ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଇ ୨୦୨୨ ସଂ8ରଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

1

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆହାନ

ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସୂ ଓଡ଼ି ଆ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା

ପତି ,ାତା - ସାଦକ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ | ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com

ଇ
-ପ

ଫ@ାଟ୍ ସଂ: ୨୦୨, ଚି ଦାନC ଆବାସ, ବୀମା ନଗର, ବହFପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା

ତ
ିକ

ା

ଏମ୍.ବି .ବି .ଏସ୍., ପି .ଜି .ଡି .ଏମ୍.ସି .ଏଚ୍., ପି .ଜି .ଡି .ଏଚ୍.ଏମ୍

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା

Aahwaan.com

2

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପ

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସୂଚୀପତ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ

୮

କାହାଣୀ ବି ଭାଗ

୧୭
अେଶାକ ବି ଶାଳ

୧୮

କରୁଣା

अମୃତ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

୩୦

ବାପା* େଶଷ ଇmା

ନି ତରnନ ନC

୩୪

ଆଲି pନ

ସୁନCା ମହାqି

୪୦

କି ଛି କଥା ଏ ବଷାଭି ଜା ସrାର

ରୁଦ ନାରାୟଣ ଦାଶ

୪୨

ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

୪୪

୫୧
ଶି ବ ନାରାୟଣ ଦାଶ

୫୨

କବି ଗୁରୁ ରବି Cନାଥ ଠାକୁ ର* କବି ତା

 ଶୀ ମାୟାଧର ଦାଶ
ସ ଗତ

୫୫

େମା’ରି େବାଉ

अନସୂୟା ପsା

୬୦

ସୀତା ବନାମ ବୁ t

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୬୩

େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି

अମୃତ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

୬୫

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆକାଶ (େବାମ)

ା

କବି ତା ବି ଭାଗ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ-୨୧

ତ
ିକ

ସାଦକ* କଲମରୁ

Aahwaan.com

4

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏଇତ ଜୀବନ

ସୁମିତା ପୃwି

୭୨

ଗୁହାରି

अnଳି ଦାସ

୭୩

ଆହାନ

ସେqାଷ ପ(ନାୟକ

୭୪

अେଧୖ ଯ

ପୁyାnଳୀ ପsା

୭୬

ବି ଶ ଭାତୃ ତ

ଗୁେଶର ଚାC

୭୮

ଶତାzୀର ସୂଯ

ସୁବତ କୁ ମାର ପଧାନ

୭୯

ଓଡ଼ି ଆ େମା ମାତୃ ଭାଷା

ବାସqୀ ଲତା େଜନା

୮୧

ସମୟ

େସବକ ବସq କୁ ମାର ମହାପାତ

୮୨

େଫରି ଆସ

ଆଦରମଣୀ ପଧାନ

୮୪

ଦାଦନ ପୁअର ଚି ଠି

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

୮୫

େଗାଲାପ

ରାହୁଲ ଚC ଘେଡ଼ଇ

୮୭

ଲୁ ହ

ସିF ତା ପsା

୯୦

ଗୀଷF େଗାଧଳ
ୂ ି

ବୀରକି େଶାର ନାୟକ

୯୨

अଦୃ ଶ ଯ|ଣା

ପ*ଜ କୁ ମାର ମpଳ

୯୪

अବୁ ଝା ମନ

େଦବା}ନ େମେହର

୯୬

ା

୬୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦsାସି ପଧାନ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଖିର କଥା

ତ
ିକ

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Aahwaan.com

5

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପଭୂ ଶୁଣିେବ େମା ଆରତ

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପsା

୯୮

ଗହ ଗେଭ

ସF ତିରnନ ବାରି କ

୯୯

ପଖାଳ

ବି ଜୁ ମେହC

୧୦୨

ସF ତି

ବୁ ଲୁ ରଥ

୧୦୪

ଛଦମ େଭଳି କି

ତାରା ପସାଦ େଜନା

୧୦୫

ଜୀବନ

ସୁନCା ମହାqି

୧୦୬

ପତି ପତ ୀ

ସୁେରଶ ଚC ପାଢ଼ୀ

୧୦୭

କିେଲା ନୀଳମାଧବ

ରାମଚC ପଧାନ

୧୦୯

ଆେହ ବତୀଘର େମାର

ନୀଳମଣି ଚାC

୧୧୦

ସମୟ ସF ତିର ବାଲି

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୧୧୧

ବି ଧବା

କି ରଣ କୁ ମାର ମହାqି

୧୧୨

ଦୃ ଢ଼କର ମେନାବଳ

ନେରC ପସାଦ େବେହରା

୧୧୪

ଚଇତି

ସତ ନାରାୟଣ ମି ଶ

୧୧୬

େହ ପି ୟତମା

ଭବାନୀ ଶ*ର ଦାଶ

୧୧୮

େହ ମହାମାନବ

େବଣୁଧର ସୁରୁଜାଳ

୧୧୯

ା

୯୭

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନି ରnନ ସାହୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସି ଏ କି ଏ କି ?

ତ
ିକ

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Aahwaan.com

6

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭଲ ପାଉଥିବି କାଳ କାଳକୁ

ରାେଜC କୁ ମାର ବି େଷାୟୀ

୧୨୧

କରି ବା ସାଧୁସpତ

अମରନାଥ ବାରି କ

୧୨୨

ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ
ଦାଦନ୍

୧୨୩
େହମq ପଧାନ

୧୨୪

ପବr ବି ଭାଗ

୧୨୬
ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୨୭

ଭଲ ମଣିଷ େଖାଜା ଚାଲି ଛି

ଡଃ ମେନାରnନ ବି େଷାୟୀ

୧୪୪

ସ ଭାବକବି ଗpାଧର େମେହର

अhୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୪୭

ପୁରୁଷ କମି ଶନ େକେବ?

ନି ଗମ େବେହରା

୧୫୨

ଇଂରାଜୀ େଲାକପି ୟ କାହZକି?

अସି ତ ମହାqି

୧୫୮

अଭୂ ଲା ସF ତିର ଉନF

ପ*ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୧୬୪

ଓଡ଼ି ଶାର ସଂ8ୃତି ଗ

ତି ନାଥ ନCୀ

୧୬୮

ଲନ

अନq କୁ ମାର

୧୭୪

େଚତନା

୧୭୬

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି େଶଷ ସୂଚନା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େମା ଆଖିେର ଲୁ ହ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

7

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସାଦକ* କଲମରୁ...
ନମ8ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ(ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ମଇ ୨୦୨୨ ସଂ8ରଣ ସହ ମଁୁ ଆପଣ*
େସବାେର ଉପିତ ବି ଗତ ଦୁ ଇ ସଂ8ରଣ ବହୁତ ବି ଳbେର ପକାଶି ତ
େହବା ପଛେର କମବaତା ଏବଂ अେନକ କାରଣ ରହି ଛି େସ ଯା
େହଉ ଆଗକୁ ଆେମ େଚwା କରିବା େଯମି ତି ସଠି କ୍ ସମୟେର ପତି କା
ପକାଶି ତ

େହାଇପାରି ବ

ଖରାଦି ନ

ପବଳ

େହଉଛି ,

ରାଜର

अଭqରୀଣ अଳେର ଦି ନ େବଳର ତାପମାତା ବହୁତ अଧି କ
ରହୁଥିବାର ଖବର ଆେମ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, େତଣୁ ସାବଧାନ ରହି େବ

ସବୁ େବେଳ ଛତା କି bା େଟାପି ବବହାର କର ସାpେର ପାଣି
େବାତଲ େନଇ ଯି ବାକୁ ଭୁ ଲି େବ ନାହZ अଦବଧି କେରାନା ସଂକମଣ
aର

ସୂ

ଭାବେର

ଶନ
ୂ

େହାଇନାହZ,

େତଣୁ

େସହି

ଜନି ତ

ସଂକମଣଠାରୁ ମଧ ନି ଜକୁ ସୁରhିତ ରଖିବା ବବା କର
ଗnାମ ଜି ଲ@ାର ପତି ,ିତ ଆରାଧା ମା ତାରାତାରି ଣୀ ପୀଠ ଏେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନୂ ତନ ଆେଲାକେର ଝଲସୁଛି ବି ଗତ ଦି ନେର ମାଆ* ମCିରର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

अତି ଆବଶକ ନ େହେଲ ଖରାେର ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହZ

ଆ

ହ
ାନ

ନବକେଳବର େହାଇଥିବା େବେଳ ଏେବ ମCିର ଚତୁ ପାଶେର अେନକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

8

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବବାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠି ଛି ଏବଂ େସହି ସବୁ ନି ମା ଣର ପତି ,ା ଉବ ଏେବ ମହା
ଧୁମଧାମେର ପାଳି ତ େହଉଛି  ବି ଗତ ଦୁ ଇ ବଷେର କେରାନା େହତୁ अେନକ େଲାକ
ନି ଜର ଜୀବି କା ହରାଇଛqି , ଆଶା କରାଯାଉଛି , ମCିରର ଏହି ନବକେଳବର ଏବଂ
ସମୁଦାୟ ପୀଠର ନୂ ତନ ସ ରୂପ େଦଖି ବାପାଇଁ ଧି େର ଧି େର ପଯଟନେର ବୃ tି େହବ
ଏହା ଆମ ଜି ଲ@ା ତଥା ରାଜପାଇଁ ବି େଶଷ ଭାବେର ଲାଭଜନକ େହବ ନି ୟ
ବି ଗତ ତି ନି ମାସରୁ अଧି କ ସମୟଧରି ଋଷ ଓ ୟୁେକନ୍ ମଧେର ଯୁt ଚାଲି ଛି ିତି
ପବ
ୂ ବ
 ତ ବଳବ_ର ରହି ଥିବା େବେଳ ଏହା+ାରା ବି ଶ ବାତାବରଣେର अେନକ ପରି ବ_ନ
େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି  ଏଥିପାଇଁ ବି ଶର ତାପମାତା ବୃ tିପାଇବା
େନଇ ଚି qା କରି ବା ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି  ଦି ନଟିଏ ପାଇଁ ଭାରତେର ଦୀପାବଳୀ ପବ
ପାଳନ କରି ବା େବେଳ अେନକ ପକାର ପତି ବrକ ସୃwି କରାଯାଏ, େତଣୁ ଏହି ଯୁt ପାଇଁ
ନି ୟ ଭାବେର ଆମକୁ ଚି qା କରି ବାକୁ େହବ

କରି ଦିଏ େଯ, ନ ପଢି ବା ବା େଦଖିବା େଲାକ ମଧ ଥେର ଖବର କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ
େଦଖିବାକୁ ବାଧ େହାଇଯାଏ ବି ଗତ ଦି ନେର େଦଶର अେନକ ଘଟଣାକୁ େଯଉଁଭଳି
ଭାବେର ପaୁତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା େଦଖିବା ପେର ଆପଣ ବି ମେନ ମେନ ଏହି ସବୁ
ଗଣମାଧମକୁ ଗାଳି େଦବାକୁ ପଛାଇ ନଥିେବ ଘଟଣା ଯାହା ବି େହଉ ନା କାହZକି,

ତ
ିକ

ା

ଏମାେନ ଏମି ତି ଭାବେର ଉପାପନ କରି େବ, େଯମି ତି କି ଛି େଗାଟାଏ ବଡ଼ ଘଟଣା
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ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧମ େଯେକୗଣସି ସbାଦକୁ ଏେତ େରାମାକର କରି ଉପାପନ

ଇ
-ପ

ଘଟିଯାଇଛି 

ଆ

ହ
ାନ

କି  ଏହି ଗଣମାଧମରୁ ହZ େବେଳ େବେଳ ଆମକୁ अେନକ ଆେମାଦକର ଖବର
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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ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମି େଳ ବି ଗତ ସାହେର ଘଟିଥିବା ତି େନାଟି ଘଟଣା ଯାହାର ଭିଡ଼ି ଓ ଖୁବ୍
ଭାଇରାଲ େହାଇଥି ଲା, ତାହା ଓଡ଼ି ଶାର ସାତି କ ସମୟେର ସମସାକୁ ଆେଲାକପାତ
କରୁଥିଲା ପଥମତଃ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାsେର ଜଗନ ାଥ ମCିର ସଖେର ଜେଣ ଯୁବତୀ
େଗାଟିଏ ଚଳ}ି ତ ଗୀତେର ନୃ ତକରି ଭିଡ଼ି ଓ େରକଡ ଂ କରି ବା ଦୃ ଶ େସାସି ଆଲ୍
େନଟୱକେର ଭାଇରାଲ୍ େହଲା अେନେକ ଏହାକୁ ବ_ମାନର ପୀଢ଼ି ର େନୖ ତିକ ଳନ ଓ
अଶୀଳ େବାଲି କୁ ହାଇବାକୁ ପଛାଇେଲ ନାହZ ଯୁବତୀ ଜଣ*ୁ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର
ଭନା କରି ବାକୁ େଲାକମାେନ ଏଭଳି ପତି େଯାଗିତା ମୂଳକ ଉାହ େଦଖାଇେଲ, େଯ
hଣେଟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଏଇ େଲାକମାେନ ଜଗନ ାଥ ଓ ଶୀମCିରକୁ େନଇ େକେତ
ଚି qାଶୀଳ ପୁଣୀ ପେର ମେନ ପଡ଼ି ଲା ଆେର େହ, ମCିର ଚାରି ପାଖେର ଥିବା अଗଣିତ
ମଠକୁ ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର ଧa କରି େଦବାପେର େସଠାେର େସମାେନ ଭ ମାନ* ପାଇଁ
େଶୗଚାଳୟ ନି ମା ଣ କରାଉଛqି େବାଲି କହି ବା େବଳକୁ ଏହି େଲାକମାେନ େକହି ତୁ s

ମCିର ପତି ବି ପଦ ଆଣୁଥିବା ବବାକୁ େକହି ଉଁ କି ଚୁ ଁ କରି େଲନି , अଥଚ ନି ଜର ଭାବକୁ
ଜେଣ ଯୁବତୀ ଗୀତ ମାଧମେର ଭି ଡ଼ି ଓ କରି ବାକୁ ଏମାନ*ୁ अଶୀଳ ମେନ େହଲା?
ରଥଯାତା େବେଳ ରଥ ଉପରୁ େଯଉଁ ଡାକ ସବୁ ଦି ଆଯାଏ, ତାହା अଶୀଳ ଲାେଗ ନାହZ?
ବଡ଼ଦାsେର अଗଣି ତ ଭ

ନାଚ କରqି , େସଥିେର ଭ ି େଦଖାଯାଏ, अଥଚ ଯୁବତୀଟିଏ

ତ
ିକ

ା

ଗୀତ ମାଧମେର ଭ ି ଜଣାଇବା ଏମାନ*ୁ अଶୀଳ ଲାଗିଗଲା!!!

ଇ
-ପ

अେନକ ବୁ tିଜୀବି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନି Cା କରି ବା ସହ କି ଛି କି  ଏଥିେର ଯୁବତୀ*ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ସମାେଲାଚନା କରିବାକୁ ମନା କରି େଦଇଛqି  ଏହା ବ ି ର ବ ି ଗତ ବାପାର,
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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େଖାଲି ନଥିେଲ ତ? ମCିର ଚାରି ପାଖେର େଖାଳାେଖାଳି କରି ଶତାzୀ ଶତାzୀ ପୁରୁଣା
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ଭଗବାନ*ୁ ଆପାୟି ତ କରି ବାପାଇଁ କି ଏ େକଉଁ ଭଳି ଭାବେର ନି ଜ ଭ ି ର ପଦଶନ
କରି ବ, ତାହାକୁ େନଇ अନମାେନ ଆେhପ କରି ବା अନୁ ଚି ତ େବାଲି ଆମର ବ ି ଗତ
ମତ अବଶ ଆେମ ନି ଜକୁ ଜଗନ ାଥ* ମହାନ ଭ

େବାଲି କୁ ହାଉ ନାହଁୁ  େତଣୁ ହୁଏତ

ଆମଠାରୁ अଧି କ ଭ ି କରୁଥିବା ବୁ tିଜୀବି ମାେନ ଏହାକୁ େନଇ अନମତ ରଖି ପାରqି 
ଏକ ଘଟଣାେର ବି ବାହ ପେର ଚଉଠି ରାତି େର ହZ ବର କନା ମଧେର अପଡ଼
େହବାପେର ପରଦି ନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରକୁ अଚି ହା େଲାକମାେନ ମCିର ନି କଟେର
ମାଡ଼ମାରି ବା ଏବଂ ପେର ପେର ବି ବାହି ତା କନା ଘରୁ ସୁନା ଆଉ ଟ*ା େନଇ େଫରାର
େହାଇଯି ବା ଭଳି ଖବରକୁ अତq େରାଚକ ଭାବେର ଓଡ଼ି ଆ ଗଣମାଧମ ଉପାପନ
କରି ଥିେଲ ବି ବାହ ପେର ସୃ ା ମହି ଳା ରାତି େର ଉଲଗ େହାଇ କାହା ସହ ଭିଡ଼ି ଓ
ଚାଟିଂ କରୁଥିେଲ େବାଲି େଗାଟିଏ ଗଣମାଧମ ଦାବୀ କରୁଥିବା େବେଳ, ଉଭୟ ପhରୁ
ବାରbାର କଥା କଟାକଟି ଏହି ସବୁ ଗଣମାଧମକୁ ଦଶକ େଯାଗାଇବାକୁ ଯେଥw େଖାରାକ

ଶୁଣାଯାଉଛି  अବଶ ବୁ ଝା ପଡୁ ନି , ବି ବାହ ପରବ_ ଦି ନ ସକାଳୁ ଉଭୟ ବରକନା
ମCିର ଯାଇଥିେଲ, େଯଉଁଠି अଜଣା ବ ି ମାେନ ବରକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଥିେଲ େସମାେନ କି ଏ
ଥିେଲ, ତାହା ତଦqର ବି ଷୟ ବରପhରୁ କୁ ହାଯାଇଛି େଯ େସମାେନ କନାର ପରି ଚିତ
ବ ି ଥିେଲ ଘରୁ େଫରାର େହାଇଥିବା କନା ଗଣମାଧମ ନି କଟେର େଫରାଦ େହାଇ

ତ
ିକ

ା

କହି ଛqି େଯ ତା*ୁ ବି ବାହ କରି ଥିବା ବର ଜଣକ ଓଲା अଥାତ अବୁ tିଆ େସ ନି ଜ
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େଦଇଥିଲା ବର ପh ଝି अକୁ ନି Cା କରୁଥିବା େବେଳ କନାପh ବରକୁ ହZ ନି Cା କରୁଥିବା

ଇ
-ପ

ମାଆ* କଥାେର ଉଠବସ େହଉଛqି ଇତାଦି  ବି ବାହ ପେର ମାତ େଗାଟିଏ ରାତି େର

ଆ

ହ
ାନ

ଏେତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚନା କନାଜଣକ େକମି ତି ଜାଣିପାରି େଲ ତାହା ମଧ ତଦq କରାଯି 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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ଉଚି ତ ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ମାତ େଗାଟିଏ ନୁ େହଁ , ଏଭଳି अେନକ ଘଟଣା ବ_ମାନ ଓଡ଼ି ଶାର
ଗଣମାଧମେର ପକାଶି ତ େହଉଛି 
ଗତକାଲି ପକାଶି ତ ଏକ ଖବର अନୁ ସାେର, ବି ବାହ େବଦୀେର ହଠାତ କନା ଜଣକ
ଉଠି ଯାଇ, ନି ଜ ହାତେର ଶା େଖାଲି େଦଇ ମଁୁ ଆଗରୁ ବି ବାହି ତା ଆଉ େମାର ସ ାମୀ
अଛqି େବାଲି େଘାଷଣା କରି ବା ପେର, ବର अେଚତ େହବା ଘଟଣା ମଧ ଭାଇରାଲ
େହବାେର ଲାଗିଛି ବି ବାହ େବଦୀେର ଏମି ତି ଘଟଣା େଦଖି ବା ପେର େଯ େକହି ବି ହଠାତ
ନି ରୁାହି ତ େହାଇ ପାେର अବଶ କନା ପh ତରଫରୁ ତରି ତ କାଯାନୁ ,ାନ କରାଯାଇ
େବଦୀ ପାଖେର ହZ କନାକୁ ଉ_ମ ମଧମ େଦବାର ଦୃ ଶ ମଧ ଭାଇରାଲ େହାଇଛି 
ଯାହା ବି େହଉ, ଏମି ତି ସବୁ ଖବର େଦଖି ବା ପେର େଯଉଁ ପରି ବାର ମାେନ ନି ଜ
ସqାନମାନ* ପାଇଁ କନା େଖାଜି େବ େସେତେବେଳ େସମାନ* ମନେର ଭୟ ନି ୟ
ଭାବେର ରହି ବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନି େରଖି କରି େଦଖିେବ, ପାୟ ସମa ଗଣମାଧମେର

କରି ବାର ଆବଶକତା ରହି ଛି
ବି ଗତ ମାସେର ରାମନବମୀ ସମୟେର ଆେୟାଜି ତ ପବି ତ େଶାଭାଯାତା ଉପରକୁ
ପଥରମାଡ଼ କରି ଥିବା ବ ି ମାନ* ଘରକୁ ବୁ ଲେଡାଜର ଲଗାଇ ଭାpିେଦବା ଘଟଣା ସମଗ
େଦଶେର ବାପି ବା ପେର ଏହା ଦି ଲ@ୀର କି ଛି अଳେର ମଧ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା

ତ
ିକ

ା

ଯଦି ଓ ଏହା ବି ପhେର ମଧ अେନକ େଲାକ अଦାଲତର +ାରa େହାଇଥିେଲ, କି  ଆଥକ
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ଏହି ଭଳି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖଭାବେର ପକାଶି ତ େହଉଛି  ଏହି ସବୁ ସଂାକୁ େସନ୍ସର

ଇ
-ପ

ପତି ବrକ ନ ଲଗାଇେଲ େଲାକମାନ* େବଆଇନ ବବହାରକୁ ନି ୟqି ତ କରିବା ସବ

ଆ

ହ
ାନ

ନୁ େହଁ େବାଲି ମେନ ହୁଏ ଏହି ଏକ ପକି ୟାକୁ ଆପଣାଇ ବି ଶାଳ ଉ_ର ପେଦଶେର
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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ଜନସମାଜକୁ ନି ୟqି ତ କରି େହାଇଛି କହି େଲ अତୁ  ି େହବ ନାହZ
ବି ଗତ ଦି ନେର ଆଉ ଏକ ଖବର ଆମ ଜନମାନସକୁ ଆେCାଳି ତ କରି ଛି
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ପବି ତ ନଗର କାଶୀେର ମହାେଦବକ ଆବି ଭାବକୁ େନଇ ସୂଚନା
ଗଣମାଧମ େଦବାପେର ଏହି ଖବରକୁ େନଇ ହି Cୁ ପhର ଦାବୀଦାର ମାେନ ଆନCିତ
େହଉଥିବା େବେଳ କି  ପତି ପhର ସଦାୟ ଏହାକୁ େନଇ अସେqାଷ ପକାଶ କରୁଛqି 
କାଶୀ ବି ଶନାଥ ମCିର ନି କଟେର ଥିବା ାନବାପୀ ମସଜି ଦ୍ (ମCିର) अତୀତର ାନବାପୀ
ମCିରକୁ ଭpାଯାଇ ନି ମା ଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ େସଠାେର ଏେବ ବି ମCିରର ଭଗାବେଶଷ
ରହି ଛି େବାଲି ଦାବୀ କରି କି ଛି ମହି ଳା अଦାଲତ* +ାର େହାଇଥିେଲ ଏହି ମାମଲାର
ଶୁଣାଣୀ କରି अଦାଲତ ମସଜି ଦ ପରିସରର ସେବhଣପାଇଁ ନି େଶ େଦଇଥିେଲ ସୁtା
ମୁସଲି ମ୍ ପhର େଲାକ* +ାରା ଏହାକୁ ପବଳ ବି େରାଧ କରାଯାଇଥିଲା େଯଉଁଥିପାଇଁ
ସେବhଣ କାଯ ସବ େହାଇ ପାରି ନଥିଲା କି  ପେର अଦାଲତର ବି େଶଷ ନି େଶ

କାନୁ ନ ବବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପେର ଦୁ ଇଦି ନ ପାଇଁ ମସଜି ଦକୁ ସେବhଣ ପାଇଁ
ବବା କରିଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ମସଜି ଦ ଭିତେର ହି Cୁ ମCିରର ଭଗାବେଶଷ
େଦଖାଯାଉଛି େବାଲି ପଥମ ଦି ନ କୁ ହାଯାଉଥିଲା କି  ପରଦି ନ ହଠାତ େସହି ମସଜି ଦ
ମଧେର ଥିବା ଏକ अଳେର ବି ଶାଳ ଶି ବଲି p ମି ଳିଥିବା ଖବର େଲାକ* ମଧେର ଆଶା

ତ
ିକ

ା

ସାର କରି ଥିଲା ଯଦି ଓ ମସଜି ଦ ବାହାେର ଥିବା ନCୀ ମୂ_ୀ ବି ଗତ ତି ନିଶହ ବଷରୁ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପାଇବା ପେର ଉ_ରପେଦଶ ସରକାର ନାୟି କ ବବାକୁ ସାନ ଜଣାଇ, ଆଇନ ଓ

ଇ
-ପ

ଉt  ସମୟ ଧରି େସହି अଳକୁ ଚାହZ ରହି ଥିଲା ଏବଂ अେନକ ବୁ tିଜୀବି ଏହି ମତ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇଥିେଲ େଯ ନCୀ ସବୁ େବେଳ ମହାେଦବ*ୁ ହZ अନାଇ ରହqି  େତଣୁ ମସଜି ଦ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

13

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭିତେର ମହାେଦବ ରହି ବାର ଏହା ଏକ ଦୃ ଢ଼ ପମାଣ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା
ଶି ବଲି p ପକଟ େହବାପେର अଦାଲତ ସୃ

अଳକୁ ସୁରhିତ କରି ବାକୁ ନି େଶ

େଦଇଛqି , କି  ମୁସଲି ମ ପh ଏହାକୁ ଏକ କୃ ତି ମ ଝରଣା ବା ଫାଉେନ୍ େବାଲି କହି
ସମa ତଥକୁ ମି ଥା େବାଲି କହୁଛqି  କି ଛି ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଏହି ସମୟେର ଫାଇଦା
ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମସଜି ଦକୁ ଆେଦୗ ଦି ଆଯି ବ ନାହZ େବାଲି କହି େଲାକ*ୁ ଉସୁକାଇବାର
ମଉକା ବି ଛାଡୁ ନାହାqି  ଉେଲ@ ଖେଯାଗ େଯ େଯଉଁଠି ଶି ବଲି p ମି ଳିଥିଲା େସଇ ାନେର
ନମାଜି ମାେନ ନମାଜ ପଢ଼ି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ହାତପାଦ େଧାଇବା ସହ କୁ ଳି କରି ପାଣି
ପକାଉଥିେଲ अଥାତ ତି ନିଶହରୁ ଉt  ବଷ େସହି ପରରା ଜାରୀ ରହି ଥିେଲ ସୁtା େକହି
ଏହାର ପମାଣ ପାଇନଥିେଲ ଇସଲାମ ଧମେର ମୂ_ପଜ
ୂ ାକୁ ବଜ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି ,
େତଣୁ େସମାେନ ଏହି ପଥାକୁ ନି ,ାର ସହ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା କଥା अେନକ ଦାବୀ
କରqି 

କି bା ସେବhଣ କରାଯାଇ େସହି ସବୁ ାନେର ହି Cୁ ମCିର ଥିବା କଥା ଦାବୀ ଉଠି ଲାଣି
ଏଥିପାଇଁ

େଲାକମାେନ

େଦବାେଦବୀ*ୁ

अଦାଲତର

+ାର

େହେଲଣି

ଶତାଧି କ

ବଷରୁ

ହି Cୁ

अପମାନି ତ କରାଯାଉଥିବା କଥା କୁ ହାଯାଉଥିବା େବେଳ କି  କି ଛି

ବୁ tିଜୀବି ଏହା ସରକାର* େଯାଜନାର अqଭୂ

େବାଲି କୁ ହqି  େଦଶକୁ ହି Cୁ ମୁସଲି ମ

ତ
ିକ

ା

ବି େଭଦେର ବାିବାର ପେଚwା େହଉଛି େବାଲି କି ଛି ଦାବୀ କରୁଛqି  ଏହାର ସତାସତ
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ବ_ମାନ େଦଶର୍ अେନକ ାପତ, ମସଜି ଦ ଏବଂ େମାଗଲ ସF ାରକୀକୁ ଭpାଯାଇ

ଇ
-ପ

अଦାଲତ ହZ କହି ପାରି େବ କାରନ अନତି କାଳରୁ େମାଗଲମାେନ ଭାରତେର ଆକମଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ହି Cୁ ମCିରମାନ*ୁ ଧଂସ କରି ଛqି ଏବଂ ସାତି କ ସମୟେର ମଧ ପେତକ ହି Cୁ
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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ଉବ ସମୟେର ପଥର େଫାପାଡ଼ି ବା ଆଉ अଶାqି ସୃwି କରି ବା ଭଳି କାଯକୁ ନି ,ାର
ସହ କରୁଥିବା େବେଳ େକୗଣସି କାଳେର ବି ହି Cୁମାେନ ଏହି ଭଳି କାଯ କରିବାର େକୗଣସି
ଉଦାହରଣ େକହି େଦଇ ପାରି ନାହାqି  େଦଶର ସଂଖା ଗରି, ହି Cୁ ସଦାୟକୁ
ସବୁ େବେଳ ସି କୁଲାରି ଜମର ଆଇସକି ମ୍ ଧେରଇ େଦଇ େକବଳ ସଂଖାଲଘୁ*ୁ ହZ ସବୁ
ପକାର ସ ାଧୀନତା ଦି ଆଯାଇଛି େବାଲି କି ଛି ବୁ tିଜୀବି ମତ େଦଇଛqି 
ବଷ ୧୯୪୭େର ଭାରତ ସ ାଧୀନ େହଉଥିବା େବେଳ େଦଶକୁ ଧମ ଆଧାରେର
ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭ

କରାଯାଇଥିଲା, େଗାଟିଏ େଦଶ ମୁସଲି ମ େଦଶ ଭାବେର ନି ଜର

ପସାର କରୁଥିବା େବେଳ ଭାରତକୁ କାହZକି ହି Cୁ ରାw େବାଲି େଘାଷଣା କରାଗଲା ନାହZ,
ଏହା ଏକ ବି ରାଟ ପଶ ସନାତନ ହି Cୁ ସଦାୟ ସବଦା अହି ଂସା, ଭାତୃ ତଭାବ,
େସୗହାପ
ୂ  ସହାବାନ ଉପେର ଆଧାରି ତ ତଥାପି ଏହାକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଏକ
ପେଚwା ବି ଶaରେର େହଉଛି କହି େଲ अତୁ  ି େହବ ନାହZ
େହଉଛି ସବୁ ଭଲ େହଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ ଭଲ ହZ

େହବ େବାଲି ଆଶା କରି ମଁୁ ଚଳି ତ ମାସର ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଆପଣ* ପାଇଁ ଉଗ
କରୁଛି  ସବୁ ମାସପରି ଚଳି ତ ମାସର ସଂ8ରଣ ମଧ ଆପଣ*ୁ ଭଲ ଲାଗିବ େବାଲି
ଆଶା

ତ
ିକ

ା

ଧନବାଦ
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ଆ

ପତି ,ାତା-ସାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା

ଇ
-ପ
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ିକ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ

ା
ତ
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୧
“ବାଘ ତାହାେହେଲ ଏେତ ଦୂ ରରୁ କ’ଣ ପାଇଁ ପହଁ ରିଆସି ଲା?”ପାଓଲି ପଚାରି େଲ ।
“ବାଘ ଖାଇବା େଖାଜି ବାପାଇଁ ତ ଦି ନକୁ अେନକ ଦୂ ର ଚାଲି ଯାଏ।
େତଣୁ ଏମି ତି ଖାଇବା େଖାଜି ବାକୁ ଏ ଦୀପକୁ ଆସି ଯାଇଥିବ। ତା’ପେର
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ପଯା ଖାଇବା େଦଖି ଏ ଦୀପେର ରହି ଯାଇଛି ।”-େସ େଲାକଟି
କହି େଲ ।
ଏମି ତି अେନକ କଥାବା_ା େହଲା। କି  େଲାକମାନ* କଥାରୁ
କି ଛି ନି ଷ ବାହାରି ପାରି ଲା ନାହZ। ବାଘ ଏେତ ଦୂ ରରୁ ପହଁ ରି

ପହଁ ରି ଆସି ଥିବାର େଦଖିନାହାqି । େତଣୁ କି ଛି ଠି କ କୁ ହାଯାଇ
ପାରି ବନି ।
“ବାଘ ନି ିତ ଭାବେର ଏେତ ଲbା ନଦୀକୁ अତି କମ କରିଛି । କି 
ବହୁଦୂ ର ଦୀପରୁ ଆସି ବା ସାବନାଟା ପାୟ ନାହZ। ବାଘ ପାଖେର ଥିବା
ଝି ଲ@ା କାଟେ ମର ଦୀପରୁ ନି ିତ ଭାେବ ଆସି ଛି। କି  େକଉଁଠୁ

ତ
ିକ

ା

ଆସି ଛି ଆସି ଛି ଜାଣିବାଟା ଏେତ ସହଜ ନୁ େହଁ । ବ_ମାନ ପାଇଁ ଏ
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ଆସି ଥିବା ସାବନା ବହୁତ କମ ଲାଗୁଥିଲା। େକହି ବାଘକୁ େକଉଁଆଡୁ

ଇ
-ପ

େଲାକମାନ* ଠାରୁ ଏତି କି ତଥ ନି ଆଯାଉ।”– ସାଧନବାବୁ କହି େଲ।

ଆ

ହ
ାନ

େସ କଥାଟା ଭଲଭାେବ ଜଲଦି ତଉଲି ନି अqି । ନି ଜର अଭିତାେଯାଗୁ
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 କଥା େକେତ ଗହଣୀୟ ତା’ ଜାଣି ନି अqି । ତା* କଥା अନୁ ସାେର ପଥେମ ପାଖେର
ଥିବା ଝି ଲ@ା କାଟେ ମର ଜାଲି ପରୀhା କରି ନି ଆଯାଉ। ବାହାରର କାଦୁ अେର ବାଘର
ପାଦଚି ହ ପଡି ଥିବ। େସ େରnରବାବୁ *ୁ ଖବର େଦେଲ। ପଥେମ ଜାଲି ପରୀhା
କରି େବ। ଗଁାେର େଲାକମାେନ ବାଘ େକଉଁଠି अଛି ଭଲକରି ଜାଣି ନାହାqି । ବାଘ ଗଁାେର
କାହା ଘେର ମଧ ନାହZ। େତଣୁ ଟା*ୁ ଲାଇେଜସନର ଦରକାର ପଡି ବ ନାହZ। ବାଘକୁ
ଜpଲେର ଖାାେର ଧରାଯି ବ। ଆଉ ଏକ େବାଟେର ସବୁ ପରୀhା ନି ରୀhାପାଇଁ େଲାକ
ପଠା।
अଧଘାପେର ଆଉ େଲାକମାେନ ଆସି ଗେଲ। େସମାନ* ସହ ସପନବାବୁ
ଆସି ଥିେଲ। ମଜୁ ମଦାରବାବୁ * ଆସି ବାପାଇଁ ଆଉ अଧଘା ଲାଗିବ। େରnରବାବୁ *
ସହ େସ ଆସି େବ। ଏ ଭିତେର ଏ ଦଳ ଝି ଲ@ା କାଟେ ମର ଜାଲି ସବୁ ପରୀhା
କରି େନେବ। ମଝି େର अନମାେନ ଆସି େବ। ଏସ ଟି ଆର୍ େଲାକମାେନ କାଟେ ମର

େଯାଗେଦେଲ। ନାଇଲନର ଉ} ଜାଲକୁ ଲbା ବାଉଁଶର ଖୁି ଦାରା ସି ଧା ଭାବେର ବାrି
ଦି ଆଯାଇଛି । ଭଲଭାବେର ଜାଲକୁ ବାଉଁଶେର ବାrିେଦବା ବା ବାଡ଼େର ବାrିେଦବା ଦାରା
ଜାଲ ପାୟ ସି ଧା ପାେଚରୀ ଭଳି ଛି ଡ଼ା େହାଇରହି ଥିଲା। ପାଖେର େସପେଟ ଘନ ଜpଲ।
କୁ ଦି ବା ପାଇଁ ବାଘକୁ କି ଛି ାନରୁ େଦୗଡ଼ି ବା ଦରକାର। େସମି ତି କି ଛି ଖାଲି ାନ େଦଖା
ଯାଉନଥିଲା। ସବୁ ଆେଡ ଗଛ ଭରି ରହି ଛି। ନରମ କାଦୁ अ। କୁ ଦି ବାର ସାବନାଟା ପାୟ

ତ
ିକ

ା

ଭୁ ଲ୍ େବାଲି କୁ ହାଯାଇପାେର। େତଣୁ କୁ ଦି ବାଘ ଜାଲି େଡଇଁ ପାରିବନି । ଠି ଆ ଜେର
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ନଦୀଧାରେର ଲାଗିଥିବା ଜାଲକୁ ଭଲଭାବେର ପରଖୁଥିେଲ। ପାଓଲି ଆଉ ତା* ସହ

ଇ
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ଏେତ ଉ} େଡଇଁବା ସବ ନୁ େହଁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସପନବାବୁ अନ ଏସ ଟି ଆର୍ େଲାକମାନ* ସହ ଜାଲକୁ ତନ ତନ କରି ନି ରୀhଣ
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କରୁଥିେଲ। ପାଓଲି ସବୁ ଯାଗାକୁ अନାଇ କଣ ଘଟିଛି େବାଲି କଳନା କରୁଥିେଲ। अେନକ
ାନେର େଛାଟ େଛାଟ ନାଳ ବଡ଼ ନଦୀକୁ େବାହି ଆସି ଥିଲା। େସ ନାଳମାନ*ର ଉପର
େଦଇ ଜାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନାଳ ପାଣି କୁ ପାୟ ଛୁଇଁଥିଲା। ନାଳେର अ ପାଣି ରହି େଲ
ମଧ ବାଘ ଆସି ବା କw। କି  अସବ ନୁ େହଁ । ଉପର ମାଟିେର େସମି ତି ଆସି ବାଟା
ସବ ନୁ େହଁ । କୂଳର େଗାଟିଏ ଯାଗାେର େଛାଟ ଚାଳି ଆ ମCିରଟିଏ କରାଯାଇ ବନବି ବି*ୁ
ରଖାଯାଇଥିଲା। अବଶ ତାହା ଜାଲର ବାହାେର, ନଦୀ ଆଡକୁ । ଏଠି କାର େକଉଟମାେନ
ମାଛ ଧରି ଗଲାେବେଳ ମା’ ବନବି ବି*ୁ ସF ରଣ କରqି । ଏମାେନ କୂଳେର ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ
େଖାଜି େଲ, େସମି ତି କି ଛି ନଥିଲା। କୂଳେର ଚାଲି େଫନସି p ନି ରୀhଣ କରାଯାଏ। ଜpଲ
ଧାରେର ଜାଲ କଟା େହାଇନି ।
ଏ ପଯq ସବୁ ନାଳଗୁଡା ଭଲ ଭାବେର ପରୀhା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ହୁଏତ କି ଏ
ନାଳେଦଇ ଏପଟ ଜpଲକୁ ପଶି ବାକୁ େଚwା କରିଥାଇପାେର। କି  େକଉଁଠୁ? େସଇଟା

େହାଇଥିବା ପାଇେଲ। ଜଣାଯାଉଥିଲା କି ଏ େଯମି ତି ବଡ଼ ଛୁରୀେର କାଟିେଦଇଛି । ଏଇଟା
ବାଘ କାମୁଡ଼ାର ଚି ହ ନୁ େହଁ । କାରଣ ଏଠି ସାମାନ ପାଣି। ଆଉ ବାଘ ଯଦି କାମୁଡ଼ିବାକୁ
େଚwା କରି ବ ପର
ୂ ା ତ କାଟି ପାରି ବନାହZ। େକେତାଟି ଗିମୁs କାଟିପାରିବ। ଏଠି
ଉପରର ଗି ପଯq ସି ଧାେର କଟାଯାଇଥିଲା। ପାୟ ୬ଫୁଟ ଉ}ର ଗି ପଯq।

େଦାଷ େଦଉେଛ।”-ପାଓଲି

ଇ
-ପ

“େଲାକମାନ*ର ଭୁ ଲ୍। ଆେମ अଯଥା ବାଘକୁ

ତ
ିକ

େଦେବ। ଏ େକଉଟଗୁଡ଼ା ମାଛ ଧରି ବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସି ଛqି । କି  କହୁନାହାqି ।

ା

ଏଇଟା ମନୁ ଷକୃ ତ କାମ। ଜାଲି ଟିକୁ େଖାଲି ସହଜେର ଡpା େଠଲି ଭିତରକୁ ପୁରାଇ

ଆ

ହ
ାନ

କହି େଲ। ସାଧନବାବୁ ମୁs ହଲାଇେଲ ଆଉ ତା* ସହି ତ अନମାେନ ମୁs ହଲାଇେଲ।
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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ସପନବାବୁ େସ କଟା ଜାଲି କୁ अନାଇ ରହି ଥିେଲ ।
“ଏ େଲାକଗୁଡ଼ା ନାଳ ଉପରର ଜାଲି କୁ କାଟିେଦଇଛqି । ଫଳେର େସହି ପେଟ େଦଇ
ବାଘ େଯେତେବେଳ ନାଳ अତି କମ କରିବାକୁ େଚwା କରି ଛି େସେତେବେଳ େଖାଲା ଯାଗା
େଦଖିଛି। େତଣୁ େସହି ବାେଟ େଦଇ ନଈଆଡ଼କୁ ଆସି ଯାଇଛି । ତାପେର ପାଣି अତି କମ
କରି େସପଟର ଦୀପ अଥାତ କୁ ମୀରମାରି ଗଁାକୁ ପହିଯାଇଛି ।”–ସପନବାବୁ କହି େଲ।
“ବାଘ ଲାଗି ଯାହା କି ଛି ଘଟଣା େସପଟ ଦୀପେର ଘଟୁ ଛି ତା’ର କାରଣ େହଉଛି
ଏପଟେର େହାଇଥିବା ଜାଲକଟା। ବାଘକୁ େକେତ େଲାକ अଯଥାେର ଗାଳି େଦଉଛqି ।”ପାଓଲି କହି େଲ। ତାପେର େସ ନି ଜ ଚାରି ପାଖେର ଥିବା େଲାକମାନ*ୁ अନାଇେଲ।
ସମa* ମୁହଁେର ଟିକିଏ ହତାଶ ଭାବ। अଯଥାେର ଏେବ କw। କି  କି ଛି କରି ବାକୁ
ପଡି ବ। ପାଉଲି େସମାନ*ୁ

ଉାହ େଦବାକୁ କି ଛି କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ। ବାଘ

ନି ୋଷେବାଲି େସମାେନ ମଧ ହୃଦୟpମ କର।

ସୁCରବନେର ଏମି ତି େଚାରି ଛପି କରି ମାଛ ଥିବା अଳକୁ େଲାକମାେନ अସି ଯାଆqି 
ତାରି ଭିତେର େକହି େକହି େବେଳେବେଳ ବାଘର ଶି କାର େହାଇଯାଆqି । କି ଛି ଘଟଣା
େଲାକେଲାଚନକୁ ଆେସ, अେନକ ଆେସନାହZ। ଗଭୀର ରାତି େର କାହା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
ଝରି ଯାଏ। କି  ଏ ଘଟଣାମାନ ସବୁ େବେଳ ବାହାେର ପଘଟ େହାଇପାେର ନାହZ। େସମି ତି
କି ଛି େଚାରା ଶି କାରୀ ମାଛ ଧରି ବା ପାଇଁ ଜାଲ ଭତି ରକୁ ଆସି ଯାଇଛqି ।”-ପାଓଲି

ତ
ିକ

ା

କହି େଲ। ତା*ର କଥାେର ଓଜନ ଥିଲା। େସ अେନକଦୂ ର ପଯq ଭାବି କି କହୁଥିେଲ।
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“େଦାଷ େଦବା ତ େଲାକ*ର ଗୁଣ। େସମାେନ ନି ଜର ଭୁ ଲ୍ ଲୁ ଚାଉଛqି ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ବି ଷୟେର କୁ ହqି ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏ ସାଧାରଣ କମଚାରୀମାେନ ଏେତ ଭାବqି ନି । ଯାହା କି ଛି ଆଗେର େଦଖାଗଲା େସହି
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“େତଣୁ ବାଘକୁ େଦାଷ େଦଇ ଲାଭ କ’ଣ? ସବୁ ପଛେର ତ ମଣିଷର େଦାଷ अଛି ।”ପାଓଲି କହି େଲ। ତା* ସର ଗଭୀର େହାଇଯାଇଥିଲା। ସୁCରବନର ପାଣି ନାଚୁ ଥିଲା।
अନମାେନ େସମାନ* କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। କି  େକହି କି ଛି କହୁ ନଥିେଲ। ଜାଲି କଟା କଥା
େରnରବାବୁ *ୁ ଜଣାଇ ଦି ଆଗଲା। େସ ଆଉ ଘାକେର ପହିେବ। ତା*ର ଆେଦଶ
अନୁ ସାେର ଜାଲି ସାେp ସାେp ମରାମତି କରାଯି ବ। େସମାେନ ଜାଲି ମରାମତି ଆର
କରି େବ। ସପନବାବୁ ଆଉ ପାଓଲି ନି ଜ ଭିତେର କଥାବା_ େହଉଥିେଲ।
“େଲାକମାେନ ଏମି ତି ବାଘକୁ ବି ନା କାରଣେର େଦାଷ େଦଇଦି अqି ।”- ସପନବାବୁ
କହି େଲ।
“େଲାକମାନ* अଭାସ େଦଖ ସପନବାବୁ , ସବୁ କଥା େସମାନ* ଭୂ ଲରୁ ଆର
ହୁଏ। େସମାେନ କ’ଣ ପାଇଁକି ଏ ନାଳକୁ ଆସି qି? ମାଛଧରି ବା ପାଇଁ ତ। କି  ମାଛ
ଧରି ବା ପାଇଁକି ଆସି ବା ଦାରା େସମାେନ ନି ଜ ଜୀବନକୁ ବି ପଦେର ପକାଇଛqି । େଲାଭ

ପାଓଲି ଜାଲକଟା ଯାଗାକୁ अନାଇେଲ। ନାଳେର ପାଣି କମି ଯାଇଛି । ଏସ୍ ଟି ଆର୍
େଲାକମାେନ େସଇଠି କାମ କରି ବାେର ବa अଛqି । ପାଓଲି ନାଳ ଭିତରକୁ ଟିେକ
ଓେହ@ ଇେଲ। ପାଣି ଧାରଟା େମାେଟ ୮-୧୦ ଫୁଟ ଚଉଡାର େଦଖାଯାଉଥିଲା। କି  ତା*
େଗାଡ କାଦୁ अେର ବୁ ଡି ଗଲା।
“ଆେର ପାଣି ତ अାଏ େହଲାଣି ।”-ପାଓଲି କହି ଉଠି େଲ ।

ତ
ିକ

ା

“ଏ େକଉଟଗୁଡା ବଡ଼ ଚାଲାକ। େକଉଁ ନାଳେର େକେତ ପାଣି ଏମାେନ ଭଲକରି
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ତ।”- ପାଓଲି କହି େଲ। ତା* ମୁହଁଟା କୁ ିତ େହାଇଯାଉଥିଲା।

ଇ
-ପ

ଜାଣିଛqି । ଏମି ତିଆ ନାଳକୁ େସମାେନ େଖାଜି େନଇଛqି , େଯଉଁଥିେର ସହଜେର ଡpା

ଆ

ହ
ାନ

ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯିବ। ସରୁ େଦଶୀ ଡpାଗୁଡ଼ା ଏମି ତିଆ ନାଳେର ସହଜେର ଚାଲି
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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ଯାଇପାେର। େଛାଟ େଛାଟ ନାଳ ଉପେର ଜାଲି କୁ ଟିେକ କାଟିେଦେଲ େକହି ଜାଣିପାରି େବ
ନାହZ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଶି କାର କର, ପୁଣି େଫରି ଆସ। ସହଜ କଥା। ଆଉ େଫରି
ଆସି ବାେବେଳ ଯଦି ଜାଲ ବାrିେଦଇଥାେq ତାେହେଲ କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇନଥାqା। କି 
ଭୁ ଲେର ବାrିନାହାqି ।”– ସପନବାବୁ କହି େଲ ।
ପାଓଲି ମୁs ହଲାଇେଲ। ଏ େଲାକମାନ*ର अସାବଧାନତା େଯାଗଁୁ େକେତ
अଘଟଣା ଘଟୁ ଛି। ଏମାେନ ଲୁ େଚଇ ଛେପଇ େଚାରି କରୁଛqି । ତା’ପେର अେନକ
ସମୟେର ଏମି ତି େଚାରି କାମ କରିବା ଦାରା ବାଘର ଜାଲି କାଟିେଦଉଛqି । ଫଳେର ବାଘ
ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସୁଛି। ଏେବ ପାଓଲି ଆରପଟକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ବଡ଼ କାଦୁ ଆ ଜମି ।
େଗାଡ ଖସି ଯାଉଥାଏ। କି  ଟଳମଟଳ େହାଇ ପାଓଲି ଟିେକ ଚାଲି େଲ। େସଇଠି
େଲାକମାେନ କାମ କରି ବାେର ବa ଥାଆqି ।
ଏସବୁ ଦୀପଗୁଡ଼ାକ ତ ଏମି ତି। ପାଓଲି ଭାବୁ ଥିେଲ।

ବଡ଼ ନଈେର ମି ଶିଯାଏ। ଏମି ତିଆ ଦୀପଗୁଡ଼ାେର ଗଛ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ମଝି େର ମଝି େର
ନଈରୁ େଗାଟିଏ ଦି ଇଟା ନାଳ ଦୀପ ଭିତରକୁ େବାହି ଆସୁଥିବ। େସ ଦୀପ ଭିତେର
अେନକଟା ଖାଲୁ ଆ ଯାଗା ଥିବ। ଜୁ ଆର ସମୟେର ନାଳ େଦଇ ପାଣି ଖାଲୁ ଆ ଯାଗାକୁ ବହି
ଆସୁଥିବ। ତା’ ଫଳେର ଏ ଖାଲୁ ଆ ଯାଗାଗୁଡ଼ିକ ପାଣିେର ଭରି ଯାଏ। ଆଉ ଏମି ତିଆ
େଛାଟ େଛାଟ ଖାଲୁ ଆ ଯାଗାେର ମାଛ ଚି pୁଡ଼ି , କ*ଡ଼ା ଇତାଦି ଭଲ ମି ଳqି । େତଣୁ ଏ

ତ
ିକ

ା

େକଉଟମାେନ ମଝି େର ମଝି େର ବି ପଦକୁ ଖାତି ର ନକରି अେନକ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଆqି ।
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ମଝି େର େଗାଟିଏ ଚଉଡ଼ା ନଈ େବାହି ଯାଉଥାଏ, େବେଳେବେଳ ପତଳା ନଈ େସ

ଇ
-ପ

ବାହାରୁ ତ କି ଛି ଜଣାପଡି ବନି । େକହି ଜାଣିପାରି େବନି କି  ଭିତେର ସହଜେର ମାଛ

ଆ

ହ
ାନ

ମାରି େହବ। େସହି କାଦୁ ଆ ଯାଗା ଗୁଡ଼ିକେର अେନକ ଗଛ ଥାଏ। ଆଉ କି ଛି ଯାଗା
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 ଥାଏ। ମଝି େର ମଝି େର ପାୟ େଛାଟ େପାଖରୀ ଭଳି ଆ ପାଣି ରହି ଯାଇଥାଏ। େତଣୁ ଏ
େକଉଟମାେନ ଏମି ତିଆ अଳକୁ ଆସି ଆରାମେର କି ଛି ସମୟ କଟାଇ ଭଲ ମାଛ
ଧରି ପାରqି ।
କୂଳର ପାଖେର ଜpଲଟା ସାଧାରଣତଃ େବଶୀ ଘ ଲାେଗ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ବଡ଼
େହାଇ ବଢ଼ି ଥାqି । ଏହି ବଡ଼ଗଛ ଗୁଡ଼ିକେର ନାଇଲନର ଜାଲ ବାrିଦି ଆଯାଏ। କୂଳରୁ
ପାୟ େକେତ ଫୁଟ ଛାଡ଼ି ଏହି ଲାଇଲନ୍ ଜାଲର ପାେଚରୀ ତି ଆରି କରାଯାଏ।
ସୁCରବନର କୂଳଟା େକେତେବେଳ ଖାଇଯାଏ ତ େକେତେବେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଏ। କି ଛି
କୂଳିଆ ଜମି ିର ନଥାଏ। ପାଣି ର ଭଉଁରୀ ଗତି ପାଇଁ କି ଛି କୂଳର hୟ ହୁଏତ କି ଛିକୂଳ
ନୂ ଆ ତି ଆରି

େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ଏ ଜାଲ ସବୁ

କୂଳରୁ ପାୟ କି ଛି ଭିତରକୁ

ଦି ଆଯାଇଥାଏ।
ପାଓଲି ସପନବାବୁ ଆଉ ସାଧନବାବୁ େସହି ଜାଲ କଟିବା ାନକୁ ଭଲଭାବେର

େଲାକମାେନ େକଉଁ अଳକୁ ଯାଉଛqି ତାହା ଜାଣିେହାଇପାେର। େସହି ହି ସାବେର
ଏମି ତିଆ ଘଟାଣାର େଯମି ତି ପୁନରାବୃ _ି ନେହବ େସଥିପାଇଁ ଉପଯୁ

ପଦେhପ

ନି ଆଯି ବ।
କୂଳେର େକେତଟା ବଡ଼ଗଛ अଛି ଆଉ େସ ଗଛମାନ*ର ଶାସମୂଳ ସବୁ ଖାଲି
ଯାଗାେର ଭରି ଯାଇଥିଲା। େସହି

କୂଳରୁ େଗାଟିଏ ପତଳା ନାଳ ଦୀପ ଭିତରକୁ

ତ
ିକ

ା

ଚାଲି ଯାଇଛି । ନାଳ ଧାରେର କାଦୁ अ, େସହି କାଦୁ अେର अେନକ ପାଦଚି ହ େଦଖା
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ନି ରୀhଣ କରୁଥିେଲ। ଏମି ତି ନି ରୀhଣ କରି ବା ଦାରା େକମି ତି ଜାଲକୁ କଟାଯାଉଛି ଆଉ

ଇ
-ପ

ଯାଉଥିଲା। ଜଣାପଡୁ ଥିଲା ପାୟ ୩-୪ଜଣ େଲାକ କି ଛି ବାଟ କାଦୁ ଆ ଜମି େର

ଆ

ହ
ାନ

ଚାଲି ଯାଇଛqି । କି ଛି ଦୂ ର ଚାଲି ଲାପେର େସମାେନ ଜାଲ ପାଖେର ପହିଛqି ଆଉ
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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ଜାଲକୁ କାଟିବାକୁ ଆର କରିଛqି । ପାଣି ଧାରଟା େବଶୀ ଓସାରି ଆ ନଥିଲା। ଜାଲ
ମରାମତି କରୁଥିବା େଲାକମାେନ େଗାଟିଏ େଛାଟ ଡpାେର କି ଛି ଜାଲ େନଇଆସି େଲ।
ଆଉ କାତ ମାରି େସହି ପତଳା ଧାର ଭିତେର ଜାଲ କଟିଥିବା ାନକୁ ଡpା େନେଲ।
େସଇଠି ଧାରଟା ଆହୁରି अଣଓସାରିଆ। ପାୟ ୫-୬ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। େସମାେନ ଜାଲକୁ
େଗାଟିଏ ଗଛେର ବାrିେଦେଲ। ତା’ପେର ଆଉ ୨ଟି ଖୁ ପାଣି ଉପେର େପାତି େଦେଲ।
ଖୁ େପାତି େଦଲାପେର େସଥିେର ଜାଲକୁ ଭଲଭାବେର ବାrି େଦଉଥିେଲ। ପାଣିରୁ
ଚାେଖେs ତଳକୁ ଜାଲବୁ ଡି ରହୁଥିଲା । ବାଘ ପହଁ ରି ନଦୀ ଆଡକୁ ଆସି ପାରି ବନି ।
ଏ ଭିତେର ସପନବାବୁ ଆଉ ପାଓଲି େଲାକ* ପାଦଚି ହ ଆଉ ବାଘର ପାଦଚି ହ
େଖାଜି ବାେର ଲାଗିଗେଲ। ଏ ନାଳ କଟାଥିବା ାନର କି ଛି ଭି ତର ପଯq େଲାକ*ର
ପାଦଚି ହ ଥିଲା। ତା’ପେର େଲାକମାେନ ଡpାେର ବସି ଚାଲି ଯାଇଛqି । େତଣୁ ଏଥିରୁ
ପରି ାର ଜଣାପଡୁ ଥିଲା େଯ େକଉଟମାେନ ଭିତରକୁ ସହଜେର ଆସି ଛqି । ଆଉ ଏକଦମ୍

ଡpାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିେନବାଟା କw େହାଇନି । ସହଜେର अଣଓସାରି ଆ ଯାଗାଟିକୁ େଠଲି
ପାରି େହାଇଯାଇଛqି । େତଣୁ କାଦୁ अେର େସମାନ*ର ପାଦଚି ହ £w େଦଖାଯାଉଛି ।
ବଡ଼ ଜୁ ଆର ଆସି ନି। େତଣୁ ପାଦଚି ହ ଗୁଡା ଏପଯq ଲୁ ଚି ଯାଇନି ।
“ପାଓଲି େଦଖୁଛ?”-ସପନବାବୁ ଏକଦମ୍ ଚି ¤ାର କଲାଭଳି କହି େଲ। ସମେa
ଚମକି ପଡି

ଟିେକ अଟକି

ଗେଲ। ସପନବାବୁ

ତା*ର ପଥମ ଆpୁଠି କୁ ତଳକୁ

ତ
ିକ

ା

େଦଖାଉଥିେଲ। ତେଳ ବାଘର େଖାଜ। ପାଓଲି ମଧ ଚମକି ପଡି େଲ। ବାଘର େଖାଜ
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अଣ ଓସାରି ଆ ାନେର କି ଛି ଦୂ ର ଡpାକୁ େଠଲି ଛqି । ପାଲି ସ୍ ଚି ¢ଣ କାଦୁ अ, େତଣୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ତଳକୁ अନାଇେଲ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜpଲ ଭିତରୁ ଏ େଲାକମାନ*ର ପାଦ େଖାଜ ପଯq ପହିଛି। ପାଓଲି ଭଲଭାବେର
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ବାଘ ପାଦଚି ହ େଲାକମାନ* ପାଦଚି ହ ସହ କି ଛିବାଟ ଆେଗଇଯାଇଛି । ପାଓଲି *
ଛାତି ପଡୁ ଥିଲା ଉଠୁ ଥିଲା। ବାଘଟା ତାହାେହେଲ େଲାକମାନ*ୁ ପି ଛା କରୁଥିଲା। ଏ
େଲାକମାେନ ବଡ଼ ଭାଗବାନ୍ େଯ ଆଗକୁ ଟିେକ ପାଣିଥିଲା। ଆଉ େସଇଠି େସମାେନ
ଡpାେର ବସି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେବ। ପାଣିେର ବାଘକୁ ହଠାତ୍ ଆକମଣ କରି ବା
ସୁବିଧାଜନକ େହାଇନଥିବ। େତଣୁ ବାଘ େସଇଠି अଟକି ଯାଇଛି । େଲାକମାେନ ତା’କୁ ପାଣି
ଭିତେର ସହଜେର େଦଖିେଦେବ, ସତକ େହାଇଯି େବ। େସଥିପାଇଁ ଆକମଣ କରି ନାହZ।
“ଏ େଲାକଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଭାଗବାନ୍ ସପନବାବୁ ।”- ପାଓଲି କହି େଲ ।
ସପନବାବୁ ମୁs ଟୁ pାରି େଲ। େଲାକ* ପାଦଚି ହ ଉପେର ବାଘର ପାଦଚି ହ ପଡି ବା
ପରି ାର େଦଖାଯାଉଛି । ବାଘଟା ତାେହେଲ ଏ େଲାକ*ୁ अେନକ ସମୟ

ଧରି ପି ଛା

କରି ଛି। ସୁେଯାଗ ପାଇଥିେଲ ଜଣକୁ ଟାଣି େନଇଥାqା। ଭାଗକୁ ସୁେଯାଗଟା ପାଇନି ଆଉ
େଲାକମାେନ

ବିଯାଇଛqି ।

କାଦୁ अେର

ତା’

ଥାବା

ଚି ହଗୁଡ଼ା

ଭଲଭାବେର

କାଦୁ ଆ ମାଟିଗୁଡ଼ା ଏମି ତଆ ଚି ହ ସବୁ अେନକ ସମୟ ଧରି ଧରିରଖqି । େଯ ପଯq ବଡ଼
ଜୁ ଆର ନ େହାଇଛି େସ ପଯq ଏ ଚି ହଗୁଡ଼ିକ ପରି ାର ଥାଏ। ଆଗକୁ ଆଉ େଖାଜି ଲାଭ
ନାହZ। େଲାକଗୁଡ଼ାକ ତ ଭିତରକୁ ଆସି ଛqି ନି ିତ। େସମାନ*ୁ ବାଘ ଶି କାର କରି
ଖାଇଛି କି ନାହZ ତାହା ଜାଣିବା ସବ ନୁ ହଁ । ଯଦି ବା ଖାଇଥିବ ତାେହେଲ େଯପଯq
ବାହାରକୁ ଖବର ନ ଆସି ଛି େସ ପଯq େକହି ଜାଣିପାରି େବ ନାହZ। ଏପଯq େସ

ତ
ିକ

ା

ଡpାବାଲା ଆଉ ଭି ତେର ନଥିେବ, େକେବଠୁ ଘରକୁ େଫରିଯାଇଥିେବ। କାରଣ ବାମପେଟ
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ଜଣାପଡୁ ଥିଲା। କାଦୁ अ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି । ଥାବାଟା କମ୍ ଚାପି େହାଇଯାଇଛି । ଏ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

େବାଧହୁଏ େଲାକଗୁଡ଼ାକ େଫରି ଯାଇଛqି ଆଉ କି ଛି ଘଟିନି।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମଧ ଆଉ କି ଛି ପାଦଚି ହ େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସପେଟ ବାଘର ବାଘ ଚି ହ ନଥିଲା। େତଣୁ
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ପାଓଲି ଆଉ ତା* ଦଳ ଏେବ ଜାଣିପାରି େଲ େଯ ବାଘଠୁ କି ଛି େଲାକ ମାତ େକଇ
ମୁହୂ_ ଆଗୁଆ େହବାଦାରା ଭାଗ ବଳରୁ ରhା ପାଇଯାଇଛqି । ବାଘର ପାଦଚି ହଟା
ଏପଟ େସପଟ ପଡ଼ି ଥିଲା। ତା’ ପେର କି ଛି ଘାସ ଥିବା ଜମି ମଝି େର ମଝି େର ବାଘର
ପାଦଚି ହ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ତା’ପେର ଜpଲେର ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଗବାନ
େଲାକଗୁଡିଏ। ବାଘରାଜରୁ ଜୀବନ ଧରି େଫରି ଯାଇଛqି ।
ପାଓଲି ଭାବୁ ଥିେଲ ଏହି ଗଁାକୁ ଆସି ଯାଉଥିବା ବାଘମାନ* କଥା। अେନକ ସମୟେର
ସୁCରବନର ବାଘ ଗଁାକୁ ଆସି ଯାଏ। ଏସବୁ ଗଁାକୁ ଲhକେଲ େଦଖାଯି ବ େଯ ପାୟ ଏହି
ଗଁାମାନ ଜpଲକୁ ସଫାକରି ତି ଆରି େହାଇଛି । अେନକ ସମୟେର ଚାଷ ଜମି ଜpଲ
ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି । अେନକ ଗଁାର ପରି ସୀମା ଭିତେର େଛାଟ େଛାଟ ଲୁ ଣା ଜpଲମାନ
अଛି । େତଣୁ କି ଛି ସମୟେର ବାଘ अଜାଣତେର େସମି ତିଆ ଜpଲକୁ ଆସି ଯାଏ। ତା’ ଛଡା
େଯେବ ଜpଲେର ଶି କାର ଠି କଭାେବ ମି େଳନା ବାଘ ନଦୀ अତି କମକରି େଗାରୁ େଛଳି

ସୀମାକୁ ଆସି ଯାଏ। अେନକ ସମୟେର ବାଘୁଣୀ ଧାନଜମି ଭିତେର ଛୁଆ େଦଇଥାଏ।
େକେବେକେବ ବୃ t, େରାଗୀଣା, କି bା କି ଛି ବି କୃତି ଥିବା ବାଘମାେନ ଗଁା ସୀମାକୁ ଆସି
ଯାଆqି । ଏହା ଫଳେର େସମାନ*ୁ ସହଜେର ଗାଈ େଗାରୁ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିଯିେବ। ମି ଳନ
ସମୟେର େକେବେକେବ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଗଁାକୁ ଆସି ଯାଆqି । େସ ସମୟେର ଶି କାର
ପଛେର ଯି ବାକୁ େବଶି ସମୟ ନଥାଏ। େତଣୁ ସହଜ ଶି କାରପାଇଁ ଗଁା ଗsାକୁ ଆସି

ତ
ିକ

ା

ଯାଆqି ।

ଇ
-ପ

ବାଘ ଦୀପ ପାରି େହଲାେବଳକୁ େକେବେକେବ ସମସାର ସଖୀନ ହୁଏ। କି ଛି କି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଗାେର ଦୁ ଇ ତି େନାଟି ନଦୀ ମି ଶିଥାଆqି । େସହି ସବୁ ଯାଗାେର ସୁअ େଜାରେର ହୁଏ
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 ପାଣି ମଧ ବୁ େଲ। ଫଳେର ବାଘ ନି ଜର ଲh କରି ଥିବା ଦୀପେର ପହଁ ିନପାରି
ଦି ଗହରା େହାଇଯାଏ। अେନକ ସମୟେର ଦି ଗହରା େହାଇ ବାଘ ଗଁା ଥିବା ଦୀପକୁ ଭୁ ଲେର
ଆସି ଯାଏ ।
େତଣୁ ଏ ବାଘଟା ଭୁ ଲେର ଏ ଗଁାକୁ ଆସି ଯାଇଛି । ଏେବ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସା
େହଲା ବାଘକୁ େକମି ତି ତା’ର ପବ
ୂ  ବାସାନକୁ େଫରାଇ अଣାଯି ବ? କି bା ବାଘକୁ
କାବୁ କରି ଏକ ଉପଯୁ

ଦୀପେର ଛାଡି ଦିଆଯି ବ। େସ ପଯq ଗଁାେର କି ଛି ନଘଟୁ।

କି ଷପଦ ଆଉ अନ କମି ଟିର ସଦସମାେନ ବହୁତ କାମି କା େଲାକ। େସମାେନ
ବାଘଆଡକୁ अନ େଲାକ*ୁ ଯି ବାକୁ େଦେବନି । ଏହି କମି ଟିମାନ*ର ସଦସ େଯାଗୁ
ଆଜି କାଲି ବାଘ ଜନି ତ ହାନୀ କମ ଘଟୁ ଛି ଆଉ େଲାକମାେନ ଏେତ ବାଘକୁ hତି କରୁ
ନହାqି ।
ଜqାେର ବାଘ ଧରା-

ଏପେଟ େସ ଦୀପରୁ ଆଉ େକଉଁ ବାଘ ନ ଖସି ଆସୁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଲକୁ ଠି କ୍ ଭାେବ
ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜାଲଟା େଖାଲାଥିେଲ ବାଘ ଭିତରକୁ ଆସି ଥାqା କି ନ
ଆସି ଥାqା େସ ବି ଷୟେର କି ଛି ଠି କ ଭାବେର କହି େହଉନଥିଲା। ଏ ବାଘକୁ ଏପଯq
େଦଖାଯାଇନି । ବାଘ େଦଖାଯି ବାର ଖବର ଆସି େଲ ଯାହା କି ଛି କରାଯି ବ। ଦୀପଟାେର
अେନକ ଲୁ ଚି ବା ଯାଗା अଛି । ସବୁ ଯାଗାକୁ େଖାଜି ବା କw। ବାଘ ଯାଗା ବଦଳାଉଥିବ।

ତ
ିକ

ା

େସମାେନ କି ଛି ଯାଗା େଖାଜି େନଇଥିେଲ। କି  ବାଘ େଦଖାଗଲାନି ।

ଇ
-ପ

अେନକ ତକ ବି ତକ େହଲା। ଏେବ ବାଘଟାକୁ କ’ଣ କରାଯି ବ?

ଆ

ହ
ାନ

ବାଘଟାକୁ େସପଟୁ ଘଉଡ଼ାଇେଦଥିେଲ କ’ଣ अସୁବିଧା େହାଇଥାqା? ବାଘଟା ଏପଟୁ
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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େଫରି ଆସି ଥିେଲ କ’ଣ अସୁବିଧା େହାଇଥାଆqା? ଏ ବି ଷୟେର ବି ତକଟା अଧି କ ସମୟ
ଚାଲି ଲା ।
ସମେa େଗାଟିଏ ଲbା େଟବୁ ଲ୍ ଚାରି ପେଟ ବସି ପଡ଼ି ଥିେଲ। େରnରବାବୁ ମଝି
େଚୟାରେର ବସି ଥିେଲ। େସ ସମa* କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। ବସି ଥିବା େଲାକମାେନ ଏସ୍ ଟି
ଆର୍ କମଚାରୀ। ତା* ଭିତେର କଥା େହଲା େଯ ବାଘଟାକୁ େଲାକ ବସତି ପ
ୂ  େସ
ଦୀପରୁ ପଥେମ େଯମି ତି େହେଲ ବାହାର କରି େବ। ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ କ’ଣ େହବ? ଆଉ
ଘଉଡ଼ାଇବାର ଉପାୟଟା ବି କ’ଣ? ଏ ବି ଷୟେର अେନକ ଦି ମତ ମଧ ଥିଲା। ଯଦି
ଘଉଡ଼ାଇ ଦି ଆଯାଏ ତାେହେଲ ବାଘଟା ହୁଏତ ଉ_

େହାଇଯାଇପାେର। ଉ_

େହେଲ

ତା’ର ଆକମଣ କରି ବାର ଇmାଟା अଧି କ ବଢ଼ି ଯିବ। ଆଉ ଆକମଣ ସମୟେର ବାଘର
ଗଜନ ଘଡଘଡି ର ଶzଠାରୁ अଧି କ ଭୟ*ର ଲାେଗ। ର ମୁହଁା ବାଘର ଆକମଣ ଆଗେର
ଏ େଲାକଗୁଡ଼ା କି ଛି ନୁ ହqି । କି  ଦେଳ େଲାକ ଥିେଲ େଯେତ ଆକମଣମୁଖୀ ବାଘ ମଧ
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ତ
ିକ

ା

ଭାବୁ ଥିେଲ।
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ଟିକିଏ ଡରିବ। େତଣୁ ଘଉଡ଼ାଇେଦବା କଥାଟା କି ଛି अଂଶେର ଠି କ େବାଲି अେନକ େଲାକ

ଆ

ହ
ାନ

କମଶଃ-
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କରୁଣା

କରୁଣା ମନର ଏକ ଭାବ, अନ ପତି ଥିବା ଦୟା ତଥା
ଭାବପବଣତା ଯାହା ସଭି* ମାନସପ(େର ଉଦୟ େହବା ବା¥ନୀୟ
କି 

କରୁଣାର

ଭାବ

ମନେର

କହାର

େକେତ

ତାହା

ଏେବ

ସେCହା£ଦ। ନାମ अନୁ ଯାୟୀ େଯ ସଭିଏଁ କମ କରqି କି ନାହZ ତାହା
अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ସେCହ। କରୁଣାକର, କରୁଣାନି ଧି େକେତ େକେତ ନଁା କି  ଚରି ତର
ସ mତା ବା କମେର ନି ରqରତା େକେତ ତାହା ସହଜେର अନୁ େମୟ।
ଆମ କାହାଣୀର ଚରି ତ କରୁଣା ଏକ ୧୨ ବଷର ବାଳକ ଆସ ଏେବ
ଜାଣିବା ତାହାର କାହାଣୀ କି ଛି ସତ କି ଛି ତଥ କି ଛି ସୁଖ କି ଛି ଦୁ ଃଖ

ନି ଦାଘ େବୖ ଶାଖର ଉଦୁ ଉଦି ଆ ଖରାେବଳ, ସୂଯ ମୁs ଉପେର
ପଚs ଉଗ କି ରଣ େଦଇ ଜନଜୀବନର ଚଳତ୍ ଗତି କୁ ିର କରି
େଦଇଛqି । ମନୁ ଷ କ'ଣ ପଶୁପhୀ ବି ଆତ*ିତ ଏହି ସୂଯ * ପଚs
େକାଧାଗି େର ଦି େନ ନୁ େହଁ ଦୁ ଇଦି ନ ନୁ େହଁ ଦୀଘ ଦୁ ଇବଷର ଯାତନା
ବଷା ବୁ Cାଟିଏର ବି ଦଶନ େଦଇନାହZ ପୃଥିବୀ ପୃ,ର ଏହି ାନେର।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଫଳ ସ ରୂପ ମରୁଡି , ଦୁ ଭ h ଭୂ ମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ଚାରିଆେଡ ଥୁା
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କି ଛି ଯାତନା ଓ अନ କି ଛି କନା।

ଆ

ହ
ାନ

ଗଛ, ପଶୁପhୀ* ଚଳପଚଳ ଶନ
ୂ  ଚାରି ଆେଡ ଶFଶାନ ନି ରବତା ହZ
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ବି ଦମାନ।
ଏହି ସମୟେର େଦଖାଗଲା ଏକ अସ ାଭାବି କ ଦୃ ଶ। ଏକ ଚି ରା ସାତସି ଆଁ ପା
ଟିଏ ପି rି ଫୁpୁଳା େଦହେର ଗାମୀଣ ରାaାେର ଚାଲି ଛି ଏକ େଛାଟ ପି ଲା ହାଡ କ*ାଳ
ଗଣି େହାଇଯାଉଛି େଦହ ସାରା ସେତ େଯପରି ପି nରା ହାଡର ଢାା ଉପେର ଚମ
ଆmାଦି ତ ଏକ ଶରୀର। େପଟେର ଦୀଘ ଦି ନର େଭାକ, ସି ଧା େହାଇ ଠି ଆ େହବାକୁ ବି
ସାମଥ ନାହZ େସ ପି ଲାଟିର ଏପେଟ ତାତି େର େଗାଡ େପାଡି ଯାଉଛି ପବଳ ଖରାେର ମୁs
ବି ବୁ ଲାଇ େଦଉଛି । ଥର ଥର अିର ପାଦେର ଆେଗଇ ଚାଲି ଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେତ
େଯପରି ଏହି ମୂ_ମq ପତୀକ କୁ େଦଖି ତାହାର କw ସହି ନପାରି ପୃଥିବୀ ଫାଟି ଯି ବ କି
ଏବଂ ମାତା ସୀତା*ୁ ନି ଜ ଭିତରକୁ େନଇଯି ବା ପରି ୟାକୁ େନଇଯି ବ ନା କ'ଣ େବାଲି
ମେନ େହଉଥାଏ।
େବଶ୍ କି ଛି ବାଟ ଆସି ଲା ପେର େଗାଟିଏ ଗାମର ପରି ସୀମା ମଧେର ପେବଶ କଲା

େହାଇଛି ତାହା अ£w, କି  ଏେବ େସହି ାନର अବା େଦଖିେଲ ନାମର ଯଥାଥତା
अନୁ ଭବ କରି େହବ, ଦୁ ଭ h ପଭାବେର ଗାମ ପାୟ ଶନ
ୂ  େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଥୁା ବୃ hର
ଡାଳ ଆଢୁ ଆଳେର ଶାଗୁଣା ବସି ରହି ନି ଜକୁ ସୂଯ * ପଚs ତାପରୁ ବାଇବାକୁ େଚwା
କରୁଛି କି  ନା ଡାଳପତ ବି ହୀନ ବୃ h େଯ ତାକୁ ଛାଇବି େଦବାେର अhମ। ଆବଶ

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ଭ h େଯାଗଁୁ ବଢି ଯାଇଥିବା ମୃତୁ ସଂଖା େହତୁ ଚି ଲ ଶାଗୁଣା ବି ଲୁଆ ଆଦି * ଖାଦେର
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ଗାମର ନାମ କଷଣପୁର(କାନି କ ନାମ)। େକଉଁ କାରଣରୁ ଗାମର ଏପରି ନାମକରଣ

ଇ
-ପ

अଭାବ ନାହZ କି  ସୂଯ * ପଚs କି ରଣରୁ କି ଏ ରhା କରିବ େସମାନ*ର, ଜଳ ବି ହୁେନ

ଆ

ହ
ାନ

େସମାନ* अବା ବି ବାରsା ଦି କଡା। ଏସବୁ ପତି ଦୃ wି ନେଦଇ ପି ଲାଟି ଆେଗଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

31

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚାଲି ଥାଏ ଗଁା ଭିତରକୁ ଉେଶ କି ଛି ଖାଦ ପାଇବା; କି  ପେତକ ଘରୁ ନି ରାଶ େହାଇ
େଫରୁଥାଏ। େକେତକ ଘେର ତାଟି କବାଟ ବି ପଡି ଯାଇଥାଏ। ନି ରାଶା କମଶଃ ତାହାର
ବh େଭଦକରି ତାକୁ ମୃତୁଭିମୁଖୀ କରାଉ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ପ¢ା ଘର ସଖେର ତା'ର
ପାଦ ରହି ଗଲା ଗାମର ଏକମାତ ପ¢ାଘର ଥିଲା ତାହା। େବାଧହୁଏ ଗୃହ ସ ାମୀ ଜେଣ
ସ mଳ ବ ି ଥିେଲ - “ମା କ'ଣ ଗେs ଖାଇବାକୁ ମି ଳୁ” କହି ଲଥ କରି ବସି ପଡି ଲା ପି sା
ଉପେର। ଆଉଥେର ଥରଥର କରୁଣ ଗଳାେର ଡାକ େଦଲା ମା... ହଠାତ୍ କବାଟ େଖାଲି
ବାହାରକୁ ଆସି େଲ ଜେଣ ମହି ଳା। ପି ଲାଟିର अବା େଦଖି େବଶ୍ ଦୁ ଃଖି ତ େହାଇ
ଉଠି େଲ। ପଚାରି େଲ “ବାପା ତୁ କି ଏ କ'ଣ ଚାହଁୁ ?” ବାyରୁt କେର କହି ଉଠି ଲା
ପି ଲାଟି - “ମା ମଁୁ କରୁଣା େମାର ଘର ଏହି ଗାମ ସୀମାର अପର ପାଶେର ପି ଲାଟି ଦି ନୁ ବାପା
େଛଉଁs ଘେର ମା ଓ ଭଉଣୀ अେପhା କରିଛqି କି ଛି ଖାଦ େନଇ ଗେଲ େସମାନ*
ମୁଖେର ଆହାର େଦବି ” ଏତି କି କହି େବେହାସ େହବାର ଉପକମ କଲା। ଗୃହସ ାମି ନୀ ଘର

- “େନ ବାପା ଏ ପଖାଳ ଗେs ଖାଇେଦ, ଦୁ ଭ h େହତୁ ଶସାଭାବରୁ ଆଉ କି ଛି େଦବାର
େମାର hମତା ନାହZ।” ଏତି କି ଶୁଣି ଓ ଖାଦ େଦଖି ପି ଲାଟିର େକାରଟେର ପଶି ବC
େହାଇଆସୁଥିବା ଆଖି କେମ ଚକ୍ ଚକ୍ େହାଇ େଖାଲି ଗଲା ଆନCାଶ ବହି ଗଲା ଦୁ ଇଧାର
ସେତ େଯମି ତି େକାଟିନିଧି ପାଇଯାଇଛି େସପରି ମନ େହଲା। ଆଗତା ନି ଜ ମଇଳା ଝୁଲି

ତ
ିକ

ା

ମଧରୁ ଖେs ମଇଳା ବାସନ ବାହାର କରି େସଥିେର ପଖାଳ େଦଇ େଦବାକୁ କହି ଲା।
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ଭିତରକୁ ଧାଇଁଗେଲ କି ଛି ସମୟ ପେର କଂସାେର କି ଛି ପଖାଳ ଆଣି ଆସି େଲ ତାକୁ କହି େଲ

ଇ
-ପ

କି  ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇmା କଲା ନାହZ କି ଖାଇ ପାରିଲା ନାହZ, ମା ଭଉଣୀ* ଶୁଖିଲା ମୁହଁ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଉଠି ଲା ତା'ର। ଦତ ଗତି େର ଉଠି କାrେର ଝୁ ଲି ଟି ପକାଇ ନି ଜ ଗୃହ
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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अଭିମୁେଖ ଯାତା କରି ବାକୁ अଗସର େହଲା ଏକ ଦୁ ଇ ତି ନ... ଏମି ତି ଦଶ ବାର ପାହୁs
ଖେs ଯାଇଛି କି ନାହZ ଭୁ ସ୍ କରି ପଡି ଗଲା ଗଛ କାଟିବା ପରି । େସହି କଚଡାେର ତାହାର
ପାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥିଲା। କି ଛି ସମୟ ପେର େଦଖାଗଲା ଏକ ଦୁ ବଳ ବୁ ଲା କୁ କୁ ର
େକଉଁଠି ଥିଲା େକଜାଣି େଭା େଭା କରି ଭୁ କି ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି ଛି ତା'ର େସହି ମଇଳା
ଝୁଲି କୁ ଚି ରି େସଥିେର ଥିବା ଭାତକୁ ନି ଜ ପାଣ ବାଇବାକୁ ଖାଇ ଚାଲି ଛି। अକସF ାତ ଏହି
ଦୃ ଶ ଗାମର ଜେନୖ କ ବ ି ଆଖିେର ପଡି ଗଲା। େସ ପାଟି କରି କି ଛି ଗାମବାସୀ*ୁ
ଡାକି ଲା କି ଛି େଲାକ ଆସି ପି ଲାଟିର ଶବ ଚାରି ପେଟ ରୁs େହାଇଗେଲ। ଗାମେର ଓ
ଗାମବାସୀ* ମନେର ଦୁ ଃଖ ତଥା େଶାକର ଛାୟା େଖଳି ଗଲା।
ବି .ଦ- ଏହି ଗ ପରି अେନକ ଘଟଣା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଦୁ ଭ h ଓ ମହାମାରୀ ଆଦି ସମୟେର
େହାଇଥିଲା ଯାହାର କି ଛି अଂଶ ଗ ମାଧମେର ଉପାପନା କରି ବାକୁ ମଁୁ େଚwା କରି ଛି,
ଆଜି ବି େସହି ବୁ କୁ ଫଟା କାହାଣୀ ଶୁଣିେଲ େସହି ନअ* ଦୁ ଭ h ଆଦି ବି ଷୟେର ପଢି େଲ

ସ ାଭାବି କ। ଏପରିକି अତାଚାରୀ ଇଂେରଜ ଶାସକ* ପଥର ହୃଦୟ ବି अତୀତେର ଏହି
ସବୁ ଘଟଣାେର ତରଳି ଯାଇଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ମଧ ନअ* ଦୁ ଭ h ପେର ବଷା
अଭାବ ଜଳେସଚନ ପାଇଁ େକନାଲ୍ ମାନ ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ। ଉଦାହରଣ:- େକCାପଡା ରୁ
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ଜଗତପୁର ପଯq ବା େକନାଲ।
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େଯେକୗଣସି ସହୃଦୟ ବ ି ଭାବ ବି ହଳି ତ େହବା ସହ ଆଖିରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯିବା
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ଠି କଣା:- ନୟାପଲ@ ୀ, ଭୁ ବେନଶର,ଓଡି ଶା
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ବାପା* େଶଷ ଇmା
ବାହାେର ରହୁଥିବା ତି ନିପୁअ*ୁ େମେସଜ ପଠାଇେଦେଲ େଗାବି C
ବାବୁ ଆଉ ପତୀhା କେଲ େସମାନ* ପତି କି ୟା ଜାଣିବାକୁ । େମେସଜଟି
ଥିଲା ଏହି ପରି । “ପି େଲମାେନ! ପୁଣିଥେର ମଁୁ ବି ବାହ କରିବାକୁ ମନ
କରି ଛି। ତୁ ମାନ*ର ମତାମତ ଆବଶକ। ଚଳି ତ ମାସ େଶଷ
ନି ତରnନ ନC

ରବି ବାର ଦି ନ ତୁ େମାେନ ଯଦି ଘରକୁ ଆସି ପାରq, େତେବ ଏକାଠି
ବସି କି ଛି େଗାଟାଏ ନି y_ି େନଇପାରିବା ସହ ବି ବାହ ଉବ ପାଳନ
ଉପେର ଆେଲାଚନା କରି ପାରେq। ଶୁଭାଶି ଷ ସହ ତୁ ମ ବାପା”
େଗାବି C ବାବୁ ଗତ ଦୁ ଇବଷ େହବ ବି ପତ ୀକ ଭାେବ ଜୀବନ

ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀର େକାଳାହଳମୟ ପରି େବଶେର ସେତ େଯମି ତି େସ
ନି ବା ସି ତର ଜୀବନ କାଟୁ ଛqି ; ନି ଜ ଘର ଭିତେର। ତି ନି ପୁअ* ପାଇଁ
ସମa ଆଧୁନିକ ଚଳଣୀ ସୁବିଧା ଥିବା ବଡ଼ ଘରଟିଏ ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ
େଗାବି C ବାବୁ । କି  କି ଏ ଜାଣିଥିଲା େସଇ ଘରଟି ତା* ପାଇଁ ଦି େନ
େଜଲ ଭଳି ପତୀୟ େହବ। ତି ନିପୁअ ନି ଜ ନି ଜ କମ ସଂାନେର,

ହ
ାନ
ଆ

ବଷକ ପେର ପଥମ ଶାtବାଷକକୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଓଡି ଶାବାହାେର। ଦୁ ଇବଷ ତେଳ, ମାଆ ଶୁtକି ୟାକୁ ଆସି ଥିେଲ ଓ
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କାଟୁ ଛqି । ବୟସ ଏେବ ସତୁ ରି । ଶରୀର କମଶଃ ଦୁ ବଳ େହବାେର
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ନା ପୁअ ନା େବାହୁ, େକହି ବି ଥରୁଟିଏ ପଚାରି େଲନି େଯ ବାପା ତୁ େମ େକମି ତି अଛ।
ଆଉ ସାଥିେର େନଇଯି ବା ତ ବଡ଼ କଥା।
ହଁ , ପଥମ ଶାt ବାଷକୀକୁ ଆସି ଥିବା େବେଳ ବଡ଼ପୁअ ବାପା*ୁ

ନି ଜ ସହ

ବାpାେଲାର େନଇଯି ବାକୁ अନୁ େରାଧ କରି ଥିଲା। କି ଛିଦିନ ବାହାେର ବୁ ଲି ଆସି େଲ ମନ
ଭଲ ଲାଗିବ େବାଲି ବାପା*ୁ ବୁ ଝାଇଥିଲା। େଗାବି C ବାବୁ କି ଛି ଉ_ର େଦବାପବ
ୂ ର
 ୁ
ବଡ଼େବାହୂ ଆଖିଠାରେର ବଡ଼ପୁअକୁ ନି ଜ େଶାଇବାଘରକୁ ଡାକି େନଇ ଯାହା ସବୁ କହି ଲା
ତାହା ଶୁଣି େଗାବି C ବାବୁ ବାpାେଲାର ଯି ବାକଥା ମନରୁ େପାଛି େଦେଲ। ବଡ଼ େବାହୁ
ପୁअକୁ ପଶ କରିଥିଲା େଯ ବାପା*ୁ ବାpାେଲାର େନବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କି ଛି ଭାବି ଛ ନା ନାହZ।
ତି ନିବଖରା ଘର ଭି ତରୁ େଗାଟିଏ ଆମ େଶାଇବା ଘର। ଦି ତୀୟଟି ପି ଲା* ପଢ଼ାଘର।
ଆର ଘେର ତ େମା ବାପା ରହୁଛqି । ତୁ ମ ବାପା ଗେଲ ରହି େବ େକଉଁଠି? ବଡ଼ ପୁअ
ଉ_ର େଦଇଥିଲା “ତୁ ମ ବାପା ଓ େମା ବାପା େଗାଟିଏ ଘେର ରହି ଯିେବ, अସୁବିଧା କଣ?”

ତା* ପାଇେଭସି ନw େହବ।” ବଡ଼ପୁअ ଏହାର କି ଛି ପତି କି ୟା ପକାଶ କରିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
େଗାବି C ବାବୁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିେଲ। କି ଛି ନ ଶୁଣିଥିବାର अଭିନୟ କରି କହି େଲ, ନାଇଁେର,
ଏେବ ମଁୁ ଯାଇପାରିବି ନି। େମାର ଗୁଡ଼ାଏ କାମ अଛି । ସୁବିଧା େହେଲ େତାେତ ଖବର
େଦବି । େଗାବି C ବାବୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ, ତା* ପାଇଁ ପୁअ େବାହୂ ମଧେର ମେନାମାଳି ନ

ତ
ିକ

ା

େହଉ।

ଇ
-ପ

ମଝି ଆ ପୁअ ରାଉରେକଲାେର ରେହ। wିଲ ପ@ାେର ଚାକି ରି କରି ଛି। ପତ ୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଥିବାେବେଳ ତା*ୁ େନଇ େସ ଥରୁଟିଏ ରାଉରେକଲା ଯାଇଥିେଲ। େସଠି ତା*ର େଦହ
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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ବଡ଼ େବାହୁ ଚି ହZକି ଉଠି ଲା। କହି ଲା- “ତୁ ମ ବାପା* ସହ େମା ବାପା ରହି ପାରି େବନି ।
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ହଠାତ अସୁ େହାଇଗଲା। ଛାତି େର ଯ|ଣା େହବାରୁ ଡା ରଖାନାକୁ ଗେଲ। ପରୀhାରୁ
ଜଣା ପଡି ଲା େଯ କାଡ ଆକ୍ ବ@ େକଜ अଛି । ବାଇପାସ ସଜରି କରି େଦେଲ ଭଲ େବାଲି
ଡା ର ପରାମଶ େଦେଲ। ପୁअ ବୁ ଝି ଲା େଯ ଏଥିପାଇଁ ଲେh ଟ*ା ଖ} େହବ। ସାହକ
ପେର अପେରସନ କରାଇ େଦବାକୁ ପୁअ ନି y_ି େନଇଥିଲା। ମାତ ମଝି ଆ େବାହୁର
ପଶର ଉ_ର ତା ପାଖେର ନ ଥିଲା। େବାହୁର ପଶଥିଲା - ଏେତ ଟ*ା େକଉଁଠୁ ଆଣିବ?
ପୁअ ତତ୍hଣାତ ନି ଜ ଫି¨ ଡି େପାଜି ଟ ମାଚୁ ରି ଟି କଥା ପତ ୀକୁ ମେନ ପକାଇେଦଲା।
ତାଲ କରି େବାହୁ କହି ଲା - ସାବଧାନ, େସଥିେର ଯଦି ହାତ ମାରି ବ େମାେତ ଚି ହ ି ବ।
କାଇଁ अନ ଦୁ ଇଭାଇ କୁ ଆେଡ ଗେଲ କି ? େସମାେନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରେର ରହୁଛqି ।
େସଠି କି ବାପା*ୁ ପଠାଇ େଦଉନ। କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ େଦଇନଥିେଲ େଗାବି C
ବାବୁ । ଭୁ ବେନଶରେର େସ ତା* ଡା ର ବrୁ अବି ନାଶ ସହ ପରାମଶ କରି େବ। ଯଦି
ଆବଶକ ପେଡ େସ ଭୁ ବେନଶରେର अପେରସନ କରାଇେନେବ େବାଲି ପୁअ େବାହୁ*ୁ

େଫରି ବା ପେର ପତ ୀ ତା*ୁ

ବସାଇ େଦଇନଥିେଲ। ଭଲ ହାଟ  େ£ସି ଆଲି w*ୁ

େଦଖାଇବାକୁ ବାରbାର କହି ବା ପେର େସ ବାଇପାସ ସଜରୀ କରାଇେନେଲ। अପେରସନ
ସମୟେର େସ ତା*ର େକୗଣସି ପୁअମାନ*ୁ ଖବର େଦଇନଥିେଲ। େକବଳ ପତ ୀ ହZ ତା*
ସହ ରହି ଥିେଲ। ପେର ପୁअମାେନ ଜାଣି େକହି ବି ପଚାରି ନଥିେଲ େଯ ବାପା ତା*

ତ
ିକ

ା

अପେରସନ ସକେର କାହZକି େସମାନ*ୁ କି ଛି କହି େଲ ନାହZ।

ଇ
-ପ

ସାନପୁअ ଦି ଲ@ୀେର ରୁେହ। ମାଆର େଦହାq େହବା ପରଠାରୁ ଥରୁଟିଏ ବି େସ

ଆ

ହ
ାନ

ବାପାର ଭଲମC କଥା ପଚାରି ନାହZ। ଥେର ଦୁ ଇଥର େଗାବି C ବାବୁ େଫାନ କରି ଥିେଲ।
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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ବୁ ଝାଇେଦେଲ। ତା ପରଠାରୁ େସ େକେବ ଆଉ ରାଉରେକଲା ଯାଇନାହାqି । ଭୁ ବେନଶର
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େସପଟୁ ଉ_ର ଆସି ଥିଲା େଯ, େସ ବa अଛି । ପେର େଫାନ କରି ବ। ମାତ
େକେବେହେଲ େସପଟୁ ଆଉ େଫାନ ଆସି ନାହZ। ମାଆର ପଥମ ଶାtବାଷକୀେର
ଆସି ଥିବା େବେଳ ପaାବ େଦଇଥିଲା େଯ ଭୁ ବେନଶରେର ଥିବା ତି ନିମହଲା ଘରର
େଗାଟିଏ ମହଲା ତା ଭାଗେର ପଡି ବ। େସ ତାକୁ ଭଡାେର ଲଗାଇବ ଓ ବାପା ପତି ମାସେର
ଘରଭଡା ଟ*ା ତା ପାଖକୁ ପଠାଇେବ। ସାନ ପୁअର ପaାବକୁ अନ ଦୁ ଇଭାଇ ସଂେଗ
ସଂେଗ ସମଥନ କରି ଥିେଲ। େସମାନ* ଭାଗକୁ ଭଡ଼ା ଲେଗଇ େଦବାକୁ ବାପା*ୁ କହି ବାକୁ
ଟିେକ ବି ଲ©ା अନୁ ଭବ କରି ନଥିେଲ ତି ନିଭାଇ। େକହି ଜେଣ ବି ଭାବି ନ ଥିେଲ େଯ ତି ନି
ମହଲା ଯାକ ଭଡା ଲେଗଇ େଦେଲ ବାପା ରହି େବ େକଉଁଠି।
ବଡ଼ପୁअ ବାପା* େମେସଜ ପାଇ ନି ଜ ପତ ୀ*ୁ ତାହା େଦଖାଇଲା। କଟାh କଲା
ବଡ଼ େବାହୁ। ଛି ଛି , ଏମି ତି ସଂ8ାର ରହି ଛି ତୁ ମ ଘେର। ସତୁ ରି ବଷେର ବାହା େହବାକୁ
ତୁ ମ ବାପା ଏେତ ଉmନ । ବଡ଼ ପୁअ କି ଛି ଉ_ର େଦଇନଥିଲା। ମଝି ଆ ଭାଇକୁ େଫାନ

ଭାଇ ଆରବଷକୁ ନୂ ଆ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ େଦଖିବାକୁ ପaୁତ େହାଇଯାअ। ଛି ଛି , ଏ
ବୟସେର ବାପା ଏମି ତି କରି େବ େବାଲି ମଁୁ ସପେର ଭାବି ନ ଥିଲି। କଥାବାତାେର ସାନ
ଭାଇ ବି େଯାଡି େହାଇଗଲା େସମାନ* ସହ। ସାନ ଭାଇ ହାତରୁ େଫାନ ଛଡାଇେନଇ
ସାନ େବାହୁ କହି ଲା, େବଦୀେର ନୂ ଆ େବାଉ*ୁ ବCାଇବାପାଇଁ ମୁଦି କି ଚୁ ଡି ଆଗୁଆ କି ଣି

ତ
ିକ

ା

ରଖି ଦିअ। ସୁନା ଦାମ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ।

ଇ
-ପ

େଶଷେର ତି ନିଭାଇ ନି y_ି େନେଲ େଶଷ ଶନି ବାର ଦି ନ ଭୁ ବେନଶରେର ପହଂଚି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ। ଘରକୁ ନଯାଇ େହାେଟଲେର ରହି େବ ଓ ତା ପରଦି ନ ସକାଳୁ ଏକସେp ଘରକୁ
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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ଯି େବ।
ରବି ବାର ସକାଳୁ ତି ନିଭାଇ ବାହାରି ପଡି େଲ ନି ଜ ଘରକୁ । କି ଏ କ'ଣ ବାପା*ୁ କହି ବ
ତାହା ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାqି । ବୃ tକାେଳ ଏ ରସି କିଆ ବୁ tି ଛାଡି ଭଗବତ ଚି qା
କରି ବାକୁ ବାପା*ୁ ପରାମଶ େଦେବ େବାଲି ମନ କରି ସାରି ଥାqି ।
ଘର ଆଗେର ତି ନି ଭାଇ ପହିଗେଲ। ଆbଲାନ୍ସ ଗାଡି ଟିଏ ଘର ଆଗେର େଦଖି
ଚମକି ପଡି େଲ ସଭିଏଁ। ତରତର େହାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଗେଲ। ତଳ ମହଲାର
େଗାଟିଏ ଘେର ବାପା େଶାଇଥାqି । େଭିେଲଟର, ଲାଗିଥାଏ। ଦୁ ଇଜଣ ନସ ପାଖେର
ବସି ଥାqି । ଜେଣ ଡା ର ବାପା* ଚି କିା କରୁଥାqି । ବାପା ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳୁ େହାଇ େକବଳ
େଦଖୁଥାqି । କଥା କହି ପାରୁନଥାqି । ଦୁ ଇ ଆଖି ରୁ େକଇବୁ Cା ଲୁ ହ ଝରି ପଡି ଥିଲା।
ତି ନିଭାଇ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥାqି । ବାପା*ର ଏ अବା କ'ଣ? ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପେର
ଡା ର ବାବୁ ତି ନିଭାଇ*ୁ ଆଉ ଏକ େକାଠରୀକୁ ଡାକି େନେଲ ଓ ସବୁ କଥା େଗାଟି େଗାଟି

ପଡି ଲା। ସବୁ ଚି କିା ବି ଫଳ। େଯଉଁଦିନ େସ ଜାଣିେଲ େଯ ତା*ର ଆଉ अତି େବଶି େର
ପCର ଦି ନ ଆୟୁଷ अଛି , େସହି ଦିନ େସ ତୁ ମ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇେଲ। କାେଳ
ତୁ େମାେନ ଆସି ବ କି ନାହZ େବାଲି ନି ଜ ପୁନଃବି ବାହ ମି ଛକଥା େଲଖିଥିେଲ। ତୁ ମମାନ*ୁ
େଦଖିବା େହଉଛି ତା*ର େଶଷ ଇଛା। କaୁରବା ଚାରି େଟବଲ ଟw ପhରୁ ଆେମ ତା*ୁ
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ମାଗଣାେର ଚି କିା କରୁଛୁ। େସ ତା*ର ଏହି ଘରଟିକୁ ଟwକୁ ଦାନ କରିେଦଇଛqି ।
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କରି କହି ଗେଲ। େଗାବି C ବାବୁ *ୁ ଫୁସଫୁସ କକଟ। ଗତ ଚାରି ମାସ ତେଳ ଏହା ଜଣା

ଇ
-ପ

ତା*ର େଦହାq ପେର ଏହା ମଧ ଏକ ଦାତବ ଚି କିାଳୟେର ପରି ଣତ େହାଇଯି ବ।

ଆ
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ଚି କିାଳୟ ନଯାଇ ଏହି ଠାେର ତା*ର ଚି କିା େହଉେବାଲି େସ ଇଛା ପକଟ କରିବା
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 ଆେମ ଏଇଠି ତା*ୁ ଚି କିା କରୁଛୁ। ଭଲ େହଲା, ତୁ େମ ସବୁ ଭାଇମାେନ
ଆସି ଯାଇଛ। ବାପା*ୁ େଶଷ ଦଶନ କରି ଦିअ। େବାହୁ ଓ ନାତି -ନାତୁ ଣୀ ମାେନ ଆସି ଥିେଲ
େସ अଧି କ ଖୁସି େହାଇଥାେq।
ସାର୍, ଶୀଘ ଆସ। ନସ* କଥାେର େଗାବି C ବାବୁ * େବଡ଼ ନି କଟକୁ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ
ଡା ର ବାବୁ । ପେଛ ପେଛ ତି ନି ଭାଇ....... ।
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ା
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ଡ଼ି .ଏଲ.ଏ.-୧୨, ଭି .ଏସ.ଏସ. ନଗର
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ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୦

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଆଲିpନ
ବାହାଘର ପେର ପଥମ ଥର େଯେବ ବାପାମାଆ ଭାଇଭଉଣୀ*
ପାଖକୁ େଫରିଥିଲି, ସମa*ୁ େଦଖି ବି େmଦର େକାହକୁ अଟକାଇ ରଖୁ
ରଖୁ ବାପା*ୁ େଦଖି ଲି ତ ଦୃ ଢ଼ ଆଲି pନ ଭିତେର ଘଡ଼ି ଏ ସରି କି ଲୁ ହ
ଗଡ଼ାଇ ଚାଲି ଥିଲି, େକେତେବେଳ ପକୃ ିତ େହଲି ଜାେଣନା କି  େସହି
ସୁନCା ମହାqି

େମାର ପଥମ ଓ େଶଷ ସୁଦୃଢ ଆଲି pନ ଥିଲା ଏମି ତିକି ବାପା େଯେବ
ଚାଲି ଗେଲ େମାର େବାଉକୁ

େସହି ଭଳି

ଦୃ ଢ଼ ଆଲି pନେର ରଖି

କାCିବାକୁ ଇmା ଥିେଲ ବି ମଁୁ ନି ଜକୁ କାହZକି ସଂଯତ ରଖୁଥିଲି, େବାଧହୁଏ
େବାଉକୁ କw େହାଇଥାqା େବଶୀ େବାଲି କି କଣ େକଜାଣି

ୱାଡକୁ ଆସି ଥିଲା ତ େମାର ଖୁବ ଇmା େହଉଥିଲା, େବାଉକୁ ଦୃ ଢ଼
ଆଲି pନେର କି ଛି ସମୟ ଧରି ରଖି ବାକୁ , େହେଲ େବାଉର अବା
ମେତ େସଥିରୁ ନି ବୃତ କରି ଥିଲା, ତା ନାକ ପାଟିେର ବି ଭି ନଳୀ େମା
ଇଛାକୁ ଦମନ କରିଥିଲା l
ଏେବ ଝି अ େମାର 8ୁଟିେର ପଚାଶ କି େଲାମି ଟର अତି କମ କରି
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ା

8ୁଲରୁ ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା, ନି ଜ ଟିକି ଝି अଟାକୁ ଦୃ ଢ଼ ଆଲି pନେର
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କି  ଏଇ କି ଛି ଦି ନ ପୁବର
 ୁ େବାଉ, ଆଈ.ସି .ୟୁ ରୁ, େଜେନରାଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି େନବାର ଭାବନା ଭିତେର, ଦୁ ଘଟଣାେର ମୁs, ହାତ, ପାଦ ସବୁ
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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hତ, ତ ଟିକି ଝି अକୁ ଥେର ଆଲି pନ କରି ବାର hମତା, ଏଯାଏଁ ଆସି ନି, ଆଉ େମା ମାଆ
ମନ ଚଁାହୁଛି ମଁୁ ଥେର େମା ଝି अକୁ ଦୃ ଢ ଆଲି pନ କରି େଦହ, ମଁୁ ହ, ହାତେଗାଡ଼ ଥେର
ଆଉଁସି ଦି अqି  େସ ସୁେଯାଗ ପାଇବା େବଳକୁ େମା ଇmା ପର
ୂ ଣ ସବ କି अସବ
ସମୟ କହି ବ ଆଉଥେର ଥେର ଇmା ହୁଏ, ବି େଦଶରୁ େଫରି ଥିବା ପୁअକୁ େମାର ଟିେକ
ଆଲି pନେର ବାrିରଖqି େକାଳେର େମାର, େହେଲ େସସବୁ ର ସମୟ ହୁଏତ ସରି ଯାଇଛି 
ସାମୀ*ୁ େବଳ अେବଳେର ଚାେହଁ , ଥେର ଦୃ ଢ଼ ଆଲି pନେର ବାrି େହାଇଯାqି କି !
ସତେର ଭଲପାଉଥିବା ପତକ ଜୀବq ବା ପାଥବ ବaୁ ସବୁ କୁ ଦୃ ଢ଼ ଆଲି pନେର
ବାrି ରଖିବାକୁ େବେଳ େବେଳ ଖୁବ ଇmା ହୁଏ କି  ପରି େବଶ, ପରିିତି େସସବୁ
କରି ବାକୁ ଦି ଏନା ତ ମନ ଭରି ତୁ ଳସୀ ଗଛକୁ ଆଉ ଜଗନ ାଥ* ପତି ମ_
ୂ  *ୁ କୁ େªଇ ଦୃ ଢ଼
ଆଲି pନ ଭିତେର ହଜି ଗଲା େବେଳ ମେନ ପେଡ अରୁଣ a ଓ ଗରୁଡ଼ aକୁ କୁ ªାଇ
ଦୃ ଢ଼ ଆଲି pନେର ଜଡାଇ ଭ ର ଭ ି ନି ଦଶନର େସହି अମୁଲ ଦୃ ଶ, ଖୁବ େଲାଭନୀୟ
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ା
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ସତେର ।
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ସାhୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ

ଆ
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୭୦୦୮୯୪୨୨୧୫
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କିଛି କଥା ଏ ବଷା ଭିଜା ସrାର
ସି ପା- ଏଇ, ଶୁଣୁଛ!
େhତେମାହନ- କ'ଣ?
ସି ପା- «ାଲନା!
େhତେମାହନ- କୁ ଆେଡ଼?
ରୁ ଦନାରାୟଣ ଦାଶ

ସି ପା- ଟିେକ ବଗି«ା ଆେଡ଼ ଯାଆେqନି !
େhତେମାହନ- ଆଜି କାଇଁ ବଗି«ା ଆେଡ଼... କ’ଣ କି ଛି ଖାସ୍ अଛି !?
ସି ପା- ନଁା ମ। «ାଲୁ ନ «ାଲନା..।
(ବଗି«ାର ଏକ କଣେର ବସି ପଡି ..)
େhତେମାହନ- ବସି ଲି, ଏଥର ତ କୁ ହ ।
ସି ପା- େଦଖନା, କଳା ବାଦଲ ଆକାଶକୁ େକମି ତି ଢ଼ା*ି େଦଇଛqି ।
େhତେମାହନ- ହଁୁ , ତା’ ପେର।
ସି ପା- ତା’ ପେର ଆଉ କ’ଣ! अେମ ବାସ ଏମି ତି େଦଖୁଥିବା ଏଇ ବଗି«ା
ଭିତେର ନା«ି ଯିବା ମୟର
ୂ େହାଇ ଉଡ଼ି ବା ବଗ-ବଗୁଲୀ େହଇ...
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ା

ହଁ ନା, ଏଇ ଉଡ଼ି ଯିବା ନା!
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ଇ
-ପ

େhତେମାହନ- ଆmା! (ମୁରୁକି ହସି )
ସି ପା- ଏଉ
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୧୦ମ ଭାଗ)
।। ୨୦ ଦୃ ଶ ।।
(ଗୀତାର ଘର। ମଝି େର ଗୀତା ଛି ଡା େହାଇଥାଏ।ନାଥୁରାମ ଓ
ଦି ନଦୟାଲ ଦୁ ଇ ସାଇଡ଼େର ଛି ଡ଼ାେହାଇ ଚାଜ କରୁଥାqି ।)
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ନାଥୁ- ଓଃ- ୟୁ ଆର େଭରୀ ଇେଲି େଜ ଓଇେମନ। ଆମ ପାଖଡୁ अଲ
ନି ଉଜ

କେଲକସନ

କଡ଼ି

ଇନ୍ସେପର

अସି ତ

ଚଧୁଡିକୁ

ଇନଫରେମସନ କଡୁ ଥିଲୁ।
ଦି ନ- ଇସେକବାଦ ଇନ୍ସେପର अସି ତ େଚୗଧୁରୀ ହମାରା ଦେନା

ଚାଲାକ ସମଝତା େହୖ । ମଗର ହମ କି ସିେସ କମ େନହZ,ଆଜ ଉସେକା
ସବକ ଶି ଖାେଦେp।
ଗୀତା- ମଁୁ ଏସବୁ ବି ଷୟେର କି ଛି ବି ଜାଣିନାହZ ସାର। େକୗଣସି ଇନଫର
େମସନ अସି ତ େଚୗଧୁରୀ*ୁ େଦଇନାହZ।
ଦି ନ- ତୁ କୁ ଛ େନହZ ଜାନତା ହମେଲାଗ କୁ ଛ େନହZ ଜାନେତ େତା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହମାରା େଦାେନା େଦାa େକା କା େକାଇ ଜାନୁ ଆର ମାରଦି ଆ? େଦଖ
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େଦାa େକା ଆପନା ଚାଲ େସ ଖତମ କରେକ ଆପେନ ଆପ େକା

ଆ
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ାନ

ଗୀତା ଡାଲ p ହମାରା ସାଥ ବକବାସ ମତ କେରା। ଐେସ ଭି ହମାରା
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େଦାa େକ ଲି େୟ ବହୁତ ପେରଶାନ େହୖ । ସଚ େବାଲ କି ଉଁ ହମାରା ସାଥ େଖଲ େଖଲ
ରାହା େହୖ ?
ଗୀତା- ଭଗବାନ* ନି ୟମ େଦଇ କହୁଛି ମଁୁ ଆପଣମାନ* ବି ଷୟେର କାହାକୁ କି ଛି
କହି ନାହZ।
ନାଥୁ- ଟାେହେଲ େସଡି ନ ଆସି ଟ ଚଧୁଡି େତାଡ଼ ଘଡକୁ ଖଣପାଇଁ ଆସି ଠିଲା?
ଗୀତା- ନା ମା- େନ କଥା କଣ କି ....
ନାଥୁ- େମାେଟ ସବୁ କି ଛି ଜଣାअଛି ଗୀଟା ଡାଲ p। ଟୁ ଆମ ସହି ଟ ଚାଲାକ କଡୁ ଛୁ।
ଦି ନ- (ଗୀତାର ହାତକୁ େମାଡ଼ି ଧରି )अବ୍ େବାଲ..?
ଗୀତା- ପି@ଜ ସାର େମା ହାତ ଛାଡ଼। େଦବ କୁ ମାର ଓ ବି ଶନାଥ ସାର*ୁ କି ଏ ମରିଛି ମଁୁ
ଜାେଣନାହZ।
ଦି ନ- ମାଲୁ ମ େନହZ? (ଛୁରା ବାହାର କରି )ଇେସ ପହଚାନେତ େହା ଗୀତା ଡାଲ p? ଇେସ

େହାନା ମୁ8ିଲ େହା ଯାଏଗା। ଆmା େସ ବତା େଦ ବି ଶନାଥ େକା େକୗନ ମଡର କି ୟା
େହୖ ?
ଗୀତା- ଭଗବାନ* ଦାହି େଦଇ କହୁଛି ମଁୁ କି ଛି ଜାେଣନାହZ।
ନାଥୁ- ଗଡ଼ (ହସ)ନାଠୁ ରାମ ବହୁଟ ଶୁଣିଲା।

ତ
ିକ

ା

ଦି ନ- ତୁ ଐେସ ମେନାଗି େନହZ ଔର େତେର େସ ହମାରା ଔରକୁ ଛ କାମ ଭି େନହZ।
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କହାେତ େହଁ େସାଲାପୁରୀ ଚାକୁ । ଏକବାର କେଲେଜ େମ ଘୁସଗୟା େତା ଶାଲି ଜି Cା

ଇ
-ପ

ଇସି ଲିଏ ତୁ ମେକା ଆଜ ମରନା େହାଗା।
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ଗୀତା- ପି@ଜ େମାେତ ମାର ନାହZ। ମଁୁ ଆପଣ* ଆେଗ ହାତ େଯାଡୁ ଛି େମାେତ ଛାଡ଼ି
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ଦି अ।
ଦି ନ- ଫି ୱାଡ କା େହୖ ହମାରା ଡି କସନାରୀ େମ େନହZ େହୖ । (ଛୁରୀ ଭୂ ଷିସାରି ନାଥୁରାମ
ପାଖକୁ େପଲି ଦିଏ)
ଗୀତା- ଆଃ-- େହ ଭଗବାନ....
ନାଥୁ- ଗଡ଼ (ହସ) େନଭଡ(ଛୁରୀ ବାହାର କରି ପୁଣିଥେର ଭୂ ଷିଦିଏ)
ଗୀତା- ଆଃ-- େଶଷେର ତୁ େମମାେନ େମାେତ ମା-ରି-େଦ-ଲ- ଆଃ ଡି େଶାଜା
ଦି ନ- ଫିନି ସ! ହମାରା ରାaା କା କାା ଫିନି ସ େହା ଗୟା अଵ େଦଖନା େହୖ
ଇନ୍ସେପର ହମାରା ଜାଲ େମ ଫସତା େହୖ କି େନହZ। କମ अନ େଦାa
(ଦୁ ହି *ର ପାନ)
ଗୀତା- ଡି -େଶା-ଜା ତୁ େମ େକାଉଠି ? ଗୀତାର େଶଷ ମୁହୂ_େର ଥେର େମା ପାଖକୁ
େଫରି ଆସ ଡି େଶାଜା...

ଆପଣ* େପଟେର ଛୁରୀ ଭୂ ଷିଛି? (ଛୁରୀ ବାହାର କରୁଥିବା େବେଳ ବି କମ ଆଢୁ ଆଳେର
ରହି େଫାଟ ଉଠାଇନି ଏ)
ଗୀତା- ଆଃ (ଯ|ଣା)େହ ଭ-ଗ-ବା-ନ-! ଆପଣ ଆସି ଛqି ଇନ୍ସେପର? ମଁୁ କହି ଥିଲିନା
େସମାେନ ଖୁବ ଷଡ଼ଯ|କାରୀ େହେଲ େସଦି ନ ଆପଣ େମା କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହZ।

ତ
ିକ

ା

अସି ତ- ଗୀତା େଦବୀ--

ଇ
-ପ

ଗୀତା- େସଦି ନ ମଁୁ ଯାହା ଭାବି ଥିଲି ଠି କ େସଇୟା େହଲା। ମଁୁ େଯଉଁ ଆଶା ଆକାଂhା େନଇ
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ହ
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ଆପଣ*ୁ ସାହାଯ କରି ବି େବାଲି କନା କରି ଥିଲି ଓଃ- ସବୁ େଯପରି ଆଜି େଶଷ
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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େହାଇଯାଇଛି ।
अସି ତ- ଆପଣ େମା ସହି ତ ଶୀଘ ହ£ିଟାଲ ଚାଲ। ଠି କ େହବା ପେର ଯାହା କହି େବ।
ଗୀତା- ନା ଇନ୍ସେପର ହ£ିଟାଲେର ପହଁ ିବାକୁ େମା ପାଖେର ଆଉ ସମୟ ନାହZ।
େଶଷେବଳେର अପଣ*ୁ େଗାେଟ ମି ନତୀ େମା ଡି େଶାଜାକୁ ଜଣଇେଦେବ ଗୀତା ଆଉ ଏ
ଦୁ ନି ଆେର ନାହZ। ଆଃ-- େସପାରି କୁ ଯି ବାର େବଳ େହଇଗଲା ଆଃ----(ମୃତୁ)
अସି ତ- (ମୁsରୁ େକପ ବାହାର କରି )ଓଃ ମାଇଁ ଗଡ଼! ସତେର ଏସବୁ କଣ େହଉଛି ମଁୁ କି ଛି
ବି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହZ। ଜେଣ ପେର ଜେଣ ମଡର େହଉଛqି । କାହାରି ପ_ା अqା
ମି ଳୁନାହZ। ନି ରୁପାୟ େପାଲି ସର अସହାୟ अବା ପରି ମଁୁ େକବଳ େଖାଜି ଚାଲି ଛି େସଇ
ହତାକାରୀକୁ । (ଫି ଜ)
ଡି େଶାଜା- (ପେବଶ ପେଥ)କାହZ କାହZ େମା ଗୀତା? ଏଇତ ଏଇଠି େଶାଇଛି େମା ଗୀତା।
ଗୀତା...! ଗୀତା...! ଉଠ ଗୀତା ଏଇ େଦଖ ମଁୁ ତୁ ମ ଡି େଶାଜା େଫରି ଆସି ଛି। ଉଠ ଗୀ-

अସି ତ- (ଫି ଜରୁ ନି ାq େହାଇ)ତୁ ମ ଗୀତା ଆଉ ଉଠି ବନାହZ ଡି େଶାଜା। ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ଆକାଶେର ମି ଶି ଯାଇଛି ।
ଡି େଶାଜା- ନା ନା ନା- ତୁ େମ ମି ଛ କହୁଛ େପାଲି ସ ବାବୁ । ତେମ ସୁଉଦ ମି ଛ କହୁଛ।
କି ଏ? କି ଏ ତାେହେଲ େମା ଗୀତାକୁ େମାଠାରୁ ଛେଡଇ େନଇଛି ? ତୁ େମ? ତୁ େମ େମା

ତ
ିକ

ା

ଗୀତାକୁ ମଡର କରିଛ? କୁ ହ ଇନ୍ସେପର ଗୀତା ତୁ ମର କି େଦାଷ କରିଥିଲା େଶଷେର
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ତା...। ଆେର ଏ କଣ? ଗୀତା ର େର ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ । େତେବ....? େତେବ କଣ......

ହ
ାନ
ଆ

ତୁ େମ େମାେତ ବି ମାରି େଦବ....?

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ତାକୁ ମଡର କରି େଦଲ। ଆେର ଏଇତ ତୁ ମ ହାତେର ର ଲଗା ଛୁରୀ। ତା’ମାେନ
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अସି ତ- ନା ମଁୁ ...ମଁୁ ...ମାେନ କଥା କଣ କି ...
ଡି େଶାଜା- ମଁୁ ଜାେଣ ଇନ୍ସେପର। ତୁ ମ କଥା ମଁୁ ଜାେଣ। ତୁ େମ େପାଲି ସ ନୁ ହଁ େପାଲି ସ
ନାମେର ଭs। ରhକ ବଦଳେର ଭhକ। ଗୀତାକୁ ମାରି େଦଲ େମାେତ ବି ମାରି ବ। ନା-ନା ତା ପବ
ୂ ର
 ୁ େମାେତ ଏଠାରୁ अqtାନ େହବାକୁ ପଡି ବ। ହଁ -ହଁ େମାେତ ଏ ାନ
ପରି ତାଗ କରିବାକୁ େହବ।(ଦଉଡି ପଳାଏ)
अସି ତ- ଡି େଶାଜା! ଆେର େମା କଥା ଶୁଣ--(ପେଛ ପେଛ ପ ାନ)
( ମ अrାର)
।। ୨୧ ଦୃ ଶ ।।
(ଏସ.ପି ମି :ପsା େମାବାଇଲେର ଭିଡି ଓ େଦଖୁଥାqି । ସଖେର अସି ତ ଓ अଭିଜି ତ ଠି ଆ
େହାଇଥାଆqି ।)
ପsା- ଆଇ ଏମ ସରି ଇନ୍ସେପର अସି ତ େଚୗଧୁରୀ। ଏଭଳି ଭିଡି ଓ େଦଖିବା ପେର ମଁୁ

ଭାବି ପାରୁନାହZ। ଏଇ େଦଖ ତୁ ମ କଳାକମର କାରନାମା।
अସି ତ- (େମାବାଇଲ େନଇ େଦେଖ)ଏସବୁ ମି ଛ ସାର, ଏସବୁ େମାେତ ଛଳନା କରି
ଫେସଇବାର ଏକ ପ@ାନ। ମଁୁ େକେବ ଗୀତା େଦବୀ*ୁ ମଡର କରି ନପାେର। ମଁୁ £ଟେର
ପହିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନ େକହି ଗୀତା େଦବୀ*ୁ ମଡର କରି େଫରାର େହାଇଯାଇଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

ପsା- ଘଟଣା କମେର ଏମି ତି अେନକ େକାପଳ କିତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି। େସମାନ*
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ତୁ ମକୁ େକଉଁ अଧି କାରେର େପାଲି ସ ଡି ପାଟେ ମେର ରହି ବା ପାଇଁ अନୁ ମତି େଦଇପାରି ବି

ହ
ାନ
ଆ

ଆର ସସେପେsଡ଼।

ଇ
-ପ

ମଧରୁ ତୁ େମ ବି ଜେଣ। େଲଟ ଇଟ, େସସବୁ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ କଣ ମି ଳିବ। ନାଓ ୟୁ
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अସି ତ- ସାର! େମାର ଏଥିେର େଦାଷ େକାଉଠି ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି ଲି ନାହZ।
ପsା- ବୁ ଝି ବା ବି ଆବଶକ ନାହZ। ପି@ଜ େବ±, େକପ ଏବଂ ଆବଶକୀୟ ଜି ନିଷ
ଜମାେଦଇ ହାଜତେର ରହି ବ ଚାଲ।
अସି ତ- ହାଟ?
ପsା-ଇଏସ, ତୁ େମ ଜେଣ କି ମି ନାଲ। ଗୀତାକୁ ମଡର କରି ଥିବା अଭିେଯାଗେର ହାଜତେର
ରହି ବାକୁ ପଡି ବ। अଭିଜି ତ अସି ତ ହାତେର େହsକପ ପକାଇ ହାଜତକୁ େନଇଯାअ।
अଭି -ଇଏସ ସାର।
अସି ତ- ରୁହ अଭିଜି ତ। ଜେଣ ସେ}ାଟ େପାଲି ସ ଭାେବ ମଁୁ ଯଦି େଦାଷୀ େବାଲି ସାବa
େହାଇଗଲି ତାେହେଲ ଆଉ ଖାକି ବର ଆବଶକତା କଣ ପାଇଁ (େବ± ଓ େକପ ବାହାର
କରି ପsା* ହାତେର ଦି ଏ) ସତେର ସାର େମାର ବଡ଼ ଭୁ ଲ େହାଇଯାଇଛି । ସେ}ାଟ
େହବା ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁ ଲ। अଭିଜି ତ ନି अ େଦାଷୀ ହାତେର େହsକପ

ତ
ିକ

ା

( ମ अrାର)
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ପକାअ। ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦି ଏ। अଭିଜି ତ େହsକାପ ପକାଏ)

ଇ
-ପ

କମଶଃ.............

ଆ

ହ
ାନ

email- dwibedysudhansu@gmail.com
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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ଆକାଶ (େବାମ)
େବାମ)
hୁଦ େମାର ଚhୁ ପେଥ ଆସି
ତୁ େମ େଯେବ ଧରାଦି अ େଘନି ତୁ ମ अସୀମ ବି aୃତି ,
ଭାସମାନ େମଘଖs ଧରି

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ତୁ େମ େଯେବ ଆ*ିଦି अ ତୁ ମରି େସ अନq ଗରେଭ
ସୁଷମାର ଇCଧନୁ ଦୁ ତି ,
ବା ତୁ ମ ନୀଳି ମାେର ଭିଜି
ହଜି ଯାଏ ଜୀବନର ଝ*ୃ ତ ପରଶ 
େହ ଆକାଶ ! ତୁ େମ अବା ବି ସFୟର ବି ରାଟ ପକାଶ 

ବେh ବହି ଶୁନତାର ସୁନୀଳ ସୁଷମା,
ପଥଚାଲୁ ଥିେଲ ପୁଣି ଦୃ ଶହୁଏ େଯେବ
अସରqି ତୁ ମରି େସ अପରୂପ େଶାଭା
ଗାମପଥ ଦି ଗqେର େକେବ
ନି ରଳେସ ପଡି ଥାअ ସେତକି ଘୁମାଇ 

ତ
ିକ

ା

अବା ପୁଣି ସହରର ଚି ଼ମନି ଧଆ
ୂ ଁେ ର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କାଳି ମାର େମଘଖs ଧରି
ତୁ େମ ଦି ଶ ମାନ ଆଉ ପଥଶାq ପରି
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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ତୁ େମ !

େହ ଆକାଶ ! ତୁ େମ ସେତ ଧାନରତ, େଯାଗ-ବି ଭୂଷିତ
େକାଟି େକାଟି ଗହ, ତାରା, ନhତ-ମsଳ
ଆଉ ପୁଣି େକାଟି ସୂଯ ବହFାsର େଶାଭା ମାଳ ମାଳ
अେp ବହି ଐଶଯ ର ସୁ ଗqାଘର,
ଉଦାର-ବି ମୁ

ତୁ େମ େହ ଋଷି ବି ର !

ବତମାନ, अତୀତ ଓ ଭବି ଷତ hଣ
ତୁ ମ अେp କରି अଂଗୀକାର
ପାଲଟିଛ ତୁ େମ ସେତ େଶଷହୀନ େଶଷ
େହ ଆକାଶ! ତୁ ମ ବେh ବହୁଥାଏ
ସମୟର ଆେପhିକ େସାତ,

ତୁ େମ ଦି ଶ ତାଳଗଛ ସୀମା ଛୁଇଁବାେର,
ତୁ ମ େଦେହ ପୁଣମାର ଜହ ଉ*ିମାେର,
ପାହାଡର ଚୁ ଡା ଛୁଇଁ ତୁ େମ ଉଠ ହସି ,
ଶFଶାନର ନି yଭ ଧଆ
ୂ ଁେ ର

ତ
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ା

ଚhୁ ତଟୁ ଝରି ପେଡ଼ ତୁ ମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି ଗଳି ତ େଲାତକର ଦୁ ଇେଟାପା କଳି 
ଶୁନତାର ସୁନୀଳ ବି aୃତି ତୁ େମ,
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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ବାପି अଛ ହସ-କାC ଜୀବନର ରpରସ
ନି ଯା ସକୁ ଧରି 
ଦୁ ଃଖ, କw ଯ|ଣାେର
କି w େହଲାେବେଳ
ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଚାହZରେହ अପଲକ େଡାେଳ,
ମେନହୁଏ େଯମି ତି ସେତ
ହଜି ମଁୁ ଯାଉଛି କାହZ
ତୁ ମରି େସ ନି ଃସୀମ ବାି
ଆଉ ଶୁନ अବୟେବ
ଛାଡି େମାର hୁଦ କେଳବର,
ତୁ ମ ସହ ମଁୁ ଯାଉଛି
ଯ|ଣାର ଚି ହବ ନାହZ,
ଗଭୀର ପଶାqି େମାେତ ଧରି ଛି ଆେବାରି
अqହୀନ େକାେଳ ତୁ ମ ମଁୁ େଯମି ତି ପଡି ଛି ଘୁମାଇ 

ା

अବସରପା ମହା ପବrକ (ବି _)
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ଏେକବାେର େହାଇ ଏକାକାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଇsିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼ - ନୂ ଆ ଦି ଲ@ୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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କବି ଗୁରୁ ରବି Cନାଥ ଠାକୁ ର* କବି ତା
(କବି ଗୁରୁ ରବି Cନାଥ ଠାକୁ ର*ର ଭାରତୀୟ ତଥା ବି ଶ ସାହି ତ ପାଇଁ
अବଦାନ अତୁ ଳନୀୟ ଓ ତା*ର ଏହି अନନ କୃ ତି ପାଇଁ ତା*ୁ ୧୯୧୩
ମସି ହାେର

େନାେବଲ

ପୁର8ାରେର

ସାନି ତ

କରାଯାଇଥିଲା

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ଏଯାବତ ସାହି ତ େhତେର ଏହି ପୁର8ାର ପାଇବାେର େସ େହଉଛqି ଏକମାତ
ଭାରତୀୟ େସ ଥିେଲ ଏକାଧାରେର କବି , ଗାºିକ, ନାଟକାର, ଔପନାସି କ, ଚି ତକର,
ଦାଶନିକ ଏବଂ ସମାଜ ସଂ8ାରକ େମ ୭ ତାରି ଖେର ଭାରତୀୟ ସାହି ତର ଏହି
ମଉଡ଼ମଣି* ଜନFଦି ବସ ଉପଲେh ତା*ୁ ଶtାnଳି ଜଣାଇ, ତା* ରଚି ତ ଦୁ ଇଟି କବି ତାର
ଓଡ଼ି ଆ अନୁ ବାଦ ଉପାପନ କରାଗଲା ମୂଳ ବpଳା କବି ତା "ବୃ wି ପେଡ ଟାପୁର ଟୁ ପୁର"

ମୂଳ ରଚନା: ବି ଶକବି ରବି Cନାଥ ଠାକୁ ର
 ମାୟାଧର ଦାସ
ଭାଷାqର: ସ ଗତ

େମଘ ବରଷଇ ଟୁ ପୁରୁ ଟୁ ପୁରୁ
ମଉଳି ଗଲା ଦି ନ ଆଲୁ अ ସୂଯ ଗେଲ ନଇଁ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଚାCର େଲାେଭ କଳା ବଉଦ ଭାସଇ େଭଳା େଭଳା,

ା

ନୀଳ ଆକାେଶ ଉଠି ଛି େମଘ ଚାC ଧରିବା ପାଇଁ !
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ଆକାଶ େଘରି କରଇ େକେତ ରp େବରଂଗ େଖଳା 
େଘାଟଇ େମଘ ଆକାଶ ପେଥ अrାର ବି ଲ ବନ,
ଦି अଁ ମCିେର ଘା ବାେଜ ଠନ ଠନ ଠନ 
େସ ପାରି େର ଆସି ଲା େମଘ ଝାପସା ଗଛ ବାଟ,
ଏ ପାରି େର ବଉଦ ଶି େର ମଣି -ମାଣିକ ଥାଟ 
ଝଡ ବତାେସ ଛୁअେବଳର ଗୀତଟି ମେନ ଭାେସ, େମଘ ବରେଷ ଟୁ ପୁର ଟୁ ପୁର ବାହାନ ମାଡି ଆେସ 

ଆକାଶ େଘାଟି େଖଳଇ େମଘ अସୀମ ପଥ ବାହି ,
େଦେଶ ବି େଦେଶ େଖଳି ବୁ ଲଇ େକହି କେରନା ନାହZ 
େକେତ େଯ ନୂ ଆ ଫୁଲ ବଣେର ବରେଷ ଜଳଧାର,

େମଘର େଖଳ େଦଖି େଲ ପେଡ େଖଳ କଥା େମା ମେନ,
େଖଳୁ ଥିଲି ମଁୁ ଏ ଲୁ ଚକାଳି ଘରର େକେତ େକାେଣ 
ତା'ରି ସାେଥ ଛୁଆେବଳର ଗୀତଟି ମେନ ଭାେସ,

ତ
ିକ

ା

େମଘ ବରେଷ ଟୁ ପୁର ଟୁ ପୁର ବାହାନ ମାଡି ଆେସ 
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କାହଁୁ ପାଇଲା ବରଷା ଏେତ େଖଳର ସମାହାର !

ହ
ାନ
ଆ

ମାଆର ହସ ମୁହଁଟି ଦି େଶ ଘେର ଉ©ଳ ନି ତି,

ଇ
-ପ

ପେଡ େମା' ମେନ ଗରେଜ େମଘ ଦୁ ଲୁ କି ଉେଠ ଛାତି ,
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ବି ଛଣା େଶଷ ମୁsେର ଯାଇ େଶାଇଛି ଟିକି ପୁअ,
ଟିକିଏ ଆେଗ ଲେଗଇଥିଲା େକେତ अଝଟ ସୁअ 
ବାହାେର େମଘ ଗରେଜ ପୁଣି କି ଉେଠ ଧରା,
ଘେର େଯ ଟିକି ପୁअଟି ଝି ଟ କରଇ ଧରାପରା 
ମାଆଠଁୁ େକେତ ଶୁଣିଛି ଗୀତ ମନେର ଆଜି ଭାେସ,
େମଘ ବରେଷ ଟୁ ପୁର ଟୁ ପୁର ବାହାନ ମାଡି ଆେସ 

ପଡଇ ମେନ ସୁମତି ରାଣୀ, କୁ ମତୀ ରାଣୀ କଥା,
ପଡଇ ମେନ अଭିମାନି ନୀ କ*ାବତୀ ବଥା,
ପଡଇ ମେନ ଘର େକାଣେର ଆଲୁ अ ମି ଟି ମି ଟି,
ଚାରି ପାରୁେଶ ରହି ଛି େଘରି अrାର କି ଟି କି ଟି 

ଦୁ w ପୁअ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଏକାଥରେକ ଚୁ ପ !
ତା'ରି ସାେଥ ମନେର େକେତ ବଷା ଗୀତ ଭାେସ,
େମଘ ବରେଷ ଟୁ ପୁର ଟୁ ପୁର ବାହାନ ମାଡି ଆେସ 

ତ
ିକ

ା

େକେବ େଯ େମଘ ବରଷିଥିଲା େକଉଁ କାଳର କଥା,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନଈେର େକେବ ବାହାନ ଉଠି ପି ଟିଥିଲା ତା ମଥା,
ଶି ବ ଠାକୁ ର ବାହା େହାଇେଲ ଗରଜି ଥିଲା େମଘ,
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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ଏମି ତି କି ବା ଥିଲା େସଦି ନ ବଜ ବି ଜୁଳି ପାଗ !
ଜାେଣନା େକଉଁ ନଈର ଧାେର ଜାେଣନା େକଉଁ େଦେଶ,
ତି ନିଟି କନା ବି ବାହ କରି କି େହଲା ତା'ର େଶେଷ ?
ଜାେଣନା େକେବ କୁ ନା ପୁअକୁ ଶୁଆଇ କି ଏ େକାେଳ,
େମଘୁଆ ପାଗ ରାତି େର କାହZ େଘାର ବରଷା େବେଳ,
ଗାଇଲା କି ଏ ବଷା ଗୀତ, ଜାେଣନା େକଉଁ େଦେଶ,
େମଘ ବରେଷ ଟୁ ପୁର ଟୁ ପୁର ବାହାନ ମାଡି ଆେସ 
-Xପାଣ

ସୁCର ମରଭୁ ବନେର ମଁୁ େଗା ମରି ବାକୁ ଚାେହଁ ନାହZ,

ରବି କର ତେଳ ପୁyିତ କାନନେର, ଜୀବନ ଯହZ େଗା अqରତାେର ଭେର,
ବିରହି ବି େସହି ହୃଦୟେର ପାଏ ଯଦି ଟିେକ ଠାଇଁ 

ତ
ିକ

ା

ଏହି ଧରଣୀେର ହସ अଶର ଚି ରତରp ବାହି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି ରହ ବି ଧୁେର, ମି ଳନ ମଧୁେର अqର अବଗାହି ,
ସୁଖେର, ଦୁ ଃଖେର ସଂଗୀତ ହାର ଭରି , 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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ଜୀବନ ଯଦି େଗା ପୁyିତ ପାେର କରି ,
ପାେର ଯଦି ରଚି अମର - ଆଳୟ ମର-ମsେଳ ରହି !

ନ ପାରି ବି େଯେବ ଏତକ, ଜୀବେନ ବିବି େଯେତ ଦି ନ,
ଆଶା େମାର ପାଏଁ ତୁ ମରି ଭିତେର କି ଂଚି ତ ଯଦି ଥାନ,
ସn - ସକାେଳ ସଂଗୀତ ଗଉରେବ, ଫୁଟି ଉଠି ବି ମଁୁ ପୁyିତ ସଉରେଭ,
ହସି ହସି ତୁ େମ େତାଳି େନବ ଥେର ଜୀବନ - ପୁy ଭାର,
ଶୁଖିଗେଲ ପେଛ, ଫିpିବ ଦୂ େର ଶ*ାତ ନାହZ େମାର !

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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େମା’
େମା’ରି େବାଉ
ତୁ େବାଉ ଶzେଟ ନୁ େହଁ ଶzେକାଷଟିଏ
େତା ପାଖେର ଥାଏ

अନସୂୟା ପsା

େଯେତ ସବୁ अବୁ ଝା ଶzର ମାେନ
ତୁ ମୁହଁରୁ ମନକୁ ପଢି େଦଉ
ତୁ ଆଖି ରୁ େଭାକକୁ େଖାଜି େନଉ।

େସହସି

ପଣତେର େସ ଦା

େଦହକୁ

େପାଛି େଦଉ ଆଶା ଆଶାସନା େଦଇ

େତା ପାଖେର ଥାଏ ତୃ ି ଶାqି
ପୁନଜୀବି ତ କରି ବାର अnୁ ଳାଏ େଶାକରୁ େଶାକ।

ତୁ େବାଉ କବି ତା ନୁ େହଁ ପୁରା କାବା ବଳି
ତୁ କଥା କଥାେର େଗାେଟ ରୁଢି ବା ଗପ ଶୁେଣାଉ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମେତ ସଳି ତ ରଖି ବାର ପତି ବtତାେର।

ା

ତୁ େଯମି ତି ଘୁରୁ ଥାଉ େମା କh ପଥେର
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ତୁ ତ ଶୀତଳତାର £ଶ େଦଇ ବହି ଯାଉ ଗpା େହଇ
ଜୀବନ ସହଜ ଲାେଗ େତା ହାତର ଛୁଆଁ ପାଇ
େତା अନୁ ଶାସନର ଛତ ଛାୟା ତେଳ
ମଁୁ କୁ ସୁମିତ କଳି ଟିଏ ହସି ହେସାଉ ଥାଏ।

ଝୁି ପଡି େଲବି ଚାଲୁ ଚାଲୁ
କାନ ପାଖେର େତାର େସଇ ଦୁ ଇ ପଦ କଥା ଶୁଭି ଯାଏ
ଉଠୁ ବୁ ଢି ଆଣୀ ପରି ବାରବାର
ତୁ କହି ଥିବା अେନକ କଥା
ମ| ପରି ମଁୁ ମାନି ଥାଏ ଗିକରି।

ଆଉ େକହି ମାଗିବନି ଖାଇବାକୁ େଦ େବାଲି
େଶ, ଦାନ ଖାଦ
କାହାକୁ ଦାsରୁ େଦବୁ ନି େଫେରଇ
ସୁନା ଟ*ା ଶାଢୀ େଯେତେଦେଲ

ତ
ିକ

ା

ଆହୁରି ଆଶା ଥାଏ ଭରି ଭରି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େସେବଠାରୁ େକହି େଫରି ନି ନ ଖାଇଦାsରୁ େମାହରି।
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ବି ଦା େବେଳ କହି ଥିଲୁ ଭାpିବା ସହଜ ମା
ଗଢି େଦବୁ ଘରକୁ ନି େଜ ଢି ରା େଦଇ
େସେବଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଢି ରା ମଁୁ େହଇଛି ବି ନା ପତି ବାେଦ
ତୁ େମାର ଆଦ ଗୁରୁ, ଆଦ େଶାକ
ତୁ େମା ପାଇଁ ତି ମିର ବି ଧଂସୀ ଆଶି ଷର ଧାର

ତ
ିକ

ା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଇ
-ପ

ବୁ ଲା, ସbଲପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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ସୀତା ବନାମ ବୁ t
ବଡ଼ ବି ଚିତ ଏ ବି ଧିର ବି ଧାନ
ସମୟର େଖଳ ସବୁ ,

ରାଧାେମାହନ

ଜେଣ ନାୟ अନ ଜଣକ ପତି ଏ

ପଜ
ୂ ାହାରୀ

अନାୟ କାହZକି ପଭୁ ? (୧)
ଏଇଠି ଏ ବି ଶ ବୁ t*ୁ େଦଖିଛି
ପୁତ-ପତ ୀ ତାଗିବାର,
େମାhପାି ପାଇଁ ନି ଶାେt ଯାଆqି
ଛାଡ଼ି ନି ଜ ପରି ବାର  (୨)

ମୂଳମ| अହି ଂସାର,
ପଜ
ୂ ା ପା'qି ଆଜି ମହାତFା ରୂପେର
ଏ ମହୀେର ବାରbାର  (୩)

ତା' ପତି କେଲ अନାୟ,
େମାh ପାଇଁ ନି ଜ ପୁତକୁ ତାଗିବା
ପୁତ ପତି ଏ କି ନାୟ ? (୪)
अପହୃତା େହାଇ ସତୀ ସୀତା କି 
କଳ*ିନୀ ନାମ ବହି ,
ଏକାଧି କ ବାର अଗୀପରୀhାକୁ
ମଥା ପାତି ଗେଲ ସହି  (୫)
ନାୟ-अନାୟର ଚକବୁ େହ ଫସି

ଇ
-ପ

ଗରଭାବାେର ମୁନି ଆଶମେର

ତ
ିକ

ା

ସୀତା ରାମାେଦଶ ପାଇ,

ଆ

ହ
ାନ

ବେନ େସ ରହି େଲ ଯାଇ  (୬)
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ଯେଶାଧାରା େନେତ ଲୁ ହ େଦଇ ବୁ t
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ଏ କେଠାରାେଦେଶ aବଧ େହାଇେଲ
ନର-ପଶୁପhୀ-ତରୁ,
अଭାଗିନୀ ସୀତା େହାଇେଲ ବଜ ତା
ଦି େନ ରାମ ରାଇଜରୁ ଝ (୭)
ଇଏ କି ନି ,ୁର େଖଳ ବି ଧାତାର
େଦେଖ ବି ଶ ବୁ t ସୀତା ଉଭୟ*ୁ

ପhପାତଭରା ପେଥ ?

ଭିନ -ଭିନ ପରି େବେଶ,

ନର ଲେଭ ଯଶ କି  ଏଠି ନାରୀ

'ମହାତFା' େବାଲାqି ବୁ t କି  ସୀତା

େନତ ଲହୁ ଝେର ସେତ ! (୧୦)

'କଳ*ିନୀ' େହେଲ େଶେଷ ଝ (୮)
ଇତି ହାସ ସାhୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନାରୀ
େହାଇअଛି କଳ*ିତ,

େଗାେଟ େହେଲ ପଶଚିହ !

ପୁରୁଷପଧାନ ସମାେଜ ଆଜି ବି

ସୀତା ପତି ଥର େହେଲ କି  ନାନା

ନାରୀ ହୁଏ ପତାଡ଼ି ତ ଝ (୧୧)

ପଶବାଣ ସଖୀନ ଝ (୯)
ବି ଧାତାକୁ େମାର େଗାଟିଏ ପଶ ଏ
ପhପାତ କାହZ ପାଇଁ ?
ସବୁ ନାୟ େଦଲୁ ବୁ t*ୁ ତୁ କି 
ସୀତା ପାଇଁ ନାୟ କାହZ ? (୧୨)

ତ
ିକ

ା

ହି Cୀ अଧାପକ
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ବୁ t* ପାଇଁକି ସଂସାେର ନ ଥିଲା

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ମହୁଲପାଳ

ଆ

ହ
ାନ

(ତାଳେଚର)
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େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି
େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି
ଗୁଗୁଲ ମାପ େର ସ} କେଲ

अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ମି ଳଇ ତାର ନାଆଁ ଟି।
େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି ।(୧)
କଂକି ଟ ଖାଲି ସଡ଼କ ମୟ
ମାଟି କାଦୁ अ ରାaା ବି ଲୟ

ସୁଦୀଘ େସହି େପାଲ ଟି

ଟାର ପୁଣି ହଳ କରଇ

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି (୨)

ଗାଈ େଗାଠ ବଦଳି ଯାଇଛି

ତାହାର ହାଟ ତା'ର ବଜାର

ଡାଏରୀ ଫାମ େହାଇ ଟି।

ତାହାର େକାଠା ସେତ ସହର

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି ।(୪)

8ୁଲ କେଲଜ ଡ଼ା ରଖାନା

ଭାଗବତଟୁ pୀ ଆଉ ତ ନାହZ

ଘେର ଘେର ପୁଣି अଛି ପାଇଖାନା

େପାଥି ପୁରାଣ ଚୁ ଲି କୁ ଯାଇ

ସକେଳ ଦି େଶ ଉନ ତି ।

ଗାସ ଚୁ ଲା ଜଳୁ ଛି ଆଉ

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି।(୩)

ଇରେନଟ ଖାଲି ଚାଲି ଛି।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ

ଆ

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି । (୫)

ା

ଫସଲ କଟା େମସି ନେର େହାଇ
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ଭାଇଚାରାର ଗୁଣ ଦୂ େରଇ
ସବୁ କଥା େର େମାର େମାର କହି
ଏକତା ଗୁଣ କୁ ତ ହରାଇ
अହଂକାର ଟି ଗାସି ଛି ।
େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି । (୬)
ପବପବାଣି ବC େହଲାଣି
ଖୁସି ମଉଜ ନାହZ ତ ପୁଣି
ଜନFଦି ନେର wାଟସ୍ େଦଖାଇ
ଉନ ତି ଖାଲି ବାହାେର େହାଇ

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି। (୭)

ଭଲ ଟ*ା ପୁଣି ସଭି ଏଁ କମାଇ

ଭ ି ପୁଣି ନାହZ େକଉଁ ପଜ
ୂ ାେର

େନୖ ତିକତା ଓ ଚରି ତ ପର
ୂ ା

ମ| ପାଠକୁ ଗୁଳି ମାରେର

ପତନ େହାଇ ଯାଇଛି ।

ମଦ ପି ଇଣ ଭସାଣିେର ଖାଲି

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି। (୯)

ଆଇଟମ୍ ଗୀତେର ନାଚ ଚାଲି ଛି।

ଏସବୁ କଥା ଛବି ଟି ପରି

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି। (୮)

ପବାେସ ମେନ ଉଠଇ ଝଳି
ଇmା ହୁଏ ମାଟିେର ତା'ର

ତ
ିକ

ା

େସହି ପୁରୁଣା ମହକ ପାଆqି କି !

ଇ
-ପ

େଛାଟ େମାର ଗଁା ଟି । (୧୦)

ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା- ନୟାପଲ@ ୀ, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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ଆଖିର କଥା
अrାର अବା ଆଲୁ अର େଖଳେର ,
ଆଖି ହଁ ସାhୀ -

ଦsାସି ପଧାନ

ଦି ଗରୁ ଦି ଗq/ ନଖରୁ ନhତ/
େଦହରୁ େଦହାqର ଯାଏଁ ;
ତଳ ତଳପରୁ ତଳି ପା ପଯq।
ବି Cୁରୁ ସି rୁ ଯାଏଁ/
ଦୀପରୁ ଦୀିମାନ୍ ଯାଏଁ । ୦୧।।

କି ଛି ବଛା ବଛା ଆଖି ପୁअ
ଏଠି ଏେତ ସm େଯ ;
ତା ଉପେର ଆେଦୗ ପରଳ ଢା*ି ପାେର ନାହZ।
କାଚ କାନର ଘର ଚି ହ ି ବାେର,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଶାସନ ବନାମ େଶାଷଣ/ନାଲି ତ|ର ମଜା/

ା

अେପhା ରେଖ ନାହZ।
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ଲହୁ ଲୁ ହାqେର ବrା ପତି ବିମି ତ ରୂପଠି କ୍ ଠି କ୍ ବାରି େହାଇ ପେଡ ,
ଧମ ଓ ନାୟର ନି କିତିେର । ୦୨।।

ସତ୍ର अଭାବ अଛି , ନା अସତ୍ ର ାୟି ତ अଛି ?
ଆଖିର ନି ,ୁର ନି ଃସ_ ନି ୟମ ବାrିଧରି ବେସ,
ଦି ନ ଦି ପହେର, ମି ଛେର କୁ ହୁଡି ପହଁ ରୁଥିବା
ଉଦs ଉ½ାତକୁ /
େଧାବଧାଳି ଆ ବି ½ାତରତ ଷª*ୁ ;
ଧମକୁ ଆଖି ଠାର ମି ଛୁଆ ଭªମାନ*ୁ ।୦୩।।

ଓଲଟ ପଲଟର ଧ_
ୂ  ଯାଦୁ କର ଉଦରରୁ ଉ¾ାରି ପାେର ନାହZ/
ବି ଷ କି ପୀୟୁଷ ସତର ;

ତ
ିକ

ା

ନାସତ ଭାବେର େକେତ ଦି ନ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କି 
ମଣିଷ ଆଖିେର ବି ଷ କି अମୃତ,
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କେଠାର କି କାରୁଣ କାପଣକୁ /
କଠି ନ/ତରଳ କି bା େକାମଳତର ସାrତାକୁ ,
ସm-ସରଳ-ତରଳ ଆଖି ଠି କ୍ ଠି କ୍ ଜାଣିପାର।
ବି ଚାର ମନ8ର ବି ବିଧତାକୁ /
ସତ ମpଳମୟତାର ବaୁତକୁ ,
ଭାବ ତରାଜୁ େର ମାପି ହୁଏ ମାୟା;
ତୁ ଳ ତଉଲର ମାପକ ପଲାେର।
ଦ¿ ଦୁ ¿େର ମଧ, ଜଳର अନୁ ପାତ େକେତ ? ୦୪।।
ଚhୁଷFାନ ,
ଆଖି େଖଳର ବି ବିଧ କାରୁ କରି ସFା ,

ମଧୁର अବା ଯ|ଣାର ଗଥାଏଠାରୁ ସଗ  अବା ନକ ପଯqେଯାଡ଼ି ଦି ଏ ସକ,
ଛଳ ରହି ତ ,

ତ
ିକ

ା

ନି mକ ନି ଯା ସର--

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭିନ ଏକ ସ ର ଲି ପିେର ,
କଳାରୁ ଶି ଳା ଯାଏଁ।
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ଦୃ ଶ୍ଯ ଓ ଦwା
େବଦାqୀ ଦଶନେର ,
ରୂପରୁ अରୂପକୁ େକଉଁ अାତ ସମୟରୁସମୟାqର ଯାଏଁ,
ଆଖି ହZ କଥା କେହ, ଆଖି ର କଥା ।
ସବୁ ଠZ। ସାକାର अବା ନି ରାକାର, ନି ବେଶଷବାଦ।
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାକକ ନି ବବାଦ ସି tାq।୦୫।।

ଆମ ଆଖି ପରା
अqଃବହ ପାିକ

ଆେତFାପେଭାଗର ,
अqଃ କରି ବା ନି ମି_
ସତ, ଶି ବ ଓ ସୁCର !!
अନନ ସୃwିର अମୃତ ସୃଜନ ସwା*ର !!!

ତ
ିକ

ା

େତେବ, ଏହି अତୁ ଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦବଦ_ ୁଳ ଦୃ wି ଦୁ ଇଟି ;
अନକୁ अପ େଦବାେର
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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अସୁବିଧା େକଉଁଠି ? ୦୬।।

ବରଂ ଦି ବାp ଶନ
ୂ 
ଦୃ wି ତୃ ଷା_ ଆତFନମାନ* अଭିଳାଷ
ପରି ତୁw କରି , ଭରିବ-अrତ ଯ|ଣା ଉପଶମ ଶାqି ର,
ଆnୁ ଳାଏ ନି ଆରା ଆନC ,
ଆଉ ଇହ ପରକାଳକୁ ସିବ--अବନୀୟ ତୃ ିପଦ ମହାନ ସnିବନୀ ମହାଘ ।
ଦାତା ଓ ଗହୀତା ଗାରି ମାକୁ କୁ ହ ,
अଥବା ପକାଶର ନି ରୂପମ अନୁ କୂଳ େସାତକୁ ---

ପରମାତFା ଶି ଖର ପଯq ସମwିଗତ ସସାରଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦଶନୀଟିଏ ପତି େରାପଣ ସହି ତ।୦୭।
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ପବାହି ତ କରି ,ଆ*ି ବ ପରିାର ପରି ପ
ୂ  ାତାକୁ ।

ହ
ାନ

अବସରପା ପଧାନଶି hକ,

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୦୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭ । ବାଦପୁର, ଗଞାମ, ଓଡି ଶା।
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ଏଇ ତ ଜୀବନ
ଜୀବନର ଚଲାପେଥ ପଥିକେଟ ମୁହZ
ଜାଣିନି ପଥ େମାର ରହି ଛି େକେତଦୂ ର

ସୁମିତା ପୃwି

ଚାଲୁ ଛି ମଁୁ ଏକା ଏକା।
ସାମାେର ପଡ଼ି ଛି େମାର अସରqି ରାaା
ଚାଲି ବାକୁ େହବ ପୁଣି େମାେତ ଏକା ଏକା।
ଇଏତ େମାର अେpଲି ଭା କଥା
ଜୀବନର ପଥ ବହୁ अ*ାବ*ା
େକେତ ଖାଲଢି ପ ପୁଣି େକେତ କାଝଟା।

ବହୁ କ@ ାqି अବା ବହୁ अକୁ ହା େବଦନା।
କାହାର ଲି ଭିଯାଏ ପାଦଚି ହ ଏଠି
କି ଏ ପୁଣି ଏଠି ପଥ ଯାଏ ଭୁ ଲି ।

େହଉ ପଛେକ େଯେତ ଯ|ଣା।
ର ଝରୁ ପେଛ ପାେଦବାଜି କା
hତଚି ହ ରହୁ ପେଛ ଜୀବନଟା ସାରା।
ତଥାପି ଚାଲି ବି ମଁୁ ପଡ଼ି ଉଠି ଆଦି ରୁ अନq
େହାଇ ଏକା ଏକା।
ବାଟଛାଡ଼ି अବାଟେର ଯି ବିନି ମଁୁ େକେବ
ସାଜି ବିନି େକେବ ମଁୁ ପଳାୟନପÁୀ
ଏ ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର।
କାରଣ ଇଏତ େମା ଜୀବନ ଜୀବି କା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚାଲି ବି ମଁୁ େହାଇ ଏକା ଏକା।
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ପାେଦପାେଦ ଏଠି अେନକ ତାଡ଼ନା

ତଥାପି ଚାଲି ବି ମଁୁ ଏକା ଏକା

ଆ

ହ
ାନ

ଗେବଷି କା, ବହFପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ
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ଗୁହାରି
େଛାଟ ମନଟିକୁ େଦଇ େଦେଲ ପଭୁ
ତୁ େମ କାେଳ ମି ଳିଯାअ,

अnଳି ଦାସ

େଛାଟ ହୃଦୟର ଦୁ ଆର େଖାଲି େଲ

ଦୁ େରଇ ରଖି ଛ େମାେତ ମହାବାହୁ
େଦଇ େମାହ, ମାୟା, କାମ 

अତଳ अrକାର,
େଲାଟି ମଁୁ ଯାଆqି ପାଦ ତେଳ ତୁ ମ
अଟଳ ବି ଶାେସ େମାର
ଚକ େପଶି ତୁ େମ ନାଶ କର ପଭୁ

ତୁ ମରି ପାଖକୁ େଫରି ଯି ବାପାଇଁ
େହଉଥାଏ ପୁଣି ଝୁ ରି 
ଦୟାମୟ ପଭୁ କୃ ପା କର ଏେବ
କର ନାହZ ପଥହରା,
ମଁୁ ଏକା ତୁ ମରି , ଆେହ ବଂଶୀଧାରୀ
ହୃଦୟେର ଦି अ ଧରା 
ପsିେଚରୀ, ୯୯୯୯୮୮୦୯୪୨
ଇେମଲ୍: anjalidas0404@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

ମନର ତାମସ - ଜାଳା,

କୃ ପା କର ଗିରିଧାରୀ,
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େପାଛି ଦି अqନି ମନ ଗହନରୁ

ବି ରହ େବଦନା ତୁ େମତ ଜାଣିଛ

ା

େଦଲ କି ଆଁ अଭିମାନ,

ଜୀବନର ଲୀଳା-େଖଳା 

ତ
ିକ

ଏେତ କଥା େଯେବ ଥିଲା ତୁ ମ ପାେଶ

ବଇଁଶିର ସୁେର ବାrିଦି अ ପୁଣି

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ଆସି ରହି ଥାअ 
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ଆହାନ

ଉ¤ଳ-ଭାରତୀ-େଦବୀ-ବି ଶରୂପା
କଷଣ ବାସେର ଆଜି ନି ମଗା

ସେqାଷ

ପ(ନାୟକ

ସୁ ପୁତ ଗେଣ ନୁ ହଁ qି ଚି qିତ
େଦଖି ଏଇ ଦୃ ଶ ଘୁରି ଯାଏ ମାଥ ।

କାଳର କରାେଳ େମାଗଲ ମରାଠା
ଲୁ ଟିେଲ ମାତି େଲ େହାଇ ନି ଲଠା
ଉ¤ଳ ମୁକୁଟ ବାରବାଟୀ ଦୁ ଗ

ଧନ ଦଉଲତ େନେଲ ଝପଟି ।

ତା ମେଧ େଶାଭା ନବତଳପାସାଦ
ଭାpି ଇଂେରଜ କେଲ ବାଟ ଘାଟ

ଆଣିଲା ଇଂେରଜ ସୂଯ ାa ଆଇନି

ଓଡ଼ି ଆ ହୃଦେୟ ବସି ଲା ଛାଟ ।

ଜମି ଦାରୀ अଣଓଡ଼ି ଆ ବାହି ନୀ
େଦଶେର କଉଡ଼ି କେଲ अଚଳ

ଶତ ଶତ ବାର ଶୀେhତ ଆକମ

ଦି ନେକ ଓଡ଼ି ଆ େହଲା କାpାଳ ।

ସହାୟତା କେଲ କି ଛି ନରାଧମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବ¨ି ବାଜି ବି ସା େହାଇେଲ ନି ଧନ

ଆ

ହ
ାନ

େସଇକାଳୁ ସୁ ଉଡ଼ ସ ାଭିମାନ ।
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ଛାଡ଼ି ରଣନୀତି ଆପଣା ସାଧନ
ଜାତୀୟ କମରୁ ହଟିଲା ମନ
ଖÃହେa େଶାଭା ଝାn କୀ_ନ
ହଜି ଗଲା ହୃଦୁ ମାନ-ସନମାନ ।
ଐର ଖାରେବଳ କୀ_ ପାରି ଜାତ
ହଜାଇ ସଂ8ୃତି ସଂ8ାର ମାନ

େକ ସରି େହାଇବ अଛି କା ସାମଥ

ମଠ-ମCିେର ରpଶାଳା ାପନ

େସଇ ଜାତି ଆଜି େହାଇଛି ସୁ

େଦଖି କୀ_ ପି ତା େହାଇ ବି ମନ

ଉ¤ଳ ଭାଗେର ସେତ ଦୁ ଭାଗ ।

ନାନା ପରକାେର ଖnqି କଷଣ ।
ଉଠ ଭାତୃ ଗଣ େଖାଲି ଚhୁ ମୁଦ
ସ*େଟ ଭାଷା ଜନନୀକୁ େଦଖ

ଭୁ ଲି ଗଲ କି ବା େହଇ ହତ ଚି _

ବାତା ମ| େଘନି ପକୃ ତି ମାତା

ଜାତୀୟତା େଘନି ପୁରୁେଷା_ମ

ଥରକୁ ଥର କେର अଭିମqି ତା ।

ହେa ଝାଡୁ କରି ଜଗତ ମହାନ ।
ଉଠି େଦଖ ତବ अପବବା
ଆଶାୟୀ ଜନନୀ କରି ଛି ଆା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଗnାମ

ଆ

ହ
ାନ

ପକୃ ତି ମାତା* ଏ ଯୁt ଆହାନ ।

ା

ଜାତୀୟତା ଭାେବ ବି ଚାର େଘନ
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अେଧୖଯ
ସକାଳ କି ରଣ ପରି
ସୁଖ ଲାେଗ ସୁCର

ପୁyାnଳି ପsା

ଦୁ ଃଖ ଆେସ ବହଳି ଆ

ନି ଜ କଥା ନି ଜ ସୁଖ

ରାତି କଳା अrାର।।

ଭୂ ଲି ଆତF ପି ରତୀ
ପରହି େତ ଆେତFାଗ

ଝରି ଯାଏ ଜୀବନଟା

ପେରାପକାେର ଶାqି ।।

ଆୟୁଷ ଟା ସରି େଲ
ମାୟାର ପଟଳ େଖାଲି

ଝରି ଥାଏ ମାଟିେର।।

ମୃତୁ ସତ େଦଖିେଲ
ପାପ ପୁଣ ର ହି ସାବ

ନ େଦଖି ଲା ନାହZ ପେଛ

ୠତୁ ଚକ ସାଥିେର।।

ମହକ େଖଳାଇ ବୁ େଣ

ବଷକ ତ ବାରମାସ

ଧଳା ନାଲି ମୁରୁଜ।।

ସପ େଦଖା ସେରନା

ା

ସକାଳ ର ସୁରୁଜ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ପାଦଥାଇ ଚାଲି ବାକୁ
ସୁପଥ ଟି ମି େଳନା।।
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ଜୀବନେର ଯାହା ମି େଳ
ିର ଥାଏ ଆଗରୁ
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଯ|ଣା ତ
ସବୁ କମ ଫଳରୁ।।

ରାତି ପାହି ସକାଳ ଟା
ଆସି ବା ଟା ନି ଧାଯ
ଜନF ପରି ମୃତୁ ତୟ,
େହବାନାହZ अଧଯ ।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

େଯାଜନା ଓ ସଂେଯାଜନା ବି ଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର
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ବି ଶ ଭାତୃତ

ଭଗାରୀ ନ ସାଜି ପର£ର ମେଧ
ଭାତୃ ତ ଭାବ ରଖିବା ।

ଗୁେଶର ଚାC

ପଣ
ୂ ଭୂ ମି ପରା ଭାରତ ଆମର
କାହZକି ହି ଂସା କରି ବା ।।୧
ଆନର ଭଲକୁ େଦଖି ବା ସବଦା
ପାରି ବା ମାନବ ଧମ।
ବାକବୀର େନାହି େହବା କମବୀର
ଏ ପରା ଗୀତାର ମମ ।।୨

ତୁ େs କହି କଟୁ କଥା ।
ସକ ଭିତେର ଆସି ବ ତି ତା
ଆେନ େଦବା କି ଆଁ ବଥା ।।୩
ମି wଭାଷୀ େହାଇ ସମଗ ବି ଶକୁ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଜି ଲ@ା-ଝାରସୁଗୁଡା ;େମା.୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪.

ଆ

କରିବା ଆେମ ସାକାର ।।୪

ଗାମ/ େପାw-ସମାସି ଂହା;

ହ
ାନ

ପଭୁ ପାଦ*ର ପରିକନାକୁ

ା

ଭାବି େନବା ପରି ବାର।
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ଶତାzୀର ସୂଯ
ନବ ଉ¤ଳର अଟ
ସୁଦh ବି rାଣୀ

ସୁବତ କୁ ୍ମାର
ପଧାନ

ଶତାzୀର ସୂଯ ତୁ େମ

ଛାଡି ବଡ଼ ପଣ ।

ଖାତି अରଜି ଲ
ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମେର
ସାରଥି ସାଜି ଲ ।
ଓଡି ଆମାନ* କାେନ
କହି ବୀରବାଣୀ
ସ ାଭିମାନୀ अସିF ତାର

ଜାତି ଐରାବତ
ତୁ  େଯାଗଁୁ େକାଟି ହି ୟା
ସବଦା ଗବ ତ ।
ଶୁଭୁନି କାଳି ଆ େଘାଡ଼ା
ଚଢ଼ି ବାର ଗୀତ
ମଉନ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି
ସେବ ନି ଦା ଗତ ।
ଉ¤ଳ ଦଧି ଚୀ ଆଜି

ଆ

ଥିଲ ବୀଜ ବୁ ଣି ।

କ@ ାq ହୀନ अଶାେରାହୀ
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କୂଳବୃ t ବାରିwର

ସଦା अଗଗଣ ।

ା

ଗରି ବ ସpେର ମି ଶି

ନାରୀ ଶି hା ପଗତି େର

ତ
ିକ

ନବ ଜାଗରଣ

ଭାଷା ଆେCାଳନ

ଇ
-ପ

ଉ¤ଳବାସୀ*ୁ େଦଲ

अଖs ଓଡି ଶା अବା

ହ
ାନ

େଶ, ସ ାଭିମାନୀ ।
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ଡାେକ ହାତଠାରି
ପବ
ୂ  अତୀତର ସF ତି
ଗଲୁ କି ପାେଶାରୀ ।
ସ ାଥ େତଜି ଜାତି ହି େତ
ଜାଗ ନବ ବଳ
ହୃତ ଗଉରବ େଫରି
ଉଠି ବ ଉ¤ଳ ।
ସଶରୀେର ନାହZ ସି ନା
ମର ଜଗତେର
ରହି अଛ ରହି ଥିବ
େକାଟି ହୃଦୟେର ।

ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ
ଆଜି ଏ ରାଜକୁ େଲାଡ଼ା
ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ।

େଗାପୀବଲ@ ଭପୁର, େକାଶଳା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अନୁ େଗାଳ , ୭୫୯୧୩୦
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ପଣାମ େଘନ ଆର

ଆ

ହ
ାନ
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ଓଡ଼ିଆ େମା ମାତୃଭାଷା
ଉ¤ଳ ମାଟିେର ଜନମ େମା'ର
ଓଡ଼ି ଆେର ପରି ଚିତ

ବାସqୀ ଲତା

ଓଡ଼ି ଆ େମା ଭାଷା େମା ରାଜ ସଂ8ୃତି

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର େକେତ ଗୀତ ଗପ

ll

ଗୁରୁ* ଠାରୁ ଶୁଣିଲି

ଓଡ଼ି ଆ କହି ବା ଓଡ଼ି ଆ ପଢି ବା

ମାଆ ମୁଖ ଭାଷା େମାର ମାତୃ ଭାଷା

ଓଡ଼ି ଆ େଲଖି ବା ଆେମ

ଉ} କଲା ଆଜି େମାେତ

ମାତୃ ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ି ଆ କଥନ
ll

ଭାଷା େମା ଓଡ଼ି ଆ େକେତ େଯ ବଢି ଆ

ମାରି ଲି ଶତକୁ େକେତ

ll

ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ
ll

େଛାଟ ଶି ଶୁ େହାଇ ମା େକାଳେର ଥାଇ
ଶୁଣିଲି ଓଡ଼ି ଆ ଗୀତ

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ ସାନି ତ କେଲ
ଜଗେତ ପାରି ବl ଜୀଇଁ

ll

ଓଡ଼ି ଆ ପୁअ ଝି अ େଯଉଁଠି ଥା

ମା େକାଳେର ଥାଇ ଜହ େଦଖୁ ଥିଲି

ସମେa େଗାଟିଏ ଜାତି

ଖୁସି େହଉଥିଲା ଚି _ ll

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ବା ଆେମ
ll

ଗାrି ନଗର, େପାw/ଜି ଲ@ା: ନବରpପୁର l

ଆ

ଓଡ଼ି ଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଲି

କହୁଥିବା ନି ତି ନି ତି

ହ
ାନ

ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ଓଡ଼ି ଆ କହି ଲି

ା

ଓଡ଼ି ଆ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ବାଣୀ
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ସୁମଧୁର ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାଟି

ମି ଠା ଲାେଗ ତାର କଥା
କୃ Å ରାମଲୀଳା ଗାଥା

ବଡ଼ ମଁୁ େହାଇଲି େଦଶ େସବା କଲି

ତ
ିକ

ଓଡି ଶା ପେଦଶ ନାେମ

ll

ଇ
-ପ

ବଡ଼ ଦି अଁ ଜଗନ ାଥ

େଜନା
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ସମୟ
अତୀତ ଘଟଣା ସମୁହ ଇତି ହାେସ େଲଖା
ସାହି ତ ହZ ସମଥ େରାକି ବାେର
ଦୁ ଃଖୀ ଜନର େବଦନା ବଥା।

େସବକ ବସq

କୁ ମାର ମହାପାତ

େସ ଜାେସନୀ*ର କରୁଣ ନି େବଦନ
ସାେଥ ଭରସା ଚକଧର ସୁଦଶନ।
କୁ ରୁସଭାେର େହଲା ଲ©ା ନି ବାରଣ
େହଲାନି ଦୁ w*ୁ ତୁ ରq ଦsର ବି ଧାନ।

େହେଲ ଦି େଶନି अqର ଦହନ ଶୀନା।

ସୀତା*ର ପତି ଭ ି ପଗାଢ଼ ବି ଶାସର ଧାରା
ମଯାଦା ପୁରୁେଷା_ମ ପାଇଁ ସଂସାର ସାରା।
େଦାଷୀ ରାବଣର ବt ଲ*ା ଗଡ଼ ଛାରଖାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହେଲ ସୀତା*ର अଗି ପରୀhା ହୁଏ ଦରକାର।
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ଭୂ ମି ଖs ଖs ଜାନକୀ େଲାତକ ଧାେର
ଭୂ ଗାମି ନୀ ସତୀ ସୀତା ଏକ ହZ ବାେର।

ପୃଥୀରାଜ ସଂଯୁ ା अତୁ ଟ अପବ
ୂ  େପମ
େଦଖିନାହZ ଇତି ହାେସ ଏପରି କାହାଣୀ ସମ।
ଜୟ ଚC ଟିଏ अହ*ାର ର େଘାରୀ
େଘାର ବି ଶାସଘାତକତା ଯୁtେର କରି ।
ବଳ ବପୁ ପରାକା,ା ବୀର ରାଜପୁତ
ଓଜ େତଜ ବଳୀୟାନ ମାତୃ ଭୂ ମି ସପୁତ।
େପମି କଟି ନି ,ାବାନ ନି ,ାର ପଜ
ୂ ାରୀ
କଥା କେହ କାମେର େଦଖାଏ ତା ତରବାରୀ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଚCପୁରା, ଝାଡ଼ଖs।

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ : ୯୪୭୧୩୦୬୮୧୨
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େଫରି ଆସ
ରଜନୀଟା ଆଜି ନି ରବି ଯାଇଛି
ଚCମାେର ନାହZ ହସ,
ଶୁନ ହୃଦୟ େମା ଗୁମୁରି କାCୁ ଛି
ତୁ େମ ପୁଣି େଫରି ଆସ,,,।
ଏ ଆଖି ର ଲୁ ହ ହୃଦୟର େକାହ
ପାରୁନାହZ ଆଉ େରାକି ,

ତୁ ମ ବି ନା ମଁୁ େକମି ତି ବିଛି
ଥେର ମାତ ଯାअ େଦଖି,,,,।

ଦି अ ତୁ େମ ଏେତ ଶାaି,
ତୁ ମ ବି ନା େଦହ ଛାଡି ବ ଜୀବନ
ଝୁରି ବ େମା ଚି ତା अି,,,,।
ରାତି ରାତି ମଁୁ ଉଜାଗର ରୁେହ
େକେବ ଆସି ବ ସପେର,

ଲହୁ ସବୁ େମାର ଲୁ ହ େହାଇ ଗେଡ
ତୁ ମ ପଥ ଚାହZ ଚାହZ,
ନୀରବେର ବସି ସF ତି ସବୁ ଭାେବ
hତା

ମନକୁ େନଇ,,,,।

େପମେର ପାଗଳ େହାଇଯି ବି ଦି େନ
ଭାବି ନ ଥିଲି ମଁୁ େକେବ,
େସହି େପମ ନାଡୀ ନାଟିକା ସାଜି ଛି
ସଂଜୀବନୀ ପରି ଲାେଗ,,,,।
ମାଗୁନାହZ ଟ*ା ସୁନା କି ଗହଣା
ତୁ ମ ବି ନା ସବୁ ବି ଷ
ନି ଥର େଦହେର ଜୀବନ ପଶି ବ
େମା ପାଖକୁ େଫରିଆସ,,,,।

ତ
ିକ

ା

େସଇସବୁ ରାତି ଭରି ଦି ଏ ତାତି
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ଜାଣିନାହZ େମାେତ େକଉଁ अପରାେଧ

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ଇ
-ପ

ଏଇ ଶୁନ ହୃଦୟେର,,,,।

ଆ

ହ
ାନ

ମେତା,ଚାCବାଲି, ଭଦକ
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ଦାଦନ ପୁअର ଚିଠି
ପଥେମ ଗହଣ

କରି ବୁ ଜନନୀ

ଚରେଣ ପଣାମ େଭଟି
ଲୁ ହକୁ ଲୁ େଚଇ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ପଢ଼ି ବୁ ନି ିେତ

"ଦାଦନ ପୁअର ଚି ଠି" ।

େଦଖିବି େତା ମୁେଖ ହସ ।

ଋଣ ଭାେର ଗଲି ବୁ ଡି
ଚାଷ ବାସ ଛାଡି

ପରବାସୀ େହଲି

ଦଲାଲ କଥାେର ପଡି ।
ଗରୀବ ବାପର

ପାଠୁ ଆ ପୁअ ମଁୁ

ହଜି ଲାଣି େମାର ବ
ଲା ମି ଛ େଦଇ ପାରି ଲିନି େବାଲି

େମା ଆଖି ଆଗେର ଚାଲି ଛି େଶାଷଣ
ନି େଜ अେଟ ଭୁ େଭାଗୀ
ଶାସରୁt ହୁଏ

ବି େବକର ସର

ବି ନା େଦାେଷ ସାେଜ ଦାଗୀ ।
େମାର ସାଭିମାନ

କରିଛି ବାରଣ

ନ ମାଗିବି େକେବ ଭିକ
अଧା େପଟ ବରଂ

ଶାqି େର ଭରି ବି

ସେଚାଟେର କରି େଭକ ।

ଆ

अଧା ରହି ଗଲା ସପ ।

େଖାଜି ହୁଏ େତାର େକାଳ ।
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अଭାବୀ ବି କୀ େମା ଭରିଲାନି େପଟ

ଖାଇବା ଗୁsାେର ମେନପଡୁ ମାଆ

ା

ମରାମତି କରି

ନି ଶାସକୁ ନାହZ େବଳ

ତ
ିକ

ଝୁୁ ଡି ଘରଟା

ଯାଏ ପାଣି ଫାଟି

ଇ
-ପ

କରି ବି ଜମି େର ଚାଷ

ରକତ ଏଇଠି

ହ
ାନ

ଭାବି ଥିଲି ମେନ ଚାଷୀଟିଏ େହାଇ
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ଥ¢ା େମାଉଛି ତତଲା େଚ*େର
ତି ଜଳି ଯାଏ େଶାେଷ ।
ମାଲି କର ବାକ ବାଣ ପରି ଟାଣ
ପnରା ହୁअଇ କଣା
ଆଗୁଆ अଧି କା ପାଉଣା ମାଗିେଲ
ପଡଇ ମଥାେର ଠଣା ।
ଝାଳ ଗଳି ଯାଏ

ତୃ ଷା_ ତୁ sେର

ଘୁରିଯାଏ େକେବ ମଥା
ଘର ପରି ବାର

ମେନ ପଡି ଗେଲ

ଦାଦନ କୁ ଲି ର

ନ ଥାଏ ଠି କଣା

ଆଜି ଏଠି କାଲି େସଠି
କମ ସrାନେର ଯାଯାବର ସାେଜ
ଖାଇ ଖାଇ ଲାତ ଲାଠି ।
ଦୁ ଘଟଣା େକେତ େମା ସହି ତ ଘେଟ
େହାଇଯାଏ अpଚୁ ତ

କରୁଥାଏ अଶପାତ ।
ମୃତୁ ଯଦି ହୁଏ

ଦାଦନ ଭୂ ଇଁେର

ଫିpିେଦେବ େମାର ଶବ
ଗରୀବ ଜୀବନ

କି ବା ମୂଲହୀନ

କାହZକି ଏ ଘୃଣଭାବ ??
ଗରୀବ େହବା ଟା

अପରାଧ କି ବା

अଭିଶାପ େକଉଁ ଏକ
ଗରୀବ ଶମି କ ନଥିେଲ ସଂସାେର
ଗଢqା େକ େକାଣାରକ ??
େଛାଟ େପଟ ପାଇଁ ଆସି ଥିଲି ଧାଇଁ
ଛାଡି ନି ଜ ଭିଟାମାଟି
ଆଶା କେର େତାେତ କାଳି ଆ ସାଆq
ରଖିଥିେବ ଆଡଆଖି ।
ଲbା ଏ କାହାଣୀ

ଜମା ସରି ବନି

ଇତି ମଁୁ କରୁଛି ଏଠି
ଲୁ ହେର ଭିଜି ବା

ଆଗରୁ ପଢ଼ି ବୁ

"ଦାଦନ ପୁअର ଚି ଠି" ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାsା, ମାଲକାନଗି ରି
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ବଢ଼ଇ अqର ବଥା ।

ବି କଳାp େହାଇ

ା

ଇଟାଭାଟି ଧଆ
ୂ ଁ ଧାେସ

ସାରା ଜୀବନ ମଁୁ

ତ
ିକ

ମାଟି ସେp େଦହ ଚକଟି େହଉଛି
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େଗାଲାପ
ଭାଗ : ୩
ରାହୁଲ ଚC

ଆଜି ପାଖେର ପାଇ ମଁୁ ତୁ ମକୁ

ଘେଡଇ

ଉଡ଼ି ଗଲି ସେତ େଯମି ତି ସପର ରାଇଯକୁ
ତୀ େମା ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ କି ଛି ଜଣାଇବାକୁ
ଜହି ମୁ ପାରୁନାହZ କଣ କହି ବି େବାଲି ତୁ ମକୁ । ।

ନା ମି ଶାଇ ପାରୁଛି ତୁ ମ ଆଖିକୁ େମା ଆଖି

ପଚରୁଛ େଯେବ ତୁ େମ େମାେତ କି ଛି କୁ ହ କୁ ହ େବାଲି
ଓଠରୁ େମା ବାହାରୁ ନାହZ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି । ।

କହି ବାକୁ ଆର କଲି େଯେବ ମଁୁ
େମା େପମ ର ପଥମ अhର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଥୁରୁ ଥୁରୁ ଏଇ ହାତେର େମାର। ।

ା

େଗାଲାପ ଫୁଲକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲି
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ବାଜି ଲା େଯେବ େମା ହାତେର େଗାଲାପର କା
ସ ପ ରାଇଜରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା େମା ମନଟା
ମୁs କୁ ଟିେକ ଥପୁଡ଼ାଇ କହୁଛି ନି ଜକୁ
ଆେର ପାଗଳ େଫରି ଆସ ଟିେକ ବaବତାକୁ । ।

ଭାଗ : ୪

ସ ପ ଗତ େହାଇ ଥିଲା େମାେତ ଯାହା
ଘେଟ ଆଜି େମା ସହି ତ ତାହା
ଭାବନା ଠାରୁ ବି ଲାଗ ଆଜି अତି ସୁCର
ସେତ େଯପରି ମୁଖ ତୁ ମର ପୁେନଇ ଚାC। ।

ତାକୁ ସାଇତି ରଖି ବି େକଉଁଠି
ଦୁ ନି ଆ ଲାେଗ ଆଜି କାଇଁ େମାେତ ନି ଆରା

ତ
ିକ

ା

େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ ସାଜି ଛି ମୁ ଆଜି େପମୀ ବnାରା । ।
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ତୁ ମ ହସରୁ ଝରୁଛି େମାତି

ହ
ାନ
ଆ

କାହZ େକାଉ କାଳୁ ଜଗି ବସି ଥିଲା ଏ ମନ େମାର

ଇ
-ପ

ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କରି ବାକୁ ନି ଜର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

88

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କଥା ମଁୁ ଦଉଚି ସାଥୀ ଆଜି ତୁ ମକୁ
ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସF ତି ଟିଏ ଭଳି ସାଇତି ରଖି ବି ତୁ ମକୁ । ।

ପଥମ ଗଛର େମା ପଥମ େଗାଲାପ ଫୁଲ
ସାଥୀ ତୁ ମ ଏହାକୁ ଗହଣ କର
ତୁ ମ ସହ ବrା େମାର ଏ ଜୀବନ ର େଡାରି
େକେବ ଚାଲି ଜୀବନୀ େମାେତ ଏକା କରି । ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଦାsମୁକୁCପର
ୂ ୍, ପି ପିଲି, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୮୪୫୫୯୫୯୫୯୯
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ଲୁ ହ
ଲୁ ହକୁ େନଲି
ବରଫ କଲି ,

ସିF ତା ପsା

ତରେଳଇଲି ,
ଗରମ କଲି ,

ପୁଣି ପଚାରିଲି

ଥsା କଲି

ଗଛଲତାକୁ

ପୁଣି ବରଫ କଲି ।

ପଶୁପhୀ*ୁ
ମଣିଷ ମାନ*ୁ
ସମେa କହି େଲ,

ଲୁ ହ କ'ଣ?

ଆେମ ଖାଲି ତା'କୁ େଦଖିଛୁ

େକହି ଜେଣ କହି ଲା,

ଜାଣିନୁ େସ କ'ଣ

ଲୁ ହ େଗାେଟ ଦୁ ଃଖ

ଆଉ େକାଉଠି ରେହ।

େଗାେଟ अନୁ ଭବ

େଦଖି ଲି

େଗାେଟ ପରି ପକାଶ ।

ଦି 'ଆଖିେର ଲାଗି ରହି ଛି

ତ
ିକ

ହଠାତ୍ ନି ଦ ଭାpିଗଲା

ଇ
-ପ

େଗାେଟ ଭାବନା

ହ
ାନ

ଦି େନ ରାତି େର

ଆ

ଲୁ ହ ବି େଗାେଟ ସୁଖ

ା

ଲୁ ହ େଗାେଟ କw
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ଦି 'ବୁ Cା ଲୁ ହ
ପଚାରିଲି ଆଖିକି,
ଲୁ ହ କ'ଣ?
େସ କହି ଲା,
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ େଶାଇପଡ଼
େସ ଖାଲି ଦି 'ବୁ Cା ପାଣି
ତା'ର ାନ
େକାଉଠି ଆଉ
କାହା ପାଖେର ବି ନୁ େହଁ ।

ତ
ିକ

ା
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ପାଇକପଡ଼ାପାଟଣା

ଇ
-ପ

ନରସି ଂହପୁର,ଜି କଟକ,୭୫୪୦୩୨

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ୍ ନbର ୯୮୬୧୪୮୧୯୨୧
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ଗୀଷF େଗାଧୂଳି
ଗୀଷF अପରାହ ବି ତିଗଲା ପେର
ତଥାପି କେମନା ଖରା,

ବୀରକି େଶାର
ନାୟକ

ଉ_ ସମୀର େପାଡି େଦଇଯାଏ
ଯ|ଣାେର େଦହ ସାରା |
ରାaାେର ଲାେଗନା ଯାତାୟତ କି ଛି
अିରତା ରେହ ମେନ,

ଚଳ ଚାଲି େର େଗାଧଳ
ୂ ି ଉଡ଼ଇ
ରାaା କଡ଼ ଗଛପେର,

ଆb ଗଛ ତେଳ ଲାେଗ ଗୁଲିଖଟି

ହbା ହbା ରଡି ଶୁଭଇ अଧୀେର

େକାଇଲି ର କୁ ହୁ ତାେନ |

ବାଲ ମମତା ଝେର |
अଜଣା ଗଛର ଡାଳେର ବି ଶାମ

ପୁେରନା ଗାଈର େପଟ,

େନଉଥିବା ପhୀଗଣ,

ତତଲା ଖରାେର ଖାଦ େଖାଜି େଖାଜି

େଗାଧଳ
ୂ ି େଦଖି େଯ ନୀେଡ ବାହୁଡqି

େଦଖାଇ େଯ ତ½ରତା |

ଆ

ମେନ ଭରି अବସାଦ |

ନି ଜ ନି ଜ କେମ ସଭିଏଁ ଲାଗqି

ା

ଘର ମୁହଁା ସବୁ ହୁअqି େଗାଧେନ

ଆଣି ଥାଏ ଚଳତା,

ତ
ିକ

ଶି ଖେର ବସି େଲ ସୂଯ ,

ଉ_ େଗାଧଳ
ୂ ି ତଥାପି ସବତ

ଇ
-ପ

ପି ମ ଆକାେଶ ଦୂ ର ପବତର

ଆକାେଶ ଶୁଭଇ ସ୍ଵନ |

ହ
ାନ

େହଉଥାଏ ଛଟପଟ |
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ଗୀଷF ପାqରର ଶୁଖିଲା ଘାସେର

Aahwaan.com

92

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନକେଲ ନଚେଳ ସଂସାେର ଲାଗିଛି
େପଟ ପାଟଣାର କଥା,
ଗୀଷFକୁ ଡରି େଲ ସରି ବନି କାମ
ଆସି ଯିବ ପୁଣି ନି ଶା |
ଗୀଷF େଗାଧଳ
ୂ ି ବି ବାଦ ଯାଏ ନାହZ
ଭେର ମେନ ପୀତି ଆଶା,
ନୂ ଆ ବାହା ନୂ ଆ ମେନ େଖଳୁ ଥାଏ
ମି ଳନର ମଧୁ ନି ଶା |
େଗାଧଳ
ୂ ି େଶାଇେଲ ସrା ନଇଁ ଆେସ
ଶୁେଭ ମCିେର ଆଳତୀ,
ଚଉଁରା ମୂଳେର ପେୂ ଜ ସୀମqି ନୀ

ତ
ିକ

ା
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ଜାଳି େଦଇ ସnବତୀ |

ଇ
-ପ

ଖsବr, େଢ*ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ: ୮୮୪୭୮୪୨୨୯୭
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अଦୃ ଶ ଯ|ଣା
ଭିନ ସରୂପେର ଯ|ଣା ପାଇ ନୀରବେର କମ କେର,
ସବୁ ଚରି ତେର େସ ହ ବାୁ ଥାଏ ନି େଜ ଲୁ ହପି ଇ ଓଠେର।

ପ*ଜ କୁ ମାର
ମpଳ

ସwା* ପାଇଁ ସୟଂ ସwା େସ ସwି କୁ ଆଗକୁ ନି ଏ,
ଜନନୀ ରୂପେର ପୁତ-କନା େଦଇ ପସବ ଯ|ଣା ସେହ।
अrବି ଶାସ ବି ଆପଣାଇ ନି ଏ େସ ସqାନ ମpଳ ପାଇଁ,
ସବୁ ବି ପଦରୁ ଘ େଘାଡ଼ାଏ େସ ପଣତର ଛାଇ େଦଇ।
ସqାନ ପାଇଁ କି ପଥମ ଗୁରୁ େସ ଚି ରଦି ନ ବାେ ାନ,
ଜନନୀ ରୂପେର ନାରୀ ର ଯ|ଣା ସୃwିେର ନାହZ ସମ।

ଯ|ଣା ସହି ବି େସବା କରୁଥାଏ େସହମୟୀ େଦବୀ ପରି ।
ହସି ହସି ନି ଜ ବି ଦା ତାଗ କେର ଭାଇର ଉ} ଶି hାପାଇଁ,
ଖୁଦୁରୁକୁ ଣୀ ଓଷା କରୁଥାଏ ଭାଇର ଉନ ତି ପାଇଁ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ରି ମନେର ଉଲ@ ାସ ଭରି ଦିଏ ନି ଜ ବଥାକୁ ଲୁ େଚଇ।

ା

ସହଧମଣୀ ସାଜି ସଗୃହ ତାେଗ ବି ଧିର ବି ଧାନ ପାଇଁ,
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 େନ କରି अତାଚାର ବି ସହୁଥାଏ,
ପତି ର ଘରକୁ ସଗମ
ଆତFୀୟ*ୁ ଭୁ ଲି େପମ ବାୁ ଥାଏ ଉ_ମ ଘରଣୀ େହାଇ।
अସଜଡା଼ ଘର ମCିର ପରି ହୁଏ Æୀର ହାତ £ଶେର,
अtାpିନୀ ରୂେପ ନାରୀର ଯ|ଣା ସମାଜ କି ହୃଦେବାଧ କେର।

ଦୁ ହି ତା ରୂପେର ପି ତା* ଇଛା ପାଇଁ ନି ଜ ଇଛା ଚାପି ଦିଏ,
ସୁକନା େଗୗରବ ସାଉିବା ପାଇଁ ନି ଜ େବଦନାକୁ ଲୁ ଚାଏ।
ସବଂସହା ପରି अଦୃ ଶ ଯ|ଣାକୁ େସ ଏକା ପାରି ବ ସହି ,
େତଣୁ ସମାଜେର ନାରୀ ବCନୀୟା ଆମ ସଭି* ପାଇଁ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର।

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ-୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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अବୁ ଝା ମନ
େଯେତ ବୁ ଝାଇେଲ
ବୁ େଝନା ଏ ମନ,

େଦବା}ନ
େମେହର

େଖାେଜ େକବଳ ତୁ ମକୁ
େଦଇ ମନ ତନ।।

ଆଜି ବି େଖାଜୁ ଛି ମଁୁ
େଯେତ େଚwା କେଲ

େଦଲ କି େମାହନି ଲେଗଇ

ତୁ ମରି େସୗCଯ ମୁଖକୁ ପାରୁନି ମଁୁ ଭୁ ଲି ,

ପାରୁନି ବୁ ଝାଇ ନି ଜକୁ ।।

େକେବ ପାରି ବି ନି ପାେଶାରି ତୁ ମ
ଆଖିର ଚାହାଣି କଥା କହି ବାର େଶୖ ଳୀ।।

ତୁ ମକୁ େଦଖିବା ଦି ନଠୁ
େଦଇଥିଲି େମା ମନ,

ନି ତି ଆସ

େମା କଥା ନ କରି ଚି qା

େମା ସପନକୁ ତୁ େମ,

ଚାଲି ଗଲ େମାେତ ଏକା କରି ଧନ।।

ଆଖି େଖାଲି େଦଖିେଲ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନ ଥାअ ପାଖେର ତୁ େମ।।

ହ
ାନ

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲ@ା - େବୗt

ଆ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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ସିଏ କିଏ କି?
ଏମି ତି ତ ସି ଏ କି ଏ କି
ଯାହାର ଖବର ମନ ଚାହଁୁ ଥାଏ

ନି ରnନ ସାହୁ

କାନ ଟିେକ େଡରି ଥାଏ କି

ଯି ଏ ତ ପଚାେର ମଁୁ କହୁଥାଏ
ନାଇଁ ମ କଥାଟା ଏମି ତି ।

ମନେର କି ଛି ବି ଜାେଗନା
େକମି ତି େକମି ତି ଜୀବନ ଲାଗଇ
ମନକୁ କେହ ତୁ ରାେଗନା ।
ସି ଏ अବା କି ଏ କହୁନ
କାହZକି ରହୁଛ ମଉନ

କଥାଟା अବଶ ଜବର
ସକ େଡାର ତ ଛି sାଇ େଦଇଛି
ବାrି ଦି अ େନଇ ରବର ।
ସମୟ अେନକ ଯାଇଛି
ତା'ର ପଶଂସା ମଁୁ ଗାଇଛି
ଭାଗକୁ ଆଦରି ନି ରବ ରହି ଛି
େଢର କି ଛି ମୁହZ ପାଇଛି ।
ନି ହଲ ପସାଦ , ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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ତା ବି ନା ତ ଭଲ ଲାେଗନା

ଆସୁନ େଖାଜି ବା ଖବର

ା

ବୁ ଝାଇବି କୁ ହ େକମି ତି

ତା ପାଇଁ ଟିେକ ରହୁନ ?

ତ
ିକ

ଭାବି େଲ େସ ନୁ େହଁ େସମି ତି

ସମାେଲାଚନା ତ ସହେଜ କରୁଛ

େଢ*ାନାଳ --- ୬୫୯୦୧୬

ଇ
-ପ

ଏମି ତି ତ ସି ଏ କି ଏ କି ???

ଆ

ହ
ାନ

େମା :-- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ପଭୂ ଶୁଣିେବ େମା ଆରତ
ନାଇଟି ପି rିକି ଫାଇଟି କରଇ
ଆଧୁନିକା େମାଓ ଘରଣୀ

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପsା

େସଇମାେନ ଆଜି ପର େହାଇଗେଲ
ଯି ଏ କରି ଥିେଲ ବରଣୀ ।

ଗାଆଁ ଘର ଜମା ପସC ହୁଏନା

ମାଆ ତା' କରି ଛି ବାରଣ

 େର ଯାଇ ରୁହଇ
କାଟର

େରାେଷଇ କରି ବା କଥା େକ କହି େଲ

ଶାଶଘ
ୂ ର େସଇ େଛାଟେମାଟ କଥା

ଚsୀରୂପ କେର ଧାରଣ ।

ମାଆକୁ ତାହାର କୁ ହଇ ।

ଜୁ ହାର ଜାେଣନା ହାେଲା, ହାଏ, ବାଏ

ମାଆ ବି ନୁ Cୁ ରୀ େସଇକଥା େନଇ

ବାପା ଶି େଖଇଛି ତାହାର

ତି ଆରଇ ମହାଭାରତ

ସଂସାର ଜାେଣ େସ ସାମୀ, Æୀ, ଛୁଆ

ଉପାୟ ନପାଇ ପଭୁ *ୁ ଡାକୁ ଛି

ଆଉ ନୁ େହଁ େକହି କାହାର ।

ଶୁଣିେବ ସି ଏ େମା ଆରତ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର
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ଶାଢ଼ୀ ପି rିବନି ମନା କେର ସି ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ଗହ ଗେଭ
अନqର ଆଦ ପୃ,ା, େଖାଲି େଯେବ ପେଢ,
अrକାର ଚତୁ ଼ଃପାେଶ ହରି ନାମ ଗେଡ।
ସୁCରତା ଚି _ ତା'ର, ଚି qା ନଭ ଭୂ ଇଁ,

ସF ତିରnନ ବାରିକ

ଗଢି ଦିଏ ନବପୁଣି, ସବୁ ଜ ବନାନୀ।
ଆଦତା'ର hେଣ ଆେସ, ହୃwପୁଣି ସ ା,
ଗହଗେଭ ଚି ରିଦି ଏ ଶାqି ମହାବାହ।
ରାମରାଜ ହୃେଦ ତା'ର କିତ ଦୁ ନି ଆ,
ସବୁ ଜେର ଦୂ େରଯାଏ अrକାର ଛୁଆଁ।
ହସ ନାଦ, ଖୁସିବାଦ ଆହ@ ାଦ ଉଲ@ ାସ,
ଧରି ତୀର େକାଳଛୁଆଁ ଗହ ପୃଥିବୀର,
ଜୀବଏଠି ବି ଚରଇ ଉନFାଦ ପୀତି ର।
ଉଲଗେର ଘୂରିବୁେଲ ନି ରୀହତ େସହି ,
େହେଲ ଯତ ନି ଏ ତା'ର, ମାତୃ ଭୂ ମି କହି ।
େସବାପୁଣି ଦୃ ଢ଼ତାର ସତ୍ ମେନ ଭାବି ,

ତ
ିକ

ା

ପକୃ ତି କୁ ପଜ
ୂ ାକେର ଶି ବ, ସୂଯ କହି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସରଳତା ପରିଚୟ ଜୀେବଦୟା େଦେଖ,
ପୃଥିବୀର ଗହଗେଭ ନି ରୀହତା ରେଖ।
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ପାଦେଯାଡି ନଇଁପେଡ ପଶୁପୁଣି େସହି ,
କନାର ସ ପଧେର କିତର ମହୀ।
ଶି hିତର ନାରାନାେମ ପାପୀକୁ େହ ାନୀ,
ନି ,ୁରତା େଖଳି ଯାଏ,ଦେପ ଗଭ ମଣି।
ସ ାଥପର ସ ାଥତା'ର ତୁ m ମେନକରି ,
ପକୃ ତି ର ମଣିରୂପ ହୁଏପୁଣି ମରି ।
ବୃ hହତା ବି ଛଡଇ ଭଣହତା ସରି ,
ଜୀବହତା ନାମେଲେଖ କେହ ସେବାପରି ।
େଗା ହତା, ପଶୁହତା, ନରବଳି ଆଦି ,
ପକୃ ତି ର େକାହଭେର, େକାଧ ମହା अଗି ।
अରଣର अqଗୃେହ ଝାସଦି ଏ େସହି ,
ତାsବତା େଖଳି ଯାଏ ପକୃ ତି େଯ କହି ।
ନ ଛୁअଁଇ ଭୂ ମି େସତ, ଲହୁରୂପି ଲୁ ହ।
ଏହାେଦଖି କାଳୀରୂପି ପକୃ ତି ର ରୂପ,
କରିଚାେଲ ଧଂସaୁପ ପୃଥିବୀେଯ ଶାପ।
େକାେରାନାର ମହାମାରୀ େନଇ ବି ଶରୂପ,
କହି ଚାେଲ ମନୁ ଷକୁ ଜାଳଶାqି ଧପ
ୂ ।

ତ
ିକ

ା

େନଇଯାଏ ମହାମାରୀ ବି କଟାଳ ଦି ନ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କଟିଯାଏ ଶି ରପୁଣି अହଂକାର ମୀନ।
अହଂକାରୀ ମାନବର କାଯ ସାଥପର,
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ଚାଲି ଯାଏ ଜୀବନବି ଶାq ନି ରୀହର।
ପକୃ ତି ର େଦେହ େଯେବ ବÆହୀନ େଦେଖ,
ମା େସତ ନାରାୟଣୀ अଗି aୁପ ପାେଖ।
ତାହି ତାହି ମା କହି , ପୃଥିବୀର ଗେଭ,
ନ ବୁ ଝଇ େସତପୁଣି ସଂହାରଇ େକାେଧ।
ଧଂସାମୁଖୀ ଗହ େଯେବ ନି ରୁ_ର େହାଇ,
େବଳୁ ଥାଉ େଫରି ଯାअ,େକାେଳ ମଥା େଥାଇ।
ବୃ hଲତା, ସବୁ ଜି ମା, େକାମଳ ସଂଗୀତ,
ଧି ର ନୀର ଗାଇଯାଏ ବାୟୁ ନର ହି ତ।
ପାେଖରହି ସାଥିେହାଇ, ମ|ମୁ¿ କେର,
ଯତ ନି अ ସ ାଥପର ଗହ ପୃଥିବୀେର।
ସ ା େସବା ସୁ େନବା, ପକୃ ତି କୁ ଚାହZ,
କୁ ହ ସେବ ଆେମ ଜୀେବ, ରଖି ଦୟାଭାବ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାଇଯି ବା, ଛାଡି ଯିବା ନୂ ତନ ସ ଭାବ।
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ପକୃ ତି ହZ ମୂଳ େଷାଧି , ସ ାେ ଧାନ ରହି ।

ହ
ାନ

ଗାମ:-अନୁ ପଲା, ଜି ଲ@ା:- ଜଗତସି ଂହପୁର,

ଆ

bsmrutiranjan269@gmail.com
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ପଖାଳ
ଗୀଷFର ପବାହ ମେନ ଢା*ିଦି ଏ,
ଗରମ େତଜର ଭୟ....

ବି ଜୁ ମେହC

ଚତୁ ଃପାେଶ େଦେଖ ତୃ Åାର ରୂପକୁ ,
ବି କଟାଳ ଭୂ ଇଁ hୟ।......୧

ମନୁ େପାଛି ଥାଏ ଝାଳ।...୨

ଛାତି େର ମଉେଳ କମଳ...
ଜୀବନ ପସଇ େଯେବ େସ େଦଖଇ,
ପି sାେର ପି ୟ ତା ପଖାଳ।....୩
କାrରୁ ନpଳ, ମୁsରୁ େବାଝତା,
ନଥିକରି ପଡ଼ି ଯାଏ...
ହାତେଗାଡ ମୁହଁ ପେଛପଡି ଥାଉ,

ନସି ଲଗା ଆb, କସି େର ପୁyିତ,
ଚହଟଇ ବାସା ତା'ର...
ମନତ େମାହଇ, ଆତFାେର ତାହାର,
ଭାସି ବୁେଲ ଶାqି ଗଁାର।...୬
ଶୁଖୁଆ େପାଡାେର, ପଖାଳ କଂସାେର,
ଆନCର ପରି ସୀମା..
ଗିଳିଯାଏ େସତ, ଖାଇବା ନୁ ହଁ ଇ,
ଭୁ ଲି ଯାଇ ଲାଜ ସୀମା।...୭

ଆ

ହ
ାନ

ପଖାଳ ଆେଗ ତା ଥାଏ।...୪

 ଆନC ସେତ।...୫
ସ ଗର
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अରୁଚି େର ଭରା ଖାଦର ପସରା,

ପଖାଳ ସାpକୁ ଆbର ଚଟଣି,

ା

ବୃ hର ଆସରା ଉରୁsି ଉରୁsି,

ଗାଉଁ ଗାଉଁ ଖାଇଯାଏ...

ତ
ିକ

େଦେହ େବାହି ଯାଏ ଜଳ...

େଚକାପାରି ବୁ ଢା ବସି ଯାଏ ଆେଗ,

ଇ
-ପ

ପବନେର अଗି ରାଜୁ ତି ଚାଲଇ,
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ପଖାଳ ରାଜାର ରାଣୀତ ସାଜଇ,

ବୃ ହତ ହୁअଇ ଚhୁ...

अଭିମାନୀ େହାଇ ସଜ..

ମନରୁ ପୁଣି େସ ବସାବାrି ଚାେଲ,

ଆଳୁ ର ଆାେର ମ|ୀର ଆହାେନ,

େଝାଳପାଣି ପୁଣି କସି ର ଆbେର,
ରସୁଣ ବାସାେର ଫାେଟ...
ପେଡାଶୀ ଗୃହରୁ ବାସାର ମହକ,

ବାଇଗଣ େପାଡ଼ା, ଆହାକି ଆନC,
େଯେବ କଂସା ପାେଖ ବrା...
ମହକି ଯାଏ ତା େପଟର େଭାକଟା,
ପଖାଳ ପାଖେର ଛCା।...୧୧
ଓଉେପାଡା ପୁଣି ବରେକାଳି ଦି ଏ,
ନୂ ତନ ନି ଶାର ବା_ା..
ପଖାଳ ସାpକୁ କାକୁ ଡ଼ି ଫାଳଟା,
ଆଳୁ ପୁଣି ଦି ଏ ଭ_ା।...୧୨

ପି ଢାର ଉପେର ବସି ରହି କେର,
ପାସାେଦ ପସାଦ ବା_ା..
ପି ଢାରୁ ଖସାଇ କଖାରୁ ଫୁଲଟା,
େବସର େଦଇକି ଭ_ା।...୧୫
ନଦୀର ମାଛଟା କେଢ଼ଇ ଉପେର,
େଦଇ ଚାଲି ଥାଏ ଆଶା..
ପଖାଳ କଂସାର ରୂପମା ବଢ଼ାଇ,
ଓଡ଼ି ଆ ଗୃହେର ନି ଶା।...୧୬
ପଖାଳ କଂସାକୁ ବCଇ ପଥେମ,
ସ ାଭିମାନୀ ଚାେଲ ରାaା..

ବେC େମା ପଖାଳ, ବେC େମା ସଂ8ୃତି ,
ମଥା ଆେଗ ରଖି ପଥା।....୧୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ବି ଲାତି ବାଗେଣ ହାେଟ।...୧୦

ନ_କୀ କରଇ ରଜ।...୧୪

ା

hୁଦ ମୁେହଁ ନି ଏ େଟକି ।...୯

ସାଲାଡ଼ ସାpକୁ ଦହି ର ବାସାେର,

ତ
ିକ

ଆଖିବୁଜି େସତ କଂସାଏ ପଖାଳ,

କେଣ ରହି କେର ଲାଜ...

ଇ
-ପ

ଲ*ାକୁ ଦି अଇ େଛଚି ...

ରାଣୀତ ନୁ ହଁ ଇ ସୁCରୀ ପି ଆଜ,

ହ
ାନ

ବଢି ଚୁରା ଟିେକ ଗିନାେର ରଖଇ,

ତାଟିଆ େକାଣେର ଲାଜ।...୧୩

ଆ

ଖାଦେର ମହକ ରାହୁ।...୮

Aahwaan.com

103

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସF୍ତି
ସF ତି ସି ନା अଭୁ ଲା अନୁ ଭୂ ତି,
ସF ତି ସି ନା अତୀତର ଗୀତି ,

ବୁ ଲୁ ରଥ

େସଇ ସF ତି େନଇ ତା ବlଟ अେନଇ
କଟିଯାଏ ଦି ନରାତି ।

अ*ାବ*ା େସଇ अଲି ଭା ସପେନ
େକେତ କଥା ଭାବି ହେସ ମେନ ମେନ,,
େସ ସପେନ ହଜି ମେନ ମେନ ମଜି

ତ
ିକ

ା

ସF ତି ସି ନା अଭୁ ଲା अନୁ ଭୂ ତି ।
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ଭାବି ଦଉଥାଏ ନି ତି

ଇ
-ପ

ତରାେବାଇ, ବାବଜା ସାହି

ଆ

ହ
ାନ

ଜଟଣୀ, େଖାtା
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ଛଦମ େଭଳି କି
ଛଦାମ ପଛେକ ନଥାଉ ପାଖେର ଛ'େକାଟି କୁ େବର ଟ*ା
ଛମଣ େଦଖାଏ ନି ଜକୁ ଶୀନାଥ ସଳଖି େହଉନି ବ*ା ।

ତାରା ପସାଦ

େଛାଟିଆ କହୁଛି ଜବର େମାଟିଆ ହସେର ବାହାେର େଛପ

େଜନା

େଛାପରା େଲାକର କି अବା ରହି ଛି अଜଣା ଜଣାକି େକାପ ।
ଛାନି ଆ ତୁ ଛାକୁ େଠpାକୁ ବାଡ଼ାଏ କଛାଟା ଖସୁଚି ପଛ
ଛାଟିଆ େଲାଡୁ ଛି ମାଲି କ ଖାତି ରି ହାତେର ରଗଡ଼ି ମୁଛ ।
ଛଇଳ ଛଟକ ନାଟକ କରୁଛି ଖିଆଲ ସତର ଭମ
ଛପର ନଥାଇ ମହଲ ଗଢ଼ି ବା କୁ ହୁଡ଼ି ପହଁ ରା ଧମ
ୂ ।

ଛି ଗୁଲା େଲାକର କଥାେର ଭାସି ବା ଶନ
ୂ େର େଗାଳକୁ ରଣ ।
ଛେଟଇ ଚାତର ସତର ପକାର ଦରଖାନାର ମୁsି

ଛअା ଆସି ନି ଫୁଟାଣି କାହZେର ସଳେଖ େବାହୁଛି ଗsି ।
ଛି କାର ଯାହାକୁ ଟିକିଏ କାଟୁ ନି ସି ଏକି ମଣିେଷ ଗଣା

ତ
ିକ

ା

ଛନ ତା ପାଖେର ବି େବକ ନଥାଏ ପଶୁେର େହାଇବ ଗଣା ।
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ଛଦନ ନଥାଇ ଆକାେଶ ଉଡ଼ି ବା ମଦୁ ଆ ଚପଳ ବାଣ

ଇ
-ପ

ରଣପୁର(େଗାଡ଼ି ପାଟଣା ସାହି ), ଡାକ-ରାଜ ରଣପୁର,

ହ
ାନ

ଜି ଲ@ା-ନୟାଗଡ଼, ପି ନ୍-୭୫୨୦୨୬, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ଜୀବନ
ଜୀବନେର ଏେତ ସ ପ କି ଏ େଦେଖ େକମି ତି
ଜୀବନେର ଚି ରqନ ସତ ସୂଯ ଚC େଯମି ତି
ଜୀବନେର ଦୁ ଇନି ଆଁ ଥାଇ େକେତ ଧଆ
ୂ ଁ

ସୁନCା ମହାqି

ଜୀବନେର ଆେସ ନି ଆଁ ନଥାଏ ତା ଜମା ଧଆ
ୂ ଁ
ଜୀବନଟା ସତ ମି ଛ ସମାହାର କି ଏ अବା ନଜାେଣ
ଜୀବନଟା ଜଉଘର କି ଏ ଜେଳ अକାରେଣ
ଜୀବନ ର ପଥ अ*ା ବ*ା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଂଟି
କି ଏ ରହି ଯାଏ अଧାବାେଟ ,କି ଏ ଚାେଲ ପଡି ଉଠି
ଜୀବନଟା ଏକ ନଈ େକେବ ଜୁ ଆର ଭ(ା
ଜୀବନର ଦୁ ଇ କୂଳ କି ଏ ମେଣ ସତ କାହାକୁ ଥଟା
ଜୀବନ ବାଟେର ଆେସ ଆଉ ଯାଏ େକେତ ମଉକା
ଜୀବନ ଟା େକେବ ଛଳନା କରି ବ େକ କଳନା
ଛଳନା ର ଜାେଲ େକେବ ଜୀବନଟା ମାଟି େଖଳନା
ଛଳନା କୁ କାଟି କାଟି ପହଁ ରିଛି ଯି ଏ ଜୀବନ
େସଇ ଏକା ପାଇଯାଇଛି ଜୀବନ ଆଶାଦନ
ଛଳନା ର ଛତା ତେଳ ବରଷା କି ବତାସ

ତ
ିକ

ା

ଆସୁ େଯେତ ଜୀବନେର େହବା ନାହZ ଜମା ହତାସ ।

ଇ
-ପ

ସାhୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୦୮୯୪୨୨୧୫
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ପତି ପତ ୀ
ପତି ପତ ୀ* ସbr ସାତ ଜନF ପାଇଁ
ପତି ପତ ୀକୁ ନି ଜର କେର ମଥାେର ସି Cୁର େଦଇ

ସୁେରଶ ଚC
ପାଢ଼ୀ

ପାଦେର अଳତା ନାଇ ମୁେs ଓଢଣୀ େଦଇ
ଆସଇ ପତ ୀ ପତି * ନି ଜର େହାଇ
ହାେତ ନାଲି ଚୁ ଡୀ ଗଳାେର ମpଳ ସୁତ ପତ ୀ ପି rି ଥାଏ
ପତି େସବା କରି ସଗ  ସୁଖ େସ ଲଭୁ ଥାଏ
ପି ତା ଘର ଛାଡି ପତି େପମ ପାଇବାକୁ ପତ ୀ ଆସି ଥାଏ
ପତ ୀର ସୁରhା କରିବା ଦାୟି ତ ପତି ଉପେର ରହି ଥାଏ

ପତନ ମୁଖରୁ ଉtାର କେର େଯ ପତି କୁ େଶ, ପତ ୀ ସି ଏ
ପତି ବି ନା ନାହZ अନ ଗତି ପତ ୀ ସଦା କହୁଥାଏ
ହାତର ଶା ମଥାର ସି Cୁର ବଜ େହଉ ପତ ୀ ସଦା ମାଗୁ ଥାଏ
ପତି ବି ନା ପତ ୀ अନ େକଉଁଠି ମନ ନ ଲଗାଏ
ପତ ୀର ବି ଶାସ ରେଖ େଯଉଁ ପତି ଉ_ମ ପତି ସି ଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ଦି ନ ରହି ଥାଏ

ା

ଶtା ବି ଶାସେର ପତି ପତ ୀ ସbr
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ପତି ପାଇଁ ପତ ୀ अଧା अp େହାଇ ଚି ରଦି ନ ରହି ଥାଏ
ପତ ୀ ବି ନା ଧମ କାଯ ପତି କରି ପାେର ନାହZ
ପତ ୀ ବି ନା ପତି ଜୀବନେର େକେବ ସଫଳତା ମି େଳ ନାହZ
ଗୁହ ଜୀବନ ପତି ପତ ୀ*ୁ େନଇ
ଆନCେର ଚାଲି ଥାଏ
अହ ସୁଲhଣୀ େହାଇ ଜୁ ଇକୁ ଯି ବାକୁ ପତ ୀ ଚାହZ ରହି ଥାଏ
ପତ ୀ ସତୀ ଶି େରାମଣି ଯୁେଗ ଯୁେଗ େବାଲାଏ
ପତ ୀ ପାଇଁ ପତି ତା ପାଣ ଜୀବନ ସଦା େସ କହୁଥାଏ
ପତି ପତ ୀ* अତୁ ଟ ବrନ େକେବ ବି େଛଦ କରି ପାେର ନାହZ
ପତି ପତ ୀ* ବି ନା ସୃwି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାେର ନାହZ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କିେଲା ନୀଳମାଧବ
ବହFାଦୀ କCେର ପଜାପତି ବହFା
କରୁଥିେଲ ଯା'ର ପଜ
ୂ ା

ରାମଚC ପଧାନ

ନୀଳ ମାଧବ* ସରୂପରୁ ସୃwି

ଜଗେତ ଉେଡ଼ ଯା' ଧଜା l

ପୁରୀର ତି ନି ଠାକୁ ର

ଶବରପଲ@ ୀର ରାଜା ବି ଶାବସୁ

ତା* ବାମ ନଖ କାଣି ଆpୁଠି ରୁ

ଥିେଲ ଯା' ଆଦ େସବକ

 ଗpାର ଧାର l
ନି ଗତ

ଗୁେhତ ଭାେବ ବି ଦିତ ଆଜି େସ

ଲଳି ତା େପମେର ବି ଦାପତି ବାଇ

କିେଲା ନୀଳ ମାଧବ l

ଗାଇ େପମ ଚି ତଗୀତି

ଶୀ ଜଗନ ାଥ* ଆଦି ସରୂପ େସ'

ଧାନଚାpଡ଼ି ର ଶି ଳାେର ସାଇତା

େକାଟି ପୁଣର ପଖଳା

ନୀଳ ମାଧବ* ସF ତି l

ନୟାଗଡ଼ ିତ ଧାpିଡ଼ି ପାହାେଡ଼

ଶ ଚକ ଧାରୀ େହ ନୀଳ ମାଧବ

ସୃwି ତା* ଆଦଲୀଳା l

ଶୁଣ ବାେର େମା ଗୁହାରି
ତୁ  ଶୀଚରେଣ କରୁଛି ମି ନତି

ା

ଦୁ ଃଖ ନି अ େମାର ହରି l
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କିେଲା େhତର େସ' ନୀଳ ମାଧବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଶି hକ, ସାqରାପଲ@ୀ,ଗnାମ

ଆ

ହ
ାନ
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ଆେହ ବତୀଘର େମାର
େକଉଁ ନି ରିଜନ ହୁକି େଟାଲା ଠାେର
ଆେହ ବତୀଘର େମା'ର

ନୀଳମଣି ଚାC

କହି କି ପାରି ବ ଆମରି ଭିତେର
ବବଧାନ େକେତ ଦୂ ର।
ବୁ ଡି ଛି େସଇଠି େମା ସF ତିଜାହାଜ
େଶାଇ େଯ ସପନ େଦେଖ
ତୁ ମପାଇଁ ରେହ ମମତା अଧୁରା
ପଣୟର ଗୀତି େଲେଖ
େହାଇଯାଏ ମଁୁ ବି େଭାର।

େବାଇତେର ଯି ବାେବେଳ
ଲାେଗ ଆତFହରା େହାଇଯାअ ତୁ େମ
ରହି କି ଶାମୁକା େମେଳ
କୁ ହ ରହି अଛ ମଉନ କାହZକି
ବୁ ହାଇ େଲାତକ ଧାର।
େଯେତ ଦି ନ ଥିବ अତୀତ ଗାଥାକୁ
କହି ବ ନା ନାହZ କୁ ହ
ଭାବନାେର େମା'ର ସଦା ଝଲସି ବ
ହୁକି େଟାଲା ତୁ ମ ମୁହଁ
ତୁ େମ। ଥାअ େସଠି ସାଗର କହୁଛି

ତ
ିକ

ା

ରଚୁ ଥାअ अଭିସାର।

ଇ
-ପ

୨୭, ମ| ମାେନାର, େଗାଠପାଟଣା

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୨୯ େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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ସମୟ ସFତିର ବାଲି
େକମି ତି ସମୟ ବି ତିଗଲା, େହଲା ନାହZ ଜାଣି,
ନୀଳ ନୟନା େପମି କା ପାେୟ, ମି ଛ ଜାଲ ବୁ ଣି।

ଆଶୁେତାଷ

ଛCାଛCି ସପନ ହସଇ, ରp ଇCଧନୁ

େମେହର

ପ(ଚି େତ ହସ କାC ଲୁ ହ, ନ ଲି ଭଇ ମନୁ ।।
ଉଜାଣି ବେହନା ସମୟ ତ,ଆେଗ ବଢି ଚାେଲ,
ଛବି ସବୁ अ*ା େହାଇ ରେହ, ସF ତି ମନ ତେଳ।
ଭୁ ରୁଭୁ ରୁ ମାଦକତା ଭରା, ମହମହ ବାସ,
अଜାଣେତ ବହି ଚାେଲ ଆେଗ,ଜୀବନ ର ରାସ ।।

ଆଜି କୁ ନି ଜର କରୁକରୁ, କାଲି ହୁଏ ପର,
ସମୟର ଚକ ବୁ େଲ କେହ,ଆେର େହ ମଣିଷ,
ଶନ
ୂ  ସ_ା ଧାରୀ ତୁ ହZ,େଦେହ,କି ଆଁ ଏେତ ଆଶ ??
ମି ଛ ମାୟା ମରିଚି କା ହେସ, ସମୟର ନଈ,
୫୪, ଆଯପଲ@ ୀ, କି ଟଛକ, ପଟିଆ

ତ
ିକ

ା

ମୁହୁ_ ବି ତିଯାଏ ଏମି ତି, ସF ତି ବାଲି େଧାଇ ।।
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ବୟସକୁ ବାrିବାକୁ ବr, अପେଚwା େତାର,
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ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪
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ବି ଧବା
ସୀମାqର ସ ପ େଯେବ ଭାସି ଉେଠ
ଲୁ ହର ସୁअେର
ବି hି କ©ଳ ଗାରର ଧାର ସrିେର

କି ରଣ କୁ ମାର
ମହାqି

ବହଳ ବହଳ अrାର ମାଖି େହାଇପେଡ ।
ଆଉ ଘେଟ ଦୂ ରଦି ଗqର େଦହାq
अଭିଶ अତୀତ ଆହୁରି ପଥ ଓଗାେଳ
ବଜାରେର ଟାହି ଟାପରା ହୁଏ
ଆଉ ମୁରବି ଶନ
ୂ  େଦହର ନି ଲାମୀ ଡକାହୁଏ ॥

अସଂଖ अଳସୀଫୁଲ * େକାଳାହେଳ
ବି ଛଣା ଦୀଘଶାସ ନି ଏ
ମଲ@ ୀର ମହମହ ବାସାେର କୁ ଆେଡ
ଚରି ତହୀନାର ପମାଣପତ ମି େଳ ॥

ତ
ିକ

ା

ଆnୁ ଳା ଆnୁ ଳା ର େର ସାନ କରି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଯେବ ଦରଜା େଖାେଲ
ଦୃ ଶମାନ ହୁଏ କି ଛି hୁଧା_ ରାhସ* କାମୁକ ଚାହାଣୀ
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କି  ତା* ପାେଖ େଦେଖନାହZ ମନ
ପାଏ କୁ ଢକୁ ଢ କ*ାଳ
ଆତFାବି ହୀନ अqଃସାରଶନ
ୂ ॥
अସହାୟ ପଜାପତି ର अବଶ େଡଣା
ଖିନଭିନ୍ ହୁଏ ।
ଆପଣା ଛାଇ अଚି ହା ଲାେଗ
ଟକମକ ଜଳq अpାରେର ହୁଏ ଶୃpାର
ହୃଦୟେର ପାଖୁଡା ପେର ପାଖୁଡା େପାେଡ
ଆଉ େସ ଧଆ
ୂ ଁଳିଆ ଗrେର ଆକାଶ ଫାଟିଉେଠ॥
ଗଦା ଗଦା ନି Cା अପମାନ ଆଉ ଭନା ପେର ବି
ଦୁ ଃସାହସ କେର େଦଖି ବାକୁ ସ ପ
ପୀରତି अବା ପଣୟ ର ନୁ େହଁ
ଖାଲି େଚନାଏ ସାନର
ସେଫଦ ନୁ େହଁ , ସ ପ ର େଗାଲାପର ..........

ତ
ିକ

ା

ଓଡି ଶା ପଶାସନି କ େସବା ( ଓଏଏସ୍),
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ନି େaଜ ଧମନୀେର ପଖର ହୁଏ ରୁଧି ରର ଧାର

ଇ
-ପ

ଜି ଲ@ାପାଳ* କାଯାଳୟ , ଗଜପତି

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ :- ୮୧୪୪୪୧୦୫୭୯
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ଦୃ ଢ଼କର ମେନାବଳ
ବି ଧିର ବି ଧାନ

अଟଇ ସମାନ

ସମେa ବrା ଏଥିେର
ଜନFେବେଳ ଏକା

ମଲାେବେଳ ଏକା

ନଥାqି େକହି ସାଥିେର ।୧।
ମଲାଗଲା େବାଲି

ଦି 'ଘଡି କାCqି

ଆେବାରqି अନ ବାସ
ଦଶଦି ନ ପେର

ମନରୁ ପାେଶାରି

ଆଣqି ମନେର ହସ ।୨।
ପ
ୂ  ହୁଏ ଘର

କାଯେଶେଷ ଚାଲି ଯାqି
अବୁ ଝା ମନକୁ

ବୁ ଝାଇ ହୁଏନି

ଏକଥା ସେବ ଜାଣqି ।୩।

େବେହରା

ଜନମ େବଳେର

ସମa* ମନ

ଆନCେର ନାଚି ଉେଠ
ଉଠି େଲ େକାେକଇ

ଆତFୀୟ ସ ଜନ

ଧରି ଥାqି ଖଇ ମୁେଠ ।୪।
ହରି ନାମ ସତ

ମୁେଖ େବାଲି େବାଲି

ମଶାଣିକୁ େନେବ ଶବ
ମୁଖାଗି େଦବାକୁ

କହି େବ ପୁତକୁ

ନି ୟମେର ଚାଲୁ ଥିବ ।୫।
अରଜି ଛ େକେତ

ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ଯ

ତ
ିକ

ଯମ ମହାରାଜ

ଇ
-ପ

କାୟା ଶୁtିପେର

ା

କରି ବ ବି ଚାର ଯମ

ଆ

ହ
ାନ

ଚି qିଣ େଦେବ ଜନମ ।୬।
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ରହି ଛି ନି ୟମ

କି ଏ ତା ପାରି ବ ଭାpି
ସୁCର ତାଲି କା

ସମa* ପାଇଁ

ବି ଧାତା େଦଇଛି ଟାpି ।୭।
ଧମ अଧମର

ବି ଚାର ଏଇଠି

କମଫଳ େଭାଗିଥାଏ
ଲଲାଟ ଲି ଖନ

େକ କରି ବ ଆନ

ଯୁଗଯୁଗ ବି ତିଯାଏ ।୮।
ମଶାଣି ଜୁ ଇେର

ଜଳି ଗଲା ପେର

ସମେa ହୁअqି ପର
ଘଟିଥାଏ अq

अଶାqେର ପରି ବାର ।୯।
ମଣିଷ ଜନମ

ଏ ମହୀ ମsେଳ

େକେତ ତପସାର ଫଳ
ହୁअ ଆଗଭର
କବି କମଳ ନେରC ପସାଦ େବେହରା,

ା

ଦୃ ଢକରି ମେନାବଳ ।।୧୦।।

ତ
ିକ

ସାମା କରି ବାକୁ
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ସବୁ ଘଟଣାର

ଇ
-ପ

ସାଦକ - େମା अନୁ ,ାନ, ଆଳଦା, ଖଇରା,

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, େମା - ୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦
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ଚଇତି
ଧୁମ ଆmାଦି ତ ଚଇତି ଜହର
ଝାÊା ଆଲୁ अ ,

ସତ ନାରାୟଣ
ମି ଶ

ଲାଗୁଥିଲା ସେତେଯମି ତି ଫୁେଲଇ ହଉଚି
ଶୁଣିବାକୁ େବାେଧ ଭଲ ପାଉ ନି
ପରଜା, ବsା ପୁअର ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ସର !

େଦଖିବକୁ ହୁଏତ ପସC କେରନି
ବନଜpଲ ଭରା ପଲ@ ୀ ଗଁାର

ନୃ ତ କରୁଥିବା ଦୃ ଶ।

ମହୁଲି ସଲପର अଜବ ବାସା
କୁ େରଇ ଫୁଲର ମହ ମହ ସୁଗr
ତା ସାpକୁ ଝାଳନାଳ େଦହର ମତାଣି ଆ ଗr

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାଚି ବା ପାଇଁ କି ବେଢ଼ଇ ଦି ଏ अଧି କ େଜାସ୍ ।
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ମାତ େକଇ ଘାର ମି ଳାମି ଶା
ମନ ସଂେଗ ମନର ମି ଳନ
ତାପେର ଇସାରା ।
େଯାଡି େଯାଡି େହଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା
ଧpରା ବସା अଭିମୁେଖ ।

ହୁଏତ ଜଂହର ଆଉ ପସC ହଉନି ଏ ସବୁ
ପରରାେର ଚାେହଁ କି ଛି ବଦଲାଓ
अତୀତକୁ ପେଛେର ଛାଡି େଦବାର ପେଚwା
ଆଉ अପଣାଇ େନବାର ବ_ମାନର
େwଟସ ଦୁ ନି ଆ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସତନାରାୟଣ ମି ଶ ବଲାpୀର
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େହ ପି ୟତମା
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମର ସଖା ନୁ େହଁ ,
ମଁୁ ତମ ପାଣର ପି ୟା

ଭବାନୀ ଶ*ର
ଦାଶ

अtାpିନୀ େହା ତୁ େମ େମାର,
ମଁୁ ପରା ତୁ ମ ହୄଦୟର ଛାୟା ।
अମାନି ଆ, ମନଉଣା କି ା,
ସୂଯ ର ପାର ଆେଲାେକ,
अଛି ତୁ ମ ସହି ତ ସୁCରି
ମନ ମCିର ଜଗି ରହି ଥିବି,

କରୁअଛ ସୁCରୀ େମାର
ସବୁ େବେଳ ରହି अଛି ରହି ଥିବି,
ମନର ପି ୟତମ ତୁ ମର।

ଏ ଜୀବନ ଜନF ଆମରି ପରା,
େପମ ଭାବନାେର ମନ େମାର,
ପି ୟତମା ସେCହ ନକର
ତୁ ମ ପତାରେଣ ବି ଖsିତ େହବ,
ପି ୟା ଶରୀର େମାର ।

ନୁ େହଁ ବରଷ କି ମାସ
ସାତଜନFକୁ ବାrିଛି ମଁୁ ହୄଦୟ ଭାବନା,
ଏ ଜେନF ନେହବ େଶଷ।
େଗୗରାେଦଇପୁର, େକାଦଳା, ଗnାମ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଓଡି ଶା, ୭୬୧୦୩୨
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େଦଖି େଚେହରା ଦି ବାରାତି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୦୧୯୮୯୬୭୯୬
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େହ ମହାମାନବ
ାନର ପତୀକ େହ ମହାମାନବ !
ବି ଶ-ସମାନତା ଶି େରାମଣି ,

େବଣୁଧର
ସୁରୁଜାଳ

ଆଧୁନିକ ଭାରତର ରାwନି ମା ତା
ତୁ େମ ସବ -ସୁଗୁଣର ଖଣି । (୧)

ଗୁଣ-ପsିତ, ପତି ଭା-ମsିତ
ସାହି ତିକ ବାଗFୀବର ,
ଜାତି ର େଗୗରବ, ଜାତି ର େସୗରଭ

ସମି ଧାନ କଲ ସଂରଚନା ,
ସମତା, ବrୁ ତା, ନାୟ, ସ ତ|ତା

ତୁ ମରି େଲଖନୀ ଛି sାଏ ଧମନୀ
ଜଲାଏ ବି ପ@ବ ବହି ,
ଦୁ ନୀତି , େଶାଷଣ, ପାଖsବାଦକୁ
ବି ନାଶ କରି ବା ପାଇଁ । (୩)

ପମାଣ କେର ଯା'ର ପାବନା । (୪)

ଆବାଜ୍ େଦଲ େହ ମହାନ ସଂଗାମୀ
ବି ପବର ନୂ ଆ ସ ର ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ବିଧତା େହଲା ଦୂ ର । (୫)

ା

େମୖ ତୀ ପତାକା ଉଡ଼ି ଫରଫର
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ବାଣୀଗଭ-ଯଶ8ର । (୨)

ଗଣତାqି କ ମୂଲେବାଧ ଆଧାରି ତ
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ବହୁଜନ ସମାଜର ତାଣକତା
ନାରୀ-ଜାତି ମୁ ି ଦାତା ,
ମାନବତାବାଦ କଲ ପତି ,ା
ତୁ େମ େହ ରାwନି ମା ତା । (୬)

ଭାରତ ମାଟିର ପାଣି ପବନ
ପତି ଭାରତୀୟ ହୃଦ£Cନ,
କାଳର ବhେର ଜା©ୁଲମାନ

ତୁ ମକୁ କା' ସଂେଗ ତୁ ଳନା କରି ବି

ତୁ େମ େହ अମର ସqାନ । (୭)

ନି ଜର ତୁ ଳନା ନି େଜ ,
ରାଜ अଧି ରାଜ ରୁପେର ଆଜି େହ

ଆେbଦକର େହ ଜନ-ନାୟକ

େକାଟି ହୃଦୟେର ବି େଜ । (୯)

ସ ଣା hେର େଲଖା अଛି ଇତି ହାେସ

େହ ମହାମାନବ ଦରଦୀ ହୃଦୟ

ତୁ ମରି अମାନ କୀତ । (୮)

ପଣତି ଜଣାଏ ଜାତି ,
େପରଣା ଦାୟକ ତୁ  ଶୁଭାଶି ଷ
ମାଗୁअଛୁ ମଥାପାତି । (୧୦)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସ.ଶି hକ, ଉଳୁ sା, ସୁବପୁର
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ପୃଥିବୀର କାqି େଜାତି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ- ୯୭୭୮୮୮୧୭୭୪
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ଭଲ ପାଉଥିବି କାଳ କାଳକୁ
ମନର େବଦନା ବୁ ଝି ବ କି ଏ େସ
ବୁ ଝି ନ ପାରି େଲ ମେନାଇ ପି ୟା

ରାେଜC କୁ ମାର

ଆଖି ଆଇନାେର ନାଚି ବ କି ଏ େସ

ଭାବୁ ଛି େବାଲି ମଁୁ ତା କଥା ନି ତି ।।
େକେତ ଦୂ େର ପି ୟା ରହି ଛି ମଉେନ
ଚାତକ ପରି ମଁୁ अନାଇ ବସି ଛି
କି ଏ ଆସି େଦବ ତାର ଖବର ।।
ହଳଦୀ ବସq ଲୁ ଚି ବସି अଛି
େଦଖିବାକୁ ଆମ ମଧୁ ମି ଳନ
େକାକି ଳ େଖାଜୁ ଛି ଶୁଭ ମୁହୂ_କୁ
ଶୁଣାଇବ େବାଲି ସF ତିର ସ ନ ।।
େକମି ତି େକଜାଣି କାହାର ଇpିେତ

କା' ଓଠରୁ େଚାରି କରି ବି ମହୁ ।।
ଜଗି ବସି ଛି ମଁୁ अଗଣାେର େମାର
ପଡି ବ େବାଲି ପି ୟା ପଦ ଚି ହ
ସବୁ ନି ଦ େମାର େଚାେରଇ େନଇଛି
େଚାରା ଫଗୁଣେର ଫୁେଲଇ ସ ପ ।।
କଥା େଦଇଛି ମଁୁ ଭୁ ଲି ପାରି ବିନି
ଭୁ ଲି େଲ ଭୁ ଲି ବି ଆଉ କାହାକୁ
ଆପଣାର ଭାବି ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି
ଭଲ ପାଉଥିବି କାଳ କାଳକୁ ।।

ପଳାସପଲ@ ୀ, ଗnାମ

ଆ

େମା ପି ୟା େମା ଠାରୁ ରହି ଛି ଦୂ େର

ବାହୁ ବrନେର କାହାକୁ ଛCିବି
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େକମି ତି ପାଇବ ବାରତା େମାର

ଚୁ ପି ଚୁ ପି କଥା ଶୁଭୁନି ଆଉ

ା

ଜହ ଲୁ ଚି ଯାଏ ତାରା ଋଷି ଯାଏ

େକଉଁ ରାଇଜେର ରହି ଛି ପି ୟା େମା

ତ
ିକ

େକେତ ବା କାଟିଚି ଉଆଁସ ରାତି

ମନ ପhୀ ସଦା ତାକୁ ହZ ଝୁେର ।

ଇ
-ପ

ସପନ ସାଥିେର ପୀରତି କରି ମଁୁ

ପାଣର £Cନ େଖାଜୁ ଛି अତୀତ

ହ
ାନ

ପି ୟା େମା ଦୁ ଆେର ନ େହେଲ ଠି ଆ ।।

ବି େଷାୟୀ
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କରିବା ସାଧୁସpତ
କୁ ସp େହବନି ଜୀବନେର େକେବ
େହବନି କୁ ପଥଗାମୀ

अମରନାଥ ବାରିକ

କହି ବନି େକେବ ମି ଥା କଥା ବାବୁ

ମି ଥା ବଚନେର େକବଳ ଆଘାତ
ପାଇବନି େକେବ ମହୁ ।

େହାଇବ अମୃତ ତୁ ଲ
ଜୀବନ େହାଇବ ସାଥକ ସଫଳ
ପାଇବ ତାହାର ମୂଲ ।
କୁ ସpତ ସି ନା ମି ଳଇ ସହେଜ
କwସାେଧ ମି େଳ ସାଧୁ

ସpତ େକମି ତି କା'ର
ଦାମୀ ବÆ େଦେହ ଆବରଣ କେଲ
ଲୁ େଚ ନାହZ କୁ ସଂ8ାର ।
ସଂ8ାର ସଂ8ୃତି ଆମ ପରରା
ଭୁ ଲି ବନି ତାକୁ େକେବ
ସpତ ସବଦା ରଖି ବ ଏମି ତି
ଆଦର କରି େବ ସେବ ।
କୟଁା, ମpଳପୁର, ଯାଜପୁର
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ଛାଡି ଣ କୁ ସp କର ସାଧୁ ସp

ଆଚରଣ େତେବ ଜଣାପଡ଼ି ଥାଏ

ା

କୁ ପଥେର କା ଲହୁ

ବାେଟ ଯାअ ପେଛ ବାଧୁ ।

ତ
ିକ

କୁ ସpେର अଛି କୁ ଶି hା କୁ କମ

अବାଟେର ଯି ବା ସହଜ ଉପାୟ

ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ଇ
-ପ

େଦଖୁଛqି अqଯାମୀ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲ@ୀ)
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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ଦାଦନ୍
ବୁ ଆ କହୁେଛ ପୁଓ େକ
ପଢ଼ି ଥା େର ପୁତା ଟିେକ ପାଠ୍ , ସାଠ୍

େହମq ପଧାନ

ପାଠ୍ ପଢା େକ ତୁ ଇ ଯଦି
କଧି ର୍ ବୁ େବେଳ

ଜାଣି ଥାେର ପୁତା ଧର୍ ବୁ ତୁ ନpଲ୍, କୁ ଏଁଟ୍
କର ବୁ ତୁ ଇ ଖାଲି ଚାଷ,

ଛୁଆ ଥିଲା େବେଳକହି ଥିଲୁ େଗା ବା

ପଢି ଥା େର ପୁତା ପାଠ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆଜି ଧର୍ ଲି ନpଲ୍, କୁ ଏଁଟ

ା

ପାଠ ପଢି , ବି ଏ, ମଁୁ ଇ
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ଚି ଟ୍ କୁ େଛଁ ଖାଲି ମାଏ ଟ୍

ପାଠ ପଢି ଥିଲି ବି ଏ େଗା ବା
କର୍ ମି କାଇଁ ଗୁେଟ ଚାକି ରି

ପାଠ ପଢା ତ ସବ୍ ମାଏଟ୍ େହଇଗଲା

େଯେଭ ନୁ ଗଲି ମୁଇଁ ତାମି ଲ୍
ପର୍ େଦଶ େସ ରହି ଦାଦନ ଖଟଲି

अଭାେବ, ଦୁ ଃେଖ କେଟ ଆମର ଦି ନ୍

ଗରି ବ୍ ଘେର ଜନମ େହଇ ଥିେଲ
ଭାବନ୍ େଲାେକ େକଥି ହି ନ୍

ଗାମ- େକCୁ ପାଲି, ଗଜବr୍

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲ@ା- ସୁବପୁର
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ଚୁ ଲ୍ େକ ଯାଉ େସ ପାଠ ପଢ଼ା େଗା ବା

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷୀ : ୬୩୭୨୨୩୪୧୫୮
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ପବ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍8ାଇବ୍ କର
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େମା ଆଖିେର ଲୁ ହ
(ଆମ ସମa*ର ପି ୟ ମହାନ େଦଶ ଭାରତବଷର ଏକ ଦୁ ଃଖଭରା
କାହାଣୀକୁ େନଇ ଏହି ଆେଲଖଟି)
ଜୟତି ଭାରତବଷେଦଶଃ
अମର-ବୀର-ଯଶaୁମାନାମ,

ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

ବଶକର-କଳ-କୁ *ମାନାମ,
ସୁରଭି ଭି ଭୂଖsମଖି ଳ
େମାହୟତି ମଦମୁ¿େବଷ।
ଜୟତି ଭାରତବଷେଦଶଃ ।

ବଷ (ଆଯଭୂ ମି) ଆଜି , ମଁୁ େମାର अେp ନି େଭଇଥିବା ଜୀବନ ଯ|ଣାର
ଇତି ହାସ ବି ଷୟେର କି ଛି କହି ବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ମଁୁ କହି ବାକୁ ଯାଉଛି
ତାହା େଯ, େକବଳ େତା ପାଇଁ ନୁ ହଁ ବରଂ ସମଗ ଭାରତୀୟ ସ_ା ପାଇଁ,
େଯଉଁ

ପୁତମାେନ

େମା

ଦୁ ଃଖେର

ଦୁ ଃଖୀ

େମା

ସୁଖେର

ସୁଖୀ

େହଉअଛqି । ହଁ ଏକଥା ସତ େଯ ମହାଭାରତ ଯୁtଭୂ ମିେର େଯପରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭଗବାନ ଶୀକୃ Å ସମଗ ମାନବ ଜାତି ର ପତି ନିଧି ଭାବେର େକବଳ
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ଆଦରଣୀୟ ଯଶସ ୀ ପୁତ ଶୀମାନ େମାଦି ଜୀ ମଁୁ େତାର ମା ଭାରତ

ଆ

ହ
ାନ

अଜୁ ନ*ୁ ନି ବା ଚି ତ କରି ଗୀତା ାନ ଉପେଦଶ ପ ଦାନ କରିଥିେଲ
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େସହି ପରି ତୁ େଯେତେବେଳ େମା ଧରାପୃ,େର अବତରି ତ େହାଇ ସେବା} ଶାସକ ପଦ
अଳ*ୃ ତ କରି अଛୁ େସହି ନାୟେର େତା ପାଖକୁ ଏହି ଭାବଭରା ପତଟି େପରଣ କରୁअଛି ।
ମଁୁ ଜାଣିଛି ତୁ େହଉअଛୁ ଏକମାତ ସଂ8ାରୀ ପୁରୁଷ େସଥିପାଇଁ େତା ପତି େମାର अେହତୁ କ
ଭଲପାଇବା ରହି ଛି ଏବଂ ବି ଶାସ ମଧ ରହି ଛି େମାର ରୂପେରଖକୁ ତୁ ନୂ ତନ ଜୀବନାସ
େଦଇପାରିବୁ ।
-୨େମାର ପି ୟ ପୁତ େମାଦି ! ତୁ ଜାଣିଥିବୁ େମା େକାଳେର ଜନFଲାଭ କରି ବା ପାଇଁ
େଦବତାମାେନ ମଧ ଲାଳାୟି ତ େହାଇଥାqି । େମାର ସୃwି େହଲା ଦି ନଠାରୁ କାହZ େକେତ
େଯ ମୁନିଋଷି ସେମତ अବତାରୀ ପୁରୁଷମାେନ ଜନFଲାଭ କରି େମା ଧରାପୃ,କୁ ସାଥକ କରି
ଆସି अଛqି । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କଥା େହଲା ଭଗବାନ େମା ପୃ,େର ହZ ଧରାବତରଣ
କରି ବାକୁ अpୀକାରବt। ଏଇଠି अଥାତ େମା ଧରାପୃ,େର ଶୀରାମ, ଶୀକୃ Å, ବୁ t,

ସମଗ ସଂସାରେର ମହି ମାମsିତ କରିअଛqି ତଥା अସୁମାରି ସୁଖ ଏବଂ ଆନC ପଦାନ
କରି ଆସି अଛqି ।
କି  ଘଟଣାଟା ଏହି ପରି । ମଁୁ େସହି ଦି ନଠାରୁ ଲା¥ିତା, अପମାନି ତା, अବେହଳି ତା,
अତାଚାରି ତା େହାଇ କCନ କରୁअଛି । େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଧନୁ ଟିଏ େହାଇ ଆନCେର

ା

େମା aନରୁ hୀରପାନ

ତ
ିକ

େଖଳକୁ ଦ କରୁଥିଲି। େମା ଆଶି ତ ସକଳ ସqାନମାନ*ୁ

ଇ
-ପ

କରାଉଥିଲି। ଦି େନ କଳି ମହାରାଜ ଆସି େମାେତ अତାଚାରି ତ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

େମାର ତି ନିଟି େଗାଡ ଭାpିେଦଲା। େଗାଟିଏ େଗାଡେର ଠି ଆ େହାଇ କCନ କରି ବାକୁ
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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ଲାଗିଲି। ବି କଳେର ରhାକର ରhାକର େବାଲି େକେତ ମଁୁ ଡାକି ଲି। େମାର ଆ_ ଚି ¤ାର
ଶୁଣି ମଧମ ପାsବ अ©ୁ ନ* େପୗତ ମହାରାଜ ପରୀhିତ ଆବି ଭାବ େହାଇ େମାେତ ରhା
ତ କେଲ, କି  କପଟାଚାରୀ କଳି ମହାରାଜ ପରୀhିତ*ଠାରୁ ନାରୀ, ମଦି ରା, ଜୁ ଆ ଏବଂ
ସ  ଏହି ଚାେରାଟି ାନେର ରହି ବାକୁ अନୁ ମତି େନଇଗଲା। ଏମି ତି େକେତକାଳ
अତି ବାହି ତ େହାଇଗଲା। ମହାରାଜ ପରୀhିତ ପେର େଯଉଁ ଶାସକଗଣ ଆସି େଲ େସମାେନ
ବି ଭିନ ଉପାୟେର େମାେତ अତାଚାରି ତ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ।
ଯାଦବବଂଶୀ ମଦି ରା (କାଦbରୀ ରସ) ପାନ କରି ପର£ର ଭି ତେର ଯୁt କରି ରାଜ
ବି aାର କରିବା ଆଶାେର ନି ହତ େହେଲ। ପାsବମାନ*ର ମାମଁୁ ଶଲ ରାଜା*ୁ
କପଟାଚାରୀ ଦୁ େଯାଧନ େଯପରି ନି ଜ ପhକୁ େନଇଯାଇଥିଲା େସହି ପରି ଭାବେର
ବି ଶାସଘାତକ ଜୟଚC େମାଗଲ ଶାସକ*ୁ ଆମqି ତ କରି ଆଣିଲା। େମା କନାରତ
ସଂଯୁ ା ବି ଧବା େହବା ସେp ସେp ବଳଶାଳୀ େତେଜାଦୀ ପୁତ ପୃଥୀରାଜ େଚୗହାନ*ୁ

-୩୧୪୯୮ ମସି ହାେର ପ_ୁ ଗାଲ େଦଶର ନାବି କ ଭା8େଡାଗାମା େମା େଦଶକୁ ଜଳପଥ
ଆବି ାର କରି ବାପେର ପାାତ େଦଶରୁ अେନକ ବ ି ଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବାଣିଜ
କରି ବା ବାହାନାେର େମା ଉପେର ପ_ୁ ଗୀଜ, ଫରାସୀ, ଇଂେରଜ, ଓଲCାଜ, ଦି ନାମାର

ତ
ିକ

ା

ମାେନ ଦାଉ ସାଧି େଲ। ପକାରାqେର େସହି ଦି ନଠାରୁ ମଁୁ ପରାଧୀନ େହାଇଗଲି । େମା
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ହରାଇ ବସି ଲି ।

ଇ
-ପ

ସqାନମାନ* ମଧରୁ ଶ*ର, କବୀର, ନାନକ, ଶୀେଚୖ ତନ, ତୁ କାରାମ, ମୀରାବାଈ,

ଆ

ହ
ାନ

ତୁ ଳସୀଦାସ, अରବି C, ବି େବକାନC ଭଳି ାନୀ ପୁତମାେନ େମାେତ ଆଶାସନା ଦି अqି ।
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େମା ପଣତକାନୀେର ଲୁ ହ େପାଛି ଦିअqି । ପଠାଣ ରାଜା ଔରpେଦବ େମାର ବୀର ପୁତ
େତଗବାହାଦୁ ରକୁ ହତା କଲା। अମି ତ ବି କମଶାଳୀ ଛତପତି ଶି ବାଜୀ, ନାନାସାେହବ,
ତାqି ଆେଟାେପ, କନୱାର ସି ଂହ, ବୀର ସୁେରC ସାଏ, ରାଣୀ ଲhFୀବାଈ ନି ଜର ଜୀବନ
ଆହୁତି େଦେଲ ।
ପାରସର ସମାଟ ନାଦି ରଶାହ ୧୭୩୯ ମସି ହାେର ଇCପର ମୟର
ୂ ସି ଂହାସନ
ଏବଂ େକାହି ନୁର ହୀରା ସେମତ ପାୟ ୫୦ େକାଟି ସଦର ଧନରତ

ଲୁ ନ

କରି େନଇଗଲା। େମାର ପି ୟ ନାଳCା ବି ଶବିଦାଳୟର अେନକ ଦୁ ମୁଲ ାନ ଭsାରକୁ
ଜାଳି େପାଡି

ଧଂସ କରିଦି ଆଗଲା। େମାର ଆଯ ପୁତମାନ*ୁ

େଜାର ଜବରଦaି

ଧମାqୀକରଣ କରିଦି ଆଗଲା। କÌର ଶାସକ ମାମୁଦ େସାମନାଥ ମCିର ସେମତ ହଜାର
ହଜାର ହି Cୁ ମCିର ଗୁଡିକୁ ଧଂସ କରି ତା ମଧେର ଥିବା ସ ାଦି अମୂଲ ସଦ େଚାରୀ
କରି େନଇଗଲା। ବଡ ପରି ତାପର ବି ଷୟ େମା େକାଳରୁ ଜନିF ତ କଳାପାହାଡ ମୁସଲମାନ

ଇଂେରଜ ଶାସକ ୧୯୧୯ ମସି ହାେର अେପଲ ୧୩ ତାରିଖ ଦି ନ ଜାଲି ୱାନବାଗଠାେର େମାର
ନି ରୀହ ସqାନମାନ*ୁ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି କରି ହତା କଲା। େସହି କରୁଣ ଦୃ ଶ ଏେବ ବି
େମାର ହୃଦୟକୁ ଆେCାଳି ତ କରୁअଛି । ପେର अବଶ େସହି ଜଘନ ଗଣ अପରାଧର
ପତି େଶାଧ େନବାକୁ ଯାଇ ଉାମ ସି ଂହ େଜେନରାଲ ଡାୟାରକୁ ହତା କରି ଶହୀଦ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଗଲା। େସଦି ନ େମା ଛାତି ଆନCେର ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ ତା ପାଇଁ ଗବତ
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କନାକୁ ବି ବାହ କରି ଓଡି ଶାର अେନକ ମCିରମାନ ଭାpି ଚୁ ରମାର କରି େଦଲା। ବବର

ଇ
-ପ

େହାଇଥିଲି।

ଆ

ହ
ାନ

ମହାତFା ଗାrୀ, ରବୀCନାଥ ଟାେଗାର, ରାଜା ରାମେମାହନ ରାୟ, ଦୟାନC,
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ବି େବକାନC,
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ସୁେରCନାଥ

ବାନାଜୀ,

ମହାେଦବ

େଗାବି C

ରଣାେଡ,

େଗାପାଳକୃ Å େଗାେଖଲ, ବାଲ ଗpାଧର ତି ଳକ, ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ, ବି ପିନ ଚC ପାଲ,
ମଦନ େମାହନ ମାଲବ, ସାର ବଲ@ ଭଭାଇ ପେଟଲ, ସୁଭାଷ ଚC େବାଷ, େଗାପବrୁ
ଦାସ ଆଦି ସୁେଯାଗ ସqାନ େମାେତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁ

କରି ବା ପାଇଁ अହି ଂସା अÆ

ଧାରଣ କରି ସଂଗାମ କେଲ ।
-୪ଏହି ସଂଗାମେର େକେତ େଯ ସqାନଗଣ*ୁ

ମଁୁ ହରାଇ ବସି ଲି େସ କଥା

ଭବି ଲାେବଳକୁ ହୃଦୟ େମାର ବି ଦୀ େହାଇଯାଏ। ଭଗତ ସି ଂହ, ଶୁକେଦବ, ଜୟୀ
ରାଜଗୁରୁ, ଲhFଣ ନାଏକ ଭଳି ସାହସୀ ପୁତମାନ*ୁ ବବର ଇଂେରଜ ଶାସକ ଫାଶୀଖୁେର
ଝୁଲାଇେଦଲା। େସ ଘଟଣା ମଁୁ େମାର ସ ଚhୁେର େଦଖିଛି। େସମାନ* ର େର େମା
ପି rିବା ବସନ ର ରnିତ େହାଇଗଲା। େମାର ମaକର େକଶଗୁm ମୁକୁଳି ତ କରି େଦଲି ।

େହ ଭଗବାନ ! େମାେତ अତାଚାରି ତ ପାାତ ଶାସକଠାରୁ ରhାକର ।
େମାର ବୀର ପୁତ ସୁଭାଷଚC େବାଷ ଭୀଷF ପତି ା କରି େମାେତ ସ ାଧୀନ କରି ବାକୁ
ଯାଇ ଦି ଲ@ୀ ନି କଟବ_ୀ େହାଇଥିଲା। େସ କହୁଥିଲା େମାେତ ର

ଦି अ ମଁୁ ତୁ ମକୁ

ସ ାଧୀନତା ପଦାନ କରି ବି। ହାୟ! ହାୟ! େସହି ବୀର ପୁତ େମାର େକଉଁଆେଡ ନି େଖାଜ

ତ
ିକ

ା

େଯ େହାଇଗଲା ତାହାର ପ_ା ମି ଳିଲା ନାହZ। କୁ ଆେଡ କୁ ହାଯାଉଛି େସ ଆକାଶ ମାଗେର
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अସହ େବଦନାେର ନି ଜର େକାହକୁ ଛାତି ଭିତେର ଚାପି ରଖି ଭଗବାନ*ୁ ପାଥନା କଲି

ଇ
-ପ

ମୃତୁ ବରଣ କଲା କି  ତାହା ମଁୁ େକେବବି ବି ଶାସ କରି ବି ନାହZ। ପରି େଶଷେର େମାର

ଆ

ହ
ାନ

ଭଦ ଓ ସାହସୀ ପୁତମାନ* ପରି ଶମ ଏବଂ ଲହୁଲୁ ହ ବଦଳେର ମଁୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁ
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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େହଲି । େମାର अଖs ସାମାଜ ବି ଖsିତ େହାଇ ପାକି ାନ ଏବଂ ଭାରତ ଦୁ ଇ ଭାଗେର
ବି ଭ

େହାଇଗଲା। ସବୁ ଠାରୁ ବି ଡbନା ବି ଷୟ ୟା ଥିଲା େଯ; ପାକି ାନ ସବ ପଥେମ

ସ ାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ ମଁୁ ପରଦି ନ अଥାତ ୧୯୪୭ ମସି ହା अଗw ୧୫ ତାରି ଖ ମଧ
ରାତି େର ଏକ ଜ© ରିତ अବାେର ପକାଶି ତ େହଲି । କି  ପରି ତାପର ବି ଷୟ େମା
अଖsତାକୁ ଇଂେରଜ ଶାସକ କୂଟକପଟ କରି ଖsବି ଖsିତ କରି େଦଲା। ଏହି ବି ଭାଜନେର
ମୁଖ କାପଟଦାର ଥିଲା ଜି ନା। େମା ଗୁଣବq ପୁତ ସାର ବଲ@ ଭଭାଇ ପେଟଲ अଖs
ଭାରତର ସ ପ େଦଖୁଥିଲା। ଏପରି କି େସ ତ¤ାଳୀନ କଂେଗସର ମତ ସହି ତ ଏକମତ
େହାଇନଥିଲା। କି  ହାୟ! େମାେତ ଧମନିରେପh େଦଶ ଭାବେର ଚି ତଣ କରାଗଲା।
ପେଟଲକୁ ପଧାନମ|ୀ ନ କରି ଜବାହାରଲାଲକୁ ଦି ଲ@ୀ ରାଜ ସି ଂହାସନେର अଭିଷି
କରାଗଲା। କି  ମଁୁ େସଥିେର ସୁଖୀ ନଥିଲି। େମା ପୁତ ପେଟଲ ଯଦି ପଧାନମ|ୀ
େହାଇଥାqା େତେବ ହୁଏତ ଆଜି େମାର ଏପରି ଦୟନୀୟ ଦଶା େହାଇନଥାqା। େସହି ପରି

 ାଭ କଲା ନା ତାକୁ
କରୁଛି େସତି କି ସେCହ ମଧ କରୁଛି । େସ ସତେର କ’ଣ ସ ଗଲ
ମାରି ଦିଆଗଲା ତାହା ଏେବ ବି ସେCହେଘରେର ।
-୫ସ ାଧୀନତା ପେର ତଥାପି ମୁସଲମାନମାନ*ୁ ସw କରି ବାକୁ ଯାଇ କାଶFୀରେର

ତ
ିକ

ା

୩୭୦ ଧାରାର ତୁ wିକରଣ ନୀତି अବଲbନ କରାଗଲା। ଯଦାରା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ
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େମାର अନ ଜେଣ ପୁତ ଲାଲବାହାଦୁ ର ଶାÆୀର ମୃତୁ େମାେତ େଯତି କି ଆଯଚକି ତ

ଇ
-ପ

ରାଜେର ହି Cୁମାେନ ସଂଖାଲଘୁ େହାଇ ନାନାଦି କଷଣ ପାଇେଲ। ଏପରିକି ୧୯୯୦

ଆ

ହ
ାନ

ମସି ହାେର ହି Cୁ ପsିତମାନ* ଉପେର େଯଉଁ ପକାର ବବର ଏବଂ अମାନୁ ଷିକତା
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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ଦମନଲୀଳା େମୗଳି ବାଦୀ ମୁସଲମାନମାନ* ତରଫରୁ କରାଗଲା ତାହା େମା ମାତୃ ହୃଦୟକୁ
ଦୁ ଃଖେର ବି ଗଳି ତ କରି େଦଲା। େମା ଛାତି ଫାଟିପଡୁ ଥାଏ। ଭୂ ସଗ  କାଶFୀରରୁ ବାଛି ବାଛି
ହି Cୁ ପsିତମାନ*ୁ ବି ତାଡି ତ କରିଦି ଆଗଲା ଏବଂ େମାର अତି ଆଦରର ହି Cୁ ସୁCରୀ
କନାମାନ*ର ଇ©ତ ଲୁ ନ କରାଗଲା। hମତା େଲାଭେର ତତକାଳୀନ ସରକାର
ନୀରବ ଦwା େହାଇ ଏ ପକାର ବବର କାଯକଳାପକୁ େକବଳ େଦଖି ଚାଲି େଲ େଦଖି
ଚାଲି େଲ। େମାର ସନାତନ ସଂ8ୃତି କୁ କଦଥ କରିଦି ଆଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା
ବି ପନ େହାଇଗଲା। ଶି hାନୀତି କୁ ଏଭଳି ଭାବେର ପଚଳି ତ କରାଗଲା େଯ େନୖ ତିକତା
େସଥିେର ରହି ଲା ନାହZ କି େମାର अତୀତ ସନାତନ ସଂ8ୃତି ଉପେର ସମକ ଦଶନର
ଆେଲାକପାତ କରାଗଲା ନାହZ। ଆଜି ହୁଏତ ଗାrୀ ବିଥିେଲ େସ େଦଖିଥାେq ତା’ର
ରାମରାଜ ପରି କନା େକମି ତି ଭାpିଚୁ ରମାର େହାଇଯାଇଛି ।
କି  ହାୟ! େମା ଜନିF ତ ସqାନମାନ*ର ଲୁ ହ ନୁ େହଁ ବରଂ ର

ବଦଳେର େମାଗଲ

ସରି ଲା ନାହZ। ଭାବି ଥିଲି େମା ସqାନମାେନ େମାେତ अପରୂପା େସୗCଯମୟୀ ଭାବେର
ସଜାଇ ରତ ସି ଂହାସନ ଉପେର ବସାଇ ପଜ
ୂ ା କରି େବ। େହେଲ ତାହା େହଲା ନାହZ।
ଶାସନ ଗାଦି େର ବସି େମାର ସqାନଗଣ ନାନା ପକାର ପବାଷକ େଯାଜନା ପେର
େଯାଜନା ରୂପାୟନ କେଲ ସି ନା ତା*ର अqନ ହିତ ଉେଶ ଭିନ ଥିଲା। ବି କମାଦି ତ,

ତ
ିକ

ା

अେଶାକ, ଶି ବାଜୀ, ଚCଗୁ େମୗଯ, ରାଣା ପତାପ ସି ଂହ, କପି େଳC େଦବ, ସଦୃ ଶ ଶାସକ
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ସମାଟମାନ*ଠାରୁ ଏବଂ ଇଂେରଜଶାସକଠାରୁ ମୁ ି ପାଇଲି ସି ନା େସତି କିେର େମାର ଦୁ ଃଖ

ଇ
-ପ

ନା ଚାଣକ ପରି ମ|ୀ ରହି େଲ। େଭାଟ େଲାଭେର ସ ାଧୀନତା ପରବ_ ୀ ସମାଟମାେନ

ଆ

ହ
ାନ

अ ସଂଖକ େଲାକମାନ*ୁ hୟ ମାଗେର ଗତି କରିବା ନି ମିq ବାଧ କରୁअଛqି । େମା
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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େକାଳେର ଜନିF ତ ସମa ସqାନମାେନ ପଥେମ ମଁୁ ଭାରତୀୟ େବାଲି ଗବ କରୁନାହଁ ାqି
ବରଂ େଶଣୀବାଦ, ଜାତି ବାଦ, ଭାଷାବାଦ, ଆଳି କବାଦର ନାରା େଦଇ ପର£ର ଘୃଣା ଓ
ବି େ+ଷ ବପନ କରିବାେର କୁ ିତ େହଉନାହଁ ାqି । ଯାହା େମାର ମାତୃ ହୃଦୟକୁ ଖିନଭିନ
କରି େଦଉअଛqି । ରାଜନୀତି େର ଲି  େଭାଟ େଭାକି ଲା େନତାମାେନ ପତି ପା ବଷେର
ଗରି ବ ନି ଃସହାୟ େମା ସqାନମାନ*ର ଚରଣ ଚୁ bନ କରି ଥାqି େକବଳ hମତାେଭାଗ
କରି ବାପାଇଁ। ରାଜା େହାଇଗେଲ କି bା ମ|ୀ େହାଇଗଲାପେର େଲାକମାନ*ୁ େଶାଷଣ
କରqି । ଏହା କି ପକାର ସ ାଧୀନତା େକଜାଣି ?
-୬ମଁୁ େଦଖୁଛି କି ଏ େକେତ ପକାେର ଧନୀରୁ ଧନବାନ େହେବ ତା’ର ପତି େଯାଗିତା
ଚାଲି ଛି। ନାୟ ଆଖିେର ଯଦି କି ଏ ବା େକେତେବେଳ ଧରାପଡି ଲା େତେବ େସଥିରୁ ମୁ ି
ପାଇବା ପାଇଁ ନାନପକାର କଳେକୗଶଳ अବଲbନ କରି େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ଛି ଦ େଦଇ

ମାରି େସ ନାୟ ପଦାନ କରୁନଥାqା, େହାଇପାେର ତାହା େହଉଛି ତା’ର ନି ରେପhତା,
େସଥିେର େମାର କହି ବାର ନାହZ। ନାୟପାଳି କାେର େମାର ପୁତମାେନ ହZ ତ ନାୟ
ପଦାନ କରି ଥାqି ନା।
ଜମି , ଜଳ, ଜpଲ, ଖଣିଜ ସଦକୁ େସ mାଚାର ଭାବେର ଲୁ ନ କରୁअଛqି । େମା

ତ
ିକ

ା

ବhେର ପବାହି ତ hୀରସାଗରେର ବି ଷ ମି ଶାଇ େଦଉअଛqି । ରତ ପସୂ ମେହାଦଧି ଆଜି
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ବାହାରି ଯାଉअଛqି । ସତେର ଆଇନଟା अr ନେଚତ ନି କିତି ଧରି ଆଖିେର अrୁ ପୁଟୁଳି

ଇ
-ପ

ଉଦେବଳି ତ। କୁ ଆେଡ େମାେତ କହୁअଛqି ମା ଦୁ ଃଖ କରନାହZ। େତା ସqାନମାନ*ୁ ସୁଖୀ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବାକୁ େହେଲ େତାେତ ଏସବୁ ସହି ବାକୁ େହବ। ତୁ ପରା ଜନFଦାତୀ। ମଁୁ କୁ ଆେଡ ଯୁଗ
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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ନି ୟମାନୁ ସାେର ବୁ ଢୀ େହାଇଗଲି ଣି। େମା ପୃ,େର ପାରିିତି କ ସଳନ ରhା ନି ମେq
ପାଣୀ ଓ ଉÍି ଦ ଜଗତର ଭୂ ମିକା अତq ଗୁରୁତପ
ୂ  । େଜୖ ବ ବି ବିଧତାର ସୁରhା େମାର
ମଧ ସୁରhା ।
ସ m ଭାରତ ସୁ ଭାରତ େକବଳ କହି େଲ େହବନାହZ ବରଂ ଆମର ମାନସି କତାକୁ
ମଧ ସ m କରି ବାକୁ େହବ େତେବ ଯାଇ େମାର ବି କାଶ େହବ। କଳକାରଖାନା ଓ
ସହରର ବି aାର, ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ, ରାସାୟନି କ ସାର, କୀଟନାଶକ ଦବର ବାପକ
ବବହାର, ତାପଜ ବି ଦୁତ, ବାୟୁ ପଦୂ ଷଣ, ଗrକ, ନାଇେଟାେଜନअ¨ାଇଡ, କାବନ
ମେନାକସାଇଡ୍, ସୀସା ଏବଂ अଧୁନା ବି ଭିନ ପକାର ଇେଲୋନି କ ବaୁର ବବହାର
ଏସବୁ ବaୁ େମାେତ अସହ ଦୁ ଃଖ ଓ ଯ|ଣା େଦଉअଛqି । େମାଟାେମାଟି କହି ବାକୁ ଗେଲ
େମାର ପୁତମାେନ ଆଧୁନିକ ବି ାନକୁ େନଇ ଗବ କରୁअଛqି ଏବଂ ତଦନୁ ରୂପ ଚଳଣି ମଧ
କରୁअଛqି । େମାେତ ଧରିରଖିଥିବା अନq ନାଗ ମଝି େର ମଝି େର ସାଳି ନପାରି ତା

ସୁନାମୀ, କେରାନା ଭଳି ବି ପଯୟ ସୃwି େହାଇ ଜନଜୀବନ अaବa େହଉଥିେଲ ସୁtା
େମା अଂହକାରୀ ପୁତମାେନ ସତକ େହଉନାହଁ ାqି । ପାଣି, ପବନ ଓ अଗି ର ସ ଭାବ ଏବଂ
ସରୂପ କ’ଣ ଆଜି ର େବୖ ାନି କ ପୁତମାେନ ଜାଣିବି अଜଣା। େମା ପୁତ ସÁ ତୁ ଲସୀ ଦାସ
କହି ଥିଲା – ଜଡ େଚତନ ସମଗ ଜଗତ େଯଣୁ ବହFମୟ ଜାଣିଛି। େତଣୁ ସବୁ ରି ପାଦପଦFକୁ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ଦୁ ଇ ହାତ େଯାଡି ପଣାମ କରୁଛି । “ଯା େଦବୀ ସବ ଭୂ େତଷୁ ଶ ି ରୂେପଣ ସଂିତା
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ସହସ ମୁଖରୁ ଗରଳ ଉଦଗାର କେର। େସହି ବି ଷଜାଳାରୁ ଭୂ ମିକ, ମହାବାତା, ମରୁଡି ,

ହ
ାନ
ଆ

-୭-

ଇ
-ପ

ନମaେସF ନମaେସF ନମaେସF ନେମା ନମଃ ॥
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େମା ପୁତମାନ* ମଧରୁ ଆଦି ଶ*ରାଚାଯ, ଶୀେଚୖ ତନ, ତୁ ଲସୀ, ବି େବକାନC,
अରବି C, ରାମକୃ Å, ଶି ବାନC ଆଦି ଋଷିମାେନ େକବଳ ତ¤ାଳ ସ ାଥକୁ େନଇ ନୁ େହଁ ବରଂ
ଚି ରqନ ମୂଲେବାଧେର ଜାତି ର अqରାତFାକୁ ଦି ବ ମ| ଓ ସଂ8ୃତି +ାରା अଭିମqି ତ
କରି ବି ଶ୍ ଜୀବନର ଆଶା ଓ ଆେଲାକର ଉ ପାଲଟି ଯାଇअଛqି । େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ
ମା’ର ହୃଦୟର ବଥାକୁ । େସମାେନ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିେଲ ଭାରତ ମା’ର ପାଣି, ପବନ,
ଆକାଶ, ସାଗର, ଜମି ଓ ଜpଲର ସୁରhା, अଧାତିF କତା େବୖ ଭବର ସୁରhା, ସଂ8ୃତି ର
ସୁରhା, ସନାତନ ଧମର ସୁରhା, ପରି େବଶର ସୁରhା, ଗଣତ|ର ସୁରhା ସମଗ ବି ଶ
ପାଇଁ ଆବଶକ। ‘ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ କମ’। ବି ାନ ନୁ ହଁ ଆଧାତିF କ ଜୀବନଚଯା ତଥା
ସହନଶୀଳତା ଭାତୃ ୍ତେବାଧ ସଂହତି ର ଏକ ମାତ ସnିବନୀ। ରାମ ରାଜର ବାaବ
ରୂପାୟନେର ମଁୁ

ସୁଖୀ େହବି

ନେଚତ େଦୖ ତାକାର ଡାୟନାେସାର ଭଳି

େମାର

ସqାନମାେନ ବି ଶ ମାନଚି ତରୁ ନି ଜର अaିତ ହରାଇେବ ।

ଆପଣାର କରି ପାତଃ ବCନା କରି ବା ପରି ବେ_ अଶୀଳ ସpୀତର ମୂmନାେର ତାଳ େଦଇ
କ@ ବମାନ*େର ନୃ ତ ପରି େବଷଣ କରୁअଛqି । ସrା ସମୟେର ଭାଗବତ ଗାଥା
ଶୁଣିବାରୁ ମଁୁ ବିତ େହଉଛି । ସା_ ି କ େଭାଜନ ପରି ବେ_ େମା ସqାନମାେନ ତାମସି କ
େଭାଜନ କରୁअଛqି । େମାର ପୁअ ଝି अମାେନ ପର£ର େଯୗନ ତୃ ି େମାଇବା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

ସ ଧମକୁ ଉେପhା କରୁअଛqି । ନାନା ପକାର ଜଟିଳ େରାଗ ଯଥା – ଫୁସଫୁସ ଜନି ତ
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ପୁତ େମାଦୀ! ତଥାକଥିତ ଶି hିତ ଓ ଶି hିତା ସqାନଗଣ ପାାତ ସଂ8ୃତି କୁ

ଇ
-ପ

େରାଗ, ହୃଦେରାଗ, ସାୟୁବିକ େରାଗ, େପଟେରାଗ, ଚମେରାଗେର ଏପରି କି ଜଣାନଥିବା କି

ଆ

ହ
ାନ

ଶୁଣାନଥିବା ଜଟିଳ େରାଗେର େମା ସqାନମାେନ ଆଜି ସଳି ତ, ତଥାପି େସମାେନ
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ସେଚତନ େହଉଥିବାର ମଁୁ େଦଖୁନାହZ ।
ଆଧୁନିକ ନାରୀମାେନ wାଟସ େମାଇବାକୁ ଯାଇ ଜୁ ଆ, ମଦ ସେମତ ପରପୁରୁଷ
ସହି ତ ମି ଳିତ େହଉअଛqି । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ବି ଡbନାର ବି ଷୟ େଯ, େମା େଦଶେର ତ
େବଶାଳୟମାନ େଖାଲି ଏ ଦି ଗେର ବବାମାନ କରାଗଲାଣି। େଯଉଁ େଦଶର ନାରୀ
ମାନ*ର ଲଜା ହZ ଭୂ ଷଣ ଥିଲା େସହି େଦଶେର କତି ପୟ ନାରୀଗଣ अp ପଦଶନ କରି
ବି ଶସୁCରୀ େହବାର େଗୗରବ अ©ନ କରୁअଛqି । ଶୁଭପରି ଣୟ ଉବେର ଝି अ ଜାଇଁ
ସହି ତ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶଶୁର ଏକତ ନୃ ତ ପରି େବଷଣ କରୁଥିବାର ମଁୁ େଦଖୁअଛି ।
ବଣିକେଗା,ୀ ନାରୀଜାତି କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେର अtଲଗ େପାଷାକେର ସ©ି ତ କରି
ବି ାପନ ମାଧମେର ପଚୁ ର अଥ ଉପା©ନ କରୁଥିବାର ମଁୁ ମଧ େଦଖୁअଛି । अତୀତର
ଗାଗୀ, େମୖ େତୟୀ, अରୁrତୀ, ସୀତା, ସାବି ତୀ, କୁ qୀ ପରି କନା ଆଉ େଦଖିବାକୁ
ପାଉନାହZ।

ଧମ ଜଗତେର ମଧ ବି ଶୃଳତା େଦଖାଯାଉअଛି । ଧମ ଓ କମର ସାକୁ କଦଥ
କରୁଥିବା ହାଇେଟକ ଧାମକ ଗୁରୁମାେନ ବାନପ ଓ ସନ ାସ ଆଶମର ନୀତି ନିୟମକୁ
ଉଲଂଘନ କରି ସହରମାନ*େର ନଭୁbୀ ଶୀତତାପ ନି ୟqି ତ ପାସାଦେର ସବୁ ପକାର
େଭୗତି କ ସୁଖ ଆସ ାଦନ କରୁअଛqି । ରାବଣ ପରି ଛଦF ସାଧୁମାେନ ଧମ ନଁାେର ନାନା

େମାର ମpଳବି ଧାନ କରୁଥିବାରୁ ମଁୁ ତି ,ି ରହି अଛି । ତେପାଭୂ ମି

ଆ

ହ
ାନ

ହି ମାଳୟେର ଆଜି ବି େମାର अେନକ ପୁତ ସାଧୁ େହାଇ ତପସା କରୁअଛqି ।

ଇ
-ପ

ତପସା କରି

ତ
ିକ

ା

ପକାର କୁ କମ କରୁअଛqି , କି  େମାର େକେତକ ପାଚhୁ ସନ ସାଧୁ ସନ ାସୀ ଏେବ ବି
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ପୁତ େମାଦୀ! ତଥାକଥିତ ଇCି ୟଲି Êୁ ପୁତମାେନ ବି ଶାସ କରqି େଯ, ଜୀବନକାଳ
େଶଷ ପଯq अଥାତ ମୃତୁ ପଯq ଇCି ୟମାନ*ୁ ସୁଖ େଦବା ହZ ମାନବ ସଭତାର
ପରମ ଧମ अେଟ। ଏହି ପରି ଭାବେର େସମାନ*ର ଚି qାର अq ନଥାଏ। अନq କାମନା
ଏବଂ କାମ, େକାଧର ବଶବ_ ୀ େହାଇ େସମାେନ ଇCି ୟ ତୃ ି ନି ମିq अନାୟ ଭାବେର
अଥ ସୟ କରି ଚାଲି ଛqି । “ଚି qାମପରି େମୟାଂ ଚ ପଳୟାqା ମୁପାଶି ତାଃ। କାେମାପେଭାଗ
ପରମା ଏତବି ଦିତ ନି ିqାଃ॥ ଆଶାପାଶ ଶେତୖ ବା tା କାମ େକାଧ ପରାୟଣାଃ। ଇହେq
କାମ େଭାଗାଥ ମନାେୟନାଥ ସଂଚୟାନ ॥
ଶି hାେhତେର अଧାତିF କତାକୁ କବର ଦି ଆଗଲାଣି। ଶି hାେhତ ପୁअ ଝି अମାନ*
ପାଇଁ ମେନାରnନର େକCଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏଠାେର ତ ଗୁରୁ ଶି ଷା ଭିତେର
ପଣୟର ସାହାନାଇ ବାଜୁ ଛି । ଚରି ତ, ବି ନୟ, ଧୀଶ ି ବଦଳେର ଏଠାେର ଉୃ*ଖଳାର
ସମାେରାହ अନୁ ,ିତ େହଉଛି । अବଶ ମଁୁ ସବୁ ଶି hାେକC କଥା କହୁନାହZ। ଏେବ ବି େମା

ଶି hା େହଉଛି ପକୃ ତ ଶି hା। େନୖ ତିକତାର अଭାବ େହତୁ ଏଠି अଥ ବି ନିମୟେର ଡା ର
ପତ
ୂ ଟି େରାଗୀ ଚି କିା କେର, େକେତକ ଉ}ପଦ अଧି କାରୀମାେନ ରାଜେକାଷ ଲୁ ନ
କରqି , ନାୟ ବି ବାଟବଣା େହାଇଯାଏ ଇତାଦି ଇତାଦି ।
-୯-

ତ
ିକ

ା

ପତି ତପାବନୀ, କଲାଣମୟୀ, ମୁ ି ପଦାୟନୀ ଗpାକୁ େମାର ପୁତ ଭଗୀରଥ ହଜାର
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ପୃ,େର ଧମୀୟ ବାତାବରଣ ସହି ତ ବି ାନର ଶି hା ପଦାନ କରାଯାଉअଛି । େନୖ ତିକତା

ଇ
-ପ

ହଜାର ବଷ ତପସା କରି େମା େକାଳକୁ ଆଣିଥିଲା, ଆଜି େସ ବି କଳୁ ଷିତ େହଉअଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

ନାନା ପକାର ଆବଜନା ବaୁ ଗpାେର ପକାଇ ଦି ଆଯାଉଛି । କଳକାରଖାନା ମାନ*ରୁ
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 ରାସାୟନି କ ବaୁ ଏବଂ ଜୀବଜମାନ*ର ଶବ +ାରା କାହZ େକେତଦୂ ର ପଯq
ନି ଗତ
अତି ମାତାେର ପଦୂ ଷିତ େହାଇଛି ଗpା, େସଥିପାଇଁ ତା ଚhୁେର େଲାତକ ଝରୁଛି । େମାର
अନ ଏକ ପୁତୀ ଯମୁନା କୃ Å*ର ପାଦେଧୗତ କରି େମା ବhକୁ ଶସଶାମଳ କରି ପରମ
ଆହ ାଦେର େଖଳୁ ଥିଲା କି  ତା ଦୁ ଃଖ କଥା ନ କହି ବା ଭଲ। ଶୀକୃ Å* ଲୀଳାଭୂ ମି ଯମୁନା
ଆଜି ନମାେର ପରି ଣତ। କାଶୀେhତର େଗୗରବ ନw। ଯାହାେହଉ ତୁ ଏବଂ େମାର
अନ ଏକ ପୁତ ବହFଚାରୀ େଯାଗୀ ଆଦି ତ ମି ଳିତ େହାଇ କାଶୀେhତକୁ ପୁନଃଉtାର କରି
େମାର େଶାଭାବtନ କରି अଛ। େଯଉଁ ରତ ାକର ପଭୂ ତ ରତ ସେମତ ଉେmଶବା अଶ,
ଐରାବତ ହaୀ, ଚC, अମୃତ ଏବଂ ମହାଲhFୀ*ୁ ଉଦଗାର କରି ଥିଲା େସହି ମେହାଦଧି କୁ
ଆଜି ର ସqାନ ନାନା ପକାର ଭାବେର अତାଚାର କରୁअଛqି । େମା ମaକର ମଉଡମଣି
ହି ମାଳୟ ଆଜି ବି ପନ । ତା ଛାତି େର େକଉଁଟି ନା େକଉଁଠି ଯୁtାÆର अଭାସ େହଉଛି , ଏ
ମଣିଷଗୁଡାକ ତାକୁ ମଧ ବି ପନ କରି େଦେଲଣି। ନାନାପକାର ଔଷଧୀୟ ବନରାଜି ସନ

ଏହି ପରି ଭାବେର अେpଲି ଭା କଥା େକେତ କହି ବି। ହଁ ଏତି କି କହି ବି େକେତ ଜଣ
ସି tସାଧକ ଏବଂ ସତୀନାରୀ* ପେବାଧନାେର ମଁୁ ଆଶa େହଉଛି । େଯଉଁ ଦି ନ
ସତୀନାରୀ ବାହୁନି ବାହୁନି अଶ ବି ସଜନ କରି ବ, େଯଉଁ ଦି ନ େମା ମହାତFା ପୁତମାନ*
ନୟନରୁ େଲାତକ ଝରି ବ, େଯେତେବେଳ अସହାୟ ପୁତମାେନ ସବଳ ପୁତମାନ* +ାରା

ତ
ିକ

ା

अତାଚାରି ତ େହାଇ କCନ କରି େବ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଆଉ ନି ଜକୁ ସଂଯତ କରି ପାରି ବି
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ଏବଂ ତେପାଭୂ ମି ହି ମାଦି ଆଜି କାCୁ अଛି ।

ଇ
-ପ

ନାହZ। ସମa ଚରାଚର ଭୂ ଖsକୁ ଗଭସାତ କରି ପୁnିଭୂ ତ ଦୁ ଃଖ अଶାqି କୁ ବି ଲୁ

ଆ

ହ
ାନ

କରି େଦବି । ଠି କ ପାଚୀନ ମେହେnାଦାର ହରପପା ସଭତା ସଦୃ ଶ ମାନବ ସଭତାକୁ
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େମାର େଲଲି ହାନ ଜି ହାେର अବଶ ଆସ ାଦନ କରିବି । ଧମୀୟ ପରରା ଓ ସଂ8ୃତି କୁ
େକହି hତବି hତ କେଲ ମଁୁ ସହ କରି ପାରି ବି ନାହZ। ଯଦୁ ବଂଶ ପରି ତୁ େମ ବି ଦି େନ ନା
ଦି େନ ଧଂସ େହାଇଯି ବ। େମା େକାଳେର ଥିବା େକବଳ ମନୁ ଷ େଯ େମା ନି ଜର ତାହା
ନୁ ହଁ ବରଂ ସମa ପାଣୀ ଜଗତ, ଉÍି ଦ ଜଗତ, ଆକାଶ, ଜଳ, ବାୟୁ, अଗି ଏମାେନ ସମେa
େମା ନି ଜର। ଶୀକୃ ÅଚC* अମୃତ ବଚନ େହଲା ସମa ଜୀବ େମାର अଂଶ ବି େଶଷ ଏବଂ
ସନାତନ अେଟ। େସ ମନୁ ଷ େହଉ କି କୀଟ େହଉ, େସ ଚର େହଉ କି अଚର।
-୧୦ପୁତ େମାଦୀ! େମାର ସଂରhଣ କରିବା ମନୁ ଷର ଧମ। ହଁ ଏକଥା ମେନରଖ
ରାଜାନୁ ଗତ ଧମ ବଳି , େହାଇଥାଏ। ତୁ ଯଦି ଶାସକ େହାଇ ମଦମ_ େହାଇଯି ବୁ ନା
େତେବ ଶାସି ତ ପଜାଗଣ ମଧ अବାଟେର ଗତି କରି େବ। ରାଜନୀତି େହଉଛି େଶ,ନୀତି
କି  େତା ମ|ୀମsଳେର ବି ଦୁର ପରି ମ|ୀ ରହି ବା ନି ହାତି ଆବଶକ। अବଶ अମି ତ

ବି ଶେର ପତି ,ିତ କରି ବୁ େବାଲି େମାର ଆଶା ଓ ବି ଶାସ ରହି ଛି। କାରଣ ତୁ ନି ଜର
ପରି ବାରକୁ ପରି ତାଗ କରି ସବଜନ ହି ତ ନି ମି_ କାଯ କରୁଥିବାରୁ ମଁୁ ଆଶାବାଦୀ।
େଯାଗୀ ଆଦି ତନାଥ ଏବଂ अମି ତ ଶାହା ପରି ବି  ପୁତମାନ* ସାହାଯେର ତୁ େମାର
େଶାଭା ବtନ କରି ପାରି ବୁ, େମାର ଖs ବି ଖsିତ अଂଶକୁ ପୁନଃଉtାର କରି ପାରି ବୁ ।

ତ
ିକ

ା

େମାର େଶୗଯ ବୀର େସୖ ନିକମାନ*ର अେଶଷ କଲାଣ କାମନା କରୁଛି । େସମାେନ
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ଶାହା ପରି ପୁତକୁ େତା ମ|ୀ ମsଳେର ାନ େଦଇअଛୁ। अଖs ଭାରତକୁ ତୁ ହZ ସମଗ

ଇ
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ପଚs େରୗଦ, ଭୀଷଣ ଶୀତ ଏବଂ ବଷାକୁ ଭÌେhପ କରି େମାର ସୁରhା କରୁअଛqି । ପୁତ

ଆ

ହ
ାନ

େମାଦୀ! ତୁ େକେବ ବି ଆେମରି କା, ପାକି ାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ବି ଶାସ କରି ବୁ ନାହZ।
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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େସମାନ* େପଟେର େପେଟ ଗରଳ ।
ପୁତ େମାଦୀ! ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା େବଦ କ’ଣ କହqି ? େବଦ କହqି – ‘ସଂ ଗmt  ସଂ
ବଦଧ୍ଂ ସଂ େବା ମନାଂସି ଜାନତାମ’ େହ ମନୁ ଷ! ତୁ େମ ମି ଳିମିଶି ଚଳ, ମି ଳିମିଶି
ବା_ାଳାପ କର, ପର£ର ସହେଯାଗ ପବ
ୂ କ
 ାନଲାଭ କର। େଭୗତି କ ପରି େବଶ ଏବଂ
େଜୖ ବ ବି ଭିନ ତାର ସଂରhଣ ସେମତ ଆଧାତିF କ ସଦର ସଦ ବି ନିେଯାଗ େହଉଛି େମା
ପି ଲା* କ_ ବ। େକେବ େସହି ସୁଦିନ ଆସି ବ ସମାଟ ଯୁଧି,ିର, ସମାଟ अେଶାକ, ସମାଟ
ବି କମାଦି ତ, ସମାଟ ହଷବtନ, ଭରତ ପରି

ଶାସକ ପାଇବି , ରାମାନୁ ଜାଚାଯ,

ବଲ@ ଭାଚାଯ, ନି bାକାଚାଯ, ଶ*ର, କାଳି ଦାସ, ଭ_ୃ ହରି , ଚାଣକ ପରି ସୁପୁତ ପାଇବି ?
େଯଉଁମାେନ େମା ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େଦେବ। ଏକଦା େମାର ପୁତ ଚାଣକ ବବର
ନCବଂଶକୁ ଧ୍ଂସ କରି ଚCଗୁକୁ ସମାଟ କରି ଥିଲା। ଆହା େସଦି ନ ମଁୁ ସତେର େକେତ
ଆଶa େହାଇନଥିଲି।

େମା ବhରୁ aନପାନ କରି େସମାେନ େକେତ ଶ ି ମାନ ସତେର େହାଇନଥିେଲ। େତା
ମା’ର େକେତ େଯ ଶ ି ତାହା अଟଳ ବି ହାରୀ ସମଗ ବି ଶେର େଦଖାଇ େଦଇଥିଲା। अଟଳ
hମତାେଲାଭୀ ନଥିଲା ନେଚତ େସପରି ସୁପୁତକୁ େଗାଟିଏ େଭାଟେର ପରାଜି ତ କରି
କଂେଗସ ଆନCିତ େହାଇନଥାqା ।

ତ
ିକ

ା

-୧୧-
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ଆଜି ବି େଖାଜୁ ଛି େମାର ପି ୟ ପୁତ अଟଳ ବି ହାରୀ, ଶାÆୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ େବାଷକୁ ।

ଇ
-ପ

ପୁତ େମାଦୀ! अଟଳ ବି ହାରୀର ଏଇ କଥାଟି ମେନ ରଖି ଥିବୁ। କଥାଟି େହଲା –

ଆ

ହ
ାନ

“େମେର ପଭୁ ମୁେଝ ଇତି ନି ଉ}ାଇ କଭିମତ େଦନା, େଗୖ େରା େକା ଗେଲ ନା ଲଗାସକୁ
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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ଇତି ନି ରୁଖାଇ କଭି ମତ େଦନା।” େହ ପଭୁ ! େମାେତ ଏେତ ଉ}ାନେର ରଖିବୁନି ଯାହା
ଫଳେର କି ମଁୁ ଆଉ ଜେଣ ବ ି କୁ େକାଳାଗତ କରି ପାରିବି ନାହZ। େମାେତ ସବୁ େବେଳ
ଏପରି अହଂକାରରୁ ରhା କରିବୁ । େସ କହି ଥିଲା “େମଂ ମୃତୁ େସ ନହZ ଡରତା, ଡରତା ହଁୁ
େତା ବଦନାମୀ େସ।” େସହି ପରି ଭଗବାନ ଶୀରାମ େକୗଶଲା*ୁ କହି ଥିେଲ ମା “ମଁୁ
ମୃତୁକୁ ଭୟ କେରନାହZ କି  अେଯାଧାର ଜନତା*ର ବଦନାମକୁ ଡେର।” େମା ଗୁଣବq
ପୁअ अଟଳବି ହାରୀ ତା ୧୬.୦୩.୧୯୯୯ ରି ଖେର ପାକି ାନକୁ

ବସ େସବା କରି

अମୃତସରଠାରୁ ଲାେହାର ଯାଇଥିଲା। େସଠାେର ଥିବା ଗଭନ୍ସହାଉସେର ଭାଷଣ
େଦଇଥିଲା। ଏକ େରାଚକ ଘଟଣାକମେର ଜେଣ ପାକି ାନୀ ମହି ଳା ସାbାଦି କ अଟଳକୁ
କହି ଲା ଆପଣ अବି ବାହି ତ अଛqି େହେଲ ମଁୁ ଆପଣ*ୁ ବି ବାହ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି େହେଲ
େମାେତ ମୁହଁ େଦେଖଇେର କାଶFୀର ଦରକାର। କାଳେhପଣ ନକରି େମା ଗୁଣମଣି
କହି ଥିଲା ମଁୁ ବି ବାହ କରି ବାକୁ ରାଜି अଛି େହେଲ େମାେତ େଯୗତୁ କ ରୂପେର ପୁରା

ସାbାଦି କ ଲାଜେର ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଥିଲା। େସ ଏକ ସାଧାରଣ ପରି ବାରରୁ ଆସି ଥିଲା ତୁ
ମଧ ଚାହା ବି କାଳୀରୁ ଦି ଲ@ୀ ସି ଂହାସନ ଆେରାହଣ କରି अଛୁ। େର ପୁତ! ମନୁ ଷ
େଯେତେବେଳ ଥେର ପରେମଶର* ଦରବାରେର ଉପିତ େହାଇଯାଏ େସେତେବେଳ େସ
ମାନନୀୟ େହାଇଯାଏ। େଯପରି ଧବ। େତାର ସrାନ ସବୁ େବେଳ अମୃତମୟ ଦି ଗେର

ତ
ିକ

ା

अଗସର େହଉ। େମାର ଭାବନାକୁ ତୁ अବଶ ସାନ େଦବୁ । ମଁୁ େତା ଉପେର ଏବଂ
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ପାକି aାନ ଦରକାର। କ’ଣ େଦଇ ପାରି େବ ଆପଣ? ଏଭଳି ଉ_ରେର ଶୁଣି ମହି ଳା

ଇ
-ପ

େଯାଗୀ ଆଦି ତନାଥ ତଥା अମି ତ ଶାହା ଉପେର अତq ସw। ୩୭୦ ଧାରା ଉଠାଇ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଇ ଏକ ମହତ କାମ କରି अଛୁ। अେନକ ଦି ନର ସ ପ ଶୀରାମ ଜନFଭୂ ମିକୁ ତୁ ଉtାର
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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କରି ଛୁ। ଆହୁରି अେନକ ମହତ କାମ କରି ବାର ବାକି अଛି । େମାର ସୁCର ଭୂ ଖsକୁ ତୁ
अପବ
ୂ  ରୂପେର ରୂପାୟି ତ କରି ବୁ ଏ ଆଶା ଓ ଭରଷା େତା ଉପେର େମାର अଛି । ଦୁ ନୀତି କୁ
କେଠାର ହaେର ଦମନ କରି ବୁ। େମାର ଜେଣ ଭୂ ମିପୁତ ଭୀମେଭାଇ କହି ଥିଲା – “ େମା
ଜୀବନ ପେଛ ନେକ ପଡି ଥାଉ ଜଗତ ଉtାର େହଉ ।“
-୧୨ପରି େଶଷେର ଏତି କି କହି ବି ତୁ ଜନକ ସଦୃ ଶ ରାଜଷ ନେହାଇପାରୁ କି ହରିC ପରି
ସମାଟ ନେହାଇପାରୁ କି  କମେଯାଗୀଟିଏ ତ େହାଇପାରିବୁ । େତା ଦୃ wିେର େମାର ସମଗ
ସ_ାର ଦାୟି ତ। ପଜାନୁ କୁ ଳ ଶାସକ େହାଇ େମାର ବି ଭୂତିକୁ ସୁବାସି ତ କରି ବୁ। ଦୁ ନୀତି କୁ
ମୂେଳା½ାଟନ କରି ବା ସେp ସେp େମା େକାଳେର ଥିବା ସମa ପାଣୀମାନ*ର େସବା
କରି ବୁ। ତୁ ନି େଜ ପରା କହି ଛୁ ମଁୁ େହଉଛି ଜନତା*ର େସବକ। ହଁ େର ପୁअ!
େସବକଧମ ବଡ କଠି ନ। ଭରତ ଏବଂ ହନୁ ମାନ*ର ଚରି ତ େହଉଛି

ବଳି ,

େହାଇଯି ବ। େକହି ଜେଣ କହି ଥିେଲ – “ଭାରତ େହଉଛି ଇତି ହାସର ମା, କି bଦqୀର
ଆଈମା, ପରରାର अଣ ଆଈମା।” अaୁ ।
ମଁୁ େତାର ହତଭାଗିନୀ ମା ଭାରତବଷ

ଗାମ / େପା : ବି ଜିେଗାଳ ,ଥାନା : ଏନ ଟି ପି ସି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲ@ା : अନୁ େଗାଳ , ପିନ – ୭୫୯୧୧୭ , ଓଡି ଶା
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ଉଦାହରଣ। ଯଦି ସାମqବାଦୀୟ ଚି qାଧାରା ରେହ େତେବ େତାର ବି अଧଃପତନ

ଆ

ହ
ାନ

େମା – ୮୭୬୩୧୪୮୬୨୩
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ଭଲମଣିଷ େଖାଜା ଚାଲିଛି
ଭଲ ମଣିଷର େଦଶ ଭାରତ। ହଜାର ହଜାର ବଷ ଧରି ଏ
ଭାରତବଷ ବି ଶକୁ େଦଇଆସି ଛି ଦି Îଶନ। ଏ ସଂ8ୃତି ର ଆଦବାଣୀ
अପୁରୁେଷୟ େବଦେର ଶୁଣାଇଥିଲା - ‘अଗି ମିେଳ ପୁେରାହି ତଂ। େସହି
ମହନୀୟ ଆଭିମୁଖର अନୁ ରଣନ ବି ଶକୁ େଦଇଛି ମାନବ अଭୁ ଦୟର
ଡଃ ମେନାରnନ
ବି େଷାୟୀ

ମୂଳମ|। େବଦ, ଉପନି ଷଦ୍, ପୁରାଣ, ମହାକାବର ଧାରା େଦଇ ଯୁଗ
ଓ ଜାତି କୁ ସମୃt କରିଛି ଭାରତବଷ। ଏ ମାଟିେର େଦବତା ବି
ଧରାବତରଣ କରି ମାନବି କତାର ମ| ଶୁଣାଇଥିବା ବି ଶାସ କରାଯାଏ।
ପୁରୁେଷା_ମ ଶୀରାମଚC, ପରମ ପୁରୁଷ ତଥା ଶୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର

ପରମହଂସ,

ଭାରତୀୟ

अତି ମାନସତ_ର

अସିF ତାର

ବାଖାକାର

ପବ ା

ମହାେଯାଗୀ

ଭାରତବଷେର ଜନFେନଇ ବି ଶକୁ େଦଇଛqି

ସାମୀ
ଶୀ

ବି େବକାନC,
अରବି C

ଏ

ମାନବୀୟ ଉÏାନର

ଚରମବାଣୀ। ସମୟର ଧାରାେର ଦୀଘଦିନର ପରାଧୀନତା ଭିତେର
 ାୟ। ଆତ*ବାଦ, ସାଂପଦାୟି କ
अବଶ ଏ ଆଯାବ_ କେମ ମୁମଷ
ୂ ୁପ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି େଦଷ, ଭwାଚାର ଏ ମାଟି ଓ ଜାତି ର ଆତFାକୁ କଳୁ ଷିତ କରିଛି ।
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ପବ ା ଶୀକୃ Å* ଠାରୁ ଆର କରି ମହାନ୍ େଯାଗୀ ରାମକୃ Å

ଆ

ହ
ାନ

ସବୁ ଠାେର େଯପରି େନୖ ରାଶବାଦର ଏକଛତ ଆଧି ପତ। କି  କରାଳ
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ରାତୀର ଯବନି କା ପେର ନୂ ତନ ସୂେଯାଦୟର ସାବନା ଫୁଟି ଉଠି ଥାଏ ନି ୟ । ଭାରତ
ପାଇଁ ଏକବି ଂଶର ବି ଶ େଯ ନୂ ତନ ସାବନା ସୃwି କରି ଛି - ଏ ବି ଶାସକୁ େନଇ ଆଜି ସମଗ
ବି ଶବାସୀ ଆତୁ ରତାର ସହ अେପhା କରି ଛqି । ଆଜି ଜଗତୀକରଣ େପhାପ(େର
‘ବସୁେଧୖ ବ କୁ ଟୁ bକମ୍’ अଧି କ ସତ ମେନହୁଏ । ବ ି ବି ଶରୁ ଊÑେର ବି ଶବ ି ର ପକାଶ
ପତି ଶତିର ପବ ଆର କରି ଛି କହି େଲ अତୁ  ି େହବନାହZ ।
ଏହି ପରି େପhୀେର ବାaବି କ ଆଜି ର ତରୁଣ ଖୁବ୍ ଗୀରତାର ସହ ନି ଜର ଭୂ ମିକା
ନି ବା ହ କରିବା ଆବଶକ ମେନହୁଏ । ପରରା କେହ- ଏ ମାଟିର ନଚି େକତା ଦି େନ
‘ଯମ’* ନି କଟେର ପଶି ଳ ମନ େନଇ ଜୀବନର ଗୁଢ଼ ରହସ ଉÒାଟନ କରିଥେଲ ।
ଜାଗତି କ ସତଠାରୁ ଊÑେର ସନାତନ ସତର ସrାନ କରି ଥିେଲ । ଆଜି ର ପୃଥିବୀ
ପୁନ ଏପରି ଏକ ସତ ସrାନୀର अେପhା ରଖିଛି । ଆଜି अେନକ ବଡ଼ମଣିଷ ଆମ
ଭିତେର ଠି ଆ େହାଇଛqି । କି  ଭଲ ମଣିଷ େଖାଜାଚାଲି ଛି अନବରତ । ‘ସେବ ଭବ

ମୂଳମ|କୁ ପତି ,ା କରି ବା ଦି ଗେର अବି ଶାq େଚwା ଚାଲି ଛି । ଏ ଦି ଗେର ତରୁଣ ଭାରତ
େଯ ପମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରି ଛି- ଏଥିେର ସେCହ ନାହZ । ଏହି अଭିଯାନର ସୂତଧାର
ଭାବେର ଆଗାମୀ ଭାରତର ତରୁଣମାନ* ଆଗେର ମୁs େଟକି ଛି अେନକ ସାବନା ।
େଦଶର େକାଣ अନୁ େକାଣେର େଖଳି ଯାଇଛି ଜାଗରଣର ପାବନ । ‘ଭାରତୀୟତା’

ତ
ିକ

ା

ଆଧାରେର ଏକ ସୁପାଚୀନ ମାନବେଗା,ୀ ଆପଣାର ସାତ| ପତି ,ା ନି ମେq ଜୟଯାତା
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ସୁଖୀନଃ, ସେବସ ନି ରାମୟା / ସେବ ଭଦାଣି ପଶ, ମା’ କି ତ୍ ଦୁ ଃଖଭାକ୍ଭେବତ୍’

ଇ
-ପ

ଆର କରି ଛqି । ଏହି ଧାରାରୁ ଉକଳୀୟ ତରୁଣ ଭିନ ନୁ ହଁ qି ନି ୟ । ଦି େନ କପି ଳ

ଆ

ହ
ାନ

ସଂହି ତା ଯାହା କହି ଥିଲା - ‘ବଷଣାଂ ଭାରତ େଶ,, େଦଶନାଂ ଉକେଳାଶତ / ଉକଳସ
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ସେମାେଦଶ, େଦଶନାaି ମହୀତେଳ’ । ଉକଳ ମାଟିର ଉ©ଳ ତାରକା ଭାବେର ଆମ
ଯୁବେଗା,ୀ ଏହି ମହାଯାତାେର ନି ଜକୁ ସାମି ଲ କରି ଆଗାମୀ ଧରାର ମୁେଖା©ଳ େଯ
କରି େବ- ଏଥିେର ସେCହ ନାହZ ।

ତ
ିକ

ା
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ସାତେକା_ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,

ଇ
-ପ

ବହFପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ୍: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ସଭାବକବି ଗpାଧର େମେହର
ସଭାବ କବି ଗpାଧର*ର ପତି କାବେର ବାରି େହାଇ ପେଡ
ପକୃ ତି ଜଗତର अନି C େଶାଭାର ରୂପାୟନ। େକଉଁଠି େଦଖିବାକୁ ମି େଳ
ପକୃ ତି ବି ଭବର ଜୀବq ପରି କନା, େନୖ ସଗକ େଶାଭାର ମେନାହାର
ଆେଲଖ ଓ ଚରି ତର ପରି Óୁଟନ ପାଇଁ ପକୃ ତି ଜଗତରୁ ସାମମୂଳକ
अhୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ବା ପାଥକମୂଳକ ଦୃ wାq। କବି

େଯଉଁଠି ପକୃ ତି ବି ଭବର ଜୀବନ

ରୂପାୟନ କରି ଛqି , େସଠାେର େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ପକୃ ତି ବି ଭବେର
ବ ି ତର

ଆେରାପ।

େକଉଁଠି

ତାକୁ

ହସାଇଛqି ,

କCାଇଛqି ,

ରଗାଇଛqି ଓ କଥା କୁ ହାଇ ଗତି ଶୀଳ କରାଇଛqି । ଏହି ମହାନ କବି
ଜି ଲ@ାର ବରପାଲୀ ଗାମର େଗାଟିଏ ଗରିବ ତବାୟ

ପରି ବାରେର ୧୮୬୨ ମସି ହା अଗw ୯ ତାରି ଖ ଶାବଣ ପ
ୂ  ମା ଓ କକଟ
୨୬ ଦି ନ ଶନି ବାର ରାତି ୧୧.୩୦େର ଜନFଗହଣ କରି ଥିେଲ। ତା*
ପି ତା* ନାମ େଚୖ ତନ େମେହର ଓ ମାତା* ନାମ େସବତୀ, ତା*ର
ପି ତାମହ ସଦାଶି ବ ସbଲପୁର ସହରେର ବସବାସ କରୁଥିେଲ। କି 
ପପି ତାମହ

େକଶବ

େମେହର

ବରପାଲି େର

ବାସ

କରୁଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ଗpାଧର* ଉପେର ବି ଜୁଳି ଓ ତେଳ ଡାଳି b ନାମେର ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ
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ସbଲପୁର

ଇ
-ପ

ଥିେଲ। ଗpାଧର* ବାଲକାଳ ଏକ ଆଧାତିF କ ଗାଉଁଲି ପରି େବଶ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧେର କଟିଥିଲା। ପତି ଦିନ େସ ପି ତାମହ ସଦାଶି ବ* ସାpେର
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ଜଗନ ାଥ ମCିରକୁ ଯାଉଥିେଲ ଓ ସଂକୀତନେର ଭାଗ େନଉଥିେଲ। େସ ପି ଲାଟି େବଳରୁ
ନମ, ଶାq ଓ ସରଳ ସଭାବର ଥିେଲ।
ଗpାଧର* ପି ତା େଚୖ ତନ*ୁ ପି ତାମହ ସଦାଶି ବ ଭିେନ କରି େଦବାରୁ, ଗpାଧର*
ପାଠପଢା ବି ଳb ଘଟିଥିଲା। େସ ସାତବଷ ବୟସେର ଗାମ ଚାଟଶାଳୀେର अଧୟନ
ଆର କେଲ। କି  ଚାଟଶାଳୀଟି ଭାpିଯି ବାରୁ ତା* ପି ତା ବରପାଲୀ ବାଂଚ 8ୁଲେର
ଗpାଧର*ୁ ପାଠ ପଢାଇେଲ। ଦାରିଦର ଦାରୁଣ କଷାଘାତେର ନି େyଷିତ େହାଇଥିବାରୁ
ପାଠପଢାେର ତା*ର ବହୁ ବାଧା ସୃwି େହଲା। େତଣୁ େସ ପାଠ ପଢି ବା ସମୟେର
ତqେର ଲୁ ଗାବୁ ଣି ପରି ବାରର ଭରଣେପାଷଣ ପାଇଁ ପି ତା*ୁ ସାହାଯ କରୁଥିେଲ ।
ତା*ର ହaାhର ସୁCର େହାଇଥିବାରୁ େସ ତମସୁଖ େଲଖି କି ଛି अଥ ମଧ
ଉପାଜନ କରୁଥିେଲ। େସ କାଳେର ବାଲ ବି ବାହ ପଥା ପଚଳି ତ ଥିଲା। େତଣୁ ତା*ର
ପି ତା ଗpାଧର*ୁ ଦଶ ବଷ ବୟସେର େରମsା ଗାମର ଶାqା*ୁ ବି ବାହ କରି େଦେଲ।

ପଂଚମ େଶଣୀ ପଯq ପାଠ ପଢି େଲ। ଉ¤ଟ ଦାରିଦ େଯାଗଁୁ େସ ପୁaକ କୟ କରି ପାରୁ
ନଥିେଲ। ପାଠପଢା ସମୟେର େସ ତି ନି ଟ*ା ଆଠ अଣା ଖ} କରି ଥିେଲ।
ଗpାଧର*ର ‘ଦୁ ବାhତ’ ବି ଧାନ ୧୮୭୮ ମସି ହାେର େହଲା ତା*ର ପତ ୀ ଶାqା
େରମsାରୁ ବରପାଲି ଆସି େଲ, ଗpାଧର*ର ଗୃହ ଜୀବନ ଆର େହଲା। ପରିବାର
େପାଷଣର ଭାର ଗpାଧର* ଉପେର ନa େହଲା। ଏଣି କି ତqଚାଳନାେର ଗpାଧର

ତ
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ା

ବହୁ ସମୟ ବି ନିେଯାଗ କେଲ। ଉ¤ୃw ବୟନଶି ୀ ଭାେବ ଗpାଧର ସୁଖାତି
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ବାଂଚ 8ୁଲେର ଶି hା ସମା କରି ଗpାଧର ାନୀୟ େମଡି କାଲ ଭାକୁ ଲର 8ୁଲେର

ଇ
-ପ

ଲାଭକେଲ। ଠି କ୍ ଏତି କି େବଳକୁ ଘରେପାଡି େର ତq ଓ अନାନ ଆନୁ ଷାpିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଉପକରଣ େପାଡି ଗଲା। ଗpାଧର* ଦାରିଦ, େବଡ଼ି ଉପେର ନଳି ତା ବି ଡାପରି
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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େହାଇଉଠି ଲା। ପେର ଗpାଧର ତq ଓ ଉପକରଣ ଗୁଡିକୁ ପେଡାଶୀମାନ*ଠାରୁ େଯାଗାଡ
କରି ଥିେଲ ।
୧୮୮୫ ମସି ହାେର ଗpାଧର ବରପାଲୀ ଜମି ଦାର* अଧି ନେର ଜେଣ ସାଧାରଣ
अମି ନ ଭାବେର ଚାକି ରିେର େଯାଗ େଦେଲ। ପେର ଜମି ଦାର* ମାଲେମାହରିରି ସହି ତ
ଖମାର ଓ ବଜାର ହି ସାବ ମଧ ବୁ ଝୁଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ େସ ମାସି କ ୭ ଟ*ା ଦରମା
ପାଉଥିେଲ। ଗpାଧର କି ଛି ବଷ ପେର ୧୫ ଟ*ା ଦରମାେର ଜୁ ଡି ସିଆଲ େମାହରି ର
ଭାବେର ସରକାରୀ ଚାକି ରିେର େଯାଗେଦେଲ। ପଦFପୁରେର କାମ କଲାେବେଳ େସ ମାସି କ
୩୫ ଟ*ା ଦରମା ପାଉଥିେଲ। ଏହି ପଦFପୁରରୁ ଚାକି ରୀରୁ अବସର ଗହଣ କରିଥିେଲ।
ଓଡି ଆ

ଭାଷାର

ସତ|

ନି ମିତ

ଗpାଧର

ଉ¤ଳ

ସମିF ଳନୀର

ଭିନ

ଭିନ

अଧି େବଶନେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। କଟକର ଇ¾ା ପଡି ଆେର ୧୯୦୩ ମସି ହା ଡି େସbର
୩୦ ଓ ୩୧େର େହାଇଥିବା ପଥମ ଉ¤ଳ ସମିF ଳନୀେର ଗpାଧର େଯାଗେଦଇ ଜାତୀୟ

ସମୟେର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତା*ର ‘ବାକରଣ ପେବଶ’ ପଣୟନ କରି ଥିେଲ। ଏହି
ପୁaକର ଭୁ ଲ ଜାଣି ବା ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ଗpାଧର*ର ସହାୟତା େଲାଡି ଥିେଲ।
ଫକୀର େମାହନ େସନାପତି , ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୁଦନ ରାଓ, ରାଘବ ମି ଶ,
ବି ଶନାଥ କର, ନୀଳକ ପଜ
ୂ ାରୀ, ବଜେମାହନ ପsା, ହୀCୀ ସାହି ତର କବି େଲାଚନ
ପସାଦ ପାେsୟ, ନି ଳମଣି ବି ଦାରତ ଆଦି * ସହ ଗpାଧର* ସାରସତ ସକ ଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

୧୪.୦୭.୧୮୯୭େର ଗpାଧର* ପତ ୀ ଶାqା*ର ମୃତୁ ପେର ରାଧାନାଥ ରାୟ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପଗଡି ପରି ଧାନ କରି ଥିେଲ। କବି ବର ରଧାନାଥ ରାୟ* ଘେର अତି ଥି େହାଇଥେଲ। ଏକ

ଇ
-ପ

ଗpାଧର*ୁ ଦି ତୀୟ Æୀ ଗହଣ କରି ବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇଥିେଲ। େତଣୁ େସ ବି ଧବା

ଆ

ହ
ାନ

ଚା*ୁ ଦି ତୀୟ ବି ବାହ କେଲ। ଦି ତୀୟ ପତ ୀ*ର କି ଛି ପି ଲାପି ଲି ନଥିେଲ।
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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ଗpାଧର ନି ଜ ଉପାଜନେର ବରପାଲି ଜମି ଦାର* ଠାରୁ ଖsିଏ ରୟତି ଜମି କୟ
କରି ଥିେଲ। ଗpାଧର अବସର ଗହଣ ପେର ପଦFପୁରର ଜମି ଦାର* अଡି ଟର ପଦବୀ
ଗହଣ କରି ଥିେଲ। ଜମି ଦାର ରାେଜC ସି ଂହ ବରିହା କବି * ସF ତିକୁ अମର କରି ବା ପାଇଁ
‘କବି ବରପୁର’ ନାମେର ଏକ ନୂ ତନ ଗାମ ପତି ,ା କରି ଥିେଲ ବି , ଗpାଧର*ୁ େତsାପଦର
ନାମକ ଏକ ଗାମ ଜମି ଦାର ପୁର8ାର ରୂେପ ପଦାନ କରିଥିେଲ। ଏହି େତsାପଦର ଗଁା
ଜମି େର ଫସଲ ଫଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଖ} କରି େସ अସଫଳ େହାଇଥିେଲ। ବରପାଲି ର
ଜମି ଦାର ସୂଯ ାଦୟ ସି ଂହ* ନି ମ|ଣ ପାଇଁ ଗpାଧର ଜମି ଦାର* ପରାମଶଦାତା ରୂେପ
ନି ଯୁ ି ପାଇଥିେଲ। େସଠାେର େସ ଜନକଲାଣ ପାଇଁ ଏକ ସମି ତି ଗଠନ କରି ଥିେଲ, ତାର
ନାମ ଥିଲା ‘ସାଧୁ ସମି ତି’
ଗpାଧର*ର ପାରିବାରି କ ଜୀବନ ଦୁ ଃଖପ
ୂ  ଥିଲା अଭାବ, अନଟନ ମଧେର
अତି ବାହି ତ କରୁଥିେଲ ଦାରି ଦର ଦାରୁଣ କଷାଘାତେର ନେyଷିତ େହାଇ ମଧ ସକୀୟ

ନି ଭୀକତା ଓ ଦୃ ଢ ମେନାବଳ େଯାଗଁୁ ତା*ର କବି ପତି ଭା ବି ଛୁରି ତ େହାଇଥିଲା ତା*
ପୁତର ବି େୟାଗ େଯାଗଁୁ େସ ମମାହି ତ େହାଇଥିେଲ ମଧ, ତା* ଭୁ ଲି ଆ ସମାଜର ଉନ ତି
ପାଇଁ ନାନା ପଦେhପ ଗହଣ କରି ଥିେଲ
ଗpାଧର* କାବ ପତି ଭାେର ପାଚୀନ ଧାରାର ପଭାବ ଆଧୁନିକତା अେପhା अଧି କ
ଥିଲା ତା*ର ‘ଇCୁ ମତୀ’ କାବ ‘ଉ¤ଳପଭା’େର ପକାଶ ପାଇବାପେର େସ ୨୦ ଟ*ା

ତ
ିକ

ା

ପୁର8ାର ପାଇଥିେଲ। େସ ପଧାନତଃ କାବର କବି ଥିେଲ। କବି ଗpାଧର େମେହର
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ସାଧନା ପଥରୁ ତି େଳ େହେଲ ବି ଚୁତ େହାଇନଥିେଲ अସାଧାରଣ େଧୖ ଯ , କତବନି ,ା,

ଇ
-ପ

ଓଡି ଆ ସାହି ତେର ଉ}େକାଟିର କାବ ଓ କବି ତାମାନ ରଚନା କରି ଯାଇअଛqି

ଆ

ହ
ାନ

େସଗୁଡିକ େହଲା- ଇCୁ ମତୀ, କୀଚକବଧ, ତପସନୀ, ପଣୟ ବଲ@ ରୀ, ପଦିF ନୀ, ରସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସୂ  ନି ଃଶୁ" ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ(ନାୟକ* +ାରା ପତି ,ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

150

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ପମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ମଇ ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ରତ ାକର, ଉ¤ଳ ଲhFୀ, ବଳରାମ େଦବ, अେଯାଧା ଦୃ ଶ, अହଲାaବ, ଭାରତୀ
େରାଦନ, ସୁଖସପ, ତରୁବର, େବଦବାସ, ଚC ରଜନୀ, ଭ ି , अମୃତମୟ, ମଧୁମୟ, ଉ¤ଳ
ଭାରତୀ* ଉ ି , ଗେଣଶ*ର ଆତFକଥା, ତାକୁ ମଧ େବାଲୁ ଥାqି ଧମ-अବତାର, ମାତୃ ଭୂ ମି,
ଉ¤ଳ ସମିF ଳନୀ ଉପଲେh, ଭାରତୀ-ଭାବନା, अନ ର ମହି ମା, କୃ ଷକର ଆତFକଥା,
ଧାନଚାଷ, କପା କବି *ର େଶ, କାବ ଓ କବି ତାକୃ ତି । ଗpାଧର ତା* କାବ ଓ
କବି ତାେର ଆଦଶ ବାaବତା, ଦଶନ, ଧମ, ସତଦୃ wି, କାନି କତା, ସଂ8ାର ଓ
କୁ ସଂ8ାର ପଭୁ ତି କୁ ଉପଜୀବ କରି ଛqି ।
ଏହି କାଳଜୟୀ କବି ଗpାଧର ୧୯୨୪ ଏପି ଲ ୪ ତାରିଖେର େଶଷ ନି ଃଶାସ ତାଗ
କରି ଥିେଲ। ସଭାବ କବି ଗpାଧର େମେହର ତା* କାବ ପତି ଭା ପାଇଁ ଉ¤ଳର ଜନ
ମାନସ ଓ ଓଡି ଆ ସାହି ତ ଭsାରେର ଚି ର ଜା©ୁଲମାନ େହାଇରହି େବ। କବି
ଗpାଧର*ୁ ସେbାଧନ କରି କବି ନC କି େଶାର ବଳ ଯଥାଥେର େଲଖି ଛqି -

କାଳବେଳ େହେବ ସେବ ଭବୁ ଁ अqହତ ।
କି  ତୁ େ ଦି ନ କବି ରହି ବ ଜୀବି ତ

ତ
ିକ

ା

େଯେତଦି ନ ଭେବ ଥିବ ଓଡି ଆ ସାହି ତ ।”
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“ ଭି hୁକ ସpେତ ନୃ ପ ମୁକୁଟ-ମsିତ

ଇ
-ପ

ପାରାଦୀପ ଗଡ, କୁ ଜp, ଜଗି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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ପୁରୁଷ କମିଶନ େକେବ?
େକେବ?
େକୗଣସି ନାରୀ କି bା ଯୁବତୀ* ପତି अନାୟ ଓ अତାଚାର
ସଂଗଠି ତ େହବା ମାେତ ସମାଜେସବୀ* ଠାରୁ ଆର କରି ଗଣମାଧମ
ମାେନ ରାଜ ତଥା େଦଶେର ଉ

ଘଟଣା ବହୁଚ} ତ ଘଟଣାର ରୂପ

େଦଇଥାqି କି  ପରି ତାପର ବି ଷୟ ଏହି ଇmାଶ ି େକୗଣସି ପୁରୁଷ କି bା
ନି ଗମ େବେହରା

ଯୁବକ ପତି अନାୟ ଘଟିେଲ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁନାହZ। ଗତବଷ ବହୁଚ} ତ
ଏସି ଏଫ୍ େସୗମ ରnନ* ଘଟଣା େହଉ अବା ବ_ମାନର ମେଡଲ୍
େସୗମ* ଆତFହତା େହଉ; ଉଭୟ ଘଟଣାେର ଆଇନ ବବା ାଣୁ
ପାଲଟିଥିବା େବେଳ ଉଭୟ* ପରିବାର ଆଜି ମଧ ନାୟ ପାଇବାେର

ବି ତିଯାଇଥିେଲ ମଧ କଥାକଥିତ अଭିଯୁ
ବି ଦାଭାରତୀ ଆଜି ମୁ

ତଥା ତା* ଧମପତ ୀ

ଆକାଶର ବି ହp। େସହି ପରି ମେଡଲ୍

େସୗମ* ଆତFହତା ଘଟଣାେର ସମa ତଥ ଓ ପମାଣ ଗାୟି କା
େସାନାଲି ନC* ବି େରାଧେର େହାଇଥିବା ମଧ ତା* ହାତେର
ଆଇନର େବଡ଼ି ପଡ଼ି ନାହZ ।

ତ
ିକ

ା

ଏହି ପରି ଘଟଣାମାନ େକବଳ ଓଡ଼ି ଶାେର ନୁ େହଁ ବରଂ ସମଗ
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अhମ। ଏସି ଏଫ୍ େସୗମରnନ* ମୃତୁକୁ ୧ ବଷରୁ अଧି କ ସମୟ

ଇ
-ପ

ଭାରତବଷେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି । ଭାରତେର ପୁରୁଷ ବି େରାଧୀ ହି ଂସା

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ େକୗଣସି ଆଇନ ନାହZ; ଏଣୁ ଆଧୁନିକ ନାରୀମାେନ ଏହାର ଲାଭ
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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ଉଠାଉଛqି । ବ_ମାନ ଭାରତେର ପୁରୁଷମାେନ ମାନସି କ ଚାପ ଓ ଶାରୀରି କ ହି ଂସା େଦଇ
ଗତି କରୁଛqି । ୩୧ ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୧ ମସି ହାେର ଲେhFୗେର ଏକ ଝି अ ଜେଣ ଟା¨ି
ଡାଇଭରକୁ ରାaା ମଝି େର ୨୨ଟି ଚାପୁଡା ମାରି ଥିେଲ ଏବଂ ଧାରା ୧୫୧ अନୁ ସାେର ଟା¨ି
ଡାଇଭର ବି େରାଧେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଥିେଲ। ଫଳସରୂପ ଉ

ଟା¨ି ଡାଇଭର ଜଣକୁ

େଜଲ୍ ଯି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା ଏବଂ ପରବ_ୀ ସମୟେର ସି ସିଟିଭି ଫୁେଟଜ ଆଧାରେର
ଜଣାପଡି ଲା େଯ ଡାଇଭର ଜଣକ ନି ୋଷ। କି  ପଶ େପାଲି ସ ବି ନା େକୗଣସି ଯା ଓ
ପମାଣ ଆଧାରେର ଉ

ଡାଇଭରକୁ େଜଲେର ରଖି ବା େକେତ ଦୂ ର ଯଥାଥ ଥିଲା?

େସହି ପରି अଗw ୨୦୧୫ ମସି ହାେର ସଂଗଠି ତ ଜସଲି ନ୍ େକୗର୍ ମାମଲାେର ସରବଜି ତ
ସି ଂ*ୁ ନାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ୪ ବଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ୪ ବଷ ମଧେର ଜସଲି ନ୍
ବି େଦଶେର ରହି ନି ଜ ଉ}ଶି hା େଶଷ କରି ବା େବେଳ ସରବଜି ତ ଓ ତା* ପରି ବାରକୁ
ସା ସମସା, ନି Cା ଓ अପମାନ ସହ କରି ବାକୁ ପଡି ବା ସହ ଚାକି ରୀ ମଧ ହରାଇବାକୁ

ର अପବବହାର େହାଇଥିଲା। େମ’ ୨୦୦୩ ମସି ହାେର େଯୗତୁ କ ବାବଦକୁ ୧୫ ଲh
ନଗଦ ଓ କାର୍ ନେଦଇ ନି ଜ ବି ବାହ ଭାpି ଚ}ାର ପରିସରକୁ ଆସି ଥିେଲ ନି ଶା ଶମା।
ଏହି ଘଟଣାଟି ବି ଜୁଳି ଭଳି hୀପ େବଗେର ଭାରତୀୟ ଓ ଆqଜାତୀୟ ଗଣମାଧମ
ଗୁଡିକେର ାନି ତ େହବା ସହ ରାତାରାତି ନି ଶା ଶମା*ୁ ଭାରତୀୟ ନାରୀ* େରାଲ୍
ମେଡଲ୍ ରୂେପ ଗଣମାଧମ अଭିଷିତ କରି ଥିଲା। अନ ପhେର ୯ ବଷର େକାଟ  ମକମା

ତ
ିକ

ା

ପେର ବରପh ନି ୋଷ େବାଲି ସାବa େହଲା କି  ଦୀଘ ୯ ବଷ କାଳ ବର ପରି ବାରକୁ
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ପଡି ଥିଲା। େସହି ପରି ବହୁଚ} ତ ନି ଶା ଶମା େଯୗତୁ କ ମାମଲାେର ମଧ ଧାରା ୪୯୮ (କ)

ଇ
-ପ

େଯୗତୁ କ ମାମଲାର ଯ|ଣା ସହ କରି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜେର ବଦନାମ ମଧ

ଆ

ହ
ାନ

େହବାକୁ ପଡି ଥିଲା। ଏଭଳି अେନକ ଘଟଣାଗୁଡିକେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଛି ନି ୋଷ ସେ_
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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ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାହାର ପରି ବାରକୁ ଦs େଭାଗିବାକୁ ପଡୁ ଛି ।
ଦୀଘ ଦି ନ େହବ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷମାେନ ପୁରୁଷ କମି ଶନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପାପନ
 ି ଟି ଗୁଡ଼ିକେର
କରୁଛqି । ଦି ଲ@ୀ, ମୁbାଇ, ଲେhFୗ, ସୁରତ, ରାି ଓ ଭୁ ବେନଶର ଭଳି ସF ାଟସ
ପୁରୁଷ କମି ଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି େଜାର ଧରି ଛି। ସବଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ମpଳ ସଂଘ,
ଭାରତୀୟ ପରି ବାର ସୁରhା ପତି ,ାନ ଏବଂ ସମାଜ ସୁରhା ମ* ମତାନୁ ସାେର ସାମୀ ଓ
ସାମୀର ପରିବାର ବଗ*ୁ ଉ½ୀଡ଼ନ କରି ବା ଲhେର ମହି ଳାମାେନ େଯୗତୁ କ ନି ଯା ତନା,
ଗୃହ ହି ଂସା ଭଳି ମହି ଳା* ସୁରhା ପାଇଁ ଉିw ଆଇନର अପବ୍ଯବହାର କରୁଛqି ।
ନି ୋଷ ସେ_ ମହି ଳାମାନ* ମି ଥା अଭିେଯାଗ ସକାେଶ ପୁରୁଷମାନ*ୁ ସମାଜର ଲା¥ନା
ସହି ବାକୁ ପଡୁ ଥିବା େବେଳ େଜଲ ଦs ମଧ େଭାଗିବାକୁ ପଡୁ ଛି । ୨୦୧୪ ମସି ହାେର
ଦି ଲ@ୀ ମହି ଳା କମି ଶନ* ତଥାନୁ ସାେର ଦାୟର େହାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଦୁ ମ ମାମଲା
ମଧେର ୫୩% ମି ଥା ଦୁ ମ ମାମଲା अେଟ। େସହି ପରି ଭାରତେର ରୁଜୁ େହଉଥିବା

ବୁ େରା(ଏନସି ଆରବି ) ଦାରା ପକାଶି ତ ଏକ ରି େପାଟ  अନୁ ଯାୟୀ ୨୦୧୬ ମସି ହାେର
ମହି ଳାମାନ*

ଦାରା

ପୁରୁଷ*

ବି େରାଧେର

୨୪,୬୨୦ଟି

ମି ଥା

ମାମଲା

ରୁଜୁ

କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସି ହାେର ୬,୭୪୫ ଟି ସାମୀ ଓ ସାମୀର ପରି ବାର ବି େରାଧେର
ମି ଥା ଗୃହ ହି ଂସା ମାମଲା, ୮,୬୨୩ ଟି ମି ଥା अପହରଣ ମାମଲା, ୨,୮୩୯ ଟି ମି ଥା
ଦୁ ମ ମାମଲା ଏବଂ ୨୫୪ ଟି ମି ଥା େଯୗତୁ କ ମୃତୁ ମାମଲା ଦାୟର େହାଇଥିଲା। ଏଭଳି

ତ
ିକ

ା

ମି ଥା ମାମଲା େକବଳ ଥାନା, େକାଟ  ନୁ େହଁ ବରଂ ସମଗ ସମାଜ ତଥା େଦଶ ପାଇଁ ମଧ
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େଯୗତୁ କ ମାମଲାଗୁଡିକ ମଧରୁ ୭୦% ମାମଲା ମି ଥା अେଟ। ନାସନାଲ୍ କାଇମ୍ େରକଡ଼

ଇ
-ପ

अତq ଚି qାଜନକ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆଜି ର ଦି ନେର ପତି ୧୦୦୦ ପୁରୁଷ* ମଧେର ୫୧.୫% ପୁରୁଷ ନି ଜ Æୀ କି bା
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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େପମି କା ଦାରା ହି ଂସାର ଶି କାର େହଉଛqି । େସହି ପରି ୬% Æୀ କି bା େପମି କା ନି ଜ
ପୁରୁଷ ବrୁ *ୁ ଶାରୀରି କ ଯ|ଣା େଦଉଛqି । ପତି ୧୦ ଟି ମାମଲା ମଧେର େଗାଟିଏ
େhତେର ପୁରୁଷ*ୁ ଶାରୀରି କ ଯାତନାର ଶି କାର େହବାକୁ ପଡୁ ଛି । େସହି ପରି ସମୁଦାୟ
ମାମଲା ମଧରୁ ୦.୪% ମାମଲାେର ପୁରୁଷମାେନ େଯୗନ ହି ଂସାର ଶି କାର େହଉଛqି ।
ପୁରଷ* ପତି ସଂଗଠି ତ ଶାରୀରି କ ହି ଂସାେର ଚାପୁଡା ଏକ ସାମାନ ଘଟଣା େହାଇଥିବା
େବେଳ ୩.୩% େhତେର ମହି ଳାମାେନ େକୗଣସି अÆ ଦାରା ପୁରୁଷ*ୁ ମାଡ ମାରି ଥାqି ।
୬୦.୧ % େhତେର େବେରାଜଗାରୀ ହି ଂସା ପଛର କାରଣ େହାଇଥିବା େବେଳ ନାରୀ*
अତଧି କ ରାଗ ଓ अହଂ ପୁରୁଷ* ପାଇଁ କାଳ ସାଜି ଛି ।
ସମାଜେର େକବଳ ନାରୀ ନୁ େହଁ ବରଂ ପୁରୁଷମାେନ ମଧ ହି ଂସାର ଶି କାର
େହାଇଥାqି । ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପୁରୁଷ େକୖ Cିକ େହାଇଥିବା େହତୁ େଲାକଲ©ା ଭୟେର
अେନକ ପୁରୁଷ ନି ଜ ପତି େହଉଥିବା अନାୟ ଓ अତାଚାର ସbrେର କାହାରି ନି କଟେର

ଘଟଣାକୁ ବି ଶାସ କରି ବା ଆେଦୗ ପaୁତ ନୁ େହଁ । େକବଳ ଭାରତେର ନୁ େହଁ ବରଂ
ବି େଦଶେର ମଧ ପୁରୁଷ ପତି ନାରୀ* अତାଚାର ବୃ tି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି। ଏହାର
ଜଳq ଉଦାହରଣ େହଉଛqି ବି ଶିw अଭିେନତା ଜନି େଡପ ଓ ତା* ପତ ୀ अbର ହଡ*
ମାମଲା। ଦୁ ନି ଆ ଜନି େଡପ େଦାଷୀ େବାଲି ଗହଣ କରି େନଲା କି  ଆଜି ର ଦି ନେର
ଜଣାପଡୁ ଛି େଯ अbର ହଡ଼* ଦାରା ରୁଜୁ ମାମଲାେର େକୗଣସି ସତତା ନାହଁ ବରଂ अbର

ତ
ିକ

ା

ହଡ଼ ନି େଜ ଜନି େଡପ* ପତି अତାଚାର କରୁଥିେଲ ।

ଇ
-ପ

ସ ଆୟ, ଶି hାର अଭାବ, ପରି ବାରର ବବା, ମଦପାନ ଆଦି ପାରି ବାରି କ

ଆ

ହ
ାନ

କଳହର ପମୁଖ କାରଣ େହାଇଥିବା େବେଳ ଉ}ଶି hିତ ଦତି * ମଧେର ପାରି ବାରି କ
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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ହି ଂସାର ଘଟଣା अଧି କ। ଶି hା, ଚାକି ରୀ, ନାରୀ ସଶ ି କରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ
େବସରକାରୀ अନୁ ,ାନଗୁଡି଼କର ପେଚwା େଯାଗଁୁ ଆଜି ଘରଗୁଡିକେର ଗୃହିଣୀ* ନି ୟ|ଣ
ବୃ tି ପାଇଛି । ଆଜି ର ଦି ନେର ଘରଗୁଡି଼େର hମତାକୁ େନଇ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧେର
ଏକ ପକାରର ଲେଢ଼ଇ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି । ଫଳସରୂପ ଲି p ଓ ଜାତି ନି ବେଶଷେର
ବି ଜୟୀ ବ ି ଘେର ଶାସନ କରୁଥିବା େବେଳ ପରାଜି ତ ବ ି hମତାହୀନ ଓ େଶାଷଣର
ଶି କାର େହଉଛqି । ଏହି hମତାର ଲେଢ଼ଇ ସକାେଶ ପତି -ପତ ୀର ସୁଃଖଦ ଦାତ ଜୀବନ
ପଭାବି ତ େହଉଛି ଏବଂ ଉଭୟ* େଯାଗଁୁ ଉଭୟ* ପରିବାର ମଧ କଷଣର ଶି କାର
େହଉଛqି । ଆଇପି ସି ଧାରା ୪୯୮ ମହି ଳାମାନ* ସୁରhା ପାଇଁ ପଣୟନ କରାଯାଇଥିବା
େବେଳ ମହି ଳାମାେନ ବ_ମାନ ଏହାକୁ ପୁରୁଷ ବି େରାଧେର ଏକ अÆ ରୂେପ ବବହାର
କରୁଛqି । ଏହି ଧାରାନୁ ଯାୟୀ େକୗଣସି ମହି ଳା ମାମଲା ରୁଜୁ କେଲ େପାଲି ସ ବି ନା େକୗଣସି
ଯା ଓ ପମାଣ ସେ_ ପୁରୁଷ ସେମତ ତାହାର ସମଗ ପରି ବାରକୁ େଜଲେର ରଖିବାର

ଜାମି ନ୍ ମି ଳିବା କwକର େହାଇଥିବା େବେଳ ନି ୋଷ େହାଇ ମଧ ଆେରାପୀକୁ ମାମଲାର
େଶଷ ଶୁଣାଣି ପଯq େଜଲେର ରହି ବାକୁ ପଡୁ ଛି । ଆମ ଆଇନେର ଥିବା ଏଭଳି କି ଛି ଛି ଦ
ତଥା ଗଳାବାଟକୁ ବC କରିବାକୁ େହବ। େସହି ପରି େଯଉଁ ପଯq ଆେରାପୀ अଦାଲତ
ଦାରା େଦାଷୀ ସାବa େହାଇନାହZ ତାହାକୁ ଗଣମାଧମ ଗୁଡିକ େଦାଷୀ ସାବa କରି ବା
ଭୁ ଲ। ସମାଜ ନି କଟେର ସତ ଉପାପନା କରି ବା ଗଣମାଧମ ଗୁଡ଼ିକର କ_ ବ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥିବା େବେଳ ଟିଆରପି ପାଇଁ ଏହି ଭଳି £ଶକାତର ଘଟଣାଗୁଡିକେର ଗଣମାଧମ
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अଧି କାର େଦଇଥାଏ; ଯାହା ସଂପ
ୂ  ରୂେପ ଏକ ଭୁ ଲ अଧି କାର। ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡିକେର

ଇ
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ଗୁଡିକ ଟିକିଏ ସେbଦନଶୀଳ େହବା ଉଚି ତ। ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧମ ଗୁଡିକ ପୀଡି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ନାରୀର ପରି ଚୟ ଏବଂ େଚେହରା ସାବଜନୀନ କରି ବା ଉପେର େଯଉଁଭଳି େରାକ
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ଲଗାଯାଇଛି େସହି ପରି ପୁରୁଷ* େhତେର ଏହା କାହZକି ଲାଗୁ େହବନାହZ ?
ପତ ୀ* ଦାରା ଦାୟର ମି ଥା ମାମଲା େଯାଗଁୁ ପୁରୁଷ* ସରସ ସୁCର ଜୀବନ ନw
େହାଇଯାଉଛି । ନାରୀ* ସୁରhା ପାଇଁ ପଣୀତ ଆଇନର ସହାୟତାେର ନାରୀମାେନ
ପୁରୁଷ* ଜୀବନ ସହ େଖଳୁ ଛqି କହି େଲ अତୁ  ି େହବନାହZ। ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଏହି ଭଳି
ମି ଥା ମାମଲା କବଳରୁ ରhା କରି ବା ପାଇଁ େକୗଣସି କମି ଶନ ନଥିବା େବେଳ ସରକାର
ମଧ ଏଥି ପତି ଧାନ େହଉନାହାqି ଫଳସରୂପ ପୀଡି ଼ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପରି ବାର ଉପଯୁ
ନାୟ ପାଇବାେର ବି ଫଳ େହଉଛqି । ପୁରୁଷ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁ

ନାୟ ପଦାନ

କରି ବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରୁଷ କମି ଶନ ଗଠନ କରି ବା େହବ। ଆମମାନ* ମନେର ଏକ
ପଶ ଉ*ି ମାରିବା ସାଭାବି କ ପୁରୁଷ କମି ଶନ ଗଠି ତ େହେଲ କ'ଣ ପୁରୁଷ* ପତି
େହଉଥିବା अତାଚାରର अq ଘଟିବ? କାରଣ ଏନସି ଆରବି ର ପରି ସଂଖାନ ଦଶାଉଛି
େଦଶେର ଜାତୀୟ ମହି ଳା କମି ଶନ ଗଠନ େହବା ପେର ମଧ ନାରୀ* ପତି ହି ଂସା ଓ

ବି ଭିନ ସଂଗଠନ ମାଧମେର େସମାନ* ଦୁ ଃଖ ହରଣ କରି ବାକୁ େଚwା କରି ବାକୁ େହବ।
ଏଥି ସହ ଆମ ଆଇନ ବବାେର େଯଉଁ େକେତକ ଛି ଦ ରହି ଛି, େସଗୁଡିକୁ ସଜାଡ଼ି ବାକୁ
ପଡ଼ି ବ। ପରି େଶଷେର େଗାଟିଏ କଥା - ନାରୀମାେନ ସଶ

ହୁअ କି  ସଶ ୀକରଣ

ତ
ିକ

ା

ନାମେର େକୗଣସି ପୁରୁଷର ଜୀବନ ବଳି ନପଡୁ ।
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अତାଚାରେର େକୗଣସି ହାସ େହାଇନାହZ। ଏଣୁ ସରକାର ପୁରୁଷ* ସୁରhା ପାଇଁ ଗଠି ତ
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ରାମନାଗୁଡା, ରାୟଗଡ଼ା

ଆ

ହ
ାନ

୭୦୭୭୯୫୧୩୫୫
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ଇଂରାଜୀ େଲାକପି ୟ କାହZକି?
େହାଇପାରିଲା?
ଇଂରାଜୀ କାହZକି ବି ଶେର େଲାକପି ୟ ଭାଷା େହାଇପାରିଲା
?
ଆପଣ େକେବ ଚି qା କରି ଛqି କି ଇଂରାଜୀ ଏେତ େଲାକପି ୟ
ଭାଷା କାହZକି? ଯଦି ତୁ େମ ତୁ ମର କାରି अରେର ଆଗକୁ ବଢି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛ, ତୁ େମ କାହZକି ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବା ଆଶା କରାଯାଏ? ଏହା
अସି ତ ମହାqି

େକବଳ ଭାରତେର ନୁ େହଁ , ବି ଶର अଧି କାଂଶ େଦଶେର ମାତୃ ଭାଷା
ବତୀତ ଆପଣ ଇଂରାଜୀେର କଥା େହବାକୁ ସhମ େହେବ େବାଲି
ଆଶା କରାଯାଏ ଇଂରାଜୀ ବି ଷୟେର ଏେତ ବି େଶଷ କଣ କଣ अଛି ,
ଏହା ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠାରୁ ଶ ି ଶାଳୀ ଭାଷା େହାଇପାରି ଲା ଏହା

ବି ଟିଶ ସାମାଜରୁ ଆର ହୁଏ ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠୁ ବଡ ସାମାଜ
୨୦୦ ବଷ ଧରି ବି େଟନ ସବୁ ଠାରୁ ଶ ି ଶାଳୀ ରାw ଥିଲା କାନାଡା
ଠାରୁ ଭାରତ, अେwଲି ଆରୁ ନାଇେଜରି ଆ, କାରି ବିଆନ୍ ଠାରୁ ଦhିଣ
ଆଫି କା ପଯq ବି ଟିଶ ସାମାଜ ଏକଦା ପୃଥିବୀର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ
େଲାକ* ଉପେର ଶାସନ କରି ଥିଲା। ବଷ ୧୯୨୨ ଥିଲା େଯେତେବେଳ
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ଏହି ସାମାଜ ଶି ଖରେର ଥିଲା ଏହା ଦୁ ନି ଆର ଏକ ବଡ଼ अଂଶ ଦଖଲ
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େଗ@ାବାଲ୍ ଭାଷାଭାେବ ଜଣାଶୁଣା କାହZକି? ଇତି ହାସକୁ େଦଖି େଲ ଉ_ର
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କରୁଥିଲା, ଯାହା ପବ
ୂ  अେପhା ବଡ ଥିଲା ଏହି अଳର ୨୫% ଏହି
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ସମୟେର ବି ଟିଶ ସାମାଜର अଧୀନେର ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ବି ଶ ମାନଚି ତର େଗାଟିଏ
େକାଣ ଆର କରqି , ନୁ ଜି ଲାs, अେwଲି ଆ, ମାେଲସି ଆ, ସି pାପୁର, ବାଂଲାେଦଶ,
ଭାରତ, ପାକି ାନ, ୟୁଏଇ, अେନକ ଆଫି କୀୟ େଦଶ, ବି େଟନ ଏବଂ କାନାଡା ପଯq
ଏହି ସମa ବି ଟିଶ ସାମାଜର अଧୀନେର ଥିଲା ଏକ ପବାଦ ଥିଲା େଯ ‘ସୂଯ ବି ଟିଶ
ସାମାଜ ଉପେର େକେବ ବି अa ହୁअqି ନାହZ। େମାଟ ଉପେର, ୪୫୦ ମି ଲିୟନ
ଜନସଂଖା ଏହି ବି ଟିଶ ସାମାଜ अଧୀନେର ଥିଲା ବି ଟିଶ ସାମାଜ ଏେତ େଦଶକୁ
ଉପନି େବଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଉପନି େବଶର େଲାକମାେନ, ଯଦି େସମାେନ ଭଲ
କାରି ୟର କରି ବାକୁ ଚାହଁ ାqି , ଯଦି େସମାେନ ଭଲ ଚାକି ରି ଚାହଁୁ ଛqି , େତେବ େସମାନ*ୁ
ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶି ଖିବାକୁ ପଡି ବ େସଥିପାଇଁ ଉପନି େବଶି ତ େଦଶମାନ*େର ଇଂରାଜୀକୁ
‘ଭାଷା अଭିଜାତ ଭାଷା ଭାବେର ବି େବଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ତୁ େମ ଶି hିତ ଏବଂ
ଭଲ ଚାକି ରି ପାଇଥାअ, େତେବ ନି ିତ ଭାବେର, ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିେବ କି 

୧୯୫୦

ଦଶକର

अଧି କାଂଶ

ଉପନି େବଶଗୁଡିକ

େସମାନ*ର

ସାଧୀନତା

ହାସଲ

କରି ଥିେଲ କି bା େସମାେନ ଏକ ଶ ି ଶାଳୀ ସାଧୀନତା ଆେCାଳନ ଆର କରି ଥିେଲ
ବି ଟିଶମାନ*ୁ େଦଶ ଛାଡି ବାକୁ ପଡି ଲା ଏବଂ ଏହି େଦଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧୀନତା ହାସଲ କେଲ ।
ଏହି େଦଶ ମଧରୁ େଗାଟିଏ େହଲା ଭାରତ। ସାଧୀନତା ପାି ପେର ମଧ अଧି କାଂଶ

ତ
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ା

ଉପନି େବଶେର ଇଂରାଜୀ ଏକ ସରକାରୀ କି bା ଜାତୀୟ ଭାଷା ଭାବେର ରହି ଲା
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େଯେତେବେଳ ବି ଟିଶ ସାମାଜର ପତନ ଆର େହଲା େସେତେବେଳ କଣ େହଲା?

ଇ
-ପ

କାହZକି? ବି ଭିନ େଦଶେର ଭିନ ଭିନ କାରଣ ଥିଲା ଉଦାହରଣ ସରୂପ ଭାରତକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଆଯାଉ େଯେତେବେଳ ଭାରତର ସମି ଧାନ ପaୁତ କରାଯାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ
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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ବି ଧାନସଭା ଏହି ବି ଷୟେର ବି aୃତ ଭାବେର ଆେଲାଚନା କରି ଥିଲା। ଭାରତେର ଏକ
ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେର ଇଂରାଜୀ ବବହାର କରାଯି ବା ଉଚି ତ କି େକବଳ ହି Cୀ
ବବହାର କରାଯି ବା ଉଚି ତ? अେନକ େଲାକ ହି Cୁaାନୀ*ୁ େଦଶର ଜାତୀୟ ଭାଷା
େହବାକୁ ପସC କରିଥିେଲ। ହି Cୀ ଏବଂ ଉୁ  ମି ଶି ତ ଭାଷା କି  अେନକ େଲାକ ବି ଶାସ
କେଲ େଯ ଇଂରାଜୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେର ଜାରି ରହି ବ। ଏହି େଲାକମାନ* ମଧରୁ
ଜେଣ ଥିେଲ ଡର ବି .ଆର୍ ଆେbଦକର। େସ ବି ଶାସ କରୁଥିେଲ େଯ ଦଳି ତ ସଦାୟକୁ
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପତି ନିଧିତ କରି ବାର ସେବା_ମ ଉପାୟ େହଉଛି ସେବା_ମ ବି କ
ବାaବେର, େସ ବି ଶାସ କରୁଥିେଲ େଯ ଭାରତର ସମa ସଦାୟ ମଧରୁ ଇଂରାଜୀ
େହଉଛି ଏକମାତ ଭାଷା ଯାହା अନ ସମa* ସହି ତ ସମାନ अେଟ େକୗଣସି ସଦାୟ
ପାଇଁ ଏକ अତି ରି

ସୁବିଧା ନାହZ ତା* ବତୀତ ଦhିଣ ଭାରତର अେନକ େନତା ମଧ

ଏହାକୁ େନଇ ଚି qିତ ଥିେଲ। େସମାେନ ବି ଶାସ କରି ଥିେଲ େଯ ହି Cୀ େହଉଛି ଏକ ଉ_ର

ପତି ନିଧିତ କମ େହବ େସଥିପାଇଁ ଭାରତେର ଦୁ ଇଟି ସରକାରୀ ଭାଷା େହବ େବାଲି
ନି y_ି ନି ଆଗଲା। ହି Cୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ କି  େସହି ସମୟେର, ପରବ_ ୀ ୧୫ ବଷ
ମଧେର, େସମାେନ ଇଂରାଜୀକୁ େଫଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଯ କରି େବ କାରଣ ସାଧୀନତା
ସମୟେର ଇଂରାଜୀକୁ ଉପନି େବଶକାରୀ* ଭାଷା ଭାବେର ମଧ େଦଖାଯାଉଥିଲା

ତ
ିକ

ା

େଯେହତୁ ଏହା ବି ଟିଶମାନ* ଦାରା କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା, ଏହାକୁ େପାାହନ େଦବା ଉଚି ତ୍
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ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଜାତୀୟ ଭାଷା େହାଇଯାଏ, େତେବ ଦhିଣ ଭାରତ

ଇ
-ପ

ନୁ େହଁ  କୁ ହାଯାଇଥିଲା େଯ ୧୯୬୫ ସୁtା ଇଂରାଜୀ ସୂ ରୂେପ ବC େହାଇଯି ବ।

ବି କ

ଆ
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ଯଦି ଓ, ସଂସଦ ଇଂରାଜୀ ବବହାର ଜାରି ରଖିପାରି ବ େବାଲି ସଂସଦକୁ
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 ଆଯାଇଥିଲା। ୧୯୬୭ େର, ଏକ ଇଂରାଜୀ ହଟାଓ (ଇଂରାଜୀ अପସାରଣ) ଆେCାଳନ
ମଧ ଆର କରାଯାଇଥିଲା େସହି ଇଂରାଜୀ ସୂ ରୂେପ ପଯାୟଭୁ
କି  ତାହା େହାଇପାରିଲା ନାହZ। କାରଣ ଏହି ଆେCାଳନକୁ

େହବା ଉଚି ତ୍
ଦhି ଣ ଭାରତୀୟ

େନତା*ଠାରୁ अେନକ ପତି େରାଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ଏବଂ ନି ିତ ଭାେବ, େସମାନ*ର
ପଶ ମଧ ଯଥାଥ ଥିଲା, େସମାେନ ପଚାରି େଲ ହି Cୀ କାହZକି ମେନାନୀତ େହବା ଉଚି ତ୍,
ତାମି ଲ କାହZକି ନୁ େହଁ ? ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ଇଂରାଜୀ ତଥାପି ଏକ ସରକାରୀ ଭାଷା
अେଟ େତଣୁ, ଉପେରା

ଆେଲାଚନାରୁ ଏହା ଜଣା ପଡି ଲା େଯ ବି େଟନ ଦାରା

ଉପନି େବଶି ତ େଦଶମାନ*େର ଇଂରାଜୀ କୁ ହାଯାଉଛି  େତେବ ଇଂରାଜୀ କି ପରି ବି ଶର
अନାନ ାନକୁ ବାପି ଗଲା? ଏହାର ଉ_ର ଗତ ୫୦ -୭୦ ବଷ ମଧେର ଲୁ ଚି ରହି ଛି
ଦି ତୀୟ ବି ଶଯୁtେର ସହେଯାଗୀ େଦଶ ଆ¨ିସ୍ େଦଶକୁ ପରାa କରି ଥିେଲ। ବି େଟନ୍,
ଆେମରି କା ଏବଂ ଫାନ୍ସ ଭଳି ସହେଯାଗୀ େଦଶ ଜମାନୀ, ଜାପାନ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଭଳି

େସମାନ* ସଂ8ୃତି ବି ଶ ଉପେର ପାଧାନ ବି aାର କଲା େଯେହତୁ ବି େଟନ ଏବଂ
ଆେମରି କାେର ଇଂରାଜୀ କୁ ହାଯାଉଥିଲା, ଏହା ବି ଶ ଉପେର ପାଧାନ ବି aାର କରି ଥିଲା
ଦି ତୀୟ ଗୁରୁତପ
ୂ  ବି ଷୟଟି େହଲା, ଦି ତୀୟ ବି ଶଯୁt େଶଷ େହବା ପେର ଆେମରି କା
େହଉଛି ବି ଶର ସବୁ ଠାରୁ ଶ ି ଶାଳୀ େଦଶ, ଆେମରିକା େହଉଛି ଏକମାତ େଦଶ

େହାଇଗେଲ

େସମାନ*ର

ଆଥକ

अଭିବୃ tି

ହାସ

ପାଇଥିଲା।

କି 

ଇ
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ବି ନw

ତ
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ା

େଯଉଁଥିେର ବି ପୁଳ ପରି ମାଣର hତି େହାଇନଥିଲା। ବି କଶି ତ ୟୁେରାପୀୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକ
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େଦଶକୁ ପରାa କେଲ ପଥମ କଥା େହଉଛି େଯଉଁ େଦଶମାେନ ଏହି ଯୁtେର ଜି ତିେଲ ,

ଆ

ହ
ାନ

ଆେମରି କାେର ଦି ତୀୟ ବି ଶଯୁt େଶଷ େହବା ପେର ଏକ ବଡ଼ अଥେନୖ ତିକ अଭିବୃ tି
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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ଘଟିଲା ୧୯୫୦ ଦଶକ ପେର େସାଭିଏତ୍ ୟୁନିअନ୍ ସହି ତ ଆେମରି କା ଏକ ସୁପର ପାୱାର୍
ଭାବେର ଆସି ଲା ପୁnିବାଦ ସାହାଯେର ଆେମରି କୀୟ ବବସାୟ ସମଗ ବି ଶେର
ବି aାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶୀଷ ବବସାୟ ବି ଦାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀେର ଶି hାଦାନ
ଆର କେଲ ବାଣିଜ ଏବଂ ବବସାୟ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା େହଲା ଆେମରି କାର
ମୁଜି କାଲ୍ ବାs, େସମାନ*ର କାଯ ଇଂରାଜୀେର ରି ଳିଜ଼ କରିବା ଆର କେଲ ଏବଂ
ବି ଶବାପୀ େଲାକପି ୟ େହବାକୁ ଲାଗିଲା .. ଏଥିସହ ଚଳ}ି ତ ନି ମା ତାମାନ* ମଧେର
ସମାନ କଥା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଥିଲା ହଲି ଉଡ ଚଳ}ି ତ ଏବଂ ଆେମରି କୀୟ େଟଲି ଭିଜନ
ଧାରାବାହି କ ବି ଶବାପୀ ସେbଦନଶୀଳ େହଲା ଏହି ସବୁ ଦି ଗେର ଆେମରି କାର
ସେବା_ମ େଟେକ ାେଲାଜି ଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ, ଆେମରିକୀୟ ସଂ8ୃତି ସମଗ ବି ଶେର
ବାପି ଗଲା ଦି ତୀୟ ବି ଶଯୁt ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତପ
ୂ  କାରଣ େବାଲି କୁ ହାଯାଏ, କାରଣ
अେନକ େଲାକ ବି ଶାସ କରqି େଯ, ଯଦି ଜମାନୀ ଏବଂ ଆ¨ିସ୍ ଶ ି ଦି ତୀୟ ବି ଶଯୁtେର

େହାଇଥାqା େବାଧହୁଏ ବ_ମାନ ବି ଶaରେର ଚାଲି ଥିବା ବାଣିଜ ଏବଂ ବବସାୟ
अଧି କାଂଶ ୟୁେରାପୀୟ େଦଶ ଉପେର ଜମାନ ଭାଷା ଲାଗୁ େହାଇଥାqା ଯଦି ଆଡଲଫ୍
ହି ଟଲର ଜି ତିଥାେq? କି  ଆଜି ର ବାaବତା େହଉଛି ଆେମରି କା ଏବଂ ବି େଟନର ବି ଜୟ
ପେର ଇଂରାଜୀ ଏକ ଶ ି ଶାଳୀ ଭାଷା େବାଲି ପମାଣିତ େହଲା େଶଷ ଏବଂ अqି ମ

ତ
ିକ

ା

କାରଣ अନ ସମa ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକ ପେର ମଧ
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ବି ଜୟୀ େହାଇଥାେq େତେବ େବାଧହୁଏ ଜମାନ ଆଜି ବି ଶେର अଧି କ ପଭାବଶାଳୀ ଭାଷା

ଘଟିଥିଲା

ଇରେନଟ୍

ସହି ତ

ଜଡି ତ

କାନୀଗୁଡିକ

ହ
ାନ

ଉÍାବନ

ଆ

ଇରେନଟର

ଇ
-ପ

ଇଂରାଜୀ କି ପରି ପାଧାନ ବି aାର କରିପାରି ଲା? ଏହା ପଛେର କାରଣ ଆେମରି କାେର
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ଆେମରି କାେର ଏପରି କରିଥିେଲ େସଥିପାଇଁ ଆଜି ଇରେନଟେର ୬୩% େୱବସାଇଟ୍,
ଇଂରାଜୀେର ବି ଷୟବaୁ अଛି  ଏବଂ ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ , କୁ ଟରର ଉÍାବନ ଏବଂ
କି େବାଡର ଉÍାବନ କି େବାଡ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ମଧ ଜେଣ ଆେମରି କୀୟ*
ଦାରା ଉÍାବି ତ େହାଇଥିଲା? େତଣୁ, େସ ନି ଜ ଭାଷା ଇଂରାଜୀେର ଏହା କରି ଥିେଲ
େତଣୁ େସଥିପାଇଁ ପାରେର କୁ ଟରଗୁଡ଼ିକେର େକବଳ ଇଂରାଜୀ କି େବାଡ଼ ଥିଲା
େତଣୁ ଏହି ସମa େୱବସାଇଟ୍ ଇଂରାଜୀେର ବି କଶି ତ େହଲା ସF ାଟେ ଫାନ୍ ଯୁଗ ପେର ହZ
अନ ଭାଷାେର େୱବସାଇଟ୍ अଧି କ ସାଧାରଣ େହବାେର ଲାଗିଲା ସF ାଟ  େଫାନ୍ ପବ
ୂ ର
 ୁ,
अନ ଭାଷାେର କୀେବାଡ୍ ବହୁତ କଚିତ୍ ଥିଲା ଏହାହZ େହଉଛି କାରଣ ପୁରା ବି ଶେର
ଇଂଲି ଶ ନି ଜର ପଭାବ ବି aାର କରିବାେର ସଫଳ େହଲା

ତ
ିକ

ା
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ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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अଭୁ ଲା ସFତିର ଉନF

େଚତନା

ଆଜି ମଁୁ କହୁଛି , କାଲି ହୁଏତ ନଥିବି! ତୁ େମ ସବୁ

େମା

ସମସାମୟି କ ଭାେବ େମା କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହଁ କି bା ହତାଦର କରୁअଛ।
େସଇଥିେର େମାର ତି େଳ େହେଲ ଦୁ ଃଖ କି େhାଭ ନାହZ। କାରଣ ମଁୁ
ନି ଜର ପତି ମୁ_ ାପନ ପାଇଁ କାଯ କରୁନାହZ କି bା େମା ପଛେର
ପ*ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

େମାର ପଜ
ୂ ା अ}ନା କରାଯି ବା ଲh ନାହZ। अାନ ଦୁ ଃ8ୃତ* ଛCେର
ବrା ଜୀବନ ତୁ ମର େଯ େକବଳ େପାକ ମାଛି ପରି ଜନF େହାଇ ନି େବାଧ
ଜୀବନଯାପନ କରି ମରି ବା ଛଡା ମନୁ ଷ ଜୀବନର ପକୃ ତ ଆନC
ପାଇବା ସାତ ସପ! ତୁ େମ ଆଜି େଯଉଁ ବାଟର ବାେଟାଇ େହାଇ ପଥ

କରାଳତାେର ଯ|ଣାରୁ ନି aାର ନାହZ। ଭାବୁ ଛ େସମାେନ ତୁ ମକୁ ପରୀ
ରାଇଜେର ବୁ ଲାଇ ଆଣିେବ?! ନକ ଠାରୁ ଘୃଣ କମ କରି ଜୀବନ
ଦରି ଆର ପରାକମ ନାଉରୀ ଭଳି अଭି ନୟ କରି େସମାନ* େଝାଲି େର
ଭରି େଦଉअଛ अପାେସାରା କwର अମୃତ ଆସର! ଲୁ ିତ ଜୀବନ େଯ
େକଉଁ ମାଗେର ପରିଚାଳି ତ ନି ଘା ନାହZ ତୁ ମର ଜାଣିବା ପାଇଁ! ଭାବୁ ଛ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େସମାେନ ପକୃ ତେର ସୁଖଦାୟୀ, କାଯରତ ଦି ବା ନି ଶି ତୁ ମ ପାଇଁ! େସ
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अତି କମ କରୁଛ େସହି ବାଟ େକବଳ କକି ତ, अବାଟ। ଜୀବନର

ଆ

ହ
ାନ

ଛଳନାର अq ନାହZ କି ତୁ ମ ପତାରଣାର ମାପ ନାହZ! अପାେସାରା େସହି
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କାହାଣୀ େଯ ଯୁଗ ଯୁଗର अଦାବଧି େକବଳ ଛଳନା, ପତାରଣା ଛଡା ବାaବତା ଦଶାଇବା
ମଣିଷ ଜେଣ େହେଲ ନାହZ ଯାହା*ୁ ତୁ େମ ଶୀଷାଶୀତ କରି ରଖି ଆସୁअଛ କାଳ କାଳ
ଧରି । େସମାନ* ଦାରା ଦଶାଯାଉଥିବା ସମୟସାେପh ଚତୁ ର ଛCର େବାଧତା ନାହZ କି
ବି ଚାର! अr ଭଳି ବି ଶାସ କରି କରି ଚାଲି ଥିବ ଆଉ େକେତଦି ନ......? କ’ଣ ମଣିଷ
ସମାଜ ବି ଲୁ େହବା ଯାଏଁ ?!!
ବି କାଶର ସା କାହାକୁ ଜଣାନାହZ! ଯାହା େଦଖା ଯାଉअଛି ତା'କୁ ହZ ବି କାଶ େବାଲି
ଭାବି ବା ଏକ ନି େବାଧତା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନାହZ! ସାମାଜି କ ପରି େବଶେର ପରିବ_ନକୁ
ବି କାଶ େବାଲି କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବ ନାହZ! କାରଣ ତାହା ଏକ ସମେୟାେପାେଯାଗୀ ପରିବ_ନ
ମାତ! ପକୃ ତ ବି କାଶ କହି େଲ କ’ଣ େକହି ବୁ ଝqି ନାହZ, ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ ବି କାଶର
େସ@ାଗାନ୍(ଆହାନ) େଦଉଥିବା ମଣିଷମାେନ ହZ ବି କଶି ତ ନୁ ହqି କି ବି କାଶର ସା
େସମାନ*ୁ ମଧ ଜଣାନାହZ! ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୁଡିକୁ େକମି ତି ପରିଚାଳି ତ କେଲ ସାଥ

ସମେa େଯ େସମାନ* ଜୀବନର ମୂଲ କି ଛି ନାହZ ! କୃ ତି ମ ସୁଖକୁ ବାaବତାର ଚି ତ
କାଟି ନି ତ ପରେର ବି ମୁ¿ ପତାରିତ ଜୀବନ ପାଇଁ କାହାରି ଚି qା ନାହZ! େଯେତେବେଳ
ନି େଜ ନି ଜର ମୂଲେବାଧ ନକରି କାହାରି ଉପେର ନି ଭର ଜୀବନ ତୁ ମର ତାହାର େକୗଣସି
ଉପଯୁ

ମୂଲାୟନ ନାହZ! େଯଉଁ ସୁଖକୁ ତୁ େମ ସୁଖ େବାଲି ଭାବୁ ଛ େସମାନ*

ତ
ିକ

ା

େପରଣାେର ସମଭୂ ଷିତ େହାଇ, େସସବୁ ବାaବି କ ଯମ ଯ|ଣା ଠାରୁ ମଧ କwକର
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ହାସଲ କରି େହବ େକବଳ େସଇଥିେର अହରହ ନି ମଗ କର ଚତୁ ର* ମାୟାେର ବାୟା
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ଆ

େକୗଣସି ବି ଚାର ନାହZ !
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େହାଇଥିେଲ ମଧ ଶୀତଳତାର ସହି ତ ଗହଣ କରିବାେର ତୁ ମର ନି େବାଧତା ପତି କାହାର
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କଥାେର କହqି ନି େଜ ମେଲ ସଗ  େଦଖି ବ! କି  ଏହା କହି ବା େଲାକଟି ମଧ ଜାଣି
ନାହZ କି ମରି ଥିବା େଲାକଟି ସଗ  େଦଖିଲା କି ନାହZ! େତଣୁ ସଗ  େଦଖିବା ଆଶାେର ନି ଜକୁ
ମୃତୁ ମୁଖକୁ େଠଲି େଦବା କ’ଣ େଯୗ ି କ ବି ଚାର? ଠି କ୍ େସହି ଭଳି ଭବି ଷତ ଉଜଳର
େସ@ାଗାନ୍ େଦଇ ବ_ମାନକୁ ଜଟିଳତା ମଧେର ପରି ଚାଳି ତ କରି ବା େକେତ େଯୗ ି କ,
ବି ଚାର କରି େଦଖ ପେତେକ। ହୁଏତ ଏମି ତି ମଧ େଦଖିବାକୁ ପଡି ପାେର କି
ବ_ମାନର ଜଟିଳତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବାପକ ପରାକମ ସୃwି କରିବ ନାହZ େବାଲି େକୗଣସି
ନି ଦଶନ अଛି କି କାହା ପାଖେର? ଏହା ଏକ ଭାବନା ମାତ! ସମୟ ସହି ତ ତାଳେଦଇ
ଚାଲି ବା କଥା େଯେତେବଳ ପଯq ସମୟ अନୁ କୂଳେର ଚାଲି ଛି। କି ’ ସମୟ ପତି କୂଳେର
ଚାଲି େଲ ନି ଜକୁ ସqପଣର ସହି ତ କୂଳକୁ ଲାଗିବା ବବା କରି ବା େକବଳ ନି ଜର
ଦାୟି ତ! କାହା ଉପେର ନି ଭର କରି ଚାଲି ବା ବାଚାଳାମି େକବଳ! କାରଣ ବୁ ଡି ଯାଉଥିବା
ନାଆ’ର ସମa ଯାତୀ େକବଳ ନି ଜସ ଜୀବନ ରhା କରି ବାେର ବa ରହି ବା ସାଭାବି କ ।

ଦୁ ନି ଆେର େକହି କାହାର କି ଛି ନୁ ହqି ! ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରି ସୁରhିତ ରହି ବା
ଉେଦଶେର ଗଠି ତ ମଣିଷ ସମାଜେର ସମେa ସମa* ପତି କି ଛି କ_ବେବାଧତା
ରଖିଥେଲ ମଧ ନି ଜ ପତି େକବଳ ନି େଜ ହZ ସତକତ ରହି ବା ଏକାq ଆବଶକ! େଗାଟିଏ
ପରି ବାର ମଧେର େକୗଣସି ସାÖାତି କ ବି ପ_ି ସମୟେର ମଧ େକହି କାହାକୁ ରhା

ତ
ିକ

ା

କରି ବାେର ସମଥ େହାଇ ପାରି େବ ନାହZ! େତଣୁ ସାମାଜି କ େhତେର କାହା ଉପେର
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ଆଉ େକହି ଜେଣ େମାେତ ଉtାର କରିବ େବାଲି ଭାବି ବା ଏକ अେଲୗକି କ ବି ଚାର ମାତ !

ହ
ାନ

ଷଡ଼ଯ|ୀ ସମାଜକୁ ଏମି ତି ଗିଳି

ଆ

କହି ବା ବତୀତ ଆଉ କ’ଣ କୁ ହା ଯାଇ ପାେର?!!

ଇ
-ପ

ବି ଶାସ ରଖି ଭବି ଷତ ବି ଚାର କରି ବ_ମାନକୁ ଜଳାnଳି େଦଉଥିବା ମଣିଷ*ୁ ନି େବାଧ
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ସାରି େଲଣି େଯ ବ_ ମାନ ସମa* ଆଖିେର େକବଳ अr ପୁଟୁଳି ବାrି, ସାଥାr ହାସଲ
କରି ଚାଲି ଛqି ନି ଜସ ସାଥ! ଶି hିତ अାନ େସମାନ* ପେରାଚନାେର ପଡି ନି ଜକୁ
େସମାନ* ସହି ତ ସାମି ଲ କରି ନି େବାଧ*ୁ ଆଖିଠାର େଦଉଛqି ! ସମୟ अତq ଜଟିଳ
aରକୁ ଆସି ବସି ଲାଣି! ତଥାପି େଚତା ପଶୁନାହZ କାହାରି ! ଓଲଟା अବାaବ ଆନCେର
ବି େଭାର ନି େବାଧ*ୁ ବାଟ ମି ଳୁନାହZ ବି େବଚନା କରି ବା ପାଇଁ! କି ଦୂ ଦନ अrକାର ମାଡି
ଆସି ଲାଣି ଯାହା ଆଗକୁ କ’ଣ କରି ବ ତାହାର ସୀମା ନାହZ! ତଥାପି ସମେa ଆଜି ନି ଶାେର
ନି ଶାଗ େକବଳ େସହି ଷଡ଼ଯ|ୀ* अେଲୗକି କ ପaାବେର! ଥେର ହାତ ଗୁଡ଼ କହୁଣିକୁ
ଲି ଗଲା ପେର ଆଉ ଚାଟିବା କw େହାଇ ପଡି ବ ପରବ_ୀ ସମୟେର, ବ_ମାନ ଏକଥା
କାହାର େଚତନା ାନେର ପଶୁନହZ! ନି ରୁପାୟ ସୀମି ତ ସ+t ଯାହା* ମାନତା
अଗହଣୀୟ ଆଜି ର ଏହି ନି େବାଧ ସମାଜର ଗତି ଯାହା େହବ ସମେa େସହି ରାaାେର
ଚାଲି ବା ପାଇଁ ବାଧ େହେବ ଏକ କଳୁ ଷିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ବଂଚି ବା ପାଇଁ, େସଇଥିେର

ଯି ବାକୁ ! ଉପଯୁ

ପଦେhପ

େନବାକୁ ! ବି ଚାର ଆପଣମାନ*ର!

ଭାଗ ଆମ

ସମa*ର.....!

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ଛତପୁର, ଗnାମ.

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ତି େଳ େହେଲ ସେCହ ନାହZ ! କି ’ କରି ବା କଣ?!! ସମୟ अଛି ବ_ମାନ ମଧ ସୁଧୁରି

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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ଓଡ଼ି ଶାର ସଂ8ୃତି ଗ
ସଂ8ୃତି , ସଂ8ୃତି କହି େଲ ଆେମ େଯଉଁ अଳର ବି ଷୟେର

ପରି ପକାଶ କରି ବା େସ अଳର େଲାକକଥା, ପରରା, ଚାଲି ଚଳଣୀ,
ନୃ ତ ସpୀତ ଓ अନାନ କଳାକୁ ବୁ ଝାଏ। େସହି ପରି ପେତକଟି
ତି ନାଥ ନCୀ

ରାଜର ମଧ ଏକ ସ ତ| ସଂ8ୃତି ରହି ଛି। ଯାହାକି େସ अଳକୁ ବି ଶ
ଦରବାରେର ପରିଚି ତ କରି ବାର ମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କେର। େସହି ପରି
ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ସଂ8ୃତି । ତାର ସଂ8ୃତି େକବଳ ସହର କି ମହାନଗେର
ପÓୁଟିତ ହୁଏ ନାହି । େସଇ ସଂ8ୃତି ର अp ସଦୃ ଶ ତାର େଲାକକଥା,
ପରରା, ଚାଲି ଚଳଣୀ, ନୃ ତ ସpୀତ ତାର ପତି ଟି ଗଁାର ଗଳି କCି ଠାରୁ

କୃ ତି କୁ

अେp

ଲି େଭଇବା

ପାଇଁ

ବଷ ସାରା

ସାରା

ରାଜେର

ପଯଟକ*ର ଗହଳି ସୃwି ହୁଏ। ତହାପୁଣି ବାଆକୁ ବତା ପରି ନୁ େହଁ
ପର ମାସ ମାସ ଧରି । େକବଳ ଏତି କି ନୁ େହଁ ତା'ର ସଂ8ୃତି ତାର
ଧାନ ପାନେର ମଧ ପରି ପ
ୂ  । ତାର େସଇ अପୁବ  ସଂ8ୃତି କୁ େଦଖି ବା
ମାେତ କାନେର ହାତ େଦବା ଭଳି ପରି ିତି ସୃwି ହୁଏ। ପଯଟକ
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ା

ମାେନ ନି ଜର ବa ବହୁଳ ଜୀବନେର ଟିେକ ହସ ଖୁସି ପାଇଁ େସମାେନ
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ସହର ଯାଏ ପÓୁଟିତ ଓ ପରି ପ
ୂ  । ତାର େସଇ ସଂ8ୃତି ର अନନ

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛିଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ସଂ8ୃତି କୁ ମନପୁରି ଉପେଭାଗ କରି ବା
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ପାଇଁ ଆସି ଥାqି । େହେଲ କି ଛି ଦି ନ ବି ତି ଗଲାପେର ମନ କୁ େହ ଛାତି କୁ ପଥର କରି ଆଉ
ଦି ଦି ନ େସଇ ସଂ8ୃତି ଟିକୁ ଟିେକ ମନ ପୁେରଇ ଉପେଭାଗ କରqି କି ? େଯେତେବେଳ
ପଯଟକଟିଏ ତାର େସଇ अେଲୗକି କ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇmାପକାଶ କରqି ,
େସେତେବେଳ ଆମର େସଇ ଓଡ଼ି ଶା ପୁअମାେନ ତାର अେଲୗକି କ ବାଣୀକୁ ତା* ସଖେର
ବନା କରି qି। େଯେତେବେଳ େସଇ ମହି ମା ଶୁଣିବା େଶଷ େହାଇଯାଏ, ପଯଟକଟିଏ
ପୁଣିଥେର େସଇ अେଲୗକି କ କଥାକୁ ପୁଣି ଥେର ବନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶା ପୁअ ଆଗେର
ଫେଟଇ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର େସଇ अେଲୗକି କ କୀ_ରାଜି କୁ ଟିେକ ଦଶନ କରି ନି ଜର
ଚhୁକୁ ପବି ତ କରିବା ପାଇଁ ପଯଟକର ମନ ତାକୁ ନାେକଦମ କରିଦି ଏ। ସେତ େଯମି ତି
ତା* ମନ ତା* ପାଖେର ନଥାଏ, େସଇ ଓଡ଼ି ଶାର ସଂ8ୃତି ପାଖେର ଆସି ପହିଯାଏ।
େଯେତେବେଳ ପଯଟକର କମେhତେର େବାଝ ଉପେର ନଳି ତା ବି ଡା ଭଳି ପରି ିତି ସୃwି
ହୁଏ। େସେତେବେଳ େସ ଯଦି େକାଟି ଓଡ଼ି ଆର ମଉଡମଣୀ ସାରା ଜଗତର ନାଥ

େହାଇଯାଏ। ଦୁ ଃଖ ଯାଇ ସୁଖର ପରିିତି ତା* ଆଗେର େଖେଳଇ ଯାଏ।
ଜେଣ ପଯଟକ ହୁअ ବା ଭ

େସ ଯଦି େସଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ ାଥ* ଭଜନକୁ

ଶୁଣୁଥାଆqି େତେବ ତା* କେର େସ ଗାଇ ଉଠqି । ଆମ େପୖ ରାଣିକ ପରରା ସାରା
ବି ଶ ଖୁବ୍ ଆନCେର ଉଲ@ ାସର ସହି ତ ପାଳନ କରqି । अତୀତର ମଠ ମCିର କି _ୀେର

ତ
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ା

ଭରା ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ି ଶା। ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ ାଥ* ରତ େବଦୀ ଠାରୁ ବଡଦାs

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଜଗନ ାଥ* ନି କଟେର ଥାଆqି େସେତେବେଳ ତା*ର ପରି ିତି ସୁ  ପରି ବ_ନ

ଇ
-ପ

ପଯq ପୁଣି ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ସବବୃହତ ଶି ବଲି p ପଯq ସବୁ ଠି ବଷ ସାରା

ଆ

ହ
ାନ

ପଯଟକ ଓ ଭ * ଗହଳି । ସେତ େଯମି ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ ାଥ*ର ବି ଶ୍ ପସି t
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େଘାଷ ଯାତା ସମୟେର ଭ ମାନ*ର ସମାେବଶ ପାଲଟିଯାଏ ବି ଶାଳ ଜନ ସମୁଦ। ଭ
ଭଗବାନ*ର ଆଖି ଓ ଆଖିେର ହୁଏ अପବ
ୂ  ମି ଳନ। ବଷେର ଥେର ମହାବାହୁ*ର ଏହି
अପବ
ୂ  ମି ଳନ ଘଟିଥାଏ। ଭ

େହାଇଯାଏ ଭଗବାନ* ରଥର ସାରଥି। ଭ * ମନ ଏେତ

ବାକୁ ଳ େହାଇଉେଠ େଯ ନାଚୁ ନଥିବା ପାଦ େସଠି ଘୁpୁର ବାrି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଭ ଟିଏ
ଗୀତ ଗାଏ, ସେତ େଯମି ତି ଜେଣ ପସି t ଗାୟକ। ଘ ଘାର ସ ର ହୁଳହୁଳି ଭ *
ମନର ଭ ି ଗୀତ ତାେଳ ତାେଳ ଜଗା ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ*ୁ ଧରି ରତ ସି ଂହାସନ ଛାଡି
ବଡଦାsକୁ ଧାଇଁ ଆେସ। ବଡ଼ଦାs ସି ନା ଜନ ସମୁଦ ପାଲଟି ଯାଏ, େହେଲ େଯଉଁ
ଭ ଟିଏ ତା ନି କଟକୁ ଯାଇପାେର ନା େସ କି  ତା ଆଖିେର ଆଖି ମି େଳଇ ବା ପାଇଁ ନି ଜ
ଘେର ଆଜି ର ଯାqି କ ଯୁଗେର ଦୂ ରଦଶନ ମାଧମେର ତାର ଦଶନ କରି अପବ
ୂ  ମି ଳନର
अଧି କାରୀ େହାଇଥାଏ। ଭ

ଭଗବାନ* अପବ
ୂ  ମି ଳନ ଭି ତେର କାଳି ଆ ଯାଇ ପହିଯାଏ

ତା ମାଉସୀ ଘର ନି କଟେର। ପୁଣି ନअ ଦି ନ ମାଉସୀ* ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପଦାନ।

ପତାବ_ନ କେର। କଥାେର अଛି "ଯି ଏ ରଥେର େସଇ କାଳି ଆ ସାଆq*ୁ ଦଶନ କେର
ତା'ର ପୁନଜନFର ବାଧା ଲାେଗ ନାହZ। ଭ

ପୁଣି ଡାକି ଦିଏ େହ ମହାବାହୁ ବି ରହି ଥିେଲ

ପୁଣି ଆର ବରଷକୁ େତାର ଏହି अପବ
ୂ  ମି ଳନେର ମଁୁ େଯାଗ େଦବି । େସଇ ଜଗନ ାଥ*ର
अପବ
ୂ  अେଲୗକି କ ଯାତା େକବଳ ଓଡ଼ି ଶା ନୁ େହଁ ସାରା ବି ଶବାସୀ ଉପେଭାଗ କରqି ।

ତ
ିକ

ା

अେନକ େବୖ େଦଶି କ ପଯଟକ ତା*ର ଏହି अପବ
ୂ  ଦୃ ଶକୁ ଦଶନ କରି ବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ
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ପି ଠା ପଣାର ଆସର ସେର, େସ ପୁଣି ମାଉସୀ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହୁଡ଼ା ଯାତାେର ଶୀଗୁsିଚାକୁ

ଇ
-ପ

ଧରି ଏଇଠି ବସବାସ କରqି । େସଇ କାଳି ଆ ଆମ ଓଡ଼ି ଶା ଜାତି ର ପାଣ, ତାରି ନି େଶେର

ଆ

ହ
ାନ

ଆଜି ଏ ସାରା ବି ଶ ପରି ଚାଳି ତ। େକବଳ ଏତି କିେର ସେର ନାହZ ଆମ େପୖ ରାଣିକ
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ପରରା।
ଆମ ରାଜର ରାଜଧାନୀ ମCିର ମାଳି ନୀ ସହର ଭାବେର ପରି ଚିତ। େଯଉଁଠି ବାବା
ଶି ବ* ଲି pରାଜ ପୀଠ ଠାରୁ ରାଜାରାଣୀ ମCିର ରାମ ମCିର ଏହି ଭଳି अେନକ ମCିର
ରହି अଛି । ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ अନନ ମCିର ରହି ଛି ଯାହାକି ଆମ ଏସି ଆ ମହାେଦଶର
ସବବୃହତ। େସଇ େପୖ ରାଣିକ ମCିର ପୁଣି ବାଲି ର ସହର ବାେଲଶରର େଭାଗରାଇ ବ@ କର
ଏକ େଛାଟ ଗଁାେର अବିତ ବାବା ଭୁ ଷେsଶର ମCିର। ଯାହାକି ଆଜକୁ ଶହ ଶହ ବଷ
ପବ
ୂ ର
 ୁ ାପି ତ। େସଠି अଧି କ ମାତାେର େବୖ େଦଶି କ ପଯଟକମାନ* ଗହଳି ନଥିେଲ
ମଧ, ସାରା ଓଡ଼ି ଶାର େକାଣ अନୁ େକାଣରୁ େସଠାକୁ ଭମଣ ପାଇଁ ଆସqି । ବି େଶଷତଃ
ଶି ବ*ର ପବ ଜାଗର ପବେର अେନକ ଶtାଳୁ ମାେନ ଉପବାସ କରି ଜାଗର ଜାଳqି ।
େସଇ ମCିରର େପୖ ରାଣିକ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ନି ଆରା। େଯେତେବେଳ େକୖ ଳାସରୁ ରାବଣ
ତା* ମାଆ* ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଶି ବ ଲି p ଆଣି ଲ*ାକୁ େନଇଯାଉଥିେଲ। େସେତେବେଳ

ଜଗୁଆଳି କୁ ଧେରଇ େଦଇ ଯାଇଥିେଲ କାରଣ େଗାେଟ ସ_ ଥିଲା କି ମଁୁ େଯଉଁଠି ବସି ବି
େସଠୁ ମଁୁ ଆଉ ଉଠି ବି ନାହZ େତଣୁ େସ ଜଗୁଆଳି *ୁ ଧେରଇ େଦଇ ଯାଇଥିେଲ। େହେଲ
ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଶି ବଲି p*ୁ ରାବଣ ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ତେଳ ରଖିେଦଇ ପେଳଇ
ଯାଇଥିେଲ। ରାବଣ ସାନ କରି ଆସି େଦଖqି ତ ଶି ବ ତେଳ ବସି ଥାqି । େତଣୁ େସ

ତ
ିକ

ା

େସଠାେର ହଁ अqtାନ େହାଇଗେଲ। େତଣୁ ରାବଣ ଶି ବ*ୁ େନଇ ପାରି େଲ ନାହZ। େସ
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ଯି ବା ରାaାେର ରାବଣ*ୁ ପରି ସା ଲାଗିଲା େତଣୁ େସ ଶି ବଲି p*ୁ େସଠାେର ଜେଣ ଗାଇ

ଇ
-ପ

ଗାଇ ଜଗୁଆଳ ଜଣକ ଥିେଲ କୃ Å। ଏ େପୗରାଣିକ କାହାଣୀ ସତଯୁଗର ଏକ କାହାଣୀ। ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଯୁଗର ଜେଣ ଭ *ୁ ସ ପାେଦଶ କେମ ମାଟିତେଳ ଥିବା ଲି pକୁ ମାଟି େଖାଳି ଉପରକୁ ଆଣି
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ମCିର ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାହା ଏସି ଆର ସବବୃହତ ଶି ବଲି p ବାବା
ଭୁ ଷେsଶର ରୂେପ ପୁଜା ପାଉଛqି । ଏହି ପରି अେନକ େପୗରାଣିକ କାହାଣୀ ଆମ
ଓଡ଼ି ଶାେର ରହି ଛି। ତାରି ଭିତେର अେନକ କୀ_ ମଧ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନ*ର
ରହି ଛି। ଓଡ଼ି ଆର ବାେଲଶର ଜି ଲ@ାର ଜେଳଶର ବ@ କ अqଗତ ରାଇବଣିଆ ଠାେର
ରାଇବଣିଆ ଦୁ ଗ ଓ ଲhFଣନାଥ ଠାେର ଲhFଣନାଥ ଗଡ଼ ତାର ମୁକ ସାhୀ। ଆଜି
ରାଇବଣିଆ ଦୁ ଗ ଭଗ अବାେର ଦsାୟମାନ। ତଥାପି େସଠାେର अେନକ କି ଛି
େପୗରାଣିକ କୀ_ ଭରିରହି ଛି। ଏହାଛଡା अେନକ କୀ_ ଓ ଦୂ ଗ  ଆମ ରାଜ ଓଡ଼ି ଶାର
ଭରିରହି ଛି। ଭୁ ବେନଶର ଠାେର अବିତ ଖsଗିରି ଉଦୟଗିରି ମଧ ଏକ ପର
ୂ ାତନ
କୀ_। ଏହି ପରି अେନକ ମCିର ଦୂ ଗ  ଓ କୀ_ ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଭରି ରହି ଛି, ଯାହାକି ଆଜି
ବି େଲାେକ ଜାଣି ପାରୁନାହାqି । େସ ସବୁ ର ବି କାଶ େହେଲ ଆମ ସଂ8ୃତି େର ଆେମ
ଆହୁରି ଆଗକୁ अଗଗତି କରି ପାରି ବା। ଆମ अଳ ସହରେର अେନକ ପାରରି କ ନୃ ତ

ପଯଟକ*ର ମନକୁ ଆକଷତ କରି ଥାଏ। କି  ଆମ ରାଜେର ଏକ ସ ତ| ନୃ ତ ଓ
ସpୀତ ରହି ଛି। ଯାହାକି ସାରା ବି ଶେର ପସି t। େକବଳ ନୃ ତ ଓ ସpୀତ ନୁ େହଁ ଆମର
ମଧୁର ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆ ମଧ अେନକ େବୖ େଦଶି କ ପଯଟକ ମାନ* ମନକୁ ଆକଷତ
କରି ଥାଏ। ଆମର ନୃ ତ ଓଡି ଶୀ ନୃ ତ ଯାହାର କି ଛମ୍ ଛମ୍ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶz ମନେର

ତ
ିକ

ା

अେନକ କି ଛି ଚି qା ସୃwି କେର। ଥରୁଟିଏ ତାକୁ ମନ ପୁେରଇ େଦଖିେଲ ମନ ପୁଣି
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ଓ ସpୀତ ରହି ଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଓ ଆମ अଳକୁ ବୁ ଲି ଆସୁଥିବା अେନକ

ଇ
-ପ

ନାେକଦମ କେର, ତାର େସଇ अପୁବ  ଦୃ ଶକୁ ପୁଣି ଟିେକ ଦଶନ କରି ବା ପାଇଁ। େଯଉଁଠି

ଆ

ହ
ାନ

ମେର ତାର େସଇ ଝୁମଝୁମ ଶz ଶୁେଭ, େସଇଠି ପମୀ ଯୁଗଳ* ଭିଡ ଲାଗି ରେହ।
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ସମୟ ଗଡି ଗେଲବି ମନ ପୁଣି ଛାତି କୁ ପଥର କରି େସଇଠି ବସି ରେହ। ଠି କ୍ େସହି ପରି
ତାର େସଇ ଭାବପ
ୂ  ଓଡ଼ି ଆ ସଂଗୀତ

େଯପରି ଆମ ମାଆର ଜହ ମାମଁୁ ଗୀତ ପରି

େପମେର ଭରା ତାର ପେତକଟି ଛାC ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ £ଶ କେର। େସଇ अମାପ
କଳାକୁ ଯି ଏ ପଦଶନ କେର େସ ଆଜି ଓଡ଼ି ଶାେର ନୁ େହଁ ସାରା ବି ଶେର ନି ଜର ସ ତ|
ପରି ଚୟ ସୃwି କରି ପାରି ଛqି । େସ ଏପରି ଏକ ଚମ¤ାରି ତା ଯାହାକି ଦୁ ଃଖି ର ମନକୁ ଏପରି
ଖୁସି କରାଏ ତାର ପରି କନା ନାହZ। ତାର ନୃ ତ ସpୀତ େଯମି ତି ମଧୁର େସମି ତି ତାର
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା କି ! ହୃଦୟ £ଶ। େସଇ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଆମର ଏେତ ମଧୁର େଯ ବି େଦଶରୁ
ଆସି ଥିବା ପଯଟକଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆକୁ ଉ}ାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନି ଜର
ଆଗହ ପକାଶ କରqି । ଏପରି କି ଓଡ଼ି ଆେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର େଗୖାରବକୁ େଗୗରବାନି ତ
ମଧ କରି ଛqି । େସ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଏେତ ମଧୁର େଯ ତାହା अବନୀୟ। ଓଡି ଆ ଭାଷା
େଲାପ କରି ବା ପାଇଁ ଊନବି ଂଶ ଶତାzୀର ଦି ତୀୟାtେର ଷଡଯ| ଚାଲି ଥିଲା। କି  ଓଡ଼ି ଆ
ମଯାଦା େଦବା ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶାର ବହୁ ବୁ tିଜୀବୀ ଏବଂ ଫକି ରେମାହନ

େସନାପତି ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସମଥ େହାଇଥିେଲ। ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, େଗାପାଳ ଚC
ପହରାଜ, ଲhFୀକାq ମହାପାତ, େଗାପବrୁ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାଓ ଓ
ଗpାଧର େମେହର ପଭୃ ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତର ପୁେରାଧାଗଣ ଜାତୀୟବାଦୀ େଲଖା
ମାଧମେର ଓଡ଼ି ଶାର ନରନାରୀ*ୁ ଉଦବୁ t କରି ଥିେଲ। ସତେର ଓଡ଼ି ଶାର अପବ
ୂ 

ତ
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ା

ସଂ8ୃତି ଓ ପରରା ପାଇଁ ସାରା ବି ଶେର ଆଜି ଏହା ପରିଚି ତ ଓ େଲାକପି ୟ।
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ଜେଳଶର, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୮୧୧୮୦୪୦୩୯୦
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ଲନ
ସମୟ ଥିଲା ଗଁା ଯାକର କି ଟିକିଟି अrାରକୁ ଦୂ ର କରୁଥିଲା, ସାରା
ଗଁାେର ଘେର ଘେର ମି nିମି nି ଆଲୁ अ େଦଇ ପରି ବାରକୁ ଆେଲାକି ତ
କରୁଥିଲା, େକଇ େଟାପା କି େରାସି ନେର, ଘର, ବାହର ଆେଲାକି ତ କରୁ
ଥିଲା, ଏମି ତି କି େସେତେବଳର େଲାକ ହାଟ କରି ବାକୁ ଲନ େନଇ
अନq କୁ ମାର

ଯି ବା ଆସି ବା କରୁଥିେଲ, ସବୁ ଗଁାର କାମକାଯେର ମଧ େଦଖା
ଯାଉଥିଲା, ମCିରେର ରାତି ଯାକ, ଯୁକୁ ଯୁକୁ େହଇ ସାରା ମCିରକୁ
ଆେଲାକି ତ ପଦାନ କରୁଥିଲା, ନା ବି ଲ େଦବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା, ନା କି ଛି
अଧି କ ମୂଲ ଥିଲା, ବାସ େକଇ ଟ*ାେର କାଚ, ସଳି ତା, ଆଉ ଟିେକ

ସବୁ ର ସାହା ଭରସା େସେତେବେଳ ଏହି ଲନ, େକେତ ବଡ ବଡ ଝଡ,
େତାଫାନ ଭଳି ବି ପଦେର ସାହା ଏହି ମି nି ମି nି ଜଳୁ ଥିବା ଲନ, ଚାଷୀ
ଘରର ପରି ବାରେର ହାତ ବାରି ସି ସଦାେବେଳ ମି nି, ମି nି ଜଳୁ ଥିବା
ଲନ, ରାତି अଧେର େhତ ଜଗିବା େହଉ, ରାତି अଧେର ଚାଷ ଜମି କୁ
ପାଣି େବାହି ବା େହଉ ସବୁ େବେଳ ଚାଷୀ ହାତେର ଲନ ଥାଏ, ନା ଥାଏ
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ା

ଡାହାଣି, ଚି ରିଗୁଣିକୁ ଡର ନା ଥାଏ ମଶାଣିକୁ, େଯେତ ରାତି େହଉ ପେଛ
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କି େରାସି ନିେର ଆେଲାକି ତ କରୁଥିଲା, ଝଡ, ପବନ, ବାତା, ବନା

ଆ

ହ
ାନ

ଯଦି କାହାରି ଶବ ଯାଏ ମଶାଣିକୁ, ଲନ ସମa* ହାତେର ଥାଏ,
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େସେତ େବେଳ ଲନ ସବୁ େhତେର ଆଗେର ଥିଲା, ବି ଜୁଳି ବତୀ କଣ ପି ଲା େଦଖି ନ
ଥିେଲ, ଏହି ଲନର ଯୁକୁ ଯୁକୁ ଆଲୁ अେର ବହି ର କି ଛି अଂଶ େଦଖାଗେଲ अନ अଂଶ ଲୁ ଚି
ଯାଏ ଛାଇେର ତଥାପି , अେନକ ପି ଲାମାନ* ଭବି ଷତ ଆେଲାକି ତ କରି ଛି ଏ ଲନ, ଏହି
ଲନେର ପି ଲା ମାେନ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ ବଡ ହାକି ମ େହଇଛqି , େଛାଟ ଆେଲାକେର ପାଠ
ପଢି ନି ଜର ଭବି ଷତ ଉ©ଳ କରିଛqି , କି  ବ_ମାନ ବି ଜୁଳି ବତୀର ଆେଲାକେର ସବୁ
େଦଖା ଯାଇ ମଧ ସହର ଗଁା ଆେଲାକି ତ େହଇ ବି ପି ଲାମାେନ ପାଠ ପଢ଼ି ବାେର ଏେତ
ଗୁରୁତ େଦଉ ନାହଁ ାqି 
ସତେର ଆଜି ଗଁାଟା ସହର ସହର ଲାଗୁଛି ବି ଜୁଳି ବତୀେର, ଯି ଏ ସାରା ଗଁା ଗହଳି କୁ
ଆେଲାକି ତ କରୁଥିଲା ଯି ଏ ନି ଜକୁ ଜେଳଇ ପି ଲାମାନ* ଭବି ଷତ ଆେଲାକ କରୁଥିଲା,
ଆଜି ପୁରପଲ@ ୀେର ହଜି ଗଲାଣି, ଲନ ଆଜି ଗଁାେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁ ନାହZ, ଏ अଧୁନା
ଯୁଗର ମଣିଷ ସମୟର ତାଳ ସହି ତ ଲନକୁ अେଲାଡା କରି େଦଇଛି , ଯି ଏ ଜଳି ଜଳି

େସ अrକାର ଭିତରକୁ େଠଲି େହଇ ଯାଇଛି 
ସତେର େସ ଦି ନ ଆଉ େସ ସF ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଉନ ତି

ତ
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ା

କରି ଛି କି  अତୀତର ଖୁସି େଦଇ ପାରୁନାହZ
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अrକାରକୁ ଦୂ ର କରି ଆେଲାକି ତ କରୁଥୁଲା, ଆଜି େସ ଲନ ବି ଜୁଳି ବତୀର ଆଲୁ अ ପାଇଁ

ଇ
-ପ

अନq କୁ ମାର, ତି ହିଡି, ଭଦକ,

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଗାେଯାଗ-୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ8ରଣ : ଜୁ ନ ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଜୁ ନ ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ* େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହZ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କwସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କw େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କw अନୁ ଭବ କରୁଛqି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି bା ପବr ପଠାଉଛqି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶz
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ
ୂ  େଛଦ, ଯୁ ାhର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳb ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ* ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବrୁ * +ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀhା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁCର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ

aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
ିକ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ8ରଣ ନି ମେq େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବrୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି qାେର ପକାଇ େଦଉଛqି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା+ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ¨ ଭ_ େହଉଛି
ଏବଂ ସାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃwି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ_ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛqି େସମାନ* अବଗତି ନି ମେq
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରbାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ¨୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
£ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ¨ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି bା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହZ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍

+ାରା ହZ େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆsଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସାଦକ hମାପାଥୀ 
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମa ସାହି ତିକ ବrୁ *ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା
ଆପଣ ଚାହZେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାq / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ +ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥେର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଯାହା
ଫଳେର ପତି କା ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳb େହଉଛି 
େତଣୁ ଆପଣ* େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍
କି bା Microsoft Word File େର ହZ ପଠା
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