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ତପନ କୁ ମାର ବାରିକ

୨୨୫

ସମୟ

ଉମ|ଳା ଦାସ

୨୨୭

ନି େବଦନ

ଗୁେଶର ଚାB

୨୨୮

ପyୁ ରୀ ଭିତେର ସାରୀ

अନୁ ସୂୟା ମି ଶ

୨୨୯

ବି ଶମାତା

େଦବାଶି ଷ ସାହୁ

୨୩୧

ମା

ଆକାଂfା अରୁଣିମା ସାହୁ

୨୩୨

ମାଆ

ରାେଜB େବାଡ଼କି ଆ

୨୩୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁବାସ ଚB ମୁଦୁଲି

୨୩୫

ସୀମାହୀନ ତମ ମନ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୨୩୬

ସ ାଦ

ଶୀେfତ ସୁBର

୨୩୭

ଶବ

ସେରାଜ ସାହୁ

୨୩୮

ଏକାକୀତ

अସୀମା ସାହୁ

୨୩୯

ଗୁରୁପଜ
ୂ ା

େଦବରାଜ େମେହର

୨୪୦

ଗୁରୁ

ବାଦଲ ମହାରଣା

୨୪୧

ଓମ୍ ସାଇ

xାନରyନ େଦ

୨୪୨

ଆସି ବ ନି ୟ ପଭୁ

ପରମାନB ରାଜହଂସ

୨୪୩

ପାଶାଳା

ଜେନEଜୟ ପoା

୨୪୫

ସ ାଦ

ଚେଶର ସନବଷ|ଆ

୨୪୬

ତି େନାଟି ପାହାଚ

ସyୟ କୁ ମାର େଜନା

୨୪୮

ଫୁଲ ଓ ସୁତା

अେଲଖ େମେହର

୨୪୯

ବି Bୁ

ରାେଜଶ ରଥ

୨୫୧

ରବି ବାର

ମyୁ ରାଣୀ ମି ଶ

୨୫୨

fଣଭtୁର ଜୀବନ

ଶୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚି ମା’

୨୫୪

ମଁୁ ଆଉ ତେମ

ଲି ଟନ୍ କୁ ମାର େବେହରା

୨୫୫

ଲୁ ହର ଶାବଣ

अଶି ନୀ କୁ ମାର

୨୫୬

େକେବ େକେବ ତୁ େମ

ନି ରyନ ସାହୁ

୨୫୮

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦୁ େଯାଧନ କରଡ଼ା

୨୫୯

ପରି ଚୟ

अଲି ଭା ସାହୁ

୨୬୩

अତB ନି ବିଡ଼ତା

ଡଃ ମେନାରyନ ବି େଷାୟୀ

୨୬୪

अଶୁଣା କାହାଣୀ

ପପୁ ପଧାନ

୨୬୫

ଆହାନ

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଲ

୨୬୭

ପଛେର ଭାବି େଲ କି ଲାଭ

ଭାରତୀ ସାହୁ

୨୬୯

ଦରିଦର ଦୁ ଃଖ

ରyନ କୁ ମାର ସୁର

୨୭୦

ମଁୁ ଯି ବି ଶାଶୁଘର

େହମn ପାତ

୨୭୨

ମାରନାହZ ତୁ େମ ଛାଟ

ନେରB ପସାଦ େବେହରା

୨୭୪

ମଁୁ ମରି ଗେଲ

ରାହୁଲ କୁ ମାର ନB

୨୭୬

େମା ଜଗା

ସୁଦିା େବେହରା

୨୮୦

ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା କଥା

କମଳ େଲାଚନ ମଲି? କ

୨୮୧

ଆଜି ମଁୁ ଧଷ|ତା

ଐଶଯ ା ମି ଶ

୨୮୨

ତୁ ମ ବି ନା

ସାଥକ ପସାଦ ସାହୁ

୨୮୪

ଜୀବନ

ଗେଣଶ ବାରି କ

୨୮୬

ଜୀବନ

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

୨୮୭

େପମ

ଶାମସୁBର କୁ ାର

୨୮୮

ଫୁଲଟିଏ

ତୁ ଷାରକାn ମୁନା

୨୮୯

ଟିକି କେଇ

େରାହି ତ େସଠୀ

୨୯୧

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାରାୟଣ ସାହୁ

୨୯୩

ମରୀଚି କା

ବି େରB ନାୟକ

୨୯୫

ମଁୁ ଝୁେର

କାହh ଚରଣ ସାହୁ

୨୯୭

େପମ ସଂxା

अଜି ତ କୁ ମାର େଭାଇ

୨୯୮

େଭାକ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

୨୯୯

ମଜଦୂ ର

ଷଡ଼ାନନ ନାୟକ

୩୦୧

अଦି ନିଆ େମଘ

ପୀତି ରyନ ନାୟକ

୩୦୪

କହି ପାେର ନାହZ

ପୁ~ାyଳୀ ପoା

୩୦୫

ଘର

ଆଶି ଷ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୩୦୬

ଗବର େହଉ ଖବ

ଭା7ର ଚB ଖoା

୩୦୭

ଆେହ ଦୀନବୁ

अଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

୩୦୯

ଖରା ବଷା ଶୀତ

ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା

୩୧୧

ସ ପh ନାୟି କା

ଗେଣସ ଦାସ

୩୧୩

ଉାର

ପ)ଜ କୁ ମାର ମାହାନା

୩୧୬

େବାଝ

ବି କାଶ ଚB ଧୁtିଆ

୩୧୭

अଭିନୟ

ପଣତୀ ମହାପାତ

୩୧୯

ବୃ f

ନବୀନ ସାହୁ

୩୨୦

ପକୃ ତି ରାଣୀ ରୂପ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୩୨୩

ପରି ବାର

ବାସnୀଲତା େଜନା

୩୨୪

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଭାଷ ଚB େଟାଲଟିଆ

୩୨୬

ନାରୀ ଦି ବସ

ଓମ୍ ପସାଦ ପଧାନ

୩୨୭

ସ ପh ପରି ପୀ

ପଭାତ ବଳ

୩୨୯

ସମପଣ

ସମଜି ତ ପାତ

୩୩୦

ସକର ବାସhା

अରୁପ ଗିରି

୩୩୧

ବଷା अବକାଶ

େସୗେମB ମହାnି

୩୩୨

ହୁअନାହZ ତୁ େମ ପୁ`କ କୀଟ

ଦୀନବୁ େବଜ

୩୩୪

କଳି ଯୁଗର କୃ 

େସୗମରyନ ପାଲ

୩୩୫

ସ ପh ବନାମ ବା`ବତା

ରାେଜB କୁ ମାର ସାହୁ

୩୩୬

ଲୁ ହ ନଉକା

ରାମଚB ପଧାନ

୩୩୮

ଆଜି ର ମଣିଷ

କୃ ଚB ଡାକୁ ଆ

୩୩୯

ନି ଯ ାତି ତା ନାରୀ

ବି ନୟ କୁ ମାର ଦoେସନା

୩୪୧

େଗାପାଳପୁର େବଳାଭୂ ମି

ଲfEୀକାn ମହାପାତ

୩୪୩

अତୀତ

ଉ_ମ ମହାପାତ

୩୪୫

ରହସମୟ ଜୀବନ

fୀେରାଦ କୁ ମାର ସାହୁ

୩୪୬

କନା ସnାନ

ଇତି ଶୀ ମଲି? କ

୩୪୮

ଘରକୁ ଆସି ବୁ େବାଲି

ତାରା ପସାଦ େଜନା

୩୪୯

ନାରୀ

ଶାnନୁ କୁ ମାର ରାଉତ

୩୫୦

େବାଉ

ଶୁଭକାn ସାହୁ

୩୫୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସି େଶର ତି ପାଠୀ

୩୫୪

ବି ବାହ ବନ

ପଶାn କୁ ମାର ପଧାନ

୩୫୫

କବି ତା େଗା ତୁ େମ

ଶରତ ଚB ଜାଲି

୩୫୬

ଧୁ ଧୁ ଖରା

ସସିE ତା ମି ଶ

୩୫୮

अfୟ ତୃ ତୀୟା

ସାଗର ନାୟକ

୩୬୦

ଘରେଜାଇଁଆ

େସୗଭାଗ ଗିରି

୩୬୧

ମେନପେଡ଼ ପବାସେର

ନି େବଦି ତା ମହାପାତ

୩୬୨

ଭିଡ଼ ମଁୁ

ପରମି ତା ମି ଶ

୩୬୪

ଚାଷୀ

ଜୟn କୁ ମାର ସାହୁ

୩୬୬

ଏଇ େପମ େମାେତ...

ସତବତ ସାହୁ

୩୬୭

ଉଳେଗୗରବ

ମେନାରyନ ମୁଦୁଲି

୩୬୮

ତୁ େମ

ଶୁଚିସE ି ତା େଗୗଡ଼

୩୬୯

ବି ଦାୟ

ବରୁଣ କୁ ମାର ଦାସ

୩୭୧

ଈଶର) ସnାନ

ଋତୁ ପ
ୂ  ା ମହାnି

୩୭୨

ଦୁ ଇଟି ପାଥନା

ଶୁନାଥ ଦାସ

୩୭୩

ଡାକବtଳା

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୩୭୬
୩୭୮

ତ
ିକ

ସaଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

ା

ହଁ ମଁୁ ଆଜି ବି ବିଛି

ପସନh ପୟାସ ଭୁ ଏ

୩୭୯

କଏଦୀ ନaର ୧୯

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୩୮୦

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁରଲୀ ଶି ା

୩୮୨

େଲାଭ୍

ଜି େତB ପାେo

୩୮୪

ହନୁ ମାନ୍ େକ ଧି ଆନ୍

fମାନି ଧି ସାହୁ

୩୮୬

ସପନର୍ ରାନୀ

fମାନି ଧି ସାହୁ

୩୮୭

ଜତ୍ ଜୁ ନହଁ ା େକ ତତ୍ ସୁନା

अରୁଣ କୁ ମାର େଭାଇ

୩୮୯

ନୂ ଆଁ ପାହା

ଚି _ରyନ ପଧାନ

୩୯୧

ମାଏଟ୍

ନବୀନ ପଧାନ

୩୯୨

େଭାକର୍ ଭୂ େଗାଲ୍

ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ୍

୩୯୩

ଝି େଟ େହତା କାଏଁ େମାର୍

ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ୍

୩୯୫

ଆମର୍ ବର୍’ଗଡ଼୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୩୯୮

ଝି ଜନମ୍

ଜି େତB ସାହୁ

୩୯୯

ମୁନୁଷ୍

ରମଣି କାn ସାହୁ

୪୦୦

ଆସାର୍ ସୁନା ଫାସ୍

ସହେଦବ ଧରୁଆ

୪୦୧

ଫଲସା ଫୁଲର୍ ମନର୍ କଥା

ମେନାରyନ ସୁରୁଜାଲ

୪୦୨

ଚି ଠି

ରମଣୀରyନ ବି ଶାଳ

୪୦୩

େସ ଭାଏଲ୍ ମରିୟମ୍ ଆଏ

ନାଟମହଷ| ଭରତ ଧରୁଆ

୪୦୪

ଗଁାର୍ ମହକ୍

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

୪୦୬

ତ
ିକ

େହତାସ ଭାଏଁଲ୍

୪୦୯

ଇ
-ପ

ପବ ବି ଭାଗ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

୪୧୦

ହ
ାନ

େସୗଭାଗ ଗିରି

ଆ

ସେଚତନତାର ଶାଢ଼ୀ ଚାେଲy

ା
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େଯାାର अଭିପାୟ

ସଂଜୀବ ଦାସ

୪୧୩

ମହାବି ଷୁବ ସଂକାnି

ନେରB ପସାଦ େବେହରା

୪୧୪

ତା େହେଲ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ କାହZକି

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ

୪୧୭

ପବାସୀ ଓଡ଼ି ଆ

େକୖ ଳାଶ ଚB ସାହୁ

୪୧୯

ଫାଶି ମି ଳିେଲ ବି ପ`ୁତ

ସତୀଶ ବି ଶାଳ

୪୨୧

କେରାନା ଓ ପବାସୀ ଭାରତୀୟ

अଭିମନୁ  େବେହରା

୪୨୭

କେରାନାର ପତି କାର

ଇଂ ବି ଦାଧର ପoା

୪୩୦

େଗୗତମ ବୁ 

େଦେବB ସାମଲ

୪୩୫

ଗଣମାଧମେର କି ଏ?

ପ)ଜ ପାଣିଗାହୀ

୪୪୦

ସଂଗୀତର ଆତEା ପଯn ଗତି

ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପoା

୪୪୪

ଦାସବାବୁ ) ପରି ବାର

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ

୪୪୬

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୪୪୯

ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବୁ )ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାg
ଆପଣ ଚାହZେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାn / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ *ାରା

ତ
ିକ

ା

ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

ଇ
-ପ

ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ଆେଲଖକୁ ମାଇେକାସ୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ଉପାପି ତ କରି

ଆ

ହ
ାନ

ପଠାଇେଲ ତାହା ପକାଶନ େହତୁ ତୁ ରn େଯାଗ ବି େବଚି ତ େହବ ଧନବାଦ
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ସାଦକ) କଲମରୁ...
ନମ7ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ମଇ ୨୦୨୦ ସଂ7ରଣ ଆପଣ)ୁ ଉପହାର
େଦଉଥିବା େବେଳ ବ_ମାନର ବି ଶ ପରି େବଶ ପାଇଁ ଚି nିତ ସମ`
ପାଠକପାଠି କା)ୁ ଭଗବାନ ଆଶୀବାଦ କରg ଏବଂ ସମେ` ନି େରାଗୀ
େହାଇ ସୁ ଓ ଆନBମୟ ଜୀବନ ପାଆg େବାଲି ଆଶା କରୁଛି 
ଆେମ ସମେ` ବ_ମାନ ଏକ अୂତପବ
ୂ  ସମୟ େଦଇ ଗତି
କରୁେଛ ଆମ ଜୀବନ ବ`ୁତଃ ବBୀର ଜୀବନ େହାଇଯାଇଛି 
अଧି କାଂଶ ସମୟ ଘେର ବB େହାଇ ରହି ବା *ାରା अେନକ ବୁ
ବି ରiିେବାଧ କରୁଥିବା େବେଳ, କି g େମାର ପି ୟ ସାହି ତିକ ବୁ ମାେନ
ଏହି ସମୟକୁ ସୁବିନିେଯାଗ କରୁଥିେବ େବାଲି ଆଶା େସାସି ଆଲ୍
ମି ଡ଼ିଆେର ସାହି ତକୁ େନଇ अେନକ ଚା ପରିଚା ଚାଲି ଛି ହୁଏତ
अେନକ ପାଠକ େସ ବି ଷୟେର अବଗତ ନଥାଇ ପାରnି  ସାହି ତର
ଏକ ଦି ଗ େହଉଛି , अନର ଉଦାହରଣ େଦଇ କବି ତା ବା ସାହି ତ
ସୃିକରି ବା ଏହାର अେନକ ନି ଦଶନ ଆପଣ)ୁ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ଏହାକୁ େମଟାଫର୍ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ ସାହି ତେର

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରୁଷ)ୁ ରାମ ସହ ତୁ ଳନା କରି ରଚନା ମାନ ସୃି କରାଯାଇଛି 
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ଆେମ ସି େନମା େହଉ ବା ଧାରାବାହି କ ସବୁ ଠାେର େଦଖୁଥିବା ମୁଖ ଚରିତମାନ)େର
ରାମ) ଭଳି ବiିତ େଖାଜି ଥାଉ, େସହି ଭଳି ୀ ମାନ) ମଧେର ସୀତା) ଚରି ତ
େଖାଜୁ  କାରଣ େସମାେନ ଆମ ପାଇଁ ସବେଶ+ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ େବାଲି ଆେମ ଜାଣିଛୁ
ଯୁଗଯୁଗରୁ ଏହା ରହି ଆସି ଛି େଯେତେବେଳ ବି ଆେମ ପୁରୁଷ ବା ମହି ଳା କଥା ଚି nାକରୁ
େସେତେବେଳ ରାମ ଓ ସୀତା) ଚରି ତ ଆମ ଭାବନାେର ଆସି ଥାଏ
ବି ଗତ ଦି ନେର କି ଛି ସାହି ତିକ କି g ଏମି ତି କି ଛି ସାହି ତର ସୃି କରି େଦେଲ
େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ସୀତା ଓ ରାମ)ୁ अପମାନି ତ କରିବା ଭଳି ପଦମାନ େଯାଡ଼ି େଦଇ
ରଚନା କରି େଲ ଏହାପେର େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ଏହାକୁ େନଇ ପଥେମ ଶୀତଳ ଯୁ
ଆର େହାଇଗଲା, େଗା+ୀଭୂ i େହାଇ ପରରକୁ କାଦୁ अ େଫାପଡ଼ାେଫାପଡ଼ି ଆର
େହଲା, ଏହା ପେର ପେର ପରିିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପେର ଏେବ
ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ େସହି ସାହି ତିକ) ବି େରାଧେର େପାଲି ସେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି 
ନି ଜର ଉଟ କqନାକୁ କବି ତାର ନାମ େଦବାପାଇଁ ଯଦି ସମଗ ଭାରତୀୟତା ପାଇଁ
ପଜ
ୂ ା ସୀତା)ୁ अପମାନି ତ କରି ବାକୁ ପେଡ଼ ତା େହେଲ େସ କବି ତା ଆେଦୗ ଗହଣୀୟ
େହାଇ ପାେରନା ଏହା ଆମକୁ ମଧ ମାନସି କ ଭାେବ ଆହତ କରିଛି  େତଣୁ
େଯଉଁମାେନ ଏହି କବି ତା ରଚନା କରୁଛnି େସମାେନ ଏହି ଭଳି ଦୁ ଃସାହସ କରିବାରୁ fାn
ରୁହg ଆମ ଭିତେର ଥିବା କqନାଶୀଳତାକୁ ଆେମ ସମିଗତ ଭାେବ ଯଦି ସକାରାତEକ

ତ
ିକ

ା

ଭାେବ ବବହାର କରି କି ଛି ସୃଜନ କରି ବା ତା େହେଲ ନି ୟ ଆେମ ସାନି ତ େହବା,

ଇ
-ପ

କି g ଯଦି ଆେମ କି ଛି अଲଗା କରି ବା େବାଲି ଚି nା କରି ଉଟ କqନାକୁ କବି ତାର ରୂପ

ଆ

ହ
ାନ

େଦବା, ତା େହେଲ ଆେମ ଆେଦୗ ସାନୀୟ େହାଇ ରହି ବା ନାହZ ପେତକ ସାହି ତିକର
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ସମାଜ ପତି ଦାୟି ତ େବାଧ ରହି ବା अତn ଜରୁରୀ େସହି ଦାୟି ତେବାଧ ଆମକୁ ଉ_ମ
ସଜନା କରି ବାପାଇଁ େପାାହି ତ କରୁ ଆମର କଲମ अଧି କ ରୁିମn େହଉ
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ଏହି ବି ଷୟକୁ େନଇ ଚାଲି ଥିବା ପରରର ପତି ଆେfପ,
ଆେରାପ ପତାେରାପ ଫଳେର ସମୁଦାୟ ସାହି ତିକ ସମାଜ ନି Bିତ େହଉଛnି  ସାହି ତ
ପତି ରୁଚି ରଖୁନଥିବା ବiିମାେନ ମଧ ଏହି ମାମଲାେର ନି ଜସ ମତାମତ େଦଇ
କୁ ାରଟନା କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି  େତଣୁ ଉଭୟ ପf)ୁ ବି ନିତ अନୁ େରାଧ
ଏହି ଭଳି ବବହାରରୁ fାn ହୁअg
ବି ଶ ମହାମାରୀ କେରାନାକୁ େନଇ ଆେମ ଚି nିତ େହବା ସ ାଭାବି କ ଓଡ଼ି ଶା
କେରାନା ଯୁେର ବହୁତ ଉନh ତ ିତି େର ଥିଲା କି g ଉ_ରେର ପ ି ମବt ଏବଂ
ପ ି ମେର ଗୁଜୁରାତରୁ ଆସି ଥିବା ପବାସୀ) ପାଇଁ ଏେବ अବା अତn ଉଦ୍େବଗନଜକ
େହାଇଯାଇଛି  େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ି ଶାେର କେରାନା େରାଗୀ ଚି ହhଟ ଦର ୩୦ ଦି ନେର
ଦି ଗୁଣିତ େହଉଛି େବାଲି ଖବର େକB ସ ା ମ}ାଳୟ େଯଉଁଦିନ େଦଇଥିେଲ େସଦି ନ
ପେତକ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ି ଆ ନି ୟ ଭାବେର ଉତ୍ଫୁଲି ତ ମେନ କରି ଥିବ, କି g ଦୁ ଃଖର
କଥା ଦି ନଟିଏ ପେର ପ ି ମବtରୁ ଆସି ଥିବା େରାଗୀ) ସୁअ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା େଦଖୁ
େଦଖୁ ଯାଜପୁର, ଭଦକ ଆଉ ବାେଲଶର ଜି ଲ?ାେର କେରାନା େରାଗୀ ସଂଖା अଧି କରୁ
अଧି କ ବୃ ି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା

ତ
ିକ

ା

େଯମି ତି ଏ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ େକୗଣସି ଧା ନଥିଲା, ମଇ ମାସ ପଥମ ସାହେର

ଇ
-ପ

ଗୁଜୁରାତରୁ ଆସି ଥିବା अେନକ ପବାସୀ) ପାଇଁ ଏହି ସଂଖା ଏେତ ମାତାେର ବୃ ି ପାଇଲା

ଆ

ହ
ାନ

େଯ ଗୀନ୍ େଜାନ ଥିବା ଗyାମ ଜି ଲ?ା ମାତ ଦୁ ଇ ଦି ନେର अେରy୍ େଜାନ୍ ଏବଂ ପୁଣି
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ଦୁ ଇଦି ନେର େରଡ୍ େଜାନେର ବଦଳି ଗଲା ଜି ଲ?ାବାସୀ ଦୀଘ ଚାଳି ଶିଦିନର େଯଉଁ ବତ
କରି ଥିେଲ େଯ କେରାନାକୁ ଜି ଲ?ାେର ପେବଶ କରାଇ େଦେବ ନାହZ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜି ଲ?ା
ପଶାସନ ଏବଂ ଜି ଲ?ାପାଳ) ସମ` ପେଚାକୁ ସାନ େଦଇ ଆସି ଥିେଲ ତାହା ପବାସୀ)
ଆସି ବା ସହ ନ େହାଇଗଲା ଏେବ ନି ଜର େକୗଣସି େଦାଷ ନ ଥାଇ ସୁା ଜି ଲ?ାବାସୀ
େରଡ୍ େଜାନେର ରହି ବାପାଇଁ ବାଧ େହଉଛnି  ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଲfାଧି କ
ଏମି ତି ପବାସୀ ଆସି େବ, େସେତେବେଳ अବା କଣ େହବ ତାହା ଭାବି େଲ ଚି nା େହଉଛି 
ଆେମ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ େଦଇ ପାରିବା ନାହZ କାରଣ େଯଉଁ ପବାସୀମାେନ ଦୀଘ
ଚାଳି ଶିଦିନରୁ अଧି କ ବାହାେର ରହି ଛnି େସମାେନ ମଧ ସଂଗୃହୀତ अଥ ଓ ଆୟ ସରି
ଆସି ବା େବଳକୁ ଏେବ େସମାେନ ନି ଜ ପରି ବାରକୁ େଫରି ଆସି ବା ପାଇଁ କହି ବା ସ ାଭାବି କ
କଥା ନି ୟ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବି ପଦ ଆେସ ଆେମ ସମେ` ନି ଜ ପରି ବାରକୁ ହZ
େଖାଜୁ  ଏେବ ଚି nା କରିବା କଥା େଯଉଁମାେନ ଦୀଘ ଚାଳି ଶିଦିନ ଘରୁ ଦୂ ରେର ରହଥିେଲ
େସମାେନ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି ବା ପାଇଁ ଇjା କରି ବା କି ଛି अନୁ ଚି ତ ଦାବୀ ନଥି ଲା େହେଲ
େସମାନ)ୁ ଓଡ଼ି ଶା ଆଣିବାପବ
ୂ ର
 ୁ େଯଉଁ ସବୁ ନି ତିନିୟମକୁ ମାନି ବାର ଥିଲା େସ ସବୁ କୁ
अଣେଦଖା କରାଗଲା ପଥମ ପଯାୟେର ବସେର ନି ୟମଠାରୁ अଧି କ ଯାତୀ ଠୁ ଳ େହାଇ
ଆସି େଲ, େସମାନ) ମଧେର ଥିବା କେରାନା େରାଗୀ) ଠାରୁ अନମାନ)ୁ ସଂକମଣ
ବାପୀଥିଲା ଏମି ତି ପାୟ ଦୁ ଇଶହ ବସ୍ ଏବଂ ପେର ପେର अେନକ େଟନେର ପବାସୀ

ତ
ିକ

ା

ଓଡ଼ି ଶା ଆସି ଛnି  ଏେବ େସମାନ) ମଧେର କେରାନା ବନ େହାଇଥିବା अସ ାଭାବି କ

ହ
ାନ
ଆ

େରାଗୀ) ସଂଖାେର େକଉଁଭଳି अବଦାନ େଦଉଛି 

ଇ
-ପ

ନୁ େହଁ  େଦଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଶା ଏବଂ ବି େଶଷକରି ଗyାମ ଜି ଲ?ା କେରାନା
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ଆପଣ ମାନ)ୁ अନୁ େରାଧ ନି ୟ ଭାବେର ସାମାଜି କ ଦୂ ରତ ଏବଂ ବiିଗତ
ସ jତା ପତି ବି େଶଷ ଧାନ ଦି अg ବ_ମାନ ସମାଜେର କେରାନା ବାପୀବାର ସମୟ
ଉପନୀତ ଆଜି

ନେହେଲ କାଲି

ନି ୟ କେରାନା ଆମ ସମାଜେର ବାପି ବ,

େସେତେବେଳ ଆେମ ଜାଣିପାରି ବା ନାହZ, କି ଏ କେରାନା େରାଗୀ ଆଉ କି ଏ ନୁ ହଁ ,
େସଥିପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ମା7 ବବହାର କରି ବା, ବାରaାର ହାତ େଧାଇବା, अନମାନ)
ଠାରୁ अନୁ ନ ଛअଫୁଟ ଦୁ ରେର ରହି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ଚଳି ତ ସଂ7ରଣେର अେନକ ନୂ ତନ େଲଖକ େଲଖିକା)
େଲଖା ପକାଶି ତ େହାଇଛି  ଭଲ ଲାଗୁଛି େଯ ଆହାନ ଇ-ପତି କା େଲଖକେଲଖିକା)ୁ
ଆକଷ|ତ କରୁଛି  ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପେଚା ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତକୁ
ରୁିମn କରି ବା ଭଳି ସାହି ତିକ ସୃି କରି ବାେର ସfମ େହବ ଆପଣ ସମେ` ସୁଖେର
ସ ାେର ଏବଂ ନି ି nେର ରହg େବାଲି ମହାପଭୁ ଶୀ ଜଗନh ାଥ) ନି କଟେର ପାଥନା
କରୁଛି 
ଆଶା କରୁଛି ଆହାନର ଚଳି ତ ସଂ7ରଣ ଆପଣ)ୁ ଭଲ ଲାଗିବ
ଧନବାଦ

ତ
ିକ

ା

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପତି +ାତା-ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପେର!!!
ପେର!!!
ଲକ୍ ଡାଉନ୍ େଖାଲି ଗେଲ ସୁା ଆପଣ)ୁ ସାବଧାନ ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ କାରଣ
େଯେତଦି ନ ପଯn କେରାନା େରାଗପାଇଁ ଟୀକା ଆସି ନାହZ, ଆପଣ ସୂ ଭାେବ
ସୁରfିତ େହାଇନାହାnି େବାଲି ମେନ କରି େବ
ସାତି କ ସମୟେର କେରାନା ପାଇଁ ସମେ` ଚି nିତ ବି ଭିନh ରା ନି ଜସ `ରେର
ଏଥିପାଇଁ ଆବଶକ ଟୀକା ନି ମା ଣ େହତୁ ପେଚା ଜାରି ରଖି ଛnି  ଏବଂ ଶୀଘ ଏହି ଟୀକା
ଉପଲ େହାଇପାେର େବାଲି अନୁ ମାନ କରାଯାଉଛି  କି g େଯେତଦି ନ ଯାଏଁ କେରାନା
ଭୂ ତାଣୁର ଟୀକା ଆସି ନାହZ, େସେତଦି ନ ଯାଏଁ କି ଛି ସାବଧାନତା ଆେମ ସମେ` ଯଦି
अବଲaନ କରି ବା ଆମ ସମ`) ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭ)ର େହବ
୧. ଆଗାମୀ ଦୁ ଇବଷ ପଯn ବି େଦଶ ଯାତା ଗିତ ରଖg
୨. अତାବଶକ ନଥିେବ ବି ମାନ ଯାତା ଯଥା ସବ କମ କରି େବ
୩. अନୁ ନ ଏକ ବଷ ପଯn, ଜନଗହଳି ପ
ୂ  ାନ ଏବଂ ବି ବାହ, ବତ ଆଦି ଉବ ତଥା
ଯାନି ଯାତା ଆଦି ାନକୁ ଯି େବ ନାହZ
୪. ଘେର ହZ େରାେଷଇ କରି ସୁଷମ ଖାଦ ଖାଆg େହାେଟଲ୍, େରେ`ାରଁ ାେର ଖାଇବା
କି aା अଡ଼ର କରି ଘରକୁ ଆଣି ଖାଇବା କମ କରି େବ

ଆ

ହ
ାନ

୭. ଥoା, କାଶ, କଫ ଆଦି *ାରା ପୀଡ଼ି ତ ବiିଠାରୁ ଦୂ ରତା ନି ୟ ରଖିେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

୬. ଯଥା ସବ अନମାନ)ଠାରୁ ଦୁ ରତ ବଜାୟ ରଖିେବ
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୮. ସବୁ େବେଳ ମୁହଁେର ରୁମାଲ କି aା ମା7୍ ବବହାର କରି େବ
୯. ଦି ନେର अନୁ ନ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂଯ ାେଲାକକୁ ଯି େବ ଏବଂ ବାୟାମ କରିେବ
୧୦. ସି େନମା ହଲ୍, ପାକ, ସମୁଦ କୂଳ, ଆଦି ାନକୁ ଯି େବ ନାହZ
୧୧. ସବସାଧାରଣ ବବହାର କରୁଥିବା ାନ ଯଥା ବା), େସନ୍, ବସାo, େଦାକାନ,
େସଲୁ ନ୍ ଆଦି ାନକୁ अତାବଶକ ନଥିେବ ଯି େବନାହZ
୧୨. ବୁ ମାନ) ସହ େଯେତ କମ ମି ଳାମି ଶା କରି େବ
୧୩. ଯଦି ଆପଣ)ୁ ମେନ ହୁଏ େଯ ଆପଣ ସଂକମି ତ େହାଇ ପାରnି , ନି ଜକୁ ଘେର
ଏକାnେର ରଖି ବା ବବା କରି େବ ଏବଂ ଆବଶକ େହେଲ ସରକାର) *ାରା ପଦ_
େହଲ୍ପଲାଇନ୍ / େଫାନ୍ ସହ କଥା େହାଇ ପାରି େବ
୧୪. ନି ଜର େରାଗ ପତି େଷଧକ ଶiି ବୃ ି ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ ଓ ଭିଟାମି ନ୍ ଆଦି ଖାଇ
ପାରି େବ
୧୫. ଖୁବ୍ ଶୀଘ କେରାନା ସଂକମଣ ହାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ତା’ପେର ଆପଣ ସ ାଧୀନ
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ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କରି ପାରି େବ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ
अସାଧାରଣ ଘଟଣାମାନ
େନଉଳର େଠକୁ ଆ ଶି କାର
ଏ କଥାଟା େସମାନ) ଆଗେର ଘଟିଥିଲା। େସମାେନ ଏଥିେର

अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଭାଗ େନଇ ନଥିେଲ। अପରାହh ସମୟ। ସି ଂହର ଦଳ ଟିକିଏ ଉ ାନେର ବି ଶାମ
େନଉଥାnି । େସଠୁ ପାୟ अଧ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରତା ପଯn ଭଲଭାେବ େଦଖାଯାଉଥାଏ।
ପଡି ଆର େଶଷ ଆଡକୁ ଏମି ତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
େନଉଳଟି େସଦି ନ ପଥର ଉପରୁ अନାଇ ରହି ଥିଲା। ତାର ମୁହଁ ନାଲି । େଦହ
ପାଉଁଶିଆ କଳା। େନଉଳର ଖୁବ୍ ଚକ୍ଚକି ଆ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ଆଖି। େସ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ଆଖିେର
ରା`ାେର କଣ ଘଟୁଛି େସ ଭଲ ଭାେବ େଦଖୁଥିଲା। ପର
ୂ ା ଶରୀର ପଛ େଗାଡଲaା େହାଇ
େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େମାଟା ଲାtୁଡଟି ଧସ
ୂ ରି ଆ, ବାହାର ଆଡକୁ ସୁେନଲି େହାଇ ଆସୁଛି।
େଶଷେର ଲaାେହାଇ ତଳକୁ ଝୁ ଲି ଯାଇ ଥିଲା ଆଉ େଗାଟିଏ କଳା ପଥର ଉପେର ବ)ି
ଯାଇଥିଲା।
ଚାରି ଆେଡ ପଥର। େସ ପଥୁରିଆ ଜମି ଭିତେର େନଉଳଟି ତନh ତନh କରି ରା`ାକୁ
अନାଇଥାଏ। ତାର କାନ ଦୁ ଇଟି ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। େନଉଳ କାନ େଛାଟ, ବଡ ନୁ େହଁ ।
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ତାହା ପାେୟ େଲାମ ଭିତେର ଢା)ିଯାଇଛି । କି g େନଉଳର ସବୁ ଠୁ େଦଖି ବାର ଜି ନିଷ

ହ
ାନ

େଦଖି ଚାଲି ଥାଏ। ହଠାତ୍ େନଉଳ ଖୁବ୍ ଚଳ େହାଇଉଠି ଲା। େସପେଟ

ଆ

କରି

ଇ
-ପ

େହଉଛି ତାର ମୁହଁ। ନାଲି ସୁBର େଛାଟିଆ ମୁହଁଟିଏ। ଆଖି ଦୁ ଇଟି ସବୁ େବେଳ ତନh ତନh
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େଠକୁ ଆଟିଏ େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସୁଥାଏ। େଠକୁ ଆ େଦୗଡି ବାର ଭtି େହାଇଛି କୁ ଦା ମାରି ବ,
ଟିକିଏ େଦୗଡି ଯି ବ ଆଉ ପୁଣି କୁ ଦା ମାରି ବ ତାପେର ଟିକିଏ ରହି ଯିବ। େଠକୁ ଆଟି େଗାଟିଏ
ବୁ ଦା ପାଖେର ଲୁ ଚି ପଡି ଲା। ଲୁ ଚି ପଡି େସ ରା`ାକୁ ଖୁବ େଜାରେର अତି କମ କରି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିଲା। ତାପେର େସ କୁ ଦା ମାରି ବାକୁ ଲାଗିଲା।
େସପେଟ େନଉଳ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେର ଲf କରି ଥାଏ। ଲାଗୁଥିଲା େନଉଳଟି
େବାଧହୁଏ अେନକ ଦି ନରୁ େଭାକି ଲା अଛି । େତଣୁ େସ ରା`ା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସି ଲା। ତାକୁ
େଦଖି େଠକୁ ଆଟି ଏେତ ବି ଚଳି ତ େହଲା ନାହZ। େନଉଳର ସ¢ାଭାବି କ ଖାଦ େଠକୁ ଆ
ନୁ େହଁ । ତା ଛଡା େଠକୁ ଆ ଠାରୁ େନଉଳ ଉତାେର अେନକ କମ୍। ଓଜନ େଠକୁ ଆର
अଧି କ େହାଇପାେର। େତଣୁ େସ େସଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ବି ଚଳି ତ େହଲାନାହZ। େନଉଳମାେନ
ସାଧାରଣତଃ ବଡ େଠକୁ ଆକୁ ଆକମଣ କରି ନଥାnି । େସମାନ) ଆକାରଠୁ େଠକୁ ଆର
ଆକାର अଧି କ। େନଉଳ ସାଧାରଣତଃ ଦି ବାଚାର। ଏହାର ଖାଦ ମଧେର େପାକ,
େଜାକ, ବି ଛା, ବୁ ଢ଼ୀଆଣି ଆଦି ଥା’nି ତା ଛଡା େବt, ଝି ଟିପିଟି, ମୂଷା, ସାପମାନ)ୁ
େନଉଳ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇଥାଏ। େଠକୁ ଆ ସଂପ
ୂ  ଭାବେର ଏକ ନୂ ଆ ପାଣୀ। ଏହା
େନଉଳର ଖାଦ ଭି ତେର ନଥାଏ।
େନଉଳ ତା ପାଖାପାଖି ଆସି ଗଲା। େନଉଳର େଗାଜି ଆ ମୁoଟି ମାଟିକୁ ଲାଗି
ଯାଇଥାଏ। େଗାଡଗୁଡିକ ଆଗକୁ ଲମି ଯାଇଥାଏ। େସ େଦୗଡୁ ଥାଏ। େସ ମାଡି ଆସି
େଠକୁ ଆକୁ ହଠାତ୍ ଆକମଣ କରି ବାକୁ େଚା କଲା। ଠି ଆ େହାଇଯାଇ େଠକୁ ଆକୁ ନି ଜର
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ମୁନିଆ ନଖେର ମାରି ବାକୁ େଚା କଲା। େଠକୁ ଆଟି ପଥେମ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରିଲା ନାହZ।
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ଏମି ତି କଣ ଘଟୁଛି ? େଠକୁ ଆର ଆକାର ବଡ େହତୁ େସ େନଉଳକୁ ପତି ଆକମଣ ମଧ
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କରୁଥାଏ। କି g ଏମି ତି ପତି ଆକମଣେର ଲାଭ ନାହZ େବାଲି େସ ବୁ ଝୁଥାଏ। େନଉଳର
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ଏମି ତି ପତି ଆକମଣେର କି ଛି fତି େହବାନହZ।
େତଣୁ େଠକୁ ଆଟି ବୁ ଲି ପଡି ଲା ଆଉ େସଠାରୁ େଦୗଡି ଚାଲି ଯିବାକୁ େଚା କଲା।
େନଉଳ କି g ଖୁବ୍ ଚଳ ପାଣୀ। େସ େଠକୁ ଆ ଆଡକୁ ପୁଣି ମାଡି ଆସି ଲା। ଆଉ ତାକୁ
କାମୁଡିବାକୁ

େଚା କଲା। େଠକୁ ଆ ଏପଟ େସପଟ େଡଉଁଥାଏ। କି g େନଉଳ

ନେଛାଡବା। େସମି ତି ତା ପଛେର ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କାମୁଡିବାକୁ େଚା କରୁଥାଏ।
ନଖେର ତାକୁ ରାୁ ଡି ବାକୁ େଚା କରୁଥାଏ ଏମି ତି େସମାନ) ଲେଢଇ अେନକ ସମୟ
ଧରି ଚାଲି ଲା।
େସପେଟ େଗାଟିଏ କଳା ଡାମରା କୁ ଆ ଗଛ ଉପେର ବସି ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଲେଢଇ
େଦଖୁଥାଏ। କଳା କୁ ଆମାେନ ପଡି ଥିବା ଉଛି କୁ ଖାଇଥାnି । अେନକ ସମୟେର ଶବରୁ
ମାଂସ ଖାଇଥାnି । ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି େସ କଳା କୁ ଆଟି ମଧ अେନକ ଦି ନ େହଲା
େଭାକି ଲା ଥିଲା। କୁ ଆଟି ଉପରୁ ଉଡି ଆସି ଲା ଆଉ ଉପରୁ ମାଡି ଆସି େଠକୁ ଆକୁ ଥ
ମାରି ବାକୁ େଚାକଲା। କୁ ଆଟିର େଡଣା ସଂପ
ୂ  େଖାଲି ଯାଇଥାଏ। ଥ ପର
ୂ ା େଖାଲି
ଯାଇଥାଏ। େଡଣା ଚକ ଆକାରେର अଧା ବୁ ଲି ଯାଇଥାଏ। ତାର େଗାଡର ପyା ସବୁ
େଖାଲି ଯାଇଥାଏ। େସ ଉପରୁ େଠକୁ ଆକୁ ପyା ମାରୁଥାଏ। ଏମି ତି ଇଏ ଏକ ଥିଲା
अସ¢ାଭିବକ ଘଟଣା େଗାଟିଏ ଶି କାର ପଶୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକାକି ଶି କାର କରୁଥାଏ। ଏଠି
ଭିନh ପଜାତି ର ଦୁ ଇଟି ଶି କାରୀ ଆସି ଆକମଣ କରୁଛnି । େହଟାବାଘ, ବି ଲୁଆ ବା
ସି ଂହମାେନ ଦଳ େହାଇ ଆକମଣ କରି ଶି କାର କରnି । େକହି ଆଉ ଏକ ଭି ନh ପାଣୀର
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ା

ସାହାଯ ନି अnି ନାହZ।
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ଏପେଟ େନଉଳ େଠକୁ ଆକୁ କାମୁଡିବାକୁ େଚା କରୁଥାଏ, ଆୁ ଡି ବାକୁ େଚା
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କରୁଥାଏ। କାଉଟି ଉପରୁ ପyା ମାରି ବା େବେଳ େଠକୁ ଆଟି ମୁoକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ
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େଦଉଥାଏ। ଏହି ସମୟେର େନଉଳ ତାକୁ େଗାଡ କି aା ପଛକୁ କାମୁଡି େଦଉଥାଏ।
େଠକୁ ଆ େଦହରୁ ରi ବାହାରୁଥାଏ। ଏ ଲେଢ଼ଇ अେନକ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଲା। େଠକୁ ଆ
େଜାରେର େଦୗଡି ପେଳଇଲା େବଳକୁ କୁ ଆଟି ଉଡି ଆସି ତାକୁ ଖୁି େଦଉଥାଏ। ଆଉ
େନଉଳ ଦୂ ରେର ରହି େଲ ମଧ ତା ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଥାଏ।
େଠକୁ ଆଟି େଯେତ ପାରି ଲା ମୁକାବି ଳା କଲା କି g ଆକମଣକୁ ଆଉ ସାଳି
ପାରି ଲାନାହZ। ଏପେଟ େନଉଳ ତୀfE ଦାn। ତୀfE ପ£ାେର ତାକୁ ଆକମଣ କଲାେବେଳ
ଉପରୁ ଚୁ ଦ¢ାରା କୁ ଆ ଆକମଣ କରୁଥାଏ। ଏ ସoୁଆସି ଆକମଣେର େଠକୁ ଆଟି
ହାରି ଗଲା। କି ଛି ସମୟ ପେର अତି ରିi ରiହାନି େଯାଗଁୁ େଠକୁ ଆଟି ତେଳ ପଡି ଗଲା ଆଉ
େନଉଳ ସାେt ସାେt ତାକୁ ମାରି େଦଲା। େନଉଳର ମୁହଁସାରା ରi। େନଉଳଟି ସାେt
ସାେt େଠକୁ ଆକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।
କାଉଟି େନଉଳକୁ କି ଛି ବି ରi ନ କରି ଉପରକୁ ଉଡି ଗଲା ଆଉ େଗାଟିଏ ଡାଳେର
ବସି अେପfା କରି ରହି ଲା େକେତେବେଳ େନଉଳ ତାର େଭାଜନ େଶଷ କରି ବ।
େନଉଳର ଓଜନ ଠାରୁ େଠକୁ ଆ अେନକ ବଡ େତଣୁ ଖାଇ ଖାଇ ମଧ ତାର अଧା ପଯn
ମାଂସ ଖାଇପାରି ବ ନାହZ। େତଣୁ କାଉକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଥ ମି ଳିବ। େସ କା’ କା’ କରି
ଡାକୁ ଥାଏ ତାର ଆଉ େଗାଟିଏ ସାଥି ଉଡି ଆସି ଲା େସ ମଧ କଳା ଡାମରା କାଉ। େସ କଳା
କାଉ ଦୁ ଇଟି ଗଛ ଡାଳେର ବସି ମଲା େଠକୁ ଆକୁ ଲf କରୁଥାnି । ମଝି େର କା’କା’
କରୁଥାnି । ଏପେଟ େନଉଳ ଶାnି େର ଖାଇ ଚାଲି ଥାଏ। କୁ ଆମାେନ ଶି କାର କରnି ନି ।
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ା

ଏେଣ େତେଣ ପଡି ଥିବା ଖାଦ ସଂଗହ କରି ଥାnି । େତଣୁ ଏ େfତେର େସମାେନ ଆ ଯ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜନକଭାେବ ଏକ େନଉଳକୁ ସାହାଯ କେଲ।
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ସମୟର େଶଷ
ଇଟାଲୀର ସାନମାରି େନା ସହର। େମା କାନୀ अନସାଇଟେର
େମାେତ ପେଠଇଥାଏ ଛअମାସ ପାଇଁ। ହଠାତ ଆର େହାଇଗଲା

ସୁବଳ ମହାପାତ

ମହାମାରୀ କେରାନା। ସବୁ ଆେଡ ଲକ ଡାଉନ, କି ଛି ଜାଗାେର ସଟ
ଡାଉନ। ବାହାରକୁ ବାହାରି ବାର େକୗଣସି ଚାରା ନାହZ। ପତି ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖା େର
େଲାକ ମରୁଥାnି । କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସି ବା ସବ ନୁ େହଁ । ଭରଷା େକବଳ
ବାଲେକାନି । ପାୟ ତି ନିସାହ ଘେର ବସି ବସି ବି ରi େହାଇଯାଇଥିଲି ମଁୁ । େସଦି ନ ଠି କ
କଲି ଟିେକ ଛାତ ଉପରୁ ବୁ ଲି ଆସି ବି। ଆପାଟେ ମେର अନ େଲାକମାେନ ବି अଛnି ।
କାେଳ କି ଏ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବ େବାଲି ଭାବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ତଥାପି ସାହସ କରି ,
ମୁହଁ ନାକ େଘାେଡଇ େହାଇ, େଗ?ାବସ ପି ି, ନି ଜକୁ ନି େଜ ସୂ ଭାେବ େଘାେଡଇ
େହାଇ, େକୗଣସି ବି େମଟାଲ ଜାତୀୟ ଜି ନିଷ େଯମି ତି କି କବାଟ ର ହାେoଲ, ସି ଡ଼ି ର
ଗୀଲ, ଛି ଟିକିଣି ଇତାଦି କୁ ନ ଛୁଇଁ ବଡ ସnପଣେର ଛାତ ଉପେର ଯାଇ ପହିଲି। େକହି
ନଥିେଲ, ଟିେକ ଆଶ¢ େହଲି । अq अq ଖରା ପଡି ଥାଏ। ଖରା ଆଡକୁ ପି ଠି େଦେଖଇ
ଛାତ ଉପେର ପଡି ଥିବା ସି େମ େବ େର ବସି ପଡ଼ି ଲି।
େକହି ଜେଣ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବାର ଶr ଶୁଭିଲା। ବୁ ଲି ଚାହZଲି, ଜେଣ ୀ
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ତ
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ା

େଲାକ, ବୟସ ପାଖାପାଖି ୪୫-୫୦ ଭିତେର, େତାଫା େଗାରା, ଏଠି କାର ବାସି Bା। ବୁ ଲି

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଲି ଆସି େମା ବସି ଥିବା େବ ପାଖେର ପଡି ଥିବା ଆଉ ଏକ େବେର ବସି ପଡି େଲ ପାୟ
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େଦଢ଼ ମି ଟର ଦୂ ରେର। ସୁପଭାତର ସାଷଣ ପେର ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସି ରହି େଲ େସ।
ମୁହଁ अସବ ଭାେବ ଗୀର େଦଖା ଯାଉଥାଏ। େଯପରି େକୗଣସି ଏକ ଚି nାେର ଗଭୀର
ଭାେବ ଚି nିତ ଥାଆnି େସ। କି ଛି ସମୟ ବି ତିଗଲା। ସାମhାେର ଥିବା ଆପଟେ ମେର କି ଛି
ହଲଚଲ େଦଖା ଯାଉଥାଏ। ଭଲେର େଦଖି ଲି, ବାହାେର େପାଲି ସ ଗାଡି ଥୁଆ େହାଇଥାଏ।
େଲାକମାେନ ନି ଜ ନି ଜ ଘର ଭିତରୁ କି ଛି ଏକ ଜି ନିଷ େଦଖିବାକୁ େଚା କରୁଥାnି ।
େପାଲି ସ ମାେନ ଧଁା ଦଉଡ ଲେଗଇଥାnି । ବୁ ଝି ନପାରି ପାଖେର ବସି ଥିବା ମହି ଳା)ୁ
ପଚାରିଲି େସଠି କଣ ଚାଲି ଛି?
ମୁo ଉେଠଇ େମାେତ ଚାହZେଲ େସ, କହି େଲ, “ଜେଣ ମହି ଳା) ଗଳି ତ ଶବ ଉାର
କରି ଛି େପାଲି ସ। େବାେଧ ଦୁ ଇ କି ତି ନିଦିନ େହବ ମହି ଳା ଜଣ) ଘର ଭିତେର ହZ ମରି
ଯାଇଛnି । ଶବ ପଚି ଗ େହବାରୁ ପେଡାଶୀମାେନ େପାଲି ସକୁ ଖବର େଦେଲ ଆଉ
େପାଲି ସ ଆସି ଶବ ଉାର କାଯେର ଲାଗିଛି।”
-- ଆପଣ ଜାଣnି ତା)ୁ ? ମଁୁ ପଚାରିଲି ।।
-- ହଁ , ଜାେଣ। ଇସାେବଲ? ା। ତା) ସ¢ାମୀ)ର େଗାେଟ ଫା¦ି अଛି ଏଠୁ ପାୟ ପBର ଶହ
କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର। ତା) ସ¢ାମୀ େସଠି ରୁହnି ଓ ସାହେର ଥେର କି aା ପBର
ଦି ନେର ଥେର ଘରକୁ ଆସnି । ଏଠି ଇସାେବଲ? ା, ତା) ଶାଶୁ, ଶ¢ଶୁର ଓ ଦୁ ଇ ଛୁଆ) ସହ
ରୁହnି । ଏେବ କି g ଘେର େକହି ନଥିେଲ କାରଣ କେରାନାେର ଆକାn େହାଇ େଗାେଟ
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ା

ପରି ବାରର ପାଜଣ ମରି ସାରିଥିେଲ। ଇସାେବଲ? ା ଥିେଲ ପରି ବାରର େଶଷ ସଦସ।

ହ
ାନ
ଆ

-- କଣ ଏମି ତି? ଏସବୁ େକମି ତି େହଲା? ଜି xାସାର ସହ ମଁୁ ପଚାରିଲି ।

ଇ
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େସ ବି ଚାଲି ଗେଲ।
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-- େସ କହି େଲ, “ଲକ ଡାଉନ େଘାଷଣା େହଉ େହଉ ଇସାେବଲ? ା) ସ¢ାମୀ ଘରକୁ େଫରି
ଆସି େଲ। ଘେର ରହି ବାର, ଛୁଆ) ପାେଖ ରହି ବାର େସୗଭାଗ ତ େକେବ ଜୁ ଟୁ ନି, େତଣୁ
ଏ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ େସ ଚାଲି ଆସି େଲ। େସ ଚି nା କରୁଥିେଲ, ଏ ଲକ
ଡାଉନ ସରି ବା ଯାଏଁ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ରହି େବ ଓ ଖୁସି ମଜା କରି େବ। ରାତି େର
େଟନେର ବସି , ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହିଯାଇଥିେଲ େସ। ଟିଭି, ମାଇକେର ଘନ ଘନ
େଘାଷଣା େହଉଥାଏ, ‘ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସି ଛnି , େତେବ ନି କଟ
ଡାiରଖାନାେର ନି ଜର ସ¢ା ପରୀfା କେରଇ ନି अg। େହାଇପାେର ଆପଣ)ୁ ନି ଜ
ଘେର ୧୪ ଦି ନ ପାଇଁ େହାମ କ¢ାେରାଇନେର ରଖା ଯାଇପାେର କି aା ଆପଣ)ୁ
କ¢ାେରାଇନ େସରେର ରଖା ଯି ବାର ସବୁ ବେBାବ` କରା ଯାଇପାେର।’
ଛୁଆ) ସହ ରହି ବାର ଆଶା ମି େଳଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ତା)ର। େତଣୁ ଜାଣି ଜାଣି
େସ ଏକଥା କାହାକୁ ଇନଫମ କରି ନଥିେଲ ଓ ଲୁ ଚି କି ରହି ଯାଇଥିେଲ। ତା)ର ବି ଶ¢ାସ
ଥିଲା େଯ କେରାନା େକବଳ ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ)ୁ ହୁଏ। ଦି ନ ଗଡି ଚାଲି ଥିଲା। ପାୟ ଛअ
ସାତଦି ନ ପେର ତା) ବାପା ନି ଶ¢ାସ େନବାେର କ अନୁ ଭବ କେଲ, ଡାiର
େଦେଖଇବାରୁ ଜଣାଗଲା େସ କେରାନାେର ଆକାn। ପେର ପେର ଘରର ସବୁ ସଦସ)
ନମୁନା ସଂଗହ କରାଯାଇ େଟ କରାଗଲା। ସମ`) ଠାେର କେରାନା ପଜି ଟିଭ
ଆସି ଲା। ତୁ ରn, ସମ`)ୁ ଡାiରଖାନା ନି ଆଯାଇ ଚି କିା ଆର େହଲା। େସଠି

ତ
ିକ

ା

ସମେ` अଲଗା अଲଗା ରୁମେର ରହୁଥିେଲ। େକହି କାହା ସହ ମି ଶିବାର କି େକହି କାହାକୁ

ଇ
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େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ନଥିଲା। େକବଳ ଡାiର, ନସ) ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଥିଲା େଯ

ଆ

ହ
ାନ

ସମେ` ଭଲ अଛnି । ପାୟ ପଚି ଶ ଦି ନ ପେର ଇସାେବଲ? ା ଭଲ େହେଲ। ବାହାରକୁ ଆସି
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ଶୁଣିେଲ ପରି ବାରର େକବଳ ତା)ୁ ଛାଡି ବାକି ସମେ` ଜେଣ ପେର ଜେଣ ଜୀବନ ଛାଡି
ସାରି ଛnି । ଶାଶୁ, ଶ¢ଶୁର, ସ¢ାମୀ) ସହ ପି ଲା ଦୁ ଇଟି ବି ତା)ୁ ଛାଡି ଯାଇ ସାରି ଛnି ।
ଏେବ େସ ଏକା। ମୁoେର ବଜ ପଡି ଲା ତା)ର। େସମାନ) ଶବ େଦେଖଇବାକୁ
अନୁ େରାଧ କେଲ େସ। କି g ନା, େଶଷ ସମୟେର େକହି ବି କାହାର ମୁହଁ େଦଖି
ପାରି େଲନି । ଜେଣ ପେର ଜେଣ, ସମ`)ୁ ମାଟିତେଳ େପାତି ସାରି ଥିେଲ େସମାେନ।
ପାଗଳ ପାୟ अବାେର ଘରକୁ ଆସି େଲ େସ। ଘରର ପତି େକାଣେର ତା)ୁ ଶାଶୁ,
ଶ¢ଶୁର, ସ¢ାମୀ, ପୁअ, ଝି अ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। अq କି aା ବି ନା ଆହାର, ବି ନା ନି ଦାେର
ଛअ ଦି ନ ବି ତି ସାରିଥିଲା। କଣ କରି େବ, କୁ ଆେଡ ଯି େବ, କି ଏ अଛି ତା)ର ଏ ସମୟେର
ସାହାଯ କରି ବାକୁ ? କେରାନା େଯମି ତି ମାଡି ଚାଲି ଛି ନି ଜ ସକୀୟ ବି େକହି ଆସି
ନଥିେଲ ଡାiରଖାନା େର ଥିବା େବେଳ। ଆଉ ଏେବ କଣ?
अପଯା ସ_ି, ବା) ବାଲାନ୍ସ, ଫା¦ି , ଘର, ଗାଡି ଏସବୁ କଣ ଖୁସି େଦଇ
ପାରି ବ ତା)ୁ ? େଯଉଁଠି ପରି ବାର େର େସ ଏକା ଜୀବି ତ, େସଠି ଏସବୁ ର କାମ କଣ?
ଏସବୁ କଣ େକେବ ପରି ବାର ର ସୁଖ େଦଇ ପାରି ବ?
अତଧି କ େଟନସନ, ରiଚାପ, ବି ନା ଖାଦ, ବି ନା ନି ଦାେର େଚୗକି େର ବସି ଥିବା
अବାେର ତା)ର ହୃଦଘାତ େହଲା ଓ େସଇଠି ଟଳି ପଡି େଲ େସ।
ଭଲ େହଲା, ବି ବି କଣ କରି ଥାେn େସ? ଜୀବନ ସାରା ଜଳି ଜଳି ମରିଥାେn

ତ
ିକ

ା

ଯାହା। ଭଲେହଲା କି ଏକାଥେର ଜୀବନ ଚାଲି ଗଲା। ”

ଇ
-ପ

-- ଆଖିେର ଲୁ ହ ଆସି ସାରି ଥିଲା େମାର। ଭାବୁ ଥିଲି, “ଯଦି ତା) ସ¢ାମୀ ଆସୁ ଆସୁ
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କ¢ାେରାଇନେର ରହି ଥାେn େତେବ ଚଉଦ ଦି ନ ପେର ପୁରା ପରିବାର ଏେବ ହସ
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ଖୁସିେର ଜୀବନ ବି ତାଉଥାେn। େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଭୁ ଲ, ମାତ େକେତାଟି ଦି ନ ପରି ବାର
ପାଖେର ରହି ବାର େଲାଭ ହZ ପୁରା ପରି ବାର ର ମୃତୁ ର କାରଣ େହଲା।”
େହେଲ, ଇସାେବଲ? ା) ମୃତୁ ବି ଷୟେର ଏେତ ଖବର ଏ ମହି ଳା ଜଣ) ଜାଣିେଲ
କି ପରି ? ଇସାେବଲ? ା ତ ଘର ଭିତେର ଥାଇ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ, ତି ନି କି ଚାରିଦି ନ ପେର
 ପେର ଜଣା
ଗଳି ତ ଶବ ଉାର ଚାଲି ଛି ଏେବ। େସ କି ପରି ମରି ଛnି , େପାମଟମ
ପଡି ବ। େତେବ....
ହଠାତ େମା େମାବାଇଲେର ଭମ, ଭମ କରି ଏକ େନାଟିଫିେକସନ ଆସି ଲା।
େମାବାଇଲ େଖାଲି େଦଖି ଲା େବଳକୁ େକୗଣସି ଏକ ନି ଉଜ ଚାେନଲର େନାଟିଫିେକସନ
ଯାହା ଏ ଏରି ଆେର ମରି ଥିବା ମହି ଳା) ବି ଷୟେର ଥିଲା। ଲି ) ଓେପନ କରି ଭିତରକୁ
ଯାଇ େଫାେଟା େଦଖିଲି, ମରି ଥିବା ମହି ଳା ଜଣ) ମୁହଁ େମା ପାଖେର ବସି ଥିବା ମହି ଳା)
ମୁହଁ ସହ ସମାନ ଥିଲା।
ହଠାତ େମାବାଇଲରୁ ମୁହଁ ଉେଠଇ ମହି ଳା) ଆେଡ ଚାହZଲି। ପାଖେର େକହି
ନଥିେଲ। କାନ ପାଖେର ଏକ ଶୀତଳ ପବନ କହି କହି ଯାଉଥିଲା... ଦୁ ନି ଆଁକୁ ଏ ବି ଷୟେର
ଟିେକ अବଗତ କେରଇ େଦେବ... ଆମ ପରି ଭୁ ଲ ଆଉ େକହି ନ କରg, ଆଉ କାହାର ବି
ଜୀବନ ନ ଯାଉ....
ଖରା ପାଇଁ କି ଭୟେର ଜାଣିନି... େମା େଦହରୁ ଝାଳ େବାହି ବାକୁ ଲାଗିଥିଲା...
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ା

अତjା ମଁୁ େମା ରୁମ ଆେଡ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲି....

ଇ
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ଖଲାରୀ, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡି ଶା, ଭାମଭାଷ : ୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
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ଦୁଇ ଆତEାର ମିଳନ
ଏକ ହି ଲେସନ। େକାହଲା ପାଗକୁ ବଷାର ଆଗମନ। କି ଛି
ପfୀ)ର କି ଚିରି ମି ଚିରି ଶr। ହଠାତ େମା ନି ଦ ଭାtିଗଲା। ସେତ
େଯମି ତି ବଷ ବଷ ଧରି ମଁୁ େଶାଇ ରହି ଥିଲି, ଆଜି େମା ନି ଦ ଭାtିଛି ।

େରଶମା ମହାnି

ସବୁ କି ଛି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଲାଗୁଥାଏ। ସାମhାେର େଗାେଟ ବଡ ମBିର ଓ ତାକୁ ଲାଗି ମoପେଟ।
ଘ ଘିର ନାଦ ହଠାତ ବB େହାଇଗଲା। ସା ସମୟେର ମBିରର ଝୁଣାଧଆ
ୂ ଁ ଓ ଯx
କୁ oର ଧୁମ କୁ oଳୀ ସେତ େଯମି ତି ବଷା ପାଗେର କୁ ହୁଡି ର ଭମ ସୃି କରୁଥାଏ। ଖୁବ
ସୁBର ଭାବେର ସଜା େହାଇଛି ମoପଟି। ଚତୁ ଃଦ|ଗ ପତି ଫଳି ତ େହାଇଉଠୁ ଥାଏ ମoପର
ଆେଲାକ ସାେର।
ଉବ ମୁଖରି ତ ପରି େବଶ ହଠାତ େକମି ତି ନି ଆଁେର ପାଣି ଢାଳି ଲା ପରି ନି ରବି
ଗଲା। ମଁୁ ବି ଚଳି ତ, ମନ କାହZକି ବ` େହାଇପଡୁ ଥାଏ େମାର। କାହZକି େକଜାଣି ଛାତି
େମାର ଫାଟି ପଡୁ ଥାଏ। ହଠାତ େମା ଦୃ ି ପେଡ େମା ପାଣର ପି ୟା ରୁପାର ବାପା)
ଉପେର। ମାେନ େମା ଭାବି ଶ¢ଶୁର। ମୁoେର ହାତ େଦଇ ବସି ଛnି େସ। ଦୁ ି nାେର ମନ
ଭାରାକାn। ମନ ଭିତେର ଭାବି ଯାଉଥାnି େକେତ କଥା। ଝି अ ବାହାଘରେର ବାପାର
ଚି nା େହବା ସ ାଭାବି କ।
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ଆେ` ଆେ` ପାଦ ବେଢ଼ଇଲି ମoପ ଆେଡ। ବାହାେର େଲଖା ଯାଇଥାଏ, “ରୁପା

ଆ

ହ
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ସହି ତ ହି େତଶ”। େତେବ ଆଜି େମା ବାହାଘର? କି g ଆଜି ତ ୧୪ ତାରିଖ। ବାହାଘର ତ
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କାଲି ।
ମଁୁ ତ ରୁପା ପାଇଁ valentine ଗି େନଇ ଆସୁଥିଲି ଗାଡ଼ି େର। କାହାକୁ ତ କି ଛି
କହି ନଥିଲି ରୁପାକୁ surprise େଦବି େବାଲି । ହଁ ଆସୁଥିଲି ତ... େହେଲ.....େଫବୃ ଆରୀ
୧୫େର ତ ବାହାଘର ଥିଲା ଆମର..!! ଗି ଦଉ ଦଉ କଣ େଗାେଟ ଦି ନ ପେଳଇଲା...
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ ମଁୁ ....
ଆଗକୁ ଚାଲି ଲି। ରୁପା ସଜ ହଉଥିବା କf ଆଗେର ଭାରି ଭି ଡ। ନି ଜ ମାନସପଟକୁ
ଝା)ିବାକୁ େଚା କଲି .. କି g ନା.. େମାର ତ କାଇଁ ମେନ ପଡୁ ନି କି ଛି.. ଆଜି କ’ଣ ଆମ
ବାହାଘର?? ତଳକୁ अେନଇ ନି ଜ େଡସକୁ େଦଖୁଥାଏ.. ଚି ରା ମଇଳା େଯମି ତି ଘୁଷୁଡ଼ି
ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବହୁତ ଦୁ ରକୁ .. ଏ ତ ବାହା େହଉଥିବା େକାଉ ବରର େଡସ ନୁ େହଁ .. େମା
ବାହାଘର ନା? େମା ଲୁ ହ ମାେନ େମା ଆଖିକୁ ପଚାରୁଥାnି ..
ଠି କ େସଇ ସମୟେର ସାମhାରୁ ଶୁେଭ କି ଛି େକାଳାହଳ.. ଯାହାକି ରୁପା ସଜ
େହଉଥିବା ରୁମପାଖରୁ ଆସୁଥିଲା... େବାଧହୁଏ େସଠି େମା ରୁପା ସଜ ହଉଛି .. ମାତ ଏ
କ'ଣ!!! େକାଳାହଳ ଘନୀଭୂ ତ େହାଇ ଚି ାରର ରୂପ ଧାରଣା କରୁଥାଏ.. ସମେ`
େଦୗଡି କି ଯାଉଥାnି .. କି g େମା ପାଦ କାଇଁ ଚାଲୁ ନି ... େକବଳ अନବରତ ଲୁ ହ େବାହି
ଚାଲୁ ଥାଏ.. କି g କାହZକି? କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥାଏ ମଁୁ .. କି ଛି ସମୟ ପେର େଦେଖ ରୁପାର
ଭଉଣୀ େସ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସୁଛnି କାBି କାBି.. ମଁୁ ପଚାେର କ’ଣ େହଇଛି ?? କି g େସ
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ମେତ େଦଖିପାରୁ ନଥାnି ନା କଣ େମା କଥାକୁ ବି କପାତ କରୁନଥାnି ... ତା ପେର େମା
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ପି ୟାର ପି ୟ ସାtମାେନ ଆସnି କାBି କାBି.. ମଁୁ ପଚାେର କଣ େହଇଛି କୁ ହ ମେତ.. େକହି
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କି ଛି ଶୁଣିପାରୁ ନାହାnି , େମା ପତି କାହା ଦୃ ି ବି ଯାଉନି .. ଚାଲି ଯାଉଛnି ସମେ` କାBି
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କାBି... କଣ ସମେ` ରାଗିଛnି େମା ଉପେର?
ମଁୁ ଚି ଲ?ାଉଛି , କୁ ହ କି ଏ କ’ଣ େହଇଛି େହେଲ େମା କଥା କାହାକୁ ଶୁଭୁନି ନା େକହି
େଦଖି ପାରୁନାହାnି ମେତ? କାହZକି?? କାହZକି େକହି ଜେଣ େହେଲ େମା ସହ କଥା େହଉ
ନାହାnି ? େତେବ କ'ଣ େଗାେଟ େହଇଛି େମା ରୁପାର.. େକହି କି ଛି କହୁନାହାnି
କାହZକି?? େମା େକାହ ବଢି ଚାେଲ.. ମନ अଶାn ଓ ଶରୀର ଜଡ..କି g ଲୁ ହ ଗଡା ବ
ଭାtି େବାହି ଯାଉଛnି ..
ଚାଲି ଚାଲି , ପାଦକୁ େଘାଷାରି , ବB କବାଟ ମଧେର ଖୁବ ସହଜେର ପେବଶ
କରି ଗଲି ମଁୁ ... ଆ ଯ େହଲି , ବB କବାଟ ଭିତରକୁ େକମି ତି ଆସି ଲି ମଁୁ ? ଆଖି ର
ଚି ରେସାତା ବହି ଚାଲି ଥାଏ.. .େଗାେଟ ଶୀତଳ ମୃଦୁ ମଳୟ अନୁ ଭୂ ତ ହୁଏ ହଠାତ... ଚି ର
ପରି ଚିତ ବାସhା......େକହି ଜେଣ ଆଲି tନ କେର ମେତ..ହଁ େମା ରୁପା... େବାଧ ହୁଏ ନି ଜର
ସ_ା େଫରି ପାଇଲି ମଁୁ ... ଦୁ ଇଟି ଆତEାର ମି ଳନ... ଆଃ କି ଶାnି ..
ହଠାତ ଆଉ ଏକ ରୁପା େମା ଦୃ ି ଆକଷଣ କଲା। ଯି ଏକି ଝୁଲୁ ଥାଏ ଫାନ େର..
େଯାଉ ଓଢଣା ଟାଣି େମାର ହାତ ଧରି ଯି ବ ଭାବି ଥିଲା େସଇ ଓଢଣୀକୁ ପ±ାେର ଲଗାଇ
ଝୁଲି ଯାଇଛି େସ... େଫରି ଚାହZଲି... େମା ପାଖେର ଥିବା ରୁପା କହି ଚାଲି ଥାଏ, େକମି ତି
ସହି ଥାnି ? valentine ଭଳି ଦି ନେର ଏ କି ଉପହାର ମେତ େଦଲ ହି େତଶ??? ଏଇ ତମ
ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା.??? େକେତ ସ¢ପh େଦଖିଥିେଲ େହେଲ ଏ ସବୁ କ'ଣ େହଇଗଲା??
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अବାକ େହାଇ ଚାହZ ରହି ଥିଲି ମଁୁ ... ବାହାରୁ େକାଳାହଳ ଶୁଭୁଥିଲା, “ବାହା େହବାକୁ
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ଆସୁଥିବା ଜ¢ାଇଁର अକାଳ ମୃତୁ େକମି ତି ସହି ବ ଜେଣ ବାପା? ରୁପାର ବାହାଘର ଥିଲା...
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େକେତ ପରି ଶମ କରି ଝି अ ବାହାଘର ପାଇଁ େଯାଗାଡ ଯ} କରି ଥିଲା େସ... କି g କ'ଣ ସବୁ
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େହଇଗଲା... କ'ଣ ଏେବ କରିବ ???.... େକମି ତି ରୁପା କୁ କହି ବ େତା ମଥା େର ଆଜି
ସି Bୁର ଲାଗିପାରିବନି ... େକମି ତି କହି ବ ଯାହାକୁ ଜ¢ାଇଁ କରି ଥାnି େସ ଆର ପାରି କୁ
ଚାଲି ଗଲା..ଏକ େରାଡ଼ ଆ²ିେଡ େର..... ??”
ଆଉ ଜେଣ େକହି କହୁଥାଏ, “କି g େସ କଣ ଜାଣିଛnି େଯ େସେତେବଳକୁ ହି େତଶ
ଘରୁ ଆସି ଥିବା େଫାନକଲ ବି ଷୟେର ଘର ପରିବାର ଜାଣିସାରି େଲଣି ଆଉ େକହି ରୁପାକୁ
ବି ଜେଣଇ େଦଇଛି .... ରୁପା ନି ଜକୁ ବB କରି େଦଇଛି ସମ`)ୁ ରୁମରୁ ବାହାର କରି ...
େକମି ତି ବି ସହି ଥାnା େସ? େକଇ ଘା ପେର ଯାହା ହାତ ଧରି ଥାnା େସ ଗତ ରାତି ରୁ
ଆଉ ନାହZ.. ଦୀଘ ଛअ ବଷର େପମ ସକେର ଭ'ା... େଧୖ ଯ ହରା େହାଇ କଣ କଲା
ରୁପା.... କି ଏ େକଉଁଠି अଛ ବାअ ତାକୁ ... କବାଟ େଖାଲ... ଭାtିଦି अ ଏ କବାଟ...
କଥାସବୁ ଶୁଣି ଆତ)ିତ ଓ ଆ ଯ ଭାେବ ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଲି ମଁୁ । େତେବ ମଁୁ କଣ
ମୃତ?? ଆଉ ରୁପା ବି ? ଆଉ ଥେର ଚାହZଲି ପ±ାେର ଝୁ ଲୁ ଥିବା ରୁପା ଆେଡ...
ହଠାତ କବାଟ ଭାtି େକହି ଜେଣ ଭି ତେର ପେବଶ କଲା ପରି ଲାଗିଲା... ମଁୁ ଓ ରୁପା
ହାତ େର ହାତ ଛBି ଚାଲି ବାକୁ ଆର କଲୁ ...
ପଛେର, େକବଳ ଶୁଭୁଥାଏ ରୁପା ମୃତ ଶରୀର ନି କଟେର ଏକତି ତ େହାଇଥିବା ବୁ
ଓ ପରି ବାର ବଗ) କBନର ସ¢ର... େସପେଟ ଉବ ମୁଖରି ତ ମoପଟି ଶୀହୀନ େହାଇ
ପଡି ଥାଏ କି ଛି fଣ ମଧେର...
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ନି ମାପଡା, ପୁରୀ, ଓଡି ଶା
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ରାଜୁ ଗାଇଡ଼୍
"Oh my god, very painful " - ଫିସ ଫିସ ଇଂରାଜୀେର
କହି ଲା େଶଯ ଉପେର େଶାଇଥିବା ସୁBରୀ ତରୁଣୀଟି l େଦହର କ
ଆହୁରି fୀଣ କରି େଦଉଥିଲା ତାର କଥାକୁ l

ଜେନEଜୟ ପoା

"ଟିେକ ପାଣି େଦବି କି ?" େଶଯ ପାଖେର ଦୀଘ ୪ ଦି ନ େହଲା ଜଗିବସି ଥିବା ତରୁଣଟି
ପଚାରିଲା l अଧି କ କି ଛି କହି ବାର ପରି ିତି େର ନଥିଲା ତରୁଣୀଟି l ବହୁ ସମୟ ଧରି
अେପfା କରି ଥିବା ତରୁଣ ପାଇଁ ଏତି କି ଆଶ¢ାସନା ଯେଥ ଥିଲା अnତଃ ତରୁଣୀଟି କଥା
ପେଦ ତ କହି ଲା l
ବି େଦଶୀମାନ) ସହ କଥା େହବାର କଳା ତାକୁ େବସ ଜଣାଥିଲା l ଏଇ ମାତ ୩ ବଷ
ତେଳ େସ େଯାଗ େଦଇଥିଲା ଟୁରି ଜିମ ଇoି େର l ସଂା ତରଫରୁ େସ ଆେମରି କା ଯାଇ
େସଠାେର ୬ ମାସ ରହି ଆସି ଛି l ଏଣୁ େସଠାକାର अଧି ବାସୀ)ର ହାବଭାବ, ଚାଲି ଚଳନ
ବି ଷୟେର େସ େବଶ୍ ପରିଚି ତ l େସହି ମହାେଦଶରୁ ଓଡି ଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଟୁ ରି ମାନ)ର
ଦାୟି ତ¢ ନ` ଥାଏ ତରୁଣ ଉପେର l अବଶ େସ ଏ କାମେର େବଶ୍ ପାରtମ l ତା ସହ
େଯାଗେଦଇଥିବା ଗାଇଡ଼ମାନ) ଠାରୁ େସ ବହୁତ ଉପର େପାେର l ପତି ବଷ
ପେଦାନh ାତି  ତାର ସୂ ମେନ अଛି େଯ େସ ଏହି ତରୁଣୀଟିକୁ େଦଖି ଥିଲା ଗତ ସାେହ
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ତେଳ ଆେମରି କାରୁ ଆସି ଥିବା ଟୁରି  ମାନ) ସହ l ପବ
ୂ ଦ
 ି ନ େସ ନି େଜ ହZ େସମାନ)ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗନh ାଥ ମBିର, ସମୁଦ େବଳାଭୂ ମି, ମାଉସୀମା ମBିର, େଲାକନାଥ ମBିର ସବୁ କି ଛି
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ସକେର େଗାଟି େଗାଟି ତଥ େସମାନ)ୁ ବୁ ଝାଉଥିଲା େସମାନ) ଭାଷାେର l ସା ୫ଟା
େବେଳ େସମାନ)ୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଥିଲା େହାେଟଲ େମଘଦୂ ତେର େଯାଉଠି ବବା
େହାଇଥିଲା େସମାନ) ରହି ବା ପାଇଁ l अଥଚ େସହି ତରୁଣୀ ଆଜି ଶଯାଶାୟୀ! େଶାଇନି
ତ ତାକୁ ଶୁଆଇେଦଇଛnି େକଇ ଜଣ ଲଟ ପୁରୁଷ l
ସା ୭ଟା େବେଳ ପୁରୀ ପାକୃ ତି କ େସୗBଯେର ବି େଭାର େହାଇ ତରୁଣୀଟି
ବାହାରି ଥିଲା ଏକାକୀ ଟିେକ ସମୁଦକୂଳକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ l ନି ଜ ଭିତେର ନି େଜ
ହଜି ଜୀବନର ସବୁ ପଶhର ଉ_ର ପାଇଁ l େହେଲ େସ ଜାଣିନଥିଲା ଉ_ର େଖାଜୁ େଖାଜୁ
େକେତେବେଳ େସ ପୁଣି େଗାେଟ ପଶhବାଚୀ ସାଜି ବ? ତା ଉପେର େହାଇଛି ଆକମଣ,
ବଳାାର l ଧଷଣକାରୀ ମାେନ ଲୁ ଟିେନଇଛnି ତାର ପସ,େମାବାଇଲ ଆଉ ଟ)ା ସବୁ ତା
ସହି ତ ଲୁ ଟିେନଇଛnି କୁ ଆଁରୀ ଝି अର ମୂଲବାନ ଇତ ଟିକକ l
ତରୁଣଟି ପତି ଦିନ କାଯ ସାରି େଫେର େପ¸କଟାିତ ତାର ବାସଭବନକୁ l େସଦି ନ
େଫରୁଥିବା େବେଳ ତାକୁ ପରି ସା ଲାଗିଲା l ଏକାn ଜାଗାଟିଏ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପହଂଚି
ଯାଇଥିଲା େସ ନି କଟ ଝାଉଁ ବଣ ପାଖେର େଯାଉଠି ବି ବ େହାଇ ପଡି ରହି ଥିଲା
ତରୁଣୀଟି अତି ଦୟନୀୟ अବାେର l ତାର ଏତାଦୃ ଶ अବା େଦଖି ତରୁଣର ପାେର
ପରି ସା େହାଇଯି ବା ସ¢ାଭାବି କ କଥା l ନି ଜ ପାଖେର ଥିବା ଗାମୁଛାଟିକୁ ଗୁେଡଇେଦଲା
अେଚତ ଥିବା ତରୁଣୀର ଶରୀରେର l ହିଟାଲ ପଯn ଯି ବା ପାଇଁ ସମେ` अମt
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ା

େହେଲ ଆaଲାନ୍ସକୁ େଫାନ କଲା େସ l କି ଛି ସମୟ ପେର ପହଁ ଚିଲା ଆaଲାନ୍ସ ଏବଂ

ହ
ାନ
ଆ

ରହି l

ଇ
-ପ

ଉାର କଲା ଯୁବତୀଟିକୁ l େସେବଠାରୁ ତରୁଣଟି ଜଗିବସି ଛି ତା େଶଯ ପାଖେର ଉଜାଗର
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"ପାଣି ଟିେକ େଦବି କି ?"-ପୁଣି ଥେର ପଚାରିଲା ତରୁଣଟି l
"ହଁ , ଭାରି େଶାଷ "-ତରୁଣୀଟି ତାର ଚି ରାଚରି ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର କହି ଲା l अବଶ
ତରୁଣଟି େବଶ୍ ଭଲ ଇଂରାଜୀ କହି ପାେର ଓ ବୁ ଝି ପାେର ମଧ l େବାେଧ ତରୁଣଟି ପାଣି
ଗ?ାସେଟ େଦବାପାଇଁ ପବ
ୂ ର
 ୁ ପ`ୁତ ନଥିଲା, ପଥେମ େସ ଥତମତ େହଲା ଏବଂ ପର
ମୁହୂ_େର ନି ଜ ବାଗରୁ ପାଣି େବାତଲଟି କାଢି ତରୁଣୀର अଧାେଖାଲା ଓଠେର ଟିେକ
ଟିେକ କରି େଦଲା l େକଇବୁ Bା ପାଣି ପି ସାରି େସ େଠଲି େଦଲା ତରୁଣର ହାତକୁ l
"ମେତ ଜାଣିପାରୁଛ? ମଁୁ ରାଜୁ , ରାଜୁ ଗାଇଡ଼ l" ତରୁଣଟି अତି ବି କଳ େହାଇ
ପଚାରିଲା l
"Ohh....no...." ରାଜୁ କହି ଲା l ପୁଣି ଥେର ତରୁଣୀର ଆଖି ମୁଦି େହାଇଗଲା l
ସମୟ ଗଡି ଚାେଲ l ୟା ଭିତେର ଦୀଘ ୮ ଦି ନ ବି ତିଗଲାଣି l ଏେବ 'ଏେଭଲି ନ' ଭଲ
େହାଇ ଆସି ଲାଣି l ପୁରା ନଁା "ଏେଭଲି ନ ଫoିଜ l" ବୟସ ପାଖାପାଖି ୨୫ - ୨୬ େହବ l
ରାଜୁ ତାର େଫାନରୁ କଲ କରି ବୁ ଝି ସାରିଛି େଯ ତା ମମି ଡାଡି )ର ପବ
ୂ ର
 ୁ ବି ବାହ ବି େjଦ
େହାଇସାରି ଛି ଏବଂ େସମାେନ ଏେଭଲି ନର ମୁହଁ ମଧ େଦଖି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହାnି l ହୁଏତ
େସଦି ନ ଏେଭଲି ନର ଏକାକୀତ¢ ଭାରି କ େଦଇଥିଲା ଦରଦୀ ରାଜୁ କୁ l େତଣୁ ତାକୁ
େନଇଆସି ଲା ତାର ନି ଜସ¢ ବାସଭବନକୁ l ରାଜୁ ର ବି ନି ଜର େବାଲି େକହି ନଥିେଲ,
ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା େସ l ଏେଭଲି ନର ମଧ େକୗଣସି ଆପ_ି ନଥିଲା l ରାଜୁ େଯ ତାକୁ

ତ
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ା

ପୁନଜୀବନ େଦଇଛି l ସମୁଦକୂଳ ଥାନାେର େକସ ଫାଇଲ େହାଇଥିେଲ ବି ଏେଭଲି ନ fମା

ଇ
-ପ

କରି େଦଇଥିଲା େସହି ଲଟ ଗଣଧଷଣକାରୀ ମାନ)ୁ l ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ଛାତି ତେଳ ଚାପି

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇ ରାଜୁ କୁ अନୁ େରାଧ କରିଥିଲା ଏ େକସ େଫସେର ନ ପଶି ବା ପାଇଁ l अବଶ ଏ ସବୁ
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ଘଟଣା ତା) େଦଶେର ଖୁବ ସାଧାରଣ l ତଥାପି ତା ଦୁ ଃଖକୁ ରାଜୁ ଉପେର ଲଦି େଦବାକୁ
ହୁଏତ ଚାହଁୁ ନଥିଲା େସ l ରାଜୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କ ସହି ସାରି ଲାଣି l େତଣୁ ଏେଭଲି ନ ଏ
ସବୁ କୁ େବାଧହୁଏ ତା କପାଳ ଲି ଖନ େବାଲି ଭାବି େନଇଥିଲା l େହେଲ ବାରaାର ରାଜୁ କୁ
"thank u" କହି ବା, ତା ସହ ଘଟିଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣାକୁ ମେନପେକଇ କାBିବା ଏବଂ
ପା ାତ ସଂ7ୃତି ଆଧାରେର ରାଜୁ ର ହାତପାପୁଲିକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଚୁ aନଟିଏ ଆ)ି
େଦବାପାଇଁ େକେବ ବି ଭୁ ଲୁ ନଥିଲା ଏେଭଲି ନ l
ପାୟ ସମୟେର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆେସ ଏେଭଲି ନ ଆଖିେର, ରାଜୁ େପାଛି େଦବାକୁ ହାତ
ବଢାଏ, େହେଲ ପାେରନି l ଭାରି ଯ}ଣା େହଉଥାଏ ରାଜୁ ର ଛାତି େର l େକଉଁ ଏକ अଜଣା
ଯ}ଣା? ଯାହା अ`ବ` କରୁଥାଏ ତାକୁ ପତି ମୁହୂ_େର l ଏେଭଲି ନର େସhହଭରା କଥା,
ନି ଜର ନି ଜର ପଣି ଆ, ମାଆଟିଏ ପରି ରାଜୁ ର ମୁo କୁ େoଇ େଦବା, େସ େକଉଁ ସାଟ 
 ି ଆଣି େଜାର କରି ତା ହାତେର ଧେରଇେଦବା, ବି ଭିନh
ପି ିେଲ ସୁBର ଦି େଶ େସଇ ସାଟଟ
ପକାର ତା) େଦଶର ଖାଇବା ବେନଇ ରାଜୁ କୁ ପରଷିବା, ପେଡାଶୀ) ଠାରୁ ଓଡ଼ି ଆ ଖାଦ
ସବୁ ଶି ଖି ତା ପାଇଁ ବେନଇବା, ରାଜୁ ର ଥoାଟିେକ େହେଲ ବି अତି ବ` େହାଇପଡି ବା,
ରାଜୁ ତାର ନି ଜର େକହି ନ େହାଇଥିେଲ ବି ତା େକାଳେର ମୁoରଖି େଶାଇ ଏଣୁ େତଣୁ
ଗପି ବା ଇତାଦି ଇତାଦି l ଏ ସବୁ ରାଜୁ କୁ ଏେଭଲି ନର େପମେର ପେକଇବା ପାଇଁ
ଯେଥ ଥିଲା l
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ା

ରାଜୁ ନି ଜ अଜାଣତେର ଏେଭଲି ନର େପମେର ପଡି ସାରି ଥିଲା l ପରg କହି

ଇ
-ପ

ପାରୁନଥିଲା କାେଳ ଏେଭଲି ନ ତାକୁ ମନା କରି େଦବ l

ଆ

ହ
ାନ

ଦି େନ ଏେଭଲି ନ ରାଜୁ କୁ କହି ଲା "ରାଜୁ ଜାଣିଛ! ମେତ ତୁ ମକୁ ଛାଡି ଯି ବାକୁ ଆେଦୗ
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ଇjା ନାହZ, େହେଲ େକେତ ଦି ନ ଆଉ ଏମି ତି ତୁ ମ ଉପେର େବାଝ େହାଇ ରହି ଥାnି
େସଥିପାଇଁ ବହୁ ଚି nା କଲାପେର ଆଜି USA ଯି ବା ପାଇଁ ଭିସା ଆଉ ପାସେପାଟ  ପାଇଁ
ଆେବଦନ କରି ଛି l" କି ଛିଦିନ ପେର ଆସି ଯିବ l ରାଜୁ ଟିେକ अଶ`ି अନୁ ଭବ କଲା l କି ଛି
ନ କହି ପାରି େଲ ବି ତାର ଛାତି ଭିତେର ଭୀଷଣ ଯ}ଣା େହଉଥିଲା l ଖାଲି fୀଣ ସ¢ରେର
ହଡ଼ବେ଼ଡଇ େହାଇକି କହି ଲା -"ହଁ .. ହଁ ... ଠି କ କରି ଛ l" ଆଖି ତାର ଜେକଇଆସୁଥିଲା
ଏେଭଲି ନର ଦୂ େରଇଯି ବା ଭୟେର l
ଯଥା ସମୟ ଉପନୀତ େହଲା l ଏେଭଲି ନର ବି ଦାୟ େବଳ ଆସି ଗଲା େଯାଉଦି ନକୁ
ରାଜୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା l ରାଜୁ ଚାହZଥିେଲ ହୁଏତ ତାର ଭିସା ର½ କରି େଦଇ
ପାରି ଥାnା l େହେଲ ନି ଜ ସ¢ାଥ ପାଇଁ େସ େକମି ତି ଏେତ ସ¢ାଥପର େହାଇପାରି ଥାnା l
ଏେଭଲି ନ ଆଖିେର ହି େରା ପାଲଟିଯାଇଥିବା ରାଜୁ େକମି ତି अବା ଭିେଲନ ବନି ଯାଇ
ପାରି ଥାnା l ଏେଭଲି ନକୁ ବାଇକେର ବେସଇ ଚାଲି ଲା େସ ବି ଜୁ ପ'ନାୟକ अnଜାତୀୟ
ବି ମାନବBର, ଭୁ ବେନଶ¢ର अଭିମୁେଖ l ବାଟସାରା ମଝି େର ମଝି େର କାBି ପକାଉଥାଏ l
ପୁରା ଚୁ ପ ଥାଏ ମୂକଟିଏ ପରି l ଏେଭଲି ନ ଯାହା କହି େଲ ବି କି ଛି ଉ_ର େଦଉ ନଥାଏ
େସ େକାହକୁ ଚାପି ଖାଲି ଶr ବି ହୀନ କାB କାBୁ ଥାଏ l ବାଟସାରା େଯେତ ମBିରଥାଏ
ଖାଲି ଏତି କି ପାଥନା କରୁଥାଏ ମେନ ମେନ େଯ, "ପ ଭୁ ଦୟାକରି ଏେଭଲି ନକୁ ଏଇଠି
अଟେକଇ ଦି अg ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ, େମା ପାଖକୁ େଫେରଇ ଦି अg େବାଲି l" ହଠାତ ବାଇକ

ତ
ିକ

ା

ମି ରରକୁ ଚାହZେଦଲା ଏେଭଲି ନ ଖିଆଲୀ ଭାବେର l ଆଉ ତାର ନଜରେର ପଡି ଗଲା

ହ
ାନ
ଆ

"Please, ରାଜୁ stop !" ଏେଭଲି ନ କହି ଲା l

ଇ
-ପ

ରାଜୁ ର ଏ େକାହ ଭି ଜା େପମର ଲୁ ହବୁ Bାମାନ l

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

40

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

"କଣ େହଲା ଏେଭଲି ନ? " ରାଜୁ ପଚାରିଲା କାB କାB କ¸େର l ଏେଭଲି ନ କହି ଲା,
"ଟିେକ େହଲେମଟ େଖାଲି ଲ l" େହଲେମଟ େଖାଲି ବା ପେର ରାଜୁ ର ଶି ଥିଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା
ମୁହଁକୁ େଦଖିକି େସ କହି ଲା, "tell me, Do you love me, Raju? "
ରାଜୁ ନି ଜ ଭଲପାଇବାକୁ ଆଉ େରାକି ପାରି ନଥିଲା େସହି ଦୁ ବଳ ମୁହୂ_େର l େଭା
େଭା େହାଇ କାBି ଉଠି କହି ଲା, "ପି?ଜ଼ ଏେଭଲି ନ ମେତ ଛାଡି ଯାअନା, ତୁ ମ ବି ନା ମଁୁ ବି
ପାରି ବିନି l" ଏତି କି ଶr ରାଜୁ ର ଗଭୀର େପମକୁ ଜାହି ର କରି ବା ପାଇଁ ଯେଥ ଥିଲା l
ଏେଭଲି ନ ବୁ ଝି ଯାଇଥିଲା ରାଜୁ ତାକୁ େକେତ ଭଲ ପାଏ l ଏେଭଲି ନ ମଧ ରାଜୁ କୁ ମେନ
ମେନ ଭଲ ପାଉଥିଲା lତାର ସରଳ ହୃଦୟ, ପର େହାଇକି ବି ତା ପାଇଁ ସାହାଯ, େସhହୀ
ପଣିଆ ଏମି ତି େକେତ କଣ ଯାହା ସବୁ ଏେଭଲି ନକୁ ବାଧ କରି ଥିଲା ରାଜୁ ର େପମେର
ପଡି ବାପାଇଁ l କି g େସ ମଧ ଡରୁଥିଲା କାେଳ ତା ପରି େଗାେଟ କଳ)ିନୀକୁ ରାଜୁ ସ¢ୀକାର
କରି ବାକୁ अମt େହବ l ଆଉ ତା ସ ପhର େସୗଧଟା ଭାtିରୁଜି ଚୁ ରମାର େହାଇଯି ବ l
ଉଭୟ ନି ~ତି େନେଲ ଭାରତୀୟ ରୀତି ନି ତିେର େସମାନ)ର ବି ବାହ େହବ ଏବଂ
ମହାପଭୁ ) ଆଶୀବାଦ େନଇ ନି ଜର ସୁBର ଘରସଂସାର କରି େବ l ଉଭେୟ ଉଭୟ)
େପମେର ଭିଜି ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିେବ ଏକାକାର େହାଇ l
େସହି ଦିନଠାରୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଏେଭଲି ନ ରହି ଗଲା ଓଡ଼ି ଶାେର, ଓଡ଼ି ଆଣୀ େବାହୂଟିଏ
େହାଇ l (େପମ େକମି ତି ବି େହାଇପାେର, କାହା ସହ ବି େହାଇପାେର ଏବଂ େଯ େକୗଣସି

ତ
ିକ

ା

ମୁହୂ_େର େହାଇ ଯାଇପାେର l)

ଇ
-ପ

ଦାଶରଥି ପୁର, ବଡ଼aା, କଟକ, ୭୫୪୦୩୧
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ଭାମଭାଷ : ୭୦୦୮୭୫୨୬୩୧
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ଶାବଣର ଜଳାଭିେଷକ
 ବରି + କମଚାରୀ,ପରି ଣତ
ନାୟକ ବାବୁ ଜି ଲ?ା ଜଜ୍ େକାଟର
ବୟସେର ଯୁବ ସୁଲଭ ଲfଣ କି g ପଚo ଶି ବ ଭi େସାମବାର
ନି େରାଳା ଉପବାସ ପାଣି ବି ଶ କରnି ନି େସ, ମBିରରୁ ଦି अଁ

ଗଦାଧର ବଳ

ଦଶନ ନକରି େଫରି ବା ପଯn ଶି ବରାତୀେର ତ ନି େରାଳା ଉପବାସ େଛପ ମଧ
େଢାକnି ନାହZ, ମBିର ଚୁ ଡାକୁ ମହାଦୀପ ନ ଉଠି ବା ଯାଏ ସବୁ ଠଁୁ ନି +ାର ମାସ ତା)
ପାଇଁ ଶାବଣ ମାସ ପତକ େସାମବାର ବି ଭିନh ଶି ବ ମBିର ବୁ ଲି ବୁ ଲି େଭାଳାନାଥ)ୁ
ଜଳାବି େଶକ କରnି ସପତh ୀକ
ପତh ୀ ସାବି ତୀେଦବୀ ମଧ ସ ାମୀ) ପରି ପଚo ଶି ବ ଭi ମBିରରୁ େଫରି
ସ ାମୀ) ପାଦୁ କା ନ ପାଇବା ଯାଏ, ଜଳ ମଧ ଶ କରnି ନାହZ େସ ପତି ) ପାଦେର
ପାଦ ମି ଶାଇ, କାେର କା ମି ଶାଇ ସଂସାର ଗଢି ବାକୁ ଶପଥ େନଇଛnି ଉଭୟ ବି ବାହ
ବନେର ଆବ େହବାେର ପାୟ ୪୦ଟି ବସn ବି ତାଇ ସାରି େଲଣି ଇତି ମଧେର
ନି ଜର ସ q େବତନ େସମାନ) ଚଳନି େର ବାଧା ଉପୁେଜଇନି େକେବ ପି ଲାପି ଲି କହି େଲ
େଗାଟିଏ ଝି अ େସ ପୁଣି ରାଜଧାନୀର େକଉଁ ଏକ ମହାବି ଦାଳୟେର ଉତର ଶି fାେର
ଗେବଷଣା କରୁଛି  अଫିସେର ବହୁ କମଚାରୀ କାମ କରି େଦବା ବାହାନାେର ବି ଭିନh ମି ଛ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ସତ କହି େକୗଶଳ କେମ ବି ଭିନh ପକାରର ଉୋଚ ନି अnି  ନ େହେଲ ଫାଇଲ େସମି ତି

ଆ

ହ
ାନ

େଟବୁ ଲ ଉପେର ପଡି ରେହ, ମାତ ନାୟକ ବାବୁ ) କଥା ନି ଆରା ତା) କାନେର
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େକୗଣସି अଭିେଯାଗ ପଡି େଲ अଫିସର ସବୁ କାମ େସଦି ନ ବB, ଖoପଳୟ େହାଇଯାଏ
ହାକି ମ) କାନେର କଥା ନ ପହିବା ପଯn େସ ଚୁ ପ େହାଇ ବସnି ନାହZ େମାଟାେମାଟି
ଭାେବ କହି ବାକୁ ଗେଲ ନାୟକ ବାବୁ )ୁ େଯମି ତି ଦୁ ନୀତି ପାଖ ପଶି ବାକୁ ସାହସ ହZ
କରି ନାହZ େକହି େକୗଣସି ଉପହାର, ଉପେଢୗକନ େଦେଲ ସସାେନ ତାକୁ अେନକ
ବୁ ଝାnି କାହାରି କୁ ଉୋଚ ଟ)ାଟିଏ ମଧ ନ େଦବାକୁ 
ପଚo ଶି ବଭi ପତି ପତh ୀ େସଦି ନ ଶାବଣର େଶଷ େସାମବାର ସହର ସନିh କଟ
ପାହାଡ ଉପର ଥିବା ଶି ବ ମBିରକୁ ଜଳାଭିେଷକ ପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ବହୁ ପୁରାତନ ଶି ବ
ମBିର େକହି େକହି କହnି ପାତାଳୀ ଠାକୁ ର େସ ଯାହା ନି +ାର ସହ ମାଗିେଲ ବର
ଦି अnି , ମେନା7ାମନା ବି ପୁରଣ ହୁଏ େସଇଥି ପାଇଁ େବାଧହୁଏ ଜି ଲ?ା ତଥା ଜି ଲ?ା ବାହାରୁ
अେନକ କାଉଡି ଆ ବହୁ କ+ ସହି ଧାଇଁ ଆସnି ଶି ବଲି tେର ଜଳାଭିେଷକ କରି ନି ଜ
ନି ଜର ମାନସି କ ପୁରଣ କରି ବାକୁ  ଶାବଣ ମାସ େସାମବାର ଦୀଘ ଲାଇନେର ଭiମାେନ
ମହାେଦବ) ପ`ର ଲି tେର ଦୁ ରଦୁ ରାnରୁ କାେର େବାହି ଆଣିଥିବା ଜଳ ଭାରରୁ ଜଳ
ଢାଳି ମାନସି କ ପୁରଣ କରnି 
ଏମି ତିେର ନାୟକ ବାବୁ ଜଳାଭିେଷକ କରି ବା ପେର ଆ¸ୁ ମାଡି ମBିର େବଢାେର
ସହସାଧି କ ବାର ଶି ବ ପାfର ମ} ଜପ କରି ବା ପେର ଘରକୁ େଫରnି  େତଣୁ ବି ଳa
େହବା କାରଣରୁ ପତh ୀ ସାବି ତୀ େଦବୀ େସଦି ନ ମBିର େବଢା ପରି ଭମଣ କରି ପାଶ େଦବା

ତ
ିକ

ା

େଦବୀ)ୁ ଦଶନ କରି ବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ ହଠାତ୍ ତା) ଦୃ ିକୁ ଆସି ଲା ବୃ  ପତି ପତh ୀ)

ଇ
-ପ

ଉପେର ପରି ଣତ ବୟସେର ଉଭୟ ମBିର େବଢାର ଏକ ବଉଳ ଗଛର ଛାଇେର ତେଳ

ଆ

ହ
ାନ

ବସି ଥାnି  ଉଭୟ)ର େଶତ अଲୁ ଳାୟି ତ କୁ nଳ ଆବୃ ତ ଚମ ଦଶାଉଥାଏ ବୟସର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପରି ସୀମା ସାଧାରଣ ଶାଢୀଟିଏ ଆବୃ ତ କରି ରଖିଥାଏ ବୁ ଢୀର ହାଡୁ ଆ କଂକାଳ ଯୁi
ଶରୀରକୁ  ବୁ ଢା ମଧ ମଇଳା ଗଂଜି ଟିଏ ସହ ମଳି ଟୁ କୁଟୁ କୁ େଧାତି ଟିଏ ପରି ଧାନ
କରି ଥାଏ େବଶଭୁ ଷାରୁ ଲାଗୁଥାଏ େଯମି ତି ଉଭୟ ଭିfାବୃ _ି ପାଇଁ ମBିର େବଢାେର
ବସି ଛnି  ସାବି ତୀ େଦବୀ ଧାମ|କ ମାନସି କତା େହତୁ ତା) ଘରୁ େକୗଣସି ବାଟ ଭିକାରୀକୁ
ଖାଲି େପଟେର େଫରାnି ନାହZ ମBିର ଯି ବାେବେଳ ସାଥିେର କି ଛି ଟ)ା ମଧ ଆଣିଥାnି ,
ମBିର ବାହାେର ବସି ଥିବା ଭିକାରୀମାନ)ୁ ଦାନ େଦବାକୁ  ନି ଜର େଦବା ପଣିଆ
ମାନସି କତା ତା) अଜାଣତେର େକେତେବେଳ ଗଛ ମୁଳେର ବସି ଥିବା ବୁ ଢାବୁ ଢୀ) ପାଖକୁ
ତା)ୁ ଟାଣି େନଇ ଯାଇଥିଲା େସ ନି ଜପାଖେର ରଖି ଥିବା କି ଛି ଖୁଚୁରା ମୁଦାକୁ କାଢ଼ି
ବୁ ଢାବୁ ଢୀ)ୁ େଦବାପାଇଁ ପ`ୁତ େହଉଥିବା େବେଳ ଆଗହବଶତଃ େସମାନ)ୁ ସମୟ
अତି ବାହି ତ କରିବା ବାହାନାେର ଦୁ ଃଖସୁଖ ପଚାରି ବାକୁ ମନ କରିଥିେଲ
ତ ସାବି ତୀ େଦବୀ ପଚାରି େଲ, “ମାଉସୀ କି ଛି ଖାଇବ?”
ବୁ ଢୀ େଲାକଟି ଥୁରୁଥୁରୁ କ¸େର ଉ_ର େଦଇଥିଲା, “ନା ମାଆ ଘରୁ ଖାଇ ଆସି ଛୁ
କି ଛି ଦରକାର ନାହZ”
ସାବି ତୀ େଦବୀ ତା) ପସରୁ ଟ)ା କାଢି ବଢାଇ େଦବାକୁ େଚା କରିବାରୁ ବୁ ଢୀ
ତା)ୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ତ ସାବି ତୀ େଦବୀ ପୁଣି ପଚାରିଥିେଲ, “ଏ ବୟସେର ପାହାଡ
ଉପେର ଥିବା ମBିରକୁ ପତି େସାମବାର ତମକୁ ଏହି େଗାଟିଏ ାନେର ବସୁ ଥିବାର

ତ
ିକ

ା

େଦଖୁଛି, କଣ ଠାକୁ ର)ୁ ବର ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛ?”

ଇ
-ପ

ବୁ ଢୀ ମାଉସି ନି ଜର ମୁo ହଲାଇ ‘ହଁ ’ କହି ଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ସାବି ତୀ େଦବୀ ଆଗହର ସହ ପୁଣି ପଚାରି ଥିେଲ, “କି ବର ମାଗିଲ ମାଉସୀ, ସ ାମୀର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

44

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆୟୁସ ବୃ ି, ପି ଲାମାନ)ର ମଂଗଳ, ନା ଧନ ସଂପ_ି ବୃ ି, ନା କି ଛି ମାନସି କ ରଖିଛ?”
ବୁ ଢୀ ମାଉସି ପକୃ ତି  େହାଇଯାଇଥିେଲ ସାବି ତୀ େଦବୀ) ପଶhେର ନି ଜର
ବି ଳମି ତ ଉ_ରପଦାନ େଶୖ ଳୀ ସାବି ତୀ େଦବୀ) ଆଗହକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରି େଦଇଥିଲା େସ
ସମେୟ ସାବି ତୀ େଦବୀ) ଆଗହର अn ଘଟାଇ ବୁ ଢୀ ଉ_ର େଦଇଥିଲା, “େମା ମରଣ
ପୁବର
 ୁ ମଁୁ େମା ସ ାମୀର ମରଣ ପାଇଁ ଠାକୁ ର)ୁ ପାଥନା କରି ବାକୁ ଆସି ଥିଲି ମା”
ବୁ ଢୀର ଉ_ର ସାବି ତୀ େଦବୀ)ୁ ଆ ଯାନି ତ ତଥା `ିଭୁ ତ କରି େଦଇଥିଲା
ମେନ ମେନ କହି ଉଠି ଥିେଲ, “କି अଲfଣୀ ବୁ ଢୀଟା ଇଏ? ଆଜି ପରି ଦି ନେର କି ପାପ
କଥା ମୁହଁେର ଧରୁଛି ?” ନି ଜର अଭି ବiିକୁ ପରି ପକାଶ ନ କରି ନି ଜର ଚି ରାଚରି ତ
ଢtେର ସାବି ତୀ େଦବୀ ପୁଣି ପଚାରି ଥିେଲ, “ଆଜି ପରା ଦି ନେର େଲାକ ମାନସି କ ରଖି
ସ ାମୀର ଆୟୁଷ ମାଗnି , ମାତ ତେମ ଜେଣ ସଧବା ନାରୀ େହାଇ ସ ାମୀର ଆୟୁଷ ମାଗିବା
ପରି ବେ_ ତା)ର ମରଣ ଚାହଁୁ ଛ େକମି ତି?”
ବୁ ଢୀ ତାର ଥୁରୁ ଥୁରୁ େକାହ ଭରା କ¸େର ପୁଣି କହି ବା ଆର କରିଥିଲା, “େଦଖ
ମା, େମା ବୁ ଢା ବାହାଘରଠଁୁ ଆଜି ପଯn େମା େକାଳେର ମଥା ରଖି ନ େଶାଇେଲ ତାକୁ
ନି ଦ ଆେସନି , ମଁୁ ଖୁଆଇ ନ େଦେଲ ଖାଏ ନାହZ ତ ତୁ କହ ମାଆ ମଁୁ ଯଦି ଠାକୁ ର)ୁ
ତା) ଆୟୁଷ ମାେଗ ବା ସଧବା େବଶେର େମାର ମରଣହୁଏ, ଏ ବୁ ଢାଟା କରି ବ କଣ? ତା
େସବାସୁଶଷା, େଦଖାଶୁଣା କରି ବ କି ଏ?”

ତ
ିକ

ା

ସାବି ତୀ େଦବୀ ପୁଣି ଆଗହ ସହକାେର ପଚାରି ଥିେଲ, “ତମର ପି ଲାପି ଲି େକହି କଣ

ଇ
-ପ

ନାହାnି , ତମକୁ େଦଖା ଶୁଣା କରି ବା ପାଇଁ?”

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଢୀ ପୁଣି କହି ଚାଲି ଥିଲା, “ହଁ ମା, େକେତ େସାମବାର ଉପାସ କରି ବା ପେର,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେତ ଶାବଣର ଜଳାଭିେଷକ କରିବା ପେର ଏହି ମହାେଦବ ଆମକୁ େଗାଟିଏ ପୁअ
େଦଇଥିେଲ ତାକୁ

ପାଠସାଠ ପେଢଇ ଇଂଜି ନିୟର କଲୁ , େସ ବି େଦଶେର ଭଲ

କଂପାନୀେର େମାଟା अଂକର ଦରମାେର ଚାକି ରି ବି କଲା ତାର ବାହାଘର ବି ତାର ପସB
ମୁତାବକ ତାର ସହପାଠୀନି ସହ ୧୦ ବଷ ତେଳ କରାଇେଦଲୁ  ଉଭୟ ବି େଦଶେର
େଗାଟିଏ କଂପାନୀେର େମାଟା अଂକର ଦରମାେର ଚାକି ରି କରି େସଠାେର ରହୁଛnି 
ନାତି ଟିଏ ବି ଆମର ୮ ବଷର େହଲାଣି େସମାେନ ଚାକି ରିବ`ତା ଭିତେର ବାହାଘର
ଠାରୁ ଘରକୁ େଫରି ନାହାnି  ମାସକୁ ମାସ ଦରମାରୁ କି ଛି ଟଂକା ଆେମ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଚଳି ବା
ପାଇଁ େଦଇ ପଠାnି  େସଥିେର ଆେମ ଚଳି ଯାଉ ନି ଜର କାମଧBା ପଛେର େଗାଡାଇ
ପି ଲାର ଯତh େନଇ ପାରୁନାହାnି େସମାେନ, େତଣୁ େସମାେନ ଆମ ନାତି କୁ େବାଡି ଂ
7ୁଲେର ରଖି େଦଇଛnି ”
ସାବି ତୀ େଦବୀ କଥାେର େରାକ ଲଗାଇ କହି େଲ, “ତେମ ଦୁ େହଁ ତା) ପାଖକୁ ପଳାଇ
ଯାଉନ, େସଠାେର ରହି ବ?”
ବୁ ଢୀ ପୁଣି କହି ଚାଲି ଲା, “ପୁअ ଆମର अେନକ ଥର କହି ଲାଣି ତା) ପାଖକୁ ପଳାଇ
ଯି ବା ପାଇଁ, କି g େସମାନ)ୁ ତ ନି ଜର ପି ଲାକୁ େଦଖି ବାକୁ ତର ନାହZ, ଆେମ ଗେଲ
େସଠାେର େକମି ତି ରହି ବୁ, ତା ପେର ଗଁାେର ପୁअ ପାଠପଢାେର ସବୁ ଜମି ବି କିେଦବା
ପେର, ଘରବାଡି କି ଛି अଛି , ତାକୁ େଦଖାଶୁଣା କରି ବ କି ଏ? ପୁअ ଆମକୁ େନବାକୁ

ତ
ିକ

ା

କହି ବାରୁ େବାହୂ ମଧ ବି େରାଧ କରୁଛି , ଆେମ ଗଁାଉଲି େଲାକ, େସଠାେର ଚଳି ପାରି ବୁ

ଇ
-ପ

ନାହZ, େସମାନ) ମାନସାନର ଆ ଆସି ବନି ନା ମା?

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ କହ ମା, ମଁୁ ଯଦି ମରି ଯାଏ, ଏ ବୁ ଢାକୁ େଦଖାଶୁଣା କରି ବ କି ଏ? େମା ମରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପେର ନି ୟ ପୁअେବାହୂ ଆସି ବୁ ଢାଟାକୁ ଏ ବୟସେର େକଉଁ ବୃ ାଶମେର ଛାଡି େଦଇ
ଯି େବ ମଁୁ ମଲାପେର ବୁ ଢାଟା ଏେତ କ େକମି ତି ଏକାଏକ ସହି ବ? େତଣୁ ମଁୁ ଶାବଣ
ମାସେର ବହୁ କେର ବୁ ଢାକୁ ଧରି ଆସି ମହାେଦବ)ୁ ଜଳାଭିେଷକ କରି ଥାଏ, ବୁ ଢାଟାକୁ
େମା ଯି ବା ଆଗରୁ ଶୀଘ େମା ପାଖରୁ େନଇଯି ବା ପାଇଁ”
ବୁ ଢୀର କଥା ସାବି ତୀ େଦବୀ) ପତି ଭiିକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରି େଦଇଥିଲା େସଦି ନ
ମେନମେନ େସ ଭାବୁ ଥିେଲ େଗାଟିଏ ପୁअଟିଏ ପାଇଁ େକେତ ଠାକୁ ର ପୁଜା, ଉପବାସ,
ମାନସି କ ଇତାଦି ନ କରି ଛnି େସମାେନ ଆଜି ହୃଦୟtମ କେଲ େଯ ବୁ ଢୀର ସ ାଥପର
ପୁअଟିଏ अେପfା ଝି अଟିଏ ତା)ର ବହୁ ଶି ବ ପଜ
ୂ ାର ଫଳ େବାଧହୁଏ ସ ାଥପର ମଣିଷ,
େକେବ ବି ପଛକୁ ଚାେହଁ ନାହZ େସ ନି ଜର अଜଣାତେର େକେତେବେଳ ତା) ଆଖି ରୁ
अମାନି ଆ ଲୁ ହ ଧାର େବାହି ଚାଲି ଥିଲା ପଛ ଆଡୁ ନାୟକ ବାବୁ ଡାକି ଥିେଲ ଘରକୁ ଯି ବା
ପାଇଁ ..........

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
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ସାର

ଶାn

କମନୀୟ

ପରି େବଶକୁ ବି ଦାୟ ସaନା ଜଣାଇ, ରଜନୀରାଣୀକୁ ସ ାଗତ କରୁଥିଲା
ବସୁରା େଶତ ପା'ବ ପରି ଧାନ କରି କୁ ମୁଦବୁ , ଟିକିଟିକି

ସେରାଜି ନୀ ମି ଶ

ତାରାଫୁେଲ ସୁସି ତ ସୁନୀଳ अaରର େଶାଭାବନ କରୁଥାnି  ରୂେପଲି ଚାBରୁ ଝରି
ଆସୁଥାଏ ଶୀତଳ େଜାÂା େରୗପରyିତ ପାoୁର ଆେଲାକେର ପକୃ ତି ରାଣୀର େନୖ ସଗ|କ
େଶାଭା ଶତଗୁଣିତ େହାଇ ସ ପhପୁରୀ ସୃି କରୁଥାଏ
ହଠାତ୍ ରtୀନ୍ ପଜାପତି ପରି , ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନେର େଜେଜମା େଜେଜମା ଡାକି ଘର
ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଲା अନୁ Ãା अନୁ ଭା େଦବୀ)ର ଏକମାତ अଲି अଳି କନା ଭାବି ଥିଲା
େଜେଜମା)ୁ ତା ନୂ ଆ େଡସ ବି ଷୟେର େକେତ କଣ କହି ଯିବ କି g ଏ କଣ! େଜେଜମା
ଠାକୁ ର) ପାଖେର ବସି କାBୁ ଛnି କାହZକି? ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କ’ଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛnି 
ଧି େର ଧି େର ଯାଇ କାନେଡରି ଶୁଣିଲା କ’ଣ ବୁ ଝି ଲା େକଜାଣି, ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଯାଇ
େଜେଜମା) େଗାଡେର ବସି ପଡି ଲା କୁ ନି କୁ ନି ହାତପାପୁଲିେର ଦୁ ଇ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
େପାଛି େଦଇ ପଚାରିଲା - େଜେଜମା, ତେମ କାହZକି କାBୁ ଚ? ତେମ କାହZକି ନୂ ଆ ଶାଢୀ
ପି ିନ?

ତ
ିକ

ା

ହଠାତ୍ କି ଛି କହି ପାରି େଲନି अଳକା େଦବୀ ତରtାୟି ତ େହାଇ ଉଠି ଲା अତୀତର

ଇ
-ପ

ଜଜରିତ ଭାବନା ମାନସପ'େର ବାରaାର ପି ଟି େହାଇ ଯାଉଥାଏ େଗାଟିଏ ପେର

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଟିଏ ଭାବନାର େଢଉ େବାହୂ ବି ରୁେର କହି ଏକମାତ ପୁତର ସୁନାର ସଂସାରେର
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େସ କ'ଣ ନି ଆଁ ଲେଗଇ ପାରି େବ? ନା ଦୁ ଃଖର ଝାyିଖରା, େବଦନାର ହାଡଭtା ଶୀତକୁ
ତ େସ अତି କମ କରି ସାରି େଲଣି, ଏେବ ଆଉ ଭାtିପଡି େଲ ଚଳି ବ? ନା ତା)ୁ ସହି ବାକୁ
େହବ ମରୁବାଲି ଜଳକୁ େଶାଷିଲା ପରି ଆଖି ର ଲୁ ହ ଏବଂ ହୃଦୟର େକାହକୁ ଚାପି ରଖି
अଳକା େଦବୀ ନାତୁ ଣିକୁ ନି ଜ ଆଡକୁ ଆଉେଜଇ ଆଣିେଲ କହି େଲ, ନାଇଁେର ମା, କ'ଣ
େଗାେଟ ଆଖିେର ପଡି ଗଲା ତ, େସଥିପାଇଁ ଲୁ ହଟିେକ ବାହାରି ପଡି ଲା
अବୁ ଝା ନୟନେର େଜେଜମା)ର ମୁହଁକୁ ଚାହZ ରହି ଲା अନୁ Ãା କାହZକି େକଜାଣି
େଜେଜମାଆ)ର କଥା ତାକୁ ସତ ଲାଗିଲାନି  େସ ଭାବି ଲା େଜେଜମାଆ ତ ମେତ େକେବ
ମି ଛ କହnି ନାହZ, ଆଜି କାହZକି ମି ଛ କହୁଛnି ? େସ ତ ମେତ ବି ସବୁ େବେଳ ସତ କହି ବା
ପାଇଁ ଉପେଦଶ ଦି अnି  ଯଦି େସ ସତ କହୁଛnି ତାେହେଲ େସ ଠାକୁ ର)ୁ ଏମି ତି କାହZକି
କହୁଥିେଲ? ଉ_ରହୀନ ପଶhର ବୁ ଢି ଆଣୀ ଜାଲେର ଛBି େହାଇପଡି ଲା अନୁ Ãା ମାତ
ସାତବଷର ଶାn, ସରଳ, ନି Ãପଟ, अଫୁଟା କଳି ଟିଏ େସ କ'ଣ ବା ବୁ ଝି ବ? େସ କ'ଣ
ବୁ ଝି ପାରି ବ, ନି ୟତି ର ବି `ାରି ତ ମାୟାଜାଲେର ମନୁ ଷ ଏକ fୁଦାତି fୁଦ କୀଟଟିଏ
େଯଉଁ ମାୟାଜାଲେର ପଡି େସ େଦଖି ଚାଲି ଥାଏ अେନକ ରtୀନ ସ ପh, ଭୂ ଲି ଯାଇଥାଏ ସ ପh
େକେବ ସତ ହୁଏନା
ହଠାତ୍ ବାପା) ଡାକ ଶୁଭିଲା अନୁ , अନୁ କୁ ଆେଡ ଗଲୁ ? अଜା ଆସି େଲଣି େଦଖ
େତା ପାଇଁ େକେତ ମି ଠା ଆଣିଛnି  अଜା ଆସି ଥିବା ଶୁଣି େଦୗଡି ଗଲା अନୁ Ãା अଜା)
ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁoିଆ ମାରି ଲା अଜା ଆଶୀବାଦ କେଲ - ‘ଦୀଘାୟୁ ଭବ’ अଜା) ମୁହଁକୁ

ତ
ିକ

ା

ଆ ଯ େହାଇ ଚାହZ ରହି ଲା अନୁ Ãା ପଚାରିଲା - अଜା ଦୀଘାୟୁ ମାେନ କ'ଣ? अଜା

ଇ
-ପ

କହି େଲ, ଦୀଘାୟୁ ମାେନ - େବଶୀ ଆୟୁଷ େହଉ अନୁ Ãା କ'ଣ ଭାବି ଲା େକଜାଣି, କହି ଲା -

ଆ

ହ
ାନ

अଜା, ତେମ ମେତ ଭୂ ଲ ଆଶୀବାଦ େଦଇେଦଲ ଠି କ୍ ଆଶୀବାଦ ଦି अ ନା ଏହା କହି
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ତା) େଗାଡକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ବସି ରହି ଲା ତାର ଏକା ଜି ଦ୍, ଠି କ୍ ଆଶୀବାଦ ନ କଲା
ପଯn େସ ଉଠି ବ ନାହZ େସମି ତି େଗାଡକୁ ଧରି ବସି ରହି ବ
अଜା ଆ ଯ େହାଇ ପଚାରି େଲ - ମଁୁ କ'ଣ ଭୁ ଲ ଆଶୀବାଦ କଲି ମା? ଆjା ତୁ
କହ, ଠି କ୍ କ'ଣ? अନୁ Ãା କହି ଲା - अଜା, ଟିକିଏ ସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ େଜେଜମା ଠାକୁ ର)ୁ
କହୁଥିେଲ, “େହ ଠାକୁ ର ମେତ ଶୀଘ େନଇଯାअ ଆଉ ବିବାକୁ ଇjା େହଉନାହZ
ଜୀବନଟା ଦୁ ବ|ସହ େହାଇପଡି ଲାଣି” ମମି ମଧ େଜେଜମା)ୁ କହି ବାର ଶୁଣିଚି, “ଶୀଘ
କାହZକି ମରୁନ?” ତା’ମାେନ अqଦି ନ ବିବାଟା ଭଲ େବଶୀଦି ନ ବିବାଟା ଖରାପ
େତଣୁ ତେମ ମେତ ‘अqାୟୁ ଭବ’ କହି ଆଶୀବାଦ କେଲ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଛାଡି େଦବି  େଜେଜମା
ଯଦି େବଶୀଦି ନ ବିେବନି ମଁୁ ବି େବଶୀଦି ନ ବିବାକୁ ଚାହଁୁ ନି  अନୁ Ãାର ଉ_ର ଶୁଣି
` ଏବଂ କି ଂକ_ ବବି ମୁଢ େହାଇ अଭୟବାବୁ ଚାହZ ରହି ଥିେଲ ନି ଜ ଝି अ अନୁ ଭା)ୁ 
ନି ଜର ଭୂ ଲ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ अନୁ ଭାେଦବୀ ଲାେର ମୁoତଳକୁ େହାଇଗଲା अନୁ ତାପର
ଦାବାଗhୀେର ଜଜରିତ େହାଇପଡି େଲ ମନ ଭିତରର अକୁ ହା ପଶhବାଣ ତା)ୁ fତବି fତ
କରି ପକାଇଲା ଭୂ ଲ ତ େସ କରି ଛnି , କହି େବ ବା କାହାକୁ ? ‘अଜାଗା ଘା େଦଖି ହୁଏନି
କି େଦଖାଇ ହୁଏନି ’
ଶାଶୁ)ୁ ତ େସ ବହୁତ କଟୁ ବଚନ ଶୁଣାଇଛnି , କି g ବାପା)ୁ କ'ଣ କହି ପାରି େବ,
ନି ଜର ଏକମାତ କନା अନୁ Ãାକୁ ‘अqାୟୁଭବ’ କହି ଆଶୀବାଦ କରି ବାପାଇଁ? େକମି ତି
ବୁ ଝାଇେବ ଝି अକୁ ? ମୁoେର ହାତେଦଇ ବସି ପଡି େଲ अନୁ ଭାେଦବୀ ଆଖିରୁ ବହି
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ଯାଉଥିଲା ଧାରଧାର ଲୁ ହ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ
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ବଣମଲ
ୂ କର କଥା
େସଦି ନ ବଣମୂଲକେର ତି ନିଟି ଜାଗାେର େଭାଜି ର अେୟାଜନ।
େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ମୁଖିଆ ହାତି , ଆଉ େଗାେଟ ଜାଗାେର ବାଘ, ତ ଆଉ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

େଗାଟିଏ ଭାଲୁ । ଜtଲର୍ ବାକି ସବୁ ଜୀବ ଏହି ତି ନିଟି ଦଳେର ଭାଗ
ଭାଗ େହଇ ମି ଶିଥାnି । ସମେ` ନି ଜ ନି ଜ ଦଳପତି ର ବଡୀମା अନମାନ) ଆଗେର
ବନା କରnି । ବାଘଦଳର ଜୀବମାେନ କହnି ଆମ ଦଳପତି ଭାରି ବଳୁ ଆ, େସ ହଉଛnି
ମା ଦୁ ଗା) ବାହନ, େସ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ, ତା)ୁ ସଭିଏଁ ଭୟ କରnି , େତଣୁ େସ ଆମ
ପସB େନତା। ଭାଲୁ ଦଳେର ଥିବା ଜୀବମାେନ କହnି ‘ଆମ େନତାକୁ ସଭିଏଁ ଡରnି ,
କାହZକିନା େସ ଭାରି ଭୟ)ର, େସ ଶୀରାମ) ପରମ ଭi ମଧ କୃ ) ଶଶୁର େବାଲି
ପୁରାଣ ବ|ତ। େତଣୁ େସ ଆମର अତି ପି ୟ, ହାତୀ ଦଳର ଜୀବମାେନ କହnି , ‘ଆମ
ଦଳପତି ସମ`)ଠୁ ବଡ଼। େସ ନି ରାମି ଷ େଭାଜନ କରnି , କାରଣ େସ ନି ଜ ମୁoକୁ
ଗେଣଶ)ୁ େଦଇ େଦବ ମହାେଦବ) ପି ୟ, ମା ମହାଲfEୀ) अତି ଆପଣାର। ଇB)
ବାହନ ମଧ। ତା) େସୗBଯକୁ ଉପମା େଦଇ କବି ମାେନ କବି ତା େଲଖି ଥାnି , େସ ସବୁ
ଶୁଭ କାମର ପତୀକ। େତଣୁ ହାତୀ ଆମର अତି ପି ୟ େନତା। ଏହି ପରି ନି ଜ ନି ଜ
େନତା) ବଡେବାଲି ପଚାର କରnି ସଭିଏଁ। େଯେତେବେଳ େଭାଜି ାନେର ପହଂଚି
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ଗେଲ, ସବୁ ଓଲଟା। ବାଘ ଦଳେର କି ଛି ଜୀବ) ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ अନୁ ମତି ମି ଳିଲା ତ

ଆ

ହ
ାନ

େକେତ ଜଣ)ୁ େଫରାଇ ଦି ଆଗଲା। ଭାଲୁ ଏବଂ ହାତୀ ଦଳେର ବି େସହି अବା। କି ଛି
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ଜୀବ ଖାଇ ପାରି େଲ। େଯଉଁମାେନ େଫରି ଆସି େଲ େସମାେନ ନି ଜକୁ अପମାନି ତ ମେନ
କେଲ। अସେnାଷ ପକାଶ କରି ନି ଜ ଦଳପତି ବି ରୁେର କୁ ି ତ ମnବମାନ େଦଇ
ଚାଲି େଲ। ହାତୀ ସମଥକ ଜୀବ କହି େଲ, “ଶଳା ହାତୀର େଦହ ସି ନା ବଡ େହେଲ ତା
 େଲାକ) ଧାନବି ଲେର ପଶି
ଆଖି େଯାଡି କ ନି ହାତି ସାନ ସାନ। ସି ଏ ତ ଗଜ ମୂଖ।
ପାଚି ଲା ଧାନଗଛ ସବୁ ନ କରିଦି ଏ, ଘର*ାର ଭାtି ପକାଏ, ଇଏ କଉ ଭଲ େଯ, ବାଘକୁ
ସମଥନ କରିଥିବା अସg ଜୀବମାେନ ତା ବି ରୁେର ନାନା କଥା କହି ଚାଲି େଲ। ଶଳା
ବାଘଟା ଆମକୁ ଆଛା େଧାକା େଦଲା େହା, “ସି ଏ କଉ ବଳବାନ୍ େଯ, ତା’ଠୁ ଆଉରି ବଳୁ ଆ
ଜୀବ ପୃଥିବୀେର अଛnି । ସି ଏ ତ େଚାର, ଲୁ ଚି ରହି ନୀରିହ ଜୀବ)ୁ ଶି କାର କେର।”
ଭାଲୁ କୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମଥନ କରି ଥିବା अସg ଜୀବମାନ ମଧ ତା ବି େରାଧେର ନାନା କଥା
କହି େଲ। େସଇଠୁ ଆର େହଲା ଦଳବଦଳ। ପରର ମଧେର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡି,
ରାୁ ଡା ରାୁ ଡି , ଖoଯୁ। fଣିକ ଭିତେର ଶାଗୁଆ ବନଭୁ ମି େଗାଟାକ ରiରyିତ େହଇ
ଲାଲ େଦଖାଗଲା। ଶୁଆଟିଏ ସାରୀ କି କହି ଲା “େଦଖେଲା ସାରି ସ ାଥ ପାଇଁ ଏମାେନ କଣ
ନ କରି ପାରnି ; अତି ଆପଣା େଲାକମାନ)ୁ ପର କରି େଦଇ ପରମ ଶତକୁ ନି ଜର
କରୁଛnି । ଉପକାରୀକୁ ଭୁ ଲି ନବଗତକୁ ସ¢ାଗତ କରୁଛnି , ଏଇଟା କଣ ଜୀବ ପଣିଆ?”
ସାରୀ କହି ଲା, “େଘାର କଳି କାଳ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ େହବ େଦଖୁଥା ... ”
ସି େେକଲା, ବଲାtିର
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ଭି କମ
ତୁ ମର ଏହି ଫରଫରି ଆ ଧଳା ରt େମାର ମନର ମାନସେର
ଏକ ସେଫଦ ପfୀର ଚି ତ ଆ)ି େଦଉଛି  ମା ରାଣ, େମାେତ ତ ଧଳା

ପଶାn ନାୟକ

ରt ବି ଲକୁ ଲ ପସB ନୁ େହଁ  ଏହି ହାତର ଶେର ତୁ େମ ଲହୂଲୁହାଣ
େହାଇଯି ବ େସହି ଲହୂ ତୁ ମ ଧଳା ରtେର ଲାଲ ରt େଯାଡି େଦବ; ହୁଏତ अନ ସବୁ
ରt ମଧ େବାଳି େଦଇ ପାେର ବା, କି ସୁBର ଦି ସିବ ତୁ େମ, ବା ବା ବା ଏହି କୁ ହୁକ
ବି ଦା େକବଳ ଏହି ହାତକୁ ହZ ଜଣା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହZ େତଣୁ େହ ଧବଳ
ସାଧବୀ, ଏହି କୁ ହୁକ ବି ଦାର अଭିxତାକୁ ଆଦରେର ସ¢ାଗତ କର ଓ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ
ଶର ରtକୁ ଆଲି tନ କର
ଏହାଥିଲା କେଲଜ ଡାମାେର ଖଳନାୟକ ଭାବେର अଭିନୟ କରୁଥିବା "ଭିକୁ ଆ"ର
ଡାଇଲଗ୍ େସ ଖୁବ ପରି ଶମ କରି େସହି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମେନ ରଖିବା ସହି ତ ପକୃ ତ
ଖଳନାୟକ ଭଳି अଭିନୟ କରି ବାକୁ ମଧ ପା¦ି ସ କରି ଚାଲି ଛି କି ଛିଦିନ ମଧେର
କେଲଜର अଡି େଟାରି अମେର ଡାମା େହବ ସବୁ ଛାତଛାତୀ, ଶି fକ ମoଳୀ ଓ ନି ମnି ତ
େଲାକମାନ) ସଖେର ଭିକୁ ଆ ଖଳନାୟକ େହାଇ ଡାମାର ନାୟି କା "ମଧୁେଲଖା")ୁ

ା

अପମାନି ତ କରି ବ ଭିକୁ ଆଟା ଭଲ ପି ଲାଟା, ଖୁବ ଲaା େଚୗଡା, କି ଛିମାତାେର ଦାgରା,
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ବାଳଗୁଡିକ ଖୁବ ଘ କୁ ୁ କୁିଆ, ଦାଢ଼ି ଉଠି ଲାଣି, କପଡା ହେଳ ମାେସ ଉପେର ପି େ,
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େତଣୁ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁ ଗ ଓରଫ ସୁଗ କ? ାସରୁମ ସହି ତ ପାୟ अଧା କେଲଜକୁ
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ପସାର େହାଇଯାଏ େତଣୁକରି କେଲଜର ଡାମା େଗା+ୀ ନି ୟ େନେଲ ଏବଂ େନହୁରା
 ୂ ପେର ମ
େହେଲକି "ଭିକୁ ଆ ଓରଫ ଭିକମ େତନାପାଲୀ"ହZ ଖଳନାୟକ ଚରି ତକୁ ପଣ
ୂ ର
ଉପେର ଦୃ ଶମାନ କରି ପାରି େବ ଏମି ତିବି କେଲଜର େକୗଣସି କନା, େସ ଉବସୀ େହଉ
अବା େମନକା, ଭିକୁ ଆର ଆଖପାଖେର ନଜର ଆସୁନଥିେଲ; କମେସକମ ଏହି ଡାମା
ବାହାନାେର କେଲଜର ସବୁ ଠୁ ସୁBରୀ କନା "ମଧୁେଲଖା"ର ପାଖକୁ ତ ଆସି ପାରିେବ ଏବଂ
ତା)ର େସହି େଗାରା େଗାରା ହାତକୁ ଧରି େଡୖ Å କହି ପାରି େବ ବଦଳେର ତା)ୁ ଆହୁରି
ଏକ ଉପହାର ମଧ ମି ଳିବାର ଥିଲା; କି ମଧୁେଲଖା ନି ଜକୁ अପମାନରୁ ରfା କରି ବାକୁ
ଯାଇ ଭିକୁ ଆକୁ ଦୁ ଇଟି ଥାପଡ଼ ମଧ ଲେଗଇେବ, ଧାଡାt ଧାଡାt ଥାପଡ଼ ଦୁ ଇଟି
ବି ଲକୁ ଲ ମହତ୍ଵପୁଣ  ନଥିଲା, ସବୁ ଠୁ ମହତ୍ଵପୁଣ  ଥିଲାକି ମଧୁେଲଖା ନି ଜର େସହି
େଗାରା େଗାରା ହାତର ଲaା ଲaା ପତଳା ପତଳା ଆtୁଠି ଦ¢ାରା ଗଠି ତ ପାପୁଲିେର
ଭିକୁ ଆର ଗାଲକୁ ଶ କରି େବ ଭି କୁ ଆ େସତି କିେର ଖୁସି ଏବଂ ନି ୟ େସ ଖଳନାୟକ
अଭିନୟ କରି େବ େବାଲି ନି ୟ େନଇ ପା¦ି ସ ଆର କରି େଦଇଥିେଲ ମଧୁେଲଖା ତ
ଭୁ ଲେର ବି ଭିକୁ ଆର ପାଖକୁ ଆସି ନଥିେଲ ଏବଂ ଡାମା ବାହାନାେର ମଧ ଆସି ବାକୁ ରାଜି
େହାଇନଥିେଲ ଡାମାେଗାୀ ତା)ୁ ବୁ ଝାଇଥିେଲକି ଖଳନାୟକର अଥ କି େସ ଖଳ
ପକୃ ତୀର, ରୂପେର ଏବଂ ଗୁଣେର ଭି କୁ ଆ ଏହି ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଗୁଣର अଧି କାରୀ, ତାଛଡା
ଏଇଟା େଗାଟିଏ ଡାମା,

ଜୀବନର ସତତା ନୁ େହଁ  କି g ମଧୁେଲଖା ଯୁiି କରି ଥିେଲକି

ତ
ିକ

ା

ଏେତ ସୁBରୀ ନାୟୀକା ସହି ତ ବ_ମି ଜ କରି ବାକୁ େହେଲ େସହି ଭଳି ହାoସମ ଖଳନାୟକ

ଇ
-ପ

ମଧ େହବା ଉଚି ତ ଡାମାେଗାୀ ଉ_ର େଦେଲ କି ଖଳନାୟକ ଯଦି ଏେତ ହାoସମ

ଆ

ହ
ାନ

ଦରକାର େତେବ ତାଠୁ अଧି କ ହାoସମ ଧନବାନ ସବଗୁଣସନh ନାୟକ ତ ଏହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେଲଜେର ମି ଳିେବନାହZ େତଣୁ ବାଧେହାଇ ତା)ୁ ନାୟୀକା ପରି ବ_ନ କରିବାକୁ ପଡି ବ
ଏବଂ କେଲଜର ଦୁ ଇନaର ସୁBରୀ)ୁ ନାୟୀକା ଭାବେର अଭିନୟ କରିବାକୁ ରାଜି
କରାଇବାକୁ ପଡି ବଏକଥା ଶୁଣିବା ପେର ମଧୁେଲଖା ଭାବି େଲ ଯଦି ଦୁ ଇନaର ସୁBରୀ
ଭଲ अଭିନୟ କରି ପି ଲାମାନ) ହୃଦୟ ଜି ତିଯିେବ, େତେବ ତା)ର ପଶଂସକ ସଂଖା
କମି ଯିେବ, େତଣୁ େସ ଭିକୁ ଆ ସହି ତ अଭିନୟ କରି ବାକୁ ରାଜି େହାଇଗେଲ ଭି କୁ ଆ ଏହି
ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲାପେର ଭାବି ଲା "େସ କଣ ଏେତ ଖରାପ" କି ତା)ୁ ସୁBରୀମାେନ
ଖଳନାୟକ ଭାବେର ମଧ ଗହଣ କରିପାରି େବ ନାହZ ଭି କୁ ଆ)ୁ ରାଗ ଆସି ନଥିଲା, େସ
ବରଂ ଖୁସିଥିେଲକି ଈଶର)ର ମଣିଷ ତି ଆରି କାରଖାନାେର େବେଳେବେଳ ତଟିଯୁi
ମଣିଷ ନି ମା ଣ େହାଇଥାଏ; ଏଇଟା ତ ଇଶ୍ଵର)ର ଭୂ ଲ, ଭିକୁ ଆର େଥାଡି ଭୂ ଲ
ଡାମା ଜଡି ତ ଚା କେଲଜେର ବାପି ବାକୁ ଲାଗିଲା; अଧି କାଂଶ ଯୁବକମାେନ
ନାୟୀକା ମଧୁେଲଖା')ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଉାହି ତ ଓ अେପfାରତ ଥିେଲ ଯୁବତୀମାେନ
ନାୟକ')ୁ େଦଖିବାକୁ ଆଖି େମେଲଇ ବସି ଥିେଲ ଖୁବ କମ ଦଶକ ଥିେବ େଯକି ଭିକୁ ଆ')ୁ
ଖଳନାୟକ ଭାବେର େଦଖିବାକୁ ଇjା ରଖିଥିେବ ଖଳନାୟକ ତ ଏମି ତି ବି ଖରାପ, େତଣୁ
ଏହା ପାୟ ପେତକ ଦଶକ)ର ମନେର ଏକ ଧାରଣା ସୃ+ି କରି ଥିଲାକି ତା)ର ଶାରୀରି କ
ରୂପ େଭକ ଠୁ ଆର କରି ମାନସି କ ଚରି ତ ଇତାଦି ସବୁ କି ଛି ଖରାପ େତଣୁ ତା)ର
କଣ अଭିନୟ େଦଖି ବ, ତାହା ଏମି ତିବି ଖରାପ ହZ େହବ ପୁରା କେଲଜଟାେର ଭିକୁ ଆ ର

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ ସାt, େସ ମଧ ଭିକୁ ଆ ଠୁ अଧି କ अଳସୁଆ େସ ହZ ଜେଣ, େଯକି ଭିକୁ ଆ'କୁ

ଇ
-ପ

େପାାହି ତ କରୁଥିେଲ କି ମ ଉପେର ମଧୁେଲଖା ସହି ତ େସହି େକେତାଟି ମି ନିଟ ସମୟର

ଆ

ହ
ାନ

ପଣ
ୂ  ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଉଚି ତ ବହୁଚ| ତ ଡାମା ଦି ନଟି ଆସି ଗଲା କେଲଜେର
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ପବାଣୀର ମହଲ, େସଦି ନ ପାଠପଢା େହବନି , େକବଳ ମ`ି ହZ ମ`ି अଡି େଟାରି अମ
ଖଚାଖ ଭରପୁର, ପି ୁଡି ଚାଲି ବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା ଖୁବ ଆୱାଜ ସହି ତ ସି ଟି ବାଜୁ ଥିଲା,
ସମେ` अେପfାରତ କି େକେବ ମ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ଏକ, ଦୁ ଇ, ତି ନ କହୁ କହୁ
ପରଦା ଉଠି ଲା ଏବଂ କରତାଳି ର ଶrେର अଡି େଟାରି अମ େଦାହଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା ପଥମ
ସି ନ, ନାୟୀକା "ମଧୁେଲଖା" ସଜବାଜ େହାଇ ଧଳା ରtର ଶାଢ଼ି ଟି ପି ି ସାଧବେବାହୂ ପରି
अତି ସୁBରୀ ଦି ଶୁଥିେଲ ଏବଂ ନି ଜର କି ଛି ସtିନୀ ମାନ) ସହି ତ ହସି ଖୁସି ରା`ାେର ଚାଲି
ଯାଉଥିେଲ େସ ନି ଜର ସtିନୀମାନ)ୁ ତା)ର ମନପସB ଯୁବକ ବି ଷୟେରହZ କି ଛି
କହୁଥିେଲ େସ ବନା କରୁଥିବା ଚରି ତଟି େସହି ନାଟକର ନାୟକ ଡାମା ଆେଗଇ
ଚାଲି ଥିଲା; ନାୟକ ମଧ ମ ଉପରକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଦଶକମାନ) ମଧେର
େକୗତୁ ହଳ ଓ େକାଳାହଳ ବଢି ଚାଲି ଥିଲା ହି Bୀ ଚଳଚି ତ ପରି ମଧୁେଲଖା ନି ଜର ନାୟକ
ସହି ତ ସୁBର ଗୀତ ଗାୟି ନାଚି ବା ସମୟେର ଦଶକମାନ) ମଧରୁ ଜେଣ ଖୁବ ଲaା
େଚୗଡା ବiି ମ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ନାୟକ) ଉପେର ଆକମଣ କରି ଥିେଲ େସ ହZ
ଥିେଲ ଭିକୁ ଆ ଓରଫ ଖଳନାୟକ ମ ଉପରକୁ

ଯାଉ ଯାଉ ସମେ` ନୀରବ

େହାଇଗେଲ ଶନ
ୂ ଶାନ ଶାnି  ଭି କୁ ଆ ନାୟକ)ୁ ନାୟୀକା ଠୁ अଲଗା କରିେଦଇଥିେଲ
ନାୟୀକା ଚି ାର କରୁଥିେଲ ଭିକୁ ଆ ଓ ନାୟକ) ମଧେର ଘମାସର ଲେଢଇ,
େକେତେବେଳ ନାୟକ ତେଳ ତ େକେତେବେଳ ଭିକୁ ଆ ଉପେର, अଥାତ ନାୟକ ଶiିେର

ତ
ିକ

ା

ଭିକୁ ଆର ବରାବରି କରି ପାରୁନଥିେଲ ନାୟକ)ୁ ଘାୟଲ କରି ବା ପେର ଭିକୁ ଆ अେପfା

ଇ
-ପ

କରି ଥିବା େସହି ସମୟ ଆସି ଗଲା, େସ ଖୁବ େଜାରେର ନାୟୀକା ମଧୁେଲଖା'ର ହାତକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି ଥିେଲ ଏବଂ ତା)ୁ ନି ଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିେଲ ନାୟକ ଘାୟଲ ପଡ଼ି ଥିବାରୁ ନାୟୀକା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା) ନି କଟକୁ ଯି ବାକୁ େଚ+ା କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଭି କୁ ଆ')ୁ अଭଦ अଵି େଵକୀ xାନହୀନ
ଭାବେର ବନା କରି ବାକୁ ଯାଇ ଲି ଖିତ େଡୖ Å କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏହି ସମୟେର
ଭିକୁ ଆ ନି ଜର େଡୖ Å " ତୁ ମର ଏହି ଫରଫରି ଆ ଧଳା ରt େମାର ମନର ମାନସେର ଏକ
ସେଫଦ ପfୀର ଚି ତ ଆ)ି େଦଉଛି  ମା ରାଣ, େମାେତ ତ ଧଳା ରt ବି ଲକୁ ଲ ପସB
ନୁ େହଁ  ଏହି ହାତର ଶେର ତୁ େମ ଲହୂଲୁହାଣ େହାଇଯି ବ

େସହି ଲହୂ ତୁ ମ ଧଳା

ରtେର ଲାଲ ରt େଯାଡି େଦବ; ହୁଏତ अନ ସବୁ ରt ମଧ େବାଳି େଦଇ ପାେର
ବା, କି ସୁBର ଦି ସିବ ତୁ େମ, ବା ବା ବା ଏହି କୁ ହୁକ ବି ଦା େକବଳ ଏହି ହାତକୁ ହZ
ଜଣା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହZ େତଣୁ େହ ଧବଳ ସାଧବୀ, ଏହି କୁ ହୁକ ବି ଦାର
अଭିxତାକୁ ଆଦରେର ସ¢ାଗତ କର ଓ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶର ରtକୁ ଆଲି tନ କର"
 ୂ ପେର ଏକ ଦf अଭିେନତା ଭଳି କହି ପାରି ଥିେଲ େସ ସୂଣ  ଚରିତ ମଧେର ଲୀନ
ପଣ
ୂ ର
େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଖଳନାୟକ ପରି ତା)ର ଆଖି ରୁ अଗhୀ ବଷା େହଉଥିଲା, ଶiିର
ଚରମ ସୀମାେର ଥାଇ େସ ନାୟି କାର ହାତକୁ ଧରି ଥିେଲ, ତା)ଦ¢ାରା ଉାରିତ ପେତକ
ଶr ଦଶକମାନ) କାନେର ପତି ଧ¢ନି ପରି ବାରaାର ଟର େଦଉଥିଲା େସ ସୁBର
अସୁBର ଭୂ ଲିଯାଇ ଚରି ତକୁ ଏମି ତି ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥିେଲକି ପୁରା अଡି େଟାରି अମେର କି ଛିବି
ଆବାଜ ନଥିଲା ମ ଉପେର ଥିେଲ ଘାୟଲ ନାୟକ, ନାୟୀକା ମଧୁେଲଖା ଏବଂ ଏକ
େବନାମୀ

ଚରି ତ

"ଖଳନାୟକ"

ଭିକୁ ଆ

ଆଉ

ନଥିେଲ,

େସ

ଚରି ତକରଣ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଯାଇଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ନି ଜକୁ ଖଳନାୟକ'ର ହାତମୁଠାରୁ ମୁକୁେଳଇବାକୁ ଯାଇ

ଇ
-ପ

ନାୟୀକା ମଧୁେଲଖା ଖଳନାୟକ ଓରଫ ଭିକୁ ଆ ର ଗାଲେର ଦୁ ଇଟି ଥାପଡ଼ ଲଗାଇଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଧଡାt ଧଡାt, ଭିକୁ ଆ अେପfା କରି ଥିବା ସମୟ ଆସି ଥିଲା, ମଧୁେଲଖା ତା)ର
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ପାପୁଲିେର ଭିକୁ ଆ ର ଗାଲ ଲାଲ କରି େଦଇଥିେଲ ବହୁତ ଦି ନର ତମନh ା ପଣ
ୂ 
େହାଇଥିଲା, େସ କେଲଜର ସବୁ ଠୁ ସୁBରୀ କନା ମଧୁେଲଖା ର ହାତର ଶ ପାଇଥିେଲ
କି g ମ ଉପେର ଥିବା ଖଳନାୟକ ଆଉ ଭିକୁ ଆ ନଥିେଲ, େସ ଚରି ତେର ଏପରି ଲୀନ
େହାଇଯାଇଥିେଲ କି ତା)ୁ ଏହି ଶର ମି ଠା କି ଖଟା अନୁ ଭୂ ତୀ ନଥିଲା ଦଶକମାନ)
ମଧେର େକବଳ ଜେଣ ଥିେଲ େଯ କି ଖୁବ େଜାରେର ତାଳି ମାରି ଥିେଲ, ବାକି ସମେ` ଚୂପ
ଥିେଲ ସମ`)ୁ ଏହା ଦୃ ଶମାନ ଥିଲା କି ମ ଉପେର अଭିନୟ କରୁଥିବା ନାୟକ ଓ
ନାୟୀକା େସହି କେଲଜର ସବୁ ଠୁ ହାoସମ ଯୁବକ ଓ ସବୁ ଠୁ ସୁBରୀ କନା ମଧୁେଲଖା
ଥିେଲ ଏବଂ େସଦୁ େହଁ ନି ଜର ରୂପ ବଳେର ସମ`)ର ଆଖିର ତାରା ଥିେଲ ଏବଂ େପମ
ଆଦର ପାଉଥିେଲ; କି g ସବୁ ଠୁ अଧି କ ଦୃ ଶମାନ ଥିଲା କି ମ ଉପେର କେଲଜର ସବୁ ଠୁ
अସୁBର अଗୁଣୀ ଭି କୁ ଆ ନଥିେଲ ବରଂ ତା) ାନେର େସହି ଭିକୁ ଆର ଶରୀରଧାରି ଏକ
ପଖାତ अଭିେନତା ଥିେଲ େଯକି ଖଳନାୟକର ଚରି ତକୁ ଜୀବନଦାନ କରିଥିେଲ େସଉଠୁ
ଜନE େନଇଥିେଲ ରାଜ ଯାତା ଓ ଚଳଚି ତ ଜଗତର अତି ପସି  ଖଳନାୟକ "ଭିକମ
ଓରଫ ଭିକମାଦି ତ"
କେଲଜର ସମୟ େଶଷ େହାଇଗଲା ସମେ` ନି ଜ ନି ଜ

ଜୀବନେର ଆଗକୁ

ବଢି େଲ କି ଏ ଇଂyିନି अର େହାଇଗେଲ ତ କି ଏ ଓକି ଲ ମଧୁେଲଖା ମଧ ଆେଗଇଥିେଲ;
େସ ବି ବାହ ପେର ନି ଜ ପରି ବାର ସହି ତ ବି େଦଶେର ରହୁଥିେଲ, େଯେହତୁ ତା)ର ପତି

ତ
ିକ

ା

ବି େଦଶେର ଚାକି ରୀ କରୁଥିେଲ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା କି ମଧୁେଲଖା େପମ ବି ବାହ

ଇ
-ପ

କରି ଥିେଲ ଏବଂ ତା)ର ପତି ବହୁତ ହାoସମ ରୂପର ମାଧୁଯ ମଧୁେଲଖା ସହି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଏେବ ବି େଯାଡି େହାଇ ରହି ଥିଲା େସହି ପରି କେଲଜ ଡାମାର ହାoସମ ନାୟକ
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ଭିଡେର େକଉଁଠି ହଜି ଯାଇଥିେଲ କହି ବାକୁ ଗେଲ େସହି ସମୟେର ପାଠ

ପଢ଼ୁଥିବା ସମ` ଯୁବକ ଯୁବତୀମାେନ ଜୀବନଯାତାର ରtମେର अଜାଣତର ଭାବେର
େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି अଭିନୟ କରୁଥିେବ ଯଦି ହଜି ନଥିେଲ େକହି ଜେଣ, େସ ଥିେଲ
ସବୁ ଠୁ

अସୁBର अଭଦ अଗୁଣୀ अxାନୀ अଵି େଵକୀ ଯୁବକ "ଭିକମ" କେଲଜର

ଚାରି କାର ସୀମା ବାହାେର େଯଉଁ ଜନସମାେବଶ େସହି ଦିନ अଡି େଟାରି ଉମେର ଡାମା
େଦଖିବାକୁ ପାଇନଥିେଲ, େସହି ଜନସମାେବଶର େପମ ଓ ଆଦର ଜୀବn କରି ରଖିଥିେଲ
େସହି ଚରି ତ ଭିକମ ଚଳଚି ତ ଜଗତେର ଚାଲ ସୃ+ିକରି ଥିେଲ େସ ନି ଜର अଭିନୟ
କରି ବାର କଳା େହତୁ  ଏେବକା ସମୟେର େସ ଏକେଯାଡି କପଡ଼ାକୁ ମାସଟିଏ ପି ୁ
ନଥିେଲ କି ଶରୀରରୁ ତା)ର ଦୁ ଗ ଆସୁନଥିଲା େସ ପବଳ େଲାକପି ୟତା ଓ ପଚୁ ର
ଧନର ମାଲି କ େହାଇଯାଇଥିେଲ େଯଉଁ ସବୁ କାରଣ େହତୁ କେଲଜର େକୗଣସି ପି ଲା
ଭିକୁ ଆ'ର ପାେଖ ପସୁନଥିେଲ େସହି ସବୁ କାରଣଗୁଡିକ ଆଜି ର ଭିକମ କୁ େଲାକ)ର
ପସBିତା ଖଳନାୟକ ଭାବେର ପତି +ା କରାଇପାରି ଥିଲା ତା) ସହି ତ େଭଟ କରିବାକୁ
ଚଳଚି ତ ଜଗତର ନି େଦଶକ ଏବଂ ପେଯାଜକମାେନ ମାେସ ମାେସ अେପfା କରnି , ଜେଣ
ବiି ଏପରି ଥିେଲ େଯକି େକଉଁ ବି ସମୟେର ତା) ନି କଟକୁ ଯାଇ େଭଟ କରିପାରnି , େସ
େହେଲ ଭିକୁ ଆର କେଲଜ ସମୟର େସହି अତି अଳସୁଆ ସାt େସ ବ_ମାନ ସମୟେର
ଭିକମ ଚରି ତଧାରୀ ଖଳନାୟ)ର େସେକଟାରୀ ଦୁ େହଁ କେଲଜ େବଳକୁ ସE ରଣ କେଲ

ତ
ିକ

ା

ପରର)ୁ ପଶh କରg େଯ ସତେର କଣ ଈଶର)ର କାରଖାନାେର ତଟିଯୁi ମଣିଷ

ଇ
-ପ

ନି ମା ଣ େହାଇଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ବଷର ବାରମାସେର ଭି କମ ସବୁ େବେଳ ବ` ରହୁଥିେଲ କାଯବ`ତା, अଭିନୟ
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କରି ବାର ଓ ଶି ଖିବାର ଇjା ଶiି ତା)ର ନି ଜର ଜୀବନରୁ ଭିକୁ ଆ କୁ अଲଗା
କରି େନଲା େସ ଆଉ ସାଧାରଣ ନଥିେଲ େସ ଦଶକମାନ) ପାଇଁ अସାଧାରଣ
ଵନି ଯାଇଥିେଲ ଏହା ମଧେର ପାୟ େକାଡି ଏ ବଷ ବି ତିଗଲାଣି ଭିକମ ପାୟ ଚାଳି ଶି
ବଷରୁ ଉ ବୟସେର ପଦାପଣ କେଲଣି  ଏେତ େଲାକପି ୟ େହେଲ ମଧ ତା)ର
ମନେର ଏେବବି କେଲଜ ଡାମାର ନାୟୀକା ମଧୁଲିକା କହି ଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ବସା ବାି
ରହି ଥିଲା " ଏେତ ସୁBରୀ ନାୟୀକା ସହି ତ ବ_ମି ଜ କରିବାକୁ େହେଲ େସହି ଭଳି ହାoସମ
ଖଳନାୟକ ମଧ େହବା ଉଚି ତ" େତଣୁ େସ େକୗଣସି କନା)ୁ ବି ବାହ କରିବାକୁ ଭୟ
କରି ଥିେଲ ଏବଂ ନି ଜର अଭିନୟକୁ ନି ଜ ଜୀବନର ସtିନୀ ଭାବେର ଗହଣ କରି ଥିେଲ
ଏହି ସମୟେର ନୂ ତନ ଯୁବ ପି ଢୀ ଚଳଚି ତେର ପେବଶ କେଲଣି ଏବଂ ତା) ତୁ ଳନାେର
କମ ବୟସର ହାoସମ ଯୁବକମାେନ ଖଳନାୟକ ଭୂ ମିକାେର ମଧ अଭିନୟ କେଲଣି, କି g
େସହି ଲaା େଚୗଡା अଧା ଦାgରା ଭିକମ ର ଚାହି ଦା କମ େହାଇ ନାହZ ଏହାର କାରଣକି
ଭିକମ ନି ଜର ସାଧାରଣ ଜୀବନେର ଭି କୁ ଆ ପରି ଜୀବନ ନି ବା ହ କରnି  େସ େବଶଭୁ ଷା
ରୂପେରଖ ଠାରୁ ଦୂ େରଇରହି ଚରି ତେର ଲୀନ େହାଇ अଭି ନୟ କରnି  େସ କୁ ହnି େଯ
ଖଳନାୟକ ଚରି ତକୁ ଜୀବn କରି ବାକୁ େହେଲ ତା)ୁ ହାତେର ମଦ େବାତଲ କି ବୁ କ
ଧରି ବାର ଆବଶକତା ପେଡ ନାହZ
ଭିକମ ଓ ତା)ର େସହି अଳସୁଆ ସାt ଜୀବନେର କି ଛି େଗାେଟ ଭଲ କାମ କରି ବା

ତ
ିକ

ା

ବି ଷୟେର ପାୟ अେଲାଚନା କରୁଥିେଲ େସହି ଆେଲାଚନାରୁ ଆର େହାଇଥିଲା ଏକ

ଇ
-ପ

अଜଣା अଶୁଣା କାଯକମ େଯେହତୁ ଭିକୁ ଆ େଛାଟ ଥିବାେବେଳ ନି ଜର ପି ତା)ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ହରାଇଥିେଲ ଏବଂ ମାତା ହZ ଏକା ପି ଲାମାନ)ୁ ବଡ଼ କରିଥିେଲ, ପି ତା େଛଉo େହାଇ
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ବଢି ବା ତା) ପାଇଁ ଖୁବ କଦାୟକ ଥିଲା େତଣୁ ତା)ର େସହି କାଯକମ ମାଧମେର
େସ େଖାଜି େଖାଜି ପି ତା େଛଉo ପି ଲାମାନ)ୁ ଆଥ|କ ସାହାଯ େଯାଗାଉଥିେଲ; େସହି ପି ଲା
କି ତା) ପରି ବାର ମଧ ଜାଣିବାକୁ ପାଉନଥିେଲ କି ସାହାଯ କରୁଥିବା ବiି କି ସଂା
କି ଏ, େକଉଁଠି ଇତାଦି  େସ ଏହି କାଯକମ ବି ଷୟେର କାହାକୁ ବି କି ଛି କହୁନଥିେଲ ନା
ଟିଭି ଖବରକାଗଜେର େକେବ େକହି ଏବି ଷୟେର େଲଖୁଥିେଲ अଳସୁଆ ସାt ନି ଜର
अଳସ ଭାtିେଲ ତା)ର ମୁo ଭଲ କାମ କେର, େତଣୁ ଭି କୁ ଆର େସ ହZ ମାଗଦଶକ େସ
ହZ ଏହି କାଯକମର ଗୁ ନାମ ରଖିଥିେଲ "ମଧୁେଲଖା"; କି ଏ ଆଉ ନୂ ଆ ନଁା ଟିଏ ଭାବି ବ,
ଯାହା ଜାଣିଛnି େସହି ଥିେର ଚେଲଇେଦେଲ ମଧୁେଲଖା ମାଧମେର ବହୁତ ପି ଲାମାନ)ୁ
ସାହାଯ ମି ଳୁଥିବାରୁ ଭିକୁ ଆ ନି ଜକୁ

କି ଛିମାତାେର ମୂଲବାନ ଭାବି ବାକୁ

ବାଧ

େହାଇଥିେଲ; ତା)ୁ अନୁ ଭୂ ତୀ େହଉଥିଲାକି ଇଶ୍ଵର)ର କାରଖାନାେର ତଟିଯୁi ମଣିଷ
େବାଧହୁଏ ନି ମା ଣ େହବାଟା ସୂଣ  ମାତାେର ଠି କ ନୁ େହଁ 
ଦୁ ଇ ହଜାର ପBର ମସି ହା କଥା ଛୁଟି ସମୟେର ମଧୁେଲଖା ଓ ପରି ବାର ନି ଜ ଘର
ପରି ବାର ସହି ତ ସମୟ ବି ତାଇବାକୁ ଭାରତ ଆସି ଥିେଲ ମଧୁେଲଖା'ର ବଡ଼ ପୁअ ପାୟ
୧୫ ବଷର,

ସାନ ଝି अ ୮ ବଷ ବୟସର ପରିବାର ତରଫରୁ ତି ରୁପତୀ େଦବତା)

ନି କଟେର ମାନସି କ ଥିଲା କି ପୁअର ୧୫ ବଷ ଜନEଦି ନେର େସ ତି ରୁପତୀ ମBିରେର ଲoା
େହେବ ଏବଂ ଦଶନ କରି େବ େତଣୁ ମଧୁେଲଖା, ସ¢ାମୀ, ପୁअ ଓ ଝି अ, ସାଥିେର ଶାଶୁ ଓ

ତ
ିକ

ା

ଶଶୁର ବାହାରିଗେଲ ତି ରୁପତୀ ମBିର अଭିମୁେଖ ରାୀୟ ରାଜପଥ, େତଣୁ ରା`ା ଭଲ,

ଇ
-ପ

ମଧୁେଲଖା'ର ସ¢ାମୀ ନି େଜ କାର ଚଳାଉଥିେଲ ପାୟ ୫ ଘା ସମୟ ମଧେର େସମାେନ

ଆ

ହ
ାନ

ପହି ଗେଲ ମBିରେର ମାନସି କ ପଣ
ୂ  କରି ବା ଉେଦଶେର ପୁअ "ନାଗାଜୁ ନ", ଲoା
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େହେଲ ଏବଂ ସପରିବାର େଦବ ଦଶନ କରି ବା ପେର ପସାଦ େସବନ କେଲ ହସଖୁସିେର
ସମେ` ମBିର
େହାଇଯାଉଥିଲା

ମଧେର କି ଛି

ସମୟ ବି ତାଇେଲ ଘରକୁ

େଫରି ବାର ସମୟ

କି g ସମେ` ଥକି ଯାଇଥିେଲ ତି ରୁପତୀ ସହରେର ରା଼ତୀ

ବି ତାଇବାକୁ ଭାବି େଲ, କି g ବି ଧିର କି ଛି अଲଗା ବି ଧାନ େଲଖା ଥିଲା ମଧୁେଲଖା'ର ସ¢ାମୀ
କହି େଲକି ବ` େହବାର କି ଛି ଦରକାର ନାହZ ସମେ` ଗାଡ଼ି େର ବସି ବସି େଶାଇଯାअ,
େସ ଗାଡ଼ି ଚେଲଇ ଘେର ଠି କେର ପହାଇେଦେବ ସମେ` ତା)ୁ ଭରଷା କରୁଥିେଲ,
େତଣୁ ତୁ ରn େସମାେନ ଘର अଭିମୁେଖ ଯାତା ଆର କରି େଦେଲ ସା ସମୟ
ବି ତିଗଲାଣି ରାତୀର अକାରେର ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର େହଡଲାଇଟ ଆଖିେର
ପଡୁ ଥିବାରୁ ବହୁତ ସାବଧାନୀର ସହି ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିେଲ ତା) ନି କଟେର अଥାତ ଆଗ
ପାେସyର ସି ଟେର ମଧୁଲିକା'ର ଶଶୁର ବସି ଥିେଲ ବୟସର ବାକତା ଓ ଦି ନସାରା
ବୁ ଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ େଶାଇପଡ଼ି ଥିେଲ ମଧୁଲିକା ନି ଜର ଶାଶୁ ଓ ପି ଲା ଦୁ ହZ) ସହି ତ
ପଛ ସି ଟେର ବସି ଥିେଲ; ବସି ଥିେଲ କଣ େଶାଇପଡ଼ି ଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ବି ଧିର ବି ଧାନ
ରୂପ େନଲା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟେର fଣକ ପାଇଁ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟର
अnରାଳେର କାର େସ?ା ଲାଇନରୁ ଡାହାଣକୁ ମାଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ ପଛେର ବହୁତ ଗତି ମାନ
ବସଟି କାରର ଡାହାଣପଟ ଆଗଭାଗକୁ ଖୁବ େଜାରେର ଟର େଦଲା େଯ fଣକ ମଧେର
କାରଟି ଏକ େଖଳଣା ଭଳି ଦୁ ଇତି ନିବାର ଓଲଟିବାକୁ ଲାଗିଲା େଶଷକୁ କାରଟି ଭାtିରୁଜି

ତ
ିକ

ା

ରା`ାର ବାମଦି ଗକୁ ଗତି କରି ତଳକୁ ଖସି ପଡି ଲା ଏହି ଦୁ ଘଟଣାଟି ଏପରି ରୂପ

ଇ
-ପ

େନଇଥିଲାକି େଗାଟିଏ fଣ ମଧେର ମଧୁଲିକା ଓ ତା)ର ଶାଶୁ ଉଭୟ ବି ଧବା

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଯାଇଥିେଲ ପଛେର ବସି ଥିବା ୪ଜଣ ଖୁବ ମାତାେର ଆହତ େହାଇଥିେଲ କି g
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ଆଗେର ବସି ଥିବା ୨ଜଣ ନି ହତ େହାଇଯାଇଥିେଲ ତି ରୁପତୀ େଦବଦଶନରୁ େଫରିବା
ସମୟେର ପରି ବାରଟି ନି ଜର ସବସ ହରାଇଥିେଲ ହଠାତ ମଧୁଲିକା ସବୁ କି ଛି
ହରାଇଥିେଲ େସ ନି ଜକୁ ନି େଜ ସାଳି େବ, ନା ଶାଶୁ)ୁ ନା ପି ଲା ଦୁ ଇ)ୁ  ଏହାହZ ଥିଲା
ବି ଧିର ବି ଧାନ ପରଦି ନ ଏହି ଦୁ ଘଟଣାଟି ଖବରକାଗଜେର ଏକ ଖବର େହାଇ
ରହି ଯାଇଥିଲା ବାସ, ଥକାହାରା अବାେର ବି ଶାମ କରିବା ନି ହାତି ଆବଶକ ଥିଲା,
କି g େସହି अବାେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ େଯ େକୗଣସି ବiି ବି ନି ଜ ସହି ତ ନି ଜର अନ
ସହଯାତୀମାନ)ର ଜୀବନକୁ ବି ପଦର ନି ଆଁେର ସ¢ାହା କରି ପାେର ଏହି ପକାର ଦୁ ଘଟଣା
ବାରaାର ଘଟୁ ଥିେଲ ମଧ ମଧୁଲିକା'ର ସ¢ାମୀ ଓ ପରି ବାର କି ଛି ଶି fା ପାଇପାରିନଥିେଲ
ପୁअ ନାଗାଜୁ ନ ଜେଣ ଭଲ ଛାତ ଏବଂ େସ ବି େଦଶେର େଯଉଁ ବି ଦାଳୟେର
ପଢୁ ଥିେଲ, େସହି ବି ଦାଳୟ ମାଧମେର େସ 7ଟଲାoର ଆବରଡି ନ େର ଏକ ପସି 
ୟୁନିଭରସି ଟିେର अoରଗାଜୁ ଏଟ ଶି fାପାଇଁ ଚୟନ େହାଇଥିେଲ କି g େସ େଯ େସହି
ବି ଦାଳୟ ଛାଡି ସାରି ଥିେଲ ମଧୁଲିକା ଜୀବନର କଟୂ ରୁପକୁ ସହ କରିବାକୁ େଚ+ା
କରୁଥିେଲ; ପି ଲା ଦୁ େହଁ େଯ କଣ କରି େବ ବି ଦାଳୟ ମଧ ଏହି ଖବର ପାଇପାରି ଥିେଲ
ଏବଂ ପି ନ୍ସିପାଲ ନି େଜ ମଧୁଲିକା)ୁ େଫାନ କରି ଏପରି ଜୀବନ ପରି ବତନକାରୀ ଦୁ ଘଟଣା
େହତୁ ଦୁ ଃଖ ପକାଶ କରି ଥିେଲ; େସ ଏହାବି କହି ଥିେଲ େଯ େକୗଣସି ଭାବେର େହଉ ବରଂ
ନାଗାଜୁ ନ ଭଳି ଛାତ ଆବରଡି ନ ଯି ବା ଉଚି ତ ମଧୁଲିକା େଯ କଣ କରି େବ; ତା)ର

ତ
ିକ

ା

ନି ଜର ବାପା ମା ବୃ  େହେଲଣି; ଧନୀ େହେଲ ମଧ ଏେବ େସସବୁ ଧନ ଓ ସ_ି ଉପେର

ଇ
-ପ

େସମାନ)ର ଏେବ ଆଉ अଧି କାର ନାହZ, ସବୁ କି ଛି େସମାନ)ର ସୁପୁତ କÇା

ଆ

ହ
ାନ

କରି େନଇଛnି  ନାଗାଜୁ ନ ଆବରଡି ନ ଯି ବାକୁ ଇଛୁକ ନଥିେଲ, େସ ମା ମଧୁଲିକା)ୁ ଏକା
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ଛାଡି ପାରି େବ ନାହZ କି aା ତା)ବି ନା ରହି ପାରି େବ ନାହZ ମଧୁଲିକା ଓ ତା)ର ପରି ବାର
େକଉଁ ଏକ अଦୃ ଶ ଦୁ ନି ଆେର ହଜି ଗେଲ; କି ଏବି ଜାଣnି ନାହZ େସମାନ)ର ବି ଷୟେର
अଳସ ସାt ନି ଜର अଳସ ଭାtି କାମକୁ ବାହାରୁଥିେଲ, अଥାତ ଭିକମ ର
ବtଳାେର ଥିବା अଫିସକୁ  େସ ଭିକମ ର ମାଗଦଶକ ଥିେଲ; କି g ନି େଜ ବି ବାହ କରି
ସାଂସାରି କ ଜୀବନର ମଜା େନଉଥିେଲ ହଁ ପାୟ କାBnି ଆସି ଭିକମ ନି କଟେର ଏବଂ
କୁ ହnି ଭିକୁ ଆ ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ବି ବାହ ନକରି  ଏକଥା ଶୁଣି ଭିକୁ ଆ ଖଳନାୟକର ଚରି ତକୁ
ପେବଶ କରି ଯାଇ କୁ ହnି "ଆେର େର ମି ଛୁଆ, ମା ରାଣ, ତୁ ଟା ଦୁ ଇ ପଟୁ ଆ ଦାଢ଼ ଥିବା
କତା ଟା, ଦୁ ଇ ପଟେର ମଜା େନଇ ଆସି ସେକଇ େହଉଛୁ କଣ ନା ସାଂସାରି କ ଜୀବନ
ଖୁବ କଦାୟକ; ଆେର ଏ अଳସ େତାର କଳସ ଟାକୁ ଖୁଂପି େଦବି , ଭିକମ ର ବାହୁେର
ଏେତ ବଳ େଯ ଥେର େସ େଯଉଁ କଳସକୁ ଧେର େସ କଳସ ଆଉ େକେବ ପାଣି ଭରିବାେର
ସfମ ହୁଏ ନାହZ, େସ ବନି ଯାଏ ଭtା କଳସ, ଆଉ ତାକୁ େକହି ବି କାେଖଇ ନି अnି ନି ,
ବୁ ଝି ଲୁ ନା ଆଉ ବୁ େଝଇବି , ମା ରାଣ, ଚକEାଚୁ ର କରି େଦବି , ହା ହା, ହା ହା ହା, ହା ହା ହା
ହା; ଏତି କି ଶୁଣି अଳସ େସଠୁ ପାର େହାଇଯାଏ" ସବୁ ଦି ନ ପରି अଳସ ନି ଜର କାରଟିକୁ
ପାକ|t କରି अଫିସ ରୁମକୁ ଚାଲି ଗେଲ ଏବଂ େସହି ଦିନର ଚଳଚି ତ ସୁଟିଂ କାଯକମ
େକେବ େକଉଁଠି ଥାଏ, ତାର େଯାଗାଡ଼େର ଲାଗିଗେଲ ଭି କମ ସହି ତ ପହିଗେଲ ସୁଟିଂ
ସ୍ଟୁଡ଼ିଓେର ଭିକମ ସୁଟିଂେର ବ` େହାଇଗେଲ; अଳସ ପୁଣି ଗଛମୂଳେର େଶାଇବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ଲାଗିଗେଲ ସାଧାରଣତଃ େସ ହାତେର ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଧରnି ଓ ଗଛମୂେଳ

ଇ
-ପ

ବି େଛଇେଦଇ ସୁଟିଂ ସରି ବା ପଯn େଶାଇ ଯାଆnି ; େସଦି ନ ମଧ ଠି କ େସହି ପରି କେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଖବର କାଗଜ ବି େଛଇ େଶାଇବା େବଳକୁ େସଥିେର ପକାଶି ତ ଦୁ ଘଟଣାର ଫେଟା ଓ
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କାହାଣୀଟି ତା) ନଜରେର ପଡି ଗଲା; କାହZ େକଜାଣି अଳସର ଆଖି ଦୁ ଇଟି େସହି ଖବରକୁ
ପଢି ବାକୁ ବାଧ େହେଲ ପଢି ବାପେର େସ ଖୁବ ଭୟଭୀତ େହାଇଗେଲ ଏବଂ ଆଉ
େଶାଇପାରି େଲ ନାହZ ସୁଟିଂ ସାରି େଫରିବା ସମୟେର େସ େସହି ବି ଷୟେର ଭିକମ')ୁ
ମଧ ଶୁଣାଇେଲ ଏବଂ ଖବର କାଗଜଟି େଦଖାଇେଲ ପୁଣି ଦୁ ଇଟି ଛୁଆ ବାପ େଛଉo
େହାଇଗେଲ; େସଦୁ ହZ)ୁ େଖାଜି ପାଇବା ଏବଂ अxାତ ହି ସାବେର ସାହାଯ କରି ବାର
କାଯଭାର ଭିକମ ତୁ ରn अଳସ କାେର ଲଦି େଦେଲ େସହି ଫେଟାଟିେର ଆହତ ଓ
ନି ହତ େଲାକମାନ)ର ଚି ହhଟ କରି ବା କକର ଥିଲା କି g ମଧୁଲିକା କାଯକମ ଏହି ଥର
ପକୃ ତ ମଧୁଲିକା) ସହି ତ େଯାଡି େହାଇଥିଲା
अଳସ ପହିଥିେଲ େସହି ାନେର ଏବଂ ନି ଜର କି ଛି ଖାସ କମଚାରୀ) ମାଧମେର
ସବୁ କି ଛି ଖବର ଏକତୀତ କରି ଥିେଲ ତା)ର अଳସ ଟା େସହି ସମୟେର ଭାtିଥିଲା
େଯେବ େସ େସହି ପରି ବାରର ଫେଟାେର ମଧୁଲିକା)ୁ ମଧ େଦଖିଥିେଲ ହଠାତ କେଲଜ
ସମୟର ଚି ତ ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଇଥିଲା େସ ଭୟେର ଥରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ସକ
ଭଲ

ନଥିେଲ ମଧ େକୗଣସି ମଣିଷ अନ ଜେଣ ମଣିଷର ଦୁ ଃଖେର େକେବ ଖୁସି

େହାଇପାେର ନାହZ େସ ଖୁବ ଭୟଭୀତ େହାଇ ଆସି ଭିକୁ ଆ ପାଖେର ପହିେଲ ଏବଂ
अନଗଳ ଭାବେର ଏକା ନି ଶ¢ାସେର ପୁରା କାହାଣୀଟି ଗପି ଗେଲ ଆଜି ଭି କୁ ଆକୁ ରାଗ
ଆସୁ ନଥିଲା େସ ଦୁ ଃଖୀ େହାଇଯାଇଥିେଲ େସ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ କି କେଲଜ ସମୟେର

ତ
ିକ

ା

ମଧୁଲିକା ତା)ୁ अପମାନି ତ କରି ଥିେଲ, କି g େସ ଏହା ହୃଦୟtମ କରି ସାରି ଥିେଲ କି

ଇ
-ପ

ମଧୁଲିକା ହZ ଏକମାତ କାରଣ େଯ େସ ନି ଜକୁ ଭିକୁ ଆ ରୁ ଭିକମ େର ପରି ବ_ନ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ପାରି େଲ ତା)ର େସହି अପମାନ ହZ କୁ େବର'ର ଆଶୀବାଦ ଥିଲା େସ ଆଜି
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ମୁଠିଭି fା
"ମୁଠିଭିfା"......ଆଜି ର अବfୟମୁଖୀ ସମାଜର ପତି ଛବି ।
େହଇଟି ଶୁଣୁଛ....! କାଲି େମାର ଆଖି ଓଷ ଆଉ ବି ପି ଓଷ
େଯମି ତି େହେଲ ଆଣିବ l ନହେଲ କାଲି ଠାରୁ େମା ପାଇଁ ବି

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ଖାଇବା େନଇକି ଆସି ବ! ମଁୁ ଆଉ ପାରି ବିନି ....l ବାରି ପେଟ ଚୁ ଲି ମୁoରୁ ପାଟି କରୁଥିେଲ
ଋକEଣୀ େଦବୀ l ଶୁଖିଲା ନଡ଼ି ଆ ବାହୁtି ଦୁ ଇପଟକୁ ଚୁ ଲି େର ମୁହଁାଇ େରାେଷଇ କରୁ କରୁ
ଧଆ
ୂ ଁ ପଶି ଆଖି ରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଧଇଁ ଉଠି ଗଲାଣି ....।
େସପେଟ ତି ନାଥ ବାବୁ ଦାoଘେର ଗାମୁଛା ପକାଇ ଆସନେର ବସି ଜପ କରୁଛnି ।
ହନୁ ମାନ ଚାଳି ଶା ସହି ତ ବି ଭିନh େଶÈାକ, ମ} ବି ଳିବିେଳାଉଛnି ।
ତି ନାଥ େଭାଇ। ବୟସ ପାୟ ପ`ରୀ! ଶି fିତ େଲାକ। ସରକାରୀ ଚାକି ରୀଟିଏ
ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ଆସି ଥିଲା। ଦୂ ର ାନେର େପାିଂଗ୍ ମି ଳିବାରୁ ମଁା) ଆକଟେର ଚାକି ରୀ
କେଲନାହZ। ଋକEଣୀ େଦବୀ) ପାଣିଗହଣ ପେର ତା) ସଂସାର କି ଛିଦିନ ଖୁସିବାସୀେର
ଚାଲି ଥିଲା। ସୁଖକୁ କି ଏ ବା अିେର ବାି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ରଖିପାରି ବ....! େକେତେବେଳ
େଯ ଖୁସିର अି ଗ¸ି ଫିଟି ଯାଇ ଦୁ ଃଖ, ଲାଉ େହାଇ ପି ଠିେର ଓହଳି ପେଡ, ଆଉ
େମରୁଦoକୁ ବ)ା କରି ଦିଏ କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ ...।

ତ
ିକ

ା

େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ପଛକୁ ପଛ ପାଟି ଝି अ अେବଳେର ବାହୁଡ଼ି ଗେଲ....। ଋକEଣୀ

ଇ
-ପ

େଦବି େକେତ ଓଷା, େକେତ ବତ, ମାନସି କ କରି କରି େଦହ କା େହଲାଣି । ତି ନାଥ

ଆ

ହ
ାନ

ବାବୁ ବି अତି ଧମ ପରାୟଣ ବiି। େସ ବି ସତସt, ନାମ ସଂକୀ_ନ, ମBିର ଯି ବାେର
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େହଳା କରnି ନି । ପୁअ େହଉ ବା ଝି अ ବଂଶରfା ପାଇଁ ସnାନଟିଏ େଲାଡ଼ା। ସ¢ାମୀୀ
ଚି nାେର ବୁ ଡି ରହି ଥାnି ।
ଋକEଣିେଦବୀ ଷ+ ଥର ପାଇଁ ଗଭଧାରଣ କେଲ। ଏଥର ତି ନାଥ ବାବୁ ମାନସି କ
କେଲ େଯ? ପୁअ େହଉ ବା ଝି अ ଛୁଆଟି ଯଦି ବଂଚି ରେହ ତାକୁ ବାର ବଷ େହେଲ, “ମୁଠି
ଭିfା” କରି ବଦି କାଯାଇ ବଦି ନାଥ)ୁ

ଦଶନକରି ମାଳା ଚଢାଇେବ। ନାତି ନାତୁ ଣୀ

େଦଖିେଲ ଯଦି ବଂଚି ଥାଏ େତେବ ଖାଲି ପାଦେର ଯାଇ ଚାରି ଧାମ ଦଶନ କରି େବ.....।
ବଦି ନାଥ) ସୁଦୟା େହଲା। ଠି କ୍ ସମୟେର ଋକEଣିେଦବୀ ଏକ ପୁତ ସnାନକୁ ଜନE
େଦେଲ। ଶି ଶୁ ପୁତର ନାମ ରଖିେଲ ବଦୀ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଏକ ସnାନର କାମନା କରି
ପଛକୁ ପଛ ଦୁ ଇଟି ଶି ଶୁ ପୁତକୁ ଜମ େଦବ) ହାତେର େଟକି େଦେଲ। ଯା' ଭାଗେର
ଯାହା अଛି ! ଯାହା େଭାଗ କରି ବାକୁ ଭାଗେର ନାହZ ତାହା େଯ େକୗଣସି ମୂଲେର अଜ| େଲ
ବି ତାହା େଭାଗ କରିହୁଏ ନାହZ.....! ଏହା अସତ ନୁ େହଁ ।
ଏେକାଇର ବଳା ବି ସିେକଶନ ବଦି ନାରାୟଣକୁ ବାପାମା ସଯେତh ପାଳି େଲ। ପୁअ ବଡ
େହଲା। ପାଠ ପଢି ଲା। ପୁअକୁ ବାର ବଷ େହଲାରୁ ବାପା ତି ନାଥ ପାଖ ସହରକୁ ଯାଇ
ବଜାର, ବସାo, ଆଦି ବି ଭିନh ଜାଗାେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି

‘ମୁଠି ଭିfା’ ମାଗିବା ଆର

କରି େଦେଲ। ବଦି କା ଯାଇ ମାନସି କ ପୁରଣକେଲ ଗଁାେର ଚାଳଛପର ଘରଖେo ଛଡା
ଆଉ କି ଛିନାହZ। ଋକିE ଣୀେଦବୀ ପର ଜମି କୁ ଭଡାେର ଆଣି ଚାଷକରି ତି ନି ଜଣିଆ
ପରି ବାରକୁ େଯନ େତନ ଚଳାଇନି ଆnି । ପୁअ ଯୁi ଦୁ ଇ ପଯn ପାଠ ପଢି ଲା। ଆଥ|କ

ା

ଦୂ ର କରି ବାକୁ ସୁଦୂର ମୁaାଇକୁ ଚାଲି ଗଲା। େସଠାେର ଏକ ହୀରା

ତ
ିକ

अନଟନକୁ

ଇ
-ପ

କାନୀେର କାମ କଲା। ଭଲ ଦୁ ଇ ପଇସା େରାଜଗାର କଲା। ତି ନି ଚାରି ବଷ ପେର ଚାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଛପର ଘରକୁ ଭାtି ତି ନି ବଖୁରିଆ ଛାତ ଘରେଟ ତି ଆରି କଲା। ବାରି ପେଟ କୂअେଟ
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େଖାଳି ପାଣି େମାଟର ଲାେଗଇେଦଲା। ଘେର ବି ଦୁତ ଆଲୁ अ ଜଳି ଲା, ରtୀନ ଟିଭି
ଲେଗଇଲା। ବାପାମା ଖୁସି େହେଲ। ମା’ର ଦୁ ଃଖ ଟିେକ ଲାଘବ େହଲା। ନାମ, ଜପ,
ସଂକୀ_ନ, ସତସt ଯି ବା ତି ନାଥ ବାବୁ ) अଭାସେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଇଥିଲା।
େରାଜଗାର କରିବା, ଘର ଚେଳଇବା ଘରର ହାନି ଲାଭ ବୁ ଝି ବା ଏ ସବୁ େର ତା)ର ନି ଘା
ନଥିଲା। େକେତେବେଳ େକାଉଠି ଖାଇେବ, େକାଉଠି ରହି େବ, କଣ କରି େବ ତା)ର କି ଛି
ହି ସାବ ନାହZ।ତଥାପି ସଂସାର ଚାଲି ଥାଏ।
କାେର ଟtା େହାଇଥିବା କା ଘାେର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କାଟି अନବରତ
ଘୁରୁଛି । ବଦି ର ବି ବାହ ବୟସ େହଲା। ନି ଜ ପସBର ଝି अଟିଏ େଦଖି ବାହାେହଲା।
ଶି fିତା, ସୁBରୀ, ଆଧୁନିକା େବାହୁଟିଏ ଘରକୁ ଆସି ବାରୁ ବାପାମା ଭାରି ଖୁସି େହେଲ।
େବାହୁକୁ ନି ଜ ଝି अ ଭଳି ଆଦର ଯତh କେଲ। ତାର ମନ େନଇ ଚଳି େଲ ଏମି ତି ଖୁସିେର
ବି ତିଗଲା କି ଛି ଦି ନ।
ପୁअ ମନ ମା ଠାରୁ େବଶୀ କି ଏ ଜାଣିବ .....?
ବଦୀ ତ ଋକିE ଣୀେଦବୀ) ଜୀବନ। ତାକୁ େସ ମେମ ମେମ ବୁ ଝି ଛnି । ପି ଲାେବେଳ
ବଦୀ ପୁେନଇ ଚାBକୁ େଦଖି ହଟୁ ଥିଲା। "ତାକୁ ଧରି ଆଣିେଦ ମା....। ମଁୁ ତା ସାଥିେର
େଖଳି ବି ...।" ମା ବଦୀକୁ େକାେଳଇ ଧରି ବାରି ପଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିେଲ ଆଉ କହୁଥିେଲ;
"ଧନ ଜହh ଆମ ବାରି ପେଟ अଛି । ଚାଲ ତା ସାଥିେର େଖଳି ବୁ ....।" ପାଣି ଭ_| ଥିବା
ବାରି ହାoିେର ଜହh େଦଖାଇ, ହାoିକୁ ହଲାଇ େଦଇ କହୁଥିେଲ "େଦେଖ ତେତ େଦଖି ଜହh

ତ
ିକ

ା

େକମି ତି ନାଟ କରୁଛି ।" ଚହଲା ପାଣି ହାoିେର ଜହh କୁ େଦଖି ତାଳି ମାରି ନାଚି ଉଠୁ ଥିଲା

ଇ
-ପ

ବଦୀ।
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ଚାରି ମାସ ପେର ବଦୀ ମୁaାଇରୁ େଫରିଲା। ପତି ଦିନ ରାତି େର େଶାଇଲା େବେଳ
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ୀ ଠାରୁ କମ} ଶୁଣିଲା। अଭିେଯାଗ ବି । "ତୁ ମ ମାକୁ ଗାସେର େରାେଷଇ କରି ବା ଜଣା
ନାଇଁ। ତୁ ମ ବାପା ଘେର କୁ ଟା ଦି ଖo ନ କରି अନh ଧ¢ଂସ କରୁଛnି । କୁ ଆେଡ ବୁ ଲି ଯିବାକୁ
ବାରଣ। କାହା ସହି ତ କଥା ହବାକୁ ବାରଣ। କାହା ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ବାରଣ କରୁଛnି ତୁ ମ
ମା। ଘର ଭିତର ବସି ବସି ମଁୁ େବାର୍ େହଇ ଯାଉଛି ...। ଏ ଘେର ମଁୁ ଆଉ ରହି ପାରି ବି
ନାହZ। ତୁ ମ ସାtେର େମାେତ ବି େନଇଯାअ। ନହେଲ େମା ବାପାଘେର ଛାଡ଼ି େଦଇ
ଯାअ... ଇତାଦି ... ଇତାଦି ।"
କଥାେର अଛି "ନୀତି କୁ ହାକୁ ମହନି ଓଷ ସରି ନାହZ!" ବଦି ନାରାୟଣ େଦାଛକି େର
ପଡି ଲା। ବାପାମା’କୁ କି ଛି କହି ପାରୁଛି ନା ୀର ମନ ଭାtି ପାରୁଛି । ପୁअର ମୁହଁ
େଦଖିେଲ ମା’ତାର अnର ପଢି ପାେର! େବାହୁକୁ ସାtେର େନଇ ମୁaାଇ ଯି ବାକୁ
ଋକିE ଣୀେଦବୀ ନି ଜ ଆଡୁ କହି େଲ।
ଯାହା େହଉ ବଦି ର ବି ନା େକୗଣସି ଝାମଲାେର ସମସା ହାଲୁ କା େହାଇଗଲା। ବାପା
ମା’ଠାରୁ ଆଶୀବାଦ େନଇ ୀକୁ ଧରି ବଦୀ ମୁaାଇ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଲା। ଗଲାେବେଳ
ଋକିE ଣୀେଦବୀ କହି େଲ, "ଭଗବାନ ତୁ ମ ଦୁ ଇ ଜଣକୁ େକାଟି ପରମାୟୁ ଦି अg! ଭଲେର
ଯାअ, ଭଲେର ରୁହ! େହେଲ ଖୁବ ଶୀଘ େମା ଘରକୁ ନାତି କି ନତୁ ଣୀଟିଏ ଧରି ଆସ।"
ତି ନି ଚାରି ବଷ ପେର ବଦୀ ସୀକ ଘରକୁ େଫରି ଛି। ସାtେର ବଷକର ଛୁଆ
"ସୁରଜି ତ"। ତି ନାଥ ବାବୁ ଆଉ ଋକିE ଣୀେଦବୀ ଖୁସିେର ଫାଟିପଡି େଲ, ନାତି କୁ ପାଇ ଉଭୟ
ସ¢ାମୀୀ ଆତEସେnାଷ ଲାଭ କେଲ। କୃ ତ କୃ ତ େହାଇଗେଲ। ତା)ର ସବୁ अଭିଳାଷ

ତ
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ା

ପ
ୂ  େହାଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଦରକାର େଯ...?

ଇ
-ପ

ଗଁାେର ପBରଦି ନ ରହି େଲ ପୁअ େବାହୂ। େଫରିଗଲା େବେଳ ଋକିE ଣୀେଦବୀ अଶ
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ସaରଣ କରି ପାରି େଲ ନାହZ। କାBି କାBି ପୁअେବାହୂ ଆଉ େଗହ? ା ନାତି ସୁରଜି ତକୁ ବି ଦାୟ
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େଦେଲ। ଏଥର ମାନସି କ ପର
ୂ ଣ କରିବାର େବଳ ଆସି ଗଲା। ଚାରି ଧାମ ଯାଇ ଦି अଁ ଦଶନ
କରି ନାତି ର ଦୀଘାୟୁ କାମନା ନି ମେn ‘ମୁଠିଭିfା’ ପକି ୟା ତି ନାଥ ବାବୁ ଆର
କରି େଦେଲ।
ମୁଠି ଭିfା ଏବଂ ତୀଥ ଭମଣେର ପBର ବଷ ବି ତିଗଲା। ମୁଠି ଭିfା େକେତେବେଳ
ଭିfାବୃ _ିେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଇଛି ତି ନାଥ ବାବୁ )ର....! ଋକିE ଣୀେଦବୀ ଆଉ େକାଉ
କାମକୁ ପାରୁନାହାnି  ପୁअ ବଦୀନାରାୟଣ ତା ପରି ବାରକୁ େନଇ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି ।
ପBର ବଷ େହାଇଗଲା। ନା ପଇସା ନା ଖବର ....। େସମାନ)ୁ ଟିେକ େଦଖି ବାକୁ ବୁ ଢା
ବୁ ଢ଼ୀ ଦୁ ଇଜଣ) ଆଖିରୁ ପାଣି ମରି ଲାଣି । ବୃ  ବାପାମା ଦୁ ଇଟା ବଂଚି ଛnି କି ମରି ଗେଲଣି
ତାହା ବି ତା ପାଖେର ଖବର ନାହZ। ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ ଦୁ ଇଟା ମରଣ ଆସି ବା ଯାଏଁ ତ ବିବାକୁ
ପଡି ବ! େହେଲ ମନେର ପବଳ ଇଛା। ମରି ବା ଆଗରୁ ଥେର ନାତି କୁ େଦଖିେବ ଯାହା
ପାଇଁ ଏେତ ଓଷା, ଏେତ ବତ ଆଉ ଯାହାର ଆୟୁ ଦୀଘାୟୁ କରି ବାକୁ ତି ନାଥ ବାବୁ
ଚାରି ଧାମ ଦଶନ କରି ଆଶୀବାଦ କାମନା କରୁଛnି , ତାକୁ ଥେର ଏ େନତେର ନ େଦଖି
ମରି ଗେଲ ଚାରି ଧାମ ବୁ ଲି ବାର ଲାଭ କଣ....? ଏେବ ମଧ ଋକିE ଣୀେଦବୀ ତା) ନାତି
ସୁରଜି ତର ଲtଳା ବୟସର ରୂପକୁ ମେନରଖି ଛnି । ନାତି ର ଯୁବକ େଚେହରାକୁ େଯେବ
େସ କqନା କରnି ପୁअ ବଦୀର େଚେହରାଟି ତା) ମାନସ ଚfୁେର ନାଚି ଉେଠ। ତି ନାଥ
ବାବୁ ପୁରୀ, *ାରି କା ଓ ରାେମଶ¢ରମ୍ ଯାଇ ଭଗବାନ) ଦଶନ କରି ଆସି ସାରିଛnି । ଆଉ
େଗାେଟ ଧାମ ଯି ବାକୁ ବାକି अଛି । େହେଲ ଏଥର ଏକା ଯି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହାnି ।

ତ
ିକ

ା

ଋକିE ଣୀେଦବୀ)ୁ ସାtେର େନଇ ଯି େବ। େଯେତ କ େହଉ ପେଛ! ପୁअ ପାଇଁ ବଦି କା
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ହ
ାନ

ଇ
-ପ
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ଦୀଘ ପBର ବଷ ପେର ବଦୀ ଆସି ଛି । ୀ ଓ ପୁअକୁ ଧରି । କାରଣ ଶଶୁରର
େଦହାn େହାଇଯାଇଛି । ଆଠ ଦଶଦି ନ ରହି ପୁଣି ଚାଲି ଯିବ। ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ
ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବଦୀ। ତାର ରହଣି ସହଣୀ ାଟସ୍ ଖାଦ େପୟ ସବୁ କି ଛି।
ମୁaାଇେର ଫ?ାଟ୍ ଟି ଏ କି ଣିଛି ତାର ୀ ମଧ େଫସନ୍ ଡି ଜାଇନର୍ ଭାେବ ଏକ ନାମୀ
ଦାମୀ କାନୀେର କାମ କରୁଛି । ନାମୀ ଦାମୀ େବସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧମ 7ୁଲେର
ପାଠ ପଢୁ ଛି ସୁରଜି ତ୍। େଷାହଳ ବଷର ଯୁବକ ନାତି କୁ େଦଖି ଋକିE ଣୀେଦବୀ ନାତି କୁ
କୁ େଇଧରି କଇଁ କଇଁ େହାଇ ଘଡ଼ି ଏ ଯାଏଁ କାBିେଲ। ତି ନାଥ ବାବୁ ତnବୁ ଣା ଛି oା େଚୗକି
ଉପେର ବସି ଆନBଶ ଢାଳୁ ଥିେଲ। ଏକଲୟେର अନାଇଁ ରହି ଥିେଲ ସୁରଜି ତକୁ । ତା)ୁ
ସାfାତ ପଭୁ ବଦି ନାଥ) ଦଶନ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ....।
ଘରର अବା େଦଖି ନି ଜକୁ େଦାଷୀ େଦାଷୀ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା ବଦୀ। କୂअ अଛି ।
କୂअ ଭିତର ପାଶ¢ରୁ ବର-ଓ` ଗଛ ଉଠି ଛତା ଭଳି ଠି ଆ େହାଇଛି । ପାଣି େମାଟର କଳ)ି
ଲାଗି ଲାଗି ଜଉମୁଦା େହାଇଗଲାଣି। ଘେର ବି ଜୁଳି ଜଳୁ ନି , ଡି ବିରି କଳାେର ଘର ଛାତ
ସି ଲିtରୁ अଳୁ ଗୁଡାକ ତରଳି ପି ଚୁ ପରି କାଳି େଟାପା େଟାପା େହାଇ ପଡୁ ଛି । କୂअରୁ
ଦୁ ଇ ବାଲତି ପାଣି କାଢି େଦହେର ଢାଳି େହଇଗଲା ବଦୀ। ୀ ଚି ାର କରୁଥିଲା ...।
ଗାଧାअନି ଏଲଜ| େହାଇଯି ବ, ଇେନ୍ଫ²ନ୍ େହାଇଯି ବ....! ଘରର अବା େଦଖି େବାହୁ
fଣିଏ ରହି ବାକୁ ନାରାଜ। ବାପଘରକୁ ଯି ବାକୁ କାକୁ _| େହଉଛି । ତାକୁ अଟକାଇ ବାକୁ
କାହାର ଜୂ ନାହZ...। ବଦୀ ମୁaାଇ େଫରି ଲା ଦି ନ ଘରକୁ ଆସି ଥିଲା। େସ ପୁଣି ଏେକଲା।

ା

କହି କି ଯି ବ! ନାତି କୁ ଆଉଟିେକ େଦଖିେବ େବାଲି େକେତ ବାକୁ ଳ

ତ
ିକ

ବାପାମା’)ୁ

ଇ
-ପ

େହାଉଥିେଲ ବୁ ଢାବୁ ଢ଼ୀ ଦି ଟା। ସୁରଜି ତ ଆସି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା କି g ତା ମମି ତାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଛାଡ଼ି ଲାନି େବାଲି କହି ଲା ବଦୀ। ମା ଋକିE ଣୀେଦବୀ) ହାତେର କି ଛି ଟ)ା ଗୁଂଜି େଦଇ
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େଲାକ େଦଖାଣିଆ ପଣାମ କରି େଦଇ ବଦୀ ଚାଲି ଗଲା ....।
ସୁରଜି ତର ବି େଟକ୍ ଇଂଜି ନିअରି ଂ ପାଠ ସାରି ଲାଣି। ବି େଦଶ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଛି।
ଚାକି ରୀ କରି ବାକୁ ନୁ େହଁ ବରଂ େସ ଯି ବ ତାର ଜାପାନୀ େପମି କାକୁ େଦଖା କରି ବାକୁ ।
େଶ¢ତାtୀ ଜାପାନୀ ଲଳନା "ଜୁ ଲି ଆ"। ଦି ଲ?ୀେର ରହି ପାଠ ପଢି ଲା େବେଳ ସୁରଜି ତ ଓ
ଜୁ ଲି ଆ େଦଖା ସାfାତ େହାଇଥିଲା। ଜୁ ଲି ଆ ସୁରଜି ତ ଠାରୁ ଦୁ ଇ ବଷ ବଡ। ଦୁ ହZ)
ଭିତେର ବୁ ତ¢ ସୃି େହାଇଥିଲା। ନି ବିଡ଼ତା ବଢି ଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଏହି ବୁ ତ¢
େପମର ରୂପ େନଇସାରି ଥିଲା। ସାତ ଦରି ଆ େଡଇଁ ଉଭେୟ ଉଭୟ)ୁ

ସାfାତ

କରୁଥିେଲ। ଜୁ ଲି ଆ ଏକ ମÉିେନସନାଲ୍ କାନୀେର ଚାକି ରୀ କରୁଛି । ସୁରଜି ତ ଏଇ କି ଛି
ମାସ େହଲା ଏକ ଜାତୀୟ ବା)େର ଚାକି ରୀ ପାଇଛି । ବହEପୁରେର େପାିଂଗ୍ େହାଇଛି ।
ନି ଜ ଗଁା ଠାରୁ ମାତ ପଚାଶ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର। ଉ ପଦବୀ। ଉ ଦରମା। ଏେବ
ଖଚ କରି ବାକୁ ଆଉ ମମି , ଡାଡି ଉପେର ନି ଭର କରି ବାକୁ ପଡୁ ନି । ବଦଳି ଯାଇଛି ତାର
ଆଦବ କାଇଦା। ଆପାଦମ`କ ନି ତ ବବହାଯ ସାମଗୀ ଆେସ ବି େଦଶରୁ। େଜାତା,
ଘଡି , ଚଷମା, କଫି ଆଦି ସବୁ ବି େଦଶୀ। ବହEପୁରେର ଫ?ାଟଟିଏ ଭଡାେର େନଇଛି
ସୁରଜି ତ। ଛୁଟି େନଇ ବି େଦଶୀ ଯାଇପାରୁଛି , େହେଲ ବୃ  େଜେଜବାପା େଜେଜମା’)ୁ
ଥେର େଦଖିବାକୁ ସମୟ େହଉନି .....! ନା ଗଁାକୁ ଆସି େଲ ନି ଜର ଆଭିଜାତେର କଳ)ି
ଲାଗିଯିବ ...?? ବି େଦଶୀ େପମି କାକୁ ଆମ}ଣ କରି ଛି ଓଡ଼ି ଶା ବୁ େଲଇ େଦେଖଇବ...!!
ପାଚି ଲା ତାଳଦି ଟା େକେତେବେଳ ଝଡି ପଡି େବ କି ଛି ଠି କ ନାହZ। ଋକିE ଣୀେଦବୀ

ତ
ିକ

ା

ଆଉ ଭଲ ଭାବେର େଦଖିପାରୁ ନାହାnି । ଉ ରi ଚାପ ତା ସାtକୁ େପଟ େବମାରୀ।

ଇ
-ପ

‘ମୁଠି ଭିfା’ରୁ ସଂଗହ େହାଇଥିବା अଥ େକେତଥର ଋକିE ଣୀେଦବୀ) େଦହ ମୁେଳ ଖଚ

ଆ

ହ
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େହାଇଗଲାଣି । अପେରସନ ଆଖି । ନି ତି ଡପ୍ ନପକାଇେଲ ଲୁ ହ େବାହୁଛି । ଔଷଧ ନ
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ଖାଇେଲ ମୁo ବୁ ଲା, େପଟ ବଥା ବାହାରୁଚି । ତି ନାଥ ବାବୁ )ର ପି ଲାଦି େନ େପାଡି
ଯାଇଥିବା ବାମପାଦଟି ଏ ବୟସେର ବରଦାନ ପାଲି ଟିଚି। ଚାଲି ବାକୁ କ େହେଲ ମଧ
ଭିfା ମି ଳିବାେର ବି େଶଷ ସହାୟକ େହଉଛି । ପତି ଦିନ ସକାେଳ ଗଁାରୁ ବାହାରୁଥିବା ମି ନି
ବସ୍ େର ସହରକୁ ଯାଆnି । ବସ୍ କo¦ର ଚି ହhାପରିଚି ତ ଥିବାରୁ ପଇସା ମାେଗନି ।
ସହରର ଗଳି କBି, ବଜାର, ବସାo ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଭିfାବୃ ତି କରି ଯାହା ପାଆnି ସା
େବେଳ ଦୁ ଇ ପାଣୀ) ପାଇଁ ଆବଶକ ସଉଦା ପତ େନଇକି ଆସnି । ବଳକା ପଇସା ଏକ
ମାଟିର କୁ ିେର ସୟ କରnି ବଦି କା ଯି ବାପାଇଁ ...।
ଆଜି ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହZଥିଲା ମଣିଷ େକଜାଣି ...! ସକାଳୁ ଆସି ବାର ଘ
େହଲାଣି ଚାହା କେପ ଖାଇବାକୁ ବି ପା ଟ)ା ପାଇଲାନି .....। ସଂଜେର େଫରିଲା
େବେଳ ୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ବି କି ଣି େନବାକୁ ପଡି ବ। ନେହେଲ ବୁ ଢ଼ୀର େକାଉ ଘଡି େକା
କଥା କି ଏ ଜାେଣ ...! େଧାବ ଫରଫର ଦାମୀ କାର୍ ଟିଏ। କଳା କାଚ ଝରକା ଭିତରୁ
କାଚେଗାରୀ ତରୁଣୀର େଚେହରାଟି ଝଲମଲ କରୁଛି । ଥକି ଯାଇଥିବା ପାଦ ଦୁ ଇଟି ଗାଡି
ନି କଟେର अଟକି ଲା। ବା)ୀ ବାଡି ଟି କାଖେର ଜାକି େଦଇ ସାତସି ଆଁ ସାଟ  ପେକଟରୁ
ଔଷଧ ଚି ଠାଟିକୁ ବାହାରକରି ଦୁ ଇହାତେର େଖାଲି ତରୁଣୀକୁ େଦଖାଇେଲ। ଗାଡି ର ଝରକା
କାଚକୁ ତଳକୁ ଟାଣି େଦେଲ ତରୁଣୀ ଜଣ)। ଗାଡି ର ଏସି ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁ ଲୁ କାଏ କାକର
ପବନ ଆସି ତି ନାଥ ବାବୁ ) େଦହେର େନସି େହାଇଗଲା। ଆଖିେର ସନ୍ଗ?ାସ ପି ା
ବି େଦଶୀନୀକୁ େଦଖି ଇଂେରଜୀ ଭାଷାେର ସାଷଣ କେଲ। ନମ7ାର ଜଣାଇ େକଇପଦ

ତ
ିକ

ା

କଥାେହେଲ। ଓଷଧ କି ଣିବାକୁ ସାହାଯ ମାଗିେଲ। ବି େଦଶୀନୀ)ର ଆ ଯର ସୀମା

ଇ
-ପ

ରହି ଲା ନାହZ। ଗାଡି ଡାଇଭର ଜଣ) ଭଲ ଭାବେର ଇଂେରଜୀେର କଥାବା_ା କରି ପାରୁ

ଆ

ହ
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ନଥିବା େବେଳ ଜେଣ ବୃ  ଭିକାରି ପାyଳ ଭାେବ ଇଂେରଜୀ ଆଉ ହି Bୀେର କଥାବା_ା
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କରି ପାରୁଛି ...। ବି େଦଶି ନୀ ଜଣ) ତି ନାଥ ବାବୁ )ୁ अେପfା କରି ବାକୁ କହି ନି ଜ
େମାବାଇଲରୁ କି ଛି ବା_ା େଲଖି ପଠାଇେଲ। ହଁ .... ବି େଦଶି ନୀ ଜଣ) େହଉଛnି େସଇ
ଜାପାନୀ ଲଳନା "ଜୁ ଲି ଆ"। େମେସଜ୍ େଦଖି ସୁରଜି ତ ଏଟିଏମ୍ କାଚଘର ଭି ତରୁ ଗାଡି
 ୁ ସାତସି ଆଁ କରି ପି ିଥିବା ବୃ  ଭିକାରୀକୁ
ନି କଟକୁ ଚାହZଲା। ତା' ଡାଡି ) ପୁରୁଣା ସାଟକ
େଦଖି ଲା। ସୁରଜି ତ ଟ)ା ଉଠାଇସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ପାଖ େଦାକାନରୁ େହେଲେମଟ୍
ଟିଏ କି ଣିଲା। ମୁoେର େହେଲେମଟ୍ ପି ି ଗାଡି ଭିତେର ବସି ଗଲା। ଟ)ା ଭତ|
ଲଫାପାଟିଏ ଜୁ ଲି ଆକୁ େଦଇ େସଇ ବୃ  ଭିକାରୀକୁ େଦଇେଦବା ପାଇଁ ସୁରଜି ତ କହି ଲା।
ତି ନାଥବାବୁ ଜୁ ଲି ଆ ହାତରୁ ଲଫାପାଟି ଗହଣ କରୁ କରୁ ଆଶୀବାଦ େଦେଲ ଏବଂ କହି େଲ
େମାର ନାତି ବି େଦଖି ବାକୁ ଠି କ୍ ଏହି େହେଲେମଟ୍ ପି ା ବାବୁ ) ପରି ...। ଧନବାଦ
ଜଣାଇ ଗାଡି ର ଗ?ାସ୍ ବB କରି େଦଲା ଜୁ ଲି ଆ। ଚାରିଚକି ଆ ଗାଡି ର ଡାଇଭରର ପଛ
ସି ଟେର ବସି ଥିବା େହେଲେମଟ ପି ା ସୁରଜି ତକୁ େଦଖି ଆ ଯ ଚକି ତ େହଇଥିଲା
ଜୁ ଲି ଆ। ସୁରଜି ତର ଆଚରଣକୁ ଜୁ ଲି ଆ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା। ବି େଦଶୀ ଭାଷାକୁ ଦରବୁ ଝା
ଡାଇଭର କି g ଠି କ୍ ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲା .....। ସହରର ରାଜରା`ାର ଭିଡ ଭିତେର ଗାଡି ଟି
ଧୀେର ଧୀେର ହଜି ଗଲା। ‘ମୁଠି ଭିfା’େର ପା ଲଫାପାଟିକୁ अଶଳ େସhହାyଳୀ अପଣ
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କରି ଥିେଲ ତି ନାଥ ବାବୁ .......।।
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ମାଆ
େମାର ଏହି अବା ଭିତେର ଦି େନ ମଁୁ ପଚି ଶ ବଷ अତି କମ
କରି ଥିେଲ। ମା’) ପରେଲାକ ପେର େମା ଜନEଦି ନ ମେନ ରଖିବାକୁ
େକହି ନଥିେଲ। अତୀତେର କଥାକୁ ଭୁ ଲି ମଁୁ ଦି ନଟା ବି ତାଇ େଦବି

େଦେବB ସାମଲ

େବାଲି ିର କଲି । ସବୁ ଠାରୁ ପୁରୁଣା େଯଉଁ ଜନEଦି ନ ମେନ ପଡୁ ଥିଲା। ତାହା ଆଜି ବି
େମାର ମନ ପଡି ଯାଏ େବାଧହୁଏ େମାେତ।
େସଦି ନ ଚାରି ବଷ ପୁରିଥାଏ େସଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମାର ମା ଚକୁ ଳି ପି ଠା କରି
ସାଥିେର ଥିବା ସମ` େଛାଟ ପି ଲାମାନ)ୁ ଡାକି ବା ପାଇଁ େମେତ କହି ଲା। ମଁୁ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ
ସାରା ଆକାଶ ବନି ଗଲା ଘମାେଘାଟ କଳା। ଦୂ ରାnର ପାହାଡ ଶି ଖରସବୁ େଦହେର ଧକା
ଖାଇ େମଘମାନ ଭୟ)ର ବି ଶୃ±ଳା ଦି ଶୁଥିଲା ପେର ପେର ପୃଥିବୀ ଭିତେର ଫଟାଇ
େଦଲା ଭଳି ଏକ ବଡ ଘଡ ଘଡି େହଲା ।
ମଁୁ ଏକା ନି ଃଶାସେର େଦୗଡି ଯାଇ ମା େକାଳ ଭିତେର ମୁହଁ ଲୁ ଚାଇଲି । େକାଡି ଏ ବଷ
ପେର ଆଜି େସମି ତିକା ମନ େହଲା ଜନEଦି ନ अବସରେର ମା େତଣୁ ବି େଶଷ ଭାବେର
ମେନ ପଡୁ ଥିଲା। ଆଜି ର ଜନEଦି ନେର କି ଛି ବି ସEୟ େହଲା ଭଳି ଘଟଣାମାନ ଘଟିନଥିଲା।
କି g କି ଛି ବି େଶଷ ଉପହାର ଆଣି ଲା ଭଳି ଥିଲା।
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ଦି ନ ସାରା େଗାଟିଏ ରୁ େକାଠରୀ ଭି ତେର ରହି େମାର ମା’କୁ େଖାଜି ଚାଲି ଥାଏ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଗtା ଯମୁନା େବାହି ଚାଲି ଥାଏ। ତଥାପି ମଁୁ େମାର ମା ଛବି କୁ ଆଖିେର
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ଆ)ି ଚାଲି ଥାଏ। ସା େହଲା ଘରୁ ବାହାରି ବା ପାଇଁ ମନ କଲି । ମଁୁ ଧୀେର ଧୀେର
ରା`ାକୁ ବାହରି ଆସି ଲି।
େମାର ବାଟେର ହଠାତ୍ ଏକ ଆଘାତ େଦଲା ଭଲି େଗାଟିଏ ଉଲ? ାସପ
ୂ  ଶ½;
- େଦବୁ ।
ଏହି ଦୁ ଇ ପଦ ଡାକେର େକେତ େଯ ଭରି ରହି ଛି ମଧୁରତା ତାହା ମାପି ବା ବହୁ କ
କର। େକଜାଣି ଏହି ଡାକେର ଏେତ ମା’ର ମମତା ଭଳି ଲାେଗ। ମା ହରାଇଛି ସତ କି g
ମା ଏହା େମା ________
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ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨
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ଏକ ଟ)ା...
ଟ)ା...
ବହୁତ ଥର ଏକଟ)ାକୁ ନଜର େଦଇନି अମେରଶ अେନକ
ଥର ତ ୧୯୯ ଟ)ା ରିଚାଜ କରି ୨୦୦ଟ)ା ବେଢ଼ଇ େଦଇଛି

ବି ଚିତାନB େଜନା

େଦାକାନୀକୁ ତ ପୁଣି େକେବ େକେବ ୨୪ଟ)ାର ପରିବା କି ଣି ୨୫ଟ)ା

ବେଢ଼ଇ େଦଇଛି  େମଡ଼ି ସିନ େଦାକାନ େତଜରାତି େଦାକାନେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସି ଛି
େଯମି ତି ଏକ ଟ)ା ତା ପାଇଁ ଏେତଟା ଜରୁରୀ ନୁ ହଁ  େହେଲ अମେରଶ କଣ ଜାଣିଥିଲା
ଏକ ଟ)ାଟି ପାଇଁ େସ ଏମି ତି ହଟ ହଟା େହବ ଏେତ େଲାକ) ଆଗେର ଏମି ତି ଆଗରୁ
ଏକ ଟ)ା ପାଇଁ କି ଣି ପାରି ନଥିଲା ବି ଶାଲରୁ ମନ ପସBର ଜି ନିଷଟିକୁ େହେଲ ଆଜି
ଗାଡି ଟି ଖରାପ େହାଇଯି ବା େହତୁ ତରବରି ଆ ବସେର ଚଢ଼ି ଆସି ଲା େସ, ପସଟି ରହି ଗଲା
େଟବୁ ଲ ଉପେର ବସର ଆଗ ସି ଟଟି ବି ପାଇ ଯାଇଥିେଲ, ସି ଟେର େବକ ଭାtି ଇअର
େଫାନ କାନେର େଦଇ େଶାଇ ପଡ଼ି େଲ अମେରଶ अଧାବାଟେର କo¦ର କାକୁ ହଲାଇ
ପଇସା ପଇସା କହି ବାରୁ ଆଖିକୁ େଖାଲି ପେକଟେର ହାତ ମାରି ଲା େବଳକୁ ପସ ନାହZ,
ମେନପଡ଼ି ଲା େଟବୁ ଲେର ଛାଡି ଆସି ଛnି େହେଲ ଏେବ କଣ କରି େବ େସ, େବଗେର ହାତ
ପୁରାଇ େଦଖିେଲ ଭଡା ଠାରୁ ମାତ ଏକ ଟ)ା କମ अଛି କଣ େନବ ବସ କo¦ର ଏହା
ଭାବି ବେଢ଼ଇ େଦେଲ କo¦ର ହାତକୁ ଖୁଚୁରାକୁ ଗଣି ବଡ ପାଟିେର ଦୁ ଇ ପଦ ଶୁଣାଇ
େଦଲା କo¦ର, ସବୁ ତ ଏକ ଟ)ା ଦୁ ଇ ଟ)ା କମ େଦବ ଆଉ ପଚାରି େଲ କହି ବ କେଲଜ
ପଢ଼ୁଛୁ, େକେତ କି େଲାମି ଟର େହଉଛି କି ପୁଣି ଆଗ ସି ଟ ବି ବାଛି କି େନଇଯି ବ ଆେମ ବସ
ଚେଲଇବୁ

େକମି ତି ବସେର ବସି ଥିବା ସବୁ

େଲାକ अେନଇଥାnି

अମେରଶକୁ 
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ିକ

ା

अମେରଶକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାଏ ଏକ ଟ)ାର
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ମହତ¢କୁ....... l
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େସoତୀରା, ବn, ଭଦକ, ୯୪୩୮୪୬୬୦୧୭
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ନି ଶr ସଂଳାପ
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲି େଯ ସୂଯ ବେa ଟାଟା
େମେମାରି ଆଲ ହିଟାଲେର ଆଡ଼ମି ଶନ େହାଇଛnି । ତା େହେଲ କଣ

ବି ରିନାରାୟଣ ମି ଶ

ସୂଯ )ୁ କାନ୍ସର େହାଇଛି ?
ଆକାଶ ଛି oି ପଡି ଲା ପରି ଲାଗିଲା, ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବ`
ବି ବତ େହାଇ ପଡି ଲି। େକେବ ଗେଲ ବେa? ଭୁ ବେନଶ¢ରେର ତ େକାଉ ହିଟାଲେର
େଦଖାଇଥିେବ? अଥଚ େମାେତ ଟିେକ ବି ଖବର େଦେଲନି କାହZକି? େରାଗ ତ ଦି େନ
ଦୁ ଇଦି ନ ତେଳ େହାଇନଥିବ, ଜେଣଇେଲଣି କାହZକି? କଣ ରାଗେର େହେଲ ରାଗେର କଣ
ଏମି ତି କରାଯାଏ? ଏେବ ମଁୁ କଣ କରିବି ? ବେa ତ ଏକୁ ଟିଆ ମଁୁ ଯାଇପାରିବି ନି। ଆଜି
ଯାଏଁ ସୂଯ ବି ନା ବାହାରକୁ େକେବ ବି େଗାଡ କାଢି କୁ ଆେଡ ଯାଇନି , କାହାକୁ ସାtେର
େନଇକି ଯି ବି? କି ଏ ବା ସଂେଗ ସେt େମା ସହ ବାହାରି କି ଯି ବ? ସୂଯ କୁ ଛାଡ଼ି ଦୁ ଇ
ତି ନିଥର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କି g େସେତେବେଳ େମା ଭଉଣୀ ଭିେଣାଇ ଥିେଲ, େସ ବି ଏେବ
ନାହାnି । ଯଦି ବା ସାହସ କରି ଯିବି େତେବ ବେa ସହରର ରା`ାଘାଟ ଗଳି କBି ସବୁ େମା
ପାଇଁ ନୂ ଆ, ଏକୁ ଟିଆ ତ ଜମା ଯାଇ ପାରି ବିନି। ସୂଯ ତୁ େମ କଣ କଲ େମାେତ ବଂଚି ଥାଉ
ଥାଉ ମାରି େଦଲ। ଛୁଟି ବି େକାଉ ମି ଳିବ? ଛୁଟି ମାଗୁ ମାଗୁ ପ'ନାୟକ ବୁ ଢା ଲାtୁଡ଼େର

ତ
ିକ

ା

ଠି ଆ ହବ।

ଇ
-ପ

ଭାତ ବାଢ଼ି ସାରି େବାଉ ଡାକି ଲାଣି ଖାଇବାକୁ , ମନ ଜମା ହଉନି ବାଧେର ଖାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ବସି ଲି। େପଟକୁ ଭାତ ଯାଉନି େକାହ ଉଠାଇ କାBିବାକୁ ଇଛା ହଉଚି କି g କାBି ପାରୁନି ।
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अq କି ଛି ଖାଇ अନମନ7 େହାଇ େବାଉ େଦଇଥିବା ଟିଫିନ ବ²କୁ ଗାଡି ଡ଼ି କିେର ରଖି
अଫିସ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲି। ଘରୁ अଫିସର ଦୂ ରତା ମାପୁ ମାପୁ ମଁୁ େକେତେବେଳ େଯ
अଫିସେର ପଂହଂଚି ଗଲି ଣି ଜାଣି ପାରିନି । अଫିସେର କାମ ହZ କାମ ଟିେକ ବି ଫୁରୁସତ
ନାହZ। କାମ କରି ବାକୁ ଇଛା ନଥିେଲ ବି ସବୁ କାମ ସରିଲା େବଳକୁ ୨:୩୦ ବାଜି ଗଲାଣି।
ଟିଫିନ ଖାଇବାକୁ ଇଛା େହଲାନି । अନ ସହକମୀମାେନ େସମାନ) ଟିଫିନ ଖାଇସାରି
ନି ଜ ନି ଜ କାମେର ବ` େହେଲଣି। ପାଖ ସି ଟେର ବସି ଥିବା ଲୀନା େକେତଥର ଟିଫିନ
ଖାଇବା କଥା ପଚାରି ସାରିଲାଣି। କହି ଲି ଆଜି ଟିଫିନ ଖାଇବାକୁ ଇଛା ହଉନି । ଥଟାେର
ଲି ନା କହି ଲା କଣ ମନ ଭଲ ନାହZ ନା େଦହ??
ସତେର ମଁୁ ନି େଜ ନି ଜକୁ ପଚାରୁଥିଲି େକାଉଟା େମାର ଭଲ ନାହZ େଦହ ନା ମନ?
ସୂଯ ପାଖକୁ େଫାନ୍ କଲି େହେଲ ତା) େଫାନ ସି ଚ୍ अଫ୍ ସୂଚାଇ େଦଲା।
େମେସଜ୍ କଲି ସୂଯ ତୁ େମ କି ପରି अଛ? େମା ପାଖକୁ େଫାନ୍ କର। अେନକ ସମୟ
अେପfା କରି ବା ପେର ସୂଯ ଠାରୁ କି ଛି ବି ଉ_ର ଆସି ଲାନି । अଫିସ େଫାନରୁ େଫାନ୍
କଲି ସମାନ କଥା ସି ଚ୍ अଫ୍ ହZ अଛି । ଧୀେର ଧୀେର ବ`ତା େମାେତ କଲବଲ କରି
ପକାଇଲା। अଫିସେର କାମ କରି ବାକୁ ଜମା ମନ େହଲାନି । ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ଆହୁରି ୩-୪
ଘା अଛି । େଫାନ୍ େଦଖି ଲା େବଳକୁ ମି ତା େମଡ଼ମ) ୫-୬ ମି ସ୍କାଲ୍ अଛି । େମଡ଼ମ)ୁ
େଫାନ୍ କଲି େସ େଫାନ ଉଠଉ ଉଠଉ अଭିେଯାଗେର େପାତି ପେକଇେଲ େମା କଥା
ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ବି େଦେଲନି । ପଚାରିେଲ କି କାମ କରୁଚ କହି ଲ? େକେତଥର େଫାନ

ତ
ିକ

ା

କାଲି ଣି, େକମି ତି ବୁ ଝାଇ କହି ବି େଯ କାମେର ନୁ ହଁ େବାଲି , େକମି ତି କହି ବି େମା ମନର

ଇ
-ପ

ସାତତାଳ ପାଣି େସ ପାଣିର ସାତ ତାଳ ପ) ଭି ତେର ସି Bୁକ, େସ ସି Bୁକ ଭିତେର ଫରୁଆ,

ଆ

ହ
ାନ

ଫରୁଆ ଭି ତେର ଥିବା େମା ମନର ଭअଁର ଉଡି ଯାଇଛି େବାଲି । ଲୁ ହେର ଆଖି
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ଜେକଇଗଲା, କହି ଲି ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଘରକୁ ଗେଲ େଫାନ କରି ବି।
ସୂଯ ସଦାେବେଳ ଏମି ତି େମା କଥାକୁ ଟିେକ ବି ଗୁରୁତ¢ ଦି अnି ନି । େମା େମେସଜ୍
କଣ େଦଖି ନଥିେବ? େକେତ ବ`େର ମଁୁ अଛି େସକଥା େସ କି ଆଁ ଜାଣିେବ? େଫାନକୁ
ବାରaାର େଦଖୁଚି ଲାଭ କି ଛି ନାହZ।
ବ`ତା ଭିତେର େକେତେବେଳ ୭ଟା ବାଜି ଗଲାଣି ଜାଣିପାରି ନି। ଘରକୁ ଯି ବାକୁ
ବାହାରି ଲି। ଆସି ଲାେବେଳ ଧପ
ୂ କାଠି , କଦଳୀ ଓ ନଡ଼ି ଆ ଆଣିବାକୁ େବାଉ ବାରaାର
କହି ଥିଲା, ନବାକୁ ଇଛା ନଥିେଲ ସୁା ଧପ
ୂ କାଠି ଛକରୁ େନଇ ଘରକୁ ଗଲି ।
ଡି କିରୁ ଟିଫିନ ବ² ଓ ଧପ
ୂ କାଠି ବାହାର କରି େବାଉକୁ େଦଇ ସି ଧା ବାଥରୁମକୁ
ଚାଲି ଗଲି । ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ େଡସ୍ ବଦଳାଇ େସାଫାେର ବସି ଲା େବଳକୁ େବାଉ କହି ଲା
କି େଲା ଟିଫିନ ଖାଇନୁ କି ? କଦଳୀ ନଡ଼ି ଆ ବି ଆଣିନୁ? ହଉ ଏେବ ଟିଫିନ ଖାଇେଦ ଚା
କରୁଛି ପି ଇ େଦଇ ହାଟକୁ ଯା। ପରି ବା ଗୁଆ, ଗୁoି ପାନ ଘେର କି ଛି ନାହZ। ବି ରiେର
କହି ଲି ମଁୁ ହାଟକୁ ଯାଇପାରି ବିନି। ଯି ବୁନି କଣ ମ ଏଇଟା ପରା ବଡହାଟ ପାଳି ଆଜି
ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଯାଇ େସାମବାରେର ହାଟ। ଯା ଯା ଚା’ପି ଇ େଦଇ ଶୀଘ ହାଟକୁ ଯା।
ସତେର ରବି ବାର ଦି ନ କି ଏ ସବୁ ଘରକୁ ଆସି ବାର अଛି , ନ ଆଣିେଲ ହବ େକମି ତି?
ବାଧେହାଇ ହାଟକୁ ଗଲି ସବୁ କାମ ସାରି ହାଟରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ୯:୩୦ େହଲାଣି।
ପରି ବା ସବୁ କୁ ଫି ଜେର ରଖି ସରିଲା େବଳକୁ େବାଉ अଟା ଆଣି ରୁଟି କରି ବାକୁ ବରାଦ
କରି ସାରି େଲଣି। ଟିକିଏ ଫୁରୁସତ ନାହZ ଖାଲି କାମ ଉପେର କାମ। ନେହେଲ ବି େକମି ତି

ତ
ିକ

ା

ହବ େବାଉ ମଁୁ ତ ଦୁ ଇ ଜଣ ମଁୁ ନକେଲ େସ କରିବ। अଟା ଚକଟି ରୁଟି କଲା େବଳକୁ ଭାଇ
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େଫାନ େଦଖିଲି ସୂଯ ଠାରୁ କି ଛି ବି େମେସଜ୍ ଆସି ନି। ବ` ଲାଗିଲା େହେଲ
କରି ବି କଣ? େମା ଠାରୁ ୨୦୦୦ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର େସ अଛnି , ସାtେର ତା)ର କି ଏ
ଯାଇଛnି ଓ େସମାନ)ର େଫାନ ନaର ମଁୁ ବି ଜାଣି ନି। ସୂଯ ) େଫାନ ନaର
ଛଡି େଦେଲ େମା ପାେଖ ଆଉ କି ଛି ନାହZ। ତା) େଫାନ ସି ଚ୍ अଫ୍ ତା) ବି ଷୟେର
ଜାଣିବା େମା ପେf ପୁରା अସବ। କାହାକୁ ପଚାରି ବି କି ଏ େସ େମା ପଶhର ଉ_ର
େଦବ?
ଭାଇ ଭାଉଜ ଗଲାପେର େବାଉ ମଁୁ ଖାଇ େଶାଇବାକୁ ଗଲୁ । ଦି ନଯାକର ପରି ଶମେର
େଶଯେର ପଡୁ ପଡୁ ଆଖିକି େକେତେବେଳ ନି ଦ ଆସି ଯାଇଛି ମଁୁ ଜାଣିପାରି ନି। ସକାଳୁ
ଉଠି ଲା େବଳକୁ ୭ ଟା ବାଜି ଗଲାଣି ସକାଳ କାମ େରାେଷଇ ବାସ ସବୁ ସାରି ଖାଇ ସାରି
ଟିଫିନ ଧରି अଫିସ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ୯ଟା ବାଜି ଗଲାଣି। େଫାନ େଦଖି ବାକୁ ସମୟ
ଟିେକ ବି ନାହZ, ତଥାପି କାହZକି େକଜାଣି େଫାନଟା େଦଖି ବାକୁ ଇଛା େହଲା ତରତରେର
େଫାନଟା ବାହାର କରି େଦଖି ଲା େବଳକୁ ଯାହା େଦଖିଲି ମଁୁ ହତବa େହାଇଗଲି ପାଦତଳୁ
ପୃଥିବୀ ଟା ତଳକୁ ତଳ ଚାଲି ଯାଉଛି , अମାନି ଆ ମନଟା ବୁ କୁ ଫଟାଇ କାBି ଉଠି ଲା। େକାହ
େମାର ଉଠି ଗଲା େବାଉ ଆ ଯ େହାଇ ପଚାରିଲା କଣ େହଲାକି େକାହଭରା କ¸େର
କହି ଲି େବାଉ ଆଜି େଭାର ୫ଟାେର ସୂଯ ଚାଲି ଗେଲ। ଆମ ଦୁ ଇଜଣ) କାBେର
ଶାବଣର ଲୁ ହର ବନା ଆସି ଗଲା। କି ଏ କାହାର େକାହକୁ ରଖି ପାରିନଥିଲୁ। ମଁୁ
େଶଷଥର ପାଇଁ େବାଉ ଆେଡ ଚାହZ କାBି କାBି କହୁଥିଲି େବାଉ ସତେର କଣ ସୂଯ

ତ
ିକ

ା

ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ। अଫିସକୁ େଫାନ କରି ଜେଣଇ େଦଲି , ମଁୁ ଆଜି अଫିସ ଯି ବିନି।

ଇ
-ପ

ମଲି? ପୁର (ନି ଆଳ), ଗଡ଼ନି ଆଳ, େଖା½ା

ଆ

ହ
ାନ

୭୫୨୦୫୫, ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୦୧୧୦୬୩ / ୯୬୯୨୦୩୫୪୫୪
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अtୁର
ସମୟ ସଂଧା ସାତଟା ପାଖା ପାଖି େହବ। ି ଟ୍ ଲାଇଟସବୁ ଜଳି
ସାରି ଲାଣି। अଫିସ େଫରnା ବାବୁ ମାେନ େଗାଟିେଗାଟି େହାଇ ଘର
ବାହୁଡି ବାେର

ଲାଗିେଲଣି ।

କି ଏ

ଚାଲି ଚାଲି

ଯାଉଛି

ତ

କି ଏ

ବି ନୟ ମହାପାତ

ସାଇେକଲର ଘି ବେଜଇ ବେଜଇ, କି ଏ 7ୁଟରେର ତ କି ଏ ବାଇକେର ସମେ` ଘରମୁହଁା
ଛୁଟିଛnି । ସମ`) ଗାଡି ର ଗତି ରୁ ଘେର ଶୀଘ ପହିବାର ବଗତା  ବାରି େହାଇ
ଯାଉଥାଏ। अଫିସ୍ ଯି ବାେବଳର ଧୀରପଣ ଏେବ अଫିସ େଫରnା େବଳେର ତୀବତାେର
ପରି ଣତ େହାଇଯାଇଛି । ସୁନିତାର अଫିସ ମଧ ସଂଧା ସାତଟାେର ବBହୁଏ, ଘରକୁ
େଫରି ବାର ରା`ାେର ସୁନିତାର 7ୁଟି ସୁକୁଟା ସାହୁର ପାନେଦାକାନ ସାମhାେର ଧଳ
ୂ ି ଉେଡଇ
ଚାଲି ଗଲା। େକଜାଣି କାହZକି େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଭୟେର ଏଇ ପାନେଦାକାନ ସାମhାେର
ତାର 7ୁଟିର ିଡ୍ ଆେପ ଆେପ ବଢି ଯାଏ।
ସହର ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ଏଇ अପରnାଟାେର ବରଗଛମୂେଳ ସୁକୁଟା ସାହୁର
ପାନେଦାକାନଟା। ସବୁ ଦି ନ ସାେବେଳ ତା ପାନେଦାକାନଟା ପ£ାଏ େବକାର
େଟାକା)ର ଆÌା ବନି ଯାଏ। େସମାନ) ଭିତରୁ କି ଏ ମାଟି କ୍ େଫଲ୍, କି ଏ ପ?ସଟୁ , କାହାକୁ
ବି .ଏ କରି ବାକୁ େକାଉ କେଲଜେର ସି ଟ୍ ମି ଳିନି ତ ଆଉ କି ଏ ବି .ଏ ପାଶ କରୁକରୁ ତି ନି

ତ
ିକ

ା

ଚାରଥର ଝୁି ସାରିଲାଣି। ଦରପାଠୁ ଆ, अଧା ପାଠୁ ଆ େବକାର େଭoିଆସବୁ , କି g ଭଲ

ଇ
-ପ

ଚାକି ରୀଟିଏ େଖାଜି ବା ବାହାନାେର ବୟସ ବେଢଇ ଚାଲି ଛnି । ଏେବ କି ଏ େକଉଁ

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳର େକଉଁ ବାହି ନୀେର ମି ଶିଛି ତ କି ଏ ଭi ସାଜି ଯାଇଛି । ପାଟ|ର ରାଲି
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େହଉକି , ବB ଡାକରା େହଉ ପଥେମ ଏମାନ)ୁ ଡକାଯାଏ େହା ହାଲ? ା, ଭtାରୁଜା କରି ବା,
ରା`ା ମଝି େର ଟାୟାର ଜେଳଇ ଗଲା ଆସି ଲା େଲାକ) ରା`ା ଓଗାଳି ଧମକ ଚମକ
କରି ବା କି ମାରପି ଟ କରିବା ପାଇଁ । ଏମାେନ ନଥିେଲ େନତା) ସଭାେର ଗହଳି େକଉଁଠୁ
େଯାଗାଡ େହବ? କାମ ସରି େଲ େଦହ ଦରଜ ଲାଘବ କରି ବାପାଇଁ ମଦ ମାଉଁସ ପାଇଁ ଟ)ା
େକଇଟା ଗୁyି ଦି ଆଯାଏ ଏମାନ) ହାତେର । ଆଉ ଏମାନ େହଉଛnି ଏ େଦଶର
ଭବି ଷତ େନତା, କାଲି କି ଏ ସରପ େହବ ଆଉ କି ଏ କରେପାେରଟର, େନତାମାନ)
ପେଛପେଛ ବୁ ଲି ବୁ ଲି େଟନି ଂ ପୁରା କରୁଛnି , ଏେବ େପାେବସନେର, ଆଗାମୀ କାଲି
ବି ଧାନ ସଭା ବାହାେର ନେହେଲ ଭିତେର େଶାଭା ପାଇେବ ।
ଭାରତର ଭବି ଷତ ଏହି ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ େନତାମାନ)ୁ ବାପା କି ମାଆ ଯଦି
ଘରପାଇଁ କାମଟିଏ କରି େଦବାକୁ କହି େଦେଲ, େତବ ସରିଲା ତା) କଥା । ଆକାଶକୁ ପୁରା
ମୁoେର ଉେଠଇ େନେବ । ଘରପାଇଁ ପରି ବା କି ରାଶନ ବାଗ େବାହି ଆଣିେଲ ଦରପାଠ
ପଢୁ ଆ ଏଇ ପି ଲା)ର ଇତ ଉପେର ସେତ କଳ) ଲାଗିଯାଏ । କି g ସବୁ ଦି ନ
ସଂଧାେବେଳ ଏଇଠି ଏକାଠି େହାଇ ପାନ ଖିେଲ ଖିେଲ େଚାବାଇ, अବା ସଫଳ ପୁଡିଆଟିଏ
ପାଟିର ପେକଇ ଗୁଲିଗପ କରି ବା, ଯି ବା ଆସି ବା େଲାକ) ବି ଷୟେର ଜଣା अଜଣା କାହାଣୀ
ଗଢି ଗପ ମାରି ବା, ଏକୁ ଟିଆ ଝି अଟିଏ େଦଖିେଲ अସଭ ଭାଷାେର କେମଟ୍ ମାରି ବା ଏତି କି
େକବଳ ଏମାନ)ର କାମ । ଟାଇମ୍ ପାଶ କରି ବାକୁ ଦୁ ନି ଆ ଯାକର ଗୁଲିଖଟି ଖବର
େକଉଁଠୁ େକଜାଣି, େକମି ତି େସମାନ)ୁ ମି ଳିଯାଏ । ଏେତ ଖବର େସମାେନ େକମି ତି

ତ
ିକ

ା

ଏକାଠି କରnି , େକବଳ େସମାେନହZ ଜାଣnି । େକାଉ ନି ଉଜ ଟିଭି ଚାେନଲେର ଯଦି

ଇ
-ପ

 ମାନ)
ସାaାଦି କ େହାଇଯାଆେn େତେବ ଦି ନ ଦୁ ଇଟାେର ସତକହୁଛି ସବୁ ରି େପାଟର

ଆ

ହ
ାନ

ଭିତର ଟପ୍ େର ପହି ଯାଆେn । ଆଉ ଚାେନଲର ଟିଆରପି କୁ େକାଉଠୁ େନଇ
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େକାଉେଠ ପହେଇ ଦି अେn ତାର ହି ସାବ ନାହZ ।
ସୁନିତାର 7ୁଟି ଚାଲି ଗଲା ପେର ବି େଟାକା ପ£ାକ େସଇ ଧଳ
ୂ ି ଉଡା ରା`ାଆଡକୁ
େସମି ତି େଭାକି ଲା ଆଖିେର अେନଇ ରହି ଥାଆnି । ଜେଣ କହି ଲା, ମାଆ କଶମ୍, ଆେବ କି
ମାଲ େହଇଚି େବ, ଶଳା ଏମି ତି େଗାେଟ ଝି अ ମି ଳିଯାଆnାକି , ଆପନ କା ଲାଇଫ୍ େସଟ୍
େହାଇଯାଆnା । ଆଉଜେଣ ତା ମୁoକୁ ପଛରୁ ଠୁ େକଇ େଦଇ କହି ଲା, ଆେବ ଏେତ
ସପନ େଦେଖନା, ଏେତ ସପନକୁ ରାତି କାଇଁବା । ସମେ` େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠି େଲ
। ସୁନିତାର 7ୁଟି ଚାଲି ଯିବା ପେର େଗାେଟ କି ଏ େଟାକା କହି ଲା, ଜାଣିଲ ଭାଇ, ଏ
ଝି अଟାର ଚରି ତ େମାେଟ ଭଲ ନୁ େହଁ । ଆଜି କାଲି କା ପାଠପଢା ଆଧୁନିକ ଝି अ, ଉପେର
ପୁଣି କାନୀ ଚାକି ରୀ । େଦଖୁନ େକମି ତି ଟାଇଟ୍ ଜି ନ୍ସ ପି ି େଫସନ କରୁଛି । କାଲି
ସଂଧାେବେଳ ମଁୁ ତା अଫିସ ପାଖେଦଇ ଯାଉଥିଲି, େମା ନଜର ପଡି ଗଲା । େସ ତାର
अଫିସରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ତା ପେଛ ପେଛ େଗାେଟ ଛଫୁଟିଆ ସE ାଟ  େଟାକା, ତା अଫିସେର
ଚାକି ରୀ କରୁଥିବ େବାେଧ । ଦି େହଁ ହାତ ଧରା ଧରି େହାଇ ବୁ ଲି ବାହାରି େଲ େସଇଠୁ । ମଁୁ
ବି ତା) ପଛ ପେଛ େହାଇଗଲି , େଦଖିବାକୁ କି ଘଟଣାଟା କଣ? ଯାହା େଦଖିଲି, ମାଆ
ରାଣ ସତ କହୁଛି , େମା ମୁo ପୁରା 360ଡି ଗୀ ଘୁରିଗଲା । େସ େଟାକି , େଟାକାଟା ସାtେର
ଗପି ଗପି େରୁରାେର ପହିଗେଲ । କଣ କଣ ସବୁ ଖାଇେଲ, କଫି ପି ଇେଲ । ହସି
ହସି ଦି େହଁ ଗପୁଥାଆnି , ମେତ ଯାହା ଲାଗୁଛି େସ େଟାକାଟା ତାର ବୟେଫo େହାଇଥିବ
ନି ୟ । କହି ଲ େଦଖି, େଯାଉ ଝି अ अଫିସରୁ ବାହାରି ବୟେଫo ସାtେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି

ତ
ିକ

ା

େପମ କରୁଛି େସ ଝି अ)ର ଚରି ତ େକମି ତି େହାଇଥିବ । ଏଇଟା େଘାର କଳି ଯୁଗ ସବୁ

ଇ
-ପ

ଓଲଟା େହାଇ ଗଲାଣି, ମାଆ ବାପା ସଂ7ାର ଟିକିଏବି ଶି େଖଇେଲନି ଝି अଟାକୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆଉେଗାେଟ କି ଏ କହି ଲା ଆେର େସମି ତି ଝି अ େଯେତକ ସବୁ ଚରି ତହୀନା । କଳି କାଳେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାପ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି । ଇତ ମହତକୁ କାହାର ଖାତି ରି ନାହZ । ସଂ7ୃତି ପରରା ସବୁ
େପାଡି ଖାଇ ଗେଲଣି, ଭୂ ଲି ଗେଲଣି ଆମ ହି Bୁ ପରରା ଆମର ଓଡି ଆ ଘରର ଚଳଣୀ
ରt ଢt ସବୁ ।
ସୁକୁଟା ପାନେଦାକାନୀ ସବୁ େଦଖୁଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ଏମି ତିକା କଥା ଶୁଣି େସ
ଆଉ ଥୟଧରି ରହି ପାରି ଲାନି । ଗୁଆକାତି େର ଗୁଆ କାଟୁ କାଟୁ େଟାକାପ£ା)ୁ ଥେର
େଦଖି ଲା, ପୁଣି କହି ଲା, ଆେର େହ ବାବୁ ମାେନ, େସ ଝି अକୁ ତ ତାର ବାପାମାଆ ସଂ7ାର
ଶି େଖଇ ପାରି େଲନି , େସଇଟା ବଡ ଦୁ ଃଖର କଥା େହେଲ ତୁ େମ ସବୁ ଏେତ ସୁBର ସୁBର
ସଂ7ାର େକଉଁଠୁ ଶି ଖିଲ ? ତୁ ମକୁ ହି Bୁ ସଂ7ୃତି , ଓଡି ଆ ପରରା ଜଣା अଛି ଟି? େଯାଉଁ
ସଂ7ୃତି ପରରାେର ନାରୀକୁ େଦବୀ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ େସଇ ସଂ7ୃତି କଥା କହୁଛଟି?
ପରଝି अ େବାହୁ)ୁ କି ପରି ସାନ େଦବାକୁ ହୁଏ େସ ସଂ7ାର ଟିକକ ତୁ ମକୁ ତୁ ମ ବାପା
ମାଆ ଟିକିଏବି ଶି େଖଇ ନାହାnି ?
ତେମ ଜାଣିଛ େସ ଝି अଟି କି ଏ? େସ ଆମରି ଗାଆଁର ଇyିନି ୟର ବାବୁ ) ଝି अ ।
ପୁନାରୁ ସଓୟାର ଇyିନି ୟରି ଂ ପଢି ଏେବ ଇyିନି ୟର େହାଇ େଫରି ଛି । ନାଆ ତାର
ସୁନିତା । ମଁୁ ଶୁଣିଥିଲି େସ ତା) କେଲଜେର ଟପ୍ କରି ଥିଲା, ଆଉ େସଇଠୁ ତାକୁ ବି େଦଶ
ଯି ବାପାଇଁ ଚାକି ରୀ ମଧ ମି ଳି ଯାଇଥିଲା । ବି େଦଶ ଯାଇଥିେଲ ବହୁତ ଟ)ା ମି ଳିଥାଆnା
ତାକୁ , େହେଲ େସ ଗଲାନି । ଏଇ ସଂ7ାର ତାକୁ ତାର ବାପ ମାଆ େଦଇଛnି । ତୁ ମପରି
େଫଲଫାଲ େହଇ ଛତରାମି କରି ବାକୁ ଶି େଖଇ ନାହାnି ।

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିଛ, େସ ବି େଦଶ ଯି ବାକୁ କାହZକି ରାଜି େହଉନି େବାଲି ବାପା ପଚାରିଲାରୁ େସ

ଇ
-ପ

ଝି अଟି କଣ କହି ଲା ? କହି ଲା ଏଇ େଦଶର ପାଣି ପବନେର ମଁୁ ବଡ େହାଇଛି , ଏଇଠି

ଆ

ହ
ାନ

ପାଠପଢି େଯାଗ େହାଇଛି , େମା େଦଶ, େମା ମାତୃ ଭୂ ମୀ େମାେତ ଏେତ କି ଛି େଦଇଛି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସଇଥି ପାଇଁ ମଁୁ େମା ବୁ ିବି ଦା େମା େଦଶ କାମେର ଲେଗଇବି , ବି େଦଶ अେପfା େମା
େଦଶପାଇଁ ମଁୁ अଧି କ ଜରୁରୀ, ମଁୁ େମା ମାଟି ମାଆର କରଜ ଶୁଝିବି । କମ୍ ଟ)ା ମି ଳୁ
ପେଛ, ନି ଜ େଦଶେର ରହି ବି । ଆଉ ଏଇ େଯାଉ କାନୀେର େସ ଏେବ ଚାକି ରୀ କରୁଛି ,
େସଇଠାରୁ ତାକୁ ମାସକୁ ଲେfଟ)ା ଦରମା ମି ଳୁଛି । ଆଉ େଯାଉ େଟାକା କଥା କହୁଛନା,
ସି ଏ ବି େଗାେଟ ଇyିନି ୟର, େସ ଦୁ ଇଜଣ)ର ବାହାଘର ବି ଠି କ୍ େହାଇସାରି ଛି ।
ଏଇମାସେର ତା)ର ନି ବ
 େହବ ।
କି ଛି ନଜାଣି ଏମି ତି ଗୁଲିଗପ କରି ବା ତୁ ମ ମାନ)ର େଗାେଟ ବଡ ଖରାପ अଭାସ ।
ତାଛଡା ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା େମାେତ କହି ଲ, ଯଦି େସ ଝି अଟି ତୁ ମର ଭଉଣୀ େହଇଥାଆnା
ଆଉ େକହି େଟାକା ତା ବି ଷୟେର ଏମି ତି କି ଛି କହnା, େତେବ ତୁ େମ କଣ କରି ଥାn?
ମରି ବା ମାରି ବା ଯାଏ କଥା ଯାଆnା, କି g ପରଝି अ, ପର ଭଉଣୀ ତୁ ମପାଇଁ ଥ'ା ମା
ଗୁଲିଗପର କାହାଣୀ େହାଇଯାଏ । ଏମି ତି କି ଛି अଭଦ କେମ କରିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ଝି अ
ଭିତେର ତୁ ମମାନ)ୁ ନି ଜ ଭଉଣୀର ମୁହଁ ଦି େଶନା । ତୁ ମ ନି ଜ ଭଉଣୀ େହାଇଥିେଲ ଏମି ତି
କେମ କରି ଥାଆn ? ମୁହଁ େଖାଲି ବା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ବି ଲାଜକି ସରମ ଆେସନି ତୁ ମ
ମନେର?
ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା କହି ଲ ବାବୁ ମାେନ, ଯଦି େସମି ତି େଗାଟିଏ ଝି अ ତୁ ମ ଭି ତରୁ
କାହାକୁ

େପମ କରୁଥାଆnା, େତେବ ବି କଣ ତୁ େମ େସ ଝି अଟିକୁ ଚରି ତହୀନା

କହି ଥାଆn? ତୁ ମର ଯଦି େପମି କାଟିଏ ଥାଆnା େତେବ େସଇ ଝି अଟିବି କଣ ଚରି ତହୀନା

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥାଆnା, ନାହZ, ତୁ ମ େପମି କା ତୁ ମପାଇଁ ସୁBରୀ, ଚରି ତବତୀ, ଭଲ େପମି କାଟିଏ

ଇ
-ପ

େହାଇଥାnା ? ସି ଏତ ତୁ ମ ପାଇଁ ଲାସମୟୀ, ହାସମୟୀ ଲଇଲା ବା ଜୁ ଲି ୟଟ ପରି

ଆ

ହ
ାନ

େପମର େଦବୀଟିଏ େହାଇଥାଆnା, ନା କଣ କହୁଛ ? ନି ଜକୁ ଥେର େଦଖ, ତୁ ମ ଆଜି କଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଉ ସି ଏ କଣ ? ତୁ େମ େକଉଁଠି ଆଉ ସି ଏ େକଉଁଠି ? େସ अtୁର ପରି ଆକାଶେର
ଝୁଲୁ ଛି , ଆଉ ତୁ େମ ନି ରାଶ ଶି ଆଳଟି ଗଛ ମୂଳେର ବସି अtୁର ଖଟା କହି ମୁହଁ ଆମି ଳା
କରୁଛ । ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେରନି , ଏମି ତି କାହZକି ହୁଏ ? ନି ଜ ମାଆ, ନି ଜ ଭଉଣୀର ଇତ
ବହୁତ ମୂଲବାନ ଲାେଗ କି g ଆଉ କାହାର ମାଆ ଭଉଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଶ`ା େଖଳଣା କି aା
ଗୁଲିଗପ ପାଇଁ ମସଲା ପରି ଲାେଗ ?
ତୁ ମ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଝି अ ଖରାପ, କାରଣ ତୁ େମ େସଇ ପୁରୁଣା ମାନଧାତା ଯୁଗେର
अଟକି ରହି ଛ । ତୁ େମ ଭାବୁ ଛ ଆଜି ଯୁଗେର ବି ଝି अମାେନ ପୁରୁଣାକାଳର ଝି अ)ପରି
ବାରହାତି ଶାଢି େର ଗୁେଡଇେହାଇ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚାଲnା । ତେମ ବସ୍ କହି େଲ
ବସnା, ଉଠ୍ କହି େଲ ଉଠnା, ହସ୍ କହି େଲ ହସnା । ଦୁ ଇ ଚାପୁଡା ମରି େଲ ବି ଉଁ କି ଚୁ ଁ
କରnାନି । ବୁ ଝି ଲ ବାବୁ ମାେନ ତୁ େମ େସଇ ଆକବର) ଜମାନାେର अଟକି ଗଲ ।
ଆଖିେଖାଲ, ଆଗକୁ େଦଖ, ଆଜି ଝି अମାେନ ପୁअମାନ)ୁ ପଛେର ପେକଇ େକଉଁଠି ଯାଇ
ପହିେଲଣି । ତୁ େମ ଫଟା ଜି ନ୍ସ ପି ିେଲ ାଇଲ େହାଇଯାଉଛି , ଆଉ ଝି अଟିଏ ଜି ନ୍ସ
ପି ିେଦେଲ ଶା अଶୁ େହାଇଯାଉଛି । ଝି अ) େଡସ େଦଖିେଲ ତୁ ମର ପରରା କଥା
ମନ ପଡୁ ଛି । କହି ଲ େଦଖି ଆମ ପରରାେର ପୁରଷମାନ)ର ପାରରି କ େପାଷାକ
କଣ ? ଜଣା अଛି ତୁ ମକୁ ? ଜାଣିନ ଯଦି କହୁଛି ଶୁଣ, ଆମ ଓଡି ଆ ମାନ)ର ପାରରିକ
େପାଷାକ େହଉଛି େଧାତି , କୁ _ା ଆଉ ଖେo ଗାମୁଛା, ତେମ େକେତଜଣ େଧାତି ପି ିଛ
େଦଖି !

ତ
ିକ

ା

ପଥେମ ନି ଜକୁ େଯାଗକର, ତାପେର ହାତ ବଢାअ, ଜହh ବି ହାତେର ମି ଳିଯିବ । ମଁୁ

ଇ
-ପ

ବି ପାଠ ପଢି ଲି, ଇେକାେନାମି ²େର ଟପର ଥିଲି, ୟୁନିଭରସି ଟିେର । ଚାକି ରୀ େକେବ

ଆ

ହ
ାନ

ମି ଳିବ େବାଲି अେପfା କରି ଘେର ବସି ରହି ବାକୁ ଇjା େହଲାନି । େସଥିପାଇଁ ଏଇଠି
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ପାନ େଦାକାନ େଖାଲି େଦଲି , 500 ଟ)ାେର ଆର କରିଥିଲି ଏ େଦାକାନ । ଆଉ ଜାଣିଛ,
ରାତି େର େଯେତେବେଳ େଦାକାନ ବBକରି ମଁୁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଏଇ େଦାକାନରୁ ପାହଜାର
ଟ)ା, େମାର େଗାଟିଏ ଦି ନର ପରି ଶମର ପାଉଣା ଗବର ସହି ତ ଘରକୁ େନଇଯାଏ ।
ଦି ନଯାକର ନି ଜ ପରି ଶମର ଫଳ । ଆଜି ଯଦି େମାେତ ଚାକି ରୀଖେo ମି ଳିଯାଏ ହୁଏତ ମଁୁ
େମା େଦାକାନ ଛାଡି େକେବବି ଯି ବିନି ।
ସବୁ କି ଛି ସରକାର େଯାଗାଇ େଦେବ ଭାବି ଘେର େଶାଇ ରହି େଲ, କି ବଜାରେର
ବୁ ଲି ବାଳୁ tାଗିରୀ କେଲ େଲାକ) ଦୃ ିେର େଛାଟ େହାଇଯି ବ ସି ନା କି g ହାତକୁ କି ଛି
ଆସି ବନି , ନା ଧନ ନା ସାନ । େକେତଦି ନ ଆଉ ନି ଜର ଭାଗ, ଭଗବାନ ଆଉ
ସରକାର)ୁ ଗାଳି େଦଇ େଦଇ ବୟସ ଗେଡଇ ଚାଲି ବ ? ଏେବ ବି ସମୟ अଛି , ନି ଜକୁ
ସୁଧାର ନି ଜକୁ େଯାଗ କର । େଯେତେବଳ ଯାଏ अtୁର ପଯn ମୁହଁ ପହି ନପାରୁଛି
େସେତେବଳ ଯାଏ अtୁର ସବୁ େବେଳ ଖଟା େବାଲି ମେନହୁଏ ! ନି ଜର େଯାଗତା
ବଢି ଗେଲ अtୁର ଆପଣାଛାଏଁ ହାତ ପାହାnାେର ପହି ଯି ବ । ନା କଣ କହୁଛ
ବାବୁ ମାେନ ? େଟାକାପyାକ ଜେଣ ଆଉଜଣ) ମୁହଁକୁ ଚାହZେଲ, ଆଉ ଧୀେର ଧୀେର
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େହାଇ ସବୁ େସଇଠୁ ବାଟକାଟି ଚାଲି ଗେଲ । େସଇ ଦି ନଠାରୁ ସୁକୁଟା
ପାନ େଦାକାନ ସାମhାେର ବାଳୁ tା େଟାକା)ର ଆଉ ଖଟି ଜେମନା ।

ତ
ିକ

ା

ନBନ ବି ହାର, ପଟିଆ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶର ।
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ଘର ଆଉ େକେତବାଟ
ଏଇ ଆଠ ମାସ େହବ ଶ)ର ନି ଜ ୀ ପି ଲା)ୁ ଧରି ଚାଲି
ଆସି ଥିଲା

ବି ଶାଖାପାଟଣା।

ଏଠି କାର

ଏକ

ପ?ାିକ

ପାଇପ୍

अସି ତ କୁ ମାର ପoା

କାରଖାନାେର କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ େମାଇବା ସହ ମୁoେର ଲଦା
େହାଇଥିବା ପାହାଡ ଭଳି ଋଣ େବାଝରୁ ଖoିଏ ଖoିଏ ପଥର ଖେସଇ ହାଲୁ କା କରି ବାକୁ
େଚା କରୁଥିେଲ ସ ାମୀ ୀ। କଣ ବି ଆଉ ଉପାୟ ଥିଲା େଯ ତା) ପାଖେର? ଗଁାେର
ସaଳ େବାଲି େସଇ କୁ ଡି ଆ ଖoକ। େସଇଟା ପୁଣି ଭୂ ମିହୀନ ଭାେବ ସରକାର)ଠୁ
ପାଇଥିବା ଜାଗା ଉପେର। େହତୁ େହବା ଦି ନରୁ ଶ)ର ବାପା) ସହ ମି ଶି अନର ଜମି
ଭାଗ ଚାଷ କରି ଚଳୁ ଥିଲା। ବାପା) अେn େସ ବି େସଇଥିେର ନି ଜ େଛାଟ ପରିବାର
ଚେଳଇ େନବାକୁ ବହୁତ୍ େଚା କରିଥିଲା। କି g େସ ସମୟ ଆଉ ଏ ସମୟ ଭିତେର
अେନକ ଫରକ୍। ଆଉ କଣ ଖତ ପାଉଁଶର ଚାଷ अଛି ନା ଜଳ ପାଇଁ େମଘ ଦୟାକୁ େକହି
ଚାହZ ବସୁଛି। ଆଗରୁ ଜମି େର େକବଳ ଲtଳ ପେର ବି ହନ ବୁ ଣିେଦଇ ଚାଷ େହଉଥିଲା
ଏେବ ତ ବି ହନ ସହ ପଇସା ବୁ ଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଚି । ଜଳକର ଜମି କର ଆଉ ସାର କୀଟନାଶକ
ପଇସା ହି ସାବ କଲା େବଳକୁ ଡର ଲାଗୁଚି େସତି କି अମଳ େହବ କି ନାହZ। ନି ଜ ନାମେର
ଜମି ଖେo ନଥିବାରୁ ନା କୃ ଷି ଋଣ େନଇ ପାରୁଛnି ନା ସରକାରୀ ଦରେର ଧାନ ବି କି କରି

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େହଉଛି । େଯଉଁ ଜମି ମାଲି କ ଦି େନ ଜମି କୁ ଓେହ? ଇ ନାହାnି ସରକାରୀ ଖାତାେର

ଆ

ହ
ାନ

େସଇମାେନ ହZ ଚାଷୀ। ଋଣ ମି ଳିେଲ ତା)ର ଋଣ ଛାଡ େହେଲ ତା)ର। ଶ)ର ଭଳି
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ଭାଗ ଚାଷୀ ଗଁା ମହାଜନ ) ଠୁ େମାଟା ସୁଧ େନଇ େଯତି କି ଚାଷ କରnି େସତି କି ର
ଉପଯୁi ମୂଲ ବି ପାଆnି ନାହZ । ସରକାର ଚାଷୀ ) ଠୁ ଧାନ କି ଣିବାକୁ େଯଉଁ ଦର
ଧାଯ କରnି

େସ ଦର େର ବି କିବାକୁ େହେଲ ଚାଷୀ େହଇଥିବା ଜରୁରୀ । ଶ)ର ତ

ସରକାରୀ ଖାତା अନୁ ସାେର ଚାଷୀ ନୁ େହଁ ଏଣୁ େପଟ ବି କଳ େର ଯି ଏ େଯଉଁ ଦର େର
କି ଣିଲା େଦବାକୁ ବାଧ । अବଶ ତା ଠଁୁ କି ଣା େହଇଥିବା ଧାନ େବେଳ େବେଳ ସରକାରୀ
ମoି େର ବଡ଼ ଚାଷୀ ) ନାମେର ବି କି େହବାର େଦେଖ େସ । କି g େସଥିରୁ ତାକୁ କଣ୍
ମି ଳିବ ? ମହାଜନ ଠୁ ଆଣିଥିବା ଚାଷ ଋଣ ତ ସୁଝିବାକୁ ହZ ପଡZବ । କି g େକଜାଣି
କାହZକି ବଷ ବଷ ଧରି ସ ାମୀ ୀ ଦି ନ ରାତି େଦହ କୁ ମାଟିେର ମାଟି କରି ଖଟି ଚାଲି ଥିେଲ
ବି ମହାଜନ ର ଟ)ା ଶୁଝିବା ବଦଳ େର ପତି ବଷ ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି । ଆେଗ େସମାେନ ଦୁ ଇ
ଥିେଲ ଏେବ ତି ନି େହେଲଣି । ପୁअ ଜଗା େହବା ଦି ନରୁ ଶ)ର ର ଚି nା ପୁअ କୁ େସ ଏମି ତି
ଜୀବନ ଜZବାକୁ େଦବନି । ତାକୁ ପେଢଇବ । ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଟିଏ କରିବ । କି g
େକମି ତି ?ଏଠି ଏ ଭାଗ ଚାଷ କରି ଗେo ଭଲ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉ ନାହାnି େସମାେନ ।
ଜଗା ପାଇଁ ଏେତ ସ ପh େକଉଁଠୁ ସାଉଁଟି ପାରି େବ? ଜଗା ଦୁ ଇ ବଷ େହବ 7ୁଲ୍ ଗଲାଣି
ଏେବ ଠୁ ଯଦି ତା ପାଇଁ କି ଛି କି ଛି ସୟ ନକରି େବ ଆଗକୁ अଧି କ ପେଢଇେବ େକମି ତି ?
ଗଁା େର ରହି ସୟ କଣ ପୁରୁଣା କରଜ୍ ତ ସୁଝି େହଉ ନାହZ ।
େଶଷେର ସ ାମୀ ୀ ିର କେଲ ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ ହZ ପଡ଼ି ବ । ନି ଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି
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ା

ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯି ବା ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ହZ ନାହZ ତା) ପାଖେର ।ପେଡାଶୀ େଜନା
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ଘର ପୁअ ଦି ପୁ ବାବୁ ଲି ଆଉ କି ଛି ଗଁା ପି ଲା) ସହ ବି ଶାଖାପାଟଣା େର ରହି କାମ କରୁଛnି

ଆ

ହ
ାନ

। ନି େଜ େସଠି ଚଳି ବା ସହ ଘର କୁ ନି ୟମି ତ ପଇସା ପଠାଉଛnି । । େସମାନ) ସହ
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େଯାଗାେଯାଗ କରି ୀ ମି ନୁ ଓ ପୁअ ଜଗା କୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା ଶ)ର । ଘେର
ପାଳି ଥିବା େଛଳି ଦୁ ଇ ଟିକୁ ବି କି ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ । େକେତ ସ ପh
େଦଖିଥିେଲ େସଇଠି ରହି ସ ାମୀ ୀ କାରଖାନା େର କାମ କରି େବ । ପୁअ କୁ େସଇଠି
ପେଢ଼ଇେବ । େକବଳ ମହାଜନ ର କରଜ ପଇସା ଶୁଝିବା ପଯn ଟିକିଏ କ ।
ତାପେର ଦୁ ହି ) େରାଜଗାର ପଇସାେର େସମାେନ ତା) ସବୁ ସ ପh କି ଣି ପେକଇେବ ।
ଆଉ େସଇ ସ ପh କି ଣିବାର ସ ପh େର ବି େଭାର େସ ପତି ମାସ ଗଁା ମହାଜନ ପାଖକୁ ପଇସା
ପେଠଇ ଚାେଲ । େଯେତ େଯେତ କରଜ ଶୁଝି ଶୁଝି ଆସୁଥାଏ େସେତ େସେତ अଧି କ ସ ପh
େଦଖି ଚାଲି ଥିଲା ଶ)ର।

ହଠାତ୍ େକଉଁଠି ଥିଲା େକଜାଣି କେରାନା ମହାମାରୀ ମାଡ଼ି

ଆସି ଲା ତାର ସବୁ ସ ପh କୁ ଭାtି ଚୂର୍ ମାର କରି େଦବାକୁ ।
ପୁରା େଦଶେର କେରାନା ର ମୁକାବି ଲା ପାଇଁ ୨୧ ଦି ନ ର ଲକ୍ ଡାଉନ୍ େଘାଷଣା
କରା ଯାଇଛି । େକହି କୁ ଆେଡ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯି େବ ନାହZ । କଳ କାରଖାନା େଦାକାନ
ବଜାର ସବୁ ବB୍ । ଶ)ର ତା) ଗଁ ା ପି ଲା ) ସହ ନି ଜ ଭଡ଼ା ଘେର ଆଜି ୨୧ ଦି ନ
େହଲା ବB अଛି । କାମ ଧBା ସମ`)ର ବB୍ । ପାଖେର ଯାହା ଖ ପାଇଁ अq ସ¢q
ପଇସା ଥିଲା ତା ବି ସରି ଆସି ଲାଣି । କାରଖାନା ବB ଥିବାରୁ ମାଲି କ ପାଖରୁ ବି କି ଛି
ମି ଳିବା ଆଶା ନାହZ । ଏେଣ କାମ ବB୍ ଜାଣି ଘର ମାଲି କ ଭଡ଼ା ପଇସା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍
କରୁଚି । ଯଦି ଓ ସରକାର ) ତରଫରୁ ଏେବ ଘର ମାଲି କ ମାନ)ୁ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

େଜାର୍ େଦବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ତଥାପି କି ଏ ମାନୁ ଚି ? ସି ଧା ସି ଧା ନକହି େକେବ ପାଣି

ଇ
-ପ

ବB୍ ତ େକେବ ଲାଇଟ କାଟି େଦଇ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଚାପ ଦି ଆ ଯାଉଚି । ପାଖେର

ଆ

ହ
ାନ

ଖାଇବା କୁ ପଇସା ନାଇ ତ ଘର ଭଡ଼ା ଏ ସମୟେର େକଉଁଠୁ ଆଣି େଦେବ ? ତା ଛଡା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏଇଟା ତ ଗଁା ନୁ େହଁ େଯ ସାହି ପଡି ଶା ଠୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣି ଚେଳଇ େହବ । ପର ରାଇଜ
େର କି ଏ କାହା ଦୁ ଃଖ ଶୁଣିବ? ଆଖ ପାଖେର େଯଉଁ ଚି ହhା ପରି ଚିତ ଓଡ଼ି ଆ ପି ଲା ରହୁଛnି
ସମ`) अବା ତ ସମାନ । ଚାରି ଦି ନ େହଲା କାହାର ବି ଚୁ ଲି ଲାଗୁନି । ନା ସଉଦା
ପତ अଛି ନା କି ଣିବାକୁ ପଇସା अଛି । ସରକାର ସମ`)ୁ ଖାଦ େଯାଗାଇ େଦଉ ଛnି
େବାଲି ଖବର େର କହୁଚି କି g କାହZ ଏମାନ) ପାଖେର ତ କି ଛି ଖାଦ ପହୁ ନାହZ ।
େବାଧହୁଏ ଓଡ଼ି ଶା ଭଳି ଏଠି କାର ସରକାରୀ ଖାତାେର ମଧ ଏମାନ) ନାମ ନାହZ ।
େକେତେବେଳ େକମି ତି କି ଛି ସ୍ଵୟଂ େସବକ େଭଟି ଗେଲ ଖାଦ ପୁଡିଆ ମି ଳି ଯାଉଚି
ନେହେଲ ନାହZ । ତଥାପି େସ ବଦାନ ମାନ)ୁ ଧନବାଦ୍ ଦି ଏ ଶ)ର କାରଣ େସଇ
ମାେନ େଦଇ ଥିବା ଖାଦ ପୁଡିଆ କୁ ବାି ମି ଶି ଖାଇ ଆଜି କୁ ତି ନି ଦି ନ େହଲା ବିଚnି
େସମାେନ । ନ େହେଲ ଏ ପରିିତି େର ଖାଇଥାେn କଣ୍ ବେn େକମି ତି .? ଆଜି ଲକ୍
ଡାଉନ୍ ର େଶଷ ଦି ନ । କାଲି ଠୁ କାରଖାନା େର କାମ ଆର େହଇଗେଲ ପୁଣି ସବୁ ଠି କ୍
େହଇଯି ବ ।
ପୁଣି ସ ପh େଦଖିବାେର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଶ)ର । ଏ अଭାବୀ ମଣିଷ ଗୁଡା େକଉଁ
ଉପାଦାନେର ଗଢା େକଜାଣି ? େଯେତ अଭାବ अସୁବିଧା ଭିତେର ଥିେଲ ବି ସ ପh
େଦଖିବାେର କାପଣ କରnି ନାହZ । େଯମି ତି ଶ)ର େଦଖୁଥିଲା ରାତି ପାହି ଗେଲ ସବୁ
କି ଛି ଠି କ୍ େହାଇଯି ବାର ସ ପh । କି g ପୁଣିଥେର ସ ପh ଭାtିଲା । ସକାେଳ ପୁଣି ଲକ୍

ତ
ିକ

ା

ଡାଉନ୍ ର ଦ୍ଵିତୀୟ ପଯାୟ େଘାଷଣା େହଇଗଲା । କେରାନା ର ପେକାପ କମି ବା ବଦଳ

ଇ
-ପ

େର ବଢ଼ି ଛି ।ଏଣୁ ଏ ସମୟେର ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଉେଠଇ ସରକାର େଲାକ) ଜୀବନ କୁ ବି ପନh

ଆ

ହ
ାନ

କରି ପାରି େବ ନାହZ । ୟା अଥ କାରଖାନା ଚାଲୁ େହବନି , େସମାେନ ଏମି ତି ଏଠି ବBୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରହି େବ େଭାକ ଓପାସ େର । ଯଦି ଏମି ତି ଆଉ କି ଛି ଦି ନ ରହି ବାକୁ ହୁଏ କାେରାନା େର
ନ େହେଲବି େଭାକ େର ତ ନି ୟ ମରି ଯିେବ । େକଜାଣି େକଉଁଠୁ ଏ େରାଗ ଆସି ଲା ?
କହୁଛnି କୁ ଆେଡ ବି େଦଶ ରୁ େଫରୁଥିବା େଲାକ ) ଦ୍ଵାରା ଆମ େଦଶକୁ ଆସି ଚି ।
ବି େଦଶ କଣ ଶ)ର ତ ବି ଶାଖା ପାଟଣା ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଡଲାt େଡଇଁ େକେବ େଖାା
ପଟକୁ ବି ଆସି ନି । ଯି ବା ଭିତେର ଜଗନh ାଥ ) ଦଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ତା) େଡଲାt
େସନ ରୁ େଟନ େର । େସଇ ଜଗା କାଳି ଆ କୃ ପାରୁ ପୁअ ଟିଏ ପାଇଥିଲା େବାଲି ନାମ
େଦଇଥିଲା ଜଗା । ଆଜି କି g କାଳି ଆ କାହZକି ବି ମୁଖ େସ ବୁ ଝି ପାରୁନି । ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ
ମାନି େଲାକ ବି େଦଶରୁ େରାଗ ଧରି ଆସି େଲ अଥଚ ହୀନି ମାନ େହଉଛnି ତା ଭଳି अଭାବୀ
ଖଟିଖିଆ େଲାକ ମାେନ ।
ବାବୁ ଲି ଆସି ଖବର େଦଲା "କରାେ◌ନା ସଂକମଣ େଯଉଁ ଭଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯି ବାର
ସୂଚନା ମି ଳୁଛି ଏ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ େକେତଦି ନ ରହି ବ ତାହା କହି ବା କ । ହୁଏତ ଆଗକୁ
ଆହୁରି ବଢ଼ି ପାେର । ଏଣୁ ଏଠି କାର ଓଡ଼ି ଆ ପି ଲା ସମେ` ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରୁଚnି "
"ଘରକୁ େକମି ତି ଯି ବ? ବସ େଟନ ସବୁ ପରା ବB୍"
"ଚାଲି ଚାଲି ପେଳଇ ଯି ବା "
"ପାଗଳ େହଇଗଲୁ କି ବାବୁ ଲି ? କଣ କମ୍ ରା`ା େହଇଚି କି ?"
"ଆଉ କଣ କି ଛି ଉପାୟ अଛି ଶ)ର ଭାଇ ? ଏଠି ରହି େଲ େଭାକେର ମରି ଯିବା ?

ତ
ିକ

ା

ମହାରା ରୁ ପି ଲା ସାଇେକଲ େର ଓଡ଼ି ଶା ଯାଉଛnି େବାଲି ଖବର ଶୁଣିଲି ଟି ଭି େର ।

ହ
ାନ
ଆ

ଚାଲି ଚାଲି ଘେର ପହି ଗେଲ अnତଃ ବି ଯି ବା।"

ଇ
-ପ

ଆେମ ତା) ତୁ ଳନା େର ଓଡ଼ି ଶା ର ବହୁତ୍ ପାଖେର अେଛ । େଯେତଦି ନ ଲାଗିେଲ ଲାଗିବ
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- "ପଇସା ନାହZ କି େଦାକାନ େଖାଲା ନଥିବ ।ଖାଇବା କଣ୍ ବାଟେର ?"
- "ଏଠି େଯମି ତି ମଝି େର ମଝି େର ଜେଣ अେଧ ଖାଇବା ଆଣି ବାି େଦଉଛnି େସମି ତି
ରା`ା େର େଯଉଁଠି େଯମି ତି ମି ଳିବ ଖାଇବା । "
ଇjା ନଥିେଲ ବି ଜଗନh ାଥ ) ଉପେର ସବୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା ଶ)ର ୀ
ପି ଲା)ୁ ଧରି । ବାବୁ ଲା ଠି କ୍ କହୁଚି ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ବି ନାହZ ତା) ପାଖେର । କେ
ମେ ଓଡ଼ି ଶା ପହି ଗେଲ ପାଣ ବିଯିବ। ଏଠି ବାହାର େଦଶ େର େଭାକ େର ମରି ହଜି
ଗେଲ ବି େକହି େଖାଜି େବନି । ନି ଜ କଥା अଲଗା େହେଲ ଜଗାର େଭାକି ଲା ମୁହZ ବାପା
ମାଆ େହାଇ େକମି ତି ସହି େବ । ତା ଛଡା ତା) अଖପାଖର ସବୁ ଓଡ଼ି ଆ ପି ଲା
ବାହାରି ଛnି ପେଳଇ ଯି େବ । େସମାେନ ପେଳଇ ଗେଲ ଏମାେନ େକମି ତି ଏକା ରହି
ପାରି େବ ? ଠି କ୍ େର ତ େତଲଗୁ ବୁ ଝି ବି ପାରnି ନି । ଏଣୁ ଘରକୁ େଫରି ବା ବତୀତ ଆଉ
େକୗଣସି ରା`ା ନେଦଖି ଶ)ର ବି ଚାଲି ଛି अନ ଓଡ଼ି ଆ ପି ଲା) ସହ ।
ଆଜି ଚାଲି ବାର ତି ନି ଦି ନ େହଇଗଲାଣି। ବାଟେର େକେତ ଜାଗାେର େପାଲି ସ
अଟେକଇଛି ତ େକଉଁଠି ଡାiର ଦଳ ପରୀfା କରିଛnି ସମ`)ୁ । େକଉଁଠି ପାଣି ମି ଳିଛି ତ
େକଉଁଠି ଗାଳି । େକଉଁଠି ଖାଇବା ତ େକଉଁଠି େପାଲି ସର ଲାଠି ମି ଳିଛି। ସବୁ କୁ अତି କମ
କରି କାଲି ରାତି ବାରଟାେର ଓଡ଼ି ଶା ସୀମାେର ପହିଥିେଲ। ଇjାପୁରେର ସମେ` ଏକ
େଦାକାନ ବାରoାେର େକଇ ଘା େଶାଇଥିେଲ ଏେବ ପୁଣି ସକାଳଠୁ ଚାଲି ବା ଆର

ତ
ିକ

ା

କରି ଛnି । ଖରା ଟାଣ େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯତି କି अଧି କ ଚାଲି ଯାଇ ପାରି େବ ଭଲ। ହାଇେୱ

ଇ
-ପ

େର ଖରାେର ଚାଲି ବା ଏେତ ସହଜ ବି ନୁ େହଁ ତା ଛଡ଼ା ସାଥିେର ମି ନୁ ଓ ଜଗା। ମି ନୁ ଥକି

ଆ

ହ
ାନ

ପଡି ଥିେଲ ବି ପାରୁ ପଯn େଚା କରୁଛି ସମ` ) ସାଥି େର ରହି ବା ପାଇଁ । ଜଗା କି g
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ଆଉ ପାରୁନି । ବାରaାର ପଚାେର ""ଘର ଆଉ େକେତ ବାଟ ମାଆ?। ମି ନୁ କଣ ଉ_ର
େଦବ ? ତି ନି ଦି ନ ଧରି ଖାଲି କହି ଆସୁଚି" ଆଉ अq ବାଟ ରହି ଲା" । ସାତ ଆଠ ବଷ
ର ପି ଲା େସ ତି ନି ଧରି ଏକ अସରnି ବାଟ େର ଚାଲି ଛି । ତାକୁ ସବୁ େବେଳ େକାଳ େର
ଧରି ଚାଲି ବା ନା ଶ)ର ପାଇଁ ସବ ନା ମି ନୁ ପାଇଁ । ତଥାପି ଶ)ର ମଝି େର ମଝି େର
ଟିକିଏ େକାେଳଇ େନଇ କି ଛି ବାଟ ଚାେଲ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦି ଏ ନି େଜ ଚାଲି ବା ପାଇଁ ।
ଖରା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟାଣ େହାଇ େହାଇ ଯାଉଛି ।

। େଯମି ତି େହଉ ବହEପୁର

ପଯn କ କରି ପହିଲା ପେର ବି ଶାମ େନେବ । ସମେ` ଆେଗଇ ଗେଲଣି କି g
େସମାେନ ରହି ଗେଲଣି ପଛକୁ । ଶ)ର ଆଗେର ରହି ଜଲ୍ଦୀ ଜଲ୍ଦୀ ଚାଲି ବାକୁ
କହୁଥାଏ ମି ନୁ କୁ । କି g ଜଗା ଚାଲି ପାରି େଲ ତ ।
"ମାଆ ଘର ଆଉ େକେତ ବାଟ ? େମା ମୁo େକମି ତି େକମି ତି େହଲାଣି ଆଉ ଚାଲି
ପାରି ବିନି । "
"ଆଉ ଟିକିଏ ଚାଲ୍ େମା ଧନ େକଉଁଠି ଟିକିଏ ଗଛ ଛାଇ େଦଖିେଲ ବସି ବା"
" ମଁୁ ଆଉ ପାରିବି ନି ମା ଏଇଠି ବସି ବା" କହୁ କହୁ ଗଛ ପଡ଼ି ଲା ଭଳି अେଚତ୍ େହାଇ
ପଡ଼ି ଲା ଜଗା"
"ଜଗା ବାପା ! େମା ଜଗା ର କଣ େହଲା ?ଚି ାର କରି ଜଗା କୁ େକାଳେର ଧରି
େଭା େଭା େହଇ କାBିବାେର ଲାଗିଲା ମି ନୁ । ଶ)ର ବି ଦଉଡ଼ି ଆସି अେଚତ୍ ଜଗା

କି g ଶୁଣିବାକୁ େକହି ନଥିେଲ ଆଖ

ଇ
-ପ

ଚି ାର େର ଫାଟି ପଡୁ ଥିଲା ନି ଜନ
 ରାଜପଥ ।

ତ
ିକ

ା

ମୁହଁେର ପାଣି ମାରି ତା େଚତା େଫେରଇବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। ବାପା ମାଆ) ବୁ କୁ ଫଟା

ଆ

ହ
ାନ

ପାଖେର । ଗାଆଁ ପି ଲା ମାେନ େବାଧ ହୁଏ ବହୁତ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରିଥିେଲ । ଜଗା ଧୀେର
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ଧୀେର ଆଖି େଖାଲି ଚାହZଲା ମି ନୁ ମୁହଁକୁ । " ମାଆ ଘର ଆଉ େକେତ ବାଟ?େମା ମୁo େର
ଭୀଷଣ ଯ}ଣା ମାଆ । ଭାରି କ । ଆଉ େକେତ ବାଟ ମାଆ?"
କାହାକୁ ସାହାଯ ମାଗିବ ଶ)ର କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିଲା । ତା ଆଖି ଆଗେର ତା
ଜଗା ଯ}ଣା େର ଛଟ ପଟ େହଉଛି । अଥଚ େସ େକବଳ ଚି ାର କରି କାBିବା ଛଡା ଏ
ଶୁନଶାନ୍ ରାଜପଥ େର ଆଉ କି ଛି କରି ପାରୁନି । ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମଟର କି ଛି
କୁ ଆଡୁ ଆସୁନି କି ଆଖ ପାଖେର ମଣି ଷ ) ଚି ହh ବ ବି ନାହZ । ଧୀେର ଧୀେର ଜଗା ର
ହାତ ପାଦ ଥoା ପଡି ପଡି ଯାଉଥିଲା ।

ଶ)ର ଓ ମି ନୁ ର ସବୁ ସ ପh ଜଗା ର ପତି ଟି

ନି ଶାସ ସହ ଲି ଭି ଲି ଭି ଯାଉଥିଲା । ତାର ନି ରୀହ ଆଖି ଦୁ ଇଟି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ବB୍ େହବା
ଆଗରୁ ତା ଓଠେର अ ସ୍ଵରେର େସଇ େଗାଟିଏ ପଶh ହZ ଥିଲା "ଘର ଆଉ େକେତ
ବାଟ?"

(ତି ନିଦିନେର ୧୦୦ କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଁାରୁ अq ଦୂ ରେର ଟଳି ପଡି ଥିବା ଛତି ଶଗଡର ବାର
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ତ
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ା

ବଷ|ୟା ବାଳି କା ଜମେଲା ମାଡକାମ୍ କୁ अଶୃଳ ଶାyଳୀ )

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

97

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କୃ ତxତା
ସୁମn ବାପା) ଚି ଠି ପାଇ ଆଜି େଫରୁଛି । ତି ନି ସାହର େଟନି ଂ
ପେର କାନୀର ଶାଖା ଦରେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ। ବାପା
अମେରB େଲଖିଥିେଲ, ‘ତୁ େତା ଭୁ ବେନଶ¢ର अଫିସେର ଜଏନ୍ କରି

ସyୀବ ଦାସ

ସअଳ ଗଁାକୁ ଆସି ବୁ, ଗୁରୁତ¢ପ
ୂ  କଥାଟିଏ କହି ବାର अଛି ’ େସହି अନୁ ସାେର ସୁମn
ସାେର ଗଁା େର ପହିଲା। ଯଦି ଓ ତାର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଚାକି ରୀେର େସ ଛୁଟି େନବାକୁ ଚାହଁୁ
ନଥିଲା, ବାପା) ଆେଦଶ ଆଗେର ତା'ର କି ଛି ଜୂ ନଥିଲା। ସାେର अମେରB ପୁअକୁ
ତା) ମନକଥା କହି େଦେଲ। ତା) ତରଫରୁ େସ ବୁ ବାବ ତଥା କୁ ଟୁa) ସହି ତ
ସଲାହ ମସୁରା କରି କୁ ଳୀନ ପାତୀସହି ତ ତା'ର ବାହାଘର ଠି କ୍ କରି େଦଇଛnି । ବାପା)
ସାଂେଗ ମୁହZ କଥା କହି ପାରୁନଥିବା ସୁମn େକବଳ ମୁo ନୁ ଆଇଁ ସତି ଜଣାଇଥିଲା।
ଘେର ସମେ` ଆନBେର ବି େଭାର େହାଇପଡ଼ି ଥିେଲ। ପରଦି ନ ଆେୟାଜନ ପାଇଁ
ସମେ` ଲାଗିଗେଲ, ବାହାଘର ଧମ
ୂ ଧାମେର େହଇଗଲା। ଏମି ତି ବେBାବ` େଦଖି ସୁମn
ଏେତ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିଲା େଯ ତା େବାଉକୁ କହି ଥିଲା, ‘ସତେର, ବାପା େମା ମନ ଜାଣି
ସବୁ ଠି କ୍ କରି ଛnି , େମା ଖୁସିର ସୀମା ନାହZ, େବାଉ” ତା େବାଉ ତାକୁ କହି ଥିେଲ, “ନା,
ସୁମ, ଏସବୁ ଯାହା) େଯାଗଁୁ ସବ େହଇଛି , ବାହା ଝାେମଲା ସରି େଲ ସବୁ ବଖାଣିବି”
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ଆଜି अମtୁଳୀ। ବାହା’ର େଶଷ ଚରଣେର ସବୁ ବାକି ଥିବା କାମ ସରି େଲ

ଆ
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ାନ

ବୁ ବାବ େଯ ଯୁଆେଡ଼ ନି ଜ କାମେର ଯି େବ। େସଥିପାଇଁ ମା ସୁମତି ଭାରି ବ`
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ଥାଆnି । େଶଷ କଉଡ଼ି େଖଳ େଖଳି ସୁମn ତା ବଡ଼ େଦଇ ସାtେର ଆସୁଥିବା େବେଳ
ବଡ’ ମା ସହି ତ ବାଡ଼ି ପେଟ େଭଟ େହଇଗଲା। ସୁମn ଜନE େବେଳ ଏଇ ବଡ଼ମାଆ ଏେତ
ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ େଯ େସ ତାକୁ ନି େଜ ହିଟାଲେର ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ବହୁ ସମୟ
େକାେଳଇ ରଖିଥିେଲ। ୱାଡର େସବି କା କୁ ନି ସୁମnକୁ େଝାଲାେର ଶୁଆଇ େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ବଡ'ମା ତାକୁ େଗେହ? ଇ େଦଇ ତା ମୁହଁେର ବଡ଼ େବାକଟିଏ େଦଇଥିେଲ। କି g କାହZକି
େକଜାଣି ସୁମnର ବଡ଼ ମାଆ) ପତି େକମି ତି େଗାେଟ अସୂୟା ଭାବ ଜାତ େହାଇଥିଲା
େଯେତେବେଳ େକହି ଜେଣ ନି ଜ ସକୀୟ େସ ଭାରି େଲାଭୀ େବାଲି କହି ଥିେଲ। େସ
କୁ ଆେଡ ସବୁ େନବା ଜାଣnି , େଦବା ନୁ ହଁ । କି g, ବଡ'ମା େଯ अତି େସhହୀ ଓ
ପେରାପକାରୀ େସ ଜାଣି ନଥିଲା।
ଆଜି େଭଟପେର େଯେତେବେଳ ବଡ'ମା ତାକୁ ଆଶୀବାଦ େଦଇ ଖୁସିେର ତା'ପାଇଁ
କ'ଣ େଭଟି ଆଣିଛି ପଚାରେn ସୁମn ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ନି ଜକୁ ପରମୂହୁତେର
ସାଳି େନଇ କହି ପକାଇଲା, “ତେମ ମେତ କ'ଣ େଦଇଛ େଯ ଗିର ଆଶା ରଖିଛ
େମାଠଁୁ ” ବଡ'ମା’) ପାଦତଳୁ େଯମି ତି ମାଟି ଧସି ଯାଉଥିଲା, େସ ଭାବୁ ଥିେଲ ସତେର କ'ଣ
େସ କି ଛି ଭୁ ଲ କରି େଦେଲ କି ? ମେନପଡି ଲା ତା)ର େସ ଦି ନର େସହି ୱାଡ କଥା,
ହିଟାଲର। ଆଜି ବି ପୁଣିଥେର ସୁମnକୁ ଭିଡି ଆଣି ତାକୁ ଶi ବାଲ ଭରା ଚୂମାଟିଏ
େଦଇ େଦେଲ ବଡ଼'ମା। ହାତବେଢଇ ତା ମୁoକୁ ଆଉଁସି େଦଉ କହି େଲ, “ଧନେର,

ତ
ିକ

ା

ହିଟାଲେର େସଦି ନ ମଁୁ େତା ଜନE ସମୟର େତା େଦହେର ଲାଳ ଛି ଟିକାରୁ େଯଉଁ अମୃତ

ଇ
-ପ

ପାନ କରି ଥିଲି ଆଉ ଏକ अନୁ ପମ ଆନBେର ବାଲ େପମେର ନି ଜକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି,

ଆ

ହ
ାନ

ତାଠଁୁ େବଶୀ କ'ଣ େଦଇପାରିବି ଆଜି , ଏ ଦି ନେର େତା ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ अଧାୟର
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अୟମାରେର? ଠାକୁ ର)ୁ ଡାକି େତା କାନେର ଦୀଘାୟୁ େହବାର ମ}ଫୁ)ି ବା ଠାରୁ ବଳି
ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ଉପହାର େଦଇ ପାରିବି ?” ବଡ'ମା ଶ¢ାସରୁ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ अବା!
ସୁମn ତା) ପାଦତେଳ ପଡ଼ି ଆଉଥେର ଆଶୀବାଦ େନଉଥିବା େବେଳ ତା େବାଉ
ପହି ଯାଇଥିେଲ। କହି ଥିେଲ, “ଇଏ ତ େତାର ଯେଶାଦା, ସୁମ, ମଁୁ େକବଳ ଜନEଦାତୀ
େଦବକୀ ”

ସି ଡିଏ, କଟକ,୭୫୩୦୧୪

ଆ

ହ
ାନ
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ଭାମଭାଷ : ୬୩୭୧୬୧୯୦୦୫
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ବାଃ ରାଧୁଆ ବାଃ
"ରାମ ନାମ ସତ େହ ହରି ନାମ ସତ େହ" ଧ¢ନିେର କି
ଉଠୁ ଥିଲା େମଦି ନୀ। ପାଖରୁ କି ଛି ନରମ ଗରମ ମି ଶା ଗଳାର କରୁଣ
ଧ¢ନି ଗଗନ ପବନକୁ ପକିତ କରୁଥିଲା। େହେଲ ନଥିଲା ଭାଇ)

ନାରାୟଣ ଚB
େସନାପତି

କା କି ସାହି ପଡି ଶା େଲାକ) କାଛୁଆଁ େକାେକଇ। େକବଳ େପାଲି ସମାନ) େମଳେର
ଧଳାକପଡା େଘାଡା अଚି ହhା କି ଏ ଜେଣ? ନି ଜ ଆେBାଳି ତ ମନକୁ ବାରaାର ପଶh କରୁଥିଲା
ରାଧୁଆ। େହେଲ ତା अxାନ ମନର ବି xାନ କଳି ପାରୁନଥିଲା େସ ଘଟଣା ଦୁ ଘଟଣାର
ସାରାଂଶ। ଖାଲି अନୁ ମାନର େପଡି ରୁ ସାଉଁଟା अଭିxତାର ଛୁଆଁକୁ ଛୁଇଁ ଚି ହh ି ଲା ନି ୟ ତା
ଗଁାର କି ଏ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆରପୁରକୁ େବାେଧ। େହେଲ ଏମି ତି अେନକ ଶବ ବୁ ହା େସ
େଦଖିଛି କି g ଆଜି ର ନି ଆରା ଶବ ସାର ତା ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ େଦଇଛି । ମେନ
ମେନ କହୁଥାଏ ହାଇେହା ଜୀଇଁଲା େବେଳ କି ଛି ଦି अ କି ନଦି अ ଏ ମଲାେବେଳ ଏ େଲାକକୁ
ଏେତ अସାନ କାହZକି? ପୁଣି େମା ଗଁ ା ମାଟିେର। अନାୟ अନାୟ େଘାର अନାୟ।
ଆେର ଏ ରାଧୁଆ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମର ଏେତ ସାହସ ଶଳା ଏ ମାଟିଆ ମାମଁୁ ) ହାତେର
େଚାର)ୁ अପମାନ େଦଲା ପରି अସାନ କରୁଛ? ଛି ଛି ଲାଜ ନାହZ ତୁ ମ ନି ଲ? ଜ ମୁହଁକୁ।
ମାଇଚି ଆ ପରି ଚାରି କଡ଼େର ଛି ଡା େହାଇଛ ମୁହଁେର ତୁ oି େଦଇ। ଯାହା େହଉ ଆଜି ମଁୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଶି ବି ଆଉ ସି ଏ ଯି ଏ େହାଇଥାଉ ନା କାହZକି ତା ଶବ ସାରେର ସହେଯାଗ କରି ବି।

ଆ

ହ
ାନ

ଏହା କହି अପାଠୁ ଆ ନି େବାଧ ରାଧୁଆ ବି ଜୁଳି େବଗେର ମାଡି ଗଲା ଆଗକୁ । ହଠାତ୍
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େପାଲି ସର ବାଡ଼ି ତା ଆଗେର କାଠେଯାଡ଼ି ବ ପରି ଛି ଡା େହଲା।ଜଣ) ପାଟିରୁ
ବାହାରି ଲା ଯାଉଛୁ ନା ଏ େପାଲି ସ ବାଡି ର େଗହ? େଦଖିବୁ।ଏହାପେର ଆଉ ଜେଣ େପାଲି ସ
ତା ହାତେର ଟିେକ େଡଟଲ କି କଣ ପକାଇ ଆଉ ଜେଣ ପାଣି ଢାଳି ଛअ ଭtୀେର
େଧାଇବା ଶି ଖାଇ ଗଁ ା ଟୁ ସନମାର ପରି େକେତ ରt େଦେଖଇ େଧାଇବାକୁ କହି େଲ।
ରାଧୁଆ େସମାନ)ୁ ଚାହZବାରୁ ଆଉ ଜେଣ ଧମକ େଦଇ କହୁଥାଏ ବଡ ଡି ଜାଇନ େର
ଚାହଁୁ ଛୁ େବ, ଶଳା ଗଁା ଦାଦା େଦଖାଉଛୁ। ମୁହଁେର ମା7 ନାହZ କୁ ଆେଡ ବୁ ଲୁ ଛୁ େବ।
ଏହାପେର ଜେଣ େପାଲି ସ ତା ମୁହଁେର ତୁ oିେଟ ଲଗାଇେଦଇ କହି ଲା, ଯାଆେର ପୁअ ସି ଧା
ଘରକୁ , ଏଠି ଯଦି ବାହାଦୁ ରୀ େଦେଖଇବୁ ନା ବାହାଦୂ ର ମାନ) େଠtିଣୀ ମାଡ଼ େତା ମୁହଁର
ମାନଚି ତ ତି ଆରି କରି େଦବ।
ଏ କଥା ଗୁଡାକ ରାଧୁଆ େଦହେର ବାଣ ପରି ଗଳି ଯାଉଥିଲା। େସ ଖାଲି ରi
ଚାଉଳ େଚାେବଇ େହଉଥାଏ। ମେନ ମେନ କହୁଥାଏ, ଆେର... ଏ ରାଧୁଆ ସି ନା ଦି अfର
କମ୍ ପଢ଼ି ଛି, େବଶି ବୁ ି ନାହZ ତାର, େହେଲ ଜାଣିନେର ପୁअ.... ତା ବଡ଼ଭାଇ ସତ ପରା
ଡ଼ଃ ସତପକାଶ ଆଉ ତା ବାପା अମେରB ବାବୁ ରି ଟାୟଡ଼ 7ୁଲ ମାର। ଆେର ଏ ତି ନି
ଖo େମୗଜାର େଲାକ) ବି ଚାର ପରା ଏସବୁ ଆମ ଘେର ହୁଏ। ଆେବ अେ଼ଢଇ ଟ)ିଆ
ମାଟିଆ େପାଷାକ ପି ା ସରକାରୀ अଫିସର ତୁ େମ େମାେତ ଧା ମାରି ପାରି ଲ। ପୁଣି େମା
ଗଁାର ଦାn ନି ପିଟା େବହି ଆ େକେତଟା ଏ ଶବ ପାଖକୁ ନ ଆସି କି େପାଲି ସ)ୁ ପତି ବାଦ ନ
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ା

କରି ମୁo ନୁ ଆଇଁ କାପୁରୁଷ ପରି ଛି ଡା େହାଇଛ। ଛି ଛି । ଏହା କହି fୀପ େବଗେର

ହ
ାନ
ଆ

ଆଖିେର ଚାହZଲା ନାହZ କି କାନ ବି େଦଲାନାହZ।

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଗଲା ନି ଜ ଘରକୁ । ଏମି ତିକି ବାଟେର ବଡ଼ଭାଇ େଯେତ ଡାକି େଲ ବି େସ ଆଡ଼
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ଘେର ପହି ମାଆ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲା େସଥିେର ତା ପାଦରୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା। େସ
ଆଉ େକହି ନୁ ହଁ େସ ଥିେଲ ତା) ଗଁା ପ'ନାୟକ ଘର ସି ନିୟର ଆଡେଭାେକଟ ବି ଶ¢ର
ବାବୁ ) ପୁअ ବସn କୁ ମାର େଯ କି ଦୁ ବାଇେର ଜୁ ନି ୟର ସାଇଁି ଭାେବ କାମ କରୁଥିେଲ,
େସ ଏକ अଜଣା େରାଗେର ମୃତୁବରଣ କରି ଛnି । ଏହା ଶୁଣି ତା) ହୃଦୟଟା ସେତ
େଯମି ତି ଫାଟିଗଲା। େଭା େଭା ରଡି ଛାଡି ଚି ାର କଲା େସ। େଯେତ ଚାହZେଲ ବି ତାକୁ
େକହି େବାଧ ବି କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ।
ରାଧୁଆଟା ସି ନା େବଶି ପଢି ନି େହେଲ ଗଁା ପାଇେମରୀ 7ୁଲେର ସାଥିେହାଇ ପାଠ
ପଢୁ ଥିେଲ ଦୁ େହଁ । ପାଠ ଆେସନାହZ େବାଲି ସାର୍ ମାେନ ରାଗିେଲ ତା ସହ େକହି ସାt
ହୁअnି ନାହZ, େକହି ପାଖେର ବସାnି ନାହZ େକବଳ େସହି ବସn ତାକୁ ସାt କେର ଆଉ
ପାଖେର ବସାଏ। ତାକୁ ତା ଖାତା େଦଖି େଲଖିବାକୁ େଦଉଥିବାରୁ ବି ଚରା ବି ନାେଦାଷେର
ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ଖାଏ। ସତ ଆଉ अମେରB ବାବୁ ବହୁତ େଚା କେଲ ରାଧୁଆକୁ େବାଧ
କରି ବାକୁ େହେଲ ଆେଗhୟଗିରିର ନି ଆଁ ସହଜେର ନ ଲି ଭିବା ପରି େସ ଆେଦୗ ଥୟ େହଉ
ନ ଥାଏ। ଖାଲି

କହୁଥାଏ େମାେତ ତୁ େମ ଦୁ େହଁ

ଛୁअଁନା। ସ¢ାଥପର अମଣିଷ

େକାଉଠି କାର। ଆେର କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ଆମ ମାନୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ପା ଲf ଟ)ା
ନି ହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ତୁ ମ େପନସନ ଟ)ା ମି ଳିଲାନି , ଭାଇ ଏେଣ ଡ¦େରଟ କରି ବାକୁ
ଟ)ା ଦରକାର, ରାତି ପାହି େଲ ବାହାଘର। କଥାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପା ଲf ଟ)ା

ତ
ିକ

ା

ବେଢ଼ଇେଦଲା େସ। େହେଲ େସ େଲାକଟା ମରି ପଡି ଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲ ନାହZ। ଛି

ଇ
-ପ

ଛି କି अମଣିଷ ତୁ େମ ଦୁ େହଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସତ ଓ अମେରଶ େଯେତ ବାରଣ କେଲ ବି ପଦୁ ଟିଏ କହି ବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଉ ନ
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ଥାଏ େସ। େଶଷେର କହି ଲା କ'ଣ େମାେତ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ ଶୁଣାअ।
अମେରB କହି େଲ ବାପା ରାଧୁ, ଆେର େପାଲି ସ ପରା କାହାକୁ ଛୁଆଁଇ େଦେଲନାହZ
ଆେମ କଣ କରି ଥାg କହି ଲୁ। ଏ େରାଗ େହେଲ ପରା ନି ଜ ବାପ ମାଆ ବି ପାଖକୁ ଯାଆnି
ନାହZ କି ଛୁअnି ବି ନାହZ।
ଆେର ମଁୁ କ'ଣ କअଁଳା ଛୁଆ େହାଇଛି େମାେତ ଚକେଲଟ େଦଇ ଭେoଇବ। ଏ
ଦୁ ନି ଆଁଟା ପରା ପୁରା ସ¢ାଥପର। ରାଜୁ ମାଆ)ୁ କାନସର େହାଇଥିଲା, ମାେନ ସବୁ ଠୁ ବଡ଼
େରାଗ। େକହି ଗେଲ ନାହZ ତା ପାଖକୁ । ସାତଦି ନ ସାତ ରାତି ତା ପାଖେର ମଁୁ ବସି ଛି,
କ'ଣ େସ େରାଗ େମାେତ େଡଇଁଲା। ମଁୁ େଦଖୁଛି ଆଜି କାଲି ଦୁ ନି ଆଁେର ଏ ପାଠୁ ଆ ଗୁଡାକ
ବଡ଼ ମୂଖ  ଆଉ ସ¢ାଥପର।
ବାପା କହି େଲ ଶୁଣ୍ ରାଧୁଆ ଏ କାନସର ସି ନା ନୁ ହଁ , ଏହା ଏକ ଏପରି अଚି ହhା
अଜଣା େରାଗ ଯାହାର ଉପଚାର ପାଇଁ େକୗଣସି ଔଷଧ ଏଯାଏ ବାହାରି ନି। ତା ବି ଷୟେର
େତା ଭାଇ ସତ ବହୁତ କି ଛି ଜାଣିଛି େସ ସବୁ କି ଛି ବୁ ଝାଇେଦବ, ମନେଦଇ ଶୁଣୁ।
ସତ କହି ଲା ରାଧୁ, ଏ େରାଗର ନାଆଁ କେରାନା। ଚୀନ୍ ର ବୁ ହାନ୍ ସହରେର
େଯଉଁଠି େଲାେକ ସାପ, ବି ଛା, େବt, अସରପା ଆଦି ଜି ନିଷ ଖାଉଥିେଲ େସଇମାନ)
ପାଖରୁ ଏ ସୃି େହଲା। େଯଉଁ ଡାiର ଏ େରାଗକୁ ଚି ହh ି ପଥେମ କହି େଲ େସ େଦଶର
ମୂଖ  ମୁଖ ତାକୁ अ'ାହାସ କରି ପାଗଳ କହି ବBୀକରି େଦଲା, େଶଷେର େସ ବି ଚରା ବି

ତ
ିକ

ା

ମରି ଗଲା। େସ େରାଗ ଏକ ଭୁ ତାଣୁ ଦ¢ାରା ବାପି ଲା। ତାକୁ ଯି ଏ ଛୁଇଁଲା, ତା ସହ

ଇ
-ପ

କଥାବା_ା କଲା ତା େଦହକୁ ମା)ଡ ପରି େଡଇଁଲା। ଚୀନ ପେର ଇଟାଲୀ, ଆେମରି କା,

ଆ

ହ
ାନ

ଜମାନ୍... ଏଇମି ତି ଏଯାଏ ଦୁ ଇଶହ ଆଠଟି େଦଶକୁ ବି ଏ େରାଗ ବାପି ଲା। ଆମ େଦଶର
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େଲାକ)ୁ ବି ଏସବୁ ବାପି ଛି। ଏ ପଯn ଡାiର େବୖ xାନି କ ଶି fାବି ତ୍ ନି ଜ ସମ` xାନ
େକୗଶଳ ପେୟାଗ କରି ବି ଔଷଧ ବାହାର କରି ପାରୁନାହାnି । ଆହୁରି ଆ ଯ କଥା
ପୃଥିବୀର ସବେଶ+ ସମୃିଶାଳୀ େଦଶ ଆେମରି କା େଯ ଆଖିପିଛୁଳାେକ େଗାେଟ
ଛୁଟକୀେର ପୃଥିବୀକୁ ଧ¢ଂସ କରି ପାେର ତା ଆଖି ଆଗେର ଏ େରାଗେର ହଜାର ହଜାର
େଲାକ ମରି ବାରୁ େସ େଛାଟ ଛୁଆ ପରି କାBୁ ଛି । ଏହା ନି ଆଁପରି ପାଣି ସୁअ ପରି ଆଉ
ଝାଡ଼ ବତାସ ପରି ହୁ ହୁ େହାଇ ମାଡି ଚାଲି ଛି। େତଣୁ ସରକାର ଲକ ଡାଉନ କରି ସମ`)ୁ
ଘେର ରହି ବାକୁ କହି ଛnି ଓ ସଟ ଡାଉନ କରି େଦାକାନ ବଜାର ସବୁ ବB କରିଛnି ।
ଆେର ଜାଣିପାରି ଥିବୁ େତାେତ େସ େପାଲି ସ ମାେନ ହାତେର ହାoୱାସ୍ େଦଇ ଧୁଆ
ଶି ଖାଇେଲ। କଥା ନ ସରୁଣୁ ରାଧୁଆ ଗ| କହି ଲା, ସତେର ଭାଇ େସେତେବେଳ େମା
େଦହେର ଖାଲି ବି ଷ ଚଢି ଯାଉଥାଏ। ଆେବ ଶେଳ େପାଲି ସ ତୁ େମ ଆମକୁ କ'ଣ ବଣ ମଣିଷ
ଭାବି ଛ, ମଁୁ େଧାଇ ଶି ଖିନାହZ। ପୁଣି ମଁୁ କଣ ଗାଈ ନା ବଳଦ ତୁ ମ ପରି ମୁହଁେର ତୁ oି
େଦବି । ଭାଗ ଭଲେର ପୁअମାେନ, ଥେର ଯଦି ରାଧୁଆ ମୁoକୁ ପି ତ ଚଢ଼ି ଥାnା କି ତା
ସାଂଗ ଦୁ ଇ ଚାରି ଟା ଥାଆେn, ମୁଳିଆ ବାଉଁଶ େଠtାେର ପି ଟି ପି ଟି ଛତୁ କରି େଦଇଥାnି ।
ସତ କହି େଲ ନା ରାଧୁଆେର ଆେମ ସି ନା ହାତ ଧୁअnି େହେଲ ଏ ବଦମାସ ଭୁ ତାଣୁ
ମାେନ ସବୁ ସିେର ଲୁ ଚି ରହି ଯାnି ଯଦି ଛअ ପକାରର ଧୁଆ ନ କରି ବା, ସାବୁ ନ କି
େଡଟଲ୍ େର ହାତ ନ େଧାଇବା ତାେହେଲ େସମାେନ େଦହ ଭିତରକୁ अତି ସହଜେର

ା

କହୁଥିଲୁ, ଆେର େସ ସବୁ ତୁ oି ନୁ ହଁ େର େସ ସବୁ

ତ
ିକ

ଚାଲି ଯିେବ। ଆଉ ତୁ େଯଉଁ ତୁ oି

ଇ
-ପ

ମା7। ତାହା ପି ିେଲ ବାହାରର ଭୁ ତାଣୁମାେନ ଆମ ନାକ କି ପାଟିକୁ ପଶି ପାରnି ନାହZ।

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ ବୁ ଝୁନୁ ରାଧୁ ଏେବ ଜେଣ କେଲ¦ର) ବାପା ମରିଗେଲ ତା)ୁ ବି ଛୁଇଁବାକୁ
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ଦି ଆଗଲା ନାହZ।େସମାେନ କ'ଣ ଭୁ ଲ କରୁଛnି ! ଆମ ଜୀବନ ବଂଚି ବା ପାଇଁ ନି ଜ
ଜୀବନକୁ ପରା ବାଜି ଲେଗଇ େଦଉଛnି । ନି ଜ ଘର ପରି ବାର େଲାକ)ୁ ଛାଡି ଆମକୁ
େସବା େଦଉଛnି । ଆେମ ଆନBେର ଘେର େଶାଇଥିବାେବେଳ େସମାେନ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ
େକେତ ଲଢ଼ୁଛnି କହି ଲୁ।
ହଁ େଯ ଭାଇ େହେଲ ବସn ପରି ଜେଣ ଏେତ ଭଲ େକାକକୁ ଆେମ ନ ଛୁଇଁବାରୁ ମଁୁ
ସି ନା ଏମି ତି କହି ଲି। अମେରB କହି େଲ ଆେର ରାଧୁଆ, ବସnଟା ମଣିଷ ନ ଥିଲାେର େସ
ପରା ଥିଲା ସାfାତ େଦବତା। ଖାଲି େସତି କି ନୁ ହଁ ବାପା, ତା ପରି ବାର ସହ େକହି ବି ନ
ମି ଶିବାକୁ ସମ`)ୁ କୁ ହାଯାଇଛି ।
େହେଲ ମଉସା ମାଉସୀ ତା) ପରି ବାର େକମି ତି ବିେବ ବାପା। ମଁୁ କି g ଯି ବି।
ଯାହା େହାଇଗେଲ େହାଇଯାଉ। ହଉ ରାଧୁ ତୁ ଖାଇପି ଇ ଆଜି ରାତି େର େଶାଇଯାଆ, ରାତି
ପାହି େଲ ବି ଚାର କରି ବା।
ରାଧୁଆ ପୁଣି ଖାଇବ େକଉଁ ଖୁସିେର...? ମାଆ େଯେତ ଡାକି େଲବି େସ ଶୁଣିଲା
ନାହZ। ରାତି ସାରା ତା ଆଖିକୁ ନି ଦ ନାହZ। अତୀତର ସE Îତିଗୁଡ଼ାକ େଯପରି ତାର ବାଟ
ଓଗାଳି ଛnି । କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ବସn ଆସି େଲ ଗଁା ପି ଲା ତା ଚାରି ପଟ େଘରି ଯାଆnି ।
ସାେର େସ ଦି ଏ ଫିି ପୁଣି ନି େଜ ଖୁବ୍ ସୁଆଦି ଆ େରାେଷଇ କରି। ଫୁଟବଲ କାହାକୁ
କି େକଟ ବଲ େକେତ ଜି ନିଷ ଦି ଏ ପି ଲା)ୁ । ଗଁାକୁ ଆସି ଥିବ କି ନାହZ ଦୁ ଃଖୀ ନାନୀର

ତ
ିକ

ା

େକେତ अଭିେଯାଗ, ତା ପୁअ ଖାଇବାକୁ େଦଲାନି , ତା େବାଉ ଖରାପ ଭାଷା କରି ଗାଳି େଦବା

ଇ
-ପ

ଏମି ତି େକେତ। ଧୀର ଗଳାେର କୁ େହ ନାନୀ କଣ ଦରକାର କହ। ହଁ େର ବାପା ପାରି ବୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଯଦି ଏ ଗରି ବ ନାନୀଟାକୁ ୧୦୦/୨୦୦ଯାହା अଛି େଦ। ଦୁ ଇଟି ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଆ େନାଟ୍
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ପାଇଗେଲ ତା ପାକୁ ଆ ପାଟିର ମି ଠା ହସ ବାହାରି ପେଡ଼, ଆଉ ଆନB ମନେର କେହ
ବାପାେର ଭଗବାନ େତାେତ େକାଟି ପରମାୟୁ େଦଇଥାg। େସଦି ନ ହରି ଜନ ସାହି ର କଇଁ
ବୁ ଢ଼ୀ ମରି ଗଲା। ବି ଚାରୀର େକହି ନାହଁ ାnି େବାଲି ଘା ଘା ଧରି ମଢା ପଡି ଥାଏ।
ସବ େଲାକ େକହି ଆସୁ ନଥାnି । ଛୁଟିେର ଥିଲା ବସn। ତା କାନେର ବାଜି ବାରୁ କାହା
କଥାକୁ ଖାତି ର ନ କରି ମଢାକୁ ଏକା ଏକା ମଶାଣୀକୁ େନଇଗଲା। ନରି ଆ ମାଝୀ ଝି अ
ବାହାଘର। େଯୗତୁ କ ଟ)ା କି ଛି ବାକି ଥିବାରୁ ତା ସମୁଦି ଧମକ େଦଲା ବାକି ଆ ଟ)ା ନ
େଦେଲ ବର େବଦି ରୁ େଫରି ଯିବ। ଏ କଥା ପବନେର ଉଡି ତା କାନକୁ ଛୁଇଁଲା। ଧମଦୂତ
ପରି ମାଡି ଆସି ତା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି କହି ଲା, ମଉସା ଏ ବସn ଥାଉ ଥାଉ ତାର ସାହି ର
ଭଉଣୀେଟ ବାହା େହାଇପାରି ବ ନାହZ ଆପଣ ଭାବି େଲ କି ପରି ? େଲାଭାଳୁ ) ଉପରକୁ
ଟ)ା ଦଶ ହଜାର ଫିtିେଦଲା େସ। ଗଁାର େଯେତ େମଳା ମଉବ ହୁଏ ତାର ନାମ
ଆଗେର। େହେଲ ଆଜି ଏଭଳି ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ େନଇଗେଲ। ଧି କ େସ ଭଗବାନ
ପଣିଆ। ଏଇମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ େକେତେବେଳ ତା ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି । ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର
ଏକ ସ ପh ରାଇଜେର େସ ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥାଏ। ତା ପାଖେର ବସn ଧେକଇ େହାଇ କାBୁ ଛି ।
ଥର ଥର ଗଳାେର କହୁଛି , ରାଧୁଆ େମା ସାt, େକେତ ସ ପh େଦଖି ଥିଲି େର। େମା ସ ପh ତ
ସ ପh େହାଇ ରହି ଗଲା। େମା ବାପା ମାଆ ମାେନ େକମି ତି ବିେବ େର, କି ଏ ତା) କଥା
ବୁ ଝି ବ? ରାଧୁ ତାକୁ ବୁ ଝାଉ ଥାଏ, େତାର କି ଛି େହବନାହZ ସାt େମା ମନ କହୁଛି ତୁ ନି େ

ବୁ ଝି ବୁ। ରାଧୁଆର

ଇ
-ପ

ଆସି ଯାଇଛି ସାt, ତୁ କଥା େଦ, େମା ବାପା ମାଆ) କଥା ତୁ ନି େ

ତ
ିକ

ା

ଭଲ େହାଇଯି ବୁ। ନଁାେର ସାt ଏ ପରା ଜୀବନନି ଆ େରାଗ। େମାର େଶଷ ସମୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖିରୁ େବାହି ଯାଉଥାଏ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ। େସ େବାଧ କରି ବାକୁ େଯେତ ଯାଉଥିଲା
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ବସnର କାBର ସ¢ର ତା ଛାତି କୁ ଫେଟଇେଦଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ବସnର େଶଷ ନି ଃଶ¢ାସ
ତାଗ େହାଇଗଲା। ଏହି ସମୟେର ବସn... ବସn.. କହି ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚି ାର କଲା
େସ। ନି ଦଟା ଭାtିଗଲା, ଘରେଲାକ ଉଠି କଣ େହଲା କହି ବ` େହାଇଗେଲ। ମାତ
ରାଧୁଆ େଖାଜୁ ଥାଏ ତା ସାtର ଉପିତି ।
ରାତି ପାହି ଲା, ସକାଳର କअଁଳିଆ ଖରା ଚାରି ଆେଡ ବି େଛଇ େହାଇ ମୁରୁକି
ହସୁଥାଏ। ବସn ଘରୁ କରୁଣ କ¸ସ¢ର େସ ରା`ାକୁ ବି ` କରି େଦଉଥାଏ। େଲାକ)
ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ କଥା, ଏ ବସn ଘରକୁ େକହି ଯିବନି , ରାଧୁଆ ହୃଦୟକୁ ବାରaାର fତ
ବି fତ କରୁଥିଲା। େହେଲ ନି ଜ ସାtର ବଚନକୁ ପୁରା କରି ବାର ସଂକq େସ େନଲା।
କେରାନା ଉପଚାର ସମ` ବି ଧି ମାନି ବାର ପତି ଶୃତି େଦଇ ମୁହଁେର ମା7, ହାତକୁ ଲି କୁଇଡ଼
ହାo ୱାସେର େଧାଇ ମାଆଠୁ ଖାଦ ଓ अନାନ ଆବଶକ ଜି ନିଷ େନଇ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି
ବସn ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ମି ଟର ଦୂ ରତାେର ରହି ସବୁ କଥା ବୁ ଝି ଲା। ସମୟର ପରି ବ_ନ
ସୁअେର ବସn ପି ତାମାତା) ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଧାରକୁ ରାଧୁଆ ତା କ_ବ ଓ ମାନବି କତାର
ରୁମାଲେର େପାଛି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ନି ଜ ପୁअପରି ତା)ର ସମ` ଦାୟି ତ¢ େସ ବୁ ଝି ଲା।
ଦି େନ ବସn ବାବୁ ) ପି ତା ବି ଶaର ବାବୁ ଓ ମାତା କାମି ନୀ େଦବୀ) ମୁହଁେର ଲୁ  ହସରୁ
େଚନାଏ ବାହାରି ଆସି ଲା। କି ଘର କି ସାହି କି ବାହ ପରିେବଶ ସଭି ) ମୁହଁେର େଗାଟିଏ
ପଶଂସା, େଗାଟିଏ କଥା, ବାଃ ରାଧୁଆ ବାଃ। ତୁ ତ ମଣିଷ ନୁ ହଁ େର, ସାfାତ ଭଗବାନ)
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ା

ଧମଦୂତ ।
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ଜରା, େକBୁ ଝର
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ସିମି ବଡ଼ େହାଇଯାଇଛି
ଜୀବନଟା ଖୁବ ଏକୁ ଟିଆ ଲାଗିବା ଆର କରିଛି ତାପାଇଁ l
अେନକ ପତି କୂଳ ପରି ିତି ସେତ ଜୀବନର େସାତ ଗଡି ଚାେଲ l ଏଠି

अନସୂୟା ପoା

ପତି ବାଦ କରି ଆହତ େହବା ପରି ବେ_, େସ େଯମି ତି ତାକୁ େସମି ତି
ଆଦରି େନେଲ ଖୁସି l ସବୁ ସମୟେର ତାଳି ପକାଇ ଜୀବନ ସହ ସାଲି ସ କରିବାକୁ ପେଡ,
ନେହେଲ ସାମାନ ଫାଟରୁ ପୁରା ଘାଇ େମଲା େହାଇ ଜୀବନର अnସ¢ର ବି ବାହାରି
ଆେସ l
େବାଧହୁଏ ଇପସି ତ ଜି ନିଷ ନପାଇବାଟା ହZ ଜୀବନ l ନ ପାଇେଲତ ପାଇବାର ଆଶା
େନଇ ବହି ଚାେଲ ଜୀବନ l
େହେଲ ସି ମିକୁ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଦୂ ର ଦୂ ର ପଯn ତା ପାଇଁ କି ଛି ରା`ା ନାହZ l
ସବୁ ବB େହାଇ ଯାଇଛି l େଯମିତି େଗାେଟ ଭିଡ଼ ରା`ାେର ମଝି େର େସ ଠି ଆ
େହାଇଯାଇଛି l
ସି ମି ବଡ େହଉଥିଲା l ଏବଷ ସି ମିର अମ କÈ ାସ େହଲା l ତା ଭିତେର ଆସୁଥିବା
अେନକ ପରି ବ_ନ ସବୁ କୁ େସ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା l ସବୁ କି ଛି ତ'ସାt ମାନ) ସହ ବାି
ହୁଏନି ! କି ଛି अବୁ ଝା ସମସାର ସମାଧାନ ବି ଷୟେର ଭାବି ଭାବି େସ ଥକି ଗଲାଣି l ଘେର
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େହବାକୁ କାହାର ସମୟ ନଥିଲା l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େକହି ଦିେନ ତାର ଏେତ ବ`ତା, अିରତା ବୁ ଝି ବା ତ ଦୂ ରର କଥା ତାସହ କଥା ପେଦ
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ବାବା ତା) ବି ଜିେନସ କାମେର ସବୁ େବେଳ ବ`, ଦି ନର ପାୟ ସମୟ ତା)ର
ବାହାେର କେଟ l ତା ମାମା, ବହୁତ କି ଛି କେର, େଗାେଟ ଏଜି ଓେର କାମକେର, ସମାଜ
େସବାକେର, ପୁଣି େଲାକ ମାନ) ମନ ବୁ ଝି ଲା ପରି କବି ତା େଲଖି ସମ` )ର ପି ୟ
କବୟି ତୀ ଭାେବ ଖୁଵ ନଁା କରି ଛି l
ଥେର ଦୁ ଇ ଥର ମାମା ସହ ପକାଶ अ)ଲ) କାରେର

ବସି େସ ତା କବି

ସମିE ଳନୀକୁ ଯାଇଛି l
ସୁBର ସୁBର ଶାଢ଼ୀ ପି ି ମାମା େଜେର କବି ତା ପଢି ଲା େବେଳ ତେଳ ବସି ଥିବା
ଦଶକ ମାନ)ର କରତାଳି େର ସଭା ଫାଟିଉେଠ l ବହୁ ପଶଂସକ)ର ଭିଡେର ମାମା,
ସି ମିକୁ ବି ଲକୁ ଲ ଭୁ ଲି ଯାଏ l ମାମା ର ସବୁ ଠୁ ବଡ ପଶଂସକ େହେଲ ପକାଶ अ)ଲ l
ସବୁ େବେଳ ମାମା ତା) ସହ େଫାନେର କଥାହୁଏ l େସ ବାବା ନଥିବା ସମୟେର ଘରକୁ
ଆସnି , ମାମା ସହ େଭଟିବାକୁ l ସି ମିକୁ େଗଲ କରnି ମାତ ତା)ୁ ସି ମିକୁ ବି ଲକୁ ଲ ଭଲ
ଲାେଗନି l ବହୁତ ଥର ଭାେବ ମାମା କୁ କହି ବ େହେଲ କହି ପାେରନି l ଏମି ତିବି ମାମାର
େକାଉ ସି ମି ପାଇଁ ସମୟ अଛି ନା େସ ତାକୁ ବୁ େଝ େଯ ! ସବୁ େବେଳ ଖାଲି କାମେର ବ`l
ଆଜି ରବି ବାର l ତାର ସବୁ ଠୁ ଭଲ ସାt ଲି ପି ତା ଜନEଦି ନ ପାଇଁ ତା ମମି ଡାଡି )
ସାଥିେର ଶପି ଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି l େଖଳି ବାକୁ ମଧ େକହି ନାହZ l ଦି ନଟା ବଡ େବକାର ଲାଗୁଛି
l ରବି ବାର ସକାେଶ ଏମି ତିକି ତା ଡଇଂ ସାର ବି ଆସି େବନି l ତା ଡଇଂ ସାର ତାକୁ ଖୁବ

ଇ
-ପ

ପଚାରnି l ଡଇଂସାର ବି ତାକୁ େସhହ କରnି େହେଲ ପକାଶ अ)ଲ) ପରି ନୁ େହଁ l

ତ
ିକ

ା

ଭଲ ଲାଗnି l ସି ମିକୁ ବୁ ଝି ପାରnି l ତା ଗୁମ ସୁମ ମୁହଁ େଦଖି, ମନ ଦୁ ଃଖ କାହZକି େବାଲି

ଆ

ହ
ାନ

ପାୟତଃ ବାବା ମାମା ) ଝଗଡା ହୁଏ l ବାବା, ମାମା କୁ ପକାଶ अ)ଲ) ସହ
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ନମି ଶିବାକୁ ତାଗିଦ କରnି l ଆଉ ମାମା ଚି ହZକି ଯାଇ ବାବା)ୁ ତାକୁ ସମୟ ନ େଦବା
କଥା କହି ଚୁ ପ କରାଇ ଦି अnି l
ସି ମି ଖୁବ ଭୟ ପାଇଯାଏ ବାବା ମାମା ପାଟି ତୁ o କେଲ l ବହୁତ ହତାଶ ବି ' ଲାେଗ l
ପକାଶ अ)ଲ) ବି ଷୟେର ବାବା)ୁ କହି େଲ ବାବା ମାମା ପୁଣି ଝଗଡା କରି େବ ! େସ
ଚୁ ପ ରୁେହ l
େଯେବଠୁ ସି ମି ଡଇଂ କରିବା ଆର କରି ଛି, ତା ଜୀବନ ର ସବୁ ଶନ
ୂ ତା, ସବୁ ରt
ତା ହାତ ଟଣା ଚି ତେର ଢ଼ାଳି ବା ଆର କରି ଛି, ଆଉ ଖୁସି अଛି l
ମାମା େବାେଧ େକଉଁ ଆେଡ ବାହାରି ଛି l ରାମୁ କାକା)ୁ

ରାତି େର ଖାଇବନି େବାଲି

କହି 7ୁଟି ଧରି ବାହାରି ଗଲା l ସି ମି, ଉପର ମହଲାେର ଥିବା ତା ରୁମର ବାଲେକାନୀେର
ଠି ଆ େହାଇ େଦଖୁଥିଲା l
ବ` ଲାେଗ ତାକୁ , େହେଲ କଣ େସ କରି ପାରିବ େଯ !
ତାକୁ େଯମି ତି ଲାେଗ ତା ଭିତରୁ ତାକୁ କି ଏ ବୁ େଝଇ ଦି ଏ, "ବ` ହୁअନା ସି ମି !
अଯଥାେର ବ` େହାଇ ଲାଭ କଣ? ଯଦି ପରିିତି େତା ହାତେର ନାହZ ତାକୁ ନି ରବେର
ରହି ସମୟ ସହ ସମାଧାନ େହବାକୁ ଛାଡି େଦ l ଜୀବନଟା ଏେତ ଲaା େଯ ଏଠି େଡ଼ରି ର
ପଶh ନାହZ l ନି େଜ ଚାହZେଲ ଏଠି ସବୁ କି ଛି କରି ହୁଏ l ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହୁଏ l" ଆେର ଏେତ
କଥା ସି ମି ଭାବି ପାରୁଛି , ବୁ ଝି ପାରୁଛି l ସତେର ସି ମି ବଡ େହାଇ ଯାଇଛି l େସ ଦି ନର

ା

ରtେର ବାି ରଖିବାକୁ

ତ
ିକ

ସୂଯ ଟାକୁ ଶୀଘ ବୁ ଡି ଯାଉଥିବା େଦଖି ତାକୁ କାଗଜ ଓ

ଇ
-ପ

ବାହାରି ଲା ସି ମି, ଏଇ େଗାଟିଏ ଜି ନିଷ ତ ତାକୁ ଖୁସି ଦି ଏ l

ଆ

ହ
ାନ

କାଡଗୁଡି, ବାtାେଲାର,
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अକୁ ହା ମନ କଥା
ଗିରିକା ଜୀବନେର ଏଇ ଫଗୁଣକୁ େନଇ େତଇଶି ଟି ଫଗୁଣ
अତି କମ କରି ବ। ମନ ପାେଣ ତାର ମତୁ ଆଲା ମଳୟ ସି ହରଣ
େଖଳାଏ। ବସn ଆସି ତା' ଆଖିେର ଭରି ଦି ଏ ମି ଠା ମି ଠା ସ ପh।

ନୂ ତନ କୁ ମାର
େବେହରା

ଗିରିକା ବାପା େଛଉo ଝି अଟି। ବୁ ଢୀ ମା' ତାର ଆଗେର
ପଛେର। ସaଳ କହି େଲ ଭି ଟା ମାଟିେର ଖoିଏ ଘର ଆଉ ଦି ମାଣ ଗହୀର ଜମି । ବାପା
अସମୟେର ମାଆ ଝି अ ଦି ଜଣକୁ ପର କରି ପରେଲାକକୁ ଚାଲି ଗଲା। ମାଆର ମାନସି କ,
ଝି अର ଆକୁ ଳ ପାଥନା ଶୁଣି ନ ଥିେଲ ଦି अଁ େଦବତା।
ଜହh ପରି ଛନ ଛନ ମନ େନଇ अଗଣାେର ନାଚି େଖଳି ଦି ନ କାଟୁ ଥିବା ଗିରିଜା
ଓଠରୁ ହସା ହଜି ଗଲା। ତା ମାଆ ଆଖି ଆଗେର ସାରା ସଂସାରଟା अାର ଦି ଶିଲା।
ସଂସାର ଭିତେର ଘର କରି ଥିେଲ ପଥର ପଡି େଲ ସହି । ଉଭୟ ମାଆ ଝି अ କି ଛି ଦି ନ
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ବୁ ହାଇେଲ। ସାହା େହାଇ ଆହା ପେଦ କହି ବାକୁ ପାଖେର ନି ଜର ଆଉ
େକହି ନ ଥିେଲ। ଝି अର କअଁଳ ମୁହଁେର ହସ ଟିକିଏ େଦଖିବା ପାଇଁ ମାଆ ତାର अା ସଳଖ
କଲା। अେନକ ସାnନା େଦଇ ଆଗକୁ ବଢି ବା ପାଇଁ େପରଣା େଦଲା।
ଏେବ ଗିରିକା ଗାଆଁ ପାଖ କେଲଜରୁ ବି .ଏ. ପାଶ୍ କଲାଣି। ଚାକି ରି କରିବାର ଆଶା

ତ
ିକ

ା

ନାହZ। େସ େସମି ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ନaର ରଖି ଉ_ୀ େହାଇ ନାହZ। ଏ େବକାରୀ ଯୁଗେର

ହ
ାନ
ଆ

କରି ଚାଲି ଛି ହୁଏତ ଭାଗ ସାଥୀ େହାଇ ପାେର।

ଇ
-ପ

ତା' ପରି ଝି अଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକି ରି ପାଇବା ଆକାଶ କୁ ସୁମ କqନା। ତଥାପି େସ ଉଦମ
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ମାଆ କି g ଝି अ ଚାକି ରି କରୁ ସପfେର ନ ଥିଲା, ଆଜି କାଲି ର ଯୁଗ ପରି ିତି ତଥା
ଝି अ) ପତି େହଉଥିବା ନାନା अପୀତି କର ଘଟଣା େଦଖି । େତଣୁ ସବୁ େବେଳ ତାର ଚି nା,
ଭଲ ଗୁଣବାନ ପୁअଟିଏ େଦଖି ବାହାଘର କରି ବା ପାଇଁ।
ଗିରିକା ମାଆକୁ ଉପେର ଉପେର ମନା କରି ଦି ଏ ସି ନା, ଭିତେର ଭିତେର ତାର
ସରଳ ମନଟା ଚହଲି ଯାଏ। ନି େରାଳାେର ଏକା ଏକା େକେତ କଥା ଭାେବ। ଫୁଲ
ବଗିଚାେର ଫୁଲ ସାେଥ ପଜାପତି ର େଖଳକୁ

େଦେଖ, ଜହh ରାତି ର େଜାଛନାକୁ

େଦେଖ,ମନେର ଆଶାର ଲତା ଡେ)ଇ ଡେ)ଇ ଆଗକୁ ମାଡି ଯାଏ। ବି ଛଣାେର ଗଡି ଗଡି
କଡ େଲଉଟାଏ, ନି ଦ ଆେସନା। ଭାବନା ଭାବନାେର େକଉଁ ଏକ ମନର ମଣି ଷକୁ େଖାଜି
ବୁ େଲ। ଭାବୁ ଭାବୁ ନି ଦେର ସପନ େଦଖୁ େଦଖୁ ସକାଳ ଆେସ। अକୁ ହା ମନ କଥା,
ମନେର ସାଇତି ରେଖ।
ଏହା ଭିତେର ଦୁ ଇଟା ପ`ାବ ଆସି ଛି। ଯଦି ଓ ଗିରିକା अଶି fିତା କି अସୁBରୀ ନୁ େହଁ ,
ତଥାପି େମାଟା େଯୗତୁ କ ନ ପାଇବାର ଆଶ)ାେର ପୁअଟିଏ ଥରୁଟିଏ ଚାହZ େଦଇ େଲଉଟି
ଯାଏ। ତାର ମନଟା ବି େଦାହ କରି ଉେଠ। ମନକୁ ମନ ପଶh କେର... ଆଜି ସମାଜେର
ନାରୀ କଣ ଏେତ अେଲାଡା ? ପର ଘରକୁ ଯି ବ... ପରକୁ ଆପଣାର କରି ବା ପାଇଁ, େସବି କା
ରୂେପ... େହେଲ ଏ ମଣିଷମାେନ େକେତ अବୁ ଝା। ସାମାନ େକଇଟା ଆନୁ ସtିକ ଜି ନିଷ,
କି ଛି ସୁନା ଗହଣା ଆଉ େକଇଟା ଟ)ା ପାଖେର ଏମାେନ ନତ ମ`କ।
କାହା अନୁ ଭବେର ଚି nା େଚତନାେର ପତି କି ୟା ଆେସନା। ହୃଦୟ ହୃଦୟକୁ

ତ
ିକ

ା

ବୁ େଝନା। ଏ ପତି *Bୀ ସମାଜେର ପତି *Bିତା କରି ତା' ମାଆ ତାକୁ େକମି ତି କାହା

ଇ
-ପ

ହାତେର ଛBି େଦବ ? ପଶh ପଶhେର ତାର ମନଟା ଛBି େହାଇଯାଏ। କି ଛି ଉ_ର ପାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ନାହZ। େବେଳେବେଳ ସମୟ ଏମି ତି କି ଛି େଖଳ େଖଳି ଦି ଏ ଯାହା ଆଶାତୀତ ତାକୁ େଯାଡି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦି ଏ। ଗିରିକାର ଭାଗେର େସମି ତି ଏକ ସମୟ ଆସି ଲା... ବି ନୀତ୍ ସାଥିେର ତାର େଦଖା
େହଲା।
େସ ଦି ନ ମାଆକୁ େନଇ ହିଟାଲ ଯାଇଥିଲା, ସି ରିଏଲ୍ କରି ଭିତରର ଡାକରାକୁ
अେପfା କରି ଥାଏ। ଡାକି େଲ ମାଆକୁ ତାର ଡାiର)ୁ େଦଖାଇବ। ହଠାତ୍ ମାଆ ତାର
ସଂxାହୀନା େହାଇ ପଡି ଲା। ମାଆର ଏ अବା େଦଖି ହତ ଚକି ତ େହାଇ କାBି
ପକାଇଲା। ସାହାଯ୍ଯ ପାଇଁ ଡାକ ଛାଡି ଲା। ବି ନୀତ୍ େକଉଁଠି ଥିଲା େକଜାଣି । ପାଖକୁ
େଦୗଡି ଆସି ଥିଲା। ସେt ସେt ତାର ମାଆକୁ ଏଡମି ସନ୍ କରି େବଡ୍ କୁ େନଇ
ଯାଇଥିଲା। ମାଆର େଚତା େଫରି ବା ପଯn ଦୀଘ ସମୟ अେପfା କରି ଥିଲା। अଯାଚି ତ
ଭାେବ କି ଛି ଆଥ|କ ସହାୟତା ମଧ କରି ଥିଲା। ହିଟାଲେର ଦୁ ଇ ଦି ନ ରହି ବା ଭିତେର
ମାଆର େଡର୍ େଦଖାଶୁଣା ବି କରି ଛି।
େସଇ ବି ତୀତ୍... अତି ସାଧାସି ଧା ପି ଲାଟି।
ବୟସ ତି ରିଶ୍ ପାଖାପାଖି। କଳା େହେଲ ବି ମଧମ ସ୍ଵା। େଦଖିବାକୁ ମନ
ପସBର। अq अq ମଧୁର ଭାଷା ଦରଦ ମି ଶା। ଆପଣାର ଭାବ।ଆବଶକତାଠାରୁ
େବଶି କି ଛି କେହ ନାହZ। ମାଆର େସବା ଶୁଶଷା େବେଳ ବି ନୀତ୍ ସହି ତ ତାର େକଇ ପଦ
କଥାବା_ା..େସ ବି ନୀତ୍ ସହି ତ କି ଛି ମୁହୂ_ ଭାବ ବି ନିମୟ କରି ଛି। ସତେର ଏେତ ସୁBର
ପି ଲା ବି अଛnି । ବି ନା ସ୍ଵାଥେର ଆସି ସହେଯାଗ କରୁଛnି େକେତ ଜଣ ?
ମାଆ ଭଲ େହାଇ ଘରକୁ ଆସି ଲା। କି ଛି ଦି ନ ପେର ଗିରିକାକୁ ତା ମନ କଥା

ତ
ିକ

ା

କହି ଲା।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

--ହଁ , େବାଉ କହ କଣ କହି ବୁ ?

ଇ
-ପ

--ଆେର ମାଆ ଗିରିକା, େତାେତ େଗାେଟ କଥା କହି ଥାnି ...
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-- େସ ବି ନୀତ୍ େତାେତ େକମି ତି ଲାଗnି ...
--ବି ନୀତ୍... କଉ ବି ନୀତ୍, ନ ଜାଣିଲା ପରି ଉପର ଠାଉରି ଆେର େସ କହି ଲା।
--ଆେଲା, େସହି ପିଲାଟି, ମଁୁ ହିଟାଲେର ଥିଲା େବେଳ ଯି ଏ େମାର अେନକ ଯତh
େନଇଛnି ।
--ହଁ େଯ, ତୁ ତ ଭଲ େହାଇ ଆସି ଲୁ। ତା) କଥା ପୁଣି ଏେବ କାହZକି ?
-- ବି ଚରା..ଭାରି ନି ରିହ.. ଏକଦମ୍ ସାଧାସି ଧା।
ତା)ର ବାପା ମାଆ ନାହଁ ାnି । ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜ ବେଢଇଛnି । େଗାେଟ
େବସରକାରୀ अନୁ +ାନେର ଚାକି ରି କରnି । ଘର ଚଳି ବା ଭଳି ଦରମା...
--େବାଉ.. େମାେତ ତା)ର ଏେତ ଡାଟା େଦବାର ମାେନ...
--ଆେଲା ହୁoି, ବୁ ଝି ପାରୁନୁ । ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାବି ଛି ତା) ସହି ତ େତାର ବାହାଘର
କରି ବି। ତା)ୁ େଜାଇଁ କରିବି ...
-- ଗିରିକା ମାଆ ପାଖେର େହେଲ ବି େକମି ତିକା ଲାେଜଇ ଯାଇ ଇତ`ତଃ େହାଇ
ପଡି ଲା। ମାଆ ତାର अଲfେର ତା' अକୁ ହା ମନ କଥା େକେତ େବେଳ ପଢି େନଇଛି ।
େସହି ତ ମାଆର ମହନୀୟତା। ପି ଲାର ମନକଥା ପଢି ପାେର, ଜାଣି ପାେର। ସତେର
ମାଆ अତୁ ନନୀୟା ଚି ର ବBନୀୟା।
--ଆେଲା କି ଛି କହି ଲୁ ନାହZ େଯ..
--ମଁୁ ଆଉ କଣ କହି ବି, ତୁ ଯା' ଭଲ ଭାବି ବୁ।

ତ
ିକ

ା

-- ଶୁଣ, େସ ବି ନୀତ୍ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସି େବ। ତା) ପାଇଁ କି ଛି ରାରି କର।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

େଦଉ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମଁୁ ଚାହଁୁ ଛି ତୁ େମ ପରର ପରରକୁ ଜାଣ.. ପଛେର େଯମି ତି େମାେତ କି ଛି େଦାଷ ନ
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--େବାଉ େତା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀବାଦ େମା ଉପେର ଥିବା ଯାଏଁ ମଁୁ ଭଲେର अଛି ,
ଥିବି.. େତାର ବି ଚାରକୁ ମଁୁ େକମି ତି अମାନ କରି ବି...
େସ ଦି ନ ବି ନୀତ୍ ଆସି ଥିେଲ। ତା' ପରି େସ ବି ଜେଣ େବସାହାରା। େବାଧହୁଏ
ଭଗବାନ ତା)ର ଏ େଯାଡି ବହୁ ଆଗରୁ ଗଢି େଦଇ ଜନE େଦଇଛnି ।
ବି ନୀତ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିେଲ। ନି େରାଳାେର ଦୁ େହଁ କି ଛି ସମୟ ବା_ାଳାପ
ମଧ କେଲ।
-- ଗିରିକା, ତୁ େମ...
--ହଁ अଟକି ଗଲ େଯ, କଣ କୁ ହ..
--ନା, ମାେନ.. ତୁ େମ..
ପାଟି ଖନି ବାଜି ଯାଉଥାଏ।
-- ବାଃ େର.. ପୁअଟିଏ େହାଇ ଏେତ ଲାଜ।
ଫି କି ନା ହସି େଦଇଥିଲା ଗିରିଜା।
--ତୁ େମ େମାେତ ଲାଇକ୍ କର...
--ଲାଇକ୍ ନୁ େହଁ ମହାଶୟ... ଲବ୍ କେର ମାେନ
ଭଲ ପାଏଁ ବହୁତ...ବହୁତ...ଆଉ ତୁ େମ
--ଆେର ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଏ େବାଲି ତ ଏ ଯାଏ ଆସି ପାରି ଛି। ତୁ େମ ହାତ ବଢାଇେଲ
ମଁୁ ଧରି ବି।

ତ
ିକ

ା

--ଓଃ, ତୁ େମ ଭାରି େରାମାିକ୍...

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ତ ସ¢ଭାବି କ...

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

--ତୁ ମ ପରି ସୁBରୀ ଭାବି ପତh ୀ ପାଖେର େଯ େକହି ଭାବି ସ୍ଵାମୀ େରାମାିକ୍ େହବା
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-- ସତେର ବି ନୀତ ତୁ ମକୁ ମଁୁ େସହି ହିଟାଲେର
ହZ ମେନ ମେନ...
-- ବାଃ, ତାେହେଲ ଏେତ ବଡ କଥାଟା ଲୁ େଚଇ ରଖିଥିଲ।
-- ହଁ , ଏଇଥି ପାଇଁ କି ତୁ େମ େମା अକୁ ହା ମନ କଥା ଜାଣି ପାରୁଛ କି ନାହZ ପରୀfା
କରି ବା ପାଇଁ...
-- ଆଉ େସ ପରୀfାେର ମଁୁ ପାଶ୍ କରି ଛି ତ...
-- ଜମାରୁ ପାଶ୍ ନୁ େହଁ , ଫା କ? ାସ ଉଇଥ୍ ଡି ସ୍ଟିtସନ୍...
-- ବାଃ ଏେତ ଭଲ ମୂଲାୟନ କରି ପାରିଛ।
--ଆଉ ଏ ସୁBର ପରୀfା ଫଳ ବି ନିମୟେର
େମାେତ ତୁ େମ କଣ େଦବ...
--ଯାହା ବି ଚାହZବ, ତୁ ମକୁ କି ଛି େମାର अେଦୟ ନାହZ।
ଏତି କି େବେଳ େବାଉ ଡାକ ଛାଡି ଲା ଖାଇବାକୁ .... ତା' ପେର... ସବୁ କଥା ଛି ଡିଲା।
ବି ନୀତ୍ ସାଥୀେର ଗିରିଜାର ବାହାଘର ଆସnା ତି ଥିେର। अକୁ ହା ମନ କଥା ସବୁ କହି
େଦବ ଗିରିଜା। େସହି ଶୁଭ ମୁହୂ_କୁ अେପfା କରି ଛି.. ସତେର ବି ତୀତ୍ ତା ପାଇଁ ଲାକି ...
ଆଉ େସ ବି ବି ନୀତ୍ ପାଇଁ... ମଣି କାନର ସଂେଯାଗ। େକବଳ ତା' େବାଉ ପାଇଁ...
ବାପା)ର अନୁ ପିତି କୁ େସ େବାଉ ଭି ତେର େଖାଜି ପାଇଛି । ବାପା ପାଇଁ ଯାହା अକୁ ହା
ମନ କଥା ଥିଲା। େସ ସବୁ ତ େବାଉକୁ କହି ସାରି ଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା अଛି ସବୁ େକବଳ

ତ
ିକ

ା

ବି ନୀତ୍ ) ପାଇଁ...

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକାହି , ଗଡ଼ି ଆ, ମୟର
ୂ ଭy
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ମଁୁ ଶକୁ ନି
ହଁ , ମଁୁ ଶକୁ ନୀ... ଗାାର ନେରଶ ଶକୁ ନି । ସୁତଧର ମଁୁ
ମହାଭାରତର। କୁ ଚକୀ ମଁୁ ଧମଯୁ ଭି_ିଭୂ ମିର। ମଁୁ ହZ ରଚି ଥିଲି
କୁ ରୁବଂଶ ନାଶର କାହାଣୀ। ମଁୁ ହZ ବୁ ଣିଥିଲି ଘୃଣା, େଦ¢ଷ, ଇଷା ଓ

କା_| କ ପାଣିଗାହୀ

ପରଶୀକାତରତାର ବୀଜ ଦୁ େଯାଧନ ମନେର। ମଁୁ ହZ ବି ଛାଇଥିଲି େଦୗପଦୀ ବହରଣର
କୁ ି ତ ପଷାପାଲି । ମଁୁ ହZ ଥିଲି ଦୁ େଯାଧନ ଜାନୁ ଭtର ପjଦ ନାୟକ। କାରଣ अହରହ
ଜଳୁ ଥିଲି ମଁୁ େମା ବଂଶନାଶର ପତି େଶାଧ ନି ଆଁେର। ତଥାପି , ମଁୁ ତ ନି ମି_ ମାତ। “କରି
କରାଉଥାଏ େସହି , ତା ବି ନୁ अନ ଗତି ନାହZ....!!” େହ କୃ , ମଁୁ ସି ନା ଚକୀ, ତେମ ପରା
ଚକଧର... େମାେତ କି ା ସଜାଇଲ ମହାଭାରତର ଖଳନାୟକ...?
ହଁ , ମଁୁ ହZ ଭରି ଥିଲି ଶି ଶୁପାଳ ମୁoେର ତୁ ମ ପାଇଁ ବି େଦାହର ମyି। କାରଣ ମଁୁ
ଜାଣିଥିଲି, ସୃିର େଶ+ପୁରୁଷ ରୂେପ ତୁ େମ ହZ ବରଣ େହବ। ମାନୀ ଦୁ େଯାଧନକୁ ସ¢ାଥୀ
ମଁୁ ହZ କରି ଥିଲି। ମାମଁୁ ନାମକୁ କଳ)ିତ ତୁ େମ ବି କରି ଥିଲ। କି g ଶକୁ ନି ମାମଁୁ ଉପାଧୀ
େନଲି ମଁୁ । ନି ରବେର କାଯfମ କଲି ତୁ ମର ସମ` अଲି ଖିତ ଇtିତକୁ । କାରଣ ତୁ େମ
ଦି େନ କହି ଥିଲ, “ମଁୁ ତାକୁ ହZ ମି େଳ ଯି ଏ େମାର अ`ିତ¢କୁ अସ¢ୀକାର କେର” ମଁୁ ତାହା ହZ
ତ କରି ଥିଲି। ତଥାପି େହ କୃ , କାହZକି ସଜାଇଲ େମାେତ ମହାଭାରତର ଖଳନାୟକ...?

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ହZ ରଚି ଥିଲି ଜତୁ ଗୃହର ବି ଭୀଷିକା। ଦୁ େଯାଧନର ମନେର ଭରି ଥିଲି ଇBପର

ଇ
-ପ

େଲାଭ। େଜ+ ପାoବର ମନେର ବୁ ଣିଥିଲି अସୂୟାଭାବର ମyି କନି + ପାoବ ପତି ।

ଆ

ହ
ାନ

େହ ଚକଧର..., ମଁୁ ହZ ତ ଥିଲି ଯି ଏ ତୁ ମକୁ ଧମ ଯୁେର अଧମ କରି ବାକୁ ବାଧ କରି
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େଦଇଥିଲା। ତୁ ମ ହାତେର ଚକକୁ ଧରାଇଥିଲା....। ସବୁ ର ମୂଳେର ତେମ ହZ ଥିଲ, ସବୁ ରି
ବି ନାଶ ତେମ ହZ କଲ। େତେବ ଏତି କି ତ କୁ ହ.... େମାେତ କାହZ ସଜାଇଲ ମହାଭାରତର
ଖଳନାୟକ...?
ଜାଣିଛି ମଁୁ ତୁ ମ ଚକର େବଗକୁ । ବୁ ଝି ଛି ତୁ ମ କୁ ଟିଳତାର ଗଭୀରତାକୁ । େଦଖି ଛି ମଁୁ
ତୁ ମ ଦାନୀ ପଣିଆର अଭିନୟକୁ । ଶୁଣିଛି ବି ତୁ ମ ମମେଭଦୀ କଥାର ମମକୁ। अନୁ ଭବ
କରି ଛି ମଁୁ ତୁ ମ କମର ଗୀତାକୁ । ପରିଚି ତ ମଁୁ ତୁ ମ ଗୀତାର ପତି ଟି ଶr ସହ। େହ କୃ ...,
ମେନअଛି େସ ମହାଘ ମୁହୂ_...? ଗୀତା କହୁଥିଲ ତୁ େମ, ଶୁଣୁଥିଲା अଜୁ ନ ବୁ ଝୁଥିେଲ
ପି ତାମହ ଭୀଷE ସବୁ କି ଛି କରାଉଥିଲ ତୁ େମ, କରୁଥିଲି ମଁୁ ...| ତୁ େମ ହZ ଥିଲ ମହାନାୟକ
େସହି ମହାସମରର, ମାତ େମାେତ କରିେଦଲ ଖଳନାୟକ ମହାଭାରତର......।
େକହି ନ ଜାଣିେଲ ବି ତୁ େମ ତ ଜାଣ, ଶି ବ ଭi େହାଇ ବି କାହZକି ଆଦରି େନଇଥିଲି
ତୁ ମ ମହତ ଆକାଂfାକୁ ... କାହZକି େଦଖିଥିଲି ସ ପh କୁ ରୁବଂଶ ନାଶର! କି ଏ ଥିଲା େମାର
ପଥମ ଶତୁ ..? କାହା ଲାଗି େମା ବଂଶ ନାଶ େହଲା..? କି ଏ ଜଳାଇଥିଲା େମା ମନେର
ପତି େଶାଧର େଲଲି ହାନ ନି ଆଁ...? କାହା େଯାଗଁୁ ନି ଜ ରାଜ,ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ି ମଁୁ ଧାଇଁ
ଆସି ଥିଲି ହ`ିନାପୁରକୁ ..?? ଜଳୁ ଥିଲି େମା ଭିତେର। କି g ତୁ େମ ହZ େଦେଖଇ େଦଲ
ଜଳାଇବାର ବାଟ। ସମ`)ର ପି ୟ ଥିଲ ତୁ େମ। କି g ତୁ ମର ପି ୟ ଥିଲି ମଁୁ ।ମଁୁ େଖଳୁ ଥିଲି
େମା ପଷାକାଠି କୁ େନଇ ତୁ େମ େଖଳୁ ଥିଲ ଧନyୟକୁ େନଇ। ମହାଭାରତେର ତ ବୀରଗତି
ସମେ` ପାଇଥିେଲ। କି g େମା ମୁହଁେର ତୁ ମ ନାମ ତୁ େମ ହZ େଦଇଥିଲ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼

ତ
ିକ

ା

ପମାଣ ଆଉ କଣ ବା େଦଇଥାn େଯ ମଁୁ ତୁ ମର େକେତ ପି ୟ ଥିଲି....!!! ତଥାପି , େହ

ଇ
-ପ

କୃ , କାହZକି େମାେତ ସଜାଇଲ ଖଳନାୟକ ମହାଭାରତର...???

ଆ

ହ
ାନ

କା_| କ ପାଣିଗାହୀ, ବହEପୁର
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େହ अତୀତ
अକାର ଜୀବନେର ଆେଲାକ ଭରା ଆଶା ନି ଜୀ ବ ପରି ମଣିଷ
କଣ େସଇ ଦୂ ର ଆକାଶର ସଫଳତାର ସି ଢି ଚଢି ବାେର ସଫଳ େହାଇ
ପାରି ବ? ମନେର अମାନି ଆ ଭାବନାର ସୁअ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଥିେଲ

ଶାnନୁ କୁ ମାର
ରାଉତ

ବି ନି ରାଟ ସତ ....
ବାପା, େବାଉ, ସହି ତ ଦୁ ଇ ଝି अ ଓ େଗାଟିଏ ପୁअ ଗରିବ ପରିବାର େହେଲ କଣ
େହବ ଜୀବନେର अସଲି ଖୁସି େସଇଠି ହZ ଭରି ରହି ଥାଏ ବାପା) େପସା ହଉଛି ଚାଷ
ଚାଷ େଯ େକବଳ ଧାନ ଚାଷ ବରଷକୁ ହZ ଖାଲି ଚାଉଳ ଗoିକ ପାଇବ ତା ଛଡା ଆଉ କି ଛି
ନାହZ ବହୁତ ଆଥ|କ ଯ}ଣା ଥିେଲ ମଧ ନି େଜ ଉପାସ ରହି ପି ଲାମାନ)ର ସମ` अଳି
अ½ଳିକୁ ପ
ୂ  ାପ 
ୂ  ଭାେବ ପର
ୂ ଣ କରି ଛnି ବାପା େବାଉ....
ସଂସାର... ଝି अ ବଡ... ତା ତେଳ ପୁअଟି ଆଉ େଗାଟିଏ ସାନ ଝି अ ଝି अଟି ଗଁା
ବି ଦାଳୟେର ଦଶମ ପାସ କରି ମା ସହି ତ ଘର କରଣl କାମ ଶି ଖୁ ଶି ଖୁ ଝି अର ବାହାଘର
ଲାଗି େଯାଗାେଯାଗ େହାଇଗଲା ଏବଂ େସଇବଷ ପୁअଟି ମଧ ଦଶମ ପରୀfା େଦଇଥାଏ
କି g अଭାବି ପରି ବାର ଯାହା ହଉ ଧାର କରଜ କରି ଝି अ ବାହାଘରଟି ତୁ ଲାଇ େଦେଲ ସତ
କି g ପୁअକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସାହସ ବାି ପାରି େଲନି  ଯାହାକି ପୁअ

ତ
ିକ

ା

ଜାଣିପାରି ପାଠକୁ ଏେତ ଗୁରୁତ¢ େଦଲାନାହZ अନ ପfେର ବଡ ଭଉଣୀର ବାହାଘର

ହ
ାନ
ଆ

କାମେର ସାହାଯ କଲା .....

ଇ
-ପ

କରଜକୁ ଶୁଝିବା ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀର ପଢି ବାକୁ େନଇ ପୁअଟି ବାପା) ସହି ତ ଚାଷ
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୨ଠଠ୬ ମସି ହା ମା ମାସ ୧୦ ତାରିଖେର ଗାମର କି ଛି ବଡ ବଡ ଭାଇମାନ)
ସାtେର ଠି କା କମଚାରୀ ହି ସାବେର କାଯ କରି ବାଲାଗି ବାହାରି ପଡି ଲା କାରଖାନାକୁ 
ଦି ନକୁ ମଜୁ ରୀ ୬୩ ଟ)ା ମାତ अନ ପfେର ପୁअଟିର ପରୀfା ଫଳ ମଧ ବାହାରି
ନଥାଏ ଯାହା େହଉ େସଇ ମା ମାସ ୨୧ ତାରିଖେର ତାର ପରୀfା ଫଳ ବାହାରି ଲା
େସଦି ନ ମଧ େସ କାମ କରି ବାଲାଗି ଯାଇଥାଏ ନି ଜର େରାଲ ନaରକୁ େନଇ କାନୀର
ଜେଣ ସାେହବ)ୁ େଦଇ କହି ଲା ସାର େମାର େରଜÉ ଟିେକ େଦଖି ଦି अg େସ ସାେହବ
ଜଣକ େଦଖିେଲ ଏବଂ ବହୁତ ତାରି ଫ ମଧ କେଲ ତା ସହି ତ ୨ଠଠ ଟ)ାେର ମି ଠା ମଧ
ବାିଥିେଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ କାB ବି ଲାଗୁଥିଲା ସାେର ଆସି ଘେର
ପହଁ ଚିଲା ପେର େବାଉ ତାର କହୁଥାଏ ପୁअେର ତମ ବି ଦାଳୟର ପରୀfା େଦଇଥିବା ୩୫
ଜଣ) ମଧେର ତୁ ସବୁ ଠୁ अଧି କ ନaରେର ପାସ କରି ଛୁ ବହୁତ ଖୁସିଲାଗୁଥାଏ ଖାଇ
ସାରି େଶାଇବାକୁ ବାହାରି ଲା େବଳକୁ ପୁअଟି ଚି nା କଲା ରାତି ପାହି େଲ 7ୁଲର ସାର ଏବଂ
ସମ` ଗୁରୁଜନମାେନ ପଚାରି େବ େକାଉଠି ପଢ଼ି ବୁ?? େହେଲ େମାର ବାପା)ର
େରାଜଗାର ତ ଏଇଆ ମଁୁ ଜାଣୁଛି କେଲଜ ଗେଲ ତ ବହୁତ ଟ)ା ଖ ହୁଏ ଶୁଣିଛି ମଁୁ
ପଢି େଲ େସ ଏେତ ଟ)ା ବାପା େକାଉଠୁ ଆଣିେବ ଏପେଟ ଭଉଣୀ ବାହାଘରର କରଜ
ସହି ତ ସାନଭଉଣୀର ବାହାଘର ମଧ କରି ବାକୁ ପଡି ବ ଭାବି ଭାବି େଶାଇପଡି ଲା ପରଦି ନ
ସକାେଳ

ବଡବାପା)

ପୁअ

ଆସି

ପଚାରି େଲ

ବାସନଗର

କେଲଜେର

ନାମ

େଲେଖଇେଦବା କାହZକି େକଜାଣି ତୁ ରn ମନା କରି େଦଲା ଏବଂ କହି ଲା ମଁୁ ଆଉ ପାଠ

ତ
ିକ

ା

ପଢ଼ି ବିନି କହି ପାୟ େସଠାକାର ସମ`) ମନକୁ କ େଦଇଥିଲା ଯାହା ହଉ େସ

ଇ
-ପ

କାନୀେର କି ଛିଦିନ ରହି ଲା ପେର ଜେଣ ଦf ପାଯୁiିକ ବiି ହି ସାବେର ଠି କାଦାର)

ଆ

ହ
ାନ

ନି କଟେର କାଯରତ େହାଇଗଲା କି ଛିଦିନ ପେର ହଟାତ େଗାେଟ ଭଲ ପାତର ବାହାଘର
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ପ`ାବ ଆସି ଲା ସାନଭଉଣୀ ଲାଗି ଏବଂ ସାନଭଉଣୀର ବାହାଘର ମଧ େହାଇଗଲା
ପେର ପୁअଟି ଚି nା କରି େକBୁ ଝରର ଏକ ଘେରାଇ କେଲଜେର distanceେର ନାମ
େଲେଖଇ

(ONKAR

INSTITUTE)ଏକ

ତାଲି ମପା

ପମାଣପତ

ହ`େfପ

କରି

କଳି tନଗର ଶି qାଳେର ଏକ କୁ ଶଳୀ ଦf ପାଯୁiିକ ବiି ହି ସାବେର ପରିଚି ତ
େସଦି ନ କେଲଜ ଯି ବା ଲାଗି ରାଜି ନଥିବା ପି ଲାଟି କେଲଜ ଯାଇଥିେଲ ଆଜି େକେତ
ଖୁସିେର ରହି ଥାଆnା ଜାଣିନି େହେଲ କେଲଜ ନଯାଇବି ନି ଜର କମ ବାପା େବାଉ)ର
ଆଦଶକୁ अନୁ କରଣ କରି ନି ଜର ଚାଷ ବୃ _ିକୁ ଆଦରି ବା ସହି ତ େସମା)ର ହସ ହସ
ମୁହଁକୁ େଦଖିେଦେଲ ଜୀବନର ପକୃ ତ ଖୁସି ମି ଳିଯାଉଛି 
ସତେର ଜୀବନ ବଡ ବି ଚିତ ଜୀବନର େମାଡ ପେତକ ମୁହୂ_େର ବଦଳୁ ଛି  ସମୟ
ସମୟେର ବହୁତ କି ଛି ଶି fା ମଧ ଦଉଛି  ଜୀବନେର ଆେଲାକ ଭରା ଆଶା ମି ଳିଯାଇଛି
ସତ େହେଲ େସଦି ନର ମାଟିର ତି ଆରି ଘେର େଝାଟିର ଚି ତାେର େଯଉଁ େସୗBଯ ଓ
ଆନB ଥିଲା ଆଜି ଏ ଚି କ ଚି କ ମାରୁଥିବା ମାବଲ ଘେର ନାହZ େସଦି ନର ଚାଳଘର
ଓଳି େର ଘରଚଟିର କି ଚିରି ମି ଚିରି ରାବେର େଯାଉ ମଧୁରତା ଥିଲା ଆଜି ନାମୀଦାମୀ
କାନୀର େହାମ ଥିଏଟରେର ମଧ ନାହZ େସଦି ନର ଢ଼ି )ି କୁ ଟା ଜtଲଜ' ନାଲି କବର
ଚାଉଳେର େଯାଉ ସ¢ାଦ ଥିଲା ଆଜି ଏ େଡରାଡୁ ନ ଫାଇନ ଚାଉଳେର ନାହZ େସଦି ନ
ବାପା) ଚବି ଶ ଇର ଆଟ?ାସ ସାଇେକଲେର େଯାଉ ମଜା ଥିଲା ଆଜି ଏ ଲf ଲf

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଟ)ାର ଗାଡ଼ି େର ନାହZ... କାହZଗଲ ତୁ େମ ଆଉଥେର ଆସ େଫରି ... େହ अତୀତ...

ଆ

ହ
ାନ

ନୂ ଆସାହି , ପାଟରtା, ଯାଜପୁର
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ତBାjନh ତBା
ସମୟ अପରାହh ତି ନିଟା ବାଜି ପଚି ଶି ମି ନିଟ୍ େହବ। ଝରକାର
ଏପାେଖ ବସି ତBା େଦଖୁଥାଏ େମଘାjନh ଆକାଶର କାରୁଣତାକୁ ।
ଖo ଖo ଭସାେମଘ େଦାଳି ଝୁ ଲାଉଥାnି , ଆକାଶ ଆଖିର ଲୁ ହ

ଶୁଚିସE ି ତା େଗୗଡ଼

ବି Bୁକୁ । କାହZ େକେତ କାଳରୁ ଜମାଟ ବାି ଲୁ ହ େଯେତ ସବୁ କୁ ଆପଥର ପାଲଟି
ଯାଇଛି । େମାଏ ପବନ ଆସି େଦାହଲାଇ େଦଲା ଆକାଶର ଛାତି କୁ। େଯପରି ଏହି ଶi
ଧା ଆକାଶକୁ ପୁଣି ସଫା କରି େଦଇଛି । େବାହି ଯାଇଛି ଆକାଶ ଛାତି ର େକାହ ସବୁ
ବଷାବି Bୁ େହାଇ। ଆକାଶର କାରୁଣତା ଓ େକାହକୁ ମାପୁ ମାପୁ ତBା େକଉଁ ବୟସକୁ
େଫରି ଗଲାଣି ଆଉ ତା ମଧେର େକେତ ସମୟର ହି ସାବ କି ତାବ କରି ପକାଇଲାଣି େସ ବି
ଜାେଣନା।
ପଚି ଶିଟି ଶାବଣ ବରଷିଯିବା ପେର ଆଜି ଏ ଶାବଣର ଏ କି ଚଳତା, ଏ କି अପବ
ୂ 
ପରଶ। କାହZ ତBା ତ ଏପରି ସ ତ} अନୁ ଭବ ବି ଗତ ଦଶଟି ଶାବଣ େହବ େକେବ
କରି ନି। କରି ବ ବା େକମି ତି? ଏଇ ଦଶବଷ େହବ ତBା େଯ ଭାବନାର ଆର ପାରି େର।
କୁ ହା अକୁ ହା ଚାପା େକାହକୁ ଆେBାଳି ତ ମନେର େନଇ ସାମାଜି କ ନୀତି େର କବଳି ତ ତBା
କଣ ରୂପ େଦଇ ସଜାଇ ପାରି ବତ ଭାବନାର ଗଡ଼ଜାତକୁ ?େସ କଣ ତା କଲମ ମନ
ୂ େର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶାସନ କରି ପାରି ବ अଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଗୁେଡଇ ତୁ େଡଇ େହଉଥିବା ଶr ଗୁଛକୁ ? େସ କଣ

ଆ

ହ
ାନ

ବାିପାରି ବ ଶrର ମାଳକୁ ତା ଭାବନାର ଶି )ୁଳି େର? ଏହାର ଉ_ର ନ ପାଇ େବାେଧ
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ତBା େଲଖାେଲଖି କରି ବା ବି ଛାଡି େଦଇଛି । ତୁ ଳୀର ପରଶେର ମନର ରt *ାରା
अାରେର ଆେଲାକବ_|କା ପଳିତ କରି ବା କଳାଟା ବି େବାେଧ ତBା ଭୁ ଲି ଗଲାଣି।
ବାକ୍ଚାତୁ ରୀେର ପାରtମ ତBା ଆଜି ନୀରବ। ବି ଦାକୁ अଳ)ାର କରି ମoି େହାଇଥିବା
ତBା ଆଜି ଖବରକାଗଜଟିକୁ ବି ଚାେହଁ ନାହZ। ଏ କଣ େସହି ତBା। ହଁ ତBା, ଏହି ନଁାଟି
ପାଠ ପଢି ବାକୁ ଯାଉଥିଲା େବେଳ େଶଣୀେର अଧି କ ଥର ଗୁyରି ତ ହୁଏ। ଏହି ନାମଟି
ପାେଖ ସମ`) ବରାଦ ରହି ଥାଏ। େହେଲ ଆଜି ଏହି ଶନ
ୂ ତା ଏହି ନି ଜନ
 ତା କାହZକି?
କାହZକି ଏହି ଶEଶାନତା ତBାର ହୃଦୟେର, ତାର ଜୀବନ ପଥେର। ଏହି ପରି ନାନା
ପଶhମାନ ତBାକୁ अ`ବ` କରି ପକାଉଥିବା େବେଳ ନୟନର ଏକ ସୂfEେକାଣରୁ
ଉଷEତାେର ପ
ୂ  ଲୁ ହେଟାେପ ତାର ଗoେଦଶ େଦଇ େବାହି ଚାଲି ଗଲା। ଚମକି ପଡ଼ି ଲା
ତBା। ଶାବଣର ଶୀତଳତାେର ଏ କି ପକାର ଉଷEତା। ଏ କଣ େସହି ବହୁଦି ନରୁ ସିତ
େକାହ ଯାହା ଆଜି अଶ େହାଇ େବାହି ଯାଉଛି । ଆହା! ସତେର େକେଡ ହାଲୁ କା अନୁ ଭବ
ହଉଛି ଆଜି ।
ମେନପଡି ଲା ତBାର େସହି अପାେସାରା ମୁହୂ_ ସବୁ , େସହି କ ଓ ଯ}ଣା ଓ େବାହି
ଯାଇଥିବା अଗଣିତ अଶବୁBା ଗୁଡିକ। ସତେର ପରି ିତି ସବୁ େକମି ତି ଥିଲା। ଆଜି
େଯମି ତି େସ ସବୁ ସE Îତି ଜୀବn େହାଇ ଉଠି ଛି। ତBା ଘରର ସାନ ଝି अ। ବଡ଼ଭଉଣୀ
େମଘାର ବାହାଘରଟା ସରି ଯିବା ପେର ବାପାମା' ଭାବି ଥିେଲ ସାନଝି अର ବାହାଘରଟା

ତ
ିକ

ା

ଚାକି ରୀ ଥିବା ଭିତେର ସାରି େଦେବ। ବାପା ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟର ଶି fକ। ପଚଳି ତ

ଇ
-ପ

ସାମାଜି କ ନି ୟମର ଧରାବା ନୀତି େର ପଡି ବାପାବି ଝି अଟାକୁ ବାହା େଦଇ ଶାnି େର

ଆ

ହ
ାନ

ରୁହେn ଆଉ ପୁअପାଇଁ ଘର ଖେo କରେn। ପୁअଟିଏ େଯେତେବେଳ ତା ପାଇଁ ତ କି ଛି
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ରଖି ବାକୁ େହବ, ନେହେଲ ମଲାେବେଳ ନି ଆଁପାଣି ଟିେକ ବି ମି ଳିବନି େଯ। ବଡ଼अପାର
ବାହାଘରଟା ନ େହବାଯାଏଁ ତBା ଭାରି ଖୁସିଖୁସି ରହୁଥିଲା। େସ େଯମି ତି ମୁi ଆକାଶର
ବି ହt ଥିଲା, ସାତରtର ଇBଧନୁ ରୁ ରt ଆଣି ନୟନ ରୂପକ ରtତୁ ଳୀ ଧରି ନି ଜ
ବୟସକୁ ମାପି ଚାଲି ଥିଲା। ସମୁଦ ମଧେର ଥିବା अଗଣିତ େଢଉ ଭି ତେର େସ ହଜି
ଯାଉଥିଲା। ସାଗରର େବଳାଭୂ ମିେର अେପfାରତ ଶାମୁକା ପରି େସ ଥିଲା ଆତୁ ରା।
େକଜାଣି େକଉଁ ଭାବନାେର ବି ହ¢ଳ େହାଇ େସ ଛBାୟି ତ ପାଦେର ବାଟ ଚାଲୁ ଥିଲା। ବୟସ
ଛୁଇଁଥିଲା अଠର।
ଘେର ବଡ଼ अପାର ସହମତି େନଇ ତBା ବି ଶବିଦାଳୟେର ପଥେମ ୟୁ.ଜି . ଓ ପେର
ପି .ଜି . ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ିର କରି େନଲା। ତା ମାଆ ଶଯାଶାୟୀ, ପାରାେଲସି ସ୍ ପୀଡ଼ି ତା,
କଥାଟିେକ କହି ବାକୁ ବି अfମ। ଏଣୁ କି ଛି ଭାବି ବା ବତୀତ କି ଛି କହି ବା ବା କରି ବା ତା)
fମତାର ବାହାେର। େତଣୁ ତା)ର अନୁ ମତି ଆଉ ଆବଶକ େହଲା ନାହZ। ବଡ଼ଝି अ
କଥାେର ବାପା ରାଜି େହାଇ ତBାକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବାକୁ ବାହାରକୁ ପେଠଇ େଦେଲ। ତBାର
କାଯକାରି ତା ବାପା) ଆଖିେର ବି अେନକ ସ ପh ଭରି େଦଇଥାଏ େଯେତେବେଳ ତBା
ଦଶମେଶଣୀ େବାଡ ପରୀfାେର ପଥମ େଶଣୀେର ଉ_ୀ େହଲା ତା ବି ଦାଳୟର ବି xାନ
ଶି fକ ତାକୁ ବି xାନ ବି ଭାଗେର ନାମ େଲଖାଇବାକୁ କହି ଥିେଲ। अନପେଟ ତାର ସାହି ତ
ଶି fକ ତBା ସାହି ତ ଓ ଦଶନେର ପାରtମ ଥିବା ଯୁiି ଦଶାଇ କଳା ପଢାଇବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ପରାମଶ େଦଇଥିେଲ। ଏସବୁ ସାtକୁ ଚି ତ ଶି fକ ବି କହି ଯାଇଥିେଲ େଯ ତBା ଯାହା

ଇ
-ପ

ପଢୁ ପଛ େକ େସ େଯପରି ଚି ତ ଆ)ିବା ନ ଭୁ େଲ। କାରଣ େସ ଭାବnି ତBା କୁ ଆେଡ

ଆ

ହ
ାନ

ତୂ ଳୀଧରି ଶୁÃ ତରୁେର ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ପରି ଜାଦୁ କରି ପାେର। କି g; ତBାର ଚି nାଧାରା
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ଭିନh ଥିଲା। ସମ` ସ ାଭାବି କତାକୁ ଏଡାଇ େଦଇ େସ अନ ଏକ ପଥେର अଗସର େହଲା।
େସ ଇରମି ଡିଏଟେର ବାଣିଜ ଶି fାେର ଉ_ୀ େହଲା। ଏହାପେର ଉଶି fା ଲାଭକରି
ବା)େର ଜେଣ ଉପଦ କମଚାରୀ େହବା ଲfେର ତBା ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲି ଲା।
ଏଥର ତBାର ନୂ ଆ ଏକ ଜୀବନର ଆର ହୁଏ। ତBାର ସ ାଥ ଆଗେର େଯମି ତି
 ।
ବାଧକ ସାଜି ବାକୁ କି ଛି ନଥିଲା। ଦୁ ନି ଆ ଥିଲା ରtୀନ୍। ଆକାଶର ଛାତି ଥିଲା ନି ମଳ
େସଦି ନ େଫଶର୍ ମାନ) ସ ାଗତ ସଭାେର ତାର ସି ନିୟର୍ ବାଚର୍ ଛାତ अବ ସହ
େଦଖା େହାଇଥିଲା। େଦଖି ବାକୁ

ମନେଲାଭା ନେହେଲ ବି ବଳି + ଶରୀର ଏବଂ

xାନଗାରି ମାେର ଭରପୁର ଏକ ଜୀବn ପତି ମାଟିଏ। େସେତେବେଳ କୁ ଆେଡ କେଲଜର
अଧାଝି अ ତା ପାଇଁ ସମୁଦକୁ ଲÔ େଦବାକୁ ଆେଗଇ ଆସୁଥିେଲ। ତBା କି g ଏପରି
ନଥିଲା, େସଥିଲା ସମ`) ଠାରୁ ଭି ନh , ସ ତ}। େବାଧହୁଏ ଏହି ଭିନh ତା ହZ अବର
ମନେର ଆକଷଣ ସୃି କରି ଥିଲା। ନୂ ଆ ନୂ ଆ େଯୗବନେର ପାଦ ଥାପି ଥିବା ତBା େଗୗରୀ
ନ େହେଲ ବି ଶାମଳୀ ତନୁ ଥିଲା। ରୂପଲାବଣେର ମନ ନ େମାହି େଲ ବି ବାଣୀ
ବବହାରେର ଶି )ୁଳି ପକାଇ େଦଉଥିଲା। ନଦୀ ଓ ସାଗରର ବାକୁ ଳତା ପରି ଥିଲା
ଦୁ ହZ) ଜୀବନ। କେଲଜେର ପାଠପଢ଼ା ସାtକୁ अନ ପସt ଗୁଡିକେର ମଧ ତBା ଓ
अବ ପଶଂସା ସାଉଁଟି େନଉଥିେଲ। େଶଣୀ ଗୃହେର ବାହାେର अଧି କତର ଗୁyରି ତ ହୁଏ
ତBା, େକବଳ ତBା। କି ଏ ପାଠ ବୁ ଝି ବାପାଇଁ ତ ଆଉ କି ଏ ଚି ତଟିଏ ଆ)ିେଦବା ପାଇଁ
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ା

ତBା ପାେଖ ଧାଡ଼ି ଲaାଇ अେପfା କରnି । େସପେଟ अବ ବି େସମି ତି। ବି ତି ଚାଲି ଥାଏ

ହ
ାନ
ଆ

ମଧ ପି .ଜି . ପରୀfାର ପଥମ େସାପାନ अତି କମ କରି ଛି।

ଇ
-ପ

ଦି ନ ପେର ଦି ନ। ୟୁ.ଜି .େର ଭଲ ନaର ରଖି ତBା ପାସ୍ କରି ଛି। अନପେଟ अବ
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ସମୟ ସହ ତାଳେଦଇ ଜୀବନ ବଦଳି ଛି। ଏଥର କି g ନଦୀ ଓ ସାଗର ପରର
ପତି ବାକୁ ଳ ନୁ ହnି । ତBା ଗୀଷEଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସି ଛି। ଏହାରି ଭିତେର ବଡ଼अପା
େମଘାର ବାହାଘର ସରି ଯାଇଛି , ଭାଇ ବି ଇyିନି ୟର େହଇ ଭଲ ଦରମା ପାଉଛି ଏେବ
ତBା ବାହାଘର କଥା ସମ`) ଆେଲାଚ ବି ଷୟ। ପାତ େଦଖା ମଧ ଚାଲି ଥାଏ କି g
ତBା େଯ अଣନି ଃଶାସୀ େହାଇ ପଡୁ ଥାଏ। ମେନମେନ अବକୁ େଖାଜୁ ଥାଏ େହେଲ ତା
େଫାନ ବB ପାଇ ମନ ମାରି ରହୁଥାଏ। ଘେର ତ ବଡ଼अପା ବି ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ କି
ବୁ ଝି ବାକୁ ନାହZ, କଣ ବା େସ କରି ବ କାହାକୁ ଆଉ କହି ବ ତା ମନକଥା? େଶଷେର
ଜଣାଗଲା େଯ ଏଥର ଛୁଟି ମଧେର ବାହାଘର େହାଇପାରିବ ନାହZ। ଆଶ¢`ି ଲାଭ କଲା
ତBା। କି ଏ ତାର େସୗBଯକୁ ନାପସB କଲା ତ ଆଉ କି ଏ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସ ାଧୀନ େଚତା
େହବାକୁ ଦାୟୀକଲା। ଛୁଟିପେର ତBାଟିେକ ଖୁସି େହାଇ କେଲଜଗଲା। କି g; ଏ କଣ
अବର େକୗଣସି ଖବର ନାହZ। େସ କାହZକି କେଲଜ ଆସୁନାହZ? ବହୁତ େଖାଜାେଖାଜି
ପେର େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ अବର କୁ ଆେଡ ବା)େର କ? କ ଚାକି ରୀଟିଏ େହାଇ
ଯାଇଛି । ଏବଂ େସ ଏହାରି ଭିତେର ତା) କେଲଜେର କଳା ବି ଭାଗେର ପଢୁ ଥିବା ଜେଣ
ସତରବଷୀୟ ତରୁଣୀ)ୁ ବି ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକଥା େସ ତାର ସାt ଧରି ଥିବା
ସାନଭଉଣୀର ବି ବାହ ନି ମ}ଣ କାଡ େଦଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ତBାର ହୃଦୟ
ଆକାଶେର େଯପରି େମଘ େଘାଟିଗଲା। ପାଦତଳୁ େଯପରି ମାଟି ଖସି ଗଲା। ତBାର ତୂ ଳୀ
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ା

ଆଉ ଶୁÃ ତରୁକୁ ଜୀବn କରି ପାରି ଲା ନାହZ। xାନ ଫଳ ପଚି ନ େହାଇଗଲା। ସାହି ତ

ହ
ାନ
ଆ

ପାଠପଢ଼ାେର େଡାରି ବାି େସ ତା ଗଁାକୁ େଫରି ଆସି ଲା।

ଇ
-ପ

ସାଧନାେର ରତଥିବା ତBା ଆଜି ନୀରବ। କଲମର ଶାହି ଉପେର ଆଜି ତାର अଭିମାନ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

127

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସବତ ଗୁyରି ତ ତBା ନାମ ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହZ। େସ େଯପରି ନି ଳ ପତି ମା।
ଲୁ ହ େଯେତ ସବୁ ଜମାଟ ବାିଗଲା ଛାତି ଭିତେର। ଖରାଦି ନ ଭିତେର ବାପା ପୁଣି ପାତ
େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗି ପଡି େଲ। ପବ
ୂ ପ
 ରି େସଇ ସମ` କଥା ସହ ଆଉ ଏକ अପବାଦ ଏଥରକ
େଯାଡ଼ି େହାଇ ବି ବାହ ିର ନ େହବାର କାରଣ ରୂେପ ଠି ଆ େହାଇଥିଲା। େସ କୁ ଆେଡ
କୂଳଟା, ଚରି ତହୀନା। ସାବନା ଥିବା ାନ ଗୁଡିକେର ବାହାଘର େହାଇ ନପାରି ବାରୁ
ବାପା ଭାଇ) ତାଡନା ଓ ସାହି ପଡି ଶା) ଟାହି ଟାପରା, अବର ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯିବା ସବୁ
େଯମି ତି ଏକତ େହାଇ ତBାକୁ fତାi କରି ପକାଇେଲଣି । େସ ଆଜି ନି ଜ ଜୀବନର
ପଶhେର ବି େମାହି ତ। ଆହୁରି େଗାେଟ ବଷ ବି ତିଗଲାଣି। ତBା ତଥାପି ନି ଜୀ ବ େହାଇ
ବିରହି ଚି। ତା ପଶhର ଉ_ର ପାଇବା ଆଶାେର। େଯମି ତି େସ େକଉଁ अଜଣା ନି ଦେର
େଶାଇ ରହି ଛି, ତାକୁ ଉେଠଇବାକୁ େଯମି ତି କି ଏ ନାହZ, ଜୀବନର ଏମି ତି ପରି ବ_ ନ ତBାକୁ
` କରି େଦଇଛି । ତBାର ନି ର ଭାtିଲା େସହି ଦିନ େଯଉଁ ଦି ନ େସ अବ ଓ ତା
ସୁଖସଂସାରକୁ ପାକ ଭିତେର େଦଖି ବାକୁ ପାଇଲା। अବର ମା କହୁଥିେଲ େଯ ଯଦି େସ
ତBାକୁ ୀ ରୂେପ ଗହଣ କରି ଥାnା େତେବ କଣ େସ ତାକୁ ତାର ଆxାବହ କରି ରଖି
ପାରି ଥାnା ନା ତା କଥା अନୁ ସାେର କାଯ କରୁଥିବା ୀଟିଏ ପାଇ ପାରି ଥାnା। ଏଥିେର
अବ ମଧ ସତି ଜଣାଇଲା। ପକୃ ତି  େହଲା ତBା।
ତା ମନେର अେନକ ସମସାର ଆେପ ଆେପ ସମାଧାନ େହାଇଗଲା। େକବଳ

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ ପଶh ନି ଜକୁ କରିଲା ତBା, ସ ାଭିମାନୀ େହବା କଣ ଭୁ ଲ୍, ଶି fିତା େହବା କଣ ଭୁ ଲ୍

ଇ
-ପ

अବା ସ ାଧୀନ ଭାେବ ବିବା ଭୁ ଲ୍। ସତେର କଣ ନାରୀର ାନ ପୁରୁଷର ବାହୁତେଳ, କଣ

ଆ

ହ
ାନ

ନାରୀର େସୗBଯ ଓ ଆxାବାହକ ହZ ପୁରୁଷର ଏକ ମାତ କାମ। କଣ ଏହାହZ ଆମ
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ସମାଜ ଚାେହଁ । େଯଉଁମାେନ ଦି ନଦି ନ ଧରି ତାର ପଶଂସା କରୁଥିେଲ େସମାେନ ଆଜି
ନୀରବ କାହZକି? ପୁअଝି अ ସମାନତା କଣ େକବଳ ସମାଜର ମୁଖଭାଷା, ଏହାର ମୂଲ କଣ
ସତେର କି ଛି ନାହZ। ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାର ଗୁଣଗାନ କରିଥିେଲ ତାହା େକବଳ
େସମାନ) ସ ାଥନିମି_, େସଥିେର କଣ ସତତା ନଥିଲା? ସ q ବୟସେର ବି ବାହ କରି
ସ ାମୀ)ୁ ସୁଖୀ କରିବା ସହ ସମାଜର ଆଦଶ ନାରୀ େହବାେର କଣ ଝି अ ଜନE ସାଥକ
େହାଇଥାଏ? ଏହାହZ କଣ ଝି अ ଜୀବନର ଚରମ ଲf। ଧି େର ଧି େର ତBା ନି ଜ ସ_ା
େଫରି ପାଇଲା। ନି ଜ ସ¢ପh କଥା ପୁଣି ମେନ ପକାଇଲା। ପାଠ ପଢି ବାପାଇଁ ପୁଣି ଆଜି େସ
କେଲଜ ଗଲା। ପି .ଜି .େର ଉ_ୀ େହାଇ ଆଜି େସ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବା)ର ଉପଦ
କମଚାରୀ ରୂେପ अଧି +ାତୀ। ଏହା ଭିତେର ତି େନାଟି ବଷ ବି ତିଗଲାଣି । ତBା ଆଜି
ସ ାଧୀନା। ସମାଜର ଏହି ତୁ j ମାନବି କତାର ପାେଚରୀ େଡଇଁ େସ ଆଜି ମୁi। ଆଜି
େକେତ େକେତ କମଚାରୀ ତାକୁ ନମ7ାର ହୁअnି । अବ ମଧ ତା ଆଗେର ଫାଇଲ ଧରି
ଦ`ଖତ େନବାପାଇଁ ଧାଡ଼ି େର ଠି ଆ େହାଇ अେପfା କେର। ତBା ଏେବ ଘରକାମ ସହ
ବାହାର କାମ କରି ନି ଜକୁ ସ¢ାବଲaୀ କରି ପାରିଛି । େହେଲ ଏଯାଏଁ େସ ତୂ ଳୀକୁ ଯାଦୁ କରୀ
ଶ େଦଇ ନି କି କଲମ ଧରି ଶr ସଜାଡ଼ି ବା ଆର କରି ନି େବାେଧ अଭିମାନ କରି ଛି କି
କଣ।
ତBା ଆଜି ପଚି ଶି ବଷର। ଆଜି ର ଶାବଣ ତାକୁ ପyୁ ରୀ େଖାଲି ପୁଣିଥେର ଉଡି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

େଯମି ତି ଆହାନ େଦଉଚି । ଉଡ଼ି ବା ପାଇଁ େସ ଆଜି େଡଣା ଝାଡୁ ଛି । େବାହି ଯାଉଛି ସମ`

ଇ
-ପ

ଗ?ାନି । େସ ଆଜି ମୁi େହାଇଛି । ତା ହୃଦୟ ଆକାଶର କଳା ବାଦଲ ହଟି ଯାଇଛି । ଏତକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବୁ ଭାବୁ ବଷା ସହ ତାଳେଦଇ ତାର େଶଷ ଲୁ ହ େଟାେପ ଆସି ତା ଡାଇରୀେର ପଡ଼ି
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ଯାଇଛି । ଚମକି ପଡ଼ି ଲା େସ, ଏ କଣ, ଏ ତ ତା ନି ଜ अfର, ତା ଜୀବନ ଚରିତ ସୁBର୍
ସୂଯ ) ପତି ଛବି ସହ ବ|ତ। ତା ମାେନ େସ କଣ ପୁନ

ସାହି ତ ରଚନା କରି ଛି ପୁଣି

ଚି ତ ଆ)ିଛି , ଖୁସିେର େସ ସଳ େହାଇ ଉଠି ଲା। ଆତEତୃ ି ଲାଭ କଲା ତBା। ତାର
ଏହି ଖୁସିେର ତାର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. ସ ାମୀ ସହ ଶି fୟି ତୀ ଶାଶୁ ମଧ ସାମିଲ ଥିେଲ।
ସମ`) ଆଖିେର ଖୁସିର ବନା, େକବଳ େସଥିେର ଶାnି , ତୃ ି, ପଶାnି ଝଲସି ଉଠୁ ଥିଲା।
ସମେ` କହୁଥିେଲ ଜେଣ ଶି fିତା ନାରୀ ହZ ଜୀବନକୁ ଠି କ ରା`ାେର େନଇପାେର।

ଶି fୟି ତୀ, ସ.ନୂ .ଉ.ପା.ବି ଦାଳୟ , ଲୁ ଚୁ କି ବାହାଲ
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ତ
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ା

େଲାଇସି ଂହା , ବଲାtୀର
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ଲ)ାଗଛର ଜନEକାହାଣୀ
ପାହାଡ ତଳି ଆଦି ବାସୀ ଗଁାଟିଏ। ଛଣ ଛପର ମାଟିକାର
କୁ ଡି ଆ ଘେର ୀେଲାକଟିଏ ରହୁଥାଏ। ରୂପେର େଯମି ତି ଗୁଣେର ବି
େସମି ତି। େଗାବର ପାଣିେର ଲି ପାେପାଛା କରି ଘରଟିକୁ ସଫାସୁତର

କୁ yବି ହାରୀ ସାହୁ

ରଖିଥାଏ। अଗଣାେର େଛାଟ ବଗିଚା। େକେତ ରକମର ଫୁଲଗଛ ଲେଗଇଛି । ସୁBର
ଦି ଶୁଛି ବଗିଚାଟି। ବଗିଚାେର ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ବା ପାଇଁ ସାଇ ପଡି ଶାର େଛାଟେଛାଟ
ପି ଲାମାେନ ଆସnି । ପି ଲାମାନ)ୁ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଯାଏ। େକାଳେର କାଖେର େଦଖି
େଗଲ କେର। ଘେର ଯାହା ଥାଏ ଖୁସିମନେର ପି ଲା)ୁ ଦି ଏ। େଗଲକରି ହାତେର ଖୁଆଏ।
ୀ େଲାକଟିର ମନ ଦୁ ୍ଃଖ େକାଳେର ପି ଲାଟିଏ ନ ଥିବାରୁ। ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ େକେତ
ଦି ନରାତି ବି େତଇଛି । ଥେର ଥେର କାBି କାBି େଶାଇ ପଡି ଛି। ଦି େନ ତା ଦାo अଗଣାେର
ଠି ଆ େହାଇ ୀେଲାକଟିକୁ ଡାକି େଲ। ମୁହଁ ଶୁଖିଥିବା େଦଖି ପଚାରି େଲ– ‘ତୁ କାହZକି ମୁହଁ
ଶୁେଖଇଛୁ। େତାର ନି ଜର ଛୁଆ ନାହZ େବାଲି ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଗଡଉଛୁ। ତୁ ଜାଣିଥା
ଆଦି ବାସୀ େଲାକମାେନ ମନଧାନେର ଠାକୁ ର)ୁ ପଜ
ୂ ା କେଲ ନି ୟ ଆଶୀବାଦ ମି େଳ।
େମା କଥା ମାନ, ସକାଳ ସyେର ଠାକୁ ର)ୁ ପଜ
ୂ ା କର।’ େତା ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର େହାଇଯି ବ। ଗଁା
ମୁଖିଆ ତା) ବାଟେର ଚାଲି ଗେଲ।
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ତ
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ା

ଗଁା ମୁଖିଆ) କଥାକୁ ବି ଶ¢ାସ କଲା। ଲୁ ଗା କାନି େର ଲୁ ହ େପାଛି ଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଗଁା ମୁଖିଆ) କଥାନୁ ସାେର ସବୁ ଦି ନ ଠାକୁ ର)ୁ ପଜ
ୂ ା କଲା। ଦି େନ ରାତି େର अଖିଆ
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େଶାଇଛି ଠାକୁ ର)ୁ ସ¢ପhେର େଦଖିଲା। ତା ମୁo ଆଉଁସି ଠାକୁ ର ସେତ େଯମି ତି ଆଶୀବାଦ
େଦଉଛnି । ତା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େଦଉଛnି ।
ଦି ନ ପେର ଦି ନ ମାସପେର ମାସ ବି ତିଗଲା। ୀ େଲାକଟି ସୁBର ପୁअେଟ ଜନE
େଦଲା। ଡଉଲ ଡାଉଲ। େଗଲ କଲା। େଛାଟରୁ ବଡ କଲା। ତାକୁ େଦଖି ସାଇପଡି ଶାର
ପି ଲା)ୁ ଭୁ ଲି ଗଲା। ତା ବଗିଚାକୁ ପି ଲାମାେନ େଖଳି ବାକୁ ଆସି େଲ। େଛାଟ ପୁअ ସହ
େଖଳି ବାକୁ ଇଛାକେଲ। େହେଲ ନି ଜ ପୁअକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିଲା େଯ େସ अନପି ଲା)ୁ
ଭୁ ଲି ଗଲା। େସମାନ)ୁ ମାରଧର କଲା। ଗାଳି େଦଲା। ଚି ଡିଚିଡି େହଲା। ରାଗ ଗରଗର
େହଲା। ପି ଲାମାେନ କାBିେଲ। ପି ଲାମାେନ ତା ବଗିଚାକୁ ଆସି େଲନି । ପୁअଟିଏ ପାଇଛି
େବାଲି ଗବ अହଂକାେର ଫାଟି ପଡି ଲା। େସ ବୁ ଝି ପାରିଲାନି େଯ ପି ଲାମାନ)ୁ େସhହ
ଆଦର କେଲ େସମାେନ ଖୁସି ହୁअnି । ପି ଲାଏ ହସି େଲ ଏ ବଣ ଜtଲ ହେସ। ପି ଲା)
େଦହେର ଠାକୁ ର ଥା’nି ।
ୀ େଲାକଟିର ଏଭଳି ବବହାର, ଚାଲି ଚଳନ ଗଁାସାରା ବାପି ଗଲା। ସବୁ େଲାକ
ଜାଣି ପାରି େଲ। ୀେଲାକଟି ପୁअେଟ ପାଇଛି େବାଲି ସାଇପଡି ଶାର େଛାଟେଛାଟ
ପି ଲାମାନ)ୁ ହତାଦାର କରିବ େକହି ଭାବି ପାରି େଲନି । ମେନମେନ ଛି ଛାକର କେଲ।
ଯି ଏ େସhହ, ଶା, ଆଦର ଗୁଣକୁ ଠି କ୍ ମେଣନି , ସି ଏ ମଣିଷ ନୁ େହଁ । ଆଦି ବାସୀ
େଲାକମାେନ ଶାn, ସରଳ। ଏ ୀେଲାକଟି ଏେତ ରାଗୀ େହଲା େକମି ତି!

ତ
ିକ

ା

ଦି େନ ରାତି େର ଠାକୁ ର ୀେଲାକଟିକୁ ସ¢ପhେର େଦଖାେଦଇ କହି େଲ – େତା

ଇ
-ପ

େକାଳେର ଛୁଆଟିଏ ନାହZ େବାଲି କାBୁ ଥିଲୁ। ଦି ନରାତି େଶାଉ ନଥିଲୁ। େମାେତ ପଜ
ୂ ାକରି

ଆ

ହ
ାନ

ପୁअଟିଏ ପାଇଲୁ । ତୁ େତା ପୁअକୁ ଭଲପାଇଲୁ । ସାଇପଡି ଶାର ପି ଲା)ୁ େଗଲ ନକରି
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ମାରମାର୍ କହି ଲୁ। ଗାଳି କଲୁ । େସମାେନ େତାେତ ମାଆପରି ଭଲ ପାଉଥିେଲ। ତୁ ଗବ
अହଂକାର େଦଖାଇ େସମାନ)ୁ ଘୃଣା କଲୁ । ରାଗିଲୁ। ମାଆ କ’ଣ ପି ଲା) ଉପେର
ରାଗିପାେର!ତୁ ଠାକୁ ର)ୁ ଘୃଣା କଲୁ । େତଣୁ େତାର ଏପରି ବବହାର ପାଇଁ अଭିଶାପ
େଦଉଛି । ତୁ ନି ଜ ପୁअକୁ େନଇଁ ଗବ କରୁଥିବାରୁ କି ଛିଦିନ ପେର େତା ସୁBର ପୁअଟି
अକାଳେର ମରି ଯିବ। ତୁ ତାକୁ ଝୁ ରିଝୁରି ମରି ଯିବୁ। ମଲାପେର ଏ ବଗିଚାର ଫୁଲ
ଗଛମାେନ କअଁଳିେବ ନାହZ। ତୁ ଏଠି ଲ)ାମରିଚ ଗଛଟିଏ େହାଇ ଜନE େନବୁ । େତା
େଦହେର ସରୁ ସରୁ ଫଳ େହବ। ଯି ଏ ଖାଇବ ତା ଜି ଭ ରାଗେର େପାଡି ଗଲା ପରି
ଲାଗିବ। ଏହା କହି ଠାକୁ ର ଉଭାନ େହାଇଗେଲ।
ହଠାତ୍ ଗଁା ମୁଖିଆ ଦାoେର ଯାଉଯାଉ େସ ୀେଲାକର ଘର ପି oାେର अଟକି
ଗେଲ। ସବୁ ଶୁଣିେଲ ରାଗିେଲ। କହି େଲ- ତୁ େତା ନି ଜର ଗବ अହଂକାର ପାଇଁ ଠାକୁ ର)
अଭିଶାପ ମୁେoଇବାକୁ ପଡି ଲା। ତା ତାପେର େସ ନି ଜ ବାଟେର ଚାଲି ଗେଲ। ଠାକୁ ର)
अଭିଶାପ ଶୁଣି ମନଦୁ ଃଖେର ରହି ଲା ୀେଲାକଟି। କି ଛିଦିନ ପେର ପୁअକୁ େବମାର
େହଲା। େଯେତ ପଥି େଦେଲ ବି େରାଗ ଭଲ େହଲାନି । ପୁअଟି ମରି ଗଲା। େଭା..େଭା..
କାBିଲା ୀେଲାକଟି। େସ ବି େବଶି ଦିନ ବି ପାରି ଲାନି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା େଦହଟି
ଥରିଲା। ଠାକୁ ର) କଥା ମେନ ପଡି ଗଲା। କି ଛିfଣ ପେର ୀ େଲାକଟି ମରି ଗଲା।
ଗଁାେର ଚହଳ ପଡି ଗଲା। େଲାେକ ତାକୁ େନଇ ତା ବଗିଚାେର େପାତି େଦେଲ।

ତ
ିକ

ା

ଏମତି अେନକ ଦି ନ ବି ତିଗଲା।

ଇ
-ପ

କି ଛିଦିନ ପେର ଗଁା ମୁଖିଆ େସଇବାେଟ ଯାଉ ଯାଉ ଗଛଟିଏ େଦଖିେଲ। ସରୁସରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ପତର। ଛନଛନି ଆ ଦି ଶୁଛି। େକେତ ଫଳ ଝୁଲି ଛି। ହାତେର ଧରି େତାଳି ବାକୁ ଗଲାେବଳ
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େଗାଟ ୀେଲାକର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ଶୁଣ ଗଁା ମୁଖିଆ। ମଁୁ େହଉଛି େସ ୀେଲାକଟି। ନି ଜ
ପୁअକୁ େବଶି ଭଲପାଇ अନ ପି ଲା)ୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ ତୁ ଛାଟାେର ରାଗୁଥିଲି। ଠାକୁ ର)
अଭିଶାପେର ଲ)ାମରି ଚ ଗଛଟିଏ େହାଇ ଏଇଠି अଛି । େମା ଫଳ ଯି ଏ ଖାଇବ ତା ଜି ଭ
ରାଗେର େପାଡି ଗଲା ପରି ଲାଗିବ। ଗଁାେଲାକ)ୁ କହି େଦବ େମା ପରି କି ଏ ଗବ अହଂକାର
କରି ବନି । ସବୁ ପି ଲା)ୁ େସhହ ଆଦର କରି ବ।
ଗଁାମୁଖିଆ େଲାକମାନ)ୁ କହି େଦେଲ- େଦଖେର େଦଖ, କି ସୁBର ଗଛଟି। େହେଲ
ତା ଫଳଟି ଖାଇେଲ ଜି ଭ ପାଟି େପାଡି ଗଲା ପରି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହZ ଲ)ା ମରିଚ ଗଛ।

ଏଲ୍.ଆଇ.ଜି ୧୫ନୟାପଲ? ୀ
ବୀଟ୍କେଲାନି , ଭୁ ବେନଶ¢ର୭୫୧୦୧୨
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କ_ବ
ଶି ବୁ କହି େଲ ବତମାନ ଶି ବାନୀର ଇ-ରିକସା ଚଲାଇବା େଦଶେର
ନ େହେଲ ବି ତା ସହର ପରି େଛାଟିଆ ଟାଉନେର ନି ୟ ହZ ଚାର
ବି ଷୟ ଥିଲା ଗରୀବ ବ`ିେର ରହୁଥିବା ଶି ବାନୀର ଜୀବନ ପରି ଚୟ

ବି ଜେୟB ପତାପ
ସି ଂହ

ମାତ ଏତି କି ଥିଲା କି ତା ଗରୀବ େଫମି ଲିେର, ବାପା ଜେଣ ଦି ହାଡି ମଜଦୂ ର୍, େବାଉ
ଗୃହିଣୀ ଆଉ େସ ତା)ର େଗାଟିଏ ସnାନ ପି ତା ସଦାନB ମି ଶ ଜେଣ ବାହEଣ
ପରି ବାରର ଥିେଲ କି g ଦାରିଦ ତା)ୁ ଏକ ଦଳି ତଜୀବନ ବି ତାଇବାକୁ ବାଧ କଲା,
ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଶି ବାନୀ ତା)ର ବି ବାହି ତ ଜୀବନର ଆରରୁ, ଶି ବାନୀ) ଜନE
ପଯn अେନକ ସnାନ ଜନE େହଇଥିେଲ, କି g େକେତକ ଗଭେର ମୃତୁବରଣ କେଲ ଏବଂ
େକେତକ ଏହି ଦୁ ନି ଆେର ଆସୁ ଆସୁ ମୃତୁବରଣ ମୁଖେର ଚାଲି ଗେଲ ଶି ବାନୀ ବିଲା,
କି g େସ ଜନEରୁ ଏକ अସୂ ଲି t ସହି ତ ଜନE େନଲା େସ ଜନEରୁ କି ନhର ଘେର ଜନE
େହାଇଥିବା ନପୁଂସକ ଶି ଶୁର ସଦାନB) ମା ସହି ପାରିେଲ ନାହZ ଏବଂ ହୃଦBନ
अବେରାଧେର ଦୁ ନି ଆରୁ ଚାଲି ଗଲା ମା’) ମୃତୁପେର ସଦାନB)ର ମନ ଭାtିଗଲା
ଏବଂ େସ ଗାମରୁ ସହରକୁ ଚାଲି ଗେଲ େସଇଠି େଗାଟିଏ ଦଳି ତ ବ`ିେର ଗୁମନାମୀ
ଜୀବନ ଆର କଲା େସ କାହାକୁ ବି ନି ଜର ବା`ବି କ ପରି ଚୟ େକେବ େଦଇନାହZ ନା

ତ
ିକ

ା

ବି େକବଳ ସଦାନB ହି କେହ ବ`ିର अନ ମଜଦୁ ର) ସଂେଗ େସ ବି ମଜୂ ରୀ କରି ବାକୁ

ଇ
-ପ

ଯାଏ ଧୀେର ଧୀେର ସମୟ ଘୁିବାକୁ ଲାଗିଲା

ଆ

ହ
ାନ

ଆରେର ନୁ ଆ ଯାଗାେର ଶି ବାନୀ ସaେ ମା ବାପା)ୁ ଛାଡି अନ କାହାକୁ କି ଛି
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ଜଣା ନଥିଲା କି g ଜୀବନର ପତକ ଜି ନିଷର େଗାଟିଏ ନା େଗାଟିଏ ନି ତାn ଆବଶକତା,
ଭାଷା ଆଉ ପମୁଖତା ରେହ ହZ ଶି ବାନୀ େଦହରୁ ବି ବାରବଷ େହଉ େହଉ ହି ଜଡା ଲfଣ
ଝଲକି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ପକୃ ତେର ତାହା େଦହେର ପୁରୁଷ ହାେମାନର अଧି କତା ଝି अ
ପି ଲା) େଖଳ େଖଳନାେର ତାହର ଆେଦୗ ରୁଚି ନଥାଏ େସ ପୁअପି ଲା) ପରି ବବହାର
କେର କଥା ବି ହୁଏ ତ ପୁअ ପି ଲା) ପରି  ତାର ନାରୀେଦହେର ଫସି ରହି ଥିଲା େଗାଟିଏ
ପୁରୁଷ ମନ ଧୀେର ଧୀେର ସମ` ବ`ିବାଲା ଶି ବାନୀର ବା`ବି କତାରୁ ପରିଚି ତ େହଇ
ଯାଇଥିେଲ ଏେବ ସମ`)ୁ ଜଣା େଯ ଶି ବାନୀ ଜେଣ ହି ଂଜଡା କି g ଗରୀବ େଲାକ)ୁ
ଦି ¢ପହରର େଭାଜନ ଛଡା ମେନ ଆଉ କଣ ରେହ ତା)ର ସାରାଜୀବନ ଯାଏ ସକାଳ
ଆଉ ସଂଧାେଭାଜନ େଯାଗାଡ଼େର େକହି େବଶୀ ଧାନ େଦଇନି  ତା’ପେର ସମ`ଂକୁ
ଯାହା ବି ଜଣା େଯ ସଦାନଂଦର ଶି ବାନୀ ହି ସହାରା ମାଇଚି ଆ ଦଳ ବହୁତ ଥର
ଆସି ଥିଲା ଶି ବାନୀକୁ ସଂେଗ େନଇଯି ବା ପାଇଂ କି ଂତୁ ମୁଖଧାରାଂକ େଲାକ) ବ`ି
ବି ପରୀତ େସଇ ଦଳି ତ ବ`ିର ପେତକ ମଣିଷ ସଦାନଂଦ ସଂେଗ ଛି ଡା େହଲା
ମାଇଚି ଆ) ଦଳ େଫରି ଯିବାକୁ ବାଧ େହଲା ଶି ବାନୀ େସଇ ବ`ିେର ରହି ଲା
ଗରୀବଂକର ଜୀବନେର େଛାଟ ବଡ େଦଖିବାର अବସର ନାହZ ସମେ` ଦି ନ-ରାତି
ନି ଜଜୁ ବଂଚାଇ ରଖିବା ସଂଘଷେର ହZ ଲାଗିରହି ଛnି  କାହାକୁ ବି ଶି ବାନୀର ମାଇଚି ଆ
କି aା ହି ଜଡା େହବାେର ଆପ_ି ନାହZ େସ ବ`ିର ପି ଲା) ସଂେଗ େଖେଳ, ବୁ େଲ
କି େଶାର अବାେର ଆସି ଲା ପେର ବି ଶି ବାନୀର େଦହ ସଂରଚନା ଥିଲା ତ ଝି अ)

ତ
ିକ

ା

ପରି କି g ବଳି ତା ପୁअପି ଲା) ଠାରୁ କମ ନଥିଲା ହ`ପyା ଲେଡଇେର ବହୁତ ଯୁବକ

ଇ
-ପ

ତା ଠାରୁ ଜି ତି ପାରୁନଥିେଲ ବ`ୁତଃ ଶି ବାନୀ ନାରୀ େଦହେର ବସି ରହି ଥିଲା େଗାଟିଏ

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରୁଷର ଆତEା ତାହାର େଦହ ବା`ବି କ ଚରି ତକୁ ବାହରି ଆସି ବାକୁ ଛଟପଟ େହବାକୁ
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ଲାଗିଲା େଗାଟିଏ ଦି ନର ଘଟନା ସମ`)ୁ ଆ ଯଚକି ତ କରି ପକାଇଲା େହଲା କଣ,
ଜେଣ ପୁअପି ଲା ଶି ବାନୀ ହାତରୁ େଜାର କରି କି େକଟ େବଟ େନଇେନଲା ଆଉ କହି ଲା…
ଯା… େସପେଟ... ତୁ ଜେଣ ଝି अପି ଲା… ଝି अମାନ) ସାtେର େଖଳ ବଡ଼ ଆସି ଲୁ
ପୁअମାନ) ସାtେର କି େକଟ େଖଳି ବାକୁ  ଚାଲି ଯା ଶି ବାନୀର ରାଗର ଠି କଣା ନଥିଲା
େସ ପୁअପି ଲାକୁ ପି ଟି अବା ଖରାପ କଲାଣି ମଝି େର ମଝି େର କହୁଥାଏ… େବଟ୍ କଣ
େତା ବାପା)ର ତୁ େନଇଯି ବୁ? େମା ଇjା ମଁୁ କି େକଟ୍ େଖଳି ବି କି ଆଉ କି ଛି.... ତ୍ କି ଏ
କହି ବା େଲାକ? ମଁୁ ଝି अ ନୁ େହଁ ମଁୁ ପୁअ ଯଦି େତା େଦହେର ବଳ अଛି ଆ େମା ସହି ତ
ଲଢ଼ି  ଶି ବାନୀ େଯଉଁ ହି ସାବେର ତାକୁ ପି ଟିଥିଲା, େସ ସୂଣ  ପରା` େହଇ ଯାଇଥିଲା.
େସ ଆଜି ଯାଏଁ କରିନି ଶି ବାନୀ ସଂେଗ
ଗରୀବ) ବ`ିର ଖାସ କଥା ସକାେଳ ଝଗଡା ସଂଧାେର ବୁ  କଥାକୁ ମେନ
େନଇ ବସnି ନାହZ ଶି ବାନୀ ନି ଜ ମା) ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇବା ପେର େସଇ ପି ଲାକୁ ଯାଇ
କାନ ଧରି ଭୂ ଲ ମାଗିଲା ସବୁ ପୁଣି ଏକା… ସଂେଗ େଖଳ େଖଳି ଖୁଶୀ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଶି ବାନୀର ଆୟୁ ୨୦ ବଷ େହଲାଣି  ସଦାନଂଦ ତା ଆୟୁରୁ େବଶୀ ଲାଗୁଥିଲା
ଦରିଦତା ଆଉ अଭାବପଣ
ୂ  ଜୀବନ ତାକୁ ସମୟ ପବ
ୂ  ବୁ ଢ଼ା କରି େଦଲାଣି େଦହ ଖରାପ
ରହି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଦି େନ େସ ରାତି େର ଖାଇକି େଶାଇଲା ତ ଆଉ ଉଠି ଲା ନାହZ
ମା ଆଉ ଶି ବାନୀ ବି କଟ ସଂକଟେର ପଡ଼ି ଗେଲ ହଟାତ ତା) ସମf ଭରଣ
େପାଷଣ ସହ ସୁରfାର ପଶh ଛି ଡାେହଲା ଭାରତି ୟ ପି ତୃସ_ା େପାଷିତ ସମାଜେର ଘେର

ତ
ିକ

ା

ପୁରୁଷର ଉପିତି ସମାଜି କ ଢାଲର କାମ କେର ପୁରୁଷ ଶ¦ି ବି ହୀନ ଥିେଲ ବି ଉପିତି

ଇ
-ପ

ଯେଥ େଯ ବ`ି େଲାକମାେନ ଶି ବାନୀ ମାକୁ ମାଉସୀ ସେaାଧନ େଦଉଥିେଲ େସ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାଉଜ କହି ବା ଆର କେଲଣି  େକେତକ ତାକୁ େକୗଶଲା େବାଲି ଡାକି ବାକୁ ଲାଗିେଲ
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ଭାଉଜ ସେaାଧନ େଦଉଥିବା େକେତକ ମ`ୁଆ ଥ'ା କରି ଥାn କି g ଦାରି ଦ ଏବଂ
ଗରି ବ ବରଦା`ାନର ନାମ
ଗରି ବ अନାୟ ପତି େରାଧ େସଇ ପଯn କରି ପାରୁ ନାହାnି େଯପଯn ପାଣି ମୁo
ଉପେର ନ ଯାଏ କି aା କର ନ େହେଲ ମର अବାେର ନ ପହୁଂେଚ ଦି େନ ଶି ବାନୀର ମା
ଝାଡୁ େପାଛା କାମ କରି ଘରକୁ େଫରିଲା ସମୟ ଥoା ଦି େନ अାର ଜଳଦି ଆସି ଯାଏ
ବ`ିକୁ େଫରି ବା ବାଟ ଶୁନଶାନ ଥିଲା ହତାତ କି ଏ େକୗଶଲାର ମୁହଁ ଚାପି ଟାଣିକି
େନଇଗଲା ପୁରଣା ଭtାେକାଠରୀକୁ  ମୁi େହଉେହଉ ତି ନଜଣ ବଳାାର କରି
ସାରି ଥିେଲ େକୗଶଲାକୁ  ବଳାାରୀମାନ) ଯି ବାପେର ଖoିତ ମନ ଆଉ अପବି ତ
େଦହକୁ େନଇ େଘାର ମାନସି କ ସଂତାପେର ଘରକୁ ପହୁଂଚି ଲା େକୗଶଲା ସାମନାେର
ଝୁଲୁ ଥିଲା ସଦାନଂଦ ଫେଟା େଦଖି କାBି ପକାଇଲା ଘର ଆସି ବା ସଂେଗ ମା’ର अବା
େଦଖି ସବୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ଲା ଶି ବାନୀ
େସଇ ସମୟ ଶି ବାନୀ ନି ୟ କଲା, ଆଜି ରୁ େସ କାମ କରିବ ମା’ କୁ କହି ଲା, “ମା
େତାର କାମ ପାଇଁ ଯି ବା ଦରକାର ନାହZ ଆଉ… େତା ପୁअ େରାଜଗାର କରିବ ଈଶ¢ର
େମାେତ େଦହ ଝି अପି ଲା) େଦଇଛnି କି g ମଁୁ ଝି अ ନାହZ ମଁୁ ନାରୀ ନାହZ...ପୁରୁଷ ବି
ନାହZ ମଁୁ ବାହାଘର କରିବା େଯାଗ ନୁ େହଁ  ଆଉ ଝି अମାନ) ପରି େକାମଳ ନାହZ
େମାର ପୁअ) ବଭଳି ନି ଶଦାଢ଼ୀ ବି ଆେସନା କି g ମଁୁ ମନେର େଗାଟିଏ ପୁअ େତାର ଜମା
ବ` େହବା ଦରକାର ନାହZ େମା ସାେt ଈଶ¢ର ନାୟ କରି ନାହାnି  କି ଂତୁ େତା ସଂେଗ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ अନାୟ େହବାକୁ େଦବି ନାହZ

ଇ
-ପ

ଘେର ବଂଚି ଥିବା ଗହଣା ସୂନାଚାBୀ ସବୁ ବି କୀ କରି ବାପେର େସ ପାଇଲା ୪୦

ଆ

ହ
ାନ

ହଜାର ଟ)ା ବଂଧୁ ମାନ) ସହାୟତାେର େସ େଗାଟିଏ ଇ-ରି କସା କି ଣିଲା ଇ-ରି କସା
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ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡାଇଭିଂଗ ଲାଇେସଂସ ଆବଶକତା ହୁଏ ନାହZ
ପଥମ ଦି ବସ ଶି ବାନୀ ଈ-ରି କସା ାo୍ ପହଁୁ ଚି ଲା େବେଳ ସବୁ ତାକୁ ଆ ଯ େହାଇ
େଦଖିବାକୁ ଜମା େହାଇଗେଲ ଏଇ ଘଟଣାେର ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପି ତୃସ_ାର ପଭୁ ତ
େଦଖିବାକୁ ପାଇଲା ଶି ବାନୀ କି ଏ କହୁଥିଲା… େର ଭାଇ େକାଉ ଯୁଗ ଆସି ଲା?
ଝି अମାେନ ରି କସା ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିେଲଣି! େଯଉଁମାେନ ଜାଣିପାରି େଲ ଶି ବାନୀ ଝି अ ନାହZ,
ଏେଣ ମାଇଚି ଆ… ତା) ମେଧ ଧମ ଠି କାଦାରମାେନ… ରାମ ରାମ୍… ମାଇଚି ଆର
ରି କସାେର ବସି ବୁ… ନା ନା… େହ ପଭୁ … େଘାର କଳି ଯୁଗ ଆସି ଲାଣି କअଣ େହବ େତା
ସଂସାରର ଈଶ¢ର? अନ ଇ-ରି କସାେର ବସି ବାକୁ ଚାଲି ଗେଲ
ଶି ବାନୀ ଇ-ରି କସା ଯୁବ ପାେସyର୍ ସହାୟତାେର େରାଜଗାର ପାଇବାକୁ ଆର
େହଲା େଟାକାମାେନ ଝି अଟିଏ କୁ ଛୁଇଁ ବସି ବା ଲାଳସାେର ଶି ବାନୀ ରି ²ାେର ବସnି 
କି g ପେର େସମାେନ ଜାଣିପାରି ବା ପେର କି ଶି ବାନୀ ମାଇଚି ଆ ବହୁତ େସୖ ତାନ େଟାକା
ତାହା ସଂେଗ ବଦମାସୀ ଆର କରିଦି अnି  ଶି ବାନୀ ନି ଜ ପରି ିତି କୁ ମେନ ରଖି ଚୁ ପରହି
ଯାଏ େସ ନି ଜ କାମ ଆଉ ଟଂକା େରାଜଗାରେର ଧାନ ଦି ଏ କି ଂତୁ ଦି େନ େହଲା କଣ,
ଜେଣ ଭଦ ଦି ଶୁଥିବା ଯୁବକ ଶି ବାନୀ ପାଖ ସି ଟେର ବସି ତା ସହ अଭଦାମୀ କରିେଦଲା
ଏଇ ଦି ନ ଥିଲା, େଯ ଶି ବାନୀକୁ ପର
ୂ ା ସହରେର ବି ଖାତ କଲା ଶି ବାନୀ ଇ-ରିକସା
ସମ`) ମେଧ ଚ| ତ େହଲା ଶି ବାନୀ େରାଡ ସାଇଡ଼ି େର ରି କସା अଟକାଇଲା ଆଉ
ସଭ ଦି ଶୁଥିବା େସୖ ତାନକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣି କୁ କୁ ର ପରି ପି ଟିବା ଆର କଲା େସ

ା

ଲଢ଼ି ବାର ଯଥାସବ େଚା କରିଲା, କି g ଶି ବାନୀ େସହି ଦିନ

ତ
ିକ

ନି ଜ ତରଫରୁ

ଇ
-ପ

अନାରୀଶ¢ର ଶି ବ) ପରି ତାoବ କରୁଥିଲା ଶି ବାନୀ କି କ୍ ମାରି ବା ସେt ଗାଳି ବି

ଆ

ହ
ାନ

କରୁଥିଲା ଘଟଣାଳେର ଜନସମାଗମ େହଇଗଲା େପାଲି ସ ଶି ବାନୀକୁ ହZ ଆସି अଟକ
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ରଖି ଲା େପାଲି ସ ଇନ୍ସେପ¦ର ଶି ବାନୀ)ୁ अପମାନ କରି ବା ଆର କରି ଲା କି g
ରି କସା ଆେରାହୀମାେନ େସହି ବiି) ମଇଳା କାଯ ବି ଷୟେର କହି େଲ ଇନ୍ସେପ¦ର
ବା`ବତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ଭବି ଷତେର ମାଡ ନେହବାକୁ ଶି ବାନୀ େଚତାବନୀ
େଦଇ ଛାଡି େଦଲା ଆଜି ଶି ବାନୀ ସମାଜର ସାହାଯ ପାଇଲା ନେହେଲ अନ
ମାଇଚି ଆଂକ ପରି ଶି ବାନୀ)ୁ ବି ରାତାରାତି େପାଲି ସ୍ अଜ| ତ ସହି ବାକୁ ପଡି ଥାnା କି g
ବ_ମାନ ସରକାରୀ ନି ୟମର ସୂଚନା ଏବଂ ଭାରତର ସେବା ନାୟାଳୟ ଦ¢ାରା ୨୦୧୪
ମସି ହାରୁ ତୃ ତୀୟ ଲି t ସପfେର ସାଧାରଣ ଜନତା) ପରି ନି ୟମ କରି ବା ପେର ଆଉ
ଏହାକୁ ପଚାର କରି ବା େଯାଗଁୁ ସାଧାରଣ େଲାକ) ଚି nାଧାରା ବଦଳି ବାକୁ ଲାଗିବାର
ପରି ଣାମ ଦି ଶିଲା େସଇଦି ନ
ବ_ମାନ ଶି ବାନୀ ନି ଭୟେର ସହର ସାରାଦି ନ ନି ଜ ଇ-ରି ²ା ଚଲାଏ େସ ତାର ମା
ପାଇଁ ସମ` କାମ କରୁଛି , ଯାହା ତା) ପୁअ କରି ଥାnା ନ ବି କରି ପାରୁଥାnା ବି ବାହ
ପେର େସ ନି ଜ ପତh ୀ) ଆଉ ପି ଲାମାନ)ର ଦାୟି ତ¢ ସାମନାେର, ମା’)ୁ अଣେଦଖା
କରnା କି g ଶି ବାନୀ)ର ଏପରି କି ଛି अସୁବିଧା ନାହZ। େଯପଯn ଜୀବନ अଛି , ଗବ
अଛି  ଭାବି ଶି ବାନୀ ତାର ଘେର ପହିଲା… ତାର ମା’) ପାଖକୁ 

ସହକାରୀ ପେଫସର (ହି Bୀ)

ତ
ିକ

ା

ରାଜକୀୟ େମାେଡଲ କେଲଜ अରନି ୟା

ଇ
-ପ

ଖୁରଜା, ବୁ ଲBଶାହର, ଉ_ରପେଦଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୮୨୧୮୪୦୫୭୯୭
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अେପfାର ପ
ୂ  େଛଦ
ଖବରକାଗଜର ପଥମ ପୃ+ାରୁ ଆଖି ବୁ େଲଇେନଇ ନୀରବ
େହାଇଗେଲ େସ। ପତି ଦିନର ସାମାଜି କ ବି ଶୃ±ଳା, ଭାଚାର,

ଇତି ଶୀ ମହାରଣା

ରାଜନୀତି ର ନୂ ତନ ସରକାରୀ ନି ୟମ, େବକାରି ସମସା, ପାଣିପାଗର
ପରି ବ_ନ, ଆକସିE କ ଦୁ ଘଟଣାର ବି ଭିନh ବି ଭୀଷିକା ସବୁ ମନକୁ େଯମି ତି अଧି କ ଏକା କରି
େଦଇଥିଲା। ତଥାପି କି ଛି अଶାର ଆେଲାକ ତା) ମନ ଭିତେର େଛାଟ ପଦୀପ ପରି ଜଳି
ରହୁଥିଲା ଯାହାକୁ େନଇ େସ ଆସnାକାଲି ର ସୂଯ ର अେପfା କରୁଥିେଲ। ଖବରକାଗଜର
ପୃ+ା ପେର ପୃ+ା େଲଉଟାଇବାେବେଳ ନଜର ପଡି ଲା ତା) ଡାହାଣ ପଟ େଟବୁ ଲ୍ େର
ଥିବା ଚା’ କପ୍ ଉପେର। ଚା’ କପ୍ ଟା ହାତେର ଧରି ଦୀଘ ନି ଃଶାସ େନେଲ ଆଉ ଚା’
ପି ଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏତି କିେବେଳ ନଜର ପେଡ ତା)ର ପାେଚରୀେର ବାମ ପାଶେର
ଥିବା ଆaଗଛ ଉପେର। ଓଠେର ଥିଲା ଟିକିଏ ସିE ତହସ ଓ ଆଖିେର ଟିକିଏ ଲୁ ହ। େବାଧ
ହୁଏ କି ଛି ସE Îତି ତା)ର ମନ ଭିତେର ସମୁଦର ଜୁ ଆର ଭଳି ମାଡି ଆସୁଥିଲା। ଯ}ଣା
େଦଉଥିଲା କି ଖୁସି େଦଉଥିଲା ତାହା अଜଣା। କି g କି ଛି ଭାବନାେର ହଜି ଯାଇଥିଲା େସ।
ଏତି କି ସମୟେର କି ଏ ଜେଣ ଦାoଘେର େଗଟ୍ ପାଖେର ଆସି अେପfା କରି ବାର ନଜର
ପଡି ଲା ତା)ର। ହାତେର ଦୁ ଇଟି ବାଗ୍, ପାଦେର େଜାତା, ଆଉ େଦହେର ବାଦାମୀ

ପାଟିେର

କି ଛି

କହି ବାକୁ

ଲାଗିେଲ।

ମନର

ଗତି

ହ
ାନ

େଜାର୍

ତୀବ

ଆ

अନୁ ମାନେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରtର ଜାେକଟ୍ ଖେo। ଦୂ ରେର ଆଖିକୁ ଭାେବ େଦଖା ଯାଉନଥିେଲ ବି
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େହାଇଯାଉଥିଲା। ସେBହ ତା)ର ସତ ନୁ ହଁ ତ ଭାବି କି ଛି ନଁା େନଇ ପୁଣି େଜାର୍ ପାଟିେର
ଡାକି ବାକୁ ଲାଗିେଲ :
- “କି ଏ ?
- କି ଏ େସଠି अଛ ?
- ସଦା...ସଦା... ସଦାନB...
-ଆେର ବାବା ତୁ ସଦାନBଟି ?
-ସଦା... ସଦା... ସଦା ତୁ ଆସି ଗଲୁ ?”
अେନକଦି ନର अେପfାର ଉହାଡେର ମନେର ଉ)ି ମାରୁଥିବା ଶତପଶhର ଦ୍ଵB
ଭିତେର ଆସି ଯାଇଥିଲା ତା) ଆଖି େର ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ। ଖୁସିେର ମନଟା ଚଳ
େହାଇଗଲା। ଚଷମାଟା ପି ିଥିେଲ ବି ବୟସର ବାକତା ତା)ୁ ବାଧ କରି ଥିଲା ପୁଣିଥେର
ନି କଟରୁ ଟିକିଏ ଭଲେର ଆଖିେର ପରଖି େନଇ ମନଟାକୁ ିର କରି େଦବା ପାଇଁ।
ଚଷମାଟାକୁ ଆଖିରୁ ବାହାର କରି େଦଇ କାେର ଥିବା କସରା ଗାମୁଛାେର ଆଖିକୁ େପାଛି
େଦଇଥିେଲ। ମନର ସେBହକୁ ଦୂ ର କରି ବାପାଇଁ ପ`ୁତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ସଦାର
अବି କଳ େଚେହରା େହାଇଥିବ େବାଲି ଭାବି ମନକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ େସ। ଭୟ
ଓ ବି ଶାସଘାତକତାର ସେBହରୁ ଦୂ ର କରି ବାପାଇଁ ସଜାଡି େନେଲ ନି ଜକୁ । ହାତେର ଥିବା
ଚା’ କପ୍ ଓ ଖବରକାଗଜକୁ ପାଖେର ଥିବା େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ରଖି ଉଠି ବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ତ
ିକ

ା

କି g ବସି ଥିବା ଚଉକି ରୁ େଯେତ ଉଠି ବାକୁ େଚା କରୁଥିେଲ େସ ଉଠି ପାରୁ ନଥିେଲ ସେତ

ଇ
-ପ

େଯମି ତି ତା) ପାଦ ତା)ୁ अନୁ ମତି େଦଉ ନଥିଲା ଆଗକୁ ବଢି ବା ପାଇଁ। ମନର ଉ¸ା

ଆ

ହ
ାନ

ତା)ୁ ଏେତ ପଫୁଲି? ତ କରି େଦଇଥିଲା େଯ, ଖୁସିେର ତା) ଛାତି କୁ େ େମାଟ େହାଇ
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ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ଦୁ ଇପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଚାଲି େଲ ଆଉ େଗଟ୍ ପାଖେର ପହି
ଆଚମି ତ େହାଇ ଠି ଆ େହାଇଗେଲ। ମନେର ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କହnି :
-“ସଦା ... ସଦା ...
-େମା ସଦା ! ଆସି ଗଲୁ ବାବା ?
-ସଦା ... ସଦା...”
େସହି ସମୟ ଥିଲା अଭୂ ଲା ମୂହୁ_ । େସ अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ ସେତ େଯମି ତି
ଧରାପୃ+ର ପତି ଟି ଜି ନିଷର ଗତି ପଥ ବB େହାଇଯାଇଥିଲା। ଶନ
ୂ ତାର अଭାଷକୁ

େସ

ମେନମେନ अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ । ମନେର ଉଠୁ ଥିବା ଜୁ ଆର ସବୁ େଯମି ତି ଲହରୀ ଭାtି
ସମୁଦ ମଧେର ଲୀନ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଦୀଘଦିନର अେପfାର େଯମି ତି ଏକ ପ
ୂ  େjଦ
ପଡି ଯାଇଥିଲା । अେପfାର अnି ମ ମୁହୂ_କୁ ମେନମେନ େବଶ୍ ଭଲଭାବେର अନୁ ଭବ
କରି ପାରୁଥିେଲ । ଏହି ମୂହୁ_ ମଧେର କି ଛି େଯାଡା ଶr ତା) କାନେର ଶୁଣାଗଲା :
- “ବାପା!
- ହଁ , ବାପା । ମଁୁ ସଦା ,ସଦାନB ।
- ହଁ ବାପା ମଁୁ ଆସି ଗଲି ”
ଭୂ ମି+ ପଣାମ ଜଣାଇ ସଦାନB େକାେଳଇ େନଇଥିଲା अତି େସhହେର ବାପା)ୁ ।
ଆଖିର ଲୁ ହେର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଦୟାନି ଧି)ର ଚଷମାଟା। ପୁअକୁ ନି ଜର ଛାତି େର

ତ
ିକ

ା

େକାେଳଇ େନଇ ନି ଜ ମନର ଗଭୀର େକାଠରୀେର ଛାପି ରଖିଥିବା େକାହକୁ ସାଳି

ଇ
-ପ

ପାରି ନଥିେଲ ଦୟାନି ଧି। ପୁअର ଆଖିେର ଲୁ ହ େଦଖି ନି ଜର ପି ତାପଣର अ`ିତକୁ ଆଜି

ଆ

ହ
ାନ

େସ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ। ଆଖି ଲୁ ହେର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଦୁ ଇ ବାପା ଓ
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ପୁअ)ର ମନର ହୃଦୟର େବଦନା। ଏହି अେପfାର ମି ଳନ ଶାn କରିଥିଲା ନି ରାଶଭରା
ପରି େବଶକୁ । ନି ଜର କାର ଗାମୁଛାଟିେର ପାେଛାଟି େନେଲ ଦୟାନି ଧି। େଶଷେର ସଦା
ଏକ କରୁଣଭରା କ¸େର କି ଛି ପଦ କହି ଥିଲା ଦୟାନି ଧି)ୁ:
-“ବାପା !
-ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭୁ ଲି ନାହZ । ଘରକୁ େଫରି ଥାnି ।
-କି g ... (ନୀରବ େହାଇଯାଇ )
-େମାର ଚାକି ରୀ େହାଇଯାଇଛି ବାପା। ତୁ ମର କଥା ରଖି ଛି ମଁୁ ”
ଦୟାନି ଧି

अତି

େସhହେର

େକାେଳଇେନଇ

ସାବାସୀ

େଦେଲ।

अେପfାେର

ହଜି ଯାଇଥିବା ଖୁସିର େଚେହରା ପୁଣି ଥେର ଚମକି ଉଠି ଥିଲା । େଶଷେର ସଦା ବାପା)ୁ
ଖୁସିେର ପଚାରିଛି -“ଦୟାନି ଧି ବାବୁ ! ଏେବ ଆପଣ ଖୁସି ତ ?”
ଦୟାନି ଧି ନି କଟେର ନି ଜର ପୁअକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ ଦୀଘ
ଦଶବଷର अେପfାେର ନି ଜକୁ ହଜାଇେଦଇଥିବା ଦୟାନି ଧି ପୁଣିଥେର ଜୀବନର ଆନBକୁ
ଉପେଭାଗ କରିବାପାଇଁ ପ`ୁତ େହାଇଯାଇଥିେଲ । ସଦାନBର

अେପfାେର ସେତ

େଯମି ତି ଏକ ପ
ୂ  େjଦ ପଡି ସାରି ଥିଲା । ଦୟାନି ଧି)ର अେପfାର େଧୖ ଯ ଆଜି ସାଥକ
େହାଇଥିଲା

।

अେପfା

ସମୟର

ଏକ

अଂଶ।ଏହାର

ରୂପକୁ

ଆକଳନ

ତ
ିକ

ା

କରାଯାଇପାେରନା। अେପfା କଦାୟକ େହେଲ ମଧ ଜୀବନର ଏକ ସୁBର अନୁ ଭବ।

ଇ
-ପ

ଏମ୍.ଏ. ଇଂରାଜୀ ସାହି ତ, ବହEପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ, ବହEପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଆସି କା, ଗyାମ, ଓଡି ଶା
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ରୂପମ}

ରି )ି ମି ଶ - େମା ସହପାଠି ନୀ, େମା ପେଡାଶି ନୀ; କି g େସ ଥିଲା

େମା ପାଇଁ ଈଷାର ବ`ୁ ମାତ। ପାଠପଢା ପାଇଁ ନୁ େହଁ ବରଂ ତା
େସୗBଯ େମାେତ ଈଷାନି ତ କରୁଥିଲା। ଏଇ ତାର ସୁBରତା ହZ େମା

ଲିପ୍ସା ପେଟଲ

ମନକୁ ଜାଳି େଦଉଥିଲା।
ଏଇ ବଷ ଆମର ଦଶମ େବାଡ ପରୀfା; କି g ମଁୁ ପାଠେର ମନ ଲଗାଇ ପାରୁନଥିଲି।
େଯେତଥର ରି)ି େମା ସାମhାକୁ

ଆସୁଥିଲା, େମା ହୃଦୟ କଟିଯାଉଥିଲା। ଏହାର କାରଣ

େହଲା ଶାଶ୍ତ।ଶାଶତ, ଯାହାକୁ େଦଖି େଲ ମଁୁ ଖୁସି ହୁଏ। େସ ଆଖପାଖେର ଥିେଲ ଲାେଗ
ଏ ବାୟୁମoଳ ବାସhାୟି ତ, ଏ ପୃଥିବୀ ସୁBର। େସଇ ଶାଶତ କୁ ଆେଡ ରି)ି ମି ଶ େପମେର
ପଡି ଯାଇଛି େବାଲି େମା अନ ସାtମାନ)ଠାରୁ ଶୁଣିଲି। େସଦି ନଠାରୁ ମଁୁ ନଜର ରଖୁଥିଲି
ଶାଶତ ଓ ରି)ି ଉପେର। େଶଣୀଗୃହଠାରୁ ଆର କରି େଖଳପଡି ଆ, ଲାଇେବରୀ,
େଖଳଛୁଟି, ସବୁ େବେଳ େମା ଆଖି େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥିଲା ଏଇ ଦୁ ଇ ଜଣ)ୁ । ଜାଣତ େହଉ କି
अଜାଣତେର ମଁୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି ଏକ ଗୁଚର।
େମା अବୁ ଝାମନ ଭି ତେର अନାବଶକ ରାଗ ଓ अସହି ୁତା ଜମାଟ ବାି ଉଠି ଥିଲା।
େମା ମେନାିତି କୁ ଲf କରି େମା ସାt ରୁନି ସବୁ େବେଳ କହୁଥିଲା, ତୁ ତ ପାଠପଢାେର

ଇ
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ତ
ିକ

ା

 ଚିଆନ, ବiୃତା, ସଂଗୀତ ସବୁ ଥିେର ପଥମ....... େତା ଭିତେର ପତି ଭା
ପଥମ, ୋଟସ

ଆ

ହ
ାନ

अଛି । କାହZକି ଖାଲି ଟାେର ରି )ି ମି ଶର େଗାରା ଚମଡ଼ାକୁ ଈଷା କରୁଛୁ? େସ କି g ଜାଣି
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ପାରୁନଥିଲା ରି)ିର େସୗBଯ େଯ ଶାଶତକୁ େମାଠାରୁ ଦୂ େରଇ େଦଉଛି । କି g େବେଳ
େବେଳ ମଁୁ ନି ଜକୁ ପଶh କେର, ଶାଶତ େକେବ େମାର େହାଇଥିଲା କି ? ହଁ , ତ। େମାର
କରି ବାର ସୁେଯାଗଟା ମଧ ମଁୁ ହେରଇ ବସି ଥିଲି ଏଇ ରି)ି ମି ଶ ପାଇଁ।
ଏଇ ପତି ଭା କି କାମର, ଯଦି ଶାଶତ ଏସବୁ କୁ େଦଖି ପାରୁନି , ବୁ ଝି ପାରୁନି ? ଶାଶତ
େମା ଆଦ େଯୗବନର େପମି କ ଥିଲା ନା ଜି ଦ୍, ଏେବ ମଁୁ େବେଳ େବେଳ ଭାେବ।
େସଇ ଜି ଦର ବଶବ_ୀ େହାଇ अବା ରି )ି, ଶାଶତ ଉପେର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ
େହଉ ମଁୁ ଘେର ଜି ଦ୍ କଲି ଟୁ ସନ୍ ଯି ବି। ଦଶମ ପଯn ଟୁ ସନ୍ ନପଢି ମଧ ମଁୁ
େଶଣୀେର ପଥମ େହଉଥିଲି ; େତଣୁ ବାପା ଟୁ ସନ୍ ପଢା ପସtକୁ ଏକ ବି ସEୟସୂଚକ ରୂେପ
ଫିtିେଦେଲ େମା ମୁହଁ ଉପରକୁ । େଯେହତୁ ଦଶମ େବାଡ, अେନକ ସେBହ ରହୁଛି ଓ
େକମି ତି ପଶhପତ ଆେସ େସସବୁ ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ କି ଛି ମାସ ଟୁ ସନ୍ ଯି ବା
ପାଇଁ କହି ଲି। ବାପା ରାଜି େହାଇଗେଲ।
ଟୁ ସନ୍ ଆର େହଲା ଧଳ ସାର) ପାଖେର। ଧଳ ସାର୍ ଯି ଏ ଆମ ସହରର
ଜଣାଶୁଣା, ଖାତି ସଂପନh ଶି fକ। େଯେତେବେଳ ସାର) ନଁାଟା ଉାରଣ କରାଯାଏ ତା)
େବତ ହZ ପି ଲା) ଆଖି ସାମhାେର ପଥେମ େଦଖାଯାଏ। ସମେ` ଡରnି ତା)ୁ ।
ପି ତାମାତା) ବାଧବାଧକତାେର ତା) ପାଖକୁ ଟୁ ସନ୍ ଯାଆnି ; ମାତ େମା େfତେର
ଓଲଟା ଥିଲା। ମଁୁ ସ ତଃପବୃ _ ଭାବେର ତା) ପାଖକୁ ଟୁ ସନ୍ ଯି ବାକୁ ପ`ାବ େଦଇଥିଲି।

ତ
ିକ

ା

ବାପା ଦୁ ଇଥର ପଶh କରି ଥିେଲ, ଧଳ ସାର) ପାଖକୁ ଯି ବୁ ତ? ନି ୟ କରି ସାରିଛୁ?

ଇ
-ପ

ଦୁ ଇଥରଯାକ େମା ଉ_ର ଥିଲା, ହଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଧଳ ସାର) େବତ अବା ମାଡଠାରୁ େମାେତ େବଶି ଘାୁଥିଲା ରି )ି ଓ ଶାଶତର
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ମି ଳାମି ଶା। ଟୁ ସନେର କାେଳ େସମାେନ ପାଖାପାଖି ବସୁଥିେବ अବା େବଶି ସମୟ
ପାଉଥିେବ କଥାବା_ା ପାଇଁ, ଏକଥା ହZ େମାର ମୁoବି ାର କାରଣ ଥିଲା। େତଣୁ ଏଇ
ବାହାନାେର ମଁୁ େସମାନ) ଉପେର ନଜର ରଖିପାରିବି େବାଲି ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥିଲି।
ଦଶମ େବାଡ ପରୀfା ସରି ଲା। େମାର ପରୀfାଫଳ ଭଲ େହାଇଥିଲା। ସାରା
ରାଜେର ଚତୁ ଥ ାନ अଧି କାର କରିଥିଲି। ଘେର ସମେ` ଖୁସି ଥିେଲ। ମଁୁ କି g ଭାବୁ ଥିଲି
ଯଦି ଶାଶତ ଓ ରି )ିର अଯଥା ଚି nା ନଥିେଲ ଆହୁରି ଭଲ େହାଇଥାnା େମା ପରୀfାଫଳ।
େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର अନାୟାସେର େମାେତ ସି ଟ୍ ମି ଳିଗଲା। ମଁୁ ଚାଲି ଗଲି
କଟକ। େମାର अନ କି ଛି ବୁ ବି ଭିନh କେଲଜେର ନଁା େଲଖାଇଲା େବେଳ ରି)ି ଓ
ଶାଶତ ାନୀୟ କେଲଜେର ନଁା େଲଖାଇଥିେଲ। କଟକ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ରୁନି ପୁଣି େମାେତ
କହି ଲା, େତା ପାଇଁ ଶାଶ୍ଵତ ଉପଯୁi ନୁ େହଁ । େତା ଭବି ଷତ ଉ¢ଳମୟ। ଶାଶ୍ଵତ ଓ
ରି )ି ଦୁ େହଁ ତୃ ତୀୟ େଶଣୀେର ଦଶମ ପାସ୍ କରି ଛnି । ତୁ ଶାଶତକୁ େସଇ ରି)ି ସହ ହZ
ଛାଡି ଯା ଓ ନି ଜର ଏକ ସୁBର ଭବି ଷତ ଗଢି େନ।
କଥାଟା େକେତ ଦୂ ର ସତ, ତାର ତଜମା କରି ନଥିଲି; କି g ଶାଶତକୁ ଭୁ ଲି
ପାରୁନଥିଲି। ଯଦି େସ ଭଲ ନaର ରଖିଥାnା, େତେବ ଦୁ େହଁ अnତଃ ଏଇଠି
େରେଭନ୍ସାେର ଏକାଠି ପଢି ଥାg।
େମା ପାଠପଢା ଠି କଠାକ ଚାଲି ଥିଲା। ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି। ଯୁi ଦୁ ଇ େଶଷ

ତ
ିକ

ା

ବଷ ପରୀfା େଦଇ ଖରାଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସି ଲା େବେଳ ଶୁଣିଲି, ରି )ି ମି ଶର ବାହାଘର

ହ
ାନ
ଆ

- ଏେତ କମ୍ ବୟସେର େକମି ତି ବାହାଘର?

ଇ
-ପ

େହାଇଯାଇଛି । ଏକ ଆ ଯସୂଚକ ବ`ୁ ଏେବ େମା ପାଇଁ ରି)ି ମି ଶ।
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- ଘେର ମା କହି େଲ, େସ େସମି ତି କରି ଥିଲା େବାଲି ତା ବାପା ତାର ବାହାଘର
କରି େଦେଲ।
- କାo?
- ହଁ , େସ େକଉଁ େଟାକା ସହ ସକେର ଥିଲା େବାଲି ରି)ିର ବାପାକୁ ଚି ଠି
ଆସି ଥିଲା। େଖାଜଖବର େନବାରୁ ଜଣାପଡି ଲା େସ କଥାଟା ସତ।
- େକଉଁ େଟାକା?
- ଏେତ କଥା କଣ େସମାେନ କହି େବ? ପି ଲାଟା କି g ତା) ଜାତି ର ନୁ େହଁ । ତୁ ତ
ଜାଣୁ, ରି )ିର ବାପା ଯଜମାନି କରି ଚଳnି । ନି ଜ ନୀତି ନିୟମ ଭtକୁ େସ କଦାପି ସହି
ପାରି େବନି । େତଣୁ ଯଥାଶୀଘ ଝି अର ବାହାଘର କରି େଦେଲ।
- ଚି ଠିଟି କି ଏ େଦଇଥିଲା ଜଣାପଡି ଲା?
- ନା, େକମି ତି ଜଣାପଡି ବ? େବନାମୀ ଚି ଠି ଥିଲା ;ମାତ କଥାଟା ସତ।
ମା') କଥା ଶୁଣି କି ଛି ସମୟ ନି ରବ ରହି ଗଲି । େସଇ ଚି ଠିଟି ପାଇଁ ରି)ି ଏେତ
ଶୀଘ ବାହା େହାଇଗଲା? ତା ପାଠପଢ଼ାେର େଡାରି ପଡି ଲା। ତା ସ୍ଵପhସବୁ ଧଳ
ୂ ି ସାତ
େହାଇଗଲା। ରି )ି ମି ଶର ପରାଜୟର କାହାଣୀ ଶୁଣି େଯଉଁଠି େମାେତ ଖୁସି େହବା କଥା, ମଁୁ
େସଇଠି ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥିଲି। କାରଣ ଚି ଠିଟି ମଁୁ େଲଖିଥିଲି। େସେତେବେଳ
ପତି ହିଂସାପରାୟଣତାେର େମା ଆତEା ଜଜରିତ େହଉଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ଏହା ପରଠାରୁ ମଁୁ ଆଉ ଶାଶତର ଖବର ମଧ ରଖିନଥିଲି। ଏକପକାେର ିର

ଇ
-ପ

କରି ସାରି ଥିଲି, ମଁୁ ଏମାନ) ବି ଷୟେର ଆଉ ଚି nା କରି ବିନି। େବଳ, अେବଳେର ଏଇ ଦୁ ଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଚରି ତ େମା ଭିତେର ଧେସଇ ପଶି ଆସି ବାର େଚା କେଲ ମଁୁ ମଧ ଦୃ ଢ ପତି େରାଧ
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କରୁଥିଲି।
ଏଇ ଭିତେର ବି ତିସାରି ଛି େକାଡ଼ି ଏ ବଷ। ମଁୁ ଏେବ ଜେଣ ପଶାସି କା, ଦୁ ଇଟି ପି ଲାର
ଜନନୀ। କି g ଏେତ ବଷ ପେର ହଠାତ୍ ରି)ି ମି ଶର ନଁା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଲି। ମଁୁ ତାକୁ
ଚି ହh ି ପାରିଲି ନି। ମଁୁ କଣ, ତା ଜନE କଲା ମା, ବାପା ମଧ ତାକୁ ଚି ହh ି ପାରୁନଥିେଲ।
ଟି.ଭିର ଏକ ଆେଲାଚନାଚକେର ଥିଲା ରି)ି ମି ଶ। ଇଏ କଣ େସଇ ଝି अ, େମା
ଈଷାର କାରଣ? ଆଜି କି g ତା अବା େଦଖି ମଁୁ ତାକୁ ଦୟା କରୁଥିଲି।ମେନ ମେନ େଯ
େକେବ ଭାବୁ ଥିଲି, ମଁୁ କାେଳ ରି )ି ପରି େହାଇଥାnି କି ? ଆଜି ମଁୁ ଈଶର)ୁ କୃ ତxତା
ଜଣାଉଛି , ଯାହା େହଉ ପଭୁ , େମାେତ ରି)ି ମି ଶ ପରି ଭାଗ େଦଇନ!
ବହୁଚ| ତ ଏକ ଏସି ଡ୍ ଆକମଣ ଚଳି ତର ଚା ପାଇଁ ଏସି ଡ୍ ଆକାn)ୁ
ଆେଲାଚନାଚକକୁ ନି ମ}ଣ କରାଯାଇଥିଲା। େସଥିେର ଥିଲା ରି)ି ମି ଶ। ଟି.ଭିେର
େଦଖୁଥିଲି ତାକୁ , ଶୁଣୁଥିଲି ତା ହୃଦୟବି ଦାରକ କାହାଣୀ। ତା େସୗBଯ େଯ ତା ପାଇଁ କାଳ
େହାଇଗଲା! େସ ଏସି ଡ୍ ଆକମଣର ଶୀକାର େହଲା। ଏହି ଦୁ ଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ସ ୀକାର
କରି ବାକୁ ଇjା ନଥିେଲ ମଧ କଥାଟା ସତ।
ବାହାଘରର अେନକ ବଷ ଯାଏଁ ରି)ିର ପି ଲାପି ଲି େହାଇ ନଥିଲା। ଏକଥା ମଁୁ
ମା'ଠାରୁ ମଧ ଶୁଣିଥିଲି। ତା ସ ାମୀ ତାକୁ ସେBହ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। अନ ପୁରୁଷ)
ସହ ତାର ସକ अଛି ଓ େସ କି ଛି ପତି େଷଧକ ବବା ଗହଣ କରିଛି େବାଲି ମାରପି ଟ୍

ଇ
-ପ

ରି )ି ମି ଶ କହି ଚାଲି ଥିଲା ତା ଦୁ ଃଖଦ କାହାଣୀ ସମଗ ଜନସାଧାରଣ) ସାମhାେର।

ତ
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ା

କରୁଥିଲା। େସେତେବେଳ େସମାେନ ଉ_ରପେଦଶର ଏକ ଶି qାଳେର ରହୁଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ଯଦି ଓ େସ ଟି.ଭିେର ନି ଜ अଭିମତ ରଖି ଥିଲା, େମାର କି g ଇjା େହଉଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ
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କୁ ାଇ ଧରnି ଓ fମା ମାଗnି । ଆଜି େମା ପାଇଁ ତାର ଏଇ ଦୁ ½ଶା। ଶାଶତ କଣ ଏେବ
େଦଖୁଥିବ ଏଇ କାଯକମ? ଏଇ ବୀଭ େଚେହରାେର ଥିବା ରି )ି ମି ଶକୁ ଏେବ ବି େସ
କଣ ଭଲ ପାଉଥିବ?
ରି )ିର କାହାଣୀ ଥିଲା ହୃଦୟବି ଦାରକ। େସମାେନ ଉ_ରପେଦଶେର ରହି ଲା
େବେଳ अେନକ ଏସି ଡ୍ ଆକମଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା େସଇ ଆଖପାଖ अଳେର। ସରକାର
ମଧ ଆକାn) ଚି କିା ନି ମେn ସହାୟତା ରାଶି ପଦାନ କରୁଥିେଲ। ରି)ିର ସ ାମୀ,
େସଇ େସୖ ତାନ୍ ରାଗେର, ଘୃଣାେର ନି େଜ ରି )ିର ମୁହଁକୁ ଏସି ଡ୍ ଫିtିେଦଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ
ଏକ ଏସି ଡ୍ ଆକମଣର ଚି ତ େଦଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ରି )ି ଆଇ.ସି .ୟୁ ଭିତେର ଜୀବନ
ସହ ଲେଢଇ କରୁଥିଲା।ଏହାଦ¢ାରା େସ ନି େ½ାଷ େହାଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହାେତଇ
େନବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା।େସ ଭାବୁ ଥିଲା ରି)ି ଆଉ ବିବନି । ମାତ ରି)ିର ସ୍ଵୀକାେରାiି
େସଇ େସୖ ତାନର େଯାଜନାକୁ ବି ଫଳ କରି େଦଲା। ରି)ି ସବୁ ସତକଥା େପାଲି ସକୁ କହି ଲା
ପେର ତା ସ୍ଵାମୀ େଫରାର୍ େହାଇଗଲା। अେନକ ଦି ନର େଚା ପେର େସ େପାଲି ସ
ହାତେର ଧରାପଡ଼ି ଲା।
ଏେବ େସ ଆଜୀବନ କାରାଦo େଭାଗୁଛି। କି g ରି )ିର ଜୀବନ ତ ଉଜୁ ଡି ଗଲା।
େଯଉଁ େସୗBଯ ପାଇଁ ରି)ି ମି ଶ େମା ଈଷାର କାରଣ ଥିଲା ଆଜି ତା ପାଇଁ େମା ଆଖିରୁ
ଲୁ ହ ଝରୁଥିଲା। ନି ଜକୁ ନି େଜ େଦାଷୀ ମେନକରୁଥିଲି। ଜେଣ ପଶାସି କା ଭାବେର ତା ପାଇଁ
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କଣ କରି ପାରି ବି େବାଲି ମେନ ମେନ ବି ଚାର କରୁଥିଲି।
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ସକାଳ େମଘ
ଗଁାରୁ ଆଣି ଥିବା ଜି ନିଷପତ ସବୁ ସyୟ ଗାଡ଼ି ରୁ ଓହ? ାଇ ତେଳ
ରଖୁଥିଲା େବେଳ, ସtୀତା ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହ? ଇ ସି ଧା ଘର ଭି ତରକୁ ଗଲା
େଯ ଆଉ େଫରିଲାନି  ତେଳ ଠି ଆ େହାଇଥିବା କୁ ନି ଝି अକୁ ସyୟ

ତି େଲାଚନ ଦାସ

କହି ଲା, “ଗଲୁ ମାମାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, ଜି ନିଷପତ ସବୁ େନଇଯି ବା ଝି अ େଦୗଡି େଦୗଡି ଘର
ଭିତରକୁ ଯାଇ େଫରି ଆସି କହି ଲା, “ବାପା, ମାମାର ମୁo ବି ୁଛି େସ େଶାଇଛି । ଚାଲ ମଁୁ
ତୁ ମ ସାtେର ଜି ନିଷ େବାହି େନବି ” ସyୟ କହି ଲା, “ଏେବ ନअଟା ବାଜି ଲାଣି, ତୁ ଯାଆ,
ନି ଜ କାମ ସାରି 7ୁଲ ପାଇଁ େରଡି େହବୁ , ମଁୁ ଏ ସବୁ କାମ ସାରି େତାେତ 7ୁଲେର ଛାଡି
ଆସି ବି” ସyୟ ଆ ଯ େହଲା, େବାଉ େକେତେବେଳ ଏେତ ଜି ନିଷ ଡି କିେର ଭ_|
କରି ଛି େଯ େସ ଜାଣି ପାରିଲାନି । ଚାଉଳ, ଚୁ ଡ଼ା, ପାଚି ଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ି ଆ, ଗୁଡ଼ ଆହୁରି
େକେତ ଜି ନିଷ अଖାେର ବା େହଇଛି େଯ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି । ସyୟ ଭାବୁ ଥିଲା,
ମାଆମାେନ ସବୁ ଏମି ତି। ପୁअକୁ ଖାଇବା ବାଢି େଦଇ ପାଖେର ବସି େବ ଆଉ କହି େବ,
ଏଇଟା ଖାଆ, େସଇଟା ଖାଆ। ପୁଣି ପଚାରି େବ, “ଆଜି କାଲି କ’ଣ େବାହୁ ଭଲ ଖାଇବା
ତି ଆରି କରୁନି ନା ତୁ ଖାଇବାକୁ େବଳ ପାଉନୁ ? ଆେର ଏଇ ବୟସେର ଖାଇପି ଇ େମାଟା
େସାଟା ହବୁ କ’ଣ, େତାର ତ େପଟ ପି ଠି ଲାଗି ଗଲାଣି। ଆଜି କାଲି ପାେଠାଇ େବାହୁ ଗୁଡ଼ାକ
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ସବୁ ଏମି ତି। େବଳ ଦି ଘଡି ନେହେଲ ସାେହବାଣୀ ବି ଛଣା ଛାଡି େବନି । ଆଉ अଫିସ୍ ଯି ବା
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େବଳକୁ ସ ାମୀକୁ ଭଲଗେo ତି ଆରି କରି ଖାଇବାକୁ େଦେବ େକେତେବେଳ?ଖାଲି
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େଗର`ର अାକୁ ନି ଘା କରୁଥିେବ, େପଟକୁ ନୁ େହଁ ” ଗଡଗଡ େହାଇ ଏେତ ସବୁ କହି
ଯାଉଥିବା େବେଳ ସyୟ ଏପଟ େସପଟ अେନଇ େଦଖୁଥିବ, କାେଳ ସtୀତା ଶୁଣିଲା କି ?
େବାହୁମାେନ ପୁअର େଯେତ ଯତh େନେଲ ବି ମାଆ ମାେନ େକେବ ସg ହୁअnି ନାହZ।
ଆଉ ସtୀତା େଯେତ ପାଠ ପଢି ଥିେଲ ବି ସ¸ଣା ଶି ଖିନାହZ େବାଲି କହି ବାକୁ େବାଉ
େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ଛାେଡନି । ଏହା ଭିତେର ଜି ନିଷ ସବୁ ୋରରୁମେର ରଖା ସରି ଥିଲା।
ଦାoଘେର ପଡ଼ି ଥିବା ତି ନିଦିନର ଖବର କାଗଜ େଗାଟାଇ ରଖୁଥିବା େବେଳ, େଡସ୍ ପି ି
ସାରି ଝି अ ଆସି କହି ଲା, “ବାପା, କ’ଣ ଖାଇବି , ମାମାକୁ ପଚାରି େଲ କି ଛି କହୁନି ” ସୟ
ଗଁାରୁ ଆଣିଥିବା ଚୁ ଡ଼ା, ଦହି ଆଉ କଦଳୀ ଚକଟି େଦଇ ଝି अକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ କହି ଲା,
“ଚାଲ୍ ଆଜି ରା`ାରୁ ଶୁଖିଲା ଟିଫିନ କି ଣିନବା”
ଝି अକୁ 7ୁଲେର ଛାଡି େଫରି ଆସି ସyୟ େଦଖି ଲା, ସtୀତା େଶାଇଛି । େସ
ନି ତକମ ସାରି ଚୁ ଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଲା I ତା’ପେର କି େଚନ ଯାଇ ଚା’ ଦୁ ଇକପ୍ କଲା
େଶାଇବାଘର େଟବୁ ଲ ଉପେର କପ ରଖି ସtୀତାକୁ ଟିେକ ହେଲଇ େଦଇ କହି ଲା, “ଚା’
ପି ଇ ନି अ, ମୁଡ୍ ଠି କ୍ େହଇଯି ବ”ସtୀତା ଆଖି େଖାଲି ଲାନି କି କି ଛି ଉ_ର େଦଲାନି ।
ଏଥର େସ ସtୀତା ପାଖେର ବସି ପଡ଼ି କହି ଲା, “କ’ଣ େହଇଛି , ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁନି , ତୁ ମ
ସମସାଟା େକଉଁଠି? ତାଛଡା ମଁୁ ବି ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଥର କହି ଛି, େବାଉ କଥା
ଉପେର ଏେତଟା ଗୁରୁତ େଦବନି । କାରଣ େସ ସବୁ େବେଳ େସମି ତି କେହ। ଆଉ ଆେମ
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ଚାହZେଲ ବି ତାର ଚି nାଧାରାକୁ ବଦେଳଇ େହବନି ” ସୁ ଆେଗhୟଗିରୀ ହଠାତ ଜୀବn
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ମୁo ଟୁ tାରୁ ଥିବ, ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରି ବନି କି
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େହଲା ଭଳି , ସtୀତା ଉଠି ପଡି ଚି ାର କରି କହି ଲା, “ତୁ େମ ସବୁ ବାପାମାଆ) ସୁନା ପୁअ,
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ପତି ବାଦ କରି ବନି । କି g ଆେମ େହଲୁ ବଳି ର େଛଳି , ତା) କଥା ନରଖି ପାରି େଲ ତୁ ମର
ତ କି ଛି ହବନି , ବରଂ ଆେମ େସଇଟା କେରଇ େଦଲୁ ନି େବାଲି अପବାଦ ମୁେoଇବୁ ।
ତୁ େମ କ’ଣ ଜାଣିନ ପୁରୁଷ ଆଉ ୀ ଭିତେର ଳ
ୂ ଶାରୀରି କ ଭିନh ତାଟା କ’ଣ?ପକୃ ତି
ପୁରୁଷକୁ ନି ଜର ବଂଶ ବି `ାର ପାଇଁ ବି ପୁଳ ସାମଥ ଓ ସାବନା େଦଇଥିବା େବେଳ
ନାରୀ ନି କଟେର େସହି fମତା अତn ପରି ମିତ ଏବଂ ସମୟ ବି ସଂfି। ଏହାର ମାେନ
ନୁ େହଁ େଯ ପୁରୁଷ ନି ଜ ସାମଥର अପବବହାର କରି ଜେଣ ନାରୀ ଉପେର अବା×ିତ
ମାତୃ ତକୁ ଲଦି େଦଇ ପାରି ବ। େସ ସମୟ ଆଉ ନାହZ େଯ େଲାେକ ବାପାମା’)ର ବରାଦି
ଇjାକୁ ପୁରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଏକ ବି ଶାଳ ପରି ବାର ସୃି କରୁଥିେଲ, ଯାହାର
ଭରଣ େପାଷଣ ପାଇଁ ନା ଥିଲା ଶiି ନା ଆଥ|କ ସ jଳତା। ଆଜି ସମୟେର ଝି अଟିଏ
େଗାେଟ ପୁअଠାରୁ େକଉଁ ଗୁଣେର କମ୍ କି ? ଆମର ତ ଝି अଟିଏ अଛି । ତାକୁ ଆମର ସମ`
ଶiି ଆଉ ସାମଥ େଦଇ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି େତାଳି ବା କ’ଣ ଆମ ପାଇଁ ଯେଥ
େହବ ନାହZ। ତାଛଡ଼ା ତୁ ମ ବଡ଼ଭାଇ)ର େଯାଡି ଏ ପୁअ ଆଉ େଗାେଟ ଝି अ। ତୁ ମ ମଝି ଆଁ
ଭାଇ)ର ତି େନାଟି ଝି अ ପେର େଗାଟିଏ ପୁअ। ବଡ଼ଭାଇ)ର ଝି अ 7ଲରସି ପ୍ ପାଇ
ସରକାରୀ ଇyିନି ୟରି ଂ କେଲଜେର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା େବେଳ ପୁअମାେନ କେଲଜ ପି oା ମାଡ଼ି
ପାରି େଲ ନାହZ। ଏେବ କ’ଣ େଗାେଟ େବପାର କରୁଛnି େଯ େସଇଟା ଘର େଲାକମାେନ
ଜାଣି ନାହଁ ାnି । ମଝି ଆଁ ଭାଇ) ତି ନି ଝି अ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା େବେଳ ପୁअକୁ ଏେତ

ତ
ିକ

ା

େଗହ? ା କରି େଦେଲ େଯ େସ 7ୁଲ ଯି ବାକୁ କହି େଲ ଲୁ ଚୁ ଛି । ତୁ ମର ପ'ନାୟକ ବଂଶକୁ

ଇ
-ପ

ଆଗକୁ ବେଢଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ଏଇ ତି ନିଟା ପୁअ ଯେଥ େହଲା ନାହZ େଯ ଆମର େଗାେଟ

ଆ

ହ
ାନ

ପୁअ ନାହZ େବାଲି ଆମ ବଂଶ ବୁ ଡି ଯାଉଛି ? ତୁ ମ ଆଗେର େବାଉ େଯେତେବେଳ ଆମଠୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଉ େଗାେଟ ନାତି ପାଇଁ ବରାଦ କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ତୁ େମ ନୀରବ ରହି ତା)ୁ
େସଠି ବୁ େଝଇବା ପରି ବେ_ ଚୁ ପ ରହି ଲ କାହZକି? େଦଖ, କେଲଜ ସମୟରୁ ଆେମ
ପରରକୁ ଜାଣିେଛ, ଆଉ ଗତ ପBର ବଷ ଧରି ଆମର ଇjା अନି jାକୁ ଆେମ ସାନ
େଦଇ ଆସି େଛ। ଆଜି େକମି ତି େସ ସବୁ କୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ େଗାେଟ अେଯୗiିକ ଓ अନାବଶକ
ମାତୃ -ଆେଦଶ ପୁରଣ ପାଇଁ େମାେତ ବାଧ କରୁଛ। େଦଖ, ତୁ ମର ଏଭଳି ଏକ अନାବଶକ
ଇjା ପୁରଣ ପାଇଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆେଦୗ ସହେଯାଗ କରି ପାରିବି ନାହZ”ଏତି କି କଥା େଗାେଟ
ଦମେର କହି ସାରିଲା େବଳକୁ ସtୀତାର ନାକପୁଡାରୁ ସअଁ ସअଁ େହାଇ ଗରମ ନି ଃଶ¢ାସ
ବାହାରୁଥିଲା ସyୟ କି ଛି ନକହି ଉଠି ଛି ଡା େହଲା ଆଉ अଫିସ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାପେର
7ୁଟର ାଟ  େହବା ସହି ତ େଗଟ୍ ବB େହବା ଶr ସtୀତା ଶୁଣିପାରି ଲା।
େସମାେନ ଦୀଘ ଦଶବଷ ଧରି ସ ାମୀୀ ହି ସାବେର େଯତି କି ନୁ େହଁ , ବୁ ହି ସାବେର
ତାଠୁ अଧି କ। ସବୁ ଗୃହ) ଭଳି “ପଭାେତ େମଘ ଡaରୁ” ନାୟେର ସକାେଳ କଳି ତ
କରାଳ େହେଲ ବି ସyୟ अଫିସରୁ େଫରିଲା େବଳକୁ ସtୀତା ଟିେକ ହସି େଦଇ
େଯେତେବେଳ ଚା'କପଟା ବେଢଇ ଦି ଏ, େସେତେବେଳ ତା) ଭିତେର େଗାେଟ अଲି ଖିତ
ସି େହାଇଯାଏ। ଆଜି କି g अଫିସ୍ େଫରି ବା େବଳ ଗଡ଼ି ରାତି େହଲାଣି, ସାt େହାଇ
ଚା’ ପି ଇେବ େବାଲି ସtୀତା अେପfା କରିଛି େଯ ଏ ପଯn ସyୟର େଦଖାନାହZ।
ସtୀତା ଦୁ ଇଥର େମାବାଇଲ୍ ଉେଠଇ ସyୟକୁ କଲ୍ କରିବାପାଇଁ ମନ କଲା କି g କ’ଣ

ତ
ିକ

ା

ଭାବି ରଖିେଦଲା। ସଂଗୀତା ଭାବୁ ଥିଲା, ସyୟର ବି େଗାେଟ ଦାୟି ତ xାନ ରହି ବା କଥା,

ଇ
-ପ

अଫିସେର ଯଦି କି ଛି ଜରୁରୀ କାମ ବା ମି ଟିଂ अଛି , ବା େଫରିବାକୁ େଡରି େହବ, େତେବ

ଆ

ହ
ାନ

अnତଃ େଫାନେଟ କରି ପାରି ଥାଆnା। ନଁା, ବାବୁ )ର ରାଗ ଆଜି ମୁo ଉପରକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚଢ଼ି ଯାଇଛି । େସଇଟା ତଳକୁ ନ ଓହ? ାଇବା ପଯn ବାବୁ କଥା େହେବ ନାହZ। ନା, ଏେବ
ତାକୁ ହZ ଆେଗ େଫାନ୍ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବା ଥେର, ଦୁ ଇଥର, ତି ନିଥର, ନା, ନଟ୍ ରି େଚବଲ୍
େବାଲି କହୁଛି । େତେବ କାରଣଟା କ’ଣ େହାଇପାେର?
ରାତି ଦଶଟା େହଲାଣି, ସyୟ ଏ ପଯn େଫରି ଲାନି କି କି ଛି ଖବର େଦଲା ନାହZ।
ସଂଗୀତାକୁ ଭାରି ବ` ଲାଗିଲା I ବାଧେହାଇ େସ

ସyୟ) अଫିସ୍ ସାt ବି କାଶକୁ

େଫାନ କଲା। ବି କାଶ ପଚାରିଲା, “ସyୟ କ’ଣ ଏ ପଯn େଫରି ନାହZ? େସମାେନ ତ
ସାtେହାଇ ପାୟ ପାଟା େବଳକୁ अଫିସ ଛାଡି େଲ, କି g ଏେବ ଆସି ରାତି ଦଶଟା
େହଲାଣି, ସyୟ କୁ ଆେଡ଼ ଗଲା? ଭାଉଜ, ଆଉ ଘାେଟ अେପfା କର, ନେହେଲ
େମାେତ େଫାନ କରି ବ, ମଁୁ ତୁ ମ ଘେର ଯାଇ ସେtସେt ପହି ଯି ବି”ସtୀତାର ଆଉ
ଘାେଟ अେପfା କରି ବାର େଧୖ ଯ ନଥିଲା, େସ ଝି अକୁ େନଇ ସାେଢ଼ ଦଶଟା େବଳକୁ
ବି କାଶ ଘେର ପହିଗଲା। ବି କାଶ କହି ଲା, “ତୁ େମ କାହZକି ଏକା ଏେତ ରାତି େର ଆସି ଲ?
ମଁୁ ତ ନି େଜ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଥିଲି” ବି କାଶ େଦଖିେଲ ସtୀତା) ମୁହଁ କାBକାB। େସ
କି ଛି ଉ_ର ନେଦଇ େସାଫାେର ଲଥ କି ନା ବସି ପଡି ଲା। ଏେବ ମା’ ପାଖେର ଛି ଡା
େହାଇଥିବା ସyୟ)ର ାoାଡ ଟୁ ପଢୁ ଥିବା ଝି अ ‘ଇତି ’କୁ ବି କାଶ ପଚାରିଲା, “ବାପା କ’ଣ
ସାେଢ଼ ପାଟା େବେଳ େତାେତ ଆଜି 7ୁଲରୁ ଆଣି ବାକୁ ଯାଇ ନାହାnି ?”ଇତି ମୁo ହେଲଇ
ମନା କରି କହି ଲା, “ବାପା ଆଜି େମା ସାtର ବାପା)ୁ େଫାନ୍କରି ତା) ଝି अ ସହି ତ

ତ
ିକ

ା

େମାେତ ବି 7ୁଲରୁ େନଇ ଆସି ବାକୁ କହି ଥିେଲ”

ଇ
-ପ

ବି କାଶ ଭାବୁ ଥିଲା ସyୟ କୁ ଆେଡ଼ ଯାଇଥିବ? ଆଜି अଫିସେର ତାକୁ େସ

ଆ

ହ
ାନ

अନମନ7 ଥିବା େଦଖିଥିଲା, େସ ବି ଷୟେର ପଚାରିଥିଲା ବି , କି g ସyୟ କଥାଟା ଏମି ତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏେଡଇ େଦଲା େଯ େସ अଧି କ କି ଛି ପଚାରିଲାନି । ଆଜି କାଲି ସବୁ ଘେର କି ଛି ନା କି ଛି
ସମସା ଲାଗି ରହି ଛି, ଘେର େକବଳ ସ ାମୀ-ୀ ମାତ ଦୁ ଇଜଣ ଥିେଲ ବି । ଏେବ अଭାବ
େଗାେଟ ସମସା ନୁ େହଁ , େଯ େକୗଣସି େଛାଟ େମାଟ କଥାକୁ େନଇ ବି ସମସା
େହାଇପାେର। ବି କାଶ େସହି ଭଳି କି ଛି अନୁ ମାନ କରି ସtୀତାକୁ ପଚାରିଲା, “ଭାଉଜ,
ଘେର େସମି ତି କି ଛି, ମାେନ, ତୁ ମ ଦୁ ଇଜଣ)ର କି ଛି ମେନାମାଳି ନ େହଇଛି କି ?”
ସtୀତା ଟିେକ अପ`ୁତ େହଇଗଲା େବାଲି ଜାଣିପାରି , କଥାଟା ବଦେଳଇବାକୁ େଚାକରି
ବି କାଶ କହି ଲା, “ମାେନ, ତୁ େମ କି ଛି ଖରାପ ଭାବି ବନି , ଆଜି ସyୟର ମୁହଁ େଦଖି େସମି ତି
କି ଛି େଗାେଟ अନୁ ମାନ କରୁଥିଲି, କି g ମଁୁ ତାକୁ ପଚାରି େଲ ବି େସ କି ଛି କହି ଲା ନାହZ”
ବି କାଶ କଥାର କି ଛି ଉ_ର ନ େଦଇ ସtୀତା ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚୁ ପ୍ େହଇ ବସି ରହି ଲା।
ଏେବ ବି କାଶ କହି ଲା, “ଭାଉଜ, ଏେତ ରାତି େର କ’ଣ କରାଯାଇ ପାେର? େପାଲି ସ
େସନ ଯି ବା? ନଁା, େସଇଟା ଖୁବ େଗାେଟ ତରବରି ଆ ପଦେfପ େହଇ ଯାଇପାେର।
କଥାଟା ପଥେମ େପାଲି ସ ପାଖକୁ ଗେଲ, େସଇଠୁ ସାaାଦି କ େଦଇ ସି ଧା େପସ୍, ଆଉ
ଆସnା କାଲି ସକାଳ ଖବର କାଗଜ ପୃ+ାେର ଏକ େରାଚକ ଖବର” ବି କାଶର ମୁoଟା
େଗାଳମାଳି ଆ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। କି ଛି େଗାେଟ अଘଟଣ ଘଟିବା ଆଗରୁ ତାକୁ କି ଛି
କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ବି କାଶ କହି ଲା, “ମଁୁ କାର୍ ବାହାର କରୁଛି । ଚାଲ, ଆେମ ଆେଗ
ହିଟାଲ ଯି ବା, ଯଦି ଓ କଥାଟା କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭୁ ନାହZ, ତଥାପି ଏଇଟା ହଁ ପଥମ

ତ
ିକ

ା

କାମ”ରାତି ଟା ଭି ତେର େସମାେନ ପାୟ ସବୁ ସରକାରୀ ଆଉ େବସରକାରୀ ହିଟାଲ ଓ

ଇ
-ପ

ନସ|ଂେହାମ ବୁ ଲି େଦେଲ। ସକାଳ େହାଇ ଆସୁଥାଏ, ବି କାଶ କହି ଲା, “ଭାଉଜ, ଏେବ

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ ମକୁ ଘେର ଛାଡ଼ି ଦଉଚି , ମଁୁ ନି ତକମ ସାରି ଘାକ ଭି ତେର େଫରି ଆସୁଛି। ଆଜି ତ
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ଛୁଟି अଛି , ମଁୁ େଫରିେଲ କ’ଣ କରି ବା େସଇଟା ଚି nା କରି ବା। ହଁ ଏହା ଭିତେର ଯଦି ତୁ ମ
ଘର େଲାକ ବା େକହି ଚି ହhା ପରିଚୟ େଲାକ ସyୟକୁ େଖାଜnି , େତେବ େସ େମା ସହି ତ
ବାହାରକୁ ଯାଇଛି େବାଲି କହି ଦବ, ଆଉ ଝି अକୁ ବି େସହି କଥାଟା ବୁ େଝଇ େଦଇଥିବ।
େମା ମତେର, ନି ହାତି ଆବଶକ ନେହେଲ, କଥାଟା ହଠାତ୍ କାହାକୁ କହି ବା ଠି କ
େହବନି ”
ବି କାଶ ଠି କ ଘାଏ ଭିତେର େଫରି ଆସି ଲା। େଦଖି ଲା, ସtୀତାକୁ େଯଉଁଠି ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିଲା େସ େସଇଠି ବସି ଛି। ବି କାଶ କହି ଲା, “ଭାଉଜ ଆେମ ପରା ବାହାରକୁ ଯି ବା?
ତୁ େମ ନି ତକମ ସାରି ଖେo କ’ଣ ପାଟିେର େଦଇ ପ`ୁତ ହୁअ”ସtୀତା କହି ଲା, “ଚାଲ,
ମଁୁ ପ`ୁତ अଛି ” ବି କାଶ କହି ଲା, “ଭାଉଜ, ଏମି ତି ଭାtି ପଡ଼ି େଲ ସମସାର ସମାଧାନ
େହବନି । ନି ଜକୁ ଦୃ ଢ କର, ଆଉ ଆଗକୁ କ’ଣ କରି ବାକୁ େହବ େସହି କଥା ଭାବ। କୁ ନି
ଝି अଟା କଥା ଥେର ଚି nା କର, େସ ବି େସମି ତି ତୁ ମରି ପାଖେର ବସି ଛି। ତାକୁ ଖେo କ’ଣ
ଖାଇବାକୁ ଦି अ, ଏମି ତି ଆଖିଆ अପି ଆ ବସି ରହି େଲ ଝି अର अବା କଣ େହବ କହି ଲ?”
ବି କାଶ କଥାେର ସtୀତା ବାଧ େହାଇ ଉଠି ଲା ଆଉ ଝି अକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ େଫରି
ଆସି ଲା। ବି କାଶ କହି ଲା, “ଏେବ େପାଲି ସ ଛାଡ଼ି अନ େକଉଁଠିକି ଯି ବା କୁ ହ?” ସtୀତା
କି ଛି ସମୟ ଚି nା କରି କହି ଲା, “ସyୟ େକେବ ଗଁାକୁ ଯାଇନ ଥିେବ କି େକଉଁ ଚି ହhାଜଣା
େଲାକ) ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ନଥିେବ। େମାର େଯେତ ଦୂ ର ମେନ ହୁଏ େସ େସଇଠି କି
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ା

ଯାଇଥିେବ, େଯଉଁଠିକି େସ अଧି କାଂଶ ଛୁଟିଦିନ ମାନ)େର ନି େଜ ଯି ବା ସହି ତ ଆମକୁ ବି
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େବେଳେବେଳ େନଇଯାଆnି ” ଏତି କି େବେଳ କୁ ନି ଝି अ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି
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କହି ଲା, “अ)ଲ୍, ମଁୁ ଜାେଣ, ବାପା ନି ୟ ଗୁରୁଜୀ) ପାଖକୁ ଯାଇଥିେବ” ସtୀତା
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କହି ଲା, “ହଁ ମଁୁ ବି େସଇୟା ଭାବୁ ଛି । ଗୁରୁଜୀ) ଆଶମ ଏଇଠୁ ଚାଳି ଶ କି େଲାମି ଟର ଦୂ ର,
ଚାଲ ଶୀଘ ବାହାରି ଯି ବା”
ବାହାରୁ ଆଶମକୁ େଦଖି ବି କାଶକୁ ଆ ଯ ଲାଗିଲା େଯ ଏେତ ପାଖେର ପୁଣି ଏଭଳି
ମେନାରମ ଜାଗାଟିଏ ଥାଇପାେର। ଆଶମ େଗଟ ପାଖାପାଖି ସtୀତା ବି କାଶକୁ କହି ଲା,
“ଏଇଠି ରୁହ, ମଁୁ ଆସୁଛି” ବି କାଶ କି ଛି ପଚାରି ବା ଆଗରୁ ସtୀତା ଗାଡ଼ି ରୁ ଓେହ? ଇ େଗଟ
ପାଖେର ପହି ଯାଇଥିଲା। ସି କୁରି ଟି େଲାକଟି େଗଟ ବାହାରକୁ ଆସି କହି ଲା, “ମାଡାମ୍,
ଭିତରକୁ ଯି େବନି ? ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ସକାେଳ ବି େଦଶରୁ େଫରିଛnି ” ସtୀତା କହି ଲା,
“ଯି ବି େଯ, େତେବ େମାେତ ଆେଗ େଗାେଟ ଖବର େଦଇପାରି ବ?” େଲାକଟି କହି ଲା,
“ଆxା େକଉଁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛnି ?”ସtୀତା କହି ଲା, “ଆଶମର େଗ ହାଉସେର
ରହୁଥିବା େଲାକର ବି ବରଣୀ ତ େରଜି ରେର ନି ୟ ଥିବ। ତୁ େମ ଏଇଠୁ େଗ ହାଉସକୁ
େଫାନ କରି ବୁ ଝ େଯ ସyୟ ପ'ନାୟକ ନାମେର େକହି ଜେଣ ଗତକାଲି ଠାରୁ େସଠି
ରହୁଛnି କି ?” ସି କୁରି ଟି ସtୀତା)ୁ ଚାହZ କ’ଣ େଗାେଟ ଭାବି ଲା, ତା’ପେର କହି ଲା,
“ମାଡାମ୍ େସଇଟା ତ ବାହାର େଲାକ)ୁ କୁ ହାଯି ବ ନାହZ, େତେବ ଆପଣ)ୁ େଦଖି ଲାଗୁଛି,
ଖବରଟା ଆପଣ) ପାଇଁ अତn ଜରୁରୀ”ତାପେର ନି ଜ େମାବାଇଲରୁ କାହାକୁ େଗାେଟ
େଫାନ କରି ସାରି ସtୀତାକୁ କହି ଲା, “ହଁ ମାଡାମ୍ େସ କାଲି ରାତି ରୁ ଏଠି ରହୁଛnି ।
େତେବ ମାଡାମ୍, ଖବରଟା ମଁୁ େଦଇଛି େବାଲି େକହି େଯମି ତି ଜାଣି ନ ପାରnି ” ସtୀତା
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କହି ଲା, “େସ ବି ଷୟେର ତୁ େମ ନି ି n ରୁହ। ଏେବ େଗଟ୍ େଖାଲ, ଆେମ ଟିେକ ଗୁରୁଜୀ)ୁ
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େଦଖା କରି ବୁ”
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ଆଶମ ଭିତେର ଗୁରୁଜୀ)ୁ ସାfାତ କରି ବାକୁ अେପfାରତ େଲାକ) ସହି ତ ବି କାଶ
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ଓ ଝି अକୁ ବେସଇ େଦଇ ସtୀତା ଗୁରୁଜୀ) ସହେଯାଗୀ) ପାଖକୁ ଯାଇ କହି ଲା, “ଭାଗୀ
ଭାଇ, େମାେତ େଯମି ତି େହେଲ ଗୁରୁଜୀ) ସହି ତ ସାfାତ କେରଇ ଦି अg, ନି ତାn
ଜରୁରୀ”
ଏହା ଭିତେର ଗୁରୁଜୀ ଆସି ଯାଇଥିେଲ, ଆଉ ଦଶନାଥୀ)ର ଭିଡ଼ ବି ଜମି
ଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ଫା)ା େହଲା େବଳକୁ ଗୁରୁଜୀ)ର ସtୀତା ଉପେର ନଜର ପଡ଼ି ବା fଣି
ତା ମୁହଁର ଉଦବି ଗhତା େଦଖି ପାଖକୁ ଡାକି େଲ। ବି କାଶ ଆଉ ଝି अକୁ ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ
ଇtିତ କରି ସଂଗୀତା ଗୁରୁଜୀ) ପାଖକୁ ଗଲା ପଣାମ କରେn ଗୁରୁଜୀ କହି େଲ, “ମା,
ତୁ େମ ତ ଖୁବ ପରିଚି ତ ଲାଗୁଛ, ଆଉ ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ ଏଠି କି ଆସି ଥିବାର ବି େଦଖିଛି। କି g
ଆଜି ତୁ ମ ଭିତେର କି ଛି अସ ାଭିକତା େଦଖି ପାରୁଛି । େତେବ େକଉଁ ସମସାକୁ େନଇ
ତୁ େମ ବି ବତ अଛ?”ସyୟ) ସହି ତ ପାରି ବାରି କ अବୁ ଝାମଣାର କଥା କହି ସyୟ ଏଠାକୁ
ଆସି ଥାଇ ପାରnି େବାଲି ଆଶ)ା କରି ସtୀତା ଏଠି କି ଆସି ଛି େବାଲି କହି ବା ସହି ତ
ତା)ର ଆଶୀବାଦ ଭିfାକଲା। ଗୁରୁଜୀ କହି େଲ, େଯେହତୁ େସ ଆଜି ସକାେଳ େଫରିଛnି
େତଣୁ ଏ ବି ଷୟେର अବଗତ ନାହଁ ାnି  େତେବ ଆଶମେର ସyୟର ଉପିତି ବି ଷୟେର
ତ_ାବଧାରକ)ୁ ପଚାରି ଖବରର ସତତା ବୁ ଝି େଲ। ଗୁରୁଜୀ ସtୀତା)ୁ ପଚାରି େଲ େଯ
ଏେବ େସ କ’ଣ ଚାେହଁ । ସtୀତା କହି ଲା, “ଗୁରୁଜୀ, ମଁୁ େମାର େଦାଷ ସ ୀକାର କରୁଛି
ଏବଂ ସyୟ ଯାହା ଚାହଁୁ ଛnି େସଥିେର େମାର େକୗଣସି ଆପ_ି ନାହZ ସyୟ)ୁ ଛାଡ଼ି
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େମାର େକୗଣସି अ`ିତ ନାହZ ଏବଂ େସ ଯଦି ଏଠାରୁ ନ େଫରnି େତେବ େମାେତ ମଧ

ହ
ାନ

ସyୟକୁ ଖବର

ଆ

ଗୁରୁଜୀ ମୁହୂେ_ ଚି nାକରି ତା) अନୁ ଚର)ୁ ଡାକି େଲ ଏବଂ

ଇ
-ପ

ଏଠାେର ରହି ବାକୁ अନୁ ମତି ଦି अg।”
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ପଠାଇେଲ େଯ େସ ତା ସହି ତ କଥା େହବାକୁ ଚାହଁୁ ଛnି I କି g ଏଠି अନ କାହାର ଉପିତି
ବି ଷୟେର ଆେଦୗ ସyୟକୁ अବଗତ କରି ବାକୁ ମନା କେଲ। ସyୟ ଗୁରୁଜୀ) ପେକା+
ଭିତରକୁ ପେବଶ କଲା ଆଉ ପଣାମ କରି େଫରି ପଡ଼ି ଲା େବଳକୁ ଗୁରୁଜୀ) ଆଡ଼କୁ
ମୁହଁକରି ବସି ଥିବା ସtୀତାର ସାମhାସାମିh େହାଇ ଯାଇ ସାପ େଦଖି ଲା ଭଳି ଚମକି ପଡି ଲା।
ଗୁରୁଜୀ ସyୟକୁ ସtୀତା ପାଖ େଚୟାରେର ବସି ବାକୁ କହି େଲ। ସtୀତା େସେତେବଳକୁ
ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସି ଥାଏ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ)ର ପରବ_ୀ ଆେଦଶକୁ अେପfା କରି ଥାଏ।
ଗୁରୁଜୀ କହି େଲ, “ସyୟ, ତୁ େମ ତ ଗତ କି ଛି ଦି ନ େହଲା ସୀକ ଆସୁଛ, କି g ଗତକାଲି
ତୁ େମ ଏକା ଆସି ଲ କାହZକି? ଯଦି ବା ଏକା ଆସି ଲ, ସା ସୁା ଘରକୁ େଫରିଲନି
କାହZକି? େଦଖ ବାବା, ତୁ ମର ଗୃହତାଗ କରି ବାର ସମୟ ଆସି ନାହZ। ତୁ ମର ଏେବ ବି
ବହୁତ କି ଛି ଦାୟି ତ ନି ବା ହ କରି ବାକୁ अଛି । ତାଛଡା ତୁ ମର ଧମପତh ୀ ତା)ର ଭୁ ଲ
ସ ୀକାର କରି ସାରି େଲଣି । ଏଣୁ ତା) ସହି ତ ଏେବ ଘରକୁ େଫରି ଯାअ। ହଁ , େମାର ଏେବ
ମଧାହh ପାଥନା େବଳ େହାଇଗଲାଣି । ତୁ େମ ପସାଦ େସବନ କରି ଘରକୁ ଯାअ”
ଏେବ ଗୁରୁଜୀ ଉଠି ଛି ଡ଼ାେହେଲ ଆଉ ଉଭୟ)ୁ ଆଶୀବାଦ କରି କfରୁ ନି Ãାn
େହେଲ। ସyୟ ଏଥର ସtୀତା)ୁ ସି ଧା ଚାହZଲା। ସtୀତା) ରiହୀନ ମୁହଁ ଆଉ ଫୁଲି
ଯାଇଥିବା ଆଖି େଯାଡ଼ି କ େଦଖି ତାକୁ ଭାରି କ େହଲା। ସବତଃ େସ ରାତି ସାରା
କାBିଛି । ଏେବ ସtୀତାର ହାତ ପାପୁଲି ଦୁ ଇଟି ନି ଜ ପାପୁଲିେର ଚାପି ଧରି କହି ଲା, “ଚାଲ

ତ
ିକ

ା

ଘରକୁ ଯି ବା”

ଇ
-ପ

ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ଲା େବଳକୁ ବି କାଶ ଆଉ କୁ ନି ଝି अ ବଗିଚାେର ବସି ଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ବି କାଶ ସଞୟକୁ ଚାହZଲା, କି g କି ଛି ନ କହି ସtୀତାକୁ କହି ଲା, ଭାଉଜ, େମାେତ ନି ଦ
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ଲାଗୁଛି, ମଁୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚେଳଇ ପାରିବି ନି। ସtୀତା କହି ଲା, “ତୁ େମ ଝି अକୁ େନଇ ପଛେର
ବସ”
ସyୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା

ଆଉ ସtୀତା ପାଖ ସି ଟେର ବସି ଥିଲା। ପରର

େକମି ତି କଥା ଆର କରି େବ ତାର େକୗଣସି ପସt େଖାଜି ପାଉ ନଥିେଲ। ସtୀତା
ଭାବୁ ଥିଲା, େଯେତ ସବୁ अବାnର କଥା କହି ସyୟ ଭଳି େଗାେଟ ସରଳ ମଣିଷକୁ ବି ଭାn
କରି ବାଟା କ’ଣ ଶାଶୁ)ର ଠି କ୍ େହଲା?ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ अନ ମନ7 ଭାେବ ତା ପାଟିରୁ
ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା, “େଗାେଟ ନାରୀର ବି ପଯୟ ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟିଏ ନାରୀ ହZ
ଦାୟୀ” ସyୟ କି ଛି କହି ଲ େବାଲି ପଚାରିଲା େବଳକୁ ସtୀତା ପକୃ ତି  େହାଇ କହି ଲା,
“ନା, େସ କି ଛି ନୁ େହଁ , ତୁ େମ େଦଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାअ, ଆଗେର େଗାେଟ ବଡ଼ ଖାଲ”

ତ
ିକ

ା

୨୯-ଏ, କqନା ଏରିଆ,

ଇ
-ପ

ବି .େଜ.ବି ନଗର,

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶ¢ର-୭୫୧୦୧୪
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ଭିନh ଏକ ଜନEଦି ନ
େଗାଟିଏ

େବାଲି

ପୁअ

ମା’ବାପାର

େଗହ? ା

ପୁअ

अତି

େସhହଶାେର େଛାଟିଆ ପରି ବାରଟିର ଦି ନ କଟୁ ଥାଏ ପୁअର ଜନEଦି ନ
ଆସି ଗେଲ ଛୁଆର ମନେର େଯେତ ଉାହ ନଥାଏ ତା’ଠୁ େବଶି

ନି ରୁପମା ପଧାନ

ମା’ବାପାର ଠି କ ଜନEଦି ନର ଦଶ ବାରଦି ନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ହZ ପ`ୁତି ଚାେଲ କି ପରି ସୁଚାରୁ
ରୂପେର େଗହ? ା ପୁअର ଜନEଦି ନ ପାଳି ତ େହବ अତି ଥି ତାଲି କା ପ`ୁତି , ଖାଦ ଖସଡ଼ା
ପ`ୁତି , ସାଜସା, ମି ଠା େକଉଁଠୁ ଆସି ବ,

େକକ େକେତ େକଜି ର ଆସି ବ, ତାହାର

ତାଲି କା ଚୂଡ଼ାn ପଯାୟେର କାହZକିନା अତି ଥି ଶେହରୁ अଧି କ େହଇଯି େବ, େସ
ହି ସାବେର ପ`ୁତି ଚାଲି ଛି

अତି ଥି ମାନ)ର ସାରେର େଯମି ତି ଉଣା ନହୁଏ ସବୁ

କି ଛି ଚୁ ଡାn ପଯାୟେର ପ`ୁତି ସରିଯାଇଥାଏ ଏ କଣ ନୁ ଜେର ଆସି ଲାଣି ‘ଲକ୍
ଡାଉନ’! ମାେନ େଦାକାନ ବଜାର ସବୁ ବB! େଲାେକ ଯି ବା ଆସି ବା କରି ପାରି େବ ନାହZ
ପରି ବା, େମଡ଼ି ସିନ ଏବଂ କି ରାନା େଦାକାନ ଛାଡି େଦେଲ ସବୁ ବB! ଏ ଖବର ଶୁଣିକି
ପି ଲାର ମନଭାରି ଦୁ ଃଖ େହଇଗଲା ବାପା, କଣ େମାର ଷ+ ଜନEଦି ନ ପାଳନ େହଇ
ପାରି ବିନି? ନି ରାଶେର ଥାଏ କି g ିତି କୁ ବି ବୁ ଝୁଥାଏ ଜନEଦି ନ ତାରି ଖ ଆସି ଗଲା,
ପ`ୁତ େହଲା ପୁअର ମନ ପସBର ମି ଠା, ସୁଆଦି ଆ ଜଳଖିଆ, ସୁସ¢ାଦୁ ମଧାହh େଭାଜନ

ହ
ାନ

ଭିଡ଼ି ଓ କଲି t୍ ମାଧମେର

ଆ

ସମୟେର ଘର ତି ଆରି େକକ୍ ମଧ କଟା େହଲା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇତାଦି  ଘେର ଯାହା ବି ରାସନ ଥିଲା େସଥିେର ହZ ତି ଆରି େହଇଥିଲା ସବୁ  ସା
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ପରି ବାରବଗ ମଧ ଉପିତି କୁ अନୁ ଭବ କେଲ ଯାହା ବି େହଉ ମ’ବାପା ବି ବହୁତ
ଖୁସିେହେଲ ପୁअର ଖୁସିେଦଖି ହଠାତ ମା’)ର ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା ପୁअର ତୃ ତୀୟ ଜନEଦି ନ
କଥା ଜନEଦି ନ ବହୁତ ଆଡaରେର ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିଲା େଯଉଁଥିେର ଶତାଧି କ
ବୁ ବାବ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ ସକାଳୁ ହZ ଦୁ େହଁ ପତି ପତh ୀ ଲାଗି ପଡ଼ି ଥିେଲ େକମି ତି
ସବୁ କି ଛି ସୁଚାରୁ ରୂପେର ଜନEଦି ନ ପାଳି ତ େହଇ ପାରି ବ େଯମି ତି अତି ଥି ମାନ)ର
ସାରେର କି ଛି ବି ଉଣା ନହୁଏ କାମର ବ`ତା ମଧେର ସମୟ େଯ अପରାହh ଦୁ ଇଟା
େହଲାଣି ଜଣା ବି ପଡୁ ନାହZ ଏହି ଟା ବି ଜଣାନାହZ େଯ ସକାଳୁ ଭାତଗେo ଛଡା ଆଉ
େକୗଣସି ତରକାରୀ କି ଡାଲି ବି କରି ନାହZ େହ ଭଗବାନ ଛୁଆଟା କ’ଣ ଖାଇବ!େରାେଷଇ
କରି ବାକୁ ବି ଆଉ ସମୟ ନାହZ ମା’ଟି ତାକୁ ଦହି ଭାତ ଖୁଆଇ େଦଉଥାଏ ଆଉ ନି ଜକୁ
ନି େଜ ଧି ାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆେପ ଆେପ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଝରି ଯାଉଥାଏ ଜନEଦି ନ
ପାଳନର ନି ାରି ତ ସମୟ ଆସି ଗଲା, अତି ଥିମାେନ ମଧ େଗାଟି େଗାଟି କରି ସମେ`
ଆସି ଗେଲଣି, अତି ଥି ସାର ମଧ ଠି କ ଠାକ ଚାଲି ଥିଲା अତି ଥି ମାନ)ର ମନକୁ
ସୁହାଇଲା ପରି ନାନା ପକାରର ଖାଦ ସଜଡା ଯାଇଥିଲା ମାେହାଲ ସଂପଣ
ୂ  ଉବମୁଖର,
ଜନଗହଳି େର ହଜି ଯାଇଥିେଲ ସମେ` ନି ଜନି ଜ ସାtସାଥି େମଳି େର ଗପସପେର
ମସଗୁଲ ସମେ` अତି ଥିମାେନ ଜେଣ ପେର ଜେଣ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ବି ଦାୟ େନଉଛnି 
କି g ଏେତ ବ`ତା ମଧେର ପୁअଟି କଣ ଖାଇଛି କି ନାହZ ମା ତାକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ ସମୟ

ତ
ିକ

ା

ପାଇନାହZ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ ନି େଜ ନି େଜ କି ଛିଟା ଖାଇଛି  କଣ ବା ନି େଜ

ଇ
-ପ

ଖାଇଥିବ ଏେତ େଛାଟ ଶି ଶୁଟି! ସବୁ କାମ ସାରି ବି ଶାମ େନଲା େବଳକୁ ରାତି ବାରଟା, େସ

ଆ

ହ
ାନ

ପଯn ପୁअଟି ଜଗିଛି ମା ସହି ତ େଶାଇବ େବାଲି  ମା’ର େକାଳ ନ େହେଲ, ମା’କୁ ଜାବୁ ଡି
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ନ ଧରି େଲ େଶାଇବ ବା େକମି ତି! ନି ଜକୁ ନି େଜ ମେନ ମେନ ଧି ାର କରୁଥାଏ ମା
ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଶh କରୁଥାଏ, କାହା ପାଇଁ ଏ ଭବ ଆଡaର, କାହା ପାଇଁ ଏ ଆେୟାଜନ,
ଯଦି ଛୁଆକୁ େମାର ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ େଦଇପାରୁନି  େଛାଟିଆ ଛୁଆଟି କହି ତ
ପାରୁନାହZ ତାର ଖୁସି େକଉଁଥିେର କି g ଆେମ େକମି ତି ବୁ ଝି ପାରୁନାହଁୁ େଯ, ଏ ଜନEଦି ନ
େସହି ଦିନ ଜନିE ତ ସnାନ ପାଇଁ ନା अତି ଥି ପାଇଁ? କି g ଆଜି ଏ ‘ଲକ ଡାଉନ’ ଠି କ ବୁ ଝାଇ
େଦଇଛି ତାର ମହତ¢ ନା ଥିଲା ଆଡaର ନା ଥିଲା ଭବ େଭାଜନ କି g ମନେର ଥିଲା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अପାର ଆନB ଏବଂ ଆତE ସେnାଷ

ଆ

କତରବଗା, ସaଲପୁର
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େକାେକଇ
ମଣିଷ ଜୀବନର अେନକ ସତ ମଧେର ତି େନାଟି ପମୁଖ ସତ
େହଉଛି - ଜନE, ପରି ବ_ନ ଓ ମୃତୁ अଥାତ ‘ଜନE’ ପଥମ ସତ,

ଲଳି ତ େମାହନ

ଜନEଗହଣ ପେର ହZ ଦି ତୀୟ ସତ ‘ପରି ବ_ନ’ ଏବଂ ପରି ବ_ନର

ମହାnି

ନି ଶୁଣି ଲମି ଯାଇ ପହିଥାଏ ତୃ ତୀୟ ସତ ‘ମୃତୁ’ର *ାର ପଯn
ଧରଣୀଧର ମହାପାତ ଓ ପଦEାବତୀ େଦବୀ ଦୁ େହଁ ପତି ପତh ୀ अଟnି  ପଦEାବତୀ)ର
ଗଭୀର ଇjା ଥାଏ େଯ େସ ଗରି ବ ଓ ଦୁ ବଳ େଲାକମାନ)ୁ େସବା ଓ ସାହାଯ କରି ବାର
ତା)ର ଏଭଳି ଇjାକୁ ମହାପାତ ବାବୁ ସାନ ଜେଣଇେଲ ଏବଂ େସହି ଦିନଠୁ ଉଭୟ ପତh ୀ
ଓ ପତି ସମାଜେସବା କରି अେନକ ଆଶୀବାଦ ପା କରୁଥିେଲ ନି ାୟକ ମହାପାତ
ନାମକ ତା)ର ଏକମାତ ପୁତସnାନ ବି େଦଶରୁ ପାଠପଢ଼ା େଶଷ କରି ଘରକୁ େଫରି ଥାଏ
ପୁअର େଫରି ବା ଖବର ଶୁଣି ମା ପଦEାବତୀ ‘ମଧୁେକଶର’ ପୀଠ अତି ଆନB ଓ ଉଲ? ାସେର
ଧାଇଁ ଆସୁଥାଏ ବାଟେର େଯଉଁ ଭଦବiି)ୁ େଦଖୁଥାଏ, ‘େମା ପୁअ ଆସି ଛି, େମା ପୁअ
ଆସି ଛି’ କହି ପସାଦ ବାି େଦଉଥାଏ ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟେର ପଦEାବତୀ ହୃଦଘାତ
କାରଣରୁ େସହି fଣି ରା`ା ଉପେର ପଡ଼ି ତା)ର ପାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଗଲା େଲାକମାେନ ରୁ
େହାଇଗେଲ ସେତ େଯମି ତି ଖୁସିର ଆକାଶକୁ , ଦୁ ଃଖର ବାଦଲ ଢା)ିଲା ପରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୂ ଗଁାେର େଶାକାକୁ ଳ ପରି େବଶ, ମହାପାତ ବାବୁ ଦୁ ଃଖେର ଭାtି ପଡ଼ି ଥାnି 

ଆ

ହ
ାନ

ପୁअ ନି ାୟକ, ଗଁା େଲାକ) ସହାୟତାେର ଶବ ସଂ7ାରର ଆେୟାଜନ କରୁଥାଏ
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‘େକାେକଇ’ ବା େହଉଥାଏ ପଦEାବତୀ େଦବୀ) ଆତEାଶନ
ୂ  ଶରୀରକୁ अnି ମ ସhାନ
କରାଇ େକାେକଇେର ଶୁଆଇ ଦି ଆଗଲା ପୁअ ନି ାୟକ ଢି अ ମାଟି ନି ଜ ମା’ର ମୃତ
ଶରୀରର ମଥାେର अପଣ କରି , ‘ରାମ ନାମ ସତ େହ’ କହି େକାେକଇ ଉଠାଗଲା ସୂ
ମଧୁପର
ୂ ଗାମ, ରାମନାମ ସତ େହ, ହରି ନାମ ସତ େହ ସ ରେର ଗୁyି ଉଠୁ ଥିଲା
୨୦୬ ଖo ହାଡ଼ ଓ ମାଂସେପଶୀର ଶରୀର େଯେତେବେଳ ମାନବ ଜୀବନର
ଉେ½ଶ, କମ, େଲାଭ, େମାହ, ସଂସାରରୂପୀ ମାୟା ଇତାଦି ପରି ତାଗ କରି ୬ ଖo
କାଠର େକାେକଇେର ବୁ ହା େହାଇ ମଶାଣୀକୁ ନି ଆଯାଇଥାଏ, େସେତେବେଳ ହZ େସ
େକାେକଇ ଏ ସମାଜକୁ ଜେଣଇଦି ଏ େଯ ରାମ ନାମ, ହରି ନାମ ସଂସାରର ମହାସତ, ଯାହା
ମଣିଷ ବିଥିଲା େବେଳ ଜାଣିମଧ, ଜାଣିବାକୁ ପୟାସ କେରନାହZ କି g ମୃତୁପେର
େକାେକଇ ଶଯାେର େଶାଇବା ପେର ସୂ ସଂସାରକୁ ‘ରାମ ନାମ ସତ େହ, ହରି ନାମ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ସତ େହ’ର ମମଭରା ହୁ)ାର *ାରା ଜଣାଇ ଦି ଆଯାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧୁପୁର, ମାହାtା, କଟକ
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ଲକ୍ଡାଉନ୍
(୧)
େଫସବୁ କ୍ ଆମ େରାେଷଇେର ଜେଣ େପା କରି ଥିେଲ; ଆଜି ର
ଲ - ଭାତ, ଡାଲି , ମଟନ କଷା, ଚି tୁଡ଼ି ଫାଇ, ପାଡ଼, ସଜନା ଆଳୁ

ଶି ବଶ)ର ସାହୁ

ଭଜା, ସାଲାଡ଼
କେରାନା ସମୟେର ଆମି ଷ ନ ଖାଇ ସାଦା ଖାଇେଲ ଭଲ, କେମ କଲି ମଁୁ 
େସ ରି ପ?ାଇ କେଲ : ମହାଶୟ अପଟୁ େଡଟ୍ ହୁअg ବି xାନ ସତ କଥା କୁ ହg ମଁୁ
ଆଉ କି ଛି େଲଖିଲି ନାହZ अେନକ େପାେର େସଇ ଆମି ଷ କେରାନା ଆଗେର ବି xାନ
େକମି ତି ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଛି େଦଖୁଥିେଲ ବି , େଲାକମାେନ ସେଚତନ େହଉନଥିବା େଦଖି ଦୁ ଃଖ
ଲାଗିଲା
(୨)
େପାଲି ସ୍ କମି ସନର, ମୁନି ସିପାଲ୍ କମି ଶନର, ଜି ଲ?ାପାଳ ସମ`) अନୁ େରାଧ ସେ_
େଲାେକ ଯାତାକୁ ଯି ବାଭଳି ଭିଡ଼କରି ଥିେଲ ମାେକଟେର େସାସି ଆଲ୍ ଡି ାଂସି ଂ େବାଲି କି ଛି
ନଥିଲା କି ଛି େଲାକ ମା7 କି ରୁମାଲ ବି ମୁହଁେର େଦଇନଥିେଲ
େପାଲି ସ ବୁ େଝଇ ବୁ େଝଇ େଥୟା ସେତ େଯମି ତି ୪୮ ଘା ନୁ େହଁ , ୪୮ ଦି ନ

ହ
ାନ
ଆ

କହୁଥିେଲ େସ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ସଟଡାଉନ୍! ଜେଣ େପାଲି ସ ଭାଇ କହୁଥିେଲ ଏମାନ)ୁ ଦo ଦରକାର ସତକଥା ହZ
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(୩)
ମ}ୀ) ପୁअ ସଟଡାଉନ୍ ପି ରିୟଡ଼େର କାର ଚଳାଇ ଯାଉଥିେଲ ତା) ସହି ତ ଥିେଲ
ଆଗ ସି ଟେର ତା) ବୁ ; ଜେଣ ସି ନିୟର େପାଲି ସ ବାବୁ ) ପୁअ ନ ଥିଲା ପାସ୍, ନ ଥିଲା
କି ଛି अେଜ୍ କାମ େପାଲି ସ୍ अଟକାଇଲା ଓ ସାଲୁ ଟ୍ ଠୁ )ି ଯି ବାକୁ େଦଲା ଗାଡ଼ି କୁ
େପାଲି ସ୍ ଇନ୍େ¦ର ବି ଳିବିେଳଇେଲ, ଏମାନ)ୁ କହି ବ କି अ? ଆେପ ବିେଲ ବାପର
ନଁା
(୪)
अଫିସେର ନି ୟମ େହଲା : ୱକ୍ ଫମ୍ େହାମ୍
ଭାବି ଲି କି ଛି ଫୁରସତ୍ ମି ଳିଯିବ ଘରଣୀ ବି ଖୁସି କହି େଲ େମାେତ ଟିେକ ହାତ
ବେଢ଼ଇବ କାମେର, ପି ଲା) ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି େଦଖିବ େଯ ଘେର େବାର୍ ଲାଗିବନି  ସତକଥା,
ଏେତ ଦି େନ ସୁେଯାଗ ମି ଳିଛି, ଘରଣୀ)ୁ ଟିେକ ସାହାଯ କରି ବା େହେଲ ଦି ଦି ନେର ପାଗ
ବଦଳି ଗଲା ଉପରୁ ହୁକୁ ମ୍ ଆସି ଲା, ଏଇ ଡାଟା ଦରକାର, େସଇ ଡାଟା ଦରକାର
େକେତ େମସି ନ୍ କାମ କରୁଛି , େକେତ ୱାକର ଫିଲ୍ଡ଼େର अଛnି , ମା7, ସାନି ଟାଇଜର୍
େକେତ ବାଗଲା, େକେତ କ୍ अଛି , େଡଲି अପେଡ଼ଟ୍ କର, େଲସ୍ େପାେଗସ୍ର କାରଣ
ଦି अ, ଭି ଡ଼ି ଓ କନ୍େଫେରନ୍ସ୍ କର ଜୁ ମ୍ ଆପେର ଇତାଦି ଇତାଦି  ଘରକାମ କି ଛି ବି
େହଲାନି  ଶୀମତି ଓ ପି ଲାମାେନ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ େଦଖି ଲା େବେଳ ମଁୁ େମା

ତ
ିକ

ା

ରୁମେର ଡାଟା କେଲ²ନ, କାଇେଲସନ୍, େପାେଗସ୍ ରି େପାଟ|ଂେର ବ` କାମ

ଇ
-ପ

ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା अେନକ ମି େସସ୍ କହୁଥିେଲ, अଫିସ ଠି କ୍ ଥିଲା, ଦଶେର ଯାଇ ଆଠେର

ଆ

ହ
ାନ

େଫରୁଥିଲ, ଏେବ କଣ ସକାଳ ଆଠରୁ ରାତି ଏଗାର ଯାଏ କାମ ମଁୁ ମେନ ମେନ
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ଲକ୍ଡାଉନର ସପୁରୁଷ ଉଝାଳୁ ଥିଲି
(୫)
ଲକ୍ଡାଉନ୍ େଯାଗଁୁ େମା ଗଳି ର କୁ କୁ ର ଗୁଡ଼ାକ ଠି କେର ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିେଲ
େସମାେନ अଧି କାଂଶ ସମୟ ଦଳଗତ ଭାେବ େଶାଇ ରହୁଥିେଲ ଆଉ କି ଏ େକମି ତି ବି 7ୁଟ୍
କି ରୁଟି ଖେo େଦେଲ ସମେ` େଦୗଡୁ ଥିେଲ ଖାଇବାକୁ  ଆଗରୁ ବି ଶାଳ ସାର)
ହେଲରୁ ଯେଥ ଖାଦ ମି ଳୁଥିଲା େସମାନ)ୁ  ବି ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ େକେତଥର ଭାବି ଛି
କି ଛି ବି 7ୁଟ୍ अଲଗାେର ରଖି ବି େସମାନ) ପାଇଁ, େହେଲ କେରାନା ଭରେର ବାହାରକୁ
ଯାଇନି अେନକ ଦି ନ େହଲା ଆଜି ସକାଳୁ େମାେତ ଶୀମତି ଉେଠଇେଲ, େହ ଶୁଣୁଛ, କାଲି
ରାତି େର େଛଳି େଟ େବାବାଉଥିଲା, ଆଜି େସ ଇଟା ପାଖେର ଛୁଆଟିଏ ଜନE କରିଥିଲା େଯ
କୁ କୁ ର ପ£ାକ ଖାଇ ଯାଇଛnି  ଆଃ, ବି ଚାରା ମା େଛଳି ଭୀତତ` େହାଇ ଠି ଆ େହାଇଛି 
ମଁୁ ମେନ ମେନ ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ଭାବୁ ଥିଲି

ସହକାରୀ ଯ}ୀ(େରଳପଥ)

ତ
ିକ

ା

େରଳ ସଦନ, ନଥ ବ? କ, ପଥମତଳ

ଇ
-ପ

ପବ
ୂ ତ
 ଟ େରଳବାଇ, ଭୁ ବେନଶ¢ର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ:୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯
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କେରାନା ପକ
(୧)
ସରକାର) ନି ~_ି ସମେ` ଘେର ରୁହ ବାକି କଥା ସରକାର

ଡା େସୗମରyନ ମିଶ

ବୁ ଝୁଛnି  ବି ଭାଗୀୟ ମ}ୀ ସବୁ େବେଳ େବେଳ ତୁ oି େଖାଲୁ ଛnି 
ତା) ବି ଭାଗ अମୁକ अମୁକ ପଦେfପ େନଉଛି  ଆଉ ଭବି ଷତର କାଯପା ସରକାର
ିର କରି େବ େମା ପରି ସାଧାରଣ ନାଗରି କ) ପାଇଁ ଏକା ଏକ अଡୁ ଆ ପଜଲ୍
ରାଜାରାଜୁ ଡ଼ା ବବାକୁ ଉଖାଡ଼ି କି ତ ଆେମ ଗଣତ} ଆଣିଲୁ ଆେମ େଯଉଁମାନ)ୁ
ବାଛି ଲୁ, େସମାେନ ତା) ଭିତେର ବଛାବଛି େହାଇ ଦାୟି ତ େନେବ ଦାୟି ତ େନେବ
ମାେନ, ନି ~ତି ବି େନେବ ପୁଣି େକାଉ ସରକାର ତୁ ମପାଇଁ ନି ~ତି େନବ େଯ ଏକଥା
ଠି କ୍ େଯ, ନି ~_ି େନବାପାଇଁ ଜି ଗର୍ ଦରକାର ଖାଲି fମତା ମି ଳିଗେଲ େହବନି 
କେରାନା େବମାରୀକୁ ତୃ ଣମୂଳ `ରରୁ ଯୁଝିବାକୁ ସରକାର ଏେବ ସରପ ମାନ)ୁ
ଜି ଲ?ାପାଳ) fମତା େଦେଲ େହେଲ କି ଛି େଲାକ ଏକଥା ମାନି ବାକୁ ନାରାଜ େକଉଁଠି
ଖାଦ ଫିtିେଲଣି ତ େକଉଁଠି ଡାମା କେଲଣି ଟିଭିେର ଜେଣ ସରପ କହି େଲ - େସ ଏ
ବି ଷୟେର ଜି ଲ?ାପାଳ)ୁ अବଗତ କରି ଛnି  େସ ଯାହା ନି ~_ି େନେବ ହାଏ େର
ବି ଧାତା! କବି ସଯ
ୂ  କଣ ଖାଲି ଟାେର େଲଖିେଲ - ଜଗେତ େକବଳ ଜେନ ହସି େବ...!!!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

(୨)

ଆ

ହ
ାନ

ସତୁ ରୀ ପାଖର ହାପ୍ ପା୍ ପି ା ଜେଣ ବୟ7)ୁ େସଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁ କୁ ର
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ସାଥିେର ପାତଃ ଭମଣେର େଦଖି ଲି ପଚାରିଲି - अ)ଲ୍ (ମଉସା ଡାକି େଲ କାେଳ ଲା
େବାଧ କରି େବ), ସରକାର ପରା ମନା କରି ଛnି ବୟ7 ବiିମାେନ ଏହି ସମୟେର
ବାହାରକୁ ବାହାରg ନାହZ େସ अଟକି େଲ କହି େଲ - ଜାଣିଛି, େହେଲ ଡଗିର ହଗିଯିବା
ନି ହାତି ଜରୂରୀ ଘେର ସବୁ େଶାଇଛnି  ମଁୁ ନ ଆସି େଲ ନ ଚେଳ ପାତଃକମ ନ େହେଲ
େସ ଆଉ ଦି ନସାରା ଭଲେର ଖାଇବନି  ଏତକ କହି ସାରି ଲା େବଳକୁ ଡଗି ତା)ୁ ଝି )ି
େନଲାଣି େଥାେଡ଼ବାଟ େସ ବା ଆଉ କରେn କ’ଣ, େଯଣୁ େସ ଡଗିର ମାଲି କ
(୩)
େଦଶର ନି ମhଗାମୀ अଥବବାକୁ ସୁଧାରି ବାକୁ ସୁରାପାନକାରୀମାେନ କି ଛିଦିନ ତେଳ
େଯଉଁଭଳି अଦମ ଉାହ ଓ ସାହାସର ପଦଶନ କେଲ, କେରାନା ବି ଭୟଭୀତ େହାଇଥିବ
ନି ୟ ଖାଲି ସାହାସ ନୁ େହଁ अନୁ ଶାସନ ବି ଭରି େହାଇ ରହି ଥିଲା େସମାନ) କମେର
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନାରୀ େପରଣା େଦଇ ଆସି ଛି ପୁରୁଷକୁ , ‘କୁ ମାତା ନଉବତି ’ ନାୟେର ଏେବ
ବି େଦଶର ନାରୀଶiି କାକୁ କା ମି ଳାଇ (ଯଦି ଓ ସରକାରୀ ଭାବେର ତାହା ସାମାଜି କ
ଦୂ ରତ) ପୁରୁଷ) ସହ ଠି ଆ େହାଇଗଲା ଓଡ଼ି ଶାେର ବି ଉଣା अଧି େକ େସହି ବୀରତର
ଗାଥା କି g ଯାହା ମନକୁ ଚହଲାଇ େଦଲା, ତାହା େହଲା ସୁରାେବପାରୀ) ମଣିଷ
ପଣିଆ ସରକାର)ୁ ବି ନତୀ େଯ େଦାକାନ)ୁ କି ଛି ଦି ନ ବB କରାଯାଉ େଲାକମାେନ
ଘେର ରହg, ସୁ ରହg ନି Bୁକ) କହି ବା କଥା - କାBୁ ଥିବ ଯାହା ପାଉଥିବ ବାୁ ଥିବ

ତ
ିକ

ା

ସମଝଦାେରା େକା ଇଶାରା କାଫି େହ...!!

ଇ
-ପ

(୪)

ଆ

ହ
ାନ

ପକୃ ତି ସହ େଖଳି େଲ େସ ବି ଆମ ସହି ତ ଏମି ତି େଖଳି ବ ପାଖେର ଥିବା େଛାଟ
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େଦାକାନ ହZ ଏ େବଳେର କାମେର ଆସି ଲା ମଲ୍ର ଥoା ହାୱା ନୁ େହଁ  ଇଂଲo,
ଆେମରି କା ନୁ େହଁ , ଜନEମାଟି ଭାରତ ହZ अେପfାକୃ ତ ସୁରfିତ ଯାଗା ଏମି ତି ବହୁବା_ା
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିअେର ଭ_| େଯମି ତି ମଣିଷ କେରାନା ବି ପ_ିରୁ ସବୁ କି ଛି ଶି ଖିଯିବ
ସଂସାର ମାେନ ତ ମାୟା, େଶÈାକ ପରା କହି େଲ - ପୁରାଣାେn, େମୖ ଥୁନାେn, ଶEଶନାେn ଚ
ଯା ମତି , ସ ଯଦି ଶୁଚିରେଚତସାତ୍ ଏକା ନ ମୁଚେତ ବନାତ अଥାତ -

ଶା

ପାଠପେର ସହବାସ ପେର, ଶEଶାନର ଦାହକମ ସାରି େଫରିବାପେର ଚି _ର अବା ଯାହା
ଥାଏ, ତାହା ଯଦି ସବୁ େବେଳ େସମି ତି ରହୁଥାnା, ମାୟାେର କି ଏ କାହZ ଘାି ହୁअnା
ସୁଧୁରିବା େଲାକ ସୁଧୁରିେବ େବାଲି ଆଶା ଆଶାକୁ କି େଲାଡ଼ା ପଇସା
(୫)
କେରାନା େହଲା ଦି ନରୁ ବି େଶଷ କରି ଆମ ଆେଡ଼ ତାର ଚା େହଲା ଦି ନରୁ ମଁୁ
ନୀରବ ଏକଥା େମାର ବହୁ ଶୁେଭjୁ)ର ମତ େସମାନ)ର କହି ବା କଥା - ହାତ ଧୁअ,
ଘେର ରୁହ ଏହି ପରି ବା_ା ମଁୁ େସମାନ)ୁ ଦି अnି  େଯେହତୁ ମଁୁ େସଇ ଧାରାର େଲାକ
ମଁୁ କି g ନି ରୁପାୟ କେରାନାେର ଏମ୍ଡ଼ି , ଡି ଏମ୍ ତ ମାଳମାଳ ପି ଏଚ୍ଡି ତ ତା)ଠଁୁ
ସବଳ େତଣୁ କବି ବର) େବାଲ - ‘ଦଦୁର ରବଶୁଣି ନୀରବ ପୀକ, ମୂଢ଼ ସଭାେର ମୂକ
ଯଥା ଧାମ|କ’ - ମାନି ବା ହZ ବି xତାର ପରିଚୟ
ମଧଖoୀ, ଶୀବଳେଦବ ଜୀୟୁ
େକBାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨
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ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨
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ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com
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ତାରାନାଥ ତାnି କ
ଭାଗ – ୧
ମୂଳ ବtଳା : ତାରାଦାସ ବେBାପାଧାୟ
ଓଡି ଆ ଭାଷାnର : ଦୀପକ ଷଡ଼tୀ

ଦୀପକ ଷଡ଼tୀ

ଦି ନଟା ସକାଳଠାରୁ ହZ େମଘୁଆ େହାଇ ରହି ଛି। ସାେବଳକୁ ଟିେକ ବଷା େହାଇ
ଛାଡି ଗଲା। କି g ଆକାଶେର ଏେବ ମଧ କଳାବାଦଲ ଢା)ି େହାଇ ରହି ଛି ଓ ମଝି େର
ମଝି େର ବି ଜୁଳି ଘଡି ଘଡି ସହ ଥoାପବନ ବି ବହୁଛି । ଏମି ତିଆ େଗାେଟ ଦି ନେର ମନେର
ଚି nା ଜାଗିଉେଠ କି ଛି େଗାେଟ କରିବାର। ବୁ ମାନ) ଠାରୁ କି ଛି ପତି କା ମାଗିକରି
ଆଣିଥିଲି ପଢି ବା ପାଇଁ କି g କାହZକି ଜମା ଇଛା େହଲାନି ପଢି ବା ପାଇଁ। ଭାବି ଲି ୀ ସହି ତ
ଟିେକ ଯାଇଁ କଥାବା_ା େହବାପାଇଁ। ବାହାଘରର ଦଶବଷ ପେର ଏମି ତିଆ ପାଗେର
େରାମାିକ ଭାବନା ବି େମା ମୁoେର ଜମା ଜୁ ଟୁ ନଥିଲା। ଠି କ୍ ଏତି କି େବେଳ କବାଟ
ଠକଠକ େହବାର ଶr ଶୁଣାଗଲା। କବାଟ େଖାଲି କି େଦେଖ ତ େମା ବାଲ ବୁ କି େଶାର
େସନ୍ ଛି ଡା େହାଇଛି ବାହାେର। ହାତେର ଛତା ଧରି ଛି। ମଁୁ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ
ତା’ର କାଦୁ अ ଲଗା େଜାତାକୁ ପାେପାଛେର େପାଛୁେପାଛୁ େମାେତ କହି ଲା “କଣ କରୁଛୁ?”
ଏ ବଷା ପାଗେର ମଁୁ ତାକୁ େଦଖି କହି ଲି “କି ଛି ନାହZ। ଏମି ତି କି ଛି ପତି କା ପଢି ବାପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

ବସି ଥିଲି। ଭଲ େହଲା ତୁ ଚାଲି ଆସି ଲୁ।” େସ େମାେତ େଦଖି ପୁଣି କହି ଉଠି ଲା, “ହଉ

ଇ
-ପ

ହଉ ଜାମାପା୍ ପି ିେନ। ତାରାନାଥ ତାnି କ ପାଖକୁ ଯି ବା। ଏମି ତିଆ େଗାେଟ ପାଗେର
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ହ
ାନ

କି ଛି େଗାେଟ ରହସ କି अେଲୗକି କ ଗପ ତା ଠାରୁ ନ ଶୁଣିେଲ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ?” ମଁୁ ବି
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ତା କଥାେର ରାଜି େହାଇଗଲି । ଘର ଭିତରୁ ପ`ୁତ େହାଇ ଚାଲି ଆସି ଲି। ଆମ ଘରଠାରୁ
ତାରାନାଥର ଘର ପାୟ ୨ କି େଲାମି ଟର ବାଟ ଥିଲା। ଭାବି ଲୁ କଥାବା_ା େହାଇ ଚାଲି ଚାଲି
ତା ଘରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ। ଆଉ େସଇଆ ହZ େହଲା। ମଁୁ ଓ କି େଶାର ମି ଶିକି ଚାଲି ଲୁ। ପାୟ
େକାଡି ଏ ମି ନିଟ ମଧେର ଆେମ ଯାଇଁ ତା ଘର ପାଖେର ପହିଗଲୁ । ତା ଘରର େବଲ୍
ମାରି ବାରୁ ତା ଝି अ ମୀରା ଆସି କବାଟ ଫିଟାଇ ଆମ ଦୁ ଇଜଣ)ୁ ପଣାମ କଲା। ଆମକୁ
େନଇ ଘେର ଭିତେର ବସାଇ େଦଇ ତାରାନାଥକୁ ଡାକି ବାକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆମ
ଦୁ ଇଜଣ)ୁ ତାରାନାଥ େଦଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇ ଆମକୁ ଆସି ବାର କାରଣ ପଚାରି ବାରୁ
କି େଶାର କହି ଉଠି ଲା, “ବହୁତ ଦି ନ େହଲା ତୁ ମ ପାଖରୁ କି ଛି କାହାଣୀ ଶୁଣା େହାଇନି ଆଜି
େଯମି ତିଆ ପାଗ େହାଇଛି ଭାବି ଲୁ ତୁ ମ ଘରକୁ ଆସି କି ଛି େଗାେଟ ଭଲ ଗq ଶୁଣାଯାଉ”
କି େଶାର କଥା ଶୁଣି ତାରାନାଥ अq ହସି ତା ଝି अ ମୀରାକୁ ଡାକି ଆମ ପାଇଁ କି ଛି ଚା
ଜଳଖିଆର ବବା କରି ବାକୁ କହି ଲା। େସ ଟିେକ ଦୀଘ ନି ଶାସ ଛାଡି କହି ଲା
“ତୁ େମମାେନ କଣ ଏ ସବୁ ତ}ମ}ର କଥାକୁ ବି ଶ¢ାସ କର?” କି େଶାର ତା କଥା ଶୁଣି କହି
ଉଠି ଲା, “ଆେର ବି ଶ¢ାସ କରୁ େବାଲି ତ ଏଠି କି ଆସି ଛୁ ଏେତ ବାଟରୁ କି ଛି େଗାେଟ
ରହସମୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ” ମଁୁ କହି ଉଠି ଲି, “ତାରାନାଥ! ଆେମ ଏେତ ଦି ନ େହଲାଣି
ତୁ ମ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ କି g େକଉଁ ଦି ନ ବି େଗାେଟ ତୁ େମ ଆମକୁ କି ଛି अେଲୗକି କ କାଯ କରି
େଦେଖଇଲନି ?” ତାରାନାଥ ହସି କି କହି ଲା, “େକଉଁ ପକାର କାମ? ଏଇ େଯମି ତି ଶନ
ୂ ରୁ
ହାତ ବେଢଇ େଦଇ ରସେଗାଲା େନଇ ଆସି ବା ନା ରୁମାଲ୍ ଭିତରୁ ଚେଢଇ ଉେଡଇବା
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ା

କଥା। ଆେର ଏ ଗୁଡା ସବୁ ଖୁବ ନି ମh ଧରଣର ତାnି କ ବି ଦା। ଏ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ େମା
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ଗୁରୁ େମାେତ ବାରଣ କରି ଛnି ; କି g େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏ ବି ଦା ପଥେମ ପଥେମ ଶି ଖୁଥିଲି
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େଲାକମାନ) ମେନାରyନ କରି ବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କାମ କି ଛି ଦି ନ ପାଇଁ ମଁୁ କରି ଛି। କି g
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अସଲ ତାnି କ ସି ଏ, ଯି ଏ କି ତା ବି ଦାର ବଡି ମା अନକୁ େଦଖାଏ ନାହZ। ବରଂ ତା
ବି ଦାର ସଦୁ ପେଯାଗ କରି अସୁବିଧାେର ପଡି ଥିବା େଲାକକୁ ସାହାଯ କେର” କି େଶାର
ଚି ହିକି ଉଠି କହି ଲା, “ତାରାନାଥ! ମଁୁ ଶୁଣିଛି ତାnି କମାେନ କୁ ଆେଡ ତ} ବଳେର ଏଇଠି
ବସି ଜାଣି େଦେବ େଯ ବି େଦଶେର ଥିବା େଲାକ ବ_ମାନ ସମୟେର କଣ କରୁଛି । ଏ ଗୁଡା
କଣ ସତକଥା?” ତାରାନାଥ ଟିେକ ଗୀର େହାଇ କହି ଉଠି ଲା, “ହଁ , ନି ୟ ଜାଣିପାରି ବ;
କି g ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧି ବାକୁ ପଡି ବ। ଖୁବ କ କରି ଏ ସାଧନା ସବୁ ଶEଶାନେର
କରି ବାକୁ ହୁଏ। ଏକଲf ଥର ବୀଜମ} କାଳୀମା’) ଆଗେର ବସି ପଢି ବାକୁ ପଡି ବ।”
କି େଶାର ଆଗହର ସହି ତ ପୁଣି ପଚାରିଲା, “ଏ ବୀଜମ} କଣ ତାରାନାଥ?” ତାରାନାଥ
ଟିେକ ହସି କି କହି ଲା, “ଏ ସବୁ ଗୂଢରହସ ତୁ ମମାନ) ଆଗେର କହି ବା ନି େଷଧ”
େସପଟୁ ମୀରା ହାତେର ଚା ଓ କି ଛି ଜଳଖିଆ ଧରି ପହିଗଲା କି େଶାର ଚା ପି ଉପି ଉ ପୁଣି
ପଚାରିଲା, “ତାରାନାଥ! ଏ ତାnି କ ଓ କାପାଳି କ ମଧେର କି ଛି ପାଥକ अଛି କି ?”
“ହଁ ପାଥକ अଛି କି g ତୁ ମମାନ)ୁ େସସବୁ ଜାଣି କି ଛି ଲାଭ ନାହZ ମଁୁ େମା ଜୀବନ
କାଳେର କି ଛି କାପାଳି କ)ୁ େଦଖିଛି ତା ମଧରୁ େଗାେଟ କାପାଳି କ କଥା େମାର ମେନ
अଛି ” ଏତି କି କହି ତାରାନାଥ ଟିେକ अନମନ7 େହାଇ ଚୁ ପ େହାଇଗଲା। ମଁୁ ପଚାରିଲି
କଣ େହଲା, “ତାରାନାଥ ତୁ େମ କହୁନ େସ କାହାଣୀ ଆେମ ଶୁଣିବୁ” ତାରାନାଥ କହି ଲା
“ହଁ େସ େଗାେଟ ଭୟ)ର କାହାଣୀ ଏେବ େସ କଥା ମେନ ପଡି େଲ େମାର େଦହ ବି
ଶୀେତଇ ଉେଠ।” ତାରାନାଥ ଚା ପି ଉପି ଉ ଆର କଲା େସ କାହାଣୀ......

ତ
ିକ

ା

େସେତେବେଳ େମା ବୟସ ପାଖାପାଖି ୨୧ କି ୨୨ େହବ। ବୀରଭୂ ମେର ଥିଲା େବେଳ

ଇ
-ପ

ଆମ ଘର ଆଗେର ଆସି କି ଛି ସାଧୁମାେନ ରହୁଥିେଲ। ଗାତ େଖାଳି ଧୁନୀ ଜାଳି କି କଣ ସବୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସାଧନା କରୁଥିେଲ। ମୁoେର ବଡ ବଡ ଜଟା ଧାରଣ କରିଥିେଲ। ଗଁା’ର ବହୁତ େଲାକ
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େସମାନ) ଖାଇବାପି ଇବା ପାଇଁ fୀର ଫଳ ଆଦି େନଇ େଦଇ ଆସୁଥିେଲ। ଗଁ ା’େର େଛାଟ
ପି ଲାମାନ)ୁ ତାବି ଜ ଆଦି େକେତେବେଳ ଆବଶକ େହେଲ େଦଉଥିେଲ; କି g େକେବ ବି
ନି ଜର ଆତE ବଡି ମା େଦଖାଉନଥିେଲ। େଲାେକ େବଶୀ ପଚରାପଚରି କେଲ କହୁଥିେଲ
“ଯାअ ତୁ େମମାେନ ଏଠାରୁ ମଁୁ ତୁ ମମାନ) ପାଇଁ ଈଶର) ପାେଖ ପାଥନା କରି ବି”
େସମାନ)ୁ େଦଖି େମା ଭିତେର ତା) ପତି େଗାେଟ ଆକଷଣ ଜନିE ଲା। ଦି େନ ମଁୁ
େସମାନ) ପାଖକୁ ଗଲି । ସବୁ େଲାକ ଚାଲି ଯିବା ପେର ଜେଣ ସାଧୁ େମାେତ ଡାକି କି ଆଣି
ତା) ପାଖେର ବେସଇେଲ। ଧୁନୀର ଆେଲାକକୁ କି ଛି ସମୟ ନି େରଖି େଦଖି ସାରି ବା
ପେର ସାଧୁ େମା ଆଡକୁ अେନଇ କି କହି େଲ, “କଣ ସନh ାସୀ େହବାର ଇଛା अଛି ?” ମଁୁ
କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ପୁଣି କହି େଲ, “େତା କପାଳେର କି g ସାଧୁସମାନ) ସହ
ମି ଳାମି ଶା ହବାର େଯାଗ अଛି । େତା କପାଳେର ତ} ସାଧନା କରି ବାର େଯାଗ ମଁୁ େଦଖି
ପାରୁଛି କି g ତୁ ସଂସାରି େହାଇ କି ରହି ବୁ” ମଁୁ ଖୁବ ଉୁକ େହାଇ ପଚାରିଲି , “ବାବା!
ଆପଣ େମା କପାଳେର ଆଉ କଣ କଣ େଦଖି ପାରୁଛnି ? େସ ଟିେକ ଭାବଗୀର େହାଇ
କହି େଲ, “ଆଉ ଯାହା ସବୁ େଦଖିପାରୁଛି େସଗୁଡିକ ସବୁ େତା ପାଇଁ ମtଳମୟ ନୁ େହଁ । ମଁୁ
ଯାହା େଦଖିପାରୁଛି କି ଛି ବଷ ଭିତେର େତା ସହ ଏକ ଜଘନକାo ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି
େଯଉଁଥିେର କି େତାର ପାଣ ମଧ ଯି ବାର ସାବନା अଛି । ଭଲ େହାଇଛି ତୁ େମା ସହି ତ
େଦଖା କରି େଦଲୁ । ମଁୁ େଦଖିପାରୁଛି େତା ପଛେର େଗାେଟ କଳା ଛାଇ ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଛି ” ମଁୁ
ସେtସେt ପଛକୁ ବୁ ଲି େଦଖି ଲି େମାେତ େଦଖି ବାବା ହସି ହସି କହି େଲ, “ତୁ ତାକୁ

ତ
ିକ

ା

େଦଖିପାରିବୁ ନି େହେଲ ମଁୁ ତାକୁ େଦଖିପାରୁଛି ” ତା) କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ବହୁତ ଡରିଗଲି । େସ

ଇ
-ପ

େମାେତ ଆଶ`ି ଦବାକୁ ଯାଇ କହି େଲ, “ମଁୁ ତେତ ଆଜି େଗାେଟ କି ୟା ବେତଇ େଦଉଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଦରକାର େବେଳ ବବହାର କରି ବୁ” େସ େମାେତ େଗାେଟ ତାଳପତେର େଲଖଥିବା
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ମ}କୁ େଦେଖଇ େଦଇ କହି େଲ, “ଏହି ମ}ଟିକୁ ମୁଖ କରି େନ। େଯେତ ବି ପଦ ଆସି େଲ
ବି ଏଇ ମ} ତେତ ସବୁ େବେଳ ସହାୟ େହବ” ମଁୁ ମ}ଟିକୁ ସେtସେt ମେନ
ରଖିେଦଲି । ଆଉ କହି ଲି, “ବାବା! ବି ପଦ ଆସି ବ େବାଲି ମଁୁ ଜାଣିବି କି ପରି ?” େସ ଟିେକ
ହସି କହି େଲ, “ମଁୁ ତେତ କି ଛି ଶiି ପଦାନ କରୁଛି । ଯାହା ବଳେର ତୁ ବି ପଦ ଆସି ବାର
କି ଛି fଣ ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା’ର ଆଭାସ ପାଇଯି ବୁ” ଏତି କି କହି େସ େମା ମୁo ଉପେର କି ଛି
ସମୟ ହାତ ରଖି କଣ େଗାେଟ ମ} ମେନମେନ ଜପ କେଲ। ମଁୁ ତା) ପାଦତେଳ େଲାଟି
ପଡି କହି ଲି, “ବାବା! ଆପଣ େମାେତ ଆପଣ) ଶି ଷ କରି ନି अg। େସ ହସି କି କହି େଲ
“ମଁୁ କାହାକୁ ବି ଶି ଷ ଭାେବ ଗହଣ କେରନି ; କି g େମାେତ େଯେତେବେଳ ବି ତୁ ମନ
ଭିତେର େମାେତ ସE ରଣ କରି ବୁ ମଁୁ େତାେତ ସାହାଯ କରି ବି” ଏତି କି କହି େମାେତ େସ
େସଠୁ ଚାଲି ଯି ବାକୁ କହି େଲ। ମଁୁ େସଠୁ ଚାଲି ଆସି ଲି। ତା’ପର ଦି ନ ଆସି କି େଦେଖ ତ
େସ ଜାଗାରୁ ସମେ` ଯାଇ ସାରି ଛnି ଆଉ ପଡି ରହି ଛି କି ଛି ଧୁନିର ଦରେପାଡା କାଠ।
େସଇ ଦି ନଠାରୁ େମାେତ ଆଉ ଘେର ରହି ବାକୁ ଇଛା େହଲା ନାହZ। ଦି େନ ମଁୁ ଘରଛାଡି
ଚାଲି ଆସି ଲି। କୁ ଆେଡ ଯି ବି ତା’ର େକୗଣସି ଠି କଣା ନଥିଲା। କି g ମଁୁ ଚାଲି ଥାଏ
अବି ଶାn। କି ଛି ଦି ନପେର ମନେହଲା କାହZକି େଗରୁଆ ବ ପି ିବା ପାଇଁ। େସଥିପାଇଁ
େଗରୁଆବ ପି ି ଗଁାରୁ ଗଁା ଘୁରି ବୁ ଲି ଲି। ଯି ଏ ବି େଦଖୁଥାଏ ଘରକୁ ଡାକି କି ଭଲ କରି
ଖାଇବା ପି ଇବାକୁ େଦଇ ଭଲ ଆଦର ସାନ କରି ବି ଦା କରୁଥାଆnି । ଏମି ତି ଦି େନ
ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ପହିଲି େଗାେଟ ଗଁାେର। େଦଖିଲି େବଶ ପରିÃାର ପରିଛନh ଗଁାଟି। ଗଁା ଭିତେର

ତ
ିକ

ା

ଘର ଗୁଡା ଛଡାଛଡି େହାଇ ତି ଆରି େହାଇଥାଏ। ବି ଶାଳ ବଡବଡ ଆa ଗଛର ବଗିଚା।

ଇ
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ତା ଭିତେର େଗାେଟ ସୁBର ଘରଟିଏ अଛି । ଭାବି ଲି ଏଇଠି ହZ ବି ଶାମ େନବା ଉଚି ତ

ଆ

ହ
ାନ

େହବ। ଘର ପାଖକୁ ଗଲି ଭିତରୁ ଶ± ଧ¢ନି ଶୁଣି ମେନେହଲା େଯପରି େଗାେଟ ଭଲ
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ଗୃହର ଘର ଭଳି । ମଁୁ ବାହାରୁ ଛି ଡା େହାଇ ଡାକି ଲି। େମା ଡାକ ଶୁଣି ଜେଣ ମଧ ବୟ7
ବiି ବାହାରି ଆସି େମାେତ ପଚରି େଲ ଆସି ବାର अଭିପାୟ। ମଁୁ କହି ଲି ମଁୁ ଜେଣ ବାହEଣ
ସାଧୁ। ଆଜି ରାତି େର ଏଇଠି ବି ଶାମ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି । େମା କଥା ଶୁଣି େସ େମାେତ ଘର
ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି େନେଲ। େଗାଡ େଧାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିେଦେଲ। କଥାବା_ାରୁ
ଜାଣିଲି ତା)ର ନଁା ମାଧବ େଘାଷ େବାଲି । ବସି କି କି ଛି ସମୟ କଥା େହବା ପେର େସ
େମାେତ କହି େଲ େଯ “ଗତ ସାହେର ବି େମାରି ଭଳି ଜେଣ ସାଧୁ ଆସି କି ଯାହା ସବୁ ଏଠି
ଘେଟଇେଲ େସଗୁଡାକ କହି ବାର କଥା ନୁ େହଁ ।” ମଁୁ ପଚାରି ଲି, “କଣ କେଲ କି େସ?”
ମାଧବ େଘାଷ କହି ଉଠି ଲା, “ତା) ପାଇଁ ମଁୁ ରାବଢାର ବବା କଲି । େମା ଝି अକୁ
େଦଇ ତା)ର ସବୁ େସବା ଶୁଶଷା କେରଇଲି ; କି g ଗଲା େବଳକୁ େସ େମାେତ କହି ଗେଲ
େଯ ଏ ଝି अଟିକୁ େମାେତ ଦି अg େବାଲି କାରଣ ଏ ଝି अର େଦହେର େଭୖ ରବୀର ଚି ହh अଛି
ଓ ତ} ସାଧନା ପାଇଁ ଖୁବ ଉପଯୁi” ତା କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି । ମଁୁ ଚାହZଥିେଲ
େସ ସାଧୁକୁ େସଇଠି ସାବାଡ କରି େଦଇ ପାରି ଥାଆnି କି g େଯେହତୁ ବାହEଣ େଲାକ
େସଥିପାଇଁ ଛାଡି େଦଲି । ମଁୁ ତା’ର କଥାଗୁଡାକ ବଡ ଆଗହର ଶୁଣୁଥିଲି। ତା’ପେର
ପଚାରିଲି , “େଲାକଟା ଆଉ ଆପଣ) ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ନି ତ?” ମାଧବ େଘାଷ अq ହସି
କହି େଲ, “ଆଉ େସ ଆସି ବନି । ସାଧୁ େହେଲ ବି ଜୀବନ ପତି ଭୟ ତ ସମ`)ର अଛି ।
ମାଧବ େଘାଷର ଆତି େଥୟତା ସତେର ଖୁବ ଉେକାଟିର। ଖାଇବା େଶଷ େହବା ପେର
େମାେତ େଗାେଟ ବଡ ଗ?ାସେର ଖାି ଗାଈ fୀର ପି ଇବାକୁ େଦେଲ। ପରଦି ନ ସକାଳୁ ଉଠି

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ମାଧବ େଘାଷ ପାଖରୁ ବି ଦାୟ େନଲି ଓ କଥା େଦଇ କି ଆସି ଲି େଯ େଯେତେବେଳ ବି ମଁୁ

ଇ
-ପ

ଏଇ ବାଟ େଦଇଯି ବି ନି ି ତ ତା) ଘରବାଟ େଦଇଯି ବି େବାଲି । ତା’ପେର ମଁୁ ପୁଣି

ଆ

ହ
ାନ

ଚାଲି ଲି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯାଇ େଗାେଟ ନଦୀର ପାଖେର ପହିଲି। ଏଇଠି କି େଶାର ବାଧା
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େଦଇ କହି ଲା, “ଆପଣ ଏକୁ ଟିଆ ଶEଶାନକୁ ଚାଲି ଗେଲ ଆପଣ)ୁ ଭୟ ଲାଗିଲାନି ?”
ତାରାନାଥ କହି ଉଠି େଲ ନା ଜମା ନୁ େହଁ । ଶEଶାନ େଗାେଟ अତି ପବି ତ ାନ େସଇଠୁ ତ
ମଣିଷ ତା’ର େଶଷରା`ା ନି ାରଣ କେର। େତଣୁ େସଠି ଭୟର େଲଶ ମାତ ନାହZ। ଏଇ
ଭିତେର ମଁୁ ଶୁଣି ପାରି ଲି େଯ ମେତ ଜେଣ କି ଏ ଗୀର ସ ରେର ପଛରୁ ଡାକି ବାର। ମଁୁ
େଦଖି ଲି ଜେଣ ସାଧୁ ମୁoେର ବଡ ଜଟା, ମୁହଁ ଦାଢି େର ଭତ|, ହାତେର େଗାେଟ ତି ଶଳ
ୂ ,
ପାଦେର କଠଉ, ରi ବଣ ଆଖି ଆଉ େମାଠାରୁ ହାେତ ଉା। େମାେତ େଦଖି ପଚାରି େଲ,
“କଣ ଦରକାର, କାହZକି ଏଠି କି ଆସି ଛ?” ମଁୁ କହି ଲି, “ଏମି ତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଏଇଠି
ପହି ଯାଇଛି ” େସ ଟିେକ ହସି କହି େଲ, “ହଉ ଆସ େମା ସେt” ମଁୁ ରାତି ର ଘନ
अକାରେର ତା) ପେଛପେଛ ଚାଲି ଥାଏ। କି ଛି ବାଟ ଯି ବାପେର େଗାେଟ ଝ)ା ବରଗଛ
ମୂେଳ େଦଖି ଲି େଗାେଟ କୁ ଡି ଆ ଜାଣିପାରି ଲି େଯ େସ ସାଧୁ େସଇଠି ହZ ରୁହnି େବାଲି ।
େମାେତ ବାହାେର ବେସଇ େଦଇ ସାଧୁ କୁ ଡି ଆ ଭିତରକୁ ଗେଲ ଓ ହାତେର କି ଛି ଫଳ ଧରି
ଆସି େମାେତ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ। େମା ମୁହଁକୁ କି ଛି ସମୟ ଚାହZବା ପେର ପୁଣି େସଇ କଥା
େସ ମଧ କହି େଲ େଯଉଁ କଥା ବୀରଭୂ ମର ସାଧୁ େମାେତ କହି ଥିେଲ େଯ େମାର କପାଳେର
ତ} ସାଧନାର ଚି ହh अଛି େବାଲି ..........

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଏହି କାହାଣୀ ର େଶଷଭାଗ ପଢg ଆହାନ ଇ ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ7ରଣେର।

ା

ଆଉ ତା’ପେର .........କମଶଃ

ଆ

ହ
ାନ

अଧାପକ, େରାଲାo୍ ଫାମାସୀ କେଲଜ, ବହEପୁର
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କୃ ରତା ଓ କୁ କମର अnକ
ମୂଳ େନପାଳୀ : ହାଉଯଁୁଗ अxାତ
ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ବାଦ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

ସୁଧାଂଶୁ ଦି େବଦୀ

େସ अନି B ସୁBରୀ, ମୁi େପମର ସମଥକ, ପରg ତା ବାପା
ସ jB େପମ ବାପାରକୁ ବି େରାଧ କରିବାରୁ ପତି େଶାଧ ନି ଆଁେର େସ କୁ ହୁଳି ଉଠି ଲା
୧୮୦୦ ଶତାrୀ େବଳକୁ ଫାନ୍ସେର ନି ଜ କଳାକୃ ତୀ *ାରା ଉେ_ଜନା ସୃି
କରୁଥିବା ଯୁବତୀ ଜେଣ ପସି  ଧନୀ ବiି)ର ଲଳନା ଥିଲା େଲାକ କଥାନୁ ସାେର
ମାରେକଆନ୍ସ ନାମକ େସୗBଯର ପତି ଭାଧାରୀ ରୂପବତୀଠାେର େଯ େକୗଣସି ପୁରୁଷ
अତି ସହଜେର ତା ଫାଶେର ବାି ଯି ବାପାଇଁ ସfମ ଥିେଲ
୨୦ ବଷ ବୟସେର ତା’ ବି ବାହ ମାରେକାନି अସ୍ ନାମକ ଧନସଂପନh ବiି ସହ
େହଲା ପରg େଗାଟିଏ ଖୁେର ବା େହାଇ ରହି େଲ ତାର ପକୃ ତି ଗତ ସଂେଭାଗକୀଡ଼ା
େକମି ତି ସବ େହାଇ ପାରି ଥାnା? େତେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ େସ େସ୍ କୁ କ୍ ନାମକ ଜେଣ
େସନାଧି କାରୀ ସହ ସଂବ େଯାଡ଼ି େନଲା ତାଳୀନ ଫାନ୍ସର ସ jB େଯୗନସଂବିତ
ସମାଜେର ଏହା େକୗଣସି ବଡ଼ ମହ_ପ
ୂ  କଥା ନଥିଲା ତା ସ ାମୀ ମାରେକାନି अସ୍ ମଧ
ତା’ଠାରୁ ଧାନଚୁ ତ େହାଇ ଚୁ ପ େହାଇଗଲା କି g ଧମପରାୟଣ ପି ତା)ୁ ନି ଜ ଝି अର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଥଭ େହବା ରୁଚି କର ମେନ େହଲାନି  େତଣ ୂ େସ େସଠାକାର ରାଜା) ସହାୟତାେର

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ²କୁ େବାଇଲ୍ କି ଲ?ାେର ନଜରବBୀେର ରଖିେଦେଲ ମାରେକାଆନସ େଯେତେବେଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

180

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏ ବି ଷୟେର ଜାଣି ଲା ପି ତା ପତି ଘୃଣାେର अତି + େହାଇ ପେରାfଭାେବ ବି ଷ େପଇ
ମାରି େଦଲା
ଏ କାହାଣୀ ଏଇଠି େଶଷ େହଲା ନାହZ ତାପେର ମାରେକାଆନସ *ାରା ହତାର
େଯଉଁ କର ଓ ହୃଦୟବି ଦାରକ କମି କତା ଚାଲି ଲା ତାହା ତା’ର ବି କୃତ ମେନାବୃ _ିର
ପରି ଚାୟକ अେଟ ପରବ_ ୀ ପଯାୟେର ହତା କରିବା ତା ପାଇଁ ଏକ ସଉକ
େହାଇଗଲା ସାଧାରଣତଃ େସ ହସ୍ପି ଟାଲକୁ ଯାଇ େରାଗୀମାନ)ୁ ଫଳ ଭିତେର ବି ଷଭରି
ବି ତରଣ କେର, ଯାହା ଫଳେର ଶହ ଶହ େରାଗୀ ମୃତୁବରଣ କେଲ ଧି େର ଧି େର େସ
ତାର ଦୁ ଇଜଣ ଭାଉଜ ଓ ଭାଇ)ୁ ହତାକରି ସମ` ସ_ିର ମାଲି କାଣୀ େହାଇଗଲା,
ଶୁଣାଯାଏ େସ ତା େସବକ ଚାବେସର ସଂସଗରୁ େଗାଟିଏ ଶି ଶୁପୁତ ଜନE କରି ଥିଲା ମାତ
ଶି ଶୁଟି ଭୂ ମି େହବାପେର େସ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି େଦଇଥିଲା
େସପେଟ ତା େପମି କ କୁ ²୍ ବି ଷ ଉପେର ଗେବଷଣା କରୁଥାଏ ଦି େନ େସ
अxତାବଶତଃ ବି ଷ ପି ଇେଦବାରୁ ତାଳ ମୃତୁ େହଲା କୁ ²ର କାଗଜପତ ଯା କରିବା
ସମୟେର ମାରେକଆନସର ସମ` ଚି ଠି େପାଲି ସ୍ ହାତେର ପଡ଼ି ଲା ଯାହା*ାରା ତାର
ସମ` କୁ କମର େଭଦ େଖାଲି ଗଲା
େପାଲି ସ୍ ତୁ ରn ଚାବେସକୁ ବାି େଜଲକୁ େନଇଗେଲ କି g ମାରେକଆନସ େବଶ
ବଦଳାଇ େବଲଜି ୟମର ଏକ ଇଶାଇ ମଠେର ପହିଗଲା େସଠାେର େସ ସନh ାସି ନୀ

ତ
ିକ

ା

ରୂେପ ଦି ନ କାଟିଲା अnତଃ ଫାନ୍ସ ଗୁଚର ବି ଭାଗ େସଠାେର ତାକୁ ଠାବକରି ବBୀ

ଇ
-ପ

କରି ବାେର ସଫଳ େହେଲ

ଆ

ହ
ାନ

େକାଲକାତା, s.dwibedy@rediffmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ
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ମାତୃ ଦି ବସ
େହ ମାତା!
ତୁ େମ ତୁ ମ अମୃତମୟ ଗଭରୁ ମୁiକରି

ପୁ~ାyଳୀ ପ'ନାୟକ

େଯଉଁଦିନ ଠି ଆକଲ ପୃଥିବୀ ମାତାର ଛାତି ଉପେର
େସହି ଦିନୁ ଚାଲି ଛି ସଂଗାମ
ସୃିକ_ା)ର ସୃିକୁ େକାଟି ପଣାମ
େସ ସୃି କରିଛnି ଦୁ ଇଟି अfରର
अମୃତମୟ ପଦ ‘ମାଆ’
ମାଆ ପଦ ଆକାଶଠୁ ବଡ଼,
ମାଆ ହୃଦୟ ସାଗରଠୁ ଗଭୀର,
ମାଆର େସhହ ମମତା ଝରଣାଠୁ ଆହୁରି ସୁଶୀତଳ,
 ସାର
ମାଆ ପଣତର ଛାଇ ମମତାର ମଧୁଭରା ସ ଗର
ମାଆ ବି ନା ସୃି अସବ
ମାଆଟିଏ ପାଇଁ ମାତୃ ତ ହZ ଜୀବନେର ସାର,
ମାଆର ଛାୟାେର ହZ ସାରା ପରି ବାର
ସରଗ ସମାନ ଘର,
ମାଆର ଆଶୀବାଦ ସnାନ ପାଇଁ େକାଟି अମୂଲ ରତନହାର
ଧନେର ମାତା ତୁ ଧନ ଜନE େତାର

ତ
ିକ

ା

େତା ଗଭେର ଜନିE ଧନ େହାଇଛି ଜୀବନ େମାର

ଇ
-ପ

ମଥାନତ କରି ଭiିପତ
ୂ ପଣାମ ଜଣାଏ ପାଦେର େତାହର

ଆ

ହ
ାନ

ଗଜପତି ନଗର, ବହEପୁର
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କେରାନା କିଏ?
କେରାନା କି ଏ?
ଏହି ପଶh ରହି ଗଲା ମନ ଭିତେର,

ପୁ~ାyଳୀ ପ'ନାୟକ

େକହି ଜାଣିପାରି େଲନି
ଡେରଇ

ଥେରଇ

ଏେବ ବି ସମୟ अଛି ଆସ
ବାିେଦଲା

େଗାଟିଏ ବୁ ଝି ବା, ଜାଣିବା ଜୀବନକୁ ଥେର

ସୁତାେର

କି ଏ ସି ଏ ପରି ଚାଳି ତ କରୁअଛି
କି ଛି ନାହZ ଆମ ହାତେର

ମଁୁ xାନୀ, ମଁୁ ଧନୀ, ମଁୁ ସଭି) ଉପେର
ଏେବ କାହାକୁ େନଇ ଗବ କରି ବା

େର ମନ ଏ ଧନ, ଜନ କି ଛି ନୁ େହଁ େତାର

ଗୃହବBୀ େହବାପେର?

େସhହର ବୁ ଜୁ ଳି େଖାଲି େଦ େଦଖିବୁ
ସି ଏ ହZ ଏ ସଂସାର ସାର

ଠପ୍ େହାଇଗଲା ଏେତବଡ଼ ଦୁ ନି ଆ
ଶୁନଶାନ କରି େଦଲା ଆକାଶପାତାଳ,

େଲାଭେମାହ ଛାଡ଼ି , ନି ଃସ ାଥ କମକର,

େକେତ ଶiିଶାଳୀ ଏହି କେରାନା ସତେର

କମେର େହାଇବ ମନୁ ଷ ଉାର,

ଗବ, अହଂକାର, ମଁୁ , େମାର, ସବୁ

ପାଇଯି ବ अଚାନକ ପରେମଶର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାtିେଦଲା ଆଖିପିଛୁଳାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଗଜପତି ନଗର, ବହEପୁର
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କେରାନା ବି ଶିଖାଇଲା
କେରାନା ବି ଶି ଖାଇଲା
ସାବୁ ନେର ନି ୟମି ତ

ସୁବତ ମଲି? କ

େଗାଡ଼ ହାତ େଧାଇବା

ବୁ ଲାବୁ ଲି ଛାଡି ବା
ଘେର ସଦା ରହି ବା
ନାନାବି ଧ କାଯେର
ହାତ ଟିେକ ବାିବା.... ।।
କେରାନା ବି ଶି ଖାଇଲା
ଜୀବହତା ଛାଡି
ଶାକାହାରୀ ହୁअ
ସବୁ ପାଣୀ ସମାନ
ଜୀଇଁବାକୁ ଦି अ....।।
କେରାନା ବି ଶି ଖାଇଲା
ଜନEଭୂ ମି ତୁ ମର

ନୁ େହଁ ସବୁ ଦି ନର...।।
କେରାନା ବି ଶି ଖାଇଲା
ବି xାନ ପଯୁiିବି ଦା
ଆଧୁନିକ ଚି କିା
ପକୃ ତି ର ଆେଗ ସଦା
ନୂ ଆଇବ ମଥା ।।
କେରାନା ବି ଶି ଖାଇଲା
ପକୃ ତି ର ପାଖେର
ମଣିଷ ତ ଛାର
ନି ମିଷେକ ଚାହZେଲ
ରଚି େଦବ ହାହାକାର ।।

ା

କେରାନା ବି ଶି ଖାଇଲା

ବି େଦଶ ଭୂ ମି ପୀତି

ତ
ିକ

ଉଷୁମ ପାଣି ପି ଇବା.... ।।

ସବୁ େବେଳ ନି ଜର

ମtଳପୁର, अସୁରାଳି , ଭଦକ

ଇ
-ପ

ଗରମ ଖାଦ ସାେଥ

ଆ

ହ
ାନ

୭୫୬୧୩୭
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କେରାନା େଯାା)ୁ ନମ7ାର
ନମ7ାର େକାଟି ନମ7ାର
େହ େଯାା ତୁ ମକୁ ନମ7ାର

େବୖ ଦନାଥ ପoା

ସମାଜ ପାଇଁକି େଦବଦୂ ତ ସାଜି
ଜୀବନକୁ ତୁ େମ ଲଗାଇ ବାଜି
େକେତ ଜୀବନ କରୁଛ ଉାର
େହ େଯାା ନମ7ାର
ତୁ ମକୁ ନମ7ାର
ପରି ବାର େମାହ ଛାଡି
େଦଶ େସବା ପାଇଁ
ସହୁଛ ଖରା କାକର
େଦଶ ହି ତ ପାଇଁ

େକେବ ସ¢ା କମୀ େହାଇ
େକେବ ଶାnି ରfା ପାଇଁ
ପଶାସନ କମୀ ରୂେପ
ଥାअ ପୀଡି ତ) ପାେଖ
ନି େଜ ଚାପି ନି ଜ ଦୁ ଃଖ
ସୁଖ ବାିଥାअ ଦୁ ଃେଖ
େଦଖି ତୁ ମ େସବା ଭାବ
ମଥା ନଇଁ ଯାଏ ଆମ

ନାହZ ତମ ମନେର ବି କାର

ଏ େଦଶ କେର ତୁ ମକୁ ନମ7ାର

େହ େଯାା ନମ7ାର

େହ େଯାା ନମ7ାର
ତୁ ମକୁ ନମ7ାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମକୁ ନମ7ାର

ଆ

ହ
ାନ

अବଦଲପୁର, ଯାଜପୁର
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କେରାନା କାହାଣୀ
ଏେବ ଚି nା ବଢ଼ାଉଛି କେରାନା ଭୁ ତାଣୁ
ସମଗ ବି ଶ¢ ପାଇଁ
ହଷ ବନ ଠୁ ନବ ଦାସ ଯାଏ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ

ସୁରfିତ ରହି କରି

ଟୀକା ପାଇଁ ହାଇଁ ପାଇଁ
ଶiିଶାଳୀ ରା ଶiିହୀନ ଆଜି

ଚାଇନା କରୁଛି ଚକାn େଭଳି କି

ନଁା' ତାର ଆେମରି କା

େଦଶ ସାରା ମୁo ବଥା

ମୃତୁ ହାର ଏଠି େବେଗ ବଢ଼ୁअଛି

କେରାନା କୋଲ୍ ମହା େଚାେର

ଟÔ ) ମୁହଁ ଫିକା

େମାଦୀ ଆଉ ରାଜେନତା
େଦଶ अଥ ନୀତି ଭୁ ଶୁଡି ଗଲାଣି

ବୀର େଯାା ପରି କାଯରତ ଆମ

ରି େପାଟ  ଦି अnି େନତା ଏ

ସ¢ାକମୀ अଧି କାରୀ

େମାଦି ଜୀ କୁ ହnି अଥନୀତି ନୁ େହଁ

େତଣୁ ଆେମ ତା)ୁ ସଲାମ୍ କରିବା

ମଣିଷ ଜୀବନ ରଖ େହ ......

ମୁo କୁ ନୁ ଆଇଁ କରି
େଦଶ ସାରା ଏେବ କେରାନା ଆତ)

ନ' ଯି ବା େକେବ େର ଭୁ ଲି

ସବୁ ଠି ଗଲାଣି ମାଡି

ତା) େଯାଗଁୁ ଆେମ ସୂଚନା ପାଉେଛ

ଆମ ରାଇଜ େର ପବ
ୂ ର
 ୁ ଉ_ର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଶାସନ ଆଉ େପାଲି ସ୍ ମି ଡିଆ
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ମାଡ଼ି ଲାଣୀ େବେଗ ବଢି
ଏେବଠାରୁ ଆେମ ସଜାଗ ନେହେଲ
ପାଣ ବାୟୁ ଯି ବ ଉଡି
େକେବ ଯି ବ ଏଇ କେରାନା ଆତ)
ଗଡି ବ ଜୀବନ ଗାଡି .......

େଶଷେର କରୁଛି ଏତି କି ପାଥନା
ରଖ ଆେହ ଜଗନh ାଥ
ତୁ େମ ନରଖିେଲ ବୁ ଡି ଯିବୁ ଆେମ ,
ପାଉନାହZ ଆମ କାତ
ରଖ ଆେହ ଜଗନh ାଥ ।।

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ (अଧାପକ, ଉି ଦ ବି xାନ)

ତ
ିକ

ା

ନୀଳମାଧବ ମହାବି ଦାଳୟ, କିେଲା ନୟାଗଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ - ୮୬୫୮୧୦୧୬୪୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

188

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କେରାନା ବନାମ ପେଡ଼ାଶୀ
କେରାନା କେରାନା କେରାନା......
େକେଡ ସୁBର ଏ ଜୀବଜଗତର,
କଣ େହବ କି ଏ ବୁ ଝି ପାେରନା ll
अତି ରୁ ଇତି , କାହାକୁ ବା अଜଣା...
ଶiିଶାଳୀ େବାଲି ନି େଜ ନି େଜ ଭାବି ,
ବି ଶ¢କୁ ଝୁଣିଲା ଚାଇନା ll
ପେଡ଼ାଶୀ ଟି େମା' କାହାକୁ ଡେରନା....
କେରାନା ଭୟେର ତୁ oିେଟ ଭିଡି ଚି,
କଳି ପାଇଁ ଯି ଏ େଖାେଜ ବାହାନl ll
ତା ପାଟି ଆଉ ତ ଶୁେଭନl....
ତଥାପି କବାଟ କି ଳି କି ରହୁଛୁ,

ତା ଭୁ ତାଣୁ ପାଖ ମାେଡ ନା ll
ପେଡ଼ାଶୀ ଟି େମାର ବୁ େଝନା...
େଟକା 6ଟ ଫିtିେଲ ପଥର6ଟ ଥୁଆ,
ଗବ अହ)ାର େକେବ ରେହନା ll
ତାକୁ ଡରି ଡରି ଦି ନ ଯାଏ ସି ନା....
ସତକ ରହି େଲ ଶତକୁ ଜି ତିବା,
େଲାକ କଥା ଯାହା अଛି ନା ll
କେରାନା କେରାନା କେରାନା...
ତା ଠାରୁ ବି ପଦ େକେତ େମା ପେଡ଼ାଶୀ,
କାହାକୁ ମଁୁ କହି ପାେରନା.... I l

ତ
ିକ

ା

େକେତେବେଳ େକାଉ କଥା ନା ll

ଶୁଭସିE ତା ନାୟକ

କେରାନାକୁ ଭୟ କରନl....

ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୦୭୮୭୪୮୦୯୧

ଆ

ସ jତାକୁ ସଦା ଧାନ େଦଉଥିେଲ,

େଖାା, ଓଡ଼ି ଶା
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ଜୀବନଯୁ
କେରାନାର କାୟା ବି `ାରି ତ ଆଜି
ସାରା ବି ଶ¢ କୁ ଗାସି ଛି।।

କେରାନା ଭୁ ତାଣୁ ଛାଡ଼ୁନି କାହାକୁ
ଭୟ)ର େହାଇ ଉଠୁ ଛି ।।
ବାହାରକୁ ତୁ େମ ଯାअନାହZ ଭେଲ
ତୁ ମକୁ ତ ଜଗି ବସି ଛି।।
ତୁ ମ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ଆସି ବ
ଗାସି ବ ସଭି )ୁ କହୁଛି ।।
ବଜାର ସହେର ମଣି ଷ) ଠାରୁ
ଦୂ ରେର ରୁହ େସ ଚାହଁୁ ଚି ।।
ମା7 ପି ିେଲ ମୁହଁ େର ତୁ ମର
େଦହ ଠାରୁ ଦୂ େର ରହୁଛି ।।
ସାବୁ ନ ଲଗାଇ ହାତ ସଫା ରଖ

ସରକାର)ର ନି ୟମ କୁ ମାନି
ଚଳି ବ ତୁ େମ େସ କହୁଛି ।।
ଏେତ ସବୁ କଥା ଭାବି ଘୁେର ମଥା
ମଣିଷତ କି ଛି ଶି ଖିଛି।।
ନି ଜ ପରି େବଶ ନି ଜର ସୁରfା
ପାଇଁ େସ ନି ତି ଲଢ଼ୁଛି।।
ତଡି େଦବା ପାଇଁ କେରାନା ଭୁ ତାଣୁ
ପାଣକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛି ।।
ହାରି ବନି ସି ଏ ଜୀବନ ଯୁେର
ଜି ତିବାକୁ ପଣ ରଖି ଛି।।

ସହକାରୀ ଶି fୟତୀ, ମକୁ Bପୁର ଉ ପା ବି ଦାଳୟ
ଜଗତସି ଂହପୁର, େଫାନ ନ -୯୬୫୮୫୫୩୦୭୪

ଆ

ସେଚତନ ହୁअ ଚାହଁୁ ଚି ।।

ସେତକି େକାହଳ େହଇଛି ।।

ା

ନି ୟ}ଣ ପଥ େଖାଜୁ ଛି ।।

ଭାବୁ ଛକି ତୁ େମ ତାଲା ବB ନୀତି

ତ
ିକ

ବି xାନ ତ ଆଜି ଦି ଗହରା େହାଇ

ସୁରfା ତୁ ମରି େଲାଡୁ ଛି ।।

ଇ
-ପ

ମନୁ ଷର xାନ ହଜି ଛି।।

ସାନି ଟାଇଜର ବବହାର କରି

ହ
ାନ

ଧରଣୀ ବfେର ଆତ)ର ରାଜି

ପୁ~ଲତା ସାହୁ
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କେରାନା
କେରାନା କେରାନା କେରାନା
ଚାଇନାରୁ ଆସି େଦଲୁ େକେତ ଯ}ଣା

ସବୁ େହେଲ ହାହାକାର
ଦୁ ଃଖ କଷ୍ତ ସହି , ଘେର ବBୀ େହାଇ
ଲକ୍ଡାଉନେର ପଡ଼ି େଲ ରହି 
ପରି ବାର କଥା ଶୁଣି ଘୁରିଯାଏ ମଥା
କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ କାହା େବଦନା
କେରାନା କେରାନା କେରାନା... - ୨
ଚାଇନାରୁ ଆସି ସବୁ େଦେଶ ପଶି
ମହାମାରୀ ରୂପ େନଇ,
ଲf ଲf େଲାକର ଜୀବନ େନଇ
ବି ଶବାସୀ)ୁ େଦଲୁ ଯ}ଣା

କେରାନା କୁ ଆଉ ଡରନା
କେରାନା କେରାନା କେରାନା... - ୪
କେରାନା ହାରି ବ ଭାରତ ଜି ତିବ
ସବୁ ରି ମୁହଁେର ଫୁଟିବ ହସ
ବି କଶି ତ େଦଶ େହେବ ପରାଜି ତ
ଭାରତ ରଖିବ ମହତ
ପଭୂ କୃ ପା ଲଭି ହାରି ବ କେରାନା
ଦୂ ର େହାଇଯି ବ ସବୁ ଯାତନା
କେରାନା କେରାନା କେରାନା... - ୫

ବପାଲି, ବଲାtୀର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

କେରାନା କେରାନା କେରାନା... - ୩

ସୁଖେର କାଟିବା ଦି ନ

ା

ଶମି କ, େଲବର, ମୁଲିଆ, ଚାକର

ସରକାର ନୀତି ପାଳନ କରି ବା

ତ
ିକ

କେରାନା କେରାନା କେରାନା... -୧

ସାବୁ େନ େଧାଇବା ହାତ,

ଇ
-ପ

ବୁ ି େହଲା େମାର ବଣା

ମୁେହଁ ମା7 ପି ି, ହାେତ େଗ?ାବ୍ ବାି

ହ
ାନ

ଜୀବି କା ବୁ ଡ଼ି ଲା ଯ}ଣା ବଢ଼ି ଲା

େସବକାn ନB
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କେରାନା
ରାଇଜ ରାଇଜ ପଡ଼ଇ ହୁରି
କେରାନା ଆମର ବଡ଼ ବଇରି

ସେaଦନା ମି ଶ

ସମ`)ୁ ଆେମ ବୁ ଝାଇ େଦବା
ସାବଧାନତା ହZ ଆମ ସୁରfା
ସରକାରୀ ନି େ½ଶ ମାନି ଚଳି ବା
କେରାନା ସହ ଆେମ ଲଢ଼ି ବା

ଗରି ବ अସହାୟ)ୁ କରି ସାହାଯ

ବାରaାର ହାତକୁ େଧାଇବା

ଆମର େଧୖ ଯ କୁ କରି ସାମଥ

ମୁହଁେର ମା7 ରୁମାଲ ରଖି ବା

େପାଲି ସ୍, ଡାiର) ତାଗ अମୂଲ

ସବୁ ଜାଗାେର ଏେବ ପଡ଼ି ଛି ତାଲା

କି ଏ େସ େହବ ତା)ର ତୁ ଲ?

ନି ଜ ନି ଜ ଘେର ବBୀ ସବୁ ଜନତା

ସରକାର ରଖnି କଡ଼ା ନଜର

ସବୁ ଠାେର ଶୁେଭ ଲକ୍ଡାଉନ୍

ସୁରfିତ ରହୁ େଦଶ ଆମର

େବପାରବଣିଜ ଚାେଲ ସଟଡାଉନ୍

ସଭିଏଁ ମି ଶି ଶପଥ େନବା

ା

ଏକାଠି େହାଇ କେରାନାକୁ ତଡ଼ି ବା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସମି ତ ଭି ଲା, ଘାଟିକିଆ

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର
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ଗୃହବBୀ
ସବୁ ରି अଜାଣେତ
ଏମି ତି ଦି େନ ସୁନାମୀ ପରି

ସtସୁଖ ଜୀବନେର ଖୁସି ଭରିଥିଲା,
ସତନାଶି କେରାନା ସବୁ ରି ମନେର
ସେBହର ବି ଜ ବୁ ଣି େଦଲା ।
ପି ୟ ପରି ଜନ)ୁ अଛୁଆଁ ସାତପର କରି
ଜୀବନର ଚକ ହଠାତ୍ अଟକି ଗଲା,
ପରାଶମୀ ମଣିଷ କେରାନାର ଚକବୁ େହ
ନି ଜଘେର ଗୃହବBୀ େହାଇଗଲା ।
ଏେବବି ମରି ନି ଆଶା
ମନେର अେନକ ବି ଶ¢ାସ ଜାେଗ,

ପୁଣି ଥେର ଆେମ ନି ର)ୁ ଶ ଉଡି ବା
ନି ଜ ଘେର ସୁରfିତ ରହି
କେରାନାକୁ ପରା` କରି ବା ।
ଜୀବନର ଚକ ଏଇମି ତି अବି ଶାn ବୁ ଲି ଥିବ
ସକାଳର ସୂଯ ଉଇେଲ अକାର ଚାଲି ଯିବ,
ପୁଣି ଥେର ଜୀବନେର େକାକି ଳ ଗାଇବ
େବୖ ଶାଖର େଦହଜଳା ଝାyିପେର
ଶାବଣର ସୁଶିତଳ ବଷା ଆସି ବ ।
ମାଫ ତ- ବି ନୟ ମହାପାତ

ନBନ ବି ହାର, ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶର

ଆ

ଆଜି ଏ ବନ अଛି

ମୁi ଗଗନର ବି ହtମ ପରି

ା

ସୁଖ େହଉ ଦୁ ଃଖ େହଉ ବୁ ପରି ବାର େମଳ

ଲଢ଼ି ବାର अଦମ ସାହସ େଦବ,

ତ
ିକ

ଯି ଏ େଯଉଁଠି, େସଇଠି अଟକି ରହି ଲା ।

ବିବାର ଇଛା ମଣି ଷକୁ

ଇ
-ପ

ମଣିଷ ଜୀବନର େମାଡ ବଦଳି ଗଲା

अq ଦି େନ ବନ ସବୁ େଖାଲି ଯିବ,

ହ
ାନ

ମହାମାରୀ କେରାନା ଆସି ଲା,

ସଂଯୁiା ମହାପାତ
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ଗୃହବBୀ
ଗୃହବBୀର ଏ ଜୀବନ ସତେର
େକେତ େଯ ଯାତନା ଭରା ,

ଯୁବରାଜ କୁ େଦଇ

େଦଖି କେରାନାର କରାଳ ରୂପ

େଯେତେବେଳ ଯାହା ମି ଲୁଛି ଆମକୁ

ଥରହର ଏେବ ଧରା ।

ଖାଇବା ଘରେର ବାି ,
अଯଥା ଦରେବ ମନ ବଳାଇେଲ

ଖାଲି ଖାଲି ଏେବ ଜୀବନ ବି ତୁଛି

ବି ପଦେର େହବା ଘାି ।

ହାେତ ନାହZ କାମଧBା ,
କାଲି ଥିଲି ମଁୁ େଯ ମୁi ବି ହt

ହାତ େଧାଉଥିବା ସାବୁ ନ ଲେଗଇ

ଆଜି ପଂଜୁ ରୀେର ବା ।

ଦି ନକୁ ଥରକୁ ଥର ,
ବାହାରକୁ ଗେଲ ମା² ପି ି ଥିେଲ

କେରାନା ରାfସ ଦି ନକୁ ଦି ନ

କେରାନାକୁ ନାହZ ଡର ।

ଏଇ କି ଛି ଦି ନ କାହାରି ସାଥିେର

ବୁ ଝି େହଉନି ତା ମାୟା ।

ମି ଶିବାନି ଜମା େବଶୀ ,

ହ
ାନ
ଆ

ଜୀବନ େଦବ େହ ନାଶି ।

ଇ
-ପ

େନାହି େଲ କେରାନା अକାଳେର ସେତ

ତ
ିକ

ଗତି ପଥ ତାର େକେବ େଯ କୁ ଆେଡ

ା

ବି `ାରୁଛି ତାର କାୟା ,
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ଖାସ, ଛି ) ଆଉ ଜର ଯଦି ହୁଏ
େଦେଖଇବା ଡାକ୍ ତର ,
ସେଚତନ ସଦା େଲାକ)ୁ କରି ବା
େନୖ ତିକ କ_ବ ଆମର ।

ଭାରି ଭୟ)ର ଏଇ ମହାମାରୀ
ତାଠାରୁ ରହି ବା ଦୂ େର ,
ଜୀବନକୁ ଯଦି ବାଇବ େହ
ସେବ ରହି ଥାअ ଘେର
ସେବ ରହି ଥାअ ଘେର ।

ଗା/େପା‐ ଇଛାପୁର
ଥା‐ଡୁ tୁରିପାଲି

ତ
ିକ

ା

ଜି ‐ ସୁବପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମା‐ ୯୯୩୮୮୧୩୭୦୬
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ତାଲାବB
अଶାn ବି ଶ ଆଜି ଶାn ପଡି ଛି
ଦି ଶୁ ନାହZ ମଣିଷ େଭଳା,

ହୀରାବତୀ ପାତ

7ୁଲ କେଲଜ ଓ ରା`ା ଘାଟ ସବୁ

େକଉଁ ରୂେପ କେରାନା ବି େଜ େହଲା

ପଡି अଛି ଆଜି ତାଲା ।।

ଆଜି କରିଲା ପଥକ।।

ହାଟ ବଜାର ପୁଣି ଗାଡି ମଟର
ଦି େଶ ଆଜି ଖାଲି ଖାଲି ,
ଆସି ଲା କି ଏ େସ ଆଣିଲା ?
ଏ କେରାନା ମହାମାରୀ ।।
କେରାନାର ପଡି ଛି େକାରଡା ମାଡ
ନି ` ହୁଏ ଭୁ ବନ ,

ପରାଜି ତ େହେଲ ସେତ,
ବି ଶ¢ ହି ତ ପାଇଁ ପଡି ଛିେର ବାଜି
ଆଜି ମାନବ ହାେତ ।।
ଘରର ଏରୁoିେର ଟାଣି ଲfEଣେରଖା
ପାଦ ଆଗକୁ ନ େଦବା,

ଗଁାଠୁ ସହର ମସଜି ଦ ମBିର
ସବୁ ଆଜି ତାଲା ବB ।।
ଦି ନ ପେର ଦି ନ ଯାଉअଛି ବି ତି

ସାମାଜି କ ଦୂ ରତକୁ ବଜାଇ ରଖି
ସକ େଡାରୀ ରଖି ବା ।।
ସମୟ ବଦେଳ ପୁଣି ଯୁଗ ବଦେଳ

ଶାnି େମୖ ତୀ ପୀତି ବି ଶାସ ବେନ

ନଳଗଜା, ମୟର
ୂ ଭy

ଆ

ରହି ଥିଲୁ ଆେମ ଏକ,

।।

ା

କେରାନାରୁ େହବୁ ଜୟ

ତ
ିକ

।।

ତାଲାବBକୁ ବଜାଇ ରଖି ପାରି େଲ

ଇ
-ପ

ଚାରି େକାଠରି େର ବBୀ ହୁଏ ମଣିଷ

ବଦେଳ ଏ ରାତି ଦି ନ,

ହ
ାନ

ପାହୁअଛି ପୁଣି ରାତି ,
ସେଚତନ ବା_ା ବହୀ

େକଉଁଠୁ

େଯେତ xାନ ବି xାନ େଦବ ଦଇବ
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ପବାସୀ ଶମିକ ପାଇଁ
'କେରାନା' ରାfସ ପକାଇ େଦଇଛି
ଶମି କ ପାଦେର େବଡି

ହସ େଦବା ପାଇଁ

କାଟି ମାଟି-ମାଆ େମାହ
ଗଧର ଖଟଣି

ଖଟୁ ଥିଲା ଯି ଏ

ତା' ଆଖିେର ଆଜି ଲୁ ହ ॥
ଦାନାପାଣି ବି ନା

ପରି ଜନ ବି ନା

େହାଇ ସି ଏ ଦୀନ-ହୀନ
ବାସହରା େହାଇ

ହାତ ପାତୁ अଛି

ପାଇବାକୁ ଦୟା-ଦାନ ॥
କମବୀର ଆନ

େପାଷକ େହାଇ ବି

अଳସ-ନି କମା ପରି
ଜୀବନ ବି କେଳ

ଭିକ ମାଗୁअଛି

େନତ ନୀର ଯାଏ ଝରି ॥
କମଜୀବୀ ସି ଏ

ସାମଥ,ଉାହ

କମ अଧି କାର

ଛଡାଇ ତା'ଠାରୁ

ସପାଣିପାଦ ତାହାକୁ
ଯାଚକ କରି ବା

କି ଲୀଳା ପଭୁ େହ,

ଭାବୁ ଛି ମୁହZ ମନକୁ ॥
ଶମି କ ଦି ବେସ

ପରବ ନ ପାଳି

ପରି ଜନ ସାେଥ ଦୀନ
ଲୁ େହ ଭିେଜ େଯେବଶମତତବiା! !
ତୁ ମକୁ ବି अପମାନ ॥
ତୁ ମ ଗୀତା କଥା ମି ଥା ନାହZ ହଉ
ରଖ କମ-କମୀ ମାନ
ସ ାଭିମାନ ସହ

ବାଇ ତାହାକୁ

ରଖ ନି ଜ ପଭୁ ପଣ ॥

ବାରିପଦା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୭୬୮୭୩୪

ଆ

ଧରି ନି ଜ ହୃଦୟେର

କମ-ମାନ କି ମହୀେର??

ା

ପରି ବାର ମୁେଖ

ଭିfାଥାଳ ଧେର

ତ
ିକ

େପଟ ତା' ଯାଉଛି େପାଡି ॥

ବାଧ େହାଇ ଯଦି

ଇ
-ପ

अନh ମୁେଠ ବି ନା

ହ
ାନ

ପବାସେର ଆଜି

ରାେଜB ସାମଲ
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ସାହାଯପାଇଁ କଣ ଫେଟା େଲାଡ଼ା?
େଲାଡ଼ା?
କେରାନା ଆଜି
ସାରା ବି ଶ¢େର

େଦବବତ ବାରିକ

େଖଳାଇ ଚାଲି ଛି ଭୟ।୧।
େପାଷଣ ନାଆ େର
ହୁଏ େଶାଷଣ
କି ଏ ବା େଦଖିବ କୁ ହ।୨।
ଗରି ବ ପାଇଁ
େକହି ବି ନାହZ
େଭାକ ଉପାେସ ରେହ ।୩।
ଚାଷୀ ଭାଇର
ହୃଦେୟ େକାହ
ଲୁ ଚାଏ ଆଖି ଲୁ ହ ।୪।

ଜେଳଇ ଘି अ
ସେର ସଳି ତା
ତମସା ଯି ବ ଦୁ େରଇ ।୫।
ମଣିଷ ଏଠି
ପଶୁ ସାଜnି
ଟ)ା ପଇସା ପାଇଁ।୬।
ବଡ େଲାକର
େଛାଟ କଥା େର
ସାହାଯ ସହେଯାଗ।୭।

ତ
ିକ

ା

ଗରି ବ ଆଜି

ଆ

ବୃ ଥା ସବୁ अଭିେଯାଗ ।୮।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କାBୁ ଛି ଖାଲି
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ସାହାଯ କେଲ

ଜଳୁ ଛି ଦୀପ

ପଣ
ୂ  अଜନ

ଆେଲାକ େଦବା ପାଇଁ।୯।

ଫେଟା ପଦଶନୀ କରାଏ।୧୪।

ସାହାଯ୍ଯ କେଲ

ସାହାଯ ର ହାତ

ଫେଟା ଉଠି ବ

ବୁ ଲୁ ଛି ସବୁ ଠି

ମି ଛ अଭିନୟ ଚାଲଇ।୧୦।

େଫସବୁ କ୍ ହ୍ଵାଟ୍ସାପ୍ େଖାଲି େଲ।୧୫।

अfମ େହେଲ

କି କହି ବି ଆଉ

ବଜନ କରି

ଦୁ ନି ଆ ର କଥା

େଯଝା ବାେଟ ଯି େବ ଚାଲି ।୧୧।

ସମେ` େଗାଟିଏ ମେର।୧୬।

ଗରି ବ ପାଇଁ

ମନେର ଛB

ଗରି ବୀ ଭଲ

କପଟ ଭରା

ସାହାଯ େଲାଡ଼ା ନାହZ।୧୨।

ଛଳନା ହସ ମୁହଁେର ।୧୭।

ସ¢ାଥପର ଏ

କାହାକୁ ଏଠି

ଦୁ ନି ଆ ସି ନା

କଣ, କହି ବ

ସ ାଥର ବଶ ସଭିଏଁ।୧୩।

ଟିେକ ରୁହ ଗରି ବ ସାଥିେର।୧୮।

ତ
ିକ

ା

କହnି େଲାେକ

ଇ
-ପ

ସାଦକ : ପୀତି ପଣତି , ଆନBପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େକBୁ ଝର, ଦୂ ରଭାଷ - ୯୩୪୮୭୭୯୩୯୪
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ଚୀନ ପି ୟତମା
କେରାନା େଗା ତୁ େମ ଚୀନ ପି ୟତମା
ଘଟାଇଛ ବି େଶ अକାର अମା।

େଗୗରୀ ପoା

ତୁ ମ ପାଇଁ ବି େଶ ଭୟ)ର ିତି
ଥରହର ଆଜି ଏ ଧରା, ଏ fିତି ।
ତୁ ମ ନାେମ ଆଜି ଜୀବନ ବି କଳ

େହଲାଣି େଯ ତୁ j ସବୁ ଉପଚାର

ନଜରବBୀ ବି େହଉନି େକାହଳ।

ବଢି ଚାଲି अଛି ତୁ ମ ପାରାବାର।

େଦଶେଦଶ ମେଧେଯାଗାେଯାଗ ନାହZ

କେରାନାେଗା ତୁ େମେଫରି ଯାअ ତୀନ

ଜି ଲ?ା, ରାଜ କଥା କହି ବା କି ପାଇଁ।

ଭାରେତ ରଖନା ତୁ ମ अଭିମାନ।

େଫରି ଯାअ ତୁ େମ ଆେଗା ପି ୟତମା

ତୁ ମ େପମ େଡାେର ମହାଶiି ଚୀନ

ବୁ ି, ବୃ _ି ତୁ ମ ଭଲ ନାହZ ଜମା।

ପତି େଶାଧ ବହିh ତାକୁ କେର ହୀନ।

ବି ଭୀଷିକାମୟୀ ତୁ େମ େଗା କେରାନା

କେରାନାେଗା ତୁ େମେସhହମୟୀ ହୁअ

େକେତ ପାଣ େନଲ ତୁ ମକୁ ହZ ଜଣା।

ମାନବ ଜାତି କୁ ଆଶସନା ଦି अ।
ଦି अ ପଭୁ ତୁ େମ, ତାକୁ ସଦxାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କେରାନା ପାଉ ତା ପି ୟତମ ଚୀନ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ି ଶା
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ପୁଣି ଆେମ ହସିବା
ଲକ୍ ଡାଉନ ଇଏ ଲକ୍ ଡାଉନ
ବB ପଡି ଛି ସବୁ ଗଁା ଟାଉନ,

େରାଗ ଇଏ ଭାରି ଭୟ)ରୀ,
ଗହଳି କରି େଲ,ଭିଡେର ରହି େଲ
ବାପି ଥାଏ େରାଗ ଭାରି େଯାର୍ କରି ।
େଧାଉଥିବ ହାତ ସାବୁ ନ େର
ମା7 ପି ିଥିବ ସଦା ମୁହଁେର,
ଛୁଇଁବନି ଆଖି, ପାଟି, ନାକକୁ ହାତେର
ମି େଳଇବନି ହାତ କରି ବ ଜୁ ହାର ।
ସକାଳୁ ୭ରୁ ରାତି ୯ଯାଏ ଘେର ରହି ବା
ସରକାର)ର ନି ୟମ ସବୁ କୁ ମାନି ବା,

ଛୁଟିତ ପଡି ଛି ଲକ୍ ଡାଉନ େବାଲି
ଘର ପରି ବାର ସହ ମି ଶିବା,
ବାହାରକୁ ଯାଇ ମି ଳା ମି ଶା କରି
ମହାମାରୀକୁ କାହZ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣି ବା ।
ସରକାର)ର ନି ୟମ ମାନି ବା
ଲକ୍ ଡାଉନ ସରି ବା ଯାଏ ଘେର ରହି ବା,
କରନା କୁ ଆେମ ଦି େନ ହେରଇବା
େଦଖିବ ସମେ`, ପୁଣିଥେର ଆେମ ହସି ବା,
ହଁ , ପୁଣିଥେର ଆେମ ହସି ବା ।।
ଗା/େପା: - କୁ ଆମରା, ଥାନା - ଖୁା, ମୟରଭy,
ୂ

ା

ଆସି ଛି କରନା ମହାମାରୀ

ଲୁ ଡୁ , PUBG, FREEFIRE େଖଳି ବା ।

ତ
ିକ

େଗାଡ଼ାଇ ପି ଟିେବ ଜମା ଯାअନି ।

ଏକଲା ଲାଗିେଲ ବି ରiି େହାଇେଲ

ପି ନ - ୭୫୭୦୨୭, ଓଡ଼ି ଶା

ଇ
-ପ

ବାହାେର ଜଗିଛnି େପାଲି ସ ମାମଁୁ

ଚି ନEୟ ଶୁଭାଂଶୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୭୭୬୦୫୦୬୬୭
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ଲକ୍ ଡାଉନ୍
ଭବ େବୖ ତରଣୀ େହାଇବାକୁ ପାରି
ଆଶାକରି କୁ ଟୁ a ସହି େତ

ଜଗଜୀବନ େସଠୀ

ଧରି େକେତ ସ ପh अଗଣିତ

ନାବ େଦେହ କଣ କରି
କ’ଣ କରି ବୁ ପମାଣି ତ
ଲକ୍ଡାଉନ୍ କେର
େତା ସାହାସ ଉପେର
ଏେବ ନାବ ବୁ ଡ଼ି ବା େବଳ ତ!
ଗବାf ପୁଡ଼ା େଦଇ
େଦଖ, େଦଖ ପୃଥିବୀ େକମି ତି
େହାଇ ପଡ଼ି ଛି ନି ଜନ

ଜୀଭର ଲାଳସା େମାଇବା ପାଇଁ
ଲକ୍ଡାଉନ୍ କେର

ପଡ଼ି ବ ଲକ୍ଡାଉନ୍
େଶଷକୁ ଭାଗକୁ କରି ବୁ ଗାଳି !
ନି ଜକୁ ନି େଜ ବBୀ କରି
ଉରଗ ଗାତେର ଲୁ ଚି ଲା ପରି
ଲେଗଇ େଦଇ ନି ଆଁ
କାହZ ଉଭାନ େହାଇଗଲା
କ’ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରି େଦଲୁ
େତା ପାରି ବା ପଣିଆ

ଆaଆବାଡ଼ି , ଗyାମ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ନି ~ାପ ପାଣୀ ଜୀବନ ହରଣ!

ନ େହେଲ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ

ା

ଆପଣା ହେ` ଜି ହା େଛଦନ ପରି

େଦଖିବା େଲାକ ମାରି େବ ତାଳି

ତ
ିକ

କାହZ ଆଣିଥିଲୁ ସtତ

ବି ଶକୁ ଶାସନ କେର

ଇ
-ପ

ନି ~ାପ ପରି ଜନ)ୁ

अନୁ ଶାସନ ବଳେର

ହ
ାନ

ବୁ ଡ଼ି ବାକୁ ଇjାଥିଲା ଯଦି
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ଲକ୍ ଡାଉନ୍
ପରୀfା ସରି ଲା

େବାଲି କି ଆସି ଲି

ମାମଁୁ ଘର ଟିେକ ବୁ ଲି
ଆସି ଲା ପରଠୁ

ସନାତନ କଟା

ଲअକଡାଉନୁ

ହଉେନଇଁ ଟିେକ ହଲି
ମାମଁୁ ଘର ବୁ ଲାବୁ ଲି

ଖିଆପି ଆ

ସରଗଠୁ ବଳି ସୁଖ
ଘେର ବସି ବସି

କଟିଯାଏ ଦି ନ

େହଲାଣି अସହ ଦୁ ଃଖ
ନି ଜ ଘରକୁ ବି

େଫରି ବାର ରା`ା

ସବୁ େହାଇଗଲା ବB
ମାମଁୁ ଘର ବୁ ଲା

ଫସର ଫାଟିଲା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାଗ େମା କପାଳମB

ଆ

ହ
ାନ

ସି ଲୁଆଁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାtୀର
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େବାଝ
େସଇ ମାେନ ଯାଇଥିେବ େକେତଦୂ ର ?
କାଲି ରାତି େର େଯାଉସବୁ ନାଚାର ପାଦ,

ଶି ବ ଶ)ର ସାହୁ

ଛାଡି ଥିେଲ ସହର !

अକାରର ଆଢୁ ଆଳେର?

କଣ ବା ଉପାୟ ଥିଲା ,

ଜଲଦି ଚାଲର ଡାକେର

ସବୁ କି ଛି ବB େହଲା ପେର ,

ନି ରବି ଯାଏ ଥମ ଥମ ଭାବ,

ମଜୁ ରୀ କଥା ଥାଉ, ଖାଲି ଭାତି ଆ ଦି 'ଓଳି ର ଦି େଶ ଗଁା, ନଈ, ତୁ ଠପଥର
ବି େଦଲାନି ଠି କାଦାର !

ପାଦେର ଜୀବନ କअଁେଳ
ପହିବାକୁ େହବ ଭି ଟାମ।ଟିେର ।

ରାତି ର ବହଳ अାେର ,

अସରnି େବାଝ ରା`ାର ,

େବଶ େକଇ େଯାଡ଼ା ପାଦ

କାେର ଓ ହାତେର ବି େବାଝ

ବାହାରି ଗେଲ ସnପଣେର ।

େପଟ ପଟଣାର ,

ଦି ନେର େପାଲି ସ , ରାତି େର ବି ବB ,

େବାଝ ଲକ ଡାଉନର !!

କି ଏ େବାହୁଥିଲା ଇଟା, କି ଏ ବାଲି ,

ତ
ିକ

अଟକି ଯାଏ ,

ା

ବଢୁ ଥିବା ପାଦ େକେବ େକେବ

ଇ
-ପ

ଆଗକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଥା ମାରି ବାକୁ ନା ମାପି େନବାକୁ ବି ପଦ , କି ଏ अବା ରାଜ ମି ୀ, ଆଉ କି ଏ ବାବୁ ଘେର
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କାମବାଲୀ !!
ତେମ େଯାଉ େଦଇଥିଲ େଠଲା,
ବରା ପି ଆଜି ର ,
ଆଉ ତମର ଚା' ବି 7ୁଟ , ସବୁ ଏେବ ଖଁା ଖଁା,
ମାଛି କି କୁ କୁ ର କି କାଉ :
ସଭି)ୁ ଭୟ, କେରାନାର !

ପାଦକୁ କେଢଇନି ଏ ମନ ।
ଜି ତିବାର ଜି ଦ ଆଗେର, ହାରମାେନ
ତମ େବଇମାନି ପଣ,
ବBଥିବା ସବୁ ସଂସାଧନ !!

ସହକାରୀ ଯ}ୀ(େରଳପଥ)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େରଳ ସଦନ, ନଥ ବ? କ, ପଥମତଳ

ହ
ାନ

ପବ
ୂ ତ
 ଟ େରଳବାଇ, ଭୁ ବେନଶ¢ର

ଆ

ଭାମଭାଷ:୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯
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କେରାନାେକ?ଶ
ଜଗତର ନାଥ ଜଗନh ାଥ ପାେଦ
ଏତି କି ମାଗୁଣି େମାର

ଲfEଣ ମହାnି

ଭiଜନ ଆଜି ବାକୁ େଳ ଡାକnି
ରfାକର ରfାକର।।

ବଧଠ
ୂ ୁ ହରିଲା ଶ±ା ଓ ସି Bୂର

ମାଳି କା ବଚନ ସତ ଲାେଗ ଆଜି

ବି ଧବା େହଲା ଦୂ ହିତା।।

ଦୁ ଃ େହାଇଛି अବନୀ

ସଂସାର ସି ୁେର େଖଳଇ ତମସା

ସଂକଟ େଘରେର ତୁ  ଭi ରହି

ବି ମୁେଖ କାେB ଜୀବନ

କାେB ବାହୂନି ବାହୂନି।।

କେରାନା କବଳୁ ତୁ  ଶରଣକୁ

ପଡି ଛି ବି ପ_ି କେରାନା ନାମେର

ନି अ େହ ମଧୁସୁଦନ।।

ଜୀବନ େହଲା ନି ଉନ

ଲf ପରି ବାର अସହାୟ ପାୟ

େହଲି ମଁୁ ଚକି ତ େକମn ବସି ଛ

ବାହୂନି ଡାେକ ତୁ )ୁ

ମଉେନ ଚକାନୟନ।।

କେରାନାକୁ ହତ କରି ମହାବାହୁ

ମାଆଠୁ ସnାନ ହରିଲା କେରାନା

କୁ ଶେଳ ରଖ ବି ଶ¢କୁ।।

ସnାନଠୁ େନଲା ପି ତା

ସhାତେକା_ର ଦି ତୀୟ ବଷ (ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସୗରିପାଲି, ଖଟଖଟିଆ, େବୗ, ୭୬୨୦୩୦

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୬୩୭୧୪୫୦୮୩୪
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ବୁ ଢ଼ାବାପ ଆଜି ହସୁଛି
ସହରକୁ ଛାଡି ଚାକି ରିଆ ପୁअ
ଗଁା ଘେର ଏେବ ରହୁଛି ,

ପି ୟବତ କର

ପୁअେବାହୁ, ନାତି ନାତୁ ଣୀକୁ େଦଖି
ବୁ ଢାବାପ ଆଜି ହସୁଛି ।

ବଷାପାଗ ପେର େଦଶୀ କୁ କୁ ଡ଼ାର
ବାସନାେର ଲାଳ ଗଡୁ ଛି ,

ଏେତ ବଷପେର କୂଳେବାହୁ ତାର

ଏେତ ଦି ନ ପେର ସାtେର ଖାଇକି

ହାoିଶାେଳ ଭାତ ରାୁ ଛି ,

ବୁ ଢାବାପ ଆଜି ହସୁଛି ।

ହାତରା ଖାଇ ମେନ ମେନ ତାର
ବୁ ଢାବାପ ଆଜି ହସୁଛି ।

କେରାନା ପାଇଁକି ଘେର ଘେର ଆଜି
ଏସବୁ ସବ େହଇଛି ,

ଶାnଥିବା େସଇ େଛାଟ ଘରଟିେର

ଧନବାଦ େଦଇ ଶୀ ଜଗନh ାଥ)ୁ

େକାଳାହଳ େକେତ ଶୁଭୁଛି ,

ବୁ ଢ଼ାବାପ ଆଜି ହସୁଛି ।

ନାତି ନାତୁ ଣୀ) ସହ ଟିେକ େଖଳି
ବୁ ଢ଼ାବାପ ଆଜି ହସୁଛି ।

ଗାମ - େସାରିଷେକାଠା, େପା: - ପାଳଶି ଆ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାୟା - ଗଡ଼େଦଉଳି ଆ, ଜି ଲ?ା - ମୟର
ୂ ଭy

ଆ

ହ
ାନ

ପି ନ - ୭୫୭୦୮୨
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ମହାମାରୀ କେରାନା
େହ ମହାମାରୀ କେରାନା
ସୃି ତୁ ର ଚାଇନା

ସାଇପସାଦ ସାହୁ

େହାଇଯାअ ତୁ େ ଶାn

ଦୁ ନି ଆକୁ ଘାି େଦଲ

େଯାଡୁ ଛୁ ତୁ )ୁ ହାତ

େହ କାଳରୂପୀ କେରାନା

େହ େମାର ବି ଶମାନବ

ଭାଇରସ ରୂେପ ସି ନା

ପତି େଷଧକ କ’ଣ ଜାଣିବା

ନି ମିଷେକ େଭଦି ଗଲ

ହାତ ମୁହଁ ସେt ନାକ

ତୁ  କାରା ବି `ାରିଲ

ପରି େବଶକୁ ସଫା ରଖ

ଦୀଘ अେଟ ତୁ  ପାଦ

ସେବ ସେଚତନ େହାଇବା

ନି େ½ାେଷ କି କଲ ବଧ

ବି ଶମହାମାରୀ କେରାନା ସାେଥ ଲଡ଼ି ବା

କି େଦାଷ ଆେ େଯ କଲୁ

ମନେର ସଂକq କରି

ବି ନା अେଥ ଜୀବନ େଦଲୁ 

ଲଢ଼ି ବା େଯାା) ପରି 

କି ାଇ ଜନମ େନଲ

ଧନ େହ େସବକ ଭାଇ

କରି େହ କଷଣ େଦଲ

େରାଗକୁ ଖାତି ରି ନାହZ

ତୁ ରି ନଁାକୁ ଶୁଣି

ଜନତା େସବାେର ମାତି

ସଭିଏଁ ଗେଲଣି ଡରି

େସବା କର ଦି ନ ରାତି 

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉହାନେର ଜନE େନଲା
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ସରକାର) ନି ୟମ
ମାନି େଲ େଦବ ଟି କାମ
ଜାଗିେଲ ଜି ତିବା ଆେ
ଖୁସିେର ରହି ବା ସେବ
ଜଗତର ନାଥ ତୁ େ
ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆେ
अଭୟ ପଦାନ କର
ଜଗତକୁ ରfା କର
େହ ପଭୂ ଜଗତ କ_ ା
ଜଣାଇ ମନର କଥା
ରfାକର ପଭୂ ତୁ େ
ଶରଣ ପଶି ଲୁ ଆେ

ତ
ିକ

ା

ସି ିେକଲା, ବଲାtୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ
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େକବଳ ଆେମ େହେଲ ସେଚତନ
ପକୃ ତି ସହ େଖଳି ଲା ଦୁ ନି ଆ
ପକୃ ତି ହୃଦେୟ ଜଳି ଲା ନି ଆଁ

ଲଳି ତ େମାହନ ମହାnି

େକେତ େରାଗେବୖ ରାଗ େହଲା ଜନମ
अକାରେଣ ଗଲା େକେତ େଯ ଜୀବନ
ଯାହା କରି ପାରି ଲାନି ପରମାଣୁ
ତାହା କରୁअଛି େକାରନା ଭୁ ତାଣୁ

େପାଲି ସ କମଚାରୀ କରୁଛnି ଗୁହାରି

ନି ଜ ଘେର ନି େଜ ସାଜି ଲୁ ବBୀ

ଘେର ରୁହ େକହି ନ ଯା ବାହାରି

େଦଖି ବି ଶ ଦୁ ଃଖ ଆଖି ଦି अଇ କାBି

ଗଣମାଧମ ତÝର ସାଜି ଛି

ଡାiର, ନସ େଦବତା ସାଜି

ସେଚତନାର ପେଚା କରୁଛି 

େରାଗୀ େସବା କେଲ ପରି ବାର େତଜି 

ଭାରତମାତା ପୁନ

ଚାଲି ଛି ପେଚା ଔଷଧ ନି ମା େଣ

ପୁନ

ରା`ାେର ଗହଳି ଲାଗିବ

ସାnନା େଦବାକୁ ଲf ଲf ପାେଣ

ପୁନ

ପବପବାଣୀ େହବ ପାଳନ

ହସି ବ

େକବଳ ଆେମ େହେଲ ସେଚତନ
ଛାତ, ସାେଲପୁର ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଧୁପୁର, ମାହାtା, କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୩୪୮୬୫୫୪୯୨
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କେରାନା ହାରିବ
େଦାହଲାଇ େଦଲା
ସତେର ବି ଶ¢ର ଛାତି କୁ

ଜି େତB କୁ ମାର କହଁର

ଲf ଲf ନି ଶ¢ାସକୁ ବB କରି

େକହି େକେବ

ଦି ବାରାତ ଶୁେଭ

କqନାେର ବି ଆ)ି ନ ଥିବା

ଭାରତ ମାତାର କBନର ସ¢ର

ଚି ତ େଯପରି ଆେପ ଆେପ

ହରାଇ अେନକ ତାର ସୁେଯାଗ ସnାନ

ଚି ତି ତ ଯାଇଥିଲା େହାଇ

ତଥାପି ଭରସା ଆଶା ଲଢି ଯିବ
ନ ପାଇବା ଯାଏଁ େସ ବି ଜୟର ଚି ହh...

ହଁ େସ ଆସି ଛି
କାରଣ େସ

େହେଲ ଦାଗ ଲି ଭିବନି

େକେବ ହାରି ବା ଶି ଖିନି

ଦାଗ ରହି ବା ବି ଦରକାର

େଶଷ ନି ଶ¢ାସ ଯାଏଁ

ଭବି ଷତ ବି ପଦରୁ ସୁରfା କରିବାକୁ ...

େକେବ ମଥାନତ କେର ନାହZ

ା

କାଲି ଚାଲି ବି ଯି ବ

ଆ

ହ
ାନ

ଆେଗଇ ଯାଏ ତାର କମ ପେଥ...

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବି ଶ¢ାେସ ବି ଜୟ େବାଲି
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କ_ବକୁ
ରଖି ସବାେଗ

अେନକ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ବୁ ହାଇଛି

ରହି ପରି ବାର ଠାରୁ ଦୂ େର

ଆପଣା ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂ ର କରିଛି

ମୃତୁକୁ ନ ଚି ହh ି ନି ତି ରେହ ତାର ସାମhାେର

ବି ନା ଦି ଧାେର େଯମି ତି ଖୁସି ଆଗେର

ଏମି ତି ସାହସ ସତେର କି ଏ େଯ କରି ପାେର

େସ ପାେଚରୀ ସାଜି ଛି ହଁ େସ ପାେଚରୀ
ସାଜି ଛି...

େସମାେନ ସେତ
ଭଗବାନ) अବତାର

ହଁ ଆଉ ଟିକିଏ

ଯାହା ପାଇଁ ନାହZ ଆଉ ସ ପh ରାତି ର

अେପfା େଧୖ ଯ ର ସହି ତ

ତଥାପି ନା ନି अnି ଟିକିଏ ବି ଶାମ

ଏ ସମୟ ବି ଚାଲି ଯିବ

େଦଶହି ତ ପାଇଁ ଭୁ ଲି ଛnି େଯ ସବୁ ସ¢ାଥ ଉଦୟ େହବ ଏକ ନୂ ତନ ସୂଯ
ନି ଜର

ନୂ ଆ ଆେଲାକେର ପୁଣି ସବୁ ରି ଓଠ ହସି ବ..

ନା ହାରି ଛି େକେବ
ହାରି ବ ଭାରତ
େଯେବ ରହି ଥିବ ହାତ ଉପେର ସବୁ ରି ହାତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହଁ େକବଳ ପରାଜି ତ...

ହ
ାନ

ଆସି େଲ ବି େହେବ ପରାଜି ତ…

ା

େକାରନା ପରି अେନକ ଭୂ ତାଣୁ
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ମହାମାରୀ
ମହାମାରୀ ପାଇଁ

ସଭିଏଁ ତ ଆତ)ିତ
ଔଷଧ ତ ନାହZ
अେଟ ଏ କେରାନା

େନଉअଛି େସ ଜୀବନ
ସେଚତନ ଆଉ

ସତକ|ତ ରୁହ

अଛ େଯେତ ସବଜନ
ହାତ େଧାଉଥିବା

ଖାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ଭଲଭାେବ ସାବୁ ନେର
ସାନି ଟାଇଜର

ବବହାର କର

ସତକ ହୁअ େଯ ବାେର
ଶାକାହାରୀ ଖାଦ

ଖାଉଥିବା ଆେମ

ଆମି ଷଠୁ ଦୂ େର ଥିବ
ମହାମାରୀ ଆମ

ପାେଖ ପଶି ବନି

ଭୂ ତାଣୁର fତି େହବ
ସାରା ବି ଶକୁ ତ

କବଳି ତ କରି

ସେତ ଏକ ପରମାଣୁ
ମୁହଁେର ବାିେଲ

ରୁମାଲ ମା7

େହବ ନାହZ ସଂକମଣ
କେରାନା ଦାଉରୁ

ବିଯିବା ଆେମ

ମୃତୁ େହବ ନାହZ ଜାଣ
ନମ7ାର ଆେମ

କରୁଥିବା ସେତ

କରି ବାନି ଆଲି tନ
ବିଯିବା ଆେମ

ବି ପଦ ମୁଖରୁ

ଭୂ ତାଣୁ େହବ ନି ଧନ
ପରି Ãାର ଆଉ

ପରି jନ କରି

ପରି େବଶଟି ରଖି ବା
କେରାନା ଆମର

କରି ବନି fତି

ସୁ େହାଇ େଯ ରହି ବା

ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୬୮୧୪୧୫

ଆ

ରଖି ଛି ଟି ଏ ଭୂ ତାଣୁ

ମାଡ଼ି ଚାଲି अଛି

ା

ମାରାତEକ େରାଗ

अତି fୀପ େବେଗ

ତ
ିକ

ଚକି ତ ସାରା ଜଗତ

ବାହି ନୀପତି

ଇ
-ପ

େସହି େରାଗପାଇଁ

ରବି Bନାଥ

ହ
ାନ

କେରାନା ରୂପକ
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ସୁଖ େସୗଦାଗର
ଧରଣୀ ମାଆର ମନେର ଉj¢ାସ
ପରି େବଶ ପରି Ãାର

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ବି ହt କାକଳି ସୁଖ ଦି ଏ ପୁଣି

ପଶୁପfୀ କୁ ଳ ଆନେB ବି ହାର

ଦୁ ଃଖ ହରି ହୃଦୟର।

କରୁଛnି େଯଝା ମେତ

ଗାଡ଼ି ମଟରର ବି କଟାଳ ଶr

अଜା ଆଈ େକାେଳ ବସି ଉହ? ାସେର

ଶତିକି ନଶୁେଭ ଆଉ

ଶି ଶୁ ଶୁେଣ ଗପ େକେତ।

ମାନବ ମନର ଗବ अହ)ାର

अସରା ଆନB ମେନ ପରି ପ
ୂ 

ସାଜୁ ନାହZ ପରା ଦାଉ।

ବାପା ମାଆ ବଡ଼ ଖୁସି

କଳକାରଖାନା ବି ଷ ମି ଶା ଧଆ
ୂ ଁ

ବି େଦଶରୁ ପୁअ େବାହୂ ଉପିତ

अେନକ ଯାଇଛି କମି

ହେ` ସେତ ସ ଗ  ଶଶୀ।

ପଲି ଥିନ ଥଳି ପ?ାିକ ଓ ଜରି

ସୁଖ ଜୁ ଆରେର ମନ ଭାସି ଉେଠ

ବେf ନପାେର େସ ଜମି ।

अଗଣା ଉଠି ଛି ପୁରି
ସE Îତି ସାଉଁଟୁଛି ପଣତେର ମାଆ

ା

ବାସି ପାଇଟିକୁ ସାରି।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବି ଭୁତି ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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ପୃଥିବୀ ମୁହଁେର ତୁoି
ଓେଲଇ ଗାଈର ମୁେହଁ େକେବ ଥିଲା
ହଳୁ ଆ ବଳଦ ମୁେହଁ

ନାରାୟଣ ଚB
େସନାପତି

ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀ ମୁହଁେର ତୁ oିଟା

ହାତର ଚମେର େଲାମମୂେଳ େକେବ

ସେଚତନ ବା_ା କେହ।

ସିେର ରେହ ଜାବୁ ଡି
ବି ନା ଲି କୁଇଡ଼ ହାo ୱାସେର େସ

କି େବଳ େହଲା ଏ କି କାଳ େହଲା

ଯାଏନା େସ ାନ ଛାଡି ।

ଆସି ଛି ଏ ମହାମାରୀ
ରା`ାଘାଟ ସବୁ ଖଁା ଖଁା କଲାଣି

ଛି )ିେଲ କାଶି େଲ କି ବା କଥାେହେଲ

ଗଢ଼ି େଦଲା ଶୁନପୁରୀ।

अନର େଦହକୁ ଡି ଏଁ
େସଥିପାଇଁ ପରା ତୁ oି ବାିେଦେଲ

ଚୀନ୍ ରୁ ଜାତ ଏ ବି ଷାi ଭୁ ତାଣୁ

ବସି େସ ଲୁ ହ ଝରାଏ।

ଆଖିକୁ େକେବ ଦି େଶନା
ଚୀନ୍ ରୁ ଇଟାଲି ପୁଣି ଆେମରି କା

ଆସି କେର ତନାଘନା।

ଭାରତ ଜମାନ୍ ଧାଏଁ

ା

ଛୁଇଁେଲ କି ପାେଖ ବସି କଥାେହେଲ

ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

ଯ}ଣାର ସ¢ାଦ ଦି ଏ।

ତ
ିକ

ପୃଥିବୀର ସବୁ ାନ ଭମି ସିଏ
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େସ ଭୁ ତାଣୁ ନାସାପଥେର ପହଁ ଚି
ଗଳାେର ପହି ଯାଏ
ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଇ େକେତ େଖଳ େଖଳି
ଜୀବନକୁ ମାରି ଡି ଏଁ।

େଯେତ xାନୀ େଶ+ ପାରି େଲନି ଗଢି
ଔଷଧ ଚି କିା ପାଇଁ
ସରକାର ପଭୁ ଆମ କଥା ଭାବି

ମୁେହଁ େଦଇ ତୁ oି ମାନି େଲ ସରାେଗ

ରଖି ଛି ଘେର ଲୁ େଚଇ।

ରଖି ସାମାଜି କ ଦୂ ରତା
ଏ ଦୁ  ଭୂ ତାଣୁ ମାଡି ବନି ପାଖ
ଆେମ େହାଇବା ବି େଜତା।

ଲକଡାଉନ ସେt ସଟଡାଉନେର
ପୃଥିବୀ ପି ିଛି ତୁ oି
କେରାନା ଭୁ ତାଣୁ ଦାଉରୁ ଆମକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରfାକର ଗଡ଼ଚoୀ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜରା, େକBୁ ଝର
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କ’’ଣ କଲ?
ଜାଇଁପୁअ ତୁେମ କ
କଲ?
ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ
ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

ସତବାନ ନାୟକ

କେରାନା ଭୂ ତାଣୁକୁ ସାଥିେର ଧରି
ବି େଦଶୁ ଘରକୁ େଫରି ଲ
ସାରା ଓଡି ଶାେର କେରାନାକୁ
ଛାଡି ବଢାଇ ତ େଦଲ ।।
ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

ସରକାରୀ ନି ୟମ ଟି େକ ନ ମାନି ଲ

ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ପଳାଇ ଆସି ଲ

ଦି ଲ?ୀରୁ େଫରିଲ ବtରୁ େଫରିଲ

କ¢ାରାନାଇନେର ନ ରହି ଲ

ପୁଣି େଫରି ଲ ସୁରତରୁ

ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାରି ଆେଡ ବୁ ଲି ଲ ।।

ନି ଜ େଦେହ େବାହି ଆଣିଲ ଧରି

ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

କେରାନାକୁ େଦଶ ବି େଦଶରୁ ।

ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ
ବି େଦଶେର ରହି ହାତ େଯାଡି ଲ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ସରକାର ତୁ ମକୁ ଜ¢ାଇଁପୁअ ଭାବି େଲ

ା

ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ତୁ େମ କାBିଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଶଶର
ୂ ଘରକୁ ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ ।
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ଶଶର
ୂ ଘରକୁ ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ ଆସି ଲ
ଘେର ଦେo ନ ରହି ବାହାେର ବୁ ଲି ଲ
ରାଜମହଲେର ରହି ଟିକଟକ କରିଲ
ଖାଇବା ଖାଦ େଫାପାଡି େଦଲ ।।
ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ ତୁ େମ କି ବୁ ଝୁଛ

ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

अମାନି ଆ अବେଲାକରା ହଉଛ

ନି େଜ ତ ମରୁଛ अନକୁ ମାରୁଛ

ଜାଣିଶୁଣି ତୁ େମ ଏମି ତି କରୁଛ

ନାହZ ତୁ ମ ମେନ ଟିେକ ଡର

ନି ଜ ପାଇଁ ନି େଜ ଗାତ େଖାଳୁ ଛ ।।

କେରାନା ପାଇଁ ସାରା ବି ଶ¢

ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ

ଆଜି ହୁଏ ଖାଲି ଥରହର ।

ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ
ଶଶର
ୂ ଘେର ତୁ େମ କୁ ଣିଆ ନ େହଲ
ଆସୁ ଆସୁ ରt େଦେଖଇ େଦଲ
ନି ଜ ପାଇଁ ନି େଜ ଟିେକ ନ ଭାବି ଲ
ମଶାଣିକୁ ଯାଈ ନି ଜ ନଁା'କୁ େଲଖି ଲ ।।
ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ
ଜ¢ାଇଁପୁअ ତୁ େମ କ'ଣ କଲ ??

ତ
ିକ

ା

େକାଡଗୀର,ଚoିଗଁା,ଚରା,ଭଦକ

ଇ
-ପ

େମା-୮୫୯୯୮୮୫୮୫୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ - satyabannayak1995@gmail.com
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ସgଳନ
ନଭ ୂaୀ अ'ାଳି କାରୁ ଜରାଜୀ କୂଟୀର
ପଯn ସମ` ମାନବ ଜାତି ଆଜି ଭୟ

ନି େବଦି ତା େଜନା

ଆଉ ଆଶ)ାେର ଉଦବି ଗh,

ତରାଜୁ ର ଏକ ପାଶ¢େର

ବି ଜୁଳି ର ଉଜ¢ଳ ଆେଲାକ ବି

ମଣିଷ ଶି ଖୁଛି ନି ଜ ଇଛାକୁ

ତାର ମନର अାରକୁ ଦୂ ର

ବଶ କରିବାର େକୗଶଳ

କରି ବାେର अସମଥ

ଆଉ ଏକ ସରଳ ସାଧାରଣ

ସବୁ अତାଧୁନିକ ସାଧନ ବି

ଜୀବନର ଉପାେଦୟତା .....

ଆଜି େଖାଜି ପାଉନି ତାର

ତରାଜୁ ର अପର ପାଶ¢େର

ସମାଧାନ.....

ପକୃ ତି ସଜୁ ଛି ନୁ ଆ ସବୁ ଜି ମାେର

अପର ପfେର ଜୀବଜଗତ େଫରି ପାଇଛି

ପଦୂ ଷଣ ମୁi ପୃଥିବୀ

ତାର େମୗଳି କ अଧି କାର ଟିକକ

େଫରି ପାଇଛି ତାର

ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳି ଆ େପାକ ଆଜି

େନୖ ସଗ|କ େସୗBଯ

ତାର fୀଣ ଆେଲାକେର

ସେତ େଯମି ତି ଏହି ସgଳନର

େଖାଜି ପାଇଛି ତାର अ`ିତ¢

अେପfା ଥିଲା ମା ଧରି ତୀ.....

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆଜି अେନକ ରt.....

ା

ପଜାପତି ର େଡଣାେର
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େକଉଁଦିନ
େକଉଁଦିନ ଆମ ଭାଗ ଆକାଶେର
ନୂ ତନ ସୂରୁଜ ଉଇଁ

ଏଡାଳୁ େସ ଡାଳ ଉଡ଼ି ଯିେବ ଆଜି
ଆନେB ବି େଭାର େହାଇ
କଳାବାଦଲର ଘନ अକାର
ଆଜି ବି ଆକାେଶ ଭାସି
ଦୁ ଃଖ ଯାତନାେର ଘାୁअଛି ସେବ
ସଭି) ହୃଦେୟ ପଶି 
କଟୁ ନାହZ ଦି ନ ବି ତୁନାହZ ରାତି
େସଇ େଗାେଟ କଥା ନି ତି
ସକାଳରୁ ସା, ସାରୁ ସକାଳ
େସଇ େଗାେଟ ପୁଣି ଭୀତି 
େଛାଟିଆ େଗାଟିଏ ଭୁ ତାଣୁର ଦାଉ

ରା`ାଘାଟ ଆଜି ଫା)ା ଫା)ା ଲାେଗ
ଦି ଶୁନି ଗାଡ଼ି ମଟର
ସେତକି ମାନବ ାଣୁ ପାଲଟିଛି
ଦି ଶୁନି ବିବା ରାହା
କି ଂକ_ବ େସ ବି ମୁଢ଼ ସାଜି ଛି
େହାଇବ େକ ତାର ସାହା
େବଶି ନୁ େହଁ ଦୂ ର ଏ अମା अାର
ଭାଗ ଆକାଶେର ଆମ
ନୂ ଆ ସକାଳର ନୂ ଆ କି ରଣେର
ହସି ବ ଏ ଧରାଧାମ

କଲାଣପୁର, ଭୂ ଇଁପୁର, ପାଣିେକାଇଲି, ଯାଜପୁର

ଭାମଭାଷ : ୮୨୪୯୪୯୯୦୭୪

ଆ

ଛଡ଼ାଇ େଦଇଛି ନି ଦ

ଶୁଭୁନି େକଁ କଟର

ା

ବି ହେt ଯି େବ ଗାଇ

ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ ଗଁା ଦାo ଆଜି

ତ
ିକ

ଖୁସିର କାକଳି ପକିତ େହବ

ପାଉନି ବି xାନ େଭଦ

ଇ
-ପ

ପି o ନୂ ଆ ପାଣ ପାଇ

ସଭତାର ଚକ ଗଡୁ ନାହZ ଆଉ

ହ
ାନ

ସକାଳ କअଁଳ କି ରଣ ଶେର

ପକାଶ ଚB ପoା
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ମମତା ଦି ଦିର ଭକତ
ଦୁ ଇ ତି ନିଥର ରାତି େର କାଶି ଲି
ପୁଲିସି ଡାକି ଲା ଭାରିଯା

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପoା

ଆଉ ପାଜଣ ଡେକଇ କହି ଲା
ଫଇସାଲା ଆଜି ସାରି ଯା' ।

ମାଇପ ସୁହାେଗ ଆସି ଲା ପେଳଇ

ବାଡ଼ି ପଶା କଲି କତାରୁ ଆସି ଚି ,

କରି ଯାଇଥିଲା କରଜ ।

ମମତା ଦି ଦିର ଭକତ

ମନା କରୁଥିଲି ଆସନା ଘରକୁ

େଯେତ କହି େଲ ବି ପରୀfା କରୁନି

ଆଉ େକଇଦି ନ ରହି ଥା'

ଯାଇକି କଫ କି ରକତ ।

େମା କଥା ନ ଶୁଣି ପେଳଇ ଆସି ଲା

ଆସି ଲା ଦି ନରୁ ଜର େହଉଥିଲା

ହନୁ ମୁହଁା ଏଇ ଘଇତା ।

अାପି ଠି ଥିଲା ଦରଜ

ପଜି ଟିଭ୍ ଯଦି ବାହାରି ବ ଏେବ
ସବୁ ଯି ବୁ କ¢ାେରାଇନି
ଏଇ କଥା ଭାବି କାଲି ରାତି ଠାରୁ

ା

ଦାନା େମା େପଟକୁ ଯାଇନି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଆଳାପ : ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଚିnାା,, େଚତନାେର...
େଚତନାେର... କେରାନା
‘କେରାନା’ ଆସି ଛି...
ନି `ବ୍ଧତା, ନି ରବତା, ଛାଇଯାଇଛି

ଚBକାn େଜନା

ଚାରି ଆେଡ଼ ଶୁନଶାନ, ନି ଳ ଜନସମାଜ
ାଣୁ ପାଲଟିଛି, େଯମି ତି ସବୁ କି ଛି
‘କେରାନା’ ଆସି ଛି...
େଚତଉଛି , େହ ମଣି ଷ...
ପକୃ ତି କୁ fତବି fତ କଲ
ସୁରfା ବଦଳେର ଖି ନଭିନ କରି େଦଲ
ଏେବ େଦଖ, େସ ଉ½ାମତାର ରୂପକୁ
‘କେରାନା’ ଆସି ଛି...
ସାରା ବି ଶକୁ କରିଛି ଧରାଶାୟୀ
ସବୁ ଆେଡ଼ ହାହାକାର...
ଏ କି अ'ହାସ, ତାଲ!!
ସୃିର େଶ+ ମଣିଷ ଆଗେର!

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମହାମାରୀର ଡି oିମ ପି ଟି େଲଉଟି ଯି ବି,

ା

ମଁୁ ‘କେରାନା’ ଆସି ଛି...
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ବି ପଯୟର ତାoବ ରଚି , େମଲାଣି େନବି
‘େହ ମଣିଷ’ ଏତି କି अନୁ େରାଧ ରଖି ବି
ପକୃ ତି କୁ ତା ବାଟେର, ବିବାକୁ ଦି अ...
ଆଉ ନି ଜ ଜୀବନକୁ ବେଇ ରଖ
ମଁୁ ‘କେରାନା’ ଆସି ଛି...
ସାଲୁ ଟ୍ କରୁଛି ତୁ ମର ପାରିବା ପଣିଆକୁ
‘କେରାନା ଯୁ’େର ଲଢୁ ଥିବା ଜାଗତ ପହରୀଗଣ)ୁ
ହାରି ମଁୁ ଯାଉଛି ସତ...
କି g....
େଚତନାର ଗଭୀରତାେର ନି ଜକୁ ପରଖ ତୁ
ମଁୁ ‘କେରାନା’ ଆସି ଛି...
ଶୁଣ, ପକୃ ତି କୁ ପୁଣିଥେର ରାଣୀକରି ସେଜଇ େଦ ତୁ
ଏହାର ସୁରfାପାଇଁ ବଜ ଶପଥ େନ ତୁ ...
ଧଂସମୁଖୀ ପରି େବଶେର ପରି ବ_ନ ଆଣ ତୁ ...
ଶାnି , େମୖ ତୀର ସ ଗୀ ୟ ଭାବକୁ େତାର
ବାପକ କର, ନ େହେଲ ... ପୁଣି!!!

ତ
ିକ

ା

େତା ଚି nା, େଚତନାେର ‘କେରାନା’ଠୁ ଶି ଖ ତୁ

ହ
ାନ
ଆ

ହି ଂସା େ*ଷ, ଗବ, अହ)ାର କାଳି ମାକୁ

ଇ
-ପ

ସାରା ବି ଶକୁ ‘ଏକ ପରି ବାର’ ଭାବ ତୁ
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ହୃଦୟରୁ, ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େଧାଇ େଦ ତୁ
େଦଖ... ପୁଣି େକମି ତି ସବୁ ଏକାଠି େହେଲଣି
ପରି ବାରେର ହସଖୁସିର ମାେହାଲ ତି ଆରି େହଲାଣି
ପୁରାତନ ସଂ7ୃତି , ପରରା ଜାଗି ଉଠି ଲାଣି
େହ ମଣିଷ, ତୁ େମ େଶ+???
ତୁ ମ େଶ+ତାର ପରି ଚୟ ଦି अ...
ଜାଗି ଉଠ, ଆଉ ଶୁअନା
ସତକ ହୁअ, ସେଚତନ ହୁअ
ନ େହେଲ... ଆଉ ନି `ାର ମି ଳିବନି
ମଁୁ ‘କେରାନା’ କହୁଛି ...
େଶଷଥର ଭାବି ବାର େବଳ ଆସି ଛି
ଏେବ ବି ସମୟ अଛି
ଆଉ େଡରି କରନା...

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚି nା, େଚତନାେର ପରଖ ତୁ ... ‘କେରାନା’

ଆ

ହ
ାନ

ଶି fକ, ପୁରୁେଷା_ମପୁର, କଟକ
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ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରିଛି
ବି େଦଶରୁ େଫରି ପାଠୁ ଆ ଭାଇ େମା
ଏେବ ଗାଆଁ ମୁହଁା େହଇଛି ।
ଭୁ ଲି ଯାଇ ଥିଲା ଗଁା ମାଟି ମାଆ
ଏଠି ବି ମଣିଷ ରହୁଛି ।।
ଏେବ ପା କେରାନା ତଡୁ ଛି
ଘନ ଘନ ଡର ମାଡୁ ଛି ।
େଯଉଁ ଗଁା ଦି େନ ଗେହଊ ଥିଲା

ତପନ କୁ ମାର ବାରି କ

ହାେତ କୁ ଟର ସାେଥ ଖାନାପି ନା
ସାଜୁ ଥିଲା ଆଛା ବି େଦଶୀ ।
ଛଥର ନଥର ହାତ ଧୁଏ ଏେବ
େବାେଧ ଭାଇରସ ଚି ନିତା ବଢି ଛି।

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

ଆଜି କି ଆ ଫୁଲ ପରି ବାସୁଛି।

ବି େଦଶୁ େମାଭାଇ େଫରି ଛି।।

ଗାଇ େଗାରୁ କେହ अଦରକାରୀ େସ
ଏେବ ଗାଇ fୀର ପି ଉଛି ।

ହାଏ ବାଏ କରି ଘର ଛାଡି ଥିଲା
ଆଜି େସ ନମ7ାର କରୁଛି ।
ନି a ତୁ ଳସୀକୁ ହତାଦର କେର

ଘି अ େଛନା ପରି ଔଷଧ ତୁ ଟୁ କା
କଥା େକେତ ପଚାରୁଛି ।

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ॥

ତ
ିକ

ନାଲି ଚାହା ତାକୁ ବି ଷ ପରି ଲାେଗ

ଇ
-ପ

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

ା

ଆଜି େଖାଜି େଖାଜି ଖାଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ପି ଉଥିଲା ସßହାଡ୍ ଡି )ସ୍।
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ଆଜି େସ ରଖି ଛି େଗାଲମରିଚ, अଦା
ସାେଥ େଲa କି g ଫି²।

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

କୁ କୁ ଡା ମାଉଁସ ନଖାଇେଲ କେହ
େକମି ତି େକମି ତି ଲାଗୁଛି।
ସାଗ ମୁଗ ଛୁଈଁ अମୃତଭoାର
ମୂଲ େବାେଧ ବୁ ଝି ପାରି ଛି।

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

ଫିଲE ସପି t୍ ନି ଶା ଭାtି ଗଲା େବାେଧ
ପାକ ଛାଡି ମBିେର ବସି ଛି ।।
ଘେର ପଜ
ୂ ା େହେଲ ଭାରି ବାେଧ ତାକୁ
ଆଜି େହାମ ଯx କଥା କହୁଛି ।

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।
ପି ଜା, ବଗର, ମାଗି, ଚାଓମି ନ୍
ଫା ଫୁଡ୍ ଖାଏ ଲୁ ଚି ।
େରାଟି ପରଟା ଓ ଚୂଡା ମୁଢି ପି ଠା
ଖାଏ ଏେବ ଜାଣି ଖୁସୀ।

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

କି ଏ କହୁ ପେଛ କେରାନା ଖରାପ
ମଁୁ କି g ସଠି କ ବୁ ଝି ଛି ।
ମତଗବ अହଂ ଭାtିବା ପାଇଁ କି
ପଭୁ ନୂ ଆ େଖଳ ରଚି ଛି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

ା

ବି େଦଶୁ ଭାଇ େମା େଫରି ଛି ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଲୁ tା, ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦକ ୭୫୬୧୨୪
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ସମୟ
ସମୟ ଶି ଖାଇ େଦଲା
ଦୂ ରତ¢ର ନି ବିଡ଼ ପଣକୁ

ଉମ|ଳା ଦାସ

ନି େଜ ଜୀଇଁ अନ ପାଇଁ ଚି nା କରି ବାକୁ

ଭାବି ବାକୁ େସ ଏଇ ଧରାର େବାଲି

ବି ନା ଷେର ଆଉଁଷି େଦବାକୁ ।।

ଆଉଥେର ପଢି େନବାକୁ
ନି ଜର ଜନE ଜାତକ କୁ ।।

ଶୁଆକୁ ଶି ଖାଇଲା ପରି
ନି ତି ଶି ଖାଇଲା

ସମୟ କି g ଖୁବ ନାଚାର

ବୃ େf ଥାଇ ଓଲଟ ପାରାଟା ଛୁଉଁନି ବୃ fକୁ

ବୁ ଝାଇବାକୁ अବୁ ଝା ମନକୁ

ଆଷାଢୁ ଆ

ସାରୁପତ

ଛୁଉଁନି

ତ ଯି ଏ ନି ତି ଘୂରୁଥାଏ ନି ମିଷେକ ବି ଶ¢ ବହEାoକୁ

ଧାରାଶାବଣକୁ

େସ ତ ସମୟ କୁ ଚି ତା କାଟି

ସରସୀଜ ପଦEପତ ପରି

ନି ତି ଯାଏ अଗମ ବନକୁ

ଜଳ ଠାରୁ ଦୂ େର ରହି ବାକୁ ।।

अମଡା ବାଟକୁ ,ନି ଷି ହାଟକୁ
େସ ତ କେରାନା ର ଧାର ଧାେର ନାହZ …

ସମୟ ଶି ଖାଇ େଦଲା

ଡରି ବ କାହାକୁ ?????

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

େଗାକୁ ଳପୁର, କଟକ

ଆ

ଆକାଶକୁ ମୁo େଟକି ଥିବା ଶାଖାପଶାଖାକୁ

ା

ବ`ୁବାଦୀ ମନଟା କୁ ଘର ଧରିବାକୁ ।
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ନି େବଦନ
ନାରୀ ନୁ େହଁ େକେବ ନରକର *ାର
अସୀମ ଶକତି ମୟୀ

ଗୁେଶର ଚାB

େସhହ ମମତାର ମୂ_|ମnରୂପ
ସି ଏ ତ ମtଳମୟୀ
ସା) ସୃିର अମୂଲ ରତh େସ
ସରଗର ସୁଧା ଧାରା
ମାନବ ଜୀବନ ଚଲାପେଥ େସ ତ
େକାମଳ ପୁ~ ପାଖୁଡ଼ା
ସnାନ ବଳା ପବି ତତା ସି ଏ
ଶାnି ଆଉ ଶୀତଳତା
ସ_ଗୁଣ େତଜି ବହି ତମଗୁଣ
ରେଚ ଧଂସର କବି ତା
େସ ମାତୃ ଶକତି ଆେଗ କରେଯାଡ଼ି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଭାମଭାଷ : ୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪

ଆ

େବେଗ େହଉ अବସାନ

ସମାସି ଂହ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ହ
ାନ

ତାoବ ଲୀଳାର ଦୟାକରି ମାେଗା

ା

କେର ମୁହZ ନି େବଦନ
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ପyୁ ରୀ ଭି ତେର ସାରୀ
େଯେବଠୁ େଖାଲି ଛି ଆଖି
େସେବଠାରୁ ହZ ଭଲପାଏ ସାରୀ

अନୁ ସୂୟା ମିଶ

ତା'ରି ପyୁ ରୀଟିକି

ପyୁ ରୀର େସପାେଖ ଥାଇକି ,

େସhହର ପୁଟଦି ଆ

କୁ ହnି , ତା ଦୁ ନି ଆଠାରୁ ବି

ତାର ପତି ଟି କଡ଼ି କି

अଧି କ ସୁBର କି ଛି େଗାେଟ अଛି

ଆକଟେର अଣଆଉଜା

ତାକୁ କାେଳ 'ଆକାଶ' େବାଲି କୁ ହnି ।

ପyୁ ରୀର ଦୁ ଆରଟିକି ବି ,
ସାରୀର ଇjାସବୁ ବି ଠି କ ତା'ରି ପରି

ଚହଲି ଯାଏ ସାରୀ

अଝଟ ହୁअnି ନି େକେବ

अବାଧ େହାଇ ଉଠnି ତାର େଡଣାଦୁ ଇଟି

ଧାଇଁ ଯାଆnି ନି େକେବ

ପyୁ ରୀର ଚାରି କାକୁ େଡଇଁ

ପyୁ ରୀର ପରି ଧିକି ଟପି ।

ଲମି ଯାଏ ତାର ଦୃ ି.....
ହଜି ଯାଏ ସାରୀ
ଆକାଶର अnହୀନତାେର କି ଛିfଣ ଲାଗି

ନି ଡ଼େଫରnା େକହି େକହି ଆସି

ସତେର ତ.....

ଖୁବ୍ ଫୁସୁଲାଫୁସୁଲି କରnି ସାରୀକି ,

େକେତ ସୁBର ଏଇ ଆକାଶ...!!

ବି ି ଦି अnି अକୁ ¸ ଆତିE ୟତା

େକେତ ସ_ହୀନ ତାର ଆମ}ଣ...!!

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େକେବ େକମି ତି
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େକେତ ଉଦାର ବି ବି ଶାଳ ତାର ବf...!!

େହେଲ.....
अନn ଏଇ अସୀମତାରୁ
ସି ଏ କଣ େକେବ
ସାଉଁଟି ଆଣିପାରି ବ ନି ଜକୁ ...!!
ଆ)ି େଦଇ ପାରି ବ
ଆପଣାପଣର ପରି ଧିଟିଏ....
ଏକାn ନି ଜର କରି
େବେଢ଼ଇକି ଧରି ପାରି ବ ସାରୀକୁ ...!!
ନାଃ.....
ଆଖି େଫରାଏ ସାରୀ
ଆହୁରି ନି ବୁଜ୍ କରିନି ଏ ନି ଜକୁ
ଆହୁରି ଭଲପାଇ ବେସ
ତା'ରି ପyୁ ରୀଟିକୁ

ତ
ିକ

ା

ଆଉ େସଇ ପyୁ ରୀର ପତି ଟି କଡ଼ି କୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अନୁ ସୂୟା ମି ଶ
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ବି ଶମାତା
(ରାଗ - ଶ)ରାଭରଣ)

ତି େଲାକ ବBିନୀ ମା େଗା ମହି ଷାମ½ନୀ
ଜୟମାତା, ବହEା ବି ୁ ହର ପସବି ନୀ

େଦବାଶି ଷ ସାହୁ

ସୃି, ିତି ସଂହାରିଣୀ
ପରମବହEରୂପିଣୀ ମହି ଷତାରି ଣୀ - ୦
ସବରୂେପ ସବ ଘେଟ ବି ରାଜି ଛୁ ତୁ ହି
ଧମ ସଂାପନା ପାଇଁ ଆସି ଲୁ ଓେହ? ଇ
ଭେବ େମା ଦୁ ଃଖ ବଢ଼ଇ
େତାର ଶୀଚରଣ ବି ନା ଆନଗତି ନାହZ - ୧
ମହି ଷ ତାରିଲୁ ମହାଲfEୀ अବତାେର
ଦୁ ଗତି ହରିଲୁ ଦଶଭୂ ଜା ରୂପେର
େତାର ପରି େଜ େହବେର
େତାର ନାମ ଜପି ପାପି ଭବାିରୁତେର - ୨
ଶୁନି ଶୁ ଧଂସି ନୀ, ତୁ ହି ବି ଶମାତା

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ଃଖ େମା ଶୁଣ, ମହୀେର େହଲି ଣି ହି ନ`ା

ହ
ାନ
ଆ

ତୁ ହି अଟୁ େଦବାଶି ଷର ନି ତବBିତା

ଇ
-ପ

କହୁअଛି ସତ କଥା
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ମା
େକେବ ରiଗଭା, ସବଂସହା ପୁଣି
େସhହୀ ପାଳି ନୀ ଜନନୀ

ଆକାଂfା

କେହ ନାହZ କି ଛି, ସହି ଯାଏ ସବୁ
ମା େମା ପି ୟ ସtିନୀ
ଏgଡ଼ି ଶାଳରୁ ଜୀବନର ପଥଯାଏଁ
ତା ହାତଧରି ଚାଲୁ ଛି
ବସୁଧା ପରି େସ ଉଦାର ହୃଦେୟ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସାଇତି ଛି
ତା ହାତରା अମୃତ େମା ପାଇଁ
େକାଳେର ତାହାରି ଘର
େସ ଦଭିଜା େସଇ ପଣତ େଯପରି
ବଡ଼ େଦଉଳର େନତ େମାର

अରୁ ଣିମା ସାହୁ

କାୟା, ଜାୟା ପୁଣି ଭଗିନୀ ରୂପେର
କ_ବ ନି ତି ପାଳଇ,
ସମୟ, ବୟସ ବି ଚାର ନ କରି
ନି ତି େସhହମମତା ଢାଳଇ
ସଂସାରର ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ଆଦରି
ଖଟୁ ଛି େସ ଦି ନ ରାତି
ସୁଖ ସ ାjBକୁ ତାଗ କରି େଦଇ
କ_ବେର ସଦା ବତୀ
ତା ବୁ କୁ अମୃତ, େଦେହ େମା ରୁଧୀର
ପାେଣ ଭରିଦି ଏ ଆଶା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଟିେକ େମିଯି ବ େମାର ତୃ ା

ା

ତା ଓଠେର ହସ ଭରି ପାରି େଲ ମଁୁ

ଆ

ସୁମାoି, ଶ±ତାସ, କଟକ
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ମାଆ
ମାଆ େଗାେତ ଏମି ତି ଶr
ଯାହାକୁ ଡାକି େଦେଲ

ରାେଜB େବାଡ଼କି ଆ

ପତି ଧନି େଖଳି ଯାଏ
ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏଁ

ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ହସଖୁସି
ଆମକୁ ଦି ଏ अଜାଡ଼ି

ଯି ଏ କି ନି େଜ ନ ଖାଇ

ପୃଥିବୀ ପରି ତାର

ଆମକୁ ଖୁଆଏ

ସହି ବାର ଶiି अଛି

ଯି ଏ କି ନି େଜ ଦୁ ଃଖେର ଥାଇ

7ୁଲ ଗେଲ ନ ଖାଇ

ଆମକୁ ଖୁସି େଦଇଥାଏ

अନାଇ ରହି ଥାଏ
ଆସି େଲ େଗଲ କରି

ଆମର ସବୁ अଳି अଝଟକୁ

ଆମକୁ ଖୁଆଏ

ହସି ହସି ସହି ଯାଏ

ଆମର ସବୁ ଭଲମB

େସ େହଉଛି ମାଆ....

େସ ବୁ ଝି ଥାଏ

ା

ଟିେକ ରୁସି ଗେଲ

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େସ େହଉଛି ମାଆ....

ତ
ିକ

େଗଲ କରି ବୁ ଝାଇଥାଏ
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ମାଆ ବି ନା ଏ ଦୁ ନି ଆ

ପୃଥିବୀ ପୃ+ର ପଥମ ଆେଲାକ

अାର େହାଇଥାଏ

େଦଖିअଛୁ ଯାହାପାଇଁ

ବାପାବି ନା ଏ ଜୀବନ

ମନର ଆେବଗ ନ କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ

अାର େହାଇଥାଏ

ବୁ ଝି ଥାଏ ଯି ଏ ମନର କଥା

ଦୁ େହଁ େଗାଟିଏ ମୁଦାର

ପାଦେର େମାର କା ଫୁଟିଗେଲ

ଦୁ ଇ ପାଶପରି

ଯାହା ଛାତି ରୁ ଯାଏ ରକତ ଝରି

ଭାଗେର ଥିେଲ ମି ଳିଥାଏ

ମା ରୂେପ େସ େହେଲ अତୁ ଳା

ମାଆ ବାପା) େସhହ ଶା

େଦବତା ତୁ ଲ ହୃଦୟ ତାର

ଧନ ତୁ େମ ଈଶର

ମାତ େସ ଥାଏ େମା େଚତନାେର

େମାେତ େଦଇଛ ମାତାପି ତା

ପୁଣି େସ ଥାଏ େମା େବଦନାେର

ପାଥନା କେର କି ମଁୁ

େସ ଥାଏ େମା ପାଥନାେର

ସବୁ ଜନମେର େହବି ତା) ପୁତ

େସ ସମଗ ସ_ାକୁ ଆେଲାକି ତ କେର
ପୃ+ ଭାଗେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା େଦବୀଟିଏ
େସ େହଉଛି ମାଆ...

ଯୁi ତି ନି ଦି ତୀୟବଷ କଳା (ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ)

ା

ସରକାରୀ (ସ ୟଂଶାସି ତ) ମହାବି ଦାଳୟ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଭବାନୀପାଟଣା

ଆ

ହ
ାନ

କଦଳୀମୁoା, ଧମଗଡ଼, କଳାହାoି, ଓଡ଼ି ଶା
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ପତୀfା
ପାିେର ଯଦି ହଜି ଯାଏ
ପତୀfାର ମୁଲ

ସୁବାସ ଚB ମୁଦୁଲି

େତେବ,
ପାି େମାର େଲାଡ଼ା ନାହZ
ପତୀfାେର ବି ତିଯାଉ ସମଗ ଜୀବନ
ଜନEରୁ ଜରା
ଆଉ ପୁନଃଜନEେର ବି
ଆଖିେର େମା ନାଚୁ ଥାଉ
अରୂପ ସ¢ରୂପ ରୂପ
ଲି ଭିଯାଉ fଣିକର
ବାସନା େମାହର 

ତ
ିକ

ା

अବସରପା ବରି+ ପେୟାଗଶାଳା ପାଯୁiିକ

ଇ
-ପ

ଜ଼ିଲ? ା ମୁଖ ଚି କିାଳୟ , ସaଲପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪
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ସୀମାହୀନ ତମ ମନ
ନୂ ଆ ଜୀବନର
ପଥମ ଜନEଦି ନେର

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

अନୁ ଭବ କରୁଛି ମଁୁ

ତମ ସ ପhର ଘର

ତମ ନି େବଦନ, ତମ ଇjା,

ସଜଉଛି ମଁୁ

ତମ ଉାହ –

େମା ହୃଦୟେର |

ଉଡି ବାକୁ ,

.

ଉେଡ଼ଇବାକୁ େମାେତ

େସ ଘରର ଝରକାରୁ

ଲଂଘି ବାକୁ ପୃଥିବୀର ମାୟା େମାହ

ଉଂକି ମାରି େଦଖୁଛି ମଁୁ

ଭାଂଗିବାକୁ େଯେତକ ବନ ଏଠି

ତମ ମନର ରଂଗେର ରଂଗା

ଜୀବନର -

ଆକାଶ ପେର ଆକାଶ

.

ଦି ଗବଳୟ, ଓ ତା ଆରପଟ

ଜି ତିବାକୁ ସକଳ ବହEାo

ବି ଚିତ ଏ କୁ ହୁକ ଦୁ ନି ଆ

ତମ ପାଇଁ

.

େମା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

nmadhab@yahoo.com

ଆ

ତମ ନି ଶାସେର

ଓଲଭରହାଟନ, ୟୁେକ

ହ
ାନ

ପରଦା ପଛରୁ

ା

ତମ ପାଇଁ
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ସାଦ
ଆମ ପାଇଁ ସ¢ାଧୀନତାର ମହ_¢ େକେତ ?
ଏହା ନି ହାତି ଏକ ବiିଗତ ପଶh

ଶୀେfତ ସୁBର

େତେବ େସ ଯାହା େହଉ
ଜନEରୁ ପରାଧୀନତାର ସ¢ାଦ ଚାଖିନଥିବା,
ଉ_ରାଧି କାର ସୂତେର ସ¢ାଧୀନତା ପାଇଥିବା
କି g ନି ଜ अଧି କାର ପତି େବଶ ସେଚତନ
ମଣିଷ ଆେମ
ନା ଆେମ ୧୮୫୭ର ସàଷ େଦଖିଛୁ ,
ନା କଳାପାଣିର ବବରତା ସହି ଛୁ ,
ନା ଜଲି? ଆଁୱାଲାବାଗେର ଗୁଳି ଖାଇଛୁ ,
ନା େଦଶ ବି ଭାଜନର ଯାତନା ସହି ଛୁ
ଏସବୁ ଆମକୁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େରାଚକ
କାହାଣୀ ପରି ଲାେଗ ନୁ େହଁ ?
ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆେମ େରାମାଂଚି ତ ତ ନି ି ତ

M.Mus , M.Phil

ଭାେବ େହଉ

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମା - ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬

ଆ

କି g , ଠି କ ଶEଶାନ େବୖ ରାଗ ପରି ........

ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦlଳୟ ଗାଇସି ଲଟ, ବରଗଡ

ହ
ାନ

ରi ଗରମ ବି ହୁଏ

ସଂଗୀତ ଶି fକ
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ଶବ
େଦହରୁ ବି େଦହ େହାଇଗଲା
ସମଗ ଶରୀର,

ସେରାଜ ସାହୁ

ମୁi େହାଇଗଲା ସଂସାର ବନରୁ
କ_ବ ଆଉ ସବୁ ଦାୟି ତରୁ
ପଭୂ ତେର ଲୀନ େହାଇଗଲା ଆତEା
ବିବାପାଇଁ େହେଲ େଗାେଟ େ½ହ
ମୁଠାଏ ନି ଶାସ େଗାେଟ ଜୀବନ ଦରକାର

ସଧବା ନାରୀର ମଥାେର ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ

େହେଲ ତା ପାଖେର ତ କି ଛି ନାହZ

ଜଳି ଉଠୁ ଥିବା ସି Bୁର େଟାପାଟା

ନି ଜୀ ବ କାଠଗoି ଭଳି େଯଉଁ

ପରି ହାସ କରି କହୁଛି ହରାଇଥିବା

ହାଡ଼ମାଂସର ପି oୁଳାଟି

ନି ଜର ପଭୂ ତକୁ

ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ରହି ଛି ତାହା େହଉଛି

କି ଛି fଣେର ଶାn େହାଇଯି ବ

େଗାଟିଏ ମୃତ େଦହର ଶବ

ପରି େବଶର େକାଳାହଳ
ଜଳି ଉଠି ବ ମଶାଣୀେର

ା

ହୁତୁ ହୁତୁ େହାଇ ନି ଆଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଦି ଶିବ ଧୁଆଁମୟ ଆକାଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଠଗଡ଼, କଟକ
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ଏକାକୀତ
ଆତE` େଦହ
ଧାନମଗh ମନ

अ`ିତ ସହ େଯାଗାେଯାଗ
ବି jିନh େହାଇଯାଏ ବାହ
ଆଖି ମୁଦିଦିଏ ପଶାn ମୁଖ
ମଁୁ ନୁ େହଁ କାହାର
ନା କି ଏ େମାର...
ଭାରି ିର
େମା ଭିତେର ଏଥର
ଏ ସଂେଯାଗ

କି ଏ ମଁୁ ଏତକ ଚି ହh ି ବାର
ସୂfE େକୗଶଳ ହZ
ସବେଶ+ ପୁyି େସଇ ଶସ
ଜୀବନଯାକ
ସବୁ କି ଛି ସମପ| େଦବାପେର
ଏେବ େତଣୁ ଏକାn अନି ବାଯ
େମାେତ ମୁiକର ଏଥର
େହ ଈଶର....

ମଧୁବନ, ବାରିପଦା, ୭୫୭୦୦୧

ଆ

अେନକ ଦି ନର

ମଁୁ କି ଏ

ା

ଭଲଲାେଗ

ବେଢ଼ ଶi ହୁଏ

ତ
ିକ

େବେଳେବେଳ ଭଲଲାେଗ

େକାଳାହଳ ଭିତେର ଦାନାବାେ

ଇ
-ପ

ସଂେଯାଗ

ସଂଘଷର ଶସ ଇଏ

ହ
ାନ

ନି ବ|କାର ସକ ସହ

अସୀମା ସାହୁ
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ଗୁରୁପଜ
ୂ ା
େମା କୂ_ା ପେକଟରୁ େଗାଲାପ ଫୁଲେଟ
େଯେବ ଆବି Ãାର କେଲ ସି ଏ,

ଉ_ର େଦବାର ପବ
ୂ ର
 ୁ ପରା େସ
େମା ଉପରକୁ ଗେଲ ମାଡ଼ି 
ମହାବାତାରୂପୀ କରାଳ ରୂପଟା
ଦରଶନ କଲି େଯେବ;
ମୁo ତା) ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଛି
େଗାଲାପର ପାଖ ଆଉ ମାଡ଼ି ବିନି େକେବ
ଗୁରୁ ପ
ୂ | ମାେର ଗୁରୁପଜ
ୂ ା େବେଳ
ପି ଲା େଦଇଥିେଲ ମାଳ;
େସ ମାଳରୁ େଗାେଟ ଖସି ପଡ଼ି ଥିଲା
େସଇଟା େହଲା େମା କାଳ
କअଁଳ ଫୁଲକୁ ପାେଦ ଦଳି େଦଇ

କହି େଲ (ସି ଏ) ଫୁଲକୁ ବାରaାର
କି ଏ େସ ରମଣୀ ରଖିଥିେଲ େତାେତ
କୁ _ା ପେକଟେର େମା ସ ାମୀର?
ଆଜି ଠୁ ଯଦି ତୁ ଛୁଇଁଥିବୁ ତନୁ
ସତବାନ ପାୟ େମା ସ ାମୀର
େସଇଦି ନ େବାେଧ େଶଷଦି ନ େହବ
େତା ରସି କିଆ େପମି କର
େସେବଠାରୁ ପରା େଗାଲାପକୁ େଦଖି
ମାଡୁ अଛି େମାେତ ପାେଣ ଡର
ଶପଥ କରି ଛି ଗୁରୁପଜ
ୂ ା ଦି ନ
ଆଉ ପି ିବି ନି େକେବ ଫୁଲହାର

େଦବଭବନ, େଗାହି ରାପଦର, ବଲାtିର

ଆ

କରି େଦେଲ (ସି ଏ) ନାରଖାର;

ରକତ ଚାଉଳ େଚାେବଇଲା ପାେୟ

ା

ହଂସା େମାର ଗଲା ଉଡ଼ି ;

ଭାtିଯି ବ େମା ପରିବାର?

ତ
ିକ

ଉଗରୂପ ତା) େଦଖିେଦଲି େଯେବ

େତା ପାଇଁ କି ସେତ

ଇ
-ପ

ଫୁଲଟା ତୁ ମକୁ ଉପହାର େଦଲା କି ଏ?

ଦାn କଡ଼ମଡ଼ କରି କହି ଗେଲ

ହ
ାନ

ପମ ରାଗେର ପଚାରି େଲ ଆସି

େଦବରାଜ େମେହର
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ଗୁରୁ
ଗୁରୁ)ୁ ନ ମଣି ବ ନର
ଗୁରୁ ହZ ସାfାତ ଈଶର

ବାଦଲ ମହାରଣା

ସକଳ ମୁiି ଗୁରୁଚରେଣ
ବଦି କା ଯି ବି େକା କାରେଣ

ସବୁ ସୁଖ େଦଇ ଜଳାyଳି

ପଥମ ଗୁରୁ ପି ତାମାତା

ଶି ଶୁପାଇଁ ଦnି ପୁ~ାyଳୀ

ଦି ତୀୟ ଗୁରୁ xାନଦାତା

ନାହZ େଲାଡ଼ା ତା)ୁ ଯଶଖାତ

ମନେର ଆେଲାକକୁ େଯାଡ଼ି

େକବଳ ଶି ଶିର ଭବି ଷତ

ଦି अnି अକାର େଫଡ଼ି 

ଶି ଷମାନ)ୁ ନି େବଦନ

ଶି ଶୁର ଉଳ ଭବି ଷତ

ଗୁରୁ)ୁ ଦି अ ସନମାନ

ଗଢ଼ି ବା ଲାଗି ଭାରି ବ`

ଗୁରୁ) ଆଶୀବାଦ ଥିେଲ

ସ q ଦରମା େବଶୀ କାଯ

ରହି ବ ସୁଖର କବେଳ

କରnି େଦଇ ସବୁ େଧୖ ଯ 

ଗୁରୁ) ମେନ େଦଇ କ

ା

େକହି ରହି ବି ତି େଳ ଶି 

ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

ବାଳେକ ସନମାନ କର

ତ
ିକ

ଗୁରୁ େଶ+ ଗୁରୁ ପରେମଶର
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ଓମ୍ ସାଇ
ମଁୁ ଡାକୁ अଛି ଏଠି ସାଇ.....
ତୁ େମ ବସି अଛ େସଠି କାହZ।

xାନରyନ େଦ

ପୁଟପ_|େର ତୁ େମ ବାସ କର ସାଇ
େମା ମନ ମBିେର ବାସ କର ସାଇ।

अxାନ ଚfୁେର ଦି अ xାନାେଲାକ

ପୁଟପ_|େର େସହି ଚି ତାବତୀ ନଦୀ

अାରେର ପୁଣି ଜାଳ େଯ ଆେଲାକ।

େମା ମନ ସାଗେର ତୁ ମ ଛବି अଛି ।

ମଁୁ ଡାକୁ अଛି ଏଠି ସାଇସାଇ....

ମଁୁ ଡାକୁ अଛି ଏଠି ସାଇସାଇ....

ତୁ େମ ଜମା ଶୁଣୁନାହଁ କାହZ ||

ତୁ େମ ଜମା ଶୁଣୁନାହଁ କାହZ ||

ଲୁ େହ େଦବି େଧାଇ ତବ ପାଦପଦE ଦୁ ଇ

ତୁ ମର େସହି ସତବାଣୀ

ହୃଦୟ ପୁେ~ ତୁ ମକୁ ସେଜଇବି ସାଇ।

ସଭିଏଁ ଚାଲnି ସଦା ଶୁଣି ଶୁଣି।

ତୁ ମରି ବି ହୁେନ ଭଲ ଲାଗୁନାହZ

अବତାରି ପୁରୁଷ େହ ସତସାଇ

अଧି ର ଏ ମନ ତବ ଦଶନ ପାଇଁ।

େକଉଁ ଜେନE ତୁ େମ ସି ରିଡିସାଇ।

ଆଶୀବାଦ କର େହ ସତସାଇ
ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ସଦା ସବଦା ପାଇଁ।

ତ
ିକ

||

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ଜମା ଶୁଣୁନାହଁ କାହZ

ା

ମଁୁ ଡାକୁ अଛି ଏଠି ସାଇସାଇ....

ଆ

ହ
ାନ

ମୟୁରଭy, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆସିବ ନି ୟ ପଭୂ
କହି ଥିଲ ଶାଗାେର
ଆସି ବାକୁ େଶେଷ

ସତ, ଶାnି , ନାୟ, େପମ

ହସୁଛି ସବୁ ଠି ସ ାଥ

ଗଲାଣି ତ ସରି

ଏ ସାରା ଦୁ ନି ଆ

ଆଉ େକେବ ଆସି ବ େହ

ଭୁ ଲି ଗେଲଣି େସେନହ

େମା ପଭୁ ମୁରାରୀ?

ମମତାର ବାଣୀ

କାହZଗଲା ଦୟା fମା

ଏମି ତି କି ବାପାମାଆ

ପଭୁ ଏ ଜଗେତ

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ

ମଣିଷ ହୃଦୟୁ କି ବା

ସଦା ଭାଳି ମରୁଛnି

ନ ଜାଣ କି ସେତ?

କହି େମାର େମାର

ସାଜଇ ମନୁ ଷ ପଶୁ

ମରି ବା ପାଇଁ କି ଏେତ

अଇଶଯ େଦଖି 

ମାୟାର େବଭାର

ନି ତି ଧରମ ଦୁ ଆେର

େଦଖି ନ େଦଖିଲା ପରି

ମାରୁଛnି ଆଖି

ରହି अଛି କି ଆଁ?

ତ
ିକ

अଛି େଯ କି ମିଆ

ଇ
-ପ

ନୟେନ ନ ଦି େଶ

ହ
ାନ

ଟ)ା ସୁନା େକାଠା କରି

ଆ

ଏ େଯେତ अଶାnି କି ବା

ା

ପରମାନB ରାଜହଂସ
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କଳକି ରୂେପ ପକାଶ
େଦଖୁ ଏ ଦୁ ନି ଆ
ଜାଳି ବାକୁ ପାପତାପ
ପାପୀ)ର ହସ
ଆସି ବ ନି ୟ ପଭୁ
େମାର ପୀତବାସ
ମହାବୀରଧାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୮୯୧୭୬୬୮୬୯୯
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ପାଶାଳା
ହୃଦୟର ଏଇ ପାଶାଳାେର
ଥେର अତି ଥି େହଇ ତୁ ଆ

ଜେନEଜୟ ପoା

ମୁହଁଠାରୁ େତାର ସ j େମା ହୃଦୟ
ଥେର େଦଖି େଦଇ ଯା
ଜୀବନଟା େମାର ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ
ଦି େନ ନ େଦଖିେଲ ତେତ,
ବଷା ବି ନା ଏଇ ଚାତକ ପfୀଟି
ଜୀଇଁ ପାରି ବ କି ସେତ
ଜହhେର କଳ) ଥାଇପାେର େହେଲ
େତା ଠାେର ନାହZେଲା କଳ) େଟାପା
ଜହh େତା ପରି େକେବ େହଇପାରି ବନି
ତା ଠାରୁ ପରା ତୁ अଧି କ େତାଫା
ହୃଦୟ ବଦେଳ ହୃଦୟ ମାଗୁଛି
ଏଇ ହୃଦୟର େପମ ପାଇଁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମେତ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ବ ନାହZ

ା

ତୁ ମ ଛାତି ତେଳ ହୃଦୟେଟ ଥିେଲ
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ସାଦ
अତୀତ ଯାଇଛି
ଯାଇଛି େସଇ ସ ାଦ
ବ_ମାନ େର େଖାଜୁ ଛି

ଚେଶ ର ସନବଷ|ଆ

ପାଇଛି अଗଣିତ ଓଠ ଶ।।

େମାର ଭବି ଷତ !
अବୁ ଝା ମନ

fଣ ମୁହୂ_ ଆତୁ ର ଥିଲ

େକାମଳ ହୃଦୟ ଏ

େକୗତୁ ହଳ ଭରା

େକମି ତି ରହି ବି ଶାn

ଭୂ ମି+ ଦି ନ

େଖାଜୁ ଥାଏ ସି ନା ସ ାଦ।।

େହଲ ଲfEୀବn।
େସଇ ଦି ନୁ େମାର

େଖାଜି ବିନି କାହZକି

ଆଖି ନାକ ଓଠ

େଦଇଛ ତୁ େମ ଏେତ

ଶରୀର ପତି अt

ନି ରnର ମଧୁ

େଦଖି ହୁअ ବି େଭାର ।।

ପତି ଦି େନ, ପତି ମାେସ

ଶେର ମଁୁ

ତ
ିକ

େସhହ ଭରା ଓଠ

ଇ
-ପ

ଗଭ ଧାରଣର

ହ
ାନ

ଦୁ ଇ ଗାଳ କପାଳ

ଆ

େଦଖିଛି େସ ସିE ତ ହସ

ା

େପମ ଚି ରnନ।
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अତି ଆତୁ ର।

କାେଖଇ େକାେଳଇ

େକାେଳଇ କାେଖଇ

ନାଚ ଟିକକ ପାଇଁ

ନାଚ ଗୀତେର

ବଡ଼େହବା େହଲା ବାହାନା

ଝୁେମଇ େଦଉଥିଲ

ଲାଗୁଛି ଇଏ ଛଳନା ।।

ଏଇ ତ େସଇ ସ¢ାଦ ।।
ମଁୁ ବି ବଢି ଛି
ମଁୁ ଥିଲି େଗଲ୍ହି,

ଏଇ ଛଳନାେର

ରୂପା ଧନ ସୁନା ଧନ

अଶ େମାର େଦଖି ପାରନା

ଖାଇବା ପି ଇବା ଭୁ ଲି

ସ ାଦ ପାଇବାର ଏ ବାହାନା।

କରୁଥାअ ଆଲି tନ।

େକେତ ଦି ନ ବିବ

ଗବ ଭରା କାହାଣୀ

ନାଟକ େମାର

େମାର अt ଭtୀେର

ସ ାଦ ଟିକିଏ ପାଇଁ

ପଥମ ଥରଟି

ଭୁ ଲୁ ଛି ଆଜି େସ ସବୁ

ପରି ଚୟ ବାପା ମାଆର ।।

ଆଉ େମାେତ କି ଛି କୁ ହନା ।।

ଓହଃ ! କି ସ ାଦ

ତ
ିକ

ା

େଦଖୁ େଦଖୁ अତୀତ

ହ
ାନ

େକBୀୟ ବି ଦାଳୟ ନଂ ୬, ଭୁ ବେନଶର

ଆ

ଭବି ଷତ अେଦଖା।

ଇ
-ପ

ପାଥମି କ ଶି fକ

ବ_ମାନେର ମଁୁ
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ତି େନାଟି ପାହାଚ
ଶୁନଶାନ ନି ଛାଟିଆ ରା`ାେର
ଏକା ଏକା ଚାଳୁ ଥିବା

ସyୟ କୁ ମାର େଜନା

ନି ଃସt ପଥିକଟିଏ ମଁୁ 
େମା ଚାଲି ବାର अn ନାହZ
ତଥାପି ଚାଲୁ ଛି
ଚାଲୁ ଥିବି ଏକା ଏକା

େମା ସହ ପାଦ ମି େଶଇ

କାହାରି ପତୀfାେର

ଚାଲି ବାକୁ ପଣ କଲ
କି g, କାହZକି େକଜାଣି

ଶୁନଶାନ ନି ଛାଟିଆ ରା`ାେର

ଛାଡ଼ି େଦଇ ଚାଲି ଗଲ

ଚାଲୁ ଥିଲି ଏକା ଏକା

ଜୀବନର େଦାଛକି ରା`ାେର

େକଉଁ ଏକ अଜଣା ମୁହୂେ_
ତୁ େମ ଆସି ସାଥୀେହଲ

ଶୁନଶାନ ନି ଛାଟିଆ ରା`ାେର

କଥା େନଲ କଥା େଦଲ

अେଖାଜା अେଲାଡ଼ା ନି ଃସ ପଥିକଟିଏ ମଁୁ

ା

ଲୁ ହ େଟାେପ ଗଡ଼ାଇ େଦବାକୁ

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସ ାଥପର ଦୁ ନି ଆେର

ତ
ିକ

େମା ପାରୁେଶ େକହି ନାହZ
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ଫୁଲ ଓ ସୁତା
ଫୁଲ ଆଉ ସୁତା ଉଭେୟ ଦି େନ କେଲ ଲଢ଼ାଇ
ଉଭୟ େଦଖାnି ନି ଜର ଭାଉ ଆତE ବଡ଼ାଇ

अେଲଖ େମେହର

କୁ ସୁମ କୁ ହଇ ଗରେବ ତେତ କି ଏ ପଚାେର
अପରୂପା ସୁBରୀ ରୂେପ ମୁହZ ଗଣା fିତି େର
ଏକାକୀ ବି ଭୁ) ଚରେଣ େବୖ ଦୁଯ ସମ ଆଭା
ଛୁଟଇ अମୀୟ ସୁବାସ ଆହା କି ମନ େଲାଭା
େପୟସୀ ଗଭାେର ଲଗାଏ ପଫୁଲି? ତ େପମି କ
अnି ମ କାଳେର ଲାଗଇ ନର େହେଲ ମୃତକ
ସବଜନମନ ହରେଣ अେଟ ସୁଧା ସଦୃ ଶ
ସnାପ କରଇ େମାଚନ ମୁେଖ େଦଇ ହରଷ
କାହZ କରୁ ଏେତ ଗରବ ଆେର ଗରବୀ ଫୁଲ
ରୂପअଛି େବାଲି ଭାବି ଛୁ ତୁ କି अମୂଲ ମୂଲ
अଦୃ  ରୁର ଶକତି ଜଣା ନାହZଟି େତାର
ବି ବିଧ କୁ ସୁମ ମାଳାେର ଗୁା ଏ ତି ନି ପୁର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େସେନହ ସୁତାେର ଆବ ଧରିତୀ ଓ अaର

ା

ଏକଠୁ ଆେରକ ଜି ଣଇ ବାସ ସୁମେନାହର
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େମା ବି ନା ମାଳାର ମହ_ ଥେର କର କqନା
ବଡ଼ି ମା ଭାବକୁ ବରଜି ଥେର ହୁअ ସୁମନା
େତାର େମାର ଭାବ ବେନ ସାହି ରୂପସୀ ହୀରା
ହରି ବା ସକଳ କଷଣ ହସି ଉଠି ବ ଧରା

େସାେହଲା, ବରଗଡ଼ା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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ବି Bୁ
ବି Bୁର ଏହି अnି ମ ସଂେଯାଗ ପାଣ ଆଉ ପାଣବn
ଆକୁ ଳ ମି ନତି ଶୁଣ େହ ପଭୁ ଶୀଯେଶାବn

ରାେଜଶ ରଥ

ଆ_ତାଣ ପଭୁ अନାଥର ନାଠ ନି ଳାଦି ନି ଳାଚଳ
ବି ପ_ି ବfେର ଜଡ଼ଜି ତ ପଭୂ ଆେମ अେବାଧ ଭi ତୁ ର
େହ ନି ଳାଚୁ ତ େହ ନି ଳାaର ରfାକର ରfାକର
ସୃିର ଏହି ଦୁ ଦୁ ତାେର ଆଜି ଆ ହୃଦ ଥରହର
ଜଳର ପେକାପ ଆଶା fୀଣ ଆେ ସାମାନ ଇତର
ସୃିଧର ତୁ େ ସୃିକରତା େଗାବି B-ନୀଳମାଧବ
ଆଶାବାଦୀ େହାଇ ପଡ଼ି अଛୁ ପଭୂ ଆ)ୁ ତୁ େ ଉାର
ପଭୂ ଆ)ୁ ତୁ େ ଉାର
େକାଟି ନମ7ାର େକାଟିଏ ପଣାମ େହ ପଭୂ , ଶ±ଚକ ଗଦାପାଶ
अxାନ-अଧମ େହ ପଭୂ ଆେ ଆ ପାପ fମାକର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଭୂ ଆ ପାପ fମାକର
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ରବି ବାର
ରବି ବାର
ସE Îତିର ସହର

ମyୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ଚା କପ୍ର अେପfା

େବାହୁେଚାରୀ େଖଳ ନଈକୂଳ ଆaେତାଟା

ଝରକା େସପେଟ

ମାମଁୁ ଘର ଗଁା ଗହଳ ଚହଳ

ଏକା ଏକା ଚେଢ଼ଇର ସ ର

ଆଦି ମ ସ ପhେର ଭିଜା ଭିଜା ମନ

अଧାେଲଖା ଡାଏରୀର କି ଛି ଇ`ାହାର

ପଦE େପାଖରୀେର ସh ାନ

ନି ରୁତା ଦୁ ଃଖକୁ ପି ଇଯାଉଥିବା ବୟସ

अକୁ ହା Bନ

ପଯାେଲାଚି ତ अପ
ୂ  ଇତି ହାସ
କଡ଼ େଲଉଟାଏ ଜୀବନ

ରବି ବାର

ସକାଳ ଖରାେର ଚି କ୍ ଚି କ୍

ଆତEୀୟ ମୁହୂ_ମାନ) ସମପ|ତ ସ ର

अନୁ ାରି ତ ଶr ମାନ) ସାଷଣ

ବାଲେକାନି େର ଫୁଲ)ର ଗପସପ
ପବନର अତୃ  ପଳାପ
ଝରାପେର ମଉଳା ହସ

ପୁରୁଣା ଦି ନମାନ) ସୋହନ

ଏଇ अଛି ଏଇ ନାହZ

େଫରି ଚାହଁୁ ଥିବା ବସn

ସକର ପବ
ୂ ା ଭାସ

ଆଉ ପଜାପତି ର ଆଲି tନ

ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିବା ମୁହୂ_ମାନ) ଚକବୁ ହ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରବି ବାର
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ଆଉ କି ଛି अବେଶାଷ
ସମୟର ବଳୟେର ଖରା ଛାଇର ଧଁାଧଉଡ଼ େଖଳ
କି ଛି ଦୀଘଶାସ
ସବୁ ଦି ନ ରବି ବାର
अxାତବାସର ଆସର
ଏକାକୀତ *ୀପର ସtୀତ ଆକସିE କ अନାହୁତ
ଭtାରୁଜା अନୁ ଭୁ ତି ର ମୀମାଂସା
ଧୁଆଁେଘରା ବି ସE ି ତ ଉପତକା

ତ
ିକ

ା

ଭିନh ଏକ ଫଳକର ଭାଷା

ଇ
-ପ

ହାଇଦାବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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fଣଭtୁର ଜୀବନ
ଏ fଣଭtୁର ଜୀବନ େକେତ େଯ ମୂଲବାନ,
ମନେର ଥାଏ େକେତ େଯ ଆକାଂfା अଭିମାନ,
ମି ଳିବ ପୁଣି େକେତ େଯ ସାନ ମାନ अପମାନ,

ଶୀ ରାଜେଶଖର
ସି ‘ଚି ମା’

ସତତ େହାଉ ଉତମ ବି ଚାରର ଆଦାନପଦାନ |୧|
अନବରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାେଲ,
ନୂ ଆ ପରି ଚୟ େଯ ଗଢ଼ି ଚାେଲ,
ପଛେର ସବୁ କି ଛି ଛାଡ଼ି ଚାେଲ,
ଆଉ ନି ଜ ଛାପଚି ହh ଛାଡ଼ି ଚାେଲ |୨|
ନାହZ ପେୟାଜନ କରି ପହସନ,
ପେଚା େହାଉ ଲf ସାଧନ,
ପାି େହାଉ ଆତEସି ି ଆତExାନ,
अନୁ ଭବ େଯ ସବେଶ+ अବଧାନ |୩|
ସàଷ ପତି ଦ¢Bି¢ତାର ହୁଏ ଗମନାଗମନ,
ସଜୀବ ବiିତ¢ର କରି ବାର अଛି ଗଠନ,,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େକେବ ବି ଆସି ପେର ପରେଲାକର ଆହ¢ାନ |୪|
|

ା

ଶ¢ାସପଶ¢ାସ କରnି ନି େଯ अବକାଶ ଯାପନ,
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ମଁୁ ଆଉ ତେମ
ଶାn େବଳାଭୂ ମିର ଉ_ବାଲି ମଁୁ
अଶାn ସମୁଦର ତୁ େମ ଶୀତଳ ଲହରୀ
ନି ଶr ରାତି ର କଳା अକାର ମଁୁ

ଲିଟନ୍ କୁ ମାର
େବେହରା

ତୁ େମ ସୁେନଲି ସାର ରୂେପଲି େଜାÂା - ୧

ମଁୁ ଭାବପବଣ ଭାବୁ କ ମାତ
ତୁ େମ ମି ଠା ମି ଠା ଉଦାସୀ ସ ପh
ମଁୁ େବୖ ଶାଖର ପଚo େରୗଦତାପ
ତୁ େମ ବସnର ମଳୟ ପବନ - ୨

ମଁୁ ଭମେର ଭମି ତ ଭअଁର ସାଥି
ତୁ େମ ବାସhାଭରା ପୁ~ଭoାର
ମଁୁ ଜୀବନ ଯମୁନାେର ଉଠୁ ଥିବା ଜୁ ଆର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ ଲୁ ହପି ଆ ଓଠେର ହସର ଧାର - ୩
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ଲୁ ହର ଶାବଣ
ଜୀବନଟା େମା
ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶନ
ୂ ସଡ଼କ ।

अଶି ନୀ କୁ ମାର

अଛି ଖାଲି अକୁ ହା େବଦନା,

େହେଲ ଭାଗର କି ବି ଡaନା ।

ନାହZ ପୁଲକ ନାହZ ମହକ ।।

ଝଡର ରୁପ େନଇ ମଳୟ ପବନ ,

ନି ଜନ
 ତା େମା ଚି ର ସାଥୀ

ସ¢ପh େସୗଧ କରି େଦଲା ଚୁ ନା ।।

ଏଠି ପତି ମୁହୂ_େର

କାହାକୁ ବା େଦବି େଦାଷ ।

ଦୁ ଃଖ କଷଣ ।

ମନେର ଖାଲି अବେଶାଷ ।

େମା ସ¢ପh ସବୁ େଧାଇେନଲା

ଆଜି ନି ଃଶr ଶୁନଶାନ

ଲୁ ହର ଶାବଣ ।।

େମା ବାତାବରଣ ।
େମା ସ¢ପh ସବୁ

ତୁ ମ ହୃଦୟ ପେଦଶେର

େଧାଇେନଲା ଲୁ ହର ଶାବଣ ।।

େତାଳି ବାକୁ େପମର େସୗଧ ,
ଦି େନ ମୁiାକାଶର

ତୁ ମର ପତି ଟି କଥାକୁ

ପfୀଟିଏ ପରି

ବି ଶାସ କରି

େପମର ରାଇଜେର

େପମର ମୂଳଦୁ ଆ ପକାଇଲି ।।

ବସା ବାିବାକୁ ଚାହZଥିଲି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସ¢ପh େଦଖିଥିଲ ।
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େମା ବି ଶ୍ଵସର ପୁyିକୁ ପାେଥୟ କରି
ଝଡଝyା କକି ତ ରା`ାକୁ अତି କମ କଲି ।
ଆଜି ମଁୁ ଜୀବନ ଯୁେର
ତୁ ଷା_ ପଥିକ େହାଇ

ହାରି ଯାଇଥିବା େସୖ ନିକ ।

େଯେବ େଖାଜି ଲି ତୁ ମରି ସାନିh ଧ ,

ଦି ଗହରା ପଥିକ ।

ତୁ େମ େଦଲ ନାହZ ଥେର େଦଖା ।

ସ¢ପhହୀନ େପମି କ ।

ସେତ େଯମି ତି ତୁ େମ

ସେତ େଯମି ତି ମଁୁ

ମରୁବାଳି ର ମରୀଚି କା ।।

ତୁ ମ େପମର କଳ)ିତ ନାୟକ ।।

ଆଜି ପଥଭ ବି ହt ପରି

େକଜାେଣ କାହZକି ପାଇଲି

ନି ତି ଉଡ଼ି ବୁେଲ

ଏେତ ନି Bା अପବାଦ ,

ଏ ଡାଳ େସ ଡାଳ,

ଆଜି ବି େଖାଜି ବୁେଲ

ଆଜି ନାହZ େମା ାୟୀ ବାସାନ ।

ତାହାର କାରଣ ।

େମା ସ ପh ସବୁ

େମା ସ¢ପh ସବୁ

େଧାଇେଦଲା ଲୁ ହର ଶାବଣ ।।

େଧାଇେନଲା ଲୁ ହର ଶାବଣ ।।

ସହକରୀ ଶି fକ
ସରକାରୀ ପକq ଉ ପାଥମି କ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି ଦାଳୟ ଚକଳାପଦର

ଆ

ହ
ାନ

ଝରିଗଁା ନବରtପୁର ।
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େକେବ େକେବ ତୁେମ
େକେବ େକେବ ତୁ େମ ଭାରି ମେନପଡ଼
େକେବ ଜମା ମେନ ପଡ଼ନା

ନି ରyନ ସାହୁ

େକେବ ସପନେର ଧେସଇକି ପଶ
େକେବ ସପନେର ଗଡ଼ନା

େକେବ ତ ତୁ ମକୁ େଦଖି ବାକୁ ମନ
ଡହଳ ବି କଳ ହୁଏ

େକେବ ମଁୁ ପଠାଏ େମା ମନର ଭାଷା

େକେବ କqନାେର ତୁ ମରି େଶଯେର

ଚି ଟାଉ େଦହେର େଲଖି

େଗାପେନ ଯାଇ ମଁୁ ଶୁଏ

େକେବ ମଁୁ ପାଗଳ ପରାେୟ ବୁ ଲଇ

େକେବ ତଡ଼ି ଦିअ ଶୟନ କfରୁ

ତୁ ମକୁ ନ ପାେର େଦଖି

େକେବ ବି ଜମାରୁ ତଡ଼ନା

େକେବ ପଡ଼ ତୁ େମ େମା େପମ ଜାଲେର
େକେବ ବି ଜମାରୁ ପଡ଼ନା

ନି ହଲପସାର, ଗBି ଆପାଟଣା, େଢ)ାନାଳ -

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

୭୫୯୦୧୬

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ମଁୁ ଧନୀ େହବି
ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି
ସମ` େଦଶର ଟ)ା ପଇସା ମଁୁ େବାହି େନବି

ଦୁ େଯାଧନ କରଡ଼ା

अେମରି କା କଣ ଧନୀ କହୁଥିଲା !! ତା ନାଲି ଆଖି ତାଡ଼ି େଦବି
ଏମି ତି ତାକୁ ପାେନ ଚେଖଇବି , ପଚାଶବଷ ତଳକୁ େଠଲି େଦବି ।
କଇଁ କଇଁ େଯେତ କାBୁ ଥବ ସି ଏ, ତାକୁ ବାରମଜା ଚେଖଇବି ।
କାରଣ, ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୧।।
ଦି ’ଦି ଟା ବି ଶ¢ଯୁ ଗଲା େଯ, ଥେର େହେଲ ହାରି ଲାନି
ଇଂଲo, ଫାନ୍ସ୍, େନ, ଇଟାଲୀ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ି େଲନି
ଭାବୁ ଥିଲି ତା)ୁ କେରାନା ପେଠଇ ମାରିବି ନି ମାରି ବିନି
ଋଷ, ଜାପାନ, ଜମାନ େମା କଥା ଜମା ମାନି େଲନି
କୁ ଟନୀତି ତାର ରାଜନୀତି ତା’ର େକହି େହେଲ ବୁ ଝି େଲନି
ସାରା ବି ଶ¢ଟାକୁ କବଜା୍ କଲାଣି େକହି େହେଲ ପାଟି ଫିେଟଇେଲନି
ମଁୁ ଭାବି ଲି ଯା’େହଉ େହେଲ ଏଇ ମଉକାେର ଛାଡ଼ି ବିନି ଛାଡ଼ି ବିନି
ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ବନି େହ ବି ଶ¢ବାସୀ ଇjା ନ ଥିେଲ ବି ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କାରଣ, ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୨।।

ା

ମାରୁ ମାରୁ ଆେମରିକାକୁ ତୁ ମକୁ ବି ମାରିେଦବି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

259

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଁୁ ସାମବାଦୀ େସ ଗଣତ} ମୁଖୁଡ଼ା ପି ା ସମାଜବାଦୀ
ୟେୂ ରାପି ଆନମାେନ ସାରାବି ଶ¢କୁ କରି ପରାଧୀନତାେର ବBୀ
ଆମ ଏସି ଆ ମହାେଦଶକୁ ଦାରିଦତାେର ଶହଶହ ବଷ ରଖି ଛBି
ବାଣିଜ କାରବାର ନଁାେର େଦଶେଦଶ ମଧେର କେଲ अେନକ ପାବBୀ
ଜାତି ଧମ ବ ଫBିଫିକରେର େଶାଷଣକରି ଲୁ ଟୁ ଥିେଲ ଗଳି କBି
ତାତି ଉେଠ ରi େମାର ମନअଛି େମାର ଏେବବି ,
ଦାରିଦତାର କାଠଗଡ଼ାରୁ ଉଠି ବି,
କାରଣ, ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୩।।
ଆଟମବମ୍ ପେକଇକି କି ମାରି ଥିେଲ ମାରି େଦଲା େବାଲି କହି ଥାେn
ଯୁ କରି ଥିେଲ ହୁଏତ େମା ବି ରୁେର ଏକଜୁ ଟ୍ େହାଇଥାେn
ଚାଇନା ମାରି େଦଲା ମାରି େଦଲା େବାଲି ହାଟବଜାର ସବୁ ଠି ଗପି ଥାେn
େମଡ଼ି ଆବାଲା ଛअକୁ ନअକହି େକେତ େକେତ ଖବର ଛାପି ଥାେn
ହାତେର ନମାରି ଭାତେର ମାରିବାର ଷଡ଼ଯ} ଏମି ତି କରିବି
େସଥିପାଇଁ ବି ଶ¢ବାସୀ)ୁ ଶାସରୁ କରି ମାରି ବି
କାରଣ, ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୪।।
େଦଖୁଛ ତ ଉହାନରୁ େକମି ତି କେରାନା ସାରା ବି େଶ¢ ଶାଖା େମଲି େଦଲା

ତ
ିକ

ା

ନା ଆେମରି କାର ସବଶiିମାନ ଇଲି େଜନସି ଉଇt୍ ଜାଣି ଲା

ହ
ାନ
ଆ

ଜାହାଜେର ପେଠଇଲି କି କି ଫÈାଇଟ୍େର ପେଠଇଲି କି ଏ େଦଖିପାରିଲା?

ଇ
-ପ

ନା ବି କଶି ତ ରାବାଦି ଆମାେନ ନା ବି ଶ¢ସା ସଂଗଠନ ବୁ ଝି ପାରି ଲା
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ନା େବୖ xାନି କ, ନା ଡ଼ାiର, େଜାତି ଷ ରାନାୟକ ଜନନାୟକ କି ଏ ବୁ ଝି ପାରିଲା
ଏମି ତି େଗାଳମାଳି ଆ କରି େଦଲି େଯ ସାରା ବି େଶ¢ ପଡ଼ି ଛି ତାଲା
କେରାନା ଭାଇରସ ଥoା ଗରମ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଜtଲ ସବୁ ଠି ପଶି ଲା
ସହର ବଜାର ଗଁା ଗoା ଗଳି କBି ସବୁ ଠି ଚାଲଛି କେରାନା ପାଲା
ମଁୁ ଏେବ ଏ ସାରା ବି ଶ¢କୁ େମା ହାତମୁଠାେର ରଖିବି
କାରଣ ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୫।।
ଏଇଟା େଗାଟାଏ अତି ସାଧାରଣ କଥା
େବପାର ମାେନ ଝି ିକା ମାରି ବଣି େପାଷିବା ରା`ା
ଚାଇନା ମାଲ୍ ଭାଇନା ସବୁ ଠୁ ଶ`ା
େତଣୁ ତ ସାରା ଜଗତ ରଖୁଛି ଆମ ଉପେର ଆା
ଲfଲf େକାଟିେକାଟି ଡ଼ଲାର ଟ)ାର ଏେବ େବପାର କରୁଛୁ
େକାରନା ମୁକାବି ଲା ପାଇଁ େଟିt୍ କି ଟ୍, େଡସ୍, େଜାତା ସବୁ ତ ବି କୁଛୁ
ଆେମରି କା, ଇଂଲo ଫାନସ୍, େନ, ଜମାନୀ ସବୁ େଦଶକୁ ଜି ନିଷ ପଠାଉଛୁ
ହଁ ଆେମ କେରାନା ଉପଚାର େମଡ଼ି ସିନ୍ େଭକସି ନ୍ ବାହାର କରି ଛୁ
େସଥିପାଇଁ ତ େଗାଟାଏ ମାସେର ଲfାଧି କ କେରାନା େରାଗୀ)ୁ ଆେରାଗ କରିଛୁ
କି g ତା ମାେନ ନୁ ହଁ େଯ ଏେତଶୀଘ ଔଷଧ େଭ²ିନ୍ େଦଇେଦବୁ କି ଭାବି ଛୁ?

ତ
ିକ

ା

ବି ପଦକାେଳ ଶ`ାରୁ ହି ନ`ା କରିବାର କଳାଟା ଆେମ ହZ ଶି ଖିଛୁ

ହ
ାନ
ଆ

େଚପା ନାକି ର ଔକାତ େକେତ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ ଭିତେର ଚେଖଇବି

ଇ
-ପ

େସଥିପାଇଁ େଭଜାଲ କି ଟ୍, ଜି ନିଷ ବି କି କି अଧି କରୁ अଧି କ ମାରି ବି
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କାରଣ, ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୬।।
ସାରା ବି ଶ¢ରୁ େକାଟିଏ େଲାକ ନ ମରି ବା ଯଁାଏ ନି ଦାନ କରିବୁ ନି ନି ~ତି େନଇଛୁ
ସବେଶ+ େବାଲାଉଥିବା ଆେମରି କାର ପାଂଚ ଦଶଲf ମୁo ଗଡ଼ାଇବୁ ଭାବି ଛୁ
ତାର ଟଣପଣ ଫୁଟାଣି ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇବୁ େବାଲି ଶପଥ କରିଛୁ
େହେଲ େହଇଯାଉ ପେଛ ତୃ ତୀୟ ବି ଶ¢ଯୁ ଆେମ ପୃଥିବୀକୁ ମାରି ବୁ ଆଉ ମାରୁଛୁ
ଆଗାମୀ ଶତାrୀଟା ଚାଇନାର ସ |ମ ସାବ` େହବାପାଇଁ ଆେମ ଚାହଁୁ ଛୁ
ଲକ୍ଡାଉନ ଭାtି େକାରନା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଜମାତି ମାନ)ୁ ପଠାଇଛୁ
ସାରା ବି ଶ¢େର ଲେf େଲାକ)ଠି ଭାଇରସ୍ ବମ୍ ଖyି ଆଗୁଆ ମୃତୁର ମyିବୁ ଣିअଛୁ
ମଁୁ ବି ଫରାସୀ ବଟିଶଭଳି ସାରା ଦୁ ନି ଆକୁ େଗାଲାମ ଜyିର ପି ାଇବି
ଖଣି, ପାଣି, େପେଟାଲ, ଡ଼ି େଜଲ, ସୁନା, ରୁପା, ଲୁ ହା କଂପାନୀ େଖାଲି ସବୁ େବାହି େନବି
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ଇ
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ା

କାରଣ, ମଁୁ ଧନୀ େହବି , ମଁୁ ଧନୀ େହବି ।।୭।।
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ପରିଚୟ
କାହା ହୃଦୟ ତୁ କାହା ପରି ଚୟ
କାହାପାଇଁ େହଉଛୁେର ଆଜି ତୁ ବି ଜୟ

अଲି ଭା ସାହୁ

अଜଣା ହାତକୁ ଧରି ଚାଲୁ ଛୁ
अକାର ଦୁ ନି ଆେର େକେବ ତୁ ପଶୁଛୁ
ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ନି ଆେର କି ଏ େତା ଆପଣା
ଚି ହh ି ବା ଆଗରୁ ତୁ େହଲୁ ବାଟବଣା
େକେବ ସାtଟିଏ େକେବ ବୁ ଟିଏ
େସ ବେନ ରହି ବାକୁ େମାର ମନ ହୁଏ
ଦୁ ଃଖେର କାBୁ ଛୁ ତୁ ସୁଖେର ହସୁଛୁ

ମେନ େଦଉ ତୁ ଆଶା େଦଉ ତୁ ଭରସା

ମନ େମାର ପଚାରୁଛି ତୁ କି ଲାଭ ପାଉଛୁ

କ ହୁଏ ପଡ଼ି ବାକୁ େତା ହୃଦୟର ଭାଷା

ଜାଣିଲିେର ହୃଦୟଟା େତାର ଉମନା

अଲି ଭା େଲଖନୀେର େଲଖି େଦଲି ପେଦ

ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବେର ମେନ ରଖି େତା ଭାବନା

େତା ପାଇଁ ମନ େମାର ଆଜି ପୁଣି କାେB
କି ଏ ତୁ କାହZକି ଆସି ଥିଲୁ କହ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ନୀତି ହୁଏ େସହି ପରି ସୂଯ ) ଉଦୟ

ା

େମା ମନେର ବାି େଦଲୁ अସୁମାରି େମାହ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ମନେର େଖାଜୁ अଛି େତାର ପରି ଚୟ
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अତB ନି ବିଡ଼ତା
ଭୂ ଇଁକୁ ଛୁଇଁଲା ପେର
ଆର ହୁଏ ସ ପh

ଡଃ ମେନାରyନ

େକେତ ଆେବଗ ଓ ସ ପh

ବି େଷାୟୀ

ଉକି ତ କେର
ଫୁେଟ अନn କଦa
ପାଇବା ଓ ହରାଇବାର
ଇଲାକାେର
ତୁ ମ ସହ େଭଟ
ତୁ େମ ତ ସଦା ଆପଣାର
ଲୁ ହ େପାଛାଠାରୁ
େଗାପନ ପାnେର
େକେତ ଦି ଆନି ଆ ପୁଣି
େକେତ ହି ସାବ ନି କାସେର
ଫୁଟିଉେଠ ତୁ ମ ମୁହଁ

ା

ତ
ିକ

ଭାମଭାଷ : ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭

ଆ

ଯୁଗ ଯୁଗାnେର

ବହEପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ, ଭyବି ହାର

ଇ
-ପ

ମଁୁ କି g ବୁ େଝ ଏହା

ସhାତେକା_ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ

ହ
ାନ

କି ଏ କହnି ଏହା ସଂପକ
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େମା ପି ଲାର अ`ିତ େକେବ ସତ େହବନାହZ ସବୁ େବେଳ ତୁ େମ କୁ ହ;
ଆଉ େସ ପି ଲାର ବାପ ନି ରୀହ େହାଇ ବୁ ଲୁ ଛି ସଂସାେର େଦଇ ତା ଆଖିେର ଲୁ ହ

େସେତେବେଳ େକାଉଠି ଥିଲା ତୁ ମର ଏଇ ସମାଜ େଯେବ ମେତ ବି କା ଯାଇଥିଲା
କଚାଡ଼ି େଦଲ ଭୂ ଇଁେର େଗାେଟ ସାତବରଷର ଝି अକୁ ଯି ଏ ଜୀବନ ଭିfା ମାଗୁଥିଲା
େସେତେବେଳ ନା ଏ ସମାଜ େମାର ଲୁ ହ େଦଖିଥିଲା ନା ଶୁଣିଥିଲା େମା ଗଳାଫଟା ଚି ାର;
ଆଉ ଆଜି ଲାଜ ସରମର କଥା କହୁଛ, େସେତେବେଳ େକାଉଠି ଲୁ ଚି ଥିଲା ଏଇ xାନର
ସାଗର?

େସେତେବେଳ େକାଉଠି ଥିଲ, େଯେବ ତୁ ମ ସୁପୁତ ଆସି େମା ସହ ରାତୀଯାପନ କରି ଥିଲା;
ତାକୁ ତୁ େମ ଏେତ ସାନ ଦି अ, କଣ େସ ବି େମା ଭଳି େଗାେଟ େବଶା େହାଇନଗଲା?
ନି ଜ ଧମପତh ୀ କଥା ନ ଭାବି େମା ଉପେର ଶହ ଶହ ଟ)ା ଖ କରି ଦିअ,
अଂଶୀଦାର ତ ତୁ େମ ବି अଟ, ଆଉ ଚରିତହୀନା ଖାଲି ମେତ କହି ଦିअ

କାହZକି ଆଜି ମଧ ଏେତ ଘୃଣା କରୁଛ େମାର ଏଇ େପଶାକୁ
ହଁ ମଁୁ େଗାେଟ େବଶା, ବି େକ େମା ଶରୀର କି g ବି େକନାହZ େମାର ଆତEାକୁ 
ଏତି କି େକବଳ ଶୁଣିଯାअ, େମାର ଏଇ ଚରି ତ ତୁ ମର ହZ ଚି ତା)ନ अେଟ;

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ତ େଗାଟିଏ ପରଦା ମାତ, କି g ଏଇ ସମାଜ ତ ତୁ ମର ଆଇନା अେଟ
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अଶୁଣା କାହାଣୀ
ଚାଲି ଚାଳି ମଁୁ ବି ଥକି ପଡ଼ି ଲିଣି ବଳ ନାହZ ଆଉ େଦେହ
େକହି ଶୁଣିବାଉ ରାଜି ହୁअnି ନି େମା କାହାଣୀ େଯେବ ମଁୁ କୁ େହ

ପପୁ ପଧାନ

େପଟର େଭାକକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ େଦହକୁ ବି କିଲି େମାର
ଇjା ନଥାଇ ବି ବାଜି ଲେଗଇ ସତୀତ େହଇଗଲି ଯାଯାବର

ମଁୁ ବି ଥିଲି େଗାେଟ େକାମଳ ଫୁଲ ଏ ଦୁ ନି ଆ ବଗିଚାେର
ଦୟା ଆସି ଲାନି ଟିେକ ବି ତୁ ମକୁ େଯେତ ବି କିେଦଲ ବଜାରେର
ଭାଗ ବି େମା ସାେଥ େଖଳି ଲା େଖଳ, େଦଇ ପାରିଲାନି ସୁଖ
େବେଳ େବେଳ ଭାେବ େକେତ ସାହସୀ ମଁୁ ସହି ଗଲି ଏେତ ଦୁ ଃଖ

େମା ନୀରବତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ େମାେତ ଜଁୀ ଥାଉଥାଉ ଜାଳି ଦିअ
ଆଉ ଆଜି େଯେବ େମା ପରି ଚୟ ମାେଗ େମାେତ େବଶାେବାଲି କହି ଦିअ
ରାତି େର େମା ସାେଥ େପମ ପଣୟର ମି ଛ ଛଳନା କର,

ତ
ିକ

ା

ପୁଣି ଦି ନେର କାହZକି େମା ଚରି ତ ଉପେର ସେBହ କର?

ହ
ାନ
ଆ

କି g ମଁୁ େଯେବ ପଶh କେର କୁ ହ କାଇଁ ତୁ େମ ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାअ?

ଇ
-ପ

େମା େପଶା ଉପେର अଂଗୁଳି ଉଠାଇ अପମାନ େମାେତ ଦି अ
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ଆହାନ
ଗାअ ନାହZ କବି ଆଜ

େପମର ଏ ମି ଳନ-ବି ରହ ଗାନ,

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଲ

େଦଖ େସଠି ବାଦଲର କି ଆଁ

େପଟର fୁଧାକୁ େମାଇବା ପାଇଁ

ଛଳଛଳ अଶପ
ୂ  େହଉଛି ନୟନ । (୧)

ବି କଳି ତ େକାଟି େକାଟି ମଣିଷ,
ହୃଦୟରୁ ନି ଜ ରi େଦଇ ପୁଣି

ଶତଦଳ ପେ) ଯୁେଗଯୁେଗ ଯି ଏ

ତୃ  କରାnି ନର-ରାfସ । (୪)

ଜୀବନ ଯ}ଣା ସଦା େଭାଗୁଛnି ,
ତୁ ମ ନୂ ଆ କାnି ର ଛBେର

fୁ ଆଜି ନି ରୀହ ଜାତି

ମୁiିର ପଥ ସି ଏ େଖାଜୁ ଛnି । (୨)

ରୁâ େଯଣୁ ମାନସି କତା,
ରୁ ଆଜି କ¸ସ ର
` େଦଖି ଏ अରାଜକତା । (୫)

େମାଇ ପାରୁନି ଗଂଗା ଜଳ ଛି ଟା

ଶାଣିତ କର ନି ଜ ଦfତା,

ଆମ େଦଶ-ଜାତି ର ସବୁ ତୃ ା । (୩)

ନି ଭୀକ େହାଇ କର ସଂଗାମ

ତ
ିକ

ଜାଗତ ହୁअ ଜାତି ର େନତା

ଇ
-ପ

ଛଳକୁ ଛି କି ଆଁ ଆଜି ଯମୁନା,

ା

ସବୁ ରି ନୟେନ ବହୁଛି ଗଂଗା

ଆ

ହ
ାନ

ବଢାअ ଜାତି ର ସାହସି କତା । (୬)
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ଆସ ଏ ଜାତି ର ନି ମା ଣ ଯେx
ଢାଳି ବା ସଭି) ଆଖିରୁ ପାଣି,
ସୁସି ତ େହବ ନବ ନି ମା ଣ
ଜଲାଇ ବି ପÈବ ବହିh । (୭)

େଲଖନୀ ମୁେନ ଭାଂଗିଦିअ ଲୁ େଟରା)
ସୁନାଚାBୀେର ଗଢ଼ା ପାେଚରୀ କା,

ତୁ ମରି କଲମ ଗାରର ବୀରତ

ଧଂସ କରି ଦିअ ପୁଂଜୀବାଦୀ)

କର ଖoା ଠାରୁ ବଳି ୟାନ,

ସବୁ ପୁଂଜି ଭୂତ अମାରତ । (୧୦)

େଦାହଲାଇ ଦି अ େଶାଷକ) ଗଡ଼
अନୀତି ଦୁ ନୀତି େହଉ ଦମନ । (୮)

ସମାେଜ ସମତା ନି ମା ଣ ଯେx
ତୁ ମ अnେଜାତି କୁ କର ଜାଗତ,

ଆେଗଇ ଆସ େହ ଦରଦୀବୁ

ଘେର ଘେର ଖୁସି େଫରାଇ ପାରି େଲ

ଆମ ନୂ ତନ ସମାଜ କର ସଜନା,

େତେବ ଜାତି େହବ ବି େଶ ସମାଟ । (୧୧)

ଜଳାyଳି ଦି अ ସ ାଥ अହମି କା
ତବ କ¸ୁ ଝରୁ ମୁiି-ମୂଛନ
 ା । (୯)

ସୁଖ ସମୃିେର ପରିପ
ୂ  େହଉ
େସ jାଚାର, ଦୁ ନୀତି େହଉ ଦମନ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଜାୁଲମାନ େହଉ ଜାତି ର ନାମ । (୧୨)

ା

ଶାnି , େମୖ ତୀ, ପୀତି େହାଇ ାପନ

ଆ

ହ
ାନ

ଉଳୁ oା, ସୁବପୁର
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ପଛେର ଭାବି େଲ କି ଲାଭ
ଜନମ େବେଳ କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ରାବ
ମରଣ େବେଳ ନୀରବ

ଗଲା େବେଳ ଝେର ଲୁ ହ
କହି ତ ହୁଏନା, ସହି ବି ହୁଏନା
ଛାତି ତଳର େସ େକାହ
ଏମି ତି କଥା ତୁ କହି ଗଲୁ କାେନ
ଝୁରି େହାଇଛnି xାତି କୁ ଟୁ a
ଆସି ଚାଲି ଗଲୁ ଲଗାଇ ଭାବ...

ଏ ଦୁ ନି ଆ ସି ନା ବୁ ଝି ଲାନି େକେବ
େତାର ଗୁଣ କୀରତି କୁ

ଆସି ଗଲୁ ଏକା ଗଲାେବେଳ ଏକା
କି ଏ େତା ସାଥିେର ଗଲା
ଧନ ସ_ି ତୁ ଯାହା ସାଇତି ଲୁ
କି ଏ ତାକୁ େଭାଗ କଲା
ମି ଛ ଦୁ ନି ଆେର ନାମ ଏକା ସତ
ପଛେର ଭାବି େଲ କି ଲାଭ େହବ
ଆସି ଚାଲି ଗଲୁ ଲଗାଇ ଭାବ...
ମାଫ ତ : ଦୀିକାn ସାହୁ,

ଯୁନିଦାପାଟଣା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୭୮୫୫୮୪୧୧୦୧

ଆ

ଗରବେର अ ଆଜି ଏ ମଣିଷ

ଆସି ଚାଲି ଗଲୁ ଲଗାଇ ଭାବ...

ା

ଆସି ଲା େବେଳ େକେତ େଯ ଖୁସି

ମଣିଷ ମନେର ବଢ଼ାଏ େଲାକ

ତ
ିକ

ଆସି ଚାଲି ଗଲୁ ଲଗାଇ ଭାବ...

ଏେତ େମାହମାୟା ମେନ ବସା ବାେ

ଇ
-ପ

ଆସି ଚାଲି ଗଲୁ ଲଗାଇ ଭାବ

ବୁ େଝନା କା’ ହୃଦୟକୁ

ହ
ାନ

ଦୁ ଇଦି ନ ପାଇଁ କୁ ଣି ଆ ତୁ େହାଇ

ଭାରତୀ ସାହୁ
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ଦରିଦର ଦୁଃଖ
ଦରିଦର ଦୁ ଃଖ େକ अବା ନ ଜାେଣ
ନଦୀଟିର େସାତ ପରି ,

ରyନ କୁ ମାର ସୁର

ଦୁ ଃଖ, କ ଆଉ ଯ}ଣାେର ତା’ର

ଖାଇବାକୁ ଗେo ଭଲପାଏ ନା େସ

ଜୀବନଟା ଯାଏ ସରି

ପି ିବାକୁ ପାଏ କନା
ସବୁ ସ ପhକୁ େସ ଛାତି େର ସାଇତି

ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ଓଠେର ପି ଏ େସ

ଜୀବେନ ହୁଏ ହୀନି ମନା

ଜୀବେନ ପାଏ ଦୁ ଃଖ,
अଭାବେର ତା’ର ଜୀବନ କାଟୁ ଛି

େକେତ ଆଶା ତା’ର अଧାେର ରେହ

ଏ ତା ଭାଗର େଦାଷ

ମାଟିେର ମି େଶ ସ ପh,
େକେତ ଖୁସି ତା’ର ଖୁସିେର ରହି ଛି

ସବୁ ଦୁ ଃଖ, କ ଛାତି େର ଯାବୁ ଡ଼ି

ଦୁ ଃଖେର ବି େତ ଜୀବନ

अନକୁ େଦଉଛି ସୁଖ,
ସମାଜେର ତା’ର अବା ନି j ାନ

ମୁହଁେର ଫୁଟାଇ ହସ

େହେଲ କେର ବଡ଼ କାମ

ା

अନର େସବାେର ସମୟ ବି ତୁଛି

ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

अନକୁ ଦି ଏ ସାନ

ତ
ିକ

ବଡ଼ େସୗଧ ସବୁ ନି ମା ଣ କରି
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େବଲାଏ ପଖାଳ, େତାରାଣିକୁ ପି ଇ
େଭାକକୁ କେର ବଜନ,
ଛି oା ମଶି ଣାକୁ ବି ଛଣା କେର େସ
ବି େତ ତା’ର ରାତି ଦିନ

ଦାରିଦତା ତା’ର ବୁ ସାେଜ
ଦୁ ଃଖ ହୁଏ ସହଚର,
ଯ}ଣାକୁ ସି ଏ ପାଣି େନଇଛି
ନାହZ ଆଉ ତା’ର ଡର

ଦୁ ଃଖେର କାBିଛି ସୁଖେର ହସ୍ଛି
ତା ଦୁ ଃଖ କି ଏ ପଚାେର
ଲୁ ହର ବଷାକୁ ଆଦରି େନଇ େସ
ମନକୁ ଦୃ ଢ଼ କେର

ଦରିଦ େହେଲ ବି ସାନ ଚାେହଁ
ଆଉ ଚାେହଁ ସ ାଭିମାନ,
େଗୗରବ ବିବ େସୗରଭ ହସି ବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହାଇ ମାଟିର ସnାନ

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମଁୁ ଯିବି ଶାଶୁଘର
ଫଗୁଣର ରt ଆଜି

େମା ମନେର ଲାଗିଲା

ନୁ ଆ ନୁ ଆ ସପନେର ଆଖି ଭରିଗଲା

େହମn ପାତ

ଆସି ବ େମା ମନ ବଣିକ

େଗାପ ଦାo ଭସାଇ େଦବି ।୨।

ବାଜି ବ ଶୁଭ ଶାହାନାଇ

ଶାଶୁ ଘେର ବାିବି ମଁୁ ଏକ ନୂ ଆ ବନ

ସାରା ମହଲେର

ଖୁସିର ପସରା

ଗଢି ବି ମଁୁ ଏକ ନୂ ଆ ନୀଡ

ସାଜି ବି ମଁୁ ବଧୁ େବଶ

ସି Bୂରକୁ କରିବି ମଁୁ अତି ନି ଜର

ଚଢି ଫୁଲ ସବାରୀ

ଦୁ ଇଟି କୁ ଳେର

ମଁୁ ଯି ବି ଶାଶୁ ଘର ।୧।

ମଁୁ େହବି ମମତାର ନଈ

େଗାପ ଦାେo

ବାଲି େଖଳ

ଦୁ ହି ତା ଜନମ େମାର ଦୁ ଇ କୂଳ ପାଇଁ।୩।

େମାର ସରି ସରି ଗଲା

ଏ ଘରର ରtକୁ ମଁୁ େସ ଘେର ଭରି ବି

ସାt ସାଥି େସhହ େପମ

େସhହ େପମେର ସଭି )ୁ ମଁୁ କରି ବି ନି ଜର

ଲି ଭି ଲି ଭି ଗଲା

ଜୀବନଟା ଭରି ଯିବ ନୂ ଆ ଆେଲାକେର

କହhାଇ ନୁ େହଁ

ରାଧି କା ସାଜି

ନି ଜ ପାଇଁ େପମ
ଶାଶୁ ଘେର ବନ ସାଜି ବ

ଛାଡି ଏ କଦa ବନ ଯମୁନା ନଈକୁ

ସତକୁ ରଖିବି ମଁୁ ମି ଛ ପାେଶ ବାି

େମା ଆଖିର ଲୁ ହେର

ଯାତନା େଡାରି େର ମଁୁ େହାଇଯି ବି ଛBି ।୪।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ମଥୁରାକୁ ଯି ବି
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ରାତି ନ ପାହି େଲ ବି
ଏଠି ଲାଗିବ ସକାଳ
େକେତ େଯ ନୂ ଆ ସକ େହାଇଯି ବ େଯାଡି
ସପନ ସବୁ େହାଇଯି ବ ସତ
ସାଜି ବି ମଁୁ ଏଠି

େପମର ରtେର

ମମତାମୟୀ ରାଧି କା ।୫।

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୭୯୭୮୮୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଇେମଲ୍ : hemantakupatrapatrah@gmail.com
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ମାର ନାହZ ତୁେମ ଛାଟ
ଜୀବନ ପଥେର

େଦଇଯାଏ େକେତ ଲୁ ହ

େଦବନାହZ େକେବ େସhହ ।୧।

ପାଖକି ପେଡାଶୀ

ଦୂ ର ବି େଦଶୀକୁ

କରି ବ ନାହZ ଆଦର
अତି ଆଦରେର

ତୃ ଟି େହାଇଗେଲ

ମାରି େବ େଟକା ପଥର ।୨।

ହସେର ମାେର େହବନାହZ େଗଲ
ପାଇବ अେନକ ଦୁ ଃଖ
ଧି ାର ବଚେନ

ମାରି େବ କେମ

ଛଡାଇ େନଇଣ ସୁଖ ।୩।

ମଣିଷ ଜନମ

େବେହରା

ଦୁ ଲ?ଭ ଜୀବନ

ବୁ େଝନାହZ େକହି ମାେନ
ଗବ अହ)ାେର

େଗାଡକୁ କଚାଡି

ଗାଳି ଦିଏ ମେନ ମେନ ।୪।

କମଗୁେଣ ପୁଣି

ନଳରାଜା ଦି େନ

କାଟିଥିେଲ େଘାଡାଘାସ
ପି ତୃ ସତପାଳି

ପଭୁ ରାମଚB

ଯାଇଥିେଲ ବନବାସ ।୫।

ଜୀବନ େନୗକାଟି

ଭାସୁअଛି ଆଜି

ପାଉନାହZ ଥଳକୂଳ
ପାଇଥିଲା କୂଳ

ା

अପରି ଚିତ)ୁ

ତ
ିକ

अଜଣା अଚି ହhା

ନେରB ପସାଦ

େହଲାସି ଏ କାଳ

ଇ
-ପ

ସମୟର ଗତି

ଆ

ହ
ାନ

ଭାtିେଦଲା ମେନାବଳ ।୬।
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ପରହୁଏ ପୁଣି

अଜଣା ହୁଏ ନି ଜର
अେ଼ଢଇ ଦି ନର

ସକ ଗଢି ଣ

କରି େଦଲ ତୁ େମ ପର ।୭।

ସକ ଗଢାେର

େକେତକ ହୁଏ

ଗଢି ଛି ଯି ଏ ଜାଣିଛି
ଆଖି ପଲକେର

ଦୂ େରଗଲା ଚାଲି

ଭାଗକୁ ବସି ନି Bୁଛି ।୮।

େଲାଡାନାହZ େମାର

ତୁ ମ େସhହ ଆଉ

କେହେଯାଡି େବନି କର
ଜନEକଲା ପୁअ

ଭଗାରୀ ସାଜୁ ଛି

ତୁ େମକି େହବ ନି ଜର ।୯।

େମା ସୁନା ଭଉଣୀ

େମା-୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦

ଆ

अନାଇ ବସି ଛି ବାଟ ।।୧୦।।

ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶର

ତ
ିକ

େଫରି ଆସ ତୁ େମ

ଇ
-ପ

ମାରନାହZ ତୁ େମ ଛାଟ

ା

ଆେହ ଜଗନh ାଥ

ହ
ାନ

ଜଗତର ନାଥ
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ମଁୁ ମରିଗେଲ
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ମାଆର ଆଖି ରୁ ବହି ବ େଯଉଁ ଲୁ ହ

ରାହୁ ଲ କୁ ମାର ନB

ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ବାପା) ଛାତି େର ବଢି ବ େଯଉଁ େକାହ
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ପି ୟତମା େମାର ଝୁ ରି ବକି େମାେତ ସେତ
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ଭଉଣୀଟି େମାର କାBିବକି ଝୁ ରି େମାେତ ।

ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ମାଆର ଚକୁ ଳି ଖାଇବାକୁ କି ଏ ଥିବ
େଧାଇସାରି ତା ଲୁ ଗାେର ହାତ
େପାଛି ବାକୁ କି ଏ ଥିବ ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କାହାକୁ ନୀତି ଏଆଡୁ େସଆଡୁ

ା

ମାଆ େମାର ମି ଠା ଗାଳି କାହାକୁ େଦବ
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ବୁ ଝାଇ ଉଠାଇବ ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
େମା ନାଆଁ ଧରି ତି ତାର ଶୁଖିଯିବ
ଛେଡଇେନଲା ତା ପୁअକୁ େବାଲି
ଇଶ¢ରକୁ େକାଷିବ ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ପି ଇ ପି ଇ ବିଯିବ
ଖାଇବନି େସ ମୁଠାଏ ଖାଇବା
ସେତ କି ପୁअ େଫରିବ ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ମାଆ େମାର ଜମା ବି ଶ¢ାସ ନ କରି ବ
ଗଁା ସାହି େଲାକ େଯେତ କହି େଲ ବି
ସତକୁ ନ ମାନି ବ ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
କାBି କାBି ସି ଏ କୁ ାଇ ଧରିବ ସେତ
ମଶାଣି ବାଟକୁ ବB କରି ବ

ହ
ାନ
ଆ

ମଁୁ ମରି ଗେଲ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଯି ବାକୁ ନେଦବ େମାେତ ।
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ବାପା) ମନେର ପଡ଼ି ବ ଦୁ ଃଖ ପସରା
ଯାହା ପାଇଁ ଝାଳ ଝରି ପଡୁ ଥିଲା
େସ ପାଖେର ନାହZ ପରା ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ବାପା େମାର ଭାରି ଏକୁ ଟିଆ େହାଇଯି େବ
ରାଗ କରି ମୁହଁ ଫୁଲାଉ ଥିଲି
େସ କଥାକୁ ମେନ କରି େବ ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ବାପା ସତ େମାର ଉଦାସି ଆ େହାଇଯି େବ
ମୁହଁର ହସତ ପୁअ େମାର ଥିଲା
ଭାବି ଭାବି ବସି ଥିେବ ।

ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ସାଗର େଢଉଟି ଆଉ ଛୁଇଁବକି ପି ୟା ପାଦ
େମା ମରଣଟି ନ େହଉ େକେବ

ତ
ିକ

ା

ପି ୟତମା ଦୁ ଃଖ ବାଦ ।

ହ
ାନ
ଆ

ପି ୟା େଯ େମାର େହଇଯି ବ ଭାରି ଏକା

ଇ
-ପ

ମଁୁ ମରି ଗେଲ
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ହାତ ସାେଥ ହାତ େଦଇ ଚାଲି ବାକୁ
ପାଇବକି େମାର େଦଖା ।
ମଁୁ ମରି ଗେଲ
ଭଉଣୀବି େମାର ଲାଗିବ ଆଉ କା ସାେଥ
ଦୁ ଃଖେସ କରି ବ ଭାଇେଯ ନଥିବ
ତା ଚଲା ଜୀବନ ପେଥ ।

ମଁୁ ମରି ଗେଲ, ମଁୁ ମରି ଗେଲ, ମଁୁ ମରିଗେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସେରଇ, ଚୁ ଆ, େକBୁ ଝର
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େମା ଜଗା
ଆସି ବ ଜଗା େତା େଘାଷ ଯାତରା
ଦଶନ େଦବୁ ତୁ ଦୁ ନି ଆ ସାରା - ୧

ସୁଦିା େବେହରା

ବାକୁ ଳ ନୟେନ ଭକତ େତାର
ଚାହZ ରହି ଛnି େହାଇ ଆତୁ ର - ୨
ତି ନିରେଥ େଶାଭା ତି ନି ଠାକୁ ର
ନାଲି ନୀଳ ପୀତ େକେତ ରtର - ୩
ପାଟବ ପୁ~ ଦୟଣା ମାଳ

ଲଟକୁ ଟିଆ େସ ଭାରି ଛଳି ଆ

କି ସୁBର ଦି ଶିବ ଜଗା େମାହର - ୪

ମଥାେର ଚBନ ମୟୁର ଚୁ ଳି ଆ - ୬

ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲି େସ ଯି ବ

ରେଥ ବି େଜକରି ସବୁ େଦଖିବ

ମା ଲfEୀ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଝରି ବ - ୫

ବା) ଚାହାଣୀେର ମନ େମାହି ବ - ୭
ଭାବ ଭକତି ଆ କାଳି ଆ ଠାକୁ ର
େସhହେର ବା େସ ଭକତ େଡାର - ୮
ଚତୁ ା ମୂରତି ଆହା କି ସୁBର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ପରମବହE ପରମାତEା अnଯାମୀ

ା

େଦଖିେଲ ନୟନ ପାପ ହୁଏ ଦୂ ର - ୯

ଆ

ହ
ାନ

ସକଳ ଘଟେର ପରା ତୁ େମ ସ ାମୀ - ୧୦
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ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା କଥା
େମାର େଟାପାଏ अଶ ତେଳ
ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ अେନକ ଆଶା ,

କମଳ େଲାଚନ ମଲି? କ

େସଇ ଆଶାଟିକୁ ଜୀବି ତ ରଖିଛି
ଆତEବି ଶାସ ଆଉ ଭରସା ।

େମାର ଏ ଦୁ ଇ ନୟନ ତେଳ
ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ अେନକ ସପନ ,

େମାର अସହ ବଥା ତେଳ
ଲୁ ଚି ରେହ अେନକ अକୁ ହା କଥା ,

େସଇ ସ¢ପhକୁ କି ଏ ବା ଜାଣିବ
େମାେତ ମାେର ଜାଳି ରାତି ଦିନ ।

େସଇ କଥାଟିକୁ େକମି ତି କହି ବି
ବିବା ମାେନ େଯ अେଦଖା ବଥା ।

େମା ହୃଦୟର अମାପ େକାହ ତେଳ
ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ अେନକ ଲହୁ ,

େମାର अେଦଖା ଯ}ଣା ତେଳ
ଲୁ ଚି ରହି ଥାଏ अେନକ ଯାତନା ,
େସଇ ଯାତନାକୁ କି ଏ ବା ହରnା
ସଭି)ର ଏଠି ମି ଛ ବାହାନା ।

େକହି ନେଦଖିେଲ ବି ବା`ବ େସୗBଯ
େମାର
ହୃଦୟଟା ପବି ତତାେର ରହୁ ।
ଗାମ - ତାଳପଦା, େପା:- *ାରିକା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲ?ା - ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୪୪

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୬୩୭୦୦୯୧୫୧୯
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ଆଜି ମଁୁ ଧଷ|ତା
ମଁୁ ଆଜି ଧଷ|ତା
ନୁ େହଁ େକବଳ

ଐଶଯ ା ମି ଶ

ତୁ ମ ଦାନବ अtଶେର ,

अବା ବାକର

ପାଶବି କ अତାଚାରେର

େଶଷ େସାପାନେର

अଥଚ
ତୁ ମର ପତି ଟି ଶrାଘାତେର

ମଁୁ ଆଜି ଧଷ|ତା

ତୁ ମ ଆଖି ର ପାଶବ ଚାହାଣୀେର

େମା ଶରୀରକୁ େଘାଡାଉଥିବା

ନାରୀତ୍ଵର ମୂଲ ବୁ ଝୁ ନ ଥିବା

ଯାବତୀୟ େପାଷକ

ପତି ଟି କାହାଣୀେର ,

ତଥା େମାେତ ନଗh କରି
େଦଖିଆସୁଥିବା ତୁ ମ କାମୁକ
ମନ ଆଇନାେର,

େକେବ ଛअ ମାସର

अାର ରାତି , ନି ଜନ
 ବନ

କअଁଳ ବୟସେର

ବସ୍, େଟନ୍ କି aା ମଝି ବଜାରେର

ଆଉ େକେବ େଦାଳି େଖଳୁ ଥିବା

ଆa େତାଟା , ନଈପଠା

େଶୖ ଶବ ଝୁଲଣାେର

अବା ବାସର େଶଯେର ;

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େକେବ ସ୍ଵପhମୟ େଯୗବନ ରtେର

ା

ମଁୁ ଆଜି ଧଷ|ତା
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ମଁୁ ଆଜି ଧଷ|ତା
ସତୀତର अଗିh ପରୀfା େନଉଥିବା
ମୁ+ିେମୟ ସମାଜ ଆଗେର ,
अ କାନୁ ନ୍ ର ମର
ନାୟି କ ତରାଜୁ େର ,
ରକାi ଶରୀର , fତାi ମନ
ଆଉ ଭୂ ଲୁ¸ିତ ନାରୀତ ଆଭାେର ,,,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗଂଜାମ
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ତୁମ ବି ନା
ତୁ ମ ବି ନା..
ଫୁଲ ଲାେଗ ବାସହୀନ

ସାଥକ ପସାଦ ସାହୁ

ଫଗୁଣ ବି ରଂଗହୀନ

ତୁ ମ ବି ନା..

ମଳୟ ବି ଏଠି ବେହନା

ପାସାଦ ବି ବାଲି ଘର

ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

ଶୁÃ ଲାେଗ ପାରାବାର
ଜୁ ଆର ବି େସଠି ଆେସନା

ତୁ ମ ବି ନା..

ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

ପାରି ଜାତ ଲାେଗ ତୁ j
ସତ ସବୁ ଲାେଗ ମି ଛ

ତୁ ମ ବି ନା..

ବି ଶ¢ାସ େଯ କି ଛି ହୁଏନା

ଭା7ର ବି େଜାତି ଶନ
ୂ 

ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

अକାର ସବୁ ଦି ନ
ରାତି େମାର ଜମା ପାେହନା

ା

ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େମଘ ଏଠି ଆେସ ନାହZ

ତ
ିକ

ତୁ ମ ବି ନା..
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ମୟର
ୂ ୀ ବି ନାେଚ ନାହZ
େକାକି ଳ ବି ଗୀତ ଗାଏନା
ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

ତୁ ମ ବି ନା
େଲଖନୀ େମା ଶrହୀନ
କବି ତା େମା अଥହୀନ
ବଥ େଯ ଲାଗଇ ଭାବନା
ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

ତୁ ମ ବି ନା..
ମୁ½ାର ମଁୁ ପତି fଣ
ଶରୀର େମା ପାଣ ହୀନ
ନି ଃଶାସ ବି େମାର ଚାେଲନା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାଥି ତୁ ମରି ବି ନା...

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୭୦୦୮୬୯୮୩୬୬
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ଜୀବନ
କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଟା
ମଧୁେବାଲା ସଂଗିତ ମୂjନା
କି ଏ କେହ ଜୀବନଟା ବୃ ଥା
ହା-ହତାସ ପଣ
ୂ 
अଶଳ ଯ}ଣା ।।୧
କାହା ପାଇଁ ଜୀବନଟା
ସୀମା ହୀନ େପମର ସାଗର
ଆଶାର ସଉଧ ଗଢି , ଭାେt ଏଠି
ନଶ¢ରତା ଗିତ ଗାଏ
ଉତୁ t ହୁଆର ।।୨
କାହା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ନି ãଳ
ଘଣା େପଳା ହଡା ବଳଦ ସମ

ଗେଣଶ ବାରି କ

କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଟା
ଛଳନା ପତାରଣା ପଣ
ୂ 
ପତି ଶୃତି ଭରା ଚି ଠି ଟିଏ ।
ଶାବଣୀ ତା ଆଖି ଯାଏ ସୁଖି
ପତି fା ର ଦି ନ ଗଣୁ ଥାଏ ।।୪
କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଟା
xାନ-କମ-ଭକତ ◌ି ମାଧମ
ତାଗ-ତପ-ସାଧନା ବେଳ
ସାଶ¢ତ ସୁଖ ଲଭଇ
େମାf अନୁ ପମ ।।୫

େବଠି ଖଟି ପyରା ଗଣି ହୁଏ ଏଠି

ା

ତ
ିକ

ମୃତୁ ଆେସ େନଇତା ବି ଶାମ ।।୩

ପଂଚାୟତ ଉ ବି ଦାଳୟ,ଏକମା, ସୁBରଗଡ

େମାବାଇଲ-୯୯୩୮୮୪୦୫୧୯

ଇ
-ପ

ଜୀବେନ ପାଇନି ସୁଖ

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ-ganeshbarik99@gmail.com
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ଜୀବନ
ଜୀବନ अଥ ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ
େବଳ ଯାଉଛି ଗଡି ଗଡ଼ି ,

ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

ମନ ହୁଏ अଥୟ ସଦା କାହZ
ନ ଦି େଶ ସମୟ େବଳ ଘଡି ।।
େକେତ ପଣ, ବଚନ ରୁେହ ବାକି ?
େହାଇବ ସି ଏ ସବୁ ପ
ୂ ,
ଗାରି ମା ଚB ଦି େଶ ଶୀତଭରା
ବାକି ରହି ଯାଏ େକେତ ସପନ।।

ଜୀବନ ସାର ରହି ଯାଏ େହାଇ
ଏକ କାହାଣୀ `,

ସମୟ ସାଥିେର ଧାଇଁଯାଏ

େଯଉଁଠି ଲୁ େଚ େକେତ ବଥା

ଦି ନ ଭରା ବୟସ

अେପfା ଏକ ପତି ବିa ।।

େକେତ ଗମନ,

ଏମି ତି ଏଇ ଜୀବନ କାହାଣୀ
ନ ଥାଏ ଏକ ନି ି ତ ଇତି ,

େଦଖିବାକୁ ହୁଏ अତୀତ

େଦଖି େଦଖି ଚାହZହୁଏ ଦୀଘ େସତୁ

ବାକି ରେହ ନୟନ।।

ବନା ଆେସ କତି ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତଥାପି ନ ଲୁ େଚ ଦି ପଦ ଦୁ ଃଖ

ଆ

ହ
ାନ

ସୁକରପଡା, କଟକ
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େପମ
େପମମୟ େଯେବ ହୁअnା ଜଗତ
ନ ରହnା ବଡ଼ସାନ

କାହାକୁ ନ ଥାnା ଡର ।।
େପମମୟ େଯେବ ହୁअnା ଜଗତ
େକାଧ ହୁअnା ବି ନାଶ
ସବୁ ରି ମନରୁ ଭୟ ଦୂ ର େହାଇ
ଲଭେn ସୁଖ ସେnାଷ ll
େପମମୟ େଯେବ ହୁअnା ଜଗତ
େଲାଭ ନ ରହnା ତି େଳ
ଧନୀ ଓ ଗରୀବ େଶଣୀ ବି ଭାଜନ

ଲଭେn ଆତE ସେnାଷ ll
ସକଳ ଜୀବ)ୁ େପମ େନେତ େଦଖି
ସୁୋଦନ) ନBନ
େଗୗତମରୁ ବୁ  ନାେମ େହେଲ ଖାତ
ମାନବବାଦୀ ମହାନ ll
େପମ ଚି ର ସତ େପମ ହZ ଶାଶ¢ତ
େପମ ହZ अେଟ ମହାନ

ା

ସ¢ାଧୀନ ଭାବେର ନାରୀଏ ବୁ ଲେn


ସବୁ ରି ହୃଦୟ ହୁअnା ନି ମଳ

ତ
ିକ

ନ ହୁअnା ବଭି ଚାର

େମାହ ହୁअnା ବି ନାଶ

େଦହ, ମନ, ପାଣ େପମ ମୟ କେଲ

ଇ
-ପ

େପମମୟ େଯେବ ହୁअnା ଜଗତ

େପମମୟ େଯେବ ହୁअnା ଜଗତ

ନି େ

ହ
ାନ

ହୁअnା ମାନବ ଧମ ll

ନ ହୁअnା ଜଗତେର ll

ଲଭିବ ନି ବା ଣ ll
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ଆ
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ଫୁଲଟିଏ
ଜୀବନର ବାେଟ

ପୃଥିବୀର େପେଟ

ଫୁଟି ହସି ଉେଠ ଘେଟ,
ଭାରି ସରଳି ଆ ହୃେଦ

ତୁ ଷାରକାn ମୁନା

ଛB େହେଲ ନାହZ େମାେଟ

ରାହା ଧରି େରାେଟ େକଉଁ ବାେଟ
େକାମଳ କେଲ? ାଳ

େତଜ अନଳ ପବଳ

ଦäକେର ହୃଦକରି େକାଳ
ବନି ତା ଆବାଳ

ନାହZ ଥଳ କୂଳ

ଚାହZେଦଇ ଖାଲି ଜଳଜଳ
ସଭି)ର ଆଦର

େସhହ ଆଉ େପମର

ଗtା ଧାରର େଶ ସତ
ହସି ହସାଇ କରି

ପୁଲକି ତ अnର

ପତ
ୂ େପେମ େସ େହାଇଣ ମ_
େଦଉେଳ େଦବ)

େଦବୀଘେର ଜନନୀ)ର

ଦବ अେଟ ପି ୟ अଘର,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଶି େଶ େଶାଭାପାଇ ନାରୀର

ା

ତି େଳ ଗବନାହZ ମନର ବଢ଼ାଇ େଶାଭା ଘରର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

289

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

ସି ଏ କି ଜାଣିଛି ତା

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଷଠୀ େଲଖା ଭାଗ କଥା

ଆଗେର अଛି େକେତ େଯ ବଥା
ପାଣିେଫାଟକାେର

ଜୀବନ ଜyାଳର ଗାଥା

ନଇଁଯାଏ ଆେପ ମଥା
ପେଦାଷ େହାଇଲା

ପfୀ ବି େଫରିଲା

େଗାଧଳ
ୂ ି ଉଡ଼ି ଲା ବାେଟ,
େଲାଡ଼ା ଏଠି ଆଜି

अେଲାଡ଼ା େହାଇଲା

ପଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆର ଘାେଟ
ଭୁ ଲି ଯିେବ ସବୁ

ନଭାବି େବ ଆଉ

ଦି ଶିଗେଲ ନୂ ଆ ସୂରୁଜ,
अତି ମୂଲବାନ

ମୂଲହୀନ େହବ

େଶଷ େହେଲ ତାର ଜାଜୁ ଲ
େବଳ ଥାଉଁ ବାବୁ େର

ହୁअ ସାବଧାନ ତୁ ରିତ

କାଯ େହଉ ମହ_ अନn
ନବୀନ ପଭାେତ

ପୁଲକି ତ କରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େତା ମହ_ କୀରତି ଚମକ
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ଟିକି କେଇ
ଟିକି କେଇ େମା ଟିକି କେଇ
କାହZକି େହଉଛୁ ଏେତ ଫୁେଲଇ

ସରଗର ସୁଖ ମଁୁ ଳି ଯାଏ େମାେତ
ମନ ନାଚି ଉେଠ ଆତE ବି େଭାେର ।।
ବାଟଚାେଲ ନି ତି େତା'କଥା ଭାବି
ତୁ ପରା େମାର େଦହର ଛାଇ
ପାହାnି ରାତି ର ସପନଟିଏ ତୁ
अଝଟିଆ େମାର ଟିକି କେଇ ।।
େତା' ମନେର ଯଦି କ ହୁଏ େକେବ
ନି ଆଁ ଲାଗିଯାଏ େମା' ଛାତି େର
ସହି ପାେର ନାହZ ହୃଦୟ େବଦନା

ହଜି ଯାଇଥିେଲ େଖାଜି ଆଣିେଦବି
ଭାtିଥିେଲ ପୁଣି େଦବି ଗେ଼ଢଇ
ପ
ୂ | ମୀ ରାତି ର ଚାB ପରା ତୁ ହି
କଥାକୁ ହା େମାର ଟିକି କେଇ ।।
ରଜନୀ ଗାର ମାଳଟିଏ ଗୁି
ଆଣିଛି େକବଳ େତା'ରି ପାଇଁ
अଭିମାନ ସବୁ ମନୁ ଭୁ ଲି ଯା'
ହସି େଦ ଟିେକ େମା ମୁହଁକୁ ଚାହZ ।।
ସମୟ ଆସି େଲ ବାପା ମା')ୁ କହି

େନଇଯି ବି େତାେତ େମା' ଘରକୁ

ଆ

अଦି େନ ଆଖି ରୁ ବରଷା ଝେର ।।

କହି େଦବି େତାେତ ପରୀ କାହାଣୀ ।।

ା

ଖୁସିର ଝରଣା ଝେର ବୁ କୁ େର

େକାେଳ େଶାଇ ଯା' ପି ଠି ଥାପୁେ଼ଡଇ

ତ
ିକ

େତା' ମୁହଁରୁ ଟିେକ ହସ େଦଖିେଦେଲ

ଖାଇବାକୁ େଦବି ସର ଲବଣୀ

ଇ
-ପ

ଚାଲି ଯା' ନାହZ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ ।।

अଭିମାନ ଭୁ ଲି ଚାଲି ଆ ପାଖକୁ

ହ
ାନ

ଜୀବନଠୁ େବଶୀ ଭଲପାଏ େତାେତ

େରାହି ତ େସଠୀ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

291

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଆେ ଖୁସିେର ରହି ବା
ଭୁ ଲି ଯାଇ ସବୁ ଦୁ ଃଖ କକୁ ।।
ଜୀବନେର େଯେତ ଝଡ଼ ଆସୁପେଛ
ଛାଇ ପରି ସଦା ପାଖେର ରହି
େଫରାଇ ଆଣିବି ଖୁସି େଯେତअଛି
अମାନି ଆ େମାର ଟିକି କେଇ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ତି େମoି,ମଲି କସାହି

ହ
ାନ

ଖଜୁ ରୀପଡା, କମାଳ ।

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦
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େବାଝ
େକେତ ବା`ବତାେର ଭ_|
ଏ େଛାଟିଆ ଜୀବନ େମାର!!

ନାରାୟଣ ସାହୁ

େଗାେଟ ବାେ7ଟ୍ ବଲ୍ ର େଖଳ ଭଳି ,
ଆଉ,
ପତି ବାେ7ଟେର ଭରି ରହି ଥାଏ
େବାଝର ଥଳି ।
ମୁେoଇ ପାରୁନି ମଁୁ ,
େବାଝ!

ଏ ସଂସାରର ଯାବତୀୟ େବାଝ ,

ନି େଜ ନି ଜର ଓ ନି ଜ ପରି ବାରର,

ଚାଲି ପାରୁନି ଜୀବନର ସୁଖମୟ ରା`ା,

ପାପ ଓ ପୁଣର,

ରା`ା ସାରା ପଡ଼ି ଛି େକବଳ

अତୀତ ଓ ଭବି ଷତର,

ବି ଷାi ବବୁ ଲ କା।

ଦୟା ଓ fମାର, ଏବଂ

େସ କାେର fତାi

ପାି ଆଉ ତାଗର।

େମାର େକାମଳ ପାଦ,

ହ
ାନ
ଆ

ଏ େମାହଦä ଶରୀର।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ନି ଜର अପାରଗତା ଆଗେର ବଶ େମାର

ା

ମି ଳନ ଓ ବି େjଦର,
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fଣିକେର ,
ଛି oାଇେଦଲି ସକର ମଜବୁ ତ୍ ରୁକୁ,
ଭାtିେଦଲି ଦୁ ଇ କୂଳକୁ
େଯାଡି ଥିବା ବାଉଁଶର େସତୁ କୁ ,
ଲି ଭାଇ େଦଲି କଳାପଟାରୁ
ଚକ୍ଖଡ଼ି ର ଧଳା ଦାଗକୁ ,
ପଡ଼ି ଗଲି अଧାବାେଟ
ଆତEା ଏେବ ପୃଥିବୀ ମନ7 ନ େହାଇ
େହାଇଗଲା ଆକାଶ ମନ7!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଟାଣିେଦଲି ପ
ୂ  େଛଦ େମାର ଜୀବନକୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଚoିେଖାଲ, ଯାଜପୁର
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ମରୀଚିକା
େଫରି ଯିବାର ବାଟ େଦଖାଇ
ପୁଣି େଫରାଇ େନବାର ପହସନ କାହZକି ?

ବି େରB ନାୟକ

ଚଲାପଥେର େମାର କା ବି ଛାଇ
ଉଖୁେରଇ କାଢି ବାର ଛଳନା କାହZକି ?

ପରଦା ପଛର ଖଳନାୟକ ସାଜି ପରଦା
ଆଗର ହୀେରା େହବାର ରହସ୍ଯ କଣ ?

େହେଲ ଏତି କି ମେନରଖ

ଜୀବନେର େମାର अକାର ଭରି େଦଇ

େଗାଟିଏ ମାଠି ଆକୁ ଭାtିଦି େଲ

ପୁଣି ତାକୁ ଆେଲାକି ତ କରି ବାର

ତାର ଭଗhାଂଶ େର ଆଉ ଏକ

ମି ଛ େଚାର ମାେନ କଣ ?

ମାଠି ଆ ଗଢି େହବ, କି g
େସ ପଥମ ମାଠି ଆ ପରି ନୁ େହଁ ।

େସହି ପରି ଏକ ଗଛକୁ ଥେର ଓପାଡି

ସବୁ ଜାଣି ମଧ, अଜଣା ରହି ବାକୁ ବାଧ

ତାକୁ ପୁନଃେରାପଣ କରି ପାର

କାହZକି ନା ତୁ ମକୁ କ େଦବାର

େହେଲ ତାକୁ େସତି କି େପାଷଣ ମି ଳିବନି

ସାହାସ େମା ପାେଖ ନାହZ େବାଧହୁଏ ।

େଯତି କି େସ ମୂଳ ମାଟିରୁ ମି ଳିଥାnା ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମଁୁ କି ଛି ଜାଣିପାରୁନି

ା

ତେମ କଣ ଭାବୁ ଛ ?
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ଶୁଣିରଖ
ତେମ ଆଉ କାହା ମନେର
ବି ଶ¢ାସର ଚାରା େପାତି ପାର
େହେଲ େମା ମନେର େକେବ ନୁ େହଁ
େମା ମନଟା ତ ବାରaାର ଆଘାତ ପାଇଛି
େକବଳ ତମର େସ ଏ ଘର ମାଉସୀ
େସ ଘର ପୀୟୁଷୀ ଗୁଣ ପାଇଁ

େବେଳେବେଳ ମେନହୁଏ

ଆଉ େବେଳେବେଳ ମେନହୁଏ

ତେମ ଜେଣ ନି ଖୁଣ କଳାକାର

ତେମ ଜେଣ ମରୀଚି କା ତ,

ତ ଆଉ େକେତେବେଳ ମରି ଚୀକା

େକେବ ପୁଣି େମଘୁଆ ଆକାଶର ଜହh

େକେତେବେଳ ଛଳନା ତ,

ଜହh େଯମି ତି ବାଦଲ ସିେର ଲୁ ଚି ଯାଇ

ଆଉ େକେତେବେଳ ବି ଶାସ

ଏ ଦୁ ନି ଆଟାକୁ अାର କରି ଦିଏ

େକେତେବେଳ କପଟ ତ,

ତେମ ବି ଠି କ୍ େସମି ତି

ଆଉ େକେତେବେଳ ଭଲପାଇବାର

େମା ପି ଠି ପଛପାେଖ ଲୁ ଚି ଲୁଚି ରହି

ନି ଖୁଣ अଭିନୟ ମାନ କରି ଚାଲ ।

େମାର fତି କରି ବାକୁ େଚା କରି ଛ

ତ
ିକ

ା

ଠି କ ଏକ ମରୀଚି କା ପରି ।

ଇ
-ପ

अତା, ସୁକିBା, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୭୩୭୭୯୪୨୮୫୦
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ମଁୁ ଝୁେର
ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ ଏେବ
ତୁ ମଠୁ ବହୁ ଦୂ ରେର

କାହhଚରଣ ସାହୁ

କାରଣ ମଁୁ ଏେବ ମଁୁ ଏେବ
ତୁ ମର େହଇକି ନାହZ......!

ଏେବ ଏେବ େମା େପମ
ପାଲଟି ଯାଇଛି ମରୁଭୂ ମି
ତୁ ମ ହୃଦୟ େଦେଶ
କି g ମଁୁ ଝୁେର ତୁ ମକୁ

କାହZକି ଏମି ତି ହୁଏ େମାସହ

େକେବେକେବ ତମାମ ସମୟ

ମଁୁ ଆଜି ବି अପରିଚି ତ

ତୁ ମକୁ अନୁ ଭବ କେର

ତୁ ମ ଭାବନାେର

ତୁ ମ ଭାବନାକୁ ହୃଦୟtମ କେର

ଏେବ ମଁୁ , େମା େପମ ଓ

େଶଷେର େମା ଆଖି ରୁ େକଇେଟାପା

ଭଲ ପାଇବା ତୁ ମଠୁ ଦୂ େର !!

ା

େକାହ ମି ଶା ଲୁ ହ ଝେର......!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ପoକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାoି

ଆ

ହ
ାନ

ସାଦକ- ସୃି ସାର
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େପମ ସଂxା
େପମି କ ଚାେହଁ ` ସମୟ ସୀମା େଡଇଁ

अଜି ତ କୁ ମାର େଭାଇ

ନି ` େପମି କା େକାଳେର
ବାଲି ଶଯା େଢ଼ଉ ପରି
ବି ଲୁ େହାଇ ଯି ବା...!!

େପମ ନି ଏ :ସାtସାଥି େମଲ
अଭୂ ଲା ପି ଲା ଦି ନ

େପମି କ ଦି ଏ ବୟସର ପଥମ ଲଜା,

ପବି ତ ଜହhମାମଁୁ ଠାରୁ
अଭିଶ ଚଉଠି ଜହh...!!

ପଥମ ଶି ହରଣର ଶଯା
ବା`ବତାର ପ
ୂ  େଛଦ
କାqନି କ ଦୁ ନି ଆ ଟିଏ...!!

େପମ କ'ଣ ?
ଶାବଣର ପଥମ ବୁ Bାରୁ
ଶାମୁକାରୁ େମାତି
अଚି ହhା ସକରୁ

ା

अବି େବକି ଲଜାର ଇତି ...!!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କୁ ଲିଆପଡା(କଳାହାoି )

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୪୯୮୨
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େଭାକ
ଉେହhଇର ନି ଆଁ ଜଳୁ ଛି ଦି କିଦିକି େହାଇ....
ପାଉଁଶ ତେଳ େପାତି େହାଇଯାଉଛି

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ସବୁ ଇåିତ ଆଶା.....
ଭବି ଷତ ଆକାଂfା ଗୁଡାକ ଠୁ ଠା େହଇ ଫାଟୁ ଛି,
ସୁେନଲି ସ¢ପh ସବୁ ମୁରଝି ଗେଲଣି.....
େଗାଡ଼େର ନି ୟତି ର େବଡି
ହାତକୁ ପଛରୁ ଭିଡୁ ଛି ଲାଜର ଦଉଡି ....
ବB େକାଠରୀେର अଣନି ଶ¢ାସୀ େହାଇ
କବାଟ ବାଡାଉଛି ....।
ବାହାେର ତ ଶୁନଶାନ୍.....!
ଶୁ.. ଶୁ.. େହଇ ନି ଶା ଗରଜୁ ଛି
ପବନେର ମି େଳଇ ଯାଉଛି ବି କଳ ଚି ାର
fୀଣ େହଇଯାଉଛି ବାãାରୁ କ¸ସ¢ର....
ନି ୟତି େଖଳୁ ଛି ......??

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମାଳମାଳ ମୁo େପoୁପରି ଗଡୁ ଛnି

ା

କ)ାଳ ମାନ) ସାtେର....
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ନି ୟତି ର େଖଳ ପଡ଼ି ଆେର....
ମୁoବି ହୀନ ଗoି ଗୁଡାକ
େକାଳାହଳ କରୁଛnି ପଡି ଆ ବାହାେର
ଏଠି ପରଖା ଯାଏନି
େଖଳାଳୀର ସାମଥ କି େଯାଗତାକୁ
ପତି ବକ ନାହZ ନି ାରି ତ ସମୟକୁ
ବଡ଼ ବି ଚିତ େସ େଖଳ.....!!
ଜାଣିଛି....
େଖଳେର ହାରି ବ ସି ଏ...
ପଡି ଆ ଭିତେର ନେହେଲ ବB େକାଠରୀେର
ଉେହhଇର ଡହଡହ ନି ଆଁେର ପି ଠି ସି ଝିଗଲାଣି,
अnନାଡୀ ସବୁ ଦଉଡି ବଳି େହଇଗଲାଣି ,
ମୁହଁ କଳାକାଠ ପଡ଼ି ଗଲାଣି......
ହନୁ ହାଡ଼ େକାରଡ ଭିତରୁ େସଥୁଆ, ଶୁଖିଲା
ଆଖି େଯାଡି କ େଖାଜୁ ଛି ମୁଠାଏ ଭାତ.......
େଭାକ

ତ
ିକ

ା

ଓଃ.....

ଇ
-ପ

କି େଭାକ......!!!

ଆ

ହ
ାନ

(ଶି fକ), ଚି ତେକାoା, ମାଲକାନଗି ରି
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ମଜଦୂ ର
ତୁ ମ ବି କଶି ତ ଏବଂ ପଗତି ଶୀଳ ସମାଜକୁ
ଗଢି େତାଳି ବାେର

ଷଡ଼ାନନ ନାୟକ

ସବସ ହାରି ସାରି ଥିବା

ଶହଶହ ମି ଟର ଭୂ ଗଭରୁ

ବି ଶୁ ମହାରଣା ମଁୁ ,

ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲେଗଇ

େଦଶ अଥନୀତି େକାଣାକର

अମୂଲ ଖଣିଜ ସଦ କାଢି

ଦଧି ନଉତି ାପନ କରି

ତାର ମୂଲ ଆକଳନ କରି ପାରୁ ନ ଥିବା

ଚBଭାଗାେର ଜୀବନ ହାରୁଥିବା

अପାଠୁ ଆ ଶମି କେଟ ମଁୁ ।।

କାରି ଗର ଧମପଦ ମଁୁ ।।
େମା ଭିତେର अସରnି ଦୁ ଃଖ,
ତୁ ମ କଳକାରଖାନାର

अଥ अଭାବରୁ ୀର ଶବକୁ କାେର େବାହି

ହଜାର ଡି ଗୀ େସିେଗଡ୍ ଉ_ାପ େର

କୁ ନି ଝି अ ସାtେର ପଥ ଚାଲୁ ଥିବା

ଆଠଘା ଜାଗାେର ବାର ଘା ସି ଝି

अଭାଗା ସ ାମୀଟିଏ ମଁୁ ।।

ତୁ ମକୁ େକାଟିପତି କରୁଥିବା
ନି ଜୀ ବ ପଥରକୁ ନି ହାଣ ମୁନେର

ା

କାtାଳ ମଜଦୁ ରଟିଏ ମଁୁ ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଜୀବn କରି ରୂପେରଖ ଦି ଏ,

ଆ

ହ
ାନ

େମା କାରଗରୀକୁ अଦି ¢ତୀୟ କରି ବା ଆଶାେର
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ନି ଜର ହାତେଯାଡି କ ବଳି ଦାନ େଦଇଥିବା
अଭିଶ ବି ଶକମା ମଁୁ ।।

ଝି अ ବାହାଘର କରଜ ସୁଝିବାକୁ
େରାଗୀଣା ୀକୁ ଘେର ଏକା ଛାଡ଼ି
ଦୂ ର ରାଇଜକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଏ,
ଆଉ!
अଜଣା େରାଗର ଶୀକାର େହାଇ
ଶବ ରୂେପ ଗଁା କୁ େଫରୁଥିବା
ନି ଜୀ ବ ଶରୀରେଟ ମଁୁ ।।

ପରି ବାରର ଦାନା କନା ପାଇଁ
େରାଜଗାର ଆଶାେର
ତମର ଶି qାୟନର ମରି ଚିକାେର ଫସି
ନି ଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ବି ତାଡି ତ େହାଇ
ଏ अଫିସ୍ ରୁ େସ अଫିସ୍ ବୁ ଲି

ତ
ିକ

ା

ନୟାn େହାଇ ସାରିଥିବା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନି େ~ସି ତ ଭିକାରୀେଟ ମଁୁ ।।
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ବି ବଷ !
ସାହୁକାରଠୁ କରଜ ଆଣି
ବି ଲେର ବି ହନ ବୁ େଣ,
ପୁଣି କରଜ ଆଣି ଫସଲ ବୀମା କେର
ବଷ େଶଷେର ସବୁ ପାଶ୍ଵରୁ ନି ରାଶ େହାଇ
ଆତEହତା କରୁଥିବା
ଋଣୀ କୃ ଷକେଟ ମଁୁ ।।

ସ ାଥପର ଦୁ ନି ଆେର
ନି ସାଥ ଭାବ ରଖି
ସମ`) ନଜରେର
ହୀନ ଦି ଶୁଥିବା
ନି ରୀହ ମଣିଷେଟ ମଁୁ ।।

ତ
ିକ

ା

ଗଁା-ତଳମଲା

ଇ
-ପ

ଥାନା-ଜୁ ନାଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

କଳାହାoି
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अଦି ନିଆ େମଘ
अଦି ନିଆ େମଘ କୁ ଆେଡ ଆସି ଛୁ
ଚାଲି ଯାଆ ପବ
ୂ  ଦି େଗ,

ପୀତି ରyନ ନାୟକ

େମା ପି ୟା ର ଘର େଖାଜି େଖାଜି ଯାଇ
ଭିେଜଇେଦ ତାକୁ େବେଗ।

ମୁହଁେର ତାହାର ପାଣିର େଠାପା େଯ
ମୁକୁତା ପଡ଼ି ଛି ଝରି ,

େପମର ବଷାେର ଭି େଜଇବୁ ତାକୁ

େଖାଲା ବାଳ ତାର ସୁBର ଦି ଶିବ

େଦବୁ େପମ ଉପହାର,

ଦି ଶିବ अପସରୀ ପରି ।

ଜେଣଇବୁ ତାକୁ ପ ି ମ ଦି ଗେର
ଘର ତା ର େପମି କ ର।

େମା ମନ ମାନସୀ େତା ବଷା ଛି ଟାେର
ଲାଗିବ अତି ସୁBର,

ଭାରି ଭଲପାଏ ସୁକୁମାରୀ ପି ୟା

ତା େପମ ପାଇଁକି अେପfା କରି ଛି

େତାର େସ ପାଣି ଛି ଟିକା,

େପମ େହଉ ନି ରnର।

ପାଉଁଜି ତାନେର ନାଚି ଉଠି ବ େସ

ା

ବରଷା ରାଣୀ ପରି କା।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଜୟନଗର, ରାଜକନି କା, େକBାପଡ଼ା

ଆ

ହ
ାନ

୯୦୯୦୦୪୦୧୪୨
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କହି ପାେର ନାହZ
କଣ ପାଇେଲ

ଚାହZବା ବଢି ବ ନାହZ

ଜନମ ମରଣ

ସହି ତ ଜୀବନ

ଏତି କି େର ଯଦି ସବୁ !
ବି ପଥ ଆପଦ

େବଳେର ତୁ ମକୁ

କାହZ ମେନ ପକାଇବୁ ।
ଆୟୁଷ ସରି େଲ

କାମନା ହେଟନି

ଜାଣିବି କାମନା ଭେର
ମନ ଗହନର

अକୁ ହା କଥାକୁ

ମେନ ମେନ ରଖି ମାେର।
ନି ବ|କାର େହବା

अଭୀåା ଭୁ ଲି ବା

େଶଷଯାଏ ଆସି ଲାନି
େଲାଭ େମାହ ଆଉ

fମତା ଲି åା ର

अଭିସାର ସରି ଲାନି ।
ସ¢ପh କାହାର

କେର େକ ସାକାର

ସୂେଯାଦୟ ଆଉ ସୂଯ ା` େଦଖୁଛି
ଆକାଶ ର ତାରା ଗେଣ
ମଲାପେର ଯାଇ େକାଉ ତାରାପାେଖ
ରହି ବି ପମାଦ ଗେଣ ।
ଆତEା ପରମାତEା ବୁ ଝି ନି ଏଯାଏ
अଛି oା अ) ବୁ େଝନା
ତୁ େମ अଛ େମାର अnର ଭିତେର
ଏକଥା ବୁ ଝି ପାେରନା ।
ନଟୁ ପରି ଘୁରି ଆସୁଛି ଜୀବନ
େହଲାଣି ତ ସଜବାଜ
ଛ ଖo କାଠର େହବ ପଟୁ ଆର
अଧା େହଲା ପଶh ଆଜ।

ଆସି ା ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର

ଯାଜପୁର

ଆ

ଦୁ ଃସ¢ପh ବି ସୁଖମୟ!

ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ସମୟ

ା

କି ଛି ଜାଣି ପାେରନାହZ ।

େସେବଠୁ େଦଖୁଛି ସରି ତ ଯାଉଛି

ଇ
-ପ

େଫେର ନି ତି ନି ତି

ହ
ାନ

େବଳ ସେର କି ବା

ପୁ~ାyଳୀ ପoା

ତ
ିକ

କଣ ମି ଳିେଲ
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ଘର
ମ_େର େବୖ କୁ¸ अଟଇ ଘର
ବେନ ବା େସhହ ସକର ।

ଘର ପରି େବଶ େକେଡ ସୁBର
ମନ େମାହି ନୀଏ ରୂପ ସାର ।

ନାନା ଫୁଲ ପ
ୂ  ଆମ ବଗିଚା
ପଜାପତି ସହ ଘାସ ଗାଲି ଚା ।

ପଢା ଘେର ଯାଇ ପାଠ ମଁୁ ପେଢ
ପଡ଼ି ଆେର ମୁହZ େଖଳନା ଗେଢ଼ ।

ଭାଇ ଭଉଣୀର େସh ହ ସକ

ଭiିର ସରଗ ଠାକୁ ର ଘର
ଓଁମ ସେt ଘ ଶ± ଧ¢ନି ର ।

େରାେଷଇ ଘରଟି ସଫା ସୁତର
ମାଆ ହାତ ରା अତି ମଧୁର ।

ଘେର ହୁଏ େଯେବ ପି ଠା ପଣା
ମହକି ଉଠଇ ତାର ବାସନା ।

ସ ଗୀ ୟ ସୁଖ େଯ ଘରୁ ମି ଳଇ
ସଦାେବେଳ ମନ ଖୁସି ରୁହଇ ।

ଇ
-ପ

େମା - ୮୧୧୪୩୩୪୪୯୬

ଆ

अବାଟେର ଗେଲ ଶାସନ ଛାଟ ।

ସାବି ତୀ ଭବନ, ସି ଆରା, ପୁରୀ,

ହ
ାନ

ବାପା େବାଉ)ର େସhହ ଆକଟ

ତ
ିକ

ା

ଗଢ଼ି େତାଳି େଦ ସମୁଚ େକାଣାକ ।

ଆଶି ଷ କୁ ମାର ସ ାଇଁ
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ଗବର
 େହଉ ଖବ 
ନକରି ଭୃ େfପ କାହାକୁ
କରି ବାକୁ ଚାେହଁ ମଁୁ ରାଜତ
ମନେର ଜାଗୃତ େମାର

ଭା7ର ଚB ଖoା

େମାର ଆଧି ପତ

।।

ଭାବନାର ଦୃ ଢ ଗୁyରଣ
ମଁୁ େଯ अେଟ େଶ+ ପାଣୀ

ପି ି अହ)ାରେର ଭରା

କରି େବ ସଭିଏଁ ସ ୀକାର

ଇଷା େଲାଭ େମାହେର ଖଚି ତ ମୁକୁଟ

େମାହରି ଦାସତ

ସାଜି ଦୁ େଯାଧନ

।।

ବି ନା ଯୁେ ନେଦବି ମଁୁ
େମା ଇଛା ବି ରୁେର

ସୂଚେଗ େମଦି ନୀ

େକ କରି ବ ସ ରଉେ_ାଳନ

ଯାଇ ଭୁ ଲି ସବନିୟnା)ୁ

ଜଳ ଳ ଆକାଶ

ଉପେଦଶ ତା)ର ମଁୁ

ବି ଛାଇବି ସବୁ ଠି ମଁୁ କାୟା

କରି ବି ଖoନ

।।

େଦଖିଥାେn ସଭିଏଁ

ଦୁ ½ଶା ଦୁ ଦ|ନର

ତ
ିକ

େଭାଗିବାକୁ େହବ ତାକୁ

ଇ
-ପ

କରି ଥାnି ସଭି)ୁ ପରା`

ହ
ାନ

କି େହବ ତା'ର ପରିଣତି

ଆ

ସ ଗ  ଆଉ ପାତାଳପୁରୀକୁ

ା

ଯାଇ ପାରି ଥାnି ଯଦି
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କରି ବ ପକୃ ତି ରfା
ତା'ର ଭାରସାମ
ଭାବୁ ଥିଲା ନି ଜକୁ େଯ େଶ+
େହବ ପମାଣିତ
ତା'ର େସଇ ଚରମ अସହାୟତା ।।

ବି ଧଂସ ଆଗରୁ
ଆସୁ ନବ ଜାଗରଣ
ତରୁ ଲତା କୀଟ ପତt
ପକୃ ତି ର ପଯାବରଣ
େଦଇ ସଭି )ୁ ସାନ
କରି ନି ଜ ଗବ ଖବ
େଦଉ ସି ଂଚି େପମ ମBାକି ନୀ
ଓହ? ାଇ ଆସୁ ଆଜି
ଏ ଧରା ଧାମକୁ

।।

ତ
ିକ

ା

େରାଡ଼ ନଂ ୩, ଜଗନh ାଥ ନଗର

ଇ
-ପ

ଭୂ ବେନଶର

ଆ

ହ
ାନ

(େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭
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ଆେହ ଦୀନବୁ
ଆେହ ଦୀନବୁ
ଦୁ ଃଖୀର େସବକ ତୁ େମ

अଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

ଦୁ ନି ଆ ହସଇ

ତୁ େମ ଭି ଆଇଛ

ସେତ ତ ତୁ ମରି ନାେମ।୧।

ନାନା ଫଳ ଗଛ େଦେହ
ଫୁଟାଇଛ ଫୁଲ

ବୁ ଝି ପାର ତୁ େମ

େକେଡ଼ ଆଦର େସେନେହ।୪।

େଭାକି ଲା େପଟର କଥା
ତୁ ମ ପାଇଁ ଆଜି

େଦଇ अଛ ହ`

ଉ େର ଆମରି ମଥା।୨।

କମ ତ କରିବା ପାଇଁ
େକେଡ଼ କି ଉଦାର

ବୁ େଝ ନାହZ ଯି ଏ

ତୁ ମ ପରି େକହି ନାହZ।୫।

ତୁ ମକୁ ସତେର ଥେର
ଶି ଖାଇଛ ସତ

ସତକୁ ସତ େସ ମେର।୩।

େଦଇଣ େଧୖ ଯ ମନେର

ା

ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସଫଳତା ମ}

ଆ

ହ
ାନ

କହି ଛ ପୁଣି କେର।୬।
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ତୁ ମରି ଦୟାରୁ
ସଂସାର ଚାେଲ ଖୁସିେର
ତୁ େମ ବି ଦମାନ
ଜଳ, ଳ ସବୁ ଠାେର।୭।

अଗତି ର ଗତି
ଆେହ େମାର ଦୁ ଃଖ ବୁ
ତୁ ମ ଦୟା େହେଲ

ତ
ିକ

ା

ପାରି େହବି ମୁହZ ସି ୁ।୮।

ଇ
-ପ

େମାରଡ଼ା,ମୟର
ୂ ଭy।

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮
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ଖରା ବଷା ଶୀତ
ଖରା ବଷା ଶୀତ

ପକୃ ତି ରୁ ଜାତ

ବଦଳଇ ଋତୁ କେମ,
ପାଣିପାଗ ିତି

ସମ ବି ଷମ ନି ତି

ଏକ ଚକାକାେର ଭେମ।

ନୂ ତନ କୁ ମାର

ଶୀତେର ଶୀତଳ

ପରି େବଶ କେର ସ୍ଵj,
ସୁBର ପକୃ ତି

ଖରାେର ତପତ

ହୁअଇ ଏ ଧରା

ଶୁଖି ଜଳ ହୁଏ ବା~,
ଉ_ାପ େଯାଗାଇ ଭାରସାମ ରେଖ
ସୃି କେର ଲଘୁଚାପ।

ଉପୁଜାଇ ଶସ

ଝଲସି ଉଠଇ

େଯେହh ମୟର
ୂ ର ପୁj।

ଖରା ବଷା ଶୀତ

ତି ନିେହଁ ରfକ

ଜଗତ ଜୀବନ ସାର,
ଏକ ବି ନା अନ

ବଷାେର କୃ ଷକ

େବେହରା

ହୁଏ ତ ମହୀ

ସgଳି ତ େହାଇ

ସୃି କେର ହାହାକାର।

ପାଳଇ ଜୀବଜଗତ,
ସବୁ କି ଛି ସହି

କରୁ ଜୀବନଯାପନ,
ବିବା ଲାଗି ତ

ସଂଗାମ ଚାଲି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି ଆମ ସ ାଭିମାନ।

ା

ବଷା अେଟ ପାଣୀ ମି ତ।

ସଂସାେର ଜନମି

ତ
ିକ

ହୁଏନା ସବ

ଇ
-ପ

ଜଳ ବି ନା କୃ ଷି
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ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ମି ଶା

କରଇ ସହନଶୀଳ,
େଧୖ ଯ ଧରି ସବୁ

କରିବାକୁ େହବ

ଏ ତ ନି ୟତି ର େଖଳ।

ଖରା ବଷା ଶୀତ

ଆମ େସବା ଲାଗି

ଦଇବ କରି ଛି ିର,
ଆମ ଉପକାେର

ଲାଗିଥାnି ସଦା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ଉ_ମ ବି ଚାର।

ଆ

ହ
ାନ

େକାହି , ଗଡ଼ି ଆ, ମୟରଭy
ୂ
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ସପh ନାୟିକା
ନି ` ରାତି ର ବହଳ अାର ସହ ମି ଶି
ସମ`) अଜାଣତେର, ନି ଶrେର

ଗେଣସ ଦାସ

େକଉଁ ଏକ ପରୀରାଇଜରୁ ଓହ? ାଇ ଆସ
େମା ଚାରି କା ପରିେବିତ େକାଠରୀ ମଧକୁ
ତମ େପମର ମାଦକତା େର ମତୁ ଆଲା କରି ବାକୁ ..।

ତେମ ଆସି ବା ଖୁସିେର ମଁୁ ବି େଦହେର ପର ଖyିଦି ଏ
ନି େରାଳା େର ଟିେକ ମନଭରି କଥା େହବା ଲାଗି
ସ ାଥରହି ତ ଦୁ ନି ଆଠୁ ବହୁଦୂ ର ତମ ହାତେର ହାତଛBି
ଏକ अଜଣା ଇଲାକାକୁ ଉଡି ଯାଏ.....
େସଇଠି ତେମ ଚି େଲଇ ଚି େଲଇ ଆମ େପମସକ ବି ଷୟେର
ସାରା ଦୁ ନି ଆକୁ କହି ବାକୁ େଚା କର
ଲୁ ଚକାଳି ବି େଖଳ
େଖଳୁ େଖଳୁ ଥକି ପଡ଼ି େଲ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଛାତି ତେଳ ସାଇତା କଥା ସବୁ ବଖାଣି ଚାଲ

ା

କାେର ମୁo ଯାକି ବାହୁକୁ େମା ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି
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ମଁୁ ସବୁ କଥାକୁ କାନ େଡରି ଶୁଣୁଥାଏ,ଆଉ ପତୁ ଉ_ର େର
ହୁ ହୁ ମାରୁଥାଏ..

ତମର ତ ନାକ अଗେର ରାଗ
अନ ଝି अ ସହ କଥା େହେଲ ତେମ ଯମା ସହ କରି ପାରନା
ଇଷାେର ଜଳି ଯାअ
ଛଳନା କରି ଛି କହି ଦୂ େରଇ ଯାअ
अଭିମାନ ର ପାହାଡ଼ େମା ଉପେର अଜାଡ଼ି େଦଇ,
କି g ମଁୁ ସହି ପାେରନା ତମର ଦୂ ରତକୁ , େସ ନୀରବପଣକୁ
ବହୁ ବାହାନା କରି ମେନଇବାକୁ େଚା କେର
ଭୁ ଲ୍ େହଇଛି କହି କାନ ବି ଧେର......
ତେମ ବି କମଳ ହୃଦୟର ଝି अ େଟ
େଦଖିପାରନା େମା ହି ନ`ା କୁ , ସବୁ ରାଗ ଋଷା ପଛେର ପକାଇ ଲାଗି ଯାଉଥାअ
େମା ପଶ` ଛାତି େର....

େହେଲ ଭବି ଷତ ପାଇଁ ବି ଶ¢ାସ େଯାେଗଇ

ତ
ିକ

ା

େକେବ ପର କରି ବନି କହି ମୁo ଛୁଇଁ ରାଣ ଖାଇ

ହ
ାନ
ଆ

ତନh ତନh କରି ଏଠି େସଠି ସବୁ ଠି େଖାେଜ

ଇ
-ପ

ସକାଳର ପହି ଲି କି ରଣ ସହ अଦୃ ଶ େହଇଯାअ,
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େକଉଁଠି ବି ତମ ପତf େଦଖା ପାଏନା
ପାଏ ଖାଲି ସE Îତି େର...
ଆଉ େସଇ ସE Îତି କୁ େମା େପମ େବାଲି ଭାବି
अନ ଏକ ରାତି କୁ अେପfା କେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପୁଣି ଥେର ତମକୁ ସ¢ପhେର େଭଟିବା ନି ଶା େର.....

ଆ

ହ
ାନ

େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¢ର
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ଉାର
ଜୁ ଇ ଜାଇ େହନା ମାଳତୀ େଗାଲାପ,
ପ)ଜ ମBାର ସେତ ।
େଦବରୁ ଦାନବ ସଭି ଏଁ ନି अnି ,
େକାେଳଇ ଆଦର େକେତ ।।
ଜରାଗ` ଏଇ ଧରାେର ତୁ ମର,
ପରାକମ ନାହZ ଉଣା ।
ପାମର ମନୁ ଷ ପାଇଁ େଦଇଗଲ,
ଏକି ଦୁ ଃଖର ପାଉଣା ।।
ଆପାଦ ମ`କ ପୁ~େର ଖଚି ତ,
େହାଇअଛ େକେତ େକେତ ।
ମୂଲହୀନ ଆଜି ପୁ~ର ଗାଲି ଚା,
କହି ବି କାହାକୁ ସେତ ।।
ସେତକି ତୁ ମର ସୁBର ସଂସାର,
ହାହାକାର କେର ଆଜି ।

ପ)ଜ କୁ ମାର ମାହାନା

ବି ଶକେର ଆଜି ହାହାକାର ତୁ ମ,
େକାେରାନା େମଲି ଛି କାୟା ।
ଜନଧନ ଜୀବ କେର ତାହି ତାହି ,
େଦଖାअ ତୁ ମର ମାୟା ।।
ମହାଭାରତ ଯୁେର ତୁ େମେହଁ ,
େକୗରବକୁ କଲ ନାଶ ।
େସହି ପରି ପୁଣି କରିଦି अ ଥେର,
େକାେରାନା ଭୂ ତାଣୁ େଶଷ ।।
କାହZ େକେତ ରୂପ ଧରି ଛ ମରେତ,
ଆଉଥେର ପୁଣି ନି अ ।
ମାଧମ ତୁ ମର େହଉପେଛ ଯାହା,
ସମୁେଳ ବି ନାଶ କର ।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରଭy,
୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮
ୂ

ଆ

ବି ପଦରୁ କର ତାହି ।।

ା

ରଖ ପଭୁ ତୁ ମ अଦୃ ଶ ହ`େର,
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େବାଝ
ଧନ ତୁ େମ ପଭୁ ଧନ ତୁ ମ େଧୖ ଯ ,
ଧନ ତୁ ମ େସବାପଣ ।

େଶ+ ାନ େଦଲ ମଣିଷ ଜାତି କୁ,
xାନ ବୁ ି ତା'ର ପାଇଁ ।।
ଆଜି ତ ଲାଗିଛି ମଣି ଷ କପାେଳ,
କଳ)ର ନାଲି ଟିକା ।
ପରି ତାଣ ପାଇଁ अପାର ପୟାସ,
କରୁଛି ସଂଘଷ ଏକା ।।
ଗଧ େହାଇ ସୁା ନାହZ ମେନ ଭାବ,
େବାହୁଛି ମୁନିବ େବାଝ ।
ତୁ ଏକା ମନୁ ଷ ସବେଶ+ ାନ,

ବୁ ଢା ମାତା ପି ତା ପଡି ରହି ଛnି ,
ଆଖିର ସାମhାେର େତାର ।
ଖଁୁ ଖଁୁ କାଶି अଥୟ ହୁअnି ,
ନମି େଳ ମୁBାଏ ଜଳ ।।
ଥେର େକେବ ନର ଭାବି ଛୁକି ମେନ,
ଜୀବନଟା େତାର କ'ଣ ?
ପାଣ ଦାନ ଯି ଏ କରିଛି େସଇଠି ,
ନାହZ େତାର अଧି କାର ।।
ଭୁ ଲି ଗଲୁ ତୁ ହି େସହି ପି ଲାଦି ନ,
କାେର ବସି ଛୁ େକେତ ।

ଆ

ମେନ ନାହZ କି େର େତାର ।।

ଭiିେର अଥଳ ମନ ।।

ା

େକେତ ଜୀବଜg େନଇ ।

ପାଣି ଢାଳି ଆସୁ ଚାଦର ଚେଢଇ,

ତ
ିକ

ସୁBର ସଂସାର ରଚି ଲ ତୁ େମ େହଁ ,

ଯାଉଛୁ ଗିଜା ଦୁ ଆର ।

ଇ
-ପ

ସଂସାର ଯାକର େବାଝ ।।

ମBିର ଯାଉଛୁ ମସ୍ଜିଦ୍ ପୁଣି,

ହ
ାନ

ବି ନା ସ ାେଥ ତୁ େମ ମୁେoଇ ଚାଲି ଛ,

ବି କାଶଚB ଧୁtିଆ
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ବାଳରୁ ସାବାଳକ େବାଝ େତାହର,
ମୁେoଇ େନଇଛି େଯେତ ।।
ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦି ନ ତୁ ରହି ଲୁ,
ଗଭେର େହାଇଣ େବାଝ ।
କି ମୂଲ ଦଉଛୁ ଗଭର େବାଝକୁ ,
ଖାଲି ଦି 'େଟାପା ଲୁ ହ ।।
ଜାଗେର ମଣିଷ ଜଗାअ ଆତEାକୁ ,
େଶାଇ ଉଠି ପଡ ଆଜି ।
ମାତା ପି ତା େବାଝ ଋଣ ପରି େଶାଧ,

ତ
ିକ

ା

କରି ଦି अ ହସି ହସି ।।

ଇ
-ପ

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରଭy
ୂ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୩୪୮୮୩୨୬୬୨
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अଭି ନୟ
ଏେତଦି ନ େହଲା ବB ଓଡ଼ି ଶା
अିେର ନାହZ େମା ଫୁଟା କଉଡି ,

ପଣତୀ ମହାପାତ

ଘେର ନାହZ ଏେଣ ଚାଉଳ ପରି ବା
ଘେର େଗାଳ ହୁଏ ଘଡି କୁ ଘଡି ।
ଏ ଦରବ ନାହZ େସ ଦରବ ନାହZ
ବୁ ଝnି ନି େକହି େମା अସହାୟ,

ମାଗିେଲ ପଇସା ମାଲି କ କୁ ହଇ

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଣାସ)ରାnି

େଦଇ ପାରି ବିନି ଟ)ା ପଇସା,

ମନ େମା ଡ଼ହଳ ବି କଳ ପାୟ।

େଯେତ ଧମଘଟ अନଶନ କେଲ

କାମକୁ ଗେଲ ମଁୁ ଦି ପାଇଟି କରି

ଛାଡ଼ ଚାକି ରି ହୁअ େଲାକହସା।

ଆଣୁଥିଲି ଯାହା ଚଳଇ ଘର,

ଭିକମୁେଠ ପାଇଁ ଚାଉଳେଟ ନାହZ

ଘେର ବସି ବସି ାଣୁ େହାଇ େକେତ

ଫୁଟଣ ପାଇଁ େଯ େତଲ ବି ନାହZ,

अଭିନୟ େକେତ କରି ବି ମଁୁ अେଟ ଛାର।

ଦାnକୁ ନି କୁଟି ହସୁଥାଏ ଖାଲି

ା

ତଥାପି अଭିନୟ େମା ସରୁନାହZ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଫକୀରେମାହନ ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର
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ବୃ f
ତୁ ମ େପମକୁ ଭୁ ଲି ବାର ପୟାସ ତ କରି ନି
ବରଂ ତା'ଠୁ େପରଣା ପାଇବାର େସୗଭାଗ ପାଇଛି ।

ନବୀନ ସାହୁ

ବ_ମାନ କୁ ବହୁତ ପରଖି ଛି
ଏଠି ଭାବେର ଭାବେର କି ଛି ନାହZ
େକବଳ ସଉଦା ଚାେଲ
େଯମି ତି ନି କିତି େର ସବୁ କାରବାର ।
ସୁଖ ଟିେକ ପାଇବାର अଭିପାୟ
ମି ଟ ମି ଟ ଦୀପର ସଳି ତା
େକେତେବେଳ ଆଲୁ अ ତ
େକେତେବେଳ अକାର
ଭରସା ତ ଦୂ େର ଥାଉ
ଆଶାେର ବି ଦୁ ବଳତା !
କାହZକି ବୁ ଝି ବ କି ଏ କାହା ମନ କଥା
अଯଥାେର ମୁoବଥା;

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କେହନି େସ କଥା

ା

ଗଛର ଜୀବନ ଥାଏ ସି ନା
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େସ ତ ଖାଲି ଆଶୟଳୀ
ଭିତେର ହZ ଥାଉ ମେନାବଥା ।
ତୁ େମ ତ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିଛ ପାହାଡ଼କୁ
ହରି ତ ରtେର ରେtଇ େହେଲ
େକେତ େଲାକ
େକେତ ଭିଡ଼
ତା'ର ଫୁରସତ କାହZ अତି ଥିଚାରୁ
େହେଲ ଗୀଷEେର ମା)ଡ ବାହା େବଳକୁ
କି ଏ ଯି ବ ଜଳି ବାକୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ?
अପାିର ଦୁ ଃଖ ଓ ପ ା_ାପ ର ଦହନେର
ମଁୁ େବଶ ସୁଖ ପାଏ
ତୁ ମକୁ ଭାଳି ଭାଳି ;
ଏ କଥା ତୁ େମ ଭଲକି ବୁ ଝି ଛ
ଓଟଟା େଯମି ତି ରେହ କାକୁ େଚାବାଇ ।
ଏେତ ସବୁ କହି ବାେର
େକବଳ େଗାଟିଏ ସ¢ାଥ-

ତ
ିକ

ା

ମୁoରୁ େଟାେକଇ ଟା ଓହ? ାଇ

ହ
ାନ
ଆ

ପେର ପୁଣି ଚାଲି ଯିବି

ଇ
-ପ

ଟିେକ ଥକାମାେର
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ତୁ ମ ସE Îତିବୃf ତଳୁ
କି ଛି ବାଟ ସରି ଯିବା ଯାଏ ।
ପୁଣି अଟକି ବି ଯାଉଯାଉ
ଥକାମାରି ବାକୁ
େପମଛାଇ ଠାରୁ ଟିେକ ଶiିପାଇବାକୁ
ତୁ େମ ମନା ତ କରିବନି ??

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

nabinsahu24@gmail.com
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ପକୃ ତି ରାଣୀ ରୂପ
ପକୃ ତି ରାଣୀର ରୂପ ର ଚମକ
ଝଲମଲ େଖେଳ ମେନ

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

ଦି ବ େସ ମାଧୁରୀ ଭାବନା କବି ତା
ଭେର କବି ଆତE ଧାେନ ।
ସଂଗୀତ ର ସୁର ସବୁ ଜି ମା େକାେଳ
କବି ର ମାନସ ଭାବ
ଉ_ାଳ ତରt ରସାସି i ଭାେବ
େଲେଖ େସ କବି ତା କାବ ।
ପକୃ ତି େସୗBଯ ନି ତ ରାସ ତା'ର
ସକାଳ ସଂଜର ଧପ
ୂ
ବଂଚି ବାର ରାହା େସଇ ଏକା ପରା
ଚି ତ ଗେଢ अପରୂପ ।
କବି ର ଜୀବନ ପବି ତ ମହାନ
୫୪ ଆୟପଲ? ୀ

ମାଟିମଁା ରଶ ସଂେଗ

ା

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬

ଆ

ରୂପ ବି jୁରି ତ ରଂେଗ ।

ଭୂ ବେନଶର୭୫୧୦୨୪

ହ
ାନ

ଆେଲାକ ବ_|କା ପଳିÈ ତ ସଦା

କି ଟଛକ,ପଟିଆ
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ପରିବାର
ସମାଜ ମଧେର ପରି ବାର େଶ+
ଭୂ ମିକା ଗହଣ କେର

ବାସnୀଲତା େଜନା

ପରି ବାର ସାମାଜି କ अନୁ +ାନ
ରହି ଥାଏ ଶୃ±ଳାେର l ୧l
ଶି ଶୁଟିର ଜନE ପରିବାର ମେଧ

େଯଉଁ ପରି ବାେର ପୁअ ଝି अ ସେt

େସhହ ଶାେର େସ ବେଢ

ବାପା ମାଆ ରହି ଥାnି

କଥା କହି ଶି େଖ ଚାଲି ବା ଶି େଖ
ଜି ନିଷ ଭାtି େସ ଗେଢ

େସହି ପରି ବାର େଛାଟ ପରି ବାର
l ୨l

ଶି fା ଦୀfା ପାଏ ତାଲି ମ ପାଏ େସ
ଶି େଖ अନୁ କରଣ କରି

େଯୗଥ ପରି ବାର ସବୁ ଠୁ ବଢି ଆ

ସମ`) େସhହ ଆଦର ମି ଳଇ

l ୩l

ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଦାଦା ଖୁଡି
ଥାnି େଜେଜ, େଜେଜ ମାଆ

ଭଲ ମB େଯେବ ହୁଏ

l ୬l

ଲଘୁଜନ ମାେନ ଭiି କରି ଥାnି

l ୭l

ତ
ିକ

ହ
ାନ

ସାନକୁ େଗହ? କରnି

ଆ

l ୪l

ଇ
-ପ

ଗୁରୁ ଜନ ମାେନ େସେନହ ଶାେର

ା

ଗୁରୁଜନ େଯେତ ଥାnି

େସହି ପରି ବାର େଯୗଥ ପରି ବାର
ଏ କଥା ନୁ େହଁ ତ ନୂ ଆ

l ୫l

େସhହ େପେମ ବା ଥାଏ

अନୁ ଶାସନେର ଜୀଵନ ତା ଗଢ଼ା
କ_ବେର ଯାଏ ଭରି

େଲାେକ କହି ଣ ଥାଆnି
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अନୁ ଶାସନେର ଶୃ±ଳି ତ ଭାେବ
ପି ଲା)ୁ ବଡ଼ କରnି
କ_ବର ମୂଲ ବୂ ଝାଇଣ ଥାnି
ସ¢ାଧୀନତା େଦଇ ଥାnି

l ୮l

ପରି ବାର ମେଧ ସ¢ଧୀନତା ଥିେଲ
ସମେ` ଖୁସି ହୁअnି
ସ¢ାଧୀନତା ନାେମ ସ୍ଵଛାଚାରୀ େହେଲ
अଶl େn ଦି ନ କାଟnି

l ୯l

େଯଉଁ ପରି ବାର େସh େହ େପେମ ବା
କେଟ ସ େnାଷେର ଦି ନ
ଶାnି ବି ରl ଜଇ େସ ଘରେର ପୁଣି
ଲଷEୀ)ର ବାସ ାନ l ୧୦l

େଛାଟ େଛାଟ ଭୂ ଲ ସମେ` କରnି
fମା ଗୁେଣ fମା କର
େପମର ବନ ଶି ଥିଳ େହାଇେଲ
ଭାtି ଯାଏ ପରି ବାର l ୧୧l
ପରି ବାର ମେଧ ବୁ ଝାମଣା ଥିେଲ
େସତ अେଟ ସ¢ଗ  ପୁର
ପରର ମେଧ େସhହ ରହି ଥିେଲ
ଦି ନ କେଟ ଆନBର l ୧୨l

ତ
ିକ

ା

ଗାି ନଗର,

ଇ
-ପ

ନବରtପୁର, ପି ନ ୭୬୪୦୫୯

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯
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େପମ ଏକତରଫା
ନାହZ େସ େପମେର ବି ରହ େବଦନା
ନାହZ େସ େପମେର ଯ}ଣା

ପଭାଷ ଚB
େଟାଲଟିଆ

ଥାଏ େସ େପମେର ତାଗ
ପୁଣି ଥାଏ ପଚୁ ର ଭଲପାଇବା।

ନା अେପfା ନା ଆଶ)ା
ନା ସେBହ ନା ଈଷା
ନା ମି ଳନର ଆଶା
ଥାଏ କି g ବି ଶ¢ାସ ଓ ଭରସା।

ବାସ୍ ଏହା ଏକ ପାଗଳାମୀ
େହଇପାେର ତାର ପରି ଭାଷା
େପମ ଏକତରଫା...

ା

େପମ ଏକତରଫା.....

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

+୩ ତୃ ତୀୟ ବଷ କଳା (ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ), ରାୟଗଡା

ଆ

ହ
ାନ

ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ,ରାୟଗଡା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

326

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନାରୀ ଦି ବସ
କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ଶବ ଉପେର ଛି ଡା େହଇ
अେନକ ଦଳି ତାକୁ ଦଳି େଦଇ

ଓମ୍ ପସାଦ ପଧାନ

ପୀଡି ତକୁ ନାୟ ନେଦଇ

ପ?ାେଟା କୁ ହnି ନାରୀ ଆତEାହୀନ

ନି ଭୟା, ଆସି ଫାର ଶବ ଉପେର

େସଇଥିପାଇଁ େବାେଧ କନାଭୃ ଣ ହତା

ପତାକାଟିଏ େପାତି େଦଇ

ବଧହ
ୂ ତା, ଆଉ ଦୁ Ãମର ସୀମା ନାହZ

ପାଳନ କରୁଛି ନାରୀ ଦି ବସ

ଘରର अଇଁଠା ଠୁ ଆର କରି

ଏଇ ନି +ୁର ସମାଜର ପୁରୁଷ ପୁtବ

ସମାଜ ର ବି ଷ ପଯn େସ ପି ଇଯାଏ
ଆଉ େଶଷେର अସତୀ ନେହବା ପାଇଁ

ଆଜି ନାରୀ ଦି ବସ େବାଧହୁଏ

ଜଳି ଯାଏ, ନେହେଲ ଜାଳି ଦିଆଯାଏ

ଦି ନଟିଏ ଆେମ େଦଇେଛ ନାରୀକୁ
ତଥାବି ଆେମ ନାରୀ ଦି ବସ ପାଳନ କରୁ

ନା େକବଳ ନାରୀ ବି ଜେଣ ମଣିଷ

କାରଣ ପଶhବାଚୀ ନ'େହେଲ ବି  ନୁ େହଁ

ଏତି କି ଜେଣଇବା ପାଇଁ ତାକୁ

ଆଉ ନାରୀ େକେବବି ମଣିଷ ନୁ େହଁ

ନେହେଲ େସ ବି କଣ ଗଣା େହବ

କଥାଟା ମି ଛ େହଇଥିେଲ ବି

ଏଇ ପୁରୁଷ ପଧାନ ସମାଜେର

ପୁରୁଷ ପୃ+ାେର ସତ େହବାକୁ ଯାଉଛି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ଆ

ଯଦି ବା ସତ ହୁଏ େସହି ପୃ+ା

ା

ନାରୀରୁ ନାରାୟଣୀ େହବାପାଇଁ ?
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ନାରୀ େକେବ ବି ମଣିଷ ନୁ େହଁ
ସି ଏ େଦବୀ, ସି ଏ ଶiି ମହମାନବୀ ହୁଏ
ସି ଏ ବି କାହାଠାରୁ କମ ନୁ େହଁ ।।

ା

(ଉି ଦବି xାନ ସାନ)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ନୀଳମାଧବ ମହାବି ଦାଳୟ କିେଲା,ନୟାଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୩୪୮୮୦୩୮୩୧
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ସପh ପରିପୀ
ନି ଭୀକତାର ମୁଖା ପି ି
ନି ଦ¢B
 େର ବି ଚରଣ କରୁଥିବା

ପଭାତ ବଳ

ପାହାnି ରାତୀର अପରି ପକ ସ ପhମାେନ,

େହେଲ ତତ୍ fଣାତ

କି ା ଭୟ ଦି ନର ପ`ୁରି ତ अବଧି କୁ?

ଏସବୁ ର ହୁଏ ନାଟକୀୟ ପରି ବ_ନ।

ଯଦି ବି ବି ତିଯିବାକୁ ଚାହଁ

େମାେତ ନି ~Îହ କରି

େମା ଦରଭtା ନି ଦେର

ଧି େର ଧି େର ସ ପhସବୁ ମି େଳଇଯାnି

ସ_ୀଳ ଇjାମାନ)ର अଗଣାକୁ ।

କାରଖାନାର ଧଆ
ୂ ଁ ଗଗେନ ମି ଶିଲା ପରି।

ମନ େମାର ଉ_ରଳ

ମି yି ମି yି ହୁଏ ଆକାଶ ଓ ଆଖି

अତି ପଖର ତା ନି `ର ଗତି ।

େଖାଜି ଚାେଲ ବି ତା ରାତି ର ଇତି ବୃ_।

ତନEେଧ ବି ସ_ାୟି ତ

ଝାପସା ଝାପସା ଦୃ ଶ ସବୁ ଗୁି,

अକପଟ ହୀନ fୀଣ ସ¢ପhର ପ`ୁତି ।

ନଭ ବି `ାରୀ ଭା7ଯ

ମଁୁ କି g ନୁ େହଁ ନି େ  ,ନୀରବ

ଗୁyରି ତ କେର अnି ମ େଚତାବନୀ-

ସhାୟୁମାେନ ସବୁ ସାଜି अାଣୁ

"ବୃ ଥା େଲାଡୁ ସ¢ପିhଳ ରାତି ,

ା

अା ଭିଡnି ସ¢ପhର ବା`ବତାକୁ ପରଖି ବାକୁ େତା ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ସ ପh ପରି ପୀ"

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କରଣେପାଖରୀ,ଭଦକ

ଆ

ହ
ାନ

୯୭୭୬୬୬୮୦୭୩
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ସମପଣ
ସମପଣ ଯଦି କରି ବାକୁ ଚାହଁ
କୃ ପାସି ୁ ପାେଖ କର,

ସମଜି ତ ପାତ

େତେବ ଯାଇ ତୁ େମ
ପାପ ନରକରୁ ନି େ

େହାଇଯି ବ ପାର।

ହରି ଣୀ ଡାକି ଲା ଘ अରଣେର
ସମପ|ତ କରି ମନ,
ଗଜରାଜ)ର ଆକୁ ଳ ଡାକେର
ଉଭା େହେଲ ଭଗବାନ।
ଦାସି ଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ି ଆକୁ
େଦଖିେନଲ ଚକା ଆଖି,
ବଳରାମ ଦାସ ହାତ ଗଢା ରେଥ
ବି େଜ େହାଇ କଲ ଖୁସି।
କୁ ରୁସଭା େଳ ଦୃ ପଦନBିନୀ
କେଲ ପ
ୂ  ସମପଣ,

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଗାମ- ଗଡି ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ?ା- ମୟର
ୂ ଭy

ଆ

ଲା କଲ ନି ବାରଣ।

ା

େକାଟି ବ େଦଇ
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ସକର
 ବାସhା
ତାଲାବB େହଇ ଏ ସାରା ବି ଶ¢େର अଥନୀତି ସି ନା କମି ଛି,
େମା ପରି ବାର ଆଉ ଗଁା ମାଟିେର ମଁୁ ସକର ବାସhା ପାଇଛି ।

अରୁ ପ ଗି ରି

େକାଳାହଳ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟରେର ଆେଗ ଦି ନ ସବୁ କଟିଛି,
ଆଜି ଦି ନ ଦି 'ପହେର େକାଇଲି ଡ଼ାକେର ସକର ବାସhା ପାଇଛି ।
କି ' େବାଡ଼ ମାଉସ କୁ ଟର 'ପରୁ ନଜର ଏେବ ତ ହଟିଛି,
ସବୁ ଜ େfତର ସବୁ ଜି ମା େର ମଁୁ ସକର ବାସhା ପାଇଛି ।
ଉପାଜନ ଆଶା ମେନ ରଖି ଯି ଏ େଦଶଠଁୁ ଦୂ େରଇ ଯାଇଛି ,
ଆଜି ସି ଏ ନି ଜ ମାଟି ମା' ଗାଆଁକୁ अnର ମନରୁ ଝୁରୁଛି ।
େମା ଗାଆଁର େସଇ ପୁରୁଣା ସାଥି)ୁ ପୁଣି ଥେର େଫରି ପାଇଛି ,

ତ
ିକ

ା

ଗାଆଁ ମBିରର ଶ± ଧନିେର ମଁୁ ସକର ବାସhା ପାଇଛି ।

ଇ
-ପ

ଗାମ/େପା - େଶୖ େଳB ପଲ? ୀ, ଜି ଲ?ା - ଭଦକ, ପି ନ୍ -୭୫୬୧୩୨

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ରଭାଷ -୭୨୦୫୮୧୩୨୩୪
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ବଷା अବକାଶ
ଆସଇ ଜଳଦ େଯେବ ଧରି ବଷାରାଣୀ
ଖୁସିେର ଗାଇଣ ଗୀତ ନାଚଇ ଧରଣୀ ||

େସୗେମB ମହାnି

अମାସ ଭାନୁ େଯାେଗ ଉତପତ ଥାଏ
ଜଳଦରୁ ପାଇ ଜଳ ଆନBିତ ହୁଏ

[୧]

अaେର ଭାସେn ଘନ କଳାପୀ ନାଚଇ
େଖାଲି ଣ ପୁjକୁ େକକୀ ଆନେB ଭାସଇ ||
ବହୁଦି ନ ପତି fିତ େହାଇଣ େସ ଥାଏ
େଦଖଁୁ େଦଖଁୁ ବଳାହକ ଉଲ? ସି ତ ହୁଏ

[୨]

ଦ½ୁ  ର କାକଳି କେର େହାଇେଲ ବରଷା
ଆନBେର େଭକଗଣ ରାବnି ସରସା

||

ଘଡଘଡି ଶବଦକୁ ଖାତର ନକରି
[୩]

ହ
ାନ
ଆ

ହସଇ ପାଦପ ପାଇ ବରଷା ପି ୟୁଷ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନଦୀ, ସର କୂେଳ ମି ଶି ଛାଡ଼nି େଯ ରଡ଼ି
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||

ତପନ ତପେତ ସି ଏ ଯାଇଥାଏ ଶୁଖି
ତୁ ରି ତ अମି ୟ ପାଇ େହାଇଥାଏ ଖୁସି

[୪]

ବାରି ଧର ବାରି ଧରି ହୁଏ େଯେବ ଉଭା
ହରଷ ଚି _େର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାେର କୁ ଦା

||

ତନୟ, ତନୟା ସେt ଜାୟାକୁ େବାଲଇ
ଟାtରା ଭୂ ଇଁ େଯ ତାର ତୃ ା ନି ବାରଇ

[୫]

fୁଦ ତଟିନୀ, ସରସୀ ମେଧ ଜଳଚର
ଆହ? ାେଦ ନୃ ତnି ମି ଶି ପାଣିର ଭିତର

||

ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଥାଏ ନଦୀ ସେରାବର
[୬]

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବଷା ଜଳ ପାଇ ସେବ େଯାଡ଼ି ଥାnି କର

ହ
ାନ

ରାଣୀଓଳା, କସଦା, କଟକ

ଆ

େମା : ୯୫୮୩୨୦୫୮୦୪
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

333

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ହୁअନାହZ ତୁେମ ପୁ`କ କୀଟ
ଜୀବନଟା ଏକ େଖାଲା ପୁ`କ
ଝୁି ଝୁି ପଢୁ ସଂସାର ପାଠ ।
ନାନା ଦୁ ଘଟଣା ବତାଏ ବାଟ
େଲାଡା ପଡ଼ି ଥାଏ ନି ଶୁଆ ପାଠ ।
ଆେମ ଭାବୁ ସବୁ ବହି େର अଛି
ଢ଼କ ଢ଼କ କରି ପି ଇ ଯାଉଛି ।
ପାଠକୁ ପି ଲାଏଁ ବାଟିକି େଘାଷି
ଜଳବତ ତରଳ ପି ଇ ଦି अnି ।
ପଶh ନପଚାରୁଣୁ ଉ_ର କେହ
ସଂସାର ପାଠେର ପେଛଇଯାଏ ।
ଭୀରୁପରି କି ଳି ଦାo କବାଟ
ପାଳନ କେର େସ େମୗନବତ ।

ଦୀନବୁ େବଜ

ପୁ`କ ପଠେନ xାତ अxାତ
େଘାଷାବି ଦା େପାଥିଟି ସତ ।
अେଡଇ ଦି ନକୁ ରେଖନି ଟାଣ
अପମାନ ମି ଳଇ ସାଥି ଗହଣ ।
अଧବସାୟେର ରେଖ େଯ ମତି
କପାେଳ ନି େ

ପକେଟ େଜାତି ।

ବହି କୁ ଯି ଏ ନି ତି କେର ସ ଧାୟ
अxାନ ଆାରକୁ ନଥାଏ ଭୟ ।
ସଂସାର ଯାକ ସବୁ ପୁ`କ ପଢ଼ି
ସ ରଜ ପରି ନି ରକୁ ନି अ ନି ଗାଡି ।
ବହି କୁ ପଢ଼ କରି ମ`ିÃ ଯୁi
ନହୁअ ବାବୁ େକେବ ପୁ`କ କାଟ ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏତି କି ଜଗା ପାେଖ ମାଗୁଣି ସେତ ।

ତ
ିକ

ା

ପୁ`କ ଶି ଖାଉ ସୁxାନ େଯେତ

ଆ

ମାଲକାନଗି ରି
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କଳି ଯୁଗର କୃ 
କୃ  ଦ¢ାପରର କାଣି ଆtୁଠି େର କରି େଗାବନ ଉ
କାଟି ପକୃ ତି ର କରାଳ ରୂପ େଯ କେଲ ବି ପଦରୁ ମୁi

େସୗମରyନ ପାଲ

କାରାଗାର ଠାରୁ କୁ ରୁେfତ ଯାଏଁ େକେତ ଘଟଣା ଘଟିଲା
କଂସ अବସାନ େକୗରବ ନି ଧନ କି ଏ େଯ ଭୁ ଲି ପାରିଲା ।।
କପଟୀ େଲାକର କାଳ ସାଜି ପୁଣି କରୁଥିେଲ ଦୁ ଃଖୀ େସବା
େକହି ଭୁ ଲି ନାହZ କBିତ ନୟେନ କୃ  ସୁଦାମାର େଦଖା
କର ଦୁ ଇ େଯାଡ଼ି କେର अନୁ େରାଧ କରନାହZ ମB କାମ
କପଟତା ଛାଡ଼ି େକÈ ଶ ମନୁ କାଢ଼ି କର େସବା ଜୟଗାନ ।।
କରୁଛnି ଯି ଏ କ ସaରଣ କେରାନାର ଦୂ ର ପାଇଁ
କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ କୃ  ପରା େସହି କଥା ଜମା ଭୁ ଲନାହZ
କମେର ସଂଯମ କରି ଆଚରଣ କରୁଥାअ େଦଶେସବା
କବରୀ ମହୀର କରିବ ବି ନାଶ କାଇଁ ଭୟଭୀତ େହବା ।?
କଲମର ସାହି କବି ତା େଲଖୁଛି କେରାନାର େହବ fୟ

ତ
ିକ

ା

କଳି ଯୁଗର ଏ କୃ  କହୁअଛି କ_ବର େହବ ଜୟ ।।

ଇ
-ପ

ଗା/େପା: - ବଡ଼େଶାଳ, ଭାୟା - ଝାରେପାଖରିଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ?ା - ମୟରଭy,
ପିନ୍ - ୭୫୭୦୮୬
ୂ

ଆ

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

335

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସପh ବନାମ ବା`ବତା
ଭାବନାର ଜୁ ଆର େଯେବ
ଉଠି ଆେଶ ମେନ େମାର

ରାେଜB କୁ ମାର ସାହୁ

େକେତ ଆଶା ଆଶ)ାର

ଜୀବନର ଜି ବନକୁ

େଛାଟ େଛାଟ େଢଉ ମାନ

ସାଗାରର ନୀରପୁଣି

ଭାସି ଯାଏ

ଉନh ତି ର ଉପବେନ ।

ଛୁଇଁେଦଇ ମେନ ।
ଆଶା େମାର ଚାହZଥାଏ
ସ ପhପୁଣି େଦଖୁଥାଏ

ପଦEପରି ଆେଲାକର

ସାଗରେର ପବତର

ପାରିକ ଚି nା ସବୁ

େଦଶ ଗାମ ରାଜ ସେt

ହୃଦୟେର ଠୁ ଳ କରି

ଆେତEାନନତୀ ପାଇଁ

ଫୁଟିବାକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦି େନ ।

ପୁଣି ସାଗରର ନୀର ପରି ଦିେନ

କୃ ଷକର ଶସ ତଥା

େଦେଖ ଜନ ଚି nାଧାରା

ତ
ିକ

େହେଲପୁଣି ଭାବି

ଇ
-ପ

ସ ପhପାଇଁ ନଦୀଟିର

ହ
ାନ

ହୃଦୟେର ହସ େଖେଳ

ଆ

େଖାଜୁ ଥାଏ ଦି ଗଟିଏ

ା

ପାେଦପାେଦ ଦି ଶା ମି େଳ
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ଦ¢ାର ସମୟ କି ଥଟା େଖେଳ ?

ମନେମାର େଫରି ଆେସ
େଖାଜି ବାକୁ अନଦି ଶା
fୁ ହୁଏ ନି ରାଶେର
ଶୁ ଚି nା ପରି ବେ_
ସମାଜର ପାଣିମିଶା ।

ପfୀ ଟିର େଡଣାଟିେର
ଲf ଲf ପର अଛି
ସପନର ଆକାଶେର
ବା`ବି କ ଉଡି ବାକୁ
େହେଲ ଲେf ମଧୁ ଯଦି
େଗାେଟ ଚାେହଁ ଉଡି ବାକୁ
ବା`ବି କ ଆକାଶେଜ

ତ
ିକ

ା

େଫରି ଆେସ ସପନକୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କାପାଟଣା, ବାରt, କଟକ, ଓଡି ଶା
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ଲୁ ହ ନଉକା
ଦୁ ଃଖର ଦରି ଆ ପାରି ମଁୁ େହଉଛି
ଲୁ ହ ନଉକାେର ବସି

ରାମଚB ପଧାନ

ରfାକର ପଭୁ ବି କେଳ ଡାକୁ ଛି
ଯି ବିନି େଯମି ତି ଭାସି ...
ନ ଶୁଣିେଲ ତୁ େମ ମରି ଯିବି ସେତ
ବଢୁ ଛି େମା ଦୁ ଃଖ େବଶି
କହି ଦିअ ଥେର ଶୁଣିବକି ନାହZ
ଆେହ େମା ଶୀେfତବାସୀ...
ବୁ ଝି ମଁୁ ପାରୁନି କାହZ ଦୁ ଃଖ ଦି अ
ଭାବି େମାେତ େଗାେଟ େଦାଷୀ
ଦୁ ଃଖର ଭାରଟା ଓଲ? ାଇ େମା ଠାରୁ
ଦି अn କି େହେଲ ଫାଶୀ...
କି ' ଲାଭ ପାଉଛ ଛଡାଇ େନଇ େହ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬

ଆ

ଯାଇ ପାରି ବିନି ଖସି ...

ଶି fକ, ସାnରାପଲ?ୀ, ଗyାମ

ହ
ାନ

ତୁ େମ ନ ଚାହZେଲ ଏ ଭବ ସଂସାରୁ

ା

େମାର ସବୁ ହସଖୁସି
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ଆଜିର ମଣିଷ
ଆଜି ର ମଣିଷ ରାfସ ସମାନ
କି अବା ବଣ|ବି ଜୀବନ ତାରା

କୃ ଚB ଡାକୁ ଆ

ଜୀବନ ଜି ଈଂବା ଏଠି ଭାରି କ
ମଣିଷ ନୁ ହଁ nି ଏଠି ରାfସ କରnି ବାସ

ମଣିଷ ପଣିଆ େଯଉଁ ମଣିଷର ନାହZ

ଭଦ ମୂଖା ମଣିଷ ଏଠି ହଜାେର ବୁ ଲnି
ଦୁ ନି ଆେର ଭାଇ ସଭି)ୁ ଜଣା

କଥା କଥାେର େସ ମୁo ପୁରାअnି
କୁ ହnି अେନକ କଥା
ହାେତ ଖଡା ସି ଜିବନି େଦେଖଇ ହୁअnି
ଦୁ ନି ଆେର ସି ଏ ରଜା

କଥାେର अଛି
ବସନ ଭୂ ଷଣ ଆଡaର େଘନି
ମହତ ହୁଏନି ଜନ
ବି ବିଧ ରtେର ରtିତ କାଚ କି
ହୁଏ ହି ରକ ସମାନ

ଈଶ¢ର) ସୃି अେଟ ଚମାର
ଗଢି ଛnି ନାନାବି ଧ ଜି ବ ଜg

ା

ଖାଦ ଖାଦକ ସକ ଲାଗିଛି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ବିअଛି ଏଇ ରୀତି ନୀତି

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜେଣ ଖାଦ େହେଲ अନଟି ଖାଦକ

ତ
ିକ

େସ କି ମଣିେଷ ଗଣା
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ଭଲପାଏ ଆଜି ଆଜି ର ମଣିଷ ପି ିବାକୁ
ମନୁ ଷ ରୂପି ନରହnା କ)ାଳ ଟୀକା
ଠି କ୍ ଏତି କି େବେଳ ମେନପେଡ
ଈଶ¢ର ଈଶ¢ର) ସୃି ସେତ ବି ଚିତ ପରା

ପାପର ସାଗେର

ନି ଜ େଦାଷ ନି େଜ େଦଖି ତ ପାେରନା

ଭାସୁअଛି ଆଜି ମଣି ଷ ସମାଜ

अନକୁ ଦି अଇ େଦାଷ

ବୁ ଝୁ ନାହZ ବା`ବତା

ସମାଜେର େଯମି ତି େସ ମହାxାନୀ

ନି ଜ ପାଈଁ ନି େଜ ଶତୃ ସାଜୁ ଛnି

अନକୁ अtୁଳି େଦଖାଇ

ମନ କରି अନମନ7ତା

 ା ପରି ଚୟ ରୂପ
େଦଖାଏ ତା ମୂଖତ

ସବେଶଷେର କହୁअଛି ଶୁଣ
ମଣିଷ ସମାଜ େକେବ କଳ)ତା'ନ ଲାଗୁ
ସଭି) ନି କେଟ ରହୁ ମାନବି କତା
ସବୁ ବୁ ଝି ଶୁଝି अବୁ ଝା େହାଇେଲ
ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର ଦି େନନା ଦି େନ

ତ
ିକ

ା

ଭାଇ ନୂ ଆଁଇବା ଆେ ମଥା ........!!

ଇ
-ପ

କରଚୁ ଲି(ବୁ ଗୁଡ଼ା), ଗyାମ

ଆ

ହ
ାନ

ପି ନ୍ ୭୬୧୧୪୩
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ନି ଯ ାତି ତା ନାରୀ
ଜୀ େକାଣାରକ ଶୀ ଭଗh`ୁପ
ହଜାଇଛି କି अିତ !

ବି ନୟ କୁ ମାର

ହତଃ` କେର ଜନମାନସକୁ !
ଆଇନ ର କ¸ରୁ !!୧!!
କଂସ ବଂଶଧର ରାବଣ େସାଦର
अ'ହାସ କେର େସ କି ?
ରାଜରେi ବାଜ େଯୗନfୁଧା ଲାଜ
ଚoାେଶାକ କାରୁବାକି !!
ସୁରାସାକି ମେ_ମାତି ......!
अଧୁନା ଜୀବି ତ ରf ) ଦାୟାଦ !
ରiେହାଲି େଖେଳ ନି ତି !!୨!!
ସୁସାଦୁ େଯୗବନ ପଛଘୁା ଦି ଏ

ପରୀ ପରୀ-ରାଇଜ କୁ ବରି
ଇହଧାମ େତଜି ଗେମ !!୩!!
ଏକଛତ ରାେଜ ଶାସକ ନି ରବ
ଚାଟୁ କାର ବଳି ଆନ !
ନି ରୀହ ସୁେଦା ବି ରାଟ ଆଶି ତା
କୀଚକ େଯ ବଳବାନ !!
ସେବ ଏଠି ାଣୁ ମୂ_|......
ନି ଯ ାତି ତା अଶେମାଚନ କରଇ
ଭୂ ପତି ଲେଭ ସୁକି_ୀ !!୪!!
ମହାମାନୀ ମାେନ କୃ ା अପଘେନ
ଦୁ ଃଶାସନ अତାଚାର !

ଆ

େଲୗହହ` ଆଲି tେନ !

ରାହା େଖାେଜ ମର ଭୂ େମ.......!

ା

ନି ଯ ାତି ତା ଭୂ ଲୁ¸ିତ........!

अସାଳ अପଘେନ !!

ତ
ିକ

!!

ଇ
-ପ

ବୁ ଭୁ fିତ ର ରାଜତ

ଦoେସନା

ଜଜରିତ ଯମ ଯ}ଣା ଚୁ aନ

ହ
ାନ

କି?  ରାମରାଜ ପହସନ ଆଜ
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େବନି ହ` େଟକି ଡାେକ ନି ରୀମାଖି
ରଖ ବହEାo ଠାକୁ ର !!
ବୁ େଝ ନା େକ ହୃଦ ବଥା.....
ନାରୀ ମାଂସେଲାଭୀ ଦଶନ ଦଂଶେନ !
ବିବା ପୟାସ ବୃ ଥା !!୫!!
ପାପାଚାରୀ ପାପ ନୁ େହଁ fମଣୀୟ
କୁ ିପାକ େଶଷ ବାସ !
ଖoି ଉଡା ଶି ଶୁ ନି ରୀହ କେପାତ
କରି ଥିଲା େକଉଁ େଦାଷ ?
କେର ବି ଧି ଆãାଳନ.....
ଧି କ୍ େର ମଣିଷ େତା ମାନବି କତାକୁ
ଶୁେଭ ପରୀ ର େରାଦନ !!୬!!

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚି େtରକଟା ଡୁ tୁରିପାଲି ସୁବପୁର
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...
େଗାପାଳପୁର େବଳାଭୂ ମି...
ମହାସମୁଦକୁ େଦଖି
ସୀମାହୀନ ଜଳରାଶି
ଆଖି େର ରହି ଗଲା ଲାଖି

ଲfEୀକାn ମାଝୀ

ବାଲି ଉପେର ବସି ବାକୁ ଆସନ େଦଇଥିଲା
अବନା ଭାଷାେର କଥା େହଉଥିଲା

ସେତ େଯମି ତି ଗଜନ କରି

ହସେର

ସ ାଗତ କରୁଥିଲା େମାେତ

େହଉଥିଲା

ଗଭୀର

ତା

ବf

ତରtାୟି ତ

କି ଶାn ପବନ େନଲା ମନେଚାରି
ନୀଳରt ପୁଣି ଧଳା ଧଳା େଫଣ
ଆତି ଥ ସାର କରି

ରt ହୀନ ଜଳ େଦଖିବାକୁ ସୁBର

ପାଦ େଦଉ ଥିଲା େଧାଇ

ହାେତ ଧରି ବାକୁ ବଗ େମା ପାଣ

ଶାମୁକା ଉପହାର େଦଲା ପ
ୂ  କରି
ଗଭ ଶାn ଦି ଶୁଥିଲା
ତା ଭିତେର ଆଉ େଗାେଟ ଜଗତ

ଏକ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ

େସମାନ) ସହ ମି ଶିବାକୁ , େଦଖିବାକୁ

ମଁୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲି fୁଦ

କଥାେହବାକୁ ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େହାଇ

ଆ

ଉଠୁ ଥିଲା......

अଥୟ

ହ
ାନ

ମନ

ା

ଆକାଶ ଆଉ ସମୁଦ
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େଯତି କି ସy ନଇଁ ଆସୁଥିଲା
େସତି କି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା
ନି ଆରା ପରି େବଶ େର ମନଭାtୁ ନ ଥିଲା ...

ନବରtପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଛାତ ବହEପୁର ବି ଶ¢ ବି ଦାଳୟ , ବହEପୁର( ଗyାମ)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଯାଗାେଯାଗ - ୮୦୧୮୨୬୭୨୯୦
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अତୀତ
अତୀତ ଗୁଡାକ ମେନ ପଡି ଆଜି
ଛାତି କୁ ଥେର ଦଉଛି ।।
7ୁଲ େବଳ ର କଥା ଗୁଡ଼ା ଆଜି
େଗାଟି େଗାଟି ମେନ ପଡୁ ଛି ।।
ଉପର େବଳା ର ଗଁା ଦାo ଧଳ
ୂ ି
ବହୂେଚାରୀ କୁ ମଁୁ ଝୁରୁଛି ।।
ଗଁା େଶେଷ େସହି ମି ଠା କୂअ ପାଣି
ପି ଇବାକୁ ଇjା ହଉଛି ।।
େସଇ ନଦୀ ଆଜି େସଇଠି େସମି ତି
ଝର-ଝର େହାଇ େବାହୂଛି ।।

ଉ_ମ ମହାପାତ

ଗଁା େଦାଳ ଆଉ ରଜ ମଉଜ ଟା
ଫିକା ପର
ୂ ା ପଡି ଯାଇଛି ।।
ଗଁା ଗୁହାଳ େର େଗା ମାତା )
ସଂଖା ଆଜି କମି ଛି।।
େଗା ଧଳ
ୂ ି ସମେୟ ହaା-ରଡି ଆଜି
କୁ ଆେଡ ମି େଳଇ ଯାଇଛି ।।
ନା अଛି ଆଜି ମି ଠା କୂअପାଣି
ନା େବାହୂ େଚାରୀ ,ନଁା ଦାo ଧଳ
ୂ ି ।।
ବଦଳି ଯାଇ େସ ସହର ସମାନ େହଇଛି
अତୀତ ଗୁଡ଼ା କ ମେନ ପଡି ଆଜି
ଆଖି େମା ଜେକଇ ଆସୁଛି।।
ଗାମ/େପା:- ମାଟିଆଳି , ଭାୟା:- ସଯନଗଡ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଥାନା:-ରାଜ ବରହମପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ?ା:- ବାେଲଶ¢ର,ପି ନ-୭୫୬୦୪୧
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ରହସମୟ ଜୀବନ
ଆଜି ବି ରାତି ର ଗହନ अକାରେର ମଁୁ
अoାଳି େଖାେଜ େମାର अ`ିତ¢ ,

fୀେରାଦ କୁ ମାର ସାହୁ

ତାଗିଦ କେର

ଉ_ର େଖାେଜ େମାର

ସମୟ ନାହZ େତା ପାଖେର ।

ଜୀବନ ଚା ର

ମଁୁ ବାର ବାର ଆତE ସମୀfା

ଯାହା अସମାହୀତ ।

କେର ନି ଜକୁ ନି େଜ ।

ପି ୟା ଆଉ ଜହh ଦୁ େହଁ

ଏ fଣ ଭtୁର ଜୀବନ କୁ

अପସରି ଯାଆnି

େନଇ ମଁୁ େମାର ମୁତ¢ େର

ନି ଜ ନି ଜ ପଥ अନୁ ସରି ।

ମସଗୁଲ ।

େକହି େକହି କୁ ହnି

ମଁୁ େମା ପଛେର

ଧମ କମ ପଥ କୁ ଆେବାରି

ଛାଡି ଆସି ଛି

େନବା ହZ େତାର ଜୀବନ ।

ଜୀବନ ତମାମ ର

ଆଉ େକହି େକହି କୁ ହnି

େଶାଷ ଆଉ େଭାକ କୁ ।

ଖାଇ ପି ଇ अେୟସ

ଆଖି ର ନି ଦ ଟା

କରି ବା ହZ ଜୀବନ ।

अେବାଲକରା ,

ବାରaାର କାର ଘା

େକେତେବେଳ ବି ଆସି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାରା ରାତି େଚଇଁ ରହି
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ହଇରାଣ କେର ।
ଜୀବନ ଗଣି ତ ଟା
ହି ସାବ ଖାତାରୁ
ବହୁତ ଉେର ।
ମଁୁ କି g ନେଛାଡ ବା
ଜୀବନ କୁ ପାଖେର
ନି େରଖି େଦଖୁ ଥାଏ ବାରaାର।
ସବୁ ଦି େନ େଖାଜୁ ଥାଏ
ଜୀବନ ର ପକୃ ତ ରହସ ।

ତ
ିକ

ା

ବରପିଟା, ପାଟଣାଗଡ଼

ଇ
-ପ

ବଲାtିର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୧୭୮୬୧୬୭୫୧
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କନା ସnାନ
ପଦାଥ ନୁ େହଁ େସ ମଣିଷ ଟିଏ
ମହ_¢ ତାହାର ବୁ ଝୁ ଛି କି ଏ,

ସମାଜକୁ ତାର ସୁବାସ ଦି ଏ....।।

ଦରକାର େବେଳ ଝି अର େଖାଜା

.

ଭୃ ଣହତା କେଲ ମି ଳୁେଯ ସା....।।

अଲfଣି େବାଲି ଦୁ ନି ଆଁ କେହ

.

ନି ଜର େହାଇବି ଜୀବନ ନି ଏ,

ନାରୀ େହାଇ ମଧ ନପାେର ଜାଣି

ପୁअଟିଏ େହେଲ ସୁଖେସ ପାଏ

ଛାତି କୁ ପଥର କରଇ ପୁଣି,

ଝି अଟିଏ େହେଲ ମଁୁ ହ ନଚାେହଁ ....।।

କଇଁ କଇଁ କାB ନପାେର ଶୁଣି

.

କୁ କୁ ର ବି ଲୁଆ ଖାଆnି ଝୁଣି...।।

ନାରୀର ବଇରି अେଟ େଯ ନାରୀ

.

ବାଇ ନରଖି ଦି ଏ େସ ମାରି ,

ମଣିଷ େହାଇବି ନାହZ ବି େବକ

ଝି अ ଯଦି େହବ ନୁ େହଁ କାହାରି

େସହି ଝି अ ରେଖ ଜାତି ର େଟକ,

ପୁअଟିଏ େହେଲ अେଟ ଜରୁରୀ...।।

ନାରୀଟିଏ ତାର ରୂପ अେନକ

.

େକାଟିଏେର ସି ଏ େହାଇବ ଏକ....।।

ହ
ାନ

ଖମି ଗଁା, ପଛି େକାଟ, ଯାଜପୁର

ଆ

अଟକ ତାପାଇଁ ଘର ଦରଜା

ତ
ିକ

ଜନମ ଆଗରୁ ଶୁେଣ ମରି ଯା,

ଇ
-ପ

अମୁଲ ମୂଲର ଫୁଲେଟ ସି ଏ

ା

ଇତି ଶୀ ମଲି? କ
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ଘରକୁ ଆସିବୁ େବାଲି
ମି ଠା ବରେକାଳି ଜେଟଇ େଦଇ ତୁ
ଖଟାକୁ ଚେଖଇେଦଲୁ ,

ଭାବୁ ଚୁ ଭୁ ତି ଆ ଶି ରୀ !
ତବତ ପାଣିକୁ େତା ହାତ ଯାଉନି
ଭାତକୁ େଦଖୁଚି କହୁ,
ପାଣିଆ ଗୁଡ଼କୁ ଜି ଭେର ମାରି କି
େବାଲୁ ଚୁ ଚାଟୁ ଚି ମହୁ !
अଳପ ରାଗେର ଆଖିକୁ ଜକାଉ
କହୁଚୁ ପଡ଼ି ଲା େପାକ,
ଆଖିକୁ ଫୁ)ିେଲ େପାକକି ବାହାେର

ମରମ କଥାକୁ େଯାେଡ଼ !
ଦୁ ନି ଆଯାକର କଥାକୁ ବଖାଣୁ
ଭେଲଇ େହଉଚୁ େବଶି ,
ଆଉ କା'କଥାକୁ ପାଖେର ପାଇେଲ
ମି ଛେର କରୁଚୁ େଦାଷୀ !
ଦୁ ଆର ଫା)େର କେଣଇ ଚାହଁୁ ଚୁ
ପାରୁନୁ ସହେଜ ଭୁ ଲି ,

ା

ତରଡ଼ା େଦେଖଇ ଜହିh କୁ ଚି େହhଇ

ଡାଆଣୀ ଗୁଣିଆ ତେତେଲା ଜଣାଟି

ତ
ିକ

ସି ଆଣୀ ଏକା ତୁ ଭାରି ,

ପାଉଁଜି ଛି ଟିକି ପେଡ଼,

ସେକଇ ହଉଚୁ କାନି କୁ ପେକଇ
ଘରକୁ ଆସି ବୁ େବାଲି !
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ଇ
-ପ

ଆaଡ଼ା ଧରି କି ହରିଡ଼ା େବାଲୁ ଚୁ

ରୁଷିେଲ ଏମି ତି େଗାଡ଼କୁ ଛାଟୁ ଚୁ

ହ
ାନ

ଭିତର ଖyାକୁ ଗଲୁ !

ଗାଲକୁ ଚାହଁୁ ଚୁ େବାକ !

ଆ

ମୁରୁକି ହସାେର େବଜାଏ ଖୁସିେର

ତାରା ପସାଦ େଜନା

Aahwaan.com

349

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନାରୀ
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ
େସତ ତାଗର ନମୁନା ପରି ଟିଏ

ଶାnନୁ କୁ ମାର ରାଉତ

ଦୁ ଃଖ ଯ}ଣାକୁ ଛାତି େର ଚାପି େସ
ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର ହସି ଦି ଏ...
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ......
ଜନମ େହଇକି ବାପା ମନେର େସ ଦୁ ଃଖ ଦି ଏ
ପୁअ େହାଇଲାନି ଝି अ ଟିଏ େହଲା
ବାପ ମନ ଦୁ ଃେଖ ଭାବୁ ଥାଏ
ଦୁ ଇ ମାସ ପେର କୁ ନି ଓଠେର େସ ହସି ଦିଏ
ଝି अ ହସ େଦଖି...
ବାପା ମେନ ସେତ अସୀମ ଆନB ଭରିଯାଏ..
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ........
ଧୀେର ଧୀେର ଦି ନ ଯାଏ ଗଡି
ଝି अ େଯେବ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ବାପା ଛାତି କୁ େ େମାଟ ହୁଏ..

ା

ଗୁରୁ) ଆଦର େଶଣୀେର ପଥମ
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ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ.......
େସଇ ଝି अ ଦି େନ ବଡ ହୁଏ
େରାଜଗାର ପାଇଁ ମନ ଦି ଏ
ହାକି ମ େହାଇକି େଦଶ କଥା ବୁ ଝି
ବାପା) ମୁoରୁ େବାଝ ନି ଏ..
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ.....
ସମୟ ତ ଯାଏ ଗଡି ଗଡି
ଝି अର ବୟସ ଯାଏ ବଢି
ଝି अ ବାହାଘର କଥା ଭାବି େଲ ବାପାର
ମେନ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଦି ଏ....
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ.....
ଜୀବନୀ ବହି େର ନୂ ଆ ପୃ+ା ଏକ େଖାଲା ହୁଏ
ଝି अ ପାଇଁ େଗାେଟ େଯାଗ ପାତ େଦଖି
ଜନEଦାତା ତାର अଜଣା ହାତେର େଟକି ଦିଏ...
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ......
ସରି ଗଲା ଝି अ ବାହାଘର

ତ
ିକ

ା

ଆପଣାର ସବୁ େହେଲ ପର

ହ
ାନ
ଆ

ସକକୁ ଧୁଏ ଆଖି ଲୁେହ..

ଇ
-ପ

ଝି अ ବି ଦା କରି ଏକୁ ଟିଆ ବାପା
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ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ.....
ନୂ ଆ ସକାଳର ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆ
ଝି अକୁ ଲାଗଇ ଭାରି ଛାନି ଆ
ଧଯର ସହି ତ ସବୁ ଦୁ ଃେଖ ସୁେଖ
ପରକୁ ଆପଣା କରିଦି ଏ...
ନାରୀଟିଏ ସି ଏ ନାରୀଟିଏ...
େସତ ତାଗର ନମୁନା ପରି ଟିଏ...

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଟରtା , ନୂ ଆସାହି , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୭୫୬୧୯୮
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େବାଉ
େବାଉ ତୁ େମା େବାଉ
ସାରା ଦୁ ନି ଆର ନି ଜର ତୁ ।।

ଶୁଭକାn ସାହୁ

ଧରଣୀ ପରି ସହି ୁ ତୁ
अଧି କ ମହାନ ଆକାଶ ଠୁ ,
େବାଉ ତୁ େମା େବାଉ ।।
ଚBମା ପରି ଶୀତଳ ତୁ
अଧି କ ଉଳ ସବି ତା ଠୁ ,
େବାଉ ତୁ େମା େବାଉ ।।
ନଦୀ ପରି ଚଳ ତୁ
ବି ଶାଳ ହୃଦୟ ସାଗର ଠୁ ,
େବାଉ ତୁ େମା େବାଉ ।।
ପବତ ପରି अଚଳ ତୁ
अଧି କ ସୁBର ପୃଥିବୀ ଠୁ ,

ଭାୟା/ ଥାନା :- ଉଦଳା

ତ
ିକ

ା

େବାଉ ତୁ େମା େବାଉ ।।

ଗାମ/େପା :- ଖଲାଡି

ଇ
-ପ

ଜି ଲÈା:- ମୟୁରଭy

ଆ

ହ
ାନ

ପି ନ:- ୭୫୭୦୪୧
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ହଁ ମଁୁ ଆଜି ବି ବି ଛି
ହଁ ମଁୁ ଆଜି ବି ବିଛି
ଗୁଡାଏ ଦୁ ଃଖ ଆଉ अବେଶାଷକୁ

ସି େଶର ତି ପାଠୀ

ଛାତି ତେଳ ଚାପି େଦଇଛି େକେବଠୁ

େଗାେଟ अଦରକାରୀ

ଭୁ ଲି ଯାଇଛି अତୀତର

ଚରି ତ ଟିଏ

େଯେତ ସବୁ ଯ}ଣା

ଜୀବନ ନାଟକ ଆଉ ଦୁ ନି ଆର
ରt ଶାଳା ପାଇଁ

अେନକ େଲାକ) ଆଖିେର

अହରହ ଜି ଇଁବାର

ମଁୁ େହଇଯାଇଛି ନି ଶ¢ ତୁ j

ସଂଳାପ େଘାସୁଛି

ଆଉ େବକାର େଲାକେଟ

ମଣିଷର अଭିନୟ ପାଇଁ

େଯେତ ସବୁ ପରି ହାସ କଥା

ସ¢ପh େମାର ଗୁମୁରି କାBୁ ଛି

େମା ପାଇଁ ରଖା ଯାଇଛି

ଏମନଟା ଭରଷା ବାୁ ଛି

ସାଇତା େହାଇ

ହଁ ମଁୁ ଆଜି ବି ବିଛି ।

େମା ଆଖି େଖାଲା अଛି
କବି ର ଘର

ତ
ିକ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କୁ oିେଲା, େକରt, େଖାା

୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪, ୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦

ଆ

ହଁ ମଁୁ ଆଜି ବି ବିଛି ।

ା

ମଁୁ ଏକା ଏକା ଏେବବି ଚାଲି ଛି
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ବି ବାହ ବନ
ବି ରହି େପମର अବଧି ସରିଲା
ଋତୁ ଏେବ ମି ଳନର

ପଶାn କୁ ମାର ପଧାନ

ମାଟିର େବଦୀେର ସକ େଯାଡ଼ି ଲା
ପଜାପତି ବନର।।
ଦଶଦି ଗ ସାfୀ ଏଇ ସକର
େହାମନି ଆଁ ସାେଥ ମ} ଉାରଣ

fମି ବି ମଁୁ ଦଶେଦାଷ

ଦୁ ଇେଗାତ େଯାଡ଼ି େହଲା

ସୁଖମୟ େହବ ଦାତଜୀବନ

ସ¢ୀକୃ ତି ମି ଳିଲା ଜୀବନ ସାଥୀର

ତୁ ଟିବା ଯାଏଁ ନି ଶ¢ାସ।।

ପରି ଚୟ ବଦଳି ଲା।।
େଦହ ଓ ଆତEାର େହାଇବ ମି ଳନ
ହାତଗ¸ି େହଲା େପମର ଶି କୁଳି

ସୀମାେରଖା ସବୁ େଡଇଁ

ବBିନୀେଗା ଏେବ ତୁ େମ

ପି ତୃପୁରୁଷ) ଲଭିବା ଆଶି ଷ

ଜାମି ନବି ହୀନ अେଟ ଏ ବନ

ଜନEଜନEାnର ପାଇଁ।।

ମୁକୁଳି ବା ନାହZ ଆେମ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାମ - ବୁ େରାମୁoା

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ?ା - ବରଗଡ଼
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କବି ତାେଗା ତୁେମ
କବି ତାେଗା ତୁ େମ ଛଳଛଳ ନଈ
ଶ½ର ଉ_ାଳ େଢଉ

ଶରତ ଚB ଜାଲି

କବି ର ମନକୁ ସୁଷମା ରାଜକୁ
ଆନମନା କରି େନଉ ।
କବି ତାେଗା ତୁ େମ ପଜ¢ଳିତ ଦୀପ

କବି ତାେଗା ତୁ େମ ଭାବର ସାଗର

अାେର ଆେଲାକ େଦଉ

अଭାବ ଯାତନା ଯାଉ

ସଂସାେର ସଂ7ାର ଆଣିବାେର ଚି ର

ଚି nା େଚତନାେର ସବୁ ରି ମନେର

ଯୁେଗଯୁେଗ ସାହା େହଉ ।

ମBଗୁେଣ ସାଜ ଦାଉ ।

କବି ତାେଗା ତୁ େମ କଲମ ମୁନରୁ

କବି ତାେଗା ତୁ େମ ଚୁ ତକୁ y େକାେଳ

ମଲମକୁ େନସି େଦଉ

େକାକି ଳର ମଧୁ କୁ ହୁ

ହୃଦୟର fତ ପର
ୂ େଣ ଜାଗତ

ଜାତି ,ଧମ,ବ କି ରାତି କି ଦି ନ

अnେର अମୃତ େହଉ ।

ଶୁÃ ଓେଠ ଢାଳ ମହୁ ।
କବି ତାେଗା ତୁ େମ ପହି ଲି ବରଷା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ସାଜ େସhହମୟୀ େବାଉ ।

ହ
ାନ

ଶି ଶୁର ଜୀବେନ ତା େସhହ ସପେନ

ା

ଶାବେଣ ସାଧବେବାହୂ
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କବି ତାେଗା ତୁ େମ ଫଗୁର ଫୁଆର
ଫଗୁେଣ ମଳୟ ବହୁ
େପମ ବୀରହର ସBିä ସnେକ
अଶ ଢାଳି ସବୁ ସହୁ ।
କବି ତେଗା ତୁ େମ ସୃି େକାେଣେକାେଣ
ସାର ସେBଶ ମହୁ
କି ଧନୀ ନି ½ନ ସବ ମନଜି ଣ
କଥାପେଦ କହୁକହୁ ।
କବି ତାେଗା ତୁ େମ ସତ, ଶି ବ ଆଉ
ସୁBର େଯୗବନ େଦହୁ
ବି ଶ¢ ଐକ ଭାବ अପଣ କରୁଛ
ପସାରି अଭୟ ବାହୁ ।

ତ
ିକ

ା

ଶରତ ଚB ଜାଲି(ଶି fକ)

ଇ
-ପ

ପଥରା,ଖଲି? େକାଟ,ଗଂଜାମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୭୮୭୩୯୧୭୬୫୧
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ଧୁ ଧୁ ଖରା
ଧୁ ଧୁ ଖରା େହେଲ
ଚଉସରୀ ପାଟ ମେନ ପେଡ

ସସିE ତା ମି ଶ

ନାଳି ଆ ଦoା ମେନ ପେଡ
ବଡବ. ମେନପେଡ
ଦୀପଦାoି ମେନ ପେଡ

ପଣେଜେଜ अମଳର
ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛ ମେନପେଡ
ନି ଛାଟିଆ ଖରାେବେଳ
ଓହଳକୂ ଝି )ିଆଣି
ଝୁଲି ପଡି ସରଗରୁ
ଝୁଲି ବାର ସୁଖ ମେନପେଡ

ନଡି ଆପକା କମଳା େକାଳ
େବାଉକୁ କହି ସି Bୁକ େଖାଲ
ଚାରି ଣି ଆଣ ତପନ ରାଗ
ଖାଇ େଦେଲ ଭାଗିବ ଫାଗ
अଳି କରି ରୁଷି ବସି
ପଇସାକୁ ଧରି ଆସି

ା

ବାପ େଜେଜ अଣେଜେଜ

ବରଫଖଜା ଭାରି ମଜା

ତ
ିକ

ଗଁା ମୁo ମେନପେଡ

େଖାଳ ଧରି ବାେଡଇବା

ଡବା ପେଛ ଗିଦ୍ ଗିଦ୍
ଧାଇଁବାର ଦି ନ ମେନପେଡ
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ଇ
-ପ

ଧୁ ଧୁ ଖରା େହେଲ

ଧଡି ର େସ କାଠଡବା

ହ
ାନ

ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ମେନ ପେଡ

ଧୁ ଧୁ ଖରାେହେଲ

ଆ

ସାଥି େମେଳ ପାଣି େଖେଳ
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ଧୁ ଧୁ ଖରା େହେଲ
େମରୁ ମେନ ପେଡ
ଦo ନାଟ ମେନପେଡ
କୁ ତୁ ହଳି ଆଖିେର
ଭିଡକୁ ପି ଠିକରି
अଧି ଆଳି ଧନୁ ଆର
ତି ନି େଠାପା ରୁଧି ରକୁ
ଗଣିଵାର ତି ମେନପେଡ

ଧୁ ଧୁ ଖରାେହେଲ
ଗାଆଁ ଚାଳ ମେନପେଡ

ଧୁ ଧୁ ଖରାେହେଲ

େମା ମାଟିଘର ମେନପେଡ

ଠାକୁ ମାର ପଣା ମେନପେଡ

କଂକି ଟର ତତଲା ତାପେର

ଚଇତି ମtଳବାେର

ସି ଝୁଥିବା େବେଳ

ମBାର ସେଜଇ ଗାେତ

ଛପରଘେର େବାଉର

ଘର ଦାେo ପଣା ପୁଜି

ଯଉତୁ କ ପଲ)କେର

ସଭି) ଶୁଭ ମନାସି

ଶୀତୁ ଆ େସ ନି ଦ ମେନପେଡ

ମାଆର େସ ମୁoିଆର
େଢା େଢା ଶr ମେନପେଡ

अଧାପି କା ସସିE ତା ମିଶ

ତ
ିକ

ା

ମହାନଦୀବି ହାର

ଇ
-ପ

ମହି ଳା ମହାବି ଦାଳୟ ,କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨
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अfୟ ତୃତୀୟା
ସୁBର ଓଡ଼ି ଶା ପବି ତ ଧରାେର
ସୁନା ଫେଳ ଧରା ପୃେର

ସାଗର ନାୟକ

କୃ ଷକ ବାପୁଡ଼ା ତୁ o ଝାଳ ମୁେo େପାଛି
ଖଟୁ ଥାଏ ଖରା ତରାେର ......!!!!!(୧)

ମହନୀୟ ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ସଂ7ୃତି

ଥାଏ େସେନହର ପରଶ

ମହନୀୟ ପରରା

ମହମହ ବାେସ ଶାଗ, ବଡ଼ି ଚୁରା

ଚାଷୀ ଭାଇ ହାେତ ହେସ ସୁନା େfତ

ଖାଇ ହୁଏ ମନ ହରଷ ....!!!!(୨)

ଶସ ଫେଳ ସୁନାଝରା ...!!!!!!(୪)

अfୟ ତୃ ତୀୟା ପବି ତ ଦି ବେସ

କୃ ଷକ ହସି େଲ ହସି ବ ଦୁ ନି ଆ

अfି ମୁଠି େନଇ ଶରଧାେର

େଦବା ତାକୁ ସନମାନ

ଚାଷ अନୁ କୂଳ କରି କୃ ଷକଟି

ଖାଦ ଉପୁଜାଇ ରେଖ େସ ଜୀବନ

ପଜ
ୂ ା କେର ବି ଲ ମୁoେର .....!!!!(୩)

ରଖି ବା ତାହାର ମାନ .......!!!!(୫)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଘରଣୀ ହାତର ପଖାଳ କଂସାେର

ଆ

ହ
ାନ

ରିୟାଦ, ସାଉଦୀ ଆରବ
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ଘରେଜାଇଁଆ
େବକାରି ଆ ଥିଲି େପେରମ ଫେସଇ
ବାହାେହଲି ଝି अ େରାଜଗାରି ଆ
ବାହା ବାସୀ ସଏ ଶାଶୁଘର ଛାଡି
ସେଜଇଲା ମେତ ଘରେଜାଇଁଆ
ଶାଳୀ ବି େମାହର ଶାଶୁଘର ଛାଡି
ସାଜି ଛି ଏଇଠି ନି ତି କୁ ଣିଆ
ପତh ୀଠାରୁ େବଶୀ ଲାେଗ ସି ଏ ଭଲ
ତା ସାେt ଭାବ େମା अତି ବଢି ଆ
ସଢୁ େମା କହି େଲ ନି ତି ରହୁଥିବା ଝି अ

େସୗଭାଗ ଗି ରି

ଲାଗିଲା େକାଉଠି ଫସି ଯାଇଛି ମଁୁ
ଏଠି ଏକୁ ତ ଆରକ ମହାବଳି ଆ
େଦଖିେଦଖି ଏ ଘରର ଝି अ)ୁ
ମୁo େମାର େହଲା ଗoେଗାଳି ଆ
ଶ¢ଶୁର ପୁअଟି ଭାରି ନଟଖଟ
କହି ଲା ମେତ ଫୁଲ୍ େବକାରି ଆ
ସବୁ ଦି ନ ଏଠି ମି ଲ୍ ପେକଇକି

ବାପଘର ପାଇଁ ସେତ अଳି ଆ

ବୁ ଲୁ ଛ ଖାଇକି ପାନ ପୁଡିଆ

ଛାଡପତ େଦବ କହି ଲା େମା ଶାଳୀ

ପତh ୀ େମାର ଆଉ ସହି ପାରି ଲାନି

ପରି ିତି େହଲା अସାଳି ଆ

କି ଣିଆଣି େଗାେଟ ଚାରି ଚକି ଆ
କହି ଲା ଏ ଗାଡି ଡାଇଭର ସି ଏ

ା

ଆଜି ଠୁ େମା ସ¢ାମୀ େରାଜଗାରି ଆ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଶି fୟି ତୀ, ପ'ାମୁoାଇ, େକBାପଡା

ଆ

ହ
ାନ

୭୭୩୫୧୩୩୬୩୨
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ମେନପେଡ଼ ପବାସେର
ପର କରି ଜନEଦାତୀ େକାଳ ଉଷEତାକୁ
ଭାtି େଦଇ ବୁ ଢା ବାପା ହୃଦୟ ଦକୁ

ନି େବଦି ତା ମହାପାତ

ଭାଇର ସୁେନଲି ସ ପh ସତ କରିବାକୁ
ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ଦି େନ େମା' ଭିଟାମାଟିକୁ॥ ୧
ଖରାଦି ନ ଆaେତାଟା େକାଇଲି କୁ ହୁକୁ

ଘରଣୀର ଓଠେର ହସ ଭରି େଦବାକୁ

ବଷାଦି େନ ବି ଲ ପାଣିେର ମାଛଧରାକୁ

ସnାନର ମୁେଖ ଟିେକ ଆହାର େଦବାକୁ

େଦାଳ ପରବର ରt अବି ର େଖଳକୁ

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି େମା' ପି ୟ ପରି ବାରକୁ ॥୨

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ଦି େନ େମା'ରାଜ ସୀମାକୁ ॥୫

ମାଆ ହାତର ତି ଆରି ଖାଦର ବାସhାକୁ

ମାଟି ମା'ର େସଇ ସୁବାସି ତ ସୁଗକୁ

ଭୂ ମିେର ବସି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ

ମନ ମତାଣିଆ ତା' ଶାn ପରି େବଶକୁ

ସାତ ସି ଆଁ େଛାଟ ତା'ର ପଣତ ଛାଇକୁ

ଗାମ େଦବତୀ) ସy ଆଳତି ଘିକୁ

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ଦି େନ େମା' ଜନEଭୂ ମିକୁ॥୩

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ଦି େନ ମଁୁ ଦୂ ର େଦଶକୁ ॥୬

ଛି େଣ୍ତଇ େଦଇ ସବୁ ମମତା ବନକୁ

ଶସ ଭରା େfତର ଶ୍ଯାମଳି ମା ରୂପକୁ

ପାେସାରି ପି ୟଜନ) ମଧୁର ସE Îତିକୁ

ଚଷା ଭାଇର ମଧୁର ହଳୁ ଆ ଗୀତକୁ

ସା ପରି େବଶର େସ ବୁ ଆସରକୁ

ବରଗଛ ମୂଳ ଚାBିନୀ ଶୀତଳତାକୁ

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି େମା' ଜି ଲ?ା ପରି ସୀମାକୁ ॥୪

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ଦି େନ କମ କରି ବାକୁ ॥୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭଉଣୀର ମି ଛିମିଛିକା अଭିମାନକୁ
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ଶରତ ସକାଳର କଇଁଫୁଲ େତାଳାକୁ
ଶି ଶିର ସି i ଦୁ ବାଦଳ ଭରା ପଥକୁ
ଗାଈଆଳ ପି ଲାର ମି ଠା ବଂଶୀ ଧନିକୁ
ଛାଡି ଆସି ଥିଲି େରାଜଗାର କରି ବାକୁ ॥୮
ସାଉଁଟି େନଇ अତୀତ अଭୁ ଲା ସE Îତିକୁ
ନି ଜ ଆତE ସାନର ମାନ ରଖିବାକୁ
ପତି ହତ କରି ବାକୁ ଉଦର ଜାଳାକୁ
ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ମୁେଠ ଖାଦ େଖାଜି ବାକୁ ॥୯
ନୟେନ ଧରି େବଦନା ସି i ବି ରହକୁ
ମେନ ଲୁ ଚାଇ अକୁ ହା ଗହନ କଥାକୁ
ସାେଥ େନଇ େକେତ ଆକାଂfିତ କାମନାକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଛାଡି ଆସି ଥିଲି ମୁହZ ସୁଖ େଖାଜି ବାକୁ ॥୧୦

ଆ

ହ
ାନ

ମୁକୁB ମି ଶ ନଗର,ପୁରୀ
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ଭିଡ଼ ମଁୁ ...
...
ତୁ ମ अେଗାଚରେର ମଁୁ ମି ଟାଇପାେର ତୁ ମ अ`ିତ¢କୁ
ବି ଶ¢ାସ କର ତୁ ମରି ଆଖି ତେଳ ରହି
ହଁ ଡର ମେତ,

ପରମିତା ମିଶ

େମା ସବୁ ପାପପୁଣର ସାfୀ େକବଳ ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ ।
ନା େକହି ଚି ହh ି ଛି ମେତ
ନା ମେତ େକହି େଦଖିଛି
େମା ପାଇଁ େଛାଟ ତୁ ମ କାନୁ ନର ହାତ,
େମା ପାଇଁ ଆଇନ ବି ତୁ j,
େକେବ କାହା ସ ାଥ ତ େକେବ କାହା अହଂକାର ,
ତୁ ମ अnରର ମୄତ ବି ଶ¢ାସ ହZ ମଁୁ ।
ପtୁ ବି େବକ ଓ ଲାଚାର ମାନବି କତା,
ମି ଥା େମାର ପରି ଚୟ, ଗୁଜବର अମÈଜାନ
ନା ଶiି େମାର ସ ରୁପ, ନା ମଁୁ ସତ
ମଁୁ ନୁ େହଁ ଦାନବ, ନା ମଁୁ େଦୖ ତ

ତ
ିକ

ା

ତାଳୀନ ସ ତ}ତାର ଦୁ ଭାଗ ଦମଟିଏ ମଁୁ ।

ହ
ାନ
ଆ

ଗଣଧଷଣର ବି େରାଧେର ବି ଥିଲି ମଁୁ ।

ଇ
-ପ

ଇତି ହାସେର ପରାଧୀନ ତୄଣଟିଏ ଥିଲି।
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ପୁଣି ନି ~ାପ ସାଧୁର ହତାେର େହଉ
େଦୗପଦୀର େକୗରସଭାତେଳ
ହଁ େସଦି ନ କଶବି େର ମଁୁ ଥିଲି
ଭୁ ଲି ଯାଇଛ କି ଜାଲି ୱନାବାଗ,
ମୁ ହZ ତୁ ମ ମନ ଆଉ ମ`ିÃ।
େଗାେଟ ନୁ େହଁ େମା େଚେହରା अେନକ
ଭାସି ଯାଏ େକେତ ଚୁ ନାଚୁ ନା ସ ପh।
अମାନି ଆ, ଚଗଲା ମନ ଦାନବର ଲହଡି େର
ଜନ ସମୁଦ,େମା ଭି ତେର ବେହ ଏକ ସମୁଦ
କି g ବାଣିେର େକବଳ କ)ର,କାତି ,କୁ ରାଢୀ।
ବାଣ ଠାରୁ fୀପ ଆହୁରି।
ହଁ ଶର େମାର ଦତ ଭାରି ,
ଡର ମେତ,
ନା ମଁୁ ବାହକ, ନା ମାଧମ
ସହସ କେର ବି ବଧି ର ସାେଜ
ଲେf ନୟନେର ଥାଇ अ ମଁୁ ,
ଭିଡ ମଁୁ ....!!!

ତ
ିକ

ା

କବି ତା ଭି ଡ ମଁୁ କୁ ଓଲଟାଇ ପଢି େଲ ବି େହବ 

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବହEପୁର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

365

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚାଷୀ
ସକାଳ େହାଇନି େବାେଧ
େସ ଉେଠ ଆଉ

ଜୟn କୁ ମାର ସାହୁ

େକେତ ବଷା

ଲtଳ ଯୁଆଳି ବାି

େକେତ ଖରା

ଚାେଲ ମାଟିରୁ ସୁନା େଖାଲି ବାକୁ ।

ଆଉ ଶୀତ େସ େଲାମଟା)ୁ ରା अନୁ ଭୁ ତି

ଦାଦନ େବାେଧ ତା ଠାରୁ ହାର ମାନି ଯିବ

ସବୁ ପେର େଦେଖ

ତା ପରି ସ ପh େଦଖି ବାକୁ ଡରି ଯିବ

ସ ପhର କି ଛି अଂଶ

କି g େସ ଡେରନି

ପୁଣି େକେବ ହାର ମାନି ଯାଏ

ଲtଳ ମୁନେର େଲେଖ

ଆଉ ଭାtି ପେଡ।

େବାେଧ େମା େଦଶର ଭବି ଷତ

ଆଉ

ଆଉ

େସ ନି ଜ େଭାକର ଦାଉକୁ ଚାପି

େସ ମାଟିର େପମେର ପଡ଼ି ଯାଏ

ଦୁ ନି ଆକୁ ଦି ଏ ଖାଦ

ତା େସhହେର ବାି େହାଇ

ପତି ବଦଳେର େକେବ ମି େଳ ଆଶାସନା

ସବୁ କ? ାnକୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ।

ଆଉ େକେବ ଜyାଳ ଦାଉ।

ା

ଧାଇଁ ଚାେଲ ବାଡ଼ି ପଟକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େସ େକାଉ ବୀର ନୁ ହଁ

ଆ

ହ
ାନ

କି g େକାଉ ବୀରଠୁ ବି କମ ନୁ େହଁ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

366

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏଇ େପମ େମାେତ
ଏଇ େପମ େମାେତ କବି କଲା अବା କଳ)ିତ େଦଲା କରି ,
ବୁ ଝି ପାରିଲି ନି େପମ କଲି ସି ନା ଜତି ଲି କି ଗଲି ହାରି । (୦)

ସତବତ ସାହୁ

େପମ ସି ନା େମାର ଜୀବେନ ଗଢି ଲା ନୂ ଆ ଏକ ଇତି ହାସ,
ତଥାପି କାହZକି େକଜାଣି େସ େମାେତ କେର ଆଜି ପରି ହାସ,
ଜାଣି ପାରି ଲିନି

େପମର ନି ଆଁେର

ଜାଳି ଲି ବା ଗଲି ଜଳି ...।(୧)
େପମର ନାବେର ବଣିକ ସାଜି ଲି େପମର କାଳି େର କବି ,
େପମ ମାରି ପାେର ଜୀଇଁବାର ରାହା ମଁୁ ତା'ର अନୁ ଭବୀ,
ଆଜି ଯାଏଁ େମାେତ

ନି ହାତି अବୁ ଝା

େପମର ରt କି ପରି ...।(୨)
ଏଇ େପମ େମାେତ କବି କଲା अବା କଳ)ିତ େଦଲା କରି ,
ବୁ ଝି ପାରିଲି ନି େପମ କଲି ସି ନା ଜତି ଲି କି ଗଲି ହାରି । (୦)

ତ
ିକ

ା

ପଲ? ାସାହି , କମାଳପୁର,

ଇ
-ପ

अହି ୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬

ଆ

ହ
ାନ

େମା- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

367

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉଳେଗୗରବ
ଗtାଠାରୁ େଗାଦାବରୀ ଛୁଇଁଥିଲା
କାେବରୀ ତଟରୁ ଉଳଭୂ ଇଁ,

ମେନାରyନ ମୁଦୁଲି

ଆେBାଳି ତ ତୁ ମ ଦୃ ଦୟ େହାଇଲା
ଖo ବି ଖoିତ ଏ ଜାତି ର ପାଇଁ।

ବି ଖoିତ ମାତୃ ଭୂ ମିର କBନ
ତୁ େମ ଶୁଣିଥିଲ େଯେବ େସ’ଦି ନ,
ଉଠେର ଉଠେର ଉଳ ସnାନ

ତୁ େମ ଫୁଟିଥିଲ ଫୁଲଟିଏ େହାଇ

ଡାକି ଥିଲ ପରା ତୁ େମ େସ’ଦି ନ...!

ସତଭାମାପୁେର ଆଜି ର ଦି େନ,
ତୁ ମ ଗୁଣଗାଥା ପୁରପଲ? ୀ ବାେସ

ଭାଷା ଆେBାଳେନ ତୁ େମ ତ ନାୟକ

ପତି ଓଡ଼ି ଆ) ହୃଦୟ ମେନ।

ସ ରାଜ ସଂଗାେମ ପଡି ଲ େଡଇଁ,
ଧନ ତୁ ମ ପି ତା ଧନ ତୁ ମ ମାତା

ତୁ ମ ବଳି ଦାନ ଏ ଜାତି ପାଇଁ।

ଧନ ଏ ଉଳ ତୁ ମକୁ ପାଇ,

ା

ସ¢ତ} ଉଳ ପାଇअଛୁ ଆେମ

ଆ

ହ
ାନ

ବBନୀୟ ତୁ େମ ଉଳ ପାଇଁ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ପବି ତ ତୁ ମରି ଜନEଦି ବସେର
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ତୁେମ
ଆଜି କାହZକି ତୁ େମ ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛ।
ହୃଦୟ କBେର େକଉଁ ଏକ अଜଣା ାନେର ରହି ।

ଶୁଚିସE ି ତା େଗୗଡ଼

अସହ ଏଇ େବଦନାଭରା ଛାତି ,
ସତେର, ଏେତ ମେନ ପଡି ବାର ମାେନଟା କଣ?
ତୁ େମ ଚାଲି ଯିବା ପେର େକେବ ତ େଫରିନ,
ଥେର ବି ବୁ ଲି କି ଚାହZନ, ଚାହZବ ବା କାହZକି?
ବା`ବତା ନି +ୁର େହେଲ ବି ସତ, ହଁ ସତ।
ତୁ େମ ତ ନଥିଲ, େତେବ ଗଲ େକେତେବେଳ?
ହଁ , ନଁା ର *B, ସତମି ଛର େଖଳ ଆଉ ନାହZ।
ଏେବ ସବୁ ପରି Ãାର। ପାyଳ େମା ଆଗେର।
ଆଜି ବି ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ଦୂ ର ଆକାଶର ଜହh।
େମା ହାତ ପାଏନି , अତୀତେର ବି ଆଉ ଆଜି ବି ।
ତୁ େମ େମା ମନେର ଆଜି ବି अଛ ରହି ବ ବି ।
ସତେର େକେତ ନି ଆରା େମାର ଏହି ଭାବ ପବଣତା ?

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତୁ େମ ହZ େମାର ଆର ଥିଲ ଆଉ େଶଷ ବି ।

ା

ଆଜି ବି ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ତୁ େମ, ହଁ ସତେର।
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ସେତ େଯମି ତି ପୃଥିବୀ େମାର ତୁ ମ ପାଖେର ସୀମି ତ।
ଜୀବନ େମାର ତୁ ମଠାେର େଶଷ ହଁ ତୁ େମ ଗଲା ପେର।
ହସ, ଖୁସି, ରାଗ, अଭିମାନ ସବୁ େର ଆଜି ଯବନି କା।
ସବୁ ଠି ତୁ େମ, ତୁ େମର अନୁ ଭବ। େକବଳ ତୁ େମ।
ସାତ ସପନର ସୁନାର ମଣିେଟ ପରି ଏଇ ଭାବ।
େହେଲ ସତେର କଣ fଣିକ ପାଇଁ ମଁୁ ମେନ ପଡି ନି?
ନା' ସତେର ମେନ ପଡି ପାରି ବିନି ମଁୁ । ପଡି ବି ବା କାହZକି ?
ଜହh ତ ସମ`)ର। ଜହhର ବା କି ଏ େହଇପାେର ?

ତ
ିକ

ା

ସତେର ଆଜି ତୁ େମ ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛ।

ଇ
-ପ

ଶି fୟି ତୀ, ସ.ନୂ .ଉ.ପାବି ଦାଳୟ , ଲୁ ଚକି ବାହାଲ

ଆ

ହ
ାନ

େଲାଇସି ଂହା, ବଲାtୀର
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ବି ଦାୟ
ଆଖି ବB କରି େଦଇଛି
अଭିମାନେର, ନୀରବେର, ନି େରାଳା େର

ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

ବି େଛଇ େଦଇଛି ସୁରଭି

ନି ଜ ଇjାେର ସମପ| େଦଇଛି ସବସ¢

अମଡା ବାଟେର

େଶଷହୀନ ନି ଦ ହାତେର

ନାହZ କାହା ଲାଗି ପଶh ଚି ହh

ଟାଣିଧରି ଛି ବି ସମୟ अବଶି  अଂଶ

ଆେfପ

କି aା

କାରଣ

ଦଶାଇବାର ଆେଲାକବଷ ଦୂ ରତା ଯାଏଁ।

େନାଟିସ।

ମନରୁ େପାଛି େଦେଲ

ଯ}ଣାର ଗରଳ ପି ଇ େନଇଚି େପେଟ

ସପhରୁ ବାଦ େଦେଲ

ସକ ସବୁ ଖାି େମାଡକେର େଭଜାଲ

ସକରୁ अଲଗା କରି େଦେଲ

ନି ରୁତା ଟାଣପଣ ନି jକ अଭିନୟ

ହଜି ଯାଇ ପାରି ବ ବ? ାକେହାଲର

ଆnରି କତା

େଦବାେନବାର

ନାଗଫାସ अnହୀନ ବି `ାର ଭି ତେର
अନnକାଳ ପଯn

େପମ େଗାେଟ ମରୀଚି କା ଆଉ ଏକ ନଁା ।

େଛାଟ ଏକ ପରିଚୟେଟ ।

ଜୀବନ େଯ अନ କାହାପାଖେର ବକ

(ବୁ अକାଳେର ଝରିଯାଇ ଥିବା ଝି अର ନଁା,

ବଂଚି ବା ତ ଏଠି ଶରଶଯା

ତା ସE ତିେର ଏ କବି ତା )

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

।

ା

ଭିତେର ବBି

ଆ

ହ
ାନ

barunkumardas1@gmail.com
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ଈଶର) ସnାନ
ବି ଚିତ ଏ ଦୁ ନି ଆ ସେତ କି अଭିx
ଭିନh ତାେର ଆେମ ସବୁ अଭିନh 

ଋତୁ ପ
ୂ  ା ମହାnି

अଦୃ ଶ ଶiିେର ବା ଏ ଜୀବନ
େକହି ନୁ େହଁ କାହାଠୁ ଭିନh 

ସୃିର ପତି ବିBୁେର ଈଶର
ସବୁ ରି ହୃଦୟ ପ
ୂ  ଦି ବତର

ମଁୁ ବି ତା)ର ତୁ େମ ବି ତା)ର

ସମୟ ଆସି ଛି ତାକୁ େଖାଜି ବାର

କର ନାହZ ପର ଆପଣାର

ଯାହା ଲୁ ଚି अଛି ସବୁ ରି अnରର

ସୃିର ରହସ େକବଳ ଈଶର
ତା)ରି ଚରେଣ କର ନମ7ାର

ଉଠେର अମୃତ ସnାନ
େସhହ

େପମେର

ଭରି ଦିअ


ମନ ହୃଦୟକୁ କର ନି ମଳ

अମୂଲଜୀବନ

ବହି ଯାଉ େସଠି ଗtାର ଜଳ

େତାର ପରିଚୟ ତୁ େକଉଁଠି େଖାଜୁ

ଦୂ ର କରିଦି अ ରାଗ अହଂକାର

ଆେମ ସଭିଏଁ ଈଶର ସnାନ

ଏ

ା

ହି ଂସାେ*ଷକୁ କର ତି ର7ାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଛେମୗଜ, ଜେଳଶର

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୩୨, ଓଡ଼ି ଶା
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 ା
ଦୁଇଟି ପାଥନ
ଦୁ ଇଟି ପାଥନା
(ରାଗ େଚାଖି ବୃ େ_ ପାଥନା)

ଶୁନାଥ ଦାସ

ପୃଥୀ ସାଳ
ଜୟ ଶୀରାମ ଶୀକୃ 

ଜୟ ଜୟ ଜଗନh ାଥ

ବହEା ବି ୁ ମେହଶର ସୃିକାରକ,
ମtଳମୟ ସୃଜନ

କରି अଛ ତ ନି ମା ଣ

େକ େଦବ ସୁରfା ଏହି ସୃି-ଭୂ େଲାକ
କି ା ମହାମାରୀ ଉÝାତ,
अମୃତ ସnାନ ତବ େହଉଛି ମୃତ!

ବହEା ବି ୁ ମେହଶର

ତି େଦବ ବହEାେoଶର

ପଜ
ୂ ା-अେଘ ହରି-ହର ସଦା େଶାଭନ,
ନାହZ ବହEା) ମBିର

ବଳି + ଯାହା) ବର

କେରାନା ଧଂସୁ ଉାର ଆତEଚି nନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କେରାନା ଧଂେସ ମBିର େହବ ନି ମା ଣ!

ା

ବହEେଦବ)ୁ େମା ଜଣାନ
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ମେ_ ନାହZ େତା ମBିର

ଏକମାତ େକାଣାକେର ବାଲି ପଶି ଛି,
ନାହZ ରfଣା େବfଣ

େହବ କି ପଜ
ୂ ା ବି ଧାନ

କେରାନା-ଭୂ ତାଣୁ ଏେବ ପାଣ ନାଶୁଛି
କେର अଘ େଟକୁ ଛି ଜଳ,
ମହାମାରୀ କୀଟ େପାଡ଼ି ପୃଥୀ ସାଳ

ସଂକଟ େମାଚନ
ଆେହ ପଭୁ ଗଜାନନ

ଗଣପେତୖ ଃ ନେମାନମଃ

ସବାେଗ େଦବ ପଜ
ୂ ନ ପଭୁ ଗେଣଶ,
ଆେହ ପାବତୀ ନBନ

କର ସଂକଟେମାଚନ

କେରାନା ଆକାେn ଜନ ମୃତ अେଶଷ
ଆକୁ ଳ ପାଥନା ବି େଶଷ,
ତବ अେଲୗକି କ ଶiି ଉରୁ ବି ଶ

ଆେହ ପଭୁ ଶନି େଦବ

अେଶଷ ମହି ମା ତବ

ତ
ିକ
ଆ

ସତ ଶାnି ଦୟା ଧମ ତବ ବି ଚାର

ଇ
-ପ

ସକଳ ହୁଏ ସବ

ହ
ାନ

ସଂକଟ ତାରଣ େଦବ

ା

େବଦ-ଶାେର େଗାଚର େହ ଶନି ର,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

374

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କେରାନା କବଳୁ ଉାର,
ବି ଶବାସୀ) ନି ମି_ ପାଥନା େମାର

ଜୟବୀର ହନୁ ମାନ

େକାଟି ଭiି-अଘ େଘନ

ହନୁ ମାନ ଚାଳି ଶାେର ନାହZ େମା xାନ,
ସାରା ବି ଶେର ସଂକଟ

ଜନଗଣ ଛଟପଟ

କେରାନା ଆକାେn ମୃତ ଜନଜୀବନ
େହଉ ଏ ସଂକଟ େମାଚନ,
ନି ମତି େମାହର ପଭୂ ଶୀରାମ ରାଣ

ମୁଖ ସାଦକ, अଭି ଯାନ

ତ
ିକ

ା

୧୭୫ - ଏ/୧, ବି ଶଲfEୀ ତାଲା େରାଡ଼

ଇ
-ପ

େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୦

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୭୯୭୮୧୧୦୨୧୭
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ଡାକ ବtଳା
ମୂଳ ବtଳା ରଚନା : ଦି େଜନ ଆଚାଯ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାnର : ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ସମୁଦ ଆଉ ଆକାଶର ଗq ଏଇ ଡାକବtଳାର
କାର ରtେର
अଚି ହhା ଫୁଲର ଗ
ମନମୁäକର ପି ଆେନାର ସୁର
ମଧରାେତ ସମୁଦ ପାେଖ ଡାେକ
ଆକାଶ ଗq କେହ
ଚାB ଏବଂ ପରୀ)ର ଉପକଥା
େମାହି ନୀ ହସର ଝୁ ଲଣାେର କିଉେଠ ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ା
ଗq େତେବ ଦି ଗହରା  ହତବାକ୍....
ଏକ ପfୀ େସଇ େକେବ ଠୁ
ଏଇ ଡାକ ବtଳାେର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

fୀଣ େହାଇ ଆସୁଛି ଚfୁର ଦୃ ି

ା

ଧଷ
ୂ ର ପାଳକ
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େତେବ େସ କାହାର େମାହେର? ଏଠାେର?
ଜଣା େହାଇନି ତାର ପରି ଚୟ ପରି ଚୟ େଗାପନ କରି େକେତଥର ଏଠାକୁ ଆସି ଛି
ପfୀ ଜାେଣ, େସଇ ସବୁ ଦି ନର ସE Îତି ଓ ସଂଳାପ
ଆଜି ମଁୁ ଏକା
ପfୀଟା ନାଇଁ
ତା’ର ଛି ନh ପାଳକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି अଶଭିଜା ଘାେସ
ଡାକ ବtଳାଟା େଖାଜି ପାଉନି 

ଗା/େପା : େବରୁ ଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨
ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮

ଇ
-ପ

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in
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ସଂବଲପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବିଭାଗ
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େଭାକ୍
ରାअଁ ରାअଁ କରି ଜଲୁ େଛ ପୁଟା
ଲଟକି ଯାଉେଛ େପଟ୍,

ପସନh ପୟାସ ଭୁ ଏ

ତଖଲି ପ୍ କାଣା େସ ହZ ଜାନବା
େଭାକ୍ େବମାେର େହେଲ େଭଟ୍ ।

ଦରଦ୍ ନି ବୁ େଝ ଲୁ କର୍ ।
ମୁନୁସ୍ ଜାଇେଛ ଦାଦନ୍ ଖଟି
ଦୁ ଇଟା ଜି ଲ?ାେକ େଡଗି,
େଲାକ୍ ଆେମରି କା ଲoନ ଇଟାଲି ନୁ
ଘରେକ ଆଏେଲନ ଭାଗି ।
େକେତ ଧୁରିଆ ନ ରେହଲା अପେନ

ସାନ୍ ଟା କାBୁ େଛ ଭୁ େଖ,
ଆଁଖିର୍ ପାନି ବୁ ତୁ ରି ଗଲାନ ମାଏଟ୍
େକnା ଜି ଇଁମୁ ଏେତ ଦୁ େଖ ।
ଧଜର୍ ବା ବସଲାନ ଫାଟି
ରହି ଛୁ ଁ ତମର ଆେଶ,
ଦି ନ୍ ରାଏତ୍ କରି ଚାଏରଟା ଗଲା ବି ତି
ସମି ଆ କାଟୁ ଛୁ ଁ ଉପାେସ ।

ହ
ାନ

ନାଇଁ ପାରବାର୍ ଆସି ,

ବଡ଼ ଛୁଆଟା କରୁେଛ ଖଁୁ ଖଁୁ

ା

ଛଁଚଲା େଲାକ୍ ଖାଲି ଜାନସି ଛଁଚି

ତ
ିକ

କାହଁୁ ପାଏଲୁ ଭୁ କର୍,

ନାଇଁ ମି ଲବାର୍ ବାସି େତଆସି ।

ଇ
-ପ

ଜର୍-ତପ୍ ର अେଛ ଉେସା କସା

ଚାଉଲ୍ ସାଗ୍ ସବୁ ସଏଲା ଘରର୍

ଆ

ପଧାନପାଲି, ସaଲପୁର
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କଏଦୀ ନaର ୧୯
ଯମ କେହେଲ " ଚି ତଗୁ େହା ,େକnା କଥା ଇଟା
େସ େସ ଘଡି ପୁଥୀ ଠାନୁ ଆତEା ଆସୁେଛ େକnା

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

ଦି ନେକ ଦି ନ୍ ହଜାର ହଜାର୍ ବାି ଆଁନୁଛନ୍ ଦୁ େତ
ବି ଚାର ତା)ର୍ କରି କରି अଥା ଲାଗୁେଛ ମେତ
ଚି ତଗୁ କେହେଲ ଆxା , ମଁୁ ଇ ଭି େହଲି ନ େହnା
ଉଠି ଟିେକ ନାଇଁ ପାର ବାର୍ ଲାଗୁଥିେଲ ମୁତା
ପୁଥି ପାyି େଦଖି େଦଖି ମୁଡ଼ ଗଲା ନ୍ ଦୁ ଃେଖଇ
ଯମ ପୁେର ତ ଏେତ ଭିଡ଼ େକେଭଁ ନାଇଁ େହଇ
େତେହରୁ ଯମ ପୁରଥୀବି େକ ଲଗାେଲ ଖବର ଜବର୍
େକnା ତେମ ବସୁମତୀ अମେକ କରୁଛ କଲବଲ୍
େସ େସ ଘଡି ଶହ ଶହ େଲାକ୍ ପଠାସ ଯମ ପୁର େକ
ପୁସବାେକ ଇ େଲାକ୍ େକ େକଁ ଭିଡ଼ ହଉେଛ ତମ୍ େକ?
କାBିକାBି ପୁଥୀ େବାେଲ େହnା ନି କହ
କେରାନା ଇଟା ମାରି ଦଉେଛ େମାର୍ ଝି ପୁ ଓ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କଏଦୀ ନaର 19 ଟା େଫରାର୍ େହଲା େକnା !

ା

ଚମକି ପଡ଼ ଲା ଯମ୍ େଦବତା ,
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ତାହାେକ ତ ବାି ଥିଲି ଗଲା େକnା ଫିସି ଲି
ନାଟ୍ କରୁେଛ ପୁଥୀ ଠାେନ ଇମୁଡୁ େସମୁଡୁ କି Bିରି ।
େବଟା ଇଛନ ନାଇଁ ଫିେର େହnି
अଶି ¢ନୀ କୁ ମାର ଧnରୀେକ ପଠା େହବା ତୁ _| ,
ଉେସା େଦଖେଲ ଡରି ମରବା କେରାନା
ଖୁଜି ନୁ ରି ଧାଇଁ ଆସବା ଯମ୍ ପୁର ର୍ ଠି କନା ।

ସି େେକଲା ବଲାtିର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫
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େହତାସ ଭାଏଁଲ୍
ଫୁକି ଫୁକି ତତ୍ଲା ଭାତ୍
ଖାଏଲା େବଲ୍େକ

ମୁରଲୀ ଶି ା

େହତାସ ଭାଏଁଲ୍,

େହେତଇ,େଦଖତ!!

ନୁ ଁ ନ୍ ମZର୍ଚା ଖୁଟି ବାସି ଖୁରିଥି

େସ ବଏଁଶାଖର୍ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରା

ବସ୍ଲା େବଲ୍େକ

ସରାବନର୍ ଝରି ଝେକଁର୍

େହତାସ ଭାଏଲ୍,

ମାଘର୍ କନ୍ କନି ଶୀତ୍ େକ,

େକନ୍ନୁ ଆଇେଛ.....

େକନ୍ କି ସ୍େମ,ଚାଷିର୍ କଲ୍ଜାେକ

କି ଏ ଫେଲଇେଛ.....

ଖଁଣ୍ ଖଁଣ୍ କରି େଦଉଥୁବାର୍

େକନ୍ ଚାଷିର ବଲ୍ ବଫୁ

ଦୁ ଖ୍ ଦରଦ୍ େକ।

ଲାଗିେଛ ବଲି ।
େହତ!!
େସ ଚକ୍ଡ଼ା େପାକର୍
କରାମତି

ା

ଫାଲ୍ ଫାଲ୍ ଚରି େଦଉଥିବାର୍ ରକମ୍ େକ

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େସ ମହି ସା ରୁଗର୍

ତ
ିକ

େହତ!!
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ବୁ B୍ ବସା କରୁଥୁବାର୍ ଧାନ ଗଛ େକ,
ଲି ହି ବି ଟି କରି ମରନ୍ ସାେt
ଯୁଝୁ ଥୁବାର୍ ଡ଼ାt୍ରୁ ମୁଡ଼ା ଚାଷିେକ,

େଫର୍,େହତ!!
କାଏଁେଜ ପର୍ଜା ମହରା ଖାଇ
ଉଚ୍କି ଉେଲଇଁ େହସି େଯ,
େତତ୍କର୍
ଯାନ୍ବ.....
ବୁ ଝବ୍...
େକନ୍ନୁ ଆଇେଛ
ଇ अରନ୍ ମୁଠାକ
େଭାକ୍ ମାର୍ବାର୍ ଲାଗିର୍ େଯ,
ବୁ ଝବ,
ନାଇ ଜୁ ଝବ୍ ।।

କୁ ତୁ ଲା ଲରା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଟଣାଗଡ଼ ବଲାtୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମା:୬୩୭୨୨୦୦୫୯୧
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େଲାଭ୍
ଚପ୍ େକା ଲେଠା ଲଟ୍ କନା େଯnା
ଲଟ୍ କି ଥିସି ବର୍ କେସ ,

ଜି େତB ପାେo

ଲୁ େଭ ଗୁଲିଘଁାଟି େହଇକରି ମୁନୁଷ୍
ଧାଏଁସି अଏତ୍ କାର୍ ଆେଶ ।।
ନାଇଁ ଜାନି ପାେର ଧୀେର ଧୀେର ତାେକ
େଲାଭ୍ େବମାର୍ ଗୁେଟ ଏnା େବମାର୍

େଲାଭ୍ ଲଗାଲାନା ଫଁାଶ୍ ।।

ଲାଗ୍ େଲ େକେଭ ନାଇଁ ଛାେଡ ,
ଧନୀ ହଉକି ଗରିବ୍ ଭିଲ୍ ହଉ

अଏତ୍ କା ଚି ପ୍ େଲ େଲୋ ପି ତା କର୍ ସି

ବାିେଦସି ତାର୍ ଫାେB ।।

अଏତ୍ କା ଲୁ େଭ େହସି ମରନ୍ ,
େଲାଭ୍ ଗିଲିେଦେଲ େଯନ୍ ଜୀବ୍ ହଉ

ଆର୍ ଟିେକ ଆର୍ ଟିେକ େହବା

ମରନ୍ ଠାନୁ କି େହ ନି ତରନ୍ ।।

ଇଟା ସବୁ ଜଁତୁର୍ ଆଶ୍ ,
େଲାଭ୍ ଫଁାେଶ ପଡି ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜାଏତ୍

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଶ୍ େଟ ରଖି ମନର୍ ଗେଛ ।।

ଇ
-ପ

ଆଏଜ୍ ପାଂଚ୍ େହେଲ ଦଶ୍ େଟ େହବା

ା

ଧାଏଁସି ମରି ଚୀକା ପେଛ ,
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େଲାଭ୍ େଭାକ୍ େଶାଷ୍ ଭୁ େଲଇ େଦସି
ଚୁ େରଇ େନସି ଆଖି ର୍ ଝୁମ୍ ରା ,
ସବୁ େବେଲ ମନ୍ ଘଁାଟି େହଉଥିସି
ଦୁ ଃଖ୍ ପାଏସି ମୁନୁଷ୍ ବି ଚ୍ ରା ।।

ଗାମ-ବାଗଉଡାର
ବ? କ୍- େବଲପଡା
ଜି ଲÈା- ବଲାtିର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା- ୬୩୭୦୯୭୯୬୪୧
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ହନୁମାନ୍ େକ ଧିଆନ୍
ଜଏ ହନୁ ମାନ୍ କରୁେଛଁ ଧି ଆନ୍
ଶୁଭ୍ ଜନମ୍ ଦି େନ ତୁ ମର୍
ଏnା ଦି େନ ମାଆ अyନାର୍ କୁ େଳଁ
ସରଗ୍ କରି ଥିଲ ଘର୍..
ମହାବି ଷୁବ ପନା ସଂକାnି ଥି
ପଡସି ତୁ ମର୍ ବାର୍
ଗୁହାରି କରୁେଛଁ ବାଧା ବି ପଦ୍ ସବୁ
କରି ନିअ ଛାର୍ ଖାର୍..
ବଫୁବାଲା ସାେt ବେଢ ହୁସି ଆର୍ ଘେଲ
ରାବଣ୍ େକ ବି େଦସ ଠଗି
େତରେଛଇ କରି ଗେଦ;
ମାରେଲ କେରାନାେକ

ତମର୍ କରୁନା େହେଲ;
ଛାର୍ କେରାନା ଆଏ
ସବୁ େହଇଯି ବା ଉକି ଆ..
ପବନର୍ ପୁଓ ତୁ େମ,ପବେନ ଉଡି କରି
ଲ)ା େଦଇଥିଲ ପୁେଡଇ
କେରାନା େକ ବି େହnା,ପାେନ ଦି अ େଯnା
ତୁ ଲି ଆ ଚି ରି ଯି ବା ପେଲଇ..
େହ ବଜରtବଳୀ,ଛି ନ େମାର୍ अ½ଳି
ବି ନତି କରୁେଛ େଶେଷ
ଇ ମହାମାରି ଠାନୁ ଆବରି କରି ରଖ
ଉାର୍ କର ସଁ ସାର୍ େଦେଶ...

ଇ
-ପ

୭୭୩୫୫୦୯୫୮୩-ଜି ଓ

ଆ

ସମକୁ କରି େନସ ଭକୁ ଆ

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁoା,ବରଗଡ଼

ହ
ାନ

ବୁ ଧି ବି େବକଥି କି ଏ ଜୁ େଝଇ େହବା ?

ତ
ିକ

ା

ଦି ରିପ୍ ଛାଡ଼ି ଯି ବା ଭାଗି..

fମାନି ଧି ସାହୁ
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ସପନର୍ ରାନୀ
ସପନର୍ ରାନୀ େମାର୍ ସପେନ ଆସି କରି
ହେଜଇ େନସ େମାର୍ େହଜା

fମାନି ଧି ସାହୁ

ନି ~ଟ୍ ଝୁମରାଥି अଧା ରାଏତ୍ େକ େଗା
ବେନଇ େନସ ମନର୍ ରଜା..
ରା, େମନକା, ଉବଶୀ ଛୁଛାଟା
ସେଥ େଯnା ଲାଗସି ସଗୁ ଉତରି କରି

ସବ୍ ତୁ ମର୍ ନ ଯି େବ ହାରି ..

େଧଇଁ ଆସି ଛ େମାର୍ ପାସେକ
ସପନ୍ ସି େନଆଏ ସତ୍ ଲାଗସି ଘାଏ

କଜଲି ଆଖି ଥି ଚାହାନି ଚାଖିେକ

ରtୀନ୍ କରି େନସ ମନେକ..

ଖୁଳା କୁ ଚକୁ ଚି ଆ ବାଳ୍
ପତଲି अଁଟାେକ;अଏଲତା ମଖା େଗାଡ୍

ରୂପ୍ ଯଉବନ୍ ଥି କି ଏ ସରି େହବା

ଗୁଲାପି ଗୁଲାପି ଗାଲ୍..

अପସରୀ ଠାନୁ ଜି ତା ସୁBରୀ
ଜନକ୍ ରାତି ତୁ ମର୍ ଲାଜୁ ଆ ମୁହଁୁ ଟା

ତ
ିକ

ହ
ାନ
ଆ

ହଉଥିସ ସଁ ାକୁ ର୍ ପଁାକୁ ର୍..

ଇ
-ପ

ପଦମ୍ ଫୁଲଥି;ଭअର୍ ଚୁ ମଲା େଲେଖ

ା

ଆର୍ ଟିେକ କରସି ଉଜୁ ର୍
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ମହୁ ବାଗିର୍ ତୁ ମର୍ ମୁହଁୁ ଝରି ଯାଏସି
ଖଁଣ୍ ଖିରସା ମଧୁର୍ କଥା
ଗୁରା ଗରମ୍ ଦି େହ ଭିଡି େହସ େଯେଭ
ପାସରି େଦସି अଥାବି ଥା..

ଦୁ ହି ହାତ୍ େଗାଡ୍ ଛBି େଦଇକରି
ଚୁ ମା େଦସ େଯେତେବେଳଁ
ସପେନ ଥିେଲ ବି େଗେଲଁେଗେଲଁ େଫର୍

ସପନ୍ ସରଲା କି ଉଠଲା ଉତରୁ

ଶୁଇପଡସି କେଲଁକେଲଁ..

କି େହ ନାଇ ନ େମାର୍ ପାେଶଁ
କରମ୍'େକ ଜାନି େକେtଲା େମତାର୍
ଭିଜି ଥିଲି ସପନ୍ ରେସଁ ..

ସଥର୍ ଜୀବନଥି ଏnାେହତା ବଏେଲ
ସବୁ ରାଏତ୍ ଫଗୁନ୍ ପନ
ୂ ି
ତାଜମହଲ୍,ମୁiା,ସରଗ୍ ତରା େଦଇ

ତ
ିକ

ା

ସେଜଇେନତି ମନର୍ ରାନୀ...

ଇ
-ପ

ଜାମପାଲି,ସାେଲପାଲି,େମଲଛାମୁoା,ବରଗଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ଫୁନ୍ ନଂ-୭୭୩୫୫୦୯୫୮୩
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ଜତ୍ ଜୁ ନହଁା େକ ତତ୍ ସୁନା
େଢଁକି କୁ ଟା ବଗରା ଚଉଲ୍
ଗୁଢା ନୁ ନ୍ ସାେt ମି ରଚା
ଗରେସ ଜଧରି ଖାଇଛୁ ବଏେଲ
ଟଁଟି ନୁ ଲାେଗ ପଏରଛା
ମି ଲ୍ ଚଉଲର୍ ପଁରରା ଭାତ େକ
ନି ଘା କେର ଇ ଜାମାନା
କାଏଁ କୁ ନୁ ଆଁ କାଏଁ ପହନା
ସମକି ରର୍ ପେର ଚାହାନା

अରୁ ଣ କୁ ମାର େଭାଇ

ଇହାେଦେର ଭାଇ ପା କରି ଛୁ ଁ
ନାଇଁନ ଡଁାଡି -ଢଁକର୍
ଖରାେକ କାକର୍,ବଷାେକ ବତର୍
ଶି େତ ନି ଲାେଗ ଉଢ଼ନା
ପା କରି ପେ`ଇ ହଉେଛଁ
ପଡି େଛ ସବୁ ଗହନା

ଯତ୍ ଜୁ ନହଁ ା େକ ତତ୍ ସୁନା.....(୧)

ଯତ୍ ଜୁ ନହଁ ା େକ ତତ୍ ସୁନା....(୨)

ଚଁଟିଆ,ଝି ଲ?ା,ସମକି ରର୍ ଆେଶ

କାଠଝଁ ାଟି,ଖତବୁ ହା,ଭୁ ଆେସନ ଢୁ କା

େସ ଖଜୁ ର ପେତଇର୍ ଘର୍

ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥି ସବୁ ହଉଥିଲା ଦି େନ
େକେତ କରୁଥିବୁ 'अର୍..ତତ'

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

କହୁେଛ ଇ ଦୁ ନି ଆଁ

ହ
ାନ

ପରି େବଶ ପେର େfତି େହବା

ା

ବାଇକ୍, ମାରୁତି ପେର ବେନ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

389

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହେଲ ହଉପେଛ ଯାଣାତାଣା
ସବୁ କରି େଦମୁ ତତାପନା
ଯତ୍ ଜୁ ନହଁ ା େକ ତତ୍ ସୁନା....(3)

େକଲି , ବାଟି,ହୁେମା, ବଉଲି
ସବୁ ତ ଗଲା ନ ଲୁ କି
ୟୁ-ଟୁ ବ୍ ଥି ଫିଲି ମ୍ େଦଖମୁ
ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍ େକ ଜଁାକି
ଇଥି ଲାଗିଥିମୁ ଦି ନ୍-ରାଏତ୍
ଆର୍ କାଏଁ ଖାଆନା-ପି ନା
ନାଇଁ ଥାଇଁ ଭାଇ ଏେତ କଥା
ଧଏନ୍ େସ କଥାନି ଶୁନା
ଯତ୍ ଜୁ ନହଁ ା େକ ତତ୍ ସୁନା...(୪)

ଆେଘା ପି ୁଥିେଲ େଦଶୀ ଖଦୀ
େକେତ ସୁBର୍ େସ କପଡା
ଏେଭ େଯ େଗାଡ଼ ଦି ଶୁେଛ ମୁଡ଼ ନାଇ
ଦି ଶୁେଛ ଖାଲି ଚମଡା
କାହZ କେହମି ତମକୁ ଭାଇ
ଲାଗୁେଛ ଡର-ଡରନା
କେହମି ମୁଇ କାଏଁ େହଲା େଯ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ଯତ୍ ଜୁ ନହଁ ା େକ ତତ୍ ସୁନା...(୫)

ା

େଦମି ଭାଏଲ୍ େଯ ଭର..ନା
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ନୂ ଆଁ ପାହା
ବୁ ଆର୍ ଆଦର୍ ମାଆର୍ େସେନହ
ପାଇେହଲି େଯନ ବଡ଼୍,

ଚି _ରyନ ପଧାନ

ସହି ନାଇଁ ପାରି ନି ଠୁର୍ ସମି ଆଁ

ଦୁ ନି ଆଁ ଆଗାେଡ ସଁ ସାର୍ ଭିତ୍େର

କରି େଦଲା ଗଡ୍ମଡ୍ ।

ଛBିେଦବା େଗା ଜୀବନ୍ ।

ମୁେଡ ଉଢ୍ନା େଯ କପାେଲ ସି Bୁର୍

ସାtର୍ ସର୍ଧା ମକର ବଉଲ

ଗୁେଡ େଦଇ अଏଲ୍ତା,

ଦଉଛନ୍ େକେତ େଭଦା,

ଘି ନିେନବା ମେତ ନି ଜର୍ ଠାନୁ େଗା

ଆଖିର୍ ଲହ ବି େଦଲାନ କହି

େହବା ଭାଏଗ୍ ବି ଧାତା ।

ମଁା ଘରୁ େହମି ବି ଦା ।

ଲୁ କ୍ ଲୁ କାନି ରଜାରାନି େଖଲର୍

ସବୁ କି ଛି ମୁର୍ଛି େଦମି ପାସ୍ରି

େହବାତ ସାତ୍ ସପନ୍,

େହବୁ ସମେଲଇ ସାହା,
ପନ୍େତ ଉେଢଇ ରଖ୍ବୁ ମାଆଁ େଗା

ା

ପକଉେଛ ନୂ ଆଁ ପାହା ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ପକଉେଛ ନୂ ଆଁ ପାହା...

ଆ

ହ
ାନ

ଡୁ tୁରିପାଲି, ଜମଲା, ବରଗଡ଼
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ମାଏଟ୍
ଧର୍ ତୀ ଭିତେର ରହି अେଛ
ଭାରତ ମାଆର୍ ମାନ୍
େଯନ୍ େଦେଶଁ ରହି अେଛ
େମାର୍ ଜନମ୍ ଠାନ୍ ||

ଇ ମାଏଟ୍ େମାର୍ ମାଟିର୍ ସରଗ୍
ମର୍ େଲ ଇନ ପୁଡ଼୍ ମି
ମାଏଟ୍ େହାଇକରି ଭାରତ୍ ମାଟି
ସବୁ ଦି ନର୍ ଲାଗି ମି ଶ୍ ମି ||

େମାର୍ ଉପେର ଚାଲୁ ଥିେବ
ସବୁ ଭାରତ୍ ବାସୀ

ନବୀନ ପଧାନ

ଆତEାଟା େମାର୍ ସର୍ େଗ ଥାଇ
େହବା ଗୁର୍ ଦୁ ଖୁସି ||

ମାଏଟ୍ ଠାନୁ ଁ ଈଟା େହମି
େହବା ଇ7ୁଲ୍ ଘର୍
େସ ଘେର ପାଠ୍ ପଢ଼୍ େବ
ଭାଏ ବୁ େହନ୍ େମାର୍ ||

ମାଏଟ୍ ଉପେର ଫୁଲ୍ ଗଛ୍ େହବା
ଫୁଲ୍ ଫୁଟିବା ଲାଲ୍
େସୖ ନିକ୍ ମାେନ ଶତେକ ହେରଇ

ା

ପି ିେବ ଜି ତିବାର୍ ମାଲ୍ ||

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସାନଫାସଡ େପା -ଡୁ ଡୁ କା

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲ?ା ବଲାtୀର, େଫାନ ୯୧୭୮୩୨୨୮୪୧
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େଭାକର୍ ଭୂ େଗାଲ୍
ସୁନାର ରାଇଜ ଲାଗି ପରେଦଶୁ
ବାବୁ ମାେନ େବମାର ଧରି ଆଇଛନ େଯ

ଫିେରାଜ କୁ ମାର
ପେଟଲ୍

ଆଏଜ ସାରା ରାଇେଜ ସରକାରୀ ତାଲା
ଆଉ

ଘରର କବାଟ କି ଲି ଦି ଆ ହଇେଛ

ରାଇଜର େଭାକ େମେଟଇ େମେଟଇ

ମହାମାରୀ ର ହୁ)ାର ଥି

ଭୁ ଖା ବନି ଥିବାର େସ ମୁନୁଷ େକ

େହେଲ େପଟର କଁ କଁ ଡାେକ

ଛାଡି ଦି अ ହଇେଛ ଭୁ େଖ ମରି େକ।

ସରକାରୀ ଶି କଲା ଛି ଡି ନି ପେଡ ତ !

ନtଲା େଦେହଁ ମାନେକ

ତୁ ମ ପଡ଼ ତୁ ମ ପଡ଼ ଭୁ ଖା ମେନ

ମା7 ଥି ଢାପି ଦି ଆ ହଇେଛ

େପଟ ଲାଗି ନାଟ କେଲ

ଖଟିଖିଆେକ ହୀନମାନ କରି

େଫର ମାର ଖାଏବ

ଚେଲଇ ଦି ଆ ହଇେଛ ରାଜରା`ା ଥି

ବାବୁ ମାନେକ ତାହି ମି ଲୁ

ା

ଆଉ ତୁ େମ ମରି ଯ ଭୁ େଖ...

ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଘାଏ ଶୁେନଇ ଦି अ

ତ
ିକ

େହେଲ ମରବାର ଆଘୁ
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"ଆେମ ମରି ଗଲା ପେର
ଆକାଶ ମାଏଟ ପରକୁ ତି
अଲାର ହଇ କାBୁ ଥିେବ"
ଆରୁ
ତୁ ମର ଲାଗି େଲଖା ହଉଥିବା
େଭାକର ଭୁ େଗାଲ ।

©ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अବନେକଲା, ସୁBରଗଡ଼-୧୯
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ଝି େଟ େହତା କାଏଁ େମାର୍
ତାକ େଥଇେଥଇ
ନଚଉଥିତି

ଫିେରାଜ୍ କୁ ମାର
ପେଟଲ୍

କଁାଚି କୁ ଡି
େଖଳଉ ଥିତି
ଆଁଏଖ ଖୁଲଲା େବଲେକ

ତାର ପନତରା ର
ଛାପଲ ଗtା ଥି

ତାର େକଁ େକଁ ଶବଦ ଥି

ଭିଜି ଜିତା ଖଟ େକାର

େହଉଥିତା େଭାର

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୨।

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୧।
ଛୁେଟ ଛୁେଟ ପାେଦ ଚାଲତା
ଚୁ ମା ଗୁେଟ ଥୁଇ େଦଇ
ତାର ଫୁଲକା ଗାେଲ
ତାର ସେt ଛୁଆ େହତି
ଲୁ କଲୁ କାନି େଖେଲ

ରୁପାର ପାଏେଝାଲ ବାି
େମାର ଘେର ବୁ ଲତା
ମେତ ଘୁଡା ଫାBି
େମାର ଭାଏର େପା େକ
ସବୁ ଦି ନ ଲାଗି

ଆ

ହ
ାନ

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୩।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖୁଜି େଦତି ରାfୀ େଡାର
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େଯେଭ ଭାtତା େମାର ବଫୁ
େକାଟି ଜନEର ପୁନ ପାଏତି

ସବୁ େହେତ ପର

ତେକ ଦାନ େଦଇ

ଦଇବର ଡକରା ପାଏେଲ ମୁଇଁ

ପଲାତା େସ କନି ଆଁ ହଇ

େସ ଆଏତା େମାର ଘର

ମେତ ଏକଲା କରି େଦଇ

ତାର ହଁ ାତୁ ତୁ ଳସୀ ପାଏନ

କାି ନ ଟାtଲା ମାନପତ ଭିତେର

େମାର ତଂଟି ପଡ଼ଲା ଉତାରୁ

ତାର େମାର ମି ଳନ େକ

ବୁ ଡି ଯାଏତା େମାର େସାର

ନୁ ରୁଥିତା ଆଁଏଖ େମାର

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୬।

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୪।

କି ଏ ଶୁେନ କଥା େତାର

କରି େଦତି ପର

େପା େପା ର ସପନ ମହେଲ

अଲଗା ଲୁ କାର ସେt

ଝି ଏକା ହୀରା େମାର

ବତାଟି ଉyା ଘର

ମରଲା ପେର ନାଇଁ ସୁରତ ମେତ

ସବୁ ବୁ ଝି ବି ରଝି ଭି

େମାର ଝି ଜନମା ପୁନର ଫଲ

ତାର ଶଶୁର ଘେର

ଥୁେଡ େନବା େଚାର

ମେତ କରୁଥିତା େସାର

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୭।

ତ
ିକ

େମାର କଲଜା ହଇ ବି

ା

କହୁଥା ଦୁ ନି ଆଁ ପାଗଲ ମେତ

ହ
ାନ

ଆ

ବାପ ହଇ ଦୁ ନି ଆଁ अେବଲର

ଇ
-ପ

ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୫।
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ସାହାରା ବାଡ଼ି ବନଉଥିତି
ପି ରତି ର ମହୁଆ ନି ଶା ଭରା
ମମତାର ଶାଢ଼ୀ ବୁ ନୁ ଥିତି
ମେଲ ମି ସତି ଏnା ମାଟି କି
ଛୁଆର େଖଲନା ବନୁ ଥିତି
ଏତକି ନ ଇjା େମାର
ଝି େଟ େହତା କଁାଏ େମାର ।୮।

©ଫିେରାଜ କୁ ମାର ପେଟଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अବନେକଲା, ସୁBରଗଡ଼-୧୯
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ଆମର୍ ବର୍’ଗଡ଼୍
ବାରଟା ବୁ ଲକ୍ େକ େନଇକରି
ବନି େଛ ଜି ଲା ଆମର୍ ବର୍'ଗଡ଼୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ଦୁ ନି ଆଁସାରା ନଁା କରି କରି
ଦଉଡ଼ୁେଛ ଆଗ୍'େକ ଧଡ଼ଧଡ଼୍ ।
ପୁର୍'ଥି ପର୍'ସି ଧ୍ ଧନୁ ଯାତ୍'ରା
ସବୁ ବଛର୍ େକ ହଉେଛ

ଏସି ସି ସି ର୍'େମଟ୍ େଫକ୍'ଟିରି

ଏଗାର ଦି ନ୍ ମଥୁରା-େଗାପ୍'ପୁର୍ ନାେମ

ବର୍'ଗେଡ଼ ଆମର୍ ରହି େଛ

ବର୍'ଗଡ଼୍-अମାପାଲି ଶୁଭୁେଛ ।

ଡୁ ଂରୀର୍ ଚୂନ୍ ଖଣିନୁ

ଧାନ୍ ଚାେଷ ଭି ଆମର୍ ନଁା

ଚୂନ୍'ପଥର୍ ଇନ୍'େକ ଆସୁେଛ ।

ଆକାଶ୍ ଉପ୍'େର ଉଡ଼ୁେଛ

ପାହାଡ଼୍ ପର୍'ବତ୍ ନଏଦ୍ ଜଂଗଲ୍

େହଥିର୍ ଲାଗି ସାରା ଓଡ଼ି େଶ

ସାଂେଗ ଝର୍'ନା ଝରୁେଛ

ଭାତ୍ ହଁ ାଣି'ର୍ ଦର୍'ଜା େପଇେଛ ।

ତି ହାର୍ ପରବ୍ ନଚାେଡଗାଥି
।

ା

ଆମର୍ ବର୍'ଗଡ଼୍ ଦୁ ଲ୍'କୁ େଛ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
ାନ

ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ଝି ଜନମ୍
ଦୁ ହି ତା ଜନମ୍ ତ ଦୁ ଇ ଟା କୂଳର୍ ଲାଗି
ନି ଜର୍ କଥା ଛାଡି ତାଗ୍ କସ| େସ ସବୁ ମୁନୁଷ୍ ଲାଗି।

ଜି େତB ସାହୁ

େକେତ ପୁଇନ୍ କରିଥିେଲ ମି ଲସି ତ ଝି ଜନମ୍
ଜନମ୍ େହଇକରି େସ ଝି ଟା କର୍ ସି अଏନ୍ କରମ୍।
ପୁରୁବ୍ କାେଲ ଝି ଜନମ୍ ଟା ମଁା ବୁ ଆ େକ ବଢା େବାଝ ଲାେଗ,
େବାଝ େହଇ କରି େସ ଛୁଆ ଟା େକେତ ଦୁ ଃଖ୍ ସେହ।
ପୁअ େକ ଖେନ ବସଉଥିେଲ ତ ଝି େକ ବାେଟ ଚଲଉଥିେଲ,
ବାଟର୍ ବାଗିର୍ ତାର୍ ଜୀବେନ େକେବ ଫୁଲ୍ ସଂେଗ କା ମଡ଼ଉଥିେଲ।
ସମି ଆ ଚେକ ବଦଲି ଗଲା ନ େଲାକର୍ ଭାବନା
ପୁअ କାଣା ଝି କାଣା ସବୁ ସମାନ୍ ର େହଇଗଲା ଇ ଯମାନା।
ଆଏଜ୍ ଝି ଜନମ୍ େହଇଥିେଲ ତ କାଏଲ୍ ମଁା ସାଜୁ େଛ,
ମଁା ବୁ ଆର୍ ସଂେଗ ନି ଜର୍ ଛୁଆ ପି ଲା କୁ ଁ ହଁ ସଉେଛ।
େହଇକରି ଡାiର୍ ବଂଚଉେଛ େକେତ ଜୀବନ୍,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତ ପହରା େଦଇ କରି େଦଶର୍ ସହୁେଛ େକେତ ସହନ୍।

ଆ

ହ
ାନ

ଗଁା- ଟାଲ, ବରଗଡ
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ମୁନୁଷ୍
ପାଏନ୍ ଫୁଟ୍ କା ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍
ଠି କ୍ ନା ନାଇ େକେତେବେଲ ଯି ବା ଉଡି

ରମଣି କାn ସାହୁ

ହି ନ୍ ସା ହଁ କାର ନାଇ ରଖ୍ ଭାଇ
କାହାରି ର୍ କଥାେନ ପଡି ।
ନି ଜର୍ କାମ୍ କମାନି ଥି ଧାନ୍ େଦ
ନାଇଁ ହ କାହାରିର୍ ସାେt କଁଟି
କାମ୍ କରି ଚାଲ୍ ଫଲଲ୍ ପାଏବୁ ନି ଶ୍ େଚ
ନାଇଁ ହ ଜହ ସାନି ଘାଟି ।
କାହାର୍ ଛି ଡଲା କାହାର୍ ପୁଡ?ାଲା
କାହାର୍ େହଲା କାହାର୍ ନାଇ େହଲା ଥି
ଖରାପ୍ ନାଇ କର୍ ସମି ଆ େକେଭ
ନୀତି େକ ମାନି ଭଲ୍ ବାେଟ ଗେଲ
ଜୀବନ୍ ରା`ା ଥି ନାଇ ପଡୁ ଝଝଁୁ ଟି େକେଭ ।

ତ
ିକ

ା

କତରବଗା, ସaଲପୁର

ଇ
-ପ

ପି ନ -୭୬୮୨୧୨

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ/whatsapp -୯୪୩୭୭୩୬୬୧୮
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ଆସାର୍ ସୁନା ଫାସ୍
ଆଇଛୁ େଜନତା ଜି ବୁନ େହନତା
ଆଏସ ସଲତା ସରି ,

ସହେଦବ ଧରୁ ଆ

ଆଁପରି ଚି ପରି ହଉଛୁ କାବାରି

ଆଡି ହଉଥିେବ ଗହଗହ େହେବ
ଆହାଲାେଦ ବଲି େମାର୍ ।୨ ।
ଆେଖପାେଖ ଆେସ ଧନର୍ ମୁହାେସ
ଆସି େଠାଲ୍ ନାତାଗୁତା,
ଆସମାନ୍ ତରା େଜେତ ତରାଧରା
ଆସ୍-ମତଲେବ ଖୁତା ।୩ ।
ଆକେଟଁ ଆଏେତଁ ଧନ୍ ଥିଲା ପେତ
ଆକଟ୍ େକଥନି େକେତ,

अଁକୁଟ୍ େଦଖାେବ अପମାନ୍ େଦେବ
ଆଁଖଲ୍ ଝରାବୁ େହନ,
ଆଡ୍ ମୁହଁୁ କରି ଜି େବ ମୁହଁୁ ମୁରି
ଆବାକାବା େହବୁ େସନ ।୫ ।
ଆେଚନ୍ ଗଁଧୁଆ କୁ ହି େଲ କଲି ଆ
ଆଁଟ୍ ଭାଂଗି ଝଟ୍ ଛି ଡି,
ଆଁେଠ ପାନି ବୁ ଡି ମଁୁ ଡ୍ ଗାଡି ଗୁଡି
ଆସାସୁନା ଫାେସ ପଡି ।୬ ।

ା

ଆେଜାବାେଜା ଥିେବ େତାର୍,

ଆପେଦଁ ବି ପେଦଁ େସେତ ।୪ ।

ତ
ିକ

ଆକେଟ ସେଭେର ତଲି ଥିେଲ ପେର

ଆଡି େଦେବ ଫାରି ଫୁର୍ େଡନା ଝାରି

ଆଂଚଳି କ ଶି fା ପତି +ାନ,ଭବେନଶ¢ର

ଇ
-ପ

ଆବରି ସଁ ସାର୍ କରି ।୧ ।

ଆ

ହ
ାନ

େମା.ନଂ : ୬୩୭୧୧୯୧୪୫୪
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ଫଲସା ଫୁଲର୍ ମନର୍ କଥା
େଡରି ଫୁଲି େହବାର୍ ନାଇଁନ ସଭାବ୍
ମନର୍ କରପେନ ଆପନା ଭାବ୍

ରୁପ୍ ଲୁ େଭଁ ଭମର୍ ରୁଥୁେଛ ପାସ୍
ବଝାେହଇ ତନାବନା
ମହନି ଭରତି ଡାଓ ଦି େଶଁ ବଲି
ସେହଁ େକେତ ତାନାମାନା ।୨ ।
ନାଇଁ େଦାଷ୍-ଗୁନା କେହସି ଦୁ ନି ଆଁ
ତି ନ୍-େଢଟି ଫଲସା ପାଇେଛଁ ନାଆଁ
ଗୁଲା ସରି ନୁ େହଁ ଦାମ୍
अଛୁଆଁ ଶବରି େହଇଥିସି ପେଛ
ଜପୁଥିମି ରାମ୍ ନାମ୍ ।୩ ।
କାହାର୍ ସଁ ାେଗ େମାର୍ ନାଇଁନ କଲି
ମି ତ୍ ମକର୍ କି ଏ ସଁ ାଗର୍ ଜୁ ଲି

ପାଦ୍ ସଁ ାେଗ ନାଆଁ ଜୁ ରି
େସ ପଦୁ ଁ ପାଦ୍ େକ କରି େଛଁ ଭରସା
େଜନୁ ଗଂଗା ଥିେଲ ଝରି ।୫ ।
ନି ଚ୍ କୁ େଲ ଜନମ୍ େସ ପଦୁ ଁ ଫୁଲ୍
ମୁଇଁ ହି ନ୍ ବଲି ତାର୍ ଠାେନ େଭାଲ୍
ସଁ ପି େଦଇ ତନ୍-ମନ୍
ସରଗ୍ କାଂେଜ େହ ନରକ୍ େଦଇେଦ
ଯାଉ ପେଛ ଇ ଜୀବନ୍
କେରଁ ଭକତି ସମରପନ୍ ।୬ ।
अଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସaଲପୁର
େମା.ନଂ : ୯୯୩୭୯୩୧୮୦୪

ଆ

ରେହଁ ଝାେର ଜାଗା ଜାନି ,

ତାର୍ କଥା େହତାେଲ ବେଢ ଲାହଁ ାସା

ା

ନାଇଁ ନି ଥେର ସି େନ अଁତର୍ ବାସ୍

ପଦୁ ଁ ଫୁଲ୍ େକ କରୁେଛଁ ଆଶା

ତ
ିକ

ସୁହାେଗଁ ସଁୁ ଦରି ସୁନା ।୧ ।

ଢାପି େଛ ପନତ୍ କାନି ।୪ ।

ଇ
-ପ

ଦି େହଁ ମହକନ୍ ନାଇଁ ଥାଉ ପେଛ

ଟୁ ରିଛୁଆ ବଲି ଆବରି ଧରି େଛ

ହ
ାନ

ନୁ େହଁ ଯୁଇ-ଜାଇ-େହନା

ମେନାରyନ ସୁରୁଜାଲ
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ଚିଠି
ସଫା କରୁଥିଲି ଜୁ ହhା ବାକସେକ,
ପାଏଲି ତୁ ମର ଚି ଠି

ରମଣୀରyନ ବି ଶାଳ

େସାର ପଡି ଗଲା ଆଘର କଥା,
ଶୁଇନି ପାରଲି ରାତି ।
ଜଲ ଜଲ ଦି ଶୁଥିଲା ଗୁରି ମୁହଁୁ ,
ଚି ଠିର େଲଖା ଭିତେର

େକେତକଥା ଚି ଠି ଭି ତେର ଥିଲାେଯ,

ମୁହଁୁ ମଲେକଇ କଥା କହୁଥିେଲ,

ଇହାେଦ ପାରୁେଛ ବୁ ଝି

अfର ମାେନ ବତେର ।

କହି ଦିअ ତୁ ମର ଠି କାନା ମେତେଗା,

କାମନାର ବି ନାଶେର ଦୁ ଖର ବି ନାଶ,

ଗୁଟଗୁଟ େଦମି ସୁଝି ।

େଲଖିଥିଲ େଯନ ପେଦ

ଗଲା କଥାେକ େହେତଇ େଦେଲଗା,

େସେତେବଲର କଥା େସାର ପଡେଲ,

ଆଁଖଲ ଯାଏସି ବୁ ହି

ଇହାଛି ନିବି ବାେଧ ।

େଯନଥିଲାେସନ ଚଉତି କରି େଗା,

ା

ଚି ଠିେକ ଦଉେଛ ଥୁଇ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଉପର ବାହାଲ , ବଲାtିର

ଆ

ହ
ାନ

େମା‐ ୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦
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େସ ଭାଏଲ୍ ମରିୟମ୍ ଆଏ
ନାଟମହଷ| ଭରତ ଧରୁଆ
ଉାଲତୀ ତାର୍ ଗରଭିନି େପଟେକ ହାେତଁ ସୁଆଁଲି ଆନଲା।

ଭରତ ଧରୁ ଆ

ଢୁ ଡୁ ସ୍ େହଇେଛ। େଢଂଗୁର୍ ବାଗିର୍ ଦି ଶୁେଛ। ଚି କନ୍ ଲାଗୁେଛ।
େପ୍ଣ) କାହାର୍ ରକତର୍ अଉଲାତ୍ ବଢି େଖଲୁ େଛ। ମଁା େହବାର୍ ହଁ କଦାର୍ ନ ଘାଏ ଘାଏ
ଉଷତ୍ େହଉେଛ ତ, ଆର୍ େକେତେବେଲ ମନ୍ ବୁ ତରି ଯଉେଛ। େହେଲ... ରାଏତ୍ ଝZ ଝZ ।
ସକାଲ୍ ପାେହବାରେକ ଜହ ସମି ଆଁ ନାଇଁନ। କଏଲେକ ମଁା େହବାରେକ ଯଉେଛ। େପେଟ
ବଢୁ ଥିବାର କअଁଲି କଢି େକ ନୁ ଆଁ ସକାଲ୍ େଦଖାବା। ଛୁଆେକ କୁ େଲଁ ଧରବା। େସକି
େଦବା ଲାେଡ େଗେଲଁ। କଁାଦେଲ ଭୁ ରତାବା। ତୁ ମ୍ ପଡାବା। ଛାତି ଖୁଲି ଗୁରସ୍ ପି ଆବା।
ମାଲତୀ ସେତଁ ମଁା େହବା! େକେଇ!!
େକେଇ! ମାଲତୀର୍ େସଁ ଦୁର୍ ଟୀକା କି ଏ? କି ଏ ତାର୍ ମୁନୁଷ୍??
ନି େଜ ବି କହି ନାଇଁ ପାେର। ଆରୁ କହି ବି ନାଇଁ ପାରବାର୍। ମାଲତୀ ବି ହାଚୁ ରା
ନାଇଁ ହଏ ତାଏଲ୍। ଇ କୁ ଆଁରି ବଏେସ େକେଇ ମଁା େହବା। ଲୁ େକ ବାଣା କେହେବ।
ଲୁ ହୁଂଗ୍ ଟୁ ପୁର୍ େହେବ। ଟୁ ପୁର୍ ଫସୁର୍ େହେବ। କାଏଁ କରି ଇ अରକେଲଁ, େହେଲ କି େହ
ଜାନି ନାଇଁ ପାରନ୍। ନି େଜ ହZ ଜାନି େଛ। ଇ अବାେଟ୍କ ଯାଇେଛ...
X

ା

X

ତ
ିକ

X

ଇ
-ପ

X

ଆ

ହ
ାନ

ମାଲତୀର୍ ମଁା ବୁ ଆ अକାଲ୍ ମରଡି ଥZ ଖାଏବାର୍ େକ ନି େପଇ ଜअଁରା ଭୁ ବନେକ
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ଗେଲ। ଢ଼ାଲତୀ ଯୁବା ଟୁ େକଲେଟ େକନେଥଇ ବअଁଚବା। େପଟର୍ େଭାକେକ େମଟାବାର୍
ଲାଗି ସअଁପି େଦଲା ସବୁ ତନEେନ୍କ େଜନ୍ ଠାନୁ ଟଁକା ଦଶଟା କି ଚଉଲ୍ ତାେମ
ପାଏେଲଁ......
X

X

X

X

X

େହେଲ, ମାଲତୀ ଇହାେଦ କାଣା କରବା ଇ ରାଏତ୍ ପାେହବାର୍ ଆେଘାନୁ । ତାର୍
େପଟର୍ ଛୁଆେକ ଇ ଧରତି ନି େକ ଆନବା କି େବେକ ଦअଁରା ସରକେଟଇ ଉଚ୍କି େହବା!
ନି େହତ ମରିୟମ୍ ବାଗିର୍ ପରଭୁ ଯି ଶୁ ରୁପି ର୍ କୁ ଆଁରି ମଁା େହବା ଭାଏଲ୍।

ପୁଡାପଦର, ବଲାଂଗି ର ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା.ନଂ : ୬୩୭୧୫୬୦୫୨୩
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ଗଁାର୍ ମହକ୍
ଜଗେମାହନ ଗୁେଟ ଗରି ବ୍ ଘରର୍ ପି ଲା ଆଏ ତାର୍ ବା
ଚାଷକାମ୍ କରି େଯନ୍ ଦୁ ଇ ପଏସା ପାଇସି େହତି େନ ତାକର୍ ପରି ବାର୍

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

ଚଲ୍ ସି  ତୁ ଲ୍ ସୀ ଦୁ ଇ ପତର୍ ନୁ ମହକି ଲା ବାଗିର୍ େଛାଟ୍ େବଲୁ
ଜଗେମାହନର୍ ଆଚାର୍ େବଭାର୍ ନୁ ଜଣାପଡୁ େଥ ଆଗ୍ େକ ବଡ୍ େହେଲ ତାର୍ ଦି ନ୍ େକ
ଭଲ୍ ମୁନୁଷ୍ ଗୁେଟ ବନ୍ ବା ଛୁଆ ଦି ନୁ େସ ଭଲ୍ ପାଠ୍ ପଢୁ େଥ ଦଶ୍ କି ଲାସ୍ ତକ୍
ତାକର୍ ଗଁାର୍ ଇ7ୁଲ୍ େନ ପଢଲା ଉତାରୁ ସହର୍ େକ ଯାଇକରି େସ ଉଶି fା ଲାଭ୍
କରସି  କି ଛି ଦି ନ ଗଲା ଉତାର୍ ନୁ ଭାରତୀୟ େବୖ ଷୟି କ ଶି fାନୁ +ାନ୍ ଥି ସି ଟ୍ ଖେଣ
ପାଏସି  ତାକର୍ ଘରର୍ େଲାକ୍ ଜାନ୍ ଲା ପେର ଖୁସିର୍ ଲହରୀ କେହେଲ ନାଇ ସେର
ଶି fାନୁ +ାନ୍ ଥି ଭଲ୍ ପାଠ୍ ପଢି କରି େସ ସାନି ତ୍ ଆର୍ ପୁର7ୃତ୍ େହସି  ସହରେନ
ରହି କରି ଜଗେମାହନ ସହରି ଆ େହଇଯାଇେଛ େହେଲ ଗଁାର୍ ପରି େବଶ୍ ର ମହକ୍ େକ
ନାଇ ଭୁ ଲ୍ ବାର୍ ଆଠ୍ ବଛର୍ ପେର ପଢା ସାରି କରି ସହର୍ ନୁ ଗଁା ଆଡ଼୍ େକ ବାହାରି େଥ
ଜଗେମାହନ ଦଶମୁ ହଟୁ ଲ୍ ର ପକୁ ଡି , ରାଏମତୀ ମାଏସି ର୍ ଦହି , ଶି କାର୍ ଭାତ, ବା’ର୍
ଲଂଗଲ୍ ଚଷା ଆର୍ େଛାଟ୍ େଛାଟ୍ ଛୁଆମାନକର୍ ଖନ୍ ଖନି ଆ କଥା େହେତଇ େହେତଇ
ଗଁାେନ ପାଦ୍ ଥାପି ସାରି େଛ ଗଁା େଯnା େକ େହnା अେଛ ଖାଲି ବଦ୍ ଲି ଯାଇେଥ ମୁରୁମ୍

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ବାଟ୍ ପି ଚୁେକ ଆର୍ ସାଇକଲ୍ ଗାଡି େକ ଆଗ୍ େକ ଆଗ୍ େକ ପାଦ୍ ରଖୁେଥ ଆର୍ ନୁ ରି

ଆ

ହ
ାନ

ହଉେଥ ଛୁଆେବଲର୍ ସବ୍ ସମି ଆଁ େଭଟ୍ ପଡୁ େଥ ବାନି ବଘାର୍ ପାଖର୍ ବର୍ ଗଛ ମୂଲର୍
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େକଲି ବାଡି , ଛି ଛି ଆନି େଖଲ୍, ଲୁ କ୍ ଲୁ କାନି ଆର୍ କବାଡି , ସାtମାନ)ର ସେt ମି ଶିକରି
ଇ7ୁଲ୍ ନୁ ଭାଗି ଲ)ର ବଗିଚା, ରାନି ପୁର ଝରି ଏଲ,ଗିଧ୍ ଘରା ଡtର୍ ବାଟ୍ ଭାଗବାରଟା,
େହନୁ େଦେହଲି ଆ ପୁଜୁଥିବାର ନି ଶାନି ଗୁଡିେକ ଜୁ ହାର୍ ହି ଆଦି ବାସୀ ପାହାଡି ଆ
େଲାକମାନ)ର ସେt ମି ଶି ନାଚ୍ ନାଚବାରଟା ଆର୍ ଲ)ର ବଗିଚାନୁ ଆମ୍ ଚୁ ରାବାର୍
ଇହାେଦ ଏnା ଲାଗୁେଥ ଟିେକ ବାଟ୍ ଗଲା ଉତାରୁ ବୁ ଢୀେଟ ଥୁର୍ ଥୁରି କରି ପି ଣା ଉପେର
କମଲ୍ ଖେଣ ଢାପି େହଇକରି ବଇେଥ, ଜଗେମାହନ ତାର୍ ପାଖେକ େଯଇ କରି ହାବ୍ ଭାବ୍
ପରଖିସି ବୁ ଢୀ ଭି ଜଗେମାହନର୍ ମୁହୁେକ ଥେର ପହେରଇ ଆନ୍ ଲା େଫର୍ ବୁ ଢୀ
କାଣା ଭାବଲା ଆର୍ ପଚରାଲା ହଏଗା, ତୁ ଇ େହ ରାମବାବୁ ର୍ ଘରର୍ ଆଏଁ େକଁ େଯ?
ଜଗେମାହନଠାର୍ େଦଲା ଆର୍ କେହଲା ହଏେଗା ମୁଇ ତାକର୍ ଘରିର୍ ଆଏ ବୁ ଢୀ
ଖୁସିେନ ଗଦ୍ ଗେଦଇ ଗଲା ଆର୍ କେହଲା ; ଏ ବାବୁ ମୁଇ େତାର୍ େହ ରାଏମତୀ ମାଏସି
ଆଏ େଛାଟ୍ ଥିଲା େବେଲ ତୁ ମର୍ ଘର୍ େକ େକେତଥର ଦହି େନଇ େଦଇଁେଛ େତାର
ମା େମାର୍ ସେt କଥା େହଲା େବେଲ େକେତଥର ତୁ ଇ ଗଡୁ ନୁ ଦହି ପି େଦଇଛୁ ଛୁଆ
େବେଲ େକେତ ଉଦୁ ର୍ ମାତ୍ ଥିଲୁେର; ଏହାଛି ନି େକେତ ସୁଧୁରି ଗଲୁ ନା ରାଏମତୀ
ମାଏସି ର୍ ନୁ ଏnା କଥା ଶୁନି କରି ଜଗେମାହନର୍ ଆଏଖ୍ ନୁ ଥପ୍ ଥପ୍ କରି ଲୁ ହୁ ଥିେପ
ବହି ଆଏଲା ଆର୍ େହ ଦି ନର୍ ସବ୍ ସମି ଆଁ େସାର୍ ପଡି ଗଲା ଗଁାର୍ ଗିଧଘରା ଡtର
ଉପରନୁ ଦି ଶୁଥିବାର ଗଁାର୍ ପରି େବଶ, ଡtରି ଆ କଥା, ମାଲି ର୍ ଭାଜି ଶାଗ, େfତେକ

ତ
ିକ

ା

ଚଷାେପା ବଲଦ୍ ଫାBି ଲtଲ ବାି ଗଉଥିବାର ହଳି ଆ ଗୀତ୍ ; " ମାଲି ଜେଗଇ ଥିଲା ଫୁଲ

ଇ
-ପ

ଗଛ େଟେର, ଫୁଲେକ େନଲା ଭମର", ମାଂସର୍ େଝାଲ, ଦଶରା ମାସର୍ ଗଁାର୍ େଡtସଗୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାତରା, ଗଁାର୍ ପରବ୍, ଗଁାର୍ ତି ହାର, େଦ େଦବତା ଗୁଡି ପଜ
ୂ ା କାହZ ମି ଲବା ସହର୍ େର?
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େହତି ର୍ ଲାଗିତ ସମ୍ େକ ଘି ଚି େନସି ଗଁାର୍ ସୁBର୍ ପରି େବଶ ପାସେକ, ଗଁାର୍ ମହକ୍ ଚହଟି
ଯାଏସି ସାରା ସହର୍ େକ ସେତ େଯେତ ସହରି ଆ େହେଲ ଫୁନି ଗଁାର୍ ପାଏନ୍, ପବନ୍,
ଆର୍ ଗଁାର୍ ବାସhା अଲଗ୍ ଆଏ

ସି େେକଲା , ବେtାମୁoା , ବଲାtୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା.ନଂ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

408

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପବ ବିଭାଗ
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ସେଚତନତାର ଶାଢ଼ୀ ଚାେଲy
େଦଶର ଜେଣ ସେଚତନ ନାଗରି କ ହି ସାବେର େମା ନି ଜ ଘେର
ଆଜି ମଁୁ ନି େଜ ବBୀ l କେରାନା... କେରାନା... କେରାନା... ମନର

େସୗଭାଗ ଗି ରି

େକଉଁ ଏକ ସୁ େକାଠରୀେର अଜଣା ଭୟ ସବୁ େବେଳ ଲୁ ଚି ରହୁଛି l ନାନା ଆଶ)ା ମନକୁ
ଆତ)ିତ କରୁଛି l ନି ରାଟ ସତକଥା େହଲା େଯ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର ସେଚତନତା ବା_ା
କମ୍ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି l ଯାହାକି अତି ନଗଣ l କି g अଧି କ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି ବି ଭିନh ମି ଛ
ଗୁଜବ l କି ଛି େଗା+ୀ େକବଳ अଛnି ସରକାର) ସେଚତନତା ବା_ା ଉପେର କଟାf
େଦବା ପାଇଁ l ମି ଛ ଗୁଜବ ଗୁଡିକ ଜଣ) େମାବାଇଲରୁ ଆଉ ଜଣ) େମାବାଇଲକୁ अତି
fୀପ ଗତି େର ବାପି ଯାଉଛି l ଏ ସବୁ େଦଖିେଦଖି ମନେଦହ ସବୁ କି ଛି ନକରାତEକତାେର
ଭରି ଗଲାଣି l ହଠାତ୍ େମାବାଇଲେର େମେସଜ୍ େଟାନ୍ ଶୁଭିଲା l େଦଖି ଲି ଘନି + ବାବୀର
େମେସଜ୍ l େମେସଜ୍ ନୁ େହଁ ତ େଗାେଟ ଚାେଲy୍ l େସଇଟା ପୁଣି ଶାଢୀପି ା ଫେଟା
अେପ?ାଡ୍ ପାଇଁ l ଚାେଲy୍ଟି ଗହଣ କରି ବାଠୁ ନି ଜକୁ अଟେକଇ ପାରିଲି ନି l କି ଛି ସମୟ
ପାଇଁ ସବୁ ଚି nା କୁ ଆେଡ ଉେଭଇ ଗଲା l ଗଡେରଜରୁ ଶାଢୀ େକେତଟା ବାହାର କଲି l
ଏପଟେସପଟ କରି ବହୁତ େଦଖି ଲା ପେର ନି ଜ ପାଇଁ ଫିକା ନୀଳ ରtର ଶାଢୀେଟ ବାଛି ଲିl
ଶାଢୀ ସହି ତ ମାଚି t୍ ଗହଣା, ହାତେର େମେହBି, ଆଖିେର କଜଳ ଆଉ ଓଠେର ହାìା

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଲି ପ୍ ିକ୍ l ଆଇନା ଆଗେର କି ଛି ସମୟ ବସି ଗଲି l ମନଟା ପୁରା ସେତଜ୍ ଏେବ l େଗାେଟ

ଆ

ହ
ାନ

ଭଲ ଫେଟା ଉଠାଇ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର अେପ?ାଡ୍ କରି େଦଲି l କି ଛି ସମୟେର ହି ଆସି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

410

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଯାଇଥିଲା ସାtମାନ)ର ମnବ l ପଶଂସା ଶୁଣିେଲ ନାରୀର ମନ କୁ େେମାଟ
େହାଇଯାଏ l ମଁୁ ବି ଖୁସି େହାଇ ଧନବାଦ୍ େଦବାେର ଲାଗିପଡି ଲି l ଫେଟାର
େଗାପନୀୟତାକୁ ବଦେଳଇ ସବସାଧାରଣ କରି େଦଲି l अq ସମୟେର ଆର େହାଇଗଲା
ଆେଲାଚନା, ପତାେଲାଚନା ଓ ସମାେଲାଚନା l ଆସି ଗଲା ମnବ - ‘େଦଶ ଏକ ବି ପଦ
େଦଇ ଗତି କଲାେବେଳ ଏ ମୁଖ  ମାନ)ର ଚାଲି ଛି ଶାଢୀ ଚାେଲy୍’, ‘ନୁ ନ ମାନସି କତା’,
‘ଦାୟି ତ¢ହୀନ अସେଚତନ ନାଗରି କ’ ଇତାଦି l
କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ କ ଲାଗିଲା l ତାପେର ଭାବି ଲି ନାରୀର ପେତକଟି କାଯକୁ
େନଇ ଏେତ ସମାେଲାଚନା କାହZକି? ନାରୀର ମନକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ କାହZକି େକହି ପ`ୁତ
ନୁ ହnି ? ଏ ଲକ୍ ଡାଉନ୍, ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ଭଳି ପରିିତି େର ଏେବ ପି ଲାଠୁ ବୟ7 ବiି ଯାଏ
ସମେ` ଘେର l ପୁରୁଷମାେନ ଘେର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ େଦଖି ବା, ଇେନ୍ଡାର୍ େଗମ୍
େଖଳି ବା, ଘେର ବସି ବି ଭିନh େରାେଷଇ ବରାଦ୍ କରିବାେର ବ` l अନ କି ଛିପିଲା ଗଁାେର
ଯାଇ କି େକଟ୍ େଖଳି ବା, ପରି ବା କି ଣା ଔଷଧ କି ଣା ବାହାନାେର ନି ୟମ ଭାtି େପାଲି ସ୍ଠୁ
ମାଡ ଖାଇବା, ଗାଡି ଧରି ବାହାେର ବୁ ଲି ଆେ¸ଇ ଆେ¸ଇ ଯି ବା େଚୟାର ବସି ବା ଆଦି
କାଯେର ବ` l ନି ଜ ପତି ନି ଜ ପରି ବାର ପତି ଓ ନି ଜ େଦଶ ପତି ବି ପଦ ସୃି
କରି ବାେର ବ` l
େହେଲ ନାରୀର ଜୀବନ ଏେବ ଆହୁରି ବ`ବହୁଳ େହାଇଯାଇଛି l ନି ଜ ପି ଲାଠୁ

ତ
ିକ

ା

ଆର କରି ଘରର ବୟ7 ବiିଯାଏ ସମ`)ର ଠି କ୍ ଭାେବ ଯତh େନବାକୁ ପଡୁ ଛି l

ଇ
-ପ

ଘରଦ¢ାର ଆଗ अେପfା ଆହୁରି अଧି କ ସଫାସୁତର କରି ବାକୁ ପଡୁ ଛି l େରାେଷଇ ଘେର

ଆ

ହ
ାନ

अଧି କାଂଶ ସମୟ ବି ତୁଛି ତା'ର l ତା ଭିତେର ଯଦି େସ ଫେଟା େଗାେଟ ଉଠାଇ ତାକୁ
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େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର ଛାଡି ଖୁସି େହଉଛି ତାେହେଲ अନମାେନ ଏଥିେର ଏେତ ବ`
େହଇ ପଡି ବାର କଣ अଛି ? େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର ଗୁଜବ ପଚାର କରିବା ଭଳି ଘୃଣ
କାଯ କରି ବାଠୁ ଫେଟା ଛାଡି ବା ଯେଥ ଭଲ l ସବୁ ନକରାତEକତା ଭିତେର ବି ନାରୀ
ସୃି କରି ପାେର ସକରାତEକତା l
ହଠାତ୍ ଟିଭିେର ଶୁଣିଲି େକହି ଜେଣ ସଟ୍ ଡାଉନେର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଥିବାରୁ ତାକୁ
ସରକାର)ର ୧୪ ଦି ନିଆ ବାଧତାମୁଳକ କ¢ାେରାଇନେର ପେଠଇ ଦି ଆଯାଇଛି l ଭଲ
କରି ନି ରୀfଣ କଲାରୁ ଜାଣିଲି େସ ଆମ ଗଁା ଟୁ କୁନା ଯି ଏ େମା ଶାଢୀପି ା ଫେଟାେର
ଦାୟି ତ¢ହୀନ अସେଚତନ ନାଗରି କ େବାଲି କେମ୍ କରି ଥିଲା l ତା'ର ସେଚତନତାକୁ େଦଖି
ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା ମେତ l
ଟୁ କୁନା ସି ନା ସେଚତନ ନୁ େହଁ େହେଲ ଆେମମାେନ ସେଚତନ ରହି ବା l ବି ଭିନh
ବାହାନାେର ବାହାରକୁ ଯାଇ େପାଲି ସ୍ ଭାଇମାନ)ୁ ହଇରାଣ କରିବାନି l अତାବଶକ
ସାମଗୀ କି ଣିବା ବାହାନାେର କେରାନାକୁ କି ଣି ଆଣି ସମ`) ପାଇଁ ବି ପଦ ସୃି କରିବାନି l
କି ଘେର ବସି ମା' ଭଉଣୀ କି ଭାଉଜ ମାନ) ଉପେର अଯଥା କାମର େବାଝ ଲଦି
େଦବାନି l ନାରୀ अସେଚତନ କି ଦାୟି ତ¢ହୀନ ଆେଦୗ ନୁ େହଁ l ପୁअ, ସ¢ାମୀ, ଶ¢ଶୁର ସମ`)ୁ
ନି ଜ ନି ଜ ହି ସାବେର ବୁ େଝଇ ଘେର ରଖି ବାେର ନାରୀର ଭୁ ମି କା ବହୁତ ଗୁରୁତ¢ପଣ
ୂ  l
ଆେମ ସମେ` ଏଥିେର ସହେଯାଗ କରି ବା ଓ ମି ଳିମିଶି ଏ କେରାନା ରାfସକୁ ବଧ
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ା

କରି ବା
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ଶି fୟି ତୀ, ପ'ାମୁoାଇ
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େଯାାର अଭି ପାୟ
େଦଶ ହି େତ ସମପ|ତ େସୖ ନିକ େସଦି ନ ପଣ କରି ଥିଲା େସବା ହZ
କରି ବ ଆସୁ େଯେତ ବି ଘh। ସେତ अବା ଥିଲା ଏgଡ଼ି ଶାଳରୁ ଏତାଦୃ ଶ
ପତି xାର

ãୁଲି t।

ପାଦଚି ପି

ବି ଦାୟ

େବେଳ

େଦଖିଥିଲା

ସyୀବ ଦାସ

ପି ୟଜନ)

ଚfୁେର

େଲାତକାଶÎ। ନା, େସ ବରଂ ଥିଲା ଆନBାଶÎ କାରଣ ତା ନି +ାର ãୁଲି tେର ଦୃ ଶମାନ
େହାଇଥିେଲ ବୀରତ¢ର अନନ ଗାଥା। େସ अଶେର ଜଳଜଳ ଦି ଶିଥିଲା ପି ୟଜନ)
ଆଶାର ଆେଲାକ େଯଣୁ େସ କରି ବ ସବୁ କୂଳକୁ ହି ତ। ରଣାtେନ ଆଜି କ_ ବର ଏ
େକେଡ଼ ଆହ¢ାନ! ସୀମାnେର ପହରାର अପବ
ୂ  ସୁେଯାଗ, ପଣ ସାଥକ କରିବାର ବି ରଳ
ମୂହୁ_। ଜନନୀ ଜନEଭୂ ମି)ୁ କରି ପଣାମ କମଭୂମି ଯୁଭୂ ମିେର ଲଢି ଥିଲା ଶତୃ ସେt।
ତି ରtାକୁ କରି ନମ7ାର अନ େଯାା ପରି େଦେଖଇଥିଲା ବୀରତ¢ର ପରାକା+ା। ନଥିଲା
ଶତୃ କୁ ଭୟ ନା ମୃତୁକୁ । ରଣାtେନ ପଥମ ପଦାପେଣ ବୀରପରି ଲଢି କରି ଥିଲା ମୃତୁକୁ
ଆଲି tନ। ଶହୀଦର ସଂxା େନଇ ବାହୁଡି ବା େବେଳ ତଟ େହଇଥିେଲ ସଭିଏଁ, ମାତ
ଜନକ ଜନନୀ ତା’ର ଧନ ମଣିଥିେଲ େଯାା ପୁତର अଭିପାୟ େନଇ। ସମପ|ତ
ଜୀବନଦୀପ ଲି ଭିନାହZ ଲି ଭିବନି େକେଭଁବି, ହୃଦେବାଧ େହଇଥିଲା ପି ୟଜନ ମାନ)ର,
ସେବାପରି ଧନ ପି ତାମାତା)ର, କରି ବ େଯଣୁ ବୀରପୁତ ତା) अନୁ ପାଣୀତ ଆଗାମୀ
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ା

ପି ଢ଼ିକୁ।
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ମହାବି ଷୁବ ସଂକାnି
ମହାବି ଷୁବ ବା ପଣା ସଂକାnି ବି ଷୟେର କି ଛି ଜାଣିବା କଥା
ପଣା ସଂକାnି ବା ମହାବି ଷୁବ ସଂକାnି ହି Bୁ ଧାମ|କ ପରରା
अନୁ ସାେର ଏକ ବଡ଼ ପବ। ଆମ ରାଜେର ଓଡ଼ି ଆମାେନ ଏହାକୁ

ନେରB ପସାଦ
େବେହରା

ଓଡି ଆ ନୂ ଆବଷ ବା ବଷର ପଥମଦି ନ ଭାେବ ଗହଣ କରି ଥାnି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ
अେପଲ ମାସ ୧୪ ତାରି ଖେର ପଡି ଥାଏ। େକେବ େକେବ ଏହି ତାରି ଖର ପରି ବ_ନ
େହାଇଥାଏ। କି g ଚଳି ତ ବଷ अେପଲ ୧୩ ତାରି ଖେର ପଡି ଛି। ଏହି ଦି ନଠାରୁ ବସn
ଋତୁ େଶଷ ଓ ଗୀଷE ଋତୁ ଆର େହାଇଥାଏ।
କି ପରି ପାଳନ ହୁଏ :
ଏହି ଦିନ ଏକ େଛାଟ େଠକି େର ପଣାରଖି ତୁ ଳସୀ ଚଉରାେର ବାି ଦି ଆଯାଏ।
େଠକି େର ଥିବା େଛାଟ କଣାରୁ ଧି େର ଧି େର ପାଣି ଝେର ଯାହା ବଷାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି
େଠକି କୁ ‘ବସୁରା’ େଠକି ମଧ କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ଛତୁ ଆ, ଦହି , ଗୁଡ଼, କଦଳୀ ଓ ନଡ଼ି ଆକୁ
ମି ଶାଇ ତୁ ଳସୀ ଚଉରା ପାଖେର େଭାଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। େବଲପଣାେର ବଟାଭାt ମି ଶାଇ
େସବନ କରାଯାଇଥାଏ। ପକାଶ ଥାଉକି େବଲପଣା ଓଡ଼ି ଶାର ପଣା ସଂକାnି େର େବଲେର
ତି ଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପାନୀୟ अେଟ। ଚoି, ସାରଳା, ବି ରଜା, ତାରି ଣୀ ଆଦି
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ତ
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ା

ଠାକୁ ରାଣୀ ମBିର ମାନ)େର ଏହି ଦିନ ଝାମୁଯାତା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟୁ ଆମାେନ ଘ ମୁେoଇ ଠାକୁ ରାଣୀ ଆଗେର ନି ଆଁ ଉପେର ଚାଲି ବାର ପଥା ମଧ
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ଓଡ଼ି ଶାେର େଦଖିବାକୁ ମି େଳ। ଦfିଣ ଓଡ଼ି ଶାର େଲାକମାେନ ମାସାଧି କ କାଳ ଧରି
ଚାଲି ଥିବା ଦoନାଟର अn ଭାେବ ଏହି ଦି ନ େମରୁ ଯାତା ପାଳନ କରି ଥାnି । କି g ଉ_ର
ଓଡ଼ି ଶାର େଲାକମାେନ ଏହି ଦି ନକୁ ଚଡକ ପବ ନାମେର ପାଳନ କରି ଥାnି ।
କ'ଣ ରହି ଛି ଏହାର ବି େଶଷତ¢ :
ଓଡି ଆ ପyିକାର) ଗଣନାନୁ ସାେର ମହାବି ଷୁବ ସଂକାnି କୁ ବଷର ପଥମ ଦି ନ
ଭାବେର ଗହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦି ନଟିକୁ ଓଡ଼ି ଆ ନବବଷ ଭାବେର ମଧ ପାଳନ
କରାଯାଇଥାଏ। ବଷ ଆର େହଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରେର େଦବେଦବୀ) ଠାେର
ସ ତ} ପଜ
ୂ ା, େଭାଗ ଓ େହାମ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ସାମାଜି କ, ଆଧାତିE କ
ଏବଂ ପାରି ବାରି କ ଭି_ିଭୂ ମିକୁ ସୁଦୃଢ କରୁଥିବା ପବ अେଟ। େତଣୁ ଏହାର ନାମ ‘ପଣା
ସଂକାnି ’ ଓ ‘ଜଳ ସଂକାnି ’ େହାଇଛି । ଏହି ସମୟେର ସୂଯ କି ରଣ ବୃ ି ସହ ହଜମ ଶiି
ମଧ ବୃ ି ପାଇଥାଏ। ଗରି + ଖାଦ ହଜମ େହଉଥିବାରୁ ବୁ ଟଛତୁ ପରି ଗରି+ ଖାଦ
ପଦାଥ ଗହଣ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ େହାଇଥାଏ। େଦହର अତଧି କ ତାପ ଶiି ସମ अବାକୁ
ଆଣିବା ପାଇଁ ପଣାପାନର ବବା େହାଇଥାଏ। ଏହି ଦି ନେର ବି ଭିନh େଦବା-େଦବୀ
ମBିରେର ଛତୁ ଆ ଓ ପଣା େଭାଗ ବି ଧି ପଚଳି ତ େହାଇଥାଏ। ପଣାସଂକାnି ଦି ନ
ସାହି ପଡି ଶା, ବୁ -ବାବ ଓ ବାହEଣମାନ)ୁ ପଣା ଦି ଆଯାଇଥାଏ। େତଣୁ ଏହି ଦି ନକୁ ‘ପଣା
ସଂକାnି ’ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ସମୟେର ଜଳାଭାବ େଦଖା ଯାଇଥାଏ। ପଣା
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ସଂକାnି ଠାରୁ ରା`ାେର ପଥଚାରୀମାନ) ତୃ ଷା ନି ବାରଣ ପାଇଁ ଜଳଛତ େଖାଲା
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ଯାଇଥାଏ। େସଥିପାଇଁ ଓଡ଼ି ଆ ହି Bୁ ପରିବାରେର ଚଉଁରାେର ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିବା ତୁ ଳସୀ ବୃ f
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ଉପେର ଛାମୁଡିଆ କରି ଘଡି େର ଜଳରଖି ତା'ର ନି ମh अଂଶେର ସରୁକଣାକରି ସୂfE ଧାରେର
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(ବସnରା େଠକି େର) ଜଳଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକାnି ପରଠାରୁ ବୃ f ଜଗତ ଏବଂ
ଜୀବଜଗତକୁ ଜଳ ପଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସଂକାnି କୁ ‘ଜଳ ସଂକାnି ’ େବାଲି ମଧ
କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକାnି ପରଠାରୁ ବାୟୁର ଗତି ମଧ ପଖର େହାଇଥାଏ। ଉଭୟ
अଗିh ଓ ବାୟୁ) ପେକାପରୁ ରfା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟେର ହନୁ ମାନ ଜୟnୀ ପାଳନ
କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପବି ତ ଝାମୁଯାତର ଉଦଯାପନୀ େହାଇଥାଏ। େଯଉଁମାେନ ଏହି
ବତ ପାଳନ କରnି ତା)ୁ ପାଟୁ ଆ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ବତ ଉଦଯାପନ ଦି ନ
ବତଧାରୀ କା ବା ଜଳnା अଗିh େର ଚାଲnି । ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ अଳେର ଏହି ବତ
ଉପଲେf ଯାତା େହାଇଥାଏ। େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ଝାମୁ ବା ପାଟୁ ଆ ଯାତା େବାଲି
କହି ଥାnି । ବତଧାରୀମାେନ ସମାଜକୁ କେଠାର ତାପ ସହ କରି ବାର ଶiି ସକେର ଶି fା
ପଦାନ କରି ଥାnି ।
ସତେର ଏ ସଂକାnି ଓଡ଼ି ଶାର ସଂ7ୃତି ର ପାରାୟଣ ଗାଇବା ସଂେଗ ସେt ବି xାନର
ଜୟଗାନ ମଧ କରିଥାଏ।

ଆ

ହ
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ତ
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*ନେରB ପସାଦ େବେହରା, ଆଳଦା, ଖଇରା,ବାେଲଶ୍ଵର,* *େମା-୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦*
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ତା େହେଲ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାହZକି
ତା େହେଲ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ କାହZକି ?
ମାନନୀୟ ପଧାନମ}ୀ ମେହାଦୟ,

ଡା େଜାତି ପସାଦ

ଆପଣ) ଆହାନ ଏବଂ ସମୟର ପରିିତି କୁ ଲfକରି େଦଶର
ପାୟ ନେବ ପତି ଶତରୁ अଧି କ ପରି ଆର

ପ'ନାୟକ

ସ ତଃãୁ_ ଭାେବ ଗୃହବBୀ

େହବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରିଲୁ  ଆେମ ଭାବି ଥିଲୁ ଏହା *ାରା କେରାନା ଭଳି ଏକ
ମାରାତEକ ଶତକୁ ଆେମ ହେରଇ ପାରି ବୁ, େହେଲ ମୁଠାଏ अବାଧ େଲାକ ଏହି ଗୃହବBୀ ଓ
ସtେରାଧ ଭଳି ବବାକୁ अମାନ କରି ଏହି େରାଗକୁ ସମାଜେର ବା କରି ବାେର
େକୗଣସି ଉପାୟ ଛାଡ଼ି େଲ ନାହZ େସହି େଗାଟିଏ ଉ (ସି tଲ୍ େସାସ୍) ପାଇଁ ଆଜି ଆମ
େଦଶର ଏହି ସଂକଟ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ ି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର
ଗୁଜୁରାତର ସୁରତ ସହର, ମହାରାର ମୁaାଇ ସହର, ଉ_ରପେଦଶ ଏବଂ अନ କି ଛି
ରାଜର କି ଛି ସହରେର କି ଛି अବାଧ େଲାକମାେନ ପୁଣିଥେର ଜନଗହଳି ସୃିକରି ଏହି
େରାଗକୁ ବାପୀବାେର ଯେଥ ସହେଯାଗ କରୁଛnି  ଆମ ସ ା ଏବଂ ଜୀବନପାଇଁ
କ_ବରତ ଡାiର ଏବଂ ସୁରfାକମୀ)ୁ ଆକମଣ କରୁଥିବା ବiି ହୁଏତ ବି ଶର अନ
େକୗଣସି େଦଶେର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିେବ ନାହZ େସହି ଭଳି ଉପଦବି )ୁ ତରିତ କାଯାନୁ +ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରାଯାଇ, ଉଚି ତ ଶି fା େଦଇ ପାରୁନଥିବା ସରକାର କାହZକି ାଣୁ େସ ବି ଷୟେର ଆେମ

ଆ

ହ
ାନ

ଚି nା କରି େଲ ଆମର ଭବି ଷତ ଏବଂ ଏହି େଦଶର ଭବି ଷତ ଆମକୁ अକାର ଆଡ଼କୁ
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ଗତି କଲାପରି ଜଣାପଡୁ ଛି  ବ`ୁତଃ ସରକାର େସହି େଗାଟିଏ ସଦାୟର ସମ`
अପରାଧ ଓ େଦାଷକୁ अଣେଦଖା କରୁଥିବାରୁ ଆେମ ସରକାର) ଉପେର ନି ଭରଶୀଳ
େହାଇ ପାରୁନାହଁୁ  ଆେମ ଘେର ରହି ସୁରfିତ ମଣୁଥିବା ପରି ବାର ଏେବ ଚି nାେର
ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ, େଯ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିବାପେର କଣ ସତେର କେରାନାର ପ ଭାବ କମ
 ା େହତୁ ଆମକୁ ସ ତଃ ପୁଣିଥେର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି
େହବ ନା ଏହି େଲାକମାନ) ମୁଖତ
ବବାକୁ ପୁନଃପଚଳନ କରିବାକୁ େହବ ଆେମ େକେବ ସୂଭାେବ ସୁରfିତ େବାଲି
ମେନ କରି ବୁ?
ଦୟାକରି , କେରାନାକୁ ବାକରୁଥିବା ବiି ଓ ସଦାୟ ସମୁହକୁ ଦୃ ଢ଼ହ`େର
ଦମନ କରି ଆମକୁ ସୁରfିତ କରିବାର ନି ଭରେଯାଗ ପତି ଶତି ଦି अg ନେଚତ
ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ବବା େଯ େକେବ ବି ପଭାବପ
ୂ  େହାଇବ ନାହZ, ଏଥିେର ଦି ମତ
ନାହZ
ଆପଣ) ଗୁଣମୁä
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ଜେଣ ଭାରତୀୟ
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ପବାସୀ ଓଡ଼ିଆ
େମା ନି ଜସ¢ ମତ
ମଁୁ େମା ମnବ େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କହୁଛି ଗଂଜାମେର ପଶାସନର
अବେହଳା େଯାଗଁୁ, ଉଚି ତ ବବା ନ େହବାରୁ, େଲାକ) ପାେଖ

େକୖ ଳାଶ ଚB ସାହୁ

ସେଚତନତା अଭାବରୁ, ସରପ ନି ଜ fମତାର ସଠି କ ବବହାର ନ କରି ଥିବାରୁ ଏକ ଭିନh
ପରି ିତି ସୃିେହଲା।

(ସାଦକୀୟ ମତାମତ : ଆପଣ) କହି ବା କଥାର अଥ କଣ ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁନାହZ ମଁୁ
ଗyାମର अଧି ବାସୀ ହି ସାବେର ଆମ ଜି ଲÈା ପଶାସନ ଓ ଜି ଲ?ାପାଳ) କାଯଦfତା
ଉପେର େକୗଣସି ସେBହ କେରନାହZ ଏବଂ ରାଜସାରା କେରାନା ପାଇଁ େଲାକମାେନ
ହାହାକାର କରୁଥିବା େବେଳ ଗyାମ ଜି ଲ?ାେର େଲାକମାେନ ସ jBେର ରହି ଥିେଲ େକବଳ
ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ ଆମ ଜି ଲ?ା ପଶାସନ ସବୁ ଠାରୁ ସତକ ଓ ସେଚତନ ଥିେଲ େଯେତେବଳ
ଯାଏଁ ଗyାମ ଜି ଲ?ାେର ପବାସୀ) ପେବଶ େହାଇନଥିଲା, େସେତେବଳ ଯାଏଁ ଜି ଲ?ା ସବୁ ଜ
େଜାନ୍େର ଥିଲା ଏବଂ ପବାସୀ ପହିବାର ମାତ ଦୁ ଇ ଦି ନେର ଏହା ନାରtୀ ରt
େହାଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର ମାତ ଦୁ ଇଦି ନ ମଧେର ଏହା ଲାଲ ରt େହାଇଗଲା ଏଥିେର
ଜି ଲ?ା ପଶାସନର େଦାଷ େକଉଁଠି ରହି ଲା? ଏବଂ ଭିନh ପରିିତି କି ଭଳି ସୃି େହଲା ?)
ବ_ମାନ ସମେ` ବି ପଦେର ପଡି ଛnି । ବି ପଦ େବେଳ ଭିଟାମାଟି ହZ ସାହା
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ା

େହଇଥାଏ। େଯଉଁମାନର ଆଜି ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର अଛnି େସମାେନ ନି ଜ େପଟ अେପfା

ଇ
-ପ

ପରି ବାରର େପଟ େପାଷିବାକୁ ପରି ବାରଠୁ ଦୁ ରେର ଥିେଲ। ଥେର ଚି nାକେଲ େସମାେନ

ଆ
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ଆଜି େଯାଉଠି ଥିେଲ େସଠି ଆଜି େକୗଣସି େରାଜଗାର ମାଧମ ନାଇଁ। କି g ପତି ମାସ
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ଘରଭଡା େଦବାକୁ ପଡୁ ଥିବ। ସବୁ ଦରକାରୀ ସାମଗୀର ଦରଦାମ ନି ି ତ ବଢି ଯାଇଥିବ।
େଯାଉ କାନୀ ବା େଦାକାନେର କାମ କରୁଥିେବ େସମାେନ କାମ ବB ପେର ପଇସା
େଦଉ ନଥିେବ। େରାଜଗାର ବB େହଇଗଲା ପେର ଖ ତ ବB େହଲାନି ନା। ପବାସୀ
ଓଡ଼ି ଆମାେନ େସଥିପାଇଁ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁ ଛnି । ଯଦି ସମେ`
ସରକାର) ନି ୟମ ମାନି ଗଁାକୁ େଫରି ବା ପେର ୧୪ ଦି ନ ସରକାରୀ ସଂଗେରାଧ େକBେର
ରହି େବ ଏବଂ ପତି ଦିନ େସମାନ)ର 7ି ନି ଂ କରାଯି ବ ତା େହେଲ େକେବ ବି ବି େãାରଣ
େହବନି । ଆଜି ଯଦି ପବାସୀମାେନ ଓଡି ଶା ନ େଫରି େବ େଫରି େବ େକାଉଠି କି। େସଠି
େସମାନ)ର ଏେବ ନା ରହି ବା ପାଇଁ ଘର अଛି ନା ଖାଇବାକୁ ପଇସା अଛି । େତଣୁ
ନକରାତEକ ଚି nା ନକରି େସମାନ)ୁ ସହେଯାଗ କରି ବା ଉଚି ତ।

(ସାଦକୀୟ ମତାମତ : ଆପଣ କହୁଥିଲା କଥା ନି ୟ ଭାେବ ଠି କ୍ କି g ଆପଣ
ଜାଣିଛnି କି , ଓଡ଼ି ଶା େଫରିବାପେର ଏହି ପବାସୀ ମାେନ କି ଭଳି ଭାବେର ବବହାର
କରି ଥିେଲ? ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାnି କି g ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଛି ପବାସୀ ନି ଜ
େସ jାେର ସଂଗେରାଧ େକBେର ରହି ବାକୁ अନି jା ପକାଶ କରି ମଧରା`ାରୁ ନି ଜ ଘରକୁ
ଚାଲି

ଯାଉଛnି ?

ସଂଗେରାଧ

େକBେର

ଏକାଠି

ମି ଳିମିଶି

ସାମାଜି କ

ଦୁ ରତକୁ

ମାନୁ ନାହାnି ? େସମାନ)ୁ ଓଡ଼ି ଶା ଆଣିବା ବି ପfେର ମଁୁ ଆେଦୗ ନାହZ, କି g ଆପଣ
ଜାଣିଛnି କି େସମାେନ ଯାତା କଲାେବେଳ ଯଦି ଜେଣ କି aା ଦୁ ଇଜଣ କେରାନା େରାଗୀ
ଥିେବ ତା େହେଲ ଏଠାେର ପହିବା ପେର ସମେ` କେରାନା *ାରା ସଂକମିତ େହାଇ
ସାରି ଥିେବ? େଗାଟିଏ ବସ୍ କି aା େଟନ୍ ବଗିେର ବସି ଆସୁଥିବା ସମ` ଯାତୀ ସଂକମିତ

ତ
ିକ

ା

େହଉଛnି , ଆପଣ ଜାଣିଛnି ତ?)

ହ
ାନ

େବଲବାହାଲି, େକBୁ ଝର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ସାtସାଥି अଟnି ।

ଇ
-ପ

େସମାେନ ପବାସୀ ଓଡ଼ି ଆ ନୁ ହଁ nି ଆମର କାହାର ବାପାମା ଭାଇଭଉଣୀ ପୁअଝି अ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

420

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଫାଶି ମିଳିେଲ ବି ପ`ୁତ
କେରାନା ପରି ମହା ବି ପ_ି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ନି ଜ େପଟ

ପାଇଁ ଆଗୁଆ ମାସକର ଖାଦ ରଖି ଘେର ଦି ପକାର ବଦଳେର ପତି

ସତୀଶ ବି ଶାଳ

ବକତେର ୫ ପକାର େଲଖା ଖାଉଛnି , େସମାନ) କଥା କହୁନାହଁୁ । ଆେମ କହୁଛୁ େସହି
ମାନ) କଥା, େଯଉଁମାେନ ଟିେକ ନି ଜ ଘେର ପହିଗେଲ, ଆତEୀୟ)ୁ େଦଖିେଦେଲ,
କେରାନା ବି େରାଧେର ଲଢି ବାର ମାନସି କ ବଳ ପାଇଯି େବ େବାଲି ଆଶା ବାିଛnି ।
େସମାେନ େହେଲ ଘର ବାହୁଡା ବାକୁ ଳତାେର େଭାକ େଶାଷେର ଦି ନ ଗଣୁଥିବା ଓଡି ଆ
ଦାଦନ ଶମି କ। ରାଜ ବାହାେର ବି ଭିନh ସtେରାଧ େକBେର େସମାନ) ମଧରୁ
अେନକ ଥିେଲ ବି ପାଣି ଠାରୁ ପଁାଉରୁଟି ପଯn ସବୁ ଜି ନିଷ ଦୁ ଇଗୁଣାରୁ ପା ଗୁଣା
ମୂଲେର କି ଣି ନି ଜର ସବସ¢ ହରାଇ ସାରି େଲଣି । କେରାନା ବି ପ_ି ଟଳି ଗେଲ ବି
େସମାେନ ନି ଜ ଗଁାକୁ େଫରିବାକୁ କି aା ପୁଣି କମେfତକୁ ଯି ବାକୁ अାେର ଆଉ ଦି ଟ)ା
ବି ନାହZ। େଯଉଁମାେନ ବି ମାନେର ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି ବାକୁ ଟିେକଟ କରି ଛnି କି aା
େରଳଗାଡି େର ଉ େଶଣୀର ଟିକଟ କରି ଛnି ବା ବଥ ଆରfିତ କରିଛnି , େସଇ ସୁଖୀ
ମଣିଷ) କଥା େନଇ ଚି nିତ ନାହଁୁ । େଯଉଁ ବଗର ଶମି କ ମାନ)ର ମାସି କ अnତ ୪ଟି
ଶବ ଓଡି ଶାକୁ େଫରିବା ପାଇଁ େକେତ ସାମାଜି କ କମୀ ଓ ଗଣମାଧମ ନାେକଦମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥାnି , େସଇ ନି ରୀହ ଦାଦନ ଶମି କ) अnରର େକାହ େନଇ ଚି nା ପକଟ କରୁଛୁ,

ଆ

ହ
ାନ

ଏମାେନ ଆସି େବ େକମି ତି, अଛnି େକମି ତି? ଏ େଘାର ବି ପଦ କାଳେର ସତେର ଘରକୁ
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ଟିେକ େଫରି ବାକୁ େସମାନ) ମନର ଆେବଗ ଓ େକାହର ଉ_ର अଛି େହେଲ ତାହା
ସେnାଷ ଜନକ ନୁ େହଁ ।
ଯଦି ଚାଇନା ପରି ରାେର ଥିବା ବି େଦଶୀ ମାନ)ୁ େଗାଟିଏ ସମୟେର େଦଶକୁ
େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦି ଆଗଲା େତେବ ସୁରଟର ସୁତାକଳର ଦୀନ ଦରିଦ ଗରୀବ
ଶମି କ ମାେନ କାହZକି ବି ପ_ି େବେଳ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରିବାରୁ ବଂଚି ତ େହେଲ? ୱାî
ଇେକାନମି କ େଫାରମର ଭାରତ अଥେନୖ ତିକ ପରି ସଂଖାନ ୨୦୧୭ अନୁ ସାେର ଆମ
େଦଶର ସମୁଦାୟ ୧୩ େକାଟି ୯୦ ଲf ପବାସୀ ଶମି କ ଭାରତର ବି ଭିନh ାନରୁ ମୁଖତ
ଦି ଲ?ୀ, ମହାରା, ତାମି ଲନାଡୁ , ଆପେଦଶ ତଥା େକରଳ ଆଦି ାନକୁ କାମଧBାେର
ଯାଇଥାnି । ଏେବ େସହି ସଂଖା ୨୪ େକାଟି ୯୮ ଲfେର ପହିଛି। ମୁo ଝାଳ ତୁ oେର
ମାରି େଦଶ ଗଠନ ଓ ବି କାଶେର ବଡ ଭୂ ମିକା େନଉଥିବା ଏହି ସମୁଦାୟର ଦୁ ଃଖକୁ ଏଭଳି
ଦୁ ½|ନେର ସବାେଦୗ ଗୁରୁତ¢ ଦି ଆଯି ବାର ଆବଶକତା ରହି ଛି । କେରାନା ଲକଡାଉନ
ପେର ଏହି ପସtେର ଜେଣ ଦାୟୀତ¢ବାନ ସାaାଦି କ ଓ `aକାର ଭାେବ ପଥେମ
ଆେଲଖ (`a) ପକାଶ ପେର ବି ଭିନh ମହଲେର ବାପକ ତÝରତା ପକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଉଭୟ େକB ଓ ରାଜ ସରକାର ମଧ ବହୁ ପଦେfପ େନଇଥିେଲ । େବାଧହୁଏ େସସବୁ
ଠି କଣା ଓ ସମୟ ଉପେଯାଗୀ େହବା େfତେର ସୃି େହାଇଥିବା ପତି ବକ ସବୁ ବଡ
अସେnାଷର ପଶhଚିହh ଠି ଆ କରାଇଛି ।

ତ
ିକ

ା

अେପଲ ୧୪ ତାରିଖ ମtଳବାର ପଥମ ପଯାୟ ଲକ ଡାଉନ अବଧି ସରି ବାର ଥିଲା

ଇ
-ପ

। ମୁaାଇେର ଫସି ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶମି କ ନି ଜ ରାଜକୁ େଫରିବା ଆଶାେର ବାBା

ଆ

ହ
ାନ

େରଳେସନ ଧାଇଁଥିେଲ । େହେଲ ପଧାନମ}ୀ ଲକ ଡାଉନ अବଧି ବଢାଇବା ପେର ସବୁ
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अଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା । େସମାେନ େସନେର ହZ अଟକି ଥିେଲ । ଘରକୁ େଫରିବାର
ଦାବି ଏେତ ପବଳ େହାଇଥିଲା େଯ, ଭିଡ ଭାtିବାକୁ େପାଲି ସକୁ େଶଷକୁ ଲାଠି ଚାଜ
କରି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା । ଗଣମାଧମେର ଏହି ଦୃ ଶ ଥିବା ଫେଟା କେରାନା ସମୟର
ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଉଦେବଗ ଜନକ ଚି ତ େହାଇଥିଲା । अେପଲ ୧୭ ତାରି ଖେର ସୁରଟେର
ଗେo ଖାଇ ଦେo ବଂଚି ବା ପାଇଁ ଖାଦ େନବା ଲାଗି ଲaା ଧାଡି େର ଠି ଆ େହାଇଥିବା
ଶମି କ) ଫେଟା, ୩୨ େମସେର ଖାଦ େଦବା ବB େହବାରୁ ୧୫ ତାରି ଖେର ସୁରତ
ନି କଟ ପାେoାଲା ଶି qାଳେର ଓଡି ଆ ଶମି କ) ବି େfାଭ, ୧୧ ତାରିଖେର ସୁରତ
ଡାଇମo ନଗରେର ଘରକୁ େଫରିବା अେପfାେର ଥିବା ଶମି କ) ମଧେର ତି ବ
अସେnାଷ କାରଣରୁ ଉେ_ଜନା ହୃଦୟ ବି ଦାରକ େହାଇ ପଡି ଛି । େସମାେନ अnତ ଗେo
ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିେଲ େବାେଧ ଏେତ ବି କଳ ଚି ତ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳnା ନାହZ । େଭାକର
ଭୂ େଗାଳ ବଡ ନି +ୁର ଓ ଦାରୁଣ । ଏହାକୁ େକବଳ अନୁ ଭବୀ ହZ ବୁ ଝି ଥାଏ । େଭାକର
ଦାଉରୁ ନି ଜ ପରିବାରକୁ ରfା କରି ବା ପାଇଁ େକେତକ ଶମି କ ନି ଜର େମାବାଇଲକୁ ବି କି
େଦଉଥିବାର ଖବର ବି ଗଣମାଧମେର ଚା େହଉଛି । େଦଶର ପାଣେକB ତଥା
ରାଜଧାନୀ ଦି ଲ?ୀେର ଶମି କ ମାେନ ଶହ ଶହ କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ଚାଲି ନି ଜ ଘେର
ପହଂଚି ବାକୁ ଉଦମ କରୁଛnି । ରାଜଧାନୀ ଦି ଲ?ୀରୁ ଘରକୁ େଫରି ବା ଲାଗି ଜେଣ ୩୮
ବଷ|ୟ ଯୁବକ ୨୦୦ କି େଲାମି ଟର ଚାଲି ବା ପେର ମା ୨୯ ତାରି ଖ ସକାେଳ ଦି ଲ?ୀ-ଆଗା

ତ
ିକ

ା

ଜାତୀୟ ରାଜପଥେର ମୃତୁ ବରଣ କରି ଥିେଲ । ରଣବୀର ସି ଂ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ) ଘର

ହ
ାନ
ଆ

ଘଟଣା ଭି ତରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ନମୁନା ମାତ ।

ଇ
-ପ

ମଧପେଦଶର େମାେରନା ଜି ଲ?ାେର । ମାନବି କତାକୁ େଦାହଲାଇ େଦବା ଭଳି ଶହ ଶହ
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ମା ୨୮ ତାରିଖେର ବାହାର େଲାକ)ୁ ରାଜର ସୀମାେର अଟକାଇ ସ¢ା ପରୀfା
କରି ବାକୁ ଓ ୧୪ ଦି ନ କ¢ାେରାଇନେର ଦାଦନ ମାନ)ୁ ରଖିବାକୁ େକB ସରକାର
ନି େ½ଶ େଦେଲ । େହେଲ େସମାେନ କେରାନା ମୁi େହବାର ଯେଥ ପମାଣ ମି ଳିବା
ପେର ବି ଘରକୁ େଫରିବା େନଇ େକୗଣସି ନି ~_ି ନି ଆଗଲା ନାହZ । ଏହି ଦିନ ଦାଦନ
ସମସା େନଇ ବି େରାଧୀ କଂେଗସ ଦଳ େକB ସରକାର)ୁ ସମାେଲାଚନା କରି ବା ସହ
କଂେଗସ େନତୀ େସାନି ଆ ଗାୀ ଏହି ପସtେର ପଧାନମ}ୀ)ୁ ଚି ଠି େଲଖି ବା ପେର
ଦାଦନ ପସtେର ସରକାର अଧି କ େଚଇଁ ଉଠି ଥିେଲ । େସହି ଦିନ ଦାଦନ ମାନ)ୁ ନି ଜ
ରାଜକୁ େଫରାଇ େନବାକୁ ଉ_ରପେଦଶ ସରକାର ବସ େଯାଗାଇ େଦଇଥିେଲ । ରାଜ
ବାହାେର ଥିବା େଦଢ ଲf ଓଡି ଆ ଦାଦନ ଶମି କ ମାନ)ୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବାକୁ
ରାଜ ମୁଖମ}ୀ ନବୀନ ପ'ନାୟକ ପବାସୀ ସଂଗଠନକୁ ମଧ ଏହି ଦିନ ନି େବଦନ
କରି ଥିେଲ । ପେର ବି ଭିନh ରାଜର ଶମି କ ମାନ)ୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶକ
ବବା କରି ବାକ ଓଡି ଶା ସରକାର େନାଡାଲ अଧି କାରୀ ମାନ ନି ଯୁiି କେଲ ।
ପଧାନମ}ୀ ଓ ମୁଖମ}ୀ) ସମ` ପକାର ଆnରି କତା ସେତ¢ ଦାଦନ ମାନ) ସବନିମh
ଆବଶକତା େପଟକୁ ଗେo ଦାନା ବି ସରକାର) ତରଫରୁ ମି ଳିପାରିଲା ନାହZ ।
ଗଣମାଧମର ଖବର, ଚି ତ ଏବଂ ବା`ବତା ହZ ଏ ସତକୁ ଆମକୁ ସ¢ୀକାର କରି ବାକୁ
ବାଧ କରୁଛି । ପୁନ

େକB ସ¢ରା ମ}ଣାଳୟ ତରଫରୁ अେପଲ ୧୬ ତାରି ଖେର

ତ
ିକ

ା

ସମ` ରାଜ ଓ େକB ଶାଶି ତ ରାଜକୁ ପତ ଦି ଆଯାଇ ଦାଦନ) ରହି ବା, ଖାଇବା ସହ

ହ
ାନ
ଆ

ଦୁ ଃଖ େନଇ ସରକାର ଚି nିତ ଥିବାର  େହଉଛି ।

ଇ
-ପ

ସମ` ପକାର ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ଉପେର ଗୁରୁତ¢ ଦି ଆଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଦାଦନ ଶମି କ)
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ନି କଟ अତୀତେର अେପଲ ୧୬ ତାରିଖେର ରାଜ ସରକାର ଚାଷ ପାଇଁ େନାଡାଲ
अଧି କାରୀ ନି ଯୁiି କରି ଛnି । ଏ େfତେର ଏହି େନାଡାଲ अଧି କାରୀ)ୁ ମଧ ଉ_ରଦାୟୀ
କରାଯାଇଛି । ଉ_ର ଦାୟୀତ¢ େଗାଟିଏ ବଡ ଆବଶକତା େବାଲି ଆଉ କି ଏ ବୁ ଝୁ ବା
ନବୁ ଝୁ କି g ଉଭୟ ରାଜ ଓ େକB ସରକାର ଭଲ ଭାେବ ବୁ ଝି ଛnି । େହେଲ ଦାଦନ
ଶମି କ) ସମସା େନଇ େହାଇଥିବା େନାଡାଲ अଧି କାରୀ)ୁ ଉ_ରଦାୟୀ କରାଗଲା ନାହZ।
ଉ_ରଦାୟୀ କରାଯାଇଥିେଲ ଯାଜପୁର ଜି ଲ?ାର ଧମଶାଳାର ମଧୁପୁରଗଡ अଂଚଳର
ଶତାଧି କ ଦାଦନ ଶମି କ) ଦୁ ଃଖ ଓ େଭାକ େନଇ ସରକାର)ୁ ଜଣାଇବା ପେର ବି
अଦାବଧି େସମାନ) ପାଖେର କି ଛି ନେହେଲ ଦାନା ମୁଠାଏ ତ ପହଂଚି ପାରି ଥାnା ।
ଏହା େଗାଟିଏ ଦୃ ାn ମାତ। ୧୯ अେପଲେର ମୁଖମ}ୀ ଏହି ଦାଦନ) ପାଇଁ ବଡ
ପାେକଜ େଘାଷଣା କରି ଛnି । ମା ୨୯ ତାରି ଖ ରବି ବାରେର ମାନବର ହାଇେକାଟ  ନି ଜ
ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କେଲ। ବାହାର ରାଜରୁ ଘର ବାହୁଡା ଶମି କ ମାନ)ୁ ସୀମାେର
अଟକାଇବା ପାଇଁ ପଦେfପ େନବା ସହ େସମାନ) ରହି ବା, ଖାଇବା, ସ¢ାେସବା
େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଏହି ମାମଲାେର ରାଜ ସରକାର)ୁ ନି େ½ଶ େଦେଲ । ଶମି କ ମାେନ
ନି ଜ ଗଁାକୁ େଫରି େଲ େକେରାନା ବାପି ବାର ସaାବନାକୁ ଦୃ ିେର ରଖି ଏଭଳି ନି େ½ଶ
ସ¢ାଗତେଯାଗ। େହେଲ େସହି ସମୟେର ମାନବର ହାଇେକାଟ  ଓ ସରକାର ବି େଦଶ
େଫରnା) ପସtେର ନୀରବ ରହି େଲ। େଯେତେବେଳ କି ୫୩ଟି େଦଶେର ଥିବା

ତ
ିକ

ା

୩୩୩୬ ଭାରତୀୟ କେରାନା ଆକାn େବାଲି ଜଣାପଡି ଲାଣି । କେରାନାେର ଦାଦନ ଦୁ ଃଖ

ଇ
-ପ

ଏେବ ବଡ ଆେବଗିକ ପସt େହାଇଛି । େଯଉଁ ହାଇକାଟ  େସମାନ)ୁ ସୀମାେର अଟକାଇ

ଆ

ହ
ାନ

 ନି େ½ଶ अନୁ ସାେର େସମାନ)
ସବୁ ସୁବିଧା ପଦାନ ନି େ½ଶ େଦେଲ େସହି ହାଇେକାଟ)
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େପଟକୁ ଗେo ଦାନା ନମି ଳିବା ଏବଂ େସମାନ) ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ ହZ ମାନବର
 ନି େ½ଶର ଉଲଂଘନ । ଏଥିେନଇ ମାନବର ହାଇେକାଟ  ବି ନି ଜ ଆଡୁ
ହାଇେକାଟ)
ସମୟ ଉପେଯାଗୀ ନି େ½ଶ େଦବା କି aା କାଯାନୁ +ାନ ଗହଣ କରିବାେର अସୁବିଧା
େକାଉଠି ?
ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ମାନବି କତାର ସ¢ରକୁ ଚାପି େଦବା ବଡ କକର।
େସହି ଧାରାେର ଏହି ମତ ଉପାପନ ପାଇଁ ଯଦି ଫାସୀ ମି େଳ, େତେବ ଏହାକୁ ଗହଣ
କରି ବାକୁ ପ`ୁତ ।

ବରି+ ସାaାଦି କ, ଭୁ ବନପୁର, ଗଡମଧୁପୁର, ଧମଶାଳା, ଯାଜପୁର
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ା

େମା-୯୪୩୭୦୧୯୧୧୭
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କେରାନା ଓ ପବାସୀ ଭାରତୀୟ
ଭାରତବାସୀ ବଡ ସାହସୀ। ଉiିଟି େକାଟିଏ ତାରା େଗାଟିଏ
ସୂଯ ପରି ସତ। କମେର, ଆଚରଣେର, ଜୀବନେଶୖ ଳୀେର, ବୁ ତାେର,

अଭି ମନୁ  େବେହରା

କେଥାପକଥନେର ସାହସୀ କଥା ପରି ଲfିତ େହାଇଥାଏ। ସାର ଉଇଲି ୟମ୍ସ?ୀମ ତା)
‘ହ¢ାଟ୍ ଇଜ୍ କେରଜ୍?’ ସBଭେର ଉେଲ? ଖ କରି ଛnି - ପେତକ ବiି ନି ଜକୁ ସାହସୀ
େବାଲି ପରି ଚିତ େହବାକୁ ଭଲପାଇବ। ଆଶା, ବି ଶ¢ାସ ଓ ବଦାନତା ପଭୃ ତି ସïୁଣ ସାହସ
ନଥିେଲ अଥହୀନ େହାଇପଡି ବ। ଜେଣ ବiି ଖରାପ ଓ ସାହସୀ େହାଇପାେର କି g
ସାହସୀ ନେହାଇ ଜେଣ ଭଲେଲାକ େହାଇନପାେର। ସାହସ ଏକ ମାନସି କ अବା।
ଆତEା ସହ ମଧ ସକ अଛି । େତଣୁ ଉଭୟ ମାନସି କ ଓ ଆଧାତିE କ ଆଧାରରୁ ଏହା ଶiି
ସଂଗହ କେର। ଏହି ଦୁ ଇଟିର ସଂେଯାଗରୁ ଦୁ ଇ ପକାର ସାହସର ସୃି ହୁଏ। ଶାରିରୀକ
ସାହସ ଓ େନୖ ତିକ ସାହସ। अେନକ େଲାକ) ପାଖେର ଶାରିରୀକ ସାହସ अଛି କି g
େନୖ ତିକ ସାହସ ନଥାଏ। େନୖ ତିକ ସାହସ ଥିବା ବiି େକେବ ଶାରି ରୀକ ବି ପଦକୁ ଖାତି ର
କରି ବ ନାହZ। ଜାପାନୀ ମାନ)ର ଶାରି ରୀକ ଶiି अେନକ अଛି ମାତ େନୖ ତିକ ସାହସ
अଭାବେର ଦି ¢ତୀୟ ବି ଶ¢ଯୁେର େସମାେନ ପରାଜି ତ େହାଇଥିେଲ ମାତ ଇଂେରଜ ମାେନ
अବି ରତ ସାହସୀ। େସମାନ)ର ସାହସ ନୀରବଛି ନh ଭାେବ ସଦାସବଦା ଥାଏ। ଏହା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହଉଛି େସ ଜାତି ର ବି େଶଷତ¢। ସାର ଉଇଲି ୟମ୍ସ?ୀମ ଆହୁରି ମଧ କହି ଛnି ଦି ¢ତୀୟ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଶ¢ଯୁ େବେଳ େଯେତେବେଳ ମି ତପf େସୖ ନମାେନ ବହEେଦଶରୁ ହଟି ଆସି େଲ
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େସେତେବେଳ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା େସୖ ନମାେନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଶରଣାଥୀ ମାେନ
େଯଉଁ ସାହସ ଓ ସହି ୁତା ପଦଶନ କରି ଥିେଲ ତ½¢ରା େସ अଭି ଭୁ ତ େହାଇ ପଡି ଥିେଲ।
अତି अq ସଂଖକ େଲାକ)ର ସ¢ାଭାବି କ େନୖ ତିକ ସାହସ अଛି । େତଣୁ ଏହା ଶି ଖାଇବା
ଆବଶକ। अତି अq ବୟସେର େଲାକମାେନ ନି ଜ ପି ତାମାତ, 7ୁଲ ଓ ବି ଶ¢ବିଦାଳୟ
ଧମ ଏବଂ अନ ସୂତରୁ ଏହା ଶି ଖିବା ଆବଶକ। ବୟ7 େଲାକ)ୁ େନୖ ତିକ ସାହସ ଶି fା
େଦବା କଠି ନ ବାପାର।
ଏଥିରୁ  ପତୀୟମାନ ହୁଏ େଯ ଆମ ପାଖେର େଯେତ ସାହସ ଥିେଲ ବି େନୖ ତିକ ସାହସ
ନ ଥିେଲ ଆେମ େକୗଣସି ଯୁ ଜି ତିପାରି ବା ନାହZ କେରାନା ସହି ତ ମୁକାବି ଲା େକୗଣସି
ବି ଶ¢ଯୁ ଠାରୁ କମ ନୁ େହଁ େବାଲି ବଡବଡ ବି େଶଷxମାେନ ମତ େଦଇ ସାରି ଛnି । ଏଭଳି
ପରି ିତି େର ସାରା ବି ଶ¢ େଯେତେବେଳ କେରାନା କବଳେର କବଳି ତ ଇଏ ବି ଶ¢ଯୁ ନୁ େହଁ
ତ ଆଉ କଣ। ବି ଶ¢ ସମୁଦାୟ) ପାଇଁ ମହାବି ପଦ। ଏଠାେର ଶାରିରୀକ ସାହସ ଠାରୁ
େନୖ ତିକ ସାହସର ଆବଶକତା େବଶୀ अଛି । କେରାନା େଯମି ତି ମହାମାରୀ ରୂପେର
ମୃତୁର େବଉରା େନଇ ଆସି ଛି। େଦଶେର ମୃତୁସଂଖା ଦୁ ଇଶହ ଟପି ଥିଲା େବେଳ
ବି ଶ¢େର ଲେf ଟପି ଲାଣି। ଘେର ରୁହg ସୁ ରୁହg, ହାତ ଧୁअg ମା7 ପି g କେରାନା
େସ?ାଗାନେର େଯମି ତି କାନ ବଧି ରା େହାଇଗଲାଣି । ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନେର ମଣିଷ
अତି  େହାଇ ଉଠି ଲାଣି।
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ା

ଏପରି େଳ ସୁଦୂର ପବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାେନ ଆମ ମାନ)ର େନୖ ତିକ ସାହସ
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-ପ

ବଢାଇବା ପାଇଁ अବି ରତ େଚା ଜାରି ରଖି ଛnି । େସମାନ)ର କେରାନା ସେଚତନତା

ଆ

ହ
ାନ

ଉପେର ସଟ  ଭିଡି ଓ ଗୁଡିକୁ ବି ଭିନh େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡିଆେର େସୟାର କରୁଛnି  ନି ି ତ େସ
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ସବୁ ଆମକୁ अେନକ େପାାହନ େଯାଗାଉଛି । ନି ି ତ େସମାେନ ବହୁ ପଶଂସାର ପାତ।
େସମାେନ ଆମ ମନେର େନୖ ତିକ ସାହସ ବଢାଉଛnି । କେରାନା ଭୟ ନକରି ସତକ ରହି
ସରକାର) ନି ୟମକୁ ପାଳନ କରି ସୁରfିତ ରହି ବା ପାଇଁ ପରାମଶ େଦଉଛnି । ଜମାନୀ,
अେଲି ଆ, ବି େଟନ, ଆେମରି କା ପଭୃ ତି େଦଶେର ଥିବା ପବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନ)ର
ପଠାଇଥିବା େସଇ ସବୁ କେରାନା ସକ|ତ ଭିଡି ଓ ଗୁଡିକୁ େଲାେକ େବଶ ପସB କରୁଛnି
ଓ ସଜାଗ େହଉଛnି । ଏହା େସମାନ)ର ବଦାନତା ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କଣ। େଯେତ
ଦୂ ରେର ଥିେଲ ବି େସମାେନ ଆମ ମାନ) ସହି ତ ହାତ ମି ଳାଇ ଚାଲି ଛnି ଓ ମନ ମି ଳାଇ
ଚାଲି ଛnି । ଏଭଳି ଦୁ ½|ନେର ଆମ ମାନ) ମନେର େନୖ ତିକ ସାହସ ବଢାଇବାର ସମୟ
ଆସି ଛି। ଏହାର ଯେଥ ଆବଶକତା ରହି ଛି। େତେବ କେରାନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ
ଆେମ ଜୀବନ ଯୁେର ହରାଇ ପାରିବା। େମାର ଜେଣ କବି ବୁ

ଡ. ନୀଳମାଧବ କର

ଯି ଏ କି ବି େଟନେର ରୁହnି । କି ଛିଦିନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ ତା) ସହି ତ ଇେମଲେର େଯାଗାେଯାଗ
କରି ଥିଲି। ଏେବ ବି ଶ¢େର କେରାନାର େଯଉଁ ଭୟାବହତା ଏଭଳି ସମୟେର ତା)ୁ
अନୁ େରାଧ କରି ଥିଲି ବେଟନ ପରି ିତି କୁ ଲf ରଖି ଆମ େଦଶ ପାଇଁ ବି େଶଷ ଭାବେର
ଆମ ରାଜ ଓଡି ଶା ପାଇଁ କେରାନା ସକ|ତ େଗାଟିଏ ସଟ  ଭିଡି ଓ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ
ଆେମ ବି ଭିନh େପଜେର େସୟାର କରି ପାରି ବୁ। ଖାଲି େସାସି ଆଲ ମି ଡିଆ ନୁ େହଁ ସମ`
ଜନ ସାଧାରଣ ଏ େfତେର ବି ଭିନh ପକାର ସଜାଗ ମୂଳକ ପଦେfପ େନବା ଉଚି ତ।

ତ
ିକ

ା

ଆେମ ଜି ତିବା କେରାନା ହାରି ବ। ଏହି ଆଶା ଓ ବି ଶ¢ାସ େନଇ ରହୁଛି ।
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अଧf – ମାଇଁ ପ?ାେନଟ୍ପବି? ²୍କୁଲ
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ସ¢ାମପାଟଣା,େକBୁ ଝର, େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯
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କେରାନାର ପତି କାର
ଏକତା ଓ ଶୃ±ଳା ବି ନା କେରାନାକୁ େରାକି ବା अସବ
ପେତକ େଦଶେର ଏକତାର अଭାବ ଥିେଲ ବି ପଯୟ ଆେପ

ବି ଦାଧର ପoା

ଆେପ ନି ମnି ତ େହବା ସହ ଜନସାଧାରଣ अେନକ अସୁବିଧାର ସଖିନ ହୁअnି । ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଆମ େଦଶ ଏହାକୁ ବାରaାର अେt ନି େଭଇଛି । अେନକ ଦୁ ରାଚାରୀ ନି +ୁର ଶାସକ ଏବଂ
अେଗଂଜ େଲାକମାେନ ମଧ ଏହି ଐକଭାବର अଭାବେର ଆମକୁ ଦି େନ କବଳି ତ କରି
ଭାରତମାଟିେର ବଷବଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଛnି । ପୁଣି ଥେର ଜନସାଧାରଣ) ମନେର
େଯେତେବେଳ ଐକଭାବ ଜାଗତ େହାଇ ଏକତା େଫରି ଆସି ଛି େସମାେନ ପରା` େହାଇ
େଦଶଛାଡି ପଳାଇଛnି । େସମି ତି ଆଜି ବି ଆମ ଆଗେର କେରାନା ଏକ ବି ରାଟ
ଶତରୂପେର ଦoାୟମାନ। େଦଶର ଦଶହଜାର ଉପେର େଲାକ)ୁ ନି ଜପଟକୁ େନବାେର
ସମଥ େହାଇ ହଜାେର ଉପେର ମୁo ଗେଡଇ ସାରିଲାଣି। ଯଦି ନି ଜାମୁ½ିନର ତବଲି ଗ୍
ଜାମାତି ଘଟଣାକୁ େରାକାଯାଇ ପାରି ଥାnା େତେବ ଏପରି ବି ରାଟ ଭାରତେଦଶର ଦୁ ଇଶହ
ସତ`ରି ଜି ଲ?ାେର କ’ଣ କେରାନା ଦି ନଦୁ ଇଟାେର ପହଁ ଚିଥାnା! ଏଥିେର अମାନବୀୟ
ଷଡଯ} ତ ରହି ଛି, କି g ଶତ ଆମର ଏକତା ଓ ସ¢ାଭିମାନେର ର କରି କେରାନା
ମାଧମେର େଦଶର अପଯା fତି କରି ବା ଦି ଗେର ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସାରି ଛି।
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େଯେତେବେଳ ଆମ ବରି + अଧି କାରୀମାେନ ଜାଣିପାରି େଲ େଯ େସଠାେର ଏସବୁ ଚାଲି ଛି,
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ତାଲାବBି ଆଇନକୁ ପଦାଘାତ କରି କେରାନା ବାହକମାନ)ୁ େଦଶର ଆକଳନ fତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ! ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ'ନାୟକ) *ାରା ପତି +ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

430

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ପଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୦

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କରି ବାପାଇଁ ପ`ୁତ କରାଯାଉଛି , େସେତେବେଳ ନି ଜାମୁ½ିନ ବାହାରକୁ େସମାନ)ୁ ଯି ବାକୁ
କାହZକି ଦି ଆଗଲା? ଜମାତି େଲାକମାେନ ଦି ଲ?ୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ େଦଶସାରା ପହଁ ଚିବାକୁ
େକମି ତି କାହା अନୁ ମତି େର ସfମ େହେଲ! ଏମି ତିେର େକବଳ େଚୖ ନାର ଉହାନ
ସହରପରି େସଦି ନ ନି ଜାମୁ½ିନକୁ ବାରି େକଡି ଂ କରି କି? ଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରି ଥିେଲ ଆଜି
ଦି ନେର ବହୁତ ରାଜ ଏମି ତି ଥାଆnା େଯଉଁଥିେର କେରାନା ଭୂ ତାଣୁର ନଁା ଗ ବି ଆେଦୗ
ନଥାnା। ଲୁ ହାମୁoାଟିେର ଧାର େଯେତ ଥାଉ ପେଛ ସି ଏ କ’ଣ ଏକା ଏକା ଗଛ କାଟି
ପାରି ବ? କାଠ କାଟିପାରି ବ! େସ ଧାରୁଆ ଲୁ ହାପଛେର େଗାଟିଏ କାଠତି ଆରି େବଂଟ
ଦରକାର! େସମି ତି ପେଡାଶୀ ମୂଲକର ଆା େଯେତ ଦୁ େହେଲ ବି ଆମେଦଶର
ନାଗରି କ) ଭିତେର ଯଦି ତା’ର ଆxାଧୀନ କି ଛି େଦଶେଦାହୀ ଶି ଷମାେନ ନଥାେn, ଆମ
ନି ଜଭିତେର ଯଦି ଏକତା ଥାଆnା ଓ ଆେମ ସମେ` ଜେଣଜେଣ ଯଦି ସ¢ାଭିମାନୀ
ହି Bୁାନୀ େହାଇଥାଆେn େତେବ କେରାନାର ଡର ଆମକୁ ଏପରି ଆେଦୗ अ`ବ` କରୁ
ନଥାnା ।
ଏକତାର ସହେଯାଗରୁ ସମାଜର ସୃ+ି। ଏକତି ତ ଭାବେର अେନକ अସବ କାମ ବି
ସବ କରି ଥିବାର अଗଣିତ ଉଦାହରଣ अଛି । ଆଜି କେରାନା ଭୂ ତାଣୁସହ ଯୁେର ଜି ତିବା
अସବ ଜଣାଯାଉଥିେଲ ମଧ ଆମ ଭିତେର ଏକତାର अଭାବ ଓ ପର~ର ଭିତେର
अବି ଶ¢ାସର ବାତାବରଣ କେରାନା ଭୂ ତାଣୁକୁ ବଳେଦଇ ଆମେଦଶର େଗାଟିଏ ପେର

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ ନାଗରି କର ମୁo ଗେଡଇ ଚାଲି ଛି। ବି ଶ¢େର अେନକ ସfମ େଦଶର ମଜଭୁ ତ୍

ଇ
-ପ

ସରକାର କେରାନା ଆଗେର ମୁoନୁ ଆଁଇ ସାରି େଲଣି। ଆେମରି କା, ଇଟାଲୀ, ଫାନ୍ସ,

ଆ

ହ
ାନ

େନ୍, ଇରାନ୍ ତାହି ତାହି ଚି ାର କରି କବରେଖାଳି ବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହାnି । ସାମୁହିକ
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ଶବ ସାର କରାଯାଉଛି । କଫିନ୍ ଉପେର କଫିନ ରଖାଯାଇ ମାଟି ପକାଉଛnି । ମଣିଷ
ଶବ ଗୁଡାକୁ ପଶୁଠାରୁ ବି अଧି କ ହି ନ`ା େହବାର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି । ଏସବୁ େଦଖି ଆେମ
କ’ଣ କି ଛି ଶି ଖିବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ କି ? ଆଜି ବାହୁବଳ ଶରୀରର େରାଗ ପତି େରାଧକ अପାର
ଶiି କେରାନାଆଗେର କି ଛି ନୁ େହଁ , ସବୁ ତୁ j। କେରାନାକୁ ପରା`କରି ବା ପାଇଁ
ଆବଶକ େକବଳ େଗାଟିଏ ବଳ, ତା’େହଲା ଏକତାର ବଳ।
ଏକତା ସହ ଆଉ େଗାଟିଏ ଔଷଧ କେରାନାପାଇଁ ନି ହାତି ଆବଶକ, ତାହା େହଲା
ଶୃ±ଳା। ଆଜି କାଲି ପାୟ ସମ` େବୖ ଦୁତି କ ଗଣମାଧମ କେରାନା ଖବର ପାଇଁ ଦି ନରାତି
ସମପଣ ଭାବେର अବି ରତ କାମ କରୁଛnି । ତା’ଭି ତେର େଯମି ତି େପାଲି ସଦଳ) ଉପେର
କି ଛି ମହି ଳାମାନ) ଦ¢ାରା ଛାତଉପରୁ ପଥର ଫିtାଯି ବା ଘଟଣା, ସ¢ା କମରୀମାନ)ୁ
ଦୁ ବବହାର, ଶରୀର ଉପରକୁ େଛପପକାଇ ଆକମଣ କରି ବା, ତାଲାବBିର

ନି ୟମକୁ

ଫୁ’େର ଉେଡଇ अକାରଣ ରା`ାଘାଟେର ବୁ ଲି ବା, ନି ଜକୁ କେରାନା ସଂକମି ତ ଥିବାର
ସେBହ କରି ମଧ ଲୁ ଚି ଛପି ଆଗକୁ ନଆସି ବା, ପରୀfା ନକେରଇବା ଆଦି ସବୁ ବି ଶୃ±ଳା
େଯାଗଁୁ କେରାନାର କାୟା ଦି ନୁଦି ନ ବଢି ବାେର ଲାଗିଛି। ସରକାର) अନୁ େରାଧ,
ଆଇନକାନୁ ନ ପତି କି ଛିେଲାକ)ର ତି େଳ େହେଲ ଧାନ ନାହZ। ଏେବ ବି ଶ¢େର ୨୨ଲf
େଲାକ ଆକାn ଏବଂ ୧ଲf ୪୫ହଜାର ଏଇ କେରାନା ଭୂ ତାଣୁର ପଭାବେର ମୃତ। ଏସବୁ
ଜାଣି ଯଦି ଆେମ ଆମର ବବହାରେର ଶୃ±ଳା ଆଣିବାନି େତେବ ନି ଜେଗାଡକୁ ନି େଜ

ବି ଷାi କରିଦି ଏ ମାତ େକେତଜଣ

ଇ
-ପ

େକଇେଠାପା ବି ଷ ଢାଳି େଦେଲ ସାରାअମୃତକୁ

ତ
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ା

କୁ ରାଢି େର ହାଣିବାସହ ସମାନ ନୁ େହଁ କି ! अମୃତ ଭରା ଏକ ବି ରାଟହoାେର େଯମି ତି ମାତ

ଆ

ହ
ାନ

अମଣିଷ) ବି ଶୃ±ଳ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆମେଦଶ ଆଜି ବି ଶ¢ ଦରବାରେର ନି Bିତ େହବା ସହ
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କେରାନା ଭୂ ତାଣୁ ଜନି ତ ଭୟ)ର ପରିିତି ର ସାମhା ଆଗାମୀ ଦି ନେର କରି ବାକୁ ଯାଉଛି ।
ପଥମଥର ପାଇଁ ରାହୁଳ ଗାୀ) ଗଣମାଧମେର ସି ଧା କଥାବା_ାେର अqକି ଛି
ବି େରାଧାଭାଷ ରହି ଥିେଲ ମଧ ବହୁତ ପରି ପକ¢ତା େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଛି। ସି ଏ ଏକାସାtେର
ଶୃ±ଳି ତ େହାଇ କେରାନାସହ ଯୁକରି ବାକୁ ଜନସାଧାରଣ)ୁ ଆହ¢ାନ କରିଛnି ଏବଂ
ସରକାର)ର अେନକ ପଦେfପ ସପfେର ନି ଜର ସାକାରତEକ ମତାମତ େଦଇ
େଦଶବାସୀ) ମନେର ଦଳଗତ ନି ବ|େଶଷେର ଏକତାର ମ} ଫୁ)ିଛnି । ଏହା ସମ`
ରାଜେନତା) ପାଇଁ ଉାହ ବକ ସyିବନି େହାଇପାେର। ଆଗକୁ ସରକାର ଓ
ବି େରାଧୀଦଳ ଏକାଠି କାମକେଲ କେରାନାକୁ ହେରଇବା ସହଜ େହବ।
ସରକାର ଏେବ କଡାକଡି ଭାବେର ତାଲାବBିକୁ ମଇମାସ ୩ତାରି ଖ ପଯn
ସବୁ ଜାଗାେର ପାଳନ କରି ବାକୁ अସମଥ େହାଇ अେପଲ ୨୦ ତାରିଖେର ଏକ ସମୀfା ଥାକ
ରଖି ଛnି , େଯଉଁଦିନ ପେର अେନକ ଜାଗାେର ଯାନବାହାନର ଆଂଶି କ ଭାବେର କି ଛିଟା
 ି ଷମାେନ
େକାହଳ କରାଯି ବ। ଏହି ସୁେଯାଗେର ଆମ ପେଡାଶୀ ଆା)ର ମୁଖଶ
େସହି ସବୁ େକାହଳ ଜାଗାକୁ ଚରାଭୂ ଇଁକରି କେରାନା ମାହାମାରୀକୁ ସାହାୟକ େହବାର
ସାବନା ବି ରହି ଛି। େତଣୁ େସଥିପତି ସରକାର ଓ ଜି ଲ?ା ପଶାସନ ସହି ତ ଆମର
ପେତକ ଜନସାଧାରଣ ସଜାଗ୍ ରହି ବା ଆବଶକ। କେରାନାକୁ ହରାଇବାକୁ େହେଲ
ଆମକୁ ସାହସ ଏବଂ େପରଣା ଦରକାର, ଯାହାକି େକବଳ ମାତ ଏକତା ବଳେର ହZ ଆେମ

ତ
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ା

େଦଶବାସୀ) ଭିତେର ପାଇପାରି ବା କଥା େକହି अସି ¢କାର କରି ପାରି େବ ନାହZ। ଏକତା
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ଦ¢ାରା अସବ ବି ସବ ହୁଏ, अେନକ ପକାରର ବାଧାବି ଘh ସହଜେର अତି କମ

ଆ

ହ
ାନ

କରାଯାଇପାେର। ଶୃ±ଳା ମଣିଷ ଭିତେର ଆତEବି ଶ¢ାସର ବୀଜବପନ କେର। ମଣିଷକୁ
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ନି ଭୟ ପଦାନ ପବ
ୂ କ
 अବି ଶ¢ାସର ଭାବନା ଦୂ ରୀଭୂ ତ କରିଦି ଏ। କେରାନାକୁ ହରାଇବାକୁ
ଏତି କି ତ ଦରକାର । େତଣୁ ସମେ` ମେନରଖିବା ଉଚି ତ୍ େଯ କେରାନା ଭୂ ତାଣୁକୁ ସମୂେଳ
ବି ନାଶକରି ବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତେର ଏକତା ଏବଂ ଶୃ±ଲା ଦରକାର । ଏକତା ଓ ଶୃ±ଳା
ବି ନା କେରାନାକୁ

ଇଂ. ବି ଦାଧର ପoା, ବି .େଟକ୍. ସି ଭିଲ୍, ଏମ୍.େଟକ୍.(ପରିେବଶ), ଏଲ୍ଏଲି
ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଖoଗି ରି, ଭୁ ବେନଶ¢ର-୭୫୧୦୧୯,
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େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ / ୭୯୭୮୦୧୯୦୮୧, bdpanda1@gmail.com
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େଗୗତମ ବୁ 
ବୁ ) ଜନEଦି ନ େହଉଛି ଏକ େବୗ ପବ ଯାହାକି ପବ
ୂ  ଏସି ଆର
अଧି କାଂଶ ାନେର ରାଜକୁ ମାର ସି ାଥ େଗୗତମ / ବୁ ) ଜନEକୁ

େଦେବB ସାମଲ

ସE ରଣ କରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୁ  ଧମର ପତି +ାତା ଥିେଲ େବୗ ପରରା ଏବଂ
ଆଧୁନିକ ସହମତି अନୁ ଯାୟୀ େଗୗତମ ବୁ  ଜନE ଖୀପବ
ୂ  ୫୬୩-୪୮୦ ଲୁ ମି ନିେର
(ବ_ମାନ େନପାଳେର अବିତ) େହାଇଥିଲା ବୁ  ପ
ୂ | ମା - େବୖ ଶାଖ ପ
ୂ | ମା ଦି ନ
େହଉଛି ବି ଶେର

ଲf ଲf ବୁ ଧମୀ) ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ପବି ତ ଦି ନ େବୖ ଶାଖ ଦି ନ

୫୬୩ ଖୀାrେର, ବୁ  ଜନE େହାଇଥିେଲ େବୖ ଶାଖ ଦି ନେର ମଧ ବୁ  xାନ ପା
କରି ଥିେଲ ଏବଂ େବୖ ଶାଖ ଦି ନେର ହZ अାଦଶ ବଷେର ବୁ )ର େଦହାn େହାଇଥିଲା
ଯଦି ଓ अେନକ ବୁ  ଏପି ଲ୍ ୩୦େର ବୁ ) ଐତି ହାସି କ ଜନE ପାଳନ କରnି , ତଥାପି
ପକୃ ତ ତାରିଖ ପଶhବାଚୀ େହାଇ ରହି ଛି ଯଦି ଓ ଆଧୁନିକ ପତh ତା_ି¢କ ଏବଂ ଐତି ହାସି କ
अନୁ ସାନ ନି ି ତ କେର େଯ ରାଜକୁ ମାର ସି ାଥ େଗୗତମ ଏହି ସମୟେର ବାସ
କରୁଥିେଲ ବୁ ) ଜୀବନ କାହାଣୀ େନପାଳ ଏବଂ ଭାରତର ସୀମା ନି କଟ ଲୁ ମି ନୀେର
ଆର େହାଇଥିଲା, ପାୟ ୨୬୦୦ ବଷ ପେୂ ବ, େଯଉଁଠାେର ସି ାଥ େଗୗତମ ଜନE
େହାଇଥିେଲ ଯଦି ଓ ଜେଣ ରାଜକୁ ମାର ଜନE େହାଇଥିେଲ, େସ अନୁ ଭବ କରିଥିେଲ େଯ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସ_ମଳ
ୂ କ अନୁ ଭୂ ତି ଚି ରାୟୀ ସୁଖ କି aା ଯ}ଣାରୁ ରfା କରି ପାରି ବ ନାହZ ଏକ ଦୀଘ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଧାତିE କ ସାନ ପେର, େସ ଗଭୀର ଧାନେର ଗେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ ମନର ପକୃ ତି
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अନୁ ଭବ କେଲ େସ ସ_ମଳ
ୂ କ ଏବଂ ାୟୀ ସୁଖର ିତି ହାସଲ କେଲ: xାନର अବା
ଭବି ଷତର ବୁ  ସି ାଥ େଗୗତମ ଭାରତ ସୀମା ନି କଟେର ଥିବା େନପାଳେର ଏକ ରାଜ
ପରି ବାରେର ଜନEଗହଣ କରି ଥିେଲ। ବଡ େହାଇ ବୁ  अତn ବୁ ିମାନ ଏବଂ କରୁଣାମୟ
ଥିେଲ। ଲaା, ଶiିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁBର, ବୁ  େଯାା ଜାତି ର ଥିେଲ େସ ଜେଣ ମହାନ
ରାଜା କି aା ଆଧାତିE କ େନତା େହେବ େବାଲି ପବ
ୂ ା ନୁ ମାନ କରାଯାଇଥିଲା। େଯେହତୁ
ତା) ପି ତାମାତା େସମାନ) ରାଜ ପାଇଁ ଜେଣ ଶiିଶାଳୀ ଶାସକ ଚାହଁୁ ଥିେଲ, େସମାେନ
ସି ାଥ)ୁ ଦୁ ନି ଆର अସg ପକୃ ତି େଦଖିବା ପାଇଁ େରାକି ବାକୁ େଚା କରି ଥିେଲ |
େସମାେନ ତା)ୁ ସମ` ପକାରର ଆନBେର େଘରି ରହି େଲ।

ତା)ୁ ପା ଶହ

ଆକଷଣୀୟ ମହି ଳା ଏବଂ େଖଳ ଏବଂ ଉାହ ପାଇଁ ପେତକ ସୁେଯାଗ ଦି ଆଯାଇଥିଲା |
େସ ଏକ ଗୁରୁତ¢ପ
ୂ  ଯୁ ତାଲି ମକୁ ସୂ ରୂେପ ଆୟ_ କରି ଥିେଲ, ଏପରି କି ତୀରBାଜ
ପତି େଯାଗିତାେର ତା) ପତh ୀ ଯେଶାଦରା)ୁ ଜି ତିଥିେଲ।ହଠାତ୍, 29 ବଷ ବୟସେର, େସ
अପାରଗତା ଏବଂ ଯ}ଣାର ସଖୀନ େହାଇଥିେଲ | ତା) ବି ଳାସପ
ୂ  ପାସାଦରୁ ଏକ
ବି ରଳ େସ େଦଖିେଲ େଯ େକହି ଜେଣ अସୁ େହାଇପଡି ଛnି | ପରଦି ନ େସ େଦଖିେଲ
ଜେଣ ବୃ  ଏବଂ େଶଷେର ଜେଣ ମୃତ ବiି | ବୃ ାବା, अସୁତା ଏବଂ ମୃତୁ େସ ଭଲ
ପାଉଥିବା ସମ`) ନି କଟକୁ ଆସି ବ େବାଲି ଜାଣି େସ अତn ବି ବତ େହାଇଥିେଲ।
େସମାନ)ୁ अପଣ କରି ବାକୁ ସି ାଥ)ର ଆଶୟ ନଥିଲା।

େଯେତେବେଳ େସମାନ)ର ଆଖି େଦଖାଗଲା ଏବଂ

ଇ
-ପ

अବେଶାଷଣେର ବସି ଥିେଲ |

ତ
ିକ

ା

ପରଦି ନ ସକାେଳ ରାଜକୁ ମାର ଜେଣ ଧାନକାରୀ) ପାଖ େଦଇ ଗେଲ ଯି ଏ ଗଭୀର

ଆ

ହ
ାନ

େସମାନ)ର ମନ ସଂଯୁi େହଲା, ସି ାଥ अଟକି ଗେଲ, ବି ସE ି ତ େହେଲ | େସ अନୁ ଭବ
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କେଲ େଯ େସ ବାହାେର େଖାଜୁ ଥିବା ସି ତା ମନ ଭିତେର ରହି ବା ଆବଶକ େସହି
ବiି)ୁ େଭଟିବା ଭବି ଷତର ବୁ )ୁ ମନର ପଥମ ତଥା ଆକଷଣୀୟ ସ¢ାଦ େଦଇଥିଲା,
ଏକ ପକୃ ତ ଏବଂ ାୟୀ ଆଶୟ, ଯାହା େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ସମ`) ମtଳ ପାଇଁ
ନି ଜକୁ अନୁ ଭବ କରି ବାକୁ ପଡି ବ ବୁ  ନି ~_ି େନଇଥିେଲ େଯ ତା)ୁ ସୂ xାନ ପା
କରି ବା ପାଇଁ ତା)ୁ ତା) ରାଜ ଦାୟି ତ ଏବଂ ପରି ବାର ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ବ େସ ଗୁ
ଭାବେର ରାଜପାସାଦ ଛାଡି ଏକାକୀ ଜtଲକୁ ଚାଲି ଗେଲ ପରବ_ୀ ବଷ ମଧେର, େସ
अେନକ ପତି ଭାବାନ ଧାନ ଶି fକ)ୁ େଭଟି େସମାନ) େକୗଶଳକୁ ଆୟ_ କରି ଥିେଲ
ସବଦା େସ ପାଇେଲ େଯ େସମାେନ ତା)ୁ ମନର ସାମଥ େଦଖାଇେଲ କି g ନି େଜ ମେନ
କରnି ନାହZ େଶଷେର, େବାଧଗୟା ନାମକ ଏକ ାନେର, ଭବି ଷତର ବୁ  ଧାନେର
ରହି ବାକୁ ିର କେଲ େଯପଯn େସ ମନର ପକୃ ତ ପକୃ ତି ଜାଣି ନଥିେଲ ଏବଂ ସମ`
ପାଣୀ)ୁ ଉପକୃ ତ କରି ପାରnି  ମନର अତି ସୂfE ବାଧାବି ଘhକୁ ଛअ ଦି ନ ଏବଂ ରାତି
ବି ତାଇବା ପେର, େସ ପଚି ଶ ବଷ େହବାର ଏକ ସାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ େମ ମାସର ପ
ୂ | ମା
ସକାେଳ xାନ ପା କରିଥିେଲ ପ
ୂ  ହୃଦୟtମ କରି ବାର ମୁହୂ_େର, ମି ଶି ତ ଭାବନା
ଏବଂ କଠି ନ ଚି nାଧାରାର ସମ` ଆବରଣ ବି ସଜନ େହାଇଗଲା ଏବଂ ବୁ  ଏଠାେର ଏବଂ
ବ_ମାନ ସବବାପୀ अନୁ ଭବ କେଲ ସମୟ ଏବଂ ାନର ସମ` ପୃଥକତା अଦୃ ଶ
େହଲା अତୀତ, ବ_ମାନ ଏବଂ ଭବି ଷତ, ନି କଟ ଏବଂ ଦୂ ର, अnନ| ହିତ ସୁଖର ଏକ

ତ
ିକ

ା

ଉ¢ଳ अବାେର ତରଳି ଗଲା େସ ସମୟହୀନ, ସବବାପୀ ସେଚତନ େହେଲ ତା)

ଇ
-ପ

ଶରୀରର ପେତକ େକାଷ ମାଧମେର, େସ ସବୁ କି ଛି ଜାଣିଥିେଲ ଏବଂ ଥିେଲ େସ ବୁ ,

ଆ

ହ
ାନ

ଜାଗତ େହାଇଥିେଲ ତା)ର xାନେବାଧ ପେର ବୁ  ଉ_ର ଭାରତେର ପାଦେର ଯାତା
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କରି ଥିେଲ େସ ପଚି ଶ ବଷ ପଯn ନି ରnର ଶି fାଦାନ କେଲ ରାଜାଠାରୁ ଆର କରି
ସଜନ ପଯn ସମ` ଜାତି ଏବଂ ବୃ _ିର େଲାକମାେନ ତା) ପତି ଆକଷ|ତ
େହାଇଥିେଲ େସ େସମାନ)ର ପଶhର ଉ_ର େଦଇଥିେଲ, ଯାହା ସବଦା ବା`ବ अେଟ
ତା) ଜୀବନସାରା ବୁ  ତା) ଛାତମାନ)ୁ ତା) ଶି fା ଉପେର ପଶh କରି ବାକୁ ଏବଂ ନି ଜ
अଭିxତା ମାଧମେର ନି ି ତ କରି ବାକୁ ଉାହି ତ କରି ଥିେଲ ଏହି अଣ-ତÝର ମେନାଭାବ
ଆଜି ମଧ ବୁ  ଧମକୁ ବ|ତ କେର େବୗଧମୀମାେନ ବୁ ) ତି େନାଟି ଗୁରୁତ¢ପ
ୂ 
ଜୀବନ ପଯାୟକୁ େଭ7େର ପାଳନ କରnି : ଜନE, xାନ ଏବଂ ମୃତୁ, ଯାହା ପରରା
अନୁ ଯାୟୀ ସମ`)ୁ ତା) କାେଲoରର େଗାଟିଏ ଦି ନେର ଘଟିଥଲା େବାଲି କୁ ହାଯାଏ
ରାଜକୀୟ ପରି ବାରେର ରାଜକୁ ମାର ଭାବେର ଜନE େହାଇଥିବା ସି ାଥ େଗୗତମ ତା)ର
ଦୀଘ ଯାତା ସମୟେର ଜେଣ େରାଗୀ, ବୃ , ଶବକୁ େଦଖିଥିେଲ ଏହା ତା)ୁ ଗଭୀର
ଭାବେର ବି ଚଳି ତ କଲା ପଚାରି ବା ପେର ତା) ରଥ ସାରଥି ଉ_ର େଦଲା େଯ ପେତକ
ବiି) ଭାଗ ଏପରି अେଟ, ଏବଂ େକୗଣସି ପରି ମାଣର ସାମଗୀକ ଆରାମ ଜୀବନ ଏବଂ
ବୃ ାବାର ଦୁ ଃଖରୁ ରfା କରିବାେର ସାହାଯ କରି ପାରିବ ନାହZ େସହି ମୁହୂ_େର,
ପି ନ୍ସ ସି ାଥ ତା)ର ସମ` ରାଜକୁ ମାର)ୁ େମାf ପାଇଁ ଉଦମ ପଛେର ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ
ପତି ଶତି େଦଇଥିେଲ େସ ଏକ ଜtଲ ଆଡକୁ ଗେଲ ଜନE କାହାଣୀ ଗୁରୁତ¢ପ
ୂ  କାରଣ
ବୁ  େନପାଳର ଲୁ ମି ନିେର ଜନEଗହଣ କରି ଥିବାେବେଳ ତା) ମା ଏକ ଗଛ ଉପେର ଠି ଆ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥିେଲ ଥେର ଜନE େହବା ପେର େସ ସାତଟି ପଦେfପ େନଇଥିବା କୁ ହାଯାଏ ଯାହା

ଇ
-ପ

ପେର ପେତକ ପାଦରୁ ଏକ କମଳ ଫୁଲ ଉÝନh େହଲା ଏହା ପେର େସ େଘାଷଣା

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଥିେଲ େଯ ଏହା ତା)ର େଶଷ ପୁନଜନE ଏବଂ େସ ଜେଣ xାନୀ ବiି େହେବ
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ବି ଶ¢ାସ କରାଯାଏ େଯ ସି ାଥ େଗୗତମ ବି ହାରର େବାଧଗୟା ଠାେର ଏକ େବାଧି ଗଛ
ତେଳ xାନ ପା କରି ଥିେଲ େସ ସାରନାଥେର ତା)ର ପଥମ ଉପେଦଶ େଦଇଥିେଲ
ଶୀଲ)ା, ଭିଏତନାମ, େନପାଳ, େକାରି ଆ, ଇେoାେନସି ଆ, ଲାଓସ୍ ଏବଂ ମାେଲସି ଆ ଭଳି
େଦଶ ବୁ  ପ
ୂ | ମାକୁ अତି ଉାହର ସହ ପାଳନ କରnି  େଭସାକ ଏକ ପାଥନା ଦି ନ
ଏବଂ େଲାକମାେନ ଶାnି , ଶାnି ଏବଂ ଶାnି ପାଇଁ ତା) ନି କଟେର ପାଥନା କରି ବାକୁ
ବସି ଥା’nି  ବୁ  ପ
ୂ | ମା ଉପେର ବୁ ) ପତି ମ_
ୂ | କୁ ପାଣିେର ଭ_| ଏବଂ ଫୁଲେର
ସଜାଯାଇଥିବା ଏକ ପାତେର ରଖାଯାଇଛି  ଭiମାେନ ମଧ ଭଜନ ଗାନ କରnି , ବୁ 
ଏବଂ ତା)ର ଶି fା ଏବଂ ନୀତି କୁ ପଶଂସା କରnି  େସମାେନ ଫୁଲ ଏବଂ ମହମବତୀ
ପରି ନମ ନେବଦ ଆଣnି  ଶୀଲ)ା ଏବଂ େନପାଳ ପରି ଖୁବ୍ କମ୍ େଦଶ ମାଂସ ଏବଂ
ମଦ ବି କି କୁ ନି ଷି କରିଛnି  େକେତକ େଦଶେର ବୁ  ପ
ୂ | ମା ଉପେର ପfୀ, କୀଟ
ଏବଂ ପଶୁମାନ)ୁ ‘ମୁiିର ପତୀକାତEକ କାଯ’ ରୂେପ ମୁi କରି ବାର ଏକ ପଥା ମଧ
କରାଯାଏ

େଦେବB ସାମଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨
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ଗଣମାଧମେର କିଏ?
ମଣିଷ ମ`ିÃେର ଭିନh ଭିନh ପେକା+ ସୃି େହାଇ ବି ଭିନh
ପକି ୟା, ପତି କି ୟା ସୃି େହାଇଥାଏ I ସE ରଣ ଶiି, xାନ, ବୁ ି, ବି େବକ,
ଚତୁ ରତା, ଶି fା, ସଂ7ାର, ତୃ ି, େନୖ ରାଶ, ଦୁ ଃଖ, ସୁଖ, ଉେଦଶ, ଲf

ପ)ଜ ପାଣିଗାହୀ

ପାି, ମାନସି କତା, ବି ଚାର ଭଳି ଆହୁରି अେନକ ବି ଷୟ ମ`ିÃ ମଧେର ାନ ପାଇ
ମଣିଷର ବାହ ଆବଭାବର ପରି ପକାଶ େହାଇଥାଏ I ମ`ିÃେର ଯାହା ଆେଲାଡି ତ ହୁଏ
ସାଧାରଣେର କାହାକୁ େଗାଚର େହଉନଥିବା େବେଳ ବାହ ପରି ପକାଶ अନମାନ)
ଉପେର ଗଭୀର ପଭାବ ପକାଇ ଥାଏ I अତଏବ କହି ବାକୁ ଗେଲ େଗାଟିଏ ମଣିଷର
ପରି ପକାଶର ଭାଷା ତାହାର ମାନବି କ ମୂଲେବାଧ ଆକଳନ କରି ଥାଏ I ଏବଂ େସହି
ବା`ବ ମାନବି କ ମୂଲେବାଧ ମଣିଷର ପକୃ ତ ସ_ି ଯାହା ତାକୁ େଗୗରବାନି ¢ତ କରି ଥାଏ
ଚି ର ଆମର େହାଇ ରହି ବା ପାଇଁ I
ଆମ ପବ
ୂ ଜ
 ) ମାନସି କ ପରି ସୀମା ସୀମି ତ ଥିବା େବେଳ ସ¢ତଃ ଆେଲାଡନ,
ନି ରୀfଣ, ଏକାଗତା ତଥା ଧାନ ମାଧମେର େସମାେନ ବହୁତ କଥା ଜାଣି ପାରୁଥିେଲ
ଏବଂ େସମାନ) ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧତା अତn ପଶଂସନୀୟ ଥିଲା I େସମାନ) ପାଇଁ
ଶି fାର େକୗଣସି ଉj ନଥିବା େବେଳ େକବଳ ନି ଜସ¢ xାନରୁ ଦାଶନିକ ତତ¢ ତଥା
ସାମାଜି କ ଆଚରଣ ବି ଧି ଗୁଡିଏ ଉେଲ? ଖ କରି ଯାଇଛnି ଯାହା ଯୁେଗ ଯୁେଗ अବି ସEରଣୀୟ

ତ
ିକ

ା

େହାଇ ରହି ଯାଇअଛି I ଶି fା ଏବଂ ତଦ¢ାରା ଲାଭ େହାଇଥିବା କି ଛି xାତ ତଥ ସୀମି ତ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମାତ I ଶି fା ଜଣ)ୁ ଶି fିତ କି aା କାହାଦ¢ାରା ଲି ଖିତ େକୗଣସି ବି ଷୟ ଉପେର ବି ଶାରଦ

ଆ

କରି ପାେର ଯାହା ନି ଜସ¢ xାନ ସୃି କରିବାେର କି ିତ ସହେଯାଗ କରୁଥିେଲ ମଧ ସୂ
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ନି ଭର େଯାଗ ଉj ନୁ େହଁ I xାନ େକବଳ ଧାନରୁ ହZ ସବ େହାଇଥାଏ ଯାହା ଆଜି ର
ଶି fିତ ମଣିଷ ଆେଦୗ ଲାଭ କରି ନଥାnି , କାରଣ ନି ଜର ଶି fାଗତ ପମାଣ ପତ ପାଇଁ ଏେତ
ମାତାେର ଗବେର अ େହାଇଯାଆnି େସମାେନ େଯ ସଂସାରର ବା`ବତା େସମାନ)ୁ अx
ଥାଇ ମଧ अହ)ାରେର अ େହାଇ ନି ଜକୁ xାନୀ େବାଲି େକବଳ ଭାବnି , ଯାହା
अବା`ବ ! େତଣୁ ପାୟତଃ ଆଜି ର ସମ` ମଣିଷ ଏକ ପକାର अxାନ अ ଭଳି ଜୀବନ
ଯାପନ କରୁଥିବା େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ଯାହା) ମନର अହ)ାର ଏବଂ ସ¢ାଭିମାନ ଆକଳନ
अସବ !
ସୀମି ତ ଶି fା ସହି ତ ଗଣମାଧମେର ପଚାର ପସାର କରାଯାଉଥିବା ବି ଷୟ ଗୁଡିକୁ
େଦଖି, ପଢ଼ି ନି ଜକୁ ସଂସାରର ସବୁ ଠାରୁ ବି େଶଷ xାନୀ େବାଲି ଭାବnି ସବୁ ମଣିଷ I
େହେଲ ଗଣମାଧମ େହଉକି ଦୂ ରଭାଷ ମାଧମ, େସଗୁଡ଼ିକେର ପଚାରି ତ ବା`ବ xାନ
ସତ ବି ଷୟ ଗୁଡିକ ଉପେର କାହାର ଧାନ ନଥାଏ I କି ଛି ଭାnି କର ତଥ ତଥା
ମେନାରyନ ବି ଷୟ ଗୁଡିକୁ अତn ଆଗହର ସହି ତ ପଢି ବା, େଦଖିବା େବେଳ େକୗଣସି
ବି ବାଦ, ବି ତକ ମୂଳକ ବି ଷୟ ଗୁଡିକ ଏେତମାତାେର ଆକଷଣ କରି ଥାଏ ସମ`)ୁ େଯ
ଆଜି କାଲି ସବୁ ମାଧମେର େକବଳ େସହି ଭଳି ନକାରାତEକ ବି ଷୟ ହZ ପସାରି ତ େହଉଥିବା
େକହି अସ ୀକାର କରି ପାରି େବ ନାହZ ! ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ େକବଳ ନକାରାତEକ
ଆେଲାଚନା ପତି ସୂ ଆକୃ + ଆଦୃ ତ େହଉଥିବା େହତୁ ସବୁ ମାଧମ ଗୁଡିକ େକବଳ
ବବସାୟ ଦୃ ିରୁ େସସବୁ ର ବହୁଳ ପଚାର ପସାର କରି ବା ପାଇଁ ବାଧ େହଉଛnି !
ପାଠକ) ଆଦୃ ତତା ଉପେର ଗୁରୁତ¢ େଦବା େଲଖକ) ଧମ େହାଇଥାଏ I େତଣୁ ପାଠକ)ୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁହାଇଲା ଭଳି େଲଖା କି aା କାଯକମ ଗଣମାଧମ ଗୁଡିକ ପସାର କରୁଥିବା େବେଳ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଠକ େସମାନ) ରୁଚି ବଦଳାଇେଲ େସମାେନ ମଧ ଆେପ ବଦଳି ଯି େବ େବାଲି ଆମର
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अନୁ ମାନ !
ଗଣମାଧମ େହଉକି େଯେକୗଣସି ମାଧମେର ଆେମ ସବୁ େବେଳ ପରଚା, କାହାକୁ
ନି Bା କରିବା, अନପତି ଇସାତEକ ଆଚରଣ, ଭଳି ନକାରାତEକ ମେନାଭାବକୁ ଗହଣ
କରି ବା ଏବଂ ବି ତରଣ କରି ବା ପାଇଁ ସଦା ବାକୁ ଳ େହାଇ ରହି ଥିବା େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ I
ତାହା ଛଡା अନ େfତେର ବି ଭିନh अଶ୍ଵିଳ ଚି ତ େହଉକି ଆନB ଦାୟକ ମେନାରyନ
କଲାଭଳି େଫାେଟା, ଚି ତ, ଚଳଚି ତ ତଥା ପରି ଚା ଗୁଡିକ ପତି अତn ଭାବାେବଗ ପକାଶ
କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି I ତତ¢xାନ କି aା ପରି ମାଜ| ତ ମାନବି କତା ଉପେର ଆଧାରି ତ
େକୗଣସି ବି ଷୟକୁ ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ କାଟିେଦବା କି aା ଉପରକୁ େଠଲି େଦବା ଏକ ସାଧାରଣ
ମାନସି କତାେର ପରିଣତ େହାଇଛି ସମ`)ର I େସସବୁ ଜୀବନେର କି ଛି େଦବା ବଦଳେର
ଜୀବନର କି ଛି ମୁହୂ_ ନ କରି େଦଲା ଭଳି अନୁ ଭବ େହଉଛି ସମ`)ୁ ! अଧି କg
କାହାଠାରୁ େକୗଣସି ଭଲ କଥାଟିଏ ଶୁଣିେଲ କି େଦଖିେଲ ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ ତାକୁ अନ
ଜଣ)ୁ େପରି ତ କରି େସମାନ)ୁ ସୁଧାରି େନବାେର ଆମର ତÝରତା କହି େଲ ନସେର,
ସେତ େଯମି ତି ନି େଜ ସବ ଗୁଣ ସ େହାଇ ଯାଇଛnି ଏବଂ ବାକି ସବୁ େଲାକ ତାକୁ
େଦଖି, ପଢି ମାଜ| ତ େହବା ନି ତାn ଜରୁରୀ ! ଏମି ତି ସମେ` ସମ`)ୁ େକବଳ ଉପେଦଶ
େଦବାେର ଏେତ ବଗ େଯ ଗଣମାଧମେର ସକାଳୁ ରାତି ପଯn ଉପେଦଶର ମାଳା ପି ୁ
ପି ୁ ସମ`) େବକ ଭରି ଯାଇ ଉଛୁଳି ପେଡ ! େତଣୁ ଆେମ େସସବୁ ପତି ଭୂ େfପ ନକରି
େକବଳ ସୁBର େଫାେଟା ଏବଂ ମେନାରyନ ସାtକୁ ନକାରାତEକ ତଥା अନର ଦୁ ଃଖ,
ଦୁ ଶା ଏବଂ ବି ଯୁiାତEକ ଆଚରଣ ଗୁଡିକ ପତି अତn ଆକଷ|ତ େହଉଥିବା ଏକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାଧାରଣ ଲfଣେର ପରି ଣତ େହାଇ ଯାଇअଛି ସମ`)ର I

ଆ

ହ
ାନ

ପି ତାମାତା) ଔରସରୁ ଜନିE ତ ଶି ଶୁ େସମାନ) ଜି ନ ଗତ ଗୁଣ, ଚରି ତ ଆବାହନ
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କରୁଥିବା େବେଳ ବାଲ କାଳରୁ ପାରି ବାରି କ େଲାକ) ଆଚରଣ ବି ଧି ଗୁଡିକୁ अନୁ କରଣ
କରି ବା ମଣିଷର ଏକ ସାଧାରଣ ଲfଣ I େତଣୁ ନି ଜ ସnାନ ତଥା ଆସnା ପି ଢ଼ି ବା ଆମ
େଦଶର ଭବି ଷତ ମାନ)ୁ ଉପଯୁi ରା`ାେର େନବା ପାଇଁ ନି ଜର ଇଛା ଶiିକୁ ସ)ୁ ଚି ତ
କରି କ_ ବତାର ପଥ ବାଛି େନବା ବି େଧୟ I େଦଶର ଭବି ଷତ ଆମ ଆସnା ପି ଢି)
ପାଇଁ ନି ଜର କ_ ବେବାଧତାକୁ अଣେଦଖା କରି ନି ଜ ସ¢ାଥ ହାସଲ ଦି ଗେର ଲାଗି ପଡି ଥିବା
ସମାଜର अେଧାଗତି ସାtକୁ େସମାନ) ଭବି ଷତ अକାର େହବା ସୁନି ି ତ I ଧାନ ଓ
xାନ ହZ ମାନବି କତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ସଂ7ାରର ମାଗ େବାଲି ଜାଣିନପାରି ଧନ ହZ
ସବୁ କି ଛି େବାଲି ଭାବୁ ଥିବା ମଣିଷ ମନର ଏକ ଭାn ଧାରଣାକୁ ସ)ୁ ଚି ତ କରାନଗେଲ
େକବଳ କାଗଜ ଟ)ାକୁ ଖାଇ ବିବାକୁ େହବ ଆମ ଆସnା ପି ଢି)ୁ ଯାହା ବ_ମାନ
ଆକଳନ କରି ପାରିବା ଭଳି fମତା ହୁଏତ ନାହZ ସାଧାରଣ अxାନ ମଣିଷ ମାନ)ର I
େତଣୁ କାହାଦ¢ାରା ଉପୁଜିଥିବା ଏବଂ ପ`ୁତ େହାଇଥିବା େପଟପୁରା ଖାଇବାକୁ ଗେo
ମି ଳିଗେଲ ଦି ନସାରା ଆଉ ମାନସି କ ଆେବଗରୁ ମୁi ମଣିଷ ଆଉ କାହା ଦ¢ାରା ପ`ୁତ ବ
ଖoିଏ ପି ି େକୗଣସି ଫଳପଦ କାଯ ନକରି େକବଳ ଗଣମାଧମେର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ
କରି ନି ଜର ମି ଥା ପତି ଭା ପଚାର ପସାର କାଯେର ଲାଗିପଡ଼ି ବା ଏବଂ अନମାନ)
ମି ଥା ପତି ଭାେର ଆଦୃ ତ େହାଇ କି ଛି ଆନB अନୁ ଭବ ପବ
ୂ କ
 ସମୟ ବି ତାଇବା ଛଡା
ପାୟତଃ ୬୦%ରୁ अଧି କ ମଣିଷ ସାମାଜି କ ବାଧି ସୃି କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି
ଗଣମାଧମେର ! ହଜାର ହଜାର େକାଟି ଟ)ା ଖ କରି ପ`ୁତ ଏହି ଗଣମାଧମ କି aା
ଦୂ ରଭାଷ ମାଧମର ଉପକାରି ତା अେପfା अପକାରି ତାର ଭୟାବହତା ଦୂ ର ନେହେଲ
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ମଣିଷ ସମାଜ ପକାo ବି ଧଂସ ମୁଖରୁ ନି ଜକୁ ରfା କରି ପାରି ବ ନାହZ େବାଲି ଆମର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଚାରେର ଆପଣ) ମତାମତ अେପfାେର ?!!
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ସଂଗୀତର ଆତEାପଯn ଗତି
ଧନୀ ତରtର ଲୟବତାକୁ ସଂଗୀତ କୁ ହାଯାଏ ସଂଗୀତେର
ଏହି fମତା अଛି ଯାହା ମନୁ ଷକୁ କି ଛି ସମୟ ପଯn ଆତEା ସହି ତ

ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପoା

େଯାଡ଼ି ଦିଏ अନ ସମ` ସa ସE Îତିହୀନ େହାଇଯାଏ ଭଲ ସଂଗୀତ ଆତEାକୁ
ତରtାୟି ତ କରି ଥାଏ ଧନିକୁ ହZ ନାଦ କହି ଥାଉ ନାଦ ହZ ବି Bୁଠାରୁ ଉ େର ରହି
अନୁ ସ ାର ତି ଆରି େହଉଥିବା ଶrକୁ ଧାରଣ କରି ଥାଏ ବାକ୍ ରୂପକୁ ସୃି କରିଥାଏ
ବାକ୍ (ବାଣୀ) ଦୁ ଇ ପକାରର େହାଇଥାଏ ପଥେମ अଥବାକ୍ ଏବଂ ଦି ତୀୟେର
ଶrବାକ୍ अଥ - ବାକ୍କୁ ବି xାନ ଭାଷାେର (େମଟର) କୁ ହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶr ବାକ୍କୁ
(ଏନଜ| ) ଉଜା କୁ ହାଯାଇଥାଏ ସୃିେର େମଟର ଏବଂ ଏନଜ| ଛଡ଼ା ଆଉ अନ େକୗଣସି
ତ_ ନାହZ ଆେମ ସମେ` अଥବାକ୍ अଟୁ  ମୁଖଭାବେର େଦଖାଯାଏ ଧନିର ଭାବପ
ୂ 
अଭିବiି କୁ ହZ ସଂଗୀତ କୁ ହାଯାଇଥାଏ ସଂଗୀତ େଚତନାକୁ ଜାଗତ କରି ଥାଏ, ପକାଶି ତ
କରି ଥାଏ ଧନି ମଧ େଗାଟିଏ ଉଜା, ଏଥିେର ଉଷEତା ବି अଛି , ପକାଶ ବି अଛି  ମ}
ମଧ ସଂଗୀତର କାଯ କରି ବାେର ସfମ ଏଠାେର ମଧ ଲୟବତା अଛି  ମ} अଥ
ପେୟାଜନକୁ ସି ି କରି ବା କାମେର ଆସି ଥାଏ
ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ବହୁତ ଗଭୀର अେଟ ଆମର ଶାୀୟ ସଂଗୀତ, ଶରୀର, ବୁ ି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏବଂ ମନକୁ ପଛେର ପକାଇ ଆତEା ପଯn ପହିଯାଏ ସଂଗୀତ ଆତEାର ସଂ7ାର
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ହ
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अନୁ ରୂପ ନି ଜର ସା) ସହି ତ ସa ାପନ କରି ପାରିବ ତାହା ସହି ତ ନୃ ତ କରି
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ପାରି ବ ଏକାକାର େହାଇ ପାରି ବ ପା ାତ ଧମ ସଂଗୀତେର ଏହା େହାଇନଥାଏ
େସଠାେର ଈଶର ବଡ଼ ଏବଂ ବiି େଛାଟ ଭାବେର ବି ଦିତ େହାଇଥାଏ େସମାେନ କାହZକି
ନା ପି ତାପୁତ େହାଇଥାg ଆେମ ସଂଗୀତର ଉପେଯାଗ େକବଳ ସାଧନା ପାଇଁ ହZ
କରି ଥାଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ଏନଜ| (ଉଜା)କୁ େମଟରେର ବଦଳାଇବାର ଏକ
ପେୟାଗଶାଳା अେଟ ଏଣୁ ଭାରତେର ଇେଦବ)ର ଚି ତ ସଂଗୀତେର ଗାୟକ) ସହି ତ
ଥାଏ ଏଣୁ ତା)ୁ ପସନh କରି ବାପାଇଁ ଭiିଭାବର ସହି ତ ତନEୟ ଭାବେର ପାଳନ
କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର अଭାସ ବାହEମୁହୂ_େର କରାଯାଏ ଆେମ ନି ି ତ ଭାବେର
ଏହି ସି ାnେର ଉପନୀତ େହେଲ େଯ ସଂଗୀତର ଆତEା ପଯn ଗତି अଛି 
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ବାବୁ େକଲଗଁା, ବଲାtୀର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଦାସବାବୁ ) ପରିବାର
ଆପଣ) ମାତ ଦୁ ଇ ମି ନିଟ୍ ସମୟ େଦଇ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପଢ଼ି େବ
ଏବଂ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣ)ୁ ଚି nାଶୀଳ କରି େଦଇଛି ତାେହେଲ
ନି ଜସ ମତ ରଖିପାରି େବ ଏହି କାହାଣୀ େକୗଣସି ବiି, େଗା+ୀ ବା

ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ'ନାୟକ

ସମାଜକୁ ନି Bିତ କରି ବାର ପେଚା କେରନାହZ ଏହାକୁ ମାତ ଏକ କାହାଣୀ େବାଲି
ବି େବଚନା କରି ପଢ଼ି େବ ଧନବାଦ
ଦାସ ବାବୁ ଜେଣ ବଦାନ ବiି ଥିେଲ ତା) ଶାସନେର ଗଁାେର େକହି େଭାକେର
େଶାଉନଥିେଲ କାହାର अଭାବ अସୁବିଧା େହେଲ େସ ଦାନଧମ କରି ପରି ବାରକୁ
ସାହାଯ କରୁଥିେଲ ଏହାର ସୁେଯାଗ अେନକ ପରି ବାର କାଳାତି କେମ େନଇ ଆସୁଥିେଲ
ଦାସବାବୁ ) ପରି ବାରର ଆୟକାରୀ ସnାନମାେନ ନି ଜର ଆୟର କି ଛି अଂଶ ଦାନେର
େଦଉଥିେଲ େସଥିେର େସହି ଗରିବ ପରି ବାରର ପି ଲା)ୁ କମସଂାନ ବବା ବି
କରାଇଥିେଲ କି g େସହି ପରିବାର ସବୁ ସୁେଯାଗ ପାଇବା ସେ_ ଦାସବାବୁ ) ଦାନ
ଉପେର ହZ ନି ଭରଶୀଳ େହାଇ ରହି େଲ େସମାନ) ପରି ବାର ବୃ ିପାଇବା ସହ ଦାବୀ
ମଧ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳେର ନି ଜ ଆୟର କି ଛି अଂଶ େଦଉଥିବା
ପୁअମାେନ ଧି େର ଧି େର ଏଥିପତି ବି ମୁଖ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଦାସବାବୁ ) अଭାସଗତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବଦାନତା େହତୁ ନି ଜ ସnାନମାନ) ପତି अନାୟ ନ େହଉ େବାଲି ମେନ କରି େସମାେନ

ଆ

ହ
ାନ

ଧି େର ଧି େର ପରି ବାରଠାରୁ ଦୁ େରଇ ଯି ବାକୁ ଉଚି ତ ମେନକେଲ େଯଉଁମାେନ ପାରି େଲ
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େସମାେନ କି ଛି କି ଛି ଦାନ େଦଉଥିେଲ अନମାେନ ନି ଜ ଆୟ ବି ଷୟେର ଜଣାଇବାକୁ
ଉଚି ତ ମେନ କେଲ ନାହZ, ଏବଂ କି ଛି ପୁअ ସୁେଯାଗ େଦଖି ବି େଦଶକୁ ଚାଲି ଯାଇ ରହି େଲ
େଯେତେବେଳ ଦାସବାବୁ ) ପରି ବାର ବୃ ିପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, େସ ନି ଜ ପରିବାର
ପତି େପାଷଣ ପାଇଁ କକର ପରିିତି ର ସଖୀନ େହେଲ ଏବଂ ଦାନଧମ ପତି ନି +ା
ରଖିପାରି େଲ ନାହZ ନି ଜର କମବ|ୁ ପରିବାରର େବାଝ ସାଳି ବାକୁ अସବ
େହଉଥିବା େବେଳ ଦାନଧମ ପାଇଁ ଆଉ ମନ ବଳାଇବାକୁ େସମାନ)ର ସାମଥ ନଥିଲା
ଏେବ ପରି ବାରର ଆୟ କମ େହାଇ ଆସୁଥିଲା ମାତ େକଇଜଣ ହZ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ
ଆୟ କରୁଥିେଲ ଏବଂ ଦାସବାବୁ )ୁ ପରି ବାର ପତି େପାଷଣ ପାଇଁ अଥ ଦାନ କରୁଥିେଲ
େସମାନ) ଦୟାେର ସବୁ କାଯ େହଉଥିଲା, େହେଲ େସମାେନ ବି ଯଦି େକଉଁଦିନ ସମୟ
ଓ ସୁେଯାଗ େଦଖି ବାହାରି ନ ଯି େବ ଏହା କି ଏ କହି ବ? େତଣୁ ଦାସବାବୁ अତn ଯତh ଶୀଳ
େହାଇ ପରିବାର ପତି େପାଷଣ କରି ବାକୁ େଚା କରୁଥିେଲ
େହେଲ

अେନକ

ବଷରୁ

ଏହି

ପରିବାର

ଉପେର

ନି ଭର

କରି

ଆସୁଥିବା

ପରି ବାରମାେନ ଏେବ अଭାବ अନୁ ଭବ କରି େଲ ଦାସବାବୁ ) ଦାୟାଦମାେନ ଏହି
ପରି ବାରର ପି ଲା) କମନିଯୁiି ବବା ବି କରି େଦଇଥିେଲ, ତଥାପି କାହZକି େକଜାଣି
ଏମାେନ ସବୁ େବେଳ ଦାସବାବୁ ) ଦାନକୁ

ହZ अେପfା କରି

ରହୁଥିେଲ ଏବଂ

େଯେତେବେଳ ମି ଳୁଥିବା ଦାନ କମ େହବାକୁ ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ ଏହି ପରି ବାର

ତ
ିକ

ା

େଲାକମାେନ ଆେBାଳନ କରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆସି େଲ େସମାନ) ପାପ େସମାନ)ୁ

ଇ
-ପ

ମି ଳୁନାହZ େବାଲି ଦାବୀ କରି ବସି େଲ େସହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ସକୀୟମାେନ ମଧ

ଆ

ହ
ାନ

ଏଥିେର େସମାନ)ୁ ସମଥନ େଦଉଥିେଲ ଦାସବାବୁ ) ପତି ଇଷାନି ତ ଗଁାର କି ଛି େଲାକ
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େସମାନ) ଦାବୀକୁ ସମଥନ ମଧ କରୁଥିେଲ ଦାନେର ପାଉଥିବା ଦବକୁ ନି ଜର
अଧି କାର େବାଲି ଦାବୀ କରୁଥିବା ଏହି େଲାକମାନ) ପତି ସମଥନ ବୃ ି ପାଉଥିଲା
ଆଜୀବନ

ସମ`)ୁ

ସମାନ

ଦୃ ିେର

େଦଖି

ଆସୁଥିବା

ଦାସବାବୁ

ଏେବ

ଧମସଂକଟେର ପଡ଼ି ଥିେଲ ନି ଜ ପରିବାର େପାଷିବାକୁ अଭାବ ଥିବା େବେଳ େସ େକମି ତି
ଦାନଧମ କରି େବ େସ ବି ଷୟେର ଚି nା କରି କରି ମାନସି କ ଚାପଗ` େହାଇ ଯାଉଥିେଲ
 ା ଥିଲା େବାଲି ବି େଦଶେର ରହୁଥିବା ପୁअମାେନ ମnବ
ତା)ର ଦାନଧମ କରି ବା ହZ ମୁଖତ
େଦଉଥିେଲ କହୁଥିେଲ ଦି େନ ଓଳି ଏ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇେହବ କି aା ସାହାଯ
 ା େହତୁ ଦାସବାବୁ )
କରି େହବ, କି g ଆଜୀବନ ସମ`)ୁ ସାହାଯ କରି ବା ଭଳି ମୁଖତ
ପରି ବାର ବ_ମାନ େଦବାଳି ଆ) ଭଳି अବା େଭାଗିବାକୁ ଆସି ଲାଣି
ବି .ଦ.: ଏହି କାହାଣୀର ସମ` ଚରି ତ କାqନି କ ଏବଂ ଏହାର ସତତା ସହ େକୗଣସି
ସଂପକ ନାହZ, ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀର ସାଂପତି କ ଭାରତୀୟ ସାମାଜି କ ବବା ସହ େକୗଣସି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସକ ଏକ ସଂେଯାଗ ମାତ େହାଇପାେର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ7ରଣ : ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୦
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜୁ ନ୍ ୨୦୨୦
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ¦୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ)
(ଆପଣ) ନାମ)
ନାମ) : June 2020
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହZ ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି aା 7ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ`େଲଖା
ସୁBର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହZ
ଯଦି ଗq ବା କାହାଣୀ କି aା ପବ ପଠାଉଛnି େତେବ ଧାନ ଦି अg, ପେତକ ଶr
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ
ୂ  େଛଦ, ଯୁiାfର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ) ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ ) *ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନି अg
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ା

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁBର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
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