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

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

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

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

ସ"ୂ$� अଧିକାର େଲଖକ,ର ରହିବ, େସ ଚାହWେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

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

ପବିତ�  ଦୀପାବଳୀ ଉcବ ଏବଂ କା\dକପ$ୂ�ମୀ ଉପଲେe 
ଆହ� ାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, 
ଶୁଭାକାଂeୀ ବfୁ ମାନ,ୁ ତଥା ସମ] ଓଡ଼ିଶାବାସୀ,ୁ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭgା 
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 େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛkି େସମାନ,ୁ ବିନୀତ 

अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପeା କରm 

ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧ�ମେର େଲଖା 

ପଠାଇଥିେବ େସମାନ,ୁ ତୁରk ଇେମଲ -ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ�fୀୟ 

ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ଆପଣମାେନ ଜାଣkି ଏହି ପତି� କା େକୗଣସି ବ�ବସାୟିକ ବା ଲାଭଜନକ 

ପତି� କା ନୁେହଁ, େତଣୁ ଏହାକୁ ଧାଯ�� ସମୟ ମଧ�େର ପ�କାଶନ କରିବା, 

କାଯ��ବ�]ତା ଭିତେର ସnବ େହଉନାହW, େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ ମାସେର କିଛି 

ଦିନ ବିଳ� େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�oିଗତ ଭାବେର eମାପ�ାଥ�ୀ 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବfୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 

ନାହାkି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ,ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 

ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବp କରିେଦେବ, କାରଣ 

େସମାନ,ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 

ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲe� େତଣୁ େମାର 

ବ�]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେqଶ�େର 

ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ, ସହେଯାଗ 

ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ, ନିକଟେର ଋଣୀ 
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େଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ସ"ାଦକୀୟ    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ  ୧୫ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୨୨ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୨୩ 

ନିୟମ     ସୁଭ� ାଂଶୁ ମହାkି     ୨୮ 

ବfୁ      ସୁଷମା ପରିଜା     ୩୩ 

ପାପ ଉପାଖ�ାନ   ବିନୟ ମହାପାତ�      ୪୩ 

କv ାk ବିହw    ସଂ;ୃତି ମହାkି     ୪୮ 

ଉତି.ିତ ଜାଗ�ତ   ପ�େମାଦ କୁମାର ପyା    ୫୨ 

अପବାଦ     ଡା ଆରତୀ ମିଶ�     ୫୭ 

କିଏ ଆପଣା    ପି�ୟ,ା ସାହୁ     ୭୮ 

ଚିଠି      ଲିନାରାଣୀ ଧଳ ମwରାଜ   ୮୩ 

ନଭାବ କାହାକୁ େଛାଟ  େପ�ମଶୀଳା ରାଉତ    ୯୧ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ଦୁଇଟି eୁଦ� ଗ|    ସୁଧାଂଶୁେଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୯୩ 

େବାଉର ପଣତକାନି   ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ    ୯୬ 

ମେନାଭାବ    ସେରାଜିନୀ ସାହୁ    ୯୮ 

ଗୁଲୁଗୁଲା ବନାମ ଚିେକନ୍ ପେକାଡ଼ା अନୁସୟୂା େଜନା    ୧୦୦ 

ଗଁା ମୁରବୀ     ସୀତାରାମ ଦାଶ     ୧୦୫ 

ଚିତାଗି}ର େକାହ    େଜ�ାତିର~ନ ମହାରଣା   ୧୦୭ 

ମନର କଥା    ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�     ୧୧୫ 

ସ�ାଦ     अନସୟୂା ପyା     ୧୨୧ 

ମଁୁ େମା େପ�ମିକ    ରୁଖ୍ ସାର େବଗମ୍    ୧୨୫ 

ପୁନ� ଇp�ଧନୁ    ଦୀପକ ଷଡ଼wୀ     ୧୨୭ 

अଭିଶ� େଶୖଶବ   ସସିEତା ମହାkି     ୧୨୯ 

ବଜ�ଶପଥ(ଏକା,ିକା)  ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୩୨ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୪୧ 

ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀ    ଧୀେରp�  କୁମାର    ୧୪୨ 
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ବସk     ପ�ଫୁଲv  କୁମାର େଗାଛାୟତ   ୧୪୩ 

ଚିତ� କର     ନେରଶ କୁମାର େବେହରା   ୧୪୫ 

କି ଉ\ର େଦବ?   ହୃଦୟାନp ପଧାନ    ୧୪୬ 

କା\dକ ପ$ୂdମା    ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା   ୧୪୮ 

ସ�ର... ଏକ ମିଠା ସ"କ�ର  ସିEତା ତି� ପାଠୀ     ୧୪୯ 

ବାଲ�କାଳ ବfୁ    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’   ୧୫୧ 

ସୁରଭି     ଜଗନ} ାଥ ତେରଇ    ୧୫୨ 

ଉପହାର     ନିରୁପମା ନାୟକ    ୧୫୩ 

ଆଜିର ସମୟ    େସୗମ�ାସୁଚରିତା େସଣ   ୧୫୫ 

# ମି ଠୁ     କା\dକ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୧୫୬ 

ସE �ତି      େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ    ୧୫୭ 

ମୃଣEୟୀ ପ�ତିମା    ଶରତ କୁମାର ଦାସ    ୧୫୮ 

େହ अଟଳ େଫରିଆସ  ଡ�ରୁଧର ବାଗ     ୧୬୧ 

ବୃe ଓ ନାରୀ    ସେkାଷ ପ+ନାୟକ    ୧୬୨ 
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ବଷ�ା      अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୬୩ 

କମ�ଫଳ     ହୃଷିେକଶ ଜାଲି     ୧୬୪ 

ଶୀତ      ବିଜୟ କୁମାର ପyା    ୧୬୫ 

ଝିअ      ସୁଶାk କୁମାର ଧଳ    ୧୬୬ 

ମଦ�ପାନ अେଟ ମp   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୧୬୭ 

ଚାେରାଟି ସେନଟ୍   ଡଃ ଦୀପା~ଳି ସାହୁ    ୧୬୯ 

ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼  ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ    ୧୭୦ 

ପ�ଜାପତିର େଡଣା   अଶି�ନୀ ଦାଶ     ୧୭୧ 

ବfକ ପଡ଼ିଛି    ରାମ କଲତା     ୧୭୨ 

ଶ�ାବଣୀ     अପdତା ରଣା     ୧୭୩ 

େମା ଭାଇ     େକଶରୀ ପ�ସାଦ ମହାkି   ୧୭୪ 

କିନ} ର     ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ    ୧୭୫ 

ନିଶି� ନୀରବତା   ନବୀନ ସାହୁ     ୧୭୬ 

ଜୀବନସାଥୀ    ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୧୭୭ 
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ଛାଇ      ପି�ୟ,ା ନାୟକ     ୧୭୮ 

ମଁୁ ଆଉ ତୁ     ପ�ସନ}  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୧୭୯ 

େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା    ସନାତନ ସରକାର    ୧୮୦ 

ଠକ କାଳିଆ    ପି�ୟ,ା ସାହୁ     ୧୮୨ 

ଶୀତର ମହାସୁଷୁ�ିେର େସ  ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�   ୧୮୩ 

ପି�ୟତମା     େସୗମ�ର~ନ ପାଲ୍    ୧୮୫ 

ଜୀବନ ରା]ା    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୮୬ 

ତୁେମ ପଥର ମଣିଷ   ସାଗର ନାୟକ     ୧୮୭ 

ପ�ୀତିଭରା ସE �ତି    ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୧୮୮ 

ଭୁଲି କି ପାରିବି?   अନିଲ୍ କୁମାର ମହାରଣା   ୧୯୦ 

ସିpୂର     ତୁଷାରକାk ପ�ସାଦ    ୧୯୨ 

अମାନିଆ ବଷ�ା    ପବିତ�  ଦାସ     ୧୯୩ 

ଜୀବନ     େସୗରଭ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୧୯୪ 

ଦୂନ�ୀତିର େଚର    ସୁେରଶଚp� ପyା    ୧୯୬ 
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ଶୀତ ଆସିଥିବ    ଶ�ୀ ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୧୯୮ 

େହ କଲମ     େଗୗରୀ ପyା     ୨୦୦ 

ସରିଲା ସପନ    ସେkାଷ ପ+ନାୟକ    ୨୦୨ 

ପୁଣି େଦଖାେହବ ଆର ଜନମେର ତୁଷାରକାk ଓଝା   ୨୦୩ 

ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି   ରବୀp�ନାଥ ମହାରଣା   ୨୦୪ 

େଦଇନାହଁ ଧରା    अ��ନା ପ+ନାୟକ    ୨୦୬ 

ଗାfୀ ହସିେଲ    ଶ�ୀଧର ପ+ନାୟକ    ୨୦୭ 

ଆଦ�ାk ସାଥୀ    େରାଜା ପyା     ୨୦୮ 

ନାଉରୀ     ଧୀେରp�  କୁମାର ପ�ଧାନ   ୨୧୦ 

କିଏ ତୁ ରୂପସୀ    େବଦବ�ାସ ମାଝୀ    ୨୧୧ 

କ�      ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପyା    ୨୧୨ 

ଜୀବନ     ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା   ୨୧୩ 

ହସ ଧାେର    ପ�ଭାତିମ~ରୀ େବେହରା   ୨୧୪ 

ସE �ତି      ପ�କାଶ ଚp�  ପyା    ୨୧୫ 
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ଖୁସିେର अଛି ମଁୁ    ଜୟk କୁମାର ସାହୁ    ୨୧୬ 

ତିତ୍ ଲି     ଚିନE ୟ କୁମାର େବବ\�ା   ୨୧୭ 

ମିଛ ପରିଚୟ    ଧୀେରନ୍ ବାଗ୍     ୨୧୮ 

େହ ଯ�ମାନବ    ନେରp�  ସାହୁ     ୨୧୯ 

େପ�ମର अଲିଭା ଜୁଇ   କyୁରି ଚରଣ ରାଉତ    ୨୨୧ 

ପ�ଶ}ଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ...   ଗwାସୁନpିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ  ୨୨୨ 

ଏେବ େଫରିବାର େବଳ  ନାରାୟଣ ମହାଳିକ    ୨୨୩ 

ଆଖିଲାେଗ ତାରା ପରି  ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୨୨୫ 

ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ    ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ   ୨୨୬ 

ଦୁଇଟି େପ�ମା~ଳୀ   ରାେଜଶ ପଝୂାରୀ    ୨୨୭ 

ପି�ୟା େମାର    ଆେଲାକ କୁମାର ରାଉତ   ୨୨୮ 

ନୀରବ ପ�ତ�ୟ    ସିପ�ା ନାମତା     ୨୨୯ 

ପା�ଶାଳା     େଦବବ�ତ େଜନା    ୨୩୧ 

ପଢ଼ିବା ଆେମ ପାଠ   ସୁଦାମ େଗୗଡ଼     ୨୩୨ 
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ଦୀପାବଳୀ     ଦିବ� ଦି�ିମୟ େବେହରା   ୨୩୩ 

ବାପା! ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ   ୨୩୪ 

ଭଲ ଦିନ େକେବ   अଜୟ କୁମାର ମହାkି    ୨୩୬ 

ସ�gତା     ରାେଜp�  ନାରାୟଣ େସନାପତି  ୨୩୮ 

ଜୀବନପଥ    ପ�ଶାk ପ�ଧାନ     ୨୩୯ 

େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ   ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର   ୨୪୧ 

ଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା  ସ�ିଦାନp ବାରିକ    ୨୪୩ 

ଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁ   ପ�ଦୀପ ବf     ୨୪୫ 

ମଁୁ      ନିମ�ଳ କୁମାର ଦଳାଇ   ୨୪୭ 

ବfୁତା     अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୪୯ 

ପvା�ିକ୍ ସେଚତନ   ଶାରଦା ପ�ସନ}  ସାହୁ    ୨୫୧ 

କହି କି ପାରିବ    ବି�ୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ+ନାୟକ  ୨୫୩ 

ଆସିବ ଫଗୁଣ େଯେବ  ଶୁଭକାk ମଲିv କ     ୨୫୬ 

େଫରିଆସ ପି�ୟା   ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ     ୨୫୭ 
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ଚାଲେର େଟକି ମଥା   ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା    ୨୫୮ 

ହସିବ ମାଟି ମାଆ   ବି. ନିରୁପମା     ୨୫୯ 

ସ�ପ}ର ଘର    ଡଃ अମେରଶ ପ+ନାୟକ   ୨୬୦ 

-ାଦଶ ଲଘୁ କବିତା   ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�    ୨୬୧ 

ସେpଶ ଏକ ପ$ୂ�ତାର  ଶୁଭକାk େଗୗଡ଼     ୨୬୪ 

ମାଛ ର,ା ଚେଢ଼ଇ   ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୨୬୫ 

ଆଉ ଟିେକପେର   ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୨୬୬ 

େପାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ�ପ}   ଲeE ୀଧର ସୁବୁ�ି    ୨୬୭ 

ସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୨୬୮ 

ଶିରି ହନୁମାନ ଚାଲିଶା  ଶ�ୀମାନ୍ ଆ\�ତ� ଣା ଖୁଡ଼dଆ   ୨୬୯ 

େହଇଯିବା अତୀତ୍   କବି ପ�ସାଦ     ୨୭୮ 

ଜଏ ଜବାନ୍ ଜଏ କିଷାନ୍  eମାନିଧି ସାହୁ     ୨୭୯ 

ରିଜେଭ�ସନ୍    ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର    ୨୮୦ 

ମଁୁଇ କାଳିର୍ ଭକତ୍   ର~ନ୍ କୁମାର ସାହୁ    ୨୮୧ 
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ଦାଦନ୍     ଆକାଶ େଚୗହାନ୍    ୨୮୩ 

ପ�ବf ବିଭାଗ           ୨୯୦ 

େକେତ ଆବଶ�କ ସq�ାର, ମ\ୂd ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ ୨୯୧ 

ପ�ୁକ     ସେkାଷ ପ+ନାୟକ    ୨୯୫ 

ନାରାୟଣ, ନାମ ମହିମା  ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶdନୀ    ୨୯୯ 

ଆମ ସହ ମହାପ�ଭୁ   ଶ�ୀ अଖy      ୩୦୩ 

ଗୃହେର ବିଦୁ�ତ ସୁରeା  ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�    ୩୦୫ 

ପ�ା�ିସ�ୀକାର ‘େପ�ମ... ପଳାଶ ଫୁଲର’       ୩୦୭ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୦୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସଚୂନା         ୩୦୯ 

ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ଡିେସ�ର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ଡିେସ�ର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ଡିେସ�ର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ଡିେସ�ର 
୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସ"ାଦକ, କଲମରୁସ"ାଦକ, କଲମରୁସ"ାଦକ, କଲମରୁସ"ାଦକ, କଲମରୁ............    
ନମ;ାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ନେଭ�ର ମାସର ସଂ;ରଣ ଆପଣ,ୁ େଭଟି 

େଦବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ,ୁ ଏହି ପତି� କା ମାଧ�ମେର 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର ଉନ} ତି ପାଇଁ େଚ�ା କରୁଥିବା ସମ] 

ବfୁ,ୁ ହାqdକ अଭିନpନ ଜଣାଉଛି ଆେମ ଭାଷା ଆେpାଳନ 

ଚଳାଇବା ପଛେର ରହିଛି ଆପଣ, ନିରବgିନ}  अବଦାନ େଲଖକ 

େଲଖିକା ମାନ, େପ�ାcାହନ ଓ ଉcାହ େଯାଗଁୁ ଆହ� ାନ ସnବ େହାଇ 

ପାରୁଛି େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ଏହି ପତି� କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କରୁଥିବା 

ସମ] ବfୁ,ୁ େମା ହୃଦୟରୁ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଉଛି  

 ଆଜି ନେଭ�ର ୧୪ ତାରିଖ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଆେମ ସମେ] 

ମାନସିକ ]ରେର ବ\�ମାନ ଜେଣ ଜେଣ ଶିଶୁ କହିେଲ अତୁ�oି 

େହବନାହW କାରଣ ସାହିତି�କର େପ�ୗଢ଼ତ�  ନଥାଏ େଶୖଶବ ସୁଲଭ 

ଚପଳତା ନଥିେଲ େକୗଣସି କଥାକାହାଣୀ ପାଠକୀୟ ସ�ୀକୃତି ପାଏନାହW 

ଶିଶୁଟିଏ ପରି ନୂତନତ� ର ସfାନ ହW ଆମର ଆବଶ�କତା ଆଶା କରୁଛି 

ଆମ ଆହ� ାନ ଇ-ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସମ] ସଦସ�ସଦସ�ା ନିଜ 

ହୃଦୟେର ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଚପଳତା ଏବଂ ଉcାହ ସବୁେବେଳ ରଖିେବ 

ଏହି ସଂ;ରଣକୁ ଉପ�ାପନ କରିବାପବୂ�ରୁ ଆସm ଧ�ାନ େଦବା ବିଗତ 
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ଏକ ମାସେର େହାଇଥିବା କିଛି ଘଟଣା ଯାହା ଜନମାନସକୁ ଆେଲାଡ଼ିତ 

କରିଛି 

ସq�ାର ବଲv ଭଭାଇ ପେଟଲ,ୁ ଶ��ା~ଳୀ 
 ଗୁଜୁରାତର ସq�ାର ସେରାବର ବf ଉପେର ଭାରତର ପ�ଥମ 

ଗୃହମ�ୀ ସq�ାର ବଲv ଭ ଭାଇ ପେଟଲ, ୧୮୨ ମିଟର ଉ� ପ�ତିମ\ୂd 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରp�  େମାଦୀ ପେଟଲ, ଜନE ଦିନ ୩୦ अେ�ାବର 

ଦିନ ଉେନE ାଚନ କରି େଦଶକୁ ଏକ ବିରାଟ ଉପହାର େଦଇଛkି 

ଭାରତ ସ�ାଧୀନ େହବା ସମୟେର େଦଶ अନୁ�ନ ପା�ଶହରୁ अଧିକ 

ରାଜତ�ୀୟ अ�ଳେର ବିଭo େହାଇଥିଲା ଏବଂ େସ ସବୁ अ�ଳକୁ 

ଏକତି� ତ କରି ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର �ାପନାେର ସq�ାର, ଭୁମିକା 

अତୁଳନୀୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସେର କିm ସq�ାର ପେଟଲ,ୁ ସମୁଚିତ 

ସ�ାନ ମିଳିନାହW କିଛି ଐତିହାସିକ, ମତେର ଭାରତ ସ�ାଧୀନ େହବା 

ପରିେପ�eୀେର େସହି ସମୟେର କଂେଗ�ସ -ାରା ପ�ଧାନମ�ୀ ପଦବୀ 

ପାଇଁ େହାଇଥିବା ନିବ�ାଚନେର କାେଳ ଶ�ୀ ପେଟଲ ସବ�ାଧିକ ଜନମତ 

ପାଇଥିେଲ, କିm େକଜାଣି କାହWକି ତା,ୁ ପ�ଧାନମ�ୀ କରାଗଲା ନାହW 

ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି େଯ େନେହରୁ,ୁ ପ�ଧାନମ�ୀ କରିବାପାଇଁ ଉଭୟ 

େନେହରୁ ଓ ମହାତE ାଗାfୀ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିେଲ ଏବଂ େଦଶର ବୃହତର 

ସ�ାଥ� ଦୃ�ିରୁ ଶ�ୀ ପେଟଲ୍ ଏହି ମହାନ ତ�ାଗ କରିଥିେଲ अବଶ� ଏହି 

ତଥ� େକେତ ସତ ବା ମିଛ ତାହା ଆେମ ଜାଣିନୁ, କିm େଯେହତୁ ଏହାକୁ 

अେନକ ଐତିହାସିକ ତଥ� େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରୁଛkି, େତଣୁ ଯଦି ଏମିତି 
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କିଛି େହାଇଥାଏ ତା େହେଲ ତାହା ଆମ ସମୁଦାୟ ଗଣତ�ପ�ତି ବିଦ� �ପ 

େବାଲି ଧରି ନିଆଯିବ ନାହW କାହWକି? 

 େସ ଯା େହଉ, େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହବାର ସାତଟି ଦଶକପେର 

ବ\�ମାନ ଶ�ୀ ପେଟଲ, ଏକ ସ"ୂ$� अବୟବ ସେମତ ମ\ୂd �ାପିତ 

େହାଇଛି ଏହି ମ\ୂd ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ} अନ�ାନ� ବ�ବ�ା ସବୁର 

�ାପନେର अନୁ�ନ ତିନିହଜାର େକାଟି ଟ,ା ଖ�� େହାଇଛି େବାଲି 

ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ପରିମାଣର अଥ�କୁ େନଇ ମ\ୂd ନିମ�ାଣ କରିବା 

େକେତଦୂର ଯୁoିଯୁo ତାହା ବିେରାଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆେeପ 

କରିଛkି ଏହାର ବିେରାଧ ମଧ� କରିଛkି କିm େଶଷ ସଚୂନା ମିଳିବା 

ପଯ��k, ମ\ୂd ଉେନE ାଚନ େହବାର ପ�ଥମ ଦଶ ଦିନେର अନୁ�ନ ଦୁଇ 

େକାଟି ଟ,ା ଆଦାୟ େହାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ମ\ୂd େଯ ସାମାନ� 

ମୁ\dଟିଏ ନୁେହଁ ବରଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହା ସମ] अ�ଳ ପାଇଁ 

ଜୀବିକାର େକp�ବିpୁ େହବ ଏଥିେର ଦି� ମତ ନାହW 

ଦୀପାବଳିେର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନିେଷଧ କେଲ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ୍� 
 ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ} ରାଜଧାନୀ େeତ�  

अ�ଳେର ଦିନକୁ ଦିନ କ�ମବ�d�ୁ ବାୟୁ ପ�ଦୁଷଣକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି 

ସୁପି�ମ େକାଟ୍� ଦିପାବଳୀେର अ| ପ�ଦୁଷଣ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା 

ଏବଂ ସଂଧ�ା ଆଠଟାରୁ ଦଶଟା ମଧ�େର ହW ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିେq�ଶ 

େଦଇଥିେଲ अେନକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟର 

अନ�ାନପ$ୂ� ନିେq�ଶ େବାଲି କହିଥିେଲ ସୁ�ା ଏହାର ଆବଶ�କତା ଦିଲv ୀ 
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ଏବଂ ରା�� ୀୟ ରାଜଧାନୀ େeତ� େର େଦୖନିକ ପ�ଦୁଷଣ ସହୁଥିବା 

ବ�oିମାେନ ଉପଲବ୍ ଧି କରିଥିେବ अବଶ� ଦୀପାବଳି ପବୂ�ଦିନ 

ବାୟୁପ�ଦୁଷଣର ମାନକ ଯାହା ଥିଲା ଦିପାବଳୀ ପରଦିନ ତାହାଠାରୁ 

େଢର୍ କମ ଥିଲା େବାଲି ଗଣମାଧ�ମେର ପ�ଚାର େହବାପେର କିଛି 

ସଂଗଠନ ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟକୁ ସମାେଲାଚନା କରି କହିଥିେଲ େଯ 

ଦିପାବଳୀ -ାରା ପ�ଦୁଷଣ କମ େହାଇଛି େସ ଯା େହଉ, ଦୀପାବଳୀ 

ନାମ ହW ଜଣାଉଛି େଯ ଏହା ଦୀପ ଜଳାଇ ପାଳନ କରିବା ଏକ ପବ� 

ଆେମ ଯଥା ସnବ ପ�ଦୁଷଣ କମ କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବା ଉଚିତ 

ଠଗ୍ ସ अଫ୍ ହିେpା]ାନ୍ ନିରାଶ କରିଲା 
 ଦୀପାବଳୀ अବସରେର ମୁoିଲାଭ କରିଥିବା ବହୁପ�ତିeିତ ଚଳ�ିତ�  

ଠଗ୍ ସ अଫ୍ ହିେpା]ାନ ଦଶ�କମାନ,ୁ ନିରାଶ କରିଛି ମି�ର୍ 

ପେଫ��ନି�୍ କୁହାଉଥିବା अମୀର୍ ଖାନ, ଏହି ଚଳ�ିତ� େର ବଷ�ୀୟାନ 

अଭିେନତା अମିତାଭ ବ�ନ ସେମତ କ�ାଟି�ନା େକୖଫ୍ ରହିଛkି 

ଦଶ�କ,ୁ େଲାଭାଇବା ଭଳି ସମ] ଉପାଦାନ ଏଥିେର ରହିଛି େବାଲି 

ବାର�ାର କହୁଥିବା ସେ\�  ଏହା ଦଶ�କ ମାନ,ୁ ଆେମାଦିତ କରି 

ପାରିନାହW ବିଗତ ବଷ�ମାନ,େର ମୁoି ଲାଭ କରୁଥିବା अଧିକାଂଶ 

ଚଳ�ିତ�  ଶେହ େକାଟି କି�ା ତଦୁ�� ପରିମାଣର अଥ� ଲାଭ କରୁଥିବା 

େବେଳ ଏହି ଚଳ�ିତ�  େସଭଳି େକୗଣସି ]ରେର ପହ�ି ପାରିବ ନାହW 

େବାଲି ଚଳ�ିତ�  ସମୀeକମାେନ ମତ େଦଇଛkି 

ଓଡ଼ିଶାେର ଆେୟାଜିତ େହାଇଛି େମକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ େକvଭ୍ 
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 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ�େର ଶି|ର ଦୃତପ�ଗତି ପାଇଁ अେନକ 

ପ�କାରର ପ�େଚ�ା ଚଳାଇଛkି, ଏହି ପରିେପ�eୀେର ବ\�ମାନ 

ଆେୟାଜିତ େହଉଛି, େମକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ େକvଭ୍ ଏଥିେର େଦଶ 

ବିେଦଶର अେନକ ବ�ବସାୟିକ ସଂ�ା େଯାଗେଦଇ ଓଡ଼ିଶାେର ଆଗାମୀ 

ଦିନେର ନିେବଶ କରିବାପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛkି ମୁେକଶ अ�ାନୀ ହୁअm 

ବା ଟାଟା ବା ବିଲ�ା ବା ଆଦାନୀ, ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ବ�ବସାୟ ପରିବାର 

ଆମ ରାଜ�େର अଥ� ନିେବଶ କରିବାପାଇଁ ଇgୁକ େବାଲି େଦଖି ଖୁସି 

ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନେର ଆମ ରାଜ�େର ଦୃତ ପ�ଗତି 

େହବ ଏବଂ ରାଜ�େର େବେରାଜଗାରୀ ସମସ�ା ରହିବ ନାହW 

ମଧ�ପ�େଦଶ ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ କଂେଗ�ସର େଯାଜନା 
 ମଧ�ପ�େଦଶେର େହବାକୁ ଥିବା ବିଧାନ ସଭା ନିବ�ାଚନ ପାଇଁ 

କଂେଗ�ସ ଦଳ ସମ] ପ�କାର ବ�ବ�ା କରିବାକୁ ଆଗଭର େହାଇଛkି 

େସମାନ, -ାରା ପ�]ୁତ ନିବ�ାଚନୀ ଇ]ାହାରେର ଜନତା,ୁ 

େଲାଭାଇବା ଭଳି अେନକ େଯାଜନାର ଉେଲv ଖ ରହିଛି କଂେଗ�ସ 

ଶାସନକୁ ଆସିେଲ ଚାଷୀମାନ, ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଠାରୁ ଆରn କରି 

ଏକ ଟ,ାେର ଚାଉଳ େଯାଗାଇବା, େବେରାଜଗାର ଯୁବକଯୁବତୀ,ୁ 

ମାସିକ ଭ\ା େଦବା ଇତ�ାଦି ଏଥିେର ରହିଛି 

 ଆମ େଦଶର ଜନତା ସ�ାଧୀନ େହବାର ସାତ ଦଶକ ପେର ସୁ�ା 

ପରିବ\�ନକୁ ସ�ୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାkି କାହWକି? କାହWକି 

ରାଜେନୖତିକ ଦଳ େକବଳ ମାଗଣା ପଦାଥ� ସବୁ େଦବାର େଲାଭ 
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େଦଖାଇ େଭାଟ୍ ପାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଛkି େଯଉଁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା 

କଥା କଂେଗ�ସ ଦଳ ବା େଯ େକୗଣସି ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ନିଜ ନିବ�ାଚନୀ 

ଇ]ାହାରେର ଉେଲv ଖ କରୁଛkି େସମାେନ େସ अଥ� େକଉଁଠୁ ପାଇେବ? 

अଥ�ାତ କରଦାତା, ପଇସାେର େସମାେନ ଗwା ଗାେଧାଇେବ ଏବଂ 

ଆମଠୁ ବଳି अଧିକ ମଖୂ� କିଏ अଛି? ତଥାପି େସଇ ପ�େଲାଭନର ଶୀକାର 

େହାଇ ଆେମ େଭାଟ୍ େଦଇ ଚାଲିେଛ 

 ନୁଆ କମ�ନିଯୁoି ସୃ�ି କରିବା କଥା େକହି କହୁନାହାkି? େକବଳ 

ମାଗଣାେର େପାଷାକ, ସାଇେକଲ, େମାବାଇଲ୍, ଘର, ବିଜୁଳି ଆଉ 

େକେତ କଣ ଏ ସବୁ ପାଉଥିବା େଲାକ ଆନୁଗତ� େଦଖାଇ େଯାଗ� 

अେଯାଗ� अଣେଦଖା କରି ଦଳୀୟ ପ�ାଥ�ୀ,ୁ େଭାଟ୍ େଦଉଛkି ଏହିଭଳି 

ସମ] ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଥିବା ବ�ବ�ାକୁ ବp କରିଦିଆଗେଲ 

ରାଜେନୖତିକ ଦଳମାେନ अନ� ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ�ାଧାନ� େଦେବ ନି�ିତ 

କମ�ନିଯୁoି େଯାଜନା, अଧିକ େରାଜଗାରର ଉପାୟ, �ାୟୀ ବସବାସର 

ବ�ବ�ା, ସୁେଯାଗ� ଶିeାନୁ.ାନ, ଉପଯୁo ସ�ା��େସବା ଇତ�ାଦିକୁ 

अଣେଦଖା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା େକବଳ ଆମପରି ମୁଖ� ଜନତା, 

ପାଇଁ ହW େହଉଛି ପା�ଶହ ଟ,ା ଆଉ େବାତେଲ ମଦ ମିଳିଗେଲ, କିଏ 

ଶାସନ କରୁଛି ଆମକୁ କଣ ଜଣା?  

ଚି\ େଜନା ଆଉ ନାହାkି 
 ପ�ଖ�ାତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ିତ�  କ�ଶି|ୀ ଶ�ୀ ଚି\ େଜନା, ବିଗତ 

େକଇଦିନ େହବ ସ�ା��ଜନିତ କାରଣରୁ ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ରହିବା ପେର 
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ଇହଧାମ ତ�ାଗ କରିଛkି େସ ଜେଣ ଏମିତି କ�ଶି|ୀ, େଯ େକବଳ 

‘ପି�ୟା’ ଶ� ଥିବା ଗୀତ ସବୁ ଗାଇ େସଇ ସବୁ ଗୀତକୁ अମର 

କରିେଦଇଛkି େମା ପି�ୟାଠାରୁ କିଏ अଧିକ ସୁpର, ରୂପ େହାଇଥିବ 

ଲାବଣ�ବତୀ, କହେର କିଏ େସ, େଦଖି େସ ବଣମଲv ୀ, େତା ଲାଗି 

ବଡ଼ଦାy ମନା ଇତ�ାଦି अେନକ ଗୀତେର େସ କ�ଦାନ କରିଛkି ଯାହା 

ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସେର କାଳକାଳକୁ अମର େହାଇ ରହିବ େସ 

େହଉଛkି ଜେଣ ମାତ�  କ�ଶି|ୀ ଯିଏ େକୗଣସି ପ�କାର ଦି� अଥ�େବାଧକ 

ଗୀତ ବା अଶvୀଳ ଗୀତ ଗାଇନଥିେଲ ଏବଂ େସ ଗୀତ ଗାଇବା 

ସମୟେର ଓଡ଼ିଆ ଶ�ର ସଠିକ ଉ�ାରଣ ଓ ଗାୟନ େଶୖଳୀକୁ 

अନୁସରଣ କରୁଥିେଲ ତା,ର ବିେୟାଗେର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଜଗତ ଜେଣ 

अନନ� ଗାୟକ,ୁ ହରାଇଲା ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ 

ତା, ଆତE ାର ସଦଗତି ନିମେk ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ନେଭ�ର ମାସର ପତି� କା ଆପଣ,ୁ 

ଉପହାର େଦଉଛି ଆଶା କରୁଛି ପୁବ� ସମ] ସଂ;ରଣ ଭଳି ଏହି 

ସଂ;ରଣ ମଧ� ଆପଣ,ୁ ଆେମାଦିତ କରିବ 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ପ�ତି.ାତା-ସ"ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
େଖଳର ଉପାଦାନମାନ - ବଜ�କା�ା 

 େସମାନ, େଶୖଶବେର अେନକ अବିସEରଣୀୟ ଘଟଣାମାନ 

ଘଟିଯାଇଛି। अେନକ େଛାଟ ବଡ କଥା। ଏକ ସିଂହ ତ ଶିକାର କରିବ 

ତାପେର ଖାଇବ। କିm େସ ମଝିେର ଏମିତି କିଛି କଥା ଭୁଲି ହୁଏନାହW। ଏଇ ବଜ�କା�ା 

ମାନ,ର କଥା। ବଡ ମଜାଦାର ଜୀବ ଏମାେନ। ଏମିତି ଏକ ବଜ�କା�ା େସମାନ, 

ଆଗକୁ ଆସିଗଲା।  

 ଦିେନ ବଜ�କା�ାଟି େଗାଟିଏ ଗଛ ଡାଳ ଉପେର ଚଢ଼ିଗଲା। େସ ଗଛ ଡାଳ ଉପେର 

ଚଢ଼ିଯାଇ ଟିକିଏ �ିର େହାଇ ରହିଲା। ଗଛ ଡାଳଟି ପ�ାୟ ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। େଗାଟିଏ ବ,ା 

ଡାଳ ଆଗକୁ ଲମି� ଯାଇଥିଲା। ତା ଉପେର ବକଳା ଗୁଡ଼ିକ ସଢ଼ିଯାଇ କଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। 

େସହି ମଝିେର ମଝିେର େକଉଁଠି କିଛି ଫା,ାେର କିଛି େପାକ େଜାକ ଥାkି। ବଜ�କା�ା 

ଏମିତିଆ ପଚା, ସଢା ଗyି ଇତ�ାଦି େଖାଜିବୁେଲ। ବଜ�କା�ାର ଆଗ େଗାଡର ପ~ା 

ଦୁଇଟି ଭାwି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େଗାଜିଆ ମୁହଁଟି କିଛି ଶୁ�ୁଥାଏ ଆଉ କଳା ଆଖିେର 

ବଜ�କା�ା େସ କିଛି େଦଖି ଚାଲିଥାଏ। ତାର ଛାତି ଆଉ ପିଠିଟି ବହୁତ ଉପରକୁ 

ଉଠିଯାଇଥିଲା। ଲାwୁଡଟି ବ,ା େହାଇ ସବୁେବଳ ଭଳିଆ ପଛ େଗାଡ ଆଡକୁ ଲମି� 

ଆସିଥିଲା। ତାର ଶରୀରେର କାତି ଗୁଡିକ ବଡ �� େଦଖାଯାଉଥିଲା। ବଡ ବଡ 

ଆକାରର କାତି। ମୁy ପାଖେର କାତି େଛାଟ େହାଇ ଆସିଛି। େଗାଡର ତଳ ଆଡକୁ କାତି 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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େଛାଟ େହାଇ ଆସିଛି କିm ପିଠି ଆଉ ଛାତିେର ବଡ ବଡ କାତି ଡରି େହାଇଯାଇଛି। ଆଉ 

ଲା~ ଆଡକୁ କାତି ଖୁବ୍ ବଡ। କାତି ଗୁଡିକ େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର 

େଯାଖି େହାଇअଛି। ଜmଟି ନାକକୁ ଏପଟ େସପଟ କରି କିଛି େଖାଜିବୁଲୁଥିଲା। ଏମାେନ 

େଛାଟ େଛାଟ େପାକ, ଉଈ, ପି"ୁଡି ଇତ�ାଦି ଖାଇଥାkି। ଜିଭେର अଠା ଭଳିଆ ପଦାଥ� 

ଉଇ ପି"ୁଡିକୁ ସହଜେର କାବୁ କରିଦିଏ। ଏମାେନ ଉଇହୁ,ା ଭାwି ନିଜର େଗାଜିଆ 

ମୁହଁକୁ ଭତd କରିଦିअkି। ଏ େଥାବଣୀେର ହାଡ ନଥିବା େହତୁ ସହଜେର ବେ,ଇ େହାଇ 

ଉଈଗାତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲ�ା ଜିଭ ଭିତରୁ ଉଈ,ୁ ଧରିଆେଣ। ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା 

େହଉଛି ଏ ଜୀବର ଦାk ନାହW।  

 କିଛି ସମୟ ପେର ବଜ�କା�ାଟି ତଳକୁ ଓହv ାଇ ରା]ାେର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। 

ଏମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଏକୁଟିଆ ଥାଆkି। କିଛି ଗାତ ଥିେଲ ବଜ�କା�ା ଖୁବ ଶୀଘ� ମାଟି 

ଭିତେର ଲୁଚି ଯାଇପାେର। ଆଗ େଗାଡ ଦୁଇଟି ଗାତ ଖୁବ ସହଜେର େଖାଳି େଦଇପାେର। 

ଗାତ ଉପେର ମାଟି ପକାଇ ଦିଏ। ଗାତ ବାହାରୁ ଜଣା ପେଡନା। ଏପଟୁ ଆସୁଥିବା ସିଂହ 

ଛୁଆମାେନ ବଜ�କା�ାକୁ େଦଖିେନେଲ। ଏକ ନୂଆ ପ�ାଣୀ। େସମାନ,ର େଖଳିବାକୁ ମେନ 

େହଲା। ଏଠି େଖଳିବା अଥ� େହଉଛି କାମୁଡିବା କି�ା େଛାଟ ଶିକାର କରିବା। କିm ଏ 

କଥାଟା କିଛି ଭିନ} ଥିଲା। ଏ ପଶୁଟାର ମୁy ପ�ାୟ େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଖୁବ ଧିେର ଧିେର 

ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ପ�ାଣୀ େଦଖି ଏହାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ 

ଛୁଆମାନ,ର ମନ େହଲା।  ପ�ତି ଶିକାରେର ନୂଆ अନୁଭୂତି, ନୂଆ ମଜା ମିେଳ। ଜୟ 

ବଜ�କା�ାକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତେର ଜୟ ଟିକିଏ अଧିକ ସାହାସୀ। 

େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଜୀବ ମାଟି ଶୁଂଘି ଶୁଂଘି ଆସୁଛି। ପଠିଟା କୁଦ େହାଇ ଉପରକୁ 
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େହାଇଯାଇଛି। ଲାwୁଡ ତେଳ ଘୁଷୁରିଛି। ତାର ମୁyଟା ଏକଦମ େଛାଟା। ଏ ଜୀବ 

କାମୁଡା କାମୁଡି କରି ପାରିବ ନାହW। ଏମିତିଆ ଜୀବ ସହ କିଛି ଲେଢଇ କରାଯାଉ। 

 ଜୟ ବିଜୟକୁ अନାଇଲା। ବିଜୟ ମଧ� ଏକ ଲୟେର ବଜ�କା�କୁ अନାଇଥିଲା। 

ଦୁଇ ଭାଇ, ମନେର ଏକ ଭାବନା। ଜୀବ ସହ େଖଳାଯାଉ। େସମାନ, େସହି େଖଳ, 

କିଛି େଠଲା େଠଲି, କିଛି କାମୁଡିବା। େସମାେନ ବଜ�କା�ା ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗେଲ। 

େଗାଟିଏ ଛୁଆ ତାକୁ ଆକ�ମଣ କଲା, ଆଉ େଗାଟିଏ ଛୁଆ ପେର ଆସି େଯାଗେଦଲା। 

େସମାେନ ଏକ େଛାଟ ଜୀବକୁ ହରାଇ େଦେବ େବାଲି ଭାବିଥିେଲ। କିm ବଜ�କା�ା ସହଜ 

ଜm ନୁେହଁ। अତି ଶoିଶାଳୀ ସାଂଜୁ ଭିତେର େକାମଳ ଜୀବଟିଏ ରେହ। ଦୁଇ ଭାଇ ଏେତ 

କଥା ଜାଣିନଥିେଲ। େସମାେନ ତାକୁ ସହଜେର ମାରିେଦେବ େବାଲି ଭାବିଥିେଲ।  

 ଜୀବଟା େଦୗଡୁ ନଥିବାରୁ େସମାନ, େଦୗଡିବାର କିଛି ଆବଶ�କତା ନଥିଲା। ଦୁଇ 

ଭାଇ ବଜ�କା�ାର ଚାରି ପେଟ ବୁଲିେଲ। ଆକ�ମଣ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ େଖାଜୁଥିେଲ। ଜୟ 

ବଜ�କା�ାକୁ ସାମାନ� ଥାବା ମାରିଲା। ଜmଟି ବିପଦ ଠଉରାଇେନଲା। ଏ ସିଂହମାେନ 

ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛkି। େସ ମୁy ଲୁଚାଇବାକୁ େଚ�ା କଲା।  

 େସମାେନ ବଜ�କା�ାଟିକୁ ଗଡାଇ େଦବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାkି। କାମୁଡିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଥାkି। ବଜ�କା�ା େଗାଲିଆ େହାଇ ପଡିଯାଇଥାଏ େଯମିତିକି ସିଂହ ଛୁଆମାେନ ତା ମୁଠି 

େଖାଲି ପାରିେବନି ଆଉ ସହଜେର ତାର ମୁyକୁ କାମୁଡି ପାରିେବ ନାହW। ଏହା େହଉଛି 

ବଜ�କା�ାର ରeାତE କ େଶୖଳୀ। ପ�ତି ଜୀବ ନିଜର ରeା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ 

କରିଥାkି। ବଜ�କା�ା ନିଜଠାରୁ ଶoିଶାଳି ଜୀବଠାରୁ ରeାପାଇଁ ନିଜକୁ େଗାଲ କରିଦିଏ। 

ଆଉ ବଜ�କା�ା ଥେର େଗାଲିଆ େହାଇ ପଡିଗେଲ ତାକୁ େଖାଲିବା अତି କ�। ଉପର ଶo 
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େଖାଳପା େଯାଗୁ ସିଂହମାେନ ତାକୁ କାମୁଡି ପାରିେବ ନାହW। ଦୁଇଭାଇ ତାର ମୁଠି େଖାଲିବା 

ପାଇଁ ବହୁ େଚ�ା କରୁଥାkି। କିm ବଜ�କା�ାର ମୁଠି େଖାଲିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁେହଁ।  

 ଦୁଇ ଭାଇ ପ�ାଣ ପେଣ େଚ�ା କରୁଥାkି। କିm କିଛି ଲାଭ ନାହW। ଛୁଆମାନ,ର 

ଏମିତି अସହାୟତା େଦଖି େସମାନ,ର ମା’ ମଧ� ଆସି େସମାନ, ସହ େଯାଗେଦଲା। 

େସ ମଧ� ବଜ�କା�ାକୁ େଖାଲିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାଏ। ତଥାପି କିm େସ େଖାଲି 

ପାରିଲାନାହW।  

 ମା ବଜ�କା�ାକୁ ଧରି ବସିଗଲା। ତାର ଦୁଇେଗାଡ ମଝିେର ବଜ�କା�ାକୁ ଧରିଥାଏ। 

େକଉଁଠି ନରମ ଯାଗା ପାଇବ େବାଲି ମୁହଁେର େଚ�ା କରୁଥାଏ। ସବୁଆେଡ େଖାଳପା। 

ବଜ�କା�ାଟି ମୁyକୁ ଲାwୁଡ ତେଳ ରଖି ଏକଦମ େଗାଲ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଖୁବ ଟାଣର 

ସହ ନିଜକୁ େଗାଲ କରି ରଖିଥିଲା। େସ ବହୁତ େଚ�ା କଲା। ସବୁ ଯାଗାକୁ କାମୁଡୁଥାଏ। 

କିm କିଛି ଫଳ େହଲାନି। ଦାk େକଉଁଠି ଲାଗୁ ନଥାଏ। ଖସି ଯାଉଥାଏ। ମା େଜାରେର 

ନିଜର ଥାବା ମାରୁଥାଏ। େବେଳ େବେଳ ନିଜର ଦାkେର, ନଖେର ମୁଠି େଖାଲିବା ପାଇଁ 

େଚ�ା କରୁଥାଏ। ଏମିତି ମା’ ଆଉ ଛୁଆ अପରାହ} �ର अେନକ ସମୟ ଧରି ଏମିତି େଖଳେର 

ବ�] ରହିେଲ। କିm ବଜ�କା�ାର ମୁଠି େଖାଲିଲା ନାହW।  

 ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ େଖଳେର ଆଉ ମଜା ପାଉ ନଥିେଲ। ଜmଟା େମାେଟ େଖାଲୁନି। 

େଶଷେର ମା ନିଜ ହାତେର େଜାରେର ବଜ�କା�ାକୁ ବାେଡଇ େଦଲା ବଜ�କା�ାଟି ଚକ 

ଗଡିଗଲା ଭଳି ମାଟିେର ଗଡିଗଲା। ସିଂହମାେନ ନିଜର ବିଶ�ାମ �ାନକୁ େଫରିଗେଲ। 

ଏମିତି ଏକ େଖଳଥିଲା ମଜାଦାର।  

 ଏକ ପ�ାଣୀକୁ ଥାବା ମାରିେଲ େସ ଗଡିଯାଏ। େସମାେନ ହସୁଥିେଲ। अଜୀବ ଏ 
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ଜୀବଟା। େଦହଟା ପଥର ଆଉ ହାଡରୁ ତିଆରି। ଏଗୁଡାକୁ େକମିତି ମାରିବ? େସମାେନ 

ଭାବି େହଉଥିେଲ। ମା’ର ଶିeା अନୁସାେର ସବୁ ଜୀବ,ୁ ତଂଟି ଝୁଣି ମାରିବା ସହଜ। କିm 

ଏ ଜୀବର ତଂଟି ତ ନାହW। ଏମିତି ପଥର େଦହ ଭିତେର ଏକ ତଂଟି କୁଆଡୁ େଖାଜି େହବ? 

ଜୀବନେର େକେତ େଯ अନୁଭୂତି ଘେଟ । 
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ସୁଭ� ାଂଶୁ ମହାkି 

ନିୟମନିୟମନିୟମନିୟମ    
 ଆଜି େକତକୀ ଘର ପାଖ ବିଜୁ କଲ�ାଣ ମyପ ପାଖେର ବହୁତ 

ଗହଳି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଚି। େକେତ ପ�କାର ରଂଗ 

େବରଂଗ ଫୁଲେର ମyପ ସଜା େହାଇଚି। ଜେଣ ଦିଜଣ,ୁ ପଚାରି 

ବୁଝିଲା, ଭିତେର କାହାରି େଭାଜି ଭାତ େହଉଚି କି। କାରଣ ମyପେର େଭାଜି େହେଲ 

ତାର ଭଲ ଫାଇଦା। ନअ ବଷ�ର अପw ଝିअକୁ ଧରି େସ େଭାଜି ଭିଡ଼ ଭିତେର ସବୁ ଥର 

ପଶିଯାଏ, ଆଉ ମା, ଝିअ େପେଟ ଖାଇ ବାହାରି ଆସkି। ଭିଡ଼ ଭିତେର କାେଳ କିଏ େସ 

ଦୁହW,ୁ ବାରିଦବ, େତଣୁ େସ ପୁରୁଣା ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖେy ତା’ ଭାଉଜ ପାଖରୁ ମାଗି ରଖିଛି। 

କାମ କରୁଥିବା ମାଲିକାଣୀ, ଘର ଝିअର ନାଲି ଫ� କ୍ େର ତ ତା’ ଝିअ ପରୀଭଳି ଦିେଶ। 

ମyପ ଜଗୁଆଳି ରାଜୁଆ ବି ଏ ମା, ଝିअ,ୁ ଚିେହ}। େତଣୁ େସ କିଛି କେହନା। 

 ଆଜି କିm ବାହାେଭାଜି ନୁହଁ। କାହW ବାଜା ତ ବାଜୁନି। ତା’େହେଲ କଣ। େକତକୀ 

ମନ ଭାରି ଛଟପଟ େହଲାଣି। ମyପ ପଛ ପଟୁ େଜାର ମାଛଭଜା ବାସ}ା ଆସୁଛି। େକତକୀ 

ଜାଣିଗଲା କିଛିଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି। େସ େଡରି ନକରି େପଢ଼ି ସାଇତା ଶାଢ଼ୀ ଖy ପିfି 

ପକାଇଲା। ଝିअକୁ ସଂେଗସଂେଗ ଜାମା ଖyକ ପିେfଇ େଦଲା। ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତେର ମା, 

ଝିअ ଯାଇ ମyପ ପାଖେର ହାଜର େହାଇଗେଲ। ଜଗୁଆଳୀ ରାଜୁଆ ୟା,ୁ େଦଖି ହସିଲା, 

ଆଉ କଣ ଆସିଗଲ କହିଲା। 

 େକତକୀ ଏ ସବୁକୁ କିଛି େଦହକୁ ନିଏନି। େଯଉଁଦିନୁ ଦୁଇବଷ�ର କାଖର ଦିବ�ାw 
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ଝିअ ଓ େକତକୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ�ାମୀ ରଂଜନ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିअକୁ ଧରି ସହର ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି, େସ 

ଦିନୁ େକତକୀର ସାହା ଭରସା କିଏ ନାହW। ଛ’ ଆଠ ମାସ ଯାଏ େସଇ ଝିअକୁ େକାଳେର 

ଧରି େଭାକ ବିକଳେର ଘର କଣେର ପଡ଼ିଥିଲା। ମକୂ ବଧୀର ଝିअକୁ ଛାଡ଼ି କାମପାତି ବି 

ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। अଧା କିେଲାମିଟର ଦୂରରୁ ଜେଣ ବାବୁଆଣୀ ଦିେନ ଘରକୁ ଆସିେଲ। 

ଝିअକୁ ସାଂଗେର ଧରି କାମ କରିଯିବାକୁ ତା, ଘରକୁ ଡାକିେଲ। ଝିअକୁ ସଂଗେର େନଇ 

େକତକୀ କାମ କରିଗଲା ତା, ଘରକୁ। ମା’ଟି ଭାରି ଭଲ। େକେତ ଭଲ ଭଲ କଥା ତାକୁ 

କହkି। ଝିअ ପାଇଁ ଭ\ା ବ�ବ�ା ବି େସ କରି େଦଇଛkି। ଦିବ�ାwମାନ, ପାଇଁ 

ସରକାରୀ ନିୟମ ବି ସବୁ ତାକୁ ମା’ ବତାଇଛkି। ଏେବ ଝିअ ବଡ଼ େହବାରୁ ଆଉ ତାକୁ 

େକତକୀ ସାଂଗେର ନିଏନି। ସଜବାଜ କରି ଖୁଏଇ େଦଇ ଦାyପିyାେର ବେସଇ େଦଇ, 

ପଡ଼ିଶା ରତନୀଖୁଡ଼ୀକୁ ଟିେକ ଆଖି ରଖିବାକୁ କହି େକତକୀ କାମକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଦିନ 

ଏଗାର େବଳକୁ ଘେର ଆସି ହାଜର। କାମକୁ ଯାଏ ସିନା ଝିअ ପାଖେର ମନଥାଏ। ବାସି 

ପାଇଟି କାମରୁ ହଜାେର ଟ,ା, ଝିअର ଭ\ା ଟ,ାେର ଟାଣଟୁଣେର େକତକୀ ସଂସାର 

ଚେଳଇ ଥାଏ। ଏଇ ମyପେର େଭାଜିଭାତ ଦିନ ଟିେକ ମନପେୂରଇ ଖାଇଥାkି, ମା’ଝିअ। 

 େହଇ ଆସିଗେଲ, ଆସିଗେଲ, ମଂତ� ୀ ଆସିଗେଲ ଶ�େର େକତକୀ ତା ଭାବନା 

ରାଜ�ରୁ ଓହରି ଆସିଲା। ମyପଟା ଖଚାଖଚ୍ ଭ\d େଲାକେର। େକେତ ସୁpର ଶାଢ଼ୀ ପିfି 

େଦବୀ ପ�ତିମା ଭଳି ମା’ ଜେଣ େ�ଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିେଲ। ମାଇକ୍ ଧରି େକେତ କଥା 

କହିେଲ। େଛାଟା, अf, ମକୂବଧିର େହବା अଭିଶାପ ନୁେହଁ। େସମାେନ ସାଧାରଣ 

ମଣିଷ, ସହ ସମାନ। ଦିବ�ାw ମାନ, ପାଇଁ େକେତ ନିୟମ କରିଛkି ସରକାର େବାଲି 

ବଖାଣିେଲ। ସମେ] ମନଧ�ାନ େଦଇ ଶୁଣୁଥାkି। ମଝିେର ମଝିେର ତାଳି ମାଡ଼ ପଡୁଥାଏ। 
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େକତକୀ ମୁyେର ଏେତ ସବୁ ପଶୁନଥିଲା। େତେବ େସଇ ମା’,ର କଥାଟିଏ ବାର�ାର ତା 

କାନେର ପିଟି େହଉଥିଲା। ଯଦି ଦିବ�ାwମାନ,ୁ କିଏ ଖରାପ କାମ କଲା, େତେବ 

ସାତଦିନ ଭିତେର ଫଇସଲା କରାଯାଇ, େଦାଷୀକୁ ସାରାଜୀବନ େଜଲଦy ଦିଆଯିବ। 

େକତକୀ ମୁହଁ ଟିେକ ସେତଜ ଦିଶିଲା। ଯାହାେହଉ େକେତ ଭଲ ନିୟମ। େଟାକା ଗୁଡା ତ 

େହେଲ ଭୟ କରିେବ େଜଲଦyକୁ। ବାରଆଡୁ ବାରକଥା ଶୁେଣ ସିଏ। େକଉଁଠି ଶଶୁର, 

େବାହୂକୁ ଖରାପ ବ�ବହାର କଲାଣି, େବାହୂ େପାଡିମଲାଣି ତ େକଉଁଠି କେଲଜ ପଢୁଆ 

ଝିअକୁ ଦେଳ େଟାକା ମିଶି ଖରାପ ବ�ବହାର କେଲଣି। ପୁଲିସ, ଡାoର, ମାମଁୁ, ମାଉସୀପୁअ 

କବଳରୁ ଏ ମା’ ଭଉଣୀମାେନ ରeା ପାଇ ପାରୁନାହାkି। ସବୁେବେଳ ଏଇ ପାଟି ଫିଟୁ 

ନଥିବା େଟାକିଟାର ଚିkା ତା’ର। ଠାକୁର,ୁ ଦୁଇହାତ େଯାଡ଼ିଲା, େକତକୀ। ମା’ େଲା େମା 

ଝିअ, ଆଉ ତା ଭଳି ସବୁ ଦୁଃଖୀନୀ ଝିअ,ୁ ତୁ ସାହା ହ। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଡରି, କିଏ 

ଯିମିତି ଏ କअଁଳ ଫୁଲ,ୁ ମାଡି ମକଚି ନଦଉ। 

 କअଣ େଲା, ଭାଷଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି ପରା! ତେମ ଦିଟା ଖାଇବନି କି?

ରାଜୁଆ କଥାେର େକତକୀ ଧ�ାନ ଭାଂଗିଲା। ତରତର େହାଇ େରାେଷଇଶାଳ ଆଡକୁ 

ଝିअକୁ ଧରି େସ ଆେଗଇଗଲା। ମାଝିअ େପଟ ପେୂରଇ ମାଛ, ମାଉଁସ ପଲଉ, eିରୀ 

ଖାଇେଲ। ଘରକୁ ଯାଇ କିm େକତକୀର ତୁେହଇ ତୁେହଇ ମା’,ର ସୁpର ମୁହଁଟା ଓ 

େଜଲଦy ନିୟମ କଥା ମେନ ପଡୁଥାଏ। 

 ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ କଳାହାyିଆ େମଘ। ନିେଜ ଚା େଟାେପ ପିଇ ଝିअକୁ अଟା 

ଚକୁଳି ଟିେକ ଖାଇେଦ କହିଲା େକତକୀ। ଆଜି ଆଉ ଦାyେର ନ ବସି ଘରଭିତେର 

କବାଟ ଆଉଜାଇ ବସିବାକୁ ଠାରେର ଝିअକୁ ବୁେଝଇେଦଇ କବାଟ ଟା ଆଉେଜଇ 
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ଚାଲିଗଲା େକତକୀ। େସଦିନୁ ଆଠଦିନ େହଲାଣି ମyପେର ଆଉ େଭାଜିଭାତ ନାହW। 

ଝୁअଟା ପାଟିେର ଆଇଁଷ ଟିେକ ବାଜିନି। ଆଜି ସହଳ ଆସିେଲ अyା ଦି’ଟା ବାଟରୁ କିଣି 

ଆଣି େଝାଳ କରିଦବ ଭାବିଛି ,େକତକୀ। ବାବୁ ଘେର ପହଂଚିଲା େବଳକୁ ତା, ଘେର 

ଆଜି େମ�ାଏ କୁଣିଆ। ଯାଉଯାଉ ବାବୁଆଣୀ କହିେଲ, ତୁ ଆଜି ଆଉ ତରତର ହବୁନି 

ଯିବାକୁ। ସବୁ କାମେର େମା ସହ ହାତ ଲେଗଇେଦ। ଆମର ତ ଆଜି ଭଲ ମଂଦ 

େରାେଷଇ ହବ। ତୁ ଆଉ ଘେର ଯାଇ କାଇଁକି ରାfିବୁ। ଏଠୁ କାମ ସାରି ଗଲାେବେଳ 

ମା’ଝିअ, ଖାଇବା େନଇଯିବୁ। େକତକୀ ମେନ ମେନ ଖୁସି େହାଇଗଲା। ଯା େହଉ ଝିअଟା 

ଟିେକ ମନ ପେୂରଇ ଖାଇବ େହେଲ। େସ अ�ାେର ଲୁଗା ଭିଡି କାମ ସାରିବାକୁ ହାତ 

ଚ�ଳ କଲା। ବାହାେର ବଷ�ା ବି ତା କାମ ସହ ତାଳ େଦଇ ଗତି ବଢଉଥିଲା। 

 କା� ଘ�ା ଢଂ ଢଂ କରି ଦୁଇଟା ବାଜିବା ସେୂଚଇ େଦଲା। ଝିअଟା ଜଗି ଜଗି େଶାଇ 

ପଡ଼ିବଣି େବାେଧ। ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା। ବାବୁଆଣୀ ଦୁଇଟି ପଲିଥିନେର ଖାଇବା ଭ\d 

କରି େଦଇଛkି। ଲ�ା ପାଦ ପେକଇ େକତକୀ ଘର ଆେଡ ମୁେହଁଇଲା। ଝିअର େଭାକିଲା 

ମୁହଁଟା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଚିେକନ୍, ମାଛ ଆଉ ବାସ}ା ଚାଉଳ ଭାତ େଦଖି 

ଝୁअର ଆଖି କିମିତି ଚମକି ଉଠିବ, ଭାବି ମନକୁ େବାଧ େଦଲା। ବଷ�ା ଏେବ ବି କମିନି। 

ଛତାଟା େଡରି େଦଇ ଦାyେର ଥମକି ଠିଆ େହଲା ସିଏ। ଝିअ ତ ତା’ର ତାକୁ ଜଗି 

ଦାyେର ବସିଥିବା କଥା କି କବାଟ ଆଉେଜଇ ଜଗିଜଗି ଘେର େଶାଇ ପଡିଥିବା କଥା। 

େହେଲ କବାଟ କଣ ଭିତରୁ ବଂଦ अଛି...। ଶ,ାକୁଳ ମନେର କବାଟଟା େଜାରେର 

ବାେଡଇଲା େକତକୀ। ଧଡ୍ କରି କବାଟେଖାଲି େକେତକୀକୁ ଏକ ପ�କାର ଧ ା େଦଇ 

ରତନୀ ଖୁଡ଼ୀ ପୁअ ଓ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜବରଦ] େଭyିଆ େଟାକା େଦୗଡ଼ି ପେଳଇେଲ। େମା 
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ଝିअ, େମା ଝିअ କହି େକତକୀ ଘରଭିତେର ପଶିଗଲା େବଳକୁ ରoର ନଦୀ ବହି 

ଯାଉଥିଲା। ରoେବାଳା ଚଟାଣେର अସାଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତା’ର ନअବଷ�ର अପw 

ଝିअ। ମଁୁ କଣ କରିବି େଲା ମା’, େମା ସଂସାର ଭାସିଗଲା, କହି େକତକୀ ତା ଝିअର 

ରoେବାଳା େଦହକୁ ଭିଡି ଧରୁଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ତା େଚତା ବୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତା ଆଖି 

ଆଗେର ଛାଇ ଆସୁଥିଲା अfାର। େସଇ अfାର ଭିତେର େସ ଝା¡ା େଦଖି ପାରୁଥିଲା, 

େସଇ େଦବୀ ପ�ତିମା ମା’,ର ମୁହଁ, अ�� ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା ଦିବ�ାw,ୁ  ଦୁ¢ମ�ର ଦyର 

ନିୟମ ସବୁ। େସ ସଂପ$ୂ� େଚତା ଶନୂ� େହାଇଗଲା। ବାହାେର अପରାହ}ର ବଷ�ା ଦ� �ତତର 

େହଉଥିଲା। 
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ବfୁବfୁବfୁବfୁ    
 ସବୁଦିନ େଭାରରୁ ଉଠି ପ�ାଣାୟାମ ସାରି ଗଁା ଦାyେର େଘରାଟାଏ 

ମାରି ଆସିବା ପ�େବାଧର ପୁରୁଣା अଭ�ାସ। ଆସିଲା େବଳକୁ ବଟୁ 

େଦାକାନରୁ ଚାହା ପିଉ ପିଉ ସ�ାଦପତ� ଟି ଉପେର ଆଖି ବୁଲାଇ 

ଆଣିଲାପେର େଦଉଳ ଦାyେର ବସିଥିବା ପରିବା ବିକାଳୀମାନ, ପାଖରୁ ସଜ ପନିପରିବା 

ଦି’ଟା ସୁବିଧା ଦରେର କିଣାଯାଇ ପାେର ଘର ପାଇଁ। ବ�ାଗେର ପୁଳାଏ ସଜ ପନିପରିବା କି  

ସଜ ଚୁନାମାଛ ଦି’ଟା େଦଖିେଦେଲ ରାଧିକା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁअkି, ତା,ର େସଇ ମଲv ୀଫୁଲିଆ 

ହସ ଧାରକ ପ�େବାଧ,ର ମନେର ଦିନଟା ଯାକର ଉଜ�ା ଭରିଦିଏ। ଗଁା ପାଖରୁ ଦଶ 

କିେଲାମିଟର ଦୂରେର ଥିବା ;ୁଲ୍ କୁ ସାଇେକଲ୍ ଚେଲଇ ଯିବା ଆସିବାର କ�ଟା ଜଣା 

ପେଡ଼ ନାହW ଜମା। ପ�ାଇେମରୀ ;ୁଲ୍ ମା�ର ଚାକିରୀର ନିअ�ିଆ ଦରମାେର ସାନ ସାନ 

ପୁअଝିअ, ପାଠପଢା ଖ��  ସହିତ  ଘରର अନ�ାନ� ଖ�� ତୁଲାଉ ତୁଲାଉ ରାଧିକା, ଖୁସି 

ପାଇଁ अଧିକ କିଛି କରିପାରkି ନାହW ପ�େବାଧ। ରାଧିକା ମଧ� େକେବ ବି କିଛି अଧିକ ଦାବୀ 

କରିନାହଁାkି ତା, ପାଖେର, େସଇ ସୀମିତ ଆୟେର ଯଥାସnବ ଘର ଚେଳଇ େନଇ 

ସ�ାମୀ, େଛାଟ େଛାଟ ଖୁସିେର ଖୁସି େହାଇଥାkି େସ। 

 େସଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର, ଆମିଷ ବାର, ଚୁନାମାଛ କିଛି ମିଳିଗେଲ ରାଧିକା, ମନ 

ଖୁସି େହବ। ଆର ଗଁା ଦyାସାହିର £ୀ େଲାକମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚୁନାମାଛ ପସରା 

ଧରି ଗଁା ଗଁା ବୁଲି ବିକି�  କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସkି, ତା,ରି ବାଟ ଜଗି  ବଟୁ େଦାକାନେର 

ଚାହା ପିଇବା ପେର ସ�ାଦପତ� ଟି େନଇ ପଢିବାକୁ  ଆରn କଲା ପ�େବାଧ। ମୁଖ�ପୃ.ାଟି 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ପଢ଼ିସାରି ଦି� ତୀୟ ପୃ.ା ଓଲଟାଇବା େବେଳ େଗାଟିଏ ବି¤ାପନ େଦଖି ଆଖି ଦୁଇଟି �ିର 

େହାଇଗଲା ତା’ର। କିଡ଼ନୀ ଆବଶ�କ ଶିେରାନାମାେର ଦିଆ େହାଇଥିବା ବି¤ାପନ ତେଳ 

େଲଖା େହାଇଥିବା ଠିକଣାଟି ଥିଲା ବିକାଶ, ଘରର ଠିକଣା। ବି¤ାପନଟିକୁ ପୁଣିଥେର 

ଭଲ ଭାବେର ପଢ଼ିଲା ପ�େବାଧ। ନିଜର ଏକମାତ�  ପୁତ� ର ପ�ାଣ ରeା କରିବା ଲାଗି 

କିଡ଼ନୀଟିଏ ନିତାk  ଆବଶ�କ ଏବଂ େସ�gାେର କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିବା ବ�oି,ୁ ତା, ଇgା 

ମୁତାବକ ମଲୂ� ଦିଆଯିବ େବାଲି େଘାଷଣା କରିଛkି ବିକାଶର ମାଆ ଆଶାପ$ୂ� ା େଦବୀ। 

ଇଛୁକ ବ�oି ନିମ} ଠିକଣାେର ତୁରk େଯାଗାେଯାଗ କରିବାକୁ अନୁେରାଧ କରିଛkି। 

ଆଚମି�ତ େହଲା ପ�େବାଧ, ତେଳ େଲଖା ଥିବା ଠିକଣା ‘ମନୀଷା ନିଳୟ, ପାେରଶ¥ର ସାହି, 

କଟକ’କୁ େଦଖି। େରେଭନ୍ସା କେଲଜ ହେ�ଲେର ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା େବେଳ ‘ମନୀଷା 

ନିଳୟ’ ଥିଲା ପ�େବାଧର ଦି� ତୀୟ ଘର ଭଳି। େରେଭନ୍ସା କେଲଜର େୱ�୍ ହେ�ଲେର 

ରହୁଥିଲା ପ�େବାଧ। ଦିେନ ଖରାେବଳଟାେର େସ ହେ�ଲର ପାଣିଚିଆ ଡାଲିକୁ 

अମୃତଭyାର ପାଣିଆ େଝାଳ ସହିତ ଭାତକୁ କେ�ମେ� କ�ାଗ�ତ କରୁଥିବା େବେଳ 

ପହ�ିଥିଲା ବିକାଶ। ଭାତଥାଳି ଆଉ ପ�େବାଧର ମୁହଁକୁ ଚାହWଲା ଘଡିଏ। ତା’ପେର  

अଧାଖିଆରୁ ତା’କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି େନଇଥିଲା ତା, ଘର ‘ମନୀଷା ନିଳୟ’କୁ। ମାଆ ଆଶାପ$ୂ�ା 

େଦବୀ,ୁ ଚିେହ}ଇ େଦଇଥିଲା, “ଇଏ େମାର ସାw ପ�େବାଧ, େଢ,ାନାଳର ଗଦାଶୀଳା 

ଗାଆଁରୁ ଆସିଛି, ହେ�ଲେର ରହୁଛି, କାଲିଠାରୁ ସିଏ ଏଇଠି ଖାଇବ, ଆମ ଘେର” ଲାଜ 

ଲାଜ େହାଇ ଆଶାପ$ୂ� ା େଦବୀ,ର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରିଥିଲା ପ�େବାଧ। ମମତା େବାଳା 

ହସ ଟିେକ ହସି ତା’କୁ େକାେଳଇ େନଇଥିେଲ େସ। େରାେଷଇଆ ନନା,ୁ ଦୁଇ ଜଣ, 

ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବାକୁ କହି ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ ଖାଇବାକୁ ବସ େବାଲି କହିଥିେଲ 

ପ�େବାଧକୁ। ବିକାଶ ଆଉ ପ�େବାଧ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ବସି ଖାଇବା 
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େବେଳ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏଇଟା ଖାअ, େସଇଟା ଖାअ, କରି ବେଳଇ ବେଳଇ 

ଖୁଆଇଥିେଲ େସମାନ,ୁ। େସଦିନର ତା,ର େସଇ ଆkରିକତା ଆଉ େସ}ହଶୀଳ ସ¥ଭାବ 

େଦଖି ପ�େବାଧ ବୁଝି ପାରିଥିଲା ବିକାଶର ଏଇ ଆକାଶ ଭଳି ବିରାଟ ହୃଦୟ ଏଇ 

ମମତାମୟୀ ମାଆ,ର ଦାନ, ତା,ରି ସଂ;ାର। ତା’ପେର ମାସକେର ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ ଦିନ 

ଖାଉଥିଲା ବିକାଶ ସାଥୀେର ତା,ଘେର। 

 ବିକାଶ ସହିତ ତା’ର େଭଟ େହାଇଥିଲା େଗାଟାଏ ବିଷମ ପରି�ିତିେର। 

େସେତେବଳକୁ େସ ନୂଆ କରି ଆସିଥାଏ େରେଭନ୍ସା କେଲଜକୁ। ଗଁା ;ୁଲରୁ ପ�ଥମ 

େଶ�ଣୀେର ଭଲ ନ�ର ରଖି ପାଶ୍ କରିଥାଏ। ଚାଷବpୀ ଘର ତା,ର, ବାପାଥିେଲ ଏକ 

ମାତ�  େରାଜଗାରର ଉc। ନିଜର ଜମି ବାଦ୍ ଆଉ କିଛି ଭାଗଚାଷ କରkି। ଯାହା କିଛି 

ଆୟ ହୁଏ େସଥିେର ସ�ାମୀ £ୀ ଆଉ ପୁअଝିअ ଦୁଇଜଣ ଦୁଃେଖ ସୁେଖ ବଷ�କ ଚଳି ଯାଆkି। 

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପ�େବାଧ ଥିଲା ପ�ଖର େମଧାବୀ। େମଧାବୃ\ି ପାଇ ମାଟି�କ୍ ପଯ��k 

ପଢ଼ିଲା। 

 ଝିअ ପ�ତିମା ସ�ମ େଶ�ଣୀେର େଫଲ୍ େହାଇ ଘେର ବସିଲାରୁ ଧାର କରଜ କରି 

ତା’କୁ େସଇ ଗଁା ପାଖେର େଗାଟିଏ ଚାଷବpୀ ଘର େଦଖି ବାହାଘର କରିେଦେଲ। େତଣୁ 

अଥ�ାଭାବରୁ ବାପା ଚାହୁଁଥିେଲ ପ�େବାଧ ଆଉ ଆଗକୁ ନପଢ଼ି ସିଟି େଟ�ନିଂ େନଇ ଶିeକତା 

କରୁ। କିm ପ�େବାଧ ମନେର ଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ପ�ତି अସnବ ଦୁବ�ଳତା। େସ ଚାହୁଁଥିଲା 

ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରୀ ବାକିରୀ କରିବ, ଭଲ ଘର-ାର କରିବ, ବାପା ମାଆ,ୁ ସୁଖେର 

ରଖିବ। େଯାଗକୁ େସଦିନ ;ୁଲ୍ ର େହଡ୍ ସାର୍ , ସହିତ ଗଁା ମୁyେର େଦଖା େହାଇଗଲା 

ପ�େବାଧର। ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କଲାରୁ ଆଗକୁ କ’ଣ କରିବ େବାଲି ପଚାରିେଲ ସାର୍। 

ଆଗକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଲାଗି ତା’ର ଇgା ଏବଂ ବାପା, अନିgା କଥା କହୁ କହୁ କାpି 
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ପକାଇଥିଲା ପ�େବାଧ। କିଛି ସମୟ ଗୁମ୍ ମାରି ରହିଗେଲ ସାର୍। ତା’ପେର କହିେଲ ତମର 

ପଢ଼ିବାର ଆଗ�ହ େଦଖି ମଁୁ ଭାବୁଛି ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ� କରିବି କେଲଜେର ଆଡ଼ମିସନ୍ 

କରିବା ପାଇଁ େମାର ସୀମିତ ସ�ଳେର, େହେଲ ତୁମର ଚଳିବା ଲାଗି ପଇସା ତମକୁ ନିେଜ 

େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଟକେର େମାର ଜେଣ ବfୁ ରହkି ତା,ୁ କହି ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ 

କିଛି ଟିଉସନ େଯାଗାଡ଼ କରିେଦବି। ତୁେମ ପାରିବ ତ? କୃତ¤ତାେର ମୁy ନଇଁ ଯାଇଥିଲା 

ପ�େବାଧର। ଘେର ବାପା,ୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ବୁଝାଶୁଝା କରି କଟକ ଆସି େରେଭନ୍ସା 

କେଲଜେର ଆଇ ଏ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଡ଼ମିସନ୍  କରି ହେ�ଲେର ରହିଥିଲା। େହଡ୍ ସାର୍ , 

ବfୁ ଜଣକ ଖୁବ୍ ସାହାଯ� ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ। ନିଜ ଘେର ସ�ାେହ ରଖିଥିେଲ ହେ�ଲ 

ମିଳିବା ଯାଏ ସବୁ ଦାୟିତ�  େନଇ। अ| ଦିନ ମଧ�େର ଟିଉସନ େଗାଟାଏ ଦୁଇଟା ବୁଝି 

େଦେବ େବାଲି ଆଶ�ାସନା େଦଇଥିେଲ। କେଲଜେର ପ�ଥମ ଦିନେର ହW ଆରn େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା ରାଗିw୍। ନୂଆ କରି କେଲଜ ଆସିଥିବା ପିଲା,ୁ ସିନିୟର ପିଲାଏ ଧାଡ଼ି ବାfି 

ଠିଆ େହାଇ ସାଲୁ�ଟ୍ ମାରିବାକୁ କହିଥିେଲ। େସତିକିେର ସରି ନଥିଲା। ଲାଇନ୍ କରି 

ବସିଥିବା ସିନିୟର ମାନ, ପାଦ ତେଳ ମୁy ଲଗାଇ ପ�ଣାମ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଥିଲା 

େସମାନ,ୁ। େସମିତି ପ�ଣାମ କରି କରି ଜେଣ ଜେଣ ଯାଉଥିଲା େବେଳ େଜାରେର େଗାଟିଏ 

ଚାପୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ପ�େବାଧର ମୁy ଉପେର। ପତଳା ଗଢ଼ଣର େହାଇଥିବାରୁ ସnାଳି 

ପାରିନଥିଲା ପ�େବାଧ, ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ି ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଲ�ା ନାକଟି ତେଳ ମାଡ଼ େହାଇ 

ରo ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। अନ� ପିଲାମାେନ ଡରିମରି ଚୁପ୍ େହାଇ ରହିଥିଲା େବେଳ  

ପ�ତିବାଦ କରିଥିଲା ତା’ରି ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା ବିକାଶ। ସିନିୟର ମାନ, ନାଲି 

ଆଖିକୁ ଡରି ନଥିଲା। ତୁମକୁ କାହWକି ସାଲୁ�ଟ୍ ମାରିବୁ? କାହWକି ତୁମମାନ, େଗାଡ଼ ତେଳ 

ପଡ଼ିବୁ? କାହWକି ଆମକୁ ତେମମାେନ ଏମିତି अପମାନିତ କରିବ? କହି, ଭିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା 
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େସମାନ, ପାଖକୁ। େସମାନ, ସହ ହାତାହାତି େହାଇ େଚେତଇ େଦଇଥିଲା େଯ 

େସମାେନ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛkି,  अପମାନ ସହିବାକୁ ନୁେହଁ। ବିକାଶର ସାହସ ପାଇ 

ସମେ] ଏକଜୁଟ େହାଇ ପ�ତିବାଦ କରିଥିେଲ। ପରି�ିତି ଭିନ}  ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା େଦଖି 

ସିନିୟର ମାେନ ଧିେର ଧିେର ଛତ� ଭw େଦଇଥିେଲ। ଝଡ଼ ଥମିଗଲା ପେର ପ�େବାଧକୁ ନିଜ 

ବାହୁେର େତାଳିଧରି େନଇ ଯାଇଥିଲା ହେ�ଲକୁ। ତା’ର େସବାଶୁଶ��ଷା କରି ସା�ମ 

କରିଥିଲା। େସଇଦିନ ଠାରୁ େସମାେନ ସାw େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ପ�େବାଧ ଠାରୁ ତା’ର 

ଘରର अବ�ା କଥା ଶୁଣିବାପେର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ େହାଇଥିଲା େସମାନ, ବfୁତା। ଦୁହW, 

ଭିତେର अkରwତା ଏେତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା େଯ େକହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେy େହେଲ ବି ରହି 

ପାରୁନଥିେଲ। ବିକାଶ ଥିଲା ଧନୀ ବାପା,ର ଏକ ମାତ�  ସkାନ। େକାଠା ବାଡ଼ି ଧନ 

େଦୗଲତ େକଉଁଥିେର अଭାବ ନଥିଲା। ସବୁ ସେ\�  ବି ତା’ର ମନେର ଟିକିଏ େହେଲ ଗବ� 

ନଥିଲା। ପ�େବାଧକୁ େସ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିଲା େଯ େକୗଣସି ପଜୂାପବ�େର ଘେର ତା'  

ପାଇଁ ହେଳ େପାଷାକ କିଣା େହଲାେବଳକୁ ପ�େବାଧ ପାଇଁ ମଧ� ହେଳ େପାଷାକ କିଣି 

ଆଣୁଥିଲା। ପ�େବାଧର ହଜାେର ବାରଣ ସେ\¥ ମଧ� ରାଣ ନିୟମ େଦଇ ବାଧ� କରି 

ପିfାଉଥିଲା ତା'କୁ। ସାw େହାଇ ଖାଉଥିେଲ, ସାw େହାଇ ପଢୁଥିେଲ, ସାw େହାଇ 

ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େଦଖିବ ଦୁେହଁ ଏକାଠି ଥିେବ। ସାwସାଥୀ ମାେନ 

ଥ+ାେର ତା,ୁ ଡାକୁଥିେଲ ଯାମଳା अଜ�ୁ ନ େବାଲି।  

 ଧୀେର ଧୀେର ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଇ ଏ ପାଶ୍ କଲାପେର ବିକାଶର ବାପା 

ତାକୁ ଦିଲv ୀ ପଠାଇ େଦଇଥିେଲ ତା'ର ମାମଁୁଘେର ରହି େଜ ଏନ୍ ୟୁ େର ପଢିବା ପାଇଁ। 

ଆଉ ପ�େବାଧର ବାପା,ର ହଠାତ୍ କାଳ େହାଇଯିବାରୁ ବାଧ� େହାଇ େଢ,ାନାଳେର  

ରହି ନିଜର ମାଆ,ୁ େଦଖାଶୁଣା କରିବା ଲାଗି ପଡିଥିଲା। େସଇଠି ସି ଟି େଟ�ନିଂ େନଇ 
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ଶିeକତା କରିଥିଲା ପ�େବାଧ। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଚିଠି ଦିଆନିଆ କରି ପର�ରର ଭଲ ମp 

ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିେଲ େସମାେନ େହେଲ ସମୟାନୁକ�େମ ଦୂରତା ବଢି ଯାଇଥିଲା। 

 େଶଷେର ସଂସାର ଜ~ାଳେର ବ�] ରହି େକହି କାହାର ଖବର ରଖି ପାରିନଥିେଲ। 

ଆଜି ବହୁତ ଦିନପେର ସ�ାଦପତ� ର ଏଇ ବି¤ାପନଟି େଦଖି ସବୁ ସE �ତି ତାଜା େହାଇଗଲା 

ପ�େବାଧର। ମନ ବିଚଳିତ େହାଇ ଉଠିଲା େକମିତି ଯାଇ େସ ବିକାଶକୁ େଭଟିବ। ଦୀଘ� 

ବଷ�ର ନୀରବତା ପେର ଏମିତି େଗାଟିଏ ଦୁଃସ�ାଦ ପାଇ ହୃଦୟ ଭିତରଟା ଖy ବିଖyିତ 

େହାଇ ପଡୁଥିଲା ,ଆଖିେର ଲୁହ ରହୁନଥିଲା। ସ�ାଦପତ� ଟି ଧରି ସିଧା ଆସି ପହ�ିଲା 

ଘେର। ତା’ର କାpୁରା ମୁହଁ  ଆଉ अ] ବ�] ଭାବ େଦଖି ରାଧିକା अନୁମାନ କରିେନେଲ 

େଯ କିଛି େଗାଟିଏ अଘଟଣ ଘଟିଛି ଯାହା अkର ଭିତେର ଝି~ାରି ପକାଉଛି ତା,ୁ। କିଛି 

ପଚରା ଉଚରା ନକରି ପାଣି ଗvାସ୍ ଟିଏ ବେଢ଼ଇ େଦଇଥିେଲ ପ�େବାଧ,ର ହାତକୁ। ଥ ା 

େହାଇ ବାରyାେର ବସି ପଡି ପାଣି ଗvାସ୍ ଟି ଢକ ଢକ କରି ପିଇଗଲା ପେର କିଛି ନକହି  

ସ�ାଦପତ� େର ବାହାରି ଥିବା ବି¤ାପନଟିକୁ ରାଧିକା,ୁ େଦଖାଇ େଭା େଭା କରି କାpି 

ପକାଇଥିେଲ ପ�େବାଧ। ବାହାଘର ପେର अେନକ ଥର ବିକାଶ ଏବଂ ପ�େବାଧ,ର ବfୁତା 

ବିଷୟେର ଶୁଣିଛkି ରାଧିକା। ଏେତଥର ଆଉ ଏମିତି ବ$�ନା କରି କହିଛkି ପ�େବାଧ େଯ 

ରାଧିକା,ୁ ଲାେଗ େସ ଜୀବk ଭାେବ େଦଖିଛkି େସସବୁକୁ। ତା,ର ମେନହୁଏ ତା,ର 

ଏଇ ସରଳ, ନିରୀହ, ହୃଦୟବk ସ�ାମୀଟି ତା, ବ�ତୀତ େକବଳ ବିକାଶ,ୁ ହW ଭଲ 

ପାଆkି ଏ ସଂସାରେର। 

 ସ�ାମୀ, अkରର େବଦନାକୁ ମେମ� ମେମ� अନୁଭବ କେଲ ରାଧିକା। ସ�ାମୀ,ର 

ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିଲା େବଳକୁ ନିଜ अଜାଣତେର ତା, ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିଲା। 

କିଛି ସମୟପେର ପ�କୃତି� େହାଇ £ୀ,ୁ ସବୁକଥା କହି ପ�େବାଧ ବାହାରି ପଡିେଲ କଟକ। 
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 ଗଁା ବସ୍ �ାyରୁ ବସ୍ ଧରି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିେର ପହ�ିଲା ପେର अେଟାରି�ାଟିଏ 

ଧରି ଚାଲିେଲ ‘ମନୀଷା ନିଳୟ’କୁ। अେନକ ଦିନ େହବ କଟକ ଛାଡିବାର। ରା]ା ଘାଟ 

େକାଠାବାଡି ସବୁ ଏମିତି ଭାବେର ଗଢି ଉଠିଛି େଯ ପାେରଶ¥ର ସାହିେର ପହ�ି ଘରଟି 

ପାଇବାକୁ ତା,ୁ ଦୁଇ ଘ�ା ଲାଗିଗଲା। 

 େସଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଦୁଇ ମହଲା େକାଠାଟି, ଯିଏ ଦିେନ ଚୂନ ଧଉଳା େହାଇ େଧାବ 

ଫରଫର ତାଜମହଲ ପରି ଝଟକୁଥିଲା ଆଜି ସିଏ ଜରାଜୀ$� ପ�ାଚୀର େଘରା ପରିତ�o 

ଘରଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଛି। କଳ,ି ଲଗା େଗଟ୍ ଟି େଖାଲି ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢାଇେଲ ପ�େବାଧ, 

ଦିେନ ନାନା ଜାତି ଫୁଲେର ଭ\d େହାଇ ରହୁଥିବା ବଗିଚାେର ଆଜି ଘାସ େକରାଏ ବି 

ଦିଶୁନି। େସଇ ବିଶାଳକାୟ ନାଲି ବାରyା ଯିଏ େତଲ ମାରିଲା ଭଳି ସବୁେବେଳ  ଚକ୍ ଚକ୍ 

କରୁଥିଲା, ଆଜି େସ ବିବ$�, ଠାଏ ଠାଏ ପଲ]ରା ଛାଡି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବାରyା 

अତିକ�ମ କରି ଦାy ଦରଜାେର ଠକ୍ ଠକ୍ କେଲ ପ�େବାଧ। େବଶ୍ କିଛି ସମୟ ପେର ଯିଏ 

ଆସି ଦରଜା େଖାଲିେଲ ତା,ୁ େଦଖି ହଠାତ୍ ଚିହି}  ପାରିେଲନି ପ�େବାଧ। େସଇ େଗାରା 

ତକତକ ସୁpର େଚେହରାର େଦବୀ ଜଣକ ପରିବ\dତ େହାଇ ସାରିଥିେଲ ଜେଣ 

ପକ¥େକଶା, eୀଣକାୟା ବୃ�ାେର। ଆଖିେର େମାଟା େଫ� ମ୍ ର ଚଷମା ପିfିଥିେଲ ମଧ� ଚିହି}  

ପାରିେଲନି ପ�େବାଧ,ୁ। େଧୖଯ��ଚୁ�ତ େହାଇ ପ�େବାଧ ତା,ର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି 

କାpି ଉଠିେଲ ମାଆ େବାଲି। ତା,ର କ�ସ¥ରେର େଚତନା ପଶିଲା ବୃ�ା,ର। ପ�େବାଧ 

କିେର େବାଲି କହି ତଳୁ ଉଠାଇ ତା,ୁ ଛାତିେର ଚାପି ଧରିେଲ େସ। ଦୁଇ ଜଣ, ଆଖି 

ଲୁହେର ବିଗତ ଦିନର ସE �ତିେର ପଡିଯାଇଥିବା ଧଳିୂ ସବୁ େଧାଇ େହାଇଯାଇଥିଲା। 

ଆଶାପ$ୂ� ା େଦବୀ କାpି କାpି ପ�େବାଧ ଆଗେର ବଖାଣି ଗେଲ ଏଯାବତ୍ ବିକାଶ 

ଜୀବନେର ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ। 
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 େରେଭନ୍ସା କେଲଜ ଛାଡ଼ି ବିକାଶ ଦିଲv ୀ ଯାଇ େଜ ଏନ୍ ୟୁ େର ନାମ େଲଖାଇଥିଲା 

ଇ�ିେଗ�େଟଡ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ବି ପଢିବା ଲାଗି। ବଡେଲାକ, ପିଲା, ସହିତ ମିଶି ପାଠଶାଠ 

ପଢିଲା କମ୍, ରାଜନୀତି କଲା େବଶୀ। ପାନ, ସିଗାେରଟ୍ ଠାରୁ ମଦଯାଏଁ ଯାବତୀୟ 

ବଦଭ�ାସ ସବୁ ଶିଖିଲା େସମାନ, ପାଖରୁ। ପାଠପଢା ସରୁ ସରୁ ତା’ର ଜେଣ ବwାଳୀ 

ସହପାଠିନୀ ସଲୀଳା େବାଷ୍ କୁ େକାଟ� ମ�ାେରଜ୍ କଲା କାହାକୁ ନଜଣାଇ। ତା’ର ଶଶୁର 

େସଠାେର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା ବ�ବସାୟୀ। େଗାଟିଏ େବାଲି अଲିअଳି ଝିअଟିର ଜିଦ୍ କୁ ମାନି 

େନଇ ସିନା ବିକାଶ ସାଥୀେର ତା’ର ବାହାଘର କରିେଦେଲ କିm ତା’ର ସଂସାର ଗଢିବାକୁ 

େଦେଲ ନାହW। େସ ଚାହୁଁଥିେଲ ସଲୀଳା ସାଥୀେର ବିକାଶ ଆସି ତା, ଘେର ଘର େଜାଇଁଆ 

େହାଇ ରହୁ, ତା,ର ବ�ବସାୟ ବୁଝାବୁଝି କରୁ। ସଲୀଳା ମଧ� ବାପଘରର अୟସ, 

ଆରାମ, ଐଶ�ଯ�� ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା। ନିଜ େପ�ମର ସୁpର ଜାଲେର ଫସାଇ 

ବିକାଶକୁ  ନିଜ ଘରକୁ େନଇଗଲା ସଲୀଳା। ଏପେଟ ବିକାଶର ବାପା ବିକାଶର ଏଇ ସବୁ 

अଧଃପତନ େଦଖି ସବୁଦିେନ ମନ]ାପେର ସଢି ସଢି ଦିେନ ହୃଦ୍ ଘାତେର ପ�ାଣ 

ହରାଇେଲ। କାଳର କୁଦୃ�ି ପଡିଥିଲା େବାଧହୁଏ ଆମଘର ଉପେର। ବିକାଶର ବାପା,ର 

ବ�ବସାୟ अେନକ ଦିନରୁ eତିେର ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ େସ ଋଣ ଭାରେର ବୁଡ଼ି ରହିଥିେଲ 

େସକଥା େସ କାହାରିକୁ ଜଣାଇ ନଥିେଲ। ତା, ପେର କରଜଦାତା, ସୁअ ଛୁଟିଲା 

ଘରକୁ। େବପାର ବpେହଲା, ଜମିବାଡ଼ି, ଗହଣାଗା�ି ଖy ଖy େହାଇ ବିକି�  େହାଇଗଲା, 

ତଥାପି କରଜ ଶୁଝିଲାନି। ଏପେଟ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର अଶାkିେର ଛଟପଟ 

େହାଇ ବିକାଶର ମଦ ପିଇବା अସnବ ଭାେବ ବଢି ଯାଇଥିଲା। େସଇ ମଦ�ପାନରୁ ଧିେର 

ଧିେର ତା’ର କିଡ଼ନୀ ନ� େହବାକୁ ଲାଗିଲା। अତ�ଧିକ େବମାର େହାଇ ଶଯ�ାଶାୟୀ 

େହଲା େସ। େସଠି କାହାରି ପାଖେର ସମୟ ନଥିଲା ତା’ର େସବାଶୁଶ��ଷା କରିବା ଲାଗି। 
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େତଣୁ ନିରାଶ େହାଇ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲା ଦିେନ। ସିଏ ସିନା ଦିେନ ଆମକୁ ପାେଶାରି 

େଦଇ ନିଜ ସଂସାର ଗଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େହେଲ ମଁୁ ପରା ମାଆ, ତା’କୁ େନଇ ତ େମା 

ସଂସାର। ତା’କୁ େସମିତି େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ମରିବାକୁ ଛାଡି େଦଇ ପାରିଥାଆkି 

େକମିତି। େତଣୁ ଏଇ ଘରଟି ବିକି�  କରି ତା'ର ଚିକିcା କରିବି େବାଲି ଲାଲା ମଦନ ଲାଲ୍ ,  

ସହିତ ଚୁoି କରିଛି। େସ  ପା� ଲe ଟ,ା अଗ�ୀମ େଦଇଛkି। େସଇ ଟ,ାେର ବିକାଶର 

ଚିକିcା ଚାଲିଛି।  େକାଡ଼ିଏ ଲe ଦାମ୍ େହାଇଛି ଘରର। ବିକାଶ ଭଲ େହବା ଲାଗି ଯାହା 

ଖ�� େହବ େହଉ। େମା ପୁअ ଭଲ େହାଇ ଘରକୁ େଫରି ଆସିେଲ ତା'କୁ ଧରି େକାଉଠି 

େଛାଟ ଭଡାଘରଟିଏ କରି ଚାଲିଯିବି। ଖାଲି ଜେଣ ଦାତା,ୁ ଦରକାର ଯାହା, ରo େମା 

ପୁअର ରo ସହିତ ମ�ାଚ୍ କରୁଥିବ, େଗାଟିଏ କିଡ଼ନୀ େଦଇ େସ େମା ପୁअର ଜୀବନ ରeା 

କରିେବ। େଯେତ ଟ,ା କହିେବ ମଁୁ େଦବି, ସାରା ଜୀବନ ପେଛ ତା,ର ଚାକରାଣୀ େହାଇ 

ରହିବି, େସଥିେର େମାର अବେଶାଷ ନାହW, ଖାଲି େମା ପୁअ ଜୀବନଦାନ ପାଉ।  

 କଥା େଶଷ କଲା େବଳକୁ କାpି କାpି କଇଁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଆଶାପ$ୂ� ା େଦବୀ,ର। 

ତା,ର ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ସାk� ନା େଦଲା ପ�େବାଧ। କହିଲା, “ଯାହା ଘଟିବାର 

ଥିଲା ଘଟିଗଲାଣି ମାଆ! ଆପଣ ଆଉ ବ�] ହୁअm ନାହW, ଆପଣ,ର େଗାଟିଏ ପୁअ ସିନା 

େବମାର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअ ପରା ଆପଣ, ପାଖେର ପହ�ିଗଲାଣି, ସିଏ ତା'ର 

େଶଷ ନିଶ�ାସ ଥିବାଯାଏ ବିକାଶକୁ ମରିବାକୁ େଦବ ନାହW, ଏକଥା ଆଜି ମଁୁ ଆପଣ, ପାଦ 

ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି। କେଲଜେର ବv ଡ୍ େଡାେନସନ୍ କ�ା"୍ େର ବv ଡ୍ େଦବାେବେଳ 

ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ଦୁହW,ର ବv ଡ୍ ଗ��ପ୍ ଏକା େବାଲି। ଭାବିଥିଲୁ େସଇଥିଲାଗି େବାଧହୁଏ 

ଈଶ�ର ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଢ ବfୁତାେର ବାfି େଦେଲ େହେଲ େସଇ ବfୁତା େଯ ଦିେନ 

େମାେତ ଏମିତି େଗାଟିଏ ପଣୂ� କାମ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବ େସକଥା ସ�ପ}େର ବି ଭାବି 
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ନଥିଲି। ବିକାଶକୁ ମଁୁ  େମାର େଗାଟିଏ କିଡ଼ନୀ େଦଇ ତା'ର ଜୀବନରeା କରିବି ମାଆ, ମଁୁ 

ତା'ର ବfୁ ନୁେହଁ, ତା'ର ଭାଇ, ତା'ର ସଖା। ତେମ ହ�ିଟାଲକୁ ମେତ େନଇଚାଲ, ଯାହା 

ଆନୁସwିକ ପରୀeା ନିରୀeା କରିବା କଥା େସମାେନ କରm େହେଲ ଯଥାଶୀଘ� 

अପେରସନ୍ କରିବାର ବ�ବ�ା କରm। ଆଉ ଏ ଘରଟା ବିକି�  କରିବା କଥା କୁହନା 

ମାଆ। ମଁୁ ଗାଆଁକୁ ଗେଲ କିଛି ବ�ବ�ା କରିବି, ଲାଲାବାବୁ, ଟ,ା ଆେ] ଆେ] 

ପରିେଶାଧ କରି େଦବା”  

 ଆଶାପ$ୂ� ା େଦବୀ ଭାବୁଥିେଲ ତା,ର ଠାକୁରଘେର ସବୁଦିେନ ପଜୂା ପାଉଥିବା 

ମଦନେମାହନ ମ\ୂdେର ଠାକୁର ନାହଁାkି େସ ଓହv ାଇ ଆସିଛkି ପ�େବାଧ ରୂପେର 

ଧରାପୃ.କୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ େଯାଡି ମୁyେର ଲଗାଇ ପ�ଣାମ କେଲ େସ ପ�ଭୁ, 

ଉେqଶ�େର। 

 

ମାଫ�ତ : ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ 

ସରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ, ନୟାବଜାର, କଟକ 

୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ପାପ ଉପାଖ�ାନପାପ ଉପାଖ�ାନପାପ ଉପାଖ�ାନପାପ ଉପାଖ�ାନ    
 अଫିସ ସାମ}ା ଚା' େଦାକାନରୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ନଜର ଆସିଲା 

ଘନଶ�ାମ ବାବୁ ତା,ର ବାଇକ୍ ଟାକୁ େଠଲି େଠଲି େନଉଛk। ବଡ 

ବିକଳ ଲାଗିଲା, ତା,ର ଏପରି ଦୟନୀୟ अବ�ା େଦଖି। ଏେତ େମାଟା 

େଲାକଟା, ବିଚରା ଏେତ ବଡେପଟ େନଇ େକେତ କ�େର ଚାେଲ, ତା’ପେର େବାଝ 

ଉପେର ଏଇ ଲଳିତା ବିଡା। ଏେବ ଏଇ େମାଟର ସାଇେକଲକୁ ପୁଣି େଠଲି େଠଲି େନବାକୁ 

େହବ। ପଚାରିଲି, ସାର୍ କଣ େହଲାକି? ବାଇକ୍ କଣ �ାଟ� େହଉନି? ଘନଶ�ାମ ମୁହଁ 

େଟକି अେନଇେଲ, ଚାହାଣୀେର ତା,ର ବଡ ବିବଶତା ନଜର ଆସୁଥିଲା ଆଉ େକ� ାଧ ବି! 

କହିେଲ, “ହ�ାେପା କିଏ େମା ବାଇକ୍ ର ହୱା ନିକାଲି େଦଇଛି। ପାଖେର ପ�ରବାଲା ବି 

େକହି ନାହW। अଧମାଇଲି ରା]ା େଠଲି େଠଲି େନବାକୁ େହବ।” ହଁ ଫv ାଟ ଟାୟାରେର 

ବାଇକ୍ େଠଲି େନବାେର େଯ େକେତ କ� େମାେତ ଜଣାअଛି, େସ अନୁଭୂତି େମାର अଛି। 

ଥେର ଦି’ଥର ରା]ାେର େମା ବାଇକ୍ ବି ପଂକ୍ ଚର େହାଇଛି। ଘନଶ�ାମ ବାବୁ କୁେ�ଇ 

କୁେ�ଇ ବାଇକ୍ େଠଲି େଠଲି ଗଲାପେର, େମା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଆ\�ତ� ାଣ ଫିକ୍ 

କିନା ହସିେଦଲା। ଆ\�ତ� ାଣ ଆମ अଫିସର ପିअନ୍, ପଚାରିଲି, େହଃ ହସୁଚୁ କଣ? ତା 

अବ�ା େଦଖି େତା ମନେର ଟିକିଏ ବି ଦୟା ଆସୁନି? େତା ନାଆ ଆ\�ତ� ାଣ କିଏ ରଖିଲା? 

ଆ\�ତ� ାଣ ହସି ହସି କହିଲା, ଆ¤ା, େମା ନାଆଟା ସିନା ଆ\�ତ� ାଣ, େହେଲ େଲାକ, ଦୁଃଖ 

ଭ~ନ କରି ପାରୁନି! େସଥିପାଇଁ ତ ଦୁ� େଲାକ,ୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ଖୁସି େହଉଛି! 

 : ମାେନ? 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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 ମାେନ, ଘନଶ�ାମ ବାବୁ,ୁ ଏ ଦy ମଁୁ େଦଇଛି। ଶଳା ସକାଳୁ ସଂ~ ଯାଏ ବସି ଲା� 

ଖାଇ ଖାଇ େପଟଟାକୁ ଓଦର ପରି ଫୁେଲଇ ସାରିଲାଣି। ଦୟାମାୟା କହିେଲ େଲାକଟା 

ପାଖେର ଟିକିଏ ବି ନାହW, ଗରୀବ ଧନୀ ବୁଢାେଟାକା କିଛି ଫରକ୍ କରୁନି। ଫାଇଲ ଆସିଲା 

ମାେନ ହାତ ପେତଇ େଦଉଛି, େଦ େକେତ େଦଉଚୁ େଦ! ଖାଇ ଖାଇ େଦଖୁନ, େକେତ ବଡ 

େପଟଟାଏ କଲାଣି! ଦଶ ମାସର ଗଭdଣୀ ମାଇପି, ପରି ଦିଶୁଛି। ଆଜି ବିଚାରୀ ବଧବା 

£ୀେଲାକ ଟିଏ ଆସିଥିଲା ତାର ଭ\ା ପାଇଁ, ଗରୀବ £ୀ େଲାକଟା ବିଚିରୀ, କ,ାଳ ଗଣି 

େହଇଯିବ, ଭଲ ଲୁଗା ଖyିଏ ବି ତା ପାଖେର ନାହW ପିfିବାକୁ। ସାwେର ଦି’ଟା େବମାରିଆ 

ଛୁଆ। ତା ଫାଇଲକୁ ବି अଟେକଇ ରଖିଛି। କହିଲା ଦି’ଶହ ନେଦେଲ ଫାଇଲ ଆଗକୁ 

ବଢିବନି, ବିଚାରୀ ନିରାଶ େହାଇ େଫରିଗଲା। ନିରାଶ େହାଇ େଫରିବା େବେଳ ତା 

ଆଖିର େସଇ ଲୁହ, ତା’ରି ନିଶ¥ାସ, अଭିଶାପ େହାଇ ପଡିଲା ୟାରି ଉପେର, ଭଗବାନ 

େମାେତ କହିେଲ ତାକୁ ଦy େଦ, ଆଉ ମଁୁ ତା ବାଇକର ହାୱା େଖାଲିେଦଲି। 

 : ବଡ ପାପଟାଏ କରିେଦଲୁେର ତୁ ଆ\�ତ� ାଣ। 

 ଆ\� ହସିଲା, କହିଲା, କାଲି ସକାଳୁ ମpିର ଯିବି ପରା। 

 : ପଚାରିଲି, କାହWକି? 

 ପାପ ଛେଡଇବାକୁ ଆ¤ା, ହସି ହସି ଆ\�ତ� ାଣ ଜବାବ େଦଇ କହିଲା, କହkି, ଦିअଁ 

ଦରଶନ କେଲ କୁଆେଡ ପାପ ଚାଲି ଯାଏ, ଆଉ ତ ଆଉ, ଥେର ରାମ ନାମ େନେଲ େଯେତ 

ପଣୂ� अଜ�ନ ହୁଏ, ମଣିଷ ତାର ସାରା ଜୀବନେର ଏେତ ପାପ କରି ପାେରନା। ଏଇ େଦଖ 

କହି, ରାମ ରାମ ଦି ଥର କହି ପେକଇଲା, ଆଉ କହିଲା, େହଇ େଦଖ, ଗଲା ଏଇ ଜନE ର 

ସବୁ ପାପ ନାଶ େହାଇଗଲା େଗାଟିଏ ଥର ରାମ ନାମେର, ଆଉ ଥେର ରାମନାମେର 

ଆଗଲା ଜନE ର ବି ଆଡଭାନ୍ସ ପି�ମିୟମ ଜମା େହାଇଗଲା। 
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 ଆ\�ତ� ାଣର ଏ ଯୁoିଶୁଣି େମାେତ ହସ ଲାଗିଲା, ହସି ହସି କହିଲି, ଆେର େସମିତି 

େହେଲ ଘନଶ�ାମ ବାବୁ ରିଟାୟାଡ� େହଲାପେର ହରିଦ¥ାର ଯାଇ ଗwାସ}ାନ କରି ସବୁ ପାପ 

େଧାଇ ଆସିେବନି? େତାେତ ଦy େଦବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ କଣ ବାକିରହିଲା 

େଯ। 

 ଗwାସ}ାନ କଥା ଶୁଣି ଆ\�ତ� ାଣ ବେହ ହସିଲା, କହିଲା, େମାର େଗାେଟ ଗପ ମେନ 

ପଡୁଚି ଆ¤ା, ଥେର କିଏ ଜେଣ ବାବାଜୀ କହୁଥିେଲ ଶୁଣିଥିଲି। ଆପଣ ଶୁଣିେବ? କହିଲି, 

ରହ, ଚାଲ େସଇଠି ଆଉ କେପ କେପ ଚା’ େହଇ ଯାଉ, ତା ପେର େତା ଗପ ଶୁଣିବା। 

 ସଂଜ ନଇଁ ଆସୁଥଲା, अଫିସ୍ ଛୁଟିେହବାର अଧଘ�ାରୁ अଧିକ ସମୟ େହଲାଣି, 

ସମେ] ପ�ାୟ ଚାଲି ଗେଲଣି। ରଘୁଆ ଚା’େଦାକାନ ବି ଖାଲି, େସ ତା’ର େଦାକାନ 

ସଜାଡିବାେର ଲାଗିଛି, ଆଉ େଛାଟୁ, ଗvାସ କପ୍ ସବୁ େଧାଇବାେର ବ�]। େଦାକାନେର 

ପହ�ି କହିଲି, ଆେର ରଘୁ ଚା’ ଦି’କପ୍ ବନା, ରଘୁ ଥେର ଆମକୁ ଚାହW କହିଲା, ଆ¤ା, 

eୀର ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଚା’ ବେନଇ ହବନି, ଚୁଲା ଉପେର େକଟିଲେର अଛି, ଦଶ ମିନିଟ୍ 

ଆଗରୁ ରାଉତ୍ ବାବୁ, ପାଇଁ ବେନଇ ଥିଲି। ଏଇଟା ସବୁେବେଳ ରଘୁର େରଡିେମଡ୍ 

ଉ\ର, ସକାଳ ତିଆରୀ ଚା’କୁ ବି ସଂଧ�ାେର ଦଶ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବେନଇଚି କହି ପିେଲଇ 

ଦିଏ। अଗତ�ା କିଛି ଚାରା ନେଦଖି କହିଲି, ହଉ େଦ କହି ବସିଗଲୁ ସାମ}ାେର ପଡିଥିବା 

ଖାଲି େବ�ଟା ଉପେର। ରଘୁ ରଡିଟାଏ କରି କହିଲା, େହଇେର େଛାଟୁ ବାବୁ,ୁ ଦିଟା 

ଚାହା େଦଇଯା। 

 ଚା’ ପିଉ ପିଉ ଆ\�ତ� ାଣକୁ କହିଲି, ହଁ ଏେବ କହ, କଣ କାହାଣୀ କହୁଥିଲୁ। ଆ\� ଚା' 

ଗvାସେର େଗାଟାଏ ସୁଡକି ଲଗାଇ କହିଲା, ଥେର ଜେଣ ଜମିଦାର ଗwାସ}ାନ କରିବାକୁ 

ଯାଇଥିେଲ। ବଡ ଧମ�ପରାୟଣ ବ�oି ଥିେଲ, ଜୀବନ ସାରା ଦାନ ଧମ� କରିବା, େଲାକ, 
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େସବା କରିବାେର କେଟଇ େଦଇଥିେଲ। ଏମିତି ଗwାେର ଗାେଧାଉ ଗାେଧାଉ ମନେର କଣ 

ଆସିଲା େକଜାଣି, ଭାବିେଲ ‘ଦୁନିଆ ଯାକର ପାପି ଆସି ଗwାେର ସ}ାନ କରୁଛkି, ଗwା 

ମାଆ ସମ],ର ସବୁ ପାପ େଧାଇ େନଉଛି, ଏେତ ପାପ ସାwେର େନଇ ଗwା ମାତା 

କରୁଛି କଣ ?’ େଶଷେର ନିଜର ଉª�ାକୁ ଚାପି ରଖି ପାରିେଲନି, ଗwା ମାଆକୁ ପଚାରି 

ବସିେଲ, “ମାଆ ଏେତ ପାପ େଧାଇ ତୁେମ େସ ପାପ େନଇ କରୁଛ କଣ?” 

 ଗwା ମାଆ ସେw ସେw ପ�କଟ େହାଇ ଟିକିଏ ହସି କହିେଲ, “ଆେର ପାପ ସାwେର 

େମାର କଣ କାମ? ସମେ] ଆସି େମା ପବିତ�  ପାଣିେର ସ}ାନ କରkି, େମାର ପାଣିର 

ପବିତ� ତା ପାପି ମଣିଷର ପାପ େଧାଇ ଦିଏ, େଯମିତି ସାବୁନ ଲେଗଇେଲ େଦହର ମଳି ସବୁ 

େଧାଇ େହାଇଯାଏ େସମିତି। େହେଲ େମାର ପାଣି ତ େପାଖରୀ ପରି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର 

ଜମା େହାଇ ରେହନି, େମାର ଧାରା ନିରkର େବାହି ଚାଲିଛି। େସଇ ପାଣିେର ସମ] 

ପ�ାଣୀ,ର ପାପ ସବୁ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ସମୁଦ� େର ପହ�ି ଯାଉଛି।” 

 : ଜମିଦାର,ର ଉª�ା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଗwା ମାଆକୁ ପଚାରିେଲ, ଏେତ 

ସବୁ ପାପେନଇ ସମୁଦ�  ତ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପି େହାଇଗଲା! 

 ଗwା ମାଆ ଟିେକ ହସି କହିେଲ, “ନାହWେର, ସମୁଦ�  େହଲା ରତ} ାକର, ରତ}  ରଖିବା 

ତା କାମ, ପାପ ରଖି ସିଏବା କଣ କରିବ? ସିଏ ବି ପାପକୁ ପାଖେର ରେଖନା, େଯମିତି 

ଖରାଦିନ ଆସିବ, ତାର ପାଣି ସବୁ ବା« େହାଇଯିବ, େସଇ ବା« ସାwେର ପାପ ସବୁ 

ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ େମଘେର ମିଶିଯିେବ।” 

 : ତାହାେହେଲ େମଘ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପି, ଜମିଦାର ଗwା ମାଆ,ୁ କହିେଲ। 

 ଗwା ମାଆ ହସି ହସି କହିେଲ, “ନାହW, େମଘ କାହWକି କାହା ପାପର ଭାଗିେହବ, 

େମଘର ବା ଆୟୁଷ େକେତ? ଖରାଦିନ ପେର ବଷ�ା ରୁତୁ ଆସିବ, େମଘ ଭାସିଭାସି ସାରା 
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ଆକାଶେର ବ�ାପୀ ଯିବ, ତା ସାwେର ପାପର ରwେର କଳା ଦିଶୁଥିବା େମଘସବୁ ମାଡି 

ଆସିେବ, ତା'ପେର େମଘ ବଷdଯିବ ବରେକାଳିଆ ପାଣି େଟାପା, ଆଉ େସଇ ପାଣି ସାwେର 

ସବୁଯାକ ପାପ ବି ଢାଳିଯିବ, ଯାହାର ପାପ ତାହାରି ଉପେର ବରଷିେଦଇ ଚାଲିଯିବ। ତୁମ 

ପାପ ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ େଫରିଆସିବ” 

 ଜାଣିେଲ ଆ¤ା, ଯାହାବି କରm ପାପ, ପାପିକୁ ଛାଡି କୁଆେଡ ଯାଏନି। ସବୁେବେଳ 

ସାwେର ରେହ, ପାପର ହିସାବ अଲଗା, ପଣୂ�ର अଲଗା। ପଣୂ� ପାଇଁ େଯପରି ସୁଖ ମିଳିବ 

ପାପ ପାଇଁ େସେତକି ଦy ମିଳିବ। 

 ଆ\�ତ� ାଣ େଗାଟାଏ କ¥ାଲିଫାଏଡ ଚାଟାଡ� ଆକାଉ�ା� ପରି ପୁରା ପାପ ଉପଖ�ାନର 

ତଜ�ମା କରିଗଲା, କହିଲା ପାପ ପଣୂ� କିଛି ବ�ା, ଖାତା ନୁହଁ େଯ େଡବିଟ୍ େକ� ଡିଟ୍ 

େହଉଥିବ। ଶେହ ପାପ କଲି, ପଚାଶ ପଣୂ�, ଜମାଖ�� ହିସାବ ପେର ବଳକା ରହିଲା 

ପଚାଶ, େସଇଟା ଗwାେର ଯାଇ ବିସଜ�ନ କରିେଦବି, ବ�ାଡେଡବ୍ଟ ରାଇଟ୍अପ୍ 

େହାଇଯିବ! େସମିତି କିଛି ହୁଏନି ଆ¤ା। ସବୁ ହିସାବ ଏଇଠି ହୁଏ। େଦବା, େନବା, 

ପାଇବା, ନପାଇବା ସବୁ ଏଇଠି ହିସାବ ନିକାଶ ପଇଠ କରି େଫରିବାକୁ େହବ। ଆଗଲା 

ପିଛିଲା ଜନE ର କିଛି େନଣ େଦଣ ବାକି ରେହନି। ଏଠି ସବୁ ନଗଦ କରବାର। େଯମିତି 

କରିବ, େସମିତି ଏଇଠି େଭାଗିକି ଯିବ। େକାଳି ଗଛ ଲେଗଇ ତ େକହି ଆ� େତାଳି ପାରିବ 

ନାହW ନା। ତାକୁ ଖଟା େକାଳି ହW ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, େକାଳିଗଛର ମଳୂକୁ ଗେଲ ପାଦେର 

କ�ା ଫୁଟିବ। େତଣୁ ସାଧୁ େହ, ସାବଧାନ ରୁହ, अବଧାେନ ଏତିକି ପେଢଇଛkି ଆ¤ା । 
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କv ାk ବିହwକv ାk ବିହwକv ାk ବିହwକv ାk ବିହw    
 ସମୁଦ�  େବଳାଭୂମିେର ବସି ସମୁଦ�  ଆଡ଼କୁ ଚାହW ରହିଛି ଶ�ୀ। 

ସମୁଦ� ର अସଂଖ� େଢଉ ସବୁ ତା’ର ବାଲୁକା ରାଶିେର ମଥା ପିଟୁଛkି। 

କିm େସହି ନି.ୁର ବାଲୁକା ରାଶି କଣ ବୁଝି ପାରୁଛି େସମାନ,ର 

अkରର अ�� ବ�ଥାକୁ। େସ କଣ ପଢ଼ି ପାରୁଛି େସମାନ,ର ଆଖିର ଭାଷାକୁ। ପୁଣି 

େଢଉମାେନ େଫରି ଯାଉଛkି ନିଜର େକାହ ଆଉ ଯ�ଣାକୁ ସାwେର େନଇ। ଏଇ େଢଉ 

ମାନ, ଭଳି ତ ଶ�ୀ’ର ଜୀବନ। ତା अkରର େକାହ ଆଉ ଯ�ଣାକୁ କଣ ବୁଝି ପାରୁଛି 

ଜୟk। ତା’ର େକାମଳ ମନକୁ ପ�ତି ମୁହୂ\�େର ଦଳି ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି େଦଉଛି। ଏଥିେର 

ଶ�ୀ’ର ବା େଦାଷ କଣ। େସ ତ ତାକୁ ନିଜ ଇଛାେର ବିବାହ କରିନଥିଲା। େସ ତା ଉପେର 

େବାଝଟିଏ େହଇ ରହିବାକୁ ଚାହWନଥିଲା। ତା’େହେଲ କଣ ପାଇଁ ତାର ଏ ନି.ୁର 

ପଦେeପ। ଏସବୁର େକୗଣସି ଉ\ର େଖାଜି ପାଉନଥିଲା ଶ�ୀ। ତା’ର ଭାବନା ସବୁ ସୁତାର 

ଖିअ ଭଳି अଡ଼ୁଆ େହଇ ଯାଉଥିେଲ। େସ ତଉଲୁଥିଲା ପବୂ�ର ଆଉ ଏେବର ଜୟk 

ମଧ�େର ଥିବା ତଫାତକୁ। ସତେର ଯେଣ ପୁରୁଷର ମନକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କ�। େଯଉଁ 

ଯୟkର ମନ ଦିେନ ପ$ୂdମାର ଜହ}  ଆଲୁअ ଭଳି ପରି¢ାର ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ତାକୁ ଘନ 

କୁହୁଡିର ଆ]ରଣ ଭଳି अfାରିଆ ଲାଗୁଛି। େଯଉଁଦିନ ତାର ଜୟk ସହ ପ�ଥମ େଦଖା 

େହଇଥିଲା େସ अତି ଆପଣାର େଲାକଟିଏ ଭଳି ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ। େହେଲ ଏେତ ଶୀଘ� 

େକମିତି ବଦଳିଗଲା େସଇ ନିଜର ମଣିଷଟି। ସବୁ ପୁअମାେନ େବାେଧ ଏମିତି। େଗାେଟ 

ସଂ;ୃତି ମହାkି 
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ଝିअକୁ ପାଇବା ପବୂ�ରୁ େସମାେନ ଏମିତି अଭିନୟ କରିଥାkି। କିm ପାଇବାପେର ପୁଣି 

େଫରିଆସkି ନିଜର ପ�କୃତ େଚେହରାକୁ। କିm ସବୁ ପୁअଝିअ, େପ�ମ ଭଳି ତ େସମାନ, 

େପ�ମ ନଥିଲା। ଶ�ୀ ଭଳି େଗାେଟ ଝିअ େକମିତି ସାହସ କରିଥାkା େପ�ମ କରିବାକୁ। 

ସମାଜର ସବୁ ନିୟମ ତାକୁ ପwୁ କରିେଦଇଥିଲା। अfବିଶ¥ାସ ଆଉ ଧରାବfା ନିୟମର 

ଏକ ଶo ପାେଚରୀ ଠିଆ େହାଇଥିଲା ତା ଆଗେର। କାରଣ େସ ଥିଲା ଶୁଭମ୍ େଚୗଧୁରୀର 

ବିଧବା ପତ} ୀ। ମାତ�  ଏସବୁ अfକାର ଆଉ ନିୟମର ପ~ୁରୀରୁ ତାକୁ ମୁoି େଦଇଥିଲା 

ଜୟk। ତା ମଥାେର ସିpୂର େଦଇ ତାକୁ ପତ} ୀର ସୀକୃତି େଦଇଥିଲା। ଏେବବି ମେନ अଛି 

ତା’ର େଯଉଁ ଦିନ ବିବାହ ପ�]ାବ େନଇ ଜୟk ଆସିଥିଲା ତା, ଘରକୁ। ବାପା, ହାତକୁ 

ଧରି କହିଥିଲା ଆପଣ ମନା କରmନି, ମଁୁ ଶ�ୀ’ର େକୗଣସି अବେହଳା କରିବିନି। ତା’ର 

ପରିଚୟ େକବଳ େସ େମାର £ୀ। ବାପା କିm ଶ�ୀ’ର ବିନା ପରାମଶ�େର କିଛି ନି«\ି 

େନବାକୁ ଚାହୁଁନଥିେଲ। ପଚାରିଥିେଲ ତା’ର ମତାମତ। େସ କିm ରାଜି େହଇନଥିଲା ଏ 

ପ�]ାବେର। େସ ଚାହୁଁନଥିଲା ଶୁଭମର ସE �ତିକୁ ଭୂଲି ଆଉ କାହା ମନପ~ୁରୀେର ବାfି 

େହବାକୁ। ବିେବକ ତା’ର ସ¥ୀକୃତି େଦଇନଥିଲା ଏସବୁ କରିବାକୁ। େସ ତା’ର ନିୟମିତ 

ଶିeୟତ� ୀ ଜୀବନଧାରାରୁ ଓହରି ପୁଣିଥେର ପତ} ୀର ଭୂମିକା ତୁେଲଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। 

କିm ଜୟkର େସଇ େକଇ ପଦ କଥା ତା ମନର ସବୁ ଭାବନାକୁ େଧାଇ େଦଇଥିଲା। େସ 

କହୁଥିଲା ତେମ େମାେତ ବିଶ¥ାସ କର ଶ�ୀ। ମଁୁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ। ତମ ଛଡା େମା 

ମନେର ମଁୁ ଆଉ କାହାକୁ �ାନ େଦଇ ପାରିବିନି। ମଁୁ ତମର अତୀତକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। 

ମଁୁ ବ\�ମାନକୁ େନଇ ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ। ତେମ େମା କଥାେର ହଁ ଭରିଦିअ। ଏଇ କଥା 

ଗୁଡିକ େଯପରି ଶ�ୀ ମନେର ଭରି େଦଇଥିଲା ନୂତନ ଭାେବ ଜୀଇଁବାର ଆକାଂeା ଆଉ 
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ଉqୀପନା। କାହWକି େସ ଟାଳି ପାରିଲାନି ଜୟkର କଥାକୁ। ଯଦି େସ େସେତେବେଳ ମନା 

କରିଥାkା ତାେହେଲ ଆଜି ତାକୁ ଏେତ କ� ସହିବାକୁ ପଡିନଥାkା। ବାହାଘର ପେର କିଛି 

ଦିନ ତା,ର କଟିଥିଲା ଭଲେର। କିm ତା’ପେର ତାର अତି ଆପଣାର ଜୟk ତାକୁ अଚିହ} ା 

ଲାଗିଲା। ଲୁହଭରା अତୀତକୁ ଭୂଲି ଏକ ପରିପ$ୂ� ସଂସାରର ସ¥ପ} େଦଖୁଥିବା ମନଟା ଭାwି 

ଚୁନା େହଇ ଯାଇଥିଲା। ଜୟk ଧିେର ଧିେର ତା ସହ କଥା କହିବା କେମଇ େଦଲା। ତା’ର 

ଚାକିରୀ ବି ଛେଡଇ େଦଇଥିଲା। କାରଣ େସ ଚାହୁଁନଥିଲା ଶ�ୀ ବାହାରକୁ ଯାଉ। ତା’ପେର 

େକାଳକୁ ଆସିଥିଲା ଜିତ୍। କିm ଏଥିେର ବି ଜୟk ଖୁସି ନଥିଲା। େକୗଣସି କଥାେର ତା’ର 

ଆଗ�ହ ନଥିଲା। େବଶୀ ସମୟ ତା’ର କଟୁଥିଲା ବାହାେର ସାw ସାଥୀ, ଗହଣେର। କିm 

ଶ�ୀ ବା ପୁअକୁ େସ େକୗଣସି କଥାେର अବେହଳା କରୁ ନଥିଲା। େହେଲ ଶ�ୀ ଭାବୁଥିଲା 

ଜୟk େଯମିତି ତାକୁ ଖାଲି ଦୟା େଦଖାଉଛି। େସ େଯପରି ନିମ�ୁଳି ଲତାଟିଏ ଭଳି ତା 

ପାଖେର ଆଶ�ୟ େନଇଛି। ଦୁଃଖ ଆଉ अପମାନେର ତା ହୃଦୟ ମ�ି େହଇ ଯାଉଥିଲା। 

ଆଖିର ଲୁହ ମାେନ ଆଉ େବାଲ ମାନୁ ନଥିେଲ। ଏତିକି େବେଳ େଯମିତି ଶୁଭମ୍ ର ହାତ 

ଦୁଇଟି ଆସି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି େଦଲା। କୁଆେଡ଼ ଗଲା ତା ସହ କଟିଥିବା େସ ଦିନ 

ଗୁଡିକ। ସବୁେବେଳ େସ ତାକୁ ଚିଡଉ ଥିଲା। ପାଖରୁ ଟିେକ ବି ଛାଡୁ ନଥିଲା। େବେଳ 

େବେଳ ବିରo େହଇ ଯାଉଥିଲା ଶ�ୀ। अଣନିଶ¥ାସୀ େହଇ ଯାଉଥିଲା ଶୁଭମ୍ ର ଏେତ ଭଲ 

ପାଇବା ଭିତେର। କିm ଏେବ ତାକୁ ଚିେଡଇବାକୁ େକହି ନାହW। େସ ବ\�ମାନ ସ¥ାଧୀନ। 

କିm େସ କାହWକି ଖୁସି େହଇପାରୁନି। େସ ଭାବୁଛି ଜୟk ତାକୁ ଏମିତି େସ}ହ କରkାନି। 

ଭରପରୂ ଭଲପାଇବା ଦିअkାନି। କିm ଏସବୁ ତ ତା ପାଇଁ ସ¥ପ, ମରିଚୀକା। ଯାହା 

େକେବବି ସତ ହବନି।ତାେହେଲ େସ କ'ଣ ଜୀଇଁଥିବ ପ~ୁରୀେର ବାfି େହଇଥିବା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  51 

ଶାରୀଟିଏ ଭଳି। େସ ଆଉ ଘର ଛାଡି କୁଆେଡ ଚାଲିଯିବ କି? କିm ଯିବ କୁଆେଡ। କ’ଣ 

अଛି ତା ପାଖେର। ବ�ିବାର ସ�ଳ େବାଲି ଥିବା ଚାକିରୀ ଖyିକ ତ େସ େକେବଠୁ ଜୟk 

ପାଖେର ବିକି େଦଇ ସାରିଛି। ଆଜି ଭାବୁଛି େସ ଜୟkର ଏସବୁ େବାେଧ େଗାେଟ ଷଡ଼ଯ� 

ଥିଲା। ସବୁଥିରୁ ତାକୁ ବ�ିତ କରି େସ କ’ଣ ପାଇଁ ଏେତ ବଡ ପ�ତିେଶାଧ େନଉଛି ତା 

ଉପେର। େସ କ’ଣ ଏମିତି ଜଳୁଥିବ ତା ପ�ତିେଶାଧର ନିଆଁେର। େହେଲ ତା’ର ମୁoି 

କାହW। ତା ଆଗେର ଏେବ ପୁअ ଜିତ୍ ର ଭବିଷ�ତ। ନଁା େସ ବ�ିବ େକବଳ ଜିତ୍ ପାଇଁ। 

अକାଳେର ଝରି ଯାଇଥିବା ଶୁଭମ୍ ର ଆ~ୁଳାଏ ସE �ତିକୁ ଧରି େସ ତାର ବାକି ଜୀବନ 

ବିେତଇବ। ମା େହବାର କ\�ବ� େସ ପାଳନ କରିବ। େସ ଯିଇଁବ ଜୟkର £ୀ ଭାେବ 

ନୁେହଁ, ଜିତ୍ ର ମାଆର ପରିଚୟ େନଇ। େସ ଆଉ ଜୟk ଦୁଇଟି ସମାkର ସରଳ େରଖା। 

େସମାେନ େକେବବି ପର«ରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିେବନି। ଏମିତି ଭାବନାର ବୁଢିଆଣି ଜାଲେର 

ଛpି େହଇ ଯାଉ ଯାଉ େକେତେବେଳ େଯ ସଂଧ�ା େହଲାଣି ଜାଣି ପାରିନଥିଲା େସ। 

ମpିରର ଘ�ଧ¥ନିେର ପ�କୃତି� େହଲା େସ। ଜିତ୍ ର ଟିଉସନ୍ େଫରିବାର ସମୟ 

େହଇଗଲାଣି। ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି ଆଗକୁ ପାଦ ବେଢଇଲା। କିm ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଥରୁଟିଏ 

ସମଦୂ�  ଆଡକୁ ଚାହW େଦଖିଲା ସମଦୂ�  ପବୂ� अେପeା ଶାk େହଇଯାଇଛି। େବାେଧ ଲହରୀର 

ବୁକୁଫଟା କ�pନେର େସ �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିm ଲହରୀ ଗୁଡିକ େସମିତି ବାଲୁକା 

ରାଶିେର ମଥା ପିଟି ଗାନ କରୁଛkି େସମାନ, ହୃଦୟର अକୁହା ସwୀତ। 
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ଉତି.ିତ ଜାଗ�ତଉତି.ିତ ଜାଗ�ତଉତି.ିତ ଜାଗ�ତଉତି.ିତ ଜାଗ�ତ    
ବ�oି ଚରିତ� କୁ େନଇ ଟୁଇଟରେର ଏକ eୁଦ� ଗ| େଲଖିଥିଲି। ତାକୁ 

ପଢ଼ି କିଛି ସହୃଦୟ, ମkବ�ରୁ େପ�ରିତ େମାର ଏହି ଆେଲଖ�।  

[ଗ|ଟି େହଲା ଏହି ପରି।   

ବ�oି ଚରିତ�   

#eୁଦ� ଗ| #अେ�ାବର ୩୧ ୧୯୮୪  

 ଚାpା େଭଦା ମାଗି अତି ଜାକଜକମେର ୨୯ अଗ�େର ଗେଣଶ ପଜୂା ସାରିଲା ପେର 

ମଁୁ େଦଖିଲି େମା ହାତେର େବଶ କିଛି ଟ,ା ବଳକା ରହିଯାଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ େନତା 

ପଣିଆେର ପଜୂାର ଦାୟିତ�  େନଇଥିଲି। ମନେର ନୂତନ ଉcାହ ଉqୀପନା ଥିଲା। େସ 

ଟ,ା  ଓ କିଛି ନୂଆେର ବଦଳି େହାଇ ଆସିଥିବା ସହକମ�ୀ, ମୁyେର ହାତ ରଖି 

अେ�ାବର ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ େଘାଷଣା କଲି - ୩୧ ତାରିଖେର ମାଗଣା େଭାଜିର ଆେୟାଜନ 

କରାେହବ।  

 କାଯ��ାଳୟର ସମ] ୧୦୦ ଜଣ କମ�ରତମାନ, ଭିତେର  ଆନpର ଲହରୀ 

େଖଳିଗଲା। େସୗଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆେର ବଦଳି େହଇ ଆସିଥିବା େସହି ସହକମ�ୀ 

ମାନ,ୁ ଦାୟିତ�  ଦିଆଗଲା। ତା ସହ ମାଂସ ଆଣିବା ଦଳ ମଧ� ଚିହ} ଟ େହେଲ ଯାହାକୁ 

ନିେଜ ଆମ ସଂଘ ସ"ାଦକ ଚିହ}ଟ କରିଥିେଲ। ସମେ]  େଯ ଯାହା କାମେର ମନ େଦଇ 

ଲାଗିଗେଲ।  

 େଶଷେର,  େସଦିନ ବି ଆସିଗଲା। ଖରାେବଳିଆ େଭାଜି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ େରାେଷଇ 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପyା 
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ସହ େଭାଜି ବରାଦି ଜିନିଷମାନ ଆସି ପହ�ି ଗଲା। ଦିନ ଦଶଟା େବେଳ ସଂପାଦକ 

ମହାଶୟ ହଠାତ୍  ଆସି କହିେଲ - େରାେଷଇ ବp କରିଦିअ। ପରି�ିତି ଖରାପ। 

ଘଟଣା କଣ ବୁଝିପାରୁ ଜଣା ପଡିଲା - ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ,ୁ ହତ�ା କରା ଯାଇଛି। 

କଂେଗ�ସ ଭାରତସାରା ପ�ତିବାଦ େଶାଭାଯାତ� ା ବାହାର କରିବ। େତଣୁ େଭାଜି ବp।  

ପରିବା କଟା ସରିଥିଲା। ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ େହଉଥିଲା। ମାଂସ ଦଳା ସରିଥିଲା। 

ହଠାତ୍ େଭାଜି ବp େହଇ ଯାଇଥିଲା। अନ�ାନ� ଜିନିଷ ରଖା ଯାଇ ପାରିବ। କିm କଟା 

ଫଳ ଓ ଦଳା ମାଂସର କଣ େହବ?  

 अେନକ ବିଚାର ବିମଷ� ଓ ସଂପାଦକ ମେହାଦୟ, ପରାମଶ�େର �ିର କରାଗଲା - 

ଯିଏ ଯାହା ଦାୟିତ� େର ଥିେଲ ତାକୁ ବିନା େଦୟେର ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ବା�ି ଦିअm। ପୁଣି 

ଚାpା େଭଦା କରି େଭାଜି କରିବା। ଯାହା େହେଲ ବି ଚାଉଳ ଓ େସୗଦା ତ ଆମର 

ରହିଛି।  

 େସୟା େହଲା। ନୂଆେର ବଦଳି େହାଇ ଆସିଥିବା ଦଳ କଟା ଫଳେର ଓ ମାଂସ 

ଆଣିଥିବା ଦଳ ଦଳା ମାଂସେର ନିଜ ନିଜ ଭାଗକୁ େନଇ ବା�ିେଲ। 

ମାଂସ ଆଣିଥିବା ଆମର ଜେଣ କେମ�େଜ�. ସହକମ�ୀ େମା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ - ତମର 

ଭାଗ ଗଲାେବେଳ େନଇଯିବ।  

 ମଁୁ  ଆ�ଯ�� େହଲି - େମା ଭାଗ? ମଁୁ  ତ ଆପଣ, ଦଳେର ନାହW।  

େସ କହିେଲ - ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପରଂପରା ଏଇଠି। ସ"ାଦକ ଓ ଆେୟାଜକ, 

ପାଇଁ ମାଂସେର अଲଗା ଭାଗଥାଏ।  

 ମଁୁ  ତାଟକା। ସତ କଥା। ଏକ ମହ\¥ପ$ୂ� ଘଟଣା େବେଳ ବ�oି, ଚରିତ�  ନିରୂପଣ 

େହାଇଥାଏ।] 
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 ଇଏ ଏକ କ|ନା େପ�ରିତ ଗ| େହାଇପାେର। କିm ବ�oିର ଚରିତ� ର ନିମ�ାଣ ସୁଦୃଢ 

ଭି\ିଭୂମିରୁ ହW  େହାଇଥାଏ। ଏହି ସpଭ�େର ଭଗବତ ଗୀତାର ପ�ାରnିକ େଶvାକମାନ, 

ଭିତେର ଏହି େଶvାକଟି अଧିକ ଶoିଶାଳୀ अେଟ।  

େକୖv ବ�ଂ ମା ସE  ଗମଃ ପାଥ� େନୖତ\� ୟି ଉପପଦ�େତ। 
eୁଦ� ଂ ହୃଦୟେଦୗବ�ଲ�ଂ ତ�େo� ା\ି. ପରkପ।। 

(ଭଗବତ ଗୀତା ୨.୩) 

अଥ�ାତ୍  

 େହ ପାଥ�, ଦୁବ�ଳ - ହୃଦୟର ଶୀକାର ହୁअ ନାହW। ଏହା ତୁମର େଯାଗ�ତା ନାହW। 

ହୃଦୟର ନୀଚରୂପୀ ଦୁବ�ଳତାକୁ ଛାଡି ଠିଆ େହାଇଯାअ।  

 ଦୁବ�ଳତା ଏକ ବ�ାଧି। ଏହାର ଶିକାର ବ�oି ଚରିତ� ବାନ େହାଇ ପାରି ନ ଥାkି। 

େତଣୁ ଦୁବ�ଳତା ପରିହାର େହେଲ ସବଳ ମନେର ନିଭ�ୟତା ଓ କରୁଣା ଜାତ ହୁଏ। ସବୁ 

ଠାରୁ ଉ��� େର ବ�oି ଚରିତ� । େସଥିେର ତିଆରି େହାଇଥାଏ େଲାକ ଚରିତ� । େସହି େଲାକ 

ଚରିତ� ର ସକାରାତE କ ପ�ଦଶ�ନ ବାହାେର ରା��  ଚରିତ�  ରୂେପ ପରିଗଣିତ େହାଇଥାଏ ଯାହା 

ବ�ାପକ ରୂେପ ସୁଦୂରପ�ସାରୀ ସହ अତି ଶo ଓ ସୁଦୃଢ଼ େହାଇଥାଏ। 

ବ�oି ଚରିତ�  ଛଡା ବ�oିର ଆସନ ଏଥିପାଇଁ ମହତ¥ପ$ୂ� ; ଏ ସବୁର ମାପକାଠି। ପଦ, 

ପଦବୀ ଆଉ ପବୂ�-ପ�ତି.ିତ ଭାବମ\ୂdକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ବ�oିତ¥ ସ�fେର େକବଳ 

ଧାରଣା କରା ଯାଇପାେର, ଚରିତ� ର ସଂ¤ା ନିରୂପଣ କରି ହୁଏନି।  

ଚରିତ� ର ସଂ¤ା अନ� କିଛି अେଟ। େକହି ନ େଦଖୁଥିବା, ନ ଜାଣୁଥିବା अବ�ାେର ବ�oି 

ନିେଜ କଣ କରkି, ତା ଉପେର ଚରିତ�  ନିଭ�ର କରିଥାଏ! ହୁଏତ अନୁମାନ କରିେହବ, କିm 

ପ�କୃତେର अନୁଭବ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାେଗ l  
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 େତଣୁ ସ�ଦଶdତ/ ପରୀeିତ ଆଚାର ଓ ବ�ବହାର ହW ଏହି ଚରିତ� ର ମାପକାଠି 

େହାଇଥାଏ। କିm ଏହା ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଆସିଗେଲ ସମାଜ, ନ�ାୟ ଓ 

କମ�ଚକ�ର ପରିଧି  ଭିତରକୁ େସମାେନ ଆସି ଯାଇ ଥାଆkି। 

 ଚାpା େଭଦା କରି ଆେୟାଜନ କରୁଥିବା ଉcବ ଏହି େଲାକ ଚରିତ� ର େକବଳ ଏକ 

ଉªୃ� ଉଦାହରଣ େହାଇପାରkି।  

 େକୗଣସି ଏକ ସଂ�ାେର ଆେୟାଜିତ ପାର"ରିକ ପଜୂାେର ଉcବ ପର େଭାଜି ପାଇଁ 

ଆଗ ଭାଗ ରଖି ଚାpା ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ସମ], ମନେର ସ�ାଭାବିକ ପ�ଶ} କୁହୁଁଳି ଥାଏ, 

“ଏେତ ପଇସା କଣ େହବ?” अବଶ� େକହି କିଛି ନ ପଚାରି େଦଇ ଦିअkି। ଆଉ ପଜୂା 

ପର ପାରିବାରିକ େଭାଜିକୁ अେପeା କରି ଥାଆkି। ଇଏ ଏକ ସ�ାଭାବିକ ପ�କି�ୟା। 

କିm େଭାଜି-ଉcବ-ପଜୂାର ଆେୟାଜନ କେଲ ଆେୟାଜକ, ପେକଟରୁ ସବୁେବେଳ କିଛି 

अଧିକା ଖ�� େହଇ ଯାଇଥାଏ। େସଥିପାଇଁ ଉcବଟି ସରିବା ପେର, ଆଗାମୀ ଆେୟାଜନ ନ 

କରିବା ପାଇଁ ଆେୟାଜକ, ଭାବନାଟି ଭାବନାେର ହW ରହି  

ଯାଇଥାଏ। ତା,ୁ ପୁଣି ଥେର ଆେୟାଜନ କରିବା अନୁେରାଧକୁ େସମାେନ ଏଡାଇ ପାରkି 

ନାହW।  

 େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ େସମିତି अପ�ାସwିକ ନ େହେଲ େଭାଜି ବି ବp କରିବା 

ଉଚିତ ନାହW, ସତ କଥା। କିm ଏକ ବାହାନାେର କାହାରି ମୁyେର େହେଲ ବି କାରଣ 

େଥାଇ ବp କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବp ନ େହେଲ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଜିନିଷ େବାହି େନବାର 

ସୁେଯାଗ ମିଳିବନି। ଏହା ଏକ ପ�କାର େଲାକ ଚରିତ� ।  

 ହଠାତ୍ େଭାଜି ବp େହବା ପଛେର अେନକ କାରଣ ଭିତରୁ େକୗଣସି ବି ଏକ କାରଣ 

ମୁyେର ନଡିଆ ଭାwିବାକୁ ହୁଏ। अତି ଶoମନା ତାକୁ ନିଜ ଉପେର, ତା ଠୁଁ କମ୍ ଦୃଢମନା 
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ଆଉ ଜଣ, ଉପେର କାରଣକୁ ଲଦି େସଥିରୁ ନିବୃତ ରହିଥାkି ତଥା ଦୁବ�ଳ ମନା ପରି�ିତି 

ସହ ତାଳ େଦଇ ତାକୁ ହW େଲାକ ଚରିତ� ର -ାହି େଦଇଥାkି। ଚରିତ�  ପର"ରାର ବଳି ଚଢି 

ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବି ଏକ ପ�କାର େଲାକ ଚରିତ� ।  

 କିm କିଛି ଚରିତ� ବାନ ସ�ବିଚାର େସୗମ�ତାେର ସଂଯମିତ अବ�ାେର ବାହ�ଲୀନ 

େହାଇ ପାରି ନଥାkି। େସମାନ, ଦୃ�ିେକାଣ ଆକାଶ ସଦୃଶ ବ�ାପକ ଓ ସମୁଦ�  ସଦୃଶ 

ଗଭୀରାତE କ େହାଇଥାଏ।   

 ଏହି ପ�କାର େଲାକ ଚରିତ�  ହW ରା��  ଚରିତ� ର ମଳୂଧନ। େସହି ମଳୂଧନକୁ ସଠିକ୍ 

ବ�ବସାୟୀ ରୂପକ ଯୁଗଦ� �ା ଋଷି ମାେନ େଦଶ ଓ ସମାଜ ରୂପକ ବ�ବସାୟେର ଖଟାଇ 

େଦଶର अଥ�ନୀତିର େମରୁଦyକୁ ମଳୂାଧାରରୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ଭଳି ବିଭିନ}  େଦଶ ହିତକର 

କାଯ��େର େସମାେନ ନିେୟାଜିତ େହାଇଥାଆkି।   

 ପଦ ପଦବୀ ପ�ତି.ାର େସଇଠି କିଛି ଗୁରୁତ�  ନ ଥାଏ। ବରଂ ରା�� ହିତ 

ହW  ସେବ�ାପରି େହାଇଥାଏ। ବିେଶଷ ରୂେପ ମନୁଷ� ନିମ�ାଣ ଓ ରା��  ପୁନଗ�ଠନ ଭଳି 

କାଯ��କଳାପ ମାନ,େର ଏହିପରି ବ�oି ଚରିତ� ର ଭୂମିକା अଧିକ େହାଇଥାଏ। 

ରାଜେନୖତିକ ପୃ.ଭୂମିେର ଭାରତର ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ପୃ.ାେର ବ$dତ ଏଭଳି 

अେନକ ଚରିତ� ମାନ, ଭଳି ଏହି ଚରିତ� ମାନ, -ାରା ହW ଭବ� ଓ ଶoିଶାଳୀ ଭାରତର 

ପରିକ|ନା କରିବା ସnବ େହାଇପାେର।  

(କୃତ¤ତା ସ¥ୀକାର - ଶ�ୀ ବିନୟ ମହାପାତ� , ଶ�ୀ ହୃଷିେକଶ ସ¥ାଇଁ, ଡା ବିଶ¥ ର~ନ କର, ଶ�ୀ 

ବିମେଳpୁ ଷଡwୀ, ଶ�ୀ ପ�ବୀର କୁମାର ସାହୁ, ଶ�ୀ ରାେକଶ ସାହୁ, ଶ�ୀ ପରଶୁରାମ ସାହୁ ) 

ସମା� 

ପvଟ ନଂ ୧୦୦୦, ଦି¥ତୀୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର, ବ� ହE ପୁର। 
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अପବାଦअପବାଦअପବାଦअପବାଦ    
 ବାହାେର େମାଟର୍ ସାଇେକଲର ପରିଚିତ ଶ�, ପି-ପି ହ$�। 

େମାଟର୍ ସାଇେକଲରୁ ଧଡ୍ କରି ଓେହ̄ଇପଡି ଇନସେପ�ର ବିକ�ମ 

ବାବୁ ଦାy କବାଟେର ହାତ େଦଲା eଣି କବାଟ େଖାଲିଗଲା। ବିକ�ମ୍ 

ବାବୁ ପିfିଥିେଲ ଖାକି ରଂଗର େପ� ଓ ହାଫ ସାଟ�, अ�ାେର ଚମଡାର େବ°। 

ସହଧମdଣୀ ଶୁଭାଗିନୀ ଦୁଆର େଖାଲିେଲ। 

 ଇନ୍େ�କଟର ଘର ଭିତରକୁ ପାଦେଦବା ଆଗରୁ ଶୁଭା ବିବ� ତ ସ�ରେର କହି 

ଉଠିେଲ, “ଏମିତି ଆଉ ପାରିବିନି ବାବା। ରାତି ରାତି ଧରି ମଁୁ ତମର ଖାଇବା  ତିଆରିକରି 

ଏମିତି अନାଇ ବସିଥିବି ଆଉ ତେମ ସିଆେଡ େକେତ େଯ େଚାର ଡକାଇତି ଧରୁଛ ତାର 

ଠିକଣା ନାହW। ତା ଭିତେର େକେତ ସାଧୁ, ସତଜନ ବି ବାଦ ପଡିେଲ ନାହW ତମ ହାତରୁ। 

ଆଉ ତେମ େକେତଦିନ େହଲାଣି ଏଇ େଗାଟିଏ 'अମର ଦାସ' ପଛେର ଘୁରି ବୁଲୁଛ - ଦିନ 

ନାହW ରାତି ନାହW ! ଆଉ େସ େଯ ମଝିେର େକେତ େକେତ ଥର ତମ ଆଖି ଆଗେର ଆଉ 

ତମରି ନାକ ସାମ}ାେର ଆwୁଠି େଦଖାଇ ଚାଲିଯାଉଛି ତାର ଠିକଣା ନାହW। ସାରା ସହରର 

େଲାେକ ତମର ଏ अବ�ା େଦଖି ହସୁଛkି, ଏଇଠି େଯମିତି ସକ�ସ ଚାଲିଛି!” 

 ଇନ୍ସେପ�ର ବାବୁ କହିେଲ, “ଶୁଣ ଶୁଭା - େମା ଉପେର अମରର େବାଧ ହୁଏ ଶୁଭ 

ନଜର ପଡିଛି। େସ ଜାଣିଛି େବଲ୍ େର ଖଲାସ େହାଇ ତାକୁ ସବୁଦିେନ େପାଲିସ 

େ�ସନେର ରିେପାଟ� କରିବାକୁ େହବ। େସଥିପାଇଁ େସ ଦିନ େସ େମା ପାଇଁ େଗାଟିଏ 

ଡା ଆରତୀ ମିଶ� 
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େଲଖା ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। “ମାନନୀୟ ଇନ୍ସେପ�ର ବାବୁ, ଭୟ କରm ନାହW, ମିଟିଂ 

ସାରିବା eଣି ମଁୁ େଫରି ଆସିବି।” େସ ମିଟିଂ େଯ େକଉଁଠି, ତା’ର ପତା ନାହW। େକୗଣସି 

ଠିକଣା ତା’ର େଲଖି ନାହW। େସ େପାଲିସ ସହିତ ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଛି।” 

 £ୀ ଶୁଭାଗିନୀ କହିେଲ, "ଶୁଣ, अନ� କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତମରୁ ଆଜି ରାତିର 

ଖବରଟା େଦଉଛି। େସେତେବେଳ ପ�ାୟ ରାତି ୨’ଟା। ମଁୁ ରfାରfି କରି ତମରି 

अେପeାେର ବସିଥାଏ। ମଝିେର ଟିକିଏ େବାଧହୁଏ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ ଚମକି 

ଉଠି ପଡିଲି କାହାର ପାଦଶ� ଶୁଣି। କଣ େଦଖିଲି ଜାଣିଛ? େମାର ଆଖି ଆଗେର ଛିଡା 

େହାଇଛି ତମର େସଇ 'अମର'� ମଇଳା େଧାତି ଓ ହାଫ୍ ସାଟ� ପିfିଥାଏ। ଆଉ କାଖ 

ତେଳ େଗାେଟ େନାଟ ବୁକ ଯାକିଥାଏ। ମଁୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ େସ େମାେତ ମୁyିଆଟିଏ 

ପକାଇ କହିଲା, “अପା, ଆଜି ପରା ଭାତୃ ତୃତୀୟା! ତମର ମେନ अଛିତ? ତମଠାରୁ ରାeୀ 

ବfାଇବାକୁ ଆଉ ଟିେକ ଖାଇବାକୁ ଦଉଡି ଆସିଛି। ତମ ହାତରୁ େମାର ରାeୀ ଦରକାର। 

େସଇଟା ଛାଡି ଏ ଜାଗାରୁ ମଁୁ ଘୁ�ିବି ନାହW, ତେମ ଯାହା କହିବା ପେଛ କୁହ।”   

 ଶୁଭାଗିନୀ କହି ଚାଲିେଲ, “ତମକୁ କଣ କହିବି କୁହ। ସତ କହୁଛି େମା ମନ ଭିତେର 

େଯମିତି େସ}ହର ଜୁଆର ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। େମାର ମନ େହଲା େଯମିତି େଗାଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 

ମଁୁ ନିଜ ଭାଇକୁ େମା ପାଖେର ପାଇଛି। େସ କହିଲା, “अପା ମଁୁ ଆଜି ୨/୩ ଦିନ େହଲା 

अଖିଆ अପିଆ ବଣ ଜwଲ ଭିତେର ଲୁଚିଲୁଚି ବୁଲୁଛି ଏଇ େପାଲିସ ଆଖିର ଆଢୁଆଳେର। 

ଆଜି ତମ ହାତରfା ଖାଇ ଆଶୀବ�ାଦ େନଇ ପୁଣି ଲାପ\ା େହାଇଯିବି।” ତମ ପାଇଁ ଯାହା 

ରfା େହାଇଥିଲା। ତାକୁଇ ମଁୁ ପାଖେର ବସି अତି ଆଦରେର ଖୁଆଇଲି। ପେର କହିଲି, 

“ଏଥର ତୁେମ ଯାअ। ତା,ର (ଇନ୍େ�କଟର ବାବୁ) ଆସିବାର େବଳ େହଲାଣି।” େସ 
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କହିଲା, “କିଛି ଭୟ କର ନାହW अପା। େସ େମାର ସfାନେର ଆଉ େଗାେଟ ଗଁାକୁ 

ଯାଇଛkି। େଫରୁ େଫରୁ ନି�ୟ ରାତି ୩’ଟା ଉପେର େହବ। ମଁୁ ଖୁସିେର ଏ अବସରେର 

ଆରାମେର ଖାଇସାରି ତମର ପାଦ ଧଳିୂ େନଇ ଯାଇପାରିବି।” ଏତିକି କହି େସ ସଂେଗ 

ସଂେଗ ତମ ପାଇଁ ଭାଂଗି ରଖିଥିବା ପାନରୁ େଗାଟାଏ ଟପ୍ କରି ମୁହଁେର ଭରିେଦଲା। ତା 

ପେର ପୁଣି କହିଲା, “ବାବୁ ପରା ହାଭାନା ସିଗାର୍ ଖାଆkି, େମାେତ େଗାେଟ ଦିअk ନାହW? 

ମଁୁ ଖୁସିେର ଧଆୂଁ ଛାଡି ଛାଡି ସଭାକୁ ଯିବି, ଦଳେର ସମେ] େମାରି अେପeାେର ଥିେବ।” 

 “ହଁ”, ଶୁଭାଗିନୀ ସ¥ାମୀ, ଆ�ଯ��ାନି� ତ ମୁହଁକୁ ଚାହW କହିେଲ, “ତମର େସଇ अମର 

ଡାକୁ - େପାଲିସ ପାଖେର େଯଉଁ ଖବର अଛପା। େସ େମାେତ अତି ସହଜେର େସଇ 

ସଭାର ଠିକଣା େଦଇେଦଲା। ବିକ�ମ ବାବୁ अେଧୖଯ�� େହାଇ କହିେଲ, “େକଉଁ ଜାଗାେର, 

କଣ େସ ଗଁାର ନାମ, ମଁୁ ଶୁଣି ପାେରକି?ତମକୁ ଯଦି ଜଣା अଛି ତେମ କହିବକି?” 

 ଶୁଭାଗିନୀ କହିେଲ, “ତେମ େଯପରି ଭାବେର େମାେତ ପ�ଶ} କରୁଛ େସଥିରୁ ଜଣା 

ପେଡ ତମର େସ अମର ଡାକୁ ତମ अେପeା େମାେତ अଧିକ ଭାବେର ଜାଣିଚି। ତେମ 

ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ େମାେତ ଚିହି}  ପାରିଲ ନାହW! େସ ଯାହା େହଉ, ମଁୁ ତମର େସଇ ଓଠ 

ସଉକିର ହାଭାନା ସିଗାର େଗାେଟ କାଢି ତାକୁ େଦଲି। େସ େସଇଟା ଜଳାଇ ଓଠ ଭିତେର 

ଚାପି ଧରି ଧଆୂଁ ଛାଡି ଛାଡ଼ି ବହୁ ଆନpେର େମାର ପାଦ ଧଳିୂ େନଇ ବାହାରିଗଲା।” 

 ବିକ�ମ ବାବୁ େସ ସବୁ ଶୁଣୁଥିେଲ, ହଠାତ େଚୟାର ଛାଡି ଉଠିପଡି अ�ିର ଭାେବ 

କହିେଲ, “କୁହ ଶୁଭା, େସ କୁଆେଡ ଗଲା?େକଉଁଠି ତା,ର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି?” 

 ଶୁଭାଗିନୀ ତା,ର ଜଟବfା ମୁyଟି େଗାଟିଏ ଆଡକୁ अେଣଇ କହିେଲ, “କଣ େହଲା 

େଯ ମଁୁ ପରା ତମ £ୀ। ତେମ ଏମିତି କଥା କାହWକି କହୁଛ? ତମର £ୀ େହାଇଛି େବାଲି 
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କଣ ତମ େପାଲିସର ଗୁ�ଚର କାମ କରିବି? ଛି, ଛି। ତମ ଘରକୁ ଆସି ଯଦି ତମର 

ଧମ�ପତ} ୀ େହାଇ ନପାରିଲି, େତେବ େମାେତ ତେମ ବିଶ¥ାସ କରିବ େକମିତି?” ବିକ�ମ ବାବୁ 

ନିଜ £ୀକୁ ଭଲ ଭାେବ ଜାଣkି। େସ ବହୁତ ଜିqି ସ¥ଭାବର ଝିअ, ମନଟା ବହୁତ ଶo। 

ଜିଦ୍ କେଲ େସ େକୗଣସି ପ�କାେର ଛାଡ଼kି ନାହW। 

 ହତାଶ କ�େର ବିକ�ମ କହିେଲ, “ସୁେଯାଗଟିଏ ମିଳିଥିଲା େସ ବି ହାତରୁ ଗଲା? ବସି 

ବସି େଶଷେର େସ ତା,ର ସୁpର ଭାେବବାେଗଇ ଥିବା ନିଶ େଯାଡ଼ିକେର ହାତ 

ବୁେଲଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଆଉ ମଝିେର ମଝିେର ଦୀଘ� ନିଶ¥ାସ ପକାଉଥିେଲ। କିଛି ଭାବନା 

ବା -pେର ପଡିେଲ ଶୁଭା ଲe� କରିଛkି େସ ପ�ାୟ େସଇଆ କରିଥାkି ପତ} ୀ, ଦି� ତୀୟ 

ଥର ରfା ଭାତ ଡାଲି ତା,ୁ ଆଉ ସ�ାଦୁ ଜନକ େହଲା ନାହW, େସ ଖାଦ� ଆଉ ତା, ଗଳା 

ଭିତରକୁ ଖସିଲା ନାହW। 

 ତା ପରଦିନ ସ¥ାମୀ କାମରୁ େଫରିଲାପେର ଶୁଭାଗିନୀ କହିେଲ, “କଣ େହ, ଆଜି ତ 

ତେମ ବିଲକୁଲ अଲଗା େଲାକ, ଖୁସିେର େମାର ପାଦ େଯମିତି ତେଳ ଲାଗୁନାହW। କଥା 

କଣ ?ଡି�ି�� େପାଲିସ ସବଇନିେ�କଟର ଛବିଟା ତମ ଆଖି ଆଗେର ଦିଶୁଛି କି?” 

 “ନି�ୟ, େସ ବି ସnବ।”  

 “େକମିତି ଶୁେଣ ?” ଶୁଭା ଆଗ�ହ ସହିତ ପଚାରିେଲ। 

 “ଶୁଣ େତେବ ଶୁଭା, ଆମର େଗାଟିଏ ଗୁ�ଚର ମେହଶ -େସ ଆସି ଖବର େଦଇଛି 

େଯ ପାଖଗଁାର ଆରପେଟ େଯଉଁ ଜwଲଟି अଛି ତାରି ଭିତେର କୁଆେଡ अମର ଓ ତାର 

ସଂଗୀମାେନ ସଭାପାଇଁ ପ�]ୁତ େହଉଛkି। େସ ଜwଲଟିକୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି 

େଘରାଉ କରିବାର ବ�ବ�ା େହାଇଛି। ଏଥର ଆଉ अମରର କୁଆେଡ ଲୁଚି ପଳାଇବାର 
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ରା]ା ନାହW। 

 “ତମର ବୁ�ିର अବ�ା କହିେଲ ନସେର। ନି�ୟ େସଥିେର ଖୁଣ କିଛି ରହିଛି।” 

ଟିକିଏ अବିଶ¥ାସ ସ¥ରେର ଶୁଭା ଉ\ର େଦେଲ। “େକେତଥର େଯ ତୁେମ ଏ ବିଷୟେର 

େଲାକହସା େହାଇଛ, ତାର ଠିକଣା ନାହW। କାହWକି ମିଛେର ଏ अପେଚ�ା। ବpକର।”  

 £ୀ,ର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିକ�ମବାବୁ ଟିେକ ବିରoିର ସହିତ ଉ\ର େଦେଲ, “ଏ 

କଣ କହୁଛ ଶୁଭା ?ଏମିତି ସୁେଯାଗ ଆଉ ମିଳିବନି େଯ।” ଶୁଭା କହିେଲ, “େମା କଥା ଶୁଣ 

ତେମ। େସ ବଳରାମପୁର ପାଖେର ଜwଲ କଥା ଛାଡ। େସ ସବୁ ବାେଜ କଥା। େସ 

ନି�ୟ ତୁମମାନ, ଘର ପାଖଆଖ ପାଖେର ଲୁଚି ରହିଛି। ତମ ଆଖିଆଗେର ପୁଣି 

ଜାଲବୁଣି େଦଇ ପେଳଇବ। ମଁୁ କହି ରଖୁଛି, ଶୁଣିଥାअ।” ଶୁଭା, କଥାେର अଧିକ ବିରo 

େହାଇ ବିକ�ମବାବୁ କହିେଲ, “ଶୁଣ ଶୁଭା, ତୁେମ ଯଦି େଗାପନେର ତା ପାଖକୁ ଖବର 

ପେଠଇଥିବ, ତାେହେଲ ଯାଇ ତା ପେe ଏଇ ଜାଲବୁଣି େଦଇ ପେଳଇଯିବାଟା ସnବ 

େହାଇପାେର”    

 ଶୁଭା କହିେଲ, “େଦଖ, ଏମିତି ଆଉ ଚାଲାକି େଦଖାअନି ତେମ। ତମର ଯଦି 

େଲାକହସା ହବାର ସଉକି ତେମ ହୁअ। अେନକ ଥର ତ େହାଇଛ -ମଁୁ କିଛି କହିବି ନାହW -

ତା େବାଲି ନିଜର £ୀକୁ େନଇ.....�” କଥା ନ ସରୁଣୁ ହଠାତ ତା, ପଣତକାନିଟି ଆଖି 

ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାରି ଚାପେର େସ ଆଉ କଥା େଶଷ କରିପାରିେଲ ନାହW। 

अଭିମାନେର ହୁଏତ ତା, ଦୁଇଆଖିେର ଲୁହ ଜକଜକ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। 

 ବିକ�ମ କହିେଲ, “ଶୁଭା, ମଁୁ େଦଖୁଚି अମର ବିଷୟେର ତେମ ବଡ େସନସିଟିଭ। ତା 

ବିଷୟେର ସାମାନ� ଥ+ା ବି ତେମ ସହିପାରନା।” 
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 “ହଁ, େସ କଥାଟି ଠିକ କହିଲ। େପାଲିସ, ଥ+ାେର ମନେର ବାର ବାର ଆଘାତ 

ଲାେଗ ଆଉ େଦହେର ଦାଗ ପେଡ। ଏେବ ଯାଏଁ, ତମପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦିଏ।” 

 ବିକ�ମ: “ହଉ, ବାଢ େତେବ। ଏେବ ତ ସବୁ େପ�ାଗ�ାମ େହାଇ ସାରିଛି। ଆଉ 

ଭାବନା କଣ।” 

 ଶୁଭା: “େଦଖ, ମଁୁ ଯଦି ତମର େପ�ାଗ�ାମ ବା ପରାମଶ� ବିଷୟ ଟିକିଏ କିଛି ଶୁଣିପାରkି 

ନି�ୟ ଯାଇ େସମାନଂକୁ ସତକ� କରି ଦିअkି। ଆଉ େସଇଟା ବି େଗାଟିଏ କ\�ବ� ଓ 

ସୁକାଯ�� େବାଲି ଭାବkି।” 

 ବିକ�ମ: “ହଁ, ତେମ କିଛି ଶୁଣିଛକି, ଆମ अଫିସେର େଯଉଁ କଥାବା\�ା ଚାଲିଥିଲା। 

ସବ�ନାଶ କରିବ ତୁେମ।” 

 ଶୁଭା: “ଶୁଣ, ତମ ଦୁନିଆକୁ ଆସିେଲ ଆଖି କାନ ବଂଦ କରିତ ଆଉ ରହିପାରିବୁ 

ନାହW, କିଛି କିଛିତ ଶୁଣାଯାଏ!” 

 ବିକ�ମ: “ଖାଲି ଶୁଣନା ଆଉ କିଛି?” 

 ଶୁଭା ହସିହସି ଉ\ର େଦେଲ, “କାନ େଦଇ ଯାହା ମରେମ ଲାଗିଲା, ଆକୁଳ କରିଲା 

େସ େମାର ପ�ାଣ।” ବିକ�ମ କହିଲା, “ତମର ଏଇ ହାଲକା କଥାରୁ କଉଟା अସଲ ବା କଉଟା 

ନକଲ, ଜାଣିବା ମୁ;ିଲ। ଏଇ ଥ+ା ପରିହାସ ଭିତେର ତେମ ହW ସବୁେବେଳ ଜିତିପାର।” 

 ଶୁଭା: “େସତିକି ଯଦି ତମର ବୁଝିବାର ଶoି ବା ବୁ�ି ଥାଆkା, ତା େହେଲ ଆଜିଯାଏଁ 

େପାଲିସ ଇନ୍େ�କଟର େହାଇ ବସି ନଥାk। ତା’ଠୁ ଭଲକାମେର ସରକାର ନିଯୁoି 

େଦଇଥାେk। ବିଶ¥ହିତ ପାଇଁ ତେମ ହୁଏତ େଦଶ ବିେଦଶେର ବoୃତା େଦଇ ବିଖ�ାତ 

ହୁअk!” 
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 ବିକ�ମ କଥାଟି ଆେଡଇ େଦଇ କହିେଲ, “ଶୁଣିଛ ଶୁଭା, େଗାଟାଏ £ୀ’ େଲାକ କୁଆେଡ 

अମରର ଆଖପାଖେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁବତୀ, ସୁpରୀ, େସ ଆଉ େମାରି ଘରଭିତରୁ 

ବାହାରି ଯାଇନିତ!”  

 ଶୁଭା: “େସ ସବୁ ଥ+ା ଛାଡ, କୁକୁରଟା ପୁଣି େକମିତି ଭୁକିଲାଣି, େକୖ େକୖ େହାଇ 

େଭାକେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହାଇ। ମଁୁ ଯାଏ ତାର ଟିେକ ବ�ବ�ା କରିଦିଏ।”ବିକ�ମ, 

କଥାକୁ ଆେଡଇେଦଇ େସ କହି ଉଠିେଲ। ବିକ�ମ ହଠାତ ରାଗିକରି କହି ପକାଇେଲ, “ରୁହ 

େସ କୁକୁରକୁ ମଁୁ େଦଖୁଚି, େମାର ବfୁକ ଗୁଳିକୁ େସ अେପeା କରିଛି,”   େଚୟାରରୁ 

ଉଠିପଡ଼ିେଲ ବିକ�ମ। ଶୁଭାଗିନୀ ସ¥ାମୀ, ସାଟ�ଟିକୁ ପଛଆଡୁ ଟାଣି େଦଇ କହିେଲ, “ନା, 

ସୁନାଟା ପରା, ତେମ େସମିତି େକେବ ବି ଏ ନୀଚ କାମ କରିବନି।” ବିକ�ମ ଟିେକ ନରମ 

େହଇ ପଚାରିେଲ, “କାହWକି କୁହତ।” ଶୁଭା ଉ\ର େଦେଲ, “ତେମ ତା ସାମ}ାକୁ ଗେଲ ତମ 

େଗାଇଂଠିକୁ େସ କାମୁଡି ଧରିବ। େସ ଖାଲି େମାେତ ଚିେହ} । ବଡ ବଦମାସ େସଇଟା। 

 ବିକ�ମ: “ହଁ ମଁୁ ଆଉ େଗାେଟ ଖବର ପାଇଛି ଶୁଭା। अମର କୁଆେଡ ବହୁତ 

ଭାଷା¤ାନୀ। େସ ସବୁଜm,ୁ ମଧ� ନକଲ କରିପାେର।”ଦୁ�ାମୀର ହସ ହସି ପୁଣି ବିକ�ମ 

କହିେଲ, “ସବୁଦିନ ରାତିअଧାେର ଏଇ େଯ କୁକୁରଟା ଭୁକୁଛି ତାର କଣ ପ�ମାଣ अଛି, େସ 

ତମକୁ ଡାକୁ ନାହW !” ଶୁଭାରାଗେର ଜଳି ଉଠିେଲ। କହିେଲ, “େଶଷକୁ େମାେତ ସେpହ? 

ତମ ଘର ଏେବ ତେମ ସnାଳ। ମଁୁ େମା ଭଉଣୀ ଭିେଣଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଲି।”ଏତକ କହି େସ 

ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିେଲ। “ଆେର ଶୁଣ ଶୁଣ, ବଡ ମୁ;ିଲ କଥା ତ, ନିଜ £ୀକୁ ମଧ� 

ଥ+ା କରିପାରିବିନି! େସଥିପାଇଁ अନ� ଝିअ େମାେତ େକଉଁଠୁ ମିଳିବ କୁହ? ମିଳିେଲ ବି 

ଘରର ଶାkି ରeା େହାଇପାରିବ କି!” ଏତକ କହି ବିକ�ମବାବୁ େଜାରେର ଶୁଭାର ହାତଧରି 
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ତା, ପାଖେର ବସାଇ େଦେଲ। ଶୁଭା ଆଖି ଦିଟାକୁ ପଣତକାନିେର େପାଛିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 

 ବିକ�ମ: “ଆେର, ଏ କଣ କରୁଛ, ଟିକିଏ କଥାେର କାpି ପକାଇଲ!” 

 ଶୁଭା: “ନା, ଏ ତମର ଥ+ା ମଁୁ ସହିପାରିବି ନାହW। ବହୁତ େହଲା, େଶଷଥର ପାଇଁ 

କହି େଦଉଛି।” 

 ବିକ�ମ: “େହଲା, େହଲା ଯାअ ଏଥର ତମର େସ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଆସ। ତାର ପୁଣି 

େକାରମା କଟେଲଟ ନେହେଲ ଚେଳ ନାହW। ସାମାନ� େଗାେଟ କୁକୁରପାଇଁ ତେମ ଏମିତି 

କାହWକି ହୁअ େଯ ମଁୁ ବୁଝିପାେରନା।” 

 ଶୁଭା: “ତେମମାେନ େହଲ ପୁରୁଷଜାତି। ତୁେମ କୁଆେଡ ବୁଝିବ ସkାନହୀନ ନାରୀର 

ହୃଦୟେର କି ପ�କାର େକାହ ଆେସ। େଗାଟିଏ ପ�ାଣୀକୁ ପାଇେଲ ତାକୁ अତି ନିକଟକୁ 

ଟାଣିେନବାକୁ ଇଛା ହୁଏ। ଆଉ ତା ଉପେର ସବୁ ସଂଚିତ େସ}ହ अଜାଡିଦିଏ। େସ 

କୁକୁରକୁ େଗାଟିଏ ଦିନ ନ େଦଖିେଲ େମା ମନ େକମିତି େକମିତି ହୁଏ। ଭୟ ହୁଏ, କିଏ 

ଆଉ ତାକୁ ଧରିେନଲା କି। ଏଇ ଧର ମୁନିସିପାଲିଟି େଲାକ। େସଥିପାଇଁ ପରା ମଁୁ ତାକୁ 

େଗାଟିଏ ଛିଡା କ�ଳଟାେର େଘାଡାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ।” 

 ବିକ�ମ: “ଶୁଣ ଶୁଭା, ମଁୁ ତମକୁ କହି େଦଉଛି େକୗଣସି ଜm,ୁ ଏେତ େସ}ହଆଦର 

େଦବ ନାହW। େସ ହୁଏତ େବଶୀଦିନ ବ�ିବ ନାହW।” 

 ଶୁଭା: “ହଉ ପଛେକ େଯେତଦିନ ବଂଚିଛି ଟିକିଏ ଭଲେର ବ�ୁବିଚରା।” ବିକ�ମ 

ଏଥର େସାଫାରୁ ଉଠି େଶାଇବାଘର ଆଡକୁ ଗେଲ ରାତିର ବିଶ�ାମପାଇଁ। 

 େପାଲିସର େଲାକମାେନ ସିଆେଡ ବଳରାମପୁରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜwଲେର ଗୁ� 

ଜାଗାମାନ,ୁ ଜଗି ରହିେଲ। ସକାଳ ପାହିଲା। ବିକ�ମବାବୁ କାମକୁ ବାହାରି ଗେଲ। ଦିନ 
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ଦଶଟା େବଳକୁ ଘରକୁ େଫରି ଆସିେଲ। ମୁହଁେର ତା,ର ହତାଶର ଛାଇ। ଆରାମ 

େଚୗକି ଉପେର ଧଡ କରି ବସିପଡି କହିେଲ, “ଶୁଭା, େସ େଲାକଟା ବଡ ଚାଲାକ, ପୁଣି 

ଫାଂକି ମାରି ପେଳଇଲା। େପାଲିସ ସାରା ଜwଲଟା େଘରାଉ କଲା। ଲାଉଡ଼ �ିକରେର 

େକେତ େଘାଷଣା କରାଗଲା, ‘ଯିଏ େଯଉଁଠି अଛ, ହାତ ଉପରକୁ କରି ବାହାରି ଆସ - 

ନେହେଲ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ�େହବୁ ଆେମ’ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। େକେତ ଫ"ା ଗୁଳି 

ମଧ� ଚାଲିଲା। ଖୁବ ସାବଧାନେର େପାଲିସ କମ�ଚାରୀ ଜwଲ ଭିତେର ପଶି ତନ} ତନ}  

େଖାଜିେଲ, େହେଲ କାହାରି ଚିହ}ବ$� ମିଳିଲା ନାହW। ଜwଲଟା ତ ଜନମାନବ ଶୁନ�, 

େସଠି େକହି ଲୁଚିଥିବାର କିଛି ସୁରାକ ବି ମିଳିଲା ନାହW। େଖାଜା େଖାଜିେର େଭାର 

େହଇଗଲା। େଗାଟିଏ ଗଛର ଡାଳେର ଲଗା େହାଇଥିବା କାଗଜ ଖyିକେର अମରର 

େଲଖାେଟ ମିଳିଲା– ‘ଆସାମୀ ନିରାପଦ। अପା,ୁ େମାର ପ�ଣାମ ଜଣାଇେବ, ‘अମର’� 

 “େଦଖୁଛ ଶୁଭା, େଲାକଟାର କି ସାହସ ବା ଆ���ା। େଶଷେର...� କଥା କାଟି ଶୁଭା 

କହିେଲ, “େଶଷେର ପୁଣି କଣ ?େପାଲିସର £ୀ କଣ ଭଉଣୀ େହାଇ ପାେରନା? ସଂସାରର 

ସବୁ ସ�f କଣ ‘ସରକାରୀ’ ଛପାମରା ଯାଇଥାଏ? ମଁୁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହW। ତେମ 

ବିଶ�ାମ କର। ତମର ବିଶ�ାମେଲାଡ଼ା।” 

 ନିଦ େଯେତେବେଳ ଭାwିଲା େସେତେବେଳକୁ ଦି� ପହର। ମଧ�ାହ}  େଭାଜନ ସାରି 

ବିକ�ମବାବୁ ପାନ େଚାବାଉ େଚାବାଉ କହିେଲ, “ଶୁଭା, େଲାକଟା ସତେର ବଡ ଚାଲାକ। 

ତା କଥା ଆଉ େକେତ କହିବି, େସ ତାର ଦଳବଳ େନଇ ସବୁଆେଡ ସଭା ବସାଉଛି। 

ନାନାଦି ପ�କାର ପ�ପାଗyା କରି ବୁଲୁଛି, େସ କୁଆେଡ ଜେଣ ସି�ପୁରୁଷ, ସ¥ୟଂ 

େଭାଳାନାଥ,ର ଶିଷ�, ସମୟ ମିଳିେଲ ନିୟମିତ େଯାଗ ପ�ାଣାୟାମ କରିବାକୁ ମଧ� ଭୁେଲ 
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ନାହW। ତା କାମେର ବାଧାେଦେଲ ବା େକୗଣସି ହ]େeପ କେଲ େଲାକ,ର ପରା अମwଳ 

ଛଡା ମwଳ ହୁଏ ନାହW। ତାର ପୁଣ�� କାଯ��େର ବାଧାେଦବାପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ େକହି 

କୁଆେଡ ଜନିE  ନାହାkି। ଆଉ ପ�କାର ପ�କାର £ୀ’େଲାକ ତାର େସବା କରିବାକୁ କୁଆଡୁ 

କୁଆଡୁ ଆସି ଜୁଟkି େଯ ତାର ଠିକଣା ନାହW। ତା ପାଇଁ ରfାବଢା କରି ବାହାେର 

ରଖିଦିअkି। େସ େବଶ୍ ସେkାଷେର ଖିଆ ପିଆ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଉଦଳାର ଜେଣ 

ଦାେରାଗା କୁଆେଡ ଥେର ତାକୁ କଣ ଗyେଗାଳ ପାଇଁ ଗିରଫ କରିଥିେଲ। ଶୁଣାଯାଏ େସଇ 

ଦାେରାଗା, £ୀ ଏଇ ଘଟଣାର କିଛିଦିନ ପେର ଝାଡା-ବାkିେର ମୃତୁ�ମୁଖେର ପଡିେଲ। 

କୁଆେଡ ଗୁଡ଼ାଏ େଲାକ ତାର ପାଦଚିହ}  େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ପାଇେଲ, ଆଉ ଭoିେର 

ସମ],ର େସ ଧଳିୂେର େଯଉଁ ଗଡା ଗଡି, ତେମ ଭାବି ପାରିବନି।” 

 େସ େଯ ସାଧାରଣ େଲାକ, ମନେର କି ପ�କାର ଭoି ଭାବ ଉପୁଜାଇଛି ତା ଭାବିେଲ 

ଆ�ଯ�� ଲାେଗ, ବିଭିନ}  ସ�ାଦପତ� େର ତା ବିଷୟେର ଚ��ା ଚାଲିଛି। େକେତାଟି ଦିନ ପାଇଁ 

େବଲେର ଖଲାସ ପାଇଥିଲା। େସ ସମୟଭିତେର େସ େଯପରି େଲାକମାନ,ୁ ଗଂଜା ଖୁଏଇ 

ମାତାଲ କରିଛି। ଖବର ବ�ାପୁଛି ସବୁଆେଡ େଯ େସ କୁଆେଡ ନାନା �ାନେର ନାନା 

ରୂପେର େଦଖା େଦଉଛି। େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ଥେର କୁଆେଡ ଶିବ,ର ଜଟା ମିଳିଲା। େଯ 

ପାଇଲା େସ କୁଆେଡ ଭoିେର ଗଦ ଗଦ େହାଇ ତାକୁଇ ଜାବୁଡି ଧରିଲା। େସଇଟା େଯ 

ନକଲି ଦାଢ଼ି ଏହି କଥା ଭାବିବାକୁ ହୁଏତ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କାେଳ କିଛି ତାର अନଥ� 

େହାଇଯିବ େବାଲି। ହଁ, ଶିଉଳିଆ ଗଁାେର ଜେଣ ଧନୀ ମାରୁଆଡ଼ି କୁଆେଡ େକାଡିଏ ଲe 

ଟ,ା ଦାନ କରିଛkି - େସ ପାଦଚିହ}  ଉପେର ମpିର େତାଳିବା ପାଇଁ।” 

 "ଆହୁରି ଶୁଣ, ତେମ ହସିବ। ଜେଣ ରିଟାୟାଡ଼� ଜଜ, ଘେର େସ ଯାଇ ପୁରା ଶିବ 
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ସଂହିତା ମନରୁ ଗାଇ ଯାଇଥିଲା। େଲାକଟା ନି�ୟ ଶିeିତ। ପାଠଶାଠ େବଶ ଜାଣିଚି 

େବାଲି ମେନହୁଏ। େମାର କଣ ଚିkା ଜାଣିଛ, ଥେର ତାର େବଲ୍ ଏଗି�େମ� ରିକ୍ଵାରେମ� 

େଶଷ େହାଇଗେଲ, ତା ଏଗେନ�େର ସାeୀ ମିଳିବା କ�କର େହବ। अମରକୁ େନଇ 

ଏଇଟା େଗାଟିଏ ବଡ ସମସ�ା ବ\�ମାନ।” 

 “ହଁ, ତେମ ଜାଣିଛ, ଏଆେଡ଼ ଆଉ େଗାେଟ ସ,ଟ ଆସି ପହ�ିଛି। େମାର ପିଇସୀ 

ପୁअ ଭାଇ ଗିରୀଶ କଥା ତ ତେମ ଶୁଣିଥିବ। େସ କଟକେର ଇନ୍ସେପ�ର अଛି। େସ 

କୁଆେଡ ଜେଣ କୁଳୀନ ବ� ାହE ଣର ପୁअକୁ ଆେର� କରିଥିଲା, अବଶ� କ\�ବ� ଖାତିରେର, 

ଆଉ ପିଲାର ମଧ� େଦାଷଥିଲା। େସହିଦିନଠୁ ଗଁା ଯାକ ତାକୁ ଜାତି-ଛଡା କରିବାକୁ ଲାଗି 

ପଡିଛkି। େମାର ମେନ अଛି ତାର େଗାଟିଏ ଝିअ ମିନତୀ, ବୟସ େହଲାଣି। ଗିରୀଶ 

େଯେତ ଆେଡ଼ ପାତ�  େଖାଜୁଛି, ତା ପଛଆଡୁ ଗଁା େଲାକ େସ ସବୁ ଭାwି େଦଉଛkି। ପାତ�  

ଯଦି ଠିକ େହଲା, େତେବ ପୁେରାହିତ ଶୁଭକାଯ�� କରିବାପାଇଁ ନିେଷଧ ବା\�ା ପଠାଇ 

େଦଉଛkି, ବିଚରା ବହୁତ ହଇରାଣେର ପଡିଛି। ତାର ଦୁଃଖର ସୀମା ନାହW। ଶୁଣିଲି 

ବୃpାବନରୁ ଜେଣ ବାବାଜୀ ଆସିଛkି। େସ ବି�ୁ ମpିରେର अଛkି। ତା, ସାwେର 

ଆେଲାଚନା କେଳ ହୁअkା। େସ େଗାଟିଏ ଆଶା, ହୁଏତ େସ ଶୁଭକାଯ��େର ସାହାଯ� 

କରିପାରkି।”ଟିକିଏ ରହିଯାଇ ବିକ�ମ ପୁଣି କହିେଲ, “ଶୁଭା, ତେମ ଯଦି ଏ କାମେର ଟିେକ 

ସାହାଯ� କରk, େତେବ ଗିରୀଶ ସାରା ଜୀବନ ତମ ପାଖେର କୃତ¤ େହାଇ ରହିବ।” 

ଶୁଭା କହିେଲ, “େହ ଭଗବାନ, ମଁୁ ଯଦି ସାହାଯ� ନ କରିବି କିଏ କରିବ କହିଲ। ଆହା ମିନୁ 

ବିଚାରି, ତାର ବା କଣ େଦାଷ। େସ କାହWକି ସାରା ଜୀବନ अଭିଆଡ଼ି େହାଇ ରହିବ। 

ତମର େସଇ ବୃpାବନବାସୀ ବାବାଜି,ୁ ଥେର ଆମ ଘରକୁ େନଇ ଆସ। ମଁୁ ସବୁ ଠିକ 
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କରିେଦବି। ମଁୁ ଜାଣିଚି ଏ ବାବାଜୀ ସନ�ାସୀମାନ,ୁ େକମିତି ଆଦର ଯତ}  କରାଯାଏ।” 

 ତା ପରଦିନ େସ ବୃpାବନ ବାସୀ ତା, ଘରକୁ ଆସିେଲ। ଶୁଧା ଭoିେର ଗଦଗଦ 

େହାଇ ତା, ପାଦତେଳ ସା�ାw େହାଇ, ତା,ର କଠଉ ପିfା ପାଦତେଳ ପଡିଗେଲ। 

ସାହିପଡିଶାରୁ େସେତେବେଳ ସମେ] ଆସି ତା, ଘେର ଧୀେରଧୀେର ଭ\d େହେଲଣି। 

ବାବାଜୀ ମହାପ�ଭୁ, ଦଶ�ନ ପାଇଁ ସମେ] ଉª�ିତ। ତା ଭିତେର କିଏ ଜେଣ ଶୁଭାକୁ 

ଥ+ା କରି କହିଲା, “ଶୁଭା, ସନ�ାସୀ ବାବାଜୀ, ଉପେର ତମର ଏେତ ଭoି େକଉଁଠୁ 

ଆସିଲା?” ଶୁଭା, ଆଖିେକାଣେର ଦୁ�ାମୀର ହସ ଝଲକି ମାରିଲା। େସ କହିେଲ, 

“େମାେତ ତ ଏମିତି ଭoି େଦଖାଇବାକୁ େହବ ଆମ ମିନୁର ବାହାଘର ନ ସରିଲା 

ପଯ��k।”ତାର କିଛି ଦିନ ପେର ଘନଘନ ଶ´ ହୁଲୁହୁଳି ଶ�େର ବରର ଶୁଭାଗମନ 

େହଲା। ସାତ ସଧବା ମିନୁକୁ ହଳଦୀ ମଖାଇ ଗାେଧାଇେଦେଲ ଏବଂ ପେର େବଦୀକୁ 

ଆଣିେଲ। ନିବdଘ}େର  ଶୁଭକାଯ��ଟା ସରିଗଲା, ବିବାହିତା ବରକନ�ା ଆସିେଲ ବାବାଜୀ,ୁ 

ପ�ଣାମ କରି ପାଦଧଳିୂ େନବାପାଇଁ। ବାବାଜୀ ମହାପ�ଭୁ ସେସ}େହ ତା, ମଥାେର ହାତ 

େଦଇ ଆଶୀବ�ାଦ କେଲ ଏବଂ େସ ପେରପେର ବିକ�ମବାବୁ ଏବଂ ଉପ�ିତ अନାନ� 

ସମ],ୁ ଲe� କରି କହିେଲ, “ମେହାଦୟ ଏବଂ ମେହାଦୟାଗଣ, ଆପଣ ମାନ,ର ବ� ାହE ଣ 

ଦeିଣା େଦବାର ସମୟ ଆସି ଉପ�ିତ। ମଁୁ କିm େସ ସବୁକୁ अେପeା କରି ରହିପାରିବି 

ନାହW। ତା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଆପଣମାନ, ପାଖରୁ ବିଦାୟ େନବାକୁ ଚାେହଁ। ପୁେରାହିତ ଗିରି 

େମାର େପଶା ନୁହଁ, ମଁୁ େକବଳ ଶୁଭା, ବିେଶଷ अନୁେରାଧକ�େମ ଏ ବାହାଘର ବିଧି କଲି। 

େମାେତ ଏେବ ଯିବାକୁ େହବ ।” ଏତିକି କହି ବାବାଜୀଜଣକ ବାହାଘର ପାଇଁ ସଜା 

େହଇଥିବା ନାନାଦି ରwର ଫୁଲ ଫାଟକ େଖାଲି ଚାଲିଗେଲ। अନ� ସମ], ସହିତ 
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ବିକ�ମବାବୁ ବାକ�ହୀନ େହାଇ େସଇଠି �ାଣୁ ପରି ଛିଡା େହାଇରହିେଲ। ଶୁଭକାଯ�� 

ଯଥାରୀତି ସ"ୁଣ� େହଲାପେର ଏବଂ ବରକନ�ାର ବିଦାୟ ପେର ଶୁଭା ସ¥ାମୀ,ୁ କହିେଲ, 

“କଣ ଭାବୁଛ ତେମ। େଯମିତି େହେଲ କାମ ତ ସରିଲା। ଝିअଟିର ଉ�ାର େହଲା। ଏଥର 

ତେମ ଦି ଦିନ ଥାନାକେଚରୀ ନ ଯାଇ ବାକି ମାନ,ର ଚ��ାକର। ହଁ, େଯଉଁ £ୀେଲାକଟି 

କଥା କହୁଥିଲ, ତାର କିଛି ସfାନ ମିଳିଲା।” 

 ବିକ�ମ: “ଦୁଃଖର କଥା। ତାର କିଛି ସfାନ ମିଳିଲା ନାହW। ତା ଉପେର ପୁଣି େକେତ 

£ୀେଲାକ, ବାଳିକା, ଯୁବତୀ, ବୟ;ା ଆସି ଥାନା ଆଗେର ପହ�ୁଛkି ତାର ଠିକଣା ନାହW। 

ତା ଭିତେର ତାକୁ ଚିହି} ବା ତ ମୁ;ିଲ।” 

 ଶୁଭା: “ଇଏ କି ପ�କାର କଥା। ତମ अଫିସ ଆଗେର ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁବତୀ କନ�ା, 

ଆବିଭ�ାବ ତ ଭଲକଥା ନୁହଁ। ତେମ କଣ େସଠି ବାବାଜୀ ସାଜି ବସିବ?”େସ ମୁଚୁକି ହସି 

କହିେଲ। 

 ବିକ�ମ: “ନା, େସ େଲାକଟିର ଚାଲାକି ଶୁଣି ତେମ ଆ�ଯ�� େହାଇଯିବ। ଚପରାଶି 

ଦଶରଥ ଆସି ଖବରେଦଲା ତା, ଗଁା’େର େଗାଟିଏ ଶିବଲିwର ଆବିଭ�ାବ େହାଇଛି। ତା 

ପେର େଦଖୁ େଦଖୁ, ସାରା ଗଁା ଝିअେବାହୂ, ସମାଗମ େସଠି। ଫୁଲଚpନ େନଇ େସଇ 

ଜାଗାେର ହାଜର। କାହାର ସkାନ ଦରକାର, ତ କାହାର ସ¥ାମୀ, େସୗଭାଗ� ଏବଂ କିଏ 

ଚାହାkି େମାର ସବ�ନାଶ!େସ ପଥର ଆଗେର େକେତ ପଜୂା ସାମଗ�ୀ। େକେତ ପଇସା। 

ଆମର ଦରୱାନ କୁଆେଡ ୫୦୦ ଟ,ା େଦଇ ମୁyିଆମାରି ଆସିଛି। ଏସବୁ ବp କରିବାକୁ 

ଗେଲ, ସାରା ସ�ାଦପତ�  ଆପ\ିେର ଭରିଯିବ। ହିpୁଧମ� କାେଳ ନ� େହଇଯିବ େବାଲି!

କିଛିଦିନ ପେର ପଇସାପତ�  ସହିତ ଶିବଲିw,ର अkଧ��ାନ। ଆଉ ତାରି ଚାରିକଡେର ୨-
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୪ ଦିନଧରି େଯଉଁପାଗଳା ପରି ଦିଶୁଥିବା େଲାକଟି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ତାର ଆଉ ସfାନ 

ନାହW। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା େଯ ଏଇ ହିpୁଧମ�ର ଜଗୁଆଳୀମାେନ  ଧମକ େଦଇଛkି 

ହwର �� ାଇକ କରିେବ, ମଁୁ ଯଦି େକୗଣସି ପ�କାର ଆ�ନ ନିଏ। କୁଆେଡ ସମାଜର 

ଶାkିଭw େହବ, ହିpୁଧମ�ର अବମାନନା େହବ ! େମାେତ ସମ],ୁ ଜବାବ େଦବାକୁ 

ପଡିବ। ମଁୁ କଉ ପଟ ସnାଳିବି କୁହ। ମଁୁ ଆଉ ପାରୁନି। ଏସବୁ ଏଇ अମରର ଯାଦୁଗିରି ଓ 

ଆଉ ସାରା ଗଁା’ର £ୀେଲାକମାେନ, ଝିअମାେନ ତାକୁ ଆଶ�ୟ େଦଉଛkି, ସାହାଯ� 

କରୁଛkି। େସ େଯ ସମ],ୁ ତାର ବ�oିତ¥ର ମହିମାେର ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଛି। ଶୁଭା 

ମୃଦୁ ହସି କହିେଲ, “ଜାଣ?ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତା ବିଷୟେର କିଛି ଶୁେଣ େମା ମନ ଭିତରଟା 

େକମିତି େହାଇଉେଠ। ଆଉ କିଛି କୁହନା।” ବିକ�ମ: “ସବ�ନାଶ। ତେମ ୟା ଭିତେର ନାହଁ 

ତ?” 

 ଶୁଭା: “ନା, େମାର େସଇ େସୗଭାଗ� ନାହW। ମଁୁ ତ େମାର ଏଇ ସୁଖସଂସାର େନଇ 

ବ�] अଛି। କିm ଜାଣ £ୀେଲାକମାେନ ନିଜର ଚାତୁରୀ ସହିତ େକମିତି ଘର ଚେଳଇେବ 

େସଇ ଭାବନାେର ବ�]। ହୁଏତ ଯଦି େସଇ ବୁ�ିଟା େଦଶହିତେର ଲଗାେk େକେତ ଭଲ 

ହୁअkା। ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା େକେଡ େବାକା େଦଖତ। ଆମକୁ କୁହkି ସରଳା 

अବଳା। େସଇନାମେର ଡାକିେଲ ଆେମ ନିଜକୁ ସତୀ-ସାଧ�ୀ େବାଲି ମେନକରୁ। ଆଉ 

ପୁରୁଷମାେନ ଗୁଣମୁµ େହାଇ ରହkି। ଆେମ अବଳା କୁକୁର ଗଳାେର େସ େଚନଟି ପରି 

ତମର ଖ�ାତି ଗଳାେର ଝୁଲାଇ ବୁଲୁଥାଉଁ। ଆଉ ତେମ ମାେନ ମଝିେର େସ େଚନଟିକୁ ପଛ 

ଆଡ଼ୁ ଟାଣି ଆମକୁ ଚଲାଉଥାअ। କିm େଦଖିବାକୁ ଗେଲ, ସତକଥା କହିବାକୁ ଗେଲ ତୁେମ 

ବି ଠକି ପାର, ଆଉ ଆେମ ବି ଠକି ପାରୁ। ଆେମ କଣ େବାକା େହାଇଛୁ, ତେମମାେନ 
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ସବୁେବେଳ ଠକୁଥିବ ଆଉ ଆେମ ଠକିବୁ ନାହW?” 

 ସାହିର େଛାଟ ବଡ ସମେ] େମାର ପ�ଂଶସା କରkି। ଶୁଭା ବଡ ଲeE ୀବତୀ, ସବୁ 

କାମେର ପାରଗ। େକୗଣସିଥିେର କv ାkି ପ�କାଶ କେରନି। ଆଉ େସଇ ଯଶବା ସୁନାମ 

େହଉଛି ଆମଘରର ପରିକ�ମା ଭିତେର। େଦଶେର େଯ ହଜାର ହଜାର େଲାକ ଖାଇବାକୁ 

ନ ପାଇ ମରୁଛkି ତାର ଖବର ନାହW। ଆଉ େକହି ଯଦି େଲାକପରି େଲାକଟିଏ ବାହାେର, 

ଏସବୁ ସୁଧାରିବାକୁ ତା ହାତେର ଲାେଗ ଲୁହାର ଶିକୁଳୀ। କଣ ନା େସ େଦଶେଦ� ାହୀ। 

अପରାଧୀ, େଚାର ଇତ�ାଦି। ଆଉ ଆେମ £ୀ େଲାକ ଗୁଡା ସତୀ-ସାଧ�ୀ େହାଇ ଘେର ଥାଇ 

ପତିେସବା କରି ନାରୀଧମ� ପାଳନ କରୁଥାଉଁ। ଆେମ ଯଦି ଟିକିଏ ଲeE ୀ ଛାଡି େହାଇ 

େଦଶର କାମେର ନିଜକୁ ଲଗାଇ ପାରm େସଥିେର ହୁଏତ ଆମର ମୁoି ହୁअkା। ହଁ, ତମକୁ 

କହୁଛି ତେମ ଯଦି ଥେର ଆମର ଛଦE େବଶଟା ଆେଡଇ େଦଖିବ େସଇଠି ପାଇବ ହୁଏତ 

କିଛି କଳ,ର ଦାଗ। ଆଉ କିଛି ଜ¥ଳk अwାର। େସ କିଛି େଛାଟପିଲାର େଖଳର ଦାଗ 

ନୁେହଁ। କାହାକୁ ମାରିବା ଆଗରୁ େସ େଯ ନିେଜ ମରି ସାରିଛି। £ୀ ଜାତି େଯମିତି ଏ 

ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ଖାଲି ଦୁଃଖର ଭାର ମୁyାଇବାକୁ। ଦୁଃଖର କାରବାର କରିବାକୁ। ମଁୁ କିm 

େସ ଦୁଃଖ ଖାଲି ଘରକରଣାର ନିଆଁେର ଜାଳି ଉେଡଇ େଦଇ ପାରିବିନି। ମଁୁ ଖାଲି ଚାେହଁ 

େସଇ ଦୁଃଖର ଦାବାନଳେର ସାରା େଦଶର େଯେତ ପଚାନq�ମା ସବୁ ଏବଂ अନ�ାୟ ସବୁ 

ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିେଦବାକୁ। େଲାେକ େମାେତ ପେଛ ସତୀ-ସାଧ�ୀ ନ କହm େମାର 

େସଥିେର ପରବାଏ ନାହW। ହୁଏ ତ କହିବୁଲିେବ ବଡ ବଦମାସ ଝିअଟାେର, अହ,ାରୀ 

ଆଉ ବଦଚରିତ�  ମଧ�। େସଇ କଳ,ର ଦାଗ ଲାଗିବ ତୁମରି ଶୁଭାର କପାଳେର ଆଉ 

ତୁେମ ଯଦି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ େହାଇଥାअ େତେବ ଦିେନ ତାର अଥ� ବୁଝିପାରିବ।”ବିକ�ମ 
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ବାବୁ ଜୁଳୁଜୁଳୁ େହାଇ ଶୁଭା, ମୁହଁକୁ अେନଇ ଟିକିଏ अବିଶ¥ାସର ସ¥ରେର କହିେଲ, “ମଁୁ ତ 

ତମର ଏଇ ପ�କାର କଥା େକେତ ଥର ଶୁଣିଛି। ହୁଏତ ତେମ ତମର ମେନାଭାବ ସବୁ 

ଖଲାସ କରିବାପାଇଁ େମା ଆଗେର ଏମିତି େକେତ ବକୃତା େଦଇଛ। ମଁୁ କିm େମାର ସିଗାର 

ଟାଣିଟାଣି ସବୁକଥା ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଯାଇଛି। ତମର ହୁଏତ କଥାେର େକେବ ଗୁରୁତ¥ େଦଇ 

ନାହW।” 

 ଶୁଭା: “େସ ଯାହା େହଉନା କାହWକି ମଁୁ କିm ସବୁେବେଳ ନି�ିତ। ମଁୁ ଯାହା କେରନା 

କାହWକି, ଜାେଣ, ତେମ eମା କରିବ। ଆଉ େସଇଟା ତ ପ�କୃତ ପୁରୁଷର ଲeଣ। ମଁୁ ତମର 

େସଇ eମାଗୁଣ ପାଖେର ସବୁେବେଳ ହାର ମାନିଛି। ତେମ େମାର ସ¥ାମୀ, ତମକୁ ମଁୁ 

अଯଥାେର ପ�ଶଂସା କରିବି ନାହW। ତେମ ତ ତମ କାମେର ବହୁତ ଦeତା अଜdଚ। େହେଲ 

େମାର ଉପେର ତମର େଯଉଁ ବିଶ¥ାସ ମଁୁ ହୁଏତ େସଥିେର अେଯାଗ�ା। ତୁେମ ସବୁେବେଳ 

ଆଖି ବଂଦକରି େମାେତ ବିଶ¥ାସ କରିଯାଇଛ। େକୗଣସି କଥାେର ପ�ଶ}କରିନ ବା େକୖଫୟତ 

ମାଗିନ। େସଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମଁୁ ଭoିକେର, ଆଦର କେର।”ବିକ�ମ ନିଜର ପ�ଂଶସା ଶୁଣି 

ଟିକିଏ ଲ¶ିତ ଏବଂ ଟିକିଏ अସ�]ି େବାଧ କେଲ େବାଧହୁଏ। କଥାକୁ अନ� ଆଡୁ 

ଟାଣିେନବାର ପ�ୟାସ କରି କହିେଲ, “ଶୁଭା, ଯାअ ଯାअ ତମର େସ କୁକୁରଟି ପୁଣି େକଁେକଁ 

କଲାଣି। ଭାବୁଛି େବାେଧ ତାକୁ ଆଜି ତେମ ଖାଇବାକୁେଦବନି!” 

 ଶୁଭା: “େଗାେଟ କାମ କର, ଇନିେ��ର କାମ ଛାଡି ଗଛତେଳ ବାବାଜୀ େହାଇବସ 

େଯ ତମର ଆୟ ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଆଉ େମାେତ ବି କିଛି କିଛି ବ�ିସ ମିଳିଯିବ।” 

 ବିକ�ମ: “ସତେର ତେମ େଯ େକମିତି ସବୁେବେଳ ନି�ିତ େହାଇ ରୁହ ମଁୁ 

ବୁଝିପାେରନା। େମାେତ କିm େବେଳେବେଳ ଖରାପ ଲାେଗ।” 
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 ଶୁଭା: “େସଇଟା ତ େମା ସ¥ଭାବ। ତମର େଚାର ଚମାର, ଖୁନି, ଡକାଏତ ପାଇଁ ମଁୁ 

କିଛି ଭାବିପାରିବି ନାହW। ଖାଲି ତମର ଭାବନାେର େମାର ଦିନ ଗଲା। अମରକୁ ହୁଏତ 

ବହୁତ େଲାକ ଆଶୀବ�ାଦ କରୁଛkି। ଏକା ତୁମ ଛଡା। ମଁୁ କାହWକି ଏଥିେର ଦୁଃ�ିkା 

ଭିତେର ରହିବି େଯ।” 

 ତା ପରଦିନ ବିକ�ମ ବହୁତ କାକୁତିେହଲା ପରି କହିେଲ, “େଦଖ ଶୁଭା, ମଁୁ ଏଥର 

ତମର ଶରଣାପନ}  େହଲି। ଶୁଭା ମୃଦୁ ହସି କହିେଲ, “ଆେର ତେମ େକେବ େମାର 

ଶରଣାପନ}  ନ େହାଇଛ କହିଲ େଦଖି। େସଥିପାଇଁ ତ େଲାେକ ସବୁ ତମକୁ େ]ୖ�ଣ େବାଲି 

अପବାଦ ଦିअkି। େମା ମତେର ୨ ପ�କାରର େ]ୖ�ଣ अଛkି। ଦେଳ अଛkି େଯ £ୀ 

ଶoିପାଖେର ହାରମାନkି ନାହW େସମାେନ େହେଲ କାପୁରୁଷ। ଆଉ अନ� ଦଳକ -

େସମାେନ ସତେର ‘ପୁରୁଷ’� େସମାେନ ତା, £ୀ, ଆଗେର ବିନା ଦି� ଧାେର ହାର 

ମାନିନିअkି� େସମାେନ अବିଶ¥ାସ କରି ଜାଣkି ନାହW� େସମାେନ େହେଲ ଖୁବ 

ଉ�]ରର� େଦଖୁନ େମାେତ� ମଁୁ େଯେତେବେଳ େହଲା ଯାହା େହଲା ସବୁ କରିଯାଉଛି, 

ତମକୁ ଠକି ବି ପାରୁଚି। େହେଲ ତେମ ଆଖିବp କରି ସବୁ ସହି ଯାଉଛ।” ବିକ�ମ 

େପ�ମେର ଗଦଗଦ େହାଇ କହିେଲ, “ସତେର ଶୁଭା ତମର ମନଟା େକେତ େଖାଲା। ସୁpର 

ଓ ସରଳ। ମଁୁ ନି�ୟ କିଛି ପୁଣ� କରିଥିଲି େଯ ତେମ େମା ଭାଗ�େର अଛ। ଶୁଭା କହିେଲ, 

“େସ ତ ତୁମରି ଗୁଣ। ସ¥ାମୀ, ତମରି ଗୁଣେର ମଁୁ ଗୁଣୀ।” 

 ବିକ�ମ: ଛାଡ଼ େସ କଥା। ଏଥର ସରକାରୀ କାମେର ତୁମର ସାହାଯ� ଦରକାର, ନ 

େହେଲ େମାର ମାନସ�ାନ ସବୁଗଲା। ଡିପାଟ�େମଂଟେର ସମେ] ଜାଣkି େଯ 

ଆଖପାଖେର ଜେଣ £ୀ େଲାକअଛି, େସ ସବୁେବେଳ अମରକୁ ସତକ� କରିେଦଉଛି। େତଣୁ 
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େସ ନିଧଡ଼କେର ତାର କାମ କରି ଚାଲିଛି। ସଭାସମିତି କରିବା ପଜୂାଧଜୂା କରି। କିଏ କିଏ 

କହୁଛkି େସ େଗାଟିଏ ଯୁବତୀ, ବିଧବା -ଏହି ଏରିଆର .... ଇତ�ାଦି। ତମକୁ େଯମିତି େହଉ 

ତାର ସfାନ କରିବାକୁ େହବ। େମାର ବିଶ¥ାସ ତେମ ନି�ୟ ପାରିବ।” ଶୁଭା ହସି ଉଠି 

କହିେଲ, “େଶଷେର ତମର ଗୁ�ଚର େହବାକୁ ଆେଦଶ େଦଉଛ େମାେତ। ହଉ ତମର 

ଯାହା ଇgା। ନାରୀ େହାଇ ନାରୀର ଉପେର ଷଡଯ�। ହଉ ପେଛ। ନେହେଲ ତମର େଯ 

ରeା ନାହW।” 

 ବିକ�ମ: “ମଁୁ ଖବରପାଇଛି େଯ ଆସkା ମwଳବାର ଶିବରାତ� ୀେର अମର େସ ପାଖ 

ମpିରକୁ ଆସିବ, ଜପତପ କରିବାପାଇଁ। େସହି £ୀେଲାକଟି ତା ସାwେର ପଜୂାେର 

େଯାଗେଦେବ।” ଶୁଭା ଟିକିଏ ଗnୀର େହାଇଗେଲ, ପେର କହିେଲ, “ମଁୁ େଚ�ା କରିବି 

େସହି £ୀ’କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କିm ତେମ ତମର େଲାକମାନ,ୁ କହିବ େସମାେନ େଯମିତି 

ରାତି େଗାଟିଏ ଆଗରୁ ମpିର ଆଖପାଖ ନ ମାଡ଼kି।” 

 ଶିବରାତ� ୀ, अମା अfାର। ବିକ�ମବାବୁ, ୨/୪ ଜଣ କେନ�ବଳ ପାଦରୁ େଜାତା 

କାଢି ଧୀେରଧୀେର ମpିର ଆଡକୁ ଗେଲ। अ| ସମୟ ପେର େଫରି ଆସି ବିକ�ମବାବୁ,ୁ 

କହିେଲ, “ସାର, ଆେମ ଜାଣିଚୁ େସ ମା େଭୖରବୀ। େସହି ଏକା ମpିର ଭିତେର अଛkି। 

ଆେମ ତା,ୁ େକୗଣସି ପ�କାେର ଆଘାତ େଦଇପାରିବୁ ନାହW। ଆେମ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣ 

ଯାହା ଇgା, ନିେଜ କରm।” 

 ବିକ�ମବାବୁ ଏକୁଟିଆ େସଇ ମpିରସାମ}ାେର ମକୂ �ାଣୁପରି ଛିଡା େହାଇ ରହିେଲ। 

କଣ କରିେବ ତା, ମୁyକୁ କିଛି ବୁ�ି ଦିଶିଲା ନାହW। କିଟିକିଟି अfାର, ରାତି अଧେର 

ଗଛପତ�  ହଲିବାର ଶ�। ଏସବୁ େଯ ତାଂକ ମନେର ଭୟ ଆଣୁଥିଲା, େସଇଟା କହିେଲ 
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ମିଥ�ା େହବ। େସ ଯାଇ ଧୀେର ମpିରର ଜୀ$� ଦୁଆର ପାଖେର ଛିଡା େହେଲ। ହାତେର 

ତା,ର େଗାଟିଏ ଟ��। େହେଲ େସଇଟା ବ�ବହାର କରିବାଟା ପ�େୟାଜନ େବାଲି େସ 

ଭାବିେଲ ନାହW। ଛାତି ଭିତରଟା ଟିେକ ଥର ଥର କ"ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଦୁଆର େସପଟୁ 

େସ ଶୁଣି ପାରୁଥିେଲ ନାରୀର ମଧୁର କ�। ତାର ଶାk ସୁଧୀର ଶ� େଯମିତି ମpିରର 

ରୁ�ଦ¥ାରେର ପ�ତିଘାତ କରୁଛି “ଧ�ାେୟ ନିତ�ଂ ମେହଶଂ ରଜତ ଗିରିନଭଂ ଚାରୁ 

ଚp� ାବତଂ”� ବିକ�ମବାବୁ,ର େଦହ ଶିହରି ଉଠିଲା, େସ ମୁହୂ\�କ ପାଇଁ ଚିkା କରି ସାହସ 

ସହିତ ମpିର ଦୁଆରକୁ ଧୀେର େଠଲିେଦେଲ। ଦୁଆରଟି ବିନାଦି� ଧାେର େଖାଲିଗଲା। େସ 

େଦଖିେଲ ମpିରଟି େକାଣେର ଜଳୁଥିବା ଦୀପଶିଖା ଦ¥ାରା ଆଂଶିକ ଆେଲାକିତ। 

ଶିବଲିw, ସାମ}ାେର ହାତେଯାଡି अବଗୁ�ିତା ତା,ର £ୀ ଶୁଭାଗିନୀ! ଦିପଟିର ଜକ ଜକ 

अେଲାକେର ବାରି େହଉଥିଲା ଶୁଭ�  ବ£େର ଆବୃତ େହଇ अମର ଛିଡା େହାଇଥାଏ 

େଗାଟିଏ େକାଣେର। ମୁହୁ\�େଟ ପେର ବିକ�ମମନେର ଟିକିଏ ଦn େଫରିପାଇେଲ ଓ 

ଧୀେରଧୀେର କହିେଲ, “ଶୁଭା, ତେମ ନିେଜ େଶଷେର ଏମିତି କରି ପାରିଲ???” 

 ଶୁଭା: “ହଁ, ମଁୁ େହଉଛି େସହି £ୀ େଲାକଟି, ଯାହାକୁ ମାସମାସ ଧରି ତମ େଲାକମାେନ 

େଖାଜି ବୁଲୁଛkି। ନିଜର ପ�କୃତ ପରିଚୟ େଦବାକୁ ଆଜି ଏଇ ମpିରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ 

ତମକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଆମେଦଶେର େକେତ ସତ ପୁରୁଷ अଛkି କହିଲ। େସମାନଂକୁ ହW 

ତେମ ମାେନ ନିଜ�ୀବ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡିଛ। ଏ େଦଶର ନାରୀ େହାଇ ଯଦି େସଇ 

େକେତାଟି ସତପୁରୁଷ, ରeା କରି ନପାରିଲୁ, େତେବ ଧିକ ଏ ନାରୀଜନE । ତମ 

ଆେଗାଚରେର ମଁୁ େକେତଦିନ େସଇ କାମ କରିଆସିଛି। ଏଯାଏଁ ଯାହାର ଆେଦଶ ଟାଳି 

ପାରିନାହW। ଆଜିର ସବୁଠୁ କଠିନ ଆେଦଶକୁ ମାନିବାକୁ େହବ। ଏଇ େମାର େଦବତା 
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ପରମପଜୂ�। ତା,ୁ ତମ ହାତେର ସମପ�ଣ କରି ମଁୁ ଦୁେରଇ ଯିବି। ମଁୁ ଭଲଭାେବ ଜାେଣ 

ତା, ମୁy ଉପେର ବଡରeକ ଜେଣ अଛkି। ୨ଦିନ ପେର ସାରାସମାଜେର େମା ନାମେର 

େଯ କୁcାରଟିବ ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ, ମଁୁ େସ ଲାଂଛନା ସହି  େନଇପାରିବି। ତେମ ଭାବନାହW 

େଯ ତମର ଚତୁରତା େଦଖାଇ, ତେମ ନିଜ £ୀ’କୁ େଦାଷମୁo କରିବ, ଆଉ अମରବାବୁ 

ଉପେର ନାନାଦି େଦାଷାେରାପ କରି କାରାଦyର ବେpାବ] କରିବା। ମଁୁ ତାହା େହବାକୁ 

େଦବିନାହW। ମଁୁ ସବୁଦିନ ପରି ତା,ର ବିଚାରର େଶଷ ଆେଦଶ ପଯ��k ଯିବି।” 

 ଟିକିଏ ଚୁପ ରହି ଶୁଭା ପୁଣି କହି ଚାଲିେଲ, “ତୁେମ ସୁଖେର ରୁହ। ତେମ ନି�ୟ 

ଜୀବନେର ନୂଆ ସwିନୀ ପାଇବ। ଆଉ ଯାହା କର ପେଛ େମାେତ ତେମ ଜମା ଦୟା 

େଦଖାअ ନାହW। େମାଠୁ ଯିଏ ଏେତ ବଡ ତା,ୁ ତେମ େକେବ ଦୟା େଦଖାଇବ? ତମର 

େସଇ ନି.ୁରତାର अଂଶ େନଇ ମଁୁ ମୁy ଉପରକୁ କରି ତମଠୁ ବିଦାୟ େନବି। ... ତମକୁ 

ଭଲପାଇ େସବାକରିଛି ତମର, ଆଉ କମ�େବାଧେର ତମକୁ ଠକାଇଛି ମଧ�। ଆଜି ଏସବୁ 

ତମକୁ େଖାଲି କହୁଛି, ହୁଏତ ଆଉ େକେବ କିଛି କହିବାକୁ ସମୟ ପାଇବିନି।” 

 ହଠାତ ଶୁଭାର କଥା େଶଷେର अମର ଗୁରୁ ଗnୀର ସ¥ରେର କହି ଉଠିଲା, 

“ବିକ�ମବାବୁ, ମଁୁ ନିେଜ ଆଜି ଧରାେଦବାକୁ �ିର କରି ଆସିଥିଲି। େମାର ଏେବ ଆଉ କିଛି 

ଭାବନା ନାହW। ଯାହାଯାହା କରିବାର ଥିଲା ଏଇ େକେତାଟି ଦିନେର େସ ସବୁ ସ"ନ}  

କରିବାର େଚ�ା କରିଚି। େମାର କାମ ଏଠାରୁ େଶଷ େହାଇଚି। ଆପଣ ଶୁଭା କଥାରୁ କିଛି 

ମେନ କରିେବ ନାହW। େସ େଗାେଟ अସାଧାରଣ ଝିअ। ଆମରି େଦଶେର ଏହି ଖାପଛଡା 

ସମାଜେର ତାହାରି ଜନE । ମଁୁ ତାକୁ ଭଲଭାେବ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ। େତଣୁ ଆପଣ,ୁ 

ନିଭ�ୟତାର ସହ କହିପାେର େଯ େସ ନି¢ଳ,। ଆେମ େଯଉଁ କଠିନ କ\�ବ� େଦଇ 
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ପାଖାପାଖି ଆସିଛୁ େସଠି ଭଲପାଇବାର अବକାଶ ନାହW। େସଠି ଖାଲି ନିଜକୁ ଜଳା~ଳି 

େଦଇହୁଏ ଯାହା। ହଁ, ଶୁଭା ବିଷୟେର େକହି କିଛି ଜାଣିନାହାkି ବା ଜାଣିେବ ନାହW। 

ଆପଣ େସ ବିଷୟେର କିଛି ଭୟ କରm ନାହW। ଏଇ ମpିରର ପଛଦ¥ାର େଦଇ େଗାେଟ 

ସୁଡ଼w अଛି। ଆପଣ ଦିେହଁ େସଇ ବାଟ େଦଇ ବାହାରି ଯାଇପାରିେବ। ମଁୁ ଏେବ ଯାଇ 

େପାଲିସକୁ ଧରାେଦବି। ମଁୁ କିm ଆପଣ,ୁ କହିରଖୁଛି, େମାେତ କିm ଆପଣମାେନ େବଶୀ 

ଦିନ ବାfି ରଖିପାରିେବ ନାହW।” େସ ମୁoକ�େର ଆଗାମୀ ସ¥ାଧୀନତାର ଆହ� ାନ ଜଣାଇ 

ଗୀତ ଗାଇ ଉଠିଲା। ସାରାମpିରେର ତାର ଧ¥ନି ପ�ତିଧ�ନିତ େହାଇଉଠିଲା। 

 ବିକ�ମବାବୁ अବାକ େହାଇ ଚାହW ରହିେଲ। अମର ମpିର ଦୁଆର େଖାଲି ଚାଲିଗଲା, 

ଧୀେରଧୀେର ତାହାର ସୁଗଠିତ ଶରୀର अfକାର ଭିତେର ଲୁଚିଗଲା। େସ କିm ଦୂରରୁ 

ତାର କ� ଶୁଣିପାରିେଲ, “ମଁୁ କିm ଆପଣ,ୁ କହିେଦଉଚି, େମାେତ ଆପଣମାେନ େବଶୀ 

ଦିନ ବାfି ରଖିପାରିେବ ନାହW। ଆଉ କିଛିଦିନ ପେର ପୁଣି ସ�ାଦପତ� େର ବଡବଡ 

अeରେର ଛପା ବାହାରିବ, ‘अମର ଡାକୁ, अମର ବିପvବୀ, ପଳାତକ’ ହଠାତ 

ବିକ�ମବାବୁ, ହାତରୁ ଟ�� ଖସି ଭୁଇଁେର ପଡିଲା େଖାଲା ଦରଜାରୁ େଗାଟିଏ ଦମକା 

ପବନ ଆସି ଦୀପଟି ଲିଭାଇ େଦଲା େସ अନୁଭବ କେଲ ଶୁଭା ଆସି ତା, କଡେର ତା, 

େଦହକୁ ଲାଗି ଛିଡା େହାଇଛି ବିକ�ମବାବୁ ଶୁଭାକୁ ନିଜର अତି ନିକଟକୁ ଟାଣିେନେଲ 
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କିଏ ଆପଣାକିଏ ଆପଣାକିଏ ଆପଣାକିଏ ଆପଣା    
 ସୁବାସବାବୁ, ଘର ଆଜି ଦାମୀ ଉପହାର ଆଉ ଫୁଲେତାଡାେର 

ଭ\d ଆଜି ସୁବାସବାବୁ अନୁଭବ କରୁଛkି େଯମିତି ପ~ୁରୀର 

ଶୁକପeୀଟିକୁ େକହି ପ~ୁରୀର ଦ¥ାର େଖାଲିେଦଇ अସୀମ ଆକାଶ 

ବୁକୁେର ମୁo େହାଇ ଉଡ଼ିବାର अଧିକାର େଫେରଇ େଦେଲ। ଖୁସିେର ଆତE ହରା େସ। 

ଦୀଘ� ୩୫ ବଷ�ର ପ�ତୀeାର अk ଘଟାଇ ଆଜି ଏଇ ଦିନଟି ଆସିଛି। ଆଖିେର େକେତ 

ଆଶା େକେତ ସପନ ଉ,ି ମାରୁଛି। ଯା େହଉ ସବୁ ଦାୟିତ¥ରୁ ମୁoି ମିଳିଗଲା। ଏେବ 

ଜୀବନକୁ ମୁoଭାବେର ଜୀଇଁବାର ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ। ଏକମାତ�  ପୁତ� ସkାନ। 

ଭଗବାନ, ଦୟାରୁ ତା ଜ~ାଳରୁ ମଧ� ମୁoେହାଇ ଯାଇଛkି ସୁବାସବାବୁ। ପୁअ ତା,ର 

େବାହୁ ସହିତ ଏକ ବିେଦଶୀକ"ାନୀେର କାଯ��ରତ। େତଣୁ ପୁअର ଚିkା ବି ତା,ର ନାହW। 

େକବଳ ଚାକିରୀ ହW ଥିଲା ତା, ପାଇଁ ବାଧକ ଆଜି େସଇ କମ�ମୟ ଜୀବନରୁ ଛୁଟି ପାଇ 

अବସର ଗ�ହଣ କେଲ। େପୖତ� �କ ପ�ାଣଟା ଆରn େହାଇଥିଲା ଗଁାେର। ଗଁାରୁ ସହର, 

ସହରେର ୩୦ବଷ� ରହିଲା ପେର ଭାରି େବାର େହାଇଗେଲଣି େତଣୁ ଆଗରୁ େଯାଜନା 

ଥିଲା ଚାକିରୀରୁ अବସର ମିଳିଲାମାେତ�  ପତ} ୀ ସୁନpା,ୁ ସାଥୀେର େନଇ ପୁअ ପାେଖ 

ବିେଦଶେର ରହିେବ। ନାତିର ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ କଥା ଶୁଣି ବାକି ଜୀବନଟା ସାଥ�କ କରିେବ। 

େବାହୁ ପରଶା ଖାଇବାେର େଯଉଁ ଆନp ତାହା ଆଉ £ୀ ହାତରfାେର ନାହW। ବୟସର 

अପରାହ} େର ୟା ଛଡା ଆଉ କଣ ବା ଆଶା କରିେବ ସୁବାସବାବୁ।  

ପି�ୟ,ା ସାହୁ 
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 ବିେଦଶେର ସୁଉ� अଟାଳିକା ପାେଖ ବି]ୀ$� ସାଗର େଦଖିେବ ନା ସାଗର କୂଳେର 

ରହି ସୁଉ� अଟାଳିକା େଦଖିେବ। ଏମିତି େକେତ କଣ ସ¥ପ}େର ମଗ}ଥାkି। ହଠାତ ଗୀତଟି 

ବାଜି ଉଠିଲା; 

ଶ�ୀ କୃ� େଗାବିp ହେର ମୁରାରୀ 

େହ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁେଦବ 

 ସୁବାସବାବୁ ପ�କୃତି� େହେଲ େଦଖିେଲ େଫାନଟା ବାଜୁଛି। ଦୂର ବିେଦଶରୁ ପୁअର 

େଫାନ ଆସିଛି। 

 ପୁअ : ବାପା ତୁେମ ଚାକିରୀରୁ अବସର େନଇ ଆେଦୗ ବ�] ହୁअନା ଏଇଠିକୁ ଆସିବା 

ପାଇଁ ମଁୁ ତୁମର ଆଉ େବାଉର ଟିେକଟ କରି ସାରିଛି କାଲି ସକାେଳ ତୁମର ଫv ାଇଟ अଛି।  

 ସୁବାସବାବୁ : अବସରକୁ େନଇ ମଁୁ ଆେଦୗ ବ�] ନୁହଁେର ବାବା। अରଣ�େର 

ଚାତକ ପeୀଟି େଯପରି ଦିନ ଦିନ ଧରି अେପeା କରିଥାଏ, ପହିଲି ଆଷାଢର ପହିଲି ବରଷା 

ବିpୁ େକେବ ଭୂମି. େହବ। ଚାତକ ପeୀ େସଇ ବରଷା ବିpୁର ପରଶ ପାଇ େରାମା�ିତ 

େହାଇ ଉଠିବ। ଆଜି ମଁୁ ଠିକ୍ େସମିତି अେପeା କରିଛି ରାତ� ୀର अk େହାଇ େକେବ 

ସକାଳ େହବ।  

 ସକାଳ େହବା ମାେତ�  ସୁନpା,ୁ ସାଥୀେର ଧରି ଫv ାଇଟେର ବିେଦଶ ଗମନେର 

ବାହାରିେଲ। ମେନ ମେନ ସୁନpା ମଧ� େଢର ଖୁସିଥା’kି ଯାହାେହଉ ଆଜିକାଲି ପିଲା, 

ପରି ଆମ ପୁअ େସମିତି ନୁହଁ। ବାପାମା’, ପ�ତି େକେତ େସ}ହ ଆଦର, େବାହୁ ମଧ� 

େସମିତି ଗୁଣମତୀ। ପିଲା, େମଳେର ଟିେକ େସ}ହ ହW ତ ବୃ� ବୟସର ସାଥୀ। 

 ପୁअ ଆସି अେପeା କରିଥାଏ ବାପାେବାଉ ପହ�ିବା ମାେତ�  ତା’ର କ"ାନି େଦଇଥିବା 
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ଗୃହକୁ େନଇଗଲା। େବାହୂ ମଧ� େଢର ସ�ାନର ସହ ସ¥ାଗତ କରିଲା ଥyା ପାନୀୟ, 

ଜଳଖିଆ ମିଠାମିଠା କଥାେର ମନ େମାହିେନଲା। ଆଉ ନାତିକୁ େଦଖି ବୁଢାବୁଢୀ ସ¥ଗ�ୀୟ 

ସୁଖ अନୁଭବ କରୁଥାkି।  

 ମାତ�  କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଫଗୁଣ ଆସି େଯମିତି ରw ଭରିେଦଇ ଚାଲିଯାଏ। ଫୁଲର 

ସnାର ଆେଣ ଆଉ अ| ଦିନ ପେର ପୁଣି େଫରିଯାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ମାତ�  େକଇଟା 

ଦିନ ମଧ�େର ପୁअ େବାହୁ, ମନ ବଦଳିଗଲା। େଯମିତି ବାପାେବାଉ ତା, ଜୀବନକୁ ଶନି 

ଗ�ହପରି ଗ�ାସ କରିଛkି। େବାହୁ ପ�ତିଟି କଥାେର ଚିଡିଚିଡା ସ¥ଭାବର େହାଇଗଲା। 

 ଦିେନ ସୁବାସବାବୁ ଆଉ ସୁନpା େସଇ ବିେଦଶର ସୁଉ� अଟାଳିକାର ଏକ ଭାଗେର 

ଠିଆ େହାଇ େଦଖୁଥାkି ପଛପଟର ବି]ୀ$� ଦରିଆକୁ। େସଇ ଦରିଆ ମଝିେର ଉମdମାଳା 

ମାେନ ଆସି ନାଚୁଛkି ପୁଣି େସଇ ଦରିଆ କୂଳେର ମିଶି ଯାଉଛkି ହଠାତ ସୁବାସବାବୁ 

କହିେଲ ଚାଲ ସୁନpା ଏଇ ବିେଦଶୀ ଜୀବନର ଉପେଭାଗ େଢର େହାଇଗଲା। େଯମିତି 

ଏଇ ଉମdମାଳା ସାଗରେର ଜନE  େନଇ ସାଗରର କୂଳେର ମିଶି ଯାଉଛkି ଆେମ ବି ଠିକ 

େସହିପରି େଶଷ ଜୀବନଟା ଗଁାେର କାଟିେଦବା। ଆଗକୁ ପୁअ େବାହୁ େକଉଁ ଏକ 

ବୃ�ାଶ�ମର ବ�ବ�ା କରିବା ଆଗରୁ ଗଁାର େସଇ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ େହବ।  

 ହସହସ ମୁଖେର ପୁअ େବାହୁ, ପାଖରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଆସିେଲ। ହଁ अବଶ� ପୁअ 

ଟିେକଟକରି ଆସିବାର ସବୁ ବ�ବ�ା କରି େଦଇଥିେଲ େତଣୁ କିଛି अସୁବିଧା େହଲାନି। 

ଗଁାର େପୖତୃକ ଘର अତି ଜରାଜୀ$� अବ�ାେର ତଥାପି େସଇ ଘରଟା େବୖକୁ�ପୁର ପରି 

ଲାଗୁଥାଏ। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଟିେକ अସହଜ ଲାଗୁଥିଲା ମାତ�  ପେର अଭ�ାସେର 

ପଡିଗଲା।  
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 ଗଁାେର େଛାଟିଆ ନଈଟିଏ ବହି ଯାଉଥାଏ। ତା’ରି କୂଳେର ସାଇବାବା, ମpିରଟି 

अଛି। ପତ} ୀ ସୁନpା ଭଗବତ ବିଶ¥ାସୀ େତଣୁ ଦିେନ ସୁବାସବାବୁ,ୁ କହିେଲ ଦିେନ ମpିର 

ଆେଡ ଗେଲ ହୁअkାନି? ସୁବାସବାବୁ କହିେଲ ଚାଲ ଆଜି ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। କାହWକି 

େକଜାଣି ସୁବାସବାବୁ ଭଗବାନ, अ]ିତ¥କୁ ସ¥ୀକାର କରkି ନାହW। ପତ} ୀ, କଥାେର 

ବାଧ� େହାଇ େଗାଲାପ ଫୁଲ ଆଉ କିଛି େପଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖ େଭାଗ େଦାକାନକୁ 

ଗେଲ। େଦାକାନୀ ଜଣକ ସୁବାସବାବୁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରିଲା ଏବଂ अନଗ�ଳ ଭାେବ 

େଗାଟିଏ ନିଶ¥ାସେର କହି ଚାଲିଥାଏ ବାବୁ ଆପଣ େକଉଁଠି ଥିେଲ। ମଁୁ ଆପଣ,ୁ େକେତ 

େଖାଜିଛି େକାଉଠି ବି ପାଇଲିନି ଆପଣ,ୁ ଭାେବ ଆପଣ କାେଳ ନଈକୂଳ ଥyା ପବନେର 

ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିେବ େସଠି ବି अେନକ ଥର अେପeା କରିଛି। ମାତ�  ଆପଣ,ର ଦଶ�ନ 

ପାଇନି। 

 ସୁନpା କହିେଲ ତୁେମ କିଏ, ଆେମ ତ ଏଇ େକଇ ଦିନ େହବ ଗଁାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁେମ 

େକମିତି ଚିହି} ଲ।  

 େଦାକାନୀ : ମା ଏଇ ବାବୁ େମା ପାଇଁ ସାeାତ ସାଇବାବା, अବତାର 

 ଇତି ମଧ�େର ସୁବାସବାବୁ ଦୀଘ� ୩୫ ବଷ� ତଳକୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ। 

େସେତେବେଳ ସୁବାସବାବୁ,ୁ ୨୫ ବଷ� େହାଇଥାଏ େସ ମାମା ନାମ}ୀ ଏକ ସୁpରୀ ଝିअର 

େପ�ମେର ଉବୁଟୁବୁ େହଉଥିେଲ। ଦିେନ ମାମାକୁ ଡାକିଥିେଲ ଏଇ ସାଇ ମpିରେର େଦଖା 

କରିବା ପାଇଁ। ମାମାବି କହିଥିଲା ଆସିବ େବାଲି। ହାତେର ସୁpର େଗାଲାପ ଫୁଲର 

େତାଡାଟିଏ ଧରି ମାମାର ଆସିବା ବାଟକୁ अେପeା କରିଥାkି ସୁବାସବାବୁ। अଥଚ ମାମା 

ଆସିଲା ନାହW। େସେତେବେଳ ସୁବାସବାବୁ େବେରାଜଗାର ଥିେଲ େବାଧହୁଏ େସଥିପାଇଁ 
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ମାମା ତା, େପ�ମକୁ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରିଥିଲା। ସୁବାସବାବୁ େଦଖିେଲ େଛାଟ ପିଲାଟି ମpିର 

ସାମ}ାେର ବସି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତା ମୁହଁର ବିକଳ अବ�ାକୁ େଦଖିେଲ ବାରି େହାଇଯାଉଛି 

ପିଲାଟିର େପଟର େବଦନା। 

 ସୁବାସବାବୁ ପିଲାଟିର ମୁyକୁ ଆଉଁସି େଦେଲ। େସଇ େଗାଲାପ ଫୁଲର େତାଡାଟିକୁ 

ତାକୁ ଧରାଇ େଦଇ େକମିତି ଫୁଲ ବିକି େପଟ େପାଷା ଯାଇପାେର େସଇ ବିଷୟେର କିଛି 

ଶିeା େଦଇ େଫରି ଆସିେଲ। ତା ପେର ତା,ର ଚାକିରୀ ଜୀବନର ଆରn। ଗଁା ଛାଡି 

ସହର, ସହରରୁ ବିେଦଶ ପୁଣି ବିେଦଶରୁ ଗଁାକୁ ପ�ତ�ାବତ�ନ। ମାତ�  ଏେତ ଦିନ ପେର 

େସଇ ପିଲାଟି ଆଜି ଚିହି} ପାରିଲା େତଣୁ ସୁବାସବାବୁ ଖୁସିେର ଆତE ହରା େହାଇ ପଡୁଥାkି। 

େଦାକାନୀ ପିଲାଟି ବହୁତ ଆଦର ସ�ାନ ଜଣାଇ େଗାଲାପ ଫୁଲର େତାଡାଟି ବାବୁ, 

ହାତକୁ ଧେରଇ େଦଇ କହିଲା ବାବୁ ଏେତ ଦିନ ପେର ଆଜି ଆପଣ,ୁ ପାଇଛି େଯେତ 

ଫୁଲ େଦେଲ ବି କମ୍ େହବ। 

 ସୁନpା ଆଉ ସୁବାସବାବୁ ଭାବୁଥାkି ପାଠଶାଠ ପେଢ଼ଇ େକେତ କ� କରି ପୁअକୁ 

େଯାଗ� କରିଥିେଲ। େସଇ ପୁअ ଆଜି ବାପାମା’କୁ ଭୁଲିଯାଇପାରିଲା ମାତ�  ଏଇ ଗରିବ 

ପିଲାଟିକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ�ର ହାତ ବଢାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଯାଏ େସ ଏଇ ହାତଟିକୁ 

ଭୁଲିପାରିନି। ସତେର େକେତ କୃତ¤ ସିଏ। ସତେର େବେଳ େବେଳ अେନକ ଭିଡ 

ଭିତେର ଚିହ} ା ମୁହଁଟିଏ अଚିହ} ା େହାଇଯାଏ। େକହି ଜେଣ अଜଣା अଚିହ} ା େଲାକଟି 

ଆପଣାର େହାଇଯାଏ। 

ସାହାନିଆଜପୁର 

କଟକ 
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ଚିଠିଚିଠିଚିଠିଚିଠି    
ବନୁ, 

 େତା ପାଖକୁ ଚିଠି େଦବି େଦବି େବାଲି େଦଇ ପାରୁନି ଜାଣିଛି ତୁ 

ଏ ଚିଠି ପାଇ ନି�ୟ ଆ�ଯ�� େହାଇଯିବୁ େମାବାଇଲ୍ ଯୁଗେର 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍, େଫସବୁକ୍, ଟି� ଟର୍, ଇନ୍ �ାଗ�ାମ୍ ପରି େଗାଟିଏ ମୁହୂ\�େର 

ଉ\ର ମିଳିଯିବାର ସମ] ସୁେଯାଗ ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ ଚିଠି େଲଖୁଛି େସଥିେର ଏେତ ସମ] 

ମନର ଭାବନା, ହସଲୁହ, କାp, ଭାବପ�ବଣତା, ଚିkା, ଖୁସି, ବ�]ତା ଏପରି ଆହୁରି 

अେନକ କିଛି ଇେମାଜି ଥାଉ ଥାଉ ଲାେଗ େଯମିତି ବହୁତ କଥାକୁ ଟିକି ଇେମାଜିେଟ ପରୂଣ 

କରିେଦଉଛି କଥାତ କଥା ଜାଗାେର ରହିଯାଏ, ତାର ଶେହ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ େବାେଧ 

ପରିପ�କାଶ କରିହୁଏ ଇେମାଜି -ାରା କଣ ସତେର ସହଜ େହାଇଯାଏ ପ�କାଶ କରିବା 

अମାପ କୃତ¤ତା ଆଗେର େଛାଟ ଧନ�ବାଦ ଟିଏ 

 ତୁ ସବୁେବେଳ ଫେଟା େଦଖି କହୁଛୁ, େମାେତ ଇgା େହଉଛି େସ ଫେଟା ଭିତରକୁ 

େଡଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ହଁ ସତେର େଯ େକହି ବି ଏେତ ବଷ� ପେର ନିଜର େଲାକମାନ,ୁ 

େଦଖିେଲ େସଇ ଇgା ହW େହବ ଦିେନ ନୁେହଁ, ମାେସ ନୁେହଁ, ବେଷ� ବି ନୁେହଁ େକାଡ଼ିଏ 

ବଷ� ସବୁକିଛି, ସବୁଥିେର ପରିବ\�ନର ସ�ର, ନୂତନତାର �ଶ�, ଜୀବନକୁ ବ�ିବାର ନୂଆ 

ନୂଆ ବାହାନା ଛୁ�ି ଠୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଯ��k ସବୁଠାେର ନୂତନ ¤ାନ େକୗଶଳ ତାର 

ଆଧିପତ� ଜାହିର କରିଛି 

ଲିନାରାଣୀ ଧଳ 
ମwରାଜ 
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 େସଦିନ ସବୁ अଳସୁଆ ରବିବାର ପରି ସକାଳ ଆଠଟାେର ଉଠି ମୁହଁ େଧାଉ େଧାଉ 

େମାବାଇଲର ରିଂ ବାଜି ଉଠିଲା େଦେଖ ତ େଗାଟିଏ ନ�ର ମଁୁ େସଭ୍ େହାଇଥିବା 

ନ�ର ଛଡ଼ା अନ� ନ�ରକୁ ଉଠାଏନି କିm କଣ େହଲା େକଜାଣି ନ�ରକୁ ଉଠାଉ 

ଉଠାଉ େଗାଟିଏ अତି ଚିହ} ା ସ�ର, अତି ଆପଣାର କିm େକାଡ଼ିଏ ବଷ�ପେର ଜାଣିେଲ ବି 

ଠିକେର ମେନ ପଡୁନଥିଲା ତଥାପି ଚିହି} ଥିଲି... 

 ସୁଦି�ା, େମା ;ୁଲ୍ ଦିନର ସାw ନ ଚାହୁଁଥିେଲ ବି ଆଖି େକାଣରୁ ଲୁହଗୁଡ଼ା ଜେକଇ 

େହାଇ ଆସୁଥିଲା ଆେବଠୁ ଆରn ଆେବ କାpୁଛୁ ନା କଣ? ମଁୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି, ତେତ 

େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, େକେବ େଦଖା େହବା? ବାସ୍ ମଁୁ ଆଉ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲି ଏେତ 

ବଷ�ପେର େମା ସାw େଫାନ କରିଛି ସତେର ମନ ଭିତେର ଥିବା अକୁହାକଥା, 

ସଂେଗାପିତ ଇgାକୁ ବfୁ ଆଗେର ହW ପ�କାଶ କରିହୁଏ କଥାବା\�ା କି ଚାଲିଚଳନର ସୀମା 

ଭିତେର ବାfି େହାଇ ରହିନଥାଏ ବfୁତା “ରାଜ-ାେର ଶEଶାେନ ଚ ଯଃ ତି.ତି ସଃ 

ବାfବଃ” ସୁଖଦୁଃଖ, ଭଲ ଖରାପ, ଉ�ନୀଚ, ଜାତିଧମ�ବ$�, ଧନୀଗରିବ ଏ ସବୁର 

ଉ��� େର ବfୁତା ବିଶ�ାସ େଯପରି ବfୁତାର ଭି\ିପ�]ରକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଠିକ୍ େସମିତି 

ନିpା ଆଉ ପ�ଶଂସା ବfୁତାର �ାୟିତ�  ଉପେର ନିଭ�ର କେର େସମିତି ବfୁତା ଆମର 

ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ସତ କିm କାହାର ମନରୁ ବାହାରି ଯାଇନଥିଲୁ 

 ବହୁତ ଶୀଘ� େଦଖାେହବା, େସ କହିଲା ଚାଲ ଆେମ ମିଶି ପାଟd କରିବା େମା 

ପାଖେର ତିନିଚାରିଜଣ, ନ�ର ଥିଲା ସମ],ୁ ସଂେଯାଗ କରିବାପେର ପ�େତ�କ,ର 

େସଇ ଏକପ�କାର ପ�ତିକି�ୟା ଖୁସିେର अଥୟ ସମ],ର େକବଳ େଗାଟିଏ ଇgା, 

େକେତ ଶୀଘ� ଆେମ ସବୁ ମିଶିବା େମାବାଇଲ୍ େହଲାପେର କାହାପାଇଁ ଏକା କିପରି 
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ପ�ଭାବ ପକାଉଥାଏ କିm ଆମପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁେଯାଗର ସୁବ�ବ�ା କରିଥିଲା 

ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ଆେମ େଗାଟିଏ ଗ��ପ୍ ତିଆରି କରିବାପେର େଗାଟିଏ ଦିନ ଭିତେର େବାେଧ 

ତିରିଶି ଜଣ, ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ େହାଇପାରିଲା ସମ],ର େସଇ ଏକା ଇgା, ଚାଲ 

େଗାଟିଏ େଗଟ୍-ଟୁେଗେଦର୍ କରିବା 

 େଗଟ୍-ତୁେଗେଦର୍ େହବ, ଦିନ ବି ଧାଯ�� େହଲା ୧୫ ନେଭ�ର ଏହି ଦିନ େକେବ 

ଆସିବ ଭାବି ଭାବି ମନ ଉgନ}  େହଉଥାଏ ସମ], ମୁହଁ ଆଖି ସାମ}ାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ 

େଯଉଁମାନ,ୁ ଭୁଲି େହାଇଯାଇଥିଲା, ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଯାଗାେଯାଗ କରିବାପେର ତା, 

ମୁହଁକୁ ମେନ ପକାଇବାକୁ େଚ�ା କରିବା କମ ସଂଘଷ�ପ$ୂ� ନଥିଲା ରାତିେର େଶାଇବାକୁ 

େଚ�ା କେଲ ବି ନିଦ େହଉନଥିଲା େମାର ତ ଖୁସି ତେତ କାଗଜ କଲମେର ମଧ� 

ବ$�ନା କରିବା अସnବ 

 ଏେବ େଯମିତି ପୁअଝିअ ସାwମାନ, ଭଳି େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ବସିବା, କଥାେହବା, 

େଖଳିବା, ନାଚିବା ଗାଇବା କରି ପାରୁଛkି, ଆଜିକୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷ� ତେଳ ଆେମ େସମିତି 

କଥା େହାଇ ପାରୁନଥିଲୁ ବହୁତ ଆବଶ�କ େହେଲ େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି ଶ�େର କଥାକୁ 

େଶଷ କରିବାକୁ ପେଡ଼ ନ େହେଲ ପୁअପିଲା, ସହିତ କଥା େହବା ସେତ େଯମିତି େଗାେଟ 

ବଡ଼ ପାପକମ� େକେତ ପ�କାର ଭୟ ଆମ ଚତୁଃପାଶ��କୁ କବଳିତ କରିଥିଲା ଗୁରୁଜନ, 

ଆେeପଠୁଁ ;ୁଲେର କିଛି ଦୁ�ପିଲା, େଲାଲୁପ ଦୃ�ିରୁ େକହି ବାହାରି ପାରkିନି ଯଦି 

ଦୁଇ ତିନିଥର େଗାଟିଏ ପୁअପୁଲା ସହିତ େଗାଟିଏ ଝିअ ପିଲା କଥା େହଇଥିଲା େସ 

େଯେକୗଣସି ବିଷୟକୁ େନଇ େହଉନା କାହWକି, ତା ନଁା ଗଁା କା�ବାଡ଼େର ଯୁo ବିଯୁo େହାଇ 

େଲଖା େହବା ବହୁତ ହାସ�ା�ଦ ଏେବ େସକଥା ସବୁ ମେନପଡ଼ିେଲ ବହୁତ ହସଲାେଗ 
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କାହWକି ସବୁେବେଳ େଗାଟିଏ ପୁअଝିअ ସ"କ�କୁ ସମେ] ଖରାअ ନଜରେର େଦଖkି 

େକଜାଣି! 

 କିଛି କିଛି କଥା ଏେବ ବି ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ ଦିନ, ବାର, ତିଥି ଆଉ କିଛି ମେନ ନାହW, 

କିm କିଛି ଦୁ�ାମୀର ସE �ତି ଏେବ ବି ସେତଜ େହାଇ ଯାଉଛି, େତା ପାଖକୁ ଚିଠିେଲଖିବା 

େବେଳ େତାର ମେନ अଛି ନା, ସବୁଦିନ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା େବେଳ ଆେମ ସମେ] ତୁ 

େମାେତ ମଁୁ ତାକୁ ବ�ାବ�ି େହାଇଖାअ ଏେବ େଯେତେବେଳ େନଲପଲିସ୍ ଲଗାଏ େତା 

କଥା ମେନ ପକାଇ ମଁୁ ବହୁତ ହେସ ସବୁଦିନ ପ�ାଥ�ନା ପେର ୧୫୦୦ ପିଲାମାନ, 

ଭିତେର ପିଇଟି ମ�ାମ୍ େତା େମା ପାଖକୁ େଚକ୍ କରିବାକୁ ପେଳଇ ଆସkି ଦିେନ ଦିେନ ତୁ 

େନଲପଲିସ୍ ଲେଗଇ େଦଇଥାଉ, େସ ଆସୁଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ଦାkେର ନଖକୁ ଛିେyଇ 

େଦଉଥିେଲ େନଲପଲିସକୁ ଛେଡ଼ଇ େଦଉଥିେଲ ଓ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି ମାଡ଼ରୁ ମୁoି େସଦିନ ତୁ 

କହିଥିଲୁ ଓେହା ନିେଜ ତ େକେତ �ାଇଲ୍ ମାରୁଛି, ଆେମ ଟିେକ େନଲପଲିସ୍ ଲେଗଇେଲ 

ମାରିବ ମଣିଷ େକେବ ବଡ଼ େହବ ହଁ େସେତେବେଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କିm 

ଏେବ ଭାବିେଲ ଲାେଗ, ମ�ାମ୍ ଆମକୁ ଶୃ´ଳିତ କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ ଆେମ ସବୁ 

ବଡ଼ େହାଇ ଯାଇେଛ, ତୁ ଆେମରିକାେର େତା ମନ ପସpର ଜୀବନ ନି�ୟ ବ�ୁଥିବୁ ଏ 

ସବୁ େତାର ମେନ ଥିବ ନା ନାହW େକଜାଣି ;ୁଲ୍ ଛାଡ଼ିବାପେର ବାକି ଜୀବନେର ବହୁତ 

ସାw ମିଳିଛkି କେଲଜେର, ଘେର ବାହାେର, ସ"କ�ୀୟମାନ, ମଧ�େର କିm ;ୁଲ୍ 

ଆଉ ;ୁଲର ସାwମାେନ ଏେତ अkରw େବାଲି ମଁୁ େଗଟ୍-ଟୁେଗେଦର୍ ରୁ ଆସିଲାପେର 

ହୃଦୟwମ କଲି 

 ଆେମ ସମେ] େଯଉଁଦିନକୁ अେପeା କରିଥିଲୁ, େସଦିନ ଆସି ପହ�ିଗଲା 
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ନେଭ�ର ୧୫ ତାରିଖ ଜାଣିଛୁ େସଦିନ େଭାରରୁ ଉଠି କଣ ପିfିବି େବାଲି ଭାବୁ ଭାବୁ 

ସବୁଠୁ ନମାନୁଥିବା େପାଷାକଟା ପିfି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କହkିନି अତି େବପାରେର ବାଣିଜ� 

ମାpା ବାସ୍ େବାେଧ ୪୦, ୫୦ଟା େଡ�ସ୍ କାଢ଼ି ଖଟଉପେର ପକଉ ପକଉ ଏେତ ବିହ� ଳ 

େହାଇ ଯାଇଥିଲି େଯ େକାଉଟା ପିfିବି ଜାଣିପାରିଲିନି େକାଡ଼ିଏ ବଷ�ପେର ଆେମ ତିନିଜଣ 

ତନିଷା, ସିଲିକା ଭୁବେନଶ�ରରୁ ବାହାରି ଆମ ;ୁଲ ଥିବା ସହରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ତୁ 

ବିଶ�ାସ କରି ପାରିବୁନି େଯେତ ପାେଖଇ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଉ ହୃଦ�pନର ଗତି େସେତ ବଢ଼ି 

ଯାଉଥାଏ, ଏମିତି ଆଗରୁ େକେବ େହଉନଥିଲା େଯମିତି େକେତଦିନରୁ େଦଖିନଥିବା अତି 

ନିଜର େଲାକମାନ,ୁ ଆେମ େଭଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ 

 େଶଷେର ଆେମ ପହ�ିଗଲୁ ବହୁଦିନରୁ ଆକାଂeିତ �ାନଟିେର େହ ଭଗବାନ, 

େସଠି ରହୁଥିବା ଆମ େଶ�ଣୀର କିଛି ପିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲଭାେବ ସୁପରିଚାଳନା 

କରିଥିେଲ ନୀରୁ, अମିତା, ମିନି ଆଉ ସୁଦି�ା ମେନअଛି ନା େଦଖୁ େଦଖୁ କିଛି ପିଲା,ୁ 

ଚିହି}  େହାଇଗଲା କିଛି ପିଲା,ୁ ନୁେହଁ ନୀରୁ, ସା\ି� କ, अନୁପମ, ସତ�ମ୍, अଜୟଆଦିତ�, 

େସାେମଶ, ବିେବକ୍, ପି,ୁ, ମିନି ଜିନି ଯାଆଁଳା ଭଉଣୀ, ସୁଦୀ�ା, अମିତା ଆଦି ସମ],ୁ 

େଦଖି ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ମଁୁ େକଉଁ ସ�ପ} େଦଖୁନିତ! 

 ସମେ] ଖୁସି େକାଡ଼ିଏ ବଷ� େକେତ ପରିବ\�ନ ବାଟେର େଯଉଁ ଭାବନା ଥିଲା 

େଯ ଖାଲି ଝିअମାେନ କରିଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥାkା, ଏେତ ବଷ� ଭିତେର କିଏ େକଜାଣି 

େକମିତି ପରିବ\�ନ େହାଇ ଯାଇଥିେବ କିm ବା]ବେର େଛାଟ େବଳର େସହି କିଛି 

ଦୁ�ପିଲା ବ\�ମାନ କ\�ବ�ବାନ ପୁअ, ଦାୟିତ� ବାନ ପିତା ସାଜି ସାରିଛkି ସମ], 

ଭିତେର ପରିପକ� ତା ଚଳଚ�ଳ େହଇଥିଲା ବହୁତ କଥାବା\�ା... କିଏ କଣ କରୁଛି, 
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କାହାର ବାହାଘର େକମିତି ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ଜାଣିଛୁ, େକେତ ଜଣ ବାହା ବି 

େହାଇନାହାkି, ତା, ପାଇଁ ପାତ�  ବା ପାତ� ୀ େଖାଜିବାର ଦାୟିତ�  ମଧ� ଆେମ ହସି ହସି 

ଗ�ହଣ କଲୁ ତୁ, ମଁୁ, େସ}ହା~ଳୀ ଆଉ କୃ�ମାଧବ ସମେ] ଓ େଗ�ଡ୍ ପାଇଥିେଲ ଓ 

ସମେ] େସହି अନୁସାେର ଉ�ପଦବୀେର ବି ଥିେବ େମାେତ ତ ସମେ] ଭୁଲି ବି 

ଯାଇଛkି େଯ ମଁୁ େକେବ ଟିେକ ଭଲ ପଢୁଥିଲି େବାଲି ବାସ୍ କିଛି ବି େହାଇ ପାରିନି ନା 

ଆଉ କୃ�ମାଧବ, ଜାଣିଛୁ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପଦବୀେର ଆଉ କିଛି ପିଲା େଯମିତି େଦବନାଥ, 

ମେନାଜ ମଧ� ବଡ଼ ବଡ଼ ଇ~ିନିୟର ସତ�ଜିତ୍ ମଧ� ଇ~ିନିୟରିଂ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି 

େଗାଟିଏ ବଡ଼ େଦୖନିକ ସ�ାଦପତ� ର ପ�ତି.ାତା ସହ ନିଜର ବ�ବସାୟ େeତ� େର ଦିନକୁ 

ଦିନ अଗ�ଗତି କରୁଛି ଆଉ କିଛି ପିଲା େକp�  ସରକାର ଓ ରାଜ� ସରକାର, ଚାକିରୀେର 

ପ�ତି.ିତ अନୁପମ, ଶ,ର ଭଳି କିଛି ପିଲା ତା, ପାରିବାରିକ ବ�ବସାୟକୁ ଆଗକୁ 

େନବାକୁ େଯମିତି ପ�ତି¤ାବ� େସମିତି ଦୃଢ଼ ସଂକ| ମଧ� ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଜଣ 

ଜାଣୁ? େସ}ହା~ଳି ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଥିଲା େସ ବି अତି ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀଟିଏ େହାଇ 

ଯାଇଛି ଆଉ ମୃଣEୟୀ ସିଏ ମଧ� ଦୁନିଆର ଚାକଚକ�ରୁ ବିତ�ୃହ େହାଇ ନିଜକୁ 

ଚାରିେକାଠରୀ ମଧ�େର ବp କରି ରଖିଛି କିଏ ଜାେଣ ଏହି ସବୁ ବିଗତ ବଷ� କାହାକୁ 

େକମିତି ସେଜଇ େଦଇଛି କାହାକୁ ବହୁତ ଉ�କୁ େନଇ ଯାଇଛି ତ କାହାଠାରୁ ନିଜର 

ବ�ିବା େଶୖଳୀକୁ ପରିବ\�ନ କରିବାକୁ ବାଧ� କରିଛି ସବୁଠୁ ମଜା କଥା କଣ ଜାଣୁ? 

ଆେମ ତ େସେତେବେଳ ପୁअପିଲା, ସହିତ ଏେତ କଥା େହଉନଥିେଲ ନା େସଥିପାଇଁ 

କାହାର ଡାକନାମ ଜାଣିବା ବହୁତ କ� ପୁअପିଲା ମାେନ ତା, ଭିତେର ଡାକ ନାମେର 

ଡକାଡକି େହଉଥିେଲ ମଁୁ େଗାଟିଏ ପିଲାକୁ ତା ଡାକ ନଁାେର ଜାଣି ପାରିଲିନି, ଭଲ ନଁାେର 
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ଜାଣିଥିଲି କିm େସ ଏେତ ରାଗିଗଲା େଯ ପରୂା ତା ଜୀବନ ବିବରଣୀ େମାେତ 

େଦଇେଦଲା ମଁୁ ବି ପୁରା ଡରିଗଲି େସ ଯାହାବି େହଉ ପେର େସ ଚିରାଚରିତ ଢwେର 

ବୁେଝଇ େଦଇଥିଲା ଏେତ ବଷ�ପେର ସମ],ୁ ପାଇ ଆଉ କାହାଠୁ ପୁଣିଥେର अଲଗା 

େହବାକୁ ଇgା ନାହW େସ େଯମିତି େହଉ, େଯେତ ବଡ଼ ପଦବୀେର ଥାଉ କି ବିଲକୁଲ୍ 

ସାଧାରଣ ମଣିଷେଟ େହଉ ସମେ] ସମ], ସାw େକହି ବଡ଼ ନୁେହଁ କି େକହି େଛାଟ 

ନୁେହଁ 

 ସମେ] େଗାଲ େଟବୁଲ େବୖଠକେର ବସି ନିଜ ନିଜର ;ୁଲ୍ ପରଠୁ ଏ ପଯ��k ଘଟି 

ଯାଇଥିବା ଜୀବନ ବୃ\ାkକୁ ବିନା ସେ,ାଚେର କହି ଯାଉଥିେଲ ଜେଣ େଯମିତି ତାର अତି 

ନିଜର େଲାକ, ଆଗେର ତା ମନେର ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ବା�ି େଦଉଛି ତୁ ବିଶ�ାସ 

କରି ପାରିବୁନି, େସହି ତିନିଚାରି ଘ�ା େବାେଧ େମା ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଖୁସିର ସEରଣୀୟ 

ମୁହୂ\� ଯାହାକୁ ମଁୁ ସବୁେବେଳ େମା ପାଖେର ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏେବ ଆେମ 

ସମେ] ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ��ପେର ପ�ତିଦିନ ପ�େତ�କ ପ�େତ�କ, ବିଷୟେର ପଚାରି ବୁଝିବା 

ବହୁତ ଖୁସିର କଥା େଯଉଁଠି ନିଜର େଲାକେଟ ଜଣକୁ ମାେନ ବଷ�େର ଥେର ମେନ 

ପକାଉନି, େସଠି ସାwମାେନ ଏମିତି ଦାୟିତ� ବାନ େହବା ବଡ଼ ଆନpଦାୟକ ନୁେହଁ କି! 

ଦିେନ ଏେବ अନୁପମ କହୁଥିଲା, ଆମ ଭିତେର େଯ େକହି अସୁବିଧାେର ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଚିଶ 

ଜଣ, ହାତ ତା’ ପାଖେର ପହ�ିଯିବ ୟାଠୁ ଆଶ�ାସନାର ବାଣୀ ଆଉ କଣ େହାଇପାେର? 

େଦବନାଥ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ�ଣାଳୀେର େକମିତି ସମ], ଜନE ଦିନର ଶୁେଭgା 

ଜେଣଇବା, ସମ],ୁ କିପରି ସାହାଯ� କରିେହବ ତାର କାଯ��କ�ମକୁ ସୁଚାରୁରୂେପ ପାଳନ 

କରୁଛି ଏେବ ଜାଣିଛୁ ଦିେନ କୃ�ମାଧବ େଗାଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ପରାମଶ�ଟିଏ େଦଇଛି, 
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େଯମିତି ବାହାଘର, ଜନE ଦିନେର ଗେଲ କିଛି ପଇସା ନ େହେଲ ଉପହାର େଦଉଥାଉ ଠିକ୍ 

େସମିତି କାହାକୁ ଡାoରଖାନାେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ अବା େଶଷକୃତ� େବେଳ ମଧ� ଆେମ 

ସାହାଯ� କରି ପାରିବା େସଥିପାଇଁ ଆେମ ମିଳିମିଶି କିଛି େଯାଜନା ପ�]ୁତ କରିବୁ େବାଲି 

ଆଶା ଯଦି େସ ପଇସା ଖ�� ନ ହୁଏ େତେବ ତାକୁ ଆେମ କିଛି ଗରିବ ପିଲା अଥବା 

ଗରିବ େଲାକ, ସାହାଯ�େର ଲେଗଇ ପାରିବା ନି�ୟ ସ�ାଗତେଯାଗ� ତାର 

ପରାମଶ�ଟିଏ 

 ସମେ] ସମୟ ପାଖେର ନିରୁ\ର ବିଦାୟ େନବାର େବଳା ପାେଖଇ ଆସିଲା, ଇgା 

େହଉନଥିଲା ସରି ଯାଉ େବାଲି ସମୟ ଆଉ କିଛି େବଳ େସଇଠି अଟକି ଯାଇ ନଥାkା 

କିm ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ସମେ] ଭିନ}  ପଥର ଯାତ� ୀ 

 ଯାଉ ଯାଉ ଆଉଥେର ମିଶିବାର ପ�ତିଶୃତି ମନେର ପୁଣି ଖୁସିର ପୁଲକ ଭରି 

େଦଉଥିଲା ଏଥର ତୁ ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର अଛkି େଗାଟିଏ ସମୟେର ଛୁଟି େନଇ 

ଆସିେଲ େଗାେଟ ବିପୁଳ ସମାେରାହର ଆେୟାଜନ େହବେବାଲି ଆଶା ଓ ବିଶ�ାସ ସାwେର 

ଧରି ପୁଣି ନିଜ ନିଜର କମ�େeତ� କୁ େଫରି ଆସିଲୁ 

 େଦଖିଲୁ, େତା ବ�]ମୟ ଜୀବନେର ସମୟ ଥିବ କି ନାହW ମଁୁ କିm େକେତବଡ଼ ଚିଠି 

େଲଖିଲିଣି ପଢ଼ିବୁ ନି�ୟ ଆଶା େଯ ତୁ େଯେତେବେଳ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ିବୁ େତା ଆଖି 

ଆଗେର ମଧ� ବିଗତ ଦିନର ସE �ତି ଉ¶ୀବିତ େହାଇଯିବ େହଉ େତା अନୁଭୂତିର 

अେପeାେର ରହିଲି ଭଲେର ଥିବୁ 

ମାଫ�ତ ; ଶ�ୀ ଏଲ୍ େକ ମwରାଜ 

ଶତା�ୀ ନଗର, ୟୁନିଟ୍ - ୮, ଭୁବେନଶ�ର 
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ନ ଭାବ କାହାକୁ େଛାଟନ ଭାବ କାହାକୁ େଛାଟନ ଭାବ କାହାକୁ େଛାଟନ ଭାବ କାହାକୁ େଛାଟ    
 ରା]ା କଡେର ସୁpର ବଗିଚାଟିଏ ଥାଏ। ନାନା ଜାତିର 

ରwେବରwର ଫୁଲ ଫଳ ଭରପୁର। ଖୁବ ମନେଲାଭା ବଗିଚାଟିଏ। 

ଚାରିଆେଡ ପ�ଜାପତି ଆଉ ଭଁअର ଗହଳିେର ବଗିଚାର େସୗpଯ��  

ଦି� ଗୁଣିତ ମେନ େହଉଥାଏ। ସେତ କି େଦଖିେଲ େପଟ ପୁରିଯାଏ। ରା]ାେର ଗଲାେବେଳ 

ବଗିଚାକୁ େଦଖିେଲ ଟିେକ ଶାkି ମିେଳ। ବଗିଚାର େଗାଟିଏ େକାଣେର େଗାଲାପ ଗଛଟିଏ 

ଆଉ ଗଛ ତେଳ ବିରାଟ ପଥର ଖyିଏ ଥାଏ। େଗାଲାପ ଫୁଲଟି ନିଜକୁ େନଇ ବହୁତ ଗବ� 

କେର, ତାର ରୂପ ମହକକୁ େନଇ େବଶି େଦେଖଇ ହୁଏ। ରା]ାେର ଯିବା ଆସିବା 

କଲାେବେଳ େଲାକମାେନ ମଧ� େଗାଲାପ ଫୁଲର ଖୁବ ଚଚ�ା କରkି। େଦଖ ସୁpର 

େଗାଲାପ ଫୁଲଟିଏ, ଆହା କି ସୁpର ତା’ର ବାସ}ା, ଏମିତି କହି େଗାଲାପ ଫୁଲକୁ 

େଲାକମାେନ ବହୁତ ପ�ସଂଶା କରିଥାkି। େଲାକମାନ, ଠାରୁ ପ�ଶଂସା ଜନିତ କଥାବା\�ା 

ଶୁଣି ଖୁସିେର ପାଗଳ େହାଇ ପବନେଦାଳିେର ନାଚି ଉେଠ େଗାଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଗବ�େର 

ପଥରକୁ କୁେହ ଏ େଦଖ ମଁୁ େକେତ ସୁpର, େମାେତ ସମେ] ଭଲ ପାଆkି, େମାେତ 

ସମେ] ପ�ସଂଶା କରkି। ଆଉ ତେତ ତ ପ�ସଂଶା କରିବା ଦୂରର କଥା େକହି େତା ଆଡକୁ 

अନାଉ ବି ନାହାkି। अବଡା ଖାବଡ। େହାଇ ପଡିରହିଛୁ ଭୂଇଁେର। ନିଜ�ୀବ ବ]ୁଟିଏ। 

ଧିକ େତା ଜୀବନ। ପ�େତ�କ ଦିନ ଏମିତି ଧି ାର କେର େଗାଲାପ ଫୁଲ ପଥରକୁ। 

ସବୁେବେଳ ତାକୁ ନୀ� ଆଖିେର େଦେଖ। ତଥାପି ବିଚରା ପଥର ସବୁକିଛି ସହି ନୀରବ 

ରେହ ଓ ମେନ ମେନ ଭଗବାନ,ୁ ପ�ାଥ�ନା କେର ଆଉ କେହ ଭଗବାନ େମାେତ ଶoି ଦିअ, 

େପ�ମଶୀଳା ରାଉତ 
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ସାହସ, େଧୖଯ�� ଦିअ େଗାଲାପ ଫୁଲର ଧି ାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଏମିତି ଭଗବାନ,ୁ ବହୁତ 

ପ�ାଥ�ନା କେର। ଦିେନ େସଇ ରା]ାକଡ େଦଇ ଜେଣ ପଥର କାରିଗର ଯାଉଥିେଲ। 

ହଠାତ ତା,ର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବଗିଚାର େସଇ ବିରାଟ ପଥର ଉପେର, େସ ମେନ ମେନ 

ଚିkା କେଲ ଏଇ ପଥରକୁ େନଇ େଗାଟିଏ ମତୂd ତିଆରି କରିବି ଆଉ ମ\ୂdକୁ ସହରେର 

�ାପନ କରିବି। ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ପଥରକୁ େନଇ ଆସିେଲ ନିଜ ଘରକୁ ଆଉ େଗାଟିଏ 

ସୁpର ମ\ୂdଟିଏ ତିଆରି କରି ମpିରେର �ାପନ କେଲ। କିଛି ଦିନ ପେର େସଇ ମpିର 

ପଜୂକ େସଇ ବଗିଚା ରା]ା େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। େଗାଲାପ ଫୁଲକୁ େଦଖି ତା,ର ଇgା 

େହଲା େତାଳିବାକୁ। ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ େଗାଲାପ ଫୁଲକୁ େତାଳି, ନିଜ ଥାଳିଆେର ରଖି 

ମpିରକୁ େନଇଗେଲ। ମpିରେର େଯେତେବେଳ ପଜୂକ ପହ�ି ଫୁଲତକ ସବୁ ମ\ୂd 

ଉପେର ଢାଳୁଛkି େସେତେବେଳ ମ\ୂd କହୁଛି – େଗାଲାପ ଭଉଣୀ କ’ଣ େମାେତ ଚିହି}  

ପାରିଲ? 

େଗାଲାପ ଫୁଲ – ନା’ ତ ତୁମକୁ ଜାଣି ପାରିଲିନି। 

ମ\ୂd କହୁଛି – ତୁମର ମେନ अଛି ଭଉଣୀ ମଁୁ େସଇ ପଥର।  

ଯାହାକୁ ତେମ अବଡା ଖାବଡ, ନିଜ�ୀବ ବ]ୁ କହି େମା ଜୀବନକୁ ଧିକ କହୁଥିଲ। ତୁେମ 

ତୁମ ସୁpରତାକୁ େନଇ ଗବ� କରି େମାେତ ନୀଚ ମେନ କରୁଥିଲ, ମଁୁ େସଇ ପଥର। ଆଜି 

େଦଖ ତେମ େମା ଚରଣ ତେଳ ନିଜକୁ ସମପdତ କରୁଛ। ଏହଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା େମା 

ପାଇଁ କଣ େହାଇ ପାେର। େଗାଲାପ ଫୁଲ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପଥର ନିକଟେର eମା 

ଭିeା କଲା। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ :-  

ଧନ େଯୗବନ ଜୁଆର ଜଳ 
ରେହନାହW େସତ अଧିକ କାଳ 
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ଦୁଇଟି eୁଦ� ଗ|ଦୁଇଟି eୁଦ� ଗ|ଦୁଇଟି eୁଦ� ଗ|ଦୁଇଟି eୁଦ� ଗ|    
ପ�ତାରଣା 

 ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ିେର ଭିଜିଭିଜି ଚାଲିଛି अରୁଣ, ଛpା 

ଘରକୁ ଛpା ତା େପ�ମିକା, ପିଲାଦିନ ବାଲିେଖଳରୁ ତା ସହ ସ"କ� 

ସଂପକ� ତ ନୁେହଁ ଏକ ରକମ ନିବିଡ଼ତାର अନନ� ବfନେର ବାfି େହବାପାଇଁ अେପeା 

ମାତ�  ନଈପଠା, ଘାସ ଗାଲିଚା, ମpିର େବଢ଼ା ସାeୀ େହାଇ ରହିଛି ଦୁହW, ଭଲ 

ପାଇବାର 

 େକବଳ ପାେଚରୀ ସାଜିଛି अରୁଣର ଚାକିରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଗେଲ ଛpାକୁ 

ବଧୁେବଷେର  ସେଜଇ େନଇଯିବ ତା, ଘରକୁ ତାହାପୁଣି ପ�ତିଶୃତିବ� େହାଇଥିେଲ 

ଦୁେହଁ ଦୁହW, ପାଇଁ 

 ସବୁପେର ପ�ତୀeାର अk େହଲା, अରୁଣ ଚାକିରୀ ପାଇଲା अତିଶୟ ଖୁସିେର 

ବିେଭାର େହାଇ ଘରକୁ େଫରିବାପାଇଁ ରାତି େଟ�ନ୍ ଧରିଲା ଶୀତଦିନିଆ କାକରଭିଜା 

ସକାେଳ ଗାଡ଼ିରୁ ଓେହvଇ ସିଧା ଆଗକୁ ପାଦ ପେକଇଲା ଛpା ଘର अଭିମୁେଖ 

 କ�ମଶଃ, ଛpା ଘର ଆଡୁ ଶୀତୁଆ ପବନେର ଶାହାନାଇର ଶ� ରହି ରହି 

ଶୁଣିପାରୁଥିଲା େସ ହଠାତ୍ ମୁyଟା ତାର େଗାଳମାଳ େହାଇଗଲା अେନକ ଭାବନାର ଖିअ 

ସବୁ ତା ମୁyଟାକୁ अଡୁଆତଡୁଆ କରି ପକାଇେଲ େତେବ.. କଣ...??? 

 अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ ଧାଇଁଲା େସ अ| ଦୂରତାରୁ ଛpା ଘରର ଚତୁଃପାଶ�� 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  94 

ସାଜସ¶ା, ବାଜା ମହୁରୀର ଶ� ଶୁଣି ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥିଲା ହୁଏତ ଭୁଲେର 

अନ� େକାଉଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ପୁଣି କିଛିeଣପେର ଛpା କନିଆ ସାଜି ଆଉ କାହା 

ହାତଧରି ବିଦା େହାଇ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ�କୁ େଦଖି ବରଫ ପାଲଟିଗଲା ତା ମନ-ଆତE ା-

ଶରୀର ସହି ବରଫାକୃତ ମଣିଷର ଦୁଇଗାଲ େଦଇ ବହିପଡ଼ିଲା ଲୁହର ଶ�ାବଣ ଚକା 

ଭଉଁରୀ ସଦୃଶ ଚାରିପାଖ ଘୁରିଲାପରି अନୁଭବ କଲା େସ ଲଥକରି ବସିପଡ଼ିଲା ଭୂଇଁ 

ଉପେର କଇଁ କଇଁ କାpୁଥିବା ମନଟାକୁ ବୁଝାଇ କହୁଥିଲା, ସତେର କଣ େମା ଭଲ 

ପାଇବା ପ�ତାରଣା ଥିଲା? 

+===================================+ 

ପରିବ\�ନ 

 ସE �ତି ସବୁ ସ�ପ} ପାଲଟି ଯାଏ ହୃଦୟର େକାଣ अନୁେକାଣେର ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ପରି 

ଛpିଯାଏ ପୁଣି ମେନପଡ଼ିେଲ ଘରେକାଣେର ଓହଳିଥିବା अଳfୁ ପରି ପ�ତୀୟମାନ ହୁଏ 

अତୀତେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ହW ସE �ତି େକେବ େକମିତି ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଧାଇଁଯାଏ अନk 

अତୀତକୁ... 

 ମଁୁ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ମେନ କେଲ ମେନପେଡ଼ େସ େସ େମାର େକହି ନୁେହଁ, ତା ସେ\�  

ବି କାହWକି େକଜାଣି ତା’ପ�ତି ଏକ ବାcଲ� ଶ��ା ଝରିଯାଏ େମା अଜାଣତେର ଇgାହୁଏ 

ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଆkି କି! କିm ଯାଇପାେରନି 

 ଝିअେଟ, ତା ନଁା ସହ ମଁୁ ସ"ୂ$� अନଭି¤ ନେହେଲ ବି ଧରାଯାଉ େସ ସୁମତୀ, 

ସୁpରୀ ନୁେହଁ କି अସୁpରୀ ନୁେହଁ ସରଳ-ତରଳ-ନି¢ପଟ अତଏବ େଛାଟ ବୟସରୁ 

ସଭି,ୁ ବଶ କରିବାର ମ� େସ ଜାଣିଥିଲା 
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 େସ େଯଉଁଦିନ ଆମଘେର କାମ କରିବାପାଇଁ ଆସିଲା େସଦିନ େକହି ବିଶ�ାସ କରି 

ନଥିେଲ ଝିअଟା ଏେତଦିନ ଧରି ରହିଯିବ ଆମ ସମ],ର अବିଶ�ାସକୁ ମିଥ�ା େବାଲି 

ପ�ମାଣିତ କରି ଖୁବ୍ अ| ଦିନ ମଧ�େର ସଭି,ୁ େସ}ହ େଡାରିେର ବାfିେଦବ 

ପରିବାରେର ସଭି, अଡ�ର୍ ମୁତାବକ େସ କାହାରିକୁ େକେବ अମାନ� କରିନି अଥଚ 

ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ନି¢ାମ କମ�ୀ ଭାେବ ସବୁ କାମକୁ ହସି ହସି କରିଛି 

 ସମୟ କାହାକୁ अେପeା କେରନି, ସୁମତୀ କ�ମଶଃ ବଡ଼ େହଲା େଯୗବନର 

ମନେଲାଭା କାହାଣୀେର अପ�ତ�ାଶିତ ପରିବ\�ନ େହଲା ତା’ଠି 

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସୁମତୀ ରାତି अଧେର ଆମଘର ଛାଡ଼ି ପେଳଇଛି 

अଭିଆଡ଼ି ଝିअ, େକାଉଠିକୁ ଯିବ? କୁଆେଡ଼ ଗଲା? କାହା ସହ ଗଲା? ପରିବାର ମଧ�େର 

ସଂତ� ], ସଭି, ମନେର अଜଣା ପ�ଶ} 

 କିଛିଦିନ ପେର ଜଣାଗଲା ଗଁା େଶଷମୁyେର ଥିବା ମଦନ ଦାସ ପୁअ ସହ େକାଉ 

ମpିରକୁ ଯାଇ ବାହା େହାଇଯାଇଛି 

 ସୁମତୀ ଭଳି ଶାk-ସରଳ ଜଣାଯାଉଥିବା ଝିअ େଯ ଏଭଳି କାମ କରିବ କିଏ 

ଜାଣିଥିଲା? ତଥାପି ଆମକୁ ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରି�ିତିେର ସମୟ ବି ପରିବ\�ନ 

େହାଇଯାଏ ସୁମତୀ ତ ଜେଣ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ ମାତ�  

 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 

ସଲ୍ ଟ୍ େଲକ୍, େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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େବାଉର ପଣତକାନିେବାଉର ପଣତକାନିେବାଉର ପଣତକାନିେବାଉର ପଣତକାନି    
 ଦୁନିଆଁେର ସମେ] ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରkି। କିm ମା’ର 
ମମତାକୁ ଭୁଲି ହୁଏନା। େବାଉ ପଣତକାନିର ମିଠା ପରଶ କଣ େକହି 
ଭୁଲିପାରିବି। େଦହରୁ ଟିେକ ଝାଳ େବାହିଗେଲ େବାଉ ନିଜର 
ପଣତକାନିେର େପାଛି େଦଇଥାଏ। ଆଖିେର କିଛି ପଡିଗେଲ େସହି ପଣତ କାନିେର ଆଫା 
କରିଦିଏ। ଝୁ�ି ପଡିେଲ େସହି ପଣତକାନିେର େଦହରୁ ଧଳିୂ ଝାଡ଼ିଦିଏ। ଶୀତ ଲାଗିେଲ 
େସହି ପଣତକାନିେର େଦହକୁ େଘାେଡଇ ଦିଏ। ଖାଇ ସରିେଲ ପଣତକାନିେର ମୁହଁ 
େପାଛିଦିଏ। ପିଲାଟି େବଳକୁ େସହି ପଣତକାନିେର ହW େମାହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 
େବାଉର ପରଶ, େବାଉ ହାତରfା, େବାଉର େସେନହ େବାଳା କଥା, ଆଉ େବାଉର 
ମମତା ନା କିଏ ଭୁଲିଛି ନା ଭୁଲିପାରିବ। େସମିତି ବିେବକ ମଧ� ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା 
ତାର େବାଉକୁ। ଯୁଆେଡ ଗେଲ ବି ଘରକୁ େଫରିେଲ ପ�ଥେମ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲା େବାଉ 
ପାଖକୁ। େବାଉର େକାଳେର ଟିେକ ମୁy ରଖି େଶାଇ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା 
େଯମିତି ଦୁନିଆଁଯାକର ଖୁସି ଆସି ତା ହାତେର ଧରା େଦଉଛି।  
ଏେତ ବଡ଼ େହେଲ ବି ସବୁେବେଳ େବାଉ େବାଉ େହଉଥିଲା। େଯଉଁଥି ପାଇଁ ରୁପା (ତା’ର 
ଭଉଣୀ) ତାକୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲା ଏେବ ସିନା େବାଉେବାଉ େହଉଛୁ। େଯେତେବେଳ ବାହାେହବୁ 
ମଁୁ େଦଖିବି େଯ େକେତ େବାଉେବାଉ େହବୁ  
 ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିେଲ ବି େବାଉକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆେଡ଼ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲା। ତାକୁ 
ଲାଗୁଥିଲା ତା େବାଉକୁ ଛାଡ଼ି େସ ରହିପାରିବନି। କିm ଗଁାେର କ’ଣ ବା େସ କରିବ। ତା’ର 
ସାwମାେନ ବାହାେର ରହି େକେତ େରାଜଗାର କରୁଛkି। ଗଁା େଲାକମାେନ ମଧ� ତାକୁ 
ଆେeପ କରି କହୁଛkି। ତା’ର େବାଉ ମଧ� େକେତ ବୁଝାଉଥିେଲ। ଆେର ତୁ େକେତଦିନ 
ଏମିତି େମା ପିଛା ଧରିଥିବୁ। ଏେତ ବଡ଼ େହଲୁଣି ଏେବ ତ େମା ପିଛା ଛାଡ଼ିେଦ। େମାର 

ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 
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ଯଦି କିଛି େହାଇଯାଏ ତୁ ପୁଣି ଏକଲା ରହିବୁ ତ। 
 ତା’ର ଜେଣ ସାw ବାwାେଲାରେର ରହୁଥିଲା। ତାକୁ କହିଲା ବାwାେଲାର ଯିବାକୁ। 
ଇଛା ନଥିେଲ ବି ତା ସହ ବାwାେଲାର ବାହାରିଲା। ତା’ର ଭଉଣୀ ତା’ର ସବୁ ଜିନିଷପତ�  
ଯତ} ର ସହିତ ଆଟାଚିେର ରଖିେଦଲା। ବିେବକ କିm ଭାବୁଥାଏ େବାଉକୁ ଛାଡ଼ି େକମିତି 
ରହିବ। େବାଉ ହାତର ମୁy ଆଉଁସା ନ ପାଇେଲ ତାକୁ ନିଦ ହୁଏନି। େବାଉ 
ପଣତକାନିେର ମୁହଁ ନ େପାଛିେଲ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗନି।  
 ସାw ସହିତ ବାwାେଲାର ଗଲା। େଫାନ କରି େବାଉ ସହିତ କଥାହୁଏ 
େବେଳେବେଳ କାpିପକାଏ ମଧ�। ଏପେଟ େବାଉକୁ ମଧ� କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। 
ଭାବୁଥିଲା ପିଲାଟା ଖାଉଥିବ କି ନାହW। େକମିତି ରହୁଥିବ କଣ କରୁଥିବ ଏମିତି ନାନା 
ପ�କାର ଚିkା ଆସୁଥିଲା ତା’ର ମୁyକୁ। 
 େସଦିନ େବାଉ ତା’ର ମାମଁୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ। ବ� େଖାଲି ଶାଢ଼ୀ 
େଖାଜିେଲ। େଦଖିେଲ େଗାେଟ ଶାଢ଼ୀ ପାଇେଲନି। ସବୁ େଖେଳଇ ଖାେଲଇ େଖାଜିେଲ। 
େସତିକି େବେଳ ବିେବକ େଫାନ କରିଥିଲା। ପଚାରିଲା େବାଉ କଣ କରୁଛୁ? େବାଉ 
କହିଲା େଗାେଟ ଶାଢ଼ୀ େଖାଜୁଛି େକାଉଠି ପାଉନି। ବିେବକ ଚୁପ କିଛି ସମୟ ଚୁପ 
େହାଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା, େବାଉେଲା ମଁୁ େସହି ଶାଢ଼ୀଟି େମା ସାଥିେର େନଇ ଆସିଛି। 
େତାର ପଣତ ଛୁଆଁ ନ ପାଇେଲ ପରା େମାର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆେସନି। େସହି ଶାଢ଼ୀଟି ପରା 
େମାର ଆସରା। ତାଛଡା େମା ପାଖେର ବ�ିବାକୁ ଆଉ କଣ ରାହା अଛି େଯ। େବାଉର 
ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥିଲା ଧାରଧାର େହାଇ ଲୁହ। 
 

ସୁpରପୁର, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର I  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩  
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ମେନାଭାବମେନାଭାବମେନାଭାବମେନାଭାବ    
 ଡାoର ସରିତା ପ+ନାୟକ अପେରସନ ଥିଏଟରରୁ ବାହାରି ନିଜ 

କ�ାବିନକୁ ପ�େବଶ କେଲ ପାଣି ଗvାସଟିଏ ପିଇ ଆଶ�] अନୁଭବ 

କେଲ ମୁଖରୁ ଭୟ ଓ ଚିkାେର ଥିବା �� ବାରି େହାଇ ପଡୁଥିଲା 

ନିଜ େଚୟାରେର ବସି େସ ଭାବୁଥିେଲ େସହି ଆଠ ବଷ�ର େଛାଟ ଝିअଟି କଥା ଝିअଟି 

ଥିଲା ତା, ନିଜ ଝିअ ବୟସର अପେରସନ କରି ତାକୁ ବ�ାଇବାକୁ େଚ�ା କରିମଧ� 

ଆଜି େସ ବିଫଳ େସଥିପାଇଁ ତା, ମନ ବ�] ଓ ବିବ� ତ 

 େସଦିନର କଥା ତା,ର େଗାଟି େଗାଟି କରି ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ େଯଉଁଦିନ 

ଗଣଧଷ�ଣର ଶିକାର େହାଇଥିବା ଝିअଟିକୁ ମୁମଷୂ�ୁ अବ�ାେର େମଡ଼ିକାଲେର ଭ\d 

କରାଯାଇଥିଲା େସ ଝିअଟିର ଚିକିcା ଆରn କରିଥିେଲ ଚିକିcା ସୁଚାରୂ ରୂେପ ସ"ନ}  

କରିବାପାଇଁ େସ ସବୁ ପ�କାର େଚ�ା କରିଥିେଲ କିm ଆଜି ତା,ର ସବୁ େଚ�ା ବିଫଳ 

ଦୀଘ� ୩ ଦିନର ସଂଗ�ାମପେର କୁନି ଝିअଟି ଆଜି ଆଖି ବୁଜିେଦଲା 

 ତା, ମନେର अେନକ ପ�ଶ} ଉ,ି ମାରୁଥିଲା ଆମ ସମାଜେର ବାସ କରୁଥିବା 

େଲାକମାନ,ର ମେନାଭାବ େକେତ କୁcିତ ଓ କଦଯ�� େସମାନ,ର କୁକମ� ପାଇଁ େଛାଟ 

େଛାଟ ପିଲାମାେନ େଖଳିବା ବୁଲିବା ବୟସେର ନିଯ��ାତନାର ଶିକାର େହାଇ ମୃତୁ�ବରଣ 

କରୁଛkି ସମ], ପାଇଁ ନାରୀ ପଜୂନୀୟା ନାରୀମାେନ ମାଆ ଓ ଭଉଣୀ ତଥାପି 

େସମାନ, ଉପେର अତ�ାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି େକେବ ଭାବିଛkି ଯୁେଗ ଯୁେଗ 

ସେରାଜିନୀ ସାହୁ 
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ମାଆ, ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇଁ ଆେମ ମା ଦୁଗ�ା, କାଳୀ, ଲeE ୀ, ପାବ�ତୀ ଆଦି,ୁ ପଜୂା କରି 

ଆସୁଛୁ ତଥାପି ଆଜିର ଯୁଗେର ନାରୀକୁ ତାର ସ�ାନ ମିଳୁନାହW ନାରୀ ନିଯ��ାତନା 

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି େଛାଟ େଛାଟ ଶିଶୁମାେନ ମଧ� ଏଥିରୁ ରeା ପାଉନାହାkି 

ଆମ ସମାଜେର ନାରୀମାେନ କ’ଣ ଏେତ अସୁରeିତ? କ’ଣ େକେବ େଲାକମାନ,ର 

ମେନାଭାବେର ପରିବ\�ନ େହବନାହW? 

 ନିଜର ଭାବନା ରାଇଜେର ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସମୟେର ହଠାତ୍ େଫାନ୍ ରିଂ େହବାରୁ 

ଡାoର ସରିତା େଦଖିେଲ ଝିअ ମିତାଲିର େଫାନ୍ େସ େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ େସପଟୁ 

ଝିअର ଭୟମିଶା ସ�ର ମାଆ ତୁେମ େକେତେବେଳ ଆସିବ? ବାବା ଏ ପଯ��k ଘରକୁ 

େଫରିନାହାkି ମଁୁ ଘେର ଏକୁଟିଆ େମାେତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମାମା ତେମ ଶୀଘ� 

ଘରକୁ ଆସ ସରିତା େଦବୀ େଫାନ କାଟିେଲ ଘ�ାକୁ अେନଇେଲ, ସଂଧ�ା ଆଠଟା 

ବାଜିଲାଣି େସ ସମୟ ବିଳ� ନ କରି ନିଜ ଝିअ କଥା ଭାବି ବ�] େହାଇ ଘରକୁ ବାହାରି 

ପଡ଼ିେଲ 
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ଗୁଲୁଗୁଲା ବନାମ ଚିେକନ୍ ପେକାଡ଼ାଗୁଲୁଗୁଲା ବନାମ ଚିେକନ୍ ପେକାଡ଼ାଗୁଲୁଗୁଲା ବନାମ ଚିେକନ୍ ପେକାଡ଼ାଗୁଲୁଗୁଲା ବନାମ ଚିେକନ୍ ପେକାଡ଼ା    

 ରାଜରା]ା କଡେର ଗଁାଟିଏ। କାହW େକଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଗଁା 

ମୁyେର େଗାେଟ ପେଟ ବର ଗଛ ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ ଓ] ଗଛ ଶାଖା 

େମଲାଇ ବସିଛkି ଗଁା ଭିତରକୁ ସ�ାଗତ କରିବାକୁ। ବରଗଛର ଠିକ 

ତେଳ େଛାଟ େପାଖରୀଟିଏ। ଗଁା ପିଲାଏ ବର ଓହଳେର ଓହଳି େପାଖରୀ ଭିତରକୁ ଲº 

ଦିअkି, ପୁଣି ପହଁରି ଆସି ବର ଓହଳେର ଝୁଲkି। ଏଇଟା େଗାଟିଏ ତା,ର ନିତିଦିନିଆ 

କସରତ ଆଉ ମଉଜ। ଓ] ଗଛ ତେଳ ଗଁା ମଶାଣି। ହାେତ ଦୂରେର ଦଶ ବାରଟି େଛାଟ 

େଛାଟ ସମାଧି ମpିର। ମଶାଣି ସିଧାେର େଦଖାଯାଏ ବଡ େଦଉଳ, ପୁରୁେଷା\ମ େeତ� । ଏ 

ଗଁା େର େକହି ମେଲ ସ�ଗ�-ାର ଯାଆkି ନାହW, ଯୁoି ହଉଛି, ସ�ଗ�-ାରେର ତ ବଡ େଦଉଳ 

େଦଖାଯାଏନି, ଏଠି େଦଖାଯାଏ, ତା’େହେଲ ଏଇ ଗଁା ମଶାଣିେର ତ େପାଡା େହେଲ ସ�ଗ� 

ପ�ା�ି!! 

 େସଇ ଗଛ ପାଖରୁ ନାଲି େମାରମ ରା]ା ମାଡି ଯାଇଛି ଗଁା ଭିତରକୁ। ଶେହ ଦୁଇଶ 

ମିଟର ଆଗକୁ ଗେଲ ପେଡ ଗଁା ପ�ାଥମିକ ;ୁଲ। ;ୁଲ କହିେଲ ଦୁଇ ବଖରା ଆଜେବ�ସ 

ଘର, ଦର ଭwା କବାଟ, ଝରକାେର େରଲିw ନାହW। ଘର ଚାରିପେଟ ବାରyା ବୁଲିଛି। 

;ୁଲ କଡେର େପାଖରୀ, ସାମନା ଫା,ା। େତଣୁ ଗଁା େଲାେକ ଖରାେବେଳ ଗାମୁଛା ପେକଇ 

େସଇ ବାରyାେର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଖାଇ ଘୁେମଇବାକୁ ଚାଲି ଆସkି। େସଇଠି ପ�ଥମରୁ 

ପ�ମ େଶ�ଣୀଯାଏ ପିଲା ପାଠ ପଢkି। ଦି� ତୀୟ େଶ�ଣୀ ପିଲାଏ ବଡ ପାଟିେର “େମା ପାଠ 

ବହି”ରୁ େବାଲୁଥାkି : “ ଖସାଇ ରାତିର କଳା ପରଦା ଟି ହସି ହସି ରବି ଆସଇ ଉଇଁ” 

अନୁସୟୂା େଜନା 
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ଏଇ ପାଟି ଭିତେର ଗୁରୁମା’ ଘୁେମଇ ପଡିଥିବା େବେଳ କିଛି ଦୁ� ପିଲା େସଇ ଭwା ଝରକା 

େଦଇ ଆରାମେର ପଛ ବାରyାକୁ ଚାଲି ଆସି େଖଳkି ବାରyାେର େଶାଇଥିବା 

େଲାକ,ର ତା, ଉପେର ନଜର ପଡିେଲ ଗୁରୁମା’, ଜିମାେର େନଇ ଦିअkି ଆଉ ଗୁରୁମା 

େସ ପିଲା,ୁ ଭଲ କରି ଦି’ଟା ଉ\ମ ମଧ�ମ େଦଇ ନିଜର ଘୁେମଇବା ଗୁଣଟିକୁ 

ଲୁେଚଇବାକୁ େଚ�ା କରkି  

 ;ୁଲ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର ଗଁା ଦୁଇ ଭାଗ େହଇ ଯାଇଛି। େଗାେଟ ଉପର 

ମୁy ସାହିମାନ,ୁ ଆଉ େଗାେଟ ତଳ ମୁy ସାହିସବୁକୁ। ତଳ ମୁy ସାହିର ଠିକ ମଝାମଝି 

କୁ~ିଆର େଦାକାନ। େଦାକାନ କହିେଲ େଗାେଟ ନୂଆଣିଆ ଚାଳିଆ, ଚାଳିଆ ଆଗେର 

େଗାେଟ କଡେର େକାଇଲା ଚୁଲି ଭାଟି। ଆର କଡେର ଦୁଇଟା େବ�। େଦାକାନକୁ ଲାଗିଛି 

ଗଣପତି, ଆ�ାନ। ଆ�ାନ େବାଲି େଗାେଟ ତିନି ଚାରି ହାତ ଉ� ପଥରେର ସିpୁର 

ଚpନ େବାଳା େହଇ େହଇ େସଇଟା ଗଣପତି ମ\ୂd ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଗଁା £ୀ େଲାକ 

ମାେନ େସ ଜାଗାକୁ ଟିେକ ସଫା ସୁତରା କରି ସକାେଳ ସ~େର େସଠି ସଳିତା, ଧପୂକାଠି 

ଜାଳି ତାକୁ େଗାେଟ  ଆ�ାନ କରିେଦଇଛkି ।  

 କୁ~ିଆର £ୀ ରାଧା ଛ ଫୁଟର ନିଦା ମାଇପି। ଘେର ବିରି ବାଟି, ବଡ ତସଲାେର 

ପୁେରଇ ମୁy ଉପେର େଥାଇ ଗଁା ଦାyେର ସକାେଳ ସ~େର େସ ହଲି ହଲି ଗଲାେବେଳ, 

ତା ଆସିବା ସମୟ ଜାଣି ଉ�ା ଉ�ା ବାରyାର େମାଟା ଖୁ�ି ପଛେର ଲୁଚିଥିବା ପିଲାମାେନ 

ଚାପା କ�େର ଡାକ ପକାkି: “େଲା ରାଧା, େବଇଗି ଗାଧା, ଯିବୁ େଖାରଧା” େସ ସ�ର 

ଆସୁଥିବା ବାରyା ଆଡକୁ ମିଛ ରାଗ େଦେଖଇ ରାଧା ମାଡି ଗେଲ, କିଲିକିଲି େହଇ ପିଲା 

ମାେନ ଘର ଭିତରକୁ େଦୗଡkି, ଆଉ ରାଧା ତା ବାଟେର ଚାଲିଯାଏ େଦାକାନ ଆଡକୁ। 

କୁ~ିଆ ବରା ଛାେଣ, ରାଧା ତାକୁ ସାହାଯ� କେର।  େଦାକାନ ତେଳ अଖା ଖେy ପକାଇ 
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ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ସବୁକୁ ସମାନ ସାଇଜେର କାଟି ରଖୁଥାଏ ତା ପୁअ ବଗୁଲା, େସଇ 

କାଗଜେର ତା ବାପା େଲାକ,ୁ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଦବ େବାଲି। ଆଗରୁ କୁ~ିଆ ଘୁଗୁନି 

ତିଆରି କରି ରଖିଥାଏ। େସ ବରା ଛାଣିଲା ଭିତେର ରାଧା ଗୁଲୁଗୁଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 

अଟାେର ଚିନି, ଲୁଣ, eୀର, ପାନ ମଧୁରୀ ଆଦି ପେକଇ ଚକେଟ, ଗୁଳା ଗେଢ। ଏଇ 

ଭିତେର ଗଁା ପିଲାଏ �ିଲ ଗିନା, ଗିଲାସ ଧରି ଆସି ପହ�ିଯାkି ଘୁଗୁନି ନବାକୁ। ଟ,ାେର 

ଚାରିଟା ବରା ଆଉ ଗିନାେର ଆଠଣା କି ଟ,ାଏର ଘୁଗୁନି। ଘରର ବାସି ପାଇଟି ସାରିଲା 

େବଳକୁ ଖରା ଆସି ପିଲା, ;ୁଲେବଳ େହଇ ଯାଇଥାଏ, େସଇଥି ପାଇଁ ମା’ମାେନ ଟ,ାଏ 

ଦି’ ଟ,ା େଦଇ ପିଲା,ୁ ପେଠଇ ଦିअkି ଘୁଗୁନି କି ବରା ଆଣିେଲ ପଖାଳ ଖାଇ ;ୁଲ 

ଚାଲିଯିେବ େବାଲି। େଯାଉ ପିଲା ପଇସା ନ ଆଣି ମୁହଁ ସୁେଖଇ ସବା ପଛେର ଠିଆ 

େହଇଥାଏ, କୁ~ିଆ ତାକୁ ନିରାଶ କେରନି। କାଗଜେର ଦି’ଟା ବରା ପୁେରଇ କାଗଜ 

େମାଡିେଦଇ ତାକୁ ଧେରଇ ଦିଏ। ଏ ସବୁ କାମ ସରିେଲ ଆରn ହୁଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ଛଣା। ଚା’ 

ସାେw ଗୁଲୁଗୁଲାର ଗ�ାହକ ଖୁବ େବଶୀ। େତଣୁ ଦି’ େବଳା ଯାକ କୁ~ିଆ ଗୁଲୁଗୁଲା ଛାଣିବା 

ପ ା। ଖରାେବଳକୁ ଛାଡିେଦେଲ ସକାେଳ ସ~େର କୁ~ିଆ େଦାକାନ ଚଳଚ�ଳ। େବ� 

ଉପେର ବସି, ଆଉ ବସିବାକୁ ଜାଗା ନପାଇ ଠିଆ େହଇ अବା ସାଇେକଲକୁ ଆଉଜି ଗଁା 

େଲାକ,ର େସଠି ଖୁବ ଖଟି ଜେମ। ଚା’ ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖିଆ ଭିତେର କଥା ଖିअ ଲମି� 

ଯାଏ ଢି,ିଶାଳ ଠାରୁ େଢ,ାନାଳ ପଯ��k, ରାଜନୀତିରୁ ଆରn କରି ଜମିବାଡି ଭାଗ 

ବ�ୁଆରା ପଯ��k। ଯଦି କାହାର କିଛି ମନ ଫଟାଫଟି କି ରାଗ େରାଷ ଥାଏ, େସଇଟା ବି 

ସମାଧାନ େହଇଯାଏ ମଧ��ିକୁ ଚା’ ଗିଲାେସ ଆଉ ଚାରିଟା ଗୁଲୁଗୁଲା େଦଇ। କିଏ ପଇସା 

େଦଲା କି ନେଦଲା କୁ~ିଆ େସଥିେର ବ�] େହଇଯାଏନି, ତା’ର ଖୁସି େଯ ତା େଦାକାନ 

ଆଗେର ଗହଳି ହୁଏ, ଗପସପ  ଚାେଲ ଆଉ େଲାକ, ସମସ�ା ସମାଧାନ ହୁଏ।  
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-େକାଡିଏ ବଷ� ପେର – 

 ଆେର ସମୀର, ଗାଡ଼ି ଧିେର ଚଲା। ଏଇଠି େକାଉ ଜାଗାେର ଗଁାକୁ ଛାଡି ଆଗକୁ 

ଚାଲିଯିବୁ। େହଇ େଦଖ, େସ େପେଟ�ାଲ ପ"। ଗାଡି ଡାହାଣକୁ ବୁଲା। ଏେବ ବର ଆଉ 

ଓ] ଗଛ ନୁେହଁ, େପେଟ�ାଲ ପ" ସ�ାଗତ କରୁଛି ଗଁା ଭିତରକୁ। େସମାେନ ଏ ଭିତେର 

ନାସନାଲ ହାଇେୱ ନିମ�ାଣେର ନିଜ ସ\ା ହେରଇ େଦଇଛkି। ଗଁା ମଶାଣିକୁ ଚିରି ରା]ା 

ଦି’ ଭାଗ େହଇ ଯାଇଛି। ଟ�ାଫିକ କେ�� ାଲ କରିବାକୁ ବିକ| ରା]ା ଲମି�ଛି େସଇଠୁ ସହର 

ଯାଏ। ଗଁାର ମୁଖ� ରା]ାେର ଥିବା ଚାଷଜମି ସବୁ ବିକି�  େହଇ ବାହାର େଲାକ ଘର କରି 

ରହିେଲଣି। ଗଁା ଭିତର ଚି ଣ ପ�ଧାନମ�ୀ ସଡକ େଯାଜନାେର ରା]ା, ଆଉ କ�ା 

ରା]ାେର ଚି ଣିଆ ନାଲି ଧୁଳି ଉଡୁନି ଗଁା ;ୁଲ ସବ�ଶିeା अଭିଯାନ अଧୀନେର ଦୁଇ 

ମହଲା େକାଠା। ବଡ ଫାଟକ ଲାଗି ତାଲା ଝୁଲିଛି।  ଗାଡି ମାଡି ଚାଲିଲା ତଳ ମୁy ସାହି 

ରା]ାେର। କିେର, ଏଠି େଦାକାନ କାଇଁ?? ମନକୁ ମନ ପ�ଶ} କଲି। ଆଜି ଦି’ଚାରିଟା 

ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବାକୁ ମନ କରି ଆସିଛି େଯ ମଁୁ। ଗଣପତି ଆ�ାନ ଏେବ ବିଧାୟକ ପା�ି 

ବ�ବହାର େହଇ  ବିରାଟ ମpିର,  ମାବ�ଲ ଚାpିନୀ, େସଠି ତାସ େଖଳର  ଆସର ଜମିଛି। 

ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଘର ଆେଡ ପାଦ ବଢାଇଲି। ଆଉ େସ ଓସାରିଆ ପାହାଚ ନାହW କି ଉ� 

ବାରyା ନାହW। ଚାଳ ଘର ସବୁ ଛାତ ଘରେର ବଦଳି ଗଲାଣି, ସବୁ ଘର ଆଗେର ଦି’ 

ଚାରିଟା େଲଖାଏ ମଟର ସାଇେକଲ ଗବ�େର ଠିଆ େହଇଛkି। ଗଁାେର ରହୁଥିବା ସ"କ�ୀୟ 

ଜେଣ ଦାଦା,ୁ ପଚାରିଲି, କୁ~ିଆ େଦାକାନ କାଇଁ?? େହ!! କୁ~ିଆ ଚାରି ପା� ବଷ� 

େହବ ମଲାଣି। ଆଉ ତା େଦାକାନ?? ଆଉ କଣ କିଏ ଗୁଲଗୁଲା କି ବରା ଖାଉଛି?? ତା 

ପୁअ ବଗୁଲା ଗଁା ମୁy ଛକେର ଫା� ଫୁଡ େଦାକାନ କରିଛି ଯା େଦଖିବୁ। ମନଟା ଭାରି 

ପାଣିଚିଆ େହଇଗଲା। ସ~ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା, ଗଁାରୁ େଫରିଲି। େମା ଡ� ାଇଭର ସମୀର 
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କହିଲା ଚା’ ପିଇବ।  ଗଁା ମୁy ଛକେର ତିନି ଚାରିଟା େଦାକାନ। ଚା, ପାନ େଦାକାନ 

ସାwକୁ ଫା� ଫୁଡ େଦାକାନ। ଗାଡି ଭିତରୁ ବଗୁଲାକୁ ଚିହି} ବା େମାର अସୁବିଧା େହଲାନି। 

ପିଲାଦିେନ େଯମିତି େସ ବାରବାର ବଁା ହାତ ପାପୁଲି ନାକେର ଘଷୁଥିଲା, ଏେବ ବି େସମିତି 

କରୁଛି। େଦାକାନ ଉପେର େଲଖାେହଇଛି ଜଗନ} ାଥ ଫା� ଫୁଡ୍ସ। ଗାଡିରୁ ବାହାରି ତା’ 

େଦାକାନ ପାଖକୁ ଗଲି। େଗାେଟ ବଡ ତସଲାେର ନାଲି ନାଲି ରwର ଚିେକନ ପେକାଡା 

ଥୁଆ େହଇଛି। ବଗୁଲା କନ�େଫv ାରେର ନାଲି ରw ମିେଶଇ ଆହୁରି ଚିେକନ ପେକାଡା 

ଛାଣିବାେର ବ�]। କିେର ବଗୁଲା!! ଭାଇ ନମ;ାର। ଏେତ ବଷ� ପେର ଗଁାକୁ ଆସିଛ!!  

େହେଲ ମଁୁ ତମକୁ ଚିହି}  ପାରିଲି। ତେମ େସମିତି अଛ, େବଶୀ କିଛି ବଦଳିନ। ଆgା, ତୁ ଗଁା 

ଭିତେର େଦାକାନ ଛାଡି ଏଠି କଣ ପାଇଁ େଦାକାନ କଲୁ?? ଭାଇ ସତ କଥା ହଉଛି, ଗଁାେର 

କଣ ଏ ସବୁ ଚାଲିବ?? ଗଁା ପଛ ପେଟ ତିନିଟା କୁକୁଡା ଫାମ� େହଇଗଲାଣି। େହଇ, 

ଆଗେର େଦଖ େଖାଲା ଠିପି ମଦ େଦାକାନ। ସ~ େବେଳ ଚିେକନ ପେକାଡା ଭଲ ବିକି�  

ହଉଛି ଆଉ ଲାଭ ବି ଭଲ ବାହାରୁଛି।  

 ମେନ ପଡିଲା କିଛି ଦିନ ତେଳ ବାପା କହୁଥିେଲ ଏେବ ଗଁା ପାଖାପାଖି अ�ଳେର 

ସf�ାେବେଳ େଚାରୀ, ରାହାଜାନି େବଶୀ ବଢିଯାଇଛି େବାଲି। ପାଖ ପାନ େଦାକାନ 

େରଡିଓେର ସରକାର, ପ�ାେୟାଜିତ ଜିwଲ ବାଜୁଥିଲା, େମରା ଗାଓଁ ବଦଲ ରହା େହୖ, 

େମରା େଦଶ ବଦଲ ରହା େହୖ। ଦୀଘ� ଶ�ାସଟିଏ େନଇ ଭାବିଲି, ସତେର େମା େଦଶ, େମା 

ଗଁା ବଦଳୁଛି !!!!!!!!!  
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ଗଁା ମୁରବୀଗଁା ମୁରବୀଗଁା ମୁରବୀଗଁା ମୁରବୀ    
 ରାମଚp�  ବାବୁ, £ୀ ମରିବା ଦୁଇ ମାସ େହାଇନି, ସାମାନ� 

କଳିକୁ େନଇ ଦୁଇ େବାହୂ ଆଜି ରାଗେର अଲଗା अଲଗା େରାେଷଇ 

କରିଛkି। ବୃ� ରାମଚp�  ବାବୁ,ର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଦୁଇ େବାହୂ 

ନାରାଜ। େତଣୁ ନିରୁପାୟ େହାଇ ରାମଚp�  ବାବୁ ଦୁଇ ପୁअ,ୁ ଡକାଇଛkି ଘରକୁ ଆସିବା 

ପାଇଁ। 

 ରବି ନାରାୟଣ ଓ ସଯୂ�� ନାରାୟଣ ଉଭୟ ବାପା, କଥା ଶୁଣି ଆସିଛkି ଘରକୁ। 

ଦାyପଟ ବାରyାରୁ ଦୁଇଭାଇ ବାପା, କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖେର ନିଜ ନିଜ ରୁମେର 

ପ�େବଶ କରିଛkି। ବାପା, ସହ ଦୁଇ ଭାଇ, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସାନ ପୁअ ଘରୁ अ�� 

ଶୁଭୁଛି, ତେମ ତମ େଗହv ା ଭାଉଜ ପାେଖ ରୁହ। ମଁୁ େମା ପିଲା ଛୁଆ,ୁ େନଇ ଯାଉଛି। 

ତମ େଯାଗଁୁ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ମାରିବି ନା କଣ। ବହୁତ େହାଇଗଲା। ଆର ପାଖ ଘରୁ ବଡ 

େବାହୂ ବି କହୁଛି, “ବାର ବଷ� େହଲା ବହୁତ କଲାଣି। ଆଉ ନୁେହଁ। ତେମ ତ ସବୁ ଶୁଣିବ 

ଘର ଭିତେର ମାଛି ଭଳି ବସିବ” ବହୁତ ଖଟିଲାଣି ଆଉ ନୁେହଁ। 

 ସf�ା ସମୟ। ଗଁା ମୁy େପାଖରୀ ହୁଡାେର ଗଁାର ଚାରି ଜଣ ମୁରବି ଧୀେର ଧୀେର 

କଥା େହଉଛkି। ପ�ଥମ ଜଣ- ଦୁଇ ଭାଇ,ୁ ଗଁା େମଳଣ ଚାpା अଲଗା अଲଗା ମାଗିବ 

ଏଥର। ଦି� ତୀୟ ଜଣ- ଯଦି ପୁଣି ମିଶିଯିେବ, ଏକାଠି େରାେଷଇ କରିେବ। ତୃତୀୟ ଜଣ- 

ଖରାେବେଳ ବାରିପେଡ଼ ରବି ମନ ଦୁଃଖେର ବସିଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲି, “ପୁअ କଣ କିେର, 

ସୀତାରାମ ଦାଶ 
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ମୁହଁ କଣ ପାଇଁ ଶୁେଖଇ ବସିଛୁ” ସବୁ କଥା କହିସାରି, କହିଲା ମଉସା “ସାନକୁ ଟିେକ 

ବୁଝାଇବ” ମଁୁ କହିଲି ବାପାେର, “େପାଡ଼ିଗଲା ତିअଣର ଆଉ କି ସୁଆଦ” େଯେତ ଭାଇ 

େସେତ ଘର। ପୁଳାଏ ଚୁଡ଼ି ପିfିେଲ ଶ� େହବ। େମା ମତେର अଲଗା େହାଇ ଯିବା ଭଲ। 

ମା’ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ରାମ ଭାଇ େକେତ ଦିନ ବ�ିବ। କାଇଁ ବୁଢାଟାକୁ अଶାkି କରିବ। 

ଭିନ}  (अଲଗା) ନ େହେଲ ସବୁେବେଳ କଳି। ଚତୁଥ� ଜଣକ-ସିଏ ଆଉ ମିଶିେବ ପାଗଳ 

େହଲ। ଗଁା କଳି େମ�ାଇ େମ�ାଇ ମଁୁ ବୁଢା େହଲାଣି। େଦଖିବ େମଳଣ ଚାpା ରାମ ପା� 

ଶହ େଦେଲ ରବି େଦବ ହଜାେର। 

 

ସାନମଳୂାଇ 

େଗାବିpପୁର, କଟକ ୭୫୪୦୧୮  
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ଚିତାଗି}ର େକାହଚିତାଗି}ର େକାହଚିତାଗି}ର େକାହଚିତାଗି}ର େକାହ    
 େସଦିନ ଥିଲା ଏକ ନିେରାଳା ସମୟ। ବହୁତ ଦିନପେର ପୁଜାର 

ନଜର ପଡିଲା ଚpନ ଉପେର। ଆଉ େସ ତା ନଁା ଧରି ଡାକିଲା େହ 

ଚpନ। ଚpନ ପଛକୁ ବୁଲି େଦଖିଲା, ଟିେକ ହସ ହସ ମୁହଁେର କହିଲା 

ଆେର ପୁଜା ତୁେମ। 

 ପୁଜା - (ହସିହସି)-ହଁ, ମଁୁ। କ’ଣ ଚିହି}  ପାରୁନ ଜାନୁ? 

 ଚpନ - ଆେର ଜାନୁ େସ କଥା ନୁେହଁ, ତୁେମ ପରା େମା ଜୀବନ। 

 (ଦୁହW, ଭିତେର ଏକ ହସ ଉଲv ାସର ବାତାବରଣ େଖଳି ଯାଇଥିଲା। ପର�ରକୁ 

ବହୁତ ଦିନ ପେର ପାଇ ଦୁହW,ୁ ଦୁେହଁ ନବ ବଷ�ର  ସ¥ାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପାଟdରୁ ଚାଲି 

ଆସିଥିଲା େଗାଟିଏ ଶ�- “Happy New Year”) 

 ପୁଜା - ହା ହା, ଜାଣିଛ ଜାନୁ ତୁେମ ଟିେକ ବି ବଦଳିନ। େଯମିତି ଥିଲ େସମିତି।                          

େସେତେବେଳ େଯମିତି ତୁମ ମୁହଁେର ହସର ଲହରୀ େଖଳୁଥିଲା ଆଜି ବି ଠିକ୍ େସମିତି। ହଁ, 

ଟିେକ ଝଡି ଯାଇଛ। ନିଜର େକୟାର େନଉନ ନା। 

 ଚpନ - ଆେର ତୁେମ ପରା ପାଖେର ନଥିଲ। କିଏ େକୟାର୍ େନବ? 

 ପୁଜା - େମା କଥା ମେନ ପେଡନି?  

 ଚpନ - ଆେର ତୁେମ ପରା େମା ହୃଦୟେର अଛ। େଯେତେବେଳ ଇଛା ହୁଏ ତୁମକୁ 

େଦଖିନିଏ। ଆଉ ମେନ ପକାଇବା କ’ଣ ଦରକାର। ହଉ ଛାଡ େସକଥା। େକମିତି अଛ 

ଜାନୁ?  

େଜ�ାତି ର~ନ 
ମହାରଣା 
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 ପୁଜା - ହଁ ଜାନୁ, ମଁୁ ପୁରା ବିpାସ୍ अଛି। ତୁେମ ପରା ଶିଖାଇଥିଲ ଜୀବନେର େଯେତ 

ଦୁଃଖ ଆସିେଲ ବି ସବୁେବେଳ ହାପି ହାପି ରହିବ େବାଲି। େକମିତି ତୁମ କଥା ଭୁଲିବି? ମଁୁ 

ସବୁେବେଳ ହାପି ହାପି। ଆଉ ତୁେମ େକମିତି अଛ, ଜାନୁ? 

 ଚpନ - ହଁ ଜାନୁ, ମଁୁ ବି ଭଲअଛି। 

 ପୁଜା - େହ ଜାନୁ, ମଁୁ ଜାେଣ ତୁେମ ସବୁେବେଳ ଓଠ ଚାପି ଚାପି କଥା କୁହ। ମନେର 

କ� ଥିେଲ ବି ମିଛି ମିଛିକା ଓଠେର ହସ ଫୁଟାअ। 

  ଚpନ - ଆେର ନା ନା େସମିତି କିଛି ନାହW। 

 ପୁଜା - ମଁୁ ଜାେଣ ତୁେମ େମା ଉପେର अଭିମାନ କରିଚ। 

 ଚpନ - ଏ ଜାନୁ ଛାଡ଼ ନା େସ କଥା। େଯା ବିତ୍ ଗୟା ଉେସ ଭୁଲ୍ ଯାଓ ଔର୍ ନୟୀ 

ଜୀେpଗୀ େକ ସୁରୁବାତ୍ ମୁ;ୁରାେକ କେରା ହାପି ହାପି େସ। ଜାଣିଚ ଡାଲdw୍ ତୁେମ ନା, 

ହସିେଲ ବହୁତ୍ ସୁpର େଦଖାଯାअ। ଆଉ ତୁମର ଏ ହସ ହସ େଚେହରାେର ହସର ମୁଖୁଡା 

େଦଖି େଦେଲ ମଁୁ େମାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ ତୁମ ମୁହଁେର ଏମିତି 

ସବୁେବେଳ ହସର ମୁoା ଝରୁଥାଉ। ଆଉ ଜାନୁ, ଏଠି େକମିତି କ’ଣ କାମେର ଆସିଥିଲ 

କି?  

 ପୁଜା - ହଁ ଜାନୁ ମଁୁ ଏଇ େହାେଟଲକୁ ଆସିଥିଲି। କାଲି ନୂଆବଷ�କୁ ଏନ୍ଜଏ କରିବା 

ପାଇଁ େହାେଟଲ୍ ବୁକିw୍ କରିଥିଲି। େହଇ େଦଖ ପିvଜ୍ ମନା କରିବନି କାଲି ନି�ିତ 

ଆସିବ। କ’ଣ କହୁଚ?  

 ଚpନ - ହଁ ନି�ିତ ତ କହିପାରୁନି ତଥାପି େଚ�ା କରିବି।  

 ପୁଜା - େହଇ େଦଖ ତୁେମ ଯଦି ନ ଆସିବ ମଁୁ ଏ ପାଟd ଏନ୍ଜଏ କରିବିନି। 

 ଚpନ - ହଉ ଠିକ୍ अଛି କଥା େଦଇଚି ମାେନ ନି�ୟ ଆସିବି। ଓେକ ଡାଲdw୍ ଏେବ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  109 

ମଁୁ ଆସୁଛି। େମାର ଟିେକ କାମ अଛି। ବାଏ ଜାନୁ।  

 ପୁଜା - ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନୁ। ତୁମ अେପeାେର ରହିଲି। 

 ଚpନ - ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ। 

 (େସଠାରୁ ଚpନ ଚାଲିଯାଇଛି। ପୁଜା ଚାହW ରହିଥାଏ ଚpନ େଫରି ଯାଉଥିବା 

ରା]ାକୁ। ଠିକ୍ େସହି ଦିଗରୁ ଫେq� ସାଦା କାଗଜଟିଏ ପୁଜା ନିକଟକୁ ଉଡି ଆସିଲା। ଆଉ 

େସ କାଗଜକୁ ଉଠାଇ େନଇ େଦଖିଲା େସଥିେର କିଛି େଲଖାଥିଲା। ପୁଜା ପଢିବାକୁ 

ଲାଗିଲା।) 

 େସଥିେର େଲଖାଥିଲା ବଡବଡ अeରେର- “Wish you very very happy 

new year ,God bless you Janu” ଡିअର୍ ଜାନୁ ଆସkାକାଲି େମାର ଶ�ା� ବାଷdକ। 

େମା ମୃତୁ�କୁ କାଲି ବେଷ� ପୁରିଯାଉଚି। ଆଶା କେର ଆସkାକାଲି େମା ସମାଧି ଉପେର 

ଯାଇ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଢାଳି ଶ��ାଂଜଳି  େଦବ। ଇତି ତୁମର। ତୁମ अେପeାେର ରହିଲି।  

 ଏ କାଗଜଟିକୁ ପଢିଲା ପେର ପୁଜାର େଗାଡ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି 

ବୁଝିପାରିଲା ନାହW। ଏ କ’ଣ ଏ କାଗଜେର କ’ଣ ଏମିତି ସବୁ େଲଖା େହାଇଛି। େହ 

ଭଗବାନ, ଇଏ େବାେଧ େମା ମନର ଭ� ମ, େମା ଆଖି େକେବ ଭୁଲ୍ େଦଖିନି। ଏେବ ମଁୁ 

ଚpନ ସହ କଥା େହଉଥିଲି। ତା’ ମାେନ ସିଏ କ’ଣ .... ଓଃ େନା, େନଭର୍। ଏ କାଗଜଟା 

ମିଛ େବାେଧ। ଭୁଲେର ଉେଠଇ େନଲି। େହ ଭଗବାନ୍। ଏମିତି ପୁଜା େସ କାଗଜଟିକୁ 

ପଢିଲା ପେର ତା’ ମୁଖ ମyଳେର ଏକ ପ�କାର େଯମିତି ଆଉ କିଛି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା। 

ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନର अବ�ା ଠିକ୍ ନ ଥିଲା। େସ କାଗଜ କଥା ଭାବି ସ¥ାମୀ ନିମ�ଳ, 

ପୁଜା ମନର अବ�ା େଦଖି ତା,ୁ ପଚାରିେଲ। େସ ସବୁକଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ନିମ�ଳ 
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କହିଲା – େହ ଡାଲdw୍, ଏ ସବୁ ଫାଲ୍ତୁ କଥା। େସ କାଗଜ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଥିଲା। 

ତୁେମ ଭୁଲେର ପଢିେନଲ। ହଉ ଛାଡ ୟାର୍ ଏ ହସଖୁସିର ମାେହାଲ୍  ଭିତେର ତୁେମ ଏମିତି 

ଦୁଃଖୀ େହବା ଆେଦୗ ଠିକ୍ ନୁେହଁ। ଓେକ ଡାଲdw୍, ତୁେମ ଏେବ େରଡି େହାଇଯାअ। ଆେମ 

ଏେବ େହାେଟଲ୍ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର ନୁଆ ବଷ�କୁ ସ�ାଗତ କରିବା। ଚାଲ ୟାର୍ 

େସଠି ସମେ] ଆମକୁ अେପeା କରିଛkି। ପାଟdର ବିେଶଷ ଆକଷ�ଣ େହଉଛ ତୁେମ। 

େତଣୁ ଟିେକ अଧିକ ସୁpର େହଇ ଜଲ୍ଦି େରଡି ହୁअ । love you my jaan. 

 ପୁଜା ପାଟdକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେଜଇ େହଉଥିବା ସମୟେର ପୁଣି ଏକ କାଗଜ ତା 

ସାମ}ାେର ଦୃଶ�ମାନ େହଲା। େସଥିେର େଲଖାଥିଲା – ତୁେମ ଆଜି ହସୁଚ।  ନୂଆ ବଷ� 

ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁଖ ଶାkିେର ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଚ।  ଆଉ ମଁୁ େମା 

ବଷdକିୟାେର େମା ମୃତୁ�କୁ ମେନ ପକାଇ କାpୁଚି। େମା କଥା ଟିେକ ବି ଭାବୁନ ନା। 

Okay, let's that my jaan, carry on, ହଁ େମା କଥା ମେନ अଛି ନା, ଆସkାକାଲି େମା 

ବଷdକିୟା। 

 ଏକଥା ପଢିବା ପେର ପୁଣି ପୁଜା ଭୟଭୀତ େହାଇଗଲା। ଡରିଡରି େଜାର୍ େର 

ଚିେଲv ଇବାକୁ ଲାଗୁଚି େହେଲ ତା ପାଟି େଖାଲୁଚି କିm ଶ� ବାହାରୁନି। କିଛି  ଉପାୟ ନ 

ପାଇ ପୁଜା େସହି କାଗଜେର ପ�ତି ଉ\ରେର େଲଖିଲା େଦଖ କିଏ ତୁେମ, କାହWକି େମାେତ 

ଏମିତି େଟନ୍ସନ୍ େଦଉଛ? କାହWକି େମାେତ ଭୟଭୀତ କରାଉଛ। ପିvଜ୍ କୁହ କିଏ ତୁେମ? 

ସାମ}ାେର େଦଖାଦିअ।  

 ପୁଣି େସହି କାଗଜେର ଉ\ର ଆସିଲା  - ଆେର ନା ନା ଭୟ କରନା। ମଁୁ ତୁମର 

କିଛି eତି କରିବିନି। ମଁୁ ପରା ତୁମକୁ ହୃଦୟ େଦଇ ଭଲପାଉଚି। ତୁମର eତି କିପରି 

କରିବି? ଆେଦୗ ଭୟ କରନା। ହଁ ସାମ}ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ େସ ସାମଥ�� େମାର ନାହW। ମଁୁ 
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େମା अ�ିତ¥ ହେରଇ ସାରିଛି। େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଦୃଶ�ମାନ େହାଇ ପାରୁନି ତୁମ ପାଖେର। 

ସରି ଜାନୁ। 

 ପୁଜା - େହେଲ ତୁେମ କିଏ? କ’ଣ ତୁମ ପରିଚୟ?  

 ପ�ତି ଉ\ର ଆସିଲା - ଆସkାକାଲି େମା ସମାଧି ପାଖକୁ ଗେଲ ଜାଣି ପାରିବ। ଜମା 

େଟନ୍ସନ୍ ନିअନି, ରିଲା� ରୁହ। ସବୁେବେଳ ହାପି ହାପି ରୁହ। ରହୁଚି।  

 ପୁଜା ଏଥର ନି�ିତ େହାଇଗଲା ସବୁେବେଳ ହାପି ହାପି ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଶ� ତ 

େକବଳ େମାେତ ଚpନ ହW କୁହkି। ଆଜି ତ େସ େମା ସହ େଦଖାେହେଲ, କଥା 

େହାଇଥିେଲ। ତା’ ମାେନ େସ କ’ଣ.... । ଓଃ େନା େହ ଭଗବାନ୍! ନା େମା ସହ ମଜା 

କରୁଛkି ଏମିତି ସବୁ ଚିkା କରି ଭାwି ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଜା। ଇତି ମଧ�େର ସ¥ାମୀ ନିମ�ଳ 

ଆସି ପୁଜାକୁ କହିେଲ - ଆେର ତୁେମ ଏ ଯାଏଁ େରଡି େହାଇନ? ଆେର ଚାଲନା 

ୟାର୍ ,େସଠି ସମେ] ଆମ अେପeାେର अଛkି। 

 ପୁଜା ଆଉ ସ¥ାମୀ,ୁ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲା। କାରଣ େସ अf ବିଶ¥ାସକୁ 

ବିଶ¥ାସ କରkି ନାହW ଏବଂ अଯଥାେର କାହWକି ତା,ୁ େଟନ୍ସନ୍ େଦବି ଆଜି େଗାଟିଏ ଏମିତି 

ଖୁସିର ସମୟେର। ତା’ ପେର ପାଟdେର ସମେ] ହସ ଖୁସି ଉଲv ାସର ଆଉ ନାଚ ଗୀତର 

ଆସର ଜମି ଯାଇଥିଲା। ପୁଜା ସିନା ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ନାଚୁଥାଏ ସତ କିm ମନଥାଏ 

େସ କାଗଜର େଲଖା ଉପେର। ଏମିତି ନାଚ ଗୀତର ହସ ଖୁସିେର ରାତି ପାହିଗଲା। 

ସ¥ାଗତ େହାଇସାରିଛି ନୂଆ ବଷ�। ନିମ�ଳ ଏବଂ ପୁଜା ଘରକୁ େଫରି ଆସିେଲ। ପୁଣି ଏକ 

କାଗଜ। ପୁଜା େସ କାଗଜ ଉଠାଇ େନଲା ଓ ପଢିଲା – Good Morning ଜାନୁ, କାଲି 

ରାତିର ପାଟdକୁ  Enjoy କରି େଫରିଲ ନା । ହଁ ଶୁଣ , େମା ପାଇଁ ବି ଟିେକ ସମୟ େଦବ 

ନା , ମେନ अଛି ନା। 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  112 

 ପୁଜା େସହି କାଗଜେର ପ�ତି ଉ\ର େଦଲା – ହଁ େମାର ମେନ अଛି େକଉଁଠିକୁ ଯିବି 

କୁହ। େକଉଁଠି ତୁମ ସମାଧି? କିଏ ତୁେମ? କ’ଣ ତୁମ ପରିଚୟ? 

 କହିବି ସବୁ କହିବି। ଟିେକ େଧୖଯ�� ଧର ଜାନୁ। େମାର େକୗଣସି ପରିଚୟ ନାହW। ମଁୁ 

ମଲାପେର େମାର େକହି କିଛି ପରିଚୟ ପାଇେଲ ନାହW। अଜଣା अଚିହ} ା ଶବକୁ 

େଲାକମାେନ େନଇ େଦବୀ ନଦୀ ପଠା ସିଠାେଳା େପାଲ ତେଳ େପାତି େଦଇଛkି। ତୁେମ 

େସଠିକୁ ଯାअ। େଦଖିବ େସ ଯାଗା ଉପେର ଏେବ କିଛି କଂଟା ଗଛ ଉଠିଛି। େମାେତ 

ବହୁତ କ� େହଉଛି। ତୁେମ ଟିେକ େସ କଂଟାଗୁଡିକୁ େସଠାରୁ ଉେଠଇ େଦେଲ ମଁୁ ଟିେକ 

ଆଶ¥]ି ପାଇବି। 

 (କାଗଜେର େଲଖାଥିବା �ାନେର ପୁଜା ଯାଇ ପହଁଚିଲା। ଆଉ େସ ଜାଗାରୁ ଚାହW 

ହାତ େଯାଡ଼ି ସEରଣ କଲା -  େହ अଜଣା ଆତE ା କିଏ ଆପଣ? ମଁୁ ଆପଣ,ୁ ଜାେଣନା, ଯଦି 

େମା ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର େକଉଁଠି େକେବ ଜାଣତ କି�ା अଜାଣତେର ଆପଣ, ପ�ତି 

େକେବ କିଛି अପରାଧ କରିଥାଏ, ପିvଜ୍ eମା କରିେଦେବ। ସEରଣ କରି ଆଖି େଖାଲିବା 

ପେର େଦଖିଲା ପୁଣି ଏକ କାଗଜ। େସଥିେର େଲଖାେହାଇଛି – ସତେର ଜାନୁ ମଁୁ ଆଜି 

ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମକୁ ମଁୁ େମା ପାଖେର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ, େମା ଦୁଭ�ାଗ� ତୁମକୁ 

ଏେତ ପାଖେର ପାଇଲା ପେର ତୁମକୁ ଟିେକ �ଶ� କରିପାରୁନି। 

 ଆେର ପୁଜା ତୁେମ କାpୁଚ। ଛି ତୁମ ଆଖିେର ଲୁହ େକେବ େଶାଭା ପାଏନି। ଆେର 

ତୁେମ ପରା େମା ଫୁେଲଇ ଚାp। ନୀଳ େଜାଛନା। େଷାଳଟି ଶ�ାବଣ ଲେe ଫଗୁଣ  

ଝରିଯାଉ େମା ଆଖିରୁ ପେଛ ଲହୁର ଧାରା ଝରୁ, ତୁମ ଆଖିରୁ େକେବ ଲୁହ େଟାେପ ନ 

ଝରୁ। 

 ପୁଜା - ପିvଜ୍ ତୁେମ କିଏ କୁହ? କ’ଣ ତୁମ ପରିଚୟ? 
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 ଚpନ - ତୁେମ େମାେତ ଜାଣିପାରୁନ ପୁଜା। ମଁୁ ପରା ତୁମ ଚpନ। 

 ପୁଜା - (େଜାରେର ଚିªାର କରି) No Impossible, େସ େକେବ ଏମିତି କରି 

ପାରିେବନି। କାଲି ମଁୁ ତା, ସହ କଥା େହଇଚି। 

 ଚpନ - କାଲି ତୁମ ମନର ଭ� ମ ଥିଲା। େମା େଚେହରାର ପ�ତିଛାଇ ସହ ତୁେମ କଥା 

େହାଇଛ। 

 ପୁଜା - କିm ତୁେମ କ’ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ? କି ଲାଭ ପାଇଲ?  

 ଚpନ - ଲାଭ eତି ହିସାବ େବପାର ବଣିଜେର ଥାଏ, େପ�ମେର ନୁେହଁ। େପ�ମ ଥାଏ 

େକବଳ ସ¥g ନିମ�ଳ ହୃଦୟ ଭିତେର। 

 ପୁଜା - ମଁୁ ବିଶ¥ାସ କରିପାରୁନି। ଏସବୁ େକମିତି େହଲା। ତୁେମ କାହWକି ଜାଣି ଜାଣି 

ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ନ� କରିେଦଲ। 

 ଚpନ - ନା ପୁଜା, ମଁୁ େକେବ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଣିଜାଣି ନ� କରିନି। େମା ଇgା 

ବିରୁ�େର େମା ଭାଗ� େମା ସହିତ ଶତ� �ତା କରି େମା ଜୀବନ େନଇଗଲା। େଯେତେବେଳ 

ମଁୁ ତୁମ ଭଲପାଇବାେର अf େହାଇଯାଇଥିଲି, ମଁୁ ନିଃସ¥ ସବ�ଶାk ଜାଣିଲା ପେର ଆଉ ଏ 

ସମାଜେର େମାର କିଛି ପରିଚୟ ନ ଥିଲା ପେର ବି ତୁେମ େମାେତ ଭଲପାଇଲ। ଏକୁଟିଆ 

ଜୀବନ ବଦଳେର ମଁୁ ପାଇଲି ଏକ ସୁpର ହାତର ସାହାରା। ଭାବିଥିଲି ତୁମକୁ େନଇ ଏ 

ସମାଜେର ମଁୁ େମା ପରିଚୟ ସୃ�ି କରିବି। କିm ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯାହା ଭାଗ� अfାର େସ 

କ’ଣ ଆେଲାକ ପାଇବ। େସଥିପାଇଁ େମା ଭଲପାଇବା ତୁମ ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲା େଗାେଟ 

ମୁଲ�ହୀନ ପଥର। ତୁମର େଯେତ ନିଜର େହବାକୁ ଭାବୁଥିଲି େସତିକି ପର େହାଇଗଲି। 

କାରଣ ତୁମକୁ େମା େପ�ମ ପସp ନ ଥିଲା। ତୁମର ପସp ଥିଲା ସୁpର େଚେହରା ଯାହା 

େମା ପାଖେର ନ ଥିଲା, ପସp ଥିଲା ବ�ା,୍ ବାଲାନ୍ସ ଯାହା େମାର ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ 
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ବଡ ପାେଚରୀ ପରି ଠିଆେହଲା। େତଣୁ ମଁୁ ଚିkା କଲି ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ େହେଲ େମାେତ 

ତା, ପରି େହବାକୁ ପଡିବ। େସଥିପାଇଁ େମାେତ େମା ଗଁା ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। ଦିନରାତି 

ଏକ କଲି ଆଉ େସମାନ, ଭିତରୁ େଗାଟିଏ େହଲି। େସଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ େଫରୁଥିଲି। 

କିm େଦଖିଲି ତୁେମ ଆଉ କାହାର େହଇଯାଇଛ। କ’ଣ ବା ଭୁଲ୍ ଥିଲା େମାର। େସ 

ଦୁଃଖକୁ ମଁୁ େମା ଛାତିେର ଚାପି େଫରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ େମାର ଦୁଘ�ଟଣା େହଲା। କିଛି େଲାକ 

େମାେତ େମଡିକାଲ୍ େନଇଗେଲ। େଦହରୁ ପ�ବଳ ରo େବାହି ସାରିଥାଏ। ଡାoର କହିେଲ 

“ବି େନେଗଟିଭ୍” ରo ଦରକାର, ତୁମର େକହି ସଂପକ�ୀୟ,ୁ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ତୁେମ ତ 

ଜାଣିଛ ଏ अଭାଗା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମା େଛଉy। ତା’ର ବା ସଂପକ� େକଉଁଠୁ 

ଆସିବ? ମେନ ପଡିଲା ତୁମ କଥା କାରଣ ତୁମର ମଧ� େମା ବv ଡ୍ ଗ��ପ୍। ଛାତିେର ଛାତିଏ 

େକାହକୁ ଚାପି ରଖି ତୁମକୁ େସହି େବଡ଼ରୁ କଲ୍ କଲି। କିଛି ସମୟ ମୃତୁ� ସହ ସଂଗ�ାମ କରି 

େଶଷେର ମରିଗଲି। ପରିଚୟ ବିହୀନ ଶବ କହି େମାେତ ଏଠାେର େପାତିେଦେଲ। ହୁଏତ 

େସଦିନ ତୁେମ େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥିେଲ ମଁୁ ବଂଚିଯାଇଥାkି। େସଥିପାଇଁ ମନେର ଦୁଃଖ 

ନାହW। ଖାଲି ଏତିକି ଦୁଃଖ େମା ବଷdକିୟା ପାଳନ କରିବାକୁ େମା ପାଖେର େକହି ନାହାkି। 

ଯାअ ପୁଜା ଯାअ, ତୁେମ ତୁମ ଘରକୁ େଫରିଯାअ। ଭଗବାନ, ପାଖେର ଏତିକି ପ�ାଥ�ନା 

ତୁମ ଜୀବନ ସବୁେବେଳ ହସ ଖୁସିେର କଟୁ। ଆଉ େଶଷେର େଗାେଟ କଥା ମେନ ରଖିବ, 

ତୁମକୁ େମା ରାଣ େକେବ ବି ଦୁଃଖ କରିବନି। ସବୁେବେଳ ହାପି ହାପି ରହିବ।  

 ‘Happy New Year ଜାନୁ’ 

ସିଠାେଳା, ନିଆଳି 

କଟକ, ୭୫୪୨୯୪ ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮ 
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ମନର କଥାମନର କଥାମନର କଥାମନର କଥା    
[ଘଟି ଯାଉଥିବା ମୁହୂ\� ମାନ,ରୁ ସୃ�ି େହଉଥିବା େଲଖା] 

ଦୁଗ�ାପଜୂା 

 ଆମ ଭାରତ ପଜୂାପବ� କରିବାେର ପୁରା ଆଗ ଧାଡ଼ିେର अେନକ 

ପଜୂା ମଧ�ରୁ ଦୁଗ�ା ପଜୂା, େଯଉଁଥିେର ନାରୀର ଶoିକୁ ସ�ାନ ଦିଆଯାଏ ମାତ�  ଆ�ଯ�� 

େହଲା, ଆମର ଏଠି ସ�ାନ େକବଳ େଗାଟିଏ ଦିନ, ବାକି ଦିନ ଆେମ ଜାଣିେଛ, ଆଉ କଣ 

କହିବି? େଗାେଟ ଦିନ ମା ଦୁଗ�ା,ୁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଢ଼ଇ अନ�ଦିନ େସହି ମା ମାନ,ୁ... ଛାଡ଼ 

ଆଉ କଣ କହିବି 

 ଆମକୁ ପଜୂା ନଁାେର ପ�ହସନ ଛଡ଼ା ଆଉ କୁଛ୍ ନହW ଆତା  (ହିେwାଡ଼ିଆ) 

ହିwିଡ଼ିଆ 

 ଏେବ େଯେବ ମଁୁ କଥାହୁଏ, େସେତେବେଳ ନଜର କରୁଥାଏ ଭାଷାର ଦୃତ ପରିବ\�ନ 

ଉପେର ସବୁଠୁ ମଜାର କଥା େହଲା େଲାକ, अଜାଣତେର ଏକ ନୁଆ ଭାଷାର ଆବିଭ�ାବ 

େହାଇ ସାରିଛି ଏହି ନୂତନ ଭାଷାଟିକୁ ମଁୁ େଗାଟିଏ ନଁା େଦଇଛି, ‘ହିwିଡ଼ିଆ’, ଶୁଣିବାକୁ 

ନି�ୟ अଲଗା ଲାଗୁଥିବ େଯମିତି ଆଜିକାଲିର ବାତ�ାମାନ,ର ନଁା ତିତିଲି େହଇପାରୁଛି 

େସମିତି ଏହି ନଁାଟି ମଧ� ଏହି ନଁାର ଭାଷା ତିେନାଟି ଭାଷାର ସମିEଶ�ଣେର ତିଆରି 

ହିwିଡ଼ିଆ = ହିpୀ + ଇଂେରଜୀ + ଓଡ଼ିଆ  ଏହି ନୂତନ ଭାଷାଟି अେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଧୁନିକ 

ପ�କୃତିବିଶି� େଯମିତି କି, ଏହି ଭାଷାର ଶ�େକାଷ अସରkି ଏହି ଭାଷାଟି ମ]ି¢ ଓ 

ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�  
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ଜିହ� ା ଉପେର େକୗଣସି ଚାପ ପକାଏ ନାହW େକେତେବେଳ େଯଉଁଠୁ େଯଉଁ ଶ�ମେନ 

ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ବ�ବହାର କରି, ବାକ� ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାେର ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ; 

 େମଁ ଚଲେତ ଚଲେତ ହାଲିଆ େହାଗୟା 

 େଭାଜି େମଁ ବଡ଼ି ଗହଳି ଥା 

 ଫିର୍ ଭି ମଁୁ ଥେର କନ୍ ଫମ୍� କରି, େଲଟ୍ ୟୁ େନା 

 େଥାଡ଼ି ହି, ମଁୁ କହିଥିଲି? 

 େସ ମେତ ମଜବୁର୍ କରିେଦଲା 

 ବାହାର୍ ବେହାତ୍ େଜାରେସ ଖରା େହା ରହା େହୖ 

 ଏମିତି अେନକ ଓ अସରkି ଉଦାହରଣ ଆେମ अେନକ ସମୟ ଓ �ାନେର ପାଇ 

ପାରିବା ମଁୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ମାନ�ବର ଶିeା ମ�ୀ,ୁ ଏକ ପତ�  େଲଖିବାକି? 

ଏହି ଭାଷାଟିକୁ ସରକାରୀ ମାନ�ତା ମିଳିଯାଇଥିେଲ, ଏହି ତିନିତିେନାଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବା ଓ 

ଶିଖିବାରୁ ମୁoି ମିଳିଯାଇଥାkା 

ତୃତୀୟ ଆଖି 

 କଥାଟା ଆରn େହଇଛି ଦୁଗ�ା ପଜୂା ବୁଲାରୁ ପରିବାର ସହ ଦୁଗ�ାପଜୂା େଦଖିବାକୁ 

ଯାଇଥିଲି ରା]ାେର ପ�ବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପର�ର ସହ କଥା 

େହବାକୁ ଚାହୁଁଛkି େକେତ ନିୟ�ଣ କେଲ ମଧ� େସମାେନ ପାଖାପାଖି େହଇ କିଛି କଥା 

େହଇ ଯାଉଥିେଲ ହଠାତ୍ अନ�ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି େମା ଗାଡ଼ି ପାଖେର ଠିଆ େହଲା େସ 

ଗାଡ଼ିେର ଦୁଇଜଣ ବସିଛkି, ଜେଣ ୪୦-୪୫ ବଷ� ବୟସ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜେଣ ୨୦-୨୨ 

ବଷ�ୀୟା ଯୁବତୀ େସହି ଛକେର ଦୁଗ�ା ମା’, ବିରାଟକାୟ େମଢ଼ େକୗଣସି ଗାଡ଼ି ଦ� �ତ 
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ଗତିେର ଯାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ େସମାନ,ୁ अଧ�ୟନ କରୁଥିଲି କାରଣ 

େମାର ଏ େମଢ଼, ପଜୂାେର କିଛି ରୁଚି ନାହW, ମଁୁ େଦେଖ େଲାକମାନ,ୁ ଏବଂ େସମାନ,ର 

ଆବଭାବକୁ େଦଖିଲି େଯ, ଗାଡ଼ି ପଛେର ବସିଥିବା ଯୁବତୀ ନିଜର େମାବାଇଲ୍ 

କ�ାେମରାର େଲନ୍ସ୍ ମାଧ�ମେର ସବୁ େଦଖୁଛି ମଁୁ ଟିକିଏ ଆ�ଯ�� େହଲି ଓ ଭାବିଲି 

ପ�କୃତି େଦଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆଖି କଣ ଯେଥ� ନୁେହଁ କି େଯ ଏ ତୃତୀୟ ଆଖି ଦରକାର 

ପଡୁଛି େଲାକମାନ,ୁ ଏଠି ତୃତୀୟ ଆଖି କ�ାେମରାର େଲନ୍ ସକୁ ଦଶ�ାଯାଇଛି ତାପେର 

କିଛି ସମୟପେର ଆେମ ବି ପହ�ିଲୁ ଧନୁପାଲି େମଢ଼ ପାଖେର, େସଇଠି ମଧ� େସଇ ଏକା 

ଦୃଶ�, ସମ] େଦଖଣାହାରୀ େସଇ ତୃତୀୟ ଆଖିର ବ�ବହାରେର ବ�] ବଡ଼, 

ଆ�ଯ��ଧରଣର ଥିଲା େସ ପରିେବଶ ମଁୁ େମାର ଦୁଇ ଆଖିେର ତୃତୀୟ ଆଖିର ଏ ଦୃଶ� 

େଦଖି େଫରି ଆସିଲି ଘରକୁ ସତେର କଣ ଆେମ ଏହି ଦୁଇ ଆଖି ଯେଥ� ନୁେହଁ 

େସୗpଯ��କୁ ଉପେଭାଗ କରିବାପାଇଁ! େସହି ତୃତୀୟ ଚeୁଧାରୀ ଶିବ,ୁ ଜଣା ଏେବ େସ 

ବି ଭାବୁଥିେବ ଏମାନ,ୁ ଏ ତୃତୀୟ ଆଖି େଦଲା କିଏ? 

ପଜୂା ଏେବ ହ�ାପି ପଜୂା 

 ପpର ବଷ� ପଛକୁ ଯିବା, େଯେବ ଘେର ପଜୂାଟିଏ େହେଲ େଭାଜିପରି ଗହଳି 

େହଉଥିଲା ପରିବାରବଗ� େଗାଟିଏ ଯାଗାେର ମିଶି ପାରୁଥିେଲ ପିଠାପଣା ନାନାଦି 

ପ�କାରର ଆେୟାଜନେର ଘର ପରିୂ ଉଠୁଥିଲା ସକାଳୁ ଯାଇ ବରେକାଳି ପତ� , ଫୁଲ, ଦୁବ 

ଆଣିବାର ମହା ହW अଲଗା ଥିଲା ମାତ�  ଏବ େମାବାଇଲରୁ ଫୁରସତ ମିଳିେଲ ତ? 

େସଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏେବ ପଜୂା ଆୟଉ ଆଗ ଭଳି ପଜୂା େହାଇ ନାହW, ଏେବ ହ�ାପି ପଜୂା 

େହାଇଯାଇଛି ଏେବ େଯଉଁଘେର ବୟ;ମାେନ ନାହାkି େସ ଘର ମାନ,ର କାହାଣୀ ହW 
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अଲଗା ଏହି ଘର ମାନ,େର ପଜୂା ଆରn ହୁଏ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ / େଫସବୁକେର ଆଳତୀ, 

କୀ\�ନ, େଭାଗରାअ ସବୁ ହୁଏ ଏଠି କାହWକି ନ अବା େହବ, ଏଇଟା ପରା ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗ, 

ଡିଜିଟାଲ୍ ଇyିଆ! େସ ପୁରୁଣା ଭାରତ କୁଆେଡ଼ ହଜିଗଲାଣି େସଇଟା अଲଗା କଥା ପଜୂା 

ଏବର େହଉ ବା େସବର ନି.ା ନଥିେଲ ସବୁ अଥ�ହୀନ ମାତ� , େସ ଉ�]ରର କଥା 

େହବାପାଇଁ ମଁୁ େଯାଗ�ନୁେହଁ ହଉ, ବିଷୟକୁ େଫରିବା, ହ�ାପି ପଜୂାର କିଛି ବିେଶଷ ଗୁଣ 

ବିଷୟେର ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସମୟ େଦବାକୁ ପେଡ଼ନି, ଖ�� ବି 

ବିେଶଷ କିଛି ନାହW ଜିଓ େମାବାଇଲ୍ ଇ�ର୍ େନଟ୍ ଆସିବାପେର ତ ପରୂା ନିଃଶୁ' 

େହାଇଯାଇଛି କହିେଲ अତୁ�oି େହବନାହW ସE ାଟ୍� େଲାକ, ସE ାଟ୍� ପସp, ଆଉ କଣ 

କହିବି! 

ଯାହାକୁ ତାହା 

 ବହୁତ ସମୟଧରି କାମ କଲାପେର, େଯେବ ଥ ା ମାରିବାପାଇଁ ଟିେକ ଗଡ଼ି ପେଡ଼ 

ସବୁେବେଳ େଗାଟିଏ କଥା ହW ମନକୁ ଆେସ ଏେତ ପଢୁେଛ, ଚାକିରୀ କରୁେଛ, ବଡ଼ ଘର, 

ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁେଛ ମାତ�  େକେବେହେଲ ଲାଗିନି କି ମିଳିନି ଯାହା 

ପ�କୃତେର ମଁୁ େଖାଜୁଛି େବେଳ େବେଳ ଲାେଗ େଯମିତିକି ପୃଥିବୀର ମାଧ�ାକଷ�ଣ ବଳ 

ସରି ଯାଇଥାkା ଆଉ ମଁୁ ହାଲୁକା େହାଇ ଉଡୁଥାkି ଏ ସବୁ ଧଁା ଧପଡ଼ ଛାଡ଼ି କାହWକିନା, 

ସବୁ କରିସାରି ଆଉ େଘାରିେହାଇ ସାରି େଦଖିଲି, ଯାହାକୁ ତାହା! 

ରାବଣ କିଛି ନୁେହଁ! 

 ଆଜି କିଛି େଲାକ ରାବଣର ବିଶାଳ ପ�ତିମାକୁ अଗି} ପ�େୟାଗ କରି ଜାଳିେବ େସଇ 

େଲାକମାେନ ଏହା ଭୁଲିଯିେବ େଯ, ରାବଣ େସମାନ, ଠାରୁ େଢର୍ ଭଲ ଥିଲା ରାବଣ ବା 
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କ’ଣ କରିଥିଲା? ଦଶଟା ମୁy, େକାଡ଼ିଏଟା ଆଖି ଥାଇ େଗାଟିଏ ବି ନାରୀ ପ�ତି अଭଦ�  

ଆଚରଣ କରିନଥିଲା अସଦାଚରଣ କରିନଥିଲା କାହାର ଦୁବ�ଳ ପରି�ିତିର ଫାଇଦା 

ଉଠାଇ ବଳାªାର କରିନଥିଲା କାହାଠୁ ଲା� ଖାଇ ନଥିଲା ଦୂନ�ୀତି अନୀତି 

କରିନଥିଲା ଏ ଯୁଗେର ତ ଏମିତି ରାeସ अଛkି, େଯଉଁମାନ,ୁ େଦଖିେଲ ରାବଣ ବି 

ଛାନିଆ େହାଇଯିବ ଡରିକି ଘେର ଲୁଚିଯିବ େଯଉଁ େଦଶେର ନାରୀକୁ େଦବୀ ଭାବେର 

ପଜୂା କରାଯାଏ, େସଇ େଦଶ ଆଜି ନାରୀ, ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବିପଦପ$ୂ� େସଇ େଦଶେର ‘ମି 

ଠୁ’ର ଝଡ଼ ଶେହରୁ अେନଶତ େନତା ଏଠି ଦୁନ�ୀତିେଖାର ଯଦି କାହାକୁ େପାଡ଼ି 

ଜାଳିମାରିବାର अଛି ତ େଗାଟି େଗାଟି ବଳାªାରୀ,ୁ େଖାଜି େପାଡ଼ିଦିअ, କୁନି େକାମଳମତି 

ଝିअ,ୁ େଯୗନ ନିଯ��ାତନା େଦଉଥିବା ରାeସ,ୁ େପାଡ଼ ସୁର, ସାରଥୀ, ଆଶାରାମ, 

ରାମରହିମ୍ ଭଳି ଲ"ଟ, ପ�ତିମାକୁ ଜାଳ ଭ� � େନତା, ଠାକୁର, ନାମେର ଜୁଲମ 

କରୁଥିବା େସବକମାନ, ପ�ତିମା ଜାଳ ରାବଣ ତ ଏମିତି ରାeସ, ଆଗେର କିଛି ନୁହଁ 

ମଁୁ ଖୁସି ରେହ 

 ରା]ାେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା େବେଳ, ମଁୁ ପ�ତିେଯାଗୀତା କରୁଥାଏ अନ� ଗାଡ଼ି ସହ 

େସମାେନ ଜାଣିନଥାkି ମାତ�  ମଁୁ କରୁଥାଏ େକେତେବେଳ କାହାକୁ ହରାଏ, େକେବ େକେବ 

ହାରି ଯାଏ ବି, ମାତ�  ଦୁଃଖ ନଥାଏ କାରଣ ଜିତିେଲ ତ ଖୁସି େହବାଟା ସ�ାଭାବିକ ମାତ�  

େଯେବ ହାେର, ଖାଲି ମଁୁ ହW ଜାଣିଥାଏ, େସଥିେର ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ? େତଣୁ ମଁୁ ଖୁସିଥାଏ ମଁୁ 

ଭାେବ ଜୀବନର ସବୁ ପ�ତିେଯାଗିତା ଏମିତି େହବା ଦରକାର, େଯଉଁଥିେର ଜାର ନିଜର ଓ 

ଜିତାପଟ ବି ନିଜର, अନ�ର ହ]େeପ ନଥିବ 

ସE ାଟ୍� ଗ�ୀଡ଼ 
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 ବହୁତ ଭାବିଲା ପେର ମଁୁ ଇେଲ�ି�କ୍ କେର�ର ନ� େକମିତି େହଉଛି, ତାହାର 

େଗାଟିଏ କାରଣ େଖାଜି ପାଇଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଥାଇପାେର, େସଥିମଧ�ରୁ 

େଗାଟିଏ େହଲା, ଆେମ ଭାରତୀୟମାେନ ଆମ ଘର ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏେତ େଲାଭ େଯ, ଆେମ 

େଯେବ ଘର ଛାଡ଼ି अନ� େକଉଁଆେଡ଼ ବୁଲିଯାଉ, ଘରର େଯେକୗଣସି େଗାଟିଏ ଲାଇଟ୍ 

ଲେଗଇ େଦଇ ଯାଉ, ଏଇ ଭାବନାେର େଯ େଚାରକୁ ଲାଗିବ ଘେର କିଏ अଛି 

େଲାକମାେନ ଭୁଲିଯାଆkି େଯ େଚାର ମଧ� େଗାେଟ ଭାରତୀୟ େଚାର େଯେବ େଚାରୀ 

ପାଇଁ ବାହାେର େସ ବି ତା ଘର ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଆସୁଥିବ ନି�ୟ, କାରଣ अନ� େଲାକ,ୁ 

ଲାଗିବ ଘେର କିଏ अଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆେମ ଆମ ନିଜକୁ 

ତିତିଲି 

ଆସୁଛି ଉଡ଼ି ତିତିଲି 
େଖାଜି େଖାଜି ମହୁ 
ସବୁ ଗଛ ତ କାଟିେଦେଲ 
ଏେବ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହୁ? - ୧  
ତିତିଲି ଥିଲା ଶାk 
ଉଡୁଥିଲା ଫୁେଲ ଫୁେଲ 
ନିଜ ସ�ାଥ�ପାଇଁ अନ�ଘର ଭାwିେଲ 
ସମୟ େକେବ ନ ଭୁେଲ - ୨ 
अସୀମ ଶoି ସାଥିେର େନଇ 
ଆସୁଛି େସହି ତିତିଲି 
ଏମିତି ଶିeା େଦବ ଏ ମଣିଷ ଜାତିକି - ୩ 
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ସ�ାଦସ�ାଦସ�ାଦସ�ାଦ    
 अଫିସ ଭିତରୁ ଥକା େହାଇ ବାହାରିଲା େବଳକୁ େଦଖିଲା 

ବାହାେର ବଷ�ା େହଉଛି ବଷ�ା ଛାଡ଼ିବା ପଯ��k ବାହାେର अେପeା 

କରିଥିଲା ‘ବିପvବ’ ଗତକାଲି अଫିସରୁ େଫରିବା େବେଳ ମଧ� ବଷ�ା 

େହଉଥିଲା, ବଷ�ାତି (େରନ୍ େକାଟ୍)ଟା ଘର ବାଲେକାନିେର ଶୁଖାଇଥିଲା, ଆଜି अଫିସ 

ଆସିବା େବେଳ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା ବହୁତ ସମୟ अେପeା କଲାପେର ମଧ� ବଷ�ା 

ଛାଡ଼ିନଥିଲା, ତଥାପି ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବଷ�ା େହଉଥିଲା, ବିପvବ ଆଉ ଠିଆ ନ େହାଇ େମାଟର 

ସାଇେକଲ୍ �ାଟ୍� କଲା 

 ଖରାେବେଳ େସ କିଛି ଖାଇନଥିଲା ମଧ�ାହ}  ବିରତିକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, 

ମ�ାେନଜର ବହୁଦିନରୁ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ଜରୂରୀ କାମ ପାଇଁ ଡକାଇ ଗାଳି 

େଦଇଥିେଲ ଖାଇବାକୁ ନ ଯାଇ େସଇ କାମଟି ସାରିବାକୁ ବସିଗଲା, ଫାଇଲ୍ 

ମ�ାେନଜର,ୁ େଦବାକୁ ଗଲା େହେଲ ମ�ାେନଜର୍ अନ� ଏକ କାମ ଧରାଇେଦଇ 

କହିଥିେଲ ସf�ା ପୁବ�ରୁ ସାରିେଦଇ ଯିବାକୁ ସଂଧ�ାେର କାମ ସାରି କଣ ଟିେକ ଜଳଖିଆ 

ଖାଇଥିଲା ଖୁବ୍ କv ାk अନୁଭବ କରୁଥିଲା ବିପ¯ବ ଶୀଘ� ଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ ତାର େଯାଜନା 

ଥିଲା େହେଲ ଆଜି ବି ବଷ�ା େହଉଛି ବଷ�ା अfାରେର ଓଦା େହାଇ ଆସୁ ଆସୁ େଗାେଟ 

କାରର ସାଇଡ଼େର ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ୍ ସହ ତା ଗାଡ଼ି ଘଷି େହାଇଗଲା େଗାେଟ ଆସନ}  

ଦୁଘ�ଟଣାରୁ େସ ବ\dଗଲା େହେଲ କାରବାଲା ସହ अଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ବଚସା େହଲା 

 ଆପାଟ�େମ�େର ପହ�ି ପାକdଂ ଯାଗାେର ତା ଗାଡ଼ି ପାକ୍� କରିବାକୁ ଗଲାେବେଳ 

अନସୟୂା ପyା 
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େଦଖିଲା अନ� େକହିଜେଣ ତା, ପାକdଂ ଯାଗାେର କାର୍ ରଖି େଦଇଛkି ‘ବିପ¯ବ’ 

ସିକୁ�ରିଟି ଦାୟିତ� େର ଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଡାକି ବିରo େହଲା, େସ ଏେବ େକଉଁଠି ଗାଡ଼ି 

ରଖିବ? େକୗଣସି ମେତ ଗାଡ଼ି ରଖି ଘରକୁ ଆସିଲା ବିପ¯ବ 

 ଦାy କବାଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ପତ} ୀ ସଂଗୀତା ପଚାରିଲା ଆଜି କଣ ତମର ଏେତ 

େଡରି? ଆେର ତେମ ତ ପୁରା ଓଦା େହାଇଯାଇଛ? ଟିେକ अେପeା କଲନି, ବଷ�ା 

ଛାଡ଼ିଥିେଲ ଆସିଥାk ଇଶାନ୍ ତମ ସହ କି� େକଟ୍ େଖଳିବ େବାଲି अେପeା କରି କରି 

ଏେବ େଶାଇଲା 

 ଆଉ କଣ अଫିସ୍ କାମ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସି ତା ସହ କି� େକଟ୍ େଖଳିଥାkି? ତୁେମ ତ 

ଘେର ବସିଛ ତୁମକୁ କଣ ଜଣା? ବିରo େହାଇ କହିଲା ବିପ¯ବ 

 ଏେତ େଛାଟ କଥାେର ଚିଡୁଛ କାହWକି? ଯାअ ଶୀଘ� େଡ�ସ୍ ବଦଳାअ ଘରସାରା 

ପାଣି େହଉଛି ବାଥରୁମେର ଗିଜର େଦଇ େଦଉଛି, ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ ଯାअ, ମଁୁ ଖାଇବା 

ପାଇଁ ବାଢୁଛି ଧିର ସ�ରେର କହିଲା ସଂଗୀତା 

 ଘେର ପହ�ିଲାମାେନ, ତୁମର ହାକିମ୍ ଆରn େହାଇଯିବ, ଏଇଟା କର େସଇଟା 

କରନି, ମଣିଷ କଣ େଯ କରିବ? ଉ�ସ�ରେର ଚିªାର କଲା ବିପ¯ବ 

 ତା ପାଟିେର ସଂଗୀତା ଆଖିରୁ ବିନା ବାକ�େର ଠପ୍ ଠପ୍ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା 

େସପେଟ ତା,ର ତିନିବଷ�ର ପୁअ ଇଶାନ୍ ମଧ� ଉଠିକି କାpିବାେର ଲାଗିଲା 

 େଡ�ସ୍ ବଦଳାଇଲା େବଳକୁ ବିପ¯ବ ଜାଣିପାରିଲା େମାବାଇଲଟା ତା ପେକଟେର 

ନାହW କାର୍  ବାଲା ସହ ପାଟିତୁy େହଲାେବେଳ େଲାକମାେନ ଜମା େହାଇଯାଇଥିେଲ, 

େବାଧହୁଏ େସଇ ସୁେଯାଗେର କିଏ ଲୁଟି େନଇଛି, କି�ା ଗାଡ଼ି ସହ ଧ ା େହବା ସମୟେର 

େମାବାଇଲଟା ତା ପେକଟରୁ ଖସି େକଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏେବ ଆଉ କିଛି କରି େହବନି 
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େସ କଥା ଭାବି, ହଜିଲା ତ ହଜିଲା 

 ବିପ¯ବ ଗାଧୁଆଘରୁ ସଫାସଫି େହାଇ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ସଂଗୀତା ତା ପାଇଁ 

ମନଲାଖି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି େଦଇଥାଏ ଖାଇ ସାରିବା ପେର ବିପ¯ବ ନିଜ ମୁyକୁ ଟିେକ 

ଥyା କରିବାକୁ ଟିଭି ଲଗାଇଲା ଭାବିଲା ପ�ଥେମ ଟିେକ ନୁ�ଜ୍ େଦଖିବ, ପେର ଗୀତ 

ଚ�ାେନଲ୍ େଖାଲିବ ଇଶାନକୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାେଗ, ମିଶିକି େଦଖିେବ 

 ନୁ�ଜ୍ େଖାଲୁ େଖାଲୁ, “ଉ\ର େକାରିଆର ମିସାଇଲ୍ ପରୀeା, େବାଧହୁଏ अନ� ଏକ 

ବିଶ�ଯୁ�ର ପ�]ୁତି, େଗାଟିଏ ତିନିବଷ�ର ଝିअକୁ ବଳାªାର କରି ହତ�ା, ଘେରାଇ କଳିରୁ 

ସ�ାମୀ £ୀର ମୁyେର ଗୁରୁତର ଆଘାତ େଦଇ, ଗୁରୁତର ଭାେବ ଡାoରଖାନାେର ଭ\dପେର 

ମୃତୁ�, ବେ�ର ଏକ ଆପାଟ�େମ�େର େବୖଦୁ�ତିକ ସଟ�ସକdଟ୍ େଯାଗଁୁ अଗି}କାy, ଦିଲv ୀର 

ଏକ ବ�ା,େର ଦିନେର ବfୁକ େଦଖାଇ ଦଶଲe ଟ,ା ଲୁଟ୍...” ସୁପର୍ ଫା�୍ ଖବର 

କରିବାେର ଲାଗିଥିେଲ ସ�ାଦ ପାଠିକା ଜଣକ ଆଗକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ େଧୖଯ�� ନଥିଲା 

ବିପ¯ବର ଟିଭିଟା ବp କରିେଦଇ ବିପ¯ବ ମେନ ମେନ ଭାବିଲା େଯଉଁଠି େଦଖ ଖାଲି 

େଚାରୀ, अଗି}କାy, ଯୁ�, ଗୃହଯୁ�, ଧଷ�ଣ! ତିନିବଷ�ର ଝିअକୁ ଧଷ�ଣ? କଣ ଜାେଣ େସ 

ନି«ାପ ଶିଶୁଟି? େଯଉଁ କାମ ପିପାଶୁ େଲାକଟି ଏ ଘୃଣ� କାମ କରୁଛି େସ ତ ନି�ୟ ରୂେପ 

ବୟସେର ବଡ଼ େହାଇଥିବ? ବୁ�ିେର ପରିପକ� ତା ଥିବା ନଥିବା ଜଣା ନାହW, अkତଃ ପାଠ 

ତ ପଢ଼ିଥିବ? କଣ ଲାଭ େସ ଶିeାର? 

 ସ�ାଦ ଶୁଣି ମନ ହାଲୁକା େହବାପରିବେ\� ଆହୁରି ଭାରି େହାଇଗଲା ଆଜି ଦିନଟି 

ବିପ¯ବର େକୗଣସି ବିେଶଷ ସ�ାଦରୁ କମ ନୁେହଁ େସ ଦୁଃସ�ାଦକୁ ଭୁଲିବାକୁ େସ ଟିଭି 

େଖାଲି ବାହାର ଦୁନିଆର ସ�ାଦ େଦଇଥିଲା ସ�ାଦ ମାେନ େତେବ କଣ ଏଇ ବିପଯ��ୟ, 

ଯୁ�, ଲେଢ଼ଇ, ଧଷ�ଣର କଥା? ଭଲ ଖବର କଣ କିଛି ପ�ସାରିତ ହୁଏନି? ଏପରି ଖବର 
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ଶୁଣି, େଦଖି ସମାଜେର େଲାକମାେନ କିଛି ସତକ� େହଉଛkି? ଯଦି ସତକ� େହଉଥାେk 

େତେବ ଏ ସବୁ ପ�ତିଦିନ ଘଟୁନଥାkା 

 ମଣିଷ େଯେତ େଟଲିେଫାନ୍, େମାବାଇଲର ବ�ବହାର କରୁଛି, େସେତ ସ"କ� 

ଭିତେର ଦୂରତା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି େଯେତ ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି େହଉଛି େସେତ 

େବଶୀ ଦୁଘ�ଟଣା ବି େହଉଛି ଡାoରୀ ବିଭାଗ ଓ େମଡ଼ିସିନେର େଯେତ ଉନ} ତି େହଉଛି 

େସେତ ଦୁଃସାଧ� ବ�ଧି ଜନଜୀବନକୁ କବଳିତ କରି ମୃତୁ� ମୁଖକୁ ଟାଣି େନଉଛି 

 ସୁରeା ବ�ବ�ା େଯେତ େବଶୀ କଡ଼ାକଡ଼ି େହଉଛି େସେତେବଶୀ େଚାରୀ, ଲୁଟ, 

ସମାଜେର ବ�ଧିପରି ଗ�ାସ କରୁଛି େବୖଷୟିକ ¤ାନେକୗଶଳ େeତ� େର େଦଶ େଯେତ 

अଗ�ଗତି କରୁଛି େସେତ ଠକାମୀ, ଚ�କତା ଆଜି ସମାଜକୁ କବଳିତ କରୁଛି େଦଶେର 

େଯେତ ‘େବଟି ବଚାଓ, େବଟି ପଢ଼ାଓ’ େସvାଗାନ୍ େହଉଛି, େସେତ अଧିକ ନାରୀ ନିଯ��ାତନା, 

ଧଷ�ଣ, େଯୗତୁକଜନିତ ହତ�ା ଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି 

 ଚବିଶି ଘ�ା, ସ�ାହକୁ ସାତଦିନ अତ�ାଚାର, ହିଂସା, ଧଷ�ଣ, ଯୁ�, ଲୁ�ନଜନିତ 

ସ�ାଦ ପ�ତି ମୁହୂ\�େର େଲାକମାନ, ପାଖେର ପହ�ି େଲାକମାନ,ୁ ବିପଯ��ୟ ବିଷୟେର 

ସେଚତନ କରୁଛି ନା अନ� ଏକ ଦୁଃସ�ାଦ ପାଇଁ େପ�ରଣା େଦଉଛି? 

 ସବୁ ସ�ାଦକୁ ପ$ୂ�େଛଦ ପକାଇ ପୁअ ଇଶାନ ସହ କି� େକଟ୍ େଖଳିଆକୁ ବାହାରିଲା 

ମନ ଖୁସି େହଇଯିବ, ହାଲୁକା ଲାଗିବ 

 ପ�ଥେମ ନିଜର ସ�ାଦ ଠିକ୍ କରି, ନିଜ ଘରର ସ�ାଦକୁ ଠିକ୍ କେଲ ସମାଜର ସ�ାଦ 

ତ ଆେପ ଆେପ ଠିକ୍ େହଇଯିବ 
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ମୁଁ େମା େପ�ମିକମୁଁ େମା େପ�ମିକମୁଁ େମା େପ�ମିକମୁଁ େମା େପ�ମିକ    
 େଯେବ ପ�ଥମ ଥର କରି ତୁେମ େମାେତ େଦଖିଥିଲ, େସଦିନ 

ଆସିକି ଆଇନାେର अେନକ ସମୟ ଧରି ଚାହWରହିଲି ନିଜକୁ... ମନେର 

अେନକ ପ�ଶ}... େକମିତି ଲାଗୁଥିବି ମଁୁ ତୁମକୁ.. େଯେବ ତୁେମ େମାେତ 

େଦଖୁଥିବ... େମାଆଖି... େମା େକଶ.... େମା େଚେହରା.. ସବୁ ଠିକ ଲାଗୁଥିବ ନା? 

 ଶ�ାବଣ ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ମାଆ ମନା କରିଥାkି ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ... େହେଲ ମଁୁ 

ଯାଇ େସଭିଂଗ୍ େହାଇ ଆସିଗଲି କାେଳ ତୁମକୁ ମଁୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବି େବାଲି ଆଉ 

ଜେଣଇଲି ନାହW ମାଆ,ୁ 

 ଭାବିଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦିେନ ନିଜ ମନ କଥା େଖାଲି କହିେଦବି େହେଲ େମା ଏ 

ନାଲି ଦାk ମାେନ ବାଧା ସାଜିେଲ େମା ପଥେର ତୁମକୁ େମା ନାଲି ଦାk ଜମା ବି ପସp 

ଆସିବ ନାହW। େସଦିନ ନି«\ି େନଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ େମାେତ ଗୁଟ୍ଖା ପାନ 

ଆଦିକୁ ବଜ�ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ େସହିଦିନ ଠାରୁ ଏହିପରି ଭାେବ ଦୂେରଇ ଗଲି ସବୁ 

ବଦ୍ अଭ�ାସ ଠାରୁ। 

 ଆଉ େଯେବ କv ାସେର ତୁେମ ସାର, ସବୁ ପ�ଶ}ର ସଠିକ ଉ\ର େଦଇ ନିଜକୁ ଏକ 

ଉ\ମ ଛାତ� ୀ ରୂେପ ପରିଚିତ କରାଇଲ, େମା ମନେର ଏକ अଜଣା ଭୟ ସୃ�ି େହାଇଥିଲା 

େସଦିନ କାେଳ ଦିେନ ମଁୁ ପଛେର ରହିଯିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ପାଇପାରିବି ନାହW େକେବ। 

ଆଉ ତୁେମ ଗଧ କହି ପୁଣି ମୁହଁ େଫରାଇ େନବ େମା ଠାରୁ। ତା ପର ଠାରୁ ମଁୁ ବି ପାଠ 

ରୁଖ୍ ସାର୍ େବଗମ୍ 
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ପଢିବା ଆରn କରିେଦଲି। ଓ ଧିେର ଧିେର ବହିମାନ, ସହିତ େମା ପ�ଗାଢ ସ�f 

ଗଢ଼ିଉଠିଲା। 

 େଶଷେର ଭ�ାେଲନ୍ଟାଇନ୍ସ୍ େଡ େର େମା ସବୁ ସାହସକୁ ଏକ ଜୁଟ କରି ନିଜର 

ଆଦଶ� ବ�oିତ¥କୁ େନଇ ଚାଲିଲି ତୁମ ପାଖକୁ ତୁମକୁ େମା ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ। 

େହେଲ ବହୁତ ବିଳ� େହାଇଯାଇଥିଲା। ତୁମ ହାତେର ଥିବା ମୁଦିଟିକୁ େଦଖାଇ ତୁେମ 

କହିଲ ଗତ ସ�ାହେର ତୁମର ନିବ�f େହାଇ ଯାଇଛି ଆଉ କାହା ସହିତ ମନଟା ଭାwି 

ଚୁରମାର େହାଇଯାଇଥିଲା େଯମିତି। େହେଲ େସ ପଯ��k ନିଜକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଇ 

ବସିଥିଲି କିଛି अନି� କରିବାର ଭାବିପାରିଲି ନାହW ନିଜର। େସ ଖy ବିଖy ହୃଦୟକୁ ଧରି 

ମାଡି ଚାଲିଲି ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଉେqଶ� ସfାନେର। ଏକ ନୂତନ ସପନ ଦିଗେର। 

ଆଉ େସଦିନ େଯେବ ଆସି ମଁୁ ଘେର ଆଇନା େଦଖିଲି ତ େମାେତ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ 

ହୃଦୟwମ େହାଇଥିଲା େମା ପ�କୃତ େପ�ମ ବିଷୟେର। ଯିଏ େମାେତ ଉ�ାର କରିଥିଲା ଏ 

ସବୁ କ�ରୁ। ହଁ େସଦିନ ଆଇନାେର େଭଟ େହଲି େମା େପ�ମ ସହ। େମା ସହ। 

  

ରୁ କ୍ ସା ର୍    େବ ଗ ମ୍ 
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ପୁନ� ଇp�ଧନୁପୁନ� ଇp�ଧନୁପୁନ� ଇp�ଧନୁପୁନ� ଇp�ଧନୁ    
 ଝ,ା ବରଗଛମେୂଳ ରଘୁଆ ଶ´ାରୀ ଭାବୁଥାଏ। ଏେତ ବଷ�ାେର ସହରକୁ 

େକମିତି ଯିବି। ପାଣିକାଚ ୧୦/୧୨ ଡଜନ ଆଜି କିଛି ଯଦି ବିକି�  ନ ହୁଏ େତେବ 

ସନା େବାଉପାଇଁ  ଓଷଦ େନବି େକମିତି। ବଷ�ା ସହିତ ପବନର େବଗ ବି 

ବଢିବଢି ଚାଲିଥାଏ। ରଘୁଆ ଶ´ାରୀ େସ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଲିଥାଏ ରା]ାେର। ରା]ାସାରା 

ଆ�ୁଏ େଲଖାଏଁ ପାଣି ବୁଢାକୁ େଟାେକଇ ମୁେyଇ ଚାଲି ବ ପାଇଁ ବଡ କ� ହଉଥାଏ। କିm ଉପାୟ େଯ 

କିଛି ନାହW ମେନ ପଡି ଯାଉଥାଏ ବୁଢାର ଠିକ ୨୦ ବଷ� ତଳର କଥା ଏମିତି  ଦିେନ ରାତିେର ଝଡି 

ବଷ�ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସନାକୁ େସେତେବଳକୁ ମାତ�  ୧୦ ବଷ� ବୟସ କି େଗାେଟ ଜର େହଲା େଯ 

େଯେତ ତୁଟୁକା ଓଷଦ ପାଣି େଦେଲ ବି ଭଲ ହଉ ନ ଥାଏ। ଗଁାର ମିଶ� ବଇଦ ମନା କରି େଦେଲ 

କହିେଲ ରଘୁଆେର ଏ ଜର ଆଉ େମା अoିଆରେର ନାହW ପୁअକୁ େନଇ ସହରକୁ ପଳା ବଷ�ା 

ପାଣିେର ନଦୀେର ବନ�ା ଆସି ସବୁ ଫସଲ ଉଜୁଡିଗଲା। ହାତେର ପଇସା ବି େବଶି କିଛି ନାହW ବଷ�ା 

୫ ଦିନ େହଲାଣି ଲାଗି ରହିଛି ଛାଡିବାର ନା ଧରୁନି।  େସପେଟ ସନା େବାଉ କାpି କାpି ଘଡି କି ଘଡି  

େଚତା ହରାଉଥାଏ। ଏମିତି େକାଉ େଦବାେଦବୀ ନାହାkି େଯ େସ ସନାର େଦହ ଭଲ େହଇଯିବା ଲାଗି 

ମାନସିକ କରିନି। ରଘୁଆ ଯାଇ ଘେର ପହ�ି େଦେଖ ତ ସନା େବାଉ ସନାକୁ େକାଡେର ଧରି ଠାକୁର 

ଘେର ବସି ଲୁହ ଗଡଉଛି। ଆଉ େଡରି ନ କରି ରଘୁଆ କହିଲା େଡରି କରି କିଛି ଲାଭନାହW ଚାଲ 

ସନାକୁ ଧରି ସହରକୁ ଯିବା। ସହର ଗଁା ଠାରୁ ୬୦ କିମି ଦୂର। ତଥାପି ଝଡି ବଷ�ାକୁ ଖାତିର ନକରି 

ସ�ାମୀ £ୀ ଦୁେହଁ ସନାକୁ ଧରି ବାହାରିଗେଲ। ଗଁାଠାରୁ ମୁଖ� ରା]ା ପାଖାପାଖି ଦୁଇ କିେଲାମିଟର 

ରା]ା। ଦୁେହଁ ବାଟେର ଯାଉ ଯାଉ ବଷ�ାପାଣିେର ପୁରା ଓଦା େହଇ ଯାଇଥାkି। ସନା ତା ମା’ କାfେର 

େସମିତି ପଡିଥାଏ। େବେଳ େବେଳ ଜରେର ବିଳିବିେଳଇ ଯାଉଥାଏ। ଜରେର ତ େଦହେର ଖଇ 

ଫୁଟୁଥାଏ। ୨ ଘ�ାର अେପeା ପେର େଗାେଟ ବସ ଆସିଲା। େସଥିେର ଉଠି ରଘୁଆ ପୁअକୁ େନଇ ରାତି 

ଦୀପକ ଷଡ଼wୀ 
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୯ଟାେର ସହରେର ପହ�ିଲା। ଡାoରଖାନାେର ପହ�ି ଡାoର, େଗାଡ଼ ଧରି ପେକଇ କାpିକାpି 

କହିଲା ବାବୁ େମା ପୁअକୁ ବ�ାअ। ଡାoର ତୁରk ତାକୁ େଦଖିବାପାଇଁ େଗାେଟ ନସ�କୁ କହିେଲ। ଆଉ 

ନସ� ସନାକୁ େନଇ େସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରଘୁଆ ଆଉ ତ £ୀ େସମିତି ଡାoରଖାନାର ବାରyାେର 

ବସି କାpୁ ଥାଆkି। କିଛି ସମୟ ପେର ଡାoର ଆସି ରଘୁଆକୁ ପଚାରିେଲ ଜର େକେତ ଦିନ େହଲାଣି 

େହଇଥିଲା। ସନା େବାଉ କହିଲା ୭/୮ ଦିନ େହବ। ଆେମ ବହୁତ ଓଷଦ ବଇଦ ଠାରୁ ଆଣି େଦଇଛୁ 

କିm କିଛି କମିଲାନି େବାଲି ଆେମ ତାକୁ ଏଇଠିକି େନଇ ଆସିଲୁ। ଡାoରବାବୁ କହିେଲ ହୁଏତ 

ତେମମାେନ ତାକୁ ଟିେକ ଶୀଘ� େନଇ ଆସିଥିେଲ େସ ବ�ିଯାଇ ଥାଆkା। ତାକୁ େଡwୁ ଜର 

େହଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ ସମୟେର ଚିକିcା ନ େହଇପାରିବାରୁ େସ ଏେବ ଆମ ସମ],ୁ ଛାଡି 

ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା eଣି ସନାେବାଉ େସଇଠି ଗଛ କଟିଲା ପରି ଟଳିପଡିଲା।  

 ମଉସା ରୁହ ରୁହ।  ଚମକି ପଡି ରଘୁଆ ପଛକୁ େଦଖିଲା ପି,ି ଦଉଡି ଦଉଡି ଆସୁଛି। କଣ ସବୁ  

କାଚ ଆଣିଛ ଟିେକ େଦଖାअ। କାଲି ଆମ ଘେର ପରା ସାରଳା ମା’, ପଜୂା। ବହୁତ େଲାକ ଆସିଛkି। 

ମା’ କହିଛି ସମେ] ନୂଆ କାଚ ଆଉ ଶାଢୀ ପିfିେବ। ଯାହା ହଉ ଭଲ େହଇଗଲା ତୁେମ େଦଖା 

େହଇଗଲ ନ େହେଲ ଏ ବଷ�ାେର ଓଦା େହଇ େମାେତ ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡିଥାଆkା। ଘେର ସବୁ £ୀ 

େଲାକ, ପାଇଁ କାଚ ଦରକାର। ତୁେମ େମାେତ ସବୁ କାଚ େଦଇଦିअ। ଆଉ େକେତ ପଇସା ହଉଛି 

କୁହ। ବୁଢା କହିଲା ମାଆେର େମା ପାେଖ ତ ସବୁ ଭଲ କାଚ ନାହW। ତୁମର େଯତିକି ଦରକାର େସତିକି 

ନିअ। ପି,ି କିଛି ନ ଶୁଣି ବୁଢା ହାତରୁ େସ େଟାେକଇଟା ସହ ସବୁ କାଚ େନଇ ଯାଇ ବୁଢା ହାତେର 

ଦୁଇଟା ୫୦୦ ଟ,ିଆ ଗୁ~ିେଦଲା। କହିଲା ଏତିକି ହବ ନ ଆଉ େଦବି। ବୁଢା ଆଉ କିଛି କହିବା 

ଆଗରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଖy ୫୦୦ଟ,ିଆ ତା ହାତେର େଦଇ େସଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଢା ବସି ହାତେର 

ପଇସା ଧରି ଭାବୁଥାଏ ଏ ମିଶ� ବଇଦ ଝିअ ପି,ି େମାର ସବୁ କାଚ କଣ ପାଇଁ କିଣି େନଲା? େସପେଟ 

ବଷ�ା ଛାଡି ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଦୂର ଦିଗବଳୟେର ଆ,ି େହାଇଯାଇଥାଏ େଗାେଟ ସ�ରwର ସୁpର 

ଇp�ଧନୁ।         अଧ�ାପକ,େରାଲାy ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହE ପୁର – ୧୦ 
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अଭିଶ� େଶୖଶବअଭିଶ� େଶୖଶବअଭିଶ� େଶୖଶବअଭିଶ� େଶୖଶବ    
 ବହୁତ ବଷ� ପେର ଆଜି अ,ିତା ସହ ମଲ୍ େର ହଠାତ୍ େଦଖା 

େହଲା। େସ ଓ ମଁୁ ଏକାଠି େଗାଟିଏ ;ୁଲ ଓ କେଲଜେର ପାଠ 

ପଢୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ସାw ଥିଲୁ ଆେମ। କିm ପାଠପଢା ପେର ବାହା 

ସାହା େହାଇ କିଏ େକାଉଠି ରହିଲୁ, େକହି କାହା ଖବର ରଖିବା ସnବ େହଲା ନାହW। ଏକା 

ସହରେର ରହୁଥିେଲ ମଧ� ଆେମ ପର�ର ବିଷୟେର ଜାଣି ନଥିଲୁ। େସ େମାେତ ବାଧ� 

କରି ତା’ ଘରକୁ େନଇଗଲା। 

 ସହରର ମଧ��ଳେର େବଶ୍ ସୁଉ� अ+ାଳିକା अ,ିତାର। ତା ସ�ାମୀ 

ସୁପରିେଟେy� ଇ~ିନିୟର अଛkି। ତା ପୁअ ଦୁେହଁ ବାହାେର ରହି ପଢୁଛkି। ଆେମ 

ଗପସପେର ମାତିଗଲୁ। ତା ଭିତେର ଚା’ ଜଳଖିଆ ଆଦି ଖିଆପିଆ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି 

ସମୟେର अ,ିତାର ସାନ ଭଉଣୀ अପdତା ତା ପିଲାମାନ,ୁ ଧରି ଆସି ପହ�ିଲା। अପdତାକୁ 

େଦଖି ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲି। କାହW େକେତ ବଷ�ପେର େଦଖାେହଲା ତା ସହ। 

େମାେତ କିm ଲାଗୁଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ ଏଇ ନିକଟେର େକଉଁଠି େଦଖିଛି। କଥା େହଉ େହଉ  

अପdତା କହିଲା ତା’ର ନିଜର େଗାଟିଏ ଏନ୍ ଜି ଓ अଛି। େସ ଜେଣ ସମାଜେସବୀ ଓ ଦଳିତ, 

ଦୁ� ଏବଂ अସହାୟ େଲାକ, ପାଇଁ କାମ କେର। ନାରୀ ନିଯ��ାତନା ଓ ବାଳ ଶ�ମିକ ପ�ଥା 

ଉେgଦ ଉପେର ବହୁତ କାମ କରି ପୁର;ୃତ େହାଇଛି। ଏେବ େମାର ମେନ ପଡିଲା ମଁୁ 

େଟଲିଭିଜନର ପରଦାେର अେନକ ଥର ତାକୁ େଦଖିଛି। ନିକଟେର ଶିଶୁ ଦିବସ 

ସସିEତା ମହାkି  
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अବସରେର ବାଳ ଶ�ମିକ ପ�ଥା ବିରୁ�େର ଭାଷଣ େଦଉଥିବାର ଶୁଣିଛି। ଯାହା େହଉ 

अପdତା ତା ଜୀବନ ଜ~ାଳ ଭିତେର ସମାଜ ପାଇଁ ଏେତ କାମ କରୁଛି ଜାଣି ଖୁସି େହଲି। 

 अପdତାର ପିଲାମାନ,ୁ େଦଖି ପଚାରିଲି େତାର କଣ ଦୁଇ ଝିअ ଓ େଗାଟିଏ ପୁअ ? 

 ନାଇଁମ ନାନୀ ଲାଡv ୀ ଓ ଗୁଡv � େହଉଛkି େମା ଝିअ ପୁअ। 

 ଆର ଝିअଟି କଣ ତୁମ ଘେର କାମ କେର ? 

 ଜିଭ କାମୁଡି अପdତା କହିଲା ଆେମ ଏେତ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ବାଳ ଶ�ମିକ ପ�ଥା ବିରୁ�େର 

ଭାଷଣ େଦଇ ଜନସେଚତନତା ସୃ�ି କରୁଛୁ ଆେମ ଯଦି େସଇ କାମ କରିବୁ େଲାେକ କଣ 

କହିେବ? ତା’ଛଡା େସମାନ,ୁ କାମେର ରଖିବା ତ ଆଇନତଃ ଦyନୀୟ। ପଜୂା ଆମ 

ଘେର କାମ କରୁଥିବା ଲeE ୀର ଝିअ। ଲeE ୀ ବାରଦୁଆେର କାମ କେର। ପିଲାଟିକୁ ଧରି 

େକେତଆେଡ ବୁଲିବ। େତଣୁ ସକାେଳ ଆମଘେର ପଜୂାକୁ ଛାଡି େଦଇଯାଏ ଓ ସଂଧ�ାେର 

େଫରିଲାେବେଳ େନଇଯାଏ। ସିଏ ବି ଆମଘେର ଖିଆପିଆ କେର, େମା ପିଲା, ସାwେର 

ମିଶି ପାଠ ପେଢ ଓ େଖଳାବୁଲା କେର। େମାେତ କାମେର ପ�ାୟ ସବୁେବେଳ ବାହାରକୁ  

ଯିବାକୁ ହୁଏ, େତଣୁ େସ ଥିେଲ ଗୁଡv � ଖୁସିେର େଖେଳ। ମଁୁ ବି अଚିkା େହାଇ େମା କାମ 

କେର। 

 ଏହି ସମୟେର ଲାଡv ୀ ଆସି କହିଲା ମାମା! େଦଖିଲ ଗୁଡv � େକମିତି େମା ଚୁଟି ଟାଣୁଛି 

ଓ ମଁୁ କହିବାରୁ ମାରୁଛି। 

 अପdତା ଗୁଡv �କୁ କହିଲା, େସ ପରା େତା ବଡ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ମାରkି? ଯା ଦିଦିକୁ ସରି 

କହ। ପୁଣି ପଜୂାକୁ ଡାକି କହିଲା ଗୁଡv �କୁ େନଇଯା ସମେ] ସାwେହଇ େସପେଟ େଖଳିବ। 

 ଆେମ ପୁଣି ଗପେର ମାତିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପେର ପଜୂା କାpି କାpି ହାତକୁ ଧରି 
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ଆସି କହିଲା େଦଖିଲ ମାଆ ଗୁଡv � ବାବା େକମିତି େମା ହାତକୁ ଆ"ୁଡି ଖyିଆ କରି 

େଦଇଛkି, ରo େବାହୁଛି। 

 अପdତା ରାଗିଯାଇ କହିଲା ମେତ େକାଉଠି ଟିକିଏ ଶାkିେର ଏମାେନ ବେସଇ ଉେଠଇ 

େଦେବନି। 

 ଏେତ ବଡ ଝିअଟିଏ େହଲୁଣି େଛାଟ ପିଲାଟାକୁ ସnାଳି ପାରୁନୁ? ଟିପ ମାରିେଦେଲ 

େତା େଦହରୁ ରo ନିଗିଡି ପଡୁଛି। େତାେତ କଣ ମଁୁ ମାଗଣାେର େପାଷୁଛି, ପିଲାଟା 

େକେତେବେଳ େକମିତି ଟିକିଏ ମାରୁଛି େବାଲି ପରା େତା ମାଆର ଦରମା ଗତମାସରୁ 

ଆହୁରି ପା�ଶ ଟ,ା ବେଢଇଲି। େଯେତ େଦେଲେନେଲ ବି ତମର ଆପ\ି अଭିେଯାଗ 

କରିବା ବp େହବ ନାହW। 

 ବାଳ ଶ�ମିକ ପ�ଥା ବିରୁ�େର କାମ କରି ପୁର;ୃତ େହାଇଥିବା अପdତାର କଥା ଶୁଣି ମଁୁ 

େଯମିତି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଲି। ବାଃେର ମାଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାସକୁ ପା�ଶ ଟ,ା 

ପାରିଶ�ମିକ!! अତୀତର କ� ୀତଦାସ ପ�ଥା ଠାରୁ ଆରn କରି ସମାଜେର ପ�ଚଳିତ ଥିବା 

େଗାତିଶ�ମିକ ପ�ଥା କଥା ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି। କିm ଆଜିର ଦୁନିଆେର ଦାସତ� ର ଏମିତି ଏକ 

ନୂତନ େଯାଜନା େକେବଠାରୁ କାଯ��କାରୀ େହଲାଣି େମାର େସ ବିଷୟେର େକୗଣସି ଧାରଣା 

ନଥିଲା।। 

 

ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ  
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ବଜ�ଶପଥ ବଜ�ଶପଥ ବଜ�ଶପଥ ବଜ�ଶପଥ ((((ଏକା,ିକାଏକା,ିକାଏକା,ିକାଏକା,ିକା))))    
(ଭୂମିକାେରଭୂମିକାେରଭୂମିକାେରଭୂମିକାେର - ଦିବ�ଦଶ�ୀଦିବ�ଦଶ�ୀଦିବ�ଦଶ�ୀଦିବ�ଦଶ�ୀ, , , , अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା, , , , ବିଘ}ଧରବିଘ}ଧରବିଘ}ଧରବିଘ}ଧର) 

ପ�ଥମଦୃଶ�ପ�ଥମଦୃଶ�ପ�ଥମଦୃଶ�ପ�ଥମଦୃଶ�    

ବିଘ}ଧର ବିଘ}ଧର ବିଘ}ଧର ବିଘ}ଧର - (ଜେଣ ଦୁ�ପ�କୃତି ଚରିତ� , ତାର ଏକମାତ�  ଲe� अନ�କୁ ତା 

ପରି କରିବ, କାହାରି ଭଲେଦଖି ସହିପାେର ନାହW ) ମଁୁ ଏକ अଶାkଗ�ହ, ସମ], ଉପେର 

େମାର अଶୁଭଦୃ�ି। େମା ଇଛାେର ମଁୁ ବାଘକୁ କରିପାେର ଛାଗ, ସାଧୁକୁ କରିପାେର ଦସୁ�, 

ଆଉ ଏ ଦିବ�ଦଶ�ୀ ସାମାନ� େଗାେଟ ଯୁବକ, ଦିନକୁ ଦିନ େଯମିତି ଭାବେର ତାର ପ�ତିଭା 

ବିକାଶ କରିଚାଲିଛି ହୁଏତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ନା ନା अସnବ। ଏମିତି େହବାକୁ ମଁୁ 

େକେବ େଦବି ନାହW। ଏ ବିଘ}ଧରତା ସାମ}ାେର ପାହାଡ େହାଇ ଠିଆେହବ, ତା ଉପେର 

ଉÑା େହାଇ ଖସିପଡ଼ିବ, ମହାବାତ�ା େହାଇ ତାର ଭବିଷ�ତ ଧ�ଂସ କରିେଦବ। େଦଖିବି 

ତାର ଶoି େକେତ। 

ଦିବ�ଦଶ�ୀଦିବ�ଦଶ�ୀଦିବ�ଦଶ�ୀଦିବ�ଦଶ�ୀ - (ଆସିଛି, ହାତେର େକେତକ ବହି) କିଏ ବିଘ}ଧର, ତୁେମ ଏଠାେର କଣ 

କରୁଛ? 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} – ତୁମକୁ ହW अେପeା କରିଛି, ଏେବ ଆସ ଯିବା। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - କୁଆେଡ଼, ମଁୁ ଏେବ କୁଆେଡ଼ ବି ଯାଇପାରି ନାହW। ଆଗେର ପରୀeା େମାେତ 

ଭଲଭାବେର ପ�]ୁତ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ଓଃ, େତା ମୁyେର େସହି ପରୀeାର ଭୂତ ପଶି ଘର କରିସାରିଛି। ପରୀeା ଛଡ଼ା 

ନୂତନ କୁମାର େବେହରା 
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େତାର ଆଉ କିଛି ବି ଚିkା ନାହW। ଆେର ଏମିତି େହେଲ ଚଳିବ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତୁ ପାଗଳ 

େହାଇଯିବୁ। ଟିେକ ରିଲା�୍ ହୁअ, ମ]ି¢ଟା େଫ� ଶ୍ ରହିଲା ସିନା अ| ସମୟ ପଢ଼ିେଲ ବି 

େବଶି ମେନରହିବ। ଆସ ଯିବା, କvବ୍ ଆେଡ଼ ଯିବା, ଟିେକ ରିଲା�୍ କରି ଆସିବା  

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ନା, ମଁୁ କୁଆେଡ଼ ବି ଯିବିନି, େତାର ଯିବାର अଛି ତୁ ଯା। 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ପାଠ ପାଠ ଆଉ ପାଠ, ଏଇ ପାଠ ହW େତାର ମୁyଟାକୁ ବିଗାଡ଼ି େଦଇଛି। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� -ପାଠ େକେବ କାହାର ମୁy ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ ନାହW ବରଂ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ଏ ପାଠ 

ଭିତେର ଯିଏ ଆନp େଖାଜି ପାଏ ନାହW େସ अନ�ଦିଗେର ମନ ଦିଏ 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ଆହାଃ, ମଁୁ େଦଖିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ତୁ େଯମିତି ଦୁନିଆଁଟାକୁ େଟକି ଧରିବୁ। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ନି�ୟ, େସ କନ୍ ଫିେଡନ୍ ସ୍ େମାର अଛି ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ବି କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ି 

ହW କରିଛି  

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - (ବିଦ� �ପ କରି) ଆହାଃ ତୁ ପଢ଼ି େଯମିତି େଗାେଟ କେଲ�ର େହଇଯିବୁ 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ହଁ, ହଁ ମଁୁ କେଲ�ର ହW େହବି, େମା ଉପେର େମାର ଦୃଢ଼ ବିଶ¥ାସ अଛି। ମଁୁ 

ବଜ�ଶପଥ େନଇଛି। କେଲ�ର େହବି ଆଉ େତାେତ େଦେଖଇ େଦବି 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} -ଏେତ ଗବ� अହ,ାର ଭଲ ନୁେହଁ ଦିବ�ଦଶ�ୀ। ଫର୍ ୱାଡ୍� ହୁअ କିm ଓଭର୍ ଫରୱାଡ୍� 

ହୁअନାହW  

ଦିବ� ଦିବ� ଦିବ� ଦିବ� - ଏଇଟା େମାର ଗବ� କି अହ,ାର ନୁେହଁ ବରଂ କହିପାରୁ ସ�ାଭିମାନ। 

ବିଘ} ବିଘ} ବିଘ} ବିଘ} - ବାଃ, ବାଃ ପାଠ ପ�ତି େତାର ଏେତ ଶ��ା। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ହଁ,  ଶ��ାବାନ୍ ଲଭେତ ¤ାନମ୍, ଆଉ େସ ଶ��ା େମାର अଛି। େତା ସହିତ ଯୁoିକରି 

ମଁୁ ସମୟ ନ� କରିବାକୁ ଚାେହଁନା। େମା ବାଟେର େମାେତ ଯିବାକୁ େଦ � ଆସୁଛି, ଆଶା 
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କରୁଛି ଆଉ େକେବ େମାେତ ଏମିତି ଡିସ୍ଟବ� କରିବୁ ନାହW। ଆସୁଛି (ତା ଯିବା ବାଟକୁ 

ଚାହW)  

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ଠିକ୍ अଛି ମଁୁ ବି େଦଖିବି, ସପନ ଆକାଶେର ସାମାନ� ଗୁଡିଟିଏ େହାଇ େକେତଦୂର 

ଉଡି ପାରୁଛୁ, େହେଲ େତାର ଭାବିବା ଉଚିତ େଯ ନେଟଇଟା େମା ହାତେର अଛି। (ବିଦ� �ପ 

ହସି ) 

ମ�अfାର 

******** 

ଦି� ତୀୟ ଦୃଶ� 

(କେଲଜ୍ପାକ�ର ଘାସ ଗାଲିଚାେର ଏକ ଶାk ପରିେବଶେର ଦିବ�ଦଶ�ୀ ପଢ଼ିବାେର 

ମଗ}ଥାଏ, ପାଦ ଚାପିଚାପି ଆସିଛି अନ� ୟା)  

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ହ�ାେଲା, ହାୟ ଦିବ�, ଆେର ଶୁଭୁନି କି? (ନୀରବ ଥିଲା ଦିବ�ଦଶ�ୀ) ଏେବ ତ 

ଧ�ାନଭଗ} କର ଦୁବ�ାଶା ଋଷି। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - େମାେତ ଏମିତି ଭାେବ ଏଠି ଆସି ଡିସ୍ଟବ� କରିବା ମାେନ। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ଏଇ ସାମାନ� ଉେqଶ�ଟି ବୁଝି ପାରୁନ। ଆମ�କାନନର ଏକାkେର େକାଇଲି 

କାହଁକି  କୁଉ ତାନର ଝ,ାର େତାେଳ, ଆକାଶେର ଘୁମୁସର େମଘ େଦଖି କାହWକି ଛp 

େତାଳି ମୟରୂୀ ନାେଚ। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� -େସ ସବୁର ମାେନ ଏେବ େମା ପାଖେର କିଛି ନାହW। ଏସବୁ କହି େମାେତ ଆକଷdତ 

କରିପାରିବ ନାହW। ଦୟାକରି ଏେବ ଏଠାରୁ ଯାଇପାର। େଯେତ େଚ�ାକେଲ ବି େମାେତ 

ତୁେମ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହW। 
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अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ଦିବ�, ଥେରମାତ�  େମା କଥା ଶୁଣ, ମଁୁ ତୁମକୁ ପ�ାଣଭରି ଭଲପାଏ, Really I love 

you Dibya, don't betray me. You are my life. I can't live without you.  

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�- It is your personal problem. What can I do? Love can't be succeeded 

from one side. ତୁେମ ଏେତ emotional େହେଲ ନିଜକୁ ଆତE ନିଭ�ରଶୀଳା କରିପାରିବ 

ନାହW। Life can't be build on emotion. ପ�ବଣତାେର ସ�ପ} େଦଖି ଆତE  ବିେଭାର 

େହାଇହୁଏ କିm ଜୀବନ ଗଢିହୁଏ ନାହW। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ଦିବ�, ଜୀବନଦଶ�ନର ମଳୂତ\�  ତ େପ�ମ ଯାହା ଚିରkନ ସ�ଗ�ୀୟ। ଏହା କଣ 

ତୁେମ अସ�ୀକାର କର? 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ହଁ, ପ�ଥମତଃ ଜୀବନ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଦଶ�ନ, ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଜୀବନ ନୁେହଁ। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା -ସତେର ଦିବ� ତୁମକୁ କଥାେର ପାରିେହବ ନାହW। କଥାର ଛpେର େମାେତ 

ଉେପeା କର ନାହW। େମାର अନାବିଳ ଭଲପାଇବାକୁ ପ�ତ�ାeାନ କେଲ, ମଁୁ ଏ ଜୀବନର 

େମାହ ହରାଇବାକୁ ବାଧ� େହବି। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - अନ� ୟା, ଏ କଣ? ଏେତ ଦୁବ�ଳ ତୁମର ମାନସିକତା। ତୁମଭଳି ଉ� ଶିeିତା ଝିअ 

ପାଖେର ଏ ସବୁ େଶାଭାପାଏ ନାହW। ଶୁଣ, ଆେମ eଣିକ ଉେ\ଜନାର ବଶବ\�ୀ େହାଇ 

ନିଜର ସଂଯମତା େକେବ ହରାଇବା ନାହW ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ନ ଗଢି ଜୀବନକୁ 

ଧ�ଂସାଭିମୁଖି କରିେଦବ। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - େତେବ େପ�ମ କଣ ଧ�ଂସର ପ�ତୀକ। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ନା, େପ�ମ ଜୀବନକୁ ଗଢିଦିଏ କିm ନ� କେରନା। ଜୀବନର ପ�ତିଟି କାମନାକୁ 

ଚରିତାଥ� କରିବା ପାଇଁ ପ�କୃ� ସମୟକୁ अେପeା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତା ପବୂ�ରୁ ଏହା କରିବା 
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ପାଇଁ ବ�ାକୁଳ େହେଲ େକବଳ ଯ�ଣା ହW ମିେଳ। ଆଜି ସମାଜେର ହଜାର ହଜାର େପ�ମ 

ବିେgଦ, ଛାଡପତ� , अପହରଣ ଆହୁରି अେନକ କିଛି। ଏହାର କାରଣ େକେବ ଚିkା 

କରିଛ? େଦୖନିକ ଖବରକାଗଜ ପୃ.ାେର େପ�ମଜନିତ େକେତ ଜଘନ�କାy େହଉଛି। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ଏସବୁ ଆମ ସ"କ� ସହିତ କି ସାମ~ସ� अଛି। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - अଛି अନ� ୟା अଛି, ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ େଯଉଁମାେନ ପାଠରୁ concentration ହଟାଇ 

ଝଡି େପାକ ପରି େପ�ମର ବହି} େର ଆତE ାହୁତି ଦିअkି, ତା,ର ପରିଣତି ଏମିତି ହୁଏ। 

ବ\�ମାନ ତୁମର େମାର ପଢା ପ�ତି ଏକାଗ�ତା ରହିବା ଦରକାର। ବୟସ କି ସମୟ ପେଳଇ 

ଯାଉନାହW। ଆେମ ପର�ର ଆତE  ନିଭ�ରଶୀଳ େହବା ପଯ��k ଏ ସବୁ ମନରୁ କାଢି 

ଫିwିଦିअ, େଦଖିବ ତୁମ ଉପେର ବଷ�ା अଜାଡି େହାଇ ପଡିବ। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା -ତୁମଠାରୁ ମଁୁ ଏଇୟା ହW ଆଶା କରୁଥିଲି। େସଇଥିପାଇଁ ତ ମଁୁ ତୁମକୁ ଏେତ 

ଭଲପାଏ। ମଁୁ अେପeା କରିବି ଦିବ�, ଜୀବନର େଶଷଯାଏଁ। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ଶୁଣ अନ� ୟା, େପ�ମ अkରର ଏକ ସ�ତଃପ�ବୃତ ଉg� ାସ। ଆତE ା ଆତE ାର ଏକ 

ଚିରkନ ଆକଷ�ଣ। ଉପଯୁo ସମୟେର ଏହାର ସମନ� ୟ ଘଟିେଲ କାଳଜୟୀ ହୁଏ। 

अନ�ର ଆଖି ଆଗେର େଦେଖଇ େହଉଥିବା େପ�ମ, େପ�ମ ନୁେହଁ। େସ ଏକ ପ�ବ�ନା 

ମାତ� । ବିବାହର ପବିତ�  ବfନେର ବାfି େହବା ପବୂ�ରୁ ଯୁଗଳବpୀ େହାଇ େହାେଟଲ, 

କvବ୍, ପାକ� ଆଦିେର ବୁଲିେଲ େପ�ମ ମହନୀୟ ହୁଏନାହW ବରଂ କଳୁଷିତ ହୁଏ अେନକ। 

ଆଜିର େସମିତିକା େପ�ମକୁ ମଁୁ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କେର। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ଦିବ�, ଆଜି ମଁୁ ତୁମକୁ କଥା େଦଉଛି ଆଉ େକେବ ତୁମକୁ ଏମିତି ଭାେବ ଡି�ବ� 

କରି ତୁମ େକରିୟରେର ବାଧା ସୃ�ି କରିବି ନାହW। ଆଜିଠୁ ମନପ�ାଣ ଆତE ା ତୁମଠାେର 
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ସମପd େଦଇ ପାଷାଣି अହଲ�ା ପରି ଏକ ଶିଳାଖyଟିଏ େହାଇ ରହିବି, ଏ େମାର ବଜ�  

ଶପଥ। େଦଖିବି େକଉଁଦିନ ତୁେମ ମଯ��ାଦା ପୁରୁଷ ଶ�ୀ ରାମ େହାଇ େମାେତ ଉ�ାର 

କରିବ। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ମଁୁ େମାର ଲe��ଳେର ପହ�ିଲା ପେର ତୁମକୁ ନି�ୟ ସ�ାଗତ କରିବି, ଆଜି ଭଳି 

େସଦିନପଯ��k ଯଦି ତୁମ ମନେର ଏଇ अନୁରାଗ ଥିବ। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - େସ ବିଶ¥ାସ େମାର अଛି ଦିବ�, ତୁେମ ସଫଳ ହୁअ। ମଁୁ ତୁମପାଇଁ ଆଜିଠୁ 

अେହାରାତ�  ଜାଗର ଜାଳି େକବଳ ତୁମର ଶୁଭ ମନାସି ଆସୁଥିବି। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - (अନ� ୟା ହାତେଦଖାଇ) େସହି ସମୟକୁ ମଁୁ ବି अେପeା କରିଛି अନ� ୟା... (କ�େମ ମ� କ�େମ ମ� କ�େମ ମ� କ�େମ ମ� 

अfାର େହାଇଆସିଲାअfାର େହାଇଆସିଲାअfାର େହାଇଆସିଲାअfାର େହାଇଆସିଲା)  

ସାତବଷ�ପେରସାତବଷ�ପେରସାତବଷ�ପେରସାତବଷ�ପେର………….         .         .         .         େଶଷଦୃଶ�େଶଷଦୃଶ�େଶଷଦୃଶ�େଶଷଦୃଶ�    

(କେଲ�ର, ବwଳା, ସମୟ अପରାହ} , ବଗିଚାର ଏକ ପାଶ�¥େର ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି 

େଚୟାରେର ବସିଥାkି ପତିପତ} ୀ େହାଇ େସଦିନର େସ ଦିବ�ଦଶ�ୀ ଆଜିର କେଲ�ର 

ସାେହବ ଆଉ ତା,ର ଧମ�ପତ} ୀ अନ� ୟା, ଲଘୁ ଆଳାପେର ବ�] ଥାkି ଭିତରକୁ 

ପଶିଆସିଛି ବିଘ}ଧର ) 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - କେଲ�ର ସାେହବ ନମ;ାର, ମ�ାଡାମ୍ ନମ;ାର। 

(ଉଭୟ, ଦୃ�ି ପଡ଼ିଛି ବିଘ}ଧର ଉପେର, ଏକ ଜରାଜୀ$� ରୁØ୍ଶରୀର, େବଶେପାଷାକ अତି 

ସାଧାରଣ)  

କେଲ�ର ଦିବ� ସାେହବକେଲ�ର ଦିବ� ସାେହବକେଲ�ର ଦିବ� ସାେହବକେଲ�ର ଦିବ� ସାେହବ - କିଏ? 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - େମାେତ ଚିହି} ପାରିେବ ନାହW ସାର୍, ମଁୁ େସଦିନର େସ अଧମ ବିଘ}ଧର। ଆଜି ମଁୁ େମା 
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କୁକମ�ର ଫଳ େଭାଗୁଛି ସାର୍। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ଆେର ବିଘ} ତୁମର ଏ କି अବ�ା। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ସତେର ବିଘ} ଭାଇ, ତୁମକୁ ଚିହି}  େହଉ ନାହW। ତୁମର ଏ ଦୁରାବ�ା େହଲା 

େକମିତି? 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ହଉ ବସ ବସ, କିଛି ସଂେକାଚ କର ନାହW। ଆସ ଆମ ପାଖେର ବସ। 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ଆପଣ ମାନ, ପାଖେର ସମ;f େହାଇ ବସିବାର େଯାଗ�ତା ମଁୁ ବହୁତ ଆଗରୁ 

ହରାଇ ସାରିଛି ସାର୍ 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ଆପଣ ଆଉ ସାର୍ ଏ ଦୁଇଟି ଶ� ନ କହି ଆଉ ଯାହା କହିବ ସବୁ ଶୁଣିବି। ଆଗ 

ବସ। 

अନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟାअନ� ୟା - ମଁୁ ଚା’ ଜଳଖିଆର ବ�ବ�ା କରୁଛି। 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ନା, ନା ଥାଉ। ମଁୁ େମାର ପାପର ପ�ାୟ�ିତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। େମାର ଆତିଥ� 

ସªାର ନକରି େମାେତ ଦy ଦିअm। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ଏେବ ତ ବସ (ଆଉ େଗାେଟ େଚୟାରେର ବସିଛି ବିଘ}) କୁହ କଣ େହାଇଛି, ତୁମର 

ଏମିତି अବ�ା। (ପ�ଶି}ଳଦୃ�ିେର ଚାହWଥାkି)  

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - େସ ବହୁତ କଥା। କେଲଜ ପଢ଼ା େଶଷେହବାପେର ପେର ଭଲ ପାଉଥିବା ମିତାକୁ 

ଉଠାଇ େନଇ ମpିରେର ବାହା େହଲି। ବାହାଘର ପେର ଚାକିରୀ େଖାଜିେଖାଜି କିଛି ବି 

ପାଇଲି ନାହW, ନା ସରକାରୀ ନା େବସରକାରୀ। ଦିନକୁ ଦିନ अଭାବର ରାeସଟା ଆମକୁ 

ଜୀନା ହାରାମ୍ କରିେଦଲା। େମାର ଆଉ ତାର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିବାକୁ ଯାଇ 

अବାଟେର େଗାଡ େଦଲି। େକେତକ ଏ�ିେସାସିଆଲ, ସାଥିେର  ସାମିଲ୍ େହାଇ କିଛି ଦିନ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  139 

ବିpାସେର ରହିଲୁ। ବଡ େଲାକ େହବାର ସ�ପ}, ଟ,ାର େଲାଭ େମାେତ अମଣିଷ 

କରିେଦଲା। ମିତା େମାେତ ପ�ତିବାଦ କଲା ଏ ସବୁ ଘୃଣ� ନି� କାମ କରିବାକୁ। ଏହା 

ଭିତେର ମଁୁ ମଦ ନିଶାେର अଭ�] େହାଇ ଯାଇଥିଲି ମିତା ସାଥିେର ସବୁଦିନ କଳି 

ଗyେଗାଳ କଲି, ତାକୁ ମାରପିଟ୍ କରି अେନକ ଲାÙନା ମଧ� େଦଲି। େମାର अତ�ାଚାର 

ସହି ନପାରି ଦିେନ େସ ବିଷଖାଇ ଆତE ହତ�ା କରିେଦଲା। ମଁୁ ତାକୁ ମାରିେଦଇଛି େବାଲି 

ଖୁନି ଆସାମୀ େହାଇ େଜଲେର ସାତବଷ� ସଜା କାଟିଲି। ମୁକୁଳିଲା େବଳକୁ ଏ େଦହଟା 

େରାଗର ଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚିକିcା ପାଇଁ କିଛି ନାହW। ଭାବିବ ନାହW, ମଁୁ ତୁମ ପାଖକୁ 

ସାହାଯ� ପାଇଁ ଆସିଛି। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� - ଆେର ଏମିତି କଣ କହୁଛ, ତୁେମ ଆମର ଜେଣ ଭାଇ। 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} -ଆଉ ତୁମର େସହି ଭାଇ, ଯିଏ ଦିେନ ତୁମକୁ ଇଷ�ା କରି ସବୁେବେଳ अନି� କରିବା 

ପାଇଁ ପଛେର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତୁେମ େକମିତି ତଳକୁ ଖସିବ, ତା ପାଇଁ େକେତ ଷଡଯ� 

କରିଛି। ଏମିତି ତୁମକୁ ମାରିେଦବା ପାଇଁ ମଧ� େଚ�ା କରିଥିଲି। େସହି ପାପର ଫଳ 

ଏେବ େଭାଗ କରୁଛି। େମାେତ eମା କରନା, ଦyଦିअ, େମା ପାପର ପ�ାୟ�ିତ େହଉ। 

अନ� ୟା अନ� ୟା अନ� ୟା अନ� ୟା - େସ ପଛ କଥା ମନରୁ ପାେଶାରି ଦିअ ଏେବ ଭିତରକୁ ଆସ। 

ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ�ଦିବ� -େସ ସବୁ ମଁୁ ଜାେଣ। ସତ କହୁଛି ତୁମ ଶତ� �ତା ହW େମାେତ ଏେତ ବାଟକୁ ଆେଗଇ 

ଆଣିଛି, େମା ମନେର ବଳ େଦଇଛି, େମା େଦହେର ଶoି େଦଇଛି। ତା ନେହେଲ ହୁଏତ ମଁୁ 

ଏେତ ବାଟ ଆସିପାରkି ନାହW। ତୁେମ େମାର େପ�ରଣା, ତୁେମ େମାର ଶତ� � େହାଇ ସବ�ଦା 

ସଜାଗ ରଖିଛ। ମଁୁ ତୁମଠାେର ଋଣୀ। 

ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ}ବିଘ} - ଦିବ� ତୁେମ େକେତ ମହାନ୍ (କାpି ପକାଇ)  ମଁୁ ଏେତ अଧମ, ନିଜକୁ ନିଜ ଉପେର 
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ଘୃଣା ଆସୁଛି। 

ଦିବ� ଦିବ� ଦିବ� ଦିବ� - (ଜାବୁଡି ଧରି) ଏେବ ଆଉ କାp ନାହW ବିଘ}। ତୁମ अନୁତାପର ନିଆଁ ତୁମ ପଶୁତ� କୁ 

ଜାଳିେପାଡି ପାଉଁଶ କରି େଦଇଛି। ଏେବ ତୁେମ ତୁମର ସବୁ ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରିଛ। ତୁମର 

ମଣିଷପଣିଆ ଜାଗି ଉଠିଛି। େଧୖଯ��ଧର ତୁମର ସୁଦିନ େଫରି ଆସିବ। ତୁେମ ତୁମ 

େଯାଗ�ତାେର ଚାକିରି ପାଇବ, େମା ସୁପାରିଶ ଦରକାର ନାହW। ଆସ ଘରଭିତରକୁ ଯିବା, 

ତୁମର ପବୂ�ାବ�ା େଫରିଆସିବା ପଯ��k ତୁେମ ଏଇଠି ରହିବ। (ବିଘ}ଆଖିରୁ ଧାରଧାର 

ଲୁହ େବାହି ଆସୁଥାଏ) ମ� अfାର େହାଇ ଆସିଲାମ� अfାର େହାଇ ଆସିଲାମ� अfାର େହାଇ ଆସିଲାମ� अfାର େହାଇ ଆସିଲା…………........ 

   େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ~ 

   ଦୂରଭାଷ-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀଶୁଭ ଦୀପାବଳୀଶୁଭ ଦୀପାବଳୀଶୁଭ ଦୀପାବଳୀ    
ମାଆକାଳୀ ମହାକାଳୀ 
ହାେତ େମାର ପଜୂାଥାଳୀ 
ସkାନ କେର ମଁୁ अଳି 
େଘନେମାର ପୁ«ା~ଳୀ 
 
ସୁଖଶାkି େସୗହାq��େର 
େପ�ମଫୁଲ ମୁରୁଜେର 
ସଜାଇବି ଦୀପାଳୀ 
ସବୁବାଧା ବfନରୁ 
ବାହାରକୁ ଆସ ବfୁ 
ପାଳିବା ଆମ ପରବ 
ପବିତ�  ଏ ଦୀପାବଳୀ 
 
ହୃଦେୟ ଆେଲାକ ଭରି 
ଷଡ଼ରିପୁ ପରିହରି 
ଦୂରକରିବା अfାର 
ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ�କଂ 
अେଟ ସଂ;ୃତି ଆମରି 

ଧୀେରp�  କୁମାର 

 

 
ଆଖିେର ଚମେକ େଜ�ାତି 
ଓଠୁ ଝରିଯାଏ େମାତି 
ମହମହ ବାସନାେର 
अମୃତେର ମହକଇ 
ପିଠାପଣା eୀରିପୁରୀ 
େଭାକିଲା अଭାବୀ ଜେନ 
अନ} ବ£ ଦାନକରି 
ଶୁଭକାମନା କରିବା 
ସଭି,ୁ ନିଜର କରି 
 
ହସତାର େହବ ଦୀପାବଳୀ ବତୀ 
ଜାଳିବି ଆଜି ସ~େର 
ତା ମୁହଁଟା େହବ ପୁନିअଁର ଜହ}  
ଆଜି ଉଆଁସ ରାତିେର 
ଭରିେଦବା େଯେବ େଭାକିଲାର େପଟ 
ଆଜି ସୁସ�ାଦୁ अନ} େର 
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ବସkବସkବସkବସk    
ତୁମ ଆଲିwନର,   

ମହୁଆ ନିଶାେର, ସରିଗଲି ଆଜି, ମଲି ମଁୁ ଲାେଜ। 

ବା�ି େହଲି ତୁମ ମଳୟ ଚୁ�େନ , 

ବଉଳ ସାଜିଲା ପାଉଁଜି ପାେଦ  ।  

ପଲକେର ତୁେମ ପୁଲକିତ କଲ , 

ନାହW ବାରିଧାର ତଥାପି ଭିେଜ । 

ତୁମ ଆଲିwନର,  

                ମହୁଆ  ନିଶାେର ,ସରିଗଲି ଆଜି , ମଲି ମଁୁ ଲାେଜ   ।  

ତୁମ ପ�ଣୟର ତତଲା ଛୁଆଁ େର , 

ଦୁରବଳ େହଲି , ସଢିଲି  ଲାେଜ । 

 େନସିେହଲି ତୁମ ପ�ଣୟ अବିର,  

େକାଇଲି େମା ସୁର ରାଗିଣୀ ସାେଜ,  

ତୁମ ଆଲିwନର, 

                 ମହୁଆ  ନିଶାେର ,ସରିଗଲି ଆଜି , ମଲି ମଁୁ ଲାେଜ   ।  

କବରୀ େଡଇଁଲ , ଚିବୁକ ଛୁଇଁଲ  ,  

ମାେନ ଲଗାଇଲ ନିଆଁ  ଏ କିଆଁ  ?  

ପ�ଫୁଲv   କୁମାର 

େଗାଛାୟତ 
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ଆପଲକ ଆଖି  ବାେଟାଇ ସାଜିଛି ,  

 

ମନ େଖାେଜ ତୁମ ଚଇତି ବାହା ।  

ଆପଲକ ଆଖି  ବାେଟାଇ ସାଜିଛି ,  

ମନ େଖାେଜ ତୁମ ଚଇତି ବାହା ...............  

 

ଶିeକ-ପ�ଶିeକ , ଜିଲv ା ଶିeା ପ�ଶିeଣ ପ�ତି.ାନ , ବାରିପଦା  

prafullathebest@gmail.com 
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ଚିତ� କରଚିତ� କରଚିତ� କରଚିତ� କର    
ବାରି ପାରୁନି ମଁୁ 

େସ ଗf 

ବଷ�ାର ଓଦାମାଟିର େହଉ 

अବା େସ 

ଶୀତୁଆ ରାତିର ନାଇଟ୍କୁଇନ୍ 

କି�ା େସ ବସkର 

ନୂଆନୂଆ ଫୁଲର ବାସ}ାସବୁ । 

 

େଦଖି ବି अଜଣା 

ମନେର କିଛିବି ହଇଚଇ ନାହW 

ଦୟନୀୟ ଦୃଶ�ସବୁ 

ଯାହା अକୁହା, କିm 

େବାେଧ ସମେ] ଶୁଣିଥିେବ 

ଜାଣିଥିେବ 

ପ�କୃତିର କରାଳ ତାyବପେର 

ଯାହାେସ ପରି�ିତି । 

ଏସବୁ �େଳ 

ନେରଶ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େକହି କୁହkି େମାେତ 

ପୁଣି ଆଖ�ା େଦଇଥାkି, 

ନିq�ୟୀ, 

ଭାବହୀନ େବାଲି; 

ମଁୁ କିm ବାରିପାେରନା 

େଦଖିପାେରନା 

େସ ସବୁର 

ଗf, ଦୃଶ�ସବୁ 

କାନ୍ଭାେସ� କିଛି ଛିଟା 

ତୁଳୀରୁ ଝରିଥିବା ରwଛଡ଼ା । 

େଗାଇଲୁyି େମନ୍ େରାଡ଼୍,  

ବ� ହE ପୁର, ଗ~ାମ ୭୬୦୦୦୧ 

େଫାନ୍ - ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩  
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କି ଉ\ର େଦବକି ଉ\ର େଦବକି ଉ\ର େଦବକି ଉ\ର େଦବ????    
ଜଲିଥିବା ହୃଦୟକୁ ଯଦି େକେବ ପଚାର 

େସ କି ଉ\ର େଦବ ? 

େସ ତ ଦÚିଭୁତ ଫଗୁଣେର  

ଫଗୁ େଖଲି ଶରୀରଟା  

କରି େଦଇଚି ରoାo I 

 

େସ ବି ଦିେନ ହସିଚି 

ମନେଖାଲି େସଈ ବଷ�ା ଭିଜା ଶ�ାବଣର ରାତିେର  

ନାଚିଛି ଝଡର ତାଂଡେବ ମୁoେକଶ I 

 

ଭଲ ବି ପାଇଛି ଦିେନ େସଇ ସ¥ଗ� ମୟୀ अ¡ରୀ  

ହୃଦୟକୁ ବfା େଦଇ ଯାଇଥିଲା ହିମାଳୟ 

अkିମ ମିଳିଲା ଯ�ଣା I 

 

କାpିଥିଲା ହୃଦୟକୁ େଖାଲି  

ଝରିଥିଲା ଲହୁ, େଲାତକ ବା କାହW  

ହୃଦୟାନp ପଧାନ  
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େସ କି ଉ\ର େଦବ ? 

 

ତାକୁ ତୁେମ ପଚାରୁଚ ବାର�ାର  

ପ�ତି ଦିନ, ପ�ତି ରାତି I  

 

ଉ\ର ଜଦି ପାଇବ  

ତୁମ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାର  

ଯିଏ ଗଢିଛି ଏ ପୃଥିବୀ  

ଯିଏ ଗଡିଛି େସ ତମାଳ ବଣର େପ�ମ I 

 

अମର ପାଲି  

ବିରାମହରାଜପୁର  

ସୁବ$�ପୁର 
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କା\dକ ପ$ୂdମାକା\dକ ପ$ୂdମାକା\dକ ପ$ୂdମାକା\dକ ପ$ୂdମା    
ପବିତ� ତାର ଭାବ େନଇ ସାେଥ 

ଆସିଛି କା\dକ ମାସ  

ଗହଳ ଚହଳ ମଠ ମpିରେର 

अଜdବାକୁ େଯେତ ପୁଣ� ।  

ପୁରୀ ବଡଦାy ପୁରିଛି ଭିଡେର 

ଠାକୁର ଦଶ�ନ ପାଇଁ  

ହବିଷ�ାଳି,ର ଧାଡି େକେତ େଯ ଲମି�ଛି 

ରାଇଦାେମାଦର, ପାଇଁ । 

ଦୀପାଳୀର ପବ� ଦୀପାବଳୀ ଆେସ 

ପୁଲକିତ ହୁଏ ପ�ାଣ 

ବାଣ େରାହଣିେର ପ�ଦୀପ ମାଳାେର 

ଧରା ହୁଏ ଆେଲାକିତ ।  

କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ସଭିଏଁ  

ଡାକିେବ ବଡ ବଡୁଆ,ୁ 

ପିତୃେଲାକ ଗଣ ଆଶୀବ�ାଦ ଢାଳ 

ଖୁସିେର ବାହୁଡିେବ ସ¥ଗ�ପୁରୀକୁ । 

େଷାଡପଠାର ପଜୂା ମାତା କାଳୀ,ର 

ନୃସିଂହ ଚରଣ 
େବେହରା 

 

େହବ େକେତ ଆରାଧାନା  

ଶ´ ଘ� ଘ�ା କାଦଳୀ ମq�ଳ 

ବାଜିବ େଯ େକେତ ବାଜା 

େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଦିନ 

ବିତିଯିବ ଧୀେର ଧୀେର 

େଦଖୁ େଦଖୁ ପୁଣି ପ�ୁକ ଆସିବ 

ଚଉଦିଗ କ"ିବ ହୁଳ ହୁଳିେର । 

ଆଗ ବଡଓଷା ତା’ପେର ପ�ୁକ 

ଆସିବ କା\dକ ପ$ୂdମା 

କା\dେକୟ ପଜୂା ସାେଥ େବାଇତ ବpାଣ 

କା\dକ ମାସର ମହିମା । 
୨୧୭, ୟୁନିଟ-୯(ଫv ାଟ), ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ, 

ଭୁବେନଶ¥ର-୨୨, େଫାନ-୭୯୭୮୮୩୦୬୧୧ 
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ସ�ରସ�ରସ�ରସ�ର... ... ... ... ଏକ ମିଠା ସ"କ�ରଏକ ମିଠା ସ"କ�ରଏକ ମିଠା ସ"କ�ରଏକ ମିଠା ସ"କ�ର............    
ସେpହର ପରିସୀମା ଭିତରୁ େଯେବ ଯିବୁ ତୁ ବାହାରି 

ଭଲ ପାଇବି ତେତ ମଁୁ ଆହୁରି ଆହୁରି… 

अବିଶ�ାସର ଜ� ାଳାେର ନ ଜଳିବୁ େଯେବ 

ସବୁ େପ�ମ अଜାଡି େଦବି ମୁ େତେବ… 

େଯେବ ତୁ େପାଛି େଦବୁ ଈଷ�ାର ଘନିଳ କୁହୁଡ଼ି 

ଶତ� �ତା ଦୁରୁ ଆମକୁ େଦଖି ଯିବ ବାଟ ହୁଡ଼ି.. 

ସେpହ ତ କରିଦିଏ ଛାର ଖାର 

अତି ସୁpର ସ"କ� ଏ ଜୀବନ ର… 

ସାଥି େମାର ତୁ ତ ଜୀବନ େମାହରି 

ନ ଯିବୁ େକେବ ତୁ େମା େପ�ମ ରୁ ହାରି.. 

ଜାଣି ଥା େଲା ସ"କ� ସିନ େହଇଯାଏ ଗଢି 

ଭାwିଗେଲ କ� ହୁଏ ତାକୁ େଦବାକୁ ହୃଦୟରୁ କାଢି.. 

ସାଥି େଲା .. 

ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁ ବି ଜାେଣ ବfୁତ୍ଵ ର ସତ� 

ହଜିବା ନାଇଁ ଏ େମାହ ବେଳ କରି ଚାଲିବା ଆମ କତ�ବ�.. 

େତାରି କତ�େବ� େହଇ ଯାଏ ମୁ ଖୁସି 

ସିEତା ତି� ପାଠୀ  
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େତାରି ଆନେp ଦିଏ ମୁ ହସି… 

େତାରି ବ�]ତାେର େହଇ ଯାଏ ମୁ ବ�] 

ତଥାପି ତୁ ନ ଚିଡୁ ଏ ସ"କ� ଆମର ତ… 

େତାରି େଧୖଯ�� େର ପାଏ େମା େଧୖଯ�� 

େତାରି �େଶ� ହୁଏ ମୁ ବିେମାହିତ.. 

ସାଥି େଲା .. 

ଜୀବନ ର କଳିକା ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ େଦଉ ତୁ ସବୁ େସ}ହ अଜାଡି 

ନ େଦଉ େକେବ ଏ କଳିକା କୁ अସମୟ େର େଦବାକୁ ଝଡି.. 

େକମିତି ତୁ ବୁଝିେଦଉ ମନ େମାର 

େଖାଜିେଦେଲ େବଶି ତେତ େହଇଯାଉ ତୁ ହାଜର.. 

ରଖି ଥାm ପ�ଭୁ ଆମ ଏ ସ"କ� ସଦା େବେଳ 

ଘ� େଘାେଡଇ କି ରଖିଥାm ଏ ମନ ଥାଏ ବେଳ… 

ସାଥି େଲା.. 

 

ଖଲରୀ , ହୁଲୁରିଶି�ା  

अନୁଗୁଳ-୭୫୯୧୨୨ 
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ବାଲ�କାଳ ବfୁବାଲ�କାଳ ବfୁବାଲ�କାଳ ବfୁବାଲ�କାଳ ବfୁ    
ପଦE ପତ�  ପାଇଁ େମାତି ସମ ଜଳବିpୁ ସୁpର, 
ଆମ ପାଇଁ ପିଲାଦିନର ସାw-ସମହୂ, ସୁେନଲି ସE �ତି ସୁpର, 
ତା, अନୁଭୂତିର अନୁପମ ଉପାଖ�ାନ ଆମପାଇଁ अତି ସୁpର, 
ପୁଣି ତା,ର ପର�ର ପ�ଗାଢ଼ ବିଶ¥ାସ ଆମ ପାଇଁ अତ�k ସୁpର 
 
ରାତ� ୀ ପାଇଁ ତରୁଣ ତାରକା ମେନାରମ, 
ଆମପାଇଁ ଆମ ବାଲ�କାଳ ବfୁ ବହୁ ମେନାରମ, 
ତା, ହାସ�ଗ| ପିଲାଳିଆ ବାଦ ବିବାଦ ଆମପାଇଁ अତି ମେନାରମ, 
ପୁଣି ତା,ର ନିଃସ¥ାଥ� ସୁମତି େସ}ହ ଆମପାଇଁ अତ�k ମେନାରମ 
 
ପ�ତି ବ�oି ପାଇଁ ବାଲ�କାଳ ବfୁ, ସାମିପ� ମେନାହର, 
ଆମପାଇଁ ବାଲ�କାଳ ମିତ� , ସହ ଖାଇବା ପିଇବା ମେନାହର, 
ତା, ସହ ନିଜ ମନର ବୁଝାअବୁଝା କଥା ଜେଣଇବା ଆମ ପାଇଁ अତି ମେନାହର, 
ପୁଣି ତା,ର ସମେୟାଚିତ ସାହାଯ� ସÛରାମଶ� ସcwତି अତ�k ମେନାହର 
 
ଗୁରୁପୁତ�  ସୁଦାମା, ପାଇଁ କାkିପ�ଦ କଳାକା�ନ, େସୗହାq� ସୁpର, 
ଆମପାଇଁ ଶ�ୀରାମ-ରାମଦୂତ ହନୁମାନ ଶ�ୀକୃ�-ସୁଦାମା, ସୁଧାମୟୀ ସାଦର ସୁpର, 
ତା, ଚିର~ୀବ ମୃଦୁଳ େମୖତ� ୀର କମନୀୟ େକୗ]ୁଭ କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ अତି ସୁpର, 
ପୁଣି ଦୀନବfୁ ଜଗବfୁ ଶ�ୀଜଗନ} ାଥ, ସୁଧା��ି ସାwତ� ଆମପାଇଁ अତ�k ସୁpର 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର 

'ସି' 'ଚିମା' 
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ସୁରଭିସୁରଭିସୁରଭିସୁରଭି    
ଆସିଛି ସୁରଭି        େନଇ ନୂଆ ରବି 
      େଖଳାଇ ଆେଲାକ ଧାରା 
ବାଛିବ ପ�ତିଭା        ବଢାଇବ େଶାଭା 
         ସୁରଭିତ େହବ ଧରା 
ଟିକି କଳି ଆଜି       ବଡ ଫୁଲ ସାଜି 
         ମହକାଇ େଦବୁ ସୁରଭି 
େଦଶର କାମେର    ଏ ଧରା ଧାମେର 
        ଯିବୁ ନାହW େକେବ ନୀରବି 
କୁନି କୁନି ହାେତ     ରw ତୂଳି ସାେଥ 
        ରwୀନ କରିେବ ମନ 
େଦେବ େର ଆଶିଷ     ଜଗତର ଈଶ 
       ହଟିଯିବ େଯେତ ଆନ 
ରାମା,ଶ�ାମା,ଭୀମା    ପିfି ନୂଆ ଜାମା 
       େଦଖାଇେବ ତା, ନାଟ 
େଲଖିେବ ରଚନା       ନୂତନ ସ¶�ନା  
       ବସିବ ପ�ତିଭା ହାଟ 
ଭାଷଣେର ଦe        ପିଲା,ର ବe 
        ଥରାଇବ ହୃଦ ଆମ 
ଲଘୁ ସwୀତେର       ଶୁଭ ମୁହୂ\�େର  
        କ"ିବ अଗଣା ଆମ 

ଜଗନ} ାଥ ତେରଇ 

 

ପ�ବf େଲଖିେବ       ବିତକ� କରିେବ 
         ନାନା ପ�ସwକୁ େନଇ 
ଜାତିର ଗାଥାକୁ       ସଂ;ୃତି େଶାଭାକୁ 
         ନିଜ ହୃଦୟେର ବହି 
ସୃଜନଶୀଳତା        ମଧ�ାହ}  ସ¥gତା 
         ସୁରଭି ମାଧ�େମ ଶିଖିବା 
େଘନି ନୂଆ ¤ାେନ    ପ�ଫୁଲିv ତ ମେନ 
         ଘରକୁ େଶଷେର େଫରିବା 
ସୁରଭିର ବା\�ା       େଦଖାଇବ ରା]ା  
         ଉନ} ତିର ପେଥ ଚାଲିବା 
ସ¥gତାର କଥା       ସ¥ାଧୀନତା ଗାଥା 
        ପ�ଚାର ପ�ସାର କରିବା 
 
 

(ଶିeକ) 
ବହଳଦା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ,ମୟରୂଭ~ 

ଇେମଲ୍:jagannathtarei88@gmail.com 
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ଉପହାରଉପହାରଉପହାରଉପହାର    
ଉପହାର 

ମଁୁ େଯ ଭାେବ ତୁମ ଜନE  ଦିବସେର 

ତୁମ ପାଇଁ କିଛି େନବି 

ବ]ୁ ଠୁ अମୁଲ� ତା ଠାରୁ ପି�ୟ 

କିଛି ଉପହାର େଦବୀ 

 

େଖାଜି େଖାଜି େଯେବ ନପାଇଲିକିଛି 

ଭାେବ ମୁ େଯ ଏକାkେର 

ଏଯାଏଁ କଣ ଜାଣିପାରିଲିଣି ତୁମ  ମନକଥା 

ମନମୁରୁେଝ କv ାkେର 

 

କି अବା ବ]ୁ େଯ अଛି େମା ନଜେର 

ତୁମପାଇଁକି अପବୂ� 

କିଛି ତ ଏମିତି ଥିବ ନିେ�ସାଥି 

ଯାହା ତୁମପାଇଁ ସବ� 

 

େସହି ଉପହାର ପାଇବି େକଉଁଠୁ 

ନିରୁପମା ନାୟକ 
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ମେନ ମେନ ଚିkା କେର 

େବାକୀ ମନ େମାର କହିଯାଏେମାେତ 

େସ ତ अଛି ହୃଦୟେର 

 

ପ�ତିଟି ମୁହୂତ� ତୁମ ସାେଥ େମାର  

େସଇତ अପବୂ�ସE �ତି 

େସ ସE �ତି ଠୁ ପୁଣି अଧିକ କି अଛି 

େସଇତ ଆମର ପ�ୀତି 

 

ସାଉଁଟିରଖିଛି ସବୁ ସE �ତି ମଁୁ େଯ 

 ସଜାଇଛି ତୁମପାଇଁ 

େହେଲ ଶ� ଏେତ अଭାବ େମା ପାେଖ 

ଦଶ�ାଇ ପାେର ନାହW 

 

ପୁଣି ଭାେବ େସ ସE �ତି ସବୁତ 

ତୁମ ଠାରୁ ମଁୁ  ପାଇଛି 

ତୁମ ସE �ତି ସବୁ ଉପହାର ରୂେପ 

ପୁଣି ତମକୁ େଦଉଛି 

 

ହସି େଦଇ ଟିେକ ନିଜ ବୁ�ୀ ପେର 

ଆଉ କିଛି ଲାେଗ େଖାଜି 

କିଛି ତ ଏମିତିଉପହାର ଥିବ 

ମାନୁ ନାହW ମନ ଆଜି 

 

अkର ମନରୁ ସ¥ର ଶୁେଭ େମାେତ 

କୁେହେସ ମନକୁ ଜାଣି 

ତୁ କି ଉପହାର େଦବୁ େତା ସାଥୀକୁ 

ମଁୁ େଦଉଛିବଖାଣି 

 

ଯିଏ େତା ବfୁ ରୁ ସିpୁର ସାଜିଛି 

ତାକୁ କି ଉପହାର େଦବୁ 

ଯିଏ େତାସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ସାଥି 

ତାଲାଗି ଉପହାର େଖାଜି ନପାଇବୁ 

 

ସତ କହିଗଲା अkରମନ େମା 

ପାରିଲିନି କିଛି ଭାବି 

ଯିଏ ନିେଜ ଏକ ସୁpର ଉପହାର 

ତାକୁ କି ଉପହାର େଦବୀ 

                  ଶୁଭ ଜନE ଦିନ ସାଥି 
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ଆଜିର ସମୟଆଜିର ସମୟଆଜିର ସମୟଆଜିର ସମୟ    
ଆେର ସମୟ େଫରିଆ ତୁ  

ତେତଝୁେର ରାତିଦିନ ତ ମଁୁ  

େଫେରଇ େଦେର େମା ପିଲାଦିନ  

ଯାହାକୁ ଝୁରୁଛି ମଁୁ ପ�ତିeଣ[୧] 

େଛାଟ ଥିଲା  େବେଳ ସବୁେମାର  

ବଡ େହଲାପେର େମାର େତାର  

ମା ବାପା ଏେବ ଭାଗ କରେର  

ଏକଲା କିଆଁ  ମଁୁ ଖରଚ କେର[୨] 

ମାେସ େମାପାେଖ ଦୁଇମାେସ େତାର  

େମାଠାରୁ ବଡ ଚାକିରୀ େତାର  

ମା ର ନାଇଁ େପନସନ କିଛି  

ବାପା କୁ ରଖିେଲ ଲାଭ ମିଳୁଛି[୩] 

େଛାଟ ଥିଲାେବେଳ ସାwେଯ ଭାଇ  

ଭାଇଟି େଗଲ୍ହା ଭଉଣୀ ପାଇଁ  

ବଡ େହବାପେର ସବୁତ  ଭୁଲି 

अଥ�ର ସକାେଶ ଲାଗଇ କଳି[୪] 

େସୗମ�ା ସୁଚରିତା 
େସଣ 

 

ଜୀବନର ମଲୂ� କିଛି ତ ନାହW  

ଭାଇ ପେଛ ଗୁyା ଲଗାଏ ଭାଇ  

ସ"ତି େଲାଭେର ପାଗଳ େହଲୁ  

ହିତାହିତ ¤ାନ େପାଡି ଖାଇଲୁ[୫] 

ଯୁଗର ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ  

ଆଧୁନିକ େହଲୁ ବାହାେରରହି  

ମା ପଡ଼ିअଛି ଜରାନିବାସ ଯାଇ  

କିମିତି ଖୁସିେର ରହୁଚୁ ତୁଇ[୬] 

ଉପର ବରଡା ଖସାଇ ଏଠି  

ତଳ ବରଡା ହସଇ ଏଠି  

େତାରି କମ�ର େତାପିଲା ଶାଖୀ  

ସମୟ ଆଗରୁ େଖାଲିେଦ ଆଖି[୭] 

ହାଇଦ� ାବାଦ 
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# # # # ମି ଠୁମି ଠୁମି ଠୁମି ଠୁ    
ଏକ अମୀମାନସିତ ପରି�ିତିର ନଁା 

ଏକ अସହାୟ अତୀତର ଇତିବୃତି 

ଏକ ଦୁବ�ଳ ମନର ବିେÜାରଣ 

ଏକ ସମୟପେଯାଗୀ ପଦେeର ପ�ାତପ 

ଏକ ସୁ� ଆେଗ}ୟଗିରିର ଆତE ପ�କାଶ 

ଏକ ଦଳିତମନର ଗଳିତ ବ�ଥା 

ଏକ ଦୁବ�ଳମନର ସବଳ ବାତ�ା 

ଏକ ଘୃଣିତ ବାଟର ଶାଣିତ ଆେଲାଡନ 

ଏକ ଆଶାଳୀନ अଧ�ାୟର ମଳୂ ଉÛାଟନ 

ଏକ ଲୁ ାୟିତ अତୀତର अେତE ାପ�କାଶ 

ଏକ ନିରବ ସହମତିର अବ�o अବେଶାଷ  

ଏକ अଲୁକାୟିତ କଳ,ର ଆତE ପ�କାଶର ପଥ 

ଏକ अfକାରର ଆେଲାକିତ ସତ 

ଏକ ପିପାସୁ ମନର अkର ଶ£ 

ଏକ ଘୃଣିତ ଆଶାର ଶାଣିତ अ£ 

ଏକ ସାଧୁର अସାଧୁ ତାର କାହାଣୀ 

ଏକ ଆତE  େଘାଷିତ ସ�ର अkର अkରର କାହାଣୀ..... 

କା\dକ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ସE �ତିସE �ତିସE �ତିସE �ତି    
ସE �ତିର କଦ� ଫୁଟି ମହ ମହ ବାେସ, 

ଆଖି ଲୁେହ ଭିଜି ଓଠ ମିେଛ ହେସ 

ସ~ ଆେସ ନଇଁ ସୁରୁଜ ଲୁଚିଲା ପେର, 

ସବୁ କିଛି अଛି େହେଲ ତୁ ନାହୁଁ ପାେଶ [୧] 

କୁହୁେଳ ନିଆଁ ନିତି ହୃଦେୟ େତା ବିନା, 

अତୀତର ଚିତ�  ମାନସପେଟ େମା ଦିେଶ 

ଗଢିଥିବା ସ�ପ} ଘର eେଣ ହୁଏ ଚୁନା, 

ସବ�ହରା େହାଇ ମଁୁ େଯ ଭୁମିପେର ବେସ [୨] 

ଭାେଳ ନdଜନେର କାେଳ ପୁଣି ଥେର ଆସି, 

ଦୁଃଖର େeତେର ବୁଣି େଦବ ଖୁସି 

ଦିଗହରା ପଥିକ ମଁୁ େଖାଜୁଛି ନିଜକୁ ଆଜି, 

ସାେଥ ଚାଲିବ େମା ମp ମp ହସି [୩] 

ସାଜିଛୁ ସିନା ତୁ ଆଜି ହଜିଲା ନାୟିକାଟିଏ, 

େଖାଜୁଛି ତେତ ମଁୁ େହେଲ ନାହW େତା ଠିକଣା 

ଥିବି କି ନା ମଁୁ େଯ େତା ହୃଦୟେର ଆଉ ? 

ଏ ପ�ଶ} ର ଉ\ର ଆଜି ମେତ ବି अଜଣା [୪] 

େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  158 

ମୃଣEୟୀ ପ�ତିମାମୃଣEୟୀ ପ�ତିମାମୃଣEୟୀ ପ�ତିମାମୃଣEୟୀ ପ�ତିମା    
अତୁଟ ବିଶ�ାସ ଓ ସରଳ ସମପ�ଣ ଭାବର 

େଫ�ା େଫ�ି ଆବରଣ 

ନଡା ଓ ମାଟିର ଛାଂଚେର 

କାରିଗରର ଯାଦୁକାରୀ �ଶ� 

ଝଟକୁଥିବା ଚିକମିକ ଜରିଲଗା ପାଟ 

ଲ�ା ଲ�ା ଫୁଲମାଳ ରଂଗ େବରwର , 

ଧପୂ ଦୀପ େନୖେବଦ�ର ସୁଗfିତ ବାସ}ା  

ପଜୂାେବଦୀ େବଶ୍ ତÛର ଓ ଚଳଚଂଚଳ 

ମ�ପାଠର ପବିତ�  ମହକ 

ଆଳତୀର ସେ�ାହନ  

େହାମ अଗି}ର ଝଲମଲ ଶିଖା 

ବ�ପିଛି ସଚରାଚର अkରରୁ अkରୀe 

ଭୂମିରୁ ଭୂମା, अfାରରୁ ଆେଲାକ  

େସ ବିରାଜିତା, ଆବିଭ�ୂତା  

ମୃଣEୟୀ ପ�ତିମା େଦବୀ ଦଶଭୂଜା  ।। [୧] 

ଏେତ େକାଳାହଳ ତୁରୀ େଭରୀ  

ଶରତ କୁମାର 
ଦାସ 
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ଘ� ଘ�ା ଶ´ନାଦ ହୁଳହୁଳି  

ଲହଡି ଭାwୁଛି ଭoିର ପ�ାବଲ� 

ଶ��ାଳୁ, ଲ�ାଧାଡି ତୀବ�  ପ�ତିେଯାଗିତା  

ତା ଆଖିେର ଆଖି ମିଶାଇବାର, 

ତା ହସରୁ େଚନାଏ ସଂଗ�ହ କରିବା ପାଇଁ 

अଦମ� ପିପାସା ଓ ସକଳ ପ�େଚ�ା  

େକଉଁ ଏକ ଆଦିମ କାଳରୁ अଦ�ାବଧି  

ବହଳିଆ ବିଶ�ାସର ମଧୁର ଆ]ରଣ।। [୨] 

ନଭ�ୁମି� ସୁଉ� େତାରଣ ସୁସ¶ିତ  

ଝକମକ ରଂଗୀନ ଆେଲାକ ମାଳାର  

ମଖମଲି ଆକଷ�ଣର କୃ�ଚୂଡା ଓଢଣୀେର  

ଧରିତ� ୀ ରାଣୀର ନବବଧ ୂେବଶ 

ସବୁ େଯମିତି ସମପdତ, ଆହv ାଦିତ 

ତା,ର ଶୁଭ ଆବାହନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସ�ାଗତିକା  

ମାଟି ପାଣି ପବନ ଗଛଲତା ପାହଡ ପବ�ତ 

ସବୁଜ େକଦାର ହସହସ ମୁହଁ  

ପବୂ� ପ�]ୁତ, ସମପ�ଣ ଭାବ 

ସବୁରି ଭିତେର ପ�Üୁଟିତ ତା, େଜ�ାତି 

ତା, ଶoି ର ଭରପୁର ଝଲକ 
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ଶାରଦୀୟ େଶାଭାର ଭyାର  ।। [୩] 

ନଈପଠା କାଶତyି 

ଜହି} ଫୁଲିଆ ଜହ}  ରାତି 

ନିମ�ଳ େଜାଛନା ର ଚpନ ଧାରା 

ଶୀତୁଆ ପବନର ମନଛୁଆଁ ମgୂ�ନା  

ଝରା େଶଫାଳୀ ର େଠା େଠା ହସ 

ସାଗର େବଳାର ନିଜ�ନତା  

ମରୁଭୂମି ର ସୁଦୀଘ� ବାଲୁକା ଶଯ�ା 

ସମେ] ବିେଭାର,अଶ��ସିo  ଓ ସ�ପ}ସିo 

େସ ଆଦ�ାଶoି , ଆରଧନା ଓ ଆଶିଷର  

ମହମହ अମୃତ ବାସ}ା େର   

ପ�ତୀeା ଯାହା अନk କାଳର  ।। [୪] 

अଧ�ାପକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ ,ବଡବିଲ  

ଜିଲv ା-େକpୁଝର-୭୫୮୦୩୫ 

ଦୂରଭାଷ - ୯୪୩୮୨୪୩୧୪୯ 
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େହ अଟଳେହ अଟଳେହ अଟଳେହ अଟଳ! ! ! ! େଫରିଆସେଫରିଆସେଫରିଆସେଫରିଆସ    
ତୁମ ଭଳି ପୁତ�  ପାଇ ଏହି େଦଶ  
ମଣିଥିଲା ସ�ଗ� ସୁଖ । 
अଦିନେର ତୁେମ ଚାଲିଗଲ େବାଲି  
କରୁअଛି େକେତ େଶାକ । 
ଏ େଦଶର ତୁେମ ସୁେଯାଗ� ସkାନ  
ଏ େଦଶର ତୁେମ ରତ} । 
ତୁମ अବଦାନ େକେତ େଯ ମହାନ  
ଧନ� ତୁମ େସବା ଯତ}  । 
ତୁେମେଯ ଆଦଶ� ଆମ ଭାରତର  
ଧନ� ତୁମର ସାହାସ। 
ବୀରପୁତ�  ତୁେମ ବରପୁତ�  ତୁେମ  
ତୁମ ପାଇଁ କାେp େଦଶ। 
କବିକୁଳ ମଣି ଭାରତର ବାଗE ୀ  
ଧନ� ତୁମର ଗାରିମା । 
]Ý କରିଥିଲ ସାରା ବ� ହE ାyକୁ 
କବିତ� ର େସ ମହିମା। 
ପରମାଣୁ ପରୀeା କରାଇଣ ତୁେମ  
ବିଶ�କୁ କଲ ଚକିତ। 
ପାକି]ାନ ଯାଇ ଶିeା େଦଇଗଲ  
ବfୁତାର େସ ମହ\� । 

ଡ�ରୁଧର ବାଗ 

 

ତୁମ ସnାଷରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା  
େକେତ େକେତ ସୁଧାମୃତ । 
େସହି ସୁଧାମୃତ ପାନକରି ସେବ�  
େହଉଥିେଲ େଯ ପବିତ�  । 
ଲୀନ େହଲ ଯାଇ ପ� ଭୂେତ ତୁେମ  
ଛାଡିଗଲ ତୁମ କୀ\d । 
अମର େହାଇକି ରହିଥିବ ତୁେମ  
ଆମ ହୃଦୟେର ନିତି। 
େହ अଟଳ ତୁେମ ମହାନ ବ�oିତ�   
ଆମପୁଣ� ଭାରତେର। 
ଭoି ପୁତ ଆମ ଶ��ା~ଳି େଘନି  
େଫରିଆସ ଆଉ ଥେର । 

 
 

ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁyା, କଳାହାyି ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪ 

ଇେମଲ୍ : dambarudhar11@gmail.com 
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ବୃe ଓ ନାରୀବୃe ଓ ନାରୀବୃe ଓ ନାରୀବୃe ଓ ନାରୀ    
ପରିବାର ଠାରୁ ପରିେବଶ ସୃ�ି  

    ନାରୀର ହାତ ସବୁଠି  

ବୃe ଆଉ ନାରୀ ସମ ଗୁଣବ\�ୀ  

  ପେରାପକାେର ଦୁେହଁ ଟି.... 

 

େସ}ହ, ଶ��ା, େପ�ମ ସଦା ଝରୁଥାଏ  

  ସଂସାର ମେଧ� ସାରଟି  

ବୃe ଓ ନାରୀ ଦୁେହଁ ଉପକାରୀ  

   ଏକଥା अନ�ଥା ନୁେହଁଟି.... 

 

ନାରୀ ସାେଜ ମାତା, ଭଗିନୀ ଦୁହିତା  

  େକେବ ଜାୟା ପତିବ�ତା  

ସବୁରି ରୂପେର େପ�ମ କାwାଳିନୀ  

  େସଇ ପଥ ପ�ଦଶdକା.... 

ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 

 

 

ବୃe ବି େସମିତି अମ¯ଜାନ ପାଇଁ  

  ନିତାk ଜରୁରୀ ଆମ 

ବାସଗୃହ ଠାରୁ ଶEଶାନ ପଯ��k  

  ନିଃସ�ାେଥ� ଦିअଇ ଦାନ.... 

 

ଦୁହW, ମିଳେନ ପ�କୃତି େଶାଭିତ  

     ଝଲସଇ ତନୁମନ  

ଉପମା େଦବାକୁ ଭାଷା ନାହW େମାର  

      ଦୁହW,ୁ କଲି ନମନ.. 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ନିଦାଘର ପ�ଚy େରୗଦ�  

େମାଚାଏ ସଂସାେର ହା-ହା କାର 

ଜୀଵନ ହୁଏ ବ�ାକୁଳ.. 

ଧରା ଉ\� ହୁଏ ପ�ବଳ... 

ଜୀବଜm, ପାଇଁ ହୁଏ କାଳ.... 

େଲାେକ  ପାଆkି ନି ଥଳକୂଳ..... 

ଜୀଵନ ଲେଟ अଭାେବ ଜଳ...... 

ଚାରିଆେଡ ପେଡ ଖାଲି ଚହଳ....... 

ଜଳ ଜଳ ଜଳ... ପୁଣି ଜଳ........ 

 

ଜୀଵନ ହୁଏ ନି�ଳ 

ପଶୁ ପeୀ ହୁअkି ଦୁବ�ଳ 

େଯେବ ଧରା ହୁଏ ଉ\� ପ�ବଳ......... 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ଧରଣୀବାସୀ, ଦୁଃେଖ େକବଳ 

ବିଭୁ ବଷ�ାkି ଜଳ ପ�ବଳ 

େହାଇ େସତ ଚଳ ଚ�ଳ.... 

 

ଉ\� ପୃଥିବୀ ହୁଏ, ସୁଶୀତଳ 

ଜୀବନୁ େହାେଟ ଚହଳ 

େଯେବ ବଷ�ା ହୁଏ ପ�ବଳ.... 

 

ପ�ାଥମିକ ଶିeକ, ସ}ାତକ କଳା ସିଟି, 

େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ~, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ- ୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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କମ�ଫଳକମ�ଫଳକମ�ଫଳକମ�ଫଳ    
ମଁୁ ଜୀବ ସ\ାଟିଏ 

େହାଇପାେର ଏମିବାରୁ ମଣିଷ। 

ଖାଇବା ,ପିfିବା ,େଶାଇବା 

େବେଳେବେଳ ଆଦିମ ପ�ବୃ\ି 

ଆସିଯାଏ। 

ଏଇ େଯମିତି #ମି ଠୁ ଆସିଗଲା 

ଆସିଲାନି େଯ 

ଭେସଇ େଦଲା  

ଆମ ସ¥ାଭିମାନ, ମଁୁପାଣିଆ,अହଂକାର 

େକେତ େକେତ ବିଦାରି େନଲା 

ତି ତ୍ ଲି ପରି, 

ଜ~ାଳେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ 

ସାଲୁବାଲୁ େପାକଜକ 

ଜୀବସ\ା। 

ଲÝ ଓ ପ�ାରÝର କମ�ଫଳ। 

ହୃଷିେକଶ ଜାଲି 

 

अଧ�e, ମୁନିଗୁଡ଼ା ସ}ାତକ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 
ମୁନିଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡା। 
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ଶୀତଶୀତଶୀତଶୀତ    
ଲ�ା ଲ�ା ପାହୁy ପକାଇ 

ପଉଷ ଶୀତ ରାତି 

କ�େମ ବୟ; ହୁଏ, 

अନିgା ସେ\�  ବି ସ��ା େଯମିତି 

ସୃ�ିକୁ ବp େକାଠରୀେର ବାfିଦିଏ 

 

ତୁହିନ ଶୀତଳ ରାତି 

ପୃଥିବୀର ପୁwୁଳା େଦହକୁ 

େଯମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧେର, 

େଟାପା େଟାପା କାକର ବିpୁର 

ଶୀତଳ �ଶ�େର 

अସହି�ୁ କ"ନ ଭେର, 

କାକର ଜୁଡୁବୁଡୁ ଜହ}  

ଭାସମାନ ହୁଏ ଦୂର ଆକାଶେର 

ବିଜୟ କୁମାର ପyା 

 

ଶୀତ ରାତିର େଶଷ ପ�ହର 

ଆତE ଗରିମା େଦଖାଇ अବେଶାଷ ଛାଡ଼ିଯାଏ 

କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରେର ଧରାପୃ�କୁ 

ଢା,ିଦିଏ 

 

କୁହୁଡ଼ିର ବଳୟ ଆେpାଳନେର ବ�] 

େରାକିବାକୁ ସଂସାରର ରଥ 

ଶୀତ ସକାଳର ସୁେନଲୀ କିରଣ 

ଭରିଦିଏ ଉଷEତା 

କୁହୁଡ଼ିର ହେଜ ସ\ା 

 

ନାହW ଡର ଏେବ େଶଷ ପ�ହରକୁ, 

ଚଳଚ�ଳ ରା]ା ଘାଟ 

ଏେବ ଲମି�ଯାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ 

ଆହୁରି ଆଗକୁ 
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ଝିअଝିअଝିअଝିअ    
ଘାତ ପ�ତିଘାେତ ଜୀବନଟି ଗଢ଼ା 

ଜନE ରୁ େସ ପୁଣି ହୁଏ अେଲାଡ଼ା 

େକେବ ଗଭ�ଗୃେହ ହୁअଇ अk 

ଯଦି ଜନE  ହୁଏ େସ अବାÙିତ 

ସଭିଏଁ କୁହkି ଲeE ୀ ଆସିଲା 

ଭିତେର ଭାବkି େବାଝ ପଡ଼ିଲା 

ବାଲ�କାେଳ ଟିେକ ପାଏନା େସ}ହ 

ସେବ� ତା’ର ପ�ତି ହ� kି ନିq�ୟ 

ବାଲ� ଯାଇ େଯେବ ପେଶ େଯୗବନ 

ଦୃ�ି ପକାkି େଯ ଦୁଜ�ନ ଜନ 

େକେବ ଯଦି େସ ହୁଏ ଧଷdତା 

ସମାଜ ଆଖିେର ହୁଏ ନିpିତା 

େକେତେବେଳ ହୁଏ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ 

ଶାଶୁଘେର ବେହ ଦୁଃଖର ଝଡ଼ 

ସଭି, ମନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ 

ଦିନରାତି ପୁଣି େସ ଲାଗିଥାଇ 

ସୁଶାk କୁମାର ଧଳ 

 

ସଳିତା ପରିକା ତା’ର ଜୀବନ 

ନିେଜ ଜଳି କେର େଜ�ାତି ପ�ଦାନ 

ବିଧିର ବିଧାନ ନି.ୁର ଏେତ 

େଲଖିଲା ଭାଗ�େର ଯାତନା େଯେତ 

ପାଏନା ଜୀବେନ ଟିକିଏ ସୁଖ 

ତଥାପି େସ ହେସ ଲୁଚାଇ ଦୁଃଖ 

ସବୁକିଛି ସହି ବାେ� େସ େସ}ହ 

କାହWକି ନା ସିଏ େଗାଟିଏ ଝିअ 

ଝିअ... ଝିअ... ଝିअ... 

 

ଜୟkରା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା ୭୫୫୦୦୬ 
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ମଦ�ପାନ अେଟ ମpମଦ�ପାନ अେଟ ମpମଦ�ପାନ अେଟ ମpମଦ�ପାନ अେଟ ମp    

େସ}ହ େପ�ମ ପ�ୀତି   ହଜିଯାଇଥାଏ 

ମଦ�ପାନର ନିଶାେର 

େଯେତ ବୁଝାଇେଲ   ମଦ�ପ ବୁେଝନା 

ଓଲଟି କଳହ କେର 

ନିଜ ପରିବାେର   କରି ବିଶୃ´ଳା 

ପରିବାର ନିpା ଗାଇ 

ଟିକିଏ ପିଇେଲ   ମନ ବୁେଝନାହW 

ବିକିଭାwି ଯାଏ ପିଇ 

ବିକୃତ ମ]ିେ¢   ବା\�ାଳାପ ତାର 

ହୁअଇ अସଭ� ଖର 

अପି�ୟ ହୁअkି    ସାହି ଭାଇ ବfୁ 

अସହ� ହୁଏ େବଭାର 

ମଦରୂପୀ ବିଷ   ଧିେର ଧିେର ଗ�ାେସ 

ନିଜର ସୁ� ଶରୀର 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ବୁଝିଲା େବଳକୁ   କିଛି ରେହନାହW 

ମଦ�କୁ ବଜ�ନ କର 

େସହି ପଇସାକୁ   ସkାନ ସkତି 

ଶିeାେର ଲଗାଇଥିେଲ 

ପରିବାର ପାଇଁ   େକାଠାବାଡ଼ି କରି 

ସୁ�େର ରହିବା ଭେଲ 

କକ�ଟ େରାଗର   କାରଣ େହ ମଦ 

ମଦକୁ ବଜ�ନ କର 

अପି�ୟ ସଂସାର   ଆଉ ସେହାଦର 

େକହି ନ େହେବ ନିଜର 

ଓଡ଼ିଶା େହଉ କି   ସାରା ଭାରତେର 

ମଦକୁ ବଜ�ନ କେଲ 

ନାରୀର ସୁରeା   ସଡ଼କ ସୁରeା 

ସମାଜ ରହିବ ଭେଲ 
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ଚାେରାଟି ସେନଟ୍ଚାେରାଟି ସେନଟ୍ଚାେରାଟି ସେନଟ୍ଚାେରାଟି ସେନଟ୍    
अଭି¤ତା:- 

          କିଏ ବା ପଚାେର ତାକୁ 

          େସ େମା ମନ ନିଆଁ 

          ପାଉଁଶ ତଳର 

          େକରା େକରା ସE �ତି ଗୁଡାକୁ େସ 

          ବାfି ରଖିଛି, 

          अଭି¤ତା ସତୂା ଖyକେର ।୧। 

ଯ�ଣା:- 

         ମଁୁ ଏକ ଆହତ େମୗସୁମୀ 

         ଯ�ଣାର ଯୁପକାଠି ମେଧ� 

         ଜଳିଗଲା େବେଳ, 

         ନୂଆ ଏକ େଯାଗସତୂ�  

         ବୟସର ମଝି ରା]ାେର, 

         େସତୁ େହାଇ ପଥ ଓଗାଳିଲା ।୨। 

ଡ଼ଃ.ଦୀପ~ଳି ସାହୁ 

 

ଜୀବନ:- 

         ଜୀବନଟା ନୁେହଁ ଏକ ନpନକାନନ, 

         େଯଉଁଠି ଗାଏ େକାଇଲି 

         ବସି अମ�କୁ~େର, 

         ସବୁେବେଳ ପ�ମ ତାନେର ।୩। 

ଆଶା:- 

         ଜୀବନଟା ଏକ ଯୁ�େeତ�  

         ମଁୁ ନୁହଁ ଏକ ପରାଜିତ େସୖନିକ 

         େଯଉଁଠି ଆନp ପାଇଛି ମଁୁ, 

         ଲହୁଲୁହଣ ହବାେର। 

         େହେଲ, ଆଶା େମାର େଶେଷ 

        ବଜାଇବି ମଁୁ ବିଜୟର େଢାଲ ।୪। 
ସାଧୁ େଗୗେଡଶ�ର ମହାବିଦ�ାଳୟ 

କନିକପଡା, ଯାଜପୁର 
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ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼    
ଗଁାେର ଥିଲା େମାର େଗାଡ଼ି ମାଟି ରା]ା 
अସେଳ ବଷ�େର କାଦୁअେର ଭରା 
ବଷ�େର ଧଳିୂ େଧାଇ ଯାଇ 
ପଥର ଗୁଡିକୁ େହାଇ ଯାଇଥିବ ଠିଆ 
କାହW େକେତଥର େସଠି ଝୁ�ି ପେଡ଼ 
ଆଜି ଭାରି ମେନ ପେଡ଼। 
କअଁଳା ବାଛୁରୀ ଡିଆଁମାେର 
କୁନିଝିअଟି ପ�ଜାପତି ଧେର 
ପାଠ ନ ପଢ଼ିେଲ େକେତ  
କାନ ଧରି ଉଠବସ ହୁଏ 
େବାଉ କିଛି କହିେଦେଲ ରାଗିକରି 
ଧଳିୂେର ମଁୁ ଗେଡ଼ 
ଆଜି ଭାରି ମେନ ପେଡ଼। 
ଜୁଈ ଯାଇ େହନା ମାଳତୀ ବେସ 
ପରୁୂବ ଦିଗେର ସୁରୁଜ ହେସ 
ଗାେଧାଇବା କଥା କହିେଲ 
େମାେତ ଭାରି ଡର ଲାେଗ 
ତଥାପି ସାwମାନ, ସହ 
େପାଖରୀେର ବୁେଡ଼ 
ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼। 

ପ�ଶାk କୁମାର ନାଥ 

 

ସାw ମାନ, ସାେଥ େଖଳିଛି େମରି 
ଖରାଦିନ ପୁଣି େଖେଳ ଲୁଚକାଳି 
ଖାଇଛି କାହW େକେତ ମାଡ଼ଗାଳି 
େସକି େହଇଛି ଶୀତ ସକାେଳ କୁଟା ଜାଳି 
ଖରାେବେଳ ଆ� ଖାଇବାକୁ ଯାଇ 
ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଛ ଚେଢ଼ 
ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼। 
ଗାଡ଼ିଆେର ପଶି ମାଛ ଧରିଛି 
ଗୁଲି େଗାଟି େଖଳ େକେତ େଖଳିଛି 
କାଦୁअ ପାଣିେର ଘ�ି େହଇଛି 
ସାw ସାଥି େମେଳ ଦିନ କାଟିଛି 
ସପନ ସହେର ଯାଇ ସପନେର 
ରଜ ଉଆସ ଗେଢ 
ଆଜି ଭାରି ମେନପେଡ଼। 
 

ସୁpରପୁର, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର I  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣାପ�ଜାପତିର େଡଣା    
ବହୁତ ସୁpର ଉଡିବା ଦୃଶ�, 

अÞୁତ ଶoିେର ମkି� ତ ପeେଯାଡ଼ି। 

ସୁରଭି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ, 

ପାଗଳ ପରି ଫୁଟିବାକୁ ଯkି� ତ ହୁअkି 

େସମାେନ, 

େପ�ମ ସେତ ଏେତ ଜୀବk ଓ अfାର! 

େତା ସୁpରପଣର ମାଦକତା 

େସମାନ,ୁ ନ� କେର, 

େସଇ କ�ା 

ଚୁ�ନକୁ eତାo କେର, 

ଈଷ�ାଳୁ ପାଖୁଡାମାେନ 

େତାେତ ଛୁअkି, 

ଆଘ�ାଣ କରkି। 

ତୀବ�ତର େବଗ େତାର, 

ସମୁଦ�  ଲଂଘିବାର ସାହସ 

େତା ମ]ି¢େର, 

अଶି�ନୀ ଦାଶ 

 

ପ�ାଣର अଦମ� ଆକଷ�ଣେର 

ବpୀ େସମାେନ 

ଶୁ�kି 

ଓ ଝଡିଯାkି । 

ତୁ ବିଶ�ାସ କର ବା ନ’କର 

େସଇ ପାହାେଡ଼ କଢିଟିଏ 

ବଷ�ତମାମ ଫୁଟୁଥାଏ । 

ତାକୁ େକେବ ଛୁଇଁବୁନି , 

ଛୁଇଁେଲ ଫୁଟିବାକୁ ବ�ାକୁଳ େହବୁ 

ଉଡିପାରିବୁନି । 

 

ଓଡିଆ ଭyାରି ସାହି, ପାରଳାେଖମୁyି, 

ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା, ପିନ-୭୬୧୨୦୦ 

େମାବାଇଲ-୮୭୬୩୨୫୦୬୫୬ 
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ବfକ ପଡ଼ିଛିବfକ ପଡ଼ିଛିବfକ ପଡ଼ିଛିବfକ ପଡ଼ିଛି    
େହ ସୁଧାମୟୀ... 

ତେମ ସିନା କହିେଦଲ େମା ପାେଖ 

ତମ ମନର କଥା ଓ େପ�ମର ଭାଷା 

େପ�ମ ସହକାେର 

ରଖିଛି ତମକୁ ହୃଦୟେର 

ତମ େକାମଳ ମନ ଓ ଲାଜୁଆ ହସକୁ 

ସେତଜ ରଖିବା ପାଇଁ 

ରାଜି େହଇଗଲି ତମ କଥାେର ।। 

 

େହ ମଧୁମୟୀ... 

ଜହ}  ରାତିେର ଲୁଚିଲୁଚି େଯେବ 

ପବନର ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲ 

ବୁଝିଥିଲି ତମ ହୃଦୟକୁ 

ସମପd େଦଇଛ େମା ପାଖେର 

ରାମ କଲତା 

 

େହେଲ ମଁୁ ପାରିବିନି ହୃଦୟ େଦଇ 

କାରଣ ପା�ବଷ� େହଲା ବfକ ପଡିଛି 

ପବିତ�  ଖୁସିର ନଗରୀେର ।। 

 

େହ ଭବ�ମୟୀ... 

ତେମ ମେତ ଭଲ ଲାଗ 

ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି 

ଲାଜୁଆ ହସକୁ ସେତଜ ରଖିଥ' 

ହୃଦୟ ସିନା ପାରିଲିନି େଦଇ 

େହେଲ ତମ ଆଖିର ଭାଷାକୁ 

ହୃଦୟ କବିତାେର 

େଲଖୁଥିବି ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ।। 

ଡୁwୁରିପାଲି, ଖାରୀ, ସୁବ$�ପୁର 

ଦୂରଭାଷ: ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫ 
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ଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀଶ�ାବଣୀ    
ଶ�ାବଣୀ େସ ଝିअ! 
ହଁ େସ ଝିअ, ଯିଏ କେହ ମଁୁ େକେବ ଶ�ାବଣ େଦଖିନି, 
େସ ଝିअ, ଯିଏ କେହ ମଁୁ େକେବ ବଷ�ାେର ଭିଜିନି, 
ସିଏ କେହ େସ େକେବ କାକରକୁ ଆଲିwନ କରିନି, 
ଫq� ଫq� େନାଟ୍ ଖାତା ଚିରି କାଗଜ ଡwା ଭେସଇନି 
ହଁ, ଶ�ାବଣୀ େସ ଝିअ, 
ଯିଏ କାଦୁअେର େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି अସନା େହାଇନି, 
ମା ଠୁ ଋଷିଯାଇ େବwୁଲୀକୁ ମିତ କରିନି 
ହଁ ଶ�ାବଣୀ େସ ଝିअ େଯ ଶ�ାବଣକୁ େଦଖିନି 
ଶ�ାବଣୀ, େହଉଛି େସ ହତଭାଗୀ, େସ ଚାତକୀ 
ଯିଏ ଶ�ାବଣକୁ ଝୁରି ନିଦାଘେର ପ�ାଣ ହାରିଛି 
ଜୀବନର ଆେଲାକକୁ େଦଖିବାର 
େଚ�ାେର ଆଖି େମଲୁ େମଲୁ ହାରିଯାଇଛି 
ହଁ େସ ହାରି ଯାଇଛି; 
ନିଜଠୁ ନୁେହଁ, ତା ନିଜର କୁହାଉଥିବା ନିଜ େଲାକଠୁ 
ଆଠମାସର ପ�ତୀeା ନିଦାଘେର ସରିଛି, 
ହଁ, ଶ�ାବଣୀ, ଶ�ାବଣ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଜୀବନ ହାରିଛି 
 

ପଦE ପୁର, ରାଜେବାରାସ�ର, ବରଗଡ଼ 
୭୬୮୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା 

अପdତା ରଣା 
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େମା ଭାଇେମା ଭାଇେମା ଭାଇେମା ଭାଇ    
ସମୟ େସ�ାତେର ପାଲଟିଗେଲ େସ େମା ପାଇଁ ମମତା ନଈ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁେଲ ତା, େଲଲିନ୍ ଡାକେର େସ େମା ଜୟ ଭାଇ[୧] 

ଜୁନିୟର୍ ମାନ, ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୁअkି ରeା କବଚ େହାଇ, 

ସମ],ୁ େସ}ହ ଆଦର ଦିअkି ଆମ ପି�ୟ ଶିବା ଭାଇ [୨] 

ମୁyଝାଳ ତୁେy ମାରି ଜୀବନ ଦିअkି ବୃe, ପାଇଁ 

ଘରଟାକୁ ପୁରା ନସ�ରୀ କେଲଣି େସ ଆମ ରାଜା ଭାଇ [୩] 

େପାଖରୀ କୂଳେର ମଗ} େହାଇ ବେସ ମାଛ,ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ 

ହସଖୁସି କରି ମଜା କେର ଯିଏ େସ ଆମ ରିଚି ଭାଇ [୪] 

ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବfୁଟିଏ ଭାବି ମନ କଥା ଦିଏ କହି, 

ସବୁ ଦୁଃଖ େସ ତ ବୁଝିପାରିନିଏ େସ େମା ଜିମୁ ଭାଇ [୫] 

ଗୁଡୁଭାଇ େମାର ଦୂରେର ରହିଲା େଜାଡ଼ାର ହିେରା େହାଇ 

କାହ} ା, ବିକୁ, େସାମୁ, ଶ��ା ଓ ବାବୁ ଏମାେନ େମା େସ}ହ ନଈ [୬] 

ମଁୁ ଏମାନ, ଭାଇ 

 

ପରମାନpପୁର, ଭଦ� କ, ୭୫୬୧୨୨, ଓଡ଼ିଶା 

େକଶରୀ ପ�ସାଦ ମହାkି 
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କିନ} ରକିନ} ରକିନ} ରକିନ} ର    
ନିୟତିର ବିଶାଳ ସୃ�ିେର 
ବିଚିତ�  ପରିକ|ନା ତୁେମ  
ଗଢୁ ଗଢୁ ଥକିଗଲା େବାେଧ 
ଭରିଲାନି ତୁମ େଦେହ ପୁ$�ତାର ରw..... [୧] 
ସମାଜର ବି]ୃତ ଇଲାକାେର 
ବ�ିବାର अେନକ अମୀମାଂସିତ ପ�ଶ}ର  
ଆଜି ବି ଜବାବ ମାେଗ 
ତୁମ ଆଖି େକାେଣ ଜେକଇଥିବା େସଇ ଢ଼ଳ ଢଳ ଦୁଇ ବୁpା ଲୁହ 
େହେଲ , 
ମିେଳ ଖାଲି ପ�ତାରଣାର अକୁହା ଉ\ର। [୨] 
ତଥାପି ବି, 
ସମୟର ବି]ୃତ ବfନୀେର 
ସିମାହୀନ अନୁଭବର अେନକ ବିରଳ ସE �ତିକୁ ସାଇତି 
େଖାଜୁअଛି ତୁମ ମନ ପାଇବାକୁ େବାେଧ , 
ପୁ$�ତାର କିଛି ନିଆରା ବାସ}ା । [୩] 
େହେଲ, 
େକଜାଣି କାହWକି ଏେବ,  ହୃଦୟଟା େମାର ବାର�ାର 
ପ�କ"ିତ ହୁଏ, ବିଜୟ ବାଦ�ର େସଇ ବିପvବୀ ଶqେର । [୪] 

ଛତ� ପୁର, ଗଂଜାମ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୭୭୬୩୬୭୦୭୮ 

ଦୀପକ କୁମାର ଦାଶ 
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ନିଶି� ନୀରବତାନିଶି� ନୀରବତାନିଶି� ନୀରବତାନିଶି� ନୀରବତା    
ନୀରବି ଯାअନା ଜୀବନ, 

ମଁୁ ତେତ ଭଲପାଏ 

ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ... 

େହଇ େଦଖ୍, 

ଶାଗୁଣା େକମିତି 

अେପeା କରିଛି େସ ମଣିଷ ପିଲାକୁ, 

େକେତେବେଳ ମରିଯିବ େବାଲି! 

ଆହୁରି େଦଖିବୁ କି? 

େହଇ େଦଖ୍, 

ତିତିଲି େକମିତି 

ଲଟକାଇ େଦଇଛି 

ଆ\�ବୁଢ଼ାର ଖଟିଆକୁ, 

ବିଦୁ�ତ ଖ�େର.. 

କି କାମ ନ କରିଛି! 

ସମୟ अତିକ� ାk... 

ନବୀନ ସାହୁ 

 

ରାତିର ରାଜ ଚାଲିଛି 

ବିଦୁ�ତ ଖ�ମାନ, ପହରା ଚାଲିଛି 

ଆଉ ମେତ, 

ଝାପ୍ ସା ଆଲୁअେର 

େସ ଲଳନାଟି ଦିଶୁଛି, 

ବୟସର ଫିକା ବାସ}ା ତା’ର ଭअଁରେଟ 

େଖାଜୁଛି 

ଜୀ$� ଶାଢ଼ୀର ଛିଦ� ବାେଟ 

ତା’ ଜୀବନ ହସୁଛି 
େଜ.ବି.ଇ.ଏମ୍ ;ୁଲ୍, ବେଲାଦା 

ଛତିଶଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୯୦୩୫୪୭ 
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ଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀ    
େକେତେଯ ଆନp  ମିଳଇ ରହିେଲ 

ସାଥିେର ଛାଇ ଚିତ� ଟି 

ଦୁରିତ ଲାଘବ ଜୀବନ ସାଗେର 

ନାମ ଜୀବନ ସାଥୀଟି 

ବିଶ�ାସ ପାଲେଟ ରoର କଣିକା 

ଆମ ସ"କ� ଝୁଲଣି 

ଝଗଡ଼ା ଦୁରିତ ଧଳିୂର ସଦୃଶ 

ପବିତ�  ବfନ ଆଣି 

ଉଭୟ ଉଭେୟ ଦୁଃଖର ସାରଥୀ 

ଦୁହW, ଚାହାଣୀ ପାଇଁ 

ସବ�ଦା େଚ�ିତ ଦୁହW, ମନଟି 

ନୂଆ ସ�ପ}ଟିର କଇଁ 

ବିପେଦ ଆପେଦ ଆଣଇ �ିରତା 

ଜଡ଼ତା ଉ¶�ଳ େରଖା 

ଶୀତଳ ବାସନା କିରଣ ଚମକ 

ବୁଝାମଣାର ନିୟତା 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 
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ଛାଇଛାଇଛାଇଛାଇ    
ଜନE  ଠାରୁ ମୃତୁ� ଯାଏଁ େସ େହାଇଥାଏ ସଦାଠିଆ, 

ତାକୁ ବାଧା େଦବା ପାଇନଥାଏ ଆଉ କାହାର ସାହା। 

େଛାଟପିଲାଟି ତାକୁ େଦଖି କରୁଥାଏ ଭାରିଭୟ, 

କିm େସ ଭୟ ନୁେହଁ ନି«ାପ ଶିଶୁର ବିରାଟହୃଦୟ ।। 

ଆେଲାକେର ପାେଶଥାଇ େଦଉଥାଏ େସ ସଦାଆଭାସ, 

ଆସିେଲ अfାର ପାେଶ ଥାଏ ସତ କିmନଥାଏ ତାର କିଛି ଚିତ� ପଟ ।। 

ପାଦେର ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁଥାଏ େସ ହାତ ଧରି ବାଟ, 

ମେନମେଧୟ ନଥାଏ ତାର ରାଗେରାଷ ଭରା ଦାରୁଣର କ�।।  

ଏ ଦୁନିଆ େକେବ କରିେଲ ସ�ାଥ�ପର, 

େସ କିm କରିଥାଏ ସଦା ନିଜର।। 

ହସ କାpଭରା େକେତ କ� ଯkଣାେର ରହିଥାଏ ସାଥୀ େହାଇ, 

ତାପରି ବfୁଟିଏ େଖାଜିେଲ ଏଦୁନିଆେର େକହିବି ମିଳିେବ ନାହW।। 

अତିଦରଦୀ ବfୁ ଭାେବରହିଥାଏ ଆମ ପାେଶ ଠିଆ 

େସ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ େସ ଆମର ଛାଇ, 

ଏଇ ସ�ାଥପର ମଣିଷ ତାପ�ତି େକେବ ଦୃ�ିଦିଏ ନାହW।। 
ଗ�ାମ: ଆବଲପୁର, େପା: ପ�ହରାଜପୁର, ଥାନା:  ପିପିଲି, ପୁରୀ, ୭୫୨୦୧୬, ଓଡ଼ିଶା 

ପି�ୟ,ା ନାୟକ 
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ମୁଁ ଆଉ ତୁମୁଁ ଆଉ ତୁମୁଁ ଆଉ ତୁମୁଁ ଆଉ ତୁ    
ମଁୁ ରାତି ତୁ ନିଦ 

         ମଁୁ ଆଖି  ତୁ ସପନ, 

ମଁୁ  ଛାତି ତୁ ହୃଦୟ 

   ମଁୁ ନିଶ�ାସ ତୁ �pନ, 

ମଁୁ ଓଠ ତୁ ହସ 

          ମଁୁ େଦହ ତୁ ଜୀବନ, 

ମଁୁ ଶାମୁକା ତୁ ମୁoା 

            ମଁୁ ରଂଗ ତୁ ଫଗୁଣ, 

ମଁୁ ଫୁଲ ତୁ ବାସ}ା 

             ମଁୁ ବାସ ତୁ ଚpନ, 

ମଁୁ ପ�ାଣ ତୁ ଆତE ା 

              ମଁୁ ମନ ତୁ ଚିkନ, 

େତା ବିନା ମଁୁ ନୁେହଁ 

              ମଁୁ ଶୁନ� ମହାଶୁନ� ।           
ରା�ି , ଝାରଖy  

ପ�ସନ}  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 
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େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେକାଡ଼ିଏ ଟ,ାେକାଡ଼ିଏ ଟ,ା    
ଗାଆଁର ମୁyର            ନଡ଼ାର ଛପର 

         ଥିଲା ଏକ େଛାଟ ଘର 

େଯଉଁ ଘେର ତିନି      ପ�ାଣୀ ରହୁଥିେଲ 

           अନଟନ अଭାବର 

 

ମାଆ ଘେର ରହି        ଦୁଃଖକୁ ନିକାଏ 

           ବାପ ଯାଏ ରି�ା ଟାଣି 

ତିନି ଚକ ପାଇଁ         ତିନି େପଟ ଯାକ 

           eୁଧାେର ଦିअkି ପାଣି 

 

ଦାନା ମୁେଠ ଲାଗି      ଲେଢଇ କରkି 

          ବାପ ମାଆ ଦୁେହଁ ମିଶି 

ପୁअକୁ ମଣିଷ             କରିବାର ସ¥ପ} 

         େଦଖି େହଉଥିେଲ ଖୁସି 

ସନାତନ ସରକାର 

 

ସବୁଦିନ ଭଳି           େସଦିନ େସମିତି 

            ଉଇଁଲା ନବ ସକାଳ 

କିଏ ଜାଣିଥିଲା         କାହା ଭୁଲ୍ ପାଇଁ 

           ଆସିବ ମୃତୁ� अକାଳ 

 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ            ଉଠି ବିଛଣାରୁ 

           ବାପାକୁ କହିଲା ପୁअ 

ସାଇେକଲ ବିନା          ;ୁଲ ମଁୁ ଯିବିନି 

            କअଣ କରିବି କୁହ 

 

ପୁअ କଥା ସବୁ          ଶୁଣୁଥିଲା ବାପା 

         ସ��ଖେର େହାଇ ଠିଆ 

ମେନ ମେନ ଚିkା       କରି ଭାବୁଥାଏ 

         ଧିକ୍ େମା ବାପ ପଣିଆ 
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ସାଇେକଲ ଖେy    କିଣି େଦବା ପାଇଁ 

          ସeମ ପାଉନି େମାର 

େକମିତି ଯିବ େସ       ପଢିବାକୁ ପାଠ 

           ଚାଲି ଚାଲି ବହୁଦୂର 

 

ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ      େକାଡ଼ିଏ ଟ,ାକୁ 

           କହିଲା ପୁअକୁ େଦଇ 

େଯଉଁଠୁ େଯମିତି      ସାଇେକଲ ଆଜି 

         ଆଣିବି େତାହରି ପାଇଁ 

 

ପୁअ ସିନା ଟ,ା      େନଇ ଚାଲି ଗଲା 

        ବାପା ଗାେଲ େଗଲ କରି 

ଦଶଟାରୁ ଆସି         ଚାରିଟା ବାଜିଲା 

        େହେଲ ଆସିଲାନି େଫରି 

 

ଏପେଟ ବିଚରା      ବାପ ମାଆ ଦୁେହଁ 

           ଉଧାର କରଜ ଆଣି 

 ପୁअ ଖୁସି ପାଇଁ          ଧରି ବସିଥାkି 

          ସାଇେକଲ ଖେy କିଣି 

 

ଚାହW ଚାହW ବାଟ ସf�ାେହଲା େଯେବ 

         ବାପ େଖାଜି ବାହାରିଲା 

ଠିକ୍ େସେତେବେଳ    ମୃତ ଶବଟିଏ 

         ପାେଖ ଆସି ପହ�ିଲା 

 

ଶବଟିକୁ େଦଖି       େସଇଦିନ ଠାରୁ 

         ବାପ ମୁy ପୁରା ବ,ା 

ଯାହାକୁ େଦଖୁଛି  ବାଟେର ଘାଟେର 

         ମାଗୁଛି େକାଡ଼ିଏ ଟ,ା 
sanatanasarakara420@gmail.com 
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ଠକ କାଳିଆଠକ କାଳିଆଠକ କାଳିଆଠକ କାଳିଆ    
େକେତ ଠକିବୁ େମାେତ ଠକ କାଳିଆ 

ଠାବ ନ େଦଲୁ ଚରେଣ, 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁହି ଠକିଆ, ଗୁରୁ 

ଜାଣି ପଶିଛି ଶରେଣ [୧] 

ଠଉରାଇଲିଣି ହୃଦୟକୁ େତାର 

େସ ଫ"ା ମାଠିଆ ଜାଣ, 

ଠାରେର ଚଳାଉଛୁ େକେତ େଯ ମାୟା 

ଠାକିବ ନାହW େସ ଠଣ। [୨] 

ଠକି େଦଲୁ ବଳିକୁ ବାମନ େବେଶ 

ପାତାଳକୁ େଦଲୁ େଠଲି, 

େଗାପପୁର େଷାଳସହସ� ତରୁଣୀ 

ଠକି େଦଇ ଗଲୁ ଚାଲି। [୩] 

ଠୁ,ି େଦେବେର େବାଲି ଚାଲାକି କରି 

ଯଦୁ ବଂଶ କଲୁ ନାଶ, 

ଠିକ କଥା ଆଜି ମଁୁ କହିଲି େବାଲି 

କରିଲୁ କି ତୁହି େରାଷ। [୪] 
ସାହାନିଆଜ ପୁର, କଟକ 

ପି�ୟ,ା ସାହୁ 
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ଶୀତର ମହାସୁଷୁ�ିେର େସଶୀତର ମହାସୁଷୁ�ିେର େସଶୀତର ମହାସୁଷୁ�ିେର େସଶୀତର ମହାସୁଷୁ�ିେର େସ............    
ହଇ େହା ! ଶୁଣ, 

ତୁମର ବିଶ�ାସ େହଉ ବା ନ େହଉ, 

େସ ଏେବ  

ନୂଆ ନୂଆ ସାଲୱାର ପିfିବା ଶିଖିଛି ।  

ଶିଖିଛି େବାଲି, 

ଲୁେଚଇ ରଖିଛି ତା  

ପ�Üୁଟିତ େଯୗବନକୁ, 

େଯେବ ବି େଦଖା ହୁଏ, 

େସ ଶୀତର ମହାସୁଷୁ�ି ମଧ�େର, 

କଥା କେହନା ..... 

ଚୁପଚୁପ ତା ଓଢ଼ଣୀର  

ଓଃ!! କି ବାସ}ା, 

ଛୁଇଁଯାଏ େମାର ସାରା ଶରୀର  

ସିEତ ହାସ� ଓଠ ଫା,େର  
େଦଖା ଯାଉଥିବା ତାର ବାହାଡା ଦାkର େସୗpଯ��  

ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�  

 

ଛୁଇଁ ଯାଏ େସ, 

ସାରା େଦହ, अwପ�ତ�w, େକାଷ ଓ େକାଷ 

अwିକାକୁ  

ଚpି�କା େଯେବ ଉଦୀୟମାନ ହୁଏ  

କଳା ବାଦଲର ;ୁଟି ଉପେର ସବାର େହାଇ, 

କିଏ ତାକୁ अସହ� େହାଇ  

ଦୁଃଖ ଦିଏ ତ  

କିଏ କରିଚାେଲ ତାକୁ ବିବ£।  

ହଇ େହା!! ଶୁଣ , 

ତୁମର ବିଶ�ାସ େହଉ ବା ନ େହଉ, 

େକେବ େକାଊ େଗାେଟ ଦିନ  

ତାର ରw ନୀଳ ଥିଲା, 

େସ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା  
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ନୀଳ ରwର େସଇ  

ଚୁମକି ଲଗା ସାଲୱାର ପିfି।  

ନୀଳ ନୟନାର ନୟନ କିm, 

ଏେବ ଲାଲ, 

ରoଠୁ ବି अଧିକ।  

େମାବାଇଲର ଫv ାଶ୍ ଟିକୁ अନ୍  କରିଦିअ  

େଦଖ ତା ମୁଖର ରୂପ େରଖକୁ, 

େସ ଘନ ଆବୃତ େକଶ ସ¶ା ମଧ�େର  

େକେତ ନିଜର ଲାେଗ, 

େଯେବ େସ...... 

ଡାେକ ସେ�ାଧନ କରି  

େହ ପି�ୟ େମାର!!! 

େହ େମାର ପି�ୟତମ !!!! 

ସବୁଠି ନିବିଡ େସ  

େମା ଠାରୁ ତା ଭିତେର, 

अନୁଭବ କେର ଏକ  

अଶନୂ� ଶନୂ�ତାକୁ।  

ଇ-େମଲ ଠିକଣା : sambitsm1987@gmail.com 

ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୯୦୦୧  
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ପି�ୟତମାପି�ୟତମାପି�ୟତମାପି�ୟତମା    
ପ�ୀତି ପାରାବାେର 

ପାଣି ପିଆଉଛ 

ପସp ଆସୁନି ଜମା, 

େପାଖରୀ ସଲିଳ 

ପ�ଚy ମଧୁର 

ପ�ଥମରୁ ଲାେଗ ଚୁମା। 

ପାରୁପଯ��k େଯ 

ପାଦପ ପରିକା 

େପ�ମିକକୁ ଆଶ�ା ଦିअ, 

ପୁଣି େକେତେବେଳ 

ପ�ଭାକର ସମ 

ପ�ଖର ତାତିେର ଥୁअ। 

େସୗମ�ର~ନ ପାଲ୍ 

 

ପାଇବି େଯପରି 

େପ�ମିକା ରୂପେର 

ପରିବାର ଗଲି ଭୁଲି, 

ପ�ଭାେତ େହଉ'ବା 

ପ�େଦାେଷ ନିଶାେର 

ପାଖକୁ ଆସ’ନା ଚାଲି  । 

 
େସୗମ� ର~ନ ପାଲ 

ବଡ଼େସାଲ, ଝାରେପାଖରିଆ 

ମୟୁରଭ~, ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ଜୀବନ ରା]ାଜୀବନ ରା]ାଜୀବନ ରା]ାଜୀବନ ରା]ା    
ଏକା ଏକା ଲାେଗ ଜୀବନ େଯ ଏଠି 

ନିଜ େଲାେକ କେଲ ପର 

ପର କିଏ ଏଠି ସଭିଏଁ ଆଜଣା 

ସାଥୀ ଏକା ରା]ା େମାର[୦] 

 

େସ ରା]ା େର େଯେତ େଦଖା ଚାହଁା ମୁହଁ 

ବଂଧୁ ସେତ ସେହାଦର 

ହସ କଥା ପେଦ ଜୀବନ ର ରାହା 

ସଭିଏଁ  ଜୀବନ ଧାର  

େସ ଧାର େର ଯାଇ ପାରି େହବି ପରା 

ପରାଣ ର ପାରାବାର ...... 

ନିଜ େଲାେକ କେଲ ପର [୧] 

ଆଶୁେତାଷ  େମେହର 

 

 

ରା]ା ସରିଯିବ ପାଦ ଥକିଯିବ 

ମଉଁଳିବ ହସ ଧାର 

ଦୂର ଚକ�ବାେଳ ସରୁୂଯ ନଇଁେବ 

ଟାଣି अ]ରାଗ ଭାର 

ଏଇ ତ ଜୀବନ ବଂଚିବା,ନୁେହଁ ତ 

ଜୀବନ ର େଶଷ ହାର......... 

ନିଜ େଲେକ କେଲ ପର [୨] 
୫୪, ଆଯ��ପଲv ୀ 

କିଟଛକ ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ତୁେମ ପଥର ମଣିଷତୁେମ ପଥର ମଣିଷତୁେମ ପଥର ମଣିଷତୁେମ ପଥର ମଣିଷ    
ବୁଝିପାରିଲି ନାହW ତୁେମ 
େକଉଁଥିେର ତୁେମ ତିଆରି??? 
ସୁଯ��ର ପ�ଖର ତାତିେର… 
ନା ରାତ� ୀର ଗଭୀର ଆେଲାଡନେର… 
ନା ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଆକାଶର ତାରାର ଆଭାସେର… 
ନାହW.. ନିଆଁ ଝଲସି ତିଆରି େହଉଥିବା… ଲୁହାେର.. [୧] 
ତମକୁ େଦଖିେଲ ତୁେମ ଲାଗୁଥିଲ … 
ତୁମ अବ�ା ସ�ଭାବିକ୍… [୨] 
େହେଲ ମନେର େଯମିତି ଭୟ,ର କରାଳରୁପ.. 
ଧ�ଂସ କରିେଦବ eଣିେକ ସବୁକିଛି… 
ଆେଗ}ୟଗିରିର ଲାଭ�ା ପରି… 
େହେଲ ତୁେମ କାକର ପରି ଚୁପ୍ଥିଲ… 
ଆସୁଥିଲ ପୁଣି ଯାଉଥିଲ… 
ସମୟ अସମୟେର… 
ତୁମ ଥyା କଣିକାେର ଭିେଜଇ େକେତକ,ୁ.. [୩] 
ମଁୁ ତଥାପି ଜାଣି ପାରୁନି ତୁେମ କଣ?? 
ହୁଏତ ଜାଣିଲାେବଳକୁ ସବୁକିଛି େହାଇଯାଇଥିବ େଶଷ…… [୪] 
 

sagarnayaksagu143@gmail.com 

ସାଗର ନାୟକ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  188 

ପ�ୀତିଭରା ସE �ତିପ�ୀତିଭରା ସE �ତିପ�ୀତିଭରା ସE �ତିପ�ୀତିଭରା ସE �ତି    
େସହି ଦିନ ସE �ତି ସାଇତି ରଖିଛି  

ଏଇ େମାର ହୃଦୟେର,  

େସହି ସE �ତି ସବୁ ଭୁଲି େହବନାହW  

ଥିବାଯାଏ ଜୀବନେର ।।  

ଖୁସିେର ଖୁସିେର େକେତ ସE �ତି େନଇ  

ଚାଲୁଥିଲୁ ପାଦଥାପି,  

ପାେଖ ପାେଖ ରହି ଟିେକ ଟିେକ ଚାହW  

ଚାଲୁଥିଲୁ ଗପି ଗପି ।। [୧] 

େସ ବନ ପ�ାkର େସହି ନଦନଦୀ  

େଯେତ ସବୁ ଗଛଲତା,  

େଯେତ ଚୁପି ଚୁପି ଗପୁ ଥିେଲ ଆେମ  

ଜାଣିଗେଲ ସବୁକଥା ।।  

ଝରଣାର ଜଳ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାେଦ  

ପ�ବାହିତ େହଉଥିଲା,  

ଆମ ଶ�ଶୁଣି ବାର�ାର େକେତ  

ଆମକୁ େସ ଚାହୁଁଥିଲା ।। [୨] 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ  

 

ତୁେମ ବା�ୁଥିଲ ମଁୁ ବି ବା�ୁଥିଲି  

ପର�ରର ଖୁସିକୁ,  

ତୁେମ ବୁଝିଗଲ ମଁୁ ବି ବୁଝିଗଲି  

ଦୁେହଁ ଦୁହW, ମନକୁ ।।  

ବାଦଲର େମଳ ଖରାଛାଇ େଖଳ  

ବିଜୁଳୀର ଘଡଘଡି, 

ପରୁୂବ ଦିଗରୁ କଳାେମଘ େମେଳ  

ବରଷା ଆସିଲା ମାଡି ।। [୩] 

ଆକଷdତ େହାଇ ଚାହW ରହିଥିଲା  

ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ,  

ଆନpିତ ମେନ ଦୁହW,ର ଆଖି  

ପ�ାକୃତିକ େସୗpଯ��କୁ ।।  

अଜଣା ତ ନୁେହଁ େକହିତ କାହାରି  

ଥିେଲ ସଭW,ର ଚିହ} ା,  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  189 

ଦୂେର ଯିବାପାଇଁ ପ�କୃତି ଆମକୁ  

କରି େଦଉଥିଲା ମନା ।। [୪] 

େସ}ହ େପ�େମ ଆେମ ଯାଇଥିଲୁ ହଜି  

ବରଷାେର ଭିଜି ଭିଜି,  

ଟିକିଏ େହେଲବି ଦୁଃଖ ପାଇନାହୁଁ  

କାହାରି ମନେର େଖାଜି ।।  

ସତ େହାଇଯାଉ ସଭି, ସପନ  

କାହାର ନଭାwୁ ମନ, 

ଏହି ଭଳି େସ}ହ ଶାkି ଦୟା eମା  

ରହିଥାଉ ଚିରkନ ।। [୫] 

ବିରହୀ ପବନ େଯମିତି େଦଖିଲା  

ମୃଦୁ�ମେp ହସିେଦଲା,  

ପୁ«ର ମହେକ ଆମରି ପ�ାଣେର  

ଶୀତଳତା ଭରିେଦଲା ।।  

ପ�କୃତି ଆମର ହୃଦୟର କଥା  

ସତେର ଜାଣିଲା ପରି,  

ଆନp ପସରା େମଳି େଦଇଗଲା  

ହୃଦୟକୁ ଖୁସିକରି ।। [୬] 

 

ଦୁ�ି ଥିଲା େବାେଧ େମଘ ମହv ାରର  

ଆମର ଚ�ଳତାକୁ,  

ଆେମ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ ସ��ଖେର  

ଆ,ିଲା ଇp�ଧନୁକୁ ।।  

ବ�] ବିବ�ତେର ଧାଇଁଗେଲ ସେବ�  

ଟିକିଏ ଆଶ�ୟ ପାଇଁ,  

ଆଶ�ୟ େନବାରୁ ମନ କଥା ଜାଣି  

ଆଉ ବରଷିଲା ନାହW ।। [୭] 

େଖାଜୁଥିେଲ ଯାହା ମିଳିଗଲା ତାହା  

ମନକୁ ଲାଗିଲା ତୃ�ି,  

ଏହି ସବୁ ଦୃଶ� ସ�ନୟେନ େଦଖି  

ହୃଦେୟ ଲାଗିଲା ଶାkି ।।  

ପରିଭ� ମଣର ଏହି ଉପହାର  

ପ�କୃତି େଦଲା ଆମକୁ,  

ଭୁଲି ଯିବାନାହW ଜୀବ ଥିବାଯାଏ  

ଏହି ଆମ ସ"କ�କୁ ।। [୮] 

 
ଦଳପଡା, ଖଜୁରୀପଡା, କfମାଳ । 
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ଭୁଲି କି ପାରିବିଭୁଲି କି ପାରିବିଭୁଲି କି ପାରିବିଭୁଲି କି ପାରିବି????    
ଭୁଲି କି ପାରିବି ସଖି, େସଦିନର 

ମହାଘ� अମୃତ େବଳା, 

अପବୂ� �ଶ�େର ପ�ାଣବk େହଲା 

ମରୁ ଉଦ�ାନର ଶିଳା! 

 

ମନ ଉପବେନ ମଳୟ ବହିଲା 

େହଲି ଭାରି କଲବଲ, 

ଜାଣତେର अବା अଜାଣେତ େଯେବ 

ଓଢଣୀ ବେଜଇେଦଲ। 

 

ଭୁଲିପାରିବି କି,େସଦିନକୁ ସଖି 

ଲାେଜ େଯେବ ମଥାେପାତି, 

ନିେବଦନ େମାର,କରିଲ ସ�ୀକାର 

େଶାଇନି ମଁୁ ସାରା ରାତି। 

अନିଲ୍ କୁ୍ମାର 

ମହାରଣା 

 

ଉଆଁସି ସପନ େଦଖିଥିଲି େକେତ 

ଭୁଲି ନିଜ ପରିଚୟ , 

ସମୟ େସ�ାତେର ହଜିଗଲା ଯାହା 

ମିଛ େପ�ମ ପରିଣୟ 

 

େସଦିନକୁ ,େକେବ ପାରିବି'କି ଭୁଲି 

େଯଉଁଦିନ ନିଜ ହାେତ, 

ତୁମ ବିବାହର ନିମ�ଣ ପତ�  

େଦଇଗଲ ଆସି େମାେତ 

 

ଗଲାେବେଳ ପୁଣି,ଆଖିେର ଆଖିେର 

ଉପହାସ ରw ମାଖି, 

େଦଇଗଲ ଯାହା ସିEତହାସ�ଟିଏ 
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ଛାତିେର ରହିଛି ଲାଖି। 

 

ପାରିଲିନି େବାଲି, େସଦିନକୁ ଭୁଲି 

ଠିକଣା ବଦଳି େଦଲି, 

େଯଉଁ େଯଉଁ ପେଥ,ତୁମ ପାଦଚିହ}  

େସ ପଥକୁ ଭୁଲିଗଲି। 

 

ଉ,ିମାେର ଯଦି अତୀତଟା େକେବ 

अେବଳେର ଛାତିତେଳ, 

େଦଖାେହବ ନିେ� ନୂଆ ଠିକଣାେର 

ଧସୂର ସମାଧି େମେଳ 

ଧସୂର ସମାଧି େମେଳ 

ନୟାଗଡ, ଭାପୁର, ବଡସହରା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୫୯୮୮୩୨୮୮୮ 
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ସିpୂରସିpୂରସିpୂରସିpୂର    
ସାଧବ େବାହୂର अଳ,ାର।  

ସ�ାମୀ ପ�ତି ସ�ାନ ନାରୀର।। [୧] 

        କୁଆଁରୀ ବୟସ ନିଏ ହରି।  

        ବାପଘର େଖଳ ଯାଏ ସରି।।[୨] 

ସାw ସwାତୁଣୀ ହ� kି ପର।  

ଗଢିଦିଏ ନୂଆ ପରିବାର।। [୩] 

         अଜଣା ମଣିଷ ହୁଏ ସାଥି।  

         ଜୀବେନ ଆଣଇ ମଧୁରାତି।।[୪] 

ପାଳିବା ଶିଖାଏ ପତ} ୀ ଧମ�।  

ବୁଝାଏ ବିବାହ ସାରମମ�।। [୫]         

          ସଜାଏ େସ ପୁଣି କୁଳବଧ।ୂ  

          ସ�ାମୀ,ୁ କରାଏ େଶ�.ବfୁ।।[୬]  

ପତିବ�ତା ପାଇଁ ପରିଚୟ।  

ନ ପିfିେଲ ପତି ଆୟୁ eୟ।। [୭] 

ତୁଷାରକାk ପ�ସାଦ  

 

          େସୗଭାଗ�ବତୀର ଭାଗ�ଫଳ।  

          କଳ, କାଳିମା ପାଇଁ କାଳ।। [୮] 

ବିବାହ ର େଶ�. ଉପହାର।  

ପତ} ୀ ପାେଶ ସ�ାମୀ अଧିକାର।। [୯] 

          ନାରୀ ଶୃwାରେର अଗ�ଗଣ�।  

          ଜୀବେନ ନାରୀର େଶ�.ପଣୂ�।

[୧୦]  

ଉଦିତ ରବିର ଦିବ� ଆଭା।  

ନାରୀ ଲଲାେଟ ସିpୂର େଶାଭା।। [୧୧] 

          ପ�ତିମା ପାଇଁ େଶାେଭ ମpିର।  

          ନାରୀ ସି�ୀର େଶାଭାସିpୂର।[୧୨]  
ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା-୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦  
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अମାନିଆ ବଷ�ାअମାନିଆ ବଷ�ାअମାନିଆ ବଷ�ାअମାନିଆ ବଷ�ା    
ବଷ�ା... 
ଏକ अମାନିଆ ଝରଝର 
ଆେବଗର ସିo अନୁରାଗ ଭରା 
େପ�ମପvାବିନୀ ପି�ୟାଭଳି 
େମାର ଶାkଶୀତଳ ମନକୁ 
ତା’ର ଓଦା ପଣତ କାନିେର 
େମାେତ ଭିେଜଇେଦଲା [୧] 
ତା’ ଭିଜା ପଣତ �ଶ�େର 
େମା ମନ ତଳର ସବୁ ସ�ପ}କୁ 
େସ अ,ୁରିତ କରିଦିଏ 
େଗାଟିଏ ଖିଆଲେର [୨] 
ତା ଧ�ନୀର ନିକ� ଣେର 
େମା ତନୁର ଧମନୀେର 
ପ�ବାହିତ ରoନଦୀ ସବୁ अଟକିଯା’kି 
ପୁଣି େକେବ େକେବ ବାଟ ବଦଳାଇ 
ଚାଲିଯା’kି େସମାେନ, ଆଉ ଏକ ଭିନ}  ବାଟେର [୩] 

 
ଗେବଷକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 

ପବିତ�  ଦାସ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ମରିବାର ଇgା ବି ବାରବାର ଜୀଉଁଥାଏ 

ବ�ିବାର ଆଶା ପ�ତ�ାଶା ସବୁ 

ଜହ}  - ରାହୁ -ାରା ଗିଳି େହାଇଗଲା ପରି 

ଧିେର ଧିେର eୀଣରୁ eୀଣତର େହାଇ 

अଂଶୁଘାତେର ପ�ପୀଡ଼ିତ େରାଗୀଟିଏ ପେର 

ମୃତୁ�ର ନିକଟତର େହଉଥାଏ 

 

ଦୁନିଆେର, ଦଶ�କମାନ, ସ��ଖେର 

ଯାଦୁଗର ଯାଦୁ ପ�ଦଶ�ନ କଲାପରି 

ହସ ଓ ଖୁସି ଫୁେଟଇ 

अଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 

ଦୁଃଖ ଓ ଲୁହ, ହୃଦୟର ନିଭୃତ େକାଣେର 

ଲୁେଚଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 

େଯମିତି କି ସତୀ ନାରୀଟିଏ 

ତା’ର ଶରୀରକୁ अତି ସାବଧାନର ସହ ଢାପୁଥାଏ 

କାମୁକ ପୁରୁଷ ମାନ,ର 

େସୗରଭ ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ବିଷପ$ୂ� ନୟନଯୁଗଳଠାରୁ ବେ�ଇବା ପାଇଁ 

 

ଏଇ ତ ଜୀବନ 

ଦୁଃଖ ଓ ଲୁହକୁ 

ଖୁସିର ପରଦାେର ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ 

ଧିେର ଧିେର ପରଦା ବି ଫାଟିଯାଏ 

 

ଇଂରାଜୀ अଧ�ାପକ 

ସୁpରଗଡ଼ ଇ~ିନିୟରିଂ ;ୁଲ୍, ଓଡ଼ିଶା 
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ଦୂନ�ୀତିର େଚରଦୂନ�ୀତିର େଚରଦୂନ�ୀତିର େଚରଦୂନ�ୀତିର େଚର    
ଦୁନ�ୀତିକୁ ସମେ] अନୁଭବ କରୁଛkି 

अତି. ବି େହଉଛkି 

େହେଲ ମୁoି ମିଳୁନି! କି ଚୁoି ସରୁନି! 

 

ରାଜାମାେନ ଦୂନ�ୀତି କରୁଥିେଲ 

ପ�ଜାମାେନ अତି. େହେଲ 

ଗଣତ�କୁ ସ�ାଗତ କେଲ 

ଦୂନ�ୀତି ଦୂର େହବ! 

କିଏ େଦଖାଇଲା ଏହି ସ�ପ}? 

ଯାହାଠୁ ମୁoି ମିଳୁନି କି ଚୁoି ସରୁନି! 

 

ସମି�ଧାନ ତିଆରି େହଲା 

େବାଧହୁଏ ଦୂନ�ୀତି େଲାପ କରିବାର ପ�ୟାସେର 

ନୀତି ପେର ନୀତି ଗଢ଼ା ଚାଲିଲା ଓ ଚାଲୁଥିବ 

ଆଉ ଦୂନ�ୀତି ତା କାମ କରୁଥିଲା ଓ କରୁଥିବ 

କାରଣ, ଦୁନିଆଟା ଥିଲାବାଲା,ର 

ସୁେରଶଚp�  ପyା 
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ଯିଏ ଦୂନ�ୀତି କରୁଥିେଲ, କରୁଛkି! 

ରାଜା ରୂପେର େସ େବଳର କି ଏ େବଳାର ମ�ୀ ରୂପେର 

ଦୁନ�ୀତିରୁ ମୁoି ମିଳିବନି କି ଚୁoି ସରିବନି! 

 

ବିଚରା ମାଟିର ମଣିଷ େଯମିତି ଥିଲା 

ରହିଥିବ, ସ�ପ}େର ବିେଭାର େହାଇ 

କାରଣ ତା’ର ବଳନାହW, କି ଦୂନ�ୀତି କରିବାର ବୁ�ି ନାହW 

ଦୂନ�ୀତି ନୀତିର ନଁାେର ବଢୁଥିବ 

ସରଳତା ଓ ଦୁବ�ଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ 

ମୁoି ମିଳିବନି କି ଚୁoି ସରିବନି! 

 
अଧ�e, ବିଭିଏନ୍ ;ୁଲ୍, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୬୫୭୭୪୩ 
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ଶୀତ ଆସିଥିବଶୀତ ଆସିଥିବଶୀତ ଆସିଥିବଶୀତ ଆସିଥିବ    
ନୂଆ କअଁଳିଥିବା ଦୁବଘାସ ଉପେର 

ଚମକୁ ଥିବ ମୁoା, 

ସଦ�ସ}ାତା ଲଳନାଟି ପରି ମାପିଚୁପି 

ସେଜଇ େହଉଥିବ େଗyୁଫୁଲ 

ପ�ଭାତ ଲଗ}େର ଚାଳ ଉପେର 

େନସି େହାଇଥିବ ପର] ପର] କାକର ବିpୁ 

ଲ�ା ରାତିର ଆନp ଲୁଟୁଥିେବ 

ପ�ଣୟ-ପ�ଣୟୀ, ଜହ}  କଇଁ, 

ଠାଏ ଠାଏ ମୁରୁକି ହସୁଥିବା େଶାରିଷ ଫୁଲ 

ଚହଲାଇ େଦଉଥିବ େକଉଁ କିେଶାରୀର ମନ, 

କୁନି ପିଲାମାେନ କଳି କରୁଥିେବ 

ଖରା େପାଇଁବା ପାଇଁ 

ବିଛଣାେର ଥାଇ ପରୀeା ପାଇଁ କିଏ େକମିତି 

େଘାଷୁଥିବ ଇତିହାସ କି ଭୂେଗାଳ 

 

କାରଣ - ଏେବ ଶୀତ ଆସିଛି ଧରାେର 

ଶ�ୀ ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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େମା ଗାଆଁେର ବି 

ପାହାkି ରାତିର ମିଠା ମିଠା ସ�ପ}େର 

ଭିଜୁଥିବ େମା ପି�ୟା 

େମା ପାଇଁ ମନାସୁଥିବ େକେତ କ’ଣ 

େରେଜଇ ତେଳ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଓଠ ଚାପି 

ହସୁଥିବ େସ... 

କାରଣ - ଏେବ ବି ଶୀତ ଆସିଥିବ 

େମା ପି�ୟା ଗାଆଁେର... 

 
ପଲv ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା ୭୫୫୦୩୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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େହ କଲମେହ କଲମେହ କଲମେହ କଲମ    
େହ କଲମ 

େକଉଁଦିନ େତାର 

େହଲା ଜନମ? 

ଠିକ୍ କରି କହ 

ତୁହି କଲମ? 

ଯୁଗ ପେର ଯୁଗ 

ତୁ ଏଠି ଆଗ, 

କମିନାହW େବଗ 

ତୀà େତା अଗ 

େକେତ ସତମିଛ 

େଲଖିଛୁ ତୁହି 

େଦଖିଛି ସଂସାର 

ସୀମା ତା ନାହW 

େଗୗରୀ ପyା 

 

ସବୁଠୁ ଧାରୁଆ 

ତୁ େସହି अ£, 

ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରୁ 

ତୁ େସହି ଶ£ 

େକେତ େଦଶେପ�ମୀ 

େତା ବ�ବହାେର 

େଲଖିଗେଲ ଗୀତ 

େଦଶ େପ�ମେର 

କୁcିତ କଦଯ�� 

ସମାଜରୂପ 

ବ�o ହୁଏ ସତ� 

ତୁ େସହି ମାପ 
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ଧନ�ତୁ କଲମ 

ଆଜିର ଯୁେଗ 

ସତ�କୁ ପଥ ତୁ 

େଦଖାଉ ଆେଗ 

କବିର ଭାବନା 

ଉଠଇ ସିନା 

ନ ଚାଲିେଲ ତୁହି  

ବ�o ହୁଏନା 

େତାର ଆଶୀବ�ାେଦ 

କବିତା ଫୁେଟ 

େତାର ଚାଳନାେର 

ପ�ଶଂସା ଛୁେଟ 

ତୁହି ଚାଲୁଥିେଲ 

ଜୀବନ ଚାେଲ 

ଭାwିଗେଲ ମନୂ 

ଫାସିେର ଝୁେଲ 

ବହୁତ ଦିନର  

ପୁରୁଣା ମିତ 

େତାର ଲାଗିହୁଏ 

କବିତା, ଗୀତ 

ଚାଲୁଥା କଲମ 

ତୁ େସହିପରି 

ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି 

ପଥ ଆହୁରି 

େଶଷ ନ େହଉେର 

�ିତି େତାହର 

ବା\�ା ତୁ େଦଉଥା  

ଯୁଗ ଯୁଗର 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ସରିଲା ସପନସରିଲା ସପନସରିଲା ସପନସରିଲା ସପନ    
ସପନ ସରିଲା ନିଦ ଭାwିଗଲା ଆକାଶୁ ତାରା ହଜିଲା  
ଦିନମଣି ଉଭା ସେ,ତ ଆସିଲା କୁ ୁଟ ରାବ ଶୁଭିଲା । 
ପ�ଭୁପଦ ଆେଶ ଜୁଇ,ଚ"ା,େହନା, ମଧୁ-ମାଳତୀ ବାସିଲା 
ଗଭୀର ଗୁମାେନ େଶଫାଳି ରାଣୀଟା ବୃkରୁ ପତିତ େହଲା ।। 
 
ମାନିେବାଉ ବାସି ପାଇଟିକୁ ସାରି ବଉଳା eୀର ଦୁହWଲା 
କିଚିରି ମିଚିରି ପeୀ କାକଳିର ମୃଦୁ� ଗୁ~ରଣ େହଲା । 
ମଥାନ ଉପରୁ କାକ ରାବ ଶୁଣି କୁନାଟା ନିଦରୁ ଉଠିଲା  
େସ'ମୁy ମpିରୁ ଘ�ଘ�ା ଶେ� ଭଜନ ଗାନ ଶୁଭିଲା  ।। 
 
ବିଭୁକୃପା ଧ�ାଇ ଗ�ାମ ସୀମkିନୀ ସରିତ ତେଟ ଚଳିଲା 
ହୁଳହୁଳି ସ�େର ଦାେମାଦର ଭଜି ମwଳ କାମନା କଲା  
ପରୁୂବ ଦିଗରୁ ସୁରୁଯ, େଜ�ାତି  
ଧରଣୀ ବେe ପଡିଲା  
ରାତି� ର କାକର କअଁଳ ଖରାେର ହୀରକ ପ�ାୟ େଶାଭିଲା ।। 
 
େଦଖି ଏ େସୗpଯ��  ବିଧିର େବୖଭବ ମନ ପୁଲକିତ େହଲା 
ସେkାେଷ ସେkାଷ ସମପ�ଣ ଭାେବ ବିଭୁ, ଶରଣ ଗଲା ।। 
 

ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 
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ପୁଣି େଦଖାେହବ ଆର ଜନମେରପୁଣି େଦଖାେହବ ଆର ଜନମେରପୁଣି େଦଖାେହବ ଆର ଜନମେରପୁଣି େଦଖାେହବ ଆର ଜନମେର    

ତୁମ ହାତଧରି ବାଟ ଚାଲିବି େବାଲି ମଁୁ 

କଥା େଦଇଥିଲି ତୁମକୁ 

େହେଲ ସମୟ େଦାଷ କି ଭାଗ�ର େଦାଷ 

ମଁୁ ପାଇଲିନି ତୁମକୁ 

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବସିପେଡ଼ ଏକା 

କv ାk ଓ अଶାk ମନେର 

अତୀତର େସଇ ସE �ତି ସବୁ ପୁଣି 

ଚାଲିଆେସ େମା ମନର ମାନସପଟେର 

ସବୁ କଥା ପୁଣି କହିହୁଏନା ଜୀବେନ 

କିଛି ରହିଯାଏ ବାକି 

କିଛି ସE �ତି अନୁଭୂତି ଭୁଲି ହୁଏନାହW 

ମେନ େହାଇଯାଏ ଆ,ି 

ତୁମକଥା ଭାବି ଦିନ ବିତିଯାଏ େମାର 

ସମୟର ପ�େତ�କ ମୁହୂ\�େର 

ଏ ଜନେମ ତୁମ ସହ େଦଖା େହଲାନାହW େମାର 

ଭାବୁଛି, ପୁଣି େଦଖା େହବ ଆର ଜନମେର... 
ଖଡ଼ିअw, ବାଲିଚp�ପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ତୁଷାରକାk ଓଝା 
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ତୁେମ ନାହଁ େବାଲିତୁେମ ନାହଁ େବାଲିତୁେମ ନାହଁ େବାଲିତୁେମ ନାହଁ େବାଲି    
ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି 

ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି ପୁେନଇ ରାତିଟା 

ଲାେଗ अfକାର ମୟ 

ତୁମରି ବିହୁେନ େଗାଲାପ ବି ଲାେଗ 

କ�ାମୟ କ�ାମୟ 

େକାଇଲିର କୁହୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହW 

ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି ଆଜି 

ଫଗୁଣ ଆସିଛି ବିରସ ବଦେନ 

ପାଗଳ େପ�ମିକ ସାଜି 

ରwହୀନ ଆଜି ଜୀବନ ଲାଗଇ 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ଦୂେର 

ପବନ ବି ତାର ଭୁଲିଯାଏ ପଥ 

ତୁମରି ପରଶ ଝୁେର 

ଶ�ାବଣ ମାସେର ବଷ�ା ଭୁଲିଯାଏ 

ଆସିବାକୁ ଧରାପେର 

ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ଶରତ େଜାଛନା 

ରବୀp�ନାଥ ମହାରଣା 
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ତୁେମ ଗଲା ପେର ପେର 

ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି ଫୁେଟନି କଳିକା 

ଶୁ¢ ଲାେଗ ଉପବନ 

ସପନ ବି ଲାେଗ ଫିକା ଫିକା ଏଠି 

ଝରିହୁଏ ତନୁମନ 

ମଧପୂ ଭୁଲଇ ମଧ ୂେଶାଷିବାକୁ 

ତୁମ ଉପ�ିତି ବିନା 

ତୁେମ ନାହଁ େବାଲି ଏଇ ହୃଦୟଟା 

ଭାwି ହୁଏ ଚୁନା ଚୁନା 
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େଦଇନାହଁ ଧରାେଦଇନାହଁ ଧରାେଦଇନାହଁ ଧରାେଦଇନାହଁ ଧରା    
ଆହୁରି େକେତବାଟ ଯିବାକୁ अଛି 
ଭାବିନାହW, ଭାବି ପାେରନାହW 
ଗାଇବାକୁ अଛି अେନକ ସwୀତ 
ଥକିନାହW େକେବ ଥକିନାହW 
अwୁ. ମାତ�  ଆତE ାପରି 
ମନ େମାର ଶିଖୁଥିଲା ଶିଖୁअଛି 
େକେବ ବଢ଼ିନାହW 
ପୁଲକିତ ସ\ାେମାର 
ବ�ା� ଯାହା ସମଗ� ବିଶ�େର 
ଛିଡ଼ିନାହW େକେବ ଛିଡ଼ିନାହW 
ତୁେମ କଣ ସତ� କରିଥିଲ 
अଦୃଶ�େର ହାତ ଧରିବାର? 
େମା ଆଖି ଉହାଡ଼େର ରହି 
ଥକିଗେଲ ରାହା ଧରିବାର 
ଏମିତି କାହWକି ଲାେଗ 
ପ�ତି ଛp ଲାଳିତ�ମୟ 
ପ�ତି ରୂପ ମାଧୁଯ��େର ଭରା 
ତଥାପି ନି�d� ରୂେପ 
ତୁେମ େମାେତ େଦଇନାହଁ ଧରା 

अ��ନା ପ+ନାୟକ 
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ଗାfୀ ହସିେଲଗାfୀ ହସିେଲଗାfୀ ହସିେଲଗାfୀ ହସିେଲ    
ଗାfୀ ହସିେଲ, 
ହସିେବନି ତ ଆଉ କ’ଣ ? 
ଆେମ େଯାଉ अନୁଗାମୀ ତା,ର 
େକେତେବେଳ ଛାପି େଦଉ 
ସବୁଜ େଗାଲାପୀ ରwର କାଗଜେର, 
େକେତେବେଳ ପିfୁ ଖଦଡ 
େଧାତି େସଲଫି ବାହାନାେର! [୧] 
ମ\ୂdଟିଏ ଥାପିେଦଉ 
ସହରର ନାମୀ ଦାମୀ 
ଗହଳିଆ ଛକେର, 
ବଷ� ସାରା अଳିଆ, ଭwା ମଦ 
େବାତଲ ପଡିଥାଏ ଇତ]ତଃ 
ତା' ଚାରି ପାଖେର! [୨] 
ଚଷମାେଟ ହଜିଯାଏ 
ବଗୁଲିଆ େଟାକା, େମୗଜ 
ଥ+ା ତାମସାେର, 
ସ�gତାର ଆଢୁଆେଳ ସାେଜ 
େସଇ େଗୗରବ ପ�ତୀକ, 
ଚ��ା ଚାେଲ ଶୀତତାପ ନିୟ�ଣ 
େକାଠରୀ ଭିତେର! [୩] 

ଶ�ୀଧର ପ+ନାୟକ 

 

ସତ�ର ସାଧକ ଯିଏ 
ଆେମ ତା, अନୁଗାମୀ େବାଲି 
ବାହାେÜାଟ ମାରୁ , 
ମିଥ�ାର ଆଶ�ୟ େନଉ ବାର�ାର 
ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁ 
ନ�ାୟାଳୟ ରାଜଦାେy , 
ବ�ିବାର अଭିନୟ କରୁ ସତ ; 
ମରୁଥାଉ ବାର�ାର 
ଜୀବନର ପ�ତିଟି ପାଦେର ..... 
ପ�ତି ମହୁୂ\�େର![୪]   
ଏଣୁ େବାେଧ ହସୁଥିେଲ ଗାfୀ 
ସହରର ଗହଳିଆ େସଇ 
କେଚରୀ ଛକେର , 
ଦିନ ଦି' ପହେର! [୫] 
 

କଲ�ାଣସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ  
୯୧୭୮୭୪୪୨୫୦ 
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ଆଦ�ାk ସାଥୀଆଦ�ାk ସାଥୀଆଦ�ାk ସାଥୀଆଦ�ାk ସାଥୀ    
ଈଶ¥ର, ଦାନ, େହଇ ତୁମ େପ�ମ 

ଭରିେଦଲା େମା ଜୀବନ 

ଯାହାର �ଶ�େର ବିଛୁରିତ େହଲା 

अେଲାେକ େମା ତନୁମନ । 

 

अମା अfାରର ବe ଚିରି ଆସି  

ହୃଦୟ ଛୁଇଁଲା େମାର  

ନି¢ଳ, େସଇ ହୃଦୟେର ତୁମ  

ଜତେନ ଗଢିଲି ଘର । 

 

ସବୁ ରୁe ପଥ,ଝଡ ବା ବତାସ  

େଲଉଟିଲା ଆସି ପାେଶ 

ତୁମ େସ}ହ, େପ�ମ ସୁରeା ସାଜିଲା  

ଶoି େହାଇ ଚତୁପ�ାେଶ�� । 

େରାଜା ପyା 

 

ଘନ अfକାରୁ ହାତ ଧରି େମାର 

େନଲ ମହା ଆେଲାକେର  

ସବୁ ବିପଦରୁ ରeା କରିବାକୁ  

ଆସିଲ େମା ଜୀବନେର । 

 

ସାଜି କୃ� ତେମ ଗୀତା¤ାନ େଦଲ 

େମା ପି�ୟ ସାରଥୀ େହାଇ  

ତୁମ ଠାରୁ େଶ�. ପରମ ପୁରୁଷ 

ନାହW େମା ଜୀବେନ େକହି । 

 

ରହିଥାअ ତୁେମ ଏଇ େମା ଜୀବେନ  

ବଷ�,ମାସ,ଯୁଗ ଧରି  
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ତୁମରି େକାଳେର ମହା ଆନpେର  

ଆୟୁଷ େମା ଯାଉ ସରି । 

 

ଲିଭିଯାଉ େମାର ଜୀବନର ଦୀପ 

ତୁମରି ମୁହଁକୁ ଚାହW  

ପୁତ� , ସଖା, ବfୁ, ଆତE ୀୟ ସ�ଜନ 

େଲାଡ଼ା ନାହW ଆଉ େକହି । 

 

ଏତିକି ମିନତୀ େମା େଶଷ ଦଶ�େନ 

ସିEତହାସ� ଟିେକ େଦବ 

େସ अମୁଲ�ରତ}  ଆଖିେର ସାଇତି 

ଆତE ା େମାର େମାe େହବ । 
 

ପୁଣି ନୂଆ ଜନE  େହବ ଦୁହW,ର  

ପୁନଃମdଳନର ପାଇଁ  

େସହି ଆଶା େନଇ ଆର ଜନମେର 

अେପeାେର ଥିବି ମୁହW ।  

 
ପ$ୂ� ାନp ଭବନ 

େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ-୭୫୩୦୧୦ 
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ନାଉରୀନାଉରୀନାଉରୀନାଉରୀ    
ଜୀବନ ଜ~ାଳ ପ�ତିଟି ସୁअେର  

ନିମି\ ଜୀବେଟ ମଁୁ  

କୂଳକି କିନାରା ମିେଳନାହW େମାେତ 

େବସାହାରା ଭାେସ ମଁୁ।  

 

ପ�ଳୟ େତାଫାନ େଘାର अfକାେର 

ଥରିଯାଏ େଯେବ ମଁୁ  

ଜୟ ଜଗନ} ାଥ ଜପିେଦେଲ ଆସୁ 

କିରଣେଟ େହାଇ ତୁ। 

ଧୀେରp�  କୁମାର ପ�ଧାନ 

 

ଆରେତ କାତର େହାଇ ଡାେକେଯେବ 

କାନେଡରି ଶୁଣୁ ତୁ 

କରୁଣା ସାଗର କୁଟାେଟ ପଠାଉ 

ମହାଦ� �ମ କରି ତୁ। 

 

ନାଉରୀ ସାଜି ତୁ ଦିଗ େଦଖାଉେର  

ଲାଗଇ କୂଳକୁ ମଁୁ  

ଏ ମାୟାସଂସାର ଦୁଃଖ ଦରିଆେର 

ଆପଣାର अଟୁ ତୁ।।।। 

 

ତିରୁଚିରାପଲv ୀ। ତାମିଲନାଡୁ। 

୭୯୦୪୪୫୮୧୪୫। 
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କିଏ ତୁ ରୂପସୀକିଏ ତୁ ରୂପସୀକିଏ ତୁ ରୂପସୀକିଏ ତୁ ରୂପସୀ    
କିଏ ତୁ ରୂପସୀ ଏେତ ସୁକୁମାରୀ 
ରୂପ େତା अମଲୂମୁଲ, 
େକଉଁ ରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ତୁ 
େକଉଁ ବଗିଚାର ଫୁଲ [୧] 
ଦୁନିଆର ସବୁ ରୂପରw େଦଇ 
ଗଢ଼ିଛି ବିଧାତା ତେତ 
ରୂପ ଆେଗ େତାର ପ$ୂdମାର ଚାp 
ମଳିନ ପଡ଼ଇ ସେତ  [୨] 
ଦୁନିଆର େକେତ େଦଖିଛି ଲଳନା 
ନାହW େକ େତାପରି ଜେଣ 
ସରି େହେବ ନାହW ରnା କି ଉବ�ଶୀ 
େତାେତ ପୁଣି େକଉଁ ଗୁେଣ [୩] 
ଲେe କୁସୁମର ମହକ େତା େଦେହ 
କିଏ େସ େଦଇଛି ଢାଳି 
ମହ ମହ ବାେସ ବାଟ ସାରା ସେତ 
େଯଉଁ ବାେଟ ଯାଉ ଚାଲି [୪] 
ଶହ ଶହ ପିଲା ପାଗଳ େହେଲଣି 
େଦଖି େତା ହସ ମୁରୁକି 
େତା େସହି ହସେର ଯୁବାଏ ତ କଣ 
ବୃ�  ବି ଯା’kି ଚମକି [୫] 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

ମେନାରମ ଦିେଶ େଗାରା ପାଦେର େତା 
ନାଲି अଳତାର ଗାର, 
ହସିେଦେଲ ପୁଣି େଗାଲାପୀ ଓଠରୁ 
ଝେର ମୁକୁତାର ଧାର [୬] 
େକାଇଲି ସ�ରକୁ ଭୁଲି ମଁୁ ଗଲିଣି 
ଶୁଣିଲା ପେର େତା କଥା 
େତା େସୗpଯ�� େଦଖି ରାଜହଂସିନୀ ବି 
ନୁଆଇଁ େଦଉଛି ମଥା [୭] 
ଘାଇଲା କରିଛି ସୁpରୀ େତା ଆଖି 
ଲ�ା ଲ�ା େତାର େକଶ 
ଆଉ େକହି େମାର ଆଖିକୁ ପାଉନି 
େଦଖିଲା ପେର େତା େବଶ [୮] 
େତାର ରୂପଗୁଣ େକମିତି ବ$d ବି 
ଭାଷା ନାହW ତୁେy େମାର 
ନିୟତିର ତୁ େଯ େଶ�. ରଚନା 
ନାହW ତୁଳନା େଯ େତାର [୯] 

କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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କ�କ�କ�କ�    
ବୁକୁେର ବାେଜ ଛୁରୀ, ରoାo େହାଇ ବେ� 

ମୃତୁ� ବି କେର େମାେତ ଘୃଣା 

େମା ଜୀବନର अନ�ନାମ କ� ଓ ଯ�ଣା [୧] 

 

କଟି ଯାଇଛି ହାତ, ଝର ଝର ବେହ ଲହୁ 

ଲୁହର ରw ବି େହଲା େଲାହିତ 

େହାଇପାରିନି ମୃତ, େହଲି ମଁୁ ଆହତ [୨] 

 

କାତିେର କଟିଛି େମା ଶରୀର 

ନାହW େପ�ମ ନାହW ସୁଖ ନାହW ହସ 

ଦୁଃଖଶଯ�ା ପାଲଟିଗଲା ଏ ସଂସାର [୩] 

 
ପାରଳାେଖମୁyି, ଗଜପତି ଜିଲv ା, ଓଡ଼ିଶା 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପyା 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନ ଏକ ପ�େୟାପନ�ାସ 
େକେବ ଚୁପି ଚୁପି କଥା କହୁଥିବା େଚାରାବାଲିର 
କାହାଣୀ ତ େକେବ ଟପ୍ ଟପ୍ ବଷ�ାେର  
ଓଦା ଓଦା अଶ��ଭିଜା ଚାହାଣୀ 
େକେବ ମରୁତୃଷ}ାର ମରମ େବଦନା ତ 
େକେବ ଦୀଘ�ଶ�ାସର अkଃଦ�ାହ 
େକେବ ଘନ अfାର ରାତ� ୀର ଦିକ୍ ଦିକ୍ େହାଇ 
ଜଳୁଥିବା ଖେଦ�ାତର ଆେଲାକ ହW ସାହା 
କିଛି ପଥ अତିକ�ମ କରିବାକୁ 
]ବ୍ ଧ ନୀରବତାକୁ ପାେଥୟ୍ କରି 
ଏ କଣ ଝଡ଼ର ପବୂ�ାଭାଷ? 
ନା େଚତନାର ଆଶୁ ଉେନE ଷ 
େସ ଯା େହଉ, ରା]ା ପରି¢ାର େଦଖାଗେଲ ମଧ� 
ପଥ अବେରାଧ ନୁେହଁ 
େକେବ େକେବ କ�ାର କ� �ର ଆଘାତେର 
ଲହୁଲୁହାଣ ଏ ପାଦ 
ତଥାପି ଯାତ� ା अବିରତ 
ନୂଆ ସକାଳର ପ�ତୀeାେର... 

ଶିeକ, ସରକାରୀ ଉନ} ୀତ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 
ନିଆଳି, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୨୯୩୩୮୦ 

ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 
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ହସ ଧାେରହସ ଧାେରହସ ଧାେରହସ ଧାେର    
ତୁମ ଓଠ କାଗଜେର 

ଆ,ିବାକୁ ହସଧାେର 

ଜାତି ଜାତକକୁ 

ତୁg ମେନ କଲି ଏଇ ଜୀବନେର 

ସୁେଯାଗ ଆସିବ କି ନାହW 

ଜାେଣ ବା କିଏ 

ଜୀବନର ଏଇ ପିgିଳ ରା]ାେର 

ଚାଲିବାକୁ ତୁମ ସାେଥ 

ହାତ ତୁମ ଧରିେନଲି अତି ଯତନେର 

eେଣ eେଣ ବଦଳିଯାଏ 

ଆକାଶର ରwପରି 

ଏ ମନର ଭାବନା 

ପ�ଭାତିମ~ରୀ 
େବେହରା 

 

େଦଖ, ଟିେକ ହସିଦିअ 

ସବୁ ଲହୁଲୁହ େଦଇ େମାେତ 

ନି«\ିକୁ ସାଥ�କ କର 

କାରଣ 

ଜୀବନ eଣ ଭwୁର 

ଏକଥା ତୁେମ କି ଜାଣନା 

 
ଶିeୟିତ� ୀ, ପ�କ| ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ମଳାସପଦର, ଜିଲୁyି, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୯୫୭୪୪୩୭୨ 
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ସE �ତିସE �ତିସE �ତିସE �ତି    
ତୁମ ହାତଗଢ଼ା ତାଜମହଲଟା 

ହସିେଦଇ ଆଜି କେହ 

କୁଆେଡ଼ ଗଲା େସ ପ�ତିଶୃତି ତୁମ 

କୁଆେଡ଼ ଗଲ େହ ପି�େୟ? 

େସହି ନଭ�ୁ�ୀ େପ�ମର ପ�ତୀକ 

ଆଜି ବି ରହିଛି ସାeୀ 

ମମତାଜ अଛି ତୁେମ ନାହଁ ସାଥି 

େଖାଜୁଛି ତୁମକୁ ଆଖି 

ତୁେମ େଦଇଥିବା କଥା ଆଜି ଲାେଗ 

ସେତ କି ପାଣିର ଗାର 

ବିତି ଯାଇଥିବା ସE �ତି ଗୁଡ଼ା ଆଜି 

ବେହ େହାଇ ଲୁହଧାର 

ପ�କାଶ ଚp�  ପyା 

 

ସପନେର େଯେବ େଦଖୁଛି ତୁମକୁ 

ହାତଠାରି େମାେତ କୁହ 

ଆରପାରିେର ମଁୁ अେପeା କରିଛି 

େଦଖାେହବ ତୁମ ସହ 

ତୁେମ ଗଲାପେର ଏକୁଟିଆ ଏହି 

ମିଛମାୟା ସଂସାରେର 

ତନୁମନ େମାର ତୁମପାଇଁ ସାଥି 

ଏେବ ବି େତା ବିନା ଝୁେର 
ବି¤ାନ ଶିeକ, 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ଖୁସିେର अଛି ମୁଁଖୁସିେର अଛି ମୁଁଖୁସିେର अଛି ମୁଁଖୁସିେର अଛି ମୁଁ    
ହସ େଦଖିଲାେଗ 

ସମୟ କରୁଛି ଛଳନା 

ଲୁହ େଦଇ କିପରି 

ଖୁସିେର अଛି ମଁୁ 

େଦାଷୀ େହାଇ ଆଜି 

ପାଏନାହW ଦy 

ଭୁଲ କରି ବାର�ାର 

ଖୁସିେର अଛି ମଁୁ 

ଥେର ପଚାର ସମୟକୁ 

ସତେର ମଁୁ େଦାଷୀ 

କ’ଣ େମା େଦାଷ 

କ’ଣ ଖୁସିେର अଛି ମଁୁ 

ପ�ଶ} ପେର ପ�ଶ} 

ନାହW େମା ପାଖେର ଉ\ର 

ଯଦି ନିରବ ରହିବା େମାର ଭୂଲ 

ତଥାପି କେହ ଖୁସିେର अଛି ମଁୁ 

ଜୟk କୁମାର ସାହୁ 
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ତିତ୍ ତିତ୍ ତିତ୍ ତିତ୍ ଲିଲିଲିଲି    
ମା’, ଆଗମନେର 

ଚାରିଆେଡ଼ 

େକାଳାହଳ ଥିଲା 

ଧରଣୀର କାଶତyୀର ସnାର 

ସହରେର ସୁସ¶ିତ ଆଲୁअ 

ଆଉ ପାବ�ଣ ନିଶାେର ମତୁଆଲା ଥିଲା 

ମଣିଷ 

ଶରତର ନିମ�ଳ ଆକାଶ ତେଳ 

ଆନp ଓ ଆେଲାକର 

ମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଝୁମୁଥିଲା 

ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର 

ଚିନE ୟ କୁମାର େବବ\�ା 

 

ମହିଷାସୁର ପରି 

କଳା ପବନର ରୂପେନଇ 

ଧେସଇ ପଶିଲ ଦିନରାତି ନମାନି 

अfାରେର ଗଳିକpି ବୁଲି 

ଦଳି ଚକୁଟି ଛାରଖାର କଲ 

ଜୀବନ, ଘର, ରା]ା, ଗଛ 

ବିଶ�ାସ ହୁଏନି, 

େକେତ ଭୟ,ର ଥିଲା ପ�କୃତିର 

ଏ ଦଶହରା ଉପହାର 

 
ସ"ାଦକ, େଲାହରାଖyି ସାହିତ� ସଂସଦ 

ଆର.ସି.େରାଡ଼, ଦୁଗ�ା ମyପ ନିକଟ 

ଭ~ନଗର - ୭୬୧୧୨୬, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୦୪୬୦୫୭ 
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ମିଛ ପରିଚୟମିଛ ପରିଚୟମିଛ ପରିଚୟମିଛ ପରିଚୟ    
େମା ମନ ମଣିଷ 

ସପନ େଦଖାଇ 

ଚାଲିଗଲା ବହୁଦୂର 

େକେତ ଦିନ अବା 

ବ�ିବି ମୁହW 

କରି ମିଛ अଭିନୟ! 

ଏ କି? 

େମା ପରିଚୟ 

ମିଛିମିଛିକା ବାହାେନ 

େନଇଛି ମଁୁ ଆଶ�ୟ! 

ଧୀେରନ୍ ବାଗ୍ 

 

अkର ସିନା  

କାେp ତମ ପାଇଁ 

ବାହାରକୁ ଦିଏ ହସ 

େକେତ ଦିନ अବା 

ବ�ିବି ମୁହW 

େନଇ ଏ ମିଛ ପରିଚୟ? 

 
କୁଳିअଣା, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 
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େହ ଯ�ମାନବେହ ଯ�ମାନବେହ ଯ�ମାନବେହ ଯ�ମାନବ    
େହ ଯ� ମାନବ, 
ଯ�ଟିଏ େହାଇ ସବୁ କିଛି କରୁ 
ସାଧନାର ପଥ େଧାଇ, 
अସାଧ�କୁ ତୁହି ସାଧ� କରିେଦଉ 
ଟିକି ଯ�ଟିଏ େହାଇ। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ଯାତ� ାେର ତୁମର ବିଜୟ अପାର 
ସିfୁ ନଭ େହଲ ପାରି, 
ତୁମ ମ�ତୀେର ନର ଜିଣିପାେର 
େକହି ନୁେହଁ ତୁମ ସରି। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ଗଢିପାର ତୁେମ ବିଜୟର େସୗଧ 
କୁହୁକର �ଶ� େଦଇ, 
ମହକ ତୁମର ନାଶଇ କାହାର 
ବୃ\ିଟାକୁ ମାରିେଦଇ। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ତୁମ ଆଶୀବ�ାଦ ଆଣିଛି ବିପଦ 

ନେରp�  ସାହୁ 

 

ପୃଥିବୀର ସବୁ େକାେଣ, 
ତୁମରି େମାହେର ମଣିଷ ହW ମେର 
େଲାଡୁअଛି अକାରେଣ। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ବାମନ ମଣିଷ ବଢାଇଛି ହାତ 
ଚାpକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, 
ଚାp କି ମିଳିବ ବାମନର ହାେତ 
ନର କି"ା ଜାେଣ ନାହW। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ଶିeା ସ¥ା�� କୃଷି ସବୁ ସାେଥ ମିଶି 
କରୁ ତୁ ଦିଗ୍ ବିଜୟ, 
େକେବ ତୁ ନ ଭାବୁ अପକାର ସବୁ 
େକେତ କରୁ ତୁହି eୟ। 
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େହ ଯ� ମାନବ, 
ଯାତ� ାକୁ ତୁମର ସଂେକାଚନ କର 
ମାନବ ଜାତିଟା ପାଇଁ, 
ଜୀବିକା ହରାଇ ରହିେବନି େକହି 
ତୁମକୁ ହW େଦାଷ େଦଇ। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ଦାରିଦ� � କଷଣ ଦୁଃଖ अନାଟନ 
ସବୁଥିେର ଥାଉ କାହW, 
ତ�େର େତାହର ମ�କୁ ଏଥର 
ନାଶି ମକୂ ସାେଜ ତୁହି। 
 
େହ ଯ� ମାନବ, 
ସମାଜେର ଶାkି ଦିअ ତୁେମ ବା�ି 
ପବୂ�ର େଗୗରବ ଗାଇ, 
ଶ�େମ ସିନା ନର ଜିଣିବ ଏଥର 
ଶ�ମର ପାଉଣା ପାଇ। 

ଠିକଣା:- 
©ନେରp�  ସାହୁ, 

ସରକାରୀ ଉ:ପ�ା ବିଦ�ାଳୟ, 
ଡଭାର,ଗଂଜାମ। 
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େପ�ମର अଲିଭା ଜୁଇେପ�ମର अଲିଭା ଜୁଇେପ�ମର अଲିଭା ଜୁଇେପ�ମର अଲିଭା ଜୁଇ    
ତୁମ ଚିଠି ପଢ଼ି ଠିକଣା ହଜିଲା 

େଲାତକ ଆସିଲା ଝରି 

ଆଖି ଲୁେହ େମାର େଦହ ମନ ଭିଜି 

ହୃଦୟ ଯାଏ େମା ଚିରି । 

ଛୁରି ଧାର ପରି ତୁମ ସE �ତିସବୁ 

କାେଟ େମାର ସାରା େଦହ 

େସ eତ �ାନେର ଲହୁ ବଦଳେର 

େଦଖାଯାଏ ତୁମ ମୁହଁ । 

କyୁରି ଚରଣ ରାଉତ 

 

ପାରିବିନି ଭୁଲି अଭିମାନୀ ମୁହଁ 

अକୁହା ଆଖିର ଭାଷା 

ତୁମ ମିଠା ଛୁଆଁ ହଜିଲା ଫଗୁଣ 

ମଧୁର ପୀରତି ବଷ�ା । 

ପାଦର अଳତା ମଥାର ସିpୁର 

େମା ପାଇଁ ନେହଲା ନାଇଁ 

ସୁେଖ ରୁହ ତୁେମ, ଲିଭି ଆସୁ ଆମ 

େପ�ମର अଲିଭା ଜୁଇ । 

          ***** 
ଶିeକ,ସତ�ବାଦୀ 

ହାଇ;ୁଲ୍,ଧyାମାଳ,େଦଓଗଁା,ବଲାwିର 

େମା.୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ପ�ଶ}ଟିଏ ତୁମ ପାଇଁପ�ଶ}ଟିଏ ତୁମ ପାଇଁପ�ଶ}ଟିଏ ତୁମ ପାଇଁପ�ଶ}ଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ............    
ନିଇତି ସପେନ ଆସୁଛ େଗାପେନ 

ପାଦ ଚିପି ଥିରି ଥିରି 

ସତେର ମଁୁ େଯେବ ଆଖି େଖାଲି ଚାେହଁ 

ଚାଲିଯାअ ପୁଣି େଫରି 

େସଇ अ|େଦଖା ଆଜି ବି ସାଇତା 

ସବୁଠି େଖାଜିଛି େକେତ 

ଜହ}  େଜାଛନାେର ଫୁଲ ଫଗୁଣେର 

ଚିଠି ମଁୁ େଦଇଛି େଯେତ 

ଆଖିର ଇଶାରା ବୁଝିଗଲାପେର 

ଓଠର ଦୁ�ାମୀ ବେଢ଼ 

େମା ଚାରିପାଖ ତୁମରି ମହକ 

େଗାଲାପୀ ମହକ ବାେଢ଼ 

ଏଇ ଶୀତସ~ କେର ଦହଗ~ 

ଭିତେର ଭିତେର ଜାେଳ 

ମତଲବୀ ରାତି େଦେହ ବେଢ଼ ତାତି 

अେପeା अବଧି ଟାେଣ 

ଆଉ େମାେତ ଏେତ ଜାଳନା ଏମିତି 

ଗwାସୁନpିନୀ 
ରୁପମା ଗୁରୁ 

 

ବାଧୁଛି ବିରହ େବଶୀ 

ତୁମ अେପeାେର ପାହି ପାହି ଆେସ 

ଚାpିନୀ ଝରା ଏ ରାତି 

ତୁେମ କି ବୁଝିବ ମନର ଦରଦ 

ପଚାର ରାତିକୁ ଥେର 

େସହW ତ ସାeୀ ତୁମ ବାଟ ଚାହW 

େଯେତ େଯେତ ଲୁହ ଝେର 

ପ�ଶ}ଟିଏ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ େମାର 

ଉ\ର ଟିକିଏ ଦିअ 

ସବୁ ସE �ତି ଆଉ ପ�ତିଶୃତି ତୁେମ 

ଭୁଲି କି ଯାଇଛ କୁହ? 
ବାଲିସୁଆଁ, ୟୁଜିୟୁପି ;ୁଲ୍,  

ମହାକାଳପଡ଼ା, େକp� ାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଏେବ େଫରିବାର େବଳଏେବ େଫରିବାର େବଳଏେବ େଫରିବାର େବଳଏେବ େଫରିବାର େବଳ    
ନା, େମାେତ ଆଉ ମାଗନା 

ନିେରାଳା େପ�ମେର ବତୁରି ଯାଇଥିବା େଗାେଟ ଜହ}ଭରା ରାତି 

ମଁୁ ଚାେହଁନା ତମ ଛଳନାର ଜଉଘର ଜଳିଜଳି ପାଲଟି ଯିବାକୁ 

ଭିନ}  ଏକ ସE �ତି [୧] 

ନା, ମେତ ଆଉ ମାଗନା 

େଗାଟିଏ ସୁତା ଖିअେର 

ବାfି େହାଇ ରହିବାକୁ 

ତମ ସହ ଜନE ପେର ଜନE  [୨] 

ସମୟ, अସମୟ, ଭଲମp, ହସକାp 

ସବୁ କିଛି କୁ ପଛେର ପେକଇ ସାରା ଜୀବନ ମୁେyଇବାକୁ ତମ 

ମq� ପଣିଆର େବାଝ, 

ନିଜ େଦହକୁ ଦାହକରି ମାନିେନବାକୁ ତମ ସଂସାରର 

େଯେତ ସବୁ अବୁଝା ନିୟମ [୩] 

ବରଂ ପାରୁଛ ଯଦି େମା େଦହଟାକୁ 

ନିଲାମ ଧରିନିअ, 

ମଁୁ ରାଜିअଛି ତମ ସହ 

କାଟିେଦବି େକଇଟା ମୁହୂ\� 

ନାରାୟଣ ମହାଳିକ 
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ତାପେର ଆେମ ବସଭାwି ଉଡ଼ିଯିବା େଯ ଝା ବାଟେର ପୁଣି େକାଉ େଗାେଟ 

ନୂଆ ବସାର ସfାେନ, 

କାହWକି ନା େମା ପାଖେର ତମ ପାଇଁ 

ମୀରା ସାଜିବାର େଧୖଯ�� ନାହW 

କି ତମ ପାଖେର େମା ପାଇଁ କୃ� 

ପାଲଟି ଯିବାର ସାହାସ [୪] 

ଏେବ ନା ମଁୁ ଆଉ କାେଖଇ ପାରିବି 

ଯମୁନାର ଜଳ ଭରା କଳସୀ, 

ନା ତେମ ଆଉ ଫୁ,ିପାରିବ 

ତମ େମାହନ ବଂଶୀ, 

ବରଂ ଏହା ହW େହଉ େଶଷ ଦୃଶ� 

ଆମ ମ�� ନାଟକର [୫] 

ଆମକୁ େଫରିବାକୁ େହବ 

ଆଉଥେର ଜନE  େଦବାକୁ 

େଗାଟିଏ କअଁଳ ସକାଳ [୬] 

 
ସବ�ଶିeା अଭିଯାନ, ଯାଜପୁର 
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ଆଖିଲାେଗ ତାରା ପରିଆଖିଲାେଗ ତାରା ପରିଆଖିଲାେଗ ତାରା ପରିଆଖିଲାେଗ ତାରା ପରି    
ଆଜି ସ¥g ଆକାଶରୁ ମାଳ ମାଳ 

ତାରା ମାେନ 

େକେତ େସୗpଯ�� େଦଖାଇ  

ଧପ୍ ଧପ୍  

ମି~ି ମି~ି େହାଇ 

େମା ମନେର କବିତାର 

ଘର େତାଳିବାକୁ େଚ.ା କରୁଛି । 

କବିତା , 

କବିତା ତ େମା େସହିଠାେର 

ଲୁଚି ଯାଇଛି 

େମା ପି�ୟାର ତାରା ପରି 

ମି~ି ମି~ି ଆଖିର କରଡ଼େର । 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

 

ଆଜି ଏ ଦୃ� ତାରାକୁ େଦଖି 

ଭାରି ମେନ ପଡ଼ ତୁେମ , 

ତୁମର େସ ଆଖିର ପରଦାକୁ 

अନୁଭବ କରୁଛି ଏ ମନ  

ଲ�ା ଦୂରେର ଥିବା  

େସହି ତାରାକୁ େଦଖି । 

ସତେର ଏ ମନ ଆଜି  

ଭାରି ଝୁରି ହୁଏ ତୁମବିନା । 
ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଛାତ�  

ଏନ୍ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର 
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ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତନୂଆ ନୂଆ ଶୀତନୂଆ ନୂଆ ଶୀତନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ    
ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ 

ଆଦ� େଯୗବନର 

ପହିଲି ପରଶ ପରି 

ଟିେକ ମିଠା ପୁଣି 

ଖଟା ଟିେକ ଲାେଗ 

 

ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ 

ନୂଆ େବାହୁ ପରି 

ମାପିଚୁପି ଚାେଲ 

ଡାକିେଦେଲ େକହି 

ଚମକିଲା ପରି ଜାେଗ 

ଡ଼. ଆେଲାକ 
କୁମାର ରାୟ 

 

ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ 

େପ�ମିକାର ଚୁମା ପରି 

ଇତ]ତଃ ଭାରି 

କିଏ କାେଳ ଜାଣିବ 

େସଥିପାଇଁ ଭାେଳ 

 

ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ 

ଚଉଠି ରାତିର 

अଭିସାର ପରି 

ସm�ିର ସମ�ି 

ଯ�ଣାଠୁ ବେଳ 
େକp� ାପଡା, ଓଡ଼ିଶା 

େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 
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ଦୁଇଟି େପ�ମା~ଳୀଦୁଇଟି େପ�ମା~ଳୀଦୁଇଟି େପ�ମା~ଳୀଦୁଇଟି େପ�ମା~ଳୀ    
-୧- 

ଆଗପରି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହW 
ଆଗ ପରି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହW 
अଳସୀ ଜହ}ର ରାତି 
ଶୁଭୁନାହW ଆଉ ଦୂର ଝାଉଁବେଣ 
ନିଶାଚରୀ ମଧୁଗୀତି...।୦। 
ମଧୁର ମୁରଳୀ ଆଉ ବାଜୁନାହW 
ଘୁwୁର ନିକ� ଣ ସରୂ େତାଳୁନାହW 
ବିରହୀ ହୃଦୟ ଭିଜୁଛି ଲୁହେର 
େଶାଇ ସମୟର ଛାତି...।୧। 
ନୀଳ ନୟନା େମା ସାେଥ ନାହW େବାଲି 
ଜୀବନ େମା େହଲା ମରୁଚରା ଧଳିୂ 
ମନ ଆଇନାରୁ ଉ,ି ମାରୁଥାଏ 
ସ�ପ}ଭିଜା େକେତ ସE �ତି...।୨। 
-୨- 
ଏକା ଥିଲି େଯେବ ଭାରି ଭଲ ଥିଲି 
ଏକା ଥିଲି େଯେବ ଭାରି ଭଲ ଥିଲି 
ତୁେମ ଆସୁଥିଲ କାଇଁ, 
ଯଦି ଆସିଗଲ କୁହ ଆେଗା ସଖୀ 
େଫରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ...।୦ 

ରାେଜଶ ପଝୂାରୀ 

 

େମା ମନଟା ଥିଲା ଶୁ¢ ମରୁଭୂମି 
ଝାରିେଦଲ ପ�ୀତି ବାରି 
ଡୁମୁରା ଆଖିର ରାକା ଇଲାକାେର 
ସେୂନଲି ସପନ ଭରି 
Üୁରିଲ ଛାତିେର ମିଠା अନୁରାଗ 
ମଧୁର ରାଗିଣୀ ଗାଇ....।୧ 
ମଝି େଦାଛକିେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଗେଲ 
କରି ମେତ ପୁଣି ଏକା 
ପ�ୀତିର ଯମୁନା ବହିଲା ଉଜାଣି 
େଶଫାଳିର ଗf ଫିକା 
ତୁେମ ସାଜୁअଛ ମିଳନର େଶଯ 
ମଁୁ ସାେଜ ବିରହ ଭୂଇଁ...।୨। 
 

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
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ପି�ୟା େମାରପି�ୟା େମାରପି�ୟା େମାରପି�ୟା େମାର    
ସଯୂ��ର  କିରଣେର, 
            ପ�ଖରତା ତୁେମ ।। 
âp�ର କିରଣେର, 
           ଶୀତଳତା ତୁେମ ।। 
ଆକାଶର ନୀଳିମାେର, 
            ନିମ�ଳତା ତୁେମ ।। 
ଝରଣାର େସୗpଯ��େର, 
            ସୁpରତା ତୁେମ ।। 
ଶାମୁକାର ଗଭ�େର, 
               ମୁକୁତା ତୁେମ ।। 
ହୃଦୟର ଶନୂ�ତାେର, 
            ସ"ୁ$�ତା ତୁେମ ।। 
ମନର  अ�ିରତାେର, 
               �ିରତା ତୁେମ ।। 
ପୀରତିର ଗଭୀରତାେର, 
            अଗଭୀର ତୁେମ ।। 
ଉଦ�ାନର େଗାଲାପେର, 
           େଗାଲାପୀ ତୁେମ ।। 

ଆେଲାକ କୁମାର ରାଉତ 

 

ସf�ାର ଆଳସ�ତାେର, 
            ତÛରତା ତୁେମ ।। 
ରାତି� ର अfକାରେର, 
         ଆେଲାକିତ ତୁେମ ।। 
ଜୀବନର ଆଧାରେର, 
                अଧାର ତୁେମ ।। 
ପ�ତିମା  ନଁା  ଧାରଣର ବା]ବେର, 
 ପ�ତିଛବିର  ପ�ତିବି�  ତୁେମ ।। 
ଆଜିର अବା]ବ େପ�ମ ଜଗତେର, 
 େପ�ମ ସkକର ବିଶାଳ ]n ତୁେମ  
 
ଧାତୁ ଏବଂ ମିଶ�ଧାତୁ ଯ�ୀ, ଟାଟା �ିଲ୍ ଲିମିେଟଡ୍ 

ଉପର େତେଲwା ବଜ଼ାର, ପୁରୀଘାଟ, କଟକ-
୭୫୩୦୦୯ 

ଇ-େମଲ୍ -: alokkumar.rout119@gmail.com 
ଦୂରଭାଷ -: ୯୪୪୯୦୨୨୭୯୮ 
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ନୀରବ ପ�ତ�ୟନୀରବ ପ�ତ�ୟନୀରବ ପ�ତ�ୟନୀରବ ପ�ତ�ୟ    
ତମସାgନ}  ନିଶାେର ,  

କାତର ହୃଦୟର अଭିବ�oି ,  

अଭିସାରିକାର ଛଦE େବଶ ,  

ଜକ ଜକ ହୀରକ ଚାଦର ,  

େକେବ ଢାେ, ଉଷEତାେର ,  

େକେବ ଥରାଏ ବିରହେର।  

 

ଝରଣାର ଝର ଝର ଧାରା ,  

ତା’ମେଧ� ଦଂଶନର ଜ¥ାଳା ,  

ଆଖି ଓ ଛାତିର ତତଲା ନିଆଁ ଜାେଳ  

େକେବ େଦହ ସାେଥ ,  

େକେବ ମନ ସାେଥ ,  

ଆଧୁନିକ ସଭ�ତାର ଦ¥ାହିେର ----।  

 

େକଉଁଠି କିଏ ବୁଝିଛି ଆେବଗ,  

eୁଧା, ତୃଷା, ଭୂକ"ର େବଗ,  

ସିପ�ା ନାମତା 

 

େକେବ ଆକାଶେର େକେବ ଧରଣୀେର  

ପ�କୃତି ଉଛୁେଳ ସାଗର ଗ¶�େନ ,  

ବିଶ¥ ତାପ ବି� କେର अସହଣୀ ଜ� ାଳାେର। 

 

ବ�ିବାର କାମନାେର  

କ�ା ରo ଛିଟା ପେଡ,  

ଦୂର ବରଗଛ ମଶାଣୀ ,  

ଚିତାର ଦିହୁଡି ଜେଳ  

େକେବ ତରେଳ ପାହାଡର ଶୃw ,  

େକେବ ତରେଳ ଆଖିର Üୁଲିw ,  

अସହ� ଯାତନାର ଦାରୁଣ ପୀଡାେର  

 

अଜଣା ଆତ,େର ଭୟାତୁର ପ�ାଣ  

ତୀà ପäା େଦଖାଏ ଝଡ ଛ�ାଣ 
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େକେବ ଝଡ଼ େକେବ ଝ~ା ,  

େକେବ େରୗଦ�  େକେବ ବନ�ା ,  

ଝଡ ନୀରବତା ପେର ପ�ତିeେଣ 

ବାେf ମନ ଆତE ପ�ତ�ୟ େର -----। 

 

ସ"କ� ର େସତୁ ଭାେw  

ରo ରw ଫିକା ପେଡ ,  

େକେବ ଆଶାୟୀ େନତ�  ର ପଲକ  

େକେବ ବp ଆଖିର अଭିମାନ ,  

ସE �ତି ପାଲେଟ अକୁହା ହୃଦୟ  

ର ନୀରବ ଭାଷା େର ---।। 

**************  

ନମ�ତା, ବାରିପଦା, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 
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ପା�ଶାଳାପା�ଶାଳାପା�ଶାଳାପା�ଶାଳା    
ମଁୁ ପା�ଶାଳା..... 
ରଖିନି କାହାରି ଠିକଣା 
େକେତ ହଜିଗେଲଣି  
େକେତ  ହଜି ବି ଯିେବ  
ଆଉ େକେତ ଆସୁଥିେବ 
କିm ମୁ େମା ପରିଚୟ ହେଜଇ ପାରିନି 
अନ� ପରିଚୟକୁ ନିେଜ ହେଜଇ ସୁଖ ବାେ�  
ଚାେଲ ଦିନ ମାସ ବଷ� ପାଇଁ 
େକେତ ଆସkି  
େକେତ ଯାଆkି  
ସ¥ପ} ସାଗରେର ନୀଳ ଆକାଶର 
କାନଭାସେର ସE �ତି ସବୁକୁ ଆ,ି ଚାଲkି 
ମୁ ତ େକବଳ ମକୂସାeୀ 
େସ अତୀତ, ବ\�ମାନ, ଆଉ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ 
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ... 
ଜନE  ଜନE  ପାଇଁ..... 
ବିଲୁ�  ସଭ�ତା ପାଇଁ, 
ପରିବ�ା�  ସମାଜ ପାଇଁ 
ସnାବନାର କୁହୁଡ଼ିେର ପହଁରି ପହଁରି ସମେ] 

େଦବବ�ତ େଜନା 

 

ଆଜି ଭାରାକ� ାk 
ନିଜ ସ\ାର अ]ିତ�   ହେରଇ େଦେଲଣି 
ମାତ�  ଏକା  ମୁ अଛି ....ଥିବି.... 
ଆଉ ସାଉଁଟି ଚାଲୁଥିବି  
ସE �ତିକୁ..... 
ମନର କ|ନାକୁ.... 
ହୃଦୟର ଆେବଗକୁ... 
ପ�ାଣର अସଂଯମତାକୁ.... 
ମଁୁ ପା�ଶାଳା 
ରଖିନି କାହାରି ଠିକଣା ।। 
 

ଶିeକ, ରଣସିଂହପୁର ଆଶ�ମ 
େଭାଗରାଇ ,ବାେଲଶ¥ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ :୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩ 
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ପଢ଼ିବା ଆେମ ପାଠପଢ଼ିବା ଆେମ ପାଠପଢ଼ିବା ଆେମ ପାଠପଢ଼ିବା ଆେମ ପାଠ    
ଆସେର ଟୁନା ଆସେର ମୁନା 

              ପଢ଼ିବା ଆେମ ପାଠ । 

େବଳ ବୁଡ଼ିଲାଣି େଫରି ଆସିେଲଣି 

              ଗଁାର ଗାଈ େଗାଠ ॥ 

ପ�ିମ ଦିେଗ ବୁଡ଼ିେଲଣି ରବି 

               େହଲାଣି ଏେବ अpାର । 

ସୁନା ଭାଇତୁ କଥା ମାନିଯା  

                କହୁଛି ଭଉଣୀ େତାର ॥ 

ଦୁ� ଆଉତୁ ହୁअ ନଁା ଭାଇ  

                ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆ ମିଶି । 

କଥା କଥାେର ରାଗୁଛୁ କାହW  

                ଯାଉଛୁ ତୁ ହାହW ରୁଷି ॥ 

ସୁଦାମ େଗୗଡ଼ 

 

ସାw ସାଥୀ େତାର ପଢ଼ୁଛkି ପାଠ  

                େହେବ ଦିେନ ବଡ଼ ମଣିଷ । 

ତୁ ଜଦି ପାଠ ନପଢ଼ିବୁ ଭବିଷ�ତେର  

                କରିବୁ କିସ ॥ 

ସାନ ଭାଇ େମାର ବୁଝିଯା କଥା  

                ପାଖେର ଆସି ତୁ ବସ । 

ଗଣିତ ବହି ପଢ଼ି କରିତୁ 

                अ, କିଛି ବି କଷ ॥ 

 
କଟ�ା, ବୁଡ଼ାବାହାଲ 

ଜିଲv ା - ସୁpରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା  

୮୭୬୨୩୯୦୦୭୩ 
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ଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀ    
ପୁଣି ବରଷେକ ଆସିଛି ସାw 

ଆଣିଛି େକେତ େଯ ଜାକ ଜକମ 

ନୁଆ େପାଷାକକୁ ନୁଆ ମି�ାନ}  

ସାଜ ସଜଡାେର ଚ�ଳ ମନ 

ସଜାଇ ରଖିଛି ନୁଆ ଦୀପ ମାଳ 

ଲ�ା ସଳିତା ସଂେଗ ଘିअ େତଲ 

ଦିପାବଳୀ େସହୁ ସବୁରି ପି�ୟ 

 

ଘରକୁ େମାହର େଦଲି ସେଜଇ 

ନାନା ଆେଲାକେର ବଧୁ ବେନଇ 

ସୁpର ରେwାଲିେର େଦଲି ରେwଇ 

କି ମେନାହର ଆହା ତହୁଁ ଦିଶଈ 

ବଡବଡିଆ େହା ଗୀତ अନେp ଗାଇ 

ପୁବ� ପୁରୁଷକୁ େଭାଗ େଦଲି ବେଢଇ 

ଦିବ� ଦି�ିମୟ 
େବେହରା 

 

ଦିପାବଳୀ େସହୁ ପି�ୟ ସବୁରି 

ନାନାଦି େଫାଟକା ଆଣିଲି କିଣି 

ଚକରି ତାଳକୁ अନାର ହାେବଳି 

ଲ,ା ଚିତା ସେw ରwି ଝିରଝିରି 

ଭାଇ ଭଉଣି େଯେତ ସwେତ ମିଳି 

ଝଲସି ଉଠିଲା ଖୁସି ମନେର େଖଳି 

ଆର ବରଷକୁ ଚାହW ଗଣିଲୁ ଦିନ 

ଦିପାବଳୀ େସହୁ ସବୁରି ପି�ୟ 

 
ଜାମକାନି,ଗୁମାେଡରା 

େବଲପାହାଡ, ଜିଲv ା ଝାରସୁଗୁଡା 
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ବାପାବାପାବାପାବାପା! ! ! ! ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ    

ଆଜି ପୁଣି େଦଖାେହଲା ନିଜସହ ସ�ପ}େର 

ସବୁଥର ପରି େସଇ ଏକା ପ�ଶ} ପଚାରିଲା ସିଏ 

େକେବ ବାପା, ସହ େସ}ହେର ତୁ େହାଇअଛୁ କଥା 

େକେବ କହିअଛୁ ବାପା ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ [୧] 

 

अେନକ ଭାବିଲି ମଁୁ େକଉଁଟା େସଦିନ 

େଯଉଁଦିନ ବାପା, ସହ େସ}ହେର ମଁୁ େହାଇଥିଲି କଥା 

ସE �ତିର ଥାକକୁ अେନକ ଘ�ାଘ�ି କଲାପେର 

ମୁହଁେର ଥିଲା େମାର େସହି ଚିରାଚରିତ ନିରାଶା[୨] 

 

ସେତ ତ ମେନପଡୁନାହW େକେବ େହାଇଥିଲି କଥା 

େକେବ ଡାକିଥିଲି ତା,ୁ ବାପା େବାଲି ବିନା ସ�ାଥ�େର 

ଯାହା ଥାଏ େଗାଟିଏ ନିରୀହ ଶିଶୁର  

ଟିେକ ବୁଝା ଟିେକ अବୁଝା ବାପା ଡାକେର[୩] 

 

ତା’ମାେନ କଣ ସମୟ େଦଇନାହW ସୁେଯାଗ କହିବାକୁ 

େଜ�ାତି ର~ନ ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  235 

ମଁୁ ତା,ୁ େକେତ ଭଲପାଏ େବାଲି 

ନା ମଁୁ ସମୟକୁ ଠକି ଚାଲିଛି ଜୀବନର ବ�]ତା ଭିତେର 

ବାହାନା ରୂପି ମଖୂାଟିକୁ ପାରୁନାହW େଖାଲି [୪] 

 

ଧନ ମନ େଯୗବନ ସବୁକିଛି େମାେତ େଦଲାପେର 

କଣ ବା ଆଉ ତା, ପାଖେର ବାକିରହିଗଲା 

େମା ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବା େଚ�ାେର 

ସାରା ଜୀବନଟା ତା,ର କଟିଗଲା[୫] 

 

ହଠାତ୍ ସ�ପ}ଟା ଭାଂଗିଗଲା କାହାର ଏକ अଜଣା �ଶ�େର 

ଲୁହ େବାଲି ତାହା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମନଟା ଚିªାର କରୁଥାଏ 

ଆଉ କହୁଥାଏ ସିଏ ଚିªାର କରି  

ବାପା !ବାପା !  ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ[୬] 

 
Jrs.2013rediffmail@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  236 

ଭଲ ଦିନ େକେବଭଲ ଦିନ େକେବଭଲ ଦିନ େକେବଭଲ ଦିନ େକେବ    
ଘର କରିଥିେଲ  

ପଥର ପଡିେଲ ସହି, 

ବ�ିବାକୁ ହୁଏ 

ଭାଗ�କୁ ଆଦରି, 

ଖାଲଖମା, अଳିअq�ଳି  

ଦୁଃଖ  ଓ ଯ�ଣା  

ଝଡଝ~ାର େଶଷ କାହW 

ତଥାପି  अ�ା ସଳେଖ 

ଜୀବନ  ଯିଇଁବା ପାଇଁ।      

               

କଣ ବା କେର ଚାଷୀ  

େମୗସୁମୀ ବାଟ ଭୁଲିେଲ  

େଭାଦୁअେର ମାଟି ଫାଟିେଲ 

ମାଗ�ଶିରେର ବଷ�ା ବଷdେଲ 

ମୁy ପିଟି କାpିବା ହW ସାର 

ଫସଲ ଉଜୁଡିଗେଲ।  

अଜୟ କୁମାର ମହାkି  

 

ଚାଷ ହୁଡିେଲ ବରେଷ 

ଗେy ଖାଇ ତୁେy ପିଇ 

ଛାତିକୁ ପଥର କେର 

ଭାଗ�େର ଭରସି 

अଖିମୁଠି ଧେର 

େeତକୁ ବାହୁେଡ। 

 

କଣ କେର ଶ�ମିକ  

ଖାଦାନକୁ େମସିନ୍ ଆସିେଲ 

କାରଖାନା ତାଲା ପଡିେଲ 

କାମରୁ ଛେଟଇ େହେଲ, 

ଜଗତିକରଣର ଯ�ଣା 

ବିଶ�କମ�ା ବିପନ}  େହେଲ  । 

ଇନକିଲାବ କହୁଥିବା େନତା 
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ଲାଲ୍ ପତାକାେର ମଁୁହ େପାେଛ 

अf ଗଳି େଦଶୀ ମଦର ବାସ}ା  

ଯୁବତୀ £ୀ େଦହ ବିେକ। 

ଜୀବିକା ହୁଡିେଲ  

ସାରା ସଂସାର  

ଯ�ଣା ଜୁଇେର ଜେଳ। 

 

କଣ କେର ସାଧାରଣ 

ବଷ� ବଷ� ର ସଂଚୟ 

େହାଇେଲ अଚଳ, 

େପେଟ�ାଲ ପରି ମହwା  

ବ�ିବାର ନୁ�ନତମ ମଲୂ�, 

ଟଂକା ପରି ଶ]ା େହେଲ 

କ� ଲÝ ପରିଶ�ମ ଫଳ। 

ଝିअର ବାହାଘର, 

ପୁअର ପାଠ ପଢା 

ବୁଢା ବାପା ଓ ମାଆକୁ  

େକମିତି େଦଖିବ ଡାoର। 

େଭାଟର ହୁଡିେଲ  

ପା� ବରଷ 

ଈଶ�ର ଭରସା ତାର। 

 

କିସ େଦଖାନଯାଏ  

େଦହ ଧରିେଲ ଧରାେର 

କଣ କରା ନଯାଏ 

ବ�ି ବ�ାଇ ରଖିବାେର  

ଭଲ ଦିନ କାହW 

ସ�ପ} ଯଦି ମେର अକାଳେର 

ଭାଗ� ହୁଡିେଲ  

ସାରା ଜୀବନ 

ସkାପେର ବଂଚିବାକୁ ହୁଏ। 
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ସ�gତାସ�gତାସ�gତାସ�gତା    
େମାଦିଜି କହିେଲ ଭାରତକୁ ପୁରା  

    ସ¥gତାେର େଦେବ ଭରି , 

ରା��ପତି ସହ ନିେଜବି ଦିଲv ୀେର  

    ରାବଣକୁ େଦେଲ େପାଡ଼ି। 

ରାବଣ େପାଡ଼ିେର ବାୟୁ ସହ �ଳ  

       ପ�ଦୂଷେଣ ଗଲା ଭରି , 

ପyିତ ପୁअଟା ମା,ଡ଼ ମାରିେଲ  

       ସବୁ େଦାଷ କଣ ଫିରି । 

         ଏ ଇମିତି କଥା ପିରି  

ବାପା ବିଡ଼ି ଟାଣି ପୁअକୁ କଉଚି  

      ତୁ ବିଡ଼ି ଖିଆ େଦ ଛାଡ଼ି । 

 

 
ପାଇକତିଗିରିଆ, େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୁରାଭାଷ - ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫ 

ରାେଜp�  ନାରାୟଣ 
େସନାପତି 
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ଜୀବନପଥଜୀବନପଥଜୀବନପଥଜୀବନପଥ    
ଏmଡ଼ିଶାଳରୁ  କୁଆଁ କୁଆଁ  ରାବ 

                         ଜୀବନର ଶୁଭାରn 

ନାମକରଣରୁ ପରିଚୟ ପ�ା�ି 

                          ଏଇତ  अୟମାରn         ।। 

େଶୖଶବ ହW ସ¥ଗ� ମଣିଷ ଜୀବେନ 

                           अବଧି ଯା’ର ସୀମିତ 

େକୖେଶାର ଓଗାେଲ େଶୖଶବର ବାଟ 

                           କରିତାକୁ   ପଦଚୁ�ତ       ।। 

ପରିବ\�ନର  ପ�ଥମ ପାହାଚ 

                            ପଥଭ� � ପୁଣି କେର 

ନିରୀହ ଜୀବେନ अହ,ାର ପଶି 

                            ହୃଦେୟ ଜହର ଭେର     ।। 

େଯୗବନ ତ ଆସି ପାଦଥାେପ ଧିେର 

                           େକୖେଶାରର अଗଣାେର 

େପ�ମ ସାେଥ ଆେଣ ବିରହ ଯ�ଣା 

                         अଜାଣେତ େକେବ ଥେର    ।। 

ପ�ଶାk ପ�ଧାନ 
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େଯୗବନର  ପଥ  ହୁଏତ  ସମା� 

                        ବା��କ�ର     ଆଗମେନ 

ଜୀବନ ଯାତ� ାର ଏ େଶଷ ପାହାଚ 

                        ମୁoି  େଖାେଜ  ପ�ତିeେଣ     ।। 

ମୃତୁ� ଆସି େଶେଷ ଆଲିwନ କେର 

                         ସମା�     ହୁଏ    ଜୀବନ 

ସ¥ଗ� ନକ�  ପ�ା�ି  କମ�ଫଳ େଦଖି 

                          ଏଇତ       ବିଧି  ବିଧାନ    ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁyା 

ଜିଲv ା-ବରଗଡ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭ 
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େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତେହ ମୃତୁ�ର ଦୂତେହ ମୃତୁ�ର ଦୂତେହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ    
େହ ମତୁ�ର ଦୂତ 

ତୁ ବଡ଼ ନିq�ୟ 

େଲାତକର ବନ�ା ତୁ 

ଜାଳିେଦଉ ନିତି େକେତ େଯ ହୃଦୟ। 

 

େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ 

ନୁେହଁ ତୁ ଦୟାର अବତାର 

ନା କାହା େସ}ହ େପ�ମେର ବfା ତୁ 

ନା େଦଖୁ ତୁ ସମୟ ଆସିବାର 

ସଭିଏଁ କୁହkି େତା ଆଗମନ େକବଳ अସମୟର। 

 

େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ 

ଜାେଣ ମୁ ହୃଦୟ େତାର ଏକ ପଥର 

ତରଳିନି କି ତରଳିବନି େକେବ 

େକଉଁ ନି«ାପ ଶିଶୁର େଦଖି ମୁଖ 

ନା େଦଖି େକଉଁ अଭାବି ମଣିଷର ଦୁଃଖ। 

 

ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର 
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େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ 

ମୁ ପଢ଼ିଛି ଭାଷା अେନକ ଆଖିର 

େଯ େଖାଜୁଥାଏ େକହି େଲାକ ଆପଣାର 

ସାଜିଥିଲା େଯ େକେବ ସାହାରା ଜୀବନର 

ତୁ କାେଳ ଛେଡଇ େନଲୁ େବାଲି 

କାpୁଛି ଯା’ अkର। 

 

େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ 

ସେତ େକେବ ତୁ ଦୁବ�ଳ ପଡିନାହୁଁ 

ସହସ� ଆଖିେର େଦଖି ଲୁହର ସkକ 

ସେତ େକେବ ତୁ ଭାବିନାହୁଁ 

ଟିକିଏ अଟକି ଯିବାକୁ 

ଟିକିଏ ଲୁହ େପାଛି ହସ ବୁଣିବାକୁ। 

 

େହ ମୃତୁ�ର ଦୂତ 

ତୁ େହାଇପାରୁ ଶତ� � ସମ],ର 

େହାଇପାରୁ ତୁ ଘୃଣାର ପାତ�  

େହେଲ ତୁ ତ ଶିଖାଉ ପୁଣି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର 

େହାଇପାେର ମିଥ�ା ସବୁକିଛି ଦୁନିଆେର 

ତୁ ଥିଲୁ ରହିଥିବୁ େହାଇ ସତ� ଚିର ନିରkର। 
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ଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା    
ଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା 
ଦୀପାବଳି ପାଳିବା 
ସଂଜ ନଇଁଗେଲ 
ବଡ଼ମାେନ ପୟା ଖେy ଖେy ଧରି 
ବଡ଼ବଡୁଆ ଡାକିଲା େବେଳ 
ପୟା କାଠିେର ନିଆଁ ଲେଗଇ 
ଚେକାେଲଟ୍ ବଲ୍ ତାଳ େଫାଟକା 
ନଡ଼ିଆ ବାଣେର ନିଆଁ ଲେଗଇ 
ଶ�କୁ ଉପେଭାଗ କରିବା 
ଘର ବାହାେର ସାହି ପିଲାସାେw 
ନିଜ ପାରିବା ପଣିଆ ଜାହିର କରିବା... 
େସଦିନ ସିନା ସମେ] ମିଶି େଗାେଟ ରାବଣକୁ ମାରିଥିେଲ 
ଏେବ ଆମ ପାଳି 
ଏ େପାକେଜାକମାନ,ୁ ରାବଣ ମେନକରି 
େଢା େଢା ଫୁେଟଇ 
ଆେମ ବି ରାବଣ ମାରିବା... 
ମା କାଳୀ ସିନା ଓେହvଇ ଆସିେବ ଧରାକୁ 
ଶତ� � ବିନାଶ ପାଇଁ 
କାଳରାତ� ୀର ରୂପ େନଇ 
ଚାଲ ଘେର ବାହାେର ଦୀପଜାଳି 

ସ�ିଦାନp ବାରିକ 
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ଆେଲାକମାଳାେର ସେଜଇ 
ଆେଲାକିତ କରି 
ତା,ୁ ସ�ାଗତ କରିବା 
ଚାଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା 
େପାଡ଼ିଯାଉ अମଣିଷ ପଣିଆ 
ଚାରିଆେଡ଼ ପ�କ"ିତ େହଉଥିବା ବାଣ ଶ�େର 
अଣନିଶ�ାସୀ େହଇ ସେpହଟା ମୃତୁ�ବରଣ କରୁ 
ବାଣ ଧୁଆଁେର 
ସମେ] ସମ],ୁ ବୁଝାm 
ଆେଲାକମାଳାେର ସୁpେର ଦିଶୁଥିବା ଏ ଧରା ପରି 
ସୁpର େହଉ ସ"କ� 
ନୂଆ ସକାଳ େଟ ଉଇଁବା ପବୂ�ରୁ 
ସାେଥ ତାର େନଇଯାଉ ସବୁ 
େଲାକ,ଠୁ अହମିକା, ଆତE ବଡ଼ିମା अସୟୂା ଭାବକୁ 
ସକାଳଟା ନୂତନତ� ର ଭାବ େନଇ 
ମଣିଷ ପଣିଆର अ,ୁେରାଦ୍ ଗମ୍ େହଉ 
ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ.... 

 
ଗ�ା/େପା : ଝୁ"ୁରା, େକpୁଝର, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୩୫୦୫୮୦ 
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ଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁ    
ଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁ , 

           େବାଉ....।। 

 

ସବୁଠି ତୁ 

   େତା ପାଇଁ ତ ମଁୁ 

   େତା ଭରସାେର 

   େମାର ଏ ବିଚିତ�  ଜୀବନ, 

 

େକେତେବେଳ अମୃତମୟୀ 

ନଦୀ ଆଉ ଆକାଶ ତ 

ପୁଣି େକେବ 

ପ�ାଣସଖୀ ପଦଚିହ}ର ସE �ତି, 

 

େତା अେପeାେର ମଁୁ 

ପରିଚୟ ତ ଏମିତି 

अକସE ାତ 

ପ�ଦୀପ ବf 

 

ଭୂମିେର ପଡୁ ପଡୁ 

େମା କଁା ଶ�େର 

େତା ନଁାର ପରିଚୟ େଲା 

େବାଉ,,,,, 

 

େତାର अବ\�ମାନେର 

 େମା ସ¥ପ} ଆଉ ମଁୁ 

େବେଳ େବେଳ େଖାେଜ 

େମା ନିଜ ମନେର 

ତ େକେବ ଧଉଳି ]ୁପେର, 

 

ନିଦଭରା ନୟନେର େତା େକାଳେର 

କାଠକେæଇ ସାଥିଟିଏ ପରି 

ମଁୁ ହାତ େଗାଡ଼ ହେଲଇ େଖେଳ 
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େଖଳିେଖଳି େକେତେଯ 

େତା େଦହ ଦରଜ କରିନଥିବି ମଁୁ , 

 

କିଏ ଜାଣିଛି ସf�ା ଆକାଶର 

େକେବ ଜହ}ରାତି ତ  

େକେବ ନିଶ� ପା�ଶାଳା ର 

ତୁg ଏକ ବାଲିଗରଡ଼ାେଟ ପରି 

େମାେତ େକାଳେର ଧରି କାpୁଥାଏ 

ନିଜକୁ ଭେସଇ େଦଇ ଲୁହର  

ସମୁଦ� େର, 

 

ଜାଣିଛି େବାଉ ତୁ େମା ପାଇଁ 

ନଦୀର ଦୁଇ ତଟ 

अମୃତ ଧାର ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧୁର 

ମେନପେଡ େବାଉ ଖୁବ ମେନପେଡ 

    ଚିଠିଟିଏ େତା ପାଇଁ,,,,,, 

 

େମା अେବାଧ ଇgାେର 

ସମପd େଦଇଛି 

େତା ଫିକା ରwର କାନିେର 

ବାfି ପାରୁନି 

ସାତ ରwର ସାତ ସ¥ରକୁ , 

 

ଛଳନା ଦହନର 

କାହWକି  ? 

ଏମିତି େଯ ମଁୁ 

ସ¥ପ} ମହଲ ଭିତେର 

ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦଇଛି 

ଆଉ େଖାଜି ପାଉନି 

େମାର େସ अତୀତର 

ଜହ}  ରାତିକୁ ,,,,,,।।। 

 
ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର, ରାଜଘର େପାଖରୀ, 

ସାନମଛୁଆଘାଇ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦ 
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ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ    
ମଁୁ ଇ ତ ସଦ�ତମ ପଥଚାରୀ  

अସତ� ସତ�ର ରାଜରା]ାେର, 

ମଳୟର ମହକେର ମ�ମୁµ 

अଦୂେର ହାତ ଠାେର େରୗଦ� ତାପ, 

ସ�ପ}ର ମହମ ଶଯ�ା  

େମା େଶ�. ସହଚର । 

 

େଦହେର େଲପିେଦଇ େମାହ େମାହାgନ}   

अଗୁର ଚpନ , 

ମୁହୁେ\� ମୁହୁେ\� ଆେବାରି ନିଏ  

अସତ� ସତ�କୁ, 

ମାୟା ମରୀଚିକା ମାୟାଜାଲ  

ପାେଦ ପାେଦ କବଳିତ , 

ନିଘା ନାହW  ବାଲିଝଡେର  

େଦଖି ବି େଦଖିବାକୁ ଚାେହଁନା  

ଦୃଶ� अଦୃଶ�, ବ\�ମାନର ଭବିଷ�ତକୁ ।  

ନିମ�ଳ କୁମାର ଦଳାଇ 
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କାେଳ କାେଳ କବଳିତ  

ପୁଳାଏ ମିଛ ଖୁସି , 

ସାଉଁଟୁଛି ଚାମୁଚାଏ ଚାମୁଚାଏ  

େସ ଇ ତ େମା ପୁ~ି ।  

 

ପ�ତି.ା ପ�ାପ�  

ଉଲv ସିତ ଉନE ାଦନା  

େମା ସହେଯାଗୀ ,ସହଯାତ� ୀ  

ଭୁଲି ସାରିଛି ସାପର ଧାଡି , 

େଖଳ ଆରnରୁ  

ଆଦିମ अଦମ� ପ�ବୃ\ି  

ଚଢିବି େକବଳ ଶିଢି । 

 

ପାଇକସାହି, ବ� ହE ଗିରୀ, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ :୯୦୯୦୦୬୯୩୫୦ 
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ବfୁତାବfୁତାବfୁତାବfୁତା    
ବିଶାଳ ବିଚିତ� ମୟ ସଂସାରେର 

ସବୁକିଛି ସହଜେଲାଭ� େହାଇ ନ ପାେର 

ସ"କ�ର େଡାର େସତ ଭାରି ଜଟିଳ 

ପାଇବାଟା ନୁହଁ େସେତ ସରଳ...(୧) 

ସ"କ� ତ ସ¥ଗ�ୀୟ େହାଇଥାଏ 

େଯଉଁଠି ସ¥ାଥ�ର େଲସ ତିେଳ ମାତ�  ନ ଥାଏ 

ଏପରି ସ"କ� କୁ େନଇ େହେଲ ବfୁତା 

େସପରି ସ"କ�ର େଡାର େହାଇଥାଏ ଦୀଘ�ତା.....(୨) 

ଆପଣାେଲାକର ଦୁଃଖେର ସିଏ ଦୁଃଖି ହୁଏ 

ଯିଏ ବfୁପରି ବfୁଟିଏ େହାଇ ଥାଏ 

ଏପରି ବfୁତା ପାଇବା ଭାଗ�ର କଥା 

ଏହା ପୁଣି ସଭି, ଭାଗ�େର େହାଇ ନ ଥାଏ େଲଖା....(୩) 

କୃ� ଆଉ ସୁଦାମା, ମିତ� ତା 

ସମାଜେର େଶ�. ବfୁତାର େଦଇଥାଏ ମହାନତା 

ବିଚରା ଦରିଦ�  ଆଉ ନିେ«ସିତ ସୁଦାମା 

କୃ�,ସହ ବfୁତା ପାଇଁ େହାଇଥିେଲ ସାରା ଜଗେତ ଖ�ାତନାମା.....(୪) 

अଜୟ କୁମାର େବେହରା 
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େସଇ ବfୁତାର ସ"କ� େନଇ 

ଦୁେଯ��ାଧନ ପରି କପଟୀ ମିତ� ର ସାଥି େହାଇ 

ମହାବୀର କ$� अକାରେଣ ଜୀବନ ତ ଥିେଲ େଦଇ 

େକବଳ େସଇ ବfୁତା ପାଇଁ ଆଉ ବfୁତା ପାଇଁ....(୫) 

ବfୁତା େସତ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି ପାଶ�¥ 

ସତ୍ ପେଥ େନେଲ େହବ ଜୀବନ ପୁେଲାକିତ 

अସତ�େର ପୁଣି ବିଷାଦିତ 

ଏପରି ବfୁତାର अଥ� ବୁଝି ଥିବା େଲାକ େହାଇଥାଏ ମହତ....(୬) 

ଖାଲି ବfୁତା ଗଢ଼ିେଦେଲ େହବ ନାହW 

ତାକୁ ସ"କ�ର ରୂପ େଦବା ପାଇଁ 

ସ¥ାଥ�ହୀନ ମନ ଟିଏ େଲାଡ଼ା େହାଇଥାଏ ଯହW 

ବfୁତା ରହିଥାଏ ତହW....(୭) 

ଏପରି ବfୁତା ପାଇବା ପାଇଁ 

ପଣ କରୁଛି ମୁହW 

େମା ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ 

କୁଟ ଚକି�  ଆଉ ସ¥ାଥ�ବାଦୀ ଠାେର ହାତ ପାତିବି ନାହW...(୮) 

 
େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭ~।। 
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ପvା�ିକ୍ ସେଚତନପvା�ିକ୍ ସେଚତନପvା�ିକ୍ ସେଚତନପvା�ିକ୍ ସେଚତନ    
ନାଶ େହାଇଗଲା ବଂଶ େମାର, 

     କଳିଯୁେଗ େଶଷ େହଲା ରାଜୁତି ଯାହାର ।। 

ପୃଥିବୀ ପୃ.େର େହାଇ ବି]ାର, 

               ପvା�ିକ େବାଲାଏ ନାମ େମାର ।। 

ପଲିଥିନ अେଟ ଭାଇ େମାର, 

              ତା େଦେହ ବାଜିଲା ବ�ାନ୍ େମାହର ।। 

ମାେକ�ଟ ହିେରା ପଲିଥିନ ଜରି, 

                    ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ାଏ ବୁଲkି ଧରି ।। 

ସମାଜ େଦଇଛି अମର ବର, 

              ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧରି ନାହW ନାଶ େମାର ।। 

ମାଟି ପେର ନାହW ମେତ ମିଶାଇ, 

           ଜଳ ପେର ନାହW ମେତ ମିଳାଇ ।। 

ଏେତ ଶoିଶାଳୀ େଦହଟା େମାର, 

             ନିଆଁ େର ଜଳିେଲ ପବନ ହୁଏ अwାର ।। 

ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ ପାଇଁ ଜନE  େମାର, 

          ଏ ସମାଜ ପାଇବନି େମାଠାରୁ ନି]ାର ।। 

ଶାରଦା ପ�ସନ}  ସାହୁ 
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ନୂଆ अଭିନବ ପvା�ିକ अyା,ଚାଉଳ, 

                 ସଭି,ର ଆଦର ପvା�ିକ େଖାଳ ।। 

ନିଲ�ଜ ଏତ ମଣିଷ ଜାତି, 

               ଏେତ ସରି େହାଇ ଛାଡ଼ୁନି ପ�କୃତି ।। 

େଯେତ େହଉ ପେଛ ପvା�ିକ ବ�ାନ୍ , 

            ତଥାପି ମଣିଷ ଜାତି ପଲିଥିନ ଫ�ାନ୍।। 

ବାରଣ ସେ\¥ ମାେନନି ନିତୀ, 

        ଲୁଚା ଛପା ଚାେଲ ପଲିଥିନ ଦୁନ�ୀତି ।। 

େବୖ¤ାନିକ ମାେନ ମାରିେଲ େଫଲ୍, 

           ସରକାର ମେତ େଦଉଛି େଜଲ୍ ।। 

ଆସୁଛି ଶୀଘ� େନଇ ମଁୁ େବଲ୍, 

         ପୁଣି ଚାଲିବ ପvା�ିକ େରଲ୍ ।। 

 
କୃଷି ସ}ାତକ, ଚିପିଲିମା (ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି) 

କିଶିନାପୁର, ସାେଲପୁର, କଟକ 

ଇ େମଲ୍- sahoosharadaprasanna1996@gmail.com 

ଦୂରଭାଷା- ୯୦୯୦୨୭୪୮୭୭ 
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କହି କି ପାରିବକହି କି ପାରିବକହି କି ପାରିବକହି କି ପାରିବ    
କିଏ େସ େଦଇଛି େଦଇ ବା ପାରିବ ମମତାର ମୁଲ , 

ବାପା ମାଆ ସେତ ସରଗର ଶଶୀ େକ େହବ ତା ତୁଲ ।   

ଏ କଥା ବିଚାେର େଯଉଁ ପିଲା, ମନ, 

େହଇଯାଏ ତା, ଜୀବନ ଧନ� ଧନ� । 

 

अଛି େକେତ କଥା, ପିଲାଏ ତେମ ଜାଣ କି ଜାଣନା, 

ଧରାେଦେହ େଦହ ସିନା ଯାଏ ସରି, କମ�ଫଳ ସେରନା, 

ଯା କଥା କହୁଛି, ଆଜି େସ କାହାଣୀ, ତା’ପରି ସkାନ ତ ମିେଳନା। 

 

ମୁନୀ ସାmନୁ ଓ ¤ାନବkି, ଏକମାତ�  ସkାନ, 

¤ାନୀ, ଗୁଣୀ ବାଳକ ନାମ େଯ ତା’ର ଶ�ବଣ, 

अf ପିତା ମାତା,ର ଥିଲା େସ ନୟନ 

ପିତା ମାତା, ଥିଲାଟି େସ ଜୀବନ, 

ତିନି ଶରୀର, ଏକ ଆତE ା, ଏକ ଶ¥ାସେର େଯମିତି ଜଡିତ 

ଜେଣ ଆରକ ବିନା ରହି ତ ନ ଥିେଲ eଣିକ ମୁହୁ\� । 

 

ବି�ୁପି�ୟା କରସୁଧା 

ପ+ନାୟକ 
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ପିତାମାତା ଦିେନ ବୃ� େଯ େହାଇେଲ, 

ଦିअଁ ଦରଶନ ଲାଗି ମେନ ମେନ ଭାଳି େହେଲ । 

अf ସାେଥ ଭଗ} ଶରୀର, େକମିତି ବୁଲେk ତୀଥ�, 

ପ�ଭୁ ପାଦ �େଶ� ଜୀବନ କରାେk େଯ କୃତାଥ� । 

ଉ\ମ ସkାନ େଯଣୁ ଉପାୟ ପା�ିଲା, େଯାଗାଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଚାwୁଡି, 

ପିତା ମାତା,ୁ ତହW ବେସଇ, ଚାଲିଲା କେf େବାହି ମାତାପିତା, କାଉଡ଼ି । 

 

ନଦୀ ନାଳ, ବନ ପରବତ, େକେତ अପkରା ପଥ 

ପିତା ମାତା,ୁ େବାହି ଚାଲୁଥାଏ eଣିକ ନ ହୁଏ ବିବ� ତ, 

କେf  େବାହି, ପାେଦ ଚାଲି ବୁେଲଇଲା ଚାରି ଧାମ, 

ରାତି�  କାେଳ ସରୟୁ ନଦୀ କୂେଳ େନେଲ eେଣ ବିଶ�ାମ । 

େସଠୁ ତୃଷା\� ପିତାମାତା ନିମେk ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା , 

କାଳର କରାଳ ଦୃ�ି ପଡେk,ନୟନ ପିତୁଳା ଆଉ ନ େଫରିଲା, । 

अେଯାଧ�ା କୁମାର ଦଶରଥ ,ଶ�େଭଦି ବାେଣ ଶିକାର କରୁଥିଲା , 

ବନ� ଜm ଭ� େମ ଶ�େଭଦି ବାେଣ ଶ�ବଣର ଜୀବନ େନଲା । 

अକାେଳ ନିେଦ�ାଷ ପୁତ� ର ନିଧନ ଶୁଣି ବିକେଳ ଦ"ତି eୁÝ େହାଇେଲ, 

େମା’ସମ ପୁତ� ବିହୁେନ ପ�ାଣ େତା'ଯିବ अଭିଶାପ େଦଇଣ ପ�ାଣ େତଜିେଲ । 

 

ଏମିତି ସkାନ अଟkି ଦୁଲ�v ଭ, େକାଟି ନeେତ�  ଜହ}  ସମ , 
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ଯାହା, ଚରିତ� ବେଳ ବଳି. େହଉଥାଇ ଆମଭାରତ ପଣୂ�ଧାମ । 

େତେବ ପିଲାଏ କହି କି ପାରିବ ?? 

 

ଶ�ବଣ अf ପିତାମାତା,ୁ ନିଜ କେf େବାହି ବୁେଲଇ ପାରିଲା ସାରା ଦୁନିଆ, 

ବହି ବ]ାନୀ େଘନି ଚାରି ପାହୁy ଚାଲେk ଥକି ଯାଉ ଆେମ କିଆଁ ?? 

 

ଏ କଥା କାହWକି କହିଲି ପିଲାଏ ବୁଝି ବିଚାରିବ, 

ନିଜ ବାପା ମା,ୁ େଦବତା ମଣି େଯ େସବା କରିବ, 

ସବୁ अସାଧ� ସାଧ� େଯ େହାଇବ,ଜଗତ ଜିତା େସ େହାଇବ । 

 
ଶିeୟିତ� ୀ, ଡାବୁଗଁା ବv କ 

ଗ�ା/େପା ନବରwପୁର 

(Main Road near SBI Bank or ATM ) 

ଜିଲv ା. ନବରwପୁର 

୭୬୪୦୫୯ 

ଓଡ଼ିଶା 
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ଆସିବ ଫଗୁଣ େଯେବଆସିବ ଫଗୁଣ େଯେବଆସିବ ଫଗୁଣ େଯେବଆସିବ ଫଗୁଣ େଯେବ    
ହଜିଗଲ ତୁେମ େକଉଁ ଦୁନିଆେର 
     ରାହିଲ େକଉଁଠି ଲୁଚି 
ତୁମକୁ ଭୁଲିନି େମାେନ ରଖିଛି ମଁୁ 
    େଦଇନି ମନ ରୁ େପାଛି   ।। 
େଖାଜିେଲ େଯେତ ବି ପାଉନି ତୁମକୁ 
     ପାଇବି େକେବ ଜାଣିନି 
େଖାଜି େଖାଜି ଯଦି ତୁମକୁ ନପାଏ 
     ଏକୁଟିଆ େଫରିବିନି    ।। 
େମା ହାତ ଧରି ବଟ ଚାଲିବାକୁ 
     େଦଇଥିଲ େମାେତ କଥା 
अଧା ବାେଟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ ତୁେମ 
     ଶୁଣିଲାଣି େମାର ବ�ଥା    ।। 
ତୁେମ ଥିଲା େମାର ଆଖିର ପଲକ 
     ଛାତିର �pନ ପରା 
ଛାଇ େହଇ େମାର ପାେଖ ପାେଖ ଥିଲ 
     େହଇଗଲ ଚାp ତାର    ।। 
ଆଖିେର  ଆଖିଏ  ସପନ  ଭରିଲ 
     େଦଲ ନାହW ସତ କରି 
ତମ ସପନ େର ତେମ ହଜିଗଲ 
     ଚାଲିଗଲ ପର କରି    ।। 

ଶୁଭକାk ମଲିv କ 

 

େମା ଓଠ ର ହସ ଛେଡଇ ତ େନଲ 
     ଲୁହ େଦଇ େମା ଆଖିେର 
ଲୁଚକାଳି େଖଳ େମା ସାେଥ େଖଳିଲ 
      ଛୁରୀ ମରି େମା ଛାତିେର   ।। 
ପ�ତାରଣା ଯଦି େମା ସାଥିେର କଲ 
      ପ�ତିଶ��ତି କାହW େଦଲ 
ଭାଲପାଇ େମାେତ ଭୁଲିବନି କହି 
      ରାଣ କାହW ?ଖାଇଥିଲ   ।। 
ଏ ଜୀବେନ ଯଦି ତୁମକୁ ନପାଏ 
      ଦୁଃଖ କରିବିନି େକେବ 
ସୁଖ ଭରିେଦବି ତୁମରି ଜୀବେନ 
       ଆସିବ ଫଗୁଣ େଯେବ  ।। 
 

ପୁରୁେଷା\ମ ପୁର, କରଂଜଡ଼ିଆ 
ଭଦ� କ  

େଫାନ-୮୭୭୮୧୫୬୨୪୪ 
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େଫରିଆସ ପି�ୟାେଫରିଆସ ପି�ୟାେଫରିଆସ ପି�ୟାେଫରିଆସ ପି�ୟା    
अେପeାେର ତୁମ ରହିଛି ମଁୁ ପି�ୟା 

                      ପାରୁନି  ତୁମକୁ ଭୁଲି, 

ତୁେମ ଯିବାପେର େଫରିବା ବାଟକୁ 

                    ଚାହW ରହିଛି ମଁୁ ଖାଲି। (୧) 

େକେବ େଯ େଫରିବ ଜଣା ନାହW ମେତ 

                       ତଥାପି ରହିଛି ଚାହW, 

େଫରିବାର ଆଶା େକେବବି ଛାଡ଼ିନି 

                     ଭୁଲି ମଁୁ ପାରିବି ନାହW। (୨) 

ଏକା ଛାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲିଗଲ ମେତ 

                  େମା କଥା ଭାବିଲ ନାହW, 

ତୁମ ବିନା ଏକା େକମିତି ବ�ିବି  

                ମଁୁ େଯ ଜାଣିପାରୁ ନାହW। (୩) 

େଫରିଆସ ପି�ୟା ଆଉଥେର ତେମ 

                 ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ଜୀବନ 

ସାତ ଜନମକୁ ହାତ ଧରି ତୁମ  

             େଦଖିଛି ମଁୁ େକେତ ସପନ। (୪) 
                         ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 

ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 
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ଚାଲେର େଟକି ମଥାଚାଲେର େଟକି ମଥାଚାଲେର େଟକି ମଥାଚାଲେର େଟକି ମଥା    
ଭାରତ େମାର    ଜନମ ଭୂମି 

    ଭାରତ େମାର ମାଆ 

ଜୀବନ େଦଇ  ଶତ� �କୁ ନାଶି 

     ରଖିବା ତା'ର ନାଆଁ । 

 

ତାହାର ପାଣି  ପବେନ ଗଢ଼ା 

     ଆମର ଟିକି େଦହ 

ତାହାଠୁ ବଡ଼  ଧରଣୀ ବୁେକ  

    अଛି େକ ଆଉ କୁହ ? 

 

ଆନp ମେନ  ସାଗର େଢଉ 

    ଚରଣ ତା'ର ଧୁଏ 

ଝରଣା ନିତି  ମଧୁର ସୁେର 

    ଶାkିର ଗୀତ ଗାଏ । 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ସବୁଜ ବନ    ସବୁଜ େeତ 

   ଦିଶଇ େକେଡ େତାରା 

ମାଟିର ତେଳ    अମଲୂ ମଲୂ 

    ସ"ଦ ତା'ର ଭରା । 

 

ଭିନ} ତା ମେଧ�  ଏକତା ସତୂ�  

      କୁହଇ ଆମ ପ�ଥା 

ଭାରତ ମାତା  ସkାନ ଆେମ 

      ଚାଲେର େଟକି ମଥା । 

      ଚାଲେର େଟକି ମଥା ।।   
          ବାଣପୁର, େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ହସିବ ମାଟି ମାଆହସିବ ମାଟି ମାଆହସିବ ମାଟି ମାଆହସିବ ମାଟି ମାଆ    
େଯ େଦଶ ଶିଶୁ-ସିଂହ ଶାବକ 
ସାଥିେର ହସି େଖେଳ, 
ନାଲି ସୁରୁଜ ଆଣଇ ଭିଡି 
ଉଇଁ ଆସିଲା େବେଳ। 
େସହି ବୀର, ଦାୟାଦ ଆେମ 
େଦେହ ତା,ରି ରo, 
ଏ ପୁଣ�ଭୂମି ପଜୂ�ା ଆମରି 
ଆେମ େଯ ତା'ର ଭo। 
କହିେଲ ତା'ର େଗୗରବ ଗାଥା 
ସରିବ ନାହW େକେବ, 
ବିତି ଚାଲିବ ଦିନ,ମାସ ଓ 
ସାରା ବରଷ େଯେବ। 
ଏଇ ମାଟିର େମାହେର ପଡି 
ସରଗପୁରୁ ହରି, 
ଓେହvଇ ଆସି ଲୀଳା କରkି 
ମାନବ ରୂପ ଧରି। 
ଆହୁରି ପୁଣି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ 
ମହାପୁରୁଷ େକେତ, 
ଜନମି ଏଠି କରି ଚାଲkି 
ମହତ କମ� େଯେତ । 

ବି.ନିରୁପମା 

 

ଆମରିପାଇଁ ଆଦଶ� େସହି ମହାପୁରୁଷଗଣ, 
ତା,ରି ପଥ अନୁସରିକି 
ଚାଲିଛୁ ଜଣ ଜଣ । 
ଭାଇଚାରା ଓ ଏକତା େଡାେର 
େହାଇଛୁ ବfା ସେବ�, 
ଏ ମାଟି ଆମ ଜୀବନୁ ବଳି 
ଭୁଲି ନ ଯିବୁ ଲେବ । 
अଳପ अବା ବହୁତ େହଉ 
ଲାଗିବୁ େଦଶ ହିେତ, 
ସରଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ଭୂମି 
େହଜ ରଖିଟି ଚିେ\ । 
ଆମରି କମ� ସାଧନା ବେଳ 
ହସିବ ମାଟି ମାଆ, 
େଫରାଇ ପୁଣି ଆଣିବୁ ତା'ର 
ହୃତ େଗୗରବ ଯାହା। 
 

*ମାମୁରିଆ, େଛyିପଦା,अନୁେଗାଳ।* 
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ସ�ପ}ର ଘରସ�ପ}ର ଘରସ�ପ}ର ଘରସ�ପ}ର ଘର    
ସ¥ପ} अେଟ େସତ      ସୁ�ରୁ ଜାଗ�ତ 

             अଟଇ ଭାରି ମଧୁର 

ଚାpିନୀ ରାତିର ଛାୟାମୟ ଆକାେଶ 

            ଉଛୁଳି ପେଡ ଭାବର ।। 

ନକ�ଠାରୁ ସ¥ଗ�   ସ¥ଗ�ଠାରୁ େବୖ�ବ     

    ସମେ] େଭାଗkି ସ¥ପ}ର ଆସର 

ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢ଼ା    ପିଲି ଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ 

      ଘୁରkି ଏ ମାୟାର ସହର ।। 

କିଏ ଲେଭ ଗf      କିଏ ମକରp 

       େସ}ହ େପ�ମ ଭରା ସଂସାର 

ମିଛ ମାୟା ଏ ସଂସାର  ଏଠି କିଏ ନୁେହଁ 

କାହାର 

      ସବୁ ସ¥ାଥ� ଏଠି ଆପଣାର  ।। 

ଡ଼ଃ अମେରଶ ପ+ନାୟକ 

 

ଏ ଧରାଧାେମ        ଜନମିଲି େବାଲି  

          ସବ�ତ�  କଲି ଆଦର 

ସୁନାଟିଏ ଧରି        ଚୁନାକଲି େବାଲି 

         ଦିନେହଲା ଦୁଦdନର ।। 

ଇp�, अ+ାଳିକା   ତେଳସବୁ ଫୀକା 

          ଛାୟାମୟ ଏ ଆସର 

ବିରାଟ ସfାେନ    ଭୁଲିଗଲି eୁଦ�  

        ଏହି େମା ସ¥ପ}ର ଘର..... 

                ଏହି େମା ସ¥ପ}ର ଘର.... 
 

ବି¤ାନ ଶିeକ 

େଗାପବfୁ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

େପାଲସରା, ଗ~ାମ--୭୬୧୧୦୫ 

ଦୂରଭାଷ--୭୮୭୩୦୨୩୦୦୫ 
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-ାଦଶ ଲଘୁକବିତା-ାଦଶ ଲଘୁକବିତା-ାଦଶ ଲଘୁକବିତା-ାଦଶ ଲଘୁକବିତା    
୧୧୧୧IIIIIIII ସୃଜନସୃଜନସୃଜନସୃଜନ    

ନିଜ େଡଣା ନ େମଲାଇବା ପଯ��k 

ଜାଣିବା ନାହW ଉଡିବା େକଉଁ ପଯ��k 

ନିଜ କୁ େଖାଜିବା ନୁେହଁ ଜୀବନ 

ଜୀବନ ର अନ� ନାମ ସୃଜନ 

ଏକା ଥିେଲ େଖାଜୁ ରା]ାର अk 

ସାଂଗ ଥିେଲ ସବୁ ରା]ା अନk | 

୨୨୨୨II II II II ସ�fସ�fସ�fସ�f     

ସ�f ଦୁଇ ଜଣ, ମଧ�େର  

ପାଠ େଯାଗଁୁ, ଶIଠ େଯାଗଁୁ 

अଥ� େଯାଗଁୁ, ବୟସ େଯାଗଁୁ 

େହାଇ ନ ଥାଏ  

ଦୁେହଁ ପର�ରକୁ ବୁଝି ପାରିବା ହW  

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ�f  

୩୩୩୩II II II II ଆମରଆମରଆମରଆମର    

ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର 

ଆେମ ମାଲିକ ନୁେହଁ େକୗଣସି ବ]ୁର 

ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ� 

 

ଆମକୁ େଘରି ରହିଛkି ଚତୁପ�ାଶ�ର 

ସାମୟିକ େଲାକ ସବୁ ମାଳ ମାଳ 

ଭଲ ପାଇବାତକ ଜୀବନର 

अେଟ େକବଳ ଆମର ନିଜର | 

୪୪୪୪II II II II  ଶ�ଶ�ଶ�ଶ�    

ଶ� ତୀà , ନୁେହଁ ଶର 

ଶ�ର ନ ଥାଏ ଧାର 

ଶ� କାେଟ େଯେତେବେଳ 

अବ�o କ� େସେତେବେଳ 

ଶ�ର ତୀàତା େବେଳେବେଳ 

ଛାେଡ ଜୀବନ େଶଷ େବେଳ 

ସରି ଯାଏ ଜୀବନ ବୃk 

ଭେର ନାହW ଶ� ର eତ  

ଶ� ଯହୁଁ ଏେତ ମହ\ର 
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େଦଖି ଚାହW ବ�ବହାର କର | 

୫୫୫୫II II II II ଭୂଷଣଭୂଷଣଭୂଷଣଭୂଷଣ    

ଉପଯୁo ପରିେବଶ ମିଳିେଲ ଭାଗ�ବାନ 

େଯ େକୗଣସି ପରି�ିତି ସnାଳିେଲ ବୁ�ିମାନ 

ପୁତ�  େଯଉଁ େଲାକର କଥାର अଧିନ 

ପତ} ୀ ସୁଶିଳା ପତି,ର ଆ¤ାଧୀନ 

ତପର ଭୂଷଣ େହାଇ ଥାଏ େକ� ାଧହୀନ 

ଧମ�ର ଭୂଷଣ େହାଇ ଥାଏ ଛଳନାହୀନ 

ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ େଶ�. ଭୂଷଣ 

ସତ୍ ସ�ଭାବ ସଭି, କଷଣ ହରଣ | 

୬୬୬୬II II II II ଯାତ� ାଯାତ� ାଯାତ� ାଯାତ� ା    

ଜୀବନର ଯାତ� ା ଆରଂଭ ହୁଏ 

ଭାଗ�େର ପ$ୂ�  ବ�ାଗ୍ େଗାଟିଏ 

अନୁଭୁତିେର ଶୁନ� ବ�ାଗ୍ େଗାଟିଏ 

ଜୀବନର ଲe� ଖାଲି ବ�ାଗ୍ ଟିକୁ  

ପ$ୂ�  କରିେଦବା अନୁଭୁତିତକକୁ 

ଆଉ େଖାଲିେଦବା ଭାଗ�ତକକୁ | 

୭୭୭୭II II II II େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    

େପ�ମରୁ ଉêମ ହୁଏ ସ�f 

ବଂଚି ରହିବାର ମାଧ�ମ ସଂବାଦ 

ସଂେବଦନାରୁ ହୁअkି अନୁଭୁତ 

ବଂଚି ରହିଥାଏ ହୃଦୟର ସହିତ 

ଭାଂଗିଯାଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ଫେଳ 

ବିଛୁଡିଯାଏ अହଂକାର ବେଳ | 

୮୮୮୮IIIIIIII ବିଦ�ାବିଦ�ାବିଦ�ାବିଦ�ା    

ବିଦ�ା କାମେଧନୁ ସମାନ 

ସବୁ ଇgା କରିପାେର ପ$ୂ� 

ଫଳ ଫେଳ ସମୟ अନୁସାେର 

ବିଦ�ା ଫେଳ ସବୁ ସମୟେର 

ବିଦ�ା େହଉଛି ଆମର ଗୁ�ଧନ 

ଜୀବନେର ମା’ ଭଳି କେର ପାଳନ | 

୯୯୯୯IIIIIIII ଭୁତଭୁତଭୁତଭୁତ େକାଠିେକାଠିେକାଠିେକାଠି    

ବଦଳି ଯାଇଛି ଘରର ରୂପ େରଖା 

ଆଉ ଚାଳ ଘର ଯାଉ ନାହW େଦଖା 

ଚାଳ ଘର ସବୁ େହାଇଛି ଛାତ ପକା 

କିm େସଥିେର ଥିବା େଲାକ ସବୁ ଏକା 

ଚାଳଘେର ଚାରିପ�ାଣୀ ଥିେଲ େସ}ହେର 

ଏେବ ପ ା ଘେର ଚାରିକା� ଭିତେର  

ବାଧ�କ�େର ଜଜ�ରିତ ଦୁଇ ପ�ାଣୀେର 

ଆସିବାକୁ େକହି ନାହW ଆଉ ଜୀବନେର 
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ଚାଲି ଗେଲ ଘର େହବ ଭୁତ େକାଠିେର | 

୧୦୧୦୧୦୧୦IIIIIIII ସାଂଗସାଂଗସାଂଗସାଂଗ ଓଓଓଓ େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    

ସଂବf କଣ ଏମାନ, ଭିତେର 

ଉଭେୟ ରହିଥାkି ମନ ମଧ�େର 

କିm ପାଥ�କ� େକବଳ ଏତିକିେର 

େଦଖା େହେଲ େପ�ମ अେନକ ଦିନ ପେର 

ଆଖି ଲୁଚାଇ େଦଇ ଚାେହଁ େଚାରାେର 

ସାଂଗ ମିଳିେଲ अେନକ ଦିନ ପେର 

ହୁअkି ଆଲିଂଗନ ବ� ମନ ଖୁସିେର | 

୧୧୧୧୧୧୧୧IIIIIIII ଫୁଲଫୁଲଫୁଲଫୁଲ    

ଫୁଲକୁ ପଚରା ଗଲା 

ତୁମକୁ େତାଳା େହଲା 

େକେତ କ� େହାଇଥିଲା 

ଫୁଲ କହିଲା େଯ େତାଳିଲା  

େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଥିଲା 

ତା ଖୁସି େଦଖି ସାରିଲା 

ପେର ଦୁଃଖ ଭୁଲି େହାଇ ଗଲା |    

୧୨୧୨୧୨୧୨IIIIIIII ବାଟବାଟବାଟବାଟ    

େଧାକା ଖାଆkି େଲାେକ ସରଳତାେର 

अବିଶ�ାସୀ ଠାରୁ अତି ବିଶ�ାସେର 

ବଡ କ� ହୁଏ अବିଶ�ାସୀ େଲାକଂକୁ 

ଥେର େନଇ ଗେଲ ନିଜ ବିଶ�ାସ କୁ 

ଆେମ ବା]ବେର େକେତ ଶି� 

ଆମ ଆଚରଣ କରି ଥାଏ �� 

କାହାରି ଜୀବନ ନୁହଁଇ େଛାଟ 

ବିଳ�େର ଆେମ ଧରି ଥାଉ ବାଟ 

ଚିରkନ ସତ�କୁ ଚିହି} ବାର 

ପବୂ�ରୁ େବଳ ଆେସ େଫରିବାର | 

        

ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮   

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୁବେନଶ¥ର - ୭୫୧୦୨୧  

ଭ� ାମ�ଭାଷ  :୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ସେpଶ ଏକ ପ$ୂ�ତାରସେpଶ ଏକ ପ$ୂ�ତାରସେpଶ ଏକ ପ$ୂ�ତାରସେpଶ ଏକ ପ$ୂ�ତାର    
ପ$ୂ�ତା ପାଇବାେର େଯଉଁ ଆନp 

େସ କଥା ପ$ୂ�ମୀର ଚାpକୁ ପଚାର 

अସରkି ଜଳପ$ୂ� ନଦୀକୁ ପଚାର 

अବା ପଚାର  

େପ�ମ ବିଜୟିନୀ େପ�ମିକାକୁ 

େସମାେନ ହW କହିେବ ପ$ୂ�ତାର ସଂ¤ା 

अସରkି ଦୁଃଖ େକାହକୁ 

ଉଦର� କରି, 

େକେତେବେଳ ଗ�ହଣର କାଳିମାକୁ 

େକାଳାଗ�ତ କରି, 

ତ େକେବ େକେବ अଭିଶ� ନଈପରି 

େକାଳଶନୂ� େହାଇ, 

ସୁ� अଥଚ ଜାଗ�ତସହ 

अନାଇ ରହିଛି ରିo ହେ] 

ପ$ୂ�ତାର େସ ଆଶୀବ�ାଦ ଯୁo 

ପରିପକ�  ସ�ାଦକୁ 

ଶୁଭକାk େଗୗଡ଼ 
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ମାଛର,ା ଚେଢ଼ଇମାଛର,ା ଚେଢ଼ଇମାଛର,ା ଚେଢ଼ଇମାଛର,ା ଚେଢ଼ଇ    
ମଁୁ େଗାେଟ ମଣିଷ अଟଇ ଏ ଦୁନିଆେର  

କିm ଏକ େଲାଭି ମାଛର,ା ଚେଢଇ  

ଚାେହଁନା େକଉଁ େପାଖରୀ ସାଗରକୁ  

ନଜର ପକାଏ ତମ ଭାବକୁ େନଇ | 

 

ଭାବର ସମୁଦ� େର ଉଡିବାକୁ ଚାେହଁ  

ଖୁସି ମନେର ମହାପ�ଭୁ ନାମ ଗାଇ  

ତମରି େପ�ମଭରା ଭାବପୁଣ� ନମୁନା  

ହେଜଇ ବାକୁ ଚାେହଁ ମନ େଦଇ | 

 

ତମ ଭାବେର ହଜିଗେଲ ମନେର  

ଭୁଲିଯାଏ ମଁୁ ନିଜର अ,ନଛବିକୁ  

ମଣିଷରୁ ପାଲଟିଯାଏ ମାଛର,ା ଟିଏ  

ଲe ଗେଢ ତୁମ ରୂପକୁ େଖାଦିବାକୁ | 

ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

 

 

ତୁମ ଭାବେର କି ମଲି ବାସନା ସଜ  

ଗୁ� ଥାଏ େମା ରoକଣିକା େରଣୁେର  

ଏଇ ରୂପ ପରିବତ�ନର ସମାନତା ସୃ�ି  

କରାଏ ଭିନ}  ରୂପର ଦୃଶ� େମା ପeେର | 

 

ମଁୁ େସଇ ମାଛର,ା ରୂପ ନୁହଁଇ ସେତ  

ଏଇ ମିଛ ମାୟା ବିÙାରିତ ସଂସାରେର  

ମଁୁ अଟଇ ମାଛର,ା ଚିତ�  ମହାପ�ଭୁ େହ  

ତୁମରି ଭାବ,େସ}ହ, ଭoି ମହାସାଗେର | 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪ 
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ଆଉଟିେକ ପେରଆଉଟିେକ ପେରଆଉଟିେକ ପେରଆଉଟିେକ ପେର    
େରଲ ଚାେଲ ଛୁକ ଛୁକ 

ଛାତି ତଳ ଦୁକ ଦୁକ 

ମନ େଯେବ େ�ସନ ଘର ଛାେଡେର , 

ଏଇନା ଏଇନା କଟକ  

ଆଉଟିେକ ପେର ଥାଏ ପୁରୀେର  । 

ଜହ}  ଆେସ ଲୁଚି ଲୁଚି 

ସାଥୀ ହେସ ଚୁପି ଚୁପି  

େମଘ େଯେବ ବରେଷ ରାତି अଧେର , 

ଏଇନା ଏଇନା ଛାତେର 

ଆଉଟିେକ ପେର ଲୁେଚ ସୃତିେର । 

ମଲv ୀ ବାେସ ମହ ମହ 

ରୂପ ଦିେଶ ଟହ ଟହ 

ସୁଖ େଯେବ ଆସଇ େଶଷ ପହେର , 

ଏଇନା ଏଇନା ମିଠାେର 

ଆଉଟିେକ ପେର ଲାେଗ ଖଟାେର । 

ରାହାସ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ନଈ ପାଣି କଳ କଳ 

ଜୀବନଟା ଢଳ ଢଳ 

ମୃତୁ� େଯେବ କpାଏ ଲୁହ େହାଇେର , 

ଏଇନା ଏଇନା ସଂସାେର 

ଆଉଟିେକ ପେର ଜେଳ ଜୁଇେର । 

 
ବାଲ��ା, ଭାପୁର 

େଢ,ାନାଳ - ୭୫୯୦୧୫ 

ଦୂରଭାଷା : ୯୭୭୬୮୯୩୩୪୮ 
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େପାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ�ପ}େପାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ�ପ}େପାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ�ପ}େପାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ�ପ}    
େପାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ�ପ}ଗୁଡିକ 

ଏକାଠି େହାଇ କଂକାଳର  

ରୂପ େନଇ େକମିତି ବିଭc 

ରୂେପ अ+ହାସ� କରୁଥିେଲ 

ନା େସମାନ, ପାଖେର ଦୁଇ ପାଦ  

ଭୂଇଁଥିଲା ନା ବିଜୟର ନିଶାନ 

େକମିତି ଏକ ଥୁ�ା ଶୁଖିଲା ଗଛର 

ମଳୂରୁ ପ�ସାରିତ ଡାଳେର 

ଝୁଲି ଝୁଲି େମା ଆଡୁ  

ମୁହଁ େଫରାଇବାର ପ�ୟାସ କରୁଥିେଲ 

େକେତକ େମାେତ େଦଖି ଲୁଚୁଥିବା 

ସମୟେର 

ଆଉ େକେତକୁ ମଁୁ ଚାହWବାର  

ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲି 

ଲeEୀଧର ସୁବୁ�ି 

 

ସାମ}ା ସାମନି ଚାହW େଦେଖ ତ 

କିଛି ନିଜର ପବୂ� ରଂଗ ଓ ରାଗକୁ  

ଜାେବାଡି  ତାcଲ� କରୁ କରୁ  

ନୟନର ନୀରେର ଶରୀର ପ�eାଳୁଥିେଲ 

अସହାୟ କିk ଦୃଢରୂେପ ମଁୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 

େସମାେନ ଖୁବେଯାରେର  

ଲºମାରି ପହଁଚୁଥିେଲ 

अଜଣା ଓ अପହଁଚ ଇଲାକାେର 

େଯଉଁଠି ଧୀର ସମୀରଣ ସହ ସିpୁରା 

ଫାଟିବାର ଦୃଶ� େମା ନିଦକୁ କ�େମ 

अପହରଣ କରୁଥିଲା।। 
ବରି. अଧ�ାପକ, ଶିeା ବିଭାଗ 

ବାଲୁଗଁା ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବାଲୁଗଁା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୮୬୧୪୦୯୮୫୭ 
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ସଂବଲପୁରୀ ବିଭାଗ 
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ଶିରି ହନୁମାନ୍ ଚାଲିଶାଶିରି ହନୁମାନ୍ ଚାଲିଶାଶିରି ହନୁମାନ୍ ଚାଲିଶାଶିରି ହନୁମାନ୍ ଚାଲିଶା    
ରାମଗୁରୁ ପାଦ୍ ପଦମ୍ େକ ଧ�ାଇ 

ହନୁମାନ୍ ଚାଲିଶାେକ ଗାଉେଛଁ ମୁଇଁ 

ଚାର୍ ହିଆେଡ଼ ଫଲ୍ ଦିଆ ତୁମର୍ ନାେମ ଯଶ୍ 

ରାମ୍ ନାେମ ଭରିେଛ େକତ୍ ନି େକେତ ରସ୍[୧] 

ଗ�ାନ୍ ଶୁନ୍ ତୁଛା ଆଏ ଇ େମାର୍ ଶରୀର୍ 

ଗୁହାରୀ କରୁେଛଁ ତୁମ୍ େକ େହ ମହାବୀର 

ଦୁଃଖ୍ ହରନ୍ କରି ଗ�ାନ୍ ମେତ କର ଦାନ୍ 

ଇ ସଁସାେର ଖ�ାତ୍ େହଉଛନ୍ ମହାପୁରୁ ରାମ୍ [୨] 

େହ ପର୍ ଭୁ ହନୁମାନ୍ ଗ�ାନ୍ ର ଗkାଘର୍ 

କପୀର୍ ଭିତେର ତୁେମ ସବୁେବେଲ ଉ�ତର୍ 

ନି ସହ ତିନ୍ ହିପୁରର୍ ସବୁ ଦୁଃଖ୍ ଯାତ୍ ନା 

େସଥିର୍ ଲାଗି େକେତ େକେତ ଉେଡ଼ ତୁମର୍ ନଁା[୩] 

ଶିରିରାମ୍ ଦୁତ୍ ତୁମର୍ ପାେଦ ଶରନ୍ 

ଇ କଲିଯୁଗର୍ ଦୁଃଖ୍ ସବୁ କର ହରନ୍ 

ସତୀ अଁଜନାର୍ ତୁେମ ବଡ୍ େଗେହvଇ ପୁअ 

ଶିରି ରାମ େସବାର୍ ଲାଗି ବଡ଼ା ଗହଗହ[୪] 

ତୁମର୍ ପରାକରମ୍ େଦଖି ସବୁ ଲୁେକ ବାଇଆ 

ଶ�ୀମାନ୍ ଆ\�ତ� ାଣ 
ଖୁଡ଼dଆ 
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ବଜରଂଗ୍ ବାଲିର୍ ନାମ୍ ଗୁନ୍ ଯଶ୍ ଗାଇଯା 

ଖରାପ୍ ଲୁକ୍ ମାନ୍ କୁ ତାରି ଉଡ଼ାଶ ବାନା 

ଭଲଲୁକ୍ େକ ସବୁେବେଲ ଭରସା ତୁେମ ସିନା[୫] 

ଚିକ୍ ଚିକ୍ ସୁନା ଦିେହଁ ଦିଶ େକେଡ଼ ସଁୁଦର୍ 

ବଲ୍ ଶାଲୀ ପବନ୍ ପୁତା ବଡ଼ା ପର୍ ଖର୍ 

କୁଂଚ୍ କୁଂଚିଆ ବାେଲ ତୁମର୍ କୁଁଡ଼ଲ୍ ଦିେଶ अଏଁନ୍ 

ସଁୁଦର୍ ଦିଶୁଥିସି େଯନ୍ ତା ଝଲ୍ ମଲ୍ ପାଏନ୍[୬] 

ଗୁେଟ ହାେତ ତୁମର୍ ସଁୁଦର୍ ଦିେଶ ଗଦା 

ଆର୍ ହାେତ ଫର୍ ଫର୍ ଉଡୁଥିସି ଧ�ଜା 

ହଲ୍ ଦୀ ନିର୍ ମଲ୍ ପଏତା ଦିେହଁ ଲମି�େଛ 

ଭକତର୍ ମନ୍ େକସେତ େସ ଟାନି େନଉେଛ[୭] 

ଏକାଦସ୍ଗ୍ ରୁଦ�  ତୁେମ େହଇଛ अବ୍ ତାର 

ମାରୁତି ନାମଧରି ପାଲୁଛ ଇ ସଁସାର 

େତଜ୍ ଆରୁ ପର୍ ତାେପ ତୁେମ अଟ ନିପୁନ୍ 

ସୁଖ୍ ପାଏ ଯିଏ ଗାଏସି ତୁମର୍ ଗୁନ୍[୮] 

ଦୁନିଆଁର ସବୁ ଜିନିଷ୍ ତୁମକୁ अେଟ ଜନା 

ରାମ୍ ପର୍ ଭୁ ଭଜ୍ େଲ ତୁେମ ପର୍ ସନ୍ ସିନା 

ଗୁନ୍ ବାଲା ତୁେମ अଟ अତି ଚତୁର 

ରାମ୍ କାମ୍ ଲାଗି ସବୁେବେଲ ଆତୁର୍[୯] 

ରାମ୍ଚରିତ୍ ଶୁନ୍ ବାେକ ସଦା ତୁମର୍ ମନ୍ 
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ତୁମର୍ ନାମ୍ ଜପ୍ େଲ ବଢ଼ସି ଧନ୍ ଜନ୍ 

ରାମ୍ ଲଖନ୍ ଆରୁ ସୀତା ତିନହି ମୁରତି 

ହୁର୍ େଦ ତୁମର୍ ସଦା କରୁअଛନ୍ ରାଜୁତି[୧୦] 

ସାଧନାର୍ ବଲ୍ େର ଧରି ଛୁଟିଆ ଦିହWେକ 

ପର୍ େବଶ୍ େହଲ ଯାଇ ଲଁକାପୁରେକ 

ଗ�ାନ୍ ଦାତା ତୁେମ ବିକଟ୍ ରୂପ୍ ଧରି 

ଜାଲିେଦଇ ଭସମ୍ କଲ ଲଁକାପୁରୀ[୧୧] 

ରାମ୍ କାମ୍ ଲାଗି ସଦା ତୁମର୍ ମନ୍ 

ତାକର୍ ଲାଗି ଭୀମ୍ ରୂପ କଲ ଧାରନ 

ମାରି େଦଲ ତୁେମ अସୁର୍ ବଉଁଶ୍ ସବୁ 

ଉଡ଼ାଇଲ୍ ନାମ୍ େସ ରାମ୍ ମହାପରଭୁ[୧୨] 

ହିମାଲଏନୁ ଯାଇ ଆନ୍ ଲ ସନ୍ ଜୀବନି 

ଗଲାେବେଲ अଧାବାଟ୍ େର ମାରି କାଲ୍ େନମି 

ନୂଆଁ ଜୀବନ୍ ଲଖନ୍ େକ େଦଇଥିଲ ତୁେମ 

ବଡ଼ା ତାକତ୍ अେଛ ତୁମର୍ ଇ ରାମ୍ ନାେମ[୧୩] 

ଇ କାେମ ମହାପୁରୁ ରାମ୍ େହଇକରି ଖୁସି 

ପର୍ ସଁସା କେଲ ଆରୁ େଦେଲ େକେତ ସାବାସୀ 

ଧଏନ୍ ଧଏନ୍ ତୁେମ ପର୍ ଭୁ ହନୁମାନ୍ 

ସମାନ୍ େହଲ ଭରତ୍ ସଁାେଗ ବଁଚାଇ ପରାନ୍ [୧୪] 

େହ ବୀର୍ ହନୁମାନ୍ ତୁମର୍ ମହତ୍ କାମ୍ 
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ରାମ୍ ନାମେର अେଛ ସେତ ତିନହି ଧାମ୍ 

କଲି ଯୁେଗ ସଦା ପାଉଛ ସନ୍ ମାନ୍ 

ତୁମର୍ ଛାତିେର ସଦା ରାମ୍ ବିରାଜ୍ ମାନ୍[୧୫] 

ଆେହ ବୀର୍ େଦଖି ତୁମର୍ ଯଶ୍ କୀର୍ ତି 

ସତ୍ େକ ସବୁେବେଲ ତୁେମ କରିଛ ପୀରତି 

େଦବଶ�ୀ ନାରଦ୍ ଆରୁ େଦବ୍ ତା ମିଶିକରି 

ଗୁନ୍ ଗାଏସନ୍ ତୁମର୍ ସୁହୁରି ସହୁରି[୧୬] 

ଧନ୍ ପତି କୁେବର୍ ଆର୍ ଧରମ୍ ରାଜ୍ ଯମ 

ତୁମର୍ ବିନା ଇ ସେଭଁ େହସନ୍ अeମ୍ 

ଭଜନ୍ ଭାେବ ତୁମର୍ ନାମ୍ ଯିଏ ଗାଏସି 

କବି େଲଖକ୍ କାଏଁ ତାର୍ ସମାନ୍ େହସି[୧୭] 

ରାଜ୍ ଗାଦି ହରାଇ କରି ବୁଲୁଥିେଲ ବେନ 

ସୁଗ�ୀବ୍ େକ ରାମ୍ ସଂେଗ େଭଟାଇଲ୍ ଦିେନ 

ମଇତର୍ େହଇ ସୁଗ�ୀବ୍ େକ େକେତ ସାହାଜ୍ କେଲ 

ବାଲିେକ ମାରି ସୁଗ�ୀବ୍ େକ ରାଜଗାଦୀ େଦେଲ[୧୮] 

ବିଭିଷନ୍ ମଂତର୍ ସମାନ୍ ତୁମର୍ କଥା 

ପାଲନ୍ କରି େଲେକ ଗାଏସନ୍ ଗାଥା 

ସୁନାର୍ ଲଁକା ରାଜ୍ ପଦ୍ ବିଭିେକ ମିଲିଲା 

ଜଗତ୍ େର ଇ କଥା ଖ�ାତି ଲାଭ୍ କଲା[୧୯] 

ଶେହ େଯାଜନ୍ ର ଦୁେର ସୁରଜ୍ ଥିଲା 
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ତାହାେକ ଭାବ୍ ଲ ଫଲ୍ ବାଗିର୍ ପାଚ୍ ଲା 

ପିଲାଦିେନ ତାହାେକ ଭୁେଖ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି 

ସୁରଜ୍ ନିେକ ଉଡ଼୍ ଲ େବଗି ବଜରଂଗୀ[୨୦] 

ହାତେର ଧରି ମୁଦି ଆରୁ କହି ସୀତାରାମ 

େଡଗ୍ ଲ ସମୁଦର୍ ନାଇଁ କରି ବିଶ୍ ରାମ୍ 

ଇ କାମ୍ କର୍ ବା େଲାକ୍ େଯ ସଁସାେର ନାଇଁ 

ଧଏନ୍ େହଲ ତୁେମ ହନୁମାନ୍ ଗୁସାଇଁ[୨୧] 

ଦୁନିଆଁର୍ ଇ େଯନ୍ ବିଶାଲ୍ ସଁସାେର 

अତି ବଡ଼୍ କଠିନ୍ ଜିନିଷ୍ ମାତ୍ େର 

ତୁମର୍ ଦୟାବେଲ ତାହା अତି ଜଲ୍ ଦିେର 

ଦୂର୍ େହସି ଦୁଃଖ୍ ସେତ ବଡ଼ା ସହଜ୍ େର[୨୨] 

ରାମ୍ ମାହାପୁରୁର୍ ତୁେମ अଟ ଦୁଆର୍ ପାଲ୍ 

ପଶିନାଇଁ ପେର ପାଶ୍ େକ େକେଭଭି କାଲ୍ 

ରାମ୍ ପର୍ ଭୁ ନିେଜ େକହି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ 

ତୁମର୍ ଠାେନ ପେହଲା ନାଇଁ ପଶ୍ େଲ ଶରନ୍[୨୩] 

ତୁମର୍ ଠାେନ େଯନ୍ ଲୁକ୍ ଶରନ୍ େନସି 

ଦୁଃଖ୍ କଟି ତାହାେକ ସୁଖ୍ ମିଲି ଯାଏସି 

ଯାହାେକ ମହାବୀର୍ ତୁେମ ବଚଁାଶ 

ତାହାେକ ଆରୁ କିଏ କରିପାେର ବିନାଶ[୨୪] 

େଯେତେବେଲ ଜାନ୍ େଲ ତୁମର୍ ଭିତର୍ ର ଶକ୍ ତି 
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ଛାଡ଼ିେଦଲ ସବୁ अଧରମ୍ ଆରୁ अନୀତି 

ନିଜର୍ ବଲ୍ େକ ତୁେମ ନିେଜ େଦଇ ମେନଇ 

ତିନ୍ ହି ଭୁବନ୍ େର ଇ କଥା େଦଲ ଜେନଇ[୨୫] 

ମହାବୀର୍, ମହାବୀର୍ ନାମ୍ େକ ଜପ୍ େଲ 

ସବୁ ଦୁଃଖ୍ ଦୂର୍ େହସି ଇ ମାଏଟ୍ ତେଲ 

ଭୁତ୍ େପ�ତ୍ ନୀ େକହି ପାଶ୍ େକ େନଇଁ ଆସନ୍ 

େକଶ୍ ରୀ ପୁତା ନାମ୍ େକ ସେଭଁ ଡରୁଥିସନ୍[୨୬] 

ହନୁମାନ୍ ନାମ୍ େକ ମେନ ଧ�ାନେର ଧଏେଲ 

ରୁଗ୍ ଦୁଃଖ୍ କଟି ଯାଏସି ଜୀବନ୍ କାେଲ 

ଦୁନିଆର୍ ସବୁ ରୁଗ୍ ଦୁଃଖ୍ କରି ଦହନ୍ 

ରାମ୍ ପର୍ ଭୁ ସଁାେଗ ଯାଇ ମାଏଲ ରାବନ[୨୭] 

ସବୁ କଠିନ୍ କାମ୍ େକ ତୁେମ ଧରି େନଇ 

ରାମ୍ ନାମ୍ େକ ଇ ସଁସାେର େଦଲ ବଢ଼ାଇ 

ସକଲ୍ କାମ୍ େକ ତୁେମ କର ସାଧନ 

ପର୍ ଭୁ ମଏେଧ ବଡ୍ ରାମ୍ ରାଜନ୍[୨୮] 

ଭକତିେର ଜନାଇେଲ ପାର୍ ଥନା 

ମେନ ବିଚାର୍ କରି କେଲ କାମ୍ ନା 

ମନ୍ ଭିତର୍ କଥାେକ ତାର୍ କର ପୁରନ୍ 

ଜଏ ହନୁମାନ୍ ଜଏ ପବନର୍  ନଁଦନ୍ [୨୯] 

ଇ ସଁସାରର ସବୁ ସଁାସାରିକ୍ କାମ୍ 
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ରାମ୍ ମାହାପୁରୁ ନାେମ अେଛ ସବୁ ଧାମ୍ 

ତୁମର୍ ବଲ୍ େର ଇ ଚାର୍ ହି ଯୁଗ୍ େକ 

ଜେନଇ ଦିअ ଇ କଥା ଇ ସଁସାରେକ[୩୦] 

ପାଟିେର ଧରିକରି ପର୍ ଭୁ ରାମ୍ ନାମ୍ 

ସମୁଦର୍ େଡଗି ତୁେମ ଗଲ अବିରାମ୍ 

अସୁର୍ ମାନକର୍ ତୁେମ ଜୀବନ୍ ନାଶକ୍  

ରାମ୍ ଆରୁ ସୀତାକର୍ अଟ ବଡ଼ େସବକ୍[୩୧] 

ମାତା ସୀତା ସବୁେବେଲ ତୁମକୁ ପରସନ୍ 

କୁର୍ ପା ବାରି କୁର୍ ପା କରୁଛ ସିନ୍ ଚନ୍ 

ମାରି अସୁର୍ ଭକତ୍ ମାନ୍ କୁ େଦଉଛ ସିଧି 

ନାମ୍ ଧରିअଛ ତୁେମ କରୁନାର୍ ନିଧି[୩୨] 

ସବୁେବେଲ ତୁମର୍ ହୁର୍ େଦ अଛନ୍ ରାମ୍ 

ଜପ୍ େଲ ହନୁ ମିେଲ ବହୁତ୍ ଆରାମ୍ 

ଗହ ଗହ ମନ୍ େର ମାହାପୁରୁ କାମ୍ କରି 

ସବୁ अସୁର୍ ମାନ୍ କୁ ତୁେମ ପକାଲ୍ ମାରି[୩୩] 

ତୁମର୍ ନାମ୍ ଜପ୍ େଲ ରାମ୍ େହସନ୍ ଖୁସି 

କୁର୍ ପା କରି ଦୁଃଖ୍ େନଇ ଯାଏସନ୍ ଶୁଷି 

ଦୂର୍ େହସି ଦୁଃଖ୍ ଜନମ୍ ଜନମ୍ ର 

ଭଜେଲ ହନୁମାନ୍ ଆରୁ ରଘୁବର୍[୩୪] 

ଯିଏ अେଟ ପର୍ ଭୁ ତୁମର୍ େଗହv ା ଭକ୍ ତ 
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ମଲାପେର ବଏକୁଁଠ୍ େକ ସିଧା େଟକି ନିअତ 

ଇଠାେନ ଜନମ୍ େହେଲ ହରି ଭକ୍ ତ େହସନ୍ 

ଭଲ୍ ମୁନୁଷ୍ ମିତାନ୍ େହଇ ଦିନ୍ ବିତାସନ୍[୩୫] 

अଲ୍ ଗା ମାହାପୁରୁେକ ନାଇଁ େଦଇ ମନ୍ 

ମନ୍ ଭିତ୍ େର ତୁମକୁ କର୍ େଲ ଭଜନ୍ 

ହନୁମାନ୍ ହନୁମାନ୍ ନାମେକ ଗାଇକରି 

େଯେତସବୁ ରୁଗ୍ ଦୁଃଖ ଯାଏସି ସରି[୩୬] 

ପଢୁଥିେଲ ସବୁଦିେନ “ହନୁମାନ୍ ଚାଲିଶା” 

କଟି ଯାଏସି େକେତ ଦୁଃଖ ଆରୁ ଦୂର୍ ଦଶା 

ଜଏ ହନୁମାନ୍ ତୁେମ ମୁକ୍ ତିର୍ ଦୁଆର୍ 

ଇ ଯୁେଗ ସେଭଁ ତୁମକୁ କରୁଛନ୍ ଜୁହାର୍[୩୭] 

ଜଏ ଜଏ ଜଏ ହନୁମାନ୍ ଗୁସାଇଁ 

କୁର୍ ପା କର ପର୍ ଭୁ ଇ ସଁସାର୍ ସାଇଁ 

ସକଲ୍ ରୁଗ୍, ଦୁଃଖ୍, ଯାତନା କର୍ େଯ ଦୂର 

ସଁସାର୍ ଭିତେର ତୁେମ अଟ ବଡ଼୍  ସୁର୍ [୩୮] 

ଯିଏ ଇ ଚାଲିଶାେକ ପାଠ୍ କର୍ ସି 

ସହେଜ ସବୁେନ େସ ସଫଲ୍ ପାଏସି 

ଇତାର୍ ଲାଗି ସାଖି अଛନ୍ ଗଉରି ପତି 

ଦୂର୍ ଗତିରୁ ସଁସାରେକ କର ମୁକତି[୩୯] 

ସଂଥ୍ କବି ତୁଲ୍ ସୀ ଦାସ୍ ଇଟା କେହସନ୍ 
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ସବୁେବେଲ ହନୁମାନ୍ ନାମ୍ େନଉଛନ୍ 

ହୁର୍ େଦ ସବୁେବେଲ କର୍ େମାର୍ ବାସ 

अଧର୍ ମ୍ अନିଏେକ କର୍ ବିନାଶ[୪୦] 

 

େଦାହା 

ପବନ ପୁତା ଦୁଃଖ୍ ଦହନ୍  ମଂଗଲ୍ ମରୂତି ରୂପ୍ 

ରାମ୍ ଲଖନ୍ ସୀତା ସହିତ୍ अଧର୍ ମ୍ କର ଲୁପ୍ 

 

େକନ୍ ଝରିଆପାଲିv , ବିଏନ୍ପୁର, ସୁବ$�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 
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େହଇଯିବା अତୀତ୍େହଇଯିବା अତୀତ୍େହଇଯିବା अତୀତ୍େହଇଯିବା अତୀତ୍    
ସବୁତ अଏନ୍ ଉପେର ଉପେର 
ଭିତେରତ ଭରିେଛ ଗୁହୁଁ 
ଦୟା ଧରମ୍ ହୁରୁେଦ ରେଚକ୍ ନି 
ଟୁେଣତ अଏନ୍ କଥା ପେଦକ୍ ନି 
କାଏଁ ଲାଭ୍ ସେଜଇେହେଲ ମୁହୁଁ । 
ଦଶ୍ ବୁଡ୍ େଦଇ ଗାଧୁଛ 
େତଲ୍ ହଲଦି ସାବୁନ୍ ମାଖି 
ଫୁର୍ ଫୁରା କଫଡାଲତା ପିfିଛ 
ସଫାସୁତୁରା ଦିଶୁଛ 
େହେଲ ମନର୍ ମଏଲା େକ  
େକେ� ଧୁଇେହବା େଯ 
େକେଭ ଭାବିଛ କାଏଁ । 
अଁତର୍ ମାଖି ବତର୍ 
ମହେକଇ େଦଉଛ ହାଟ୍ 
େହଟା େଫନ୍ ଛେନକ୍ କି ଘେଡକ୍ 
ନି ରେହ ହର୍ ହେମସା 
अଏନ୍ ଗୁନ୍ ଚଲନ୍ େକ 
ଯଦରପି अଁତର୍ ଭାବବ 
ଦିନ୍ େକଁ ବଛର୍ େକଁ 
ଯୁଗ୍ ଯୁଗ୍ କହଁରିବା  । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

େକେତଦିନ୍ ଚକଚକାବ 
ଚମ୍ ହାେଦ ଡୁକୁଲାବାନ 
ଆଏଜ୍ ଯୁଆନ୍ अଛ 
ହାେଦ େକେତ ଯୁଆନ୍ ବୁଢା େହେଲନ 
େହମେନ ଭିଲ ଜëାଝୁରି େଲେଖଁ ଚମକୁ 
ଥିେଲ 
ସମିହାର୍ ଦାତି� ଧାେର େଛªା େହେଲ । 
ବୁଝ େବଲ୍ ଥିବାର୍ ପେତେକ 
ଘାଏକ୍ ଉେବଲ୍ େହେଲ 
ସମିହାର୍ ଧାର୍ ବୁହିଗେଲ 
ଆଏଜ୍ ଆରୁ ଆଏଜ୍ ନି ରେହ 
େଦଖୁନ୍ େଦଖୁନ୍ େହଇଯିବା अତୀତ୍ । 
 
ସଗdଗୁଡା, ମyଳ, େବଲପଡା, ବଲାwୀର, ଓଡିଶା, 

ପିନ୍ - ୭୬୭୦୨୬ 
େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ଜଏ ଜବାନ୍ ଜଏ କିଷାନ୍ଜଏ ଜବାନ୍ ଜଏ କିଷାନ୍ଜଏ ଜବାନ୍ ଜଏ କିଷାନ୍ଜଏ ଜବାନ୍ ଜଏ କିଷାନ୍    
େଯନ୍ େଦେଶ ସରୂୂଜ୍ ଉଁଇସି 

ନୂଆରw୍ େନଇକରି  

ସକାଳ୍ େହସି ଚଉରା ମେୂଳ 

ସଏଲତା ଜାଲିକରି 

 

ଫୁଲ୍ ଫୁଟସି କିସମ୍ କିସମ୍  

କୁଇଳି ଗାଏସି ଗୀତ୍  

ତିନ୍ ରwିଆ ପତାକା ଉଡେଲ 

ଗାଏସୁ ଜାତିର୍ ସଂଗୀତ୍  

 

େଯନ୍ଆେଡ େଦଖ ସାଗୁଆ ସୁpର୍ 

ଧରତି ରାନିର୍ କୁେଳ 

ଇଟାଆଏ େମାର୍ ବୀର୍ ମାଏଟ୍  

ଇନ ବଢିେଛ ମୁଇଁ ଉେଲଦୁେଲ 

eମାନିଧି ସାହୁ 

 

 

ହିମାଳୟନୁ ଗwା ବେହସି 

ବେଢ ସୁpର୍ ପାଏନ୍  

ଚାଷୀ େଭଇ ଖାନା ପରେସ  

ଭାରତ୍ େମାର୍ େଦଶ୍ ଧଏନ୍  

 

अମର୍ େଜ�ାତି େକେଭ ନାଇଲିେଭ 

ସୁନାର୍ अeେର ନାଆଁ  

େଦଶେକ ଆମର୍ େଟକି अଛନ୍  

*ଜଏ ଜବାନ୍ ଜଏ କିଷାନ* 

 
ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁyା, ବରଗଡ଼ 

୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ରିଜେଭ�ସନ୍ରିଜେଭ�ସନ୍ରିଜେଭ�ସନ୍ରିଜେଭ�ସନ୍    
ତେମ େଜ’ନ କଥା କହୁଛ 
ତମର ତ େବା କୁଟା अେଛ 
ମୁଇ ତମେକ ପଚାରୁେଛ 
ସେଥଁ େକାଟା କିଏ ପାଉେଛ! 
 
ମୁଇ ପାଉେଛ ନା କି ତେମ 
ରିଜେଭ�ସନ କି କୁଟା 
ସଥଁେନ କାହାେକ ମିଲୁେଛ 
ଜାନବାେକ ପଡ଼ବା ଇଟା! 
 
ସେଭ ଜାନୁନ୍ ସତ କଥା 
ଆରeଣର ଇତିହାସ 
କିଏ େଦଉେଛ ଗିଲି ଆେଘା 
ନା େକଁ ମାତ�  କରୁଛୁ ଫାସ� 

ଏମ୍. ବିଜୟ କୁମାର 

 

 
ନାଇ େହେଲ ରିଜେଭ�ସନ୍ 
ରିଜେଭ�ସନ୍ େବାଲୁଥିମା 
ନାଇଁ ଆମେକ ପଢ଼ବାେକଁ ନା 
େକେନ କାମ ଚାକିରୀ ମିଲବା 
 
ଡେଗା ଡେଗା ଖାଲି େଦଖୁଥିମା 
ଆଶଁୁ ଝରବା ଟାଏଟ୍ କୁେନ 
ଛେଡ଼ଇ କିଏ େନଉେଛ କାଏ 
ଆମର୍ ହକଁ अନ ଜାେନ 
 
ଗୁଲା ଗୁଲା ଗିେଲ ଢୁଣିମୁଣି 
ଆମର ଭିତଁେର ମାଡ଼ ଲଗା 
ଆରeଣ ଇତିହାସ ଜାନ 
ଆଗତାେକ ଜାଗତା ଜଗା 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୯୭୮୭୮୪୧୩୦ 
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ମୁଁଇ କାଳିର୍ ଭକତ୍ମୁଁଇ କାଳିର୍ ଭକତ୍ମୁଁଇ କାଳିର୍ ଭକତ୍ମୁଁଇ କାଳିର୍ ଭକତ୍    
ବିଷେୟ - ଭoି 

 

ମଁୁଇ େହଁଲି କାଳିର୍ ଭକତ୍ 

କେହv  େଲଖକ୍ 

େଯªୀ ଲିଖ୍ସି େହªୀ ବୁହଁାସି  

ଆଖିର� ଧାେର ରକତ୍  

ମଁୁଇ େହଁଲି କାଳିର୍ ଭକତ୍ 

କେହv  େଲଖକ୍ ।। ୧ 

 

େମାର୍ କାଳି କପ୍ଡା଼ର୍ ପିfନ୍ 

େଦେଖv ପସନ୍ 

େଯªୀ ଦିସ୍ସି େହªୀ ଲୁଭଁାସି 

ଧେଲ� କାଗଜ୍ କଲମ୍ 

େମାର୍ କାଳି କପ୍ଡା଼ର୍ ପିfନ୍ 

େଦେଖv ପସନ୍ ।। ୨ 

ର~ନ କୁମାର ସାହୁ  

 

ମଁୁଇ ପୁଜ୍ଏଁ େଦେଲ ରକତ୍  

କେଲ� ସପତ୍ 

େଯªୀ अfାେର େହªୀ ଜେଳଏଁ  

େଲେଖv େଲଖକ୍ େଲଖନ୍ 

ମଁୁଇ ପୁଜ୍ଏଁ େଦେଲ ରକତ୍ 

କେଲ� ସପତ୍ ।। ୩ 

 

େମାର୍ କରମ୍ କାଗଜ୍ କଲମ୍ 

ମାେନv  ଧରମ୍ 

େଯªୀ ବଡ଼ େହªୀ ସରଳ୍ 

ମାଆଁର୍ ଚରନଁ} ାଏ ସରନ୍ 

େମାର୍ କରମ୍ କାଗଜ୍ କଲମ୍ 

ମାେନv  ଧରମ୍ ।। ୪ 
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ତୁଁଇ ମାଆଁ ଆଶ୍ ଭକତର୍ 

ପାଏଁେଲ ଭଶ�ାର୍ 

ଯାଃ ଲିଖାଲୁ୍ ତାଃ ସଏଳ୍ତାର୍ 

ଜେଳv  ¤ାନ୍ ପସ�ାର୍ 

ତୁଁଇ ମାଆଁ ଆଶ୍ ଭକତର୍ 

ପାଏଁେଲ ଭଶ�ାର୍ ।। ୫ 

 

େତାର୍ ଛୁଆଁ ସାରା ଦୁନିଆର୍ 

ମିେଲv  କରୁନାର୍ 

ଯାଃ କରାଲୁ ତାଃ ଉପ୍କାର୍ 

ପୁଜାର୍ ପୁଝାରି େଲଖ୍କାର୍ 

େତାର୍ ଛୁଆଁ ସାରା ଦୁନିଆର୍ 

ମିେଲv  କରୁନାର୍ । ୬ 

ତୁଁଇ ମାଆଁ ପାପର୍ ସଂହାର୍  

ଜଗେ\ ଉ�ାର୍ 

ଯାଃ ପଢ଼ାଲୁ ତାଃ େପ�ମ୍ସାର୍ 

ଜଗେ\ ରଃସି ଭଳ୍ସାର୍ 

ତୁଁଇ ମାଆଁ ପାପର୍ ସଂହାର୍ 

ଜଗେ\ ଉ�ାର୍ ।। ୭ 

 

େତାର୍ ସଂସାର୍ ମାୟା ଯଂଯାଳ୍ 

େଦବୀ କାଳ୍ 

ଯାଃ ଲିଖନ୍କାରୀ ତାଃ େତାଚ�ାଳ୍ 

ବୁେଜv  ସୁେଖଁ ପାର୍ 

େତାର୍ ସଂସାର୍ ମାୟା ଯଂଯାଳ୍ 

େଦବୀ କାଳ୍ ।। ୮ 

 
ଗଁା/ପେ�ତ୍ : େଭଉଁରିଆ, ଶାଖା : ପଦE ପୁର୍ 

अ�ଳ୍ : ବଗ�ଡ଼ ( ରାଏଜ୍ - ଓଡ଼ିଶା )  

ଦୁଭ�ାଷ୍ ସଂ : ୭୦୭୭୧୦୫୬୦୯ 
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ଦାଦନ୍ଦାଦନ୍ଦାଦନ୍ଦାଦନ୍    
 ଖରାମାସ ମଏଧାନ୍ ସମିଆ ମୁଇଁ ରଘୁ, ବଳରାମ ଆରୁ େଶଷ ତାସ 

େଖଳ ଥW ମାତି ଛୁଁ। େମାର ମନଟା େକkା େଯ େକkାେକkା ଲାଗଲା 

ଆଏଁଖ ନୁଁ ତାରତାର େପନ୍ ଖଳଖଳାନୁଁ ବାହାରିଗଲା, କଲଜାଟା େମାର 

େକତନି ତୁେଣ ଧକ୍ ଧେକଇ ବସଳା କିଛି ମୁଇଁ ଯାନି େନଇଁପାରଲW। ମେତ େଯkା ଲାଗଲା 

କି େମାର ଘେରଁ କିଏ ଗୁେଟ ବେଢ଼ େଜାର୍ େସ କାpୁେଛ। ମୁଇଁ ଭାବଲW େମାର ଘେରଁ କିଏ 

अେଛ େଯ କାp୍ ବା। େମାର ଆଇ ତ ବୁଢ଼ୀ େଦଖିନାଇଁ ପାରବାର ବଫୁେନଇନ ଏେଡ 

ତୁେଣ େକkା କରି କାp୍ ବା, େମାର ନନା ତ େବଢ଼ୀ ଗୁେଟ ଆଏ େସ ଖାଲି ଖାଇ ଯାେନ 

ଆରୁ କବାର କରବାରଟା ଯାେନ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଛି େନଇ। େମାର ମଁା ବୁଆ ବୁେହନ୍ 

ସେଭତ ଦାଦନ୍ ଖଟି କମାନି କରି େନଇ ଇଟା ଗଢି अେଯା�ାେକ େଯଇଛନ୍ କାp୍ ବା 

କିଏ? ତଥାପି େମାର ମନ େନଇ ବୁଝୁ େଥଇଁ ଆର େମାର ମନ ତାସ େଖଲା ଥW େନଇଁ 

େଥଇଁ ଖାଲି ବସି କରW େଦଖୁ େଥଁ। ଇ ସମିଆ ଥW ଆମର ପାଖର ଘରର୍ େମାର ବବା 

ରଏବାରୁ ଧସଁଧସଁ େହଇ କରି େଦୗଡ଼ିେତଲ ଆସଳା୍ ଗହଦ ଥW ପୁରା ଗାଧି ପେକଇ ଥିଲା, 

ଆଏଁଖ ନୁ େପନ ଧାରଧାର ବୁହୁ ଥିଲା ଆରୁ ମୁେହଁ କିଛି କହିେନଇଁ ପାରୁ େଥଇଁ। ଆସଲା୍ 

ଆରୁ ଲତ୍ କଲା ବସିପଡ଼ଲା୍। ଖାଲି ଆଁ କରି କାଣା କେହମି ବଲୁଥିଲା କାpୀ ର ଲାଗW କହି 

େନଇ ପାରଳା୍। େମାର ମୁହୁଁ େଦଖୁଥିଲା ଆରୁ କାpୁଥିଲା। େଘ ଉତାରୁ କାpି କାpି 

କେହଲା ସବୁ ଘର ବୁଡିଗଲା ସବୁ ଘର ବୁଡିଗଲା। େମାର କଲଜା୍ ସୁଖିଗଲା କାଣା ହଜଲା 

ଆକାଶ େଚୗହାନ 
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ବଲି କରି ପଚ� ାଲି। ମେତ ଡ଼ରିଡ଼ରି କରି ବାବୁ ମାଲତି୍ ପେର ମରିଗଲା। େମାର ଆଏଖ୍ଁ 

କାନ ସବୁ ସୁଖି ଗଲା, ମୁଡ୍ ଖାଲି କିpୀ୍ରି ବସାଲା ସୁଖା କାଠ େଲେଖଁ ଧଡାସ୍ କଲା ପଡ଼ଲି୍। 

େଯେତେବେଲଁ େମାର େମାର େଚତା ଆସଲା୍ ମୁଇଁ ଆମର ଘେରଁ ଖେଟଁ ସୁଇେଛଁ। େମାର 

ସାw ମାେନ, ଆମର ଗଁାର େକେତ େଲାକ अଛନ୍। େମାର ଆଈ ନନା ଛାତିେକ ପିଟି ପିଟି 

ଧୁରକୁଟା ଛାନ୍ ନୁଁ କାpୁଛନ ମୁଇଁ ଭି ସେମvଇ େନଇ ପରଳW େଭା େଭା େହଇ କରି କାpି 

ପକାଲW। ରଏବାରୁ ବବା େକହଲା ମାଲତି୍ େକ େକତ୍ ନି େଟ ପେର ଜର ଆନଲା େବା। 

ପଏସା େନଇଁ େହଲା େଯ ଡାoରଖାନା ସମିଆ ଥି େନଇ େନଇ ପାରେଲ ଜର ଯହ 

େହଇଗଲା ଆରୁ ମରିଗଲା। େତାର ବୁଆ ଆମର ମାହାଜନ ଘର୍ େକ େଫାନ୍ କରିଥିଲା। 

ମୁଇଁ େହ କଥା େକ ସୁନି କରି  େମାର ବୁଆ େକ ଖାଲି ମଁା, ବୁେହନ ଲେଗଇ କରି ଗାଲି 

େଦଉେଛଁ େମାର େସାର େନଇ କାଣା କାଣା କହୁଥିଲି େଯ। େମାର ବୁେହନ ମାଲତି୍ ଆଏଖଁ 

ବp କେଲ ଖାଲି ଦିସୁଥିଲା। ତା’ର ସାଟ୍, କୂ\�ା, ମଁୁହୁ, କଲା ମିଶମିଶ ବାଲ୍ ସବୁ େମାର 

ଆଖିର ଆଗାେଡ ଦିସିବସଲା। ମାଲତି୍ େଯkା ମେତ ଡାକଲା୍ ଡାକଲା୍ େମତାର େମାର 

କାନ େକ ଶୁଭିବସଲା। ମାଲତି େଯkା ଡାକୁ େଛ ଦଦା େଗା ବାସି ବାଢଲି୍ ନ ଆ, ସୁଖୁଆ 

ଭି ପୁେଡଇ େଛଁ ସେଲାସେଲା ଆ ଖାଏମା। ତାର େସ ସବୁ କଥା େମାର ଆଗାେଡ 

ଦିସିବସଲା। ଇ;ୁେଲ ଏକାସାରି ପଢି ଗଲାେବଲର ଟା, େଖତେକ ବାସି େନଇ େନଲାର 

େବଲର ଟା, ଯାତାରା େଦଖି ଯିବାର ଲାଗି କାpବାର ଟା ଆରୁ େବଶW କରି େସ अେଯା�ା 

େନଇ େଯ ବଲWକରି େରp୍ କରବାରଟା େମା’ର େସାର ପଡୁ େଥ। ମାଲତି୍ କଥା ଦଦା ବୁଆ 

େକ କହନିନ ମୁଇଁ େନଇ େଯଁ ତାକର ସାେଗଁ େତାର ସାେw ଥିମି ମେତ ଇ କଥା ଟା ବହୁତ 

ବାଧୁଥିଲା। ମଁୁ ଇଁ  ଇ କଥା କହି ନି ପାରଳି ବଲି େମାର ବୁେହନର ଜୀବନ ଗଲା। ଇ କଥା 
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ପଦ କର ଲାଗି ମୁଇଁେମାର ବୁେହନ େକ ଆରୁ େଦଖି େନଇ ପାରଳି। େଯନ କୁଟୁମ େମାର 

ଦୁଃଖ୍ ସୁଖ୍ କରି ଚଲୁଥିଲା ଆଏଜ ନାରଖାର େହଇଗଲା। େସାର ପଡୁଥିଲା େମାର ମଁାର 

େସ କଥା େଯkା ମେତ ସମିଆ ସାେw ଚଲବାର ଲାଗି ବଫୁ େଦଉଥିଲା। ବାବୁ ସମିଆ 

କାହାର ଲାଗି େକେତେବେଲଁ େକkା ଇ ସମିଆ କାହାେକ େକେତେବେଲ ଭୀକାରି ନୁ 

ସମ�ାଟ ତ େକେତ େବଲଁ ସମ�ାଟ େକ ଭିକାରୀ ବେନଇ େନସି। େଯ ନଟା କି େମାର କୁଟୁମ୍ 

ସାେw େହଇଥିଲା। 

େମାର ବୁଆ ତାକର ଛ ଭାଇ ବେହନ ଭିତେର ଗୁେଟ ପିଲା। େମାର अଜା ଆମର ଗଁା ଆରୁ 

ପାଚ୍ଁ ପାଲି ଥି ଗୁେଟ ବେନ ଧନି ମାନୀ େଲାକ ଥିଲା। େମାର अଜାର ଧନ, ସ"\ି, 

ଜମିବାଡ଼ି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଥିଲା। ସକାଲ େପଏେଲଁ ସ ସ େଲାକ ଆମର ଘରେକ ଧାନ, ଚଉଲ 

ମାଗି ଆସୁଥିେଲ। େକେତ େଲାକ ଭୁତି କରୁ ଆସୁ ଥିେଲ। େଯେତେବେଲଁ ଆମର ଧାନ 

ଗାଡି ପେହଲା କରି ଗଁାେକ ଆସୁଥିଲା ଡକରା ପଡୁ ଥିଲା ମାହାଜନ ଘରର ଧାନଗାଡି 

ଆସୁେଛ େକେହନି େମେହଜି ଟୁେକଲ ବାହାର େକ େନଇ ବାହାର। ଦିନୁଦିନେକ ଆମର 

ଘର େକ କାଣାେହଲା େମାର अଜା अଧାବରେସ େବମାର ଥି ମରିଗଲା। େମାର ନନା 

ଦୁଇଟା ବସଲା୍ ଛେଚଁ  ମରିଗେଳ। ଆର ଗୁେଟ ସାପଁ ଚାବି େନଲା ମରିଗଲା। େଯkା ତିନ 

ବରସ ଭିେତ�  ସବୁ ସରି ଗଲା। େଯେତ ଧନ୍, ସ"\ି ଥିଳା ସବୁ ସରିଗଲା। େଖବାର େକ 

ମୁେଠ େନଇ କୀ ପିp୍ ବାର େକ ଖେଣ। ଯାହା େଗଏ ଗୁ ସବୁ ଚଡକ ମାରଲା େଯ ଏକାସାରି 

ସଫା। ଘର ସବୁ ସନି ଦସା େଲେଖଁଦୀନୁ ଦିନ୍ େକ ଶୁଇନ େହଇ ଗଲା। େଯନ େମାର 

ବୁଆ ନିଲିଲଗା ଧୁତୀ େନ େହେଲଁ େନଇ ପିpୁ େଥଇଁ, େସ ଫଟା ଲୁwୀ ପିpୀକରି ଚଲୁେଛ। 

େମାର ମଁା େଯ ଦୁଖ୍ କାଣା େଯ େନଈ ଯାନି ଆମର ଛୁଆମାନକର ମୁହୁଁ େକ େଦଖି କରି 
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ପଥର େଲେଖଁ ବସି େନଉଥିଲା। େଯkା କି ଆମର ଉପେର କାହାର अଭିସାପ ପଡିଗଲା। 

ଦୁଖ୍ େକ ସହୀ ସହି ତାର ସେw ସୁଖ ଟିେକ େପଇ କରି ଆମର କୁଟୁମ ଚଲୁଥିଲା। େମାର 

ମା ଭୁତି କରୁ ଥଗଲା ଆରୁ ବୁଆ ବଜାର ବଜାର େଜଇ କରି ଦୁଇ ପଏସା ଆନୁ ଥିଲା। 

ଦିନୁ ଦିନ ବଢିଚାଲv ା େମାର ମଁା ବୁଆର ମୁଡ଼ ଉପେର େମାର ନାନୀ ମାନକ୍ ର ବିହାର ଚିkା 

ବଢି ବସଲା। େମାର ପାଠ ପଢା େକ ବp କରିକରି ମୁଇଁ ଭW କରିଗଲି ଦୁଇ ପଏସା ହେଲଁ 

ନାନି ମାନକର ବିହା କରମୁ ବଲି କରି। 

ଆମର କୁଟୁମ୍ ଏkା କରି ଭଲ େସ େସ ଚାଲିେଛ କିm ଦିେନ ଥି ସବୁ ବଦଲୀ ଗଲା। 

ଆମର ଫାଖର ଘର୍ େକ କିଏ ଗୁେଟ କୁନୁଆ ଆସିଥିଲା। େସ କୁନୁଆଁ ଜଣକ େମାର ବୁଆ 

େକ କେହଲା ଆେମ ଇଟା ଗଢି ଜଉଛୁଁ ଜିବ େକଁ। ଆଗତୁରିଆ ପଏସା େଦବା। କବାର 

କରିଗେଲ େହନ ଆମର ଇନର ଠାନୁ अଏତ୍ କା ଭୁତି। ରେହବାର େକ, େଖବାର େକ ସୁବୁ 

ମାଗଣା େଦବା। ଯଦି କେହବ ବଏେଲଁ ଆହକୁ େଯ େନବା ତାହାକୁ କହିେନମି। େମାର 

ବୁଆର ଉସତ୍ କହନିନ୍ କିଛି େନଇ ଯାନି କରି ପଏସା କମାମୁ ଆରୁ େମାର ଝିର ମାନକର 

ବିହା କରମି ବଲW ହ କହିେନଲା। େମାର ବୁଆ କାଣା ଏkା ଆମକୁ ଇ େଲାକ େନଇକରି 

ବିକିେନବା ଆରୁ ଏkା ଫାେସ ପକାବାବଲW। 

େମାର ବୁଆ େସ େଲାକ ନ େଭଟ ପଡଲା ଆଗତୁରିଆ ପଏସା ଆନଲା ଆରୁ େମାର ମଁା 

ନାନି ମାନକୁ େମାର ବେହନ େକ अମକା ଦିନ କବାର କରିଯିମଖ କେହଲା। ମେତ ବାବୁ 

ତୁଇଁ ଘେରଁ ଘର ଯବୁ ବଏଲା। େମାର ବୁେହନ ମୁଇଁେନଇ େଯଁବଲି କରି େମାର ମଁାବୁଆ 

େକ କେହଲା େହେଲଁ େସମାେନ କହେଲ ସେଭ ଯିମା ଯହ ପଏସା କମାମା ଆରୁ ଯଲଦି 

ଫିରି ଆଏମା। େହେଲ ତାର କପାେଲ କାଣା ଥିଲା େସ ଆଉ େନଇ ଫିରଲା। େଯନ ଦିନ 
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ସେଭ କବାର କରିଯିବାର ଲାଗି ବାହାରେଲ ମାଲତି୍ ଯାନିଥିଲା କି େକkା ମୁଇେନଇଁ େଯଁ 

େନଇେଯଁ ବଲି କାpୁଥିଳା। ମାଲତି୍ େକ େଦଖେଲଁ ମେତ େକkା େଯ କpା କpା 

ଲାଗୁଥିଲା। େଯେତ େବେଲଁ  ସମ୍ କୁ ବସ ବସବାର ତକ େନଇ ଛାଡଲି ବାଟର ଗାଧବାର 

ବନ ର ଘାଟ, ସବୁ ଝାର ଚେରଚିରଗୁନ ମାେନ ଚୁପଚାପ୍ େହଇେଯଇଥିେଲ। ସବୁ େଯkା 

େଖଦି େଖଦି ଆନୁଥିେଲ। ସେଭ େଯkା ମାଲତି େକ େଶଷ ଥର ଲାଗି ମନଭରି 

େଦଖୁଥିେଲ। ମୁଇଁ ଭି ମାଲତି ର ହାତେକ ଧରି କରି ଚାଲୁେଛଁ ମେତ ଲାଗଳା େଯ ପବନ 

େଯkା ମାଲତି େକ ଉେଡଇ ନଉେଛ। େଯk େଯk ବସ ବସବା ପାଖ ପାଖ େହଉଛୁଁ ସବୁ 

ଦୁେରଇ ଦୁେରଇ ଗଲାବାଗିର ଲାଗୁଥିଲା। ମାଲତିର େସ ମୁହୁଁ ଆରୁ ମାଲତି େସ 

ଗଲାେବଲର କଥା ସବୁ େମାର କାେନ ପିଟି େହଉଥିଲା। 

ଇ ସବୁ କଥା େସାର କରି କରି କାpୁେଛଁ େମାର େସାର େନଇନ। ରଏବାରୁ ବବା େକେତ 

େବଲୁଁ ଡାକୁେଛ ନିଘାେନଇନ ଯେତେବେଲଁ ଆସିକରି ମେତ ହଲାଲା ଚମ୍  କି ପଡଲW। 

କାଣା ଗୁେଟ କେହମି କେହମି ବଲୁଥିଲା େନ ପାରୁ େଥଇଁ କହି େମାର अବ�ା େଦଖିକରି। 

ଧମ କରି କରି କେହଲା ବାବୁ ମାଲତିର ମଲା ଦିେହେକ ପେର ଆରୁ େନଇଁ ଆନନ୍ େହନ 

େମଟ ମୁେଠ େଦଇ େନେବ। େତାର ବୁଆ ଟଁକା ପଏସା େନଇ େହଲା ପେର େଯ। ଇ କଥା 

ସୁନି କରି େମାର ଜିବନ ଜଲିଗଲା େକତନି େଟ ରିସ୍ ମି ଲାଗଲା େମାର ବୁଆର ଉପେର। 

େମାର ମେନ ଯାହା ଆସଲା େମା ମା ବୁଆ େକ ଗାଲି େଦଇ ବସଲି। େମାର ବବା େସଟା 

ସୁନି କରି ଧମ ଧରି େନଇ ପାରଲା। ମେତ କେହଲା େତାର ବୁଆ କାଣା କାଣା କରିେଛ 

ଶଙନ େତଥୁରୁ ଗାଲି େଦବୁ। 

େଯନ ଦିନ ଠାନୁ ଈ ମାେନ ସେଭ  କବାର ଠାନ ଇଟା ଗଢା ନୀେକ ପୁହୁଁଚିେଲ ଖାଲି କବାର 
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କବାର। େଯନ େଲାକ େନଇଥିଲା ତାର େଦଖା ନି। ରେହବାର ଲାଗି ଗ ଘର େନଇ କି 

େଖବାର ଲାଗି ଖାନା େନଇ। ଠିକାଦାର ଖାଳି କବାର ଭୁତି ମାଗେଲ ଗାଲି ମାର। ଯଖଣା 

କେହେଲଁ ଦଲାଲ େକ କହ। ଦଲାଳର େଦଖାେନଇ ପେଫାନ କେଲ ସବୁ େବେଲଁ 

ଠକୁଥିଲା। େକେତେବେଲଁ ନାନି ମାନକର ଉପେର ତାର ଖରାବ ନଜର। ଏkା ଥି କବାର 

କରିକରି ନି େଖଇ ପି କରି ମାଲତି ଦୁରବଲ େହଇଗଲା। ଜର ଆନଳା ଆରୁ ଧିେର ଧିେର 

ବଢି ବସଲା। ଠିକାଦାର େକ ପଏସା ମାଗେଲ ମନା କଲା କେହଲା ଦଲାଲ ତ ତୁମର ସବୁ 

ପଏସା େନଈେଛ ମୁଇ େନଇ ଦିଏଁ। ବିନ ପଏସା ପତର ଥW ଡାoର ଖାନା େନଇ େନଇ 

ପାରେଲ୍। ମାଲି େଶଷ େକ ଶୁଇଲା ଚେଛଁ ମରି ଗଲା। 

ଠିକାଦାର େଯେତେବେଲଁ ଯାନଲା ମାଲତି ମରିଗଲା ବଲW ଯଲଦି ଯଲଦି ଇ ମୁରଦାର େକ 

ଇ अଲଗା ବଏଲା। ଇତାେକ େକନ ଜୁେର ନଲିଆ ତେଲ େନେହେଲଁ ନଏଦ େକ ଫିକି 

େନ। ଇଟା ସୁନିକରି େତାର ମଁା ର ବୁଆର अବ�ା କହନି ନ। େତାର ମଁା େଘ େକ ଛନ୍ 

େକ  अେଚତ େହଇ ପଡୁଥିଲା କାpି କାpି। େତାର ନାନି ମାେନ ମାଲତି ର ମୁରଦାର େକ 

େଦଖିକରି ଖୁଟ େଲେଖଁ ଠିଆ େହଇ କରି କୁpି ଭଏଁରି  େଲେଖଁ ଡେଗା ଡେଗା େଦଖୁ ଥିେଳ 

ସେଥଁ େଯନ୍ ତା ତାକର ଭି ଜିବନ େନଇ ନ। େତାର ବୁଆ ଯଖା ପାଗେଲେଖଁ ଠିକାଦାର 

େକ ତା କଥା କହୁ ଥିଲା। େମାର ଝି େମାର ଲାଗଁୀ ଇ¶ତ୍ ଆଏ, େମାର ଗରବ, େମାର ଧନ 

ସ"\ି ଆଏ େମାର ସବୁ ଆଏ। ତାର ମଲା ଦିହି େକ ମୁଇଁ େହ କୁକୁର କୁଲିହା ହୁଣାର 

ମାନକୁ େନଇ ଦିଏଁ। ମୁଇଁ େମାର ଝି େକ େମାର ଗଁା େକ େନମି, ଗଁାଆ ର ମାଏଟ ମୁେଠ 

େଦମି। େମାର ମଲା ମା ବୁଆର ପାେଖ ରଖମି୍। ଯନମ ମାଏଟ ପେର ସରଗ ବାଗିର 

ଆଏ। ମୁନୁଷ ର ଇgା ଥି ସେଭଁ ନୀଜର ମା ମାଏଟ ଥି ମାଏଟ ଟିେକ ପାଏେବ। 
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େଯେତ ଯାଣା କେହେଲଁ ଭି ଠିକାଦାର ପଏସା େଦବାର େକ ମନା କଲା। ଯିଏ େଯେତ 

ଯାଣା କେହେଲଁ େନଇ ସୁନଲା। େଯkା କିଛି େନଇ େହଇ େନଇ ପାରଲା େତାର ବୁଆ 

अଧଯ�ା େହଇ କରି କାpି ବସଳା। େତାର ବୁଆର କାpୀ ସବୁ େଲାକ ମାନକର ଆଖିନୁ 

େପନବଙେହଇ େନଲା। େତାର ମା ସହି େନଇ ପାରଲା ନାେକ ପିpି ଥିଲା ତାର ଗୁନା େକ 

ଖୁଲିେନଲା। ମଲାତିର ମୁରଦାର ନୁ ମାଲତିର କାନର ଟା ମାଲତିର ନାକରଟା ଆରୁ 

ପାୟଲ ଖୁଲିେନଲା। ସବୁ େଲାକ ଆବାକାବା େତାର ବୁଆ କଣା କରୁଛୁ ବଲି ପଚରାଳା । 

ଯ ଇ ସୁନା ରୁପା େକ ବି କି ଆନବ ଯ। େଯେତଟଁକା େହବା ମାଲତି େକ େନମା। 

େଯେତଯାଣା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ବୁକା କରି ଆନେଲ େହେଲଁ େହେତପଏସା ଥି କାଣାେହତା। 

ଇ ସମିଆ ଥି ଯେଣ କେହଲା ଯମି ଟିେକ ଘିନୁ ଆରୁ ଇତାେକ ଇନ ତୁପି େନଉଁ। 

େତାର ବୁଆ ଆରୁ କାଣା କରତା। େଯେତ ପଏସା ଥିଲା େସଥଁୀ ଖାଲି अେଢ ହାତ ମାଟ 

ବଢା କେ. େହଲା। େସଠାେନ ମାଳତି େକ ତୁପିେନେଲ। 

ଇଟା ସୁନି କରି ମେତ ବହୁତ େଟ ଖରାପ ଲାଗଲା ଆରୁ େମାର ମଁା ବୁଆର ଉପେର ଗରବ 

ଭି ଲାଗଲା େଯ େମାର ବୁେହନ େଯ କି େମାର ଲାଗିସବୁ କିଛି ଥିଲା ତାହାେକ ମାଏଟ ମୁେଠ 

େଦେଲ ଆରୁ ଦାଦନ ର ଜିବନ ଠାନୁ ମୁକ େଲଈ େନେଲ। 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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୧୮୨ ୧୮୨ ୧୮୨ ୧୮୨ ମିଟର ଉ� ସq�ାର, ମ\ୂ�ୀ ମିଟର ଉ� ସq�ାର, ମ\ୂ�ୀ ମିଟର ଉ� ସq�ାର, ମ\ୂ�ୀ ମିଟର ଉ� ସq�ାର, ମ\ୂ�ୀ : : : :     
େକେତ ଆବଶ�କେକେତ ଆବଶ�କେକେତ ଆବଶ�କେକେତ ଆବଶ�କ    

 अେ�ାବର ୩୧ ତାରିଖେର ଭାରତର ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରp�  
ଦାେମାଦର ଦାସ ଭାଇ େମାଦୀ ଗୁଜୁରାତର ସq�ାର ସେରାବର ବf 
ଉପେର ଏକ ଭବ� ସୁଉ� ମ\ୂ�ୀର ଉଦଘାଟନ କରିେଲ ଏହା 
ଭାରତର ପ�ଥମ ଗୃହମ�ୀ ଶ�ୀ ସq�ାର ବଲv ଭ ଭାଇ ପେଟଲ, େହବା 
ସହ ବିଶ�ର ସେବ�ା� ମ\ୂ�ୀ େହବାର େଗୗରବ ବହନ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୩ 
ହଜାର େକାଟି ଟ,ା ବ�ୟ କରାଗଲା ଏହି ସଂଖ�ା ଭାରତ ପାଇଁ अେନକ ମଲୂ� ରେଖ 
େଯେତେବେଳ ଭାରତେର अ��ାଧିକ େଲାକ ନିଜକୁ ଗରୀବ େରଖା ତେଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ 
ପ�କାର ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଲି� अଛkି େସହି ସମୟେର ଏହି ମ\ୂ�ୀପାଇଁ ତିନି ହଜାର େକାଟି 
ଟ,ା ଖ�� କରିବା େକେତଦୂର ଯଥାଥ� େବାଲି େମାର अେନକ ବfୁ ପ�ଶ} କରିଥିେଲ 
ସ�ାଭାବିକ ଭାବେର ଚିkା କରିେଲ ଲାେଗ ସତେର ସରକାର କରଦାତା, अଥ�ର 
ଦୂରୁପେଯାଗ କରୁନାହାkି ତ? ଜେଣ ବ�oିର ମହିମାମyନ କରିବାପାଇଁ ଏେତ ପରିମାଣର 
अଥ� କାହWକି ଖ�� କରାଯିବ? 
 अେନକ ଚିkା କରିବା ପେର େମାେତ କିm ଏହା ପଛେର ଏକ ବିଶାଳ େଯାଜନା ଥିବା 
ଭଳି ମେନ େହଲା ତାହା ବିଷୟେର କହିବା ପବୂ�ରୁ କହିଦିଏ, ଭାରତେର ମ\ୂ�ୀ ନିମ�ାଣ 
େକୗଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନୁେହଁ ଭାରତର େଛାଟବଡ଼ େଯ େକୗଣସି ସହର ବା ଗ�ାମା�ଳକୁ 
ଯାଆm, େସଠାେର अନୁ�ନ ମହାତE ା ଗାfୀ, େନେହରୁ, ଇpିରା ଗାfୀ, ପୁ$� ାବୟବ ନ 
େହେଲ ମଧ� େଛାଟ ବଡ଼ ମ\ୂ�ୀ ନି�ୟ େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ अବଶ� େସ ସବୁ ମୁ\�ୀେର 
ଏେତ ପରିମାଣର ଖ�� େହାଇନଥିବ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 

ପ+ନାୟକ 
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 ବିଗତ ଦଶfିେର ଉ\ରପ�େଦଶର ଦୁଇ ପ�ମୁଖ ପ�ତି-pୀ ସମାଜବାଦୀ ପାଟd ଓ 
ବହୁଜନ ସମାଜ ପାଟd ମଧ� ଏଥି େଦୗଡ଼ରୁ ଦୂରେର ନଥିଲା ମାୟାବତୀ ମୁଖ�ମ�ୀ ଥିବା 
ସମୟେର ବାବା ସାେହବ ଆେ�ଦକର ଏବଂ ସ�ଗ�ତ କାଂଶୀରାମ, अେନକ ମ\ୂ�ୀ ନିମ�ାଣ 
କରାଯାଇଥିଲା ଦଳୀୟ ଚିହ}  ହାତୀର ମହିମାମyନ କରିବାପାଇଁ େକେତ ଶହ େକାଟି 
ଟ,ା ବିନିେଯାଗ କରାଯାଇ ବଡ଼ ପାକ� ମଧ� ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ 
ଏବଂ ପେର अଖିେଲଶ ଯାଦବ, ରାଜତ� େର ଉ\ର ପ�େଦଶେର ମହାନ ସମାଜବାଦୀ 
େନତା ରାମ ମେନାହର େଲାହିୟା, ମ\ୂ�ୀମାନ �ାପନ କରାଯାଇଥିଲା 
 ଦeିଣେର େଦଖିେଲ ତାମିଲନାଡୁେର ପ�ାୟ ପ�େତ�କ ଗ�ାମ କି�ା ସହରେର ଜେଣ 
କି�ା अଧିକ ଜଣ, ପ�ତିମ\ୂd ରହିଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ େକରଳ ତଥା ଉ\ରପବୂ� 
ରାଜ�େର େଲନିନ, ପ�ତିମ\ୂ�ୀ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଆf�ପ�େଦଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ�ାୟ 
अଧିକାଂଶ अ�ଳେର ହନୁମାନ ମ\ୂd େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଏହି ସବୁ ମ\ୂd ନିମ�ାଣେର अଥ� 
ବିନିେଯାଗ େହାଇଥିବ ନି�ୟ, अବଶ� ଏେତ अଧିକ ପରିମାଣର େହାଇନଥିବ 
 ତା େହେଲ ମ\ୂ�ୀ ନିମ�ାଣ ପଛର ଉେqଶ�କୁ ଆେମ ବୁଝିବା ଉଚିତ ସnବତଃ 
ସହର କି�ା ଗ�ାମା�ଳର ପ�ମୁଖ �ାନମାନ,େର ମହାପୁରୁଷ, ମୁ\�ୀ ରଖିବା -ାରା 
େଲାକମାେନ େସମାନ,ର ମହାନୁଭବତାେର अନୁପ�ାଣିତ େହେବ ଏବଂ େଦଶ ତଥା 
ଜାତିପାଇଁ େସ�gାକୃତ ଭାବେର କମ� କରିେବ େହେଲ ଏହାର ପ�ଭାବ େକେତ ପେଡ଼ ତାହା 
ଆେମ ଜାଣିନାହୁଁ अବଶ� ବଷ�େର ଦିେନ କି अେଧ େସହି ସବୁ ମ\ୂ�ୀ ନିକଟେର 
େଲାକମାେନ ଏକତି� ତ େହାଇ କିଛି eଣପାଇଁ ଗୁଣଗାନ କରkି, ପୁ«ମାଲ� अପ�ଣ କରkି 
ଆଉ ପେର ଭୁଲିଯାଆkି ବଷ�ସାେର େସହି ସବୁ ମୁ\�ୀ ଖରାକାକରେର ପeୀମାନ, 
ମଳତ�ାଗେର ଗାେଧାଇବା ଆେମ େଦଖିଛୁ ସମୟ ସମୟେର अସହି�ୁମାେନ ଦଳୀୟ 
କpଳ ଲଗାଇବା ଉେqଶ�େର ଏହି ମ\ୂ�ୀ ମାନ,ରୁ ଚଷମା, ବାଡ଼ି ଆଦି େଚାରାଇବା ମଧ� 
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ଶୁଣାଯାଏ, ଆଉ ହିଂସା ସମୟେର େକହି େକହି ଏହି ସବୁ ମୁ\�ୀକୁ ଭାwିେଦବାର ଘଟଣା 
ମଧ� ବିରଳ ନୁେହଁ 
 ଏେବ ଆସm ଚ��ା କରିବା ସq�ାର, ୧୮୨ ମିଟର ଉ� ମ\ୂ�ୀ ବିଷୟେର େମାେତ 
ଏହି ମ\ୂ�ୀ ନିମ�ାଣ ପଛେର ରାଜେନୖତିକ ଉେqଶ� କମ ଜନସାଧାରଣ, ଉନ} ୟନ ପାଇଁ 
ବ�ବସାୟିକ ଉେqଶ� अଧିକ େଦଖାଯାଉଛି େମାର ଏଭଳି କହିବା ପଛେର ରହିଛି 
अେନକ କାରଣ 
 ପ�ଥମତଃ ଏହା ଏେତ ସୁଉ� ମ\ୂ�ୀ େହାଇଛି େଯ ଏହାର ନିମ�ାଣ ସ"ୂ$� େହବା 
ପବୂ�ରୁ ହW ଏହାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଜନସମୁଦ�  ସୃ�ି େହଲାଣି େଯପରି ବିେଦଶଗେଲ 
େଲାକମାେନ େ�ଚୁ� अଫ୍ ଲିବଟd େଦଖିବାକୁ ଯାଆkି, େସଭଳି େ�ଚୁ� अଫ୍ ୟୁନିଟି 
େଦଖିବାପାଇଁ ମଧ� ପଯ��ଟନ ବୃ�ି ପାଇବ ଏଥିେର ଦି� ମତ ନାହW 
 ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଏହି अ�ଳେର େଗାଟିଏ ତି� ତାରକା େହାେଟଲ ସେମତ 
अେଢ଼ଇ ଶହ ତ��ନିମdତ ଭ� ାମ�ମାଣ ବାସ�ଳୀ ନିମ�ାଣ େହାଇଛି ସ�ାଭାବିକ ଭାବେର ଯଦି 
ଏହି �ାନକୁ ପରିଭ� ମଣ କରିବା େଲାକ, ସଂଖ�ା ବେଢ଼ ଏହି ସବୁ ବ�ବ�ା -ାରା �ାନୀୟ 
ପଯ��ଟନ ଶି|କୁ अେନକ ଲାଭ େହବ ଏଥିେର ସେpହ ନାହW କୁହାଯାଉଛି ଏହି ମ\ୂ�ୀକୁ 
େଦଖିବାପାଇଁ େଦୖନିକ अନୁ�ନ ପpର ହଜାର ପଯ��ାଟକ ଆସିେବ ହୁଏତ ଏହା अଧିକ 
କି�ା କମ େହାଇପାେର, କିm ସ�ାହର େଶଷ ଦିନମାନ,େର ଏଠାେର େମଳା ଭଳି ଭିଡ଼ 
େହବ ହW େହବ, ଏବଂ ଏହା -ାରା �ାନୀୟ अଧିବାସୀମାନ,ୁ �ାୟୀ େରାଜଗାର କିଛି 
ନି�ୟ ମିଳିପାରିବ 
 ସରକାରୀ ଗଣନା ହିସାବେର ଯଦି ସତେର େଦୖନିକ ପpର ହଜାର ପଯ��ଟକ ଆସkି 
ତା େହେଲ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି ପା�ଲe େଲାକ ଆସିେବ, ଏବଂ ବଷ�କୁ ଷାଠିଏ ଲe ଯଦି 
ପ�େତ�କ ପଯ��ଟକ ଏଠାେର अନୁ�ନ ଶେହ ଟ,ା ବି ଖ�� କେର, ତା େହେଲ ଏହି 
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अ�ଳେର ବାଷdକ ଷାଠିଏ େକାଟି ଟ,ା ଆୟ କରିେହବ ମେନ ରଖm ପଯ��ଟନ ବଢ଼ିେଲ, 
ଏଠାେର େହାେଟଲ ଶି| ବଢ଼ିବ, ଉଠା େଦାକାନୀ ମାେନ ବି ଲାଭାନି� ତ େହେବ, ଟ�ା�ି ଓ 
अେଟା ଚାଳକ, ଫେଟାଗ�ାଫର, ଏବଂ अେନକ େଲାକ,ୁ ଜୀବିକା ମିଳିବ ଏହା ନି�ୟ 
ଭାବେର ଏକ ଲାଭଜନକ अଥ�ନିଯୁoି େବାଲି କହିପାରିବା 
 େଯେହତୁ ଏହା ବିଶ�ର ଏକ ବିରଳ ନିଦଶ�ନ ସnବତଃ ବିେଦଶୀ ପଯ��ଟକ, 
ଆଗମନ ବି େହବ, ଏବଂ ଏହା େହବ ହW କାରଣ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା अଧିକାଂଶ 
ପଯ��ଟକ ରାଜ�ାନ ଏବଂ ଉ\ର ଭାରତ ଭ� ମଣେର ଆସkି, ଯଦି ଏହା ସହ େସମାେନ 
ଗୁଜୁରାତ୍ ପରିଦଶ�ନେର ଯାଆkି ତା େହେଲ େଦଶର ବିେଦଶ ମୁଦ� ାଭyାରେର ବି ଉନ} ତି 
େହବ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏହି ମ\ୂ�ୀ କାଳଜୟୀ ଏବଂ ଏକ ଆକଳନ ହିସାବେର ଏହି ମ\ୂ�ୀ 
ଶତାଧିକ ବଷ� ଏମିତି ହW ରହିବ ତା େହେଲ ଏହାକୁ େନଇ ଏକ ପୀଢ଼ି େଯ ସମୃ� େହେବ 
ନାହW କିଏ କହିବ! 
 େତଣୁ ଏହିପରି ଏକ ମ\ୂ�ୀ େଯ େକବଳ ରାଜେନୖତିକ ଉେqଶ� ପ�େଣାଦିତ େବାଲି 
କହିବା अନୁଚିତ େମା ମତେର ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଦୂରଦୃ�ିସ"$� ଚିkାଧାରର ଏହା 
ଏକ ସୁେଯାଗ� େଯାଜନା ପ�କୃତେର େଯଉଁ ମହାନୁଭବ ବ�oିତ�  ଭାରତର 
ସ�ାଧୀନତାପେର अନୁ�ନ ପା�ଶହ ବିଭo ରାଜ�କୁ ଏକତି� ତ କରିବାେର ସeମ ଥିେଲ ତା,ୁ 
ଆେମ अkତଃ ଏତିକି ଶ��ା~ଳୀ ତ େଦଇ ପାରିବା, ଆଉ अkତଃ ଏହା ତ ଚିkା 
କରିପାରିବା େଯ େସ ମରିଗଲାପେର ମଧ� ତା, ମ\ୂ�ୀ େଦଶର अେନକ ଗରୀବ ଓ 
ଖଟିଖିଆ,ୁ ଜୀବିକା େଦଇ ପାରିଲା 
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ପ�ୁକପ�ୁକପ�ୁକପ�ୁକ    
 କା\dକ ମାସର େଶଷ ପା�ଦିନ अଥ�ାତ୍ କା\dକ ଶୁକ̄ ଏକାଦଶୀ 

ଠାରୁ ପ$ୂ�ମୀ ପଯ��k ପରମ ପବିତ�  ଦିବସ ଏହି ପ�କେର େତତିଶ 

େକାଟି େଦବତା ମନୁଷ�ମାନ,ର ସନି} କଟ େହାଇଯାkି ଏହି 

ସମୟେର ଏକଲe ତୁଳସୀପତ�  ଚଢାଇ ବି�ୁ,ୁ ପଜୂାକେଲ, ସମ] େଦବତା ପ�ସନ} େହାଇ 

ବର ପ�ଦାନ କରkି “ସବ�େଦବ ନମ;ାରଃ େକଶବଂ ପ�ତିଗgତି” ଭଗବାନ୍ ବି�ୁ 

ଇ¡ିତ ବର ପ�ଦାନକରkି େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ତୁଳସୀ ଦଳ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େମାତି 

େହାଇଯାଏ ପା�ଦିନ େଗାବିp ନାମ ସEରଣକେଲ अeୟପୁଣ� ପ�ା�ିହୁଏ “େଗାବିp 

େଗାବିp ହେର ମୁରାେର େଗାବିp େଗାବିp ମୁକୁpକୃ� / େଗାବିp େଗାବିp ରଥାw ପାେଣ 

େଗାବିp ଦାେମାଦର ମାଧେବତି” ଭାଗବତ ଏବଂ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ବିେଧୟ ଏହି 

ସମୟେର ପ�ତ�ହ ଗୀତାର େଗାଟିଏ େଶ¯ାକ ପାଠକରି ମଧ� ମନୁଷ� ଜୀବନE �o େହାଇଯିବ 

;p ପୁରାଣ ମେତ; 

 “କା\dକ ମାସି ବିେପ�p�  ଯ]ୁଗୀତାଂ ପେଠନ} ରଃ 

 ତସ� ପୁଣ�ଫଳଂ ବoୁଂ ମମଶoି ନ� ବିଦୀେତ 

 ଗୀତାୟା]ୁ ସମଂ ଶା£ଂ ନ ଭୂତଂ ନ ଭବିଷ�ତି 

 ସବ� ପାପହରା ନିତ�ଂ ଗୀେତୖକା େମାeଦାୟିନୀ 

 ଶ�ୀମଦ୍ ଭଗବତସ�ାପି ଶ�ବଣଂ ଯଃ ସମାଚେରତ୍ 

ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 
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 ସବ�ପାପ ବିନିମ�ୁoଃ ପରଂ ନିବ�ାଣ ମୃgତି” 

 ଏହି ପା�ଦିନକୁ ଭୀଷEପ�କ କୁହାଯିବାର େପୗରାଣିକ ରହସ� େହଉଛି – ବାଣ ଶଯ�ା 

ଉପେର ଶାୟିତ ପିତାମହ ଭୀଷE  ରାଜଧମ�, େମାeଧମ�, ଦାନଧମ� ବ$�ନା କରିଥିେଲ, 

ଯାହାକୁ ପାyବମାନ, ସହିତ ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃ� ମଧ� ଶୁଣିଥିେଲ ଏଥିେର ପ�ସନ}  େହାଇ 

ଶ�ୀବାସୁେଦବ କହିେଲ ଆପଣ ଧନ� ଧମ�ର ଗଢ଼ୂ ରହସ� ବ$�ନା କରିଛkି କା\dକ 

ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତେମ ଜଳର ଯାଚନା କରିଛ अଜ�ୁ ନ ବାଣର େବଗେର ଗwାଜଳ ପ�]ୁତ 

କେଲ, ଯଦ¥ାରା ତମର ତନ, ମନ, ପ�ାଣ ସm� କଲା ଏଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପ$ୂdମା ପଯ��k 

ପା�ଦିନ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଜଳ अଘ��ଦାନ କରିେବ – େସମାେନ େମାେତ ତୃ� 

କରିେବ ଏହା େହଉଛି ଭୀଷEପ�କ – ପ�ତିବଷ� ପାଳିତ େହବ ବ�ତଧାରୀ ସବ� େହାଇ 

ମହାତE ା ଭୀଷE, ପାଇଁ ତପ�ଣ କରିେବ ଏହି ଭୀଷEତପ�ଣ ସମ] ବ$�ର େଲାେକ 

କରିପାରିେବ ମ� େହଉଛି- 

 “ସତ�ବ�ତାୟ ଶୁଚିେୟ ଗାେwୟାୟ ମହାତE େନ 

 ଭୀଷE ାେୟୖତଦ୍ ଦଦାମ�ଘ�� ମାଜନE  ବ� ହE ଚାରିେଣ” 

 ଆଜନE  ବ� ାହE ଚଯ�� ପାଳନକ\�ା ପରମ ପବିତ�  ସତ�ବ� ତ ପରାୟଣ ଗwାନpନ 

ଭୀଷE,ୁ ମଁୁ ଏହି अଘ�� ପ�ଦାନ କରୁଛି ସkାନପ�ା�ି ଉେqଶ�େର अେନକ ଏହି ଭୀଷEପ�କ 

ବ�ତ ପାଳନ କରkି। ସkାନହୀନ ବ�oି, ପାଇଁ ଭୀଷEପ�କ ପାଳନୀୟ - ଏକଥା 

ପ�କେର अଘ��ଦାନ ମ�ରୁ ସୁ�� େହାଇଥାଏ अଘ��ଦାନ ମ� େହଉଛି - 

 “େବୖୟାଘ�ପଦ େରାତ� ାୟ ସା,ୃତ ପ�ବରାୟ ଚ 

 अପୁତ� ାୟ ଦଦାେମ�ତ ଦୁଦକଂ ଭୀଷE  ବମ�େଣ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଏକାଦଶ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  297 

 ବcନାମବତାରାୟ ଶkେନା ରାତE ଜାୟ ଚ 

 अଘ��ଂ ଦଦାମି ଭୀଷE ାୟ ଆଜନE  ବ� ହE ଚାରିେଣ” 

 ଯାହା,ର ବ�ାଘ�ପଦ େଗାତ�  ଏବଂ ସାଂକୃତ ପ�ବର, େସହିପୁତ�  ରହିତ ଭୀଷEବମ�ା,ୁ 

ମଁୁ ଏହିଜଳ େଦଉଛି ବସୁମାନ, अବତାର, ଶାkନୁ, ପୁତ� , ଆଜନE  ବ� ହE ଚାରୀ ଭୀଷE,ୁ 

ମଁୁ अଘ�� େଦଉଛି ପ�ଗବ�, ସୁଗfଚpନ, କୁ,ୁମଦ¥ାରା ଭoିପବୂ�କ ଶ�ୀହରି, ପଜୂନ 

କରିବ अ�ାeର ମ� “ଓଁ ନେମା ବାସୁେଦବାୟ” ବା ଷଡାeର ମ� “ଓଁ ରାମାୟନମଃ” 

ଶେହ ଆଠବାର ଜପ କରିବ ବ� ତକାଳେର ବ� ାହE ଚଯ�� ପାଳନ କରିବ କା\dକ 

େପୗଷମାସୀେର ବ� ାହE ଣ,ୁ ନୁ�ନ ପେe ପା�ଜଣ ବ� ାହE ଣ,ୁ େଭାଜନ େଦଇ ବ�ତ 

ଉଦ୍ ଯାପନ କରିବ। ଏହି ପ�କେର ପା�ଦିନ ଯାକ ତାÛଯ��ପ$ୂ�। ପ�କର ପ�ଥମଦିନ 

େହଉଛି ବଡ ଏକାଦଶୀ ଆଷାଢ ଶୁକ̄ପe, ଏକାଦଶୀ ତିଥିେର ଭଗବାନ ବି�ୁ ଶ´ାସୁରକୁ 

ବଧ କରିଥିେଲ अତଃ େସହିଦିନ ଠାରୁ ଚାରିମାସ କାଳ ଭଗବାନ eୀରସାଗରେର ବିଶ�ାମ 

କରkି ଚତୁମ�ାସ�ା ପେର କା\dକ ଶୁକ̄ ଏକାଦଶୀେର ଜାଗ�ତ ହୁअkି ଏହି କାରଣରୁ 

େବୖ�ବମାେନ ; 

 “ଉ\ିେ.ା\ି. େଗାବିp ଉ\ି. ଗରୁଡଧ¥ଜ 

 ଉ\ି. କମଳାକାk େତୖେଲାକ� ମwଳଂ କୁରୁ” 

 ମେ�ାଚାରଣ କରି ବି�ୁ ଭଗବାନ,ୁ ଜାଗ�ତ କରାkି େହ େଗାବିp! ଉଠm, 

ଉଠm, େହ ଗରୁଡଧ¥ଜ! ଉଠm େହ କମଳାକାk! ନିଦ� ା ତ�ାଗକରି ତିନିେଲାକର ମwଳ 

କରm ପିତାମହ ବ�ହE ା େଦବଷd ନାରଦ,ୁ କହୁଛkି - “ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ ପ�େବାଧିନୀ 

ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ  
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 ଏହି ଏକାଦଶୀେର ଉପବାସ ରହିବା ହଜାେର अଶ¥େମଧ ତଥା ଶେହ ରାଜସୟୂ ଯ¤ର 

ଫଳ ଦିଏ ପ�କର ଦି¥ତୀୟଦିନ େହଉଛି ଦ¥ାଦଶୀ ଏହି ଦିନ ଉ\ମ, ବୁ�ିମାନ ମନୁଷ� 

ବୃ� ପିତାମାତା,ୁ ବିଧିପବୂ�କ େଭାଜନ କରାଇ ନିଜ £ୀ ସହିତ ଭଗବାନ ବି�ୁ, ପ�ସାଦକୁ 

େସବନ କରkି େଯଉଁ ମନୁଷ� ଏହି ପ�କାର ବିଧିେର ଦ¥ାଦଶୀ ବ�ତର େଭାଜନ କରାଇ 

ନିଜ £ୀ ସହିତ ଭଗବାନ ବି�ୁ, ପ�ସାଦକୁ େସବନ କରkି, େସ ଉ\ମ ସୁଖ ଉପେଭାଗ 

କରି େଶଷେର େମାeପ�ା� ହୁअkି 

 ପ�କର େଶଷ ତିନିଦିନ ତ� େୟାଦଶୀ, ଚତୁq�ଶୀ, ପ$ୂdମା - अତ�k ପଣୂ�ମୟ ତିଥି 

ପ$ୂdମା ଏବଂ ତାର ପବୂ� ଚାରିଦିନକୁ ମିଶାଇ ପା� ଦିନକୁ ପ�ୁକ କୁହାଯାଏ ଯଥା ପ�କ, 

ମହାପ�କ, ବକ ପ�କ, ଭୀଷE  ପ�କ ଓ ରାସ ପ$ୂdମା ଏହି ପା�ଦିନ ପ�େତ�କ ହିpୁ 

ଆମିଷ ପରିହାର କରି ଶୁ�, ସା\ି¥କ େଭାଜନ କରkି 

 ସଂଗ�ାହକ  : - ସେkାଷ ପ+ନାୟକ, େବଗୁନିଆପଡା ବ̄କ୍, ତିରିଡା/ ଗ~ାମ  
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ନାରାୟଣ, ନାମ ମହିମାନାରାୟଣ, ନାମ ମହିମାନାରାୟଣ, ନାମ ମହିମାନାରାୟଣ, ନାମ ମହିମା    
 ଆରୁଣୀ ନାମକ ଜେଣ ମହାନ ତପସ�ୀ େଦବିକା ନଦୀ ତଟେର 

ଆଶ�ମଟିଏ ପ�ତି.ା କରି ନିଘ� ବନେର ଉପବାସ ପବୂ�କ ତପସ�ା 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଦିେନ େସ ନଦୀେର ସ}ାନ କରୁଥାkି। ପାଣିରୁ ବୁଡି 

ଉଠିଲା େବଳକୁ ଶିକାରୀଟିଏ ସାମ}ାେର ତା,ରି ଆଡକୁ ଲe�କରି ଧନୁେର ତୀର 

ସଂେଯାଗକରି ନିଶାଣ ଲେଗଇ ବସିଥିବାର େଦଖିେଲ। େସ ଭୟଭୀତ େହେଲ ଏବଂ ନଦୀରୁ 

ବାହାରକୁ ଆସିବା ବଦଳେର ପାଣି ଭିତେର ଠିଆେହାଇ ରହିେଲ। eଣିକ ପବୂ�ରୁ ତା, 

ଆଡକୁ ପ�ତ��ା ଭିଡିଥିବା ବ�oିଜଣ, ପରeଣେର ହାତରୁ ଧନୁଖସାଇ ତେଳ ଆ�ୁମାଡି 

ବସିଗଲା ଏବଂ ଆରୁଣୀ,ୁ କିଛି ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକାରୀ ଜଣ, କହିଲା, 

“େହ ବ� ାହE ଣ! ମଁୁ େମା ସାମ}ାକୁ ଆସୁଥିବା ପ�େତ�କ ପ�ାଣୀ, େସ ପଶୁ େହଉ ବା ମଣିଷ, 

ତା,ୁ ମାରିଦିଏ। ଆପଣ,ୁ ମଧ� ମାରିେଦବା ବିଚାର େନଇ ଆସିଥିଲି। ମାତ�  ଆପଣ,ୁ 

େଦଖିବା ପେର େମା ମନରୁ େସହି ହତ�ା ପ�ବଣତା ଉେଭଇ ଗଲା। େମାେତ େମା ପାପର 

େବାଧ େହଉଛି। େମାର ଏଯାବତ ଜୀବନ ପାପାଚାରେର ବିତିଛି। ମଁୁ ହଜାେର ହତ�ା 

କରିଛି, କିm ଆଜିଯାଏ େକେବ ଏମିତି େହାଇନଥିଲା େଯେବ ସାମ}ାେର ଶିକାରକୁ େଦଖି 

େମାର ଏପରି अବ�ା େହାଇଥିବ।” 

 ଆରୁଣି, ମୁହଁରୁ େକୗଣସି ଶ� Üୁରୁ ନଥିଲା। େସ ଆ�ଯ�� ଭାବେର ଶିକାରୀକୁ 

େଦଖୁଥିେଲ। ତା, ନିରବତା େଦଖି ଶିକାରୀ ପୁଣି କହିଲା, “ଏେତ ବ� ାହE ଣ ଓ अନ� 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶdନୀ 
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ପ�ାଣୀ, ହତ�ାକାରୀ ମଁୁ, ଜାେଣନି େକଉଁ ନକ�େର ପଡିବି। ଆପଣ ତପସ�ୀ ଜଣା ପଡୁଛkି, 

େମା ପାପ େକମିତି କଟିବ, କୃପାକରି କିଛି ଉପାୟ ଓ ଉପେଦଶ େଦଇ େମାେତ କୃତାଥ� 

କରm। ମଁୁ ମଧ� ଆପଣ, ସହିତ ତପସ�ା କରିବାକୁ ଚାେହଁ। େମାେତ ଶରଣ ଦିअm 

ଏବଂ ଆପଣ, ସାwେର ରଖm।” େସଇଦିନୁ ଶିକାରୀ ଆରୁଣୀ, ସାwେର ରହିଲା। 

ଆଶ�ମ ବାହାେର ଗଛ ମଳୂେର େସ ରେହ ଏବଂ ଆରୁଣୀ, ଭଳି ନଦୀେର ସ}ାନକରି 

ଜପତପ କେର। ଦୁହW,ର ଧାମdକ କାଯ��କ�ମ ଏହିଭଳି ଚାଲିଥାଏ। କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା। 

ଦିନକର କଥା, ଆରୁଣି ସ}ାନ କରିବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥାkି, େସତିକିେବେଳ େକଉଁଠୁ ଏକ 

େଭାକିଲା ବାଘ ଆସି ପହ�ିଗଲା। ଶାk ପୁରୁଷ େସହି ତପସ�ୀ,ୁ େଦଖି ତା, ଉପରକୁ 

ଝା"େଦଲା। େସପେଟ ଶିକାରୀ ମଧ� ବାଘକୁ େଦଖିେନଇଥିଲା। େସ ସେw ସେw 

ତୀରେଭଦୀ ବାଘକୁ ମାରି ପକାଇଲା। 

 ମୃତୁ�ପେର େସହି ବାଘ େଦହରୁ ଜେଣ ବଳି. ପୁରୁଷ ପ�କଟ େହେଲ ଏବଂ 

ହାତେଯାଡି ଠିଆେହେଲ। ପ�କୃତେର େଯେତେବେଳ ବାଘଟି ଆରୁଣି, ଉପରକୁ 

ଝା"େଦଲା, େସେତେବେଳ ତା, ଦୃ�ି ବାଘ ଉପେର ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଭୟେର ମୁନୀ, 

ମୁଖରୁ “ଓଁ ନେମା ନାରାୟଣାୟ” ମ� अନାୟାସ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାଘର ପ�ାଣ 

େସେତେବଳ ଯାଏଁ ତା କ�େର अଟକିଥିଲା ଓ େସ ମୃତୁ� ପବୂ�ରୁ ଏହି ମ� ଶୁଣିପାରିଥିଲା। 

ପ�ାଣ ଯିବାେବେଳ େକବଳ ଏହି ମ� ଶ�ବଣ ମାତ�� େର ମୃତୁ�ପେର େସ ଏକ ସୁଦଶ�ନ 

ପୁରୁଷେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା। େଯାଡହ]େର ଠିଆ େହାଇଥିବା େସହି ପୁରୁଷ ଜଣ, 

ଆରୁଣୀ,ୁ କହିଲା, “େହ ବ� ାହE ଣ, ଆପଣ, କୃପାରୁ େମାର ସମ] ପାପ େଧାଇଗଲା। 

ଏେବ ମଁୁ अଭିଶାପରୁ ମୁo େହାଇଗଲି। ଏେବ ମଁୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ପାଖକୁ ବି�ୁେଲାକ 
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ବା େବୖକୁ�କୁ ଯାଉଛି।” 

 ଆରୁଣି ତା,ୁ अଟକାଇବାକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “େହ ନରେଶ�., ଦେy ରହିଯାଆm। 

ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ବାଘରୁ ମଣିଷ କିପରି େହେଲ? େମାର ଏହି ଜି¤ାସା େମ�ାଇ 

ଆପଣ ଯୁଆେଡ ଯିବାକୁ ଚାହଁାkି ଚାଲିଯିେବ।” େସହି େଲାକଟି କହିଲା, “ମହାଭାଗ, 

ପବୂ�ଜନE େର ମଁୁ ଦୀଘ�ବାହୁ ନାମକ ଜେଣ ପ�ସି� ରାଜା ଥିଲି। େବଦ, େବଦାw ଓ अେନକ 

ଶା£ ଏବଂ ଗ�� ମଁୁ କ�� କରିେନଇଥିଲି। େସହି ଗବ�େର ମଁୁ ବି-ାନମାନ,ର ଖୁବ୍ 

अପମାନ କରୁଥିଲି। େମାର ଏଭଳି ବ�ବହାରେର ସମେ] ଦୁଃଖିତ ଓ ବ�ଥିତ େହେଲ। 

ଥେର ସମ] ବି-ାନ ମିଶି ଏକତି� ତ ଭାେବ େମାେତ अଭିଶାପ େଦେଲ େଯ, ତୁ ଏେତ ନିq�ୟ 

ଭାବେର ଆମର अପମାନ କରୁଛୁ, ଯା ତୁ ଏେବ େଗାଟାଏ ନିq�ୟୀ ବାଘ େହବୁ। େର ମଖୂ�, 

ତୁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ି ପକାଇଛୁ େବାଲି ଗବ� କରୁଛୁ, ତୁ େସସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ଏେବ ଶ�ୀମନ୍ 

ନାରାୟଣ, ନାମ େକବଳ ମୃତୁ�େବେଳ ହW େତା କାନେର ପଡିବ। अଭିଶାପ ପାଇ ମଁୁ 

ତା, ପାଦେର େଲାଟିଗଲି। େମାର अେନକ अନୁନୟ କରିବାେର େସମାନ, ମନ 

ତରଳିଲା ଓ େମା ଉ�ାର ପାଇଁ ବାଟ ବତାଇେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, ପ�ତି ଷ.ଦିବସେର 

ଦି� ପ�ହର େବେଳ େଯ େକହିବି େମାେତ ମିଳିବ େସ ହW େମାର ଆହାର େହବ। ଶିକାର 

କରିବା େବେଳ ମଁୁ େଯେବ େକୗଣସି ଋଷି, ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିବି ଏବଂ ତା, ଉ�ାରିତ 

ନାରାୟଣ, ମହାମ� େମା କାନେର ପଡିବ, େସେତେବେଳ ଯାଇ େମାେତ ମୁoି ମିଳିବ। 

ଆଜି େସହି ବି-ାନ ମାନ, କଥା ସତ� େହଲା କହି ବାଘରୁ ମଣିଷ ପାଲଟିଥିବା େସହି 

ଦିବ� ପୁରୁଷ ଜଣ, ସ�ଗ�ାେରାହଣ କଲା। 

 ଇତିମଧ�େର ବାଘ ପäାରୁ ମୁoେହାଇ ଆରୁଣି ସାମାନ� େହାଇଥାkି, କାରଣ 
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ଶିକାରୀ ଜଣ, ସ,ଟ ସମୟେର ତା,ୁ ରeା କରିଥିଲା। ଶିକାରୀ ଉେqଶ�େର ଆରୁଣୀ 

କହିେଲ, “ବc, ମଁୁ ତୁମ ଉପେର ଖୁବ୍ ପ�ସନ} । ବର ମାଗ। ଶିକାରୀ କହିଲା - ଆପଣ େମା 

ପାଇଁ ସାeାତ ଚଳkି େଦବତା ଭଳି। େମା ପାଇଁ ଏତିକି ହW ଖୁବ୍ ବଡ କଥା େଯ, ଆପଣ 

େମା ସହିତ େସ}ହପବୂ�କ କଥା େହଉଛkି। ୟା ଠାରୁ अଧିକ େମାେତ କିଛି େଲାଡାନାହW।” 

ଏଭଳି ସମପdତ ଶ��ାେର ପ�ସନ}  େହାଇ ଆରୁଣି କହିେଲ - “ପେୂବ� ତୁେମ ପାପି ଥିଲ। ଏେବ 

ତୁମ ମନ ପବିତ�  ପାଲଟିଛି। େଦବିକା ନଦୀେର ସ}ାନ ତଥା ଭଗବାନ ବି�ୁ, ନାମ ସEରଣ 

ଓ ଶ�ବଣ କରି ତୁମର ସମ] ପାପ ନ� େହାଇଯାଇଛି। ତୁେମ ଏଇଠି ରହି ତପସ�ା 

କର।” ଶିକାରୀ କହିଲା - “େମାର ମଧ� ଏହାହW ଇgାଥିଲା। େଯଉଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, 

ଚ��ା ଆପଣ କେଲ, ତା,ୁ େମା ଭଳି ସାଧାରଣ ମାନବ କିପରି ପାଇ ପାରିବ େସତିକି 

ବତାଇବା अନୁଗ�ହ କରm। ତାହାହW େମା ପାଇଁ ବରଦାନ େହବ।” ଆରୁଣି କହିେଲ - 

“କଦାଚିତ ମିଛ କହିବ ନାହW ଏବଂ ଆପଣା ମନ ନିରkର ନାରାୟଣ, ଠାେର 

ଲଗାଇଥିବ। ଏହିଭଳି ତପସ�ୀ ଭାବେର ‘ଓଁ ନେମା ନାରାୟଣାୟ’ ମ� ନିରkର ଜପକେଲ 

ତା, କରୁଣା ପ�ା�େହବ।” ଏହାକହି ବରଦାତା ଆରୁଣି େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ। ଓଁ ନେମା 

ନାରାୟଣାୟ। 

 

ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶdନୀ 

ଲି,େରାଡ, କଟକ 
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ଆମ ସହ ମହାପ�ଭୁଆମ ସହ ମହାପ�ଭୁଆମ ସହ ମହାପ�ଭୁଆମ ସହ ମହାପ�ଭୁ    
 େମା ଜଗନ} ାଥ ଭଗବାନ େକମିତି େଦଖାଯା’kି? ଶ´, ଚକ�  

େଶାଭିତ ପ��ଭୁ, ରୂପ अନୁପମ। ମହାପ�ଭୁ, ପାଦପଦE  ପରମ ପବିତ� । 

ଆେମ କଣ ପ�ଭୁ,ୁ ସାନି} ଧ� ପାଇବାକୁ ଇଛୁକ କି? ଆେମ କଣ ପ�ଭୁ, 

ସାଥୀେହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? େତେବ ଏଥିପାଇଁ େଗାଟିଏ ବାଟ अଛି। ପ�ଭୁ କିଛି ଚାହାkି 

ନାହW। କାରଣ ତା, ପାଖେର ସବୁ କିଛି अଛି। େସ ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇଁ ଉଭା 

େହାଇଛkି। ଆେମ େକବଳ ଭoି ରୂପକ ଫୁଲହାର ସମପ�ଣ କରି ତା,ୁ େମାହିତ 

କରିପାରିବା। ପ�ଭୁ ଜଗନ} ାଥ, ନାମ ଉ�ାରଣ ଓ ତା, ପ�ତି େପ�ମଭାବ ହW ଆମକୁ 

ଇଶ¥ର, ନିକଟବତ�ୀ କରାଇ ପାରିବ। ଆଉ ପ�ଭୁ, ସହ ଆେମ ଜଗତ କଲ�ାଣେର 

ସାମିଲ େହାଇପାରିବା। 

 ପ�ଭୁ, କରକମଳେର ଶଂଖ ଓ ଚକ�। ତା’ ସାwକୁ ମହାଲeE ୀ, ସ"ଦର େଶାଭା 

ସାରା ଜଗତକୁ ପ�କାଶିତ କରିଛି। ମହାପ�ଭୁ ଜଗନ} ାଥ େହଉଛkି ଏହି ସାରା ବ� ହE ାy ରୂପକ 

ଧାମର ସବ�େଶ�. ଧନ। ତା, ଉପ�ିତି ହW ଏହି ବ� ହE ାyକୁ ଏକ ପୁଣ�ଧାମ କରିଛି। 

ଭoମାେନ ତା,ର ଜୟ ଗାନ କରୁଛkି। ସାରା ବ� ହE ାyେର ଜଗନ} ାଥ, ନାମ ନାଦ 

ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ଶରୀର ରୂପକ ଶ�ୀମpିରେର ମଧ� ଆେମ ପ�ଭୁ ଶ�ୀଜଗନ} ାଥ,ୁ 

ଦଶ�ନ ଓ अନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ପ�ଭୁ,ୁ ଭoି ସହକାେର ଡାକିେଲ େସ ନି�ୟ ଆସିେବ 

ଓ ଆପଣ,ର ସାଥୀ େହାଇଯିେବ। 

 ଆପଣ ମହାପ�ଭୁ,ୁ ଡାକm। େସ ଡାକ ଶୁଣkି ଓ ଶୁଣିେବ। େସ ପରା ଭo ବcଳ। 

ଶ�ୀ अଖy 
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ଭo,ୁ ଆନp େଦବା େହଉଛି ପ�ଭୁ, ମୁଖ� କାମ। ଆମ ସମ],ର େସ େହଉଛkି 

ଭାଗ�ଦାତା। ଜୀବନ ବfନରୁ ମୁoି େଦଉଥିବା ପ�ଭୁ େହଉଛkି ଜଗନ} ାଥ। ମାୟା 

ସଂସାରରୁ ମଧ� ମୁoିର ମାଗ� େସ ହW େଦଖାkି। ଆେମ କଣ େବୖକୁ�େର ପ�ଭୁ, ସହ 

ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁେଛ କି? ଏଥିପାଇଁ ପ�ଭୁ, ପାଖେର ପ�ାଥ�ନା କରm। ନି�ିତ େବୖକୁ� 

ପ�ା�ି େହବ। ଆେମ େକେତ କାହାକୁ ଶoିଶାଳୀ େବାଲି ଆଖ�ା େଦଉେଛ। େହେଲ 

ପ�ଭୁ,ଠାରୁ ବଳି କିଏ अଛkି ନା ବଳବk କିଏ अଛkି! ସବୁ ଶoିଶାଳୀ, ସୀମା ଥାଏ। 

କିm ପ�ଭୁ ତ अେଶଷ ଓ अନk। ପୁଣି ସବୁ ଜୀବ ଓ ସାମଗ�ୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 

େସମାନ,ର େବୖଶି�� ଓ ଶoି ପ�ଦଶ�ନ କରିଥାkି। କିm ପ�ଭୁ, अତୀତ, ଭବିଷ�ତ ଓ 

ବତ�ମାନ, ସବୁେବେଳ ଆମ ସହ ବିଦ�ମାନ अଛkି। େସ ନିେଜ ହW ସବୁକିଛି। 

 ଏହି ଜଗତେର ମହାବାହୁ ଜଗନ} ାଥ, କୃପା େଯାଗଁୁ ତା, ପବିତ�  ନାମର ନିଝ�ରଣୀ 

ପ�ବାହିତ େହଉଛି। ନାମ ରୂପକ अମୃତର େସ�ାତ େବାହି ଚାଲିଛି। ଏହା ଦ¥ାରା ସାରା 

ଜଗତର ପ�ଭୁ, अନୁଗାମୀମାେନ ପବିତ�  େହଉଛkି। ତା, ଶରୀରେର अେଶଷ ଓ अପବୂ� 

ଆନp େଖଳିଯାଉଛି। େସମାେନ ଧୀେର ଧୀେର ମହାପ�ଭୁ, ସ\ାକୁ अନୁଭବ 

କରିପାରୁଛkି ଓ ଦଶ�ନ କରିପାରୁଛkି। ସାରା ଜଗତେର ଶ�ୀଜଗନ} ାଥ, ଗୀତ ସେତ 

େଯମିତି अବିରତ ଗାୟନ େହଉଛି। ଭo ପୁଣି ପ�ାଥ�ନା କରୁଛି, ଜଗନ} ାଥ, ନାମ ଉ�ାରଣ 

କରୁଛି। େପ�ମର अଧିର େହାଇପଡୁଛି। ଏହା ମାଧ�ମେର େସ ଏହି ସଂସାର ଭାରକୁ अତି 

ସହଜେର अତିକ�ମ କରିପାରୁଛି। କାରଣ େସ ପ�ଭୁ, ସହିତ अଛି ଏବଂ ପ�ଭୁ ତା ସହିତ 

अଛkି। 
ଠିକଣା : ଦୀeା ମିଶନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୮୧୬୮୯୧ 
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ଗୃହେର ବିଦୁ�ତସୁରeାଗୃହେର ବିଦୁ�ତସୁରeାଗୃହେର ବିଦୁ�ତସୁରeାଗୃହେର ବିଦୁ�ତସୁରeା    
 ଶିଶୁ ଏବଂ ପିଲାମାେନ ସରଳ ବିଶ¥ାସୀ େସମାେନ ବିଭିନ}  ବ]ୁ 
ଏବଂ ବିଭିନ}  ପରି�ିତିେର ଲୁ ାୟିତ ବିପଦକୁ ଜାଣି ପାରିନଥାkି 
େତଣୁକରି େସମାନ,ୁ ଉପଯୁo ନିରୀeଣ ମାଧ�ମେର ରଖିବା ଏବଂ 
ସହଜ ସୁpର ଢwେର ପ�େତ�କ ଲୁ ାୟିତ ବିପଦ ପ�ତି ସେଚତନ କରିବାକୁ େହବ 
ବ�d�ୁ ବୟସେର େସମାେନ ଯଦି अଜାଣତେର େକୗଣସି ବିପଦର ସ��ଖୀନ େହାଇଯାkି, 
େତେବ ତାହା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ େସମାନ, ମନେର େଗାଟିଏ अଜଣା ଭୟ ସୃ�ି କରିଥାଏ 
ଫଳେର େସମାେନ ଭବିଷ�ତ ଜୀବନେର अପ$ୂ� େହାଇ ରହିଯାkି େତଣୁ ପିଲାମାନ,ୁ 
ଉପଯୁo ସୁରeା ଶିeା େଦବାର ଆବଶ�କତା ରହିअଛି ଏଥରକ ବିଦୁ�ତ ସୁରeାରୁ କିଛି : 
୧. ବିଦୁ�ତ ଶoିର अପବ�ବହାର ବା ଦୁବ��ବହାର କରm ନାହW ବିଦୁ�ତ ସର~ାମ ଗୁଡିକୁ 
ଉ\ମ ରୂେପ ବ�ବହାର କରm, ନ େହେଲ ବିଦୁ�ତ ସକ୍  ଲାଗିପାେର  
୨. ପାଣି + ବିଦୁ�ତ ଶoି  = ଭୟ,ର ପରି�ିତି 
ବିଦୁ�ତ ଶoି ସବୁେବେଳ ଗ�ାଉyକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଜ ପଥର अନୁସfାନ କରିଥାଏ 
େଯପରି ଓଦା କାଠ, କପଡା ଏବଂ ଧାତୁ େଯଉଁଗୁଡିକ ଉପଯୁo େବୖଦୁ�ତିକ ପରିବାହୀ ଆଉ 
ଆମ ଶରୀର, କାରଣ ଆମ ଶରୀରେର ୭୦% ଜଳଭାଗ ରହିअଛି େତଣୁକରି ଓଦା ହାତ, 
ଓଦା େଦହେର, ଓଦା କାଠ ଉପେର ଛିଡ଼ାେହାଇ େକୗଣସି ବିଦୁ�ତ ଉପକରଣକୁ �ଶ� 
କରm ନାହW 
୩. ଫିଉଜ୍  ଗୁଡିକେର  େକୗଣସି ପ�କାରର ପରିବ\�ନ କରm ନାହW ନିଜର ସୁରeା ପାଇଁ 
ଆଥ� ଲିେକଜ ସକdଟ େବ�କର (ELCB )କୁ ଲଗାm ଏହା ମୁଖ�୍ ସକdଟ େବ�କର (MCB ) 
ଥିେଲ ମଧ� ଲଗାm 
୪. ଏକେ�ନ୍ସନ ତାରର ବ�ବହାରକୁ ଯଥାସାଧ� କମ କରm ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର 

ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ� 
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ପେଡ େତେବ ଯଥାସାଧ� ସାବଧାନତା अବଲ�ନ କରm ତେଳ ବିଛାଯାଇଥିବା ଗାଲିଚା 
ତଳ େଦଇ ବିଦୁ�ତ ତIରକୁ ନିअmନାହW 
୫. ମଁୁ କରିେଦବି ଭଳି ବାହାଦୁରି େଦଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେର ରୁହm 
୬. ବିଦୁ�ତ ସକ୍  ପ�ତି ସାବଧାନ ରୁହm: 
* େଗାଟିଏ ସେକଟ୍ େର େଗାଟିଏ ପvଗ୍  ବ�ବହାର କରm 
* ପ�େତ�କ ଉପକରଣେର ୩-ପିନ ପvଗ୍  ବ�ବହାର କରm 
* ସେକଟ୍ େର ପvଗ୍ ପିନ ଠିକ ଭାବେର ଲାଗିଥିବା ଉଚିତ 
* ବିଦୁ�ତ ଉପକରଣ ନିକଟେର ଜଳିଲା ଭଳି େକୗଣସି ଜିନିଷ ରଖm ନାହW 
* ଦୀଘ� ଛୁଟିେର ଥିବା ସମୟେର ଘରର େମନ୍  ସୁଇଚ୍  ବp କରିେଦବା ଉଚିତ 
୭. େଯ େକୗଣସି ଜରୁରୀ ପରି�ିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ�]ୁତ େହାଇ ରୁହm 
୮. ପିଲାମାେନ ଜି¤ାସାର ବଶବ\�ୀ େହାଇ ତେଳ ଥିବା ସୁଇଚ େବାଡ� ମାନ,େର ଓ 
ବିଦୁ�ତ ଉପକରଣ ମାନ,େର ହାତ େଦଇଥାkି େତଣୁକରି ସି�ଚ୍ େବାଡ� ଗୁଡିକୁ ଉପେର 
�ାନିତ କରm ଏବଂ େବୖଦୁ�ତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡିକୁ ଉପେର ରଖm 
୯. ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟେର ପିଲାମାନ,ୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାକୁ 
अନୁମତି ଦିअm ନାହW 
 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. – ୨୬୮,    
େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର, ଭୁବେନଶ¥ର – ୭୫୧୦୨୧,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨   
e-mail: rkm47@rediffmail.com 
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ପ�ା�ିସ�ୀକାରପ�ା�ିସ�ୀକାରପ�ା�ିସ�ୀକାରପ�ା�ିସ�ୀକାର    
ଆଶୁେତାଷ େମେହର, କବିତା ସଂକଳନ : ‘େପ�ମ... ପଳାଶ ଫୁଲର’ 
 କବି, ୪୫ େଗାଟିଏ eୁଦ�  କବିତାକୁ େନଇ ସମୃ� ଏହି ପୁ]ିକା 

ଆମର ହ]ଗତ େହାଇଛି ଉେଲv ଖନୀୟ େଯ କବି ଶ�ୀ 
େମେହର ବିଗତ अେନକ ବଷ� ଧରି ଆହ� ାନ ସହ ସଂଶି¯� 
अଛkି ଏବଂ ପ�େତ�କ ସଂ;ରଣେର ନିଜ -ାରା ରଚିତ 
ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସ�ଲପୁରୀ ଭାଷାେର ଲିଖିତ ଗ| ତଥା କବିତା 
ଉପ�ାପନ କରି ଆସୁଛkି 
 କବି, ସଦ� ପ�କାଶିତ କବିତା ସଂକଳନ ‘େପ�ମ... 
ପଳାଶ ଫୁଲର’ ଏକ ସମୃ� ସାହିତି�କ କୃତୀ ଏହା ନି�ୟ 
ଭାବେର ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ଏଥିେର ଦି� ମତ 

ନାହW ଖୁ�ପାଲି, ବରଗଡ଼ ଜିଲv ାେର ୧୯୫୬ ମସିହାେର ଜନE ଗ�ହଣ କରିଥିବା ଶ�ୀ େମେହର 
ନିଜର ପିତା, ସାହିତି�କ ସଂପ\ିର ସୁେଯାଗ� ଦାୟାଦ େବାଲି ପ�ମାଣ କରିଛkି ୨୦୧୬ 
ମସିହାେର େସବାନିବୃ\ େହାଇ େସ ସାମୟିକ ଭାବେର ସାହିତ�େସବାେର ନିଜକୁ ନିଯୁo 
କରିଛkି ପଦାଥ� ବି¤ାନେର ସ�ଲପୁର 
ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟରୁ ସ�$�ପଦକ ବିେଜତା ଶ�ୀ 
େମେହର ସାହିତ�େର ମଧ� ଉªୃ�ତା 
ପ�ତିପାଦନ କରିଛkି ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏବଂ 
ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ କବି, ଦୀଘ� ଓ 
ନିେରାଗ ଜୀବନ ତଥା ସାହିତି�କ ଜୀବନର 
ଉ\େରା\ର ଉନ} ତିର କାମନା କରୁଛି 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ : ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଡିେସ�ର ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମ) : December 2018 ) : December 2018 ) : December 2018 ) : December 2018     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି�ା ;ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା 

ସୁpର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହW 

 ଯଦି ଗ| ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବf ପଠାଉଛkି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअm, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ$ୂ�େଛଦ, ଯୁoାeର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଆପଣ, ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବfୁ, -ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନିअm 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁpର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ;ରଣ ନିମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି 

େଲଖା ହW ପଠାm କିଛି ବfୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିkାେର ପକାଇ 

େଦଉଛkି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି ବfୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା 

ପଠାଇଛkି ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ� ଭ\d େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା 

କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବfୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା 

ପଠାଉଛkି ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ.ା 

ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ� େଦଖା 

େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସï୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର 

ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାkି ତା େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରm 

ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାm 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାm ନାହW ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହW େକବଳ 

ଇେମଲ୍ -ାରା ହW େଲଖା ପଠାm  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏକ ବ�ବସାୟିକ ବା अଥ� ଲାଭକାରୀ ପତି� କା ନୁେହଁ େତଣୁ 

ଏହାର ପ�କାଶନ େହତୁ େହଉଥିବା ସମ] ଖ�� ବ�oିଗତ ଭାବେର କରାଯାଏ େଯେହତୁ 

ଏକ ପତି� କା ପ�କାଶନେର अେନକ ସମୟ ଏବଂ ଖ�� ସାମିଲ େହାଇଥାଏ, େତଣୁ ଏହି 

ପତି� କା ପ�କାଶନେର अେନକ ସମୟେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ 

 େତଣୁ ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକ ମାନ,ୁ अନୁେରାଧ େସମାେନ େଲଖା େଦବାପେର 

ଦୟାକରି ପତି� କାର ପ�କାଶନ ପଯ��k अେପeା କରm ଆପଣ େଲଖା ପଠାଇଥିବା 

ଇେମଲ୍ -ାରା ମଁୁ ବ�oିଗତ ଭାବେର ଆପଣ,ୁ ଜଣାଇବି 

 ଦୟାକରି େଲଖା େକବଳ ଇେମଲ୍ -ାରା ହW େପ�ରଣ କରm ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଯଦିଓ 

ଏକ ସରଳ ବ�ବ�ା କିm ପ�ତ�ହ େମାେତ अନୁ�ନ ପା�ଶହ େମେସଜ୍ ମିଳୁଥିବା େହତୁ 

ଆପଣ, େଲଖାକୁ ସnାଳିକରି ରଖିବା କି�ା େସହି େଲଖାକୁ ପୁଣିଥେର ଇେମଲ୍ -ାରା 

ପଠାଇବା କି�ା କ"ୁ�ଟରକୁ ବାହାର କରିବା ସnବ େହଉନାହW  

 ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇେଲ 

ଆେମ ଆପଣ, େଲଖାକୁ ପତି� କାେର �ାନ େଦବାକୁ କୁ�ାେବାଧ କରିବୁ ନାହW अଧିକାଂଶ 

ବfୁ ହାତ େଲଖା କି�ା ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା େଲଖାକୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ -ାରା ପଠାଉଛkି ଯାହା 

ଫଳେର ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା 

ସମୟସାେପe ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ ପ�କାଶନେର ବିଳ� ମଧ� େହଉଛି 

ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    


