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ତା—କୁ େନଇ ଅବଶ� ବାକ୍ ବିତ|ା କରିବା ପାଇଁ ଅେନକ ଅଛKି,  

ଆମର ଭୁଲକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଅଣୁବୀnଣ ଯ� ଧରି ବସିଛKି  

ଉ ଆଉ ଊ ଭିତର ଫରକ ବୁଝାଇବାକୁ,  

ଘ[ା ଘ[ା ଆମ ଆଗେର ଭାଷଣ ଝାଡୁଛKି  

ଆେମ ତ ମାନୁଛୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆେସନାହh  

ଓଡ଼ିଶାେର ସିନା ଜନ� େହଇଛୁ,  

େହେଲ ଓଡ଼ିଆେର କଥା େହବା େଶୖଳୀ ପରା ଶିଖିନାହୁଁ   

]oଲ ମାେ� ଯାହା ସବୁ ଥିେଲ ପେଢ଼ଇ,  

କେଲଜ୍ ବାର|ାେର ପାଦ େଦଉ େଦଉ  

ଡ଼fବିନ୍ େର େସ ସବୁ େଦଲୁ ଗେଡ଼ଇ  

ଚାକିରୀ େବଉସା ଯାହା ବି ସବୁ କରିଲୁ,  

ଓଡ଼ିଆକୁ ପଛେର ରଖି ଇଂରାଜୀର ହାତ ଧରିଲୁ 

ଏେବ ଟିଭି େଦଖି େଦଖି ଖ|ି ହି�ୀ ଶିଖି ଗଲୁଣି, 

ମାଆକୁ ମମ ୍ବାପାକୁ ଡ଼�ାଡ଼୍ କଲୁଣି, 

ନମ]ାର ଛାଡ଼ି ଗୁଡ଼୍ ମ�RZ୍ କହୁଛୁ, 

ଆମକୁ ଧି�ାର କେଲ ବି ସମେ? 

ମୁ| ପାତି ସବୁ ସହୁଛୁ.... 

 

ଆେମ ସତେର ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ େହାଇ ଯାଇଛୁ  
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 ଅେନକ େଲାକ ଅେନକ କଥା କହୁଛKି, ଆମ ପିଲାମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲିଗେଲଣି 

େବାଲି କା�ୁଛKି, କିKo  କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା େକହି େକେବ ଚିKା କରି 

େଦଖିଛKି କି ? ଶ~ କରିବା ସହଜ, େହେଲ େସହି ଶ~ର ଉWର ନିେଜ େଖାଜିଆଣିବା 

େକେତ େଯ କf ତାହା େସହି ଭ�ବ��ି ମାେନ ହh କହି ପାରିେବ ଆମ ପିେଲ 

ଓଡ଼ିଆେର ପଢ଼ିବା େଲଖିବା କାହhକି ଶିଖୁନାହାKି ! ଓଡ଼ିଶାେର ପଯ��ା\ ଚାକିରୀର 

ବ�ବ�ା ନାହh, ଆଉ େଯଉଁ ସବୁ ଚାକିରୀ ରହିଛି େସଠାେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ାଧାନ� 

ଦିଆଯାଇନାହh ଆମ ପିଲାମାେନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାଧ� 

େହଉଛKି, େତଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛKି ଏେବ ଆମ ସରକାରO 

େଘାଷଣା ଚଳିତ ମାସେର ଆମ ରାଜ� ଓ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ� ଖୁଶିଖବର୍ 

ଆଣିେଦଇଚି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଉ�ାରଣଗତ ଅସମାନତାକୁ ଦୂେରଇବା ପାଇ ଁ

ଭାରତୀୟ ସଂସଦେର ?oତ ଚିଠା ଫଳେର ଏେବ ବିଶ�ବ�ାପୀ ସମେ? ଆମ ଭାଷାକୁ 

ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ହh କହିେବ, ଏବଂ ଏହା ଫଳେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େଲଖାଯାଉଥିବା 

ଓରିୟା ଓ ହି�ୀେର କୁହାଯାଉଥିବା ଉଡ଼ିୟା ସବୁ ଏେବ େକବଳ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ହh 

କୁହାଯିବ ଅବଶ� େଲାକମାେନ ଏହାକୁ େକେତ ଶୀ� କହିେବ ବା କହିବାକୁ େଚfା 

କରିବା ତାହା ଅଲଗା କଥା ଆମ େଲାକମାେନ ଏହାକୁ େନଇ େକେତ ସେଚତନ ତାହା 

େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇXାଥାଉ ବା ନଥାଉ ଓଡ଼ିଆେର ହh ପଢ଼ିବା େଲଖିବାକୁ ବାଧ�ତା 

ମୂଳକ କେଲ ଯାଇ ହh େଲାକମାେନ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିେବ ପଢ଼ିେବ, ନେହେଲ ]oଲ୍ 

ପାଠ��ମେର ଏହା େକବଳ ଏକ�୍ �ା ଅପ ୍ସନାଲ୍ ବିଷୟ େହାଇ ରହିଯିବ ସିନା !!! 

 ବW�ମାନ ଚିKା କରିେଦଖିବା ଆମ ବା?ବିକ ଜୀବନକୁ ଭାବିତ କରୁଥିବା, 

ସାମାଜିକ ବaୁତ�ର େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ମାନO ବିଷୟେର... 

 େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକRଂ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ମାନO ଦୟାରୁ ଆେମ େଯେତ େସାସିଆଲ୍ 

(ସାମାଜିକ) େହାଇ ପାରିେଛ, ଅKତଃ ବିଗତ େକଇ ଦଶaିେର ଏଇମିତିକା ପରିବW�ନ 

ଆମ ଜୀବନେର ପରିଲnିତ େହାଇନଥିଲା େଫସ୍ ବୁକର ତି�ାତା ମାକ� ଜୁକରବଗ� 

କହିଛKି େଯ ପୃଥିବୀ ଉପେର ବସବାସ କରୁଥିବା ସମ? ବ��ିOୁ େସ େଫସବୁକେର 
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େଦଖିବାକୁ ଚାହାKି, ଅପରKo  ଅନ�ମାେନ ଦାବୀ କରିଛKି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ବ��ିର 

େଫସ୍ ବୁକେର ସଦସ�ତା ନାହh ମାେନ େସ ଆମ �ହର ଜୀବ ନୁହKି େସାସିଆଲ୍ 

େନଟୱାକRଂ ସାଇଟର ାବଲ�ତାରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଅKତଃ ଆମ ମଧ�େର 

ବaୁ ସହୃଦୟତାର ଉଦ୍ ଭବ େହାଇଛି, ଏହା ସମେ? ମାନିେବ ଅଜଣା ଅଶୁଣା 

େଲାକମାେନ ପର�ର ସହ ବaୁତ�େର ଏମିତି ବାaି େହଇ ଯାଉଛKି େଯ ନିଜ ଘେର ଓ 

ପରିଜନO ପାଖେର ଆେମ େଯେତ ସାମାଜିକ େହାଇ ପାରୁନାହୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁନିଆେର 

ଆେମ ବରଂ ତା—ଠୁ ଅଧିକ େQହ ଓ i�ା ବା[ି ବୁଲୁଛୁ କାହାକୁ ମାଉସୀ, କାହାକୁ 

ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଦାଦା, କାକା କରି ଆେମ ସୃfି କରିଛୁ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ 

 ଏହି ଦୁନିଆ ଆମ ପାରିପାଶ�Rକ ଦୁନିଆଠାେର ଭି_ ନୁେହଁ, ଏଠାେର ମଧ� 

ପର�ର ତି ହିଂସା, େଦ�ଷ, ଘୃଣା ଆଦି େଦଖାେଦଉଚି, େବେଳ େବେଳ ଜେଣ ବ��ିର 

କମ� େଯାଗଁୁ ଅେନକ ବ��ି ବ�ଥିତ ଅନୁଭବ କରୁଛKି େସ ଯା—େହଉ, ଏହା ଦ�ାରା 

େତ�କ ବ��ିକୁ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅେନକ ବ��ି େଯ ମିଳିଯାଉଛKି ତାହା 

ଅତ�K ଆନ�ର କଥା  

 ସାହିତ�ର ଦୁନିଆ ଏହି ଦୁନିଆେର ସବ�ାଧିକ ଗତିଶୀଳ େହାଇଥିବା ଆେମ 

ଅନୁଭବ କରିଛୁ େୟାଗାତ�କ ଭାବେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ଥମ ଥର 

କଥା ଓ କବିତା ନାମକ ଏକ ଗ�ପ ୍ତିଆରି କରିବାପେର, ଏେବ େସଥିେର େଦଢ ଶହ 

ସଦସ� ସଦସ�ା ରହିବା ସହିତ ାୟ ତିଦିନ ଏକାଧିକ କବିତା କାଶିତ େହଉଥିବା 

େଦଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ସହ େତ�କ କବିତା ଉପେର ଅନ� େଲଖକ ଓ କବି 

ମାନOର ମKବ� କବିତା ମାଧ�ମେର ବାହାର େହଉଥିବାରୁ ଏହା ଜନାଦୃତ େହାଇ 

ପାରିଛି ବିଗତ ଦୁଇ ମାସେର ଏହି ଗ�ପ ୍ େର ଅKତଃ ପା� ଶହରୁ ଅଧିକ କବିତା 

କାଶ େହାଇ ସାରିଛି 

 ଚଳିତ ମାସେର ଆହ�ାନେର କାଶିତ େହଉଥିବା ସମ? କବିତା ପାଇ ଁ

କବିମାନOୁ ଧନ�ବାଦ େଦବାକୁ େହବ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କବି ନୂଆ ଏବଂ ତଥାପି 

େସମାେନ େଲଖିବା ପାଇଁ େଚfା କରିଛKି ଏବଂ ତାହା ସମ?Oୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନି�ୟ  
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 େଶଷେର ପୁଣିଥେର ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, େଯ ଏହି ପ�ିକା ଏକ ଉ��f 

ଓଡ଼ିଆ ପ�ିକା ଭାବେର ଔ¡ଲ�ମାନ େହବାପାଇଁ େଯଉଁ ବaୁମାେନ ଆମକୁ ସହାୟତା 

କରୁଛKି ଏବଂ କରି ଆସିଛKି େସମାେନ ସମେ? ଆମର ଚୀର ନମସ�, ଆେମ 

ଓଡ଼ିଆଭାଷା ବିଷାରଦ େନାହୁଁ, େତଣୁ ଏହି ପ�ିକାେର �ାେନ �ାେନ ତ� ଟି େଦଖା େଦବା 

ସ�ାଭାବିକ ଭୁଲ ଥିେଲ ତାକୁ ନିେଜ ଠିକ୍ କରି ପଢିେନେବ, ଏବଂ ଯଦି ଚାହୁଁଥାKି େଯ 

ଏହି ପ�ିକା ଉ_ତି କେର େତେବ ଆମକୁ ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ଜଣାଇ େଦେବ 

 ଆହ�ାନ ପ�ିକାର ନେଭ#ର ମାସର ସଂ]ରଣ ଆପଣ ମାନOୁ ଭଲ ଲାଗିବ 

େବାଲି ଆଶା ଆପଣO ମତାମତ ନି�ୟ ଜଣାଇେବ 

ଧନ�ବାଦ 

ଡ଼ା େଜ�ାତି  ସାଦ ପ"ନାୟକ 

ଏମ.୍ବି.ବି.ଏସ୍, ପିଜିଡ଼ିଏମ ୍ସିଏଚ,୍ ପିଜିଡ଼ିଏଚ ୍ଏମ ୍

ତି�ାତା, ସଂପାଦକ, େୱବ୍ ମାfର୍ 
ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର 

Katha o Kabita Group on Facebook 
 

https://www.facebook.com/groups/kathaokabita 
 

Aahwaan Group on Facebook 
 

https://www.facebook.com/groups/aahwaan 
 

Aahwaan Odia Paribar on Facebook 
 

https://www.facebook.com/odiaparibar 
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ଲJୀର ଅଭିସାର  
          ମେନାଜ ଦାସ  

 େଯେତେବେଳ ସହରତଳି ବସତିଟିର ଅନତିବୃହତ୍  ଗୃହେiଣୀ, ବୃnଲତା ଓ 

ପଥାKକୁ ଆୟW କରି ଦ�ିହର ବିରାଜମାନ କେର, ବିଅଗତ-ଯୁଗର ଅବଧାନO 

ଆବିଭ�ାବେର ମୁଖରିତ ଚାଟଶାଳୀ ନି?ବ୍ ଧ େହଲା ାୟ ହୁଏ ବସତିଟିର ଅବ�ା, 

େସତିକିେବେଳ ମ�ିରର ଦnିଣପାଶ��� କୃ�ଚୁଡ଼ା ଗଛର ଛାଇ ତଳୁ ଉOିମାେର ଲxୀ 

ବଡ଼ ଇXା ଥେର ମ�ିର ାZଣ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା ପାଇଁ - ବଡ଼ ଇXା ଥେର ମ�ିର 

ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପାଇଁ କିKo  ବଡ଼ ଡର ବୁଢ଼ା ପୂଜାରୀOୁ େସ ପ|ିତ, ଅତଏବ 

େଦଖିବା ମାେ� ପଚାରିେଦବ ମାନସାO, ନତୁବା େଗାଟିଏ ତା©ଯ��ପୂ�� ସାଧୁଶªର 

ଅଥ� ସେବ�ାପରି, ଠାକୁରO ନିଜ େଲାକ ହିସାବେର ମ�ିର ପାଖରୁ ପିଲାମାନOୁ 

ତଡ଼ିବା ତାOର ଅନ�ତମ କW�ବ� 

 ଅେନକ ଦ�ିପହର ପେର ଆଜି ପୂଜାରୀ ପ|ିତ େଶାଇପଡ଼ିଛKି ଘୁZୁଡ଼ି ବି 

ମାରୁଛKି ଲxୀ ଅତି ସKପ�ଣେର ତାOୁ ଅତି�ମ କରିଗଲା ତା—ପେର ଅଭ�Kରେର 

େବଶ କରି ସିଧା ଠାକୁରO ଆଗେର ଯାଇ ବସିପଡ଼ି ମୁ|ିଆଟିଏ ମାରିଲା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ 

ମୁଗ ୍ଧ ମଧୁର ନୟନେର ମୂWR ଓ ତାO େବଶଭୂଷାକୁ ନିରୀnଣ କରିସାରି କହିଲା : 

 "େମାେତ ଚି¬ିପାରୁଛ ତ? ମଁୁ ଲxୀ ଓଃ, ଭଗବାନ୍ ! ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ 

ତୁମ ପାହକୁ ଆସିବାକୁ େଚfା କରୁଛି, କିKo  ପ|ିତ ବାଟ ଓଗାଳି ବସୁଛି ଆଜି ବୁଢ଼ା 

େଶାଇପଡ଼ିଛି େହ ଭଗବାନ୍, ପ|ିତ କ—ଣ ରାତିେର ବି ଏମିତି ଘୁZୁଡ଼ି ମାେର ? 

ତୁମର ନିଦ େକମିତି ହୁଏ ଭୂ? ହି ହି ! ଆମ ]oଲ ପ|ିତ ଏମିତି ଘୁZୁଡ଼ି ମାରKି? 

ମଁୁ ଯଦି ଘୁZୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଶିଖିବି, େତେବ ମଁୁ ପ|ିତ େହାଇପାରିବି ? ନା ନା ଠାକୁର, 

ତେମ ଚଟାପଟ୍ ଏମିତି ବର େଦଇ ବସିବନିଟି! ବରଂ େମାର ପ|ିତ େହବା ନ େହଉ, 

ମଁୁ େଯମିତି ଘୁZୁଡ଼ି ନ ମାେର 
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"ହଁ, ବରଟିଏ ମାଗିବି ଏକା -  େସ କଥା ପେର କହିବି ଆXା, ମାସକତେଳ ରାତିେର 

ସ�ପ~େର େମାେତ କ—ଣ କହିଲ - ତୁମ ସହିତ େଖଳୁ ନାହh କାହhକି; ତୁମ କଥା ଭୁଲିଗଲି 

- ଏମିତି କିଛି କହିଲ େଯମିତି, ନୁେହଁ? ତହh ପରଠାରୁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାପାଇ ଁ

େଚfା କରୁଛି - ପାରୁନାହh  

 "ଆେର ବାପ ୍େର! ତମକୁ ଏ କଦଳୀକା�ି କିଏ େଦଇଛି? ଉପର ଦୁଇ 

େଫଣାଯାକ୍ ଏକାଥେର ପାଚିଲାଣି - ତେମ ଖାଇବ େକମିତି? ସାବଧାନ ଠାକୁର, ସବୁ 

ଏକା ଥରେକ ଖାଇବ ନାହh ଟି - ଦିହ ଖରାପ େହବ ଏକ୍, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, 

ପା�... ଚବିଶିଟା ପାଚିଛି ତୁେମ େଦୖନିକ ଦୁଇଟା... ଆଛା ନ େହେଲ ଚାରିଟା କରି 

ଖାଇବ - େହଲା? ତାହା େହେଲ ଚବିଶଟା ଖାଇବାକୁ ଚାରିଦିନ ନା ପା�ଦିନ - ଏଇ 

େହଲା ମୁ]ିଲ୍, ଠାକୁର ! େମାେତ ଅO େମାେଟ ଆସୁନାହh ହଁ, କଥାଟାଏ କହୁଥିଲି... 

ତୁେମ େଗାଟାଏ ଯାଦୁ କରK ନାହh? ଦିେନ ରାତିେର ସଭିଏଁ େଶାଇଥାଆେK, 

େସତିକିେବେଳ ତୁେମ େଗାଟାଏ କିଛି କରିଦିଅK, ସକାେଳ ଉଠିଲା େବଳକୁ ସମେ? 

ଅO ଭୁଲି ଯାଆେK... ମାେନ ଅO ଖାଲି କଷିବାକୁ ଭୁଲିଯା—େK େବାଲି ମଁୁ କହୁନାହh, 

ଅO େବାଲି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି, ପୂରା େସ କଥାଟା ହh ସଭିଏଁ ଭୁଲିଯାଆେK" 

 "ନା, ନା, ତୁେମ ହଠାତ୍ ବର େଦଇ ବସିବ ନାହh ଠାକୁର ! ହୁଏତ ଅOର କିଛି 

ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, େସ କଥା ବୁଝିବାର ବୟସ େମାର େହାଇନାହh... ନୁେହଁ?" 

 "ହଁ, ବର ଯଦି େଦବ ଠାକୁର େତେବ ଏଇ ବର ଦିଅ, େଲାେକ େଯମିତି 

ଧୀରଭାବେର ତୁମକୁ ଭ�ି ଜଣାଇେବ େସ ଦିନ େଶଷ ରାତିେର ତୁେମ ସ�ପ~େର କ—ଣ 

କହୁଥିଲ - େସତିକିେବେଳ େମା ନିଦ ଭାZିଗଲା କାରଣ ତମ ମ�ିରରୁ 

କଳାଗାଉଣାେର ?ବ ବାଜିଲା କଳାଗାଉଣା ଭଲ, କିKo  ଏଇ ଯ� ଚୁZା ଲଗାଇ ଏେଡ଼ 

ରଡ଼ି କରି ଗୀତ େବାଲୁଛKି, େସଇଟା କ—ଣ ଭଲ ଠାକୁର? ଆମ ଘର ପଛ ପେଟ ଆଉ 

େଗାଟାଏ େକାଠା ଅଛି େସଇଟାକୁ ଅନ� େଗାଟାଏ ଧମ�ର େଲାକ ଯାଆKି େସଠାେର 

ବି ଚୁZା ଲଗାଇ େସମାେନ ଭଗବାନOୁ ଡ଼ାକKି ଆXା, ଏେଡ଼ ଗଜ�ନ କରି ତୁମ 

ାଥ�ନା ନ େବାଲିେଲ ତୁେମ କ—ଣ ଶୁଣିପାର ନାହh ? ମଁୁ େସଦିନ େବାଉକୁ ପଚାରିଲି, 
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"କହିଲୁ େବାଉ, ଧ�ବ ହ®ାଦ କ—ଣ ଯ� ଚୁZା ଲଗାଇ ଭଗବାନ ?ବ ଗାଉଥିେଲ?" 

େବାଉ ଭାବିଚିKି ନାହh କଲା େବାଉ ତ ସବୁେବେଳ ଠିକ୍ କଥା କେହ, ନୁେହଁ? ତା—ଛଡ଼ା 

ମଁୁ ତ ଏେଡ଼ ଆେ? କଥା କହୁଛି - ଅଥଚ ତୁେମ େବଶ୍  ଶୁଣିପାରୁଛ େଦଖୁଛି - 

େତେବ?" 

 "େତେବ ଭଗବାନ୍, ମଁୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ କହୁଥିଲି, ତୁେମ କିଛି ଭାବିବ ନାହh 

ତୁମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, େତେବ େମା— କଥାେର ଯ�ଚୁZା ଉଠାଇେଦବା 

ଦରକାର ନାହh ସତ କଥା କହିବି? ମଁୁ ବଡ଼ ଡ଼ରକୁଳୀ ଚି�ାର ଶୁଣିେଲ େମା— ଛାତି 

ଭିତେର ହଠାତ୍ ଛାନିଆଁ ପଶିଯାଏ ଆଉ େମା—ବାପା ବି େବାଧହୁଏ େମାହରି ଭଳି 

େସଦିନ ବିଚାରାକୁ ଜର େହାଇଥିଲା େଗାଟିଏ କ—ଣ ଉcବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶାଘେର 

ସାରାଦିନ ଯ�ଚୁZାେର ଗୀତ ବାଜିଲା ବାପା ବିଚାରା େକେଡ଼ ଛଟପଟ ନେହଲା ! 

େମା— ହାତକୁ େନଇ ବାର#ାର ତା— କାନ ଦୁଇଟିେର ଚାପି ଧରୁଥାଏ ବାପାକୁ ଆଉ 

େମାେତ ତୁେମ ଆଉ ଟିେକ ସାହାସୀ କରିଦିଅ ଭୂ!" 

 "ଆXା ଭଗବାନ୍ , ବାପାକୁ କିଛି ଟOା କରାଇ ଦିଅK ନାହh? େସଦିନ ମଁୁ ବାପାକୁ 

କହିଲି, େମାର େଗାଟିଏ ¯କ୍ ଦରକାର ବାପା େବାଉକୁ କହିଲା - େମା ଝିଅ େକେବ 

କିଛି ମାେଗନାହh - ଆଜି ମଁୁ ତାକୁ ଜରୂର ¯କ୍ କିଣିେଦବି" 

 "େବାଉ ାୟ କୁଆେଡ଼ ବାହାେର ନାହh ବହୁଦିନ ପେର େସ ଦିନ େସ େମାେର 

ଧରି ବାପା ସହିତ ବାହାରିଲା - େମାେତ ¯କ୍ କିଣିେଦବ ଓ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବ 

ଭଗବାନ୍! ଆେମ ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ, େଗାଟାଏ େଡ଼Zା, େମାଟା ଭୟOର ନିଶୁଆ 

ମଣିଷ ଆସି ପହ�ିଗଲା ବାପା େଯତିକି ଟOା ଧରି ବାହାରିଥିଲା, େଗାଟାଏ ନିଃଶ�ାସ 

ପକାଇ େସତକ ସମୁଦାୟ ତାକୁ େଦଇେଦଲା କଥା କ—ଣ କି, ବାପା କିଛି ଟOା କରଜ 

କରିଛି ସାତ ଦିନେର େସ ଭୟOର େଲାକ େଗାଟାଏ େଠZା ଧରି ଆସି ସୁଧ 

େନଇଯାଏ ବାପା କହୁଥିଲା, େଲାକଟା େଯତିକି ଟOା େଦଇଥିଲା ତା—ର େଦଢ଼ଗୁଣ ସୁଧ 

େନଇ ସାରିଲାଣି ଆXା, େସ େସତିକିେର ସKof େହବା ଉଚିତ ନୁେହଁ?" 

 "ଛାଡ଼... ହଁ, ମଁୁ ବାପାକୁ କହିେଦଇଛି, ବାପା, ତୁ ଯଦି ୟା—ପେର ପୁଣି ଟOା 
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କରଜ କରିବୁ, େତେବ ଆଉ ଟିକିଏ େଗଡ଼ା େଲାକ େଦଖି, ଆଉ ଯା—ର ନିଶ ଓ େଠZା 

ସାନ େହାଇଥିବ ତା—ଠଁୁ  କରଜ କରିବୁ" 

 "ଛାଡ଼... େତେବ େଲାକଟା ଟOା ତକ େନଇଯିବା ଫଳେର ଆେମ େସଦିନ ଆଉ 

ବଜାରକୁ ଗଲୁନାହh ମଁୁ େବାଉକୁ କହିଲି, "େବାଉେଲା! େତାର ଖ|ିଏ ପୁରୁଣା ରZୀନ୍  

ଶାଢ଼ୀ କାହh େକଉଁ ଦିନରୁ ବାକ୍ ସେର ସାଇତା େହାଇ ରହିଛି ତୁ ତ ତାକୁ େକେବ 

ବ�ବହାର୍ କରୁନା କଥା କ—ଣ କି, ତୁ ନିେଜ ସିେଲଇ କରି େସଇ ଶାଢ଼ିଟାେର େଗାଟାଏ 

¯କ୍ କରିେଦବୁ, ମଁୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି ବଜାର ¯କ୍ ଦରକାର ନଥିଲା" 

 "ତୁେମ ତ ଜାଣିଥିବ ଭଗବାନ୍, ମଁୁ େବାଉକୁ ଏତକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି ଆମ 

ସାହି-ବଜାରେର ମଁୁ େଗାଟାଏ ରZୀନ୍ ¯କ୍ େଦଖିଥିଲି, ଆଉ େସଇଟାକୁ ପିaିବାକୁ ମନ 

ବଳାଇଥିଲି" 

 "େବାଉ େସଇଦିନ ସa�ାେର େମା ପାଇଁ ତା— ଶାଢ଼ିେର ¯କ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ 

ବସିଲା କିKo  ମଁୁ େଦଖିଲି, େସ କା�ୁଛି େବାଉକୁ ଆଜିଯାଏ ଆଉ ଥେର ମା� ମଁୁ 

କା�ିବାର େଦଖିଛି - େଯଉଁଥର ବାପା ଜ�ରେର ପଡ଼ିଥିଲା, େସଇ ଭୟOର େଲାକଟି 

ସୁଧ େନବାକୁ ଆସି କବାଟେର େଠZା ବାେଡ଼ଇବାରୁ େବାଉ ଯାଇ କବାଟ େଖାଲି 

କହିଲା, ବାପା ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ସାତ ଦିନ ପେର େଫରିବ ପେର ମଁୁ େବାଉକୁ ଚୁପି 

ଚୁପି କହିଲି, "େବାଉ େଲା, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମିଛ କହିବା ଖରାପ - ତୁ େଫର୍ େକମିତି 

ମିଛ କହିଲୁ?" େବାଉ କହିଲା, "ମିଛ କହିବା ନି�ୟ ଖରାପ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାେର 

ପଡ଼ି ମଁୁ ମିଛ କହିଛି ଖରାପ କାମ କରିଛି" େବାଉ ତା—ପେର େମାେତ େକାଳକୁ େନଇ 

କହିଲା, "କିKo  ତୁ େମାଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ େହବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ିେଲ ବି ମିଛ 

କହିବୁ ନାହh" 

 "ଠାକୁର, କିଛି ସମୟ ପେର ମଁୁ େଦଖିଲି େବାଉ ଲୁଚାଇ କା�ୁଛି େସ ମୁହୂW�େର 

ମଁୁ କ—ଣ ବୁଝିଲି ଜାଣ? େମା— େବାଉ ମିଛ କହିଥାଇପାେର, େସ କିKo  ମିେଛଇ ନୁହଁ 

ସାରା ପୃଥିବୀ ମିଥ�ାବାଦୀ େହାଇପାେର, େମା— େବାଉ କିKo  ନୁେହଁ େସ ସାରା ପୃଥିବୀ 

ଉପେର" 
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 "ଆଉ ଠାକୁର, ମଁୁ େଯ େବାଉକୁ ¯କ୍ ବିଷୟେର ମିଛ କଥା କହିଲି, େସଇଟା ବି 

ମିଛ କହିବା ଉେPଶ�େର ନୁେହଁ ତୁେମ ତ ଏ କଥା ନି�ୟ ବୁଝୁଛ, ନୁେହଁ? ତଥାପି 

ଭୁଲ େହାଇଥିେଲ ତୁେମ େମାେତ nମା କରିବ, ଆଉ େବାଉ କୁ ବି ତୁେମ େକେଡ଼ 

ଭଲ, ଭଗବାନ" 

 "େତେବ ଭଗବାନ୍, ଯଦି ବାପାକୁ କିଛି ଟOା କରାଇେଦବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 

ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ିବାକୁ େହବା େତେବ କିଛି କରିବା ଦକ�ାର ନାହh" 

 "ଛାଡ଼ ଠାକୁର, ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲିଣି ଅଥଚ ଅସଲ କଥା କହିନାହh 

ମଁୁ ଏଡ଼ିକି ମୂଖ�, େସଦିନ ସ�ପ~େର ତୁମକୁ େଦଖିଲି, େକେତ ଖୁସି େହଲି; କିKo  ତୁେମ 

କ—ଣ କହିଲ ବୁଝିପାରିଲି ନାହh ତୁେମ ଆଉ ଥେର ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାେର େମାେର 

ଥେର ସବୁକଥା ସ�ପ~େର କହିବ - ଏତିକି ବର ମାଗୁଥିଲି ଆଉ ତେମ ଯଦି ପ|ିତOୁ 

ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖରାେବେଳ ଶୁଆଇପକାK ମଁୁ େକେଡ଼ ଖୁସିେର ଆସKି 

 "େହ ଭଗବାନ୍ ! ପ|ିତO ଘୁZୁଡ଼ି ଆଉ କାହh ଶୁଭୁନାହh! ହୁଏତ ଉଠିପଡ଼ିେବ 

ଆଜି େତେବ ଯାଏଁ ହଁ -  ତୁେମ ସବୁ କଦଳି ଏକାଥରେକ ଖାଇେଦବ ନାହh ଟି  

ମେନ ରହିବ ତ? ମଁୁ େନବି ଦୁଇଟା? କାହhକି? ନାହh, ନାହh େନବାକୁ େହବ? ଆXା 

େତେବ..." 

 ଲxୀ କଦଳୀ ଦୁଇଟା ଛିଡ଼ାଇଲା ଓ ଠାକୁରOୁ ଣାମ କରି ଦ�ାର ପଯ��K 

ଆସିଲା 

 ବାହାେର ଖର ଦିବାେଲାକ ମୁହୂW�କ ପାଇ ଁ ବି��ତ େହାଇଥିଲା ସମୟ°ାନ, 

ବି��ତ େହାଇଥିଲା ଏଇଟା ଦିନ କି ରାତି 

 ହଠାତ୍ ଏକ ଚ| କ± ତାକୁ ହତଚକିତ କଲା - "ଦିନ ଦି—ହରେର ଠାକୁରO 

ପାଖରୁ େଚାରି? ଏେଡ଼ ସାହାସ?" 

 େଖଦି ଆସୁଥିେଲ ପ|ିେତ  ଲxୀ େଗାଟାଏ ମୁହୂW� କାଠପିତୁଳା ଭଳି ?²ୀଭୂତ 

େହାଇ ରହିଲା ତା—ପେର େଦୗଡ଼ିଲା 
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 ପ|ିତ ବି େଦୗଡ଼ିେଲ 

 ସାମ~ାେର େପାଖରୀଟିଏ ଲxୀର ପଥଘାଋଅ °ାନ େଯମିତି ବିଲୁ\ େହାଇଥିଲା 

େସ ପଶିଗଲା େପାଖରୀ ଭିତେର ପ|ିତO କ± ଶୁଣି ଓ ତାOୁ ଧାବମାନ ଅବ�ାେର 

େଦଖି ଜମି ଆସିେଲ େଲାେକ - ପା�, ଦଶ, ପ�ର େକାଡ଼ିଏ 

 ଲxୀ େପାଖରୀ ଭିତେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ଅ[ାଯାଏ ପାଣି ଛାତିେର ଭିଡ଼ି ଧରିଛି 

କଦଳୀ ଦୁଇଟି  

 "ବାହାରିଆ େପାଖରୀ ଭିତରୁ" ପ|ିତ ରଡ଼ିକେଲ "ବାହାରିଆ" -  ଅନ�ମାେନ 

ବି ପାଟିକେଲ  ବି´ାରିତ ନୟନେର ଲxୀ ସଭhକୁ ଅନାଇଥଁାଏ େକବଳ 

 ତା—ପେର ଜନତାକୁ େଠଲି େପାଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସିେଲ ଲxୀର ବାପା 

ତାOୁ େଦଖିବାମାେ� କା�ି ଉଠିଲା ଲxୀ ପାଣିେର ପଶି ବାପା ତାକୁ େକାଳ କରି 

ଉଠାଇ ଆଣିେଲ 

 ଜନତା କହିଲା, "ଆହା! େକେଡ଼ ଗୁଣବତୀ କନ�ା! କଦଳୀ ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଥା 

ନୁେହଁ େଯ, କଥା େହଲା ଝିଅର ଚରି�!" "ଦିନ Pୁଇ ପହେର ଏଡ଼ିକି ସାହାସ!" 

"ବାପ ୍େର!" 

 କଦଳୀ ଦୁଇଟି ଲxୀ ହାତରୁ େନଇ ବାପା ପ|ିତOୁଅ ଧେରଇେଦେଲ ଓ ନିବ�ାକ 

ଭାବେର ଝିଅକୁ କାaେର ପକାଇ ଧୀେର ଧୀେର ଘରକୁ େଫରିେଲ 

 ଲxୀ ଆଉ କଥା କହିନାହh ସa�ାକୁ ଆସିଲା ବଳ ଜ�ର ତିନିଦିନ ପେର େସ 

ଚାଲିଗଲା 

 ରବିବାର ସa�ାେର ସା\ାହିକ ପୁରାଣପାଠ ସମାେବଶେର େସଥର ସମ?O 

ମୁହଁେର ଦିଅOଁ ଶଂସା େଯଉ ଁେଦବତାOୁ େସମାେନ ଭରଣେପାଷଣ କରି ରଖିଛKି, 

େସ ଏେଡ଼ ତ�n େଦବତା! ତାO ସିଂହାସନ ପାଖରୁ ତାO ଆହାର େଚାରିକରି େଯ 

ନି?ାର ନାହh, ଏହାର ମାଣ େସ େଦଖାଇ େଦେଲ 
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 ଏହି ଆେଲାଚନାେର ଅଂଶ �ହଣ କରୁଥିବା ମ�ିର ପୁନଃ ନିମ�ାଣ େବେଳ 

ଆଦାୟୀକୃତ ଚା�ାର ଚୁର ପରିମାଣ ଆତ�ସାତ୍ କରିଥିବା �ାନୀୟ େନତା ଓ ମ�ିରର 

ବିଭି_ ବିଭାଅରୁ �ମାଗତ େଚାରିକରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ େସବକ ଲxୀର ଦଶାେର 

େରାମା�ିତ େହବା ସେZ ସେZ ଭଗବାନ େସମାନO େଚାରି ଧରିପାରିଛKି କି ନାହh, ଓ 

ଧରିଥିେଲ କିବା ଉେPଶ�େର ତିେଶାଧ େନଇନାହାKି ଏହା େନଇ ଅତ�K ଦୁ�ିKାେର 

ପଡ଼ିଥିେଲ ଫଳେର ଦିଅଁOର ଚୁର ଶଂସା କରୁଥିେଲ େସମାେନ; ଦିଅଁ ଶୁଣୁଛKି 

େବାଲି ଆଶା କରୁଥିେଲ 

 ବିମଷ� ଭାବେର, ନିରବେର ବସିରହିଥିେଲ ଏକା ପୂଜାରୀ ପ|ିେତ 

େଯେତେବେଳ ଦିଅOଁ ତ�nତାର ମାଣେର ଉଦ୍ ବୁ� ଜନତା ହରିେବାଲ୍ ଧ�ନି େଦଇ 

ଉଠିେଲ, ହଠାତ୍ ପ|ିେତ ଅନୁଭବ କେଲ, େସଇ ମୁହୂW�େର ଦିଅOଁ ବିଭୂତି ସିଂହାସନ 

ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା - ପଡ଼ିରହିଲା େକବଳ ଏକ ଦୀ\ିହୀନ, ଅଥ�ହୀନ ରୂପ! 

 "ଏ କ—ଣ ପ|ିେତ! ତୁମ େଦହେର ତ ଖଇ ଫୁଟିବ!" ଜେଣ େସବକ ତାOୁ �ଶ� 

କରି ମKବ� େଦେଲ 

 ଜୀବନର ଅବଶିf େକଇଦିନ ପ|ିେତ ନିରବେର ଏତିକି ାଥ�ନା କରିଥିେଲ, 

"ଭୂ! ପରଜନ�େର ଏ ପାପି� େଯେ¬ ଜିହ�ାହୀନ େହାଇ ଭୂମି� େହଉ" 

’୦’ 

ଓଡ଼ିଶାର  ଖ�ାତ ସାହିତି�କ ମେନାଜ ଦାସL ଅନୁମତିNେମ  କାଶିତ 
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ଆ କା ମା େଭୖ... ଏବଂ କାRSକ ପୂU�ମୀର ମହRV  

ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପyନାୟକ 

––ଆ କା ମା େଭୖ, ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ  

ପାନ ଗୁଆ େତାର, ମାସକ ଧମ� େମାର——  

 ପବି� କାWRକ ମାସର ଶୁ¶ପn ପୂ��ମୀ ଦିନକୁ କାWRକ ପୁ�Rମା ଭାବେର ପାଳନ 

କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର·ରାର ଏକ ଅଭି_ ଅZ ଭାବେର ଏହି ଦିନଟିର 

ମହW̧ ବହୁତ ଅଧିକ କାWRକ ମାସ ଶିବO ମାସ ଭାବେର ଚଳିତ ଏବଂ ାୟ 

ଅଧିକାଂଶ ହି�ୁ ପରିବାର ଏହି ମାସେର ଆମିଷ ଭnଣରୁ ଦୁରେର ରହKି କଥାେର 

ଅଛି େଯ ଏହି ମାସର ମହW̧ ଏେତ େବଶୀ େଯ ମାଛ ଖାଇ ଚଳୁଥିବା ବଗ ମଧ� ଏହି 

ମାସେର ଆମିଷ ଭnଣ ତ�ାଗ କରିଦିଏ ାତଃ କାଳରୁ Qାନ ସାରି, ମ�ିର ଓ 

େଦବାଳୟ ମାନOେର ଶିବO ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଜମା େହାଇଥାKି ବୟ]ା �ୀମାେନ ଏବଂ 

ବିଧବାମାେନ ଏହି ସମୟେର ଜଗ_ାଥଧାମ ପୁରୀେର ରହି ତ�ହ ଜଗ_ାଥO େସବା 

ଆଳତୀ ସମୟେର ଉପ�ିତ ରହି େବୖକୁ± ା\ି ପାଇଁ ାଥ�ନା କରିଥାKି ବିଭି_ 

�ାମା�ଳେର ଆକାଶ ଦୀପର ଚଳନ ମଧ� ରହିଥାଏ ମାଟିର େଗାଟିଏ ହା|ିେର 

କ[ା ସାହାଯ�େର କଣା କରାଯାଇ ସରା େଦଇ ତା— ମୁହଁକୁ ବ� କରିଦିଆଯାଏ ଏହି 

ହା|ି ଭିତେର ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ଏକ ବାଉଶଁ ଖୁ[ ଉପେର ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ ତି 

ସa�ାେର େସହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ ଗଁା ମାନOେର ମୃଦZ ଓ ଝା} ଧରି 

େଲାକମାେନ ସa�ାେର ଗଁା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କୀW�ନ କରKିଘେର �ୀେଲାକମାେନ 

ତୁଳସୀ ଚଉଁରା ମୂେଳ ସୁ�ର େଝାଟିଚିତା ଆOି ପୂଜା କରKି ବିଭି_୍ ରZର ମୁରୁଜ 

େନଇ ଭି_ ଭି_ ଆକାରର ଚିତା ସବୁ କରKି  

 କାWRକ ମାସର େଶଷ ପା�ଦିନକୁ ପ�ୁକ (ପା� ଦିନର ସମାହାର) କୁହାଯାଏ 

ଏହି ସମୟେର େନୖ�ିକ ହି�ୁମାେନ ଦିନେର ମା� ଥେର ଅପରା¬େର େଭାଜନ 

କରିଥାKି ଏବଂ ତ�ହ ଶିବାଳୟେର ଯାଇ ପୂଜା��ନା କରKି କାWRକ ପୂ�Rମା ଦିନ 

ପୁରାଣ କେହ, ଶିବ �ିପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିେଲ େସ ଯା େହଉ, ଏହି ମାସେର 

ନିରାମିଷ ଭnଣ କରି ନି�ାେର ରହୁଥିବା େତ�କ ହି�ୁ ସମ? ପାପରୁ �ାହି ମିଳିଥାଏ 
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େବାଲି କୁହାଯାଏ େଦୖନିକ ଥରୁଟିଏ ମା� ହବିଷ�ା_� ଭnଣ କରି ହି�ୁମାେନ ଶିବOୁ 

ପୂଜା କରିଥାKି 

 କାWRକ ପୂ�Rମାର ସାମାଜିକ ମହW̧ ବହୁତ୍ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଅତୀତର 

େଗୗରବ ମୟ ଇତିହାସର ଏହା ଏକ ଅବିେXଦ� ଅZ ଅତୀତେର ଓଡ଼ିଶାରୁ 

ବ�ବସାୟ କରୁଥିବା ସାଧବ ପୁଅମାେନ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ େବାଇତେର ବସି ବିଶ�ର 

ବିଭି_ େଦଶ ଯଥା ଜାଭା, ସୁମା�ା, େବା�Rଓ, ସିଂହଳ ଆଦି େଦଶକୁ ଯାଇ ବ�ବସାୟ 

କରୁଥିବାର ମାଣ ରହିଛି େସଇଥି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ାୟ 

ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ବିଭି_ ଜଳେ¹ାତ ନିକଟେର ଜମାେହାଇ ସାନ ସାନ େବାଇତ ଭସାଇ 

ଥାKି କଦଳୀ ପଟୁକାେର ତିଆରି େବାଇତେର ତୁଳାକାଟିେର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜଳେ¹ାତ 

ମାନOେର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ�ାେର ଭସାଯାଏ ଆଜିକାଲି କାଗଜ, କକ� ଆଦିେର 

ମଧ� େବାଇତ ନିମ�ାଣ କରାଯାଇ ଭସା ଗଲାଣି  େସହି େବାଇତେର, ଗୁଆ, ପାନ 

ପ�, ପାନ ମହୁରୀ ଇତ�ାଦି �ବ� ରଖି ଭସାଯାଉଥିବା ସମୟେର ––ଆ କା ମା େଭୖ, 

ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ...—— ଗୀତ ଗାଆKି ଏହି ଗୀତ ପଛେର ଥିବା ମହW̧ ଆମର 

ସାମାଜିକ ବ�ବ�ାକୁ ଇZିତ କେର ଅତୀତେର ବ�ାପାର୍ କରିବାପାଇଁ ବିେଦଶ 

ଯାଉଥିବା ସାଧବ ମାନOୁ ତାO ପରିବାରର �ୀ େଲାକମାେନ  ଆଶ�ିନ, କାWRକ ଓ 

ମାଗ�ଶୀରେର ଏହି ଯା�ା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା େହତୁ ଏହି କବିତାେର ଆ, କା ଓ ମା 

ଶªର ଉ�ାରଣ ରହିଛି 

 କାWRକ ପୂ��ମୀ ଦିନ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳେର ଏକ ସାତ ଦିନିଆ େମଳଣ 

ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବାଲିଯା�ା କୁହାଯାଏ ଏଠାେର ମଧ� େବାଇତ ବ�ାଣ ଉcବ 

ପାର·ାରିକ ରୀତିନୀତିେର ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭ�ମାେନ ପୁରୀ 

ସମୁ�େର ବୁଡ଼ େଦଇ ମହାଭୂ iୀ ଜଗ_ାଥO ପୂଜା��ନା କରି କାWRକ @ତ ସମାପନ 

କରିଥାKି ଏହି ଦିନ େଗାମତୀ ତୁଠେର ବୁଡ଼ ପକାଇେଲ ସକଳ ପାପ nୟ େହବାର 

ଉଦାହରଣ ଆମ ଶା�େର ରହିଛି ବିଭି_ ଶିବମ�ିରେର ଏଥିପାଇଁ କାWRକ ପୂ��ମୀ 

େମଳାର ଆେୟାଜନ ମଧ� କରାଯାଏ 

 ସମ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀOୁ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ପବି� କାWRକ 

ପୂ��ମୀ ପବ�ର ହାPRକ ଅଭିନ�ନ 
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ଜୀବନର ଲW� 
ଉଦୟନ ସୂପକାର 

ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମଣିଷ େହବୁ,    ବଡ଼େହାଇ ବାପ କଣ ତୁ େହବୁ ୧ 

ବାଅ ଶ~ ପୁଅ ଶୁଣିଲା େଯେବ,   ମନ େଦଇ ଶୁଣ କହୁଛି ଏେବ ୨ 

ତୁମ ଇXା ସବୁ ପୂ�� କରିବି,   ବଡ଼େହାଇ ବାପା ଗୁ|ା ମଁୁ େହବି ୩ 

କଥା ଶୁଣିବାପା ଧରିେଲ ମଥା,   କହିେଲ ପୁଅେର କହୁ କି କଥା ୪ 

ଏ ବୁ�ି କିଏେସ େଦଲାେର ତେତ,   ଗୁ|ା କିଏ ତୁ କି ଜାଣୁନା ସେତ ୫ 

ବାପକୁ କହିଲା ପୁଅ େଯ ହସି,   ଭଦର େଲାକତ େଦଶେର ଖାସି ୬ 

ଜୀବନଯାକ େସ ଖାଲି ଖଟKି,   ମଉଜ େଯ ବାହାପିଆ କରKି ୭ 

ହାଣ ମୁହଁ କୁ ତ ସାଧୁ ହh ଯାଏ,   ମାଉସଁ ତିଅଣ ଗୁ|ା ହh ଖାଏ ୮ 

ଗୁ|ାO କଥା ତ ଅେଟ ଅଲଗା,   େସମାେନ ଏେଦେଶ ଅସଲ ରାଜା ୯ 

େପାଲିସ୍, ଅମଲା ଓ ସରକାର,   ଗୁ|ାO ଆଗେର କିଣା ଚାକର ୧୦ 

କିଏ େସ ନ ଜାେଣ କହ ଏହାOୁ,   େଯ କେର ବିେରାଧ ହୁଏ �ିଶOୁ ୧୧ 

ଏହାO ଆଶୀଷ େନଇଣ େନତା,   େଦଖାKି ବହପ ତୁନି ଜନତା ୧୨ 

ନୁ�ଜ୍ ଚ�ାେନଲ୍ େଯେବ େଖାଲିବ,   ଗୁ|ା ମାନOର କୀWR ଶୁଣିବ ୧୩ 

ସିେନମା େହଉ କି ଧାରାବାହିକ,   ଏମାେନ ସାଜKି ତହh ନାୟକ ୧୪ 

ଗୁ|ା ହh େବାଲାKି ମହାପୁରୁଷ,   ଆେନ ଅଠା େଦଇ ଖାKି ପଣସ ୧୫ 

ଭଦର େଲାକକୁ କିଏ ପଚାେର,   ଲୁହ ବୁହାଏ େସ ଘର େକାଣେର ୧୬ 

ସମେ? ଲZଳା େଯଉଁ ରାଇେଜ,   ଲୁଗା ପିaା େସଠି ପାଗଳ ସାେଜ ୧୭ 

େହବିନାହh ମୁହh ଭ� ପୁରୁଷ,   ଗୁ|ା େହାଇ େଦଖ ଅଜRବି ଯଶ ୧୮ 

 

ଉଦୟନ ସୂପକାରO ଲିଖିତ ପିତା-ପୁ� ସ#ାଦ ପୁ?ିକାରୁ ଉ�ୃତ 
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ମୁଖ� ଅତିଥି 
ଡ଼ା ସହେଦବ ସ�ାଇ ଁ

 ବିଶ�ାସ ହୁଏନା, ବାପାOର ମୃତୁ� େହବାର ଏକ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି ବଷRକିଆେର 

ସପରିବାର ଏବଂ ବିେଶଷ ବaୁବାaବ େଯାଗଦାନ କରିେବ ମୃତୁ�ର ଏକ ବଷ�ପେର 

ସମେ? ତାO ଜୀବନ ��ତି ଓ କୃତିକୁ ପୁଣିଥେର ମେନ ପକାଇେବ 

 ମଝିଆଁ ବାପା - ବାପାOର ମଝିଆ ଭାଇ ବାପାOୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆKି 

ଅବଶ� ବାପାOର ବୃ�ାବ�ାେର େସମାେନ ସଂଯୁ� ପରିବାରରୁ ଅଲଗା େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ତଥାପି ତାOର ତW̧ାବଧାନେର ସମ? କାଯ�� ସଂେଯାଗ େହବ େସ 

ବାପାOର ଜଣାଶୁଣା ସମ? ସରକାରୀ ଯ�ୀ ତଥା ଅନ�ାନ� କାଯ��କW�ାOୁ ନିମ�ଣ 

କରିେବ 

 ଅଳୀବାବୁ ଜେଣ �ାନୀୟ େନତା ବାପାOର ତାO ସହିତ ଘନି� ମି�ତା 

ତାOୁ ନିମ�ଣ କରିବାରୁ େସ ଅତ�K ଆ�ହର ସହିତ ସ�ୀକ ସମାେରାହେର 

େଯାଗେଦେଲ 

 ବାପାOର ଅ�ିଦାନ ପାଇଁ ଗZାତଟେର ତୀଥ� ଯା�ା କରିବାକୁ େହଲା େସହି 

ଯା�ା ସମୟେର ବିରଜୂ ମହାରାଜOର ସLାନ ସମାେରାହେର େଯାଗଦାନର ଶୁଭ 

ଅବସର ମିଳିଲା ବିରଜୁ ମହାରାଜ - ନୃତ� ଏବଂ ସଂଗୀତର ଅବତାର କୃତିର 

େତ�କ େକାଣେର ତାOୁ ମିଳିଛି ସଂଗୀତ ଆଉ ଲୟର ଅନୁଭୂତି ସ�ର ଏବଂ ଲୟ 

ଶୂନ�ରୁ ଆସି ତାOର ସୃଜନ ଶ�ିକୁ ଛୁଇଁ ଜନମାନସେର ପରିେବଶିତ ହୁଏ ତାOର 

ଦଶ�ନ ଓ ସତ୍ ସZର ଶୁଭ ଅବସର ପାଇ ମଁୁ ନିଜକୁ ଅତ�K ଭାଗ�ବାନ ମେନ କେର 

 େମାର ବାaବୀ ଆେମରିକାର ଶିଶୁେରାଗର ମୁଖ� ଅଧ�ାପିକା ଏବଂ ଦି®ୀର 

ମାନସିକ ବିକୃତି ବିେଶଷ° ଅବଶ� ଉେ®ଖେଯାଗ� 

 କିKo  ମନ ଏବଂ ହୃଦୟର ତାରକୁ �ଶ� କରିଥିେଲ ଏ ବଷ�ର କୃତ ମୁଖ� 

ଅତିଥିଗଣ େସମାେନ େହେଲ @Aପୁରର ବାଳାiମର ବାଳିକାମାେନ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ପୃ�ା ସଂଖ�ା   23  

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ନେଭ#ର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ପରିବାର ତି�ାତା ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପyନାୟକO ସହାୟତାେର ବାପାOର 

ବଷRକିଆେର ଆମ�ଣକୁ �ହଣ କରି େସମାେନ ଅତ�K ଶୃ»ଳିତ ଭାବେର ଆମ ଘେର 

ପହ�ିଥିେଲ େସମାନOର ସୁ�ର ଗାନ ଏେବ ମଧ� କାନେର ବାଜି ଉେଠ ଏ 

କାରର ଅନୁଭୂତି େମା ପାଇଁ ଥମ ଥର େହାଇଥିଲା 

 ବାଟେର ଯାଉଥିବା େମାଟର ସାଇେକଲ ଯା�ୀ ପଚାରିେଲ, –ଏଠାେର କ—ଣ 

େହଉଛି ଆ°ା ?— େମାର ଉWର ଶୁଣି େସ ଆ�ଯ�� ଚକିତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ 

 େମା �ୀ, ମାଆ ଏବଂ ସମ? ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା 

ହଠାତ୍ କେର[୍ ଯିବାରୁ ଅaକାର େହାଇଯାଇଥିଲା କାେଳ ପିଲାମାେନ ରସେଗାଲା 

ଖାଈବା ସମୟେର ତାOର େପାଷାକ ଖରାପ େହାଇଯିବ େସଥିପାଇ ଁ େମା �ୀ ଅ}ଳୀ 

ନିଜ ହାତେର ବାଳିକା ମାନOୁ ରସେଗାଲା ଖୁଆଇ େଦେଲ  

 ଏ ସବୁ େଶଷ େହବାର ଅ` ସମୟ ପେର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଅ}ଳୀକୁ େଦଖିଲି 

େସେତେବେଳ ତା—ର ଆଖିରୁ ଦୁଇଟି ଅଶ�ର ଧାର ବହିଯାଉଥିଲା- ଆନ�ର ଅଶ� 

 ଜୀବନେର ବହୁତ କିଛି ଯାହା ଆମ ପାଖେର ଅଛି ବା ଥାଏ - େଯପରିକି ମାଆ 

ଏବଂ ବାପା େସେତେବେଳ ହୁଏତ ଆେମ ତାକୁ ଗୁରୁତ� ଦିଅKି ନାହh କିKo  େସଇ ବ�ା�ି 

େଯେତେବେଳ ନଥାKି େସେତେବେଳ ତାହାର ଗୁରୁତ� ଅନୁଭୂତ ହୁଏ 

 ଦିନକର ମୁଖ� ଅତିଥି ଏହି ବାଳିକା ମାନOର ଜୀବନ ବିଷୟେର ଚିKାକେଲ 

ମନେର େଯତିକି ଦୁଃଖ ଆେସ େସତିକି ଗବ� ବି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ 

 ଗବ�ର କାରଣ େହଲା େଯ େକେତ େଛାଟିଆ ଯାଗାେର ରହି େସ ବାଳିକାମାେନ 

ଅନ� ମାନOର ଅନୁ�ହେର ନିଭ�ର କରିଥିେଲ ମଧ� ସତତ୍ ସ�ୟଂ-ସଂପୂ�� ଏବଂ 

ଅତ�K ଅନୁଶାସନପୂ�� ଜୀବନ ଯାପନ କରKି 

 କୃତେର ଏେବ ବି ମଁୁ େଯେତେବେଳ େସ େଫାେଟା େଦେଖ ବା ଚିKାକେର 

ମନେର ଏକ ବିଚି� ଭାବନା ଯାଗିଉେଠ 

 ଏଇ ବାଳିକା ମାନOୁ ଭଗବାନ ରnା କରKo  ଏତିକି ାଥ�ନା କିଏ ଜାେଣ େସଇ 

ମାନO ଭିତେର ହୁଏତ ଆଉଜେଣ ନ�ିନୀ ଶତପଥୀ ବା ଇ�ିରା ଗାaୀ ବା ମଦର 
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େତେରସା ଛପି ଅଛKି !!! 

-0- 

 @Aପୁର ବିଜିପୁର ନିକଟ� ନିଳକ±ନଗରେର ରହୁଥିବା ଡ଼ା ସହେଦବ ସ�ାଇ ଁ

ମହାଶୟ ବିଗତ ଅେନକ ବଷ� େହଲା ସୁଦୂର ଲ|ନେର ନିଜର ାଇେଭଟ୍ କ¾ିନିକ୍ କରି 

ରହୁଛKି ସପ¿ୀକ ଜନ େସବାେର ନିେୟାଜିତ ଡ଼ା ସ�ାଇଁ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର 

ସମ? ଜନେସବା କାଯ��େର ତ�n ଓ ପେରାn ଭାବେର ଜଡ଼ିତ ରହିଛKି 

ଅତୀତେର େସ ଆମକୁ ଅେନକ ସମୟେର ବିଭି_ କାଯ���ମ ସମୟେର ଆଥRକ 

ସହାୟତା କରିଛKି 

 ବିଗତ ଦିନେର େସ େଯେତେବେଳ @Aପୁର ଆସିଥିେଲ େସ ଚାହhଥିେଲ େଯ ନିଜ 

ବାପାOର ମୃତୁ�ର ବାଷRକୀେର କିଛି ସାମାଜିକ େସବା କରିବା ପାଇ,ଁ େସଇଥି ପାଇଁ େସ 

ଅନାଥାiମର ବାଳିକା ମାନOୁ ମାଗଣାେର େପାଷାକପ� ସହିତ ମାଗଣାେର ଖାଇବାକୁ 

େଦବାର ?ାବ େଦଇଥିେଲ େସଇଥି ପାଇ ଁଆେମ @Aପୁରେର ଥିବା ବାଳାiମେର 

ରହୁଥିବା ଶତାଧିକ ବାଳିକା ମାନO ନିମେK ସମ? େଯାଜନା କରିଥିଲୁ 

 ବାଷRକୀ ଦିନ ସଂଧ�ାେର ବାଳାiମର ୧୨୦ ଜଣ ଛା�ୀOୁ ଗାଡ଼ିେର ବସାଇ ଡ଼ା 

ସ�ାଇOଁ ବାସଭବନ କୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା େସଠାେର େସମାେନ ସମେବତ ସଂଗୀତ ଗାଇ 

ସମେବତ ଅତିଥି ମାନOୁ ଅଭିଭୂତ କରି େଦଇଥିେଲ ଏହାପେର େସମାେନ ଅନୁ�ିତ 

େଭାଜିେର ସାମିଲ୍ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େଭାଜିପେର େସମାନOୁ ]oଲ ପାଇଁ େପାଷାକ 

(ୟୁନିଫମ�) ଦିଆଯାଇଥିଲା  

 ଏହି କାଯ���ମ ସମୟେର ଡ଼ା ସ�ାଇOଁ ଧମ�ପ¿ୀ ଅ}ଳୀ େଦବୀ ବାଳିକା 

ମାନOୁ ନିଜ ହାତେର ମିଠା ଖୁଆଇ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ତାOର ଅନାବିଳ େQହ େଦଖି 

ଉପ�ିତ ଅତିଥି ମାନO ମଧ�େର ଆନ� େଦଖାଯାଇଥିଲା 

 ଡ଼ା ସହେଦବ ସ�ାଇଁO ପରି ସମେ? ଯଦି ମାନବ େସବାକୁ ନିଜ ଧମ� ମାନି 

ନିଅେK, େତେବ ଆମର ସାମାଜିକ ଅସମାନତା କିଛି ପରିମାଣେର ଦୂର େହାଇ 

ପାରKା ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଡ଼ା ସ�ାଇଁOୁ ଅେଶଷ ଧନ�ବାଦ  
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ଓଡ଼ିଶା ବନ�ା ୨୦୧୧  (କିଛି ଅନୁଭୂତି) 

ଚzେଶଖର ବିଶ�ାଳ 

 ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ନଦୀ ବହୁଳ ରାଜ�େର ମହାନଦୀ, @ାAଣୀ, େବୖତରଣୀ, 

ବୁଢ଼ାବଳZ, ସାଳ�ୀ, କୁଶଭ�ା, କୁଆଖାଇ, କାଠେଯାଡ଼ି, ଆଦି ନଦୀ ବାହିତ 

େହଉଛି ଏହି ନଦୀମାନOେର ଅଯାଚିତ ଅବାରିତ ଦାନ ତଥା ଜଳ ଓ ପଟୁମାଟି 

ଫଳେର ଆମର ଏ ବୀରଭୂମି ଉ�ଳ ଆଜି ସୁଜଳା, ସୁଫଳା ଓ ଶସ�ଶ�ାମଳା  

ନିୟତିର ଲୀଳା ବଡ ବିଚି�, ଉ�ଳକୁ ଉ_ତ କରୁଥିବା ନଦୀମାନOର କରାଳ େ¹ାତ 

ଫଳେର ସୃfି େହାଇଥାଏ ବନ�ା ଏହି ବନ�ା ଫଳେର ଆମ ଉ�ଳ ସୁଫଳାରୁ 

େହାଇଯାଏ ନିÀଳା 

 ୨୦୧୧ ମସିହାର ଳୟOରୀ ବନ�ା ଦୀଘ� ୨୩ ବଷ�ର ସବ�ାଧିକ ଭୟOର 

ଳୟOରୀ ଭାବେର ନାମିତ ୨୦୧୧ ମସିହାର ସମସାମୟିକ ଭାେବ ବନ�ା 

େହାଇଥିଲା ୧୯୮୨ ମସିହାେର େସେତେବେଳ ତ େମାର ଜନ� େହାଇନଥିଲା, େହେଲ 

୨୦୧୧ ମସିହାର େକେତକ ଅେZଲିଭା ଘଟଣା କହିବାଉ ମଁୁ େଚfା କରିବି 

 ୨୦୧୧ ମସିହା ବନ�ା ପରବW�ୀ 

ସମୟେର ସଂ]�ତି, ଭାରତୀ ଏବଂ ବିଶ� ଓଡ଼ିଆ 

ସLିଳନୀ ତରଫରୁ ମଁୁ ାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ? 

ବନ�ା ପୀଡ଼ିତ ଅ�ଳ ବୁଲିଛି ତଥା େସହି ସବୁ 

ଅ�ଳେର ବନ�ା ସହାୟତା େଦବାେର ସାହାଯ� 

କରିଛି ଅନ�ର େସବା କେଲ େଯ କଣ ସୁଖ 

ମିେଳ ତାହା ତ�n ଅନୁଭୂତି କରିଛି ସଂ]�ତି ଭାରତୀ, ବିଶ� ଓଡ଼ିଆ ସLିଳନୀର 

ସଭାଧ�n ଇଂ iୀକାK ନାୟକ ସୁଦୂର ଯୁ�ରା� ଆେମରିକାରୁ େମାେତ େଫାନ କରି 

ଓଡ଼ିଶା ବନ�ା ରିଲିଫ୍ ଦାନର ଦାୟିତ� େଦଇଥିେଲ, ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ େଫେରନସିଂ 

ମାଧ�ମେର  

 ଆେମ େଗାେଟ ତିନିଜଣିଆ ଦଳ କରିଥିଲୁ େଯଉଁଥିେର ଡ଼ା ଶOଷ�ଣ ସାହୁ, ଇଂ 

କା¬o ଚରଣ ଓ ମଁୁ ଥିଲୁ ଭ�କର ସମାଜେସବୀ ପେରଶ ଭ}, େକzାପଡ଼ାରୁ 
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ପରିେବଶବିଦ୍ ସେKାଷ େଜନା ମୁଖ େମାେତ 

�ାନୀୟ ଅ�ଳେର ସାହାଯ� କରିଥିେଲ ଖାଦ� 

ପଦାଥ�ର ଆଦାନ ପାଇଁ କଟକର ବ�ବସାୟୀ 

ସମେରଶ୍ ସ�ାଇଁ ବହୁତ୍ ସାହାଯ� କରିଛKି 

ଏମାେନ ସମେ? ନିଜ ନିଜ େn�େର ସାହାଯ� 

କରୁଥିବା େବେଳ ମଁୁ ବିଭି_ ଅ�ଳକୁ ଗମନ କରି 

ସମନ�ୟ ରnା କରିବା ସହିତ ରିଲିଫ୍ ବ[ନ ଓ ସ�ା��େସବାର ତ�n ତଦାରଖ 

କରୁଥିଲି 

 ଆେମ େଦଉଥିବା ରିଲିଫ୍ ସାମ�ୀ 

େଗାଟିଏ ଚାରିଜଣିଆ ପରିବାରକୁ ଅKତଃ 

ସାତଦିନ ପଯ��K ବ�ାଇ ରଖିବାେର ସnମ 

େହାଇପାରିବ େବାଲି ବ�ବ�ା କରିଥିଲୁ ଆମ 

ଦଳେର ଥିବା ସମାଜ େସବା ପାଇଁ ତିଶୃତିବ� 

ଡ଼ା�ରO ଦଳ ଦ�ାରା ବନ�ା�ଳେର େରାଗୀ 

ମାନOୁ ଆଶୁ ଚିକିcା େଯାଗାଇ େଦବା ସଫଳ େହାଇ ପାରିଥିଲା େସହି ସମୟେର ଦିନ 

ଓ ରାତିର ଫରକ୍ ଆେମ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲୁ 

 ଆମର ଦିନଚଯ��ାେର ତ�ହ ସକାଳ ସାେଢ଼ ପା�ଟାରୁ ବାହାରି ରାତି ସାେଢ଼ 

ଏଗାର ବାରଟା ସୁ�ା େଫରୁଥିଲୁ ଏହି ସମୟେର ବନ�ା�ଳେର ସହାୟତା େଯାଗାଇବା 

ପାଇଁ ଆେମ େକzାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା, ପାଟକୁରା, ହଳଦିଆପଡ଼ା, ଭ�କ ଜି®ାର 

ଆମନଗର, ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର, ବରୀ, ପୁରୀ ଜି®ାର େଗାପ, େଡ଼ଲାZ, ବାOୀ 

ଇତ�ାଦି ଅ�ଳେର ରିଲିଫ୍ ବା[ିଥିଲୁ 

 ଆମ ଘର ବନ�ା�ଳେର ନୁେହଁ ମଁୁ ବି 

େକେବ ଏେତ ପାଖରୁ ବନ�ାକୁ େଦଖିବାର 

ସୁେଯାଗ ପାଇନଥିଲି ୨୦୦୮ ମସିହାର 

ବନ�ାକୁ ମଁୁ େକବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରୁ 

େଦଖିଥିଲି େସେତେବେଳ େସହି ୧୯୮୨ 
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ମସିହାର ବନ�ା ବିଷୟେର େକବଳ କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣିଥିଲି େସେତେବେଳ 

ପାୱାରେବାଟ୍ େଦଖି ବନ�ା ବିଷୟେର ବିଭି_ ଚି� େମା ମାନସ ପଟେର ଉOି 

ମାରୁଥିଲା 

 ଚଳିତ ବଷ� ବନ�ା ସମୟେର 

ବିଭି_ ଅ�ଳ ବୁଲି ବୁଲି ସହାୟତା ଦାନ 

କରିବା େମା ପେn ଅKତଃ ବହୁତ 

ଆତ�ସେKାଷ େଦଇଥିଲା ଆମର ଥମ 

କାଯ���ମ ଆର² େହାଇଥିଲା ସବ�ବୃହତ୍ 

ଘାଇ ମଦନଘାଇଠାରୁ ମଦନଘାଇ ାୟ 

୨୦୦ ରୁ ୩୦୦ ମିଟରର ଭାZି 

ଯାଇଥିଲା େସହି ଅ�ଳର ୨୦-୩୦ଟି ଗଁା ପାଣି େଘରେର ରହିଥିେଲ େହଁ ଡ଼Zାର 

େକୗଣସି ବି ବ�ବ�ା େହାଇନଥିଲା ଆେମ �ାନୀୟ େଲାକO ସହାୟତାେର ସାହାଯ� 

େନଇ ପାଣି ମଧ�କୁ ଯାଇ େଲାକOୁ ରିଲିଫ୍ ଦାନ କରିଥିଲୁ ଆମ ସହ ଯାଇଥିବା 

ଡ଼ା�ର ଗୟାଧର �ିପାଠୀ ମଧ� ପାଣି ଭିତେର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ େଲାକମାନOୁ 

ସ�ା��େସବା େଯାଗାଇ େଦଇଥିେଲ 

 ପାଟକୁରା ଅ�ଳେର ଥିବା ସିZି ଟିଆକୁ ଯିବା 

ରା?ାେର ଚଉଡ଼ା ଗW� େହାଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଲିକରି 

ଯିବା ଅସୁବିଧା େହଉଥିଲା, େହେଲ �ାନୀୟ ଜେଣ 

ବ��ି ନିେଜ ପାଣିେର ବୁଡ଼ିରହି ନିଜ କାaେର 

ପାଦେଦଇ ଆମକୁ ଅନ�ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହାଯ� 

କରିଥିେଲ ବନ�ା ସମୟେର ସହାୟତା ବ[ନେର 

ଦିନରାତି ଲାଗିରହି ଆମ ଦଳର ାୟ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ�Oୁ ଥ|ାଜ�ର େହାଇଯାଇଥିଲା 

ତଥାପି ଜନେସବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳେର ସାମାନ�ତମ ହେତାcାହ େଦଖା େଦଇନଥିଲା 

ଯଦିଓ ଆେମ ଯାଉଥିବା ପାଣିେର ପଶୁମାନOର ମଲା ଶବ ଭାସୁଥିବା େଦଖି କିଛି ବaୁ 

ବିଚଳିତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ େସଇ ସମୟ କଥା ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଏେବ ବି େଲାମ 

ଟାOୁରି ଉେଠ େକzାପଡ଼ାେର ବୁଲୁଥିବା ସମୟେର ଥେର ଆମ ଗାଡ଼ି କାଦୁଅେର 

ପଶିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିବା େଚfା କରି କରି ଆେମ ସବୁ କାଦୁଅେର 
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ପଶିଯାଇଥିଲୁ 

 ଭ�କର ଆମନଗର ଅ�ଳେର ବନ�ା ରିଲିଫ୍ 

ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟେର ଆେମ ପାଣିେର ମନୁଷ�ର ଶବ 

ଭାସୁଥିବା େଦଖିଥିଲୁ ଶବ ଉ�ାର କରିବା ପାଇଁ 

ଯାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଶବର ଶରୀରକୁ ଧରିବାପାଇଁ ବି 

ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ କାରଣ ଶବ ପୁରା ପଚିସଢ଼ି 

ଯାଇଥିଲା 

 ଭ�କର ଜି®ାପାଳO ସହୃଦୟତାରୁ ଆେମ ଦିନ ସାେଢ଼ ଆଠଟାରୁ ଦିନ ଦୁଇଟା 

ପଯ��K େଗାଟିଏ �ାନେର ଠିଆ ଠିଆ େହାଇ ରହିଗଲୁ ଦଶଟାେର େବାଟ୍ ଟିଏ େଦେବ 

େବାଲି କହି ଦିନ ସାେଢ଼ ଦୁଇଟାେର େସ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ େବାଟଟିଏ ମିଳିଥିଲା 

 ବନ�ା ସମୟେର ଆେମ ଏପରି ଅ�ଳକୁ ବି 

ଯାଇଥିଲୁ େଯଉଁଠି େଲାକମାେନ ଛାତ ଉପେର ଠିଆ 

ଠିଆ ଦିନରାତି ବିତାଉଥିେଲ ଚାରିପାଖେର ପାଣି 

ରହିଥିବା ସେW̧ ପିଇବା ପାଇଁ େଟାପାଏ ପାଣିନଥିଲା 

ପାଣି ଗରମ କରି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିଆରଁ ବ�ବ�ା 

ବି ନଥିଲା େସହି େଲାକମାନO ଆW� ଚି�ାର 

ବନ�ାଜଳେର ଉେଭଇ ଯାଉଥିଲା ଏହା ଉପେର ଲଗାତାର ବଷ�ାେଯାଗଁୁ େସମାେନ 

ହତାଶ େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ ବନ�ାର ଅେନକ ଦିନ େହାଇଯାଇଥିେଲ ସୁ�ା େସମାନO 

ନିକଟେର େକୗଣସି ବନ�ା ସହାୟତା ପହ�ିନଥିଲା ଏହିପରି ଏକ ଅ�ଳକୁ 

ଯିବାବାଟେର ଅନ� ଏକ �ାମର େଲାକମାେନ ଆମ ନିକଟରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମ�ୀ 

ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିେଲ ଉପ�ିତ େପାଲିସ କମ�ଚାରୀ ନିରୁପାୟ 

େହାଇଯାଇଥିେଲ େଲାକମାେନ େଭାକେର ଥିବା େହତୁ େସମାନO ଉପେର ଲାଠିଚାଜ� 

କରିବାକୁ େସମାେନ ଅମZ ଥିେଲ 

 ବନ�ା�ଳର େଲାକମାେନ ଆମ ଆଗେର କା�ି କା�ି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିେଲ 

ଆେମ ବିଭି_ ଅ�ଳେର ବୁଲି ବୁଲି େଲାକOୁ ରିଲିଫ୍ ଦାନ କରିବା ସମୟେର ପାୱାର୍ 

େବାଟ୍ େବେଳ େବେଳ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଥେର ଆେମ ଭ�କ ଜି®ାର େସାହଡ଼ା 
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ପ�ାୟତ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଈପାରିନଥିଲୁ େହେଲ �ାନୀୟ େସ�Xାେସବୀ ପେରଶ ଭ}O 

ସହାୟତାେର ଆମ ଦଳ େସହି �ାମେର ପହ�ିବାେର ସnମ େହାଇଥିଲା ସa�ା 

ସାେଢ଼ ସାତ ଟାେର ଆେମ େସହି ଗଁାେର ପହ�ି ରିଲିଫ୍ ବା[ିଥିଲୁ କାଯ���ମ ସରୁ 

ସରୁ ସାେଢ଼ ଆଠଟା େହାଇଗଲା ଆଉ ପାୱାର େବାଟ୍ ଚାଳକ େବାଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ମନା 

କରିେଦଲା �ାନୀୟ ଯୁବକ ମାେନ ଆମକୁ କିଛିବାଟ େନଇ ଆସିେଲ େହେଲ 

ଭଗବାନO ଦୟାରୁ େସହି ସମୟେର �ାନୀୟ କିଛି େଲାକ ଏକ ଡ଼Zାେନଇ ଆସି 

ଆମକୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖେର ପହ�ାଇ େଦଇଥିେଲ ାୟ ପ�ର ଫୁଟ ଉ� ପାଣି 

ଉପେର େଦଶୀ ଡ଼Zାେର ବସି ରାତିର ଅaକାରେର ଯା�ା କରିବାର ଭୟ େକବଳ 

ଅନୁଭବ କେଲ ହh ଜାଣିେବ, େତେଣ ଡ଼Zା ଭିତରକୁ ବାର#ାର ପାଣି ଆସିଯାଉଥିବା 

େହତୁ ତାକୁ ବାହାର୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବନ�ା ଜଳର ଘନଘଘ�ର ନାଦ ଆମ 

ହୃଦ୍ ��ନକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥିଲା 

 ଡ଼Zାର ଭୟOର ହଲିବା େଦଖି ଆମ ଭିତେର ଥିବା େସ�Xାେସବୀ ମାେନ 

ଭୟଭୀତ େହାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ େଫାନ କରିେଦଇଥିେଲ, ସ²ବତଃ ଏହା େସମାନO 

ଜୀବନର େଶଷ କଥା େହାଇପାେର ଭାବି, ଏହା ଆମ ସମ?Oୁ ବ�ଥିତ କରିଥିଲା 

େହେଲ େସହି ଡ଼Zାଚାଳକ ମାନO ସାହାସ େଯାଗଁୁ ଆେମ ାୟ େଦଢ଼ ଘ[ା ପେର 

�ଳଭାଗ େଦଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ େସଦିନ ଯଦି ଡ଼Zା ମିଳିନଥାKା ଆେମ ଭୁବେନଶ�ର 

ପହ�ିପାରିନଥାKo , ଆଉ ଯଦି ମିଳିଥିବା ଡ଼Zା େଲଉଟି ପଡ଼ିଥାKା ତାେହେଲ ଆମକୁ 

େକହି ବି ରnା କରି ପାରିନଥାେK ସବୁ ଭଗବାନO ନିେP�ଶେର େଯମିତି େହଉଥିଲା 

ଭଗବାନO କୃପାରୁ ବନ�ାପରବW�ୀ ରିଲିଫ୍ ବ[ନ କାମ ସୁରୁଖୁରୁେର େହାଇଗଲା 

 ଏହି ସବୁ ଅନୁଭୁତି ବ�ତୀତ ମଧ� ଆହୁରି ଅେନକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି େସହି 

ସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ େଲଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ରହିଛି, େବାଲି ମା� େକଇଟା 

ଅନୁଭବ େଲଖି ଜଣାଇଲି ଧନ�ବାଦ  
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ତୁ େମା ମା ଓଡିଶା ... 
ଶାK କୁମାର ଭୂୟଁା 

େଦଖିଛି େତାେତ ମଁୁ ମହାନଦୀ ଧାେର , େକାଣାକ� ପଥର େଦହ େର  
େଖାଜିଛି େତାେତ ମଁୁ ସୁନାମୀ ଦାଉ େର , ଦୟା ନଦୀ ର� ସୁଅେର  
  
ଭାବିଛି େତା କଥା ପଦୁଅ ଁତୁଠ େର , କିଆ େକତକୀ ର େବଳା େର 
ଭାସିଛି େତା ପାଇଁ ଚିଲିକା େଢ଼ଉ େର , ସାତ େକାଶିଆ ଗ| େର  
  
େଖଳିଛି େତା ପୁରୀ ସମୁ� େବଳା େର , ବୁଲିଚି ନ�ନ କାନେନ  
ବୁଲିଛି ଭିତର କନିକା ଜଂଗେଲ, ଭାସିଚି ଅଠର ନଳା େର  
  
େହରିଛି େତା  କଳା ତାରକସି ଗୁେଣ, ପିପିଲି ର ରZ ଚା�ୁଆ େର 
ଝୁରିଛି େତାେତ ମଁୁ ବାରଶ ବେଢ଼ଇ , କଳା ପାହାଡ଼ ର ଧ�ଂସ  େର 
  
ଖାଇଛି ମଁୁ ରସେଗାଲା େଛନାେପାଡ଼,  ଆଡ଼ିଶା କାକରା ପୁଳୀ କୁ 
ରାaିଛି ଆ#ିଳା କା}ି ଓ  ସKoଳା  ଡାଲମା େବସର ବଟା କୁ  
  
ମାତିଛି  େଯ ରଥ ଯାତରା  ଭିଡ଼େର,  େହାଲି େଦାଳ ଦିପାବଳୀ େର  
ଭାZିଛି କ�ଳ ଭାଇ ଭାଗାରୀ େର , ସାହି ପଡ଼ିଶା ର ଦ�� େର  
  
ହଜାଇଛି ନିେଜ , ନିଜର ବ�ଥା କୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଦଖି େତା ଦୁଃଖ କୁ  
ପଠାଇଛି ବାରତା ଏ ମରମ କଥା , େତାହରି ସKାନ ମାନOୁ 
  
ବୁେଝଇଛି େତାର ପୂରୁବ ର ଶିରୀ , କଥା େଗୗରବ ଗାଥା କୁ  
େଦଖାଉଛି େତାର ବୀର ସKାନ େର , େତାର ହୃଦ ମନ ବ�ଥା କୁ  
  
କହୁଛି େତାେତ ମଁୁ , ତୁ େମା ସଂସାର , ତୁ େମା ମା ଓଡ଼ିଶା 
େଲଖୁଛି େତା ଗୁଣ , ସରୁ ନାହh କଥା , େକହି ନୁେହଁ େତାର ସରିଶା ...     
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ଭୂୟଁା  ବାବୁL େରାେଷଇ  ଘରୁ  ..... 
ଶାK କୁମାର ଭୂୟଁା 

ଆସKo  !!! ଏହି ଥର େବାଇତ ବ�ାଣ ଉcବ ର ପରିେnୀ େର , ଓଡିଆ ଘର ର ୩ 
େଗାଟି ରaା ଣାଳୀ ଶିଖିବା | 

ଡାଲମା : 

ଥେମ , େଗାଟିଏ କପ ମୁଗଡ଼ାଲି ଭଲ 
ଭାେବ  େଧାଇ / ଶୁଖାଇ ରଖKo  | 

କଢ଼ାଇ କୁ ଚୁ®ା ଉପେର ମଧ�ମ 
ତାପମାନେର ରଖି  େସଥିେର ୧/୨ 
ଚାମଚ ୍ଡାଲ୍ ଡ଼ା କି#ା 
ଗୁଆଘିଅ ପକାKo  | 

ଘିଅ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥିେରମୁଗଡାଲି ପକାଇ ଭଲଭାେବ ଭାଜି ଦିଅKo  ଏବଂ େପା
ଡ଼ିବାକୁ ଦିଅKo  ନାହh |  େସଥିେର ୨/୩ କପ ୍ଗରମ ପାଣି 
ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ୍ହଳଦୀ ଗୁ| ପକାKo  |  

କଢାଇ େର ଢ଼ାOୁଣୀ େଘାଡାଇ ତାକୁ ୭/୧୦ ମିନିଟ୍ ଶିଝିବାକୁ ଦିଅKo  | 

ଡ଼ାଲି ଶିଝି ଆସିବା ପେର େସଥିେର କଟା ପରିବା ଓ ଆବଶ�କ ଅନୁସାେର ଲୁଣ ପକାKo  
| (କଟା ପରିବା : କ�ା କଦଳୀ, େବାଇତାଳୁ (େବାଇତି କଖାରୁ), ବାଇଗଣ ଏବଂ 
ଆଳୁ ୨/୩ େସମି ଲ#ା ଏବଂ ଆZୁଠି େମାଟାେର କାଟKo  - ଯଦି ଆପଣ ଚାହାKି ତାହା 
େହେଲ ଅନ� ପରିବା ମଧ� ପକାଇ ପାରKି )   

େସଥିେର େକାରା ଯାଇଥିବା  ନଡ଼ିଆ େଦେଲ ତାହା ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ | 

ବତ�ମାନ େସଥିେର ପୁବ�ରୁ ଭାଜି ଏବଂ ଗୁ| କରି ରଖିଥିବା ତାଜା ମସଲା ପକାKo  
(ତାଜା ମସଲା - [େଗାଟିଏ ଚାମଚ ୍ଜୀରା + ୨/୩ ଟି ଶୁଖିଲା  ଲଂକା ମରିଚ] ଟିକିଏ 
ଭାଜି ଗୁ| କରି ରଖKo  ) | 

ମୁଗ ଡ଼ାଲି ଏବଂ ପରିବା ଶିଝି ଗଲା ପେର ତାକୁ ଅଲଗା ରଖKo  | 
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ଅନ� ଏକ କଢ଼ାଇ େର ଟିେକ ଘିଅ  େନଇ େସଥିେର ଜୀରା , େସାରିଶ , େତଜପ� ଓ 
ଶୁଖିଲା ଲଂକା ଫୁଟାKo (କଟା ପିଆଜ ମଁୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁଜାପାବ�ଣ ଦିନ େର ପକାଏ 
ନାହh ) | 

ଏହି ଫୁଟଣ ରୁ ସୁଗa ଆସିଲା ପେର େସଥିେର ସିଝା ଡ଼ାଲି କୁ ଢ଼ାଳି ଦିଅKo  | 

ଆପଣO  ଡ଼ାଲମା ବତ�ମାନ ?oତ େହାଇଗଲା | 

 

ସାକରା : 

ଥେମ , ଅଧା କପ େତKo ଳି ରସ  ଭଲ 
ଭାେବ  ସଂ�ହ କରି ରଖKo  | 

କଢ଼ାଇକୁ ଚୁ®ା ଉପେର ମଧ�ମ ତାପେର 
ରଖି  େସଥିେର ୧/୨ ଚାମଚ ୍ଡାଲଡ଼ା କି#ା 
ଗୁଆଘିଅ ପକାKo  | 

ଘିଅ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥିେର 
ଅଧା କପ େତKo ଳି ରସ ,୨ କପ ୍ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ୨/୩ ଚାମଚ ୍ଗୁଡ଼ 
ପକାଇ ଦିଅKo  | 

କଢ଼ାଇ େର ଢ଼ାOୁଣି େଘାଡାଇ ତାକୁ ୭/୧୦ ମିନିଟ୍ ଭଲଭାେବ ଶିଝିବାକୁ ଦିଅKo  | 

ତାହା  ଶିଝି ଆସିବା ପେର େସଥିେର କଟା ପରିବା ଓ ଆବଶ�କ ଅନୁସାେର ଲୁଣ 
ପକାKo  | 

(କଟା ପରିବା : ମୂଳା, େବାଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ , େଭ|ି ଏବଂ କଂଚା ଅମୃତଭ|ା ୫/୬ 
େସମି ଲ#ା ଏବଂ ଆନଗୁଠି େମାଟା  େର କାଟKo  )   

ପରିବା ସିଝି ଗଲା ପେର ତାକୁ ଅଲଗା ରଖKo  | 

ଅନ� ଏକ କଢ଼ାଇେର ଟିେକ ଘିଅ  େନଇ େସଥିେର ଜୀରା , େସାରିଶ , େତଜପ�, 
ପାନ ମଧୁରୀ, ଭୃସZ ପ�  ଓ ଶୁଖିଲା ଲଂକା ଫୁଟାKo  | 

ଏହି ଫୁଟଣ ରୁ ସୁଗa ଆସିଲା ପେର େସଥିେର ସିଝା ମିiଣ  କୁ ଢ଼ାଳି ଦିଅKo  | 

ଆପଣO  ସାକରା ବତ�ମାନ ?oତ େହାଇଗଲା | 
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ଆ�ିଳ   : 

ଥେମ , େଗାଟିଏ 
କପ େର ୨/୩  ଚାମଚ ୍େସାରିଶ +୧ 
ଚାମଚ ୍ ଜୀରା +୨/୩ ଟି ଶୁଖିଲା ମରିଚ 
+ ୩/୪ ଟି ରସୁଣ େକାଳ  ଭଲ 
ଭାେବ ୧ ଘ[ା ବତୁରାଇ ଏବଂ ପେର 
�ାଇ|୍ କି#ା କୁଟି ରଖKo  | 

କଢାଇ କୁ ଚୁ®ା ଉପେର ମଧ�ମ 
ତାପମାନ  େର ରଖି  େସଥିେର �ାଇ|୍ 
େହାଇଥିବା ମିiଣ କୁ ପକାKo  | େସଥିେର ୨/୩ କପ ୍ଗରମ 
ପାଣି ,ଅଧ ଚାମଚ ୍ହଳଦୀ ଗୁ| ଏବଂ ୩/୪ ଟି ଆ#oଲ ଆପନଂକ ଦରକାର ଆ#ିଲା 
ଅନୁସାେର ନିଅKo  | ପକାKo  | କଢାଇେର ଢ଼ାOୁଣୀ େଘାଡ଼ାଇ ତାକୁ ୭-୧୦ ମିନିଟ୍ 
ଶିଝିବାକୁ ଦିଅKo   

ଏହା  ଶିଝି ଆସିବା ପେର େସଥିେର କଟା ପରିବା ଓ ଆବଶ�କ ଅନୁସାେର ଲୁଣ ପକାKo  
| (କଟା ପରିବା : େବାଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ ,ସାରୁ ,େଭ|ି ୪ /୫  େସମି ଲ#ା ଏବଂ 
ଆନଗୁଠି େମାଟା  େର କାଟKo   ) ଏଥିେର ୫/୬ ଘ[ା ପୂବ�ରୁ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ଝଟା 
(ଶି#) ମଂଜି ମଧ� ପକାKo   |  

ପରିବା ଶିଝି ଗଲା ପେର ତାକୁ ଅଲଗା ରଖKo  | ଅନ� ଏକ କଢାଇେର ଟିେକ ରିଫାଇନ୍ 
େତଲ େନଇ େସଥିେର ଜୀରା , େସାରିଶ, େମଥୀ, ପାନ ମଧୁରୀ, କଟା ପିଆଜ  ଓ 
ଶୁଖିଲା ଲଂକା ଫୁଟାKo  | ଏହି ଫୁଟଣରୁ ସୁଗa ଆସିଲା ପେର େସଥିେର ସିଝା ପରିବାକୁ 
କଢାଇ େର ଢ଼ାଳି ଦିଅKo  | 

ଆପଣO  ଆ#ିଳ  ବW�ମାନ ?oତ େହାଇଗଲା | 
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ଭାସିଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼cା 

ବ�Zକବି ସତ�ାନାଶ 

ଭାସିଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Zା  ଭାସିଯାଆ 

ଡ଼ରିଯିବୁ ନାଃଇଁ ଆକାଶରୁ ଶୁଣି  ଭୁଉଁଭାଆଁ, 

େହଲିେକପ ୍ଟରେର ଯାଉଥିେବ ମ�ୀ ମ�ିଆଣୀ 

େଦଖିେଲ ସିେନରି ଭାଷିେବ ଟିଭିେର  େଶାକବାଣୀ  

କାWRକମାେସ େତାଫାନ୍ ଆସିଲା  ଦରିଆେର 

ଅଧାଜନସଂଖ�ା କେମଇଲା ଏକା  ଥରକେର, 

କି ସୁ�ର ଦିେଶ ପାରାଦ�ୀପ ଆଉ  ଏରସମା 

େଦଖିେଦେଲ େଭାକ େଶାଷ ଲାଗିବନି ଆଉ ଜମା, 

ବାତ�ା ଛାଡ଼ିଲାଣି ଖରା କେର ଆଖି  ମିଟି ମିଟି 

ମହ ମହ ପଚାବାସନା ପବେନ  ଆେସ ଛୁଟି, 

ଗଁା ଦିଶୁଅଛି ତାଳପ� େଘାଡ଼ା  ମାଟିଗଦା 

ଅଭାବ ନାହh ତ ଜାଳକାଠ ଆଉ  ଝାଡ଼ାପଦା, 

ହାତ ପାହାKାେର ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼  ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି 

ଗଛମାେନ ସବୁ େଶାଇଛKି ତେଳ   ମୁହଁ ମାଡ଼ି  

ଭାସିଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Zାେର  ଯାଆ ଭାସି 

େଦଖିେଲ େତା େପଟ ପୁରିଯିବ ମନ  ହବ ଖୁଶି, 

ଖାଇବୁ ବାଟେର ରଖିଛି େତା ପାଇ ଁ  ପାନ ଗୁଆ 

ଆ..କା..ମା.. ବଇ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି  ଭାସି ଯାଆ  

ମାଛଗଁା କୁଜZ ଜଗcିଂହପୁର  ବାଲିକୁଦା 

େଶାଭା େଦଖି େଦଖି େହାଇଯିବ େତାର ମନେବାଧା, 

ଣାମ କରୁଛି ଇେଲକÅÆି ଖୁ[   ନଇଁପଡ଼ି 

ଭାZିେଦଇଛି ତା ଗରବକୁ ଝଡ଼  େବକ େମାଡ଼ି, 

ଚିତି ପହଁରା େଦଉଛKି ଗାଈ  େଗାରୁ ମାନ 
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େଗାଟିକିଆ ଘର ଭିତେର ଦିଶୁଛି  େତାଫା ଜ¬, 

ଶୁଭୁନାହh ଆଉ ବୁଲା କୁକୁରO  େଭଏଁ ଭାଆଁ 

ଚାରିଆେଡ଼ ଖାଲି ରିଲିଫି ଗାଡ଼ିର  େପଏଁ ପାଆ,ଁ 

ଛଟOାର େଘାଡ଼ା େଚାକଡ଼ ଖାଉଛି  ନ ଟOାର 

ଦି େକଜି ଚୁଡ଼ାକୁ ଡିଜଲ୍ େପାଡ଼ୁଛି  ଦି ହଜାର  

ଯାଇଛି େଯ କାଳ ଆସିଛି େର ଏେବ ଖାଊେବଳା 

ପାରାଦ�ୀେପ ଆସି ଲାଗଇ ରିଲିଫି  େଭଳା େଭଳା, 

ଚାଉଳ, ଗହମ, ସୁଜି, ଚୁଡ଼ା, ଚିନି  କିରାସିନି 

nୀରଗୁ| ଆଉ େ�ସ୍ କ#ଳ  ପଲିଥିନି  

ଆମ ପୁଲିସିO ପରି କିଏ େହବ  ପାରିବାର 

ଝଡ଼ େତାଫାନକୁ ତାହାOର ନାହh   ତିେଳ ଡ଼ର, 

ଭ�ାନେର ଭରି ରିଲିଫି ଜିନିଷ  ମିଳିମିଶି 

େଫରୁଛKି ଘେର ଦରିଆକୂଳରୁ   େହାଇ ଖୁଶି, 

ମୂP�ାର େଦହରୁ ଆଣୁଚି େକ ଚୁଡ଼ି  ସୁନାମାଳି 

ଝିଅ ମାଇକିନା ସେଜଇ େହବାକୁ  ଭଳି ଭଳି, 

ଭାରୀ ସେ�ାଟିଆ ଆମର ରିଲିଫି  ଅଫିସର 

ସିବିଆଇ ଖାଲି ମିଛେର କରୁଛି  ହରବର, 

ଖାଇଛି କ#ଳ ବିକିଛି େବାଲି େସ  ପଲିଥିନି 

ବିେରାଧିଆ େଯେତ ତୁXାେର କରKି  େଘାରଧ�ନି  

 

ଧନ� ଏ ଓଡ଼ିଶା ଧନ� ଆମ ଦ±ା  ସରକାର 

ଏମିତି ସକ�ାର ସବୁେବେଳ ଆମ  ଦରକାର, 

ହଉ ଭୂମିକ· ବନ�ା ମରୁଡ଼ି କି  ଆସୁ ଝଡ଼ 

ଜମା ଚିKା ନାହh ଶୁଭୁଥିବ ଯଦି  ଚାZୁମାଡ଼, 

ମ�ୀ ଏେମେଲ ଚବିଶି କ�ାେରଟ୍  ଖା[ି ସୁନା 

ଜନେସବା ପାଇଁ ଭୁଲିଛKି ପିଲା  ମାଇକିନା, 
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ଜନେସବା ଲାଗି କା�Kି ଟିଭିେର  ଛାତି େକାଡ଼ି 

ଜନେସବା ଲାଗି ଆେସ#Çି  େଟବୁଲ୍  ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି, 

ଜନେସବା ଲାଗି ଭୁଲିପାରKି େସ  ମଳମୂ� 

ଜନେସବା ସିନା ତାO ଜୀବନର  ମୂଳମ�, 

ଜନେସବା ପାଇଁ ମ�ୀ ଆସନଟା  ବଡ଼ କଥା 

ଏ ଛାର ବାତ�ାକୁ ଭାବି କିଆଁ େହବ  ମୁ|ବ�ଥା, 

େତଣୁ ଜନେସବା ପାଇଁ ହଉଚKି  ବାଡ଼ାବାଡ଼ି 

ଜନେସବା ପାଇଁ ହଉଛKି କଛା  ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି  

ଭାସିଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Zା  ଭାସି ଯାଆ 

େଦଖିବୁ େକମିତି ମଜା ମାରୁଛKି  ଚାକିରିଆ, 

ଭୁଉଲୁେର ଗାଆଁ ନାଆଁ ନ ଧରଇ  ଯିଏ ତୁେ| 

ରିଲିଫି େଲାଭେର େସ ଆସି ବସିଛି  ଗାଆଁ ମୁେ|, 

ମାଆ ମଲା କଥା ଶୁଣି ବହିନାହh  ଯାର ଲୁହ 

େସ ଆସି କହୁଛି-େବାପାମଲା ଟOା  େବେଗ ଦିଅ, 

ଖତରା ଚାଳକୁ ଘେର ଯାର ପେଣ  ମୂଷାଗାତ 

େସ ଆସି କହୁଛି-ଉଡ଼ିଗଲା େମାର  ଘର ଛାତ  

ଆରାଇ ବାବୁର ଏେବ ପ�ମେର  ବୃହÈତି 

ବଟି ପଇସାେର ଝିଅ ବାହାଘର  ଭାରିମ?ି, 

କଲମ ତାOର ଏେବ ଲxୀOର  ଅବତାର 

ତାଳ କୁଡ଼ିଆକୁ େଲଖିପାରKି େସ  ଛାତଘର, 

ବଟି କମିଶନ୍ ଆସିବାେର ଯଦି  େହଲା ବାଧା 

େକାଠାଘରକୁ େସ ରାଗେର େଲଖKି  ଡ଼ିହିପଦା, 

େସ[ର ଟOାେର ଏେବ ଚାକିରିଆ  ମାଲାମାଲ୍ 

ରାେଧ ରାେଧ କରୁଣାରୁ ବନିେଲଣି  େଗାଲଗାଲ, 

ଭୁO ଦୟାରୁ ବାତ�ା ହୁଅKା କି  ସବୁେବେଳ 

ପଇସା ଅଭାବ ନ ରହKା ଆଉ  କାେଳ କାେଳ  
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ନିଶ େମାଡୁଛKି ଇ}ିନିୟରକୁ  କ[ÆାକÅର 

�ାଆ[ ଆସିଲା କରିବାକୁ ରା?ା  ଶ»େପାଲ, 

େସ�Xାେସବୀ ନାେମ େଶାଷୁଛKି ଯିଏ େଲାକପା±ି 

ନାଆଁ କେମଇବା ପାଇଁ େସ ଧାଆKି  ପଡ଼ି ଉଠି, 

ଭିଡୁଓ ସୁଟିZି େଫାେଟା ଉଠା ଖାଲି  ଚାରିଆେଡ଼ 

ବାହାଦୁରିଆଏ ଭାଷଣ ମାରKି  େକେଡ଼ େକେଡ଼, 

େପପର ବାଲାO େପପର କାଟତି  ଗଲା ବଢ଼ି 

େଲାକ ଲେଗଇକି ଗଣତି କେଲ େସ  େଡ଼ଡ଼୍ ବଡ଼ି  

ବାତ�ା ଉପେର କବିତା ଆସର  କି ସୁ�ର 

ଦେଳଇ ଘାଇେର ଆେୟାଜନ କେଲ  ପୀତା#ର, 

ଟିଭି ପP�ାେର ବାତ�ାର ଛବି   େଦଖୁ େଦଖୁ 

ଆଧୁନିକ କବି ସୃfିେହେଲ େକେତ  େଲଖୁ େଲଖୁ, 

ପୀତା#Æ  ତେରଇ ଅରୁଣ ଗିରିଜା  iୀ ଚ�ନ 

ବାତ�ା କବିତା େଲଖି ଡ଼ାଇରିକି  କେଲ ପୂ��, 

ଏମିତି େତାଫାନ୍ ମଝିେର ମଝିେର   ଆସୁଥାଉ 

ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ େଲଖିବା େରଣା  େଠସୁଥାଉ  

ଭାସିଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Zାେର  ଯାଆ ଭାସି 

ଗୁଆପାନ୍ େଥାଇ ଭେସଇଲି ତେତ  ହସି ହସି, 

ଫୁଲବାଣୀେର ପଡ଼ିଲାଣି ଏେବ  ଭାରୀ ଶୀତ 

ଆଣିଥିବୁ ମାଗି ଫେରନ୍ କ#ଳ  ଛଅ ସାତ, 

ଆଣିବୁ ମିଳିେଲ ବଡ଼ ଦରି ଆଉ  ପଲିଥିନି 

ଭାରୀ ଭଲ େହବ ପିକ୍ ନିକ୍ କବି  ସLିଳନୀ, 

ଭାସିଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Zାେର  ଭାସିଯାଆ 

ବାଟ ଯାକ େକେତ େରାମା[ିକ୍ ସିନ୍  େଦଖୁଥାଆ  
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ପାଗଳ 
ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ 

ଦୁନିଆ େମାେତ ପାଗଳ କହୁଛି.., 

ମଁୁ ତ ସବୁଠୁ ଖୁଶିେର ଅଛି ..! 

େମା ନିଜ ପାଇଁ ସ�ପ~ େଦଖୁଛି 

ଭଲ କଣ, ମ� କଣ, ସବୁକୁ ସମାନ େଦଖୁଚି, 

ଆଜି ମଁୁ ଏଠି ବସୁଛି, କାଲି ମଁୁ େସଠି ବୁଲୁଛି, 

ମଁୁ ବି ଖାଉଚି, କିଛି େପଟ ପାଇଁ, କିଛି ଖୁଶି ପାଇଁ, 

ମଁୁ ବି ଗପୁଚି, େକେତ ଗୀତ ଗାଉଚି, 

ତଥାପି ଦୁନିଆ ମେତ ପାଗଳ କହୁଚି... 

ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ କରୁଚି, 

ମଣିଷକୁ େମା ଚରି� େଦଖାଉଛି... େଯ ମଁୁ ପାଗଳ୍..!!! 

େସୗମ� ସାରସ*ତ ଦାଶ 

ରୂପଚଯ��ା ତୁମ ଋଉତୁର ରମଣ  

େତଣୁ େଗା ତୁେମ ରୂପସୀ 

ମୁଖକାKି ତୁମ ମଧୁମାଳତି େଗା 

ଆଜି ସଜ କାଲି ବାସି... 

 

ଏ ଜୀବନ େଗାେଟ ଜଳର ତରZ 

ଜୁଆର ଓ ଭyା ସେହ, 

େଯୗବନ ଆହା ଜ¬ରାତି ପରି 

nଣିକେର ସରିଯାଏ ... 
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େଚାରଘେର ପୁଲିସି 

ହାସ�କବି କୂଳାZାର 

ଅaାର ରାତିେର  

େଚାର ଘେର େଦଖାେହଲା 

ପୁଲିସି ସାଥୀେର  

ନିଶ ତା—ର ଠିଆ ଠିଆ କରି 

ପୁଲିସି ପଚାରିଲା- 

େର...ଶଃ... 

ଏଠି ଲେଗଇଛୁ କି ଲୀଳା ? 

ମଁୁ କହିଲି େହା ପୁଲିସି 

କଥା କର ସଂଜତ; 

ଜଣା େମାେତ େକେତ ଟOା 

ଅେଟ ତମ ପିW  

ପୁଲିସି କହିଲା େଦଖିବୁ ଏଇେନ 

େଦବି ଦି— ପାହାେର; 

ମଁୁ କହିଲି େଗାେଟ େଫାନ୍ କରିବି ତ— 

ଦି—ଥର ବସ୍  ଉଠ୍ େହେବ 

ତମ ସାଆେର  

 

ତୁ େକାଉ ଥାନାେର ଅଛୁ, 

େକେତ ଇଲିସି ଖାଉଚୁେର 

େପଟଟା େପାଖରୀ ପରି କରିଚୁ ? 

କାହାକୁ କଣ କହୁଚୁ 
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ଜାଣି ପାରୁନୁ କିଛି, 

ମଁୁ ପରା ସକ�ାରୀ ଦଳର େନତା 

ଦି—ଦିନ େହଲା ଜଏନ୍ କରିଛି 

 

ପୁଲିସି କହିଲା-ସାର୍ 

ସରି ସରି nମା କରିେଦେବ; 

ମଁୁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ 

ସାଧାରଣ ଜନତା େହାଇଥିେବ ! 

େହେଲ ସାର୍ ଆପଣOର 

ଏଇଠି କି— କାମ; 

ଏଇଟା େଚାର ଖ[ ଘର 

ତୁଛାେର େହେବ ବଦନାମ ୍! 

ମଁୁ କହିଲି- େଯେହତୁ 

ଦଳେର ନୂଆକରି ଜଏନ୍ କରିଛି; 

ହାଇକମା|O ନିେP�ଶେର 

ଏଠି ନିତି ତାଲିମ ୍େନଉଚି ! 

ଆଛା କନି�ବଳ ଭାଇ 

ତେମ ଏଠି କ—ଣ ପାଇଁ ? 

ଏେବ ଖ|ିକାସ ମାରି କହିଲା-ସାର୍ 

ଏ େଚାରଟା ବଡ଼ ବଦମାସ ୍

ଦି—ମାସ େହଲା ଚା�ା େଦଇନାହh  

େହେଲ ସାର୍ ଆଉ ତା—ଠୁ 

େନବିନି ମଁୁ ଚା�ା ଏଇ ମାସଠାରୁ; 

ବରଂ ମାସକୁ ମାସ େଦବି 

କାରଣ େସ ସକ�ାରO ଗୁରୁ !!! 
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େଜା'ନା େଚନାଏ 

ରୀତା ରଥ 

େଜାXନା େଚନାଏ 

ଯଦି ଆକାେଶ 

ଜ¬ ଅମାୟିକା ସାଜି 

 

ଜମାଟ ବାଦଲ 

କାେଳ ଝରିଯିବ 

ତା ିୟାର ଛାତି ଭାଜି 

 

େକେତ ଆ�ହେର 

େୟସୀ ସାଜି 

ଝରୁଚି େମ ରାଶି 

 

କହଇ ଆକାେଶ 

ଆଉ ବହ ନାହh 

ଲୁହର ବି�ୁ ବଷR 

 

େହ େମାର ଆକାଶ 

ଲେn ତାରାେର 

ହୁଅ ପେଛ ଝଲମଲ 

 

ସୂଯ��ଠୁ ଟିକିଏ 

ଆଲୁଅ ଆଣିଛି 

ଦିଅ ତାେର ଟିେକ ମୁଲ 

 

ଅKରର େଯେତ 

କଳO ସାଇତି 

େହାଇଅଛି ଶତଖ| 

 

ତଥାପି େତା ପାଇ ଁ

ହସୁଛି େଜାଛନା 

ଦିଅ ନାହh ବାେର ଦ| 

 

ତଥାପି େତା ପାଇଁ େଜାଛନା ଆସୁଛି 

ଦିଅନାହh ବାେର ଦ| 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ପୃ�ା ସଂଖ�ା   42  

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ନେଭ#ର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ନିତ� ନିରgନ 
ଦୀପ ପ|ା 

 
ଜନ� ଓ ମୃତୁ�ର ବ�ବଧାନ 
ଜୀବନ େବାଲି କୁହKି 
କାହା ପାଇଁ ଅନ� େକହି 
ନା ଜନ�ିପାେର ନା ମରିପାେର 
ଏକଲା ମଣିଷ ମଁୁ 
ନିଆରା େମା ଅନୁଭୁତି 
ସବୁକିଛି ନିେଜ ଅନୁଭବିବାକୁ 
ଯାହା କିଛି ଅଭିନବ 
କୁଆଁ କୁଆଁ କା�ଠାରୁ 
–ରାମ ନାମ ସତ� େହ— ପଯ��K  

 

ମଁୁ ପାଇଛି ନିଜକୁ 
ଶିଶୁଟି ର ଦେରାଟି ହସ େର 
ଟଳ ମଳ ପାଦ ଥାପି 
ଥେମ ଚାଲିବାର େଚfାେର 
�ଶ�େର ଜାଣିବାର 
େମା ଚାରିପେଟ ଥିବା 
ମଣିଷO ଆତ�ୀୟତା  

 

େକେବ ପୁଣି ଅaାରକୁ ଭୟ 
ଲୁଚି ରହିଥିବା 
ପିଶାଚ ଓ ରାnସ 
ଉOିମାରି ଚାଲି ଯାଆKି 
େମା େଚତନାର ଫଦ� ଓଲଟାଇ 
ବାେଜ କଥା ସବୁ 
ଆଶOା, ଡ଼ର ଆଉ ଭୟ  

 

ବୟସର ଉPାମତା 
ପୁଣି େକେବ 
ଉଦ୍ େବଳିତ କେର ତନ ମନ 
େମର QିÉ େକାମଳ 
ପରଶ େଖାଜିପାଏ 
କାମିନୀର ଆଲିZେନ 
ଆଉ ପୁ� ଲେଭ 

ସାରିତ ଜୀବନର ସଂ°ା 
ଗଢ଼ି େତାଳିବାକୁ ଆଉ ଏକ ସି�ାଥ�  

 

ଜୀବନର ମଧ�ା¬େର ପାଲଟିଛି 
ବ�ବସାୟୀ ବଣିକ ମଁୁ 

ଲାଭ nତି, ମାପ ତଉଲର ଦୁନିଆ 
ଅସରKି ଧନ ଜନ 
ଯଶ ଖ�ାତି, ସୁବ�� ଅଳOାର 
ହୀରା, ନୀଳା, ମଣି, େମାତି 
ସବୁକିଛି ଭରପୁର 
େମା ଭ|ାରେର... 
େତେବ କଣ ଜୀବନ ର 
େଶଷ ପାହାଚ ଏଇ ସମୃ�ି େର ? 

 

ଆକାଶକୁ ଚାହh େଦେଖ 
କ` କ` ଧରି 
ଝଲକୁ ଥିବ �ହ ତାରା 
ନିେରଖି ଚାହhେଲ 
ଜୀବେନାWର ସତ�ର ସaାନ  
ଜୀବନର େଶଷ ଦୃଶ� 
ଶବଧାର େକାେକଇ େର 
େଶାଇ ରହିଥାଏ ଶବ େହାଇ 
ବାକ୍ ଶ�ି, ଚଳତ୍ ଶ�ିହୀନ ମଁୁ 
ଅେପnା କେର ଅନଳକୁ... 
nିତି, ଆପ, େତଜ, ମରୁତ, େବ�ାମ 
େଫରଇ େଦବାକୁ େହବ 
ଯାହା କିଛି ଆଣିଥିଲି ଧାର କରି  

 

ମଁୁ ପୁଣି ଅଶରୀରି 
େସଇମିତି ବସି ରହିଛି 
ନିର}ନ କୂେଳ... 
ଜାତି�ର େହଇ େଦଖୁଥାଏ 
ଅସୁମାରି ମୁହଁ ଜନ� ଜନ�ାKର 
େଯେତ ସବୁ °ାତି ପରିଜନ 
ଅେପnାେର ଜିଇଁ ରହିଥାଏ 
େଚତନାର େଶଷ ବି�ୁ 
ବିଲୀନ େହବା ଯାଏଁ 
ଓଁ ପୁ��ମାଦଃ ପୁ��ମିଦମ ୍
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ନାକ 
ଅnୟ ରାଉତ 

ଅZ ମଧ�େର ନାକ 
ମୁଖ ମ|ଳର ଅସଲି େସୗ�ଯ�� 
ଯାହା ପାଇଁ ଏେତ ନାଟ... 
କାଳି ଅବା େଗାରୀ 
େମାଟି ବା ପାତଳୀ 
ନାକ ସବୁରି ନିଣ�ାୟକ... ! 
େକଟ୍ (କ�ା�ିନା େକୖଫ୍), ଐଶ୍, ପାେମଲା, ଜୁଲିଆ 
ଶାକିରା, ଡାଏନା, ସାନିଆ ଓ େfଫି�ାଫ୍... 
ଚମକୁ ଅଛKି ସୁ�ର ବାଳାଏ 
ନାକର କି ମାୟା େଦଖ... ! 
ଗୁଣୀ °ାନୀOର ନାକ 
କଟିଗେଲ ଥେର ଭାଗ�, ଦୁଭ�ାଗ�େର 
ଝୁରଇ ଜୀବନଯାକ... ! 
ସୁପ��ଖାର ନାକ 
େଯଉଁ ନାକ ଲାଗି ରାମାୟଣ ସୃfି 
ବୁଡ଼ିଲା ରାବଣର ବଂଶଯାକ... ! 
ରାଜ େନତାOର ନାକ 
କଟିଗେଲ ଥେର ଅବା ବାର#ାର 
ନଥାଏ ଚିKା କି ଡ଼ର 
ହାତକୁ ହଲାଇ, ନିଶକୁ ଫୁେଲଇ 
କହଇ... ବିପnର ଷଡ଼ଯ�... ! 
େଦଶ ଓ ଜାତିର ନାକ 
ଭଲ କମ� କେଲ ଯଶ ମିଳୁଥାଏ 
ନ କେଲ ନ ରେହ େଟକ  
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େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି (ଆତiାର ବିଳାପ) 

ଉମRଳା ମିi 

େମାେତ ସେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି 

ଅ[ି ଛୁରି ତ[ି କାେଟ... ଯାହା 

ପଢ଼ିଥିଲି େସହି ପରି କାହh ଲାଗୁଛି 

ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭିତେର ସWା ହୀନ ବାଦଲ 

ଦିଗହରା େହଇ ଇଆେଡ଼ ସିଆେଡ଼ ପହଁରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି 

ସେତ େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି... 

ଏେତ ବଡ଼ ଦୁନିଆେର େଲାକ ଚି¬ିବାେର 

ଭୁଲ୍ େହଲାପରି ଲାଗୁଛି... ଦିଗK ବି?ାରି 

ପାହାଡ଼ େସପାେଟ ନିରୀହ ଆତ�ା େଟ ବିଳପିଲା ପରି 

ବାର#ାର ମେତ ଶୁଭୁଛି 

େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି... 

ମିଛ ସ·କ�େର ଦାK ନିକୁେଟଇ 

କିଏ େଯମିତି ପରିହାସ େମାେତ କରୁଛି... ଆଉ କିଏ 

ପୁଣି ତାକୁ େଘାେଡ଼ଇବାକୁ ଯାଇ ଚିରା ଲୁଗାେର 

ତାଳି ପେକଇ େଦଉଛି 

ସେତ େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି... 

ନୂଆ ସ·କ�ର ସାଜସ¡ା ମେତ ତାରଣାର 

ଦୁଃଖ େଦଉଛି... େମା ଆତ� ସLାନକୁ 
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ବାର#ାର କିଏ ତୀn~ ଛୁରୀକାେର 

ଟିକି ଟିକି କଲା ପରି ଲାଗୁଛି 

ସେତ େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି... 

କିଏ େଯମିତି କାଳ ରା�ୀର ଅaାରେର ପାହାଡ଼ ଶୀଖରୁ 

ଶ� ଧ�ା ଟିଏ େଦଉଛି... ଆଉ ପୁଣି କିଏ 

ସ²ାଳିବା ନାମେର ହା... ହା କରି 

ଅତଳ ଗଭ�କୁ ଫିZୁଛି 

ସେତ େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି... 

ଚାରି ପାଖ ମିଛ ବଳୟ ଭିତେର 

ଚz, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂଯ�� େଗାଟିଏ ସରଳ 

େରଖାେର ରହିଲା ପରି ଲାଗୁଛି... ଆଉ ପୁଣି 

େକଉଁ ଚ�ବୁ�ହ େର ଫସି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି 

ସେତ େମାେତ ଏମିତି କାହhକି ଲାଗୁଛି... 
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ଆେମ ପୁଣି େଫରୁଛୁ 
େହମଲତା ସାହୁ 

ଏେବ େମା ଗଁା ମୁ|, @ାAଣୀେର,  

ଶୀତର ଆସର ବସିଯିବଣି 

ଖୁ�ା ଖୁ�ି େହାଇ ରାଶିଫୁଲ ମାେନ, 

ମୁଚୁ ମୁଚୁ େହଇ ହସିେବଣି, 

ଗଁା େଶଷମୁ|, ଶିବ ମ�ିର 

ଏେବ ଗହଳ ଚହଳ ପଡିଯିବଣି... 

ଠିକ୍ େମା ପିଲା ଦିନପରି, 

ଏେବ କଣ େସଠି, 

େମା ଗଁା ର କୁନି କୁନି ପିଲା ସବୁ 

ଅଳି କରୁଥିେବ ଡ଼Zା ପାଇଁ (?) 

ଏେବ କଣ େମା ମା ପୁଣି େଖାଜୁଥିବ, ଆମ ପିଲା ଦିନ 

ଡ଼Zାେର ସଜାଡୁଥିବ, ଦୀପ 

ପାନ, ଗୁଆ, ବରେକାଳି ପ�... 

ଏେବ କଣ ବାପା, େବାହି ଆଣୁଥିେବ, େବାଇତ ? 

ସତେର ବାପା ତୁେମ େବାଇତ ଆଣୁଥିଲ େବାଲି, ଆେମ ସବୁ 

ପରେଦଶୀ େହଇଗଲୁ... 

ଆେମ ସବୁ ପୁଣି ଆସୁଛୁ... 

ତୁମ େବାଇତର, ମZ ଧରିବାକୁ... 

ତୁମ ଅସଜଡ଼ା ମନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ... 

ରଖିଥାଅ ଆମ କାWRକ ର େବାଇତ... 

ଏଇ ଆେମ ପୁଣି େଫରୁଛୁ... 
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 ଶk 
ଆଦିତ� ସାହୁ 

ଜୀବନ ରହିଯାଏ ସବୁ େବେଳ େହାଇ ଶ~ଟିଏ... 

ଜନ�ଠାରୁ ମୃତୁ� ଆଉ ମୃତୁ� ପେର ବି ରହିଥାଏ... 

ସକାଳରୁ ସ}, ସ}ରୁ ସକାଳ େଖାଜା ଚାେଲ ଉWର ଟିଏ, 

କହି ପାରିବ କି ଜୀବନ େର ସବୁଠାରୁ ଖୁଶି କିଏ ? 

ଅତୀତରୁ ବW�ମାନ, ବW�ମାନରୁ ଅତୀତ ଆସିଯାଏ 

େଖାଜି େଖାଜି ପାଇ ପାରିଲିନି ସଠିକ୍ ଉWର ଟିଏ... 

ସମେ? କୁହKି ମଁୁ ତୁମ ନିଜର, 

କିଏ କେହ ମଁୁ ତୁମ ନିଜରଠୁ ଆହୁରି ବି ନିଜର 

ଯଦି ସମେ? ନିଜର ହୁଅKି ତା େହେଲ ଏଇ ଦୁନିଆେର ପର କିଏ ? 

ପର ଆପଣାର ଭାବନା କୁ ଭୁଲି େଖାଜିଥିଲି ସାଥୀଟିଏ 

ସାZ େହାଇ ହସିଲୁ େଖଳିଲୁ... କାଟିେଦଲୁ ଜୀବନ, ଅତୀତ ଏେବ ସିଏ... 

ଭୁଲି ଗଲ, ଭାZି େଦଲ ସପନ ସବୁ ପର କରି ଚାଲି ଗଲୁ େମାେତ 

କହି ପାରିବୁ କି ଆମ େମ ପାଇଁ େଦାଷୀ କିଏ ? 
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-୧- 

ଆମ ଗଁା ଚଇତ 
ଅପାେଠାଇ ସତ 
ନୁେହଁ କିKo  ଅମାନିଆଁ ! 
େହେଲ ଭାରୀ ଦୁf 
ତୁମ ଗଁା ଚଇତ 
ମନେର ଲଗାଏ ନିଆଁ !!! 

-୨- 

ମଁୁ ତୁମ ଗୀତର 
ସୂର େହବି ପେଛ 
େହବିନି ସଁଜ ଦୀପ ! 
ଦୀପ ଆଲୁଅେର 
ଝଲସିବ କାେଳ 
ମରମ ତଳର ପାପ !! 

-୩- 

ସେତ ମ ସଜନୀ 
ତୁମ ଲ#ା େବଣୀ 
ମେନ େମା ଜଗାଏ େମ ! 
ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନି 
ଜ¬ ନା ତେମ 
ଜ¬ରାତିର Tମ !! 

-୪- 

ମୁରୁଜ େହବି ନା 
େହବି ସଜନୀ ମଁୁ 
ତମ ମାଣବସା ଗୀତ ! 
ମେନପେଡ଼ ଯଦି 
ମଗୁଶୀରେର େମା 
େବାଉର ଲxୀ @ତ !! 

-୫- 

ସତେର ମ ସଖୀ 
ଭାରୀ ନିରୀମାଖି 
ତମ ଗଁା କୁଆଁରୀ ଜ¬ ! 
ଆଶିଣେର ସିନା 
ଅନୁରାଗ ବୁେଣ 
ଆଷାେଡ଼ ଭିଜାଏ ମନ !! 

-୬- 

ଝରା େଶଫାଳୀ େଗା 
ଝୁରିବ ଦିେନ େମା 
ଭଲପାଇବାକୁ ବସି ! 
ଆଜି ସିନା ତେମ 
ବାସ ବା[oଛ 
କାଲିକି ତ େହବ ବାସି !! 

-୭- 

ଦିନ ସବୁ ତୁମ 
ଭଲେର ବିତୁ େମା 
ଭଲ ପାଇବାକୁ େନଇ ! 
ଥିେଲ ଥାଅ ପେଛ 
ଶାଶୁଘେର ତୁେମ 
ସୁନାନାକୀ େବାହୁ େହାଇ !! 

-୮- 

ମନ ଯଦି ତୁମ 
ଯମୁନା ପୁଲିନ 
ଓଠ େମା ବଁଶୀବଟ ! 
ଜୁଆର ଜାଗିେଲ 
ତମ ଜମୁନାେର 
ମନ େମାର ଛଟପଟ !! 

ମିଲନ୍ ମିlL ଆଠଟି Wୁo କବିତା 
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ଲୁହର କବିତା 
ନିେବଦିତା  ମିiଗୁରୁ 

 

ଭାଗ�ର ଏ କିପରି େଯ ବିଡ଼#ନା ? 

ମଁୁ କି·ା ଜନ� େନଲି େହଇ ବନମ®ୀ ଟାଏ... 

ଝରିଗଲି ଅକାଳେର ମିଶିଗଲି ମାଟିର େକାଳେର... 

ଅକୁହା ରହିଗଲା ସବୁ ମନ କଥା େମାର... 

ତନୁ େମାର େଲାଟିଲାଣୀ େକେବ 

େଦବତାO ଚରଣ କମେଳ 

ବାQା େମାର ହଜି ଗଲା ନିଶୁନ୍ ରାତିେର... 

ରୂପ େମାର ଲୁଚିଗଲା ଅମାଅaାର େର... 

ପ� ଝଡ଼ା ଋତୁପେର ଅରଣ� ଛାତିେର 

ଶୁË ପାଖୁଡ଼ା େମାର 

ର�ର ସ�ାହି େନଇ େଲଖୁଥିେଲ 

େଶାଇ େଶାଇ ବଣମ®ୀ ର ଗାଥା... 

େଲଖୁଥିେଲ େମା ପାଇଁ ଲୁହର କବିତା... 
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ଇpିରା ମିl 
 

ହଁ େତେବ ଖାଲି େଲଖାେର କି ଅଛି 
ବaୁ.... 
ଯଦି ସ�ାଭିମାନ ନାହh କହିବାକୁ ନିଜକୁ ନିଜ 
ଜାତି, 
ନିଜ ମାଟିକୁ ଗବ�ର ସହିତ  
ଆେମ ଓଡ଼ିଆ, 
ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, 
କିବା ମିଳିବ େସଥିରୁ, 
ହାସ�ରସ, 
ରZ ଢ଼Z, 
ଚାଲି ଓ ଚଳଣି, 
ସବୁତ ଛାଡ଼ି ଆସିେଛ  
େକାଉଠି, କାହh ହଜିଗଲାଣି... 
ଗଁା ମାଟି 
ସାହି ଧୁଳି 
ଧୁସର 
ସୂଯ��ର ଅ?ରZ 
ପୁେନଇ ଜ¬ର ରାତି 
ଶୀତଳ କିରଣ  
ଅବା �ୀଷ�ର ନିଦାଘ ଦାରୁଣ ୍ଉW\... 
ଖରା 
ଏଠି ଖାଲି ବାQା ହଜିଯିବାର 
କାରଣ ଆେମ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଛାଡି 
େଦବା 
େହଲାଣି ଅେନକ ବଷ� 
ଅନ� ଭାଷା 
ଅନ� ସ�ାଦ 
ଅନ� େବଶ 
ରୁଚି େର 
ନୂତନ ଢ଼ା�ା 

ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମହକ େର ନୁେହଁ 
ଏକଦମ ୍ଭୁଲ 
ଭୁଲିଗେଲ ଗଲା ସବୁ 
କିଏ େଯ ଚି¬oଛି 
କାହାକୁ କାହର ପରିଚୟ 
ଅତି େଘାଷର 
ପରିତ�� 
ଅnର 
ବଣ~� ଭାଷା 
ସାହିତ� ସଂ]�ତି ସବୁତ ପାେଶାରା 
ଗଲାଣି 
ଖାଲି ଇଂରାଜୀ 
ହି�ୀ 
ଏଇ େଦଖ େମା େଲଖା େମାର ନୁେହଁ 
ଏେବ ଭି_ 
ଓଡ଼ିଆ େର 
େଲଖନି ରୁ କିଛି ଆବୃତ କଲି ବୁଝିକି 
ପାରିେଲ ବaୁ 
ଅବ�� 
ଜ�ଣା ର କଥା 
ଅପTଂଶ ର କଥା 
ଓଡିଆ, କଥା 
ଯଦି ବୁଝିଗେଲ 
ଧନ�ବାଦ 
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-୧- 

କାେଳ ତୁେମ ଥେର ଆସିଯିବ େବାଲି 

ଦିନେର ବି ସ�ପ~ େଦଖୁଥିଲି 

ତୁମକୁ ଶୁେଣଇ େଦବାପାଇଁ େକେତ 

କବିତା ମଁୁ ନିତି େଲଖୁଥିଲି...!!! 

 

ଏେବ େଶାଇ େଶାଇ ନିଦୁଆ େହଲିଣି 

େଲାେକ େଦଖି କାେଳ ହସୁଛKି 

ନାଲି ନାଲି ଆଖି େଦଖି େକହି େକହି 

ମଦୁଆ େବାଲି ବି କହୁଛKି ...!!! 

-୨- 

ତୁମ ଆଖି ଓଠ ପାଗଳ କରିଲା 

କବିତା ଅେନକ େଲଖିଲି 

ତୁମକୁ େସ ସବୁ େଦବାପାଇଁ ଯାଇ 

ତାO ବାହୁେର ତୁମକୁ େଦଖିଲି... 

 

ଏେବ ତୁମ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗେଲ 

ଭାବୁଛି ମଁୁ େକେତ ମଁୁ ମୁଖ� ଥିଲି 

ବାମନ େହାଇ ବି ଚzକୁ ଛୁଇଁବା 

ପାଇଁ ହାତ େଟକି ଠିଆ େହଲି … 

 

 

-୩- 

ଧନ, େଗଲୁ, ିେୟ ଆହୁରି େକେତ େଯ 

ତୁମରି ତୁ|ରୁ ଶୁଣୁଥିଲି 

ତୁମ କଥା ଶୁଣି େେମ ମାତିଯାଇ 

ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଭୁଲିଗଲି...!!! 

 

ଆଜି ତୁେମ ବଡ଼ ଅଫିସର େବାଲି 

େମାେତ ତୁେମ ଦୂର କରିେଦଲ, 

ଛି ଛି କହି ଅଭ� େବାଲି କି 

େମାେତ କହିେଦଇ ଚାଲିଗଲ ...!!! 

େଜ�ାତି  ସାଦ ପ"ନାୟକ 
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ପିଲାେବଳ ଶୀତ ଦିନ 
ସେରାଜ ମିi 

ମନଟା ହୁଅଇ ଡ଼ହଳ ବିକଳ 

କାହh ଗଲା େସଇ ପିଲାଦିନ େବଳ 

େସଇ ଆ# େତାଟା େସଇ ଜାମୁ ଫଳ 

ମାOଡ଼ ପରିକା େଯେତ ପାର ଗିଳ 

ନଥିଲା କିଛି ବାଛ� 

ଭାବିେଲ େସ େକେବ େଫରିବନି ଆଉ େହାଇଯାଏ କା� କା�... ୧ 

ଏେବ ତ ମିଳୁନି ଶୀତର ଭାବ 

େସ ଶୀତ େବଳ ଟା ? ହାଡ଼ ଭାZିେଦବ 

ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ମୁହଁ ଦିେଶ ନାହh 

ଏେବ ତ କୁହୁଡ଼ି ମାେନ କିଛି ନାହh 

ସୂରୁଜ ଉଇଁବା ଯାଏଁ 

ମୁହଁ ସାମନାେର ଖାଲି ଦିଶୁଥାଏ ଧବଳ ଧୁଆଁ େମ�ାଏ ୨ 

ରାତି ଚାରିଟାରୁ େହ - ହା ସ�ର 

ନିଦ ଭାZିଯାଏ ହୁଏ ମଁୁ ଅଧିର 

ମୁହଁ ନ େଧାଇ ମଁୁ ଚାଲିଲି ବାରିକୁ 

ପୁZୁଳା େଦହେର େବZଳା ପାଖକୁ 

ହଳିଆ ସାଥିେର ମିଶି 

ପାଳ ମୁେଠ େନଇ ବଳଦ ପଛେର ବୁଲିବାେର ଭାରି ଖୁସି ୩ 

େଯେତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜଣ ଜଣ େହାଇ 

ଦୁଆେର ବସKି ଜାକିଜୁକି େହାଇ 

ଶୀତକୁ ସରେବ ଗାଳି େଦଇ େଦଇ 

ଏଇ ବରଷ ଶୀତ ସହିେହବ ନାହh 
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ଧୁନି ଟିେକ କିଏ କର 

େମାର ପରି େଯେତ ପିଲାଏ ଧାଆKି ବାଉଁଶ ବୁଦା ପାଖର ୪ 

ବାଉଶଁ ଗଛର କରଡ଼ ପାଇଁକି 

ସେବ� ଏକଜୁଟ େହାଇେଲ ଯାଇକି 

କିଏ ଆଗ େନଇ ପହ�ିବ ଧରି 

ଧୁନି ଚାରିପାେଖ ଜାଗା ଯିବ ସରି 

କରଡ଼ି େହାଇଲା ଗଦା 

ବାଉଶଁ କରଡି ନିଆଁ େସକ ମାଡି ସରେବ େହାଇେଲ ଚZା ୫ 

ଚାଲ ଯିବା ଟିେକ େପାଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ 

ସବୁ ଥୁରୁ ଥୁରୁ େଦଖୁଥ ଯାହାକୁ 

େଢ଼Oା ନାଳ ଠାରୁ ଢ଼ିOିଶାଳ ଯାଏଁ 

ସବୁ ଘର େଗାହୀ େସଇଠାେର ଥାଏ 

ଜେଣ େଡ଼ଇଁଲା ପାଣିେର 

େମÍାପଲ ପରି କାକ Qାନ ସାରି ଶୁଖିେଲ ସୂଯ��ତାପେର ୬ 

ଜାକିଜୁକି େହାଇ ପହ�ିଲି ଘେର 

ଧାନ ଉଆଁସୁଛି  େବାଉ ଅଗଣାେର 

ଓଳୁଅ ସିଝୁଛି ତାହାରି ଭିତେର 

େବାଉ ଅେନଇଲା ବୁଲିକରି ଧିେର 

ଖରାକୁ ପିଠି େଦେଖଇ 

େବାଉ ବାଢ଼ିେଦଲା ପଖାଳ େବଲାେଟ ଚୁଲିଗଡ଼ା ଆଳୁ େଦଇ ୭ 

ଲିଭିବନି େକେବ େସ ଅତୀତ ��ତି 

ନିତି ଜାଳୁଅଛି େମା ଘଟନା ବତୀ 

ମନ େଖାଜୁଥିବ େସ ମିଠା ପରସ 

େଯେତଦିନ ପିେ| ଥିବ ଏ ନିଶ�ାସ 

ଋତୁ ବଦଳିଲା େବେଳ 

େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ସବୁ ଦିଶିଯିବ ଭିଜିଲା ଆଖିର ଜେଳ  ୮ 
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ଆଜି କାହh ଭାରି ମେନ ପଡୁଛି 
ଆଶିଷ କୁମାର ପ|ା 

ଆଜି କାହh ଭାରି ମେନପଡୁଛି, 

ଘର ହା|ିଶାଳ  

େବାଉ ହାତରaା ମୁଗଡ଼ାଲି 

ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଆଳୁ ଭରତା 

ପାଳୁଅ ଭଜା ଆଉ ଗଁା େପାଖରୀରୁ ଧରା ଚିZୁଡ଼ିର େଝାଳ 

ଏ ସବୁ େମାର ଶିରାଶିରାେର ବହୁଛି ରକତ େହାଇ 

ପାଉଶଁ ତଳର ନିଆଁ ପରି, 

ସବୁ ��ତି ଉOି ମାରୁଚି େମା ଚଗଲା ମନେର... 

 

ମେନ ପଡୁଛି... 

ଗଁାର େସ ମାଦକ ଭରା ଜ¬ ରା�ୀ... 

ଅମାବାସ�ାେର ତାରା ମାନOର ଠିଆ ପୁଚି 

ଆଜି େଖାଜୁଚି ଏ ସବୁ 

ଏଇ ସହର ରୁ 

ଛାତ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ 

ମହାକାଶର ଅତଳ ସାଗରକୁ ଚାହh... 

 

ପୁଣି ମେନ ପଡୁଚି 

ଘର ଚାଳେର ଘର ଚଟିଆ ମାନO ବସା 

ବଷ�ାେର ବିଲକୁ ଝା·ି େନଇ ଯାଉଥିବା 

େମା େQହର େଲାକ ମାନO ଚିକମିକ୍ ମୁହଁ 

ଷ�ୀ ଓଷା, ଜ¬ି ଓଷା, ଗୁରୁବାର ଓଷା 
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ବୁେଧଇ ଓଷା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ମାନOେର 

ଗଁା ର ସୁନାେବଶ 

ନାଳେର ବଇଁଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା 

ଓ କାଗଜ ଡ଼Zା ଭସାଉଥିବା 

େମାର �ିର ଚି� 

 

ମେନ ପଡ଼ିଲା େବେଳ 

ଆଖିରୁ ଝରିଆସୁଚି ଦି େଟାପା ଲୁହ 

ହୃଦୟେର ବୁଣି େହାଇଯାଉଚି ଟିକିଏ େକାହ 

ଗଁା େବାଲି େଗାଟିଏ ଶªକୁ 

ମଁୁ ମୁଖ� 

କଣ ମଁୁ ବ�ାଖ�ା କରି ପାରିବି... 

ଆଉ କଣ ସଂ°ା େଦଇ ପାରିବି ଆମ ଗଁା ର 

େଯେତ ବ��ନା କେଲ ବି 

ପୃ�ା ପୃ�ା ସରିେଲ ବି 

ସାରା ପୃଥିବୀ ନିଅ[ େହବ ଆମ ଗଁାକୁ, 

ବ��ନା କରିବାକୁ...!!! 
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ଇ'ାମୟୀ 
ନfକବି ସେରାଜ ସାହୁ 

େତା 
ପାଦର 
ଅନୁପ�ିତ ନୁପୂରକୁ 
େଖାଜୁଛି ମଁୁ 
 
ଗେZା�ୀର 
େହମାଳ ଗ|େର, 
ଗZାର 
ଦୁଷିତ ପାଣିେର, 
ଚମରୀ ଗାଈର 
ବହଳ େଲାମେର, 
ଅଶ�ଗaାର  
ଗହଳ ଦୁମେର, 
େୟତିର 
ଅaାରୁଆ ଗୁଂଫାେର, 
ଦିଅଁOର 
େଦହଲଗା ଚ·ାେର, 
ଜ¬ର 
ଅତି ିୟ ଆଲୁଅେର, 
ସୂଯ��ର 
େବଖାତିର ଅaାରେର, 
iାବଣର 
ନିଆଁଲଗା ଲୁହେର, 
ବସKର 
ଜମାଟ ବaା େକାହେର, 
ସାଗରର 

େଲଉଟାଣି େଢ଼ଉେର, 
ସ�ପ~ର 
ଅଧାରାତିଆ ଦାଉେର, 
ମହୁମାଛିର 
ରସଭWR ମହୁେଫଣାେର, 
ସାଇେବରିଆ େଫରKା 
େ�ନେର େଡ଼ଣାେର, 
ରାଧିକା ଆଖିରୁ 
େବାହିଥିବା 
ଅକାତ କାତ ପାଣିେର, 
କେ¬ଇର 
ବଇଁଶୀକୁ ଝୁରୁଥିବା 
ପବନେର, 
 
େତା ପାଦର 
ଅନୁପ�ିତ 
ନୁପୂରକୁ 
େଖାଜୁନି ମଁୁ 
ମଶାଏ ଧାତୁର 
େଲାଭେର 
କି କାମନାର ଆେବଗେର 
ମଁୁ ଜାେଣ 
େତା, ନୁପୂର 
ଝୁରୁଥିବ 
େମା 
କାଣି ଆZୁଠିକୁ 
େକାଉ  
ଅaାରୁଆ 
ମାଂସର ହାଟେର... 
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ଭଲ ପାଉଛି ଟିେକ ଟିେକ... 
ବି�o ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

 

ତୁମକୁ େଦଖିଲା ଦିନୁ ଭଲ ପାଉଛି ମଁୁ ଟିେକ ଟିେକ 
ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ କହୁଛି ଟିେକ ଟିେକ 
ଅବୁଝା ବୁେଝନି ମନ 
େହେଲ ପାଏ ନାହh ତୁମ ଚି¬ 
େଖାଜୁଛି ଟିେକ ଟିେକ 

 

ତୁମ ମୁହଁକୁ ମଁୁ ନିତି େଦେଖ ଜ¬େର ଟିେକ ଟିେକ 
ତୁମ ପାଉଜିଁ ଶବଦ ଶୁେଭ େମା ସପେନ ଟିେକ ଟିେକ 
େମା ସପନ ସତ େହାଇବ 
େମା ବଧୁ ସାଜି ତେମ େଫରିବ 
ମନ େମା କହୁଛି ଟିେକ ଟିେକ.... 

 

ତୁେମ ଋଷିେଲ ଚା�ିନି ରାତି ଲାେଜଇଯାଏ ଟିେକ ଟିେକ 
ତୁମ ହସେର ଜ¬ର ମୁହଁ ଦିଶୁଛି ଟିେକ ଟିେକ 
େସହି ଚା�ନୀ ଚାହh ରହିଛି 
େମା ିୟାକୁ େଖାଜି ବୁଲୁଛି 
େହେଲ ପାଉନି ଟିେକ ଟିେକ.... 

 

ତୁେମ ଚାଲିେଲ ପାଦରୁ ଝେର ମୁକୁତା ଟିେକ ଟିେକ 
ତୁମ ଚାହାଣିେର ସେତ ଦିେଶ ଇzଧନୂ େଯ ଟିେକ ଟିେକ 
ଚାଲିତ ଗଜ ଗାମିନୀ ପୁଣି ଇzଧନୂର ଚାହାଣୀ 
ତେମ େମା ଠାରୁ େଦଇ ଯାଅନି 
ିୟା େଫରିଆସ ଟିେକ ଟିେକ.... 
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େମୗସୁମୀର ଆଗମନକୁ 
ମୀନ େକତନ ପyନାୟକ 

େସ ଜୟପୁରିଆ ବଗୁଲିଆ େଟାକାଟା 

ସାନ ସାର୍ O ଚାଲିବାର ନକଲ କରୁଥିବା େବେଳ 

ନ|ା ମୁ|ିଆ ଡ଼ାଇଭର ବଇଁଶୀ ଫୁOା କାଳୁ 

େଫଁ କିନା ହସିଦିଏ  

ଶିଡ଼ି ତଳ ହିଡ଼ ଉପେର ବସି େକହି ଜେଣ 

ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାେବଳ ଟାେର 

ରଫ୍ ଖାତା କାଗଜକୁ ଭାZି ଡ଼Zା କରୁଥାଏ 

ଓ 

ଅେପnାେର ଥାଏ େମୗସୁମୀର ସୁଲୁସୁଲିଆ ଆଗମନକୁ  

 

େରନ୍ େକାଟ୍ 
ମୀନେକତନ ପyନାୟକ 

ଝଡ଼ ବଷ�ାେର ଭିଜି ଭିଜି ଆସି ମଁୁ 

େରନ୍ େକାଟ୍  ଓÎାଉ ଓÎାଉ 

ବଡ଼ ଆଶା େନଇ ଅଭିଶି�ା ଆସି କେହ 

 

––େତା ପିଠିେର ମେତ ନାଉ କରି ଆଜି ବୁେଲଇବୁ ? 

ବାବୁନା ଦିଦି େମାେତ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛି —— 
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 ତ�ାଶା 
ରାମ ଚz ସାହୁ 

ତେମ ଯଦି ପଚାରିବ 

ଆକାଶକୁ, େତାର ସ�ପ~ କଣ ? 

ଆକାଶ କହିବ, 

ମଁୁ ତ ସ�ପ~ର େଗାେଟ ଗKାଘର 

ଦିନେର ତମଠୁ 

ସେLାହନର ମ� ମାେଗ  

ରତିେହେଲ ଇXା ବଢ଼ିଯାଏ 

ପୃଥିବୀକୁ କଳା ଚାଦରେର ଢ଼ାOି 

େଦବାକୁ ! 

  

ତେମ ଯଦି ପଚାରିବ 

ସମୁ�କୁ, େତାର ଚିKା କଣ ? 

ସମୁ� କହିବ, 

ମଁୁ ତ ଚିKାର ଗଭୀରତମ 

ଆ�ଯ��େଟ, େଦବା ପାଈଁ 

ହାତ ବେଢ଼ଇଛି େଯ ତେମ 

ନପାଇବାର ଅଶା େନଇ େମାଠୁ 

ଦୁେରଇ ଯାଉଚ !! 

  

ତେମ ଯଦି ପଚାରିବ ମେତ 

ଜୀବନ କଣ ? 

ମଁୁ କହିବି ଜୀବନ ମାେନ 

େଛାଟ ପିଲାମାନOର 

େଗାେଟ ବହୁେଚାରୀ ଆଉ 

ଲୁଚକାଳି େଖଳ !!! 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ପୃ�ା ସଂଖ�ା   60  

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା, ନେଭ#ର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

 ଭୁ ଏହି ଅଳି େତାହ ଠାର… 
ରଶ�ୀ ର}ନ ଦାଶ. (ବାପୁ) 

ବଡ େଦଉଳରୁ ପୁଣି ଖସିଲା ପଥର 

ସୂଚନା ଦିଏ କି ସେତ େକଉଁ ବିପଦର 

େହ କଳାଠାକୁର ..........ମନ ଲାେଗ ଅଧିର 

ରnା କର େହ ଭୁ ରnା କର......(୧) 

ଦୂନ�ୀତି ଅନୀତି ଆଜି ସୀମା ଟପିଯାଏ 

ରnକ ପୁଣି େଯ ଆଜି ଭnକ େବାଲାଏ 

ନାରୀର ସLାନ ନାହh ,ନାହh ଗୁରୁଜେନ ଭ�ି 

ଜାଣୁଛି ଲାଗୁଛି କf େତାେତ ରମାପତି  ..(୨) 

ମାଆ ଆଜି ଛୁଆ ବିେକ ଅ_ ଗେ| ପାଇ ଁ

ପୁଅ ମାେଡ଼ ବାପ ମେର ଥରିଲାଣି ମହୀ 

ବଡ େହାଇଗେଲ ପୁଅ ବଡ଼ ହୁଏ ତା— ଆଚାର 

ବାପା ମ— Oୁ ପଠାଏ େସ ବୃ�ାiମ ଠାର 

ଜାଣୁଛି ଲାଗୁଛି କf େତାେତ ମହାବାହୁ 

େହଉଛି ଏସବୁ େଯଣୁ ତୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ..(୩) 

ରାଜା ଆଜି ନିଜ ରାଜ� ଶତୃ ପାଲଟିଛି 

ନିଜ େଦଶ ଇ¡ତକୁ ବିେଦେଶ ବିକୁଛି 

ଅରାଜକତା େଯ ବେଢ଼, ବେଢ଼ ନାରୀର କଷଣ 

ତିଦିନ ସତ� ସାେଥ ହୁଅଇ ଧଷ�ଣ 

ପାପ ଟOା ବେଳ ଘର ଆେଲାେକ ସ¡ିତ 

ଗରିବ ଗୁରୁବା Oୁ େଯ ମିଳୁ ନାହh ଭାତ 

େତାହ ରାେଜ� ଏେତ କଥା ନିତି ତୁ େଦଖୁଛୁ  

ଆତ�ଗ¾ାନୀେର ତୁ ଭୁ ଜାେଣ ଜଳୁଅଛୁ..(୪) 
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ଧମ� ନାେମ େକେତ େଖାଇ ଆଜି ଏଠି ହୁଏ 

ମ�ିର ମସ୍ ଜିଦ୍ କହି ଯୁ� ଚାଲିଥାଏ 

ଅଶିnା ଦାରି�� କୁ େଯ ନାହh କାର ନିଘା 

େଦଶ େମାର ପାଲଟିଛି େଚାରOର ଜାଗା 

ରାଜା ଏଠି ଭଲ ନୁହଁ,  ଭଲ ନୁହଁ ଜା                                                                                          

େଦଖି ଏଇ ଦୁଗ�ତୀ ତୁ ଅଧିର କାଳିଆ ରଜା....(୫) 

ଅଭିମାେନ ରୁଷି ଅଛୁ ତୁ େହ କାଳିଆ ରଜା                                                                                         

ନିଜ େଦଉଳକୁ ଭାZି ପାଉ ନିେଜ ସଜା 

ତଥାପି କହୁଛି େତାେତ ନହୁଅ ନିଠୁର                                                                                            

ବଡେଦଉଳ ରୁ ଆଉ ନଖସୁ ପଥର...(୬) 

ତୁ ଚାହhେଲ େମା ଭାରତ ପୁଣି ହସିବ 

ଧମ�Ïଜା ନ�ାୟବାନା ପୁଣି ଉଡିବ 

େକାଟି େକାଟି ଭ� େତାର େତା ମ�ିେର ଚାହh                                                                                 

େତା ମ�ିର ବିନା ତାO ସାହା େକହି ନାହh.....(୭) 

େତଣୁ କରୁଛି ବିନତୀ ମଁୁ ଅଧମ ପାମର                                                                             

ନ ଭାZୁ େତାହ େଦଉଳ ନ ଖସୁ ପଥର 

ବ� େନେ� ଚ�ଧାରୀ ଥେର େଦେଲ ଚାହh                                                                                   

ଅନ�ାୟ ଅନୀତି କାହh ଯିବ େଯ ପଳାଇ 

ନଟବର ନାଟୁଆେହ ନ ନିଅ ପରୀnା                                                                               

ତୁହି ଜଗତ ର ନାଥ ଏକ ମା� ଦୀnା...(୮) 

.....................ଜୟ ଜଗ_ାଥ...................... 
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େମା ମନର କବିତା 
ମଁୁ ସୁେରଶ 

ଏ ମନ େଖାଜୁଛି ଜଣକୁ……. 

ଯିଏ ଲାଗିବ ନିଜର ନିଜର.... 

େମା ସପନ ରାଇେଜ କରିଛି େସ ଘର 

ଘର ନୁେହଁ  େସ େମା ମନର ମ�ିର.... 

େସ ମ�ିେର ତୁମକୁ ମଁୁ ରଖିଛି ସାଇତି.... 

 େକେବ ଛାଡି ଯିବ ନାହh  ତୁେମ େମାେତ ସାଥୀ.... 

ତୁେମ ଛାଡି ଚାଲିଗେଲ ରହିଯିବି ଏକା.... 

ସାଥୀ ବିନା ଜୀବନର ସ�ାଦ ପଡିଯିବ ଫିକା...       

 ଫିକା ଯଦି ପଡିଯିବ ଜୀବନର ସ�ାଦ.. 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖିରୁ େମା ହଜି ଯିବ ନିଦ... 

ନିଦ ଯଦି ହଜି ଯିବ, ହୃଦୟ କା�ିବ.... 

ଆଖିରୁ େମା ଝରିବ iାବଣର ଧାରା... 

ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ସ�ପ~, ସବୁ ଆଶା,  

ସବୁ କିଛି େସ iାବେଣ େଧାଇ ଯିବ "ମୀରା" (କବିତାର ନାୟୀକା) 

  

ଭୂଲିବନୀ....ଭୂଲିବନୀ.....ଭୂଲିବନୀ......ଭୂଲିବନୀ.....ଭୂଲିବନୀ  

....................େକେବ ତୁେମ ଭୂଲିବନୀ "ମୀରା"................................  
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ତୁେମ ତ େମାହର 
କମଳ କୁମାର ଦାଶ 

ତୁେମ ତ େମାହର ାଣ ବିଥିକାର 

େକାମଳ କୁସୁମ କଳି 

ତୁେମ ହh େମା ମନ ଇzଧନୁର 

ସାତ ରZର ବ��ାଳୀ ... ୧ 

ତୁେମ ପରା େମାର ପାରିଜାତ ପୁÈ 

େମାର ମନ ବାଟିକାର 

ତୁେମତ େମାହର କବିତାର ଘର 

େମାର ଭାଷାର ସଂଭାର ... ୨ 

େମାର ପୁËରିଣୀ କମଳ ଜଳିେର 

କିସଳୟ ତୁେମ ପରା 

ସକାଳ ସୂରୁଜ ପnୀର କାକଳି 

ଶୀତ ସକାଳର ଖରା ... ୩ 

ସାଥୀ ତୁେମ େମାର ପୁରା ଫଗୁଣର 

ରZ େମାର ଅବିର ର 

େମାର ବସKର ପୁÈର ସ²ାର 

କୁହୁ ତାନ େକାଇଲିର ... ୪ 

ଚା� ତୁେମ େମାର ମନ ଆକାଶର 

ଅଳସି ଲାେଜଇ ିୟା 

ତୁମରି ହସେର ତୁମରି କା�େର 

ଭାେZ ଗେଢ଼ େମା ଦୁନିଆଁ ... ୫ 
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ଉsଜାର େଖଦ 
ଡ଼. େଦେବz କୁମାର ପାଣି�ାହୀ 

ମହାଭାରତରୁ ଉ�େଦଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତ 

ମହାେମଘବାହାନ ଐରରାଜ ଖାରେବଳ 

ାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସି� ସÐାଟ 

ଜିଣିଥିେଲ ଭାରତ ବଷ�ର ବହୁ ଅ�ଳ ୧ 

ଖାରେବଳOର କୀWR 

ଖ|ଗିରି ଉଦୟଗିରି ଗୁÑାସବୁ ସାଖୀ 

ଗZବଂଶର ସÐାଟ ଅନZଭୀମ େଦବO କୀWR 

ଜଗ_ାଥ ମ�ିର ପୁରୀ ତୀଥ� ଧାମ ଭିWି ୨ 

ପାଇକ ପୁଅ େସନାବାହିନୀ ଗଢ଼ି 

ମୁଷାମ®ିକ କାମାnାନଗର ଥାନା ଉଡ଼ାଇ 

ଲxଣ ନାୟକ ଗଡ଼ଜାତ ଆେ�ାଳନ ଚଳାଇ 

ତୁଟିଲା ବିେଦଶୀ ବଳ ଉ�ଳ େହଲା ଉ¡ଳ ୩ 

ଉ�ଳ ଭା]ର ସାମK ଚzେଶଖର 

ଇଂେରଜ ମାନOର ଥିେଲ ସLାନାÈଦ 

େହଲା ତାO ସି�ାK ଦପ�ଣ େଜ�ାତିË ଦପ�ଣ 

େସ େହେଲ ଦ�ିତୀୟ ଭା]ରାଚାଯ�� ୪ 

ବକ୍ ସିଜଗବaୁ ବାଜୀ ରାଉତ 
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କରୁଥିେଲ ପାଇକ ଯୁ� 

ସତ�ବାଦୀେର ପ�ସଖା 

ଶିnା ଦୀnା ଓ ସଂ]ାର ଶିଖା ୫ 

ପେ�ାଦଶ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ 

ସନାତନ ଧମ� iୀ େଚୖତନ� 

ବଳରାମ ଦା|ିରାମାୟଣ ଅଚୁ�ତାନ� ହରିବଂଶ 

ଯେଶାବK େଗାବି� ଚz ଅନK ଦାସ େହତୁଦୟ ଭାଗବତ ୬ 

କବି ସÐାଟ ଉେପz ଭ}, –ଲାବଣ�ବତୀ— 

ଦିନକୃ� –ରସକେ®ାଳ— କବି ସୂଯ�� ବଳେଦବ ରଥ –ଚ·ୁ— 

ଅଭିମନୁ� ସାମK ସିଂହାର –କଳାମାଣିକେର— କା¬o 

ଏ ସବୁ ରୀତିଯୁେଗ ଛ� ଅଳOାେର ମଧୁମୟ ସୃfି ୭ 

ଆଧୁନିକ ଯୁେଗ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ –ଉଷା—, –ଦରବାର— 

ବ�ାସକବି ଫକିର େମାହନ େସନାପତି –ମାମଁୁ—, –ଲଛମା— ରୁ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁ±— 

ପେର େଖାଜିଥିେଲ –ମଁୁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା—ର ବାଟ 

–ଉ�ଳ ସKାନ— ଉଠେର ଉଠେର ଡ଼ାେକ ମଧୁ ବାରିfର ୮ 

ଏେବ ସବୁ ଭୁଲିଗେଲଣି 

ଯୁଗଜନ�ା ସୁଭାଷ, ଯୁଗ ¹fା େଗାପବaୁ 

ଆଉ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଉ�ଳ େଗୗରବ ମଧୁବାବୁ 

ଶିnା ଦୀnା ସଂ]�ତିର ତୀକ ଏଇ ଉ�ଳ ଐତିହ� ୯ 
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ତମ tuତିେର 
ନିହାର ର}ନ 

େକେବ ତୁେମ ଆସିଥିଲ 

ହୃଦୟର ଝରଣାେର 

କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି, 

ବସKର ଅKରାେଳ 

େକାଇଲିର ମଧୁସ�େର 

କୁହୁ କୁହୁ ତାନଭରି  

 

େକେବ ତୁେମ ଆOିଥିଲ 

ହୃଦୟ ବିଦୀ�� କରି 

ସରଗର ତିଶୃତି, 

ଆଜି ପୁଣି ଚାଲିଗଲ 

ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲ 

ସେତ କ—ଣ ମେନ ନାହh 

ଅତୀତର କିଛି ��ତି ? 

ଜାେଣନା, 

େକେବ ତେମ ଆସିବ େମା 

ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ, 

ମଁୁ ଥିବି କି ନଥିବି 

ତଥାପି, 

ହୃଦୟ େମା େଖାଲାଥିବ 

େଯ ପଯ��K ବ�ିଥିବି 

ଚାହh ତମ 

େଫରିବା ବାଟକୁ  

 

ଏତିକି କାମନା 

ତମ ��ତିେର 

ଫୁଲ ପଡୁ ତୁମ ଚଲାପଥେର 

ତମ ପାଇଁ ପଡୁ ଖଇ, 

ତିଟି ସକାଳ 

ଗୁ}ରିତ େହଇ 

ତମରି ��ତିକୁ େନଇ  
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lାବଣୀ ପ"ନାୟକ 
ଲିଭା ଦୀପାଳୀର େଶଷ ଶୀଖା ମଁୁ େଗା ଲିଭି ଲିଭି ଆେସ ସଳିତା େମାର... ! 
ଝରା ବସKର ମଉଳା ଫୁଲ ମଁୁ 

ନୁହଇଁ ତୁମ ଗଜରା 

ହାର ... !!! 

 

... େମ, ଉcଗ�, ଆନ�ର ମହ ମହ ବାQାେର ଭିଜା ଫଗୁଣ ତୁେମ େମାର, 
ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନି, 

େହେଲ ମେନ ପେକଇବାକୁ ଡ଼ରୁଥାଏ, 

େମର ଉWଳତାେର ଅା\ିର ବାQା େକମିତି 

ଘୁେମଇ ଗୁମୁରି ମାେର ମନକୁ େମାର  

ଭାରୀ କfଲାେଗ ଅତୀତକୁ  

ଅତୀେର ନ ରଖି ବW�ମାନେର ମିେଶଇ େଦବାକୁ  

କିKo , କୁହନା ତୁେମ ତ�ାଗର 
ଉWଳ ାଚୀର େସପେଟ ଅବିଶ�ାସର 

ଛବିଟି କାହାର ??? 

 

ହା ହା ହା ହା ! 

ଡ଼Zୀ ଭେସଇ, ଦୀପ ଜାଳି, ଦିଅଁ ଦରଶନ ପେର 
ଖବର କାଗଜ ଓଲଟାଉ ଥିେବ େବାେଧ ଆପଣ 
ବସି ଥାଆKo , 
ଘର କାମ ସାରି ଆସିବି ମଁୁ.... 

 

କାWRକର ପୁେନଇଁ ଜ¬ଟା ସାZ େହାଇ େଦଖିବା ଆଜି. 
ହଁ ଭଜା ବାଦାମ ୍କିଛି ଆଣିଥିବ, ଉଁ ହା ହା ହା ହା 
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 ତାରିକା େ ୟସୀ 
ବିକି ମିi 

ଶୁଣ ଥେର, ବୁଝିବାକୁ େଚfା କର ଥେର େମା ହୃଦୟର େୟସୀ 

କହିଯାଅ ନା ଚାଲିଗଲ କାହh େକଉଁ ଅପରାେଧ େମାେତ କରିଣ େଦାଷୀ 

ହୃଦୟ କରି ଉW\ ପି| ତୁମ କଥା ମଁୁ ଭାବୁଛି ଏଠାେର ବସି ... !! 

ଆଜି ବି େମା ଚnୁ ପଲକେର ନୃତ�ାଭିନୟ କରKି  

ତୁମକୁ େନଇ େଦଖିଥିବା ସ�ପ~ରାଶି 

ଏେବ ବି େକେବ େକେବ ଛାୟା-ତzାମୁ�ିତ ଚnୁଦ�ାର  

େମାର ଅନୁଭବ କରKି 

ଚାଲି ଯାଉଛ ତୁେମ ହସି ହସି... !! 

େମାର ହୃଦୟ-େଦହ-ମନ କିଛି ବି  

ନଥିଲା ତ ତୁମକୁ ଅେଦୟ 

େମାର ରି� ଶି� ହୃଦୟ ତ�ୀ ର ତି ଅଣୁକୁ ମଁୁ  

ତୁମ ପାଇଁ କରିଥିଲି ତ ବ�ୟ ... !! 

ଦିନଥିଲା ତୁେମ ଥିଲ ଆଉ କାହା ମନର ମାନସୀ,  

େଯଉଁଦିନ ତା ଠାରୁ ଚାଲିଆସି େହଲ େମାର 

େହଇଗଲ େମାର ତୁେମ େୟସୀ ... !! 

ତୁମର ପେଦ ପେଦ କଥା େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ କି ମ�,  

ବା?ବେର ତୁେମ େକମିତି କରିପାରିଲ ଏ ବିରତ ଷଡ଼ଯ� ?? 

େମା ସହ ତୁମର ପରିଣୟ ର ଅବW�ମାନେର  

ତୁେମ େକମିତି େଫରିପାରିଲ ଅତୀତ କୁ,  

ଏେତ ସବୁ ଜୀବନ-ଇତିହାସର ଅଧ�ାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଥ କଲାପେର ବି,  

କାହhକି ବୁଝିଲନି େମା ହୃଦୟ କୁ ? 
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ଜାଣିଥିଲି େକହି େକହି ପୁରୁଷ ନାରୀ କୁ ଦିଅKି ତାରଣା,  

େଗାେଟ ନାରୀ ବି େଯ ସାଜିପେର ବିଶ�ାସଘାତର ଗKାଘର-  

ଏହା କି େମାେତ ଥିଲା ଜଣା ?? 

ମଁୁ ତ ତୁମକୁ ଭାବିଥିଲି ତୁେମ େମା ହୃଦୟର େଦବୀ, 

କିKo  ମ?ବଡ଼ ଭୂଲ କରିଥିଲି ଏମିତି ମନେର ଭାବି ... !! 

ଆଶା କରିଥିଲି ଘର େମା ଉଦ୍ ଭାସିତ େହବ  

ତୁମ ସa�ା ଦୀପେର 

ପୁଣି ଭାବିଥିଲି ସକାଳ ନିଦେମା ଭାZିବ  

ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଫୁଟା ଚା—ର ବାQାେର ... !! 

େକେତ େଯ ଆଶା-ଭରସା-ସ�ପ~ େନଇ ଭାବିଥିଲି  

ତୁମ ସେZ କରିବି ହସ ଖୁସି ଭରା ସୁଖର ସଂସାର, 

ଏେତ ସବୁ ଆଶା-ଭରସା-ଭଲପାଇବା-ସ�ପ~କୁ  

େକଉଁ ଅଧିକାେର ିୟା ଭାZିେଦଇ କଲ ଚୁର୍ ମାର ??? 
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ÒNÐVÞH Ò Í̀c LÐkÐZÑ...                                                                       ÒNÐVÞH Ò Í̀c LÐkÐZÑ...                                                                       ÒNÐVÞH Ò Í̀c LÐkÐZÑ...                                                                       ÒNÐVÞH Ò Í̀c LÐkÐZÑ...                                                                       
jé ð̀m[Ð cÞhÍ(e\) 

 @QÐ_L [Ð* jkÞ[ Ò]MÐ ÒkaÐVÐ Òd[ÞLÞ A¾dàÔ mÐNÞmÐ [ÐWÊ ÒahÑ A_t 

mÐNÞmÐ Ð [ÞeÞh aià [Òf aÐZÑaÑkÐeeÊ Ò`XÞ̀ ÊVÊfÐ aÐuÞ Òj ÒdDÜ ]Þ_ OeLÊ NÒm, 

cÐDjÑ cÐ_*Ê ^eÞ HcÞ[Þ LÐtÞ\ÞÒmÒd @Ðc jcª* AMÞ mÊk Rf Rf ÒkBdÐB\ÞmÐ Ð 

jÒ[ ÒdcÞ[Þ TÞ@ hÐhÊ OeLÊ dÐDRÞ Ð ÒcÐ bfÞ @Ò_L* c_Òe ÒLßÐ[Êkf jó½ÞÒkaÐ jé-

bÐaÞL LÐFZ ÒcÐ `eÞ @Ò_L \ÞÒm ÒdDÜcÐÒ_ RÊVÞÒkÒm OeLÊ  

 Ò$eÞdÞaÐ `ÐBÜ ]Þ_ NZÊ\ÞÒm Ð Ò[Òa Òj dÞaÐ jc¯Òe Ac kÒ½me jaÊ TÞ@ 

ÒNVç `ÐMÒe bÞX SÒcB\ÞÒm, SÐZÞ ÒkÐD_\ÞmÐ Òj HÒ[ Í̀Þ¯ \ÞÒm jcª*e _Ð 

jcÒª ÒjWÞ ÒLßÐ[Êkf Ò_B ScÐ ÒkB\ÞÒm Ð LÐeZ ÒcÐ aiàLe ekZÑ bÞ[Òe [Ð* 

aÔ¦Þ[ée ALiàZÑ¯ h¦ÞVÞLÊ cÊÜ QÞkðÞ `ÐeÞ_\ÞmÞ Ð Ò]MÐÒkÒm ÒLÒa ÒLÒa kjÞ ]Þ@«Þ, cÊÜ 

aÞ kjÞ]ÞH DreÒe, aÐjç Òj[ÞLÞ kjÒe aÞ ÒjcÞ[Þ LÞRÞ Qc[çLÐeÑ _\ÞmÐ cÒ_ eMÞaÐ 

bfÞ Ð ÒcÐVÐÒcÐVÞ bÐÒa cÊÜ [Ð*Ê SÐZÞ_\ÞmÞ Ð [\Ð`Þ cÊÜ Òj bÞX bÞ[Òe RÞXÐ ÒkB _ÞS 

ASÐZ[Òe [Ð* bÐa `ÍaZ[ÐÒe LÞRÞlZ `ÐBÜ jÐcÞmç ÒkBNmÞ Ð [Ð* ÒeµÐ @]óhÔ 

ÒkaÐ `dàÔ« bÞX ÒjcÞ[Þ ScÞ ekÞmÐ d]ÞJ LfÒe `ÐZÞAjÞaÐe Òaf ÒLÒ[ÒafÊ 

ÒkBdÐB\mÐ Ð kWÐ[ ÒLkÞ SÒZ `ÐZÞAjÞaÐe L\Ð cÒ_ `ÒLB Ò]aÐeÊ jcÒª ÒdcÞ

[Þ sÐ_ Ò$eÞ`ÐBÒm HaÕ @ahÞ½ `ÐZÞ `ÐBÜ jcª* bÞ[Òe `Í[ÞÒdÐNÑ[Ð Aec÷ 

ÒkBNmÐ Ð cÐ[Í jÐeÐ jÕ^ÔÐ HaÕ Òahç LÞRÞ ]Þ_ ^eÞ QnàÐe ÒLtÍaÞtÊ \ÞÒm LÊ«fÐ @`Ð 

Ð ÒjB QnàÐe jÊ@ bÞ[eÊ cÊÜ dÐkÐ aÊTÞ\ÞmÞ Í̀Ló[ LÐeZ LÐkÐLÊ SZÐ_\ÞmÐ HaÕ [Ð*Ê 

SÐZÞ\ÞaÐ LÞRÞ LÞRÞ TÞ@ cÊ¦ kªÒe ÒLaf NÊXÐH LÐkÐZÑ aÐÃÊ\ÞÒm Ð [*e HB bÐa 

`ÍaZ[Ð Ò]MÞ cÐDjÑ cÐÒ_ aÞ A¾dàÔ ÒkB\ÞÒm LÐeZ ÒjcÐ_* LkÞaÐ_ÊjÐÒe LÊ«fÐ 

@`Ð ÒjcÐ_*Ê HÒ[ ÒahÑ A`ZÐe `eÞ aÔakÐe ]ÊB aià bÞ[Òe ÒLÒa Ò]ÒMB 

_\ÞÒm Ð kÒ½me dÐkÐe ¡ÞSÞVe Aj«ÞÞ, ÒjcÐ_* jkÞ[ cÐDjÑ cÐ_*e jÕ`Là O_Þº 

ÒkBdÐH Ð cÐ[Í LÊ«fÐ @`Ð*e LÐÜ bÐÜ ÒLkÞ ÒLcÞ[Þ bÞSÞVe Aj«Þ, ÒahÑ jc¯ eÊcç bÞ

[Òe LÐV«Þ Ð  LÊ«fÐ @`Ð*e mÊk je je cÊkÜ AD [Ðe LÐeZ L'Z ÒkB \Þa HkÞ 

AÒmÐQ_Ð Òahç LÞRÞ ]Þ_ `ÐBÜ AÒmÐX_ jó½Þ LeÞ\ÞÒm c^Ô @_Ô Ò`ÍcÑ dÊNf cÐ_*e 

aÞ]Ð¯ LÐfÑ_ bÐa aÞkéf[Ð bÞ[Òe NÊSa Ò`XÞ bÞ[eÊ _ÞSe NÊeÊré AÒª AÒª kÒSB 
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ajÞmÐ Ð  

 D`e aÔÐQç `ÞmcÐÒ_ eÊcç RÐXÞaÐe @Á]Þ_ `Òe AcLÊ jÞ=mç eÊcç cÞfÞNmÐ Ð 

ÒcÐÒ[ LÊ«fÐ @`Ð* eÊcç cÞfÞmÐ Ð @_Ô jÐ= cÐ_* `eÞ ÒcÐÒ[ ÒahÑ kBeÐZ ÒkaÐLÊ 

`XÞ_\ÞmÐ eÊcçLÊ _ÞS YÐqÐÒe jÒSBaÐLÊ  LÐeZ LÊ«fÐ @`Ð eÊcç VÞLÊ Òahç j$Ð jÊ

[ÊeÐ LeÞ RÐXÞ\ÞÒm Ð eÊcç bÞ[Òe Qt_ Ë̂`e aÐjðÐ [\Ð`Þ ÒMfÞaÊmÊ\ÞmÐ Ð ÒLSÐZÞ 

LÐkÞÜLÞ eÊcçÒe HLÊVÞA ajÞ\ÞaÐ ÒaÒf LÊ«fÐ @`Ð*e kÒ½mç RÐXÞaÐ jc¯e ]óhÔ AMÞ 

ANÒe _ÐQÞdÐH Ð c_Òe @]cÔ ANÍk jó½Þ kÊH SÐZÞaÐLÊ [Ð* LÐtÞaÐe `ÍLó[ LÐFZ 

LZ \ÞmÐ Ð j[Òe LZ kÒ½m mÐB$ç [Ð*Ê HÒ[ bm mNÊ\ÞmÐ Ð ÒcÐ AMÞ AÒ` AÒ` 

eÊcçe QÐeÞ`V aÊmÞAÒj Ð LÐÒf LÞRÞ Dre cÞfÞdÞa Ð LÞ«Ê jaÊWÞ ÒcÐe @ªÞ[ée Í̀cÐZ, 

LÞRÞ]Þ_ [Òf HB eÊcçVÞLÊ HLÐ« bÐÒa _ÞSe ÒaÐmÞ SÐkÞeç LeÊ\ÞaÐ LÊ«fÐ @`Ð*e  

QÞkðaÀà  _\ÐH ÒLÐDWÞ Ð ÒcÐ bfÞ ÒLÒ[ Òd _ÞSà_ cÊkËrà LÐVÞ\ÞÒa Òj HB eÊcç bÞ

[Òe, ÒLÒa ÒLÒ[ jé̀ ð ÒLÒ[ LÁ_Ð bÞ[Òe kSÞ\ÞÒa, ÒLÒa `ÊZÞ `eÐª Òjß_ÞLe 

NìÐ_Þ Ò_B HB eÊcç bÞ[Òe AcúÒNÐ`_ LeÞ \ÞÒa, ÒLÒa `ÊZÞ _ÞS j$f[Ðe LÐkÐZÑ 

HB LÐx cÐ_*Ê hÊÒZB\ÞÒa[ ÒLÒ[ÒaÒf HB LÐx cÐÒ_ _ÞeaÒe [Ð* AMÞeÊ 

ÒaÐkÊ\ÞaÐ mÊk^ÐeLÊ QỀ çQÐ ç̀ _ÞeÑlZ LeÊ\ÞÒa Ð cÐ[Í ÒcÐ jkÞ[ LÊ«fÐ @`Ð*e 

aÔ¦ÞN[ SÑa_e @_ÊbËÊ[Þ aÐÃÞaÐLÊ Òj QÐeÞ LÐx AÒ]ßÐ `ÍªÊ[ _\ÞÒm Ð ÒLSÐZÞ LÐkÞÜLÞ 

ÒcÐ bÞ[Òe LÞ«Ê Dre SÐZÞaÐLÊ ]Þ_LÊ ]Þ_ ANÍk aYÞaÐLÊ mÐNÞmÐ Ð Ò]Ðf RÊVÞ`Òe 

bÐB* aÐkÐOe `ÐBÜ AD ÒLÒ[ ]Þ_ @ Þ̂LÐ OÒe ekÞ Ò$eÞaÐ `Òe SÐZÞmÞ LÊ«fÐ 

@`Ð AjÞ ÒcÐÒ[ ÒMÐSÊ\ÞÒm, [Ð*eÊcçÒe LÞH ekÊRÞ ÒaÐmÞ jcª*Ê `QÐeÊ\ÞÒm Ð 

cÐDjÑcÐÒ_ LkÞÒm ÒeSmçV Ò_aÐLÊ AjÞ eÐ[ÞVÞH ekÞaÐLÊ dÐNÐ ÒMÐSÊ\ÞÒm Ð [Ð*e 

c_ \ÞmÐ [Ð* eÊcçÒe LÞRÞ jc¯ LÐVÞ\ÐÒ« Ð cÊÜ [ _\ÞmÞ,  Òj AD SÐNÐ aÞ `ÐBÒm_Þ 

ekÞaÐLÊ Òj\Þ`ÐBÜ jÕ^ÔÐ ÒaÒf Ò$eÞNÒm Ð Òj]Þ_ ÒcÐe ÒLcÞ[Þ ÒNÐÒV @Sa @_ÊbË[Þ 

ÒkB\ÞmÐ Ð ANeÊ SÐZÞ_\ÞaÐ LÊ«fÐ @`Ð* `ÐBÜ aÔª mNÞmÐ Ð cÒ_ cÒ_ bÐaÞmÞ HB 

LÞRÞ]Þ_ [Òf kÒ½mç RÐXÞ NmÐÒaÒf mÊke TeZÐ aÊÒkB\ÞaÐ LÊ«fÐ @`Ð*Ê eÐ[ÞÒV 

ekÞaÐ `ÐBÜ SÐNÐ VÞÒL cÞfÞmÐ_Þ Ð""AD ÒLÒa AjÞÒm ÒcÐÒ[ _Þ¾¯ LkÞa'' cÐDjÑ*Ê  

LkÞmÞ Ð 

 LÞRÞ]Þ_ `Òe jkSÒe ÒcÐ kÐ[ `ÐD_\ÞaÐ L`çÒaÐXàe jbÐ D`e \ÐLÒe LÞRÞ  

@]eLÐeÑ Ò_ÐVçaÊLç jaÊLÊ eMÊ eMÊ cÊÜ  @_Êba LmÞ bÞ[e AXLÊ \fÞVÞH \ÞaÐ bfÞ Ð 

ÒcÐe cÒ_ `XÊ_\ÞmÐ cÊÜ ÒLÒa LÞRÞ ANeÊ ÒjWÞ eMÞ\ÞaÐ `eÞ Ð QDLÑVÞH VÐZÞ AZÞ 
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LÐYÞAZÞmÞ \fÑVÞLÊ Ð LfÐe=e `Þ̀ ÞmÞaÔÐNçVÞH Ð ÒLßÐ[Êkf Ò_B @SÐXÞ `ÒLBmÞ, 

ÒNÐVÞH XÐBeÑ J LÞRÞ QÞWÞ `eÞ cÒ_ ÒkÐD\ÞaÐ LÐNS NÊXÐH @SÐXÞ ÒkB `XÞmÐ Ð 

XÐBeÑVÞ LÐkÐe LkÞaÐ jc÷a _\ÞmÐ ÒLDÜWÞ LÞRÞ _Ð ÒmMÐ ÒkB_\ÞmÐ , QÞWÞÒe LÞRÞ 

jÕÒaÐ^_ _\ÞmÐ , B[ÞÒe LÐkÐ _Ð _\ÞmÐ Ð [\Ð`Þ cÒ_ cÒ_ ^eÞ Ò_B\ÞmÞ Òj jaÊ 

LÊ«fÐ @`Ð*e jÕ`rÞ Ð `Í\Òc `Í\Òc Òj jaÊ _ `YÞaÐ `ÐBÜ akÊ[ `ÍÒQ½Ð LeÞmÞ Ð 

LÞ«Ê AÒª AÒª c_Òe ÒLßÐ[Êkf jó½Þ ÒkmÐ Ð [Ð`Òe Òj XÐBeÑ AD Òj LaÞ[Ð jaÊ 

ÒcÐ @aje jc¯e jÐ\Þ `ÐmVÞ dÐB\ÞÒm Ð 

 LÊ«fÐ @`Ð Òd HL ÒNÐ`_ Ò Í̀c LÐkÐZÑe _Ð Þ̄LÐ \ÞÒm H L\Ð AÒc ÒLkÞ 

SÐZÞ _\ÞmÊ Ð ÒcÐ NÊ© ^_ Í̀Ð©Þ L\Ð SZÐ `XÞ\ÞÒm kÒ½mÒe kBQB jó½Þ ÒkB 

dÐB\Ð«Ð AD cÊÜ kWÐ[ ÒjmÞaÍÞVÞ `ÐmVÞ dÐB\Ð«Þ ...NjÞ`ç LÊB_ç cÐ_*e bÞX ScÞ\Ð«Ð 

ÒcÐ eÊcçÒe Ð LÞ«Ê ÒLSÐZÞ LÐkÞÜLÞ ÒcÐe BRÐ ÒkmÐ_Þ LÐkÐLÊ Òj aÞi¯Òe LÞRÞ LkÞaÐLÊ, 

HcÞ[ÞLÞ ÒcÐe O_Þº aÐuaÑ jÐÒ=aÞ cÊÜ Òj¯Ðeç LeÞaÐLÊ QÐkÞÜmÞ_Þ Ð [Ð`Òe Òj XÐBeÑ 

AD Òj LaÞ[Ð jaÊ ÒcÐ @aje jc¯e jÐ\Þ `ÐmVÞ dÐB\ÞÒm,  HL @__Ô Ò`Ícc¯ 

`eÞÒah bÞ[Òe ÒcÐ _ÞÓj= cÊkËrà jaÊ Þ̂Òe Þ̂Òe aÞmÞ_ð ÒkB dÐD\ÞÒm Ð eQ_Ðe 

@__Ô ÒhßfÑ, bÐa J bÐiÐe jc_é¯ jaÊ ÒLcÞ[Þ HL c Ê̂c¯ `eÞÒah jó½Þ LeÊ\ÞÒm 

ÒcÐ QÐeÞ̀ ÐÒM Ð HcÞ[Þ QỀ ç QÐ`ç ÒkB ekÊ\ÞaÐ TÞ@VÞH `ÊZÞ HcÞ[Þ ÒeÐcÐÃÞLç LaÞ[Ð 

ÒmMÞ`ÐÒe cÊÜ LÁ_Ð LeÞ `ÐeÊ _\ÞmÞ Ð LaÞ[Ð ÒmMÞaÐ ÒjßÐL ÒcÐe aÞ \ÞmÐ cÐ[Í SÑa_ 

^càÑ LaÞ[Ð, Ò`Íc LaÞ[Ð ÒmMÞaÐLÊ ÒQ½ÐLeÞ aÞ$f ÒkB\ÞmÞ @Ò_L \e Ð Ò[ZÊ 

LÊ«fÐ@`Ð*e LaÞ[Ð ÒcÐ LaÞ Í̀ÐZLÊ ÒcÐkÐaÞ½ LeÞ eMÊ\ÞmÐ Ð AÒª AÒª ÒcÐ c_Òe 

ANÍk jó½Þ ÒkmÐ SÐZÞaÐLÊ LÞH [Ð* Ò`ÍeZÐe Djú, LÐkÐ `ÐBÜ jc`àÞ[ \ÞmÐ [Ð* `ÍÐZ 

AD c_, LÐkÐ`ÐBÜ eQÊ\ÞÒm LÁ_Ðe @bÞjÐe, LÐkÐ jkÞ[ aÐuÊ\ÞÒm jé`ðe _ÑX Ð 

c_Òe jó½Þ ÒkÐB\ÞmÐ @Ò_L `Íhð Ð LÞ«Ê Dre cÞfÞaÐ jc÷a _\ÞmÐ, LÐeZ ÒLÐDWÞaÞ 

ÒmMÐ _\ÞmÐ [Ð* Ò`ÍcÞL*e _Ð aÐ WÞLZÐ Ð ÒcÐÒ[ aÞ SZÐ _\ÞmÐ LÊ«fÐ @`Ð* WÞLZÐ 

Ð Ò[ZÊ [Ð*  ^_ [Ð* `ÐMLÊ `ÒWBÒ]aÐ jÊaÞ̂ Ð ÒkmÐ_Þ Ð [Ð*Ê SÐZÞ\ÞaÐ TÞ@cÐÒ_ aÞ 

[Ð* aÞi¯Òe LÞRÞ LkÞ `ÐeÞ_\ÞÒm Ð Òj ÒLÒa LÐkÐLÊ Ò Í̀c LeÊ\ÞaÐ L\Ð ÒLÒa ÒLkÞ 

LkÞaÐe hÊZÊ _\ÞmÞ cÊÜ Ð Ò[ZÊ Ò Í̀cÞL `ÊeÊiVÞe @ªÞré Ò_B ÒcÐ c_Òe @Ò_L `Íhð 

\ÞÒmaÞ cÜÊ yÞe LeÞ\ÞmÞ H aÞi¯Òe QÊ ç̀ ekÞaÐLÊ Ð Òj aÞi¯Òe LÐkÐLÊ `QÐeÞ LÊ«fÐ 

@`Ð* _ÐÒe @`aÐ]e LÐfÞcÐ ÒaÐfÞaÐLÊ ÒcÐÒ[ jÐcÐ_Ô cÐ[Í ANÍk AjÊ_\ÞmÐ Ð @\Q 

ÒcÐ c_Òe `Í[Þ]Þ_ [Ð* LaÞ[Ð @ÐD LaÞ[Ðe ^ÐeÐÒe, @cúÐe AkéÐ_Òe  ÒmMÐ 
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ÒkB\ÞaÐ QÞWÞ jaÊ `YÞaÐe ANÍk \ÞmÐ @]cÔ Ð [Ð* _ÐckÑ_ Ò`ÍcÞL `Í[Þ [Ð* c_ bÞ

[Òe \ÞmÐ @SjÍ `ÍÑ[Þ,  kó]¯Òe \ÞmÐ @je«Þ `Í[Þhó[Þ Ð LÞ«Ê ÒLDÜWÞ aÞ _\ÞmÐ Òj ]

Êmàb `ÍÑ[Þ `ÐBÜ Ò`ÍcÞLWÐeÊ `ÍÐ©Þe jÞéLó[Ñ @a Ò`Íce jéÐle Ð Òj dÞH aÞ ÒkD, SÐZÊ aÐ 

_SÐZÊ Òj _Þ¾¯ bÐNÔaÐ_, Òj L'Z SÐZÞ\ÞmÐ ÒLkÞ SÒZ [Ð `ÐBÜ _ÞÓjràÒe ]Ñ`VÞH 

SÐfÞajÞ\ÞmÐ, hve  jcÊ]ÍÒe aÊXÞekÞ LaÞ[Ðe ÒcÐ[Þ cÐfÐ NÊxÊ\ÞmÐ, ckca[ÑVÞH bfÞ 

SfÊ\ÞmÐ @kek, _ÞS ]Ê_ÞAÒe _ÞS Ò`Íce ]Þ̀ ÐfÑ ^eÞ @Ò`lÞ ekÞ\ÞmÐ , aÐV QÐkÞÜ 

ajÞ ajÞ LaÞ[Ð ÒmMÊ\ÞmÐ ...  

[ÊÒc AjÞa! 

[ÊÒc AjÞÒmB @`ZÐ RÐHÜ a]fÞdÞa jaÊ,  

ó̀\ÞaÑWÊ ALÐh dÐÐHÜ  jaÊAÒX beÞdÞa  

Ò`Ícc¯ ÒaßQÞ[ÍÔ Òaßba Ð 

L\Ð ]Þ@ LÞ _]Þ@  

]ÊÓM _ÐkÞÜ, aÐV QÐkÞÜ ekÞ\ÞaÞ 

dÊNeÊ dÊNÐ«e 

S_êeÊ S_êÐ«e  

_ÞSLÊ aÊÒTÐD\ÞaÞ  

[ÊÒc AjÞa Ð 

LÐeZ, 

cÊ SÐZÞRÞ 

ÒLÒa_Ð ÒLÒa[  

[ÊÒc AjÞa, 

_Þ¾¯ AjÞa Ð 

 AhÐ \ÞmÐ LÊ«fÐ @`Ð AD\Òe AjÞÒa Ð Òj ÒdÐD \eÊVÞH AjÞ\ÞÒm ÒaÐ^kÊH 

Ò]ßaÐ[ RÐXÞdÐB\ÞaÐ [Ð* NÊ©^_LÊ Ò$ÒeBÒ_aÐ `ÐBÜ, kÊH[ Òj\Þ̀ ÐBÜ [Ð* eÊcç Òe 
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LÞH ekÊRÞ SÐZÞaÐLÊ QÐkÞÜ\ÞÒm Ð LÞ«Ê Òj @ÐD ÒLÒa AjÞ_\ÞÒm Ð LÊ«fÐ A`Ð ÒcÐÒ

[ @SZÐ TÞ@VÞH bfÞ mNÊ_\ÞÒm AD, Í̀Þ¯ @«e=  aÐuaÑ VÞH `eÞ mÐNÊ\ÞÒm dÞH 

_ÞÓjÒ*ÐQÒe ÒcÐ ANÒe kó]¯e @_ÊbaLÊ ÒMÐmÞ Ò]B\ÞÒm Ð kÒ½m RÐXÞaÐ ÒaÒf cÊ 

[Ð* jÕ`rÞLÊ jÐ=Òe Ò_B dÐB\ÞmÞ jÞ_Ð LÞ«Ê OÒe `kqÞaÐ `Òe AD\Òe [ÐLÊ ÒMÐmÞ 

c_ beÞ `YÞaÐe jÊÒdÐN cÞfÞ_\ÞmÐ Ð kÒ½m eÊcçe QÐeÞLÐx bÞ[ee HLÐ« `eÞÒah 

bÞ[Òe Òj jaÊ `YÞaÐe ÒdDÜ @]cÔ _ÞhÐ OÒe `kqÞ bÐB bDZÑ*e ÒLÐfÐkf bÞ

[Òe Òj AÒ` AÒ` LÊAÒX kSÞNmÐ Ð cÐ[Í H `dàÔ« Òj LaÞ[Ðe `] c_ bÞ[Òe 

ajÐ aÐuÞekÞR«Þ Ð ÒLÒa bÊmÞ ÒkB_Þ ÒjB HLÐ« ÒafÐe ÒjB Ò`Íc LaÞ[Ð jaÊ 

`YÞaÐe ÒeÐcqLe @__Ô @_ÊbË[Þ Ð kÒ½m RÐXÞaÐe `Ëaà eÐ[ÞÒe cÊÜ aÊTÞ `ÐeÞ\ÞmÞ 

LÊ«fÐ @`Ð*e  kÒ½m RÐXÞmÐ ÒaÒf aÞLf ÒkB LÐtÞaÐe LÐeZ Ð HLÐ« bÐaÒe 

_ÞSjé HL `eÞÒah LÊ kÒeBaÐe ]ÊÓMÒe aÔ\Þ[ \ÞÒm Òj Ð QÐeÞ LÐx \ÞmÐ [Ð* 

jéNà ... aÐkÐee ÒLÐfÐkf bÞ[eÊ cÊLÊfÞ dÐB ÒjBWÞ _ÞS LÁ_Ðe ]Ê_ÞAÒe kSÞ 

dÐD\ÞÒm , hve ]Ê_ÞAÒe cSÞdÐD\ÞÒm Ð jêó[Þ @ÐD jé ð̀* mÊQLfÞ ÒMfÒe jÕ`Làe 

jÕsÐ aÊTÊ\ÞÒm Ð Òhi LaÞ[Ðe Òhi `] \ÞmÐ ... 

SÐÒZ_Ð, @ÐD ÒLÒa  

Ò]MÐ ÒkaLÞ _Òka  

L\Ð ]Þ@... 

ÒLÒa bÊmÞa_Þ 

bÊmÞNmÐ ÒaÐmÞ bÐaÞÒ_a_Þ Ð 

 LÞ«Ê LÞH ÒjB bÐNÔaÐ_ dÐkÐ`ÐBÜ H @_a]Ô Ò`Íce jÒth ?@Ò_L\e 

c_Òe `Íhð AjÞRÞ L'Z ÒkB\Þa Òhi `eÞZ[Þ! j[Òe LÊ«fÐ A`Ð*e cÞf_ ÒkB\Þa 

[Ð* c_e cZÞi jkÞ[ Ð d]Þ _ ÒkB\Þa ÒLÒ[ bÐ=Þ `XÞ\ÞÒa Òj bÞ[Òe bÞ[Òe Ð 

AlÞ jÐcðÐÒe jé ð̀cÐ_*e jÐcËkÞL jcÐ©ÞLÊ jkÞ`ÐeÞ\ÞÒa Òj? cÒ_ `XÞdÐH LÊ«fÐ 

@`Ð*e @D ÒNÐVÞH ÒNÐ[ÞH LaÞ[Ðe `] ... 

ÒcÐ bÐNÔLÊ @Ð]eÞ Ò_aÐLÊ LkÊR Òd.... 

H bÐNÔLÊ cÊÜ ÒcÐe ÒaÐmÞ ÒLcÞ[Þ cÐ_ÞaÞ  
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LÐkÞÜLÞ cÐ_ÞaÞ 

d]Þ Òj Ò]a_Þ ÒcÐÒ[ ÒcÐe `ÍÐ`Ô, 

[ÐLÊ LZ SZÐ _ÐkÞÜ  

[ÊÒc, [ÊÒc ÒcÐe HLÐ« LÐcÔ Ð 

 j[Òe L' Z [Ð* bÐNÔe ]¯ÐeÊ  [Ð*e LÐcÔ J `ÍÐ`ÔLÊ [Ð*Ê cÞfÞRÞ ? HcÞ[Þ 

@jÊcÐeÑ `Íhð \ÞmÐ ÒcÐ c_Òe, AhÐ \ÞmÐ ÒLÒa ÒbV ÒkÒm `QÐeÞaÞ Ð LÞ«Ê jc¯ [Ð 

aÐVÒe AÒNBNmÐ Ð ÒLÒa aÞ LÊ«fÐ @`Ð* jk ÒbV ÒkaÐ ]Ëee L\Ð [Ð* aÞi¯Òe 

LÐkÐWÊ LÞRÞ cÊÜ hÊZÞ _\ÞmÞ Ð  

 ASÞ @QÐ_L HÒ[ aià `Òe aÞ LÊ«fÐ @`Ð*Ê Ò]MÞ QÞkðÞaÐÒe ÒahÑ LÞRÞ 

@jÊaÞ^Ð ÒkmÐ_Þ Ð AlÞ Òe QicÐ AD cÊ̈ aÐf VÞÒL  ^fÐ ÒkB @ÐjÊRÞ  dÐkÐ Ð 

`eÞQ¯ jc¯Òe SÐZÞmÞ jéÐcÑ * jÐ=Òe `Ê@ ÒaÐkË* `ÐMLÊ aÊmÞ AjÞR«Þ Ð bÐaÞ_\ÞmÞ 

ÒcÐÒ[ Òj QÞkðÞ `ÐeÞÒa Ð [Ð* [f aÔÐQç TÞ@ AD ÒcÐ _Ð SÐZÞaÐ `Òe Òj _ÞS AXÊ 

LkÞ\ÞÒm ""ÒcÐ `Òe [ÊÒc ÒcÐ eÊcçÒe \Þm?''Ð jÒ[ ÒdcÞ[Þ aià aià e AcúÑ¯[Ð Ac 

bÞ[Òe Ð LÊÒ¬B `ÒLBÒm Ð HcÞ[Þ  L\Ð RfÒe cÊÜ `QÐeÞÒ]mÞ ""@ÐD L'Z LaÞ[Ð Òm-

MÊR«Þ,  BH LZ jÞH'' Ð kjÞÒ]B Dre Ò]B\ÞÒm, "" cÊÜ SÐZÞ\ÞmÞ [ÊÒc HLÊVÞA jaÊ 

SÐZÞ\Þa...'', ""ÒeSmçV aÐkÐeÞaÐ `Òe `Òe aÐkÐOe ÒkBNmÐ @ÐD jÊaÞ^Ð ÒkmÐ_Þ 

kÒ½mç dÐB [ÊcLÊ AD\Òe ÒMÐSÞaÐLÊ,  BH Òj _Êk«Þ Ð @SÐZ[Òe XÑOàhéÐj[ÞH 

aÐkeÞ AjÞmÐ, `QÐeÞmÞ, "" aÐZÑaÞkÐeeÊ AjÞaÐ`Òe [Ð* jkÞ[ AD ÒbV ÒkB 

`ÐeÞm_Þ j[Òe?'' @Á kjÞ Dre Ò]Òm ... ""LÞ«Ê cÊÜ [ Òj eÊcçeÊ aÐkÐeÞLÞ AjÞaÐ `Òe 

Ac WÞLZÐ a]fÞ NmÐ, LÐkÐZÑ AD ANLÊ aYÞa ÒLcÞ[Þ?''Ð ""[Ð* WÞLZÐ _\ÞmÐ'' 

`QÐeÞ\Þm,Þ  ""HÒ[ NbÑe jÕ`Là jÒr é!''  Ð kjÞ kjÞ NXÞNÒm LkÞÒm, ""[Ð* WÞLZÐ 

ÒcÐ LÁ_Ð bÞ[Òe \ÞmÐ, aÐkÐe ]Ê_ÞAÒe [Ð*e WÞLZÐ _\ÞmÐ ÒLÐDWÞ, [Ð* WÞLZÐ 

\ÞmÐ ÒcÐ XÐBeÑ `óºÐÒe, [Ð* WÞLZÐ \ÞmÐ ÒcÐ LaÞ[Ð bÞ[Òe, jÐ= cÐ_* _SeeÊ 

mÊÒQÐD mÊÒQÐD bÊmÒe ÒjjaÊ  RÐXÞ Ò]B @ÐjÞmÞ Òj]Þ_,  Òj ÒjWÞ ekÞNÒm, ÒLÒa 

Òj eÊcçeÊ aÐkÐeÞ, ÒcÐ `ÐÒM `kqÞ `ÐeÞÒm_Þ Ð `Í\Òc `Í\Òc [Ð*Ê RÐXÞ aqÞaÐ L½ 

ÒkmÐ, AÒª AÒª Ò]kjÊkÐ ÒkBNmÐ, AD H* bÞ[Òe [Ð*Ê ÒMÐSÊRÞ NmÐ @ÒWBh 

aià ÒkmÐZÞ '' Ð  
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 aÞhéÐj LeÞaÞ LÞ _Ð SÐZÞ `ÐeÊ_\ÞmÞ Ð ÒWÐ`Ð ÒÒWÐ`Ð mÊk e ]ÐNÒe bràÞ aÞek 

LaÞ[Ð jaÊ LÐkÐ DÒ~hÔÒe _\ÞmÐ, jêó[Þ AD jé ð̀* ÒXZÐ Òe ajÞ ÒmMÐ dÐB\ÞaÐ LaÞ

[Ð jaÊe LÐaÔ ỀeÊi LÁ_Ð `ÍjË[ \ÞÒm , L"Z LkÞaÞ SÐZÞ `ÐeÊ_\ÞmÞ Ð ÒcÐ c_ L\Ð 

aÊTÞ̀ ÐeÞ LÊ«fÐ @`Ð LkÞÒm , ""[ÊÒc j[Òe aÞhéÐj LeÊ_? aÞhéÐj Le Òj jaÊ ÒcÐ 

_ÞÓj= ÒaÐ^ LÒVBaÐe HLcÐ[Í D`Ð¯ Ð LÐkÐLÊ bm `ÐBaÐe jÐkj _\ÞmÐ, LÐkÐ 

c_ SÞZÞ̀ ÐeÞaÐe aÞhéÐj _\ÞmÐ, LÞ«Ê jé ð̀ Ò]MÞaÐLÊ c_Ð _\ÞmÐ, jé̀ ð Ò]MÞaÐÒe l[Þ 

L'Z ?'' Ð 

 cÒ_ `XÞNmÐ LÊ«fÐ @`Ð* LaÞ[Ðe  AD ÒNÐÒV `].... AaórÞ LmÞ, 

H SÑa_ LÊ ÒcÐe ÒaÐmÞ LkÞaÞ_Þ 

_ÞÒS d]Þ hÞÒMBa_Þ ÒcÐÒ[ jÞH SÞBÜaÐe ÒhßfÑ 

H SÑa_ LÊ ÒcÐe ÒaÐmÞ ÒLcÞ[Þ bÐaÞaÞ 

_ÞÒS d]Þ SÐZÞaÞ_Þ, aÊTÞaÞ_Þ SÞBÜaÐe LfÐ Ð 

 `QÐeÞmÞ, LÐkÐe LaÞ[Ð LkÞÒm Ð cÒ_ `XÞmÐ_Þ [Ð*e ÒjBVÐ [Ð*  _ÞS LaÞ[Ð 

ÒaÐmÞ  Ð LÊ«fÐ @`Ð A¾dàÔ ÒkÒm cÊÜ [Ð* LaÞ[Ð cÒ_ eMÞRÞ , @\Q [Ð*e cÒ_ 

_ÐkÞÜ Ð cÊÜ bÐaÊ\ÞmÞ ...LaÞ[Ð cÒ_ eMÞRÞ LkÊR, [ÊÒc ÒLcÞ[Þ SÐZÞa cÊÜ HÒ[ ]Þ_ ^eÞ  

[Êce ÒdDÜ Ò`ÍcÞL `ÊeÊiVÞLÊ ÒMÐSÞaÊmÊRÞ Ò]MÐÒkÒm [Êc c_ L\Ð LkÞaÐLÊ,  ASÞ 

[ÊÒc ÒcÐÒ[ LkÊR Òj @ªÞré aÞkÑ_, Òj [Êc cÐ_j ỀeÊi Ð LÞ«Ê AD LÞRÞ LkÞ `ÐeÞmÞ 

_ÐkÞÜ, [Ð* ÒaÐkË dÞaÐ `ÐBÜ XÐLÊ\ÞmÐ Ð AD\Òe Ò]MÐ Òka LkÞ aÞ]Ð¯ cÐNÞmÞ Ð 

eÐªÐjÐeÐ _ÞSLÊ _ÞÒS kjÊ\ÞmÞ Òd ... [ÐÒkÒm ÒNÐVÞH ÒLÒa OVÞ_\ÞaÐ Ò`ÍcLÐkÐZÑe 

HLcÐ[Í jÐlÑ cÊÜ ! 
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HB c_HB c_HB c_HB c_    
aÞ]ÔÐ^eþ `¨ÆÐ 

kþSÞaÐLÊ @RÞ, 

AkÊþeÞþ @Ò_L dÊN, 

@Ò]MÐ jÊMeþ QB[ÐfÞÒeþ¼Ð 

ajÞaÐeþ BRÐ aÞ, 

cDSeþ j` `eþÐ 

jeÊþ-aÐeþ¨ÆÐeþ¼Ð 

LÁ¤ Ð aÞ jeÞþÐkÞÜþ, 

NÊ©ÆQeþ jÐSÞ 

juÐ_Òeþ dÞaÐLÊ jÊMeþ jÐNeþ¼Ð 

`eÞþQÞ[ Rf_Ðeþ 

R]ëÒah Ò_B. 

RÊAÜ VÞÒL `ÐBaÐLÊ @jmþ Ò`õceþ¼Ð 

ÒLÒ[ ÒLÒ[ Aaràþ-jÕOÐ[eþ 

LÐ_ ÒcÐXÐ MÐB, 

aqÞaÐeþ LfÐ hÞMÞRÞ SÑa_- 

dÐa[Ñ¯Æ d§ÆZÐeþ cÊLjÐlÑ, 

HB heþÑeþLÊÒLÒa 

L'Z RÐXÏÞ`ÐÒeþ c_? 
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vମଣ କାହାଣୀ  

-ବିଶାଖା ପାଟଣା-  
 ... (ପୂବ� କାଶିତ ଉତାରୁ...) ପ¾ାଟଫମ�ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା େବେଳ ଭାବୁଥିଲି 
ଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ସହରେର କୁଆେଡ଼ ଯିବି ଏବଂ େକଉଁଠି ରହିବି ? ହାତଟା ବାର#ାର 
ପ�ା[୍ ପେକଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଥାଏ ମନିପସ�ଟାକୁ ଛୁଇଁ େଦଇ ଆଶ�? େହଉଥାଏ, 
କାରଣ ଏହି ପା� ହଜାର ଟOା ହh େମାର ପାେଥୟ୍ 

 ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍... େହାଇ େଟେ·ାଟାଏ େମା ନିକଟେର ପହ�ି ଅଟକିଗଲା 
ଚାଳକ ଜଣକ ଜବରଦ? କଲା ଭଳି ପଚାରିଲା ––ଏ େଜଡ଼କି େବେଲତାରୁ ?—— କାଲା 
ଆଗେର ମୂଳା େଚାବାଇଲା ଭଳି ତା କଥା େମାର େଗାଟିଏ କାନେର ପଶି ଆର କାନରୁ 
ବାହାରିଗଲା କିKo  @Aପୁରରୁ ଶିଖିଥିବା େଗାଟିଏ େତଲୁଗୁ ଧାଡ଼ି ତାକୁ କହିଲି, 
––େତଲୁଗୁ ରାଦୁ—— ଅଥ� େତଲୁଗୁ ଜଣାନାହh 

 େସ େମାେତ ନି�ୟ ପାଗଳଟିଏ େବାଲି ଭାବିଥିବ, କାରଣ ମଁୁ ତାକୁ େତଲୁଗୁ 
ଆସୁନାହh େବାଲି େତଲୁଗୁ େର ହh କହିଥିଲି 

 େସ େମାର ଅସମ}ସତାକୁ ହୃଦୟZମ କରିପାରିଲା େବାଧହୁଏ... େତଣୁ ଭZା 
ହି�ୀେର ପଚାରିଲା, ––କହଁା ଜାତା ଓଏ?—— 

 ଏଇଟା େହଲା କଥା ! ବାସ୍ ମଁୁ ହି�ୀ େକାବିଦ ପ|ିତ ଭଳି କହିଲି ––ଲଜିZ୍ 
ଯାଏଗା କ�ା ?—— େସ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ––ଆXା ମାZତା େହ, ୟା କାମଚାଲୁ ?—— 

 ସେତ େଯପରି େମାର ଆଭିଜାତ�କୁ େସ ଭାZିେଦଲା 

 ମଁୁ ଟିେକ ଛାତିଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ େଦହର ଠାଣୀ ବଦଳାଇ କହିଲି, ––ଶ?ା 
େନହh ଚାହିଏ... ଅXା ବାଲା ଚାହିଏ—— 

 େସ ରାଜିେହଲା ବହୁତ କଥା କଟାକଟି ପେର େସ ୧୫ ଟOା େନବ େବାଲି ଠିକ୍ 
େହଲା ଏବଂ େସ େମାେତ ରାଜ୍ େରସିେଡନÒି ଲଜିଙÔ୍ େର େନଇ ଓÎାଇେଦଲା 

 ଥମରୁ ହh କହିେଦଇଛି େଯ େମାର ଜୀବନର ଏହା ଥମ େରଳଯା�ା ଥିଲା 
େହେଲ ଏେବ ଲଜିZ େର ରହିବାଟା ବି ଥମଥର ହh ଥିଲା 

 ଅେଟାଚାଳକ େମାେତ େସଠାେର ଓÎାଇେଦଇ, େମାର ବ�ାଗ ଟାକୁ େନଇ 
ରିେସପ ୍ସନ୍ ନିକଟେର ରଖି େତଲୁଗୁେର କିଛି କଥା େହଲା 

ପିଲାଦିନୁ େମାଦ କିେଶାର ପ|ା, ବିଜୟ କୁମାର ରଣା ଏବଂ କ|oରୀ ଚରଣ ଦାଶO 
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ବହି ପଢୁଥିଲି ଏଣୁ େମାର ସ�ିହାନ ଚnୁଟି ଅେଟାଚାଳକର ସମ? ଭZୀକୁ ନିରୀnଣ 
କରୁଥିଲା ମଁୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଥିଲି େଯ େସ େମାେତ ଏକ ରୁମ ୍ ଦରକାର େବାଲି 
ରିେସପ ୍ସନିfକୁ କହୁଥିଲା ତା—ପେର େସ ରିେସପ ୍ସନିଷÕ୍ Oଠାରୁ ୨୦ ଟOିଆ 
େନାଟ୍ ଟିଏ ଧରି େମା ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ଭZା ହି�ୀେର କହିଲା, ––ଆXା ରୁମ ୍
ମିେଲଗା, େମୖ େବାଲ୍ ଦିଆ—— ଏତକ କହି େତଲୁଗୁ ଫିଲ� ––ଗୀତା}ଳୀ——ର –ଓ ିୟା ... 
ିୟା...— ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଗଲା 

 ମଁୁ ସ#ିତ୍ େଫରିପାଇ ପ�ା ଇଂରାଜୀେର ରିେସପ ୍ସନିfକୁ ବୁଝାଇ କହିଲି, ମଁୁ 
େସ ଅେଟାବାଲାକୁ ତ ୧୫ ଟOା େଦଲି େହେଲ େମାେତ ନ ପଚାରି ଆପଣ ପୁଣି ତାକୁ 
୨୦ ଟOା କାହhକି େଦେଲ ? ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୁହଁେର ଶିnିତ ହସଟିଏ େଖଳାଇ 
କହିେଲ, ––ସାର୍ େସଇଟା ତା—ର କମିଶନ୍—— ବାବାେର... ଏଥିେର ବି କମିଶନ୍ ? 

 ଏ େଦଶେର ଅେଟାବାଲାର େଛାଟ କମିଶନଠଁୁ  ଆର² କରି ରାଜେନତା ମାନOର 
େକାଟି େକାଟି ଟOାର କମିଶନ୍, େଦଶଟାକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରି ଚାଲିଛି େହେଲ ତୁେମ 
ଆଊ ମଁୁ ମିଶି ଏହାର ଉ�ାର କିପରି କରିବା ! 

 ଏଠାେର ପାସେପାଟ� ପାଇଁ, ବାସ�ାନ ମାଣପ� ପାଇଁ, ସିପାହୀ େସୖନିକ 
ମାନO େପନÒନ୍ ପାଇ ଁ ସବୁଠି କମିଶନ୍ େଦବାଉ ପେଡ଼ େମାର ମେନଅଛି, େମା 
ବାପାOର େପନ୍ ସନ୍ କାଗଜ ପାଇଁ ମଁୁ କମିଶନ୍ େଦବାକୁ ମନା କରିଥିଲି େବାଲି ତାହା 
ତିନିବଷ� ପେର ମିଳିଥିଲା ଏହା େହଉଛି, ––େମାର ଭାରତ ମହାନ୍——ର ଅKଃକଥା 

 ରୁମ ୍ର େଲଖାେଯାଖା ସାରି ହାଉସ୍ କିପିO୍ fାଫO ସହ େମା ରୁମ ୍କୁ ଗଲି 
ରୁମ ୍ଟି ବହୁତ୍ ସୁ�ର ଥିଲା ସାଜସ¡ାେର ଆଭିଜାତ�ର ଝଲକ ମେନ େହଉଥିଲା 
ଏକ ବିଳାସମୟ ରାଜକୁମାରO ଅKଃକn ଭଳି େମାେତ େସହି ଆେଟ|ା[୍ ଜଣକ 
ସବ୍ କଥା ବୁଝାଇ ସାରିବା ପେର କବାଟ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ ଦୁଇ ହାତକୁ 
ମÖିବାେର ଲାଗିଲା ମଁୁ ପଚାରିଲି ହି�ୀେର କଣ ସମସ�ା ଅଛି କି ଭାଇ ? 

 େସ ମୁରୁକି ହସା େଦଇ ଭZା ହି�ୀ େର କହିଲା, ––ସାର୍, ବକ୍ ସିସ୍—— ଥେମ ମଁୁ 
କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କିKo  ପୁଣିଥେର ତାକୁ ପଚାରେK େସ କହିଲା, ––ସାର୍, ସମେ? 
ଏପରି ଦିଅKି, ଏଣୁ ଅଭ�ାସଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିଛି ଜବରଦ?ି ନାହh ଯଦି ଆପଣ 
ଖୁସି ତାହା େହେଲ ଦିଅKo , ନ େହେଲ ଥାଉ—— 

 େମା ଭିତରର ନୂଆଁ ବାବୁଟି େମାେତ ବାଧ� କଲା ତା ହାତେର ୧୦ ଟOା 
ବକ୍ ସିସ୍ େଦବାକୁ ମଁୁ ପଇସା େଦଇସାରି ଆଶ�? େହଲି ତାହା କମିଶନ୍ କୁ େହଲା ନା 
େମା ନବାବ୍ ପଣିଆକୁ ଗଲା ଜାଣିପାରିଲି ନାହh 
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 େକାଠରୀଟିର ମଁୁ ଥିଲ ଏକା� ଚ�ବW�ୀ ଏଣୁ େମା ଭିତରର ଯୁବସୁଲଭ 
ଚପଳାମୀ ସବୁ ଧିେର ଧିେର ଆର² େହଲା େଫାନ୍ କରି ଚାଓମିନ୍, ଚିଲି ଚିେକନ୍ ଓ 
ଅ|ା ଓମ ୍େଲଟ୍ ମଗାଇଲି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଖାଇବାେର ଆଉ ସଲାସୁତୁରା କେଲ କଣ 
େହବ ? 

 ବାଥ ୍ଟବେର ବି ଥମ ଥର ପାଇଁ େଶାଇ, ସୁବାସିତ ସାବୁନ୍ େଫଣେର ଗରମ 
ପାଣି ସହ ବୁଡ଼ିରହିଲି େହେଲ ଗଁା େପାଖରୀର ପହଁରା ଆଉ ନଦୀ ପାଣିର ଶାKି 
େସଥିେର ମିଳିଲା ନାହh 

 ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଉ େପାଥି ବାଇଗଣର ଫରକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲି େଯଉଁ 
େଲାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲା, ତାର ମନ ବୁଝି ୧୦ ଟି ଟOା ବଢ଼ାଇେଦଲି ସିଏ ବି 
ଖୁସ୍, ମଁୁ ବି ଖୁସ୍ ଏହାତ ନବାବ୍ ପଣିଆ, ନୁେହଁ ତ ଆଉ କଣ ? 

 ରାତିେର ଏେତ ଦୂର ସହରେର େଶାଇଲା େବେଳ େକବଳ ଜ¬ ଓ ତାରା ହh 
େମାେତ ଅପରିବWRତ ଲାଗୁଥିେଲ େହେଲ ଆଉ ସବୁ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ଟିଭି େଦଖୁ 
େଦଖୁ େଶାଇଲାେବଳକୁ ରାତି ଦୁଇଟା େହାଇ ସାରିଥିଲା 

 ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ�କମ�ସାରି ଜଳଖିଆ ମଗାଇଲି େଯଉଁ ବ��ି ଜଣକ ଜଳଖିଆ 
େନଇ ଆସିେଲ ତାOୁ ସହରର ସବୁ େଦଖିବା ଜାଗା ଉପେର କଥାବାW�ା େହଲି 
େସମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣKିନି, ମଁୁ େତଲୁଗୁ ବୁେଝନାହh ଏଣୁ କାଲଜଡ଼ା ଭଳି ଅଧା ହି�ୀ 
ଅଧା ଠାରେର କଥା େହବାଟା ଅଜବ େବାଧ େହାଉଥିଲା ଯାହା େହଉ କଥାବାW�ାେର 
ଜାଣିପାରିଲି ଜଗଦ#ା ଜOସନ୍, ସମୁ�କୂଳ ଓ େକୖଳାଶଗିରି ସବୁ େଦଖିବାଭଳି ଜାଗା 
େସ ବହୁତ୍ ଆ�ହର ସହ କହିବାେର ଲାଗିଲା, ––ଆପଣ କୁଆେଡ଼ ଯା—Ko  ବା ନଯା—Ko  
େହେଲ –ସ·ତ୍ ବିନାୟକ ମ�ିର— ନି�ୟ ଯିେବ ବଡ଼ ତ�n େଦବତା—— ତା 
କଥାେର ହଁ ଭରିଲି 

 କଥାେର ଅଛି, –If you are in ROME, think like ROMANS—, ତଳକୁ ଆସି 
ରିେସପ ୍ସନିfOୁ ଅନୁେରାଧ କରିବାେର େସ ଏକ ଭଲ ଅେଟାବାଲା େଯାଗାଡ଼ 
କରିେଦେଲ ସହର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ େସଇଠୁ ମଁୁ, େମାେତ ସାZେର େନଇ 
ବିଶାଖାପାଟଣା ସହର ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲି େମାର ବୁଝିଥିବା ଜାଗା ତାକୁ ବୁଝାଇେଦଲି 
ଏବଂ ଥେମ ସ·ତ୍ ବିନାୟକ ମ�ିରକୁ ଯିବାକୁ ନି�ୟ େହଲା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପେର 
ମ�ିର ନିକଟେର ଆେମ ପହ�ିଗଲୁ 

ସwତ୍ ବିନାୟକ ମpିର : ୧୯୬୧େର ନିମRତ େହାଇଥିବା ଏହି ମ�ିରଟି ବହୁତ େଛାଟ୍ 
ଅେଟ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ଅସିଲେମଟା ଅ�ଳେର ଏହି େଛାଟ ମ�ିରଟିକୁ ଦଶ�ନାଥ�ୀ 
ମାନOର ଭିଡ଼ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମ�ିର ନିକଟକୁ ଯାଇ େଦଖିଲି ମନୁଷ� 
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ମାନOର ଗାଢ଼ ବିଶ�ାସ ଓ ଭ�ି େସଦିନ େବାଧହୁଏ େକୗଣସି ଏକ ପରୀnା ଥିଲା 
ଏଣୁ ଶହ ଶହ ଛା� ନିଜ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାଡ଼� ସବୁ ପୂଜା କରାଉଥିେଲ େକଉଁ ଭ� 
ନିଜର ଜନ�ିତ ୨ ଦିନର ପିଲାକୁ ମ�ିର ାZଣେର ଗଡ଼ାଉଥିେଲ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଏହି 
ମ�ିର ଉପେର ସହର ବାସୀOର ଅଖ| ବିଶ�ାସ ଏହି ମ�ିରକୁ ସହରର ରnାକW�ା 
େବାଲି ଅେଟାବାଲା େମାେତ ରା?ାେର ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିଲା 

 ତା—ପେର ସହରର ବିଭି_ ମୁଖ� ସଡ଼କ ବଜାର ବୁଲିବାେର ଲାଗିଲି 
–େଗାଥିସନ୍— fିଲ୍ େଦାକାଣରୁ କିଛି କିଣିଲି ତା—ପେର ତାକୁ ପଚାରିଲି ଭଲ ଖାଇବା 
େହାେଟଲ୍ ବିଷୟେର ମଧ�ା¬ େଭାଜନ ପାଇଁ େସ େମାେତ ଦଶପ®ା େହାେଟଲ୍, ଡ଼ଲàିନ୍ 
େହାେଟଲ୍ ଓ �ୀନ୍ ପାକ� େହାେଟଲ୍ ବିଷୟେର ବୁଝାଇ ମିଲ୍ ସ୍ ବିଷୟେର କହୁଥିଲା ମଁୁ 
େଯେତେବେଳ ତାକୁ େବଶିଭଲ େହାେଟଲ୍ ବିଷୟେର ପଚାରିଲି େସ କହିଥିଲା େଯ 
ଦଶପ®ା େହାେଟଲ୍ ର ଏକ ଶାଖା TYCOON ନାମେର ଅପ ୍ଲ�ା| ଅ�ଳେର ଅଛି ଏବଂ 
ସବୁ ସäାK େiଣୀର େଲାେକ େସଠାକୁ ଯାଆKି 

 ମନେର ଆ�ହ ଓ େପଟେର େଭାକ େନଇ େସହି େହାେଟଲକୁ ତାକୁ େମାେତ 
େନବାପାଇଁ କହିଲି 

ଟାଇକୁନ୍ େହାେଟଲ୍ : 

 ଏହି େହାେଟଲ୍ ଶୀରିପୁରମ ୍ େର ଅଛି ଭଲ େହାେଟଲ୍ ଟିଏ େମା ସାZେର 
ଖାଇବା ପାଇଁ ଅେଟାବାଲାକୁ ଡ଼ାକିବାରୁ େସ କହିଲା େଯ ତା—ର େସଦିନ ଉପବାସ ମଁୁ 
େସହି େହାେଟଲ୍ େର ବିରିୟାନୀ, ମଟନ େଝାଳ ଓ ଅZୁର ରସ ଖାଇଥିଲି େସଭଳି 
ଅZୁର ରସ ଆଜିଯାଏଁ େକଉଁଠାେର ପିଇନି େସଠାରୁ େଫରି ରାମକୃ� ବିଚ ୍ (ସମୁ� 
କୂଳ) କୁ ଗଲି 

 ବହୁତ ସୁ�ର ସଳଖ କଳା ମଚ ମଚ ରା?ାର େଗାଟିଏ ପାଖେର ସମୁ� ତା—ର 
ଅଳସ ଭାZୁଥିଲା କୂଳେର ସମୁ�ର ବିପରୀତ ଦିଗେର େରାଡ଼ର ଅନ� ପାଶ��େର 
ଭଳିକିଭଳି ପଥର ମୂWRସବୁ ସଜା େହାଇ ରହିଥାଏ ବହୁତ୍ ସୁ�ର ପରିେବଶ ଟିଏ 

 େସଠାରୁ ମଁୁ ସି� େକୖଳାଶଗିରିକୁ ଗଲି ସମୁ� ନିକଟେର େଗାଟିଏ ପାହାଡ଼ 
ଉପେର ସୁ�ର୍ ଶିବ ପାବ�ତୀOର ମୂW�ୀ େଶାଭା ପାଉଥିଲା ତାହାର ଚତୁPRଗେର ଥିଲା 
ସୁ�ର ଘାସ ଗାଲିଚା ଓ ଭଳିକିଭଳି ଜୀବମୂWR ସବୁ େକୖଳାଶଗିରି ଉପରୁ ସହରର 
ଦୃଶ� ଏବଂ ସମୁ� ଅତୀବ ମେନାରମ ଦିଶୁଥିଲା ଧିେର ଧିେର ସa�ା ନଇଁ ଆସୁଥାଏ 
ଅବଶ େଦହଟାକୁ ଆଉ ଅତ�ାଚାର ନ କରି ଅେଟାବାଲା ସାZେର େଫରି ଆସୁଥିଲି 
ଲଜିଙÔ୍ କୁ ଅେଟାବାଲା ପଚାରିଲା ବାବୁ ସହର ଭଲ ଲାଗିଲା ତା କଥାେର ହଁ 
ଭରିଲି ଭଲ ତ ଲାଗିଲା... 
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 କନ�ା ଭG ଣ ହତ�ା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାେର ବୃ�ିପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି 

ନିତିଦିନ ସ#ାଦପ�େର ଏହିପରି ଅେନକ ସ#ାଦ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହା ପାଇଁ ଆମ 

ବି° ପାଠକ ପାଠିକାମାେନ କଣ କହୁଛKି ତାହା ନିମ~େର ଦିଆଯାଇଛି 

େହମଲତା ସାହୁ 

 ମଣିଷର ବିଚାରଧାରା ଉପେର ନିଭ�ର କେର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ଫରକ୍ ଟିଭି 

େହଉ କି ସ#ାଦପ� େହଉ, େଯଉମଁାେନ ମ� ଉପେର ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ��ା ଭାଗ 

େନଉଛKି,ଥେମ େସମାନOୁ ଶ~ କରKo  େସମାେନ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନା ନୁେହଁ ? 

େକବଳ େସହି ପିତାମାତା ମାେନ ଗବRତ ହୁଅKି, େଯଉମଁାନO ର େକାମଳ ହୃଦୟ ଟିଏ 

ଅଛି, େସ େକେବ ପୁଅ ଝିଅ ର ଫରକ୍ େଦଖKି ନାହh 

--------------------------------------------------- 

ଆଶିଷ କୁମାର ପxା  

କଣ ଟିେକ େQହ i�ା ନାହh େମା ପାଇ ଁ  

କି ତିେଳ ମା� ମମତା ନାହh  

ମଁୁ କଣ ଆସୁଛି ଏଇ ଧରାକୁ  

ତୁମ ଇXାେର ନା ଅନିXାେର !!! 

େମାେତ ଫିZିେଦବା େବେଳ  

ଥେର ତ ଅନୁଭବ କର େମା ହୃଦୟ ��ନ  

ଆଉ ବୁଝ େମା କୁନି ଓଠର ଭାଷା  

େକମିତି ସିଏ ବ�ାକୁଳ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ  

ଜାଣିବା ଆଉ ଚି¬ିବା ପାଇ ଁ  

େଦଇ ପାରିବିନି ମଁୁ ମୁଖାåି େବାଲି  

କଣ ଏେତ ମୂଲ�ହୀନ େଯ ନିଜକୁ ଆବିËାର କରୁଛି  

କଳା ପଲିଥିନ୍ େର  

େକାଉ େ�ନ୍ େର୍  

କି#ା କାଗଜ ଡ଼ବାେର  
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ଦୟାକରି େମାେତ ବି ବ�ିବାର ସୁେଯାଗ ଦିଅ  

ସ�ପ~ େଦଖିବାଉ ଦିଅ,  

େହ ସମାଜର ବଡ଼ପ|ା ମାେନ... !!! 

------------------------------------------------ 

କୃz ସାହୁ  

 ଭବିଷ�ତେର ସରକାର ସମଲିZୀ ବିବାହକୁ  ସାମାଜିକ ସ�ୀକୃତି େଦବାଉ ବାଧ� 

େହେବ, ଯଦି ଏେବ କନ�ାଭG ଣ ହତ�ା େରାକାନଯାଏ  

--------------------------------------------------- 

ଉମSଳା ମିl  

 େଲାକମାେନ ସୃfିକୁ ଧ�ଂସ କରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଛKି, ଏମିତି ତ ପୁଅOଠାରୁ 

ଝିଅO ସଂଖ�ା କମ ଅଛି... ଧିେର ଧିେର ଝିଅ କମିଗେଲ ପୁଅମାେନ କାହାକୁ ବାହା 

େହେବ େଯ ସୃfି ରହିବ ? 

-------------------------------------- 

ରବୀ{  କୁମାର ଦାଶ  

 ଏଇମିତି ଯଦି କନ�ା ଭG ଣ ହତ�ା େହବ ଦିେନ ଏ ପୃଥିବୀ କନ�ା ଶୂନ� 

େହାଇଯିବ, େକବଳ ଳୟ ବାକି ରହିଯିବ  

------------------------------------------ 

ଏସ୍ କମିଲୁ|ିନ ଅହମଦ୍  

 ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, େତେବ ଆଗାମୀ କିଛି ବଷ� ପେର ପୁଅ ଘରବାଲା ଝିଆ 

ଘରବାଲାOୁ ବାହାଘର େବେଳ େଯୗତୁକ ବାବଦେର ଟOା େଦବାକୁ ବାଧ�େହେବ 

ତାOର ଡ଼ିମା| ଏେତ େହବ େଯ ପୁଅ ଘରବାଲା ବ�ାO ଫାଇନାନÒ ୍କରି ଝିଅ ଘରକୁ 

େଯୗତୁକ େଦବାକୁ ବାଧ� େହେବ ଏହିପରି କିଛି ବଷ� ପେର ପୁଅ ଘରବାଲା ବ�ାO 

େଲାନ୍ ସୁଝିେବ ନାହh ଓ ବ�ାOବାଲା କନିଆ ଁ ମାନOୁ ବ�ୀକରି ବ�ାO ବାର|ାେର 

ବେସଇ େଦେବ, ଇସ୍ ତା ପେର କଣ େଯ େହବ, େହ ଭଗବାନ ଝିଅ ମାନOୁ ସୁରnା 
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ଦିଅKo , େହ ସରକାର ଝିଅର ବାପା ମା ମାନOୁ ଏପରି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦ| ଦିଅKo , 

ନେଚତ୍ ଆଗକୁ କିଛି ନା କହିବା ଭଲ  

----------------------------------------- 

 ଶା} କୁମାର ଭୂୟଁା 

 ଭG ଣ ହତ�ା .... ସମାଜ ର ଏକ Tf ତଥା କଳOପୂ�� େଗା�ୀ ର ଏକ 

ହସନ | ଶାରୀରିକ ସେ²ାଗ ରୁ େହଉ ବା...ଅଥ�େନୖତିକ ତାଡନା ରୁ େହଉ... 

ଅେବୖଧ ଗଭ� େହଉ ବା ଲିଂଗ ନିରୁପଣ ରୁ େହଉ... ଭG ଣ େସମାନଂକ ପାଇଁ ଏକ େବାଝ 

େହାଇଯାଏ | ଏଣୁ େସମାେନ ବାଧ� ହୁଅKି ଭG ଣ ହତ�ା ନିମେK | 

 ଭG ଣ ହତ�ା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ମଧ� ନୁେହଁ... ଏଥିପାଇଁ ସାଂଗସାଥୀ ର 

ପରାମଶ� , ଗୁ\ ମ�ଣା , ଲୁଚା େଚାରା େର ଡାକÅର ନସ୍� ଓ ଧାଈ ମା ମାନଂକ 

ନିକଟକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡିଥାଏ | 

 ଭG ଣହତ�ା କୁ ବ� କରିବାକୁ େହେଲ ... ସମାଚାର ପ� େହଉ ... ଟି ଭି 

ଚାେନଲ୍ େହଉ... େସ�ଛାେସବୀ ଅନୁ�ାନ େହଉ ବା ସମାଜ ର େତ�କ ବଗ� ର ବ��ି 

ବିେଶଷ ଏହା ପାଇଁ ାଥମିକ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳିନ ଭିWି େର ବିରୁ�ାଚରଣ କରିବାକୁ 

େହବ | 

 ନାରୀ ମାନOର ସLାନ , ଯୁବତୀ ମାନOର ସୁରnା , ବାଳିକା ମାନOୁ ଆଦର 

ଏବଂ ଶିଶୁ କନ�ା ମାନOୁ େQହ ଓ ଯ¿ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥf ୋcାହନ େଦବାକୁ 

େହବ | 

 ଭG ଣ ହତ�ା ପାଇଁ ମଂଗଳ �ହ ରୁ ଜୀବ ମାେନ ଆସKି ନାହh କି#ା ଏହା 

େକୗଣସି ଆତଂକବାଦୀ ସଂଗଠନ ର ଚ�ାK ନୁହଁ | ଏହା ପିତା ଏବଂ ମାତାOର ଏକ 

ସୁଚିKିତ / ପରିକ`ିତ ନି�oର ପଦେnପ | 

 ଏଥିରୁ ଦୁେରଇ ରୁହKo ...ଏବଂ େତ�କ ଶିଶୁ କୁ ତାର ବ�ିବାର ଅଧିକାର 

ଦିଅKo ...... 

--------------------------------------------------- 
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ବିେ~ଶ*ର ସାହୁ  

 ଅତି ଦୁଃଖର କଥା  କନ�ା ଭG ଣ ହତ�ା େର ଆଉ କିଛି ଦିନପେର ଓଡ଼ିଶା 

ଥମ �ାନ �ହଣ କରିବ, ଏଥିେର େଦାରାୟ ନାହh 

--------------------------------------------------- 

]]]]ÞÒ_ jé ð̀Òe...ÞÒ_ jé ð̀Òe...ÞÒ_ jé ð̀Òe...ÞÒ_ jé ð̀Òe...    
jé ð̀m[Ð cÞhÍ(e\), cÐÒLÐcça, cÞQÞNÐ_ç 
 

AcúÐVÞH @fÞLmÐ 

""ekÞaÞ cÊÜ @heÑeÑ `ÍbÊ, 

Ò_aÞ Þ cÊÜ TÞ@ S_ê, 

TÞ@VÞH S_êÒkÒm 

QÐeÞ̀ V _ÐLjaÊ 

AÒ` AÒ` ÒVLÞ ÒkÐBdÐH Ð'' 

Í̀hðbeÐ Chée*Ê QÐkÞÜ 

AcúÐ Þ̂Òe LÒk 

""AsÐ Le, 

LYÑVÞH ÒkaÞ 

$ÊmÒkÐB jLÐÒf $ÊVÞaÞ 

QD]ÞN ckÒLB jÕSÒe TeÞaÞ, 

TÞ@ÒkÐB S_êÒ_Òm 

aqÞaÐLÊ Òka LÞ«Ê 

Í̀[ÞlÒZ cDfÞ cDfÞ''Ð (1) 

DreÞÒm Chée c Ê̂e L¶Òe 

""AcâÐ_ $ÊmVÞH M&Ð\ÐH 

TÞ@e JWÒe 
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$ÊmcrÑ, BRÐa[Ñ 

BRÐLÒm QD]ÞN QkVÞa 

[Ð' e= [Ð' ckLÒe Ð'' 

""_Ð, _Ð'' AcúÐ LÒk 

ÒkaÞ `ÒR cÐVÞe `Þ[ÊfÐ 

ÒkaÞÞ cÊÜ BRÐa[Ñ , 

BRÐa[Ñ kjÊ\ÐH aqÊ\ÐH 

QÐ Þ̀Ò]B _ÞS BRÐ 

_Þ¯ce ÒOÐXZÑ bÞ[Òe Ð 

Þ̀[ÊfÐÒV bÐ=ÞdÐH 

kSÞdÐH hÞhÊe c_eÊ , 

bÐ=ÞNmÐ`Òe aÞ [ 

BRÐa[Ñ jÞTÊ\ÐH..... 

@_ÔLÐ' LÐc_Ðe Dr© aÐcç$Òe 

Ð(2) 

Í̀hðaÐZ Chée* Nc÷Ñe L¶Òe 

"" cÐVÞe `Þ[ÊfÐ ÒLÒa 

YÐfÞ`ÐÒe cc[Ðe ^ÐeÐ, 

LeÞ̀ ÐÒe @_ÔÐ¯e `Í[ÞÒeÐ^ 

ÒLÒa? 

Í̀Ñ[Þc¯Ñ, h¦Þc¯Ñ _ÐeÑ 

]ÊkÞ[Ð Òj, 

`eLÊ A`ZÐ LÒe a Ë̂VÞH jÐSÞ Ð'' 

jêÞ[kjÞ AcúÐ LÒk, 

"" a Ë̂ÒaÒh jÐSÞ`ÐÒe 

TÞ@VÞLÞ HÒ[ jkSÒe, 

aÞÐ LÞRÞ jràÒe? 

S_L[ QÐkÞÜ\ÐH 

L_ÔÐÒLÒa a Ë̂ Òka 

]ÊkÞ[Ð h~e @\à jÐ\àL LeÞa, 

aÐeÕaÐe S__ÑaÞ aÐuÊ\ÐH 

_ÞS c_N¶Þ 

Ò]aÐ`ÐBÜ `ÒXÐhÑ* 

@je«Þ `Íhðe Dre ...! 

aÞaÐke `ZÔ aSÐeÒe 

_ÐeÑ[é [DmÐdÐH 

ÒLÒa eË`, ÒLÒa e=, 

ÒLÒa `ÊZÞ ÒdßÐ[ÊL bÞrÞÒe Ð'' (3) 

Bhée* _¯_Òe ÒLÍÐ^e `ÍÐamÔ! 

""aÊTÞÞÒd a Ë̂cÊmÔ, aÊTÞaLÞ 

_ÐeÑcËmÔ 

a Ê̂ jÞH `ÍÑ[Þe Í̀[ÑL 

jÞÒqdÞH @có[e ej, 

jÞH ÒcÐ ÒmM_Ñ, 

ÒmMÞaÐLÊ c_ÊiÔe baÞiÔ LÐkÐZÑ Ð 

_ÐeÑ cËmÔ aÒY_Þ LÒc_Þ 

eÊ`, e= ÒdßÐ[ÊL bÞrÞÒe 

_ÐeÑcÊmÔ LÞRÞÊÒkÜ ..... 

_ÐeÑ[ée @bÐa ÒaÐ^Òe Ð 

Í̀Ñ[Þe `ehÒ]B 
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Ò`Ícc¯Ñ LmÔÐZÑ Òj 

jÐDÜVÞÞH aÑSVÞH, 

cÐVÞ `ÐZÞ `a_ J AmÊ@e 

jc÷Ðe ÒdÐNÐH, 

aÑSVÞLÊ ]ÍËcVÞÒe 

eË`Ð«e LÒe, 

_ÐeÑ Òj Òd bNa[Ñ, ]Þé[Ñ¯ Chée Ð 

(4) 

aÞcÍ L¶Òe AcúÐ Þ̂Òe LÒk 

""DreÞÒm Òhi Í̀hð ÒcÐe 

j[Ô cÊÜ eMÞmÞ `ÍbÊ 

TÞ@ ÒkÐB S_êÒkaÞ 

@LÊ¶ QÞrÒe! 

AÒmÐL cÊÜ ÒLcÞ[Þ Ò]MÞaÞ? 

ÒLcÞ[ÞaÐ @ÕSfÑÒe 

Í̀Þ[Ñe `ÐMÊXÐ beÞ 

QD]ÞN ckÒLB Ò]aÞ ?"" 

[Êc AhÑaàÐ] Ò_B 

bóZÒkÐB ekÞaÞ cÊÜ S__Ñ NbàÒe 

LÞ«Ê `eÑlÐ _ÞeÑlÐ LeÞ 

TÞ@ÒaÐmÞ SÐZÞNÒm ... 

S__ÑLÞ ekÞaÐLÊ Ò]a ÒcÐÒ[ [Ð' SWe 

bÞ[Òe?"" 

AcúÐe H Òhi Í̀hð.. `Íhð VÞH ÒkÐB 

ekÞNmÐ 

_ÞeÊre Bhée ÒdZÊ Dree juÐÒ_ 

ekÞÒm (5) 

......................................................................... 

j`_ ÒkÐBmÐ Òhi, 

c_Òe ÒcÐ @aÒhÐi 

Chée aÞ _ÞeÊre, 

Ò[Òa.... 

LÞH Òj `ÐeÞa QÞkðÞ 

_ÐeÑ c_ J 

LÞH Òj `ÐeÞa aÊTÞ 

AcúÐe H Òhi Í̀hð..! 

(jéÐcÑ _Þcàf e\ J ]ÊB TÞ@ A_ÔÐ, 
_¯_Ð* jkÞ[ cÊÜ cÞQÞNÐ_çÒe aÐj LÒe Ð 
LaÞ[ÐVÞ `ÍÐ¯ ÒLÐXÞH aià [Òf ÒmMÐ 
ÒkÐB\ÞÒmaÞ jcÐS ASÞaÞ H Í̀hðe Dre 
ÒMÐSÊRÞ Ð _ÞLV @[Ñ[Òe L_ÔÐbóZ k[ÔÐLÊ 
Ò_B `ÍLÐh `ÐB\ÞaÐ LÞRÞ jÕaÐ] `Ê_¾ 
c_Òe AÒmÐX_ jó½Þ LeÞRÞ, ÒcÐ _ÐeÑ 
kó]¯ HaÕ ÒcÐ LaÞ Í̀ÐZ- c_Òe `Íhð 
DWÊRÞ LZ HkÐe jcÐ^Ð_? )    
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ପୁରୁଷ ଯଦି �ୀ ହୁଅେ} ! 
 ଶାK କୁମାର ଭୂୟଁା 

 ମଣିଷର ମନଟା େଗାଟିଏ କାଉଁରୀ େଦଶଭଳି ଅଜବ େଯତିକି, ଅମାନିଆ 

ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବିବା କଥାକୁ ସମୟ / ସୁେଯାଗ ନଥାଉ ପଛେକ, ନଭାବିବା କଥାକୁ 

େବଶ୍ ଭାଇବା ବହୁତ ଭଲଲାେଗ 

 ଆଜି େଯେତେବେଳ େଜ�ାତିବାବୁ େଚZଟା ଲଗାଇ େଦଇଛKି, ମେନ ପଡ଼ିଗଲା 

କେଲଜ ପଢ଼ିବା େବଳର ଏହି ବ�Z ସZଟା 

 କଥାଟିର ପୃ�ଭୂମି େକଉଁ ଏକ ସଭ�, ବିକାଶଶୀଳ ଓ ପା�ାତ� େଦଶର 

ଧନେର ଅ�ଣୀ, ବି°ାନେର ଅ�ଗାମୀ ଆଉ ସମ? ସୁବିଧା ସୁେଯାଗର କ#ଳ ଓେଢ଼ଇ 

ରହିଥିବା ଏହି ପା�ାତ� େଦଶେର ମୁ|େଟକି ଉଠିଲା, ଆଧୁନିକ ମହିଳା ସମାଜେର ଏକ 

ଯୁେଗାପେଯାଗୀ ଶ~ ? 

 ପୁରୁଷ ଯଦି �ୀ ହୁଅେK ??? 

 କବାଟଟିକୁ େଜନିେମରୀ େଖାଲିଛKି କି ନାହh, ପ�ାରିସ୍ ଅତରେର ସୁବାସିତ 

େହାଇ ରହିଥିବା ଓ ମୁହଁେର –ଓଃ ସିଟ୍ !— କୁ ଜପାମାଳ କରିଥିବା ମ�ାଡ଼ାମ ୍ ¯ିଡ଼ା 

ପଶିଆସିେଲ େକାଠରୀ ଭିତରକୁ ଏକ ବିର�ିକର ଭାବକୁ େନଇ 

 େଜନିେମରୀ ପଚାରିେଲ, କଣ େହଲାକି ମ�ାଡ଼ାମ ୍¯ିଡ଼ା ? 

 ବାସ୍, ଟି#ିରି ବସାକୁ ପଥର ବାଜିଲା ପରର ଦୃଶ�ଭଳି ମ�ାଡ଼ାମ ୍ ¯ିଡ଼ାOର 

ଉWର ସବୁ କମାଣରୁ େତାପ ଭଳି ପୂରା େକାଠରୀ ଟାକୁ ତରZାୟିତ କରିେଦଲା 

 ମ�ାଡ଼ାମ ୍¯ିଡ଼ା କହିଚାଲିଥିେଲ, ... ଏ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ନିଲ�ଜ 

 ବଡ଼ େବହିଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଓଃ ସିଟ୍  

 େଯେତ ଭଲ କେଲ ବି ଅନ� ଜାଗାେର ମୁହଁ ମାରୁଛKି େହା.... 
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 ଏଇ େଦଖୁନ ଟିଭି େଖାଲିେଲ ମଧ� େସଇ କଥା ଓଃ ସିଟ୍... 

 ମଁୁ ମନାକରୁନି େଯ ସବୁ �ୀମାେନ ଏହା କରୁନାହାKି େବାଲି ସତ କହିଲ, କଣ 

ବା କରିବୁ ଆେମ ବି ସାରା ଦିନ ଘେର ବସି, ଘର କାମ କରି... ଆମର ଜୀବନ କଣ 

ବ�ୀଶାଳା ଆଉ ତୁମର ସବୁ ନ�ନ କାନନ ଅମରାବତୀର... ଓଃ ସିଟ୍... 

 ମିଟିZ୍ ନଁାେର େଡଟିZ୍... ୋେଜକÅ ନଁାେର ଏଫାୟର୍... ଆମ ମହିଳା ସମିତିେର 

ଯାହା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବ େସଇ କଥା... ଓଃ ସିଟ୍... 

 ନାହh ମ େଜନିେମରୀ... ଆହୁ ସହି େହଉନି... ଓଃ ସିଟ୍... 

 କଣ େଗାେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆ ପାଇଁ... ପାଲ��ାେମ[୍ ନୁେହଁ... 

 ଏ ସବୁ ଧାତାବିଧାତା, ସୃfିକW�ାO ପାଖେର ଯାଇ ପହ�ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ୟୁ ଏନ୍ କାଉନେସଲର୍ ହାତର କଥା ନୁହଁ ଇଏ ଆେମ ସବୁ ଯାଇ ସ�ଗ� / 

େବୖକୁ± /  େକୖଳାଶ ହୁଲ?oଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ େହେଲ, ତୁେମ ବି ସଜାଗ ରୁହ, ମଁୁ 

ଏହାର ଦଫା ରଫା କରୁଛି ଓଃ ସିଟ୍... 

 ଏଇତକ କହି ଲଥକରି ବସିପଡ଼ିେଲ ମାଡ଼ାମ ୍ ¯ିଡ଼ା, ଦାKକୁ ନିକୁଟି ପୁଣି 

କହିେଲ, ଏ େମରୀ... ଗଲାଥର େଯଉଁ ୱାଇନ୍ ପିଆଇଥିଲ... ଆଉ ଟିେକ ପିଆଇଲ... 

ଓଃ ସିଟ୍... ଅମୃତ ଟା େହ... େକଉଁଠାରୁ ଆଣିଥିଲ ? 

 େଜନିେମରୀ କହିେଲ, –ରବଟ୍� ତାହା ୟୁେରାପ ୍ଟୁର୍ େର ଗଲାେବେଳ ଆଣିଥିେଲ— 

 ପିଆଲାଟା ଧରିସାରି... େଜନିେମରୀO କାନପାଖେର କହିେଲ, ମ�ାଡ଼ାମ ୍¯ିଡ଼ା.. 

 :ଶୁଣୁଛି, ରବଟ୍� କାେଳ ୨ ବଷ�େର ୩ଟା େସେ�ଟାରୀ ଧରି ବୁଲୁଛି ଏକକୁ 

ଆେରକ ବଳି ଏବର ତାଜା େସେ�ଟାରୀ କଥା କହନି ମ... ଓଃ ସିଟ୍ 

ତା ଚାଲିେର ବା େମଦିନି କଂପୁଛି ଟିେକ ଜା�ତ ରହ, ଏ ସବୁେର... ଓଃ ସିଟ୍... 

 ଧିେର ଧିେର େଜନିେମରୀO େବୖଠକେର ମହିଳା ସମିତିର ବାକି ସମ? 

ସଭ�ାମାେନ ରୁÍ େହେଲ ପିଆ ପିଇ େହଲା, ଆେଳାଚନା ବିେଲାଚନା, ତକ� ବିତକ� 

ପେର ଏହା ନି�ୟ େହଲା େଯ ଭଗବାନOୁ ଚରମପ� ଦିଆଯିବ ଏହି ପୁରୁଷ ସମାଜ 
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ବିରୁ�େର ସବୁ ହଁ େହଲା ହଁ କୁ ହାଇେକାଟ୍� ସରିନୁହଁ ଦିନକାଳ ଠିକ୍ େହଲା, 

ସମେ? ଧାଯ�� ଦିନେର ଭଗବାନO ନିକଟେର ଉପ�ିତ୍ େହେଲ େଗାଟିଏ ପେର 

େଗାଟିଏ ଦଲିଲ୍ ଉପ�ିତ େହଲା ପୁରୁଷ ମାନOର ପର�ୀକାତରତା, ଉPାମତା, 

ବିଳାସିୟ ଓ କାମନା ବାସନାର ଇତିବୃWି 

 ଭଗବାନ ହତଚକିତ୍ 

 ଆେର ବାବା, ଏ କଣା? ହଁ, ନାରୀ ସମାଜର ବିେ�ାହ ତାO ପାଇଁ ଚିରାଚରିତ 

 େକେବ ଯେଶାଦା, େଦବକୀ ଦ�ୟ ତ, େକେବ ରାଧା ରୁକ�ଣୀ ସମସ�ା, େକେବ 

େ�ୗପଦୀର ଗୁହାରୀ ତ େକେବ ତୁଳସୀର ସତୀତ� 

 େହେଲ ଆଜିର ଆେଲାଚନା ଅଲଗା କଥା 

 ମ�ାଡ଼ାମ ୍¯ିଡ଼ା କହିେଲ... 

 େହ ଭୂ, ରାaିଲୁ, ବାଢ଼ିଲୁ, ପିଲା ଜନ�ର କf ସହିଲୁ, ଘରଟାେର ପଥର ଭଳି 

ପଡ଼ିରହିଲୁ, େହେଲ ଏେତ କf କଣ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ? ପୁରୁଷ ମାନOୁ କିଛି ଯ�ଣା 

ନାହh, େତଣୁ େସମାେନ ଆମ କf ବୁଝିପାରୁନାହାKି ଏଣୁ ଆମ ଭଳି ତାOୁ ମଧ� କିଛି 

ଦାୟିତ� ଦିଆଯାଉ େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ବୁଝିେବ େଯ ଆେମ େକେତ ଦୁଃଖ କf ସହି 

ତାOର ଘର ସଂସାରା ଠିଆ ରଖିଛୁ 

 ଏଇମିତି କଥା ଫଟାଫଟି େହଲା ଏବଂ ପରିେଶଷେର ଏହା ନି�ିତ େହଲା େଯ 

ମନୁଷ ମାନOୁ ସାବାଡ଼ କରିବାପାଇଁ େସମାନOୁ ଗଭ�କf ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ବାସ୍ େସହିଦିନଠାରୁ ନାରୀମାେନ ଗଭ�ଧାରଣ କେଲ କିKo  ଗଭ� କf ସହିବାକୁ 

ପଡ଼ିଲା ପୁରୁଷ ମାନOୁ େମେଟନRଟି ଛୁଟି ସହ ବଦଳାଗଲା ପାେଟନRଟି ଛୁଟିକୁ 

ଛୁଆଜନ� ସ\ାହଟି ପାଇଁ ବାବୁମାେନ ଅଫିସେର ଛୁଟି ଆେବଦନ କେଲ ଡ଼ା�ରO 

ପରାମଶ� େନଇ ଗଭ�କf କମାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ େନଇ ଘେର ବସୁଥିେଲ 

 େଯେତେବେଳ ନାରୀମାେନ ଛୁଆ ଜନ� କରKି ବାବୁମାନOୁ େସହି ସମୟେର 

କfଭୀଷଣ ହୁଏ ଗଳାଫଟା ଚି�ାରେର ସାହି କଂପିଯାଏ 

 ଠିକ୍ ଏହିଭଳି େହବା େବଳକୁ ମ�ାଡ଼ାମ ୍ ¯ିଡ଼ାO ସ�ାମୀ ଅଫିସେର ପ�ାେଟନRଟି 
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ଛୁଟି ଆେବଦନ କେଲ ଔଷଧପ� େନଇ ଘରକୁ ଗେଲ ମ�ାଡ଼ାମ ୍¯ିଡ଼ାO ଛୁଆଜନ� 

େହବା େବଳ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ େଜନିେମରୀ ବାବୁO ପାଖେର ବସି ବୁଝାଉଥାKି 

–ଜମା ବ�? ହୁଅKo  ନାହh— ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ କିKo  ଯ�ଣା କାହh ? କିଛି ତ 

ଅନୁଭବ େହଉନି ? କଥା କଣ ? 

 ଏହି ସମୟେର ଧାଇମା ଆସି କହିେଲ ପୁଅଟିଏ େହାଇଛି ମ�ାଡ଼ାମ ୍ ¯ିଡ଼ାO 

ସ�ାମୀ ଓ େଜନିେମରୀ ଆଁ ଟା କରି ଅନାଇେଲ ଏ ସବୁ କଣ େହଉଛି? ଭଗବାନ 

ବ�ବ�ାଟା ବଦଳାଇେଦେଲ ନା କଣ? 

 ମ�ାଡ଼ାମ ୍ ¯ିଡ଼ା ପିଲାକୁ ଧରି ସ�ାମୀO େକାଠରୀକୁ ଚାଲିଆସିେଲ ତିନି େହଁ 

ଆ�ଯ�� େହାଇ ଜେଣ ଆର ଜଣକୁ ଶ~ବାଚୀ ଚnୁେର େଦଖୁଥିେଲ 

 େନପଥ�ରୁ ସେଭ�[ସ୍ କ�ାଟ�ରରୁ æାଇଭରର ଗଳାଫଟା ଚି�ାର ଭାସିଆସୁଥିଲା, 

–ମରିଗଲି େଲା ବାପା ମା—... 

 ମ�ାଡ଼ାମ ୍¯ିଡ଼ାO୍ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଓଃ ସିଟ୍... 

 

ପୁରୁଷ ଯଦି �ୀ ହୁଅେ} 
ଅnୟ କୁମାର ରାଉତ (ନୂଆଦି®ୀ) 

 ନାରୀ େହଉଛି ସୃfି-�ିତି ଓ ଶ�ିର ାଣବK ତିମା ନାରୀକୁ ବାଦ େଦଇ 

ସୃfିକୁ ପରିକ`ନା କରାଯାଇ ନ ପାେର ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନO ପାଇଁ େରଣାର ଉc 

ନାରୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପୂଜନୀୟା, ବ�ନୀୟା ମହାତ�ା ଗାaୀO ମତେର, –Woman is 

the heart of the family, woman in the heart of the man, woman is the angel 

of the family. Woman is the flower of the life, woman is the incarnation of 

ahimsa|— ଭାରତର ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ଶା�ଠୁ ଆର² କରି, ଭାରତର °ାନୀ, ଗୁଣୀ, 

ବି° ପ|ିତମାେନ ସବ�ଦା ନାରୀର ?oତିଗାନ କରି ଆସିଛKି ଏହା ନାରୀର 

ମହନୀୟତାକୁ ଦଶ�ାଏ ଅନ�ପେଟ ପୁରୁଷର ଗୁଣଗାନ ନାମକୁ ମା� େଦଖିବାକୁ 
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ମିେଳ ପୁରୁଷର ମହାନତା ନାରୀର ମହନୀୟତା ନିକଟେର େବାଧହୁଏ ଫିକା 

ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଥବା ଏହା କୃତି ଏବଂ ସୃfିର ନିୟମ େହାଇପାେର 

 ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀ ହୁଅKା, ମାତୃତ� ପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ ମଧ� ବିଳପି ଉଠିଥାKା 

କୁନି ପିଲାଟିକୁ ବୁକୁେର ଚାପିଧରି େସ ବି ଭୂଲିଯାଆKା ନିଜର ଦୁଃଖ ଯ�ଣାକୁ ତା—ର 

ମା— ଡ଼ାକେର େସ ଆତ�ହରା େହାଇ ଉଠKା ରାତି ପାହାKିେର ଶାଶୁର ଡ଼ାକ ଶୁଣି େସ 

ବି ଉଠି ପଡ଼Kା, ଆଖି ମଳି ମଳି ହାତେର ଝାଡୁ ଏବଂ ପବି� ପାଣିଧରି େସ ବି ଦା|ଟା 

ସଫା କରିବାେର ଲାଗିପଡ଼Kା, ତୁଳସୀ ଚଉରଁା ମୂଳେର ସଂଜ େଦଇ େସ ବି ମଥା 

େଟକKା ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଜୁତିଆ ଏବଂ ସାବି�ୀେର େସ ବି @ତ ରଖKା ତା— ସ�ାମୀ 

ସKାନ ପାଇଁ 

 ଆତOବାଦୀ, ଅ|ରୱାଲ�ଡ଼୍ ଏବଂ ଭାଇଗିରି ଭଳି ଶªର କଳO ମଧ� ତା 

ମଥାରୁ ହଟିଯାଆKା େଯୗତୁକ ଯା¿ାେର ସବୁେବେଳ ତା— ନାମଟା ଆଉ ଆସKା ନାହh 

ଶାଶୁ ନଣ�ର ଟାହି ଟାପରା କଥାକୁ େସ ବି ସହ� କରKାନି ସ�ାମୀ ସହିତ େସ 

ଅଲଗା ରହିବା ପାଇ ଁ ଚାହhଥାKା ସ�ାମୀ ସହିତ ଟିେକ ମନାKର େହେଲ େସ 

ପହ�ିଯାଇଥାKା ମହିଳା ସଂଗଠନ ପାଖେର ଅଭିେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ, କି#ା େପାଲିସ ୍

େର ଅଭିେଯାଗ କରKା ଶାଶୁ, ନଣ�, ସ�ାମୀ ତାକୁ nମା ମାଗେK ଆଉ େସ ଫୁେଲଇ 

ରାଣୀ ପରି ଆରାମ ୍କରKା 

 େସ ବି ପୁରୁଷ ସହ କାaେର କାa ମିଶାଇ ଚାଲKା ପୁଅO ପରି ଚୁଟି କାଟି, 

ଜିନ୍ ପ�ା[୍ ଏବଂ ଟି-ସାଟ୍� ପିaି େସ ମଧ� ସମାଜକୁ ଭୁମିତ କରKା େସ ବି କ¾ବ୍ ପାଟR 

ଯାଆKା ବୟ େ¯|୍ ମାନO ସହ ମିଶି ରZୀନ ଦୁନିଆକୁ ଉପେଭାଗ କରKା ନିଜକୁ 

ରnା କରିବାପାଇଁ ଆବଶ�କ ପଡ଼ିେଲ େସମାନOୁ େସ େଜଲ୍ ମଧ� ପଠାଇ ଦିଅKା 

ଏକୁଟିଆ ରା?ାେର ଗଲାେବେଳ ତାକୁ ବି ଯୁବକ ମାେନ ଲିଫÅ ୍େଦବାକୁ ଠିଆ ହୁଅେK 

ମନ ପସ�ିଆ ଯୁବକ ସହିତ ଉଡ଼ିଯାଆKା େସ ଫୁର୍ େହାଇ ଯଦି େକହି ଯୁବକ ତା 

ସହ ଅଭେ�ାଚିତ୍ ବ�ବହାର କେର େତେବ େସ େଯାର ସ�ରେର ହା®ା କରିଥାKା ତା 

ସ�ର ଶୁଣି ଯୁବକ, ବୃ� ଏକ� େହାଇଯାଆେK, ଯୁବକର େକୗଣସି କଥା ନ ଶୁଣି 

େସମାେନ ଆର² କରିଦିଅେK ଉWମ ମଧ�ମ ଆଉ େସ ମୁରୁକି ହସା ମାରKା 

ପୁରୁଷ ମାନO ନାରୀ ଭ�ି େଦଖି ଇXା ନଥିେଲ ମଧ� ପରିବାର ବaୁବାaବO 
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ବାଧ�ବାଧକତା ସ�ରୂପ େସ ମା— େହବାକୁ ରାଜି େହାଇଥାKା କାରଣ ପିଲାକୁ ଜନ� 

େଦଇ େସ ନିଜର େସୗ�ଯ��କୁ ନf କରିପାରKା ନାହh ମଥାେର ସି�ୁର େଟାପା େଦଇ 

େସ େଦଶ ଦୁନିଆକୁ ମ�ାେରଜ୍ ସାଟRଫିେକଟ୍ େଦଖାଇବାକୁ ଚାେହଁନି େସ ଭାରତର 

ଭ|ବାବା ମାନOର ଶିଷ�ା ସାଜିବ, ବାବାOର ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇବା ପାଇଁ େସ ଶଯ�ା 

ସZିନୀ ମଧ� ସାଜିବ ସମୟ ପଡ଼ିେଲ ବିନା ବିବାହେର େସ ମାତୃତ� ପାଇବାକୁ େଚfା 

କରିବ େଦୖହିକ ସୁଖ ଏବଂ ଅଥ� ପାଇବା ପାଇଁ େସ ବି ନିଜର ନå ଶରୀରକୁ 

ଇ[େନ�ଟ୍ େର ଅପେଲାଡ଼ କରି ଏକ ନୁଆ ଡ଼ଟ୍ କମ ୍ଆର² କହRବ 

 େସ ବି େଲଖିବ ନୂଆ ଇତିହାସ, େସ ବି େହବ େଦଶର ରା�ପତି, ଧାନମ�ୀ, 

େସ ବି େହବ ଶାସକ ଏବଂ ବିେରାଧୀ ଦଳର େନ�ୀ ନିଜର ତ�ାଗ ବଳିଦାନର େସ ବି 

ଗଢ଼ିବ ଏକ ଣୂଆ ସଂସାର େଯଉଠିଁ ଥିବ େQହ େମ ଓ ମମତାର ବaନ ସ�ାମୀ 

ଶାଶୁ ଏବଂ ପରିବାର େସବାେର େସ ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦବ ସKାନର ସୁଖ ପାଇଂ େସ 

ନିଜକୁ ଜଳା}ଳୀ େଦବ ଅନ�ାୟ ଅତ�ାଚାର ବିରୁ�େର େସ ବି ଠିଆେହବ ରାଣୀ 

ଲxୀବାଇO ପେର େଦବଦାସୀ ସାଜି ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅKା, କାଳିଆ େସବାେର 

 ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ େଗାଟିଏ ମୁ�ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�� ପରି ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷ 

ଜୀବନର ଅଥ� କିଛି ହୁଏନା େସମିତି ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ ଜୀବନର ଅ�ିତ� କିଛି 

ନାହh ଆଜିର ନାରୀ ମହନୀୟତା, ତ�ାଗ, ବଳିଦାନର ଅଥ� କିଛି ବୁେଝନା ତ�ାଗ 

ଏବଂ ବଳିଦାନ େn�େର ପୁରୁଷ ନାରୀଠାରୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗେର କହିେଲ କିଛି ଭୁଲ 

େହବନି ଆଧୁନିକ୍ ସମାଜେର ନାରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ଭି_ େକବଳ ଜନନ େn�େର 

ଯଦି ପୁରୁଷର ଜନନ nମତା ଥାଆKା, େତେବ ହୁଏତ ପୁରୁଷ ନାରୀଠାରୁ ଅଧିକ 

ପୂଜାର ପା� େହାଇପାରKା ଯଦିଓ ପୃଥିବୀର ସବ�ଥମ ପୁରୁଷ ମା Thomas Beattie  

ଏହାକୁ ସ²ବ କରି େଦଖାଇଛKି, େହେଲ ଏହା ସବୁ ପୁରୁଷO ପେn ସ²ବ ନୁେହଁ 

 ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବିବାହ ଏବଂ ନାରୀ ନାରୀ ବିବାହକୁ ଆଇନ୍ ସ�ୀକୃତି େଦଇଥିେଲ 

ସୁଧା ତାହା ଅାକୃତିକ, ଏବଂ ପାଶବିକ କୃତିର ବା?ବ ରୂପେରଖ କୃତିର ନିୟମ 

ବିରୁ�ର ଚିKନ 

 ଈଶ�ରO ସୃfି େହଉଛି ସତ� ଶିବ ସୁ�ର... 
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ଯଦି ପୁରୁଷ ସତେର �ୀ ହୁଅେ} 
ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପyନାୟକ 

 ଏଠାେର ଚିKା କରିବାର ରହିଛି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଉପାଦାନ ମେନ କରKo  ହଠାତ୍ 
ଦିେନ ସବୁ ପୁରୁଷ �ୀ େହାଇଯାଆେK, େତେବ କଣ ହୁଅKା...!!! 

 ସa�ାେର ଟିଭିେର ସମାଚାର େଦଖିଲା େବେଳ ସମାଚାର ଉଦେଘାଷକ / 
ଉଦେଘାଷିକା ସ#ାଦ ଏମିତି ପଢ଼େK ... 

 ଆଜି ଦି®ୀଠାେର ଆେୟାଜିତ ପିତୃତ� ଓ ଶିଶୁସ�ା�� ଶିବିର କୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି 
ଧାନମ�ୀ iୀମତୀ ମନେମାହନ ସିଂହ କହିଥିେଲ େଯ େତ�କ ପିତାO ସ�ା�� 
ଅତ�K ଜରୂରୀ ଏହି ଅବସରେର ଉପ�ିତ ୟୁପିଏ ଅଧ�nା iୀଯୁ� େସାନିଆ ଗାaୀ 
ମଧ� ଅନୁରୁପ ମKବ� େଦଇଥିେଲ  

 ଆଜି ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାେର ବଲିଉଡ୍ ର ସୁପର୍ fାର iୀମତି ଶାହରୁଖ ୍ ଖାନ୍ 
େହାଇଛKି, iୀଯୁ� େଗୗରୀ ଖାନ୍ ସାମାନ� ଆହତ େହାଇଛKି  

 ଆସKା କାଲି ପାଲ��ାେମ[ର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିେବସନ ପାଇ ଁ iୀମତି ଣବ 
ମୁଖାଜ�ୀ, iୀମତି ପି ଚିଦା#ରମ ମୁଖ ଦି®ୀ େର ପହ�ିଛKି, iୀଯୁ� ମାୟାବତୀ, 
iୀ ଯୁ� ଜୟଲଳିତା, iୀଯୁ� ମମତା ବାନାଜ�ୀ ମଧ� ଉପ�ିତ ଅଛKି 

 ଅବଶ� ଏହା ମା� ସଂ°ା ପରିବW�ନ େହାଇଛି ସତେର େସମିତି କିଛି 
ପରିବW�ନ େହଲାପରି ଲାଗୁନି, େଦଖିବା ଚାଲ ଯଦି ଲିZଗତ ପରିବW�ନ ଓ ବିେଭଦକୁ 
ାଧାନ� ଦିଆଯାଏ, େତେବ କଣ େହବ  

 ସ#ାଦ ସବୁ ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ 

 ଆଜି କଟକ କେଲଜ ଛକେର ଦୁଇଜଣ ଉଦ୍ ଭାK ଝିଅ ଜେଣ ପୁଅ ଉପେର 
ଆ�ମଣ କରିଛKି ସଂପୃ� ଯୁବକ ଥାନାେର ଲିଖିତ ଅଭିେଯାଗ କରିକହିଛKି େଯ ଝିଅ 
ଦୁଇଜଣ ତାOର ପୁରୁଷତ�କୁ ଲୁଟି େନଇଛKି 

 ଭୁବେନଶ�ର ବିଗ ୍ ବଜାରଠାେର ପୁଅ ମାନOୁ େଯୗନ ନିଯ�ାତନା େଦଉଥିବା 
ଅଭିେଯାଗେର ଚାରିଜଣ ଝିଅOୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି 

ତମାେ|ା ହାଉସିଂ କେଲାନୀେର ପୁଣି ଏକ ବରହତ�ା ମାମଲା ସାମନା କୁ ଆସିଛି 
ବରପିତା ଦାବୀ କରିଛKି େଯ ତାO ପୁ�କୁ େଯୗତୁକ ନିଯ��ାତନା ଦିଆଯାଇ ହତ�ା 
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କରାଯାଇଛି 

 ସତେର ଯଦି �ୀ ମାେନ ପୁରୁଷ େହାଇଯାଆେK, େତେବ କେଲଜ ଛକେର, 
ସିେନମା ହଲ୍ ସାମନାେର େସମାେନ ପୁରୁଷ ମାନOୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ଆର² କରିେବ 
�ାେନ �ାେନ ପୁରୁଷ ମାନO ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁ େସମାନOୁ ଶାରିରୀକ ନିଯ��ାତନା 
େଦେବ ପୁରୁଷ ମାେନ ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ିଦାର୍ ଆଉ ଚୁ_ୀ ପିaି ସହର ବଜାରକୁ ଯିେବ, 
ଝିଅମାେନ ଜିନ୍ ପ�ା[୍ ଆଉ ଟି-ସାଟ୍� ପିaି ପାଟିେର ସିଗାେରଟ୍ ଲଗାଇ ରା?ାେର 
ସ}ତ େହାଇ ଯାଉଥିବା ପୁରୁଷ ମାନOୁ ଅéୀଳ ଇZିତ କରିେବ କେମ[୍ ମାରିେବ 

 ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାେବେଳ ପୁଅ ମାେନ ମାଆ ମାନOର ଅନୁମତି େନଇ ଝିଅO 
ତW̧ାବଧାନେର କେଲଜ ଯିେବ ସହର ଗଳିେର ପୁଅ ମାନO ପାଇଁ ପାଲ�ର୍ ସବୁ 
େଖାଲିବ େମେର ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅମାେନ ଝିଅମାନO ଠାରୁ ଗିଫÅ ୍ ଦାବୀ କରିେବ 
େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଜେଣ ପୁଅ ସଦସ� େହେଲ ତାକୁ ନିଜ େ¯|୍ ଲିfେର ରଖିବା ପାଇ ଁ
ଅସଂଖ� ରିେକ�f୍ ଆସିବ ସମେ? ତା ସହ କଥା େହବାପାଇଁ େଚfା କରିେବ ପୁଅ 
ମାନO େମାବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ରିଚାଜ୍� ଚିKା ରହିବ ନାହh ତାକୁ େମ ?ାବ 
େଦଉଥିବା ଝିଅମାେନ ତା େମାବାଇଲ୍ ରିଚାଜ୍� କରିେଦେବ 

 ବିବାହ ସମୟେର ଝିଅମାେନ ପୁଅଘରକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ପରଖିେବ ବିବାହ 
ପୁବ�ରୁ ଯଦି େକୗଣସି ଅେନୖତିକ ସଂପକ� ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ େସ ପୁଅକୁ େକହି ବିବାହ୍ 
କରିେବ ନାହh ପୁଅମାେନ ଥାଳିେର ଚା ଆଉ ମିଠା େନଇ ଝିଅ ସLoଖକୁ ଆସିେବ 
ଝିଅମାେନ ପୁଅ ମାନOର ଇ[ରଭୁ� େନେବ େଯଉଁ ପୁଅ ସବ�ାଧିକ ସୁଗୁଣର 
ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିବ ତାକୁ ବିବାହ  େଯାଗ� େଘାଷିତ କରାଯିବ ବିବାହ ସମୟେର 
ପୁଅଘର ତରଫରୁ େଯୗତୁକ େଦେବ ଏବଂ େସ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଝିଅ ଘେର ଯାଇ 
ରହିବ 

 ଚାକିରୀ କରିବା କଥା କହିେଲ, ପ¿ୀ ମାେନ ନିଯ��ାତନା େଦେବ ବିବାହ ପେର 
ଘେର ବସି ରହିବାକୁ ନିେP�ଶ େଦେବ ଘର କାମ କରି କରି ଦ�ିପହରେର ଟିଭିେର 
ଶଶୁର ଜ�ାଇଁ ସିରିଅଲ୍ ସବୁ େଦଖିବାକୁ ବାଧ� େହବ େସ ସରକାର ପୁରୁଷ 
ସଶ�ିକରଣ ନାମେର ବିଭି_ କାଯ���ମ କରିେବ ଟିଭି ଆଉ େରଡ଼ିଓ େର 
ପୁରୁଷମହଲ୍ କାଯ���ମ ମାନ ସାରିତ େହବ ବିଭି_ ୟୁନିଭସRଟିେର ପୁରୁଷ ବିଭାଗ 
ରହିବ େସଠାେର ପୁରୁଷ ମାନO ଉପେର ଅତ�K ଉ� େକାଟୀର ରିସଚ� ସବୁ 
କରାଯିବ ପୁରୁଷ ମାନOୁ ନିଯ��ାତନାରୁ କିପରି ମୁ� କରାଯିବ େସଥି ପାଇଁ ରା�ୀୟ 
?ରେର କାଯ��ଶାଳା ସବୁ ଆେୟାଜନ କରାଯିବ 
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 ଅପରା¬େର ପେଡ଼ାଶୀଘରର ପୁରୁଷମାେନ ଏକାଠି ବସି ଆେଲାଚନା କରିେବ 
ସa�ା ନ େହଉଣୁ ପ¿ୀମାନO ପାଇଁ େରାେଷଇ କରି ଅେପnା କରି ରହିେବ ରାତିେର 
ନିଜ �ୀO ହାତପାଦକୁ ଘଷିେମାଡ଼ି େଦେବ ସାବି�ୀ @ତ ପରି ସତ�ବାନ @ତର 
ଚଳନ େହବ, ନିଜ ପ¿ୀO ଦୀଘ�ାୟୁ ର କାମନା କରି ସବୁ ପତିମାେନ ଏହି @ତ 
କରିେବ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ସବୁ କରି ନିଜ ପ¿ୀ ଆଉ ପୁ� କନ�ାର ସୁ�ର 
ସ�ା��ର କାମନା କରିେବ 

 େକହି େକହି ପୁରୁଷ ନିଜ �ୀOୁ ଧମକାଇ ନିଜ ଅ�ିଆରେର ରଖିବାକୁ େଚfା 
କରିପାରKି, େସପରି େn�େର ସଂପୃ� ମହିଳାOୁ ଅନ�ମାେନ ପତିଭ�ା େବାଲି କହି 
ଚିଢ଼ାଇେବ –େଜାରୁ କା ଗୁଲାମ—୍ ପରି –ପତି କା ଗୁଲାମ—୍ ଏକ ଲ¡ାଜନକ ଶª େବାଲି 
ଧରି ନିଆଯିବ  

 ସ�ାମୀ ମାେନ ନିଜକୁ ସବୁେବେଳ ସଜାଇ ରଖିେବ ଘେର ପ¿ୀO ଆସିବା 
ପୂବ�ରୁ ନିଜକୁ ସୁ�ର ଭାବେର ସଜାଇ ରଖି ଅେପnା କରିେବ ସଂଧ�ାେର ପ¿ୀ 
ଆସିବା ପେର ବଜାର ବୁଲାଇ େନବାପାଇଁ ନିଜ ପ¿ୀOୁ େସମାେନ େନହୁରା େହାଇ 
କହିେବ େକହି େକହି ଉଦାର ହୃଦୟା ପ¿ୀ ନିଜ ପତିକୁ େନଇ ବଜାର ବୁଲାଇ 
େନେବ, ଆଉ େକହି େକହି େରାକେଠାକ୍ କହିେଦେବ, –େବଶୀ ବଜାରାବୁଲା େହଲଣି 
େଦଖୁଛି, ଘେର ରହିବା ତୁମ ବାପା ଶିଖାଇ ନାହାKି ?— 

 ରାତିେର ନିଜ ପ¿ୀO ଶଯ�ାସାZ େହାଇ ସ�ାମୀ ମାେନ ନିଜ ପ¿ୀOୁ ନିଜ 
ଅ�ିଆରେର ରଖିପାରୁଥିବା କଥା ଭାବି ଗବ� ଅନୁଭବ କରିେବ େମା ଛଡ଼ା ଦ�ିତୀୟ 
ପୁରୁଷକୁ େମା ପ¿ୀ େଦଖKି ନାହh େବାଲି ମେନ ମେନ ଚିKା କରିେବ ଅଫିସ 
ମାନOେର ମହିଳା ମାେନ ସବୁ ଉ� ପଦବୀେର ରହିେବ, େସମାନO େସବାପାଇ ଁ
ପୁରୁଷ େସେ�ଟାରୀ ମାେନ ରହିେବ  

 ସତେର ଯଦି ଏହି କାରର ପରିବW�ନ ହୁଅKା, କଣ ଭଲ ବା ମ� ହୁଅKା 
ତାହା ତ ଜାେଣନି କିKo  ସତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆେମ ସବୁ ପାଗଳଖାନାେର ଯାଇ ନିେଜ 
ନିେଜ ଆଡ଼ମିଟ୍ େହାଇଯାଇ ଚିକିcା କରାଇଥାKo  
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ଏହି ପ�ିକାେର କାଶିତ ସମ? େଲଖାର େଲଖକ 

େଲଖିକା ମାେନ ତି�ିତ େଲଖକ େଲଖିକା େଗା�ୀ 

ଅKଭ�ୂ � ନ େହାଇ ପାରKି, େତଣୁ େସମାନO େଲଖାେର 

ବ�ାକରଣ ଗତ ଭୂଲ ଭଟକା ଥାଇପାେର, େସ ସବୁକୁ 

ଅଣେଦଖା କରି ପ�ିକାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁେରାଧ... 

 

ପ�ିକାର ସ·ାଦକ / କାଶକ େପଷାେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� 

ସହିତ ସଂéିf ନୁହKି, େତଣୁ ସଂପୂ�� ନିଭ�ୂ ଲ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିେବଷଣ କରିବାର େଚfା ମା� କରୁଛି, ଧନ�ବାଦ 
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ଚଳିତ ମାସର ସଂ]ରଣକୁ ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ କରି ପଢ଼ିଥିବା େହତୁ 

ଆପଣOୁ ଧନ�ବାଦ 

 

ଏହି ଇ-ପ�ିକା ବିଷୟେର ଆପଣO ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ଇ-

େମଲ୍ ଠିକଣା aahwaan@gmail.com େର େଦଇ ପାରିେବ କି#ା 

େଫସ୍ ବୁକେର ଥିବା ଆମ ଗ�ପେର େଦଇ ପାରିେବ  


