
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ଗାଡି ଆଗକୁ େନଇଚାଲିଗେଲ ଏହାଥିଲା େସହି ସCମର ଶିଶୁମାନ- अବ�ା େସମାନ- 

ଜୀବନକୁ ସୁରqିତ କରିବାପାଇଁ ବସୁnରାେଦବୀ େସମାନ-ୁ େସଠାେର ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ 

େଚ/ାକରିଥିେଲ ମୁcାଇ େପାଲିସର ନଜର ତା- ଉପେର ପଡିଥିଲା ଏବଂ େସ 

ଶିଶୁେଚାରୀ अଭିପ�ାୟେର ତା-ୁ େପାଲିସ ଗାଡ଼ିେର ଭତ} କରିବାକୁ ଲାଗିଥିେଲ 

ବୀଣାେଦବୀ- ଡ� ାଇଭର ଗାଡିକୁ अଧିକ ଦୂରକୁ େନବାପବୂ�ରୁ ବୀଣାେଦବୀ ଆେଦଶେଦେଲ 

ଗାଡିକୁ ବୁଲାଇ ପୁଣି େସ େପାଲପାଖକୁ େନଇଯିବାକୁ ଡ� ାଇଭର ଗାଡି ଆଣି େସଠାେର 

ପହଂଚିବା େବଳକୁ ମୁcାଇ େପାଲିସର ଗାଡି େସ ·ୀସହିତ ଶିଶୁମାନ-ୁ େସଠାରୁ େନଇ 

ଚାଲିଗେଲଣି ଆଖପାଖ େଲାକମାନ-ୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଜଣାପଡିଲା େଯ େପାଲିସ 

େସମାନ-ୁ ନିକଟତମ ଫାsିକୁ େନଇଯାଇଛି େସ ନିଜର ପତି-ୁ େଫାନକରି େସ 

ଫାsିେର ପହଂଚିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ, ହଁା ଠିକ ପଢିେଲ କାରଣ ପତି ଆଇପିଏସ 

େହେଲ ମଧ� ଘେର ମୁରବିତ ·ୀ ପତି ଚିpିତ ଥିେଲ କିj अyସମୟ ମଧ�େର େସ ଆସି 

ପହଂଚିଥିେଲ ଘଟଣାଟି ବୁଝିସାରିବା ପେର େସ ନିଜର କମିଶନର ବnୁ-ସହିତ 

ଆେଲାଚନା କରିଥିେଲ, ଏବଂ ବସୁnରାେଦବୀ ଓ ଶିଶୁମାନ-ୁ ମୁ�କରିଥିେଲ ସମସ�ାଟିତ 

ଏେବ ଆର�େହଲା, କି େସ ବୟ<·ୀ େସ ଶିଶୁମାନଂକୁେନଇ ଯିେବ କୁଆେଡ? ସାମୀ- 

ପ�bାବ अନୁସାେର, େସମାନ-ୁ ନିକଟତମ ସରକାରୀ ଶିଶୁକଲ�ାଣ େକF�କୁ 

ପଠାଇେଦଇଥିେଲ ଯାଉଯାଉ ବୀଣାେଦବୀ ବୁଝିେନଇଥିେଲେଯ େସ ବୟ< ·ୀ- 

ନଁାେହଉଛି ବସୁnରା  

 ପରଦିନ ମଧ� ବୀଣାେଦବୀ େସ ଶିଶୁକଲ�ାଣ େକF�କୁ ଆସିଥିେଲ େସ େଦଖିେଲ 

େଯ ଶିଶୁମାେନ ତ କିଛିବି अବ�ାେର ଶିଶୁକଲ�ାଣ େକF�େର अଛpି, କିj ବସୁnରାେଦବୀ 
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ରାbାର କଡେର ଗତକାଲିଠୁ अେପqାରତ େସ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲକି ସମାଜର 

ଉପରbରେର ଥିବା ତା- ବାnବୀ, ତାର ନିଜର अଃେବୖ�ିକ ସ କ�ଜନିତ ଶିଶୁକୁ େକଉଁ 

କଚରାଡ଼ବାେର େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ, କିj ସମାଜର ନିମ~bରେର ଥିବା ବସୁnରାେଦବୀ अନ� 

କାହାର अଃେବୖ�ିକ ଶିଶୁମାନ-ର ଯତ~ େନବାକୁ ତ�ର 

 ନିେଜ ନିେଜ ଭାବିେନେଲ କି ଭଗବାନ େବାଧହୁଏ କିଛି ମହାନ କାରଣ େଯାଗୁ ତା-ୁ 

ଏପଯ��p 'ମା' କରିନାହାpି ତା- ମନ ମଧ�େର ବା�ଲ� ମମତାର ପ�ଥମ େଢଉ 

ଆସିଥିଲା େସହିଦିନ େସହି ସମୟେର ବୀଣାେଦବୀ ପତି- ସାହଯ� ଦାରା ଶୁଭାର� 

କରିଥିେଲ 'ଚF�େମୗଳୀ' ବାଳାଶ�ମ ତାସହିତ େସନିଜର ଜୀବନର ଦିଗ ଓ ଉେଦଶ� 

ପରିବତ�ନ କରିଥିେଲ 

 ସCମର େସହି ଶିଶୁମାେନ ଓ ବସୁnରାେଦବୀ 'ଚF�େମୗଳୀ' ବାଳାଶ�ମର ପ�ଥମ 

ସଦସ� ସମୟ ବିତିଚାଲିଲା ବୀଣାେଦବୀ ନିଜର ଚାକିରୀରୁ ଇbଫାେଦଇ ପଣୂ�ମାତ� ାେର 

'ଚF�େମୗଳୀ'କୁ ନିଜର ଜୀବନ ସମପ�ଣ କରିଥିେଲ େସଥିପାଇଁ େସ ସାମୀ ସତ�ବ�ତ- 

ପାେଖ ଚିରୠଣୀ ଚF�େମୗଳୀ ଧୀେରଧୀେର କୃ�ପqରୁ ବାହାରି ଶୁକCପqେର 

ପାଦରଖିଲା ବୀଣାେଦବୀ େସ अଜଣା अଚିହ~ ା ଶିଶୁମାନ-ର ବତ�ମାନ ଓ ଭବିଷ� 

ବନିଗେଲ େସମାନ-ର ସେବ�ାaମ ଯତ~ ସହିତ ଶିqାକୁ ପ�ାଥମିକତାେଦଇ ସମାଜର 

ମୁଖ�ଧାରା ସହିତ େସମାନ-ୁ େଯାଡିବାକୁ ଲାଗିଥିେଲ, ଏବଂ ସଫଳତାର ସିଢିେର ପାଦ 

ରଖିଥିେଲ ବସୁnରାେଦବୀ ଚF�େମୗଳୀକୁ ନିଜର େସ~ହ, େପ�ମ ଓ ପରିଶ�ମଦାରା ମାତୃତର 

ରୁପ ଦାନକରିଥିେଲ ବୀଣାେଦବୀ ସମb ଶିଶୁମାନ- ମଧ�େର ତା-ର େସହି 

ବାnବୀ-ର ଶିଶୁକୁ େଖାଜି ଚାଲିଥିେଲ, କିj େସ ତାକୁ େକେବବି ପାଇପାରୁନଥିେଲ 
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 ଏଭଳି କରୁଣଦୃଶ� ସବୁସହରେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ େକେତବା ବସୁnରା ଓ 

େକେତବା ବୀଣା ନିଜନିଜର ଜୀବନକୁ ନିସ�ାଥ�ପର ଭାବେର ସମପ�ଣ କରିପାରିେବ ଏ 

ପ�ଶ~ଟି ସଦାସବ�ଦା ପ�ଶ~ େହାଇରହି ଚାଲିଥିବ ଚF�ମା ତାର ଆେଲାକ ହଜାଇ ପୁନବ�ାର 

अମାବାସ�ା ଆଡକୁ ମାଡିଚାଲିବ, ଏବଂ େସହି କଳାରାତି� େର अେନକ ବ�ଭିଚାର 

ଘଟିଚାଲିବ ଚF�େମୗଳୀ େକେବ ବି ଚF�ମାର େସ ଗତିକୁ ସ ୂଣ� ଭାବେର େରାକି 

ପାରିବନାହ\, କିj େସ େଚ/ା ତ କରିପାରିବ ଏହି େଯ ତାର ମନର ବିଶାସ  
 

ବ� �େନଇ 
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ମୁହ\ ତ ଗରୀବ େଭାଟରମୁହ\ ତ ଗରୀବ େଭାଟରମୁହ\ ତ ଗରୀବ େଭାଟରମୁହ\ ତ ଗରୀବ େଭାଟର    
 ନିବ�ାଚନର ପ�ଚାର ପ�ସାର ପୁରା ସର ଗରମ େହାଇ ଯାଇଛି । 

ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ�ାଥି ମାେନ ନାନା ରଣନୀତି ପ�େୟାଗ 

କରିବାେର ଲାଗିଛpି । କିଏ କହୁଛି େମା ଦଳକୁ େଭାଟ ଦିअ ମଁୁ ତୁମର 

ଘର, ରାbା, ପାଇଖାନା, ପିଲା-ର ଚାକିରୀ, ବା��କ� ଭaା ଆଦି ନି�ୟ କରିେଦବି । କିଏ 

କହୁଛି ମଁୁ ନି�ୟ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ କରିେଦବି । କିଏ କହୁଛି ତୁମର ଠେକଇ ସଂଥା େର ଥିବା 

ପଇସା େମା ଦଳ େଫେରଇ େଦବାର ପ�ତିସୃତି ମଁୁ େଦଉଛି । ଏମିତି ନାନା ସa� ନାନା 

ପ�ତି�ା କରୁଛpି अଲଗା अଲଗା ଦଳର ପ�ାଥି ମାେନ ।  

 ଷାଠିଏ ବରଷର ରାମ ସାହୁ । ନିହାତି ଗରିବ ! ଦୀଘ� ବୟାଳିସ ବଷ� ଧରି ରାଜନୀତି 

େଦଖି ଆସୁଛି । ଭାରତର ସମି�ଧାନ ବୁଝି ପାରୁଛି ରାମ ସାହୁ । ନିପଟ ମଖୂ� େହାଇ ମଧ� 

େସ ବୁଝି ପାରୁଛି ଓ अବଗତ अଛି ମଧ� ନିବ�ାଚନେର ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି ବିଷୟେର । ପୁअଟା 

ତାର ଦଶମ େଶ�ଣୀରୁ ଆଉ ପଢି ପାରିଲା ନାହ\ । ନିଜର ଆଥ}କ ପରି�ିତି ଦୁବ�ଳ େଦଖି 

ରାମ ସାହୁ ପୁअକୁ ବିେଦଶ ପେଠଇ େଦଇଛି । ମାସିକ ପୁअ ତାର ଯଉଁ ଦୁଇ ପଇସା 

େଦଉଛି ଘର ପରିବାର ସୁଖେର ଚଳି ଯାଉଛି । ନିଜର ଝାଟି ମାଟିର ନଡ଼ା ଛପରର ଘେର 

ବହୁତ ଆନFେର ରହୁଥାଏ ରାମ ସାହୁ । ଏଇ କିଛି ଦିନ େହବ େସ ଟିେକ ଖୁସି अଛି 

କାରଣ ତାକୁ କୁଆେଡ ସରକାର ତରଫରୁ ପ¾ାେର ତିଆରି ପାଇଖାନା ମିଳିଛି । ଝିअ 

େବାହୁ ତାର େସଇ ପାଇଖାନା ବ�ବହାର କରୁଛpି । ଘରକୁ ତାର ଏେବ ବିଦୁ�ତ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ସଂେଯାଗ େହାଇ ଯାଇଛି । ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ େବାହୁ ପାଇଁ କୁଆେଡ ବିନା ମଲୂ�େର 

ଉ¬ଳା େଯାଜନାରୁ ଗ�ାସ ମିଳିଛି । ଟିେକ ଖୁସି ହୁଏ ।  

 ଏେବ ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ େନତା ମାନ-ର ଧାଡି ଲାଗିଛି ତା ଘରକୁ । ରାମ ସାହୁକୁ 

ଖାଦ� ସୁରqା େଯାଜନାରୁ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିବା ବି.ପି.ଏଲ. ରୁ ବ�ିତ କରା ଯାଇଛି । ଏେବ 

େକୗଣସି େରସନ କାଡ� େହାଇ ନାହ\ ତା ନଁା େର । ପ�ଧାନ ମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନାରୁ 

େଗାେଟ ଘରର अନୁଦାନ ମିଳିବାର ଥିଲା । େହେଲ ସରପ� ବାବୁ କହୁଛpି େମାେତ 

େକାଡିଏ ହଜାର ଦିअ ତୁମର ବାସ ଗୃହ अନୁଦାନ ମଁୁ କେରଇ େଦବୀ । ଆଉ ତେମ ତମ 

ପୁअକୁ ବିେଦଶରୁ ଡକାअ େସ ଆସି େମା ଦଳୀୟ ବାହିନୀେର େଯାଗ େଦଉ, ମଁୁ ତୁମର 

ବାସଗୃହ ମାଗଣାେର କେରଇ େଦବୀ ।  

 ରାମ ସାହୁ ଚାଳିଶ ବଷ� େହଲା େଦଖି ଆସୁଛି େନତା ମାନ-ର ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି । 

ବାସ ଗୃହ ନାହ\ ! େସ ବହୁତ ବାର ବC କ ଉନ~ ୟନ अଧିକାରୀ- ସରଣାଗତ େହାଇଛି । 

ସରପ� अନ� ଦଳେର େଭାଟ େଦଇଛି କହି ନିଜର େରସନ କାଡ� ରୁ ବ�ିତ କରିଛpି । 

େସଥି ପାଇଁ ମଧ� अପାଠୁଆ ରାମ ସାହୁ ଜିଲC ାପାଳ- ଦାରb େହାଇ ସାରିଛpି । କାହ\କି 

ଏମିତି ରାଜନୀତି କରୁଛpି ଏଇ େନତା ଗୁଡାକ । ସାଧୀନ ଭାରତର ଆେମ ନିରୀହ ଗରିବ 

ନାଗରିକ କଣ େଦାଷ କରିଛୁ େଯ ! ସରକାରୀ କମ�ୀମାନ-ର ଆମ ଉପେର ଦାଉ 

ସାଯିବାର େଦଖା ଯାଉଛି । େଯଉଁମାେନ ଦଳୀୟ କମ�ୀ େସମାେନ ତିନି ତିନି ଥର 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଆବାସ େଯାଜନା । ଇFିରା ଆବାସ େଯାଜନା । ବିଜୁ ପ¾ା ଘର େଯାଜନା 

ପାଇ ସାରିେଲଣି । େହେଲ େମା ପରି ନିରୀହ, ଗରିବ, अପାଠୁଆ େଲାକ ମାେନ କଣ 

େସମାନ-ର अତ�ାରକୁ ମୁs ପାତି ସହି ଯାଉଥିବୁ । ଏମିତି ରାଜନୀତି କୁ ଏହି େଭାକୁଆ 
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େନତାମାେନ ! अତ�p ମମ�jତ, अବେହଳିତ ଓ ଦsିତ ଏହି ରାମ ସାହୁର ନିରୀହ 

ପରିବାର ।  

 ଆଜି ସକାଳ ସମୟ ସରପ� ବାବୁ ଆସିଛpି । ରାମ ସାହୁର ପତ~ ୀ ଆେବଗ ଭରା 

କ�େର କହିେଲ; ''ଆଜି ସୁରୁଜ େକଉଁ ଦିଗରୁ ଉଇଁଲା େକ ଜାଣି? ''  

 ସରପ� ବାବୁ; ''ମାଉସୀ ଆଉ ମାତ�  ପFର ଦିନ ରହିଲା ନିବ�ାଚନ । ପୁअକୁ 

ବିେଦଶରୁ ଡକାअ । େସ ଆସିେଲ ଆମ ସହିତ ନିବ�ାଚନୀ ପ�ଚାର କରିବ । ସତ କହୁଛି 

ମାଉସୀ ତୁମର ଘର ଆଉ ମଉସା-ର ବା��କ� ଭaା କରିେଦବି । '' 

 ମାଉସୀ ରାଗେର ଗର ଗର େହାଇ କହିେଲ େହାଇେହା ସରପ� ବାବୁ ତୁମ ନିବ�ାଚନ 

ସମୟେର ତୁେମ ଏଇ କଥା କହିଲ । େହେଲ ତା ପେର କୁଆେଡ ଗଲ େଯ । ପୁଣି ଥେର 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି । େରସନ କାଡ� େହାଇନାହ\ କହିବାରୁ େମାେତ କଣ କହିଲ ନା ମଁୁ 

ତୁମକୁ େଭାଟ େଦଇନି । ଏମିତି ରାଜନୀତି ତୁମର ! ଆଜି କହୁଚ େଯ ତୁମର ଘର େହବ, 

ଭaା େହବ ଆଉ େରସନ କାଡ� େହବ ।  

 ଆେମ ତୁମକୁ େଭାଟ େଦଉଛୁ କାହ\କି ? ଆମର ଦୁଃଖେର ତୁେମ ଆମର ସାଥି େହବା 

ପାଇଁ । େହେଲ ତେମ କଣ କରୁଛ କହିଲ ! ତୁମ ସାଥ� ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଲା� େକାଡିଏ 

ହଜାର ତ େରସନ କାଡ� ପାଇଁ ଗେଲ  '' େମାେତ େଭାଟ େଦଇନ" େକମିତିକା େଲାକ େହା 

ଆପେଣ ! ନିଜ ସାଥ�ର ଲେଢଇ କରୁଛ, ନିଜ ବ�ା-େର अଥ� ବେଢ଼ଇ ଚାଲିଚ । ଏମିତି 

େଭାକୁଆ େହଉଛ େଯ ଆମ ର� ପିଇବାକୁ ପଛାଉନ । ଗଲା ମାସ ଯାଇଥିଲି ତୁମ ପାଖରୁ 

େଲଖାଟିଏ ପାଇଁ । େମା େବାହୂର ବ�ା- ବହି େଖାଲିବା ପାଇଁ । େହେଲ େଲଖାଟିଏ ବି 

େଦଲନି । ଠେକଇ ସଂଥା େର ପଇସା ରଖ, ବୀମା େଗାେଟ କର ଏମିତି ବ�ବହାର ତୁମର 
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ପଂଚାୟତେର । ତୁେମ ସଂଥା ମାନ-େର ଏେଜ| େହାଇ ସରପ� େହଉଥିଲ କାହ\କି 

େଯ...ଛି ଛି ତୁମର ରାଜନୀତିକୁ ! ଆଜି େକଉଁ େବଳେର ରାତି ପହିଲା େକ ଜାଣି ତୁମ ମୁଖ 

ଦଶ�ନ େହଇଗଲା । ଆଜି ଦିନଟା ବିଗଫି େଦଲ େହା ତେମ ଆପେଣ ସରପ� । 

 ସରପ� ବାବୁତ ବହୁତ ରାଗି, େହେଲ ଆଗକୁ ନିବ�ାଚନ ଟିେକ କଥା ବାa�ାର ଏପଟ 

େସପଟ େହେଲ ଗୁରୁ େନତା ମାେନ ଲାତ ମାରିେବ । ଗଲା ନିବ�ାଚନେର ଦiା େହiାମ 

କରି େଭାଟ ପାଇଛି । ଯାହା କହୁଛି କହୁ ବୁଢ଼ୀ । େମାରତ ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି अଭ�ାସ େହାଇ 

ସାରିଛି । ରାଜନୀତିେର ରହିେଲ େସାସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଗଁା ଗହଳି ପଯ��p ଗାଳି 

ଶୁଣିବାକୁ ପେଡ । ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କଣ େଯ । 

 ରାମ ସାହୁ ନିଜର ବାସି କାମ ସାରି ଆସି ପହଁଚିେଲ । ସରପ�ବାବୁ-ୁ େଦଖି 

ନମ<ାରଟିଏ େହେଲ । ଆଜି ସରପ� ବାବୁ ସକାେଳ ସକାେଳ ନିଜ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆେର 

େବାଲି ପଚାରିେଲ । ଏଥର ସରପ� ବାବୁ ପା� ଶହ ଟ-ିଆ େନାଟ େଗାେଟ କାଢି ରାମ 

ସାହୁ- ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଇ କହିେଲ ପୁअର ଆସିବା ଯିବାର ଖ�� । ନି�ୟ ଆସିବାକୁ 

କହିବ । ମାଉସୀ େମାର ଭଲ ଚଚ�ା କରି ସାରିଛpି । ମଁୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ अଛି 

େମାର । କହି ଚାଲିେଲ ସରପ� ବାବୁ । 

 ଏଥର ରାମ ବାବୁ-ୁ କିଛି କହିବାର ନ ଥିଲା । ରାମ ବାବୁ-ୁ ପା� ଶହ ଟ-ା 

ମିଳିଛି ପୁअକୁ ଡେକଇବା ପାଇଁ େବାଲି ବିେରାଧୀ ଦଳର େନତା ମାେନ ଶୁଣି ପାରିେଲ । 

େସମାେନ ଆସି ରାମ ସାହୁ ନିକଟେର ହାଜର । ବିେରାଧୀ ଦଳର େନତା କହିେଲ ରାମ 

ବାବୁ ଆମ ଦଳକୁ ସମଥ�ନ କର ଆଉ ପୁअକୁ ବିେଦଶରୁ ଡକାअ । ମଁୁ ତୁମକୁ ପା� ହଜାର 

େଦଉଛି । ଏମିତି କହି ନିଜ ପେକଟରୁ ପା� ହଜାର କାଢି ରାମ ସାହୁ- ହାତେର ଧେରଇ 
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େଦେଲ ରାମ ସାହୁ । ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର अନ� ଏକ େନତା ଆସି ଦଶ ହଜାର ଧେରଇ 

େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ ।  

 ଏଥର ସରପ� ବାବୁ- କାନେର ବାଜିଲା ରାମ ସାହୁ- ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା 

ବିେରାଧୀ ମାନ-ର ପଇସା ବିଷୟେର । ରାମ ସାହୁ ମନେର ଟିେକ ଦୁଃଖୀ େହଉଥାpି 

େହେଲ େଯଉଁ ମାେନ ପା� ବଷ� ଯାଏ େଦଖା ଦିअpି ନାହ\ , େସଇମାେନ ଆଜି ଟ-ା ବଷ�ା 

କରିବାେର ବ�b । ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ରାମ ସାହୁ ରାଜନୀତିର େବପାର । ଏଥର ସରପ� 

ବାବୁ ପଚାଶ ହଜାର ଧରି ରାମ ସାହୁ ପାଖେର ହଜାର । ନିେଜ ଯାଚି ଯାଚି ରାମ ସାହୁ 

ପେକଟେର ପୁେରଇ େଦଇଗେଲ ମୁଠା ମୁଠା ଟ-ାର ବିଡା । ରାମ ସାହୁ ଖୁସି କହିେଲ ନ 

ସେର େମା େଭାଟ ମଁୁ ବିକିବି ନାହ\ । େହେଲ ଏଇ େଭାକୁଆ େନତା େମା େଭାଟର ଦାମ 

େକେତ େଦଇ ପାରିେବ େଦଖିବି । ଏମିତି କହି ନିଜକୁ ନିେଜ ଟ-ା େରାେsଇବାେର ବ�b 

ରହିଥାଏ ରାମ ସାହୁ ।  

 ପୁअ େଫାନ କରିବାରୁ ରାମ ସାହୁ ବାରଣ କେଲ ! ବାପେର ଏଇ ରାଜନୀତି 

ଫାଜନିତି ରୁ ତେତ କଣ ମିଳିବ କହିଲୁ । ସବୁ ପ�ାଥି ମାେନ ଯାଚି ଯାଚି ପଇସା େଦଇ 

ଯାଇଛpି । େହେଲ ତୁ ଆସି କାହାକୁ ସମଥ�ନ େଦବୁ କହିଲୁ । େଶଷେର େୟ ଦଳ େସ 

ଦଳ ପାଲେର ପଡି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି େହବୁ । ତୁ ନିବ�ାଚନ ପେର ଘରକୁ ଆସିବୁ । ମଁୁ 

େସମାନ-ୁ େତା େଦହ ଭଲ ନାହ\ କହିେଦବି । 

 ପୁअ अତ�p ବାଧ� କରିବାରୁ ବାପା କହିେଲ େଦଖ ବାବୁ େମା ଏେକାଈର ବାଳା 

ବିସିେକସନ । ତୁ େଗାଟିଏ ପୁअ େମାର । ନା ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ । େସମାେନ ପରା 

ନିବ�ାଚନେର ମଦ�ପ ମାନ-ୁ ପିଇବାକୁ େଦଇ ଚମଚା ବେନଇଥାpି । େଲାକ-ୁ ଦଳ ଦଳ 
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କହି ହଣା କଟା କରpି । ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିअpି । ସାଧାରଣ କଥା 

େହଲା ଆେମ ନିହାତି ଗରିବ େହାଇ ମଧ� େରସନ କାଡ� ପାଇ ପାରିେଲ ନାହ\ । ମଁୁ ଜିଲC ା 

ପାଳ ଦାରb େହଲା ପେରବି ମିଳିଲା ନାହ\ । ଏଇମିତି ଦଳ ଦଳ େହଇ ଗଁା ଗଁା ବୁଲିେବ । 

େଭାଟ ବ�ା-ର ରାଜନୀତି । ପଇସା ବା|ିେବ େଭାଟ ପାଇଁ । ଆମ େଦଶ ସିନା ଗଣତ� 

େହେଲ ଆେମ ଏହି େଭାକୁଆ କୁଜି େନତାମାନ- କବଳେର ପଡି ତଳି ତାଳp େହାଇ 

ଯାଉଛpି । େହେଲ ଏଇ େନତା ମାେନ ଆମରି ର�େର େହାଲି େଖଳିବାେର ବ�b । 

ଏଇତ ଦୁନିଆ । ଏଇତ ଶାସନ ! େକେବ ବି ଆମ େଦଶ ସୁଧୁରିବା ନାହ\େର ବାବୁ । 

େତାେତ େନହୁରା େହଉଛି ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବୁ ନାହ\ କି ନିଜ ଭବିଷ�ତ ଖରାପ କରିବୁ 

ନାହ\ । ମଁୁ ଆଉ େତା ମାଆ, ଭଉଣୀ ·ୀ େକୗଣସି େଗାେଟ ଭଲ ପ�ାଥି େଦଖି େଭାଟ େଦଇ 

େଦବୁ । େହେଲ କାହାକୁ ବିଶାସ । ଯିଏ ଜିତିେଲ କି ହାରିେଲ ଆମର କି ଯାଏ ନା ଆେସ 

। ନାଗରିକ େହତୁ େଭାଟ ଖେs େଦବା ଆମର अଧିକାର ଆଉ ମଁୁ ଓ ଆମ ପରିବାର େଦଇ 

େଦବୁ ।  

 ପୁअ अଜୟ ବାପା-ର ନିେବଦନ ଓ अଭିପ�ାୟ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିଥିଲା । କହିଲା ହଁ 

ବାପା ମଁୁ ଯିବି ନାହ\ ନିବ�ାଚନେର ! େହେଲ ତେମ ମଧ� େକଉଁ ଦଳେର ବୁଲା ବୁଲି 

କରିବନି । ନିଜ କାମେର ନିେଜ ବ�b ରୁହ । ପରିବାର ଭଲ ମF ବୁଝ । କାହାରି 

କଥାେର କଥା ବି େହବନି ବାପା । ନିଜ ବାଟେର ଯିବ ଆଉ ନିଜ ବାଟେର ଆସିବ । 

ଆେମ ଗରିବ ପରା େତଣୁ ଥାନା ଠାରୁ ନ�ାୟାଳୟ ପରା େସଇ େନତାମାନ- अଧୀନେର । 

େଗାେଟ अନୁେରାଧ ବାପା େଯଉଁମାେନ େଭାଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦିअpି େସଇ ମାେନ ଜିତି 

ଗେଲ େଦଶକୁ େଲାଟpି । ଆଉ େଯଉଁ ମାେନ ନିଵ�ାଚନେର ନିଜ ପଇସା ଖ�� ନ କରpି 
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େସମାେନ େକେବ େଲାକ- अଧିକାର ଓ େଲାକ- ପ�ାପ�କୁ ହଡପ କରpି ନାହ\ । ଏଣୁ 

େସଇ ମାନ-ୁ େଭାଟ େଦଵ ଯିଏ ପଇସା ନ ବା|ି େଭାଟ ମାଗିେବ । କାରଣ େସମାନ-ର 

ଜିତିବାର ଓ ଆସନ ପାଇବାର େଲାଭ କମ ଥାଏ । େସମାେନ ଲା� େଦେବନି କି ଲା� 

େନେବନାହ\ । 

 ବାପା ରାମ ସାହୁ ପୁअ କଥାେର ଏକ ମତ େହଇ ଗେଲ ଓ ନିଜର ନିବ�ାଚନୀ ମତକୁ 

�ିର କରି ନିବ�ାଚନୀ ଦିନକୁ अେପqା କେଲ ।  

 ଏଣୁ ଓଡିଶା ବାସୀ-ୁ େମାର ବିନମ� ନିେବଦନ । ଜେଣ କବି ଓ େଲଖକ ପରିଚୟେର 

ଏତିକି କହିବି େଯ କି କାହାର अଥ� ଦାନେର ପ�େଲାଭିତ ନ େହାଇ ନିଜର େଭାଟ ଖsିକୁ 

ଠିକ େଲାକ-ୁ େଦଇ ଜୟ ଯୁ� କରାଇେବ । 
େଗାପୀବିnା, ବ� ାହI ଣଗଁା, 

ବାେଲଶର(ଭଦ�କ) 
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ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହ\ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହ\ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହ\ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହ\    
 ନାନୀ େଲା...., ଏ ପୁନି ନାନୀ... କୁଆେଡ ଗଲୁ କିେଲା ? 

 କ'ଣ କିେର ଶ-ରା, ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉaର େଦଲା ନାନୀ। 

 ନା େଲା ନାନୀ ପାନ ଦିଟା ଖାଇବି ତ, େସଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି। 

ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, େତା ପାନ ନ ଖାଇେଲ...? େମାେତ ଆଉ କାହା ପାନ 

ଭଲ ଲାେଗ ନାହ\। ତୁ ଖାଉଛୁ କି ? ହଉ ଖା...ମଁୁ ପେର ଆସିବି। 

 ନା'େର ଶ-ରା.... କଣ ଖାଇବି, ପଖାଳ ଶାଗ ଟିେକ ଖାଉଥିଲି, ଖାଇ ସାରିଲିଣି..  

କହି अଧା ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠି ଆସିଲା ଶେହ ସାତ ବଷ�ୀୟା ପୁନି ନାୟକ। ହତଭାଗିନୀ 

ଟିଏ, ଏଇ ବୟସେର ବି େଦଇଛି ପାନେଦାକାନ, ଏଇ େପଟ ଚାଖs ଓଦା କରିବାକୁ। 

ବିଚାରୀ ମା’ଟିକୁ ଚାହ\ ମେନ ମେନ କାFି ପକାଉଥାଏ ବାଉନ ବଷ�ୀୟ ଆକମ�ଣ� ପୁअ 

ଶc�ନାଥ। େଯଉଁ ବୟସେର େସ ତା ମା’କୁ େକବଳ େପାଷିବା ନୁହଁ ବରଂ େସବା ତୀଥ� ସବୁ 

କରିବା କଥା, େହେଲ େସ ଆଜି.... କତରାଲଗା େହାଇ ହାତ ପାତିଛି ତା ମାଆକୁ, ଆଉ 

ଦାନା ବି େଲାଡୁଛି ବଂଚିବା ପାଇଁ। ପୁନି ଶ-ରାକୁ ପାନ ଚାରି ଖs େଦଇ ଦଶ ଟ-ିଆେଟ 

ରଖିଲା। 

 ଆସୁଥିବୁେର ଶ-ରା। େମାର ତ ମରଣ କାଳ ଆସିଲାଣି, େକେତେବେଳ ବି 

ଚାଲିଯିବି। ଗରିବ ନାନୀଟାକୁ ଟିେକ େଦଖି ଆସୁଥିବୁ। ଶ-ରା ହସି ହସି କହୁଥାଏ,ନା 

େଲା ନାନୀ, ତୁ ଏେବ ମରିବୁ ନାହ\। ଆଉ ପFର ବଷ� େହେଲ ବ�। କହି କହି ଚାଲିଗଲା 

ନାରାୟଣ ଚF�  

େସନାପତି 
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ଶ-ରା। अଧା ଖିଆ ସାରିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଳ େଲାକ ଆସିେଲ, ଜେଣ ଡାକିଲା ଏ ବୁଢ଼ୀ 

ପାନ ଦିଟା େଦଲୁ। ପୁନିକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିେଲ ବି େସ ଚୁପ ରହି ପାନ ଭାiିେଦଲା। 

େଲାକଟା ପାନ ଦି ଖs େନଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଆେର ବାବୁ ପଇସା େଦଇ ଯାେର। 

େଲାକଟି କହିଲା ଆେଲା ବୁଢ଼ୀ ତୁ ଏ େସାନୁ ଦାଦାକୁ ଚିହି~  ନୁ କି? ପଇସା କ’ଣ ମାଗୁଛୁ। 

ନଁା େର ବାବା ତୁ ଯିଏ େହା ଏ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀର ପଇସା ଦିଟା େଦଇ ଯା। ଏଇ ପା େମା 

ଜୀବିକା।  ମଁୁ ନ େଦେଲ ତୁ କ’ଣ କରିବୁ େଲା ବୁଢ଼ୀ, ମୁs ତେଳ ଲାଗିଲାଣି, କାଲି ପରି 

ଯମ େତାେତ େନବ ବହୁତ େଲାଭ ତ େତାର କହିଲା େସାନୁ। ଆେର ବାପା ତୁ ଗୁରୁଜନକୁ 

େକମିତି ବ�ବହାର ଦିअpି ଶିଖିନୁ? ଏତିକି କହୁ କହୁ େସାନୁ ବୁଢ଼ୀ ଚୁଟିକୁ ଟାଣି େଠଲି 

େଦଲା। ବିଚାରୀଟିର ମୁହଁଟା ବାେଡଇ େହାଇଗଲା ରାକ୍ େର। ଓଠଟା ଫାଟି ର� ଧାର 

ବହିଲା। ଟ-ାଟିଏ ବି ପୁନି ପାଇଁ ବହୁତ। ଦିନ ସାରା େଦାକାନରୁ େକାଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶି ଟ-ା 

େସ ପାଏ। େସଇଥିେର ମା’ ପୁअ ଦି ଓଳି ବଂଚିଯାpି। ମାଆର କାF ଓ ପିଲା- ପାଟି ଶୁଣି 

ବିଶ�cର କହିଲା, କ’ଣ େହଲା ମାଆ, କିଏ ପାଟି କରୁଥିଲା, ତୁ କ’ଣ କାFୁଛୁ? ନିଜ ପୁअ 

ମନକୁ କh ନ େହଉ େସଥିପାଇଁ ତରବର େହାଇ ଚିରା ପଣତକାନିେର ଆଖିର ଲୁହ େପାଛି 

ଓଠର ଲହୁ େପାଛି କହିଲା, ନଁାେର େକେତ େଲାକ େକେତ ପ�କାର,ତା- କଥା କାହ\କି 

ଶୁଣୁଛୁ। 

 େହେଲ ପା� ଟ-ା ଚାଲିଗଲା ନାହ\ େଯ ତା (ପୁନି) େଦହରୁ େପାେଷ ରକତ 

ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ अଇଁଠା ଉଠଉ ଉଠଉ ପୁअର ଆଖି ପଡିଗଲା ମା ଓଠର 

ରକତ ଉପେର। େମାେତ ଲୁଚାଉଛୁ ମା, େସମାେନ େତାେତ ମାରିେଲ ନା, କହି ନିଜ ପୁରୁଷ 

ପଣିଆକୁ ଧି¾ାର କରି ମୁsକୁ କା�େର ବାେଡଇଲା ଶc�। ମା'ପୁअ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦି େଟାପା 
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େପାଛି େଦଉ େଦଉ ଦୁେହଁ ଦୁହ\-ୁ କୁେÊଇ ବୁକୁ ଫଟାଇ ଚି½ାର କରି ଏପରି କାFିେଲ େଯ 

ଯିଏ ଶୁଣିବ ଆଉ େସ ଦୃଶ� େଦଖିବ ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ। 

 କଥାେର अଛି ବଡ େଲାକ-ୁ ଉaର ନାହ\ ମାଆ। ଆଜି ଯଦି େତା ପୁअ ଭଲ ଥାଆpା 

ତାେହେଲ େସ େସାନୁ ତା ହାତ େନଇ େକେବ େଫରି ନଥାpା। ସବୁ ଭାଗ�ର େଖଳ। 

େକଉଁ ଜନI ର କି ପାପ କରିଥିଲି େକଜାଣି ଆଜି ଏଇ ବୟସେର अକମ�ଣ� େହାଇ ଘେର ବସି 

ରହିବାକୁ ପଡିଲା, ଭାବି ଭାବି କାFୁଥାଏ ଶ�ୁ। 

 େସପେଟ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଭିତେର କାFୁଥାଏ ପୁନି। ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡାକ ଆଖିେର ଜଳ 

ଜଳ େହାଇ ଦିଶୁଥାଏ। ତା ସାମୀର େଯଉଁଦିନ ହାତ ଧରିଲା, ଦୁେହଁ ସ�ପ~ େଦଖିଥିେଲ, 

ପୁअଟିଏ େହବ, ସାମୀ ତାର କାମ କରି ବହୁତ ଟ-ା ଆଣିବ, ପୁअକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ, 

ପିnିବାକୁ େଦେବ, ରାଜକୁମାର ପରି ବଢ଼ାଇେବ, କିଛି ଟ-ା ସ�ୟ କରି ରଖି ବଡ଼ 

େକାଠାଘରଟିଏ କରିେବ, େସ ଘରକୁ େବାହୁଟିଏ ଆସିବ, ନୂଆ ନାଲି ମାରୁତିଟିଏ କିଣି 

ଆଣିେବ, ସମେb ସାଥିେର ପଜୂା କରିବା ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀ ମFିର ଯିେବ। କୁଆେଡ ଗଲା 

େସ ଦିନର କyନା ଗୁଡିକ। ସାମୀ अକାଳ ମରଣେର ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ ତାକୁ ଓ ଶ�ୁକୁ। 

ତା’ପେର ପେର କଟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଶ��େର େଯଉଁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଖsିକେର 

କୁଡ଼ିଆଟି ଥିଲା, ରାbା ଚଉଡା େହବାରୁ ତାହା ହ\ ଗଲା। ଭୂମିହୀନ, ସାମୀହୀନ ପୁନି କୁନି 

ପିଲାଟିକୁ େନଇ େକମିତି ଚଳିବ? 

 େଶଷେର ବି� ଜ୍ ତଳ ମାଲେଗାଦାମର ତେଳ ଭାଡ଼ି ଉପେର ଗୁଂଜିଲା ମୁs, ଭାବିେନଲା 

ଏ େହଉଛି ତା ଶ�ୀମFିର।  ସାମୀର କଥାକୁ ମେନ ପକାଇ ଓ ପୁअ ଶ�ୁ ମୁହଁକୁ ଚାହ\ ଚାହ\ 

ଦୁଃଖକୁ ନିଦାଘର ଥsା ପାଣି ପରି ପିଇ ଗଲା। ଯ�ଣା ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ସେତ େଯମିତି 
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ବସpର ମଳୟ, େକବଳ ଶc� ମୁହଁକୁ େଦଖି ଓ ଭବିଷ�ତକୁ ଚିpା କରି। ବଡ ଘରର 

ପିଲା-ୁ ପେଢଇଲା ପରି ପେଢଇଲା। େହେଲ ପାଠ େହଲାନି ତା'ର। େଶଷେର େଭsିଆ 

ଶ�ୁ ଚିpାକଲା ଚଳାଇବ ରିÀା। ମାଲିକର ରିÀା ଟାଣି ପାଉଣା େପୖଠ କରି କିଛି ପାଇଲା, 

ଘର ଭଲ ଚାଲିଲା। ଆଶା ରଖିଥିଲା ପ�ଥେମ ଜାଗା ଖେs କିଣି ମୁs ଗୁ�ିବାକୁ ଘର 

କରିବ। ତ’ପେର अେଟାେଟ କିଣିବ। େହେଲ ତା'ର ସବୁ ଆଶା ଆଶାେର ହ\ ରହିଗଲା। 

ଶ�ୁର ଡାହାଣ େଗାଡ଼ଟି अଚଳ େହାଇଗଲା। ଡା�ର-ୁ େଦଖାଇ େଦଖାଇ ଯାହା ପଇସା 

ଦିଟା ଥିଲା ସରିଗଲା। ସାରାଦିନ ପାଇଁ େହାଇଗଲା अକମ�ଣ�। େହଲା ମା'  େବକେର 

ବnା। 

 ପ�ତି ପା� ବଷ�େର ଥେର େଦଖା ଦିअpି ଆମ େଦଶର ଭଗବାନ ମାେନ। ପୁନିକୁ 

ସମେb କହି ବୁେଝଇ ଦିअpି, ନାନୀ ଚିpା କରିବୁନି, ଇFିରା ଆବାସ ଘର କରିେଦବୁ। ତୁ 

େକାଠାଘେର ରହିବୁ। अେp�ାଦୟ େଯାଜନା, अନ~ ପ"ୂ� ା େଯାଜନା... େହiୁ ଗୁଡ଼ େଯାଜନା 

େଯେତ अଛି ସବୁ େଦଇେଦବୁ... ମିଛ ଆଶାସନା େଦଇ ପୁନିର ପାନକୁ ମାଗଣା ବି ଖାଇ 

େଦଇଯାpି। େହେଲ ଜିତି ସାରିଲା ପେର ପୁଣି अବଶ� ବି� ଜ ଉପେର ତା- ଗାଡିର ଦ� �ତ 

ଗତିର ଶ� ଓ ହ"� ବାରି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। 

 अବଶ� ପୁନି ବିଧବା ଭaା ଓ ଶ�ୁ ଆକମ�ଣ� ଭaା ପାଇ ପୁନି ପାନ ବ�ବସାୟ ଟ-ା 

ସାiେର ମିଶାଇ ଚଳିବାେର ସାହାଯ� କରୁଛି। କିj କାହ\???  େସ ବସୁnରା େଯାଜନା-

अେନଶତ ବାତ�ାେର ଭାiିଗଲା, ନା ଦୁଇ ହଜାର େତରେର ଉଡ଼ିଗଲା? େସ ମହିଳା- 

ପାଇଁ ଉ¬±ଳା େଯାଜନା अsାରୁ ଛୁଆ ଫୁେଟଇଲା କି ଗୁଳୁଗୁଳିଆ େହାଇଗଲା? 

 ଆଖିର ଲୁହକୁ େପାଛି ତିେନାଟି ଇଟାେର ତିଆରି ତା ଚୁଲିର ଭାତ ଦିଟା ଫୁେଟଇ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  103 

େଦଲା େପାଡା ଆiାର ଜାଳି ଜାଳି େଦଇ। ଟିେକ େବଶର, େଗାଟା େଭsି େକଇଟା, 

େନଲିଆ ଦିଶୁଥିବା ଆଳୁ େକଇ ଖsକୁ ଭiା ଫଟା କେଡଇେର େଦଇ अsାେଖାଳ, ବିअର 

େପଟି େଖାଳ ଓ ଫଳ େପଟି ପୁରାଇ ସିଝାଉଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଦରର ତିअଣ। 

 ଏହି ସମୟେର ନଟିଆ ଭାଇ ଆସି କହିଲା, ଆେର ଶ�ୁ, େଲା ପୁନି ନାନୀ, େଫାନି 

ମାଡି ଆସୁଛି, ଚାଲ <ୁଲ ଘରକୁ ଯିବା। ବାରcାର ମନା କରିବା ସେa ବାଧ�େର 

ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିେର ବସି ପୁନି ଓ ଶ�ୁ ଚାଲିେଲ <ୁଲ ଘର। େହେଲ େସମାେନ ଲାଗୁଥିେଲ 

ଭିନ~ , କାରଣ ତା- ଘର ତ ତିନି ଶହ ପ�ଷଠି ଦିନ େଫାନି େର ଧ¾ା ଖାଉଛି। 

 ବସି ବସି ଦୁେହଁ କହୁଛpି, ବାଃ ବାଃ େର ସମାଜ, ବାଃ ବାଃ େର ଆଜିର ଦୁନିଆ। 

େଯଉଁ ରାଜ�ର ମୁଖ� ଜେଣ ସାଧକ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ, େଯଉଁ େଦଶର ମୁଖ� ଜେଣ େଦବ 

ତୁଲ�, ବ��ିତ, ଆଉ େଯଉଁ ମାଟିର େଦବତା ବିଶର ମଉଡ ମଣି, ମiଳମୟ, େସ ମାଟିର 

ମଣିଷ ଦୁଇଟାକୁ ଭୂମି ଖେs କି ବସ ବାସ ମିନୁନି ତାହା  अତ�p ନିFନୀୟ। େତଣୁ ଆେମ 

ମାଆ ପୁअ ଦୁେହଁ ଏ ରାଜ�ର ମୁଖ�, େଦଶର ମୁଖ� ଓ ସୃhିର ମୁଖ�-ୁ अନୁେରାଧ କରୁଛୁ, 

ଆମର ଘର ଆବଶ�କ ନାହ\, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହ\, ବରଂ ଏ ମାଟିର ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ 

ଆମ ହାଟ�, କିଡନି କି ଚqୁ େନଇ ଆମ େଦଶ ମାତୃକାର ସୁରqା ସ�ାନ ପାଇଁ କାମେର 

ନିେୟାଜିତ କେଲ ଆମ ଜୀବନ ଧନ� େହବ। 

 ଏହା ଭିତେର େଫାନିର କରାଳ କି�ୟା ଧb ବିଧb କରୁଥିଲା, କିj ପୁନି ଓ ଶ�ୁ େଠା 

େଠା ହସି ହସି କହୁଥାpିେର େଫାନି, ଏ ମଲା ଜୀବନ ଦୁଇଟାକୁ ତୁ କଣ ଡ� ାଇବୁ? ତୁ କଣ 

ଆମ ଜୀବନର ମହାବାତ�ା ଠୁ ଭୟ-ର??? 
ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି,ଜ�ରା,େକFୁଝର*  
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ସହପାଠିନୀସହପାଠିନୀସହପାଠିନୀସହପାଠିନୀ    
 ଆଶିଷ ବାବୁ। ଆଶିଷ ରଂଜନ ମହାପାତ� , ବୟସ-େତପନ, ଉ�ତା
-ପାଂଚ ଫୁଟ ଆଠ ଇ�, ବ"�-ଶ�ାମଳ, ସା�� ମଧ�ମ, ଆଜି ବହୁତ ଚଳ 
ଚ�ଳ। ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଉଠି ଗାଣ}अର ନାଚୁେରଲ ଲଗାଇ ତା- ଚଂଦା 
ମୁsେର ଥିବା ହାଡ ଗଣତି ବାଳକୁ କଳା କରିବା ସହ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ମୁsଟିକୁ ମଧ� 
ଇତ�ବସରେର କଳା କରି ସାରିେଲଣି। ନିଶ ହଳକୁ ସଜାଇ ରଂଗ ବି ମାରି ସାରିଛpି। 
ଝିअ ଘରକୁ ପ�ଥମ ସାବିତ� ୀ ଭାର େନଇଯିବାର ବିବିଧ ଆେୟାଜନ ମଧ�ରୁ ଏହା 
अନ�ତମ। ପତ~ ୀ अନିମା ଥ+ା କରି ପଚାରିେଲ, “କ'ଣ ସମୁଦୁଣି-ୁ ଇଂେପ�ସ୍ କରିବା ପାଇଁ 
ଏେତ ସଜବାଜ?” ମୁରୁକି ହସିେଲ ଆଶିଷ ବାବୁ। 
 ପତି-ପତ~ ୀ- ମଧ�େର ଏମିତି ମୄଦୁବାକ� ଚେଳ। େବେଳେବେଳ ଟିେକ अଧିକା 
େହେଲ ଟ�ାଂଜିhାର ଗ�ାiର ନାଲି କ|ାଟି ଠିକ୍ େସ|ର ଜାଗାେର ନ ଲାଗି ଟିେକ ବଁା 
ଡାହାଣ େହେଲ େଯପରି ଖାଲି ସଁ ସଁ ଶ� ହୁଏ, େସ|ର ଧେରନି, େସମିତି अବ�ା ଦିେନ ଦି' 
ଦିନ ହୁଏ। ତା'ପେର କା�ବାଡ଼କୁ େଦେଖଇ କଥାବାa�ା େହଉ େହଉ େକେତ େବେଳ 
ନାଲିକ|ାଟି େସ|ରକୁ ଆସି ଯାଏ, େକହି ଜାଣି ପାରpି ନି। ଶ��ାେର ଆଶିଷ ବାବୁ 
अନିମା- ମୁs ଡ଼ାଇ କରିବାକୁ ଓ େଫସିଆଲ କରିବାକୁ अଡି ବସpି। 
 ଆଶିଷ ବାବୁ ଟିେକ େରାମା|ିକ। ତା- ମତେର, ବୟସ ଏକ ସଂଖ�ା ମାତ� । ଏଇ 
ଧରj अଠାବନ, ଷାଠିଏ, ସତୁରୀ.. ଏମିତି। ବାbବିକ େପ�ମର ସାଦ ପରିଣତ ବୟସେର 
ବାରି ହୁଏ।" ଆଜି ସଖି, ମେନପେଡ ଲାେଜ ଲାେଜ େଟକି ଉaରୀୟ, କିେଶାରୀ ନୟନ 
େମଲି ଚାହୁଁଥିଲ େଦଖିବାକୁ ପି�ୟ..।" ମେନ ପେଡ଼ ବାସର ରାତି, ପ�ଥମ ଜ� ାଇଁ କୁଣିଆ 

ଡ. ସୁବାସ ମିଶ� 
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କଥା। अପର ପqେର अନିମା ବହୁତ ପ�ା¯ିକାଲ। ତା- କହିବା କଥା, ଏ ବୟସେର ପୁଣି 
ସଜବାଜ? ପାଟିରୁ ଛଡାଇ େନଇ ଆଶିଷ ବାବୁ େସଲିବି� ଟି ମାନଂକ େରାମାନ୍ସ ଓ ମାେରଜ୍ 
କଥା କହpି, େକଉଁ ପ�ସତୁରୀ ବଷ�ୀୟ େକF�  ମ�ୀ ପ�ଷଠୀ ବଷ�ୀୟା �ାନପୀଠ 
ବିଜୟିନୀ-ୁ ବିବାହ କେଲଣି ତ େକଉଁଠି ଶତାୟୁ - ବିବାହ। "େଧତ୍!"-ପାଖ ଘରକୁ ଉଠି 
ଯାଆpି अନିମା। ମୁରୁକି ହସpି ଆଶିଷ ବାବୁ। 
 ପିଲାଛୁଆ ନ ଥିଲା େବେଳ ବହୁତ େରାମା|ିକ େହାଇ ପଡ଼pି େସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଖାଇ 
ଟିଭି ବF କରିବାକୁ ପରାମଶ� ଦିअpି; ମାତ�  अନିମା- ସିରିଏଲ ସାେଢ ଏଗାର ଯାଏ 
ଚାେଲ। ବିର�ିେର େଶାଇ ପଡ଼pି େସ। େସଇଥି ପାଇଁ େବାେଧ ଶା·େର अଛି, କନିଆଁ 
ଦଶା-ବର ତିରିଶl ମନକୁ ବୁଝାଂତି। ଦା ତ� ଜୀବନର अନ� ନଁା ବୁଝାମଣା। ସବୁ ଚାେଲ 
ସୁରୁଖୁରୁେର। 
 ଆଜି କିj ଆଶିଷ ବାବୁ ଉ½�ିତ, ଉଲC ସିତ ଓ ସତକ� ଥିବାର େଦଖି अନିମା ଆେଦୗ 
ବିସିIତ ନୁହpି। ଆଜକୁ ତିରିଶ ବଷ� େହଲା େସ ଆଶିଷ-ୁ େଦଖି ଆସିଛpି, ମେନ ମେନ 
ଉଲC �ସି ଉଠୁଥିେଲ େସ। ପ�େତ�କ ପତ~ ୀ ଚାେହଁ, ତା ସାମୀ ସI ାଟ� େହଉ, ସୁଦଶ�ନ େହଉ, େସ 
ବା ନ ଚାହାେp କାହ\କି? ଭାବpି, "ମୁsେର ବାଳ େକେs ଥିେଲ କିଏ କହpା ୟା'-ୁ 
େତପନ େବାଲି!" 
 ଯଥା ସମୟେର ଝିअ ଘରକୁ ଯିବାର ଆେୟାଜନ େହଲା। 
 ଗତକାଲି ଝିअବାପ କଥା େହଉ ଥିେଲ, "ବାପା, େମା ବଡ଼ ଶାଶୁ କହୁଥିେଲ, ତୁେମ 
ତା- ସାi। ତୁମ କଥା ପଚାରିଥିେଲ।"-ଏ କଥାର अଥ� ହୁଏ ତ ଝିअ ବା अନିମା- ପାଇଁ 
ଏମିତି ଗୁରୁତ� ପ"ୂ� ନ ଥିଲା, ମାତ�  ଆଶିଷ- ଥିଲା େବଶ ଖାସ୍। ନିଜ ବାଲ� ଓ େକୖେଶାର 
ଜୀବନର ଏକ ମାତ�  ଝିअ ସାi ଶୁଭ� ା, ବହୁ ଦୂର ସ କ�ୀୟ ମାମୁ- ଝିअ। ମାମୁ- ଘରକୁ 
ରଜ ଓ ଦଶହରା ଛୁଟିେର ଗେଲ ତା'ସହ େଭଟ ହୁଏ। ବୟସେର ବେଷ� ବଡ଼ େସ। ନଁା 
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ଧରି ଡାେକ। ଦୁେହଁ ବହୁତ ସାi ହୁअpି। ଏକାଠି ମାମୁ ଘେର ଖାଆpି, ପିअpି, େଖଳpି ଓ 
ଶୁअpି। େଶାଇଲା େବେଳ କୁ�ାଟୁଆ ବାୟା କହି ଡ଼ରାଏ େସ। ଶୁଭ� ା ଛାତିେର ମୁହଁ ଗୁଂଜି 
ପକାpି, ଆଶb ଲାେଗ, ପୁଲକ ଆେସ। ଶୁଭ� ା େଗଲ କେର, ଚୁମା ଦିଏ, େଶାଇ ପଡ଼pି 
େସ। ଏଇମିତି ଛୁଟି କଟି ଯାଏ େକମିତି ଜଣା ପେଡ଼ନି। ଛୁଟି ପେର ଶୁଭ� ାର ଚିଠି। ପେଢ, 
ଖୁସି ହୁଏ, କିଛି ବୁେଝ, କିଛି अବୁଝା ରହିଯାଏ। ମାଟି�କ ପରୀqାେର େଫଲ େହଲାପେର 
ପାଠେର େଡାରି ବnା େହାଇଥିଲା ଶୁଭ� ାର,ଆଉ ଆଶିଷ ବାବୁ ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପାଶ କରି 
ଆଇ.ଏସ ସି.େର ନାମ େଲଖାଇ ଥିେଲ ବି.େଜ. ବି.କେଲଜେର। ୟା'ଭିତେର ବିତି 
ଯାଇଥିଲା େଦଢଟି ବଷ�। େସେକs ଇୟର୍ ପରୀqା ପବୂ�ରୁ ପାଇଥିଲା ଚିଠି ଖsିଏ। 
"େସ~ହର ଆଶିଷ, ଦୁନିଆଁ କଣ ଜାଣିଲ ନି। ଏେତ अେବାଧ ତୁେମ। ମଁୁ ଆଉ ତୁମର େହାଇ 
ରହି ପାରିବିନି। ଆସpା ମା�� ପଚିଶେର େମା ବାହାଘର। ସୁବିଧl େହେଲ ଆସିବ। 
ଇତି। ତୁମର ଶୁଭ� ା।" 
 ମୁs ଉପେର ପରୀqା। ଚିଠି ବିଷୟେର अଧିକ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନ ଥିଲା। ମାତ�  
ବି.ଏସ.ସି. ପଢ଼ିଲା ସମୟେର ଦିେନ ହଠାତ୍ େରାମ�ନ କେଲ ଆଶିଷ ବାବୁ अତୀତକୁ। 
ଦୁନିଆଁ ବିଷୟେର କିଛିଟା ଜାଣି ପାରୁଥିେଲ େସ େସେତେବେଳ। ସମୟକ�େମ େସ ଜାଣି 
ପାରୁଥିେଲ, ଜେଣ ପ�ଦଶ ବଷ�ୀୟା अନୁଢ଼ା କନ�ା ହୁଏ ତ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲା ଜେଣ 
ତାଠୁ ବେଷ� ସାନ କିେଶାର ଠାରୁ। ଛିଃ... ଏସବୁ ବାେଜ କଥା। 
 େସଇ ଶୁଭ� ା, ତା- େକୖେଶାର ଜୀବନର ଏକ ମାତ�  ପି�ୟ ସାଥିକୁ େସ ଯାଉଛpି ଆଜି 
େଭଟିବାକୁ। ମନେର अେନକ ଭାବନାର ଲହଡି ମୁs ପିଟୁଛି। ଶୁଭ� ାର ଏକ ସା � ତିକ ଚିତ�  
ମନ-କାନଭାସେର ଆ-ିଛpି ଆଶିଷ ବାବୁ। ଟିକିଏ େମାଟି େହାଇଯାଇଥିବ, ବୟସ ଟିେକ 
ବଢ଼ି ଯାଇ େଗାଟିଏ ସÍାp େଚେହରା ସୃhି କରୁଥିବ, ଠିକ୍ ତା- କେଲଜର  କାନୁନେଗା 
ମାଡା଼ମ୍ - ପରି। 
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 ଯଥା ସମୟେର ଘରୁ େଗାେଟ अନନ� ଚିpା େନଇ ବାହାରିେଲ ଆଶିଷ ବାବୁ। 
ଡ� ାଇଭର େନଇଛpି, ବାଟେର ନଦୀର ନାମ अଳସ କନ�ା..., ସପନର ପେଥ ପେଥ..., 
ସାରା ରାତି ବରଷାେର ଭିଜି ଭିଜି... ଆଦି ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି େସ େଫରି ଯାଇଛpି अେନକ 
ଦୂରକୁ ଭାବନାେର। ପ�କୃତି� େହେଲ ଝିअଘର ଗଁା ବୁଲାଣିେର। ଝିअଘରୁ ବିଦା େହବା 
ଆସନ~ , କିj ଝିअ କିଛି କହୁନି ତା ବଡ଼ ଶାଶୁ କଥା। ଲାଜ ଓ ସଂେକାଚେର କିଛି କହି ପାରୁ 
ନ ଥାpି ଆଶିଷ ବାବୁ। େପଟର େଭାକ େପଟେର ମରୁଛି। େଶଷେର ଝିअ େକମିତି ଜାଣିଲା 
କି ସଂେଯାଗ, କହିଲା, “ବାପା, ତୁମ େଜାଇଁ ଯାଉଛpି ବଡ଼େବାଉ-ୁ େଦଖାଇ େଦେବ।” 
ଝିअଠୁ ବିଦାୟ େନଇ ଆସିେଲ, ମାତ�  ପଚାଶ ମିଟର ଖେs ଦୂର ଗଲା ପେର େଜାଇଁ 
ଡାକିେଲ, “ବଡ଼ େବାଉ, ବଡ଼ େବାଉ, େଦଖିଲୁ କିଏ ଆସିଛpି?” 
 ଟିକିଏ ପେର ନୁଆଣିଆ ମା-ଡା ପଥର କା� ଦିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରୁ ଜେଣ ବୃ�ା 
ବାହାରି ଆସିେଲ ଓ अତି ଆେବଗେର କହିେଲ, “ଆେର ଆଶୁ!” ମୁଖର େଜ�ାତି ନ ଥିଲା, 
ହସେର ସରସତା ନଥିଲା, କି ରୂପେର ଆକଷ�ଣ। େବଶ ପରିପାଟୀ େକବଳ ଖେs ଲୁଗା। 
ମୁsେର ସ ୂଣ� ସେଫଦ ଫୁରୁ ଫୁରୁ अଲରା ବାଳ। େଖାଳା େଖାଳା ଆଖିେର ସେତ अବା 
अୟୁତ ଯୁଗର ବ�ଥା। ସମତଳ ବq ଓ ଜୀ"� ଶରୀର। କାଖେର େଗାଟିଏ େଗୗରାi 
ହୃhପୁh ଉଲଂଗ ଶିଶୁ। ତାକୁ ଟିେକ େଗହC ା କରି େସ କହିଲା, “େହଇେର, େଦଖ େଦଖ, 
େଗାେଟ अଜା, ନମଃ କର।” ଆଶିଷ ବାବୁ-ୁ ଲq� କରି େସ କହିଲା, “ଏ ଟା େମା ସାନ 
ପୁअର ସାନ ପୁअ। ଭାରି ସଇତାନ।” ତା- ମୁsେର କିଛି ପଶୁ ନ ଥିଲା, େସ ତା ମୁହଁକୁ 
ଆଉ ଥେର ଚାହ\ବାକୁ ଇ�ା କରୁ ନଥିେଲ। ମନର ସବୁ ସରାଗ, ସବୁ ଆେବଗ, ଉ½�ା 
ସେତ େଯପରି େଗାେଟ अସହାୟତା େବାଧ ଆଡକୁ ତା-ୁ ଝି-ି େନଉଥିେଲ 
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ତାବିଜତାବିଜତାବିଜତାବିଜ    
 େମା ନଁା ଆଦିତ� ସାମଲ। ମଁୁ ଆଜି େମା ଜୀବନର ଏମିତି 

େଗାେଟ କଥା ଶୁେଣଇବି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପେର େଯ େକହି ବି ଆତI ା ଓ 

ଈଶ�ର- अbିତ�  ଉପେର ବିଶ�ାସ କରିବାକୁ ବାଧ� େହବ।   

 ୨ ବଷ� େହଲା ବ� ହI ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟରୁ ଏମ.ଏ ପାସ କରି ଚାକିରି ଖେs ପାଇଁ ବୁଲି 

ବୁଲି ନୟାp େହଲାପେର ମଧ� େକଉଁଠି କିଛି େମା ପାଇଁ େଗାେଟ ଚାକିରୀର ବ�ବ�ା 

େହାଇପାରୁନଥିଲା। ବଡ କhେର ଧରାଧରି କରି େଗାେଟ କ ାନୀେର କିରାଣି ଚାକିରୀ 

ଖେs ପାଇଲି। ଦରମା ମାତ�  ୬୦୦୦ ଟ-ା। ଘରଠାରୁ କ ାନିର ଦୂରତା ପ�ାୟ ୨୦ 

କିେଲାମିଟର ଥିଲା, େତଣୁ ସବୁଦିନ େମାଟର ସାଇେକଲ େନଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଏଇ 

ସ�y ଦରମାେର େମା ପେq ସ�ବପର ନ ଥିଲା। େତଣୁ  ବସ୍ େର ଯିବା ଆସିବା କରି 

େଦଉଥିଲି। କ ାନୀ ଚାକିରୀେର ଛୁଟି କମ ଆଉ କାମ ବହୁତ େବଶି େସଥିପାଇଁ ପ�ାୟ ସବୁ 

ରବିବାର ମଧ� ମେତ କ ାନୀ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ରାତି େବଶି େହାଇଗେଲ 

େମାର ଜେଣ ସହକମ�ୀ- ଘେର ରହି ଯାଉଥିଲି। ଦିନେର अଫିସେର କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ 

ସn�ା େବେଳ ସମୟ ମିଳିେଲ େସଇ ପାଖପାଖି अ�ଳେର େଗାେଟ अy ପଇସା ଭଡା ଥିବା 

ଘରର ସnାନେର  ଥିଲି । ଏମିତି ଘର େଖାଜୁ େଖାଜୁ େସ अ�ଳର େଶଷ ମୁsେର ଥିବା 

େଗାେଟ ଦୁଇ ବଖରିଆ ଘରର ସnାନ ପାଇଲି । ଘରଟି ବହୁତ ଦିନ େହଲା  ଖାଲି ପଡି 

ରହିଥିଲା । ଘରର ମାଲିକ ମୁcାଇେର ରୁହpି , େଦଖାଶୁଣା ପାଇଁ ପଡିଶା ଘରର ଜେଣ 

ଦୀପକ ଷଡ଼iୀ 
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ଭଦ�  ବ��ି-ୁ ଦାଇତ୍ଵ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଘରଟି अବଶ� ଭଲ ଥିଲା ।  କିj ଘରର କା� 

ଗୁଡିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ।  ଛାତ ରୁ ଠାଏଠାଏ ପଲbରା ଛାଡି ଯାଇଥିଲା । 

କିj େମା ଭଳି ଏକୁଟିଆ େଲାକ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ଆଉ ଘର ଭଡା ବି ମାତ�  ୮୦୦ 

ଟ-ା । ଏେତ କମ ପଇସାେର ଘର ଦୁଇବଖରା ଘର ମିଳିବା ଯଦିଓ େମାେତ ଟିେକ 

ଆ�ଯ�� େବାଧ କେରଇ ଥିଲା କିj େବଶି କିଛି ନ ଭାବି ଘେର ରହିବା ପାଇଁ ମନ� 

କରିେନଲି । ଆଖ ପାଖ ସାଇପଡିଶା ମାନ- ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େସଇ ଘେର 

କୁଆେଡ େଗାେଟ अତୃ� ଆତI ା अଛି େଯଉଁଥି ପାଇଁ  େସ ଘେର େକହି ରହିବାକୁ ରାଜି 

େହଉନାହଁାpି । େସଥିପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ଭଡା କମ କେରଇଛpି ।   େମାର କିj େସ ଭୁତ 

େପ�ତ ଆଦି ପ�ତି େକୗଣସି ଭୟ ବା ସଂଶୟ ମନେର ନଥିଲା । େମା ମତେର ଏ ଗୁଡା ସବୁ 

ମନ ଭିତେର ରହିଥିବା େଗାେଟ ଭ� ମ ମାତ�  । ମଁୁ ଠିକ୍ କରିେନଲି େଯ େସ ଘେର ରହିବା 

ପାଇଁ ।  େଯେହତୁ ଘରଟି କେଲାନୀ अ�ଳ ଠାରୁ ଟିେକ ଦୂରେର ଥିଲା , ମଁୁ ଭାବିଲି  େଯ 

େମା ସହ ଆଉ ଜେଣ କିଏ ରହୁ େବାଲି । ଆଉ େଯାଗକୁ ଆମ କ ାନୀ ର ରେମଶ 

େମାେତ ମିଳିଗଲା । ରେମଶ  ଯୁ� ଦୁଇ ପାସ କରି େସଇ କ ାନୀେର ଏକ ବଷ� େହଲାଣି 

अଛି । ତା’ର ବି େମାରି ଭଳି ଆହୁରି କମ ଦରମା ଏବଂ ଘର କ ାନୀ ଠାରୁ ୩୦ 

କିେଲାମିଟର ଦୂର । େସ ବି ଚାହୁଁ ଥିଲା େଯ ପାଖାପାଖି େଗାେଟ େକଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ 

ଆଉ େଯାଗକୁ ମଁୁ ମିଳିଗଲି । ରnାବଢା କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ମାଉସୀ ସହ ବି କଥାବାa�ା 

େହାଇଗଲୁ । କିj ମାଉସୀ-ର କହିବାର ଥିଲା େଯ ମଁୁ ଏ ଘର କୁ ରାତିେର ଆସିବି ନାହ\ 

ଯାହା ରାnିବାର अଛି େମାେତ ଦିନରୁ ଦିନରୁ କହି େଦଇଗେଲ ମଁୁ ରାnି କି େଘାେଡଇ େଦଇ 

ଯିବି ତୁେମ ମାେନ ଆସିେଲ ଖାଇବ ତା’ର େସଇ କଥାେର ମଁୁ ଆଉ ରେମଶ ଦୁଇ ଜଣ ନାହ\ 
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ମାମୁ ଠାରୁ କଣା ମାମଁୁ ଭଲ ନ�ାୟ େର ରାଜି େହାଇ ଗଲୁ ।  

 ମାସର ୧ ତାରିଖ ଦିନ ମଁୁ ଆଉ ରେମଶ ଆମର ଜିନିଷପତ�  ଧରି ନୂଆ ଘେର ହାଜର 

େହଇ ଗଲୁ । ଘରଟି ଖୁବ ପୁରୁଣା ଜଣା ପଡୁଥାଏ । ଘର ଚାରି ପେଟ ଭାiି ଯାଇଥିବା 

ପାେଚରି । अଗଣା ଭିତେର ବିଭୀ"� ପ�କାରର ଆc, ନଡିଆ, ପଣସ ଆଦି ଗଛର ସଂଭାର 

। ଘରର ପଛ ପେଟ େଗାେଟ େପାଖରୀ ।  େପାଖରୀ ଭିତେର ଦଳ ଭତ}, ଲାଗୁଥାଏ 

େଯମିତି େକଉଁ କାଳୁ  େସ ସଫା େହାଇନି । ଘରର କିଛି ଦୂରେର େସଇ अଗଣା ଭିତେର 

େଗାେଟ ନଳକୂପ ଓ ତା ଠାରୁ ଚାରି ହାତ ଛାଡି ପାଇଖାନା । ଆମକୁ େସଇ ନଳକୂପ 

ପାଣିେର  ହ\ େରାେଷଇ ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ବ�ବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଘର ଭିତେର 

ଦୁଇଟି ବଖରା , େରାେଷଇ ଘର ଓ େଗାେଟ େବୖଠକଖାନା ।  ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ 

ଭାବେର େସ ଘେର ନିଜକୁ ନିେଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଖାପ  ଖୁଆଇେନଲୁ । ସବୁଦିନ ଆେମ ଦୁଇ 

ଜଣ େଗାଟିଏ ଘେର ତେଳ ମସିଣା ପାରି କଥାବାତ�ା େହାଇ ରାତିେର େଶାଇ ପଡୁ । ଦିନ 

ଗୁଡିକ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେର କାଟି ଚାଲିଥାଏ ।  

  ଏଇ ଭିତେର अେ¯ାବର ମାସ ଆସିଗଲା ।  ଦୂଗ�ାପଜୂା ପାଇଁ କ ାନୀ ଚାରି ଦିନ 

ଛୁଟି । ଛୁଟିେର ମଁୁ  ଆଉ ରେମଶ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ  ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ମଁୁ ଘେର  ଚାରି 

ଦିନ ଛୁଟି କାଟି ରବିବାର ବାହାରିଲି କ ାନୀ अଭିମୁେଖ ଭାବିଲି ସାiେର େମାଟର 

ସାଇେକଲଟା  େନଇ ଗେଲ ସମୟ अସମେୟ କାମେର ଆସିବ ।  େମାଟର ସାଇେକଲ 

ଧରି ଆସିବା େବେଳ ବାଟେର ତାରେକଶ୍ଵର ମହାେଦବ- ମFିର ପେଡ । େସହି ଶିବ 

ମFିରେର ଜେଣ ସାଧୁ େକୖଳାସ ମିଶ� ରୁହpି । ତା-ୁ ମଁୁ ପିଲା ଦିନରୁ ଚିହି~ ଛି । ବାବା 

ଜେଣ ସି� ପୁରୁଷ େବାଲି ଆମ ଗଁା େର ତା-ର ବଡ ଖ�ାତି ।  ଆେମ ପିଲାଦିେନ ମFିର 
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େବଢାେର ଲୁଚକାଳି େଖଳୁ ପଜୂା ସରିେଲ ବାବା ଆମକୁ ଠାକୁର- ପାେଖ େଭାଗ ଲାଗିଥିବା 

ନଡିଆ, କଦଳୀ ,ଆc ଇତ�ାଦି ଖାଇବାକୁ ଦିअpି ।  େଦଖିଲି ବାବା ବାହାେର ଛିଡା 

େହଇଛpି  ଗାଡି କି ରାbାର କଡ କୁ ରଖି ବାବ-ୁ ପ�ଣାମ କଲି ବାବା େମାେତ ପଚାରିେଲ 

କୁଆେଡ ଯାଉଛୁ “ମଁୁ କହିଲି େମାର ଏଇ ଆଗ ସହର ପାଖେର େଗାେଟ କ ାନୀେର ଚାକିରି 

େହାଇ ଯାଇଛି ।  ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ।  କାଲି େସାମବାର େମାେତ ସକାଳୁ ଯାଇଁ 

अଫିସ େର ହାଜିର େହବାକୁ ପଡିବ େସଥିପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜି” । ବାବା କିଛି ସମୟ 

ନୀରବ ରହି େମା ଆଡକୁ ଚାହ\ କହିେଲ “ଆଦି! ତୁ ଯଦି ଆଜି ନ ଯାଇ କାଲି ସକାଳୁ 

ଯାअj କଣ ହୁଆpା ନାହ\” । ମଁୁ  ଧୀେର କହିଲି “ନା ବାବା ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛି 

ଆଉ କାଲି अଫିସେର େଗାେଟ ମିଟିi୍ अଛି । ମଁୁ ଯଦି ଆଜି ଠାରୁ କାଗଜପତ�  ପ�bୁତ ନ 

କରି ରଖିବି େତେବ ମଁୁ ହ\ କାଲି ହଇରାଣ େହବି” । ଆଉ େବଶି କିଛି  ନ କହି ବାବା-ୁ 

ପ�ଣାମ କରି ମଁୁ ବାହାରି ଆସିଲି ।   

 ଘେର ପହ�ୁ ପହ�ୁ ଦିନ ଦୁଇଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ ।  ବାଟେର ଗଲା େବଳକୁ 

େହାେଟଲ ରୁ ଖାଇବା କିଣିକରି େନଇ ଯାଇଥାଏ ।  ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରି ଖାଇ କି କିଛି 

ସମୟ େଶାଇ ପଡିଲି । ୫ଟା େବଳକୁ ଉଠି ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ େଗାେଟ ପତି� କା ଧରି 

େଚୟାର ପେକଇ ଘର ଆଗେର ବସି ପଢିବାକୁ ଆର� କଲାେବଳକୁ େଦଖିଲି ଆମ ଗଁା ର 

ସନିଆ ଦଉଡି ଦଉଡି ଆସି େମା ଘର ଆଗେର ହାଜର ।  ତା’କୁ େଦଖି ମଁୁ ଟିେକ ଶ-ା 

ପାଇଗଲି ଭାବିଲି ଘେର କ’ଣ କାହାର କିଛି େହାଇଗଲା ନା କଣ? ମଁୁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ 

ଉଦ�ତ ହୁअେp େସ କହିଲା “ସାନବାବୁ ମା େମା ହାତେର ଏଇ ଚିଠି ଆଉ େଗାେଟ ପୁଡିଆ 

ପେଠଇଛpି ତୁମକୁ େଦବାକୁ” । ମଁୁ ସନିଆ ଠାରୁ ଚିଠି ଆଉ ପୁଡିଆ ଟି ରଖି ତା ହାତେର  
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େକାଡିଏ ଟ-ା େଦଇ ତାକୁ ଗଁା କୁ ବିଦା କରିେଦଲି । େମା ମା ପେଠଇ ଥିବା ଚିଠିକୁ େଖାଲି 

ପଢିଲି ।  େସଥିେର ମା େଲଖିଥିଲା “ଆଦି ଆଜି ତୁ ଗଲା ପେର େକୖଳାସ ବାବା ଆମ 

ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ । େସ େମାେତ େଗାେଟ ତାବିଜ େଦଇ କହିେଲ େଯ “ଏଇ ତାବିଜଟିକୁ  

ଆଦି  ପାଖେର ଆଜି ହ\ ପହ�ି ଯିବା ଦରକାର ତା’କୁ କହିବୁ େସ ଆଜି ହ\ ତାବିଜ କୁ ତା’ର 

ଡାହାଣ ହାତ ବାହୁେର ୨୧ ଥର ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରି ବାnି େଦବ । ଆଉ 

େକୗଣସି କଥାେର ହଠାତ ଡରି ଯିବ ନାହ\ । ଆଉ ଯଦି अଧିକ କିଛି କh ବା ଭୟ ଲାେଗ 

େତେବ ନିରpର  ଭାେବ ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ  କହିବୁ” ।  େତା 

ପାଇଁ ମଁୁ ସନିଆ ହାତେର ତାବିଜଟି ପେଠଇଲି ତୁ େଯମିତି େହେଲ ୟାକୁ ଆଜି ହ\ ହାତେର 

ବାnିେଦବୁ । ପୁଡିଆ େଖାଲି ତାବିଜ ବାହାର କଲା େବଳକୁ  େଦଖିଲି ରେମଶ ବ�ାଗ ଧରି 

ଆସୁଛି ।  ତା’ କୁ କହିଲି େମା ହାତେର ମା େଦଇ ଥିବା ତାବିଜ କୁ ବାnି େଦବାକୁ । 

ମାଉସୀ  େଯେହତୁ ଆସି ନଥିଲା ମଁୁ ରେମଶ କୁ କହିଲି ପାଖ େହାେଟଲ ରୁ କିଛି ଖାଇବା 

େନଇ ଆସିବ ରାତି ପାଇଁ । ମଁୁ ଆଉ ରେମଶ ଖାଇ େଦଇ େଶାଇବାକୁ ଗଲୁ । କଥାବାa�ା 

ହଉହଉ ଆମକୁ ନିଦ ଚାଲି ଆସିଛି ।    

 ଆମ ମୁs ଉପେର ଝରକା ଟା େଖାଲା अଛି ।  ଆକାଶେର କଳା ବାଦଲ ଢା-ି 

େହଇଯାଇଛି ।  ମଝିେର ମଝିେର ଝିପଝିପ ବଷ�ା ବି େହଉଛି । େବେଳେବେଳ େଜାରେର 

ପବନ ବହିବାରୁ ଆକାଶରୁ େମଘ ଗୁଡିକ ଘୁ�ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକାଦଶୀର ହାଲକା େଜାÎା 

କିରଣ ଆମ ଘର ଭିତେର ଆସି ପଡୁଛି । ରାତି ପାଖାପାଖି ୨ଟା େହବ େମା ନିଦ ହଠାତ୍ 

ଭାiି ଯିବାରୁ ମଳମଳ ନିଦୁଆ ଆଖିେର ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଛି େଯ ଆମ ଘରର କବାଟ ପାଖେର 

େକହି ଜେଣ ବୟ< ବୃ� ବସି ରହିଛି । ଗାଲ ଦୁଇଟା ତାର ଝୁଲି ପଡିଛି । ମାଢିେର ଦାp 
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ନାହ\  । ମୁsେର ଧଳା ଚୁଟି ଗୁଡା अଲରା େହାଇ ରହିଛି  । ଆଖି େଯାଡିକ େକାରଡ 

ଭିତେର ପଶି ଯାଇଛି କିj େସଇ ଆଖିରୁ େଯପରି େକ� ାଧ ଆଉ ଘୃଣା  µh ବାରି 

େହାଇପଡୁଛି । େମାେତ ଲାଗିଲା  ସେତ େଯପରି ତା’ର ଲcା ଲcା ବଡ ବଡ ନଖ ଥିବା 

ହାତ ଦୁଇଟା େମାର େବକ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ।   ତା’ କୁ େଦଖି ମଁୁ ଶିହରି ଉଠିଲି ଆଖି 

ବF କରି େଶାଇ ବାକୁ େଚhା କଲି । କିj େଶାଇ ପାରିଲି ନାହ\ ।  ଆଖି େଖାଲି ପୁଣି 

େଦଖିଲା େବଳକୁ େସଇ ବିଭ� େଚହରା େମାରି ଆଡକୁ अେନଇଛି । ପୁଣି ଆଖି ବF କରି 

େଶାଇବାକୁ େଚhା କଲି କିj ପାରିଲି ନାହ\ । ଏତିକି େବେଳ ମା େଦଇଥିବା ତାବିଜ ର 

କଥା ମେନ ପଡିଗଲା । ମେନମେନ ଭାବିଲି େମାର କଣ ହବ େମା ହାତେର ତ ତାବିଜ 

अଛି ଏବଂ ମନ ଭିତେର ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି । ପୁଣି କିଛି ସମୟ 

ପେର ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ େସ ଭୟ-ର େଚେହରା ଆଉ େମା ସାମ~ା େର ନାହ\  

। ମଁୁ େଶଯରୁ ଉଠି ପଡିଲି ଲାଇଟ ଲେଗଇଲି । ଘଡି କି ଚାହ\ଲା  େବଳକୁ ସମୟ େଭାର 

୪.୩୦ ।  ମଁୁ ରେମଶକୁ  ଡାକିକି ଉେଠଇଲି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି । େମା କଥା 

ଶୁଣି େସ  ବି ଭୟେର ଶିହରି ଉଠିଲା । ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ  ନ  େଶାଇ କଥାବାa�ା େର 

ହ\ अବଶିh ସମୟ କାଟି େଦଲୁ ।  

 ଦିନ ୯ ଟା େବଳକୁ ଆେମ अଫିସ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ । େସଦିନ େମାେତ ଟିେକ 

ବିବ�ତ ଲାଗୁଥାଏ । ଖାଇବା ସମୟେର ଜେଣ अଜଣା ବ��ି ଆସି େମାେତ େଗାେଟ ଚିଠି 

େଦଇ ଗଲା ଚିଠି ଉପେର େକୖଳାସ ବାବା-ର ନଁା େଲଖା ଥିଲା । ଚିଠି େଖାଲି କି ପଢିଲି 

େସଥିେର େଲଖା ଥିଲା  “ପି�ୟ ଆଦିତ� ଗତ କାଲି େମା ସହ େଦଖା କରି ଯିବା ପେର ମଁୁ 

ତୁମ ଘର କୁ ଯାଇ ବାବା ତାରେକଶ୍ଵର-ର େଗାଟିଏ ତାବିଜ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ମା -ୁ 
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େଦଇ ଆସିଛି । ଆଉ କହି ଆସିଛି େଯ େଯପରି ତୁେମ େଯେତ ଶୀଘ� ପାର ତୁେମ େସ 

ତାବିଜ ଟିକୁ ତୁମ ହାତେର ଧାରଣ କରିନିअ । ଆଉ ତା ପେର ଯଦି ତୁମ କୁ ଭୟ ଲାେଗ 

ବା େକୗଣସି କh अନୁଭବ ହୁଏ େତେବ ତୁେମ ନିରpର ଭାେବ ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ 

କରିବ  । ଇତି ବାବା େକୖଳାସ ନାଥ ।  

 ଚିଠି ଟି େନଇ ମଁୁ ରେମଶ କୁ ପଢିବାକୁ େଦଲି । େସ ମଧ� ଚିଠି ଟି ଖୁବ ଆ�ଯ�� 

େହାଇଗଲା । େସଦିନ ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ अଫିସରୁ ହାଫ୍ ଛୁଟି େନଇ େମା େମାଟର 

ସାଇେକଲ େର ବାହାରି ଗଲୁ େମା ଗଁା କୁ  ।  ବାଟେର ତାରେକଶ୍ଵର ମFିର ପାଖେର 

ଓଲହାଇ ବାବା େକୖଳାଶ ନାଥ -ୁ େଦଖା କରିବାକୁ ଗଲୁ ।    ବାବା-ୁ  େଦଖା କରି 

अେଶଷ ଧନ�ବାଦ େଦବା ସହ ମଁୁ ବାବା-ୁ ପଚାରିଲି “ବାବା ଆପଣ େକମିତି ଜାଣିେଲ େଯ 

ମଁୁ େସଇ ରାତିେର େସଇ ଘେର ଡରିବି େବାଲି ?” ବାବା ଟିେକ ମୃଦୁ ହସି କହିେଲ “ତୁେମ 

େଯେତେବେଳ େସଦିନ ଆସି େମାେତ ପ�ଣାମ କଲ େସଦିନ ମଁୁ େଦଖିଲି େଗାେଟ अତୃ� 

ଆତI ା ତୁମ ପଛେର ଛିଡା େହାଇଛି । େକୗଣସି କାରଣ ରୁ େସ ତୁମ ଉପେର ଭୟ-ର 

ଭାେବ ରାଗି ଯାଇଛି । ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି େଦବା ହ\ ତାର ଲq� ଥିଲା । କିj 

ଉପଯୁ� ସମୟ ନ ପାଇବାରୁ େସ େସଥିେର ସଫଳ େହାଇ ପାରିନି । ତୁେମ ଯିବା ପେର ମଁୁ 

ଗଣନା କରି େଦଖିଲି େଯ େସହି ଆତI ା ଟି ତୁମକୁ ଏକାଦଶୀ ରାତି�  େର ହ\ ମାରିବାକୁ 

ବସିଥିଲା । େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଶୀଘ� ଯାଇଁ ତୁମ ମା -ୁ  େଭଟି ତାବିଜଟି େଦଇ ଆସିଲି” ।  ମଁୁ 

ପୁଣି ଉ�ାହ େର ପଚାରିଲି “ବାବା େମା ସେi େମା ବnୁ ରେମଶ ମଧ� ଥିଲା ତାକୁ ତ 

େସମିତି କିଛି अନୁଭବ େହଲା ନାହ\ କାହ\କି? େସ ମଧ� େସଦିନ ରାତିେର େମା ସେi 

ଥିଲା” ।  ବାବା ପୁଣି କହିେଲ “ତୁମ ସାiେର େଯଉଁ ବnୁ अଛି ତା’ର ନଁା କଣ ?ଆଦିତ� 
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ରେମଶ କୁ ଚାହ\ କହିଲା “ୟା- ନଁା ରେମଶ ଚF�  ମିଶ� । ବାବା କହିେଲ “େସ େହଉଛି 

ବ� ାହI ଣ ତା- କାnେର ପଇତା अଛି େସଥିପାଇଁ େସ ତାର କିଛି qତି କରିପାରିବ ନାହ\ । 

ତୁେମ େହଉଛ ଶଦୂ�  େସଥି ପାଇଁ ତୁେମ ତାର ଲq�େର ଥିଲ” ।  ତା’ପେର ମଁୁ ପୁଣି 

ପଚାରିଲି “େସ କଣ େମାେତ ଏେବ ବି ଲq� େର ରଖିଛି”? ବାବା କହିେଲ “ହଁ େସ ତୁମକୁ 

ଏେବ ବି ଲq� କରି ରହିଛି।   ତୁେମ େଯେତ ଶୀଘ� ପାର େସ ଘର ଛାଡି ଦିअ  ଏବଂ ଏହି 

ତାରେକଶ୍ଵର ତାବିଜ ଟି ତୁେମ ତୁମ ହାତ ରୁ େକେବ ବି ଉତାରିବ ନାହ\” ।    ଆେମ  

ଦୁଇ ଜଣ ବାବା-ୁ ପ�ଣାମ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ । ପରଦିନ ଆେମ େସ ଘର ମଧ� ଛାଡି 

େଦଲୁ ।   

  ଏହା ପେର କିଛି ଦିନ ପେର େମାେତ ଭୁବେନଶ�ର େର େଗାେଟ ଭଲ ଚାକିରୀ 

ମିଳିଗଲା ମଁୁ େସ କ ାନୀ ଛାଡି ଭୁବେନଶ୍ଵର ଚାଲି ଆସିଲି । ଏହା ମଧ�େର  ଦୀଘ� ୧୨ 

ବଷ� କଟି ଯାଇଥାଏ ।  େମାର ବାହାଘର ସରି େମାର େଗାଟିଏ ଝିअ ଓ ପତ~ ୀ ସହ ମଁୁ 

ଭୁବେନଶ�ର େର ରହୁଥାଏ ।  େମା ହାତେର େସ ତାବିଜ େସମିତି ଥାଏ । ଥେର अଫିସ 

କାମେର େମାେତ ସcଲପୁର ଯିବାର ଥିଲା ଏମିତି ବି ମଁୁ ସବୁ ଥର ସcଲପୁର କି अନ� 

େକୗଣସି ଟୁର୍ େର ଯିବାର ଥିେଲ ମଁୁ ବସ୍ କିcା େଟ�ନ୍ େର ଯାଏ । କାଇଁ ଏଥର ମେନ 

େହଲା େଯ ମଁୁ େମା ନିଜ କାର୍ େର ସcଲପୁର  ଏକା ଚେଲଇକି ଯିବି । ପତ~ ୀ- ବାରଣ 

ସେତ�  ମଁୁ କାର୍ ଧରି ସn�ା ୬ ଟାେର ସcଲପୁର अଭିମୁେଖ ବାହରିପଡିଲି  । ଗାଡି ଚାଲି 

ଥାଏ ରାତି ଆସି ୨ ଟା ପାଖା ପାଖି େହବ ମଁୁ େରଢାେଖାଲ ଜiଲ େଦଇ ଯାଉଥାଏ । 

ହଠାତ୍ େଦଖିଲି େସଇ ଜିଣ�କାୟ ବୃ� େମା କାର୍ ଆଗେର ଆସି ଛିଡା େହଇ ଗଲା । ମଁୁ 

ହଠାତ୍ େବ�କ ମାରିବାରୁ ଗାଡିର ଚକା ରାbାେର େଘାଷାଡ଼ି େହାଇ ରହିଗଲା । େଦଖିଲି 
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େସଇ ବିଭ� େଚେହରା । େସ େମା କାର୍ ଉପରକୁ ଧୀେର ଧୀେର ଚଢିବାକୁ େଚhା 

କରୁଥାଏ । ମଁୁ େଯେତ େଚhା କେଲ ବି େମା କାର hାଟ� େହଉ ନ ଥାଏ । େସ େଚହରା 

େମାର ଆହୁରି ନିକଟତର େହଉଥାଏ । ଆଖିରୁ ତା’ର ନିଆଁ ବହରିଲା ଭଳି ମେନ ହଉଥାଏ 

। ଏକ ବିକଟାଳ ରଡି େସ କଲା ମଁୁ ଭୟେର ଆଖି ବୁଜି ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରିକରି 

ମ�ୂ�ା େହାଇଗଲି । ସକାଳୁ େଲାକ ମାେନ ଆସି େମାେତ କାର୍ ଭିତରୁ ଉ�ାର କେଲ । ମଁୁ 

େଦଖିଲି େମା କାର୍ ର  କାଚ ଉପେର କିଛି ପାଉଁଶ ଭଳି ଜିନିଷ ପଡି ରହିଛି । କାର୍ କୁ  

େନଇ �ାନୀୟେଲାେକ ଗ�ାେରଜ୍ େର େଦେଲ । ମଁୁ େସଦିନର ସcଲପୁର ଯିବାକୁ ବାତିଲ 

କରି ଭୁବେନଶ୍ଵର େଫରି ଆସିଲି । ୟା ଭିତେର  ୫ ବଷ� ବିତି ଗଲାଣି ମଁୁ ଆଉ େସ 

ବିଭ� େଚହରାକୁ େକେବ ବି େଦଖିବାକୁ ପାଇନି । ମଁୁ ବହୁତ ଥର େମା କାର୍ େନଇ  

ଡ� ାଇଭର ସାiେର ସcଲପୁର ଯାଇଛି କିj େକୗଣସି ଥର ବି अସୁବିଧାେର ପଡିନି । ମା କୁ 

ଆଣି ଭୁବେନଶ୍ଵରେର  େମା ପାଖେର ରଖିଛି । ବାବା େକୖଳାସ ନାଥ -ର େଦହାp ଦୁଇ 

ବଷ� େହଲାଣି େହାଇ ଗଲାଣି , କିj  େସ େଦଇଥିବା ତାବିଜ ମଁୁ ଏ ପଯ��p େମା ଡାହାଣ 

ହାତ ବାହୁ େର ବାnିଛି  ଓ େସ ପେଠଇଥବା ଚିଠି ଏେବ ବି େମା ପାଖେର अଛି ।  
 

अଧ�ାପକ, େରାଲାs ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡ଼ାସିiି, ବ� ହI ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସଦଭାବନାସଦଭାବନାସଦଭାବନାସଦଭାବନା    
 େନଇଯାଏ ଏକ ଭିନ~  ରାbାେର ରାbା ଗୁଡିକ କ| କୀତ ଥିେଲ 

ମଧ� ମନଟି ବହୁତ ଦୃତ ଯାହାକୁ ବିେଶ±ଷଣ କରିବା ବହୁତ କh 

େକଉଁଠାରୁ ଜାତ ଏହି ଶ�ଟି କିଏ ଏହାର ସୃhି କa�ା କିj ଏହାଭିତେର 

ରହିअଛି ଏକ ବିରାଟ ସa� ଯାହା େଖାଜିେଲ ସମେb ଯାଇ ପାରିେବ ନାହ\। ବୁଝିବା େଲାକ 

ହ\ ବୁଝି େନେବ ଏହାର अଥ� ତାକୁ େକହି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହ\। अpର ମଧ�େର 

ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଏକ ଚିpାଧାରା ଯାହା କି ସମb ପାଖେର ନ ଥାଏ େକବଲ ଥାଏ ମନୁଷ�ତ�  

ଭିତେର ଏଠାେର ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ େଯ ମାନବର ମାନବିକତାର ବିେଲାପ 

େକେତେବେଳ ଘେଟ ଓ ଆସୁରିକତାର ଆବିଭ�ାବ େକେତେବେଳ ପ�କଟ େହାଇଥାଏ 

ଏଥିରୁ ମାନିବାକୁ େହବ େଯ େକ� ାଧରୁ ଜାତ ହୁଏ ଦୁଭ�ାବ ଓ ସତ�ର ଜନI ଦିଏ ସଦଭାବନା 

ସହ କମ� ରୁ ଉ½ୃh ଫଳ ମିେଳ ଆଉ ତାହା ହ\ ଭାଗ� ଋଣେର ଉଦୀୟମନ ହୁଏ 

ପ�େତ�କ କମ�ର ମଳୂେର ସଦଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ ଏହା ସ�ୟଂ ଶିରିଡି ସାଇବାବା 

କହିଥିେଲ ସଦଭାବନା ମନେର ରହିେଲ େକୗଣସି ବାଧା ବିଘ~ ଛୁଇଁ ପାେର ନାହ\ 

ସଦଭାବନା େନଇ ସାଧନ ଓ ସି�ି କରିଥିବା ମଣିଷ ପାଳନ କରିଥାଏ ଉ� ମାନସିକ ଶ�ି 

ସ ନ~  ମଣିଷ ସଦଭାବନା ହ\ ଦୁବ�ଳ ମାନସିକକୁ ଶ�ିଶାଳୀ କରି ଗଢିଥାଏ ଯାହା 

ଭବିଷ�ତେର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମାଇଲଖୁ| େହାଇ ଛିଡା କରାଏ େକହି ବୁଝୁ କି ନବୁଝୁ ମନ କିj 

ବୁଝିଥାଏ େଯ େସ ଠିକ ରାbାର ପଥିକ ସାଜିଛି କି ଭୂଲ ରାbାର ବା େସଇ ଟିକିଏ 

ମାନିନୀ ସାହୁ 
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ସଦଭାବନାରର ଘଟିଯାଏ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପରି ଯୁ�। େସଥିପାଇଁ ସବୁେବେଳ 

ସଜାଗ ରହି ପ�ଥେମ ସଦଭାବନକୁ ମାନସିକ bରେର ଆବାହନ କରିବା ଆବଶ�କ ଏହା 

.ାରା େକଉଁଟା ଠିକ େକଉଁଟା ଭୂଲ ଜାଣିବାର ଦିଗ ନି"�ୟ େହାଇଯାଏ ସଦଭାବନା ଓ 

ଦୁଭ�ାବନା ଦୁେହଁ େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�� ସଦଭାବନା .ାରା େକେବେହେଲ ବିନାଶ 

ଘଟିନଥାଏ କିj ମନୁଷ� ବୁଝିପାେର ନାହ\ ତାର अହଂତ�  େସହି ସଦଭାବନାକୁ ବିନାଶ 

କରି ତାକୁ ଟାଣି େନଇଯାଏ ଏକ ପରିତ�� ନକ� କୁs ମଧ�କୁ। େକଉଁ अ�ାନ େକାଣେର 

ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି qୁଦ�  ଜିନିଷଟି ଯାହାକୁ ସମେb ପାଇବା କhସାଧ� େହାଇପଡୁଛି କିj 

େସହି ମାେନ େଖାଜpି େଯଉଁମାେନ ଜାଣିପାରିଛpି େଯ ଏହି qୁଦ�  ଜିନିଷଟିର ମଲୂ� େକେତ 

ମହାନ। 

 େହ ମାନବଗଣ ମେନରଖ କମ� କରିବା ଆଗରୁ ମନେର ସଦଭାବନା ରଖି କରିଯାअ 

େଦଖିବ ସବୁକିଛି ସୁFରମୟ େହାଇ ଉଠିବ ଏବଂ ପ�ଭୁ କୃପା ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ।  

 

ଶ�ୀମତୀ ମାନିନୀ ସାହୁ, ଶିqୟିତ� ୀ 

େନାଡାଲ ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ପଲଶାେଗାରା   
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େବାଉ କିଣିେଦଇଥିବା କଲମେବାଉ କିଣିେଦଇଥିବା କଲମେବାଉ କିଣିେଦଇଥିବା କଲମେବାଉ କିଣିେଦଇଥିବା କଲମ    
 େହତୁ ପାଇଲା ପରଠାରୁ ଆଜିଯାଏଁ ପୁରୀ େକେତଥର ବୁଲି 

ଯାଇଛି; କାହା କାହା ସହିତ ଯାଇଛି; ମେନ ନାହ\। େତେବ अେନକ 

ଥର ଯାଇଛି ବାପା େବାଉ ସାେi; ଥେର ଦୁଇଥର ସାiମାନ- ସହ; 

ଏକୁଟିଆ ବି ଯାଇଛି ଥେର अେଧ। େସ ଯାହାେହଉ, େଯେତଥର ବି 

ପୁରୀ ଯାଇଛି ସବୁେବେଳ ନୂଆ ନୂଆ अନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଛି ନିଜ ପାଇଁ। କିj ସବୁ 

अନୁଭୂତିଠାରୁ େବାଉ ସହିତ ପୁରୀେର ସୁନାେବଶ େଦଖା अନୁଭୂତିଟା ଥିଲା ଭାରି ନିଆରା; 

ଆଉ େକେବ ବି େସ ସୁେଯାଗ ଓ अନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ସ�ବ ନୁେହଁ; ଏ ଜନେମ। ତଥାପି 

ଆଜି େବେଳ େବେଳ ମେନପଡ଼ିଯାଏ; େବାଉ ସାେi ସୁନାେବଶ େଦଖା। 

 ରଥଯାତ� ାର ସମୟ। ଗୁsିଚା ସରିଥାଏ। ବାହୁଡ଼ା ବାକି ଥାଏ, ଦୁଇଦିନ। ମଁୁ କଟକରୁ 

ଗଁାକୁ ଯାଇଥିଲି। େବାଉ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବସିଥିଲା; ମଝି ବାରsାେର େଝାଟ अଖାଟି 

ପାରି। ରୁଟି ସାେi ଥାଳି କଡ଼େର ଆଉଜିଥିଲା େଭsି େଛଚା। ଭାରି ବାସୁଥିଲା େସ ସିଝା 

େଭsି େଛଚା। େବାଧହୁଏ େବାଉ କ�ା େସାରିଷ େତଲରୁ େଟାପାଏ, େଗାେଟ େଯାେଡ଼ 

କ�ାଲ-ା ଆଉ ବାପା-ୁ ଲୁେଚଇ ରଶୁଣ ପାଖୁଡ଼ାଏ ବି ଦଳିଥିଲା େଭsି େଛଚାେର! 

 ଏେବ ବି ମେନअଛି େମାର, େବାଉ ପିଲାଦିେନ ଏମିତି ଚକଟାଚକଟି କରି ଭାତ 

ଖୁଆଇଦିଏ ଆମକୁ। େବାଉ ଚକା ମାଡ଼ି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଉଥିଲା। ମଝିେର ମଝିେର 

େବାଉ େଗାଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ପାଳି କରି ତ େକେତେବେଳ ଏକାସାiେର ଲେcଇ ବି 

ପ�ଶାp କୁମାର 
ନାଥ 
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େଦଉଥିଲା। ଖାଉଥିଲା; ରୁଟିକୁ ଖs ଖs କରି େଭsି େଛଚାେର ମାଡ଼ି ଛେପଇ। 

 “ଏେତଥର ପୁରୀ ଯାଇଛି େହେଲ ସୁନାେବଶଟା େକବଳ ପିଲାେବେଳ େମା େବାଉ 

ସାiେର ଯାଇ େଦଖିଥିଲି” େବାଉ କହିଲା। “ଏେବ କାହ\କି ଆଉଥେର ସୁନାେବଶ ଟିେକ 

େଦଖିବାକୁ ଭାରି ଇ�ା େହଉଛି।” 

 େଯାଗକୁ େସତିକିେବେଳ ଟିଭିେର ‘ରଥ କଥା’ ହ\ ପ�ସାରିତ େହଉଥିଲା; େବାଉ 

େଦଖୁଥିଲା। ମଁୁ ବସି େଦଖୁଥାଏ ଟିଭିେର ‘ରଥ କଥା’। ହଠାତ୍ େବାଉ ଇ�ାର କଥାଟା ବି 

କାନେର ପଡ଼ିଲା; କ’ଣ ଭାବିଲି େକଜାଣି? ଉଠିଯାଇ ଆରପଟ ଘର ଭିତରକୁ ପେଳଇ 

ଗଲି। ପ�ା| ପେକଟ୍ ରୁ ମନି ପସ�ଟା କାଢ଼ି େଦଖିଲି, ଟ-ା ଗଣିଲି, ଥିଲା ତିନି ହଜାର। 

ମେନ ମେନ ହିସାବ େଯାଡ଼ିଲି: ଯିବା-ଆସିବା, ଗାଡ଼ିଭଡ଼ା, ଘରଭଡ଼ା ଆଉ ଖିଆପିଆ ସବୁ 

ମିଶି ତିନି ହଜାର; େହଇଯିବ। ପସ�କୁ ରଖିେଦଇ େଫରିଆସିଲି, ପୁଣି ଟିଭି େଦଖିଲି। ଟିଭି 

େଦଖୁ େଦଖୁ ମନକୁ ମନ ସବୁ େଯାଜନା ତିଆରି କଲି। ଯିବା-ଆସିବା, ରହିବା, ଖାଇବା 

ଆଉ ବୁଲିବା ସବୁକିଛି। 

 “େବାଉ! ଚାଲୁନୁ ପୁରୀ ଯିବା, ସୁନାେବଶ େଦଖିଆସିବା” ମଁୁ ଟିଭି େଦଖୁ େଦଖୁ 

କହିଲି। “ଏଥର ତ ବାହୁଡ଼ା ଗଲାେର ଦିନକ ପେର ସୁନାେବଶ, ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ଆେମ 

ଘରୁ ବାହାରିବା! ଗାଡ଼ି(େଟ�ନ) ଫା-ା େହବ। ଆରାମେର ଯିବା। ଘର ବି ସହେଜ 

ମିଳିଯିବ; ରହିବାକୁ। ତା’ପେର ବାପା-ର ବି ଏ ସ�ାହେର ଆସିବାର ନାହ\।” 

 “ହଁ ଚାଲୁନୁ; ବୁଲିଆସିବା” କହିଲା େବାଉ। 

 େଭାରୁ େଭାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ପୁରୀେର ଯାଇ ପହ�ିଲା େବଳକୁ ପ�ାୟ ମଧ�ାହ~  େହବା 

ଉପେର। ପCାଟଫମ�ରୁ ବାହାରିଛୁ କି ନାହ\ ବରମପୁରିଆ ରିÀାବାଲାଟା ମିଳିଗଲା; 
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ପଚାରିେଦଲା, “ମାଆ! ବଡ଼ଦାsକୁ ଯିେବ ନା ସମୁଦ�  କୂଳକୁ” 

 େବାଉ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ କହିଲି, “ଘରଟିଏ ଦରକାର, ଦୁଇଦିନ ରହିବୁ, େଯଉଁଠି 

ଭଲ ଆଉ ଶbା ଘର ମିଳିବ େସଇଠିକି ଚାଲ।” 

 “ବାବୁ! ବଡ଼ଦାsେର ତ ଭାରି ଭିଡ଼; ମିଳିବା କhକର; ସମୁଦ�  କୂଳ ଆେଡ଼ ମିଳିଯିବ” 

ରିÀାବାଲା କହିଲା। 

 “େତେବ ଚାଲ; ସମୁଦ�  କୂଳ ଆେଡ଼” େବାଉ କହିଲା। 

 ଦୁେହଁ ରିÀାେର ବସିଲୁ। ରିÀାବାଲାଟା ଭାରି ଭଲ େଲାକ ପରି ଜଣା ଯାଉଥିଲା। 

େବଶ୍ ସୁFର ରିÀା ବି ଚଲଉଥିଲା େସ। ପୁରୀର ଗଳିକFି ରାbା ତା ଭିତେର ପୁଣି 

ଚାରିଆେଡ଼ ଗାଡ଼ିମଟର, ପଁୁ ପଁା ହ"� ବେଜଇ ଆେଗଇଗଲା 

 ଆମ ରିÀା ଯାଇ ପହ�ିଲା ସମୁଦ�  କୂଳ ସଗ�ଦାର ପାଖେର। ଏତିକି ବାଟ ଆସିବା 

ଭିତେର ରିÀାବାଲାଟା ଦୁଇ ଚାରିଟା େହାେଟଲ ଓ ଲଜ୍ ଆଗେର ରିÀାକୁ ଠିଆ କଲା; 

ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ଶୁେଖଇ େଫରିଲା; ଏଠି ଘର ନାହ\ େବାଲି କହିଲା। ପୁଣି ଆଗକୁ 

ଚଲାଇଲା ରିÀା। କିଛିସମୟ ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ େଗଟ୍ ସାମ~ାେର अଟକିଲା। େସଇଟି 

ଥିଲା େଗାଟିଏ ଠାକୁରବାଡ଼ିର ମୁଖ� େଗଟ୍। ଏଥର ପବୂ�ଭଳି ଠାକୁରବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇ 

ହସି ହସି େଫରିଲା ଆଉ କହିଲା, “ମା! ଏଇଠି ଘର अଛି; କିj ଦିନକୁ ଭଡ଼ା ଛअ ଶହ 

କହୁଛି।” 

 ମଁୁ ରିÀାରୁ ଓହC ାଇଲି; ରିÀାବାଲା ସାେi ଭିତରକୁ ଗଲି; ମ�ାେନଜର ସହିତ 

ମଲୂଚାଲ କଲି; େଶଷକୁ ଭଡ଼ା ଛିଡ଼ିଲା ଡବଲ େବଡ୍ ଘରଟା ଦିନକୁ ପା� ଶହ ଟ-ା। 

अଗ�ୀମ େଦଇ ଘର ଚାବି ହାତେର ଧରି ରିÀା ପାଖକୁ େଫରିଲି। ପେଛ ପେଛ 
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ରିÀାବାଲାଟା ବି ଚାଲିଥାଏ। ରିÀା ପାଖେର ପହ�ି େବଶ୍ ପ�ସନ~ ତାର ସହ େବାଉକୁ 

ଜଣାଇଲି; ଘର ମିଳିଗଲା। 

 ରିÀାବାଲାଟା ଆମ ବ�ାଗ୍ପତ�  ମୁsେର ଲଦି ରୁମେର େନଇ ରଖିଲା। େବାଉ ଆଉ 

ମଁୁ ତା ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ରୁମେର ପହ�ିଲୁ। ରିÀାବାଲା ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ତେଳ ରଖିେଦଇ 

କବାଟ ପାଖେର ଠିଆେହାଇ କାnରୁ ନିଜ ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ଝାଳ େପାଛୁଥାଏ। ପେକଟରୁ 

ପଚାଶ ଟ-ିଆ େନାଟ୍ ଟିଏ ବାହାର କରି ମଁୁ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲି। ଦୁଇ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ 

ଗ�ହଣ କଲା ରିÀାବାଲା କିj ତା ମୁହଁଟା କାହ\କି େମାେତ अଖୁସି अଖୁସି େଦଖାଗଲା। 

ପଚାରିେଦଲି, “େହଇଗଲା ତ?” ରିÀାବଲାଟା ପାଟିେର କିଛି କହିଲାନି ସତ କିj ତା 

ବ�ବହରରୁ अନୁମାନ କଲି; ସିଏ अଧିକ ଚାହୁଁଛି। ପସ�ରୁ ଆଉ େକାଡ଼ିଏ ବାହାର କରି 

େଦଲି। ଏଥର ରିÀାବଲା ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା। ଗଲାେବେଳ ଦୁଇହାତ େଯାଡ଼ି “ମା 

ଆସୁଛି” କହିଗଲା। 

 ମଧ�ାହ~  ପାର େହାଇ ଯାଇଥିଲା ତଥାପି ପାଗଟା ସାଭାବିକ ନ ଥିଲା। ଆକଶେର 

ସଯୂ��- େତଜ अନୁଭୂତ େହଉ ନଥିଲା। ଏଇେନ ବରଷି ଯିବାଭଳି କଳା ବାଦଲଗୁଡ଼ାକ 

ଏକଡ଼ େସକଡ଼ େମାଡ଼ ବଦଳାଉଥିେଲ। ବଷ�ା େହବାର ସ�ାବନା ଖୁବ୍ େବଶି ଥିଲା। 

ତଥାପି ବାହାରିଲୁ ଶ�ୀମFିର अଭିମୁେଖ। ସାiେର େବାଉ ବି ଥାଏ। ଆେମ ରହୁଥିବା 

ଜାଗାରୁ ଶ�ୀମFିର ଆନୁମାନିକ ପ�ାୟ େଦଢ଼ କିେଲାମିଟର ବାଟ େହବ। ପାଦଚାଲି ଯିବା 

େବାଉ ପାଇଁ ଥିଲା କhକର। 

 େତଣୁ अେପqା କଲୁ ରିÀାଟିଏ ପାଇଁ। ଦୀଘ� ସମୟ अେପqା କଲାପେର ବି ରିÀା ନ 

ପାଇ ଦୁେହଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ନି²aି େନଲୁ; ଚାଲିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଛୁ କି ନାହ\; ଯାହା 
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अନୁମାନ କରିଥିଲୁ େସୟା ଘଟିଲା; ବଷ�ା େହଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ବି େଜାରେର 

ଚମକିଲା। ରାbାଘାଟ ଶନୂଶାନ େଦଖାଗଲା। ହାତେର ଛତା ଥାଇ ବି େଗାଟିଏ ବF 

େଦାକାନ ପିsାେର ଠିଆ େହଲୁ। ବଷ�ା େସମିତି େଜାର େଜାର ବଷ} ଚାଲିଥାଏ; ବଡ଼ ବଡ଼ 

େଟାପାେର। ରାbାେର ପାଣି ଚାଲିବା ଆର� େହାଇଯାଇଥାଏ। େକେତ ନାଳ ନ��ମା 

ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ବି ରାbାପାଣିେର ମିଶି େବାହିଯାଉଥାଏ। ଦରଭିଜା अବ�ାେର ଆେମ େସମିତି 

ଠିଆ େହାଇଥାଉ। 

 “ଚାଲ୍... ଭିଜି ଭିଜି ଯିବା” ହଠାତ୍ େବାଉ କହିଲା। “େଡରି େହଇଯିବ; ବାହୁଡ଼ା ରଥ 

ଆସି ବଡ଼ଦାsେର ପହ�ିଯିବ; ରଥଟଣା େଦଖିପାରିବାନି କି ଟାଣି ପାରିବାନି; ଚାଲ ପେଳଇ 

ଚାଲ।” ଚାଲିଲୁ। ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ପାହୁଲ ପେକଇ ରାbାଚଲା ପାଣି ଭିତେର ଚାବୁରୁ ଚାବୁରୁ 

କରି ଆଗକୁ; େଯଝା େଗାଡ଼ର ଚପଲକୁ ହାତେର ଧରି ଖାଲି ପାଦେର। ଜରି, କାଗଜ, ପଚା 

ପରିବା ପତ� ଗୁଡ଼ାକ ଆସି ପାଦେର ଗୁେଡ଼ଇ େହଉଥାpି; କଦଳି ବାହୁiା ବି ଭାସି 

ଯାଉଥାଏ। ମୁହଁେର ଛୁ�ି ଭଳି େଫାଡ଼ି େହାଇଯାଉଥାଏ ବଷ�ା େଟାପା ସବୁ। ଆଖି ପତାକୁ 

ହାତେର େଘାେଡ଼ଇ ଚାଲିଥାଉ ଆେମ। ନଜର ନଥାଏ अନ�ଆେଡ଼; ଆଖପାଖକୁ। ଲq� 

ବଡ଼ଦାsେର ପହ�ିବୁ; ରଥଟଣା େଦଖିବୁ। 

 ବଡ଼ଦାsେର ଆେମ ଯାଇ ପହ�ିଲାେବଳକୁ ବଳଭଦ� - ତାଳଧଜ ରଥ 

ଲାଗିସାରିଥିଲା ଧମ�ଶାଳା ସ��ଖେର। ତା ପଛକୁ ଥାଏ େଦବୀ ସୁଭଦ� ା- େଦବୀଦଳନ 

ଆଉ ତା ପଛକୁ ନFୀେଘାଷ; ଜଗନ~ ାଥ- ରଥ। େଯେହତୁ ସଂଧ�ା େହଇ ଆସୁଥିଲା; ବଷ�ା 

ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା େତଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତେର ତିନି ରଥ ଆସି ରଥଖଳାେର ଲାଗିଲା। 

ଆେମ ବି ଭିଡ଼ ଆେଡ଼ଇ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଧରିଲୁ; ଟାଣିଲୁ; ଆମ େଶଷ ଟଣାେର ରଥଖଳାେର 
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ପହ�ିଲା ରଥ। ଦୂେର ଥାଇ ତିନି ରଥକୁ ଚାହ\ ମୁsିଆ ମାରିଲୁ; େଦଖିଲୁ ତିନି ରଥ 

ସାମ~ାେର ଚାରମାଳ ବnା। qଣିକ ମଧ�େର ରଥ ଚାରିପାେଖ ଆଲୁअ ଜଳିଉଠିଲା। 

ପsାମାେନ ଠାକୁର- େସବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିେଲ; ଏକଡ଼ େସକଡ଼ ଯିବା ଆସିବା କେଲ। 

େଲାକ-ୁ ଆେଡ଼ଇେଲ; ତଡ଼ିେଲ। ଏହା ଭିତେର ବଡ଼ଦାsର େଲାକ ଗହଳି ଧୀେର ଧୀେର 

ପତଳା େହଲା।  

 ଆେମ େଫରିଲୁ ଠାକୁରବାଡ଼ିକୁ। ରାତି�  ବିଶ�ାମ ପାଇଁ। 

 େସଦିନ ସୁନାେବଶ। ଶୀଘ� ଶୀଘ� ନିତ�କମ� େଶଷ କରି ସକାଳ ଦଶ�ନ ଲାଗି 

ବାହାରିଲୁ ଶ�ୀମFିର अଭିମୁେଖ; ଯାଇ ପହ�ିଲୁ ସିଂହଦାର ସାମ~ାେର। ଧାଡ଼ିେହାଇ ଠିଆ 

େହାଇଥିଲା ତିନି ରଥ; ଏକ ସରଳ େରଖାେର; ଲଗାଲଗି ନ େହେଲ ବି ପାଖକୁ ପାଖ। 

େସେତେବଳକୁ ବଡ଼ଦାsେର ଚତୁ��ା ମaୂ}କୁ ଚାହ\ ମୁହଁ ପଖାଳୁଥିେଲ ମାଳ ମାଳ ଭ�; ରଥ 

ଚାରିପାେଖ ବି େଘରି ଥିେଲ; ଆଖିକୁ ସବୁ ସମାନ ଏକା ପରିକା ଲାଗୁଥିେଲ େସମାେନ। କିଏ 

ଭିକାରୀ କିଏ େକାଟିପତି କିଛି ବାରି େହଉ ନଥିଲା େସମାନ- ଭିଡ଼ ଭିତରୁ। େକହିେକହି 

ହାତ େଟକି ତ ଆଉ କିଏ ବଡ଼ଦାsେର ଗଡ଼ିଯାଇ ମୁsିଆ ମାରିବାେର ବ�b। अy 

ଖରଖରି ପବନେର ଶିେତଇ ଯାଉଥିଲା େମାର େଗାଟାଟା େଦହ। କାଉଁଳିଆ ଆକାଶଟା 

ଗାଢ଼ ଦିଶୁଥିଲା ରଥ େନତ ଉପକୁ। qଣିେକ େବକ ଭାiି ଚାହ\େଦେଲ କଳା, ହଳଦିଆ 

ଆଉ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଥକନା ବି େବଶ୍ େତାଫା େଦଖାଯାଉଥିଲା ଆଖିକୁ। ଜକ ଜକ ଦିଶୁଥିଲା 

ରୂପା ସୁେନଲୀ ଜରିର ତାରକସି କୁଟିକାମ। ନअ ଦିନର ଧଳିୂଗୁଡ଼ାକ େବାେଧ କାଲି 

ବଷ�ାେର େଧାଇ ଯାଇଥିଲା ସିଂହଦାର ସ��ଖେର ପହ�ିଲା ପବୂ�ରୁ! ପsା ଦଇତା ଇସାରା 

କରି ଡାକୁଥିେଲ; ହାତ ଭିଡ଼ୁଥିେଲ; ତୁଳସୀ ଯାଚୁଥିେଲ; କପାେଳ ଚFନ େବାଳୁଥିେଲ; 
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ଆଖିେର କପ�ରୂ େନଷୁଥିେଲ। େଗାେଟ େଯାେଡ଼ ଭିକାରୀ ବି ଝୁଣି ଖାଇଲା ପରି ଓଟାରି 

ପକଉଥିେଲ ପଛରୁ ବାବୁ ବାବୁ କହି। ଡାକବାଜି ଯ�େର େଘାଷଣା ଚାଲିଥିଲା; ଗୀତ 

ଶୁଭୁଥିଲା; ଭଜନ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ସବୁ ମିଶାମିଶି େହଇ। ପୁଲିସ୍ ଓ େସ�ାେସବୀ 

ଉଭୟ େଲାକ ଘଉଡ଼ାଇବାେର ବ�b। େହେଲ ଏେତ େଲାକ; କାହା ମୁହଁେର ହସ ତ କାହା 

ମୁହଁେର ବିଷାଦର ଚିହ~ ; ପୁଣି ଆଉ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରକୁ େଦଖିଲି। ଆ�ଯ�� 

ଲାଗୁଥିଲା; ପାଦ ବାଟବଣା େହବ େହବ କହୁଥିଲା କିj େଟ�ନ୍ ଯାତ� ାେର ଝକ�ା ବାହାରର 

ଦୃଶ� ପଛକୁ ପଛକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା ଭଳି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଥିଲି; ରଥ 

ପାଖକୁ; େବାଉ ହାତ ଧରି୍। ଦୂେର ଥାଇ ଦୁେହଁ ଏକାଠି ଠାକୁର-ୁ ଚାହ\ଲୁ। ହାତ େଟକିଲୁ; 

ଆଖିବୁଜି ଆତI ାକୁ ସମପ�ଣ କଲୁ୍। େବାଉ ଠାକୁର-ୁ େଦଖିପାରୁଥିଲା କି ନାହ\ େକଜାଣି? ମଁୁ 

କିj େଦଖୁ୍ନଥିଲି। େବାଉ ବାରcାର ହାତ େଯାଡ଼ି ମୁsିଆ ମରୁଥିଲା। ନଇଁ ପଡ଼ି 

େଗାଡ଼ତଳ ବଡ଼ଦାsରୁ ଧଳିୂ ସାଉଁଟି େମା ମୁsେର େବାଳୁଥିଲା; ମୁsରୁ ପିଠି ପଟ େଦଇ 

େପଟ ଉପରକୁ ଝାଡ଼ୁଥିଲା; କିj ମଁୁ ଆେଡ଼ଇ ଯାଇ ମୁs େଦହରୁ ଧଳିୂ ଝାଡ଼ୁଥିଲି। ସାଟ�କୁ 

ଛି�ାଡ଼ି େଦଉଥିଲି। ସେତେଯମିତି େମ�ାଏ କାଦୁअ େବାଳି अପରି¶ାର କରିେଦଉଥିଲା 

େବାଉ େମା ସାଟ�କୁ! ମେନ ମେନ ଖୁବ୍ ବିର� େହଉଥିଲି େବାଉକୁ; କିj ଚୁ୍ଚାପ୍ େହଇ 

େଦଖୁଥିଲି। 

 ‘ବାବୁ ନିମ�ାଲ� ନିअj... ମାଆ ନିମ�ାଲ� ନିअj...,’ ଭିଡ଼ ଭିତେର ଜେଣ େଲାକ 

େମ�ାଏ ନାଲିକପଡ଼ାର ପୁଡ଼ିଆଧରି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। 

 ‘ଘର ପାଇଁ ନିମ�ାଲ� େଗାେଟ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣ,’ େବାଉ କହିଲା । 

 ନିମ�ାଲ� ବିକାଳି ସଂେଗ ମଲୂ ଚାଲ କରୁ କରୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହ\ଲି; େବାଉ ପାଖେର 
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ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଛାତି ଭିତରଟା ଧଡ଼େକଇ ଗଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହ\ େସଇଠି ଦୁଇେଘରା 

ବୁଲିଗଲି; େବାଉକୁ ପାଇଲି ନାହ\। ମନଟା ଭୟ ଆଉ ଆଶ-ାେର अbବ�b େହଲା। 

େଯେତଦୂର ନଜର ପାଉଥିଲା େସେତଦୂର ଯାଏଁ େବାଉକୁ େଖାଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ନଜର 

ପଡ଼ିଲା େବାଉ; ରଥ ଦsା ଉପେର ଚଢ଼ି ଠିଆ େହାଇଛି; ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହାତ 

ବେଢ଼ଇ େଚhା କରୁଛି। ଯଦିଓ ରଥ ସାମ~ାେର ଚାରମାଳ ବnାଥିଲା େବାଉ କିj ରଥ 

ଦsାେଦଇ ଚଢ଼ୁଥିଲା। ଆହୁରି େକେତେଲାକ ବି ଚଢ଼ୁଥିେଲ େସଇ ବାଟେର ରଥ ଉପରକୁ। 

େଦୗଡ଼ିଗଲି େବାଉ ପାଖକୁ; ରଥ ଦsାକୁ ଚଢ଼ିଲି; ପଛପାଖରୁ ହାତ େଦଇ େବାଉକୁ ସାହାଯ� 

କଲି ରଥ ଚଢ଼ିବାକୁ। େବାଉ ଖୁବ୍ ସହଜେର ଚଢ଼ିଗଲା ରଥେର। ଆ�ଯ�� େହଲି େବାଉର 

ଏ ଦୁଃସାହସିକ ପଦେqପେର। ଏେଣ अସୁ� ମଣିଷ ପୁଣି ଭଲକରି ଚାଲି ନ ପାରୁଥିବା 

େବାଉ େକମିତି ସାହାସ ବାnିଲା ରଥେର ଚଢ଼ିବାକୁ! 

 େବାଉ ପେଛ ପେଛ ମଁୁ ବି ଚଢ଼ିଲି ରଥ ଉପରକୁ। େସଇଟା ଥିଲା ବଳଭଦ� -ର 

ତାଳଧଜ ରଥ। ଭ� ଆଉ ଦଇତା- େଠଲାେପଲାରୁ ବ�ି ଯାଇ ଠାକୁର-ୁ अତି ପାଖରୁ 

େଦଖି ବିେଭାର େହଲୁ; ନିଜକୁ ଧନ� ମେନକଲୁ। ବଡ଼ ଠାକୁର-ୁ ଛୁଇଁଲୁ; ମୁsିଆ ମାରିଲୁ; 

ଦଇତା- ହାତରୁ ତୁଳସୀ େନଲୁ ଏବଂ ଚାରମାଳ ବାଟେଦଇ ତଳକୁ ଓହC ାଇଲୁ; ହାତ 

ଧରାଧରି େହାଇ। 

 ପୁଣି େଦବୀ ସୁଭଦ� ା- ରଥେର ଚଢ଼ିଲୁ। ଏଥର କିj ଚାରମାଳ େଦଇ। େଦବୀ-ୁ 

ପାଖରୁ ଦଶ�ନ କଲୁ; ମୁsିଆ ମାରିଲୁ; ଦଇତା-ଠୁ ତୁଳସୀ େନଇ ତଳକୁ େଫରିଲୁ। ‘ଏମିତି 

ଦଶ�ନ ଆଉ ଜୀବେନ େହବନି କି ଆଗରୁ େକେବ କରିନି,’ େବାଉ କହିଲା। େବାଉର 

ତୃ�ିଭରା କଥାଶୁଣି ମଁୁ ଖୁସିେହଲି। େବାଉ ହାତ ଧରି ଚାରମାଳେଦଇ ପୁଣି ନFିେଘାଷ 
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ରଥେର ଚଢ଼ିଲି। ଦଇତାମାନ-ର ଗାଳି ଆଉ େଠଲାେପଲା ଭିତେର ସାମ~ା-ସାମି~ 

ଆଖିଆଗେର ଜଗନ~ ାଥ-ୁ େଦଖି qଣିେକ अଟକିଗଲି। େବାଉ କାଳିଆକୁ େକାଳେର 

କୁÊାଇଲା; ମୁହଁେର ମୁହଁ ଘଷିଲା। ଦଇତା ପsାମାେନ େବାଉକୁ ଟାଣାେଘାଷରା କରୁଥିେଲ; 

अକଥାଗୁଡ଼ା କହୁଥିେଲ; େବାଉ କିj କାଳିଆକୁ ମନ ଭରି କୁÊାଇଥିଲା। କାଳିଆର 

ଆଖିେର ହାତଘଷି କପ�ରୂକୁ ଆଣି ନିଜ ଆଖିତାେର ମାରିଲା; େମା ଆଖିତାେର ବି ଘଷିଲା। 

ମଁୁ କିj ଠିଆେହାଇ କାଳିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିକୁ ଚାହ\ଥାଏ। अ®ୁତ ସୁFର ଦିଶୁଥିଲା ତା’ର 

ଦୁଇ ଚକା ଆଖି। ନାଲି େବଢ଼ା ଭିତେର ଧଳା େଗାଲ ଚକା; ଭିତେର ପୁଣି କଳା ପଟି।; 

ଆଖିକୁ ପବିତ�  କରୁଥିଲା। अନ� ଭ� ଆଉ ଦଇତାମାେନ େମାେତ େଠଲି େଦଉଥିେଲ; 

ଘୁ�ିଯିବାକୁ କହୁଥିେଲ; ମଁୁ କିj ନିରବ େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥାଏ। ଚାହ\ ରହିଥିଲି କାଳିଆ 

ମୁହଁକୁ। ଟାଣି େହାଇଯାଉଥିଲି ଆପଣାଛାଏଁ ତା ଚୁcକୀୟ ଦୃhିଶ�ିେର। ଦୃhି େଫରୁ 

ନଥିଲା; ମନ �ିର େହାଇଥିଲା; ଭାବନା ବି अଟକି ଯାଇଥିଲା । କପାଳର ଝାଳ କି ଆଖିର 

ଲୁହ େକଜାଣି(?) ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କିj ଆଖିବାଟ େଦଇ ତଳକୁ। େସଇ ମୁହୂa�େର 

ଛାତିଭିତେର େଯମିତି ଏକ ତୃ� ଭାବନାଟା अଟକି ଗଲାପରି अନୁଭବ କରୁଥିଲି। 

ସବୁେବେଳ ଦୂରରୁ େଦଖି ହାତେଟକି େଯାଡ଼ୁଥିବା େମାର अଭ�ାସଟା ଆଜି ବଦଳିଗଳା; ନଇଁ 

ପଡ଼ି େବାଉ ଭଳି ଥେର କାଳିଆକୁ କୁÊାଇ ପକାଇବାକୁ ଇ�ା େହଉଥିଲା କିj 

ଦଇତାମାେନ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିେଲ। ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ତଥାପି ଗଳି 

ପଶିଯାଇ କାଳିଆକୁ କୁÊାଇଲି; ଠିକ୍ ତା’ର େବକଳ ତଳକୁ। କୁÊ ପାଉ ନଥାଏ। ତା’ର 

େଦହରୁ ବାହାରୁଥିବା ମହ ମହ ବାସ~ାକୁ ଆଘ�ଣ କଲି। ଆଖି ବୁଜି େହଇଗଲା ସମପ�ଣେର। 

ହଠାତ୍ ଜେଣ ଛୁଆ ଦଇତା ଆସି େମାେତ ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ିଧରିଲା। େସଇ ଛୁଆ ଦଇତା 
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ସାiେର ଆଉ ଜେଣ ଦୁଇଜଣ ବି ଥିେଲ। େମା କୁÊରୁ କାଳିଆକୁ अଲଗା କେଲ୍। 

େସେତେବଳକୁ େବାଉ ରଥ ଚଉତରାେର ଠିଆହାଇ ହାତେଯାଡ଼ି ନମ<ାର କରୁଥାଏ। 

ରଥଉପରୁ ବଡ଼ଦାsକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। 

 ହଠାତ୍ େସଇ ମୁହୂa�େର ଏକ अଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ଛୁଆ ଦଇତାଟି େମା अ|ାେର 

ବnା େବÏଟିକୁ ହାତ ମାରିେଦଇଥିଲା ଆଉ ସଂେଗ ସଂେଗ ଚି½ାର କରିଉଠିଥିଲା, େବÏ 

େବÏ େବାଲି। ମଁୁ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲି; କିଛି େଗାେଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିେଦଇଛି େଯମିତି। 

େବଶିକିଛି ନ ଭାବି अ|ାରୁ େବÏକୁ େଖାଲିେଦଇ େସଇ ରଥ ଚଉତରାରୁ ବଡ଼ଦାsକୁ 

ଫିiିେଦଲି। ଛାଟି ପିଟି େହାଇ ଛୁଆ ଦଇତାଠୁ ମୁକୁଳି ତଳକୁ ଓହC ାଇଗଲି। େମା ପେଛ 

ପେଛ େବାଉ ବି ଓହC ାଇଗଲା ରଥରୁ। 

 ବଡ଼ଦାsେର ଠିଆ େହାଇ अଜଣାତେର କରିଥିବା ଭୁଲ (अ|ାେର େବÏ) ପାଇଁ 

qମାପ�ାଥ�ନା କଲି। ତୃ�ଦଶ�ନ ପେର ସଂଧ�ାେର ସୁନାେବଶ େଦଖି ଘରକୁ େଫରିଲୁ। 

େଫରିବା ବାଟେର େବାଉ େମାେତ କାଠ କଲମଟିଏ କିଣିେଦଇଥିଲା। ଆଜି େସ କଲମ 

େକାଉଠି अଛି? ଭାiି ହଜିଛି କି କ’ଣ ଜଣାନାହ\। କିj ମେନ अଛି... 

 ପ�ାୟ ଦୁଇ ପୃ/ା ପରିୂ ସାରିଛି ‘ପୁରୀର अନୁଭୂତି’ େଲଖୁ େଲଖୁ ରାେଧଶ�ାମ-ର। 

ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ अନୁେରାଧଟିଏ ଆସିଥିଲା ‘ପୁରୀର अନୁଭୂତି’ ବିଷୟେର କିଛି େଲଖିବାକୁ। 

ରାେଧଶ�ାମ ଦୁଇ ଚାରିଦିନ ଭାବିଥିେଲ, େକାଉଠୁ ଆର� କରିେଲ ଭଲ େହବ; ଚିpା ବି 

କରିଥିେଲ। କିj ଆର�ି ପାରୁ ନଥିେଲ। ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି େଲଖି अଟକି ଯାଉଥିେଲ। 

ଦୁଇ ଚାରିଦିନ ପେର ହଠାତ୍ ଦିେନ अଫିସ୍ େର अଣ ଓଡ଼ିଆ ବnୁଜଣକ ରାେଧଶ�ାମ-ୁ ଏକ 

କାଠ କଲମଟିଏ ଉପହାର େଦଇଥିେଲ। କଲମଟିକୁ ରାେଧଶ�ାମ ହାତେର ଧରୁ ଧରୁ ତେଳ 
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ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନଇଁପଡ଼ି କଲମଟିକୁ ଉେଠଇବାକୁ ହାତ ବଢ଼ଉ ବଢ଼ଉ ନଜର ପଡ଼ିଲା 

‘ଶ�ୀଜଗନ~ ାଥ ଧାମ, ପୁରୀ’ ମାଳିଖ�ା େକଇଟା ଇଂରାଜୀ अqର ଉପେର। ସୁସ¬ିତ େହାଇ 

େଲଖାଥିଲା କଲମଟିେର। 

 ଆ�ଯ�� େହେଲ ରାେଧଶ�ାମ। ମେନପଡ଼ିଗଲା अତୀତ। अଣଆୟa ଲୁହଗୁଡ଼ାକ 

ଜେକଇବା ଆର� କଲା ଆଖିତା କଡ଼େର। ଖନି ମାରିଲା ପାଟିର ସର। ଜିଭ ଓଠ ବି 

ଶୁଖିଗଲା। ଦ�ହରା େହଲା ଶରୀର ଶ�ି। ଥର ଥର ହାତେର ତଳୁ େଗାଟାଇ ଆଣି ଆଖି 

ସାମ~ାେର େଥାଉ େଥାଉ ପାଟିରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ବାହାରିଗଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ େମା େବାଉ କିଣି 

େଦଇଥିବା କଲମ ପରି... 

 (अତୀତେର ଏମିତି େମା ପରି अେନକ େଲାକ ନିଜ େବାଉକୁ ସାiେର େନଇ 

ଠାକୁର-ୁ ଦଶ�ନ କରାଇବାେର ସୁେଯାଗ ପାଇଛpି! ଏେବ କିj ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ିବା 

େବଆଇନି େହାଇଛି । अନୁମତି ବିନା ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ିବା ଦsନୀୟ अପରାଧ େଶ�ଣୀଭୁ� 

େହାଇଛି। େତଣୁ ଏମିତି ଦଶ�ନ ଆଉ ସୁେଯାଗ େବାେଧ ଆଉ ଏ ଜୀବନେର ଯୁଟି ନପାେର 

େକବଳ େମାର ନୁେହଁ; ସମb-ର ।) 

 
େଗାବିFପୁର, ଟାiୀ, କଟକ-୭୫୪୦୨୩ 

୨୦୪, ବି.ବି. ଗାiୁଲି h� ୀଟ୍, େକାଲକାତା-୭୦୦୦୧୨ 

େମା: ୮୭୭୭୫୭୮୫୧୧ 

ଇେମଲ୍ : prsntanath@gmail.com 
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ଦୁଇଟି ମିନିଗyଦୁଇଟି ମିନିଗyଦୁଇଟି ମିନିଗyଦୁଇଟି ମିନିଗy    
अନ�ାୟअନ�ାୟअନ�ାୟअନ�ାୟ    
 ରବିବାର ସକାଳ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଓ କିଛି अବସର ସମୟ 

ଏଭଳି ମଉକା େକେବ େକେବ ଜୀବନେର ଆେସ ମଁୁ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ 

ମନ କରିଥାଏ अସଲ କଥା େହଉଛି େମା ପି�ୟ ପତି� କାଟି ଗତକାଲିରୁ ଡାକେର 

ଆସିଲାଣି अଥଚ ସମୟ ବାହାର କରି ପଢ଼ିପାରିନି, େଗାେଟ ହାତେର ପତି� କା ଓ 

अନ�ହାତେର ଚା କପ୍ ଧରି ଦାsଘେର ପଡ଼ିଥିବା େଚୟାରେର ବସି ପଡ଼ିଲି 

 ପି-ି ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ନିଜ େଟଡ଼ିବିୟର୍ େକାଳେର ଧରି ବସିଥାଏ, ପାଖେର େଲୟସ୍ 

(LAYS) ପ�ାେକଟ୍ ଥୁଆ େହାଇଥାଏ ତା’ର ଉଦାସ ଭାବ ଓ ନାକ ସଁୁ ସଁୁ ଶ�ରୁ ଜାଣି 

େହଉଥାଏ େସ ଆଜି କିଛି ଦୁhାମୀ କରିଛି, େଯଉଁଥି ପାଇଁ ତା ମାଇଁଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଛି 

 ପି-ି ଆମ ଘର ସ��ଖେର ଥିବା ଘନଶ�ାମ ବାବୁ- ଭଉଣୀର ଝିअ ବୟସ ନअ କି 

ଦଶ େହବ କିj ବୁ�ି ବିେବକ ଚାରିବଷ� ଝିअ ଭଳି ଜଣାଯାଏ େସହି କାରଣରୁ 

ଘନଶ�ାମ ବାବୁ-ର େଗାେଟ ନୂଆ ସମସ�ା ସୃhି ହୁଏ େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ ·ୀ- 

ମୁହଁରୁ ମନେବାଧ ଚଉତିଶା ଶୁଣିବାକୁ ପେଡ଼ ବିଚରା ଘନଶ�ାମ ବାବୁ କାହାକୁ 

ଛାଡ଼ିପାରିେବ? ପି-ି ତା- ଭଉଣୀର ଝିअ ଆଉ ·ୀ ତ େଗାଟାପେଣ ନିଜର ·ୀଠାରୁ 

ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାପେର ବି ପି-ିକୁ େବସାହାରା ଛାଡ଼ି ପାରୁଛpି ନା ତା ସରଳ ପଣକୁ ଭୁଲି 

ପାରୁଛpି! ବାସ୍ ଚୁପଚାପ୍ ତୁଠ ପଥର ଭଳି ସହି ଚାଲିଛpି 

 अପରାଧିକୁ ତା କଲା କମ�ର ଦs ତ ନି�ୟ ମିଳିବ, ନ�ାୟ ମଧ�େର େକେବ େକେବ 

ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 
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अନ�ାୟ ପଶିଯାଏ, େସଥିପାଇଁ ଦs େକବଳ अପରାଧିକୁ ନୁେହଁ ତା’ସହ ନିଜ ପରିବାର - 

ପରିଜନ-ୁ ମଧ� େଭାଗିବାକୁ େହାଇଥାଏ 

 ଏଇ କିଛି ମାସ ପବୂ�ରୁ ପି-ି େକେତ ସୁଖ-ଶାpିେର ଥିଲା ବାପା-ମା ଦୁଇଜଣ- 

େରାଜଗାରେର ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଦିନ ବିତୁଥିଲା େକୗଣସି ଚିଜେର ତାର अଭାବ ନଥିଲା, 

କିj ସମୟର ଚକ�  ଏମିତି ଓଲଟିଗଲା େଯ ବାପା-ମା’ର େଗହିC  ଝିअ ପି-ି େବସାହାରା 

େହାଇଗଲା ଯିଏ ଦିେନ ଫୁଲପରି େକାମଳ ଥିଲା େସ ଆଜି େଲାକ- ପାଇଁ େବାଝ 

େହାଇଯାଇଛି 

 ତା’ ବାପା ମା’ େଗାେଟ େମଡ଼ିସିନ୍ କ ାନୀେର କାମ କରୁଥିେଲ, ମାଲିକ ଡୁପିCେକଟ୍ 

େମଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା अଭିେଯାଗେର अବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତେର ଧରାପଡ଼ି େଜଲକୁ 

ଗଲା ତା ସହ ପି-ିର ବାପା-ମା ମଧ� ବିନା अପରାଧେର େଜଲକୁ ଗେଲ କିଛି अନ�ାୟ 

ନ କରି ନ�ାୟର ଶାସନ ଶିକୁଳିେର ବnା େହାଇ ରହିେଲ 

ନ�ାୟନ�ାୟନ�ାୟନ�ାୟ    

 ରାତି େକେତ େହବ େକଜାଣି! ବସଟି ଶୁନଶାନ अnାର ରାbାକୁ ଚିରି ଦ� �ତ ଗତିେର 

ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ େକେତକ ଯାତ� ୀ ନିଦେର ଘାେଲଇ ପଡ଼ିଥାpି ଆଉ େକେତକ 

ଟିଭି <ି� ନେର ଚାଲିଥିବା ଫିଲI ରୁ ଆନF ଉପେଭାଗ କରୁଥାpି 

 କିଛି ସମୟ ପେର ଟିଭି <ି� ନେର ଦୁ¶ମ� ଦୃଶ�େଟ ଆସିଲା, େକେତଜଣ ଗୁsା ଜେଣ 

ଯୁବତୀକୁ ତେଳ ପକାଇ ତା ପିnା ବ·କୁ ଟଣାଓଟରା କରୁଥାpି ବସେର ବସିଥିବା କିଛି 

ଯୁବକ େସସବୁ ଦୃଶ�କୁ ଖୁବ୍ ଆନFେର େଦଖୁଥାpି େହେଲ ପାଖ ସିଟେର ବସିଥିବା 

ଜେଣ ବୟ< ବ��ି-ୁ େସ ସବୁ ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ସହସା େସ ଚି½ାର କରି 

କହିେଲ, “ଏ କs¯ର! ଟିଭି ବFକର” କs¯ର ତା କାମ କଲା 
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 ଚି½ାର ଶୁଣି अନ� ଯାତ� ୀମାେନ ତା-ୁ ତୀଯ��କ ଚାହାଣୀେର ଚାହ\େଲ 

େସେତେବଳକୁ ଟିଭିର ସୁଇଚ୍ अଫ୍ େହାଇ ସାରିଥାଏ ବସ ଭିତେର ନିରବତାର 

ବାତାବରଣ 

 ଏତିକି େବେଳ ବୟ< ବ��ି- ପାଖେର ବସିଥିବା ଜେଣ ଯୁବକ ଗ�ୀର କ�େର 

କହିଲା, “ଏ ବୁଢ଼ା ଚୁପଚାପ୍ ବସ, େବଶୀ ବକ୍ ବକ୍ କରିବୁ ତ ସିଧା ଉେଠଇ ତଳକୁ 

ଫିiିେଦବି” 

 ତାପେର େସ ଉଠିଯାଇ ଆଗ ସିଟେର ବସିଥିବା ଜେଣ ଝିअ ସହ अଶାଳୀନ ବ�ବହାର 

କରିବାକୁ ପ�ୟାସ କଲା େସଇ ଝିअ ଓ ତା ପରିବାର େଲାେକ େଯେତ ପ�ତିବାଦ କେଲ ବି 

କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲାନି अଗତ�ା ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଝିअର ଗଳା ପାହେର ରଖି କହିଲା, 

“େଦଖ୍ ଏ ପଯ��p ମଁୁ େତାର କିଛି କରିନାହ\ ପାଟି ଫିେଟଇବୁ ତ େତାେତ ବରବାଦ 

କରିେଦବି” ପେର ପେର ଛୁରୀ.ାରା ଝିअଟି ପିnିଥିବା ବ·କୁ ଚିରିବାକୁ େଚhା କରିଲା 

 ବୟ< ବ��ି ଏ ସବୁ େଦଖି ଆଉ ସହି ପାରିେଲନି ହଠାତ୍ ତା- ସ�ାଭିମାନ େ�ଇଁ 

ଉଠିଲା ହାତେର ଧରିଥିବା ବ-ୁଲୀ ବାଡ଼ିେର ଯୁବକ ମୁsେର ଖୁବ୍ େଜାର୍ େଗାେଟ 

ପାହାର ଲଦିେଦେଲ ଯୁବକ ଚି½ାର କରି େସଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ତା ମୁsରୁ ଝରଝର 

େହାଇ ଲାଲ ର� ବହି ଚାଲିଥାଏ ବସ୍ ଭିତେର ଥିବା ସମb ଯାତ� ୀ ତଟ� ବୟ< ବ��ି 

ଏ ସବୁ କରି ନ�ାୟ କରିଛpି ନା अନ�ାୟ କରିଛpି, ବୁଝି ନ ବୁଝିବା अବ�ାେର ଯୁବକର 

ର�ଭିଜା ମୁsକୁ େଦଖୁଥାpି 
େଯାଗଫର୍ ଲାଇଫ, ବିସି-୭୪, େସ¯ର-୧ 

ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଚୁପ୍ଚୁପ୍ଚୁପ୍ଚୁପ୍    
 अନ�ମନ< େହାଇ ଆକାଶର ଭସା ବାଦଲକୁ ଝରକାବାେଟ ଚାହ\ 

ରହିଥିଲା ପିୟୁଷ अଫିସେର ତା ସିଟ୍ ଟା ଠିକ୍ ଝରକା ପାଖକୁ େବେଳ 

େବେଳ ନିଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ େସ ଆକାଶକୁ ଚାହ\ ରେହ 

 ଆଜି ପାଗଟା େକମିତି େମଘୁଆ େହାଇଛି ମଧ�ାହ~  େଭାଜନର ସମୟ େହାଇଗଲାଣି 

ତଥାପି ତାକୁ େଭାକ ନାହ\ ଘେର େତେଣ ତା ·ୀ ତନୁଜା अେପqା କରିଥିବ ବାଧ� 

େହାଇ େସ ଘରକୁ ବାହାରିଲା अଫିସ ଠାରୁ ତା ବସା େମାଟର ସାଇେକଲେର ମାତ�  

ଦଶମିନିଟର ବାଟ 

 अଫିସ ବାହାେର ତା ସାi ରବିକୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହଲା ପିୟୁଷ “ଆେର ମଁୁ େତାରି 

ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲି, ଭଲ େହଲା େତା ସହ ଏଠି େଦଖା େହାଇଗଲା େମା ପୁअର 

ଏେକାଇଶିଆ ଆସpା ପFର ତାରିଖ ଦିନ ତିନିଝିअ ପେର ପୁअଟିଏ ବହୁ ଡା�ର-ୁ 

ପରାମଶ� କରି, ନାନା ଔଷଧ... ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ अେନକ ପଜୂା ଆରାଧନା କରି େହଇଛି ମଁୁ 

ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଭାଉଜ-ୁ କହି େଦଇଛି, ତୁେମ ଦୁେହଁ ନି�ୟ ଆସିବ ନେହେଲ 

ତୁମ...!” अଟକି ଗଲା ରବି କଣ ଆଉ େସ କହିଥାpା 

 “ଆଛା ପିୟୁଷ େଗାେତ କହା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ଭାଉଜ-ୁ େନଇ ଡା�ର 

ପାଖକୁ ଯାଆ ପଚାର କଣ अସୁବିଧା ରହିଛି ତୁମ ଦୁହି-ର” ରବି ପିୟୁଷ କାnେର ହାତ 

ରଖି କହିଲା “ଡା�ର- ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତନୁଜା ରାଜି େହେଲ ତ! ଡା�ର-ୁ ଜଣାଇ 

ଉପଚାର କେଲ ତ ସମସ�ାର ସମାଧାନ େହବ” ମେନ ମେନ ଭାବିଲା ପିୟୁଷ 

अନସୟୂା ପsା 
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 “ଆଛା ଠିକ୍ अଛି ମଁୁ ଯିବି େତା ପୁअ ଏେକାଇଶିଆକୁ ଏଇ ଶୁକ�ବାର ଦିନ ତ!” 

କହୁ କହୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆର� କଲା ପିୟୁଷ, ରବିକୁ ବିଦାୟ େନଇ 

 ତା- ବାହାଘର ଆସି ପା�ବଷ� ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି, େହେଲ ଏ ପଯ��p ପିୟୁଷ ଓ 

ତନୁଜା ପିଲାଟିଏର ବାପାମା’ େହବାର ସୁଖ ପାଇ ପାରିେଲନି ପରାମଶ� ପାଇଁ ଡା�ର- 

ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ତନୁଜା କଥାର େମାଡ଼ ବଦଳାଇ ଦିଏ 

 ଆଜି ପଯ��p େସ ବୁଝିପାରିଲାନି ତନୁଜାକୁ କଳ କଳ ଚିର ଚପଳ ନିଝ�ରିଣୀଟିଏ 

ପରି ତନୁଜା ସବୁେବେଳ ସରୁ ହସଟିଏ ଲାଗି ରହିଥିବ ତା ମୁହଁେର अନଗ�ଳ ଗପୁଥିବ, 

ଭୁଲ କେଲ ନିଜଆଡୁ ସ�ୀକାର କରିେନଇ ଭୁଲ ପାଇଁ qମା ମାଗିେନବ ମନ ବାnିେନବା 

ଭଳି ତା କଥାବାa�ା अଜଣା अପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ମଧ� ନିମିେଷକେର ନିଜର କରିନିଏ 

ତନୁଜା ମୁହଁେର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚାହାଣୀ, ଆକଷ�ଣୀୟ ମୁହଁ େଯମିତି ଛୁଆ- ପରି 

ସବୁେବେଳ େହଉଥାଏ େସମିତି ଛୁଆମାନ-ୁ ବି ଭାରି ଭଲପାଏ େହେଲ ସବୁ ଜିନିଷ 

େନଇ ଆଣି େଥାଇବାର େଶୖଳୀଟି ଖୁବ୍ ଜଣା ତନୁଜାକୁ େବଶ ମନଛୁଆଁ ଗପ େଲଖିପାେର 

େସ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀଦାମୀ ଗାyିକା ମାନ- ଭିତେର େସ ଜେଣ ତା ଗପ ଗୁଡ଼ିକ 

ହୃଦୟµଶ�ୀ ଓ ବାbବଧମ�ୀ ପିୟୁଷ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାଗ�ବାନ ମେନ କେର ତନୁଜା ପରି 

ପତି~ ଟିଏ ପାଇ 

 ସ~ାତେକାaର ପେର େଗାଟିଏ ବଷ� ଭିତେର ବ�ା-୍ ପିଓ ଚାକିରୀ ତାକୁ 

ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚାକିରୀ କରିବାର ପା�ବଷ� ପେର େବାଉ େଖାଜି େଖାଜି ତନୁଜାକୁ 

େବାହୁକରି ଆଣିଥିଲା, େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ପିୟୁଷ ପାଇଁ 

 ତା େବାଉ ନାତିନାତୁଣୀ- ମୁହଁ େଦଖିବ େବାଲି अେନଇ ରହିଛି େକେତଥର 

କହିସାରିଲାଣି, “କଣ ଏ ବୁଢ଼ୀଟାର ଏତିକି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହକ୍ ନାହ\?” 
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 ବାହାଘର ପେର ପ�ଥେମ େଯଉଁଦିନ େସ ତନୁଜାକୁ େନଇ ତା- ଘରକୁ ବୁଲି 

ଯାଇଥିଲା, ତନୁଜାର ସାନ ଭଉଣୀ ଥଟା କରି କହିଥିଲା, “ଜାଣିଛ ଭାଇ, ନାନୀ େମାର ଭାରି 

ପିଲା ର-ୁଣୀ େଛାଟ ପିଲା େଦଖିେଲ, ତା- ସାେi େଖଳୁ େଖଳୁ କଥା େହଉ େହଉ 

ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବି ଭୁଲିଯାଏ ତୁେମ ଆଉ ତା ମନ ରଖିବାକୁ, ଗାnାରୀ ପରି ଶେହ 

ପୁअର ଜନନୀ କରିେଦବନି!” ସତେର ବି ପିୟୁଷ େଦଖିଛି ଯଦି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲାଟିଏ 

ଘରକୁ ଆସିଲା ତନୁଜା ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଗପ କହି ଏମିତି ମ¬ିଯାଏ େଯ ପିୟୁଷର 

अଫିସ ଯିବା ସମୟକୁ ମଧ� ପାେଶାରି ଯାଏ  

 ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସମେb ଭାବୁଥିେଲ, “ହଁ, ବାହାଘର ପେର ପେର ପିଲାକରି 

ଆଜିକାଲି କିଏ ଜ�ାଳେର ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ପ�ଥମ ଦୁଇବଷ� ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ 

କରj ଦୁେହଁ ଟିେକ େଡରିେର ପିଲା େହେଲ ଚଳିବ” େବାଉ ତ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ କହି 

କହି ରହିଲା କଣପାଇଁ ପିଲା େହଉନି, େସଥିପାଇଁ ଉପଯୁ� ଉପଚାର କର, େହେଲ ନା 

ତନୁଜା ନିଜର ପିଲାଟିଏ କଥା ଶୁଣିେଲ ଚୁପ୍ େହାଇଯାଏ ଆଉ ସବୁେବେଳ ଗପୁଥିବା 

ଝିअମାେନ ହଠାତ୍ ଚୁପ େହାଇଗେଲ କିଛି ବିେ�ାରଣ େହବ ଏ ଭୟେର ପିୟୁଷ କିଛି 

କେହନି ବnୁବାnବ, ପାଖ ପେଡ଼ାଶୀ, ଏପରିକି अଫିସର ବnୁମାେନ ନାନା ଟି�ଣୀ 

ଦିअpି, େହେଲ ତନୁଜାର ବ�ବହାର େକୗଣସି ପରିବa�ନ େଦଖିପାେରନି ପିୟୁଷ କଣ 

ପାଇଁ େତେବ ତନୁଜା ଏ କଥାକୁ ଟାଳିଦିଏ? ସବୁ ନାରୀ ଚାହାpି ନିଜର ପିଲାଟିଏ େହଉ, 

ଯାହା ତା ନାରୀ ଜୀବନକୁ ସ ୂ"� କେର କିj ତନୁଜାପରି ପିଲାର-ୁଣୀ ନାରୀଟିଏ... 

 ଆଜି अଫିସେର, କାଲି ସାହି ପଡ଼ିଶା ତ ପରଦିନ ଗଁାେର େବାଉ ପାଖରୁ ଏମିତି 

अବାÔିତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛି ତଥାପି କଣ ପାଇଁ େସ ପଚାରିପାେରନି, 

ତନୁଜାକୁ େଯ, “ଆମର ପିଲାଟିଏ େହେଲ କଣ ଖରାପ ହୁअpା?” 
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 େବାଧହୁଏ ତନୁଜାର ପିଲାଳିଆମୀ, ତାର ଚପଳତା, ତାର ଦୁhାମୀ ତାକୁ ପିଲା 

अଭାବର କh ଦିଏନି େହେଲ ପାଖେଲାକ, ନିଜେଲାକ ମାେନ ହ\ ତାକୁ େଚେତଇ ଦିअpି 

େସ अଭାବ ବିଷୟେର େସ କିj ସାହାସ କରି ପଚାରି ପାେରନି ତନୁଜାକୁ, ଇ�ାକୁ ତାର 

ଦମନ କେର, ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ 

 େବେଳ େବେଳ ତାର ଭୀଷଣ ରାଗହୁଏ ତନୁଜା ଉପେର, ଯଦି ନିଜର ପିଲାଟିଏ 

ପାଇବାପାଇଁ ଇ�ୁକ ନୁେହଁ, େତେବ अନ� ପିଲା- ପାଇଁ ଏେତ େମାହ କାହ\କି? ପାଖ 

ପେଡ଼ାଶୀ ଦାସ ବାବୁ- ଝିअ ‘ବବଲି’ ତା- ·ୀ ଚାକିରୀଆ ତା- େବାଉ ବବଲିର 

ଦିନସାର ଦାୟିତ�  ନିअpି େହେଲ ବବଲି ପ�ାୟ ସବୁେବେଳ ତନୁଜା ପାଖେର ରହିବାକୁ 

ଭଲପାଏ ତାକୁ ଗାେଧାଇ େନବା, େଖାଇେଦବା, ଶୁଆଇେଦବା ସବୁକାମ କଲାେବେଳ 

ଟିେକ ବି ବିର� ହୁଏନି ତନୁଜା ଏମିତିକି ନିଜ ଖାଇବା ବି େସ ଭୁଲିଯାଏ ଏେବ କିj 

ଦାସବାବୁ- ·ୀ କଡ଼ା କଟକଣା ରଖିଛpି ବବଲି ଆଉ ତା- ଘରକୁ ଆସୁନି 

ଦାସବାବୁ- ·ୀ अେପqା ତନୁଜା ପାଖେର େସ ରହିବାକୁ େବଶୀ ଭଲପାଏ, ଏମିତିକି 

ରାତିେର ବି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ େସ ନାରାଜ େଛାଟ ପିଲା, େଯଉଁଠି େସ~ହ ପାଇେଲ 

େସଠି ଲତାପରି ଲାଗି ରହିଲା ମାତ�  ଦାସବାବୁ- ·ୀ ତାର ଓଲଟା अଥ� ବାହାର କେଲ 

କହିେଲ, “ତନୁଜା ପିଲା ଡାହାଣୀ, ଗୁଣୀ କରି ତା- ପିଲାଟିକୁ ରଖି େଦଲାଣି” ପାଠଶାଠ 

ପଢ଼ି ମଧ� େଲାକମାେନ ଯଦି ଏମିତି ବୁଝିେଲ େତେବ କିଏ ବା ଆଉ କଣ କରିବ? ଏସବୁ 

ପେର ବି ତନୁଜା ସୁଧୁରିଲାନି 

 ଆଜି ନିେ� ପଚାରିବ ତନୁଜାକୁ ଏହାର କାରଣ, େଯେତ ଯାଆ ଘଟିଗେଲ ପେଛ 

କଲିଂ େବଲ୍ ଚିପୁ ଚିପୁ ଭାବୁଥିଲା ପିୟୁଷ 

 “ଆେର ତେମ ଏେତ େଡରି କଲ େଯ? କଣ େହାଇଛି ତୁମର? ଏେତ ଗ�ୀର 
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ଲାଗୁଛ? େଦହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଜାଣିଛ, ରବି ଆସିଥିେଲ ତା- ପୁअର ଏେକାଇଶିଆକୁ 

ନିମ�ଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ବାଧ� କରିଛpି ଯିବାକୁ, ମଁୁ ତ ଯିବିନି ତେମ କିj ନିେ� ଯିବ 

ନେହେଲ େସ ମନ ଦୁଃଖ କରିେବ” ପିୟୁଷ-ୁ କିଛି କହିବାକୁ ନ େଦଇ अନଗ�ଳ କହି 

ଯାଉଥିଲା ତନୁଜା ଏଇଥିପାଇଁ ପିୟୁଷ କିଛି କହି ପାେରନି ତା ଉପେର େଯେତ 

ରାଗଥିେଲ ବି ତା କଥା ଶୁଣିେଲ ରାଗ ଉେଭଇ ଯାଏ 

 “କାହ\କି ଯିବନି, ତନୁ?” ହଠାତ୍ େକଜାଣି େକମିତି ପଚାରିେଦଲା ପିୟୁଷ “କିଏ 

େସଠି ପଚାରିେଦବ ଆମ ପିଲାକଥା! େସଠିକୁ ଆସିଥିବା ମାମାେନ ତା- ପିଲା-ୁ ତୁମଠାରୁ 

ଛେଡ଼ଇେନଇ ନିଜ କାନିେର ଢା-ିେଦେବ େସଥିପାଇଁ? େକେତଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ ତନୁ? 

ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ ଗଁାକୁ ଯାଉନ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ବସାଉଠା ପାଇଁ ଯାଉନ ଏମିତିକି 

ନିଜ ବାପଘରକୁ ବି ଯାଉନ ଘରକୁ ଆମର କିଏ େକେତେବେଳ ଆସିେଲ ତୁେମ ଏଇ 

କଥାପାଇଁ ତାଠାରୁ ଯଥାସ�ବ ଦୂରତା ରଖୁଛ େକୗଣସି ଉ�ବ, ପବ�ପବ�ାଣୀ, ବ� ତ, 

ଜନI ଦିନ ଉ�ବକୁ ମଧ� ଏଇ ଡରେର ଯାଉନ େହେଲ କଣପାଇଁ ତେମ ତୁମର ପିଲାଟିଏ 

ଜନI େଦବାକୁ ରାଜିନୁହଁ? ପତିପତ~ ୀ- େପ�ମକୁ ସpାନମାେନ ଦି� ଗୁଣିତ କରpି ଆମ 

ଦୁହ\- ଭିତରୁ କାହାର अତି ସାମାନ� अସୁବିଧା ଥିବ, ଡା�ର- ପାଖକୁ ଗେଲ ତ 

ଜାଣିବା?” ଏେତ ସବୁ କଥା ଏକାେବେଳ କହିେଦଇ ପିୟୁଷ ତନୁଜା ମୁହଁକୁ ନିରୀqଣ 

କଲା 

 େଯମିତି ବହୁଥିବା ପବନ अଟକିଗଲା କଳ କଳ େହାଇ ଝରିଯାଉଥିବା ଝରଣା ବF 

େହାଇଗଲା ତନୁଜା ଗ�ୀର େହାଇ କହିଲା, “େତେବ ତୁେମ ଆମ ଦୁଇଜଣ- େପ�ମ ଭାଗ 

କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?” 

 “ଓଃ! ଏ କି ପ�କାର ଉaର ମଁୁ ବୁଝିପାେରନି ଆେର େବାକି! ଏଥିେର େପ�ମ ଭାଗ 
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ହୁଏନି ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ” କିj ନା ତନୁଜା ବୁଝିଲାନି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ରହିଲା ରାତି ସାରା 

ନା ଖାଇଲା ନା କଥାବାa�ା କଲା ରାତିେର ପିୟୁଷ ବି ବଢ଼ାଖାଦ� ଖାଇ ପାରିଲାନି ମେନ 

ମେନ ଆଘାତ ପାଇଲା କଣ ପାଇଁ େସ ତନୁଜାକୁ ଏେତ କଥା କହିଲା? କାହ\କି େକଜାଣି 

ତନୁଜା ଗ�ୀର େହାଇଗେଲ, ତା ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭିଗେଲ ପିୟୁଷ ସହି ପାେରନି ସାରାରାତି 

अ�ିରତାେର େସ େଶାଇପାରିଲା ନାହ\ ଭାବିଲା, “ଯଦି ସକାଳୁ ତନୁଜା ନ ବଦେଳ, ଏମିତି 

ଗୁମସୁମ୍ ରେହ, େତେବ େସ ସହି ପାରିବ ତ?” ସମb- ନିFା, अପବାଦ, ଲାÔନା 

ସହଜେର ସହିପାେର େହେଲ ତନୁଜାର ଚୁପ ରହିବା େସ ସହିପାେରନା 

 “ଆେର ଉଠ, ସକାଳ ସାେଢ଼ ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି अଫିସ ଯିବନି କି?” ରାତିସାରା 

ଚିpା, ଉଦ୍ େବଗେର ରହି ପାହାpା ପହର େବଳକୁ ଟିେକ େଶାଇପଡ଼ିଥିଲା ପିୟୁଷ 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତନୁଜାର କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ ମୁହଁ େଦଖି ଖୁସିେର ଆଶ�b େହଲା 

ପିୟୁଷ କିଛି କହିବି କହିବି େହାଇ େଦାଷୀପରି ମୁହଁ ତଳକୁ ଲଟକାଇ ପିୟୁଷ ପାଖେର ଖଟ 

ଉପେର ବସିପଡ଼ିଲା ତନୁଜା ପିୟୁଷ ଭାବୁଥିଲା ତନୁଜା େବାଧହୁଏ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି 

ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିେଜ କହିବାକୁ ସେ-ାଚ କରୁଛି େଯ େସ ମା’ େହବାକୁ ପ�bୁତ ଏଇେନ େସ 

କହିବ, “େହ ଚାଲ, େକଉଁ ଡା�ର ପାଖକୁ ଯିବା, ବିଚାର ବିମଷ� କରିବା େମାର ପିଲାଟିଏ 

ଦରକାର” ସାହାସ େଦବାକୁ ତା ହାତ ଉପେର ହାତ ରଖି ପିୟୁଷ ପଚାରିଲା, “କଣ େହଲା 

ତନୁ?” 

 େଯମିତି अଶ��ର ବନ�ା େହାଇଗଲା ତନୁଜାର ଆଖିେର ପିୟୁଷ କାnେର େଲାଟିପଡ଼ି 

କହିଲା, “ମଁୁ ତମକୁ ବହୁତ କh େଦଉଛି ନା? େହେଲ ଜାଣ େଯେତେବେଳ ଶ�ମାନ-ୁ 

ନିଜ ଭିତେର ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ଭାବକୁ ଠିକେର ଉପ�ାପନ କରିବାର ଯ�ଣା ସହି େଗାଟିଏ 

ଗପ ବା କବିତା େଲଖିଦିଏ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଭାେବ ମଁୁ େଗାଟିଏ ସpାନର ଜନନୀ 
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େହାଇଗଲି ଆଉ ଏଇ ଗପ ବା କବିତା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପ�ଶଂସାର ପାତ� ୀ ହୁଏ 

େସେତେବେଳ େମାେତ ଲାେଗ େମା ସpାନ ସେତ େକେତ େଯାଗ� େମା ନଁାକୁ େକେତ 

ଉ� କରିେଦଲା େମାର ମାନସ ସpାନ କଣ ତୁମର ସpାନ ନୁେହଁ ପିୟୁଷ?” ତନୁଜା 

ଭାବବିହ� ଳ େହାଇ କହୁଥିଲା, “ମଁୁ ଜାେଣନି, ଯଦି ର�ମାଂସର ସpାନଟିଏ ଥାଆpା, ତାକୁ 

ମଁୁ ଏେତ େଯାଗ� କରିପାରିବି କି ନାହ\”  

 େଯତିକି ଆ�ଯ�� େହଲା େସତିକି ସହ ବି ଲାଗିଲା ପିୟୁଷକୁ ତନୁଜା କଥାେର 

େହେଲ ପ�ତିକି� ୟା ପ�କାଶ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା ତାକୁ କାେଳ ପୁଣି ତନୁଜା ଚୁପ 

େହାଇଯିବ ଯାହା େହଉପେଛ ଏମିତି ସବୁେବେଳ ହସୁଥାଉ େଯଉଁଦିନ ପଯ��p ନିଜ 

ମାନସ ସpାନ ଓ ର�ମାଂସର ସpାନ ଏକାଠି ଲାଳନପାଳନ କରିବାର ବିଶ�ାସ ତନୁଜା 

ଭିତେର ଆସିନି େସ ସମୟ ପଯ��p अେପqା କରାଯାଉ ଏ ଭାବପ�ବଣତା େଯ ଆଉ 

अଧିକ ଦିନର ନୁେହଁ ଏ କଥା ଠିକ୍ ଉପଲvି କରିଥିଲା ପିୟୁଷ 

 अପଲକ ନୟନେର ଚାହ\ ରହିଥିଲା ପିୟୁଷ, ତନୁଜା ମୁହଁକୁ ସତେର େକେତ ସରଳ, 

େକେତ अବୁଝା ଏ ତନୁ େସ~ହକୁ େକାଳକୁ ଆଉେଜଇ ଆଣିଲା ତାକୁ ପିୟୁଷ ବାସ୍ ଏେବ 

େସ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ�ଶ~କୁ େଖାଲା ମନେର ସାମନା କରିପାରିବ ଆଶ�bିର ହସ ମୁହଁେର 

େନଇ ପିୟୁଷ ଉଠିଗଲା ଗାଧୁଆ ଘର ଆଡ଼କୁ अଫିସ ସମୟ େହାଇଗଲାଣି େଯ, ତାକୁ 

ଶୀଘ� अଫିସ ପହ�ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 
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େଭାଟ୍ ବିକିବି ନାହ\େଭାଟ୍ ବିକିବି ନାହ\େଭାଟ୍ ବିକିବି ନାହ\େଭାଟ୍ ବିକିବି ନାହ\    
 ଗଲା ନିବ�ାଚନ ଥିଲା ପ�ାୟତ ନିବ�ାଚନ। ସବୁ ଦଳର ପ�ାଥ} 

ମାେନ ଆସି ଟଣା ଓଟରା କରିଥିେଲ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପାଇ। ସତ 

କହିବାକୁ ଗେଲ ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ ଜିତିବାର ଆଗ�ହ ରଖି ବହୁତରୁ 

ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାpି। ନିଜକୁ ବିଜୟର ଆଶାସନା ରଖି ବା|ି ଚାଲିଥାpି ପୁଳା 

ପୁଳା ଟ-ା। େସମାନ-ର ଟ-ା ବା|ିବାର ନୀତିଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ େହାଇ ପଡିଛି 

େଯପରି। ଠିକ ନିବ�ାଚନ ଦୁଇ ଦିନ ଥିବ, ରାତି अଧାରୁ ଛକା ପÅା ଚାଲିଥାଏ ବିଡା ବିଡା 

ଟ-ା ଧରି। 

 ରାଜୀବ ବାବୁ ଜେଣ ଶିqିତ େବପାରୀ େଲାକ। େସମାନ-ର େଯୗଥ ପରିବାର। 

ନଗରିକତ�  ପାଇଥିବା େଲାକ ସଂଖ�ା ପ�ାୟ େକାଡିଏ େହବ। ରାଜୀବ ବାବୁ କୁଆେଡ ଗଲା 

ପ�ାୟତି ନିବ�ାଚନେର ଦଳର େନତା ମାନ- ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟ-ା ଲା� େନଇଥିେଲ 

ନିବ�ାଚନ ସମୟେର। େନେବ ନାହ\ କାହ\କି େଯ! େକାଡିଏ ଜଣ େଭାଟର ତା-ର। ଏଥର 

େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନ ଆସିଯାଇଛି। ସମb ଦଳର େନତା ଆଉ କୁଜି େନତା େବଶ ଆÕା 

ଜେମଇେଲଣି ରାଜୀବ ବାବୁ- ଘେର। ରାଜୀବ ବାବୁ ଆଗରୁ ସମb-ଠାରୁ ପଇସା 

ଖାଆpି େଭାଟ େଦବା ପାଇଁ। କିj ରାଜୀବ ବାବୁ କୁହpି, “େନତାମାେନ େକବଳ ନିବ�ାଚନ 

ସମୟେର େଦଖାଯାଆpି ଆଉ ଜିତିଗଲା ପେର କିଏ କୁଆେଡ ଯାଏ ଦଶ�ନ ମିେଳନା”  

 ଥେର ରାଜୀବ ବାବୁ େକୗଣସି ଏକ କାମେର ସରପ�ବାବୁ- ପାଖକୁ ଯାଇଥିେଲ। 

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ 
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ସରପ� ବାବୁ କହିେଲ ହାଇେହା ରାଜୀବ ବାବୁ େକଉଁ କାମେର ଆସିଛ? ଆପଣ 

େନଇଥିବା ନବ�ାଚନୀ ଟ-ା ପରା ଏପଯ��p ପରିେଶାଧ େହଇନି। ପୁଣି ଏେବ କଉକାମ 

ବାକି ରହିଲା। ରାଜୀବ ବାବୁ ଟିେକ ଶମ}Fା େହଇ କହିେଲ ସରପ� ବାବୁ ! ଆପଣ ଆମ 

ରାbା କାମ କଥା ଗୁରୁତ େଦଉ ନଁାହାpି। କଣ େହଇଛି? 

 ସରପ� ବାବୁ କହିେଲ, “େଦଖ ମଁୁ ଜିତି କରି ଦୁଇବଷ� ପୁରି ତିନିବଷ� ଚାଲିଛି। ଆଉ 

ତିନି ବଷ�େର ଆପଣମାନ-ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଇସା ସୁଜି ନାହ\। ପୁଣି େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନ 

ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଜାଣpି ରାଜୀବ ବାବୁ େମାର ଜମି ଜୁମା ସହିତ ଗହଣା ଗଁାଠି ସବୁ ବnା 

ପଡିଥିଲା। ଏେବ େଗାେଟ େଗାେଟ ସୁଝିଚାଲିଛି। ଏେବ ରାbା କାମ ଆସିଛି କିj େଯଉଁ 

अ�ଳେର ଆମର ବିନା ଖଚ�େର ୱାଡ� େମcର ମାେନ ଜିତିଛpି, େସଇ ୱାଡ�ର କାମ 

େହଉଛି। अେପqା କର; େଲାକସଭା ନବ�ାଚନେର ଟିେକ ସାହାଯ� କର, ନି�ୟ ଆପଣ- 

ଗଁାକୁ କାମ ନି�ୟ େହଇଯିବ।  

 ସରପ� ନିଜର ଖାତିର େଦେଖଇବାକୁ ଯାଇ କହିେଲ, ହାଇେହା ରାଜୀବ ବାବୁ! 

ଆେମ େଗାେଟ ଇFିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଁ େଲାକ- ଠାରୁ େକାଡିଏ ହଜାର େନଉଛୁ, 

ଯାହାର ବା��କ� ଭaା ଦରକାର େସ ଆମକୁ ପା� ହଜାର େଦବ ତା ସହିତ ପାଇଖାନା 

ପାଇଁ ତିନି ହଜାର ଆମର। େତଣୁ ଆପଣ ଜାଣpି କି େଯେତ ପଇସା େଭାଟର ନିअpି, େସ 

ପଇସା ତ ଆମକୁ ଉେଠଇବାକୁ ପଡିବ! 

 ହଁ ଉଠାअ ଉଠାअ େହେଲ ପୁଣିଥେର ମଁୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି େଯ କି..... ତୁମ 

ନିବ�ାଚନୀ ଖ�� ପାଇଁ େମାେତ ହିସାବ େନବୁକୁ ପଡୁଥିବ! 

 େଦଖj ସରପ� ବାବୁ ତେମ େଯେବ େମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ େଭାଟ ପାଇଁ 
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େସେତେବେଳ ଆପଣ ଯାହା କହିେଲ ମଁୁ ରାଜି େହାଇଥିଲି। 

 ସରପ� ବାବୁ କହିେଲ ହଁ େଯ; େହେଲ ମଁୁ େଦଇଥିବା ପଇସା େନବାକୁ ରାଜି େହାଇ 

ନ ଥିଲ କି? େସଇଟା େହଲା ଆପଣ-ର ଦୁବ�ଳତା.... ହା ହା... 

 ରାଜୀବ ବାବୁ ଚୁପ େହାଇ କିଛି ନ କହି ସିଧା ଘରକୁ ପ�ତ�ାବa�ନ କରିଥିେଲ। 

 େମା ମତେର ଦୃhାp.... 

 ନିବ�ାଚନ ସମୟେର^^^ 

େନତା: ମହାଶୟ ନମ<ାର । 

େଭାଟର: ନମ<ାର ଆ�ା । 

େନତା: ଆମ ଦଳକୁ େଭାଟ ଦିअj ମଁୁ ଆପଣ-ର ରାbା, ଘର, ପାଇଖାନା ଜିତିବା ଦୁଇ 

ମାସ ଭିତରର କରିେଦବି । 

େଭାଟର: ହଁ ଆ�ା ଆପଣ- ଭଳି େଲାକ ଶେହେର ଏକ । 

େନତା: େମା ଚିହ~ କୁ ନି�ିତ ଧ�ାନ େଦେବ ଓ ଜୟଯୁ� କରାଇେବ । 

େଭାଟର: ହଁ ଆ�ା । 

େନତା: (ପା� ଶହ ଟ-ିଆ େନାଟ କାଢି ) ଏଇ ରଖj ଆ�ା ଆପଣ-ର ଖ�� । 

େଭାଟର : ଧନ�ବାଦ ଆ�ା । 

 

ନିବ�ାଚନ ପେର^^^ 

େଭାଟର: ଆ�ା ନମ<ାର । 

େନତା: ନମ<ାର ! ଆପଣ କିଏ ଆଉ କଉ ଗଁାରୁ ଆସିଛpି । 
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େଭାଟର: ଆ�ା େମା ଗଁାର ନାମ**** 

େନତା: କୁହj େମାର ସମୟ अଭାବ । ଯାହା କହିବା କଥା ଜଲ୍ଦି କୁହj । 

େଭାଟର: ଆ�ା ଆପଣ ଦୁଇ ମାସ ଭିତେର କରିବା କାମ ଦୁଇ ବଷ� େହାଇଗଲା । 

େନତା: ହଁ କୁହj । 

େଭାଟର: େମା ରାbାେର ମୁଠାଏ ମାଟି ପଡ଼ିଲା ନାହ\ । 

େନତା: ହଁ କୁହj କରିେଦବା । 

େଭାଟର: ଆେମ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ କh ପାଉଛୁ । 

େନତା : ହଁ କୁହj । 

େଭାଟର: କାମ େକେବ େହବ । 

େନତା: େହବ େହବ ହଁ ଆ�ା ଆସj ମଁୁ ଜଲ୍ଦିେର अଛି । (କହିେଲ ଆଉ ଉଠିେଲ ଓ 

ଚାଲିେଲ) 

ଏମିତି େନତା ଓ ଶାସନ ଆମ ଭାରତେର... 

 
ବାପା: ର�ନ ପାଢ଼ୀ 

େଶ�ଣୀ ସ�ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜି ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ , 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ ,ଭଦ� କ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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େଲାକ- ହାତେର େଭାଟ୍େଲାକ- ହାତେର େଭାଟ୍େଲାକ- ହାତେର େଭାଟ୍େଲାକ- ହାତେର େଭାଟ୍    
େବାଉେଲା ! 

େଭାअଟ ପାଇଁକି ଏେତ ଗsେଗାଳ 

େହଉଛି କାହ\କି କହେଲା । ୧ 

ଆଜି ଇ<ୁଲରୁ େଫରିବା ବାଟେର 

अଧ ବାଟେର ମଁୁ ରହିଲି, 

ରାbା ସାରା ଭିଡ଼ ଦଳ ଦଳ େଲାକ 

ବାଟ ଛାଡ଼ େବାଲି କହିଲି। ୨ 

କିଏ ବାnିଥିଲା ମଥାେର କପଡ଼ା 

କିଏ ଧରିଥିଲା ପତାକା, 

କିଏ କହୁଥିଲା ଧରଧର ତାକୁ 

ଚାଲିଗଲା ତାକୁ अଟକା । ୩ 

ଭୁଉଁ ଭୁଉଁ ଖାଲି ଗାଡି ଗରଜେନ 

ଧଆୂଁ ଛୁଟୁ ଥିଲା ଏମିତି, 

ସେତକି େଦଖିବ କଳା ହାsି େମଘ 

େଘାଟି ଆସି ଥିଲା େଯମିତି । ୪ 

 

ତପନକୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ, ଶ� ପ�ଦୂଷଣ 

ଏେତ େହଉଥିଲା େସଠାେର, 

ଭିଡ଼ େଯାଗଁୁ େମାର ଠିଆ େହାଇ େହାଇ 

ତ|ି ଶୁଖିଗଲା अଠାେର । ୫ 

ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ଝାଇଁ ମାରୁଥିଲା 

ଖାତିର ନଥିଲା କାହାର, 

େଭାअଟ ପାଇଁକି ଏମିତି ପ�ଚାର 

ନିହାତି କହିଲୁ ଏହାର । ୬ 

ଗଣତ� ପରା ଆମ ସମି�ଧାନ 

େଲାକ- ହାତେର େଭାअଟ, 

କାହ\କି େହଉଛି अଯଥା ଖରଚ 

କହିଲୁ ଏେତତୁ େନାअଟ । ୭    
अଇବିଲି,ମଣିଜiା, ଜଗତସିଂହପୁର 

େମା-୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦ 
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ଉଦିତ ସଯୂ��ଉଦିତ ସଯୂ��ଉଦିତ ସଯୂ��ଉଦିତ ସଯୂ��    
अେଢଇ ଦିନର ଜୀବନ ଆମର 

ରଖିବାନି ରାଗ େରାଷ 

ନାଚିକୁଦି େଖଳି େଦବାେର ବିତାଇ 

ମୁେଖ ଥାଉ ଟିେକ ହସ ।। 

ଭଲ ପାଠ ପଢି ଚାଟ େବାଲାଇବା 

अଳସ ବିଳାସ େତଜି 

ନୂତନ ଆେଲାେକ ହସାଇବା ଧରା 

ଆେଲାକ ବa}କା ସାଜି ।। 

କୃଷକ ସାଜିଣ ମାଟି ମା ଠାରୁ 

अମଳ କରିବା ସୁନା 

ବ�ବସାୟୀ େହାଇ ଧନ अରଜିବା 

ବିେଶ ଉଡ଼ାଇବା ବାନା ।। 

େଦଶ ସୁରqାେର ବଳିଦାନ େଦବା 

ଜୀବନ କୁ େଦଇ ବାଜି 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର 
ମହାଖୁଡ଼ 

 

େବୖଷୟିକ �ାେନ ଉନ~ ତି ଆଣିବା 

ଯ�ୀ େବୖ�ାନିକ ସାଜି ।। 

କ� ୀଡା ଜଗତେର ବିଜୟୀ େହାଇବା 

ଉଡ଼ାଇ ବିଜୟ ଧ୍ଵଜା 

ମାତୃଭାଷା ପ�ୀତି ଉ¬ୀବିତ ରଖି 

ଯତ~  େନବା ପଜୂ� ପଜୂା ।। 

ନବ େଚତନା େର ଉଦ୍ ବୁ� େହାଇ 

ସିଂହ ସମ ଛାଡି ରଡ଼ି 

ଆେମ ଆଗାମୀ ର ଉଦିତ ସଯୂ�� 

ଆଗକୁ ଚାଲିବା ମାଡ଼ି ।। 
ବି�ାନ ଶିqକ, ପ�ାୟତ ଉ�ବିଦ�ାଳୟ, 

ଇ�ାବତିପୁର, େଢ-ାନାଳ 

େମା  ୯୮୬୧୬୮୫୫୫୪ 
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ତିତିଲିର ତାsବତିତିଲିର ତାsବତିତିଲିର ତାsବତିତିଲିର ତାsବ    
ସହଶା ପ�କୃaି ମଖୂେର କିଏେସ େବାଳିେଦଲା ଚୂନକାଳୀ, 

େସୗFଯ�� େଦଖି ସେତअବା ଇଶ�ାେର ଗଲା େସ ଜଳି। 

ସେରାବେର େକାମଳ ସଂଗଂେତ ହଂେସ କରୁଥିେଲ େକଳୀ, 

େଖେତ ଧାନେକsା ଜାଣ ମଳେୟ େଖଳୁଥିେଲ େଦାଳୀ। 

ଚାଷି ଭୂଇଁକୁ ସେଶ� କଲା ଶ�ାମଳା ଝାଳକୁ ବିଲେର ଢାଳୀ, 

ଢାଳୀବାକୁ ଆଉ ବାକି ନାହ\ ଲୁହ କରୁଣ କଥାକୁ ଭାଳୀ। 

ସବୁ ଆଶାେର ପାଣିଢାଳି େଦଲା ସ�ପ~କୁ େଦଲା େସ ଜାଳୀ, 

ସେତअବା କିଏ ରାତୀକ ମଧ�େର େଖଳିେଦଇଗଲା େହାଲୀ। 

ବଷ� ବଷ� ଠିଆ େହାଇଥିବା ବୃଖ� ଖ�ଣେକ ଗେଲଣି ଟଳୀ, 

ଦଶା େଯଶେନ ନବୀନ ତୃଣକୁ ପାଦେର େଦଲାେକ ଦଳୀ। 

ବୁଡିଗେଲ ଜେଳ ମରିେଲ ବିକେଳ ଦାନା ବିହୁେନ ଦି ଓଳୀ, 

େକେତ ପ�ାଣୀ େଯ ନାସଗେଲ ତାହା ପାରିବ କିଏେସ କଳି। 

ନା େସ ମାନବ ନା େସ ଦାନବ ସବୁ ସୁଖଶିରି େଦଲା ଗିଳୀ, 

ଏହି କରୂଣ ତାsବ ଭିଆଇଛି ଜିଏ ନା ଟି ତାହାର "ତିତିଲି"। 
ଗ�ାମ:ଖରଖରିଆ, େପାh: ବଣେଶାଳା,ଚିକିଟି, ଜିଲC ା: ଗ�ାମ୍,  

େମାବାଇଲ୍ : ୮୮୯୭୨୧୨୬୦୨ ଇେମଲ୍: mohan.bisoyee@gmail.com 

େମାହନଚF� 
ବିେଷାୟୀ 
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ପତି ବନାମ ପି�ୟପତି ବନାମ ପି�ୟପତି ବନାମ ପି�ୟପତି ବନାମ ପି�ୟ    
ଦୁେହଁ  ପୁଣି  ଲାଗpି ଆପଣା 

ଜେଣ ଫୁଲ ଜେଣ  ତ ଗହଣା 

ପାଏ  ଜେଣ  ସମାଜ ସୀକ� �ତି 

ଆଉ ଜେଣ ଦୁଃଖେର ବିକ� �ତି 

ଦୁେହଁ ପୁଣି ଲାଗpି ଆପଣା ।୧। 

ଜେଣ େଖାେଜ େଦହର େଭାକକୁ 

ଜେଣ  େଖାେଜ  ମିଠା अତୀତକୁ 

ବୁେଝ,  ଶୁେଣ   ଜଣ- ଯଂତ� ଣା 

ଦୁେହଁ ପୁଣି ଲାଗpି ଆପଣା ।୨। 

ଜେଣ  େମାର  ସବୁ  ଲୁଟି େନଇ 

ସମାଜେର ସାମାଜିକ ହୁଏ, 

ଆଉ ଜେଣ ଦୁନିଆଁ ଆଖିେର 

ପର କିj ଆପଣାର ଥାଏ. 

ଜେଣ େଖାେଜ ପ�ୀତି ଆଶାସନା 

ଜେଣ େଖାେଜ  ବିଦ° କାମନା 

ଦୁେହଁ କିj ଲାଗpି ଆପଣା ।୩। 

 

କୁମାରୀ ମିନତି 

ମ�ରୀ େମsିଲି 

 

ଜେଣ ଶଖାଏ ଜୀବନ ଓ ବାbବତା 

ଆଉ  ଜେଣ   अpରର ଆତିI ୟତା 

ଜେଣ   ପାଏ    ସiବାସ   ପଜୂା 

ଆଉ   ଜେଣ    ସଂପକ�ର  ରାଜା 

ଜେଣ   ପାଏ    ବିରହ   ଯାତନା 

ଦୁେହଁ   ପୁଣି   ଲାଗpି  ଆପଣା ।୪। 

ରାତି    ପାହି    ସକାଳ   ଆସିେଲ 

ଜଣ-   ପାଇଁ  ଧପୂ, ଦୀପ  ଜାେଳ 

ଜଣ-ୁ   ମଁୁ   ହ� �େଦ   କେର  ପଜୂା 

ବାbବ   ଲାେଗ अବାbବ ଭାବନା 

ଦୁେହଁ   ପୁଣି   ଲାଗpି  ଆପଣା ।୫। 
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ଜେଣ   େଖାେଜ   େଦହର  ଦହନ 

ଜେଣ   େଖାେଜ   େସ~ହ ଆଲିiନ 

ଜଣ- ପାଇଁ ସି�ିେର ସାଇେତ ସିFୁର 

ଆଉ ଜଣ-ୁ ମଁୁ କେର େକେତ େଯ ତୁଳନା 

ଦୁେହଁ ପୁଣି ଲାଗpି ଆପଣା 

ଦୁେହଁ  ପୁଣି ଲାଗpି ଆପଣା ।୬॥ 

ଏjଡି     ନିଆଁରୁ    ଚିତାଗି~    ଯାଏ 

େଯେବ ବା ଜଳିବି, 

ଜେଣ  ଥିବ  ଗଳାହାର  ଭାେବ ଆଉ 

ଆଉ ଜେଣ ହ� �ଦୟର ଛବି. 

ଜଣ-ର  ସବୁ  ସୁଖ,  ଦୁଃଖ  ବୁେଝ 

ଆଉ ଜେଣ ହୁଏ େମା ପାଇଁ ଦିବାନା 

ଦୁେହଁ  ପୁଣି  ଲାଗpି  ଆପଣା ।୭। 

ଜଣ-    ପାଇଁ    ହୁଏ   ମଧୁରାତି 

ଆଉ ଜେଣ  ହୁଏ  ବିରହେର ବ�ତୀ 

କିj ମଁୁ   େଯ  अସହାୟ  ଚିତ� କର 

ନା   ମଁୁ     େହାଇପାେର   ତୁଳୀର 

ନା   ମଁୁ     େହାଇପାେର   ରiର 

ହ� �ଦୁ    ଝେର    अଶାp   ଯମୁନା 

ଦୁେହଁ  ପୁଣି  ଲାଗpି  ଆପଣା ।୮। 

ଜଣ- ପାଇଁ  ମଁୁ  କରଇ ସଜ�ନା 

ଜଣ-ୁ  ଦିଏ  ଦୁଃଖ  ନିଯ��ାତନା 

ଜେଣ ମେତ େଦଖିବାକୁ ହୁଏ ଆନମନା 

ଜେଣ ମେତ େଭାଗିବାକୁ ହୁଏ ତନାବନା 

ତଥାପି ପି�ୟର ମଁୁ ବୁେଝନି େବଦନା 

ଦୁେହଁ   ପୁଣି  ଲାଗpି  ଆପଣା ।୯। 

ଜଣ-ୁ    ମଁୁ     ଦିଏନି   ସମୟ 

ଜଣ-ୁ  ମଁୁ    କେର  େପ�ମମୟ 

ତଥାପି   େମା   ପି�ୟ   େଲେଖ 

େକେତ    େଯ   ରଚନା 

ସାଥ�ପର  ସାଜି  ପତି  ଗୁଣ ଗାଇ  

ପି�ୟକୁ ଦିଏ େଯ ଗ�ଣା. 

ଦୁେହଁ  ପୁଣି  ଲାଗpି  ଆପଣା 

ଦୁେହଁ  ପୁଣି  ଲାଗpି ଆପଣା ।୧୦। 

 
େକନଝିରିଆପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର 

େମା-୭୬୮୩୮୯୩୮୨୨             
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ଏ େମାର େଶଷ ଚିଠିଏ େମାର େଶଷ ଚିଠିଏ େମାର େଶଷ ଚିଠିଏ େମାର େଶଷ ଚିଠି    
ଏ େମାର େଶଷ ଚିଠି  

ପଢିବ ନି�ୟ  

ବାରcାର अନୁେରାଧ କରୁଛି  

ଏ େମାର େଶଷ ଚିଠି େଲଖୁଛି ll  

 

ବାସ~ା ଭିଜା ହୃଦୟକୁ  

ମଁୁ -ମସଜିଦ ..ମFିେର  

ବିକି େଦଇଛି  

ମାନବତାର ପରିଚୟ େମାର  

ଫା-ା अnାେର  

ନାଲିପଟି ବnା  

ମaୂ} େର  

ଚିକମିକ ଜରିପରି  

ଜଡ଼ ପାଲଟି ସାରିଛି  

ବିକଶିତ ମbି¶ େମା  

ରୁଗଣ ମାନସିକତାର  

ତପନକୁମାର ସାହୁ 

 

େପଡିରୁ  

ବାରcାର  

ମୁs େଟକୁଛି  

େତାଷାମଦ ..ଶୃଗାଳ ପରି  

ତଥାପି ମଁୁ େମାର  

अଭିନୟ ଲି�  

ସତ�କୁ ଭୁଲିଛି  

ଏ େମାର େଶଷଚିଠି େଲଖୁଛି ll  

 

େମା କyନାର  

अେନକ ଶ�କୁ ମଁୁ  

ଏକପଦିକରଣ କରି  

ନିମିେଷ େଯାଜନଗnା  ସାଜୁଛି  

ବୁେଲଟ େଟ�ନ ପରି  
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ହୃଦୟ େମାର  

େଲାଭାଗ�ତ ...କ�ାନସର ପୀଡିତ  

େଦହକୁ େନଇ  

ଜୀବନର अpିମ ସର  

େଖାଜୁଛି ତଥାପି  

ମଁୁ େମାର ଆତI  ବଢ଼ିମା ପ�ଚାର  

କରିଚାଲିଛି  

ଏ େମାର େଶଷଚିଠି େଲଖୁଛି ll 

 

ବସp ରୁ ଶୀତ  

ଶୀତରୁ ବଷ�ା କୁ  

ବଷ�ା କୁ ଫଗୁେଣ େଯାଡି  

ମଁୁ ମହଣ ମହଣ  

େରାଜଗାର ଭିତେର  

ହେଜଇ ସାରିଛି  

ମଁୁ ଲୁ�ିତ ରୁପକୁ େମାର  

ବୃଥା ପ�ହ�େନ  

अନାସ� ଆଶ�ୟ କରିଚାଲିଛି  

ମଁୁ େମାର  

େଶଷ ପାହାpି େର  

େଶଷଚିଠି େଲଖୁଛି ll 

 
   ତପନ କୁମାର ସାହୁ  

       କଳାହାsି  

   ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୨୮୦୦୧୫୭୫  
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ଷାଠିଏର ପ�ତୀqାଷାଠିଏର ପ�ତୀqାଷାଠିଏର ପ�ତୀqାଷାଠିଏର ପ�ତୀqା    
ମଁୁ ତ ଜାଣିନଥିଲି; 

କିj ପେର ଜାଣିଲି 

ଜୀବନଟା ଷାଠିଏରୁ ଆର� ହୁଏ େବାଲି 

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ... 

ଚାiୁଡ଼ିଏ ସୁେନଲି ସ�ପ~ େନଇ 

ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁ|ିପେଡ଼; 

ସବୁ ସ�ପ~ଯାକ ବାଟସାରା ବୁଣି େହାଇଯାଏ, 

ବିକଳେର ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ 

େକଜାଣି େକଉଁଠି େସଇ ମାଟିେର ହ\ ହଜିଯାଏ 

ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାiିଯାଏ... 

ଶ�ସନର ତାେଳ ତାେଳ ନାଚିଉେଠ µFନ; 

ଧିେର ଧିେର ଥେମ 

ତଥାପି... ପୁଣିଥେର ମାଡ଼ିଆେସ ଠିକ୍ େସଇ ସ�ପ~ 

କିj କାହ\କି??? 

ମଁୁ ବାରcାର ଝୁ-ିପେଡ଼ 

କାରଣଟା େଖାଜିକି ପାଉନି 

ଯେଶାବp 

ପ+ନାୟକ 
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େଦାଷଟା ରାbାର ନା େମାର - ସnାନ ମିଳୁନି; 

ହତାଶିଆ ଲାେଗ ଚାଲିବାକୁ -  

ସତେର କ’ଣ ଜୀବନର ସ�ାଦ ଚାଖିବାକୁ; 

ପ�ତୀqା କରିବାକୁ େହବ... 

ବୟସଟା ଷାଠିଏ େହବାକୁ!!!! 

 
ଶିqକ, ଗାnୀନଗର, ଓଡ଼ଗଁା, ନୟାଗଡ଼ 

୭୫୨୦୮୧, ଓଡ଼ିଶା 
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କବିତାକବିତାକବିତାକବିତା    
େହ କବିତା ତମକୁ େକମିତି େଲଖିବି 

            େଲଖି ପାରିେଲ ତେମ ମାନସା- 

ଆଉ ନ େଲଖି ପାରିେଲ  ଉପପାଦ�  

           ରୁଟ 2 ଏକ अପରିେମୟ ସଂଖ�ାର अ-. !!!! 

େକେତ େବେଳ ତେମ େଗାପାଳ ରହସ� 

                     େକେତ େବେଳ ଉପନ�ାସ 

େଲଖି ପାରିେଲ େରାମିଓ ଜୁଲିଏେଟ ତେମ 

                      ନହେଲ ସ ୂ"� ଇତିହାସ. !!!!!! 

ବୂେଷଫାଲସ ପରି େକେବ ତେମ େଦୗଡ 

                କାହ\କିନା ତେମ Alexander ହସ� 

Grammar error ରୁ କିj େକମିତି ବ�ିବା 

               ଆେଦୗ ନାହ\ କପି କରିବା େସାସ�. !!!!!! 

େକେବ ତୁେମ ଭୁେଗାଳେର ଉପତ�କା 

                ଆଉ େକେତେବେଳ ମାଳଭୂମି 

ଦୀଘ� ଦିନରୁ ତୃଷାa� ଓଟ ଟିଏ ମୁହ\ 

                େହେଲ ସାମ~ାେର ସାହାରା ମରୁଭୂମି. !!!!! 

େଜ�ାତିର�ନ 

ମହାରଣା 
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ସବ�ନାଶର ପାଦଶ�ସବ�ନାଶର ପାଦଶ�ସବ�ନାଶର ପାଦଶ�ସବ�ନାଶର ପାଦଶ�    
ଜାଣିଥିଲି, ସିଏ ଆସିବ ନି�ୟ 
ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲି 
େମାେତ ଖିନଭିନ କରିେଦବା ହ\  
ତାର अଭିପ�ାୟ, 
ଶ�ି ନଥିଲା େମାର  
ତାକୁ ପ�ତିେରାଧ କରିବାର  
ଭାବିଲି, ଆଦରିେନେଲ qତି କ'ଣ ! 
ବିଛାଇ େଦଲି ନିଜର ସବ�ସକୁ 
ସଜାଡ଼ି ରଖିଲି  
अଧିକାରର अଘ��ଥାଳିଟିଏ 
ଜଗି ବସିଲି  
ତା'ରି ଆସିବା ବାଟକୁ। 
ସିଏ ଆସିଲା, 
अଜଣା ଆଶ-ାେର ଆଖିବୁଜି େଦଲି ମଁୁ  
ଖୁବ୍ ଘୁରିବୁଲିଲା ସିଏ 
େମା'ରି ଚାରିପଟେର, 
ନିରବ ନି�ଳ ବସିରହିଲି ମଁୁ 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

 

ଆହୁରି ନିକଟତର େହଲା ସିଏ 
अନୁଭବ କରିପାରିଲି ମଁୁ 
ତା ଆେକ� ାଶର ପ�ତିଟି ପ�ଶାସକୁ 
ଶୁଣିପାରିଲି 
ତା अଭିମାନ ଆଉ अନୁେଯାଗସବୁ 
ଛୁଇଁପାରିଲି ବି 
अକୁହା ତା अସହାୟତାର अଶ��ବିFୁସବୁକୁ। 
अଚାନକ ଆଖି େଖାଲିଲି ମଁୁ, 
ଚାରିଆଡ଼ ନିbv 
ମନତେଳ अଜସ� ଖାଲିପଣ  
ଆଉ ଖଁା ଖଁା ଭାଵ, 
ଆଗେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା  
ବିପଯ��b ଦୁନିଆଟିଏ 
अସରpି अନୁେଶାଚନା 
ଆଉ କyନାର अତୀତ 
ଏକ ସାqାତର ସI �ତିଚିହ~ସବୁ। 
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ସାଥିସାଥିସାଥିସାଥି............    
ଚାଲିଥିଲି ତ ଚାଲିଥିଲି  
କିj କାହ\କି ଭୁଲିଯାଇଥିଲି  
କହୁଥିଲି ତ କହୁଥିଲି 
କିj କଣ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି 
ଚାହ\ଥିଲି ତ ଚାହ\ଥିଲି 
କିj କଣ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି 
େଲଖୁଥିଲି ତ େଲଖୁଥିଲି 
କିj କଣ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି 
ହଠାତ अଟକିଗଲି ଏକ अଜଣା ଆେବଗେର 
କାହ\କି ତାହା ବି ଭୁଲିଯାଇଛି 
अେନକ ଦିନର ନୀରବତା ପେର 
ଆଜି ପୁଣି କଲମ େଖାଜୁଛି  
କିଛି ଶ� ର ଠିକଣା 
କାଗଜ େଖାଜୁଛି କିଛି ଆତI ୀୟତର ସଶ� 
ରହି ରହି ସ�ାହି କିj 
ରi ବଦଳାଇବାେର ଲାଗିଛି 

କାa}କ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

अbିର ମନଟା ବି  
ବିସI �ତିର अଥାଳ अnକାରରୁ 
ସI �ତି ର  ଚିରା ଫଟା ଦୃଶ�କୁ 
େଯାଡିବାକୁ େଚhା କରୁଚି 
କିj କାହାପାଇଁ ଜାଣିନି 
କାହ\କି ଜାଣିନି ତା ବି ଜାଣିନି 
ହଁ ଏ ଭିତେର ହଜି ଯାଇଚି 
ଛअ ଋତୁର ଛअ ଶହ କାହାଣୀ 
ସାତ ସମୁଦ� ର ରାଶି ରାଶି ବାଲୁକା ପାହଡ଼  
ସମୁଦ� ର ସଁ ସଁ ସୁକାର ସ୍ଵନ  
ନା େଦାହଲାଇପାରିଛି ହୃଦୟକୁ 
ନା ଚହଲାଇପାରିଛି ମନକୁ 
ତଥାପି ଉଠିଛି ଯଦି େସ ଉଠିବ ନି�ୟ 
ବିେବକର ଧ¾ାେର େହଉ 
अବା ସମୟର ଡାକେର  
ଜୀବନକୁ ପୁଣି େସ ଜିଇଁବ 
ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା ପେର। 
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ସିFୁର େହଲା େମା ସ�ାଥ�ପରସିFୁର େହଲା େମା ସ�ାଥ�ପରସିFୁର େହଲା େମା ସ�ାଥ�ପରସିFୁର େହଲା େମା ସ�ାଥ�ପର    
ତମ ମଥାର ସିFୁର ଆଉ କାହାର େମାେତ ତେମ ଖାଲି ବାହାନା କର 

ତୁେମ  ବଦଳି ଗଲ ସିFୁରକୁ େନଇ େଖଳ େଖଳିଲ 

ଦିନ େକଇଟାେର କୁହ ମଁୁ େକମିତି 

େହଇଗଲି ଏେତ ପର 

କଥାେର କଥାେର ବିନା କାରଣେର 

େମା ସାଥିେର ତେମ କଳି କର 

ତମ ପାଦରୁ अଳତା ଲିଭିନାହ\  

ଆଜି ତେମ ବାହାେର ବୁଲ 

ତୁେମ ତ ବଦଳି ଗଲ ହଁ ବଦଳି ଗଲ 

ତୁେମ ଆଉ େମାର ତୁେମ େହାଇ ନାହଁ 

ଦିେନ ନେଦଖିେଲ ପାଗଳ କର 

େକମିତି ପିnିଲ ଆଉ କହା ସିFୁର 

ଦଶଦିଗ କୁ ସାqୀ ରଖି  ମଁୁ େଦଇଥିଲି ତମ ମଥାେର ସିFୁର 

ତୁମ ପରି େମାର ଆଉ େକହି ନାହ\ ନିଜର 

ମନ କଥା ଆଜି ମନେର ମରୁଛି 

କହି ପାରୁ ନାହ\ ସହି ପାରୁ ନାହ\ 

ବଳରାମ ତରାଇ 
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ବଦଳିଛି େବାଲି ସିFୁର େମାର 

ମେନରଖ େମା ପି�ୟା ସିFୁର ସାତ ଜନI ଜନI ର 

ତମ ପାଇଁ େସ େଖଳଘର  

ନାରୀ ପାଇଁ େସ ର� ସିFୁର 

କିଏ ଭାେବ େମା ମଥା ସିFୁର 

କିଏ ଭାେବ େମା ଜନI ଜନI ର  

େଶଷ ସେFଶ େମାର  

ସିFୁର ତମ ପାଇଁ ନହଉ ବାଲିଘର । 

 
ବଳରାମ ତରାଇ 

େଖା��ା ଜିଲC ା 

୯୯୩୭୦୧୪୬୪୬ 
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ଭଲଲାେଗଭଲଲାେଗଭଲଲାେଗଭଲଲାେଗ!!!!    
ଭଲଲାେଗ େମାେତ ମାଆର ମମତା  
ବାପା-ର ସାଭିମାନ , 
ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ ଏ ସୁFର ସୃhି 
ସ�hା-ର ଗୁଣଗାନ । 
 
ଗୁଣଗାେନ େମାର ଫୁଲର ସୁରଭି 
अଭାବି अpର କଥା , 
ଭାରିଭଲ ଲାେଗ େନଇପାେର ଯଦି 
କାହାର ହୃଦୟ ବ�ଥା । 
 
ବ�ଥା ବ�ଥିତର ଏ अେଟ ସଂସାର ମାନବ 
ଜୀବନ ପାଇଁ ,  
ଭାରି ଭଲଲାେଗମାନବତା ମ� 
ଆପଣା ଗହେଣ ଜୀଇଁ । 
 
ଜୀଇଁବା ନିଶାେର ଭଲଲାେଗେମାେତ 
ସଂଗ�ାମୀ ସଂଗ�ାମ େଦଖି , 

ବସp କୁମାର 

ମହାପାତ�  

 

ସହାସ� ବଦେନ ସମପ}ତ ପ�ାେଣ 
ପେଡନି େଯ ଜମା ଥକି । 
 
ଥକିେଲକି େହବ ଚାଲିବାକୁ େହବ 
ପଥ େଯ अେନକ ଦୂର , 
ଭାରି ଭଲଲାେଗ ତା ଦିନ ସରୁୂଜ 
ରାତି ଘନ अnକାର । 
 
अnକାର ଭରା ଏ ଜୀବନ େନଇ 
ବ�ିବା ମଣିଷ ଧମ� , 
ଗଣାେହବ େସହୁ ଭଲ ମଣିଷେର 
କରୁଥିେଲ ସତକମ� ॥ 
 

अଧ�q , େନସନାଲ୍ ପବିC କ୍ <ୁଲ୍ 
ମହାପାତ�  ଗଳି, କବିସଯୂ�� ନଗର  

ଗ�ାମ। ୭୦୦୮୨ ୫୪୦୫୦ 
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अନୁଭୂତି ବିେଶଷା-अନୁଭୂତି ବିେଶଷା-अନୁଭୂତି ବିେଶଷା-अନୁଭୂତି ବିେଶଷା-    
 ଆପଣ ଜୀବନେର ନି�ୟ ଭାେବ अନୁ�ନ େଗାଟିଏ ବାତ�ାର 
ସ��ଖୀନ େହାଇଥିେବ, େସ ଫାଇଲିନ୍ େହଉ अବା ହୁଡ଼ହୁଡ୍, अଥବା 
ତିତଲି େହଉ ବା ଫନି େକମିତି ଥିଲା ଆପଣ- अନୁଭୂତି? ବାତ�ା 
ଆପଣ- ଜୀବନେର କଣ ପରିବa�ନ ଆଣି େଦଇଥିଲା ନିଜର 
अନୁଭୂତିକୁ ଶ� ଦିअj ବାତ�ା ସcnୀୟ ଆପଣ- अନୁଭୂତିକୁ 
ଯଥାସ�ବ ସରଳ ଭାଷାେର େଲଖି ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାj ଆଗାମୀ 
ସଂ<ରଣେର ଏହି ବିଷୟ ସcଳିତ େଲଖାମାନ ପ�କାଶିତ କରାଯିବ 
ସ�ବ େହଉଥିେଲ କିଛି ଛବି ମଧ� ପଠାj ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

 
 ସବ�ନିମ~ ୫୦୦ରୁ ସବ�ାଧିକ अଗଣିତ ଶ�େର ଆପଣ ନିଜସ� 
अନୁଭୂତିକୁ େଲଖି ପାରିେବ ଏବଂ ଆମ ନିକଟକୁ ଇେମଲ୍ .ାରା 
ଜୁନ୍ ମାସ ୩ ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ ପଠାଇ ପାରିେବ ଧନ�ବାଦ 

E-Mail to : aahwaan@gmail.com 

Or call : 7008567085 / 9040985463 
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ସ�ଗ�କୁ ନିଶୁଣୀସ�ଗ�କୁ ନିଶୁଣୀସ�ଗ�କୁ ନିଶୁଣୀସ�ଗ�କୁ ନିଶୁଣୀ    
ଲ-ାର ନେରଶ ବିଖ�ାତ ରାବଣ 

ଭାବିଲା ଏକ କାହାଣୀ, 

ନିେ� କଉଶେଳ ପକାଇ ଚଢ଼ିବ 

ସଗ�କୁ ସୁନା ନିଶୁଣୀ। 

 

କହି କହି େକେବ ପାରିଲାନି କରି 

େଶେଷ େହଲା ପେଛ କାଳ, 

ଉ®ଟ ଚିpାଟି ମନେର ଧରିେଲ 

ପାରିବ କି େତାଳି ଫଳ ? 

 

ଏେବ ସମାଜେର ସହସ� ରାବଣ 

େଦଖpି ଦିବା ସପନ, 

ଦୂର ଦିଗବଳୟକୁ ଚାହ\ କହୁଥାpି 

ଆସ ଛୁଇଁବା ଗଗନ। 

ନାରାୟଣ ଚF�  

େସନାପତି 

 

 

ଭାବpିନି େକେବ ବି�ାନ କୁହୁକ 

ନ ମାପି ସଗ� ଦୂରତା, 

ନିମ�ାଣ କରpି ଲcା ନିଶୁଣୀେଟ 

ବଡ଼ େଲାକହସା େହବା କଥା। 

 

ସିଡିକୁ ସଳଖ କରି େସ ଚଢpି 

ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଗଗନ, 

ବଢ଼ାଇେଲ ହାତ େସେତ ଦୁରଯାଏ 

ପାpି ଲାଜ अପମାନ। 

 

अସ�ବ ଯାହା କାହ\କି େକଜାଣି 

ଶୁନ� ଆଭାସିକୁ ଧରି, 
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ସ� ସମାଜେର ଛାଇ ମ�ି ବୁଣି 

ସଭି-ୁ ପକାpି ମାରି। 

 

अସୀମ अକାଟ� अଥଳ अଚଳ 

ଶ� अଥ� େହେଲ େବାଧ, 

अଧମ ମାନବ ସଗ�କୁ ନିଶୁଣୀ 

େଯାଡି ସାଜpା କି ଗଧ ? 

 

େଶ�/ ସୃhି େବାଲି ସ�hା- ଭିଆଣ 

ମାନବ ଦିବ� ଜନମ, 

ବିସIୟ ବିବିଧ ବିେଶଷ �ାନ ତା 

ତଥାପି ସାେଜ अଧମ। 

 

ସଗ�କୁ ନିଶୁଣୀ କରନା କyନା 

ଆେହ ନିେବ�ାଧ अ�ାନ 

ନିଜକୁ ମାପ େହ ନିଜ ଏକକେର 

ରଖ ମାନବର ମାନ। 

 
ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି,ଜ�ରା,େକFୁଝର 
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ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲିଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲିଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲିଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି    
କହିଥିଲ ତୁେମ ଛାଡ େସ କଥା ଆଉ କୁହନି 

ମଁୁ କହିବା ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି , 

େମା ହୃଦୟର େବଦନା ,େମା େପ�ମ ସଂଗୀତ 

େମା ଜୀବନର ମିଠା ଗୀତ ଏମିତି अେନକ କିଛି । 

କଥା କଥାେର ତୁେମ ସବୁେବେଳ କହୁଥିଲ ଛାଡ ଖାଳି ଛାଡ 

ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି ତୁମକୁ  

ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାେଦ ବହିବାକୁ 

ତୁମର ସାଇତା ସ�ପ~ େର ଭାସିଯିବାକୁ  । 

ମଁୁଛାଡି େଦଇଥିଲି ତୁମକୁ 

ବିବାହ ବnନେର ବାnି େହାଇ  

ସ�ପ~ ର ଘର େତାଳିବାକୁ 

ନୂଆ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଉେନI ାଚନେର ମ¬ିଯିବାକୁ   । 

ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି ତୁମକୁ ହସଖୁସିର ତାଜମହଲ େତାଳିବାକୁ 

ନୀଳ ଆକାଶ ର ପରୀ ରାଇଜେର ଉଡ଼ିବାକୁ 

ବସp ର ସବୁଜିମା ଭରା ପ�କୃତି ସାଥିେର େଖଳିବାକୁ  

ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି ତୁମ अpରାଳ ର ଗୁ� ପବିତ�  େପ�ମ କାହାଣୀକୁ । 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 
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ମଁୁ ଥିଲି ତୁମ ଜୀବନର କ|ା, ବାଧା ଓ ବnନ 

େସଥିପାଇଁ  େମା ଜୀବନକୁ ଚୁର୍ ମାର୍ କରି 

ଛାଡ଼ି େଦଇଥି ଲି ତୁମକୁ  । 

ତୁମ ଲcା ରାbା ର େବାେଧ ବାଧକ ସାଜିଥିଲି ମଁୁ 

େହେଲ ଆଜି େସଇ ଲcା ରାbା େର କିଛି ନାହ\  

ନା अଛି ମଁୁ ନା କ|ା ନା ବାଧା ବିଘ~ ନା ଜୁଆର େଢଉ  

ସବୁ ଫା-ା ଫା-ା ଶନୂ� 

ଠିକ୍ େଯମିତି ଗ�ୀଷIର ପ�ଚs ଖରାେର  

ରାbା ର ଦୁଇ ପାଶ୍�ଵେର ଥିବା ନା ନା ଜାତିର ଥୁ|ା ଗଛର अବ�ା   । 

 

ଗ�ାମ- ବୃFାବାହାଲ 

ବC କ-େଗାଲାମୁsା 

ଜିଲC ା-କଳାହାsି 
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ଜହ~  ଆଉ କଇଁଜହ~  ଆଉ କଇଁଜହ~  ଆଉ କଇଁଜହ~  ଆଉ କଇଁ    
ପ"ୂ}ମା ତିଥିେର ରାତି ଆକାଶେର 
ଶୀତଳ େଯା�ନା ଢାଳି, 
ତାରକା େମଳେର ଆନFେର ଜହ~  
େଖଳୁଥିଲା ଲୁଚକାଳି  ।୧। 
 
ଶନୂ� ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ନଜର 
ଝା³ା ଝା³ା ଆଲୁअେର, 
ତଡା଼ଗେର ବସି अଭିମାେନ କଇଁ 
କାFୁअଛି ନିେରାଳାେର  ।୨। 
 
ଲୁଚକାଳି େଖଳ େହଲା ତା'ର କାଳ 
ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ଜହ~ , 
କରଇ ଭାବନା ପି�ୟା ଆନମନା 
େକମିତି ଧରିବ ମନ  ।୩। 
 
ଧୀେର ଧୀେର ରାତି ସରି ଆସୁଥିଲା 
ବିଳc ନ କରି ଆଉ, 
େକାମଳ କଇଁର ତନୁେର ସି�ିଲା 
କର ରାତି ପାହୁ ପାହୁ  ।୪। 
 

େରାହିତ୍ େସଠୀ 

 

ପି�ୟର ଶୀତଳ ପରଶେର କଇଁ 
ପାଖୁଡ଼ା େମଲିଲା ହସି, 
ନିମିଷକ ପାଇଁ ଭାବ ବିହ୍ଵଳେର 
ଗଲା ତା'ସାଥିେର ମିଶି  ।୫। 
 
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଜହ~  ଆଉ କଇଁ 
େପ�ମିକ େପ�ମିକା ସାଜି, 
େଯେତ ଦୂେର ଥିେଲ ଦୁେହଁ ଦୁହ\-ର 
େପ�ମେର ଯାଆpି ଭିଜି ।୬। 
 
ଏଠାେର 'କର' अଥ� କିରଣ । 

 
ଦୁତିେମsି, ଖଜୁରୀପଡା, କnମାଳ,  

େମାବାଇଲ୍-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ମହାବାତ�ା େଫାନିମହାବାତ�ା େଫାନିମହାବାତ�ା େଫାନିମହାବାତ�ା େଫାନି    
େହ ଚିରବF�ା ଓଡିଶା ଜନନୀ ! 

େତା େସୗFଯ�� କଳା କାରିଗରୀ  

ବୃqଲତା ଜୀବଜj 

ମହାବାତ�ା େଫାନିର ତାsବଲୀଳାେର 

ସବୁକିଛି ନ ଯାଉ ଉଜୁଡ଼ି 

ଥେର ଚାଲିଗେଲ େଯେତ େଯାଡିେର 

େହବନି େଯାଡି େତା अତୀତ ଶିରୀ।। 

ଦୁଇ ହଜାର ଉେଣଇଶି େମ ତିନି ତାରିଖ 

ଘଟିବାରୁ ଯାଉଛି ଉପକୂଳ ଓଡିଶାେର 

େଲାମହଷ�ଣକାରୀ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ�  

ବଲC ଭ ରାଉତ 

 

ସୁ-ସୁ ଗଜ�ନେର ମାଡି ଆସିବ ପବନ 

अଶାp ସମୁଦ�  େଦବ କିଳିକିଳା ରାବ 

ଟଳିଯିବ ମହା ମହା ଦୃମ ଭାସିଯିବ ଘର.ାର  

अଦିନେର अେବଳେର ଲିଭିଯିବ କାେଳ 

ନି²ାପ ସରଳ अେନକ ଜୀବନ 

ଉେଡଇ େନବ ସବୁ ଇଛା अନି�ା ର ପୃ/ା 

ଏଇ ଭାବନାେର ଏେବ ମଣିଷ କାଟୁଛି 

ଜୀବନ।। 

େହ ଜଗନ~ ାଥ ଏମିତି ନଆସୁ ବିପଦ 

ଟାଳିଦିअ ସଂକଟର ଦିନ 

ସମb-ୁ ଦୃଶ� େହଉ ପବୂ� ଭଳି ନୂତନ 

ଜୀବନ।। 
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େମା ଭାବନାେମା ଭାବନାେମା ଭାବନାେମା ଭାବନା    
େମା..ଭାବନାର କଣ ସୀମା ସରହଦ अଛି ...? 

ଯଦି ଥାpା, ..? 

ତୁେମ କ'ଣ .... 

ରାତି� ର େସ ନୀରବ ପ�ହେର 

ଭାବନା େର େମାର 

ନିତି ନିତି ଆସp 

ଏମିତି ..? 

 

ଇ�ା ହୁଏ .... 

ଭାରି ଇଛା ହୁଏ... 

ତୁମ ବଗିଚାେର େକେବ ସେତ  

େହନା କି େଗାଲାପ େଗାେଟ େହାଇ ଫୁଟpି କି ...? 

ତୁେମ େମାେତ ନିଜ ହାେତ ... 

େତାଳି େନବା 

ଥାଆpା କି ବାକି.....? 

ବାସ~ା େର ମଁୁ ଭରି ଥାpି .. 

େସ~ହଲତା ନାୟକ 
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ତୁମରି ଦୁନିଆଁ  । 

େହେଲ .. 

ଭାବନା େମା ମିଛ ଯାହା  

 ଭାବିବା ପାଇଁକି..। 

 

ଏେବ ତୁମ ସହରେର  

ଶୀତର ରାଜୁତି .. 

ଇ�ାହୁଏ ମଖମଲC ୀ ଚଦର େଟ େହଇ 

ତୁମ ସାରା ଶରୀର େର 

ଉଷIତା ମଁୁ  

ଭରି ଦିअpି କି ..? 

 

ତୁମ ପାଇଁ େଯେତ ସବୁ  

ଭାବନା େମାର ... 

ପ�ତିଧ�ନୀ ନଥିବା େସ କଥା ଭଳି 

ଶୁେନ� ଶୁେନ� ମିେଳଇ ଯାଆpି.. 

अnାରେର ଲୁହ ଭଳି ଏମିତି ଝରpି.. 

अପହଁଚ ଜହ~  ଭଳି ଆକାଶେର ଥାpି.. 

ବଷ�ା ଧାର  େଫାଟକାେଟ ଭଳି 
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ଏଇ ଫୁଟି ଏଇ ପରା 

 ମିେଳଇ ଯାଆpି.. 

 

େବଳ अେବଳ େର ରିତିମତ୍ ହୃଦୟକୁ ଖାଲି ଜାଳୁଥାpି.. 

େବଳାଭୂମି  ବାଲିଘର ପରି  

େଯେତ ଗେଢ  

ଲହଡ଼ିେର ସିଏ ପରା  

େସେତ ଭାiୁଥାpି ... 
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ମନ ମାନସିକମନ ମାନସିକମନ ମାନସିକମନ ମାନସିକ    
ମଦରiା ଶାଗେର େଟାପାଏ 

େତଲର ସାଦପରି 

େମା ପରିବାରର ସୁଖ  

ସାଉଁଟିବା ଯାହା 

ସାହିତ�ର ଶ�ମାନ- ସହ 

ଲୁଚକାଳି େଖଳିବା ସହ ସମାନ, 

ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖsକୁ 

ହାତେର ଧରି 

ଦାpେର ଝୁଣି ବିଦାରି 

ଛିେଡଇ ଖାଉଖାଉ 

ଖଁୁ ଖଁୁ କାଶେର ସବୁକିଛି 

अnକାରମୟ ଲାେଗ। 

 

େଲଉଟାଣି ଛାଇପରି 

େମାର ଏ ଭବିଷ�ତ 

େମାେତ अ+ହାସ� କରpି 

ପ�ଦୀପ ବn 

 

ଠିକ୍ େଯମିତି ଆକାଶ 

ଆଉ ମାଟିର ସ କ� ପରି, 

େପାକରା ଡାଲି ସାiକୁ 

ଦୁଇ ଓଳିର ଦୁଇମାଣ 

ଚାଉଳେର ବିତାଉଥିବା 

ଦିନଗୁଡିକୁ 

ସହଜେର ଭୁଲିପାରୁନି। 

 

ଆଦଶ�ବାଦେର ଆଃ ବାଃ 

ଶ�କୁ େନଇ ଯଦି 

କବି ପାଣିଆଟା ବଂଚିଯାଆpା 

ତାେହେଲ 

ସାହିତ�କୁ େନଇ ଗବ� अନୁଭବ 

କରୁଥିବା ଶହ ଶହ 
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ସାହିତି�କ ଆଜି କବି 

ପାଣିଆକୁ ବF ପୃ/ାେର 

ଜୀଆpା କବର େଦଇନଥାେp, 

ଯଦିଓ ହଁ ? 

ତାେହେଲ ଏ ସାହିତ�ର ସାରସତ 

ସ�ାନକୁ ବେ�ଇବା ପାଇଁ 

େମା ଭଳି ଗରିବ ମାନ-ର 

ଯଥାଥ�ତା  

କ'ଣ େହଇପାେର ? 

 

 
ପ�ଦୀପ ବn, ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ସାନମଛୁଆଘାଇ, ରାଜଘରେପାଖରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷା--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦ 
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ଜୀେବ ଦୟାଜୀେବ ଦୟାଜୀେବ ଦୟାଜୀେବ ଦୟା    
ଜୀେବ ଦୟାକର ଜୀେବ ରqାକର 

େଦଶ ଦୁନିଆଁେର ପଡୁଛି ହୁରି 

ଯିଏ ଦିଏ ହୁରି ସିଏ ଖାଏ ମାରି 

ନିରୀହ ପଶୁ-ୁ ବିନାଶ କରି 

 

େକମିତି କହୁଛି ମଣିଷ ନିଜକୁ  

ଜୀବ- ମଧ�େର ଶକତିଶାଳୀ 

ନିଜ ସୁଖପାଇଁ ପଛାଉ ବି  ନାହ\ 

ନିରୀହ ପଶୁ -ୁ ପକାଏ ବଳୀ 

 

େହ ମାନବଗଣ କର ଆଜି ପଣ 

ପ�କୃତି କୁ ପାେଦ ଦଳି ନ େଦଇ 

କରି ଜୀବରqା େଦବା ମହାଶିqା 

ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି - ପାଇଁ 

 
କଟକ, ନି�ିpେକାଇଲି, ହଳଦିଆ 

ପି|ୁ ମିଶ� 
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େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
େବାଉ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର   

େସହ~ , ମମତାର େଡାରି େଯମିତି ଛିsି ପଡିଛି। 
େତାର ଟିେକ େସହ~ ,ମମତା ପାଇବା ଆଗରୁ  
ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜକୁ 

ଥେର ଭାବିଲୁନି େତାର ଏଇ କୁନିକୁନି ପିଲାମାେନ 
େତା ବିନା େକମିତି େବସାହାରା େହାଇଯିେବ 

େତା ବିନା େକମିତି ବ�ି ରହିେବ 
େବାଉ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର, 

 
अବାଟକୁ ଗେଲ କିଏ ଆଉ ବାଟ କେଢଇ େନବ 

ଭଲ, ମFର ତାଗିଦ୍ କିଏ ବା ଆଉ କରିବା 
େବାଉ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର, 

 
ବାପା ଆମକୁ େତା ଆଉ ତା- େସହ~ , ମମତା େଦଇ 

ବାଟ ଚେଲଇବା ଶିେଖଇଛpିା 
େତା େସହ~ , ମମତାର अଭାବକୁ େସ ପରୂଣ କରିଛpି 

େବାଉ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର, 
େହେଲ ବି େତା କଥା ଆଜି େବାଉ ବହୁତ ମେନ ପେଡ, 

କେହ~ଇପୁର, କଟକ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୦୫୮୪୬୨୭  

ମନସିIତା ହାତୀ 
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ଭସI ାସୁରଭସI ାସୁରଭସI ାସୁରଭସI ାସୁର    
ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହୁଏ 

ରାତି ପାହି ଦିନ ହୁଏ, 

ଦିନ ହୁଏ ନାତିଦୀଘ� 

ରାତି ପ�ଲମି�ତ। 

 

କୃ�ଚୂଡ଼ା ରଂଗହୀନ, 

ବାସହୀନ େହନା, ମଲC ୀ, 

ଜୁଈ, ଯାଇ,ମାଳତୀ,କଦମ୍ଵ, 

qୀଣ ଧାର ନଈ 

ଉନI a ସାଗର। 

ମାଟି ଏକାp ସଂତ� bା, 

ଜଜ�ରିତା ; 

ରୁପହୀନ େହବାର ଦୁଃଖେର, 

ସେତ अବା େକଉଁ अନୁଢ଼ା 

अମ±ର ଜ� ାଳା େନଇ 

ନିଜକୁ ଧି¾ାେର। 

ଡ. ସୁବାସ ମିଶ� 

 

 

ଆକାଶ अନୁ¬ଳ  

ଦୁତୀଆ ଜହ~ େର 

ଧମୂ କୁେହଳିେର 

ଆ�ାଦିତ, 

अତି ସ-ୁଚିତ,ତ� b; 

ହସିବାକୁ େଚhା କେର ସତ 

ହସି ପାେର ନାହ\। 

 

ପବନ ଗୀତ ବି ଗାଉନି, 

ସୁରହଜା ସେତ 

ଭଲ ପାଇବାକୁ ନାହ\ ମନ ତାର 

ଶିହରିତ କେର ନଁା େସ 

େକାମଳ µଶ�େର 
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ଖାଲି ଇତbତଃ ହୁଏ 

अଥ�ହୀନ ଚାହାଣୀେର, 

ଖରଶାସ େତେଜ। 

 

କାଶତsୀ ମନ ମାରି ବେସ 

ନଈ ପଠା , ପାଟ ଆଉ 

ଦୂର ଗଁା ପଥଧାେର େକେବ 

େଗାରା େଦହ ତାର 

ଦିଶଇ ମଳିନ 

ଚାହ\ ହୁଏନାହ\। 

 

ଜଳାଶୟମାନ 

ହତ�ାର ଶିକାର, 

ଆତI ହତ�ା କେର ପଲC ୀ , 

ପଉଷ ସୁFରୀ େଗାରୀ 

ଧଷ}ତା ଓ ବାରcାର 

अpଃସa୍ଵା େହାଇ 

ପ�ସବୁଛି େକାଠା ମାଳମାଳ। 

 

ସବୁଜିମାଭରା ପାହାଡ଼ କFର 

କାମୁକର ଦpାଘାେତ 

qତ ବିqତ େହାଇ 

ହରାpି अbିତ�  ନିଜର। 

 

ବାସହରା ବନ�ପ�ାଣୀ ବିହଂଗମକୁଳ  

ତା-ର ଇଲାକା କିଏ େନଇଛି ତ ଲୁଟି, 

ବିକଳେର ଘୁରି ବୁଲି 

େଖାଜpି ଖାଦ� ଓ ଆଶ�ୟ। 

 

अତୀତ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ େଦଇଛି, 

ବa�ମାନ କୁ�କ"� ପରି 

ନି�ିpେର ଘୁiୁଡ଼ି ମାରୁଛି, 

ଭବିଷ�ତ -ଭସI ାସୁର 

ଵିକଟାଳ ହସ ହସି 

େଘାଷୁअଛି ନିଜର ବିଜୟ। 
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େମା ଜୀବନର େqତେମା ଜୀବନର େqତେମା ଜୀବନର େqତେମା ଜୀବନର େqତ    
ଗିରି ତାଳ ମାଳୁ େଖେଳ େଯ ସମୀର 

 ଝରାଇ ଝରାଇ ନାଳ 

େସହି ନାଳ ଧାର େବାହି ଚାଲିଯାଏ 

 େହାଇ ବୃହତ ଜଳ ।୧। 

େକେବ େqତ ଧାର 

 ମୁହାଣ କୁ ଲସି 

େକେବ ଦୁଇ କଡ଼ ବାେଟ 

 ପଥର ଚଟାେଣ 

ଭଉଁରୀ େଖେଳ େଯ 

 େଯମp ପ�ଜାପତି ଫୁଲ ।୨। 

େqେତ ଧାେର େମାର 

 ନାହ\ େଯ अଭାବ 

ଜଳର ବୁFତା ମାତ� ା 

 ରୁଇବି ମଁୁ ଭେବ ଭେଳ ସେତ 

ନାହ\ େମା କିଛି ଚିpା ।୩। 

  

ଶିବାଶିଷ ନାଏକ  

 

େqେତ ରୁଆ ଆେଗ 

 େଯାଚିବାକୁ େହବ 

ହଳର ଧସୂର ମାଟି 

 ତା ଗେଭ� ସ�ିବାକୁ େହବ  

େଗାବର ଧାନ ମsି ।୪। 

ପ��ୁଟିତ େହବ ଧାନର ଗଜା 

 ସୃhି େହେବ େମାର ତଳି 

େସହି ତଳି ଧାର ମହୀମାରି ମୁହ\ 

 ଖୁସିେର ଦିଏ େକ|ି ।୫। 

କଳା ବଉଦ ବି େଖେଳ େଖଳ 

 ରୁଇବା େବଳର େସହି ପ�ହର 

ନ ଡରି ତାର ମାୟା 

 କଳା ବଉଦ କୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇ 

େଶଷ କରୁ ତଳି ମରା ।୬। 
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କିଛି qଣ ଯାଇ 

 ସେ� ଦୁଇ अେଧ 

କୀଟ ନାଶ ସାର େଭଦୁ 

 କିଛି ମାସ qେଣ 

अନାବନା ଘାସ 

 ତଳି ଧାରୁ କାଢି େନଉ ।୭। 

ମାେସ अେଧ େହେଲ 

 ତଳି ଧାର ବଢି 

ଧାନର अଗି�ମ ଦିଏ 

 ଫୁଲ ଧାର ଝଡି ଫଳ ଲେଭ ଧାନ 

କଷି କାକୁଡି େଟ ଦିେଶ ।୮। 

େସହି qେଣ ଯଦି 

 ନ ଝେର ବୃhି 

ଧାନ େqତ େମା କାେF 

 େସହି କାF ସେନ 

ମନ ଭାiି ଯାଏ 

 अନ�ତ�  ବାଟ ନ ଜାେଗ ।୯। 

କ�Fନ ପିରତି ଶୁଣpି ଇF�  

 ଦୟା େର ଝରାpି 

ଗiା ର ବୁF 

 େସହି ଗiା ବୁF 

ହୁଏ େମା ଆହାର  

 ଚମକି ଉେଠ େମା ଧାନର ଭsାର 

।୧୦। 

ଧାନ କାଟିବାର ପ�ହର ଆସିଣ 

 େମା ମେନ ଚିpା ଜାେଗ 

େସହି qେଣ ଯଦି 

 େହାଇଯିବ ବୃhି 

अମଳ େମା ଗଜା ହୁଏ ।୧୧। 

ସବୁ ଆଶା େମାର ମାଟିେର ମିଶିଣ  

 ପାଣି େର ଯାଏ େଧାଇ 

ଜଗତ ର ନାଥ ନୁେହଁ େଯ ନି/ୁର 

 ଶ�ମକୁ େଦେବ ତଡି ।୧୨। 

ଏମp ଜyନା ଏମp କyନା 

 ଭେବ କଟା ହୁଏ ଧାନ 

କୃଷକର ମୁେଖ ଖୁସିର अସାର 

 କ�Fନ େର ଝରିଯାଏ ।୧୩। 

ଧାନର ବିଡା କୁ 
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 ଖଳାେର େଖଳାଇ 

ଗାଈ ବଳଦ ର େମଳ 

 େସଥିରୁ ସୃhି ହୁଏ େଯ କୁଟା 

େମା ଗାଈ ଲେଭ ଆହାର ।୧୪। 

କୁଟା ଝାଡି କରି 

 ଦିଶଇ େମା ଧାନ 

ଚମକି ଉେଠ େମା ମନ 

 େସହି ଧାନ ଜୁେଡ 

କାେଟ ମଁୁ ସପନ 

 କୁଟୁc ର अଭିପ�ାଣ ।୧୫। 

ଧାନ େqତ ପାଇଁ 

 ଯାହା େମା କରଜ 

ଧାନ େମାର େମ|ି ଦିଏ 

 ଧାନକୁ େପଶାଇ 

 ଚାଉଳ େର େମାର 

 କୁଟୁc ଚଳିଯାଏ ।୧୬। 

ଧାନ େପଶା କୁsା 

 ଧାନ ବିଡା କୁଟା 

अଥ� ର ବାଟ ସାେଜ 

 କୃଷକ ଜୀବନ 

ଏମp ସପନ 

 େମା ଜୀବନ ର େqତ ହୁଏ ।୧୭। 

 
ଧରଣୀଧର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ , 

େକFୁଝର 

ଓଡ଼ିଆ ସ�ାନ ଛାତ�  

ଜଘିଂରା, େକFୁଝର,-ଓଡ଼ିଶା  

ଭ� ାମ�ଭାଷ :  +୯୧୯୬୬୮୬୦୩୮୭୧  

                +୯୧୭୯୭୮୧୫୭୯୩୬  

ଇ-େମଲ :-  

shibasheeshnaikjgr@gmail.com 
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ଧରମାଧରମାଧରମାଧରମା    
ଧରମା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା.. 

ବାପା-ୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ େସ ହେରଇ ବସିବ ନିଜକୁ 

ଶିyୀ ଘରର ପୁअ େସ 

େକମିତି ଚୁପ ଚାପ ବସିଥାpା େଯ 

ମFିର ମୁsି ମରି ପାରୁନି ଜାଣି ! 

ନିଜ ବୁ�ିେର ମାରିେଦଲା ମFିରର ମୁsି, 

ଜାଜଲ�ମାନ ଦୀ�ିେର ଝଲସି ଉଠିଲା ସଯୂ��ମFିର   

ବାର ଶହ ବେଢ଼ଇର ବାର ବଷ� ସାଧନାର ସି�ି । 

 

अଥଚ ଏ କ'ଣ ... 

ଖୁସି ବଦଳେର ବିଷାଦର ଛାୟା ସଭି- ମୁଖେର 

ବୁଝିବାକୁ େଡରି େହଲାନି ତାକୁ 

ବାର ବଷ� ବାଳକର ମନକୁ ବୁଝିପାରିେଲନି ବାର ଶହ ମନ 

अଥଚ ବାର ଶହ ମନକୁ ବୁଝିେନଲା ଧରମା । 

ରାଜା ଜାଣିେଲ ମୁsକାଟ ... 

େଗାଟିଏ ମୁs ପାଇଁ ବାର ଶହ ମୁsକାଟ ! 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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ନା, ସହିପାରିବନି େସ .. 

ବାପା- ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ େସ ଲୀନ େହାଇଗଲା ସାଗରେର । 

ସତେର...ଏମାେନ େକେଡ ସାଥ�ପର 

ବିଶୁ ଛଡା ଆହା ପେଦ କହିେଲନି େକହି । 

ଧରମା... ତମ ପବିତ�  ଆତI ାେର ତେମ ଲଗାଇନାହଁ କଳ- । 

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ତମକୁ ଝୁେର ଏ ଜାତି, ଏ ଜଗତ  

ତେମ େଛାଟ େହାଇ ବି ମହାନ 

ତମକୁ ଏ ଜାତିର େକାଟିଏ ପ�ଣାମ । 

            
ଶ�ୀ ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

ପଲC ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ, 

ଯାଜପୁର- ୬୫୫୦୩୬ 

େମା- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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କଣ ଏଇ ଜୀବନେମାରକଣ ଏଇ ଜୀବନେମାରକଣ ଏଇ ଜୀବନେମାରକଣ ଏଇ ଜୀବନେମାର    
କଣ ସତ ଯିବ ଲୁଚି ଏଇ ଜୀବନର  

अବା ମଁୁ ରହିବି ଦୂର , 

ସହିବା ତ ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ  

ଦାୟିତ ସାଜଇ େମାର || 

େଗାଲାପ ଫୁଲଟିଏ, ଯିବି ମଉଳି  

ଦିେନ ସୁରୁଜ ଆେଲାେକ , 

ପାଣି େଦେଲ अବା ବ�ିବି କାହ\କି  

ନ ଭାବିବା ଟିେକ ଟିେକ || 

ଜହ~ର ଆେଲାେକ ହଜି ଯିବି ଦୂର  

େକହି ନ ପାଇେବ େମାେତ , 

ଜୀବନ ବ�ିବା ହୁଏ ଆଗଭରା . 

େକମିତିକା େଲଖା ହାେତ || 

ଏମିତିକା ସରଳ ଜୀବନ େଲେଖ  

େମା ଲଲାଟ ରi ପାଇଁ  

ମନର ଦରଦ ହୁଏ ଶୁ¶ପଣ  

ଭାବି ହଜିବା ତ ପାଇଁ || 
ସୁକରପଡା ,କଟକ  

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ� 

େପ�ମ କଣ ପଚାରୁଛ େଯ   

ଦୁଇଟି अqର ନା ମ�  

अqର ତ କଦାପି ନୁେହଁ  

ସଂସାର ସାରମ�  

अସଂଖ� अମଲୂ� ମ�ର ଊଧ�େର  

ଏକ ଦିବ� अନୁଭୂତି  

ପ�େତ�କ qଣକୁ  

ପ�େତ�କ ମନୁଷ�କୁ  

अଭ�ାସ କରିବାକୁ େହବ  

ଏେକାଇଶୀ,  ଶେହଆଠ,  

ହଜାେରଆଠ ନୁେହଁ  ଚାରିପ�ହର  

ଆଠପ�ହର  କି ଚବିଶିପ�ହର ନୁେହଁ  

ବରଂ अpଶାସ ଯାଏଁ  

େଦହାତୀତ େହାଇ  

େତେବ ନା ମହକିବ  

ସସିIତା ମିଶ� 

 

ରାଧାତମାଳର  ବାସ~ା  

ଦୁଗ�n ଦୂେରଇ ଯିବ 

େଦହରୁ, ପରିବାରରୁ  

ସମାଜରୁ, ସୃhିରୁ  

େକଉଁ अପବୂ� ଆନFର अବଗାହନେର  

ପତୂମୟ ଏଇ ଧରା 

େଗାଲାପି େପ�ମର अରାେର  

ଝଲସିଯିବ ଝିଲମିଲ ତାରା ପରି  

 

ମ  

ମେତ ଆଉ ପଚାରିବନି  

େମା ରାଣ, ମେତ ଆଉ ପଚାରିବନି  

ଏେତ କhିଆ ପ�ଶ~ 

ଉaର େଖାଜି େଖାଜି ସରିଯିବ  
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ଜୀବନର  ଏ ମୁs ରୁ େସ ମୁs  

ପୁଣି କିଏ ଜାେଣ  

ତୁେମ େକମିତି ଧରିବ ତାର ଖିअକୁ  

େମାପରି ଲcା କରି 

ନା ନିହାତି େଛାଟ  

େତଣୁ େମା ରାଣ  

ପଚାରିବନି  

ଏମିତିକା ପ�ଶ~ଟାଏ  

 

 
अଧ�ାପିକା ସସିIତା ମିଶ�  

ମହାନଦୀ ବିହାର ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ  

ଦୂରଭାଷ : ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨ 
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ଆରତୀଆରତୀଆରତୀଆରତୀ    
ଦିେନ ବnୁଟିଏ େମାର ପଚାେର େମାେତ  

- େତା େପ�ମର ମଲୂ� କଣ କହ? 

କହିଲି ମଁୁ ତାକୁ ଉaେର େମାହର େଦଇ ଏକ ମିଠା ହସ 

ଏକ ସୁFର ହୃଦୟ େହଉଛି େପ�ମର ମଲୂ� େମାହର 

अବା େଦଇପାେର ହସ ଏକ ନଳିନୀ ଓଠର 

କାହା ଆଖିର କାଜଲ ବି େହଇପାେର 

କିcା େହଇପାେର ନୀଳିମା େସଇ େଗାଲାପ ପାଖୁଡ଼ାର 

କାହା ହାତେର େମହFୀ ବି ମଁୁ େହଇପାେର 

अବା େହଇପାେର ସିFୁର େସଇ ନୂଆ େବାହୁ ମଥାର 

ଶ¢ା ଦି ପଟେର ବି ମଁୁ କିଣି େହାଇପାେର 

କିcା ହୃଦୟ µFନ େହାଇପାେର କାହା ପାଉଁଜି ଶ�ର 

େମାର ମଲୂ� ଏକ ପ�ତିଶୃତି ବି େହାଇପାେର 

अବା କଥା େହାଇପାେର ଏକ ବିଶ�ାସର 

ଦୁଇ ମୁହୂa�ର ଜୀବନ ବି େହଇପାେର 

କିcା େହଇପାେର ବnନ ସାତ ଜନI ର 

କାହା ଆଖିେର ଖୁସିର ଲୁହ ବି େହଇପାେର 

ବିଭୁତି ର�ନ 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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अବା େହଇପାେର ସ କ� ଦୁଇ ଘଡ଼ିକର 

ମଁୁ କାହା ଭଲ ପାଇବା ବି େହଇପାେର 

କିcା େହଇପାେର ପ�ତାରଣ କାହା ଭଲ ପାଇବାର 

ମଁୁ କାହା ଲାଗି ସକାଳ ଆରତୀ ବି େହଇପାେର 

अବା ସn�ାଧପୂ ବି େହଇପାେର କାହା ଘର अଗଣାର 

େଗାେଟ େଟାପା ଲୁହ ବି େହଇପାେର ମୃତୁ�େବଳର 

କିcା େହଇପାେର କ�Fନ ଜନI େବଳର 

କାହାଲାଗି ଖୁସି ବି େହଇପାେର 

अବା ଦୁଃଖ ବି େହଇପାେର କାହା ମନର 

େକବଳ ଏତିକି କହି େଶଷ କରିବି 

େମା େପ�ମର ମଲୂ� 

ନୁେହଁ ଏକ ବbୁ ଯାହା କିଣିବାର 

ଏହା େଯ ଏକ अନୁଭୂତି ଯାହା ରେହ େକବଳ µFେନ ହୃଦୟର 

ଏହା େଯ େକବଳ ଏକ µFନ ହୃଦୟର 

ଏକ µFନ ହୃଦୟର...  
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ଟିକିଏ ଜୀବନଟିକିଏ ଜୀବନଟିକିଏ ଜୀବନଟିକିଏ ଜୀବନ    
ତା'ର କୁନି କୁନି ପାଦ ଘୁiରର ଶ� 

ହୃଦୟର µFନ େହାଇ େଦହେର ସ�ରିଯାଏ 

ଗୁଡାଏ କାହାଣୀ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲକରି ଛFିପକାଏ  

ଦିଶୁ अବା ନଦିଶୁ କିj ମାପିହୁଏ 

ତା ଭଲପାଇବାବାକୁ अନୁଭବ କରିହୁଏ  

ତା'ର ଉପ�ିତି ଜୀବନର ପ�ତିଟି େମାଡ଼େର । 

 

ତା’ର ବିଦ�ମାନ ପବନର µଶ�େର , 

ଫୁଲର ମହକେର,  

େଶାଷିଲା ମନର େଶାଷେର , 

କି' ପରମ ତୃ�ି ଭାବନାେର , 

କିଛି ଆଶ�ାସନା ପରମ ଶାpି ତା'କୁ ପାଇବାେର । 

 

ଏତ ଆୟତୂ ଜନI ର ଫଳ 

େଦଖା ପୁଣି େକଇ ମୁହୁa�ର  

ତୁ’କିj ଚିର�ାୟୀ       

ରାହାସ କୁମାର 

େବେହରା 
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ମଁୁ अ�ାୟୀ ଫୁଲର େଡ¡ରୁ ଝଡିଲା ପରି  

ଝଡିପେଡ କଥା ମୁଣି ସରିଗଲା ପେର  

ନାଵିକ ପାରିକରିଦିଏ ଘାଟ 

ରେହ ନାହ\ ଶନୂ� େଦହି  

ପାଣି ଶୁଖିଗେଲ ଠିକ୍ େଯମିତି ଶୁଖିଯାଏ ନଈ । 

 
ବାଲ�cା, େଢ-ାନାଳ:୭୫୯୦୧୫ 

େମା:୯୪୩୮୧୧୪୩୬୮  
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େରୗଦ� ତାେରୗଦ� ତାେରୗଦ� ତାେରୗଦ� ତା    
ପ�ଚs େରୗଦ�  ତାପେର ଧରଣୀ, 
 ହୁअଇ अବଶ ଆଜି । 
ହpସp ହୁଏ ପ�ାଣୀ କୂଳ ଆଜି, 
 ନପାେର କାହାକୁ କହି ।। 
ତୁମରି ତାsେବ ମାନବ ଦାନବ, 
 ମଥା କେର ଆଜି ନତ । 
ତୁମକୁ ସାp� ନା କରିବାକୁ ଆଜି, 
 ଯ�େର ଆହୁତି ଘୃତ ।। 
େଦାଳିେର େଖଳିଲ ହସି ହସି ତୁେମ, 
 ଦଶ ମାସ ଦିନ ଧରି । 
ଷାଠିଏ ଦିନେର ଜାଳିେଦଇଗଲ, 
 ହନୁମାନ ଲ-ା ପରି ।। 
ଶୁଖିଗଲା ନଈ ନାଳ ଜଳଧାରା, 
 ନ ପାଇେଲ େକହି ଜଳ । 
ଜଳର ବିହୁେନ ହାହାକାର ଆଜି, 
 କାହାକୁ କହିବା ଶୁଣ ?? 
ଗାଈଆଳ େଟାକା ଛାଡିେଦଇ ଗାଈ, 
 ବସଇ ପାଦପ ମେୂଳ । 

ବିକାଶଚF�  ଧୁiିଆ 

 

ବାଜ ପାରା ସଭ\ ଏକ େହାଇ ବୃେq, 
 ବିଶ�ାମ ନିअpି େକେତ ।। 
ମହାମାରୀ अଂଶୁଘାତ ସାେଥ ଆଜି, 
 େହାଇअଛ ତୁେମ ମିତ । 
ଜୀବଜଗତକୁ ତୁ� ମେନ କରି, 
 ପଠାଉଛ ଯମ ପୁର ।। 
ବିପ±ବର ଶ¢ ନାଦେର େମଦିନୀ, 
 କ ାଇେବ ଆଜି ଜନ । 
ସବୁଜ େକାଳେର ହସିବ ଧରଣୀ, 
 ଭାiିେଦେବ ତୁମ ଗବ� ।। 
ଘେର ଘେର ଆଉ ପୁେର ପୁେର ମିଶି, 
 ଜାଗ�ତ େହବାେର ଆଜି । 
େଗାଟିଏ େଲାକକୁ େଗାଟିଏ ବୃq, 
 ଲଗାଇବା ଆଜି ମିଶି ।। 

 
ଶୁଳିଆପଦା, ମୟୁରଭ� । 
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େହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ରେହ ଈଶ�ର! ! ! ! ରqାକରରqାକରରqାକରରqାକର    
ଶାp ସମୁଦ�  ଆଜି अଶାp ସାେଜ, 
 ଉ�ୁଳି ପଡଇ ପାଣି । 
ଘନ ଘନ ନାେଦ େମଦିନୀ କ ଇ, 
 ମୁs େଟେକ ବାତ�ା ଫଣି ।। 
େବଳାଭୂମି ସାେଜ କାଳର ବିଛଣା, 
 ଜଗତ ଯାଏ ଉଜୁଡି । 
କିପରି କରିେବ ତୁମ ଆରାଧନା, 
 ଜୀବନ ତ ଯାଏ ଉଡି ।। 
ତ� ାହି ତ� ାହି ଶୁେଭ ଚଉଦିଗ ଆଜି, 
 ନ ପେଡ କି କେଣ୍�ଣ ତୁମ । 
ଜଗତ କରତା େହ ବିଶ� ବିଧାତା, 
 ଏ କି କଳିର अpିମ ? 
କୁହ ଭଗବାନ େହଲା କି ବିଭ� ାଟ, 
 ନ ମିଳଇ ଜଳ ଫଳ । 
େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ ଦs ଦିअ ଆଜି, 
 ନିbv େହଲା ଉ½ଳ ।। 
ମୃତୁ�ର ପେଦ ଜୀବନ ବିକଳେର, 
 qୁଧାେର େଖାେଜ େକ ଭାତ । 

ହୀରାବତୀ ପାତ�  

 

ସୃhିର ଆୟଷୂ ସରି ସରି ଆେସ, 
 କହିବ କି ଭଗବାନ ?? 
ନ ରହି ପାରିଲା ଶ�ୀମFିର ଚୂେଳ, 
 ପବିତ�  ପତିତ ବାନା ।। 
ଫର ଫର ଉେଡ ନିଳାଚେଳ େଦଖ, 
 ଏ ମହା ଧ�ଂସର ବାନା ।। 
କୃ� ସପ� ରୂପୀ ସାଜିଛ ମହିେର, 
 ମହାବାତ�ା ଆେସ ଫଣି । 
ଆଉ ଥେର ପ�ଭୁ ଉ�ାର ଜଗେତ, 
 ଧରି ଗବଦ୍�ଧନ ଗିରି ।। 
ତୁେମ ନୁେହଁ ଜଡ ନୁେହଁ ପୁଣି �ାଣୁ, 
 େଦଖାअ ଆସିଛି ବାରି । 
ରqା କର େହ ପ�ଭୁ ଏ ଜଗତକୁ, 
 ଏତିକି େମାର ଗୁହାରି ।। 
            

ହିରାବତୀ ପାତ�  
ନଳଗଜା,  ମୟୁରଭ� 
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ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ସମୟ ଚକେର ବnା େଯ ଏ ଜୀବନ  

ପରିବa�ତ ହୁଏ ସଦା ପ�ାଣୀ ମନ । 

େଲାେକ ହୁअpି ସିନା ବିର� ମାନ  

େହେଲ  ତାଳ େଦଇ ଚାଲିଯାpି ସୁଜନ । 

ସମୟକୁ କରନି ଆଉ ହୀନିମାନ  

ଏହାକୁ ଭାବଣି ସବ�େଶ�/ ଧନ । 

ଆେଲାକିତ କରି ନିअ ଏ ଜୀବନ  

ପ�ତିqଣ ହୁଏ ସବୁ ପରିବa�ନ । 

ସମୟ ଠାରୁ ହ\ ଗତିଶୀଳ ମନ  

ମନଠାରୁ ହ\ ସୃ/ି  ହୁଏ ପରିବa�ନ ।। 

 

ରଶିIତା ମହାp 

 

େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�� 

େଗାଟିଏ ସମୟ  अନ�ଟି ପରିବa�ନ । 

ଏ ଜଗତେର ଦୁଇଟି ସତ�  

ସମୟ ଆଉ ପରିବa�ନ  । 

ବ�b ମନୁଷ�ର କିଏ ବା ସାଥୀ  

ପ�ତି ମୁହୁa�େର  ସମୟ  େଯ अମଲୂ� अତିଥୀ 
।। 
                          

ରଶିIତା ମହାp 

ଉaର ଓଡିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 

ବାରିପଦା, ମୟୁରଭ� 
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ମେତ ମାରିଦିअମେତ ମାରିଦିअମେତ ମାରିଦିअମେତ ମାରିଦିअ    
ମେତ ମାରିଦିअ! 

 ମାରିେଦବାର ସ�ପ~ କିଏ  

  େକେବବି େଦଖିନଥାଏ । 

अନ�କୁ ମାରିେଦବା  

 େକେବ କାହାହାତର େଖଳ ନଥାଏ ! 

ଜନI  େଦଇଛି ଯିଏ 

 ଏେତ କh କରି  

ଗଭ�େର ଧରିଛି ଯିଏ 

 ତୁମକୁ ନିଜର କରି ।। 

ପାରିଲା ନାହ\ ତୁମକୁ ମାରି 

 ମଁୁ କଣ ତା- ଠାରୁ  

ଏେତ ବଡ େଯ ? 

 ତୁମକୁ ପାରିବି ମାରି ?? 

ମାରିବାର ମନ ବୃaି ନାହ\  

 େମା ଜୀବନେର । 

अନ�କୁ ରqା କରିବାର 

ପ-ଜ କୁମାର 

ମାହାନା 

 

 अଛି େମାର अଧିକାର । 

ତୁେମ ଭାବ ନାହ\ ମଁୁ ନିେବାଧ ? 

 ଟ-ା କି ପଇସା େନଇ ନାହ\  

କରିବାକୁ ତୁମକୁ େବାଧ ।। 

 ସମୟ ସିନା ବୁେଝ ନାହ\  

ପେଡ ସଭି- ପଛେର ! 

 େହେଲ ମଁୁ େସ କଂେସଇ ନୁେହଁ  

ମାରିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡିବି ତୁମ ପଛେର ?? 

 ଭଗବାନ- ତୁେମ ନିअ ଶରଣ । 

ତା- ପାଦପଦI େର ପ-ଜକୁ କର अପ�ଣ । 

 େଫରି ପାଇବ ତୁେମ ତୁମ ପ�ାଣ !! 
ମହାରାଜା ପ"ୂ�ଚF�  କନି/ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ବାରିପଦା,ମୟୁରଭ�, ୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮ 
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ଯାହାର େଯମିତି ମନଯାହାର େଯମିତି ମନଯାହାର େଯମିତି ମନଯାହାର େଯମିତି ମନ    
ଯାହାର େଯମିତି ମନ  

କିଏ କରିପାରିବ ପରିବa�ନ ?  

େଯଉଁ ଦିଗେର ଦିଏ ଧ�ାନ  

କରି ଚାଲିଥାଏ ତାର ସମାଧାନ।  

ଏକା ପାଠ ଏକା ବହି  

କରୁଥିେଲ ବି अଧ�ୟନ,  

ସଭିଏଁ କରିପାରpି ନାହ\  

ସମାନ �ାନ ଆହରଣ।  

ବୁଝାଇେଲ ବୁଝpି ନାହ\  

ସମେb ସମାନ,  

ମତ ଆେସ ସଭି- ଠାରୁ  

अଭି�ତା अନୁସାେର ଭିନ~  ଭିନ~ । 

ନୂତନ କୁମାର 

େବେହରା 

 

ଯାହାର େଯମିତି �ାନ  

େସମିତି କମ� କେର ପ�ତିଦିନ, 

ସାରା ବିଶେର ମଣିଷର ମନ  

ଜଣ-ଠାରୁ अନ�ଜଣର ଭିନ~ ।  

ଏହାର ସଠିକ୍ ପ�ମାଣ  

ଦିଏ ଯଦିଓ ଶା· ପୁରାଣ,  

େଦଖାଇ ବହୁ ଉଦାହରଣ  

ସମେb ପାରpି ନାହ\ କରି ପାଳନ।  

ସୃhି ତa୍ଵର କଥା ଏ ଭାରି ଗହନ  

ଗୁଣୀଜେନ କରୁଥାpି ମନନ,  

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସତ� ଚିରpନ  

ତଥାପି ସଭିଏଁ କରpି ନାହ\ ଗ�ହଣ।  
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ଏକ ବ�ହI  ଆତI ା ଭିନ~  ଭିନ~   

ପ�ତି ଘେଟ ରହି ଦିଏ ଦିଗଦଶ�ନ,  

ଉପଲvି କରି ହୁଏ ଯାହାର  

अନୁଭେବ ପ�ତ�q �ାନ,  

ମହନୀୟ ଗୁେଣ େସ  

ସାରା ସଂସାେର ହୁଏ ମହାନ।  

ସତ କମ� ସାଧନାର ପାଇଁ  

ଉ�ିh ପ�ତିଟି ଜୀବନ, 

ପେଥ ତାର ବାଧକ ହୁଏ  

େଲାଭ େମାହ ର ପାଥ}ବ ବnନ।  

ନିଜ ନିଜର ଦୃଢ ଇଛାଶ�ି  

ଆତI ବଳ ମେନାବଳକୁ କରି ଜାଗରଣ,  

ସାଧନାେର ସି�ି କରି  

ପ�ା� ହୁଏ ତାର ଦିବ� ଆଚରଣ। 

ସଭି- ମଧ�େର କରି ବ� ହI  ଦଶ�ନ  

ସାଥ�କ କେର अମଲୂ� ଜୀବନ, 

अମର େହାଇ ସୁqIେର ଚିରଦିନ  

अଦୃhେର ଜଗତର  

କେର କଲ�ାଣ ସାଧନ। 

ଏସବୁ ବ�ତିେରକ  

ମାନବ ଜନI ଜନI ାpର ରେହ ସାଧାରଣ  

ନ ବୁଝି ଗୁଢ଼ରହସ�ର କାରଣ, 

ଯାହାର େଯମିତି ମନ  

କରୁଥାଏ େସମିତି ଆଚରଣ।  

 
େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ�  
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ଜୀବନ ସଂଘଷ�ଜୀବନ ସଂଘଷ�ଜୀବନ ସଂଘଷ�ଜୀବନ ସଂଘଷ�    
ବାଲ�କାଳର ପ�ତିଟି ମହୁୂa� 

ଆଶା ଓ ସ�ାବନାର, 

ବାଲ� ଚପଳାମି େକେତ ମେନ ଭରିଦିଏ 

ଦୁଃଖ, ଆନF, ଭାବ ଉଲC ାସର । 

ସମୟର ପରିକ�ମାେର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି, 

କମ�ର ପ�ା ନି��ାରଣ କରିବା ହୁଏ, ବହୁ 

କhକର, 

ସମାଜେର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିବ�ାହ 

ପ�େତ�କ- ପାଇଁ ସଂଘଷ�... 

ଜୀବଜଗତର ପ�ତିଟି ଜୀବନ, 

ଜୀଇଁବାର अଭିଳାସାେର ବ�b, 

ଆକସିIକ ପରି�ିତି ମଣିଷର ବାbବତାକୁ 

େଦାହଲାଇ ଦିଏ, 

ତଥାପି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢିବାେର ପ�େଚhା 

କେର, 

େଲାଭ, େମାହେର ବାnି େହାଇ 

अବିନାଶ େବେହ୍ରା 

 

ମଣିଷ ପଣିଆଁକୁ ହତାଦର କରିବା 

କେବ ନୁେହଁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା, 

ମଣିଷର अpରେର ମଣିଷ ପଣିଆଁ 

ସଦା ବିଦ�ମାନ, 

ତାକୁ ଜାଗ�ତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, 

ନିଜ ସହ ନିଜର ସଂଘଷ� । 

ସବୁ ପ�ତିକୂଳ ପରିେବଶେର 

ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇବା ହ\ ଜୀବନ 

ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳାେକୗଶଳେର 

ପରିବa�ନ 

ବାbବେର ସଂଘଷ� ପ"ୂ� ଏ ଜୀବନ । 

ଜୀବର ପ�େତ�କ ସମୟ ତା ପାଇଁ, 

ଆେଣ ନୂଆ ନୂଆ ସ�ାବନା, 

େସହି ସ�ାବନାକୁ ବାbବରୂପ େଦବାେର 
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ସଂଘଷ� କରିବାକୁ ପେଡ 

ତାହା େକେତେବେଳ ବିଡcନା... 

େକେତେବେଳ ଯ�ଣା ... 

ମାନବଧମ�କୁ ପାେଥୟ କରି ମଣିଷ ଯଦି, 

ଭଲମଣିଷଟି ହୁଏ... 

ତାର ସଂଘଷ�ର ଗାଥା ହୁଏ ଉଦାହରଣ... 

େସ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦଶ� ହୁଏ... 

ଜୀବନର अନ� ନାମ ସଂଘଷ� ହୁଏ େସେତେବେଳ, 

େଯେତେବେଳ ନିଜର କଥାକୁ େଗାପନେର ରଖି, 

अନ� ପାଇଁ ବ�ିବାର  ଆନF ପାଏ । 

ସଭିଏଁ ଏକତି� ତ େହାଇ, 

େଯ ଯାହାର ଲq�କୁ ନି��ାରଣ କରି 

ସତ୍ ମାଗ�େର ଆଗକୁ ବଢିବା ହ\ େହବ, 

ଜୀବନ ସଂଘଷ�..... 

       

  
ସଂ<ୃତ ଶିqକ, ବାକରତଳା ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, 

ମୟରୂଭ�, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫ 
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अନୁତ�अନୁତ�अନୁତ�अନୁତ�    
ଭଲ ପାଇବାର            ମଣିଷକୁ ଆଜି 
             େଖାଜି ପାଇଯିବା ପେର, 
େମା ପାଇଁ ତା              ଆଖିରୁ ଲୁହ 
             ଲହୁ େହାଇ ଆଜି ଝେର। ୧ 
େକେତ ସରଳିଆ         େକେତ ନିରିମଳ 
              ହୃଦୟକୁ ତୁମ ସାଥି, 
ଆଘାତ େଦଇ ମଁୁ          କି ସୁଖ ପାଇଲି 
              ଭାେବ ଏକାpେର ବସି। ୨ 
ଦିନ ଯାଏ ବିତି             ରାତି ଯାଏ ପାହି 
               ଓଠେର େମା େଦଇ ହସ, 
େହେଲ ମଁୁ ନି/ୁର          ବୁଝିପାରୁ ନାହ\ 
               େଦଉअଛି ଖାଲି େଦାଷ। ୩ 
ଆତତାୟୀ ପରି            ର�ା� କରିଛି 
                େପ�ମର ତୀqI  अ·େର, 
ହୃଦୟକୁ ତୁମ                ଖsଖs କରି 
                ଜାଳିଛି େପ�ମ ଜୁଇେର। ୪ 

ପି�ୟଦଶ}ନୀ ମହାpି 

 

େଗାଲାପ ସଦୃଶ            ହୃଦୟକୁ ତୁମ 
                 qତା� କରିଛି ଚାଲି, 
ଭାବିବନି  ମଁୁ େଯ          ଶାpିେର ରହିଛି 

ପାରିବିନି େକେବ ଭୁଲି। ୫ 
qମା ଭିqା ମଁୁ                 କରିବିନି ଆଜି 
                େମାର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ, 
ସାରା ଜୀବନ                ଏଇ ଭୁଲ େମାର 
                ରହିଥିବ ଦାଗ େହାଇ। ୬ 
ହୃଦୟରୁ ଆଜି               କରୁଛି ସଂକy 
                 ଛାଡିବିନି ତୁମ ହାତ, 
ମରିବି େତା ସାେଥ         ବ�ିବି େତା ପାଇଁ 
                 ତୁେମ ସାତ ଜନI ର ମିତ। ୭ 

 
ଏସ ଆର -୭, ଟ-ପାଣି େରାଡ଼ ୪ 

ପାsବନଗର, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୮ 
େମା: ୯୩୩୭୫୧୫୮୫୩ 
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ତୁମପାଇଁ ଦିେନତୁମପାଇଁ ଦିେନତୁମପାଇଁ ଦିେନତୁମପାଇଁ ଦିେନ    
ତୁମ ପାଇଁ ଦିେନ ଉ½ଳ ଭୁବେନ 

ହସୁଥିଲା ଦୁଃଖୀ ପ�ାଣ 

େସବା ଧରମର ତୁେମ ଥିଲ ଚର 

ରଖିଥିଲ ଜାତି ମାନ । 

ପାେଦ ଚାଲି ଚାଲି अପpରା ଭୂମି 

େସବା କରମେର ହଜି 

अpର େବଦନା ଜାଣୁଥିଲ ସିନା 

ଦୁଃଖିର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି । 

ଏେବ େସ ସମୟ େହାଇଛି अତୀତ 

ବଦଳିଛି େଦଶ ଛବି 

ସ�ାଥ� ସାଧନର କରିଛpି ବ�ତ 

ଆମ ଜାତି ଭାଗ� ରବି । 

अନାମଚରଣ ସାହୁ 

 

େଦଶ େସବାକରି ଏେବ ପୁ�ିପତି 

ମୁଖେର ମଧୁର ବାଣୀ 

ଦୁଃଖୀ ଭାସିଯାଏ ଦୁଃଖର ନାଆେର 

ନିଜକୁ େବାଲାଉ ଗୁଣୀ । 

ଆେପ ବ�ି ରହୁ ବାପର ନାଆଁକୁ 

ମୁେଖ କରି େଘାଷା ସାର 

ଦୁରୁବଳ ପାଇଁ କୁ�ୀର କାFଣା 

ଜୀବେନ େହାଇଛି ସାର । 

େଗାପବnୁ-ର ତୁେମ अତି ପି�ୟ 

अନp ଯାହାର ନାମ 

ଧନ୍ଯ ଏହି ଜାତି ତୁେମ ପରା ବତୀ 

ଲିପିବ� ତୁମ କାମ । 
ବିଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  198 

କାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ ମନକାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ ମନକାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ ମନକାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ ମନ    
ସରିଗଲା େମାର ଜୀବନର ଖୁସି 

 ପାରିବିନି ଆଉ ହସି 

କାହାକୁ େଖାଜୁଛି ପାଗଳ ମନଟା 

 ହୃଦୟ ପାଖେର ବସି, 

ଦିନ ଥିଲା ପରା ହସୁଥିଲି େକେତ 

 ଭାବନାେର ବୁଡି ଯାଇ 

ଆଜି େସ ଦିନ କୁଆେଡ ହଜିଲା 

 ପାେଖ େମାର କିଛି ନାହ\, 

अpର ଭିତରୁ ଶ� ଟିଏ ଶୁେଭ 

 ପି�ୟା ପି�ୟା େବାଲି କୁେହ 

କୁମାର୍ େଲାେକଶ 

 

ଏେଡ ହତଭାଗା ଜୀବନଟା େମାର 

 ଲୁହେର ଗାେଧାଇ ଶୁଏ, 

କାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ अବୁଝା ମନେର 

 େକହିତ ନାହଁାpି େସଠି 

ଛାଡି େଦଇ ପି�ୟା େକେବଠୁ ଯାଇଛି  

       ହୃଦୟ କାFୁଛି ଏଠି, 

   କା ଆେଗ କହିବି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ 

       କିଏେସ ବୁଝିବ କୁହ 

   ଯାହାକୁ ପାଇଲି ଜୀବନେର ଭଲ 

           ସିଏ େଦଲା େମାେତ ଲୁହ । 
େଢ-ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯    
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ବିଶ� ଶ�ମିକ ଦିବସବିଶ� ଶ�ମିକ ଦିବସବିଶ� ଶ�ମିକ ଦିବସବିଶ� ଶ�ମିକ ଦିବସ    
ଶିyୀ ଆେମ ଶ�ମିକ ଆେମ 

କାମେର ଥାଉ ମାତି 

ମାନୁନା େକେବ 

ଖରା ବରଷା, ଝା�ି अବା ତାତି।। 

 

ଗଢି ବସୁ ଆେମ େଯ ପୁଣି 

େକେତ େଦଉଳ 

ରାbାଘାଟ ପୁଣି େପାଖରୀ େପାଲ 

େକ अଛି ପୁଣି େଦଇ ପାରିବ 

ଆମ ଶ�ମର ମଲୂ।। 

 

ଆମରି ହାତ,ଆମରି ବଳ 

େଯଉଁଠି ଲାେଗ ଥେର 

ଗଢି େହାଇ ଯାଏ େକେତ କୁଟୀର , ମFିର 

ସେତ ଲାେଗ େକେଡ଼ ସୁFର।। 

अଜୟ କୁମାର 

େବେହରା 

 

ଶିyୀ ଆେମ ,ଶ�ମିକ ଆେମ 

ଗଁାରୁ ସହର ଯୁଆେଡ ଗେଲ 

ବ�b ରହୁ ଆେମ ଆମରି କେମ�।। 

 

ମୁs ଝାଳ ତୁsେର ମାରି 

କରୁ େଯ ଆେମ କମ� 

େଦହୁ ବେହ େକେତ େଯ ପୁଣି ଘମ� 

େକ ନାହ\ ଆହାଃ ପେଦ କହିବା ପାଇଁ 

ଜୀବନ ଆମ ଶ�ମ କରିବା ପାଇଁ ।। 

 

ଶ�ମିକ େବାଲି ଆେମ 

ବ�b ରହୁ ଆମରି କାେମ 

ଦିନ କି ରାତି କି ଖରା ବରଷା ତାତି 
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ସବୁ ସମାନ ଆମରି ପାଇଁ 

ଗଢା େହାଇଛୁ ଆେମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ।। 

 

ଆେମ ପେଛ ରହୁ ଭiା ଘେର 

ଗଢା ହୁଏ େକେତ ନୂଆ ଘର 

ସେତ ଆମ ହାତେର 

ଖରା ବରଷା େର ପେଛ 

ଦହେଲ ଆମରି ଘର 

ଗଢା ହୁଏ  ନୂଆ ଘର 

େଲାକ-ର େକେଡ ସୁFର ।। 

 

ଆମ ହାତ ସଦା अନ� ପାଇଁ 

ଆମ ଦୁଃଖ େକହି ବୁେଝ ନାହ\ 

ଦିନ କୁ ଦି ଓଳି ଆମକୁ 

ଶାpିେର ଖାଇବାକୁ ମିେଳ କାହ\ 

ଆମର ପେୂନଇଁ ପରବ କିଛି ତ ନାହ\ ।। 

 

ସମାଜେର ଆେମ ରହୁ ସଦା ନିମ~େର 

େଲାଡ଼ା େହଉ ପୁଣି ସଭି- େଯେତ କମ�େର 

ଆମ ହାତ ନ ଲାଗିେଲ ଥେର 

ସÍାp- ଚୂଲି ବF େହାଇ ଯାଏ ସତେର 

ତଥାପି ଆମକୁ ଆଦର ମିେଳ ନାହ\ 

ଆେମ ପରା ମୁଲିଆ, ଶ�ମିକ ଭାଇ ।। 

 

ଏ କଥା େକହି ଭୁଲିବ ନାହ\ 

ଶ�ମିକର ଶ�ମ ବିନା 

େଦଶର ଉନ~ ତି କାହ\ 

ଯଦି ଚାହୁଁଛ େଦଶର ଉନ~ ତି ଭାଇ 

ତା-ୁ େକେବ ଦୁଃଖ େଦବ ନାହ\ ।। 

 
अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ� ।। 
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ଗତରାତିର ବାକିଆ ନିଦଗତରାତିର ବାକିଆ ନିଦଗତରାତିର ବାକିଆ ନିଦଗତରାତିର ବାକିଆ ନିଦ    
ପ�ାତଃରୁ  

ସअଳ ଉଠିବାର ପ�ୟାସ, 

ପୁଣି କମ� ଭୂମି େର ନିଜକୁ  

ପ�bୁତ କରିବାର ଦୃଢ଼ େଯାଜନା 

 

ସବୁ କିଛି  

ଧୀେର ଧେର qୀଣ 

ସ�ାବନା ଚାହ\ ବସିଛି 

ଆଜି ଚାତକ ଟିଏ ପରି  

ମୁ�ି, 

େଗାେଟ ଦୀଘ� ନିଦ ରୁ, 

ଆଉ କିଛି अଧୁରା ସ�ପ~ ରୁ  

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 

 

ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବା ର 

ବାରcାର ପ�େଚhା ବିଫଳ 

ପେର, 

େସଇ ତାଜା ପଣ ର ଆଶା େନଇ 

ମୁଖ େର ଛି�ନ କେର ବାରcାର 

େଟାପା େଟାପା 

ଜଳ ବିFୁ,  

 

କିଛି ସମୟ ଶରୀର ସେତଜ ପେର  

ପୁଣି େଫରିଆେସ  

ତା ପବୂ� अବ�ା କୁ, 

େଯଉଁଠି ଛାଡିଥିଲା ତା  

ରାତି ର ନିଦ କୁ... 
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ପାଦ େମାର ଟଳ ମଳ ଏେବ 

hାsିi ବସ େର  

କାn ର ଦୁଇ ପାଶ� ଛୁଉଁ ଥାଏ  

अ�ିର ମbକ, 

 

ପରି�ିତି अଣାୟତ େହବା ପେର 

ଇଛା କେର  

ଟିେକ େଶାଇବାକୁ  

େସଇ ବସ ର ସିଟ େର , 

େନହୁରା ଓ ଗୁହାରୀ େର ତ 

ମିଳିଗଲା ଝରକା ପାଖ ସିଟ ଟି 

କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି କିj, 

 

େସ ଆଉ  

େଶାଇବାକୁ େଦଉନାହ\ ମେତ, 

ଭୟ ର ତାsବ ନୃତ� ଭାସିବୁେଲ 

ନୟେନ,  

କାେଳ େମା hପ ଆସିଯିବ 

ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ अଧିକ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ 

ଏମିତି ଭାବନା େର  

ତିନି ଘ|ା अତିକ� ାp, 

େହେଲ ପରୂଣ େହଇ ପାରିଲାନି 

ଗତ ରାତିର  

ଟିେକ ବି ବାକିଆ ନିଦ ।। 

 
ମଦନପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୩୨୬ 
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ପରେମଶ�ରପରେମଶ�ରପରେମଶ�ରପରେମଶ�ର    
େହ ପରେମଶର ପାେଶ ରହିअଛି 

       ସେତ अବା  अଦୃଶ�େର 

େସଥିପାଇଁ ସିନା ଜୀବନ ରଥଟା 

       ଗଡୁअଛି ଆନFେର  । ୧ 

ଆସିअଛି େକେତ ବିପଦର ଝଡ଼ 

      ସମୟର ପଥଧାେର 

ଭରିअଛ ମେନ ସାହସ ଶକତି 

     େମାର ଟିକି ହୃଦୟେର। ୨ 

ତୁମରି ଆଶିେଷ ବ�ିଛି ବ�ିବି 

     ଏ ବିଶାଳ ସଂସାରେର 

କରୁଛି  ମାଗୁଣି  ଉଣା କରିବନି 

    ପ�ଭୁ ତଵ କରୁଣାେର  । ୩ 

ଭୟ, େଲାଭ, ଈଷ�ା, ଗବ�, अହଂକାର 

   ଭରିବନି େମା' ମନେର 

ମିଥ�ା, ଛଳନାରୁ ଦୁେରଇ ରଖିବ 

    ଦୁଃଖ अବା ଦୁ�}ନେର  । ୪ 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ହାତଧରି  େମାେତ ଚାଲି ଶିଖାଇବ 

    ସତ�, ନ�ାୟ, ସଂ<ାରେର 

ପଥ ହୁଡ଼ିଗେଲ  ବିେବକର ରାbା 

    ଆ-ିେଦବ ମbି¶େର  । ୫ 

�ାନ ବିନା ପ�ାଣ ପଶୁର ସମାନ 

   �ାନ ବେଳ ମଧୁ ଝେର 

ଦିବ�ମ� ସଦା କ"�େର ଫୁ-ିବ 

    ନିଦ� ା अବା  ଜାଗ�ତେର । ୬ 

ଭ�ି େସବା ତ�ାଗ ମହାନ ସୁଗୁଣ 

     ଆପଣାଇ ଜୀବନେର 

ତୁମ କୃପାେହେଲ अରଜିବ ଯଶ 

   ଏତିକି କାମନା େମାର । ୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  204 

କମୁ୍ଛି ଜଳକମୁ୍ଛି ଜଳକମୁ୍ଛି ଜଳକମୁ୍ଛି ଜଳ    
ଗିରିଷମ ଋତୁେର ଏ ଟାଣୁଆ ଖରା , 

ଡହ ଡହ େହାଇ ତାତି ଗଲାଣି ଧରା । 

ଶୀତଳ ଜଳେର ବୁଡି ଗାେଧାଇବାକୁ, 

େକେତ େଯ ଆନF ଲାେଗ ଆମ ସଭି-ୁ।୧  

କିଏ ଗାେଧାଉ अଛpି େକେତ ବାଗେର , 

ନଦୀ,କୂପ ଜେଳ अବା ଗାଧୁଆ ଘେର । 

ଉଦବୃତ ଜଳ େଯେତକ ଯାଏଟି େବାହି , 

ତାହାର ସଦୁପେଯାଗ ନ କରୁ େକହି।୨ 

େସଇ ଜଳ କୃଷିେqେତ�  ପାରpା ଲାଗି, 

ଉପୁଜpା େକେତ ପନି ପରିବା, େକାବି। 

'ଜଳ ହ\ ଜୀବନ' େବାଲି ଜାଣୁଛି ଯିଏ, 

अପଚୟ େରାକି, ଜଳକୁ େସ ବ�ାଏ।୩ 

ଧୀେର ଧୀେର ମାଟିତଳୁ କମୁଛି ଜଳ , 

ତା ବିହୁେନ ବ�ିବାଟି େହବ ଜଟିଳ । 

ବି. ନିରୁପମା 

 

କୂअ ,େପାଖରୀର ପାଣି ଯାଉଛି ଶୁଖି, 

ହpସp େହଉଛpି ପଶୁ ଓ ପqୀ ।୪ 

ପାଣି କାଢ଼ି ନଳ ବF କରିବା ଜାଣି, 

अଯଥାେର ନh ନ କରିବା େଯ ପାଣି । 

ଘର ଆେଗ ସଫା ପାଣି ରଖିବା କୁେs , 

ବୁଲାପ�ାଣୀ େଶାଷ େବେଳ େଦେବଟି ତୁେs 

୫ 

ଲଗାଇବା ଗଛଲତା अଧିକ କିଛି , 

ମଳୂେର େସମାେନ ଜଳ ରଖିେବ ସ�ି । 

େତେବ ଯାଇ ସମb- କଲ�ାଣ େହବ , 

ବହୁମଲୂ� ଜଳ ଆମ ପାଖେର ଥିବ ।୬ 
 

ମାମୁରିଆ ,େଛsିପଦା,अନୁେଗାଳ । 
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େବୖଶାଖର େକାପେବୖଶାଖର େକାପେବୖଶାଖର େକାପେବୖଶାଖର େକାପ    
ପ�ଚs େହାଇଲାଣି େଦଖ ତପନ କିରଣ 

ଝା�ି ପ�ବାହେନ ତନୁକୁ ଲାଗଇ କଷଣ। 

ପଥଶ�ମ ବାେଟାଇକୁ ମିଳଇ ନାହ\ ଛାୟା 

ଲୁ� ପ�ାୟ େହାଇଗଲାଣି ମହାଦ� �ମ କାୟା। 

ଆକାଶ ବqେର ଭରି େମଦୁର େମଘମାଳା 

କାଳ େବୖଶାଖୀ ରେଚ  ଧ�ଂସର ତାsବ ଲୀଳା। 

େରୗଦ�  ସନ�ାସୀ କରି ରୁଦ�  ରୂପକୁ ଧାରଣ  

अଂଶୁଘାତେର ହରି ଥାpି ପ�ାଣୀ- ପରାଣ। 

ସଲିଳ ଧାରା ପାଇଁ ଜେନ ହୁअpି ବିକଳ 

ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ମିଳଇ ନାହ\ ଜଳ। 

ନିଜ�ନ ପ�ହେର ଝି-ାରୀ କ�ର ବିଳାପ 

ପ�କାଶିତ କେର ଧରାେର େବୖଶାଖର େକାପ। 

ଉଦାସୀନ ନିଦାଘେର ପୁ²ହୀନ ବନାନୀ 

ସୃhି କେର ବ�ଥାର ଦୁ��ମ ଆେବଗ ଧ�ନି। 

ନଭରୁ ବଷ} ଆଦିତ�- େଲଲିହାନ ପ�ଭା 

ହରାଇଛି େମଦିନୀ ଶ�ାମଳିମା ବ"�ବିଭା। 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�  
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ପ�ାଣହୀନ ସାଜିଛpି ପାଦପ ଦୁବ�ାଦଳ 

ଭସିI ଭୂତ େହାଇଗଲାଣି ଗିରି-ବନ-ମାଳ। 

ଦାରୁଣ ଗ�ୀଷମ ବୁେଝନା େକେବ ତା ଭାବନା 

ତାପକିCh अବନୀ ସେହ େକେତ େଯ ଯାତନା॥ 

 

ନିେବଦିତା ମହାପାତ�   

ମୁକୁF ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ॥ 
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ଜାଗିଉଠୁ ମନୁଷ�ତ�ଜାଗିଉଠୁ ମନୁଷ�ତ�ଜାଗିଉଠୁ ମନୁଷ�ତ�ଜାଗିଉଠୁ ମନୁଷ�ତ�     
େଦୖ� ତ ସaାର ସମିIଶ�େଣ ପ�ଭୁ                                                            

ଗଢିଲ କାହ\ ଏ ମଣିଷଟିକୁ  

େଦବତ�  ଠାରୁ େସ େବଶୀ ଆଚରଇ  

ସ�ଭାେବ ତାହାର େସ ପଶୁତ� କୁ   ୲୲  

ପଶୁତ�  ଜାଗିେଲ अpେର ତାହାର  

କେର କଳୁଷିତ ସାରା ପରିେବଶ  

अହଂକାର ସପ� ଫୁ½ାରେର ତା'ର  

ଏ ଧରାେର ଭେର ହଳାହଳ ବିଷ  ୲୲  

ସଂଯୁ�ା ରାଉତ 

 

ବିେବକେର  ଆଜି ପଡିଛି ପରଦା  

ପଶୁତ�  ଦପ�େର କେ  ଭୂମି-ଭୂମା   

ଭଲମF �ାନ ଥାଇ ମଧ� ତା'ର    

ପଶୁତ�  ପ�ତାପ ଥମୁନି ତ ଜମା   ୲୲  

ଶାଶ�ତ ସaା-ୁ ପାେଶାରି ମନରୁ  

ମଦମେa ରେଚ ମୃତୁ�ର ଛାୟା 

ଷଢରିପୁ ଫାେଶ େହାଇ କବଳିତ  

େବଶୀ େସ ବିbାେର ପଶୁତ�  କାୟା ୲୲ 

େହ ସୃhି କରତା କର ଜାଗରଣ  

ତା' ଭିତର ସୁ� େଦବତ�  ସaା  

େଦବତ�  ଜାଗ�ତ ନ େଦେଲ अpେର  

ନ ରହିବ ଏହି ସୃhିର ପaା    ୲୲ 
ଶିqୟିତ� ୀ, ଜୟପୁର , େକାରାପୁଟ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  208 

ସ�ାଥ�ପର ସମୟସ�ାଥ�ପର ସମୟସ�ାଥ�ପର ସମୟସ�ାଥ�ପର ସମୟ    
ଚାଲି ଯାଇଛି େବାଲି ଦୁଃଖ କରିବନି ସାଥୀ 

ମେନପକାଇ ପୁରୁଣା କଥା 

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି େକେତ େଯ ରାbା 

େବାେଧ ଏ ଜୀବନେର ଯ�ଣାଟି ଏକା ଶbା 

ତୁେମ ଭାବିବନି େକେବ ଏକା ଏକା େବାଲି 

ତୁେମ ତ େମା ହସ ଖୁସିର ସରଗ ସଖା 

େମା ମନ ଭାବନାେର ଡାକିେଲ ତୁମକୁ 

େଦଉଥିବ ଏକ ନିଃଶ� ମୁହୂa�େର େଦଖା  

ଯାଉଛି ମଁ ୂଚାଲି  

अତୀତ କାହାଣୀ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି 

କୃ�ଚF�  ଡାକୁଆ 

 

ରହିବିନି ତୁମ ସାେଥ 

ଏେବ ଠାରୁ ସଜାଗ େହଉଛି 

ଚାଲିଯାଉଛି ମଁୁ େମା ଚଲାପେଥ 

ମନ କଥା େମାର କହିବାକୁ େଚhା କରିଛି 

ଥେର ବୁଝିବ ମନ େଦଇ 

ଆଜି ବି େଲଖୁଛି ମନ କଥା େମାର 

େହେଲ ତୁମ ପାେଖ ପହ�ି ପାରୁନି ଯାଇ 

କଥା େମାର ଏତିକି କହୁଛି 

ତୁେମ ଥାଉ ମଁ ୂଯାଉଛି  

େମା ରାbାକୁ ମଁ ୂअନାଇ....!! 

 
କୃ� ଚF�  ଡାକୁଆ 

ବୁଗୁଡ଼ା, ଗ�ାମ 

ପିନ୍ - ୭୬୧୧୪୩ 
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େପ�ମର ବଂଶୀସ�ନେପ�ମର ବଂଶୀସ�ନେପ�ମର ବଂଶୀସ�ନେପ�ମର ବଂଶୀସ�ନ    
 େପ�ମର ବଂଶୀସ�ନ େକେବତ 

 ବକୁଳ ବନେର ପ�ତିଫଳନ େହାଇନି 

 ବୃqର ଚାରୁ ଲତାେର। 

 

କୃ� େହାଇ ବଂଶିର ସରୂକୁ ତାଳେର, 

ସେଜଇ େଦେଲ େସ କ'ଣ ଗୁ�ି େହାଇଯାଏ 

ରାଧାର ମାଟି କଳସେର। 

 

ନଁା, କୁ� ବନେର ସରୂ 

ସବୁ େବସୁରା େହାଇ େକେବ  

ପଡିପାେର ନୁଖୁରା अବ�ାେର। 

 

ବିଶାସର ଗiଶିଉଳି େକଉଁ କାଳୁ ତ 

ଫୁଟି ସାରିଲାଣି କଦc ମଳୂେର, 

କୁpଳକୁ େଖାସିେଦଇ ଟ-ିଳିର ଶିଖର ଉପେର। 

 

ଚିନI ୟ ବାରିକ 
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କାଇଁ, ରାଧାତ େକେବ ପିnିନି ପାଦେର ପାଉଜୀ 

ହସର ଚି½ାରକୁ େଖାସିେଦଇ ଓଠେର। 

  

ସହସ� ଇF�ଧନୁର ପ�ପାତ ମାନ-ୁ 

େକେବତ ମଁୁ େଦଖି ପାରିନି  

ଶୁଭ�  କାଶତାsି ଫୁଲର ଢଳଢଳ ନୃତ�େର। 

 

େପ�ମ କ'ଣ େକେବ ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ 

ବାଦଲର ହୃତ୍ ପିsେର। 

ନଁା, େନୖସଗ}କ େପ�ମର ଆନଦକୁ  

େକେବ ପାଇହୁଏ ଗCାନି ପଣେର। 

  

େପ�ମର ମହାନ ପଣିଆ ଆଜି 

ଲୁହ େହାଇ ଝରୁଛି ଆଖି େକାରଡ଼ରୁ, 

अଭିhର େବଢା଼େର େଶ�hତ୍ଵର ଭଗ~ ଘଟୁକୁ 

େଲପନ କରି ମାଟିର qଣ�ାୟୀ େସୗରଭକୁ, 

ଥାପିେଦଇ  େକାରଡର ପ�ଭ�ନାେର। 

   

ତଥାପି अେପqା େପ�ମର କୁ�ବନେର  
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େକେବ ଶୁଭିବ ମରୂଲୀର ବଂଶିସ�ନ। 

େପ�ମର ପରସ ପାଇ 

ରାଧା  ଜାଳିବ ବାରମାସି ଦୀପାଳି, 

କୁଢ଼କୁଢ଼ अn କାରକୁ ଫିiିେଦଇ  

ପାଉଁଶ େବାଳା ବତୀଘର ଭିତରକୁ।। 

 
ଚିନI ୟ ବାରିକ। 

ବ� ାହI ଣଡ଼ିହି, ବାଲିକୁଦା,ଜଗତ୍ ସିଂହପୁର। 

ଦୂରଭାଷା-୬୩୭୦୩୫୨୦୮୪। 
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ତୁମପାଇଁ ସୁନିତାତୁମପାଇଁ ସୁନିତାତୁମପାଇଁ ସୁନିତାତୁମପାଇଁ ସୁନିତା    
ଏ େଦହ ମନ, ହୃଦୟ  

 ସବୁତ େଦଇସାରିଛି ବnା  

 ତୁମରି ପାଖେର,  

ଆପଣା େବାଲି ଆଉ କଣ अଛି େଯ, 

ହାତ ପାତି ମାଗିେଲ, େପ�ମଛାଡା  

େଦଇ େଦବି ଶରଧାେର | 

େପ�ମତ େବୖତରଣୀ ନଈ  

 ପ�ୀତିର अମୁଲ� ସ ଦ | 

ପାରିବ ଯଦି େସ ନଇ େର  

 ଥରୁଟିଏ ପକାଇ ଦିअ ବୁଡ଼  

େଦଖିବ, ଆେମ ଚାଲିଯିବା  

 ଆଉ ଆଗକୁ ଦୁଇପାଦ | 

ଆଇ  ଲଭ  ୟୁ ସୁନୀତା   ! 
ଭ�ନଗର, ଗ�ାମ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨ 

ଶୟନ ନାୟକ 
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ଗ�ୀଷIଋତୁଗ�ୀଷIଋତୁଗ�ୀଷIଋତୁଗ�ୀଷIଋତୁ    
ଗ�ୀଷIଋତୁ ତାର ପ�ଭାବ େଦଖାଏ 
ବଢୁଛି ଖରା ପ�ଖର, 
େବଳ ଟିେକ େହେଲ ଘରୁ ଯିବାପାଇଁ 
ଲାଗୁअଛି ଭାରି ଡର । 
ପ�କୃତି ପ�ାଣ ଆତୁର... 
ଭାର ସାମ� ରqା କରି ପାେର ନାହ\ 
ଆଖିେର ତା ଲୁହ ଧାର ।୧। 
ବୃqଲତା େଲାେକ କାଟି ସଫା କେଲ 
ଦିଶୁଛି ଟାiରା ଭୂଇଁ, 
ଏ ମଣିଷ େଦଖ ବଇରୀ ସାଜିଛି 
ପ�କୃତି ରାଣୀର ପାଇଁ । 
କh କୁ ନ ପାେର ସହି... 
ସ�ାଥ�ବାଦୀ ଏଇ ସମାଜେର ଆଜି 
ଦୁଃଖ ତା ବୁେଝନା େକହି ।୨। 
ସମୟ ଆସିବ ସରୁୂଜ େତଜେର 
ଶୁ¶ େହବ ଧରା ମାଟି, 

अqୟ କୁମାର 

େବେହରା 

 

अମ±ଜାନ ଦିେନ अଭାବ ଘଟିବ 
ଠିକ୍ େସ େହବନି ବୃhି । 
ବୁଝଏେବ ନିଜ ତୃଟି... 
େବଳୁ ସାବଧାନ ନ େହାଇବ ଯଦି 
ଯାତନା ପାଇବ ସୃhି ।୩। 
ଗଛ ଲଗାଇବା ସେବ� ଏକ େହାଇ 
ସବୁଜ ସୃhି ରଚିବା, 
ଜiଲ ନhକୁ େରାକିବା ପାଇଁକି 
ସଭିଏଁ ସଜାଗ େହବା । 
ଏଇ ଶପଥ କରିବା... 
ପ�କୃତି ହସିେଲ ଆେମ େତା ହସିବା 
ଖୁସିେର ଦିନ କାଟିବା ।୪। 

େକFୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭଂଜ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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ସାବଧାନ ହୁअ ଆ�ାସାବଧାନ ହୁअ ଆ�ାସାବଧାନ ହୁअ ଆ�ାସାବଧାନ ହୁअ ଆ�ା    
ଆମ ଭୁସ ଦ ଲୁଟି କଲ अବିଚାର 

ପରିବାର ଛାଡିଆେମ ବୁଲୁ ବାରଦାର। 

ତୁେମ ବାତାନୁକୁଳିତ ଘେର ଥାअ ରହି 

ଆେମ ତ� ାହି କରୁ ଝାଟି ମାଟି ଘେର ଥାଇ।। 

 

ବଷ�ା ଦିେନ ପାଲ େଖାଜୁ ଖରାଦିେନ ପାଣି 

େକମିତି କହିବୁ କୁହ ଆମ ଏ କାହାଣୀ। 

ତୁେମ େକେବ ଆସି େଦଖ ଆମ ଏ ଦୁଦ�ଶା 

अnାେର ଆେଲାକ େଖାଜୁ ନିରାଶାେର 

ଆଶା।। 

 

ତୁେମ ବାବୁ େଲାକ ସବୁ ଆରାମେର ଥାअ 

ଜନତା-ୁ ମିଛ କହି ଭକୁଆ ବନାअ। 

ଆମରି ଦୟାରୁ େଯଉଁ ସୁଖ ଲଭୁ ଥାअ 

ପଡିବେର ତୁମପେର ଜନତାର ହାୟ।। 

 

ଚିaର�ନ ସାହୁ 

 

ପା� ବେଷ� ଥେର ହୁଏ ତୁମ ଆଗମନ 

ଡାହା ମିଛ କହି ଆ�ା ଜିଣ ଜନମନ। 

ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ବା କାହ\? 

େକେତ ଲୁଟିବ କୁହେର ଗାଦିଭାେର ଥାଇ।। 

 

ତୁମ ହୃଦୟଟା କିବା ପ�bର ନିମ}ତ 

ଚି½ାର ଶୁଣି ବି େକେବ ହୁअନି ବ�ଥିତ। 

ସାବଧାନ ହୁअ ଆ�ା ସାବଧାନ ହୁअ 

େକାପିତ େହେଲ ଜନତା କି କରିବ କୁହ? 

 
ସିiିରି ଆଳି େକF� ାପଡା 

୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮ 
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ନରଭqୀନରଭqୀନରଭqୀନରଭqୀ    
କିଏ କହୁଥିଲା କୁଆେଡ ନରଭqୀ ମାତିଛି 

ଏ କେଲଜ େଚୗହଦୀେର; 

ଖାଉଛି ର� େନଉଛି ଇ¬ତ 

ମଣିଷର, ମାନବିକତାର ।। 

 

ବାଛନାହ\ ବିଚାର ନାହ\ 

ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଫୁଲକୁ  େଡ¡ଚୁ�ତ େସ କରୁଛି;  

କୁଆେଡ ନରଭqୀ ମାତିଛି 

ଏ କେଲଜ ହତା ଭିତେର । 

 

ଗଧିଆ ପରି େଦହ ତା'ର େଦବତା ପରି ମୁହଁ 

ଭ�ଗଣ କୁହ ଆଜି କିଏ େସ ତୁମ ଆରାଧ� ? 

କିଏ େସ ହa�ା କa�ା 

କିଏ େସ अପେଦବତା 

କଳୁଷିତ କରୁअଛି  

ଏ ବାଣୀ ମFିର।। 

େଗୗତମେସନ୍ 

ହଁାସଦାଃ 
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ବୀଣାମFିେର ଆଜି अଗ�ପଜୂ� ଉେପqିତ 

ସରସତୀ ନିବ�ାସିତ 

ଶ�ୁଶ-ର ନିେଜ କqଚୁ�ତ । 

ହଜିଛି ବିଶାସ ଭାଜିଛି ଦୃଢ ସଂକy 

କୁଆେଡ ନରଭqୀ ମାତିଛି 

ଏ କେଲଜ ହତା ଭିତେର ।। 

 

ଏଠି ଗୁରୁ ନାହ\ ଶିଷ� ନାହ\ 

ପଲ ପଲ ଖାଲି େମÊାଦଳ 

ଗହଳ ଚହଳ ପୁଣି ଖଁା ଖଁା 

ଏକାp ଶୁନ୍-ଶାନ୍ । 

ବଉଳ ଡାେଳ ବିରହୀ େକାଇଲୀର ସର 

ଝାଉଁଗଛ ଶୀେଷ� ଚିଲର ଚି½ାର 

ଶାଗୁଣା ବସିଛି କିj େଡଣାକୁ େମଲାଇ 

କୁଆେଡ ନରଭqୀ ମାତିଛି 

ଏ କେଲଜ ଭିତେର ।। 

 

ଦଳବଳ େଘନି ଆେସନି େସ ଜୀବ 

ନୀରବ ରବ ତା'ର अତ�p अ®ୁତ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  217 

ଶିqାଳେୟ ପୁଣି ଶିକାରୀର ଭାବ 

अସ�ବକୁ େଦଖାଏ କରି େସ ସ�ବ 

ନିଛାଟିଆ ତା'ର ଏକାp ନିଜସ 

କୁଆେଡ ନରଭqୀ ମାତିଛି 

ଏ କେଲଜ େଚୗହଦୀେର ।। 

 

ନୁେହଁ େସ ପଶୁ କେର ପାଶବିକ 

अତ�p अ®ୁତ େସ ତ ବିଚିତ�  ଜୀବ 

ମାୟାଜାେଲ ମଣିଷକୁ କେର କବଳିତ 

ମାନସିକ ରାେଜ� ତା'ର अତ�p ପ�ଭାବ ।। 

 

ଜାଣି ତା-ୁ ଜାଣpିନି େକହି 

େଦଖି ତା-ୁ ପୁଣି ପାରpିନି ଚିହି~  

ରାqସ ନୁେହଁ େସ ତ ନରରାqସ 

ନଁା ଟି ତା'ର 'ନରଭqୀ' ।।। 

 
अଧ�ାପକ େଗୗତମେସନ୍ ହଁାସଦାଃ                 

ଉେପF�ନାଥ  ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

ନଳଗଜା, ମୟରୂଭ�, ଓଡ଼ିଶା 
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ଠାକୁର ପଜିୂ ବି ପାଉନି ଶାpିଠାକୁର ପଜିୂ ବି ପାଉନି ଶାpିଠାକୁର ପଜିୂ ବି ପାଉନି ଶାpିଠାକୁର ପଜିୂ ବି ପାଉନି ଶାpି    
ତିନିଘ|ା ଦିअଁ ନିଇତି ପେୂଜ ମଁୁ 

ଦାନ କରୁଥାଏ ଦୁଃଖିକୁ 

ଖୁସିହବା ଟିେକ େଦଖିବି େବାଲି େମା 

ଭାରିଯା ଚFର ମଖୂୀକୁ । 

ତାଆରି କଥାେର ଘର ଛାଡ଼ିେଦଇ 

ରହୁଛି ଆସିକି ଦୂରେର 

ମେତ ଝୁରୀ ଝୁରୀ େରାଗୀଣା ମାଆଟା 

େକଉଁକାଳୁ ଆର ପୁରେର । 

ବାପା ଏକୁଟିଆ ଗାଆଁେର ରୁହpି 

ଭଲ ଦିଶୁନାହ\ ଆଖିକି 

ଶିଶିରକୁମାର ପsା 

 

ଡାକତର ତା-ୁ େଦେଖଇଛି ଲୁଚି 

ଦି'ଥର କଟକ ଡାକିକି । 

େମା ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲାେବେଳ ବାପା 

ଆଖିଲୁହ ପେଡ଼ ନିଗିଡ଼ି 

ଘରକୁ ଡାକିବି ସାହସ ହୁଏନା 

ଘରଣୀ ଯିବ େମା ବିଗିଡ଼ି । 

ଭାବିେଲ ବସିକି ଏକଥା ନିଜକୁ 

अପରାଧୀ େବାଲି ମଣୁଛି 

ବାପା- ବୟସ େକେବ େମା ଆସିବ 

ଏେବଠାରୁ ଦିନ ଗଣୁଛି । 

-------------------------------------- 
କୁଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ବାଲିର ସହର ବାଲିର ସହର ବାଲିର ସହର ବାଲିର ସହର : : : : ବାେଲଶ�ରବାେଲଶ�ରବାେଲଶ�ରବାେଲଶ�ର    
ଏଡିଏମ୍ ଛକ  ପୁଚୁକା ପାଖେର 

େବାପାେଲା କୁଆଁରୀ ଭିଡ଼ , 

ସାଗର ମଝିକୁ  ଆମ ଚାFିପୁରୁ 

େqପଣା· ହୁଏ ମାଡ଼ । 

ନୂଆ େନାସି ପାକ�  ଭୁଲି େଭଦଭାବ 

କରାଏ ମେନାର�ନ , 

ଭୀମପୁରା ଟିଭି  େସ|ର େଦଖାଏ 

ସହେଜ ଦୂରଦଶ�ନ । 

ଲqI ୀନାରାୟଣ  ମFିର ପ�ସାଦ 

ଖାଉଥିେଲ ଚାଟୁଥିବ , 

ପମ}ଟ ପଡ଼ିଆ  େଦଖି ଆସ ଯାअ 

େଖେଳ ବାଟ ଫିଟୁଥିବ । 

ଗାnିସI �ତି ପୁଣି  ପ�ତିଭା-ୁ ଆଣି 

େଦଇଚାେଲ ସନମାନ , 

େସୗମ�ରଞନ ପାଲ୍ 

 

ଶିyା�ଳ ସେତ  ସାରା ବିଶ ପାଇଁ 

କରିଚାେଲ ଶ�ମଦାନ । 

ଭୁଜାଖିଆ ପୀର  େସପେଟ अମୀର 

ଏଠି ଇମାମି ମFିର , 

ମୁଭି ଏÀ ତାଳି  େଯନ ଖିଲିଖିଲି 

ହସ ବୁଢ଼ାବଳiର । 

ଜଉ କେÊଇର  ବାହାଘର େବେଳ 

ପର ରା ଦିଶିଯାଏ , 

ଫକୀରେମାହନ  ବ� ଜନାଥ ସୁେର 

େଦେଶ ଗଜା େଶାଭାପାଏ । 
 

ଗ�ା/େପା:- ବଡ଼େଶାଳ, ଭାୟା - ଝାରେପାଖରିଆ, 

ଜିଲC ା - ମୟୁରଭ�, ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ସମୟର अେପqାେରସମୟର अେପqାେରସମୟର अେପqାେରସମୟର अେପqାେର    
ସାପଶିଢିର  ଏ   ଜୀବନ  େଖଳେର 

ବିଧାତା  େଲଖିଛି  ଶନୂ 

ଶେହକୁ  ନିଜର  ଭାବିବାଟା  େମାର 

େହବ  ସିନା  ମଖୂ �ପଣ      ।। 

ସମୟ   ସୁअେର   ସ�ାବନା   ସବୁ 

ନିମିଷେକ  ଯାଏ  ଭାସି 

େବସାହାରା   ହୁଏ  ବ�ଥିତ  ହୃଦୟ 

ପ�ତିqେଣ ପାଏ ଫାଶୀ     ।। 

ଉଆଁସର  ରାତି  ପଡିଥିଲା  େବାେଧ 

ଭାଗ�େହଲା େଯେବେଲଖା 

ପ�ଶାp କୁମାର 

ପ�ଧାନ 

 

େସଥିଲାଗି   ସିନା  ସମୟ   ଆ-ୁଛି 

ସୁଖେର    ଲqIଣେରଖା    ।। 

ପ�ତିଟି  ପାହାେଚ  अଗି~ର   ପରୀqା 

କରୁअଛି       अସହାୟ 

ସେତକି   େଯମିତି  ହରିଣର  ପାଇଁ 

अହରହ   ବାଘ   ଭୟ     ।। 

ତଥାପି   ଛାଡିନି   ସଂଘଷ�  କରିବା 

ଜୀବନ େଖାଜୁଛି ରାହା 

ହାରିବା  ବାଜି ବି  ଜିତି ଯାଇପାେର 

ଭାଗ� ଯଦି ହୁଏ ସାହା    ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁsା, ଜିଲC ା-ବରଗଡ଼ 
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ନଦୀ ତୀେରନଦୀ ତୀେରନଦୀ ତୀେରନଦୀ ତୀେର    
  ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହାତ ଧରି ନଦୀ ତୀେର 
  େବଳାଭୂମିେର ହଜିଯାଏ ପାଦଚିହ~  
  େକେତ ପାଦଚିହ~  अଧଭଗ~ େହାଇ 
  ମିଶି ସାରିଛି ବାଲିେର 
  ଆଉ କିଛିକୁ େପାଛି େଦଇଛି 
  अମାନିଆ ସାଗର େଢଉ । ୧ 
  ସI �ତି ଏଠି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିେଶ 
  ସାଗର ବୁକୁେର ହଜୁଥିବା ତପନର 
  ର�ିମ ଆକାଶ ମନେର, 
  ଓଦା କରିଦିଏ ତନୁ ମନ ଆଁଖିକୁ  
  ଗୀତ ଗାଏ ତରଂଗ ମନ ମୁ°ର 
  କାନେର ବାେଜ ରୁଣୁଝୁଣୁ  
  अତୀତ ପାଉଁଜିର ଶ� । ୨ 
  ଟାଂକୁରି ଉେଠ େଦହର େରାମ 
  ଗରମ ହୁଏ ରକତ, ବିେବକ 
  ପ�ଶ~ ବାଣ ଛୁେଟ ପ�ତି େଢଉରୁ 
  ସାଗର ଗଭ� କେହ ବାରcାର  
  କ'ଣ ତୁ  ଠିକ୍ କରିଛୁ ? ୩ 

ପ�ସନ~  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

  ମଁୁ ହ\ ତୁମ ମିଲନର୍  
  ପ�ଥମ େପ�ମର୍ ମକୂ ସାqୀ 
  େମା େକାଳେର  େମା ଛାତିେର 
  ଆ-ିଛ େକେତ ସପନ ମFିର 
  ପ�ତିଶୃତିର ଗଢିଛ  େକେଡ अମାରତ୍ 
  କାହ\  କୁଆେଡ ଗଲା ସବୁ ? ୪ 
  େଦଖି ପାରିବିନି େସ ହସ ମୁହଁେର କାF 
  ନି²ାପ ମନର ଆହୁତି ସବୁକୁ 
  େନଇ ପାରିବିନି ଆଉ ଗଭ�କୁ  
  ମଁୁ ବି  ଭିଜିଯାଏ ବିଶ�ାସୀମାନ- 
  ର�ଭିଜା ଲୁହେର  
  ଗେଢ ଭାଂେଗ େକେତ ଜୀବନ 
  ଏଇ ନଦୀ ତୀେର । ୫ 

 ପ�ଧାନପାଲି, ସcଲପୁର  
   ୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬ 
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େସଇ ଖରାେବଳେସଇ ଖରାେବଳେସଇ ଖରାେବଳେସଇ ଖରାେବଳ    
େସଇ ଖରାେବଳ କ�ମାନତ ଆସୁଛି 

ସେତ େଯମିତି ଆସୁଛpି ଋତୁ େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ 

ଦୁନିଆ ବି ବଦଳି ଚାଲିଛି ଦିନ ପେର ଦିନ 

େଗାଟିଏର ହାତ ଛାଡ଼ି ଆଉ େଗାେଟ ନୂଆ ହାତକୁ ଧରି ଧରି 

ପରିବa�ନ େହାଇ ଚାଲିଛି ଏ ପୃଥିବୀ ର ସବୁକିଛି 

ବିକାଶ େହଉଛି ଦୃତତର 

ତା ସହ ଦୃତତର୍ େହଉଛି ବିନାଶ ମଧ� 

େମାର ବି େହାଇସାରିଛି ଯେଥh ପରିବa�ନ 

ସମୟର ନଦୀ ତିେର ତିେର 

ମଁୁ ବି ଆଉ ଆଗଭଳି ନାହ\ 

କଥା କଥାେକ ଆଉ ଆଗଭଳି ଜିଦ୍ କରୁନି 

କି େମା ଜିଦ୍ ପରୂଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ପାଉନି 

ଆଉ ହେଜଇ ସାରିଛି େମା ପୁରୁଣା ଦିନକୁ 

େସଇ ଖରାେବଳ 

େଯାଉ ଖରାେବଳ ନ େଶାଇ ମଁୁ ଯାଉଥିଲି 

କାହା ବାଡ଼ିେର େକାଳି, ଆc, ତାଳ ସଜ େଚାରାଇବାକୁ 

ସୁବ� ତ େଜନା 
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େସଇ ପ�ଚs ଖରା େବଳ 

ନ ମାନି େଖଳୁ ଥିଲୁ କି� େକଟ  

ଯାହାପାଇଁ େକେତ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ମହାଭାରତ 

କିଛି ନ ପାଇେଲବି ତାଳ ଚକା ଗାଡିେର ଘୁiୁର ବାnି 

ତା ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ିବାେର ଜଉ ମଜା କୁ 

ମଁୁ ହେରଇ େଦଇଛି ସମୟର ପେଥ ପେଥ 

ଆଜି େଖାଜିେଲ ବି ମଁୁ ପାଉନି ଖଜିରି ଚଟିଆ 

ନଡ଼ିଆ ପତ�   ଚଟ ଆଉ ଦଉଡ଼ି ଖଟିଆ 

ବଡରା ପତ�  ବି�ଣା ବି ହେଜଇ େଦଇଛି ପରିଚୟକୁ ତାର 

େହଂସ ଆଜି େଲାଲୁ� ପ�ାୟ 

ପଚାେର କଣ ଭୁଲ୍ ତାର୍ 

େସଇ ଖରା େବଳ ଆସୁଛି 

େହେଲ ମଁୁ ଆଜି ଚାହ\େଲ ବି େଖଳୁ ପାରୁନି 

ବର ଓହଳ େର େଦାଳି 

ମଁୁ ଇ�ାକରି ବି ଖାଇ ପାରୁନି ପଖାଳ ସହ ବଡ଼ିଚୁରା 

ଗାେଧାଇ ପାରୁନି ଗାଆଁ ଗାଡ଼ିେର ସାi- ସହ 

ଆଜିବି ଆସୁଛି େସଇ ଖରା େବଳ 

େହେଲ ମଁୁ ହାରି ଯାଇଛି େସଇ ଖରା େବଳ ପାଖେର.. 
ସୁବ�ତ େଜନା, ସୁରଡିହ, ଯାଜପୁର, ୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦ 
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ନିେଖାଜ ଚିaେଚାରନିେଖାଜ ଚିaେଚାରନିେଖାଜ ଚିaେଚାରନିେଖାଜ ଚିaେଚାର    
କାହ\ େକେତ କାଳୁ  ବସିଛି େର କାହ~ �  

       େତା ଆସିବା ପଥ ଜଗି 

ଆସିବୁ ଆସିବୁ      ମେନ େହଉଥାଉ 

         ଆସୁନୁ ଗଲୁ କି ରାଗି !! 

 

ମନ ମେଧ� େମାର       ସପତ ସପନ 

         ଲହରି ଯାଉଛି ଆଜି 

ଶନୂ�କୁ େଦଖିଣ    ପାଦ ପଖାଳୁଚି 

       ଆଶାକୁ େଦଉଛୁ ଭାଜି ।। 

 

ଶନୂ�େର ଶୃiାର   କରିବି େକମିତି 

           ଆସୁ ନାହ\ େସ କyନା 

େଦହଧାରୀ ମଁୁ େଯ ଜାଣୁନାହୁଁ କିେର 

             କିପାଇଁ  କରୁ ଛଳନା  ।। 

କାa}କଚF�  େସଠୀ 

 

 

ବଂଶୀସ�ନ େତାର   ଆଜି ବି ଶୁଭୁଛି 

            କଦc ବନ ବିେଭାର 

େହେଲ ବନ, ଜନ  ପାଗଳ ପ�ାେୟକ 

           ନିେଖାଜ ତୁ ଚିaେଚାର ।। 

 

ଭାବଶନୂ� ହୃେଦ    ଭ�ିହୀନ ପେଦ 

        ଡାକୁଛି େତାେତ କେହ~ଇ 

अକାରଣ କରୁଣ    କରୁଣାରୁ େତାର 

            ପୃଥକ  କରିବୁ ନାହ\ ।। 
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ସମୟ ସୁअ ଓ କାଗଜ ଡiାସମୟ ସୁअ ଓ କାଗଜ ଡiାସମୟ ସୁअ ଓ କାଗଜ ଡiାସମୟ ସୁअ ଓ କାଗଜ ଡiା    
କରି ସI �ତିର ଉÝିରଣ 

ଆଣିଦିଏ ଖୁସିର ସ�ାର      ।। 

ମେନପେଡ େଯେବ େସ କାଗଜ ଡ଼iା 

ବହି ଚାେଲ ଆଖିରୁ େମା अଶ��ଧାର      ।। 

ସମୟ େସ�ାତ ତ ବହି ଚାଲିଛି 

େସଥିେର ଭାସିଯାଉଛି अତୀତ     ।। 

अତୀତକୁ ଭୁଲି ଆଲିiନ କର 

ନିଜକୁ ବତ�ମାନ ସହିତ      ।। 

କିଏ ତ କହୁଛି ହୃଦୟ अpରୁ 

ମେନ ପକା େତା ପିଲାଦିନ       ।। 

କାଗଜ ଡ଼iା ଆଉ େତା ମନ 

ବଷ�ାର ଛିଟାେର େହଉଥିଲ େକେତ ଉ�ନ~    ।। 

ମନ ଥିେଲ େହେଲ ବୟସ କାଇଁ 

ଆୟୁ ତ ସରି ସରି ଯାଉଛି      ।। 

ସମb-ୁ କରି େବଖାତିର, ଏ ମନ 

अତୀତର ପୃ/ାକୁ ଓଲଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି  ।। 

ଧମ�ରାଜ ମହାମଲିC କ 
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େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
ଏେବ ଘେର ସବୁଠାରୁ  

अସହାୟ ଜୀବିତ ସaା ଟିଏ 

େମା େବାଉ । 

ସିଏ କ'ଣ ବୁେଝ 

ପାଲ�ାେମଂଟ ର ଖବର 

ନା ଚାଇନା ର ଦିନ ପେର ଦିନ ଧମକ। 

େମା ଘରଟା ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ 

ଆଉ ଠାକୁର ଘର ସବୁକିଛି । 

େଢର ଦିନ େହଲା  

ତା ଶାସନି ଆଖି 

ନୀରବି ଯାଇଛି  

େମା -अଧା ରାତିେର ଘର ବାହୁଡା 

ଆଉ ଏ ଦାମୀ ଗାଡି ର ଗୁମର  ଭିତେର। 

ସତେର କ'ଣ ନିରବତା ବାଛିଦିଏ ଜୀବନ  

ନା ବୟସ େଖାଜିବୁେଲ ନିରବତା ! 

ଦୀପକ କୁମାର 

 

େକଉଁ ଏକ अଜଣା ମୁଖାଭିତେର 

ଜିଂ ବାକୁ ହୁଏ  अଧା ଛାଇ ଆଲୁअେର। 

େଖତ ଟା qତା� େହଲା ପେର ବି  

ଭାେi ନି କିଆଁ ପାଳଭୂତ ର ନୀରବତା? 

େବାଧହୁଏ  

ତା ନିରବତା ହ\  

ବା|ିେଦଇଛି ତାକୁ  

ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ� େର  

ବାପା- ଜମି ପରି 

अଦଳ ବଦଳ ବଷ� େର । 
ନାମ -ଦୀପକ କୁମାର ଦଳାଇ  

ପ�ମ ବଷ� ରାଜନୀତି ବିଭାଗ  

େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ  

କଟକ ୭୫୩୦୦୩ 
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अଜଣା ସିFୂରअଜଣା ସିFୂରअଜଣା ସିFୂରअଜଣା ସିFୂର    
ମiଳ େବଳାେର ବୁଧ ପାହାpିେର 

େତାପାଇଁ ମiନ ତିଥି 

ବୃହ²ତି େତାେତ ସଦୟ େହାଇେଲ 

େମା ସ କ� େହଲା ଇତି । 

 

ଗୁରୁ କରୁଣାେର ବାଡୁअ ପାଣିେର 

େଯେବ େଦଲୁ େଦହ େଧାଇ 

ବଉଳ ପାଟେର େତାେଦହ ଢା-ିଲୁ 

अଳତା ସିFୂର ନାଇ । 

 

ସାତସୁେର ମଖା ସାହାନାଇ ଗାଏ 

ସୁFର ମiଳ ଗୀତି 

ମiଳ େବଳାେର ବୁଧ ପାହାpିେର 

େତାପାଇଁ ମiଳ ତିଥି । 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

ନୂଆ ଠିକଣାେର ବସାତୁ ବାnିଲୁ 

 େଡଇଁ େତା अଗଣା ଘର 

ଆେଲାକ ଦାତା- ଦିବସ େଶଷେର 

ଝୁେମ େଦହ ମନ େତାର । 

 

େସେବଠୁ େମାପାଇଁ ଦିନ ସେର ନାହ\ 

ରାତିବି େହଉନି ଇତି 

ମiଳ େବଳାେର ବୁଧ ପାହାpିେର 

େତାପାଇଁ ମiଳ ତିଥି ।  

 
କବିର ଘର କୁsିେଲା େକରi େଖା��ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦ 
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ଏତିକି ପାରୁନି ବୁଝିଏତିକି ପାରୁନି ବୁଝିଏତିକି ପାରୁନି ବୁଝିଏତିକି ପାରୁନି ବୁଝି    
ସାଇେକଲଟିଏ ଚଢ଼ିବାକୁ ଗେଲ  

                    ସଭିଏଁ କରpି ମନା,  

ବଡେହେଲ ତୁହି ଚଢିବା ଶିଖିବୁ  

                   ଏେବରୁ ଜମା ଛୁअଁନା ll 

େଜେଜବାପା ପାେଖ ଚାହା ପିଇଗେଲ  

                    କହpି ତୁ େଛାଟ ପିଲା,  

ଚାହା ପିଇବାଟା ବଡ଼- अଭ�ାସ  

                   ଏେବରୁ ଛୁअଁନା ଭଲା ll 

େଖଳିବାକୁ ଗେଲ ସାi ସାଥି େମେଳ  

                   େବାଉ ଡାେକ ବାରcାର,  

ଏେଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ପାେଠ କରୁ େହଳା  

                   କାହାକୁ ନାହ\ େତା ଡର? 

ସାନ ଭାଇ ହାତୁ େଖଳନାଟି େନେଲ  

                    କାେF ସିଏ କଇଁ କଇଁ,  

ଏଡୁେଟ େହଲୁଣି କେହ େଜେଜମାଆ  

                    ତା' ସାେଥ ଲାଗୁ କି ାଇଁ?  

େକୗଶିକ କୁମାର  

 

େମଳା ମଉ�ବ ଯାନି ଯାତରାକୁ  

                     ଆକଟ କରpି ବାପା,  

ବଡ଼ପିଲା େହେଲ ତୁହି ଏସବୁ େଦଖିବୁ  

                     ବୁଝାଇ କହpି अପା ll 

ମାଆ- ଆକଟ ବାପା ନାଲିଆଖି  

                      େଜେଜ- ବ-ୁଲି ବାଡ଼ି,  

େକଉଁ କାେମ େମାର ନାହ\ ସାଧୀନତା  

                      ଦୁଃେଖ ମଁୁ ଯାଉଛି ବୁଡି ll 

େକେବ ହୁଏ ବଡ଼ େକେବ ପୁଣି େଛାଟ  

                       ବୁ�ି େମା ଯାଉଛି ହଜି,  

େଛାଟ ପିଲା ମୁହ\ େଛାଟ ମୁs େମାର  

                        ଏତିକି ପାରୁନି ବୁଝି ll 
େକୗଶିକ କୁମାର େହାତା, ନବମ େଶ�ଣୀ                             

େକରଳା ପବିC କ <ୁଲ, ରାଇରiପୁର, ମୟୁରଭ�  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  229 

ରାଜନୀତି ପାଲାରାଜନୀତି ପାଲାରାଜନୀତି ପାଲାରାଜନୀତି ପାଲା    
ହସ ହସ ମୁଖ,       ସପ~ ଭରା ହୃଦ, 

       ଆଶା ଆକାଂqାକୁ େନଇ । 

ପ�ତିେଯାଗିତାେର,     ହୁअ ପ�ଦାପ�ଣ, 

      ତକ� ବିତକ�େର ଥାଇ ।। 

ବିଜୟର ଆଶା,     ପଦବୀର ଆଶା, 

        ଆସନର ପାଇଁ ପାଲା । 

ସମୟ ସୁअେର,      ହିଂସ� ମନବୃaି, 

      ପ�ଚାର ପ�ସାର ହାଲା ।। 

ହାତ େଯାଡ଼ା ଛବି,    କରୁଛ ମsନ, 

      ଚତୁଦ}େଗ ରାbା ଘାେଟ । 

ବ�ବ� ଗଜ�ନ,      ଲା� अଥ� ଦାନ, 

       ମନ କିଣା ଭାବ ଫୁେଟ ।। 

ଭaା କରିେଦବି,  ବାସ ଗ�ହ େଦବୀ, 

       ପିଲା-ୁ ଚାକିରୀ େଦବୀ । 

अ"� ଆହାର ବି, ମାଗଣାେର େଦବୀ, 

        ଆସନେର େଯେବ ଥିବି ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ମତ ଦାନ ଦିअ,      ନି�ୟ ଜିତାअ, 

      ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାେନ । 

ମାଆ ମାଉସୀ-ୁ, ରହିଲା େମା ରାଣ, 

      େମାହର ମାର େମା ଚିେହ~  ।। 

ଏମିତି ତ ଚାେଲ,  େକେତ ପ�ତିଶୃତି, 

       େଦଇ ଚାଲିଥାpି େନତା । 

ଜିତି ଗେଲ ବାବୁ,   ହାରିଗେଲ ଡବୁ, 

        ସରିଯାଏ ସବୁ କଥା ।। 

ଜିତିବା େଲାକର, େନତା ଗିରି ପେଣ, 

        ନାଗରିକ ହଇରାଣ । 

ଛିଡି ଯାଏ େଜାତା, ବାବୁ- ଦଶ�େନ, 

        େନତା ଗିରିଆ- ଟାଣ ।। 

େସହି अେଟ େନତା,କଥାେର अଟଳ, 

       ଜନତା- ଦୁଃେଖ ସୁେଖ । 
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ନିବ�ାଚେନ ଜିେତ, ବେସ ଆସନେର, 

       ହୃଦୟ ମହାନ ରେଖ ।। 

ରାଜନୀତି ପାଲା,  ନିବ�ାଚନ େବେଳ, 

        ଜିତି ଗେଲ ଯାअ ଛାଡି । 

େନତା ବnୁ ତୁେମ,ହୁअ େଦଶେସବୀ, 

        ଦୟା ଧମ� ପେଥ ପଡି ।। 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
େଲଖକ (ମେହଶର ସାହୁ) 

େଗାପୀବିnା, ବ� ାହI ଣଗଁା 

ବାେଲଶର(ଭଦ�କ) 
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ନିଜର ହୁअpି ଶତ� �ନିଜର ହୁअpି ଶତ� �ନିଜର ହୁअpି ଶତ� �ନିଜର ହୁअpି ଶତ� �    
କଳ- ଲଗାଇ,       ଆନF ନିअpି, 

        ଶତ� � ସାଜି ରଖି ରାଗ । 

େକଉଁ ଆନF େସ,  ପାଇଥାpି अବା, 

      େଦଇ ମିଥ�ା अଭିେଯାଗ ।। 

ହରାଇ ବସpି,       ହୃଦୟର େସ~ହ, 

       ଛିsାଇ ସବ� ବnନ । 

ଆଗ ପଛ କିଆଁ,     ବିଚାର ନ କରି, 

       କରିଦିअ ହୀନିମାନ ।। 

େଦଇ अପବାଦ,      କହି କଟୁକଥା, 

       ସ କ�କୁ ଭାiି େଦଲ । 

ଫଟା ମାଠିଆ କି,େଯାଡି େହଇଯାଏ, 

      ଭiା କାଚେର କି ମଲୂ ।। 

ସତ�ର ପଥିକ,      ହାରିଯାଏ ନାହ\, 

      େବୖଶାଖୀ ସମୀର ଭେୟ । 

ହୃଦୟେର ଦ�,     ବାnି ଚାଲିଥାଏ, 

       ଲq�େଳ ହୃଦ ଥାଏ ।। 

अ-ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ହbୀ ଚାଲିଗେଲ,     ସାନକୁଳ ରବ, 

         ବିଧିର ବିଧାନ ଏହି । 

ତିେଳେହଁ େସଥିକି, ନେହାଇ କାତର, 

      ହbୀ ଚାେଲ ରହି ରହି ।। 

�ାନୀ ଗୁଣି ଜନ,     ହbୀର ସମାନ, 

       ଧୀର �ିର ମତି ଧରି । 

ନିଜର କa�ବ�,      କରି ଚାଲିଥାpି, 

       अନ�ାୟ ଦମନ କରି ।। 

ନିଜର ଭାବିଣ,   େସ~ହ େପ�ମ େଦଇ, 

       ମୁsେର ନି�ୟ ବେସ । 

ନିଜ ହୃଦୟକୁ,    େଦଇ କh େଶାକ, 

       ଖୁସିେର ମୁରୁକି ହେସ ।। 
େଶ�ଣୀ: ସ�ମ(େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ) 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ. 
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ଲୁେଡ଼ା େଖଳ କବିତାରଲୁେଡ଼ା େଖଳ କବିତାରଲୁେଡ଼ା େଖଳ କବିତାରଲୁେଡ଼ା େଖଳ କବିତାର    
ଶ� ସବୁ 

ମନର ଲୁÕୁ ପଟି ଉପେର 

ଗଡିଗଡି ପଡୁଥାpି 

ଏପଟରୁ େସ ପଟକୁ 

ଲୁÕୁର  ସଂଖ�ା େଗାଟି ପରି।। 

 

େକେତ େବେଳ 

ଶିଡି ପାହାଚେର ଉପରକୁ 

ଉଠି ଯିବାର ମଜା 

ତ 

ଆଶୁେତାଷ  େମେହର 

 

େକେତ େବେଳ  

ସାପ ପାଟିେର ତଳକୁ  

ଗଡି ଯିବାର ଚିpା ।। 

 

ଏଇମିତି େଖଳ ଭିତେର 

ଶ� ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥାpି 

ଉପରୁ ତଳକୁ 

େଯାଡି ଯାଡି େହାଇ 

େକମିତି ପହଂଚି ଯାଆେp କି 

େଶଷେର କବିତା େଟ େହାଇ !! 
 

୫୪, ଆଯ��ପଲC ୀ, କିଟ୍ ଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର, ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ମଧ�ରାତ� ୀର अେକ�h� ାମଧ�ରାତ� ୀର अେକ�h� ାମଧ�ରାତ� ୀର अେକ�h� ାମଧ�ରାତ� ୀର अେକ�h� ା    
ନିଦାଘ ଗ�ୀଷIର ନିଝୁମ୍ ରାତିେର 

େଯେବ ହଠାତ୍ ବଷ�ା େହଇଯାଏ 

ଆଃ, କି ତୃ�ି କି ଆନF ମେନ ଭରିଯାଏ 

ମେନ ହୁଏ ସାରା ଦିନର କC ାpି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 

ସେତ अବା ଗଗନ ଗାଇ ଉେଠ, ଝୁମି ଉେଠ ସଦ� ସ~ାତା େହାଇ 

ବସୁnରାର କରୁଣ अନୁେରାଧେର 

ଧରା ତେଳ େମଘ ଓେହCଇ ଆେସ ମିଳନ अଭି³ାେର 

 

 ରହି ରହି ବିଜୁଳି ଚମକି ଉେଠ 

ରଂଗ ମ�ାର ରୂେପଲୀ ପ��ା ପରି 

ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ ବହିଯାଏ 

ଘଡଘଡି ହାଇ ପିଚ୍ େର ଆଳାପ ତାନଗାଏ 

ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବଷ�ାର ରିମ୍ ଝିମ୍ ଧ�ନିେର 

ଏକ ନି�}h, ନିଧ�ାରିତ अpରାଳେର 

 ଝି-ାରିର ସୁଦୀଘ�  ଝ-ାରେର 

 େସÀାେଫାନର େରାମା|ିକ ହାଇ େନାେଟସନ ଧ�ନିେର 

ଓଜସି�ନୀ  
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 େବଂଗୁଲୀ  େଯେବ ଗାଇ ଯାଏ ପ�ଣୟ ଲହରୀ 

ଶାp ବାତାବରଣ ମୁଖରିତ େହାଇ ଉେଠ। 

କିଛି ସମୟ ପେର अଚାନକ କୁଆ ଥର ବଷ�ା ହୁଏ 

ଧୁମ୍ ଧୁମ୍  ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ଚିକଚକ୍ ଶ� ଗୁ�ରିତ ହୁଏ 

 ଠିକ୍ ଇେଲ¯ି�କ ଗୀଟାରର ଫାh ବିଟ୍ ମୁ�ଜିକ ଭଳି। 

 

କିଛି ସମୟର ନୀରବତା, ନିଶ�ତା ପେର...... 

ଏକ ସୁପରିକyିତ, ସମାେୟାଜିତ ନୃତ� ନାଟିକା ଢା�ାେର 

ବିଜୁଳି, ବଷ�ା ଓ ଘଡଘଡି ଚଳଚ�ଳ େହାଇ ଉଠpି 

ଠିକ୍ अେକ�h� ାର ଲାଇଟ୍, ସାଉs ଓ କ�ାେମରା ପରି।।।। 
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ଫନି କବିତାଫନି କବିତାଫନି କବିତାଫନି କବିତା    
କିଛିଦିନ ପେୂବ� େଗାଟିଏ ଘାଟରୁ 

ପାଣି ପିଇଲା ପେର ବାଘ ଆଉ େଛଳି 

ମହାବାତ�ାପେର ଏେବ ପଡ଼ିଛି 

ଧaୂ� ଶୃଗାଳ- ପାଳି 

ଦିଆସିଲି, କିରାସିନି, ପଲିଥିନ ଓେଗର 

ଶୃଗାଳ ଏେବ ଖାଉଛି 

େଯଣୁ େଘାର କଳିକାଳ 

ନିଜ ଉ�ିhରୁ ବାଘକୁ ବି କିଛି େଦଉଛି 

ଡା େସୗମ�ର�ନ 
ମିଶ� 

 

ସିଆେଡ଼ େଛଳି କିj ମିଛଟାେର ଖୁସି 

ବାତ�ା ତା’ର अେi अେi 

ମାନବିକତାର ଗn େଯଣୁ 

େଦଇ अଛି ଠୁସି 

େବଶିଦିନ ନୁେହଁ ବnୁ 

ପହିଲି ଆଷାଢ଼େର ହ\ ଗnଗେଲ େଧାଇ 

େଛଳିରୁ ଶୃଗାଳ ବାହାରିବା ଥୟ 

ଶ�ାନ ଦpକୁ େଦଖାଇ 
ମଧ�ଖsୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ ଜୀଉ 

େକF� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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ପୃଥିବୀ ବଦଳିଗଲାଣି କାଲିଠୁପୃଥିବୀ ବଦଳିଗଲାଣି କାଲିଠୁପୃଥିବୀ ବଦଳିଗଲାଣି କାଲିଠୁପୃଥିବୀ ବଦଳିଗଲାଣି କାଲିଠୁ    
ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଗଲାଣି କାଲିଠୁ 

ତମ ପାଇଁ 

ହୁଏତ ଜାଣିନ ତୁେମ 

ଏଣିକି ପାଦଖାଲି ଆଗକୁ ପଡୁନି 

ପଛକୁ ବି - ରାbାଧାରକୁ 

ଚହଲିଯାଉଛି ମଥା 

ପଡ଼ି ଭାiିରୁଜି ଯିବାର ଭୟ 

େବଢ଼ି ଗେଲଣି - ତମ ଚାରିଆେଡ଼ 

ନାଚିବାକୁ ଏକା ଏକା ପାଦଥାପି 

ଚାଲିବାକୁ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ସାରା ଜୀବନ 

ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ ବି, ସହଜ 

କh କିj ପାଦ ମିେଳଇବା 

ଆଖି ସାମନାେର ସଭାେର ନାଚିବା 

ହୁଡ଼ିଗେଲ ପାଦ, ହସର ସାମଗ�ୀ େହାଇ 

େସମାନ- ବ-ା ଓଠ 

କୁ�ିତ ଚାହାଣୀ େଗାେଟଇ 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

ବ�ିବାଟା ବଡ଼ କh 

ଚାଲିବାକୁ ପେଡ଼ ଯଦି ହାତଧରି 

ଜାଣିଶୁଣି ପାଗଳ ପାଲଟୁଥିବା 

ଜୀअpା ମଣିଷ ସାiେର 

ଜୀବନର ପ�ତିଶ� ମୃତୁ�ର ପ�ତୀqା କେର 

ପ�ତିଗଳି अnଗଳି 

ପ�ତି ନିଃଶ�ାସେର େଶାଷି େହାଇଯାଏ ଗରଳ 

ମିଛ ମିଛ ସଂସାର ମାୟାେର 

ବାnି େହାଇ, ହୁଏତ ଜାଣିନ ତେମ 

ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଗଲାଣି କାଲିଠୁ 

ତମ ପାଇଁ... 

 
ଓଲ୍ ଭର୍ ହା ଟନ୍, ଇଂଲs 
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ଈଶ�ରଈଶ�ରଈଶ�ରଈଶ�ର    
ଚାଲିଯାଉअଛି ଆଜି େଯଉଁ ପେଥ 

ଜାଣିନି େକେବ ଯିବି ମଁୁ ଥକି 

ଥକାମନ ସେi ମିତ� ତା କରିଛି 

ନିଭ�େୟ ବଢ଼ିବି କhକୁ ଫା-ି 

ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ 

ଭଲ ପେର ମF 

ଏଇ ତ େଦୖନିକ ଜୀବନ ନୀତି 

ନୀତିନିୟମେର ଚାଲୁଥିବି ସଦା 

ଗାଉଥିବି ଶାpି େମୖତ� ୀର ଗୀତି 

ଜାଣିଛି କଠିନ ସତ�ପେଥ ଚଲା 

ତା’ଠାରୁ କଠିନ ମୁ�ିର ରାbା 

ସତ�ର ଗାରିମା େସ କାହୁଁ ବୁଝିବ 

ଯା’ପାଇଁ ପ�ା� ଜୀବନ ଶbା 

ଫାଲଗୁନୀ ଦାସ 

 

ଶbାରୁ ହୀନbା 

କhରୁ ତ କୃ� 

େଯ ବ��ି ବୁଝିଛି ପାଇଛି ମୁ�ି 

ସଂସାେର େବୖରାଗୀ ଯାହାର ବ��ିତ�  

େସ କରିପାରିଛି ଈଶ�ରପ�ା�ି 

ତୁ� ସଂସାରୀ ମଁୁ 

ଜାେଣନାହ\ ଭ�ି 

ଜାେଣନାହ\ ପ�ା�ିତ�  ପରେମଶ�ର 

ଏତିକି ଜାଣିଛି ବ�ିବା ସକାେଶ 

ବାbବ अbିତ�  अଟpି ଈଶ�ର 

 
ବି�ାନ ଶିqୟିତ� ୀ, ସରସ�ତୀ ଶିଶୁ ବିଦ�ାମFିର 

ଗଜପତି ନଗର, ବ�ହI ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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େପ�ମ ପqୀେପ�ମ ପqୀେପ�ମ ପqୀେପ�ମ ପqୀ    
ତେମ ଆଉ 

େମା ଭିତେର 

ଫରକ କିଛି ନାହ\ 

ତମ ଚପଳତା 

ଆଉ ଦୁhତା 

अେନକ କିଛି କେହ 

ତଥାପି, 

େମା ନୀରବତା 

ତମ ପାଇଁ अସହ� 

ଧିେରନ୍ ବାଗ୍ 

 

ତମ ଶୀତଳ µଶ� 

େମା ହୃଦୟର 

ନିଭୃତ अହଂକାର 

ଭାiିକେର ଚୁରମାର 

ତେମ ତେମ ନାହଁ 

ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ ନାହ\ 

ତେମ ତମ ଜାଗାେର 

ମଁୁ େମା �ାେନ 

ସେତ କି? 

ଆେମ େଗାେଟ 

େଛାଟ ନୀଡ଼ର 

ଦୁଇ େପ�ମ ପqୀ 
ଗଉଡ଼ରମା, କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ� 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୯୨୧୮୮୦୮୧ 
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ଶ�ମିକର ଝାଳଶ�ମିକର ଝାଳଶ�ମିକର ଝାଳଶ�ମିକର ଝାଳ    
ଶ�ମିକର ଝାଳ ଶୁଖିବା ଆଗରୁ 

ମିଳିଯାଉ ତା’ର ମଲୂ 

ଶିyପତି େହ ସÍାpମାେନ 

କରନାହ\ ଆଉ ଭୂଲ 

ଶ�ମିକ ହାତେର ଗଢ଼ି ତ ଚାଲିଛ 

କାହ\ େକେତ ଇମାରତ 

ତା’େପଟକୁ କିଆଁ ଆଜି ବି ଯାଉନି 

ମୁଠାଏ ପଖାଳ ଭାତ 

ତା’ ନାଲି ର�େର ରiୀନ କରିଛ 

ପ�ାସାଦର ମଳୂଚୂଳ 

ଥେର ତା’ର ଲାଗି ଭାବିବା ପାଇଁକି 

ପାअ ନାହ\ ଟିେକ େବଳ 

କାଗଜ କଲମ ଛାଡ଼ ରାଜନୀତି 

ରଖ େହ ତୁମ େଯାଜନା 

ଗରିବ ତ ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛି 

େବୖଠକ ଘର ନମୁନା 

ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ 

 

ସିଂହାସନୁ ଉଠି ଥେର େଦଖ ଆସି 

ଶ�ମିକର େପଟ େଭାକ 

କାହା ଲାଗି ତୁେମ େଭଟି ଚଢ଼ାଉଛ 

ଷାଠିଏ ପଉଟି େଭାଗ 

ଭୁଲିଗଲ ତୁେମ ଶ�ମିକର ଦାନ 

ତାଜମହଲକୁ େଦଖି 

ହତ�ାକାରୀ ରାଜା ମହାନ େବଶେର 

ଇତିହାେସ େଦେଲ େଯାଖି 

ହାତପାତି ଆଜି ମାେଗ ଶ�ମିକଟି 

ମିଳୁନାହ\ अଧିକାର 

ଝାଳ ସାେଥ େଯେବ ର� ତା’ ବହିବ 

େହବ ସବୁ ଛାରଖାର 
େବଲଗୁ�ା, ଗ�ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୭୮୭୭୮୮୮୭ 
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ସୀମାpେର େହବ େଦଖାସୀମାpେର େହବ େଦଖାସୀମାpେର େହବ େଦଖାସୀମାpେର େହବ େଦଖା    
ଏ ଜନI େର ସିନା  େତା ହାତ ସିFୁର 

ପିnିପାରିଲିନି ଆଉ 

େଶାଇଯାअ ତୁେମ  ତି� ରiା େଘାଡ଼ାଇ 

ଆର ଜନମକୁ ଥାଉ 

ନୀରବ ସ�ର େତା  ଏେବ ବି କହୁଛି 

ଭାରତ ମାତାର ଜୟ 

ଜୟ ଜୟ ଧ�ନୀ  ବୀରତ�  ରାଗିଣୀ 

ଗାଉଛି େମା ଆଖିଲୁହ 

ଲହୁେର େଲଖିଲ   ଲୁହର କାହାଣୀ 

କଥା ରହିଗଲା ବାକି 

ଗiାସୁନFିନୀ 
ରୂପମା ଗୁରୁ 

 

ସୁହାଗିନୀ ତୁମ  ସାଜିବା ଆଗରୁ 

ଖାଲି ପଡ଼ିଗଲା ସି�ି 

ପୁଣି ଥେର ଆସ  ପ�ାଣ ପି�ୟତମ 

ସୀମାpେର େହବ େଦଖା 

େସୖନିକ ପତ~ ୀ ମଁୁ  ସାଜିବି ତୁମର 

ପିnିେନବି ବଜ�  ଶଂଖା 

ବnୁକ ଫୁେଟଇ  ନ ପାରିେଲ ପି�ୟ 

ଗୁଳି ମଁୁ େଦବି ସଜାଡ଼ି 

ଏହି ପାକି�ାନ  େହବ େଯ ନି�ିହ~  

ସିFୁର େସେବ ପିnିବି 

 
ବାଲିସୁଆଁ, ୟୁ ଜି ୟୁ ପି <ୁଲ୍, 

ମହାକାଳପଡ଼ା, େକF� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଫନୀଫନୀଫନୀଫନୀ    
ତିତଲୀ ହୁଡ଼ହୁଡ୍ ଫାଇଲିନ୍ ପେର 

ଆତ- ରଚିଲା େଫାନି 

अbବ�b ଏେବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା 

अnକାେର ରାଜଧାନୀ ୧ 

अେନଶ�ତର ମହାବାତ�ାପରି ଥିଲା 

େଫାନି ଭାରି ଭୟ-ର 

ଭାiିଲା ଟାୱାର େହାଡ}ଂ ସହସ� ଗଛ 

ଉଡ଼ିଲା ଛପର ଘର ୨ 

ଦୁଇଶହ କିମିର ପବନ ସାଥିେର 

ବଷ�ାର ତାsବ ଲୀଳା 

େଭାକିଲା ଆଖିେର ଭରିେଦଇ ଲୁହ 

ସ�ପ~ ସବୁ ଚୁନାକଲା ୩ 

ରାbାପାଖ अ�ାୟୀ େଦାକାନ େଯ ଥିଲା 

େବସାହାରର ସାହାରା 

ଉେଡ଼ଇେନଲା େଫାନିର କ� �ର ବଳୟ 

ସାଇତିଥିଲା ବିଚାରା ୪ 

କାହ~ �ଚରଣ ସାହୁ 

 

େକଇ ଘ|ା ମଧ�େର ହେଜଇ େଦଲା େସ 

ଲq େଲାକ-ର ସୁଖ 

ମାଟିେର ମିଶିଗଲା ଝାଟିମାଟି ଘର 

କହିେଲ ନ ସେର ଦୁଃଖ ୫ 

ସI ାଟ୍� ସିଟିର ସI ାଟ୍� େଚେହରାକୁ ପୁଣି 

ସଂପ"ୂ� ବିଗାଡ଼ି େଦଲା 

ଆନFେର ଥିେବ େକେତ ପରିବାରକୁ 

ଛିନଛତର େସ କଲା ୬ 

ଆଶାଠାରୁ अଧିକ ଭୟ-ରୀ େହଲା 

େଦଖାଇ କରାଳ ରୂପ 

ତ� ାହି ନାହ\ ସେତ ଏ ସକଳ ସଂସାରୁ 

କରିେଲ ପ�କୃତି େକାପ ୭ 
ପsକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାsି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 
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अସରା େମାହେର ଆଶାପସରାअସରା େମାହେର ଆଶାପସରାअସରା େମାହେର ଆଶାପସରାअସରା େମାହେର ଆଶାପସରା    
ଆଜି... 

अସହାୟତାର ଘୁiୁର ପିnି 

bv ଓଡ଼ିଶା ମାଟି 

ପ�କୃତି ସାେଜ ବଇରୀ ତା’ ପାଇଁ 

ଶରଧା ତା’ ମନୁ ତୁଟି 

ସମୟ ସୁअେର କअଁଳ ପରାେଣ 

अବିଶ�ାସ େଭରୀ ବାେଜ 

ଭାiିଯାଏ ମନ अସରା ବ�ଥାେର 

ବିପaି ଧାସେର ସିେଝ 

ସହିଛି ଜୀବେନ ଏଇ ମାଆମାଟି 

େକେତ ଧନ-ଜୀବ ହାନୀ 

େଯେତ ଲହୁ-ଲୁହ ବତାସ ସାଥିେର 

ଭିଜିଛି ପଣତ କାନି 

ରୀତାରାଣୀ ଦାସ 

 

ମନ କଥା ସବୁ ମନେର ମାରିଛି 

ମଶାଣି ବୁକୁର ପେର 

ତଥାପି ଛାତିକୁ ପଥର କରିଛି 

ପ"ୂ�ଗଭ�ାର ଆଶାେର 

େହ ପ�କୃତି! ନ େଦଖ ଦୁଃ�ିତି 

ତା’ ଆଶାର ଉପବେନ 

ପାରିବ ଯଦି େହ ପ�ୀତିରାଜ େହାଇ 

ଆସୁଥାअ ତା’ ଜୀବେନ 

ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କଳା କାରିଗରୀ 

ସାକାର ସପନ ସାଜି 

ନିଆଶୀ ଧରାର अସହାୟ अମା 

ନି�ୟ୍ ଯିବ ଭାଜି 
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ଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁ    
ଟାiରା େହଲାଣି ସବୁଜ ବନାନୀ 

େସୗFଯ�� ତା ଆଉ ନାହ\ 

ଚତୁଦ}େଗ ଶୁେଭ ଶନୂ� ହାହାକାର 

ଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁ 

ଗଛପତ�  ସବୁ ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି 

ଶୁଖିଲା କାଦୁअ ଭୂଇଁ 

େପାଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ଶୁଖି ତ ଗଲାଣି 

ପାଣି େଟାେପ ଦିଶୁନାହ\ 

ସେତ କି ହସୁଛି ସରୁୂଯ େଦବତା 

େଦେଖଇ ପ�ବଳ ଖରା 

ତାହା- ପ�େକାେପ ନିରସ ଦିଶୁଛି 

ଆଜି ଏ ସବୁଜ ଧରା 

ରବୀF�ନାଥ 
ମହାରଣା 

 

 

अନୁଭବ ହୁଏ ପ�ବଳ ଗ�ୀଷମ 

ଖରା ବେଢ଼ ସାଇଁ ସାଇଁ 

ପାଣିେଟାେପ ପାଇଁ ଶୁେଭ ହାହାକାର 

େଶାଷରୁ ବa}ବା ପାଇଁ 

େବiୁଲି କାFଇ ସାରୁବୁଦା ମେୂଳ 

ରଖ େହ ଜଗତ ସାଇଁ 

ଜଳ ଢାଳିଦିअ ନ କରି େଡରି େହ 

ବ�ିଯାଉ ଧରାଭୂଇଁ 

ସଭିଏଁ ଡାକpି ଆତୁର କ�େର 

ଖରାରୁ ବa}ବା ପାଇଁ 

ପ�କୃତି ନିୟମ େଖଳି ନିଜ ମେତ 

ଖରା ଆସିଲାଣି ଧାଇଁ 
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ବF େହବାର େବଳବF େହବାର େବଳବF େହବାର େବଳବF େହବାର େବଳ    
ଆଖାପାଖ ଚା’ େତଜରାତି େଦାକାନର 
ସଟର୍ ପଡ଼ିବାର ଶ� ଶୁଭୁଛି 
ସଚୂାଇ େଦଉଛି େଦାକାନ ବF କରିବାର 
େବଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି 
ଖାତା ବF କରିବାର େବଳ 
अନାଇ ବସିଛି 
ହିସାବ ମିଳୁନି େକେତ ଲାଭ, େକେତ qତି 
ଆୟ େକେତ, େକେତ ଆଉ ବ�ୟ, 
ଆୟ ଭିତେର अେନକ अନ�ାୟ ଆୟ ମୁହଁ ଗୁ�ିଛpି 
ବ�ୟ ଭିତେର अେନକ अପବ�ୟ ମୁରୁକି ହସୁଛpି 
ପଛ ପୃ/ା େଲଉଟାଇବାକୁ ନାହ\ 
େମା ପାେଖ ସମୟ 
ମନ େଭାଗୁଛି अଂଶୁଘାତେର 
କାମନା, ବାସନା ସଢୁଛି ବୟସ ଝଡ଼େର 
ଆତI ୀୟତା ସଂପକ� େଡାରି ଛିsି ଯାଇଛି 
ସ�ାଥ� ସୁନାମୀେର 
େକବଳ ନିଃଶ�ାସ ଚାଲୁଥିବା 
‘ମଁୁ’ ନାମକ ଏ ଜୀବଟି ବ�ିଛି 
େଦାକାନ ବF େହବାର େବଳକୁ 
ଆଡୁେର अେନଇ ବସିଛି 

ଡ. �ାେନଶ�ରମିଶ� 
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େଫସ୍ େଫସ୍ େଫସ୍ େଫସ୍ ବୁକ୍ ନିଶାବୁକ୍ ନିଶାବୁକ୍ ନିଶାବୁକ୍ ନିଶା    
େନାଟ୍ ବୁକ୍ ଛାଡ଼ିେଲ ପିେଲ 

େଫସବୁକ୍ େର ମାତିେଲ 

େକେତ ଜଣା, େକେତ अଜଣା 

ସାଥିେର 

ଘ|ା ଘ|ା ଧରି ଗପିେଲ 

ନୂଆ ନୂଆ ଫେଟା େପାh କରିକି 

ଲାଇକ୍ କେମ|୍ େଲାଡ଼ିେଲ 

ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରି 

େକେତ େବେଶ ଫେଟା ଛାଡ଼ିେଲ 

ଆଖିେର ଚଷମା, ହାତେର ଘଡ଼ି 

ଲମି� ଲମି� ଯାଏ ନିଶକୁ ଦାଢ଼ୀ 

େବବିସିIତା କର 

 

େକେତେବେଳ ପୁଣି ବାଇକି ଗାଡ଼ି 

ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଏ ଡିମାs ବଢ଼ି 

ମନର କଥାକୁ କରpି େପାh 

େନାଟିଫିେକସନ୍ ଆସଇ ମb 

ସୁଖ, ଦୁଃଖ ସବୁ ବା|pି େସଠି 

ଭୁଲିଯାଆpି ଗଁା’ଠୁ ସହର 

େଫସବୁକ୍ େର ମାତି 

 
ସାମpରାପୁର, ଭୁବେନଶ�ର 
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ସI �ତି ତୁେମସI �ତି ତୁେମସI �ତି ତୁେମସI �ତି ତୁେମ    
ତୁେମ ଆଜି େକବଳ ସI �ତି 

େମଘଭରା ଆକାଶେର 

ଉ-ି ମାରୁଥିବା ନୀଳତାରାଟି 

ଏେବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିତିଯାଏ 

ଏକା ଏକା ନୀରବତାେର 

ହଜିଯାଉଥିବା େପ�ମ 

ଓ ଭଲ ପାଇବାେର 

ଏକାକୀ ନିଜ�ନତାେର 

ଶରତର େଶଷ େବଳାେର 

ମହାନଦୀ ତୀରେର 

ବସି ବସି ମିଛେର 

ତୁମକୁ େନଇ 

େମାର ଏକ କବିତା ଆବୃତି 

ତୁେମ ଆଜି େକବଳ ସI �ତି 

ଜାଣିଛି ତୁମକୁ 

ପାଇବିନି ଆଉ 

ମନିଷା ସରକାର 

 

ତଥାପି ମେନପଡ଼ ବାରcାର 

କବିତା ଓ ଉପନ�ାସେର 

ତୁମକୁ ହ\ ମଁୁ େଖାଜୁଛି 

ହୃଦୟତ େମାର 

େକେବଠୁ ଭାiିଗଲା 

ବିରହ କଣ 

ଆଜି ତାହା ବୁଝୁଛି 

ସୁFର େଗାଲାପଟିଏ ତେମ 

ଝରିଗଲ େକେବ 

କିj ବିରହର ଯ�ଣା 

ଛାଡ଼ିଗଲ ଏ ମନ ଡାଳେର 
 

ସ~ାତେକାaର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େକF� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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େଧାକାେଧାକାେଧାକାେଧାକା    
କିଛିେଗାେଟ ଆତ-ିତ ମୁହୂa�କୁ 

ବାରcାର ବଦଳା ଯାଇପାେର 

େଧାକା େଗାେଟ ପରିଚିତ ଶ� 

अnାରୁଆ େକାଠରୀ ଭିତେର 

େକଉଁେଗାେଟ qତର ଦରଜ 

ଯାହା ବିqତ କେର 

ଥରକୁ.. ଥର.. ଏମିତି ପ�ତିଥର... 

अଧାବୁଜା ଆଖିପତା ତେଳ 

ରୁଗୁ ରୁଗୁ େହାଇ େପାଡ଼ିଯାଏ 

ଧୀର ଗତିେର 

µFିତ େହଉଥିବା ଶିରା ପ�ଶିରାକୁ 

େଧାକା େଯେବ ଛୁଇଁଯାଏ 

ଆହା... େସ କି ଯ�ଣା... 

େଯଉଁ ଦୃଢ଼ତା େଯଉଁ ବିଶ�ାସ 

ଧାର ଧାର େହାଇ ଝରିଆେସ 

ପୁଣି େକେବ ପାଦ ପାେଖ 

अନୀତା ରାୟ 

 

ଶୁଖି ଶୁଖି ଜଳିଯାଏ 

ନିଜ ଭିତେର ଉଜାଡ଼ି େଦଇଥାଏ 

ଦୁଃଖର ଦୀଘ�ଶ�ାସ... 

େବେଳ େବେଳ ଏମିତି 

ନିେବ�ାଧ ପଣିଆଟା ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ 

ମୁକୁଳିବାକୁ ରାbା ନଥାଏ 

ରiହୀନ େଧାକା 

କାହାର ପ�ତିଛବି ସହ 

େଖଳିପାେର अେନକ େଖଳ 

अସହ� ଏ କh... 

େବଦନାେର ଭରା... 

 
ଭୁବେନଶ�ର 
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ବାପାବାପାବାପାବାପା    
ସକଳ ଜୀବନର अବାbବ ରାଇଜେର 

ମହୁଲ ଝରା କାକର ଆଉ ହସ ଭିତେର 

ଦୃଢ଼ପଣିଆର ର� ଚqୁକୁ ଆେବାରି 

ତାଗିଦ୍ କରୁଥାଏ 

ମାଆର େସ~ହଭରା ପଣତ କାନି େଯେତେବେଳ 

ଓଜନ େହାଇଯାଏ 

େସଇ ଓଜନଟାକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ 

ପଥର ହୃଦୟର ପାେଚରୀଟିଏ ଜନI ନିଏ 

अବାଟୁଆ ଶଡ଼ର ଚକାକୁ 

ଜବରଦb ଟାଣିଆଣି 

ମiଳମୟ ବାଟ େଦଖାଏ 

କେଠାର ପଣର କଥା ଭିତେର 

ଲୁଚିଥାଏ 

ସକାଳୁଆ ସଯୂ��ର ନିଦଭiା େତଜ 

ଆଉ ନିଦାଘ ଖରାେର ଥାଏ 

अଶ�� ସଜଳ ଢଳ ଢଳ ଆଖିର ବାa�ା 

ମେନାଜ କୁମାର 
େବେହରା 
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ମଁୁ େଦଖିଛି अତି ନିକଟରୁ 

ପୁअଟାକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖେର ମମ�ାହତ 

େସଇ ଆହତ ମaୂ}ଟିକୁ 

ମଁୁ ପୁଣି େଦଖିଛି 

ନିଜର ସବ�ସ� ହରାଇ େକମିତି 

କାଠର େବହରଣେର ପୁअଟାକୁ ରଖି 

ହୁତୁହୁତୁ ଜୁଇର ନିଆଁେର ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା 

େସଇ अସiତ ଦୃଶ�ଟିକୁ 

ନିରବୀଯାଏ ପ�କୃତି 

ନିରବୀଯାଏ ଚତୁ�}ଗ, bv ହୁଏ ସାରା ପୃଥିବୀ 

େଦଖି ଏଇ ପୁତ� ହpା ହତଭାଗା 

ବାପାଟିର अଭାଗା କପାଳ 

 
अଧ�ାପକ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

ପି.ଏସ୍.ଏସ୍.େଜ. ଡିଗ�ୀ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବअଁରପାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୭୭୪୪୯୬୫୪ 
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ନିରବ ମୁହୂa�ନିରବ ମୁହୂa�ନିରବ ମୁହୂa�ନିରବ ମୁହୂa�    
ନିରବ ମୁହୂa�   କC ାpି କC ାpି ଲାେଗ 

ସମୟକୁ ସାେଥ େନଇ 

ଆଜି ବି େଖାଜୁଛି   ସକାଳର ସରୁୂଯ 

ରାତ� ୀର अnକାରେର ନିଜକୁ ଭିେଜଇ 

 

ନିରବ ମୁହୂa�   କC ାpି କC ାpି ଲାେଗ 

େଖାେଜ ନିଜ ପିଲାଦିନ 

ହଜାଇ େଦଇଛି   େକେତ େଯ ଆେବଗ 

ବୟସର ରାଜପେର ସାiସାଥୀ ଆଉ େପ�ମ 

 

ନିରବ ମୁହୂa�   କC ାpି କC ାpି ଲାେଗ 

अସଂଯତ ଶ� ଶୁଣି 

େଖାେଜ ପୁଣି ନିଜ   ମାଆର ପଣତ 

ଜୀବନର ସତ ସବୁଜାଣି 

ଜୟp କୁମାର ସାହୁ 
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ମୁଁ ନାରୀମୁଁ ନାରୀମୁଁ ନାରୀମୁଁ ନାରୀ    
ମଁୁ ନାରୀ, ଦୁଃଖ େଯ ହରଣକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ମଁୁ ନୁେହଁ ତ अହଂକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ମଁୁ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ମଁୁ ସଂସାର ଗଠନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, େସ~ହେର ପାଳନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ମଁୁ ର� ପ�ଦାନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ନୁେହଁ ମଁୁ ବିନାଶକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ଦs େଯ ବିଧାନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, କରିପାେର ମନ େଚାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ଶତ� �କୁ ଦମନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, େଧୖଯ�� ବି ପ�ଦାନକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, अନ�କୁ ସାହାଯ�କାରୀ 

େଗୗରୀ ପsା 

 

ମଁୁ ନାରୀ, अେଟ ଶତ� � ହpାକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, अେଟ ମଁୁ ପ�ଳୟ-ରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ସଂସାରର ଉପକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ମମତାର ର¬ୁର େଡାରି 

ମଁୁ ନାରୀ, ସ�ିବନୀ କଳଧାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ଲ¬ାର ତିଳକଧାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ମଁୁ େସବା, ପେରାପକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ଶାpି, େମୖତ� ୀ, ପ�ୀତିଧାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ଜଗତ ଉ�ାରକାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, େଦଶ ଦୁନିଆର ଶିରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ଜନI େଦେଲ ଚକ�ଧାରୀ 

ମଁୁ ନାରୀ, ପ�ଭୂ ଚରଣର ବାରି 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ମାମାମାମା    
ମା ତୁମ ମାତୃତ� ର ମଲୂ ତ अମଲୂ 

ପୃଥିବୀେର ନାହ\ କିଛି ତା’ର ସମତୁଲ 

ଈଶ�ର- ସବୁ ସୃhି ତୁମପାେଖ ନୁ�ନ 

ତୁମରି େକାଳେର ଜନI େନଇ ମଁୁ ମହାନ 

େସ~ହ ମମତାର ଏକ ଜୀବp ମରୂତି 

ନାହ\ अp ନାହ\ ଆଦ� ବିଚିତ�  ଏ ସୃhି 

ପଟାpର ନାହ\ ତୁମ େସ~ହ ମମତାର 

ତୁମ ଗାଳି ଲାେଗ େମାେତ ସବୁଠୁ ମଧୁର 

ମିଥ�ା ଏହି ଦୁନିଆେର କିଏ ବା ନିଜର 

ସତ� ଏକା ତୁେମ ତୁମ ବିନା ସବୁ ପର 

ସବୁଏଠି ପ�େହଳିକା ମରିଚିକା ସହ 

ତୁମାଶିଷ ବିନା ସେତ ଏ ଜୀବନ ଭ� ମ 

େଯେତ ବି େଲଖିେଲ ସବୁ ତୁମପାେଖ ଉଣା 

ତୁମବିନା ଜୀବନର ବାଟ େହବି ବଣା 

अତୀତେର ତୁେମ ଏକା ଭବିଷ�େର ତୁେମ 

ତୁମସହ ନିଜକୁ ମଁୁ ଧନ�ସିନା ମାେନ 

ପ�କାଶଚF�  ପsା 
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େକେବ ଯଦି ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଏ େକେବ ମା 

ତୁମାଶିଷ ନିେ� େମାେତ େହବ ଏକା ସାହା 

ଧନ ରତ~  େଲାଡ଼ାନାହ\ ନାହ\ େଲାଡ଼ା କିଛି 

ତୁମ ବିନା ବଡ଼ ଆଉ अବା କିଏ अଛି... 

 

ବି�ାନ ଶିqକ, କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର 

ପାଣିେକାଇଲି, ଓଡ଼ିଶା 
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ସମପ}ତ େନୖେବଦ�ସମପ}ତ େନୖେବଦ�ସମପ}ତ େନୖେବଦ�ସମପ}ତ େନୖେବଦ�    
ଏେତ େଛାଟ ପାପୁଲି େଯ ଥର ଥର ସମପ} େଦଲି 

ସଂଚିତ ଆେବଗମାନ-ୁ, ପ�ତିଥର େଦଖାେର 

ନିଃଶ� େହଇଯିବାର ଭୟ, अଜାଡ଼ିେଦଲ ତ 

ସାଉଁଟି ଆଣିଲି କ ିତ ହାତେର 

ଲୁହ ଥିଲା କି ନିଆଁ, ବିଶ�ାସ କି ପ�ତାରଣା 

େମାହ କି ପ�ବ�ନା, ପ�ବଳ କି ପ�ଳୟ 

ପ�େଲାଭନ କି ପ�ତି ଆକ�ମଣ, ଜୁ ନଥିଲା ଜାଣିବାର 

ତୁେମ ତ ଈଶ�ର...! 

 

ପାତିଥିବା କାନି, ସମପ}ତ ଭ�ି, ଛଳନାର ଛଇ 

ଆେବଗର ହାତ, ଉ���  ଦୁଇ ବାହାେର 

ଯାଚି େଦଇଥିଲି ବିଶ�ାସେର, େଚତନାର ଉ��� େର 

େକାଉ ଭରସାେର? ଦି� ଧା କି ଦି� ରୁ�ି ନଥିଲା ତ 

ଜାଣିଥିଲି ଦିେନ ନା ଦିେନ ସମପ}ତ େନୖେବଦ� େମାର 

अବେଚତନେର େହଉ ବରଂ �ାନ ପାଇବ ପାଦତେଳ 

अତିକ� ାp ସମୟେର ତିଆରିଲି ବାଲିରଥ 

ସn�ାରାଣୀ 
ପରିଜା 
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େକାଉ ଆଉ ଲୁହ ମୁହାଣେର 

େସ କି େବଳ େକଜାଣି ଶୟନ କି ସ~ାନର 

ବିଚାର କି େବୖରାଗ�, ମଧୁର କି ମାଧୁଯ��ର 

କି ଦିବ� େଯାଗ 

େନୖେବଦ� ମହାପ�ସାଦ ପାଲଟିଲା 

ଟିେକ µଶ� ଆନମନା େବୖରାଗ�, କି େସ~ହର ଆେଲାଡ଼ନ 

େବୖନେତୟ ଭାଗ�େରଖା, µଶ�ର େସୗଭାଗ� ପାଇଲା 

 

କାଳ କାଳ େଘନା େହଉ େନୖେବଦ� େମାର 

େହ େମାର ଇପ୍ ସିତ ଈଶ�ର 

 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର, ଭୁବେନଶ�ର 
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େଗାପ କୁମାରେଗାପ କୁମାରେଗାପ କୁମାରେଗାପ କୁମାର    
କଳା ବଳାହକ ନୀଳା  ଶିଳାପିତୁଳା ବa�ୁ ଲା 

ନFବଳା ଜ� ାଳାଗିଳା ପ�ଭୁ 
अବଳା- ଗଳାମାଳା   ବଜ�ବଳା ଶିଶୁେମଳା 

ବାଳଖିଳା ମୁ�ିେଖଳା ବିଭୁ େହ 
ଭ�ିବଳା 

ପଣୂ�ଜନଦଳା qତିକିଳା 
ବଳାନୁଜ ସୁଗତିକି େଭଳା 

ସୁଗୁଣେର େମଳାବାଳା  ରୀତିଛଳା ବଳିଦଳା 
ତଳାତଳ କଳାପସ-ୁଳା େହ ୧ 

କମଳ ବିପୁଳ �ଳୂ   ବାଟୁଳ ବାହୁଯୁଗଳ 
କାଳଶଳୂ ଦନୁଜକୂଳକୁ 

ରସାମଳୂ ଆଳବାଳ   େଯଣୁନାମ ଆଦିମଳୂ 
କପାଳ ଭୂପାଳ- ପାଳକୁ େହ 

ଦୁଃଖୀଥାଳ 
କାଳଜାଳ କର ଫାଳଫାଳ 
ବ�ାଳମଣିମାଳ ଭୂଷା�ଳ 

କଣାଜଳ ମୁsମାଳ   ବହିଛpି ଚିରକାଳ 
ପତୂଆେଶ ଭୂତଗଣ େମଳ େହ ୨ 

ମନଭଳି ଭାଳି ଭାଳି   ତବ ପାଦ�ଳୀ 
ନ ପାଇଲି ଦୁଳୀ अs ମାତ 

ଦୁଷIp କୁମାର 
ମିଶ� 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  257 

ଶିଳୀମୁଖାc�େଜ େକଳି  କଲା ଭାଳି କରମାଳୀ 
ଗେଲ ଚଳି अbେମଳି�ିତ େହ 

ମଇଥିଳୀ 
େଘନିବୁଲି अରଣ�କୁ ପାଳି 
ପୁଣି ବାଲମିକାଶ�େମ ଚଳି 

ଯଦୁବଳି ଜିନିପାଳି   ପୁଣି ଦଳି ହିଂସାବଳୀ 
େସ~ହାବଳି ତୁଛ ତୁେ� ଭାଳି େହ ୩ 

େଗେଲ େଗେଲ ଯା ମଣିଲ  େନଲ େଦଲ ସୁଝାଇଲ 
କଲ अବିଚାର ମଲC  ମାରି 

ତୁଲ ତୁ�ସମ େବାଲି  କାହ\ ନାହ\ ମମ ଭାଲ 
େଲଖାମାନ େଦଲ ସିନା ବାରି େହ 

ଯାହା କଲ 
ପ�ାଣ େନଲ େପଷି ବ�ାଧିଭାଲ 
କାଲ େହଲ ଡାକ ନ ଶୁଣିଲ 

ଯତି ବ� ଏ ଜଣାଣ   ଦୁଷIpର ବିରଚନ 
ବିପaିକୁ େଯଣୁ ନ ଖsିଲ େହ ୪ 

 
ପ�ଧାନ ଶିqକ, ଓରିiା, ବାଲିସାହି,  

ମଠକରେଗାଳା, େଢ-ାନାଳ 
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ଇ�ାଇ�ାଇ�ାଇ�ା    
ଭାରି ଇ�ା ହୁଏ 
ତୁମ ଇ�ାେର ଚାଲିବାକୁ 
ତୁମ ହସେର ହସିବାକୁ 
ଏବଂ ତୁମ କାFେର ସାମିଲ େହବାକୁ 
କାହ\କି ନା 
ଦିଶାହୀନ ଗୁଡ଼ିଟିଏ ମଁୁ 
ତୁମ ନେଟଇର 
ତୁମ ଇ�ାେର ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 
େବେଳ େବେଳ ଝୁ|ିପେଡ଼ 
େମା ଇ�ାର ବnୁର ପାଷାେଣ 
କିj ତୁେମ ତ ସାଉଁଟି ନିअ 
ଚାଲି ଶିଖୁଥିବା ଶିଶୁର ମାଆ ପରି 
अତି ଯତନେର ଓ अତି ସରାଗେର, 
େହାଇ ସହଚର 
ଭାରି ଇ�ା ହୁଏ ଚାଲିବାକୁ 
ତୁମ ପରିଧିେର 
େଗାଲ୍ େଗାଲ୍ ଘୁରିବାକୁ 
ନଟୁ ଘୁରିବା ପରି 

ଉମ}ଳା ଦାସ 

 

କିj ତୁମ ଦିଆ ସ�ାଧୀନତା ତ ବାଟ 
ଓଗାେଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 
କିj େଶଷେର 
ଜିତାପଟ ତ ହୁଏ ତୁମରି ଇ�ାର 
ଭାରି ଇ�ା ହୁଏ ତୁମ 
ଜିଦ୍ ପାଖେର ହାରିଯିବାକୁ 
ତୁମ अଭିମାନେର ବ�ିବାକୁ 
କିj ତୁେମ ତ ତୁେମ ନା 
ନା େକେବ ହାରିବାକୁ ଦିअ 
ନା ଜିତିହୁଏ ତୁମରି ଇ�ାକୁ 
େସ ତ ଇ�ା ନୁେହଁ 
େମା ପାଇଁ କି ପରମ ଈଶ�ର 

େଗାକୁଳପୁର, ଟାiୀ, କଟକ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୨୬୯୬୬୪ 
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ସେFହୀ ମନସେFହୀ ମନସେFହୀ ମନସେFହୀ ମନ    
ତୁମକୁ କରୁଛି ବିଶାସ 
ତଥାପି ମନ ବୁଝୁନାହ\ 
ସତେର କଣ ତୁେମ ଭଲ ପାअ 
ସେFହ ମନେର ରୁେହ କାହ\ ପାଇଁ ।। 
େପ�ମର ବଷ�ା ଚରେଣ େମାର अଜାଡ଼ି େଦଇଛ 
ଆଉ ଆଶା ଭରସାର ଚାବିକାଠି 
େଦଖା ଶିଖା େପ�ମ ନୁେହଁ ଇଏ 
ତଥାପି ପ�ଶ~ ଲାେଗ େହାଇପାରିବକି ଏକାଠି ।। 
େପ�ମ ନୁେହଁ େପ�ମଠୁ ଉ��� େର ମୁହ\ 
ଆତI ୀୟ ପରିଜନ-ୁ େଦେଖେଯ ତୁମଠୁ 
ତଥାପି ନାଟି େମାର ହୁଏ ଦକଦକ 
ପ�ଶ~ ଲାେଗ େହାଇପାରିବକି ଏକାଠି ।। 
ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖେଯ ତୁମରି 
କିଏ େନଇପାେର ବା ନପାେର ଆଦରି 
ଭୁଲ େବାେଧ େହଇଯାଏ କିଛି 
ପ�ଶ~ ଲାେଗ େହଇପାରିବକି ଏକାଠି ।। 
ବାରବାର ଶତବାର ଗମଗମ ଝାଳେଯ ବୁହାଏ 
ତୁମ ସାେଥ ଏକ େହବାପାଇଁ 

ଦିଲC ୀପ କୁମାର 
ସାମଲ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  260 

ଏକା ଏକା ଚାଲିବାକୁ ତୁମ ସାେଥ 
ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳାଇ ।। 
ତଥାପି ମନେର େqାଭ ମନେଯ अ�ିର 
ସବୁ ଥାଇ ମଧ� ଆଉ ପାଇବାର ଆଶା 
ମନ କାମ ପାଇଁ େକେତ ପଜୂାବିଧି 
ଏଇ େବାେଧ ପାଲଟିଗଲାଣି ବଡ଼ ବ�ାଧି ।। 
େହ ଈଶର ସବୁେଯ ତୁମର 
ତଥାପି ପାଇବାର ବହୁକିଛି ଆଶା ରଖିଦିଏ 
େକେତ ମାନସିକ ଓଷା ବ�ତ 
ମନ ବୁେଝନାହ\ ସେFହର ଗୀତ ।। 
ବିଶାଳ ସଂସାେର ମୁହ\ ଏକା ନୁେହଁ 
ନାହ\ ତୁମ ଠାେର ପାତର अpର 
ତଥାପି ସ କ�େର ସେFହ 
ମନେର ଜାଗୁନାହ\ ମାନବିକ େପ�ମର ସର ।। 
େହ ଈଶର ସବୁ ତୁମର କିଛି ମାଗୁନାହ\ 
ଶୁ� େହଉ ମନ ଆଉ ହୃଦୟ 
ସଂସାରରୁ ସେFହ ଦଉ ଛତ� ଭାi 
ମନ ପ�ତି ମନେର ନଥାଉ ସେFହ ।। 
େହ ଈଶର  
ତୁମକୁ େକାଟିେକାଟି ଜୁହାର... 

ରାଇପୁର, ନୟାଗଡ଼, େମା ନଂ-୯୮୫୩୫୭୦୦୧୯ 
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अଧୁରା ସପନअଧୁରା ସପନअଧୁରା ସପନअଧୁରା ସପନ    
ହୃଦୟ ଦୁଆେର ସI �ତି ଉ-ିମାେର 
अଭୁଲା अତୀତ େନଇ 
अଧୁରା ସପନ ନିରେବ େଶାଇଛି 
ଶନୂ�ତାର େକାଳ ଛୁଇଁ II୦ II 
ଆଶାର ସଳିତା ଲିଭି ଲିଭି ଯାଏ 
अnାର ଆସଇ େଘାଟି 
େସଇ अnକାେର ଏକାକୀ କେପାତ 
ଯାତନା ସାଉଁେଟ େଲାଟି II ୧ II 
ଝିପିରି ଝିପିରି ବରଷାକୁ ଝୁେର 
େଶାଇ େଶେଯ େପାଡ଼ାଭୂଇଁ....  
େଟାପାଏ ଲୁହକୁ ପିଇଗଲା ଓଠ 
अଭିମାନ େଯେତ ଫିiି 
ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ବାଡ଼ି ଦରଜାର 
ପଡ଼ିଛି ଆଇନା ଭାiି II ୨ II 
ଜୀବନର ବାଟ ଦିଗହରା େହଲା 
କୁହ अବା କାହାପାଇଁ....? 

ଉaରବାଡ଼, ଭsାରିେପାଖରୀ, ଭଦ�କ  
ଭ� ାମ�ଭାଷ - : ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪, ଇେମଲ୍ : sasanka87@rediffmail.com 

ଶଶା- େଶଖର 
ପsା 
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ଫିକା ଇF�ଧନୁଫିକା ଇF�ଧନୁଫିକା ଇF�ଧନୁଫିକା ଇF�ଧନୁ    
ମଁୁ କାFିବାକୁ ଭଲପାଏ 

କିj ବଷ�ାେର, 

େକହିତ ଜାଣିପାରିେବନି ନା 

ମଁୁ କାFୁଛି ନା ବଷ�ାେର 

ଭିଜୁଛି। 

 

ତୁେମ କ’ଣ ବଷ�ାର ଜଳ 

ଆଉ େମା ଆଖି ଲୁହ ଭିତେର 

ଫରକ କରିପାରିବ, 

ପାରିବନି ନା.. ମଁୁ ଜାେଣ 

ଯଦି ଜାଣି ପାରିଥାp 

େମା ଆଖି କଣ େକେବ ଓଦା େହାଇଥାpା? 

ଜିେତF�  କୁମାର 
କହଁର 

 

 

େମା କଥାକୁହା ଆଖିର ଭାଷା 

ମଁୁ ନ କହି ବି ତୁେମ ବୁଝି ପାରୁଥିଲ, 

ନା େମାେତ ଜାଣିବାକୁ ତୁେମ 

େକେବ କିଛି ଶ�ର ସାହାରା େନଉଥିଲ।  

 

େହେଲ ଆଜି ସାମ~ା ଥାଇ ବି 

ତୁମପାଇଁ ମଁୁ ଏେତ अପରିଚିତ? 

ହଁ କାହ\କି ବା ନୁେହଁ 

ଏଠି ତ ସମୟ ପ�ତିqଣ ବଦେଳ 

ଆଉ ତୁମକୁ ବଦଳିବାକୁ େକେତ ସମୟ 

ଲାଗିଥିବ େଯ। 
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କହିବି କାହାକୁ ଶୁଣିବ ବା କିଏ, 

अଦୃଶ� ଯ�ଣାର ଆତI  ଗାଥା, 

ଚାଲିବାକୁ अଛି ବାଟ अସରpି 

େହେଲ ପାେଦ ପାେଦ ଏଠି ଖାଲି କ|ା ଆଉ 

କ|ା। 

 

େଦଖିପାେର ମଁୁ େମା ଯ�ଣାକୁ 

େହେଲ େଦଖାଇ ତ ପାେରନାହ\, 

ଛାତିତେଳ େକାହକୁ ଚାପି ରଖି 

ହସି ମଁୁ ପାେରନି ତଥାପି େଖାେଜ 

ନିଃଶ�ର ନୀରବତା ଭିତେର 

ବାହାନାଟିଏ ହସିବାକୁ। 

 

ଜାଣିଛି ତା’ ପର ମୁହୂa�େର 

ସବୁ ବଦଳିଯିବ 

ପୁଣି େସହି ଲୁହ ଆଉ େକାହର ଦୁନିଆ, 

ଯାହାର ପରିସମା�ି ଆଶାହୀନ 

େଯମିତି ଜୀବନ ଇF�ଧନୁଟିଏ 

ତା’ର ସାତରi ବିନା.. 

ଜୀବନ ଇF�ଧନୁଟିଏ 

ତା’ର ସାତରi ବିନା... 

 
କଲାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, କnମାଳ 

୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 
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େକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲିେକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲିେକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲିେକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି    
ତୁମରି ନାମକୁ ତୁsେର ଧରି, 

ମାଡ଼ଗାଳି ସବୁ ମୁେs ସହିଲି, ଖେc अଛ କହି अେପqା କଲି 

େକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି 

ବିବାହ ବnନ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି 

ତପସି�ନୀ ଭାେବ ବିଖ�ାତ େହଲି, ଚାଖି ଚାଖି ପୁଣି େକାଳି ରଖିଲି... 

େକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି 

ମନର କଥାକୁ ମନେର ମାରି,  

ସପନ େଦଖାକୁ अଧାେର ଛାଡ଼ି, ନାନା ଫୁଲ ଆଣି ସେଜଇ େହଲି... 

େକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି 

ସମାଜୁ ଯବନ ନାମ ପାଇଲି 

ତଡ଼ିତ େହଲି अତି ଯତନେର ବାଲିରଥ ଗଢ଼ି ଚାହ\ ବସିଲି... 

େକବଳ ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି 

େସଦିନ ତ ତୁେମ କଥା ରଖିଲ 

अେପqାର ଫଳ ଚେଖଇେଦଲ, ଚFନ ପାଖକୁ ମଳୟ େହାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲ 

ଆଜି କାଇଁ ପୁଣି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପାଷାଣ େହଲ?? 
େକF� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, େକାରାପୁଟ୍, ଓଡ଼ିଶା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୪୭୮୪୬୨୮୩ 

ପ�ାଣବnୁ ପ�ଧାନ 
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ଆଜି ଓ କାଲିଆଜି ଓ କାଲିଆଜି ଓ କାଲିଆଜି ଓ କାଲି    
ସମୟ ଚକେର   ଆଜି ଯିଏ ସାନ 

କାଲି ହୁଏ ସିଏ ବଡ଼ 

ଆଜି େଯ ବସିଛି   ଟ-ାର ପାହାେଡ଼ 

କାଲି େଦଖଇ େସ ଝଡ଼ ୧ 

ଆଜିଟାକୁ ସିନା   େଦଖpି ସଭିଏଁ 

କିଏ େଦଖିअଛି କାଲି 

ଜୀବନ ତ ଏକ   କଳା େମଘଛାଇ 

अଳପେକ ଯିବ ଚାଲି ୨ 

ଆଜି ବଡ଼ପଣ   େଦଖାଉ ତୁ ସିନା 

କାଲିକି ଆଉ ନଥିବ 

ର�ମାଂସ େଦେହ   ଗବ� अହଂକାର 

अଚିେର ନାଶ େହାଇବ ୩ 

ଆଜି ସିନା େଦଖୁ   ସବୁ େତା ନିଜର 

କାଲି େସମାେନ ନଥିେବ 

େଯେତ େଖାଜୁଥିେଲ   ପାଇବୁ ନାହ\ ତୁ 

େତା’ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିେବ ୪ 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  266 

େଯୗବନର ରi   ଆଜି ସିନା अଛି 

ଧରାକୁ ମଣୁଛୁ ସରା 

କାଲି େସ େଯୗବନ   अପସରି ଯିବ 

ନିୟତିର େଖଳ ପରା ୫ 

େଯେତଦିନ अଛୁ   ଏ ମହୀମsେଳ 

ଭଲକାମ କିଛି କର 

ମୃତୁ�ପେର ନିେ�   ସ�ଗ�ପ�ା�ି େହବ 

ଏହା ସୃhିର ବିଚାର ୬ 

 
ବଇsା, अନୁେଗାଳ 
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ଝିअଟିଏ େବାଲିଝିअଟିଏ େବାଲିଝିअଟିଏ େବାଲିଝିअଟିଏ େବାଲି    
ଝିअଟିଏ େବାଲି ସବୁ ପାେର ଭୁଲି 

अଗଣା ଦାs ଦୁଆର, 

ବାପା, େବାଉ, ଭାଇ, ଖୁଡି, अଜା, ଆଈ 

େଯେତସବୁ ଆପଣାର । 

 

ପର ଘର ଯାଇ େସ~ହେର ଭିଜାଇ 

ସଭି-ୁ ନିଜର କେର, 

ପିଇ ଆଖି ଲୁହ ଚାପିରେଖ େକାହ 

ନିଶ� କ�Fନେର। 

ପି�ୟ-ା ସାହୁ 

 

 

କରି ଗଳାମାଳି अପବାଦ, ଗାଳି 

କାFକୁ ଲୁଚାଇ ହେସ, 

ପାଏ ନିଯ�ାତନା ନଥାଏ ସାpନା 

ସାମୀ ପଥ ଚାହ\ବ େସ 

ପାରିବ କି କରି ପୁअେଟ ଏପରି 

ହସିବ ମରମ ଦହି, 

ଦୁଇକୁଳ ହିତ ଉଡାଇବ େନତ 

େଶାକ ପାରାବାେର ରହି। 

 
ପି�ୟ-ାସାହୁ 

ସାହାନିଆଜପୁର, କଟକ 
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ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~     
ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~  अତୀତର କଥା 

ଆସି ପୁଣି େଫରିଯାଏ ମେନେଦଇ ବ�ଥା। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପାଜହ~  ଏjଡିଶାଳର 

ମାଆର ପଣତକାନି େସ~ହ ମମତାର। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  େଶୖଶବ କାଳର 

ମେନ अଛି ଆଜିବି େସ ମହକ ମାଟିର। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ଶୀତୁଆ ସକାଳ 

େଫରିବନି ଆଉ େକେବ େସହି ପିଲାେବଳ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  अେଫରା େଯୗବନ 

ସରିଛି କୁସi େମେଳ अମଲୂ� ଜୀବନ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ପହିଲି ଫଗୁଣ 

ଖୁସିର ଲହରୀ େଫେର କିଣିନିଏ ମନ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ଆଷାଢର ଝରି 

ଉନI ାଦ େଖଳାଏ ମେନ େକେତ ଆଶାଭରି। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ପାଗଳ େପ�ମିକ 

ନିଆରା େପ�ମର ସିଏ ନିଆରା ପଥିକ। 

େସୗମ�ର�ନ ପାତ�  
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ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  େବୖଶାଖର ଝଡ 

ଭାiିେଦଇ ଚାଲିଯାଏ ହୃଦୟର ନୀଡ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  अଶାp ସାଗର 

ହୃେଦ େଯେବ ପେଡ ଭ+ା qତ ତା ଗଭୀର। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ଶ�ାବଣର ଧାରା 

ଲହୁ େହାଇ ଲୁହ ଝେର େସ େପ�ମ अସରା। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ପାହାpି ଆକାଶ 

ରାତି ସରିଗେଲ ଏଠି ସବୁ ସ�ପ~ େଶଷ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ବା��କ� अବ�ା 

ପୁତ�  େସ~େହ ବାnିେହାଇ ହେରଇଲୁ ଆ�ା। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ବସp ମଳୟ 

ଭାଗ�େରଖା ଲାେଗ ସେତ ଦୂର ଦିଗବଳୟ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ମଶାଣୀ ପାଉଁଶ 

ମାଟିେର ଜନମ ପୁଣି ମାଟିେର ବିେଶଷ। 

ସI �ତି ଏକ ରୂପା ଜହ~  ଜନI ରୁ ମରଣ 

ଭୁଲିେବନି େକହି େକେବ ରହିବ ସIରଣ। 

େସୗମ୍ଯର�ନ ପାତ�  

ଗ�ାମ/େପାh:ଖଡିअi, ଜିଲC ା:ଯାଜପୁର 

ପିନ୍:୭୫୫୦୪୯, େଫାନ୍:୮୭୬୩୦୩୪୬୫୮ 
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ପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣ    
େଦୖନFିନ ଜୀବନ େର େକେତ େଯ କାଯ��କଳାପ, 

ପୁଣି େକେତ ରହୁଛି େଯ ବିଭିନ~  କa�ବ� ର ଚାପ, 

କିଛି अବକାଶ େନଇ କରj ପରିବାର ସହ ଆଳାପ, 

ପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣ କରି ଦ ତି କରj େପ�ମାଳାପ |୧|  

 

େକେତ ମେନାରମ େଯ ସବୁଜ ଛାୟାତରୁ ଉପବନ,  

ଆହC ାଦଦାୟକ ଆନFଜନକ ଯାହାର ଶୀତଳ ପବନ,  

ଆc ଗଛ ରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ପ�ଫୁଲିC ତ େକାକିଳ- କୂଜନ,  

ସକାଳ ପଦଚାରଣର ସୁଖ ପାଆpି ସବ�ଜନ କୁଟୁc ଜନ ।୨। 

 

अତି ଚିaାକଷ�କ ଲାେଗ େନୖସଗ}କ ପରିେବଶ,  

अତ�p ଆକଷ�କ ଦିେଶ ପରି�ନ~  ନୀଳ ଆକାଶ,  

ସମୁଦ�  ସୁFର ଦିେଶ ପାଇ ସୁବ"� ସଯୂ��ପ�କାଶ,  

ମନଃଶାpି ମିେଳ େଦଖି ସବୁଜ अରଣ� ପ�େଦଶ ।୩। 

 

 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 

‘ଚିମା’ 
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କଳିi अ�ଳ େର अବ�ିତ अେନକ अେନକ ଆକଷ�କ �ଳ, 

ପରି¶ୃତ ବନ ନିଝ�ର ନିଝ�ରିଣୀ ସ aି ଯାହାର ବହୁ ବିପୁଳ, 

ଶିମିଳିପାଳ ସାତେକାଶିଆ ଭିତରକନିକା अଭୟାରଣ� ବହୁ ନିମ�ଳ 

ଚିଲିକା ମiଳାେଯାଡ଼ି अଂଶୁପା ହ�ଦ ଯିବା ପାଇଁ ମନ େଯ ବ�ାକୁଳ |୪| 

 

ପ�ାକୃତିକ ପରିଭ� ମଣ େର କିଛି ସମୟ କରିବା अତିବାହିତ, 

ଉ½ଳୀୟ ପଯ��ଟନ ପରିପାଶ�� େqତ�  େସୗFଯ�� ବ"�ନାତୀତ, 

ସFଶ�ନ କରିେଲ ହୃଦୟ ହୁଏ अେମାଦିତ ପ�େମାଦିତ ପୁଲକିତ, 

ଏହି ସବୁ ମଧୁର qଣ अବିସIରଣୀୟ ସI �ତି େହବ अଭୁଲା अତୀତ |୫| 
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ସତ�ସତ�ସତ�ସତ�    
ନିରpର अେଟ େସହି ଏକା ଜେଣ 

    େକହି ତା-ୁ େକେବ େଦଖି ନାହ\ (୧) 

ଚିpନ େବେଳ ଭାସି ଆେସ ମେନ 

       େକହି ତା-ୁ େକେବ ଛୁଇଁ ନାହ\ (୨) 

କିଏ अେଟ େସହି अପରୂବ ଦୃଶ� 

             କହିକି ପାରିବ େକହି ଜେଣ ? (୩)  

ଯାହାକୁ କି େକହି େଦଖି ନାହ\ େକେବ 

            ସଚqୁେର େହେଲ अବାqେଣ (୪) 

େସହି ମାେନ ଏକା େଦଖି ଥିେଲ ତା-ୁ 

         େଯଉଁ ମାେନ କି ଭାଗ�ବାନ (୫)  

ମା ଯେଶାଦା ଓ ସଖା अରଜୁନ 

    କରିଥିେଲ େବାଲି ମହାପୁଣ� । (୬) 

  
ଶିqୟିତ� ୀ 

େନାଡାଲ ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ପଲଶାେଗାରା 

ମାନିନୀ ସାହୁ 
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େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆେମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆେମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆେମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ    
ଶୁଣ ଗୁରୁଜନ, ଶୁଣ ବnୁଗଣ 

େମା ମାତୃଭାଷାର ସାର 

ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ସାଜିଛି ମଁୁ କବି 

ତା’ ବିନା ମଁୁ ନିବ�ାକ ୧ 

ମାତୃଭାଷା େମାର ଜଗତ ବିଦିତା  

ଭାରତବଷ�େର ଷ/ 

ଦି� ସହସ� ବଷ� ଇତିହାସ ତା’ର 

େତଣୁ େସ ଶା·ୀୟ ଭାଷା ୨ 

ଶୁଣ ଗୁରୁଜନ, ଶୁଣ ବnୁଗଣ 

େମା ମାତୃଭାଷାର ସାର 

ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ସାଜିଛି ମଁୁ କବି 

ତା’ ବିନା ମଁୁ ନିବ�ାକ ୩ 

ଗାୟତ� ୀ େସଠୀ 

 

अଣଚାଶ ବ"� ଏଥିେର अଛpି 

‘अ’ରୁ ଆର� ଏହା 

ବ�ାକରଣ ଶା· ଏହାର ବିଶାଳ 

ଚF�ବିFୁ ନୁେହଁ େଶଷ ୪ 

अଣଚାଶ ବେ"� ଚାଳିଶିଟି ଧ�ନି 

ଏହାର अଟଇ ମଳୂ 

ଏଗାରଟି ସ�"�, अଠତି� ଂଶ ବ��ନ 

ଏପରି ଦୁଇଟି ଭାଗ ୫ 

ଏଗାରଟି ବେ"� ଆଠେଗାଟି ଧ�ନି 

अଠତି� ଂଶେର .ାତି� ଂଶ 

ସ�ରବ"� ପୁଣି ଦୁଇଭାଗ ହୁଏ 

ହ�ସ� ଏବଂ ଦୀଘ�ସ�ର ୬ 
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ସ�ରବ"� ମେଧ� ସn�qର ଦୁଇ 

ବସିଛpି ଲୁଚିକରି 

अ+ଇ = ଐ ହୁଏ ଏଠାେର 

‘अ’, ‘ଉ’ ମିଶି ‘ଔ’ ୭ 

ବ��ନ ବ"� େଯ, ଦୁଇଭାଗ ହୁଏ 

ବଗ�� ବ"� ଓ अବଗ�� 

ପ�ବିଂଶ ବଗ��, ତ� େୟାଦଶ अବଗ�� 

‘ଯ’ରୁ ଚF� ବିFୁ ୮ 

‘କଚଟତପ’ ପା�ଟି ବଗ� 

ସ�ରବ"� अନ�ନାମ 

କ��, ତାଳୁ, ମ�ୂ�ା, ଦp� ଓ ଓ/� 

ଏ େଶ�ଣୀ ବ"� ସବୁର ୯ 

अବଗ�� ବ��ନ ୩ ଭାଗ ପୁଣି 

अpଃ�, ଉଷIେଯାଗବାହ 

अନୁନାସିକା େଯ, ୭ େଗାଟି ବ"� 

୦, ୨ ଓ ୫ମ ୧୦ 

ପ�ାଣବାୟୁ ଭାେବ ଦୁଇଟି ବ��ନ 

अyପ�ାଣ ମହାପ�ାଣ 

୧ମ, ୩ୟ, ୫ମ ପ�ଥମ 

ଦି� ତୀୟ, ଚତୁଥ� ମହାପ�ାଣ ୧୧ 

କ ନ ଭାବେର ପୁଣି ଦୁଇଭାଗ 

अେଘାଷ ଓ ସେଘାଷ 

୧ମ, ୨ୟ अେଘାଷ अଟpି 

୩ୟ, ୪ଥ�, ୫ମ ସେଘାଷ ୧୨ 

ଏ ସବୁ ବ�ତୀତ ଆଉ ଏକ ବ"� 

ନାମ ତା’ର ଯୁ�ବ"� 

କ୍ + ଷ୍ ମିଶିକରି େସ େଯ 

େହାଇଛି ‘q’ अqର ୧୩ 

ଭାଷା ବ�ାକରଣ अଟଇ ବିଶାଳ 

ଏହା ବି�ାନେର ପ"ୂ� 

ଆହୁରି अେନକ ସ�ାତ�� ଏହାର 

ମ�ମୁ° ହୁଏ ବିଶ� ୧୪ 

ଶୁଣ ଗୁରୁଜନ, ଶୁଣ ବnୁଗଣ 

େମା ମାତୃଭାଷାର ସାର 

ଓଡ଼ିଆଣୀ େବାଲି କେର ମଁୁ ଗବ� 

ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୁହ\ ୧୫ 
ଓଡ଼ିଆ ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ 
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ବୃq ତୁେମବୃq ତୁେମବୃq ତୁେମବୃq ତୁେମ    
ଧନ� େତାର ପରିଚୟ 

ପଣୂ� େତାର କମ�ମୟ 

ଧରଣୀ ଧରିଛି ବେq 

ପ�ାଣୀ ପାଇଁ େଦଉ ଢ଼ାଳି 

ସାଧନାର ଜଳା�ଳି 

ମନୁଷ�ର ବୁ�ି! େତା ପାଇଁ ନିରେପq 

େସ~ହମୟୀ ଜନନୀର 

ମମତାର ପଣେତ 

ସ�ରi ଢାଳି େଦଉ ନୀଳ ନଈ େବାଇେତ 

ପରିେବେଶ ଜନI  େତାର 

ପରିେବଶ ସୃhି େତାର 

େଛାଟ େବାଲି କାହ\ ଭାବୁ, ପ�ୟାେସ େଯ ନିରpର 

ମରୁତ ମsେଳ ହୁଏ ବିଶୁ�ର ହିମାଳୟ 

ମୁଖ� ପୁ�ି अମ±ଜାନ େଦଉ ତୁ ସରେବ 

କୃପାସିnୁ ଦାସ 
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କିଏ ଭଲକିଏ ଭଲକିଏ ଭଲକିଏ ଭଲ????    
ଯାଇଛ େଯ ଯାଇଛ 

ଆଉ େଫରିଲନି 

ଆଉ େଫରିଲନି େସଇ ମମତାମୟୀ େକାଳକୁ 

ଧଳିୂ ଧୁସରିତ ବାଲିରାbା େଘରା 

ଗଁା ମାଟିକୁ 

େଯଉଁଠି 

ସଂଜ ନଇଁ ନଇଁ 

ରଜନୀ ରାଣୀ ନିଶା�� ପଣତେର େଘାଡ଼ାଇ 

ଦିଏ 

ସାରା ବbିଟିକୁ 

ମେନାଜ ଦାସ 

 

ରାତି ପାହୁ ପାହୁ 

ହଳଲiଳ ଧରି ଚାଷିଭାଇ ବିଲକୁ ଯାଏ  

ସେନଇ ସାହୁ ପିsାେର 

ଚା - ଚକୁଳିର ହାଟ ବେସ 

ପିଲି - ପତା େଖଳେର ମ¬ିଥିବା 

अେବାଧ ଛୁଆ ନାକରୁ ସିଂଘାଣି େପାଛୁ େପାଛୁ 

େସ~ହମୟୀ ମାଆଟି କହିବେସ 

ବାଆେଲା ଗଲୁ ପଖାଳ କଂସାଟା 

ଟିେକ ବାଆକୁ େଦଇ ଆସିବୁ 
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ତୁେମ ଭଲପାଇ ବସିଲ 

ତୁେମ ରହିଗଲ 

ଧବଳ ପ�ାସାଦ େଘରା ବାତାୟୀନିର େକାେଳ 

େଯଉଁଠି 

ଧଳିୂ ପରିବେa� 

ଭକ୍ ଭକ୍ ବାହାରୁଥାଏ ରାସାୟନିକ ଗ�ାସ୍ 

ଦିନ ଓ ରାତି ସମାନ ଥାଏ 

ପାଣି ନୁେହଁ 

ପାନ କରାଯାଏ ବିେଦଶୀ ରସସ୍ 

ରାତି ପାହିେଲ ଭୂଜାଲି, ତରବାରୀ ସହ 

ରହି ରହିକା ଶୁେଭ େବାମା ବିେ�ାରଣର ଶ� 

କିଏ ଛକା ଚଉକା ମାରି 

ବାଉsାରୀ ପାର୍ କଲାଣି ତ 

କିଏ ବାପଗାଲେର ତାଳିମାରି ଆନF େନଲାଣି 

ବାଆ ନୁେହଁ 

ଡାଡି-ମମିI  ଡାକ ସବୁଠି ଶୁଭିଲାଣି 
ପ�ାp ସଂଗଠକ, ବିେବକାନF େକF� , କନ�ାକୁମାରୀ,  

ପ�ିମବi ପ�ାp, ୭୬/୨ ବିଧାନ ସରଣୀ, ଫC ାଟ୍ : X୩, କଲିକତା - ୦୬  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୫୧୧୦୯୪୧୧ 
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ନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନ    
ଆସିଗଲା ନିବ�ାଚନ 

ବାଛିବାକୁ ଆସନ 

ଚିହି~ ବାକୁ େନତା 

ଚଳାଇବାକୁ ଶାସନ 

 

ଆସିଗଲା ନିବ�ାଚନ 

ସମୟ ଦଳ ବଦଳର 

ନୂଆ ପ�ତିଶୃତି 

ଲcା ଇbାହାର 

ସତ ମିଛ ଭାଷଣ 

ଆେରାପ ପ�ତ�ାେରାପ 

େଦଖାଇବାକୁ ମନ ଧନ ବାହୁବଳ 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

 

ଆସିଗଲା ନିବ�ାଚନ 

େଭାଟରକୁ ତେତଇ ମେତଇ 

େଭାଟକୁ ବିକି କିଣି 

େଭାଟର- ହୃଦୟକୁ ଜିଣି 

ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ 

ନିବ�ାଚନ େବୖତରଣୀ ପାରିବାକୁ 

 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ନୟାଗଡ଼ 

୭୫୨୦୮୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
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ଚିଲିକା ରାଣୀଚିଲିକା ରାଣୀଚିଲିକା ରାଣୀଚିଲିକା ରାଣୀ    
ସ�hା- ସୃhିର ସୁFର ରଚନା 

ଚିଲିକାରାଣୀ ତୁ ବିଚିତ�  ବରନା 

ପୀତ ବସନକୁ କରି ପରିଧାନ 

େଶାଭା ବଢ଼ାଉ ତୁ ମରତ ଭୂବନ 

େତାର ତୀେର ଲq ଲq େଯ ବିହi 

ସେତ କି ଇF�ଧନୁର େସ ସାi 

ଉଦାସ ମନକୁ କରି ପୁଲକିତ 

ଶାpିର ଉଦ�ାେନ ସଦା କ� ୀଡ଼ାରତ 

ନୀଳାc� अiକୁ କରିଣ ବିbାର 

ଡଲ୍ ଫିନ୍ ସାiେର କରୁ ତୁ ବିହାର 

ଡଲ୍ ଫିନ୍ ମ��ର ରାଜ� ସାତପଡ଼ା 

ସେତ କି ପରୀ- ଲାଗିଥାଏ େମଳା 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ�  

 

अତି ଦୁଲ�ଭ अଟଇ ଦୃଶ�ରାଜି 

ମାନସ ପଟେର ଥାଏଟି ବିରାଜି 

ରଚନା କରିଛୁ .ୀପ ଏକ ତୁହି 

ବିରାଜpି ଯହ\ ମାଆ କାଳିଜାଇ 

ତା-ର ଚରେଣ କରିଣ ପ�ଣାମ 

ବିହରpି ଭେ� େତାହରି ପ�ାiଣ 

ନୀଳ ଉମ}ମାଳା ନୀଳ अc�େକାଳ 

ସାଇତିଛି େକେତ େମାତି େଯ ପ�ବାଳ 

ଚିiୁଡ଼ି କ-ଡ଼ା େହାଇେଲ ବିେଦଶୀ 

େକାଟି ମୁେଖ େଦେଲ ଆହାର ବରଷି 

େତା ନୀଳ ଲହରୀ େତାର ଜଳରାଶି 

ନୃତ� କରpି କି ର�ା ଓ ଉବ�ଶୀ 

ସ�� ସୁେଶାଭିତ େସ ମରାଳ ଦଳ 

ସେତ କି ସ�ଗ� େଦବତା ସକଳ 
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ଏକକୁ ଆେରକ ବାହୁକୁ ପ�ସାରି 

ସୁନୀଳ ଜଳେର କରୁଥାpି େକଳି 

ନଳବଣ େସୗFଯ��ର ଗpାଘର 

ଦଶ�କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ତ�ର 

େନୖସଗ}କ େଶାଭାରାଶିର ଭsାର 

अ®ୂତପବୂ� େଗୗରବ େତାହର 

ଆଜି କିଆଁ ବସିअଛୁ ତୁ ମଉେନ? 

ପରୁୂବ େଗୗରବ ପଡୁଛି କି ମେନ? 

ଚିଲିକା ରାଣୀ ତୁ ଦୁଃଖ ନ କର 

ତୁହି ପରା େସୗFଯ��ର ଗpାଘର 

ନି�ୟ ପରୁୂବ େଗୗରବ େଫରିବ 

େତା ମହିମା ବିଶ� ବFନୀୟା େହବ 

 
ଶିqୟିତ� ୀ, ଆେଲାକ ନଗର 

ଆcପୁଆ, ବ� ହI ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 
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ଶତା�ୀର କୃ�ଶତା�ୀର କୃ�ଶତା�ୀର କୃ�ଶତା�ୀର କୃ�!!!!    
କେହ~ଇ େର ତୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ 

ଶତା�ୀର ସୁରୁଜଟି ଉଁଇବା ଆଗରୁ 

େସଇ अପହ� ଇଲାକାକୁ  

ଆପେଣଇ େନଲୁ 

େଯଉଁଠି ଶୁେଭନି େତାେତ 

ଯେଶାଦା ମା'ର କअଁଳିଆ ଡାକ 

ବିରହିଣୀ ରାଧିକାର ଆକୁଳ ବିଳାପ 

अବା କଂସ ର ଆହ� ାନ । 

ତୁ ସିନା ପଣୂ �କଲୁ େତା ସକଳ 

କାମନା, ବାସନା, 

ନିଜ ହାେତ ନିଜ ବଂଶ  

କରିଲୁ ନିପାତ 

ବFନା ନାୟକ୍ 

 

କିj ଥେର େଦଖି ଯା' େର .... 

େକମିତି ନାରଖାର ଏ ସାରା ବିଶ�ଟା 

ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର.... 

ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର......    

େକେତ େକେତ ଦୁଯ��ଧନ, ଦୁଃଶାସନ 

ଆଉ େକେତ  କଂସ ଜନI  ଆଜି 

ଏଇ ଧରଣୀ େର 

ଉ�ାତ କରpି ପୁଣି େବପରୁଆ ଭାେବ 

େଲଲିହାନ ଯୁ�ମେୟ ପୃଥିବୀଟା 

ହୁଏ ଭାରାକ� ାp...... 
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ବିଶ୍ଵଯୁ� ପେର ପୁଣି ଯୁ�, ଯୁ� ଆଉ 

ଯୁ� ର େକ� ାଧେର 

ମଣିଷ େଯ ହୁअଇ ର�ା� । 

କେହ~ଇ େର ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର ..... 

ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର 

ନାରୀର ମଯ��ାଦା ଏଠି  

େଗୗଣ େହାଇପେଡ 

ତା' ରି ଗଭ�ର ର�େର ନିତି 

ତାର େବଣୀ ବାnି େହଇଥାଏ । 

ଆଜି େତା କାନେର ପଡୁନି କି 

ଶହ ଶହ େଦବକୀ ର କରୁଣା ଚି½ାର 

େତା ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି କି 

ଲq ଲq େଦ� ୗପଦୀର  

ବିବସନା େଦହ 

ତୁ େଫରିଆେର କେହ~ଇ 

ଆଖି େଖାଲି େଦଖ 

େକେତେଯ ରୁକI ଣୀ 

ବnା ଆଜି अେଯାଗ� ଶିଶୁପାଳ ହାେତ 

େକେତେଯ अଭିମନୁ� େଶାଇଗେଲ 

अନ�ାୟ ର ଚକ� ବୁ�ହ ମେଧ� । 

େସଥି ପାଇଁ େତାେତ ଆଜି  

ଯାଏ ମଁୁ अେନ� ଷି  

ମଥୁରା ରୁ େଗାପ ପୁଣି କାଶୀ ରୁ 

ବୃFାବନ ଯାଏ... 

ବୁଲି ବୁଲି େଶେଷ ପୁଣି ଠାବ କେର 

ଉ½ଳର ନୀଳାଚଳ ଠାେର 

ତୁ କିj ବସି ଥାଉ ଗ�ିରୀ ଭିତେର 

ସବୁ ଶୁଣୁ, ସବୁ େଦଖୁ 

अଥଚ ନୀରବ ରହୁ 

ଆଜି େମା ପରି ଶହ ଶହ ନରନାରୀ 

େତାେତ କରୁଛୁ ସ�ାଗତ 

ତୁ ଥେର େଫରି ଆ'େର କେହ~ଇ 

ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟର अବତାର େନଇ 

େସଇ .ାପରର କୃ� େହାଇ 

ସମୟର ପ�ଜନ� ଥେର 

େଦ'େର ବେଜଇ ... 

ଥେର େଦ'େର ବେଜଇ.... 
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ତେମ ହ\ େକବଳତେମ ହ\ େକବଳତେମ ହ\ େକବଳତେମ ହ\ େକବଳ    
ତମାମ୍ ଆୟୁଷ ତୁମରି 

ମଧୁର କଥା  

ସୁଭାବ ମ� ଗାଥା 

େକାଳେର ରଖି ମଥା 

ଶୁଣିେଲ ଭାଜିବ ବ�ଥା ! 

 

େମା ସ�ର ସାଧନା 

 ତୃ�ି ଆରାଧନା 

ସକେଳ ଭ� ମଣ କର 

େହ େସ�ାତ ଆନFର । 

ରାେଜଶ୍ ପଜୂାରୀ 

 

 

 

 

अbିତ�  ଆଳତୀ ଗାନ 

ମଁୁ'ର ସାଥ�କତା  

ମଁୁତ�  अଭିମାନ 

େମା ଭିତର ବସୁnରା 

ଶନୂ�ତାର ପାରିଧିେର  

ପ"ୂ�ତାର �ାନ। 

 

ନାମର अବଗାହନ 

ପ�ୀତି अମଳିନ 

ଇF�  ବିଭୂତି କୁେବର ସ aି 

ଯା ପାେଖ ମଲୂ� ହୀନ। 
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େହ େମାର େଚୖତନ� 

ନିଳ}� ସମାଧି 

 କହିନି ତ େବଶି କିଛି 

କହୁ କହୁ ପଥ ଭ� ମିଛି କି.. 

ଶ� ଜାଲ ବିଛି ? 

 

େକହିଜେଣ ପଦଚର 

ଲାେଗ ଆଜି େବଖବର 

अsାେଳ ଲq� 

ସମୟ ସାq� 

େକେତ େଯ ମେନାହର 

େପ�ମ ଝେର ନିରpର। 

 

ତେମ ହ\ େକବଳ 

ସ�ଗ�ରୁ ପାତାଳ 

ତୁମ କରୁଣାର ଜଳ 

ତ� ାହି କଲା ପ�ାେଣା�ଳ ! 

 

କରିବି ଯତନ 

େସ େଶ�/ ଲଗନ 

ଆଉ େଗାଟିଏ ମଁୁ ଉ��ର 

ମଁୁ ର କରି ସnାନ 

ଯାହା ଚିରକାଳ ସୀମାହୀନ ! 
 

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 
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ଫନୀଫନୀଫନୀଫନୀ    
ଥିଲା କି ଏହା ଏକ ପ�ୟାସ? 

अnାରକୁ େଦଖି ନଥିବା ପିଲାମାନ-ୁ  

अnାର ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ, 

ରାତିେର ତାରା ଭa} ଆକାଶକୁ େଦେଖଇବା ପାଇଁ,  

େଜେଜବାପା, େଜେଜମା- ଠାରୁ ଗପ ଶୁେଣଇବା ପାଇଁ, 

ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ�କୃତି ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ, 

ତଥା େସମାନ- ସହନଶ�ିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ। 

 

अଥବା!! ଏକ ଶ� ପ�ହାର! 

ମଁୁ, ଟ-ା ବଳେର ସବୁ କିଣିପାେର ର 

अହଂକାର ଉପେର, 

େଭୗତିକ ସୁଖର ଲାଳଚାେର  

ଲହ ଲହ େହାଇ ବଢୁଥିବା ଜିହ� ା ଉପେର, 

ନା, ନିଜ ଐ�ଯ��କୁ େନଇ ଥିବା 

ଗବ� ଉପେର! ! 

 

ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�  
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ଆଜି, ମଁୁ େକେବ େଦଖିନଥିବା 

ପେଡାଶୀମାନ-ୁ େଭଟୁଥିଲି, 

େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ନୁେହଁ 

ଆମ~ା-ସାମି~ କଥା େହଉଥିଲି, 

ଘେର ସମେb ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ, 

ଘ|ା-ଘ|ା ସାୱାର୍ େଖାଲି ଠିଆ େହଉଥିବା 

ଫୁେଲଇ ଝିअଟି, ବିFୁଏ ଜଳ ବ�ାଇବା ପାଇଁ  

ପ�େଚhା କରୁଥିଲା, 

ସାଧାରଣ ଦିନଚଯ��ା ପାଇଁ 

ସମେb ଥିେଲ ସଂଘଷ�ରତ, 

ଧନୀ, ଗରିବର 

ଫରକ୍ ନଥିଲା। 

 

ଆଜି ପୁଣି ବି�ଣା େଖାଜିଲା େବେଳ 

ସୁେରଇରୁ ପାଣି ପିଇଲା େବେଳ, 

ଲ�ନର ବିକି�  େଦଖିଲାେବେଳ, 

ହଜିଯାଇଥିବା ପିଲାଦିନ 

ଆଖି ସାମ~ାେର ଭାସୁ ଆସୁଥିଲା।  

ଖରାଦିନ ଛୁଟିର ମାମଁୁ ଘର ଗଁା 
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ମେନ ପଡିଯାଉଥିଲା, 

ଆcେତାଟାରୁ, ସେତକି 

କୁହୂତାନ ଶୁଭୁଥିଲା। 

 

କାଲିପରି, ୯୯ ମହାବାତ�ାର 

ଘଟଣା ଲାଗୁଥିଲା, 

େସଥର ବି ଉଠି ଠିଆ େହାଇଥିଲୁ 

ଏଥର ବି ଠିଆେହବୁ, 

ସାରା ବିଶ�ର ସହେଯାଗ କାଲି ବି ଥିଲା 

ଆଜି ବି ରହିବ, 

ଜୀବନଯାତ� ା ଧୀେର ଧୀେର 

ସ�ାଭାବିକ େହବ, 

ପୁଣି ଥେର େଫରିଯିବୁ  

ଇେଲେ �̄ ାନିକ ଦୁନିଆର 

ବFୀ ଗୃହକୁ, 

କିଛି qତି ତଥାପି  

अପୁରଣୀୟ ରହିବ, 

'ଫନୀ' ପାଇଁ ଏଇ କିଛିଦିନ 

अବିସIରଣୀୟ େହାଇ ରହିବ।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  288 

ପ�ତୀqାପ�ତୀqାପ�ତୀqାପ�ତୀqା    
ତୁମକୁ ନିଜର କରିବାର 

ସ�ପ~ ସବୁକୁ ଆଖିେର ସେଜଇ 

ସାରିଲା ପେର 

ତୁେମ କହିଲ େହଇ ଟିକିଏ ରୁହ! 

ମଁୁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି 

େହେଲ କାହ\! 

ପ�ତିଶ��ତି େଦଇ ନ ରଖିବା 

ତୁମର ପୁରୁଣା ବଦଭ�ାସ 

ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ସେa�  

େସ ଦିନୁଁ ତୁମ େଫରିବା ପଥକୁ 

ନିନ}େମଶ ନୟନେର ଚାହ\ ରହିଛି 

କିj? 

କାଇଁ ତେମ ତ େଫରୁନ! 

ସୁନିତା ବାରିକ 

 

ସବୁ ଥର ପରି ଏଥର ବି 

େଫରି ଆସିବ ଏଇ अେପqାେର 

େହଇ େଦଖ! 

ଆଖି ଦୁଇ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି 

ହ ଉ େହଲା 

ଏଥର ଆସିେଲ ତୁମ ଉପେର 

अଭିମାନ କରିବିନି 

ସତ! 

ଥରୁଟିଏ େହଉ ପେଛ 

େମା ସ�ପ~ ସବୁକୁ ଉପଲvି କେରଇଦିअ 

କିଛି ନେହେଲ  

अବୁଝା अେଲାଡା ସ�ପ~ ସବୁକୁ 

अpତଃ ମେନଇ େଦଇ ଯାअ 

ସବୁ ସ�ପ~ କ’ଣ ବାbବ ରୂପେରଖ 
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େନଇପାେର?  

ନାଆଁ ନା! 

ହଁ, କାହ\କି ବା େହବ 

ଗରିବ ନିରୀହ ଝିअ ଠାରୁ अବା 

କ'ଣ ମିଳିପାରିଥାpା ତୁମ କୁ 

ଯାହା ମିଳିଛି େସ ସÍାp େଶ�ଣୀର 

अଲିअଳି ରୂପସୀ ଜୀବନ ସiିନୀର 

ହାତ ଧରିବା ପରଠାରୁ 

େହ! ମଁୁ େବାକିଟାଏ 

ତୁମକୁ େମା ମନ ମFିରେର 

େଦବତା କରି ପଜିୂବାର  

ବୃଥା अପେଚhାଟିଏ କରି ପେକଇଲି 

ଭୂଲି ଯାଇଥିଲି 

ର� ମାଂସେର ତିଆରି ଶରୀରଟା 

କ’ଣ େକେବ 

େଦବତାର �ାନ େନଇପାେର? 

ଆଃ! 

େସ ପାଷାଣ େଦବତାଟା 

ତୁମ ଠାରୁ େଢର୍ ଗୁଣେର ଭଲ 

ଏଇ କଥା ବୁଝିବାେର  

ବହୁ େଡରି େହାଇଗଲା 

େବାଧହୁଏ......... 

 
ସୁନିତା ବାରିକ,  

ଦqିଣ କାଳୀ େରାଡ଼୍, େଢ-ାନାଳ, 

୭୫୯୦୦୧, ଓଡ଼ିଶା 
 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  290 

ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ଗୁରୁ େମାର୍ ହଲଧରଗୁରୁ େମାର୍ ହଲଧରଗୁରୁ େମାର୍ ହଲଧରଗୁରୁ େମାର୍ ହଲଧର    
ଜୁହାର୍ ଜୁହାର୍                େହା ପଦମ୍ ସିରି 

              ତୁମର୍ ପାେଦ ଶରନ୍ , 
ମାଆଁ ସମେଲଇ               କୁର୍ ପା ବେଲ େହା 

              ରଖ୍ ଲ େକାଶଲ୍ ମାନ । ୧ 
ଗୀତ୍ କବିତାଥି                 କହି େଦଉଛ ତ’ 

                ନୂଆଁ ନୂଆଁ େଯେତ କଥା , 
େସଟା ଶୁନି କରି               ଶାନ୍ ତି ମିଲ୍ ସି 
            ତୁେମ େହା ଗୁରୁ େଦବ୍ ତା । ୨ 

ପାଏଲ କୁର୍ ପା                େଲାକ୍ କବି ତୁେମ 
                ସର୍ ସତୀ େଦବୀ ଠାନୁ , 

େଲଖ୍ ଲ ମହିମା              େକନ୍ ଭାେବ ତୁେମ 
               ବାରି େହଲ ସବୁଠାନୁ । ୩ 

ତୁମର୍ େଲଖାଥି              अେଛ ଗୁେଟ ରୂପ୍ 
                େଯନ୍ ଟା ନାଇଁ ନ କାହ\ , 

ଗୁଟା ଗୁଟା କରି              ସବୁ େଦଲ କହି 
           ଗୀତ୍- କାବ� େଲଖି କରି । ୪ 

ଥିଲା ରାମାୟଣ୍             अେନକ୍ େଲଖାର୍ 
             ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଭାଷା ଭାଷି , 

ସcଲ୍ ପୁରିଥି               େଲଖି େଦଇଛ େହା 
            ମହାସତୀ ଗୁେଟ ଆନି । ୫ 

େଦବାଶିଷ୍ ସାଗର 
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କବିତ େହଉେଛ                 ଜନମ୍ କର୍ ତା 
             ଆଏ ଗୁେଟ େସ ବର୍ ମା , 

ରାମାୟେଣ ତୁେମ               େଦଖାଇ େଦଲ ତ 
           ମହାସତୀ େସ ଉମ}ଲା । ୬ 

ଲୁକର୍ ଦଖ୍ ଲା                  ଆଖି ନାଇଁ ଦିେଶ 
           େଜନ୍ ଟା ଦିେଶ କବିେନ , 

େସଥିର୍ ଲାଗି େସ           ସବୁ େଲଖି େଦଶି 
           ସବୁ କଥା ଗୁେଟ ଠାେନ । ୭ 

ଜୀବର୍ ଧରମ୍                ମୁନୁଷ୍ କରମ୍ 
             େକନ୍ ଟା କିଏ କର୍ ବା , 

ଗୁଟା ଗୁଟା କରି              େଦଇଛ ବେତଇ 
            ସବୁ କାମ୍ େସ କର୍ ବା । ୮ 

ଥିେଲ ଗଂଗାଧର              ବେଢ କବି ଭାେବ 
            ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିେତ� , 

ତୁେମ ହଲଧର              େସନ୍ ତା अଛ ତ 
          େକାଶ୍ ଲି ଭାଷା ସାହିେତ� । ୯ 

 
ଗଂଗାଧର େମେହର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ସcଲପୁର  

( अମୃତ ବିହାର ) 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ, ( ଯୁ� ତିନି , ଦି� ତୀୟ ବଷ� ) 

େମା . ନଂ :- ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ବି�ାନ୍ ଆର୍ ଫନିବି�ାନ୍ ଆର୍ ଫନିବି�ାନ୍ ଆର୍ ଫନିବି�ାନ୍ ଆର୍ ଫନି    
ଘଡ଼୍ ଘଡ଼ି ସାଂେଗଁ        ପାଏନ୍ ବର୍ ଷା 

          ବିଜ୍ ଲୁ ଯାଉେଛ ଚମ୍ କି , 

ସअଁ ସअଁ କରି            ଧୁକା ଗେରଲ୍ 

          ମାଡ଼ି ଆସୁେଛ ଯାଏଁ କରି । ୧ 

ଥର୍ ଥର୍ କରି            କଁପୁେଛ ଛାତି 

          େଦଖିକରି ଲାଗୁେଛ ଡ଼ର୍ , 

ଫର୍ ଫର୍ କରି          ଉଡ଼ାଇ େନଲା 

          ସିରି ମFିର୍ ବାନା ଆମର୍ । ୨ 

ଗୁେଟ ଗୁେଟ କରି        ଘର୍ କରିେଛ 

          ଫାଇଲିନ୍ –ହୁଡ଼୍ ହୁଡ଼ –ତିତିଲି , 

କାଏଁ େଦାଷ୍ ଗୁନା          କରିଛୁ ଆେମ 

           ଆଏଲୁ ତୁଇଁ େଫର୍ ଫନି । ୩ 

େକନ୍ େକନ୍ ବାେଟ         ଆଏଲୁ ତୁଇଁ 

            ଭାବୁଛୁ ଯାନି ନାଇଁ ପାରୁ , 

କୂେଲ କୂେଲ କରି          େକରଲ୍ ଠାନୁ 

            ଓଡ଼ିଶାନ ଏେବ ତୁଇଁ ବୁଲୁ ◌ । ୪ 

େଦବାଶିଷ୍ ସାଗର 

 

ଡ଼େଗା ଡ଼େଗା କରି         ଚାହ\େଛ ତେତ 

            ଆମର୍ େବୖ�ାନିକ୍ ଦଲ୍ , 

େକେତ େକେତ ଦିନ୍      େକେନ୍ କ ଯିବୁ 

           କହୁଛନ୍ େସ ଫଟ୍ ଫଟ୍ । ୫ 

ମେନ ମେନ େଯନ୍        ଭାବୁଛୁ ତୁଇଁ 

           କର୍ ମି ଇନ୍ ଗୁେଟ ନାଟ୍ , 

ନାଟ୍ କର୍ ବାର୍            ଆକ୍ ତରିଆ 

          େଦଖାେବ ତେତ ନୂଆଁ ବାଟ୍ । ୬ 

େହେଲନ ସଜାଗ୍          ସବୁ ଜନ୍ ତା 

          ସର୍  କାର୍ େଦଲା େଚତାଇ , 

େତାର୍ ପର୍ ଭାବ୍           ଆଗ୍ ତରିଆ 

         ସବୁ େଦଇେଛ େସ ବତାଇ । ୭ 

ସୁଖା କି ପାଏନ୍            ଖାଏେବ ବଲି 

        ଭାତ୍ –ଚୁଡ଼ା –ଉେଷା –ପାଏନ୍ , 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ପ�ମ ସଂଖ�ା, ମଇ ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ$ ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  294 

ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା କରି           େଦଉେଛ ସବୁ 

        େଦଖି କରି େସ ଠାନ୍ ଠାନ୍ । ୮ 

େକନ୍ ସମିଆଁର୍          େକନ୍ ଚଲନ୍ 

        ଥିଲାେର ସେତ େକନ୍ ଯୁେଗ , 

ଏେବ େବୖ�ାନିକ୍        ଯୁଗ୍ ଚାଲିେଛ 

        ଜାନ୍ ସେନ୍ ର ସବୁ ଆେଗ । ୯ 

ଜୁହାର୍ ଜୁହାର୍          େହା େବୖ�ାନିକ୍ 

        ଜୀବନ୍ ଥିବାର୍ େଦବ୍ ତା , 

ଆଗର୍ ପଛର୍           ସବୁ କଥାେକ 

       କହି େଦସ େହା ଗୁଟା ଗୁଟା । ୧୦ 

    
 

ନାଆଁ –େଦବାଶିଷ୍ ସାଗର 

ଜି. ଏମ୍. ୟୁ ,ସମଲପୁର ( अମୃତ ବିହାର ) 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 
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ଗହଦ ବରସାଗହଦ ବରସାଗହଦ ବରସାଗହଦ ବରସା    
ଗହଦ ବରସା େଖେତ ଚସା 

ମାଏଟ େଲେଖଁ ଗଲା ବୁତୁରି 

କାଏ ଖରା ବରସା ସିତ 

େଦହ ଆକାସୁ ନଏଦ େଦସୁ 

ସରାବନର ପାଏନଭୁରି 

ଏମ୍ ବିଜୟ କୁମାର 

 

 

ଗହଦ अଝରା ସରସରା 

କୁଲି-ମଜରି  କାମ କବାରି 

ଜିବନସାରା ବୁତାକରା 

କରପନ େଦେହଁ ଗାଧି ଗାଧି 

ବରଫଚମ ଯାଏ ତରଲି 

 

ଗହଦ କି  ବରସା 

େଦହୁଁ ପଡ଼ୁେଛ ନିଧିରି 

େଦହର ରକତ ଝେରଇ 

େଧନ େଧନ କମ\ହା ପୁଜାରି 

 

େରମନଡ଼ା:ସଇଁpଲା,ବଲାଗିଂର -୩୨ 
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ମାଆଁର୍ ପନତ୍ କାନିମାଆଁର୍ ପନତ୍ କାନିମାଆଁର୍ ପନତ୍ କାନିମାଆଁର୍ ପନତ୍ କାନି    
ଫର୍ ଫର୍ େହଇ ଉଡୁେଛ େଦଖ 

ମା ର୍ ପନତ୍ କାନି 

େହ ପନେତ ଢାପି ରଖିେଛ 

ପୁଓର୍ ମନେକ ଚିନହି । 

ମାର୍ ପନତର୍ ଛଏଁରା ତେଲ 

େଯେତଦିନ୍ ତକ୍ ଥିମା 

ମାଆଁର୍ କରୁଣା ଝରୁଥିବା ସେତ 

େକେଭ ନାଇଁକେର ଉନା । 

ହରୀଶ ତାsି 

 

ମା େନଇମାେଗ କୁକରା ଗରରା୍ 

ଫୁଲ୍ ଧପୂ ଆର୍ ନଡ଼ିଆ 

ଭକତି ଥିେଲ ମା ଶୁନସି 

ମାରେଲ ଗୁେଟ ମୁଡିଆ । 

ମା କେହସି ମେତ କାଣାେଦବୁ 

ଦୁନିଆଁ ଯାକିର୍ େମାର୍ 

ପାରବୁ ବଏେଲ ଭକତିର୍ ଭାେବ 

କରବୁ ଟିେକ େସାର୍। 

ଛଁାଏ େଲେଖ େତାର୍ ପାେଖ ପାେଖ ଥିମି 

ଧାଇଁ ଯିମି ଡାକ୍ ସୁନେତ 

ମୁଇଁ ପେଛ ଥିମି ତତଲା୍ ଖରାଥି 

ତେତ ଢାପିଥିମି ପନେତ୍ । 
ସାେଲପାଲି , ଗଜବn , ସୁବ"�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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କବିତା େଲାକବିତା େଲାକବିତା େଲାକବିତା େଲା!...!...!...!...    
େଯଭୁଁ େଦେଖଇ େହଲ         ମେନ୍କ ଚୁରାଲ  

ଗନି ତୁମେନ� ରସି, 

ଭୁଲି ନାଇଁ ହଉେଛ             ଗୁନ୍, େଚେହରା ତୁମର୍ 

ସଧା ଭାଲୁେଛଁ ବସି । 

ତୁେମ ଆଏଲା ଦିନୁ          ଜୀବେନ େମାର୍  

ପାଏନି ସଗ�ର୍ ସୁଖ୍, 

ଆଁଖ୍ େରମ୍ଡି େରÕି           ଛଲାi୍ ମାରି ଭାଗCା  

ଭରିଥିଲା େଯେତ ଦୁଃଖ୍ । 

ତୁମର୍ ଲାଗି େବାଲି            ସୁଖର୍ ଦୁନିଆଁେନ             

କୁରିଆେଟ ଗାଡି ପାରିେଛଁ, 

କୁରିଆ ଭିେତ�  ଧନ            ତୁେମ ଥାଇ ଭିଲ୍  

ଏକC ା ଜୀବନ୍ ଜୀଉଁେଛଁ । 

କାଏଁ କମ} େଲା             ପର୍ ଆଶି�ଆ ମୁଇଁ  

ପର୍ ହାେତ ସମିଆଁ ବnା, 

ପରର୍ ବୁେତ ମୁଇଁ           ଚଲୁେଛଁ େବାଲି  

ଆଁଖ୍ େଥଇ ଭିଲ୍ अnା । 

ମେନାଜ ମହାନF 
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େହତିର୍ ଗୁେନ େବାଲି       ପାେଖ ଥାଇ ବି  

ରହୁେଛଁ ତୁମନ�ୁ  ଦୂରିଆ,  

ବିଶ�ାସ କର ସଖୀ!          ନାଇଁ ଭୁଲ� ାର୍ ତମ୍କୁ  

ସେତେଲା ...ତୁମର୍ କିରିଆ । 

ତୁମର୍ ଲାଗି େବାଲି          ସୁଖ୍ େଭାଗ୍ କନି  

େକେpହି ତମ୍କୁ ଭୁଲିI , 

ତୁେମ ତ େମାର୍              ଜୀବନ୍ ସାଥି େହବ  

ତୁମର୍ ହାତ୍ ଧରି ଚାଲିI  । 

ସମିଆଁ अଭାବ୍ ଲାଗି        ଦୂେରଇ େଦଇେଛଁ ତମ୍କୁ  

ରାଗ୍ ରିସା ନାଇଁ ହୁअ, 

େହତିର୍ ଲାଗି େବାଲି        ମାଫି ଚହୁଁେଛଁ ଗା! 

ଥେର ନ ମାଫ୍ କରିଦିअ । 

               
ବାଗେଯାର, ସଇଁpଲା, ବଲାiିର   

େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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କୁଆଁରୀ ମନର୍ କଥାକୁଆଁରୀ ମନର୍ କଥାକୁଆଁରୀ ମନର୍ କଥାକୁଆଁରୀ ମନର୍ କଥା    
ତୁଇ େମାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ େତାର୍ ଲାଗି 

ବନିଛୁଁ େର ରସିଆ 

ଆ ଜଲଦି ପାସେକ ତୁଇଆ 

କାଏଁେଜ अଛୁ ଦୂରିଆ । 

େକେତଦୂେର अଛୁ ତୁଇ 

ଜାନି ନି ପାରବାର୍ ମୁଇଁ 

େତାରବିନା ଜିଇଁବାର୍ ଟା 

େହଲାନ୍ अଡୁଆ 

ଆ ଜଲଦି ପାସେକ ତୁଇ ଆ । 

ସ�ାଗତିକା ଦିସି� 

 

ଏନେତଇ ତୁଇ ଜଦି ତଡପାବୁ ମେତ 

ରହି ନାଇଁପାେର ସେତ 

କରିେନେବ ମେତ अଲଗା କାହାର୍ 

େଦେହନୁ ପରାଣ୍ େହବାେର ବାହାର୍ 

କାଏଁେଜ अଛୁ ଦୂରିଆ । 

ନାଇଁ ଜାନି େତାର୍ ନା ଠିକନା୍ 

େଫରବି ଖୁଜୁେଛ ତେତ କାଏଁଜନା 

ଦିନ୍ କଟୁେଛେର ସପନ୍ େଦଖି 

ବnଘଁାେଟ ଭାେବ ହଲଦି ମାଖି 

ଆଏବୁ ବଲି େଦଖୁେଛଁ େତାର୍ ବାଟ୍ । 

 
ସାଗତିକା ଦିସି� 

ବଇଦୁପାଲି ଡୁiୁରିପାଲି ସୁବ"�ପୁର 
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େଗାରୁ ମଁାେଗାରୁ ମଁାେଗାରୁ ମଁାେଗାରୁ ମଁା    
ପୁରଖା ପରୁହଁl ତିହାର୍ ସଂ<ୃତି  

ଆମର ପଜୂା ଆଏ ପ�କୃତି  

ଜୁହାର ମଁl େଗାରୁମାତା  

ତୁଈଂ ଆମର ମାନ୍ ସନମାନ୍  

ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଗୀତା ।।। 

 

େତତିସ େକାଟି େଦବତା ଦିେହଁ େତାର  

           ରହିଛନ୍ ବାସ କରି  

ଘାସ ମୁେଠ ଖାଇ ଗୁରସ େଦଇ  

    ବରକସ୍ େଦସୁ କରି ।।। 

 

ଦ୍ଵାପର ଯୁେଗ ଗଉଡ୍ େପା ସାେi  

      ଭାବ କରିଥିଲୁ ଜୁଲି  

अଳି अଦ�ଳି ଦହି ଗୁରସ୍ ଖିସ�ା  

     କୃ� ଖାଏେବ ବଲି ।।। 

ସୁଭାସଚF�  ଭୁଏ 

 

 

େqତେକ ସୁFର ମୁଡା଼ େଟ  

ଘରେକ ସୁFର ବୁଢ଼ୀ େଟ  

ଗୁହାଳ େକ ସୁFର ଗାଏ େଟ  

            େକେଡ ଉଭାଗର୍ ଦିେସ  

ଖଟି ଆସଲା ବୁହେସନ୍ ଆେଗ  

େତାର େଗାଡ଼ ଧୁଏଇ  

            ଗଉଡ଼ିଆ ମୁଳ୍ ମୁଳ୍ ହଂେସ ।।। 

 

ମଁl େଛଉଣ୍ ପିଲା ପାଲସୁ  

ବିପେଦ ରqା କରୁ  

ଗୁରସ୍ ସବୁକ ଆମକୁ େଦଇ  

େତାର ଛୁଆକୁ ଭୁେକ ମାରୁ ।।। 
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ଝି ଜନମ େହେଲ ମଁlର୍  ପାପ୍  

ବଛା ଜନମ େହେଲ ଗାଏର୍ ପାପ୍  

        େକpା ବିଧାତାର୍ ନିତି  

ମଁl ନୁ ଜନମ ମଁl ର୍ ଗୁରସ୍ ପିଇ  

     ମାନୁଛୁ अନମୁନଷିଆ ନିତି ।।। 

 

ବି�ାନ ଭି କେହଲା  

ଗାଏ ମୁେତ  अେଛ ଭିଟାମିନ  

       େକଥିନିେକେତ ଭରି  

ଗଁା ନୁ ସହେର ଗାଏ ମରୁଛନ୍  

    ଖାଇକରି ପCାhିକ ଜରି ।।। 

 

ସଫା ରେହେଲ ଚାରହି କୁତି  

ପୁଜା େସବା କେଲ ପରକୁତି  

       େରାଗ େବମାର୍ େଜେତ ମରସି   

ମାରବଲ୍ ପିଚୁ  ଦୁନିଆଁ ଭି  

      ଚାରହି ଦିଗ ସାଗୁଆ ନୁରସି ।।।। 

 

ନୁେକା ପାଏନ୍ ପବନ୍ ଖାଦ୍ ପାନ୍  

      ଝର ଝର େହଇ ଝରସି  

ମଁl ସନମାନ୍ ଗାଏ ସନମାନ୍  

     ହଂସି ଖୁସି ଜିବନ୍ ପୁରସି ।।। 

 

ମାପ କରିେନ ମଁl େଗାରୁମାତା  

         ଯଦି କାଣା अେଛ ଭୁଲ  

ମୁହୁଁମୁରି ନାଇ ଯା ମଁl େନେହତ  

       ସଂସାର ବୁଡ଼ିଯିବା ବିଲକୁଲ ।।। 

 
                                                

अଧ�ାପକ 
ଡୁiୁରିପାଲି ମହାବିଦ�ାଳୟ, ସୁବ"�ପୁର                                         

ଧାେiର,ବରଗଡ 
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େମାର୍ ଗଁାଟା ସୁFର୍େମାର୍ ଗଁାଟା ସୁFର୍େମାର୍ ଗଁାଟା ସୁFର୍େମାର୍ ଗଁାଟା ସୁFର୍    
ଝାର୍ ପତରା ଜiଲ ଭିତର୍ 

ତାର୍ ଭିତେର େମାର୍ ଗଁାଟା ସୁFର୍। 

େqତ୍ ଖଲାର୍ ଢୁଡା ନଲିଆ 

େପନ୍ ପବନ୍ େକେତ ବଢିଆ। 

ଫୁଲର୍ ଉପେର ଭअଁର୍ ମାଛି 

ଚମକି ପଡୁେଛ କअଁଲି ବାଛି। 

ଗଁା ମୁଡସାର୍ ହାଟ୍ ବଜାର୍ 

ବାnି େହଇେଛ ଭାବ୍ ବିଚାର୍। 

ମାରେଲ ପବନ୍ ମହକି ଯାଏସି 

ମାଟିର୍ ମହକଟା ଝରି ପଡସି। 

ଉଛଲି ପଡୁେଛ ଆମର୍ ବନ୍ କଁଟା 

ଦୁଃଖସୁଖଟା େହଉେଛ ଭାଗବଟଁା। 

ଘୁଇ କକଁରା େବiାର୍ ଡାକ୍ 

ଉଠ୍ କେହସି କୁକୁରାର୍ ଡାକ୍। 

ଗଁାେକ ସୁFର େଦବତା ଗୁଡି 

ସହରିଆ େପନ୍ ଯଉେଛ ଚଢି। 

ଶିଶୁପାଲ୍ ସମ�ଥ 
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ଢୁଡା ନଲିଆର୍ ଝୁରି କକଁରା 

େବଲବୁଡିଆର୍ ଜୁଏ अଁତରା। 

ଦୁଲକି ଉଠସି ମାFଲ୍ ବଜା 

ବାସି ପଖାଲ ଥି େହଡୁଆଁ ଭଜା। 

େନ ମିେଲ ଏpା େପନ୍ ପବନ୍ 

ଭୁଲି େହବା େକଁ େମାର୍ ଗଁାର୍ ଜୀବନ୍ ? 

 
ଶ�ୀ ଶିଶୁପାଲ  ସାମ�ଥ 

ଗ�ାମ/େପାh- କୁେ�ା 

ଭାୟା- ଭୁ�ା  ଥାନା- अcାେଭାନା 

ଜି- ବରଗଡ଼   ପିନ- ୭୬୮୦୪୫ 
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େଦଖ୍ ପୁତାେଦଖ୍ ପୁତାେଦଖ୍ ପୁତାେଦଖ୍ ପୁତା    
େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ 

ବଏସ୍ ସରୁେଛ ଗାଗର୍ ଥରୁେଛ 

ଯମର୍ ଡାକ� ା ଆଏଲା ମାଡି 

େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

ବଲ୍ ଥିଲାେବେଳ ଆନିଛୁଁ କେମଇ 

ଭୁେକଶୁେଷ ଆେମ ତେତ ଖୁଏଇ 

ସୁନାର୍ ସଁସାର୍ ଥିନୁ ଗଢି 

େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

ସୁଖ୍ େଦଖିଛୁଁ ଦୁଖ୍ ସହିଛୁଁ 

ଉଦାଠାେନ ଶୁଇ ତେତ ଶୁଖାଠାେନ ରଖିଛୁଁ 

ନୂଆ େଦଇଛୁଁ େଲେଖରି ପିnି 

େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

ତୁଇ ହସେଲ ଆେମ ହସିଛୁଁ 

େତାର୍ ଦୁେଖ ଆେମ କାFିଛୁଁ  

ତୁଇ ସାହାରା ଆମର୍ 

େକନିେକ ଯିମୁ କ େଦେଲ ଗହଡି 

କବି ପ�ସାଦ 
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େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

ଆର୍ ଥୁେର ଦିନ୍ ରେହେଲ ଜହ 

େକେତ ଜଞଲ୍ କରିଛୁ ଆମ୍ କୁଁ ଥୁେରଦିନ୍ ସହ 

ଥିମୁ େକନ୍ କୁନାଥି ପଡି 

େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

େକେତ ଆଶ୍ କରି ଜନମ୍ କରି ଥିନୁଁ 

େହବୁ ବଲି ଆମର୍ ସାହା 

ବଏସ୍ ସଁେଗ ଆମର୍ ପଡିଗଲା ଜାiଲ୍ 

ଇହାେଦ ସାହାରା ଆଶାବାଡି 

େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

ନି କେହବାର୍ େନବୁବଲି ଗiାଗୟା 

ଜୀବନ୍ ଥିବାର୍ ଯାଏକ୍ ତେକ େଦଖୁଥିସଁୁ ବୁଆ 

ମରିଗେଲ ପୁତିେଦବୁ େନେହେତା େଦବୁ ପୁଡି 

େଦଖ୍ ପୁତା ଆେମ େହନୁ ବୁଢାବୁଢୀ । 

 
ସଗ}ଗୁଡା , ମsଳ , େବଲପଡା , ବଲାiୀର , ଓଡିଶା 

ପିନ୍ - ୭୬୭୦୨୬ 

େମାବାଇଲ୍ -୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ପଲ୍ ପଲ୍ ପଲ୍ ପଲ୍ ସା ଫୁଲ୍ସା ଫୁଲ୍ସା ଫୁଲ୍ସା ଫୁଲ୍    
ମୁଇଁ କହୁେଛଁ ପଲ୍ ସା ଫୁଲ୍ େମାର୍ େଲଖାନ୍ କିଏ ନାଇଁ 
ଫଗୁନ୍ ଜେନ ଫୁଟି ଆଏସ} ବଗ୍ ବଗାନୁ ମୁଇଁ 
ଲାଲ୍ ଟହ ଟହ ଗଛ୍ ଉପେର େକେଡ ଡଉଲ୍ େହଇ 
ଏକ୍ ଲା ଥାଇ ମୁଲୁର୍ ମୁଲୁର୍ ହସୁଥିସୀ ମୁଇଁ 
ବାେଟ ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଲୁେକ ମେତ େଦଖୁଥିସନ୍ 
େକେଡ ସୁFର୍ ପଲ୍ ସା ଫୁଲ୍ େଗା ବାସ୍ ନା ନାଇଁ କେହସନ୍ 
ସୁନିକରି ମନ୍ ଲାଗ୍ ସି ଦୁଖ୍ କାଏଁ କର୍ ମି ମୁଇଁ କହ 
ବାସ୍ ନା ନଥିେଲ ବି ସୁFର୍  ଉପେର ମର୍ ଠାନୁ କିଏ ନାହ\ ଯହଁ 
ଆଏଜ୍ କାଳର୍ ଯୁଆନ୍ ମାନକର୍ ସୁFର୍ େକ ସଉକ୍ ଯହଁ 
अସୁFର୍ େକ କିେହ ନାଇଁ େଦଖନ୍ େଯେତ ବାସ୍ େଲ ମହମହ 
କହଁର ନାଇଁ ଥିେଲ ବି ସୁFର୍ େର ମଁୁ େଦସି ଚମ୍ େକଇ 
ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ସବୁ ଲୁକର୍ ମନ୍  େକ େନସି େମାହି 
ଉେଷା େହାଇ ମୁଇଁ ଲୁକ୍ ମାନ୍ କର୍  େରାଗ୍ େକ କର୍ ସି ବେନ 
ଗହକି କରି ତୁଲ୍ ସନ୍ ମେତ ସେବ ଉସତ୍ ମେନ 
ଫଗୁନ୍ ପୁନି ଆର୍ ଚଇତ୍ ମାେନ ମର୍ ଡିମାନ୍ େବଶି 
ମା ମiଳାେକ େନଇ ମଖାସନ୍ େହଇ କରି ସେବ ଖୁସି 
 

ପଲସାେଗାରା, େବୗ�ରାଜ, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୭୮୩୮୨୮୫୬ 

ଈଶ�ରଚF�  ସାହୁ 
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ଖରାମାସର୍ ଖାଆନା ପିଇନାଖରାମାସର୍ ଖାଆନା ପିଇନାଖରାମାସର୍ ଖାଆନା ପିଇନାଖରାମାସର୍ ଖାଆନା ପିଇନା    
ଖରାମାସର୍ େଦଶି ଖାଆନା 

ଗରମ୍ ଖାଆନାେକ ନାଇଁ ଚାହାନା 

ଖାଆନା ବଏେଲ ବାସି.. 

େହsୁଆ,ଆମୁଲ୍,େତେତଲ୍ େଲଥାଥ\ 

ମନ୍ ଯାଏସି ରସି... 

 

େବଲହୁ େବଲି ପଖାଳ୍ ଦିନର୍ 

ସୁଖା ମିରଚାେକ ଚନି~  ପତର୍ 

ଉଏଲ୍,ବରି,ମିଲମିକର୍.. 

ଚକାଲୁଠିଆ ମାରି ଘିଚିେନମା ସବୁ 

ଖଡା,ଚନା ତୁନ୍ ବତର୍... 

 

କୁେଲର୍,ଖÕନା,ନଏଲତା ସାଗ୍  

େତଲ୍ ସୁରେସା ଥ\ ମିରଚା ରାଗ୍ 

େସାେପାେସାେପା ଖାଇେଦମା.. 

ଫୁକଁେରଇ କରି ଘାଏ ଶୁଇପଡେଲ 

qମାନିଧି ସାହୁ 
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अଥାବିଥା ପାସରିେଦମା... 

 

ଆମ୍,ଜାମ୍ କରି େକେତ କିସମ୍ 

ପାଚଲା େକFୁେକ ଡୁେମର୍,କୁସମ୍ 

ଲଟ୍ ଲଠା ପାଚିେଛ ଚାର୍.. 

ମଏଧାନ୍ େହେଲ େଭଲୁଆଁ ଝୁରିକରି 

ଖାଏବାର୍ ଟା ଏକା ସାର୍... 

 

ପିଇନା ଭିତେର ଥsା,ଲସି 

ଖଜୁର୍ ଡାଡିଥି ଯିବୁନ ରସି 

ପିଇେନେଲ କୁେସର୍ ପନା.. 

େକpା କରି ଖରାମାସ୍ ଯିବା େଯ 

ବିଲକୁଲ୍ ନାଇପେଡ ଜନା... 

 
qମାନିଧି ସାହୁ(ପରିqିତ୍) 

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁsା,ବରଗଡ଼ 
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ଫନିଫନିଫନିଫନି    
ବେiାପସାଗେର ଉତପତି େହଇ ନଁା ପାଏଲୁ ଫନି  

ଉଡ଼ିଶା ରାଏଜ୍ େକ ମାଡ଼ି ଆଏଲୁ ସମଁୁଦର୍ ପାନିପାନି  

ପୁରୀ ଉପକୁେଲ ମାଡ଼୍ ଖାଏଲୁ  

ଧୁକାଘେରଲ୍ ସଂେଗ ପାଏନ୍ ବରସାଲୁ  

େକେତ ଗଛ୍ ପତର୍ ଘର୍ ଦୁଆର୍ ଉପାଡ଼ି େଦଲୁ  

ଜୀବଜତୁଁ ପଶୁପଖିେକ ମାରବାର୍ େକ ଘାଟିସାନି  

ସୁଖର୍ ସଁସାର୍ େକ ଉଜାଡ଼ି ସେତ ଆଏଲୁ କାଏଁେର ଫନି ।। ୧ 

ଉଡ଼ିଶାର୍ କପାେଲ ପଡ଼ଲା କାଏଁସନି  

ଖତ୍ ଖାଇଗଲା େକେତ ଚାସବାସ୍  

ଚସାକୁେଲ ପଡ଼ଲା ଭାେଲନି  

ଆର୍ କାଆର୍ ଓପେର ଦୁସ୍ ଲଦଭା େସ  

େଯେଭ ପରକୁତି କଲା ସୁନା ଫସଲ୍ ହାନି ।। ୨ 

ତୁଇ ଆଏଲୁ େତାର୍ ଥାେଟ ପଲାଲୁ େତାର୍ ଥାେଟ  

ଇଥିର୍ େତାର୍ େହେଲ କାଏଁ େଦାସ୍ େଯ  

ଇଟାତ ପରକୁତିର୍ େଖଳ୍ ଏ  

େକେଭ ପାଏନ୍ େଝର୍ ତ େକେଭ  

ଚF�େଶଖର େଗା 
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ଝଡ଼୍ ତୁଫାନ୍ େକେଭ ବୁଏଡ଼୍ अକାଲ୍ ।। ୩ 

େଯନତା ମୁନୁସ୍ ଭିତେର ହ\ସା ହଁକାର୍  

ମିଚ୍ अଧରମ୍ କୁଟ୍ କପଟ୍ କୁକରମ୍ ଲୁଭ୍ 

ବିସୁଆସଘାତର୍ େଖଳ୍ ଲାଗି ରହିେଛ  

ହତିଆ ଚୁରିଡେକତ୍ ବଲC ଟିର୍ େଖଲ୍ େଖଲୁେଛ ମୁନୁସ୍  

ଇସବୁ अସଗୁନର୍ େଲାକ୍ େକେତ ସୁକର୍ ସାକଁର୍   

ଘର୍ ପରିବାରର୍ ସୁଖ୍ ସାତ\େକ ଉଜୁେରଇ  

ଇ ମା ମାଏଟର୍ େଦଶ୍ ଜାତିର୍  

ହାନି ନି କରଭାର୍ କାଏଁ ! 

ଖାଲି ପରକୁତିର୍ ଦୁସ୍ ମୁନୁସର୍ ଏଖ\ ଦିସୁେଛ ।। ୪ 

େହ अଁକରିଆ କୁଟକପଟିଆ ମିଛୁଆ ଲଚୁଆ 

େଚାରଡେକତ୍ ହତିଆରି ବଲତକାରି ଭଁଣବାବାମାେନ  

ବାତିଆର୍ ଠାନୁ େକନ୍ ଗୁେନ କମ୍ ଆଏ େଯ  

ଇମାେନ ବିତ େଲାକର୍ ଧନଜୀବନ୍ ସୁଖ୍ ସାତ\େକ ଉଜୁେରଇ  

ସୁଖର୍ ସଁସାର୍ େକ ଧଉଁସ୍ ମୁେହଁ େଠଲିଉଛନ୍ ।। ୫ 

ଇ ମୁନୁସ୍ ଜାତିେନ ବାତିଆ अହରହ... 

अହରହ ଚାଲିେଛ ମାନବିକତାର୍ ହତିଆ ।। ୬ 
      କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା  
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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अqିତୃତୀୟାअqିତୃତୀୟାअqିତୃତୀୟାअqିତୃତୀୟା    
 अqୟ େହଉଛି ଏକ ସଂ<ୃତ ଶ�। ଏହାର ପ�ାକୃତ ଶ� େହଲା 

अଖି। ଜଗନ~ ାଥ- ରଥ କାଠ ଶ�ୀପଂଚମୀ ଦିନ ଆେସ। ରାମ ନବମୀ 

ଦିନ କାଠ ଚିରଟ କରାଯାଏ। अଖିତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ କାଯ�� ଆର� 

ହୁଏ। ରଥ ଚକର ତୁcର କଣା (ଆଖି) େଗାଟିଏ ତିଥିେର େଖାଲାଯାଏ। ଏହା େଗାଟିଏ 

ନିୟମେର ପରିଣତ େହାଇଯାଇଛି। अqୟତୃତିୟା ଏକ କୃଷିଭିତିକ ପବ�। ଜଗନ~ ାଥ 

ମFିରେର େଯେତ ପବ�ପବ�ାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ସବୁ ଏହି କୃଷି ସ କ}ତ। ଯାହା 

ସମାଜେର ପଚଳିତ ତାକୁ ମFିରେର ଗ�ହଣ କରିଯାଇଛି। ମଣିଷ ବଂଚିବାକୁ େହେଲ, ଖାଦ� 

ନିହାତି ଆବଶ�କ। ଏହି ଖାଦ� କୃଷିରୁ ହ\ ମିେଳ। କୃଷି େକେବ ଆର� େହଲା ଓ 

ଜଗନ~ ାଥ ସଂ<ୃତିେର େକେବ ସଂେଯାଜିତ େହଲା କହିବା କଠିନ।  

 ଯ�ପାତି ଆବି¶ାର େହବାର ପ�ଥମ େସାପାନ େହଉଛି ଫିC ଂଟ ପଥରରୁ। ଏହି ପଥର 

अତି ଟାଣ, ଚି¾ଣ, ମସୃଣ ଓ ଧାରଯୁ�। ଏହି ପଥରକୁ ପ�ଥେମ ପ�ାଚୀନ ପ�bରଯୁଗର 

େଲାେକ ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ। ଏହାର ସମୟ େହଉଛି ୨୬,୦୦,୦୦୦। अଥ�ାତ୍ ୨୬ ଲq 

ବଷ� ପେୂବ� ଏହି ପଥରର ସnାନ ପାଇଥିେଲ। ତାକୁ ବିଭିନ~  କାଯ��େର ଲଗାଇଥିେଲ। ତାକୁ  

ଶିକାର ଓ କୃଷି କାଯ��େର ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ। ଏହାର େକେତ ବଷ� ପେର अଥ�ାତ୍ 

ଆଜକୁ ୪,୦୦,୦୦୦ ଚାରି ଲq ବଷ� ପେୂବ� ପ�ାଚୀନ ପ�bର ଯୁଗର େଲାେକ ବାସଗୃହ 

ନିମ�ାଣ କେଲ। ଏହା ପବୂ�ରୁ ପ�ାଚୀନପ�bର ଯୁଗର େଲାେକ ଚାଷ କାଯ�� ଜାଣି ଯାଇଥିଲା। 

େବୖକୁ�ନାଥ ଖ୍ଟୁଆ 
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େସହି ଫିC ଟ୍ ପଥର କାଠ େତଂଟା ସାହାଯ�େର ଚାଷ କରୁଥିେଲ। ଆଜକୁ ୯୫୦୦ ବଷ� 

ପବୂ�ରୁ ବିଭିନ~  ଜାଗାେର େକଉଁଠି େକମିତି ଲiଳଦାରା ଚାଷକାଯ�� ଆର� େହଲା। 

ଯ�ପାତି େବାଇେଲ ବଳଦକୁ ଚାଷ କାଯ��େର ଲଗାଯାଇପାରିଲାଣି। ଲiଳ କହିେଲ 

େତଂଟା। ଏହିଥିେର ହ\ ଚାଷ କରୁଥିେଲ। କିj ଆଜକୁ ୭୫୦୦ ବଷ� ପେୂବ� 

େମେସାପଟମିଆର େଲାେକ ଚାଷ କରୁଥିବାର ପ�ମାଣ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମଧ� ଆଜକୁ ୫,୫୦୦ 

ବଷ� ପୁେବ� ଇFସ୍ ଭାଲି ସିଭିଲାଇେଜସନର େଲାେକ ଚାଷକାଯ�� କରୁଥିବାର ପ�ମାଣ 

ମିଳୁଛି। ଧାନ ଓ ବାଂଉଶ େଗାଟିଏ ପ�ଜାତିର ଗଛ।  ଏହା ସହିତ अନ�ାନ� अନୁସiିକ 

ଯ�ପାତି ସମୟକ�େମ ବାହାରିଛି। ଧାନର ଉ�ତି�ଳ େହଉଛି ଜୟପୁର अଂଚଳ େବାଲି 

କୃଷି ବି�ାନୀମାେନ କହpି। ଧାନ ବଢ଼ିବାର ପ�କୃh େqତ�  େହଉଛି ଦqିଣପବୂ� ଭାରତ 

(େକାରାପୁଟ) ଦqିଣ ଭାରତ (େକରଳ) ଫିãାଇନ୍ସ, ଚାଇନା, ଇେsାେନସିଆ, ପ�ିମ 

ଇେsାପ�ାସିଫିକ୍ अଂଚଳଭାବେର ପରିଚିତ।   

 ବତ�ମାନ ପ�ଶ~ଉଠୁଛି ଏହି ମFିର ପ�ଥାେର େକେତେବେଳ ଏହି अqିମୁଠି ବୁଣିବା ପ�ଥା 

ବ�ବହାର େହଲା। ଆେମ ଜାଣିେଛ ରାଜା ଜନକ ଚାଷ କାଯ�� କରୁଥିେଲ। ବଳରାମ 

(ଲାiଳୀ ହଳ କରୁଥିେଲ )। ରାଜା ସୁେଦ୍ଧାଧନ ଚାଷ କାଯ��େର ପ�ତିେଯାଗିତା 

କରୁଥିେଲ। ଏହାକୁ ବଫଲେମଳା କୁହାଯାଏ। ବୁ�େଦବ ଗଛମେୂଳ ବସି ଏହାକୁ  

अନୁଧ�ାନ କରୁଥିେଲ।  ପ�ତିେଯାଗୀମାନ-ୁ ପୁର<ୃତ କରାଯାଉଥିଲା। େତଣୁ ଏହି ପ�ଥା 

େସହି ସମୟରୁ ପାର ରିକ ଭାବେର ଚଳି ଆସିଛି ଓ ମFିରେର େଗାଟିଏ ପ�ଥା ଭାବେର 

ଗ�ହଣ କରାଯାଇଛି। 

 ଆଉ େଗାେଟ କଥା ମେନ ପଡ଼ୁଛି – ଆମର ଦs ପବ�େର ଧଳିୂ ଦs ପାଳନ 
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କରାଯାଏ। ଏହି ଧଳିୂ ଦsେର କୂअ େଖାଳpି, ହଳ କରpି, ଧାନ ବୁଣpି ଓ ପାଣି ମଡ଼ାpି। 

ରାତିେର ସଂ<ୃତିକ ପବ� ନାଚଗୀତ କାଯ��କ�ମ  କରାଯାଏ। ଏଥିେର ଚେଢ଼ୟା-ଚେଢ଼ାଉଣୀ, 

ଶବରଶବରୁଣୀ, େକଳାେକଳୁଣୀ, େଧାବାେଧାବଣୀ, ପତରଶଉରା-ପତରଶଉରୁଣୀ ଭାଲୁ 

ନାଚ ଆଦି ନୃତ�ଗୀତ ପ�ଦଶ�ନ କରାଯାଏ। ଏହା େକେବ, ଏହି ଉ�ବେର ସଂେଯାଜିତ 

େହାଇଛି – ଏ େଗାଟିଏ ପ�ଶ~। ଏହା େହଉଛି ପାର ରିକ କଥା, େସମିତି ଜଗନ~ ାଥ- 

ପବ�େର ଏହା ପାର ରିକ ଭାବେର ସଂେଯାଜିତ େହାଇଛି। େକେବ ଏହା ସଂେଯାଚିତ 

େହଲା କହିବା କh। 

 ଆମର ପୁରାଣ ଦଶ�ନ କେହ- ଆମର ୪ଟି ଯୁଗ। ସତ�, େତ� ତୟା, ଦାପର ଓ କଳି। 

ଶ�ୀସତ� ଯୁଗେର ବାମନ अବତାେର। େତଣୁ ଆେମ ସତ� ଯୁଗକୁ  ମ��, କଛପ, ବରାହ, 

ନୃସଂହି ବାମନ अବତାରକୁ ସତ� ଯୁଗ କହିବା। ରାମ, ବଳରାମ, ପଶ�ୁରାମ ଏମାେନ 

େତ� ତୟା ଓ ଦାପର ଯୁଗ କହିବା। ଏହି ମାସ ଶୁକCପq ତୃତୀୟା ତିଥିେର ପୃଥବୀ ପୃ/େର 

ସତ�ଯୁଗ ଆର� େହାଇଛି। ଏହି େତ� ତୟା ଓ ଦାପର ଯୁଗରୁ କୃଷି କାଯ�� ଆର� 

େହାଇଛି। ପୁରାଣମାନ-େର େଲଖା अଛି େତ� ତୟା ଯୁଗ େଯଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆର� େହଲା 

େସହିଦିନଠାରୁ अqୟତୃତୀୟା ଆର� େହାଇଛି। କାହଁକିନା ନରସିଂହ ବାମନ 

େଲାକମାନ-ର ଆବିଭ�ାବ ପେର ଧରାପୃ/େର ଚାଷ କାଯ�� ଆର� େହାଇଛି। ଏହା ତ 

ଠିକ୍ କଥା। େତଣୁ ପ�ାଚୀନ ପ�bରଯୁଗରୁ କିଛି କିଛି ଚାଷ କାଯ�� ଚଲିଥିଲା। ଏହା େତ� ତୟା 

ଯୁଗରୁ ଭଲଭାବେର ପ�ଳଚନ େହଲା। 

 େତଣୁ ପୁରୀ ମFିର ଏକ େଜୖନ ଓ େବୗ�େqତ�  ଥିଲା। ଏହି ସମୟରୁ ଏହା ଚାଲୁ 

ରହିଛି। ଏହି ପବ� େବୖଶାଖ ଶୁକ±  ତୃତୀୟା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନେର େକୗଣସି 
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କାଯ�� କେଲ qୟ ହୁଏ ନାହ\ େତଣୁ ଏହାକୁ अqୟ/ अଖିତୃତୀୟା କହpି। ଏହି ଦିନ 

ଧରାଧାମକୁ ଗiା अବତରଣ କରିଥିେଲ। ସାଗର ବଂଶକୁ qୟ କରିବାକୁ େଦଇନଥିେଲ। 

ଏହି ଦିନ ମହଷ} େବଦବ�ାସ ଶ�ୀଗେଣଶ-ଦାରା ମହାଭାରତ େଲଖିବା ଆର� କରିଥିେଲ। 

େଯମିତି ଏହି େଲଖା େକେବେହଲ qୟ ନେହାଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ େଲାକମାନ-ର 

ଉପକାରେର ଲାଗିରହୁ। ତାହାହ\ େହାଇଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଓ ପୁରାଣ ବତ�ମାନସୁ�ା 

େସମିତି ରହିଛି। ତାହା qୟ େହାଇନାହ\। େସହିପରି ଏହି ଦିନ ଚାଷ କେଲ ବୀଜ qୟ 

ହୁଏ ନାହ\। େତଣୁ ଏହା अqୟବୀଜ େବାଲି କୁହାଯଏ। ଧରିତ� ୀମାତା ଏହି ବୀଜକୁ ଧାରଣ 

କେର qୟ କରିବାକୁ ଦିଏନାହ\। ପୃଥିବୀ ପୃ/େର अେନକ ଯୁଗ ବହିଯାଇଛି। अେନକ 

ଉ®ିଦ ଓ ପ�ାଣୀ େଲାପ ପାଇଯାଇଛpି ନୂଆ ସୃhି େହାଇଛି। େତଣୁ ବି�ୁ-ୁ ଉପାସନା 

କରାଯାଉଛି େଯ ଏହି ବୀଜ qୟ ନେହଉ। ଧରିତ� ୀମାତା ତାକୁ ଧାରଣ କରୁ। ନh 

ନକରୁ।  

 ଆଯ��ମାେନ ଭାରତକୁ ଆସିଲାେବେଳ ଭାରତେର କୃଷିକାଯ�� ପ�ଚଳନ େହାଇ 

ସାରିଲାଣି। ଯଜୁେବ�ଦେର େଲଖା अଛି ; 

 ତା ବଚ�େସ ତା କୃେଷୖ, ତା େqମାୟ ତା 

 अଥ�ାତ୍ – େହ ଭୂମି ! ତୁମକୁ କାpି, କୃଷି ଓ ଆଶ�ୟ ନିମେp ଧାରଣ କରିअଛୁ। ଏହି 

ଭୂମିେର ଆେମ ଆଶ�ୟ େନଉ, ଏହି ଭୂମିକୁ ଖାଦ� ପାଇଁ କଷ�ଣ କରୁ, ଶସ� ଉ�ନ~  କରି 

ଉଦର େପାଷଣ କରୁ। ପୁଣି ଏହି ଭୂମିେର ବାସ�ାନ ନିମ�ାଣ କରି ଆଶ�ୟ େନଉ। େତଣୁ 

ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ଭୂମି େହଉଛି ଆମର ଏକମାତ�  ସcଳ। େତଣୁ ତୁମର ପଜୂା 

ଆରାଧନା କରିବା ଆମର ଏକମାତ�  କତ�ବ�। କିj ଧରଣୀ ମାତା ସବ�ସଂହା। ମାତା 
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ପ�େକାପ େହେଲ- ଭୂମିକ  େହବ ଧରଣୀ ଫୁଟିବ ଉଠିବ ସହଶ�ଭୂଜା େସହି େତା’ର ମାତା 

େସହି େତା’ର ପିତା କର ତା- ପାଦ ପଜୂା।  େସହି େତା’ର ମାତା େସହି େତା’ର ପିତା କର 

ତା-ୁ ପାଦପଜୂା। ମାତା अସjh େହେଲ ଆେମ qେଣ ବଂଚି ରହିବା अସ�ବ। ବଢ଼ି 

ବାତ�ା ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକ ରୁ ଆମକୁ ରqାକର। ଏ ପୃଥବୀକୁ qୟ କରିବାକୁ ନ ଦିअ। ଏ 

ପୃଥିବୀ ନh ନ େହଉ।  

 ଏହି ପଜୂା ପାଠ ସହ अqିମୁଠି ସଂଚାଳନ କରାଯାଏ।  

 
ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ୍-୧, ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା.କେଲାନୀ,   

ଭୁବେନଶର-୭୫୧ ୦୧୯ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫ 
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କଳିiର ହୀନଯାନୀମାେନକଳିiର ହୀନଯାନୀମାେନକଳିiର ହୀନଯାନୀମାେନକଳିiର ହୀନଯାନୀମାେନ    
ମଳୂ ରଚନା – ଶ�ୀଯୁ� ଆଶୀଷ ଷଡiୀ 

अଥ�ାନୁବାଦିତ – ପ�େମାଦ କୁମାର ପsା 

 ଆମମାନ- ପାଇଁ କାଯ��କ�ମଟି ଚଳ ଚ�ଳ ପ"ୂ� ଥିଲା। ଆେମ 

କାଲି ବହୁତ ବିbୃତ ରୂେପ ଯାତ� ା କରିଥିଲୁ। ଭୁବେନଶର ରୁ ବାହାରି କଟକ – ଚsୀେଖାଲ 

– କୁଟୁଣୀପଦର – ତାରାପୁର – େନଉଳପୁର – େଦଉଳି ହିä – ବାେଲଶର।  

 ଆଜି ଚାFିପୁର – ମଣିନାେଗଶର ମFିର – ଇମାମୀ ଜଗନ~ ଥ ମFିର – qୀରେଚାରା 

େଗାପିନଥ ମFିର – ମରିଚି ମFିର – ପ�ଲିେiଶର ମFିର ର ଯାତ� ା କରିଥିଲୁ। 

ଭୁବେନଶର ପାଇଁ େଫରpା ଯାତ� ା ନି��ାରିତ କଲାେବେଳ ପ�ଲିେiଶର ମFିରେର ସn�ା 

୪.୪୫ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଭୁବେନଶରେର ପହ�ିଲା େବେଳ ରାତି�  ୮ ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। 

ମଁୁ େମାର ରାତି�  େଭାଜନ ସାରିଲି। ତାପେର େମା ପୁअ ଆସି େମା ପାଖରୁ ଆମର अଭି�ତା 

ଜାଣିବାକୁ ଚାହ\ଲା। ମଁୁ ଆସpା କାଲି ତା ସହ ଏହି ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା ପାଇଁ 

କହିଲି େଯେହତୁ ମଁୁ ଗଭୀର ନିଦ� ାେର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। 

 େମାର ପି�ୟ େଧାତିକୁ ପିnି େଶାଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ ପିଠିେର ଛୁ�ି େଫାଡିଲା ପ�ାୟ ମଁୁ 

अନୁଭବ କଲି। ଆ�ଯ��, ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ ମଁୁ ଏକ अରଣ� ଭିତେର ଥିଲି। 

 ପ�କୃତେର ତାହା ଏକ ଘ� अରଣ� ଭିତରର ଚF�େଧୗତ ରଜନୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା 

େମାେତ ରାbା େଦେଖଇବାେର ସାହାଯ� କରୁଥିଲା। ମଁୁ ଧୀେର ଧୀେର ଆଗକୁ ଗଲି। 

अରଣ� ବାହାେର ଆc, ପଣସ ଓ କଦଳୀ ଗଛର େତାଟା ଭିତେର ବିରାଟ ପୁ¶ରଣୀ ଟିଏ 

ପ�େମାଦ କୁମାର ପsା 
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ଥିଲା।   ତାହା େମାେତ ଏକ ସୁରqିତ �ାନର ପରିଚୟ େଦଇଥିଲା କାରଣ ମଁୁ ଏକ ଚିହ~ ା 

ଚିହ~ ା ଜାଗାେର ଥିବାର अନୁଭବ କରିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପେର ସେୂଯ��ାଦୟ େହାଇଥିେଲ 

ଏବଂ େମା ଆଗେର ଦୃଶ�ଟି अଧିକ ପରି¶ାର େହାଇ ଉଠିଥିଲା। ତାହା ନାନା ଜାତି ବୃq 

ସମହୂର େଘରା ଏକ ବିରାଟ ପୁ¶ରଣୀ ଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପିଲା-ୁ  

 େସଇଠି ସpରଣ କରୁଥିବା ସହ ହଠାତ୍ अେନକ ·ୀ େଲାକ-ୁ ମାଠିଆଧରି 

େପାଖରୀରୁ ପାଣି େନବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାର େଦଖିଲି। 

 ମଁୁ ଆଗକୁ ଆେଗଇ ପିଲାମାନ- ପାଖକୁ ଗଲି। େମା ଆଡକୁ ହାତ ହେଲଇ 

େସମାେନ  େସମାନ-ର ଉପ�ିତି ଜଣାଉଥିେଲ। ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହଲି। ମଁୁ ତା- ପବୂ� 

ପରିଚିତ ଥିଲି ନା ମଁୁ ପିnିଥିବା େପାଷାକ େସମାନ- ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। 

 େସମନ- ସହ ମଁୁ ବାa�ାଳାପ କରିବା ଆର� କଲି। େମାେତ ଆ�ଯ�� ବି ଲାଗିଲା, 

େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ େସମାେନ େମା ସହ अy କିଛି ବ�ତିକ�ମ ସହ େମା 

ଭାଷାେର କଥାବାa�ା କରୁଥିେଲ, ଓଡିଆ ଭାଷାେର। 

 ପିଲାମାନ- ସହ କିଛି ସମୟ ବାa�ାଳାପ କଲା ପେର ମଁୁ ଆଗକୁ ଗଁା ଭିତେର 

ପଶିଲି। ଗଁା ଟି ସଫା ଓ ସ� ଥିଲା। ଘର ଗୁଡିକ ରାbାର ଦୁଇ ପାେଖ େଯାଜନବ� ଭାେବ 

ଥିଲା। ଗଁା’ର କା� ଗୁଡିକେର ବୁ�-ର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଚିତ�  ଥିଲା। ତାହାେହେଲ ତାହା 

ଏକ େବୗ�ଗ�ାମ ଥିଲା। ଘୁରି ବୁଲିଲା େବେଳ ମଁୁ ଜେଣ ବ��ି- ସହ ମିଶିଲି। େସ ଜେଣ 

େମାଚି ଥିେଲ। େସ େମାେତ ତା- ଘରକୁ େନଇଗେଲ। ତା- ·ୀ ସୁସାଦୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ 

ପରଶିେଲ। େସ େମାେତ କହିେଲ େଯ ଗଁା ଭିତେର ଦୁଇଟି ମFିର अଛି। େଗାଟିଏ ଗଁା 

ଆର�େର ଓ अନ�ଟି ଗଁା େଶଷେର अଛି। ଗଁା େଶଷେର ଥିବା ମFିରଟିକୁ ଆେମ ଗଲୁ। 

ତାହା ଏକ େଛାଟ ମFିର ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ମୁଖ� େଦବତା ଏକ b� ଥିେଲ। େସମାେନ 
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ତାକୁ “ଥୁପା” ନଁାେର ଡାକୁଥିେଲ। 

 ତାହା ଏକ େବୗ�bୁପ ଥିଲା। 

 ଗଁା ଟିର ନଁା ପିପିଭତକ ଥିଲା। େସହି ଗଁା’ର ବହିରା�ଳେର ଏକ େଛାଟ ପାହାଡ 

ଥିଲା। ତାର ନଁା ମୁଖିଗିରି ଥିଲା। େସଇଠି ଏକ ମଧ�ମ ଆକାରର ମଠ ଥିଲା, େଯଉଁଠି 

ଶେହ ପଯ��p େବୗ� ସନ~ �ାସୀମାେନ ରହୁଥିେଲ। ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତା-ୁ ରାଜ�ର ନଁା 

ପଚାରିଲି, େସ ଉaର େଦେଲ – କଳିi। 

 ମଁୁ ଚମକି ପଡିଲି। ମଁୁ ତା-ୁ ପଚାରିଲି – ଶାସକ କିଏ ? 

 େସ ଉaର େଦେଲ – ବa�ମାନ ର ଶାସକ ହଷ� ବ��ନ। 

 ତାହାେହେଲ ହୀନଯାନୀ ମାେନ ବାସ କରୁଥିବା େସହି  अେନକ ମଠ ଭିତରୁ ଇଏ 

କଣ ଏକ अନ�ତମ ମଠ अେଟ ? ନାଳFା ବିଶବିଦ�ାଳୟ ର ଶୀଳଭଦ� - ଛାତ� , ମହାଯାନ 

େବୗ� ଧମ�ର ସଂରqକ (ପ�ତିରqକ), ବଳଶାଳୀ ରାଜା ହଷ� ବ��ନ-ୁ ଆହାନ େଦଇଥିବା 

ମହାନ ହୀନଯାନୀ ମାେନ ? 

 ମଁୁ ମେନ ପକାଇଲି - ହୀନଯାନୀ ଧମ� କଳିiର ଏକ ବିଚାର, ଏକ ଜୀବନ େଶୖଳୀ 

ଥିଲା। ପାଲି ଭାଷାେର େବୗ�ଧମ� ର ଏହି ପ�ାଥମିକ अବ�ା ସୁଦୂର ଶ�ୀଲ-ା, ବମ�ା ଓ 

ଥାଇଲ�ାs ପଯ��p ବ�ାପି ଥିଲା ଏବଂ ସନ~ �ାସୀମାନ-ୁ ଡiା ଦାରା ଯାତ� ା କରାଇ େସହି 

ଭୂମି ମାନ-େର ପ�ସାର ପ�ଚାର ନିମେp କଳିi ଏକ ପ�ଧାନ ଭୂମିକା େନଇଥିଲା। 

 ମଁୁ ପୁଣି ମେନ ପକାଇଲି କଳିiର ହୀନଯାନୀ ସନ~ �ାସୀମାେନ ନାଳFା 

ବିଶବିଦ�ାଳୟେର ବୁ�- ଦାରା ପ�ଦାନ ନ କରା ଯାଇଥିବା ମହାଯାନ ବିଚାରକ ମାନ- 

ଆକାଶ-ପୁ² ଦଶ�ନ (ଶନୂ� ଦଶ�ନ), ଯାହା କହୁଥିଲା अନୁଭୂତ ଘଟଣାସମହୂ ବାbବ 

ଜଗତର ନୁେହଁ, ର ଭ��ନା କରିଥିେଲ।  
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 େକାiଦ (ବa�ମାନର ଉaର ଗ�ାମ) अ�ଳ  अ�ିଆର କରି ହଷ� ବ��ନ ଉaର 

ଆଡକୁ କଳିi େଦଇ େଫରୁଥିେଲ। େଫରିବା ସମୟେର କିଛି ସମୟ େସହି ଗଁା 

ଉପକ�େର େସ अତିବାହିତ କରିଥିେଲ। େସହି ସମୟେର େକେତଜଣ ହୀନଯାନୀ ତା- 

ଆଗକୁ ଯାଇ ମହାଯାନୀମାନ- ସି�ାpକୁ େସମାନ- अସହମତି ପ�କାଶିତ କେଲ। ହଷ� 

ବ��ନ ଗ¬} ଉଠିେଲ, “ଏହି ଭାଷାେର ଭ��ନାେର ଆପଣ-ର अଭିପ�ାୟ କଣ ?” 

 ଗୁଣନିଧି- ସହ ଠିଆ େହାଇ ମଁୁ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକର ସାq� ଦଶ�କ ଥିଲି। 

ହିନଯାନୀ ସନ~ �ାସୀମାେନ ଜେଣ ବୃ� ବ� ାହI ଣ ଗୁରୁ, ପ��ାଗୁ� - ଜେଣ ହୀନଯାନୀ 

େବା�ଧମ� ବିଶାରଦ - - ଦାରା ପ�bୁତ କରା ଯାଇଥିବା ଏକ ଗ��ର ପ�ତିଲିପି ହଷ�-ୁ 

ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ। ମହାଯାନୀ ବିଚାରକୁ ଧରାଶାୟୀ କଲାଭଳି ୭୦୦ େଶCାକର ଏକ 

ମଳୂଗ�� ପ��ାଗୁ� ରଚନା କରିଥିେଲ। 

 “ଏହି ଗ�� ଆମ ସି�ାpର ପ�ତିନିଧି।” େସମାେନ କହିେଲ। 

 ଏହାର ଖsନର ଏକ ସାବ�ଜନୀନ ବିତକ� ପାଇଁ, अନ� େକୗଣସି ସି�ାp ଦାରା 

ଏହାର େଗାଟିଏ ବି ପଦର ସତ�ତାକୁ अସତ� ପ�ମାଣିତ କରିବା ହଷ� ବ��ନ- ପାଇଁ ଏକ 

ଆହାନ ଥିଲା। 

 ହଷ� ତତ୍qଣାତ~ ାଳFାେର ତା- ବnୁ ଓ ଉପେଦhା ଶୀଳଭଦ� - ନାମେର ଏକ ଚିଠି 

ପେଠଇ ତରତରେର ରାଜଧାନୀ अଭିମୁଖୀ େହେଲ।  ବିଶବିଦ�ାଳୟେର କୁଳପତି ଥିବା 

ଶୀଳଭଦ�  ଆସନ~  अେପqିତ ଧମ�ଯୁ� ସକାେଶ ବୁ�ହ-କ�ମର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ 

ଲାଗିଗେଲ। ଚୀନ ପରିବ� ାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ ଭାରତ ପରିଭ� ମଣ କରି େସହି ସମୟେର 

ନାଳFା େଫରିଥିେଲ। ଶୀଳଭଦ�  ତିନିଜଣ ସନ~ �ାସୀ ଓ ହୁଏନସାଂ -ୁ କଳିiର ସନ~ �ାସୀ 

ମାନ- ଦଶ�ନ ର ଉaର ତକ� ବିତକ�େର େଦବା ପାଇଁ ବାଛିେଲ। 
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 କିj େସହି ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ସନ~ �ାସୀ ନିଜର ବିଚାର ଶ�ି ହେରଇ ବସିଥିେଲ। 

ନାଳFାର ଉ¬ଳ ତାରକାମାେନ ଉପକୂଳବa�ୀ କିଛି ସନ~ �ାସୀ-ୁ ଭୟଭୀତ େହାଇଗେଲ, 

ବାbବେର କଣ ଏପରି ଘଟିତ େହାଇଥିବ ? 

 अଥବା ଏହା େକବଳ ହୁଇ ଲୀ - ଦେ�ା�ି ଥିଲା ? 

 (ହୁଇ ଲୀ ଜେଣ ଭାରତୀୟ େବୗ� ସନ~ �ାସୀ ଓ ତୀଥ�ଯାତ� ୀ ଯିଏ ହାiେଝା୍, ଚୀନାେର 

ଲିiୟିନ୍ ମFିର, ଆଜିର ଚୀନାର अନ�ତମ ପବିତ�  େବୗ� ଧାମ}କ �ଳ ଭାେବ ପବିତ�  

େବୗ� ମFିରର ପ�ତି/ା କରିଥିେଲ। ତା- ଭାରତୀୟ ନାମ अନି�ିତ, ସ�ବତଃ ମତିୟୁ�ି 

ଥିଲା। େସ ହାiେଝା୍େର ୩୨୬ ଖ�ୀhା� େର ପହ�ିଥିେଲ।) 

 अଥବା କିଛିଜଣ କହୁଥିଲା ଭଳି, ପବୂ�ରୁ ସଚୂାଉ ଥିବା ତାର ପତନ 

ଏବଂ  ତ�ଯାନେର ତାର ଗୁ� अଭ�ାସ େମାଡେର ମହାଯାନୀମାନ- ସଂଶୟର େରାଗ 

ଚିହ~ଟ ଦୃଶ�ମାନ-ର ଫାଟ ଛିଦ� େର ଇତିହାସେର କ|ାପିଟି ବF କରି ଦିଆ ଯାଇଛି। 

 କିj ହୁଏନସାଂ ଆଗଭର େହାଇ ଯିବାପାଇଁ ସାପ}ତ େହେଲ। େସ ଦୃଢକ�େର 

କହିେଲ, କଳିiର େସହି ସନ~ �ାସୀମାେନ ତୁଛ अଟpି। ତା- ସ-�ାନ େସମାନ-ୁ 

ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥh अେଟ। ତଥାପି ଯଦି अବା େସମାେନ ଜିତି ଯାଆpି, 

ତାହାେହେଲ ଜେଣ ବିେଦଶୀ ଚୀନ ସନ~ �ାସୀ ହ\ ପ�ଭାବିତ େହେବ। େସ ଯାହାେହଉ, 

ହୁଏନ୍ସାଂ - କଳିi ଯାତ� ାର ପ�bୁତି ସମୟେର, ଆଉ େଗାଟିଏ ସcାଦ ହଷ�- ଠାରୁ 

ପହ�ି ଥିଲା – ତା-ର ପବୂ� अନୁେରାଧ ତତ୍qଣାତ୍ ଚାପର ଆବଶ�କତା ନାହ\। 

 

ମଁୁ ଗୁଣନିଧି- ଗୃହକୁ େମାର अ�ାୟୀ ଆଶ�ୟ�ଳ କଲି। ଏହି ଗତିବିଧିେର ସଂଶିCh ଥିବା 

ଗୁଣନିଧି- ପାଖରୁ ମଁୁ  ସବୁ ତଥ� ପାଇଥିଲି। ହୀନଯାନୀମାେନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିେଲ 
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େଯେହତୁ େସମାେନ ବିଜୟୀ ଭଳି अନୁଭବ କରୁଥିେଲ, କିj ତା- ନିୟତିେର अନ� କିଛି 

େଲଖା ଯାଇଥିଲା।  

 ହୁଏନସାଂ ହୀନଯାନୀମାନ- ୭୦୦ ବିଧମ�ୀ େଶ±ାକ ଗୁଡିକ ବିଷୟେର ଆଗ�ହୀ 

ଥିେଲ। େସ ପିପିଭତକ ଆସି ମୁଖିଗୀରି ଯାଇଥିେଲ। େସ ହୀନଯାନୀ ସନ~ �ାସୀମାନ ସହ 

अେନକ ବାa�ାଳାପ କେଲ। େଗାଟିଏ ଦିନ ପେର େସ ଜେଣ ବ��ି ସହ ମିଶିେଲ। ମଁୁ 

େସମାନ-ୁ ଗୁ�େର କିଛି କଥା େହଉ ଥିବାର େଦଖିଲି। ହୁଏନସାଂ ତା-ୁ ପ��ାଗୁ�- 

ଗ��କୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଭିqା କରୁଥିେଲ, ଯାହାକୁ େସ ରାଜି େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ତା- 

ମଯ��ାଦା ପ�ଭାବିତ ନ େହବା ପାଇଁ ହୁଏନସାଂ ତା-ୁ େସହି ବ�ାପାର ଟିକୁ ଗୁ�େର ମୁଖ�ତଃ 

ମଧ�ରାତ� େର କରିବା େନଇ ଏକ ସa� ରଖିଥିେଲ। 

 େସମାନ- କଥାବାa�ା ଶୁଣିଲା ପେର େଯେତେବେଳ େସ ବ��ି ଜଣ- ବିଷୟେର 

ଗୁଣନିଧି-ୁ ପଚାରିଲି, ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ ହୁଏନସାଂ କିଛି ଦଷ� ତେଳ େସହି ବ��ି 

ଜଣ-ୁ ତକ�େର ହେରଇ େଦଇଥିେଲ, ଆଉ େସ ତା- ଗଁା’ର ନ ଥିେଲ। କିj େସ 

ହୀନାଯାନ େବୗ�ଧମ�ର ଜେଣ ବିଷାରଦ ଥିେଲ। ମଁୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କାହ\କି ଜାଣିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି ର ଗୁଣନିଧି- ପ�ଶ~ର ଉaରେର ମଁୁ କହିଲି େଯ – ଆଜି େସହି େଲାକଟିକୁ େପାଖରୀ 

ପାଖେର େଦଖିଲି। େସଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। େସମିତି କିଛି ଗୁରୁa ନାହ\ 

 

େସମାେନ ରାତିେର େସହି ଏକା ଜାଗାେର ମିଶିେଲ। ମଁୁ େସଇଠି ନଡିଆ ଗଛ ଉପେର ଥିଲି, 

େସମାନ-ୁ େଦଖୁଥିଲି ଓ ଶୁଣୁଥିଲି। େସହି ବ��ି ଜଣକ -ୁ ଗ�� ଟିକୁ େଦେଖଇେଲ ଓ 

ହୁଏନସାଂ ୭୦୦ ଟି ଯାକ େଶCାକ ଲିପିବ� କେଲ। େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିବାକୁ 

ଉଦ�ତ େହଉଥିେଲ, ମଁୁ ଏକ ରାqସକାୟ ମା-ଡସା େଦଖି ତେଳ ପଡିଗଲି।  
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 କିj ବa�ମାନ ମଁୁ ବାଲି ଉପେର ପଡିବା ପରିବେa� ପିଠିେର ଗ�ି ଭଳି ଜିନିଷକୁ 

अନୁଭବ କରିଥିଲି। ମଁୁ ମୁ��ାଗତ େହଲି। େମା ଆଖି େଯେତେବେଳ େଖାଲିଲା, ମଁୁ େମା 

ନିଜକୁ ଏକ ଡା�ରଖାନାେର ପାଇଲି। େମା ·ୀ କହିେଲ େଯ ବିଗତ ୩ ଦିନ ଧରି ମଁୁ େଶାଇ 

ରହିଥିଲି। େତଣୁ େମାେତ ତରତରେର ଡା�ରଖାନାେର ଭa} କରା ଯାଇଥିଲା। 

ଡା�ରମାେନ ଆସିେଲ ଓ େମାେତ ନିରୀqଣ କେଲ। େସମାନ- ତରଫରୁ ସୀକୃତି ମିଳିଲା 

ପେର ମଁୁ େମା ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲି। 

 ମଁୁ େସହି ଘଟଣା ପ�ବାହ ଗୁଡିକୁ େଖାଜିଲି। ତାପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ, େସହି 

୭୦୦ େଶCାକ ପାଇଲା ପେର ତକ�-ବିତକ�ର ନିରାଶାଜନକ अବ�ାେର ଥିବା ହୁଏନସାଂ 

ସେi ସେi ୧୬୦୦ େଶCାକ ଦାରା ପ��ାଗୁ�- ୭୦୦ େଶCାକକୁ ଖsନ କରିଥିେଲ। େସ 

ତା- ପ�ୟାସକୁ ବିଧମ�ର ଧଂସ ର ଆଖ�ା େଦଇ ଥେର ଦି ଥରେର ନୁେହଁ, अେନକ 

ପ�େଚhାେର ଦୃଢ େହାଇ ରହିଥିେଲ। ତା- ହb କାରିଗରୀର ପ�ଶଂସା ଉପେର େସ ମାଡି 

ବସି ରହିଥିେଲ। 

 ରାତି� କାଳୀନ େସହି ଗୁ� ବ��ିଗତ ଗୁରୁ ଜଣକ ସେi ସେi ଆସାମ ଯାଇଥିେଲ 

ଏବଂ ଭା<ରବମ�ନ୍-ୁ ଚୀନୀ ସନ~ �ାସୀ- ବିଷୟେର କହିଥିେଲ। 

 େଯେତେବେଳ େମା ·ୀ-ୁ ଏହି ବିଷୟ ବ"�ନା କରି କହିଲି, େସ ହସିେଲ ଓ େମାେତ 

କହିେଲ – ତେମ ପାଗଳ େହଇ ଗଲଣି। 

 କିj ତାହା େମା ହୃଦୟେର ଲିପିବ� େହାଇ अନpକାଳ ଯାଏଁ ରହିଗଲା…. 

(https://timetravellerashish.wordpress.com  @ashishsarangi- ଇଂରାଜୀ େଲଖା 
Hinayanists of Kalingaର ଓଡ଼ିଆ अଥ�ାନୁବାଦିତ) 

 ୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର୍, ବ� ହI ପୁର -୭୬୦୦୦୫ 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
 ସୃhିକa�ା ତା- ସୃhିେର ଦୁଇଟି ସୃhି କରିଛpି, ନାରୀ ଓ 

ପୁରୁଷ ଦୁେହଁ ସମାନ, କିj ନାରୀ ଟିକିଏ अଲଗା, କାହ\କି ? ନାରୀ 

ସୁFର ଶ�ଟିଏ, ସୁFର ଜାତିଟିଏ, ସୁFର ଭାବଟିଏ 

 ଫୁଲ ଆଉ ନାରୀ ଦୁେହଁ ସମାନ ଫୁଲ େଯପରି ତାର ବାସନା, େକାମଳତା, 

େସୗFଯ��େର ଜଗତବାସୀ-ୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକଷ}ତ କରିଥାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ନାରୀ ମଧ� 

ନିଜର ସୁFରତା, ମଧୁର ବଚନ, ନିଜ େସୗFଯ��େର ଜଗତବାସୀ-ୁ ଆକଷ}ତ କରିପାେର 

ନାରୀ ପାଖେର ଦୟା, qମା, ବିନୟ, େକାମଳତା, ଏ ସମb ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି 

 ନାରୀ ଜାୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ସଖୀ, ବାnବୀ, େପ�ମିକା, ଦାନବୀ, ରାqସୀ ଓ େଦବୀ 

େହାଇପାେର ତାହାର ଏ ସମb ରୂପ ସୃhିକa�ା- ସୃhିେର ବିଦ�ମାନ 

 େହେଲ ପ�ଶ~ଆେସ ନାରୀ ଶ�ଟିର अଥ�, ମଲୂ�େବାଧ ଯଥାଥ�ତା େକଉଁଠି? 

 ନାରୀ େସ େଯଉଁଥିପାଇଁ ସୃhି େହଲା ତା ନାରୀ ସୁଲଭଗୁଣ ପାଇଁ ନାରୀ ଶ�ଟିର 

ଯଥାଥ�ତା େସେତେବେଳ ପ�ତିପାଦିତ ହୁଏ େଯେତେବେଳ େସ ମାଆ ହୁଏ େସ ତା ଗଭ�େର 

ସpାନଟିକୁ ଧାରଣ କେର ତାକୁ ଜନI ଦିଏ େସେତେବେଳ େସ ନାରୀ ଜୀବନର 

ସାଥ�କତା, ସଫଳତା ପାଏ ସ�hା- ସୃhିକୁ ସ�ାନ ଦିଏ ଓ ତା- ଉେ�ଶ� ପରୂଣ 

କେର 

 ତା- ଉେ�ଶ� ପରୂଣ ପାଇଁ ତ ନାରୀର ଜନI  ନେଚତ୍ ପୁରୁଷ .ାରା କଣ ସୃhି 

େଗୗରୀ ପsା 
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ଚାଲpାନି? 

 ସତେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ସୃhିକa�ା- ଉେ�ଶ� େହଲା ସୃhି ସଜ�ନା ତା- 

ଉେ�ଶ�କୁ ପରୂଣ କେର ନାରୀ  ନାରୀର ଶରୀରେର ସpାନ ସୃhି କରିବାର qମତା ଟିଏ 

ରହିଛି ଯାହା ସୃhିକa�ା- ଆଶୀବ�ାଦ ନାରୀ ଜନI ର ସଫଳତା, ସାଥ�କତା 

ସpାନପ�ା�ିେର अଛି ନାରୀ ସୁଲଭଗୁଣ ସpାନକୁ ଗଭ�େର ଧାରଣ ପରଠାରୁ ହ\ ବିକଶିତ 

େହାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ େସ ମାଆ ହୁଏ େସଇ ମୁହୂa�େର େସ ସ ୁ"� ନାରୀେର 

ପରିଣତ ହୁଏ େସେତେବେଳ ତା ପାଖରୁ ମାତୃତ� ର ଝର ଝରିଥାଏ ତା ସpାନ ପାଖେର 

େସ ହାରିଥାଏ 

 ସpାନର qତେର qତା� ଓ ଲହୁଲୁହାଣ ହୁଏ, ତା ଦୁଃଖେର ମମ�ାହତ ଓ ବିଷାଦଗ�b 

ହୁଏ, ତା େରାଗ ପାଖେର ନିେଜ େରାଗଗ�b ହୁଏ ତା ହସ, ତା ଆନF, ତା ସଫଳତା 

ନିକଟେର ସଦାସବ�ଦା ଗବ� अନୁଭବ କେର ପ�ଭୁ- ପାଖେର ନିଜକୁ ଋଣୀ କେର 

କାରଣ େସ ନାରୀ ସୃhିର ସୁFର अବଦାନ अଥ�ପ"ୂ� ଶ�ଟିଏ 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ<ରଣ ନିମେp େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ 
ପଠାj କିଛି ବnୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିpାେର ପକାଇ େଦଉଛpି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବnୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛpି ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବÀ ଭa} େହଉଛି ଏବଂ ସ ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃhି େହଉଛି 
 ବାରcାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବnୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛpି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ/ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳc େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÇ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାj ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାpି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରj ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠାj 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାj ନାହ\ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ\ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
.ାରା ହ\ େଲଖା ପଠାj ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆs�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରj 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ qମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ qମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ qମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ qମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ : ଜୁନ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଜୁନ ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ ୍̄ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମ) : June 2019 ) : June 2019 ) : June 2019 ) : June 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ\ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିcା <ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ|୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହbେଲଖା 

ସୁFର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ\ 

 ଯଦି ଗy ବା କାହାଣୀ କିcା ପ�ବn ପଠାଉଛpି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअj, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ"ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାqର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳc ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ- ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବnୁ- .ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀqା କରି ନିअj 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ\, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁFର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 


