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

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

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

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

ସ$ୂ&� अଧିକାର େଲଖକ.ର ରହିବ, େସ ଚାହ\େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

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

ପବିତ�  କାagକ ପ&ୂ�ମୀ ଓ େବାଇତ ବFାଣ ଉhବ 

ଉପଲେi ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର अଗଣିତ 

ପାଠକପାଠିକା.ୁ ହା�gକ अଭିନFନ ଓ ଶୁେଭjା 
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ସଂପାଦକୀୟ    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ  ୧୨ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗ                                        ୧୫୧୫୧୫୧୫    

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୧୬ 

ଶ�ାବଣୀର ଇତିକଥା   ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୨୧ 

अଭୁଲା ସI lତିର अକୁହା କାହାଣୀ ସୁମିତ� ା ପୃnି      ୨୬ 

କାେବରୀର ସ�ପo    ଶଶା. େଶଖର ପpା    ୩୦ 

अଭିମାନର अବେଶାଷ   ରାେଜଶ କୁମାର ବାରିକ    ୪୦ 

କn      ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ସାହୁ    ୪୩ 

ଯାହା େଦେଲ ଖାଏ   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୪୫ 

ଚପଲର ଦାନ    अ.ିତା ପାଢ଼ୀ     ୫୭ 

अନ୍ େଫ� p୍     ସିେsଶ�ର ତି� ପାଠୀ    ୬୨ 

କାagକ ମାସ    ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ�     ୬୩ 

अହଲ�ା     ପ�େମାଦ କୁମାର ପpା    ୬୭ 

ଝଡ଼      ଶିବଶ.ର ସାହୁ     ୭୭ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ତଲାସ     ଜାଗୃତି ରuନ ମିଶ�    ୮୦ 

ଲୁvିତ େଶୖଶବ    ସୁଷମା ପରିଜା     ୮୮ 

ୱାୟାର୍ େଲସ୍    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୯୭ 

ଆେଲାକର ଉh    ମିନାiୀ ପ,ନାୟକ    ୧୦୪ 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ                                        ୧୦୬୧୦୬୧୦୬୧୦୬    

ମନ ଓ ବିେବକ    ବିଜୟ କୁମାର ପpା    ୧୦୭ 

କହେର କାଳିଆ କହ   ପ�ଣତି ମହାପାତ�      ୧୦୮ 

ପାପପଣୂ�ର ହିସାବ   ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ  ୧୦୯ 

େଯମିତି ବୁଝୁଛ ବୁଝ   ରାଧାକୃz ଦେଳଇ    ୧୧୦ 

େପ�ମ କଳି     ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ   ୧୧୨ 

ପ�ା{ି      ଚିନI ୟ ବାରିକ     ୧୧୩ 

अi କବଚ     ସୁପି�ୟା ମିଶ�      ୧୧୫ 

अମୃତର अେନ� ଷଣ   अମି�କା ସ�ାଇଁ     ୧୧୬ 

େଛାଟ େଛାଟ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୧୮ 

େପ�ମ ପାଗଳ    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୨୦ 
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ତୁମ ହାତ ଚା’    ନବୀନ ସାହୁ     ୧୨୧ 

ତମ େଶଷ ଚିଠି    େଜ�ାତିମ�ୟୀ େବେହରା    ୧୨୪ 

କାagକେର ଧମ�ଡାକ   କୁମାର େଲାେକଶ୍     ୧୨୬ 

ଜୀବନ     ରାମକୃz ପାଣିଗ�ାହୀ    ୧୨୭ 

ମହାତI ା ଗା~ୀ    ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା    ୧୨୯ 

େବାଉ ଡାକିେଦଲା   ସୁଶା� କୁମାର ଧଳ    ୧୩୦ 

େପ�ମ ବିନା େକ ବା ରହି   ଚିନI ୟୀ ସାହୁ     ୧୩୨ 

ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଶୁେଭjା   ବିଦ�ାଧର ପpା     ୧୩୪ 

ଆସ, ମାରିେଦବା ରାବଣକୁ  ଦିଲିପ୍ କୁମାର ତି� ପାଠୀ    ୧୩୫ 

अବୁଝା ପି�ୟତମା    ଆଯ��ରଶI ୀ ଦଳାଇ    ୧୩୭ 

अେପiା     ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୩୮ 

େବଶ�ା     ସନାତନ ସରକାର    ୧୪୦ 

ନିେଜ ପଢ଼ି ନିଜ ଚିଠି   अମି�େତଶ ଖଟୁଆ     ୧୪୨ 

ମାନବରୂପୀ ଦାନବ   ସ�&�ପ�ଭା ଖଟୁଆ     ୧୪୩ 

କବିର ଭାବନା    େରାହିତ େସଠୀ     ୧୪୫ 

ଭ�ା ହୃଦୟ    ବଷ�ା ମହାପାତ�      ୧୪୬ 
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अଁଳା ନବମୀ    େଗୗରୀ ପpା     ୧୪୮ 

अବଶିn     ରାେଜF�  ଗିରି     ୧୪୯ 

େକମିତି ବ�ିବି    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୧୫୧ 

ସମୟର େଖଳ    अ.ିତା ପାଢ଼ୀ     ୧୫୨ 

େଦାକାନ     ତୁଷାରକା� ପ�ସାଦ    ୧୫୩ 

ଆଉ େଫରି େହଉନାହ\   ବିନୟ ମିଶ�      ୧୫୪ 

ତୁେମ ନି�ୟ େଫରିବ   ବFନା ନାୟକ     ୧୫୬ 

ଓଁକାର ବିFୁ     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�     ୧୫୮ 

ବିଶ�ାସ ସୁମନ    କାagକ ଚF�  େସଠୀ    ୧୫୯ 

ଧନ�କହିବ ନୀଳମଣିକି   अନାମ ଚରଣ ସାହୁ    ୧୬୦ 

ତୁେମ ଓ अହଲ�ାମାେନ   अନୁସୟୂା ମିଶ�     ୧୬୧ 

ସାଥୀ...     କାagକ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୧୬୩ 

ସାଇେକଲ୍     ରାେଜF�  ସାମଲ     ୧୬୫ 

ଶୀତ ଆଗମନ    ପ.ଜ ମାହାନା     ୧୬୭ 

ଆେଲା ବାରମାସୀ    ତାରାପ�ସାଦ େଜନା    ୧୬୮ 

ଗ�ଶିଉଳି     ଡଃ ମଧୁସିIତା ମିଶ�     ୧୭୦ 
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କାFୁଛି ଜ�ରା... ଝୁରୁଛି अନନ�ା ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି   ୧୭୧ 

ଘର      ହେରରାମ ପpା     ୧୭୩ 

ଜୀବନାବbାର ବିଷମତା  େରାଜା ପpା     ୧୭୪ 

अହଂକାର     ସଯୂ��କା� େବେହରା    ୧୭୫ 

ଭାରତମାତା    ପ�ଦୀପ କୁମାର ପଧାନ    ୧୭୭ 

ଶିଶୁଦିବସର ଗାଥା   अଭିମନୁ� େବେହରା    ୧୭୯ 

ସମୟ      କାହo �ଚରଣ ସାହୁ     ୧୮୦ 

ଭ� ା�ି      ଉମgଳା ଦାସ     ୧୮୨ 

ତୁମ ବିନା     ରବୀF�ନାଥ ମହାରଣା    ୧୮୩ 

ଦୀପାବଳି     ସଂଯୁ�ା ମିଶ�     ୧୮୪ 

ସତକରି କୁହ    ବିଦ�ାଧର ମିଶ�     ୧୮୬ 

ହସିଦିअ ତ ଟିେକ    ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପpା    ୧୮୭ 

ତୁେମ ନାରୀ     �ାେନଶ�ର ମିଶ�     ୧୮୮ 

ଲଲାଟ ଲିଖନ    ଡଃ େଜ�ା�ା ରାୟ     ୧୮୯ 

ସI lତି      ଲିଲିମଣୀ ନାୟକ     ୧୯୦ 

ରାମରାଜ�     ଜୟ� କୁମାର ସାହୁ    ୧୯୧ 
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କନ�ାରତo      ମିହିର ପ�ତାପ ସାହୁ    ୧୯୨ 

अପହ� ଦୂରତା    େଶଖର ସାହୁ     ୧୯୩ 

କୁଳା�ାର ପୁअ    ସମୀର ରuନ ଦାସ    ୧୯୪ 

ଶୀତ ଆସିଥିବ    ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୧୯୫ 

ମଧ�ାହoର ଛାଇ    ପ�ଦୀପ କୁମାର ନାୟକ    ୧୯୬ 

ବି�ାପିତର େକାହ    ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ     ୧୯୭ 

କଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁ  ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୧୯୯ 

ମାଟିହାpି     ଶ�ୀକା� କୁମାର ମିଶ�    ୨୦୦ 

ଏଇ େମା ଓଡ଼ିଶା    ରuିତା ଦାସ     ୨୦୨ 

ଶରତ ଗୀତ     ମୀନତି ଦାସ     ୨୦୭ 

ଆେଲାକର ପବ� ଦୀପାବଳି  ଦୀପାuଳି ଭu     ୨୦୮ 

େଶୖଳପୁତ� ୀ     ଚF�େଶଖର େଗା     ୨୦୯ 

ପରାଜିତ ବିଜୟ    ରାେଧଶ�ାମ ମିଶ� (अଂଶୁ)   ୨୧୧ 

େହ ମଧୁଛFା    ରିପୁନ୍ ଜୟ ମହାପାତ�     ୨୧୩ 

ଜହo       ସହେଦବ ପ�ଧାନ     ୨୧୪ 

ନିଜ ଗୁେଣ ଗରିୟାନ   ସୁବାସ ଚF�  ମୁଦୁଲି    ୨୧୬ 
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ଧରିତ� ୀ     ସୁବାସିନୀ ତି� ପାଠୀ     ୨୧୭ 

ଆସିଛିେର ଦୀପାବଳି   ଚF�କା� େଜନା     ୨୧୮ 

େଜମାର େଜନାମଣି   ଜଗଜୀବନ େସଠୀ    ୨୧୯ 

ସI lତିର ସେନଟ୍    ସୁନିଲ୍ କୁମାର ମଲିC କ    ୨୨୦ 

ଶିଶୁ ଉପବନ अମ�ଜାନ ସମ  କୃପାସି~ୁ ଦାସ     ୨୨୨ 

ସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                    ୨୨୩୨୨୩୨୨୩୨୨୩    

ତାସ୍       େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୨୨୪ 

ତୁଇ ବି େହତାବୁ ଘାଏ   ପ�ସନo  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୨୨୫ 

ଜିବନର୍ ବାଟ୍    ହରୀଶ ତାpି     ୨୨୬ 

ଥିସି      ରାେଜଶ୍ ପଜୂାରୀ     ୨୨୭ 

ରୁବାବ୍     ହରୀଶ ତାpି     ୨୨୮ 

अରନ୍     କବି ପ�ସାଦ      ୨୨୯ 

ଦପ�ନ୍     iମାନିଧି ସାହୁ     ୨୩୧ 

ମାଟି ମଁାର୍     ଚF�େଶଖର େଗା     ୨୩୩ 

ଫଟ୍ କା (କଥାନୀ)    େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୨୩୪ 
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ଜାଏତ୍ (କଥାନୀ)    େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୨୩୫ 

ଆମ େରାେଷଇଆମ େରାେଷଇଆମ େରାେଷଇଆମ େରାେଷଇ                                        ୨୩୬୨୩୬୨୩୬୨୩୬    

ମରାଠୀ ବ�uନ    ମିନାiୀ ପ,ନାୟକ    ୨୩୭ 

ପ�ବ~ ବିଭାଗପ�ବ~ ବିଭାଗପ�ବ~ ବିଭାଗପ�ବ~ ବିଭାଗ                                        ୨୪୨୨୪୨୨୪୨୨୪୨    

ପବିତ�  କାagକ ପ&ୂg ମା   ସ�ପoାରାଣୀ ଗୁମାନ ସିଂହ    ୨୪୩ 

ରଥାଋଢ଼ ଶୁକପiୀ   ଶ�ୀମତି ଶା�ିଲତା ସାହୁ    ୨୪୯ 

ରାମାୟଣ କଥା    ନେରF�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୨୫୨ 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା                                        ୨୫୬ ୨୫୬ ୨୫୬ ୨୫୬     

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

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

 ମଁୁ ପୁଣିଥେର ଆପଣ. େସoହ ଓ ସଦିjାର ଉପହାର ଆହ� ାନ ଇ-

ପତି� କାର ନେଭ�ର ୨୦୧୯ ସଂ<ରଣ େନଇ ଉପ�ିତ େହାଇଛି 

ମାସକୁ ମାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ର ପ�ସାର େହତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ 

େଲଖକ େଲଖିକା ସୃnି କରିବାର ମହତ୍ ଉେ�ଶ�କୁ ସାଧିତ କରି 

ଆସୁଥିବା ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ସମb ପାଠକ ପାଠିକା.ୁ ହୃଦୟରୁ 

ଧନ�ବାଦ େଦଉଛି 

 ସାହିତ� କଣ? ଏହି ପ�ଶo ସମb. ମନେର ଉଣା अଧିେକ 

ଆସୁଥିବ ନି�ୟ ମଁୁ ଜେଣ ସାହିତି�କ ନୁେହଁ, କି� ସାହିତ�େପ�ମୀ 

अେନକ ବ~ୁ ଓ ଶୁେଭjୁ. େସoହ ପାଇଁ ଏକ ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ 

କରିବାର ଧୃnତା ମାତ�  କରି ଆସୁଛି େହେଲ ବa�ମାନ ସମୟେର 

ସାହିତ�କୁ େନଇ अେନକ ପ�କାର ପ�ତିେଯାଗୀତା େହଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାର ନୂତନ ତଥା ପ�ବୀଣ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ବହୁ ସଂଖ�ାେର 

େସଥିେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରି ପ�ମାଣିତ କରୁଛ�ି େଯ ଆମ ଭାଷା ଦୂବ�ଳ 

ନୁେହଁ କି� ସାହିତ�କୁ ପାେଥୟ କରି କିଛି ବ~ୁ अେନକ अଶ�ାବ� ଓ 

अଶାଳୀନ ଆେଲଖ�ମାନ ସୃnି କରୁଛ�ି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକତାର 
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/ାହି େଦଇ ବାହାେ�ାଟ ମାରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହା�ି ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଏମିତି अେନକ କବି ଓ 

େଲଖକ. ଉଦ୍ ଭବ ଘଟିଛି େଯଉଁମାେନ ନିଜ ପାଇଁ अଲଗା ପଥ ସୃnି କରିବା ଉେ�ଶ�େର 

ସାହିତ�କୁ अଶ�ୀଳତାେର ଭରି େଦଇଛ�ି େସହି ବ~ୁମାନ. ଉେ�ଶ�େର କଣ ବା 

କହିବି? ଏମିତି କିଛି ବ~ୁ. ସହ ଯୁ�ି େହାଇଥିଲା, କି� େସମାେନ ବୁଝିବାକୁ अମ� 

େହାଇଥିେଲ େଯ େସମାେନ ସୃnି କରୁଥିବା କାବ� କବିତା ସମାଜକୁ ସୁପଥ ଦଶ�ାଇବା 

ବିପରୀତ ରସାତଳକୁ େଠଲି ପକାଇବ 

 अନ� ଜେଣ ବ~ୁ େଲଖିେଲ, େଯ ତୁେମ େମାେତ ଉଠାअ ମଁୁ ତୁମକୁ ଉଠାଇବି, 

ଆଜିକାଲି ସାହିତ� ମାେନ ହ\ ଏଇୟା ଏହାକୁ େକେତକାଂଶେର ମଁୁ ନିେଜ ହୃଦୟ�ମ 

କରିଛି େତଣୁ ଭୁଲ େବାଲି କହି ପାରିବି ନାହ\ କାରଣ अେନକ ସାହିତ�ାନୁ0ାନ ଏହିଭଳି 

ପ�ା अନୁସରଣ କରିବାର ଉଦାହରଣ ସମେb େଦଖିଥିେବ ଓ ଜାଣିଥିେବ ଏହିଭଳି 

ଘଟଣା ସା$� ତିକ ସମୟେର ବିରଳ ନୁେହଁ ସବୁକିଛି ଦିଆନିଆେର ଚାଲିଛି େବାଲି ମତ 

ଦିअ�ି अେନକ ବ~ୁ ସାହିତି�କ ଜେଣ େଯେତେବେଳ ପୁର<ାର ସବ�ସ� େହାଇଯାଏ 

େସେତେବେଳ େନୖତିକତାକୁ କିଏ ପଚାେର ଆଜିକାଲି ତ େକବଳ ପୁର<ାରର ଯୁଗ 

ଆସିଛି ଯାହାକୁ େଦଖ େସ କିଛି ନା କିଛି ପୁର<ାର ପାଇଥିବା କଥା ବା ଛବି େଫସବୁକ୍ 

ଓ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର ପ�ସାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ବାହାବା େଗାଟାଇବାେର ବ�b  

 अେନକ ଦିନତେଳ ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶିତ େହଉଥିଲା ଗ��s�ା େବାଲି 

ଏକ ପ�ତିେଯାଗୀତା ମଳୂକ ବିଭାଗ ପ�େତ�କ ମାସେର ଏକ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇ ତାହାକୁ 

ଆଧାର କରି ଗ�ଟିଏ େଲଖିବାକୁ େପ�ାhାହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥିେର କୃତୀ େଲଖକ 

େଲଖିକା.ୁ ସ�ାନିତ ବି କରାଯାଉଥିଲା େଯେତେବେଳ ଆେମ ଚାହ\ଲୁ େଯ ଏହି 
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ପ�ତିେଯାଗୀତାକୁ ବ�ାପକ କରାଯାଇ ଏଥିେର अନ�ମାନ. ମତକୁ ବି ଗୁରୁତ�  ଦିଆଯିବ, 

େସେତେବେଳ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବାକ ବିତpା େହାଇଥିଲା, କିଛି ସହୃଦୟ ବ~ୁ 

କହିେଲ ଏହା/ାରା େକବଳ ବ�ବସାୟିକ ଲାଭ ଦିଗେର ହ\ ମନ ବଳିବ ସିନା ସାହିତ�ର 

କିଛି ଲାଭ େହବନାହ\ अଗତ�ା େସହି ପ�ତିେଯାଗୀତା କିଛି ଦିନପେର ପତି� କାରୁ ଉହ� 

େହାଇଗଲା କାରଣ େସଥିେର अେନକ ଆେରାପ ପ�ତ�ାେରାପ କରିବାେର ବ�b 

େହାଇଗେଲ 

 ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ େଯଉଁ ବ~ୁମାେନ ଏହି ସବୁ ପ�ତିେଯାଗୀତାକୁ ଭଲ ନୁେହଁ େବାଲି 

ମତ େଦଇଥିେଲ େସମାେନ ହ\ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ପୁର<ାରର େଯାଗାଡ଼ କରିବା େହତୁ 

େଫସବୁକେର ଲାଇକ୍ ଓ କେମ�୍ ପାଇଁ अନୁେରାଧ ପଠାଉଛ�ି ଏହା/ାରା ସାହିତ� 

େକମିତି ସମୃs େହଉଛି େସମାେନ ହ\ ଜାଣିଥିେବ େବାଧହୁଏ 

 େସ ଯା େହଉ, ଚଳିତ ମାସ ସମୁଦାୟ ଭାରତବଷ�ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ� ପ&ୂ� ସମୟ 

ଥିଲା ବିଗତ ନअ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ अେଯାଧ�ାର ବିବାଦିତ 

ଭୂମିକୁ ମହାପ�ଭୁ ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷାaମ ଶ�ୀ ରାମ. ଜନI �ଳୀର ମାନ�ତା େଦଇ େସଠାେର 

ରାମ ମFିର ନିମ�ାଣର ପଥ ସୁଗମ କରିେଦେଲ ବିଗତ अେନକ ଶତା�ୀ ଧରି େଯଉଁ �ାନ 

ପାଇଁ ସମଗ� ହିFୁ ସମାଜ अେପiା କରି ବସିଥିଲା ତାହା ଏେବ ସ�ବ େହାଇ ପାରିେଲ 

ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ସମb ବ~ୁ.ୁ अଭିନFନ ଜଣାଉଛି 

 ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ମାସର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଆପଣ ମାନ.ୁ ଭଲ ଲାଗିବ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

 ପ�ତି0ାତା-ସ$ାଦକ 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
अଘଟଣମାନअଘଟଣମାନअଘଟଣମାନअଘଟଣମାନ    

 ଆଗରୁ ନୀଳଗାଈମାେନ ଏେତ ସଂଖ�ାେର ନଥିେଲ। ଏମାନ.ୁ 

ଶିକାର କେଲ ଦୁଇ ଭାଇ.ୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ। ମାଂସଟା େକମିତି 

ଟିକିଏ अଲଗା। ପାଟି अରୁଚି ଲାେଗନା। ଏ ଶିକାରଗୁଡକି ଦଳକୁ ପଯ��ା{ ଖାଦ� 

େଯାଗାଏ। 

 ମଧ� ଆଉ ପ�ିମ ଗିର୍ अଂଚଳେର ସିଂହମାେନ ଆଗରୁ ପ�ାୟ ୧୪ ପ�ତିଶତ 

ନୀଳଗାଈକୁ ଶିକାର କରୁଥିେଲ। କି� ପବୂ� ଦିଗେର ଥିବା ଆେମ�ଲC ୀରୁ ଭାବନଗର 

अଂଚଳେର ସିଂହମାେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ବ�{ େହାଇଗେଲ। େସ अଂଚଳେର अେନକ ନୀଳଗାଈ 

अଛ�ି, ଆଉ ସିଂହ ଶିକାରର ପ�ାୟ ୫୮ରୁ ୪୬ ପ�ତିଶତ ନୀଳଗାଈ ଥାଏ। ଯଦି େଗାଟିଏ 

ସିଂହୀ ଶିକାର କରୁଛି େସ ସମୟେର ପାଖେର ସ�ର କି�ା ନୀଳ ଗାଈ अଛି ତାହାେହେଲ 

େସ ନୀଳଗାଈକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ େଚnା କେର ନାହ\। କାରଣ ନୀଳଗାଈ अେପiାକୃତ 

ଓଜନିଆ। ଯଦି େକୗଣସି ସମୟେର ହରିଣ ଆଉ ସ�ର ଏକାଠି ଥା�ି ତାହାେହେଲ ସିଂହ 

ସ�ରକୁ ମାରିବାକୁ େବଶୀ ପସF କେର। ତାର କାରଣ େହଇଛି ସ�ର ତୁଳନାେର ହରିଣ 

ଖୁବ୍ ଜଲଦି େଦୗଡିପାେର, ଏଣୁ ସ�ରକୁ ମାରିବା ସହଜ ଆଉ ହରିଣକୁ ମାରିବା କn। 

େତଣୁ େସଇଥିପାଇଁ ସ�ରକୁ ମାରିଥା�ି। ଯଦି ୨ରୁ ୮ଟି ସିଂହୀଥା�ି େସମାେନ ସାଧାରଣତଃ 

େଗାଟିଏ ହରିଣକୁ ଲi� କର�ି ନାହ\। େସମାେନ ସଂପ&ୂ� ଦଳକୁ େଘରି ଯାଆ�ି। ଯଦି 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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େସଥିେର ହରିଣ, ସ�ର, ନୀଳଗାଈ ଇତ�ାଦି ଥାଏ। େସହି ସମୟେର ସଦସ�ମାେନ ଯାହା 

ପାର�ି ଧରିବାକୁ େଚnା କର�ି। ଯଦି ହରିଣ ବା ନୀଳଗାଈକୁ ପସF କରାଯାଏ 

ତାହାେହେଲ ସିଂହମାେନ ନୀଳଗାଈକୁ ମାରିବାକୁ େବଶୀ ପସF କର�ି। କାରଣ ଏଥିେର 

େଗାଟିଏ ଶିକାରର अେନକ ମାଂସ ମିଳିପାେର। େଗାଟିଏ अଂଚଳେର ହରିଣ, अନ� 

अଂଚଳେର ନୀଳଗାଈ ବା ସ�ର ଥା’�ି। େତଣୁ େସମାନ.ର ଶିକାର ସମୟ अନୁସାେର 

ବଦେଳ। େସହି େଗାଟିଏ ପ�କାର ଶିକାର ସବୁେବେଳ େସମାେନ କର�ି ନାହ\। 

 ନୀଳ ଗାଈର ସିଂହର ଏକ ମୁଖ� ଖାଦ�। ନୀଳ ଗାଈ ସହଜର ମାନିବାର ଜ� 

ନୁେହଁ। ମୁpେର ଦୁଇକଡେର ଧାରୁଆ ଶିଂଘ। ଏହା अେନକ ସମୟେର ଖୁବ୍ ସହଜେର 

ଶିକାରୀର େପଟେର ଗଳିଯାଇପାେର। ନୀଳଗାଈର ଶିକାରେର ସାବଧାନତା ଗ�ହଣ କରିବା 

ଆବଶ�କ अଛି। ସିଂହ ଆକ�ମଣେବେଳ ଖୁବ ସାବଧାନ ରେହ। ତା ସେତ� ବି େକେବ 

େକେବ अଘଟଣ ଘଟିଯାଏ।  

 ଏମିତି ଏକ अଘଟଣ ଘଟିଗଲା। 

 ଦିେନ ସକାେଳ ଦେଳ ନୀଳଗାଈ ଘାସ ପଡିଆେର ଚରୁଥିେଲ। ସୁFର ନରମ ଘାସ। 

େସମାନ.ର ମୁpେର ସରୁଆ େକାନ୍ ଭଳି ଶିଂଘମାନ ଉଠିଥାଏ, ଆଗଟା ଖୁବ୍ େଗାଜିଆ। 

ସିଧା େଗାଜିଆ ଶିଂଘ ଦଶ�ାଉଥାଏ ଏହା अpିରା ନୀଳଗାଈ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଆକ�ମଣ 

କରିପାେର। ତାର ପଛେର ମାଈ ନୀଳଗାଈମାେନ ଆସୁଥା�ି। ଦଳ ଶା�ିେର ଘାସ 

ଚରୁଥା�ି। ନୀଳଗାଈମାେନ ଘାସ ପଡିଆ ଆଉ ବୁଦୁ ବୁଦୁକିଆ ଜ�ଲକୁ ପସF କର�ି। 

ଏମାେନ ତୃଣେଭାଜୀ। 

 ନୀଳଗାଈ କିଛି ମାତ� ାେର ଆକ�ମଣଶୀଳ ମଧ�। େସମାେନ ସହଜେର କିଛିମାନିବା 
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ଜ� ନୁହଁ�ି। କି� ସିଂହ ପାଖେର େସମାନ. ଚାରା ନଥାଏ। ସିଂହ ଦଳେର ଶିକାର 

କେର। ଦଳ ଆଗେର ନୀଳଗାଈର ଆକାର କିଛି କାମ କେରନାହ\। 

 କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର अpିରା ନୀଳ ଗାଈ अଟିକିଗଲା। ଆଗେର େବାେଧ କିଛି 

େଗାଟିଏ अଛି। କି� ଆଗେର ଏକ ସିଂହୀ ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଛପି ରହିଛି େବାଲି 

ଜାଣିପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ अେପiା କଲା ପେର ପୁଣି ନିଡର େହାଇଗଲା ଆଉ ଚାଲିବାକୁ 

ଲାଗିଲା। ନୀଳଗାଈ ମାନ.ର ଏକ ଆ�ଯ�� ଲiଣ अଛି। େଯଉଁଠି େସମାେନ ମଳତ�ାଗ 

କରିଥିେବ େସଇଠି ବାର�ାର ମଳତ�ାଗ କରିେବ। ଜ�ଲେର ଭିତେର अେନକ ଯାଗାେର 

ନୀଳଗାଈର ମଳ ଏକାଠି େହାଇଥିବା େଦଖାଯାଏ। ଏପରି ମଳତ�ାଗର ଲiଣ େହାଇଛି 

ଯିଏ ନିଜର अଂଚଳକୁ ଚିହoଟ କରିବା।   

 େସଦିନ अpିରା ନୀଳଗାଈଟି େକମିତି ଏକଦମ୍ ନିଡର େହାଇଯାଇଥିଲା। ମୃତୁ� ତାକୁ 

ଡାକୁଥିଲା। େସ ପୁରୁଣା ମଳତ�ାଗ କରିବା �ାନେର ଯାଇ ମଳତ�ାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

ସିଂହ ନୀଳଗାଈର ଏମିତି ବ�ବହାର ସହ ଖୁବ ପରିଚିତ। େତଣୁ େସମାେନ ଏସବୁ 

ଯାଗାେର ନୀଳଗାଈ ଶିକାର ପାଇଁ ଛପି ରହ�ି। ଏମିତ ଏଥର ପାଖେର ଦଳର ଏକ ସିଂହୀ 

ଛପି ରହିଥିଲା। େସ ଖୁବ୍ େଜାେର� ନୀଳଗାଈ ଆଡକୁ ମାଡିଆସିଲା। ନୀଳଗାଈ ଚମକି ପଡି 

େଜାେର� େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା କି� ସିଂହୀ ବହୁତ ପାଖେର। ସିଂହୀ ପାଖକୁ ଆସି ନୀଳଗାଈ 

ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡିଲା ଆଉ ତା ପଛଆଡକୁ ନିଜ ମୁନିଆ ଥାବାେର ଧରିେନଲା। ପ�ାେୟ 

୧୨୦-୨୦୦ କିେଲାଗ�ାମ ଓଜନର ନୀଳଗାଈକୁ ସହଜେର ପକାଇ େହବ ନାହ\। ନୀଳଗାଈ 

ନିଜ ପଛେଗାଡକୁ ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସିଂହୀକୁ ପକାଇବାକୁ େଚnା କଲା। ସିଂହୀର 

ମୁନିଆ ନଖ ନୀଳଗାଈ େଦହେର ଫୁଟିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ପଛରୁ କାମୁଡିବାକୁ େଚnା 
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କରୁଥାଏ। ନୀଳ ଗାଈ ନିଜର େଗାଡ ଛାଟି ସିଂହୀକୁ ପକାଇବାକୁ େଚnା କରୁଥାଏ।  

 ଏ ଭିତେର ସତକୁ ସତ ସିଂହୀ ତେଳ ପଡିଗଲା। ନୀଳ ଗାଈ େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

କି� ସିଂହୀ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ�ାଣ ପେଣ େଚnା କରୁଥାଏ। ସିଂହୀ େଦୗଡି େଦୗଡି ତାର 

ପିଠି ଉପରକୁ େଡଇଁ ପଡିଲା। ନୀଳ ଗାଈ ସିଂହୀକୁ ଖେସଇ ପେକଇବାକୁ ଖୁବ େଚnା 

କରୁଥାଏ। କି� ସିଂହୀ ନୀଳଗାଈକୁ ବତ�ମାନ ସହଜେର ପକାଇ େଦଲା। ସିଂହୀ ମଧ� ତା 

ସହିତ ତେଳ ପଡିଗଲା। ନୀଳଗାଈ ଖୁବ୍ େଜାେର� ନିଜର ଶିଂଘକୁ ସିଂହୀର ଡାହାଣ 

ପିuରାେର ଫୁଟାଇ େଦଲା। କି� ସିଂହୀକୁ ଭୁସିବା ସେତ� ମଧ� ସିଂହୀ ତା େବକକୁ 

ଧରିେନଲା। ଆଉ ପେର ନୀଳଗାଈର ମୁହଁକୁ ଧରି ତା ନିଶ�ାସକୁ ବF କରିେଦଲା। 

ଫଳେର ନୀଳଗାଈ ଖୁବ୍ େଜାେର� ଛାଟି ପିଟି େହାଇ ମରିଗଲା। ତେଳ ବାେଡାଇ କଚାଡି 

େହାଇ ପଡିଲା। ଏପେଟ ସିଂହୀ ଖୁବ୍ େଜାେର� ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆଘାତ 

ପାଇବା ଶିକାରେର ପ�ାେୟ ଏକ ସ�ାଭାବିକ ଘଟଣା। ଶିକାରୀ ପଶୁମାେନ ନ ଆଘାତ ନ 

ପାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ ସାବଧାନତା ଗ�ହଣ କର�ି। ତଥାପି ବି େକେବ େକେବ अଘଟଣ 

ଘଟିଯାଏ। 

 େସମାନ. ଦଳ ଏକ ଶ�ିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେର ପ�ତିଗଣିତ େହଲାଣି। ସିଂହମାେନ 

ଏକ ନି�gn अଂଚଳେର ଆଧିପତ� ବଜାୟ ରଖ�ି। େଗାଟିଏ ସିଂହ ବଳ ପ�ାୟ ୫୦ ବଗ� 

କିେଲାମିଟର अଂଚଳେର ନିଜର ଆଧିପତ� ଜମାଇଥାଏ। େସହି अଂଚଳେର अେନକ 

କିସମର ଶିକାର ଥାଆ�ି।  

 ଏେଣ ସିଂହୀଟି ଖୁବ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ତାର େଦହରୁ ର� େବାହିଯାଉଥାଏ। 

ଦଳର अନ� ସିଂହୀମାେନ େଦୗଡି ଆସିେଲ। େସମାେନ ଏ ସିଂହୀର ଚାରି ପେଟ ବୁଲିେଲ। 
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ସିଂହ ମଧ� େଜାର ଚାଲିେର ଆସିଲା, କି�ି ନୀଳଗାଈକୁ ନଖାଇ ସିଂହୀକୁ େଦଖିଲା। ଏ 

ସିଂହୀଟି ତେଳ ପଡିଥାଏ ଆଉ ଧକଉଥାଏ। 

 କିଛି ସିଂହୀ ତାକୁ ଚାଟିେଲ। ମାଂସେର ଶ�େହାଇ ଫୁଟିଯାଇଛି କି� ଛାତି କଣା 

କରିନି। ବଂଚିଯିବ। ପର� ସମୟ ଲାଗିବ ଏେବ ତାର େସବା ଦରକାର।  

 ଏହାପେର ସିଂହ ଆଉ ସିଂହୀମାେନ ନୀଳଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମିତି କିଛି 

ଠେଲା େପଲା। ଏ ମଝିେର ଆହାତ ସିଂହୀଟି ଆସିଲା। େକହି ତାକୁ େଠଲୁ ନଥିେଲ। େସ 

କିଛି ମାଂସ ଖାଇେନଲା। ତାପେର ଯାଇ େପେଟଇ ପଡି ବିଶ�ାମ େନଲା। 

 ସିଂହୀର iତ ଶୁଖିବାକୁ ସମୟ େନଲା। େସ ଶିକାରେର ଭାଗ େନଇ ପାରୁନଥିଲା। 

ତାକୁ େଦୗଡିବାକୁ କn ଲାଗୁଥିଲା। କି� ଏହି ସମୟେର ତାର ଖାଇବାେର କିଛି अଭାବ 

େହଲାନି। ଦଳଗତ ଶିକାରରୁ ତାକୁ ସବୁେବେଳ ଭାଗ ମିଳୁଥିଲା। अନ� ସିଂହୀମାେନ ତାର 

ଖpିଆକୁ ଚାଟୁଥିେଲ। ଏମିତି େସ ଧିେର ଧିେର ଭଲ େହାଇ ଆସିଲା। 

 ଦଳେର ଏକ ସିଂହୀ ବା ଛୁଆ ବଂଚିଯିବାର ସ�ାବନା ବହୁତ अଧିକ। େତଣୁ 

ସିଂହମାେନ ଦଳେର ରୁହ�ି।  
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ଶ�ାବଣୀର ଇତିକଥାଶ�ାବଣୀର ଇତିକଥାଶ�ାବଣୀର ଇତିକଥାଶ�ାବଣୀର ଇତିକଥା    
 ଶ�ାବଣର ବଷ�ାଧାରାକୁ େକେବ ବିଶ�ାସ କରାଯାଇ ନ ପାେର। 

ଏେବ ତ ଆକାଶେର ମିuିମିuି େହାଇ ତାରାମାେନ ଆେଲାକ 

େଦଉଥିେଲ ଆଉ େଦଖୁନ ସାେ� ସାେ� େକାଉଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏ 

अମାନିଆ ଦୁn ବାଦଲଟା। ଭିେଜଇ ଚାଲିଛି ଗଛଲତା, ରାbାଘାଟ, 

ଧାନେiତ ଆଉ ମେତ। ହଁ ତାର ବା େଦାଷ କଣ? େବାଉ ତ अେନକ ଥର ଶିେଖଇଛି 

ବଷ�ାଦିେନ ଯୁଆେଡ ବାହାରିବୁ ସାଥିେର ଛତା କି େରନେକାଟ୍ ନି�ୟ େନଇଯିବୁ। େହେଲ 

ମଁୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଜି ବି ହେnଲରୁ ବାହାରିବା େବେଳ ଖଟ ଉପେର ରଖିଥିଲି କି� ତରତର 

େହଇ ଆସିବା େବେଳ ଭୁଲିଗଲି। ହଉ ଆଜି ଘେର ପହ�ିେଲ େବାଉ ମେତ ବେହ ଗାଳି 

ଦବ। େଦଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ବେ�ଇବା ପାଇଁ ଘେର ଭାଉଜ ବି ନାହା�ି। େମା େବଳା 

ଆଜି ଖରାପ। େକାଉଠି ଟିେକ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ ଯାଗା ବି ନାହ\। ଫନି ତ ସବୁ ଗଛପତ� କୁ 

ନି�ିହo  କରିେଦଇଛି। ଏମିତି ଏଣୁେତଣୁ ମେନମେନ ଗପି ଚାଲିଥାଏ ସିo�ା। େହେଲ ଆଜି 

ବାଟ ସରୁନି କଣ ପାଇଁ? 

 ସିo�ା ହରିରାଜପୁର ଗଁାର ଶିବାନF ମିଶ�. ଝିअ। କଟକେର ରହି ପାଠ ପେଢ। ଛୁଟି 

ଦିନେର ଗଁାକୁ ଆେସ। ଆସିବା ଖବର ଆଗରୁ ଜେଣଇେଦେଲ ମିଶ� ବାବୁ କାହାକୁ ନା 

କାହାକୁ ବସ୍ nାp୍  ପେଠଇ ଦିअ�ି ନ େହେଲ ନିେଜ ଆସି ଯାଆ�ି ଝିअକୁ ନବାପାଇଁ। 

ଆଜି କି� େସ ସୁେଯାଗ ନଥିଲା। କେଲଜେର କC ାସ अଧା େହଇଛି କି ନାହ\ େନାଟିସ୍ 

ନିେବଦିତା 

ମହାପାତ�  
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ଜେଣଇ ଦିଆଗଲା ଛାତ�  ସଂସଦ ନିବ�ାଚନକୁ େନଇ ଦୁଇ ଛାତ�  େଗା0ୀ. ମଧ�େର 

ହାତାହାତି େହଇଥିବାରୁ अନି�gn କାଳପାଇଁ କେଲଜ ଓ ହେnଲ ବF କରାଯିବ। 

ସେ�ସେ� ସମb.ୁ ହେnଲ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଏେତ ତରବର େହଇ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା 

େଯ େଫାନ୍ କରିବାକୁ ମେନ ପଡିଲାନି ତା’ର। ବସ୍ େର େଫାନ୍ କରିବ େବାଲି ଭାବିଥିଲା; 

େହେଲ େଫାନ୍ ଟା ବି ଦଗା େଦଲା। ଚାଜ� ନଥିବାରୁ େଫାନ୍ ଲାେଗଇବାକୁ ଗଲାେବେଳ 

େଫାନ୍ ସୁଇଚ୍ अଫ୍। अନ� ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏକାଏକା େସ ଆଜି େଫରୁଥିଲା ଘରକୁ। ବସ୍ 

nାp୍ ରୁ ଘର ତିନି କିେଲାମିଟର। ବଷ�ା ରାତିେର େସ ଭିଜିଭିଜି େଫରୁଥିଲା ଘରକୁ। 

 ହଠାତ୍ କାହାର ପାଦ ଶ� ତାକୁ ପ�କୃତି� କଲା। ମନେର अଜଣା ଭୟ। କାଉ 

େକାଇଲି େକହି ତ େଦଖାଯାଉ ନଥିେଲ। ଏ ଘନ अ~ାରେର ପୁଣି ବଷ�ା ରାତିେର େସତ 

ଏକା ଆସୁଥିଲା। ମନକୁ ଶ� କରି अଟକିଲା ସିo�ା। ସାହାସ କରି ପଛକୁ ଚାହ\ଲା। 

େଗାଟିଏ ଛାଇ ତା’ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। େସ ଛାଇଟି ତା’ର େଯତିକି ନିକଟତର େହଉଥିେଲ 

େସ େସତିକି ଭୟେର ଶ.ାକୁଳ େହଇ ଯାଉଥିଲା। ଧିେରଧିେର େସ େଦଖିଲା ଜେଣ ଛତା 

ଧରି ଆସି ତା ପାଖେର ପହ�ିଲା। अତି ସ�ପ�ଣେର ନିଜ ଓଦା ଚୁନରିକୁ ସଜାଡିଲା 

ସିo�ା। 

 ଆେର ଡରୁଛୁ କି ମେତ। ଡରନା ମଁୁ ପରା ଶ�ାବଣୀ। ଚିହିo  ପାରିଲୁନି କି? େତା 

ପିଲାଦିନର ସାଥୀ। ଆେର ହଁ ତ। େସଇ ପରିଚିତ ସ�ର; େହେଲ ଏବଷ�ା ରାତିେର ତୁ ଏକା 

ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ନିରବତା ଭା�ି ପ�ଶo କଲା ସିo�ା। ବାପା.ୁ େଖାଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲି; 

ପାଇଲିନି। ହଉ ଚାଲ ସା� େହଇ ଯିବା। ଦୁେହଁ ଆଗକୁ ବଢୁଥେଲ। ଶ�ାବଣୀ ସିo�ାର 

ଖୁବ୍ ନିକଟେର ଚାଲୁଥିେଲ ବି େସମିତି କିଛି अନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲା େସ। କିଛି ବାଟ 
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ନିରବତାେର ଚାଲିବା ପେର ସିo�ା ପ�ଶo କଲା ଏେବ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ବହୁଦିନ ପେର େତା 

େଦଖା ମିଳିଲା। ନିରୁaର ରହିଲା ଶ�ାବଣୀ। ସିo�ା ଭାବିଲା େସ େବାେଧ ତାକୁ କିଛି 

ଜଣାଇବା ଠିକ୍ ଭାବୁନି। ଏହାପେର ଦୁେହଁ ଚାଲୁଥିେଲ ଖୁବ୍ ଶା� ଭାବେର। 

 କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର ଗ�ାମ େଦବତୀ. ପିpି େଦଖି ସିo�ା କହିଲା ଏଇଠି କିଛି ସମୟ 

ରହିଯିବା। ତା’ପେର ଯିବା ଘରକୁ। କି� ମନା କଲା ଶ�ାବଣୀ। ସିo�ା अନୁମାନ କରୁଥିଲା 

ତାର େବାେଧ अସୁବିଧା େହଇଛି େସଥିଲାଗି େସ ପିpି ଉପେର ବସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। 

ବୁଝିବାକୁ େଚnା କରୁଥିଲା ସିo�ା। ପୁରା ନିb�ତାେର ଚାଲିେଲ ଦୁେହଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ। 

अ� ସମୟର ନିରବତା ପେର ଶ�ାବଣୀ କହିଲା ତାର ଇତି କଥା ସିo�ା ଆଗେର। 

 “ଜାଣିଛୁ ସିତୁ (ସିo�ାର ଡାକ ନଁା) ମଉସା.ର ପଇସା अଛି େବାଲି େସ ତେତ ପାଠ 

ପଢାଇବାକୁ ସହର ପେଠଇେଦେଲ। ଭଲ ବି କରିଛ�ି; ନ େହେଲ ଏ ଗଁାେର ରହି ତୁ 

ପାଇଥା� କ’ଣ? କିଛି ଦିନ ଖାଲି ଘର କାମ ଶିଖି ବାହା େହଇଥା� ନେଚତ୍ େମା ପରି େସ 

ରୁଦ�  ସାମ�ରାୟର େଲାଲୁପ ଦୃnିର ଶିକାର।” ଶ�ାବଣୀ ମୁହଁରୁ ଏ ପଦକ ଶୁଣି ଏକ अଜଣା 

ଶିହରଣ େଖଳିଗଲା ସିo�ା େଦହେର। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସତ କହୁଛି େଲା। େସ ରୁଦ�  

ସାମ�ରାୟ ଜମା ବି ଭଲ େଲାକ ନୁହଁ। ଭାଇ ଚାକିରି କରିବ େବାଲି ବାପା ତା ଠାରୁ ଟ.ା 

ଧାର ଆଣିଥିେଲ। ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ବ~ା ପେକଇେଦେଲ। େହେଲ କରଜ ଶୁଝି 

େହଲାନି। େଶଷକୁ ଘର ଡିହ ଖpିକ ବ~ା ପଡିବା ଯାଏଁ କଥା ଗଲା। ବାପା ଜମାରୁ ରାଜି 

ନଥିେଲ। କି� େସଦିନ େସ ବାପା.ୁ ଯାହା କହିଲା େସଥିେର େକାଉ ବାପା େଧୖଯ�� 

ଧରିପାରିଥା�ା କହିଲୁ। ଉhୁକତାର ସହ ପଚାରିଲା ସିo�ା, “େସ କଣ କହିଲା କି?” 

ଶ�ାବଣୀ ଛଳଛଳ ଆଖିେର ସିo�ାକୁ ଚାହ\ ରହିଥିଲା। ବା¢ରୁs କvେର କହିଲା, ଶ�ାବଣୀକୁ 
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େଗାଟିଏ ରାତି େମା ପାଖେର ଛାଡି େଦଇ ଯା। େତାର ସବୁ କରଜ ଛାଡ କରିେଦବି। ଛି!

ଘୃଣା ଓ ବିର�ିେର ମୁହଁ ବୁେଲଇ େନଲା ସିo�ା। ହଁ ଏଇଟା ସତ େଲା, କହିଲା ଶ�ାବଣୀ। 

ତା ପେର... 

 ବାପା ବହୁତ ଯୁ�ି କେଲ ତା ସହ। େଶଷେର ଘରଡିହ ବ~ା ପେକଇବା ପାଇଁ ବି 

ରାଜି େହେଲ। େସ ନାରୀମାଂସ େଲାଭୀ ରାiାସର ତ େମା ଶରୀର ଉପେର େଲାଭ ଥିଲା 

ନା େସ ସହଜେର େକମିତି ଆମକୁ ଛାଡ�ା କହିଲୁ। ଆଜିପରି ଏମିତି େଗାଟିଏ ବଷ�ା 

ରାତିେର ମଁୁ େମାହନ େଜେଜ. ଘରୁ େଫରିବା ବାଟେର ତା େଲାକମାେନ ମେତ ରାbାରୁ 

ଉେଠଇ େନଇ <ୁଲଘର ପାଖ ଡାକବ�ଳାେର ରଖିେଦେଲ। ରାତିର अ~କାରେର 

େକାଠରୀ ଭିତେର େସ ପିଶାଚ େମା ଶରୀରକୁ େଭାକିଲା କୁକୁର ଭଳି ପୁରା ଝୁଣି 

ପେକଇଲା। ତା ଠାରୁ ରiା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ େଚnା କରିଛି େହେଲ ପାରିଲିନି। ଓଃ!

କି କn। ନିରୁପାୟ େହଇ ପଡିରହିଥିଲି େସ ସିେମ� ଚଟାଣ ଉପେର। ଉଠିବାକୁ ବଳ 

ପାଉନଥିଲା। ଦୁଇଦିନ େସ େମା ସହ ଏମିତି େଖଳିଲା। ବାପା ମେତ ବହୁତ େଖାଜିେଲ। 

େଶଷେର ସେFହ କରି ତା ଗୁମାbାକୁ ପଚାରିବାରୁ େସ ଭୟେର କିଛି କହିଲାନି। କାେଳ 

ଗଁାେର ଏକଥା ପ�ଘଟ େହଇଯିବ େସ ଭୟେର େସ େମା ତ�ି ଚିପି ମେତ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖ 

ଆ� ଗଛେର ଝୁେଲଇ େଦଲା। ଗଁା େଲାକମାନ.ୁ କହିଲା ମଁୁ କାେଳ ନn ଚରିତ� ା। 

େସଥିପାଇଁ ଆଜି ଆତI ହତ�ା କରିଛି। ତେତ ସତ କହୁଛି େଲା ମଁୁ େସମିତି ନୁେହଁ। 

 ଏତିକି କଥାେର ସିo�ା ପାଦ ତଳୁ େଯମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଭୟେର ତା 

େଦହରୁ ଝାଳ ବହିଯାଉଥିଲା। ତୁ ଯଦି ମରି ସାରିଛୁ ଏଠି....? ବା¢ରୁs େହଇଗଲା 

ସିo�ାର ସ�ର। ତୁ ଡରନା ମଁୁ େତାର କିଛି iତି କରିବିନି। ଖାଲି अନୁେରାଧ କରୁଛି େମା 
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ହତ�ାକାରୀକୁ ଦp ଦବାର ବ�ବ�ା କରିେଦ। ନେହେଲ ଏ ଗଁାକୁ ଆେସନା। ମଁୁ ଚାହୁଁନି 

େମା ପରି େକାଉ ଝିअର ଏମିତି अବ�ା େହଉ। ସିo�ା କଣ ଉaର େଦବ ଜାଣି 

ପାରିନଥିଲା। ନିବ�ାକ େହଇ ଚାହ\ ରହିଥିଲା ଶ�ାବଣୀ ମୁହଁକୁ। 

 अେନକ େବଳୁ ବଷ�ା ବି ବF େହଇ ଯାଇଥିଲା। ସିo�ା ବି ପହ�ି ସାରିଥିଲା ଘର 

ପାଖେର। ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ େବାଉର ପାଟି ଶୁଭିଲା। କିଏ େସ େଗଟ୍ ପାଖେର ଠିଆ 

େହଇଛ? ଦୃnି େଫେରଇ େନଇ େସ ଉaର େଦଲା େବାଉ ମଁୁ ସିତୁ। ଆେଲା ଘରକୁ 

ନଆସି େସଠି କଣ ପାଇଁ ଠିଆ େହଉଛୁ। ଆସୁଛି େବାଉ, କହି େଫରି ଚାହୁଁଲା ସିତୁ େହେଲ 

େସଠି ଶ�ାବଣୀ ନଥିଲା। ଖୁବ୍ ଡରିଯାଇଥିଲା େସ। ଏକା ନିଶ�ାସେର େଦୗଡି ଚାଲିଗଲା ଘର 

ଭିତରକୁ ଆଉ ବସି ପଡିଲା େସାଫାେର। େବାଉ ତ େକେତେବଳୁ ଗାଳି ଦବା ଆର� ବି 

କରି ସାରିଲାଣି। େହେଲ ସିତୁ କିଛି ବି ଜବାବ ନେଦଇ େସମିତି �ାଣୁ ପରି ବସି ରହିଥିଲା। 

କିଛି କହୁନୁ କାହ\କି? କଣ େହଲା ସିତୁ। ଏ ପ�ଶoେର ସିତୁ ଖୁବ୍ ଡରି ଜାବୁଡି ଧରିଲା ତା 

େବାଉକୁ। େବାଉ, ଶ�ାବଣୀ! େସ କଣ ଆଉ अଛି। ଆଠ ମାସ େହଲାଣି ମରିଗଲାଣି େସ। 

କଣ େହଲା କି? ତୁ ତା କଥା କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ। ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥିଲା େସ 

ଏଇ କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େସ େଭଟିଥିବା ଶ�ାବଣୀ କଣ ଆତI ା! ନିଜକୁ ବାର�ାର ଏଇ ପ�ଶo 

କରିଚାଲିଥିଲା େହେଲ ଉaର ମିଳୁ ନ ଥିଲା ତାକୁ। େବାଉକୁ େସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା 

ଶ�ାବଣୀ ଆତI ହତ�ା କରିନି ତାକୁ ହତ�ା କରାଯାଇଛି େହେଲ ତା ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ 

ନଥିଲା। ତା ଶରୀର ଭୟେର ଥରୁଥିଲା। କି� ତା ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା େଯ ସତ� ଏକଥା 

େସ ଜାଣି ପାରିଥିଲା ତା ବାପା. ଠାରୁ ତାକୁ େଭଟିବାର କିଛି ଦିନ ପେର। କି� ଆଜି ଯାଏଁ 

ନ�ାୟ େଦଇ ପାରିଲାନି ଶ�ାବଣୀକୁ॥     ମୁକୁF ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ 
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अଭୁଲା ସI lତିର अକୁହା କାହାଣୀअଭୁଲା ସI lତିର अକୁହା କାହାଣୀअଭୁଲା ସI lତିର अକୁହା କାହାଣୀअଭୁଲା ସI lତିର अକୁହା କାହାଣୀ    
 େମା ଜୀବନର अେନକ ଦଶ~ି ବିତିଯାଇଛି। ଆଜି ମଁୁ ଜୀବନର 

अପରାହo େର अବତୀ&�। अବେଶାଷ ଲାଗୁଛି, ମଁୁ କ'ଣ କରିଛି 

ଜୀବନେର? ସ�ାମୀ, ପିଲାଛୁଆ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀେର ଆଜି ପ&ୂ� େମା 

ବିଳାସମୟ ପ�ାସାଦ। ଚାରିଆେଡ େକାଳାହଳମୟ ପରିେବଶ ତଥାପି ମଁୁ ଆଜି ନିଃସ� 

ଏକାକୀ ପଥିକ। େମା अଧ�ାପିକା ଜୀବନକୁ େନଇ ଆଜି ଗବgତ େମା ପରିବାର, ପରିଜନ 

ଏବଂ ଛାତ� ଛାତ� ୀ। େହେଲ ମଁୁ ଆଜି ସ�n େହାଇପାରୁନି, େସଦିନ ତୁମ େଦଶଭ�ିକୁ 

ବୁଝିପାରିନଥିଲି ମଁୁ, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ େଦଇ ଚାଲିଆସିଥିଲି। ତୁେମ େସଦିନ 

ସାରାଜୀବନ ଏକାେହାଇ ରହିବାର ଶପଥ କରିେନଇଥିଲ କି� େଦଖ ଥେର ତୁମ 

ମୃତଶରୀର ପଛକୁ, ସାରା େଦଶ ଆଜି ତୁମ ପଛେର, ତୁମକୁ ହରାଇଥିବାର ଦୁଃଖେର ଆଜି 

ପ�ତି ଭାରତୀୟ. ଆଖି ଉବୁଟୁବୁ। ଟିଭିର ପ�େତ�କ ସ�ାଦ ଚ�ାେନଲ୍ ଏବଂ ଏ େପପର୍ 

ପୃ0ାସବୁ ତୁମ କୀagର େଗୗରବେର େଗୗରବାନି� ତ। େଦଶର ଯୁsଭୂମି ଆଜି ତୁମ ର�େର 

ରuିତ, େହେଲ ମଁୁ କ'ଣ କରିଛି ଜୀବନେର? ପରିବାର ପାଇଁ ଯୁs କରିକରି କ'ଣ ମଁୁ 

ପାଇଛି? େକବଳ େସମାନ.ପାଇଁ ନିଜ କa�ବ� କରୁକରୁ େମା ଜୀବନ େଶଷ େହବାକୁ 

ବସିଲାଣି। ଆଜି ନିଜ ପାଖେର ନିେଜ ମଁୁ ହାରିଯାଇଛି। ତୁମସହ ବିତିଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡିକ 

ଆଜି अତୀତ େହାଇଯାଇଛି ସତ କି� େସହି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବାର�ାର େମା ମନକୁ ଆସି 

େମାେତ ବିଚଳିତ କରିପକାଉଛ�ି। ଜୀବନର अେନକ ପୃ0ା ପଢିସାରିବାପେର ମଧ� େସଇ 

ସୁମିତ� ା ପୃnି 
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ପ�ଥମ ପୃ0ାର ମୁହୂa�ଗୁଡିକୁ ମଁୁ ଏପଯ��� ଭୁଲିପାରିନି। େସଦିନ େକଉଁ ଏକ ଶୁଭମୁହୂa�େର 

ଆମ ସ$କ� ଗଢିଉଠିଥିଲା। ଦୁେହଁ ପର�ରର ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ अେନକ ବାଟ 

ଚାଲିଥିଲୁ। ପର�ର ସାଥି େହାଇ ସାତଜନI ଯାଏ ରହିବୁ େବାଲି କଥା ମଧ� େଦଇଥିଲୁ। 

େସଦିନର କଥା ଆଜିବି େମା ଆଖି ଆଗେର ନାଚିଉଠୁଛି। ଦିେନ ସମଦୂ�  େବଳାଭୂମିେର 

ମେତ ନିଜ ବାହୁେର େତାଳିଧରି ପଚାରିଥିଲ, “କୁହ ରୀନା, ମେତ େକେବ ଏକାକରି ଛାଡି 

ଚାଲିଯିବନି ତ?” ମଁୁ େସଦିନ ତୁମ ପ�ଶoର ଉaର େଦବା ବଦଳେର ତୁମକୁ ଆଉ େଗାେଟ 

ପ�ଶo ପଚାରିଥିଲି, “ଯଦି େକେବ ମେତ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାେହେଲ?” ଆଉ ତମର 

ଉaର ଥିଲା, “େମା େଦହରୁ ଆତI ା ବିjିନo  େହବା ଯାହା ତେମ େମାଠାରୁ अଲଗା େହବା 

ଠିକ୍ େସଇଆ।” େହେଲ ଭଗବାନ.ର अଲଗା ଇjାଥିଲା। ଦିେନ ତୁମର ଆମg ଚାକିରୀ 

େହାଇଯାଇଛି େବାଲି ବାପା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ େମାର ବିନା ପରାମଶ�େର ଜେଣ अଧ�ାପକ. 

ସହିତ େମାର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିେଦଇ ଆସିେଲ। େସଦିନ ମଁୁ େଯେତ େଚnାକରି ମଧ� 

ବାପା.ୁ ବୁେଝଇ ପାରିନଥିଲି, ଆଉ ତୁେମ ମଧ� ତୁମ ଜିଦିେର अଟଳ ରହିଥିଲ। େଦଶ 

େସବାେର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଇ େଦବାର ପଣକରି ଆଉ କାହା ସହ ସଂସାର କରିବନି 

େବାଲି ଶପଥ େନଇଥିଲ। େସଦିନ ମଁୁ ତୁମର ସହେଯାଗ କରି ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ନିଜକୁ 

ନିେଜ ପ�ଶo କରିଥିଲି, “ଆମ ମୁp ଉପେର ସବୁ ମୁ� ଓ अସୀମ କି� ଆେମ 

ଛିଡାେହାଇଥିବା ଭୂମିେର ଏେତ ବ~ନ କାହ\କି? କାହ\କି ମନୁଷ� ଏଠି ନିେଜ ନିଜର 

ନୁେହଁ? କାହ\କି େସ ନିଜଇjା अନୁସାେର କିଛି କରିପାରିବନି? କାରଣ େକବଳ େଗାଟିଏ 

ନା, ‘ମନୁଷ� iୁଧାa�’, ଜୀବନର ଆର�ଠାରୁ େଶଷ ପଯ��� େସ ନିଜର iୁଧାକୁ 

େମେ�ଇବାେର अସମଥ�। େତଣୁ େସ अନ� ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ, େସ ନିଭ�ର କରୁଥିବା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           28 

ପ�େତ�କ ବ��ି. ବ~ନେର େସ ବ~ା ଜୀବନଠାରୁ ମରଣ ପଯ���” ସବୁପେର ମଧ� ମଁୁ 

େଗାେଟ ଝିअ, ସବୁ ଝିअମାନ. ଭାଗ�େଡାରି ତା. ପରିବାର ହାତେର ବ~ା। ପରିବାରର 

ଇjା ବିରୁsେର ଯାଇ କିଛି କରିବା ଆମ ମାନ.ପାଇଁ ପାପ କରିବା ସହ ସମାନ। େମା 

ବାପା ଆମg ଚାକିରୀକୁ ଆେଦୗ ପସF କର�ିନାହ\। ତା’ର େଗାେଟ ବହୁତ ବଡ କାରଣ 

ମଧ� अଛି। େମା ସାନପିଉସୀ ଜେଣ ସି.ଆର.ପି.ଏଫ୍ ଯବାନ.ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ। ମାତ�  

େସ ବିବାହ କରିବାର ବଷ�କ ମଧ�େର ଆମ ସାନପିଉସା ଜା��କାଶI ୀରର ଆତ.ବାଦୀ. 

ଗୁଳିେର ପ�ାଣ ହରାଇେଲ। ଆଉ େମା ପିଉସୀ ଚିରଦିନପାଇଁ ବିଧବା େହାଇ ରହିଗେଲ। 

ଆଉ ତା. ଶାଶଘୂର େଲାକ େମା ପିଉସୀ.ୁ ନାନା ଗାଳି ଓ अପମାନ େଦଇ ଘରୁ ତଡି 

େଦଇଥିେଲ। େସହିଦିନଠାରୁ େମା ସାନପିଉସୀ ଆମଘେର ରହିଆସୁଛ�ି। ବାପା ତା.ୁ 

ବହୁତ ଭଲପାଆ�ି, େତଣୁ ପିଉସୀ. ଦୁଃଖକnକୁ େଦଖି ସବୁେବେଳ ନିଜକୁ ହ\ ଦାୟୀ 

କର�ି, କାରଣ ବାପାହ\ ଜେଣ ଆମg ଚାକିରୀଆ ସହିତ ତା.ର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରି अତି 

ଯାକଜମକେର ତା. ବାହାଘର କରାଇଥିେଲ, କି� େସ କ’ଣ ଜାଣିଥିେଲ ପୀଉସୀ.ର 

ଏପରି अବ�ା େହବେବାଲି। େସହିଦିନଠାରୁ ବାପା ଆମg ଚାକିରୀକୁ ଘୃଣାକର�ି। େତଣୁ 

େସ ନିଜଝିअକୁ ବା େକମିତି ବାହାେଦବାକୁ ରାଜିେହାଇଥାେ�। େସଥିପାଇଁ େସଦିନ ତୁମ 

ବଦଳେର େମା ହାତଗvି ପଡିଥିଲା ଜେଣ अଧ�ାପକ. ସହିତ। େମା ବାପା େମାେତ 

ବାହାେଦଇ ଖୁସିେହାଇଥିେଲ ସତ, କି� ମଁୁ େସଦିନ ତା.ଉପେର ବହୁତ େଜାେର 

ରାଗିଥିଲି। ଏପରିକି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବାପଘରୁ ବିଦାୟେନଇ ଶାଶଘୂରକୁ ଯାଉଥିଲି 

େସେତେବେଳ ବାପା. ମୁହଁ ବି େଦଖିନଥିଲ। ବାପାମା’ ଦୁେହଁ ମେତ େସଦିନ େଯେତ 

ପଛରୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ମଧ� ମଁୁ ତା. ମୁହଁକୁ ନଚାହ\ ସିଧା ଗାଡିେର ଯାଇ 
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ବସିଯାଇଥିଲି। ଆଉ େସହିଦିନଠାରୁ େମାର ଠିକଣା ବଦଳି ଯାଇଥିେଲ ମଧ� अେନକଦିନ 

ପଯ��� ତମଠାରୁ ବିjିନo େହବାର ଦୁଃଖ େମା ମୁହଁେର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଥେର େମା ସ�ାମୀ 

େମାେତ ଆଲି�ନ କରୁକରୁ ମଁୁ ଇଛାନାହ\ କହି ତା. ବାହୁବ~ନରୁ ଖସିଆସିଥିଲି। 

େସଥିପାଇଁ େସ େମାେତ ପଚାରିଥିେଲ, “ତମର ଘରକଥା ମେନପଡୁଛି ନା? ଏଠି ନୂଆ 

�ାନେର ଆଡ଼ଜn୍ କରିବାକୁ ତମକୁ ଟିେକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାେର, େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତମକୁ 

ବାଧ� କରୁନି” ଏମିତି अେନକଥର ମେତ ସ�ାମୀ. ଇjାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିଛି, ବିଭିନo  

ବାହାନାକରି ତା.ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିବାକୁ ପଡି଼ଛି। ଆେପ ଆେପ ସମୟର େସ�ାତ 

ବଦଳିଗଲା। ମେତ େମା ବିବାହିତ ପତି. ସହ ସୁଖେର ସଂସାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। 

େସମାନ.ୁ ନିଜର କରି ଆଗକୁ ବଢୁ ବଢୁ େକେତେବେଳ େଯ ସାମାନ� ଗୁଳI ରୁ ବିରାଟ 

ଦ� �ମେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା ତାହା ଜଣାପଡି଼ଲାନି। ମଝିେର ମଝିେର अେନକଥର ତୁମ 

ସହ ବିେତଇଥିବା େସହି अଭୁଲାସI lତି ଗୁଡିକ େମା ମନକୁ ଆସି େକେତେବେଳ େମାେତ 

ଆନF ତ େକେତେବେଳ ଯ§ଣା େଦଇ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆ�ି େକଉଁ अତଳଗହ� ରକୁ ତାହା 

ଆେଦୗ ଜଣାପେଡନାହ\। େହେଲ ଆଜି ଏ େପପର ଏବଂ ଟିଭିର େହଡଲାଇନେର ତୁମ 

େଗୗରବ ଓ କୀa�ୀର କାହାଣୀ ଶୁଣି ମଁୁ ଗବ� କରିବି କି ତୁମ ମୃତୁ�େର ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ 

ଢାଳିବି ଜାଣିପାରୁନି। ବାପା େସଦିନ େମା ବାହାଘର ସ$କ�େର େନଇଥିବା ନି¢aିକୁ ମଁୁ 

ଠିକ୍ େବାଲି ଭାବିବି କି ମଁୁ ତୁମସହ ବିବାହ କରିବି େବାଲି େଯଉଁ କଥା େଦଇଥିଲି ତାକୁ ଠିକ୍ 

େବାଲି ଗ�ହଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା େକବଳ କିଂ କa�ବ� ବିମୃଢ େହାଇ 

ବସିରହିଛି। 
ଗେବଷିକା, ବ� ହI ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 
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କାେବରୀର ସ�ପoକାେବରୀର ସ�ପoକାେବରୀର ସ�ପoକାେବରୀର ସ�ପo    
 େଗାଧଳିୂ ସuର ଏକ ଶା� କମନୀୟ ଆଉ ଶାରଦୀୟ ମୁହୂa� I 

ସୁେନଲି ଆକାଶେର ଚଲା ବଉଦମାନ.ର अଭିନବ ସ�ାର I ଦିବସର 

अବସାନ ପେର ପ�ିମାମଖୂୀ ସଯୂ�� ତା.ର କC ା� ଶରୀରକୁ େନଇ 

େଫରି ଯାଉଛ�ି ଦୂର ଦିଗବଳୟର ଭିନo  ଏକ ପ�ା�କୁ I अbଗାମୀ 

ସଯୂ��.ର ର�ାଭ ରଶିI  େକରା େକରା େହାଇ ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ଗଭୀର ସାଗରର ଜଳରାଶି 

ଉପେର I ବିbୀ&� େବଳାଭୂମିର ବାଲୁକା ଶଯ�ା ଉପେର େବପରୁଆ ଭାବେର ବସିଥାଏ 

କାେବରୀ I ଉପେଭାଗ କରି ଚାଲୁଥାଏ ପ�କୃତି ରାଣୀର अପବୂ� ମେନାରମ ଦୃଶ�କୁ I ସା~� 

ସମୟର ମୃଦୁ ସମୀରର ତାେଳ ତାେଳ ତର�ାୟିତ େହାଇ ଉଠୁଛି अତୀତର ଜଜ�ରିତ 

ଭାବନା I େରାମାଂଚିତ ଶରୀରେର ଉଜୁଡ଼ା ମନର କରୁଣ ବିଳାପ I ମାନସ ପଟେର 

ବାର�ାର ପିଟି େହାଇ ଯାଉଛି ଭାବନାର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େଢଉ I अଡ଼ୁଆ ସତୂାେର 

ଗvି ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଭାବନାର ସତୂାଖିअେର ଗvି ପଡ଼ି ଯାଇଛି I େଯେତ େଚnା କେଲବି 

ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗvିର େଶଷ अଂଶଟି ମିଳୁ ନାହ\ I ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ କରି ଭାବନା ରାଇଜରୁ 

େଫରି ଆସିବାକୁ ସତ େଚnା କରୁଛି େସ I େହେଲ ଆଖି ସାମoାେର ବାର�ାର ଦୃଶ� ପ, 

େହଉଛି ବିଗତ ଇତିହାସର ସ�&gମ अଧ�ାୟ I େଯଉଁ अଧ�ାୟର ପ�ତିଟି ପୃ0ାେର ଜୀବନର 

ରୂପ େରଖ ବ&�ନା େହାଇଥିଲା I 

 କାେବରୀ ନୂଆ କରି କେଲଜ ମାଟିେର ପାଦ େଦଇଥାଏ I अେନକ ସା� ସାଥୀ ମିଳି 

ଗେଲ, ପ�ଥମ ବଷ�ଟା େକମିତି ବିତିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହ\ I ଦି�ତୀୟ ବଷ�େର ପଦାପ�ଣ 

ଶଶା. େଶଖର 
ପpା 
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କରିବା ପେର କାେବରୀ ଟିେକ େପ�ମାଭିମଖୂୀ େହାଇଯାଇଥିଲା I ଚିହo ା ସାଥୀ ମଧ�ରୁ ବାରି 

େହାଇ ପଡୁଥିଲା େସ, କାହ\କି ନଁା ଉ� ସ©ା� ବଂଶର ଏକମାତ�  अଲିअଳି ଝିअ କାେବରୀ, 

ସୁFରତାେର ପରିପ&ୂ� ଶରୀର I େହେଲ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲପାଉଥିଲା େସ ଏକ ପୁତି 

ଗ~ମୟ ପରିବାରରୁ ଜନିI ତ ତାହା ସହିତ ଗରିବ ସୀମା େରଖା ତେଳ ବାସ କରୁଥିବା 

ନିଛକ ମଣିଷଟିଏ I ଯାହାର ନଁା ରାେଜଶ, କେଲଜର କୃତି ଛାତ�  ହିସାବେର अଧ�ାପକ ଓ 

अଧ�ାପିକାମାନ.ର ପି�ୟ ଥିଲା େସ I କାହ\କି ନଁା ରାେଜଶର େଯଉଁ ଆଇ.ଏ.ଏସ େହବାର 

ସ�ପo େଦଖିଛି ତାହା େକବଳ ନିଜ ପାଖେର ସୀମିତ ନୁେହଁ ବରଂ େସ କେଲଜର ସଫଳ 

ଉଦ�ମ ବଳେର ଶୀଷ�କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାେର ସୁନାମ अଜ�ନ କରି ପାରିବ I କି� ଏ 

କଥାକୁ କାେବରୀର ତିେଳ ମାତ�  ଧ�ାନ ନ ଥାଏ I ନିଜ େପ�ମକୁ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ 

କରିବା ସକାେଶ ବ�ତିବ�b େହାଇ ପଡୁଥିଲା I ପ�ଥେମତ କାେବରୀର େପ�ମ ନିେବଦନ 

ପତ� ଟିକୁ େଫରାଇ େଦଇଥିଲା ରାେଜଶ, ନିଜକୁ ନୁ�ନ ଭାବି କାେବରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି 

ପାରି ନ ଥିଲା I େହେଲ କାେବରୀ ଧନ ସ$aିକୁ ଭଲପାଉଥିବା ଝିअ ନଥିଲା, େକବଳ 

େଗାଟିଏ ସୁFର ମନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା I ଯାହାକି ରାେଜଶ ପାଖେର ଥିଲା I ଦୁେହଁ 

ପର�ରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଲଜର ପ�ଥମ ବଷ�ଟି ବିତି ଯାଇଥିଲା I େହେଲ ପରବa�ୀ 

अବ�ାେର ସବୁକିଛି ଠିକ େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟ ଚକେର ରାେଜଶ ଓ 

କାେବରୀର କେଲଜ େକରୀଏରର ସମା{ି େହଲା I ଦୁହ\. ଭଲପାଇବାଟି ଶ� ଚ,ାଣ ପରି 

ଟାଣ େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ସାରା ଜୀବନ ରାେଜଶକୁ େନଇ ଘର ସଂସାର କରିବାର ସ�ପo 

ଭିତେର ନିଜକୁ ହେଜଇ େଦଇ କାେବରୀ ପ�bୁତ କରି େନଇଥିଲା ନିଜକୁ I ଘରର 

ସଦସ�. अମାନ� ସେତ ରାେଜଶକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ ଧରିଲା କାେବରୀ I ପ�ା{ 

ବୟ<ା େହାଇ ଗଲା ପେର ନିଜ ନି¢aି ନିେଜ େନବା ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ େହାଇଯା�ି, େତଣୁ 
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େମା ନି¢aି अନୁସାେର ମଁୁ ବାହା େହବି ଏଥିେର କାହାରି କିଛି अଭିେଯାଗ ଆସୁ ଏ କଥା ମଁୁ 

ଚାେହଁ ନାହ\ I ଏମିତି अେନକ କିଛି କଥା କାେବରୀ ନିଜ ଘରର ସଦସ�.ୁ ଶୁଣାଇ େଦଲା I 

କାେବରୀର ପରିବାର ବାଧ� େହେଲ କାେବରୀର ଇଛା अନୁସାେର ବାହା େଦବା ପାଇଁ I 

अେପiାର ଦିନ अବସାନ େହଲା, ଆଶା ଓ ଉ�ୀପନାର ଦୀପ ଶିଖା ଜଳି ଉଠିଲା, अଗିoକୁ 

ସାiୀ ରଖି ରାେଜଶ ଓ କାେବରୀ ମଧ�େର ବିବାହର ହb ଗvି ପଡ଼ିଲା I ବହୁ ଦିନର ସ�ପo 

ସାକାର େହବା ପରି ମେନ େହଉ ଥିଲା I ଦୁଇଟି अ�ରର େଗାଟିଏ ଆତI ା ଆଉ େଗାଟିଏ 

ମୁଦ� ାର ଦୁଇ ପାଖ ସଦୃଶ େସମାନ. େପ�ମ ସ$କ� I ହସ ଖୁସିର ବଗିଚାେର ସୁଗ~ିତ ପୁ¢ 

ପ�ªୁଠିତ େହବା ପରି ପରିବାରେର ଆନFର ଲହରୀ ପ�ବାହିତ େହଉଥିଲା I ଶାଶୁ 

ଶ�ଶୁର.ର अପତ� େସoହଁ ତାସହିତ ସ�ାମୀ ରାେଜଶ.ର ଦା$ତ� େପ�ମ I ଏ ସବୁ ଭିତେର 

ନିଜକୁ ଧନ� ମେନ କରୁଥିଲା କାେବରୀ, ଦୁଇ େଗାଟି ପୃଥକ େସoହଁର अଧିକାରିଣୀ େହାଇ 

ନିଜକୁ अତ�� ଭାଗ�ବତୀ େବାଲି ଭାବୁଥିଲା I ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା ସହ 

ସରଳତାର ନିଛକ ପରିଚୟ େଦଇ ପରିବାରେର ଖୁସି ବା�ୁ ଥିଲା କାେବରୀମାତ�  ଖୁସିର 

ର«ୁଟି େକେତେବେଳ ଛିଡ଼ି ଯିବ େସ କଥା େକହି ଜାଣି ନାହା�ି I ନିୟତିର ଗତି ଆଉ 

ବିଧିର ବିଧାନ ପାଖେର ସମେb ହାର ମାନିଥା�ି I ନିୟତିର ବିbାରିତ ମାୟା ଜାଲେର 

ମଣିଷ ଏକ iୁଦ�  କୀଟ ପରି, େଯଉଁ ମାୟା ଜାଲେର ପଡ଼ି ମଣିଷ େଦଖି ଚାଲିଥାଏ ସୁେନଲି 

ଜୀବନର େଗାଲାପୀ ସ�ପo I ମାତ�  ଭୁଲିଯାଏ ତାହା iଣିକ ପାଇଁ ଉଦି0 I େସହି େଗାଲାପୀ 

ସ�ପoର ପ�େତ�କ ଖିअେର ଲୁ¬ାୟିତ ଥାଏ କାଳସପ�, ଯାହାକି ମଣିଷର କାମନା ଓ ବାସନାକୁ 

ପ�ତି ମୁହୂa�େର ତିଳ ତିଳ କରି ଦଂଶନ କେର I ହସ ଖୁସିର େଗାଲାପ ବଗିଚାେର ବାର�ାର 

अଗିo ସଂେଯାଗ େହଲା ପରି କାେବରୀ ଜୀବନେର ଉଲC ାସର ବସ� ମଳୟ ଧିେର ଧିେର 

अବସାନ େହାଇ ଆସିଲା I ସୁେନଲି ସ�ପo ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମଉଳି ଆସିଲା Iଦୀପ ଶିଖା ଲିଭିବା 
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ପବୂ�ରୁ େଜାରେର ଜଳି ଉଠିବା ପରି ରାେଜଶ ଆଇ.ଏ.ଏସ. ପାଇଲା I କାେବରୀ ଓ 

ରାେଜଶର ପରିବାର ମନେର अମାପ ଖୁସିର ପସରା ଓଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଲା I ଚାକିରିେର 

େଯାଗେଦବା ପାଇଁ ସହେଳ ଉଠି ରାେଜଶ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନିଜର କମ� େiତ� କୁ I ଏକ ଭିନo  

ବାତାବରଣ ସୃnି େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ରାେଜଶ ମଥାେର ସିFୁର ଲଗାଇ କାେବରୀ ଓ 

ପରିବାର ବଗ� ବିଦାଇ ସ�s�ନା େଦଇଥିେଲ I ନିଜକୁ ପ�bୁତ କରି େନଇ ରାେଜଶ ଆେଗଇ 

ଗଲା I ଗାଡ଼ିରୁ ଓହC ାଇ କାଯ��ାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାbା ପାରି େହବା ସମୟେର ହଠାତ ଦୃତ 

ଗତିେର େଗାଟିଏ ଟ�କ ନିମ�ମ ଭାବେର ମାଡ଼ି ଗଲା ରାେଜଶ ଉପେର I େସଇଠି ଚିରଦିନ 

ପାଇଁ ରାେଜଶର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା I ଏଭଳି ଏକ ନି0ୁର ନିମ�ମ ଦାରୁଣ ଖବର ପାଇ 

କାେବରୀର ଚFନ ଚ�gତ ହୃଦୟେର କୁଠାରଘାତ େହଲା I ସୀମା�ରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ସିFୁର ଲିଭିଗଲା I ହାତରୁ ଶା ଚୁଡ଼ି ଭା�ି େଦଇ ବିଧବା ସାଜିଲା I अତୀତରୁ ସାଇତି 

ଆସିଥିବା ଆନF अଶ�� ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଷାଦର अଶ��େର ପରିଣତ େହାଇଗଲା I ପୁତ�  

ବିେୟାଗେର ରାେଜଶର ବୃs ପିତା ମାତା ପ�ାୟତଃ ମୃତ I अତ�� ଗଭୀର iତ ସୃnି 

େହାଇଛି େସମାନ. ହୃଦୟେର I େଯଉଁ େବାହୁକୁ ନିଜ କନ�ାଠାରୁ अଧିକ ଭଲପାଉଥିେଲ 

ତାକୁ କଳ.ିନୀର ଆଖ�ା େଦଇ ନୁ�ନ ଚiୁେର େଦଖିେଲ I 

 କବି ତାର ସ�ଲିଖିତ କବିତା ବା ଗ�କୁ େନଇ ଆନFିତ ହୁଏ ଆଉ ତାରି ଭିତେର 

ବ�ି ରହିବାକୁ େଚnା କେର I ବିଦ�ାଥ�ୀ ତାର ବିଦ�ାକୁ I ଶି�ୀ ନିଜର କଳାକୁ େନଇ ସାରା 

ଜୀବନ ଖୁସି ପାଏ I ଆଉ ଭାବୁକ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏ ପ�କୃତିର अପବୂ� ସମାହାରେର I କି� 

କାେବରୀ କାହାକୁ େନଇ ବ�ି ରହିବ ? େସତ ବାସହୀନ ପଳାସ ଫୁଲ ସଦୃଶ I ସୁଗ~ିତ 

ପୁ¢କୁ ସିନା ଭ� ମର ଛୁଇଁଯାଏ େହେଲ ବାସହୀନ ପୁ¢ ପ��ୁଟିତ େହାଇ अନାଦୃତ 

अବ�ାେର ମଉଳି ଯାଏ I ଏ ନି0ୁର ଦୁନିଆ କାେବରୀର ଶା� କମନୀୟ ନୟନରୁ େଜ�ାତିକୁ 
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ହରାଇ େନଲା I ଆଉ ନୟନ େକାଣେର ଭରିେଦଲା अସର�ି अଶ�� I େଯଉଁ अଶ��କୁ ପିଇ 

ସାରା ଜୀବନ େଶାଷ େମେ�ଇ ପାରିବ I ତା ହୃଦୟେର ସାଇତି ରଖିଥିବା अେଦଖା ଆଘାତ 

ବାର�ାର ତାକୁ iତ ବିiତ କରୁଛି I ହା ହୁତାସର ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ େଦଇ अbବ�b 

େହଉଛି I ମାନସ ପ,େର ଧ ୂଧ ୂନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଛି I େସ ନିଆଁର ଶିଖାେର ନିଜକୁ ସ$ୂ&� 

ରୂେପ ଜାଳି େପାଡ଼ି େଶଷ କରି େଦବାକୁ େଚnା କରିଛି I 

 ହାତେର ଧରିଥିବା ବିଷ ଶିଶିଟିକୁ େଖାଲି ପିଇବାକୁ ଉଦ�ମ କରୁଥିବା େବେଳ ପଛରୁ 

ତାର ସ�ିନୀ अନୁସୟା ଆସି କାେବରୀର ହାତକୁ ଧରି େନଇଛି, ଆଉ କହିଛି - ତୁ ଏ କ'ଣ 

କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାେବରୀ ? େମାେତ ଛାଡ଼ିେଦ अନୁସୟା ମଁୁ ନିଜକୁ େଶଷ କରି େଦବାକୁ 

ଚାେହଁ I େଯଉଁ ଜୀବନର କିଛି ମଲୂ� ନାହ\ ତାକୁ େନଇ ସାରା ଜୀବନ କn ପାଇବା 

अେପiା ମୁହୂa�କ ପାଇଁ କn ପାଇ ନିଜକୁ ଏଇ ଗଭୀର ସମୁଦ�  ଭିତେର ହେଜଇ େଦବାକୁ 

ଚାେହଁ I ଟିକିଏ ଉ� କvେର अନୁସୟା କହିଲା- ଆେଲା ଏ କାେବରୀ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ 

ଆତI ହତ�ା କରିେଦେଲ ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ େହାଇଯିବ ? ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ତାେହେଲ 

େସଇଟା ଭୁଲ, ଆତI ହତ�ା ମହାପାପ I େଯଉଁ ଜୀବନକୁ ତୁ ଗଢି ନାହୁଁ େସ ଜୀବନକୁ 

ଭା�ିବାର େତାର େକୗଣସି अଧିକାର ନାହ\ I ବିଷ ପିଇ କି�ା ଗଭୀର ସମୁଦ�  ଜଳେର ନିଜକୁ 

ହେଜଇ େଦ ଏଥିେର େତା ସ�ପo ସାକାର େହବନି ? ବରଂ ସମାଜ ଆଖିେର ଜେଣ 

ପରାଜିତା େବାଲି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃnି କରିବୁ I ଥେର ଚି�ାକର େଲା କାେବରୀ, ନିଜ 

ପାଇଁ ନ େହଲା ନାହ\ େତା େପଟେର ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା କଥା ଟିେକ ଭାବ I ହଠାତ ଚମକି 

ପଡ଼ିଛି ଓ ନିଜ େପଟେର ହାତ ମାରି କାେବରୀ କହିଛି - କ'ଣ କହିଲୁ େମା େପଟେର 

ପିଲା ? ମଁୁ ମଁୁ ମା' େହବାକୁ ଯାଉଛି ? ନଁା ନଁା ତୁ େମାେତ ମିଛ କହୁଛୁ, େମା ସା�େର ଥ,ା 

େଖଳୁଛୁ I अନୁସୟା ଉaର େଦଇଛି ମଁୁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି େଲା, ଏଇ େଦଖୁନୁ େଦଖ, 
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अନୁସୟା ହାତେର ଧରିଥିବା େମଡ଼ିକାଲ ରିେପାଟ�ଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ େନଇ କାେବରୀ େଦଖିଛି I ତୁ 

ଏେବ ତିନି ମାସର ଗଭ�ବତୀ କାେବରୀ I କିଛି ନ କହି ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି अନୁସୟାର ମୁହଁକୁ 

ଚାହ\ଛି କାେବରୀ I େମା ମୁହଁକୁ ଏମିତି କ'ଣ େଦଖୁଛୁ, େତା ସ�ପo अଧୁରା ନୁେହଁ େଲା, 

ଏେବବି େତା ସ�ପo ବ�ିଛି, ଆଉ େତା େପଟେର ବଢୁଛି I ତାକୁ ଠିକ ମାଗ� େଦଖାଇବା 

େତାର କa�ବ� I ତୁ ଆଉ ରାେଜଶ ଦୁେହଁ େଦଖିଥିବା େସ ସୁେନଲି ସ�ପo ଦିେନ ସାକାର 

େହବ େଲା, ତୁ ମା' େହବୁ I ମାତୃତ�ର କa�ବ� କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ�ାନକୁ ଜନI  େଦବା 

େତାର ଧମ� I ମଁୁ େତାେତ ହାତ େଯାଡୁଛି କାେବରୀ େତା ଗଭ�େର ବଢୁଥିବା ପିଲାଟା 

ଦୁନିଆର ଆେଲାକ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ ତାକୁ ମାରି େଦଏନି I ତା' ନ େହେଲ ରାେଜଶର ଆତI ା 

େକେବ ଶା�ି ପାଇବ ନାହ\ I ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ରାେଜଶ ପାଖେର ଋଣୀ େହାଇ ରହିଯିବୁ I 

େତାେତ େତା ପିଲାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରାଇ ରାେଜଶର अତୃ{ ଆତI ାକୁ ମୁ�ି େଦବାକୁ େହବ I 

ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି େଦ କାେବରୀ, ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ େହାଇଯିବ I ଆଖିେର ଛଳ 

ଛଳ अଶ�� ସହିତ ଓଠେର ସାମାନ� ଖୁସିର ଝଲକ େନଇ କାେବରୀ କହିଛି- େତା କଥା ଯଦି 

ଠିକ ହୁଏ ତା'େହେଲ େମାେତ ରାେଜଶର ସ�ପoକୁ ପରୂଣ କରିବାକୁ େହବ I େହେଲ େମା 

ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର. ନିFା अପବାଦ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ େକମିତି ବ�ିବି େଲା अନୁସୟା I କାେବରୀ 

କା~େର ହାତ ରଖି अନୁସୟା କହିଛି- ଜୀବନ ମାେନ ହ\ ଯ§ଣା କାେବରୀ, ସଘଷ� ନ ଥିେଲ 

ଜୀବନେର ପ&ୂ�ତା ଆେସ ନାହ\ I େତାେତ କn ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମାଜକୁ 

କa�ବ�ପରାୟଣା ®ୀ ହିସାବେର ନିଜର ଆଧିପତ� ସାବ�b କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ I ଏଥି ପାଇଁ 

ପଛଘୁ�ା େଦେଲ ତୁ ସଫଳତାର ଶୀଷ�େର ପହଁଚି ପାରିବୁନି େଲା I େମା କଥା ମାନ ନିଜକୁ 

ସ�ାବଲ�ୀ କର, ତୁ ପାଠ ପଡ଼ିଛୁ, େମାର ବିଶ�ାସ ତୁ େକେବ ହାରି ଯିବୁ ନାହ\ I ଚାଲ େତା 

ବାପା େତେଣ ରାbା ଉପେର ଗାଡ଼ି ଧରି େତାେତ अେପiା କରିଛ�ି I େତାର ଏମିତି 
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େବଶକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ତା. ପାଖେର ଧଯ�� ନାହ\ I ତଥାପି େସ ମନେର ଶ�ି ଜୁେଟଇ 

େତାେତ େଦଖିବାକୁ ଆସିଛ�ି I ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ େତା ପ�ତି ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ େନଇ େତା 

ବାପା अନୁତ{ ନୁହ�ି ? େହେଲ କଣ କରିେବ ବିଧିର ନି0ୁର ବିଧାନ ପାଇଁ େସ ଦିନକୁ 

ଦିନ ଭା�ି ପଡ଼ୁଛ�ି, ଆଉ ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରୁ ନାହା�ି I େତା ସ�ିନୀ ହିସାବେର ମଁୁ 

େମାର କa�ବ� କରିବାକୁ େଚnା କରୁଛି, େହେଲ ମଉସା. ମନେର ଲାଗିଥିବା ଆଘାତକୁ 

ମଁୁ େଯେତ େଚnା କେଲ ବି ଭଲ କରି ପାରୁନି କାେବରୀ, େମାେତ iମା କର I अନୁସୟା ତୁ 

ଏମିତି କହି େମାେତ ଦୁବ�ଳ କରି େଦଏନି େଲା, େତା ଛଡ଼ା େମାର ଆଉ କିଏ अଛି କହୁନୁ 

େମା अ�ର େବଦନାକୁ ବୁଝି ପାରିବ I ତୁ ଠିକ କହିଛୁ କାେବରୀ େତାେତ େଯତିକି କn 

େହଉଛି େମାେତ ବି େସତିକି କn େହଉଛି I ଆଉ ଶୁଣ ଯଦି ତୁ େମାେତ େତାର ସ�ିନୀ 

ଭାବୁଥାଉ ତାେହେଲ ମଁୁ କହୁଛି କାେବରୀ େମାର ଦୃଢ ବିଶ�ାସ କହୁଛି େତା ବାପା େତାର 

ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରି େଦେବ Iअନୁସୟା କାେବରୀର ହାତ ଧରି ଧିର ଭାବେର 

ଉଠାଇଛି, ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କାେବରୀ େଦେଖତ ତା'ର ବାପା ତା ସାମoାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ�ି 

I ନିଜର େକାହକୁ େରାକି ପାରିଲାନି କାେବରୀ, ବାପା େବାଲି ଡାକି କାFି କାFି େଲାଟି 

ପଡ଼ିଲା ଛାତି ଉପେର I ନିଜର ଏକ ମାତ�  अଲିअଳୀ ଝିअର ଏମିତି अବ�ା େଦଖି 

କାେବରୀର ବାପା ମଧ� ନିଜ ଲୁହକୁ अଟକାଇ ରଖି ପାରିେଲ ନାହ\ I ଦୁହ\. ମଧ�େର 

େବସ କିଛି ସମୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ� ପ�ଣିପାତ େହଲା I ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା 

अନୁସୟା ନିଜକୁ ସ�ାଳି କହିଲା- ଚାଲ� ମଉସା ସମୟ अେନକ େହଲାଣି I अନ� ମନ< 

ଭାେବ କାେବରୀର ବାପା ଉaର େଦେଲ- "ଉଁ.., ହଁ..ହଁ... ଯିବା", ଚାଲ ମା କାେବରୀ ତୁ 

ଆଜି ଠାରୁ େମା ଘେର ରହିବୁ I କାେବରୀ େକାହଭରା କvେର କହିଲା ନଁା ବାପା େଯଉଁ 

ଦିନ ତୁମମାନ. କଥା ନ ରଖି ମଁୁ ନିଜ ଇଛାେର ବାହା େହଲି, େସଇଦିନ ମଁୁ େମାର 
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ଆତI ୀୟତାକୁ ପଛେର ଛାଡ଼ି େଦଇ ଆସିଛି I େମାେତ ବାଧ� କର�ନି ବାପା, େମା େପାଡ଼ା 

କପାଳକୁ େନଇ ମଁୁ ବ�ିବି I ତୁ େତା ମନକୁ କn େଦଏନି କାେବରୀ େତା ବାପା ଆଜିବି 

ବ�ିଛି, େମାର ଯାହାବି ଧନ ସ$aି अଛି େସ ସବୁର अଧିକାରିଣୀ େକବଳ େତା ଛଡ଼ା ଆଉ 

େକହି ନାହା�ି I େତା ଖୁସି ପାଇଁ ମଁୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ�bୁତ, େହେଲ େତାର ଏମିତି 

ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ମଁୁ େକେବବି େଦଖି ପାରିବିନି େଲା I अଭାବ କ'ଣ ଜାଣି ନ ଥିବା ଝିअଟା 

େମାର ଆଜି अଭାଗିନୀ ପାଲଟି ଗଲା I େହ ପ�ଭୁ େମା ଝିअର ଏମିତି अବ�ା େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ 

େମାେତ ମାରି େଦଲନି କାହ\କି ? ଛାତିେର େକାହ ଭରା ଭାବନା େନଇ ବାପ-ଝିअ ଦୁେହଁ 

ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ�  ପରି�ିତି ସୃnି କରି େଦେଲ େଯ େଯଉଁଠି ଖାଲି େମ�ା େମ�ା ଲୁହର 

ଵିଭସ� ପ�ତିଛବି େଲାକାପ�ଣ େହଉଥିଲା I ଯାହାକୁ େଦଖିବା ସରଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ହୃଦୟ 

ବିଦାରକ I କାେବରୀର ବାପା ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ େଦଇ କହିଛ�ି- ଆେଲା ମା େତା ଇଛାକୁ 

ମଁୁ େକେବବି अବେରାଧ କରିନି, ତୁ େଯେତେବେଳ ଯାହା କହିଛୁ େତା ଖୁସି ପାଇଁ ମଁୁ େସୟା 

କରିଛି I ଆଉ ଆଜିବି କରିବି େତଣିକି େତା ଭାଗ� I ବାପା େବାଲି ଡାକି କାେବରୀ ପୁଣି 

କାFିଛି I अନୁସୟା କାେବରୀକୁ ବୁଝାଇ େଦଇ କହିଛି- େଦଖ କାେବରୀ ମଉସା ଯାହା 

କହୁଛ�ି େତା ଭଲ ପାଇଁ, ତୁ ଚାହ\େଲ ସବୁ ଠିକ େହାଇଯିବ I କାFି କାFି କାେବରୀ କହିଛି- 

ମଁୁ େଚnା କରିବି अନୁସୟା I ହଉ ଏେବ ଚାଲ ଏସବୁ ବିଷୟେର ଭାବି ମନକୁ ଆଉ କn 

େଦଏନି, ସମୟ ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ କରିେଦବ I  

 ସମେb ଆେଗଇ ଯାଇଛ�ି ଗାଡ଼ି अଭିମୁେଖ, କାେବରୀ ଟିେକ ଆଗକୁ ଯାଇ ବୁଲି 

ଚାହ\ଛି ପଛକୁ I अନୁସୟା ସା��ନା େଦଇ କହିଛି- କାେବରୀ अତୀତକୁ ମେନ ପକାଇ ମନକୁ 

ଯ§ଣାସି� କରନି େଲା, ବa�ମାନକୁ େନଇ ବ�ିବା ଶିଖ I େତା ଭବିଷ�ତ ନି�ିତ ସୁଖମୟ 

େହବ ଏଇଟା େତା ସା� अନୁସୟାର ବିଶ�ାସ I କାେବରୀ ମଖୂେର ସାମାନ� ହସର ଝଲକ 
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ବାରି େହାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା I ନିଜ କvେର ପରିବa�ନ ଆଣି କାେବରୀ କହିଲା ହଉ େହଲା େତା 

କଥା ରଖିବି, ଏେବ ଖୁସିତ I ଦୁେହଁ ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ ଗାଡ଼ିେର ବସିବାକୁ ଚାଲିଗେଲ 

Iଦିନ ପେର ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା କାେବରୀ ନିଜ ବାପା. ଘେର କିଛି ଦିନ ରହି ପୁଣି େଫରି 

ଆସିଲା ଶ�ଶୁର ଘରକୁ I ନିଜ ନଁାେର ଥିବା ଧନ ସ$aିକୁ ପ�କୃତ ବିନିେଯାଗ କରି େସ 

ରାେଜଶ ନଁାେର ଏକ ସ�ୟଂ ସହାୟକ େଗାnି ତିଆରି କଲା I େଯଉଁଠି କି अେନକ ମହିଳା.ୁ 

ଚାକିରୀ ମିଳି ପାରିଲା, େସହି େଗାnିେର ତିଆରି େହଉଥିବା अେନକ ସାମଗ�ୀ େଦଶର 

ବିଭିନo  ପ�ା�େର ସୁନାମ अଜ�ନ କଲା I ଯାହା ଫଳେର କାେବରୀ ନିଜ ସଂ�ାକୁ ବିbାରିତ 

କରି ପାରିଲା I  

 ତାରି ଭିତେର କାେବରୀ ଏକ ପୁତ�  ସ�ାନର ଜନନୀ ମଧ� େହାଇ ଯାଇଥିଲା I ନାତି 

ମୁହଁକୁ ଚାହ\ ରାେଜଶର ବାପା-ମା ଆନFିତ େହଉଥିେଲ I ତା' ସହିତ େବାହୁ କାେବରୀକୁ 

ମଧ� ପ�ଶଂସାେର ବିେମାହିତ କରୁଥିେଲ I କାହ\କି ନଁା ବଂଶ ରiା ପାଇଁ ରାେଜଶର େଶଷ 

ସ�କ ତା. କୂଳେର ଜନI  େନଇଛି I େହେଲ େସ ଖୁସିର ମୁହୂa�କୁ େବଶି ଦିନ ଉପେଭାଗ 

କରି ପାରିେଲ ନାହ\ I ରାେଜଶର ବାପା-ମା ଆଗ ପଛ େହାଇ ଦୁେହଁ ଆର ପାରିକୁ 

ଚାଲିଗେଲ I ଏପେଟ କାେବରୀର କ$ାନୀ ମଧ� ଠିକଠାକ ଚାଲୁଥାଏ, ଘର ଚଳିବାେର 

େକୗଣସି ବ�ତିକ�ମ ଉପଲ�ି େହଉ ନ ଥିଲା I ଧିେର ଧିେର କାେବରୀର ପୁअ ବଡ଼ େହଲା, 

ତା ସା�କୁ େସ ଭଲ ପାଠବି ପଢୁଥିଲା I ବାପା. अଧୁରା ସ�ପoକୁ ପରୂଣ କରିବାେର ପୁअ 

ରିଷି ନି�ିତ ଫଳପ�ଦ େହବ ଏ ବିଶ�ାସ କାେବରୀର ଥିଲା I େସଇ ବିଶ�ାସକୁ େନଇ ରିଷି 

ପାଠ ପଢ଼ାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା I ପରିଶ�ମ କେଲ ନି�ିତ ସଫଳତା ମିେଳ ତାହାକୁ ପ�ମାଣ କରି 

େଦଖାଇଲା କାେବରୀର ପୁअ ରିଷି I अେପiାର ଦିନ ପାେଖଇ ଆସିଲା ଦିେନ ଖବର 

କାଗଜେର ବଡ଼ ବଡ଼ अiରେର ପ�କାଶିତ େହଲା ରିଷବ ଦାସ ଏ ବଷ�ର ଆଇ.ଏ.ଏସ 
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ଟପର I ଏ କଥା ଶୁଣି କାେବରୀ ଖୁସିେର ଆନFିତ େହଲା I ରିଷି େଦୗଡ଼ି ଆସି କାେବରୀର 

ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରି କହିଲା- ମା' େତା ସ�ପo ଆଜି ସାକାର େହଇଛି, େମାେତ ଆଶୀବ�ାଦ 

େଦ ମଁୁ େଯମିତି ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଏ I େକବଳ େମା ଠାରୁ ଆଶୀବ�ାଦ େନେଲ 

େହବନି େତାେତ ଆଉ ଜଣ. ପାଖରୁ ଆଶୀବ�ାଦ େନବାକୁ େହବ I ଆସ େମା ସା�େର 

ରିଷିକୁ ଟାଣି େନଇଛି ରାେଜଶର ଫଟ ପାଖକୁ ଆଉ କହିଛି - େତା ବାପା. ଠାରୁ ଟିକିଏ 

ଆଶୀବ�ାଦ େନ, ତା.ରି ସ�ପoକୁ ତୁ ଆଜି ସାକାର କରିଛୁ I ସତେର ରିଷି େତାେତ ଜନI  

େଦଇ ମଁୁ ଆଜି ଗଵgତା େମା ମାତୃତ�ର ତୁ ଠିକ ପରିଚୟ େଦଇଛୁ I ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପେର 

ହଠାତ ରିଷି ଆଖିେର ମଧ� ଲୁହ ଆସି ଯାଇଛି, ଲୁହକୁ େଦଖି କାେବରୀ ରିଷିକୁ ପାଖକୁ 

ଟାଣି େନଇ ମଥାକୁ ଆଉଁସି େଦଇଛି ଆଉ କହିଛି- ତୁ େକବଳ େତା ବାପା. ସ�ପoକୁ ନୁେହଁ, 

େତା ମା' କାେବରୀ ସ�ପoକୁ ବି ପୁରା କରିଛୁ I ତାରି ଭିତେର ଦୁହ\. ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା 

ଆନFର େକଇ ବୁFା ଲୁହ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଉaରବାଡ଼, ଭpାରିେପାଖରୀ, ଭଦ�କ  

େମା: ୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 
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अଭିମାନର अବେଶାଷअଭିମାନର अବେଶାଷअଭିମାନର अବେଶାଷअଭିମାନର अବେଶାଷ    
 େସଦିନ ରାଜୁ ତାର ବାପା ମଁା.ୁ େଦାଷ େଦଇ କହୁଥାଏ...... 

ତୁେମମାେନ ହ\ େମା ଜୀବନକୁ ନn କରିେଦଲ ଭବିଷ�ତ ବରବାଦ 

କରିେଦଲ। ନା େଦଇପାରିଲ ଉ� ଶିiା ନା ଭଲ ଘର। ଏଇଥିପାଇଁ 

େକହି ସା� ଆମ ଘରକୁ ଆସ�ି ନାହ\। ତୁମ ମାନ. ପାଖେର ଆଉ 

ଏମିତି ରହିପାରିବି ନାହ\। ଚାଲିଲି ସୁରତ ସୁତା ମିଲ୍ େର କାମ କରିବି ଆଉ ଆମର ଏ 

अବ�ା ସୁଧାରିବି। 

 ସମେb ଚାହଁା�ି ଖୁସିେର ରହିବାକୁ, ଭଲ ଘର ବଡ ଚାକିରି ଆଉ ତା ଭିତେର **** 

ସବୁ କିଛି। ରାଜୁର ବି ଇjା ଥିଲା ତାର ବାପା. ଠାରୁ ବଡ ଚାକିରି କରିବ େବସି ନଁା 

କରିବ। େହେଲ ସମୟର ବିଡ�ନା... ତାକୁ େନଇ ସୁରତର େଗାେଟ ସୁତା କଳ ସହ 

େଯାଡୁଛି। ସବୁ େସଇ ବିଧାତାର େଖଳ! ଖାଲି ଏସବୁ ରାଜୁର ସ�ପo ନୁେହଁ ରାଜୁ 

ବାପାମା’.ର ବି ଏମିତି ସ�ପo ଥିଲା। େକଉଁ ବାପା ମା କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ପିଲାର 

ଭବିଷ�ତକୁ ବିଗାଡି ପାରିେବ? ଆସ� ଜାଣିବା ପୁରା କାହାଣୀ। 

 ୧୯୯୪ ମସିହା ଏପି�ଲ୍ ୨୬େର ରାଜୁର ଜନI  େହାଇଥିଲା, େସେତେବେଳ ଘରକୁ 

ଖୁସିର ଜୁଆର ଆସିଥିଲା। ରବି ଫସଲ ଭଲ େହବା ସା�କୁ ରାଜୁ ବାପା.ୁ ପ�ାଇେମରି 

<ୁଲେର ଚାକିରିଟା ବି ମିଳିଗଲା। ଫାଇନାଲି ରାଜୁ ସମb. ପାଇଁ ଲକି ସାବ�b 

େହାଇଥିଲା। ରାଜୁକୁ ପାଇ ତାର ବାପା ମଁା େଯତିକି ଖୁସି ନଥିେଲ ତାଠୁ अଧିକ ତାର 

ରାେଜଶ କୁମାର 
ବାରିକ 
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ପରିବାର। ଏହାରି ଭିତେର ଖୁସିର ଜୁଆରଟା अଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଲା ନାହ\। 

 ଆସିଲା ୧୯୯୯ର ବାତ�ା ଆଉ ଭା�ି େଦଇଗଲା ରାଜୁର ଘର, ଭସାଇ େନଲା ଖୁସି। 

ଭଗବାନ. କୃପାରୁ ଆଶ�ୟ �ଳି ଚୁଡା ଗୁଡ ଖାଇ କଳା ଜରି ଭିତେର ଜୀବନଟା ରହି 

ଯାଇଥିଲା େସଦିନ। ବନ�ାେର ଭ�ା ଥିବା ଘରକୁ ପାେଥୟ କରି କକା, ବଡବାପା, 

ବୁଢାବାପା ସମେb େଦେଖଇ ଥିେଲ ନିଜ ଔକାତ୍। ଆଉ ରାଜୁ ବାପା. ପାଖେର ରହି 

ଯାଇଥିଲା େକେତ ଖp ବାଉଁସ, କଳା ଜରି ଆଉ ବାପା ମା। 

 ବାପା େକେବ ମୁହଁ େଖାଲି ନଥିେଲ ସମେb ସବୁ େନଇ ଗଲାପେର ନିଜକୁ ନିେଜ 

ସ�ାଳି ଗଁା <ୁଲରୁ ଆର� କରାଇଥିେଲ େମାର ଜୟ ଯାତ� ା। ବାତ�ାର ପରବag ପଟୁ ଭଳି 

ଏଇ ବାତ�ା ବି େଦଇଥିଲା ବହୁତ କିଛି। ବାପମା.ର ସବୁେବେଳ େଗାଟିଏ ଚି�ା ଥାଏ, 

ପିଲାଟା ସିନା ସରକାରୀ <ୁଲରୁ ପାଠ ଆର� କଲା କି� କେଲଜ ପ�ାଇେଭଟେର ହ\ କରିବ 

ତାହାେଲ ଆଗକୁ ତ ଯାଇ କିଛି କରିପାରିବ। ମା ସବୁଥିରୁ ଖ�� କାଟ୍ କରି ସ�ୟ 

କରିବାେର ବ�b ଏପାେଖ ବାପା େପଟକୁ ପିଠିକୁ ମାରି ବ�.େର ଜମା ରଖୁଥିେଲ ଆଉ 

ରାଜୁ ମନଧ�ାନ େଦଇ ପାଠ ପଢିବାେର ବ�b। କାହ\କି ନା ସ�ପo अେନକ! ଆକାଶେର 

ଉଡିବ JNUେର ପଢିବ ବହୁତ ନଁା କରିବ ପୁअ। ରାଜୁ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢିଲା ମ�ାଟି�େକ�  

ଜିଲC ାେର ପ�ଥମ େହଲା ଆଉ ଛୁଟିଲା ଶୁେଭhାର ସୁअ। ଖୁସିେର ଆତI ହରା େହାଇ 

ପଡୁଥା�ି ବାପା ମା ଦୁଇଟା।  ସ�ପo  ସତ ସତ େହଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇ ଖୁସିର ଜୁଆର 

ଏେତେବସି େହଲା େଯ ସବୁ ସ�ପo େଧାଇ େନଇଗଲା। 

 େଯେବ ଜଣାପଡିଲା ରଖିଥିବା ଟଂକା ସବୁ ଚିଟ୍ଫp କ$ାନିେର ବୁଡି ଯାଇଛି। 

ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ବଜ�ପାତ େହଲାଭଳି ଲାଗିଲା ବାପା. େଦହେର। ସବୁ ସ�ପo 
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ଭା�ିଗଲା ରାଜୁର...... ତଥାପି ବି ହାର ମାନିନଥିଲା ରାଜୁ। 

ଭାଗ�କୁ େଦାଷ େଦଇ ବାପା.ୁ େଦଇଥିଲା ସା�� ନା ଆଉ େନଇ ଯାଇଥିଲା ସୁର ବାବା, 

ଭp ସାରଥି ପାଖକୁ। ମନର ପରିବaନ� ପାଇଁ। ବାବା. ମିଠା ମିଠା କଥାେର ଆତI ା 

ପରମାତI ାର ମିଳନ େହାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜୁ ରାତାରାତି ପାଲଟିଥିଲା ସବୁ ପରମ ଭ�. 

ମୁଖ� ଆଦଶ�।            

 ବାବା ବାବା େଗାଲେକାpା ଯିବାେବଳକୁ ରାଜୁ BA ପାସ୍ କରିଥାଏ।ସାରଥି େଜଲ୍ 

ଯିବା ପେର ସବୁ ଆଶା ସବୁ ସ�ପo, ସ�ପo େର ହ\ ରହି ଯାଇଥାଏ। 

 ସରକାରୀ अଫିସେର ପିସି କାରବାର। େବକାରି ବୃsିେର ଆଉ ତାରି ଭିତେର ରାଜୁ 

ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଲିନି। ଘରର अବ�ା, ମାନସିକ  ଦୁଃଚି�ା ଭିତେର ରାଜୁ େଗାେଟ 

ନାମେର ହ\ ସୀମିତ ରହିଛି।  

 ମଧ�ବିa.ର ଜୀବନେର େଦାଷ କାହାର ରାଜୁର ନା ରାଜୁ ବାପାମା.ର। ରାଜୁ 

अଭିମାନ କରିଛି ତା ବାପାମଁା. ଉପେର େହେଲ ତାର ଏ अବ�ା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ???? 

   

 
 

 

 

େଦେବF�  ପୁର୍, अଭଣା, ବାେଲଶ�ର 

େମା : ୯୯୯୮୬୨୨୩୩୬ 
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କnକnକnକn    
 ସଯୂ��. ପ�େକାପକୁ କିଏ ବା ସହିପାେର... େକମିତି ବା ଏ େନଉଳ 

ଛୁଆଟା ସାହିପାରିଥା�ା.. ଲହୁ ଲୁହାଣ େହଇଗଲାଣି ଏେତ କn ସହିବା 

ସ�ବ ହଉନଥାଏ ନିଜରର ବି ଚାଲିବାର ଶ�ି ହରାଇଥାଏ 

େସହିବାଟ େଦଇ େକାମଳ େମାତି ଶିଶୁ ଯିବାର େଦଖି େନଉଳର 

ବ�ିବାର ଆଶା ବଢିଯାଏ  

 ହଟାତ ଶିଶୁଟି.... େନଉଳକୁ େଦଖି ନିଜର େକାମଳ ହାତେର ସଯୂ��. ପ�େକାପରୁ 

ରiା କେର.. ନିଜର େସoହ, ମମତା, େପ�ମ ଢାଳିଦିଏ େସ େନଉଳ ଉପେର  

 େନଉଳ େସ ଶିଶୁର ଯତo , ସହାନଭୂତି ପାଇଲା ପେର େସ ଖୁସିେର ନାଚି ଉେଠ 

େନଉଳଟି ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସ�ାଧୀନ ଭାବି େଜାରେର ପାଟି କରିବାକୁ 

ଲାଗିଲା େସ ପାଟିେର ଜ�ଲ ଜଗିଥିବା ଜ�ଲ ଆରiୀ. ଏ େକାମଳମତି ଶିଶୁ ଉପେର 

ନଜର ପଡ଼ିଯାଏ ଶିଶୁଟି ଡରିଯାଇ େଗାେଟ କ�ାଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳେର େନଉଳକୁ ଲୁେଚଇ 

ଦିଏ  

 େସ କ�ାର ଆଘାତେର େନଉଳଟି iତବିiତ େହାଇପେଡ ସଯୂ��. ପ�େକାପଠାରୁ 

अଧିକ ଏ କn ତାକୁ ଜଣାପେଡ଼ କି� େନଉଳ ଛୁଆଟି ଜାଣିନଥିଲା େସ େଯଉଁ ୮ ମିନିଟିଏ 

ଶିଶୁ ପାଖେର ରହିଛି.. େସ ଭାବିଛି ଯଦି ଏଇ କିଛି ମୁହୂତ�େର ଏେତ ଆପଣାର କରୁଛି 

ତାହାେଲ ଜୀବନସାରା ରହିେଲ ସବୁ ଦୁଃଖ େକଉଁଆେଡ ଲିଭିଯିବ କି� ତା ଆଶା, ସ�ପo ସବୁ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ସାହୁ 
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ପାଉଁଶ େହାଇଗଲା ନିମିଷେକ ଭିତେର !! 

 େସ ଜାଣିନଥଲା ଇଏ ବି େଗାେଟ ମଣିଷ ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାେର େସ 

ଶିଶୁଟି େସହିଠାରୁ ଛାଡି ଘରକୁ ଆେସ ଭାରି.. େସ କ�ା ଆଢ଼ୁଆଳେର ରଖିେଦଇ  

 ପ�େତ�କ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ବାଟେର ମିଲି ମିଲି କରି ଚାେହଁ ଫୁଣି ଚାଲିଯାଏ ତା 

ବାଟେର େନଉଳକୁ ଏ କn अେ�କୁ ଭାେର େହଲା େବାଲି ଜଣାପେଡ... େସ କn 

अେପiା ଏ କn ଦୁଇଗୁଣ..  

 ସବୁ ସାହିଯାଏ ଆଉ ବିଶ�ାସ ଥାଏ ଫୁଣି େସ େଫରିବ ଆଉ େନଇଯିବ ତା ସାଥିେର 

କି� ସବୁ ସ�ପo ତାର ପ�ଶo େର ରହିଯାଏ କିଛି ଦିନ େହବ େସ ବାଟେର ଯାଉଛି ସତ 

କି� ଆଖିର ପଲକ ବି ପଡୁନି େସ କ�ାବୁଦା ମଳୂକୁ  

 ସତେର େସ ବାଧ� ନା ସ�ାଥ�ପର େହାଇଯାଇଛି.. କିଛି ବି ବୁଝାପଡୁନି  

 ଆଜି ବି अେପiା କରିଛି େସ େନଉଳ ଛୁଆଟି ଛଟପଟ ହଉଛି କ�ାର ଆଘାତେର.   

 ତଥାବି େସ ପିଲାର େଫରିବାର ବାଟକୁ अେପiା !! 

 
    

 

 

 

 

ଠିକଣା -େଦାରଡ଼, ଆଠଗଡ, କଟକ  

େମା : ୯୬୬୮୪୯୯୧୬୧ 
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ଯାହାେଦେଲ ଖାଏ ମାଆଯାହାେଦେଲ ଖାଏ ମାଆଯାହାେଦେଲ ଖାଏ ମାଆଯାହାେଦେଲ ଖାଏ ମାଆ    
 अତି ଆପଣାର ପୁअ ମେହଶ। ଏେକାଇର ବଳା ବିସିେକସନ। 

ଖାଇବା ଠାରୁ େଶାଇବା, ଗାେଧାଇବା, ବସିବା, ପଢିବା ଏମିତି ସମb 

ଚ��ାେର ସଦାସବ�ଦା ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିଥା�ି ରମା େଦବୀ। ରମା 

େଦବୀ େଯେତେବେଳ ପୁअ ଚାରି ବଷ�ର େହାଇଥିଲା ସ�ାମୀ.ୁ ହେରଇ ବସିଥିେଲ ଏକ ଗାଡି 

ଦୁଘ�ଟଣାେର। ସ�ାମୀ.ର ମୃତୁ� ପେର ଭା�ି ପଡି ନଥିେଲ ରମା େଦବୀ। ନିଜର ଭାଇ 

ଭଗାରୀ ମାନକୁ ସାଥିେର େନଇ ଓ େସମାନ.ର ମନ େନଇ ଦିନ କାଟି େନବାର ନି¢aି 

େନଇଥିେଲ ରମା େଦବୀ। 

 ରମା େଦବୀ ବିଧବା ଥିେଲ। େସ ନିଜ ସ�ାମୀ.ର ମୃତୁ� ପେର େପନସନ ଆକାରେର 

ବିଧବା ଭaା ବାବଦକୁ ଦଶ ହଜାର ଭଳି ପାଆ�ି। ଏେବ ତା. ଚଳିବା ଓ ପୁअର ଖ�� 

ପାଇଁ ଏକ ପ�କାର ସାହାରା ଭଳି କାମ କରିଥିଲା। ରମା େଦବୀ ସ�ାମୀ. ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ପୁअ 

ମେହଶକୁ ଛାତିେର ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥା�ି। େଯୗବନ କାଳେର ସ�ାମୀତ�� ଯ§ଣା ରୂପୀ 

େକାହକୁ େସ ନିଜ ଚiୁର େଲାତକ ରୂେପ ପିଇ ଯାଉଥିେଲ। 

 ପରିବାରର ସମb କାମ ସହିତ ଶାଶୁ ଓ ଶଶୁର. େସବାେର େସ ନିଜକୁ ମି�ୟମାଣ 

କରି େଦଇଥା�ି। ବହୁତ ଖୁସିେର ନିଜ ନଣଦ ଓ ଦିअରମାନ.ୁ େନଇ ସଂସାରର 

ଭଲମFର ତାଳେମଳ ରଖି ଦିନ କାଟୁଥା�ି। ମେହଶ ଧୀେର ଧୀେର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। 

ଏେବ ରମା େଦବୀ ପୁअର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ�b କରି େଦଇଥିେଲ। ଘରର ସବୁ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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କାମ ତା ସହିତ ପୁअର ପାଠ ପଢା ମଧ� େସ ନିେଜ େଦଖୁଥିେଲ। ପୁअ ମେହଶ ପାଠ 

ପଢିବାେର ଲାଗିଲା। େଯଉଁ ମାଆ ସବୁେବେଳ ପୁअ ପଢ଼ା ପ�ତି ଧ�ାନ ଦିअ�ି େସ ପୁअ 

େକେବ ପଢ଼ାେର ନିମoେର ରେହ ନାହ\। କାରଣ ମାଆ େହଉଛି ପୁअର ପ�ଥମ ଶିiକ। 

େତଣୁ ମାଆ ରମାେଦବୀ ନିଜକୁ ମିଳୁଥିବା ସମb ସମୟ ପୁअ ପାଇଁ ଖ�� କରିେଦଉଥିେଲ। 

କାରଣ େମା ପୁअ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଦିେନ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ େହବ। 

 ନିଜ େପନସନ ପଇସା ଖ�� କରି କିଛି ବଳକା ପଇସା ସ�ୟ କରୁଥିେଲ ରମାେଦବୀ 

କାରଣ ପୁअର ଭବିଷ�ତ ସହିତ ନଣFର ବାହାଘର। ନଣFଠାରୁ ଦିअର ବଡ଼। େଦବର 

ବାହାଘର ପ�ଥେମ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଦିअର ପ�କାଶ ନିଜ େପ�ମ ସ$କ�େର 

େକୗଣସି ଏକ ଝିअକୁ ପସF କରି ମFିରେର ବାହା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏେବ ଘରକୁ ନୂଆ 

େବାହୁ ଆସିଛି। ରମାେଦବୀ.ର ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେର। କାରଣ ସୁଖେର ଦୁଃଖେର 

ପ�କାଶର ସମb ସାଥି ବ~ୁ ରମାେଦବୀ ଥିେଲ। େତଣୁ ରମାେଦବୀ ଦିअର େପ�ମ ବିବାହକୁ 

ଗ�ହଣ କରି େନଇଥିେଲ। ଘରକୁ ମଧ� ନୂଆ େବାହୂକୁ ପାେଛାଟି ଆଣିଥିେଲ। 

 ବାହାଘର କମ� ସରିଯାଇଥିଲା। ପ�କାଶ ପାଠ ପଢିଥିଲା େହେଲ େବକାରୀ ଚାକିରୀ 

ନାହ\। ପଇସା ଦରକାର େହେଲ ଭାଉଜ କିଛି ପଇସା ଦିअ କହି ମାଗିନିଏ। ରମାେଦବୀ 

ମଧ� ପ�କାଶକୁ ପଇସା େଦବାେର କୁvାେବାଧ କର�ି ନାହ\। ପ�କାଶର େବେରାଜଗାର ଓ 

ଭାଉଜ.ୁ ପଇସା ମାଗିବା ଓ ଭାଉଜ ସା�େର ସବୁେବେଳ େହଁ େହଁ େହବା ତାର ®ୀ 

ରୀନାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ରୀନା ବାଧ� େହଇ କହିଲା ତେମ କିଛି କାମ ଦାମ କରୁନ 

କାହ\କି। ସବୁେବେଳ ଭାଉଜ ଭାଉଜ େହଉଛ କାହ\କି େଯ। େମାେତ କହିଲ ଚାକିରୀ 

କରିବି େହେଲ ଚାକିରୀ କାହ\? 
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ପ�କାଶ: “ରୀନା ତେମ ବୁଝୁନ କାହ\କି ମଁୁ ତ अେନକ ଇ�ରଭିଉ େଦଲିଣି େହେଲ େକଉଁଠି 

ବାଜୁ ନାହ\। ସମୟକୁ अେପiା କର” 

ରୀନା: “ମଁୁ କଣ अେପiା କରିବି େଯ?? ତେମ ଶିiିତ େହେଲ େବକାର। େସଇ ବିଧବା 

ଭାଉଜ ପଛେର ପଇସା ପଇସା ଦିନ ରାତି। ତମର ତ େମା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖେp େଦବାର 

େଯାଗ�ତା ନାହ\। ସତ କୁହ େମାେତ କାହ\କି ମିଥ�ା ପ�ତିଶୃତି େଦଇ େନଇ ଆସିଲ। ମଁୁ 

କଣ ଜାଣିଥିଲି ତେମ अେଟ अେଯାଗ�! ବିଧବା ଭାଉଜ ତମର ସାହା।” 

ପ�କାଶ: “ରୀନା ତେମ େସମିତି କୁହନି। ମଁୁ ନି�ୟ େରାଜଗାର କରିବି ଏେତ ନ େହେଲ 

େକୗଣସି ଏକ େବପାର କରିବି।” 

ରୀନା: “େମାର ଚାକିରୀ ଦରକାର। ନେହେଲ ତେମ ତମ ଭାଉଜ. ସହିତ ରୁହ, ମଁୁ 

ଚାଲିଲି।” 

ପ�କାଶ: “ରୀନା ତେମ ଏେତ େଜାରେର କୁହ ନାହ\। କାେଳ େମା ଭାଉଜ ଶୁଣିେନେବ” 

ରୀନା: “ଆେର ମଁୁ ତ େସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି! େସ ଶୁଣିବା ଦରକାର ମଁୁ ଜେଣ ଝିअ। 

େମାର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ରହିଛି େହେଲ େମା ସ�ାମୀ ଜେଣ ବିଧବାର ଚାକର। ମଁୁ 

ଏଇଥି ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆେଗ ଚାକିରୀ କର ତା ପେର ବାହାଘର। େହେଲ ତେମ କଣ 

ଶୁଣିଲ ବାହା େହବା ନିଶାେର େମା ଜୀବନ ନn କରିେଦଲ। 

ପ�କାଶ: “ରୀନା ତେମ କହିବାକୁ କଣ ଚଁାହୁଚ? ମଁୁ କଣ ତମକୁ ବାଧ� କରି େନଇ ଆସିଛି 

ବାହା େହାଇ।” 

ରୀନା: “ତେମ େପାଷି ପାରିବ ନାହ\। ତମର େମାେତ ଗେp ଦାନା େଦବାର ଶ�ି ନାହ\। 

େମା ବାପା ଜେଣ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିଥିବା େଲାକ। ମଁୁ ଏମିତି ପରିେବଶେର ରହି 
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ପାରିବିନି। େମା ବାପା. ପାଖକୁ ପେଳଇ ଯିବି। ବାହାଘର ତିନିମାସ େହଇଗଲା। 

ସବୁଦିେନ ଭାଉଜ ଭାଉଜ। ଏଇ ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି େମାେତ ଚିଡା ଆସିଗଲାଣି। ମଁୁ ଆଉ 

େଗାେଟ ମୁହୂa� ଏଠାେର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇେନ ପେଳଇବି ଆମ ଘରକୁ।” 

ପ�କାଶ: “େନହୁରା େହଉଛି ରୀନା। େମା କଥା ଟିେକ ଶୁଣ। ତେମ େମାେତ େଗାେଟ ମାସ 

ସମୟ ଦିअ। ମଁୁ ନି�ୟ େରାଜଗାର କରିବି। ତମ ମନ ପସFର ଜିନିଷ କିଣି େଦବୀ 

ରୀନା। େମାେତ ଟିେକ ସମୟ ଦିअ।” 

 ନା ନା ନା କହି ରୀନା ନିଜ ଜିନିଷ ପତ�  େଗାେଟଇ ବାହାରିବାକୁ ଚାହ\ଲା। ଏଇ 

ସମୟେର ରମାେଦବୀ ଆସି କହିେଲ କଣ େହଇଛି ରୀନା? କଣ ଜିନିଷ ପତ�  

େଗାେଟଇବାେର ଲାଗିଛୁ କୁଆେଡ ଯିବୁକି? 

 ରୀନା ସିଧା ସିଧା କହିଲା ତମ ଦିअରର ନିଜର େଗାେଟ ଟ.ା େଦଇ ଜିନିଷ 

କିଣିବାର iମତା ନାହ\। ତେମ କଣ େମାେତ ଏମିତି େପାଷୁଥିବ। ମଁୁ ଆଉ ଏଠି େଗାେଟ 

ମୁହୂa� ରହିବାକୁ ଚାେହଁନି। ରୀନାର କଥା ଶୁଣି ରମାେଦବୀ.ର ମୁpେର ଚଡକ ପଡି 

ଯାଇଥିଲା। ରମା େଦବୀ ବୁେଝଇବାକୁ ଯାଇ କହିେଲ ରୀନା ତେମ ଯିବ କୁଆେଡ। ତମ 

ସ�ାମୀ.ୁ ଛାଡି ତେମ ରହି ପାରିବତ କୁହ ରୀନା ରହି ପାରିବ। ତେମ ପରା େମା ସହିତ 

େଦୖନିକ କଥା ହୁअ େକେବ ଆମ ଘରକୁ େବାହୁ େହାଇ ଆସିବ। େହେଲ ତମର अସୁବିଧା 

କଣ େଯ? ମଁୁ ତ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି େଦଉଛି। ତେମ କାହ\କି ଏମିତି ପଦେiପ େନଇ 

ନିଜ ଜୀବନକୁ ନn କରିବାକୁ ଚଁାହୁଚ। 

 ରୀନା କହିଲା େମା ବାପା େଯଉଁଠି ବାହା େଦେବ େସଇଠି ବାହା େହବି। େମା 

ବାପା. କଥା ନ ମାନି େବକାରୀକୁ ବାହା େହଇ ଏେବ େମାେତ ପା�ାaାପ େହଉଛି। ମଁୁ 
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ଆଉ େଗାେଟ ମୁହୂa� ଏଠାେର ରହିବିନି। ଭାଉଜ ତେମ େଗାେଟ କାମ କର। ତମ ସ�ାମୀ 

ମରିଯାଇଛ�ି ନା। େତେବ ତେମ ଏେବ ଠାରୁ ଦିअର ଆଉ ଭାଉଜ ସ�ାମୀ ®ୀ େହାଇ ଚଳି 

ଯାअ। େୟ େବକାରୀ ଜୀବନ ଟିେକ ତ� ାହି ପାଉ। ଏମିତି କହି ରୀନା ନିଜ ଜିନିଷ ପତ�  ଧରି 

ସିଧା ଚାଲିଲା। ରୀନାର କଥା ରମାେଦବୀ.ର ହୃଦୟେର ତୀର ବିs େହଲା ଭଳି 

ଲାଗିଲା। େସ ଆଉ ରୀନା ସହିତ େଗାେଟ ପଦ ବି କଥା ନ େହାଇ ସିଧା ନିଜ େଶାଇବା 

ଘରକୁ ପେଳଇ ଯାଇ ବହୁତ ମୁp ପିଟି କାFିଥିେଲ। 

 ଏେବ ପ�କାଶ ନିେଜ େଗାେଟ କିଛି କରିବାର ସିsା� େନଇ ବ�ା.ରୁ ଋଣ େନଇ 

କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ସିsା� େନଲା। ପ�କାଶ ବହୁତ ପରିଶ�ମ କଲା। ଆଉ 

ରୀନା ସିନା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା େହେଲ ଘେର ତାକୁ ବହୁତ କnେର ଗ�ହଣ କେଲ। 

ବାହାଘର ପ�bାବ ପାଇଁ ବାପା ବହୁତ େଚnା କେଲ େହେଲ ସମେb କହିେଲ ତମ ଝିअ 

ବାହା େହଇ ସାରିଛି। େସ କାହା ପାଖେର ତିନିମାସ ରହିଲା ପେର ଆେମ େକମିତି ଗ�ହଣ 

କରିବୁ। ବାପା େଯେତ ଟ.ାର ଲା� େଦେଲ ମଧ� େକହି ଭଲ ଚାକିରୀ ବାକିରି କରିଥିବା 

େଲାକ ରୀନାକୁ ବାହା େହବା ପାଇଁ ରାଜି େହେଲ ନାହ\। େସମିତି ରୀନା ବାପା. ଘେର 

ରହି ନିଜ ଦୁଃଖ ନିଜ ଛାତିେର େନଉଥାଏ। ସତେର କଣ େସ ଭୁଲ କରିଛି ପ�କାଶକୁ ତ�ାଗ 

କରି। େସେତେବେଳ ସିନା ନିଜର अହଂକାର ଓ ଗବ� ପାଇଁ ଛାଡି ପେଳଇ ଆସିଲା େହେଲ 

ଏେବ ତାକୁ ପ�କାଶର ଭଦ� ାମି, ମଣିଷ ପଣିଆ, ଭଲ ପାଇବା, େସoହ, େପ�ମ ଓ ତ�ାଗ ପ�ତି 

अନୁରାଗ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି। 

 ରମାେଦବୀ ପ�କାଶକୁ ନିଜ ପୁअ ଭଳି ସମb ପ�କାର ସାହାଯ� ଓ ସହେଯାଗ 

କରୁଥା�ି। ପ�କାଶ ସିନା ଚାକିରୀ କରିନି େହେଲ ତା ପାଇଁ ଏେବ କାମର अଭାବ ନାହ\। 
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େସ ଏେବ ସିsା� କରି େନଇଛି ଏଇ ସ�ାଥ�ପର ଦୁନିଆେର କାହାରିକୁ ବିଶ�ାସ କରିବ 

ନାହ\। େଯଉଁ ଝିअକୁ ଏେତ ହୃଦୟ େଦଇ ଭଲ ପାଇଥିଲା େସ ଝିअ ତାର ପରି�ିତିକୁ 

େଠାକର େଦଇ ଚାଲିଗଲା। ବାହା ବାହାେର ଦୁନିଆ। ଏଇ ଝିअମାେନ ଏେତ ସ�ାଥ�ପର। 

ଏମିତି ନିଜ ଶରୀର ଓ ହୃଦୟ େଦଇ ନିଜ ଧFା ଉପେର ନଜର ରଖିଥାଏ ପ�କାଶ। ଏମିତି 

କାମ ନିେଜ କରିବା ସହିତ କିଛି େଲାକ.ୁ ରଖି ମଧ� େସମାନ.ୁ େବତନ େଦଇ କାମ 

କରାଇ େନଲା। ଆଉ ଭାବିେନଲା କି ମଁୁ ନିେଜ ଜେଣ ମାଲିକ। ଧୀେର ଧୀେର ନିଜର 

ପରି�ିତିର ସୁଧାର େହଲା। ପ�କାଶ ବାବୁ େବାଲି ଦୁନିଆ ଆଗେର ନିଜର ପରିଚୟ 

େହଲା। ନିଜ ବ�ା.େର ସ�ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏେବ ନିଜ ପାଖେର େକାଠାଘର ଗାଡି 

ଓ अଥ�ର େକୗଣସି अଭାବ ନାହ\। ତାର ଏକା� ଲi� େସ ଆଉ ଜୀବନେର େକୗଣସି 

ଝିअର ହାତ ଧରିବ ନାହ\। ପୁତୁରା ମେହଶକୁ ପୁअ ଭାବି ପଢ଼ା ଶୁଣା କେରଇବ। ଏେବ ତା 

ପାଇଁ ମେହଶ ସବୁ କିଛି। 

 ମେହଶ ରମାେଦବୀ.ର େପ�ରଣା ଓ ସହେଯାଗେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାେର 

ଲାଗିଲା। ଭଲ ପଢୁଥାଏ। ସବୁ େଶ�ଣୀେର ଶେହରୁ ଶେହ। 

 ରୀନା ଏେବ ଜାଣିପାରିଲା ମେହଶ ଭଲ େରାଜଗାର କରୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ େଲାକିଆ 

େହଇ ଗଲାଣି। େସ ଆସି ମେହଶ ପାଖେର ପହ�ି ନିଜର େଦାଷ ପାଇଁ iମା ପ�ାଥ�ନା 

କଲା। େହେଲ ମେହଶ େସଥିପ�ତି େକୗଣସି ଭ� �େiପ ନ କରି ତାକୁ େଫେରଇ େଦଇଥିେଲ। 

େହେଲ ରୀନାତ ବହୁତ ଜି�ିେଖାର ଝିअ। େସ ନ�ାୟାଳୟର ଶରଣ େନଇ ପ�କାଶ ଉପେର 

େକସ କଲା। ଆଉ ନିଜର ବିବରଣୀ େଦଇଥିଲା, “ପ�କାଶ େମାେତ ଭଲପାଇ ବିବାହ କରି 

ଏେବ ନିଜ ବିଧବା ଭାଉଜ ସହିତ କୁସ$କ� ରଖିଛି” 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           51 

 ରମାେଦବୀ ନ�ାୟାଳୟର ଦ�ାର� େହାଇ ନିଜକୁ େଯେତ ନିେଦ�ାଷ କହିେଲ ଶୁଣୁଛି 

କିଏ। କାରଣ ରମାେଦବୀ ଏକେର ବିଧବା ଓ ଦି� ତୀୟେର େଦଖିବାକୁ ସୁFରୀ ମଧ�। େତଣୁ 

ନ�ାୟ ଯାଇଥିଲା ରୀନା ସପiେର। ଏେବ ପ�କାଶ ଓ ରୀନା ଦୁେହଁ ରୀନା ଠାରୁ ଦୂରେର 

ରହିବାକୁ ନ�ାୟାଳୟର ଆେଦଶ ମିଳିଲା। ରମା େଦବୀ ନିଜ ଭାଗ�କୁ ଆଦରି େଶଷେର 

ନିଜ ପୁअକୁ େନଇ ଭଡା ଘରକୁ ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ। 

 ମେହଶ ଭଲ ପାଠପଢି ଦଶମେର ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଥମ �ାନ ପାଇଲା। ତା’ପେର 

କେଲଜେର ବି�ାନ ବିଭାଗେର ମଧ� ଭଲ ମାକ� ରଖି ଉaୀଣ� େହଲା। ଏେବ େସ ଡା�ରୀ 

ବିଦ�ା ପଢି ଜେଣ ଭଲ ଡା�ର ଭାବେର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର ନିଯୁ�ି 

ପାଇଲା। େସଠି ମଧ� ରହିବା ପାଇଁ ଘର ସହିତ अନ�ନ ସରକାରୀ ବ�ବ�ା ମିଳିଲା। 

ଏେବ ମାଆ ପୁअ ଦୁେହଁ ବହୁତ ଖୁସିେର ରହିେଲ। 

 ପୁअର ବିବାହ ବୟସ େହଇଯାଇଛି ଏେବ ରମାେଦବୀ ପୁअକୁ ବାହା େଦବାପାଇଁ 

ବହୁତ ଝିअ େଦଖିବାକୁ ଗେଲଣି। େହେଲ ମେହଶ କହୁଛି ମାଆ ଏେବ ବାହା େହବିନି। 

ଆଉ କିଛି ବଷ� ଯାଉ, ତୁ ପରା େମା ପାଖେର अଛୁ! ମାଆ େଦଖ ଆଜି କାଲି ଝିअ କହି 

େହବନି େକମିତି ଝିअ ଆସିେବ। େସମାେନ େତାେତ ଭଲ େଦଖିେବନି େଲା ମାଆ। ତୁ େମା 

ବାହାଘର ନଁା ଧରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛୁ େକଉଁ ଗାଉଁଲି ଝିअ େଗାେଟ େଦଖ। ଯିଏ େତା 

ଦୁଃଖେର ଆଉ ସୁଖେର ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ େହାଇ ଦିନ କାଟିବ। େତା େସବା ଭଲଭାେବ କରିବ। 

େତା ପାଦ ଚିପିେଦବ। େତା ବୟସ ସମୟେର େତାେତ ଖୁଆଇ େଦବ। ଶୁଆଇ େଦବ। 

ବୁେଲଇ େନବ। ବୁଝିଲୁ ମାଆ ସହରି ଝିअ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଝିअ େକେବ େଦଖିବୁ ନାହ\। ମଁୁ 

ଆେଦୗ ବାହା େହବିନି ବୁଝିଲୁ। 
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 ରମାେଦବୀ କହିେଲ ଆେର େତା ପାଇଁ ଗାଉଁଲି ଝିअ େକଉଁଠି େଖାଜିବି। ଯାହା 

ଭାଗ�େର ଥିବ ତାହା େହବ। ମଁୁ ଯାହା େଦେଲ ଖାଇ େନବି। ତୁ େଦଖୁନୁ ଯିଏ ବାହାଘର 

ପା�ବଷ� ପେର ସ�ାମୀ ହରାଇ ପୁअ ମୁହଁ ଚାହ\ ବ�ି ରହିଛି ତା ପାଇଁ ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ 

କିଏ अଛି େଯ େଦବ 

 ହଉ େତାର ଯାହା ଇଛା କର େବାଲି ମେହଶ କହିଲା। ରମା େଦବୀ ଏକ ସୁFରୀ 

ଝିअ ସହରରୁ େଖାଜି ମେହଶକୁ ବିବାହ କରାଇ େଦେଲ। ମେହଶ େମାଟା अ.ର ଦରମା 

ପାଉଛି। ଏେବ ମେହଶ ନିଲୁ େବାଲି ସୁFରୀ ଓ ଶି�ପତିର ଝିअକୁ ବିବାହ କରି ଖୁଶିେର 

କିଛି ଦିନ କାଟି େଦଲା। ତା ପେର ନିଲୁ ଆର� କରିଥିଲା ତାର अଜଣା େଖଳ। କହିଲା 

ଆେମ େମା ବାପା.ର ଘେର ରହିବା। ଆଉ ମାଆ.ୁ େକୗଣସି ଏକ ଆଶ�ମେର 

ରଖିେଦବା। େହେଲ ମେହଶ ରାଜି େହଲା ନାହ\। ଦୁହ\. ଭିତେର ବହୁତ ଶୀତଳ ଯୁs 

ଚାଲିଲା। 

 ନିଲୁ ନିଜର େଖଳ ବିଚାରି ରମାେଦବୀ. ଉପେର ଆର� କଲା। ଏେବ ସ�ାମୀ.ୁ 

ହାତେର ରଖିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା ଆେର ମଁୁ ମଜାେର କହୁଥିଲି ମାଆ.ୁ ଆଶ�ମେର ରଖିବା 

ପାଇଁ। ମାଆ ପରା େମାର ଶାଶୁ େଦବୀ। େମା ଭଗବାନ। େସ ଆମ ପାଖେର ରହିେବ କିଛି 

ଚି�ା କରନି। ମଁୁ ତା.ର ଭଲକରି େସବା କରିବି। େମାର କାମ କଣ େଯ। ଆଉ ଘେର 

ଚାକର ବାକର ରହିବା ଦରକାର ନାହ\। ମଁୁ େରାେଷଇ କରିବି ମାଆ.ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବି 

ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା କରିବି। ଏମିତି ବ�ବହାର େଦଖି ମାଆ ଆଉ ପୁअ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ନିଲୁ ଉପେର। ଏେବ ମେହଶର ସମb ଦରମା ନିଜ ହାତକୁ ହାେତଇ େନବାକୁ 

ଲାଗିଲା। ନିେଜ େରାେଷଇ କରିଛି କହି େହାେଟଲରୁ କିଣି ଆଣିଲା ନାନା ବିଧ ବ�uନ 
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ଆଉ ରମା େଦବୀ. ପାଇଁ କିଛି ମୁଢି ଆଉ ଚୁଡା ଆଣି ରଖିେଦଲା। ମେହଶ ନିଜ କାମରୁ 

ଆେସ ଆଉ ପଚାେର ମାଆ ଖାଇଛୁ। ହଁେର ଏଇେନ ଖାଇଛି। ଆଉ ମେହଶ ନିେଜ ପୁରୀ, 

ବରା ଆଦି ଖାଇ କରି ପେଳଇ ଯାଏ। 

 କି� ସବୁେବେଳ ମେହଶ ଆସିଥାଏ ଆଉ ପଚାରିଥାଏ ମାଆ ଖାଇଛୁ। ଆଉ ରମା 

େଦବୀ ଚୁଡା ଓ ଗଡ଼ୂ ନ େହେଲ ମୁଢି ଓ ଗଡ଼ୂ ଯାହାକି ସୁଖୀ ରୁଖି ଓ ଗୁମି ରହିଥିବ। 

େସଇଥିରୁ ଗେp ଖାଇକି ରହିଥାଏ। ଯାହା େହେଲ ବି ଖାଇଛି େବାଲି କହିବ କି ନାହ\। 

ପୁअ ଡା�ର େକେତ କାମ। ତାକୁ କାହ\କି ଏେତ ଚି�ା େଦବ। େହେଲ ସବୁ ବୁଝି ପାେର 

ଯାହା େବାହୁ ତାର ତା ସହିତ କରୁଥାଏ। ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ଗୁମା ଚୁଡା ତାକୁ 

ଖାଇବାକୁ ମିେଳ ଆଉ େସପଟରୁ ସୁବାସିତ େହାେଟଲ ବ�uନର ବାସoା କଣ େସ ଜାଣି 

ପାେରନି? ବୟସ େହଇ ଗଲାଣି ଆଉ େକେତ ଦିନ ବ�ିବି େଯ ?? 

 ଆଜି ପୁअ ଆସିନି କି ପଚାରି ନାହ\ େଯ ମାଆ ଖାଇଛୁ କି ନାହ\। େହେଲ ତାକୁ େବାହୁ 

ମଧ� ଖାଇବାକୁ େଦଇନି। େଭାକ ଲାଗିଲାଣି। ମାଆ ନିଲୁ କିଛି ଗେp େଦ ଖାଇବି। ନିଲୁ 

ସତେର ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଶାଶୁମା.ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ। ସେ� ସେ� ଗୁମା ଚୂଡ଼ାରୁ 

ଗେp େନଇ अଧୁଆ ପାଣି ଢାଳି େସଥିେର ଗଡ଼ୂ ମୁpା ପେକଇ ବେସଇ େଦଲା। ରୀନା 

େଦବୀ େଦଖିେଲ ପ�ବଳ େଭାକ। େହେଲ େୟ କଣ ଏଥିେର ପି$ୁଡି ସହିତ େପାକ ସାଲୁ 

ବାଲୁ େହଉଛ�ି। େକମିତି ଖାଇବି। ବହୁତ ବାସoା ଆସୁଛି। 

 ଏହି ସମୟେର ମେହଶ ଆସି ପହ�ି ଯାଇଥିଲା। ମାଆ ଖାଇଲୁଣି ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ 

େଦେଖତ ମାଆ କାFି ପେକଇ କିଛି ଲୁେଚଇ େଦଲା। ଆଉ କହିଲା ପୁअ ହଁ ଖାଇ ସାରିଛି 

ତୁ ଯାଆ ଖାଇ େଦବୁ। ହଁ ଖାଇବି େଯ ତୁ କଣ ଲୁେଚଇ େଦଲୁ ମାଆ। େଦଖା େମାେତ େସ 
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କଣ? 

ରୀନା େଦବୀ: “େୟ କିଛି ନୁେହଁ ପୁअ। େସ େମା କମ� ଫଳ। େଯଉଁ ମାଆମାେନ ବହୁତ 

କn ସହି ନିଜ ପୁअକୁ ମଣିଷ କର�ି ଆଉ େସଇ ପୁअ. ପାଇଁ ନିଜର େଯୗବନ ଓ ମନ 

ତ�ାଗ କରିଦିअ�ି େସଇ ମାଆ. ପାଇଁ ଏଇ ଫଳ ମିଳିବା ଆବଶ�କ। ତୁ ଖାଇସାରି 

ଆସିବୁ ଯାଆ ଆେମ କଥା େହବା। ଆଉ େମାର ଆଜି େମା ଗଁା କଥା ବହୁତ ମେନ ପଡୁଛି 

େର ଟିେକ େମାେତ େମା ଗଁା େର ଛାଡି ଆସ� ନାହ\।” 

 ରମାେଦବୀ ନିଜ କାନୀ ଢା.ି ଲୁେଚଇ ରଖିଥା�ି ଚୁଡା େବଲାଟିକୁ। ଆଉ େସଥିେର 

ଥିବା ପି$ୁଡି ଓ ଜFା ରମା େଦବୀ.ର ହାତକୁ କାମୁଡିବାେର ଲାଗିଛ�ି। େହେଲ େସ 

ପୁअକୁ ଏଇ ଦୃଶ� େଦଖିବାରୁ ବ�ିତ କରିବ। କାରଣ ତାର ନିଜ ର� ଉପେର ବିଶ�ାସ 

अଛି। େସ ଜେଣ ଡା�ର ଆଉ ଜେଣ ଡା�ର ହୃଦୟ ଉପେର କn ଆସିେଲ ହଜାର 

ଜୀବନ ନn େହଇଯିବ। 

 ମେହଶର ଏକା� ଜିଦି େସ େଦଖିବ ମାଆ କଣ ଲୁେଚଇ େଦଲା। େସ କହିଲା ମାଆ 

େତାେତ େମା ରାଣ େଦଖା। େସ କଣ? ଏେବ ରମା େଦବୀ ନିରୁପାୟ େହାଇ େଦେଖଇ 

େଦଇଥିଲା ଚୁଡା ଯାହାକି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଓ େସଥିେର ଜFା ପି$ୁଡି ସାଲୁ ବାଲୁ େହଉଛ�ି। 

 େଭା େଭା େହାଇ ମେହଶ କାFିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ମୁpକୁ ଚଟାଣେର ପିଟି ପିଟି 

ର�ା� କରି ପେକଇଲା। େୟ କଣ ମାଆ ତୁ େମାେତ ଏଇକଥା ଲୁଚାଉଛୁ। ମଁୁ ପରା ଜେଣ 

ଡା�ର। ମଁୁ ନିେଜ ନିଜ ମାଆକୁ ଗେp ଖାଇବାକୁ େଦଇ ପାରୁନି। େଯଉଁ ମାଆ ବାହା 

ଘରର ପା� ବଷ� ପେର ସ�ାମୀ.ୁ ହରାଇ େମା ପାଇଁ େକେତ କn ସହିଛ�ି। ଖୁଡି େକେତ 

କଣ କହି ଘରୁ ତଡି େଦେଲ େହେଲ େସ ଜୀବନ ଯୁsେର ନ ହାରି ତା ପୁअକୁ ଡା�ର 
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କରିଛି। ଜେଣ ଡା�ର ପୁअର ମାଆ ଆଜି ଖାଉଛି ଏଇ ଖାଦ�। ମାଆ େଲା ମାଆ ଜାଣିଛୁ 

ଆଜି ଜେଣ ବୟ< େରାଗୀ େମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମଁୁ ତାକୁ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛୁ? 

କହିଲି େତା ପୁअ କାହ\? ଆଉ ତା ପୁअ ଆସିଲା ପେର କହିଲି ତୁ େତା ବାପାମାଆର ଧ�ାନ 

େନଇ ପାରୁନୁ। େସମାନ.ର କଣ अବ�ା େହଲାଣି! େକମିତି କୂଳା�ାର अପଦାଥ� ପୁअ 

ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଧି¬ାର କଲି। ଛି େମା ମଣିଷ ପଣିଆ। ମାଆ ତୁ େମାେତ ଏେତ 

अଭିଶାପ େଦ ମଁୁ ସାତ ଜନI  ଯାଏ ଏମିତି ଜନI  ନ ପାଏ। େତା ପରି େସoହମୟୀ, ମମତାମୟୀ 

ମାଆ େମା ପରି ପୁअକୁ େକେବ ନ ମିଳୁ େଲା ମାଆ। ମଁୁ ଜେଣ ପୁअ ରୂପେର କଳ.। େମା 

ପାଇଁ ଦp ଦରକାର। ମଁୁ ଶାbି ପାଇବା ହକ୍ଦାର। ମାଆ େମାେତ ଶାbି େଦ ମାଆ। କହି 

ମାଆ ହାତରୁ େସଇ ଚୁଡା ତକ େନଇ ଆସି अମୃତ ଭଳି ଖାଇ ପେକଇଲା। 

 ମେହଶର ଆସିବା କଣ ଆଜି ବିଳ�। େଫାନ ଲେଗଇ େଦଖିଲା େଫାନ ମାଆ.ର 

ରୁମ ପାଖେର ରିଂ େହଉଛି। ଏଂ େୟ କଣ ଆସିକି ମାଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛ�ିକି। ଆେର 

ବୁଢ଼ୀଟା ଖାଇ ସାରିଛି ଯାହା େହଉ ଭାବି ଉଠି ଚାଲିଗଲା ରମା େଦବୀ. ରୁମ ଆଡ଼କୁ। 

ଆଉ େସଠାକାର ଦୃଶ� େଦଖି ପୁରା େବେହାସ। ଚୁଡା ଗୁଡାକୁ ମେହଶ ଖାଇ ଯାଉଛ�ି। 

ମେହଶ ମେହଶ େୟ କଣ କରୁଛ। ମାଆ.ର େପଟ ଖରାପ କହିେଲ େସଇଠୁ ତା.ୁ ଚୁଡା 

ମେଗଇ େଦଇଥିଲି। ତେମ କାହ\କି େସ ଚୁଡା ଗୁଡାକ ଖାଇ ଯାଉଛ। ଆମ ମାଆ ଯାହା 

େଦେଲ େସ ଖାଇ ଦିअ�ି। ତମ ପାଇଁ ପନୀର ଆଉ ପୁରୀ ପ�bୁତ अଛି ତେମ ଖାଇବ ଆସ। 

େୟ କଣ ତମ ମୁpେର ର�। ମୁpେର ର� େକଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଆସ ପଟି ବା~ି ଦିଏ। 

ମେହଶ ରାଗେର ଗର ଗର େହଇ କହିଲା ଚpାଳି, ବିଶ�ାସଘାତକ, ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘତୁ। 

େତା ଭଳି କଳ.ିର �ାନ ଆଉ େମା ହୃଦୟେର ନାହ\। େତାର अସଲ ମୁଖା ଖୁଲି ଯାଇଛି। 
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ଆଜି ଜାଣିଗଲି ଏଇ ସହରି ଝିअଗୁଡା. କାହ\କି ଜେଣ ମାଆର ମମତା ବୁଝିପାର�ି ନାହ\। 

ତୁ ନାରୀ ରୂପେର ରାiାଶୁଣୀ। ଧି¬ାର କରୁଛି େତାର ବାପାମାଆ ଆଉ ପରିବାରକୁ 

େଯଉଁମାେନ ଏମିତି ସଂ<ାର େଦଇଛ�ି। 

 ମେହଶ ସେ� ସେ� ନିଜ ମାଆ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ� ମେଗଇ ଖୁଆଇଲା। ଆଉ ନିଜ 

ମାଆ.ୁ େନଇ ନିଜ ସରକାରୀ କ�ାଟରକୁ ପେଳଇ ଗଲା। ରୀନା େଯେତ େଗାଡ଼ ହାତ ଧରି 

େନହୁରା େହେଲ ମଧ� ଶୁଣିଲା ନାହ\ କି ତା ମୁହଁକୁ अେନଇଲା ନାହ\। 

 

 
େଗାପୀବି~ା , ବ� ାହI ଣ ଗଁା 

ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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ଚପଲର ଦାନଚପଲର ଦାନଚପଲର ଦାନଚପଲର ଦାନ    
 ରୀନା େବାଲି ଝିअଟିଏ। କେଲଜେର ପଢୁଥିଲା। ପାଠ ଭଲ ହୁଏ 
ନାହ\। ସକାଳଠାରୁ ସ~�ା ତାର େଗାଟିଏ କାମ, େସଇଟା େହଲା 
କେ·ଇ େଖଳ। େସ କେ·ଇ ଦୁଇଟା ରଖିଥାଏ। ଜେଣ ବର କେ·ଇ 
ଆଉ ଜେଣ କନିଆଁ। କନିଆଁ କେ·ଇକୁ ନାନା ବିଧ अଳ.ାର େଦଇ ସେଜଇ େଦଇଥାଏ। 
ମୁpେର ସିFୁର ହାତେର ନାନା ର�ର ମାଟିେର ର� େଦଇ ବେନଇଥିବା ଚୁଡ଼ି। ଚିକିଚିକି 
କରୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ କନାକୁ େଘାେଡଇ ଘାେଡଇ ପିେ~ଇ ଦିଏ। ନିଜର ଛିpା ପାଉଁଜି ଆଉ 
କାନଫୁଲ ନାକଫୁଲ ମୁpେର ସିଂଥି ଏମିତି ନାନା अଳ.ାର କନିଆଁ କେ·ଇକୁ ପିେ~ଇ 
େଦଇ କନିଆଁ େବଶେର ସେଜଇ େଦଇଥାଏ। ବର କେ·ଇ ପାଇଁ େସମିତି ଚିରା େଧାତିକୁ 
ପିେ~ଇ ବର େବଶ କରିଦିଏ। ଏମିତି ବର କନିଆଁ େଖଳେର ଧୁର~ର େହାଇ ଯାଇଛି 
ରୀନା। 
 ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପରୀiା ସରିଗଲା। ଆଉ ପରୀiାେର ପୁରା ପୁରି େଫଲ। ଏେବ ଟିେକ 
େଖଳ ପ�ତି ଧ�ାନ କମିଯାଇଛି ରୀନାର। େବେଳ େବେଳ अଟାଜିେର ସାଇତି ରଖିଥିବା ବର 
କନିଆଁ କେ·ଇକୁ କାଢି େଖଳେର ଲାଗିଯାଏ। ପାଠତ େହଲାନାହ\। ଆଉ ଏେବ େଖଳିେଲ 
ଟିେକ ଟିେକ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମିଳୁଛି ଘରୁ। ହଉ ଯାହା େହେଲ ବି अଭ�ାସ। ସାଇତି ରଖି 
େଦଇଛି କେ·ଇ ଦୁଇଟିକୁ ତା େପାଷାକ ଓ ଗହଣା ଗଁାvି ସହିତ। ଘେର େଯଉଁ େଜେଜମା 
अଛ�ି ନା ଟିେକ େକେତେବେଳ େଖଳିବାକୁ ବସିେଲ େଜାରେର ଚିେଲଇ ଚିେଲଇ କୁେହ। 
ଶଶୁର ଘରକୁ େନଇକି ଯିବୁ େଲା େସଇ େଖଳନା ଗୁଡାକୁ। େୟ ମାଆ େସ ଏମିତି କହିେଲ 
େମାେତ ଭାରି ଲାଜ ଲାେଗ। 

अ.ିତା ପାଢ଼ୀ 
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 ରୀନାର ବଡ଼ ସଉକ େଜାତା ପି~ିବା। ନୂଆ ନୂଆ େଜାତା ଆଉ ବିଭିନo  ଯାକ 
ଯମକର େଜାତା ପି~ିବାକୁ ତାର ବହୁତ ଇଛା। ଆଉ ତାକୁ େଯଉଁମାେନ ବାଟେର କି 
ହାଟେର କିଛି କେମ� କର�ି, େସ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି େସକିଦିଏ ଗାଲ ମୁଳିଆ। 
 ରୀନା ଦିେନ ଘରକୁ େଫରୁଛି। ବାଟେର ଆସୁଥାଏ, ଶIଶାନ ପାଖେର େଗାଟିଏ ବର 
ଗଛ। ଆଉ େସଇ ବର ଗଛ ମଳୂେର ହେଳ ଝିअ. େଜାତା ପଡିଛି। େଦଖା ଯାଉଛି ନୂଆ 
ଭଳି। େସ ଚାରି ଆଡକୁ अେନଇଲା େକହି କୁଆେଡ ନାହା�ି। ତାର ବହୁତ େଲାଭ େହଲା 
ଚପଲ ଉପେର। େକହି କୁଆେଡ ନାହା�ି େହେଲ େୟ ଚପଲ ଏଠି ରଖିଲା କିଏ। ଏମିତି 
ଭାବି ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ ଉେଠଇ ଚାଲିଲା ନିଜ ଘର अଭିମୁେଖ। ଆସି ଘେର ପହ�ି ଚପଲକୁ 
ସାଇତି କରି ରଖିେଦଲା। 
 ରାତିେର ରୀନା େଶାଇଥାଏ। ହଠାତ େଗାେଟ ସ�ପo େଦଖିଲା େଯ େସ ଚପଲ ଦୁଇଟି 
କଥା େହଉଛ�ି ଆେମ ରୀନା ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ବିଚରା ବହୁତ ଗରିବ। ଝୁପୁଡି ଘର 
ସା�କୁ ୟା ଘେର ମାଆ ରୁଗୁଣା, େଜେଜମା ବି ରିଗୁଣା ଆଉ ୟା ବାପା ଯାହା ମଲୂ ମଜୁରୀ 
ଆଣୁଛି ଚଳୁଛ�ି । 
 ଏମିତି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖେର ଚପଲ ଦୁଇ ଜଣ କଥା େହଉଥା�ି। ଜେଣ କହୁଛି େଦଖ 
ଆେମ ଥିେଲ େକଉଁଠି ଆଉ ଆମର ଭାଗ� କଣ। ରାଜକୁମାରୀ ପି~ୁଥିବା ଚପଲ ଆେମ। 
ଆେମ ରାଜପ�ାସାଦ ଛାଡି ଏଇ ଝୁପୁଡିେର ରହିବା େକମିତି। ଏମିତି ଦୁଇଜଣ କଥା 
େହଉଥା�ି। ରୀନାର ନିଦ ଭା�ି ଯାଇଥିଲା। େସ ଉଠି ପଡି ପ�ଥେମ ଚପଲ ପାଖକୁ ଗଲା 
ଆଉ େଦଖିଲା ଚପଲ ଦୁଇଟି ଧୀର �ିର େହାଇ ତା अଗଣାେର ପଡି ରହିଛ�ି। କଣ ଏଇ 
ଦୁଇଟି ଚପଲ ରାଜକୁମାରୀ.ର? ଯଦି ରାଜକୁମାରୀ.ର ଏଇ ଚପଲ ଦୁଇଟି େହାଇଥାଏ 
େତେବ ଚପଲ ଦୁଇଟି ଶIଶାନ ପାଖେର ଥିବା ବରଗଛ ମଳୂକୁ ଆସିେଲ କିପରି? ଏମିତି 
अେନକ ପ�ଶo ଉ.ି ମାରୁଥାଏ ରୀନାର ମନେର। ରୀନା ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ ଧୀେର ଧୀେର 
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ଉେଠଇଲା ଆଉ କହିଲା ତେମ କଣ ଦୁଇଜଣ ରାଜକୁମାରୀ.ର ଚପଲ। ଯଦି ତେମ 
ଦୁଇଜଣ ରାଜକୁମାରୀ.ର ଚପଲ େତେବ ତେମ ଶIଶାନ ପାଖକୁ ଆସିଲ େକମିତି? କୁହ 
େମାେତ କୁହ! 
 ଚପଲ ଦୁଇଟି ନିଜ�ୀବ ଜଡ େହାଇଥିବାରୁ କିଛି କହିେଲ ନାହ\। ତା ପେର ରୀନା ଆସି 
ନିଜ ବିଛଣାେର େଶାଇ ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର ସ�ପo େଦଖିଲା ଏଇ ସ�ପoେର 
ରୀନା କଥା େହଉଥାଏ ଚପଲଦୁଇଟି ସହିତ। ଚପଲ ଦୁଇଟି କହିେଲ ରୀନା ଆେମ ଆେମ 
ଦୁଇଜଣ अ¸ୁତ ଚପଲ। ଆମକୁ ରାଜା ମେଗଇଥିେଲ ଜାପାନ େଦଶରୁ। ଆମ ଦୁଇଜଣ.ୁ 
ଉଡୁଥିବା ଶାଗୁଣା ଜୀବଟିଏ ଭାବି ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଶାଗୁଣାଟି ଉେଠଇ ଆଣି େଯେତେବେଳ 
ଜାଣିଲା ଆେମ ନିଜ�ୀବ ଚପଲ େସ ଏହି ଶIଶାନ ପାଖେର ପେକଇ ଶବ ଖାଇବାକୁ ପେଳଇ 
ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତେମ ଆମକୁ େନଇ ଆସିଲ। ଆମର େଗାଟିଏ अ¸ୁତ ଶ�ି अଛି। ତେମ 
ପ&ୂ�ମୀ ଦିନ ଯାହା ଇଛା କରିବ ଘର, ଧନ, ସ$aି, ଟ.ା, ସୁନା ଆେମ େଦଇ ପାରିବୁ। 
େହେଲ ଆବଶ�କ ଠାରୁ अଧିକ ମାଗିେଲ ଆେମ ବହୁତ ଚିଡି ଯାଉ। ଆଉ େଗାେଟ ଦିନ 
ରହିଲା ପ&ୂgମା। େସଇଦିନ ଜହo  ମାମଁୁ.ୁ अେନଇ ତେମ ଯାହା ମାଗିବ ମଁୁ େଦବି। 
 ରୀନା ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ନିଦ ଭା�ିଯିବା ପେର େସ ଉଠିପଡ଼ି ଆଉ ଥେର 
ଚପଲ ଦୁଇଟି ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ ଟିେକ ହାତେର ଆଉଁସି େଦଇ କହିଲା 
ଧନ�ବାଦ ତୁମକୁ अେଶଷ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ। ଏମିତି କହି ରୀନା ଆସି ନିଜ ବିଛଣାେର 
େଶାଇବାକୁ ଗଲା େହେଲ ଆଉ ନିଦ େହଲା ନାହ\। କାହାର ବା ନିଦ େହବ େଯ। େସ 
अେନକ କିଛି ଚି�ା କରୁଥାଏ କଣ ମାଗିବି। ଆସ�ା କାଲି ପ&ୂgମା ଆଉ ମଁୁ ନି�ୟ କିଛି 
ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ ମାଗିବି ଯଦି େମା ସ�ପo ସତ େହାଇଥିବ ନି�ୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ଆଉ ନିଦ 
େହଲା ନାହ\ ଓ ରାତି ପାହିଗଲା, ସକାଳ େହଲା ରୀନା େଗାଡ଼େର ଆଜି କାମ ଲାଗୁନଥାଏ 
ପୁଣି ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ ସ�ପo କଣ ସତ ହୁଏ େଯ! ଏମିତି ବି ଥେର ଥେର ଭାବି 
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େହଉଥାଏ ରୀନା। ଦିନ ସାରା ଭାବି ଭାବି ରାତିେର େଶାଇଥାଏ ପୁଣି ସ�ପoେର ଆସିେଲ 
ଚପଲ ଦୁଇଟି। ଜେଣ କହିଲା ରୀନା ତେମ କଣ ପାଇଁ ବିଶ�ାସ କରୁନାହଁ େଯ ସ�ପo ସତ� 
ନୁେହଁ କାହ\କି ଭାବୁଛ। ଶୁଣ ତୁେମ ଯାହା ମାଗ େହେଲ ତୁମକୁ ପାଦେର େମାେତ ପି~ି 
ଜହoମାମଁୁ ଆଡକୁ अେନଇ ତିନିଟି ଇଛା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ହଜାେର ମାଗିେଲ ମିଳିବ 
ନାହ\। ଆଉ ଏମିତି ଆଶା କରିବ େଯମିତି अନ� କାହାକୁ ସେFହ େହବ ନାହ\। ନେହେଲ 
ତୁମକୁ େଚାର େବାଲି କହିେବ। ଆଉ ଏଇ ଆ�ଯ�� କଥା ଚାରିଆେଡ ହାଟ ବସିଯିବ। 
େଶଷେର ରାଜା ମଧ� ଏଇକଥା ଜାଣି ପାରି ତୁମକୁ ଚପଲ େଚାର କହି ଧରିେନେବ ଓ ଶାbି 
େଦେବ। 
 ରୀନା ପୁଣି ଏକ /Fେର ପଡିଯାଇଥିଲା। େସ ଭାବିଥିଲା ମନ ଇଛା କିଛି ମାଗିେନବ 
େହେଲ ପୁଣି ଏକ अଜଣା ଭୟ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ତା ମନେର। େସଦିନ ରାତି ପାହିଲା 
ସକାଳ େହଲା। ସକାେଳ ରୀନା ନିଜର ନିତ� କମ� ସାରି ଭାବିବାେର ଲାଗିଲା କଣ ମାଗିବି 
ଚପଲ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ଜହoମାମଁୁ.ୁ। ହଉ େଦଖିବା ରାତି େହଉ ଆଜି ତ ପ&ୂ�ମୀ ଜହo  
େଦଖା େହେବ େତେବ କଣ ମନେର ଆଉଛି େଦଖବା। ଏମିତି अେନକ ଚି�ା ଓ अେନକ 
େଯାଜନା ତା ମନେର ଆସୁଥାଏ ପୁଣି ଭା�ି ଯାଉଥାଏ କାେଳ अନ�କୁ ସେFହ େହବ। 
େଶଷେର ଏମିତି କିଛି େଯାଜନା ଆସିଲା ମନକୁ ଆଉ େସଇ େଯାଜନା ମୁତାବକ େସ ଆଜି 
ଚପଲ ପି~ି ଜହoମାମଁୁ.ୁ ମାଗିବ। 
 ସ~�ା େହଲା ଆଉ ସ~�ା ସମୟେର ରୀନା େଦଖିଲା ଜହoମାମଁୁ.ର ଉଦୟ େସ 
ସେ� ସେ� ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ େଧାଇ ଧାଇ େନଇ ଆସିଲା। ଏେବ ତାର ସମୟ େସ ତାର 
ତିନିଟି ଇଛା ଚପଲ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ଜହo  ମାମଁୁ.ୁ ମାଗିବ। େସ ଚପଲ ଉପେର ଠିଆ 
େହଲା ଓ ଜହoମାମଁୁ. ଆଡକୁ अେନଇ କହିଲା େମାର ପ�ଥମ ଇଛା ଆଜି ମଁୁ ଯାହା ମାଗିବି 
େସଥିପାଇଁ େକୗଣସି େଲାକର ସେFହ ଓ ଆପaି ନ ରହୁ। ଏତିକି ହାତ େଯାଡି କହିଛିକି 
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ନାହ\ ତା ହାତେର ଆକାଶରୁ ଫୁଲଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ େସ ଖୁସି େହାଇଗଲା। ତାର 
ଦି� ତୀୟ ଇଛା ଥିଲା େମାେତ େମା ପରିବାରର ସମb ସଦସ� େରାଗମୁ� ଓ ସୁ� 
ଆବଶ�କ। େସମିତି ଆଉ େଗାେଟ ଫୁଲ ତା ହାତେର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି େଶଷ ଇଛାେର 
ଜଣାଇଲା ରାଜା େମାେତ େମା ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ�କ ସମb ଧନ ସ$aି େଦଇ ତା. 
ଝିअର ଚପଲ େନଇ ଯାଆ�। ଏତିକି କହି େସ ପୁଣି ଏକ ଫୁଲ ପାଇ ଖୁସି େହଇଗଲା। 
 ତା’ପେର େସ ଚପଲକୁ ନିଜ େଗାଡ଼ରୁ କାଢି ପ�ଣାମ କରି େନଇ ରଖିବାକୁ ଯାଇ 
େଦଖିଲା ତା. ପରିବାରର ସମb ସଦସ� େବଶ ଖୁସିବାସୀେର କଥା େହଉଛ�ି। ପୁଣି 
େଦଖିଲା ରାଜା ନିଜ ପାଲି.ିେର ତା.ର େସୖନ�ବଳ ଓ ଧନଧାନ� ଧରି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ 
ବିେଜ କରୁଛ�ି। କାହାରି ମୁହଁେର ସେFହ ନାହ\ ଓ େକବଳ ରୀନା ରୀନା ଭାଗ�ବାନ କହି 
େକେତ ଖୁସି ନାଚ କରୁଛ�ି। ରୀନା ଖୁସି େହାଇ କହି ପେକଇଲା ଏହି ଚପଲର ଦାନ 
ମହାନ!!! 
 
 

ବାପା: ରuନ ପାଢ଼ୀ 
େଶ�ଣୀ: ସ{ମ, େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ । 
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अନ୍ अନ୍ अନ୍ अନ୍ େଫ� p୍େଫ� p୍େଫ� p୍େଫ� p୍    
 ଆଜି ଦିପହରଟାେର ପୁରୁଣା ଡାଏରି ଭିତରୁ େପ�ମିକାର 
ଦି’ଚାରିଟା ଫେଟା େଦଖି ସାରିଲା ପେର େକେତେବେଳ େଯ େମା ଆଖିକୁ 
ଟିେକ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି େମାେତ ଜଣା ନାହ\। 
 େସଇ ନିଦ ଭିତେର ମଁୁ େଗାେଟ ସ�ପo େଦଖିଲି ଜେଣ ବଡ କବି େକେତ ବଡ େସେତ 
ମେନପଡୁନି, େସ  େମା ପାଖେର ଆସି ପହଂଚିଛ�ି। େଗାେଟ ଆେଦଶ ଆଉ ଧମକ ମିଶା 
ସ�ରେର େମାେତ କହୁଛ�ି ତୁେମ େମା େଲଖା ପଢ଼ି ଲାଇକ କାହ\ େଦଉନ? େମା େଲଖାେର 
କେମ� ଦିअ େମା େଲଖାକୁ େସୟାର କର। 
 ଆଉ ହଁ େମା ନୂଆ ବହି ଏେବ ଆମାଜନେର ମିଳୁଛି ପଢ଼ିଲା ପେର ମତାମତଟା 
େଫସବୁକେର େସୟାର କରିବ। ତେମ ଯଦି ପାଖେଲାକ େହଇ କିଛି ନକହିବ ତାେହେଲ ମଁୁ 
ତୁମକୁ अନେଫ� p କରିେଦବି। 
 େସ अଧାବାଟ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ଟିେକ ପଛକୁ େଫରି ଭାରି ମିଠାସ�ରେର କହିେଲ 
ତମାଆେଡ଼ େକାଉ अନୁ0ାନରୁ ଆମ ପାଇଁ କାଗଜଖେp ଆସୁ। ହଉ ଭଲେର ଥାअ ଏେବ 
ନୂଆ ନୂଆ ଝିअଗୁଡା ଭଲ େଲଖୁଛ�ି ତା. େଲଖା େଦଖିବ େକେତ ମାଜgତ।  
ବଡ କବି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। େମାବାଇଲଟା ବାଜି ଉଠିଲା ଆଖି େଖାଲିଲା 
େବଳକୁ ମଁୁ ଖଟ ଉପେର କବି ନା ଫବି େକହିନାହା�ି ପାଖେର। ଖାଲି ଯାହା େମା ମୁp 
ଉପେର ଘର ଘର ଶ�େର ବୁଲୁଥିଲା େକାଉ କାଳର ପୁରୁଣା ପା। 

କୁpିେଲା, େକର�, େଖାs�ା 
୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦ 

ସିେsଶ�ର ତି� ପାଠୀ 
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କାagକ ମାସକାagକ ମାସକାagକ ମାସକାagକ ମାସ    
 ଏଇ ମାସଟିକୁ ପୁଣ� ମାସ କୁହାଯାଏ। ମାସ ଆର� େହେଲ କି� 

ଆମ ଘରର କାମ ବଢିଯାଏ। ସବୁଠୁ େବଶି ଦହଗu ହୁଏ େମା ଧମ� 

ପତo ୀ ସୁନFା। ବିବାହର ୧୫ ବଷ� ମଧ�େର ଦିନଟିଏ ସୁsା ସୁନFା େମା 

େବାଉସହ ଉ�ସ�ରେର କଥା େହାଇନି। ଆଜିକୁ ୧୦ ବଷ� ଧରି ବାପା ଆରପାରିକୁ 

ଚାଲିଗଲା ପେର େବାଉ ତାର ପୁଣ� अଜ�ନେର ଦିେନ େହଳା କରିନି। ବିନା ପିଆଜ 

ରସୁଣର ତରକାରୀ,୨୪ ଏକାଦଶୀ, ସକାଳୁ ସ~�ାେର ପୁରାଣ ପଢା ଆଉ ବଷ�କୁ ଥେର ଏଇ 

କାagକ ମାସେର ହବିଷ। େସଥିେର େମାର ତିନି ଛୁଆ. ଜuାଳ ବି ତ କମ ନୁେହଁ। ଦୁଇ 

ଦିନେର ଥେର ଆମିଷ ନେହେଲ ଋେଚ ନାହ\। େତଣୁ ସୁନFାକୁ ଏଇ କାagକ ମାସର 

ପ�ତ�କ ଦିନ ମୁp େଧାଇବାକୁ ପେଡ। େବାଉ େକେବ ସାହାଯ� ଟିେକ କରିବା ତ ଦୂରର 

କଥା ତୁpେର ଆହା ଟିେକ କେରନି। ପ�ତି କଥାେର ଖୁଣିବ ସୁନFାକୁ। େମାର ସାନ ତିନି 

ଭାଇ ଓଡିଶା ବାହାେର ରୁହ�ି। ବେଷ� ଦୁଇ ବଷ�େର ଥେର ଆସିେଲ େବାଉ େସମାନ. 

ଆତିଥ�ର ଟିେକ ଉଣା କେରନି। ସୁନFା ଆ�ାଧୀନ ଛାତ� ୀ ପରି େବାଉର ସବୁ ଆେଦଶ 

ପାଳନ କରୁଥାଏ। 

 ଆଉ ଏଇ କାagକ ମାସ ସାରା ସୁନFା େବାଉ ପାଇଁ ଚଉରା ମେୂଳ ପ� ମୁରୁଜେର 

ବିଭିନo  ପ�କାର େଝାଟି, କେପାତ କେପାତି, ରାଇ ଦାେମାଦର, ରଥ ଏପରି ବିଭିନo  େଝାଟି 

ପକାଏ। ବାଳ େଭାଗ ପାଇଁ ମୁଗଧୁଆ, େଛନା, ଶାକର, ବିଭିନo  ଫଳ କାଟି ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। 

ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ� 
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ଗଁାର ଆଠ ଦଶ ବିଧବା ଆମ ଚଉରା ମେୂଳ ଆସି ପଜୂାଚ�ନା କର�ି। େଗାଧଳିୂ େବଳକୁ 

ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ େବାଉର କାagକ ପାଇଁ କିଣା େହାଇଥିବା ସି�ିଲ ଗ�ାସ ଚୂଲାେର 

ସୁନFା ରାେ~ अନo , ମୁଗ ଡାଲମା, अଗb� ଶାଗ, ଓଉ ଆମି�ଳ। କି� େବାଉ ମଁୁହେର 

ଦିନୁଟିଏ ମଧ� ସୁନFା ପାଇଁ ପ�ଶଂସା ଟିେକ ଶୁଣିନି। ଥେର େବାଉ ଜିଦି କରି ପୁରୀ ଗଲା 

ଆଉ େଫରିଲା େବେଳ ଥpା, ଜର ଆଉ ୧୫ ଦିନ ଧରି ସୁନFାର େସବା େଯାଗଁୁ େସ ସୁ� 

େହଲା। େତଣୁ ତା ପରଠୁ େବାଉ େକେବ ପୁରୀ ଯିବା ନଁା ଧେରନି। 

 अହଲ�ା ମାଉସୀ େମା େବାଉର ସାନ ଭଉଣୀ। ମଉସା ତହସିଲଦାର ଥିେଲ ଆଉ 

ଏକ ମାତ�  ପୁअ ଏେବ sub-collector ମଉସା ଗତ ବଷ� ୭୫ ବଷ� ବୟସେର ଆରପାରିକୁ 

ଚାଲିଗେଲ। ମାଉସୀ ପ�ତିବଷ� କାagକ ମାସେର େବାଉ ପାଇଁ ନୁଆଁ ଲୁଗା, ମୁଗ, ସାରୁ, 

କଦଳୀ ଏପରି ଜିନିଷ େନଇ ଆେସ। ଆଉ ଏଇବଷ� ମାଉସୀର ପ�ଥମ କାagକ ହବିଷ। 

େତଣୁ ସୁନFା ମଧ� ମାଉସୀ ପାଇଁ ନୁଆଁ ଲୁଗା, ଆଉ କିଛି ଫଳମଳୂ କିଣି ମାଉସୀ. ପାଖକୁ 

ଯିବାକୁ ଚାହ\ଲା। ମଉସା ଯିବାର ବାର ଦିନ ପରଠୁ ସମୟ अଭାବରୁ ଯାଇ ପାରିନି। 

ସୁନFା କଥାେର ରାଜି େହାଇ ଦୁେହଁ ବାହାରିଲୁ ଭୁବେନଶ�ର। 

 ମାଉସୀ. ଏକମାତ�  ପୁअ ସବକେଲ¿ର ଆଉ େବାହୁ अଧ�ାପିକା। ଆେମ ଦୁେହଁ 

େସଠି ପହଁଚିଲା େବଳକୁ ମାଉସୀ ଘେର ଏକା ଥା’�ି। ର�ୀନ ଶାଢ଼ୀ ସହ ହାତେର 

ଦୁଇପଟ ସୁନା ଚୁଡି। ମାଉସୀ ଟିେକ अବସାଦ ଗ�b ଲାଗୁଥା�ି। ଘେର େକୟାର େଟକର 

ଟିଏ ଥାଏ। ଦାp ଚଉରାେର ମୁରୁଜ ଚିତା ପଡିଥାଏ। ସୁନFାକୁ अହଲ�ା ମାଉସୀ ଭାରି 

େସoହ କେର। ଆମକୁ ପାଖେର ବେସଇ ମଉସା. କଥା ଗପି ଚାଲିଲା। ସୁନFା କଥା 

ଭୁେଲଇବାକୁ ମାଉସୀ.ୁ େନଇଥିବା ସ�ଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟି େଦଲା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା 
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କଥା ପଚାରିଲା। ମାଉସୀ ମୁଗ ଡାଲି, ସାରୁ କଦଳୀ ଏସବୁ େଦଖି କହିେଲ କଣ ସୁକୁ ନାନି 

ଏସବୁ ପେଠଇଛି। କି� ମା’େର ମଁୁ ତ ଆଉ ତା ଭଳି କାagକ କରି ପୁଣ� अଜ�ନ କରିପାରି 

ନାହ\। େମାର ଏସବୁ କଣ େହବ। 

 ତୁ ତ ଜାଣୁ େତା ଦିअର ସବ୍ କେଲ¿ର୍ େସ ବାହାେର ରୁେହ ମାସକୁ ଥେର ବା 

ଦୁଇଥର ଆେସ, ଟିକି େତା ଯା’ अଧ�ାପିକା ଏଇ ଭିତେର େସ ଆେମ ତିନି ପିଲା. (ଦୁଇ 

ନାତି ଓ ମଁୁ) େଢର ଯତo  ନିଏ। କହୁନୁ େମାର କଣ େକାଉ ପିଲାଠୁ କମ ଯତo  ନିଏକି? 

ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ, େମଡ଼ିସିନ ସବୁ ମେନ ପକାଇ ଖୁଆଏ। ହୁଏତ ମଁୁ କାagକ ମାସେର 

अରୁଆ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇ ହବିଷ କେରନି କି�  ସ~�ାେର ଟିକି ନିେଜ କାagକ ପୁରାଣ 

ଗାଏ, ଏେବ ନୁେହଁ ତ ମଉସା ଶଶୁର ଥିବା େବଳୁ। ମଁୁ ଜାେଣ ସୁକୁ ନାନି ଶୁଣିେଲ ନାକ 

େଟକି କହିବ େଯ ମଁୁ ହବିଷ କରୁନି, ଚବିଶି ଏକାଦଶୀ କରୁନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛି। କି� 

େମା ସ�ା�� ଖରାପ କରି େମା ପିଲା.ୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ମଁୁ ଚାେହଁନି। େକେତ କn ସହି 

ଏମାନ.ୁ ମଣିଷ କରିଛି, େସମାନ.ୁ କn େହେଲ େମାେତ ପାପୀ ଲାଗିବ। 

 େସେତେବେଳ ମାଉସୀ. େବାହୁ ଟିକି ପିଲାମାନ.ୁ <ୁଲରୁ େନଇ ନିେଜ କେଲଜ 

କାମ ସାରି େଫରିଥିଲା। ସଂେଗ ସଂେଗ େଫ� ସ େହାଇ ସମb. ପାଇଁ ବାଢିଥିଲା ଖାଇବା। 

अରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି, କଦଳୀ ଭଜା, ଘା� ତରକାରୀ, ଦହି ବାଇଗଣ। ସମb. ସହ 

ଖୁସିେର ବସି ଖାଇଲା େବେଳ ମାଉସୀ. ମୁହଁକୁ େଦଖୁଥିଲି, अତି ଆନFେର େସ ଖାଇ 

ଚାଲୁଥିେଲ। େବାଉ ମୁହଁେର ହବିଷ ଖାଇଲା େବେଳ ଖୁସି ପରି, ଶୁଣିଥିବା କଥାଟିଏ ମେନ 

ପଡ଼ିଲା, “ମନ ଯଦି ର�ା ତ କୁଡ଼ିଆ ଲାଗଇ ଗ�ା।” 

 ବହୁତ େଡରି େହାଇଯାଇଥିଲା ସୁନFାକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା େବେଳ ଟିକି ସହ ସୁନFାର 
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କଥାବାତ�ା ଶୁଭିଲା, “अପା ବାବା ଚାଲିଗଲା ପେର େବାଉ ବି ଧଳା ଲୁଗା ପି~ି ବିନା ପିଆଜ 

ରସୁଣ ଖାଦ� ଖାଇ େକଇ ମାସ ରହିେଲ। କି� େବାଉ. ଆଖିେର ସବୁଦିନ ବାବା.ର 

अଭାବ େବାଧଟି େଦଖୁଥିଲି, ବାବା अତି ଆଦରେର ଆଣିଥିବା ର�ୀନ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡିକୁ 

େଦଖିଲା ମାେତ�  େବାଉ. ଦୁଃଖ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ୁଥିଲା। େଶଷେର େବାଉ.ୁ ତୁମ ଦିअର ମୁp 

ଛୁଆଁଇ ର�ୀନ ଶାଢ଼ୀ ପି~ିବା ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବାକୁ ବାଧ� କରିଥିେଲ। ବାବା 

େବାଉ.ୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିେଲ अପା ଆଉ ସ�ଗ�େର ରହି ମଧ� େସ େବାଉ.ର କn 

अନୁଭବ କରୁଥିେବ। ଏଇ କାତgକ ମାସେର ବି େବାଉ ଯଦି କାagକ ହବିଷ କରି େଗାଟିଏ 

ଥର ଖାଇ ରହିେବ େତେବ ତା.ର ଡାଇେବଟିସ୍ ଆଉ ବC ଡ଼େପ�ସର ଦୁଇଗୁଣ ବଢିଯିବ। 

େତଣୁ ବାବା. अଭାବ େବାଧ ତା. ମନେର अଛି ଆଉ ଆମ ମନେର ବି କି� େସଥିପାଇଁ 

େସ ସ$ୂ&� ନିଜକୁ ପରିବa�ନ କରି କn ପାଆ� ଆେମ ଚାହୁଁନା। େଫରିଲା େବେଳ 

ମାଉସୀ ସୁନFାକୁ ଚୁଡି ସିFୁର େଦଉଥିେଲ। 

 ମାଉସୀ, ତା. େବାହୁ ଆଉ ନାତି ମାନ. େସoହ େପ�ମେର ଭରପୁର ପରିବାରକୁ 

େଦଖି ଖୁସିେର ଆଖିରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଆସିଗଲା, ଜଗନo ାଥ.ୁ କହିଉଠିଲି ଏଇମିତି ସବୁ 

ଶାଶ ୂେହାଇଯାେ� ନି। ମାଆ େପଟର ଭଉଣୀ େହେଲ ବି େକେତ ଭିନo  େମା େବାଉ ଆଉ 

अହଲ�ା ମାଉସୀ। ମାଉସୀ. କଥାଟି ମନେର ପ�ତିଧ�ନିତ େହଉଥିଲା, “ଆେଲା ମା ସୁନFା 

ମଁୁ କାagକ ହବିଷ କରି ପଣୂ� अଜ�ନ କରିବି େବାଲି ଯଦି अସୁ� ହୁଏ ତାହା େହେଲ େମା 

େବାହୁ ପୁअ େଯଉଁ କn ପାଇେବ ତାର ପାପ ବି ମଁୁ ମୁେpଇବି ନା। େତଣୁ ଏଇ ବାs�କ� 

अବ�ାେର ସୁ� ରହିବାକୁ ସବୁ େଚnା କେଲ ପେର େତଣିକି ଜଗନo ାଥ. ଇଛା। ଠାକୂର 

େମା ପିଲା.ୁ ଭଲ କରିଥା�।”             ଦୁଗ�ାେଦବୀ ସାହି, ଗuାମ 
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अହଲ�ାअହଲ�ାअହଲ�ାअହଲ�ା    
((((୧୧୧୧))))    

 ଆଜି ତମ ପୁअ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତମ ଭଳି େଗାରା, ଲ�ା 

େଦଦୀପ�ମାନ େଚେହରା। ଭିତରଟା ମଧ� ଫÀା ତମ ଭଳି, େକାଇଲା 

ର� ଭଳି କଳା। ତମ ବାପା. ମFିର ପାଖ ଜମିର କାଗଜପତ�  

ମାଗୁଥିଲା। େସ େବାଧହୁଏ ଜାଣିନି, େସ ଜମି େମା ନଁା େର ଉପହାର ସତୂ� େର ସୁପି�ୟାର 

ମୃତୁ� ପେର ତମ ବାପା ତା. ମୃତୁ� ଆଗରୁ ତା ପୁअର ରiଣାେବiଣାର ଦାୟିତ� େମାେତ 

େଦଇ ଯାଇଛ�ି। ତା ପାଟିତୁp ଶୁଣି ପଡିଶା ଘର ତମ କକା. ପୁअ ଆସି ତାକୁ ଘର 

ଭିତରୁ ଟାଣି ଟାଣି ବାହାର କରି େଦଇ ଗେଲ। ତଥାପି ତାର अହ.ାରୀ ମନ େମାେତ 

ଧମକ େଦଇ ଯାଇଛି। ଭାରୀ ଉsତ।  

 ଜାଣିଛ େଗୗତମ, ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖିଛି ତମର ପ�ଥମ ପ�ତାରଣାର ଚିଠି ଯାହାକୁ 

ପ�ଥମ େପ�ମର ପ�ଥମ ଚିଠି ଭାବି ଚ�ଳ, ସଲC ଜ କ$ିତ ହୃଦୟେର ମଁୁ ଲଫାପା ଭିତରୁ ଚିରି 

ବାହାର କରିଥିଲି। େସଥିେର ତମ ପବୂ�-ପୁରିତ ହୃଦୟର अସ�ୀକୃତ, କୁhିତ अ�ର� �ଶ� 

ହ\ ଥିଲା। ଜୀବନର ମଧ�ାହo  େର ନିଜ ଛାଇ ପେଛ  େଦୗଡି େଦୗଡି ପ�ତାରଣାର ପରୀiାଥ�ୀ 

ଭଳି ପ�ତିଟି ପ�ଶoର ଉaରେର ଭା�ି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟକୁ ଆଣି ତୁମ ସI lତି ସହ େଯାଡି 

ରଖିବାର ଗଣିତକୁ ମଁୁ ଆଉ କଷି ପାରିବି ନାହ\ େବାଲି େସହିଦିନ ହ\ ଜାଣି ପାରିଥିଲି। 

ଦୁବ�ଳ ପ�ତିପiର ଦୁବ�ଳତା େଯ ତମ ତଥାକଥିତ ଶିiିତ ସମାଜର अ,ହାସିତ ଶାଣିତ अ® 

ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପpା 
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ଥିଲା, ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ େମାେତ େବଶି ସମୟ ଲାଗି ନ ଥିଲା। ଦୁବ�ଳା ଆଖ�ା ପାଇବା 

ଆଗରୁ ହ\ ମଁୁ ସତକ� େହାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ବି ତେମ अଭିନo , अନ�ର। ଯିଏ େମାେତ 

େକେବ ବି ଭଲ ପାଇ ନଥିଲା।  

 ବାହାଘର ଦିନ ଓଢଣା ଉେଠଇ େବଦୀେର ବସିବା ପାଇଁ ତମ ବ~ୁମାେନ ଜିଦ୍ 

ଧରିଥିେଲ େବାଲି ରiଣଶୀଳ ଆମ ଘର େଲାେକ अତ�� କnେର ରାଜି େହାଇଥିେଲ। 

अଥଚ ମଁୁ  େକେତ ସହଜେର ଭାବୁଥିଲି ପ�ଥମ ରାତିେର ନବବଧରୂ ମୁହଁ ନ େଦଖି, ତାର 

ବେଷ� ପେର ତାକୁ ଛାଡପତ�  େଦଉଥିବା ବର ମହାଶୟ .ୁ ମୁଖମpଳ, ହାତଗvିର େଫାଟ 

ଉେଠଇବା ପାଇଁ अଧିକ ସମୟ ଚାହୁଁଥିବା ତମର େସହି େଫାେଟାଉଠାଳୀ ବ~ୁମpଳୀ 

ମଧ�ରୁ ଜେଣ େକହି େହେଲ ତମକୁ ଏହି ଛାଡପତ�  ପାଇଁ ପ�ଶo କରିେବ। ବରଯାତ� ୀ ସାଜି 

ବର ସହ ନାଚି ନାଚି ଯାଇଥିବା ବ~ୁ-ବା~ବ, ସାହି ଭାଇମାେନ ତମର ଏହି ଦା$ତ� 

କବଳରୁ ମୁ� ଉପେର ପ�ଶo କରିେବ। କି� ଆ�ଯ��ର କଥା, େସ ସମୟରୁ ଆଜି ପଯ��� 

େକହି ଜେଣ ବି ପ�ଶo କରି ନାହଁା�ି। ଦିେନ अେଧ େକେବ କିଏ କାହା ସହ କଥାବାa�ା 

ଛଳେର ଉେଠଇଥିେବ, ସିଏ अଲଗା ବିଷୟ। 

 ଆଇନତଃ ମଁୁ ଆଜି ବି ତମର ®ୀ େହାଇ अଛି ଏବଂ ଏହାର ମଳୂ କାରଣ େମାର 

ସେ�ଦନ ଯିଏ ଦିେନ ତମକୁ ଛାଡପତ�  େଦଇ ଦି�ତୀୟ ବାହା େହବା ପାଇଁ ତମ ବାପା. 

କଥା ବି ଶୁଣି ନ ଥିଲା କି� ଆଜି େସହି ଭୁଲର ପ�ାୟ�ିତ କରୁଛି। ତମର େସ ଦିନର 

ସାଇତା ଛାଡପତ� ର ଚିଠି ଉପେର ତମର ଦbଖତ ତେଳ େମା ଦbଖତ କରି ସିଧା 

େରଜିn� ାର अଫିସେର ଦାଖଲ କରୁଛି।  

 ତମ େବାଉ େମାେତ ପ�ଥମ ଥର େଦଖି ଗଲାଦିନ ଆମ ଘେର େଦଇ ଆସିଥିବା ତମର 
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ଏକମାତ�  େଫାେଟା େମା କେ·ଇ େପଢିେର େମା େବାଉ ରଖି େଦଇଥିଲା। ତାହା ଆଜି ବି 

ସାଇତା େହାଇ अଛି। ଘେର ଥିବା ତମର ସବୁ େଫାେଟା  େକ� ାଧେର ଶ�ଶୁର େପାଡିପାଡି 

େଦେଲ। କି� ମଁୁ େଫାଫାଡି ପାରିଲିନି। ଆଜି ବି େସହି େଫାେଟା ଆଗେର अନ� ମାନ. 

अଲi�େର ର�-ରୂପ-ମାଂସ େର ଗଢା ଶାରୀରିକ अbିତ�-अନୁଭବ ଠାରୁ ଉs��େର ତେମ 

ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ଵ କୁ ପରେଖ, ନିଶ�େର େଦେଖ। େସହି େଫାେଟା ପାଖେର 

ରଖିଥିବା ତମର େସହି ଚିଠି େମାେତ ବାର�ାର ତାହାର अନୁଭବ କରାଇଛି।  

 ଏହି ଚିଠି ସହ ତାହାର େଫାେଟାକପି ଏବଂ ନ େଫାଫାଡି ରଖିଥିବା ତମର େଫାେଟା 

ମଧ� ପଠାଉଛି ଯାହାଦ�ାରା ଆମର ଏହି ନ�ାୟସ�ତ ସ�~ କଟିଯାଇ ତମ ପୁअ ତଥା ତା 

ମା ସହ ତମର ନ�ାୟଗତ ସ$କ� ଓ ସ�~ ବୃnି େହଉ। 

(୨) 

 ତେମ ଘର ଛାଡିବାର ବେଷ� ପେର ତମର େମା ନଁାେର େଯଉଁ ଚିଠି େରଜିnି�  ଡାକେର 

ଆସିଥିଲା, ଏହି େସଇ ଚିଠି ଥିଲା! େସଦିନ ଲଫାପା ଉପର ହbାiର େଦଖି ଆବିଭୂତ 

ହୃଦୟର ର�ସ�ାବ ବଢି େତଜ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଦୀଘ� ବେଷ� ପେର ତମର ଆସିବାର 

ସ�ାଦ ପାଇ ଭିତର ଶୁÁ କୁହୁଁଳା ମନ अଗିo ସଂେଯାଗିତ ଶ�ି ପାଇବା ନିମେ� 

ପ�bୁତାବ�ାେର अଜଣା ଆନFର ସିÂାରର ତଡିତ୍ ତର� ର�ବାହୀ ତ� ଭିତେର 

େଖଳାଇ େଦଇଥିଲା।  

 iଣ�ାୟୀ ପାଣିେଫାଟକା ଭଳି ବାସର ରାତିର ଘଟଣାବଳୀ େମା ମନ ଭିତେର 

େସଦିନ ଦୃଶ�େଗାଚର େହାଇଥିଲା। କୁଆଁରୀ ମନର ବାହାଘର ପର� ପୁଆଣି ରାତି ଭଳି 

ମତୁଆଲା ପରିେବଶେର େମା ବର ତା. କନ�ା ପାଖ ଛାଡି େଯେତେବେଳ େଟବୁଲ 
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ଉପରର ସ୍ଵ� ଆେଲାକ ରଶିI  େର କାମ କରୁଥିବା େଦଖିଲି, ସ�ାଳି ନ ପାରି ତମ ପାଖକୁ 

ଯାଇଥିଲି !  

 ତମ େବାଉ େମାେତ େଦଖିଲା ଦିନ ହ\ କହିଥିେଲ – ଦିଲC ୀର ଏକ ସ�ାଦପତ�  

अଫିସେର େଲଖାେଲଖି କାମ କରୁଛି। େଲଖାେଲଖି କାମ କଣ ଏମିତି ଘେର ରାତି अଧେର 

କର�ି?  ପରିÁାର, ସୁFର, େଗାଲ, େଗାଲ, ମିuି ମିuି अiରେର ତେମ େସ େଲଖା 

େଲଖୁଥିଲ। େସହି ରାତିେର ଏହି ହbାiର ଥେର ମାତ�  େଦଖିଥିଲି ଏବଂ ତାହା େମା ମନ 

ମbିÁେର ପuୀକୃତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।  

 ସଦ� ବିବାହିତା ®ୀକୁ ପାଖେର େଦଖି ବି ସ୍ଵାମୀ अବିଚଳିତ ଭାବେର େଲଖି 

ଚାଲିଥିେଲ। କୁହୁଁଳା, ନିରାଶ ଓ କC ା� ଶରୀରର େiାଭ ମନେର ମଁୁ ଆସି େଶାଇ 

ଯାଇଥିଲି। ମନେର ଆଶ.ା ସୃnି େହାଇଥିଲା – େକଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ, अବ�ବ�ା ରହିଗଲା 

କି? अେହତୁକ ଆଶ.ାେର ହ\ େମା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା।      

 ବାସର ରାତି ପେର ଏକୁଟିଆ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ମଧ� େସଦିନ ଲଫାପାେର େସହି 

अiର େଦଖି ଭିତର ସାମଗ�ୀ ପାଇଁ ମଁୁ ଆହC ାଦିତ େହଲି ସିନା ଭୟଭୀତ େହାଇ ନ ଥିଲି। 

अବଶ� ତୁମ अକୁହା ଆଖିର ଭାଷା ଭଳି େସହି  ନିଜ�ୀବ ଲିପିରୁ ତୁମ ମନ ତଳ କଥା ପଢ଼ି 

ପାରିବା ପାଇଁ अiମ ଥିଲି!  

 େସ ରାତି ପରଦିନ ବାହାେର ପାଟିତୁp ଶୁଣି େମା ନିଦ ଭା�ିଲା େବେଳ ସକାଳ 

େହାଇ ସାରିଥିଲା। ବାସର ରାତି ପରଦିନ େଡରିେର ଉଠିେଲ ଶାଶୁଘର େକ� ାଧେର 

ଜୀବନସାରା ଜଳୁଥିବ, ଆସିଲା େବେଳ ଖୁଡୀ. ଏହି େଚତାବନୀ ମେନ ପକାଇ ମନ େମା 

ଗCାନିେର ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତରତରେର ଊଠି ମଁୁ େକାଠରୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାହାେର 
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ସାରା ପରିବାର ଏକାଠି ଥିେଲ। େମାେତ େଦଖୁ େଦଖୁ ସବୁ େକାଳାହଳ ଶା� େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ତେମ ହାତେର ସୁଟେକଶ ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିଲ। ମଁୁ ଘଟଣାକୁ କିଛି ବୁଝିବା 

ଆଗରୁ ତେମ   ବାହାରକୁ ଝଡ ଭଳି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ଶାଶୁ, ନଣF ସୁପି�ୟା କାFୁଥିେଲ। 

ଶ�ଶୁର େକ� ାଧ ଜଜ�ରିତ ଶରୀର େନଇ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। କିଏ କିଛି ନ କହିେଲ ବି ମଁୁ ବୁଝି 

ପାରିଥିଲି। ବାହାଘର ପାଇଁ  ରାଜି ନ ଥିବା ବ��ି ଜଣକୁ େଜାର କରି ବାହା କରିେଦବାରୁ 

େସ ଘର ଛାଡ଼ି ପେଳଇେଲ। ସ$ୂ&� ପରିବାର ଭିତେର ନୂଆେବାହୂ ଟି ହତ�ଭ अବ�ାେର 

ଥିଲା। 

 ତା ପେର ତେମ ଘରକୁ େଫରି ନ ଥିଲ। କୁଆେଡ ଗଲ, ବ~ୁ-ବା~ବ, �ାତି-କୁଟୁ� 

କାହା ପାଖେର ବି କିଛି ଖବର ନ ଥିଲା। 

 େସହି ଘଟଣାର ପ�ାୟ ବେଷ� ପେର ତମର େସହି अବାÅିତ ଚିଠି ଥିଲା।     

 ଭିତେର ଭ�ାେମାଡାେର କାଗଜ ପୁେଳ ଥିଲା। ତାକୁ ସିଧା କଲାପେର େଦଖିଥିଲି, 

ଉପର କାଗଜ ଉପେର େଯାଡା ଯାଇଥିବା େଛାଟିଆ କାଗଜ ଖpେର େଲଖାଥିଲା - 

अନୁେରାଧ, ପେଠଇଥିବା କାଗଜେର ଛକି ଚିହo  ଦିଆ ଯାଇଛି। େସଇଠି ଦbଖତ କରି 

େମାେତ ତମର ଦା$ତ� କବଳରୁ ମୁ� କରିଦିअ।  

 ଛକି ଚିହo ! ଦbଖତ! ଦା$ତ� କବଳରୁ! ଭିତର କାଗଜ ଓଲେଟଇ େଦଖିଥିଲି, 

nା$ କାଗଜର ଶିେରାନାମା ଥିଲା - ଛାଡପତ� ।  

 अବଗୁvବତୀ େମାର ଫିକା ର�ର अନୂଢ଼ା ମୁହଁେର ପ�ତିଫଳିତ ଉଦଭାସିତ 

ଆେଲାକ ସହସା ନିବ�ାପିତ େହାଇ ଯିବାର େବାଧ େହାଇଥିଲା। କ�ନାର ରାମେସତୁ 

େମାର ଖpଖp େହାଇ अତଳ ସମୁଦ�  ଗଭ�େର ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଚତୁଦgଗର अଜସ� ଭ�ା 
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କାଚଖpର ମଧ�ଭାଗେର ମଁୁ େଯ ଦpାୟମାନ अନୁଭବେର େସଇଠି େଚୗକି ଉପେର ଥ¬ା 

ମାରି ବସି ପଡିଥିଲି। ପାଖେର ଥାଇ ବି େମା ଠୁଁ େକେତ अକ�ନୀୟ ଦୂରେର ତୁେମ 

ସତେର ଥିଲ! େକମିତି ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ନ ଥିଲି ଆଗତ ଭବିଷ�ତେର େମା ନିଜ ଆଷାଢୀ 

ପରିବa�ନର ଗାଥା! 

 େକେତ ଦୁବ�ଳ ସେତ କରୀଷଂକଷା-अଣଚାଶ ପବନେର େଦାହଲି ଯାଉଥିବା ଏହି 

ସ�~ ସ$କ�ର ବାତଜ-ବତାସ! ମଁୁ ନିପୀଡିତ, अବିମୃଷ� େହଲି ସହନଶୀଳତାର 

अଭିନୟେର; ମିଥ�ା ଭ� ମ ଶରଣସି� ମୃତୁ�ର ବିଜୟେର iତା� େହାଇ େଗାଟିଏ ପୁରା ବଷ� 

iତକୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ. ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ଥିଲି। अଥଚ ଜuାଳର ଝuା अତକgେତ 

ପଛରୁ ଚଢ଼ି େବକ େମାଡି अଗିoସାiୀ ରୂପକ ସେ�ଦନର ଛÅାଣ ପuାେର ମାଟିରୁ ଉେଠଇ 

େନଲା। ଆଉ ମଁୁ ତାକୁ अଟକାଇ େଦବାକୁ ଗଲାେବେଳ ଶ� ସବୁ େମା କv େସ ପାେଖ 

ବା¢ରୁs କvେର अବରୁs େହଇ ଆସିେଲ!! 

(୩) 

 ତୁେମ ଗଲାପେର େଗୗତମ, ସ�ାମୀ ®ୀ. େପ�ମାଳାପେର ଜେଣ ଆଉ ଜଣର ଆଖିେର 

ଜହo -େଜ�ା�ା ଔଜଲ�ତାର ନୀରବ ଭାଷା ପଢି ପାରିବାର ଭ� ମିତ  ସ�ପoର ସମୃsତା ନିମେ� 

ମଁୁ ବ�ାକୁଳ ଥିଲି। अଥଚ େଦଖା େହେଲ କହିବା ପାଇଁ अେନକ ଦିନୁ ଜମାଟ ବା~ି ରଖିଥିବା 

ଚ�ଳା, ପ�ଗÆା ମନର ହୃଦୟ ତଳର अଗଣିତ अକୁହା କଥା ତମର ଏହି ଚିଠି ପାଇଲା 

ପେର अଟଳ ହିମାଚଳର ପୁuୀଭୂତ ବରଫ ପାହାଡ ଭଳି କଠିନାବ�ାେର ହ\ ରହି 

ଯାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ମହୁୂa�େର ମେନ େହାଇଥିଲା, େଯମିତି ମଁୁ େମା ମନ ସହ ବିେଦ� ାହ 

କରି ପାରୁନି; କୂଳ �ଶ� ଆଗରୁ ହ\ ଲହରୀ ସ୍ଵ-ଉ�ାମତା ହେରଇ ବସିଛି। ତମ ବାପା 
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ତମକୁ ତେମ ବାହା େହାଇଥିବା ®ୀ ସହ େଦଖିଲା ପେର େମାର େସ ଭାବେର ପ�bର 

ଜଡତା ଆସି ଯାଇଥିଲା।  

 ତମ ପାଇଁ ବାହାଘର କଣ େକବଳ ଏକ ଶରୀର-ମନ-ତୃzା ରସେର अଭିହିତ ଥିଲା? 

ପାଠ ପଢି େରାଜଗାର iମ େହଲାପେର ବାବା େବାଉ. ପସF କୁ ଆପେଣଇ େନବାର 

ସଂ<ାର କଣ ତେମ ପାଇ ନ ଥିଲ େଗୗତମ? ତମ େବାଉ େମାେତ ପସF କଲା ପେର ତଥା 

ବାହାଘର ଉhବ ଆଗରୁ ଶରୀର ର� େଗାରା ନାହ\ ଜାଣିଲା ପେର ତେମ େମାେତ ମନା 

କରି ପାରିଥାଆ�। ବାହାେର ରହି େଚାର. ଭଳି ଶରୀର ଲୁvନେର  ତେମ କଣ 

ଭାବିଥିଲ, ତେମ ଧରା ପଡିବନି? ତେମ କରିଥିବା କାp-କାରଖାନା ଦିେନ ନା ଦିେନ ଧରା 

ପଡିବାର ହ\ ଥିଲା। ପୁ¢ର ସୁଗ~ ତଥା ମଇଳାର ଦୁଗ�~କୁ କଣ େକହି अଟେକଇ ପାେର?  

 ଯାହା.ୁ ଡରି ଭଦ�  େହବାର ମିଥ�ା ଭ� ମେର ରହିଥିଲ େଶଷେର ତା. ପାଖେର ହ\ 

ଧରା ପଡିଗଲ। ଶ�ଶୁର କାଗଜ ଉପେର େଲଖାଥିବା ଠିକଣାେର ଯାଇ ପହ�ି େସଠାେର 

अନ� ଏକ ®ୀ େଲାକ.ୁ ତା. େବାହୂ ରୂେପ ଓ ତା. େକାଳେର ଛୁଆ େଦଖି ନିରାଶ ଓ 

ବ�ଥିତ େହାଇ ଭଗo ହୃଦୟେର ଘରକୁ େଫରିଥିେଲ। େଫରିଲା ପେର େସ ନି¢aି 

େନଇଥିେଲ - ରମା ଛାଡପତ�  େଦବ। କି� ଏ ଘର ଛାଡି ଯିବନି। େସ ଏ ଘରର ଝିअ। 

ଆେମ ତାର ବାହାଘର ପୁଣି ଥେର କେରଇବୁ।  

 ଜାଣିଛ େଗୗତମ! ବାହା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ େଯତିକି अଲିअଳେର ବଢିଥିଲି ତେମ ତାହା 

अନୁଭବ କରି ପାରିବନି। ଦଦା-କକା ଘର ସଂଯୁ� ପରିବାର ଭିତେର ନିଜର ସମb 

अଭିଳାଷକୁ ଚାପି ନନା େବାଉ ଆମ ତିନି ଭଉଣୀ.ୁ େଯତିକି େଗହC ାେର ବେଢଇ 

ପାରିଥିେଲ, ବଡ ଝିअ ହିସାବେର ତାହା ମଁୁ ହ\ अନୁଭବ କରି ପାରିଛି। େମଟି�କ ପେର େମା 
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ପାଠପଢା ବF େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ପ�ଥେମ େଗାେସଁଇ ମା, ତା.ୁ ତାଳ େଦଇଥିେଲ 

େଗାେସଁଇ ବାପା – ରମାର ପାଠପଢା ଆଉ ଦରକାର ନାହ\। ଘେର ରହି କାମଦାମ ଶିଖୁ। 

ତା ପାଇଁ ବର େଖାଜା େହଉ। 

 अଠର ବଷ� େହଉ େହଉ ତମ ବାପା େବାଉ ଆସିଥିେଲ। ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତା. 

ଆଗକୁ ଆସିଥିଲି, େମା ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାେବ ବଲ ବଲ କରି ଚାହ\ଥିେଲ। ଜେଣ ଏମିତି ଏକା 

ଦୃnିେର ଚାହ\ଥିବା େଦଖି ମଁୁ ଶିହିରି ଯାଇଥିଲି। ଶ.ି ଯାଇଥିଲି। େମାର ଫିକା େଗାରା 

ର�ର अନାକଷ�ଣେର େସ େମାେତ अସ�ୀକାର କରି େଦେବ କି? 

 କି� େମା ମନର ଭାବନାକୁ ଓଲେଟଇ ତମ େବାଉ େମାେତ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ। 

ଆvୁମାଡି ତା. ପାଖେର ବସିଲି। େମା ମୁହଁକୁ ଭିଡିଧରି େମାର ଲଲାଟେର ଚୁ�ନ େଦେଲ 

– ରମା େମାର ଝିअ େହଲା ଆଜିଠୁଁ। େଗୗତମ ପାଖକୁ ୟାର େଫାେଟା ପେଠଇ େଦବି। େସ 

ଯଦି ହ୍ଁ କହିବ, ତାର ଆଉ ଆସି େଦଖିବା ଦରକାର ନାହ\। 

 ତା.ଠୁଁ ପାଇବା ଚୁ�ନ େମାର କିେଶାରୀ ଜୀବନେର ପ�ଥମ ବାହ� �ଶ�ର अନୁଭବ 

ଥିଲା। ଶ.ି ଯାଇଥିବା ମନ ପiୀେର ପର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ବସିବା �ାନରୁ ଉଠିପଡି େଦୗଡି 

େଦୗଡି ଭିତରକୁ ପେଳଇଥିଲି। ଭିତେର ଖୁଡୀ. ସହ अନ� ଭଉଣୀମାେନ େମାେତ ଭିଡି 

ଧରିଥିେଲ, େଯମିତି ଏକ ଗଡ ଜିତି ମଁୁ ଆସିଛି। ବାbବେର ତାହା ଗଡ ଜିତିବା ଭଳି ମଧ� 

ଥିଲା। ଶ.ାର ଭୟଭୀତ ଭାବ େସହି ଚୁ�ନର ମଧୁର �ଶ�ର ବାୟୁମpଳେର ମିେଳଇ 

ଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠୁଁ କିେଶାରୀ ଠାରୁ ବଦଳି ଯୁବତୀ ରମାର ଏକ अନ� ରୂପ ସମେb 

ଆମ ଘେର େଦଖିଥିେଲ। ପାଠ ଛାଡିେଦବାରୁ େଯତିକି ଦୁଃଖେର େମା େବାଉ ଥିେଲ, େମାର 

ଉଲC ସିତ ଭାବ େଦଖି େସ ବିେଭାର େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। 
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 ନନା କହୁଥିେଲ, ସଂସାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ େମା ଇଛାେର ହ\ ମଁୁ  େବାଉର ଗଭ� 

ଭିତେର ଆତI ାକୁ ଧରି ପଶିଥିଲି। ଠିକ୍  େସମିତି ଶାଶୁ. ପ�ଥମ ଆହC ାଦିତ �ଶ� ପେର 

େମାରି अନାହୂତ ଇଛାେର ହ\ ମଁୁ ଏ ଘର ଏରୁpି େଡଇଁ ଭିତେର ପଶିଥିଲି। अଗିoକୁ ସାiୀ 

ରଖି ଜୀବନ ମୃତୁ�ର ଶପଥ େକବଳ ଜଣ. ନିମେ� େନଇ ନ ଥିଲି। ବରଂ ତାହା ସ$ୂ&� 

ପରିବାର ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି, ଯାହାର ହାତ ଧରିଥିଲି, େସ ପରିତ�ାଗ କଲା େବାଲି ମଁୁ 

କଣ ଏ ପରିବାର ଛାଡି ପାରିବି? ପାରିବାରିକ େମାହ-ଜuାଳ କବଳରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା 

ପାଇଁ େକେତ ଦୃଢ ମାନସିକ ଶ�ି ଦରକାର, ତାହା େମାରି ଭଳି ସେ�ଦନଶୀଳା ®ୀ େଲାକ 

ହ\ ବୁଝି ପାରିବ। େବାଧହୁଏ ଏହି ପରିବାର ଓ ପରିେବଶ େମାର ଆସ�ା ସମୟର ସାiୀ 

ରହିବା ପାଇଁ ଚାହ\ ବସିଥିେଲ।  

 ସତ କହୁଛି େଗୗତମ! ହସ-କାF ରାଗ-ରୁଷା ମାନ-अଭିମାନ କୁ ଆଧାରଶିଳା କରି 

ସସରାେଗ ସ�ପ�େଣ ପି�ୟ ମଣିଷ ମାନ. ପାଇଁ େତାଳିଥିବା େବଳାଭୂମିର ବାଲିଘେର 

ପ�ଚp ଲହରୀ ଆସି େଧାଇ େଦଲା ଭଳି; ହଠାତ୍ ଦମକାଏ ଭାରି ପବନ �ଶgତ େଖାଲା 

ଝରକା କବାଟ କା� େଦେହ ପିଟି େହଲା ଭଳି; ସବୁ ଆଲୁअ ଲିଭିଗେଲ अ~କାତ ଗଭ�େର 

ସବୁ ମୁହଁ ମାଟିମୁହଁେର ବଦଳି ଯିବା ଭଳି େକେବ ମଁୁ ଭାବି ନ ଥିଲି ସହି ପାରିବି अନ�ର 

େକାହାକୁଳ କବିତାର ସ©ା� ଶ�ର ଭିଡ ଭିତେର େତାଫାନ-ବୀଜ-ବୁଣା େମାର ଲୁହର 

ଝଡ଼କୁ, अଦୃଶ� iତର ଆଘାତକୁ! କି� ସହିଥିଲି। ଛାଡପତ�  େଦବା ପାଇଁ, ଦି�ତୀୟ 

ବାହାଘର େହବା ପାଇଁ ମଁୁ ମନା କରି େଦଇଥିଲି, ବିନା େଯାଜନାେର, ବିନା ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ 

ଚି�ା କରି। ବାପଘର ନ ଯାଇ ଏହି ଘେର ରହିବାକୁ ମଁୁ ରାଜି ଥିଲି, କି� ଦି�ତୀୟ ବାହାଘର 

ପ�bାବ ପାଇଁ ନୁେହଁ।   
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 ତାକୁ ମନା କରି ନିଜସ� ଯଶ ବାନା ମଁୁ  କଦାପି ଉେଡଇ ନାହ\। ବରଂ ବିନା ର�ର, 

ପରିବାର ସୃnି ବିନା ପାରିବାରିକ ବ~ନେର ମଁୁ ବ~ା। ବିନା ଦା$ତ� ବ~ନ ବା~ି ବି 

ଦା$ତ� ବ~ନରୁ ତେମ ଆଜି ମୁ�, େଗୗତମ। ମଁୁ କି� ନୁେହଁ। ଏ ଜୀବନର ଆବଶ�କତା 

ତମ େଫର�ା ରାbାର ପଥକୁ ଚାହ\ ବସିଥିବା ବିରହୀ ନାୟିକାର ହୃଦୟ ସଦୃଶ ନୁେହଁ, 

ବରଂ କa�ବ�ର ଆହ୍ଵାନେର ରiକ-େଭୖରବ ଭଳି ପାଖେର ସଂରiିତ ଥିବା ସୁପି�ୟାର 

ଭବିଷ�ତ ସ�କ ପାଖେର ମଁୁ ଉhଗ�ୀତା। ଏେବ ତାରି ସ�ତେର େମାର ଜୀବନ ବିତୁଛି। 

ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ अହଲ�ା ନାହ\। ତଥାପି ମଁୁ ମୁ�ିଦାତା ଶ�ୀରାମ. ପାଦ�ଶ�ର ପ�ତୀiାେର! 

କାରଣ େଗୗତମ ନୁହଁ�ି, ଶ�ୀରାମ ହ\ अହଲ�ାର ମୁ�ିଦାତା। 

 ସମା{ 
୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର, ବ� ହI ପୁର 

େମା - ୮୭୬୩୨୪୪୮୮୮ 
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ଝଡ଼ଝଡ଼ଝଡ଼ଝଡ଼    
 ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ େହଉଛି ଶ.ଷ�ଣର େସ ମୁpେପାତି ଭୂଇଁେର 

ଗାର ଟାଣୁଛି େବେଳ େବେଳ ମୁp ଉେଠଇ ପ�ଧାନ ଶିiକ. ଆଡ଼କୁ 

ଚାହୁଁଛି ହୃଦ�Fନ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତା’ର େକେତେବେଳ ସାର୍ 

ପରୀiାର ଫଳାଫଳ େଘାଷଣା କରିେବ େସ ପାସ୍ କରିଯିବ ତ! 

 ପିଲାମାନ. େକାଳାହଳ, ଫୁସଫାସ ସବୁ ବF ପ�ଧାନଶିiକ ପଢ଼ି ଚାଲିଛ�ି ପାସ 

କରିଥିବା ପିଲା. ନଁା ଶ.ଷ�ଣ କାେନଇଛି ପ�ଧାନଶିiକ. ସ�ର ବ�ତୀତ ଆଉ କିଛି 

ଶୁଣାଯାଉନି ତାକୁ ସେତ େଯମିତି ତା’ପାଇଁ ବF େହାଇଯାଇଛି ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ�ର, ସବୁ 

େକାଳାହଳ ପାସ କରୁଥିବା ପିଲା. ଖୁସି ଗପ, ଶିiକ ମାନ. ଗ�ୀରଭାବ, ନିକଟ� 

ପାନେଦାକାନରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା େଟପେରକଡ଼�ର ସଂଗୀତ - େକୗଣସିଟି କଥା ପଶୁନି ତା 

ମୁpେର 

 - ଶ.ଷ�ଣ ଦାସ  ସେତଇଶି 

 ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ବାହାରିଗଲା ତା’ଉପେର ଛବିଶି ପିଲା ଥାଆ� ପେଛ, େସ ତ ପାସ 

କରିଛି େଗାପୀର ମାଡ଼, େବାଉର ଗାଳିରୁ ତ ରiା ମିଳିଛି ଶ.ଷ�ଣର ମୁହଁେର 

ସ�ାଭାବିକତା ଫୁଟି ଉଠିଲା ତା’ ଚାରିପାଖେର ଏେବ ପୃଥିବୀଯାକର େକାଳାହଳ 

 ଆଗରୁ ଘେର କିଏ ଖବରଟା େଦଇ ଯାଇଛି େଗାପୀ ମୁହଁେର अସ�ାଭାବିକ 

ନୀରବତା ମା ବାଡ଼ିପେଟ କାମେର ବ�b ଘର ଭିତେର ପାଦ ରଖିଲା ଶ.ଷ�ଣ 

ଶିବଶ.ର ସାହୁ 
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େଗାପୀ ମୁହଁକୁ ଚାହ\ଲା ମେନେହଲା, େସ ପାସ୍ େହାଇଥିବାରୁ େଗାପୀ ଖୁସି ନୁେହଁ 

େଗାପୀ େବାେଧ ଭାବିଥିବ - ଶ.ଷ�ଣ ନିେ� େଫଲ୍ େହବ ଏବଂ ତାକୁ େକମିତି ଧମକାଇବ - 

ଏ େଯାଜନା କଲାେବଳକୁ ଶ.ଷ�ଣର ପାସ ଖବର ନି�ୟ ତାକୁ ଉଦାସ କରି େଦଇଛି 

ଶ.ଷ�ଣ ବି ଉଦାସ ପାଲଟିଗଲା େଗାେଟ ଭୟ.ର ନିରବତା ତା ପେଛ ପେଛ 

େଗାଡ଼ାଇଛି େଯମିତି ନିଜ ଭିତେର ଖୁସି अନୁଭବ କରି ପାରୁନି େସ 

 - େବାଉ 

 - କଣ େହଲା କିେର? 

 - ମଁୁ ପାସ୍ କରିଛି େବାଉ ଶ.ଷ�ଣ ଯଥାସ�ବ ସ�ାଭାବିକ ସ�ରେର କହିଲା 

 - କ’ଣ େହାଇଗଲା େସଇଠୁ ଏମିତି ହିନିମାନିଆ ପାସ୍ ତ େକେତ େହଇଥିେବ!! 

 ସବୁ ଉhାହ ମଉଳିଗଲା ଶ.ଷ�ଣର ଡହକୁଥିବା अ�ାରେର ହଠାତ୍ କିଏ େଯମିତି 

ପାଣି ଛାଟିେଦଲା େସ iେଣ ଚୁପ୍ ରହିଲା ନା’ ଆଉ ନୁେହଁ େଗାେଟ ସମାଧାନ 

ଦରକାର ନିଜକୁ ପ�bୁତ କଲା ଝଡ଼କୁ ସାମନା କରିବାର ଦ� ତା ମୁହଁେର 

 - େବାଉ !  

 ଶ.ଷ�ଣ ଭିନo  ଏକ ସ�ରେର ଥମକି ଠିଆେହଲା ତା େବାଉ ଚାହ\ଲା ଶ.ଷ�ଣର 

ମୁହଁକୁ େଗାେଟ ଆଲୁअ ଛାଇ ଯାଉଛି ତା ମୁହଁସାରା ଫୁଟ�ା େତଜେର ଜଳିଯିବ କି 

େସ!! 

 - ସେତ କ’ଣ ମଁୁ େତା ପୁअ ନୁେହଁ? अେନକ ଦିନର ପୁuିଭୂତ େବଦନା ସାହସର ରୂପ 

େନଲା ଶ.ଷ�ଣର ମୁହଁେର ତା େବାଉ ଚାହ\ଲା ଓ अନୁଭବ କଲା ଏକ अଜଣା ଭୟ ନିଜ 

ଭିତେର ଶ.ଷ�ଣର ପ�ଶo ଜଜ�ରିତ କରୁଛି ତାକୁ ନିଜକୁ େକମିତି େଛାଟ ମେନେହଲା 
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ଏ ହୀନମଣ�ତା ପାଇଁ େସ ନିେଜ ହ\ ଦାୟୀ େସ େଯ େଗାପୀକୁ ସବୁ କଥାେର अଗ�ାଧିକାର 

ଦିଏ ଓ ଶ.ଷ�ଣକୁ ପiପାତିତା କେର,  ଏ କଥା ଭାଇ ତା ମୁp ଲାଜେର ତଳକୁ 

େହାଇଗଲା ଶ.ଷ�ଣର ପ�ଶo ଘାଇଲା କରୁଛି ତାକୁ ଏଥିରୁ ମୁ�ି ପାଇବାକୁ ଶ.ଷ�ଣର 

ହ\ ଆଶ�ୟ ଦରକାର ହଁ, ଶ.ଷ�ଣକୁ େଫରାଇବାକୁ େହବ ତା’ अଧିକାର ବିଚଳିତ 

େହାଇପଡ଼ିଲା େସ अନୁଭବ କଲା ପ�କୃତି ମା’ର ସ�ରୂପ ଦି ପୁअ.ୁ େନଇ ପiପାତ 

ବ�ବହାର - ଏ କଥା ଭାବି ହଠାତ୍ ତା ମୁp ତଳକୁ େହାଇଗଲା अନୁଭବ କଲା େସ, ଏେତ 

ଟିେକ େହାଇଯାଉଛି େସ ନିଜ ଭିତେର 

 - ହଁ, ହଁ, ତୁ େମା ପୁअ େମା ଜନI କଲା ପୁअ ଆଜି ମଁୁ ବୁଝୁଛି ମା अଥ�ର 

ବ�ାପକତା 

 ତା େବାଉର ଆଖିେର अଜସ� ଲୁହର ଧାରା 

 - େବାଉ!  

 ଶ.ଷ�ଣ େଲଉଟି ପଡ଼ିଲା େବାଉର େସoହସି� େକାଳେର ତା’ ହୃଦୟେର ଭିନo  ଏକ 

ପୃଥିବୀେର ପହ�ି ଯାଇଥିବାର अସର�ି ସୁଖ 

 
ସହାୟକ ଯ§ୀ, (େରଳପଥ) 

େରଳ ସଦନ, ଭୁବେନଶ�ର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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ତଲାସତଲାସତଲାସତଲାସ    
 ତଲାସ େକୗଣସି ପାଥgବବbୁର ନୁେହଁ କି ମାଟିତଳ ମଲୂ�ବାନ 

ଖଣିଜ ପଦାଥ�ର ନୁେହଁ। େଗାଟିଏ ଉପଯୁ� ବରପାତ� ର ତଲାସ 

କରୁଛ�ି ଜେଣ ବଢିଲା ଝିअର େତପନ କି ଚଉବନ ବଷgୟ ବାପା। 

ଝିअର ବୟସ େତଇଶ, େଦହର ର� ଗହମ, ଆଖିର ବ&� ନୀଳ, 

ଶୁଆଥଂଟ ପରିନାକ, ଡ଼ଉଲ ଡ଼ାଉଲ େଚେହରା, ସୁFର େକାକିଳ କvର ବାଣୀ ସହ 

ଘନକଳା େଗାଛାଏ ବାଳ ମୁpରୁ अ�ାତଳକୁ ଝୁଲୁଛି େବାଲି କହି ବାପା ନିଜ ଝିअର ରୂପ 

ବ&�ନା କର�ି। ଉ�ତା ପା�ଫୁଟ ଚାରିଇ�, ଓଜନ ଛପନ କିେଲା, ବହୁତ ହୁସିଆର୍ ପିଜି 

ସାରି ଗତବଷ� ଏମ୍ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି। ଏମିତି ସମb ପରିଚିତ अପରିଚିତ େକେତ 

ଭଦ� େଲାକ.ୁ ତ� ୀପାଠି ବାବୁ କହି, େଶଷେର େମା ଝିअପାଇଁ େଗାଟିଏ ବରପାତ�  େଦଖ� 

େବାଲି अନୁେରାଧ କର�ି। େସଦିନ େମା ପାଳିଥିଲା। ତ� ୀପାଠି ବାବୁ. ନଜରେର ଯିଏ ବି 

େକହି ସ©ା� ବ��ି ପଡ଼�ି ସମb.ୁ େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ସିଏ କୁହ�ି େଯ – “ଆେମ ଚାହୁଁ 

ପୁअଟି କ$ୁ�ଟର୍  ସାଇନ୍ସେର ବିେଟକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବ। ଝିअ ସା�େର େଯାଡ଼ି ଜମୁଥିବ 

ମାେନ ଉ�ତା ପା�ଫୁଟ ଛअ ଇ�ରୁ अଧିକ ଓ ଓଜନ ସତୁରି କିେଲା ଭିତେର େହାଇଥିବ। 

ପୁअ ମଧ�ବିa ପରିବାରର େହେଲ ବି ଚଳିବ ଆଉ େତାଫା େଗାରା ନେହେଲ ବି ଟିକିଏ 

ସଫା କଲର େହେଲ ମଧ� କିଛି अସୁବିଧା ନାହ\। କ$ୁ�ଟର୍  ସାଇନ୍ସେର ବିେଟକ୍ ପାସ୍ 

କରିଛି ମାେନ େମା ଝିअକୁ ବାହାେହଲା ପେର ଆେମରିକା ଯିବାଟା ନି�ିତ। ଝିअ ଏମବିଏ 

ଜାଗୃତି ରuନ 
ମିଶ� 
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ମାେନ ତାକୁ ସାେ� ସାେ�  େସଠି କିଛି ନା କିଛି ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ନାତୀନାତୁଣୀ େହଲା 

ମାେନ େସଇଠିକାର ନାଗରିକ ଆଉ ଏ’ ଦିଜଣ ପରମାେନ� ସିଟିେଜନ୍। ମଁୁ ଆଉ ଏଠି 

କାହ\କି ଖରା ଗରମେର अସନା େଦଶ ଆମ ଇpିଆର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗରିବ ରାଜ�େର 

ସଢୁଥିବି। ତା.ର ପିଲାପିଲି େହବା ଆଗରୁ ଭିଆରଏସ୍ େନଇ, ଭାବୁଛି େସଇ ସଫା 

ସୁତୁରା ଥpା ଜାଗାକୁ ପେଳଇବି। ମଁୁ ପ�ଶଖା ନଗରେର ଏଇଠି ରେହ ଆଉ ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା 

ବ� ା�୍ େର ବ�ା. ମ�ାେନଜର୍ अଛି। ଜୀବନ ସାରା େନାଟେର େଛପ ଲେଗଇ ଲେଗଇ 

େକେତ ବଷ� ଆଉ ବିଡ଼ା ବା~ୁଥିବି? ®ୀ.ର ଆvୁଗvି ଚାଲୁନି କି େମାର अ�ା 

ସଦାେବେଳ ଚଉକିେର ବସିବସି ପଛପେଟ ଯ§ଣା େଦବାକୁ ଆର� କଲାଣି। ଆପଣ.ୁ 

େମାର ସବିନୟ अନୁେରାଧ, େମା ଝିअପାଇଁ ପୁअଟିଏ ନି�ିତ େଦଖି ଖବର େଦେବ। 

ଆପଣ. ନ�ର କୁହ� ମଁୁ ରି�୍  କରୁଛି। କଣ କହିେଲ ୯୧୭୯୭୮୦୧୯୦୮୧, ନାଇଁମ 

ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ େକମିତି େହବ। େମାେତ ଆପଣ ପାଗଳ ଭାବିେଲ ନା କଣ? ଦୁନିଆେର 

େଯେତ େମାବାଇଲ୍ ନ�ର अଛି େସ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ନ�ର ସଂଖ�ା େମାଟ େକବଳ ଦଶ। 

ଓଃ.. ଓଃ.. ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ପ�ଥମ ୯୧ ଦୁଇଟି ଯାକ अଦରକାରୀ ସଂଖ�ା ଆମର େଦଶ 

େକାଡର଼୍। ଆଉ ଥେର େସଭ କରୁଛି ୭୯୭୮୦୧୯୦୮୧- ଏେବ ଠିକ୍, ମଁୁ ରିଂ କଲି େମାର 

କଲ୍ ଗଲା। େଶଷ ନ�ର ୦୫୦ ତ? େସଇଟା ହ\ େମାର ହ�ାଟସ୍अପ୍ ନ�ର। ନି�ିତ 

ଜେଣଇେବ, ମଟନ କଷା ଭଲ େହାଇଛି, ମଁୁ ଦି ଚାରି ଖp ମଟନ୍ େନଇଆେସ। ଯଦି 

ଚାହ\େବ ଆସ�ାକାଲି ମଁୁ ଆପଣ. ଘେର େମା ଝିअ ଫେଟା େଦଇ ଆସିବି। ଜାତକ 

େମଳାମିଳାପ ସରିେଲ କଥା ଆେଗଇବା, ମଁୁ ଆସୁଛି।” କହି େମାେତ େସଇଠି ଛାଡ଼ି େସଦିନ 

େସ ମଟନ୍ କଷା ତଶଲା ଆଡ଼କୁ ଏକା ମୁହଁା ମାଡ଼ି ଚାଲିେଲ। 
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 ଫନି ମହାବାତ�ାଟି ଭୁବେନଶ�ରେର େଯଉଁ ତାpବ ରଚିଛି, ତାହା କହିେଲ ନ ସେର। 

ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଭିଆଇପି ସଚିବ ମାେନ ଘରୁ ବାହାରକୁ କାର୍ େର ଯାଇ େଖାଲା 

ଆକାଶ ତେଳ େସୗଚ ଆଦି କରି ନଦୀେର ଗାେଧାଇ ଘରକୁ େଫରୁଛ�ି। ମହମବତୀ 

ସହରେର ମିଳୁନାହ\, ବିଜୁଳିଖୁ� ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। अବିରତ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ପାଇଁ ମାେସ 

ବି ସମୟ ଲାଗିପାେର। ପଚାଶ ଟ.ାର ବି�ଣା अେଢଇଶ ଟ.ାେର ବିକି�  େହଉଛି। ଝରକା 

ବF କେଲ ଖରାଦିନ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିେର ଘମିର ଉଠି ଯାଇ ଚମେର ଘା’ ଭଳି ଫଳି ଯାଉଛି, 

ଝରକା େଖାଲି େଶାଇେଲ ମଶାମାନ.ର େଦୗରାତI � ବହୁତ अସହ� େହାଇ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି 

ଉପାୟ ନାହ\। ନିବ�ାଚନ ସରିଛି, େଭାଟର ହାତରୁ ପା�ବଷ� ପାଇଁ ଗଣଶ�ି ଖସି ଯାଇ 

ଇଭିଏମ୍ ବାÇ ଭିତେର ପଶି ସାରିଲାଣି। ଆଉ େଲାକ ମେଲ େକେତ ନା ଗେଲ େକେତ ! 

ଏେତବଡ଼ ପ�ାକୃତିକ ବିପଯ��ୟ େହଲାପେର ବି େଯଉଁମାେନ ବାହା େହବାର ଥିଲା 

େହଉଛ�ି। ବିଜୁଳି ବିନା ଚଉଠି ସହ ଚଉଠି େଭାଜି ବି େଦଉଛ�ି। ଭାଇ ସ{ାହଟିଏ 

ଗଡ଼ିଗେଲ କଣ ଗୁଡ଼ ଘର ପି$ୁଡ଼ି େବାହି େନବ !ଏେତ अଥୟ କିଆଁ ?ନଁା ଆମର େସଇ 

ତାରିଖେର େହବ। ଏମିତି ଜେଣ ଆମ େଢ.ାନାଳ ଜିଲC ାର ସହକମ�ୀ କାେବରା ଗଁାର 

ସାନଭାଇ ସୁେରF�  ରାଉଳ। ଏକାଜି୍ଦ େଯାଉ ତିଥିକୁ େସଇ ତିଥି। କିଣ ବିଲାତି ବାଇଗଣ 

କିେଲା ଶେହ, ଆଳୁ କିେଲା ତିରିଶ, ପିଆଜ ରସୁଣ अଦା କିେଲା ନ କହିେଲ ଭଲ। ଘର 

ପାଖେର କାଜୁ ଗଛର ବଗିଚା ଗୁଡ଼ା अଛି େବାଲି ଶbାପାଇ କାଜୁଖଟା କରି େଦଇଛି। 

अବଶ� େଭାଜି ତାରିଖଟାକୁ ଦୁଇଦିନ ଘୁ�ାଇବାକୁ ବାଧ� େହଲା, କାରଣ ନିମ�ି� ତ अତିଥି 

ନିଜ ଘର ଛପର ଠିକ୍ କରିେବ ନା ତା େଭାଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିେବ !ଶସୁର ଘରୁ ଆଣି 

ଚଉଠି େଶଯ ପାଖେର ରଖିଥିବା ଶୀତ ତାପ ନିୟ§କ ଯ§�ଟା କାଗଜ େପଟିରୁ अଧା ମୁହଁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           83 

କାଢି ଖେତଇ ହଉଛି। ବୁଲା ବି�ଣା। ଚଉଠି ରାତି ନ େହାଇଥିେଲ अବା େଖାଲା 

अଗଣାେର େଶାଇ ଯାଇଥା�ା। ଇଏତ ଏମିତିଆ େଗାଟାଏ ରାତି େଯ ଝରକା କବାଟ 

ଫା.େର େଝାଟ अଖା ବbା କଟା କଟି କରି ଶେହ ଚୁ�ା େଦଇ ସବୁ େଛାଟ େମାଟ ଭअଁର 

କଣାକୁ ମାସକ ଆଗରୁ ନିବୁଜ କରିଛି। ଗଁା କଥା, ରାତ� ୀଚର ବାଳୁ�ା େଭpିଆ. ସଂଖ�ା 

अଧିକ। େସମିତି ଆଉ ଜେଣ ଆମ ଭୁବେନଶ�ର ଘେର ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଦି�େବଦୀ ବାବୁ. 

ବଡ଼ ଝିअ େଲାନି। ଆଜିକାଲି ପୁअ ଯାହା ଝିअ େସଇଆ। େପ�ମ ଆଗେର େକହି ନୁହଁ। 

ଆଜିକାଲିର ପୁअଝିअ.ର ଜିଦ୍ ଆଗେର ବାପା ମାଆ ବିବଶ। େଲାନିର ବାହାଘର ଓ 

ରିେସପସନ ପାଇଁ ଭୁବେନଶ�ରର ଏକାମ� ହାଟ ପାଖେର ନିଳାଦ� ୀ କଲ�ାଣ ମpପଟିଏ ନିଆ 

ଯାଇଥିଲା। ବ� ାହI ଣଘର ବାହାଘର। ଆଲୁअ ବାଣ େରାଶଣୀ ଖ�� ବ�ାଇବାକୁ ଦିନେର 

ବାହାଘର ସହ େଭାଜି କାମ ସରିଯାଏ। ସ~�ାପେର ଝିअ ବିଦା େହଲା ପେର ପେର 

ବ~ୁବା~ବ େଫରି ଯାଆ�ି। ନଁାକୁ ସମେb ବ� ାହI ଣ କି� େଭାଜିେର କୁକୁଡ଼ା େଛଳି ହାଡ଼ 

େଗାଡ଼ ବେଫ ତ ଶଲାେର ରହିବା ନି�ିତ। 

 େଲାନି ବାହାଘରେର ଖାସି ମଟନ କଷା, େରାହି ମାଛ ଭଜା, େଦଶୀ ଚିେକନ୍କରି, 

ବାଘୁଆ ଚି�ୁଡ଼ି ପକଡ଼ି ଓ କଲିଜା ଫ� ାୟ ସା�େର ସବୁ ସାଧା ଆଇଟମ ଥିଲା। ଗରମ ଓ 

ଗୁଳୁଗୁଳି େହତୁ अତିଥି ମାନ. ଉପ�ାନ ଉhାହ ଜନକ ନଥିଲା େବାଲି अ� େଲାକେର 

ଯିଏ ଯିଏ ବେଫ ଖଲି ଧରି ଖାଉଥିେଲ େସମାେନ ପର¢ର ଭିତେର କଥା େହବାର ଭରପୁର 

ସୁେଯାଗ ପାଉଥିେଲ। ଏତିକି େବେଳ ମଁୁ େମାର ଧମ�ପତo ୀ अନିମା.ୁ େନଇ କଲ�ାଣ 

ମpପେର ପହଁଚିଲି। ଆଗରୁ େସଇଠି ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ ବ�ା. ମ�ାେନଜର ମିnର୍ ତି� ପାଠୀ 

ମିେସସ୍ ତି� ପାଠୀ. ସହ କିଏ ଜେଣ ଚିହo ାେଲାକ ଆସିେଲ ଖାଇବା ଆର� କରିେବ େବାଲି 
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अେପiାରତ ଥିେଲ। ଆମକୁ େଦଖି ଖୁସି େହେଲ, ଯାହା େହଉ ସା� ମିଳିଗେଲ। କାଳ 

ବିଳ� ନକରି ମଁୁ ମିnର ତ� ୀପାଠି. ସହ ପୁରୁଷ. ପଛେର ଧାଡ଼ିେର ଛିଡ଼ା େହଲି ଓ 

ମିେସସ୍ ତି� ପାଠି अନିମାକୁ େନଇ ମହିଳା. ପଛଧାଡ଼ିେର ଛିଡ଼ା େହେଲ। େସମାେନ ଆଗ 

ନିଜ ନିଜର ଖଲିେର अ� अ� େନଇ ଦiିଣ େକାଣକୁ ଚାଲିଗେଲ। େଭାଜିଭାତ 

ସମାଗମେର ®ୀ େଲାକମାେନ ଟିେକ अ�ାହାରୀ େବାଲି େଦେଖଇ ହୁअ�ି। େଚେହରା ଓ 

अ�ା େଗାେଲଇ େଦଖି अବଶ� अନୁମାନ କରି ହୁଏ କିଏ େକେତ अନo  ଧ�ଂସ କରୁଛ�ି। 

अ� अ� େନଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳା. ଧାଡ଼ିଟା େଜାର େଜାରେର ଚାେଲ, 

ପୁରୁଷ.ର ଖଲି ପୁେରଇ ଏକା ଥରେକ ଜେଣ ଜେଣ ଏେତ ଖାଦ� ନିअ�ି େଯ ଛିଡ଼ା େହାଇ 

ଟିକିଏ ଫା.ା ଜାଗାକୁ ଗଲାେବେଳ ସାଟ�େର େଝାଳ ପଡ଼ିଲାଣି ତ ପା$ଡ଼ ଜୀରା अନo ର 

ପାହାଡ଼ ଆକୃତିର ମୁpିରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହା ଚପଲ ତେଳ ଗଳି ଗଲାଣି। ଯାହା େହଉ ମଁୁ ଓ 

ତି� ପାଠୀ ବାବୁ େଶଷେର ସୁେଯାଗ ପାଇଲୁ, ଖଲି ପୁରାଇଲା ପେର େମାେତ ତି� ପାଠୀ ବାବୁ 

ମହିଳା ମାନ. ବିପରିତ ପଟକୁ ଯିବାକୁ ଇ�ିତ କେଲ। ଆେମ େସହି େକାଣକୁ ଯାଇ ଥେର 

अେଧ ପାଟିକୁ େନଇ ଖାଦ�ର େଟn େଚକ୍ କରିଛୁ କି ନାହ\ ତି� ପାଠୀ ବାବୁ ଆର� କେଲ 

େସଇ ତା.ର ଚିରାଚରିତ ବରପାତ�  ତଲାସର ପୁରୁଣା େରକଡର <ି� È। େସ କହୁଥା�ି 

ଖାଉଥା�ି ଓ ମଁୁ ଶୁଣୁଥାଏ େଗବୁ ଥାଏ। ମଝିେର ମଝିେର ମଁୁ ଲi� କରୁଥାଏ ମିେସସ୍ 

ତି� ପାଠୀ ଓ अନିମା ଆମ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ବଡ଼ ଆଖି କରି अନାଉଁଥା�ି। ବରପାତ�  ମିଳିଗଲା 

ପେର ତା.ୁ ଖବର େଦବାପାଇଁ ବାର�ାର अନୁେରାଧ କରି ସାରିଲା ପେର ତି� ପାଠୀ ବାବୁ 

େମାେତ अନ� ଏକ ଭିନo  ସ�ାଦର କି�ୂତ କି�ାକାର अନୁେରାଧଟିଏ କେଲ େଯ ଆେମ ଏେବ 

ଯାହା ସବୁ କଥା େହେଲ ଦୟାକରି େମା ପତo ୀ.ୁ କିଛି ବି କହିେବନି। ଏଇ अନୁେରାଧଟି 
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େମାେତ ଆ�ଯ�� ଲାଗିଲା। ଝିअପାଇଁ ଭଲ ବରପାତ� ଟିଏ ବାପା ତଲାସ କରୁଛି, େସଥିେର 

ଝିअର ନିଜ ମାଆକୁ ଲୁେଚଇବାେର କଣ अଛି? 

 ତି� ପାଠୀ ବାବୁ ମଟନ୍ କଷା ଆଣିବାକୁ ଭିଡ଼ ଭିତେର ପଶିବାକୁ କସରତ କଲା ଭିତେର 

ମିେସସ୍ ତି� ପାଠୀ ଓ अନିମା େମା ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ପହଁଚିଗେଲ ସେତ େଯମିତି େକେତେବେଳ 

ତି� ପାଠୀ ବାବୁ େମା ପାଖରୁ ଯିେବ େସ’ ଦୁେହଁ େସଠି अେପiା କରି ରହିଥିେଲ। 

ତି� ପାଠୀବାବୁ େଯଉଁ ପେଟ ମଟନ୍କଷା େନଇ ବାହାରିେବ େସ’ ମୁpେର ଛିଡ଼ା େହାଇ 

ରହିେଲ ମିେସସ୍ ତି� ପାଠୀ ଓ अନିମା େମାେତ େନଇ ଏକ ଭିନo େକାଣେର ତି� ପାଠୀବାବୁ. 

ଆଖିରୁ अଦୃଶ� କେରଇ େଦଇ େଯଉଁ କଥା କହିଲା ମଁୁ ଦଶମିନିଟ କାଳ ହତବାକ� 

େହାଇଗଲି। अନିମା ବହୁତ ସହଜେର ମହାଭାରତର ସଞୟ ପରି େମାେତ କହିଲା ତି� ପାଠୀ 

ବାବୁ ତା. ଝିअପାଇଁ ପୁअଟିଏ େଦଖିବାକୁ କହୁଥିେଲ ତ? – ହଁ, ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ? 

ତା.ର ମିେସସ୍ େମାେତ ସବୁକଥା କହିଛ�ି। ତା.ର େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअ ଥିଲା  କୁନି। 

ପିଜି ପେର ଏମବିଏ କରିଥିଲା। ବୁଢାର ଇjାଥିଲା ଭଲ ଯାନି େଯୗତୁକ େଦଇ ଭଲ ପୁअକୁ 

ବାହା କରି ଆେମରିକା ପଠାଇବ। କି� ଏମବିଏ େଶଷ ପରୀiାେର ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପାସ୍ 

କରି ଦି�ତୀୟ େଶ�ଣୀ ନ�ର ରଖିଥିବାରୁ ବୁଢା ଝିअକୁ େସଦିନ ରାତିେର ଏଣୁ େତଣୁ କିଛି 

ମମ�ଘାତୀ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ସିଏ ବି ଖାଇଲାନି କି ଝିअବି ଖାଇଲାନି, ମାଆ େକମିତି 

ଖାଇଥା�ା। ପୁରା ପରିବାର େସଦିନ ଉପାସେର େଶାଇେଲ। ବାପା ଝିअ ସ$କ� ଭିତେର 

अତି ମହତ�କାଂiା ପଶିଯିବାରୁ କାଳ େହଲା। ତା ବାପା ତା. ଯୁବକାବ�ାେର ଚାହୁଁଥିେଲ 

ନିେଜ ଯାଇ ଆେମରିକା େଦଶେର �ାୟୀ ରୂେପ ରହିବାକୁ, କି� େହାଇ ପାରିଲାନି। ସବୁ 

ପିତାମାତା ନିଜର अଧୁରା ସ�ପoକୁ ନିଜର ସ�ାନ ମାଧ�ମେର ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହା�ି। 
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େସଥିେର କିଛି अସୁବିଧା ନାହ\ କି� େବେଳେବେଳ ସ�ାନ ହୃଦୟ ଓ ମନ ଭିତେର ଉ.ି 

ମାରୁଥିବା ଭିନo  କିଛି ବାbବ ସ�ପoକୁ ବି ବୁଝିବା ନିତା� ଦରକାର। ବହୁତ ଛାତ� ଛାତ� ୀ 

अଧ�ୟନ ସମୟେର ସାଧାରଣ ରହି ମଧ� ସମାଜେର अସାଧାରଣ ପ�ତି0ା ଲାଭ କରିଛ�ି। 

େତଣୁ ପୁअକି ଝିअର ପରୀiାଫଳ ଆଶାନୁରୁପ ନ େହାଇଥିେଲ ତାକୁ ମାଡ଼ଗାଳି େଦଇ 

अପମାନ େଦବା ପରିବେa� ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଉhାହ ବଢାଇେଲ ବରଂ ଭଲ। ଭଲ 

ନ�ର ରଖି ପାସ୍ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ�ତେର ଜେଣ ସଫଳ ବ��ି ହିସାବେର ଯଶକୀag 

ସହ ପଇସା େରାଜଗାର କରିବା େହଲା ଦୁଇଟା अଲଗା अଲଗା କଥା। େବେଳେବେଳ 

अେନକ ବାପାମାଆ ଛୁଆ.ର ମନକୁ ନ  ବୁଝି ଏମିତି ବ�ବହାର କରୁଛ�ି େଯ ପରୀiାେର 

अକୃତକାଯ�� େହାଇ ସ�ାନମାେନ ଆତI ହତ�ାର ବାଟ ଆପଣାଇବାର अେନକ ଜାଗାେର 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହସଖୁସିର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ପରିବାରେର େସହି ରାତି କୁଳ 

ଦ�ୀପଶିଖାଟି ନିଶsେର ଲିଭିଯାଇ ତି� ପାଠୀ ଦ$ତୀ. ଭାଗ�କାଶକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ अମା 

अ~ାରେର ପରିବa�ନ କରି ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ମିnର୍ ଏବଂ ମିେସସ୍ ତି� ପାଠୀ େଦଖିେଲ 

ଝିअ େଗାଟିଏ ତାର ପଢିବା ଘର ଛାତପାରୁ ତଳକୁ ଝୁଲୁଛି। େବଡ଼୍ ସିଟ୍ େର େବକ ବା~ି 

ଆତI ହତ�ା କରିଛି। ଏ ଦୃଶ�କୁ ମିnର ତି� ପାଠୀ େଦଖି ସହଜେର ହଜମ ନ େହବାରୁ ଗଛ 

କାଟିଲା ପରି ବାରpା ତଳକୁ କଚାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି अେଚତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଆତI ହତ�ା 

କରିବା ପା� କିଛ ବଷ� ପବୂ�ରୁ ପ�ାୟ ପ�େତ�କ ଦିନ ଝିअ ବାହାଘର ଓ ବରପାତ�  ବିଷୟେର 

ଘେର ଆେଲାଚନା େହଉଥିଲା। େସଇଟା ତା. ମୁp ଭିତେର ରହି ଯାଇଛି। 

େବେଳେବେଳ ପଚାରୁଛ�ି କୁନି ଆସିଲାଣି? କୁନି ଖାଇଛି? ଖାଲି ହଁ ନାହ\େର ଜବାବ 

େଦଇ ମିେସସ୍ ତି� ପାଠୀ ତା.ର ଧ�ାନକୁ अନ� ଆେଡ଼ ଭୁଲାଇ ଦିअ�ି। ତା.ର ନିତ�କମ� 
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ନିେଜ ନିେଜ କରିବାେର କିଛି अସୁବିଧା ନାହ\ କି ବ�ା.ର େଦୖନଦିନ କମ�େର ସହକମ�ୀ 

ମାନ.ର କାହାର କିଛି अଭିେଯାଗ ନାହ\ କି� ଏଇ େଗାଟିଏ କଥା ମୁp ଭିତରୁ ବାହାରୁନି। 

ଏେବ ବି ପବୂ�ଭଳି େବେଳ େବେଳ କୁନିର ବାହାଘର କଥା ଓ ଆେମରିକା କଥା ଆେଲାଚନା 

କରୁଛ�ି ଏବଂ ଯାହାକୁ େଦଖିେଲ ଭଲ ବରପାତ� ର ସ~ାନ ପାଇେଲ ଆମକୁ ଖବର ଦିअ� 

େବାଲି କହି ବୁଲୁଛ�ି। ଝିअ ଆରପାରିକୁ ଯିବାର ଚାରିବଷ� େହଲାଣି କି� ଏେବ ବି ମିnର 

ତି� ପାଠୀ ଜାରି ରଖିଛ�ି େକେବଠାରୁ ପ�ଭୂତେର ବିଲୀନ େହାଇ ସାରିଥିବା େସଇ 

अଶରୀରୀ ଝିअର ସଂସାର ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଉପଯୁ� ବରପାତ� ର ତଲାସ। 

  
ଜିଆଇଇଟି ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ,  

ଗୁଣୁପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲC ା, ଓଡ଼ିଶା 

 ଇେମଲ୍ : jagrutimishra111@gmail.com 
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ଲୁvିତ େଶୖଶବଲୁvିତ େଶୖଶବଲୁvିତ େଶୖଶବଲୁvିତ େଶୖଶବ    
 ରଜନୀର େଦଖା ନାହ\ ଗତ ଚାରି ପା�ଦିନ େହଲାଣି, ଘେରାଇ 

ସହାୟିକାଟିଏ େହେଲ ମଧ� ସିଏ ଆମ ସଂସାରର େକF�ବିFୁ। ତା’ବିନା 

ସବୁ अଚଳ। ସକାଳର ଚା’ କnଠାରୁ ଆର� କରି ରାତିର ରୁଟି 

ତରକାରୀ ପଯ��� ତା’ବିନା ଚି�ା କରା ଯାଇ ପାେରନା। ସକାଳର ଚାହା କପ୍ ଟା 

ସମୟେର ନ ମିଳିେଲ ସୁେବାଧ.ର ମୁp ଗରମ େହାଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେ�ନେର ଫୁଟ�ା 

ଚାହା ଭଳିଆ। ଆvୁଗvି ବାତେର ର�ି େହାଇ ଯାଇଥିବା େଗାଡ ଦୁଇଟାକୁ େଘାଷାରି 

େଘାଷାରି अଗତ�ା ମେତ େରାେଷଇ ଶାଳର ଦାୟିତ�  େନବାକୁ ପେଡ। େସଥିପାଇଁ େମାର 

ଭାରି ରାଗ ହୁଏ ରଜନୀ ଏମିତି ବିନା େନାଟିସେର କୁଆେଡ ରହିଗେଲ। େସ େଯଉଁଦିନ 

ଆସି ପହେ� ଘେର ଆଗ ମଁୁ ଶ�ାବଣର ବଷ�ା ଧାରା ଭଳି ବେହ ବଷ�ଯାଏ ତା’ ଉପେର। 

ଏଥର ପୁରା ସାତଦିନ ପେର େଫରିଲା େସ। େମାର ରାଗର ସୀମା ନଥାଏ, ଆଗପଛ 

ବିଚାର ନକରି ବହି ଗାଳି େଦଇ ପେକଇଲି ତା’କୁ। ସିଏ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥରକ ମଧ� 

ବାପଘରକୁ ଯାଇ ମିଛେର ନଖରା କାଢୁଛି େବାଲି େମାର ବିଶ�ାସ ଥିଲା। ତା’କୁ ଗାଳି େଦଇ 

େଦଇ ଥକିଗଲା ପେର ମଁୁ ଚାଲିଗଲି େଶାଇବା ଘରକୁ। ଆଜିକାଲି କାହ\କି େବଶୀ ବକବକ 

େହେଲ େମାର ମୁpେର ହାତୁଡି ପିଟିଲା ପରି ଯ§ଣା ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପେର ମଁୁ ଉଠିଆସି 

େଖାଜିଲି ରଜନୀକୁ, ତା’କୁ अେନକ ଗୁଡାଏ ଗାଳିମF କରିଥିବାରୁ େମା ମନଟା ବି ଖରାପ 

ଲାଗୁଥାଏ। ଘରକାମ ସବୁତ ସାରିଛି, େହେଲ ରଜନୀ ଗଲା କୁଆେଡ? ରଜନୀକୁ ଘେର 

ସୁଷମା ପରିଜା 
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େକାଉଠି ବି େଦଖି ପାରିଲିନି, ଭାବିଲି େମା’ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇ ବିଚାରୀ ମନ ଦୁଃଖେର 

ତା’ଘରକୁ ପେଳଇ ଥିଲୁ ଯାଇଛି ମେତ ନକହି। ଚାଲଚାଲ େହାଇ ବାଡି ପଟକୁ ଗଲା 

େବଳକୁ େଦଖିଲି, ରଜନୀ ବସିଛି ବାଡି ପଛପଟ ବାରpାେର, ସଁୁ, ସଁୁେହାଇ କାFୁଛି। ମନଟା 

ଦୁଃଖେର ମରିଗଲା େମାର, ଭାବିଲି କିଛି अସୁବିଧାେର ପଡିଛି ବିଚାରୀ,  େସଥିେର ମଁୁ 

ଚpାଳୁଣୀ କିଛି ନବୁଝି ଶୁଝି ତା’କୁ ଏେତ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲି, େସଇଥି ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖେର 

କାFୁଛି ସିଏ। ତା’ପାଖେର ପହ�ି ମଁୁ େଦାଷୀଟି ଭଳି ଠିଆ େହାଇ କହିଲି, “େମା କଥା 

ନି�ୟ ତେତ ବହୁତ କnେଦଇଛିେଲା ରଜି! କ’ଣ କରିବି ସାତ ଆଠଦିନ େହଲା କାମ 

କରିକରି अ�ା ଭା�ି ଗଲାଣି େମାର,  େସଇଥି ପାଇଁ ରାଗଟାଗେର କିଛି କହିେଦେଲ େବାଲି 

େସଇ କଥାକୁ ଧରି କାFୁଛୁଏଠି ବସି। ତୁ’ତ ଜାଣିଛୁ, େତା ବିନା ମଁୁ ଘଡିଏ ଚଳି ପାରିବି 

ନାହ\, ମଁୁ ବଡଭଉଣୀ କି ମାଆ ହିସାବେର ଯଦି अଧିକାରେର କହିଛି େତେବ ମେତ iମା 

କରିେଦ, ଆଉ କFା କଟା କର ନାଇଁ” େମା କଥା ଶୁଣି ରଜନୀ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି 

ପଡିଲା, ହାତ େଯାଡି କହିଲା, “ନାଇଁ ମ ମାଆ! ତମ କଥାେର କାFୁ ନାହ\, ତମକୁ ନକହି 

ଏେତ ଦିନ ରହିଗଲି, ତେମ େକେତ ହଇରାଣ ହରକତ େହଉଥିବ, େସଥିପାଇଁ ରାଗେର 

ଦି’ପଦ କହିେଦଲ, େସଥିେର ମନ ଦୁଃଖ କରିବି କାହ\କି? ତେମ ମେତ େକେତ ସାହାଯ� 

କରୁଛ ବିପଦ अେପ�ଲ ସାହା େହଉଛ, ତମ କଥା ଧରିବି? ଆମ ପରିବାର ଭିତେର 

େଗାଟିଏ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଛି, େସଥିପାଇଁ ଆମ ସମb. ମନ ଦୁଃଖ,  େସଥିପାଇଁ ଆଖିରୁ 

ଆେପ ଆେପ ଲୁହ ଝରୁଛି ମାଆ” ମଁୁ ଆଶ�b େହଲି, ଯାହା େହଉ, େମା କଥା ଗୁଡିକ 

ସାଧାରଣ ଭାେବ ଗ�ହଣ କରିଛି। ତଥାପି ତା’ର अବ�ାକୁ ଲi�କରି ଜାଣିଲି କିଛି େଗାଟିଏ 

ବଡ अଘଟଣ ଘଟିଛି ତା’ ପରିବାରେର, ଯାହା ତା’କୁ ଖୁବ୍ ଆଘାତ େଦଇଛି। ତା’କୁ ସା�� ନା 
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େଦବାକୁ ଯାଇ କହିଲି, “ବ�b ହୁअନାହ\,  ସବୁେବେଳ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ନଥାଏେଲା 

ରଜି! ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗି ରହିଛି,  ଆଜି ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ପଡିଛି, କାଲିକୁ ନି�ୟ ଦିନ 

ବଦଳିଯିବ, ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର ଠିକ୍ େହାଇଯିବ” େମାର ସମେବଦନାର ଦି’ପଦ କଥା 

ଶୁଣି ଆହୁରି େଜାରେର କାFି ଉଠିଲା ରଜନୀ, କହିଲା ଏ ଦୁନିଆଁରୁ ମଣିଷ ପଣିଆ 

ମରିଗଲାଣି ମାଆ!ମଁୁ ଯାହା େଦଖିକି ଆସିଲି, ତୁେମ ଶୁଣିେଲ, ତୁେମ ଯଦି େଦଖିଥାଆ�, 

ତେମ ବି ସ�ାଳି ପାରି ନଥା�, େକେତ ସାËାତିକ କଥା, କହୁଛି ଶୁଣ। 

 େମାର ବଡ ଭଉଣୀ ତା’ର ପରିବାର ଧରି ରେହ କଟକର େଗାଟାଏ ବbି अ�ଳେର, 

ପରିବାର େବାଇେଲ ତା’ ସ�ାମୀ ଆଉ ତିନିଟି ଝିअ। ବଡଟି ପା� ବଷ�ର, ତା’ ତଳଟି ତିନି 

ବଷ�ର, ସବା ସାନ ଝିअଟି ଦଶ ମାସର। ବଡ ଭଉଣୀ େମା’ରି ଭଳିଆ ଘେରାଇ କାମ କେର 

ନାଇଁ, ସିଏ ଆଉ ଭିେଣଇ ଦୁେହଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଦିେହଁ କାମକୁ ଯାଆ�ି, େକାଳ ଛୁଆଟିକୁ 

ସା�େର େନଇ ଯାଆ�ି, ଘେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯାଆ�ି ଦୁଇଟିଯାକ ଝିअ.ୁ। ବଡ ଝିअ ମୁନo ୀଟି 

ଭାରି ବୁsିମତୀ, ସାନଝିअ ସୁନିର ସବୁ ଦାୟିତ�  ନିଏ, ମାଆ ଦିନ େଶଷକୁ େଫରିବା େବଳକୁ 

େସ ଖାଇପିଇ ଭଉଣୀ ସହିତ େଖଳକୁଦ କରୁଥାଏ। 

 ବାପ କାମରୁ େଫରିବା େବଳକୁ ସu ହୁଏ, ମାଆ େସଇ ସu େବଳକୁ ମୁଠାଏ 

ଫୁଟାଇ ଦିଏ େଯ ଦିନସାରା େସଇଆକୁ ଖିଆପିଆ କର�ି। ଆଠଦିନ ତେଳ ଖବର ମିଳିଲା, 

ତା’ ଝିअଟି କ’ଣ ବାଧକାେର ପଡିଛି େବାଲି, ତାକୁ ହ\ େଦଖିବାକୁ ମଁୁ କଟକ ଯାଇଥିଲି େମାର 

ବଡ ଭଉଣୀଘରକୁ, େସଠାେର ପହ�ିଲା ପେର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା େଯ ଝିअକୁ େନଇ ନାନୀ 

େମଡିକାଲ ଯାଇଛି। ଆେମ अେପiା କରି ରହିଲୁ ତା’େଫରିବା ଯାଏଁ। 

 ଆମକୁ େଦଖି ପାଖ ପଡିଶା େଲାକମାେନ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଫୁଟ୍ ଫାଟ୍ 
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େହଉଥାଆ�ି, କି� େମାେତ େକହି କିଛି କହୁ ନଥା�ି। େମାେତ अଡୁଆ अଡୁଆ ଲାଗିଲା। 

ପଡିଶାଘର ଫୁଲିମାଆ ସାଥିେର ନାନୀର ଭଲ ସ$କ�। େସମାେନ ଦି ଜଣ ମଧ� ଦିନ 

ମଜୁରିଆ ମଁୁ ପଡିଶା ଘର ସୁଲି ମାଆକୁ ପଚାରିଲି, କ’ଣ େହାଇଛି ମୁନo ୀର କି? କ’ଣ 

େମେଲରିଆ ନା ଟାଇଫଏଡ଼ େଯ େମଡିକାଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡିଲା? କାରଣ ଆମ ମାନ. ଘେର 

େଦହ ଖରାପ େହବା େଗାଟାଏ ସାଧାରଣ କଥା, େଯେତ େବମାରୀ ଟିକିଏ ତୁଟୁକା ତୁଟୁକି 

ଔଷଧ, ନେହେଲ ଔଷଧ େଦାକାନୀକୁ ପଚାରି ଆଣିବା ଔଷଧେର ହ\ ଭଲ େହାଇଥାଏ। 

ଦିେଶ େସତିକି ସାËାତିକ ନ େହେଲ ଦିନକର ମଜୁରୀ ବFକରି େମଡିକାଲ କିଏ ଯିବାର 

େଦଖା ଯାଏନା। ସୁଲି ମାଆ ଚାରି ଆଡକୁ ସତକ� ଦୃnି ପକାଇ ମେତ ତା’ର ଘର ଭିତରକୁ 

ଟାଣି େନଇ କବାଟ ଆଉେଯଇେଦଲା, େମା କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ େନଇ ଫିସ ଫିସ କରି 

କହିଲା, “ବଡ ସାËାତିକ କଥା ରଜି! ସମେb ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିଛ�ି େହେଲ ଆÌାରାଓ 

ଭୟେର େକହି ମୁହଁେଖାଲୁ ନାହଁା�ି, ତା’ର ଗୁpାଦଳ ଜାଣିେଲ ଟିକିଟିକି କରି କାଟି ନାରୀ 

ଭିତେର ପେକଇ େଦେବ, ଶବର ପaା ବି ମିଳିବନି” ସୁଲିମାଆର କvସ�ରେର ଭୟେର 

ଚିହo  �n ଭାବେର ବାରି େହଉଥିଲା। ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ମୁନo ୀର େଦହ ଖରାପ ସହିତ 

ଆÌାରାଓର ସଂପକ� କ’ଣ, ଆଉ କିଏ ଏଇ ଆÌାରାଓ ଯାହାର ଭୟେର ସମେb 

ଥରହର? େମାର ପ�ଶିoଳ ଦୃnିରୁ େବାଧହୁଏ େମା ମନ କଥା ଠଉରାଇ େନଇଥିଲା 

ସୁଲିମାଆ। େସ ଆର� କଲା... 

 ଆମର ଏଇ ବbିର ମଲିୂଆ ମାନ. ସଦ�ାର େହଲା ଆÌାରାଓ, େସ ବିଭିନo  अ�ଳରୁ 

େଲାକ ସଂଗ�ହ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାେବ କ�� ା¿ରକୁ ଦିଏ, େସମାନ. ମଜୁରୀର 

କିଛିଭାଗ କମିଶନ୍ ଆକାରେର ନିଏ,େସଇ ପଇସାେର ମଦ ମାଂସ େଦଇ ତା’ହାତେର ଦେଳ 
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ଗୁpା ରଖିଥାଏ େଯଉଁମାେନ େସଇ ମଜୁରିଆ ମାନ.ୁ ଡେରଇ ଧମେକଇ କାବୁ କରି 

ରଖିଥା�ି। ଆÌାରାଓ ନିେଜ ଭେଲଇ େହାଇ ସମb.ୁ ଦୟା େଦଖାଏ, ମଲିୂଆମାନ.ୁ 

ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର ସାହାଯ� କେର, ତା. ପିଲାମାନ.ୁ ଚେକାେଲଟ୍ ବି<ୁଟ େଦଇ େସoହ 

ଶ�sା େଦଖାଏ, କି� ସମେb ଜାଣ�ି େସଇଟା ପ¬ା ସଇତାନ ଟାଏ, ମଦ ଆଉ ନାରୀ 

େହଲା ତା’ର ଦୁବ�ଳତା। ସମେb ନିଜ ନିଜ ସ�ାଥ�କୁ ଜଗି ଚଳ�ି, େକହି ତା’କୁ ମୁହଁ ଉପେର 

କିଛି କୁହ�ି ନାହ\, ବରଂ ଆÌାରାଓ ଆନo ା କହି ସାକୁେଲଇ ହୁअ�ି। େସଇ ରାiସର 

ଲୁଲୁଦୃnିେର ପଡିଥିଲା ମୁନo ୀ। ମୁନo ୀ ପା�ବଷ�ର େହେଲ ମଧ� େଗାଲ୍ ଗାଲ୍ େହାଇ େଗାରା 

ର�ର ସୁFର ଝିअଟିଏ, ତା’ର ସୁଗଠିତ ଶରୀରକୁ େଦଖି େଲାଭାଏ ଥିଲା ଆÌାରାଓ। ନିତି 

ଆସୁଥିଲା ତା. ଘରକୁ, ପୁଳାଏ େଲଖାଏଁ ଚେକାେଲଟ୍, ବି<ୁଟ ଆଣୁଥିଲା, େତା ଭିେଣଇକୁ 

ମାଗଣା ମଦ େବାତଲ, ନାନୀ ପାଇଁ ଚିେକନ୍ ତରକାରୀ ଆଣି େଦଉଥିଲା, ମୁନo ୀକୁ େକାଳେର 

ବେସଇ େଗଲ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ୟାକୁ ମେତ େଦଇଦିअ, ଝିअ କରି ରଖିବି। ସମେb 

ଭାବୁଥିଲା ତା’ର ପିଲାପିଲି ନାହ\ େବାଲି େସ ମୁନo ୀକୁ ଏମିତି େସoହ ଶ�sା କରୁଛି େହେଲ 

କିଏ ଜାଣିଥିେଲ ତା’ମନେର ଏମିତି ପାପ अଛି େବାଲି। ଆେମ ସବୁ କାମକୁ ଚାଲିଗଲା 

ପେର ସିଏ କୁଆେଡ ସବୁଦିେନ ଆେସ େତା ନାନୀ ଘରକୁ। ସୁନିକୁ ବି<ୁଟଟାଏ କି 

ଚେକାେଲଟ୍ ଟିଏ ହାତେର େଦଇ ପଠାଇଦିଏ ବାହାରକୁ। େସଇଠୁ ମୁନo ୀକୁ ବୁେଲଇ 

ଭାେଲଇ ତା’କୁ ନିଜ ବାସନାର ଶିକାର ବନାଏ। ବିଚାରୀ ମୁନo ୀ ନିେଜ ଜାଣି ପାେରନାହ\ 

ତା’ସହିତ କ’ଣ ଘଟୁଛି େବାଲି। ଆÌାରାଓ ତା’କୁ ଚେକାେଲଟ୍ େଦଇ ବଶ କରି ରଖିଥାଏ, 

କହିଥାଏ େତା’ ବାପାକି ମାଆ.ୁ ଏକଥା କିଛି କହିବୁନି, ମଁୁ ପୁଣି କାଲି ଆସିବି,  େତା’ପାଇଁ 

ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଚେକାେଲଟ୍ ଆଣିବି, ପି«ା ଆଣିବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ମୁନo ୀର ସରଳ 
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ମନ େସଇ କଥାେର ଭୁଲିଯାଏ। କn େହଉଥିଲା ମଧ� ଭଲ ଖାଇବା ଆଶାେର େସ ଚୁପ୍ 

ରେହ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପମାଆ. ପାଖେର ସମୟ ନଥାଏ ପିଲା. ଭଲ ମF ବୁଝିବା 

ଲାଗି। କାମରୁ େଫରିବା ପେର ରା~ି ବାଢି ଖାଇ ପିଇ େସମାେନ େଶାଇଯାଆ�ି अଛାଡ 

େହାଇ ପରବa�ୀ ଦିନର ମଜୁରି ଖଟିବା ପାଇଁ। ପା�ବଷ�ର ଝିअଟି ପାଇଁ ତା.ର ଚି�ା ବି 

ନଥାଏ। ସବୁଦିନ ସିଏ େଗାଟିଏ ବୟ< କାମୁକର ଶିକାର େହାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି 

କିଛିଦିନ ଗଲା ପେର ମୁନo ୀର ପରିଶ�ା େପାଡା ଆର� େହଲା। କn େହଲାରୁ ମାଆକୁ 

କହିଲାରୁ ମାଆ େପଟ ଗରମରୁ େସମିତି େହଉଛି କହି ଥpାପାଣି ପିଇବାକୁ େଦଲା। ଦୁଇ 

ତିନିଦିନ ପେର ଆହୁରି େବଶୀ କn େହଉଛି େବାଲି କହିଲା ମୁନo ୀ, କାFି କାFି अ�ିର 

େହଲା, େସଇଠୁ ତା’ ମାଆ ଗଲା �ାନୀୟ େଗା0ୀ ସ�ା�� େକF�କୁ। େସଠାେର ଡା�ର 

ମୁନo ୀକୁ ପରୀiା କରି ଜାଣିେଲ େଯ ଝିअଟି ବଳାÂାରର ଶିକାର େହାଇଛି, ପରିଶ�ାନଳୀ 

ଭିତେର ସଂକ�ମଣ େହାଇଛି। ଝିअଟିକୁ ବୁେଲଇ ବେ.ଇ ସବୁ କଥା ପଚାରି ସତ�କଥାଟି 

ଆଦାୟ କରି େନଇଥିେଲ ସ�ା�� ସହାୟିକା ଜଣକ। ମୁନo ୀର ମାଆ.ୁ ଡାକି ସବୁକଥା 

ଜଣାଇବା ପେର େସ େକୗଣସି ପ�ତିକି� ୟା ନକରି ଏମିତି େହାଇ ନଥିବ କହି େମଡିକାଲରୁ 

ପଳାଇ ଯିବାକୁ େଚnାକଲା, କାରଣ ମୁନo ୀ ଯାହାର ନାଆଁ େନଉଥିଲା ସିଏ ତା.ର 

अନo ଦାତା ଥିଲା, ତା’ରି ଲାଗି ତା. ଦାନାପାଣି ଚଳୁଥିଲା। ତା’ ବିରୁsେର ମୁହଁ େଖାଲିବା 

ମାେନ ଦାନା ପାଣି ତ ବF େହବ, ତା ଗୁpାଦଳ. ହାତେର ଜୀବନ ବି ଯିବ। 

 ଏଇ ଭୟେର େସ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଠିକ୍ ମେନ କଲା। ମୁନo ୀର ବାପା ରାଘବକୁ ଆସି 

ସବୁକଥା ଜଣାଇଲା ମୁନo ୀର ମାଆ ସଜନୀ। ଦୁେହଁ ମିଶି अେନକ ଭାବି ଚି�ି ଠିକ କେଲ େଯ 

େସମାେନ ମୁନo ୀକୁ ଘରକୁ େଫେରଇ ଆଣିେବ ଆଉ अନ� େକାଉ ଡା�ରକୁ ଡାକି ଚିକିhା 
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କେରଇେବ ତା’ର। ଆÌାରାଓକୁ େମାେଟ ଜାଣିବାକୁ େଦେବନି େଯ େସମାେନ ତା’ର 

କୁକମ� ବିଷୟେର अବଗତ अଛ�ି େବାଲି। 

 େଗାଟିଏ ପା�ବଷ�ର ଝିअ ସହିତ ଏମିତି अମାନୁଷିକତା କରିଥିବା େଲାକଟିକୁ ଦp 

ମିଳିବା ଦରକାର ଭାବି େପାଲିସ୍ ଆଉ ଶିଶୁକଲ�ାଣ ବିଭାଗକୁ ତୁର� କାଯ��ାନୁ0ାନ ଗ�ହଣ 

କରିବାପାଇଁ ଖବର େଦେଲ େଗା0ୀ ସ�ା�� େକF�ର କମ�ଚାରୀମାେନ। ମୁନo ୀର ମାଆ.ୁ 

କି� େକୗଣସି ପ�କାର କାଯ��ାନୁ0ାନ ଗ�ହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହେଯାଗ ନକରି ମୁନo ୀକୁ େନଇ 

ତୁର� େସଠାରୁ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲା। 

 କଥାଟି େସେତେବଳକୁ ପ�ଘଟ େହାଇ ସାରିଥିଲା, ସାରା ସହରର ଶିଶୁ अଧିକାର 

ସୁରiା ଆେୟାଗ अଧିନେର ଥିବା ସମb ସରକାରୀ େବସରକାରୀ अନୁ0ାନ ପiରୁ ମୁନo ୀର 

ଚିକିhା ଏବଂ ତା’କୁ ନ�ାୟେଦବା ଲାଗି ପ�େଚnା ଆର� େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ବିଭିନo  

ମହଲରୁ ସରକାର. ଉପେର ଚାପ ପଡିବାେର ଲାଗିଥିଲା, ପିଡିତାକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ� 

େଦଇ ମୁଖ� ହାସପାତାଳେର ଆଡମିସନ କରି ଚିକିhା ଆର� କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ ସହିତ 

ସଂପୃ� अଭିଯୁ�କୁ ତୁର� ଗିରଫ କରି କାଯ��ାନୁ0ାନ ଗ�ହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁନo ୀର 

ବାପମାଆ େଯେତ ଲୁଚାଇବା ଲାଗି େଚnାକେଲ ମଧ� କଥାଟି ନିଆଁଭଳି େବଳକୁ େବଳ 

ହୁତୁହୁତୁ େହାଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସହର ସାରା। େଶଷେର େସ�jାେସବୀ 

अନୁ0ାନମାେନ ମିଶି େଜାର ଜବରଦbି କରି ମୁନo ୀକୁ କଟକ ବଡଡା�ରଖାନାକୁ 

�ାନା�ରିତ କରିଛ�ି। अଭିଯୁ� ଆÌାରାଓକୁ ମଧ� େପାଲିସ ଗିରଫକରି େଜଲ୍ 

ପଠାଇଛି। 

 ସୁଲିମାଆଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ମଁୁ ପଥର ପାଲଟି ଗଲି େଗା ମାଆ। ଜୀବନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           95 

ବିକଳେର ଧାଇଁଗଲି ବଡ େମଡିକାଲକୁ। େସଠାେର ଆମକୁ ତା’ପାଖକୁ ଯିବାକୁ अନୁମତି 

ମିଳିଲାନି, ସିଏ କୁଆେଡ ଗୁରୁତର अସୁ�, ବଡ ବଡ ଡା�ରମାେନ େଗାଟାଏ କାଚଘର 

ଭିତେର ରଖି ଚିକିhା କରୁଛ�ି ତା’ର ଆଖି ବF କରି େଶାଇ ରହିଛି େସ। ମରିବକି ବ�ିବ 

ଠିକଣା ନାହ\। ନାନୀ ମୁp େକାଡିଏ କାFୁଛି,  ତା’ ବର ମୁହଁେପାତି ବାହାେର ବସିଛି। ଏକ 

ମୁହଁା େହାଇ େଫରିଆସିଲି ମଁୁ। କ’ଣ ଆଉ କରିଥା�ି? େମା ମନ ଆଉ େସଠି ଲାଗିଲାନି, 

ଏଠିକି ପେଳଇଥିଲୁ ଆସିଲି। 

 ମୁନo ୀଟିର ସୁFର େଚେହରା େଦଖି ଆଗରୁ େକେତଥର ମଁୁ ନାନୀକୁ କହିଥିଲି, “ମେତ 

ତା’କୁ ଝିअ କରି େଦଇେଦେଲା ନାନୀ, ମଁୁ ତାକୁ ପାଳିେପାଷି ବଡ କରି ବାହାଘର 

କେରଇବି” ନାନୀ ସବୁେବେଳ ହସିେଦଇ କେହ, “ଝିअ ତ େତା’ର ତୁ େଯେବ ଇjା ତା’କୁ 

େନଇ ଯିବୁ େତା’ ପାଖକୁ” େହେଲ ସବୁ ଏଇ େପାଡା ମୁହଁା େପଟର େଦାଷ,  ଆେମ ତ 

ଆମ ଛୁଆଟିକୁ ପାଳି ପାରୁନୁ ଠିକେର, ଆଉ େଗାଟାଏ େବାଝ େକମିତି ସ�ାଳିବୁ େବାଲି 

ଆଜି ଯାଏ ତା’କୁ ଆଣି ପାରିନଥିଲି, ଏେବ ଏଇ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଛି ତା’ସାଥିେର, େତଣୁ 

େମାେତ ନିଜକୁ େଦାଷୀ େଦାଷୀ ଲାଗୁଛି,  ମଁୁ ଚpାଳୁଣୀ ଯଦି ମୁନo ୀକୁ େନଇ ଆସିଥା�ି, 

େତେବ ହୁଏତ ପରି�ିତି अଲଗା େହାଇଥାଆ�ା,  ମୁନo ୀ େଭାକ ଉପାସେର ରହିଥା�ା ସିନା 

ଏମିତି ପଶୁତ� ର ଶୀକାର େହାଇ ନଥା�ା। େସଇ କଥା େମାେତ अହରହ ଦୁଃଖ େଦଉଛି 

େଗା ମାଆ, େମା ଆଖିେର ଲୁହ ରହୁନି। ଡା�ର ତା. ପାରୁ ପଯ��� େଚnା କରୁଛ�ି 

ମୁନo ୀକୁ ବେ�ଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଇନ୍ ତା’ ବାଟେର ଯାଉଛି େଦାଷୀକୁ ଉପଯୁ� ଦp 

େଦବାପାଇଁ, ସବୁ େହେଲ କ’ଣ େହବ ମାଆ! ତୁେମ କହୁନ? ମୁନo ୀର େଦାଷ କ’ଣ ଥିଲା? 

କାହ\କି େସଇ ନିରୀହ ଶିଶୁଟି ଏତିକି ଯ§ଣା େଭାଗିଲା? କିଏ େନବ ତା’ର କn ଯ§ଣା? 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           96 

କିଏ େଫେରଇ େଦବ ତା’ ଜୀବନ? ସିଏ ନିେ��ାଷ େହାଇବି ତ େମଡିକାଲର େଶଷେର ପଡି 

अକଥନୀୟ ଯ§ଣାେର ଛଟପଟ େହାଇ ମୃତୁ�କୁ अେପiା କରିଛି ନା ମାଆ। କଥା କହୁକହୁ 

େଭଁ େଭଁ େହାଇ କାFି ଉଠିଲା ରଜନୀ। ମଁୁ ତଟ� େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥିଲି। େମା ଆଖିରୁ 

ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି େମାର ପି~ାଶାଢୀ ଓଦା େହାଇ ଯାଉଥିଲା, େହେଲ ମଁୁ ମଧ� 

ରଜନୀର େସଇ ସବୁ ପ�ଶoର ଉaର େଖାଜି ପାଉ ନଥିଲି। ଚରମ अସହାୟତାେର େମାର 

ବାକ୍ଶ�ି େଲାପ ପାଇ ଯାଉଥିଲା। 
 

 

ଶାରଳା ଭବନ,  

େପାତାେପାଖରୀ, ନୂଆବଜାର,  

କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୭୨୬୪୭ 
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ୱାୟାର୍ ୱାୟାର୍ ୱାୟାର୍ ୱାୟାର୍ େଲସ୍େଲସ୍େଲସ୍େଲସ୍    
ମଳୂ ଇଂରାଜୀ ରଚନା :  ଆଗାଥା କି� nି 

 “ଆପଣ ଉେaଜିତ ହୁअ� ନାହ\, ଆପଣ. ହୃଦୟ କିଛିମାତ� ାେର 

ଦୁବ�ଳ େହେଲ ବି ଚି�ା କରିବାର େକୗଣସି କାରଣ ନାହ\” ଡା�ର 

େମେନଲ୍ ମିେସସ୍ ହଟ�ର.ୁ କହିେଲ ତା’ପେର େସ ମିେସସ୍ ହଟ�ର. 

ପୁତୁରା ଚାଲ�ସ.ୁ अନ� �ାନକୁ େନଇ କହିେଲ, “େଦଖ� ଆପଣ େମାେତ ଭୁଲ 

ବୁଝିେବନି ଆପଣ. ଆ�ି अେନକ ବଷ� ବ�ିେବ କି� େକୗଣସି ପ�କାର ମାନସିକ 

ଆଘାତ ତା.ପାଇଁ ଘାତକ ପ�ମାଣସିs େହାଇପାେର” 

 ଦିେନ ଚାଲ�ସ ଏକ ୱାୟାର୍ େଲସ୍ େସଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତା ଆ�ିକୁ କହିଲା େକୗଣସି 

ବ�bତା ଭିତେର ଥାଇ ମିେସସ୍ ହଟ�ର କହିେଲ, “ବିଦୁ�ତ କିରଣ େମା ପାଇଁ अନିn କରିବ, 

ଆକାଶେର ବିଜୁଳି ଚମକିେଲ େମା ମୁp ବୁେଲଇବା ଆର� େହାଇଯାଏ...” 

 ବିଦୁ�ତ ତର� ବିଷୟେର ଚାଲ�ସ ଭଲ ଭାେବ ମିେସସ୍ ହଟ�ର.ୁ ବୁେଝଇବା ପେର 

ନା ହଁ ଭିତେର େସ अନୁମତି େଦେଲ ୱାୟାର୍ େଲସ୍ େସଟ୍ ଘରକୁ ଆଣିବା ପେର ମଧ� 

େସ େସମିତି କିଛି ଖୁସି अନୁଭବ କରି ପାରୁନଥା�ି 

 “ଆ�ି ଏଇ ଶୁଣ� ଏେବ ଆେମ ବଲgନ୍ ଶୁଣିପାରିବା ତୁେମ ୱାୟାର୍ େଲସରୁ ଠିକ୍ 

ଭାବେର ଶ� ଶୁଣିପାରୁଛ ତ?” ଚାଲ�ସ୍ ପଚାରିଲା 

 “ସଁୁ ସଁୁ ବ�ତୀତ େମାେତ ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଯାଉ ନାହ\” ମିେସସ୍ ହଟ�ର ଜେଣଇେଲ 

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 
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ଚାଲ�ସ ସହ ମିେସସ୍ ହଟ�ର. ନିବିଡ଼ ସ$କ� କିଛିଦିନ ତେଳ େସ ତା. ଝିଆରୀ ମରିୟମ୍ 

ହଟ�ରକୁ ନିଜର ଉaରାଧିକାରୀ ଭାବେର କରିବାକୁ ଇjା କରିଥିେଲ, କି� େସ ତା. ସହ 

କଥାବାa�ା କେଲ େବାର୍ େହାଇଯାଏ, ପୁଣି ଜେଣ ଏ ଭଳି ବ��ିକୁ ବାହା େହଲା େଯ 

ଯାହାକୁ ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ବିଲକୁଲ୍ ପସF କର�ି ନାହ\ େତଣ ୂ େସ ତା. ପୁତୁରା ପ�ତି 

ଧ�ାନ େଦେଲ ଚାଲ�ସ ବଡ଼ ଧ�ାନର ସହ ତା. ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀକୁ ଖୁସି 

ରଖିବାକୁ ପ�ୟାସ କେର େସଥିପାଇଁ ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ସମb अଚଳାଚଳ ସ$aି ତା ନଁାେର 

ଉଇଲ୍ କରି େଦଇଛ�ି 

 ୱାୟାର୍ େଲସ୍ ପ�ତି ପ�ଥମରୁ େସ ଉଦାସୀନ ଥିେଲ ଧିେର ଧିେର ତା.ୁ ଭଲ 

ଲାଗିଲା ଚାଲ�ସ େଯେବ ବାହାରକୁ ଯାଏ େସ ନିଜ ମନ ପସFର କାଯ��କ�ମ ଶୁଣ�ି 

 ୱାୟାର୍ େଲସ୍ ଘରକୁ ଆଣିବାର ତିନିମାସ ପେର ଏକ अଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଚାଲ�ସ 

ଏକ ପାଟg ଆେଟp୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ମଗo େହାଇ ସଂଗୀତ କାଯ��କ�ମ 

ଶୁଣୁଥା�ି ହଠାତ୍ ୱାୟାର୍ େଲସରୁ ଗୀତ ବF େହାଇ କିCକ୍ କିC କ୍ ଶ� ବାହାରିଲା ତା.ୁ 

अନୁଭବ େହଲା ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶ� ୱାୟାରେଲସ୍ ଧିେର ଧିେର କ�ାଚ୍ କରୁଛି ପେର 

ପେର େରଡ଼ିଓରୁ ଏକ ଗୁରୁଗ�ୀର ଶ� ଶୁଣି େସ ଚମକି ଉଠିେଲ 

 “େମରୀ! ତୁେମ େମା ସ�ର ଚିହିo  ପାରୁଛ? ମଁୁ ପ�ାଟି�କ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ମଁୁ ତୁମକୁ 

େନବାପାଇଁ ଆସିବି ପ�bୁତ ଥିବ” ପେର ପୁନଃ ସଂଗୀତ ଆର� େହାଇଗଲା ମିେସସ୍ 

ହଟ�ର୍ b� େହାଇଗେଲ ଘଟଣାଟା ତା.ୁ ସ�ପo େଦଖିଲା ପରି ମେନ େହଲା 

 େବାଧହୁଏ ଏହା ତା. ମୃତୁ�ର ପବୂ�ାଭାଷ ଥିଲା ଘଟଣା ବିଷୟେର େସ କାହାକୁ 

କିଛି କହିେଲ ନାହ\ କି� ଦୁଇଦିନ ପଯ��� ଚି�ାଶୀଳ େହାଇ ରହିେଲ କିଛିଦିନ ପେର 
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ପୁଣିଥେର େସହି ଶ� ତା.ୁ ବିବ�ତ କଲା ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ହାତ ଘ�ାକୁ େଦଖିେଲ ନା 

ଏଥର େସ ସଂପ&ୂ�  ଜାଗ�ତ अଛ�ି ତା’େହେଲ କଣ ସତେର େସ ପ�ାଟି�କ୍ ସହ କଥା 

େହାଇଛ�ି? 

 ନିଜର ଘନିn ଚାକରାଣୀକୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ଏଲିଜାେବଥ୍! ମଁୁ ଯାହା କହିଥିଲି 

େତାର ମେନ अଛି ତ? ଆଲମାରୀର ସବୁଠୁ ଉପର ଥାକେର େମା अ�ିମ ସଂ<ାର ପାଇଁ 

ସବୁ ବbୁ अଛି, େସଥିେର ତାଲା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ େଖାଲିବାକୁ େହବ” 

 ଏଲିଜାେବଥ୍ ମି�ୟମାଣ େହାଇ କହିଲା, “େମଡ଼ମ୍, ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛ�ି? ମଁୁ ତ 

ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ପବୂ�ାେପiା ବହୁତ ଭଲ अଛ�ି” 

 “ଆମ ସମb.ୁ ଦିେନ ଯିବାକୁ େହବ ତା’ଛଡ଼ା େମା ବୟସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁେହଁ” 

ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ କହିେଲ 

 ଏଲିଜାେବଥ୍ ମାଲିକାଣୀ. ଆେଦଶେର ଚୁପଚାପ େସଠାରୁ ଯାଇ ଆଲମାରୀ େଖାଲି 

କାଗଜପତ�  ତା. ପାଖେର େଦଇଗଲା ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ଉଇଲ୍ େପପରେର ଏଲିଜାେବଥ୍ 

ପାଇଁ ୫୦ ଡଲାର୍ େଲଖିଥିେଲ ପୁଣି େସ ଭାବିେଲ େସ ବହୁ ଦିନରୁ ତା.ର େସବାସୁଶ��ଷା 

କରୁଛି ୧୦୦ ଡଲାର୍ ମିଳିବା ଉଚିତ 

 େସଇଦିନ ଦି� ପହର ଖାଇବା ସମୟେର ଚାଲ�ସର କଥା ତା.ୁ ଆ�ଯ�� ଚକିତ 

କରିେଦଲା, ଚାଲ�ସ୍ ପଚାରୁଥାଏ, “ଆ�ି! ଉପର ରୁମ୍ କା�େର ଟ�ା େହାଇଥିବା ଫେଟା 

କାହାର?” 

 “େସ େତା अ.ଲ୍ ପ�ାଟି�କ୍ .ର ଫେଟା” ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ଜବାବ େଦେଲ 

 “େମାେତ ଲାଗୁଛି, ଫେଟାେର ଥିବା ବ��ି.ୁ ଗତକାଲି ରାତିେର େକାଣଘର ଝରକା 
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ପାଖେର େଦଖିଛି” ଚାଲ�ସ अସାମuସ� ଭାେବ କହିଲା 

 ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ବିସିIତ େହାଇଗେଲ ଚାଲ�ସ େଯଉଁ ଝରକା କଥା କହୁଛି ତାହା ତା. 

ସ�ାମୀ ପ�ାଟି�କ.ର େଡ� ସିଂ ରୁମ ପୁଣି େସହିଦିନ ସ~�ାେର ତା.ୁ ଏକ ସଂେକତ ମିଳିଲା, 

“େମରୀ ତୁେମ ପ�bୁତ अଛ ତ? ମଁୁ ଫ� ାଇେଡ଼ ରାତି ସାେଢ଼ ନ’ଟାେର ଆସିବି, ତୁେମ ଆେଦୗ 

ଭୟ କରନି ପ�bୁତ ଥିବ” 

 ସଂେକତ ସରୁ ସରୁ ମିେସସ୍ ହଟ�ର. ମୁଖମpଳ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ କିଛି ମାତ� ାରୁ 

अଧିକ ଭୟଭୀତ େହାଇପଡ଼ିେଲ େସ େଟବୁଲ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏକ େନାଟ୍ େଲଖିେଲ 

“ଆଜି ରାତି ନअଟା ପFର ମିନିଟେର ମଁୁ େମା ମୃତ ପତି. ଆବାଜ୍ ଶୁଣିଛି େସ େମାେତ 

କହିଛ�ି ଆସ�ା ଫ� ାଇେଡ଼ ରାତି ସାେଢ଼ ନअଟାେର େମାେତ େନବାକୁ ଆସିେବ ଯଦି 

େସଦିନ େମାର ମୃତୁ� େହାଇଯାଏ ତାେହେଲ ପ�ମାଣିତ େହାଇଯିବ ଆତI ା. ସହିତ ସଂପକ� 

�ାପିତ େହବା अସ�ବ ନୁେହଁ 

 ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ େନାଟକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ି ସାରିବାପେର ଲଫାଫାେର ରଖିେଲ ପୁଣି 

ଏଲିଜାେବଥକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଯଦି ଫ� ାଇେଡ଼ ରାତିେର େମାର ମୃତୁ� େହାଇଯାଏ, 

ତାେହେଲ ତୁ ଏ ଲଫାଫା ଡ¿ର େମେନଲ୍ .ୁ େଦଇେଦବୁ” 

 ଫ� ାଇେଡ଼ ରାତି, ଘର ପୁରା ଶନୂଶାନ ଥାଏ ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ ପ�ତିଦିନ ପରି ଫାୟାର୍ 

େପCସ୍ ନିକଟେର େଚୟାର୍ ଉପେର ବସିଥା�ି ହାତେର ଧରିଥିବା ବଡ଼ ଲଫାଫା ମଧ�ରୁ 

ଏକ କାଗଜ ବାହାର କେଲ, େସଇଟା ଉaରାଧିକାରୀ ଉଇଲ୍ ଯାହା ତା.ୁ ମିେସସ୍ 

ହାପକିନ୍ ସନ୍ ପଠାଇଥିେଲ ସମb ସ$aିର ଉaରାଧିକାରୀ ଚାଲ�ସ େବାଲି ଲିଖିତ ଭାେବ 

अଛି େସଥିରୁ ଶେହ ଡଲାର୍ ଏଲିଜାେବଥକୁ ଓ ନିଜର ଦୁଇ ଭଉଣୀ.ୁ ୫୦ ଡଲାର୍ 
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େଲଖାଏଁ ଉଲିC ଖିତ େହାଇଛି 

 ହାତ ଘଡ଼ିକୁ ଥେର େଦଖିେନେଲ େସ ସାେଢ଼ ନअଟା ବାଜିବାକୁ ୩ ମିନିଟ୍ ବାକି 

େରଡ଼ିଓରୁ ସଂଗୀତ ଶୁଭୁଥାଏ ସ��ଖରୁ କବାଟ େଖାଲିବାର ଶ� ଶୁଣି ତା. ଶରୀର 

ଶୀତଳତାେର କ$ି ଉଠିଲା ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ� କରି ବାହାର ବାରpାେର ତା. ପାଖକୁ 

େକହି ଆସୁଥାଏ अଜାଣତେର ତା. ହାତେର ଥିଲା ଉଇଲ୍ େପପର୍ ଉଡ଼ିଯାଇ ଫାୟାର୍ 

େପCସେର ପଡ଼ିଗଲା /ାରପାେଖ ଜଣାଶୁଣା ମୁହଁ େଦଖି ତା. କvରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା 

ଚିÂାର अଟକିଗଲା େସଇ ଚଟାଣେର ତା. ନିଜ�ୀବ ଶରୀର ଢଳିପଡ଼ିଲା 

 ଘ�ାଏ ପେର ଏଲିଜାେବଥ୍ ତା.ୁ େଦଖି ଡା େମେନଲ୍ ଓ ଚାଲ�ସକୁ ଡକାଇଲା 

ମିେସସ୍ ହଟ�ର୍ େଲଖିଯାଇଥିବା େନାଟ୍ ଆଣି େଦଖାଇଲା ଡା େମେନଲ୍ େନାଟ୍ ପଢ଼ିସାରି 

ଚାଲ�ସକୁ କହିେଲ, “େମାେତ ଜଣାଯାଉଛି ତୁମ ଆ�ି ନିଜ ସ�ାମୀ. ଆଗମନେର ଭୟଭୀତ 

େହାଇ ହାଟ୍� େଫଲ୍ େହାଇଛ�ି େତେବ अସଲ କାହାଣୀ ପରୀiଣ ପେର ଜଣା ପଡ଼ିବ” 

 ଦିେନ ମିnର ହାପକିନ୍ସନ ଆସିେଲ ଗତ ପଚିଶି ବଷ�ଧରି ମିେସସ୍ ହଟ�ର. 

ଆଇନଗତ ପରାମଶ�ଦାତା େସ ସବିେଶଷ ଜାଣିବାପେର ଚାଲ�ସକୁ କହିେଲ, “େଦଖ� 

ମିnର ଚାଲ�ସ ମଁୁ ଆପଣ. ପତ� ର ଉେ�ଶ� ସବୁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛ�ି 

ମିେସସ୍ ହଟ�ର. ଉaରାଧିକାରୀ ସଂବ~ୀୟ କାଗଜପତ�  େମା ପାଖେର अଛି?” 

 - ଆ�ି ତ େସଇୟା କହିଥିେଲ 

 - ଏହା ସତ କାଗଜପତ�  େମା ପାଖେର ହ\ ଥିଲା... 

 - ଥିଲା... ମାେନ? 

 - ପୁଣିଥେର ତାକୁ େଦଖିବାପାଇଁ େସ ମଗାଇଥିେଲ, ଯାହା ମଁୁ ଗତ ମ�ଳବାର ଦିନ 
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ପଠାଇଥିଲି 

 ମିnର୍ ହାପ୍ କିନ୍ ସନ. ମ�ବ�େର ଚାଲ�ସ ଚି�ାଶୀଳ େହାଇପଡ଼ିଲା 

 - େହାଇପାେର େସ ତା. ନିଜ କାଗଜପତ�  ସହ ରଖିଥିେବ 

 ଚାଲ�ସ ବହୁପବୂ�ରୁ ଆ�ିର ସମb କାଗଜପତ�  ତନo  ତନo  କରି େଦଖି ସାରିଥାଏ 

ଏକଥା ଶୁଣି ଧିେର ଧିେର ତା ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ 

 - ଆjା ମିେସସ୍ ହଟ�ର. ନିଜସ� ଜିନିଷକୁ େକହି କଣ େଖାଜାେଖାଜି କରିଛି କି? 

 - ହଁ,... ତା. ଚାକରାଣୀ ଏଲିଜାେବଥ୍ 

 ଏଲିଜାେବଥକୁ ଡକାଗଲା େସ କହିଲା, “ମାଲିକାଣୀ ସକାେଳ େସଇ କାଗଜକୁ 

େଦଖାଇଥିେଲ ଯାହା ଏକ ନୀଳ ର�ର ଲଫାଫା ଭିତେର ଥିଲା ଏେବ ତା ତା. ରୁମର 

େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଛି 

 ସମେb େସହି ରୁମକୁ ଗେଲ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ନୀଳ ର�ର 

ଲଫାଫା ଖାଲିଥାଏ 

 ମିnର ହାପକିନ୍ ସନ ଏଲିଜାେବଥକୁ ପଚାରିେଲ, “େସଦିନ କଣ ଫାୟାର୍ େପCସେର 

ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା?” 

 - ହଁ, େସଥିେର ସବୁେବେଳ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ ଏଲିଜାେବଥ୍ ଜଣାଇଲା 

 “ଆପଣ କଣ अନୁମାନ ଲଗାଇେଲ?” ଚାଲ�ସ ବ�ଗ� ବିବ� ତ େହାଇ ପଚାରିଲା 

 - ଭରସା ରଖ� ଉaରାଧିକାରୀ କାଗଜପତ�  ନି�ୟ ମିଳିବ ଯଦି ନ ମିେଳ ତା 

େହେଲ ଜାଣିେବ ଆପଣ. ଆ�ି ତାକୁ ନିଃେଶଷ କରିବାପାଇଁ ମଗାଇଥିେଲ 

 ଚାଲ�ସ୍ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ େସଦିନ ରାତିେର ଆ�ିର ହାଟ୍� େଫଲ୍ ପବୂ�ରୁ ନିଜ 
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ଛାତିକୁ ହାତେର ଦାବିବା େବେଳ ତା. ହାତରୁ କାଗଜ ଉଡ଼ିଯାଇ ଫାୟାର୍ େପCସେର 

ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ହଠାତ୍  ତା ମୁp ଘୁରାଇ େଦଲା େବେହାସ୍ अବ�ାେର ଓକିଲ 

ହାପକିନସନ୍ .ୁ ପଚାରିଲା, “ଯଦି େସହି କାଗଜ ନ ମିେଳ?” 

 - ତା େହେଲ ପୁରୁଣା ଉଇଲ୍ अନୁସାେର ତା. ଝିଆରୀ ମରିୟମ୍ ହଟ�ର 

ଉaରାଧିକାରୀ େହେବ 

 େଟଲିେଫାନ୍ ଘ�ି ଖୁବ୍ େଜାରେର ବାଜି ଉଠିଲା ଡା�ର୍ େମେନଲ୍ େସପାଖରୁ 

କହୁଥା�ି, “ଏେବ ଏେବ େପାnମଟ�ମ୍ ରିେପାଟ୍� ଆସିଲା, ଆପଣ. ଆ�ି.ର ହୃଦୟ अତି 

େସନ୍ ସିଟିଭ୍ ଥିଲା, ବହୁତ୍ େସବାସୁଶ��ଷା ପେର ବି େସ ମାତ�  ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ଜୀବିତ 

ରହିଥାେ�” 

 ଚାଲ�ସ୍ ଚି�ାଶୀଳ ଭାେବ ରିସିଭର୍ େକ�ଡାଲ୍ ଉପେର ରଖିଲା, ଓକିଲ୍ ତାକୁ 

ପଚାରୁଥା�ି, “ଆପଣ. େଦହ ଖରାପ େହାଇଗଲା ନା କଣ?” 

 େସେତେବେଳ ଚାଲ�ସ୍ କୁ େକବଳ େଜଲର अ~ାର େକାଠରୀ େଦଖାଯାଉଥାଏ 
 

 

 

 

 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଆେଲାକର ଉhଆେଲାକର ଉhଆେଲାକର ଉhଆେଲାକର ଉh    
 ଦୀନାନାଥ ବାବୁ. ଘର ଆଜି ଉhବମୁଖର, ସାହି ପଡ଼ିଶା, 

ବ~ୁବା~ବ. /ାରା ଘର ପରିପ&ୂ� ବହୁବଷ� ପେର ଦୀନାନାଥ 

ବାବୁ. ପତo ୀ କାମିନୀ େଦବୀ. େକାଳ ମpନ କରିଛି ପୁତ�  

ସ�ାନଟିଏ ଦୀନାନାଥ ବାବୁ.ର ଜମିଦାର ଘର କି� ବହୁବଷ� ଧରି େସ ବାପା େହବାର 

अଧିକାରରୁ ବ�ିତ ଥିେଲ େସଥିପାଇଁ େସ ତା.ର ଏକମାତ�  ପୁତ� ର ନାମ ରଖିଥିେଲ 

ନFଲାଲ ଘେର ତା.ର ଚାକର, ହଳିଆ, ମୁଲିଆ ସବୁ ଥାଆ�ି ବଷ�ସାରା ଚାଷକାମ 

ଲାଗିରେହ, େସଥିରୁ ଯାହା ଆୟ ହୁଏ େସଥିେର ଆରାମେର ଚଳିଯାଆ�ି କି� ଦୀନାନାଥ 

ବାବୁ.ର ଇjା ତା.ର ପୁअ ଭଲ ପାଠପଢୁ, ବଡ଼ ଚାକିରୀ କରୁ କାଳକ�େମ 

େଗଲବସରେର ପିଲାଟି ବଡ଼ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ମ�ାଟି�କ୍ ପାସ କରି ସାରିବା ପେର 

ଦୀନାନାଥ ବାବୁ ତାକୁ ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଦେଲ ଘେର ତା.ର ମୁରଲୀ 

େବାଲି ଜେଣ ହଳିଆ ରହୁଥାଏ, ତା’ର େଗାଟିଏ ପୁअ ଥାଏ ତାର ନାମ ରାଜୁ ଥେର 

ଦୀନାନାଥ ବାବୁ ହିସାବ କରୁଥିବା େବେଳ ରାଜୁ େସଠାକୁ ଦଉଡ଼ି ଆସି ସବୁ ହିସାବ ଠିକ୍ 

ଠିକ୍ କରି କହିେଦଇଥିଲା ଦୀନାନାଥ ବାବୁ ତାର ଧୀଶ�ିକୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହେଲ େସ 

ସେ� ସେ� ରାଜୁକୁ <ୁଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁରଲୀକୁ କହିେଲ ଓ େସ ନିେଜ ସବୁଖ�� 

ବହନ କରିେବ େବାଲି ମଧ� କ୍ଥା େହେଲ କାଳକ�େମ ସମୟ अତିବାହିତ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା ନFଲାଲ ସହରେର ଉ�ଶିiା ସମା{ କରି अଧ�ାପକ ଚାକିରୀେର େଯାଗ 

ମିନାiୀ 
ପ,ନାୟକ 
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େଦଲା ତାକୁ େସଠାେର ଭଲ କ� ାଟ�ର ମଧ� ମିଳିଲା େସଠାେର େସ ଏକ ସହରୀ ଝିअକୁ 

ବାହା େହାଇପଡ଼ିଲା ବୟସାଧିକ� େଯାଗଁୁ ଦୀନାନାଥ ବାବୁ.ର େଦହ ଖରାପ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା େସ �ିର କେଲ େସ ପୁअ ପାଖେର ଯାଇ ରହିେବ ନFଲାଲ ମଧ� ଘରକୁ ଆସି 

ବାପାମା’.ୁ ନିଜ ପାଖକୁ େନଇଗଲା କିଛିଦିନ ସ�ାମୀ®ୀ ବାପାମା’.ର େସବାସୁଶ��ଷା 

କେଲ ଏହାପେର ଦୀନାନାଥ ବାବୁ.ର େଦହ େବଶୀ ଖରାପ େହବାକୁ ଲାଗିଲା େଦହରୁ 

ପଜୂପାଣି ବାହାରିଲା ସବୁେବେଳ କାଶ େହବାରୁ େଛପ, ଖ.ାର ଚାରିଆେଡ଼ ପକାଇେଲ 

ଏହା ପୁअେବାହୁ.ୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହ\ ବାପା ଆେମ ତମକୁ ଭଲ ଡା�ର େଦଖାଇବୁ କହି 

ତା.ୁ ନିଜର ଘର ପଛପେଟ ଥିବା ସଭ�ା�୍ କ� ାଟ�ରକୁ ପଠାଇ େଦେଲ ପିଉନ୍ ହାତେର 

ଖାଇବାକୁ ପଠାଇେଲ ପୁअେବାହୁ ଆଉ େଦଖାେଦେଲ ନାହ\ ତା.ର ଏକମାତ�  ନାତିକୁ 

ମଧ� ତା. ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହ\ ଏସବୁ ଆଖିେର େଦଖି ଦୀନାନାଥ ବାବୁ.ର ମନ 

ବହୁତ କn େହଲା େସ ଗଁାକୁ ବାହୁଡ଼ିଯିେବ େବାଲି �ିର କେଲ ଏହି ସମୟେର ରାଜୁ 

ତା.ୁ େଖାଜି େଖାଜି େସଠାେର ପହ�ିଲା ଦୀନାନାଥ ବାବୁ.ର ଏପରି अବ�ା େଦଖି 

ବହୁତ କାFିଲା ରାଜୁ ସା�େର େସମାେନ ନିଜ ଜନI ଭୂମିକୁ େଫରି ଆସିେଲ ରାଜୁ ଓ ତା 

ବାପା ମିଶି ଦୀନାନାଥ ବାବୁ.ର ବହୁତ ଯତo  େନେଲ ଧିେର ଧିେର ଦୀନାନାଥ ବାବୁ ସୁ� 

େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ତା’ପେର େସ �ିର କେଲ େସ ଆଉ କୁଆେଡ଼ ଯିେବ ନାହ\ ନିଜ 

ର�ର ପୁअ ପଚାରିଲା ନାହ\ େହେଲ ପାଳିତ ପୁअ ନିଜ ପୁअଠୁ अଧିକ ଯତo େସବା କରିଲା, 

େତଣୁ େସ ଦୃଢ଼ ନି¢େaା େନେଲ ତା.ର ଜମାଥିବା ପୁuିଧନ ସବୁ ଖ��କରି େସ ଏକ 

अନାଥାଶ�ମ ଗଠନ କେଲ ଓ अନାଥ ପିଲାମାନ. ସହ ତା.ର ବାକି ଜୀବନ ହସଖୁସିେର 

अତିବାହିତ କେଲ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକ    
ଆଜିବି େସମିତି ଚିÂାର ..!! 

ସବୁଦିନ ପରି ଭିନo ମତ, 

ମନ ଆଉ ବିେବକ ଭିତେର ।। 

ମନ ଟିେକ ବbୁବାଦୀ, ଆଉ ବିେବକ ..!  

ଭାରି ଗ�ୀର, କେଠାର, ବାbବବାଦୀ । 

ମନ ଚାେହଁ ଉଡ଼ିବାକୁ  

େହାଇ ମୁ� ବିହ�, ଫଗୁଣକୁ ମାେଗ ର�  

ବିେବକ ପ�ତିଟି ଭାବନେର  

ଲଗାମ ଲଗାଏ, ଟାଣି ଆେଣ,  

ଆକାଶର ଉ�ତାରୁ, ପୃଥିବୀ େକାଳକୁ, 

ଆଉ େଚେତଇ ଦିଏ. 

ତୁ ପରା ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ.. !! 

ବିଜୟ କୁମାର 
ପpା 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ସ$ାଦକ, କନକପ�ଭା, ବା�ାେଲାର 

ଗ�ାମ - ସବ�, େପାn: ମହ�ଦପୁର,  

ଥାନା: ସିମୁଳିଆ, ଜିଲC ା - ବାେଲଶ�ର  

ପିନ: ୭୫୬୧୨୬, ଓଡିଶା  
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କହେର କାଳିଆ କହକହେର କାଳିଆ କହକହେର କାଳିଆ କହକହେର କାଳିଆ କହ    
ଏ ଜଗତ ସତ� ଚF�  ସଯୂ�� ସତ� 

अ~ାର ଆେଲାକ ସତ�, 

ଦିବସ ରଜନୀ ପୁଣି ଜନI  ମୃତୁ� 

ଜୀବନଧାରଣ ସତ�। 

ସତ� ସଂସାରେର େନତ� ଯାହାେଦେଖ 

ନୁହଁଇ େକେବ अସତ�, 

େତା अ�ିତ୍ଵ େକେବ ପାଇନାହ\ ସତ 

ତଥାପି ତୁ େମା ପାଇଁ ସତ�। 

ତୁ ଏ ଜଗତର ସତ� ସନାତନ 

ଦାରୁବ� େହI  ଜଗନo ାଥ, 

ବ� ହI  ସଂ�ାପେନ େହଉ ତୁ ଜୀବ� 

ତୁ ପରା େତୖ� େଲାକ�ନାଥ। 

ବିଶ୍ଵାସେର କାେଳ ତୁହି ମିଳିଥାଉ 

ତେକ� ଯାଉ ବହୁଦୂର, 

ତକ�ଠାରୁ ବହୁଦୂେର ମଁୁ କାଳିଆ 

ତୁ କାହ\ େହଉ अ�ର। 

ପ�ଣତି ମହାପାତ�  

 

ଭାବର ଠାକୁର ଭାବ ବିେନାଦିଆ 

ବସିଛୁ ବଡ େଦଉେଳ, 

ପଲକ ପେଡନି େତା ଚକାନୟେନ 

ସବୁ େଦଖୁ ଶୁଣୁ କାେଳ। 

େତା ବଡ଼ େଦଉେଳ, ବଡ଼ଦାେp ପୁଣି 

େତାର ଆନF ବଜାେର, 

ଏମିତି अନ�ାୟ अନୀତି ଦୁନ�ୀତି 

େହଉଛି କାହ\ କହ େର। 

ନ�ାୟଧୀଶ କାେଳ ଉଚିତ୍ ଶାସନ 

କରୁ େତାର ଦରବାେର, 

େଭାକ ଉପବାେସ ରଖୁଛ�ି େତାେତ 

େକମିତି ତୁ ସହୁଛୁେର। 

କହେର କାଳିଆ କହ 
ଫକୀରେମାହନ ନଗର, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ପାପପଣୂ�ର ହିସାବପାପପଣୂ�ର ହିସାବପାପପଣୂ�ର ହିସାବପାପପଣୂ�ର ହିସାବ    
େକେତ ଆଉ କରିବ 

େମା ପାପ ପଣୂ�ର ହିସାବ? 

ମଁୁ କି ମଣିଷ ନୁେହଁ ତୁମ ଭଳି! 

अ~ ନୁେହଁ କି, ଭୟେର,  

େସoହେର େହଉ अବା ଶ�sା ସ�ାନେର 

େସଇ ବଡ଼ଦାpେର ତ ଗଡ଼ିବ ଆମ ଆତI ା 

ତା ପାଦତେଳ େମାi ପାଇବାର େମାହ 

ତା ଚiୁ ଦଶ�ନେର ଝରାଇ େଯ ଲୁହ 

େକେତ ପାତକ କୁ େଧାଇବାକୁ 

କରିଛି ମଁୁ ଆଶା! 

କହିବି ଆଉ ବା କଣ 

କହିବାକୁ ପାଉନି ମଁୁ ଭାଷା... 

ମଁୁ ମଧ� ପାପୀଟିଏ 

ଠିକ୍ ତୁମପରି  

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ 
ପ,ନାୟକ 

 

 

अ~ େହାଇ /Fେର ଛFିଛି 

େମା ବୁsିମତାକୁ ବ~ା ମଁୁ ରଖିଛି 

େଦଖୁଛି, ଚିହo �ଛି, ଜାଣୁଛି 

େହେଲ ସବୁ କିଛି 

କାହ\କି େକଜାଣି େମାେତ ଆଜି  

अଜଣା ଲାଗୁଛି!!! 

ଶି.ୁଳି ଫିଟାଇ ଦିअ, େମାେତ ତୁେମ 

ଦିअ ମୁ�ି ଏେବ, 

ପ�ୁ କରି, କରିେଦଇଛ अଥବ� 

ମନେର ଭରିେଦଇଛ अଜସ� େମା ଗବ� 

େସ ସବୁ କଥା ପୁଣି ଆଉ େକେବ 

କରିବା ବସି େମା ପାପପଣୂ�ର ହିସାବ 
ବ� ହI ପୁର, ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 
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େଯମିତି ବୁଝୁଛ ବୁଝେଯମିତି ବୁଝୁଛ ବୁଝେଯମିତି ବୁଝୁଛ ବୁଝେଯମିତି ବୁଝୁଛ ବୁଝ    
ନିହଣ ମୁହଁ ବାଜି ଭଗବାନ ସାଜିଥିବା 
ପଥରକୁ େକେତ ଫୁଲ ଫଳ ଧପୂ କି� 
ନିହଣଧାରୀ.. ପରିଚୟହୀନ  
अଥଚ ବ�b ନୂଆଁ ନୂଆଁ ଭଗବାନ ସୃnିେର 
ମାୟା କୁ ବୁଝିବ अବା କିଏ? 
 
ଭାବନା ପ�ଶb କରି  
ଗା~ୀ େଗାପବ~ୁ େହବାକୁ ଇ«ତ ବାଧାଦିଏ 
ଇଶ�ର ପ�ଦa ସୃnିେର ଖୁଣ େଖାଜି ଆେସ 
ତୁେମ ତ ବ�ହI ା ନୁହଁ େଯ 
ସବୁ ତୁମ अନୁସାେର େହବ? 
ନିଜେଠ ମଇଳା ଥାଇ 
अନ�େଠ ଶୁsତା େଖାଜିବ 
ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ନେଦଇ ଉପହାସ ଉପେଦଶ େଦବ 
ଚିତ�  ଭିତରର ଚରିତ�  ଚିହo �ନ େବାଲି 
େବାଳିେଦବ କାହାମୁେp େମ�ାଏ अଠା, 
 
 

ରାଧାକୃz ଦେଳଇ 
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େକ� ାଧକୁ ଆଭୂଷଣ କରି 
ମୁpେର ପି~ିବ ଭଳିକି ଭଳି 
ସାମoାବାଲା ପ�ଭୁତା ସ�ୀକାରିେଲ 
ଛାତି ଫୁେଲଇ ବାହାବା େନବ, 
 
କେଠାର ସତ� ଛାତିେର ଗଳିବନି 
ମିଛ ପ�ଶଂସାେର ମନେଖାଲି ହସିବ 
ପରଖି ଆସିବନି  
େସ अନୁସରଣକାରୀ ନା ବିନାଶକାରୀ, 
 
ଭାଷଣ େଦଉଥିବ ଲ�ା ଲ�ା 
ପେଡାଶୀ ସମସ�ା ପ�ତି अ� ଥିବ 
େଚnା ଖାଲି ନିଜକୁ ସତ� ପ�ମାଣିତ କରିବାେର 
ଆକଷ�ଣର େକF�ବିFୁ େହବାକୁ ଇଛା 
ତାଳିେର େହଉ अବା ଗାଳିେର, 
 
ପବୂ� ପରୁୂଷ ସବୁ ରହିଗେଲ  
ଭାଗବତ ଟୁ�ୀ ଆଉ ପାଠାଗାେର 
�ାନ ଭାସୁଛି ଶୁଣା କଥାେର 
କିଛି ତ େନଇକି ଆସିନଥିଲ 
େଯଉଁ ମା.ଡକୁ େସଇ ମା.ଡ େହାଇ ରହିଗଲ । 
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େପ�ମକଳିେପ�ମକଳିେପ�ମକଳିେପ�ମକଳି    
କବିର ହୃଦେୟ ବାସକେର ପ�ୀତିର ଚେଢଇ 

ମିଠା ମିଠା କଥା ତା ମନେର ଆଶା ଦିଏ ଜଗାଇ 

ତା ଚଂଚୁେର ଭରିଦିଏ ସୁଆଦ अେଶଷ 

େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିବୁେଲ େସ ଆଶାର ଆକାଶ 

ଭଲପାଏ େସ ଶାଗୁଆ ବଣ, କୁକୁକୁଳୁ ଝରଣା 

ପୃଥିବୀ ଯାକ େଖାେଜ ସିଏ अନୁକୂଳ ଠିକଣା 

अନୁରୂପ ସାହଚଯ�� ନପାଇ େକେବ ପୁଣି ଭା�ିପେଡ଼ 

କଳିକେର, ମୁହଁ େମାେଡ, ଲାଜେର ଝାଉଁଳି ଗେଡ 

କଥା ନକହିବାକୁ ଗଣି ଗଣି ଶେହବାର ରାଣ ଖାଏ 

ହାଏେର ବିଧାତା! କାନିେର ଗvିେଦଇ ଋଷିବ େସ ସିଏ 

େପ�ମେର ହାରଜିତ, ମାନ अଭିମାନ ପାଣିର େଫାଟକା 

ସକାଳ କଜିଆ ସuକୁ ନଥାଏ, େପ�ମପiୀ ଖାଆନା ତୁ େଧାକା!! 

 

 
ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 

ଡଃ ଆେଲାକ 
କୁମାର ରାୟ 
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ପ�ା{ିପ�ା{ିପ�ା{ିପ�ା{ି    
ମଁୁ ବା େକମିତି ଜାଣିଥା�ି  

ସ�ପoର କାଚଗCାସ ପଡୁପଡୁ ଭା�ିଯାଏ େବାଲି, 

ପରିପକ�  ଆଖି ହଳକ ପାଖେର  

େମା ଦୀଘ�ତମ ଛାଇକୁ କାଟି ତା ମୁନିଆ ନଖେର।। 

 

ଚାହାଣୀକୁ ପ�ୁ ସଜାଇ େକେତଦିନ କା~େର 

ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ଧାଇଁବି ଶାଳଗ�ାମ ଆଡକୁ... 

ଏରୁpିବ~କୁ ଝୁ�ି, अଦିନ କୁହୁଡ଼ିେର ଆଖି ପତାକୁ 

ଭିେଜଇ, ମାଟି କା�କୁ ଆଉଁସି ଝାÐାଝାÐା ଛାଇ ଆଲୁअେର।। 

 

ସମଗ� ଆକାଶର ଶନୂ� ପଣକୁ େକମିତି ମଁୁ 

ବରଣ କରୁଥାଏ େମା ନିଜ ଭିତେର, 

ଆଇନା ଆଗେର ମୁହଁକୁ ଥାପି  

େପ�ମର ନÇା କୁ ଗ�ାଠୁ େଗାଦାବରି ଯାଏ ଆ.ି, 

ଗ�ାନିପଣେର ନିଃଶ�ାସକୁ ଫୁ.ି।। 

 

ଚିନI ୟ ବାରିକ 
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େକହିେକେବ ଥରୁଟିଏ ବି ବୁଝି ପାରିେଲ ନାହ\ 

ବିଶ�ାସେର େକମିତି ମଁୁ େଲାଡୁଥାଏ 

ତୁମ ନିଃଶ�ାସର କତାରତାକୁ ଉଛୁଳୁଥିବା େକାହକୁ, 

ଛାତିେର ଧରି, ସବୁ अପ�ା{ି ପଣକୁ ପ�ା{ି ସେଜଇ...! 

ସରୁ ନଈର ଜୁଆରେର େନୗକା େବାହି, 

ଥଳ ଠୁ କୂଳ ଯାଏ अବା ଆକାଶ ଠୁ ଆକାର ଯାଏ।। 

 

ଜାେଣନାହ\ ସବୁ अiମ अସାମଥ��ପଣକୁ 

େକମିତି ମଁୁ अ�ରର ଆନୁର�ିେର ଗୃହିତ କରିବି, 

ଆuୁଳିେର अରୁଆ ଚାଉଳ ଧରି, ଦୂବକୁ ସାiୀ ରଖି 

େଦବତାର ଗୃହେର, େପ�ମର ପ&ୂ�ତାକୁ ପାଇବାପାଇଁ, 

ତୁମ ମୁଖରତାର ମୁଖଶାଳ ପାଖେର ଚିତ� ନଟି ସାଜି।। 

 

କିଏ ଜାେଣ! ପ�ା{ିର ମାଗ� େକେବ ସେର  

ଗଛର େକାରଡେର ନା ଆକାଶର ବ�ା{ ନିଳିମାେର।। 

  
 

ବ� ାହI ଣଡ଼ିହି, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର। 

ଦୂରଭାଷା-୬୩୭୦୩୫୨୦୮୪। 
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अi କବଚअi କବଚअi କବଚअi କବଚ    
ଦiିଣ କାଳୀ ମା ଦୟାସାଗରୀ 

 ଦଶ�ନ ଦିअ େମାେତ 

ଦୁଭ�ାଗ� େତାେତ ସମପg େଦଲି 

 ଚାରୁ ଚରଣ ବ� େତ। 

iିଣ େମା अ� ଶିରୀ ତଥାପି  

 ଆୟୁଷ ସେର ନାହ\  

iୀର ମାଗିଲି ଖୁର ଚାଳିଲୁ 

 କି अପରାଧ ପାଇଁ । 

ନଇଁଲା ମଥା ଝରିଲା ଲୁହ 

 ଆଉଁସି େଦ େତା ହାେତ। 

ସୁପି�ୟା ମିଶ� 

 

କାେଳ କାେଳ ମା କା ରୂପେର 

 अଭୟ ଯାଚି େଦଉ 

କାଳକୁ ଜିଣି କୁମରର ତୁ 

 अi କବଚ େହଉ। 

ଲୀଳାମୟୀ ମା ଲଲାଟ ଦୁଃଖ  

 େପାଛୁ ବାhଲ� ଚିେa। 

ମା ମା ମଁୁ  ଡାକୁଛି େକେତ 

 ସିଂହ ଦୁଆେର େତାର 

କୃପା ଝରଣା ଝେରଇ େଦ ମା 

 ଉଡୁଛି ହଂସା େମାର। 

ସାହା ନ େହେଲ ମା େବାଲିେକ 

 ଡାକିବ ଆଉ େତାେତ। 
ଶ�ାମପୁର, ତୁଳସୀପୁର, ଯାଜପୁର  

୮୩୪୨୦୩୪୯୯୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           116 

अମୃତର अେନ� ଷଣअମୃତର अେନ� ଷଣअମୃତର अେନ� ଷଣअମୃତର अେନ� ଷଣ    
ରାତି� ର ନିb�ତା 

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପo 

ମନେର अସର�ି ଭାବନା 

ମନକୁ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରୁଛି 

ଯ§ଣା ଜଜ�ରିତ ମନ 

ଆଖିର ନିଦକୁ ପ�ତିହତ କରୁଛି 

ଚiୁ ପଲକ ପଡୁନି..... 

ବାର୍ ବାର୍ ଚiୁ ସାମନାେର ଉତୁରି ଆସୁଛି 

େସହି ଦିନ ଦି�ପ�ହରର ଘଟଣା 

ଓଃ.... ଖିନ ଭ\ନ୍ କରି େଦଉଚି ମନ 

ଏହି ଯ§ଣା ଜଜ�ରିତ ମନ କାନଭାସ୍ ରୁ 

ଆ.ି େଦବାକୁ ଇjା େହଉଛି 

େସହି ତୂଷ�ାa�, iୁଧାa� ମାନ.  

ଜୀବନ କାହାଣୀର ମ§.... 

ମନେର अେନକ ପ�ଶo.....? 

ସତେର ଏ ଲ�ଳା, ଫୁ�ୁଳା  

अମି�କା ସ�ାଇଁ 
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ନର କ.ାଳ େଦହଧାରୀ କୁନି କଳିକାମାେନ 

କଣ୍ ଆମ ସମାଜର ଭବିଷ�ତ? 

ତା. ଭବିଷ�ତ କଣ୍ େସହି କୁଢ଼, କୁଢ଼ 

ଆଇଁଠା ଗଦାର ଜରି ମୁଣି ଭିତେର....? 

ପ�ଶo ପେର ପ�ଶo ମନକୁ ଇତଃbତ କରୁଛି 

ବାର୍ ବାର୍ ହୃଦୟକୁ ଆେFାଳିତ କରୁଛି 

ଆଖି ସାମoାେର େକବଳ ଦୃଶ�ମାନ େହଉଛି 

ଆଜି ଦିନ ଦୁଇ ପ�ହରର ଘଟଣା!!! 

େସ କୁନି କଳିକାମାନ. ଭିତେର ଲାଗିଥିବା 

ଲେଢଇ, ଝଗଡ଼ା, ଟଣା ଓଟରା...... 

ସେତ କି! େସ अଇଁଠା ଗଦାର ଜରି ମୁଣି ଭିତେର 

ଭରି ରହିଛି ବହୁ ମଲୂ�ବାନ अମଲୂ� ରତo ... 

େସହି अଇଁଠା ଗଦା ଭିତେର ପଡିଥିବା ଟୁକୁଡା 

ରୁଟିଖp ଓ ମାଉଁସକ�ା ଭିତେର େଯମିତି ଦୃଶ�ମାନ େହଉଛି େସ କୁନିକଳିକା. ଭବିଷ�ତ 

େସହି ପଚା ବାସି ଆଇଁଠା अଳିଆ ଗଦା ଭିତରୁ 

େସମାେନ େଯମିତି କରୁଛ�ି अମୃତର अେନ�ଷଣ? 

ଓଃ ସତେର ଏହାର କଣ୍ अ� ନାହ\ ? !!!!! 
 

ଭୁବେନଶ�ର, େମା: ୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫ 
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େଛାଟ େଛାଟେଛାଟ େଛାଟେଛାଟ େଛାଟେଛାଟ େଛାଟ    
େଛାଟ େଛାଟ େକେତ କଥାେର 

ମନ ପରା କିଣା ହୁଏ େର 

େଛାଟ େଛାଟ ଦୁଇ ଆଖିେର 

ଦୁନିଆକୁ େଦଖି ହୁଏ େର...(୧) 

 

େଛାଟ େଛାଟ ଚାରା ଗଛେର 

ଜ�ଲ େଯ ଗଢା ହୁଏ େର 

େଛାଟ େଛାଟ ଦୁଇ ପାଦେର 

ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ହୁଏ େର...(୨) 

 

େଛାଟ େଛାଟ େକେତ ବ&�େର 

େଲଖା ହୁଏ ପରା ବହି େର 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େଛାଟ େଛାଟ େକେତ କାମେର 

ନାଆଁ କରୁ ଦିେନ େସଥିେର...(୩) 

 

େଛାଟ େଛାଟ କୁନି ହାତ େର 

େଲଖୁ ଆେମ େକେତ କଥାେର 

େଛାଟ େଛାଟ ଦୁଇ କାନେର 

ଶୁଣୁ େଯେତ ଭଲ କଥାେର...(୪) 

 

େଛାଟ େଛାଟ ଭୁଲ ପାଇଁେର 

େଭାଗୁ ଆେମ େକେତ ଦୁଃଖେର 

େଛାଟ େଛାଟ ମହୁ େଫଣାେର 

ମହୁ ଲାେଗ ଜନ ହିତେର...(୫) 
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େଛାଟ େଛାଟ ଫୁଲ େଦହେର 

ସୁବାସ ମହକି ଥାଏେର 

େଛାଟ େଛାଟ ପiୀ ରାବେର 

ନିଦ ଆମ ଭା�ି ଯାଏେର...(୬) 

 

େଛାଟ େଛାଟ ରାଗରୁଷାେର 

ଘର ପରା ଭା�ି ଯାଏେର 

େଛାଟେଛାଟ େଗାଡ଼ି ମାଟି େର 

ଖାଲ ଢ଼ିପ ବୁଜା ହୁଏ େର....(୭) 

 
अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭu।। 
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େପ�ମ ପାଗଳେପ�ମ ପାଗଳେପ�ମ ପାଗଳେପ�ମ ପାଗଳ    
ଥେର ଥେର ଭାେବ  ପାଗଳ ମନ େମା 

ତୁେମ ଗଢା େମାର ପାଇଁ 

କାହାକୁ େରାକିବି ହୃଦୟ ବି କେହ 

ତିେଳ ବି'ତ ମିଛ ନାହ\ ।। 

ତୁମ ହସ ଧାରା ଆଖି ର ଚାହାଣି 

ମନ ଆକାଶେର ଭାେସ 

ତୁମରି ପରଶ କअଁଳ ଛୁଆଁେର 

ଉଷୁମ ଭେର େମା ଶ�ାେସ ।। 

ପାଗଳ େପ�ମିକ େପ�ମ ତ ସ�ଗ�ୀୟ 

ଛାତି ତଳୁ ପେଡ ଝରି 

େପ�ମ ଫୁଲ ଫୁେଟ ମନ ବଗିଚା େର 

ମହମହ ବାସ ଭରି ।। 

କି ପାଇଁ ଡରିବି େଖାଲି କହିବାକୁ 

ପାଗଳ ମଁୁ ତୁମ େପ�େମ 

ଆଜି ପାଇଁ ନୁେହଁ ଜୀବନ ଜୀବନ 

ଏଠି अବା ଆର ଧାେମ ।। 

ଆଶୁେତାଷ 
େମେହର 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

୫୪ ଆୟ��ପଲC ୀ 

କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ତୁମ ହାତ ଚାତୁମ ହାତ ଚାତୁମ ହାତ ଚାତୁମ ହାତ ଚା’’’’    
ତୁମର ମେନ अଛି, 

େସଇ ଦିନ.. 

େସଇ ତିଥି -ତାରିଖ? 

େମାର ତ ସବୁ ମେନ अଛି । 

େଦଖ ତ , 

ଏଇ ସI lତି ଗୁଡ଼ାକ ବି 

େକହି କାହାଠୁ କମ କି ! 

ବାଈ ଚେଢ଼ଇର  ପରି କଳାତI କ 

ପୁଣି େକେବ ମମ�ର(ଲିଟି) ବିହ� 

େଛାଟ କି� ଦi ଯାଦୁଗର । 

ନବୀନ ସାହୁ 

 

 

ଶୀତ ସରି ଆସୁଥିଲା 

ତାତି ବସି ଶିଖୁଥିଲା 

େହେଲ ବଷ�ା .. 

ବଷg େଦଇଗଲା 

ଶୀତ ସାେଥ ମିତ େହଇଗଲା !! 

ଠିକ େସହିଦିନ 

ବାେଟ ଯାଉଯାଉ 

ତୁମ କଥା, 

ହଁ, ମ .. 

ତୁମ କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗଲା, 

େସଥିପାଇଁ ତୁମ ଗଳି  ବାେଟ ଗଲି 

େସୗଭାଗ�କୁ ତୁମ ସାେଥ 

େଦଖା େହାଇଗଲା 
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କହିବ ଯଦି, 

ଶିକା ଛିpିଗଲା !! 

 

େକେତ ଦିନୁ ବରାଦ େଦଇଥିଲ 

"ଆସିବ, େମା' ହାତର ଚା' କେପ 

ପିଇ ଯାଇଥିବ । 

ସବୁ ଦିନ ତ ସ�ବ ନୁେହଁ, 

ଜୀବନେର ଥେର अ�ତଃ 

ଇjାଟିଏ ପରୂା େହଇଯିବ ।" 

 

ହଁ, େହଲା େଯ 

କି� ଥେର ଭାବିକି େଦଖିଲ , 

େମାେତ େକେତ ଡର ଲାଗିଥିବ? 

 

ମଁୁ ଜାଣିଗଲି, 

େମାେତ େଦଖି ବାଟୁ େଫରି ଗଲ 

ବାହାନାେର େଫାନ େଖଳୁ େଖଳୁ 

ଭିତରକୁ େମାେତ ଡାକିେନଲ । 

 

ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆ�ଯ�� 

ତୁମ ମାଆ. ଡାକ- 

"ଆସ ଆସ, କଳାକାର ବାବୁ, 

ଭିତରକୁ ଆସ ।" 

େବାେଧ ତୁେମ  େମା' କଥା 

କହିେଦଇଥିଲ । 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           123 

ଗପସପ କଲା, 

େକେତ ଦିନୁ 

ଆଖି େମାର ଆଗ�ା ପହ�ିଲା 

ଛାତି ଖାଲି ଧଡ଼କୁଥିଲା 

ଆଉ ଠିକ େସେତେବେଳେବେଳ 

ତୁମ ଶୁଆ 

କିଏ କିଏ େବାଲି  ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା । 

 

ଭାବୁଥିଲି, 

ଇjା େମାର ପରୂା େହବ.. 

ଚା କେପ.. 

େହେଲ ତେମ, 

କପେର ଆ�ୁଳି ଭରି 

କअଣ େଯ େଖାଜୁଥିଲ, 

ଚା େର କିଛି ପଡିଥିଲା କି? 

ମଁୁ େଯ ଭାବୁଥିଲି, 

ତୁେମ ଟିେକ ପିଇ ସାରି  

ତା' ପେର େମାେତ େଦବ । 

 

ଯାହା େହଉ, 

ତାହା ତ େହଲା ନାହ\; 

କି� ଚା ପିଆ ସI lତିଟିଏ 

अମର େହାଇଗଲା 

ଚା ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା 

ଯଦିଓ ଚିନି କମ ଲାଗିଥିଲା ।। 
ଇେମଲ୍ : nabinsahu24@gmail.com 
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ତମ େଶଷ ଚିଠିତମ େଶଷ ଚିଠିତମ େଶଷ ଚିଠିତମ େଶଷ ଚିଠି    
 

ତମକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ 

ତେମ େଲଖିଛ ଚିଠିେର॥ 

 

ତେମ କୁହ ହୃଦୟର େକାଣାକ�େର 

େପ�ମର ନିହାଣେର॥ 

 

अଂକା ଯାଇଥିବା ଦିନର ଚିତ� ଗୁଡିକୁ 

କଣ ନିେଭଇ େହବ? 

 

ନଁା ମଁୁ ଭୁଲିପାରିବି ତୁମକୁ 

ତୁେମ ପରା କହୁଥିଲ ତେମ ଆକାଶର ଜହo॥ 

 

ଆଉ ମଁୁ େପାଖରୀର ନୀଳକଇଁ  

କଇଁ କଣ ଜହo କୁ ଭୁଲିପାେର? 

 

େଜ�ାତିମ�ୟୀ 
େବେହରା 
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अମାବାସ�ାେର ରାତି ରାତି ଜଳୁଥାଏ 

ବିରହ ଜ� ାଳାେର ଜହoର ବିରହିଣୀ େହାଇ॥ 

 

ତେମ େକେବ ନଆସ ପେଛ େହେଲ ମେତ 

େଫରିବାର ପ�ତିଶୃତି ଦିअ॥ 

 

ମଁୁ ତମକୁ ସବୁ ଫଗୁଣେର ସବୁ ବସ�େର 

अନାଇ ବସିବି କୃzଚୂଡ଼ା ଗଛ େହାଇ॥ 

 

ଆମ ଗଁା ମୁେp ଆଉ ନାଲି ନାଲି ପାଖୁଡାେର 

େଲଖୁଥିବି ମୁଠା ମୁଠା େପ�ମଚିଠି 

ତମ ଠିକଣାେର.... 

 
ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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କାagକେର ଧମ�ଡାକ କାagକେର ଧମ�ଡାକ କାagକେର ଧମ�ଡାକ କାagକେର ଧମ�ଡାକ     
କାagକ ମାସେର ଧରମ ଡାକରା 

 ଡାକିବା େଲା ସଖୀ ଆେମ 

ବଡ ବଡୁଆ େହ अ~ାେର ଆସିଛ 

 ଆଲୁअେର ଯାअ ତେମ, 

ପବୂ� ପୁରୁଷ.ୁ ପିp ବାଢି େଦବା 

 ହରସ ମନେର ସଖୀ 

ପଣୂ� ମାସ ଏଇ କାagକ ପରା େଲା 

 ଦିअ ଥେର ତେମ ହସି, 

ଉଠ ଉଠ େବେଗ ନକର ମଠ େଲା 

 ସକାଳ େହଲାଣି ପରା 

ଶୀତେର କାକର େବାହି ପଡିଲାଣି 

 େହବ ନାହ\ ଆଉ ଖରା, 

କୁମାର େଲାେକଶ 

 

 

 

 

 

ପ�ୁକ ପାଳିବା ପ�ାନନ ନାେମ 

 ଧପୂ ଦୀପ ସବୁ େଦଇ 

ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ଭାରି ମଜାଦାର 

 ସା� ସାଥି ସବୁ େହାଇ, 

ଏଇତ କାagକ ଏଇତ ବିମାନ 

 ଏଇ ପୁଣି ଧମ� ମାସ 

ପଜୂା ପାଠ କରି ପଣୂ� अରଜିେଲ 

 ମିଳିବ ଜୀବେନ ହସ  । 
େଢ.ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ 

େମା : ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନ ପେଥ  ସଂଗ�ାମ ରେଥ ଯୁsୂ अଛି ମଁୁହି ଏକା ଏକା, 

େଲାଡା ନାହ\ ସାଥି, େଲାଡା ନାହ\ ସଖା,  

ଯୁsୂ अଛି ମଁୁହି, ଯୁsୂ ଥିବି ମଁୁହି ଏକା ଏକା.. ଏକା ଏକା ।(୧) 

 

ଜୀବନଟା େମାର କ�କିତ ପଥ ଚାଲି अଛି  ମଁୁହି ଏକା ଏକା, 

ତଥାପି କାହାକୁ ଆଶ�ା କରିନାହ\ ଚାଲିଯିବି ମଁୁହି ଏକା ଏକା । (୨) 

 

ଆସିअଛି ଏକା, ଚାଲିଯିବି ଏକା, କାହାକୁ କାହ\କି କରିବି ଭରସା, 

ଦୁଃଖ େବେଳ େକହି ପିଠିେର ପଡ଼ିନି, ବହିଲା ଲୁହକୁ େକହି େଯ େପାଛିନି, 

ଦୁଃଖ ପେର ଦୁଃଖ େଦଇ ଚାଲିଛ�ି, ସହି अଛି ମଁୁହି ଏକା ଏକା ! (୩) 

 

କରିଲା କମ�ର ଫଳ ଏ अଟଇ, କାହାକୁ କହିବି କହ ଆେର ଭାଇ, 

ମରିଯିବି ପେଛ ଡରିବି ମଁୁ ନାହ\, ମିଶିଯିବି ପେଛ ହାରିବି ମଁୁ ନାହ\ । (୪) 

 

ମା ପାଇଁ ମଁୁହି ସବୁ େଯ କରିବି, େଯେତ ଦୁଃଖ େହେଲ ହସି ସହିଯିବି, 

ତାହାରି ଇଛାର ସ�ାନ କରିବି, ଦରକାର େହେଲ ବିଷ ପିଇ ଯିବି । (୫) 

ରାମକୃz 
ପାଣିଗ�ାହୀ 
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ଏହି ଜୀବନଟା ତାହାରି େଯ ଦାନ, ତାହା ପାଇଁ ଏହା କରିବି अପ�ଣ, 

ଶତ� �ର ର�େର ତପ�ଣ କରିବି, अପମାନର ମଁୁ ପ�ତିେଶାଧ େନବି । (୬) 

 

ମା' କୁ େମାହର େଯ େଦଇअଛି ଦୁଃଖ, ତାହାକୁ ନାସିବି ଏହା अେଟ ସତ�, 

ଭାଗ� କୁ େଯ ମଁୁହି ବଦଳାଇ େଦବି, ମା' ପାଇଁ ମଁୁହି ସ�ଗ� ବି ଜିତିବି । (୭) 

 

କରିअଛି ପଣ କରିବି ମଁୁ ରଣ, େଲାଡା ନାହ\ ଖpା, େଲାଡା ନାହ\ କାତି, 

ବିନା अ® ସେତ�  ଜୀତିବି ମଁୁ ଯୁs, ଏହା େଯ ବିଶ�ାସ େମାହରି । (୮) 

 

 
 

 

 

 

 

अଧ�ାପକ 

ଗୀତମ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ  

ବିଶଖାପାଟଣା, ଆ~�  ପ�େଦଶ 

ପିନ୍ - ୫୩୦୦୪୫ 
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ମହାତI ା ଗା~ୀମହାତI ା ଗା~ୀମହାତI ା ଗା~ୀମହାତI ା ଗା~ୀ    
ମ---ମହାମାନବ େହ େଘନ ପ�ାଣିପାତ 

ଆଜି ଶୁଭ ଜନI  ତିଥିେର 

ଏକଶ ପଚାଶ ବରଷ େହାଇଲା 

ଜନିI  ଥିଲ ପୁଣ� ଭୂମିେର। 

ହା---ହାେତ ତୁମ ଥିଲା ଗୀତା ଭାଗବତ 

ମହା ମ§ ଥିଲା अଂହିଷା 

େସ ମ§ ବଳେର ଜିଣିଲ ଜଗତ 

ନ ଥିଲା କିଛି ପ�ତ�ାଶା। 

ତ---ତୁେମ ତ ପି~ିଛା ଆvୁ ଉପରକୁ 

େଛାଟିଆ ଖଦଡ ଲୁଗା 

କୁଟି ଖାଇ କାଟି ପି~ିତ ପାରିେଲ 

କମ� ବୀର େବାଲିବା। 

ପ�ୀତିେରଖା 
ପରିଡ଼ା 

 

ମା---ମାନବ ସମାଜ ମ�ଳ ପାଇଁକି 

ସତତ ଥିଲ େଚnିତ 

େହ ମହା ମାନବ अହିଂସା ନୀତିେର 

ସ�ାଧୀନ େହଲା ଭାରତ। 

ଗା---ଗାpୀବ ଧରିନ ହେb ତୁମର 

େହଲ ସ�ାଧୀନତା ରଥି 

ତୁମ ପର ପିଢ଼ି ମେନ ରଖି ଥିବ 

ତୁମରି ଯଶ କିରତି। 

ଧି---ଧମ� ପେଥ ସଦା ଚାଲିବା ପାଇଁ କି 

େଦଇ अଛ େକେତ ଶିiା 

ରାମ ରାଜ� ସ�ପo ସାଥ�କ େହଉ େହ 

ଏ ପୁଣ� ତିଥିେର ଭିiା। 
ଜରଡା, अନଗୁଳ 
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େବାଉ ଡାକିେଦଲାେବାଉ ଡାକିେଦଲାେବାଉ ଡାକିେଦଲାେବାଉ ଡାକିେଦଲା    
େବାଉ ଡାକିେଦଲା ଧନେର ଉଠୁ  

ଇ<ୁଲକୁ ଯିବୁନିକି,  

ଧଡ଼ପଡ଼  େହାଇ ଦା�କୁ ମାଜିଲି  

ମୁହଁକୁ େମା ପଖାଳିକି  |  

ବbାନିକୁ ଆଣି କା~େର ଟା�ିଲି  

ସାଥି.ୁ ମଁୁ େଦଇ ରଡ଼ି,  

ଇ<ୁଲ अଭିମୁେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି  

କାକର ବିFୁକୁ ମାଡ଼ି  | 

ଇ<ୁଲେର ମୁହ\ ପହଂଚି ବସିଲି 

େଶଷ ଧାଡ଼ିଟିେର ଯାଇ,  

ବୁଢ଼ା ମାnରଟା ପଣିକିଆ େନବ  

େମାହର ତ େହଇନାହ\  | 

ସୁଶା� କୁମାର 
ଧଳ 

 

ତଳକୁ ମଁୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଲି  

ଛାତିେର ଛାନିଆ େକେତ,  

ପଣିକିଆ େଘାଷା ନିଆ ହବ ଆଜି  

ଡର ଲାଗୁଥାଏ ମେତ  | 

ବୁଢ଼ା ମାnରଟା େଶ�ଣୀକୁ ପଶିଲା  

ହାତେର ଧରିକି ଡା�,  

େକଉଁ ବାହାନାଟା କରିବି ଆଜି ମଁୁ  

ଧରିବି ମଁୁ େକଉଁ ମ�  | 

ଜେଣ ପେର ଜେଣ େଦେଲ ଯାଇ େଘାଷା 

ଯାହାର ଯା େହଇଥିଲା,  

େମା ପାଳି େଯେବ ଆସି ପହଂଚିଲା  

େଦହ ହାତ ଥରୁଥିଲା  | 
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ଦୁଇ େକ ଦୁଇ  ଦୁଇ ଦୁେନ ଚାରି  

କହି କହି ଚାଲିଗଲି,  

ନେକ ନअ ନଦୁେନ अଠର  

କହିକି अଟକି ଗଲି  | 

ତାପେର ଆସୁନି କ'ଣ କରିମି  

ଆଉ ମେନ ନାହ\ େମାର,  

ଏତିକି େବଳେର ମୁଳିଆ ଡା�େର  

ମାnର େଦଲା ପାହାର  | 

ଚୁଟିକି ଘୁେମଇ ପିଠିେର ନଦିଲା  

କାନକୁ େମାହର େମାଡ଼ି,  

ମରିଗଲି େବାଲି ଚିେଲାଉଥିଲି ମଁୁ  

ଛାଡ଼ୁଥିଲି େଭମା ରଡ଼ି  | 

 
ବ� ାହI ଣୀକୁଳ, ଦଶରଥପୁର  

ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୦୬ 

ଦୂରଭାଷ - ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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େପ�ମ ବିନା େକ ବା ରହିେପ�ମ ବିନା େକ ବା ରହିେପ�ମ ବିନା େକ ବା ରହିେପ�ମ ବିନା େକ ବା ରହି    
ଆେହ ଜଗନo ାଥ अନାଥର ନାଥ 

 ତୁହି अଟୁ ସବ� �ାତା। 

ତୁହି ସୃnି କa�ା ତୁହି ପିତା ମାତା 

 ତୁହି ସଂହାରକରତା। 

 

ଶୃଳିତ େଗାେଟ ସମାଜ ପାଇଁକି 

 ପ�ଥା ପର$ରା ନୀତି। 

ଗଢା େହାଇअଛି ଧମ� ସ$�ଦାୟ 

 େକେତ ଭିନo  ଭିନo  ଜାତି। 

 

ସବୁ ସାରତତ� ଦିअଇ ଗୁରୁତ� 

 ଦୟା iମା େପ�ମ ପାଇଁ। 

ଉ� ନୀ� ଭାବ ଧନୀ ବା ଗରିବ 

 ମେନ େଭଦ ରଖ ନାହ\। 

 

ତଥାପି କାହ\କି ବୁଝିପାରୁନାହ\ 

ଚିନI ୟୀ ସାହୁ 

 

 େପ�ମ ପାଇଁ ସମରଟି। 

ଦୁଇଟି ଆତI ାର ମିଳନ ଘଟିେଲ 

 ଜାତି ବାଧା ହୁଏ େସଠି। 

 

େଯ ଯାହା କୁ ଚାେହଁ କି$ାଇ ଦିअ�ି 

 େଲାେକ ଉ� ନୀ� ବାଧା। 

ଯାହାକୁ େଯ ବେର ତା'ସହ ଚଳିେଲ 

 ହୁଏ କିବା अସୁବିଧା ? 

 

େପ�ମ ଯଦି କା'ର ଶୃଳିତ ଥାଏ 

 ପବିତ�  ଓ ନିÁଳ.। 

ସାଥୀ େହାଇ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ରହିବା 

 ନୁେହଁ କିବା ଆବଶ�କ ? 
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େପ�ମ ଭରା ହୃଦ ଭା�ିେଲ ଟି କାେଳ 

 ମହାପାପ େବାଲି ଜାଣି। 

େତେବ କିବା େଲାେକ ଦୁଇଟି ହୃଦକୁ 

 अଲଗା କର�ି ପୁଣି। 

 

େଯଝା ବାେଟ ଯିଏ ସୁଖେର ରହିେଲ 

 ଶୃଳିତ େହାଇ ଭେବ। 

େକ� ାଧ,ହିଂସା,େଲାଭ ବହୁଦୂେର ଥାଉ 

 ସତ� େର ରୁହ� ସେବ�। 

 

କମ� େକାଢିଆ େଯ ଡକାୟତି କରି   

 େପାଷ�ି ଉଦର ନିଜ। 

अବା କାମୁକ େକ ଧଷ�ଣ କର�ି  

 ପରନାରୀ ପୁତ� ୀ ଆଜ। 

 

 

 

େସମାନ.ୁ ଚିହିo  ହତ�ା କରି ବାକୁ 

 ହୁअ ସେବ� अଗ�ସର। 

ଜାତି ପ�ଥା େଯାଗଁୁ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ 

 ଭା� ନାହ\ ବାରବାର। 

 

ସମାଜେର େଯଉଁ କୁକାଯ�� ଘଟୁଛି  

 କର ତାର ପ�ତିେରାଧ। 

ସହଜ ସରଳ ସମାଜେଟ ପାଇଁ  

 ହୁअ ସେବ� ପ�ତିବs। 

 

େପ�ମ ଥିଲା ପେୂବ� ଆଜି ବି ରହିଛି 

 ଆଗକୁ ବି ଥିବ ରହି। 

େପ�ମ ବିନା ସୃnି अସ�ବ अେଟ 

 େପ�ମ ବିନା େକ ବା ରହି ? 
ମଳିୂସିଂହ,ସହର। 

ଜଗତସିଂହପୁର। 
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ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଶୁେଭjାଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଶୁେଭjାଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଶୁେଭjାଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଶୁେଭjା    
ଦୀପାବଳି ପବ� େପାଡ଼ିେଦଉ ଗବ� 

अହଂକାର ମାରୁ ମନରୁ 

େଗାପ ଲiI ୀ ଧନ େହଉ ଆଗମନ 

େରାଗବାଗ ଯାଉ ତନରୁ 

ବରଷକ ଯାକ େଭାଗକର ସୁଖ 

ଶତ� � ଭୁଲିଯାଉ ଶତ� �ତା 

େକ� ାଧ େଲାଭ େମାହ ଶନୂ� ରହୁ େଦହ 

ସବୁରି ସାଥୀେର ମିତ� ତା 

ଜଗନo ାଥ ପ�ଭୁ ଆଶିଷ ଢାଳ� 

ପ&ୂ� େହଉ ସକଳ ଇjା 

ସଦା ସୁପ�ସନo  ରହୁ ତନ ମନ 

ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଶୁେଭjା!!! 

 

 

 

 

ବିଦ�ାଧର ପpା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ଏମ୍. େଟକ୍. ସିଭିଲ, ଏଲ୍. ଏଲ୍. ବି. 

ଖ-୧୭/୧୫, ପ�ସଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା,  

ଭୁବେନଶ�ର - ୧୯ 

ଜି: େଖାଧ�ା, ଓଡ଼ିଶା, େମା : ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 
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ଆସଆସଆସଆସ, , , , ମାରିେଦବା ରାବଣକୁମାରିେଦବା ରାବଣକୁମାରିେଦବା ରାବଣକୁମାରିେଦବା ରାବଣକୁ............    
--- ଆସ ମାରିେଦେବ ରାବଣକୁ --- 

ଖuିେଦଇ ବାଣ ବିଶାଳ ମaୂgେର 

ଯଦି ବି ନିଆଁକୁ ଲଗାअ 

ମରିଯିବ ନାହ\ ପ�କୃତ ରାବଣ 

अଥ� େହବ अପବ�ୟ । 

 

ରାବଣ ମରିବ,अସୁର ମରିବ 

ରାମ ରାଜ� େହବ ମa��େର 

ରାବଣ କିଏ େସ ନଜାଣି ଜାଳିେଲ 

ସ�ପo ରହିଯିବ ସ�ପoେର । 

ଦିଲିପ୍ କୁମାର 
ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

 

ଆମରି ଭିତେର ରହିଛି ରାବଣ 

ଆମରି ଭିତେର ରାମ 

ତାହାରି ରୂପକୁ କରିବ ଧାରଣ 

ଯାହାଠି ରଖିବ େପ�ମ । 

 

अହଂକାର ଭାବ ଦୂର କରିେଦେଲ 

ସାଧୁବାଦ େଦେବ ସବୁ 

କଥା କଥାକେର େକ� ାଧେର ନଜଳି 

ମନକୁ କରିବା କାବୁ । 
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ପରର ଦ� ବ�େର େଲାଭ ରଖିବାନି 

ପରିଶ�ମୀ ନିେଜ ହବା 

ପରର କଥାେର ମୁp ନପୁରାଇ 

ନିଜ କାେମ ମନେଦବା । 

 

ବଚେନ ହବାନି ଦରିଦ�  େଯ ଆେମ 

େଦବାନି କାହାକୁ େକ�ଶ 

ମୁହଁେର ରଖିବା ସିIତ ହସ ଟିଏ 

କେମ� अରଜିବା ଯଶ । 

 

ନିଇତି ନିଇତି ସଂଯମ ଶିଖିବା 

ହବାକୁ ରାମ. ଭଳି 

ଆସ ମାରିେଦବା ରାବଣକୁ ଆେମ 

ବିେବକ ଦୀପଟି ଜାଳି । 

 
େଢ.ାନାଳ, ପଜ��, କୁFନେଦଇପୁର ଶାସନ  

ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା:dkt.writer@gmail.com 

ଦୂରଭାଷ:୯୭୭୮୧୦୬୧୦୫/୯୯୧୬୦୬୫୮୬୬ 
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अବୁଝା ପି�ୟତମାअବୁଝା ପି�ୟତମାअବୁଝା ପି�ୟତମାअବୁଝା ପି�ୟତମା    
ଭାରି ଶା� େସ ସରଳ ଝିअେଟ 

ବୁେଝନାହ\ ଛF କପଟ 

ରାଗିଗେଲ େସ ବୁେଝଇବାକୁ ମେତ 

ଲାଗିଯାଏ ବହୁ କn 

ରାଗେର ରାଗେର ମୁହଁ ଫୁଲାଏ େସ 

କଥା ଶୁେଣ ନାହ\ ଜମା 

େଗାରା ମୁହଁ ତାର ନାଲି ପଡିଯାଏ 

େକହି ନୁେହଁ ଆଉ େସ େମା अବୁଝାପି�ୟତମା 

ଆଯ��ରଶIୀ ଦଳାଇ 

 

ରାଗିଗେଲ ଥେର କଥା ହୁଏନାହ\ 

ଗଣିଗଣି ଚାରିଦିନ 

କଥା ନ େହେଲ ତା ସାେଥ େମାହର 

ଛଟପଟ ହୁଏ େମା ମନ 

େପ�ମର ଯ§ଣା କn େହାଇପେଡ େମା ପାଇଁ 

େଯେତେବେଳ ପି�ୟା େମାର ହୁଏ अବୁଝା 

େସ ଭୁଲ୍ କରିବିନି ଆଉ 

ଆସୁ ପେଛ େଯେତ ଝଡଝuା 

ପ��ାତାପ କରି କହୁଛି ମଁୁ ଆଜି 

କରିବିନି अବୁଝା ପି�ୟାକୁ ଜମା 

ରହିବନି ଆଉ ରହିବ ନାହ\ େସ େହାଇ େମା 

अବୁଝାପି�ୟତମା 

               
ଗେବଷକ, ବ� ହI ପୁର  ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ   
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अେପiାअେପiାअେପiାअେପiା    
अେପiା... अେପiା... अେପiା... 

अେପiା କରିବା ହୁଏ ନାହ\ अ�,  

େହତୁ େହବା ଦିନଠାରୁ  

େଯମିତିେର ବି ଜୀବନ ବିତୁ  

ସକାଳୁ ସu ଯାଏ େହଉ ହ�ସ�।  

ବୀଜଟିଏ ବୁଣିେଦଇ ମନର ମୃagକାେର  

େସାପାନ ପେର େସାପାନ କରି अତିକ�ମ 

ସଫଳତାର ଫସଲ अମଳ କରିବାକୁ  

ସଦା କରିରହୁ अେପiା,  

େଧୖଯ�� ଓ ସହନଶୀଳତାକୁ ବଜାଇ ରଖି  

ସାହସ ସ�ି ଆେଗଇବାକୁ  

अନୁଭୁତି अଭି�ତା ଦିଏ ଶିiା।  

अ.ୁରି ଉଠିେଲ ଚାରାଗଛଟିଏ  

ତାର ଯତo  କରି ଓ ସୁରiା େଦଇ  

ପଲC ବିତ ପତ�  ଗହଳର ବୃ�େର କଢଟିଏ  

ପ�ªୁଟିତ େହବା ଯାଏଁ अେପiା,  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ଫୁଲ ମଉଳି ଫଳର ପରିପକ୍ଵତା 

ଆସିବା ପଯ��� अେପiା,  

ପ�କୃତିର କ�ମବିକାଶ ନିୟମ अନୁଯାୟୀ  

େଶୖଶବରୁ ବାs�କ� ଯାଏଁ अେପiା। 

ଆକାଶେର ଉଇଁ ଆସି ସଯୂ�� ଚF�   

ଏ ଧରାେର ଆେଲାକ ଧାରା ଢାଳିେଦବାକୁ  

ଘନ ତିମିରେର ସମୟକୁ अେପiା,  

ନୀଳ ସାଗରର ନୃତ�ରତା ଲହରୀମାଳା  

େବଳାଭୂମିେର ମୁp ପିଟି ସକଳ ଆବିଳତା  

େଧାଇେଦବା ଯାଏଁ ଶୁଭ ମୁହୂa�କୁ अେପiା। 

ଜୀବନର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂiାର  

ସାଜିଲ୍ ଗvୁଲି ଆଗକୁଆଗ େବାହି େନବାର 

अବଦମିତ ପ�ୟାସର अେପiା,  
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ବ�ି ରହିବାର ସକଳ ଆସ�ିକୁ ସାଥି କରି 

ଦୁଃଖସୁଖର ଖରା ବଷ�ାକୁ अେପiା।  

ପ�ାର�ର ପାପ ପୁଣ� େଭାକ କରି  

ଜନI  ଜନI ା�ରର େମାi ପ�ା{ିର अଭିÐା  

ଜୀବ ପରମ ସାଥୀେର ଏକାକାର େହାଇଯିବାର ମେହF�  େବଳାକୁ अେପiା।  

अେପiା... अେପiା... अେପiା... 

अେପiା ହ\ ଜୀବନର ଏକ ତପସ�ା, 

अେପiା ପାଇଁ अେପiା  

ଆଣିଦିଏ ପରିପ&ୂ�ତାର ଶାରଦୀୟ ପ&ୂgମା 

ଦୂର କରି ଘନ अ~ାରର अମାବାସ�ା।  

अେପiା.. अେପiା... अେପiା...  

अେପiାରୁ ଶ�ମ ସାଧନାର ସାଥ�କତା  

ପାଇବାକୁ ମେନ ପ�ାେଣ ଥିେଲ ଏକାଗ�ତା  

କରିବାକୁ ହୁଏ ଜନI  ଜନI  ବ�ାପୀ अେପiା।  
େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭu  
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େବଶ�ାେବଶ�ାେବଶ�ାେବଶ�ା    
େତା େପଜୁଆ ଓଠେର 
େବାଳିଥିବା େଯଉଁ ଲାଲ 
କଲର ଲିପିnିକ୍ େଦଖ 
େକମିତି ଫିକା ପଡ଼ି ଯାଇ 
େକାଣକୁ ଟିକିଏ େଲସି 
େହାଇ ଯାଇଛି, 
ଲାଗୁଛି ଗରମ ଥିବା 
କଫି କପେର ଓଠକୁ 
ବାର�ାର ଫୁ.ି ଚୁ�ନ 
ପ�ଦାନ କଲାପରି ସବୁ 
କଫିତକ କିଏ େଶାଷି 
େନଇଛି,ଜାଣିନି ତୁ 
ପିଇଛୁ ନା ସିଏ 
ପିଇଛି 
 
େତା ବC ାଉଜ୍ େମଚି�ର 
ହଳଦିଆ ଶାଢୀଟା ବି 
अଢୁଆ ତଢୁଆ ଭଳି 

ସନାତନ ସରକାର 

 

ଶରୀରରୁ ଏେଣେତେଣ 
ବିଛାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଛି, 
ଆଉ କମର ତଳକୁ 
ଭା�ିଥିବା ସମା�ରାଳର 
କୁ� ସବୁ ଭା�ି ଯାଇଛି, 
ଲାଗୁଛି ଲpି�  ବାଲା 
େଯମିତି ବିନା ଇସ�ୀେର 
େତାେତ େତା ଶାଢୀ 
େଫେରଇ େଦଇଛି, 
ଜାଣିନି ତୁ अଢୁଆ 
କରିଛୁ ନା ସିଏ କରିଛି 
 
େତା ମଥାର ଗଜରା ତୁ 
ନିେଜ େଦଖୁନୁ େକମିତି 
ତା ପାଖୁଡା ସବୁ ମଉଳି 
ଯାଇ ଛିpି ତକିଆ ଆଉ 
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ବିଛଣା ସାରା ପଡ଼ିଛି, 
ଲାଗୁଛି େକହି ଜେଣ 
େତା ବଗିଚାର ମାଳୀ 
େପ�ମେର େପ�ମୀକ 
େହାଇ କ�ାର ଆଘାତ 
ପାଇ ଏହିସବୁ କାp 
କରିଛି,ଜାଣିନି ତୁ 
ରାଗିଛୁ ନା ସିଏ 
ରାଗିଛି 
 
େତା ତିନି ଫୁଟ୍ 
ଉ�ତାର ଲ�ା 
େବଣୀକୁ ଥେର େତା 
ନିଜ ଆଖି ପୁେରଇ 
ଆଇନାେର େଦଖ 
େକମିତି ସବୁ 
ପାଗଳୀ. ପରି 
ମୁକୁଳା େହାଇ ଲମି� 
ଦୁଇ କା~େର ପଡ଼ିଛି, 
ଲାଗୁଛି ପ�ତି ଘ�ାେର 
େଫାନିର ପ�ଭାବ େତା 

ଦିଗ େଦଇ ଗତି କରୁଛି, 
େତା ଶରୀରର ପ�େତ�କ 
ଶାଖା ପ�ଶାଖାେର 
ଶିହରଣ ସୃnି କରୁଛି 
ତୁ କହୁନୁ ମଁୁ ସତ 
କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି 
 
େତା ଓଠ େତା ଶାଢୀ, 
େତା ଗଜରା େତା େବଣୀ 
େଦଖା ମଁୁ ତାକୁ ପୁନ�ବାର 
ସବୁ ର� େବର�େର 
ସେଜଇ ଦିଏ ତୂଳୀ ଧରି , 
ଠିକ୍ ନବ ପ�ଭାତର 
ସଦ�ଜାତ ପ�¢ୁଟିତ 
ପୁ¢ ପରି, 
େତା ବାସନା ଆଉ 
କାମନାେର େଯେତ 
ରସିକ ନାଗର ସେବ� 
ଯିେବ େଲା ମରି 

େବତଡ଼ା,ଭଦ� କ, େମା : ୯୭୭୭୪୧୧୬୨୦ 
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ନିେଜ ପଢ଼ି ନିଜ ଚିଠିନିେଜ ପଢ଼ି ନିଜ ଚିଠିନିେଜ ପଢ଼ି ନିଜ ଚିଠିନିେଜ ପଢ଼ି ନିଜ ଚିଠି    
କିଏ ନ ପଢୁ ପେଛ ମାଡ଼ ପଛେର 

ଥିବା େସ ସହିzୁ ଏକ ପିଠି, 

ଥେର େସ ପଢିଥିବ ପେଛ ଛାଲେର 

ହୃଦୟର ର�ଜବା କାମୁଡିଥିବା 

अଧରର ବ~ନ େତାଳା ଚିଠି। 

ନିେରାଳା ସ�ାହି ପେଛ अଗାଧ ବ�ାଧି 

ଧାଇଁଥିେବ େଚାରାଏ ଭାବନା ପାଇଁ, 

 

ଚିଠିେଟ ପଢିବା ପାଇଁ, ତା ତନI ୟ େଚଇଁ 

ଉଠୁଥିଲା ସଲ«-କୁମୁଦ-େଫନିଳ 

ନୟନ ବିଦାରି ରଣି ଫୁଲ ପରି 

ଉଇମରା ସିFୁକରୁ अଭାବ େକଇ। 

अମି�େତଶ ଖଟୁଆ 

 

 

अରାଏ ଆଲୁअ ବି େତାଫା ଜହo  ପରି ବି 

ଲାଗୁଥାଏ େସପରି କିମିଆ ତୁ�ିମା, 

ମଶାଣି ତଳ ଓଠତଳ ଲାଳାୟନ ପରି  

ପଡିଥିବା େମେ� େମେ� କୀଟ. ମ�ାନ 

େଦହ 

ପଚାରିଲା େବଳକୁ ସବୁ ଗୁମାେନ ଲୁଚି 

ବାରିଦିअ�ି େସ अଦୃn ଆବୃaିକୁ ଆଗ 

କହ�ି େଯ ରାଇଜ ନୁେହଁ, ହୃଦୟ ନୁେହଁ 

େକବଳ ପଢୁଥିେଲ ଚିଠିର େଶଷ ଧାଡିକୁ! 

 
୨୩୭, େଫଜ୍ - ୨, କାନନ ବିହାର,  

ପଟିଆ, ଚF�େଶଖରପୁର,  

ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୨୪ 
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ମାନବରୂପୀ ଦାନବମାନବରୂପୀ ଦାନବମାନବରୂପୀ ଦାନବମାନବରୂପୀ ଦାନବ    
 

ପଥରେର ସିFୂର ମାରି 

େଦବତା କହି ସରଳ ର�େବର� ଫୁଲଚଢାଇ ପଜୂାକରିବାେର ବ�b 

ଏପେଟ ପାହାଡର ବୁକୁଚିରି ପ�ତିମହୁୂa� ତା ମାତ� �ତ�କୁ ଉପହାସ କରିଚାଲିଛ 

କଣ ଏ ଟିକକ ସିFୂରର ଚାହ\ଦା 

ଏ ସ�ାଥ�େଲାଭି ଡହରା ଡାକୁଆ.  

ନିକଟେର ଏେତ ମହାନ 

େକେତବା ଆଉ ଲୁଟିବ 

େକେବ ହ� �ଦୟ�ମ କରିଚ 

େସହି େସୗFଯ��ମୟୀ ମା ରୂପୀ 

ପବ�ତର ଆa�ଚିÂାରକୁ 

ତା ସ�ାଭିମାନକୁ  ତୁମ ବଡେଲାକୀ 

ଦାମୀ ନିହାଣେର  

ଖp ଖp କଲାେବେଳ 

ତା େକଁ କଁା ରଡି  

ସେତ େଯପରି ବଡ ଯ§ଣାେର  

ସ�&�ପ�ଭା ଖଟୁଆ 
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ଛଟପଟ େହାଇଚାେଲ 

अନୁଭବ କରିଛ 

ତୁମ ସ�ାଥ�ର ତାଜମହଲ ଗଢୁ ଗଢୁ 

େସହି ମମତାମୟୀ ମାର ଶରୀରକୁ 

ଖିନଭିନ କରିଚାଲ ଦିବା ନିଶି 

ଠିକ୍ େଯପରି ମaଗଜ ହbୀ 

େଶାଭନୀୟ ପଦI ବନକୁ ବିଭ� n 

କଲାପରି..... 

........ବାଃ େର ମାନବ ରୂପୀ ଦାନବ.. 

 
ଚpିେଖାଲ, ଓଡ଼ିଶା 
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କବିର ଭାବନାକବିର ଭାବନାକବିର ଭାବନାକବିର ଭାବନା    
େଲଖନୀ ଧରି ହେb     କାଗଜ ବୁକୁ ମେଧ� 

          ଆ.ିବି ଭାବନାେର ଛବି, 

ଦିନରୁ ରାତି ହୁଏ          ବସି ମଁୁ ଭାବୁଥାଏ 

         େକମିତି କବିଟିଏ େହବି । 

 

ପାହାଡ଼ ତରୁଲତା          ସୁରୁଜ ଚF�  ତାରା 

         ର� େବର� େକେତ ଫୁଲ, 

ମହାପୁରୁଷ କଥା          ଏଇ ମାଟି ମମତା 

          ଦିଶ�ି େହାଇ ଝଲମଲ  । 

 

ମନେର ଏେତ ଆଶା    ପାଏନି େଖାଜି ଭାଷା 

         େକମିତି େଦବି ତା'ର ରୂପ, 

ଗାଲେର ହାତ ମାରି    ଚି�ାେର ହୁଏ ଘାରି 

         ଜାେଣତ ନାହ\ ଭାଗମାପ  । 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 

କବିତା ରାଇଜେର    ଥେର ମଁୁ ପ�େବଶିେଲ 

         େଫରିବା କଥା ଭୁଲିଯିବି, 

ବିଶ� ମ�ଳ ପାଇଁ      ଶା�ି ବାରତା େଦଇ 

            କବିତାମାନ ସୃଜୁଥିବି  । 

 

ଆକାଶ ଛାତି ଚିରି     ବିଜୁଳି ସାେଥ ବାରି 

          ଝରିବ ବିFୁ ବିFୁ େହାଇ, 

େଲଖନୀ ମନୂ େଯେବ  ସେତ ପରାଣ ଲେଭ 

           ଫିଟିବ କବିତାର ଘାଇ  । 

 
ଦୁତିେମpି (ମଲିକସାହି) 

ଖଜୁରୀପଡା,କ~ମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ଭ�ା ହୃଦୟଭ�ା ହୃଦୟଭ�ା ହୃଦୟଭ�ା ହୃଦୟ    
अଥୟ अଧିର अସା� ସାଗର  
ପରିକା ଜୀବନ ଟି େମାର 
େକେବ ଖୁସୀର ଜୁଆର ତ େକେବ ଦୁଖଃଭରା ସାମୁଦି� କ ଝଡ଼ । 
 
ସ$କ�ର େଡାରିେର  ବା~ି ନିଜକୁ 
ଦୁବ�ଳ ସଜାଇ େଦଇଛି 
େଯେତ ଚାହ\େଲବି ଦୂେରଇଯିବାକୁ 
ହୃଦୟେମା ଝୁରିମରୁଛି। 
 
ନିଜର ଭାବି ନିଜକୁ ହଯାଏ, 
ଆକାଶର ଟିକି ତାରା ପରି 
େହେଲ କିବା କ'ଣ ଆକାଶଟା ବୁେଝ 
ତାରା ର ଆେଲାକ କିପରି। 
 
ତିେନାଟି अiର ହୃଦୟ ଟି େସନା 
କହିବା ବହୁ ସହଜ 
େହେଲ େସ'ହୃଦୟକୁ ବୁଝି ନପାରିେଲ  ହୁଏ ବହୁ अବସସ। 
 
ପ�ତାରଣା କରି କି ଲାଭ ପାଇଲ 
େହଲ ଏେତ କାହ\ ନି0ୁର 

ବଷ�ା ମହାପାତ�  
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ନିରିହ ମନେର ଦୁଃଖ ବହୁ େଦଇେଗାଲ ସାଯିେହାଇ अକ� �ର । 
 
େଖଳଘର ପରି ଭା�ିେଦଲ ସତେର, 
ହୃଦୟଟି ତୁେମ େମାର 
ବୁଝିପାରିଲନି େସହି ହୃଦୟ ଟିକୁ,  
ଥିଲା ତୁମ अେପiାର। 
 
ପଥର େଦହେର ବାେଡ଼ଇେଲ, 
ସୁFର ଆକୃତିେଟ ପାଇଥାଏ 
କି�,ହୃଦୟ କୁ ମାଡ଼ ମାରିେଲ 
ର�ାତ ମନେଟ ସୃnି ହୁଏ। 
 
 ନୟନୁ େଲାତକ,ଶରୀରୁ ହୃଦୟ ପରି,ମନ ଆଉ ବିେବକ  
ସତେର େଯମିତି अତପ�ତ ଭାେବ अବା,ସବୁ ଥାଏ ଜଡ଼ିତ। 
 
(ଭ�ା ମାଠିଆ ର ଶ� େବସୀ, 
ଦୂର ପାହାଡ଼ େଯ ସୁFର ପରି 
ଉପେର ଦିସୁଥିବା ଓଠର ହସ ହସ ମଁୁହ.....! 
 
େକହିେକେବ ବୁଝିପାେରନା ଭିତେର ଜଳୁଥିବା iତା� ହୃଦୟର କରୁଣ ଚିÂାର।)....... 
କାରଣ ଯାହା କିଛିବି ହାଇଥାଉନା କାହ\କି, କn ତ ହୃଦୟକୁ ହ\ େହାଇଥାଏ .... 
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अଁଳା ନବମୀअଁଳା ନବମୀअଁଳା ନବମୀअଁଳା ନବମୀ    
କାagକ ମାସର ଏ ଶୁଭଦିନ 
ରାଧାରାଣୀ.ର ପାଦ ଦଶ�ନ।  
ଦାେମାଦର ମାେସ ଶ�ୀ ଦାେମାଦର  
ପଜୂା ପାଇଥା�ି ରାଧା ସ�ର। 
ରସଶିେରାମଣି ରସିେକଶର 
ଦଶ�ନ କର�ି ରାଧାରାଣୀର।  
ମଧୁସଦୂନ ମହାପାତ� . ର 
ଲiI ୀ ନାେମ ଏକ ଝିअ ସୁFର।  
ଗୁ�ି ନିତି କନ�ା ଫୁଲ େର ହାର 
ପଜୂା କରୁଥାଏ ଶ�ୀ ଦାେମାଦର।  
ଗୁ{ ବୃFାବେନ,, ଗୁ{ େପ�ମ ର 
ତାର େପ�େମ ପଡି ନଟନାଗର।  
ନିତି ଆସି ତାର ଗୁ{ କiେର  
ମାନିଥା�ି କୃz ଗୁ{ େପ�ମେର।  
ଦିନୁ, ଦିନ ତାହା େହଲା ପ�ଚାର  
ଚି�ାେର ପଡିେଲ େସ ଦାେମାଦର।  
କନ�ା ଲiI ୀ.ର ବିବାହ ପାଇଁ  
ବର ଏକ େଖାଜିେଲକ େଯ େସଇ।  

େଗୗରୀ ପpା 

 

ଏହା ଶୁଣି ଲiI ୀ iୀଣ େହାଇେଲ  
ନଟନାଗର ଏ କଥା ଜାଣିେଲ।  
ଏହି ପରି अଁଳା ନବମୀ ଦିନ  
ଲiI ୀ େଦହୁ ଛାଡି ଗଲା ଜୀବନ । 
ଏ ଖବର ପାଇ ରସିେକଶ�ର।  
ଯାଇ ପହ�ିେଲ ଲiI ୀ ର ଘର । 
େଦଖିଣ ଲiI ୀ ର ମୃତ ଶରୀର  
ଆଉଁସି େଦେଲ େସ ଲiI ୀ ପୟର।  
ଝରି ପଡିଲା अଶ�� େବନି ନୟନୁ  
अଁଳା ନବମୀ ପରସିଧ ଏଦିନୁ।  
ଏଣୁ କରି अଁଳା ନବମୀ େଶ�0  
ନାଶଇ ପାପ, ହୁଏ ଦୂର କn।  
କେଲ ଏହି ଦିନ ପାଦ ଦଶ�ନ  
ଆଶିଷ ଦିअ�ି ରାଧାେମାହନ।  

 
ଜୟପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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अବଶିnअବଶିnअବଶିnअବଶିn    
େବେଳ େବେଳ अଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ  

ମୁକ ବଧିର େହବାକୁ ହୁଏ , 

ବହଳ अ~ାରର ଛାତି ଚିରି 

ନୂଆ ଶ� ସବୁ ଗଢିବାକୁ ହୁଏ ,, 

େକବଳ ହ\ େକବଳ ସ$କ�ର ସଂ�ା େଦବାକୁ ।। 

 

ଆତI ୀୟମାେନ େଯେବ େଯେବ  

ଆତତାୟୀ ସାଜି େଚାଟ ମାର�ି 

iତ ଉପେର ମଲମ ଲଗାଇ ହସ�ି  

େସେବ େସେବ ଜୀବନଟା ମଡ଼ା ମଡ଼ା ଗା~ାଏ  

େକବଳ ହ\ େକବଳ ପରିଚୟର ଓଜନ ମାପିବାକୁ ।। 

 

ନିଜର ଶ�ଟି ଏେବ अଥ�ହୀନ  

ଜୀବନ ବହିର ତମାମ ପୃ0ାେର  

େଯାଉଁଠି ଖାଲି ର�ର ଝାÐା ଚିହo   

ନିଲାମ େହାଇଥିବା ସ�ାଭିମାନ 

ରାେଜF�  ଗିରି 
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କାହାର ଖୁସି ପାଇଁ ହଜମ କରିଥିବା अପମାନ  

ଏେବ ଏ ସବୁ ବିଦୀ&� ବିବ&� ।। 

 

ବଳ ବୟସର ଆୟୁଷ କମିେଲ 

अଧାସଢା ପାରିବା ପରି ମେୂଲଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ  

େକବଳ ହ\ େକବଳ ନିଜ େଲାକ ମୁହଁେର ହସ େଦଖିବାକୁ  

ନିଜ ଭାଗ�ର ଫଳ ନିେଜ େଭାଗିବାକୁ ।। 

 

େବେଳ େବେଳ ପୁଡ଼ା ରୁଟି ଦିହେର 

େଦଖିବାକୁ ହୁଏ 

ଯାବତୀୟ ଆଶାମାନ.ର େଦହାବେଶଷେର 

ଗଢ଼ିଥିବା ମାନଚିତ� କୁ , 

ତମାମ अ~ାରେର ଜୁଝିବାକୁ ହୁଏ 

ସ�ପo ଓ େଭାକର ସତ�ାଗ�ହକୁ  

େକେବଳ ହ\ େକବଳ ଜୀବନ ଜ� ାଳାର 

 ତୀବ�ତା ପରଖିବାକୁ ।।  
ବାରବାଟିଆ, ଦହମୁpା, 

େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର, ୭୫୬୦୭୯ 

୭୮୭୩୫୭୦୯୩୮  
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େକମିତି ବ�ିବିେକମିତି ବ�ିବିେକମିତି ବ�ିବିେକମିତି ବ�ିବି    
େକମିତି ବ�ିବି ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନା, 

ହୃଦୟେର େକାହ େନଇ । 

ନିଜ େଲାକ ଆଜି େହାଇ ଯାଏ ଶତ� �, 

ଚiୁେର େଲାତକ େଦଇ ।। 

େଛାଟ େଛାଟ କଥା େହାଇ ଯାଏ ବଡ଼, 

େଦାଷ ମଁୁ କାହାକୁ େଦବୀ । 

अହଂକାର ଜ�ାଳା अସହ� अନେଳ, 

ପ�ତି iେଣ ଜଳୁଥିବି ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ଭା�ି ଯାଉअଛି େମା ସପନ ସବୁ, 

ଏହି ନିରିମାଖୀ ମନୁ । 

ହୃଦୟ େବଦନା କହିବି କାହାକୁ, 

ଛଦI େବଶୀ ସେବ� ଦିନୁ ।। 

ସ�ାଥ� ପେଛ ଧାଏଁ ଲାଳସି ମଣିଷ, 

ବୁଝି ନାହ\ ଧମ� କମ� । 

ସ�ାଥ� ପାଇଁ କେର अତ�ାଚାର ହିଂସା 

ବୁଝି େକ ପାରିବ ମମ� ।। 

ନିଜ अ�ରେର ଜ� ଳା�କ ବିଷ, 

ଉପେର अମୃତ ବାଣୀ । 

ତଳୁ କାଟି େଚର ଛି�ି ଦିअ ପାଣି, 

ବ�ି େକ ପାରିବ ଜାଣି ।। 
େଗାପୀବି~ା, ବ� ାହI ଣ ଗଁା 

ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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ସମୟର େଖଳସମୟର େଖଳସମୟର େଖଳସମୟର େଖଳ    
ସମୟର େଖଳ, ବଡ଼ ବିଚିତ�  େଯ, 

     ମାେନ ନାହ\ ବଡ଼ ସାନ । 

ହାରୁ ହାରୁ ଯିଏ, ଜିତି ଯାଇଥାଏ, 

     େହାଇ ଯାଏ େସ ମହାନ ।। 

ଜିତିବା ହାରିବା, େଖଳେର ହୁअଇ, 

     ହାରୁ ହାରୁ ଗେଲ ଜିତି । 

ସମୟକୁ ସିଏ,     ଦିअଇ ସ�ାନ, 

     ବା~ି ହୃଦୟେର ପ�ୀତି ।। 

ପରୀiାର ଘଡି,  ଆସିଥାଏ ପରା, 

       ସବୁରି ଜୀବନ ପାଇଁ । 

ପରୀiା ଘଡିେର, ଉaୀ&�ର ଇଛା, 

      ହୃଦୟେର କାର ନାଈଁ ।। 

अେପiା କେରନା, ସମୟ କାହାକୁ, 

      େଗାଟିଏ ମୁହୂa� ପାଇଁ । 

अ.ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

େସ�ାତସିନୀ ପରି,  ଧାଇଁ ଯାଇଥାଏ, 

      ବାଧା ବିଘo ମାେନ ନାଈଁ ।। 

ସମୟ ସାଥିେର,    ନିଜକୁ ହାଯାଇ, 

         କରିଯିବା ନିଜ କମ� । 

ସତ� ଧମ� ନ�ାୟ,  ହୃଦୟେର ଧରି, 

        ବୁଝିବା ଜୀବନ ମମ� ।। 

ସମୟ ତାଳେର,     ନିଜକୁ ସଜାଇ, 

        ବ�ିବା ସମାେଜ ମିଶି । 

ସବୁରିପ�ାଣେର,ଢାଳି େଦଇ େଜ�ା�ା, 

       ହେସଇବା ନିେଜ ହସି ।। 

 

ବାପା: ରuନ ପାଢ଼ୀ 

େଶ�ଣୀ: ସ{ମ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଗଗନବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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େଦାକାନେଦାକାନେଦାକାନେଦାକାନ    
iୁଦ�  ବ�ବସାୟୀ ପାଇଁ ତା ଆସର,  

 ନିେଜ ନିଜ ଦ� ବ� ପାଇଁ ତା ପ�ଚାର।  

ପରିଚୟ ସୃnି ଦିେଗ अଗ�ସର,  

 ନିେଜ ପୁuିପତି, ନିଜର ବଜାର।।  

 

ପiୀଟିଏ େଯେହo  ଗଢ଼ିଥାଏ ନୀଡ,  

 କାଠିକୁଟା ବସା ଲଢିପାେର ଝଡ।  

ପରିଶ�ମ ସାେଥ ମେନାବଳ ଦୃଢ଼, 

 ସମାଧାନ ଆେଗ ସମସ�ା କି ବଡ।।  

 

ଗ�ାହକ. ସାେଥ କେର ପରିଚୟ ,  

 ବେଢ ଭାଇଚାରା ବେଢ ବ�ବସାୟ।  

ନିଜ ମାଲିକାନା େହଉ अ� ଆୟ,  

 ଆତI ନିଯୁ�ିେର ନଥାଏ ସଂଶୟ।।  

ତୁଷାରକା� 
ପ�ସାଦ 

 

 

ନାନା ରେ� କିଏ ପାର�ି ସଜାଇ,  

 अତି ଆଦରେର ନାମ ରେଖ େକହି।  

ଭାବାେବଗ ସହ ରେହ େଯାଡିେହାଇ,  

 କାହାପାଇଁ ସାେଜ ଭାତହାpି େସହି 

 

iୁଦ�  େହଉ अବା େହଉ େସ ବୃହତ,  

 ସଦା ରେଖ ବ�ବସାୟୀର ମହତ।  

 ପରିଚୟ େଦଇ କେର ପ�ତି0ିତ, 

 ବ�ାପାରୀ, ଖାଉଟି ଯା’ସାେଥ ଜଡିତ 

 
ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ଆଉ େଫରି େହଉନାହ\ଆଉ େଫରି େହଉନାହ\ଆଉ େଫରି େହଉନାହ\ଆଉ େଫରି େହଉନାହ\    
ବିରିୟାନି ରାଇତା ବାସoା, 

ହଜାଇ େଦଇଛି  

ମାଟିହାpି ପଖାଳକୁ, 

କୁକୁଡ଼ାମାଂସ େଝାଳ ହଜା ଇଛି, 

ଆଲୁବାଇଗଣେପାଡାେର  

ରଶୁଣ ଚକଟିବାର ବାସoାକୁ, 

ମାବ�ଲ ଗାଧୁଆଘର େପାଖରୀତୁଠ ଗ~ ହଜାଇଛି, 

କେମାଡ�  ଭୁଲାଇଛି ଧାନ କଟା ବିଲଭିତେର ଥୁ�ା ଧାନବୁଦାର 

ଦା� େଦଖା अତୀତକୁ । 

କଲମ କାଗଜ ଚଷମା 

େଫରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଜମା  

ମାଟି ସିଲଟେର ଓଳିପାଣିେର 

େଧାଉ େଧାଉ ଗାଉଥିବା ଗୀତ 

ନଈ ପାଣି ନଇକି ଜା.... 

େମା ସିଲଟ ସୁଖି ଜା.... 

अତିକ� ମିବାକୁ ପାହାଚ 

ବିନୟ ମିଶ� 
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େଗାଡ଼ ଆvୁ ଚ.ୁନାହ\, 

ମେନ ପଡୁଛି ରଜେଦାଳି, 

େସଥିପାଇଁ ଲିÒକୁ ଇଛା ହଉଚି...... 

ଇଂରାଜୀ ନା ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିବା କିଛି ତରକାରୀ େବାହୁ ହାତରୁ ପରଶା ଗଲାେବେଳ 

ଖାଇବା େମଜେର 

ମାଟି अଗଣା, େଗାବରଲିପାପିpାେର ପିଢ଼ା ଉପେର ଚାଳ ଉପର କାଉ କଥା ମେନ ପେଡ, 

ଆଉ େଫରିହବ ନାହ\, 

ଗଁା ମଶାଣୀକୁ, 

ଜବରଦଖଲକୁ ଚାଲିଗଲାଣି 

େସଠି ବ� ଏଲର ଫାମ�  

ବୁେଲନ ପାଉ(#ବ� ାଉନସୁଗର)ଖିଆ କରିଛି। 

ମହାକାଳ ତୁମକୁ ପ�ଣାମ କରୁଛି.....େଫରିବାକୁ ଇଛା େବଳକୁ େବଳ ବ�ଥିତ କରୁଛି। 

 
ମଲC ୀପୁର, ନିଆଳ, େଖାs�ା 
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ତୁେମ ନି�ୟ େଫରିବତୁେମ ନି�ୟ େଫରିବତୁେମ ନି�ୟ େଫରିବତୁେମ ନି�ୟ େଫରିବ    
େକଉଁଠି ବି 

ଲୁଚି ପାରିବନି ତୁେମ 

ତୁେମ ହିମାଳୟର 

ଶିଖରେର ଥାअ 

କି ପାଦେଦଶେର। 

ୱାଘା ବଡ�ର େର ଥାअ କି 

ଆତ.ବାଦୀ. କÔା େର ... 

ତୁେମ େଫରିବ ,ନି�ୟ େଫରିବ 

ଏମିତି େକମିତି ତୁେମ 

ଠକି େଦବ େବାଲି ବିଚାରିଛ ? 

ବFନା ନାୟକ 

 

ତୁମ अସର�ି େପ�ମର 

ସଗାରରୁ ମାତ�  କାଣିଚାଏ 

ପାଇଁ ତା ହାତ ପାତଛି ... 

ମେନ ନାହ\ 

େକେବଠୁ ନିଜର ଠିକଣା 

ହେଜଇ େଦଇଛି 

ତୁମ ଭିତେର ..... 

ତୁେମ କଣ ଭାବିଛ 

ଆଜି ତୁମର ଏ ମୁଠା ମୁଠା 

ନିରାବତା 

ମାଇଲ ମାଇଲ 

ବ�ବଧାନର ବ�ଥା େର 

ମଁୁ ବିଚଳିତ ?? 

ନା େମାେଟ ନୁେହଁ 
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ଏଇମିତି ଦିକି ଦିକି 

ଜଳୁଥିବ ଜୀବନ 

ତୁମ େଫରିବା ଯାଏ... 

ତୁେମ େଫରିବ ଆଉ 

େମା ଓଠର ଥର ଥର 

ଦାେରାଟି କଥା ଟିେକ ଶୁଣିବାକୁ 

ବ�b େହାଇ ପଡିବ..... 

େସେତେବେଳ 

ନା ମଁୁ ତୁମକୁ 

କିଛି କହି ପାରୁଥିବି 

ନା ତୁମର ବ�bତାକୁ 

ସହି ପାରୁଥିବି ?? 
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ଓଁକାର ବିFୁଓଁକାର ବିFୁଓଁକାର ବିFୁଓଁକାର ବିFୁ    
ଓଁ  କାର ବିFୁେର 

     ଯାର ସମାହାର 

ଆକାଶରୁ  ପାତାଳ ପଯ��� 

େଯ ପରିବ�ା{ 

ଶନୂ�ତା  ଯାର ସଦନ 

ଚି�ା ଓ େଚତନାର   ବିFୁ 

ପ�େତ�କ. �Fନର  ଧାରା 

ବିଶ�ାସର ଦ� �ଢ  ସଂକ� 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

ଦୟା, iମା,ଓ କରୁଣାର ସାଗର 

ଉhଗ�ୀକ� �ତ  ଜୀବନର 

ପ�େତ�କ ହ� �ଦୟ କFେର 

ଭାବନାର  ସୁତାଖିଏ 

ଉ«ୀବିତ  କରିଦିअ 

ବିଶ�ାସର  ମuି  

ଢାଳିେଦଇ ଶ�sାର ନୀର 

ଉେଦ� କ  କରି 

ଭାବ ଦ� �ମଟିଏ 

େଚତନାର  ପuୁରିେର 

ରଖ  େହ  ସାଇତି 
େଗାପୀନାଥପୁର ନୂଆସାହି 

ବାଲୁଗଁା  ,  େଖାs�ା 

୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 
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ବିଶ�ାସ ସୁମନବିଶ�ାସ ସୁମନବିଶ�ାସ ସୁମନବିଶ�ାସ ସୁମନ    
େଯେବ 'अେପiା' କୁ ଉେପiା ର ଛୁଆଁ େଦଲ 
ସମୟର ଲ�ା अବଧି ଧାେର  
ଊs୍�ଵେରତା ଠାଣି େମାର େଦାହଲିଗଲା 
େକେବ ମୁp େପାତି ତଳକୁ 
େକେବ ଉପରକୁ 
ନିେରଖି ଚାଲୁଥିଲି ଶନୂ� ଆଡ଼କୁ 
େମା' ଦୃnିର ପ�ତିଟି ଲi�ବିFୁର ମଧୁବa�ୁ ଳେର 
ତୁେମ ଆଉ ତୁେମ େହାଇ ନଥିଲ 
େଦବୀ ଟିଏ ପରି  ଝଟକୁଥିଲ 
ଓମ୍ ଶା�ି ଓମ୍' ର ରୂେପଲି ପରଦାେର, 
अବା େମା ହୃଦ ସିଲଟେର 
େଯଉଁଠି େକହି େଚାରାଇ ପାରିେବନି 
अବା ଲିେଭଇ ପାରିେବନି 
ତୁମର ଓ େମାର େସଇ ସI lତିେସୗଧକୁ , 
ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ର�ୀନ୍ ସ�ାiର କୁ ।। 
 
ଏେବ ବିଶ�ାସ ସୁମନକୁ ତାଜା କରି 
ବ�ି ରହିଛି ତୁମ ମିଠାଛୁଆଁର 
ସ$aି  ଆଉ अiୟ ବାଟିକାେର ... 

ବାେଲଶ�ର 

କାagକ ଚF�  
େସଠୀ  
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ଧନ� କହିବ ନୀଳମଣିକିଧନ� କହିବ ନୀଳମଣିକିଧନ� କହିବ ନୀଳମଣିକିଧନ� କହିବ ନୀଳମଣିକି    
ଧନ� କହିବ ନୀଳମଣି କି 

ସବୁ କରୁଛି ଜାଣି ଜାଣିକି। 

 

ବଡ ଠାକୁର େସ ନିଜକୁ େବାଲାଏ 

ତାରିବ େବାଲିଟି ପତିତ.ୁ କେହ 

ଡାକୁଥାଏ ହାତ ଠାରିକି । 

 

ବାଉନ ପଉଟି ନିତି ଭୁuୁଥାଏ 

ଚକା ନୟନେର ସବୁ େଦଖୁଥାଏ 

ରତନ ପଲେ. ବସିକି। 

अନାମ ଚରଣ 
ସାହୁ 

 

ତୁଳସୀ ପତେର କରିଥାଏ ଆଶ 

ମହେକ ଚFନ अଗରୁର ବାସ 

ପି~ିଥାଏ ବନମାଳିକି । 

 

ଆନFବଜାେର ଲଗାଏ େସ ହାଟ 

ଦୁନିଆ ଯାକର େଦେଖ ନିତି ନାଟ 

ର�ିଆ अଧେର ହସିକି । 

 

େମାେତ କରିେଦଇ ତା କିଣା ଚାକର 

ସାଥୀ େହଲା େମାର େସ ସୁଖ ଦୁଃଖର 

ପାପରାଶି େଯେତ ନାଶିକି। 
ବିଭୁତିପୁର,କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ତୁେମ ଓ अହଲ�ାମାେନତୁେମ ଓ अହଲ�ାମାେନତୁେମ ଓ अହଲ�ାମାେନତୁେମ ଓ अହଲ�ାମାେନ    
କିଛି ତ ନି�ୟ ଥିବ  

ତୁମ �ଶ�େର 

କାମନା ଆଉ କଳୁଷତାର ଉs�� ... 

ନେହେଲ କି ପଡ଼ି ରହିଥାଆେ� େସମାେନ 

ତୁମ ଚଲାପଥଧାେର 

ଏମିତି ନିଥର ଆଉ ନି¢F, 

ନୀରବେର ଆଦରି େନଇଥାଆେ� 

अଲରା ଗୁଡ଼ିଏ ପ�ଶoବାଚୀ,  

ଆଉ अସୁମାରୀ अଭିସ$ାତ !! 

अନୁସୟୂା ମିଶ� 

 

ଦୁନିଆର ତ ସ�ଭାବ 

ସିଏ କିଛି ବି କହିବ,  

କହି ଚାଲିଥିବ... 

େକେବ ତୁମ ପାଦତଳର ସ�jFତାକୁ 

େକେବ େସମାନ.ର अେହତୁକ 

ଏକନି0ତାକୁ 

େକେବ ପୁଣି ସମୟର अସମୟତାେର  

ଛFି େହାଇ ପଡ଼ିଥିବା 

ଆଶାୟୀ ଏକ अେପiାକୁ, 

ତଥାପି, 

କିଛି ତ ନି�ୟ ଥିବ 

ତୁମ ଆଗମନୀେର 

अେଦଖା ଏକ ସେ�ାହନୀ ପ�ଭାବ... 

ନେହେଲ କି 
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ମଉଳା ମନର ଉପବନେର 

ନିତି ନିତି ଜୀବନ�ାସ ପାଉଥାଆ�ା 

ଏେତ ଆକଷ�ଣ  

ଏେତ ଦୁବ�ଳତା 

ଏମିତି अନାବିଳ ଭାବ 

ଏକା� ଏେତ ଐକା�ିକତା  

ଆଉ, ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଆ�ା 

େକଉଁ େବପରୁଆ ମୁହୂa�େର 

ବିଧାତାର ହାତ ଗଢ଼ା 

େବଖାପ ଏକ ସଂେଯାଗ, 

ଯାହାର ନା अତୀତଟିଏ अଛି 

ନା ଭବିଷ�ତର କିଛି ଲi� !!! 
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ସାଥିସାଥିସାଥିସାଥି............    
ଆଜିକାଲି େକଜାଣି କାହ\କି  

ଆଉ େକୗଣସି କଥାେର ନା ମନ ଲାଗୁଛି 

ନା ମନକୁ େକୗଣସି କଥା ଲାଗୁଛି 

ସମb.ର େସହି ଏକା ପ�ଶo... 

େଦଖୁ େଦଖୁ ଶୀତର େବଳକାଳ  

ସରିବ ସରିବ େହଲାଣି 

କି� ନା ଶୀତ ଆସୁଛି 

ନା ଶୀତ ରାତିର ପୁଲକ.... 

ଲାଗୁଛି अମାନିଆ ବଷ�ାଟା ବାଟହୁଡ଼ି 

ଯାଇଛି ,  

େକେତେବେଳ େମୗସୁମୀର ନଁା େର ତ  

େକେତେବେଳ ଲଘୁଚାପ ନଁାେର 

ବଷg ଯାଉଛି ଝରଝର େହାଇ 

ଠିକ अଭିମାନି ପି�ୟା ପରି 

କାagକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ସାଥି.... 

େଦଖିଲଣି େକାଉଠିର କଥା େକାଉଠି 

େହଲାଣି,....! 

ମନ କଥା କହୁ ଋତୁ କଥା କହିଲିଣି 

ଆଉ ଋତୁ ପାଖରୁ ତୁମ ପାଖେର  

अଥଚ ତେମ କହୁଛ 

େମାେତ କିଛି ବି ମାଗିବନି.... 

ଆଛା କହିଲ ଆଉ କଣ अଛି େଯ ମାଗ�... 

ଭାବ ତ ତୁମର 

ଭାବନା ତ ତୁେମ 

କଥା ତ ତୁମର 

କାହାଣୀ ତ ତୁେମ 

ଚି�ା ତ ତୁମର  

େଚତନା ତ ତୁେମ 
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ଶ� ତ ତୁମର 

ସ�ୀତ ତ ତୁେମ 

ସାତ ସୁରେର ବ~ା 

େମା ମନର ରାଗିଣୀ ତ ତୁେମ 

ଆଖି ସିନା େମାର 

ଏ ଆଖିର ସ�ପo ତ ତୁେମ  

ଭାଷା ସିନା େମାର 

େସ ଭାଷାର ଆଶାୟୀ ତ ତୁେମ 

େମା ଭିତେର ମଁୁ ସିନା अଛି 

େମା ଭିତେର ସବୁ ତ ତୁମର  

ସାଥି ... 

ଏେବ ତ କହିଦିअ 

କହୁ କହୁ କହିେଦଲ େବାଲି 

ତା ନ େହେଲ  

ନା କିଛି ଭାବି ପାରିବି 

ନା କିଛି େଲଖିପାରିବି.... 
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ସାଇେକଲ୍ସାଇେକଲ୍ସାଇେକଲ୍ସାଇେକଲ୍    
'ଗୁଡ୍ ବାୟ୍' େଘନ ସାଇେକଲ,େମାର 

        ଗୁଡ୍ ବାୟ୍ ଏେବ େଘ 

nାpାଡର୍ ଯୁଗେର ସବ୍ nାpାଡର୍ ତୁମ 

        ନାହ\ ଜମା ପ�େୟାଜନ॥ 

ମାନବ ସଭ�ତା ବିକାଶେର ତୁମ 

        ଭୂମିକା ଗୁରୁତ� ପ&ୂର୍ 

ଯାତାୟତ ସହ ପରିବହନେର 

        ତୁେମ ତ ସୁଲଭ ଯାନ॥ 

ତୁମ ବ�ବହାେର ନାହ\ ବ�ୟଭାର 

        अବା କିଛି ପ�େଦାଷଣ 

ସୁଗମ ଦୁଗ�ମ ପଥ କିଛି ନାହ\ 

         ସବୁ ତୁମକୁ ସମାନ॥ 

 ତୁମ ବ�ବହାର େଦହକୁ ବ�ାୟାମ 

         ପୁଣି अଥର୍ ପ�ଦାୟକ 

 ତୁମ ପରି େଘାଡା କ�ୟଣ-ରiଣ 

          ପାଇଁ େଯାଗ� ସବୁ େଲା॥ 

ରାେଜF�  ସାମଲ 

 

 ଲାଭ,େସବା,ସ�ା�� େଦଇ କାଲି ଥିଲ 

          ମିତ�  ତୁେମ ହିତକାରୀ 

 ଜୀଇଁବାର ମାନ ମାପ େବେଳ ଆଜି 

          ତୁେମ ତ अଦରକାରୀ॥ 

 େମାଟର ଯାନର ପ�ତିେଯାଗିତାେର 

          ମପା ହୁଏ ଆଜି ମାନ 

 ତୁମ ପରି ଶbା ଯାନ अଛି ଯାର 

          ସମାେଜ ତା' अପମାନ॥ 

 େପଟ େପାଡୁ,ମୁେp ଚାଳିଆ ନଥାଉ 

          ଥାଉ କାର,ବାଇକ ଟିଏ 

 େନାହିେଲ ସମାେଜ େକଉଁ ମଣିଷେର 

          ଗଣା େହବ अବା ସିଏ?? 

 େଫସନ,nାଇଲି ମାପକାଠି ଆଜି 

          ମାନ ମାପିବା େବଳେର 
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 େସତକ ଯାହାର ନାହ\ େସ ବିଚରା 

          ଗଣା ପଛୁଆ ବଗ�େର॥ 

 େତଣୁ,ସାଇେକଲ! ବାଧ� େହାଇ ଆଜି 

           ବିଦାୟ େଦଉଛି େତାେତ 

 େନାହିେଲ ଜଗେତ ମଣିଷ ଭିତେର 

           ଗଣିେବନି େକହି େମାେତ॥ 

 ସମୟ-ସୁअେର ପତର େହାଇକି 

            ଭାସିଯାଉअଛି ମୁହ\ 

 ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ବାୟ୍ କରିେଦଲି େବାଲି 

           େଦାଷ େମା' ଧରିବ ନାହ\॥ 

 
ବାରିପଦା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶୀତ ଆଗମନଶୀତ ଆଗମନଶୀତ ଆଗମନଶୀତ ଆଗମନ    
ଲ«ାବତୀ ନାରୀ ପରି ଆେସ ଶୀତ 

 ମୁpେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ,  

ପାଦରୁ ମbକ େଦଖି ହୁଏ ନାହ\ 

 ଶରୀର ହୁअଇ ଢା.ି।।  

ଛପି ଛପି ଆସି ସଭି. େଦହେର 

 ଚୁମି ଚୁମି କେର େଗଲ,  

ଦାରୁଣ କଷଣ ତାହାରି େସ େପ�ମ 

 ନ ଛାେଡ କାହାକୁ ଜାଣ  ।।  

ଏକରୁ ଶତକ ହୁअ�ି ଶିକାର 

 େକହି ପଡ�ି ନି ବାଦ,  

ସଭି. େଦହେର ଶୀତ ବଳିଦିଏ 

 अଭୁଲା େପ�ମର ଦାଗ।। 

ପ.ଜ ମାହାନା 

 

େଜେଜଆଜି େମାର ହନୁେଟାପି ତା'ର 

 କାଢିେଲ ବାÇ ଭିତରୁ, 

େଜେଜମାଆ େମାରତା.ୁ ଡାକିକେହ 

 େହାଇ େହ ଟିକିଏ ଶୁଣ  ? 

େରେଜଇ କ�ଳ ସଜଡା ହୁअଇ 

 ଶୀତର  ଆଗମନେର, 

େକହି େକହି େଲାକ ଶୀତେରକାହାର 

 ଶୀତକୁ େସ ଭାରି ନିେF।।  

ପ�କୃତିରାଣୀର ଶ�ାମଳା େକାଳେର 

 ଝରଇ ମୁକୁତା ଧାରା,  

ପଦI  ବନକୁ େପାଡି େଦଇ ଯାଏ 

 ପଡିେଲ ଶିଶିର ଧାରା  ।। 
 ବାରିପଦା ,ମୟରୂଭu, େମା:  ୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮  

YOUTUBE : SAMSKRUTAYANAM 
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ଆେଲା ବାରମାସୀଆେଲା ବାରମାସୀଆେଲା ବାରମାସୀଆେଲା ବାରମାସୀ    
ଆେଲା ବାରମାସୀ 

ବଜାର ଭାଉକୁ ଜାଣିକି अଜାଣି  

ନିଇତି କହୁଚୁ ଖାଇବୁ ଖାସି ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

େହାେଟଲ ଖାନାକୁ ମନଟା ଉସତ 

ଆଗରୁ ଚଳିଚୁ େତାରାଣି ବାସି ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

ଶାଗକୁ ଖୁ�ିକି ନଖ େତା ମୁpାେଲା 

ଶାଗକୁ ଛାଟୁଛୁ େକାଣକୁ େଠସି ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

କପଡ଼ା ଭଲୁେଟ ଦିହେର ନ ଥିଲା 

ଏେବକୁ େଖାଜୁଚୁ ପାଟକୁ େବଶି ! 

ତାରାପ�ସାଦ 
େଜନା 

 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

ଲିପnିକ୍ ନାଲି ଓଠକୁ ର�ଉ 

ବିଡ଼ିଆ ପାନରୁ ଯାଇଚୁ ଖସି ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

କଥାେର ବାଟୁଳି ଏମିତି ମାରୁଚୁ 

ପାଣିେର ସରକୁ ପକାଉ ହସି ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

ବାହାନା କାFିବା େତା'ଠାରୁ ଶିଖିବ 

କାହାକୁ େକମିତି ପଟାଉ ଖୁସି ! 
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ଆେଲା ବାରମାସୀ 

ଆଗରୁ ଥିଲୁଟି ଚାଳିଆ ଘେରେଲା 

ଏେବ ତୁ ଛାତକୁ େଲାଡୁଚୁ ଆସି ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

େସେନହ ଶରଧା ଛାଡ଼ିକି ଆଇଚୁ 

ଘରର େଲାକ.ୁ କରୁଚୁ େଦାଷୀ ! 

 

ଆେଲା ବାରମାସୀ 

ଜଲଦି ବାଟକୁ ସଳଖ େହାଇଯା 

ନଇେଲ ଖାଇବୁ ବଢ଼ିଆ ଘୁଷି ! 

 
ରାଜ ରଣପୁର-୭୫୨୦୨୬, ଜିଲC ା-ନୟାଗଡ଼ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦ 
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ଗ�ଶିଉଳିଗ�ଶିଉଳିଗ�ଶିଉଳିଗ�ଶିଉଳି    
ମଁୁ ଭି ଜେଣନି 

ତୁମ अେପiାେର େକେତେବେଳ ଗ�ଶିଉଳି ସାଜିଛି । 

 

େଦହ ସବ�ସ� ନେହଇ ଆତI ଜା େହଇଚି  

ମହ ମହ ବାସିଛି ତୁମ େପ�ମେର ଭିଜି ଭିଜି । 

 

ରାତିର ଘନ ନୀରବତାେର ଭି  

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ ଗାଇଛି ପ�ୀତି ସ�ୀତ। 

 

ସକାଳୁ ଝରିଯିବା ଆଗରୁ 

ପଣତେର ସାଉଁଟି ଚାଲିଛି 

 

େକେତ अଭୁଲା अନୁଭୂତି । 

 
ଇେମଲ୍ : madhusmitaa@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୯୦୯୪୭୮୪୮ 

ଡଃ ମଧୁସିIତା ମିଶ� 
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କାFୁଛି ଜ�ରାକାFୁଛି ଜ�ରାକାFୁଛି ଜ�ରାକାFୁଛି ଜ�ରା... ... ... ... ଝୁରୁଛି अନନ�ାଝୁରୁଛି अନନ�ାଝୁରୁଛି अନନ�ାଝୁରୁଛି अନନ�ା    

େସଦିନ ଜ�ରାଟା 
ଆକୁେଳ ଚାହ\ଥିଲା ଶୁଳିବାକୁ  
ତା ପ�ାଣର �Fନ.ୁ 
ହାତେର ଧରି େସoହେବାଳା ଚFନ 
ଆଉ ହୃଦୟେର ଧରି ପ�ୀତିେପ�ା ପୁ¢ 
ସେତ େଯମିତି ଡାକୁଥିଲା େସ... 
ଆସେର ପିେଲ... 
େମା େକାଳେର ଟିେକ ରଖି ଦିअେର ମୁp 
ପାଇଦିअେର େମା ହାତରୁ ମଧୁର ମହାପ�ସାଦ। 
ସଭି. ସହାସ� ଆଗମନେର  ବିେମାହିତ େହଲା େସ 
ଆନF ଉଲC ାସର ମିଳନେର  
ତା ଆଖିରୁ େବାହିଗଲା େକଇେଟାପା ଆନFାଶ�� 
ଆେବଗର ପୁଲକଟା ସେତ େଯମିତି ଥରାଇେଦଲା ତା ତ§ୀକୁ 
ତା କାନେର ସେତ େଯମିତି ପ�ତିଧ�ନିତ େହଉଥିଲା 
ଏ ମା' ସତେର ତୁ ଧନ�ା 
େଦଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ପରା 
େତା ସ�ପoର କନ�ା अନନ�ା। 
ଗୀତର ଛେF ଛେF ଛFି େହେଲ ସେବ� 

ନାରାୟଣ ଚF�  
େସନାପତି 
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ନୃତ�ର ତାେଳ ତାେଳ ଛୁଟିଲା ଆନFର େରାଳ 
ବାଗI ୀତାର ମଧୁ�େଶ� କ$ିଲା େମଦିନୀ 
ଆଉ େପ�ମ ସ�ାଷଣ ତୁଟାଇଲା ସଭି. ଆªାଳନ  
ଆଚମି�ତ େହଲା ତା ଚiୁ 
ସାରା ଓଡିଶାକୁ ନିହାତି ପାଖରୁ େଦଖି 
ମୁp ଆଉଁସୀ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହୁଥିଲା 
ଯାअନାେର ପିେଲ 
ରହିଯାअ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। 
ସମୟର େଚାରାବାଲିେର ହଜିଗଲା ସମୟ ନିଘ�� 
ଆସି ଠକ ଠକ କଲା ବିଦାୟର େବଳା 
ଲୁଚିଗଲା େସ ରୂପ କା�ି ଶୁଭିଲାନି େସ ମଧୁର ସ�ର 
ବିଦାୟର କା�ଘ�ାଟା ଠନ ଠନ କଲା 
ମା ମାଟିର ପାଦ ଧଳିୂ େନଇ ବିଦାୟ େନଲା େବେଳ 
କାFି କାFି ହାତ ହଲାଉଥିେଲ େସମାେନ 
ଯାଉ ଯାଉ ଛାତିର अମାନିଆ େକାହଟା 
ସହି ପାରୁ ନ ଥିଲା ଯ§ଣାଦାୟକ ବିଦାୟକୁ 
अସହ� ବିରହ ଦୃଶ� େଦଖି 
ସେତ େଯମିତି କିଏ କହୁଥିଲା.. 
କାFୁଛି ଜ�ରା..ଆଉ ଝୁରୁଛି अନନ�ା। 
 

ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି, ଜ�ରା, େକFୁଝର 
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ଘରଘରଘରଘର    
ଘର अେଟ ସିନା ମମତା ମFିର 
 ସେତକି ସରଗ ପୁର, 
େସoହ ଶ�sା କେର େଯଉଁଠି ରାଜୁତି 
 େକ ନୁେହଁ କାହାଠୁଁ ପର॥ 
ପିତା ମାତା ଆମ େଦବତା ସମାନ 
 କରୁଁ ତା. ପଦ େସବା, 
ତା.ରି ଆଶିଷ ଲଭିେଲ ଜୀବେନ 
 ସବୁ ଦୁଃଖ ପାରି େହବା॥ 
ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀ. େସoହ 
 ମିଳଇ ଆମକୁ ଯହ\, 
ମାଆ ହାତର~ା, ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଗପ 
 େକଉଁଠି ମିଳଇ ନାହ\॥ 
େଜେଜବାପା.ର ମିଠାମିଠା କଥା 
 ସବୁଦିନ ଥିବ ମେନ, 
ବାପା.ର କଥା ମାନିକି ଚଳିେଲ 
 ବଡ଼ େହବା ନିେ� ଦିେନ॥ 

ହେରରାମ ପpା 

 

େକେତ ଓଷାବାର, ପୁେନଇଁ ପରବ 
 ମିଶିକି ପାଳିଛୁ ଆେମ, 
ଆପଣା ଭିତେର େକେତ ରାଗରୁଷା 
 ତୁଟାଇ େଦଇଛୁ ଆେମ॥ 
ଜୀବନର େଯେତ ସୁଖ अବା ଦୁଃଖ 
 ସମେb ବା�ି େନଇଛୁ, 
ବଡ଼.ୁ ସ�ାନ, ଭକତି, ଆଦର, 
 ସାନ.ୁ େସେନହ େଦଇଛୁ॥ 
ଏହି ଘେର େମାର ଜୀବନଟା ଗଢ଼ା 
 ପଣୂ�ତୀଥ� ଆମପାଇଁ, 
ଜନମ ଆମର େହାଇଛି ସାଥ�କ 
 ଏ ଘେର ଜନମ ପାଇ॥ 

अବସର ପ�ା{ ପ�ଧାନଶିiକ , 
ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

କୁଆଁସ, େମ��ା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫    
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ଜୀବନାବbାର ବିଷମତାଜୀବନାବbାର ବିଷମତାଜୀବନାବbାର ବିଷମତାଜୀବନାବbାର ବିଷମତା    
ଜ�ାଇଁ େନଇଗଲା ଝିअକୁ େମାହର 

େବାହୂ ସାେଥ ଗଲା ପୁअ 

ମଶାଣି ଡାକିଲା अs�ା�ିନୀକୁ େମା 

ଆଖିରୁ ଝରିଲା ଲୁହ ....... 

ଚାଳ ଖେp ଛାର ମୁp ଉପେର େମା 

ଶିକାେର ତ ନାହ\ ଭାତ 

ଭାଗ� େଦଉअଛି ଏମିତିକା ମେତ 

େଭାକିଲା େପଟେର ଲାତ ...... 

କପାଳ ଲିଖନ ନ େହାଇଲା ଆନ 

ବିହି େଲଖିଥିଲା ଯାହା 

କଲା କରମର ଫଳ େଭାଗୁअଛି 

ପ�ାୟ�ିତ ଏକା ସାହା ....... 

ବାs�କ� େବଳାେର ସାହା େମାର ଯିଏ 

ମୁହଁ େମାଡି ଗେଲ ଚାଲି 

େରାଜା ପpା 

 

अପ�ରା ଘେର ଫି�ିେଦେଲ ମେତ 

ଧରମ କୁ ସବୁ ଭୁଲି ......... 

ତଳ ବରଡ଼ାଟି ଖସୁअଛି ସିନା 

ଉପର ବରଡ଼ା ହେସ 

ମଝି ବରଡ଼ା ତ େଚତାବନୀ ଦିଏ 

ସଭି. ସମୟ ଆେସ ........ 

ସଭିଏଁ ଦିେନେର ବାs�କ� େହାଇେବ 

େଲାଡିେବ ସାହାରା ଟିଏ 

ଆଜିର କରମ अନୁସାେର ଫଳ 

େସମିତି ପାଇେବ ସିଏ ....... 
 

ପ&ୂ� ାନF ଭବନ 

େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା,କଟକ 

େମା : ୯୪୩୮୧୭୫୯୩୦ 
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अହଂକାରअହଂକାରअହଂକାରअହଂକାର    
अଳପ ବୟସୀ ଶ�ାବଣ ରାତିେର 

େଭଟ ହୁଏ ଏକ ଛାୟାମaୂ�ୀ -  

अ�nରୁ �n େହଲା 

अଚିହo ା ମଣିଷ ଧରାପଡ଼ିଲା 

େସ େଯ େମାର କେଲଜ ପଢୁଆ ସାଥୀ 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା 

 

େମା ଛତାରୁ अଧା ବା�ିେଦଲି 

ତା ଓଦା ସରସର େଦହସହ, 

େକଉଁ ଆଦିମ ଯୁଗର ଆଦାମ୍-ଇଭ୍ ପରି 

ଦୁେହଁ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲୁ 

େଦୖହିକ ଦୂରତ�  କେମଇ 

ପର�ର ସହ ସଂଲଗo େହାଇ 

 

ସଯୂ��କା� 
େବେହରା 

 

େସ ଗପି ଚାଲିଥାଏ -  

ତାର ପଢ଼ା େଶଷପେର ବିବାହ 

ସ�ାନର ଜନନୀ, 

ମାତୃତ� େର େସ େଯ େଗୗରବାନି� ତ 

ତା େଚେହରାରୁ େହଉଥିଲା �n ପ�ମାଣିତ 

 

ମନ କn କଲା ଜାଣି -  

ମଁୁ େଯ ଏେବ ବି ନିଃସ� ବିହ� 

ଜାଣିଶୁଣି କାହା ହାେତ େଦଇନି ମଁୁ ଧରା 

ଉଡ଼ିବୁେଲ ସସାଗର ଧରା 

 

କଥା ଛଳେର େସ କହିେଦଲା 

କେଲଜ ଦିନମାନ.େର େସ େମାେତ 

େକେତ ଭଲ ପାଉଥିଲା 
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େମାେତ ବିବାହ କରି ନପାରି 

େକେତ େଯ ରାତି ବିଛଣା ଭିଜାଇ 

ମନଭରି କାFିଥିଲା 

 

ଏେତ ବଷ�ପେର 

ଏମିତି ଏକ େବଳାେର 

ତା’କଥାକୁ ସତ େବାଲି ଭାବିବାକୁ 

ଇଛା େହଉଥିଲା 

ଦିେନ େଯ େମା ପାଇଁ େଗାେଟ ଝିअ 

ରାତିସାରା ବିଛଣା ଭିଜାଇ କାFିଥିଲା -  

ଏହା ତ କିଛି କମ୍ अହଂକାରର 

ବିଷୟ ନଥିଲା 

 

ତା ସାେଥ 

अସର�ି ବାଟ ସେର ନାହ\ 

ମଣିଷର େଶାଷ େମେ� ନାହ\ 

ଆଉ େମା अହଂକାର 

ବ~ବାଡ଼ ମାେନ ନାହ\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଦଉଳି ଗ�ାେମଶ�ର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୧୦୧୨୧୦୯୮୧ 
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ଭାରତମାତାଭାରତମାତାଭାରତମାତାଭାରତମାତା    
ଜୟ ମା ଭାରତମାତା, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�ର 

କରୁଛି ବିନତି ଏତିକି େତା ଠାେର 

ରଖିଥିବୁ ପାଦତେଳ, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୧ 

 

ଗ�ା, େଗାଦାବରୀ, ଯମୁନା, କାେବରୀ 

ବ� ହI ପୁତ� , ସି~ୁ ଆଦି 

ହିମାଳୟ େତାର ପ�ାଚୀର ପରାଏ 

େସବାକେର ଦିନରାତି, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୨ 

ପ�ଦୀପ କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 

 

େକେତ ଧମ� ଜାତି ଭାଷା ଓ ସଂ<ୃତି 

ରଖିअଛୁ େତା ବiେର 

ହିFୁ ମୁସଲମାନ୍, େଜୖନ ଖ�ୀnିୟାନ୍ 

େବୗs ଆଦି େତାର େକାେଳ, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୩ 

 

ଧନ� ମହାବୀର, େହାଇେଲ अମର 

ଏ େଦଶ ମୁକତି ପାଇଁ 

ଗା~ୀ ଜବାହାର, ଲାଲ, ବାଲ, ପାଲ 

ସୁଭାଷ କେଲ ଲେଢ଼ଇ, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୪ 
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ଏ ମାଟିର ସୁତ, ପୃଥିବୀ ବିଖ�ାତ 

େଦଖାଇ ବି�ାନ ଗୁଣ 

ରମଣ, କଲାମ େବୖ�ାନିକଗଣ 

ରଚିେଲ ନବଜୀବନ, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୫ 

 

ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟ, अହିଂସା ପଥେର 

ଆେଗଇବା ପାଇଁ େହେଲ 

ମହାଭାରତୀୟ ଭାବନା ଭାବେର 

ମନପ�ାଣ େଦବା ଭେଲ, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୬ 

 

େଶଷେର କରୁଛି ଏତିକି ଗୁହାରୀ 

ଜୟ ମା ଭାରତମାତା 

ତୁହି ଗତି ମୁ�ି, ତୁହି ସତ� ଶା�ି 

ତୁ अଟୁ ଭାଗ�ବିଧାତା, େତା ପୟେର 

େସବୁଥିବି ନିର�େର  ୭ 
କjାରେଡେ�ନ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାpି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୫୩୯୦୪୭୫୭ 
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ଶିଶୁ ଦିବସର ଗାଥାଶିଶୁ ଦିବସର ଗାଥାଶିଶୁ ଦିବସର ଗାଥାଶିଶୁ ଦିବସର ଗାଥା    
ଆେସ ନେଭ�ର ଚଉଦ ତାରିଖ 
େନେହରୁ. ଜନI ତିଥି 
ଯାହା.ର ତ�ାଗ ଆଦେଶ� ପ�ଣିତ 
ଶିଶୁ ଦିବସର ଖାତି 
ବରଷେକ ଥେର ଆେସ ଏ ସୁଦିନ 
ଭାବିବାକୁ ଶିଶୁକଥା 
ସେତ କଣ ଶିଶୁ ସୁରiିତ ଆଜି 
ଭାବି ଘୁରିଯାଏ ମଥା 
ଆଜି ବି ଏ େଦେଶ ଶିଶୁ अସହାୟ 
େଭାକିଲା ଶୁଖିଲା େଦହ 
अଭାବ ସା�କୁ େରାଗ ସାେଜ ଦାଉ 
ଛାତି ଫଟା ମାଆ େକାହ 
ଡା�ରଖାନାେର ଶିଶୁ ହୁଏ େଚାରୀ 
ପୁଣି ଶିଶୁ ଭୃଣହତ�ା 
ନିଜ ଜନI ଜାତ ଶିଶୁ ହୁଏ ବିକ� ୀ 
ଏକଥା ନୁେହଁ अନ�ଥା 
 
 

अଭିମନୁ� 
େବେହରା 

 

ଆଜି ବି ସମାେଜ ଶିଶୁ ଶ�ମିକର 
େକେତ େଯ ଉଦାହରଣ 
ଶିଶୁ ଶ�ମ ପ�ଥା ଉେjଦର ଗାଥା 
ସବୁ ହୁଏ अକାରଣ 
ଏ ସବୁ େଦଖି ସ�େଗ� ତା. ଆତI ା 
ପାଉଥିବ କଣ ଶା�ି 
ଶିଶୁ ଦିବସର ଚାଚା େନେହରୁ. 
ଏ କଣ अମCାନ ଗତି! 
ଆସିଛି େସଦିନ ଆସ� ସଭିଏଁ 
ଭାବିବା ଟିକିଏ ବସି 
େକାଟି ପଣୂ�ଫଳ ମିଳିବ ଆମକୁ 
ଶିଶୁଟିେକ େଦେଲ ହସି 

ମାଇଁ ପCାେନଟ୍ ପବିC କ୍ <ୁଲ 
ସ�ାମପାଟଣା, େକFୁଝର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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ସମୟସମୟସମୟସମୟ    
ସମୟ ଖୁବ୍ ବଳବାନ 

ସବୁ ସମସ�ାର କରିଦିଏ େସ 

ଠିକ୍ ସମୟେର ଠିକ୍ ସମାଧାନ 

 

ଜୀବନକୁ େନଇ 

େଖଳିବାପେର ପହ�ାଇ ଦିଏ 

େସoହ, େପ�ମ ଆଉ େଢର୍ ଭଲପାଇବାର 

ଶିଖର େଦଶେର 

 

ମାନବକୁ ସଜାଏ ମହାମାନବ 

ସ�ାଥ�ବାଦୀର ମୁଖକୁ ବି େଖାଲିବାେର 

କେର ସାହାଯ�.... 

 

କାହo �ଚରଣ 
ସାହୁ 

 

 

େକେବ େସ ଝରାଇ ଦିଏ ବୁକୁତଳୁ 

ହୃଦୟେର ଲୁଚିରହିଥିବା 

ଦୁଃସ�ପo, ହୃଦୟହୀନାର େପ�ମକୁ 

େକେବ ପୁଣି ହୃଦୟର ନିବୁଜ େକାଠରୀେର 

ଭରିଦିଏ େପ�ମ ହ\ େପ�ମ 

 

େକେବ କାହା ଆଖିେର ଝରାଏ 

ଖୁସିର ଲୁହ ତ ଆଉ େକେବ ଦୁଃଖର ଲହୁ 

େହେଲ େପାଛିଦିଏ ମନତେଳ ଥିବା 

ମନକୁ କn େଦଉଥିବା ଦରଦକୁ... 

ସ�ପoକୁ ସାକାର କେର 

ମାନବକୁ ମହାମାନବ କରି ଗଢ଼ିେତାେଳ 
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କାହାକୁ अେପiା ନ କରି 

ଏଯାବତ କମ� କରି ଚାଲିଥାଏ 

ତା େସ�ାତେର ସବୁ କିଛି ପରିବa�ନ ହୁଏ 

ଭୂମିରୁ ଆକାଶ ଯାଏଁ... 

 

େକେତ େକାଠା, େକେତ କାରଖାନା 

ଗଢ଼ିଉେଠ ହଜାର ହଜାର ବୃiକୁ ବଳି ଚେଢ଼ଇଲା ପେର 

ପରିବa�ନଶୀଳ ସିଏ ପରିବa�ନ କରି ଚାଲିଥାଏ 

କିଛି ନୂଆ ନିମ�ାଣ କରିବାେର 

ସମେb ହାର ମାନିନିअ�ି ତା ଆଗେର!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

ସ$ାଦକ, ସୃnି ସ�ାର 

ପpକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାpି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           182 

ଭ� ା�ିଭ� ା�ିଭ� ା�ିଭ� ା�ି    
େପ�ମ ନୁେହଁ ପିଆଲାେଟ 

अତୃ{ ତୃzାର 

େପ�ମ ନୁେହଁ ଜିଦ୍ ଟିଏ 

अବ�� ବ�ଥାର୧ 

େପ�ମ ନୁେହଁ ତୃ{ି ଟିଏ 

କାମୁକ ଇjାର 

େପ�ମ ନୁେହଁ ପ�ତିେଶାଧ 

iତା� ମନର୨ 

େପ�ମ ନୁେହଁ ଶୃଳେଟ 

େପ�ମିକା ମନର 

ନୁେହଁ ଜାଗିର ଖାଲି 

େପ�ମୀେପ�ମିକାର୩ 

େପ�ମ ନୁେହଁ ବାଚାଳତା 

ଆହ� ାନ ମୃତୁ�ର 

େପ�ମ ତ ଜୀବନଦାତା 

ପ�ତିଟି ତ§ୀର୪ 

ଉମgଳା ଦାସ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଗାକୁଳପୁର, ଟା�ି, କଟକ 
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ତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନାତୁମ ବିନା    
ଶୁଣି କାହା େମଘ ମହC ାରର ଗୀତ 
ତୁମ େଲଖନୀରୁ ଶ� ଝେର 
େକମିତି କହିବି अକୁହା େବଦନା 
ଏଇ ଆଖି ଭିେଜ େଲାତକେର 
 
ଫଗୁଣର ର� ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ 
ତୁେମ अଛ େବାଲି ବହୁଦୂେର 
େକାଇଲିର କୁହୁ ଭଲ ଲାେଗନାହ\ 
ଆଜି ତୁମ ବିନା ବସ�େର 
 
ଶ�ାବଣ ବି ଦିଏ ନିଦାଘ ଯାତନା 
ଯଦିଓ ବରଷା ଏଠି ଝେର 
ଭଲ ଲାେଗ ନାହ\ ଭିଜାମାଟି ବାସoା 
ତୁେମ ଗଲାପେର ବହୁଦୂେର 
 

ରବୀF�ନାଥ 
ମହାରଣା 

 

ଫିକା ଫିକା ଲାେଗ ଶରତ େଜାଛନା 
ସେତକି ଢା.ିଛି କଳାେମଘ 
େବସୁରା ଲାଗଇ ଜୀବନ ସ�ୀତ 
ହରାଇଛି େଯେହo  ସ{ରାଗ 
 
ମନ ଯମୁନାେର ଉଠଇ ଜୁଆର 
ଯଦିଓ ଆଗେର ବାଲିଚର 
ଆଶ�ାହୀନ ସମ ଲାଗଇ ଜୀବନ 
େହଲ ନାହ\ େବାଲି ସହଚର 
 
ନିଦାଘ ତାତିେର ଥରିଯାଏ ଛାତି 
ସାଥୀ ଆଜି ତୁମ ବିରହେର 
ପଉଷେର ଜାଡ଼ ଲଗାଏ ତ ନିଆଁ 
ତୁମ ବିନା ଏଇ ହୃଦୟେର 
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ଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀଦୀପାବଳୀ    
କାagକ ମାସର अମାବାସ�ା ତିଥି 

ଆଜି ପରା ଦୀପାବଳି 

अମା अ~କାେର ଆେଲାକ ଝଟେକ 

ଦୀପଶିଖା ଜଳି ଜଳି୧ 

 

ଆଜିର ଦିନଟି अେଟ ଶୁଭଦିନ 

ପୃଥିବୀବାସୀ. ପାଇଁ 

ସମୁଦ�  ମ�ନୁ ଆବିଭ�ୂତା େହେଲ 

ଧନଲiI ୀ ମହାମାୟୀ୨ 

 

େସଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁଗୃହିଣୀ ମାେନ 

ଘେର େଦଇ େଝାଟି ଚିତା 

କଳସକୁ �ାପି ସ�ାଗତ କର�ି 

ଆସିେବ କମଳାମାତା୩ 

ସଂଯୁ�ା ମିଶ� 

 

ଦୁଗ�ା. କପାଳୁ ପ�କଟିତା େହେଲ 

ମହାମାୟୀ ମହାକାଳୀ 

ନି0ୁର अସୁର କରିେଲ ସଂହାର 

ଖpାଖପ�ରକୁ ଧରି୪ 

 

େକ� ାଧାନି� ତ େହାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିେଲ 

ଭା�ିେବ ଦାନବ ଗବ� 

ଶିବ. ଉପେର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା 

କାମୁଡ଼ିେଲ ନିଜ ଜିଭ୫ 

 

େକହି କହିଥା�ି ଏହି ଦିନ ପୁଣି 

ବାମନ େବଶେର ହରି 

ତିନିପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା ଛଳେର 

ପାତାେଳ ଚାପିେଲ ବଳି୬ 
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ଆଜିର ଦିବେସ ପିତୃପୁରୁଷ.ୁ 

ଡାକି ଦ��ି ପିpଦାନ 

अ~ାରେର ଆସ ଆଲୁअେର ଯାअ 

ଆନେF େବୖକୁvଧାମ୭ 

 

ଏହି ଦିନପୁଣି ରଘୁ କୁଳମଣି 

ବନବାସ େଶଷ କରି 

ପତିo ଭ� ାତା ସାେଥ ଆନFିତ ଚିେa 

अେଯାଧ�ା ଆସିେଲ େଫରି୮ 

 

 

ସ�ାଗତ ଜଣାଇ ଆେଲାକ ଜଳାଇ 

अେଯାଧ�ା ନଗରବାସୀ 

ରାମ େହେବ ରାଜା ପାଳିେବ ପରଜା 

େହାଇଥିେଲ େକେତ ଖୁସି୯ 

 

ସ�&�ମୟୀ ଲ.ା ଭଲ ନ ଲାଗଇ 

ମେନ ପେଡ଼ ଜନI ଭୂଇଁ 

ଏହି କଥାେଗାଟି ପ�ଭୂ ରାମଚF�  

ଲiIଣ.ୁ ଥିେଲ କହି୧୦ 

ଜନନୀ ଜନମ ଭୂଇଁ ପରା अେଟ 

ସରଗଠାରୁ ମହାନ 

ସବୁରି ହୃଦେର ଏ ଭାବ ଜନିI େଲ 

ଧନ� େହାଇବ ଜୀବନ୧୧ 

 

ମନ ମେଧ� େକେବ କରନାହ\ ଗବ� 

ସରୁୂଜ କିରଣ ପାଇ 

ଦୀପାବଳୀ ମଧ� अ~ାର ହଟାଏ 

େହଜ େହ ଭଉଣୀଭାଇ୧୨ 
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ସତକରି କୁହସତକରି କୁହସତକରି କୁହସତକରି କୁହ    
ଜୀବନର େକଉଁ अଶୁଭ ମଧ�ାେହo  

ତୁମ ସହ େହଲା େଦଖା, 

ତୁେମ ଭୁଲିଗଲ େମା ମେନ ରହିଲା 

ତୁମ ସI lତି େହାଇ େଲଖା 

ଝୁରୁଛି ଏଇଠି ତୁମକୁ େମା ମନବୀଣାେର 

େତାଳି ବିରହ ରାଗିଣୀ, 

େକମିତି କହିବି େକେତ ଭଲ ପାଏ 

ତୁେମ କି ପାରିବ ଜାଣି 

ମଁୁ ତୁମକୁ େଯେତ ଭଲ ପାଏ େସେତ 

ଭଲ ପାଉअଛ କି ତୁେମ େମାେତ 

ସତ କରି କୁହ େମା ରାଣ ତୁମକୁ 

େଡରିକର ନାହ\ େମାେଟ 

 

 

ବିଦ�ାଧର ମିଶ�  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ହସିଦିअ ତହସିଦିअ ତହସିଦିअ ତହସିଦିअ ତ’ ’ ’ ’ ଟିେକଟିେକଟିେକଟିେକ    
ହସିଦିअ ତ’ ଟିେକ 

ଝରିଯିବ େସ�ାତସି�ନୀ କଦ�ର, 

ଝଲସିଯିବ କିରଣେର 

ଦୂର ଦୂରା�ର, 

ଝିମ୍ ଝିମ୍ କରିେଦବ ଶିଶିରା� अନୀଳ 

ଝ.ୃତ େହାଇଯିବ ନିb� 

ବଂଶୀର ହୃଦୟ କFର୧ 

ହସିଦିअ ତ’ ଟିେକ 

ଆଉ ଆସିବନି ରାତି, ଧରି ନିଜ�ନତାର 

ବୁଜୁଳି 

ଚିହି.ି ଯିବନି ମନ 

ଭାବିଦିଏ ପଛରୁ ଧରିଦିଏ ଜାବୁଡ଼ି 

େପାଛିବନି ଆଉ ହାତ 

େଶଯେର ଲୁଚିଥିବା କ�କର ଜ� ାଳା 

ଆପଣାର ଭାବି େଦବ 

ନିଶିଧନୀ ସବ�ା�କୁ अpାଳି୨ 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ 
ପpା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ପାରଳାେଖମୁpି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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ତୁେମ ନାରୀତୁେମ ନାରୀତୁେମ ନାରୀତୁେମ ନାରୀ    
ତୁେମ ନାରୀ -  

ବହୁରୂପୀ, ବହୁ अବତାରଧାରୀ 

ସୃnିର ଆଦ�ରୁ -  

ତୁେମ ବିରାଜିଛ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି 

େକେତେବେଳ -  

ସୃnିକରି ଝଡ଼ ଓ ପ�ଳୟ 

ତୁେମ ପୁଣି - 

ମମତା ଓ େସoହର ମଳୟ 

ତୁେମ େଦବୀ - 

ସୁଖଶା�ି ଦିअ ତ अପାର 

ତୁେମ ସଂହାରକାରିଣୀ -  

ଧନ, ଦଉଲତ ସବୁ କର ଛାରଖାର 

େକେବ ତୁେମ -  

ଜାୟା, ଭଗିନୀ, ଜନନୀ 

ତୁେମ ମାୟାବିନୀ -  

େଦବ କି ମାନବ େକହି ନ ପାର�ି ଚିହିo  

�ାେନଶ�ର ମିଶ� 

 

ତୁେମ ଥିଲ ପୁରାଣେର -  

ସୀତା, ସାବିତ� ୀ, अହଲ�ା ବା ମେFାଦରୀ 

ଲୁଚିଗଲଣି ତୁେମ -  

ଏ ସମାଜ, ଏ ମାନବ ଯାଇଛି ବିସI ରି 

ଯାବତ୍ ଚF� ାେଲାକଥିବ -  

ତୁେମ ତ ରହିଛ ରହିବ 

ଏ ମଣିଷ ମନେର -  

େସoହ ଆଉ ପ�ୀତି ଦିअଭରି 

ସମାଜରୁ -  

अଶା�ି, କଳୁଷତା ଦିअ ଦୂରକରି 

ଇତିହାସ ବଖାଣିବ -  

ତୁମ ଯଶକୀag, ଯୁଗ ଯୁଗଧରି 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୨୦୨୪୨୭୫୫ 
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ଲଲାଟ ଲିଖନଲଲାଟ ଲିଖନଲଲାଟ ଲିଖନଲଲାଟ ଲିଖନ    
ଭାଗ�ର ଭୂେଗାଳ କୁହ 
अବା େଭାକର ଭୂେଗାଳ, 
ତା ଗଣି େହଉଥିବା ପିuରା ଭିତେର ବି 
ସାଇତି ରଖିଛି େସ ତା ସରଳପଣେର 
ତୁମ ପାଇଁ େମ�ାଏ ବଳ 
ତା ସହନଶୀଳତାର 
 
ନେଚତ୍ ତା’ରି ଚିତ�  ଆ.ି 
ତୁେମ ବାହାବାହା ନିअ�? 
ଦାରିଦ� �ର ଗୀତ େହଉ 
କି ତା’ अସହାୟପଣର 
କଳାହାpିର େହଉ କି େକାରାପୁଟର 
ମାଲକାନଗିରି କି ମୟୁରଭuର 
ତୁେମ ଆ.ିବ କାହ\କି ଚିତ�  
ତା’ ଲ�ଳା େଦହର 
ତା ପୁ�ୁଳା ଦୁଃଖର??? 
ତୁେମ ସାହିତ� କର କି ରାଜନୀତି 
କ’ଣ ଯାଏ ଆେସ ତା’ର 

େଜ�ା�ା ରାୟ 

 

ସିଏ ତ ଦୁଃଖର ଜାଉ ପିଉଛି ଦିନରାତି.... 
େସୗହା���େର अତୁଟ ସ$କ�ଟିଏ 
େଯାଡ଼ିପାରିଛ କି ତା’ ହୃଦୟ ସହିତ 
ବଢ଼ାଇ ପାରିଛ କି ହାତେଟ 
ତୁମ ନିjକ ଭଲ ପାଇବାର 
େଦଇଛ କି ଥାଳିଏ ଭାତ 
େଲାଟାଏ ପାଣି 
େଚନାଏ ହସ ମାଖି ତା ଓଠେର 
କା~ରୁ ଉତାରି ପାଇଛ କି 
ତା’ େଭାକର ଭାର 
ବଦଳାଇ େଦଇଛ କି ତା’ ଲଲାଟଲିଖନ 
େତେବ କାହ\କି କାହ\କି ଏ ବୃଥା ଆªାଳନ 
ସମେବଦନା ସଚୂାଏ ଶbା ବି�ାପନ??? 

ପ�ାଧ�ାପିକା େଜ�ା�ା ରାୟ 
ଆଜିମାବାଦ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୧୪୧୦୨୨ 
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ସI lତିସI lତିସI lତିସI lତି    
ସI lତି ଏକ ମଣିଷର ସାଉଁଟା अତୀତ 

अତୀତର ପ�େତ�କ ମୁହୂa� 

ଆଜି ପାଲଟିଛି ସI lତି 

େସଇ अସଜଡ଼ା अତୀତର ସI lତିକୁ 

େନଇ ବେ� ମଣିଷ 

ସତେର ସI lତି ଏକ ରୂପାଜହo  

ସI lତି ତ ସମb. ପାେଖ ଥାଏ 

େତେବ ଏତିକି ଫରକ 

କାହା ପାେଖ ଥାଏ ଔଜଲ� ସI lତି 

ଆଉ କାହାପାେଖ ଥଏ ମଳିନ ସI lତି 

େସଇ ସI lତିକୁ ସାଉଁଟି ଧରି 

ମଣିଷ ବa�ମାନ ଓ ଭବିଷ�ତ 

अତିକ�ମ କେର 

 

ଲିଲିମଣୀ ନାୟକ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସoାତେକାaର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, 

େକFୁଝର, ୭୫୮୦୧୬ 
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ରାମରାଜ�ରାମରାଜ�ରାମରାଜ�ରାମରାଜ�    
ରାମରାଜ� କହି ଆଜି 

ରାବଣ ଗେଢ଼ ସୁନାର ନअର 

अଗିoର ବିଭୀଷିକାେର ବେହ 

ର�ର ଜୂଆର୧ 

 

ସୁ{ ଏେବ ପ�ଭୁରାମ 

ଶୁେଭ ଖାଲି ହାହାକାର 

ରାମରାଜ� କହି ଆଜି 

ରାବଣ ଗେଢ଼ ସୁନାର ନअର୨ 

 

ଶହ ଶହ ରାବଣ ମଝିେର 

ସୀତା ଡାେକ ରiାକର ରiାକର 

ଜୟ� କୁମାର 
ସାହୁ 

 

ରାମରାଜ� କହି ଆଜି 

ରାବଣ ଗେଢ଼ ସୁନାର ନअର୩ 

 

ଦଶରଥ ଆ�ାମାନି 

ଯାଏ ରାମ ବନବାସ 

କି� େଫେରନାହ\ ଆଉ ପାଦତାର 

ରାମରାଜ� କହି ଆଜି 

ରାବଣ ଗେଢ଼ ସୁନାର ନअର୪ 

 

ଧମ� େସତୁ ଭାେ� ପୁଣି 

ବାଜି अଧମ�ର ପ�ହାର 

ରାମରାଜ� କହି ଆଜି 

ରାବଣ ଗେଢ଼ ସୁନାର ନअର୫ 
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କନ�ାରତoକନ�ାରତoକନ�ାରତoକନ�ାରତo     
अଲିଭା ଆଳତୀ କୁନି ଝିअଟିଏ 

େଖଳାଏ ସରାଗ ଛାଇ 

େକାମଳମତି ତା’ େକାମଳ ସ�ରେର 

ଘରଟି ସଗର ଭୂଇଁ 

ଆେମ ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ସବୁେବେଳ ପାେଖ 

ମାଆଟିଏ େଲାଡ଼ା ହୁଏ 

କୁନି ଝିअ ଦିେନ ମାଆ େହବା କଥା 

ଆମକୁ अବୁଝା ରେହ 

ମାଆ ଗଭ��େଳ ସୁେକାମଳ େକାେଳ 

ମାଂସପିp ବଢୁଥାଏ 

କନ�ା ଜନI େହବ ସମସ�ା ଜନିI ବ 

ମାଆ ତା ଶିକାରୀ ହୁଏ 

ମିହିର ପ�ତାପ୍ 
ସାହୁ 

 

 

अଜନI  ଝିअଟି ଗଭ�େର ଥାଇ କି 

ମାଆକୁ ଧିେରଇ କେହ 

ହତ�ାକର ନାହ\ େସoହମୟୀ ମାଆ 

େତା ମୁହଁ େଦଖିବା ଯାଏଁ 

ଏକଥା ଶୁଣି ମା ହୃେଦ ପଥର 

अଚିେର ତରଳି ଯାଏ 

ସାମାଜିକ ଚାପ କେର अମାନିଆ 

ମାରିବାକୁ ବାଧ� ହୁଏ 

ପୁଣି ଜାଗିଉେଠ ମାଂସପିpୁଳାଟି 

େକାମଳ ଚିÂାର କେହ 

ମାଟି अଗଣାେର ସୁନା ଝୁଲଣା ମାଆ 

ସାଧାରଣ ଝିअ ନୁେହଁ 
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अପହ� ଦୂରତାअପହ� ଦୂରତାअପହ� ଦୂରତାअପହ� ଦୂରତା    
ଆଜିକାଲି େମା ପି�ୟାକୁ 

େମା ହୃଦୟର �Fନ  

ଶୁଭୁନି!! 

େସ ତ ଏବ କୃzର 

ବଁଇଶୀ ସୁରେର 

ମତୁଆଲା!! 

ତା’ର େମାର ସ$କ� ଏେବ 

अପହ� ଦୂରତା 

େଶଖର ସାହୁ 
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କୁଳା�ାର ପୁअକୁଳା�ାର ପୁअକୁଳା�ାର ପୁअକୁଳା�ାର ପୁअ    
ଆଜିକାଲିକା ଆେମ ସବୁ ପୁअ 
ଝିअ. ପାଇଁ ପାଗଳପ�ାୟ 
ନ ଭା�ିବା ପାଇଁ ତା. ମନ 
ପଛେର ପକାଉ ନିଜ ଜୀବନ 
କହୁ ତା. ପାଇଁ ଜହo େର କରିେବ ଗଡ଼ 
କି� ଘେର ଖାଉଥାଉ ନିେଜ େବଲଣାମାଡ଼ 
ତା. ପାଇଁ ବାହାେର ‘େବବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ’ 
କି� ସାର. ଆଗେର ‘ହୁ ଆର୍ ୟୁ?’ 
ପୁअ ଖାଏ ଘେର ଦରମରା ରୁଟି େପାଡ଼ା 
ଝିअକୁ କେହ ଧନ ଖାଇବ କି ପେକାଡ଼ା? 
ବାପ ଭାବୁଥାଏ ପୁअ ଚଢ଼ିବ ସଫଳତା ସିଢ଼ି 
କି� ପୁअ ଏପେଟ ମାରୁଥାଏ ଗେuଇ ବିଡ଼ି 
ମା’ର ବିଶ�ାସ ପୁअ ତାର େହବ ଦିେନ ବଡ଼ 
କି� କିଏ ଜାଣିଥିଲା େସ ପୁअ ତାକୁ େଦବ ମାଡ଼? 
ଧନ� ଧନ�େର ପୁअ ତୁହି, ନାହ\ ମୁହଁକୁ ଲାଜ 
ଏ ସଭ� ସମାଜକୁ କରିବୁକି अସଭ� ସମାଜ 
 

ଇେମଲ୍ : docdas.samir@gmail.com 

ସମୀର ରuନ 
ଦାସ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           195 

ଶୀତ ଆସିଥିବଶୀତ ଆସିଥିବଶୀତ ଆସିଥିବଶୀତ ଆସିଥିବ    
ନୂଆ କअଁଳିଥିବା ଦୁବଘାସ ଉପେର 

ଚମକୁଥିବ ମୁ�ା, 

ସଦ�ସoାତା ଲଳନାଟି ପରି ମାପିଚୁପି 

ସେଜଇ େହଉଥିବ େଗpୁଫୁଲ 

ପ�ଭାତ ଲଗoେର ଚାଳ ଉପେର 

େନସି େହାଇଥିବ ପରb ପରb କାକର 

ବିFୁ 

ଲ�ା ରାତିର ଆନF ଲୁଟୁଥିେବ 

ପ�ଣୟ-ପ�ଣୟୀ, ଜହo  କଇଁ 

ଠାଏ ଠାଏ ମୁରୁକି ହସୁଥିବ େସାରିଷ ଫୁଲ 

ଚହଲାଇ େଦଉଥିବ େକଉଁ କିେଶାରୀର ମନ, 

କୁନି ପିଲାମାେନ କଳି କରୁଥିେବ 

ଖରା େପାଇଁବା ପାଇଁ 

ବିଛଣାେର ଥାଇ ପରୀiାପାଇଁ କିଏ େକମିତି 

େଘାଷୁଥିେବ ଇତିହାସ କି ଭୂେଗାଳ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

 

 

କାରଣ.... ଏେବ ଶୀତ ଆସିଛି ଧରାେର 

େମା ଗଁା’େର ବି 

ପାହା�ି ରାତିର ମିଠା ମିଠା ସ�ପoେର 

ଭିଜୁଥିବ େମା’ ପି�ୟା, 

େମା’ ପାଇଁ ମନାସୁଥିବ େକେତ କ’ଣ 

େରେଜଇ ତେଳ ମୁହଁ ଲୁେଚଇ ଓଠଚାପି 

ହସୁଥିବ େସ, 

କାରଣ.... ଏେବ ବି ଶୀତ ଆସିଥିବ 

େମା ପି�ୟା ଗଁା’େର 
 

 

ପଲC ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ, ଯାଜପୁର, 

୭୫୫୦୩୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ମଧ�ାହoର ଛାଇମଧ�ାହoର ଛାଇମଧ�ାହoର ଛାଇମଧ�ାହoର ଛାଇ    
ସI lତିର ପ�ାଚୀର େଡଇଁ  

ଆସ େଯେବ – 

େପ�ମର ସI ାରକୀ େନଇ , 

अସମେୟ ମଳୟ ବେହ  

ଖୁସିର କଦ� ଫୁେଟ,  

ମତୁଆଲା େକାଇଲିର କୁହୁସ�ର  

ମନେର େରାମା� େଖଳାଏ,  

େଡଇଁ ବୁେଲ ପ�ଜାପତି  

ଫୁଲର ଚିବୁକ ଛୁଇଁ  

ଲଭିବାକୁ ପ�ୀତିର ପରଶ,  

େମା େବେହଲା ତ§ୀେର  

କ$ିତ ହୁଏ ରାଗର ମjୂ�ନା, 

ଘରିୂଯାଏ କାଳଚକ�   

 

अତୀତର ପୃnା େଲଉଟାଇ, 

ଛମ ଛମ ତୁମ ପାଦର ଧ�ନି 

ପ�ଦୀପ କୁମାର 
ନାୟକ 

 

କାନେର କହିଯାଏ – ମରମର କଥା  

ଯାଦୁକରୀ ତୁମ ଠାଣି ଓ ଚାହାଣୀ  

ମନେର ଚିଆଁ ଲାେଗ   

ତୁମ ନିଶ�ାସର �ଶ�  

अନୁଭୁତ ହୁଏ – ମନ अଗଣାେର 

ବଢିଯାଏ ହୃଦୟର ଧଡକନ  

ରୁs କvେର ªୁେର ନାହ\ ଭାଷା  

ଉଦେବଳିତ ମନ ଆତI ଗCାନିେର  

ଜଜ�ରିତ ହୁଏ  

ଛିଡିଯାଏ ଭାବନାର ଖିअ  

େଖାଲିଯାଏ - ମୁଦି� ତ ଆଖିପତା  

ବF ହାଇଯାଏ ସI lତିର େପଟିରା  

ମଧ�ାହoର ଛାଇ ଭଳି I    
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ବି�ାପିତର େକାହବି�ାପିତର େକାହବି�ାପିତର େକାହବି�ାପିତର େକାହ    
ଉଡା ପiୀଟିଏ ବା~ୁଛି ବସା ଗଛର ନହକା ଡାଳେର  

କହି ପାରିବ କି  ଏ ମଣିଷ ଟା ଆସିଛି େକଉଁଠୁ ? 

କା~େର ବୁଜୁଳା ସା�େର ®ୀ ପିଲା 

ତା’ର ଉଜୁଡା ଭବିଷ�ତ ଓ ସଂସାର  

ପଚାରିଛ କି ତା’ର ନଁା  ଆଉ ଗଁା 

अବଶ�କ କରିଛ କି ତା’ର େଭାଟର କାଡ� କି ଆଧାର କାଡ�ର ସତ�ତା 

ଶି�ାୟନର ଉଦୟ ଉhବେର  

ସଭ�ତାର ଚକ ତେଳ େପଶୀ େହାଇ ଯାଉଛି  

ଭା�ି ଯାଉଛି ତା’ର ନଁା, ଗଁା ଆଉ ଠିକଣା  

ମୁp ଝାଳ ତୁpେର ମାରି ର�ର େଟାପା ନିଗାଡି 

ଗଢିଥିବା ଘର, ଶସ�ଭରା େiତ 

ବଷ� ବଷ�ର ଘରକରଣା, ସାତପୁରୁଷର ବଂଶ ବୁନିଆଦି  

ପର$ରା, ଇତିହାସ ଆଜି ସବୁ ତା ପାଇଁ ନnଭ� n 

ଏେବ େସ ବିତାଡିତ, ନିଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ନିଜ ଐତିହରୁ  

ଏେବ େସ ବିତାଡିତ ନିେଜ ନିଜଠାରୁ  

ସାତ ପୁରୁଷର ସ�ଗ�ୀୟ ପିତୃପୁରୁଷ. ଆତI ା 

ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ 
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ଆଜି ଦୁବgସହ କାରାଖାନାର କଳା ଧଆୂଁେର   

ବି�ାପିତଟିଏ େଭାଗ କେର ଆଧୁନିକତା ଓ ଶି�ାୟନର ଉଗ�ଗତି 

େଭାଗକେର ସବୁ ଯାତନା, ବିେରାଧାଭାସ ଆଉ ସବୁ ବିପaି 

ସବୁ अବେରାଧ ପେର ମଧ� େସ ପୁଣି अ�ା ସଳଖି ଛିଡା ହୁଏ 

अଚିହo ା ଭୂଇଁେର କା� ଉଠାଏ, ପିଲା.ୁ ପାଠଶାଳାକୁ ପଠାଏ 

ପୁଣି ସ�ପo େଦେଖ ଏକ ନୂଆ ସଭ�ତାର, ପର$ରାର ଓ  ନୂତନ ସେୂଯ��ାଦୟର  

 
 

 

अଧ�ାପକ, େରାଲାp ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ,  

େଖାଡ଼ାସି�ି, ବ� ହI ପୁର, ୭୬୦୦୧୦ 
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କଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁକଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁକଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁକଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁ    
କଣ େଲଖିବି ତୁମ ପାଖକୁ  

ପାହାଡ଼ ପବ�ତ  

ସାତ ନଈ, ସତର େଦଶ େଡଇଁ  

ତେମ ପରା ଏେତ ଦୂରେର अଛ େଯ  

େମା ଚିଠି ଆର� େହଇ ପାରୁନି  

अiର ସବୁ େଧାଇ େହଇ ଯାଉଛି  

ଲୁହେର  

अ�n େହଇଯାଉଛି ତମ ମୁହଁ । 

 

ତମ େମା ଭିତରର  

ଦୂରତା କଣ  

ମପା େହବ ଏେବ େଯାଜନେର ? 

 

ଡା ନୀଳମାଧବ 
କର 

 

ତମ େମା ସ$କ�ର 

ପଥର ସବୁ ନି�ିହo  େହଇଯାଉଛି  

େମା ନିରବ ଦୁଃଖର  

ସମୁଦ� େର  

ଆଉ ତେମ ଦ�ୀପଟିଏ େହଇ 

ଚକ�ବାଳ େସ ପାେଖ  

େମାେତ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛ  

ଆଲି�ିବାକୁ । 

 

ଆଲି�ନେର ହ\  

କଣ ପରଖି େହବ  

ଆମ ଆତI ୀୟତା ? 
ଓଲଭରହା$ଟନ, ୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com 
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ମାଟିହାpିମାଟିହାpିମାଟିହାpିମାଟିହାpି    
ମା ଆଉ ମାଟି 

ସ�nା.ର ନିର�ର ସୃnି 

ତୁମ ପେର 

େଦଇ କଷଣ ଯ§ଣା 

ଜଗତକୁ େଦଇଥା�ି 

ନୂଆ ନୂଆ କୃତି। 

 

ମା ଆଉ ମାଟି ପରି 

କୁ�ାର ଚକିେର ରହି, 

ତାହାରି ହାତେର 

अେନକ ଯ§ଣା ସହି 

ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନର କଷଟି ପଥେର 

େହାଇ େପଷି କଷି 

ସମୟ େସ�ାତେର, 

ବନିଗଲୁ ତୁହି 

ମାଟି ହାpି। 

ଶ�ୀକା� କୁମାର 
ମିଶ� 

 

 

 

 

 

ମା ଆଉ ମାଟି 

ଗେଭ� ଧରି, 

ସୁଧାଧାର ବiରୁ ନିଗାଡି 

େଦଇଥା�ି ସ�ାନ ଓଠେର 

ଗେଭ� ସିନା ଧରିନାହୁଁ 

ତୁ କି� 

ସହିଯାଇ अେନକ କଷଣ, 

େଦଉ ସିsପାକ, अନo  ଓ ବ�uନ 

ଯଥା ଜନନୀ ସମାନ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           201 

େତା ବiରୁ ପାନକରି, ଉଷI ବା ଶୀତଳ େଭାଜନ 

ଆହC ାଦିତ ହୁଏ 

େକାଟି େକାଟି ପ�ାଣ। 

 

ଷଠିଘରୁ - ଜୁଇଘର ଯାଏ, 

ପାେଖ ପାେଖ ଥାଉ ସଦାେବେଳ 

ମା' ଠାରୁ 

ତୁ ବା େକଉଁ କମ୍ ? 

'ହାpି' ନୁେହଁ ତୁ 

ମା'ଟି ସବୁରି 

ଉଭୟ. 

ଗୁଣ, ଧମ�, ଦଶ�ନକୁ ଧରି 

ମିଶ�ଣେର 

ମା=ମାଟି=ମାଟିହାpି 

ପ�କୃତେର 

ତୁ ମା'ଟି ହାpି।। 
ଏନ୍ ଟିପିସି, କଣିହଁା, अନୁେଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ୍ : srikantmishra31@gmail.com,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୪୨୩୪୦୨ 
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ଏଇ େମା ଓଡ଼ିଶାଏଇ େମା ଓଡ଼ିଶାଏଇ େମା ଓଡ଼ିଶାଏଇ େମା ଓଡ଼ିଶା    
ଓଡିଶା ନୁହଇଁ େକବଳ ପୁରୀ, େକାଣାକ�, ଭୁବେନଶ�ର, 
େସୗFଯ��େର ଭରା ତିରିଶି ଜିଲC ାର ଏ ସମାହାର। 
ଆସ�ି େକେତ ଯାଆ�ି େକେତ ସୁFରତାର ବାସoା ବାରିବାକୁ, 
ପୁଣି ପଛକୁ େଫରି େଦଖ�ି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ରୂପେରଖକୁ । 
ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ କn ତା.ୁ ଏଇ ରାଇଜର ଭୂେଗାଳକୁ, 
ଉaରେର ନୁେହଁ କି ଦiିଣେର ନୁେହଁ 
ଓଡିଶା ରହିଛି ପବୂ�କୁ । 
 
ଇତିହାସେର ନଁା अଛି ଏଇ ରାଇଜର, 
ତଥାପି अବେହଳିତ ଏ ରାଜ� ଏବଂ ଗରିମା ଏହାର । 
ହୁअ� େସ େଗାପବ~ୁ କି ମଧୁ ବାରିnର , 
ଉÂଳ ଭୂମି ଏ ମାଟି ବୀର.ର । 
 
ଆଦିବାସୀ ଜିଲC ା େବାଲି ହୁଡ଼ି ପକାଉଛୁ କାହ\ , 
ଆଦିମରୁ ଜାତ ତୁ ଆଦିବାସୀରୁ ତହ\ । 
ଯାନିଯାତ ପରବ େଗୗରବ ସବୁକୁ ଆଦରି 
ଓଡ଼ିଆଣୀ ପାେଳ େକେତ ଯାନିଯାତ 
ପରେଶ ଖିରି ଆଉ ପୁରି। 

ରuିତା ଦାସ 
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କଟକର ବାଲିଯାତରା କି ସ�ଲପୁର ଶୀତଳଷ0ୀ, 
ସଭିଏଁ ଭାଇ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ପାଳ�ି ଏକାଠି । 
ଚିଲିକାର ଦୃଶ� अେଟ अତି ମେନାହର , 
ପୁରୀରୁ େକାଣାକ�ର ରାbା େଯାଗାଏ ଖୁସିର ଆହାର । 
 
ଧାମରା ବFର େହଉ କି େହଉ ଚାFବାଲି , 
ସାଳFୀ , େବୖତରଣୀ ହେସ ଖିଲିଖିଲି । 
ଯାଜପୁର ଜିଲC ା ମା' ବିରଜା. େiତ�  , 
ମା' ର ଦଶ�ନେର ଭରିଯାଏ େନତ�  । 
କୁସୁମା େପାଖରୀ ଡାେକ ହାତକୁ େଯ ଠାରି , 
େଶାଭା େସ ବଢାଏ ଲଳିତଗିରି , ରତo ଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି । 
 
ତାଳେଚର ଗେଣଶ ପଜୂା 
େଦବଗଡର ପୁଷପୁନି ପବ� , 
अନୁଗୁଳ ସାତେକାଶିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗବ� । 
କଳା ହୀରାର ସହର ଆମ ତାଳେଚର, 
ଆମ େଦବଗଡ अେଟ ପ�କୃତିର ଗ�ାଘର । 
ଝରଣାର ସହର ଜିଲC ା େଦବଗଡ , 
ପ�ଧାନପାଟ , େଦଓଝରନ ଏଠି ଝେର ଝର ଝର । 
 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           204 

େଢ.ାନାଳ ଲiI ୀପଜୂା 
ଘଟଗଁା ମା' ତାରିଣୀ, 
ସଭି. ଦୁଃଖ କେର ଦୂର 
ମା' େସ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ । 
େସୗFଯ��ର ଗ�ାଘର ଆମ େକFୁଝର , 
ସାନଘାଗରା ,ବଡଘାଗରା ମନକୁ ଡାେକ ବାର�ାର । 
 
ଚାFିପୁର କୂଳ େଖେଳ ଲୁଚକାଳି 
େଯେତ ଖାଇେଲ ବୁେଝନି ଏ ମନ 
ବାେଲଶ�ରେଛନାଗଜା ଓ େକF� ାପଡା ରସାବଳି । 
ମା' ସାରଳାର ଦଶ�ନକୁ ଝୁରୁଥାଏ ଏ ଆଖି , 
େଖାs�ାର େକାରା ଖଇ ପାେଖ ମନ ଯାଏ ଲାଖି । 
 
ଇ�ାତନଗରୀ ରାଉରେକଲା େବଦବ�ାସ 
େକାଇଲିଘୁଘର ଜଳରାଶି 
ପୁଣି ବିକ�ମେଖାଲ କେହ ଇତିହାସ । 
ହକିର ପା�ଶାଳା ଆମ ସୁFରଗଡ 
େକାଇଲାଖଣିର େକF�  େସ େବଲପାହାଡ । 
 
ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାpି ଆମ ବରଗଡ଼, 
ପୁଣି ମନକୁ େଯ ଟାେଣ ନୟାଗଡ େଛନାେପାଡ଼ । 
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ବରଗଡ଼ଧନୁଯାତ� ା ଦୁନିଆେର ନଁା କଲା , 
ଗ~ମାs�ନ ପବ�ତ େଶାଭା ବଢ଼ାଇଲା । 
 
ବାରିପଦା ମୁଢି ମାଂସ ,ବଲା�ୀର ଚାଉଳ ବରା , 
ଘେର ଘେର ଜେମ ପଖାଳର ଆସର ଆସିଗେଲ ଖରା । 
ଶୀତଦିେନ ନାଲି अଦା ଚା' ସେ� ମୁଢି -ବାରମଜା, 
ପଖାଳ ଭାତେର ପିଆଜ ସା�କୁ ଥାଏ ମାଛଭଜା । 
 
େସାନପୁର େବାମକାଇଶାଢ଼ୀର ଚମକ, 
ପୁଣି େଟରାେକାଟା ହbଶି�ର ମହକ । 
ଚାରିଶ�ୁ ମFିର ବଢାଏ େଯ େଶାଭା ., 
ପ�କୃତିର अପବୂ� କଳା ପଦI େତାଳା अତି ମନେଲାଭା । 
 
ଗuାମର ଗବ� କୃzସାର ମୃଗ , 
ଦାରି�ିବାଡ଼ି କେହ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରସ�ଗ� । 
ଗଜପତି ଜିଲC ା ବଢାଏ ଓଡ଼ିଶାର େଶାଭା , 
ଚF� ଗିରିଜିରା� ଆହାଃ କି ମନେଲାଭା । 
ପାରଳାେଖମୁpିର ରାଜରାଜୁଡା ନୀତି ଇତିହାସ କେହ , 
ବୃFାବନ ମହଲ େସ ମନକୁ େଯ େମାେହ । 
 
ଘୁମୁରା ଘୁମୁରା ନୃତ� କଳାହାpିର େଗା◌ୖରବ 
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ହବାସପୁରିଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଓଡିଶା କେର ଆଜି ଗବ� । 
େଦବଗିରି ପବ�ତ କେହ ସ$ୂଣ� କାହାଣୀ , 
େଚକାଗୁଡା ଝୁଲା େପାଲ କେହ अସୁମାରୀ ବାଣୀ । 
 
ମେpଇ ଯାତ� ାର ଖୁସିେର ନବର�ପୁର ନାଚିଲା, 
େସଇ ମାଟିେର ପୁଣି ମକା େଯ ଚମକିଲା । 
ସୁନାେବଡା अଭୟାରଣ� ନୂଆପଡାେର ଚମକିଲା 
ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏଇ ମାଟି େଯ କହିଲା । 
 
େଦଓମାଳି ଶୃ� ଓଡ଼ିଶାର ଗବ� , 
େଲାେକ ପାଳ�ି ଖୁସି େହଇ େଚୖତ�  ପବ� । 
ମାଲକାନଗିରି କେହ ବାଲିେମଳା ଡ�ାମର କାହାଣୀ , 
େକାରାପୁଟର େସୗFଯ�� ଦିଏ ଖୁସିର ଲହରୀକୁ ଆଣି | 
 
ସୁFର ରାଇଜ େମାର ସୁFର ମାଟି, 
ସୁFରତାେର ଭରା େମା େଦଶ ଗଁାଟି | 
ଓଡିଶା ନୁହଇଁ େକବଳ ପୁରୀ, େକାଣାକ�, ଭୁବେନଶ�ର, 
ଆସ ଆସି ଟିେକ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଜାଣ । 
 

ଜି-୯୦, ଏନ୍ ଆଇଟି, ରାଉରେକଲା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶରତ ଗୀତଶରତ ଗୀତଶରତ ଗୀତଶରତ ଗୀତ    
ଶରତ କାେଳ, 

ଛଳ ଛଳ ପଣ ସରସୀ ଜେଳ 

ବଉଦ େଚାରାଏ ବିbୃତି େଯଣୁ 

ଖେଗାଳ େଭାେଳ 

अbିତ�  େଖାଜଇ ଭୂେଗାଳ େକାେଳ. 

ଲାେଜଇ iିତି..  

କାଶତpୀ ହସ ହେସ ମରୁୂକି, 

ଗେଢ଼  ଗହଣା ,େହବ ଭରଣା 

ଚଷାପୁअର େସ ଘର କରଣା. 

କଦ� ଝୁେର, 

ଉତୁରା େଦହ ତା ଝରିକି ସେର 

ଲୁହେର ସେତତା ସରସୀ ଭେର. 

ମାଳତୀ ହେସ,ଚହଟି ବାେସ 

କମଳ ସଜାଏ େକାମଳ େଦହ, 

ର� ବି ମାେଖ. 

ସାରସ େଖେଳ,ହଂସୀବି େରାେଳ 

ମୀନତି ଦାସ 

 

ସୀକର କାନି ର ନୀଳ ତପ�ଣ  

ଉଲC ାସ େଭାେଳ.  

େବ�ୁଲି ନାନୀ 

, ସାରୁଗଛ ତେଳ ପାତିଛି କାନି  

ପ�ତୀiା ତାର -- 

ପୁଳା ପୁଳା େଫଣ ଭିତରୁ  

 ସଂସାର ହସିବ ପୁଣି . 

ଆସିବ ମା 

େହାଇବ   ସାହା  

ହରିବ ପାତକ େଦଶ ଦଶରୁ େସ  

େଦବ ବି  ରାହା 
ମାଫ�ତ : ପ�ଦୀପ କୁମାର କର  

ମୁଗ�ାବାଡି, ସା.. ପ&ୂ�  ଚF�  ପୁର  େପାn ଭଂଜପୁର,  

ବାରିପଦା, ମୟୁରଭu, ପିନ : ୭୫୭୦୦୨ 
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ଆେଲାକର ପବ� ଦୀପାବଳୀଆେଲାକର ପବ� ଦୀପାବଳୀଆେଲାକର ପବ� ଦୀପାବଳୀଆେଲାକର ପବ� ଦୀପାବଳୀ    
ଆେଲାକର ପବ� ଦୀପାବଳୀ  

ଦୀପେଟ ଜେଳଇ େଦବା  

ମନର ଦୁଃଖ କn େଯେତ  

ଦୂେରଇ ଯାଉ ଏ ଆେଲାେକ,  

अଜସ� ଲୁହଧାର ଜୀବନର अ~ାରକୁ 

େସଇ ଦୀପେର ଜେଳଇ େଦବା  

 

କିଏ େସ କିଣିବ ଝରାବତୀ ବାଣ  

ତା’ସେ� ର� େବର�ର ମହମବତୀ  

େହେଲ ଭୂଲିଯିବା ନାହ\  

ତା’ସହ ଆମ କa�ବ�େବାଧ,  

ଦୃnି ଆଢୁଆଳେର ଦଳିମକଚି 

କअଁଳ ସବୁଜପତ�  ସବୁକୁ 

 

େଭଦଭାବ ମେନ ନ ରଖି  

ସଭ\ଏ େହାଇଯିବା ଏକାକାର  

ଦୀପାuଳି ଭu 

 

ଖୁସି େହାଇ ଦୀପ ଜଳାଇ  

ଉନI ାଦ ମନେର ନାଚିବା,  

ନ ରହିବ ପୁଣି େଭଦଭାବ  

ଆମ ନ ରହିବ ରାଗ ରୁଷା  

 

ସବୁରି ମେନ େଯେବ ଦୀପ ଜଳିବ  

େସଦିନ ଦୀପାବଳୀ ପବ� େହାଇବ 

ଏହି ପର$ରା ସମb ମନେର  

ଭରୁ ଆନFର ଖୁସି ଲହରୀ,  

ଆଗାମୀ କାଲିର ସେୂଯ��ାଦୟକୁ 

ପାେଥୟ ଦୀପେଟ ଜେଳଇ େଦବା  
अଧ�ାପିକା ସଂ<ୃତ ବିଭାଗ  

ପ�ାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ�ାଳୟ  

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭu  
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େଶୖଳପୁତ� ୀେଶୖଳପୁତ� ୀେଶୖଳପୁତ� ୀେଶୖଳପୁତ� ୀ    
ଶାରେଦ ସଭାକୁ ଆସ େହ କାଳକାଳକୁ  

ଶ�େsୟ ସ�ାଗତ େଘନ େହ ଭ�ିମାଳକୁ;  

 ତ� ରିେତ ତାର ଖଳବଳକୁ  

େଶାଷିତ ଲାÅିତ ଉsର ଦୁଃଖିଦଳକୁ;  

 େହ େଶୖଳପୁତ� ୀ, 

ଦିअ ଶୁଭଦୃnି ଶୁଭଦିବା ଶୁଭରାତି�  । 

 

ବ&�ାଢ� ମpେପ ମpିତ ଐଶ�ଯ��ମୟୀ  

ବ&gବ କବି କି କାେବ� େହ କାରୁଣ�ମୟୀ;  

 ସୁର ବତ କର ଧରାଶାୟୀ  

ହିଂସା-େ/ଷ-अହମିକା-ଧୃn-ଆତତାୟୀ;  

 େହ େଶୖଳପୁତ� ୀ  

େକେଭ ପାହିବ େଘାର अଧମ� କାଳରାତି�  । 

 

ଚF�େଶଖର େଗା 

 

 

ଦଶ େବୖରୀ अଣାୟତ ଆେହ ଦଶଭୁଜା  

ଶା�ି-େମୖତ� ୀ-ପ�ୀତି ବିତରିଣ ପାଳପ�ଜା;  

 ଭକତି ଆଡ଼�େର ପାअପଜୂା  

ଦାନ-ଧମ�-ସତ�-ପୁଣ�ର ଉଡ଼ାअ ଧ�ଜା;  

 େହ େଶୖଳପୁତ� ୀ,  

ବିେଶ� ନିFିତ ବFିତା ପବିତ�  ଧରିତ� ୀ । 

 

ନ ଦିେଶ କି ଭାରତୀର ହସ ବିଖpିତ  

ପଜୂା�ଦ େହାଇଚ ଯା' େକାଳ ବିମpିତ;  

 ରାମଭୂମି କର ସଂ�ାପିତ  

ଛଦI  ସାଧୁ ସ� ପାପାଚାରୀ ବି�ାପିତ;  

 େହ େଶୖଳପୁତ� ୀ,  

ବi ବିଦାରୀ େକେତ ବା ସହିବ ଧରିତ� ୀ । 
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ବିସଜ�ନ ନୀେର କରାअ େହ ବିସଜgତ  

କଳୁଷିତ-ଧେମ�-କେମ� ଯାହା ପାପାଜgତ;  

 �ାେତ अ�ାେତ ଯା' ଉପାଜgତ  

ପତିତ ପ�ାଣକୁ କର େହ ପରିମାଜgତ;  

 େହ େଶୖଳପୁତ� ୀ,  

ସୁେଶାଭିତ-ଆଭୁଷେଣ-ତୃ{-ରମ�ଗାତ� ୀ । 

 
କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା  
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ପରାଜିତ ବିଜୟପରାଜିତ ବିଜୟପରାଜିତ ବିଜୟପରାଜିତ ବିଜୟ    
ଏମିତି ସରିସରି ଯାଉଥିବା ବୟସ ଭିତେର , 

େଖାଜୁଥାଏ ତୁମକୁ  

ଶୁନ୍ଶାନ୍ ମଶାଣୀର अଶୁଭ ଥୁ�ା ବରଗଛ 

ଦଦରା ଡାଳେର ବସିରହିଥିବା 

ମଡାଖିଆ ବୁଢାଶାଗୁଣାେଟ ପରି 

କାହ\କି ନା ........ ??? 

ମେତ ତ ବଖାଣିବାର୍ अଛି अ�ତଃ ତୁମକୁ 

େମା ଜୀବନର अbବ�b ଆଶା 

ଆଉ େଦବାର୍ अଛି େଶଷ ଇjାପତ�  

େମା ବଳକା ଆୟୁଷର  । 

 

ଏମିତି अନିsgn ଆକାଂiା େନଇ 

ଘୁରିବୁଲୁଥାଏ अହ�ନିଶୀ 

ଉନI �� େହବାକୁ 

ରାେଧଶ�ାମ 
ମିଶ� (अଂଶୁ) 

 

ନୀଳରାତ� ୀର ପuୁରୀ ଭିତରୁ , 

ଆଉ େକେବ େକମିତି 

ଭାସିଯାଉଥାଏ ସିମାହୀନ ଆକାଶର୍ ଛାତିେର 

ପାପୁଲିଏ अଧୁରା ଜି�ାସାକୁ 

ଛାତିେର ଗୁuି 

େଲଖିବି େବାଲି ପାପ ପଣୂ�ର 

ନୂତନ ଆଉ ଏକ ଶ�େକାଷ   । 

 

ଏମିତି ଘୁ�ି ଘୁ�ି ଯାଉଥାअ 

େମା ହାତ ପାହା�ାରୁ 

ତଲାସୁ ଥାअ େମା ପ�ତିଟି ନିଶ�ାସ ଭିତେର 

ପିuରା ଆବs େମା ନିରୀହ 

ଜୀବନ ପiୀର ନିଃସ�, ନିଃସ� ନିରବତା 
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ମଁୁ କି� ମାଡି ଚାଲୁଥାଏ 

ଆବୁଡା ଖାବୁଡା ରାbା ଛାତିେର 

ପାହୁp ପେର ପାହୁp 

େଖାଜିବାକୁ अୟୁତ ଯୁଗର 

ବିଜୟୀ ପାpବ. 

ପରାଜିତ अଭିମନୁ�ର 

ପ�ତାରିତ କାହାଣୀ । 

                                                                                                      
अଭିÐା ନିବାସ୍, ଖpହତା 

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ&�ପୁର 
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େହ ମଧୁଛFାେହ ମଧୁଛFାେହ ମଧୁଛFାେହ ମଧୁଛFା    
େସଦିନର अଭିମାନ ଓ ଆଜିର अଭିମାନ 
ମଧ�େର ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ୍ 
କି� ତଥାପି ସରିନି अଭିମାନ 
େହ ମଧୁଛFା 
 
େସପରି अଭିମାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛ 
ସେତ କି କରିବ ଏକ ଗିନିଜ େରକଡ� 
ତଥାପି କାହ\କି େକଜାଣି ମଁୁ ଖୁସି 
େହ ମଧୁଛFା 
ଜାଣିନି ତୁମ अଭିମାନର अ�ଟା େକମିତି 
ଜାଣିନି ତୁମ अଭିମାନର अ�ଟା େକାଉଠି 
ମଁୁ ବି େସମିତି अେପiା କରିଛି 
େହ ମଧୁଛFା 
େଫରିବ ତୁେମ ବି अଭିମାନ େଫଡ଼ି 
अଛି େସ ବିଶ�ାସ େମା अ�ରର 
େକବଳ अେପiା େସ ସମୟର 
େହ ମଧୁଛFା 

ରିପୁନ୍ ଜୟ 
ମହାପାତ�  
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ଜହoଜହoଜହoଜହo     
ଜହo  ତୁେମ, ଧବଳ କିରେଣ,  

 ଦିଶ େକେଡ଼ ମନେଲାଭା; 

ଆକାଶ ବiେର, ତାରକା େମଳେର, 

 ବଢାअ ରାତିର େଶାଭା  । ।୧ । । 

 

ଜହo  ତୁେମ, ରୂପାର ଟିକିଲି, 

 ରାତି�  ସFୂରୀର ପ�ଶ� ମଥାେର; 

ଜହo  ତୁେମ, ଚFନ ତିଳକ, 

 ଆମ ଗଁା ପଜୂାରୀ ନନାର କପାେଳ  । । ।୨ । । 

 

ଜହo  ତୁେମ, େଜା�ାର ଉh, 

 ଶରତ ରାତିର ଶିଶିର ବିFୁେର; 

ଜହo  ତୁେମ, ରୂେପଲି à�ୁଡ଼ି, 

 ଭରା ସଦ�େତାଳା େଶଫାଳି ଫୁଲେର  । । ।୩ । । 

 

 

ସହେଦବ ପ�ଧାନ 
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ସାଗର କୂଳେର, ମୁ�ା ତୁେମ, 

 ଶଈଳ ଶିଖେର ହିମ; 

ଜହo  ତୁେମ, ସମb. ପି�ୟ, 

 କିଏ ବା େହବ ତୁମରି ସମ  । । ।୪ । । 

 

ମାମଁୁଠାରୁ अବା କିଏ ଆପଣାର, 

 ତୁେମ ପରା ଜହoମାମଁୁଟି ଆମର; 

ବାେଲ�, େକୖେଶାେର, େଯୗବେନ, ବାs�େକ�, 

 ସବ�ଦା ମାନବ କେର ତୁମ ଆଦର  । । ।୫ । । 

 
 ସୁବ&�ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗuାମ 
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ନିଜ ଗୁେଣ ଗରିୟାନନିଜ ଗୁେଣ ଗରିୟାନନିଜ ଗୁେଣ ଗରିୟାନନିଜ ଗୁେଣ ଗରିୟାନ    
ଶତ ପୁତ� ର ଜନନୀ ଗା~ାରୀ  

ମୁେଖ ତା "ସତ�ର ଜୟ"  

ମମତା अ~ୁଣୀ ଯେଶାଦା େଦଖିେଲ  

କୃz ତୁେp ବିଶ�ରୂପ l 

ଜଗତର ନାଥ ଜଗା ବଳିଆ.ୁ  

ମାଣିକ ଖୁଆଏ ଦହି  

ଶବରୀ अଇଁଠା ଖାଇେଲ ଶ�ୀରାମ  

ଭାବେର ବା~ି େହାଇ l 

ଆଣିଲା େଫରାଇ ଯମଠୁ ସାବିତ� ୀ  

ସତ�ବାନ ମୃତ ଜୀବନ  

େସହ\ େକବଳ ନିଜ ଗୁେଣ  ଗରିୟାନ l 

 
 

 

ବରି0 ପ�ାଯୁ�ିକ 

ଜ଼ିଲC ା ମୁଖ� ଚିକିhାଳୟ , ସ�ଲପୁର 

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪       

ସୁବାସ ଚF�  
ମୁଦୁଲି 
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ଧରିତ� ୀଧରିତ� ୀଧରିତ� ୀଧରିତ� ୀ    
ଧରିତ� ୀ େଗା.... 

 

ସବ�ଂସହା ବସୁ~ରା ତୁେମ, 

େସoହ ଭରା ପଣତେର ସଭି.ୁ େଯ ରଖିअଛ ତୁେମ।।୧। 

 

ସୁଖ ଶା�ି ଦୟା iମାର ପ�ତୀକ େଯ ତୁେମ,  

ଡର ଲାେଗ ତୁମକୁ େଯ େକେବ ଭୁଲିଯିବି ଭ� େମ।।୨। 

 

ସବ�ଜନ ସୁେଖ ସୁଖୀ େହାଇଥାअ ସଦା,  

अନ� ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ େହାଇଛ େଯମିତି ବ~ା।।୩। 

 

କଥା ତୁମ ମିଠା-ମିଠା େସoହ ଶ�sା ଭରା,  

ମାଟି ତୁେମ ମାଆ ପରି ସବ�ଂସହା ବସୁ~ରା।।୪। 
ନFକିେଶାରପୁର ଶାସନ 

ଯାଜପୁର େରାଡ଼ 

େମା-୯୩୩୭୪୪୯୯୦୧ 

ସୁବାସିନୀ ତି� ପାଠୀ 
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ଆସିଛିେର ଦୀପାବଳିଆସିଛିେର ଦୀପାବଳିଆସିଛିେର ଦୀପାବଳିଆସିଛିେର ଦୀପାବଳି    
ବରଷେକ ପେର ଏ ପଣୂ� ଲଗେନ 
ଆସିଛିେର ଦୀପାବଳି 
ଶୁଭ अବସେର ଶୁଭ ବାa�ା େନଇ 
ଜଳିବ ଶୁଭ ଦୀପାଳି 
ସୁଖ, ଶା�ି, େମୖତ� ୀ ଶ�sା େପ�ମ ଭାବ 
ଜାଗିଉଠୁ ହୃଦୟେର 
ମାନବିକତାର ପୁଲକିତ ମେନ 
ଉଲC ସିତ ଧରା ମୁଖେର 
ଆସେର ସଭିଏଁ ଆସ ଆସ ଧାଇଁ 
ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବା 
କାଉଁରିଆ େଟକି ବଡ଼ ବଡୁଆ.ୁ 
ଭ�ି अେଘ�� ପଜୂା େଦବା 
େଫାଟକା ବାଣଠୁ ଦୂେରଇ ରହିବା 
ଶ� ପ�ଦୂଷଣ ନ େହବ 
ବାୟୁ େହବ ଶୁs ବିପଦରୁ ମୁ� 
ପରିେବଶ ସ�j େହାଇବ 
अ~କାର ମେନ ଆେଲାକ ବagକା 
ଜଳିଉଠୁ ଜଳି ଉଠୁ 

ଚF�କା� େଜନା 

 

अ�ାନ କାଳିମା ଗବ� ହିଂସା େ/ଷ 
େଲାପ ପାଇଯାଉ ଏଠୁଁ 
ସରସ ସୁFର େହାଇବ ଏ ଧରା 
ଏହାର ଯତନ କେଲ 
ସୁଖ ସମୃsେର ଜୀବନ ଭରିବ 
ବ�ୁଥିବା ଆେମ ଭେଲ 
ଏତିକି ଗୁହାରୀ କରୁअଛି अଳି 
ସଭି.ୁ େମାର ପ�ଣତି 
अପବୂ� ପରେଶ ଚିa େଯ ହରେଷ 
ବିଭୂପାେଦ ରହୁ ପ�ୀତି 
ଦୀପାବଳି ଆଣୁ ସବୁ ବରଷେର 
ସ�ଗ�ୀୟ ସମ େସ ଭାବ 
ଆନF ଉଲC ାେସ ପାଳୁଥିବା ଆେମ 
େହବ ପଣୂ�ମୟ ଶୁଭ 
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େଜମାର େଜନାମଣିେଜମାର େଜନାମଣିେଜମାର େଜନାମଣିେଜମାର େଜନାମଣି    
ସ�&� अଦିନପରାୟ 
ଦିବ� ଭା<ରକା�ି 
ସୁଧାଂଶୁ ବଦନ ଦଶ�େନ 
ଆହା अପବୂ� ଶା�ି 
ପୁରFର ଠାରୁ ଚFର 
େଭାଳ ଆେହ ପ�ମଦା 
ବିଦୁ�ଲତା କା�ି େଦଖି ତା 
ସ�ରି େଲେଖ କବିତା 
ମuରିତ େକଶ କରଇ 
ଭ� ା�ି କଳା ପେୟାଧର 
େସପଥ� କି$ାଇ େଲାଡ଼ିବ 
େଶ�0 ସୃnି अଜର 
ମFାକିନୀ ଆେସ ଦଳିେହବା ଆେଶ 
ତୁମ अଧମାେ� 
ମକରF ଆେଶ ଓ0 ତୁମ ଚୁେ� 
ଭ� ମେର ଭୃେ� 

ଜଗଜୀବନ 
େସଠୀ 

 

ପଦିI ନୀ-ବଲC ଭ େଯସେନ 
अେଟ अÔ ଆଧାର 
ପ�ଣୟିନୀ େଗା ତୁେମ େଯ ଆଧାର 
अଟ ଆମ େପ�ମର 
େକୗେଷୟ ନୀବି ଦଶ�େନ 
ପ�ଗଲ୍ଭ ମୁହ\ ନୀବାର 
େକଉଁ େଜମାମଣି ଭାେଗ� 
अଛ େହ େଜମା େମାହର 
ନବିସୀFା େହାଇ ପଜୂଇ 
ଲi ଲi ଗୀs�ାଣ 
ପ�ାପତ େହାଇବ ନି�ୟ 
ସାହା ଜଗଜୀବନ 
 

ଆ��ଆବାଡ଼ି, ଗuାମ, ଓଡ଼ିଆ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୮୪୦୪୯୫୨୧ 
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ସI lତିର ସେନଟ୍ସI lତିର ସେନଟ୍ସI lତିର ସେନଟ୍ସI lତିର ସେନଟ୍    
କାହାକୁ ଠକିବିନି େବାଲି  

େପ�ମ େମାଠୁ ଶେହ େକାଶ ଦୂରେର  

କାହାର େହବି ନି େବାଲି କି କଣ 

େସ ଆଜି େମା ଭାବନାର େସପାେର 

 

ଭାବନା ଜାତନା ସଂଭାବନାର  

ଫୁ ଟିେକ ନଲାଗୁ େବାଲି  

ମନ େମା ଆକାଶର  

ନୀଳିମାଠୁ ବି ଉs୍�ଵେର । 

 

ଜାଚିବା ମାଗିବାେର ଚଳୁଥିବା  

ଏ ଦୁନିଆର କି ଯାଏ ଆେସ 

େସ େପ�ମ ବୁେଝନା ମନ ବୁେଝନା  

କି ବୁେଝଇପାେରନା ମାନ । 

ସୁନିଲ୍ କୁମାର 
ମଲିC କ 

 

 

ପ�ତି କଥାେର େଗାେଟ ନଥା ଫୁଟିବ  

ନଥାେର ବି ବାସ ଛୁଟିବ େବାଲି  

ଆଜି େସ ଦୂର ଦିଗବଳୟର ନiତ�     

 

େଥାେଡ ପାଇଗେଲ େପ�ମ  

କିଛି ପାଇ କି ନ ରଖି ପାରିେଲ अେପ�ମ  

ଏଇତ ସତ�ତା  

 

ଆଜି କାଲି ତ ଏତିକି ହ\ ବୁଝା ଯାଏ  

େଯମିତି େପ�ମ ପ�ନାମାେର 

ଗୁ�ା େହଇଛି େପ�ମିକ  

ଆଉ େପ�ମିକାର ବାେୟାଡାଟା  

ଲଟକି ଛି ପଳାତକ ପ�ବ�କର ଛବି। 
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େପ�ମକୁ ଭାବିବା େପ�ମ କରିବା  

ସବୁ ପେର ପାଇବା 

ଆଉ ପାଇବା ପେର  

େସଇ ସାଶ�ତର ଭାବ 

 ବଜାୟ ରଖିବା ଆେସନି େବାଲି 

 େସ ଆଜି ପଡିରହିଛି  

ଛାତିର େକଉଁ ଏକ େକାଣେର  । 

 

ସବୁ ଥର ମଁୁ ତା ଠୁ ହାେର େବାଲି 

 େସ ଆଜି ବିଜୟୀ ଏକ ଭିନo  ପରୀiାେର  

 

 

େହେଲ େସ ଜିତିବା ପଛେର 

େମାର ହ\  ହାତ  

ଏ କଥା ତାକୁ କିଏ ବା କହିବ ?  

 

େକେତ ଜଣ କଥା େହଉଥିେଲ  

ଏ େପ�ମ କେରନି ପି�ତି କେରନି  

େସଥିପାଇଁ ତ ପ�ତିବାଦ ବି ଆେସନି। 

 

ମଁୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ସେତ ତ  

ଲୁହ ଲହୁ େକାହେର ନ ବତୁରିେଲ 

କଣ େପ�ମ ବେ�ନି ? 

 ନା େପ�ମକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ  

 ଏତକ  ହ\ ଜରୁରୀ  । 

 
ରାଇଚାେFାଳ  

କସଦ�ା, କଟକ 

ପିନ୍-୭୫୪୧୦୫ 

 େମା-୯୫୮୩୧୬୨୧୩୩ 
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ଶିଶୁଉପବନ अମ�ଜାନ ସମଶିଶୁଉପବନ अମ�ଜାନ ସମଶିଶୁଉପବନ अମ�ଜାନ ସମଶିଶୁଉପବନ अମ�ଜାନ ସମ    
ପ�କୃତିର ସୁେଶାଭିତ अମ�ାନ ପ�ତିଭା 

ବନେର ସଜାଏ ସେତ େକେଡ଼ ମନ େଲାଭା 

ଚାରୁକଳା ସୁେଶାଭିତ େଦବ ଭୂମିପରି 

କୁନି ବୃେi ଆଣିଦିଏ ହସର ଲହରୀ 

କୁନି ବୃେi ଲିପିବs ଶିଶୁର ଜୀବନି 

ସମାଜ ତ ପ�ªୁଟିତ ତା’ର ହସ େଘନି 

ତା ହସେର ନାହ\ େକେବ ପାତର अ�ର 

ବା�ୁଥାଏ ସମାଜକୁ େହାଇ େସ ବିେଭାର 

ବିଭୁ କୃପା ରଶିI  ଯହ\ ସ{ର� େଘନି 

େଚନାଏ ହସେର ଦୁଃଖ େକ� ାଧ ହୁଏ ତୁନି 

ଆ... ଜହoମାମଁୁ ସରଗର ଶଶି 

େକାଳେର ଥାଇ େସ େଦେଖ 

ମା େବାଲି ଏକ ଶ� ରହିअଛି 

ତାକୁ ଖେନଇ ଖେନଇ ଡାେକ 

କ�ନା ଉଦ�ାେନ କ�ନାେର ମୁହ\ 

େଦେଖ ସ�ପo ମା େକାଳେର 

କୃପାସି~ୁ ଦାସ 

 

ଜହoଭଳି ଦିେଶ ଶୀତଳ େଜାଛନା 

ବି�ିବି ଏ ସମାଜେର 

ବୃnି ସମ େହାଇ ଶୀତଳ ରାଶିେର 

ଲାଗିବି ମାଟି ମା େସବାେର 

ମାଟି ନୁେହଁ େସ ମା... ଟି ଆମର 

ଭୂମିn ଏହାରି େକାଳେର 

ସଯୂ��ସମ େହାଇ ଆେଲାକିତ କରି 

ସମାେଜ େହବି ମଁୁ େତଜ 

ମା, ମାଟି ଆଉ ମାତୃଭାଷା ପ�ତି 

ନିେ� ରଖିବି ମଁୁ େହଜ 

ସେତକି अଧିକା େହାଇବ େମା ଠାରୁ 

ଜୀବନର अମ�ଜାନ 

ଶିଶୁ ଉପବନ अମ�ଜାନ ସମ କରିବି ସମାନ 

କାମ (୨ ଥର) 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ତାସ୍ତାସ୍ତାସ୍ତାସ୍    
ଯାହ\ େଦଖ୍ ବ ହୁଦା ହୁଦା 

ବସିଛନ୍ ଗାଆଁ ଖୁଲି , 

ମେନ ଯାହା ଥିଲା କାମ୍ - ବୁତା 

ସବୁ ଗେଲନେର ଭୁଲି । 

ବାପର୍ ସାଂେଗେର ପୁଓ अେଛ 

ଦଦାର୍ ସାଂେଗ ଭାଇ , 

ସକାଲୁ ବସ୍ େଲ େବଲ୍ ବୁଡୁେଛ  

କୁଟୁମ୍ େକ ଦୁଃଖ୍ େଦଇ । 

ମାଆଁ - କନିଆଁ କହୁଛନ୍ ଘେର  

ନାଇଁନ ଚାଉଲ୍ - ଦାଏଲ୍ , 

େକେତ ଦିନ୍ ଆର୍ ମର୍ ବ ତାେସ 

କାମ୍ ଯ ଆଏଜ୍ - କାଏଲ୍ । 

କିଏ ଶୁନୁେଛ ତାକର୍ କଥା  

କହୁଛନ୍ ମେନ ଯାହା , 

ଲୁକର୍ ଭିେଲ ତାସର୍ ମଜା  

େଦଖ୍ ତ ହଁସି ହା... ହା...। 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ମେନ ପକ େସ ଦୁଆପର୍ ଯୁଗ୍ 

ଜୁଆର୍ ଲାଗି ନାଟ୍ , 

ଆଇେଛ େସ େଖଲ୍ େଦଇ ସୁଖ୍  

େହଇ ଯିବୁେର ଛାଟ୍ । 

ପାନ୍ େଟକା ଥାଇ ସାେତ ମର୍ ବୁ  

େହଇ ଥିେଲ ରଂଗ୍ େସଟା , 

ଘାଏକର୍ ସୁେଖ ତୁଇ ହଁସ୍ ବୁ  

ଘେର ନାଇଁ ଥିବା କୁଟା । 

ଚାରି ଘରର୍ ରଂଗ୍ େକ ତୁଇ 

ମେନ କରି େଦଇ ' ଫିଟ୍ , 

େଯନ୍ କାମ୍ କର୍ ବୁ ଖାଲି ତୁଇ 

ମାର୍ ବୁ ବେଢ ହିଟ୍ । 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି, ଡୁ�ୁରିପାଲି 

ସୁବ&�ପୁର, େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ତୁଇ ବି େହତାବୁ ଘାଏତୁଇ ବି େହତାବୁ ଘାଏତୁଇ ବି େହତାବୁ ଘାଏତୁଇ ବି େହତାବୁ ଘାଏ    
କଇଁ େକେଭ ଭୁଲି ପାରବା କାଏଁ  

ଜନ୍ ରେହେଲ େଯେତ ଦୁେର, 

ବସ� ଆଏେଲ ଧରତୀେକ ଉତୁରି 

କୁଇଲି ଗୀତ୍ ଗାଏ ମଧୁର୍ ସୁେର । 

 

ସୁରୁଜ୍ େଯେଭ ଉଦୁ କି ନି ଉଦୁ 

ପଦମ୍ ପାରବା କାଏଁ  ଭୁଲି, 

ନି ବାଜେଲ ତାର୍  ସୁେନଲି କିରନ୍ 

ମଁୁହୁ ନାଇଁ ପାେର େଯ ଖୁଲି । 

ପ�ସନo  ପ�ୟାସ 
ଭୁଏ 

 

 

 

େଯେତ  ସୁFର ଫୁଲ୍ ଥିେଲ ଭି 

ନାଇଁ ବସେଲ ଭअଁର , 

େହକଁାଇ େହକଁାଇ କାFସି ମନ୍ 

ବିନ୍ ଲହରିର୍ ସାଗର୍ । 

 

ଭାବ୍ ପିରତୀର୍ ମନର୍ ଡଂଗା 

େପେରମ୍ ନଦୀ ବେହ, 

ଘାଟ୍ ଛଡ଼ା ଡଂଗା  ମୁଇଁ  େହେଲ 

ତୁଇ ବି େହତାବୁ ଘାଏ । 

 
ପ�ଧାନପାଲି, ସ�ଲପୁର  
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ଜିବନର୍ ବାଟ୍ଜିବନର୍ ବାଟ୍ଜିବନର୍ ବାଟ୍ଜିବନର୍ ବାଟ୍    
ଜନମ୍ ମରନ୍ ଦୁଇଟା ବାଟ୍ 

ମଝି ରେହେଯନ୍ ସମିଆ 

େହ ସମିଆ କେହସି ସର୍ େଗ ଯିବୁକି 

ନର୍ େଖ ଗାଡ଼୍ ବୁ କୁରିଆ । 

ସମିଆ ନୁେହେସ େହଟା ଜାନ୍ ବାବୁ 

ଜିବନର୍ ବାଟ୍ ଖର୍ ଚା 

ଉପର୍ ବାଲା େଦଇଥିସି େହଟା 

କର୍ ବୁ ବଲିତାର୍ ଚର୍ ଚା । 

େକେତେଯ ଆଏେବ େକେତେଯ ଗେଲନ 

ଇ ଜିବନର୍ ବାେଟ 

ହରୀଶ୍ ତାpି 

 

 

 

ଜିବନର୍ ବାଟ୍ ଖର୍ ଚା େକ େଦଖ୍ 

ସାର୍ େଲ ପାପର୍ ଘଁାେଟ। 

ଜିବନର୍ ବାେଟ େକେତ େଯ ଘଟ୍ ନା 

େକେଭ କଁଟା େକେଭ ଫୁଲ୍ 

େକେଭ ପାଏବୁ ଗୁର୍ ଦୁ ଲାଭ୍ 

େକେଭ ବୁଡିଯିବା ଘେଲ ମଲୂ୍ । 

ଦୁଇ ଦିନିଆଁ ଘର୍ କୁନୁଆଁ 

ଜିବନର୍ କାଏଁ ଠିକ୍ ନା 

ଚାଲିଯିମା ଦିେନ ଜିବନର୍ ବାେଟ 

ରହିଯିବା ପାହା ଚିନ୍ ହା । 
ସାେଲପାଲି, ଗଜବ~, ସୁବ&�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ଥିସିଥିସିଥିସିଥିସି    
अଏନ୍ କଲା 
ଉଝୁନି େଦଖ େଗା 
ଆର୍ ଫଏେର ପାଛରି େଦଖ, 
 
କଟର୍ ଜନା ଗେଲଁ  ଭିଲ୍ 
କାହ\ ନି କାହ\ ଉର�ି କରି 
ସୁମରି ସୁମରି 
କାପଲି କାଟୁଥିସି ଠସ୍ କअଁଲି ଭାବନାେଟ ! 
 
ଥିସି ବଲି ତ 
ଛାତିନୁ ଆଏଁଖ୍ େକ ଉତରି ଆେସ 
ଘେଡ଼ ଛନେକ ବୁତରି ଆେସ... 
 
େସ' ନିଜେକ ଗହନା 
ପେକଇ ସାରିଥିସି େଯେନ 
ନାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ 
ଜିତବାର ହାରବାର େସେନ, 
 

ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ 

 

ନିେଜ ନିଜେକ 
ହଜଉଥିସି ଚାପ୍ ଚାପ୍ 
ରଠ ବଏଶାଖର୍ ବଝା ଗେରଲ୍ ଥି 
ଛିନ୍ ଛତର୍ ତାର୍ େଦେହ ମନ 
ରକତ ମୁହଁା अ�ରାର୍ ଧାେସ ! 
 
ଥିସି ,ଜନା ପଡୁ କି ନାଇଁ... 
ଭିତେର ଗୁେଟ 
ବାହାେର ଗୁେଟ 
େଦଖା ଚାହଁା ଯାହା 
अେଡାଡାହାଲି କଲବଡ଼ାହା 
ନାଇଁ ମିେଲ ପେଦ ଆହା । 

 
କୁଶେମଲ,କପିଲାପୁର , 

ପ�ଗଁା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 
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ରୁବାବ୍ରୁବାବ୍ରୁବାବ୍ରୁବାବ୍    
ଧନର୍ ରୁବାବ୍ ଦୁଇ ଦିନିଆ 

ଆଏଜ୍ ରଜା କାଏଲ୍ ଭିକାରି 

ନାଇ କର୍ ବୁ ବଲର୍ ରୁବାବ୍ 

ସମିଆ େଦବାନ କଚାଡ଼ି । 

ସୁFର୍ େଚେହରା କାଏଁ ଭାଓମରା 

ତର୍ କି ଥିବୁେର ମନ୍ 

ଉପର୍ ସୁFରି ସରଗ୍ େକ େଦଖ୍ 

ଜନ୍ େକ ଧର୍ ସି ଗରନ୍ । 

ମୁନୁଷ୍ ଜିବ୍ େନ କାଏଁ ରୁବାବ୍ େହା 

ନ�୍ ଲା େହଇଛୁ ଜନମ୍ 

ନ�୍ ଲା କର୍ େବ ମଶାନ୍ ପଦାନ 

େଯେଭେହବା େଫର୍ ମରନ୍ । 

ଯାହାର୍ ରୁବାବ୍ ତାହାେକ ଖାଏସି 

ମୁଡ୍ େକ ଗୁଡ଼ର୍ ଫାଷ୍ 

ମଁୁଇ ମଁୁଇ ବଲି ସୁନାର୍ ଲ.ା 

େହଲାତ ସବ�ନାଶ୍ । 

ହରୀଶ୍ ତାpି 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସାେଲପାଲି, ଗଜବ~, ସୁବ&�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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अରନ୍अରନ୍अରନ୍अରନ୍    
େକେତ अଲିହା ଘଁାଟି 

ମୁେଠ ପାଏବାର୍ କାେଯ 

କାହାେକ ଦୁଲ�C ଭ୍ ତୁଇ 

କିଏ େପଇ ବିେବକ୍ ହେଜ । 

 

କିଏ େତାେତ ପାଏସି 

ରାଏତ୍ ଦିନ୍ େକ ଗୁେଟ କରି 

କିଏ ଗଦାସି େକେଚରା ଭାବି 

ଧନର୍ अହଂକାେର ବୁଡି । 

 

େତାର୍ ବିେନ ତ ପରାନର୍ 

କିେହ ଭାବି ଭିଲ ନି ପାେର 

ଭେବ େତାର୍ अଭାବ୍ େହେଲ  

େକାଟି ଟଂକାର୍ ମଲୂ୍ ସେର । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

କୀଟ ଠାନୁ ବ� ହI  ଯାଏକ୍ 

େତାର୍ ବିେନ  ଛଟ୍ ପଟ୍ 

ତୁଇ ଗୁେଟ ତ ପରାନ୍ ଦାତି�  

ଇ କଥା ପରମ୍ ସତ୍ । 

 

ପାଇେଛ ଯିଏ ନି ପାେର ବୁଝି 

ଦାମ୍ ଟା ଆଏ େତାର୍ େକେତ 

ଜାନିେଛ େସ ଭେଲ ଇ କଥା 

େଯନ୍ अଭାେବ ଝୁରିେଛ ତେତ । 

 

େତାର୍ ଠାନୁ ହି ସଁସାର୍ ଆଏ 

େତାର୍ ବିେନ ସେଭ କା�ାଲ୍ 

ହିରା ନିଲା େମାତି ମାଣିକ 

େତାର୍ ବିେନ େହବା େଢକାଲ୍ । 
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େଯେତ �ାନୀ ଧନୀ େହେଲ ଭିଲ 

ରଖିଥିେଲ ଭିଲ େଯେତ ସଂପଦ୍ 

େତାର୍ ଆଦର୍ ଯଦି ନି କେଲ 

ପଡବା ଦିେନ ମହା ବିପଦ୍ । 

 

ପାଏନ୍ ପବନ୍ ବିେନ ମରନ୍ 

ଇ କଥା ଭିଲ ଆଏ ସତ୍ 

େହେଲ ଭିଲ अରନ୍ ତୁଇ ମଲୂ୍ 

ଇ କଥା ଭିଲ ପରମ୍ ସତ୍ । 

 

େକେତ କେଲବେଲ ଚାଷୀ 

ଉପୁେଜଇ ଆନସି ତେତ 

ପରିଶରମ୍ େକେତ କରିଥିସି 

ଇ କଥା ଭେଲ ଜନା ତେତ । 

 

େହ�ା ତ ନି ଆସୁ ତୁଇ 

େଯ ବାଢି କରି େଖଇେଦମୁ 

ଯାହ\ ତାହ\ େଖଇ କରି 

େହ�ା ଗଦାଗଦା ଗେଦଇ େଦମୁ । 

 

ଆସ ଆସ େହା ଭାଇ ବ~ୁ 

ଆଏଜ୍ କରମା କିରିଆ ଗୁେଟ 

େଯÂି ଖାଏମା େହÂି ବାଢମା 

ଖୁଏତ ନାଇଁ କରୁଁ ମୁେଟ । 

 

ଏÂି ଯଦି ପାରମା କରି 

ଧରା ଥି ରେହମା ଜୀବନ୍ ଧରି 

ଭୁକାେକ େଦମା अରନ୍ ମୁେଠ 

ବଢବା ସମକଁର୍ ସୁଖ୍ ଶିରି । 

 
କବି ପ�ସାଦ୍ 

ସଗgଗୁଡା, ମpଲ୍, େବଲପଡା, ବଲା�ୀର 

େମାବାଇଲ୍ -୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ଦପ�ନ୍ ଦପ�ନ୍ ଦପ�ନ୍ ଦପ�ନ୍     
ଜନମ୍ ଠାନୁ ମରନ୍ ତକ୍ 

ସୁFର୍ ଚାେହଁସି ଇ ମନ୍ 

ରୂପ୍ ଯଉବନ୍ େକ ବାଆରିେନସି େଯ 

ତାର୍ ନଁା େଭଇ ଦପ�ନ୍.. 

 

ଦପ�ନ୍ ଟା େଫର୍ ଦୁଇ ପରକାରର୍ 

ପେହଲାର୍ ଟା ଆଏ ଚଳନ୍ 

ଆର୍ ଗୁେଟ ଟା ଛୁଚା ପୁତୁଲାେକ 

େଦେଖଇ େନସି ଇ ଦପ�ନ୍.. 

 

ଛୁଆନୁ ବୁଢାତକ୍ ଯାହାେକ େଦଖ 

ସେଜଇ େହବାର୍ େକ ମନ୍ 

େତଲ୍ ପଉଡର୍ अଁତର୍ ମାଖିେନେଲ 

ସେଜଇ େନସି ଇ ଦପ�ନ୍.. 

iମାନିଧି ସାହୁ 

 

କିଏ େଦଖିକରି ରାପିକୁରି େହସି 

अଧା େମଛା ମୁଡୁଥିସନ୍ 

ବଁାକ୍ ସିଉତିଆ ଚକାେବନିେକ ଭି 

ବେତଇ େନସି ଇ ଦପ�ନ୍.. 

 

େକେଭ କାହାେକ अସତ୍ ନାଇଁ କେହ 

ଯାହା ହଉ େସ ଭଲ୍ ମନ୍ 

ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି େକ�ା अଛୁ େଯ 

କହିେନସି ଇ ଦପ�ନ୍.. 

 

ରୂପ୍ ଯଉବନ୍ ଦୁଇ ଦିନିଆ େଭଇ 

ଚଳନ୍ ଆଏ ବଡ୍ ଧନ୍ 

ସରଳ ସୁFର୍ ଚାଳି ଚଳନ୍ େଦଖେଲ 

ଖୁସ୍ ଲାଗସି େସ ଦପ�ନ୍.. 
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କଳା ଗୁରା ତ ସଁସାର୍ ଆଏ ଇଟା 

ପଏରଛା ଥଉ ଇ ମନ୍ 

ହ\ସା अହଁକାର୍ ଟା ଲିଭିଯଉ ମେନ 

ଦରକାର୍ ଆମକୁ େସ ଦପ�ନ୍.. 

 

ଠାନି ଚାହାନି ଚାହାନା ନାଇଁ 

ବେନ ଆଏ ସିଧା ଜୀବନ୍ 

ସମକିରର୍ ଆଖି ମଧୁର୍ ସପନ୍ େକ 

େଦେଖଇନଉ ଇ ଦପ�ନ୍... 

 

 

iମାନିଧି ସାହୁ 

ଜାମପାଲି,ସାେଲପାଲି,େମଲଛାମୁpା,ବରଗଡ଼ 

୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯  
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ମାଟି ମଁାରମାଟି ମଁାରମାଟି ମଁାରମାଟି ମଁାର............    
ସବଦ୍ େମାର୍ ପଦ୍ େମାର୍ 

କବିତା ଘେଲ େମାର୍ ଆଏ  

କବିତାର୍ ଭାବଟା ମାଟିମଁାର୍...। 

 

ମନ୍ େମାର୍ ସପନ୍ େମାର୍  

ଆଏସ୍ ଘେଲ େମାର୍ ଆଏ  

ଆତମା ପରମ୍ ଆତମାକଁର୍  

ଗାଗରଟା ମାଟିମଁାର...। 

 

ଜିବନର୍ ସଭ୍ ମାଟିମଁାର୍ ଆଏ  

ମୁଇଁ ମାଟିମଁାର୍...। 

 

ଚF�  େଶଖର େଗା  

କଲ�ାଖମାର, ନୂଆପଡ଼ା  

ଚF�େଶଖର େଗା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           234 

ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ କାକାକାକା    
 େଯେତ ମନାକର୍ େଲ ପିଲା ବିଲ୍ କୁଲ୍ ନାଇଁ ମାେନ। ନାଇଁ 

କର୍ ବାର୍ କାମ୍ େକ ଆେଘା କର୍ ସି। ଇଥିର୍ ଲାଗି ଘରର୍ େଲାକ୍ 

ବାହାର୍ େକ ଛାଡ୍ ବାର୍ େକ ଡର୍ ସନ୍। େହେଲ କାଏଁ କର୍ େବ ପୁଓ 

ମାଖ୍ ନୁ ପେହଲା େହଇ କରି ହେnଲ୍ ଆସିେଛ ସ�ଲପୁର୍। ମାଆଁ - ବୁଆର୍ ଆଶା େକତ୍ ନି 

େକେତ େଯ, ବାବୁ ଚାକ୍ ରୀ କର୍ ବା। ବୁଆ କାଲୁ ଆରୁ ମାଆଁ ମାଲର୍ ଦୁଃଖ୍ େକ ଦୁର୍ 

କର୍ ବା। କାଏଁ କରି କି କାଲୁ ଆରୁ ମାଲର୍ ଗୁେଟ ଜୀବନ୍ ବତୀ ମାଖ୍ ନୁ।  

 ବୁଆର୍ ମେନ େକତ୍ ନି ଡର୍, ଦୀବାଲି ଆସୁେଛ। ମାଖ୍ ନୁ େଫର୍ अଗ୍ ଲା ଆଏ। ଗାଆଁ 

ଦୁଲ୍ କୁେଛ - ଫଟ୍ କା ଫୁଟୁେଛ। ପାହଁାତିଆ େବେଲ ଭି କିଏ ଗୁେଟ ଗୁେଟ ଫଟ୍ କା 

ଫୁଟାଉେଛ େଯ, କାଲୁ ପୁଓର୍ ହେnଲ୍ ନୁ ଆସିଥିବା ଫୁନ୍ କଲ୍ େକ ଟିେକ ଟିେକ ଶୁନିକରି 

କାFି ଉଠ୍ ଲା ନ। ତାର୍ କନିଆଁ ମାଲ କେଲ କେଲ କାଣା ବଲି ପଚ୍ ରାଲା େଯ, ମାଖ୍ ନୁ 

କାFି କାFି କହୁେଛ - ପିଲାେକ କହିଥିଲି େଯ, ଉତ୍ ପାତ୍ ନାଇଁ େହବୁେର ବୁଆ .....। ଇ 

କଥାେକ ଶୁନି ମାଲ ତେଲ ଗଡ୍ ଡି ଗଡ୍ ଡି କାFୁେଛ ପୁଓେର ...... ପୁଓେର .....।  

 
ଗ�ାଧର େମେହର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ସ�ଲପୁର 

ଯୁ� ତିନି, ତୃତୀୟ ବଷ�, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 
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ଜାଏତ୍ଜାଏତ୍ଜାଏତ୍ଜାଏତ୍    
 ହର୍ ମାଶା ମେନ ଗୁେଟ କଥା, ମୁଇଁ କିଏ? ସଁସାରର୍ ରୀତିେନ 

ରକତ୍, ହାଡ୍, ମାନ୍ ସର୍ ଦିେହଁ େମାର୍ ଗଢା ଶରୀର୍। ଦୁନିଆଁର୍ अଲ୍ ଗା 

ମୁନୁଷ୍ େଯନ୍ ତା ଦିଶ୍ ସନ୍ ମୁଇଁ ଭି େହନ୍ ତା, େହେଲ ଟିେକ କଲା अେଛଁ। 

ସଁାଗ୍ - ସାଥି ଭିେଲ େଖଲ୍ କରି ପାଠ୍ ପଢିେଛ ଦୁଇ अଖର୍। ଛୁଆ େବେଲ େଯେତ ବାହାେର 

ଖାଏେଲ କି अଲ୍ ଗା ବସ୍ େଲ ମନ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଖେରା। େଲକିନ୍ ସମିଆଁ ଭିତ୍ େର ବଏସ୍ ଗାଡି 

ସଁାେଗ ମୁଇଁ େହଇେଛ ବଡ୍, େହେଲ ବଡ୍ େହଇେଛ େସ େବଭାର୍ େମାର୍ ଠାେନ। ମେନ 

ମେନ ଭାବସି ପଲାତି କାଏଁ େସଠାନ୍ େକ, େଯନ୍ ଠାେନ ମେତ କିେହ ନାଇଁ ଚିନ୍ ହି ଥିେତ। 

େହେଲ କାଏଁ କର୍ ମି ସବୁନ େସ ଗୁେଟ କଥା; କାଏଁ ଜାଏତ୍?  

 
ଗ�ାଧର େମେହର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ସ�ଲପୁର 

ଯୁ� ତିନି, ତୃତୀୟ ବଷ�, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 
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ଆମ େରାେଷଇ  
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ମରାଠୀ ବ�uନମରାଠୀ ବ�uନମରାଠୀ ବ�uନମରାଠୀ ବ�uନ    
ଆସ� ଶିଖିବା କିଛି ପ�ସିs ମରାଠୀ ବ�uନ 

ପିଟଲ୍ ଏବଂ ଭାକରୀପିଟଲ୍ ଏବଂ ଭାକରୀପିଟଲ୍ ଏବଂ ଭାକରୀପିଟଲ୍ ଏବଂ ଭାକରୀ    
 ଏହା ମହାରାn�ର ଏକ େଲାକପି�ୟ ଖାଦ� ପିଟଲ ବିେଶଷତଃ 

େବସନରୁ ତିଆରି େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଖାଇବାକୁ େବଶ୍ ସୁସ�ାଦୁକର अେଟ ଏହାର 

ପ�bୁତି ପ�ଣାଳି ମଧ� େବଶ ସହଜ ମହାରାn�ର ପ�ସିs ହିଲ୍ େnସନ ସିଂହଗଡ଼ ଠାେର 

ଏହା ପଯ��ଟକ. ମଧ� ପ�ସିs 

ପିଟଲ୍ ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ :  

େଗାଟା େସାରିଷ - ୧ ଚାମଚ 

୨ କପ୍ ପାଣି 

୮ଟି ରସୁଣ େକାଳ 

अଧା ଚାମଚ ହି�ୁ 

୧ କପ୍ େବସନ 

୧ ଚାମଚ ହଳଦୀ 

୨ ଇ� अଦା ଖp 

୨ କି�ା ୩ ଟି ପିଆଜ 

େଛାଟ େଛାଟ କଟାଯାଇଥିବା କ�ା ଲ.ା 

ମିନାiୀ 
ପ,ନାୟକ 
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୨ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ େତଲ 

ଆବଶ�କ अନୁଯାୟୀ ଲୁଣ 

ପ�bୁତି ପ�ଣାଳୀ 

 ପ�ଥେମ ପିଆଜକୁ େଛାଟ େଛାଟ କରି କାଟ� अଦା, କ�ାଲ.ା, ରସୁଣକୁ ମିଶାଇ 

ଭଲ କରି ବାଟି ଦିअ� 

 ଚୁଲିେର କେରଇ ଗରମ କର� अ� ଆ�େର କିଛି େତଲ ଗରମ କର� ଏବଂ 

େସଥିେର ହି�ୁ, େସାରିଷ ଏବଂ ହଳଦୀ ପକା� େଯେତେବେଳ େସାରିଷ ଫୁଟିବାକୁ 

ଲାଗିବ, ପିଆଜ ପକା� ବa�ମାନ ହାଲିକା ବାଦାମୀ ର� େହବାପଯ��� ପିଆଜକୁ 

ଭାଜ� 

 ଏେବ ତିଆରି େହାଇଥିବା ମସଲା ବଟାକୁ େସଥିେର ପକା� ଏବଂ ଘା�� କେରଇ 

େର ପାଣି ଦିअ� ଏବଂ ଲୁଣ ପକା� ପାଣି ଫୁଟିବା ପଯ��� अେପiା କର�  

 ପାଣି େଜାରେର ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ େସଥିେର େବସନ ମିଶା� ଏବଂ ଘା�ିବାକୁ 

ଲାଗ� କିଛି ସମୟ अେପiା କର�, େବଶୀ ବହଳିଆ ନ େହବା ଆଗରୁ କେରଇ ଓେହCଇ 

ଦିअ� ଏବଂ ଧନିଆ ପତ�  ପକାଇ ସେଜଇେଦଇ ଖାଇବାକୁ ଦିअ� 

 

ଭାକରୀ ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ :  

ଜୱାର अଟା - ୧ କପ୍ 

ଆବଶ�କ अନୁଯାୟୀ ପାଣି 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           239 

ପ�bୁତି ପ�ଣାଳୀ 

 ପ�ଥେମ ଜୱାର अଟାକୁ ଚଲଣା ସାହାଯ�େର ଭଲଭାବେର ଛାଣିକି ରଖ� ତାପେର 

अ� ପାଣି େନଇ ଜୱାର अଟାକୁ ଭଲକରି ଚକଟି ଦିअ� ଗରମ ପାଣି ବ�ବହାର କେଲ 

अଟା ଚକଟିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀଘ� େହାଇଯାଏ ଏହାପେର अଟାର ଗୁଳା ସବୁ 

ତିଆରି କର� ଏବଂ ହାତର ପାପୁଲିେର ଚିପି ଚିପି େସହି अଟା ଗୁଳାକୁ ରୁଟିର ଆକାର 

ଦିअ� ନିଜ ପସF अନୁଯାୟୀ େମାଟା କି�ା ପତଳା କରି ପାରିେବ ଚୁଲି ଉପେର ରୁଟି 

େସକିବା ତୱା ବସା� ଏବଂ ଗରମ କର�  

 ଗରମ ତୱାେର ରୁଟିକୁ ପକା� ଏବଂ ରୁଟି ଉପେର अ� ପାଣି ଛି�ି ଦିअ� 

େଯେତେବେଳ ପାଣିରୁ ଧିେର ଧିେର ବାÀ ବାହାରିବ େସେତେବେଳ ରୁଟିଟିକୁ ଓଲଟାଇ 

ଦିअ� େଗାଟିଏ କି�ା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତୱାେର ରଖ� େଯେତେବେଳ ବାଦାମୀ ର� 

େହାଇ ଆସିବ େସେତେବେଳ ରୁଟିକୁ ତୱାରୁ ବାହାର କରି ସିଧା ଚୁଲି ଉପେର ରଖନତୁ 

ଏବଂ ଭଲ କରି େସକି ଫୁଲିବାକୁ ଦିअ� ଏେବ ଭାକରୀ ସଂପ&ୂ� ଭାେବ ପ�bୁତ 

େହାଇଗଲା 

ଥାଳିପିଠାଥାଳିପିଠାଥାଳିପିଠାଥାଳିପିଠା    
 ଏହା ଏକ ପାର$ରିକ ମରାଠୀ ବ�uନ ବିଭିନo  ପ�କାର ଶସ�ର ଗୁpରୁ ଏହା 

ତିଆରି କରାଯାଇ ଥାଏ ଏହା ଏକ ସୁସ�ାଦୁକର ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ େପୗnିକ ଆହାର 

अେଟ 

ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ 

ଜୱାର अଟା - ୧ କପ୍ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, ନେଭ�ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ$ୂ&� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.comAahwaan.comAahwaan.comAahwaan.com           240 

େବସନ - ୧/୪ କପ୍ 

ଚାଉଳ ଚୁନା - ୧ କପ୍ 

ବାଜରା अଟା - ୧/୪ କପ୍ 

ଗହମ अଟା - ୧/୪ କପ୍ 

ହଳଦୀ - ୧/୪ ଚାମଚ 

ଲୁଣ 

ଜୁଆଣୀ - ୧/୪ ଚାମଚ 

अଦା ରସୁଣ ବଟା 

ଧନିଆ ପତ�  

ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 

ଜୀରା ପାଉଡର 

ରାଶି 

ଲ.ା ଗୁp 

ଚୁନା ଚୁନା କଟାଯାଇଥିବା ପିଆଜ 

ଆବଶ�କ अନୁଯାୟୀ େତଲ 

ବଟର୍ 

ବଟର େପପର୍ 

ପାଣି ଆବଶ�କ अନୁଯାୟୀ 
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ପ�bୁତି ପ�ଣାଳୀ 

 ପ�ଥେମ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପାତ�  ନିअ� େସଥିେର ସବୁ ପ�କାର अଟା, ମସଲା ଗୁp, 

ରାଶି, ପିଆଜ, अଦା ରସୁଣ ବଟା, ଲ.ା ଗୁp, ଧନିଆ ପତ� , ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିअ�, େଗାଟିଏ 

ଚାମଚ େତଲ ପକା� 

 ତା’ପେର ଆବଶ�କ अନୁଯାୟୀ ପାଣି ମିଶାଇ अଟା ଚକଟିବା ପେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ 

ଗୁଳା ପ�bୁତ କର� अଟା ଚକଟା େବଶୀ ନରମ େହବା ଉଚିତ ତା’ପେର େସହି अଟା 

ଚକଟାରୁ अ� अ� େନଇ ବଟର୍ େପପର୍ ଉପେର ରଖି ହାତ ପାପୁଲି ସାହାଯ�େର ଧିେର 

ଧିେର ଦେବଇ ତାର ଚାରିପଟକୁ େଗାଲ କର� େଯପରି ରୁଟି ଭଳି ଆକାର େହବ େସହି 

ରୁଟିର ମଝିେର େଗାଟିଏ କଣା କରି ଦିअ� ଏବଂ ଚାରି କଡ଼େର ତିନିରୁ ଚାେରାଟି କଣା 

କର� ଏେବ ତୱା ଗରମ କର�, ଧିେର ଧିେର େସହି ରୁଟିକୁ ବଟର୍ େପପର୍ ସହିତ 

େନଇ ତୱାେର ପକା� କିଛି େତଲ େସହି କଣା ମାନ.େର ପକା� ଏବଂ େଘାଡ଼ାଇ 

ଦିअ�  ଏେବ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପଯ��� ଭଲ ଭାବେର େସକ� େଯେତେବେଳ 

େଗାଟିଏ ପଟ ସୁେନଲି ର� ଆସିଯିବ अନ� ପାଖକୁ େଲଉଟାଇ େସକ� ଉଭୟ ପାଖ 

ଏକାଭଳି ବାଦାମୀ ର� େହାଇଗେଲ ତାକୁ ତୱାରୁ ବାହାର କରି ଆଣ� ଏବଂ େସଥିେର 

ଧନିଆ ପତ�  ପକାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେରାଷ� ସାଥିେର ଦହି କି�ା ଆଚାର ପରଷି 

ପାରିେବ  
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ପବିତ�  କାagକ ପ&ୂgମାପବିତ�  କାagକ ପ&ୂgମାପବିତ�  କାagକ ପ&ୂgମାପବିତ�  କାagକ ପ&ୂgମା    
 ଉÂଳୀୟମାନ.ର ଏକ ପବିତ�  ମାସ େହଉଛି କାagକ । ବାର 
ମାସ ମଧ�େର ଆଷାଢ଼, କାagକ, ମାଗ�ଶୀର, ଓ େବୖଶାଖ ଗୁରୁତ�ପ&ୂ� । 
ଏହି ମାସମାନ. ମଧ�େର କାagକ େଶ�0 ଧମ�ମାସ । କାagକର 
ପ�େତ�କ ଦିନ େପୗରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଦୃnିରୁ ମହa�ପ&ୂ� । କୁମାର 
ପ&ୂgମା ପରଠାରୁ କାagକ ମାସ ଆର� େହାଇ କାagକ ପ&ୂ�ମୀେର େଶଷ ହୁଏ । 
ଭାରତେର ପ�ଚଳିତ ହିFୁ ପuିକା अନୁସାେର କାagକ ବଷ�ର ସ{ମ ମାସ । ଏହି ମାସେର 
ବୟ< ତଥା ଧମ�ପ�ାଣ ଆବାଳ-ବୃs-ବନିତା ପ�ତ�ହ ପ�ାତଃକାଳେର ସoାନ ସମାପନ କରି 
େଦବ ଦଶ�ନ ଏବଂ ନଗର ସଂକୀa�ନେର ଆତI ବିେଭାର େହାଇ ଉଠୁଥିବାର େଦଖାଯାଏ ।  
ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ଶୁଦ� ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଆଦିପବ�େର କାagକ 
ମାସର ପବିତ� ତା ସ$କ�େର ବ&�ନା କରିଛ�ି । ଏହି ପବ�େର ବ&gତ କାagକ ପ&ୂgମାଦିନ 
େଭାଜରାଜ ଓ ଭୀଷI. ଗ�ାସoାନ ଯାତ� ା ପ�ସ�ରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ, କାagକ ମାସେର 
ମୃତୁ�ବରଣ କେଲ େବୖକୁvପ�ା{ି େହାଇଥାଏ ।  
 ପୁନ� କାagକମାସକୁ ପୁଣ�ମାସ ତଥା ଧମ�ମାସ ରୂେପ ବିେବଚିତ କରାଯାଏ । 
ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ. ପାଇଁ କାagକ େହଉଛି ବ�ତ ମାସ । ଏହି ମାସେର େଯେତ ବ�ତ ପାଳନ 
କରାଯାଏ ତାହା अନ� େକୗଣସି ମାସେର ନଥାଏ । କାagକମାସେର ରମା ଏକାଦଶୀ, ଶିବ 
ଚତୁ��ଶୀ, ଧନ��ରୀ ଜୟ�ୀ (ଧନେତରସ୍), ପୟାଶ�ାs, ନରକ ଚତୁ��ଶୀ, କାଳୀପଜୂା, 
ଦୀପାବଳି, ନFିନୀପଜୂା, ଯମ ଦି�ତୀୟା, ନାଗ ଚତୁଥ�ୀ, अଁଳା ନବମୀ, େଦେବାàାପନ (ବଡ଼) 
ଏକାଦଶୀ, ଶିବ ଚତୁ��ଶୀ, ଜଗsାତ� ୀ ପଜୂା, ସୁଦଶା ବ�ତ, ଭୀଷI  ପ�କ, ବଡ଼ଓଷା, େବୖକୁv 

ସ�ପoାରାଣୀ 
ଗୁମାନସିଂହ 
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ଚତୁ��ଶୀ, େକଦାର ବ�ତ ଆଦି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ମାସେର ପାଳିତ େହଉଥିବା ବ�ତ 
ମଧ�େର କାagକ ବ� ତ େଶ�0 । ରାଈ ଦାେମାଦର ପଜୂା ଏହି ମାସର अନ� ଏକ ବିେଶଷତ� 
। େସହିପରି  ହେରକୃz ଦଶ�ନର ବିଶ�ାସୀ. ପାଇଁ ମଧ� ଏହି ମାସର ମହa� ରହିଛି । 
େସମାେନ ରାଧା କୃz. ଭ�ି ଓ ଆରାଧନାର ମାସ ଭାବେର ପାଳନ କରିଥା�ି । 
କାagକେର ବ�ତଧାରୀମାେନ अତ�� ନି0ାର ସହିତ ବ�ତ ପାଳନ କରିଥା�ି । ମାସସାରା 
ଆମିଷ େଭାଜନ ବାରଣ ଥିଲାେବେଳ େକହି େକହି ମାସର େଶଷ ପା�ଦିନ ବ� ତ ପାଳନ 
କରିଥାଆ�ି । ଏହି େଶଷ ପା�ଦିନ ପ�କ ପବ� ବା ମହାପ�କ ନାମେର ପରିଚିତ । 
କଥାେର अଛି ଏହି ପା�ଦିନ କାଳ ବଗ ମଧ� ଆମିଷ �ଶ� କେର ନାହ\ । ବ�ତଧାରୀ 
ମହିଳାମାେନ ଦିନେର ଥେର ହବିଷାନo  ଗ�ହଣ କରିଥା’�ି ।  
ଏହି ମାସେର ତୁଳସୀ ବୃiକୁ अତ�� ଭ�ି ସହକାେର ପଜୂା କରାଯାଏ । ମାସ ସାରା 
ଚଉରାମଳୂ ମୁରୁଜେର େଶାଭାପାଏ । ପ�କେର ପ�ବ&� ମୁରୁଜ ଚଉରା ମଳୂ େଶାଭାକୁ 
ଦି�ଗୁଣିତ କେର । ଏହାକୁ ପ� ମୁରୁଜ କୁହାଯାଏ । େତଣୁ ଏହି ମାସର ଶୁକ�ପi ଏକାଦଶୀ 
ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପ&ୂ�ମୀ ପା�ଦିନ ଧରି अନୁ0ିତ ମହାପ�କ ହିFୁମାନ. ପାଇଁ 
ଧମ�ଗତ ଦୃnିେକାଣରୁ अତ�� ଗୁରୁତ�ପ&ୂ� । କୁହାଯଏ ଗ�ା ପରି ନଦୀ ନାହ\, ହିମାଳୟ 
ପରି ପବ�ତ ନାହ\, େବଦ ପରି ଶା® ନାହ\, ସତ� ପରି ଯୁଗ ନାହ\, ପୁରୀ ପରି ତୀଥ� ନାହ\ 
ଠିକ୍ େସହିପରି କାagକ ପରି ମାସ ନାହ\ ।  
 କାagକ ମାସେର ଶ�ୀମFିରେର ଶ�ୀଜୀଉମାନ.ୁ ବିଭିନo  େବଶ କରାଯାଇଥାଏ େସଥି 
ମଧ�େର କାagକ ପ&ୂgମା ଦିନ ଶ�ୀଜୀଉମାେନ ରାଜାଧିରାଜ ବା ରାଜରାେଜଶ�ର େବଶ 
ଧାରଣ କରିଥା’�ି । କାagକ ଶୁକ�  ଏକାଦଶୀଠାରୁ ପ�କ अବସରେର ଶ�ୀଜୀଉ ଠିଆକିଆ, 
ବା.ଚୂଡ଼, ଆଡ଼କିଆ େବଶ ଧାରଣ କରିଥା’�ି । ଦୀପାବଳି ପେର ପ�ତି େସାମବାର 
ବଡ଼ଠାକୁର ହରିହର େବଶ େହାଇଥା’�ି । ଏକ ରୂପେର ଶ�ୀ ଜଗନo ାଥ, ହରି ଓ ହର 
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अଥ�ାତ୍ କୃz ଓ ମହାେଦବ ଭାେବ ଭ�.ୁ ଦଶ�ନ େଦଇଥା’�ି । କୃz.ର ପି�ୟ ତୁଳସୀ ଓ 
ମହାେଦବ. ପି�ୟ େବଲପତ�  ଶ�ୀଜୀଉ. ଠାେର ଲାଗି େହାଇ ହରିହର ଭାେବ ପରିଗଣିତ 
େହାଇଥା�ି । କଥିତ अଛି ପ&ୂ�ମୀ ତିଥିେର ରାଜାଧିରାଜ େବଶେର ଶ�ୀଜୀଉ.ୁ ଦଶ�ନ 
କେଲ ପୁଣ� ମିଳିଥାଏ ।  
 କାagକ ପ&ୂgମାକୁ ତି� ପୁରୀ ପ&ୂ�ମା ମଧ� କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଏହିଦିନ େଦବାଧିେଦବ 
ମହାେଦବ ତି� ପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିେଲ । କାagକେର  ରାଧାକୃz. ରାସଉhବ ପାଳିତ 
େହାଇ ପ&ୂ�ମୀେର େଶଷ େହାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ କାagକ ପ&ୂgମାକୁ ରାସ ପ&ୂgମା 
ମଧ� କୁହାଯାଏ । ଶିବ-ପାବ�ତୀ. ପୁअ କାagେକୟ ମଧ� ଏହି କାagକ ପ&ୂ�ମୀେର ଜନI  । 
ଏହି ମାସେର ଶିବ ଶାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିେଲ । ଶାସୁର ତି� ପୁର (ସ�ଗ�, ମa��, ପାତାଳ)
କୁ ଥରହର କରୁଥିଲା ଏବଂ ବ� ହI ା.ଠାରୁ େବଦ ଛଡ଼ାଇ େନଇଥିଲା । ଶାସୁରକୁ ବଧ 
କରି ଶିବ େବଦ ଉsାର କରିଥିେଲ । ଦ�ାପର ଯୁଗେର ଜଳ~ର ବ�ହI ା.ଠାରୁ ବର ପାଇ 
ସ�ଗ� अଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ�ମ କରୁଥିଲା । େତଣୁ ଭଗବାନ ବିzୁ.ର ଶରଣାପନo  
େହେଲ ଇF� , ତା’ପେର ବିzୁ ମାୟାବଳେର ଜଳ~ରର ପତo ୀ ତୁଳସୀ.ର ସତୀତ� ହରଣ 
କରି ଜଳ~ରକୁ ବଧ କରିଥିେଲ । ଏହିଦିନ କୃz ନରକାସୁରକୁ ମଧ� ବଧ କରିଥିେଲ । 
ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାରବିଚାର, ଚାଲିଚଳଣି, ରୀତିନୀତି ତଥା ଧମ�ୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଏହି ପବ� 
ଓତଃେପ�ାତ ଭାେବ ଜଡ଼ିତ । େଗୗରବମୟ ଉକ�ଳର ପ�ାଚୀନ ଇତିହାସ ସହିତ ଏହା ଏେତ 
ନିବିଡ଼ ଭାବେର ସଂପୃ� େଯ ଏହି ଦିବସର ଗୁରୁତ�କୁ ବାଦ୍ େଦେଲ ଖ�ୀnପବୂ�ୀୟ କାଳେର 
ଓଡ଼ିଶାେର େନୗବାଣିଜ� ସ$କ�େର ଚି�ା ବି କରାଯାଇପାେର ନାହ\ । अତଏବ ଧମ�ଗତ 
ତଥା ଐତିହାସିକ ଉଭୟ ଦୃnିେକାଣରୁ ଏହାର ମଲୂ�େବାଧ अତ�� େବୖଶିn�ପ&ୂ� ।  
 ଏହିଦିନ ମହିଳାମାେନ ରାଈ-ଦାେମାଦର ବ�ତର ଉଦ�ାପନ କରିଥା’�ି । 
ବିଧବାମାନ. ପiେର ଏହି ମାସଟି अତ�� ଗୁରୁତ�ପ&ୂ� । େସମାେନ ହବିଷ ପାଳନ ପବୂ�କ 
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ପ�େତ�କ ସ~�ାେର ଆକାଶଦୀପ ପ�ଜ�ଳନ କରିଥା�ି । ପ�େତ�କଦିନ ପ�ତୁ�ଷରୁ ସoାନ କରି 
େସମାେନ େଦବାେଦବୀ ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଯାଆ�ି ଏବଂ େଦବାଳୟରୁ େଫରିବା ପେର କାagକ 
ମାହାତI � ଶ�ବଣେର ମନ ନିେବଶ କର�ି । େତଣୁ ଆକାଶଦୀପ ପ�ତି0ା ପବିତ�  କାagକ 
ମାସର ଆଉ ଏକ ମହa�ପ&ୂ� अବଦାନ । ଚଉରାମେୂଳ ଏକ ଲ�ା ବାଉଁଶ ଉପେର 
ରF�ଥିବା ମାଟି ହାpିେର ଆକାଶଦୀପ ଜଳୁଥାଏ । ବିଧବାମାେନ ପରେଲାକଗତ ସ�ାମୀ. 
ପାଇଁ ଏପରି ଦୀପଦାନ କରୁଥିବା କଥିତ अଛି । ଏହା ମଧ� ବତୀଘର ପରି କାମ କେର । 
େନୗବାଣିଜ�େର ଯାଉଥିବା ବଣିକମାନ. ପାଇଁ  ଏହା ପଥପ�ଦଶ�କ େହାଇଥାଏ । 
ପବୂ�ପୁରୁଷ. ପ�ତ�ାଗମନ ରାbାକୁ ଆେଲାକିତ କରିବାେର ଏହା ମଧ� ଉପେଯାଗୀ 
େହାଇଥାଏ । अନ� ଏକ କାରଣରୁ ଆକାଶଦୀପର ବି�ାନସ�ତ ଯୁ�ି ମଧ� ରହିଛି । 
କୀଟ ତଥା अନ� ଜୀବ.ୁ ଆେଲାକ ନିକଟକୁ େନବାେର ଏହା ସହାଯ� କରିଥାଏ ଯାହା 
ଫଳେର େସହି କୀଟ ମାନବର େକୗଣସି iତି ସାଧନ କରିପାରି ନଥା’�ି ।   
 ହିFୁ ଧମ� ଦଶ�ନେର ପବୂ�ପୁରୁଷ. ଆରାଧାନା ବହୁ ପୁରାତନ । ଆଶି�ନ ମାସ 
କୃzପiକୁ ପିତୃପi ଭାେବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । େସେତେବେଳ ପିତୃପୁରୁଷ ମa��କୁ 
ଆସିଥା�ି ଓ କାagକ अମାବାସ�ାେର ପ�ତ�ାବa�ନ କରୁଥିବା ବିଶ�ାସ ପ�ଚଳିତ अଛି  । 
େସମାନ.ର ଯାତ� ାପଥକୁ ଆେଲାକିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଳିତ ହୁଏ ଦୀପାବଳି, ଆେଲାକର 
ପବ� । ପିpଦାନ ପବୂ�କ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପବୂ�ପୁରୁଷ.ୁ ଆେଲାକର ପଥ 
େଦଖାଇଥା�ି । ଏହି अବସରେର ଘରର ମୁରବୀମାେନ ଗାଇଥା’�ି “ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ 
େହା...ଗ�ା ଯାअ, ଗୟା ଯାअ, अ~ାରେର ଆସ, ଆେଲାକେର ଯାअ, ବାଇଶି ପାହାେଚ ବସି 
ଗଡ଼ ଗଡ଼ାଉଥାअ, अମୃତ ମୁେଖ ଚାହ\ଥାअ ।”େସହିପରି େଜୖନଧମ�େର ଏହା ଆେଲାକର 
ପବ� ଭାେବ ଏବଂ ଶିଖ୍ . ପାଇଁ ଏହା ଶିଖ୍ ଧମ�ଗୁରୁ ନାନକ.ର ଜୟ�ୀ ଦୃnିରୁ ମଧ� 
ପବିତ�  ।  
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 ଉକ�ଳବାସୀ କାagକ ପ&ୂgମା ଦିନ େବାଇତ ବFାଣ ପାଇଁ ନଦୀ ଘାଟେର ଏକତି� ତ 
ହୁअ�ି । ପବୂ� ସI lତିକୁ ପୁନଃ ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆମାେନ ବଷ� ବଷ� ଧରି ଏହା କରି 
ଆସୁଛ�ି । ଦିନ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ଉକ�ଳୀୟ ସାଧବମାେନ ପବୂ� ସାଗର अତିକ�ମ କରି 
ତାମ�ପ&g , ଜାଭା, ସୁମାତ� ା ଓ ବାଲି ଦ�ୀପକୁ େନୗବାଣିଜ�  କରିବା ନିମେ� ଯାଉଥିେଲ । 
ସିଂହଳ, ଜାଭା, ସୁମାତ� ା, ବାଲି ଆଦି ଦ�ୀପେର ଉକ�ଳୀୟ ସଂ<ୃତି ଆଜି ବି ଜୀବ� । 
ପ�ାଚୀନ ବFର େସହି ମହନୀୟ କୀagରାଜିର ମକୂସାiୀ ପାଲଟିଛି । ଓଡ଼ିଆ 
ପୁରାଣମାନ.େର େନୗଯାତ� ା ଓ ବାଣିଜ� ବିଷୟେର ବହୁଳ ଭାବେର ବ&�ନା କରାଯାଇଛି 
। େନୗବାଣିଜ�ର େଦବୀ ମ�ଳା.ର ମାହାତI ୀୟ ମ�ଳା ପୁରାଣେର, ସାରଳା 
ମହାଭାରତେର ପ�ତିପାଦିତ େହାଇଛି । େସହି ପ�ାଚୀନ ଐତିହ� ଓ ସଂ<ୃତିକୁ ସIରଣ କରି 
କାagକ ପ&ୂ�ମୀେର ଝିअ େବାହୂ ସମେb ନଦୀ ତଥା ପୁÁରିଣୀେର କଦଳୀପଟୁଆ, 
ର�େବର�ର େଶାଲେର ତିଆରି ଡ�ାମାନ ଦୀପ ସହିତ ଶ�sା ଓ ଭ�ିେର ଭସାଇଥା’�ି 
। ପର$ରାକୁ ଉ«ୀବିତ କରି େଲାେକ ଗାଇଥା’�ି - ଆ-କା-ମା-େବୖ, ପାନଗୁଆ େଥାଇ, 
ପାନଗୁଆ େତାର, ମାସକ ଧରମ େମାର’ । ଆ-ଆକାଶ, କା-ପାଣି, ମା େଭୖ-ଭୟ ନାହ\ । 
ଆକାଶ ଓ ଜଳକୁ ଭୟ କରନାହ\ । ଆ, କା, ମା-ବଇ (େଭୖ) କୁ ଆଷଢ଼ କାagକ, ମାଗ�ଶୀର, 
େବୖଶାଖ ଚାରିମାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହି ଚାରିମାସେର େବାଇତେର ଜଳଯାତ� ା ଶୁଭ.ର 
। େବାଇତ ଯାତ� ା ଆର� ହୁଏ କାagକ ମାସଠାରୁ । ବଷ�ାଋତୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ । ଝଡ଼, 
ବତାସ ଥମି ଯାଇଥାଏ । ସମୁଦ� , ହ�ଦ ଶା� ଥାଏ । କାagକ ମାସ ଧମ� ମାସ । କାagକ 
ମାସେର ଜଳଯାତ� ା ମ�ଳମୟ ତଥା ଶୁଭ.ର । େସଥିପାଇଁ କାagକ ପ&ୂgମା େବାଇତ 
ବFାଣ ଦିବସ ନାମେର ମଧ� ଖ�ାତ । 
 ହିFୁଧମ� अନୁସାେର କାagକ ମାସକୁ ପବିତ�  ଓ ପଜୂାअ��ନା ପାଇଁ େଶ�0 େବାଲି ଧରା 
ଯାଇଥାଏ । କାagକ ପ&ୂ�ମୀେର ନଦୀସoାନ ଏକ ପ�ାଚୀନ ପର$ରା । ପୁଣ� अଜ�ନ ପାଇଁ 
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କାagକ ସoାନ अନୁ0ିତ େହାଇଥାଏ । ଏହିଦିନ କୃaିକା ନiତ� େର ଚF�  ଓ ବିଶାଖା 
ନiତ� େର ସଯୂ�� अବ�ାନ କରୁଥା�ି । େତଣୁ ତାହା ‘ପଦI କେଯାଗ’ େହାଇଥାଏ । ଯାହା 
ପୁÁରଠାରୁ ମଧ� ଦୁଲ�ଭ । ଏହିଦିନ କୃaିକା ନiତ� େର ଚF�  ଓ ବୃହ�ତି अବ�ାନ 
କରୁଥା’�ି େତଣୁ ତାହାକୁ ମହାକାagକ କୁହାଯାଏ । କାagକ ସoାନ ପାଇଁ ରାଜ�ାନର ପୁÁର 
ସେରାବର େବଶ୍ ପ�ସିs । ଏପରି ଧରାଯାଏ େଯ କଳିଯୁଗେର କାagକ ପ&ୂgମା ଦିନ 
େକୗଣସି ପବିତ�  ନଦୀେର ସoାନ କେଲ େମାi ପ�ା{ି େହାଇଥାଏ । ବି�ାନ ଦୃnିେକାଣରୁ 
ମଧ� ପ�ାତଃ ସoାନର ମହa� ରହିଛି । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର େହାଇଥିଲାେବେଳ ମନ 
ଓ ଇFି�ୟ ଉପେର ଏହାର ସକାରାତI କ ପ�ଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହାଫଳେର େଲାକମାେନ 
ଆଧ�ତିI କ ଚି�ାଧାରା ଓ ପେରାପକାର ତଥା ଦାନ ଧମ� ପାଇଁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କରିଥା�ି ।   
 କାagକ ପ&ୂ�ମୀେର ଭଗବାନ ବିzୁ ମh� अବତାର ଧାରଣ କରିଥିେଲ । 
ବିzୁପୁରାଣେର ବ&gତ अଛି ସୃnି ରiା ପାଇଁ ଭଗବାନ.ର ଏହି अବତାର ଧାରଣ େବଶ 
ମହa�ପ&ୂ� । େଯେତେବେଳ ମାନବ ସଭ�ତା ଉପେର ବିପaି ପଡି଼ଛି, अଧମ�ର ପ�ସାର 
ଘଟିଛି େସେତେବେଳ ଭଗବାନ अବତାର ଧାରଣ କରି ସୃnିକୁ ରiା କରିଛ�ି । ଭଗବାନ 
ବିzୁ.ର ଦଶअବତାର ମଧ�ରୁ ମh�ାବତାର अନ�ତମ ଯାହା କାagକ ପ&ୂ�ମୀେର 
େହାଇଥିଲା ।  
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ରଥାଋଢ଼ ଶୁକପiୀରଥାଋଢ଼ ଶୁକପiୀରଥାଋଢ଼ ଶୁକପiୀରଥାଋଢ଼ ଶୁକପiୀ    
 ସଂସାରେର େଯଉଁସବୁ ପବିତ�  ପଶୁପiୀମାନ. ସଂପକ�େର 

ବ�ାଖ�ା କରାଯାଇଛି, େସ ମଧ�ରୁ ଶୁକପiୀ अନ�ତମ ଏହାର 

ଶରୀରର ବ&� ତଥା ମନୁଷ�ର ଭାଷାକୁ अନୁସରଣ କରି अବିକଳ 

ତାହାକୁ ଉ�ାରଣ କରି ପାରୁଥିବାର iମତା ସଂପକ�େର ବହୁଳ ବ&�ନା େଦଖିବାକୁ ମିେଳ 

ଏହି େହତୁ ଏହାର �ାନ ସ�ତ§ ସୃnିକୁ ପ�ଳୟାେ� େଯେତେବେଳ ଈଶ�ର ସଜ�ନା କରିବା 

ପ�କି�ୟା ଆର� କେଲ, େସେତେବେଳ ପ�ଥେମ େସ ମହାେଦବୀ ସାବିତ� ୀ.ୁ ସୃnି କେଲ 

ଏବଂ ତା’ପେର େସ କାମେଦବ.ୁ ସୃnି କେଲ କାମ ଇjା (କାଯ�� ସଂପନo  କରିବାର 

ଇjା) ହ\ ସୃnିକୁ ଗତିଶୀଳ କେର ନାରୀସaା ଓ ପୁରୁଷ ସaା ଏକତ�  େହେଲ ସୃnି ସ�ବ 

ହୁଏ େତଣୁ େସ ପ�ଥେମ କାମପୁରୁଷ କାମେଦବ ଓ କାମେମାହିନୀ ରତି.ୁ ସୃnି କେଲ 

େସମାନ.ର ବାହନ େହେଲ ଶୁକପiୀ କାମେଦବ ଓ ରତି େଯମିତି ସଂସାରର ସମb 

ପ�ାଣୀ.ୁ ଆକଷgତ କରିବାକୁ ସiମ ତଥା କାମେଦବ.ର ପଂଚଶର େଯପରି ଏକ ସମୟେର 

ପଂଚଦିଗକୁ ଗତି କରିପାେର, ତା. ବାହନ ଚଂଚଳମତି ଶୁକପiୀ ମଧ� େସହିପରି 

େଯେକୗଣସି ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାକୁ ସମଥ� େହାଇଥାଏ କାମେଦବ େଯପରି �ାନକାଳପାତ�  

ନ େଦଖି ଯାହାକୁ ମଧ� କାମ ଶରେର ବିs କର�ି ଠିକ୍ େସହିପରି ଶୁକପiୀ ନିଜର 

ବାଚାଳତା େହତୁ �ାନ କାଳ ପାତ�  ନ େଦଖି ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ ତାହା ପ�କାଶ କରିଥାଏ 

 ଏକଦା େକୗଣସି କାରଣରୁ अଗିoେଦବ ଏକ ଶମୀ ବୃi ମଧ�େର ଆତI େଗାପନ କରି 

ଶ�ୀମତି 
ଶା�ିଲତା ସାହୁ 
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ରହିଥିେଲ େଦବତା ଓ ମହଷgଗଣ ଏକ ବିେଶଷ କାଯ�� ନିମିa अଗିoେଦବ. अନୁସରଣ 

କରୁଥିେଲ େହେଲ ତା.ୁ େକଉଁଠାେର େହେଲ ପାଉନଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ଏକ 

ଶୁକପiୀ େସମାନ.ୁ କହିେଦଲା େଯ अଗିoେଦବ ଶମୀବୃi ମଧ�େର ଆତI େଗାପନ 

କରିଛ�ି ଶୁକପiୀର ଏହି ବାଚାଳତାେର ଉତ୍ iି{ େହାଇ अଗିoେଦବ ତାକୁ अଭିଶାପ 

େଦଇେଦେଲ େଯ େତାର ଜିଭ ଓଲଟି ଯାଉ ଏବଂ ତୁ ବାଣୀରହିତ େହାଇଯାଆ ଏଥିେର 

ଶୁକପiୀଟି अତ�� ମମ�ାହତ େହାଇ େଦବତା ମାନ. ନିକଟେର अନୁନୟ େହଲା 

େଦବତା ମାନ.ର ପି�ୟ କାଯ�� କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ତାକୁ अତ�� ଦୟାପରବଶ େହାଇ 

କହିେଲ - ତୁ ଶୁକ େଯାନିେର ରହିମଧ� अତ�� ବାଣୀରହିତ େହବୁନାହ\ କିଛି କିଛି 

ମନୁଷ� ଭଳି କଥା କହିପାରିବୁ ଏବଂ େତାର କvସ�ର ଶିଶୁସୁଲଭ ମେନାହର େହବ ଏବଂ 

ଏହା ସମb.ୁ ପି�ୟ ଲାଗିବ େସହିଦିନଠାରୁ ଶୁକପiୀ ଆପାତତଃ ମନୁଷ�ର ଭାଷା 

କହିବାକୁ ସiମ େହାଇଥିଲା େସ ଯାହା ଶୁେଣ ତାକୁ ବ�� କରିଥାଏ, ଏହା ତା’ର ଏକ 

ବିେଶଷ ଗୁଣ 

ପ�ତୀକାତI କ ଭାବେର ଏହି ପiୀକୁ ଜୀବ ପରମ, ଶ�sା ବିଶ�ାସ ଓ ସI lତି ଭାବେର ପ�ତ�ାପିତ 

କରିବା अତ�� ତାáଯ��ପ&ୂ� ବଳଭଦ� . ରଥେର ବିପରୀତମୁଖୀ େଯଉଁ ଦୁଇଟି ଶୁକପiୀ 

ରହ�ି, ତା.ର ନାମ ଶ�sା ଓ ବିଶ�ାସ ଶ�sାର अଥ� େପ�ମ, ମହତ୍ େପ�ମରୁ ହ\ ସୃnିର 

ପ�ାର� ହୁଏ ବଳରାମ ସ�ୟଂ ସୃnି ପ�କି�ୟାର ପ�ତୀକ ତା.ର अ® ‘ହଳଲ�ଳ’ 

ଭୂମିକଷ�ଣ ନିମିa ଉପେଯାଗୀ ଶୁକପiୀଟିର ଥ� ଓ େବକ େଲାହିତ ବ&� େହଲାେବେଳ 

ପi ଦୁଇଟି ସବୁଜ ବ&�, ମାଟିର ପ�କୃତ ବ&� ଲାଲ; କି� େଯେତେବେଳ ତାହା କଷgତ ହୁଏ 

ଓ େସଥିେର अ.ୁେରାଦ୍ ଗମ ହୁଏ, ତାହା ସବୁଜବ&� ଧାରଣ କେର 
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ଶ��ତି ଓ ସI lତି ରୂପେର ଦୁଇ ଓଲଟ ଶୁକପiୀ ସୁଭଦ� ା. ରଥେର अବ�ାନ କର�ି ଧମ�, 

अଥ�, କାମ, େମାi ନିମିa ଆଦି ପୁରୁଷ ସବୁ େଯଉଁ ସI lତିଶା® ରଚନା କେଲ, କ�ମାନ� ରେର 

ତାହା ନାରଦ, ମାକ�େpୟ, ଭାଗ�ବ ଆଦି. ମଧ� େଦଇ ତାହା ପ�ବାହିତ େହଲା ଏହା 

ହୃଦୟର ସକଳ ସଂଶୟ ଓ अହଂକାରକୁ େଛଦନ କରି ହୃଦୟ�ିତ ପରମାତI ାକୁ ଚିହିo ବା 

ନିମିa ପ�ାଣୀ.ୁ ସମଥ� କରିବ ଦୁଇ ଶୁକପiୀ ଶ��ତି ଓ ସI lତି ଶା® ଭାବେର େଦବୀ 

ସୁଭଦ� ା. ରଥେର ବିଦ�ମାନ ରହି ଏହି ପରମତa� କୁ ପ�ଚାର କରିଥା�ି 

 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୮୧୩୪୧୦୦୨ 
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ରାମାୟଣ କଥାରାମାୟଣ କଥାରାମାୟଣ କଥାରାମାୟଣ କଥା    
ମହଷg ବାଲI ୀକି ନାରଦ.ୁ ପଚାରିଥିବା ପ�ଶoର ଉaର 

 ତମସା ନଦୀଠାରୁ କିଛି ଦୂରେର ମହାରଣ� ମଧ�େର ମହଷg 

ବାଲI ୀକି ଶିଷ� ଭର/ାଜ ମନୂୀ ସହିତ ରହି ରାମନାମ ଜପେର ସମୟ 

ବିନିେଯାଗ କରୁଥା�ି। ଆଶ�ମବାସୀ ମହଷg ଭାବେର ଯାହା ଯାହା କିଛି କa�ବ�, େସସବୁକୁ 

ମଧ� ମହଷg ବାଲI ୀକି ଯଥାବିଧିେର ନିୟମିତ ଭାବେର କାଯ��କାରୀ କରୁଥା�ି। ସୁଶିଷ� 

ଭର/ାଜମୁନି. ସାହଚଯ�� େହତୁ ତା.ର କରଣୀୟ କାଯ��ସବୁ ସ$ନo  କରିବା ସୁଗମ 

େହଉଥାଏ। ଏହି ସମୟେର ଦିେନ େଦବଷg ନାରଦ ଆସି ମହଷg ବାଲI ୀକି.ର େସହି 

ଆଶ�ମେର ଉପ�ିତ େହେଲ। େଦବଷg ନାରଦ.ୁ େଦଖିଲାମାେତ�  ମହଷg ବାଲI ୀକି ନିଜ 

ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ ଆଶ�ମ ମଧ�କୁ ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ। େସ େଦବଷg ନାରଦ.ର ଚରଣ 

େଧୗତକରି ଯଥାବିଧିେର ପାଦପଜୂା କେଲ। େଦବଷg ନାରଦ.ୁ ଉପଯୁ� ଆସନେର ବସାଇ 

ତା.ୁ ନାନାବିଧ ଫଳମଳୂ େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦେଲ। େଦବଷg ନାରଦ ଫଳମଳୂ 

େଭାଜନକରି େସଠାେର ବିଶ�ାମ େନେଲ। େଦବଷg ନାରଦ.ୁ ମହଷg ବାଲI ୀକି କହିେଲ--

ପରମ ପଜୂନୀୟ େହ ମହଷg, େମାର ସମb ପୁଣ�କମ� ଆଜି ସଫଳ େହଲା, େଯେହତୁ େମା 

ଆଶ�ମେର ମଁୁ ଆପଣ. ଦଶ�ନ ଲାଭ କଲି। ଆପଣ. ଚରଣ �ଶ�େର େମାର ଆଶ�ମ 

େକାଟିଗୁଣେର ପବିତ�  େହାଇଛି। େହ େଦବଷg, ଆପଣ ତ ସ�ଗ�, ମa�� ଓ ପାତାଳ 

ତିନିପୁରର ସମb ସ�ାଦ ରଖିଥା�ି। େବଦବର ବ�ହI ା.ର ସୁତ ଆପଣ। ଆପଣ.ୁ ବା 

ନେରF�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 
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େକାଉ କଥା अଜଣା? େତଣୁ ମଁୁ ଆପଣ.ୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ମନ� କରିଛି। 

ଆପଣ େମାର େସହି ପ�ଶoର ଉaର େଦେଲ େମା ମନ ଉପେର ମାଡିବସିଥିବା ସମb ଭାର 

ଦୂରୀଭୂତ େହବ ଏବଂ େମା ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ଆପଣ େମା ପ�ତି ଟିକିଏ ଦୟାକେଲ 

େମା ପ�ଶoର ଉaର ମଁୁ ଆପଣ.ଠାରୁ ପାଇପାରିବି। ନାରଦ ପଚାରିେଲ - ବ� ହI ଷg ବାଲI ୀକି. 

ମନେର େକଉଁ ପ�ଶo ବା ଉଦିତ େହାଇପାେର? େହ ବ�ହI ଷg ବାଲI ୀକି, ଆପଣ. ମନେର 

ଉଦିତ େହାଇଥିବା ପ�ଶo େମାେତ କୁହ�। ମଁୁ ତା’ର ଯଥାଥ� ଉaର େଦବାେର ଟିକିଏ 

େହେଲ େହଳା କରିବି ନାହ\। ସେ� ସେ� ତହ\ର ଉaର େଦଇ ଆପଣ.ର ସେ�ାଷ 

ବିଧାନ କରିବି।  

 େଦବଷg ନାରଦ. କଥା ଶୁଣି ମହଷg ବାଲI ୀକି କହିେଲ - େହ େଦବଷg, େମା ମନେର 

ଉଦିତ େହାଇଥିବା ପ�ଶoଟି େହଉଛି - ପୃଥିବୀେର ଏପରି େକୗଣସି ରାଜା अଛ�ି େଯ କି 

ରୂପେର ପରମ ସୁFର, ଗୁଣେର ସବ�ସୁଗୁଣଯୁ�, ଦୟାବ�, ଧମ�ବ�, ପ�ଶା� ହୃଦୟ, କାମ 

େକ� ାଧ େଲାଭ ବିବଜgତ, ଜିେତFି�ୟ, ବାହୁବଳେର ସବ�େଶ�0 ବଳୀୟାନ, ମଧୁରଭାଷୀ 

ପ�ଜାପାଳନେର ସବ�େଶ�0 ଓ ପରମ ପିତୃମାତୃଭ� ଏବଂ େଯ କି ସାଧୁମାନ. ହିତକେ� 

ଦୁnମାନ.ୁ ମାରି ସ�ମାନ.ୁ ପାଳନ କର�ି ଏବଂ େଯ କି େବଦ ବିଦ�ାେର ମଧ� 

ଧୁର~ର ଓ େଯ କି ସମb ସୁବ� ତମାନ ପାଳନ କର�ି ଏବଂ ଯାହା. ଚରିତ ପରମ ପବିତ�  

अେଟ। େହ ବ�ହI ାତନୟ େଦବଷg, ଆପଣ ତ ସବ��, ଆପଣ.ୁ ବା େକାଉ କଥା अ�ାତ 

अଛି? ଦୟାକରି େମାର ଏହି ପ�ଶoର ଉaର େଦଇ ଆପଣ େମାର ମେନାଭାର ଲାଘବ 

କର�। ବାଲI ୀକି. ପ�ଶoର ଉaର େଦବାକୁ ଯାଇ େଦବଷg ନାରଦ ପରମଆନFେର 

କହିବାେର ଲାଗିେଲ - େହ େଦବଷg ବାଲI ୀକି, ତୁେ� େମାେତ େଯଉଁ ପ�ଶo ପଚାରିଲ ବା େମା 
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ଠାରୁ େଯଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହ\ଲ େସ ବିଷୟ ମଁୁ ତୁ�.ୁ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଜଗତେର 

େସହି ଏକମାତ�  ପରମପୁରୁଷ େହଉଛ�ି ଶ�ୀରାମ େଯ କି अେଯାଧ�ାର ରାଜା ଦଶରଥ. 

ଔରସରୁ ଦଶରଥ. ସବା ବଡ଼ରାଣୀ େକୗଶଲ�ାେଦବୀ. ଗଭ�ରୁ ଜାତ େହାଇଛ�ି। 

अେଯାଧ�ାର ରାଜା ଦଶରଥ ସଯୂ��ବଂଶୀୟ େହାଇଥିବାରୁ ତା. େଜ�0ପୁତ�  ଶ�ୀରାମ 

ସଯୂ��ବଂଶୀୟ अଟ�ି। େସହି ଶ�ୀରାମ.ଠାେର ସବ�ସୁଗୁଣ ପରିୂ ରହିअଛି। ଶ�ୀରାମ 

େଦଖିବାକୁ ଏେଡ ସୁFର େଯ, ରୂପେର ସ�ୟଂ କFପ� ମଧ� ଶ�ୀରାମ. ସହିତ ସମାନ େହବ 

ନାହ\। ନୀଳେମଘ ପରି ଶ�ୀରାମ.ର ଶରୀରର ବ&�। ତାହା. ଶରୀରର ଉଭୟ ପାଶ�� 

ବିଶାଳ अେଟ। ଆଜାନୁଲମି�ତ ବାହୁ। ତାହା.ର ଗp�ଳ ଉ� ଏବଂ ତାହା.ର ଛାତି 

ବିbୃତ। ତାହା.ର ଗ�ୀବାେଦଶ କ�� ବା ଶ ସଦୃଶ େଶାଭନୀୟ। ତାହା.ର ଦ�ପ�ି 

ଡାଳି�ବୀଜଠାରୁ अଧିକ ସୁFର। ତାହା.ର ର�अଧର ପାଚିଲା କଇଁଚି କାକୁଡିକୁ ବଳି 

ଲାଲବ&�। ତାହା.ର ଚାଲି ମaଗଜର ଚାଲି ସଦୃଶ। ତାହା.ର ଶରୀରର ଦୃଶ� 

ସମb.ୁ ବଳି अଧିକ ମେନାହର। େସ େହଉଛ�ି ସତ�ସ~। ତା.ଠାେର ସତ�, ଦୟା ଓ 

ଧମ�ଭାବ ପରିୂ ରହିअଛି। େସହିଭଳି ତା.ଠାେର ରହିଛି ପରମ ପ�ଶା�ି। ସମb ନଦୀ 

େଯପରି ଯାଇ ସମୁଦ� େର ପଡିଛ�ି େସହିପରି ସକଳ ସୁଗୁଣ ଯାଇ ଶ�ୀରାମ.ଠାେର �ାନ 

େନଇଛ�ି। ଶ�ୀରାମ େବଦଶା®, ଧନୁବgଦ�ା, ଯୁsବିଦ�ା ଓ ରାଜନୀତି ତଥା ଶାସନ 

ପ�ଣାଳୀେର ଧୁର~ର अଟ�ି। ସମb ନୀତିଶା® ତା.ୁ ଭଲଭାବେର ଜଣାअଛି। େସ 

ମହାବୀର ଓ ମହାଶ�ିଶାଳୀ। େସ ଜିେତFି�ୟ ଓ ଆତI �ାନେର �ାନୀ। େସ ପରମଧାମgକ। 

େସ ଯଥାବିଧିେର ପ�ଜାପାଳନ କର�ି। େସ ଦୁnମାନ.ୁ ବିନାଶ କରି ସ�ମାନ.ୁ ପାଳନ 

କର�ି। େସ େହଉଛ�ି ଦୀନବ~ୁ ଓ अରiରiଣକାରୀ। ତା.ଠାେର େଯେତ ସଦଗୁଣ 
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ରହିଛି େସସବୁକୁ ବ&�ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାର ଶ�ି ନାହ\।  

 ଶ�ୀରାମ. ପରି ସୁେଯାଗ� ପୁତ�  ପାଇ ଦଶରଥ ଶ�ୀରାମ.ୁ अେଯାଧ�ାର ରାଜା କରିବା 

ଲi�େର ତା.ୁ ପ�ଥେମ ଯୁବରାଜ ପଦେର अଭିଷି� କରିବା ସକାେଶ ସମb େଯାଗାଡଯ§ 

କରିବା ପାଇଁ ପ�ଧାନମ§ୀ ସୁମ�.ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଦଶରଥ.ର ଏହି ଆେଦଶ ସେ� 

ସେ� କାଯ��କାରୀ େହଲା। ସୁମ�. ନିେ��ଶେର अେଯାଧ�ାର ସମb ରାଜକମ�ଚାରୀ 

ଶ�ୀରାମ. अଭିେଷେକାhବ ପାଇଁ ସମb େଯାଗାଡେର ଲାଗିପଡିେଲ। अେଯାଧ�ାର ସକଳ 

ପ�ଜା ଏଥିେର ପରମଆଗ�ହେର ସହେଯାଗ େଦେଲ। ଦଶରଥ. ମଧ�ମାରାଣୀ େକୖେକୟୀ 

ନିଜର ଦୁnଦାସୀ ମ�ରାର କୁପରାମଶ�େର ପରିଚାଳିତ େହାଇ ସେ� ସେ� ଦଶରଥ.ୁ 

ଦୁଇେଗାଟି ବର ମାଗିବସିେଲ। ଏହି ଦୁଇଟି ବର ତା.ୁ ପେୂବ� ଦଶରଥ େଦବାପାଇଁ ସତ� 

କରିଥିେଲ ଓ ଏହି ଦୁଇଟି ବର ପରୂଣ ପାଇଁ େସ କ’ଣ ମାଗିେବ େସକଥା ସମୟକ�େମ 

�ିରକରି କହିେବ େବାଲି ଦଶରଥ.ୁ େକୖେକୟୀ କହିଥିେଲ। ବa�ମାନ େସହି ଦୁଇ ବର 

ପାଇଁ େକୖେକୟୀ अଡିବସିେଲ - ରାମ ଚଉଦ ବଷ� ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଉ ଓ ଭରତ अେଯାଧ�ାର 

ରାଜା େହଉ। ଭରତ େହଉଛ�ି େକୖେକୟୀ. ଗଭ�ରୁ ଦଶରଥ. ଔରସରୁ ଜାତ ପୁତ� । 

ଉପ�ିତ ସମୟେର ପରମଭ� ାତୃଭ� ଭରତ େକକୟ େଦଶେର ତା. ମାମଁୁ ଘେର 

ରହିଥିେଲ। େତଣୁ େକୖେକୟୀ.ର ଏହି ଷଡଯ§ ବିଷୟେର େସେତେବେଳ େସ କିଛିେହେଲ 

ଜାଣି ନଥିେଲ।  

କ�ମଶଃ ....... 
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ : ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ଡିେସ�ର ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ¿୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମ) : December 2019 ) : December 2019 ) : December 2019 ) : December 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ\ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି�ା <ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହbେଲଖା 

ସୁFର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ$ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ\ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବ~ ପଠାଉଛ�ି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ&ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାiର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ. ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବ~ୁ. /ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ\, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁFର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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 େଯଉଁ ବ~ୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛ�ି େସମାନ.ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପiା କର� 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ, 
େଫସବୁକ୍, ଟି� ଟର୍ ଏବଂ ଆp�ଏଡ୍ ଆପ୍ /ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ�~ୀୟ 
ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ. ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କି�ା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ\ ପଠା� ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ\ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଏକାଧିକ ଇେମଲ୍ େପ�ରଣ ଉପେର 
ପ�ତିବ~କ ଲଗାଇଥିବା େହତୁ ଆେମ ସମb େଲଖାକୁ ମିଳିଥିବା ସଚୂନା େଦଇ 
ପାରୁନାହୁଁ ଭବିଷ�ତେର ଏଥିପାଇଁ ବିହିତ ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େଚnା କରିବୁ 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବ~ୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହା�ି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ.ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବF କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ.ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲi� େମାର ବ�bବହୁଳ 
ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ. ସହେଯାଗ ପାଇଁ 
ମଁୁ ଆପଣ. ନିକଟେର ଋଣୀ 

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

େଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନା    



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ<ରଣ ନିମେ� େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ 
ପଠା� କିଛି ବ~ୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି�ାେର ପକାଇ େଦଉଛ�ି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବ~ୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛ�ି ଏହା/ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବÇ ଭag େହଉଛି ଏବଂ ସ$ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃnି େହଉଛି 
 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବ~ୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛ�ି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ$ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अs�ାଧିକ ପୃ0ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ� େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÒ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହା�ି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠା� 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହ\ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ\ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
/ାରା ହ\ େଲଖା ପଠା� ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆp�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ$ାଦକ iମାପ�ାଥ�ୀ    
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