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अଭାବ
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୧୬୯
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୧୭୨
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ଯଦି େକେବ େଦଖା ହୁଏ
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୧୭୮

ଶି ଳ କେହ ଆଜି ପୁଆକୁ

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୧୮୦

କୁ ଆଁର ପେୂ ନଇ ଜହs େଗା

ପହA ାଦ ସାହୁ

୧୮୨

ଝଡ଼ କି ଛି ମୁହୂ^ର

ସୁଧମା ଡା|ୁଆ

୧୮୭

ସ ାନୁ ଭୂ ତି

अନସୂୟା ପnା

୧୮୮
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ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୧୯୨

ନାମ୍ ଯ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୧୯୩

ମାହା ସମୁଦର

ମେନାରoନ ସୁରୁଜାଳ

୧୯୪

ପବ ବି ଭାଗ

୧୯୫

ଭଗବତ୍ ାନ

ସହେଦବ ପଧାନ

୧୯୬

େଦବପତି ମ େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ

ମୀନେକତନ ପ*ନାୟକ

୨୩୮

ବି ଜୟା ଦଶମୀ

अfୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୪୪

କା^eକ ମାସର ମହାତG

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

୨୪୯

ଇତି ହାସ, ସାହି ତ ଏବଂ ସଂ:ୃତି ଉପେର ଆକମଣ

अସି ତ ମହାrି

୨୫୪

େଗୗରା| ଚD ନାୟକ

୨୫୭

ବି ପଯ` ଗାମଜୀବନ

ଡଃ ମେନାରoନ ବି େଷାୟୀ

୨୬୧

ଆତGା, େପତାତGା ପରମାତGା

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୬୪

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୨୬୯

ା

ଭବି ଷତେର ଆହାନ୍ ଇ-ପତି କାେର େକବଳ ସ  ଏବଂ ନି ବା ଚି ତ କବି ତା ହY gାନ ପାଇବ, େଯଉଁ ସବୁ ବୁ
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ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

କବି ତା େପରଣ କରୁ ଛrି େସମାେନ ନି ରୁାହି ତ ହୁ अ ନାହY, କାରଣ େକବଳ କବି ତା ନି ମେr ଆହାନର ଏକ ବି େଶଷ

ଆ

ଆପଣ अତି ସହଜେର ନି ଜ ବୁ ମାନ, ସହ େଶୟାର୍ କରି ପାରିେବ

ହ
ାନ

ପତି କା ପେତକ ମାସେର ପକାଶି ତ େହବ ଏବଂ ଏହି କବି ତା ସବୁ ସି ଧା ଆମ େୱବ୍ସାଇଟେର ପକାଶି ତ େହବ ଯାହା
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अେନକ ଥର अନୁ େରାଧ କରିବା ସେ^ କି ଛି ବୁ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶ କି ା अଧି କ
କବି ତା େମା ଇେମଲେର ପଠାଉଛrି  େକବଳ େଗାଟିଏ କି ା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା ଯାହା ପକାଶନ େଯାଗ େବାଲି ନି େଜ ଭାବୁ ଛrି େସହି ଭଳି େଲଖା ହY ପଠା
अଧି କ ଇେମଲ୍ ପଠାଇେଲ, ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଆପଣ, ଇେମଲ୍ ଠି କଣାକୁ ବD କରି େଦଇ
ପାେର, ଏହାକୁ ାମ୍ େବାଲି ନି େଜ ନି େଜ ଧରି େନଇ ଆପଣ, ଇେମଲ୍ ସବୁ କୁ ାମ୍
େଫାରେର ପେକଇ େଦଇ ପାେର ତାପେର ଆପଣ, େଲଖା ଆଉ ପକାଶି ତ େହାଇ
ପାରି ବ ନାହY େତଣୁ ଦୟାକରି ଉପେରା ତଥ ପତି ଧାନ ଦି अ
ପେତକ ମାସର ସଂ:ରଣ ପକାଶନ ପେର ହY ନୁ ଆ ସଂ:ରଣ ପାଇଁ େଲଖା
ପଠା େକବଳ େଲଖା ପଠାଇେଲ ଚଳି ବ ନାହY, ପତି କାକୁ ନି ଜ ବୁ ,ୁ , ପରି ଜନ,ୁ
ଦି अ, େସମାନ,ୁ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉାହି ତ କର ଆସ

କରି ବା ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନs ତି କୁ ଆେମ ସାକାର କରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କାv୍ େସବା ବ^ ମାନ अେନକ ପAାଟଫମ୍ ଯଥା ଟିଫାଇ, ଆ,ର୍, େବକର୍,
ଓଭରକାv୍, ପେକଟ୍ କାv୍, େରଡି ଓ ପବିA କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କାvେର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥି େର ଶେହରୁ अଧି କ
ାନବ}କ ପତ, ଜହsମାମଁୁ ଏବଂ ବି କମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, अେନକ fୁଦଗ ମଧ gାନ ପାଇଛି  ନି ୟ
ଶୁଣ ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣା ଆପଣ ବି ନି ଜ ଗ କି ା ପବ ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କାvେର ପସାରିତ କରିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛrି , ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ
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ସ!ାଦକ, କଲମରୁ...
ନମ:ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ନେଭର ୨୦୨୧ ସଂ:ରଣ ସହ ମଁୁ
ଉପgିତ ଆଶା କରୁଛି ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ସମ` ସଦସ
ସକୁ ଶଳ अଛrି  କେରାନା ଜନି ତ ଯଣା ଉପଶମ େହବାର ନଁା
େନଉନଥିବା େବେଳ, ଗଣମାଧମ ତୃ ତୀୟ ଲହରୀ କଥା କହି ହି ଆ
େଦାହଲାଇ େଦଉଛrି  ଯଦି ଓ ସମଗ େଦଶେର କେରାନା ସଂକମଣ
ହାର କମ େହବାେର ଲାଗିଛି, ତଥାପି େଯ ଏହା େକେତେବେଳ ପୁଣିଥେର
ବୃ }ି ପାଇବ ନାହY, ତାହା କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବ ନାହY, େତଣୁ ସାବଧାନତା ହY

ଧାନ େଦେବ, ମୁହଁେର ମା: ନି ୟ ରଖିେବ, ସେDହ େହଉଥିବା ବି
କି ା ଜନଗହଳି ଠାରୁ अନୁ ନ ଛअ ଫୁଟ ଦୂ ରତା ବଜାୟ ରଖିେବ ଆଉ
ନି ଜ ହାତ ଓ ମୁହଁର ସୁରfା ପତି ସେଚତନ ରହି େବ ଆବଶକ
େହେଲ, ହାତ ବାରାର ସାବୁ ନ -ାରା େଧାଇବା ସେବା^ମ ଉପାୟ
େବାଲି ଜାଣିଥାଆ
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ତ
ିକ

ା

ଭାରତ ଘଟଣାବହୁଳ େଦଶ ଏଠି ପତି ଦିନ ଏବଂ ପତି ମୁହୂ^େର
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ସୁରfା େବାଲି ଜାଣିନିअ ସବୁ େବେଳ ତି େନାଟି ବି ଷୟ ପତି ବି େଶଷ

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛି ନା କି ଛି ଗୁରୁ^ପ#
ୂ  ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସାଂପତି କ ସମୟେର
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ବି େଶଷ କରି ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମର ପସାର ଫଳେର ଘଟଣା ଆଦି ବି ଷୟେର ତରି ତ
ସୂଚନା ସମ`,ୁ ମି ଳି ପାରୁଛି  ଦି ନଥିଲା େଦଶର େକୗଣସି अଳେର ଘଟୁ ଥିବା ଘଟଣା
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦି ନ ଦି ନ ଧରି अେପfା କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା ଚି ଠିଟିଏ -ାରା ଭାବର
ଆଦାନ ପଦାନ େହଉଥିଲା, ଯାହା ସମୟସାେପf ମାଧମ ଥିଲା େବେଳ େବେଳ ସ{ାହ
କି ା ମାସ ମାସ ଲାଗିଯାଉଥିଲା େକୗଣସି ଖବର ବି ଷୟେର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂଚନା
ସରବରାହ ପାଇଁ ସେବା^ମ ମାଧମ ଥିଲା, େଟଲି େଫାନ୍ ଏବଂ େଟଲି ଗାଫ୍ େସ ସବୁ
ମଧ अତି ବି ରଳ ଥିଲା ଏେବ ମଧ ମେନ ପେଡ଼, ଗଁା ବାହାେର ରହୁଥିବା େଲାକମାେନ
େଯେତେବେଳ ଗଁାକୁ େଫାନ କରୁଥିେଲ େସେତେବେଳ ଟ,୍ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା
ପଥେମ େଟଲି େଫାନ୍ ଏେଚo୍ କୁ େଫାନ୍ କରି େଯଉଁ ନରେର କଥା େହବାକୁ
େହଉଥିଲା ତାହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁ ହାଯାଉଥିଲା ତାପେର େବେଳ େବେଳ ଘqା ଘqା
अେପfା କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା ଆଉ अ ସମୟ କଥା େହବାପାଇଁ ବହୁତ ଶୁ& େଦବାକୁ

ଏେବ ସମୟ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି  ଏେବ ସମ`, ହାତେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ
ଭାମଭାଷୀ ଯ େକବଳ କଥାବା^ା ହY ନୁ ହଁ , ଏଥିେର ପରରକୁ େଦଖି େହଉଛି ,
ସାଦ ସହ ଛବି , ଚଳଛବି ଇତାଦି ମଧ ପଠାଇ େହଉଛି  େଯେକୗଣସି gାନେର
େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଆପଣ अନମାନ, ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରୁଛrି  ସୂଚନା

ତ
ିକ

ା

ପେଦାଗିକୀ ବବgାର ଦୃ ତ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉନs ତି ଏ ଦି ଗେର अେନକ ସହାୟକ
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ପଡୁ ଥିଲା

ଇ
-ପ

େହଉଛି 

ଆ

ହ
ାନ

ବଷ ୨୦୦୬େର େଯେତେବେଳ ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ପଥମ ସଂ:ରଣ ଉେନGାଚି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଥିଲା େସେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ପଚି ଶି ଜଣ,ୁ

ଏହା ଇେମଲ୍ -ାରା େପରଣ

କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ପତି କା ପକାଶନର ଖବର ମି ଳିବାର େକଇ fଣ ମଧେର
ହାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ अନ ସାମାଜି କ ସାଇଟ୍ -ାରା ହଜାର ହଜାର େଲାକ, ପାଖେର ପହଛି
ଯାଉଛି  ବି ଶ ଏହି ପକି ୟା-ାରା ସ,ୁ ଚି ତ େହାଇଯାଉଛି େବାଲି କହି େଲ अତୁ ି
େହବନାହY ସୁଦୂର ଆେମରି କା ଏବଂ अନ େଦଶେର ବସବାସ କରୁଥିବା अଗଣିତ
ବି, ସହ ଆେମ କଥା େହଉଛୁ, େଦଖି ପାରୁଛୁ ଏହା କଣ େକୗଣସି ଆଯଠାରୁ କମ
କି ?
अବଶ ଏହି ଯୁଗର ସrାନମାେନ ଏହି ବି ଷୟେର ଏେତ ମାତାେର ଆଯାନି ତ ନ
େହାଇ ପାରrି , କି  ଦୁ ଇ ଦଶି ତେଳ ଆେମ େଯଉଁ अବgା େଦଇ ଆସି ଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଏ
ସବୁ ଏକ ବି ଶାଳ ଆଯ ବି ଗତ ଶତାୀର अଶୀ ଦଶକେର େଟଲି େଫାନ୍ େଦଖି ବା
େଯମି ତି ବି ରଳ ଥିଲା, େସମି ତି ଟିଭି େଦଖିବା ଆହୁରି ବି ରଳ ଥିଲା ଏେବ ଆମ

ଟିଭି, ସି େନମା, ଯାତା, ନାଟକ ସବୁ େଦଖି ପାରୁେଛ େଯଉଁ ଭାବେର େବୖ ାନି କ ପଗତି
େହଉଛି , ଆଗକୁ େଯ ଆହୁରି େକେତ ପରି ବ^ନ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ ତାହା ଭଗବାନ ହY
ଜାଣrି 
େକଇ ବଷ ତେଳ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତେର ମୁଦାବି ହୀନ ଆଥeକ େନଣେଦଣକୁ

ତ
ିକ

ା

େପାାହନ େଦବାକଥା େଯେତେବେଳ କହି ଥିେଲ, େସେତେବେଳ ବି େରାଧୀ ଦଳ ଏହି
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ହାତମୁଠାେର େମାବାଇଲ୍ ଯ ରହି ଛି, େଯଉଁଥିେର ଆେମ େଫାନେର କଥା ବି େହଉେଛ,

ଇ
-ପ

ପ`ାବକୁ ହସେର ଉେଡ଼ଇ େଦଇଥିେଲ ତାଳୀନ ବି େରାଧୀଦଳ େନତା ତଥା ୟୁପିଏର

ଆ

ହ
ାନ

अଥମୀ ରହି ଥିବା ପି ଚି ଦାରମ ଏହି ବବgାକୁ ଭି^ିହୀନ, କେପାଳକିତ ଏବଂ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अସବ େବାଲି ବି େବଚନା କରି ଥିେଲ ଆଯର ବି ଷୟ, ବ^ମାନ ଭାରତ ବି ଶେର
ମୁଦାରହି ତ ଆଥeକ େଦଣେନଣ କାରବାରେର ସେବା gାନ ପାଇଛି  अବି ଶାସ
େହଉଥିବା ପରିବ^ ନ ବ^ମାନ ସବ େହାଇ ପାରି ଛି ଆଗରୁ େକବଳ ଏଟିଏମ୍ କାଡ଼
-ାରା ଟ,ା ଉଠାଣକୁ ଆେମ ଏକ ଉପଲି େବାଲି ବି େବଚନା କରୁଥିବା େବେଳ ଏେବ
କି  ଆଉ କାଡର ବି ଆବଶକତା ରହୁନାହY େକୗଣସି ପକାର େବପାର ବଣିଜ େହଉ ବା
କୟବି କୟ େହଉ, ସବୁ ଠି ଏେବ େକବଳ େମାବାଇଲ୍ -ାରା େଦଣେନଣ େହାଇପାରୁଛି 
ଆେମ ଭାବୁ ଥିଲୁ, େକବଳ अଧି କ ଆଥeକ େଦଣେନଣ ପାଇଁ ହY ଆେମ ଏହି ସବୁ
ବବgାକୁ ଆପେଣଇବୁ , କି  ଏେବ ଆେମ େଦଖୁଛୁ, େଲାକମାେନ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା
େବେଳ ଦଶଟ,ା େଦବା େହଉ ବା ରା`ା କଡ଼ରୁ େକୗଣସି ପରି ବା େଦାକାନରୁ ପରିବା
କି ଣିବା େହଉ, େହାେଟଲ୍ େରେ`ାରଁ ା େହଉ ବା ସି େନମା, ପାକ ବା ବଜାର ସଉଦା, ସବୁ ଠି
ଏହି ମାଧମେର ହY अଥ େଦଣେନଣ କରୁଛrି  ଏହା ଭାରତୀୟ अଥନୀତି କୁ ଗତି େଦବା

ଦୃ ତଗତି େର ଉନs ତି ର େସାପାନ ପାର କରି ଚାଲି ଛି କୁ ହାଯାଉଛି , ଖୁବ୍ ଶୀଘ ଭାରତର
अଥନୀତି ବି ଶର କି ଛି ଉନs ତ େଦଶର अଥନୀତି କୁ ବି ପଛେର ପକାଇେଦବ ଏବଂ
ସରକାର, େବୖ ଶି କ ପରିଚାଳନା, ଏବଂ ଆଥeକ ନୀତି କୁ अବେଲାକନ କେଲ ଏ }ା
େକୗଣସି ପକାର अସବ ଲାଗୁନାହY

ତ
ିକ

ା

ପବି ତ କା^eକ ମାସ ଚାଲି ଛି ଏହି ମାସେର अେନକ ପବପବାଣୀ ପାଳନ ହୁଏ, ଏବଂ
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ସହ େଦଶର ଆଥeକ ପଗତି େର ସହାୟକ େହାଇଛି  ବି ଶ अଥନୀତି େର ଭାରତ

ଇ
-ପ

େସ ମଧେର ଉ^ର ଭାରତେର ପାଳି ତ େହଉଥିବା ଛଟ୍ ପଜ
ୂ ା अନତମ ଏହା ଏକ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବପବଣ ପର!ରା ଏହାକୁ ଉ^ର ପେଦଶ, ବି ହାର ଆଦି ରାଜେର େଲାକମାେନ अତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆନD ଉଲA ାସର ସହ ପାଳନ କରrି  କେରାନା କଟକଣା େହତୁ ଏହି ପବକୁ ବି ଗତ ବଷ
ପାଳନ କରି ବାପାଇଁ अନୁ ମତି ମି ଳିନଥିଲା, କି  ଚଳି ତ ବଷ ଏହାକୁ େନଇ ଜନମତକୁ
ସାନ େଦଇ ସରକାର ଏହି ପଜ
ୂ ାକୁ ପାଳନ କରି ବାକୁ अନୁ ମତି େଦଇଛrି  ଏଠାେର
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଦି ଲAୀ ସରକାର ଛଟ୍ ପଜ
ୂ ାକୁ अନୁ ମତି େଦବାକୁ ମନା କରି େଦଇଥିେଲ,
କି  ପେର ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ବାପାଇଁ अନୁ ମତି ମି ଳିଥିଲା ଏହି ପଜ
ୂ ା ସମୟେର
ପରି ବାରର ସଦସାମାେନ ପାତଃ କାଳରୁ ଯାଇ ନଦୀ ଓ ଜଳେସାତେର ସsାନ କରି ସୂଯ
ପଜ
ୂ ା କରି ବାର ପଥା ରହି ଛି, ଦି ଲAୀେର େଯଉଁ ସବୁ ପରି ବାର ଏହି ପଜ
ୂ ା କରି ବାପାଇଁ ଯମୁନା
ନଦୀ କୂଳେର ପହିଥିେଲ େସମାନ, ପାଇଁ अେପfା କରି ଥିଲା ନଦୀେର ପବାହି ତ
େହଉଥିବା ବି ଷା େଫଣ ପର!ରାକୁ ସାନ େଦଖାଇ अେନକ ପରି ବାର ଏହି ବି ଷା
ଜଳେର ସsାନ କରି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେଲ ଏହାର ଛବି ସମ` ଗଣମାଧମେର
ପସାରି ତ େହବାପେର ଦି ଲAୀ ସରକାର, ମି ଥା ପେଲାଭନର ମୁଖା େଖାଲି ଯାଇଥିଲା

େକାଟି ଟ,ା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଦି ଲAୀ ସରକାର, ଯମୁନା ନଦୀେର େକୗଣସି କାଯ
କରି ନଥିବା v େହାଇଯାଇଥିଲା
କେରାନା ମହାମାରୀର ପତି େଷଧକ ଟୀକାକରଣ େfତେର ଭାରତ ପତି ଦିନ ନୂ ଆ
ନୂ ଆ କୀ^eମାନ gାପନ କରିବାେର ଲାଗିଛି ଆଜି ସା ସୁ}ା େଦଶର ପାୟ ଶେହ
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ା

ଏଗାର େକାଟିରୁ अଧି କ େଡାଜ୍ ଟୀକା ପଦାନ ସରି ଛି, ଏକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଛି, େଯ
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ବି ଗତ ବଷମାନ,େର ଯମୁନା ନଦୀକୁ ସଫା କରି ବାପାଇଁ େକD ସରକାର, ଠାରୁ େକାଟି

ଇ
-ପ

େଦଶର ପାୟ अଶୀ ପତି ଶତ ନାଗରି କ ବ^ମାନ ସୁ}ା अrତଃ ପେf େଗାଟିଏ େଡାଜ୍

ଆ

ହ
ାନ

ଟୀକା େନଇ ସାରିେଲଣି ଏବଂ ୩୮ % ନାଗରି କ ଉଭୟ େଡାଜ୍ ଟୀକା ଗହଣ କରି
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ସାରି ଛrି  ସ ାg ମଣାଳୟର ସୂଚନା अନୁ ସାେର ଏହି ବଷ ନେଭର ୩୦ ତାରି ଖ ସୁ}ା
େଦଶର ନେବ ପତି ଶତ ନାଗରି କ,ୁ ପଥମ େଡାଜ୍ ଟୀକା ଦି ଆଯି ବାର ଲf ଧାଯ
କରାଯାଇଛି 
ଭାରତର ସେବା ନାଗରି କ ସାନ, ପଦG ସାନ, ରାvପତି , -ାରା ପଦାନ
କରାଯାଇଛି  ସମୁଦାୟ ୧୧୯ ଜଣ,ୁ ସାନି ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିମଧେର ୭ଜଣ ପଦG
ବି ଭୂଷଣ, ୧୦ ଜଣ ପଦG ଭୂ ଷଣ ଏବଂ ୧୦୨ ଜଣ,ୁ ପଦGଶୀ ପୁର:ାରେର ସାନି ତ
କରାଯାଇଥିଲା ସାନ ପାଇଥିବା ବିମାନ, ମଧରୁ ୧୬ ଜଣ,ୁ ମରେଣା^ର ଏହି
ସାନ ଦି ଆଯାଇଥିଲା େସାମବାର ଏବଂ ମ|ଳବାର (୮ ଏବଂ ୯ ନେଭର) ଦି ନ
ଆେୟାଜି ତ ସମାେରାହେର ମହାମହି ମ ରାvପତି ଏହି ସବୁ ସାନ ପଦାନ କରି ଥିେଲ
ସାନ ପା{ େହାଇଥିବା अେନକ ବି अତି ସାଧାରଣ ବଗରୁ ଆସି ଥିବା େଦଖିବାକୁ
ମି ଳିଥିଲା କି ଛି ବି ବି ନା େଜାତାେର ସାନ ଗହଣ କରିବାକୁ ଆସି ଥିବା େବେଳ େକହି

କରି ବାପାଇଁ ରାvପତି ନି ଜ ଆସନରୁ ତଳକୁ ଓହA ାଇ ଆସି ବା ଦୃ ଶ ମଧ େଦଖିବାକୁ
ମି ଳିଥିଲା ଏହି ସାନ ସମାେରାହ େଦଖି ବା ପେର ଲାଗିଥିଲା ସତେର ଆମ େଦଶର
ପଭାବଶାଳୀ ଓ ରାଜେନତା ତଥା अଭି େନତା, ବତୀତ ବି ତୃ ଣମୂଳ `ରେର କାଯ
କରୁଥିବା ବିତ, ସାନ ସରକାର କରି ଛrି 

ତ
ିକ

ା

ଆଶା କରୁଛି , ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ସଂ:ରଣ ଆପଣ,ୁ ଭଲ ଲାଗିବ
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େକହି ରାvପତି ,ୁ ଆଶୀବାଦ େଦବାର ଦୃ ଶ अତr ମମଶୀ େହାଇଥିଲା ସାନି ତ

ହ
ାନ
ଆ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ

ଇ
-ପ

ଧନବାଦ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କାv୍ ଚାେନଲ୍

ା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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ଆ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୫
ସୁDରବନ ବି ଷୟେର ଏେତକଥା ଜାଣିଲାପେର ପାଓଲି ନି ଜର
ରି ସର ଏକ କୁ ଳେର ଲାଗିପାରୁ ନଥିେଲ। अେନକ ସୂତାର ଖିअ।
େକଉଁ ଖିअ ଧରି େସ ରା`ା େଖାଜି େବ। ସୁDରବନେର ବାଘର ଭୟ,
ମଣିଷର ସଂଘଷ, gବି ର ମନର ବି ଶାସ। େକଉଁଟା ସତ, େକଉଁଟା
अେଶାକ ବି ଶାଳ

କନା। େସ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିେଲ।
େସଦି ନ ସପନବାବୁ ଆଉ ପାଓଲି ନଦୀର ଧାରେର ଏକ ଘେର
ବସି ଥିେଲ। अନବୁ ମାେନ ଆଉ ଏେତ ସୁDରବନକୁ

ଆସି ପାରୁ

ନାହାrି । ଜୁ ଆରି ଆ ମାତଲା ନଦୀେର ପାଣି ଜଲଦି ବଢି ଯାଉଥିଲା।

େହଉଥିଲା। ସପନବାବୁ

ଜୁ ଆରି ଆ କାଦୁ ଆ ପାଣିକୁ अନାଇେଲ।

ସବୁ ଦି ନଠାରୁ ଆଜି ନଦୀେର अଧି କ େଢଉ। ପବନ େହଉଛି । ଆଖି
ପତାଟା େଢଉର ଉତା ମାପି ମାପି ଭାରି େହାଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା।
ଏ େଦଶେର ବହୁତ ଦି ନ ବି ତାଇେଲଣି । ତା,ୁ ହାଲି ଆ ଲାଗୁଥିଲା।
ଆରାମ େଚୟାରେର େସ ନି ଜକୁ େଲାଟାଇ େଦେଲ। ତା, ଆଖିର

ହ
ାନ
ଆ

ବସି ଥିେଲ। ଦୁ େହଁ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଗେର ନଦୀ ହୁ ହୁ େହାଇ ବଢି ଯାଉଥିଲା। େସପେଟ ପାଓଲି
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ପବନ ସହ ଜୁ ଆର ମାଡି ଆସୁଥିଲା। ନଦୀ ଏଇ କୂଳ ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁବ
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“ବନବି ବି ଏ gାନର ଠାକୁ ରାଣୀ ନୁ ହଁ rି। ପଥମରୁ ତା, ବି ଷୟେର େକହି ଜାଣି
ନଥିେଲ।”– େସ ନି ଜର ବି ଚାର अଭିତା ତଥା ଗେବଷଣାର ଆଧାର ଉପେର କହୁଥିେଲ।
ଖnି ଖnି େହାଇ ଶ ତା, ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା ।
“अଧି .ାତୀ େଦବୀ େହଉଛrି ଭିନs । କାକଦୀପ अଳର अଧି .ାତୀ େଦବୀ
େହଉଛrି ବାଂଶୁଳୀ ଠାକୁ ରାଣୀ। କି  ଧୀେରଧୀେର ବାଂଶୁଳୀ, ପଜ
ୂ ା କମି ଗଲା ଆଉ
େଲାେକ ବନବି ବି, ପଜ
ୂ ା କରି ବା ଆର କେଲ। ସୁDରବନେର ଆଜି ଏମି ତି ଯାଗା ନାହY
େଯଉଁଠି େଲାେକ ବନବି ବି, ଉପେର ବି ଶାସ କରୁ ନାହାrି । ସବୁ ଠାେର ବନବି ବି,ର
ମୂ^e अଛି ।”- ଏତି କି କହି େସ अଟକି ଗେଲ। ନି ଜ େଚୟାରରୁ ଆଗକୁ ଟିେକ ଉହୁ,ି
ଗେଲ। େଚକ ବ ଭଳି ଛକି ଛକି େହାଇଥିବା ବାଉଁଶର ଏକ ଚାଟି କା¡େର ଲାଗିଥିଲା।
େସଥିେର ଭଲ ଭାେବ ବାନe ଶ ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ତା,ର ଛାଇ େସହି ଚାଟି ଉପେର ଏପଟ
େସପଟ େହଉଥିଲା। େଦଖିେଲ ଲାଗିବ େଯମି ତି କି ଏ ପି ତୁଳା ନାଚ କରୁଛି ଆଉ େସ େସହି

ପି ତୁଳା ନାଚ, ଡାମା ଇତାଦି େଦଖିବାକୁ େଲାେକ ବହୁତ ପସD କରrି ।
“ପଥେମ ପଥେମ ପି ମର अଳେର ବନବି ବି ପଜ
ୂ ା ଆର େହଲା। େସଇଠୁ
ଧୀେରଧୀେର ପବ
ୂ କ
 ୁ େଗାଆସାବା, ମାତଲା ନଦୀ अଳ େଦଇ କାଳDୀ ନଦୀ ପଯr
ପହିଗଲା।” – େସ ବନବି ବି ପଜ
ୂ ାର ବା{ିକରଣ ବି ଷୟେର ବୁ ଝାଉଥିେଲ। ତା,ର

ତ
ିକ

ା

ଆଖି ପାଣି ପଯr ଲମି ଯାଇଥିଲା ।

ଇ
-ପ

େସମାେନ ଏ ଭିତେର ବନବି ବି ପଜ
ୂ ା ଉପେର ଗେବଷଣା କରୁଥିେଲ। ସାରା

ଆ

ହ
ାନ

ସୁDରବନେର େଲାକ,ର ବନବି ବି, ଉପେର ଗଭୀର ବି ଶାସ। ଜ|ଲେର ପଶି ବା
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ପି ତୁଳା ନାଚର ନି େhଶନା େଦଉଛrି ଆଉ ସଂଳାପ କହୁଛrି । ସୁDରବନ अଳେର
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ଆଗରୁ ଯି ଏ ବି କି ଏ େହେଲ ବନବି ବି,ୁ ପାଥନା କରି ଭିତେର ପଶି ଥାଆrି । େବ|ଲେର
େବଶୀ କାଳୀ ପଜ
ୂ ା ଚାେଲ। अଧି କାଂଶ ଯାଗାେର ମା କାଳୀ,ର ମDିର ବା ଫେଟା
େଦଖିବାକୁ ମି େଳ। ମା କାଳୀ େହଉଛrି ସଂହାରର ରୂପ। ତା,ର ସୁଦୟା େହେଲ अକାଳ
ମୃତୁରୁ ରfା ମି ଳିବ। ହଠାତ୍ ଜେଣ ନ ଜାଣିଥିେଲ ଭାବି ବ େଯ ବନବି ବି େହଉଛrି କାଳୀ
ବା ଭବାନୀ,ର ଏକ ରୂପ। କି  ବନବି ବି,ୁ ମା କାଳୀ ଭାବେର ସାଧାରଣତଃ େକହି
େଦଖrି ନାହY। ଜାତି ଧମ ନି ଃବeେଶଷେର ସମେ` ତା,ୁ ମାନrି ।
“ତା’ପେର ସମୟକେମ ସୁDରବନ ସାରା ବନବି ବି, ପଜ
ୂ ା ବାପି ଗଲା।”– େସ ଏକ
ଲା ନି ଃଶାସ େନେଲ। େସପେଟ ନଦୀର ପାଣି େସମି ତି ବଢି ଚାଲି ଥିଲା। କୁ ାଟୁ ଆ ପfୀ
େକଉଁଠୁ ଲୁ ଚି େମାଟା ସରେର କହୁ କରୁଥିଲା।
ତା, ବସି ବା ଯାଗାରୁ କାଦୁ ଆ ନଇଚଡା ଭଲ ଭାବେର େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ତଳ
ଆଡକୁ ପାଣିେର ବୁ ଡି ଗଲାଣି ଉପର ଆେଡ େକଇଫୁଟ ପାଣିେର ବୁ ଡି ବା ବାକି अଛି ।

ଖୁବ େଜାରେର ଚାଲrି । ପଚାସଢା ଖାଇ ବrି । େସ େସହି

କ,ଡାମାନ,ୁ

େଦଖୁଥିେଲ।
ଏହି କ,ଡା ଗୁଡିକ ଟିକିଏ ବି ପଦ େଦଖି େଲ େଦୗଡି ଯାଇ େଛାଟ େଛାଟ ଗାତ ଭିତେର
ପଶି ଯାଆrି ଆଉ େସଇଠୁ ମୁnରୁ ବଡବଡ ଆଖି ବାହାରକୁ କାଢି କରି अନାrି । େସ

ତ
ିକ

ା

ଗାତରୁ ପାଣି ପଶି େଲ ବୁ ଦ୍ ବୁ ଦ୍ େହାଇ ପାଣି ବାହାରି ଆେସ। କ,ଡାମାନ,ର ଶରୀର
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ଏପର ଆେଡ େଛାଟ ନାଲି କ,ଡା ସବୁ େଜାରେର ଚାଲୁ ଥିେଲ। ଏ ନାଲି କ,ଡା ଗୁଡିକ

ଇ
-ପ

अ¢ୂତ। େଛାଟ ଶରୀରେର ପବ େହାଇ େମାଟା େଗାଡ ଲାଗିଛି। େସ େଗାଡେର ଶି

ଆ

ହ
ାନ

ବହୁତ अଧି କ। ନି ଜର ବୁ ଢା େଗାଡେର କ,ଡା ଶି କାର ଧେର ଆଉ ଖାଏ। अନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଗାଡଗୁଡାକ ତା’କୁ କଡୁ ଆ ଚାଲି ବାେର ସାହାଯ କରrି । ଏହି କ,ଡାଗୁଡିକ ସବୁ େବେଳ
ପତଳି ଆ କାଦୁ अେର ଚାଲି ଖାଇବା େଖାଜୁ ଥାrି ।
େବେଳ େବେଳ ଏହି କ,ଡାମାେନ ମାନଗ£ଭ ବା ଲୁ ଣା ଜ|ଲର ଗଛ ଚଢrି , େଚର
ଧାରେର ଲାଗିଥିବା କି ଛି ଖାଇବା ଜି ନିଷ େଖାଜrି । ଲୁ ଣା ଜ|ଲେର େଚର अନ ପକାର।
ବହୁତ ଗଛର େଚର ମାଟି ଉପେର ଥାଏ। ଏହି େଚରମାନ, ମଧେର ବହୁତ ଖାଇବା
ଜି ନିଷ ରହି ଯାଇଥାଏ। େସମି ତିଆ ଖାଇବା ଜି ନିଷକୁ େଛାଟ େଛାଟ ପାଣୀ େଖାଜrି । ବଡ଼
କ,ଡାମାେନ ସାହାସ କରି ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଆrି କି  अେପfାକୃ ତ ସାନ କ,ଡାମାେନ
ଲୁ ଣା ଜ|ଲର େଚର अଳେର ରହି ଥାrି ।
ଏମି ତି କ,ଡାମାନ,ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ସପନବାବୁ ନି ଜର ଆରାମ େଚୟାରେର ଢୁ େଳଇ
ପଡି େଲ। ଚଢୁ ଥିବା ଜୁ ଆରର ଶ ଏକ ମଧୁର ଧନୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତା,ୁ ନଦୀର ଶ,
ପାଣିେର ଛଳ ଛଳ ଧନୀ ଭଲ ଲାେଗ। ତDା ମନକୁ ମନ ଆସି ଯାଏ ବାହର ଦୁ ନି ଆେର

କହୁ ନଥିେଲ। େସ ସପନବାବୁ ,ୁ अନାଇେଲ। ତା,ୁ ବି ତDା ଆସୁଥିଲା। େସମାେନ
ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ଢୁ େଳଇ ପଡି େଲ ।
ବାହାେର ପାଣି ଧୀେରଧୀେର ବଢୁ ଥିଲା। ଏକ କାଉ ଝରକା ପାଖେର ବସି େଜାରେର
କା କା କରି ଉଠି ଲା। ସପନବାବୁ , ନି ଦ ଭା|ିଗଲା। େସ ବାହାରକୁ अନାଇେଲ। ପାଓଲି

ତ
ିକ

ା

ବି ଉଠି େଲଣି । େସମାେନ ନି ଜ ବି ଷୟ ପୁଣି ଆର କେଲ ।

ଇ
-ପ

“ପୁରୁଣା ଦି ନେର ଏପେଟ େକଉଁଠି ବି ବନବି ବି ପଜ
ୂ ା ପାଉ ନଥିେଲ। କାକଦୀପ,

ଆ

ହ
ାନ

ସାଗର ଦୀପ ସାମେସର ନଗର ପଯr ସବୁ अଳେର େକଉଁଠି ବି ବନବି ବି,ର ନାମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ଛି ଶ ନଥିଲା। ପfୀମାେନ େକେଳେବେଳ କି ଚିରି ମି ଚିରି େହଉଥିେଲ। ପାଓଲି ବି କି ଛି
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ନଥିଲା। କି  ଧି େର କଥାଟା ବଦଳି ଗଲା।”– େସ ବନବି ବି ପଜ
ୂ ା ଉପେର अେନକ
ଗେବଷଣା କରି ଥିେଲ। ଦି ନ େକେତ ଜଳଦି ବଦଳି ଯାଉଛି ।
େସ ନଦୀର ପଟକୁ अନାଇେଲ। ଦୁ ଇଟା ବଡ଼ ଗଛ ଘରର ଝରକାକୁ ଛୁଉଁଥିଲା।
ଝରକା ତେଳ ଗଛ େକନା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସହି ପାକୃ ତି କ ଚି ତପ* ଉପେର ନଦୀର
ମାଟିଆ ଧାର ସୁDର ଲାଗୁଥିଲା। େସପଟ ଧାରେର ଲା େଦଶୀ ଡା|ାଟିଏ କାଦୁ अ
ଉପେର ଭାସୁଥିଲା। ଏେତ ପତଳା କାଦୁ अେର ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି ଡ|ାଟାକୁ କି ଏ ଂଜ
ଉପେର ରଖି େଦଇଛି । କାଦୁ अେର ପତି ବି ପଡି ଥିଲା। କାଦୁ अ अତି ପତଳା ଆଉ ପାଣିଆ
େହାଇଗେଲ ଏକ ଦପଣ ଭଳି ଆ ଲାେଗ। ପାଣି ଏଇ ଡ|ାକୁ ଛୁଇଁ େଦଲା। ପତି ଟି େଛାଟ
େଢଉେର ଡ|ା ନାଚୁ ଥିଲା। ସପନବାବୁ अେନକ ସମୟ ଧରି େସହି ନାଚୁ ଥିବା ଡ|ାକୁ
अନାଇ ରହି େଲ। ତା, ଶି ରାେର ନଦୀର େଢଉ େଖଳି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଡ|ା, େମୗଲି ଆଉ
େକଉଟମାେନ

ବନବି ବି,ର

ଗାଥାକୁ

ସୁDରବନର

ପତି

େକାେଣ

େକାେଣ

“କାକଦୀପେର ତା’ପେର ବାଂଶୁଳୀ ପଜ
ୂ ା କମି ଗଲା। େଲାେକ ବନବି ବି,ର ପୁଜା
ଆରକେଲ।”- ଆଖିପତା ଉଠି ଗେଲ େଯମି ତି ଲା େଦଖାଯାଏ, ତା,ର ସର େସମି ତ
େସତି କି ଶ ସହ ଲା େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ତା, ମୁnେର ଗଭୀର େରଖାମାନ ଫୁଟି
ଉଠି ଥିଲା ।

ତ
ିକ

ା

“କାହାଣୀର ପଚାର ଏମି ତି ଆର େହାଇଥିଲା। େଲାକମାେନ ଏପଯr ଏହି ବି ଶାସ
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ପହୁାଇେଦେଲ।

ଇ
-ପ

କରି ଆସୁଛrି ।”- ସପନବାବୁ କଥାଟା ଆର କେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପାଓଲି ପାଖେର ବସି ଥିେଲ। ଦୁ େହଁ କି ଛି ନା କି ଛି ବି ଷୟ ଆର କରି େସଥିେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अrନe ହିତ ତଥ ବାହର କରି ବାକୁ େଚvା କରrି । ଏ କଥା କି  େଲାକ ବି ଶାସରୁ ଆର
େହାଇଥିଲା। େବ|ଲେର ସବୁ ଘଟଣାର ଲି ଖିତ େପାଥି ନାହY। अେନକ ଘଟଣାର ଉ
େଲାକଗୀତି , େଲାକକଥା ଆଉ ପାଥନା ବା ପୁରାଣ ଇତାଦି ରୁ ମି ଳିଥାଏ। େଲାକ अଭିନୟ,
ପୁତୁଳି अଭିନୟ ମଧ ଏମି ତି ଘଟଣାମାନ ଉପେର କି ଛି ଆେଲାକପାତ କରି ଥାଏ।
ମହଦ କାେଦର ସାେହବ, ଲି ଖିତ “ବନବି ବି ଜହୁରାନବାମା” ନାମକ ପାଲାରୁ
ବନବି ବି, ଜନG, ମହାତG ଇତାଦି ଜାଣିହୁଏ। ଏହା ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭ। ଏକ ଭାଗ
େହଉଛି ନାରାୟଣୀ ଜ| ଆଉ अନଭାଗ େହଉଛି ଦୁ ଃେଖର ପାଲା ।
अେନକ ଦି ନ ତଳର କଥା। ମୁସଲି ମ େନୗଯାତୀମାେନ େସେତେବେଳ େନୗବାଣିଜ
ପାଇଁ ଏସି ଆ, ଆଫି କା ଆଦି େଦଶକୁ ଯାତା କରୁଥାrି । େନୗବାଣିଜ ପାଇଁ ପାରସର
େଦଶସବୁ

ବଡ଼ ପସି } ଥିଲା। େସହି େଦଶରୁ େନୗବଣିକମାେନ अେନକ େଦଶକୁ

ଆସୁଥିେଲ। अେନକ େଦଶେର ମୁସଲି ମ अଧି ପତ ମଧ ଜାହି ର େହାଇଥିଲା। ମୁସଲମାନ

ଏମି ତି ସମୟେର ଏକ ସୁDରୀ ଝି अ ଆରବ େଦଶର ମ¤ାରୁ ନି ଜ ଭାଇ ସହ ଭାରତ ଯାତା
କେଲ। अେନକ ଦୂ ର ଯାତାପେର ଭାଇ ଶାହା ଜ|ଲୀ ସହ େସ ସୁDରବନ (अଠରଭ*ାର
େଦଶ) अଳେର ବାସ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସୁDରବନ େସ ସମୟେର अେନକ ଘଥିଲା।

ତ
ିକ

ରାଜା। େଘାର अତାଚାରୀ। େସ ନି ଜର ପଜାମାନ,ୁ ବାଘ ରୂପେର ବଧ କରୁଥିେଲ ।

ା

ସବୁ ଆେଡ अେଭଦ ଜ|ଲ। େସ ରାଜର ରାଜା ଥିେଲ ଦfିଣ ରାୟ ନାମକ ଏକ ବହGଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ଏଇଠି େଗାଟିଏ କଥା େଦଖ। େଦଶର ରାଜା େହଉଛrି ଏକ ବାଘ ରୂପଧାରୀ ଏକ
ବାହGଣ।”– ସପନବାବୁ ଟିକିଏ ରହି ଗେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଓଲି ତା,ୁ ଏକଲୟେର अନାଇଥିେଲ। େସ ମଧ ସୁDରବନ ବି ଷୟେର अେନକ
କଥା ଜାଣିଛrି । ସପନବାବୁ ଏ ବି ଷୟେର अେନକ ତଥ ସଂଗହ କରି ଚାଲି ଛrି । େତଣୁ
ତା,ୁ ଏ ବି ଷୟେର ଜାଣିବା ଆେମାଦକର ଲାଗୁଥିଲା। କି ଛି ଜଣା ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା
କରି ବା ସବୁ େବେଳ ଭଲଲାେଗ। ସୁDରବନେର अେନକ ବି ଶାସ अଛି । ଏ ଭିତେର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ବି ଶାସ େହଉଛି ବନବି ବି। ଆଜି ସୁDରବନ ଆଉ ବନବି ବି ଏଇ ଦୁ ଇଶ
ପରରର ପରି ପର
ୂ କ। େସଥିେର କି ଛି ବି ଶାସ ବା अବି ଶାସର ଶ ନଥିଲା ।
ସପନବାବୁ ନଦୀଆେଡ अନାଇେଲ। ତା, ବସି ବା ଯାଗାରୁ ନଦୀ ପାଣି େକଇ ଫୁଟ
ଦୂ ର ଥିଲା। କ,ଡା ଗାତମାନ ପାଣିେର ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଝରକା ପଟୁ କାଦୁ ଆ ଚଡା ଭଲ
ଭାେବ େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସ େସମି ତି କି ଛି ସମୟ ପାଣିେର ଉଠୁ ଥିବା ବୁ ଦ୍ ବୁ ଦ୍କୁ अନାଇ
ରହି େଲ। ପାଣି ଉପରକୁ କି ଛି ଲୁ ଣା ଜ|ଲର ଗଛର େଚର ବiା ଭଳି ମୁn େଟକି ଥିଲା।
ମଡ:ି ପର ମାଛମାେନ ଖୁବ େଡଉଁଥିେଲ। ଏହି ମାଛଗୁଡାକ କାଦୁ अେର ଖସି ଡି अrି ।

େଚରସବୁ କୁ ଧରି ଥିେଲ। େସମାେନ ବସି ଥିବା gାନର ଚାରିଆେଡ ଜ|ଲ। ସବୁ ଠି ଗଛ।
ଏହି ଗଛଗୁଡିକ େକେବ ର| ବଦଳାअrି ନି । େଯେତେବେଳ ଆସି େଲବି ଜ|ଲର ର|
ସବୁ ଜ ଥାଏ। ସପନବାବୁ ପାଓଲି ,ୁ अନାଇେଲ। ପାଓଲି ,ୁ ଏହି ଚି ରହରିତ ଗଛମାନ
ଖୁବ ଭଲ ଲାେଗ ।

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ନଜାଣି େସହି ଜ|ଲ ରାଜେର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାସ କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଦି େନ
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େସମାନ,ୁ େବଶୀ ପାଣି ଦରକାର ନାହY। େକେତକ କ,ଡା ନି ଜ େଗାଡେର େଜାରେର

ଇ
-ପ

ଶାହା ଜ|ଲୀ ଆଜାନ (ମୁସଲି ମମାନ, ଆଲA ା େହା ଆକବର – ଡାକି ବା) ଆର କେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି अସାଭାବି କ ଶ ଦfିଣ ରାୟ, କାନେର ପଡି ଲା। ତା, ରାଜେର ଏମି ତି କି ଏ ଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରୁଛି େବାଲି େସ ବହୁତ େକାଧି ତ େହାଇ ପଡି େଲ। େସ ଯୁ} ପାଇଁ ବାହାରୁଥିେଲ। କି 
ତା, ମା ନାରାୟଣୀ ମନାକେଲ। ସବୁ କଥାେର ରାଜା ନି େଜ ଯୁ}କୁ ଯି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।
ନାରାୟଣୀ ନି େଜ ଯି େବ ଆଉ अନାଧି କାରେର ପେବଶ କରି ଥିବା ଦୁ vମାନ,ୁ ଦମନ
କରି େବ ବା ରାଜରୁ ତଡି େଦେବ। ବନବି ବି େଯ ନାରୀ। ଏକ ନାରୀସହ ରାଜା,ର ଯୁ}
େଶାଭନୀୟ ନୁ େହଁ ।
ନାରାୟଣୀ ଆଜାନ େହଉଥିବା gାନେର ପହିଗେଲ। ନି ଜ ରାଜେର ଏମି ତିଆ
ନୂ ତନ ଆଗକ,ୁ େଦଖି ଆଯ େହାଇଗେଲ। ତାପେର ବନବି ବି ଆଉ ନାରାୟଣୀ,
ମଧେର ବି ରାଟ ଯୁ} ଆର େହଲା ଆଉ ନାରାୟଣୀ ପରାଜି ତ େହାଇଯାଉଥିେଲ। େସ
ବନବି ବି, ସହ ସଇ (ସଖୀବା ବୁ - ଦୁ ଇ କୁ ମାରୀ ଝି अ ବା ନାରୀ, ମଧେର ଏକ
ପକାରର ବୁ ତା) ବସି ବାର ଆହାନ କେଲ। ନାରୟଣୀ, ବୀରତା ଆଉ ସାହାସ େଦଖି
ବନବି ବି ମୁ¥ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। େସ ନାରାୟଣୀ, ସେ| ସଇ ବସି େଲ। ରାଜ

କାମେର ଆସି େବ। େତଣୁ େସ ନାରାୟଣୀ,ର ବଧ ଚାହYେଲ ନାହY।
ଏକ ସ^ ଥିଲା। ଜ|ଲେର େକହି ଆସି ବନବି ବି,ୁ ଡାକି େଲ ଦfିଣ ରାୟ େସ
େଲାକର fତି କରିବନି ।
ସମୟକେମ ମୁସଲମାନ ପୀର ବରଖା ଗାଜି , ଦୁ ଃେଖ (ଏକ ବି ଧବାର ନି ରାଶୟ ପୁअ)

ତ
ିକ

ା

ଇତାଦି ବନବି ବି,ର ଶି ଷ େହେଲ। େସମାେନ ବନବି ବି,ର ମହାତGର ପଚାର କେଲ।
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ପାଳନେର अେନକ ନୀତି ନି ୟମ ମାନି ବାକୁ ପେଡ। ଏକ अେଭଦ अରଣେର େକହି ବୁ

ଇ
-ପ

ବନବି ବି ସୁDରବନେର ଜମି ଆବାଦ କରି େଲାକମାନ,ୁ ଚାଷ ବାସ କରି ରହି ବା ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

େଦେଲ। ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା େହଲା େସ ନରଭfୀ ବାଘଠାରୁ ସୁରfା ପଦାନ କେଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏଣୁ େସ ସୁDରବନେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନ, ରfାକ^ୀ େଦବୀ ଭାବେର ପରି ଗଣିତ
େହେଲ।
ଏଠି େକେତ କଥା अଛି ।
ବରଖା ଗାଜି , ଆଗେର େହାଇଥିବା ସ^ ହି ସାବେର େଲାେକ ଦୁ ଃେଖଭଳି
ବନବି ବି, ଉପେର ସଂ!ୂଣ  ବି ଶାସ ରଖିେବ। େସମାେନ ଦୁ ଃେଖ ଚରି ତର ସବୁ ଗୁଣ
अଥାତ ଖାଲି ହାତ ଆଉ ପବି ତମନ ସହ ଜ|ଲେର ପେବଶ କରି େବ। ବନବି ବି ଏକ
ନି ରାଶୟକୁ ରfା କରି ଥିେଲ। ଜ|ଲରୁ ଦୁ ଃେଖ ଭଳି ଦୀନଦରିଦ କି ଛି ନି ଜର ବିବାପାଇଁ
େନବ। ତାଠାରୁ अଧି କ କି ଛି େନବ ନାହY ।
“ଏହି କାରଣ ବା ବି ଶାସରୁ ବନବି ବି,ୁ ଜ|ଲର ରfାକ^ୀ େବାଲି अେନକ
ଭାବrି । କି  ଏମି ତିଆ େଲାକ,ର ବି ଶାସ ଆଉ ଯୁିେର କି ଛି ଦି ମତ अଛି । ଯଦି େସ
ଜ|ଲର अଧି .ାତୀ େଦବୀ େହାଇଥାେr ତାେହେଲ କଥାଟା अେନକ ଭିନs େହାଇଥାrା।

କେଲ ନାହY। େସ ସୁDରବନକୁ ଶାହା ଜ|ଲୀ ଆଉ ଦfିଣ ରାୟ, ମଧେର ଭାଗ
କରି େଦେଲ। ଏକ ବି ଶାଳ अଳକୁ ସଫା କରି ଚାଷ େଯାଗ କରି େଲ। େକହି କାହା
अଳେର अନଧି କାର ପେବଶ ନକରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଜାହି ର କେଲ।”– ସପନବାବୁ ,
ସର କେମ ଧି ମା େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ନଦୀ ଆଉ ଜ|ଲର େକେତ ଇତି ହାସ ପାଣିେର
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ା

େବାହି ଯାଉଛି । ଗଛ େଚରେର अଟକି ଯାଉଛି ଆଉ ବୃ fେର ପରିଣତ େହଉଛି ।
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ନାରାୟଣୀ,ୁ ପରାଜି ତ କଲାପେର ବନବି ବି ସଂ!ୂଣ  अଳ ଉପେର अଧି କାର ଜାହି ର
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ମଣିଷମନେର ଏକ ବୃ fଭଳି ଚରହରି ତ େହାଇ ସମୟସହ ରହି ଯାଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

“ତାପେର କଣ ଘଟିଲା?”- ପାଓଲି , ପଶs। ପାଓଲି ବହୁତ ସମୟ ସପନବାବୁ ,
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କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। ସପନବାବୁ , କହି ବା େଶୖ ଳୀେର େସ ଏକଦମ ସୋହି ତ େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ। କଥାଟା अଟକି ଗେଲ ତା, ଉ¦ା ବହୁତ ବଢି ଯାଉଥିଲା ।
“ବନବି ବି ନି ଜ ଭାଇ, ସାହାଯେର ଏକ ବି ରାଟ ଘ ଜ|ଲକୁ ସଫା କେଲ।”–
ସପନବାବୁ କହି ଟିକିଏ ରହି ଗେଲ। େସହି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଉଥେର େଦାହରାଇେଲ।
ତା, ମନେର କି ଛି ସେDହ ତଥାପି ବି ଥିଲା କି  େସ େଲାକ ବି ଶାସରୁ େଯେତଦୂ ର
ସବ ଏକ ଯୁିକର ତଥ ବାହାରକୁ ଆଣୁଥିେଲ। ବହୁତ gାନେର େଲାକବି ଶାସ
ସମୟକେମ ପକୃ ତ ଘଟଣାଠାରୁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଏ। େସ ଭି ତରୁ ପକୃ ତ ତଥକୁ ବାହରକୁ
ଆଣିବାର ଖିअ େଖାଜି ବା କv ।
“େସ ପକୃ ତେର କଣ କେଲ? ଏକ ସୁDର ଜ|ଲକୁ ଚାଷ ଜମି େର ପରି ବ^ନ କେଲ
ଆଉ ସୁDରବନର ଏକ अଳେର ରହି ବାକୁ

ଲାଗିେଲ। ଏହା େକମି ତି

ସବ

େହାଇପାେର? ଏକ ରfାକ^ ୀ ଏମି ତି େକମି ତି କରି ପାରrି ?”– ତା,ର ପଶs ନି ଜକୁ
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ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

28

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କୁ ସୁମ
"କୁ ସୁମ" -ତୃ ତୀୟ ଭାଗ
ପବ
ୂ  ଭାଗେର ପଢ଼ି ଥିେଲ..
କୁ ସୁମର ତା ଡାଏରି େର ତାର ମନର କଥା େଲେଖ। ଆଜି ଡାଏରି
େଲଖିବାକୁ
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପnା

ବସି ବା

େବେଳ

ମାଳି କିଆଣି,

ନଜର

ପଡ଼ି ଗଲା।

ମାଳି କିଆଣି ତାକୁ ଗାଳି େଦଇ େଶାଇ ପଡ଼ି ବାକୁ କହି େଲ।
ଆଜି ମାଲି କିଆଣି , ଗାଳି ତା ମନେର ଏକ ଆେDାଳନ ସୃvି
କରି ଛି । େମାର ଏ େପାଡ଼ା ମୁହଁକୁ େଦଖି ଏ ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ େଲାକ ମୁହଁ
େଫରାଇ ନି अrି । ବାହାରକୁ ଯି ବା େମା ପାଇଁ କାଠି କର। ଏସବୁ

ତା' ଛଡ଼ା ସବୁ ସାଟeଫିେକଟ ତ େପାଡ଼ି ଗଲା। ଏେବ କଣ ପମାଣ अଛି
େଯ େସ ଗାଜୁ ଏଟ େବାଲି ? ମନ ଉଣା କରୁଥିଲା କୁ ସୁମ। ଭାବି ଲା ବାବୁ
ତ ଭଲ େଲାକ ଭଳି ଜଣା ପଡ଼rି , ତା,ୁ ପଚାରି େଦଖିବ। ରାତି अେନକ
େହାଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ଭି ତେର ତାକୁ ନି ଦ େହାଇଗଲା ସପsେର ତା ମା
ଆସି କାDି କାDି କଣ ସବୁ କହୁଥିଲା। ତାପେର ପଢ଼ କାହାଣୀର
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ପରବ^ ୀ अଂଶ ଏହି ତୃ ତୀୟ ଭାଗେର।
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ସ ପsେର େସ େଦଖି ଲା ମା' ତାକୁ କଣ କହି ବାକୁ େଚvା କରୁଛି । ସାବି ବୁ ଝି ବାକୁ
अେନକ େଚvାକଲା କି  ସବୁ ଝା©ା ଝା©ା ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇ େଯମି ତି ମା' େଯଉଁ ବି ଷୟେର
କହୁଛି େସକଥା ସବୁ ତାକୁ କି ଛି କି ଛି ଜାଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି େହେଲ ସଠି କ୍ ବୁ ଝି ପାରୁନାହY।
ମାଲି କିଆଣି, ଡାକେର ନି ଦ ଭା|ିଗଲା।
“ହଇେଲା ଲାଟ ସାେହବ ଭଳି େଶାଇଛୁ କଣ େଯ? େତାେତ ରାତି ରୁ କହି ରଖିଥିଲି
େଯ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ବୁ। ଘର କାମ ସାରି , କୁ ନି କୁ :ୁଲ୍ ପାଇଁ େରଡ଼ି କରିବୁ । ତାର ଟିଫିନ୍ ବ
େରଡ଼ି କରି ବୁ। େହେଲ ତୁ କଣ ଗଧ ଭଳି େଶାଇଛୁ। ରାତି ବାରଟା ଯାଏଁ ଆଁ କରି
अେନଇେଲ, ଏମି ତି ସକାଳୁ େଡରି େର ଉଠି ବୁ। ତୁ ଏେତ ରାତି ଯାଏଁ କଣ କରୁ େଯ? େସ
ଡାଏରି େଗାେଟ କଣ ଧରିଛୁ ଆଜି କାଲି ମଁୁ େଦଖୁଛି। କଣ କାହା େପମେର ପଡ଼ି ଚୁ ନା କଣ
େଯ? େତା ଭଳି େପାଡ଼ା ମୁହYକୁ ପୁଣି ପାଇଁ କାହାର େପମ ଏମି ତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି େଯ? କଣ
 ା... େତା ଚି ଠି କଣ ପଢ଼ି ପାରି ବ? େସ
େସ ମାଳି େଟାକାଟା କି ? େସଇଟା ତ ଗଜ ମୁଖଟ

କହି େଦଉଛି ..” ବେହ ଗାଳି େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ ମାଲି କିଆଣି।
ଆଜି ଦି ନଟା ଭଲନାହY େବାେଧ..
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏେତ ଗାଳି !! ହଁ େମାର ଏ अଧା େପାଡ଼ା ମୁହଁକୁ ଆଉ ଭଲ କଣ
େଯ? େମାର ଏ େପାଡ଼ା ମୁହଁକୁ ଚାହYେଦଲା େବଳକୁ ଏମାନ,ୁ େବାେଧ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏ
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ଦୁ ନି ଆ ସାରା େଲାକ େମାେତ େକବଳ ଘୃଣା ଚfୁେର ହY େଦଖrି । ବି ଶନିअrା, ଏ ଦୁ ନି ଆ
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େପମ େଫମ ଛାଡ଼... ଜଳଦି କାମେର ଲାଗିଯା, ବୁ ଝି ଲୁ। ଏମି ତି େହେଲ କି ଛି ଭଲ େହବନି

ଇ
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େର େମାର କଣ ବିବାର କି ଛି अଧି କାର ନାହY ?
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ମଁୁ ତ େପାଡ଼ା ମୁହଁ େନଇ ଜନG େହାଇନଥି ଲି!! ଏଇ ଦୁ ନି ଆର େଲାକମାେନ େମା ସହ
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ଏମି ତି କେଲ। ଭଗବାନ କଣ ନାହାrି !! ନାୟ େବାଲି କଣ କି ଛି ନାହY ଏ ଦୁ ନି ଆେର?
ହଁ ଭଗବାନ, ପାଖେର େମା ଲେf ଦୁ ଃଖୀ ପାଥନା କରୁଥିେବ। େମା ପାଳି େଡରି େର
ଆସି ପାେର। ହଁ ... ମଁୁ େସମି ତିେର େକଉଁ ବଡ଼ ପୁଣ କରି ପେକଇଛି େଯ, େମା କଥା
ଲୀଳାମୟ ହରି ଶୁଣିେବ?” ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ନି ଜ ସହ ନି େଜ କଥା େହଉଥିଲା କୁ ସୁମ।
ଝି अ ସହ େହାଇଥିବା अନାୟ ପାଇଁ ଲଢୁ ଲଢୁ ମା ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଲା। ଏକ ବି ଶାଳ
ସାବନା ଆଉ ଉªଳ ଭବି ଷତ ତା ପାଇଁ अେପfା କରି ଥିବା େବେଳ अେନକ କି ଛି
अଘଟଣ ଘଟିଗଲା।
ନି ଜର େବାଲି କି ଏ अଛି େଯ ତା अସହାୟ ଜୀବନକୁ ସହାରା େଦବ? ଏମି ତି ବାବୁ ,
ଘେର ଜୀବନଟା କଟିଯାଉ େଯତି କି ଦି ନ..।।
କେଲଜ ପଢ଼ା ସାରି ବା ଯାଏଁ ନି ଜ ଘେର ବାସନ ଖେn ମାଜି ବା ଜାଣିନଥିବା କୁ ସୁମ
ଆଜି ପରଘେର अଇଁଠା ବାସନ ମାଜି ବାକୁ ବାଧ େହଉଛି ।

(କମଶଃ..)
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ବି ଜୟ କୁ ମାର ପnା
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ସମୟ ଖରାପ ଚାଲି ଥିେଲ, ପଭୂ ,ୁ ବି ଗଧପାଦ ଧରି ବାକୁ ପେଡ଼।
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ସ!ାଦକ -କନକପଭା, ସବ|, ସି ମୁଳିଆ, ବାେଲଶର
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ଆେଲାକର ପବ  ଦୀପାବଳି
ରoନ ମାମଁୁ

ସG ତିକୁ ଡ଼ାକି

ଡ଼ାକି

ଘର ଭିତରକୁ

ପେବଶ

କରୁଥାଆrି । ସG ତି ମାମଁୁ , ହାତେର ବି ଡ଼ାଏ କାଉଁରିଆ କାଠି ଓ ଦୀପ
ଧରି ବାର େଦଖି ଲା। ସG ତି ହାତକୁ ମାମଁୁ ବାଗ୍ଟି ବଢାଇ େଦେଲ। ସG ତି
ପଚାରିଲା ମାମଁୁ ଏ ସବୁ କାହYକି ଆଣିଛrି ? ମାମଁୁ କହି େଲ ଆେର ମାମା;
ସାଇପସାଦ ସାହୁ

ତୁ େମ କ'ଣ ଜାଣିବ, ଆଜି ପରା “ଆେଲାକର ପବ ଦୀପାବଳି ” ସG ତି
ମାମଁୁ ,ର କଥା ଶୁଣି ମନେର ଆଗହ ବଢାଇଲା ସG ତିର ଏପରି ଆଗହ
େଦଖି ମାମଁୁ କହି େଲ, ଶୁଣ ମଁୁ ଦୀପାବଳି ବି ଷୟେର କି ଛି କହୁଛି । ଏହି
ଦୀପାବଳି କୁ ସାରା ଭାରତ ବଷେର ପାଳନ କରାଯାଉଛି । କି  ଏହାକୁ

ବବସାୟୀ

ଗୃହେର

ଧନଲfGୀ,ୁ

ଆରାଧନା

କରାଯାଏ।

ଦfିଣ

ଭାରତେର ଦୀପାବଳି ଦି ନ ସାେର େଦବୀ ସରସ ତୀ,ୁ

ପଜ
ୂ ା

କରାଯାଏ। ପି ମ ଭାରତେର େଦବୀ କାଳୀ,ୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ।
କି  ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହାର ପଭାବ अଧି କ ଜଣାପେଡ଼। ଉଳର
ଆରାଧ

େଦବତା

ପଭୁ

ଶୀ

ଜଗନs ାଥ

ମହାପଭୁ

ପି ତୃପୁରୁଷ,

ତ
ିକ

ା

ଉେ}ଶେର ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଆମାେନ ପି ତୃପୁରୁଷ, ପାଇଁ ଫିେ!ଇ ଦି अrି ଓ ମହାଳୟାର

ଆ

ହ
ାନ

େଶଷ ଶା} ପଦାନ କରି ଥାrି । େତଣୁ ଏହାକୁ ଫିେ!ଇ अମାବାସା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମଧ କୁ ହାଯାଏ। ଏହି अବସରେର ଶୀମDିରର ବାଇଶି ପାହାଚେର ବହୁ େଲାକ ପି ତୃଶା}
କରି ଥାrି । ହି Dୁ ମାନ,ର ବି ଶାସ अଛି େଯ, ବାଇଶି ପାହାଚେର ପି n େଦଇ ବଡ଼ଦାnେର
 ୁ ଯି ବା ପାଇଁ ବି ଦାୟ ଦି ଆଯାଏ।
କାଉଁରିଆ ଜଳାଇ ଆେଲାକ େଦଖାଇ ପି ତୃପୁରୁଷ,ୁ ସ ଗକ
ପି ତୃଶା} ଆଶି ନ ମାସେର ପି ତୃପf ପDର ଦି ନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ମହାଳୟା
ତି ଥିେର ସମାପନ େହାଇଥାଏ। ତା'ପେର ପେଡ େଦବୀପf। କା^eକ ମାସର अମାବାସା
ସମୟେର ବି ଦାୟ େଦଲାେବେଳ କୁ ହାଯାଏ,
“ଆେହ ବଡ଼ ବଡୁ ଆ, अାରେର ଆସି ଆେଲାକେର ଯାଆ,
ବାଇଶି ପାହାେଚ ଗଡ଼ଗଡୁ ଥାଆ ।"
ଏହି ଦୀପାବଳି ଉବକୁ େଲାେକ ସବୁ ରାଜର ସଂ:ୃତି ଓ ପର!ରାକୁ ମି ଶାଇ ମହା
ଆନDେର ପାଳନ କରୁଛrି । ଘେର ଘେର ପି ଠାପଣାର ସାର। ବୁ ବାବ,ୁ େନଇ
ଘେର ପାଳନ କରୁଛrି ଦୀପାବଳି । ବାଣ ଫୁଟାଇ ପରି େବଶ ଓ ଶ ପଦୂ ଷଣ କରି ବା ଠି କ୍

ଆତସବାଜି ଓ ବାଣଫୁଟାଇ fୟfତି କରି ବା ଠି କ୍ ନୁ େହଁ । ଘର ଠାରୁ ଯେଥv ଦୂ ରେର
ଆତସବାଜି ଓ ବାଣଫୁଟାଇବା ଉଚି ତ୍। େଛାଟ ପି ଲାମାେନ େକବଳ ଝି ରିଝିରି ଲଗାଇ
ଆନD ଉପେଭାଗ କେଲ ଭଲ େହବ ।
ବୁ ଝି ଲୁ ତ ସG ତି ;

ତ
ିକ

ଚାରି ପାେଖ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆେଲାକର ପବକୁ ଆନDେର ଉପେଭାଗ କରି ବା ଉଚି ତ୍।”

ା

“ହଁ ମାମଁୁ ଧନବାଦ। ଏହି ଗପରୁ େକେତ କଥା ଜାଣି ପାରିଲି । ଦୀପାବଳି ଦି ନ ଘର

ଇ
-ପ

ସି େେକଲା, ବଲା|ୀର, ଭାମ ଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨

ଆ

ହ
ାନ

ଇ-େମଲ୍ : saiprasadsahu867@gmail.com
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦବୀ ବି ସଜନ

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହିଥିଲି େଦବୀଘାଟେର। ଦୂ ରରୁ େଦଖି ଲି
ହାତେର େଗାେଟ େମାଟା ବାଡି ଧରି ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ େଦବୀଘାଟ ନଈ କୂଳେର
କି ଛି କାମେର ବ`। ପାଣି କାଦୁ अେର ପଶି କି ଛି େଗାଟାଉ ଥିଲା ।
- କଣ କରୁଥିବ େସ ବୁ ଢ଼ୀ? ପାଖେର ଥିବା ବୁ ମେନାଜକୁ
ନି ତ ରoନ ନD ପଚାରିଲି ।

- ଖୁଚୁରା ପଇସା େଗାଟାଉଥିବ ପାଣି ରୁ କି ା ବି ସଜନ େବେଳ
େଫାପଡା ଯାଇଥିବା ପଜ
ୂ ା ସାମଗୀ େଗାଟାଇ ଆଣି ଶୁଖାଇ ପୁଣି ବି କିବ।
ଆହୁରି ଏମି ତି अେନକ अଛrି । ମୂ^eର ଚି କିଟା ମାଟିବି ସଂଗହ କରି

ହସି େଦଇ ପଚାରିଲି , ଆଛା! ତା ମାେନ େଦବୀ ବି ସଜନ ନେହାଇ
ପୁଣି ଭ, ଘରକୁ େଫରି ଯାଆrି ?
अନ କି ଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ,ୁ ବି େସଇ କାମ କରୁଥିବାର େଦଖି
େକୗତୁ ହଳ ସରଣ ନକରି ପାରି ନଈ ବରୁ ତଳକୁ ଓହA ାଇ ପଥେମ

ତ
ିକ

ସମ` ଶି ଖ କରି ବୁ ଢ଼ୀ କି ଛି ଜି ନିଷକୁ ପାଣିକୁ େଠଲୁ ଥିଲା।

ା

େସଇ ବୁ ଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଆସି ଲି। ହାତେର ଧରି ଥିବା େଠ|ାେର ନି ଜର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଓଃ କି अଭାବନୀୟ ଦୃ ଶ !!! ଇେୟ କି ବି ସଜନ! େଦବୀ, ଖn
ବି ଖnିତ ମୂ^e ସବୁ ଗଦା େହାଇଛି ନଈ କୂଳେର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଣିେର ସ!ୂ#ରୂେପ ବି ସଜନ ନକରି , ଭମnଳୀ େଫରି ଯାଇଛrି ଯାହି ତାହି କରି
ପାଣିେର େଫାପାଡ଼ି । ଘୁଣଖିଆ କାଠ ଭଳି ଆମ ସମାଜ ଓ ସଂ:ୃତି । ପଜ
ୂ ା ନଁା େର ଚାଲି ଛି
ପହସନ।
- ମାଉସୀ କଣ କରୁଛ?
- अଧାମରା ଠାକୁ ରାଣୀ,ୁ ପାଣିେର ବୁ ଡାଉଛି େର ବାପା। ମୂ^e ଦି ହରୁ ଗହଣା,
ଲୁ ଗାପଟା କାଢି , ଭା|ି ରୁଜି ପାଣିେର ପକାଇେଦେଲ କାମ େଶଷ। ଟ,ା ଓ ମଦ ନି ଶାେର
ମାତାଲ ପି ଲା କଣ ଜାଣୁଛrି କି अବgାେର ଛାଡ଼ି କି ଯାଉଛrି ମା',ୁ ? େଦବୀ ମା'ର ବି
େକଉଁ ପାଟି ଫିଟୁ ଛି େଯ କହି ବ କାହାକୁ ? ପାଟି ଫିଟୁ ଥିେଲବି କି ଏ ଶୁଣିବ ଏଠି ? ସମୟ
ସରି ଲା, ତ ମୁହଁକୁ େକହି अନାଇେବନି । ଦି ହ ସହୁନି େବାଲି େବପାର ଛାଡି ଚାଲି ଆସି ଲି।
ଆଯ େହଲି

ମଁୁ । ସତେର କି

`ରକୁ

ଖସି ଯାଇେଛ ଆେମ! େକେତ

ଜାକଜମକେର ପଜ
ୂ ା କରି େଦବୀ,ୁ gାପନା କରୁେଛ। େହେଲ େଶଷେର अମାନବୀୟତାର

- କି େବପାର କରୁଛ ମାଉସୀ?
- କୁ ଲା, ବାଉଁଶିଆ, ପାଛି ଆ ଆଦି ବାଉଁଶପାତି େର ତି ଆରି ଜି ନିଷବୁ ଣି, ନଡ଼ି ଆ ପି ³
ପହଁ ରା ଝାଡୁ , ଫୁଲ ଝାଡୁ , ତାଳ ପତର ଚଟ, ବି ଣା ଆଦି ଘରକରଣା ଜି ନିଷ ଓ ସo
ବଳି ତା ଇତାଦି ବଳି େବପାର କେର।
ଏଇ ସମୟେର ପାଖେର ଯାଉଥିବା କି ଛି ପି ଲା ଆସି ବୁ ଢ଼ୀ,ୁ କହି େଲ, ମାଉସୀ,

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଇ
-ପ

ଆ

- ତେମ ପି ଲାମାେନ ଏଠି ? ପଶs କଲି ।

ହ
ାନ

ହାତେର ବାଡି ଧରି ବୁ ଢ଼ୀ ଜଣ, ନଈ ବ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ।

ତ
ିକ

ା

ଆପଣ ଯାଆ, ଆରାମ କରି େବ। ଆେମ ସବୁ େଦଖିେନବୁ ।
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େସମାନ, ଭିତରୁ ଜେଣ କହି ଲା, ଆେମ ସବୁ ଏକ େସ ଛାେସବୀ ସ|ଠନର
ସଦସ। ନଦୀ ଜଳକୁ ପଦୂ ଷଣରୁ ରfା କରି ବାକୁ ଏଇ अ}ବିସଜe ତ ମୂ^e ସବୁ ସଂଗହ
କରୁଛୁ। େଦବୀ ମାଉସୀ,ୁ କି ଛି ବଷ ତେଳ ଏ କାମ କରିବାର େଦଖି ଆେମ ଠି କ କରି ଥିଲୁ
ଏଇ େପାେଜ´ ହାତକୁ େନବାପାଇଁ। େଦବୀ ମାଉସୀ ହY ଆମ େପରଣା।
ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହାେହଉ କି ଏ ତ େହେଲ ଭାବୁ ଛି ପରି େବଶ କଥା।
ପୁଣିଥେର ଆଯ େହବାର େବଳଥିଲା େବାେଧ। ବୁ ମେନାଜ ନଈ ବେର ଠି ଆ
େହାଇ େମାେତ େଫାନ କରି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁ ଥିଲା।
ନଈ ବକୁ ଉଠି ଆସି େଖାଜି ଲି େଦବୀ ମାଉସୀ,ୁ । େଦବୀଘାଟ'ର େସଇ ବରଗଛ
ମୂେଳ ଛାଇେର େସ ବସି ଥିେଲ।
- ମାଉସୀ, ଆପଣ େକେବଠୁ ଏଇ ଭସାଣିକୁ ଆସୁଛrି େବପାର ପାଇଁ?
ନଈପଠାକୁ अେନଇ ଦୀଘନିଶାସ ଛାଡି େସ କହି େଲ, େଯେବଠୁ ଘରେଲାେକ େମାେତ

ଆଯ େହାଇ अନାଇଲି ମଁୁ ।
େମାେତ ଏଥର ସି ଧା କରି अେନଇେଲ ମାଉସୀ। ତା, କାନ ଓ ନାକକୁ େଦଖି ଚମକି
ପଡି ଲି।
- ଏଇ ଭସାଣି େଦଖି ବାକୁ ଫିବରଷ ଆସୁଥିଲୁ େଦବୀଘାଟକୁ । େସବଷ ବହୁତ
େବମାର ପଡ଼ି ଥିଲି ଏଇ ପଜ
ୂ ାେବେଳ। ବାତା ଆସି ଥିଲା। ଭାବି େଲ ମଁୁ ଆଉ ବିବିନି।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

- କି ଏ? େମା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା।

ା

ଜରେର େବେହାସ ଥିଲା େବେଳ ହିଟାଲେର ଛାଡି େମାେତ ପଳାଇଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

- ଆଉ କି ଏ େହବ? େମା ନି ଜ େଲାକ। େବମାରି ଆ ବୁ ଢ଼ୀ କି କାମେର ଆସି ବ?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବିେଲ େସବା କରିବାକୁ ପଡି ବ କି ା ମରି ଗେଲ ଦାହ ସଂ:ାର କରି ବାକୁ େହବ। ଉଭୟ
ପାଇଁ ଖାr ତ େହବାକୁ ପଡି ବ। ହିଟାଲେର ଲାବାରିସ ଲାସ୍ର ସଂ:ାର ସରକାର
କରି େବ େବାଲି ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ େବାେଧ
ମାଉସୀ, ଆଖି ଓ କ¦ ସର ଓଦା େହାଇଯାଇଥିଲା। େକାହକୁ ଚାପି ବାର ଭରପୁର
ପୟାସ କରି ଚାପା ଗଳାେର କହି େଲ, ଏଇ ଛି nା କାନ, ନାକକୁ େଦଖୁଛ ବାପା? ଛାଡ଼ି େଦଇ
ଚାଲି ଯିବା ଆଗରୁ, ମଁୁ ପି ୁଥିବା େଛାଟ େଛାଟ ସୁନା କାନଫୁଲ, ନାକ ଫୁଲକୁ େମା େଦହରୁ
ଛି nାଇ େନବାକୁ ଭୁ ଲି ନଥିେଲ େସ अମଣିଷ ଗୁଡାକ।
ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ଆଖି େପାଛୁଥିେଲ େଦବୀ ମାଉସୀ। େମା ମନଟା ବି ବ` ଲାଗୁଥିଲା।
ସତେର େଦବୀ ଦୁ ଗା ହୁअ କି େଦବୀ ମାଉସୀ, େକେତ अସହାୟ!!
େମା ଛାତି ଭିତରଟା କଣ େହାଇଯାଉଥିଲା। ଲାଉଡ଼ ିକରେର ଦୂ ରରୁ ଭାସି
ଆସୁଥିଲା ଦୁ ଗା େ`ାତ ଓ ବାଜା। ହୁଏତ ଆଉ େକଉଁ େଦବୀ, ମୂ^e ବି ସଜନ ପାଇଁ

- ଘରକୁ ଆଉ ଗଲନି ମାଉସୀ?
- େକଉଁ ଘର? अଳ,ାର କଢ଼ା ଏଇ ଖn ବି ଖnିତ ମୂ^e ଆଉ େମା ଭଳି अେଲାଡା
ମଣିଷ, ଭିତେର ପାଥକ କି ଛି ନାହY ବାପା। ମଣିଷ େହଉକି େଦବୀ ମା, ଭସାଣିେର
ବି ସଜନ ପେର କି ଏ କଣ ଆଉ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ ସାହାସ କେର ! ଏଇ େଦବୀଘାଟେର ହY
ରହି ଯାଉ ଆେମ।

ତ
ିକ

ା

ଡି .ଏଲ୍.ଏ-୧୨
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ଭସାଣିେର ଆସୁଥିଲା।

ଇ
-ପ

ଭି .ଏସ.ଏସ. ନଗର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୦
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ସୁଖୀେଲା ତେତ ଆୟୁଷ ନାହY
କଳା ହାnିଆ ବାଦଲଟା ଆକାଶଟାକୁ ସ!ୂ# ଭାେବ ଢା,ି

େଦଇଛି । ଦଲକାଏ ପବନ ଝରକା େଦଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଲା।
େକାଉ ଚି rାେର ହଜି ଯାଇଥିଲା େକଜାଣି। ଚମକି ପଡ଼ି ଲା ଗଉରୀ।
ଥnା ପବନେର ତା େଦହ େଯମି ତି ଶୀେତଇ ଉଠି ଲା। ବିବାର ରାହା
ଝରଣା ବାରିକ

େଖାଜୁ େଖାଜୁ ସି ଏ ନି େଜ କାହାର ରାହା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ବାହାଘର
ବୟସ େହାଇଗଲାଣି ତାର। େସ କଥା ଭାବି ବାକୁ େବଳ କାହY ତା
ପାଖେର। ବାପା ମାଆ,ର ସାନ ଝି अ େସ। େକେତ अଲି अଳେର ପି ଲା
େବଳଟା କଟି ଯାଇଛି ତାର। ବଡ଼ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ବାପାମାଆ ସମ`,ର

ଭାଇର ବାହାଘର େହାଇଗଲା। ନାନୀର ଜାଗା ପର
ୂ ଣ କରି େଦେଲ
ଭାଉଜ। େଯାଉ ଦି ନ େସ ନୂ ଆ କରି ଏ ଘେର ପାଦ େଦେଲ। େକେତ
ଖୁସି େହାଇଥିଲା ସି ଏ।
େହେଲ କି ଛି ଦି ନ ପେର ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ େହାଇଗଲା।
ଲfGୀ ସାଜି ଘେର ପାଦ େଦଇଥିବା ଭାଉଜ ଦୁ ଗା ସାଜି ଘରଟାକୁ
ବାପାମାଆ

ସହି ତ

ଗଉରୀକୁ

अଲଗା

ା

କରି େଦେଲ।

ତ
ିକ

ଖିନଭିନ

ଇ
-ପ

କରି େଦେଲ। ପାଠଶାଠ ଦି अfର ପଢି ନଥିବା अପାଠୁ ଇ ଝି अ ଗଉରୀ

ଆ

ହ
ାନ

େକମି ତି ଦୁ ଇ ପଇସା େରାଜଗାର କରିବ େସଇ କଥା ଦି ନ ରାତି ଭାବି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭଲ ପାଇବା ମି ଳୁଥିଲା ତାକୁ । ବଡ଼ ନାନୀ ବାହାଘରର କି ଛି ଦି ନ ପେର
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ଭାବି ତାକୁ ନି ଦ େହଉ ନଥାଏ। ବାପା,ର ବୟସ ବଢି ବା ସହି ତ େଗାଡ଼ ହାତ ମଧ अଚଳ
େହାଇ ଗଲାଣି। ମାଆ କଥା ନ କହି ବା ଭଲ, କାନକୁ ଭଲ ଭାବେର ଶୁଭୁ ନାହY। ଭାଇ,
ବାହାଘର ପେର େସ ଏକ ପକାର ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଲୁ ହ ଢାଳି ବା ସାର ଯାହା।
ଗଉରୀ ହY ଏକମାତ ସାହାରା ଯାହା। ଆଖିର ଲୁ ହକୁ ଆଖିେର ମାରି अqାେର ଲୁ ଗା ଭିଡି ଲା
ଗଉରୀ। ୟା ତା ଘେର କାମ କରି ବା ପାଇଁ େକେତ େନହୁରା େହାଇ ଘର ଘର ବୁ ଲି ଲା କି 
କାମଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରି ପାରିଲା ନାହY। େଯମି ତି େହେଲ ତାକୁ କାମ େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ
ପଡ଼ି ବ। ନେହେଲ ବୁ ଢ଼ା ବାପାମାଆ, ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠାଏ େଯାଗାଡ଼ କରି ପାରିବ ନାହY।
ଏେତ ଶୀଘ ହାର ମାନି ଗେଲ ଜୀବନେର ବିବାଟା अସବ େହାଇ ପଡ଼ି ବ ତା ପାଇଁ।
ମାଛ ମାଂସ ଭଲ ମD ସି ନା େଦଇ ପାରିବନି ପଖାଳ ମୁଠାଏ କଣ େଯାଗାଇ ପାରିବନି େସ।
କି ଛି ଦି ନ ବି ତିଗଲା ମାଗି ଯାଚି କଣ ଦି ଟା ଆଣିେଲ ତି ନି ଜଣ ବାqି କି ଖାଇ ଦି अrି ।
ଓଳି ଏ ଖାଇେଲ ଓଳି ଏ ଉପାସ ରହି ବାକୁ ପେଡ। େଭାକର ଦାଉ ସାଳି ବା ଭାରି କv।

ମନା କରି େବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସମ`, ଘେର ପଚାରି ଲା ତମର
ଗାଇ अଛି ଯଦି ତେମ କହି ବ ତମ ଗାଇ ସବୁ େନଇ ମଁୁ ଜ|ଲେର ଚେରଇ ବୁ େଲଇ
ଆଣିବି। ଏଥିେର େକହି अରାଜି େହେଲ ନାହY।
ନୂ ଆ କାମ ପାଇ ଗଉରୀ ବି ଭାରି ଖୁସି। ତହY ଆରଦି ନ ସକାଳୁ ଗାେଧଇ ପାେଧଇ
ଗାଇ େନଇ ଜ|ଲ ଆେଡ ଚାଲି ଗଲା। େଫରିଲା େବଳକୁ ସo। େଫରିଲା େବଳକୁ

ତ
ିକ

ା

ସମେ` ଖୁସିେର ଯାହା ଘେର ଯାହା अଛି ତାକୁ ଦି अrି । କି ଏ ଚୁ ଡ଼ା ତ କି ଏ ମୁଢ଼ି କି ଏ
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ଘେର ସି ନା େକହି କାମ େଦେଲ ନାହY ଯଦି ମଁୁ ବାହାେର କି ଛି କାମ କେର କଣ ମେତ
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ମାସ େଶଷେର ଟ,ା ମଧ ଦି अrି । େବଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚଳି ଯାଆrି ଗଉରୀ ଆଉ
ତାର ବାପା ମାଆ। ଏ ସବୁ କି  ବଡ଼ ଭାଇ, େଦହେର ଯାଏନି । ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ
େମା ସାନ ଭଉଣୀ େକେତ କv କରୁଛି । ବାପା ମାଆ ଦୁ ଇ ଜଣକୁ ଆପେଣଇ େନଇ
େକେତ କv ପାଉଛି େସ। ଭାଉଜ ଡରେର ବି କି ଛି କରି ପାରrି ନାହY। କି ଛି ଦି ନ ପେର
ଭାଇ ଆଖି ବୁ ଜି େଲ। ଭାଉଜର अତାଚାର ସହି ନପାରି ମୃତୁକୁ ଆପେଣଇ େନେଲ
ଭାଇ। ପୁअକୁ ହେରଇବା ଦୁ ଃଖେର ବାପା ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ଦୁ ଃଖର ଭାର
ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢି ବାେର ଲାଗିଲା। ଖରା ବଷା କାକର ଖାଇ ଗଉରୀ ଧି େର ଧି େର अସୁg
େହବାେର ଲାଗିଲା।
େସଦି ନ କଳା ହାnିଆ େମଘଟା େକାଉଠି ଥିଲା େକଜାଣି। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସି ଲା।
ବି ଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହି ତ ବଷା ପବନ ପବଳ ଜ|ଲଟା ସାରା अକାରମୟ େହାଇ ଉଠି ଲା।
ସବୁ ଗାଇକୁ ଏକାଠି କରି ଘରକୁ େଫରିବାକୁ େଚvା କଲା ଗଉରୀ କି  ପାରିଲା ନାହY।

େଫରିଲା ଗଉରୀ। ସମ`, ଘେର ନି ଜ ନି ଜ ଗାଇକୁ ଜି ମା େଦବା ପେର ନି ଜ ଘେର
ପହିଲା। େସେତେବଳକୁ ରାତି ଠି କ ସାେଢ଼ ଦଶଟା େହବ ଗଁା ରା`ାେର ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ
କଥା ଶୁଭିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଶୁଣିଲା େବଳକୁ ଗଉରୀ ଆଉ ନାହY େବାଲି ସମେ` କଥା
େହଉଛrି । ଏ କଥା ବି ଶାସ େହଲାନି । ତଥାପି କଥାଟା ସତ। ଏେତ ଥnାେର ରହି ଘରକୁ
େଫରିଲା ପେର ତାକୁ ସନିs ପାତ େହଇଗଲା। ବୁ ଢ଼ୀ ମାଆଟା କଣ ବା କରି ଥାrା ପାଖେର
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ବସି ନି ଆଁ ଜାଳି ମଲା େଦହଟାକୁ େସକୁ ଥାଏ। ବାହୁନି ବାହୁନି କାDୁ ଥାଏ େମା ଗଉରୀର
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େଗାଟିଏ ଗଛ ମୂଳେର ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଲା। ବଷା କମି ଲା ପେର ଗାଇମାନ,ୁ େନଇ

ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ଛି େହଇନି । ଏଇେନ ଉଠି ବ। ସକାଳୁ କି ଛି ଖାଇନି ଉଠି େଲ ଆେମ ସା| େହାଇ
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ନି ବା ସିତ
ଖରା ଛୁଟିେର ସହରେର ରହୁଥିବା ପି ଲା अ ବହୁତ ଗଁାକୁ
ଯାଉଥିେବ ମଁୁ ବି ଯାଏ
େକଉଁ ବଷ େକେବ େକମି ତି!
କି  ପତି ବଷ ଯି ବାଟା େମା ଭାଗେର ଜୁ ଟୁ ନଥିଲା େକେବ
ସୁନିତା େବେହରା

ବାବା ରାଜି େହଉ ନଥିେଲ ତ, ଆଉ େକେବ ସମର େକାସ ପାଇଁ अଟକି
ଯି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା
ସହରର ଧରାବା ଜୀବନଠାରୁ ଗଁାର େଖାଲା େଖାଲା ପରିେବଶ
ଖୁବ ଆପଣାର ଲାେଗ ନି ଜର କରି ପାରି ବାର ଏକ अ¢ୂତ କଳା अଛି

ଶନ
ୂ ଶାନ ରା`ା, ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛ ଓହଳ, ନଦୀ ପଠା, ବାଉଁଶ ବଣ, ଆ
େତାଟା ଆହୁରି େକେତ କ'ଣ !
କି କି ମିଆ କେର େକଜାଣି କି ଛି ଦି ନ ଆଉଟିେକ ତା େକାଳେର
ବି େତଇବାକୁ କି  ଭାରି ଇiା ହୁଏ
ମୁnିଆ ପାହାଡ଼କୁ େଦଖି ମନ େଯତି କି େଲାଭାଏ, େସତି କି ଭୟ ବି
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ା

ଲାେଗ ଗଁା ମଶାଣି, ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳି ଆ େପାକ, ସାେର ବି ଲୁଆର ଡାକ,
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ଗଁାର େସଥିେର ପୁଣି ଆପଣାର କରି ପାେର ଦି ପହର ଖରା େବଳ,
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ଝି ,ାରୀର ଝି | ଝି | ଶ େସଥିେର ପୁଣି ମଝି ରାତି େର େଯେବ
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େକାଉଠି େପଚାେଟ େବାେବଇ ଦି ଏ
ଗଁାେର ରହୁଥିବା ପି ଲାମାନ,ୁ ସତେର େକେତ କ'ଣ ଜଣାଥାଏ! େଯମି ତି କି ପାହାଡ଼
ଚଢ଼ା, ନଦୀ ନାଳ ପହଁ ରା, େଟକା ମାରି ଆ, ପି ଜୁଳି ଝେଡ଼ଇବା, ବାଉଁଶ ପାତି େର ଧନୁ
ତୀର , କି ଆ ପତେର େପଇଁକାଳୀ! ଓଃ କି ମଜା ସେତ ସବୁ !
େସଠି େବାଉର अଯଥା ଆକଟ ନଥାଏ, କି ନାଲି ଆଖି େଦେଖଇ ପାେରନା ବରଂ େସ
ତ ଆଗ अେପfା ଆହୁରି େବଶୀ ଗପୁଡି େହଇଯାଏ,

ଆଉ ମଁୁ ତାର ସୁେଯାଗ ନି ଏ

ବୁ ଲି ବାକୁ 
ଗଁାେର ମି େଳ ବଇଁଚ େକାଳି , ନଡ଼ି ଆ ମେଲଇ, େଛାଟ ଖଜୁ ରୀ, ତାଳ ସଜ ଆହୁରି
େକେତ କ'ଣ! ସବୁ ସୁଆଦି ଆ ଦରବ!
େଯାଉଟା ସହରେର େଦଖିବା େମା ପାଇଁ ସପs େହାଇପେଡ!
କି  ସ ଯି ବା ଆସି ବା ଥିେଲ

ବି ଗଁ ା ସହ େମାର अେନକ ସG ତି େଯାଡ଼ି େହଇ

େବଳାଭୂ ମିେର ପଡି ନି ଜ ନଁା େଲଖୁଛrି 
େସ ନଁା ଭିତରୁ କି  େଗାେଟ ନଁା ଏକଦମ v ଦି ଶୁଛି ଏେବବି 
େବାେଧ ତାର अ`ିତ େଖାଜୁ ଛି , ଆଉ ମଁୁ େଯମି ତି अେନକ ବଷ ତଳୁ ନାଚାର, ଭଳି
ତାକୁ अେନଇ ରହି ଛି !
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େସ ବଷ େମାର ସ{ମ ବାଷeକ ପରୀfା ସରି ଥାଏ ପରିବାରର ସମେ` ଗଁାକୁ ଯି ବା
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କଥା gିର େହଲା େସ ଦି ନ ୨୧୦ କି େଲାମି ଟର ଯାତା କରି ସମେ` ହାଲି ଆ ଦି ପହର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖାଇବା ସରିଲା ପେର ନି ଦ ଆସି ବାଟା ତ ସାଭାବି କ ଥିଲା ମନ ତ ଛଟପଟ େହଉଥିଲା
ସମ`, ସହ େଦଖା କରିବାକୁ କି  ଶରୀର ସହେଯାଗ କରୁନଥିଲା େତଣୁ େଶାଇ
ପଡ଼ି ବାକୁ ବାଧ େହଲି 
େସ ଦି ନ ସାେର ବସି ଲା ଆମ ସାର ଆସର ବୟସେର ସାନ ବଡ଼ େହେଲ ବି
ଗଁାେର ସବୁ ସା| ସା|ମାେନ ସବୁ ମେତ େଘରି କରି ବସି ଥାrି  ମନ ଭରି େଖାଲା ହସ,
ଭାବ ଦି ଆନି ଆ, ଭୂ ତ ଡାହାଣୀ, ରାଜାରାଣୀ ଗପ ସହ ମଝି େର ମଝି େର ହି େରା
ହି େରାଇନ, କଥା ଆଉ ଫିଲG ଗୀତ ବି ଚାଲି ଥାଏ
ଏ ସମ`, ଭିତେର ଥାଇ ମଧ ମଁୁ କାହାକୁ େଯମି ତି େଖାଜୁ ଥାଏ କଥାବା^ା
ମଝି େର ତା ଘର ଆେଡ अ अ ଚାହଁୁ ଥାଏ, କାେଳ େକାଉଠି ଲୁ ଚି ଛପି ଆମ କଥା
ଶୁଣୁଥିବ ଆଉ ତା ନୂ ଆ ମାଆ ଭୟେର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିବ
ନା.....

ତା ଭିତେର ଦୁ ଇ ତି ନି ଦି ନ ବି ତି ସାରିଥାଏ ମଁୁ ଭାବି େନଲି େସ େବାେଧ ତା ମାମଁୁ
ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ
ଦି େନ ସାେର अ अ ବଷା େହଉଥିଲା େକହି ଜେଣ କା¡କୁ ଆଉଜି ତା,
ଦୁ ଆର ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇଥିବାର େଦଖି ଲି अ ଆଲୁ अେର େଦଖି ପାରିଥିଲି େସ ଆଉ
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କି ଏ ନୁ େହଁ - "େକାଇଲି "
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ଇ
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"ହଁ "........ ଭିଡ଼ ଭି ତେର ଥାଇ ବି ଯାହାକୁ େମା ମନ ଗତ ଦୁ ଇ ତି ନି ଦି ନ େହଲା
େଖାଜି େହଉଥିଲା ଇେୟ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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 अ©ରୀ ପରି ବି ଲକୁ ଲ ନୁ େହଁ  ମୁnେର େଗାଛାଏ ବାଳ,
େଦଖିବାକୁ େକାଉ ସଗର
େଦହର ର| େଗାରା, ଆଖି ଦୁ ଇଟି େକାରଡାଗତ, fୀଣ ଶରୀର ବି ଶିv ଥିେଲ ବି ନୂ ଆ
ନୂ ଆ କି େଶାରୀ ବୟସେର ପାଦ େଦଇଥିବା ପାଖାପାଖି ପDର କି େଷାହଳ ବଷର ଝି अଟିଏ
ଥିଲା େକାଇଲି 
ପି ଲା େବଳୁ ତାର ମାଆ ମରି ଯାଇଥିଲା ବାପା ଦି ତୀୟ ବି ବାହ କରି ନୂ ଆ ମାଆ ଘରକୁ
ଆଣିଥିେଲ ମାଆ ମଲା ପେର ଘରର ସବୁ ଦାୟି ତ େଯମି ତି େକାଇଲି ମୁnେର ଆଉ
ଏଥିେର ପାଠ କ'ଣ ପଢି ଥିବ େସ!
େମାର ତା ସହ ବୁ ତା େହବାର କାରଣ ତା ବାଡ଼ି ର ଆ ଥିଲା ବାହାରକୁ କା
େଦଖା ଯାଉଥିେଲ ବି ଭିତର ଭାରି ମି ଠା ଆଉ ସୁଆଦି ଆ ତା ସହ ତା, ଆ ଗଛେର
ବସୁଥିବା େକାଇଲି ସହ ମଁୁ ବି େବେଳେବେଳ ଗାଇ େଦଉଥିଲି କୁ ... ହୂ କୁ ..... ହୂ
ଧୀେର ଧୀେର ମଁୁ ଗଲି ତା ପାଖକୁ ! ପଚାରିଲି , "ମଁୁ ଏେତ ଦି ନ େହଲା ଆସି ଲିଣି

अ ଆଲୁ अେର ମଁୁ େଦଖି ପାରି ଥିଲି, ତା ମୁହଁ ଆଗ अେପfା ଆହୁରି ଶୁଖିଲା େଦଖା
ଯାଉଥିଲା ସେତକି ଏଇ ସାେ| ସାେ| େସ େକୗଣସି ବଡ଼ ବାଧି ରୁ ଉଠି ଛି!
ତାକୁ ଚାହY ପଚାରିଲି , “ଏମି ତି କଣ େଦଖାଯାଉଛୁ, େତାର ଗାଲ ଆଉ ହାତେର
ମାଡ଼ର ଚି ହs, କହ କି ଏ ବାେଡଇଛି ତେତ?”

ତ
ିକ

ା

ତାର ଉ^ରକୁ अେପfା ନ କରି ପୁଣି କହି ପେକଇଲି , “େତା ନୂ ଆ ମାଆ ଏେତ

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

କାହYକି ତୁ ମେତ େଦଖା କରି ନଥିଲୁ? ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ?"

ଇ
-ପ

ବାଡ଼ଉଛି ତେତ?”

ଆ

ହ
ାନ

େମାର କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ଥିଲା େସ, କି ଛି େଗାେଟ ଗହୀ^ ପଶs ପଚାରି େଦଲା
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ପରି ?
ମଁୁ ଏେତ କଥା ପଚାରିଲା ପେର ବି େକାଇଲି ଚୁ ପ ଥିଲା ଖାଲି ଡବଡବ କରି
ଚାହYଲା କି ଛି fଣ !
େସେତେବେଳକୁ ବଷାର େବଗ ଟିେକ ବଢି ଯାଇଥାଏ! ଟିେକ ଟିେକ ବଷାଛି ଟା
େଦହେର ବାଜୁ ଥିଲା ମଁୁ େଦଖୁଥାଏ, ବଷା ପାଣିେର ଭାସି ଯାଉଥିବା ବତୁ ରା କାଗଜ
ଡ଼|ାକୁ େସ ଏକ ଲୟେର ଚାହY ରହି କଣ େବାେଧ ଭାବୁ ଥାଏ !
େବାେଧ ହୁଏ େସ େମା ପଶsର ଉ^ର େଖାଜୁ ଥିଲା
ଏପେଟ େକାଇଲି ର େଦହ ଓ ମୁହଁେର ମାଡ଼ର ଚି ଼ହs େଦଖି େମାର अgିରତା ବଢ଼ି
ଚାଲି ଥାଏ
ତା ହାତକୁ ହେଲଇ େଦଇ ପଚାରିଲି କ'ଣ େହଲା, କ'ଣ ଭାବୁ ଛୁ ତୁ ? କହୁନୁ କି ଏ
ମାରି ଛି ତେତ? କି ଛି କହି ପାରୁ ନଥାଏ ସତ, କି  ତାର ଘନଘନ ଦୀଘଶାସରୁ ମଁୁ

ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି, େଗାେଟ ନି ରୀହ ଝି अର େଦହ ଓ ମନେର େକେତ अତାଚାରର
ସ ାfର
ମଁୁ ଆଉ ଚୁ ପ ରହି ପାରି ଲିନି, ଭରସା େଦଇ କହି ଲି, “କହ େକାଇଲି କ'ଣ େହଇଛି
େତାର?”

ତ
ିକ

ା

ତୁ ଚୁ ପ ରହି େଲ, “ମଁୁ େକମି ତି ଜାଣିବି?”

ଇ
-ପ

େକାହକୁ ଚାପି ରଖି ଥରିଲା କ¦େର କହି ଥିଲା, “ନାଇଁ େଲା େମାର କି ଛି େହଇନି ,

ଆ

ହ
ାନ

େମାେତ କି ଏ କାହYକି ମାରି ବ ସବୁ େଦାଷ େମାର! ଆଜି ଯାହାବି େଭାଗୁଛି ସବୁ େମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭାଗର ଫଳ! ମଁୁ େପାଡା କପାଳି ନୀ ଟା େଲା, ଭାରି ହୀନି ମାନି ଟା?”
ମଁୁ ମେନମେନ ତା ନୂ ଆ ମାଆକୁ ଗାଳି େଦଉଥାଏ, େକାଇଲି କୁ ଏେତ କv
େଦଉଥିବାରୁ
କ'ଣ ବା େଦାଷ ଏଇ ଝି अଟିର, େକେତ ବା ବୟସ? ଦୁ ନି ଆ ସାରା ଦୁ ଃଖ େଯମି ତି
େବତାଳ ପରି ଓହଳି ରହି ଛି ତା ପି ଠିେର ବିବା ମାରି ବା ତ ଈଶର, ହାତେର, େତେବ
ଏଥିେର େକାଇଲି ର କି େଦାଷ ଯଦି ତା ମାଆ ମରି ଗଲା?
ତା କଥା ଶୁଣି ମଁୁ େକେତ େବେଳ କାDି ପେକଇ ଥିଲି, କି  अତି ସrପଣ େସ ଲୁ ହକୁ
େପାଛି େଦଇଥିଲି େକାଇଲି େଦଖି ବା ଆଗରୁ
ପୁଣି... େସ କଥା ଆର କରିଥିଲା, ଛୁଆଟି େବଳୁ ମାଆକୁ ଖାଇଲି ବାପା ନୂ ଆ ମାଆ
ଆଣିଲାନି େଯ ଘର ପାଇଁ ସାଆrାଣି େଟ ଆଣିଲା
अେନକ ସମୟ ଧରି ଚାପି ରଖିଥିବା େକାହକୁ ଆଉ ସାଳି ପାରି ନଥିଲା େକାଇଲି ,

ତାକୁ ସାrନା େଦବାକୁ ଯାଇ େମାର କ¦ ବାରୁ} େହଉଥାଏ େତେବ କ'ଣ କହି
ତାକୁ ସାrନା େଦବି ? କହି ବି କି ଚି rା କରନା େକାଇଲି , େତାର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଜଗନs ାଥ
େଦଖୁଛrି , େସ ସବୁ ଠି କ କରି େଦେବ! କି  ନା ଭରସା େଦଇପାରି ନଥିଲି ତାକୁ |
େସ ପରି gିତି େର େବାେଧ ମଁୁ ବି େକାଉଠି ସିହାନ ଥିଲି, ସତେର କ'ଣ ଜଗନs ାଥ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ େଦଖି ପାରrି , ସବୁ ଜାଣrି , ଆଉ ଯଦି େଦଖୁଛrି , େତେବ ଏେତ ଦୁ ଃଖ ଏେତ କv
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କଇଁ କଇଁ େହଇ କାDି ପେକଇଥିଲା େସ

ଇ
-ପ

କ'ଣ ପାଇଁ ବି ଚାରୀଟା ଉପେର!

ଆ

ହ
ାନ

ବରଂ େମା ସାrନାଠାରୁ େମା ଚୁ ପ ରହି ବା େବଶୀ େଶୟ:ର ଥିଲା େସ ସମୟେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହେଲବି କଣ େମା ବି େଦାହୀ ମନଭାବ କଟୁ ଥିଲା, ରାଗ ତା ନୂ ଆ ମାଆ ଉପେର କମ୍,
େବଶୀ ଭଗବାନ, ଉପେର ଆସୁଥିଲା
ଇiା େହଉଥିଲା େଦଖାେହେଲ ପଚାରrି ଈଶର,ୁ , “କ'ଣ ମି ଳୁଛି ତୁ ମକୁ , େକାଇଲି
କି କv େଦଇ?”
େବାଉ କହୁଥିଲା, “ତୁ େମ କୁ ଆେଡ କି ଛି ନ କହି େଲ ବି ମନ କଥା ଜାଣିପାର, େତେବ
କୁ ହ କଳା ଠାକୁ ର େକାଇଲି ର ମନ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ?
ମଁୁ ତାକୁ କହି ଥିଲି ତୁ କି ଛି କହୁନୁ କାହYକି େତା ନୂ ଆ ମାଆକୁ ! ସବୁ କଣ ପାଇଁ ସହି ବୁ,
େତାର ବି କହି ବାକୁ अଧି କାର अଛି ! ତୁ ବି ତ ମଣିଷ ନା !
େମା ଆଖି ଆଗେର ତା ମୁହଁର େରଖା ଗୁଡା ସବୁ v େହଉଥାଏ, େସ େଚେହରାର
ପେତକଟି େରଖାେର େଯମି ତି ଘୃଣା ଭାବ ପୁରି ଉଠୁ ଥିଲା
ତୁ ଜାଣିନୁ େଲା, “ଆମ ଝି अ ମାନ,ୁ କି ଛି କହି ବାକୁ अଧି କାର ଦି ଆ ଯାଇନଥାଏ

ଗେଡଇବା ଛଡା ଆଉ କି ଛି ନଥାଏ ସମ`, ଭୂ ଲର ପତି େଶାଧ ଆମ ପି ଠି ସୁଝାଏ
ମୃତୁ ଠାରୁ ବଳି ମେତ ଜୀବନ ଡରାଏ”
ମଁୁ अବାକ େହଇ ଶୁଣୁଥିଲି ତା କଥା ବି ଲକୁ ଲ୍ :ୁଲ ମାଟି ମାଡି ନଥିବା ଝି अଟା ତା
ଜୀବନ ଦଶନର କଥା ବଖାଣି ଚାଲି ଛି

ତ
ିକ

ା

େସ अv ସରେର କହି ଲା, ତୁ ଆର ବଷ ଗଁାକୁ ଆସି େଲ େମାେତ ଆଉ େଦଖି
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ଭାତ ଡାଲି ପରି ମାଡ ଗାଳି ବି ଆମର ଖାଦ େହଇଯାଏ ଜୀବନଯାକ ଖାଲି ଲୁ ହ

ହ
ାନ
ଆ

ତୁ ଗଁା ଛାଡି କୁ ଆେଡ ଯି ବୁ ଆଉ େକାଉଠି କି କାହା ସହ ଯି ବୁ?

ଇ
-ପ

ପାରି ବୁନି ? ମଁୁ ଗଁା ଛାଡି ଖୁବ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଥିବି ?
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ତା କଥା ଶୁଣି େମାର ଆଯର ସୀମା ନଥାଏ !
ପୁଣି ପଚାରିଲି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ନି େଜ ଜାଣିଛୁ ତ ?
କ'ଣ ସବୁ ଗପୁଛୁ ଇୟାଡୁ ସି ଆଡ଼ୁ! ତୁ କୁ ଆେଡ ଯି ବୁ କହୁଛୁ, ଏଇ ସବୁ କଥା େତା
ନୂ ଆ ମାଆ ଜାଣିଛି ? "
'ହଁ ' ଜାଣିଛrି ସମେ` !
େମାର ଏେବବି ଠି କ ମେନ अଛି େସ କହି ଥିବା ହଁ ପଦ ଟିକକ ବଡ େବଦନାଶ
ଥିଲା, ମୃତୁ ମୁଖେର ପଡ଼ି ଥିବା ଗଭବତୀ ହରି ଣୀର େଶଷ ଆ^ନାଦ ପରି
କ'ଣ ବା ତାକୁ କହି ପାରି ଥାrି , େକମି ତି ବା ବୁ େଝଇ ପାରିଥାrି େମା ପି ଲା ମନେର
େମାର ବୟସ େସେତେବେଳ େକେତ ଆଉ େକେତ ଟିେକ ଜାଣିଥିଲି ଦୁ ନି ଆକୁ  େଯାଉଠି
େମା ପରି ବାର ଓ େମା ଘରର ଚାରି କା¡ ହY ଥିଲା େମା ଦୁ ନି ଆ, େମାର ସବେଶ.
ଠି କଣା ତା ବଦଳେର ଆଉ େଗାେଟ ଦୁ ନି ଆ अଛି , େସଠି ପୁଣି ଏେତ ଦୁ ଃଖ ଏେତ ଯଣା

ୟା ଭିତେର अ ସମୟ ବି ତିଗଲା ଦଲକାଏ ଥnା ପବନ ସହ ବି ଜୁଳି ଟା ମାରି
େଚେତଇ େଦଉଥାଏ େବାେଧ େକାଇଲି କୁ ତା ଜୀବନର ଆଉ ଏକ अକାରମୟ ଭବି ଷତ
ବି ଷୟେର!
କି ଛି ନ କହି ଚୁ ପଚାପ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ଚାଲି ଯିବାେର େସଦି ନ େକୗଣସି

ତ
ିକ

ା

ଚପଳତା ନଥିଲା ପବ
ୂ  ପରି େସ ମେତ କହି ଲାନି ବି , ତୁ ଘରକୁ ଯା େବାଲି ? େସଇ େଯ
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ଭରି ରହି ଛି! େମା ଭଳି େଦଖାଯାଉ ଥିବା ଝି अ ଗୁଡା ଏେତ ଦୁ ଃଖ ପାଆrି !

ଇ
-ପ

େମାର ତା ସହ େଶଷ େଦଖା ଥିଲା ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ େସ ଟିେକ ସୁେଯାଗ ବି େଦଲାନି !

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି, କି  ଡାକି ପାରି ନଥିଲି, ଏକ अବ ଯଣାେର
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ହୃଦୟଟା ଛଟପଟ େହଲାପରି ଲାଗୁଥାଏ, କ¦ ବାରୁ} େହଉଥାଏ! େମା अଜାଣତେର
େକେତେବେଳ ଲୁ ହ ଗୁଡା ବି େବାହି ବାକୁ ଆର କରି େଦଇଥିେଲ! େମା ଆଖି ସାମsାେର
େକାଇଲି ବି अv ଛାୟା ମୂ^e ପରି ଉେଭଇ ଗଲା
େଫରି ଆସି ଲି ମଁୁ ଘରକୁ େଗାେଟ अନି ିତ ସକାଳ अେପfାେର ରାତି େର अେନକ
େଡରି େହଇଥିଲା ନି ଦ େହବାକୁ ! େମାର ସମଗ କାୟା ସେତ େଯପରି େକାଇଲି ହY ଥିଲା !
ହୃଦୟେର େକଉଁଠି େଗାେଟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଆଘାତର ପକୃ ତ अଥ ମଁୁ
େସେତେବେଳ ବୁ ଝି ନ ଥିଲି କି  ବ^ମାନ ତାହା ଦି ବାେଲାକ ପରି v େମା
अrରାତGାର େଗାଟିଏ କଥାେର ମଁୁ ଏେବବି fତା, "ତୁ କି ଛି କରି ପାରିଲୁ ନି ତା ପାଇଁ!
ରାତି େର ବଷା େଯାଗଁୁ ସୂଯ େଯମି ତି େଡରି େର ଉଇଁଥିେଲ େଡରି େର ଉଇଁଥିେଲ ନା
ସତଠାରୁ ମୁହଁ ଲୁ େଚଇବାକୁ ବଥ ପୟାସ େବାେଧ କରି ଥିେଲ କି କ'ଣ ?
ରାତି ର ସବୁ ଘଟଣାଠାରୁ ସକାଳର ଖବରଟା ଆହୁରି ଆଯ ଥିଲା, େଯପରି େମା

ପବ
ୂ  ରାତି ର ଘଟଣା ବି ଷୟେର ମଁୁ କାହାକୁ କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ େବାଉଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ
ପାଇଲି , େକାଇଲି କୁ ତା ନୂ ଆ ମାଆ ମାରୁଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ବାପା ତାକୁ େନଇ
ମାମଁୁ ଘେର ଛାଡି େଦଇଛି 
କଥାଟି ସତ କି ମି ଛ ଜାଣିବାର अଭିପାୟ ନଥିଲା, େବାେଧ ମଁୁ ବି ଭାବୁ ଥିଲି େସମି ତି

X
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X
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ଇ
-ପ

X

ା

ହY କି ଛି େହଇଥାଉ ବି ଚାରୀ अrତଃ ଦୁ େରଇ ରହି ବ ତ ଟିେକ ଖୁସିେର ରହି ବ

ଆ

ହ
ାନ

ତା ପେର ମଁୁ अେନକଥର ଗଁାକୁ ଯାଇଛି  କି  େକେବ େକାଇଲି କି େଦଖି ବାକୁ
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ପାଇନି !
କି  ପକୃ ତ ସତ ଆଉ କି ଛି ଥିଲା େସ ରାତି ର! ଯାହା ମଁୁ େକାଇଲି ଯି ବାର अେନକ
ବଷ ପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି
େକାଇଲି କୁ େକାଉ ମାମଁୁ ଘରକୁ ନୁ େହଁ ବରଂ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ନି ବା ସି ତ ଦnେର ଦnିତ
କରାଯାଇଥିଲା ନି ବା ସି ତ େହବାର କାରଣ ଥିଲା, ଚାରି ମାସ ଆଗରୁ େକାଇଲି ବଳାାରର
ଶି କାର େହାଇଥିଲା, େକଉଁ େଗାେଟ ଧନୀଘର ପୁअ ଦାରା
୨୫ ହଜାର ଟ,ା ବଦଳେର ତା ନୂ ଆ ମାଆ ତାକୁ େକୗଣସି ଏକ ବି ହାରୀ ଦଲାଲ
ହାତେର ବି କି କରିେଦଇଥିଲା େସ अାର ରାତି େର ଏଥିେର ତା ବାପାର ବି ସତି
ଥିଲା
େବାେଧ େସ ନି େଜ ବି ଜାଣିଥିଲା ତାର ବି କି ବି ଷୟେର େସ ଘନ अକାର ଭି ତେର
େଯମି ତି େକାଇଲି େକାଉ अାରେର ମି େଳଇ ଗଲା अଭି ମାନ କରି ଚାଲି ଗଲା କି ନ

ଏେବ େକାଇଲି େକାଉଠି अଛି , ଭଲ अଛି କି ଦୁ ଃଖେର अଛି , େସ ବି ଷୟେର ଜାଣି ବାର
ଇiା େବାେଧ କାହାର ନାହY ବିଛି କି ମରି ଛି େସ େଖାଜ ଖବର ବା କି ଏ ରଖୁଛି!
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-ପ

ତ
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ା

ସୁନିତା େବେହରା
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େଫରି ବାକୁ ପତି ଶ£ତି େଦଇ!

ଆ

ହ
ାନ

୯୮୬୧୯୬୧୫୭୨
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ଘାq ତରକାରୀ
(୧)
ଆମ କେଲାନୀର ସବୁ ଠାରୁ ପି ୟ ନାମ ଶାrି ମାଉସୀ। ପି ଲା ଠଁୁ
ବୁ ଢା ସବୁ ରି ମୁହଁେର ତାରି ପଶଂସା। ପାକୁ ଆ ପାଟିେର ଲହଡି
ଭା|ୁଥାଏ ଖି ଲିଖିଲି ହସ। େସେନହ ସି କୁଳି େର ସମ`, ମନକୁ ବାି
ଜନGଜୟ ନାୟକ

ରଖିଥାଏ େସ। ମହମହ ବାସନା ଛୁଟି ଆସୁଥିଲା ଶାrି ମାଉସୀ ଘରୁ।
େସ ବାସନାରୁ େକଉଁ େଗାଟିଏ ଆପଣାପଣର अନୁ ଭବ ଭାସି ଆସୁଥିଲା।
ସହରୀ ସଭତାର ଚାକଚକ ଭିତେର େସ ବାସନା ପ#
ୂ  େiଦ ଟାଣି ଗଁା
କଥା ମେନପକାଇ େଦଉଥିଲା। ଖବରକାଗଜ ପଢି ବାେର ନି ଜକୁ ବ`

େହାଇଉଠୁ ଥିଲି ମଁୁ । େମା ଭାବନାର ପରି ଧିକୁ ବଳପବ
ୂ କ
 अିଆର
କରି ଚାଲି ଥାrି अତୀତର ସG ତିସବୁ । ସହରେର ରହି ବା ଇତି ମଧେର
୨୦ବଷ େହଇଗଲାଣି। ମାଆ ଚାଲି ଯିବା ପେର ଆଉ େକେବ ଗଁାକୁ
େଫରି ନି ମଁୁ । ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡି କପେବାଡ େଖାଲି ପୁରୁଣା ଡାଏରୀଟାକୁ
େଖାଲି ମାଆର େସ କଳାଧଳା ଫେଟାଟିକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଲି। ଆଖିଆଗେର

ବୁ ଲୁ ଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ବାସନା ସେତ େଯମି ତି େମାର ଚତୁ ଃପାଶେର ଭାସି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାଚି ଉଠୁ ଥିଲା ସବୁ କଥା। ମାଆର ହାତତି ଆରି ଘାqତରକାରୀର
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ରଖି ବାକୁ େଯେତ େଚvାକେଲ ବି େକଉଁ अଜଣାେକାହେର अଣନି ଃଶାସୀ
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fଣଭ|ୁର ମୁହୂ^ସବୁ ମାୟାମରୀଚି କା ସମ ଦୃ ଶପ*ରୁ ଉେଭଇଯାଉଥିେଲ। େସସବୁ କୁ
ଜାବୁ ଡି ଧରି ବାର ବୃ ଥା ପୟାସକରି ହାରି ଚାଲି ଥିଲି ବାରାର। ମନର अବ େବଦନା
ସବୁ ବି ଗଳି ତ ବରଫାଶ£ର ରୂପ େନଇସାରି ଥାrି । ଉଷG ବରଫାଶ£ ମାଆର କଳାଧଳା
ଫେଟାଟିକୁ େଧୗତ କରି ଚାଲି ଥାrି । ମଁୁ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ବାହାରି ପକୃ ତି g େହଲି
ଶାrି ମାଉସୀର େସsହାସି  ପରଶେର। େମା ମୁnକୁ ଆଉଁସି େଦଇ ଘାqତରକାରୀ
େବଲାଟାକୁ ବେଢଇେଦେଲ। ନି ଜ େରଶମୀ ରୁମାଲେର ଲୁ ହ େପାଛୁେପାଛୁ ଶାrି ମାଉସୀ
ନି ଜ ହାତେର ଘାq ତରକାରୀ ଖୁଆଇ େଦଉଥାrି । କାହYକି େକଜାଣି େସ ତରକାରୀରୁ
ମାଆର ଆତGୀୟତା v ବାରି େହାଇପଡୁ ଥାଏ।
(୨)
ଦୁ ଃଖ ଲହଡି େର ସୁଖଦି ନର ସG ତିର ଦୀପାଳି ନି ବା ପି ତ େହାଇଚାଲି ଥାଏ। ନୀରବତା
ଭିତେର ମନର अକୁ ହା େବଦନାକୁ

ନି ିହs କରିବାର ବୃ ଥାପୟାସ କରି ଚାଲି ଥାଏ

ଲ¦ନକୁ ଏକଲୟେର ଚାହY ରହି ଥାଏ େସ। ତା ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖଦୁ ଃଖର ମୂକସାfୀ ତ
େସହି ଲ¦ନ। ଏେତ କମ୍ ବୟସରୁ ବାଲବି ଧବା େହବାର ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖକୁ ପାେଶାରି
େଦଇଥିଲା ଏେକାଇରବଳା ବି ଶିେକଶନ ରାମୁର ମୁହଁକୁ ଚାହY। ଦୂ ତୀବାହନ, ପାେଖ
ଦି ତୀୟା ତି ଥିେର ପୁअର ଆୟୁଷ ମାଗୁଣି କରି ଶୁଭମନାସି ପୁअଜୀଉrି ଆ କରୁଥିଲା। ପୁअର

ତ
ିକ

ା

अତି ପି ୟ ଘାqତରକାରୀ ଥିଲାେବାଲି ଓଷା ପରଦି ନ େକେତ ସରାଗେର ବାଡି ବଗିଚାରୁ
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ଜାଡି େଦଈ। ପୁରୁଣା ଗିରି ଘର କା¡େର ମି oି ମି oି ଆଲୁ अେଦଇ ଜଳୁ ଥିବା କଳ,ିଲଗା

ଇ
-ପ

ପନି ପରି ବା େତାଳି ଆଣୁଥିଲା। ନି ଜ ହାତେର େପଟପୁରା ଖୁଆଇ ନେଦେଲ ତାକୁ ଶାrି ମି ଳୁ

ଆ

ହ
ାନ

ନଥିଲା। ତାପେର ତା ହାତତି ଆରି ଘାqତରକାରୀ ସାଇପଡି ଶାେର ବାqୁଥିଲା। େହେଲ
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ଏକ ମମଦ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ରାମୁ ଚାଲି ଯିବା ପରଠଁୁ ଜାଡି େଦଈ ପର
ୂ ା ଏକା
େହାଇଯାଇଛି , ଏେତବଡ ଦୁ ନି ଆେର। େଲାଚାେକାଚା ଚମର ଆବରଣେର କ,ାଳସାର
େଦହଟିକୁ େଘାେଡଇ ସାତସି ଆଁ ଲୁ ଗାଟି ପି ି େଲoରାଭ^e େକାଟରାଗତ ଆଖିେଯାଡି କେର
ମୃତୁର ବାଟକୁ ଚାହYରହି ଛି।
ଆଜି ଦି ତୀୟା ତି ଥି। କାଲି ଘାq ତରକାରୀ। ଗଁା ମାଇେପ େପାଖରୀ ତୁ ଠେର
କୁ ହାକୁ ହି େହଉଥାrି , ଆେମ ଏେତ ମାଲି ମସଲା େଦେଲ ବି ଜାଡି େଦଈର ଘାq ତରକାରୀର
ସୁଆଦ ଆଉ େକଉଁଠି ନାହY। ଏତି କି େବେଳ ଦୂ ରରୁ କାDଣା ଶୁଭିଲା। ରାମ ନାମ ସତ
େହ, ହରି ନାମ ସତ େହ, ଜାଡି େଦଈ ଚାଲି ଗଲା େବାେଧ....
(୩)
ରାଜୁ େବାଉ ଗରଗର େହାଇ ହାତେର ପରି ବା ଓ ସଉଦାର ଲା ତାଲି କା ଧରି
େରାେଷଇଘରୁ ବାହାରି ଆସି େଲ।

େହବ। ଏେତଦି ନ ପେର ଛୁଆ ଦୁ ଇଟା ହେvଲ୍ ରୁ ଆସି ଛrି । ଘାq ତରକାରୀ
ଖାଇବାେର ତା,ର ଭାରି ମନ। ଯାହା ସଉଦା, ପରି ବା େଲଖିଛି ସବୁ ଆଣିବ। "
ପଶୁରାମ, ହଲକ ଶୁଖିଗଲା ଏେତ ଲା ତାଲି କା େଦଖି । ମାସ େଶଷ। ପାଖେର ତ
କାଣିକଉଡି େଟ ନାହY। କଣ କରି େବ ଭାବୁ ଥାrି ।

ତ
ିକ

ା

ଏତି କିେବେଳ ରାଜୁ େବାଉ ଲୁ ଗାକାନି ର ଗ¦ି ଫିେଟଇ ୨୦୦ ଟ,ା ହାତକୁ
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"େହଇଟି ଶୁଣୁଛ! ଆଜି େମାର ଦୂ ତୀବାହନ ଓଷା। ରାତି ପାହି େଲ ଘାq ତରକାରୀ

ହ
ାନ
ଆ

ସବୁ ଜି ନିଷ ଆଣିେଲ।

ଇ
-ପ

ବେଢଇେଦେଲ। ଏଥର ସିG ତହାସ ବଦନେର ପଶୁରାମ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଚି ଠା ମୁତାବକ
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ଘାq ତରକାରୀ ବାସନାେର ଆଜି ଘର ମହକୁ ଛି । ଛୁ ଆଦୁ ଇଟା, ସହ ଖାଇ
ବସି ଥାrି । ପଶୁରାମ ନରମ ଗଳାେର ପଚାରୁଥାrି , "କି େହା ରାଜୁ େବାଉ! ମଁୁ ତ ତୁ ମକୁ
େଦଇନଥିଲି। ୨୦୦ ଟ,ା େକଉଁଠୁ ଆଣି ଲ? "
ରାଜୁ େବାଉ ହସି ହସି କହୁଥାrି , "ଗଲାମାସ େଯଉଁ କାଶପାଇଁ ଔଷଧ କି ଣିବାକୁ
େଦଇଥିଲ, ମଁୁ ଲୁ େଚଇ ରଖି ଥିଲି। ନାଲି କାଢା ଚାହାେର ତ କାଶ ହଜି ଗଲା। ଯାହା ହଉ
ଟ,ାଟା କାମେର ଲାଗିଲା। "
ନି ରୁ^ର ରହି ଆଖି େକାଣେର ଜେକଇ ଆସୁଥିବା ଲୁ ହକୁ ଲୁ େଚଇ ପଶୁରାମ ଖାଲି
ଘାqତରକାରୀର ସୁଆଦ ବଖାଣୁଥାrି ।

ଗଣିତ ଶି fକ

ତ
ିକ

ା

ଚି ଲିକା େନାଡାଲ ହାଇ:ୁଲ
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ଜନGଜୟ ନାୟକ

ଇ
-ପ

ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୩୭୮୦୦୫୬୫
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ପଥମ େଦଖା
କେଲଜ କା!ସେର ଛି ଡା େହାଇ େପନା ମନି ପସ୍ ରୁ ଶେହ ଟ,ା
କାଢି ସା| ହାତକୁ ବେଢଇ ଦଉ ଦଉ ଶେହ ଟ,ା ଉଡି ଯାଇ କେଲଜ
େଗଟ୍ ପାଖେର ପଡି ଲା। ପଥମ ଦି ନ କେଲଜ ଆସି ବା ଓ କେଲଜ େଗଟ୍
ପାଖେର ପହି ପାଦତେଳ ପଡି ଥିବା ଶେହ ଟ,ା େଦଖି ଚାରି ଆେଡ଼
ଦୁ ଷ୍Gr େବେହରା

ଚାହY େପନା ଉପେର ଆଖି ପଡି ଲା ...
େସମା: େହେଲା ମି vର୍ ତୁ ମର ପଡି ଥିବା ଶେହ ଟ,ା
େପନା: ହଁ ଶେହ ଟ,ା େମାର େମା ସା|କୁ ଦଉ ଦଉ ଉଡି
ଯାଇଥିଲା। େହେଲ ତୁ େମ ଆମ କେଲଜକୁ ପଥମ କରି ଆସି ଛ, ତୁ େମ

ପଥମ େଦଖାେର ଚି ରିଲୁ ହୂଦୟ
ସାଇତି ରଖିବି ଛବି
ମନଲାଖି ଗଲା େଚେହରା େଯୗବେନ
ଭୁ ଲି ପାରି ବି େକମି ତି....
େସମା: େହେଲା ମି vର୍, କ'ଣ ଭାବୁ ଛ?

ହ
ାନ
ଆ

ସୁDର। େହେଲ ତୁ ମ ନାମ କ'ଣ ?

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପନା: ନାଇଁ କି ଛି ନାହY ମଁୁ କଣ ଭାବୁ ଥିଲି କି ତୁ େମ ବହୁତ୍
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ବହୁତ୍ ସୁDର.....
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େସମା: େମା ନଁା େସମା େହେଲ ତୁ ମ ନାମ କ'ଣ ?
େପନା: େମା ନଁା େପନା
ପଥମ େଦଖା ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY,ୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ହାnେସକ୍ କରି ନି ଜ ବାେଟ ଚାଲି ଗେଲ।
େପନା କି ଛି ବାଟ ଗଲାପେର େସମାକୁ अନାଇ ....
ହୃଦୟ ରୂପସୀ େଗା କି େଯୗବନ
ତୁ ମକୁ ଚାହYେଲ େହଉଛି େପମ
ମନ ଭିତରୁ ଭୁ ଲି ବା ଆଗରୁ
ହୃଦୟ କରୁଛି େପମ......
ସୁDର ଆଟev୍ ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା େପନା। ନି ଜର ଚି ତ ପାଇଁ ସମ`, ହୃଦୟେର
ଘର କରିଛrି ।
କେଲଜେର ବାଷeକ ଉବ େହବ େବାଲି ତାରି ଖ େଘାଷଣା େହଲା। କେଲଜର

ନି ଜର ଚି ତ ପାଇଁ ଭାଗ ନି अrି ।
ତାରି ଖ अନୁ ସାେର ବାଷeକ ଉବ ଆର େହଲା। अତି ଥି ମାେନ ନି ଜ ନି ଜର
ଭାଷଣ େଦଇସାରିବା ପେର ନାଚ ଗୀତ ଆର େହଲା। ନାଚ ଗୀତ ସରି ବା ପେର
େପନାକୁ େvଜ ଉପରକୁ ନାମ େଘାଷଣା କରି ଡକାଗଲା। େପନା ନି ଜର େପqି|

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିବା େଫାଟଫମକୁ କାଢି ସମ`,ୁ େଦଖାଇେଲ େvଜ ଉପେର ଥିବା େvଜ କର
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ଛାତଛାତୀ କି ଛି କି ଛି ପତି ଭା େଦଖାଇବା ପାଇଁ କେଲଜ ଉବେର ଭାଗ ନି अrି ଓ େପନା

ଇ
-ପ

ପଚାରି େଲ ତୁ େମ ତମ ଚି ତ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତେର ପରିଚି ତ। େହେଲ ଏ ବଷ ନି ଆରା ଚି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଟିଏ କରି ଛ। େଫାଟଫମେର ଥିବା ଝି अଟି ଟ,ା ବଢାଇଥିବା ଚି ତ କରିଛ। େପନା କହି େଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏ େହଉଛି େମାର ପଥମ େଦଖା ପଥମ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଝି अ ସହି ତ ପଥମ େଭଟ ଓ େମାର
ଉଡି ଯାଇଥିବା ଶେହ ଟ,ା ଆଣି େଦଇଥିେଲ। ଏଇ ଝି अ କୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଏ ।
େvଜ ତେଳ ଠି ଆ େହାଇଥିବା େସମା େଦଖି ନି ଜ ମନ अେପfା ନି ଜ ହୃଦୟକୁ
ପଚାରି କହି ଲା ଏ କଣ ପଥମ ଭଲ ପାଇବା ।
କି ଛି ବଷ ଗଲାପେର େସମାର ବାହାଘର ଘରେଲାକ ଠି କ୍ କରିଛrି । ସୁଦୀପ,
ସହି ତ। ସୁଦୀପ ବାହାଘର ପାଇଁ ସା|ମାନ,ୁ ନି ମଣ କାଡ଼ ଓ ପି ୟ ସା| େପନାକୁ
େଦେଲ କହି େଲ ବାହାଘରକୁ ଆସି ବୁ।
ବାହାଘର ପାେଖଇ ଆସୁଛି। େସମାର ପଥମ େଦଖା କଥା ମେନ ପଡି ଲା। ପଥମ
ଭଲ ପାଇବା ମନ ଭିତେର ଉ,ି ମାରୁଥାଏ। କ'ଣ କରି ବ ପରି ବାରର ବାପା "ମା"
ବାହାଘର ଠି କ୍ କରିଛrି । େକମି ତି ବା ମନା କରି ପାରି ବ....
େକମି ତି ଉ^ର େଦବି ମଁୁ ତୁ ମକୁ

ମନ େଖାଲି କହି ବା ଆଗରୁ
ମଁୁ ଆଉ କାହାର अତି ଥି.....
ସୁଦୀପ ସହି ତ େସମାର ବାହାଘର େହାଇଗଲା। ସୁଦୀପର ବାହାଘରେର େପନାର
କି ଛି କାମ ଥିବାରୁ େଯାଗ େଦଇ ପାରି ଲା ନାହY। କି  ନି ିr ସୁଦୀପର ଘରକୁ ଯି ବ େବାଲି

ତ
ିକ

ା

gିର କଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବାହାଘରର ଛअ ଦି ନପେର ସୁଦୀପର ଘରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ବାହାରି େଲ େପନା ହାତେର
ଗି¸୍ ଧରି।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି ଛି ଘqା ପେର ସୁଦୀପର ଘର ପାଖେର ପହି କଲି | େବଲ୍ ସି ଚ ଚି ପି अେପfା
କରି ଥାଏ େକେତେବେଳ କବାଟ େଖାଲି ବ। କି ଛି ସମୟ ପେର େସମା କବାଟ େଖାଲି
େଦଖିେଲ କବାଟ ବାହାେର େପନା କି ଛି ନ କହି ନୀରବେର ଚାହY ଆଖି ର ଛଳ ଛଳ ଲୁ ହ
ଧାର କହୁଥିଲା......
ଲୁ ହ ତ େପମେର ଥାଏ
େମା ମନେର अଛି , କହି ବା
ଆଗରୁ ଭଲପାଇବାକୁ
ପାଦେର ଦଳି େଦଇଛି ...

ହୃଦୟ ଭି ତେର ସାଇତି ରଖିଛି
ତୁ ମ ପଥମ େଦଖାର ସG ତି

େକମି ତି ଜାଳି ପାରି ବି ତୁ ମ ଛବି .....
ସୁଦୀପ ପଚାରି େଲ କି ଏ ଆସି ଛି। େସମା କହି େଲ ତୁ ମ ସା|। ଆେର ଘର ଭି ତରକୁ
ଆସ ବାହାେର କ'ଣ ଛି ଡା େହାଇଛୁ। େଚୗକି େର ଆସି ବସ। ନା’େର ସୁଦୀପ େମାର ବହୁତ

ତ
ିକ

େଭାଗିବାକୁ ପଡି ବ େସଇଠି େଭାଗିବାକୁ ପେଡ। ତୁ ତ ଭାଗବାନ ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି।

ା

େଡରି େହାଇଗଲା େତା ବାହାଘରକୁ ଆସି ପାରି ଲି ନାହY। ଜୀବନର ଭାଗ ଗୁଡି କ େଯଉଁଠି

ଇ
-ପ

ସୁଦୀପ: େସମା ସବତ େନଇ ଆସ େମା ପି ୟ ସା| ଆସି ଛି। ସବତ ଗAାସ୍ କୁ େପନା

ଆ

ହ
ାନ

ଆଡକୁ ବେଢଇ େଦବା ସମୟେର ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େଠାେପ ସବତ ଗAାସ୍ େର ପଡି ମି ଶିଗଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େପନା: ମଣିଷ ଯାହା ଚାେହଁ ତାହା ତାକୁ ମି େଳ ନାହY। ଆଶା ତ ଏମି ତି अେନକ
କରି ଥାଏ। କି  େସ ସବୁ ମରିଚି କା ପରି ମି େଳଇଯି ଏ.....
ଜଣା ନଥିଲା ତୁ ମ ସି Dୁର
େମା ପାଇଁ अତି ଥି
େମା ସହର ତ ଏମି ତି ତୁ ମ
ପଥମ େଦଖାର ବାେଟାଇ.........
େମାେତ ବା ପଥମ େଦଖାେର େକମି ତି ମି ଳିଥାrା। ମଁୁ ପରା ଏଇ ପଥମ େଦଖା
ରା`ାର ବେଟାଇ। େଯଉଁଠାେର େମା अତି ତ େମା ଲf ପାଦଚଲା ସାଥି ।
ହଉ ସୁଦୀପ ମଁୁ ଏେବ ଆସୁଛି । ପୁଣି େଦଖା େହବ ପଥମ େଦଖା େର ।

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି

ତ
ିକ

ା

େଢ,ାନାଳ
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ଦୁ ଷGr େବେହରା

ଇ
-ପ

ପି ନ୍-୭୫୯୦୨୧

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ରା!
!
େମା ବାପା େମା ହି େରା
ବୀର ଯବାନ, ସG ତିକୁ ମେନ ପେକଇ ଏକ ବି ଦାଳୟେର ପି ତୃତ
ଦି ବସେର अନୁ .ିତ େହଲା ଯବାନ, ଉେଦଶେର we are one
ସଭା

ଏଠାକୁ

अନୁ .ାନର
ଇତୁ ସିG ତା େବେହରା

अେନକ

ଛାତଛାତୀ

େସୖ ନିକ,
ଏବଂ

ତା,

ସାଧାରଣ

ନାଗରି କ,

ପି ତାମାତା,

ସହ

ବି ଭିନs
େଯାଗ

େଦଇଥିେଲ | ବହୂ ପତୀfା ର अr ପେର ଆର େହଲା ସଭାକାଯ |
ଶୁଭ ସା ଆଜି ର ଏଇ ସଂଧାକୁ େମାର ସମ`,ୁ ସାଗତ
ଏଠି ଉପgିତ ଥିବା ସମ` ଯବାନ,ୁ ମଁୁ ସାଲୁ ଟ କରୁଛି  अତୀତର
େସଇ ରିମ अଧାୟକୁ ଆଜି अେନକ ବଷ ପୁରିଯାଇଛି କି  ତଥାପି ମା

ବହୁତ ସରଳ ଶତ£ଟିଏ ବି ପଦେର ପଡି ଥିେଲ ମଧ ଆେମ ଆଗ
େସମାନ,ୁ ସାହାଯ କରୁ କାରଣ ଆେମ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ମାଟିେର
ଜନG ଏବଂ ଭାରତ ମା’ର ର ଯାହା ଆମ ଶି ରାପଶି ରାେର ବହୁଛି ତାହା
ବି ଶାସଘାତକର ନୁ ହଁ ବରଂ ତାହା େହାଉଛି ବୁ ତର अନନାମ ଶତ£
େଦଶ ଆମ ଏକତାକୁ େଦଖି ଛି, ଆମ ବୁ ତ ଏବଂ ଭାତୃ ତକୁ େଦଖିଛି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି  େଯେତେବେଳ ଆମ ପାଖକୁ କି ଏ ବି ଶାସ ଘାତକର ହାତ ଲେଇଛି
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ତା ପୁअକୁ ଝୁରି ବା ବD କରି ନି କି ºୀ ଆଖି ର ଲୁ ହ ଶୁଖିନି ଆେମ

ଆ

ହ
ାନ

େସେତେବେଳ ଭାରତୀୟ ଯବାନ, େଜାଶ ମଧ େଦଖିଛି ଯି ଏ ଦୁ ଃଖ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

60

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସମୟେର ଛାତି େର ଲେଗଇ ପାେର ଦରକାର ପଡି େଲ ନି ଜ ମାଟି ମାର ସାଭି ମାନ ଆଉ
ସାନ ପାଇଁ ଜୀବନର ଲାଳସାକୁ ପଛେର ପେକଇ ବୀରଦପେର ଲଢ଼ି ବାକୁ ଆେଗଇ
ଚାଲି ଥାଏ ଆଜି େସଇଭଳି ଜେଣ ବୀର ଯବାନ, ଝି अ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତା, ବୀରତର
କାହାଣୀ ସାଗତ କରି ବା ଆମ अନୁ .ାନର ଦଶମ େଶଣୀର ଛାତୀ କୁ ହୁ ମହାପାତ,ୁ ......

ଜୟ ହି D! ଜୟ ଭାରତ ମାତା ଶୁଭ ସା ଉପgିତ ସମ` ବୀର ଯବାନ,ୁ
େମାର ସଲାମ ଏବଂ अନାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନ,ୁ ଶୁେଭiା ଏବଂ ଏଇ
we are one େଶାଭାକୁ ସାଗତ ମଁୁ କୁ ହୁ ମହାପାତ vାnାଡ େଟନ୍େର ପଢୁ ଛି  ମଁୁ
ଜେଣ ବୀର ସହି ଦ ଯବାନ, ଝି अ କହୁଛି  ଏତି କି କହି ବା େବଳକୁ ସଭାgଳ କରତାଳି େର
କ!ି ଗଲା କି ଛି ସମୟର କରତାଳି ପେର ଦଶମ େଶଣୀର ଝି अଟି ଆର କଲା -- ଆଜି
ପି ତୃତ ଦି ବସ ଏଠି ଉପgିତ େହଇଥିବା ପତକ କୁ ନି କୁ ନି ପି ଲା ତା, ବାପା, ହାତ

ଝି अ ମଁୁ େବାଧହୁଏ ଏଇ ଚାରି ପା ବଷର େହଇଥିଲି େଯେବ େମା ବାପା,ୁ ପଥମ ଥର
ପାଇଁ େଦଖିଥିଲି, ତା, େକାଳେର େଗହA ା େହଇଥିଲି ଯଉ କି ଛି ଦି ନ ମଁୁ ବାବା, ସହ
େଖଳୁ ଥିଲି େସ େମାେତ େକାଳେର ଧରି ବଜାର ଯାଉଥିେଲ ବାପା ଖାଇେଲ ମଁୁ
ଖାଉଥିଲି େମା ପାଇଁ ବହୁତ େଖଳଣା ଆଣି େଦଉଥିେଲ ବଷକୁ ଦୁ ଇଥର ନେହେଲ

ତ
ିକ

ା

ଥେର ଘରକୁ ଆସୁଥିେଲ ବାପା ଆେମ ମା, ଝି अ ତା, ରା`ାକୁ ଚାହY ବସି ଥାଉ ମଁୁ
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ଧରି ଛି ଡା େହଇଥିେବ ଆଉ କି ଛି ତା, ମା,ର ମଁୁ େସଇ ମା ହାତ ଧରି ଏଠି କୁ ଆସି ଥିବା

ଇ
-ପ

ସବୁ େବେଳ ଭାବୁ ଥାଏ େକେବ ମାଟି ମା ତା, ପୁअକୁ େମା ପାଖକୁ ପେଠଇେବ େବାଧହୁଏ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ମାମା ବି େସଇଆ ଭାବୁ ଥିବ अଝଟ ମନ ନ ବୁ ଝି େଲ ମଁୁ ବାପା,ୁ େଫାନ କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କହୁଥିଲି ଏଥର ଆସି େଲ ମଁୁ ତା,ୁ ଛାଡି ବିନି ବାପା କୁ ହrି ମା’େର ମଁୁ ପରା େଦଶ େସବା
କରୁଛି  ତମ ଭଳି ଏଇ େଦଶର ପତକ ମଣିଷ େମା ଝି अ, ପୁअ େମାେତ ସମ`,ୁ ରfା
କରି ବାର अଛି ନା ତା’େହେଲ ତ ଆେମ ସମେ` ହସ ଖୁସିେର ବି ପାରି ବା ମଁୁ ଯି ବି
ନି ିତ ଖୁବ ଶୀଘ େମା ମନ ବୁ ଝୁନଥାଏ ବାପା,ୁ କେହ ବାପା କଣ ମି ଳିବ େସବାରୁ......
ବାପା କୁ ହrି ଆତGସେrାଷ, ସାଭିମାନେର ମା ବାହାର େଲାକ ଆମ ଜାଗା
େନଇଯି େବ େସେତେବେଳ କଣ ଆେମ ମୁn ଉେଠଇ ଏଇ ଦୁ ନି ଆ ସହ ବି ପାରି ବା
ସବୁ େବେଳ ସାଭିମାନର ସହ ବଂଚି ବା େତଣିକି େଯେତ ବଡ଼ ମୂଲ େଦବାକୁ ପଡ଼ୁ ମଁୁ
अ କି ଛି କି ଛି ବୁ ଝି କେହ ବାପା ମଁୁ ବି ତମ ଭଳି େଦଶ େସବା କରି ବି ବାପା କୁ ହrି
ସବାସ େବଟା ମଁୁ ତେତ େନଇ ଗବ କରି ବି ମଁୁ ପଚାରିଲି ବାପା ଏଇ କାମ କରୁଥିବା
େଲାକ,ୁ େନଇ ଗବ କରାଯାଏ??? ବାପା କୁ ହrି ହଁ େର ମା ଗବ କରrି  ସାଲୁ ଟ
କରrି  ଆଜି େତା ଭିତେର େସଇଭଳି ଆଗହ େଦଖି ମଁୁ ବି ଏଇଠି ତେତ ସାଲୁ ଟ କରୁଛି 

କହି ବି ଏଇ େଦଖ େମା ଝି अ େମା ମାଟି ମା’ର େସବା କରୁଛି 
େଯାଉ ବୟସେର अନାବନା କଥା କହି ବାପା, ସହ ଆେମମାେନ େକେତ ମଜା କରୁ
େକେତ େଖଳୁ େସଇ ବୟସେର ମଁୁ ବାପା, ସହ େକବଳ ଦଶରୁ ପDର ମି ନିଟ କଥା ହୁଏ
େସଦି ନ ବାପା େଫାନ ରଖିେଦଲା ପେର େମା ମନକୁ ପୁଣି ପଶsଟିଏ ଆସି ଲା ମଁୁ ପୁଣି େଫାନ

ତ
ିକ

ା

ଲେଗଇ ପଚାରି ଲି ବାପା ତାହାେଲ କଣ ମଁୁ ବି ତମ ପାଇଁ ଗବ କରି ବି?????

ଇ
-ପ

ବାପା କି ଛି ସମୟର ନୀରବତା ପେର କୁ ହrି ହଁ େର ମା ନି ୟ କରିବୁ  ଗବର ସହ
କୁ େ»େମାଟ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଦାୟ ଦବୁ  େଦଖି ବୁ େମାେତ ବି ଦାୟ େଦବା େବେଳ ତ ଛାତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan
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େହଇଯାଉଥିବ େସତି କି େବେଳ ତୁ ଭା|ି ପଡି ବୁନି ବୁ ଝି ଲୁ
େସଦି ନ େମା ବାପା, କଥା ମଁୁ ଠି କ େସ ବୁ ଝି ପାରି ନଥିଲି ଏଇଭଳି କି ଛି ବଷ ଯାଏ
ମଁୁ େମା ବାପା ଆଉ ମା ଆମ ପରି ବାରେର େବଶ ଖୁସିେର ରହୁଥିଲୁ କି  େମାର vାnାଡ
େସେଭନ୍େର ବାପା େମା ଜନG ଦି ନକୁ ଆସି ଥିେଲ େମା ପାଇଁ ଗି¼ ଆଉ େକକ େନଇ
ଆେମ ବହୁତ ମଜା କରି ଥିଲୁ େସଦି ନ ତା ପେର ଆଠ ଦି ନ ପେର ବାପା ଯାଇଥିେଲ େସ
ଯି ବା ପେର ମା ସବୁ ଦି ନ ଦୀପ ଲଗାଉଥିଲା ଠାକୁ ର ଘେର ବାପା ସବୁ େବେଳ େମାେତ
ସାହାସୀ କରିବାକୁ ଚାହYଥିେଲ େସ ଆସି ବାର କି ଛି ଦି ନ ପେର େଫାନ କରି କହି େଲ ମା
ଏଥର ମଁୁ ବହୁତ ଦି ନ ଛୁଟିେର ଯି ବି ତେତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଶି େଖଇେଦବି  ବାପା,
ପାଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ମଁୁ ଖୁସି େହଇଗଲି  ସମ`,ୁ କହୁଥାଏ ଏଇ ଜାଣିଛୁ େମା ବାପା
ଆସି େଲ ନା ଆେମ ଏଥର େକାଣାକ, ଧଉଳି , ଖnଗିରି ବୁ ଲି ବାକୁ ଯି ବୁ ଯାହା କାମ ଥାଏ
ମଁୁ अଧା କରି ଛାଡି ଦିଏ ଥାଉ ବାପା ଆସି େଲ କରିବି  େସଦି ନ ଚି ତଟିଏ ଆ,ୁ ଥିଲି େମା

ଆସି େଲ ଆଗ ତା, ହାତ ଧରି ମାେକଟ ଯି ବି ତା ପେର େମା ଚି ତ ସ!ୂ# କରିବି  େସଠି
େଲଖି ଲି best hero papa of the world କାହYକି ନା େଯେତେବେଳ ମଁୁ କେହ ଜାଣିଛୁ
ମାମା େମାେତ hero ଭିତେର କାହାକୁ ଭଲ ଲାେଗ? େମା ମାମା କୁ େହ େତା ବାପା ଜେଣ
hero ତୁ େତା ବାପା, ନାମ କହି ବୁ େସଇଥି ପାଇଁ ମଁୁ େସଠି େଲଖିଥିଲି best hero

ତ
ିକ

ା

papa of the world.

ଇ
-ପ

କି ଛିଦିନ ପେର ଆେମ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ अେପfା କରି ଥାଉ ତା, ଆସି ବା ବାଟକୁ 

ଆ

ହ
ାନ

େସଦି ନ ସମାଚାରେର ମାମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଛି ପାକ-େସନା ଆମ ସୀମାେର ପେବଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାପା, ହାତ ଧରି ଚାଲି ବାର ସବୁ କରି ବା ପେର ମଁୁ କହି ଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ଥାଉ ବାପା
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କରି ଛrି  ମାମାର ଆଉ େମାର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠି ଲା େମା ମାମା େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ଠାକୁ ର
ଘେର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି େଦଲା ଦୀପ ଜାଳି ବା େବେଳ ଆଖି ତାର ଲୁ ହେର ଛଳଛଳ େହଇ
ଯାଇଥିଲା େସ ବାପା,ୁ େଫାନ କରି ବାରୁ ବାପା, େଫାନ out of network coverage
area କହି ଲା ମା େମାେତ ଟାଣି େନଇ କାDୁ ଥିଲା େସେତେବେଳ ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି
ପାରୁନଥିଲି ମା’କୁ କହି ଲି ଛାଡ ତ ମଁୁ ବାପା, ସହ ଆଣିଥିବା େପାଷାକ ପି େ ମା େମା
ହାତ ଧରି କେହ ବସ ଏଠି ଆଉ ତ hero ବାପା, ଲାଗି ପାଥନା କର ଯଦି ଓ ମଁୁ ମଧ
ଡ଼ରି ଥିଲି ମା କଥା ଶୁଣି ବସି ଲି
ହଠାତ ଝି अର ସ ର ଆେ` ଆେ` ଧୀର େହଇଯାଇଛି  େସ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି
େଦଇଛି  ଆଖି ରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁ ହ ସାମsାେର ବସି ଥିବା ବୀର ଯବାନମାେନ ନି େଜ
ନି ଜ ମ`ିÂେର କି ଛି କି ଛି अନୁ ମାନ କରି ବହୁତ ଉାହର ସହ ବସି ଥାrି  େକହି େକହି
ଆଖିରୁ ଚଷମା େଖାଲି ଲୁ ହ େପାଛrି ତ କି ଏ କି ଏ ଆଖିେର ରୁମାଲ େଦଇଥାrି  अନ

କୁ ହୁ ମୁn ଉେଠଇ କହି ବା ଆର କଲା.......
ତା ପର ଦି ନ ସକାେଳ ବାପା ଆସି େଲ େଗାେଟ ବା ଭିତେର ଆମ ତି ର|ା
ଗୁେଡ଼ଇ େହଇ େକବଳ ତା, ମୁହଁ େଦଖା ଯାଉଥିଲା େସ େମାେତ ମା’େର କହି ଡାକୁ
ନଥିେଲ େମା ମାମା ନି ଳ ପାଷାଣଟିଏ ଭଳି ଛି ଡା େହଇଥାଏ ମଁୁ ବାପା କହି ଉଠି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ଡାକୁ ଥାଏ େମା ଚି ତ अଧା ରହି ଯାଇଛି ଆଉ େମା େଦଶ େସବା ଆର େହଇନି ତେମ
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କି ଛି େଚୟାରେର ବସି अପଲକ ନୟନେର କୁ ହୁର ମୁହଁକୁ ଚାହYଥାrି  କି ଛି ସମୟ ପେର

ଇ
-ପ

େମାେତ େନଇ ଗବ କରି ନ ଚୁ ପ କାହYକି ବାପା !!!!

ଆ

ହ
ାନ

ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜେଣ କହି େଲ ସୀମାେର ପାକେସନା, କବଳି ତ େହଇଥିେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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 ଭାେବ େସମାେନ ତା,ୁ ମାରି ଛrି  ମାମା ପଥର ଭଳି ଛି ଡା
ପେର अତି ନି ମମ
େହଇଥିଲା ମଁୁ କହି ଲି େଦଖ ନା ବାପା ଥେର ଜାଣିନି େକାଉଠୁ େମା ମାମା ଏେତ ଶି
ପାଇଲା େମାେତ ଆସି କେହ କୁ ହୁ ଉଠ ଆଉ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େପାଛ େସ ସଭାେର ବି କୁ ହୁ
ଲୁ ହ େପାଛି ଚି ପୁଣି କହି ଛି -- ମାମା େସଦି ନ େମାେତ ବାପା କହି ଥିବା କଥା ମେନ
ପେକଇେଦଲା -- କୁ ହୁ ତୁ େମାେତ େନଇ ଗବ କରି ବୁ େସେତେବେଳ ଲୁ ହ ଗେଡଇ ନୁ ହଁ
ବରଂ ସାହସର ସହ ବି ଦାୟ ଦବୁ  ଭା|ି ପଡି ବୁନି  େସଦି ନ େମା ବାପା, ପାଇଁ ବହୁତ
ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା ସେତ େଯମି ତି ଭଗବାନ ଆସି ଛrି ଆମ ଘରକୁ  େମା ମାମା ଆଉ ମଁୁ
ଲୁ ହ େପାଛି ଲୁ ମାମା େଜାରେର ଚି େଲଇ ଉଠି ଲା - ଭାରତ ମାତା କି ... େମା କ¦ରୁ
େସତି କି େଜାରେର ବାହାରିଲା ଜୟ!!!! େସଠି ଥିବା ସମେ` ଆମକୁ

ବାଃ ବାଃ

କହୁଥିେଲ ଜେଣ अ,ଲ େମା ପି ଠି ଥାପୁେଡ଼ଇ କହି େଲ ବହାଦୁ ର ବାପାର ବହାଦୁ ର
ଝି अ ଗବର ସହ ମଁୁ ଆଉ େମା ମା ଶବଦାହ କଲୁ  ଆେମ ଦୁ େହଁ ତା, ମୁଖାଗିs େଦଲୁ 

ଚି ତାକୁ  ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ େମା ବାପା ଆଉ ମା ତା ସାମୀ,ୁ ହେରଇବାର ଦୁ ଃଖେର
अମାନି ଆ अଶ£ ବହି ଚାଲି ଥିଲା ସବୁ ଶାr େହଇଗଲା କି  େମା ମା ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତା
heroକୁ ହେରଇେଦେଲ ଆଉ ମଁୁ େମା hero ପାପାକୁ  କୁ ହୁ ତା ଛବି କୁ େସଦି ନ ପରଦାେର
ଥିବା ତା ବାପା, ଫେଟାକୁ େଦେଖଇ କହି ଛି -- ତମ ହାତ ଧରି ଚାଲି ବାର ସ ପs ସହ ଏ ଚି ତ

ତ
ିକ

ା

ବି अଧା ରହି ଗଲା ବାପା |you are my hero papa. ଆଜି ମଁୁ ସ!ୂ# ଏକା

ଇ
-ପ

କୁ ହୁ ଆଉ अଧି କ କି ଛି କହି ବାର ସାମଥେର ନ ଥାଏ େସତି କି େବେଳ ସାମsାେର

ଆ

ହ
ାନ

ବସି ଥିବା ଯବାନମାେନ ଛି ଡା େହଇ କୁ ହୁକୁ ସାଲୁ ଟ କରୁଥିେଲ େସତି କିେବେଳ ଜେଣ ଉଠି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଗାେଟ ଆଖିେର େମା ବାପା, ବୀରତର ଗାଥା କହି अଗିs ସମ େତଜେର ଚାହYଥିଲୁ ତା,
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କହି ଛrି  ବହାଦୁ ର ବାପାର ଝି अ ବହାଦୁ ର େହଇଥାଏ ନା ଜେଣ ଯବାନର ଝି अ ଏକା
ନୁ ହଁ  ଆେମ ସମେ` ତମ ସହ अଛୁ ଆଜି ତେମ ତମ ବାପା ଭାବି େମାେତ ଜାବୁ ଡି ଧରି
ତମ ବାପା, ପାଇଁ ଚାପି ରଖିଥିବା ସବୁ େକାହକୁ େମା କାେର ଢାଳି ଦି अ ଏେବ ଏଠୁ
ତଳକୁ େମା ହାତଧରି ଚାଲ ଆଉ େସ ଚି ତ ସ!ୂ# କର ଏତି କି କହି େସ ଆେ¦ଇ
ପଡି ଛrି କୁ ହୁ ସାମsାେର କୁ ହୁ େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ବାପା କହି େଭା େଭା କାDିଛି  ସ!ୂ# ସଭା
` ସମ`, ଆଖିେର ଲୁ ହ ଆଉ ମାନି ନି ଝରି ଚାଲି ଛି ଲୁ ହ କୁ ହୁ ତା, ହାତ ଧରି
ତଳକୁ ଆସି ଛି ବୁ ଲି ପଡ଼ି ତା ବାପା,ୁ ଚାହY କହି ଛି love you papa. ବହୁତ ପଛେର ଥିବା
ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି ଛି େସଦି ନ ଦୁ ହY, ଛାତି ତା ବାପା, ପାଇଁ ଗବେର ଉତଫୁଲିA ତ
େହଉଥିଲା
କମଶଃ ସଭା କାଯ ଆେଗଇ େଶଷେର ପରି ସମା{ି େହଇଛି |
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ତଫାତ୍
୧୯୬୦ ଦଶକେର େମା ବାପା
ରବି ବାର ସକାଳ... ଛअଟା ପାଖାପାଖି, େମା ବାପା, କ¦ସ ର;
ରାମଁୁ ... ଜଲଦି ଉଠି ଯା... ବି ଛଣା ଛାଡ। େହଇ େଦଖ େତା ମଁା
ସକାଳୁ ତା କାମ ସାରି ତୁ ଳସୀ ଚଉଁରାେର ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲାଣି।
ଆଶୁେତାଷ
େମେହର

ଦାrକାଠି ଘସି ପକା ଶୀଘ। େସ ଖଜୁ ରୀ ପଟିଟା अଗଣାେର ତେଳ
ପକାଇ, ପଥେମ ପଣାକି ଆ ୨ ରୁ ୨୦ ଯାଏଁ େଲଖି ବୁ। ତା’ପେର ସାହି ତ
ବହି ର ପDର ପୃ.ାକୁ ପୁରା... େଗାଲ େଗାଲ अfରେର ସଫା ସଫା
ଛାଡି ଛାଡି ଉତାରି େଲଖି ରଖିବୁ। ହଁ ମଁୁ ଯାଉଛି ପାଖ ହାଟରୁ ଶାଗ

ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଣିେଦବି େତା ପାଇଁ ଯଦି େମାର ଟିକିଏ େଡରି ହୁଏ
ଓ େତା ପାଠକାମ ସରି ଯିବ େତେବ ସାମଜି କ ବହି ର ଏସି ଆ ମହାେଦଶ
ବି ଷୟ ପଢୁ ଥିବୁ। ହାଟରୁ େଫରି େଲ ମି ଶିକିନା ଜଳଖିଆ କରି ବା
ଜାଣିଲୁ...
ହଁ କହି ମୁn ଟୁ |ାରୁ ଥିଲି ମଁୁ
X
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୨୦୦୦ ଦଶକେର ମଁୁ ବାପା...
ରବି ବାର ସକାଳ.... ସମୟ ୮-୩୦ ପାଖାପାଖି
ଓ ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ଚାଇଲଡ୍ ଜନିs େବଟା.... ନି ଦ ଭା|ିଲାଣି ତ? ଏଇ େଦଖ ମଁୁ ଆଉ
ମମିG ଏେବ ଉଠି ଗଲୁ ଣି... ଆଉ ମଁୁ ଆମ ଦୁ ହY, ପାଇଁ େବଡ୍ ଟି କରି ସାରିଲି ଣି। ତୁ ଉଠି େଲ
ପଥେମ ବସ୍ କରି ବୁନା??.. ହଉ ମଁୁ ଜାଣିଛି... େତଣୁ ତ ରାତି ସାରା ଚାଜେର ବସାଇଛି
େମାବାଇଲ୍ ଟା... େଗାଟାଏ ରାଉn ଫାୟାର୍ େଗମ୍ େଖଳି ବୁ... ଜଲଦି ଉଠ୍। େଗମ୍ େଖଳି କି
ବସ୍ ସାରିଲା େବଳକୁ ମମିG ବି େବଡ୍ ଟି ପି ଇ ବାଥ୍ ରୁମ୍ ରୁ େଫରି େତା ପାଇଁ ଗରମା ଗରମ
କମପÄାନ୍ fୀର େରଡି ରଖିେଦେବ େବଟା। ମଁୁ अନ୍ ଲାଇନ୍ ପି ªା अଡର୍ କରି େଦଲି ଣି
ବାବା ତୁ ମ େବକଫାv ପାଇଁ। ଉଠ ଜଲଦି େରଡି େହଇଯାअ... ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ବୟ... ଦଶଟା
େବଳକୁ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ଆସି ଯିେବ.... ଟାବେଲଟ ଟା ବି ଚାଜ अଛି ... ଆଜି ପରା ବାଇଜୁ
अନ୍ ଲାଇନର େଶି ଆଲ୍ େମଥ୍ କÄ ାସ୍... ତୁ ମ ସାଥିେର ମଁୁ ବି ପଢି ବି େଯ... ଦରକାର

େହଇ ମମିG ବାଥ୍ ରୁମ୍ ରୁ ବାହାରି େଲଣି... ମଁୁ ଚାଲି ଲି େରÅି େହବା ପାଇଁ। ତୁ େମ ଭି
ଆର୍ ବାଥ୍ ରୁମ େର କାମ ସାର....ହଁ ଜଲଦି ସାର.... ଆଉ େଲଟ୍ କରନି

୫୪ ଆୟପଲA ୀ
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େବେଳ ତୁ ମକୁ ସାହାଯ କରି ବାକୁ ...!!
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ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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अନs ସଂgାନ
ମୂଳହି Dୀ- ରାେକଶ ଶମGା
अନୁ ସୃଜନ- ବି ନୟ କୁ ମାର ଦାସ
ଦାରିଦ ଓ େବକାରୀଜୀବନ ସହି ତ ଲଢୁ ଲଢୁ ଜଗତରାମ ଷାଠି ଏ
ବଷ ଟପି ବା ପେର ଏେବ ବାରାର ବି ଭିନs ବା}କଜନି ତ େରାଗେର
ବି ନୟ କୁ ମାର ଦାସ

ଆକାr େହାଇ ଆହୁରି ଦୁ ବଳ େହାଇ ଚାଲି ଛି। ପୁଣି अତି କାr
ବୟସେର େଯଉଁ ପୁअ ଜନG େହଲା ତାର ବୟସ ଏେବ ସତର। ºୀ ବି
ନି େରାଗ େବାଲି କହି େହବନାହY। େଯେତେବେଳ େଯଉଁ କାମ ମି ଳିଲା,
େସଇ କାମ କରି େଦୖ ନିକ େଯତି କି ମଜୁ ରୀ ଆେଣ େସତି କିେର େସହି

ଚି rା ହY ରାତି େର ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆସି ବାକୁ ଦି ଏ ନାହY। ଶରୀର fୀଣରୁ
fୀଣତର େହବାେର ଲାଗିଛି। ଦୁ ବଳତର େହାଇଚାଲି ଛି ସାg। ଆଜି
ଆଖି ବୁ ଜି େଦେଲ, କାଲି େସମାେନ େକମି ତି ଚଳି େବ େସଇ ଚି rା
ଜଗତରାମକୁ ଆହୁରି ହେତାାହ କରି େଦଉଛି ।
େସଦି ନ େସ କି ଛି କାମ ପାଇବା ଆଶାେର େରଳବାଇ ପାକ
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ାନ

ଆସୁଛି। ଏ ପାଖରୁ ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ
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ନି କଟେର ବୁ ଲୁ ଥିବା େବେଳ େଦଖି ଲା ଟିେକ ଦୂ ରେର ଥିବା େପାଲ
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ଦି ନଟି କେvମେv ଚଳି ଯାଏ ସି ନା, େହେଲ ତା ପରଦି ନ ପାଇଁ େପଟ
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ମାଲଗାଡି ଟିଏ ଯାଉଛି ଦୃ ତଗତି େର। ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ େପାଲ ଉପେର ଦୁ ଇଟି ଗାଡି ସାମsାସାମିs
ଧ¤ା ଲାଗିଗଲା। ବାପ୍ େର ବାପ୍! କି ପଚn ଶ!! ତାପେର େପାଲ ତଳକୁ ଓଲଟି
ପଡି ଲା ଦୁ ଇଟିଯାକ ଗାଡି । ଯାତୀମାନ, କରୁଣ ଚି ାର ଭାସି ଆସି ଲା। ଆଉ ବି ଳ କଲା
ନାହY ଜଗତରାମ। ଭଗବାନ,ୁ अେଶଷ ଧନବାଦ େଦଲା। ଏ ସୁେଯାଗ ଆଉ ମି ଳିବ
ନାହY। ବଡମାେନ କହି ଛrି , ଜୀବନେର ସୁେଯାଗ ବାରାର ଆେସ ନାହY। ଯି ଏ ସୁେଯାଗର
ସଦ୍ ବବହାର କରି ପାେରନା, େସ ସାରା ଜୀବନ ପ`ାଏ। ଏତି କି ଭାବୁ ଭାବୁ େସ େପାଲ
ପାଖେର ପହଂଚି ସାରି ଥିଲା। ବି ଳ ନ କରି େପାଲ ଉପରୁ ତଳକୁ ମାରି େଦଲା ଡି ଆଁ।
ବାସ୍, ମୃତାହତ, ଭିତେର ତା ନାମ ବି ସାମି ଲ େହାଇଗଲା।
କହି ବା ବାହୁଲ େଯ େରଳବାଇ ଇନକାରୀ ପେର ତାର ମୃତେଦହ େସହି
ଦୁ ଘଟଣାgଳରୁ ହY ପା{ େହାଇଥିଲା। ବି ଧିବ} ଭାବେର ଚି ହsଟ େହଲା। ଆଉ ତାର
ପରି ବାର ବଗ ମୃତଯାତୀ, अନୁ କ!ା ରାଶି ପା{ େହେଲ।
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େମାଡ଼
ମାସକୁ ଥେର େକୗଣସି अନାଥାଳୟ, ବୃ }ାଶମ କି ା େମqାଲ
ହିଟାଲ ପରି अନୁ .ାନକୁ େମାର ଯି ବାର अଭାସ ଥାଏ। ଏଥର
େମqାଲ ହିଟାଲ ସି ଡୁଲେର ଥିଲା। େସଦି ନ ଯାଇ େଫରି ଆସି ବା
ପେର ମନ ଖୁବ ଚଳ ଆଉ अ`ବ` ଲାଗୁଥାଏ। ପାଗଳ ଗାରଦର
ସି ପା ନାମତା

अେrବାସୀ, ପାଇଁ କି ଛି କଳର ବବgା କରି ଥିଲି। କଳ େଦବା
େବେଳ େସ ମହି ଳା ଜଣକ କାହYକି େକଜାଣି ବହୁତ ପରିଚି ତ ପରି ମେନ
େହଲା। ଏହା ମଧେର ମଁୁ କି ଛି କି ଛି କଥା େକେତେବେଳ େକମି ତି ଭୁ ଲି
ଯାଉଛି । ସG ତି ଜଗତର ଦୃ ଶ ଗୁଡିକର କମ ସବୁ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ

ଆଉ ଥେର ପାଗଳ ଗାରଦ ଯି ବି େବାଲି ମନg କରିଥାଏ। ତା,
ଇତି ହାସଟା େସଇଠାରୁ ହY ମି ଳିପାରି ବ। ମନର ଚଳତାକୁ ବଶ କରି ନ
ପାରି ତା' ପରଦି ନ େସଠି ଯାଇ ପହିଗଲି । ଠି କ େମନେଗଟ ପାଖେର
अପତାଶି ତ ଭାେବ େଦଖା େହାଇଗଲା ନସ ଚାରୁମତି , ସହ। अେନକ
ଦି ନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ ତା, ଘେର ଭଡାେର ଥିଲି। େସ େମାେତ େଦଖି ଆେଦୗ
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ଆଯ େହେଲ ନାହY। ଏେତ ଦି ନପେର େଦଖା େହାଇଥିବାରୁ େସ ଖୁସି
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ଯାଉଥାrି । ଆଜି କୁ ତି ନିଦିନ େହାଇଗଲାଣି ତା, ସହ େମାର ସାfାତ।
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େହେଲ ଏବଂ େମା ଭଲ ମD କଥା ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ। େମା ଆସି ବାର
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କାରଣ ସେର अବଗତ େହବା ପେର େସଠାକାର ପ ଧାନ େସବି କା
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ପାଖକୁ େନଇଯାଇ ସମ` ତଥ ପାଇବାେର େମାେତ ସାହାଯ ମଧ କେଲ ।
େମାର ଆଶ,ା ସତ େହଲା। େସ ଥିେଲ अପ#ା େଦବୀ। ତା, ଝି अକୁ ମଁୁ
େସେତେବେଳ ଟୁ ସନ କରୁଥିଲି। ଭଦମହି ଳା ଥିେଲ ଖୁବ ସୁଶୀଳା, ସୁଗୁଣବତୀ ତଥା ଜେଣ
ଶି fୟି ତୀ। ତା, ସାମୀ ଥିେଲ ଠି କ ବି ପରୀତ କଳହ ପି ୟ, କକଶ ଆଉ अଶାଳୀନ
ଭାଷାେର ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ବା ତା,ର େଯମି ତି ପି ୟ ଥିଲା। କଥା କଥାେକ अକାରଣେର
େଦାଷ େଖାଜି ବା, ଯୁି କରି ବା ତା,ର େଯମି ତି ଆନDଦାୟକ अଭାସ ଥିଲା। अେନକ
ଥର ତା,ର ଉ କଠି ନ ସର େମା କାନେର ପଡି ଛି। अପ#ା େଦବୀ ଖୁବ େସs ହୀ ଥିେଲ।
अ ଦି ନର ପରିଚୟେର ଆପଣାର କରି େନବାର କଳା ତା,ର ଥିଲା। େସଇ ଦୃ vିରୁ ମଁୁ
ଥେର ଥେର ତା,ୁ ପଚାରି ଦି ଏ, ଏମି ତି ବବହାର େସ କାହYକି କରrି ?
अପ#ା େଦବୀ େଯଉଁ ଉ^ର େଦଇଥିେଲ ମଁୁ ଦୁ ଃଖିତ େହବା ସହି ତ ଖୁବ ଆଯ
ମଧ େହାଇଥିଲି।

ତା' ସ ାମୀକୁ ବାଧ େହାଇ ଛାଡପତ େଦଇେଦବା କଥା ତା,ୁ କହି ଥିଲି। अପ#ା
େଦବୀ,ର ଉ^ର େମାେତ ଆହୁରି ବଥିତ କରି ଥିଲା ।
- अରୁଣ ବାବୁ , େମା ବାପା,ର ମଁୁ ଏକମାତ କନା।
େମାର ତା,ୁ ଡି ଭସ େଦବାଟା େମାେତ େଯତି କି ସମସା ନ େଦବ େମା ବାପା,ୁ
େସତି କି ସମସା େଦବ। େମାର ମା अେନକ ଦି ନରୁ ସଂସାର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛrି । ଆେମ

ତ
ିକ

ା

ଏଠି ବାପା, ଘେର ରହି ଛୁ ନା। େସ ତ ଏମି ତିେର ଶଶୁର,ୁ ବି ଯେଥv ସାନ ଦି अrି
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େମାର େଗାଟିଏ ଭଉଣୀ ଶାଶୁ ଘେର େଯୗତୁ କ ନି ଯ ାତନାର ଶୀକାର େହବାରୁ େସ

ଇ
-ପ

ନାହY। ଶାଶୁଘର େଲାେକ ବହୁତ କଥା କହି େବ େଯଉଁଥିେର ସତ ଏକ ଭାଗ ଥିେଲ ମି ଛ

ଆ

ହ
ାନ

ଥିବ अେନଶତ ଭାଗ। େସ ସବୁ କଥା ବାପା ସହି ପାରି େବନି ମରି ଯିେବ। ଭାଗେର ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦୁ ଃଖ अଛି କହି ବି କାହାକୁ ? ଆମ ସମାଜେର ଲି |ଗତ ସମାନତା ଉପେର େଯେତ ଯାହା
କହି େଲ କଣ େହବ? େଯେତ କହି ବ େଯ ପୁअ ଝି अ ସମାନ େସ କଥା େକବଳ କଥାେର ହY
େଶାଭା ପାଏ। ଏ ସମସାର ସମାଧାନ େକେବ ମଧ େହାଇପାରି ବ ନାହY। େସଥିପାଇଁ ତ
ପୁअ େହଲା ନାହY େବାଲି ତା,ର ରାଗ! ବଂଶ ନି ବଂ ଶ େହାଇଗଲା, ଉ^ରାଧି କାରୀ େକହି
ରହି େଲନି େବାଲି େମାେତ ଓ େମା ବାପା,ୁ େଯେତ अପମାନ ଦି अrି େସ କଥା ନ କହି ବା
ଭଲ। କଟୁ ି ସହି ନପାରି ପୁअ ଆଶାେର ଆଉ ଏକ ସrାନ ଚାହYଲି େଯ େସ ବି େହଲା
ଝି अ, ତା ଉପେର େରାଗା। େଗାଟିଏ ସrାନକୁ େନଇ ରହି ବାର ନି ^ିକୁ ପରି ବ^eତ
କରି ବାର ଦn ଏେତ ବଡ ମି ଳିଲା େଯ, ବିବା କvକର େହାଇପଡୁ ଛି । ଦି ତୀୟ ସrାନର
ନି ^ି େମା ପାଇଁ ସ!ୂ# ଭୁ ଲ ଥିଲା। ଦୁ ଇଟି अେºାପଚାର ପେର ଆଉ ତୃ ତୀୟ ପାଇଁ
ସମ` ସାବନା ବD େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସଥିେର ସ ାମୀ,ର ସହେଯାଗ ନାହY ଆଉ
କରି ବି କଣ? ୟା, ସହି ତ ପଶୁ ବି ରହି ବାକୁ ନାପସD କରି ବ। େକବଳ ଏଇ ଛୁଆ

କଣ ମି ଳି ନ ଥାrା??"
େମାର ଆଉ କି ଛି କହି ବାର ନ ଥିଲା। େମାେତ ତା, gିତି ବହୁତ ବଥିତ
କରୁଥିଲା। अନ େକେତଟା ଟୁ ସନ କରି ତା, ଘେର େଶଷ ଟୁ ସନ କରୁଥାଏ ମଁୁ । ପାୟ
ରାତି ଖାଇବା ତା, ଘେର ଖାଇ େମସକୁ େଫରୁଥିଲି। ପତାଶା ବହୁତ େବଶୀ େମଧାବୀ ନ
ଥିେଲ ବି େସମି ତି ମୂଖ  ମଧ ନ ଥିଲା। ପାଠ ବୁ ଝି ପାରୁ ଥିଲା ଓ ଭଲ ମାକ ଆଣୁଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

vାnଡ େସେଭନ ପଢାଉଥିବା ସମୟେର େମାର अଧାପକ ଚାକି ରୀ େହାଇଗଲା ଓ ମଁୁ
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ଦୁ ଇଟି, ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି ନୀରବେର ସହି ନୀରବ ରହି ବାକୁ ପଡୁ ଛି । ଭାଗେର ସୁଖ ଥିେଲ

ଇ
-ପ

ବାେଲଶରରୁ ରାଉରେକଲା ଚାଲି ଗଲି । େବାଧହୁଏ ପତାଶାକୁ ମଁୁ ଚାରି ପାବଷ

ଆ

ହ
ାନ

ପଢାଇଥିଲି। अପ#ା େଦବୀ େମାେତ ସାନଭାଇ ଭଳି େଦଖି ବାକୁ ଲାଗିଥିେଲ ଓ େମା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହାତେର ରାfୀ ମଧ ବାିବା ଆର କରି େଦଇଥିେଲ ।
ପତାଶା କଥା ମନକୁ ଆସି ବା fଣି ମଁୁ ବହୁତ ବି ବତ େହଲି । େକାଉଠି अଛି , କଣ
କରୁଛି ? ଆଉ େସ ଜଘନ େଲାକ ଟା ....! ତା'ର अ`ିତ अଛି କି ନାହY ??
अପ#ା େଦବୀ େଯମି ତି ନୀରବତା ଭି ତେର ହଜି ଯାଇଛrି । ଶନ
ୂ ତା ଆଉ ତା,
ଭିତେର େଯମି ତି େକୗଣସି अrରାଳ ନାହY। ପୃଥିବୀ ପୃ.ର अେନକ େକାଳାହଳ ଠାରୁ େସ
ବହୁତ ଦୂ ରେର ।
େମାର ଚାକି ରୀ ଆଉ ଦୁ ଇବଷ। ରି ଟାଡ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କି ଛି अନାଥ ଓ େବସାହାରା
ପି ଲା, କି ଛି ବି ଧବା ଓ ସମାଜ ଦାରା ପତାଖିତ ମହି ଳା, ସହାରା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଆଶମ
gାପନ କରି ଥାଏ। अପ#ା େଦବୀ,ୁ ତା,ର ମାନସି କତାରୁ ବାହାର କରି ବାକୁ େହବ।
ପୁଣି ଚାରୁମତି , ସାହାଯେର अପ#ା େଦବୀ,ୁ େମା ଆଶମେର ରଖାଇେଦଲି । ବି ଧିବ}
ଚି କିା ଓ ଆଶମେର ଥିବା ପି ଲା, ସଂଶେର ଆସି ତା, ନୀରବତା କି ଛି ମାତାେର ଦୂ ର

ମାନସି କ अବସାଦରୁ ଦୁ େରଇ ରହୁଥିବାର େଦଖି େମା ମନେର କି ଛି ମାତାେର ଶାrି
ଆସୁଥାଏ ।
ଆଶମର ସଂଚାଳକ, ପଶs େମାେତ ଦି େନ ଖୁବ अପ`ୁତ କରି େଦଲା। େମା ଭି ତେର
େଗାେଟ ଭୟ,ର ଜୁ ଆରେଟ ମାଡି ଆସି ଲା ପରି େମାେତ ଲାଗିଲା।
- ସାର, अପ#ା େଦବୀ ଆପଣ,ର ସ!କୀୟା କି ?

ତ
ିକ

ା

- ଆପଣ ତା, ପତି ବହୁତ ସେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଆସି େଲ ପଥେମ ତା,ରି କଥା
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େହଉଥିଲା। ବି ଭିନs ଚି ତକଳା, ବଗିଚା କାମ, अନାନ ହ`ଶି  ଆଦି େର ମªି ରହି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହୁअrି ଲାେଗ ଆପଣ େଯମି ତିକି ତା,ର େକହି ....।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ହY ବୁ ଝrି ତା, ପାଖକୁ ଯାଆrି ନା େସଥିପାଇଁ। ଆପଣ,ୁ େଦଖିେଲ େସ େଯମି ତି ଖୁସି
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ମଁୁ ତା,ୁ ଆଉ କଥା ଲାଇବାର ସୁେଯାଗ ନ େଦଇ କହି ଲି, “ହଁ େସ େମାର ଜେଣ
ଦୂ ର ସ!କୀୟ”
ମଁୁ अବି ବାହି ତ େବାଲି ସଂଚାଳକ ଜାଣି ଥିେଲ। ଭଉଣୀର ଦୁ ଃଖଦ gିତି ପେର ଘରର
ବି ଭିନs ସମସା ବାପା, େବାଉ,ର ମାନସି କ ଦୁ ି rା ତା ଉପେର ବଡ ଭାଇ,ର अନତ
अବgିତି , ଘର ବି ଷୟେର ଭଲମD ବୁ ଝି ବାର अନାଶି ଇତାଦି ,ୁ େନଇ ନି ଜ ସଂସାର
କରି ବାର ୃହା ଆଉ ନଥିଲା। ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ଭୀଷଣ अପରାଧ େବାଧେର ବନାନୀକୁ
େଦଇଥିବା କଥାକୁ ଭା|ି େଦଇଥିଲି। अେନକ ବୁ ଝାଇଥିଲି, େମା अପାରଗ ପଣିଆକୁ
ଦଶାଇ fମାଯାଚନା କରି ଥିଲି ତାକୁ । ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ବନାନୀର େଚେହରା। େମା
ଛାତି କୁ ଭିଜାଇ େଦଇଥିଲା ତା ଆଖି ଲୁ ହେର, ଆଉ େଫରିଯାଇଥିଲା କାDୁ କାDୁ । ନି ଜ
अସହାୟତାେର ନି େଜ ଭା|ିପଡି ଥିେଲ ବି ବାପା େବାଉ,ର अସହାୟତାକୁ ଭା|ିବାକୁ
େଦଇ ନ ଥିଲି ମଁୁ ।

अପ#ା େଦବୀ, ପଶsେର ଚମକି ପଡି ଲି ମଁୁ । ଏ ତ ସୁg ମାନସି କତାର ଲfଣ।
ଯାହା େହଉ କି ଛି अଗଗତି ଘଟିଛି ।
-ହଁ , େଦହ ଠି କ अଛି ମାଡମ। अନ କାମେର ବ` ଥିଲି।
ତା, ସG ରଣ ଶିର ପରୀfା କରି ବା ପାଇଁ ମଁୁ ପତାଶା କଥା ପଚାରିଲି ।
- ଆଛା, ପତାଶା ଏେବ କଣ କରୁଛି ?

ତ
ିକ

ା

େମା ପଶsେର େସ ସାମାନ ଚମକି ପଡି େଲ। ସେ| ସେ| ପୁଣି ସହଜ େହବାର
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- अରୁଣ, ତୁ େମ ଦୁ ଇ ଦି ନ େହବ ଆସି ନାହଁ । େଦହ ଠି କ अଛି ତ ?

ଇ
-ପ

େଚvା କରୁ କରୁ ଚfୁ ଯୁଗଳ ଆଦ େହାଇଯି ବାର अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି ମଁୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

- େସେତେବେଳ େସ େପାv ଗାଜୁ ଏସନ କରୁଥିଲା। ତା'ପେର ମଁୁ ଆଉ କି ଛି ଜାଣିନି।
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- ମ`ିÂେର ଚାପ ପେୟାଗ କରି ଏତି କି ମାତ କହି ପାରି େଲ େସ।
X

X

X

X

େଯତି କି ଜାଣିଥାଏ, େମqାଲ ହିଟାଲେର ରହି ଥିବା ସମୟେର ପଥେମ ପଥେମ
ପତାଶା अପ#ାେଦବୀ, ଚି କିାର କି ଛି ଖ ପଠାଉଥିଲା। ତା ପେର ଧୀେର ଧୀେର ବD
େହାଇଗଲା। ବହୁତ अନୁ ସାନ ପେର अେନକ ଦୁ ଃଖଦ ତଥ ଆସି ଲା।
ପତାଶା େପାv ଗାଜୁ ଏସନ କରି ବା ପେର ପେର େଗାେଟ ପାଇେଭଟ କେଲଜେର
ରହି ଥିଲା। କେମ ତା'ର ସହକମୀ ବାହGଣ ଯୁବକ ରାଜୀବକୁ ଭଲପାଇ େକାଟ  ମାେରଜ
କରି ଥିଲା ରାଜୀବ ପରି ବାରର अେଗାଚରେର। ବି ବାହର େଦଢବଷ ପେର ପତାଶା ଏକ
ମୃତ କନା ସrାନର ଜନନୀ େହାଇଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ,ୁ ଗଭୀର ମାନସି କ ଆଘାତ
େଦଇଥିଲା। ରାଜୀବ ପରିବାରର ଚାପ ଆଗେର ମୁn ନୁ ଆଁଇ େସ ପତାଶାକୁ ଡି େଭାସ
େଦଲା। ପେର ପେର ପତାଶା ଜାଣିଲା େସ ଦି ତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ େହବାକୁ ଯାଉଛି ।

େନଇଥିଲା। ଶି ଶୁର ପି ତା,ୁ େଖାଜି ବା ସମୟେର ଡାର,ୁ ରାଜୀବର େଫାନ ନର
େଦବା ସମୟେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ अେºାପଚାର େହବାର अଛି େବାଲି ଡାର
ରାଜୀବ,ୁ େଖାଜୁ ଛrି । ଗଭଯଣା ସହି ନପାରି େସ ଫମେର ଦ`ଖତ କରି େଦଇ
ଡାର,ୁ କାକୁ ତି େହାଇ କହି ଲା, “ଡାର ବାବୁ ମଁୁ ଆଉ ପାରୁନି , ଦୟାକରି अେପfା ନ
କରି େମାେତ ଏ ଯଣାରୁ ମୁି ଦି अ। େମାର ଯଦି କି ଛି େହାଇଯାଏ େତେବ ଶି ଶୁଟିକୁ

ତ
ିକ

ା

ରାଜୀବ,ୁ େଯମି ତି େହେଲ ହ`ାrର କରି େବ। େମାେତ କଥା ଦି अ”

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପତାଶାର କ¦ ଧୀେର ଧୀେର अv େହଉଥିଲା, “ମା ତୁ େକାଉଠି अଛୁ େତାେତ
େଦଖି ପା ..ରି ...ଲି ...ନି ”
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େଚତନା ହରାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ ସଜରୀ କରି କନା ସrାନଟିକୁ ମୃତୁ
ମୁଖରୁ ଉ}ାର କରିଥିେଲ ଡାର। କି  ପତାଶା ଆଉ ଆଖି େଖାଲି ନ ଥିଲା।
ବି ଚାରୀ ମାଆକୁ ତ ଆଉ େଦଖି ପାରି ଲାନି ନି ଜ ଜନିG ତ ସrାନକୁ ମଧ େଦଖିପାରି ଲା
ନାହY କି ା ଯାହାକୁ ହୃଦୟ େଦଇ ଭଲ ପାଇଥିଲା ତା'ର ଉପgିତି ବି ନଥିଲା େସଠି । ହାୟ,
କି କପାଳ େନଇ ଆସି ଥିଲା ସତେର!!
ଦୁ ଇ ଘqା ପେର ରାଜୀବ ପହିଥିଲା କି  ତା'ର ଦୁ ଭାଗ ପତାଶାକୁ ଜୀବr
େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ତା ପାଖେର ନଥିଲା। େସ ଡାର, ପାଖରୁ ସବୁ କି ଛି अବଗତ େହବା
ପେର କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ -Dେର ରହି ପୁଣି ଦୃ ଢମନା େହାଇ ଶି ଶୁକୁ ଗହଣ କଲା ପେର
େସଇ ହିଟାଲର େଲାକ,ର ସହାୟତାେର ପତାଶାର अrି ମସଂ:ାର କରି େଫରି
ଯାଇଥିଲା ନି ଜ ଘରକୁ । ଘର େଲାକ, ଯୁିତକ ଓ ଉେ^ଜନାକୁ ଶାr କରି ରାଜୀବର ºୀ
ମାଳା ଶି ଶୁ କନା କୁ ଗହଣ କରି ଥିଲା ।

ଜୀବନର ଘଟଣା ଚକ ଭିତରୁ େକଇଟା କଥା ଭୀଷଣ ବଥିତ କରୁଥିଲା େମାେତ ।
-”ମାଆ, ତୁ ପାଗଳୀ େହାଇଯି ବା ପେର ବାପା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ। ତା,
କ^ବ େସ ଭୁ ଲି ଗେଲ। କି ଛି ମାସ ପେର ଆଜା,ର ହାଟ  େଫଲେର ମୃତୁ େହାଇ ଗଲା।
ଆମର ଆଉ େକହି ସାହା ଭରସା ରହି େଲନି ।
( अfର ଗୁଡାକ େକମି ତି ଲୁ ହ ଛି ଟା େର ଝା©ା େଦଖାଯାଉଥିଲା )

ତ
ିକ

ା

ଆେମ अନାଥ େହାଇଗଲୁ । ଟୁ ସନ କରି ମଁୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଓ େମଘାକୁ ପଢାଉଥିଲି। େଯାଗକୁ
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େଗାେଟ ହାତ େଲଖା ଡାଏରୀ ମି ଳିଥିଲା ପତାଶାର ଜି ନିଷପତ ଭିତରୁ। ତା

ଇ
-ପ

ଜେଣ େପାେଫସର ଆମ ଘର ଭଡା େନଇ ରହି େଲ। େସ ରହି ବାରୁ ଆମ ଖ ସୁବିଧାେର

ଆ

ହ
ାନ

େହଲା। ତା ପେର ମଁୁ ଚାକି ରୀ କଲି । େମଘା େମଧା ବୃ ^ି ପାଇଲା। େସ େମା ଠୁ ବି ଭଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଛାତୀ ମାଆ। ସାନ େବେଳ अଲଗା େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏେବ କି  େତା ପରି
େଦଖାଯାଉଛି । କି  ଦୁ ଃଖର କଥା େସ େତା କଥା କି ଛି ଜାେଣନି । ତା ପଢାେର ଡି vବ
ହବ େବାଲି ମଁୁ ତାକୁ େତା ବି ଷୟେର କି ଛି କେହନାହY। ତା େଗାଡେର ଠି ଆ େହାଇଯାଉ ତା
ପେର ବେଳ ଜାଣିବନି କି !! ତୁ େକେବ ଭଲ େହବୁ ମାଆ ....
अfର ଗୁଡା ଲି ଭି ଲି ଭି ଯାଇଛି । ପତାଶା କାDୁ ଥିଲା େଲଖି ବା େବେଳ ନି ୟ। ହଁ ,
େକମି ତି ବା ନ କାDିବ?
େସଦି ନ ଯାଇ ପହିଲି େମଘା ପାଖେର। େସ େମାେତ ଚି ହs ି ପାରି ଲା ନାହY। ମଁୁ
अରୁଣ ସାର ପତାଶାର ଟୁ ଟର େବାଲି ପରି ଚୟ େଦବାରୁ, େସ େମାେତ ନମ:ାର କଲା ଓ
ଝର ଝର େହାଇ କାDି ପେକଇଲା। ମଁୁ ତାକୁ କଣ ବା ଶାrନା େଦବି କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନ
ଥିଲି। ତଥାପି ତାକୁ େବାଧ େଦଇ ଚୁ ପ କରାଇଲି । ପତାଶାର ମୃତୁ ଖବର ବହୁତ ପେର
ଜାଣିଲା େବାଲି େସ କହି ଲା ।

ଏକ େଛାଟ ଘର ଭଡା େନଇ ରହୁଥିଲା। ହିଟାଲକୁ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ େମଘା ପାଖକୁ
େଫାନ କରି ଥିଲା। କି  ପେର େସ େଯେତ େଫାନ କେଲ ମଧ େକହି ତା େଫାନ ଉଠାଉ
ନ ଥିେଲ। ରାଜୀବ ଝି अକୁ େନଇ ଆସି ଥିେଲ। ସବୁ କଥା କହି େସ ଝି अକୁ େନଇ
ଚାଲି ଗେଲ। େଯେତେବେଳ ଯାହା ସମସା ଆସି େଲ ତା,ୁ କହି ବାେର ସେ,ାଚ ନ
କରି ବାକୁ କହି ଯାଇଛrି ।

ତ
ିକ

ା

କହି ବା ସମୟେର ଧ,ି ଧ,ି କାDୁ ଥାଏ େମଘା ।

ଇ
-ପ

- ତୁ ମ ମାଆ ଏେବ େକାଉଠି ? ଆଉ ବାପା ??

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େପାଛି କହି ଲା େମଘା, ମାଆ... ପାଗଳୀ... େକାଉ ପାଗଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖାନାେର अଛି ମଁୁ ଜାେଣନି । ମାଆ ଗଲା ପେର ବାପା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ। “େଯମି ତି
ମାଆକୁ େସମି ତି ଝି अ... ମର ସବୁ ଏଥର” କହି େଦଇଗେଲ। अଜା ଥିେଲ େସ ବି ଚାଲି
ଗେଲ। ଆଈକୁ ତ ମଁୁ େଦଖିନି। ନାନୀ ଥିଲା େସ ବି ଗଲା। ଏେବ ତ ମଁୁ ସ!ୂ# ଏକା।
େକମି ତି ବିବି ସାର?? େଭଁ େଭଁ େହାଇ ପୁଣି କାDି ପେକଇଲା େସ।
- ମା’, ପାଖକୁ ଯି ବ?
େସ ଏକଦମ ଚୁ ପ େହାଇଗଲା ଓ ଆଯ େହାଇ େମାେତ ଚାହYଲା ।
େମଘାକୁ େନଇ ମଁୁ अପ#ା େଦବୀ, ପାଖକୁ ଗଲି । ନୀରବେର अପଲକ େନତେର
ତାକୁ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଲୟେର ଚାହY ରହି େଲ େସ। ପୁଣି ଗଛେର ପାଣି େଦବାକୁ
ଚାଲି ଯାଇ ମନକୁ ମନ ବି ଡ଼ ବି ଡ଼ େହାଇ କଣ କହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଶଷ ଦୁ ଇପଦ େମା
କାନେର ପଡି ଲା, “ଏତି କି ବଡ େହାଇଥାrା” ମଁୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ େସ େମଘା କଥା ହY ମେନ
ପକାଉଛrି ।

େଦଲି । େମଘା ଏେବ ପାୟ ସବୁ ଦି ନ ଆେସ। अପ#ା େଦବୀ, େକାଳେର ମୁn ରଖି
େଶାଇଯାଏ। ତା,ୁ ତା'ର ପତଳା ବାହୁେର ଜଡାଇ ଧେର ।
- ତୁ ଠି କ େମା ଝି अ ପରି ଲାଗୁଛୁ। େମାର ବି େଗାେଟ େତା ପରି ଝି अ ଥିଲା। କି 
ଜାେଣନି େସ ଏେବ େକାଉଠି ? କାହାର କି ଛି ଖବର େମା ପାଖେର ନାହY।
- ତା'େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆଜି ଠାରୁ ମାଆ େବାଲି ଡାକି ବି। ଡାକି ବି ତ....!! ତୁ ମର

ତ
ିକ

ା

କି ଛି ଆପ^ି ନାହY ତ...

ଇ
-ପ

अପ#ା େଦବୀ, େସsହ େବାଳା ହାତ େମଘା ମଥାେର ବୁ ଲୁ ଥାଏ ।

ଆ

ହ
ାନ

ରବି ବାର ଥାଏ। ମଁୁ େମାର ଆଶମେର ଥାଏ। େମଘା ଜେଣ ବି ଓ େଛାଟ ଝି अ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସହି ତ ଆସି ପହଁ ଚିଲା। େସ ଦୁ େହଁ ଆସି େମାେତ ନମ:ାର କେଲ। େସ ରାଜୀବ େବାଲି
େମଘା େମା ସହି ତ ପରି ଚୟ କରାଇ େଦଲା। େଛାଟ ଝି अଟି ପତାଶାର ଝି अ ଜାଣିବା ପେର
େମା ହୃଦୟେର ଏକ ଶୀତଳ ଲାଭା େବାହି ଗଲା।
ଡାର, କହି ବା अନୁ ସାେର अତୀତ ସG ତିକୁ େଫରି ବା ପାଇଁ ବଳପବ
ୂ କ
 େଚvା
କେଲ अପ#ା େଦବୀ ପୁଣି ଥେର େସଇ ନୀରବତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯିେବ। ଆଉ ଦି ତୀୟ
ଥର ପାଇଁ ତା,ୁ ସୁg କରି ବା ଖୁବ କଠି ନ େହାଇଯି ବ। ଏକଥା ଶୁଣି େମଘା ଓ ରାଜୀବ
ସ!ୂ# ହତବାକ େହାଇଗେଲ ।
- ସ£ଖେର ଜନGଦାତୀ ମାଆକୁ ପାଇବା ପେର ବି େସ ଜାଣିପାରି ବନି ମଁୁ ତା ଝି अ
ଆଉ ପରୀ ତା ନାତୁ ଣୀ। େକେବ ବି େଗଲ କରି ପାରି ବନି ନି ଜ ରର େଖଳନାଟିକୁ।
ବାରୁ} କ¦ ଓ अଶ£ସି ନୟନେର ଗଛେର ପାଣି େଦଉ େଦଉ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି
ଯାଉଥିବା अପ#ା େଦବୀ,ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ କହି େହଉଥାଏ େମଘା ।

ପରୀର ମୁn ସାଉଁଳାଉ ସାଉଁଳାଉ େମାେତ ପଶs କରୁଥାଏ େମଘା।
ମଁୁ ରାଜୀବକୁ ଧନବାଦ େଦଇ କହି ଲି, “ଏମି ତି ସମୟ ପାଇେଲ ପରୀକୁ ତା ଆଈ
ପାଖକୁ ଆଣୁଥିବ। କି ଏ ଜାେଣ ଭଗବାନ େକେତେବେଳ େକଉଁ କବାଟ େଖାଲି େଦେବ।”
େସେତେବେଳ ସାର ଉପକମ େହଉଥାଏ, ହଲ ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା
"ତୁ ମ ଚରଣ େର େମାର ଭକତି

ତ
ିକ

ା

ଦି अ ବି ପେଦ ସାହସ ଶକତି "।

ଇ
-ପ

अପ#ା େଦବୀ ଆମ ପଟକୁ ଆସୁଥିେଲ। ପରୀକୁ ଘଡି ଏ ଚାହY ରହି େଲ। ସେତ

ଆ

ହ
ାନ

େଯମି ତି େସ ଚି ହs ି ବାକୁ େଚvା କରୁଥିେଲ। ହଠାତ ନଇଁପଡ଼ି ପରୀକୁ େକାଳକୁ େଟକି େନଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଛାତି େର ଜଡାଇ ଧରି େଲ।
ରାଜୀବ ଆଯ େହାଇ ଚାହYଥାଏ। େଯଉଁ ଛୁଆ अଜଣା େଲାକ,ୁ େଦଖିେଲ କାDି
ଉiନs େହାଇଯାଏ, େସ ଆଜି ନି ବeକାର ଭାେବ अପ#ା େଦବୀ, ଛାତି େର ଆଉଜି ରହି ଛି।
େସ କହୁଥିେଲ,
- ତୁ କି ଏ େଲା ମା, େତା ପରି ଛୁଆ,ର ମଁୁ ଆଈ େହବି ।
େମଘା ଆଖିରୁ अବି ରାମ ଗତି େର ଝରା ଶାବଣର ଧାରା ଛୁଟୁଥିଲା ।
େସ ମାକୁ େଯେତ ମାଆ େବାଲି ଡାକି େଲ ବି େସ େକେବ ଜାଣିପାରି ବନି େମଘା ତା
ନି ଜ ଝି अ େବାଲି , ନି ଜ ନାତୁ ଣୀକୁ ଆଈ େବାଲି ପରି ଚୟ େଦଉଛି େକେବ ବି ଜାଣିପାରି ବନି
ପରୀ ତା ନି ଜ ଝି अର ଝି अ। ଡି େଭାସ େହାଇଥିେଲ ବି ରାଜୀବ େଯ ତା ନି ଜ ଜାଇଁଥିଲା େସ
କଥା ବି େସ ଜାଣିପାରି ବନି । ଆଉ ଜାଣିପାରି ବନି ତାକୁ ଏେତ ଭଲପାଉଥିବା ତା ବଡ ଝି अ
ଏ ଦୁ ନି ଆେର ନାହY େବାଲି ।
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ା
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ଭାମଭାଷ : ୮୨୪୯୮୫୦୧୬୮
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୪ଥ ଭାଗ)
।। ୧୨ ଶ ଦୃ ଶ ।।
(େଦବ କୁ ମାର ଟହଲ ମାରୁଥିବା अବgାେର େମାବାଇଲ ଦାରା अପର
ପf େଲାକ ସହି ତ ଆେଲାଚନା କରୁଥାଏ)
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

େଦବ : ଇଏସ, ଆପଣ ମାଲ ପେଠଇ େଦଇଛrି ତ? ଓଃ ରିଏଲି !
ତାେହେଲ ଭିକୁ ସି ଂହ ମାଲ େନଇ ଆସୁଛି। ଓ େକ ଆଇ ଏମ େୱଟି|
ଫର ହି ମ। (କଲ କାଟିସାରି ହାତ ଘଡି କୁ େଦେଖ)
ଶାବଣୀ- (ଭିକୁ ସି ଂହର ପoାବୀ ଛଦG େବଶ, ହାତେର ଏକ ବି ଫେକଶ

େଦବ- ହାେଲା ଭିକୁ ସି ଂହ। େକୖ େସ େହଁ ଆପ?
ଶାବଣୀ- ବି ଲକୁ ଲ ବଢି ଆ ସାର। ଆପ ବତାଇଏ?
େଦବ- ମାଲ ଠି କ େହ େତା...?
ଶାବଣୀ- ଏକଦମ େଫସ ମାଲ େହୖ ସାର। ବି ଫେକଶ େଲକର େଦଖିଏ।
(େଦବ କୁ ମାର ହାତେର ବି ଫେକଶ ଧରାଇ ଦି ଏ)

ହ
ାନ
ଆ

େଫାଟ? ଚରସ କାହY?

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଦବ- (ବି ଫେକଶ େଖାଲି ଚମକି ଉେଠ) ଏ କଣ ଏଇଟା କାହାର
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ଧରି ପେବଶ କେର) ହାେଲା େଦବ କୁ ମାର! (ହାତ ମି ଳାଏ)
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ଶାବଣୀ- ଚରସ େଚାରି େହାଇଯାଇଛି ।
େଦବ- ହ୍ଵାଟ ନନେସନ୍ସ?
ଶାବଣୀ-ରିଲା େଦବ କୁ ମାର ବି ରିଲା। ବି ଫେକଶ ଭି ତେର ଥିବା େଫାଟ କାହାର
କହି ଲ ନାହY ତ?
େଦବ- ତାମାେନ ତୁ ପoାବୀ ନୁ େହଁ ?
ଶାବଣୀ- େମା ପଶsର ଉ^ର ଜାତି କି େଗାତ ଦାରା ସମାଧାନ େହାଇପାରି ବନି । କୁ ହ େସ
େଫାଟ କାହାର?
େଦବ- ଚି େହsନି କି ଜେଣନି ।
ଶାବଣୀ- ମି ଛର ନାଟକ େଖଳନାହY େଦବ କୁ ମାର। ତୁ େମ ଭଲଭାେବ ଜାଣି ଛ େସ େଫାଟ
କାହାର? ଜାଣି ଶୁଣି େମାେତ ଭୁ ଆଁ ବୁ ଲାଉଛ।
େଦବ-ମଁୁ େତାେତ ପଚାରୁଛି େକାଟିଏ ଟ,ାର ଚରସ େକାଉଠି ଲୁ େଚଇ ରଖିଛୁ କହ

ଶାବଣୀ-(େଦବ କୁ ମାର ହାତକୁ ଫାୟାର କରି )ଖବରଦାର େଦବ କୁ ମାର! ଚାଲାକି
କରି ବାକୁ େଚvା କେଲ େମାେତ ବି ଚାଲାକି ଖଳି ଆେସ। ଏେବ କହ େସ େଫାଟ କାହାର?
େଦବ-(ହାତର କv gାନକୁ ଚାପି ଧରି )ଆଃ- କି ଏ? କି ଏ ତୁ ?
ଶାବଣୀ- େମା ପରିଚୟ ଏେତ େନେସସରୀ ନୁ େହଁ । ପଥେମ ତୁ କହ ଏଇ େଫାଟେର ଥିବା

ତ
ିକ

ା

ବି,ର ପରିଚୟ କଣ ?

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦବ- ମଁୁ ପରା କହି ଲି ଚି ହs ି ନି କି ଜାେଣନି ।
ଶାବଣୀ- ଭଲଭାେବ ମେନ ପକା--।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନେହେଲ....(ପି `ଲ ବାହାର କରିବା େବେଳ)
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େଦବ- ନା କି ଛି ବି ମେନ ପଡୁ ନାହY।
ଶାବଣୀ- ସାାଦି କ ସୁେରD ମହାପାତ,ୁ ଚି ହs ି ପାରୁନାହଁୁ ?
େଦବ- ସୁେରD ମହାପାତ?
ଶାବଣୀ- ଯାହା,ୁ େତାହରି ପରି ଆଉ ତି ନିଜଣ ସାଇତାନ ମି ଶି େମାହରି ସମsାେର ନୃ ଶଂସ
ଭାେବ ମଡର କରି ଥିଲ। େମାହରି ସାମsାେର ଏସ ପି अମେରD େଚୗଧୁରୀ, ହାତ ଦୁ ଇଟିକୁ
କାଟି େଦଇ ସାରା ଜୀବନ अପ| କରି େଦଇଥିଲ। ଏଥର ମେନ ପଡ଼ି ଲା?
େଦବ- େସସବୁ ବହୁ ଦି ନର ପଛ କଥା। କି  ତୁ କି ଏ? ଏେତ ଦି ନର ଇତି ହାସକୁ ପୁଣି
କାହYକି େଖାଳି ତାଡି ବାହାର କରୁଛୁ?
ସମି ତ- (ଛଦG େବଶେର)କାରଣ ତାହାରି ଭି ତେର अଛି େତା ମୃତର ଠି କଣା। େତାେତ
ମରି ବାକୁ େହବ..।
େଦବ- ତୁ ? ତୁ ପୁଣି କି ଏ?

(େଦବ କୁ ମାର अନ ହାତ ପେକଟେର ପୁରାଇବା େବେଳ ସମି ତ େସ ହାତକୁ ମଧ
ଫାୟାର କେର)
େଦବ- ଆଃ- (ଯଣାେର ଛଟପଟ)
ସମି ତ- ପବଳ େଯଉଁଠି ନାୟର େସାତ ଛୁଟାଇ ଚାଲି ଛି, େସଠି ଦୁ ବଳର ଶି କାହY

ତ
ିକ

ା

ପତି େରାଧ କରି ବ? େତାର ଦୁ ଇଟି ସାରା ହାତ ଏେବ अକାମୀ अପ|। ତା’ପେର ଆେମ
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ସମି ତ- େତା ଯମ।

ଇ
-ପ

ଦୁ େହଁ େତା ଗଳାେର ଫାଶୀ ଦଉଡି ପୁେରଇ ସି ଲିଂେର ଝୁେଲଇ େଦବୁ । ସକାେଳ ବଡ଼ ବଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

अfରେର ନି ଉଜ ବାହାରି ବ ମାଫିଆ େଗ|ର ନର ୱାନ ସାଇତାନ େଦବ କୁ ମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ମରି ଛି।
େଦବ- େକଶରୀ.. ! େକଶରୀ ! ଆଃ-(ଯଣା) ଆେବ େକାଉଠି अଛୁ ଶୀଘ ଆସି ଏ ଦୁ ହY,
ହାଲ ଚାଲ ବୁ ଝ।
ସମି ତ- େତା ଦରୱାନ ସେଚତ େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆେମ େତାେତ ଏ ଦୁ ନି ଆରୁ ବି ଦାୟ େଦଇ
ସାରି ଥିବୁ।
େଦବ- ମାେନ...?
ସମି ତ- ତାକୁ ଏମି ତି େମଡ଼ି ସିନ ଶୁେ|ଇଛି େଯ ଉଠି ବାକୁ ଆହୁରି ପା ଘqା ଲାଗିବ।
େଦବ- ଇଉ ବÄ ଡି ରାସେକଲ...
ସମି ତ- ବାସ! ବହୁତ େହଇଗଲା େଦବ କୁ ମାର େତା େଖଳ ଏେବ ଖତମ।(ଶାବଣୀ ଓ
ସମି ତ େଦବ କୁ ମାର ଗଳାେର ଫାଶୀ ଦଉଡି ପୁରାଇବା େବେଳ)
େଦବ - ପିAଜ େମାେତ ଏଇ ଥର ଛାଡି ଦିअ। ସତ କହୁଛି ମଁୁ ଆଉ ମାଫିଆ େଗ|େର ମି ଶିବି

ସମି ତ- େଶଷେବେକ ହନୁ ସତ କହି ବ େବାଲି ମି ନତୀ କରୁଛି ।
ଶାବଣୀ- କି  େତା ସତ କହି ବାେର ଆେମ ଦୁ େହଁ ପ#
ୂ  େiଦ ଲଗାଇ ସାରି ଛୁ।
େଦବ- ପିAଜ େମା ପତି ଦୟା କର। ପିAଜ-(ଶାବଣୀ ଓ ସମି ତ େଦବ କୁ ମାର ଗଳାେର
ଲାଗିଥିବା ଫାଶୀ ଦଉଡି କୁ ସି ଲିଂେର ବାି ଦି अrି । େଦବ କୁ ମାର ଫାଶୀେର ଝୁ ଲି ପେଡ଼)

ତ
ିକ

ା

(ମ अକାର)

ଇ
-ପ

।। ୧୩ଶ ଦୃ ଶ ।।

ଆ

ହ
ାନ

(ମାଫିଆ ଆଡା। ନାଥୁରାମ ରାଗେର ଗାଜୁ ଥାଏ। ଦୁ ଇ ସାଇଡ଼େର ବି ଶନାଥ ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାହY। ମାଫିଆ େଗ|ର ସବୁ କଳା ବଜାର େପାଲି ସକୁ ଜେଣଇେଦବି ।
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ଦି ନଦାୟଲ। ସ£ଖେର େକଶରୀ। ସମ`, ମୁହଁକୁ ଥେର ଥେର ସେDହ ଦୃ vିେର
ଚାହYରେହ।)
ନାଥୁ- ଇଉ ରାସେକଲ (େକଶରୀ ଗାଲେର ଠାଏ କରି ଚାପୁଡ଼ା ମାେର)ନମକ ହାରାମ- େଗଟ
ଆଉଟ, େଗଟ ଆଉଟ ଫମ ହି ୟର।
େକଶରୀ- ବସ! େମାେତ ଜଣାନଥିଲା େସ ଦୁ େହଁ ଏେତ ହୁସି ଆର ରହି େବ। ପୁରା ୬ ଘqା
େମାେତ ନି େ`ଜ କରି ପକାଇେଦେଲ। େସଇ ୬ ଘqାେର ସବୁ କି ଛି ଓଲଟ ପାଲଟ
େହାଇଗଲା। େଦବ ବସ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ...
ନାଥୁ- vପ ଇଟ, vପ ଇଟ। ଆମକୁ ଆଗୁେମq ଦଡ଼କାଡ଼ ନାହY। ଆମକୁ େଦବ କୁ ମାର
 ାରକୁ ଡି ଲିଟ କଡ଼ି େଦଲା। ଆଇ ଉଇଲ କି ଲ
ଦଡ଼କାର। େତାଡ଼ ଏକ ଗଲତି େମାଡ଼ ପାଟନ
ଇଉ। (େକଶରୀର ଗଳା ଚି ପିଧେର,େକଶରୀ ଯଣାେର ଗଁ ଗଁ ହୁଏ)
 ାର ବି ଚରା ମରି ଯିବି।
ବି ଶ- ଛାଡ଼ି େଦ ଛାଡ଼ି େଦ ପାଟନ

େକେତ ଡି ଲିଟ କଡି ଛୁ ଇଏ ବି ଯାଉ।
ବି ଶ- ପିAଜ ନାଥୁରାମ! ତାକୁ ଛାଡ଼ି େଦନାଥୁ- େନା େନଭର--ଛାଡି ବିନି। ହାଡାମଜାଦାଡ଼ େନକେର େହାଲ କରି ଟଟାଲ ବA ଡ଼
ବାହାଡ଼ କଡ଼ି େଦବି । ଟାପେର ଫିନି ସ କଡ଼ି ବି।(ଗଳା ଚି ପିଧେର)

ତ
ିକ

ା

(ବି ଶନାଥ ଓ ଦି ନଦାୟଲ ନାଥୁରାମକୁ କାବୁ କରି ଧରି ନି अrି )

ଇ
-ପ

 ାର, େକାଧ େମ ଆଗବବୁ ଲା େହାକର େକଶରୀ େଜୖ ସା
ଦି ନ- େପେସନ୍ସ ରେଖା ପାଟନ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଦମୀ େକା ଖତମ କରେଦେନ େସ େକାଇ ଫାଇଦା େନହY ମି େଲଗା। ବଲକି ହମାରା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାଥୁ- ମଡି ଯାଉ, େଦବ କୁ ମାର ଡି ଲିଟ େହଇଛି ଏଇ ବି ଡି ଲିଟ େହବ। ଆମ ଲାଇଫେଡ
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ଦୁ ଷGନ େକା କଭି ପକଡ େନହY ପାଏେ|। ହମ ମାନେତ େହଁ େୟ ସବ ହମାେର ଲି େୟ
ସି ରିୟସ ବାତ େହ ମଗର ସି ରିୟସ େକା ଜାଦା ସି ରିୟସ କରେନ େସ ସବକୁ ଛ ବି ଗଡ଼
ଯାତା େହ।
ନାଥୁ- ବଟ ହୁ ଇଜ ଦାଟ େଫେଲା ଯି ଏ ଆମ େଟଲେର ହାଟ ମାଡି ବାକୁ ସାହାସ କଡ଼ି ଛି?
େକଶରୀ- େମାର ଦୃ ଢ଼ ନି ଶାସ େସଇ ପoାବୀ ଭିକୁ ସି ଂହ ଏସବୁ କରିଛି ବସ।
ନାଥୁ- ହାଟ? ଭିକୁ ସି ଂହ। େନା େନଭର ଇେ!ାସି ବଲ।
 ାର, େକଶରୀ କହି ବା अନୁ ସାେର ଗତକାଲି ରାତି େର ଭିକୁ ସି ଂହ
ବି ଶ- ଇଏସ ପାଟନ
େକାଟିଏ ଟ,ାର ଚରସ େନଇ େଦବ କୁ ମାର ପାଖକୁ ଆସି ଥିଲା। କି .....
େକଶରୀ- ହଁ ବସ େସେତେବେଳ େଗଟ ପାଖେର ମଁୁ ଥିଲି।
ନାଥୁ- େଦନ....
େକଶରୀ- ଭିକୁ ସି ଂହ ଭିତରକୁ ଯି ବା ୧୦ ମି ନିଟ ପେର ଆଉ ଜେଣ କଳା ବୁ ଖା ପିି େମାର

ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରିବି ନି।
ନାଥୁ- େତା ଇସ ମଡର ଦୁ ଇଜଣ ମି ଶି କଡ଼ି ଛrି । ବଟ ଭିକୁ ସି ଂହ ଟୁ ମର ଆଇ ମି ନ
ଗଟକାଲି େପାଲି ସ ବୁ େଲଟେର ଡି ଲିଟ େହାଇଛି ।
ବି ଶ

ତ
ିକ

ା

ଦି ନ- (ଏକସେ|) ହାଟ??

ଇ
-ପ

 ାର ଆଇ ଏମ ସି ଓର ଗଟକାଲି ଭିକୁ ସି ଂହ େପାଲି ସ ଗୁଳିେର ମଡର
ନାଥୁ- ଇଏସ ପାଟନ

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇଛି । ୫ େକାଟି ରୁପୟା କା ଚଡ଼ସ େନଇ ପାକି `ାନରୁ ଇnିଆ ଆସୁଠିଲା। ପoାବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

अତି ନି କଟକୁ ଆସୁଥାଏ। ମଁୁ ପି `ଲ ଉଠାଇ ତୟାର େହବାେବେଳ... ତାପେର କଣେହଲା

Aahwaan.com

87

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େବାଡର ପାଖେ଼ଡ ଟାକୁ େପାଲି ସ ଫେଲା କଡ଼ି ଫାୟାର କଡ଼ି ଥିଲା। ଭିକୁ ସି ଂହ େସଇଠି
ଫିନି ସ େହଇଗଲା।
ବି ଶ- ତାେହେଲ ଏ ନୂ ଆ ପଜାତି ର ଭିକୁ ସି ଂହ କି ଏ େହାଇପାେର?
ଦି ନ- ଦୁ ନି ଆ ହାମେକା ଡ଼ରତା ଥା େଲକି ନ ଆଜ ଉÇା େକୖ େସ େହା ଗୟା? େକାଇ ଆେକ
ହମାେର ଇଲାକା େମ ମଡର କରେକ ଚଲା ଯାତା େହ। ଇସି ଲିଏ ସି କୁରୀଟି ଟାଇଟ
 ାର। େନହYେତା ହମାେର ଉପର ଭି େଡoର େହା ସକତା େହ !
କରନା ପେଡଗା ପାଟନ
 ାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦ
ନାଥୁ- ନାଥୁରାମଡ଼ ଆଇ ସି ସି କାେମରା अଛି । େଡାq ଓରି ପାଟନ
ଦେନା ଆମଡି ହାଟେର ଡି ଲିଟ େହେବ । ବାସ! େୱଟ ଫର ସମ ଟାଇମ୍ସ।
(ମ अାର)
କମଶଃ.........

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କବିତା ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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अମରେଜାତି କାବ ସୟର
ପଥମ ଛାD
ଦି ତୀୟ अଧାୟ (ଭାଗ “୫”)

େଦବଦ^ ସୁନା

अେନକ ଦି ନରୁ େଭଟପେର ଜାଣି

କରି େଯ ଜୀବନ ଜୀଏଁ ।”

अଶ£ କାହYକି ଆଖିେର,

अଧି ର କବି ର କ# ଦୟ ଜାଣ

अେଲାଡ଼ା ଜି ନିଷ ପାଇଁ କାହY ପାସ

ବାପା ପଦ ଓେଠଶୁଣି,

ଆସି େଲ ଯାଉଛି ଦୂ ର ।”

 ୁ
अଶ£ ନୟନରୁ ଝରିଲା ନି ଝର

अଟକି ବାକୁ ଏ କହrି ବାଳାକୁ

ଯଥା ଝରି ଯାଏ ପାଣି ।

“ଏ େଦଖ अଶ£ େପାଛି ଲି,”

अେନକ ଦି ନରୁ ଯଥା ଝରି ନାହY

अଧେର କହrି କେର अଶ£ େପାଛି

ଆଜି ବାକୁ େଳ ଝରୁଛି ,

अrେର କDନ ଖାଲି ।

अଜଶ ଜଣା ଥିଲା ତ ପୁରୁଣା

अଭିସାର ଆେଶ अଭିv କି ଦି େଶ

ଆଜ କି ଦି ଶି ବହୁଛି ।

ପଚାରrି ବାଳା ଚାହY,

अନୁ ଭବ କରି ବାଳା ଜାଣିସାରି

अଧରେର କବି କହrି ଆକୁ େଳ

କହrି ଏଣିକି ତି େଳ,

ଝି अକୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ ।

ା

अନ ପାଇଁ ନି ଜ ଜୀବନକୁ େତଜ

ତ
ିକ

ଦୂ େରଇେବ େଯ ଜାଣିେଲ ।

ଇ
-ପ

ଦରଦ ବୁ ଝି ବ ସି ଏ,

ଆ

ହ
ାନ

“अଶ£ପୁଣି ଜାଣି ବହି େଲ ଆଖିେର
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କେହ, “ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ,

अଦୂ େର ରହି େଲ ଦୂ େର ସି ଏ ଚେଲ

अତ ଆସି ଗେଲ ରହି ବା ଏକାଠି

େକେବ ବି ପାଖଉ ନାହY,

କୂଟିର େଗାଟି ଗଢ଼ାଇ ।

अଳି କେର ଖାଲି ତୁ ମକୁ େଦଖି ବ

अଇେବ ନା ବାପା ସତକୁ ଠକି େବ”

ତୁ ମ ପାଖ ଯି ବ ଧାଇଁ ।

କହି ତୁ ନି ରହି ଗେଲ,

अଶ£ଝରାଉଛି କହି େଲ କହୁଛି

अଧି ର କବି କହrି ତ ଭାବି

ଝି अ ପାଇଁ ଏକା େଦାଷୀ,

“ଏମି ତି େକେବ େନାହି ଲା

अତ ଆଣିେଦେଲ େବାେଧ େସ େଦଖିେଲ

अ ଦି ନ ପେର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ

ଖୁସି େହବ ସି ଏ େବସି ।”

ମାଆଁ, ସେ| अଇବୁ ,

अଝଟ କରି ଛି ବାଳା ତ କହି ଛି

अସନାକୁ ସଫା କରି ପୁଣି ତି ନି

“ଏକାକି ଆସି େଳ ଭଲ,

ଏକାଠି େହାଇ ରହି ବୁ ।”

अସୁବିଧା ବହୁ ଏଇଠି ରହି ଛି

अନୁ େରାଧ କହି ବାଳା କେହ, “ନାହY

ମାଆକୁ ଏଇଠି କାଳ ।

ମାଆ,ୁ େକେବ ନ ଆଣିବ,

अନ ବହୁ अଛି ଛାଡ଼,” ବାଳା କହି

अଶ£ ଝେରଇବ ଖାଳି କାDୁ ଥିବ

ପଚାରି େଲ ତାହା,ୁ ,

ଏ କଥା ତାକୁ ନ କହି ବ ।”

अଳି େକ ଦି ତୀୟ ଲି ଖନେର ସୟଂ

अନୁ ପାୟି କବି , “ଏକାକି ଆସି ବି

ଚାହାrି ବାହା େହବାକୁ ।

କାହYକି ଆସି ବୁ ଦୁ େହଁ ,”

(କମଶଃ..)

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अତି ଆଦରେର ତା,ୁ ତ କହି ଲା

ା

“େତା ମାଆଁ ବି ଏହି ଚାେହଁ ।
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େସଇ େଲାକଟି
ସାଗରର ପରି େସ େଯ ଶାr ସମାହି ତ,
ଆକାଶର ପରି ପୁଣି अସୀମ ଉଦାର,
େଦଖିଥିଲି ତା,ୁ ଏହି ବି ଶ ଦୁ ନି ଆେର -

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ଜୀବନର ପେଥ ତା,ୁ େଖାଜି ପାଇଥିଲି I
ବାଉଂମୟ ପକାଶ ତା, େବଢ଼ି ଥିଲା ସେତ
fୁଦ େମାର ସ^ାର ପରି ଧି ଆଉ ସୀମି ତ ବଳୟ,
େମା ଜୀବେନ ଶୁଭ,ର ତା, ଆଗମନୀ
ଆଭାମୟ ବିତର ବି ରାଟ ବି ସGୟ I

ତା,ୁ କି  େଦଖିନାହY େକେବେହେଲ ମୁହY
ପଗଲଭ େହବାର,
େସ ଏକ ପଶାr gିର ନି ଥର ତର|
ଯା ବୁ କୁ େର ସାଗରବି ନି ଜକୁ ହଜାଏ,

ତ
ିକ

ା

अସୀମ ଆପଣା ସ^ା ଆନେD ହରାଏ I
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ସାଗରବି େବେଳ େବେଳ ଉ^ାଳ ହୁଏ,

ହ
ାନ
ଆ

େପାଛି ଯାଏ ବା{ ତାର ସୁନୀଳ ବି `ୃତି ,

ଇ
-ପ

ସୁନୀଳ ଆକାେଶ ପୁଣି କଳା େମଘ ଢାଂେକ,
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କୁ ¦ିତ ଆକାଶ ହୁଏ अନୁ ଦାର ସେତ !
େସ କି  କାଳି ମାମୟ ମହାକାଳ ସମ
ଶତ କାଳି ମାେର କରି ସିs ¥ अବଗାହ
ଗୁଣାତୀତ ବି ଭୁତି େର ଶାr अବି ଚଳ I
ତା,ୁ େଦଖି ମେନେହଲା ସେତ
େଦଖିବାକୁ ନାହY କି ଛି ଆଉ ଏେବ େମାର,
ନାହY କି ଛି େଦବା େନବା fୁଦ ଜୀବନେର,
ନ ଚାହY ବି ନାହY କି ଛି ଆଉ ଚାହYବାର ପାଇବାର अବସାେଦ କି ଛି ପାଇବାର,
ନାହY କି ଛି ମାନ-अପମାନ
ଦୁ ଃଖ-ସୁଖ ାନ ବା अାନ,
ତା,ୁ ପାଇଁ ଧନ େମାର ନଗଣ ଜୀବନ,
ତା,ୁ ପାଇ ସରି ଛି ଏ ଜୀବନର ପଥୁ
େଲଣ େଦଣ ଶତ େଯେତ ତୁ i अବାଚୀନ I
ହରାଇେଲ ତା,ୁ ଆଜି ନାହY ଦୁ ଃଖ ଗAାନି -

ତ
ିକ

ା

अବସାଦ ନାହY ପାେଣ େମାର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜାଣିଛି ମଁୁ େଯେବ ଆଜି ଜୀବନର ପେଥ
ଏମି ତି ବି ଭବ କି ଛି ନାହY ହାରି ବାର,
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ଥାଏ अବା ଯଦି କି ଛି ସେତ େସ ଖାଲି ହଜାଇେଦବାର,
ନି ଜଠଁୁ ନି ଜକୁ େଚାରାଇ ଆପଣାକୁ ଭୁ ଲାଇେଦବାର,
-ବି ସGତିର अତଳ ଶେର
ଆପଣାର ଖବ अହଂକାର I
ପଥଚଲା ଜୀବନେର େମାର
ତା,ର େସ ନୟନ ଯୁଗଳ ପାେଣ େହଲା अ,ା,
ଉଦ୍ଜୀବି ତ କରୁଥିବ ଯି ଏ େମା अrର ଗଭୀର ଗହେର
ସG ରଣର ତrି ତ ଝ,ାର,
ଜୀବନର ପଥ ପେର ରହି ବାରାର "େଦଖି ଥିଲି ତା,ୁ ମଁୁ େଯ ବି ଶ ଦୁ ନି ଆେର

अବସରପା{ ମହା ପବକ (ବି ^)
ଇnିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼, ନୂ ଆ ଦି ଲAୀ

ତ
ିକ

ା

ସାଇକୃ ପା, ନଂ : ୮୦, ମାରିଆମାନ୍ େକାଇଲ୍ vି ଟ୍
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ଶୁନ ଜୀବନେର େଖାଜି ପାଇଥିଲି େମାର"

ଇ
-ପ

େବୖ ଠିକୁପମ୍, ପnିେଚରୀ : ୬୦୫୦୦୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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अରୂପର ସରୂପ
अରୂପର ସରୂପେର ଦୀ{, अପରୂପ ଶୀମୁଖ ତୁ ମର,
अଖn ମnଳାକାର ତୁ ମ େନତା£ଜ ନି ଣeେମଷ gିର I
ସବବାପି ସବାତା ତୁ େମ ସବଦvା अନାଦି अନr,

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

ନାସା-କ#ହୀନ ଦି ବରୂପୀ ମହାବାହୁ ମହାବଳବr I
अଭିନବ अନି DସୁDର,
ପାଦ-ପାଣିହୀନ କେଳବେର ସବେଲାକ ପରି କମା କର I

ତୁ େମ ତ ପତି ମା ନୁ ହଁ , ନି ବeକ ସୃvି ନି ୟାମକ,

ଶନ
ୂ େଦହୀ ପରମପୁରୁଷ अରୂପରୁ ସ ରୁେପ ସାକାର,
ସବରୂପ ମି ଶି ଯହY ରୂପାୟେନ ହୁଏ ଏକାକାର,
ରୂପନାେସ ତୁ େମ ରୂପାତୀତ,
ତୁ େମ ବି ଶରୂପର ବି ସGୟ ! ଦି ବ-ରୂପକାର ରୂେପ ଖାତ I

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अrେଭଦି अନr ବୀfେଣ ଭକତକୁ ପାେଶ ନି अ ଟାଣି I

ା

अପଲକ ପତୀକ-ନୟନ ତୁ ମ ଚକାେଡାଳା ଚି ନGୟ ଚାହାଣି,
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ଵାସୁଣୀ-ପତୀକ ନାସା ତୁ ମ ଶୀମୁଖେର ବଧଲ
ୂ ି अଧର,
ଷାଠି ଏ ପଉଟି अନs ଛପନ େଭାଗେର ମେଣାହି ର ଭବ ଉପଚାର !
କର ତୁ େମ ପତୀକ-େଭାଜନ,
ଜଗªନ ମୁେଖ ଦି अ ତୁ ମ କୃ ପା-ଘନ ଦି ବ ମହାପସାଦର अନs I

अପରାେ} अନାଦି अନr अକଳନ अବ ଶରୀର !
ପରା}ର ଉhୀ{ ଆନେନ ବି ଶରୂପୀ ତୁ େମ ବି ଶ୍ଵର I
अfରରୁ fରିତ ଗତି େର ବି ଶମୟ अଭିବି ତୁ ମ,
ତୁ େମହY ସି ଦାନD ଭୁ ବନେମାହନ ରୂପାତୀତ ଶୀପୁରୁେଷା^ମ
କାଳାତୀତ ତୁ େମ ମହାକାଳ,
ମୂ^eମr ପୁଲକ-अନଳ ତୁ େମ, ମହାବଳ ନୀରବ ନି ଳ !

अଭିବ େହଉ ମେ^ େପମାନD-ଭୂ ମା ସ!ାଦେନ ଦି ବ-ରୂପାrର I

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

 ଃ ଶୀ ମାୟାଧର ଦାସ
ସ ଗତ
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अବତରି ଆସ େହ ପରମ ! ପରି ହରି ସଂେଗାପି ତ ନାନାଥ ଶରୀର,

ଆ

ହ
ାନ

ପnିେଚରୀ
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େପମର ପତି ମା
େପମର ପବି ତ ଉପହାର ତୁ େମ
େପମି କ ତୁ ମର ନାମ

ପ#
ୂ e ମା ପୃvି

େମା ମନ ମାଲି କ ସପନ ବଣିକ
ପୀତି ତୁ ମ ଫୁଲ ସମ...

ସଗୀ ୟ ଭାବନା ଗrାଘର ତୁ େମ
କବି ତାର ସi ପଂି
ହୃଦୟ ରାଇଜ ମହାରାଜ େମାର

େଶ ଦୂ େର ଯାଏ କv
ଭାଗ ଭବି ଷତ ମି ଛ େହଇପାେର
ତୁ େମ ଏକା ଚି ର v...

ତୁ i ଜୀବନେର ଗବ ଏକା ତୁ େମ
େମା ସି Dୁରର ସାଭି ମାନ
ସାତ ଜନମକୁ ହ`ାfର େସ େଯ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଚି ରବDୀ େମାର ମନ...
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େପମ େମା ତୁ ମଠି ଇତି ...

େସsହ,ଶରଧାର ସାଗରେଟ ତୁ େମ

ଆ

ହ
ାନ

େରକବୀ ବଜାର, ଯାଜପୁର
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ଆସିଛି ଏକା
ଆସି ଛି ଏକା ଯି ବି ମଁୁ ଏକା
ଏକା ବାେଟାଇର ମଁୁ

ଦୁ ଷGr େବେହରା

ଏକା ଏକା ସାfୀ !!
ପାଇଲି େକେତ ସାରିଲି େକେତ
ହି ସାବ ରଖି ରଖି ଦି ନ
ଗୁଡାକ ବୁ େଡଇ େଦଲି !!
ହାରି ବା ଠାରୁ ଜି ତି ଗଲି ବୟସ
ସରି େଲ ପାଚି ଲା !!
କି ଏ କେହ ମଁୁ ଦରିଆ
ସୂେତ ଭେସଇ େଦଲି
ଜୀବନ େରଖା !!

କି ଏ େହବ େମା ବୁ ନି ଶାସ
ଛାଡି େଲ େଦହ ହୁଏ ପର !!
ତଥାପି ପାରୁନି ଭୁ ଲି ଥିେଲ
େମାର अତି ଥି अଳପ ବାଟକୁ
ଦୁ ଇ ମଡାର ସାfୀ !!
ଧରା କେହ ମଁୁ अଛି ତୁ ମ ପାଇଁ
ସମୟ ଆସି େଲ େଦବି
ମାଟିେର ମି ଶାଇ !!

ତ
ିକ

ା

ଘର ଆପଣା ଠୁ ଦାn ପର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମଶାଣି କେହ ତ ସG £ତି ମଁୁ
ଲି େଭଇ େଦବି !!
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କେହ ଏଇ अଛୁ କା େବଳ

କି ଏ େମା ନି ଜର କି ଏ ପର
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ଭାଇ ଭାଇ ର ସଂପକ ପଥ
ଡାକି େନଲା ବହୁ ଦୂ ର ଦୁ ଇ

ଏଠି େସଠି େମାର କହି

ଦି ନର କୁ ଣିଆ ମଁୁ !!

କଳି ଲାେଗ ମଁୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ସଂସାର ଦୁ ଆର ପାଇଁ !!

େମା ଜି ବା ପେଥ ଥେର କି ଏ
ମି ଶାଇ ଦି अ ଭାଇ ଆସି ଛି

अ|ାର େକଳି େର ସମାଧି

अଭିନୟ ପାଇଁ !!

କେହ ସ ପs େଯେତ ଚୁ ରି ଚୁ ରି
ଝୁରି େବ ଏଠି େସଠି !!

ଆେର ଛଳି ଆ ଜଗା କାଳି ଆ
େକେତ ଯୁଗରୁ ତୁ ହି ଆନେD

ବଇରି ଯଦି ମଶାଣି ପାଉଁଶ

ବସି ହସୁଛୁ ଚାହY !!

ତା ଠାରୁ ଭଗାରି ପବନ
ଉେଡଇ କେହ ତୁ ଧଳ
ୂ ି !!

ମଲି ଫୁଲି ଆ ପଦGଶତା େର

ସୂେତ ଉଡୁ ଥିବି ଏକା ମଁୁ

ମୁଚୁେକଇ ହସି େଦଲୁ !!

ଏଠି େସଠି ଧଳ
ୂ ି େହାଇ
ମଁୁ ରାଜେନ ହଜି ଯି ବି !!

ଏ େବଳ ଦି ନ କୁ େସ େବଳ
ମଁୁ ଏକା ନାଉରି .....

ା

ତାତି ଝାoି ର ଶାସି !!

ଏକା ବାଟ ର

ତ
ିକ

ରାତି େଦହ େର ଲାଗିଯାଏ

ଇ
-ପ

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି , େଢ,ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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ମା’’
ଦୁଗା ମା
`ୁତି ପାଠ କରୁଛି ମଁୁ ପାଦ ତେଳ େତାର ।
େତା ବି ନୁ େଯ अନ ଗତି କି ଛି ନାହY େମାର ।।

अମରନାଥ ବାରିକ

ଖnା ଖପର ଧାରି ଣୀ ତୁ ହି ଦୁ ଗା ମା େଲା ।
अଭୟ ବର ଦାୟି ନୀ ସାହା େହବୁ ତୁ େଲା ।।
ଜୟ ଦଶଭୂ ଜା ମା େଲା ଦୁ ଗତୀ ନାଶି ନୀ ।
ଜୟ ଜୟ ଶି ବା ଶି अସୁର ମ}eନି ।।
ରାମ ଗେଲ ବନ ବାସ େତାର ପାଦ ପଜ
ୂ ି।

େତାର ଦୟା ବେଳ ମା େଲା ମି େଳ ସବୁ ଶାrି ।
େତାର େକାପ ଦୃ vି େହେଲ ସଭିଏଁ ମରrି ।।
ଦଶ ହାେତ ଧରି अଛୁ अº ଶº େକେତ ।

ତ
ିକ

ା

ବି ନାଶ କରି ବା ପାଇଁ ଦୃ v,ୁ େଯ େଯେତ ।।
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େଦଲୁ ତୁ ବି ଜୟ ଟୀକା ପି େଇ ବି ରାଜି ।।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

ଭୟ,ରୀ ରୂପ େନଇ ଫିଟାଇଲୁ େକଶ ।।

ଇ
-ପ

ମହି ଷାସୁରକୁ ମା େଲା କରିଲୁ ତୁ ନାଶ ।
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ଜଗଦା ରଣଚnୀ ଚଳା ଚପଳା ।
ସହସ ନାମ େବାଲାଉ କମଳା ମ|ଳା ।।
ଜୟ ଜୟ ଦୁ ଗା `ୁତି େହାଇଲା ସ!ୂ# ।
ହାତ େଯାଡି ନମ:ାର କେର ଭାବ ପ#
ୂ  ।।
अଜାଣେତ କରି ଛି ମଁୁ େଦାଷ େଯେତ େମାର ।
fମା କର fମାଦାତୀ ଭଣୁଛି अମର ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଓଡ଼ି ଶା ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧
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କୟଁା, ମ|ଳପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲAୀ)
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ମହାମାୟୀ `ୁତି
ଜୟ ଜୟ ମହାମାୟୀ ଜଗତଜନନୀ

ଆଦି ଶି ଆଦି ମାତା ତୁ ହି ମା ଭବାନୀ ।।

ପକାଶ ଚD
ପଧାନ

ଦଶହରା ମାେସ ମାେଗା ବି େଜ କରି ଥାଉ
ଭକତର ଡାକ ଶୁଣି ଆଶୀଷ ତୁ େଦଉ ।।
ମହାଲୟା ଦି େନ ମାେଗା ଶୁଭମୁଖୀ େବଶ
ନବ अବତାର େତାର କେଲ ଦରଶନ

ଦରଶନ କରି ଲେଭ େତାହରି ଆଶୀଷ ।।

अେଶଷ ପୁଣର ଫଳ ଲଭଇ େସ ଜନ ।।

ନअ ରୂପ ମାେଗା େତାର କରୁଛି ବ#ନା

ନअ ରୂେପ ପଜ
ୂ ା ପାଉ ବି ଧିର ସହି ତ ।।

େଦାଷ ତ£ଟି ଥିେଲ ମାତ କରି ବୁ ତୁ fମା ।।
ପଥମେର େଶୖ ଳପୁତୀ ରୂେପ अବତରି

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଦି ତୀେୟ ବହGଚାରି ଣୀ ମ|ଳ ଦାୟି ନୀ

ା

ଭକତକୁ େଦଉ ତୁ ହି େତା अଭୟ ବାରି ।।

ଆ

ହ
ାନ

ତୃ ତୀୟେର ଚDଘqା ଶତୃ ବି ନାଶି ନୀ ।।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚତୁ ଥେର କୁ ଷGା»ା ନାେମ ପଜ
ୂ ା ପାଉ
ପମେର :Dମାତା ତୁ ହି େଯ େବାଲାଉ ।।

ଷ.ର ଦି ନେର ମାେଗା अଟୁ କାତାୟନି
ବି ଘs ବି ନାଶି ନୀ େବାଲି ନାମ अଛି ପୁଣି ।।

ସ{ମେର କାଳରାତୀ अେଟ ଶୁଭ,ରୀ
ସବ ପାପ fୟ ଯାଏ ଦରଶେନ େତାରି ।।
ନବମେର ସି }ିଦାତୀ ରୂେପ ପାଉ ପଜ
ୂ ା
अvମ ଦି ନେର ମାେଗା ମହାେଗୗରୀ ରୂପ

ସବ କାଯ ସି }ି କରୁ ତୁ ହି ଦଶଭୁ ଜା ।।

ପ#
ୂ  କରି ଥାଉ ତୁ ହି ଭ ମେନାରଥ ।।

ମନବା³ା ଫଳ ପାଏ ନର ଏ ଜଗେତ ।।

େତାହର ଚରେଣ ମାେଗା ରହି ଥାଉ ମନ

ତ
ିକ

ା

କର େଯାଡି କରୁअଛି େତାପାେଦ ଜଣାଣ ।।
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ନବରାେତ ନବରୂେପ ପଜ
ୂ ା କରି େତାେତ

ଇ
-ପ

ଠି କଣା : ତୁ ଷୁରା, ବଲା|ୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୮୫୩୭୨୮୧୨୦
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ମା’
ମା’ ଆସିେବ
ମା' ଆସି େବ
କାଶତnୀ ଫୁଲ ବାସେର

ଗଗନ ବି ହାରୀ

ମା ହସି େବ
ଶି ଶୁର ଦେରାଟି ଓଠେର ।
ଆସି େବ ମା ଦୟାମୟୀ
ଜଗଦା ମହାମାୟୀ
ବାଜି ଲାଣି େଢାଲ ଟମକ ।
ବି ଜୟର ସ ାଗତ ସଂଗୀତ (୦)

ପି ି ସୁନାର ନୂ ପୁର ।
ମହାବଳ ସି ଂହ ପେର ବସି
ଆଶି ଷ ଧାରା େଦେଲ ପରଷି ।

ନାଲି ବº ପରି ହିତା
ମଥାପେର ସ # ଚି ତା
କି କହି ବି ରୂପ େମା ମାଆର
ମଥାପେର ସୁନାର ମୁକୁଟ (୧)
अଶି ଣ ଶି ଶିର ଝରା
ସୁେନଲି କି ରେଣ ଧରା
ପରି େବଶ ହେସ ଟିେକ ଟିେକ।
ଜହs େଦେଖ ବାଦଲ ଫାେ,।
ଫୁଟି ମାଳତୀ େସବତୀ ।
ହେସ ଆକାଶ ଧରିତୀ ।
ଶୁେଭ ଓଁକାର ଶ ନାଦ।

ତ
ିକ

ା

अପରୂପା ପକୃ ତି େସତ। (୨)

ଇ
-ପ

ବି ଡିଓ, କେଲାନୀ, ଚD େଶଖର ପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୬ େଖା}ା(ଓଡି ଶା)
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଦେର ଆଲ ଗାର

ନାୟକ
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ମା’
ମା’ ତୁvିରୂେପଣ ସଂgି ତା
अେହାରାତ, େଶାଭାମୟ ଶାରଦୀୟ ଜଗତ୍/
ଫି ବଷ ନବ ପକାଶର ନି ରୂପମ ପେୂ ଜାବ,

ଶୀଯୁ ଦnାସି
ପଧାନ

ଆଭୂ ବନ ବି େଶ, ବି ଭାର େବୖ ଚିତ,
ଭବ ବି ଜୟ େବୖ ଭବ।
ଶ}ା ମାେହାଲ ମୁଖରି ତ ମୁଲାୟମ ଧରା ,
ସନାତନୀ ସଂ:ୃତି ର ଭିନs ଏକ ପାଣପ#
ୂ ,
ପାବଣ ପସରା।
अନି ବଚ
 ନୀୟ ନି ବeବାଦ ବି ବିଧ अପାେସାରା ଶି ରୀ,

‘ଶା’ ଉପାସନାଯୁେଗ ଯୁେଗ ସୃଜିअଛି ,
अସତ୍ ଉପେର ସତର,
 ଝର ;
ବି ଜୟଶୀ ସୁନିମଳ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

अାନ ତି ମିେର, ପକାଶର ନି ୟତ ବି ାନ,

ା

ସଂସାର ମଳ େମାଚେନ--
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ନି ତ अହ େଦେବୖ ଐଶଯ ରୂେପଣ। ୦୧
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ପତି ତ େଜାତି ପାବଲ ପବାହ, ଲଳି ତ ଲାବଣ ,
ମୃତରୁ अମୃତ ଶାଶତର,
अନାହତ ଧାରା ସ iତାର।
ସବ ଭବ ପବି ତା ମ|ଳ ମା|େଲ,
ଆଦି ମାତୃ େଦେବୖ ତୁ vି ରୂେପଣ। ୦୨

ମା’ ଆବି ଭୂ ତ ସବଭୂତ ମେ^ ,
େକାେଣ अନୁ େକାଣ ;
ଦୁ v ନେv ଭବାନୀ, ଦୁ େଗ ଦୁ ଗତି ନାଶି ନୀ ;
ମହାମାୟା ଶାrମୟୀ, େଘାରମୟୀ,
ମୁଢମୟୀ-ଗୁଣ ଧମeଣୀ େଦବୀ,

ସାମ ଧମ ସଂgାପେନଚDାକାନଳ ଦି {ୀମୟୀ ବି ମଳା େଦେବୖ ,
अºଶେº ପରି ପଣ
ୂ ା , ସୁଶ ରୂେପଣ । ୦୩

ତ
ିକ

ା

ଶୁଭ ସୁେକାମଳ ଶାମଳି ମା ବି iୁରି ତ ପୃଥିବୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अନୁ ପମ ପାକୃ ତି କ େଶାଭାର ମoୁ ଳ ଭnାର ;
େଖତରୁ େfତ ଆକାଶ अନr /
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସତ୍, େସୗମ, ସାଧୁ ସ¡-ନି ବeେଶେଷ-
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ମାଟି,ପାଣି,ପବନ ପଯr ।
ମହା ଜାଗତି କ ଊªାେର ଜାଗରିତ ଜନନୀअବତରି ତ ଏଠି ,
ଭାବଧେମ ସଂgାପି େବ,
अେଭଦ अବନୀ।
ପତି ତ ପାତକୀ ଉପଦବ ନାଶି ନି ଭଦା,
ପାପାଘିs ରୂେପଣ। ୦୪

ପବ
ୂ ା େଳ ମହାଶିମୟୀ
ରୂପାରୂପ େଭୖ ରବୀ ମହାକାଳୀ,
अଭୟ ପଦାୟି ନୀ ମାତା, ପତାପି ନୀ ନି ଭୟା ଶାମଳୀ-

ମହି ଷାସୁର ମheନୀ ;
ପି େମ ନବନବ ଦୁ େଗନି ତ ନବୀନ, अଭି ନବତାର ପାନ
ପଗତି େସୗଧ, େସୗଭାଗ ବ}eନୀ।

ତ
ିକ

ା

ପା, ବି  ବ}eତା ;

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦେବୖ ସୃvି ଓ ପୁvି ରୂେପଣ। ୦୫
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ଉ^େର ଦଶାନନ ଦଶହରା ବି ଜୟ େବୖ େଦହୀଶା
ଈଶରୀ ଦଶଭୂ ଜା ଦୟାନDି ଦୁ େଗ ଜଗତ୍ ହୀତା ;
ଦfିଣେର ମହାଲfGୀ ମହାସରସ ତୀ ମହାଶି—
ଶାrି /କାrି /अନନ ଐଶଯ ା,
ଆଦାr, େଦେବୖ ’अ’ ରୁ ‘f’ ରୂେପଣ ସଂgିତା ।
ବି ଦା ରୂେପଣବୃ ^ି ରୂେପଣତୁ vି ରୂେପଣଓଁ କାର ଆଦି ଜନନୀ, ସବ ରୂେପଣ ସଂgିତା ;
ନମ`େସୖ ଜନନୀ
ପୁ`କ ପାଶା,ୁ ଶ ଧାରି ଣୀ

ତ
ିକ

ା
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ମାତ-ତି ନୟନା ନେମା ନମେ` । ୦୬

ଇ
-ପ

ସାହି ତ ସ!ାଦକ,

ଆ

ହ
ାନ

ଉପାr ସାହି ତ ସଂ:ୃତି କ େସବା ସଂସଦ, ପାତପୁର, ଗoାମ।
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ଛାଇ େଲଉଟାଣି େବଳ
ଛାଇ େଲଉଟାଣି େବଳ େହଲାଣି େଯ
ଆଉ अବା େକେତଦି ନ,

ବୀରକି େଶାର
ନାୟକ

ଜୀବନ ଦୀପରୁ ଘି अ ସରି ଲାଣି
ଲି ଭିଯିବ େକଉଁଦିନ |
ସଂସାର ନି ୟମ ଗଢି ଛି ବି ଧାତା
ଜନମ ସାେଥ ମରଣ,
ଷଠୀଦୂ ତୀ ଜାଣି ଆୟୁଷ େଲଖrି
ଗଣି ବଷ, ମାସ, ଦି ନ |

ତା ପେର ଆେସ େଯୗବନ
େକେତ ପୀତି େକେତ େବଦନାେର ସି 
ଜୀବନର ପତି fଣ |

ମରଣକୁ ଲାେଗ ଡର,
ମରି ଗଲା ପେର ଆତGୀୟ ସଜନ
େହାଇଯି େବ ସବୁ ପର |
ଛାଇ େଲଉଟାଣି େବଳ ଗଡ଼ି ଲାଣି
ସo ଆେସ ନଇଁ ନଇଁ,
ପfୀ େଫରି େଲଣି ନୀଡ଼କୁ ଖୁସିେର
ଶାବକ ଥିେବ େଯ ଚାହY |
ଜୀବନର ସେo ଆେମ ଚାଲି ଯିବା
अେଫରା ପଥିକ େହାଇ,
ଗାଆଁ ମଶାଣିେର ଏ ମାଟି ପି nଟା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜୁ ଇେର ଜଳି ବ େଶାଇ |

ହ
ାନ

ଖnବ, େଢ,ାନାଳ |

ଆ

େଫାନ : ୮୮୪୭୮୪୨୨୯୭
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ବାଲ ପେର ଆେସ େକୖ େଶାର ଜୀବେନ

ସଂସାରର ମାୟା ବାି ରଖି ଛି େଯ

Aahwaan.com

109

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ହଜିଲା अତୀତ
ମେନପେଡ ଭାରି ମେନପେଡ
ହଜି ଯାଇଥିବା ଦି ନ

ନି ରoନ ସାହୁ

ଦି ନଗୁଡା ସି ନା ଚାଲି ଯାଇअଛି
ଲି ଭିନାହY ସG ତି ଚି ହs ।

େକମି ତି ଲି ଭିବ େସ अଭୁ ଲା ଦି ନ
ଛାଡି ଯାଇअଛି ଛାପ
ପୁରୁଣା ଦି ନକୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ

େହାଇଯି ବ େଘାର ପାପ

ଇiା େହଉଥାଏ ଭାରି

ଆଉ ଲି ଭିବନି କଦାପି େସ ଦାଗ

ନି ଜ अଜାଣେତ ଆଖିର େକାଣରୁ

ସି ଏ ପରା ରୂପା ଜହs ।

ଝରଇ େଲାତକ ବାରି
ପରାଣ ହୁअଇ ସବଦା अଧି ର
ଭେର ମେନ अଭିମାନ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ହଲ ପସାଦ , ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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େସଦି ନ ଗୁଡିକୁ ଭୁ ଲି ଗେଲ େବାେଧ

ହ
ାନ

େଢ,ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬

ଆ

େମା :--- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ରାବଣ
ଏେବ ବି ରାବଣ ବିଛି ସମାେଜ
ଭୟେର ଥରୁଛି ଛାତି

ରାମଚD ପଧାନ

ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜି ତ ଯାଇଛି

ଦୁ ନୀତି କରrି ନି ତି l

ଏ ପାପୀ କଳି ଯୁଗେର

ଭଦମୁଖା ତେଳ ମୁହଁକୁ ଲୁ ଚାଇ

ନାରୀର ଇଜତ ନି ଲାମ େହଉଛି

ରାବଣ କରୁଛି େଖଳ

ଏଠି ଦି ବା ଦି ' ପହେର l

କାମନା ଲାଳସା େମqାଇବା ପାଇଁ

ବଳାାର େରାଗ ସଭି,ୁ ଗାସି ଛି

ଉnୁअଛି ସି ଏ େବଳ l

ଦୁ ନି ଆେର ନାହY ଧମ

ଛଳନା ର|େର fତା କରୁଛି

ଆଇନ କାନୁ ନ gାଣୁ ପାଲଟିଛି

ଘୃଣ ପକୃ ତି କୁ ଧରି

କରି ଖାଲି अପକମ l

ନୀତି ଆଦଶର େଡ|ୁରା ପି ଟୁଛି

େସଥିପାଇଁ ମାଆ अବତରି ଆସ

ଧରମକୁ ଆଖି ଠାରି l

ନାଶି ବାକୁ ଦୁ v ଜନ
େହଉ େସ ରାବଣ अବା ଦୁ ଃଶାସନ
ନ ରହୁ କାହାର ଚି ଼ହs l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶି fକ, ସାrରାପଲAୀ, ଗoାମ
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ରାବଣ ସା|କୁ କ£ର ଦୁ ଃଶାସନ

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬
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ସବପ
 ଲA ୀ ରାଧାକି ଷsନ
ଭାରତ ମାଟିର ସୁେଯାଗ ସrାନ
ାନଗୁରୁ ଦାଶନିକ ,

ହେରରାମ ପnା

ଆଜୀବନ କେଲ अତD ସାଧନା
ରଖି ବାକୁ ଜାତି େଟକ ।
ଲଭିେଲ େଦଶର େଶ. ସାନ

ମହାନଗୁରୁ, ଜନମ ଦି ନକୁ

ଉପାଧି ଭାରତରତs ,

ଗୁରୁଦି ବସ ରୂପେର ,

େସ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ

ସାରାେଦଶ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି

ସବପଲA ୀ ରାଧାକି yନ୍ ।

ରାvପତି ତାହାପେର ,
େଦଶର ଏକତା अଖnତା ପାଇଁ
ମନପାଣ ଢାଳି େଦେଲ ।

ଶି fା ବି କାଶେର େଦଶର ବି କାଶ
ଥିଲା ତା,ର ଆହାନ ,
େସଥିପାଇଁ େଦଶ ଯୁେଗଯୁେଗ ତା,
କରୁଥିବ ଜୟଗାନ ।

କୁ ଆଁସ , େମhା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର

ତ
ିକ

ା

अବସର ପା{ ପଧାନଶି fକ,
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େଦଶର ପଥମ ଉପ ରାvପତି

େକେତଶ}ା ଭକତି େର ।

ଇ
-ପ

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ସରକାରୀ ଉ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଳାପ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫
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ନୀତି ବାଣୀ
ଏ ଜୀବନ ଯଉବନ ସବୁ अେଟ ଦୁ ଇଦି ନ
କି ଛି େନଇପାରିବୁ ନି ଏଠୁ ତୁ ହି ମୁଢମନ।

େଦବଦ^ ପnା

ସବୁ େମାର େମାର େବାଲି କରୁ େକେତ अଭିମାନ
ସବୁ ଏଠି ଛାଡି ଯି ବୁ ଏକା ଏକା ତୁ ହି ଜାଣ l
अହଂକାର ଗବ େତାର ସବୁ େହବ ନାରଖାର
ଜୁ ଈ େର ପାଉଁଶ େହବ ନଶର ଶରୀର େତାର l
କି ଛି ଦି ନ ପାଇଁ ବୁ ପରି ଜନ େହେବ ଦୁ ଖୀ
ଆେ` ଆେ` ଭୁ ଲି ଯିେବ େଯ ଯା କାମେର େଯ ଲାଖି l

େକେବ ଦୁ ଖ େଦବୁ ନାହY କାହାରି ମନେର ଜାଣ l
କି ଛି େସବା କାଯ କର अସହାୟ େଲାକ,ର
କି ଂଚି ପାପ ନି ିତ େଯ େହାଇବ େଯ େତାର ଦୂ ର l
ପଭୁ ପାଦପଦGେର େଯ ରହୁ ସଦା େତାର ମନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସହି ଏକା ସାହା େହେବ ତେତ ଆେର ମୁଢ ମନ l
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अଭିଶ{ା କଳି କା
କଳି କାଟିଏ େସ ଆଉ ଏକ ଦଳି ତା
ଈଶର ସୃvିେର ଭିନs ଏକ ନି େସି ତା,
ଉଗୀକୃ ତ କାହY େକଉଁ ଐତି ହ ପୃ.ାରୁ

ପହଲA ାଦ

େବେହରା

େଦବାେଦବୀ ଠାରୁ କଳୁ ଷିତ ସମାଜ ପାଇଁ।

ମସଜି ଦ୍ ରୁ ମDିର, ବି େୟାଗରୁ ବି ଭାଘର
ଉପgିତି ତାର ପତି ଉବର ଉଦାେନ,
ସଫଳତାର ସାବାସୀ କି ା େପମ କି ଉଦାସୀ,

ବୟସର ପରି ପକତା ଏେବ ଛୁଉଁ ଛୁଉଁ
େତାଳି େନେଲ ତାକୁ ସ ପsର अଧୁରା ବୃ rରୁ,
ଏେବ ତ ମାଖିଥିଲା େସ ମହକର ଲାବନତା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି ଛିନsା କି  ଆଜି କାହାର ପଣୟ େସଜେର।
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ଉଛୁେଳ ମହକ ତା'ର କି  ରିମ ବଳି ଦାେନ।
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gାନ ତାର ବା`ବେର େକଉଁଠି,
ଈଶ ଶି େର ନା କୁ ଳଟାର କବରି େର,
ଉବେର ନା କାହାର ବି ଲୟ େର,
କ'ଣ ତାର ପରିଚୟ, କି ଏ ତାର ନି ଜର?

ପୀତି ଛଳି ଆ ମହୁେଲାଭା ଭମର,
ନା ଗୁଜୁରାଣ ରୁªୁେର ବା ନି ରୁପାୟ ମାଳି ଟା,
କାହାକୁ େସ ଆତGୀୟତାର ପରିଚୟ ମାଗିବ, ଯହY
ପତି ଟି ନଜେର ଲାଳସାର ଲୁ ¤ାୟି ତ अଧି ଜିହ୍ଵା।

ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପକୃ ତେର କି ଏ,

େତେବ େକଉଁ ତୃ ଟିର ଏ अଭିଶ{ ଜନମ ତାର ?
ଆହାଃ, ବି ଧାତାର ଏ କି ନି .ୁର ରଚନା, େସ େକାମଳ ମଲାେଟ !

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନୂ ଆଗଁା,ବାଲିପାଟଣା,
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େଯେବ େସ ନି େଜ ଜଳି अନ ଚୁ ଲି ର ନି ଆଁ ପାଲଟିଛି
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ାନ

େଖା}ା ୯୩୪୮୩୨୯୭୮୯
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ଶକର
 ା
କବି ତାର ସୁଧା ଝର

ଇfୁର ଶକରା ଭାର

ଜାେଣ ଆାଦନକାରୀ अfି ମଧୁପ,
ଚେକାର କାକରକର

अେଲଖ େମେହର

ଉiନs ରତି ସାର

ଭାବ अତଳ ଗହେର ବି େଲାେକ ରୂପ।
କକୁ ଭ ନି #ୟ ବଚନ,
ସୁହାେସ କରଇ େଘନା ସୁମନ ମନ।

ଶମି ତ ବୃ ଜି ନ ପଥ

ପଗତି ମାନବ ରଥ

ନୀଶି अrେର ତି ମିର

ଭାନୁ ଆଗମେନ ଦୂ ର

େତସନ ପା ପକାଶି ମାନସ େମାେହ।
iି ନs କରି ବାଡ ବନ,
ସମୀରେର ଚହଟାଏ ବାସ ପସୂନ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ଆ

େରାକି େକ ପାରି ଛି ଭେବ ଶି ଖଟାଇ,

ା

ଦି ଜର अମି ୟ ରଟ

ହ
ାନ

ସାଗରଗାମି ନୀ ବାଟ
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ଲ²ି େଖାେଜ ସତ ଶି ବ

ମDାକି ନୀ ସୁ} ପୟଃ ହୃଦୁ ଝରାଇ।
ଲେବ ଲେବ ଉାରି ସତ ,
ଶୃÌଳି ତ କେର ପାଣ ଜଗେତ ନି ତ ।

ଟୀକା-ଇfୁ-ଆଖୁ, अfି-ଆଖି, କାକରକର-ଚD, କକୁ ଭ-ଦି ଗ, ସୁମନ-ଫୁଲ, ଶମି ତ-ନି ବାରି ତ,
ନି ବୃ^, ପସୂନ-ପୁ, ସାଗରଗାମି ନୀ-ନଦୀ, ଦି ଜ-ପfୀ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସାେହଲା ବରଗଡ
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अେଲଖ େମେହର (ଯାଯାବର)

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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ମଧୁପବ 
ତେମ େମା େଗାଲାପ
େମା ମନ ବଗିଚାର

ପଶାr କୁ ମାର
େବେହରା

ପାରି ଜାତ
ତମ େଗାଲାପୀ େପମର
ତେମ େମା ପଦିG ନୀ
େମା ହୃଦ ସେରାବେର

କqକ ପୀଡନ
େମାର ନି ବା ଣର େଯାଗମାଗ

ପୁଟିତ
ତମ ସୁଧାଓଠ ଝରା

अମୃତ କଳସୀ

ରସ କେଲA ାଳି ନୀ
େମାର ପAାବନର ମଧୁପବ l

େମାର अମରତ ରସ

ସାମୀ ବି େବକାନD ସG ାରକ ସୟଂଶାସି ତ

ା

େମାର ପୁଲକ ଉଛାସ

ରାଜନୀତି ବି ାନ ବି ଭାଗ ମୁଖ,

ତ
ିକ

ଶାଶତ ଗୀତି କା

अଧାପକ ପଶାr କୁ ମାର େବେହରା

ମହାବି ଦାଳୟ, ଜଗତସି ଂହପୁର l

ଇ
-ପ

ତମ େପମ େମାର
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ତମ େପମ େମାର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୪୩୭୧୩୫୯୧୬
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େକେତ ଆଉ ର| େଦଖୁଥିବି ନି ତି
େକେତ ଆଉ ର| େଦଖୁଥିବି ନି ତି
କହ ସୃvିର ନି ୟତି ,

ସେରାଜ କୁ ମାର
େଜନା

ର| ଭଳି ଏଠି ମଣି ଷ ବଦେଳ
ସ!କକୁ କରି ଇତି ।
କହି େଦେଲ ସତ େହଉ अପଦg
ଏପରା କଳି ର ନୀତି ,
ଭଲକୁ ଏେଡ଼ଇ େଭଲ ଆପେଣଇ
ମଣିଷ ବଢ଼ାଏ ପୀତି ।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ଦରଦୀ କବି - ସେରାଜ କୁ ମାର େଜନା

ଆ

ହ
ାନ

ବାଲିଝରୀ,ନରସି ଂହପୁର,କଟକ
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ଲୁ ହ
ଆଜି କାଇଁ କାDିବାକୁ ଭାରି ଇiା ହୁଏ
ଦୁ ଃଖେର ନଁା ସୁଖେର

ସି େ}ଶର ତି ପାଠୀ

ପା{ିେର ନଁା अପା{ିେର
अଭାବ ନଁା ଭାବେର
अଭିମାନେର ନଁା अଭିେଯାଗେର
ମଁୁ ତ ଜାଣିନି କହି ବି େକମି ତି େଯ,

ଗଡି ଯାଇଛି ସମୟ ବଢି ଯାଇଛି ବୟସ

ଆଖି ଲୁ ହ େପାଛି ବାର

ଗୁ¡ା େହାଇଛି अେନକ ଦାୟି ତ

ବୟସ ଆଉ ନାହY

ବାକି अଛି अେନକ ଆଶା

େସ ସମୟ ଆଉ ନାହY

େମା ଉପେର େକେତ ଭରଷା ।

ବାପା, ଗାମୁଛାେର
କ'ଣ ପାଇଛି କ'ଣ ହେରଇଛି

ଲୁ ହର ସଂା ପକୃ ତି ପରି ସର ।

କ'ଣ େନଇଛି କ'ଣ େଦଇଛି

ତ
ିକ

ା

ଦୁ ନି ଆ କହି ବ ସମାଜ ଚାହYବ

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ ଗଲାପେର ମଁୁ ମଲାପେର ।

ଇ
-ପ

ହେଜଇ େଦବାକୁ
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େକେତ େମାହ େକେତ ଭୟ
କି ଛି ଦୁ ବଳତା କି ଛି େସsହ
କି ଏ ଶତ£ କି ଏ ମି ତ
େକଉଁଟା ଭଲ େକଉଁଟା େଭଲ
ବି ଚାର େହବ କି ଛି ତେଳ କି ଛି ଉପେର
ମଁୁ ଗଲାପେର ମଁୁ ମଲାପେର ।

ଲୁ ହ ଏେବ ଝରି ବ ନି ୟ
ଭିେଜଇବ େଦହକୁ
େହେଲ ଓଦା େହବ ମନ
ହଉପେଛ ଦୁ ଇ ଆଖି

ତ
ିକ

ା

ଆେପଆେପ ବୁ ଝି ଯିବ ମନ ।

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

ଲୁ ହ ଝରଝର

ଇ
-ପ

କବି ର ଘର, କୁ nିେଲା

ଆ

ହ
ାନ

େକର|, େଖା}ା
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ଜଳୁ ଛି ଦି ପାଳୀ
ଜଳୁ ଛି ଦୀପାଳି ପତି ଘେର ଘେର
ଫୁଟୁ ଛି ବାଣ େରାଷଣି

ମେନାରoନ
ସୁରୁଜାଳ

ତଥାପି ହୃଦେୟ अମା अକାର

ଆମାବାସା ପେର ଆେଲାକ ବି ଜୟ

ଖୁସି େହେବ ଆତGାରାମ

କାଳଜୟୀ ଇତି ହାସ

ଦୀପାବଳୀ ଜାଳି ବାଣ ଫୁଟାଇବା

ରାfସ କବଳୁ ଉଶାସି ଣ ଧରା

େସଥିେର ବା େକଉଁ କାମ?

ମୁେଖ ଫୁଟାଇେଲ ହସ।

अ}ରାତି ଯାଏଁ ବାଣର ଶବଦ

ଆେଲାକର ପବ େଭଟିେଲ ଶୀହରି

କ!ମାନ ବସୁରା

ବି ଜୟ ପତାକା େତାଳି

ପରି େବଶ ବି େଷ ହୁଏ ପଦୁ ଷିତ

ପାପ ପେର ପଣ
ୂ  ଧମେର अଧମ

fଣାନେD ଆତGହରା।

ସେତ अସତକୁ ଜାଳି ।

ହୃଦୟ ଦୁ ଆେର ଦୀପାଳି କୁ ଜାଳି

େତତୟା ସଂ:ୃତି ସଂପକର େଡାରି

ଚି rି अଭୟ ଚରଣ

ଘର ପରି ବାର କଥା

ପାପ ଜଳି ଗେଲ ହୃଦୟ ଆେଲାକ

କଳି ର ମଣିଷ ବୁ େଝ ନାହY କାହY

ସାଥକ େହବ ପରାଣ।

ପଭୁ , ପରମ ଗାଥା।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତା, ମଯାଦାକୁ ରଖିେଲ ସି ନାେହ

ଆ

अଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସଲପୁର
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େମାf
େଯେତ େଯେତ ଲୁ ହ ଲହୁ ସବୁ ଢାଳି ,
ଦି अଁ ପଜ
ୂ ି ବାର ଏକି ପସାଦ ,
ଜୀବନ ତମାମ ମାନସି କ ଓ

ସୁବତ କୁ ମାର
େଜନା

ଏକବତୀ ବତ ନି .ାର!
େକେବପୁଣି ନି ରଟା ନି ଳା ଉପବାସ,
ନି ଜ ଲାଗି ନୁ ହଁ ମ! ନି ଜର ନି ଜର, ଲାଗି,
ଖାଲି ଟିେକ ସୁଖ ଓ ସମୃ}ି ଆଉବା କଣ ?
ନା ଜୀବନର େଶେଷ େମାf ପା{ିର େମାହ ।

ଭାଗର ମାୟାବୀ େଖଳକୁ ପ#େମାଚି अରଣେର,
ମୁହୂ^କେର କାମନାର ମେଣାହୀ ସବୁ ,
ଏମି ତି େଦଖାେଦେଲ େଚାଉଷଠି େଯାଗିନୀ େହାଇ,
ନି ଶାସର ଛାତି େର ଚଢି ବି ଶାସକୁ ହତା କରି ବାକୁ ,
ଥେରବି ବୁ ଝି େଲନି ଆତG ପfୀର ଆକୁ ଳ ଡାକକୁ ,

ତ
ିକ

ା

ମୁହୂ^େର ବଦଳି ଗଲା ଦୃ ଶରାଜି .

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କାଲି ର ବଷା ପେର,
अଚାନକ ଭରି ଥିଲା ସବୁ ଜି ମା अେନକ ସମୟାrରେର,
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ସମୟଥିଲା ଆତGା ସହ ଆତGାର େନୖ ସଗeକ ସ ଓ ସାବନାର , ସୋଗର,
ବଷାେର ଭିଜି ବା ଆଗରୁ,
ଛି ଡି ପଡୁ ଥିଲା ସାଇତା ଗୁ¡ା ମାଳରୁ ମାଳି ସବୁ ,
ଖଁା ଖଁା ଶୀହୀନ କରିବାକୁ ସଧବାରୁ ବି ଧବାର ଭାଗର େଭାଗେର,
ଯଦି ଓ ଏଯାଏ ଲି ଭିନଥିଲା ସଧାବା ପାଦରୁ अଳତାର ଗାର ।
ପଶs ପେର ପଶs କାଠଗଡ଼ାେର ଈଶର,ୁ ,
ଥେର େହେଲ କୁ ହ,
ଏେତ ଲା ପତି fାର େମୗନତା,
କଲବଲ अ`ବ` େର ଭରିଛି ନି ରାଶୀର ପାrର,
େତେବ ଏଥିଲାଗି େଦାଷୀ କି ଏ ?
ତଥାପି ମନ ବୁ େଝନି अଭାଗିନୀର,
ଧାଇଁ ଯାଇ ଜାଳି ଦିଏ ସo ଦୀପ,
େତଣିକି ତାକୁ େଯେତ ଶୁଣିବାର େହଉ अବା ସହି ବାର,
ଆଶି ଣିର କାଶତnି अବା ପ#
ୂ  ମୀର ଚାD େବାଲି ,

ତ
ିକ

ା

େଲାକମୁଖେର ନଦୀ ଆଉ ନାରୀ ସବସହା େବାଲି ।।
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ସଫା ଧଳାର ବºତେଳ େଯେତ ଜଳି େଲ ବି !

ଇ
-ପ

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନDି ପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୮୨୪୯୨୨୦୮୩୦ .
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ଯଶସି ନୀ
ପି ତୃସତ ପାଳି ପଭୁ ରାମଚD
ବନକୁ କରି େଲ ଗମନ ।

ଗୁେ{ଶର ଚାD

ସେ| େଘନି ଋଷି ଜନକ-ନDିନୀ
ମାତା ସୁମିତା, ନDନ ।।୧

କରୁଥିେଲ କାଳଯାପନ ।
ଶି ଷ,ୁ ବି ତରୁ ଥିେଲ ାନ ଗୁରୁ
ଆଶମ କରି ଣ gାପନ ।।।୩
ବହGଚଯ ଦୀfା ଗହଣ ବବgା
େସ କାଳର अନୁ ଶାସନ ।
ସରସ ସୁDର କରି େତାଳୁ ଥିଲା

େହାଇଗଲା ସାତ ସପନ।
େfତ ପ`ୁତି ବି ହୂେନ କି ମି ଳଇ
ଫଳ କେଲ ବୀଜ ବପନ ?।।୬
ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ଦି େନ अତି , ଆଶେମ
ପେବଶି େଲ ରଘୁ ନDନ ।
ଶି ଷ, ସେମତ େହାଇ ହଷଚି^

କେଲ ମାନ अଭିବାଦନ ।।୭

ଆ

ଗଢ଼ି ଏ ମାନବ ଜୀବନ ।।୪

େସ अତୀତ ଆଜି ବ^ମାନ ପାଇଁ
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କାନନ ମଧେର େକେତ ମୁନି ଋଷି

ଜୀବନ େହାଇେଲ ସଂଯମ ।।୫

ା

ବନବାସୀ ବି ଶେମାହନ ।।୨

ବି ଶ ମଧୁମୟ େବାଲି ଆେସ େବାଧ

ତ
ିକ

ଆନDିତ ମେନ କାଳ କାଟୁ ଥାrି

ଏ ସଂସାର-ପଥ ସୁଗମ ।

ଇ
-ପ

େନେତ କରି अବେଲାକନ।

ଗୁରୁ ଆା ମାନି ଚଳୁ ଥିେଲ ଶି ଷ

ହ
ାନ

ରମଣୀୟ େଶାଭା अତି ମନେଲାଭା
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ଭ ଭଗବାନ େହାଇେଲ ଏକାଠି
ଚାରି ଚfୁ ର ଏ ମି ଳନ ।
କରି ଚି ^ ଶୁ}ି ନରିମଳ ମତି

ସତୀ अନୁ ସୂୟା ଆପଣା କfକୁ
ସୀତା,ୁ େନେଲକ ରାଇଣ ।
କୁ ଶଳ ବାରତା ପଚାରି ବୁ ଝି େଲ
କରି ମଧୁର ସାଷଣ ।।୯
େବାଇେଲ- "ଜୀବେନ ଆନ ମଁୁ ନ ଜାେଣ
ଶୁଣ ଶୁଣ ସତ ବଚନ ।
କରି ଛି େକବଳ ସ ାମୀ , ର େସବା

େମାହ ଜାଣିବାେର ପତି , ପୟେର
ସକଳ ତୀଥ ଥାଏ ଜାଣ ।
ସଧବା ରମଣୀ ଦି ବସ ରଜନୀ
େସବି େଲ ମି େଳ ମହା ପଣ
ୂ  ।।୧୧
ଏଣୁ ଏ ଭାରତୀ େଘନ ଆେଗା ପୁତୀ

ବି `ାରି ତ େଯେହs ତପନ ।
େକ ଲି ଭାଇ େଦବ अଛି େକ ଧରାେର
େହାଇବ କି େକେବ ମଳି ନ ?।୧୩
େତଜି ସବୁ ବତ େସବି अନୁ ବତ
ଖାତ େହେଲ ତି ନି ଭୁ ବନ ।
ବହGା ବି yୁ ଶି ବ ଲଭି ପରାଭବ
ପାଳଟିେଲ ଶି ଶୁ ସମାନ ।।୧୪
ସତୀ ଶି େରାମଣି ଶି ସ ରୂପିଣୀ
ବେD ଜନନୀ େତା' ଚରଣ ।
ତୁ ଳନା େତାହରି ନାହY ତି ନି ପୁରୀ
'ଯଶସି ନୀ' ତୁ ଧନ ଧନ।।୧୫
ଗାମ/େପାv-ସମାସି ²ା; େକାଲାବି ରା,
ଜି ଲAା-ଝାର୍ ସୁଗୁଡା, ୭୬୮୨୧୩ ;

େମା ନର -୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪.

ଆ

ହ
ାନ

କେଲ ତୁ ହି अନୁ ସରଣ ।

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଶୁଭ କୀରତି
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େଦଇ ଏ େମାର ମନ ପାଣ ।।୧୦

େହାଇବୁ ଜଗତ ବେରଣ" ।।୧୨

ା

।।୮

ତ
ିକ

ମୁନି େହାଇେଲ ସୁପସନs

ଇ
-ପ

ବି ନୟ ସ ଭାବ େଦଖି ରାମ,ର
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ଆସିअଛି ଦୀପାବଳି
ଜଳି ବ ଦୀପ ତୁ ଳସୀ ଚଉରା ମୂେଳ ଧାଡ଼ି କି ଧାଡି
ଜଳି ବ ପୁଣି ଘର ସାମନାେର, ଛାତ ଉପେର

ମେନାଜ କୁ ମାର

କୁ ନମୁନର ଆଜି ନୂ ଆ େଡସ

ବାଟିକ

ବାଣ ଫୁେଟଇବ ସା|କୁ େନଇ
ମି େଠଇ ବାqିବ, ନାଚ ଗୀତ ତା ସା|କୁ ବଣେଭାଜି ।
ଦଶହରା ପେର ଦୀପାବଳି
ମା ଦୁ ଗା, ପେର ମା କାଲି
ପଜ
ୂ ା ପାଆrି େଭଳି କି େଭଳି
ଦୀପାବଳି ।
ଦୀପ ପªଳେନ େଶାେଭ ଦାn
ଦୀପ ପªଳେନ େଶାେଭ ସାରାେଦଶ ।
ଦୀପାବଳି େଫେର ଦଶରଥ ନDନ अସୁର ସଂଘାରି
େଦଖିବାକୁ ପଜା ବାସୀ, ମନ ଉଛଂନ
ମାତାସୀତା, ସହ ରାମ, ଯୁଗଳ ମୂ^eର ଦଶନ
ମଥେର ପୁଣି ରାଜବଳୀ, ଆଗମନ

ତ
ିକ

ା

ଘେର ଘେର ଖି ରିପିଠା ଆଉ େଦବଦଶନ ।
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ଦୀପ ପªଳେନ େଶାେଭ ଗଁା

ଇ
-ପ

ସମର, ତୁ ଷରା, ବଲା|ୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ୍ : ୯୦୭୮୪୯୩୮୮୫
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ଜହsେର େଲଖିଛି ତୁମରି ନଁା
ମନ ଆନମନା ମରେମ େବଦନା
ପାଇବାକୁ ଟିେକ ତୁ ମରି ଛୁଆଁ

ବାଲାଜି େସଠୀ

ଭଲ ପାଏ େବାଲି अrରକୁ େଖାଲି
ହି ମସsାନ ମେଣ ଜୁ ଇର ନି ଆଁ ।।

ଇଷାେର ଜଳି rା ସାରା ସହର ।।

ଭସା ବାଦଲକୁ କଲି ଡଗର
ପଢ଼ି अଧା ବାେଟ ପୀତି अଭିେପେତ
େହଲା େସ ତା ପି ୟା ର अଭିସାର ।।
କହି ଥିଲି ଦି େନ ମଳୟର କାେନ
କହି ବାକୁ ଯାଇ ତୁ ମରି ପାେଶ
ତୁ େମ ଚାD ମଁୁ ଚାDର କଳ,

ଭଲ ଲାେଗ ନାହY ତୁ ମ ବି ନା କି ଛି
ତୁ ମ କଥା ବସି ଭାେବ ମଁୁ େବଶି
କହି ଦି अ ଥେର ଭଲ ପାअ େବାଲି
ସr{ ହୃଦେୟ ପୀତି ବରଷି ।।
ସପନ ନାୟି କା ହୃଦୟ ଝରକା
ଫା,ରୁ अଳପ କେଣଇ ଚାହଁ ା
କନା ତଟେର ସୃଜନୀର ଧାେର
ଜହsେର େଲଖିଛି ତୁ ମରି ନଁା ।।

ଚି ତେକାnା, ମାଲକାନଗି ରି

ଆ

ହ
ାନ

େଜାସsା ବି ଧଉତ ସପନ େଦେଶ ।।

ତା ଠାରୁ अଧି କ ମଁୁ ଭଲପାଏ ।।
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ବD ଲଫାଫାେର ଗୁପତ ବାରତା

ଯାହା ସG ତି ଧରି ଝୁ ରୁअଛ ଆଜି

ା

ବାଟ ଚାଲୁ ଥିେଲ ହାତ ଧରି େମାର

ଦି େନ ଆସି କେହ ପାଖେର ସି ଏ

ତ
ିକ

େରଶମୀ ସି ¡ୀେର ନାଇ ସି Dୁର

ଉଦାସି ଆ ପଣ ଠଉରାଇ ଫୁଲ

ଇ
-ପ

କଜଳ ନୟନୀ ସୁଢ଼ଳ ଚାହାଣି
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ସମୟ ଚକ
ସମୟ ଚକ ଆଗକୁ ଗଡି ଗଡି ଯାଏ
େକେବ ସମୟ ସୁଖ େକେବ ଦୁ ଃଖ
ଆଣିଦିଏ

ସୁେରଶ ଚD
ପାଢ଼ୀ

ସମୟ େକେବ ଖୁସିର ଜୁ ଆର ଜୀବେନ ଆଣିଦିଏ
େକେବ ସମୟ ଲୁ ହର ବନାେର ଭସାଇ ଦି ଏ
ସମୟ େକେବ ମଣି ଷକୁ ଧନବାନ
କରି ଦିଏ
େକେବ ସମୟ ମଣି ଷକୁ ଦରି ଦ ସଜାଇ ଦି ଏ
ଭଲ ସମୟ ମଣିଷକୁ अହଂକାରୀ
ଦୁ ଃଖ ସମୟ ମଣିଷର ସବନାଶ କରି ଦିଏ
ଭଲ ସମୟ ଆସି େଲ ଧନ, ଜନ ସାନ ଆପଣାର େହାଇଯାଏ
ଦୁ ଃଖ ସମୟେର ଧନ ବି ଯାଏ,
ନି ଜର ବି ପର କରିଦି ଏ
ସମୟ େକେବ ମଣି ଷକୁ ରାଜା କରି

ତ
ିକ

ା

ବସାଇ ଦି ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକେବ ସମୟ ମଣି ଷ କୁ ଭିକାରି କରି ଦାnେର ବୁ ଲାଏ
େକେବ କାହା ପାଇଁ ସମୟ ଭାଗ େଖାଲି ଦି ଏ
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େକେବ ସମୟ କାହାର ସବୁ କି ଛି
ଲୁ ଟି ନି ଏ
ସମୟ େକେବ େରାଗୀ ସଜାଇ ଦି ଏ
େକେବ ସମୟ କାହାକୁ ତାଗି
େଯାଗୀ କରିଦି ଏ
ସମୟ ଚକେର ମଣି ଷ ନୀତି ଦି ନ
ଚାଲୁ ଥାଏ
ସମୟ େକେବ ସୁଖ ପୁଣି େକେବ ଦୁ ଃଖ େହାଇ ଆସି ଥାଏ
ସମୟ ଚକେର ମଣି ଷର ଜନG
େହାଇଥାଏ
େସଇ ସମୟ େକେବ ମରଣ ମୁଖକୁ
େନଇଯାଏ
ବଦଳି ଯାଏ
ବାଳୁ ତ, ଯୁବା, ବୃ } अବgା ସମୟ ଚକେର ଆସି ଯାଏ
ାନୀ ସମୟ ଚକକୁ ଜାଣିଥାଏ
अତୀତ ଭବି ଷତ ଭାେବ ନାହY ସି ଏ
ସମୟ ଆେସ ଓ ସମୟ ଯାଏ

ତ
ିକ

ା

ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ସମୟ ଚକେର ଗତି

ଇ
-ପ

କରୁଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ବୁ ଗୁଡ଼ା,ଗoାମ
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ପିତା
ନରେଦହ ଧାରି

ନର ନାରାୟଣ

अଟrି େଶ. େଦବତା ।
ଯାହା ରକତେର

ରବି ନାରାୟଣ
ସାହୁ

ଗଢା ଆମ ତନୁ

ପଜ
ୂ  ସଦା େସହି ପି ତା ।।

ଯାହା, େନତେର ଶଶା, ମି ହିର
ପରି ପୁତ େଯ ସମାନ ।
ତି ନି ପୁେର ସରି

କି ଏ ବା େହାଇବ

େକେତ ବା କେର ଝୁଲି ବୁ ।
ଯାର କା अେଟ ସରଗଠୁ ଉ

ନୀର ପରି ଧାର ଯା ଆଶି ଷ ଝର

େଯଉଁଠି ବସି େଦଖିବୁ ।।

େଧୖ ଯ ପଥରଠୁ ବଳି ।

ପି ତା େନେତ ସବୁ ସମ ।
अଛି କି ଏ ବଡ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଉ ବା େକଉଁ ଧରମ ।।

ା

ପି ତା ନାମ ଠାରୁ

ତ
ିକ

କରି େଲ ଆମକୁ ବଳୀ ।।

ପୁअ େହଉ ପେଛ ସ# ବା अ|ାର

ଇ
-ପ

ର କରି ପାଣି ପି ଇ ଝାଳ ପାଣି
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ତା, େଦଇଥିବା ଦାନ ।।

ଯାର ଦୁ ଇ କର ସେତ ଫୁଲ ଝର
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अପାର କଷଣ

ପୁअକୁ ଦି अrି ଛାଇ ।
ପି ତା, ବଚନ

अମୃତ ସମାନ

ଆଶୀବାଦ ପୁअ ପାଇଁ ।।

ପି ତା ପାେଖ ଥିେଲ ଜଗତ ସୁDର
ଦୁ ଃଖ ତ ନଥାଏ ମେନ ।
େଯେତ ଥାଏ ଆମ अଳି अରଦଳି
ପୁରଣ କରrି fେଣ ।।

ଯାର ପାଦ ଧଳ
ୂ ି େଦେଲ ଶି େର େବାଳି
ସରଗ ଲାଗଇ ତୁ i ।
ଏ ମାୟା ଯୁଗେର

େଘାଷ ତା, ନାମ

ହୃଦୟ େହାଇବ ସi ।।

ସବ ଆମର

ତା,ୁ ପାରି ବାକି ରଚି ।
େକାଟିଏ ମଧରୁ େଗାଟିଏ ର ଭାବ

ତ
ିକ

ା

େଲଖାେର ଦଶାଇअଛି ।।
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ଯାହା ଠାରୁ ସୃvି

ଇ
-ପ

େପା- ଭୁ ଷnପୁର , ଟା|ି, େଖା}ା

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ- ୭୭୮୯୮୨୪୨୮୫
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ଶନ
ୂ  ମଁୁ
ଶୁନ ମଁୁ , ପ#
ୂ  ମଁୁ
ମଗs, ଭୂ ଲଗsା ମଁୁ

ପୁାoଳୀ ପnା

ବି ହଳିତ ଉଲA ାସି ତ େହାଇଯାଇ

ବିବା ଶି ଖିଲି, ଗୁ{ ସୁ{ ସମ`

ନି ଜକୁ ଭୁ ଲି ଛି ମଁୁ ।।

େଚତନାେର, ଜଡ଼ତା ଭରି ଲି ମଁୁ ।।

ତୁ ମ अ`ିତ ଜାହି ରେର

ବା ମଁୁ , ଛDିଛି ମଁୁ

ଉପgିତି ର ଔଜଲେର

ମଁୁ ଭୁ ଲି ଛି େଚତନାର େଚୗହଦୀ,

ପଳାଶର ମାଳାଟିଏ ମଁୁ

େଡଇଁଛି, ଛୁଇଁବାକୁ ଧାଇଁଛି ମୃତୁକୁ ,

ସୁଖର ସାମାଜେର

ନି ଘା ନଥିବାର େଦୗଡ଼େର

ସପsମୟ େଦଶେର

େଶଷ ପାହାଚର ଚୁ ଡାେର

ବି ଚରଣ କରୁଥାଏ ମଁୁ ।।

େଶଷେର ବସି ଛି "ମଁୁ "।।

ଉେଡ ମଁୁ , ବି ଲୀନ ମଁୁ

ଆଦ ମଁୁ , ପାr ବି ମଁୁ

ସୃvିର ସୃଜନେର

ଏଇ अଛି ଏଇ ନାହY ମଁୁ ର

ଜୀବନର ପAାବନେର

େଖଳେର, ଭାଗେଶଷ ଶୁନ ପୁ# ମଁୁ ।।

ତ
ିକ

vାଟିvିକାଲ୍ अଫିସର

ଇ
-ପ

େଯୗବନ, ଜରାର ଯାତାପଥେର ମଁୁ

ା

ମୂଛନ
 ା େତାଳି "ମଁୁ "ମନ:େର

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଜପୁର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ତୁ ମ ବ#ବିଭାେର ବି େଭାର ମଁୁ

Aahwaan.com

133

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନାରୀ
ନାରୀ ସବପଥେମ ଜେଣ ମାଆ
ଶି ଶୁର ପଥମ ଶ ବି ମାଆ ।

ରାେକଶ୍ ମୁଦୁଲି

େକେବ େସ ଜନନୀ େକେବ େସ ଭଗିନୀ
େକେବ େପମି କା େସ େକେବ ହୁଏ ପତs ୀ ।

ପଥମ ରୂପେର अେଟ େସ ମାଆ
ଜୀବନେର ଆଗକୁ ବଢି ବାର ଶି ଖାଏ अେନକ ରାହା ।

ଦୁ ଃଖ କେv ଥାଇ ଢାଳି ଦି ଏ େସ େସsହ ମମତା ପୀତି ।

ହସ ଖୁସି ଶ ନାହY ତା ଜୀବନ अଭିଧାେନ

ପି ଲାମାନ, ଖୁସିେର େସ ହୁଏ ଖୁସି

ଆ

ହ
ାନ

ଶି ଶୁକୁ କୁ େହ େସ ଆ ଜହs ମାମୁ ସରଗ ଶଶୀ େମା କଁାହୁ ହାେତ ପଡେର ଖସି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖୁସି ବାqି ଥାଏ ରହି େସ କଷେଣ ।
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ତାଗ ଓ ବଳି ଦାନର େସ ଜୀବr ପତି ମ^
ୂ e
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ନି ଜ ସrାନ ସrତି , ପାଇଁ େସ ବେ
ସଦା ସବଦା ହସ ଖୁସିର ଆସର ବି େ³ ।

ପି ଲାମାେନ ଦୁ ଃଖୀ ତ େସ ବି ଦୁ ଃଖୀ
େଭାେକ ରହି େସ ଖାଦ ଆମ ପାଇଁ େଦଇଥାଏ ରଖି ।

େସ ମାଆ େହଉଛି ବି ଜେଣ ନାରୀ
fୀର ପାନ କରାଇଥାଏ ନି ଜ ବf ଚି ରି ।

ତାର ସ!ୁ # ଜୀବନ ପି ଲା, ପାଇଁ କେର ନି ହିତ
େକଉଁଠି ବା ଥାଉ େସ ଚି େr ପି ଲା, ହି ତ ।

ପି ଲା ର ମନକୁ େଚାେରଇ ନି ଏ କହି େମା ଧନ େମା ସୁନା ।

ସୂଯ ବି ନା ସୂଯ ମୁଖି ରହି େଯ ପାେରନା

ତ
ିକ

ା

ସrାନ ବି ନା ମାଆ ମନ େକେବ ବି ବୁ େଝନା ।
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ଜହs ବି ନା ନୀଳ କଇଁ ମନ ତ ବୁ େଝନା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

अତି ସହେଜ ଦୂ ର କେର େସ ଦୁ ଃଖ, କv ଓ अଭାବ ।

ଇ
-ପ

ମନେର ନଥାଏ ତାର େକୗଣସି େଭଦଭାବ
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ଜାେଣ େସ େସବା, ତାଗ ଓ ବଳି ଦାନ
ସବୁ େବେଳ ଚି rା କରି ଥାଏ ସମ`, ଉନs ତି ଜାଣ ।

ଗଭ ନି }ାରେଣ ଥିବା ଜାଣି ଝି अ
ସମାଜ କୁ େହ ତାକୁ ମାରି ଦିअ ।

ବଳାର ପରି ଦୁ Âମ କରୁ େଯୗବେନ
କାହYକି ଏମି ତି କରrି ଆେମ ?

ନାରୀର अ`ିତ ସହ େଖଳି ବା ନାହY
ନକଗାମୀରୁ ବ^ୀବା ଭାଇ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତାର ଭିନs ପରିଚୟ ଏ ସଂସାର ଜାଣୁ ।
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ପଥେମ ନାରୀକୁ ମାଆର ସାନ ମି ଳୁ
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େଛାଟ େମାର ଗାଆଁଟି
େକେତ ଆଶା ଆଉ କଳପନା ଭରା ଛି ଟ ଭରା େଛାଟ ଗାଆଁ
ଭୂ େଗାଳ େପାଥିର ପତେର ନଥାଉ ପାେଶାରି ପାେରନି ନାଆଁ

अମୂଲ କୁ ମାର

ତା'ର ରଜେଦାଳି େକେତ ଯାନି ଯାତ ହାତଠାରି ଆଜି ଡାେକ

ପnା

େକମି ତି ଭୁ ଲି ବି ତା'ର ମହାନତା ଭାବି ପତି ଛବି ଆେ,।
ନଦୀ ପରବତ ମନ ହରଷିତ ପାଚି ଲା ପଣସ ବାସ
ଗାଆଁ େଶଷ ମୁn ବରଗେଛ ରୁn େବୖ ଶାଖ ଖରାର ମାସ
ମଳୟ ପବନ େକାଇଲି ର ତାନ କୁ ହୁ କୁ ହୁ ଗୀତ ଗାଏ
ବି `ୀ# ବି ଲେର ବଗ ଓ ବଗୁଲୀ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଚରୁଥାଏ ।

େfେତ ଚଷା ଭାଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ହଳ କରି ନି ଏ ମାେଣ
ଗାଆଁ ସା| େମଳ େସହି ପି ଲାେବଳ ଆଉ କି ଆସି ବ େଫରି
ସମୟ େସାତେର ହଜି ଆଜି ସବୁ େହାଇ ଯାଇअଛି େଡରି।
ଏଡି ର ନି ଆଁ ଜଳି ଥିଲା େସଠି କାDିଥିଲି କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ

ତ
ିକ

ା

େଶଷ ଇiା େମାର ଜଳି ବକି ଯୁଇ ପାଇବି ତା' ଶ ଛୁଆଁ !
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ଗାଆଁ ବାଦି ପାଲା ବାଇଦ େହାହାଲA ା ଆଜି ବି ମନକୁ ଟାେଣ

ଇ
-ପ

अର|ାବାଦ, ବରୀ, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୮୯୦୬୦୭୦
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ଦୀପାବଳୀ ପେର
ମୁଠାଏ ମାଟି ମଁୁ , ଉଠାଇଲି େଯେବ
େବାଳି େଦବି େବାଲି ମଥାେର,

ବି ନୟ ମହାପାତ

ମାଟି ତ ନଥିଲା ମାଆଟିଏ ପରି

ଭରି େନଲି େଯେବ ଛାତି େର,
ପାଣବାୟୁ ନୁ େହଁ , ପବନ ଥିଲା େସ

ଜଳି ଯାଇଥିବା,
ବାରୁଦର ତୀବ ଗେର ।
ଦୀପର ଆେଲାକ େପାଛି ଲା କି ନାହY
ମନରୁ କାଳି ମା, ଜଣା ତ ପଡି ଲା ନାହY,
अାରରୁ େକେତ ଆଲୁ अକୁ େନଲା
ଭାବନାକୁ େକେତ ପବି ତ କରି ଲା
ତାହାର ହି ସାବ,

ମନର ଶାrି , ହୃଦୟ ପି ତି ,
କେହ ନାହY େକହି , ଶୁେଣ ନାହY େକହି
ବାଣର ଶବେଦ, େସେନହ ଶରଧା
ସରମେର ଯାଏ ହଜି ।
କାଗଜ ଫୁଲେର ର| େବାଳି େଦଇ
ଛି ି େଦଇ େଟାେପ,
अତରର ମି ଛ ମହକ,
ପରବ ପାଳି ବା ସମାଜେର ଆଜି
ପହସନ ସି ନା, େଦଖାଇ େହବାକୁ
ମି ଛ ମି ଛ େପମ,
ମି ଥା ପେଲପି ତ ଆେଲାକ ।

ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶର

ଆ

ପାେର ନାହY େକହି କହି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭରି ଥିଲା ବି ଷ, ଧଳ
ୂ ି ଧୁଆଁ ଆଉ

ସରମେର ଯାଏ ଲି ଭି,

ା

ବଂିବା ପାଇଁ ପୁଳାଏ ପବନ

ମି oି ମି oି ଦୀପ,

ତ
ିକ

ବାରୁଦର ମି ଠା ବି ଷେର ।

ଇ
-ପ

अଧା ଦରଜଳା,

ଚକ୍ ମକ୍ ଏଠି ବି ଜୁଳି େରାଷଣୀ

ହ
ାନ

ମୁଠା ଭରି ଥିଲା अଧା ମାଟି ଆଉ
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ଜୟ ମଁା େଭୖରବୀ
ଜୟ ଜୟ ମା େଗା ମDାର ମାଳି ନୀ,
ଜୟ ଜୟ ମା େଗା ସି Dୂର ଧାରି ଣୀ।।

େଦବାନ
େମେହର

ଜୟ ଜୟ ମା େଗା ରୁଦ େଭୖ ରବୀ,
ଜୟ ଜୟ ମା େଗା େବୗ}ର ଇv େଦବୀ।।
ମା େଗା ଦୁ ଃଖୀ ର ଦୁ ଃଖ ହାରିଣୀ,
ମା େଗା ଜଗତ ଉଧାର କାରିଣୀ।।

अଭୟ ବର େଦଉ ଭକତ ମେନ ଭାେବ ଯାହା।।
ମା େଗା ଜଗତ ଜନନୀ େଭୖ ରବୀ ଠାକୁ ରାଣୀ,
ମଉେନ ମଉେନ ରହୁ ସଂସାର ନି ୟତି ଜାଣି।।

ତ
ିକ

ା

अତି େସsହ, କରୁଣା, ଭି ଯା ହୃେଦ େଦଖ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଗ ଯାଇ ବି ରାଜମାନ କର ତା ପାେଖ।।
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େକେତ ଗଭୀର ପରୀfା ଭକତ ର େନଉ,
ମା େଗା ସି େ}ଶରୀ େଭୖ ରବୀ ତୁ େଯ ଆଉ।।
ମା େଗା ଭକତ ହୃଦେୟ ବାସ କର ସଦା ସବଦା,
ମା େଗା ଭକତ ର ଆରତି ବି ନତି କ# େଦଇଥାअ ସଦା।।
ମା େଗା ମ`େକ ସୁବ# ମକୁ ଟ, ଗଳାେର ହାର,
ମା େଗା କେ# କୁ nଳ, ମଥାେର ଲାଲି ସି Dୂର।।
ମା େଗା ନାେକ ନାକ ଫୁଲ, ହେ` ଖnା,
ମା େଗା ପାେଦ ପାଉଁଜି, ଶରୀେର ପରି ଧାନ କର ଲାଲି ଛି ଟା।।

ମା େଗା ଭୁ ଲ ଥିେଲ େମାର କରି ବ fମା

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ମୁଢ଼ अାନ କେର ବି ନତି ।।
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ମା େଗା ତୁ ମ ପାଦ ପେଦG େକାଟି ପଣତି ,

ଇ
-ପ

ଗାମ - ବାପୁଜୀନଗର, ଜି ଲAା - େବୗ}

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୮୯୪୩୪୩୫୫୨
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କା^eକ ମାସେର ଭାଇ
ଧରମ ର ମାସ େଯ
ଏ କା^eକ ମାସ

ଦି େନଶ୍ େମେହର

ପବୀଣ ଜନ େଯେତ
ମାସକ ଯାକ କରrି ହବି ଷ।
अତୀତ ବି ଭବର କଥା

ବଗ ପfୀ େଯ ଛାଡ଼ି ଦି ଏ ଆମି ଷ।

ଶୁଣ ଥେର ଭାଇ

ସାଧୁଏ େବାଲrି

େମା ମାଟି ସାଧବ ପୁअ

ଏଗାର ମାସ ଯାକ

ଯାଉଥିଲା େବାଇତ େନଇ

ନି ଜ କାମେର େଦଲ ମନ

ସାତ ସି ୁ ପାର େହାଇ

ଏହି କା^eକ ମାେସ

ବାଣିଜ ଆେଶ

କର ପୁଣ अଜନ।

ଘର ଛାଡ଼ି ରହୁଥିଲା
େଦଶ ବି େଦେଶ।
କା^eକ ପୁେନଇ ଦି େନ
ଯାଉଥିଲା अେନକ ଦୂ ର

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଘରଣୀ ତାହାର।

ା

ଘେର ବସି ବାଟ ଚାହଁୁ ଥିଲା
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େମା ଉଳ ମାଟି
ଆହାଃ େକେତ ମି ଠା
କି अfେର ବ#ନା କରି ବି
ଏ କା^eକ ମାସ କଥା
ନି ଜ କରମ କରି
ଧରମ अରଜି ବ େମାର ଭାଇ,
ମDିର ଯି ବା ଦରକାର ନାହY
ପି ତାମାତା େସବା କର ଭାଇ
ଠାକୁ ର ପାେଶ େଭାଗ ନ ଲେଗଇ
େଭାକି ଲା ମୁେହଁ अନs ଦି अ ବେଢଇ
େତେବ ଯାଇ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପଳାସ , କଳାହାnି
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ଧରମ अରଜନ କରିବ ଭାଇ,

ଆ

ହ
ାନ

(ଧମଗଡ଼ ସାହି ତ ସଂସଦ)
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ଜହsେର ହଜି ଛି ମନ
ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି ତ
ରହି ଛି ତୁ ମ ବାଟକୁ ଚାହY

ଡଃ ମା|ଳି କା
ମହାପାତ

ଆସି ବ କି ନାହY ଜାେଣନି
େହେଲ ଭୁ ଲି ପାରି ବ ନାହY

କହି ଥିଲ ଦି େନ ରହି ପାରି ବନି
ହସ ହସ ମୁହଁ େଦଖrି ସଭିଏଁ

ଦି ନ ପେର ଦି ନ ଯାଉଛି ବି ତି

ବୁ େଝ ନାହY େକହି ମରମ ତାର

େକମି ତି େମା ବି ନା ପାରୁଛ ରହି

अଜଣା ରାଇେଜ ହଜି ଗଲ େଯେବ
ବୁ ଝି ପାରିଲ ନାହY କି ଏ କାହାର

ଜହs େଦଖି ବାକୁ କହି ଥିଲ ତୁ େମ
ଜହsେର େଦେଖ ତୁ ମ ମୁହଁ

ପରକୁ ଆପଣା କରିବା ଗୁଣେର

କଳା ବାଦେଲ େଯେବ ଲୁ ଚି ଯାଏ

ତୁ ମଠୁ େକ अଧି କା େହବ

ତାକୁ କି ପରି େଦଖିବି କୁ ହ ..!!!

ଜାଣିବି अଜଣା େହବାର ନାଟକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୟାକରି ଟିେକ ଶି େଖଇ େଦବ

ଆ

ହ
ାନ

େରେଭନସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ପଲେକ େମା ଠାରୁ ଦୂ େରଇ
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ପେଦାଷ
अକେଦବ ଯି େବ ଭୂ ମnଳ ଛାଡି
େଗାଧନ ଆସrି ଗୃେହ ବାହୁଡ଼ି

ଡା ମେହD ପସାଦ
ଦାସ

ନି ଡକୁ େଫରrି ପfୀର ଦ!ତି
ପେଦାେଷ ଶାବକ ପାଖକୁ ଉଡି ।।

ସେତକି अାର ଆେସ ଓେହA ଇ
ମୂଷିକ ଗ^ର ପାଶେର ମାଜାର
ସrପଣତାର ବସି ରହଇ।।
ଗାମ ପରି େବଶ ଶୁନଶାନ୍ ଲାେଗ
ଉଟ େହାଇଛି अହଂ ସ ଭାବ
ନାହY ସା| ସାଥି ସG ତି ର ପାହାଚ

ବି ପଣନ େକD ପାଖେର ଯାଇ
କାମ ଧDା ନାହY ବାହୁଲ କଥାର
ନଥା େଦଇ େଥାେକ ଖଟୀ କରଇ।।
ଳେଦଖି ଲା ଓଉ ଛ,ଫଡା କହି
ଟ,ାର କରି ଣ କହrି କଥା
ାନି ଜନପରି ଫୁଟାଣି ମାରrି
ବଖାଣrି ନି ଜ ବାହାଟତା।।

ଆ

େହାଇ ଯାଇअଛି अତି ତ ଭାବ।।

ଗାଆଁ ମୁn ଛକ କଦ ମୂଳେର
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ବଉଳ ଗଛର ଗହଳ ଛାଇରୁ

ଇଷାେର ଚାଲrି ନି ଶାକୁ େମାଡ଼ି ।।

ା

ଶାrି ଆଣିଦିଏ ଥିବାରୁ ବ`।।

ଭଲ ମଣିଷକୁ େଭଲ େବାଲି କହି

ତ
ିକ

ସo ସଳି ତାର କମନୀୟ କାrି

ଗାମ ପରି େବଶ େଦଲା ବି ଗାଡି

ଇ
-ପ

अକେଦବ େହଉअଛrି अ`

କି ଛି ମଣିଷ, େରେରକାର ଶ

ହ
ାନ

ନମrି ାନି େୟ େଗାଧୁଳି ଲଗେନ
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ବି ଧବା କୁ କୁ ଡା ପାଉଚ୍ ମଦେର
ଆଖଡ଼ା ଜେମଇ ଗାମ ଯୁବକ
ଆପଣ ମହତ ଆପେଣ ହରାrି
ନି କମି ଆ ପଣ ଭାରି ସଉକ।।
ପତି ଗାେମ अଛି ଭାଗବତ େପାଥି
ପାରାୟଣ ପାଇଁ ନାହାrି ଭ
ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ବି,ୁ
ପାଗଳ କହrି ଆଜି ଯୁବକ।।
ପି ଜା ବରଗର ଖାଇବା ମଣିଷ
ଶୁଣିବକି ଭାଗବତ ପୁରାଣ
ଯାହାର ଉଦର ମଶାଣି ପାଲେଟ

ପେଦାଷ ସମୟ अତି କମ େହଲା
ଘନ अକାର ଆସି ଲା େଘାଟି
ଆପଣା ମହତ ଆପେଣ ରଖିେଲ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆେପ ବଦଳି ବ ପେଦାଷ ଖଟି।।
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େସ କାହଁୁ ଇiି ବ ସାତି କ ଗୁଣ।।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ବା ଦଳ, ପରସି |ା, ଭଦକ
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ଭାବୁ ଛି ଖାଲି େତା କଥା
ଭାବୁ ଛି ଖାଲି େତା କଥା,
େସ ଦି ନ େସହି ପଥମ େଦଖାେର

ବୀଣା ସାହୁ

କି ଣି େନଇଗଲୁ ମନ େମାର
େକଇ ପଦ କଥାେର ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଯଣା ବଥା।

ଭାବୁ ଛି େତା କଥା ବସି ରାତି ଦି ନ
େତା ଆଖିେର େମା ଆଖି ମି ଶି ଗଲା

େହାଇଯାଇଛି କି ପାଗଳ
େକମି ତି କାଟିବ ଜୀବନ।

େଦଖୁଥାଏ ଖାଲି ସ ପs ଆଉ ସ ପs
ଦି ନେର ବି ଆଖି ଆଗେର ଭାଳି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଭାବୁ ଛି େତା ଛାତି େର ଟିେକ ଆଉଜି

ା

େହଉଥାଏ େତା ପତି ବି
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େହାଇ ଶୁଣୁଥିବି େତା ହୃଦୟ Dନ।

ଭାବୁ ଛି ମଁୁ ଭାବି ବିନି େବଶି େତା କଥା
େହେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ମେନ ପଡୁ
ଏେତ ଜାଣିନି,
ଏ ଜନGେର େତାେତ ଭୁ ଲି ବା ସହଜ ନୁ େହଁ । ଏ ତ ଯୁଗ ଯୁଗର ସ!କ
େତାର େସହି େଗାଲାପି ଓଠର ମୁରୁକି ହସି ମଁୁ ଭୁ ଲି ପାରୁନି ।

େତା େପରଣା ର ପତି ଟି ଶh
ମେତ େଦଉଥାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାର
ସତ୍ ସାହସ,

ଧରାପୃ.କୁ ଚୂମି ବେସ।
ତୁ ଦୂ େରଇ ଗେଲ ସୁଗ ଭରା ଉପବନ ଟି ବାସ ବି ହୁନ େହାଇପେଡ,
ଲାେଗ ଖାଲି ଖାଲି ସବୁ ଆେଡ।

ତ
ିକ

ା

अ अ କଥା େର େମାହି େନଉ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମନ,
ହାଲକା ହାଲକା ଶ େର ବି େଭାର
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େହାଇ ଉେଠ ସାରା ଉପବନ

େତା କଥା ଭାବି ଭାବି ଦି ନ ବି ତି ଯାଏ
ତୁ ନ ଥିେଲ ଏ ମନ କଥା ମନେର
ରହି ଯାଏ।

େତା ମନେର ଟିେକ ଆଘାତ ଲାଗିେଲ ମଁୁ ଜମା ସହି ପାେର ନାହY
ଏ ଆଖି ରୁ େଲାତକ ଝରି ପେଡ େତାରି ପାଇଁ।

ଭାବୁ ଛି ଖାଲି େତା କଥା,
ତୁ େହଉଛୁ େମା ଜୀବନ ର ସ^ା।

େତା ଭାବ ପବଣତା अନକୁ ସହାୟତା ସ ଛ କମର ଭାବ ମୁରତି ।
ଜହsର େଜାଛନା ପରି ସୁ ଶୀତଳ ପାଇଛୁ ମନ।
ତେତ ସଦା ସବଦା ଆତGା େର କେର ମଁୁ ଭି।

ତ
ିକ

ା

ଭାବୁ ଛି ଖାଲି େତା କଥା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତୁ େକମି ତି ଭଲେର ରହି ଜୀବନ ପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲି ବୁ,
େତା ଚଲାପଥ କqକ ନ େହଉ।
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ଫୁଲ େର ଫୁଲ େର ବି କଶି ତ େହାଇ
ମହକୁ ଥାଉ େତା ଜୀବନ ପଥ।

 ,
େତା ହୃଦୟ େର ରହି ଥାଉ ସଦା ଆଦଶ ସ ଛ ନି ମଳ
ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଭଳି ପବି ତ ଗ|ା ଜଳ।
ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା େହଉ ସାଥକତା,
ଭାବୁ ଛି ଖାଲି େତା କଥା।

◌୍

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଟାଟାvିଲ, ବି େଲଇପଦା, େକDୁ ଝର
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ତୁେମ େମା Dନ
େସଦି ନ ତୁ ମର େକଇପଦ ମଧୁର କଥା
େମା କା#ଗହରେର ସୃvି କରିଥିଲା अ¢ୁ ତ କ!ନ
ମନର ମରୁଭୂ ମିକୁ କରି ଥିଲା ଚି ର ସବୁ ଜ

ନାରାୟଣ ଚD
େସନାପତି

ତୁ ମ ମାଧୁଯ ଶ ତର|େର
ସେତବା ଫୁଟି ଉଠି ଥିଲା ସୁେକାମଳ अÏ
ତୁ େମ େହାଇଗଲ ଆକଷଣର େକDବି Dୁ
ଲାଗୁଥିଲା ଏ େବାେଧ ଈଶର, ଇ|ୀତ
ରଚି ବାକୁ ଚି ର ଶାଶତ ମହାମି ଳନ।

େହାଇଯାଇଥିଲା ତାଟକା
ଆମ ଚାରି ଆଖି ର ମି ଳନେର ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା ବି ଜୁଳି
ଆମ ପବି ତ ଛୁଆଁେର ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି େପମ ମାରୁଥିଲା କରତାଳି
ଉÐନs ବି ଦୁତ ତର|କୁ ମାପି ବାକୁ ବି ଫଳ େହାଇଥିଲା ବି ାନ
ପକୃ ତି କହୁଥିଲା ଧନ ଏ େପମର କରାମତି

ତ
ିକ

ା

େଯ ବି ନା େମଘେର ବି ସୃvିକରି ପାେର ଭିଜା ଭିଜା ଧାରା ଶି ରାବଣ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମା େଫାନ୍ କଲ ଟିକିଏ ବି ଳ େହାଇଗେଲ
ତୁ ମ ଆଖି ରୁ େବାହି ଯାଏ अଭିମାନର ଲୁ ହ
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େମା ସାମାନ ଉଦାସ ତୁ ମ ଛାତି େର ସୃvି କେର େକେତ େଯ େକାହ
େଯେବ ମଁୁ ଆଖିେଖାେଲ ନାଚି ଯାଏ ତୁ ମ ହସ ହସ ମୁଖର ଛବି
ଆଖି ବୁ ଜି େଲ େମାେତ ଲାେଗ ତୁ େମ ଯାଇଛ କି ଆଉଜି
ତୁ େମ ତ େମା ସ ପsର ରାଜକୁ ମାରୀ
ତୁ ମ େପମ ପୀତି ଶ}ା ସାନର ସଂ:ାର କେହ
ତୁ େମ ତ େମା ମନ ଆକାଶର अ©ରୀ।
ପୁେନଇଁ ଆକାଶେର େଯେବ ମଁୁ ଜହsକୁ ଚାେହଁ
ତା ଭିତର ଓଢଣୀ ଫା,ରୁ ତୁ ମ ହସ
େମା ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ
ତୁ ମ ସୁଷମାର ସୁअ େମା ଧମନୀେର ଝରଣା ବେନଇଦି ଏ
ଆଉ ଶି vାଚାରର କଣିକା ପବନେର ସଭତାକୁ େଦାହଲାଇଦି ଏ
େମା ଛାତି କୁ ଂେଢେମାଟ େହାଇଯାଏ
େକବଳ େମା ଆତGା ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ େହାଇ କହୁଥାଏ
ତୁ େମ େମା ଜୀବନ ତୁ େମ େମା ସପs

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ େମା ହୃଦୟର Dନ।
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ତୁ ମ ପଶଂସାର ତାନ େଜେବବି ସାଉଁେଟ େମା କ#

ଆ

ହ
ାନ

ଜରା, େକDୁ ଝର
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ପାପୁଲିଏ ଜହsରାତି
ଉଦୟ
******

େଦବାଶି ଷ

ଆକାଶ େର ଜହs ଉଉଁ କି ନଉଉଁ

ଚକବ^ୀ

ମନ ତେଳ ଯଦି ଉଇଁବ ଜହs

ଲାଭ କଣ କୁ ହ ଜହs ଆଲୁ अେର
ଦୁ ି rା ନି ଆଁେର ମନର अଗଣା
ଯାଉअଛି ଯଦି ନି ଇତି ସି ଝି ?
ଜହିs ଫୁଲ
*******
ଜହିs ଫୁଲ େଯେବ ସୁେନଲି ଓଠେର
ଜହsକୁ େଦଖି ଦି अଇ ହସି
ଲାେଗ ସେତ अବା ଧରଣୀ ଗଭାେର

ଜହsର ଶୀତଳ ପରଶ ତା'େଦେହ
ଦି अଇ ସେତବା ଚDନ େବାଳି ?
ଜହsରାତି
*******
ନଡ଼ି ଆ ବାହୁ|ା ଉହାଡ଼ରୁ େଯେବ
ଉହୁ,ି ଚାହଁ ଇ ଜହsରାତି
ମେନହୁଏ ସେତ अଗଣା ସାରାକି
ବି େଛଇ େହାଇକି ପଡି ଛି େମାତି ?
ମnୁଆ, େକDୁ ଝର ଗଡ଼

େମା ୯୪୩୭୭୨୩୯୫

ଆ

ସୁନାଫୁଲ କି ଏ େଦଇଛି େଖାସି ?

ଧରାର ତନି ମା ଯାअଇ ଜଳି
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ଯାଉଥିେଲ ମନ अଗଣା ଭିଜି

ନି ଠୁର ଖରାର ଡହକେର େଯେବ

ା

*****

*****

ତ
ିକ

अଗଣା

ଚDନ

ଇ
-ପ

ମେନେହବ ତାହା ପୁେନଇଁ ସମ l

ହ
ାନ

େହେଲ େହଇଥାଉ अେମଇସା ତି ଥି
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େକମିତି ନବି ନା ବିବି େତା ବି ନା
ଆଖି ବୁ ଜି େଦେଲ େତା' ରୂପମାଧୁରୀ
ଝଲମଲ େହାଇ ଖାଲି ଦି ଶିଲା,

ମାନସୀ େବହୁରା

େତା' ମଧୁପୀତି େର େତା'ମଧୁସGତିେର
ଏଇ ମନ ଖାଲି ଝୁମି ଉଠି ଲା।

େଯେବ ଚDେଶଣା ପାଖେର େମା'ବେସ-

େକମି ତି ନବୀନା ବିବ େତା'ବି ନା

ଲାେଗକି େତା'अ| େମାେତ ଛୁଇଁଲା,

ଘନଶାମ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?

େତା'ପୀତି ଚDନ େଦେହ ଲାଗି େମା'ର-

କଳାକାହs£ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା।୧।

ସେତକି ସରଗ ସୁଖ ମି ଳିଲା,
େତା'ମଧୁପୀତି େର େତା'ମଧୁସGତିେର
ଏଇ ମନ ଖାଲି ଝୁମି ଉଠି ଲା,

େତା' ମୟର
ୂ ଚୂଳ ଖାଲି ଦି ଶିଲା,

େକମି ତି ନବୀନା ବିବ େତା'ବି ନା

େତା'ମୟର
ୂ ଚୂଳ େଦଖି େଦଖି ମୁହY

ଘନଶାମ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?

ମି ନଟିେଯ େମା'ର अgିର େହଲା,

କଳାକାହs£ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?।୩।

େତା' ମଧୁପୀତି େର େତା'ମଧୁସGତିେର
ଚାହYେଦେଲ ଚDେଶଣା ମୁଖକୁ େର

େକମି ତି ନବୀନା ବିବ େତା' ବି ନା

େତା'ଲାବଣମୁଖ ଖାଲି ଦି ଶିଲା,

ଘନଶାମ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?

େଯେତ ଆନମନା େହେଲେର ମଁୁ କାହs£-

କଳାକାହs£ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?।୨।

େତାେତ ଭାବି ଭାବି ଦୁ ଃଖ ହରି ଲା,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଏଇମନ ଖାଲି ଝୁମି ଉଠି ଲା,
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େତା'ମଧୁପୀତି େର େତା'ମଧୁସGତିେର
ଏଇ ମନ ଖାଲି ଝୁମି ଉଠି ଲା,
େକମି ତି ନବୀନା ବିବ େତା'ବି ନା
ଘନଶାମ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?
କଳାକାହs£ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?।୪।

ଯମୁନାକୁ େଯେବ ନି ର ଆଣିଯାଏ
ନାଲି ଓଠ େମା'ର େଦେଖ ଦରପେଣ

ପାଦ ପାଉଁଜି େମା' ଝୁମୁଖୁମୁ େହେଲ

େତା' ର|अଧର ଖାଲି ଦି ଶିଲା,

େତା'ଘୁ|ୁର ଧନି କାେନ ଶୁଭିଲା,

ସେତକି ଫଗୁଣ ର|େର ର|ାଇ

େତା' ମଧୁପୀତି େର େତା' ମଧୁସGତିେର

ପୀତି ବାରି ଧାରା ସୁअ ଛୁଟିଲା,

ଏଇ ମନ ଖାଲି ଝୁମି ଉଠି ଲା,

େତା' ମଧୁପୀତି େର େତା'ମଧୁସGତିେର

େକମି ତି ନବୀନା ବିବ େତା'ବି ନା

ଏଇ ମନ ଖାଲି ଝୁମି ଉଠି ଲା,

ଘନଶାମ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?

େକମି ତି ନବୀନା ବିବ େତା' ବି ନା

କଳାକାହs£ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?।୫।

ଘନଶାମ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?
କଳାକାହs£ ଟିେକ କହି ଲୁ ଭଲା?।୬।

ତ
ିକ

ା

(ମାନସୀମାନୀଜାହsବୀଜାନୁ )
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ଆ
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ଗୁnୁଚିମଷ
ୂ ା

େଛାଟ ଏକ ଜୀବ ଗୁnୁଚି ମୂଷାଟି
ଗଛେର ବାସ ତାହାର,

ବି ଦୁତପଭା ମିଶ

େଦହେର ତାହାର ରାମ ହାତ ଚି ହs
ଦି ଶଇ େକେଡ ସୁDର l
ରାମ େସତୁ ବ ନି ମା ଣିେଲ େଯେବ

ନବସି ନୀରବ େହାଇ,
ବାଲି ପେର ଗଡି େସତୁ ବ ପେର
େଦଖି ତାକୁ ପଭୁ ଆଉଁସିେଲେଯଣୁ
ଚି ହs ରେହ ପି ଠି ପର l
ଏେତ ବଡ଼ କାମ କରି ବା ପାଇଁ େସ
ଲଗାଇଲା ତାର ବୁ }ି,.
ଟିକି ଜୀବ ଟିଏ େହାଇେଲ ବି ସୁ}ା
କରି ଥିଲା ତାକୁ ସି }ି l

ନପାରି େଲ ସୁ}ା अଳପ ସାହାଯ
ସବୁ େବେଳ ହି ତକର l
ଆମରି େଦଶର ବାଜି ଆ ଧରମା
ବାଳୁ ତ ପି ଲା େସ େହାଇ,
ନି ଜ ଜୀବନ କୁ ଉଗ କରି େଲ
ସମୂହ ମ|ଳ ପାଇଁ l
େଦଶ ହି ତ େହଉ अବା ଜନ ହି ତ
କରି ବା ଟିକିଏ କାମ,.
ନି ଜ ସାଥ ଛାଡି ସମୂହ ସାଥେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଲଗାଇବା ମନ ଆମ ll
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ଝାଡ଼ି ହୁଏ ବାରବାର,

େଦଶର କି ସମାଜର,

ା

କପି ମାନ ,ର କାଯ େଦଖି ସି ଏ

ବଡ଼ କାମ ଟିଏ େହଉଥିଲା େବେଳ

ତ
ିକ

ସୀତା, ଉ}ାର ପାଇଁ,

ଯାଜପୁର
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େହଲା ମେତ କି ଜର
ତି ନିଦିନ ମଁୁ େଯ ଜରେର ପଡି ଲି
ଶୁଖିଗଲା େମାର ମୁହଁଟା !

ସଂଘମିତା କବି

ବାପା େବାଉ େମାର ବ` େହାଇଗେଲ

େବାଉ େମା କହି ଲା ଡାହାଣିଆ ରାଶି

ଶୁଖିଗଲା ଆମ ଝି अଟା !!

ଲାଗିଛି ତାକୁ କା ନଜର !
େଜେଜମା କହି ଲା କମଳା ଖାଉଛି

ବାପା ଛାଡ଼ି େଦଇ ତା, େବଉସା

ଧରି ଛି ତାକୁ ଥnାଜର !!

ଘରକୁ ଆସି େଲ ପଳାଇ !
ତୁ ଳସୀ ମହୁ ମି ଶାଇ ଖାଇଲି

କି ଏ େଦଲା ତାକୁ ଡରାଇ !!

ଔଷଧ କଲି ବି େସବନ !
अଧୁଆ ମୁହଁ େର ଗାଈ ଲା|ୁଡ଼େର

େଡ|ୁ କି େକାେରାନା, ଟାଇଫଏଡ

ଝାଡି େଦେଲ କରି ଯତନ !!

କି ବା େହାଇଛି ଆଉ କଣ !
େଜେଜମା ତ େମାର ସଖାେଳ ସoେର

କାହାର ନଜର କଣ !!

ଛାୁ ଣିେର େଦଲା ଝଡ଼ାଇ !

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ଜରକୁ େଦଲା ଘଉଡ଼ାଇ !!

ହ
ାନ

ବା×ୁଆଣି ସହ ଗରମ ଚି କିା

ା

ନାଇଁ ନଜର ଲାଗିଛି ଝି अକୁ େମାହର
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କମି ଗଲା ଜର ଶୁଖିଗଲା ମୁହଁ
ସି ଏ ବି ଚି rାର କାରଣ !
ନଖାଇ ଛୁଆେମା ଦୁ ବଳ େହଲାଣି
ବୁ ଝୁନି ଜମା େବାଉ ମନ !

ସକାଳୁ ଉେଠଇ େଖାଉଛrି ବାପା
େହବି କି ମଁୁ ଦି ଗୁଣା େମାଟା !
ନଖାଇେଲ ପୁଣି ଗାଳି ଦଉଛrି
କି କଥା କୁ ହତ ଏଇଟା !!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ
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ଫୁଲ କଢ଼ଟିଏ
ଆେହ ଭବି ଷତ ହୁअ େହ ଜାଗତ
ସମାଜ େହବ ପଗତି ,

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

େହେଲ ସେଚତନ ବଢି ବ ସାନ
ଦୂ େରଇ ଯି ବ ବି ପ^ି।

ବି ଶେର ବDିତ ପବି ତ ଭାରତ
ଜାଣିଛି ମାନବ ଜାତି ,
ଉନs ତ ସମାଜ ସୁg େଦଶ ଆଜ

अମୂଲ ତାହାର ପୀତି ।

ସମୃ}ିଶାଳୀେର ଗଣା,
ସୁDର ବଳି . ସାରା ବି େଶ େଶ.

େଦଶର ଶକତି ଏ ମାଟିର େମାତି

अସବ ତୁ ମବି ନା।

ସବୁ ଜ ସରସ gିତି ।

େଦଶର ଉନs ତି ପାଇଁ,

ଆ

ତୁ ମକୁ େଦଖିଣ ଧାଇଁ।

ହ
ାନ

ନବ ନବ ଶି ଶୁ ଆସି େବ ନି ୟ

ତ
ିକ

ସୁଗୁଣ ବି କାଶ ଥିେଲ ତୁ ମ ପାେଶ

ଇ
-ପ

ଏ ଜାତି ର େଟକ ସାଜ େହ ରfକ

ା

ତୁ େମ ତ ଭବି ଷ େଜାତି ,
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ସମାଜ ରୂପକ ଏହି ଉଦାନେର
ଆଜି କଢ ଫୁଲଟିଏ,
ଆସrା କାଲି ର ତୁ େମ ନାଗରି କ
ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲଟିଏ।

ଜୀବେନ କଦାପି ନ ଭାବ ଦୁ ବଳ
ତୁ େମ ଜାତି ର ସଳ,
ତୁ ମ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁ ନି ଆ ହସୁଛି
ତୁ େମ ଏ ସବୁ ରି ମୂଳ।

ଉଚି ତ କରମ ଦି अଇ ସୁନାମ

ଉ^ମ ଶି fାରୁ ଶୃÌଳ ଜୀବେନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମି ଳଇ अସୀମ ଶି।
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ଜୀବେନ ସବଦା ଶାrି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଦଳପଡା, ଖଜୁ ରୀପଡା, ଫୁଲବାଣୀ।
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େହାଇଥାଆrି କି ମଁୁ ତୁ ଳସୀଟିଏ
अମÄଜାନ େଦଇ ସୁDର ସୁବାେସ
ପରି େବଶ କରି ଥାrି ମଁୁ େଯ ରfା

ତୃ {ିରାଣୀ ପାତ

େରାଗବାଧି େବଶି ଆସrାନି ପାେଶ
ଜୀବନକୁ କରି ଥାଆrି ସୁରfା ।
ଏେତବଡ ମହାଦୃ ମ େନାହି େଲବି
fୁଦ ମେଧ ଲଭିଥାrି ଉାସନ
ମାନବ ଜୀବନ Dନେର ରହି
କରୁଥାrି ଆନDେର ବି ଚରଣ ।

ସଭି,ୁ େନଇ ଥାଆrି ଆେବାରି
ଦାn अଗଣାେର େଶାଭିଥାrି ହସି
ପଜ
ୂ ା ପାଇଥାrି ନି ତି ମଁୁ ଆଦରି ।

ଜୀବନ ପଦୀପ ହୃେଦ ଜାଳି େଦଇ
ଭି ସହକାେର ମଥାକୁ ନୁ ଆଁଇ
अମÄଜାନ େଦଇଥାrି ପାେଣ ଭରି

।

େଛାଟ େବାଲି ମୁହY अଂହ ଭାବ ନାହY
ସବ ଜନତା, ମଁୁ େଯ ମେହୗଷଧି
ଦି अrି ଆୟୁଷ ପରମାୟୁ ପୀତି
ଯତେନ େରାପେr ମାନେବ ସାଇତି ।
େହାଇ ଥାଆrି କି ମଁୁ େସହି ତୁ ଳସୀ
େଶାଭିଥାrି ପତି अଗଣାେର ହସି

ଇ
-ପ

େମାସୁବାେସ ଆତGା ହୁअrାେଯ ଖୁସି।

ତ
ିକ

ା

େଦଇଥାrି ଶୁ} अମÄଜାନ ବାqି

ଆ

ହ
ାନ

ସହେଦବଖୁqା, ବାେଲଶର
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ଧନ େହାଇଥାrି ମଁୁ େଛାଟ ତୁ ଳସୀ
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ଦୀପାବଳୀର ଦୀପ
ଦୀପ ମାଟିର ପାତଟିଏ
ମାଟି ଦୀପ କଥା କେହ ।

େରାହି ତ

ପ*ନାୟକ

ପୁରାତନ ପର!ରାର ଗାଥା ଗାଏ
ଦୀପ ଆେଲାକ େନଇ ସାଦ େଘେନ।
ଦୀପ ଜୀବନ େଜାତି ର ସଂଘଷ ନି ଏ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ସହ ଜଡ଼ି ତ ମୁହୂ^କୁ ମେନ ପକାଏ।
ପୁରାଣ କେହ ପଭୁ ରାମ, ଜୟକୁ ଆହାନ ଦି ଏ
ଘେର ଘେର ଆେଲାକି ତର ଦୀପ ଜେଳ।

ବହୁ କୀଟ ପତ|ର ହୁଏ ବଳୀ।
ଦୀପାବଳି କା^eକ ମାସର ଏକ ପବ
େଲାକମାନ, ମଧେର ଖୁସିର ଗବ।
ଦି ପ େଭଟି ଦି अ ଆନDର ଖୁସି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମା କାଳୀ ପଜ
ୂ ାେର ଯାଆrି ଭାସି ।
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ଜୀବନ େଜାତି ର ଦୀପ ଦୀପାବଳୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଭବାନୀପାଟଣା। କଳାହାnି
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କବି ତା
କବି ତା େଗା ତୁ େମ କବି ହୃଦୟର
ମୁ¥ ମଧୁର ଭାଷା

େବଣୁଧର ସୁତାର

ପାଠକ ହୃଦୟ ମଣି ମoୁ ଳ
ଉମeଳ ନୀଳ ଆଶା

।।

ରସି କ ପରାଣ ଚପଳ ଛDାେଗା

ଯା ଲୀଳା ମoୁ ଳ ଉବ େରାଳ

ରୂପସୀ ରଜନୀ ଗା

ଉଲA ାସ େମାଦ ଭରା

अଳସୀ ପାେଦଯା ବି ଳାସୀ ନୂ ପୁର

ରସ ଆସ ାଦନ କାବ ପୀୟଷ
ୂ ର

ଦୀ{ ଚରଣ ଛDା

ପା ର ଫØୁ ଧାରା

।।

।।

ତୁ େମ अନୁ ପମା େସୗମା ସୁଷମା

େମାହି ନୀ ଚD େଲଖା

ଛD ଭରା ରୂପାୟନ

ଲାଵଣ ଲତି କା ମଧୁ କଳି କା େଗା

ାନ ବଇଭବ କାବ ଲି ପିକାର

ଲାସମୟୀ ହାସ େରଖା

ଉଆଁସ ତି ମିେର ଜହs

।।

।।

ନDନ ବନର ଚDନ ଧାରା

ତ
ିକ

ହ
ାନ

।।

ଆ

ମାଧୁଯ ମହକ ଦୁ ତି

ଇ
-ପ

ବାଣୀ ବି ପଣି ର ରୂପ େରାଷଣିର

ା

ାନ ରସାୟନ େପାଥି
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ଭାବ ପୀୟଷ
ୂ ର ନବୀନ ଉେନGଷ
େଚତନାର अନୁ ଭୂ ତି
ମୁ¥ ଚି ତକଳା ାନ ରତs ମାଳା
ପା ମୟୀ अରୁତୀ

।।

ମୂଛeତ ମନ ମୁ¥ ନୟନ
ଲୁ କ अପଘନ
ବି ଦ¥ କାନନ ମଣି କାନ
ସାରସ ତ ାନାoନ

।।

ଛD ରୁଚି ର ମଧୁମୟ ଝର
ମୂଛନ
 ା ର କଳଗୀତି
ାନ ତେପାବନ ମୁ¥ ସୋହନ
।।

କବି ଓ କବି ତା ବି ଶମନ ଜି ତା
ପାରି ଜାତ ଭରାବାସ
ଶେର ଶେର ଗଢ଼ି ଲ କବି େହ
।।

ତ
ିକ

ା

ସୃvିର ଇତି ହାସ
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ମଧୁ ଚDି କାର ସG ତି

ଇ
-ପ

େକଶଦୁ ରାପାଳ େକDୁ ଝର

ଆ

ହ
ାନ

େମା -୯୧୭୮୫୬୮୨୪୬
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ମଲା ଜହs
ରଜନୀ ତ ଆଜି ନି ରବି ଯାଇଛି
ଜହs ମୁେଖ ନାହY ହସ

ଆଦରମଣି ପଧାନ

କଳା ବାଦଲର କରାଳ ଛାୟା େଯ
ଚDମାକୁ କେର ଗାସ,,,,,,,

अମାବାସା ରାତି ର ମଲା ଜହs ଆଜି
अାର ରାତି ର ଉଆଁସି ଚାD ଟି

ପ#
ୂ e ମା ରାତି ର ପୀତି ର ପରଶ

ଭାଗକୁ ଆଦରି ରହି ଛି

ସେତ କି େଚାରାଇ େନଇଛି ,,,,,

େକେତ ପତାରଣା େକେତ େଯ ଯାତନା
ଦୃ ଦୟ अrେର ବହି ଛି,,,,,,,

ମଲା ଜହs ଆଜି ପି ୟ କୁ େଖାଜୁ ଛି
ଉଦାସ ମେନ ଚାହYଛି
अନା ବି ଳ େସହି ଶାଶତ େପମକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୃ ଦେୟ ଚାପି ଧରି ଛି,,,,,

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଲାପି , ଚାDବାଲି, ଭଦକ
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ସହଭାଗିତା
ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଭରା ଏ ସାରା ଜୀବନ
ସାମାଜି କ ପାଣୀ ନର

ବାସrୀଲତା

ଘାତ ପତି ଘାତ ସହନ କରି ଣ
ଜୀବନ କେର ସୁDର

l୧l

ହାତକୁ ହାତ େଯ ମି ଶାଇଣ େଦେଲ
େହାଇବ ସହ ଭାଗିତା
ଜଟିଳ କାମଟି ସହଜ େହାଇବ
େହାଇବ ଜଗତ ଜି ତା

l୨l

େଦଶ େସବା ପର!ରା
େମଳା ମେହାବ ସହଭାଗିତାେର
l୩l

ପରି ବାର ଠାରୁ ଆର କରି ଣ
ସମାଜର ହି ତ ପାଇଁ
ଜାନି ଯାତା ହୁଏ ସହ ଭାଗିତାେର
କମ କରି ଯି ବା ଭାଇ

l୪l

ଔପଚାର अବା अଣଔପଚାର
ସହ ଭାଗିତାେର କେଲ
କାଯଟି ସହଜ ସଫଳ ହୁअଇ
ପଗତି ର ରଥ ଚେଳ

l୫l

ସହ ଭାଗିତାେର ଶକତି ସାହସ

ହ
ାନ

l୬l

ଆ

ବି ଶେର କଲାଣ ହୁଏ

ଇ
-ପ

ବି Dୁ ବି Dୁ ଜେଳ ସାଗର ଭରଇ

ତ
ିକ

ା

ବଳ ଦି ଗୁଣିତ ହୁଏ
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ସଂ:ାର ସଂ:ୃତି ଆମର ଚଳଣି

ହସି ଉେଠ ବସୁରା

େଜନା
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ମହୁେଫଣା ହୁଏ ସହଭାଗିତାେର
େକାଣାକ େହାଇଛି ଗଢ଼ା
ମDିର ମସଜି ଦ୍ େସତୁ ବ ହୁଏ
ଶତ£ ସଂେଗ ହୁଏ ଲଢା

l୭l

ମନ ସେ| ମନ ମି ଶି ଗେଲ ଥେର
ହି ଂସା ଇଷା େଦଷ ଦୂ ର
ଶାrି େମୖ ତୀ ପୀତି ବି ଶେର ପତି .ା
େହଉ ଥିବ ନି ରrର

l୮l

ସାରା ବି ଶ ଆମ ଏକ ପରି ବାର
ପର ଆପଣାର ନାହY
l୯l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଦଶର ପଗତି ପାଇଁ
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ସହଭାଗିତାେର ହାତ ମି ଶାଇବା

ଆ

ହ
ାନ

ଶି fୟି ତୀ, ଗାୀନଗର, େପାv / ଜି ଲAା : ନବର|ପୁର
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ମଶାଣି
ସମୟ ସୁअେର ହଜି ଯିବ ଦି େନ
ରହି ବନି କି ଛି ଚି ହs....

ପଜ
ୂ ା ବାରିକ

ସମେ` ଜୀବେନ ଏଏମି ତି ଆସି ବ
େଗାଟିଏ अେଫରା ଦି ନ..

ମରଣ େବାଲି ଏଇ ତି େନାଟି ଆfର
ମସାଣି ତାର ଗଁା.....ମରି ଗଲା ପେର
ବିଥିବା େବେଳ ମସାଣି କୁ ଯାଇ

ଏ ସମାଜ ରୁ ନଁା...

େଦଖି ଆସ ଥେର ଆଖିେର

ଆଜି କି ଜୀବନ କାଲି କି ନାହY

ମରି ଗଲା ପେର କି ଏ େକେତ ଧନ

ତଥାପି ଏ ମନୁ ଷ

େନଇକି ଯାଉଛି ସାଥିେର

ଏେତ ଗବ, ହି ଂସା ରଖି ଛି କାହY
ଆସି ଛୁ ଏକା ଯି ବୁବି ଏକା
େକହି ଯି େବନି ସାଥିେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଜେଲାକ େନଇଯି େବ ଛअ ଖn ବାଉଁସେର
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ଆେପ ହଜି ଯିବ

ଆ

ହ
ାନ

ଜଳି ଯିବ ଏ ଶରୀର ହବ ମୁେଠ ପାଉଁଶ
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अଛି ପରିଚୟ अଛି ଠି କଣା
େହେଲ ସଭିଏଁ ଜାଣି ଛ ତ େକାଉଟା େଶଷ ଠି କଣା
अେଢଇ ଦି ନିଆଁ ଏ ଜୀବନ
ତା େହେଲ କାହYକି ନି ଜ େସବା ଧମ ଭୁ ଲି
ପର ତqି ଚି ପି ଧନ ଠୁ ଳ ଉଛ
କଣ େନଇକି ଯି ବ ସାଥିେର??
ଜାଣିଛ ଚାଲି ଯି ବ ତଥାପି
ଏେତ ଖରାପ କାମ କଣ ପାଇଁ??

କି ଛି ନୁ େହଁ ସାର ସବୁ ତ अସାର
ଯି ବ ଯଦି କି ଛି େନଇକି ତାହା େହଉଛି

ସବୁ ମି ଶି ଯି ବ ମାଟି େର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦି େନ ଚାଲି ଯି ବ ଆତGା ଛାଡି ଏ ଶରୀର
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ନି ଜ ଭାବନା,, ନି ଜ କମ,,

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର
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अଭାବ
ଗାଡି େଘାଡା, ଚାକର ବାକର
ମଉଜ ମ`ି ଓ ଗହଣା ଗା¦ି ,
ଖିରିପୁରି ପି ଠାପଣା ଖୁସିବାସି
ସବୁ ଆqକରି ଧରିଛି ତqି ।
ବଦ ହଜମ अଥବା ବଦଖ
ବ` ଭିତେର ସମୟ अଭାବ,
ଗହଳି ଚହଳି େର अଣନି ଶାସ
ପାୟ ନଇେର ବୁ ଡ଼ୁଥିବା ନାବ।

ନଈବାଲି ପରି ଟ,ା ଓ ପଇସା,
େଘାର ଜoାଳେର ମାଡ଼ି ଆସି
ଗବକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରୁଛି ସହସା ।

ଖେତଉଛି ସି ୁକ ଭ^e ଟ,ା
ବାହୁବଳ ଓ ଉଛୁଳା େଯୗବନ,
ସବୁ ତୁ i ଜଦି ନାହY ସୁଖଶାrି
ଆନD ଓ ନି ରାମୟ ଜୀବନ ।
ସୂଚିତ କରୁଛି अଜଣା ବାଧି
କାହାକୁ େନଇ କରୁଛ ଗବ,
ଦି ' ଦି ନର ଜୀବନ କାହାଣୀ
ସବୁ କି ଛି ମି ଛ ଓ अପାଥeବ ।
େମାହ ମାୟା ପରା अତି ଶୟ
ବଡ଼ାଇଥାଏ ୠଣ ପାରାବାର ,
ସୁଝି ନପାରି ଆପଣାର େଲାକ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥାrି ସଂସାରୁ ବାହାର ।

ଇ
-ପ

ଏମି .ଭି :-୧୯,ମାଲକାନଗି ରି

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା, ଭାରତ
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ସୁବ#ର ସ|ମେର େଭାଗରାଇର ସଗ 
ବି ଶ ପଯଟନ େହାଇନି ତଥାପି ପଯଟକ ମନ େମାହୁଛି ,
ବେ|ାପସାଗେର ମି ଶି ସୁବ#େରଖା ପକୃ ତି ର ସଗ  ଗଢି ଼ଛି।
ସ|ମ gଳରୁ ବା{ ତାର କାୟା ଲୁ ଣା ଜ|ଲ ତାର ନାମ,

ପ,ଜ କୁ ମାର
ମ|ଳ

ନାନାଜାତି ର ଲୁ ଣି ଗଛ ସମହାରେର େସ ଚି ର ସବୁ ଜି ମା ପୁ#।
ଧସ
ୂ ର ବଣର ବି `ି# ବାଲୁ କା ସହ ନୀଳ ଲହରୀ ସଂେଭାଗ,

ମନେଲାଭା େବଶେର ମନମୁ¥କର ସୁବ#ର ସ|ମେର େଭାଗରାଇର ସଗ।
ତାଳସାରି ସହ ପରିଚି ତ ସି ନା େହେଲ ତାଳସାରି ଠାରୁ ଭିନs ,
ବଡ଼ପାହି - ଖଡ଼ି ବିଲ ଗାମକୁ େନଇ ସ£vି "ବି ଚିତପୁର ଇକ ଟୁରିଜି ମ୍" ତାର ନାମ।
ଐତି ହର ଦାnି ଠାରୁ ଭିନs ଓଡ଼ି ଶାର ଦାnି ରୁେପ gାନି ୟେର ଜଣାଶୁଣା,
ଓଡ଼ି ଶା ପାrର େଶଷ ସୀମା େସ अପରୁପ ତାର େସୗDଯ,

ମନେଲାଭା େବଶେର ମନମୁ¥କର ସୁବ#ର ସ|ମେର େଭାଗରାଇର ସଗ।
ପତି ମୂହୁ^େର ରୂପ ବଦଳି େଲ ବି େସୗDଯ ହରା େସ ନୁ ହଇଁ,
ଜୁ ଆର େହଉ ବା ଭ*ା ପଡ଼ି ଥାଉ ଚି ର ଆକଷଣୀୟ େସ ଦି ଶଇ।
ଲୁ ଣା ଝାଉଁ ସହ ବନି -ଗାମା ପରି ଗଛ ମି ଶି अରଣ୍ଯ ସ£vି େହାଇଛି ,
अରଣା ମହି ଷ ବାରାହା ଶ£ଗାଳ ଗାଭୀ ଆଦି ପାଣିମାନ, ରହି ବା େଯାଗ,

ଆ

ହ
ାନ


ମନେଲାଭା େବଶେର ମନମୁ¥କର ସୁବ#ର ସ|ମେର େଭାଗରାଇର ସଗ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୂ ରରୁ େଦଖିେଲ ପକୃ ତି େଜମି ତି ସବୁ ଜ ଶାଢୀେଟ ପି ିଛି ।
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ଶୀତର ଲହରୀ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଖଗ, େମଳି ବେସ,
େଦଶି ୟ ସହି ତ ବି େଦଶୀ ବି ହ|ମ େର ଏ ପଯଟନ େfତ ହେସ।
ଦୂ ରରୁ ଦି ଶଇ ପାଦପ ଶାଖାେର ର| େବର|ର କୁ ସୁମ,
ନି କଟ େହାଇେଲ େସ ଭମ ତୁ ଟଇ େଦଖି ପାଦପ ଖଗ, ସ|ମ।
ଦ£ଶ୍ଯ ହୁଏ ନାହY େହେଲ अପୁକ ନୁ ହଁ ଏହି ପଯଟନ େfତ,
अପୁକ ଯଦି ମଧୁମfିକା ରହି ବାଟା େହବ ବି ଚିତ।
ପକୃ ତି େପମୀ, ମେନାରoନ ନି ମେr ଏgାନ ଦଶନ େଯାଗ,

ମନେଲାଭା େବଶେର ମନମୁ¥କର ସୁବ#ର ସ|ମେର େଭାଗରାଇର ସଗ।
ସୁରfିତ େବାଲି ଆସrି କiପ ବଂଶବି `ାର ଆଶାେର,
ପfୀମାେନ ମଧ୍ଯ ସୁଖେର ରୁହrି ନି ରାପଦ ନି ଜ ବସାେର।
ଜାତି ଜାତି ସପ ବି ଚରrି ଏଠି ନାହY ଜୀବନକୁ ତା, ବି ପଦ,
ସଭି,ୁ ସୁରfା ଦି अrି ଗାମବାସୀ ସୁରfିତ ଏ ପାକୃ ତି କ ସ!ଦ।
ପକୃ ତି େକାଳେର େସ fୁଦ fୁଦ ଘର ଲାେଗ େଯମି ତି ପରି ରାଇଜର ସପs।
ଥେର ଆସି େବ େଯ ଭୁ ଲି ପାରି େବନି ଏହି ଆକଷଣୀୟ ଦି ଗ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା


ମନେଲାଭା େବଶେର ମନମୁ¥କର ସୁବ#ର ସ|ମେର େଭାଗରାଇର ସଗ।

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

ସରକାର ଏେବ ^ପର େହେଲଣି ଗଢି ଛrି ବାସgାନ,

ହ
ାନ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର

ଆ

ଦୁ ରଭାଷ- ୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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ସGତିନଦୀ ତୀେର
ପତୀଚୀର ସୂଯ

ଡୁ ବି ଯାଇअଛି

ଦୂ ର ଦି ଗ୍ ବଳୟ ପବତ ଛୁଇଁ ,
ସାଗରର େଢଉ

अମାନି ଆ େହାଇ

ସୀମାଲେ² ନୀଳ ବfକୁ େଡଇଁ।

ପଣତି ପnା

ଇiା ମରି ଯାଏ

ଊଷର ମରୁେର

ମନ अମାନି ଆ େବାଲ ମାେନନା ,
अକୁ ହା କାହାଣୀ କାଗେଜ ଉ^ାେର

ମନର ଛବି କୁ

କାନ୍ ଭାସ୍ ତେଳ

ହୃଦୟ େବଦନା କି ଏ ଜାେଣନା ।

ଆ,ିବା େହଉନି ଆଉ ସହଜ ,
ବସr ଯାଇଛି

ସG ତିର ବfେର अଲି ଭା अfେର

ଝାପସା ଦି ଶୁଛି ସପs ରାଇଜ ।

ରହି ରହି ବେହ अଭୂ ଲା fତ ,
ମଧୁର ମୁହୂ^

ବସrେର ସବୁ

ପତଝଡ଼ା େଦଇ

େକେତ अଶ£ସି

ଝରି ଝରି ଝେର େସ अବି ରତ ।

ନୂ ଆ ପତରବି େହଉଛି ସଜ ,

ନି ରସ ଜୀବନ ଲାଗଇ ତୁ i ।

େବଦନାେର ଭରା େସହି ସG ତି ପରା
ଚାହYେଲ ବି େକେବ ଭୁ ଲି ହୁଏନି ,

ଇ
-ପ

େଯେତ ଝରାଇେଲ ଆଖି ଲୁ ହ ତେଳ

ା

ଋତୁ ବଦଳି ଛି

ତ
ିକ

ସମୟ ସହି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଶାସଟା କି  ଧରା ଦି ଏନି ।
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अହ,ାର ଯା'ର ହୃଦୟେର ଘର
ଆେବଗର ଭାଷା େସ ବୁ େଝନାହY ,

-Dଭରା ମନ ନୀରବେର େଲେଖ

ସG ତି ନଦୀତୀେର େଯେତ ଭସାଇେଲ

କନା କୁ nଳି ଭି ତେର ହଜି ,

ପେଛ ପେଛ ପୁଣି ଆସଇ ଧାଇଁ ।

ଜାେଣନା ବଢ଼ି ବ ଆଗକୁ अବା େସ
େଫରି ବ ପଛକୁ ସG ତିକୁ େଖାଜି ।

अଛି େସହି ନଦୀ अଛି ବି ଶGଶାନ
ଦହକି ଉଠଇ ପାଉଁଶ ନି ଆଁ ,
େଯେତ ଢାଳି େଲବି ପାଉଁଶେର ପାଣି
ମେନପଡ଼ି ପୁଣି ଲାେଗ ଛାନି ଆଁ ।

ସG ତିତ ରହି ବ

ବିଥିବା ଯାଏ

ଚାଲୁ ଛି ଚାଲି ବ ଜୀବନ ସହ ,
ପୃ.ା ଓେଲେଟଇ େଦଖୁଥିବି ଖାଲି
ବିଥିବା ଯାଏ ଟାଣିବ େମାହ ।

ବଦେଳ ମନୁ ଷ

ଲି ଭିଯାଏ ନାହY अଭୁ ଲା ସG ତି ,
ଘୃଣାେରବି ନୁ େହଁ ଯେଥv ସାେନ
େଲଖି ରଖିअଛି ଜୀବନ ଗୀତି ।

ତ
ିକ

ା

େଲାଟସ୍ ଭି ଲA ା, ଟ,ପାଣୀ େରାଡ଼
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ସମୟ ସହି ତ

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷୀ : ୯୪୭୪୬୧୯୭୬୫
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ମାଆ ମାଜୁ अଛି ବାସନ
ରାତି େର କୁ ଆେଡ଼ ନି ଦ ଆସୁନାହY
ମାଆ ମାଜୁ अଛି ବାସନ

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପnା

ବଡ଼େବାହୂ ନି ଦୁ ସ ାମୀକୁ ଉେଠଇ
ବି ଛଣାେର କେର ଶାସନ
ମାଆକୁ ଯାଇକି କହୁନ ?
ନି େଜ େଶାଉନ କି ଆମ କାହାରି କୁ
ଶାrି େର ଶୁଆଇ ଦଉନ ।

ସାନ େବାହୂ କେହ ମାଆମାେନ କାେଳ
ଏଇମି ତି ସବୁ ହୁअrି

ମାଆ ବସି େଭnି କାଟୁ ଛି

େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ପୁअେବାହୂ ସବୁ

ସାନ ପୁअଟାକୁ ଚକୁ ଳି ପସD

ଯାହା ଇଛା ତାହା କୁ ହrି ।

ଶୀଳେର ପି େଠାଉ ବାଟୁ ଛି ।

ସବୁ ଶୁଣି ମାଆ ହସଇ

fୀର ବି ରଖୁଛି ଫୁେଟଇ ।

ପୁअ ତଳି ପା'େର େତଲ ଘଷିବାକୁ

ବାପା ଆଣିଥିେଲ अରୁଆ ଚାଉଳ

ପାଦ ପାେଖ ଯାଇ ବସଇ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବାବୁ ଲା କଳରୁ କୁ େଟଇ ।
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ରାତି ବାରଟାେର ସକାଳ ପାଇଁକି

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

174

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚାଷୀ ତ େହେଲଣି ଖୁସି
ବି ଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ହଳଦୀ ପଡି ଲା
ଚାଷୀତ େହେଲଣି ଖୁସି

ଜୟr ମଲିA କ

ବା,ିଦାଆ ସବୁ ପେଜଇ ଆଣିେବ
କମାର ଶାଳେର ବସି ।
େକେତ ଦି ନ େହଲା ଘେର ବସି ଥିେଲ
ମନ ବଳ ଥିଲା ଉ
ଏେବ େସ େfତକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି େବ
ସବୁ କାମ କରି ପଛ ।

अମଳ କରି େବ ଆଣି
ଭାର ଭାର କରି ଯତେନ େଥାଇେବ
ବାଉ|ିେର ବାି ବାଣି ।
ପରି ବାର ତା, ଉଲୁ ସି ଉଠି ବ
ହସି ବତ ତା, ମନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଶର
ୂ ଡି ହ , ନDି ପୁର , ଯାଜପୁର

ହ
ାନ

ଡାକୁ ଥିେବ ଭଗବାନ ।

ା

ଘେର ଘେର ରଖି ଥାକ ମାରି ଦଇ
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ଧାନତ କାଟିେବ ଖଳାକୁ େବାହି େବ

ଆ

ଆଳାପ:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭
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अନୁରାଗୀ ପି ୟାେମାର
େପମି କା ଘର ଟିକିଏ ଦୂ ର
ପତଳା ନି ଦେର କଡ େଲଉେଟଇେଲ,

ଲିଟନ୍ କୁ ମାର

ମଁୁ ପହଂେଚ ତା ପାଖେର
अଭିମାନି ନୀ େସ
ଚାହY େଶାଇବାର ବାହାନା କେର,
अାରର ଫh ଚି ରି
ଜହsର େଜାଛନା ତା ସେଫଦ ମୁହଁେର
ସେତକି ଗାେରଇ ଦି ଏ
କବି ତା ଏକ ସ #ାfରୀ ।

େବେହରା

ରାଗ ଜରଜର େହାଇ
ଗୁଲୁଗୁଲି ଗାଲ ଦି ଓଟି ଦି େଶ ରରଂଜି ତ
ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ
ବD ଆଖି ଓ ନି ବୁଜ ମନ ଧରି
ମଁୁ ପହଂଚି ଯାଏ ତା ପାେଖ,
ବାହୁ ବନର ଆଢୁ ଆଳେର
ଟିକିଏ ଫୁେଲଇ, अଳପ ନଖରା
କଇଁ କଇଁ କଇଁ ଫୁଲି ଆ କାDଟା
ସେତକି ମଝି ଶାବଣର େମଘ अସରା ।।
େହେଲ େମା ହାତର ମଧୁର ପରେଶ

ତ
ିକ

ା

କୁ ନି ଓଠ ଧାେର ହସବି ବରେଷ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अସରାଏ ନୁ ହଁ ଏକ ଲଘୁଚାପ େହାଇ । ।
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ଆପେଣଇ ନି ଏ ତା अବୁ ଝା ମନକୁ
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ହଜିଯାଇଥିବା ପାଦଚିହs
ହଠାତ୍ େସଦି ନ େଦଖାେହଇଗଲା
ତୁ ମ ସହ େମାର

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର
ସାହୁ

ବଷା ବି େହଉଥିଲା
ଛତାଟିଏ ବି ନଥିଲା

ଭାବି ଲି ମି ଳିଗଲା େମାେତ େମା ସ ପs

ଏଇଠି ରୁହ

େହେଲ,

ମଁୁ ଟିେକ ଆସୁଛି

ବଷା େଧାଇ େନଲା େମାେତ

େଫରିଲା େବଳକୁ

େସଇ ପାଦଚଲା ରା`ା ସହ ।

ତେମ ନଥିଲ

ମଁୁ ଏେବ ପଥହୁଡା

ଥିଲା େକବଳ ତମ ପାଦଚି ହs

ନି ସ ଏ ଜୀବନ

େସଇ ଚି ହsକୁ ଲf କରି ମଁୁ

ବଷାେର ନି େଜ ଭିଜି ଭିଜି

ଆେଗଇ ଚାଲି ଲି

ଆଜି ବି େଖାଜୁ ଛି
ତମର ହଜି ଯାଇଥିବା େସଇ ପାଦଚି ହs

ତ
ିକ

ା

ସା : ପଦାପଡ଼ା, େପା : ଗୁଡ଼ିଖାଳ
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କହି ଲି

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା : ବାେଲଶର, ପି ନ୍ : ୭୫୬୦୩୦

ଆ

ଇେମଲ୍ : sahoosubham603@gmail.com
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ଯଦି େକେବ େଦଖା ହୁଏ
କାହYକି ଆଉ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ
ଏେତ ଛଳନା କାହା ପାଇଁ

ମoୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ଭଲ ପାଇବାର କଳସୀ ପ#
ୂ  ନେହଲା ନାଇଁ
େକେବଠୁ ଦୂ େରଇ ଗେଲଣି ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣର ରାସ
େଫରି ଚାହଁୁ ଥିବା ବସr କୃ yଚୂଡ଼ାର ହସ
ର| ବଦଳାଇଲାଣି ଆକାଶ
ଏକୁ ଟିଆ ପfୀଟିଏ େଖାଜୁ ଛି ରା`ା
ନି ୟତି ର ଉପହାସ

ସେDହୀ ଦୃ vିର ଆଢୁ ଆେଳ ନୀଡ଼େଟ ଗଢି ବା
ଜହsର अଭିସାର ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି େଦଖିବା
େକହି ନବୁ ଝି େଲ ନାହY ନି ଜକୁ ଉନG£ କରି ବା
अrରାୟର କାଚ ପାେଚରୀ ନି େଜ ନି େଜ ଭା|ିେଦବା
ନୂ ଆ ଏକ ଠି କଣା େଲଖି ବା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆଉ େମାର अଧାେଲଖା ଗପ

ା

ପତାରଣାର ପୃଥିବୀ ଭିତେର ସାବନାର ସୂେୟାଦୟ
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ଏସବୁ ତ ସG ତିର ସବୁ ଜ -ୀପ
କଥା ଥିଲା - ଶର କୁ ହୁକ େଖଳ େଖଳି କA ାr େହାଇଯି ବା
ହାରି ବା କି ଜି ତିବା ମନରୁ ପାେଶାରି େଦବା
ପତି ାର ନି ଆଁ ଝୁ ଲ ମନ ଫରୁଆେର ଲୁ ଚାଇ ଲି ଭାଇେଦବା
କାହYକି ଆଉ ସାବି ତ ପଶsର ଉ^ର ପାଇଁ ପ`ୁତ ରହି ବା
ସାନର ମୁକୁଟ ପି ିବା
କି ଛି କଥା କହି ବି କହି ବି େବାଲି କହି ପାରି ଲିନି
ଶନ
ୂ ତାର ଆବ^େର ହଜି ଗଲି େକଉଁଠି େକଯାଣି
କାହYକି ଆଉ अଭିନୟ କରି ବା ତଜମା କରି ବା
ଯଦି େକେବ େଦଖାହୁଏ अନାହୂତ
ଭିନs ଏକ ପରିଚୟ େନଇ ପାଖାପାଖି ବସି ବା

ଝାଉଁବଣର କବି ତା ଶୁଣିବା
ଆଉ ତାପେର -

ତ
ିକ

ା

ପରର ପାଇଁ ସG ତି େହାଇ ରହି ଯିବା
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ସମୁଦର େଢଉ ଗଣି ବା

ଇ
-ପ

ହାଇଦାବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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ଶିଳ କେହ ଆଜି ପୁଆକୁ
ଶି ଳ କହୁअଛି ପୁଆକୁ ଦୁ ଃଖେର
ଶୁଣ େଲା ମକର ଶୁଣ,

ରାଧାେମାହନ

ଯାrି କ ଯୁଗର ଏ अମଣିଷର
କି अବା ଗାଇବି ଗୁଣ !
ଏକଦା ମଣିଷ େମା େଦେହ ମସଲା
ସରାଗେର ବାଟୁ ଥିଲା,
େସ ମସଲା ତରକାରୀ ଖାଇ ସି ଏ
ନି ଜ ହାତ ଚାଟୁ ଥିଲା ।

अତr ନି ଆରା େବାଲି ,
ଯି ଏ ଖାଉଥିଲା ସି ଏ କହୁଥିଲା
ଖୁସିେର ତା' ମନ େଖାଲି ।

େସହି ତରକାରୀ ହି ତକର େଦହ
ପାଇଁ େବାଲି କହୁଥିେଲ,
େସଥିପାଇଁ ସି ନା େମା ସାେଥ େତାେତ େଲା
अଗଣାେର େଥାଉଥିେଲ !
ପାଚୀନ କାଳେର ଆମରି ଗୁରୁତ
କାହY େକେତ ରହି ଥିଲା !
କାDି କାDି ଶି ଳ ତା' ମନର ବଥା
ପୁଆ ପାେଶ କହି ଥିଲା ।
ତା' ମନ ଦରଦ ଶୁଣି ପୁଆ କେହ
କାDନା େଲା େମା ବଉଳ,

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବୁ ଡ଼ି ଲା ଆମ ଏ କୁ ଳ ।

ା

ଏ अଲାଯୁଗିଆ ମଣି ଷ, ପାଇଁ
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ଦି ନ ଥିଲା ଏଇ ସାଥe ନର ଆମ
େଦେହ ବାଟୁ ଥିଲା ବି ରି,
କେହ େସ ପୁଆକୁ ବଉଳ େଲା ଆଉ

ହୃଦୟ େଦଇଛି ଚି ରି ।

ରହି ବାନି ଏଇ ଘେର ।

ଆମ ଭଳି ଚକି , େ଼ଢ,ି ଓ ପନି କି

କନା ନୁ ହଁ ଏ ପ#
ୂ  ବା`ବତା

େଲାପ ପାଇେଲଣି ଆଜି ,

ଜାଗ େର ମଣିଷ ଜାଗ !

ଆମ gାନ ଯପାତି େଯ େନେଲଣି

ଲି ଭିବ କି ଆଉ ତୁ ମ ମୁେn ଥିବା

ନରର ଭରସା ସାଜି ।

କଳ,ର ଏହି ଦାଗ ?

ଆଜି ସମୟର ସତା ଭିତେର

ଫି ଜ୍ ଓେଭନ୍ ଓ ଗାଇnର୍ ତୁ ମ

ନର ଗଲା ସବୁ ଭୁ ଲି ,

େହଇଗେଲ ଏେତ ପି ୟ ?

ଆେମ ଦୁ େହଁ କି  ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ

ପଚାର ନି ଜକୁ ଭିଆଇଲ େକେ଼ଡ

ରହି ଥିବା େହାଇ ଜୁ ଲି ।

କାn େଯ अଭାବନୀୟ !

ପୁଆ ର ମୁହଁରୁ ଏତକ ଶୁଣିକି

ସମୟ େସାତେର ଏ ପାର!ରି କ

ଶି ଳ େନତ£ अଶ£ ଝେର,

ଜି ନିଷ ହଜୁ ଛି ଆଜି ,
ଏ ଘରକରଣା କି  ଚି ରଦି ନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରହି ଥିେବ ସG ତି ସାଜି ।

ଆ

ହ
ାନ

ବୀରମହାରାଜପୁର (ସୁବ#ପୁର)
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କୁ ଆଁର ପେୂ ନଇ ଜହs େଗା
କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଜହs େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ପୁଚି େଖଳି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ପହA ାଦ ସାହୁ

ଜହs ଭାରି ମେନାରମ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
କୁ ଆଁରୀ ଝି अ, ଓଷା େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ପଭୁ ପଜ
ୂ ି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଶରଦଶଷି ମନେଲାଭା େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଜହିs ଫୁଲ ଭାରି େଶାଭା େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ସତ କହି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ହ
ାନ
ଆ

ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭଲ ବର ଲାଗି ପଜ
ୂ ା େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।
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କା^eେକୟ େଯେହs ବର େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ବତ ରଖିବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ତା,ୁ ବାଛି ବାକୁ ମନା େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଆଲି |େନ ଶୁଣୁଥିେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଫୁଲ େତାଳି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଫୁଲ ପରି େକାମଳ େସ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ତା, ପରି ବର େଖାଜା େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଚି ତା କୁ ଟିବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ତ
ିକ

ା

ଚି rା ହରି େନେବ ସି ଏ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।
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ଓଷା ପାଳି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ହ
ାନ
ଆ

ମନକଥା ବୁ ଝି େବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଇ
-ପ

ଝୁଟି େଦବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
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ଋଠି ବସି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ମେନଇ େନେବ ସି ଏ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଜୁ ଡା ବାିବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଫୁଲେତାଡା ଖୁସିେଦେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଝୁଲି େଖଳି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଝୁେଲଇ ଝୁେଲଇ େନେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ନାଚ ନାଚି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ପାେଦ ପାଦ ଛDିେଦେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ପାଟରାଣୀ କରି େନେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

େପମ କରି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ହ
ାନ
ଆ

ରାଶଲୀଳା ପାଇଁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପfୀରାେଜ େଘନି ଯିେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।
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अେ, ବେସଇ ଶୁଣିେବ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

କୃ y ସେ| ରାଧା ଥିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
େଧନୁ ସେ| ବା େଯେହs େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

େଗାପପୁେର ଲୀଳା କେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ନD ରାଜା ରୁଷିଥିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

େକେତ ରାfସ ମାରିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ମାତ ଯେଶାଦା ରାଗିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଇD ଗବ ଚୂ# କେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

େଗାପି ରଶି କିଆ ଥିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ତ
ିକ

ା

ବଂଶୀେଯେଣ େଗାପି େତେଣ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।
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େଗାବ}ନ ଉଠାଇଥିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ହ
ାନ
ଆ

ରାଧା ମାଇଁ ରୁସି ଗେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଇ
-ପ

େଗାପରୁ ମଥୁରା ଗେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
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ସୁଦାମାର ବୁ େହେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ବୁ ପେଣ ସି ୁ େଦେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଚକେପଶୀ ନକନାଶି େଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଗଧ ପାଦ େସ ଧରି େଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଦୃ v େହାଇ ରୁv କେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
କଂସ ମାମୁ,ୁ ତାରିଥିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ନି ଜ କମ େଭାଗିଥିେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ
ଶି ଆଳି ଲତାରୁ ଟଳି ମେଲ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପୁଚି େଖଳି ବାକୁ ମନ େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ ।।
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କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଜହs େଗା ଫୁଲ ବଉଳ େବଣୀ

ଆ

ହ
ାନ

ନୁ ଆଦି ଲAୀ
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ଝଡ଼ କିଛି ମୁହୂ^ର
ବାହାେର अଧାଭିଜା ବଷା ,
ଭୁ ରୁ ଭୁ ରୁ

ସୁଧମା ଡା|ୁଆ

ସG ତିର ଲହରୀ

େଦଖିବାକୁ ଇiାହୁଏ

ବାଧ କରି ଲା ବାହାରି ଯି ବାକୁ ,

ଗଁା ର େସଇ ଦୃ ଶ ।

ଉଡି ଯିବାକୁ ,

କି 

ନାଚି ଯିବାକୁ ,

ବାହାରକୁ ଯାଇହୁଏ ନାହY ।

ନି ଜକୁ ହେଜଇେଦବାକୁ

ପବନର େକାଳାହଳ ,

କି 

ଧଳ
ୂ ି ର ଧଆ
ୂ ଁ ଚାରି ଆେଡ

ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା ପରି ଶ

ଚାହYହୁଏ ନାହY ।

ପଛପଟରୁ

କବାଟ ଫା,େଦଇ ପବନର ସୁअ

ଆେର କବାଟ ବD କେର ।

ଶରୀରର କି ଛି अଂଶକୁ

ତାପେର ଝଡ ବି ଚାଲି ଗଲା

ଛୁଇଁ େଦଇଗଲା

କି ଛି ମୁହୂ^େର ।

ା

ତ
ିକ

େମା – ୯୦୭୮୪୩୯୮୦୩

ଆ

अେଚତନ ମନେର

ଲି|ିପୁର, େଗାସାଣି , ପାରଳାେଖମୁnି , ଗଜପତି ,

ଇ
-ପ

ଆସି ଗଲା ,

କଳା ଶି fକ, ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ

ହ
ାନ

େକଜାଣି ? େକଉଁ ଜାଗାରୁ ?
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अଧାସି ଝା ମାଟିର ବାସsା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

187

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସାନୁଭୂ ତି
େମା ଘର ଠାରୁ େମା ଶାଶୁଘର, େମାର ଖୁବ୍ ଆପଣାର
େଯଉଁଠି ବି େତଇ ଥିବା ସମୟ ସବୁ ସ ତ
ବାଇଶି ବଷ ବାପାମାଆ, अନୁ ଶାସନେର,

अନସୂୟା ପnା

ତି ରିଶିବଷ ଶାଶୁ, अବୟବେର
ଏଠି କି ଆସି ବା ପେର ତି ଆରି େହଲା ଏକ େମାହର ସାମାଜ।
ସଜନା େହଲା ରର ସ ାfର
ଆଉ ଛDି ପେକଇଲା अଣାୟତ ଆତିG କ ସେର
େଯଉଁଠି ନି ଜକୁ अବେହଳି ତ କରି अନକୁ ଖୁସି ବାqିବାେର ଭଲ ଲାେଗ

ହାnିକଳା ମୁହଁେର, ଶାଢୀେର େବାଳି େହଇଯାଏ
ଚୁ ଲି ର ପାଉଁଶ ଭିନs ସ ାଦ ହାତେର ସାଉଁେଟ
ଜୀବନ ଖୁବ ସrପଣେର ସାଧନାର ପଥେର ଆଗାଏ
କଟକଣା अନୁ ଶାସନେର ଶୃÌଳି ତ ଚରି ତେଟ ପୁନଜନG ପାଏ ।
ଘରକୁ ଗେଲ େବାଉ କେହ େତା ଘର ତୁ େଯମି ତି ଗଢି ବୁ

ତ
ିକ

ା

ଶାଶୁ କହrି େତା ଘର ତୁ େଯମି ତି ସାଳି ବୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏଇଠି େତା ପି ଲା,ର ଷଠି ଘର, अେନକ ସG ତି ତା, େଛାଟ େବଳର
େତା ଭିତେର अ,ୁ ରିତ ଆଶାର ତାଜମହଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭାରି ଆତGତୃ {ି ଥାଏ ପରକୁ ଆପେଣଇବାେର।
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େକେତ ଝଡ େକେତ ତାତି ଭାବି ନଥିବା େକେତ ବି ପ^ି ମୁn େଟେକ
ଜୀବନ ଝାଉଁଳି ପେଡ ପୁଣି କି  ହସି ଉେଠ अସରାଏ ଆଶାର ବଷାେର
ଏଠି ସ ାଭିମାନର େସାତସି ନୀ ଛୁେଟ ଦୁ ଃଖେର, ହତାଶାେର, ତ` ଜୀବନ ଧାରାେର
ଏଇ େମାର ଶାଶୁଘର ଚାରି କା¡ ମେତ ଖୁବ ନି ଜର ଲାେଗ ।
ଆସି ବା ଦି ନର ସ ପିs ଳ ପଥଯି ବା ଦି ନର େମାହର ବଳୟ
ଆଖି ଲୁ ହ େକେତ କାନି େର ଭିେଜ, ମନ କଥା େକେତ ମନେର ମେର
ପୁଣି ବି କାହY ଜୀବନଟା ଏଠି ସ!ୂଣ  ଲାେଗ
ମୁn ନଇଁବାଟା ଏ ଘର ଶି fା, ଉପାସ ରହି େଲ, କି ଓଳି ଏ ଖାଇେଲ
ପରି ତୃ{ି ଏଠି ଭରି ଭରି ଥାଏ।
ଆସି ବା ଦି ନର ଏଇ ରା`ା ଘାଟ, ନଈ ନାଳ େଯେତ େମାେତ अପଣାଏ
ଏରୁnି ବଟା ଏ ଘରର ମେତ ଲfGଣ େରଖାେଟ ପରି ଦି ଶିଯାଏ

अଜଣା ଆେବଗ କାହY େକେତ ଧାଏଁ ।
ପର େହଇ ଯାଏ େମା ଗଁା ଦାn, େଗଲବସରର ବାପଘର େମାର
ପରାଧୀନ ପରି ଲାେଗ ମେତ େସଠି , ମାପି ଚୁ ପି କଥା କେହ ଭାବି ଚି rି
ସକାେଳ ଯାଇ ସେo ଆେସ େଫରି , େଖାେଜ େସଠି ଏେବ ସାନ ଭାରି
େମା ପସD କଥା ଏେବ ବି ବୁ ଝrି , ପୁଣିବି କାହY ଶାଶୁଘର େମାର ସ ାଭିମାନ ସ ର

ତ
ିକ

ା

େସ ଘର କା¡ର େଝାଟି ଆପଣାର, େସ ଘରର େଯେତ ଚଳଣି ନି ଜର ।

ଇ
-ପ

ଇoିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, ସଲପୁର, ଓଡି ଶା, ୭୬୮୦୧୮

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷୀ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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ଭଗବାନ,ୁ େଖାଜୁ ଛି
ଘେର ଜେଣ अାରେର ବସି ଛି
ମଁୁ ଆଲୁ अ ସାନେର ବାହାରିଛି

ଦୀପ,ର ଦାସ

େଭାକେର ତା େପଟ ଜଳି ଯାଉଛି
ମଁୁ ପ#
ୂ  ପାତ େର କୁ ଆେଡ ବାହାରି ଛି
େସଠି େଦହ ଝାଳେର ଗମ୍ ଗମ୍ େହାଇଯାଉଛି
ମଁୁ ଏଠି ଜଣକୁ fୀରେର ଗାେଧଇ ଦଉଛି
ତାର ଛାତି ଫାଟି େକାହ କମୁନି
ଏଠି େକେତ ନଡ଼ି ଆ ଫାଟୁ ଛି

ମଁୁ ମ ଭାବେର ସଂପ#
ୂ 
ତାର ଲୁ ଗାପଟା େକେତ ମଇଳା
ବାେଜ ଦୁ ଗ ଆସୁଛି
ମଁୁ ଫୁଲ, ଚDନ, ଧପ
ୂ , ଧୁଣା େଦଇ
ଭିେର ମଜି ଯାଉଛି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମଁୁ ଲାଲେଟ ସି Dୂର ଭରୁଛି

ା

ତାର ଜୀବନର ର| ଛେଡଇ
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େସଦି େନ େମା ପାଇଁ ଏମି ତି କରିଥିଲା
ମଁୁ େମା ପି ଲା ପାଇଁ କରୁଛି
ତା ଜୀବନେର ଶାrି ଛଡ଼ାଇ
ଏଠି ଓମ୍ ଶାrି ଓମ୍ ଶାrି ଜପୁଛି
େସ ଜୀବr ମଡା ସାଜି ଛି
ମଁୁ ପଥର ଭିତେର େଖାଜୁ ଛି
ଘେର ଚଳrି େଦବତା अଛrି
ମଁୁ ମDିର ଭି ତେର େଖାଜୁ ଛି
ଭଗବାନ ତୁ େମ େକାଉଠି
ତୁ ମକୁ େକେତ ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି

ମଁୁ ପଥର ଭିତେର େଖାଜୁ ଛି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୀପ,ର ଦାସ।
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ହଁ , େସ ଜୀବr ମଡା ସାଜି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
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ନାମ୍ ଯ
ଧାମeକ୍ ସାଂେଗ ଐକି କ୍ ଧାରା େନଇକରି
ନାମ୍ ଯଟା ବସ୍'ସି

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ମୁଲ୍ ନୁ େଶଷ୍ େହବାର୍'ତକ୍
ଗୁେଟ ମନ୍ ଥି ସେଥ ସମ୍'କୁ ବା୍'ସି ...!

ହେରକୃ y ହେରରାମ୍ ନାମ୍
ଟଁୁ େଣ ମnଲୀ ସାରା ଶୁଭ୍'ସି
ଛୁଆ ନୁ ବୁ ଢ଼ା ତକ୍ ମେନ ଭିର୍

अନs ପସାଦ୍ ଦି ଆ େହସି
ଗୁେଟ ଘରର୍ ବାଗିର୍
ଗୁେଟ ଠାେନ ପସାଦ୍ ଖିଆ େହସି ....!

ବଛର୍'େକ ଥେର ନାମ୍'ଯ
ଉଷତ୍ େନଇ ଆଏସି
ସମ୍'କୁ ଏrା ଗୁେଟ ଠାେନ

ତ
ିକ

ା

ଗୁେଟ ବନ୍'ହନ୍ ଥି ବାି ପକାସି ....!
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ଉଷତର୍ ଧାର୍ ଲମ୍'ସି .... ।

ମହାପୁରୁ ନାେମ ସବୁ ଦି େନ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକଶାଇପାଲି , ଭଟଲି

ଆ

ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ମାହା ସମୁଦର
େସାର କର ଥେର ମଁା ର ଗରେଭ
ଜପୁଥିଲୁ େଯନ ନାମ

ମେନାରoନ

ମାୟାର ସଁ ସାରେକ ଆଇଛୁ ଧରି
ଦୁ ହି ହାେତ ଦୁ ହି କାମ।
ଜୁ ରା ଡଲା ଭାର ଦୁ ହି ଫାେଲ ଥୁଆ
ପାପ ପୁଇନର କଥା
ନାଟ ଲାଗିେଛନ ପଁାଚ ପଚି ଶର
ସୁରେତଇ କରି େହତା।

ବଦେଲ ଜି ବନ ରଂଗ
ପାପି େହସି ତପି େହଇ ସଏତାନ
ନାମ ଜେପ ଧରି ମଂଗ।

ଜନମର ଫଲ ପାତଲ ବହଲ
ମହତ ଜି ବନ ଗିତ
ଡାକଲା ବାପରା ଉଲଟିଆ ନାଆଁ
ଦି ହିେକ ଲାଗଲା ହି ତ।
େଟଢାେମଢା ଚାଲ ଜି ବନର ବାଟ
ସଲଖି ଯି ବାେର ଦି େନ
ମହ ମହ ବାେସ अମରୁତ ଜି ବନ
େହଇଥାଉ ପେଛ ଛେନ।
ଚDନ େମତାର ମହକି ଡହକି
ଚାହeଖୁତି ଯି ବା େଖପି

ତ
ିକ

ା

ଉଥୁଲ ପୁଥୁଲ ମାହା ସମୁଦର

ଇ
-ପ

କି ଏ ପାରି େଛ େକଁ ନାପି ?

ଆ

ହ
ାନ

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସଲପୁର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ବେଢ ବଁଫୁଦାର ସମି ଆ ଚକରି

ସୁରୁଜାଳ
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ଭଗବତ୍ ାନ
ଓଁ ନମଃ ଭଗବେତ ବାସୁେଦବାୟ!
ନାରାୟଣଂ ନମ:ୃତଂ ନରଂେଚୖ ବ ନେରା³ମଂ
େଦବୀଂ ସରସତୀଂ ବାସଂ ତେତାଜୟ ମୁଦିରେୟତ୍ ।
ମୁକଂ କେରାତି ବାଚାଳଂ ପ|ୁଂ ଲ²ୟେତ ଗିରିଂ
ସହେଦବ ପଧାନ

ଯକପା ତମହଂ ବେD ପରମାନD ମାଧବଂ ।
ନି ଗମକତେରାଗଳିତଂ ଫଳଂ ଶୁକମୁଖାଦମୃତଦବସଂଯୁତମ୍ ।
ପି ବତ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟଂ ମୁହୁରେହା ରସି କା ଭୁ ବି ଭାବୁ କାଃ।

ମହାପୁରାଣର

୯ମ

:

ବି ଷୟସୂଚୀ

ଏବଂ

अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ ଶୀମ¢ାଗବତ
ସଂ:ରଣେର

୯ମ

ମହାପୁରାଣର
:

ବି ଷୟେର

୧୨ଟି

:

ସବି `ୃତ

ମଧରୁ
ବି ବରଣ

ଏହି
ପଦାନ

କରାଯାଉଛି । ନବମ :ର ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର କରି ସବେମାଟ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ପି ୟ ପାଠକବୃ D - ଭାଗବତରୂପୀ अମୃତ ପାନ କରି ବା ହୁअ ।

ା

୨୪ଟି अଧାୟର ସାରାଂଶ ଏଠାେର ବ#ନା କରାଯାଉଛି । େତଣୁ େହ

ଆ

ହ
ାନ

ଆନେD କର ସୁଧା ପାନ । େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।
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ନବମ : - ୨୪ ଟି अଧାୟ (ଈଶାନୁ କଥା)

ଭାଗବତର ୭ମ ଲfଣ

ସଂଖା

अଧାୟ

ବି ଷୟ ବ`ୁ

୧

ପଥମ

େବୖ ବସତ ମନୁ ବଂଶ ଚରି ତ - ଦଶପୁତ ନାମ ଉେଲA ଖ – ସୁଦୁମsର

ºୀତ ପା{ି – ଇଳା ଉପାଖାନ ।
୨

ଦି ତୀୟ

ପୃଷଧ, କବି , କରୁଷ, ଧୃv, ନରି ଷr ଓ ଦି vର ବଂଶାନୁ ଚରିତ ।

୩

ତୃ ତୀୟ

ମହଷe ଚବନ ଓ ସୁକନା ଉପାଖାନ ଏବଂ ଶଯାତି ବଂଶ ବ#ନ

୪

ଚତୁ ଥ

ନାଭାଗ ଚରି ତ ଓ अରୀଷ-ଦୁ ବାସା ଉପାଖାନ। अରୀଷ,ର

ଦୁ ବାସା, ଶାପରୁ ରfା ।
୫

ପମ

अରୀଷ-ଦୁ ବାସା ଉପାଖାନ କେମ ସୁଦଶନ ଚକଠାରୁ ଦୁ ବାସା,

୬

ଷ.

ଇfାକୁ ବଂଶ ବ#ନ - ମାାତା ଓ େସୗଭରି ଋଷି, ଉପାଖାନ ।

୭

ସ{ମ

ମାାତା ବଂଶର ବ#ନ, ପୁରୁକୁ ର ଉପାଖାନ, ତି ଶ,ୁ ଓ

ପରି ତାଣ ।

୮

अvମ

ସଗର ଚରି ତ, ୬୦,୦୦୦ ପୁତ କପି ଳ ମୁନି, अଭି ଶାପେର

अଗିs େର ଦ¥ ।
ନବମ

ଭଗୀରଥ ଚରି ତ, ଗ|ା ଆନୟନ, ଖଟା| ଚରି ତ ।

୧୦

ଦଶମ

ଶୀରାମ, ଚରି ତ, ରାବଣ ବଧ, ରାମ, अେଯାଧା ପତାଗମନ

୧୧

ଏକାଦଶ

अେଯାଧାେର ରାମରାଜ, ସୀତାବନବାସ, ଭରତ ପଭୃ ତି ,

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ

ଦି ଗି ଜୟ, ଶୀରାମ, ସଧାମ ଗମନ ।

ା

୯
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ଇfାକୁ ବଂଶର अବଶି v ରାଜା, ବଂଶାବଳୀ – କୁ ଶଠାରୁ ସୁମିତ

ପଯr ବଂଶାବଳୀ ବ#ନ ।
୧୩

ତେୟାଦଶ ରାଜା ନି ମି ଓ ବଶି ., କଳହ, ବଶି ., ପୁନଜନG ତଥା ନି ମି,

ବଂଶାବଳୀ ।
୧୪

ଚତୁ hଶ

ଚDବଂଶର ଉ¢ବ, ଇଳା (ସୁଦୁମsର ºୀରୂପ) ଉପାଖାନ,

ପୁରୁରବା – ଉବଶୀ ଚରି ତ ।
୧୫

ପଦଶ

ଋଚି କ, ଜମଦଗିs ଓ ପଶୁରାମ, ଚରି ତ ।

୧୬

େଷାଢଶ

ଜମଦଗିs ହତା ଓ ପଶୁରାମ, ଦାରା fତୀୟ ସଂହାର ତଥା

ବି ଶାମି ତ, ବଂଶ ବ#ନା ।
୧୭

ସ{ଦଶ

ପୁରୁରବା ପୁତ ଆୟୁର ବଂଶାବଳୀ – fତବୃ }, ରଜି ଆଦି

ରାଜାମାନ, ବଂଶ ।
अvାଦଶ

େଦବଯାନୀ-ଶମe.ା କଳହ ଓ ଯଯାତି ଚରି ତ ।

୧୯

ଉନବି ଂଶ

ଯଯାତି , େବୖ ରାଗ ଓ ମୁି

୨୦

ବି ଂଶ

ଯଯାତି ପୁତ ପୁରୁର ବଂଶାବଳୀ, ଦୁ ଷGr ଶକୁ rଳା ଉପାଖାନ ତଥା

ଭରତ ଚରି ତ ।
ଏକବି ଂଶ

ଭରତ, ବଂଶାବଳୀ ଓ ରrି େଦବ ଚରିତ ।

୨୨

ଦାବି ଂଶ

ପାାଳ, େକୗରବ ଓ ମଗଧ େଦଶୀୟ ରାଜା, ବଂଶାବଳୀ ।

ତ
ିକ

ା

୨୧

ହ
ାନ
ଆ

ତେୟାବି ଂଶ अନୁ , ଦ£ହୁ, ତୁ ବସୁ ଓ ଯଦୁ , ବଂଶାବଳୀ ।

ଇ
-ପ

ଜରାସ ଜନG ଓ ବରପା{ି ଉପାଖାନ ।
୨୩
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ବି ଦଭ, ବଂଶ, ଦୁ ବାସା, ଠାରୁ କୁ rୀ,ର ବରପା{ି ଓ

ଶର
ୂ େସନ ବଂଶେର କୃ y-ବଳରାମ, ପଯr ।
ନବମ : अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ
ପଥମ अଧାୟେର େବୖ ବସତ ମନୁ , ପୁତ ରାଜା ସୁଦୁମs, କଥା ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ଚାfୁଷ ମନୁ अେr ବହGା,ର ମନରୁ ମରୀଚି ବାହାର େହାଇେଲ। କଶପ,
ମରୀଚି (ºୀ କଳା), ଠାରୁ ଜାତ। କଶପ ଓ अଦି ତି,ଠାରୁ ସୂଯ । ସୂଯ ପତs ୀ ସଂା।
ତା, ସrାନ ଶା}େଦବ ବା େବୖ ବସତ ମନୁ

(ସତବତର ସରୂପର ରୂପାrର)।

ଶା}େଦବ, ºୀ ଶ}ା। ଏମାନ,ର ୧୦ ପୁତ – ଇfାକୁ , ନୃ ଗ, ଶଯାତି , ଦି v, ଧୃv,
କରୂଷ, ନରି ଷr, ପୃଷଧ, ନଭଗ ଓ କବି । ଶା}େଦବ ମନୁ ପଥେମ अପୁତି କ ଥିବାରୁ
ପୁେତvି ଯ କେଲ। ପୁତ ବଦଳେର ଏକ କନା ଇଳା ଜାତ େହଲା। ପେର ତାକୁ ବି yୁ
ପୁତ ରୂପେର ବଦେଳଇ ଥିେଲ ଯାହା ନାମ ସୁଦୁମs।

ଗେଲ। କି  େସେତେବେଳ ପାବତୀ, େଦହରୁ ବº ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତାହା େଦଖି
ମୁନିମାେନ େସଠାରୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ ସତ କି  ପାବତୀ,ୁ ଖୁସି କରି ବା ପାଇଁ ଶି ବ
କହି େଦେଲ େଯ, ତା, ବତୀତ େସହି ବନକୁ अନ େକହି ପୁରୁଷ ଆସି େଲ େସ ନାରୀ
େହାଇଯି ବ। େସହି अଭିଶାପ अନୁ ସାେର ସୁଦୁମs େସହି ବନକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ପୁଣି ºୀ

ଇ
-ପ

ବଳପବ
ୂ କ
 ରମଣ କେଲ। ପୁତ ପୁରରବା ଜନG େହଲା (ଯାହାର କି ºୀ ଉବଶୀ)।

ତ
ିକ

ା

େହାଇଗେଲ ଯାହା ନାମ ଇଳା େହଲା। ଇଳାକୁ ବୁ ଧ (ଚD, ପୁତ ତଥା अତି , ନାତି )
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ଶି ବ,ୁ ଦଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁନିମାେନ, ଶି ବ ପାବତୀ ବି ହାର କରୁଥିବା ବନକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବଶି ., अନୁ େରାଧ କେମ ଶି ବ, କୃ ପାରୁ ସୁଦୁମs ମାେସ ପୁରୁଷ ଓ ମାେସ ºୀ
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େହାଇ ରହି ଲା। ତା’ଠାରୁ ୩ ପୁତ – ଗୟ, ଉଳ ଓ ବି ମଳ ଜାତ େହେଲ। ପେର େସ
ପୁରୁରବାକ଼ୁ ରାଜା କରି ତପସାଧନ ନି ମେr ବନକୁ ଯାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି େଲ ।
ଦି ତୀୟ अଧାୟେର ମନୁ ,ର ପୃଷଧ ଆଦି ପା ପୁତ, ବଂଶ ବ#eତ। ସୁଦୁମs ପାଣ
ଛାଡ଼ି ବାରୁ େବୖ ବସତ ପୁତ ନମେr ତପସା କଲା। ପବ
ୂ  अଧାୟେର ବ#eତ ଦଶ ପୁତ
ପା{ େହଲା। ପୃଷଧ ଗାଈ ଜଗି ଶାhୁ  ଳ ଭମେର ଗାଈକୁ ମାରିଲା। କପି ଳା ଗାଈକୁ
ମାରି ବାରୁ ବଶି . େକାଧ େହାଇ ଶଦ
ୂ େହବାକୁ ଶାପ େଦେଲ। େଶଷେର େସ अଗିs େର ଝାସ
େଦଲା। ସାନ ଭାଈ କବି ଜoାଳ ବି ଷୟ ପତି ନି ଃୃହ େହାଇ ବନକୁ ଚାଲି ଗେଲ। अନ
ଭାଈ କରୁଷ ଓ ତା ପୁତ କାରୁଷ କି ଛି ଦି ନ ପଜା ପାଳି େଲ। अନ ଭାଈ ଧୃvାର ପୁତ
ଧାv। େସ ବହGଚାରୀ ରୂେପ ସମାଧି g େହଲା ଏବଂ अନ ଭାଈ ନୃ ଗର ପୁତ ସୁମତି । ତା
ପୁତ ଭୂ ତେଜାତି । ତା ପୁତ ବସୁ। ତା ପୁତ ପତୀକ ବସୁ। ଏହାର ପୁତ ଓଘବାନ।
ଓଘବାନ, କନା ଓଘବତୀ। ସୁଦରଶନ ତାର ପତି ।

ପୁତ କୂ, ତା ପୁତ ଇDେସନ, ତା ପୁତ ବତି େହାତ, ତା ପୁତ ସତଶବା। ତା ପୁତ
ଉରୁଶବା – ତା ପୁତ େଦବଦ^ ତା ପୁତ अଗିs େବଶ। ତା ଠାରୁ अଗିs ର ଉÐ^ି।
अଗିs େବଶର ଦୁ ଇ ନାମ ଜାତୁ କ# ଓ କାନୀନ। अଗିs େବଶାୟନ ନାମକ ବହGକୂଳ
ଏମାନ,ଠାରୁ ଜାତ। अନ ଭାଈ ଦି vର ପୁତ ନାଭାଗ – ତା ପୁତ ଭଲDନ - ତା ପୁତ

ତ
ିକ

ା

ବପୀତି – ତା ପୁତ ପାଂଶୁ – ତା ସୁତ ପମତି – ତା ବଂେଶ ଖନି ତ – ତା ପୁତ ଚାfୁଷ, ତା
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अନ ଭାଈ ନରି ଷrର ପୁତ ଚି ତେସନ - ତା ପୁତ ରf। ତା ପୁତ ମୀଢ଼ବାନ - ତା

ଇ
-ପ

ପୁତ – ବି ବିଂଶତି , ତା ପୁତ ର, ର ପୁତ ଖନି େନତ – ତା ପୁତ କରDମ। ତା ସୁତ

ଆ

ହ
ାନ

अବୀfିତ । ତା ପୁତ ମରୁ^ ମରୁ^ ଏକ ପଖାତ ଯ କଲା। ମରୁ^, ପୁତ ଦମ। ତା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

200

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପୁତ ରାଜବ}ନ । ତା ପୁତ ସୁଧୃତି – ତା ପୁତ େସୗଧୃତି । ତା ପୁତ େକବଳ । େକବଳର
ପୁତ ବୁ ମାନ । ତା କୁ ମର େବଗମାନ । ତା ପୁତ ବୁ । ତା ପୁତ ତୃ ଣବି Dୁ । ତୃ ଣବି Dୁ
ପତs ୀ अଳ£ଷା अପସରା । ଏମାନ, କନା ଇଡ଼ବି ଡ଼ା ଯାହାର ସାମୀ ବି ଶବା । ବି ଶବା ଓ
ଇଡ଼ବି ଡ଼ା, ପୁତ କୁ େବର । ତୃ ଣବି Dୁର ଧମ ପତs ୀଠାରୁ ୩ ପୁତ – ବି ଶାଳ, ଶନ
ୂ ବୁ ଓ
ଧମ
ୂ େକତୁ । ବି ଶାଳ େବୖ ଶାଳୀ ନଗ ବସାଇେଲ । ବି ଶାଳ, ପୁତ େହମଚD । ତା ପୁତ
ଧମ
ୂ ାf । ତା ଠାରୁ ସଂଯମ – ସଂଯମ ଠାରୁ ୨ ପୁତ କୃ ଶାଶ ଓ େଦବଳ । କୃ ଶାଶ ପୁତ
େସାମଦ^ ତା ପୁତ – ସୁମତି ଓ ତା ପୁତ ଜନGେଜୟ ।
ତୃ ତୀୟ अଧାୟେର ମହଷe ଚବନ ଓ ସୁକନା, ଚରିତ; ରାଜା ଶଯାତି , ବଂଶ
ବ#eତ । ଶଯାତି , କନା ସୁକନା । ଭୃ ଗୁଋଷି, ନDନ ଚବନ ଋଷି,ୁ େସ ପତି ରୂେପ
ବରଣ କେଲ । ଏହି अଧାୟର େଶÄାକ ୧ ରୁ ୯ ମଧେର ଏହି କନାର ଚବନ ଋଷି,ୁ
ବି ବାହ ରହସ ବ#eତ । େଶÄାକ ୧୧ ରୁ ୧୬ ମଧେର अଶି ନୀକୁ ମର,ଠାରୁ ଚବନ
ଚବନ ଋଷି ଇD, ସହ ମି ଶି ଯ କରିବା ପେର

ଶଯାତି , କୁ ଳେର ୩ ପୁତ – ଉ^ାନବହe, ଆନ^ ଓ ଭୂ ରିେଷଣ (ଭୂ ରିେସନ) ଜନG
େହେଲ। ଆନ^ ଓ ତାର ପତs ୀଠାରୁ ପୁତ େରବତ ଜନG ।
େରବତର ୧୦୦ ପୁତ । ଏମାନ, ମଧରୁ େଜ. ଭାଈ କୁ କୁ ଦGୀ । ତାର କନା
େରବତୀକୁ େନଇ କୁ କୁ ଦGୀ ବହGା, ନି କଟକୁ ଯି ବାରୁ ବହGା କହି େଲ େଯ େସ କନା ବାହା

ତ
ିକ

ା

େହବା ପାଇଁ ଉପଯୁ େଗାତ ନv େହାଇଯାଇଛି । େତଣୁ ୨୭ଟି ଚତୁ ଯୁଗ ପେର ୩ ଯୁଗ

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

ଋଷି, ଯୁବାବgା ପା{ି ବ#ନ ।

ଇ
-ପ

अr ଆଡ଼କୁ କଳି ପବ
ୂ ର
 ୁ ଦାପର ଯୁଗେର େଦବକୀ ଗଭେର ବଳରାମ ଜନG େହେବ ।

ଆ

ହ
ାନ

େରବତୀ ତା,ୁ ବାହା େହେବ । କୁ କୁ ଦGୀ େଫରି ଆସି ଉପଯୁ ସମୟ ଆସି ବାରୁ େରବତୀକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଳରାମ ସହ ବି ବାହ େଦେଲ ।
ଚତୁ ଥ अଧାୟେର ନାଭାଗ ଓ अରୀଷ, କଥା ରଚି ତ । ନଭଗର ପୁତ ନାଭାଗ ।
େସ ରୁଦ, ଠାରୁ ଧନ ପାଇଲା । େଶÄାକ ୧ ରୁ ୧୧ ମଧେର ନାଭାଗ ରୁଦ, ଠାରୁ କି ପରି
ଧନ ପାଇଲା େସ ରହସ ବ#eତ । େଶÄାକ ୧୨ ରୁ ୭୧ ମଧେର ନାଭାଗ ପୁତ अରୀଷ
କି ପରି ବହGଶାପର ଶୀକାର େହାଇ ଏଥିରୁ ପୁଣି ରfା ପାଇଲା, ଦୁ ବାସା, ଶାପରୁ ବି yୁ
କି ପରି ତାକୁ ରfା କେଲ ତାହା ବ#eତ । େଶÄାକ ୬୩ ରୁ ୭୦ ମଧେର ଭଗବାନ, ନି ଜ
ଭ, ପତି େଯଉଁ ବି ଚାର ଓ ଭାବନା ତାହା ବ#eତ । ନି ମs ପକାେର ମଁୁ େଯ ଭକତ ପରାଧୀନ

।

େମା ତହଁୁ ଭ େନାେହ ଭିନs

।।

ଭର अଧୀନ ମଁୁ େହାଇ

।

େସବକ ପାୟ ପେଛ ଥାଇ

ସାଧୁ, ହୃେଦ ମଁୁ ବସଇ

।

ତା, ଭକତି ଭାବ ବହି

।।

ତା, ଭକତି ପୀତି େମାେତ

।

ଆନD େଦଉଥାଇ ଚି େ^

। । ୯/୪/୬୩

େଯ ପେଶ େମାହର ଶରେଣ

।

ସ!ଦ ତୁ i ପାେୟ ମେଣ

ଦାରା ମDିର ସୁତ ଧନ

।

େକେବେହଁ ନ କେ ତା ମନ । ।

।।

ମଁୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବି େକମେr

। । ୯/୪/୬୫

େମାର ଚରଣ ନି େତ ଚି rି

।

ଚତୁ }ା ମୁି ନ ବାଥrି

।।

ଜନG ମରଣ ତାପ ନାହY

।

gିତି ସଂହାର ଆଉ କାହY

।।

େମାର ହୃଦୟ ଭଜନ

।

ମୁହYଟି ତାହା, ଜୀବନ

।।

େମା ତହଁୁ ନ ଜାଣrି ଆନ

।

ମଁୁ ତା, ପି ୟ ଇv ଧନ

। ।୯/୪/୬୭, ୬୮

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଯ ପାଣ ଛାେଡ଼ େମାର ହି େତ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପମ अଧାୟେର ଦୁ ବାସା, ଦୁ ଃଖନି ବୃ^ି ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଦୁ ବାସା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଠାରୁ अଭିଶାପ ପାଇ अରୀଷ ବି yୁ,ୁ ପାଥନା କରି ବାରୁ ଭଗବାନ ଦୁ ବାସା,ୁ ଦୁ ଃଖ
ଯଣା େଦେଲ, କି  ପୁଣି अରୀଷ, ଦୁ ବାସା,ୁ fମା କରି େଦବାକୁ ଗୁହାରି କରିବାରୁ ବି yୁ
ଦୁ ବାସା,ୁ fମା କରି େଦଇଥିେଲ। ସୁଦଶନ ଚକ ଶାr େହାଇଯି ବାରୁ ଦୁ ବାସା, अରୀଷ,ୁ
ଆଶୀବାଦ େଦବା ସେ| ସେ| ବହୁତ ପସଂଶା ବି କେଲ ।
ଷ. अଧାୟେର ଇfାକୁ ବଂଶର ବ#ନା; ମାତା ଓ େସୗଭରି ଋଷି, କଥା
ବ#eତ। अରୀଷ,ର ୩ ପୁତ – ବି ରୂପ, ଶୂ ଓ େକତୁ । ବି ରୂପର ପୁତ ପୃଷଦଶ।
ପୃଷଦଶର ପୁତ ରଥୀତର । ରଥୀତର अପୁତି କ ଥିେଲ । େfତଜ ପୁତ (ନି ଜ ଔରଷରୁ
ସrାନ अସବ େfତେର) ଜାତ କରାଇବା ପାଇଁ अ|ିରା,ୁ अନୁ େରାଧ କଲା। अ|ିରାର
ବୀେଯ ୧୦୦ ପୁତ ଜନG େହେଲ। େବୖ ବସତ ମନୁ , ଛି ,ରୁ ଇfାକୁ ,ର ୧୦୦ ପୁତ ଜନG
େହେଲ। େସମାନ, ମଧରୁ ୩ ପୁତ –

ବି କୁfି, ନି ମି ଓ ଦn अତି ପତି ଭାବାନ୍ ଥିେଲ ।

ଇfାକୁ , ୧୦୦ ପୁତ ମଧରୁ ସାନ ୨୫ ଜଣ ପବ
ୂ ଭ
 ାଗର, ଆଉ ୨୫ ପି ମଭାଗର

ଇfାକୁ ପି ତୃଶା} ନି ମେr ପୁତ ବି କୁfିକୁ ବନକୁ ପଶୁ ଆଣିବାକୁ ପେଠଇେଲ। fୁଧା^
େହାଇ ବି କୁfି ଜ|ଲେର ସଂଗୃହୀତ ପଶୁରୁ ଶଶାକୁ ମାରି େଭାକ େମେqଇଥିେଲ। ବାପା,
େକାଧ େଯାଗଁୁ ରାଜା ବି ତାଡ଼ି ତ େହେଲ। େଯେତେବେଳ ପି ତା, େଦହତାଗ େହଲା, ବି କୁfି
ପୁଣି ରାଜକୁ ଆସି ରାଜଶାସନ କେଲ। ବି କୁfି ଶଶାଦ ନାମେର ଖାତ େହେଲ।

ତ
ିକ

ା

ବି କୁfିର ପୁତ ପୁରoୟ, (ଇDବାହ)। ବୃ ଷଭ ରୂପୀ ଇDର ପୃ.େର ବସି େଦୖ ତକୁ ହରାଇ
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୧ମ ୩ ପୁତ ମଧଭାଗର ଓ अବଶି v ୪୭ ପୁତ ଦfିଣ ଆଦି ପାrରର अଧି ପତି େହେଲ ।

ଇ
-ପ

ଇD,ୁ ଧନ ସ!^ି େଦବା ପେରାପକାର କରି ବାରୁ ତାକୁ ଇD କକୁ ତg ନାମ େଦେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପୁରoୟର ପୁତ अେନନା । अେନନା ପୁତ ପୃଥୁ । ତା ପୁତ ବି ଶଜିତ । ତା ପୁତ ଚD ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା ପୁତ ଯୁବନାଶ । ତା ପୁତ ଶାବ` । ତା ପୁତ ବୃ ହଦଶ । ତାର ପୁତ – କୁ ବଳୟାଶ ।
କୁ ବଳୟାଶର ୨୧୦୦୦ ପୁତ । ଧୁୁ अସୁର ସହ ଯୁ}େର ସମେ` ମେଲ । କୁ ବଳାୟଶ
ଧୁDୁ अସୁରକୁ ମାରିଥିବାରୁ ଧୁDୁମାର ନାମ ବହି େଲ । ମାତ ୩ ପୁତ ବିେଲ। େସମାେନ ଦୃ ଢ଼ାଶ, କପି ଳାଶ ଓ ଭଦାଶ । ଦୃ ଢ଼ାଶ,ର ପୁତ ହଯଶ । ତା ପୁତ ନି କୁ । ନି କୁ
ପୁତ, ବହଣାଶ । ତା ପୁତ କୃ ଶାଶ । ତା ସୁତ େସନଜି ତ । ତା ପୁତ ଯୁବନାଶ । େସ
अପୁତି କ । ଯୁବନାଶ ୧୦୦ ପତs ୀ ସହ ବନ ଗମନ କରି ଋଷି, ଆଶମେର ପୁତ ନି ମେr
ଯ ପ`ୁତି କଲା । ଗଭ ସାର ନି ମେr କଳସୀେର ଜଳ ରଖି ସମେ` ନି ଦା ଗେଲ ।
ରାତି େର ରାଜା ଯୁବନାଶ େଶାଷ େମେqଇବା ପାଇଁ କଳସର ପାଣି ପି ଇେଲ । ଗଭ ଧାରଣ
କେଲ । ଗଭ ଚି ରି ପୁତ ଜନG କେଲ । ପୁତ fୀର ନ ପାଇବାରୁ, ଇD ନି ଜ अ|ୁଳି େଚାଷ
କରାଇ ତାକୁ ଜୀବି ତ ରଖିେଲ । ଇD ତାର ନାମ ମାତା ରଖିେଲ । ମାାତା अଥ ମାଂ
ଧାତା । ଦସୁମାେନ ତା ଭୟେର ପଳାୟନ କରୁଥିବାରୁ ତା ନାମ ତସhସୁ ବି େହଲା ।

ଇDୁ ମତୀକୁ ବାହା େହେଲ । ଏମାନ,ର ୩ ପୁତ - ପୁରୁକୁ , अରୀଷ ଓ ମୁଚୁକୁ D ।
ଏହାପେର ମାାତା ୫୦ କନା ଜନG କେଲ । ଏମାନ,ୁ େସୗଭରି ଋଷି ବାହା େହେଲ ।
अrଃକାେଳ ସମେ` ତପ କରି ବି y,ୁ ପାଇ ମୁି େହେଲ । େସୗଭରି ମାଛ ସେ| ସ|
କରି ୫୦ ºୀ ବାହା େହାଇ, ପେତକ ºୀ ଠାରୁ ୧୦୦ ପୁତ ଉÐନs କରି ବୁ }ିନାଶ କେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ସ{ମ अଧାୟେର ରାଜା ତି ଶ,ୁ ଓ ହରି D, କଥା ବ#eତ । ମାାତା ଓ
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ଏହି ନାମ ଇD େଦେଲ । ଶଶବି Dୁ ପୁେର ଯାଇ ମାତା ସୟେର ଶଶବି Dୁ, କନା

ଇ
-ପ

ବି Dୁମତୀ, ପୁତ अରୀଷ । ତା ପୁତ େଯୗବନାଶ । ତା ପୁତ ହରୀତ । ନାଗକୁ ଳ ଆସି

ଆ

ହ
ାନ

ମାାତା, ୨ୟ ପୁତ ପୁରୁକୁ କୁ େଘନି ଯାଇ କନା ନମଦା, ସହ ବି ବାହ କେଲ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପୁରୁକୁ  ଓ ନମଦା, ଠାରୁ ପୁତ ତସhସୁ ଜନG େହଲା । ତା ପୁତ अନରଣ । ତା ପୁତ
ହଯଶ । ତା ପୁତ अରୁଣ । ତା ପୁତ ତି ବନ । ତି ବନର ପୁତ ସତବତ ଯାହାର
अନନାମ ତି ଶ,ୁ । ପରºୀ अପହରଣ େହତୁ ପି ତା,ର अସେrାଷ ଶୀକାର େହବା,
ବଶି ., େଧନୁ କୁ ହତା କରି ବା ଏବଂ अେପାfିତ ମାଂସକୁ ଭfଣ କରିବା – ୩ଟି ପାପ
େହତୁ ସତବତ, ନାମ ‘ତି ଶ,ୁ ’ େହଲା । (ଖିଳ ହରି ବଂଶ । ହରି ବଂଶ ପବ - अଧାୟ –
୧୨ ଓ ୧୩ ରୁ ଉ}ୃ ତ) । େଦବତାମାେନ ତା,ୁ େଠଲି େଦବାରୁ ବି ଶାମି ତ (େକୗଶି କ) ରfା
କରି ଥିେଲ ।
ତି ଶ,ୁ ପୁତ ହରି D । ହରିD, ଯେର ବି ଶାମି ତ ଦfିଣା ଛଳେର ତା,ର
ସବସ अପହରଣ କରି ଥିବାରୁ ଗୁରୁ ବଶି . େକାଧି ତ େହାଇ ବି ଶାମି ତ,ୁ ହଂସରାଳି ପfୀ
େହବାକୁ अଭିଶାପ େଦବାରୁ ବି ଶାମି ତ ମଧ ବଶି .,ୁ ବଗ େହାଇଯି ବାକୁ ପତି अଭିଶାପ
େଦଇଥିେଲ । େରାହି ତର ଜନG ପେର ସ^ अନୁ ସାେର ହରି D ଯ ନ କରିବାରୁ ବରୁଣ

ତୀଥ ଇତାଦି ପ`ୁତି କେଲ । େରାହି ତ ବଣେର ୬ ବଷ ରହି ୭ମ ବଷେର ନି ଜ ଗାମକୁ
ଯାଇ ଶୁଣିଲା अଜି ଗ^ ମୁନି ପୁତ ବି କିବା ଇiୁକ। ତା, ମଧମ ପୁତ ଶୁନଃେଶଫକୁ
କି ଣିଲା। (୧୬ଶ अଧାୟର େଶÄାକ ୩୧, ୩୨େର ସବି `ୃତ ବ#ନ) । ପି ତାର अେଗ େନଇ
େଦବାରୁ ବରୁଣ ହରି D,ୁ ଛାଡ଼ି େଲ । ହରିD ବି ଶାମି ତ ବଶି v ପଭୃ ତି ,ୁ େନଇ ଯ

ତ
ିକ

ା

କେଲ । ମହାଯ ଉ^ାରୁ ଦfିଣା େଦେଲ । ପେର ବି ଶାମି ତ ସv େହାଇ ହରି D,ୁ
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ତା,ୁ अଟକାଇ ରଖି େଲ । ଇD, ନି େhଶ କେମ େରାହି ତ ପି ତୃ, ଉ}ାର ନି ମେr ଯ

ଇ
-ପ

ସଗ  ପା{ିର ବର େଦେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

अvମ अଧାୟେର ସଗର ଚରି ତ । େରାହି ତ ପୁତ ହରି ତ । ତା ପୁତ ଚ! । ତା
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ପୁତ ସୁେଦବ । ତା ପୁତ ବି ଜୟ । ତା ପୁତ ଭରୁକ । ତା ପୁତ ବୃ କ । ତା ପୁତ ବାହୁକ ।
ବାହୁକର ମୃତୁ ପେର ପତs ୀ ୫ ମାସ ଗଭବାସ ସମୟେର ମୁନି ଔବ, ଆଶମେର ରହି ଲା।
ସପତs ୀମାେନ ଗରଳ େଦେଲ କି  ତାହା କାମ େଦଲା ନାହY । ଗରଳ ଖାଇ ବି ପୁତ ଜନG
େହବାରୁ ତା ନାମ ସଗର େହଲା । ସଗରର ୨ ପତs ୀ – ସୁମତି ଓ ୨ୟ ପତs ୀ େକଶି ନୀ।
ସୁମତି ର ୬୦୦୦୦ ପୁତ । େସମାେନ ବଡ଼ ଉଦn, अତାଚାରୀ। ସଗର ଯ ନି ମେr अଶ
ଛାଡ଼ି େଲ। େସ अଶ ଇD େନଇ କପି ଳ ମୁନି, ଆଶମେର ବାିେଲ। କପି ଳ ମୁନି,ୁ
अଶେଚାର ଭାବି ୬୦୦୦୦ ପୁତ ତା,ୁ ମାରି େଦବାକୁ େଚvା କେଲ । ଧାନ ଭା|ିବାରୁ
େକାଧି ତ କପି ଳ ମୁନି, େକାଧାଗsୀେର ସମେ` ଦ¥ େହେଲ। ସଗର, ୨ୟ ପତs ୀ
େକଶି ନୀ, ପୁତ अସମoସ । ତା ପୁତ अଂଶୁମାନ । େଶÄାକ ୧୬ ରୁ ୧୯ ମଧେର
अସମoସର କୁ କମ ବ#ନ । କି  େଯାଗ ବଳେର ପୁଣି अେଯାଧାର ପୁତମାନ,ୁ
ଆନୟନ। େଶÄାକ୨୦ ରୁ ୩୧ ମଧେର अଂଶୁମାନ କପି ଳ ମୁନି,ଠାରୁ `ୁତି ପୁବକ
 ପାଥନା

ନବମ अଧାୟେର ଭଗୀରଥ ଚରି ତ ଓ ଗ|ାବତରଣ ବ#e ତ । अଂଶୁମାନ ଗ|ା
ଆଣିବାକୁ ତପ କଲା । କି  ପାରିଲା ନାହY । ତା ପୁତ ଦି ଲୀପ ବି ବି ଫଳ େହାଇ କାଳର
ବେଳ ମୃତୁ ଲଭି ଲା । ତା ପୁତ ଭଗୀରଥ ଗ|ାକୁ ସv କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହYେଲ । କି 
ଗ|ା, ନି େ}ଶ କେମ ଶି ବ,ୁ ସv କରାଇବା ପେର ଶି ବ, ଜଟା ମାଧମେର ଗ|ା

ତ
ିକ

ା

କପି ଳ ମୁନି, ଆଶମେର ମି ଳି ୬୦୦୦୦ ପୁତ,ୁ େମାf କେଲ ।

ଇ
-ପ

ଭଗୀରଥ ପୁତ ଶ£ତ । ତା ପୁତ ନାଭ । (ଏହି ନାଭ ପେୂ ବା ନାଭ ଠାରୁ ଭିନs ) ।

ଆ

ହ
ାନ

ତା ପୁତ ସି ୁଦୀପ । ତା ପୁତ अୟୁତାୟୁ । ତା ପୁତ ଋତୁ ପ# । ଋତୁ ପ# ସଖା ନଳ । େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି अଶ ଆଣି ସଗର,ୁ େଦଲା ଓ ଯ େହଲା ।
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ନଳ,ୁ ପଶା େଖଳ ଶି ଖାଇ ତା,ଠାରୁ अଶବିଦା ଶfିଥିେଲ । ଋତୁ ପ#ର ପୁତ ସବକାମ।
ତା ପୁତ ସୁଦାସ । ତା ପୁତ େସୗଦାସ । େସୗଦାସ, ପତs ୀ ମଦୟrୀ । େସୗଦାସ,
अନନାମ ମି ତସହ ବା କଳGାଷପାଦ । େସ ବଶି ., ଶାପରୁ ରାfସ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଓ
ନି ଃସrାନ ଥିେଲ । େଶÄାକ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମଧେର େସୗଦାସ କି ପରି ରାfସ େହେଲ ଓ ତା,
ନାମ ମି ତସହ ଓ କଳGାଷପାଦ କାହYକି େହଲା ବ#eତ। ବଶି ., ଶାପ ପେର ୧୨ ବଷ
ପେର େସୗଦାସ ºୀ ମଦୟrୀ, ପାଖକୁ ଯାଇ ସହବାସ ପ`ାବ ରଖିବାରୁ ଶାପ କଥା ମେନ
ପକାଇ େସ ମନା କେଲ । େସୗଦାସ, ବଂଶ ରfା ଇiା अନୁ େରାଧ କେମ ବଶି . ସେ|
ସ| କରି ମଦୟrୀ ଗଭ ଧରି ସାତ ବଷ ପଯr ଜନG ନ େହବାରୁ ବଶି . ଉଦରେର अଶG
(ପଥର) େଛଚି ସrାନ ଜନG କରାଇବାରୁ ତା ନାମ अଶGକ େହାଇଗଲା । अଶGକର ପୁତ
ମୂଳକ । ପରଶୁରାମ fତୀଶନ
ୂ  କଲାେବେଳ ମୂଳକ ନାରୀମାନ, ଦାରା ଲୁ ¤ାୟି ତ
ରହି ବାରୁ ତା ନାମ ନାରୀକବଚ େହଲା । େଶÄାକ ୪୨ ରୁ ୪୯ ମଧେର ଖଟା|, ସଂସାର

ବ#eତ ।
ଦଶମ अଧାୟେର ଭଗବାନ ଶୀରାମ, ବି ଭିନs ଲୀଳା ବ#ନ । ଖଟା| ପୁତ
ଦୀଘବାହୁ । ତା ପୁତ ରଘୁ । ରଘୁ ପୁତ अଜ । अଜ, ପୁତ ଦଶରଥ । ଦଶରଥ,ଠାରୁ
ଶୀରାମ ଓ अନ ତି ନି ଭାଈ, ଜନG । ରାମ, ଶି ବଧନୁ ଭଗs ଓ ସୀତା, ସହ ବି ବାହ ।

ତ
ିକ

ା

ଭୃ ଗୁବଂଶୀ ପଶୁରାମ, ଗବ ଗoନ । େଶÄାକ ୮ ରୁ ୧୯ ମଧେର ରାମ ଚରି ତ ପଣ
ୂ  କଥା
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େବୖ ରାଗୀ ଓ ବି ଷୟ ବି ମୁଖ ଏବଂ ବି yୁଭି ଓ ଭଗବାନ, ଠାେର ଲୀନ େହବା ବି ଷୟ

ଇ
-ପ

ବ#ନ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଏକାଦଶ अଧାୟେର ଶୀରାମ, ଲୀଳା ବ#ନର अବଶି vାଂଶ । ରାମ, ପୁତ ଲବ
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ଓ କୁ ଶ । ଲfGଣ, ପୁତ अ|ଦ ଓ ଚି ତେକତୁ । ଭରତ, ପୁତ ତf ଓ ପୁÂଳ । ଶତ£ଘs
ପୁତ ସୁବାହୁ ଓ ଶ£ତେସନ ।
ଦାଦଶ अଧାୟେର ଇfାକୁ ବଂଶର अବଶି v ରାଜାମାନ,ର ବ#ନା । କୁ ଶର ପୁତ
अତି ଥି । ତା ପୁତ ନି ଷିଧ – ତା ପୁତ ନଭ – ତା ପେର କମେର ପୁnରୀକ – େfମଧନାେଦବାନୀକ - अନୀହ - ପାରି ଯାତ – ବଳgଳ – ବଜନାଭ – ଖଗଣ – ବି ଧୃତି –
ହି ରଣନାଭ । ହି ରଣନାଭ େଜୖ ମିନିର ଶି ଷ ଓ ତା ଶି ଷ ଯାବÜ । ହି ରଣନାଭର
ପୁତ ପୁଷ । ତା ପୁତ ଧୃବସି । ତା ପୁତ ସୁଦଶନ - ତା ପୁତ अଗିs ବ# – ତା ପୁତ ଶୀଘ –
ତା ପୁତ ମରୁ (େଯ କଳାପ ଗାମେର अଛrି ) । ମରୁ, ପୁତ ପସୁଶ£ତ – କମେର ସି अମଷଣ – ମହସାନ - ବି ଶସାହ । ତା ପୁତ ପେସନ୍ଜିତ୍ । । ତା ପୁତ ତfକ – ତା ପୁତ
ବୃ ହ-ଳ ଯାହାକୁ अଭିମନୁ  ଯୁ}େର ମାରି େଦଇଥିେଲ ।
ଭବି ଷତେର େହେବ ବୃ ହ-ଳ, ପୁତ ବୃ ହଦଣ । ତା ପୁତ ଉରୁକି ୟା – ତା ପୁତ

ସହେଦବ – କମେର ବୃ ହଦଶ – ଭାନୁ ମାନ୍ - ପତୀକାଶ – ସୁପତୀକ – ମରୁେଦବ –
ସୁନfତ - ପୁÂର - अrରୀf – ସୁତପା - अମି ତଜି ତ୍ – ବୃ ହଦାଜ – ବହe – କୃ ତoୟ – ତା
ପୁତ ରଣoୟ – ରଣoୟ ପୁତ ସoୟ । ସoୟର ପୁତ ଶାକ – ଶୁେଦ୍ଧାଦ - ଲା|ଳ ପେସନ୍ଜିତ୍ – fୁଦକ – ରଣକ – ସୁରଥ - ସୁମିତ । ସୁମିତ ଏହି ବଂଶର େଶଷରାଜା ।

ତ
ିକ

ା

ବୃ ହ-ଳଠାରୁ ସୁମିତ ପଯr ବୃ ହ-ଳ ବଂଶ େହେବ ।

ଇ
-ପ

ତେୟାଦଶ अଧାୟେର ରାଜା ନି ମି, ବଂଶ ବ#ନା । ନି ମି ଇfାକୁ ,ର अନ ଏକ

ଆ

ହ
ାନ

ପୁତ । େସ ଯର ଆେୟାଜନ କରି ବଶି .,ୁ ଋତି କରୂେପ ବରଣ କେଲ । କି  ଇD,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବବୃ } - ତା ପୁତ ପତି େବାମ – ତା ପୁତ ଭାନୁ ଓ ଭାନୁ ପୁତ ଦି ବାକ । ଦି ବାକ ପୁତ
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ଯ ସମାପନ କରି େସ ଆସି େବ େବାଲି କହି ବାରୁ ବି ଳ ନ କରି ନି ମି अନ ଋତି କ,
ଦାରା ଯ ସମାପନ କେଲ । ବଶି . େଫରି ଆସି ଯ ସମାପନ େହାଇଯାଇଥିବା ଜାଣି
ପାରି ନି ମି,ୁ अଭିଶାପ େଦେଲ େଯ ନି ମି,ର େଦହତାଗ େହାଇଯାଉ । ଏହି अଭିଶାପ
ଧମସ|ତ ନୁ େହଁ ଭାବି ନି ମି ବି ବଶି .,ୁ େଦହତାଗ େହବା अଭିଶାପ େଦେଲ । ନି ମି,
େଦହତାଗ େହଲା । ଏପେଟ ଶୁକେଦବ, ପପି ତାମହ ବଶି .,ର ମଧ େଦହାr
େହଲା। ବଶି . ପୁଣି ମି ତାବରୁଣ, ଔରସରୁ ଉବଶୀ,ଠାରୁ ଜନG େହେଲ । ଏେଣ ରାଜା
ନି ମି, ଯକୁ ଆସି ଥିବା ମୁନିମାେନ ନି ମି, ମୃତ ଶରୀରକୁ ସୁରfିତ ରଖିଥିେଲ । ପେର
େଦବତାମାନ,ୁ ପାଥନା କରି ନି ମି,ୁ ପୁନଜୀବି ତ କରି ପାରି େଲ । କି  ନି ମି କହି େଲ ।

ମରଣ ଭେୟ ନି ରrେର

ଜନିG ମରଇ ରାତଦି େନ

।

अେଶଷ ବାଧି अନୁ fେଣ

ମୂତ ପୁରୀଷ କୃ ମି gାନ

।

ମାୟାେର େହାଏ ହତାନ

କାମାଦି ଶତ£ ମେଧ ରେହ

।

ନି ରେତ अହଂକାର ବେହ

ମୃତୁ ସମୁେଦ ନି ତି ବୁ େଡ଼

।

।।
।।
।।
।।

ପୁଣି ପଶଇ ପୁଣି ଛାେଡ଼

।।
।।

ପୁରୀଷ ଭସG କୀଟ अେr

।

ଦୁ ଗ ବହଇ ନି ରେତ

େରାଗ, ମDିର ମାତର

।

ସଭାେବ ଦୁ ଃଖ ଏ ଶରୀର । ।୯/୧୩/୯,୧୦

ନି ମି ଜୀବି ତ ରହି ବା ଇଛା କେଲ ନାହY । େତଣୁ ମହଷeମାେନ ତା, ଶରୀର ମ¡ନ

ତ
ିକ

ା

କେଲ । େସହି ମ¡ନରୁ େଗାଟିଏ ପୁତ ଜନG େହଲା । ଜନG ଗହଣ କରି ଥିବାରୁ ତା, ନାମ
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ସକଳ ଦୁ ଃଖ ଏ ଶରୀେର

ଇ
-ପ

ଜନକ ରଖାଗଲା । ବି େଦହ, अଂଶେର ଜାତ େହାଇଥିବାରୁ ‘େବୖ େଦହ’ ଏବଂ ମ¡ନରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଉÐନs େହାଇଥିବାରୁ େସହି ବାଳକର ନାମ ‘େମୖ ଥିଳ’ ରଖାଗଲା । େସ ମି ଥିଳାପୁରୀ gାପନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେଲ ।
ଜନକର ସୁତ ଉଦାବସୁ – କମେର ତା ପୁତ େପୗତ - ନDବ}ନ - ସୁେକତୁ –
େଦବରାତ – ବୃ ହଦଥ - ମହାବୀଯ – ସୁଧୃତି - ଧୃvେକତୁ – ହଯଶ – ମରୁ - ପତୀପକ –
କୃ ତି ରଥ - େଦବମୀଢ଼ – ବି ଶ£ତ – ମହାଧୃତି –କୃ ତି ରାଜ – ମହାେରାମ – ସ#େରାମା –
ହସେରାମା । ହସେରାମା, ପୁତ ସୀରଧଜ । େସ ଯ ନି ମେr ଭୂ ମି କଷଣ କରୁଥିବା
େବେଳ ତା, ସୀର (ଲ|ଳ)ର अଗଭାଗରୁ (ଫାଳରୁ) ସୀତା, ଉÐ^ି। େତଣୁ େସହି
ରାଜା, ନାମ ସୀରଧଜ । ସୀରଧଜ, ପୁତ କୁ ଶଧଜ ଓ ପାଳି ତା କନା ସୀତା ।
କୁ ଶଧଜ, ପୁତ ଧମଧଜ । ତା,ର ୨ ପୁତ- କୃ ତଧଜ ଓ ମି ତଧଜ । କୃ ତଧଜ,ର ପୁତ
େକଶି ଧଜ ଏବଂ ମି ତଧଜ,ର ପୁତ ଖାnିକ । େକଶି ଧଜ ଆତGବି ଦାେର ନି ପୁଣ ଥିେଲ
ଏବଂ ମି ତଧଜ କମକାnେର ମମ । କି  େସ େକଶି ଧଜ, େହତୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ
ରାଜରୁ ପଳାଇଗେଲ । େକଶି ଧଜ, ପୁତ ଭାନୁ ମାନ । ତା ପୁତ ଶତଦୁ ମs । ଶତଦୁ ମsର

अନୁ ସାେର ଉ}େକତୁ ର ପୁତ अଜ ଓ अଜର ପୁତ ପୁରୁଜି ତ । ପୁରୁଜି ତ,ର ପୁତ
अରି vେନମି – ତା ପୁତ େପୗତ କମେର – ଶତାୟୁ –ସୁପାଶକ  – ଚiରଥ - େfମଧି –
ସମରଥ - ସତରଥ - ଉପଗୁରୁ – ଉପଯୁ (अଗିs , अଂଶ ଥିେଲ) – ବସନr- ଯୁଯୁଧସୁଭାଷଣ – ଶ£ତ – ଜୟ – ବି ଜୟ – ଋତ – ଶୁନକ – ବୀତହବ - ଧୃତି – ବହୁଳାଶ – କୃ ତି

ତ
ିକ

ା

– ମହାବଶ (ସଂ:ୃତ ଭାଗବତର ମହାବଳୀ) ।

ଇ
-ପ

ଚତୁ hଶ अଧାୟେର ଚDବଂଶର ବ#ନା । अନr(ବି yୁ),ର ସହସଶି ର । ତା,

ଆ

ହ
ାନ

ନାଭିପଦGରୁ ବହGା ଜାତ । ବହGା, ଠାରୁ ମରୀଚି ଆଦି ପୁତ । ସାତ ପୁତ, ମଧରୁ अତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପୁତ ଶୁଚି – ତା ପୁତ ସନଦାଜ – ତା ପୁତ ଉ}େକତୁ – ତା ପୁତ ପୁରୁଜି ତ । ମୂଳ ସଂ:ୃତ
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ମୁନି ଥେର ତପ କରୁଥିବା ସମୟେର ତା अଶ£ଜଳରୁ େସାମ(ଚD) ଜାତ େହେଲ । େସ ଗୁରୁ
ପତs ୀ (ବୃ ହତୀ, ପତs ୀ ତାରା),ୁ ବେଳ ହରି େଲ । ଗୁରୁ ତାରା,ୁ େଫରାଇ େଦବା ପାଇଁ
ଚD,ୁ କହି େଲ । କି  ଚD ନ ମାନି ବାରୁ ଚD ବି ରୁ}େର ଇD ସହ ସବୁ େଦବତା ଯୁ}
ଆହାନ େଦେଲ । अସୁରମାେନ ଚD,ୁ ସପf େହେଲ । େଦବ ଓ अସୁର ମଧେର ଯୁ}
େହଲା । ବହGା, ମଧgିେର ତାରା,ୁ େଫେରଇବା େବେଳ ବୃ ହତି , ତାରା ଗଭବାସ
େହାଇଥିବାରୁ ତା,ୁ ଗହଣ କେଲ ନାହY ଓ ଶାପ େଦବାକୁ ଉଦତ େହବାରୁ ତାରା ଭୟେର
କ!ିବାରୁ ତା, ଗଭରୁ ଏକ କୁ ମର ଜାତ େହାଇଗଲା । ସୁDର ପୁତ େଦଖି ବୃ ହତି ଓ
ଚD ନି ଜ ପୁତ େବାଲି କଳହ କରିବାରୁ ତାରା, କହି ବା ପକାେର େସ ଚDର ପୁତ
େହାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଚD ଗହଣ କେଲ । େସ ପୁତ ରୂପ ଓ ଗୁଣେର ସମ`,ୁ େବାଧ
େହବାରୁ ତା ନାମ ବୁ ଧ େହଲା । େସ ବୁ ଧ ଇଳା (ºୀରୂପୀ ସୁଦୁମs) ଗଭେର ପୁରୁରବା
ପୁତ ଜନG କଲା । ସୁରଭୁ ବେନ ଉବଶୀ ଗବ ମି ତାବରୁଣ,ୁ ଲଂଘି ଲା । अଥାତ୍ ଏକଦା

ଉବଶୀ କାମପୀଡ଼ି ତା େହଲା । ଏହା େଦଖି ମି ତାବରୁଣ ତାକୁ अଭିଶାପ େଦଇ କହି େଲ – ତୁ
ମନୁ ଷ ପତି ଆସ େହଉଥିବାରୁ ମୃତୁେଲାକକୁ ଯାଇ ମନୁ ଷ ସଭାବ ଗହଣ କରି ବୁ ।
ତା ପେର ଉବଶୀ ନରେଲାେକ ଗଲା । ପୁରୁରବା ତାକୁ େଦଖି କାମ ଭିfା କେଲ ।
ଉବଶୀ, ସେ| ପୁରୁରବା ରହି ବାରୁ ଇD अନୁ ସାନ କରି ଜାଣିବା ପେର

ତ
ିକ

ା

ପୁରDରକୁ ପଠାଇେଲ । ପୁରୁରବା ଉବଶୀ, ଦୁ ଇ େମଷକୁ ସ^ अନୁ ସାେର ପାଳି ଥିେଲ ।
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ନାରଦ େଦବସଭାେର ପୁରୁରବା, ଗୁଣ ରୂପ ଇତାଦି ଚା କରି ବା େବେଳ, ତାହା ଶୁଣି

ଇ
-ପ

େସହି େମଷ ଦୁ ଇଟିକୁ ପୁରDର େଚାରାଇ େନଇଗେଲ । ପୁରୁରବା େମଷ ପୁନଃ ପା{ି କରି

ଆ

ହ
ାନ

ଉବଶୀ, ପାଖକୁ ଗଲାେବେଳ ଉବଶୀ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ପୁରୁରବା ସରସତୀ କୂେଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉବଶୀକୁ ପାଇ अନୁ େରାଧ କେଲ । ଏବଂ େସ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗେଲ ପାଣତାଗ କରି େଦେବ
େବାଲି କହି େଲ । ଉବଶୀ ନାରୀ, କୁ ସଭାବ ବି ଷୟ ପୁରୁରବା,ୁ ବ#ନା କେଲ । ନି ମs
ପକାେର ବୁ ଝାଇେଲ `ିରୀ, େଦେହ େଯେତ ଗୁଣ

।

ରାଜନ ସାବଧାେନ ଶୁଣ

।।

ନି hୟ କପଟ କଠି ନ

।

ସାହସ ଆଦି ଚାରି ଗୁଣ

।।

अଳପ େକାେଧ ପାଣ ନrି

।

ପତି ଭାତା,ୁ ନ ଗଣrି

।।

अାନ ଭାେବ ଥାrି ନି େତ

।

ବାଥrି କାମେଭାଗ ଚି େ^

।।

ସଭାେବ ନି େତ େହାrି କାମୀ ।

ଇirି ନବ ନବ ସାମୀ

।।

ନାରୀ, ସଭାବ ଏମr

କି !ା ତୁ କରୁ ଦୁ ଃଖଚି ^

।।

।

ସର अେr ଆସି ତା, ସହ ରମି ବା ସ^ ରଖିେଲ । ପୁରୁରବା ପୁରା ସତ ଯୁଗ
ସାରା ଉବଶୀ ପା{ି ଉେhଶେର ବି ଭିନs କମ କରି ରହି ଲା । ସତ अେr େତତୟାେର

ବୃ fତେଳ େଥାଇେଦେଲ । େସ ବୃ f अଶÝ ଓ ଶମୀବୃ f େହାଇଗଲା । ଏହି ଗଛର
କା.କୁ ଘଷଣ (ମ¡ି ) କରି अଗିs ବାହାର କେଲ । େସଥିପାଇଁ ଏହି କାଠକୁ ଯର अରଣି
ରୂେପ ବବହାର କରାଯାଏ । େସ ରାଜା ଉବଶୀକୁ ମେନ ସG ରଣ କରି େସହି କା.କୁ ଘଷି
अଗିs ବାହାର କରି ଯ କେଲ । ଆହୁତି େଦବାରୁ ଉବଶୀ ଯ gେଳ ମି ଳିେଲ । ଯ

ତ
ିକ

ା

ପୁରୁଷ ପସନs େହବାରୁ ବି yୁ େସମାନ, ମନେର ପେବଶ େହେଲ ଓ ପୁରୁରବା ଏବଂ
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(େଶÄାକ ୪୩) ପୁରୁରବା ଯ अଗିs ନି ମେr ବନକୁ ଗେଲ । अଗିs ନ ପାଇ େସ अଗିs ଭାnକୁ

ଇ
-ପ

ଉବଶୀ, ରତି ରୁ अଗିs େତଜ େନଇ ପୁତ ଜନG େହେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ପଦଶ अଧାୟେର ଋଚି କ, ଜମଦଗିs ଓ ପରଶୁରାମ, ଚରି ତ । ପୁରୁରବା ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉବଶୀ, ଠାରୁ ବି yୁ େତଜେର ୬ ପୁତ ଜନG େହେଲ । େସମାେନ େହେଲ - ଆୟୁ, ଶ£ତାୟୁ,
ରୟ, ସତାୟୁ, ବି ଜୟ ଓ ଜୟ । ଶ£ତାୟୁର ପୁତ ବସୁମାନ । ରୟର ପୁତ ନାମ ଏକ ।
ସତାୟୁର ପୁତ ଶ£ତoୟ । ଜୟର ପୁତ अମି ତ । ବି ଜୟର ପୁତ ଭୀମ । ଭିମ ପୁତ କାନ ତା ପୁତ େହାତ£ –ତା ସୁତ – ଜହs£ । ତା ପୁତ ପର
ୂ ୁ – ତା ପୁତ ବଳାକ – ତା ସୁତ अଜକ –
ତା ସୁତ କୁ ଶ । କୁ ଶର ୪ ପୁତ – କୁ ଶା£, ତନୟ, ବସୁ ଓ କୁ ଶନାଭ । ପଥମ ପୁତର
କୁ ଶା£ର ପୁତ ଗାଧି । ଗାଧି ର କନା ସତବତୀ । ଋଚୀକ ନାେମ ବହGଋଷି ଗାଧି ,ୁ
ସତବତୀ କନାକୁ ବି ବାହ ନି ମେr ମାଗିବାରୁ ତା, ବୃ }ାବgା େଦଖି ଗାଧି ମନା କେଲ ।
अଶ େଯଉଁ ମାନ,ର ଶରୀର ଚD ତୁ ଲ େତଜୀୟାନ୍, େସହି ଭଳି ସହସ अଶ େଦେଲ େସ
କନାଦାନ କରି େବ େବାଲି କହି େଲ । ୠଚୀକ ବରୁଣ,ଠାରୁ େସହି ଭଳି अଶ ଆଣି ଗାଧି ,ୁ
େଦଇ ସତବତୀ,ୁ ବାହା େହେଲ । ସତବତୀ, ଯ ଚରୁ କି ଛି अଂଶ ମାତା,ୁ େଦେଲ ଓ
अନ କି ଛି अଂଶ ନି େଜ ଭfଣ କେଲ । ଋଚି କ ଓ ସତବତୀ, ଠାରୁ ସୁତ

ଜମଦଗsୀ େରଣୁର ଦୁ ହି ତା େରଣୁକା,ୁ ବାହା େହେଲ ଏବଂ ଜମଦଗsୀ ଔରଷରୁ େରଣୁକା,
ପଶୁରାମ,ୁ ଜନG କେଲ । େସ ପରମ fତୀୟ େହେଲ । ସତବତୀ ଓ ଗାଧି ,ର ପୁତ
ବି ଶାମି ତ । େକୗଶି କୀ ନଦୀର ପଣ
ୂ ଜଳ ରୂେପ ବହGଚାରୀରୂେପ ରହି ବାରୁ ତା, ନାମ
େକୗଶି କ ମଧ ।

ତ
ିକ

ା

ଏହି अଧାୟର େଶÄାକ ୧୭ ରୁ ୪୧ ମଧେର େହୖ ବୟ ବଂଶୀୟ କୀ^ବୀ ଯ अଜୁ ନ,
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ମହାେତଜୀୟାନ ଓ େପୗତ fତୀୟ ଜନG େହେଲ । ତା, ସୁତ େହେଲ ଜମଦଗsୀ । େସହି

ଇ
-ପ

ଚରି ତ, ତା, ପରାକମ ଓ ଦ^ାତୟ,ୁ ପସନs କରାଇ ହଜାେର ହାତ ଓ अପରାଜି ତ ବର

ଆ

ହ
ାନ

ମାଗିବା ବି ଷୟ ବ#eତ । ନମଦା େସାତକୁ େରାକି ବା, ରାବଣ,ୁ ଆକମଣ ଓ ପୁଲ`
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୁନି, ନି େhଶେର ରାବଣ,ୁ ମୁ କରି ବା ବି ଷୟ ବ#ନ । ଜମଦଗsୀ, କାମେଧନୁ
ହରଣ, ପଶୁରାମ, ଦାରା ପରାଜୟ, କାମେଧନୁ ର ପୁନଃ ଆନୟନ ଇତାଦି ବି ଷୟ
ବ#ନ େଶÄାକ ୪୧ େର ରାଜ ହତା େଦାଷଁୁ ଉ}ାର ପାଇଁ ପଶୁରାମ,ୁ ତୀଥ କରି ଯି ବାକୁ
ପି ତା ଜମଦଗsୀ, ନି େhଶ ।
େଷାଢ଼ଶ अଧାୟେର ପଶୁରାମ, ଦାରା fତି ୟ ସଂହାର ତଥା ବି ଶାମି ତ, ବଂଶ
କଥା । ପଶୁରାମ ତୀଥରୁ େଫରି େଲ । ଜମଦଗsୀ, ପତs ୀ େରଣୁକା ସାମୀ, ଆେଦଶେର
ଯ ନି ମେr ଜଳ ଆଣି ଗ|ା ନି କେଟ ଗେଲ । େସଠେର ଇDକୁ ମର ଚି ତରଥ ସେମତ
ଗବମାେନ ନାରୀମାନ, ସହ ଜଳ କୀଡ଼ା କରୁଥିବା େଦଖି ଆସ େହାଇ କି ଛି ସମୟ
अଟକି ଗେଲ । ପୁଣି fଣେକ ାନ ପାଇ ତfେଣ ଜଳକୁ  େନଇ ସାମୀ, ନି କେଟ
ଆସି େଲ କି  ତାର ବି ଟପୀ ମାନସି କତାକୁ अନୁ ଭବ କରି ପାରି ତା ଶି ର କାଟିବାକୁ
ଜମଦଗsୀ ପୁତ,ୁ ନି େhଶ େଦେଲ । ପଶୁରାମ ବତୀତ अନ ୫ ପୁତ ମାତୃ େସsହେର ପି ତୃ

ହତାକେଲ । କି  ପେର ବାପା,ୁ ବର ମାଗି ସମ`,ୁ ବେଇେଦେଲ ।
ଭାଈମାନ,ୁ େନଇ ପଶୁରାମ ଧାନ ନି ମେr ବନ ଗମନ କରି ବାରୁ ସହସାଜୁ ନର
ପୁତମାେନ अକାର ମଧେର ଆସି ଯଶାଳାେର ଥିବା ଜମଦଗsୀ,ୁ ହତା କେଲ ।
ମାତା,ଠାରୁ ସକଳ ବି ଷୟ ଜାଣି ପଶୁରାମ ମାହି ଷGତୀ ପୁେର ପଶି ସହସାଜୁ ନର ବଂଶ

ତ
ିକ

ା

ନି ପାତ କେଲ । ତାପେର ୨୧ ଥର ପୃଥିବୀ ଭମଣ କରି ସମ` fତୀୟ,ୁ ବି ନାଶ କରି େସ
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अବା କେଲ । କି  ପଶୁରାମ ମାତୃ ବଧ କେଲ ଓ ପି ତା, ଆେଦଶ କେମ ୫ ଭାଈ,ୁ

ଇ
-ପ

େସମାନ,ର ରେର ପି ତୃ ତପଣ କେଲ । ପି ତା, ମ`କ ତା, ଗnିେର ଲଗାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଭଗବାନ,ୁ ସୁମରଣା କେଲ । ବି ପ,ୁ ଦfିଣା େଦେଲ । େହାତା,ୁ ପବ
ୂ େ
 ଦଶ, ବହGା,ୁ
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ଦfିଣ େଦଶ, अଧି ଯ ,ୁ ପି ମ େଦଶ, ଉÞାତା,ୁ ଉ^ର େଦଶ ପଦାନ କେଲ। अନାନ
अଳ अନମାନ,ୁ େଦେଲ। େଶଷେର େସ ବହGନଦୀ ସରସତୀେର ଯାrସsାନ କରି
ପାପ ମୁ େହେଲ ଓ ଜମଦଗsୀ ସG ତିରୂପୀ ସଂକମୟ ଶି ର ପାଇେଲ । େସ
ସ{ଷeମnଳେର ସ{ମ ଋଷି ଭାବେର gାନ ପାଇେଲ । ଭଗବାନ ଏପରି ପଶୁରାମ
ରୂପେର ଭୃ ଗୁ ବଂଶେର अବତାର େନଇ ଧରଣୀର ଭାର ସରୂପ ରାଜାମାନ,ୁ ବହୁବାର
ବଧ କରି ଥିେଲ ।
ଗାଧି , ପୁତ ବି ଶାମି ତ। େସ fତୀୟତ ତାଗ କରି ବହGେତଜ ପାଇଥିେଲ। ତା,ର
୧୦୦ ପୁତ ଥିେଲ । େସହି ୧୦୦ ପୁତ ୭ଟି େଗାତେର ଜନିG େଲ । ୧୦୦ ପୁତ, ମଧେର
ମଝି ଆ ପୁତର ନାମ ମଧୁiDା । େତଣୁ ତା,ର ସବୁ ପୁତ ମଧୁiDା ନାମେର ବି ଖାତ
େହେଲ । ଭୃ ଗୁବଂଶୀ अଜୀଗ^, ପୁତ ତଥା ନି ଜର ଭଣoା ଶୁନଃେଶଫ,ୁ ବି ଶାମି ତ
ପୁତରୂେପ ଗହଣ କରି अନ ଶେହ ପୁତ,ୁ ତା,ୁ ବଡ଼ ଭାଈରୂେପ ମାନି ବାକୁ କହି େଲ ।

ଯାହା,ୁ କି ରାଜା ହରି D, ଯେର ଯପଶୁ କରି ବା ନି ମେr ତା, ପି ତାମାତା,ଠାରୁ
କୟ କରି ନି ଆଯାଇଥିଲା । କି  ପଜାପତି ବରୁଣ ଆଦି େଦବତାମାନ,ୁ `ୁତି କରି
ବି ଶାମି ତ ତା,ୁ ପାଶ ବନରୁ ମୁକୁଳାଇ ଥିେଲ । େଦବତାମାନ, ଯେର ଶୁନଃେଶଫ,ୁ
େଦବତାମାେନ ବି ଶାମି ତ,ୁ ପଦାନ କରିଥିେଲ । େତଣୁ େଦେବୖ ଃ ରାତଃ ବୁ Ð^ି अନୁ ସାେର

ତ
ିକ

ା

େସହି ତପସୀ ବାଳକ ଗାଧି ବଂଶେର େଦବରାତ ନାମେର ବି ଖାତ େହେଲ । ବି ଶାମି ତ,
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ଶୁନଃେଶଫ अନନାମ େଦବରାତ । ଏହି ଶୁନଃେଶଫ (େଦବରାତ) ଥିେଲ େସହି ବାଳକ,

ଇ
-ପ

ପୁତମାନ, ମଧେର େଯଉଁ ମାେନ ମଧୁiDା ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିେଲ େସମାେନ େଦବରାତକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଜ. ଭାଈ ଭାେବ ମାନି େଲ ନାହY । େତଣୁ େସମାନ,ୁ ବି ଶାମି ତ େମÄi େହାଇଯି ବାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଭିଶାପ େଦେଲ । ଫଳେର अନ ଭାଈମାେନ େଦବରାତ ସହ ବି ଶାମି ତ, ଆଶୀବାଦରୁ
ସୁପୁତ ଲାଭ କରିବା

ବର ପାଇ ସୁଖେର ରହି େଲ । ବି ଶାମି ତ,ର अନ ପୁତମାେନ

େହେଲ - अvକ, ହାରୀତ, ଜୟ ଓ କତୁ ମାନ । ଏପରି ଭାବେର ବି ଶାମି ତ,
ସrାନମାନ,

ମଧେର

େକୗଶି କ

େଗାତେର

ବି ଭିନs

(ଦୁ ଇ)

ଶାଖା

ମଧ

ସୃvି

େହାଇଗଲାଏବଂ େଦବରାତ,ୁ ବଡ଼ଭାଇ େବାଲି ମାନି ବାରୁ େସମାନ,ର ପବର ମଧ ଭିନs
େହାଇଗଲା । େମାଟ ୭ ପକାର େଗାତ େହାଇଗଲା ।
ସ{ଦଶ अଧାୟେର fତବୃ }, ରଜି ଆଦି ରାଜାମାନ, ବଂଶ ବ#ନ ।
ପୁରୁରବା,ର अନ ଏକ ପୁତ ଆୟୁ । ଆୟୁ,ର ୫ଟି ପୁତ - ନହୁଷ, fତବୃ }, ରଜି , ର
ଓ अେନନା । fତବୃ }ର ପୁତ – ସୁେହାତ । ସୁେହାତର ୩ ପୁତ – କାଶ, କୁ ଶ ଓ
ଗୃହଦ । ଗୃହଦର ପୁତ ଶୁନକ । ଶୁନକର ପୁତ େଶୗନକ । କାଶର ପୁତ କାଶୀ । ତା
ପୁତ ରାv । ତା ପୁତ ଦୀଘତମା । ତା ପୁତ ଧନrରୀ (ଆୟୁେବଦ ବି େଶଷ) ।

ଦୁ ମାନ୍ । ଦୁ ମାନ୍, अନନାମ ପତଦନ । େସ ଶତ£ଜିତ୍, ବ, ଋତଧଜ ଓ କୁ ବଳାୟାଶ
ନାମେର ମଧ ପସି } ଥିେଲ । ଦୁ ମାନ୍,ର ପୁତ अଳକ ଆଦି । अଳକ ଛଷଠି ହଜାର
ବଷ ପଯr ଯୁବାବgାେର ରହି ପୃଥିବୀ ରାଜତ କରି ଥିେଲ । अଳକ, ପୁତ ସୁନୀଥ -ତାର
ପୁତ ସୁେକତନ - ତାର ପୁତ ଧମେକତୁ – ତା ପୁତ ସତେକତୁ । ସତେକତୁ ପୁତ

ତ
ିକ

ା

ଧୃvେକତୁ – ତା ପୁତ ସୁକୁମାର – ବୀତି େହାତ – ତାର ଭଗ – ତା ପୁତ ଭାଗଭୁମି ।
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ଧନrରୀର ପୁତ େକତୁ ମାନ । ତା ପୁତ ଭିମରଥ । ତା ପୁତ ଦି େବାଦାସ । ତା ପୁତ

ହ
ାନ
ଆ

ବଂଶ ଆର ।

ଇ
-ପ

ର,ର ପୁତ ଋଭସ । ତା ପୁତ ଗୀର - ପୁତ अକି ୟ । अକି ୟ, ପତs ୀ,ଠାରୁ ବହGଣ
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अେନନା, ପୁତ ଶୁ}, ତା ପୁତ ଶୁଚି – ତା ପୁତ ତି କକୁ ଦ୍ – ତା ପୁତ ଧମସାରଥି
(ଶୁଚିର ସrତି ବି ଷୟେର ବି ଭିନs ପାଠ ଓ ଟୀକାେର ଭିନs ଭିନs अଥ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ।
େକଉଁଠି ଶୁଚିର ପୁତ ତି କକୁ ଦ ଓ ତି କକୁ ଦର ପୁତ ଧମସାରଥି େବାଲି ଉେଲA ଖ अଛି । अନ
େକଉଁଠି ତି କକୁ ଦ ଓ ଧମସାରଥି ନାମଦୟ ଜେଣ ବିର ଦୁ ଇଟି ନାମ ଏବଂ ପୁଣି େକଉଁଠି
ଏ ଦୁ େହଁ ଦୁ ଇ ଭାଇ େବାଲି େଲଖା अଛି । େକେତକ ପାଠେର ଚି ତକୁ , ଧମ ଓ ସାରଥି ତି ନି
ଭାଇ, ନାମ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି ) । ଧମସାରଥିର ପୁତ ଶାrରୟ । େସ ବହGଚାରୀ ।
ଆୟୁ,ର अନ ଏକ ପୁତ ରଜି , ୫୦୦ ପୁତ ଥିେଲ । େସମାେନ ବଡ଼ େତଜ ପଭାବୀ
ଥିେଲ ।
 ାଜ
େଦବତାମାନ, अନୁ େରାଧ କେମ ରଜି େଦୖ ତମାନ,ୁ ବଧ କରି ଇD,ୁ ସଗର
େଦେଲ । େସ ସମୟେର ଇD ପହA ାଦ ଆଦି ଶତ£ମାନ,ୁ ଜୟ କରି ବା ଉଦତ ଥିବାରୁ େସ
ରଜି ,ୁ କି ଛି ଦି ନ ସଗ  ନି ଜ ପାଖେର ରଖି ତାର ସୁରfା କରି ବାକୁ କହି େଲ । କି 

ଫଳରୁ େସମାେନ ଧମହୀନ େହାଇ ନାଶ ଗେଲ । fତବୃ }ର ନାତି କୁ ଶ(ସୁେହାତର ପୁତ)
 କୁ ଶର ପୁତ ପତି – ତା ପୁତ ସoୟ – ତା ପୁତ ଜୟ – ତା ପୁତ ହୃତ – ତା ପୁତ
ହଯବନ - ତା ପୁତ ସହେଦବ – ତା ପୁତ ହୀନ - ତା ପୁତ ଜୟେସନ - ତା ପୁତ ସଂକୃ ତି –
ତା ପୁତ ଜୟ ।

ତ
ିକ

ା

अvାଦଶ अଧାୟେର ଯଯାତି ଚରି ତ ବ#ନ । ନହୁଷ,ର ୬ ପୁତ - ଯତି , ଯଯାତି ,
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ରଜି ,ର ମୃତୁ ପେର ତା, ପୁତମାେନ ସଗ  େଫେରଇେଲ ନାହY । ବୃ ହତି , ଯ

ଇ
-ପ

ସଂଯାତି , ଆୟତି , ବି ୟତି ଓ କୃ ତି । ନହୁଷ େଜ. ପୁତ ଯତି ,ୁ ରାଜଭାର େଦବାକୁ ଇଛା

ଆ

ହ
ାନ

କେଲ କି  ଯତି ÝହYେଲ ନାହY । ଇDପତs ୀ ଶଚି , ସହ ସହବାସ କରି ବାକୁ ନହୂଷ େଚvା
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 ୁ ତଳକୁ ଖସାଇ େଦଇ अଜଗର କରିେଦେଲ ।
କଲାେବେଳ ବାହGଣମାେନ ନହୁଷ,ୁ ସଗର
ଫଳେର ଯଯାତି ସି ହାଂସନେର ବସି େଲ । େତେଣ ନହୁଷ अଜଗର େହାଇ ବନେର ରହି
ଭୀମକୁ େବଢ଼ି ଧରି ବାରୁ ଯୁଧି.ିର, ଦଶନ ପାଇ େସ େମାf େହାଇଗେଲ ।
ଯଯାତି ରାଜା େହାଇ ନି ଜ ୪ ଭାଇ,ୁ ୪ ଦି ଗର ଶାସକ କରି େଦେଲ ଓ ନି େଜ କାବ
(ଶୁକାଚାଯ), କନା େଦବଯାନୀ,ୁ ଓ େଦୖ ତରାଜ ବୃ ଷପବା, କନା ଶମe.ା,ୁ ºୀ
ଗହଣ କରି ପୃଥିବୀ ପାଳି େଲ । େଦବଯାନୀ ଓ ଶମe.ା ବନେର ସେରାବେର ଉଲଗs େହାଇ
ଜଳକୀଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟେର ଶି ବକୁ େଦଖି ତରବରେର େସମାେନ ପାଣିରୁ ଆସି ବº
େଘନି ବାକୁ

ଯାଆେr ଭମବଶତଃ ଶମe.ା େଦବଯାନୀ, ଲୁ ଗା ପି ି ପେକଇଲା।

େଦବଯାନୀର ଭନା ଶୁଣି ରାଗେର ଶମe.ା ନି କଟg କୂପକୁ େଦବଯାନୀକୁ େଠଲି େଦଲା।
ସଂେଯାଗବଶତଃ େସେତେବେଳ ରାଜା ଯଯାତି ଶି କାର କରୁ କରୁ ପାଣି ପି ଇବା ନି ମେr
େସହି କୂପ ନି କଟେର ପହି କୂअେର ପତି ତ େଦବଯାନୀ,ୁ େଦଖି ନି ଜର ଚାଦର ତା,

େହବା ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କେଲ । କାରଣ, ବୃ ହତି , ପୁତ କଚ ଶୁକାଚାଯ, ଠାରୁ ମୃତ
ସଂଜୀବନୀ ବି ଦା अଧୟନ କରି ସାରି େଫରି ବା ସମୟେର େଦବଯାନୀ ତାକୁ ବି ବାହ
କରି ବାକୁ ଚାହYଲା । ମାତ ଗୁରୁକନା େହାଇଥିବାରୁ କଚ ତାହାର ପ`ାବକୁ अସୀକାର
କଲା । ଏଣୁ େଦବଯାନୀ अତr େକାଧି ତ େହାଇ ତାକୁ अଭିଶାପ େଦଲା େଯ େସ

ତ
ିକ

ା

अଧୟନ କରଥିବା ସମ` ବି ଦା ନି ßଳ େହାଇଯାଉ । अପର ପfେର କଚ ବି ତାକୁ
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ଉପରକୁ ଫି|ି ତା, ହାତ ଧରି କୂअରୁ ଉ}ାର କରି ବା ପେର େଦବଯାନୀ ତା,ୁ ବାହା

ଇ
-ପ

ପତି ଶାପ େଦଲା େଯ େକୗଣସି ବାହGଣ ତାକୁ ପତs ୀରୂେପ ଗହଣ ନ କରୁ । ତା ପେର ଯଯାତି

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଜ ପୁରକୁ ଗେଲ । େଦବଯାନୀ ସ ପି ତା,ୁ ସକଳ ବି ଷୟ କହି େଲ । ଫଳେର ଶୁକାଚାଯ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୃ ଷଭାନୁ , ପାଖକୁ ଯାଇ ଉଭୟ, ସତି କେମ ଶମe.ା ବି େଦବଯାନୀ, ଦାସୀ େହାଇ
ଯଯାତି , ଘେର ରହି ବା ନି ^ି େହଲା । େଦବଯାନୀ ଯଯାତି ,ୁ ବାହା େହେଲ, ଶମe.ା ବି
ଦାସୀ େହାଇ ରହି ଲା ।
ଯଯାତି ଓ େଦବଯାନୀ, ଠାରୁ ୨ ପୁତ - ଯଦୁ ଓ ତୁ ବସୁ ଏବଂ ଯଯାତି କାମ େହାଇ
ଦାସୀ ଶମe.ା, ଠାରୁ ୩ ପୁତ ଦ£ହୁ, अନୁ ଓ ପୁରୁ ଜନGାଇେଲ। େଦବଯାନୀ େକାପେର
ପି ତା, ଆଗେର ଏ କଥା କହି ବାରୁ ଶୁକ, अଭିଶାପେର ଯଯାତି ଜରାଗ` େହେଲ।
ଯଯାତି କାDି କାDି ଭୃ ଗୁ, ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି ବାରୁ ଭୃ ଗୁ କହି େଲ େଯ ଯଦି େକୗଣସି ପୁତ
ତାର େଯୗବନ ଯଯାତି କୁ େଦେବ େସ ପୁଣି ତାର େଯୗବନ ପାଇପାରି ବ। କି  େସ ବୃ }
େହାଇଯି ବ। ଯଯାତି ପୁତ,ୁ ଡ଼ାକି ପଥେମ ଯଦୁ ,ୁ ଏ କଥା କହି ବାରୁ େସ ମନା
କରି େଦବାରୁ ତାକୁ େସ अଭିଶାପ େଦେଲ େଯ ଯଦୁ ର ବଂେଶ େଯ ରାଜା େହବ େସ ମୁ}ନା
ଫାଟି ମରି ବ। ତା ପେର ତୁ ବସୁ, ଦ£ହୁ ଓ अନୁ ମଧ ପି ତା,ର କଥା ଶୁଣି ନୀରବ

େଦବାକୁ ଓ ତା, ବା}କ େନବାକୁ ରଜି େହଲା ।
ପି ତାର ମନ ଜାଣି କେର

।

ଉ^ମ ପୁତ େସ େବଭାେର

।।

ଶ}ାେର ଆା େଯ ପାଳଇ

।

ମଧମ ପୁତ େସ େବାଲାଇ

ଶ}ା ବି ହୀେନ େଯହୁ ପାେଳ

।

अଧମ ପୁତ େସ ଶୟେଳ

ପି ତା,ୁ ଲେ² େଯ अାନ

।

େସ ପୁତ ମଳ ମୂତ ଜାଣ । ।

।।
।।

ତ
ିକ

ା

୯/୧୮/୪୪

ଇ
-ପ

ଯଯାତି , ପୁତ ପୁରୁଠାରୁ େଯୗବନ ପାଇ ଆନDେର ଇDୟ ଳାଳସାେର ସୁଖ େଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ରହି ଲା । କି  କି ଛି ଦି ନ ପେର େସହି େଭାଗେର ତୃ {ି ନ ପାଇ େବୖ ରଗ ଆଚରିଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରହି େଲ। ପୁତ ପୁରୁ ପି ତା ଯଯାତି , ପଛେର ଥିଲା। ପି ତା, ନି କଟକୁ ଆସି ନି ଜ ବୟସ
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ଉନବି ଂଶ अଧାୟେର ଯଯାତି ,ର େବୖ ରାଗ ଓ ଗୃହତାଗ ବି ଷୟ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ଯଯାତି ଭୃ ଗୁନDିନୀ (ପତs ୀ େଦବଯାନୀ),ୁ କୂେପ ପତି ତ େଛଳି ର ଉ}ାର ଓ
େଛଳି େବାଦାର ଉପାଖାନେର अnିରା େଛଳି , ମାଈ େଛଳି ର କାମୁକେର ଆସ େହାଇ
ମାଈ େଛଳି ମାଲି କ ବାହGଣ ଦାରା କି ପରି अnେକାଷ କ^ନ ଓ ପୁନଃ େଯାଡ଼ଣ ବି ଷୟ
କହି ଲା । େସହି େବାଦା କାମ ବଶେର ବହୁ ଦି ନ ରହି ଲା । େସହି ପରି େସ ମଧ अାନୀ
ଭାେବ େଦବଯାନୀ ସେ| ରହି େଲ େବାଲି କହି ଲା ।
ଭୂ ମିେର େଯେତ ଶସ ଥାrି

।

ସୁବ# `ିରୀ ପଶୁ ଜାତି

।।

େଯ ପାଣୀ କାମ ବଶ େହାଇ

।

ଏ ସବୁ ତାକୁ ନ अqଇ

।।

କାମୀ ପୁରୁଷ,ର ମନ

।

େକେବ େହଁ େନାେହ ସoମନ । ।

ନି େତ ରମrି କାମ େଭାେଗ

।

अଗିs େଯସେନ ଘୃତ େଯାେଗ

ସକଳଭୂ ତ ସ| ଛାଡ଼ି

।

ଆତGାର ଭାେବ ସୁଖ ବଢ଼ି

।।

ଆତGାକୁ େଦେଖ ସବ େଦେହ

।

ତା ସବଦିଗ ସୁଖମେୟ

। ।୯/୧୯/୧୫

ଦୁ ମତିଜନ,ର ମତି

।

ତୃ yାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରrି

।।

ତୃ yା ବାରେଣ ନାହY ସଧ

। ।୯/୧୯/୧୬

।

େକେବ େହଁ ନ ଥିବ ନି େରାେଳ । ।

ମନ େଯ ଇDି ୟ, ଗାମ

।

ବେଳ ତାହାକୁ ନାହY ସମ

।।

ପnିତ ଜନ ମନ ହେର

।

ଏଣୁ େକ ନାରୀ ସ|ୁ ତେର

। ।୯/୧୯/୧୭

ତ
ିକ

ମାତା ଭଗିନୀ କନା େମେଳ

ା

।

ଇ
-ପ

ବି ଷୟା ରସ, କାମ, ସୁଖ େଭାଗୁରୁ ବି ର େହାଇ ଯଯାତି ପୁରୁକୁ ତା ବୟସ େଫରାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ତାକୁ ରାେଜ ରାଜା କରାଇେଲ। अନ ଭାଇମାେନ ତା अଧୀନେର ରହି ବା ବବgା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେଲ। ତା ପେର ତପ ନି ମେr अରଣେର ପଶି େଲ । ଯଯାତି େଯାଗାଭାସ କରି
ପରମବହGେର ଲୀନ େହେଲ । େଦବଯାନୀ ବି ପତି ,ୁ अନୁ ସରଣ କରି ବି yୁମାୟାରୁ
ତରି େଲ ।
ବି ଂଶ अଧାୟେର ପୁରୁ, ବଂଶ; ରାଜା ଦୁ ଷr ଓ ଭରତ, ଚରି ତ । ଯଯାତି ଓ
ପତs ୀ ଶମe.ା (େଦବଯାନୀର ଦାସୀ), ପୁତ ପୁରୁ, ବଂଶ अଥାତ୍ ପରୀfିତ, ପେୂ ବାଜ ।
ପୁରୁ, ପୁତ ଜେନGଜୟ – ତା ପୁତ କମେର - ପଚି ନାନ - ପବୀର - ନମସୁ – ଚାରୁପଦ ସୁଦୁ – ବହୁଗଦ - ସଂଯାତି - अହଂଯାତି – େରୗଦାଶ । େରୗଦାଶ ଓ ପତs ୀ ଘୃତାଚୀ
अପସରା,ର ୧୦ ପୁତ – ଋେତୟୁ, କୁ େfୟୁ, gnିେଳୟୁ, କୃ େତୟୁ, ଜେଳୟୁ, ସrେତୟୁ,
ଧେମୟୁ, ସେତୟୁ, ବେତୟୁ ଓ ବେନୟୁ । ଋେତୟୁ ପୁତ ରrି ଭାର । ତାର ୩ ପୁତ –
ସୁମତି , ଧ£ବ ଓ अପତି ରଥ । अପତି ରଥର ପୁତ କଣ । କଣ ପୁତ

–

େମଧାତି ଥି

।

େମଧାତି ଥି, ଔରଷେର ପàଣ ଆଦି ବାହGଣ ଉÐନs େହେଲ । ସୁମତି ର ପୁତ େରୖଭ ଓ

େମନକା अପସରା, କନା ଯି ଏ କି କଣ ଋଷି, ଦରା ପାଳି ତ), ବା^ାଳାପ ଓ ବି ବାହ
ତଥା ପୁତ ଭରତ, ଜନG ଚରି ତ ବ#ନ ।
ଭରତ ବାଲକାଳରୁ ଏେତ ବଳବାନ୍ ଥିେଲ େଯ, େସ ସି ଂହକୁ ବାମ ଭୂ ଜେର ଧରି
କୀଡ଼ାକDୁ କ ପାେୟ େଖଳୁ ଥିେଲ । ଶକୁ rଳା, ପୁତ ଭରତ,ୁ ଧରି ଦୁ ଷr, ନି କଟକୁ

ତ
ିକ

ା

ଗେଲ, କି  ରାଜ ଦୁ ଷr ତା,ୁ ଚି ହs ି ପାରି େଲ ନାହY । ପେର େସଠାେର ଥିବା େଲାକ,
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େରୖଭ, ପୁତ ଦୁ ଷr । େଶÄାକ ୧୫ରୁ ୧୭ ମଧେର ଦୁ ଷr ଓ ଶକୁ rଳା (ବି ଶାମି ତ ଓ

ଇ
-ପ

ଯୁି ଓ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ମାତା ପୁତକୁ ଗହଣ କରି ନବରେର ରଖିେଲ । ଦୁ ଷr,

ଆ

ହ
ାନ

ମୃତୁ ପେର ଭରତ ରାଜା େହେଲ । ଭରତ ବି yୁ अଂଶେର ଜାତ । ତା, ଶରୀରେର ବି yୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚି ହs, ଦfିଣ କେର ଚକ, ଚରେଣ କମଳ େଶାଭା ପାଉଥିଲା । ତା,ୁ ଋଷିମାେନ अଭିେଷକ
କେଲ । ଭରତ ବି ଭିନs ଯ ଦାନାଦି କରି ୨୭୦୦୦ ବଷ ରାଜ ଶାସନ କରି ପଜାରoନ
କରି ପୃଥିବୀ ପାଳି େଲ । ଭରତ, ୩ ରାଣୀ ଥିେଲ । ତା,ର ୩ ପୁତ ଥିେଲ । କି 
େସମାେନ ଭରତ, ଭଳି ନୁ ହଁ rି େବାଲି େସ

अସୀକାର କେଲ ଏବଂ ତା, ଭଳି ପୁତ

ପାଇବାକୁ ମରୁେ`ାମ ଯାଗ କେଲ । ମରୁତଗଣ ତୁ v େହାଇ ଏକ ପୁତ ଦାନ େଦେଲ ଯା
ନାମ କି ଭରଦାଜ ।
ଥେର ବୃ ହତି ନି ଜ ଭାଇ ଉତଥ, ଗଭବତୀ ºୀ ମମତା, ସହ େମୖ ଥୁନ
କରି ବାକୁ ଗେଲ । ମମତା ଗଭେର ଶି ଶୁ ଥିଲା ତାକୁ अ େହାଇଯି ବା अଭି ଶାପ େଦଇ
େମୖ ଥୁନ କେଲ । େଯଉଁ ନୂ ତନ ପୁତ ଜନG େହଲା । େସ ଦାଜ (अଥାତ୍ ଦୁ ଇ ଜଣ,ର
ଦାରା ଜନG) । ତାକୁ େସମାେନ ପାଳି ବା ପାଇଁ କଳହ ଯୁି କରି େଶଷେର ଦୁ ଇଜଣ,
ଦାରା ଭରଣେପାଷଣ (ଭର) େହଲା । େତଣୁ ତା, ନାମ ଭରଦାଜ େହଲା । େଶଷେର

େସମାେନ ଭରତ,ୁ େସହି ପୁତଟିକୁ ଦ^କପୁତ (େପାଷପୁତ) ରୂେପ େଦଇ େଦଇଥିେଲ ।
ଏକବି ଂଶ अଧାୟେର ଭରତ ବଂଶର ବ#ନା ଓ ରାଜା ରrି େଦବ, କଥା ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ଭରଦାଜ, ଭରତ, ଦ^ପୁତ େହବାରୁ ବି ତଥ ନାେମ ଖାତ । ବି ତଥ
(ଭରଦାଜ), ପୁତ ମନୁ  । ମନୁ ,ର ୫ ପୁତ – ବୃ ହତ୍େfତ, ଜୟ ବା ଜୟେଦାଥ,

ରrି େଦବ, ମହି ମା, ଗୁଣ ଏବଂ ବହGା, ବି yୁ ଓ

ଇ
-ପ

ରrି େଦବ । େଶÄାକ ୩ ରୁ ୧୮ ମଧେର

ତ
ିକ

ା

ମହାବୀଯ, ନର ଓ ଗଗ । ନରର ପୁତ ସଂକୃ ତି । ସଂକୃ ତି ,ର ୨ ପୁତ – ଗୁରୁ ଓ
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ଭରତ, ବଂଶ ଧଂସ େହବାକୁ ଯି ବା ସମୟେର ମରୁÞଣ ଯି ଏ କି ତାକୁ ପାଳି ଥିେଲ,

ଆ

ହ
ାନ

ଶି ବ, ଦାରା ତା,ର ଦାନୀପଣର ପରୀfା ବ#ନ । େସ ବି ଷୟ େବୖ ରାଗୀ ଥାଇ ସବୁ କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଦାନ କରି େଦଥିେଲ । ବାହGଣ अତି ଥି – ଶୁଦ अତି ଥି – କୁ କୁ ର ସହ अନ ଜେଣ अତି ଥି –
ଚାnାଳ अତି ଥିମାନ,ୁ ଏପରି କି ପାଣି ମୁDାକ ବି େଦଇ େଦଇଥିେଲ । େଶଷେର େସ
ପରମେଯାଗୀ େହାଇ ଭଗବାନ, ଠାେର ଲୀନ େହାଇଗେଲ ।
ମନୁ , ପୁତ ଗଗ ଔରଷରୁ ଶନି – ତା ସୁତ – ଗାଗ । ଗାଗ fତୀୟ ଥିେଲ ବି
ତା, ଠାରୁ ବାହGଣ ବଂଶ ଚାଲି ଲା । ମନୁ , अନ ପୁତ ମହାବୀଯ,ର ପୁତ
ଦୁ ରିତfୟ। ଦୁ ରି ତfୟ, ୩ ପୁତ – ତୟାରୁଣି, କବି ଓ ପୁÂରାରୁଣି । େସ ତି ନିଜଣ
ବାହGଣ େହାଇଗେଲ । ମନୁ ,ର େଜ. ପୁତ ବୃ ହତ୍େfତ,ର ପୁତ ହ`ୀ ଯି ଏ କି
ହ`ିନାପୁର ବସାଇେଲ ।
ହ`ୀ,ର ୩ ପୁତ - अଜମୀଢ଼, ଦି ମୀଢ଼ ଓ ପୁରୁମୀଢ଼ । अଜମୀଢ଼ର ପୁତ ପି ୟେମଧ
ବାହGଣ େହାଇଗେଲ । अଜମୀଢ଼ର अନ ପୁତ ବୃ ହଦି ଷୁ । ତା ପୁତ ବୃ ହ}ନୁ – ତା ପୁତ
ବୃ ହାୟ – ତା ପୁତ ଜୟଦଥ । ଜୟଦଥ, ପୁତ ବି ଶଦ - ତା ପୁତ େସନଜି ତ୍ ।

ପୁତ ପୃଥୁେସନ ଓ ନୀପ । ନୀପର ୧୦୦ ପୁତ ।
ଶୀ ଶୁକେଦବ େନୖ .ିକ ବହGଚାରୀ ଥିେଲ, କି  ବନଗମନ ସମୟେର େସ ଏକ
ଛାୟାଶୁକ ସୃvି କରି ଛାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। େସହି ଛାୟାଶୁକେଦବ ହY ଗୃହg ଧମ ପାଳନ
କରି ଥିେଲ । ତା,ରି କନାର ନାମ କୃ ତୀ । ନୀପ େସହି ଶୁକକନା କୃ ତୀକୁ

ତ
ିକ

ା

ବାହାେହେଲ। ନୀପ ଓ କୃ ତୀ, ପୁତ ବହGଦ^ ବହGଦ^ ଓ ପତs ୀ ସରସତୀ,ଠାରୁ
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େସନଜି ତ୍, ୪ ପୁତ ରୁଚି ରାଶ, ଦୃ ଢ଼ହନୁ , କାଶ ଓ ବ । ରୁଚି ରାଶ ପୁତ ପାର – ତାର ୨

ଇ
-ପ

ବି ଷେନ । ବି ଷେନର ପୁତ ଉଦେନ ଓ ତା, ପୁତ ଭଲA ାଦ ।

ଆ

ହ
ାନ

ହ`ୀ, अନ ପୁତ ଦି ମୀଢ଼, ପୁତ ଯବୀନର – ତା ପୁତ କୃ ତି ମାନ । ତା ପୁତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସତଧୃତି – କମେର ପୁତ େପୗତାଦି - ଦୃ ଢ଼େନମୀ – ସୁପାଶର୍ – ସୁମତି – ସନs ତି ମାନ୍ –
କୃ ତି । କୃ ତି ହି ରଣନାଭ ଦୀfା ପାଇଲା । େଯାଗ ଶି fା ପାଇ ସାମସଂହି ତା ମାନ,ୁ ଭିନs
ଭିନs ଛअଟି ସଂହି ତା କଲା । କୃ ତି ର ପୁତ ନୀପ - ତା ପୁତ ଉଗାୟୁଧ – ତାର େfମ –
ତାର ସୁବୀର – ତାର ରି ପୁoୟ – ତା ସୁତ ବହୁରଥ । ରି ପୁoୟର ସୁତ ବହୁରଥ ।
ଏମାେନ ଦି ମୀଢ଼ର ବଂଶ । ହ`ୀର अନ ପୁତ ପୁରୁମୀଢ଼ ନି ଃସrାନ ।
ହ`ୀର अନ ପୁତ अଜମୀଢ଼ର ୨ୟ ଭାଯା ନଳି ନୀ – ଏମାନ,ର ପୁତ -ନୀଳ ।
ନୀଳର ପୁତ ଶାr – ତା ପୁତ ସୁଶାrି – ତା ସୁତ ପୁରୁଜ – ତା ସୁତ अକ –ତା ସୁତ
ଭମାଶ। ଭମାଶର ୫ ପୁତ – ମୁÞଲ, ଯବୀନର, ବୃ ହଦି ଷୁ, କା!ିଲ ଓ ସoୟ । ପ
ବି ଷେୟ ସମଥ ଥିବାରୁ େସମାେନ ପାଳ ନାେମ ଖାତ ।
ମୁÞଲର ଯାଆଁଳା ସrାନ -ପୁତ ଦି େବାଦାସ ଓ କନା अହଲା । अହଲାର ପତି
େଗୗତମ ଋଷି । େଗୗତମ ଓ अହଲା, ପୁତ ଶତାନD । ଶତାନDର ପୁତ ସତଧୃତି ।
ଉବଶୀ,ୁ େଦଖି ଶର-ାନ, ବୀଯପାତ େହାଇ ମୁo (ଶର)

ତୃ ଣେର ପଡ଼ି ଲା । େସଥିରୁ ୧ ପୁତ ଓ ୧ କନା ଜାତ େହେଲ । ମହାରାଜା ଶାrନୁ େସ
ରା`ାେର ଶି କାର କରି ବାକୁ ଗଲାେବେଳ େସ ଦୁ ହY,ୁ ଉଠାଇ େନଇ ନବରକୁ ଗେଲ ।
ପୁତର ନାମ କୃ ପ (କୃ ପାଚାଯ) ଓ କନାର ନାମ କୃ ପୀ ରଖିେଲ । କୃ ପୀ ଥିେଲ
େଦାଣାଚାଯ,ର ପତs ୀ ଯି ଏ କି କୃ ପାଚାଯ,ର ଭଉଣୀ ।
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ା

ଦାବି ଂଶ अଧାୟେର ପାାଳ, େକୗରବ ଓ ମଗଧେଦଶୀୟ ରାଜାମାନ,ର ବଂଶ
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ତା ପୁତ ଶର-ାନ । ଦି େନ

ଇ
-ପ

ବ#ନ । ମୁଦଗଲର ଯାଆଁଳା ସrାନ, କନା अହଲା ଓ ପୁତ ଦି େବାଦାସ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦି େବାଦାସର ପୁତ ମି େତୟ । ମି େତୟର ସୁତ ଚବନ -ତା ସୁତ ସୁଦାସ –ତା ସୁତ
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ସହେଦବ – ତା ସୁତ େସାମକ । କି  ସଂ:ୃତ ଭାଗବତ अନୁ ସାେର ଚବନ, ସୁଦାସ,
ସହେଦବ ଓ େସାମକ ୪ ଜଣ ଯାକ ମି େତୟ,ର ପୁତ अଟrି । େସାମକ ବୀଯୁ ୧୦୦
ପୁତ ଜନG େହେଲ । େସମାନ, ମଧେର ଜ େଜ. ଓ ପୃଷତ କନି . ।
ପୃଷତ ପୁତ ଦ£ପଦ । ତା ସୁତ ଧୃvଦୁ ମs ଓ କନା େଦୗପଦୀ । ଧୃvଦୁ ମs ର ପୁତ
ଧୃvେକତୁ । ଏମାେନ ଭମାଶ ବଂଶେର ଯାତ େହାଇ ପାାଳ ନାମେର ଖାତ େହେଲ ।
ହ`ୀ,ର अନପୁତ अଜମୀଢ଼,ର ୨ୟ ପତs ୀ ନଳି ନୀ,ର ୨ ପୁତ ନୀଳ ଓ ଋf । ଋfର
ପୁତ ସଂବରଣ । ସଂବରଣ କାଳି Dି ଜଳେର ସୂଯ ର କନା ସହ ମି ଳି ପୁତ କୁ ରୁ ଜନG
କେଲ । କୁ ରୁର ୪ ପୁତ - ପରୀfିତ, ସୁଧନା (ସୁଧନୁ ), ଜହs£ ଓ ନି ଷଧାଶ (ନି ଷଧ) । ସୁଧନୁ
ପୁତ ସୁେହାତ । ତା ପୁତ ଚବନ - ତା ସୁତ କୃ ତୀ –ତା ସୁତ ଉପଚି ରବସୁ ଏବଂ
ଉପଚି ରବସୁ, ଠାରୁ ବୃ ହଦଥ ଆଦି େକେତକ ପୁତ ଜନG େହାଇଥିେଲ । େସମାନ,
ମଧରୁ ବୃ ହଦଥ, କୁ ଶା, ମ, ପତଗ ଓ େଚଦି ପ ଆଦି େଚଦି େଦଶର ରାଜା େହେଲ ।

ପୁବାନ୍ – ତା ସୁତ ଜହs£ । ବୃ ହଦଥ, ୨ୟ ପତs ୀ ଦୁ ବସା,ୁ େସବା କରି ଗଭ अେଥ ଆ
ଖାଇେଲ । କି  ଆର ଦୁ ଇ ଫାଳ ଖାଇବାରୁ ଦୁ ଇ ଜଣ ପୁତ ଜନG େହେଲ । େସମାେନ
ମୃତ ସrାନ ଥିେଲ । ତା,ୁ ଶGଶାନେର ପକାଇଥିେଲ । ରାତି େର ଜରା ନାମକ ରfସୀ
େସମାନ,ୁ ଖାଇ ତା,ୁ ଏକାକାର କରି ଜୀବନାସ େଦଲା । ଏକ ବଳଶାଳୀ ପତାପୀ

ତ
ିକ

ା

ସrାନ ଜନG େହଲା ତା ନାମ ଜରାସ । ଜରାସକୁ ବର ମି ଳିଲା ତା ଶରୀରକୁ ଦୁ ଇଫାଳ
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ବୃ ହଦଥ, ୧ମ ପତs ୀର ପୁତ କୁ ଶାଗ । ତା ପୁତ ଋଷଭ – ତା ସୁତ ସତହି ତ – ତା ସୁତ

ହ
ାନ
ଆ

ବିଯିବ

ଇ
-ପ

କରି ଓଲଟା ଭାବେର ରଖିେଲ ହY େସ ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇବ ନାହY । େନାହି େଲ ପୁଣି
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ଜରାସ ପୁତ ସହେଦବ – ତା ସୁତ େସାମାପି –ତା ସୁତ ଶ£ତଶବା । କୁ ରୁର େଜ.
ପୁତ ପରୀf (ପରୀfିତ) अପୁତି କ ଥିେଲ । କୁ ରୁର अନ ଏକ ପୁତ ଜହs£ର ପୁତ ସୁରଥ - ତା
ସୁତ ବି ଦୁରଥ - ତା ସୁତ ସାବେଭୗମ – ତା ସୁତ ଜୟେସନ - ତା ସୁତ ରାଧି କ – ତା ସୁତ
अୟୁତ (अୟୁତାୟୁ) – ତା ସୁତ େକାଧନ -ତା ସୁତ େଦବାତି ଥି - ତା ସୁତ ଋଷ – ତା ସୁତ
ଦି ଲୀପ ଓ ତା ସୁତ ପତୀପ । ପତୀପର ୩ ପୁअ - େଦବାପି , ଶାrନୁ ଓ ବାହA ୀକ । େଦବାପି
ରାଜ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲି ଗେଲ। କଳାପି ଗାେମ ରହି େଲ, କଳି େଶଷେର ପୁଣି ରାଜତ
କରି େବ । ତା, ସାନ ଭାଇ ସାrନୁ ରାଜା େହେଲ ।
ପୁବ  ଜନGେର ସାrନୁ , ନାମ ଥିଲା ମହାଭୀଷ । ଏହି ଜନGେର ମଧ େସ ଯାହାକୁ
ଛୁଇଁ େଦଉଥିେଲ େସ ବୃ }ାବgା ଛାଡ଼ି ପୁଣି େଯୗବନ ପାଇପାରୁଥିଲା । ଏପରି अ¢ୂତ ଶି
ଥିବାରୁ ତା, ନାମ ସାrନୁ ବା ଶାrନୁ ଥିଲା । ଶାrନୁ , ରାଜେର ୧୨ ବଷ ଯାଏଁ ବଷା
ନ େହବାରୁ ବାହGଣ ମାନ,ୁ ପରାମଶ କରି ବାରୁ େସମାେନ କହି େଲ େଯ େସ ପରି େବ^ା
େଯାଽଗେଜ gିେତ । ପରି େବ^ା ଓ

ବି େଜ୍ଞୟଃ ପରିବି ^ି`ୁ ପବ
ୂ ଜ
 ଃ । ।” अଥାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇର ବି ବାହାଦି ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯଉଁ ବି
ପଥେମ ବି ବାହ ଓ अଗିs େହାତ ସଂେଯାଗ କେର, ତାହାକୁ ‘ପରି େବ^ା’ ଓ ତାର ବଡ଼ ଭାଇକୁ
‘ପରି ବି^ି’ କୁ ୍ହାଯାଏ । ଏଣୁ େସ ବଡ଼ ଭାଇ,ୁ ଡ଼ାକି ଆଣି ରାଜା କରା । ଶାrନୁ ବଡ଼
ଭାଇ, ପାଖକୁ ଯାଇ ନି ମଣ କେଲ । କି  େସ ମନା କେଲ । ଏଥର ଶାrନୁ ,

ତ
ିକ

ା

ରାଜେର ବଷା େହଲା । େଦବାପି ଏେବ ମଧ େଯାଗସାଧନ କରି େଯାଗୀମାନ,ର ପସି }
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େହାଇଗେଲ । “ଦାରାଗିs େହାତସଂେଯାଗଂ କୁ ରୁେତ

ହ
ାନ
ଆ

ପାଇଯି ବ, ସତଯୁଗ ଆରେର େସ ପୁଣି ଚDବଂଶ gାପନ କରି େବ ।

ଇ
-ପ

ନି ବାସgାନ କଳାପ ଗାେମ ରହୁଛrି । େଯେତେବେଳ କଳି ଯୁଗେର ଚDବଂଶ େଲାପ
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ଶାrନୁ , ସାନ ଭାଇ ବାହA ୀକ, ପୁତ େସାମଦ^ େସାମଦ^,ର ୩ ପୁତ – ଭୂ ରି,
ଭୂ ରିଶବା ଓ ଶଲ । ଶାrନୁ ଓ ଗ|ା, ଠାରୁ ଭୀଷG ଜନG େହେଲ । େସ ପଶୁରାମ,
ସମକf େଯା}ା ଥିେଲ । ଶାrନୁ , ଔରଷରୁ ଦାସରାଜ (େକଉଟରଜା), କନା (ଯି ଏ କି
ଉପରିଚରବସୁ, ବୀଯରୁ ମ ଗଭରୁ ଜନିG ଥିଲା, କି  େକଉଟ, ଦାରା ପାଳି ତ ଥିଲା)
ଗଭରୁ ଚି ତା|ଦ ଓ ବି ଚିତବୀଯ ନାମେର ୨ ପୁତ ଜନG େହାଇଥିେଲ । ଚି ତା|ଦ
ଗବମାନ,ଦାରା ହତା େହାଇଥିଲା । କନି . ଭାଇ ବି ଚିତବୀଯ କୁ ରୁ ରାଜା େହେଲ ।
ପରାଶର େକଉଟ କନା (େଯାଜନଗା / ସତବତୀ),ୁ

ରତି କରି ଭଗବାନ,

अବତାର ସୟଂ ଶୀକୃ yେଦୖ ପାୟନ ବାସ,ୁ ଜନG କେଲ । େସ େବଦଗଣ,ୁ ରfା କେଲ ।
ଶାrନୁ , ୨ୟ ପୁତ ବି ଚିତବୀଯ କାଶି ରାଜ, କନା अମି କା ଓ अାଳି କା,ୁ ବି ବାହ
କେଲ। ଏମାନ,ୁ ଭୀଷG ବଳପବ
ୂ କ
 ସୟର ସଭାରୁ େନଇଆସି ଥିେଲ । ବି ଚିତବୀଯ
ଯfGାେରାଗେର ମରି ଗେଲ । ମାତା ସତବତୀ କହି ବାରୁ ବାସେଦବ ସାନ ଭାଇର

अୂଷା ଠାରୁ ୩ୟ ପୁତ ବି ଦୁର, ବାସ, ଦରା ଜନିG ଲା । ଧୃତରାv ପତs ୀ ଗାାରୀ,
ଶେହ ପୁତ ଜନିG େଲ । େଜv ପୁତ ଦୁ େଯାଧନ ଓ ୧ କନା ଦୁ ଃଶୀଳା ।
ପnୁ, େfତେର ପତs ୀ କୁ rି ଠାରୁ ଧମ, ଦାରା ଯୁଧିvିର, ପବନଠଁୁ ଭୀମ, ଇD,
ଦାରା अଜୁ ନ,ଏବଂ ୨ୟ ପତs ୀ ମାଦୀ, ଠାରୁ अଶି ନୀକୁ ମର ବୀେଯ ନକୁ ଳ ଓ ସହେଦବ

ତ
ିକ

ା

ଜନG େହେଲ । େଦୗପଦୀ ଗଭରୁ ଯୁଧି.ିର, ପୁତ ପତି ବି, ଭୀମର ଶ£ତେସନ, अଜୁ ନର
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ºୀମାନ, ଗଭରୁ ଧୃତରାv ଓ ପାn ନାମକ ୨ପୁତ ଜନGାଇେଲ । ବି ଚିତବୀଯ, ଦାସୀ

ଇ
-ପ

ଶ£ତକୀ^eୀ, ନକୁ ଳର ଶତାନୀକ ଓ ସହେଦବର ଶ£ତକମା ପୁତମାେନ ଜନG େହେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଯୁଧି.ିର, अନ ପତs ୀ େପୗରବୀଠାରୁ ପୁତ େଦବକ, ଭୀମ ଠାରୁ ହି ଡ଼ିୀ ଗେଭ ଘେଟାଚ,
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କାଳୀର ଗେଭ ସବଗତ ଏବଂ ସହେଦବ ଠାରୁ ବି ଜୟା ଗଭରୁ ସୁେହାତ ଜନG େହେଲ ।
ନକୁ ଳ ଠାରୁ କେରଣୁମତି ଗେଭ ପୁତ ନି ରମି ତ ଜନG । अଜୁ ନ, ଠାରୁ ଉଲୁ ପୀ ଗେଭ
ଇରାବr, ମଣିପେରଶ କନା ଚି ତା|ଦା ଗେଭ ବଭ£ବାହନ (ଜନG େହାଇ अଜା,
େପାଷପୁତ ଓ ମଣିପୁରର ରାଜା େହେଲ) ଏବଂ ସୁଭଦା, ଗଭରୁ अଭି ମନୁ  ଜନG
େହାଇଥିେଲ । अଭି ମନୁ ,ର ଉ^ରା ଗଭରୁ ପରୀfିତ ଜନG େହେଲ ଓ ପରୀfିତ,ର ୪
ସୁତ – ଜେନGଜୟ, ଶ£ତେସନ, ଭିମେସନ ଓ କନି . ଉଗେସନ । ପରୀfିତ, ପୁତ
ଜେନGଜୟ ଯ କରି ସମ` ସପକୁ ଆହୁତି େଦେଲ । େସ କାେବଷୟ ତୁ ରୁ,ୁ ପୁେରାହି ତ
କରି अଶେମଧ ଯ କେଲ । ସ{ଦୀପେର ରାଜା େହାଇ ସୁଖେର ପଜା ପାଳନ କରି େବ ।
ଜେନGଜୟର ପୁତ ଶତାନୀକ । େସ ଯାବÜର ଉପନି ଷଦ ଓ େଶୗନକ ତଥା
କୃ ପାଚାଯ, ଠାରୁ ତ^ାନ ଲଭିେବ। ଶତାନୀକର ପୁତ ସହସାନୀକ – ତା ପୁତ େପୗତାଦି
- अଶେମଧକ - अସୀମକୃ y - େନମି ଚକ – ଚି ତରଥ - କବି ରଥ - ବୃ vିମାନ୍ – ସୁେଷଣ –

ତି ମିର ପୁତ ବୃ ହଦଥ - ତା ସୁତ ସୁଦାସ – ତା ପୁତ େପୗତାଦି – ଶତାନୀକ - ଦୁ ଦମନ ବହୀନର – ଦnପାଣି - ନି ମି – େfମକ । େfମକଠାରୁ େସାମବଂଶ କଳି ଯୁଗେର େଶଷ
େହବ ।
ମଗଧ ବଂଶ ବୃ ^ାr - ଜରାସ, ପୁତ ସହେଦବ – ତା ସୁତ ମାଜାରି – ତା ପୁତ

ତ
ିକ

ା

େପୗତାଦି – ଶ£ତଶବା - अୟୁତାୟୁ - ନି ରମି ତ –ସୁନfତ – ବୃ ହେନ - କମଜିତ – ସୃତoୟ
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ସୁନୀଥ - ନୃ ଚfୁ – ସୁଖୀନଳ – ପରି ପÄବ – ସୁନୟ – େମଧବୀ - ନୃ ପoୟ - ଦୁ ବ – ତି ମି ।

ଇ
-ପ

– ବି ପ – ଶୁଚି – େfମ – ସୁବତ - ଧମସତ
ୂ – ଶମ - ଦୁ ମେନ - ସୁମତି – ସୁବଳ –

ଆ

ହ
ାନ

ସୁନୀଥ - ସତଜି ତ୍ – ବି ଶଜିତ୍ – ରିପୁoୟ । ଏମାେନ ସମେ` ବୃ ହଦଥବଂଶୀ େହାଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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୧୦୦୦ ବଷ ଶାସନ କରି େବ ।
ତେୟାବି ଂଶ अଧାୟେର अନୁ , ଦ£ହୁ, ତୁ ବସୁ ଓ ଯଦୁ , ବଂଶ ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଯଯାତି , ପତs ୀ (େଦବଯାନୀର ଦାସୀ) ଶମe.ା, ଠାରୁ ଜନିG ତ ପୁତ अନୁ ,ର ୩ ପୁତ –
ସଭାନର, ଚfୁ ଓ ପେରାf । ସଭାନର, ପୁତ କାଳନର – ତା ସୁତ ସୃoୟ - ତା ସୁତ
ଜେନGଜୟ – ତା ସୁତ ମହାଶୀଳ – ତା ସୁତ ମହାମନା । ମହାମନା,ର ୨ ପୁତ –
ଉଶୀନର ଓ ତି ତିfୁ ।
ଉଶି ନର, ୪ ପୁତ – ଶି ବି, ବନ, ଶମୀ ଓ ଦf । ଶି ବି,ର ୪ ପୁତ – ବୃ ଷାଦଭ,
ସୁବୀର, ମଦ ଓ େକୖ େକୟ । ତି ତିfୁ,ର ପୁତ ରୁଶଦଥ - ତା ସୁତ େହମ - ତା ସୁତ ସୁତପା
– ତା ସୁତ ବଳି । ବଳି ବେନ ତପସୀ େହେଲ ।
ରାଜା ବଳି , ପତs ୀ, ଠାରୁ ଦୀଘତମା, ବୀଯରୁ ୬ ପୁତ - अ|, ବ|, କଳି |,
ସୁହs, ପୁn ଓ अ ନାମେର ଜାତ େହେଲ । େସମାେନ ନି ଜ ନାମାନୁ ସାେର ପବ
ୂ  ଦି ଗେର

ତା ସୁତ ଚି ତରଥ । ଚି ତରଥ େରାମପାଦ (େଲାମପାଦ) ନାମେର ପସି } । େସ ବଂଶହୀନ
ଥିେଲ । େସ अେଯାଧା ରାଜା ଦଶରଥ, ମି ତ ଥିେଲ । ଦଶରଥ ନି ଜ କନା ଶାrାକୁ
େପାଷାକନା ଭାେବ ମି ତ େଲାମପାଦ,ୁ େଦେଲ ।
ଶାrା, ଋଷଶୃ| (ବି ଭାnକ ମୁନି, ଦାରା ହି ରଣ ଗଭରୁ ଜାତ) ମୁନି,ୁ ବି ବାହ

ତ
ିକ

ା

େହେଲ । ଥେର େଲାମପାଦ, ରାଜେର ବହୁ ବଷ ଧରି ବଷା ନ େହବାରୁ େବଶାମାନ,
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୬ଟି େଦଶ ବସାଇେଲ । अ|, ପୁତ ଖନପାନ - ତା ସୁତ ଦି ବିରଥ - ତା ସୁତ ଧମରଥ -

ଇ
-ପ

ଦାରା ବଶ କରି ଋଷି ଶୃ|,ୁ େଲାମପାଦ ନି ଜ ରାଜକୁ େନଇ ଆସି େଲ । େସ ଆସୁ ଆସୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବଷା େହଲା । େସହି ଋଷଶୃ| ଇDେଦବ, ଯ କରି ବାରୁ େଲାମପାଦ,ର ପୁତ ଜନG
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େହଲା । ଏବଂ ଦଶରଥ ବି ତା, ଦାରା ଯ କରି ବାରୁ ୪ଟି ପୁତ ଜନG େହଲା ।
େଲାମପାଦ ପୁତ ଚତୁ ର| ଓ ତା ସୁତ ପୃଥୁଳାf । ପୃଥୁଳାf, ୩ ପୁତ – ବୃ ହଦଥ,
ବୃ ହମା ଓ ବୃ ହ¢ାନୁ । ବୃ ହଦଥ ପୁତ ବୃ ହନGନା – ତା ସୁତ ଜୟଦଥ । ଜୟେଦାଥର
ପତs ୀ ସୁତି ଗଭରୁ ପୁତ ବି ଜୟ ଜନG େହେଲ । ବି ଜୟ, ପୁତ ଧୃତି – ତା ସୁତ ଧୃତବତ ତା ସୁତ ସମା – ତା ସୁତ अଧି ରଥ ।
अଧି ରଥ ନି ଃସrାନ ଥିେଲ । େସ ଦି େନ ଗ|ା ତଟେର କୀଡ଼ା କରୁଥିବା େବେଳ
ଜଳେର େପଟି ଭିତେର ଶି ଶୁ ପାଇେଲ େଯ କି କୁ rି ସୁତ କ# (ରାଧାସୁତ) । କ#ର ପୁତ
ବୃ ଷେସନ । ଯଯାତି ପୁତ ଦ£ହୁ, ଠାରୁ ବଭ£ ଜନG । ବଭ£, ପୁତ େସତୁ – ତା ସୁତ
ଆର – ତା ସୁତ ଗାାର - ତା ସୁତ ଧମ – ତା ସୁତ ଧୃତ – ତା ସୁତ ଦମନା – ତା ସୁତ
ପେଚତା । ପେଚତା, ୧୦୦ ପୁତ । େସମାେନ ଉ³ର ଦି ଗେର େମÄi ମାନ, ରାଜା
େହେଲ । ଯଯାତି , ପୁତ ତୁ ବସୁ, ପୁତ ବହିs – ତା ସୁତ ଭଗ – ତା ସୁତ ଭାନି ମାନ - ତା

ବଂଶୀ ଦୁ ଷr,ୁ େପାଷ ରଖିେଲ ସି ନା ଦୁ ଷr ରାଜ ପାଇବା ଆଶାେର ନି ଜ ବଂଶକୁ
େଫରି ଗେଲ ।
ଯଦୁ ବଂଶ - ଯଦୁ ,ର ୪ ପୁତ – ସହସଜି ତ୍, େକାvା, ନଳ ଓ ରି ପୁ । ସହସଜି ତ୍,
ପୁତ ଶତଜି ତ୍ । ଶତଜି ତ୍, ୩ ପୁତ – ମହାହୟ, େବଣୁହୟ ଓ େହୖ ହୟ । େହୖ ହୟ, ପୁତ

ତ
ିକ

ା

ଧମ – ତା ସୁତ େନତ – ତା ପୁତ େପୗତାଦି – କୁ rି – େସାହଂଜି – ମହି ଷGାନ୍ – ଭଦେସନ୍

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

ସୁତ ତି ଭାନୁ – ତା ସୁତ କରମ – ତା ସୁତ ମରୁତ । ମରୁତ ନି ଃସrାନ ଥିେଲ । େସ ପୁରୁ

ଇ
-ପ

। ଭଦେସନ, ୨ ପୁତ - ଦୁ ମଦ ଓ ଧନକ । ଧନକ, ୪ ପୁତ – କୃ ତବୀଯ, କୃ ତାଗିs ,

ଆ

ହ
ାନ

କୃ ତବମା ଓ କୃ େତୗକା । କୃ ତବୀଯ, ପୁତ ସହସାଜୁ ନ (କୀ^ବୀ ଯ) ଥିେଲ । ଏହି
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ସହସବାହୁ अଜୁ ନ ୮୫୦୦୦ ବଷ ତା,ର ଛअ ଇDି ୟେର अfୟ ବି ଷୟ ଉପେଭାଗ
କରି ଥିେଲ । ତା,ର ହଜାେର ପୁତ, ମଧରୁ େକବଳ ୫ ଜଣ ବିଥିେଲ। अନମାେନ
ସମେ` ପଶର
ୂ ାମ, ଦାରା ନି ହତ େହାଇଥିେଲ (୧୫ଶ अଧାୟେର ସବି `ୃତ ବ#eତ) ।
ବିଥିବା ପୁତମାେନ - ଜୟଧଜ, ଶର
ୂ େଶନ, ବୃ ଷଭ, ମଧୁ ଓ ଉଜe ତ । ଜୟଧଜ, ପୁତ
ତାଳଜଂଘ । ତାର ୧୦୦ ପୁତ । େସମାେନ ତାଳଜଂଘ ନାମକ fତୀୟ େବାଲାଇେଲ ।
ମହଷe ଔବ, ବଳେର ରାଜା ସଗର େସମାନ,ୁ अପମାନି ତ ଓ ନି ପାତ କରି େଦେଲ (୮ମ
अଧାୟା େଶÄାକ୫ ରୁ ୭ େର ସବି `ୃତ ବ#ନ) । େସହି ୧୦୦ ପୁତ ମଧେର େଜ. ଥିଲା
ବୀତି େହାତ । ବୀତି େହାତର ପୁତ ମଧୁ । ତାର ୧୦୦ ପୁତ ମଧରୁ େଜ. ପୁତ ବୃ yି ।
େସହି ମଧୁ, ବୃ yି ଓ ଯଦୁ , ଆଧାରେର େସହି ବଂଶ ମାଧବ, ବାେyୟ ଓ ଯାଦବ େହଲା ।
ଯଦୁ ର ପୁତ େକାvୁ, ପୁତ ବୃ ଜି ନବାନ୍ । ବୃ ଜି ନବାନ, ପୁତ ଶାହି – ତା ସୁତ ରୁେଷକୁ –
ତା ସୁତ ଚି ତରଥ - ତା ସୁତ ଶଶବି Dୁ। ଶଶବି Dୁ ଥିେଲ ପରମେଯାଗୀ, େଭାଗୀ,

ରଥ, ºୀ, ବାଣ, ଟ,ାପଇସା, ମାଳା, ବº, ବୃ f, ଶି, ପାଶ, ମଣି, ଛତ ଓ ବି ମାନ ।
ତା,ର ୧୦,୦୦୦ ପତs ୀ ଥିେଲ । ପେତକ ପତs ୀ,ର ୧,୦୦.୦୦୦ ସrାନ । ଏପରି
େମାଟ ୧ େକାଟି ସrାନ ଥିେଲ । େସମାନ, ମଧେର ପୃଥୁଶବା ଆଦି ଛ’ପୁତ ପଧାନ
ଥିେଲ । ପୃଥୁଶବା, ପୁତ ଧମ । ତା ସୁତ ଉଶନା – ତା ସୁତ ରୁଚକ – ତା,ର ୫ ପୁତ -

ତ
ିକ

ା

ପୁରୁଜି ତ୍, ରୁକG, ରୁେକGଶୁ, ପୃଥୁ ଓ ଜାମଘ । ଜମଘ, ପତs ୀ େଶୖ ବା । ତା,ର ସrାନ
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ଐଶଯ ସ!ନs ଓ ପରାକମୀ । େସ ଥିେଲ ୧୪ ରତs ର ସାମୀ । ୧୪ ରତs – ହାତୀ, େଘାଡ଼ା,

ହ
ାନ
ଆ

ଜାମଘ ଆଣି ଘେର ରଖିଥିବା କନା େଭାଜାକୁ ବି ବାହ କେଲ ।

ଇ
-ପ

ନ ଥିେଲ । ବହୁ ଦି ନ ପେର ଜାମଘ ଔରଷରୁ େହବା େଶୖ ବା, ପୁତ ବି ଦଭ, ରାଜା
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ଚତୁ ବeଂଶ अଧାୟେର ବି ଦଭ, ବଂଶ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଜାମଘର ପୁତ
ବି ଦଭର ୩ ପୁତ – କୁ ଶ, କଥ ଓ େରାମପାଦ । େରାମପାଦ ବି ଦଭ ବଂଶର େଶ. ପୁରୁଷ।
େରାମପାଦ,ର ବଭ£ – ତା ସୁତ କୃ ତି – ତା ସୁତ ଉଶି କ – ତା ପୁତ େଚଦି । ଏହି େଚଦି
ବଂଶେର ହY ଦମେଘାଷ ଓ ଶି ଶୁପାଳ ଜନG େହାଇଥିେଲ । କଥର ପୁତ କୁ rି – ତା ସୁତ ଧୃvି
– ତା ସୁତ ନି ବୃତି – ତା ସୁତ ଦଶାହ - ତା ପ£ତ େପୗତାଦି – େବାମ – ଜୀମୂତ – ବି କୃତି –
ଭୀମରଥ -ନବରଥ - ଦଶରଥ - ଶକୁ ନି – କରି – େଦବରାତ – େଦବfତ – ମଧୁ –
କୁ ରୁବଶ - अନୁ - ପୁରୁେହାତ - ଆୟୁ – ସାତତ । ସାତତର ୭ ପୁତ – ଭଜମାନ, ଭଜି ,
ଦି ବକ, ବୃ yି, େଦବାବୃ ଧ, अକ, ଓ ମହାେଭାଜ । ଭଜମାନର ୨ ପତs ୀ । ୧ମ ପତs ୀର ୩
ସୁତ - ନି େମÄାଚ, ଧୃvି ଓ କି ,ଣ । ୨ୟ ପତs ୀର ୩ ପୁତ – ଶତାଜି ତ, ସହସାଜି ତ ଓ
अୟୁତାଜି ତ । େଦବାବୃ ଧର ପୁତ ବଭ£ । ବଭ£ ମନୁ ଷ ମାନ, ମଧେର େଶ. ଓ
େଦବାବୃ ଧ େଦବତା, ସମାନ । ବଭ£ ଓ େଦବାବୃ ଧ, ଉପେଦଶ ଶୁଣି ୧୪,୦୬୫ ଜଣ

ଥିେଲ ଓ ତା, ବଂଶେର େଭାଜବଂଶୀ ଯାଦବମାେନ ଉÐନs େହେଲ । ବୃ yିର ୨ ପୁତ –
ସୁମିତ ଓ ଯୁଧାଜି ତ୍ । ଯୁଧାଜି ତ୍,ର ୨ ପୁତ ଶି ନି ଓ अନମି ତ । अନମି ତ, ୩ ପୁତ ନି ମs, ଶି ନି ଓ ବୃ yି । ନି ମs, ୨ ପୁତ ସତାଜି ତ୍ ଓ ପେସନ୍ । अନମି ତ, अନ ପୁତ
ଶି ନି,ର ପୁତ ସତକ । ସତକ, ପୁତ ଯୁଯୁଧାନ (ସାତକି ) । ସାତକି , ପୁତ ଜୟ –

ତ
ିକ

ା

ତା ସୁତ କୁ ଣି – ତା ସୁତ ଯୁଗର । अନମି ତ, ୩ ପୁତ ବୃ yି । ବୃ yି,ର ୨ ପୁअ -
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ମନୁ ଷ ପରମପଦ ପାଇଗେଲ । ସତତ, ପୁତମାନ, ମଧେର ମହାେଭାଜ ବଡ଼ ଧାମeକ

ଇ
-ପ

ଶଫ& ଓ ଚି ତରଥ । ଶଫ&, ପତs ୀ ଗାିନୀ । ତା,ର ୧୩ ଟି ପୁତ ଓ ୧ କନା ।

ଆ

ହ
ାନ

େସମାେନ େହେଲ - अକ£ର (େଶ.ପୁତ), ଆସ|, ସାରେମୟ, ମୃଦୁର, ମୃଦୁବି ଦ୍, ଗିରି,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଧମବୃ}, ସୁକମା, େfେତାେପf, अରି ମଦନ, ଶତ£ଘs, ଗମାଦନ ଓ ପତି ବାହୁ । ଏବଂ
କନାଟିର ନାମ ସୁଚୀରା । अକ£ର, ୨ ପୁତ – େଦବବାନ୍ ଓ ଉପେଦବ । ଶଫÜ,
ଭାଇ ଚି ତରଥ,ର ପୃଥୁ, ବି ଦୁରଥ ଆଦି ବହୁ ପୁତ ଜନG େହେଲ । େସମାେନ ବୃ yି
ବଂଶୀମାନ, ମଧେର େଶ. ଥିେଲ । ସାତତ, अନ ପୁତ अକ,ର ୪ ପୁତ –
କୁ କୁ ର, ଭଜମାନ, ଶୁଚି ଓ କଳବହe । କୁ କୁ ର, ପୁତ ବହିs – ତା ସୁତ ବି େଲାମା – ତା
ସୁତ କେପାତେରାମା – ତା ସୁତ अନୁ । अନୁ ,ର ତୁ £ରୁ ଗବ, ସହ ବି େଶଷ ମି ତତା
ଥିଲା । अନୁ ,ର ପୁତ अକ – ତା ସୁତ ଦୁ Dୁ ଭି – ତା ସୁତ अରି େଦାତ – ତା ସୁତ
ପୁନବସୁ । ପୁନବସୁ,ର ୧ ପୁତ - ଆହୁକ ଓ ୧ କନା - ଆହୁକି । ଆହୁକ,ର ୨ ପୁତ –
େଦବକ ଓ ଉଗେସନ ।
େଦବକ,ର ୪ ପୁତ – େଦବବାନ୍, ଉପେଦବ, ସୁେଦବ ଓ େଦବବ}ନ ଏବଂ ୭
କନା - ଧୃତେଦବା, ଶାrି େଦବା, ଉପେଦବା, ଶୀେଦବା, େଦବରfିତା, ସହେଦବା ଓ

କଂସ, ସୁନାମା, ନେଗାଧ, କ,, ଶ,ୁ , ସୁହୂ, ରାvପାଳ, ସୃvି ଓ ତୁ vିମାନ୍ ଏବଂ ୫ କନା
– କଂସା,

କଂସବତୀ, କ,ା, ଶର
ୂ ଭୂ ଓ ରାvପାଳି କା । ଏହି ୫ ଭଉଣୀ ବସୁେଦବ,ର

ସାନଭାଇ େଦବଭାଗ ପଭୃ ତି , ସହ ବି ବାହ କେଲ । ଚି ତରଥ, ପୁତ ବି ଦୁରଥ, ପୁତ
ଶର
ୂ । ଶର
ୂ , ୨ ପୁତ – େଦବମୀଡ଼ ଓ ଭଜମାନ । ତା ସୁତ ସୟୋଦ - ତା ସୁତ

ତ
ିକ

ା

ହୃଦୀକ। ହୃଦୀକ, ୩ ପୁତ – େଦବବାହୁ, ଶତଧନା ଓ କୃ ତବମା । ଶୁର, ପୁତ
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େଦବକୀ । ଏହି ୭ ଭଉଣୀ,ୁ ବସୁେଦବ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ । ଉଗେସନ,ର ୯ ପୁତ –

ଇ
-ପ

େଦବମୀଢ଼, ପତs ୀ ମାରି ଷା ।

ଆ

ହ
ାନ

େଦବମୀଢ଼ ଓ ପତs ୀ ମାରି ଷା, ୧୦ ପୁତ – ବସୁେଦବ, େଦବଭାଗ, େଦବଶବା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆନକ, ସୃoୟ, ଶାମକ, କ,, ଶମୀକ, ବଳ ଓ ବୃ କଏବଂ ୫ କନା - ପୃଥା (କୁ rୀ),
ଶ£ତେଦବା, ଶ£ତକୀ^e, ଶ£ତଶବା ଓ ରାଜାଧି େଦବୀ । ବସୁେଦବ,ୁ ଆନକଦୁ Dୁ ଭି (ଜନG
ସମୟେର ଦୁ Dୁ ଭି ବାଦ ବାଜି ଥିଲା) କୁ ହାଯାଏ । କୁ rି େଭାଜ ଥିେଲ ବସୁେଦବ, ପି ତା
ଶର
ୂ େସନ (େଦବମୀଢ଼), ମି ତ । କୁ rେଭାଜ,ର େକୗଣସି ସrାନ ନ ଥିଲା । େତଣୁ
ଶର
ୂ େସନ, କୁ rେଭାଜ,ୁ କୁ rୀ (ପୃଥା),ୁ ପାଳି ତା କନା ରୂେପ ପଦାନ କରି ଥିେଲ ।
ଦୁ ବାସା ଋଷି,ୁ େସବାସv କରାଇ କୁ rି ବରପାଇ ସୂଯ , ଠାରୁ କ#,ୁ କାନ ଦାର
େଦଇ ଜନG କରି ଥିେଲ । କୁ rି ,ର ପାnୁ, ସହ ବି ବାହ େହାଇଥିଲା । ପୃଥା (କୁ rି ),
ସାନଭଉଣୀ

ଶ£ତେଦବା,ର

କରୂଷ

େଦଶର

ରାଜା

ବୃ }ଶମା,

ସହି ତ

ବି ବାହ

େହାଇଥିଲା। ବୃ }ଶମା ଓ ଶ£ତେଦବା, ଠାରୁ ଦrବକ (ପବ
ୂ  ଜନGର ହି ରଣାf) ଜନG
େହାଇଥିଲା ।
େକକୟ େଦଶର ରାଜା ଧୃvେକତୁ ଶ£ତକୀ³◌ୀ,ୁ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ । ଧୃvେକତୁ ଓ

ଜୟେସନ,ୁ ବାହା େହେଲ । ତା,ର ୨ ପୁତ – ବି D ଓ अନି ବିD । େସମାେନ अବrୀର
ରାଜା େହେଲ । ଶ£ତଶବା, ଦମେଘାଷ (େଚଦି ରାଜ),ୁ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ । ଦମେଘାଷ ଓ
ଶ£ତଶବା, ପୁତ ଶି ଶୁପାଳ । ବସୁେଦବ, ଭାଇମାନ, ମଧରୁ େଦବଭାଗ, ପତs ୀ
କଂସା, ଗଭରୁ ୨ ପୁତ – ଚି ତେକତୁ ଓ ବୃ ହ-ଳ ଜନG େହେଲ । ବସୁେଦବ, ଭାଇ

ତ
ିକ

ା

େଦବଶବା, ପତs ୀ କଂସବତୀ । ଏମାନ, ୨ ପୁତ ସୁବୀର ଓ ଇvମାନ୍ । ଆନକ, ପତs ୀ
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ଶ£ତକୀ^e, ଠାରୁ ୫ ଜଣ େକୖ େକୟ ରାଜକୁ ମାର ଜନG େହାଇଥିେଲ । ରାଜାଧି େଦବୀ,

ଇ
-ପ

କ,ା । ଏମାନ, ୨ ପୁତ – ଶତ£ଜିତ୍ ଓ ପୁରୁଜି ତ୍ । ସୃoୟ, ପତs ୀ ରାvପାଳି କା ।

ଆ

ହ
ାନ

 ଆଦି େକେତାଟି ପୁତ ଜନG େହେଲ । ଶାମକ,ର ପତs ୀ ଶୁରଭୂ ମି
ଏମାନ, ବୃ ଷ, ଦୁ ମଷଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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(ଶର
ୂ ଭୂ ) । ଏମାନ, ୨ ପୁତ ହରିେକଶ ଓ ହି ରଣାf । ବକ,ର ମି ଶେକଶୀ
अପସରା, ଗଭରୁ ବୃ କ ଆଦି େକେତକ ପୁତ ଜନG େହେଲ । ଏବଂ ବୃ କ ଓ ଦୁ ବାfୀ,
ଗଭରୁ ପୁତ ତf, ପୁÂର ଓ ଶାଳ ଆଦି େକେତକ ପୁତ ଜନG େହେଲ । ଶମୀକ, ପତs ୀ
ସୁଦାମି ନୀ । ଏମାନ, ପୁତ ସୁମିତ ଓ अଜୁ ନପାଳ ଇତାଦି । କ,,ର ପତs ୀ କ#eକା ।
ଏମାନ,ର ୨ ପୁତ – ଋତଧାମ ଓ ଜୟ ।
ଆନକଦୁ Dୁ ଭି ବସୁେଦବ, ୧୩ ପତs ୀ– େପୗରବୀ, େରାହି ଣୀ, ମଦି ରା, େରାଚନା,
ଇଳା, େକୗସଲା, ଧୃତେଦବା, ଶାrି େଦବା, ଉପେଦବା, ଶୀେଦବା, େଦବରfିତା, ସହେଦବା
ଓ େଦବକୀ । େରାହି ଣୀ, ଗଭରୁ ବଳରାମ, ଗଦ, ସାରସ, ଦୁ ମଦ, େବାପୁଳ, ଧ£ବ, କୃ ତ,
ଆଦି ପୁତ ଜନG େହେଲ । େପୗରବୀ, ଗଭରୁ ଭୂ ତ, ସୁଭଦ, ଭଦବାହୁ, ଦୁ ମଦ, ଭଦ ଆଦି
୧୨ଟି ପୁତ । ମଦି ରା, ଠାରୁ ନD, ଉପନD, କୃ ତକ, ଶର
ୂ , ଆଦି ପୁତ । େକୗସଲା,ର
୧ ମାତ ବଂଶ ଉªଳକାରୀ ପୁତ େକଶୀ । େରାଚନା, ଗଭରୁ ହ` ଓ େହମା|ଦ ଆଦି

ଶାrି େଦବା, ଗଭରୁ ଶମ ଓ ପତି ଶ£ତ ଆଦି େକେତକ ପୁତ । ଉପେଦବା, ୧୦ ପୁତ –
କୂବଷ ପଭୃ ତି । ଶୀେଦବା,ର ୨ ପୁତ – ବସୁ, ହଂସ, ସୁବଂସ ଆଦି । େଦବରfିତା,
ଗଭରୁ ୯ଟି ପୁତ – ଗଦ ଆଦି । ସହେଦବା, ଗଭରୁ ୮ଟି ପୁତ – ପୁରୁବି ଶ£ତ ଇତାଦି ।
େଦବକୀ, ଠାରୁ ୮ଟି ପୁତ - କୀ^eମାନ, ସୁେଷଣ, ଭଦେସନ, ଋଜୁ , ସଂମଦନ, ଭଦ,

ତ
ିକ

ା

ବଳରାମ (େଶଷେଦବ, अବତାର) ଏବଂ ଶୀକୃ y (अvମପୁତ) । ଏବଂ ବସୁେଦବ ଓ
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ପୁତ । ଇଳା, ଗଭରୁ ଉରୁକ¤ ପୁତ । ଧୃତେଦବୀ, ଗଭରୁ ୧ ପୁତ ବି ପୃ. ।

ଇ
-ପ

େଦବକୀ,ର ୧ ମାତ କନା ଥିେଲ ସୁଭଦା ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦଶମ :ର ୯୬ତମ अଧାୟ अଥାତ୍ େସହି अଧାୟର େଶÄାକ ୩୩ ରୁ୪୨
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ମଧେର ଯଦୁ ବଂଶର େଶଷ ସrାନ ମାେନ ନବମ : ବଂଶାନୁ ଚରି ତ ମଧେର ବ#eତ ।
େସମାେନ େହେଲ କୃ y,ର ସrାନ ମାେନ । କୃ y,ର ପତs ୀମାେନ - ରୁକGଣୀ (ମୁଖ
ପାଟରାଣୀ ଯାହାର ପୁତ ପଦୁ ମs), ଜାବତୀ (ପୁତ ଶା), ସତଭାମା (ପୁତ ଭାନୁ ),
କାଳି Dୀ (ପୁତ ଶ£ତ), ମି ତବି Dା (ପୁତ ବୃ କ), ସତା (ପୁତ ବୀର), ଭଦା (ପୁତ ସଂଗାମଜି ତ)
ଓ ଲfGଣା (ପୁତ ପେଘାଷ) ।ଏମାେନ େହଉଛrି अvପାଟରାଣୀ) । ଏମାନ, ବତୀତ
୧୬୧୦୦ ପତs ୀ ଥିେଲ । अଥାତ୍ େମାଟ

୧୬୧୦୮ ରାଣୀ ଥିେଲ । ରୁକGଣୀ ଆଦି ୧୬୧୦୮

ରାଣୀ,ର ଦଶ ଦଶ ପୁତ ଓ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ କନା ଥିେଲ ।
ପଦୁ ମsର ୨ ପତs ୀ- ରୁକGବତୀ (ରୁକGଣୀ, ଭାଇ ରୁକGୀ, ଝି अ) ଓ ମାୟାବତୀ ।
ରୁକGବତୀର ପୁତ अନି ରୁ} । अନି ରୁ}ର ºୀ ଉଷା । अନି ରୁ} ଓ ପତs ୀ ଉଷା, ପୁତ
ବଜନାଭ ।
ଶୀକୃ y, ପୁତମାନ, ମଧେର ୧୮ ଜଣ ମହାରଥୀ ଥିେଲ । େସମାେନ େହେଲ

ବୃ ହ¢ାନୁ , ଚି ତଭାନୁ , ବୃ କ, अରୁଣ, ପୁÂର, େବଦବାୟୁ, ଶ£ତେଦବ, ସୁନDନ, ଚି ତବାହୁ,
ବି ରୂପ, କବି ଓ ନେଗାଧ । ପଦୁ ମs ରୁକGୀ, କନା ରୁକGବତୀ,ୁ ବି ବାହ କେଲ ।
ଏମାନ, ପୁତ अନି ରୁ} । अନି ରୁ} ଠାେର ୧୦,୦୦୦ ହାତୀ,ର ବଳ ଥିଲା । अନି ରୁ}
ନି ଜ ମାମଁୁ (ରୁକGୀ, ପୁअ), କନା ଉଷା,ୁ ବାହା େହେଲ । େସମାନ, ପୁତ ବଜନାଭ ।

ତ
ିକ

ା

ଯଦୁ ବଂଶ ନv େହବା ପେର ଏକମାତ ବଜନାଭ ହY ଜୀବି ତ ଥିେଲ । ବଜନାଭ, ପୁତ
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(ଯଦୁ ବଂଶୀ अvାଦଶ ମାହାରଥୀ) - ପଦୁ ମs, अନି ରୁ}, ଦୀ{ିମାନ, ଭାନୁ , ଶା, ମଧୁ,

ଇ
-ପ

ପତି ବାହୁ – ତା ସୁତ ସୁବାହୁ – ତା ସୁତ ଶାrେସନ - ତା ସୁତ ଶତେସନ । ଶତେସନ ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

ବଂଶର େଶଷ ସrାନ । ଯଦୁ ବଂଶୀ ବାଳକମାନ,ୁ ଶି fାେଦବା ନି ମେr ୩,୮୮,୦୦,୦୦୦
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(ତି ନି େକାଟି अଠାଶୀ ଲf) ଆଚାଯ (ବି ଦାଗୁରୁ) ଥିେଲ । ଉଗେସନ,ର ୧ ନୀଳ अଥାତ୍
ଦଶ ଲf େକାଟି େସୖ ନିକ ଥିେଲ ।
ଇତି ଶୀମ¢ାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କାଂ
ସେବଷାମ୍ अଧାୟନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶÄଷଣ ଚି ତି ସମା{ଽୟମ୍ ନବମ :ଃ ।
ଭୀମସାପି ରେଣ ଭେ|ା ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।
ଯଦି ଶୁ}ମଶୁ}ଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।
ତଦୀୟଂ ବ`ୁ େଗାବି D ତୁ ଭେମବ ସମପେୟ ।
େତନ ତଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯi ଶାଶତମ୍ । ।
ମହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭିହି ନଂ ସୁେରଶର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ#
ୂ  ଂ ତଦ`ୁେମ । ।
ଯଦfରପଦଭvଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।

କମଶଃ - - - - - -  ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ।

ତ
ିକ

ା

ସୁବ#ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗoାମ
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ତବଂ fମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶର । ।

ଇ
-ପ

େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫

ଆ

ହ
ାନ

e-mail: sahadeva.pradhan04@gmail.com
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େଦବ ପତି ମ େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ
ଶାr, ସରଳ ତଥା ମି vଭାଷି ଚି ତକର
େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ ପ*ନାୟକ, ଜନG ୩ ନେଭର
୧୯୩୨ ମସି ହାେର େଖା}ା ଜି ଲÄାର ଓଳସି ଂହ
ଗାମର ଏକ ଜମି ଦାର ପରି ବାରରେର େହାଇଥିଲା
ମୀନେକତନ
ପ*ନାୟକ

।

ପି ତା

ଗିରିଧାରୀ

ପ*ନାୟକ

ଓ

ମାତା

େହମଲତା େଦବୀ, ଔରୁଷରୁ ଜନିG ତ େଗାକୁ ଳ
ବି ହାରୀ, ଜୀବନେର ବାଲ ବି ଧବା ପି ଇସୀ ମୀନାେଦଇ,ର ଦାରା
अ,ିତ େଝାଟି ଚି ତା ଆଦି େଲାକକଳା अେନକ ପଭାବ ପକାଇଥିଲା।

ରସି କବି ହାରୀ ପ*ନାୟକ େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ, କଳା ପତି ଥିବା ଆଗହ
େଦଖି େକଉଁଠି କଳାଶି fା ଗହଣ କରି େହବ ତାହାର ଖବର େନବା
ପରି େପfିେର ଲେfsୗଠାେର अବgିତ ସରକାରୀ ଚାରୁକଳା ଓ କାରୁକଳା
ମହାବି ଦାଳୟର ମୂ^ୀ ବି ଭାଗର अଧାପକ ଶୀଧର ମହାପାତ,
ସ!କେର ଆସି େଲ। ତା, ସହେଯାଗେର େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ ପେବଶି କା
ଦି ତୀୟ

gାନେର

ଉ^ୀ#

େହାଇଥିେଲ।

େସହି

ା

େଦଇ

ତ
ିକ

ପରୀfା

(ଟୁ-ଡ଼ାଇମନ୍ସନ୍)।

ମୂ^ୀ

ହ
ାନ

ଚି ତା,ନ

ଗଢ଼ଣ

ଆ

ଓ

ଇ
-ପ

ପେବଶି କା ପରୀfା ଦୁ ଇ ପକାରର େହାଇଥିଲା; ମୂ^ୀ ଗଢ଼ଣ (ଥୀଡ଼ାଇମନ୍ସନ୍)

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan
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ବାବଦେର ମାଟି ପି nୁଳାଟିଏ ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଓ େସଥିେର ସୁDର େଗାଲ େପnୁଟିଏ
ଗଢ଼ି ବାକୁ କୁ ହାଯାଇଥିଲା। ଚି ତ ପରୀfାେର େସ ଆ,ିଥିେଲ ଲି |ରାଜ ମDୀରର ଛବି ।
େସଠାେର ବବହାରି କ କଳାେର ଚାରି ବଷeଆ ଡ଼ି େପAାମା ପାଠକମେର ଶି fାଲାଭ କରି
(୧୯୫୪-୧୯୫୮) ଦି ତୀୟ େଶଣୀେର ଉ^ୀ# େହବାପେର ଆଉ ଏକ ବଷ େସଠାେର
େଟ´ାଇଲ ଡ଼ି ଜାଇନେର ଏକ େକାସ କରି ଓଡ଼ି ଶା େଫରି ଥିେଲ ।
େସ ସମୟେର ରାଜ ହ`ଶି  ତାଲି ମ ପତି .ାନ ନୂ ଆଁ ନୂ ଆଁ ଆର େହାଇଥାଏ।
େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ େସଠାେର ସୁପରି େନ୍ଟେnଟ୍ ଭାେବ ଚାକି ରୀ ଜୀବନ ଆର କରି ଥିେଲ୍।
େସେତେବେଳ େସହି ସଂgାେର ଶି | କାମ, ପ*ଚି ତ, ତାଳପତ େଖାେଦଇ, ପଥର
େଖାେଦଇ, କାଠ େଖାେଦଇ, ପି ତଳ ମାଛ, େଢ଼ାକା, ଚମଡ଼ା ଶି , କତାଶି , Dୁ ଆ, ରୂପା
ତାରକଷି, ବାଟିକ୍ କଳା ଆଦି ବି ଷୟମାନ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ବାଟିକ୍ କଳା ପେଢ଼ଇବା ପାଇଁ
ସୁନୀଲ ପ*ନାୟକ ଓ ବନଜା େଚୗଧୁରୀ ନାମକ ଦୁ ଇଜଣ ଶି fକ କାଯରତ ଥିେଲ।

ବି ଷୟେର अବଗତ କରାଉଥିେଲ। େସ ଓଡ଼ି ଶୀ ପ*ଚି ତକୁ ପାର!ାରି କ ପ*ି ମାଧମରୁ
ବାହାର କରି ଟସର ସି Ü୍ କପଡ଼ା ଉପରକୁ ଆଣିଥିେଲ। ଏହି ଟସର ସି Ü କପଡ଼ା ଉପେର
अ,ିତ ପ*ଚି ଼ତ କାରୀଗରମାେନ अେନକ ଉପକୃ ତ େହାଇଥିେଲ। େସଥି େଯାଗଁୁ
େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ, ନାମକୁ େସମାେନ अେନକ ସାନର ସହ ନି अrି । େକବଳ ଶି fାଦାନ
ନୁ େହଁ େସ अେନକ ଗୁଣି କାରି ଗରମାନ,ୁ ସ-ପେଚvାେର ଏହି ହ`ଶି  ତାଲି ମ େକDକୁ

ତ
ିକ

ା

ଆଣିଥିେଲ। େଯଉଁମାେନ ପରବ^ୀ ପଯାୟେର ଜେଣ ଜେଣ ଦf ଶି fକ ଭାେବ
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େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ ଛାତଛାତୀମାନ,ୁ ପପରସନ୍, କଲର ମାଚି ଼|, କେ!ାଜି ସନ୍ ଆଦି

ଇ
-ପ

ପତି .ାନର ସୁନାମ ବୃ }ି କରି ପାରି ଥିେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

େସଠାେର କି ଛି ବଷ କାମ କଲାପେର େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ,ୁ अନ ଏକ अେପfାକୃ ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଛାଟ ସଂgା ‘ହ`ଶି  ତାଲି ମ େକD’କୁ ଜେଣ ଡ଼ି ଜାଇନର୍ ଭାବେର ବଦଳି କରିଦି ଆ
ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବି ବାଦର ବି ଷୟ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିଲା। େତଣୁ ମାତ କି ଛି ମାସ ମଧେର
ତା,ୁ ପବ
ୂ  ସଂgା ରାଜ ହ`ଶି  ତାଲି ମ ପତି .ାନର ପବ
ୂ  ପଦବୀେର ପୁନଃ େଯାଗଦାନ
କରି ଥିେଲ ।
ଧି େର ଧି େର ଶି ୀ,ର ସୁନାମ ଚତୁ ଃଦି େଗ ବାପି ବାେର ଲାଗିଲା। େକD
ସରକାର, ଠାରୁ ଡ଼ାକରା ପାଇ ତି ନିମାସ ପାଇଁ ଆେମରି କାର ଲସଏେoଲସ୍ ଠାେର
अବgିତ କାଲି ଫ#eଆନ୍ ମି ଉଜି ୟମ अଫ୍ ସାଇନ୍ସ୍ ଏn ଇnvି ପରି ସରେର ତାଳପତ
େଖାେଦଇ ଚି ଼ତ ବା େପାଥିଚିତ ବି ଷୟେର ତାଲି ମ ପଦାନ କରି ଥିେଲ। େଯଉଁଥିେର
ଆେମରି କାର କାଲି ଫ#eଆ ରାଜର ଉାହି अଧି ବାସୀଗଣ ତାଲି ମ ଗହଣ କରି ଥିେଲ।
ଇnି ଆ େଫvିଭାଲ अଫ୍ ସାଇନ୍ସ୍ ଏକଜି ବିଟ୍ ଶୀଷକ ବହୁମୂଖୀ କାଯକମ ମଧେର
अrଭୁ ଏହି ତାଲି ମ ଶି ବିରଟିେର େସ ୧୫ अେ´ାବର ୧୯୮୫ ଠାରୁ ୧୫ ଜାନୁ ଆରୀ

କଳି | ବାଲି ଯାତା ଉପଲେf ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର, ଦାରା ନି ମrି ତ େହାଇ େସଠାେର କଳା
ପଦଶନୀେର ପଦଶeତ େହାଇଥିବା ଶି ୀ,ର ସୂfG େରଖାଚି ତ ସ!# େପାଥିଚିତ ଦଶକ,
ପାଇଁ ଆକଷଣର େକDବି Dୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା।

ବି ହାରୀ

େପାଥିଚିତେର

ପୁର:ାରେର

ତାଳପତ

‘ଦଶେପାଇ’

ସାନି ତ

େଖାେଦଇ

ଆଧାରି ତ

ବା

କାହାଣୀର

ା

େଗାକୁ ଳ

ମଯାଦାସ!#

ତ
ିକ

अେନକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚି ତଣ ପାଇଁ ୧୯୬୮ ମସି ହାେର ଭାରତର अଖିଳ
ଭାରତୀୟ ହାnି କା¸ସ୍ େବାଡ଼ ତରଫରୁ ଆେୟାଜି ତ
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୧୯୮୬ ମସି ହା ପଯr ଚାଲି ଥିଲା। େସହି ପରି ଇେnାେନସି ଆ େଦଶେର ଆେୟାଜି ତ

Aahwaan.com

240

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସ}ନା ସଭାେର ଉପରାvପତି ଭି.ଭି . ଗିରି, କରକମଳରୁ ଜାତୀୟ ସାନ ଗହଣ
କରି ଥିେଲ। େସହି ଭଳି ୧୯୭୩ ମସି ହାେର ପଧାନମୀ ଇDିରାଗାୀ, ଠାରୁ ତାଳପତ
େଖାେଦଇ ଚି ତ “ସଚଳା ହରଣ” ପାଇଁ େମରି ଟ୍ ସାଟeଫିେକଟ ଗହଣ କରି ଥିେଲ। ଭାରତ
ସରକାର,ର अଖି ଳ ଭାରତୀୟ ହ`ଶି  େବାଡ଼,
ବାଣିଜ ମଣାଳୟ ତରଫରୁ ସତତାର ପଚି ଶତମ
ଜୟrି अବସରେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ ସଭାେର ଏହା
ପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। େସ ଗହଣ କରି ଥିବା अନ
ପମୁଖ ସାନ ଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି ; ୨୦୦୮ ମସି ହାେର
ଭାରତ ସରକାର, ବାଣିଜ ଓ ଶି  ମଣାଳୟ
ତରଫରୁ ପା{ “ଶି ୀ ଗୁରୁ” ସାନ, ୨୦୦୯
ମସି ହାେର ଓଡ଼ି ଶା ଲଳି ତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀ ତରଫରୁ

ତରଫରୁ ଶାରଳା କଳା ସାନ ।
ଶି ୀ,ର ସବୁ ଠାରୁ େବଶି
ନାମକରା ଦୁ ଇଟି ଛବି େହଲା; ୨୫
େସqିମି ଟର
େସqିମି ଟର

ଚଉଡ଼ା

ଓ

ଉତା

୩୫
ବି ଶିv

ଉତା ଓ ୭୫ େସqିମି ଟର ଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

େସqିମି ଟର

ହ
ାନ

୪୫

ଆ

(୧୯୬୨),

ା

“ସରସତୀ” େଟେରା କଳାକୃ ତି
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ସେବାଚ୍ã କଳା ସାନ “ଧମପଦ” ପୁର:ାର ଓ ୨୦୧୩ ମସି ହାେର ଇ×ା ରିେଟବୁ ଲ୍ ଟv
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ଆକାରର
କାଗଜ

“ଶ,ୁ rଳା”
ଉପେର

ତଥା

ମାଟିଆ

ମାଧମେର

अ,ିତ

େପାଥିଚିତ

ଜଳର|
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“ଗ|ାମାତା”। ସରସତୀ ଓ ଶକୁ rଳା ଛବି ଦୁ ଇଟି
ଓଡ଼ି ଶା ଲଳି ତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀ ସଂଗୃହିତ अେଟ ଓ
ତାହା ରାଜ ସଂଗହାଳୟ ପରି ସର gିତ ଏକାେଡ଼ମୀର
ଚି ତାଗାରେର ପଦଶeତ େହାଇରହି ଛି। ଲାସମୟୀ
ସରସତୀ, ଉପେର ଆଧାରିତ ଛବି ଟି ଶି ୀ,ର
େଶv କାରୁକାଯ ପ#
ୂ  ସୃvି अେଟ, ତାହା ୧୯୭୦
ମସି ହାେର ଓଡ଼ି ଶା ଲଳି ତ କଳା ଏକାେଡ଼ମୀ ଆେୟାଜି ତ
ନି ଖିଳ ଉଳ ଚାରୁକଳା ପଦଶନୀେର ପୁର:ୃତ େହାଇଛି । େପାଥିଚିତ ଶକୁ rଳାଟିେର
ରାଜା ଦୁ ଷGr ଓ ଶକୁ rଳା, ପଣୟର ଚି ତକଥା ଓ
gାନୀତ କରି ଛrି । ଗ|ାମାତା (୧୯୬୧)

ଛବି ଟିେର ବାହାନ ମଗର, ସମୁଦର ଉiୁଳା ଜଳରାଶି ଓ
ଆକାଶେର ଭଷା ବାଦଲର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳର ଚି ତାୟନ
ମନମୁ¥କର अେଟ । ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ , ଶି ୀ,ର
अ,ିତ ପଭୁ ଶୀରାମ, ଉପେର ଆଧାରି ତ କି ଛି କଳାକୃ ତି
अେଯାଧାେର अବgିତ ହ`ଶି  ସଂଗହାଳୟେର ଯତs ର

अବସର

ପେର

ତ
ିକ

ଚାକି ରିରୁ

ପୁରୁଣା

ଇ
-ପ

ସରକାରୀ

ା

ସହି ତ ସଂଗୃହିତ େହାଇଛି ।
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ପଦାବଳୀକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶରର େକାଟିତୀଥ େରାଡ଼ ଠାେର अବgିତ ତା,ର
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ବାସଗୃହଟି ଏକ ଗୁରୁକୂଳ ଆଶମେର ରୂପାrରି ତ
େହାଇଯାଇଥିଲା। ହ`ଶି  ତାଲି ମ େକDେର ତାଲି ମ
େନଉଥିବା अେନକ ଛାତ ଛାତୀମାେନ ସକାେଳ ଓ
ସoେର େଗାକୁ ଳ ବି ହାରୀ, ବାସଗୃହେର ପହି
ଚି ତାଭାସ କରୁଥିେଲ। େସମାନ, ମଧରୁ अେନକ
ଜୀବନର

ପରବ^ୀ

ପଯାୟେର

ସଫଳତାର

େସାପାନମାନ अତି କମ କରି ପାରିଥିେଲ। अଲ ଇnିଆ
ହାnିକା¼ସ୍ କମି ଶନ, ନୂ ଆଦି ଲÄୀ ଦାରା ଜାତୀୟ
ସାନ ପା{ ରବି Dନାଥ ସାହୁ; ଡ଼ି ପାଟେ ମq अଫ୍
ଇnvି , ଭାରତ ସରକାର, ଦାରା ଜାତୀୟ ସାନ ଓ ଶି ୀ ଗୁରୁ (୨୦୨୧) ସାନପା{
ବି ଜୟ

କୁ ମାର

ମହାପାତ,

ରାେମଶର
ଭମରବର

ତଥା

କାଳି ଚରଣ

ମୁnା,

ଦୀନବୁ

ସାହୁ

ଆଦି

ଜାତୀୟ

ସାନର अଧି କାରୀ ପ*ଚି ଼ତ କାରୀଗରମାନ,
ସଫଳତା ପଛେର ରହି ଛି ଶି ୀଗୁରୁ େଗାକୁ ଳ
ବି ହାରୀ ପ*ନାୟକ, अବଦାନ ।
େଦବତୁ ଲ ବିତର अଧି କାରୀ େଗାକୁ ଳବି ହାରୀ ତା, ଛାତଛାତୀ,ୁ ନି ଜର

ତ
ିକ

ା

ସrାନ ସମ େସsହ ଓ ବି ଦା ଦୁ ଇଟି ଯାକ ମୁ ହ`େର ଦାନ କରୁଥିେଲ । ତା,ର ଏହି
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ପ*ନାୟକ,

ପରି ଡା଼;

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମହାନତା ପାଇଁ ତା, अନୁ ଗାମୀ, ହୃଦୟେର େସ ସଦା ସବଦା ବାସ କରି ଆସୁଛrି ।
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ବି ଜୟା ଦଶମୀ
ଭାରତୀୟ ଋତୁ ଚକେର ଶରତର gାନ ତୃ ତୀୟ। କାଶତnିର
ହସ, ଧବଳ େଜାସsାର ପକାଶ, ସବୁ ଜ ଶସଶୀର ସରସ ମାଧୁରୀ େଘନି
 ଚD
ବସୁରା େଯେତ େବେଳ ଶରତ ସ ଛ ଜଳଦପଣେର ନି ମଳ
ମnଳର ବି ମଳ ପତି ବି अବେଲାଚନ କରrି , େସେତେବେଳ େସହି
अfୟ କୁ ମାର ରାଉତ

ଆଶି ନ ମାସ ଶୁକÄପfେର ଭାରତବଷର ପତି ପୁରପଲିA , ନଗର ଓ
ଜନପଦେର ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ଉବ ମହା ସମାେରହେର अନୁ .ିତ
ହୁଏ। ଆଦାଶି େଦବୀ ଦୃ ଗା,ର ଆରଧନା ଏହି ତି ଥିେର କରା
ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର अନନାମ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା। ଆେ ମାେନ ତି େନାଟି

ଜୟrୀ (ଗ|ା ଦଶହରା), ବସr ଋତୁ େର ବାସrୀୟ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ବା
ବାସrୀ ଦଶହରା, ଏହି ବାସrୀୟ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁ ଗା
ପଜ
ୂ ାର ପସାର अଧି କ ପରିଲfିତ ହୁଏ। ଆଯମାନ,ର ଏହି ବି ଜୟ
ପବ अନାଦି କାଳରୁ ଜନତା, ମଧେର ଶି ଆରଧନାର େପରଣା
ପଦାନ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ଶି ଆରଧନାର େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ େପୗରାଣିକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାହାଣୀ ରହି ଛି। ମହି ଷାସୁର ରାfାସର अତାଚାରେର ଇହେଲାକ ଓ
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ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଥାଉ। େଜ.ମାସ ଶୁକÄ ଦଶମୀ ଦି ନ ଗ|ା

ଆ

ହ
ାନ

େଦବେଲାକ ତାହି ତାହି ଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି େଲ। ଜଗତର ମ|ଳ ନି ମେr
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ବହGା , ବି .ୁ ଓ ଶି ବ,ର େକାଧାଗିs ରୁ ଏକ େତଜସି ମିନୀ ଶିର ଆବି ଭାବ େହଲା। େସହି
ଶି ସରୂପିଣୀ େଦବୀ େଦବତା,ୁ ଦୁ ଗତୀରୁ ରfା କରୁଥିବାରୁ େସ ଦୁ ଗା େବାଲାଇେଲ।
ନବଦି ନ ପଯr େଦବୀ अସୁର ସହି ତ ସଂଘଷରତ ରହି ଦଶମୀ ଦି ନ ମହି ଷାସୁର,ୁ ବି ନାଶ
କରି ବି ଜୟଲାଭ କରି ଥିେଲ। େସହି ଦି ନଠାରୁ ଇହେଲାକ ଓ େଦବେଲାକ ମା ଦୁ ଗା,ର
ଆରଧନା କରୁଛrି ।
ଗିରିରାଜ କନା ଉମା ଆଶୀନ ମାସ ଶୁକÄପfେର ଶି ବ, ନି ବାସ େକୖ ଳାସ ପବତରୁ
ପି ତୃଗୃହକୁ

ଆଗମନ କରrି । ଜଗªନନୀ,ର ଆଗମନେର ପକୃ ତି ହସି ଉେଠ।

ଧରାବfେର ଶରତ। ଦି େଗ ଦି େଗ ଶାରଦୀୟ ଶୁଭ େଶାଭା ଶରତ ସଛ ସେରାବରର
େଢ଼ଉେର ହଂସ ଓ କାରnକ। ମହା ପଜ
ୂ ାର ଆେୟାଜନ କରrି ଧରାବାସୀ। େଦବୀ
ଜଗତବାସୀ, ଠାରୁ ପଜ
ୂ ା ଗହଣ କରି ବି ଜୟା ଦଶମୀେର ପି ତାଳୟକୁ ପତାଗମନ
କରrି ।

ତି ଥିେର ବି ଜୟ ଲାଭ କରି ଥିେଲ। ଏଣୁ ଆଶୀନ ଶୁକÄ ଦଶମୀ “ବି ଜୟା ଦଶମୀ’’ ନାମେର
ଖାତ। ଆଶି ନ ମାସେର ରାଜା ସୁରଥ ଦୁ ଗା,ର ଆରଧନା କରି ରାଜ ଲାଭ କରି ଥିେଲ।
ଏତଦ୍ ବତୀତ ବି ଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନର ଆଉ ଦୁ ଇଟି କାହାଣୀ ମହାଭାରତେର ବ#eତ,
अªୁ ନ ବି ରାଟ ରାଜା,ର େଗାବାହରଣକୁ ପତି ହତ କରିଥିେଲ େକୗରବମାନ,ୁ ପରା`

ତ
ିକ

ା

କରି ବା ଦି ନଥିଲା ଆଶି ନ ଶୁକÄ ଦଶମୀ। ଏହି ବି ଜୟର ସG ତି େର ବି ରାଟ ରାଜା
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ରାବଣ ନି ଧନ ନି ମିତ ରଘୁକୁଳ ତି ଳକ ରାମଚD ଦୁ ଗା,ର ଆରଧନା କରି ଦଶମୀ

ଇ
-ପ

ବି ଜେୟାବର ଆେୟାନ କରି ଥିେଲ। ଶୀକୃ y, ଉପେଦଶେର अªୁ ନ ମହାଭାରତ ଯୁ}ର

ଆ

ହ
ାନ

अବବହି ତ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆଶି ନ ଶୁକÄ ଦଶମୀେର ବି ଜୟଲାଭ ନି ମିତ ଦୁ ଗା,ର ଆରଧନା
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କରି ଥିେଲ ।
ବହୁ ପାଚୀନ କାଳରୁ େଷାଡ଼ଶଦି ନାତGକ, ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା େଦବୀପୀଠ ମାନ,େର େହାଇ
ଆସୁअଛି । ଗଁା ଗହଳି ତଥା ବି ଭିନs ସହରେର େଦବୀ ମDିରେର ନବଦି ବସ ପଚଂଦି ବସ ଓ
ତି ଦି ବସୀୟ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ାର ପଚଳନ अଛି । ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା अବସରେର େଦବୀ, ନି କଟେର
ବଳି ର ପଥା ପଚଳନ ଥିଲା। ଜନସେଚତନତା ଫଳେର ବଳି ପଥା ପାୟ ବD େହାଇ
ଯାଇଛି । ନବଦି ବସ ପଜ
ୂ ାେର ୩ ଦି ନ ମହାଲfGୀ, ୩ ଦି ନ ମହାକାଳୀ ଓ ୩ ଦି ନ
ମହାସରସ ତୀ ରୂେପ ଦୁ ଗା,ର ପଜ
ୂ ା ହୁଏ, ନବଦି ନ ‘ମା’ ନअଟି ନାମେର ପଜ
ୂ ା
େହାଇଥାଆrି ,

ଯଥା-

େଶୗଳପତ
ୂ ୀ,

ବହGଚାରିଣୀ,

ଚDଖnା,

କୁ yାnା,

:ମାତା,

କାତାୟନୀ, କାଳରାତୀ, ମହା େଗୗରୀ ଓ ସି }ଦାତୀ ।
ଭଗବାନ ଲୀଳାପୁରୁଷ େହାଇ ଦଶ अବତାର ଧାରଣ କରି ଥିେଲ। େସହି ପରି ଇଶର
ବା ଶି ବ,ର ଦଶଟି ସରୂପ ରହି ଛି। ଦଶଭୂ ଜା ଦୁ ଗା ଦଶ ମହାବି ଦା ରୂେପ ଦଶଟି

ତାରକ(ତାେରକଶର)-ତାରା େଦବୀ, ଭୂ ବେନଶର- ଭୂ ବେନଶରୀ, େଷାଡ଼ଶ ଶୀବି େଦଷେପାଡ଼ଶୀ, େଭୖ ରବ-େଭୖ ରବୀ, ଛି ନsମ`କ-ଛି ନsମ`ା, ଧମ
ୂ ବ# - ଧମ
ୂ ାବତୀ, ବଗଳମୁଖବଗଳାମୁଖୀ, ମାତ|-ମାତ|ୀ, କମଳ-କମଳା, ଦଶରୂବେର ଦଶ ଦୁ ଗା,ୁ ପଜ
ୂ ା କେଲ
ମନୁ ଷର ଦଶ େଦାଷ ବା ଦଶପାପ ହରଣ େହାଇଥାଏ। ଏହି ପାପ ଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି

ତ
ିକ

ା

େଚୗଯ, ହି ଂସା, ପରଦାରାଗମନ, ମି ଥାବାଦି ତା, କପଟଚରଣ, अପହରଣ ଚି rା, ପଳାପ,
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େଭୗରବୀ ରୂେପ ପଜ
ୂ ା ପାଆrି । ଶି ବ ଓ ଶି ବା, ଦଶ ରୂପ ଯଥା- ମହାକାଳ-ମହାକାଳୀ,

ହ
ାନ
ଆ

“ଦଶହରା’’ କହrି ।

ଇ
-ପ

େଲାଭ, ପରअନି ., ବାକବାଣ ପୟାଗ, ଦଶ େଦାଷ ହରଣ ହୁଏ େବାଲି ଏହି ଉବକୁ
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ରାଜgାନେର ରାଜା, ମହାରାଜା ଓ ଜମି ଦାରମାେନ ସବାରି ପାଲି ,ିେର ପରିଭମଣ
କରrି । ଏହି ଦି ନ ଶºଧାରୀମାେନ अºଶº ପଜ
ୂ ା କରrି । ଗୁଜୁରାଟେର ନୃ ତଗୀତ ସହ
େଦବୀ ପଜ
ୂ ାର ବବgା େହାଇଥାଏ, ବହୁgାନେର େମଳାର अେୟାଜନ େହାଇଥାଏ।
ପି ମବ|ର ଶାରଦୀୟ ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା ଭାରତ ପସି }। ଓଡ଼ି ଶାର ଏକମାତ ପସି } ନଗର
କଟକେର ଦଶହରା ପବ ମହାସମାେରାହେର ପାଳି ତ ହୁଏ। ଗାମର अଧି ବାସୀଗଣ ନି ଜ
ନି ଜର କୁ ଳ ବବସାୟର ବି ଭିନs ଯପାତି େଦବୀ, ନି କଟେର gାପନ କରrି । ଏହାକୁ
gାନୀୟ ଭାଷାେର ସଜ ବସାଇବା’ କହrି । ବି ଜୟା ଦଶମୀ ଦି ନ ସଜ ଉେଠ ଏବଂ
େଦବୀ, ବି ସଜନ ହୁଏ। ଦଶହରାେର अପରାଜି ତା,ର ପଜ
ୂ ା େହତୁ ଏହି ଦଶମୀକୁ େକହି
େକହି अପରାଜି ତା ଦଶମୀ େବାଲି କହି ଥାଆrି । ଏହି ଦିନ ମଧ େସାମନାଥ ବତ अନୁ .ିତ
ହୁଏ। ବି ଜୟାଦଶମୀ ଦି ନ ଶମୀବୃ f ପଜ
ୂ ା ମଧ େହାଇଥାଏ। ପାnବମାେନ ବନବାସ
ସମୟେର ଶମୀବୃ f ଗହରେର ଶºସମୂହ ରଖି ଥିେଲ। ବନବାସ ପ#
ୂ  େହବା ପେର ଶº

େହବା ସହି ତ ବି ଭିନs gାନେର ରାମଲୀଳା ସହି ତ ରାବଣ େପାଡ଼ି ଉବ ପାଳନ ହୁଏ ।
ଉଳେର ଦଶଭୂ ଜା ମୃୟୀ ମୂତe ବ|ୀୟ ମତେର ପଜ
ୂ ି ତ, ଉଳୀୟ ମତେର,
ଦୁ ଗା,ର ମୂତe ଚତୁ ଭୁ ଜା, अ.ଭୂ ଜା ଓ େଷାଡ଼ଷଭୂ ଜା େହବା ବି ଧି अେଟ। ପୁରୀର ଗଜପତି
ରାଜା ତୃ ତୀୟ ଦି ବସି ଂହ (୧୮୭୬ ସାଲ)େର େଚୖ ତଯାତା ବା ବାସrୀୟ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା

ତ
ିକ

ା

अବସରେର ଇଂେରଜ ସରକାର, ଚfୁଶଳ
ୂ େହାଇଥିେଲ। ଏହି ଉବେର ୨୫ ହଜାର
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ଏହି ବୃ fରୁ ବାହାର କରି ଥିେଲ। େସହି ଦି ନ ଥିଲା ବି ଜୟାଦଶମୀ। ନବରାତ ଆର

ଇ
-ପ

ପାଇକ ଲf ଲf ଜନତା, ସ£ଖେର ରଣହୁ,ାର େଦଇ େଚୖ ତଯାତ ପାଳନ କରୁଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜେଣ ସାଧୁ, ମୃତୁ କାରଣରୁ ରାଜଗୁରୁ ହତା अପରାଧେର କଳାପାଣି ପାର ଆେଦଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଇଂେରଜ ସରକାର େଦଇଥିେଲ। େସହି ଦି ନ ଠାରୁ ଉଳୀୟ ଦଶହରା ବା େଚୖ ତଯାତ ବD
େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କାଳକେମ କି ଛି ବ|ୀୟ େଲାକ ଆେମାଦ-ପେମାଦ ନି ମିତ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା
ଆର କରି ଥିେଲ, ପେର ତାହା ଉଳର ବହୁ अଚଂଳ ବାପି ଥିଲା। ଉଳୀୟ ମତେର
ଦୁ ଗା,ର ଧାନର ମ ୯अfର, କି  ବ|ୀୟ ବି ଧିେର ଧାନର ମ ୬ अfର।
ଉଳୀୟ ସଂäୃତି ର ପୁନରୁ}ାର ପାଇଁ ଗେବଷକଗଣ अଧି କ ଗେବଷଣା କରିବା ଉଚି ତ
ଯାହା ଫଳେର ଊଳୀୟ ସଂäୃତି ର ସାଧୀନତା ପୁନରୁ}ାର କରା ଯାଇ ପାରିବ ।
େଦବୀ ଦୁ ଗା ଶମୟୀ, ଶିବି ନା ବି ତଥା ସମାଜର ପଗତି अସବ ଦୁ ଗତି
ହାରି ଣୀ ଦୁ ଗା ‘ମା’,ର ଆଶୀବାଦେର ଦାନବୀୟ ପବୃ ତି ର ବି ନାଶ ଘଟି େଦବୀ ପବୃ ^ିର
ବି କାଶ ଘଟୁ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପାରାଦୀପ ଗଡ଼, କୁ ଜ|, ଜଗତସି ଂହପୁର, େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫.
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କା^eକ ମାସର ମହାତG
ଓଡି ଶାର ପବପବାଣୀ ସେର କୁ ହାଯାଇଥାଏ “ବାର ମାସେର
େତର ପବ” अଥାତ୍ ବଷକର ବି ଭିନs ସମୟେର ଓଡି ଶାେର ବହୁ ସଂଖକ
ପବପବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। େସଥିମଧରୁ अେନକ ପବ ଓଡି ଶାର
ସଂପ#
ୂ  ନି ଜସ, ଐତି ହ ସ!ନs
ସାଇପସାଦ ସାହୁ

ଓ ମହ^ପ#
ୂ  । ହି Dୁଶାºମତ

अନୁ ସାେର କା^eକମାସକୁ ବାରମାସ ଭିତେର େଶ. ଧମମାସ ଭାେବ
ବି େବଚନା କରାଯାଏ। କା^eକ ମାସକୁ ମହା କା^eକ ମାସ େବାଲି ମଧ
କୁ ହାଯାଏ। କା^eକ ଏକ ପବି ତ ମାସ। ଏହି ମାସେର େକେତକ ପବ;
ଗଭଣା ସଂକାrି , ରମା ଏକାଦଶୀ, ଧନଦା ତେୟାଦଶୀ ବା ଧନ୍ େତରାସ୍,

ଦି ତୀୟା, ନାଗ ଚତୁ ଥୀ, अଁଳା ନବମୀ, ରାସ ପବ, ମହାେଦବ,ର ପଧାନ
ପବ ବଡ଼ ଓଷା ଏବଂ କା^eେକୟ, ପଜ
ୂ ା ପଡୁ ଥିବାରୁ ଏହି ମାସଟିକୁ
ସମେ` ଧମ ମାସ କହି ଥାrି । ବଷର ବାର ମାସ ମଧରୁ େଯଉଁ ଚାରି ଟି
ପବି ତ ମାସ ଭାେବ ପସି }; େସଥି ମଧରୁ କା^eକ अନତମ। ଏହି
ଚାରି ମାସ େହଉଛି , ଆ-କା-ମା-େବୖ ; अଥାତ୍ ଆଷାଢ଼, କା^eକ, ମାଘ ଓ

ତ
ିକ

ା

େବୖ ଶାଖ। ବଷର ଏହି ଚାରି ମାସ ପୁଣ अଜନ ଓ ପୁଣ ସଂଚୟ ପାଇଁ
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ନାରକ ଚତୁ hଶୀ, ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀ ପଜ
ୂ ା, ଗିରିେଗାବ}ନ ପଜ
ୂ ା, ଭାତୃ

ଇ
-ପ

ପକୃ v। କା^eକ ପ#
ୂ e ମା େହଉଛି ଆମ ରାଜର ଏକ ପମୁଖ ପବ।

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ମାର ପ#
ୂ e ମୀର ପରଦି ନ ଠାରୁ କା^eକ ଆର େହାଇଥାଏ। ଏହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାସେର ଆବାଳ ବୃ }ବନି ତା ପତୁ ଷରୁ ସsାନ କରି ମାସସାରା େଦବଦଶନ କେଲ
ମହାପୁଣ ପା{ି ହୁଏ। କା^eକ अମାବାସାକୁ ଦି ପାବଳୀ अମାବାସା େବାଲି କୁ ହାଯାଏ।
େସହି ଦିନ ଘରକୁ ଆେଲାକ ମାଳାେର ଓ ଦୀପର ଆେଲାକେର ସେଜଇ ମହାଶି,ର ପଜ
ୂ ା
ଆରାଧନା ସହ ମହାଲfGୀ,ୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ। େକବଳ େସତି କି ନୁ େହଁ , କାଉଁରିଆ
କାଠି େର ନି ଆଁ ଲଗାଯାଇ ବଡବଡୁ ଆ,ୁ ଡାକrି ଓ ଶା} ମଧ କରrି ।
ଓଡ଼ି ଆ ପଦGପୁରାଣେର କା^eକ ମାହାତG ବି ଷୟେର ବ#ନା େହାଇଥିବା େବେଳ :
ପୁରାଣେର ଉେଲA ଖି ତ କା^eକ ମାହାତG ପସ|େର अବତାରଣାର ଆବଶକ ମେନ ହୁଏ।
ବହGା ନାରଦ,ୁ କହି ଛrି ; ମାସମାନ, ମଧେର କା^eକ, େଦବତା ମାନ, ମଧେର ବି yୁ,
ତୀଥମାନ, ମଧେର ଗ|ା, ଯୁଗ ମାନ, ମଧେର ସତଯୁଗ, ଶାº ମାନ, ମଧେର
େବଦ, ଦାନମାନ, ମଧେର अନs ଦାନ ଏବଂ ସୁଖ ମାନ, ମଧେର ପତs ୀସୁଖ େଶ.
अେଟ। କି  ଶୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାେର ଶୀକୃ y ମାସ ମାନ, ମଧେର ମାଗଶୀର ମାସକୁ

ପି ୟ। କା^eକ ମାସେର ଭଗବାନ ବି yୁ, ଉେhଶେର େଯଉଁ ପୁଣ କାଯ କରାଯାଇଥାଏ,
ତାହାର େକୗଣସି fତି ନାହY। ଏହି ମାସେର େଦବତାମାେନ ମନୁ ଷ,ର ନି କଟତର
ହୁअrି । େତଣୁ ଏହି ମାସେର ବତ,ଦାନ, ସsାନ ଇତାଦି -ାରା ବି yୁ,ର ଆରାଧନା
ଫଳଦାୟକ अେଟ। अନ ଦୃ vିେକାଣରୁ ମଧ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ କା^eକ ମାସର अେନକ
କି ଛି ଗୁରୁ^ अଛି । ଏହି ମାସେର ବି େଶଷତଃ ଶୀରାଧା ଓ ଶୀଦାେମାଦର,ର ପଜ
ୂ ା ଓ

ତ
ିକ

ା

ଉପାସନା କରି ବାର ବି େଧୟ ରହି ଛି। ତୁ ଳସୀ अଥବା अଁଳା ବୃ f ତେଳ ସୂଯ ମnଳକୁ ଦୃ vି
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େଶ. େବାଲି କହି ଛrି । ଯାହା େହଉନା କାହYକି କା^eକ ମାସ ଭଗବାନ ବି yୁ,ର ସଦା

ଇ
-ପ

କରି ସୂଯ ରୂପୀ ନାରାୟଣ,ୁ ପଜ
ୂ ା କରି ବା ଉଚି ତ। କୁ ହାଯାଏ ସମ` େଦବାେଦବୀ

ଆ

ହ
ାନ

अପତf, କି  ଭଗବାନ ସୂଯ କାଳର କାଳ अଟrି । ପି åଳ ବା अଶÝ ବୃ f ଭଗବାନ
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ବି yୁ,ର, ବଟ ବୃ f ଶ,ର, ଏବଂ ପଳାସ ବୃ f ବହGା,ର ସ ରୂପ ଥିବାରୁ ପଜ
ୂ  अଟrି ।
କା^eକ ଶୁକÄ ନବମୀ ଦି ନ अଁଳା ନବମୀ ନାମେର ପରି ଚିତ। ବୃ f ପଜ
ୂ ା ଭାରତେର ଦାବି ଡ଼
ସଭତାରୁ ଆର େହାଇଛି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ମଧ ଦୁ ବ, ବରେକାଳି ପତ ଠାରୁ ଆର
କରି ଦ£ମ ପଯr ପଜ
ୂ ା କରାଯାଉଛି । ଦୂ ବ, ବରେକାଳି ପତ, କାଚନ, ତୁ ଳସୀ, ଦୟଣା,
ନି , अଁଳା, ବର, अଶÝ, ବାଉଁଶ, ଆ, କଦଳୀ ଗଛ ଏହି ସବୁ ଆମର ପଜ
ୂ ା ପାବଣେର
ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦି ନ अଁଳା ବୃ fର ପଜ
ୂ ା ଓ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ବି yୁ,ର ମDିରେର
ରାଧାପାଦ ମଧ ଦଶନ ହୁଏ। କା^eକ ମାସେର ଜୀବ ହି ଂସା, ମଦପାନ, अଗମାଗମନ ,
େଚାରି ଓ ବି ଶାସଘାତ ଏହି ପାଟି ନକର -ାର େହାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାଗ କରି ବା
ବା³ନୀୟ ।
ଗଁା ଗnାେର ପାୟ ସମ` ମDିରେର ଉଭୟ କା^eକ ମାହାତG ପଢୁ ଥିବା େଲାକ ଓ
ଶୁଣୁଥିବା ବି ମDିରେର अରୁଆ अନs େସବନ କରrି । ବି ଧବାମାେନ ଏଇ ମାସେର

ପାଇଁ ଭିଡ େହାଇଥାଏ। େଯଉଁ ବି ଧବା ºୀ େଲାକ ପୁରୀ ଆସି ପାରrି ନାହY, େସମାେନ
ଘେର ରହି ହବି ଷ ରାି ନି .ାର ସହ ଏହି ବତ ପାଳନ କରି ଥାrି । ହବି ଷାନs ଠାକୁ ର,
ଠାେର ସମପଣ କଲା ପେର ନି େଜ ଏହାକୁ େସବନ କରrି । ହବି ଷ ବତ ପାଳନ କରୁଥିବା
ବି ଧବାମାନ,ୁ ହବି ଷାଳି କୁ ହାଯାଏ। େସମାେନ ପାତଃ ସsାନକରି େଦବଦଶନ କରrି ,
ଦୀପ ଦାନ କରrି ଓ ରାଧା,ୁ ସG ରଣ କରି ଥାrି । କା^eକ ମାହାତG ମଧ ପଢ଼rି । କା^eକ

ତ
ିକ

ା

ପ#
ୂ e ମା ଦି ନ ନଦୀ, ସମୁଦ କି ା ଜଳାଶୟେର ଡ|ା ଭସାrି । ପୁରୀେର ଥିବା

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

ରାଧାଦାେମାଦର ଉପାସନା ଓ ବତ କରି ଥାrି । ବି େଶଷ କରି ପୁରୀେର ହବି ଷ କରି ବା

ଇ
-ପ

ହବି ଷାଳି ମାେନ ପ#
ୂ e ମା ପରଦି ନ େଭାଗ ତୁ ଳସୀ ଆଦି ଧରି ଘରକୁ େଫରି ଆସrି । ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

କା^eକ ମାସେର ମହାେଦବ,ର ବଡ଼ ଓଷା ବତ େହାଇଥାଏ। ସହରାଳଠାରୁ ଗାମାଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାନ,େର କା^eକ ପ#
ୂ e ମୀର ମଜା ନି ଆରା। େକହି େକହି ପାଦି ନ କି ା ମାସ ସାରା
ଚଉଁରାେର ପମୁରୁଜ ହାତେର ପ`ୁତ କରି ବି ଭିନs େକାଠି କରrି । ମାସ ଆରରୁ
ଚଉଁରା ପାଖେର ଆକାଶ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ବାଉଁଶର ଶୀଷେର ହାnି ଭି ତେର ଦୀପ
ଜାଳୁ ଥାଏ। ଏ ଦୃ ଶ ଖୁବ୍ ମେନାରମ। ପ#
ୂ e ମୀ ଦି ନ ରାତି ର େଶଷ ପହରେର ସମେ`
ନି କଟବ^ୀ ନଦୀ, ସମୁଦ, ଜଳାଶୟ, େପାଖରୀ ମାନ,େର କଦଳୀ ପାଟୁ ଆ, େସାଲର
ସୁସªି ତ ଡ|ାମାନ ଭସାଇଥାrି ।
ଡ|ାେର ପାନ, ଗୁଆ, ଦୀପ ଜଳାଇ ପି ତୃପୁରୁଷ,ୁ ବDାପନା କରି ଡ|ାଟିକୁ ଭସାଇ
ଦି अrି । ଗଁା ମାନ,େର ଏଇ ପବଟି ଖୁବ୍ ଆନD ଓ ଉଲA ାସ େଦଇଥାଏ। ପାହାrି ଆ
ପହରେର ଗଁା ଦାn ଶÌ, ହୁଳହୁଳି ନାଦେର କ!ିଉେଠ ।
"ଆ-କା-ମା-େବୖ , ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ।
ପାନ ଗୁଆ େତାର, ମାସକ ଧରମ େମାର । "

ଦି ନ କାଗଜ କି ା କଦଳୀ ବାହୁ|ାେର ଡ|ା ତି ଆରି କରି ପାଣିେର ଭସାrି । ମନ
ଆନDେର ଗୀତ ଗାନ କରrି ; "ଯା ଯା’େର ଭାସି କାଗଜ ଡ|ାଟି ଭାସି ଯା" କାଗଜ ଡ|ା
ଭାେସ, ପବନେର ପାଣି ଭିତେର କି ଛି ସମୟ ଘୁରିବୁ େଲ ଓ ତା'ପେର ଧୀେର ଧୀେର
ପାଣିେର ବୁ ଡି ଯାଏ। ଗଡି ଆ ଓ େପାଖରୀମାନ,େର ମଧ େବାଇତ ଭସାଣି ହୁଏ। ଏହା
ଆମର ପାଚୀନ ଉଳୀୟ ସଂ:ୃତି ଓ ପର!ରାର ପରିଚୟ ଜୀବି ତ ରେଖ। ଉଳ अଥାତ୍

ତ
ିକ

ା

ଉୃv କଳା, ସଂ:ୃତି ଓ ସ!ନs ତାର ଭୂ ମି। ସମଗ ବି ଶେର ଏହି ଭୂ ମି ଥିଲା ଖୁବ୍ ସ!ନs ।
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ଡ|ା ଭସା ପବ ଭାରତର ବି ଭିନs gାନେର ପାଳନ କରାଯାଏ। ପି ଲାମାେନ ଏହି

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଆ ସାଧବପୁअମାେନ ଏହି ଭୂ ମିକୁ ଆପଣାର ପରି ଶମ ଓ ସାଧନା ବଳେର କରି ଥିେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ସମୃ}। େସଥିପାଇଁ କା^eକମାସ ଓଡ଼ି ଆ, ପାଇଁ ମହାନ ଓ ମହାତGା ବହନ କରି ଥାଏ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କା^eକ ପ#
ୂ e ମା ଆମକୁ ଆମର ଐତି ହ ବି ଷୟେର ମେନ ପକାଇଦି ଏ।
ଏତଦ ବତୀତ ସମୁଦକୂଳ ଏବଂ ପାଚୀନ ବDରମାନ,େର େବାଇତ ବDାଣ ଉବ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ି ଶାର ସାଧବମାେନ ଏହି କା^eକ ପ#
ୂ e ମୀ ତି ଥିେର ବାଲି , ଜାଭା,
ସୁମାତା, େବା#eଓ, ସି ଂହଳ ଦୀପପୁoକୁ େବାଇତ େନଇ ଯାତା କରୁଥିେଲ। ସାଧବମାେନ
ଏହି େନୖ ବାଣିଜ କରି େଦଶ ବି େଦଶେର ଓଡ଼ି ଶାର ଖାତି ବୃ }ି କରିବା ସେ| ସେ| କି ଛି
ପଦାଥ ସହି ତ अଥ ଉପାଜନ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ତା,ର ପବ
ୂ  ପୁରୁଷ, ସG ତି ରfା କରି ବା
ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଆମାେନ େବାଇତବDାଣ ପବ ପାଳି ଆସୁଛrି । ଓଡ଼ି ଶାର ପଲA ୀଠାରୁ ସହରାଳ
ପଯr କା^eେକୟ,ର ମୂ^e େମଢ଼ କରି ମହାଆଡରେର ପଜ
ୂ ାନା କରାଯାଇଥାଏ।
କି  ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ଆଜି ର ପି ଲାମାେନ ଆମ ରୀତି , ନୀତି , ସଂ:ୃତି ଓ ପର!ରାକୁ
ମାନି ବାକୁ ଏେତ ପସD କରୁନାହଁ ାrି । େତଣୁ ଧି େର ଧି େର ଏହା କାଳ ଗଭେର ଲୀନ
େହାଇଯି ବ। କାରଣ ଗାମାଳେର େଲାକ ସଂଖା କମି ବାେର ଲାଗିଛି। େଯଉଁମାେନ अଛrି

ପବପବାଣି, ପର!ରା ଓ ସଂ:ୃତି କୁ ପାଳନ କରି ବା େତେବ ଏହାର ପଭାବ ନି ୟ
अନମାନ, ଉପେର ପଡ଼ି ବ

ତ
ିକ

ା

ସି େେକଲା, ବଲା|ୀର
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େସମାେନ ସହରୀ ଜୀବନଯାପନକୁ ଆପେଣଇବାକୁ ବସି େଲଣି । ଆେମ ଯଦି ଆମର

ଇ
-ପ

ଭାମ ଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨

ଆ

ହ
ାନ

ଇ-େମଲ୍ : saiprasadsahu867@gmail.com
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ାସ,, ସାହି ତ ଏବଂ ସଂ:ୃତି ଉପେର ଆକମଣ
ଇତି ହାସ
ଇତି ହାସ େହଉଛି ସମୟ ସହି ତ ପରିବ^ନର अଧୟନ, ଏବଂ
ଏହା ମାନବ ସମାଜର ସମ` ଦି ଗକୁ अrଭୁ  କେର ରାଜେନୖ ତିକ,
ସାମାଜି କ, अଥେନୖ ତିକ, େବୖ ାନି କ, େବୖ ଷୟି କ, ଚି କିା, ସାଂ:ୃତି କ,
େବୗ}ିକ, ଧାମeକ ଏବଂ ସାମରି କ ବି କାଶ ଇତି ହାସର ଏକ अଂଶ
अସି ତ ମହାrି

ସାହି ତକୁ ପୁ`କ ଏବଂ अନାନ ଲି ଖିତ କାଯ ଭାବେର ବାଖା
କରାଯାଇଛି ,

ବି େଶଷତଃ

େସଗୁଡିକ

ସୃଜନଶୀଳ

କି ା

କଳାତGକ

େଯାଗତା େବାଲି ବି େବଚନା କରାଯାଏ ସାହି ତର ପଭାବ ସମାଜ
ଉପେର अତr ପବଳ, ଯାହାଦାରା ସମାଜର ଏକ ବଡ अଂଶ ପଭାବି ତ
େହାଇଥାrି  ସଂ:ୃତି କୁ ଜୀବନର ସମ` ଉପାୟ ଭାବେର ବାଖା
ପି ଢ଼ି ପେର ପି ଢ଼ି ପଯr ଚାଲି ଆସୁଛି ସଂ:ୃତି କୁ “ସମଗ ସମାଜ ପାଇଁ
ଜୀବନର ମାଗ କୁ ହାଯାଏ ଏହି ତି େନାଟି ମହତପ#
ୂ  ବି ଷୟ ଉପେର
ଲଗାତାର ଆକମଣ ଜାରି ରହି ଛି, ଯାହା ଏକ ଜଘନ अପରାଧ କାରଣ
ଏହି ତି େନାଟି ବି ଷୟ ମନୁ ଷର ଚି rନ ଏବଂ ଏବଂ ତାହାର ବି କାଶକୁ
ପଭାବି ତ କେର ସମାଜର ବି କାଶର କମବ}ତାକୁ ଯଦି ଜାଣି ନହୁଏ

ତ
ିକ

ା

ତାେହେଲ ବି କାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଯାଇ ପାରି ବ ନାହY ସମ`
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କରାଯାଇପାେର, କଳା, ବି ଶାସ ଏବଂ ଏକ ଜନସଂଖାର अନୁ .ାନ ଯାହା

ଇ
-ପ

ଐତି ହାସି କ gାନ ଗୁଡିକର ନାମକୁ ପରି ବ^ନ କରାଯାଉଛି , ବି େଶଷ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ଶି fା େfତେର ନବଜାଗରଣ ଆେDାଳନ ଦାରା ସୃvି େହାଇଥିବା
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ମାନବି କ ମୂଲେବାଧ ଆଧାରି ତ ବି ଷୟ ଗୁଡିକୁ ପାଠକମରୁ ବାଦ ଦି ଆଯାଉଛି 
ସା!ଦାୟି କ ଫାଶୀv ଶିମାେନ ସାଭାବି କ ଭାବେର ସାହି ତ ସଂ:ୃତି ଏବଂ େବୖ ାନି କ
ଶି fା ଏବଂ େଲାକତ ବି େରାଧୀ अଟrି  େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶାସନ ପାଇଁ ସୁେଯାଗ
ପାଆrି , ସବପଥମ କାଯ ଇତି ହାସ ଏବଂ ସାହି ତ ସହି ତ େଖଳ େଖଳrି  ଆେମ କଦାପି
ଭୁ ଲି ପାରି ବା ନାହY େଯ ୧୯୭୮ ମସି ହାେର ପଖାତ ଇତି ହାସକାର ରାମଶରଣ ଶମା ଦରା
ଲି ଖିତ ପାଠପୁ`କ "ପାଚୀନ ଭାରତ"କୁ ଏକାଦଶ େଶଣୀ ପାଠକମରୁ CBSE अଲଗା
କରି େଦଇଥିଲା ଠି କ େସହି ଭଳି ବାଜେପୟୀ ସରକାର ସମୟେର ପଖାତ ଉପନାସକାର
 ା" ଉପନାସକୁ CBSEପାଠକମରୁ ହଟାଇ, େସହି
ମୁନସି େପମଚାD, ଦାରା ଲି ଖିତ "ନି ମଳ
gାନେର ଗୁମନାମ େଲଖିକା (?) ମୃଦୁଳା ସି ହsା, ଉପନାସ "ଜି ଉଁ େମେହDି େକ ର|"କୁ
ଭ^e କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଧାରାବାହି କତାେର, ବ^ମାନର ତାଜା ଉଦାହରଣ େହଉଛି ,
ଦି ଲAୀ ବି ଶ ବି ଦାଳୟର ପଯେବfକ ସମି ତି (Oversight committee) ଦାରା େଦଶର
ଖାତନାମା େଲଖିକା ମେହଶତା େଦବୀ,ର ଦାରା ଲି ଖିତ ଲଘୁକଥା "େଦୗପଦୀ" ଏବଂ
ଇଂଲି ଶ ପାଠକମରୁ अଲଗା କରାଯାଇଛି  ଏହି ସବୁ ଗପଗୁଡ଼ିକ ଜାତି େଭଦ ଏବଂ ଲି |
େଭଦଭାବ ବି ଷୟ ଉପେର ଆଧାରିତ ସମାଜେର ମହି ଳାମାନ, ସହି ତ େହଉଥିବା
େଭଦଭାବ ଏବଂ अନାୟ अତାଚାରକୁ ଉଜାଗର କେର ପକୃ ତେର ମହାଭାରତ କାଳରୁ
ଆଜି ପଯr ବଚସ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସମାଜର ଲେଢଇେର ºୀକୁ େମାହରା ଭାେବ ପଦଶeତ
କରାଯାଉଛି  େଯଉଁଭଳି ମହାଭାରତ କାଳେର େଦୗପଦୀ ନି ଜର ସଶ ଚରି ତ ମାଧମେର

ତ
ିକ

ା

अନାୟ ବି ରୁ}େର ସର ଉେ^ାଳନ କରି ଥିଲା, ଠି କ େସହି ଭଳି ଆମ ସମୟେର ଏହି
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ଦୁ ଇଜଣ ଦଳି ତ େଲଖକ, ବାମା ଏବଂ ସୁକୀ^eରାଣୀ, ଦାରା େଲଖାଯାଇଥିବା କାହାଣୀକୁ

ଇ
-ପ

ପତି ନିଧି େଲଖିକାମାେନ େସମାନ,ର େଲଖା ମାଧମେର ସର ଉେ^ାଳନ କରି ଛrି 

ଆ

ହ
ାନ

ସମାଜେର ବା{ अନାୟ ବି ରୁ}େର ସର ଉେ^ାଳନ କେଲ ସମାଜ କଦାପି କଳ,ିତ
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ହୁଏନାହY, ବରଂ ତାହା ଉପେର ପରଦା ପକାଇେଲ ହୁଏ ସମାଜେର େଶ. ସାହି ତ ଏହି
ଭୂ ମିକା ପାଳନ କେର ଯଦି ଆେଲାଚନା ଏବଂ ପତି େରାଧକୁ ସାହି ତରୁ अଲଗା
କରି ଦିଆଯାଏ େତେବ େକବଳ ଚାପଲୂସୀ ସାହି ତ ରହି ଯିବ ଏହି ସାହି ତ ମାଧମେର
େଦଶ ମଜବୁ ତ ହୁଏ ନାହY ବରଂ କମେଜାର ହୁଏ ମେହଶତା େଦବୀ ଆrଜାତୀୟ `ରର
ପସି } େଲଖିକା अଟrି , ଯାହା,ୁ ପଦG ବି ଭୂଷଣ, ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ ଏବଂ ାନପୀଠ ଭଳି
ପୁରÂାରେର ଭୂ ଷିତ କରାଯାଇଛି  େଶୖ fଣିକ ମୂଲ ପାଇଁ ତା,ର ରଚନା "େଦୗପଦୀ"କୁ
୧୯୯୯ ମସି ହା ଠାରୁ ଦି ଲAୀ ବି ଶବିଦାଳୟେର ପଢ଼ାଯାଇ ଆସୁଛି ସବୁ ଠାରୁ ଚି rାଜନକ
ବି ଷୟ େହଉଛି ପାଠକମେର ଏପକାର ପରି ବ^ନ ଇଛା अନୁ ସାେର କରାଯାଇଛି  ଗଠନ
କରାଯାଇଥିବା ପଯେବfକ ସମି ତିେର ନା ସାହି ତ କି ା ଇଂଲି ଶ ସାହି ତର େକୗଣସି
ବି େଶଷ अଛrି ନା ଦଳି ତ ଏବଂ ଆଦି ବାସୀ ସମୁଦାୟର େକୗଣସି ସଦସ अଛrି ,
େଯଉଁମାନ,ୁ ଦଳି ତ ଏବଂ ଆଦି ବାସୀ ମାନ, ସମସା ଏବଂ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ବି ଷୟେର
େକୗଣସି ତଥ ଜଣାअଛି  ଏହାର ଉେhଶ େହଉଛି , ଶାସକବଗ ବବgା ଆଧାରି ତ
ସାହି ତ ଏବଂ ସଂ:ୃତି ରୁ अଲଗା େହାଇ ବ^ମାନ ପରଷା ଯାଉଥିବା ତଥକୁ ଜାଣ
अଥାତ ବ^ମାନ ପି ଢ଼ିକୁ ଜଡବି ହୀନ କରି ବାର ପେଚvା ଚାଲି ଛି ଯାହା ଫଳେର
ବ^ମାନର ଯୁବ ପି ଢ଼ି अନାୟ अତାଚାର ବି ରୁ}େର େସମାନ,ର ସର ଉେ^ାଳନ
କରି ବାେର अfମତା ପକାଶ କରି େବ ଏଭଳି अପରାଧ େଦଶେର ଏକ ବି ରାଟ

ତ
ିକ

ା

ଜନସଂଖାକୁ अେବୖ ାନି କ ଏବଂ अତାକeକ ବି ଚାରଧାରା ଆଡକୁ େଠଲି େଦବାର ପ`ୁତି 
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ପାଠକମକୁ େପାାହି ତ କରୁଛrି  ଯାହାଫଳେର ବ^ମାନ ପି ଢୀ େଦଶର ଇତି ହାସ,

ଇ
-ପ

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ
େମାର ପି ୟ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାେନ, ଆପଣମାନ,ୁ କି ଛି
କଥା ମେନ ପେକଇବାକୁ ଯାଉଛି !
ଆମ ଓଡ଼ି ଆେର େଗାଟିଏ କଥା अଛି "ଆପଣା अº ପରକୁ େଦଇ
ଶି ବ ପେଳଇେଲ ଲ|ଳା େହାଇ" ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ଏେତ ସୋଟ
େଗୗରା| ଚD
ନାୟକ

ଏେତ ଗଭୀର ବି ଶାସୀ ଏେତ ସରଳି ଆ ଆଉ ଏେତ ପେରାପକାରୀ
ଏହାର ବହୁତ ପମାଣ ସରୂପ ଇତି ହାସ ମୁକସାfୀ େହାଇ ଛି ଡା
େହାଇଛି ! ମଁୁ କହି ବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ରସେଗାଲା କଥା : ଭଗବାନ
ଜଗନs ାଥ ମା ଲfGୀ,ୁ ରସେଗାଲା େଭଟି େଦଇ ତା, ମାନଭoନ କରି

ଜାଣିେଲ କଥା ସୁDର ଛଳେର ଆମ ରସେଗାଲାକୁ ଆମ ଜାତି ର
େଗୗରବାନି ତ ଗାଥାକୁ ଧଳ
ୂ ି େର େପାତି େଦଇ ପି ମବ| ତାକୁ ଏଭଳି
ଭାେବ ନି ଜକୁ

ପ`ୁତ କରି େଦଲା େଯ ରସେଗାଲା ତା ନଁାେର

କରି େଦଲା ଆମ ଓଡ଼ି ଆ, ଏେତ ବଡ ହୃଦୟ େଯ ମହାେଦବ,
ବି ଷପାନ ପରି अପମାନ ଆଉ ନି Dାକୁ ଢକ ଢକ କରି ପି ଇ ହଜମ
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ତ
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ା

କରି େଦେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଜି ର ତାରିଖେର ଭାରତବଷେର େଯେତ ରାଜର େଲାକ अଛrି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସବୁ ଠୁ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ସବେଶ. ମଁୁ ପାୟ ଭାରତର ୭୫ ଭାଗ gାନ ବୁ ଲି ସାରିଲି ଣି
େଯେତେବେଳ େମା ଓଡ଼ି ଶାର କଥା ବାହାର ରାଜର େଲାକ,ଠୁ ଶୁେଣ େମା ଛାତି ଗବେର
ଫୁଲି ଉେଠ! ଭାରତ ବଷେର ଭାଷା ଭି^ିକ ରାଜ ହି ସାବେର ଆମ ରାଜ ପଥମ gାନ
ପାଇଲା େସେତେବଳ ଏ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ସବେଶ. ଥିଲା ଆଜି ବି ମଧ!
ଆଜି କି ଏ ଜୟ ମହାରାv କି ଏ ବି ହାରୀ କି ଏ ନି ଜକୁ ବ|ାଳି ଭାବେର ଗବ କରୁଥିବା
େବେଳ ଆେମ ମଧ ନି ଜକୁ "ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ" କହି ଗବeତ अନୁ ଭବ କରି ପାରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ଆ
ଜାତି ର କଣ ବା अଭାବ, ଭାରତୀୟ ଶାºୀୟ ଭାଷା ହି ସାବେର ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ
ମାନତା ମି ଳିସାରି ଛି ଏ କଣ ଆମ ପାଇଁ ଗବ ନୁ ଁ ହ? ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ପାଖେର ବି ଶର
ସବ େଶ. କଳା, ସଂ:ୃତି gାପତ अଛି ଯାହାର ପମାଣ ସରୂପ େକାଣାକ ମDିର ଜଗନs ାଥ
ମହାପଭୁ , ମDିର ଲି |ରାଜ ମDିର ଆହୁରି अେନକ ଏେବ ପଯr ମୁକସାfୀ ଭାବେର
ଛି ଡା େହାଇଛrି , ଏ ସବୁ ଆମପାଇଁ ଗବର କଥା ନୁ େହଁ କି? ଆଜି ସାରା ବି ଶେର ଓଡ଼ି ଶୀ

ଆଜି କାହYକି ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ଭାେବ ପରିଚୟ େଦବାକୁ କୁ ¦ାେବାଧ କରୁେଛ? େଯଉଁ
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ଆରାଧ େଦବତା ମହାପଭୁ ଶୀ ଜଗନs ାଥ ଯି ଏ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ସି ଏ ଏ
ଜାତି ର ମଉଡମଣୀ ୟାଠଁୁ ବଳି ଗବର କଥା କଣ ଆଉ अଛି ? ଆଜି ବି ଶ ଦରବାରେର
ସମ`, ହୃଦୟେର ଭଗବାନ ଜଗନs ାଥ ବାସ କରୁଛrି ! େଯଉଁ ରଥଯାତା ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର

ତ
ିକ

ା

ଗବ ଆଉ େଗୗରବ ତାହା ଏେବ ବି ଶର अେନକ େଦଶେର ପାଳି ତ େହଉଛି ଏକଥା େଯେବ

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

ନୃ ତର ସତ gାନ अଛି ଏହା କଣ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କୁ େଗୗରବାନି ତ କରୁନାହY?

ଇ
-ପ

ଗଣମାଧମେର ପଚାର ହୁଏ େସେତେବେଳ ଛାତି େମା ଗବେର ଫୁଲି ଉେଠ େବେଳ

ଆ

ହ
ାନ

େବେଳ ମଧ ବାହାର ରାଜର େଲାକ ଆମ ଓଡ଼ି ଆ,ୁ ପଂଶସା କରି ବାକୁ ପଛାrି ନାହY,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସେତେବେଳ ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ ଭାବି ନି ଜକୁ ବହୁତ ଗବ କେର !
ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର ସଲପୁରୀ େଲାକ ନୃ ତ ଆଜି ବି ଶଦରବାରେର ଏକ अଭୂ ତପବ
ୂ 
େଲାକପି ୟତା ହାସଲ କରି ଛି, ତାେହେଲ ଆେମ କାହYକି ଓଡ଼ି ଆ କହି ନି ଜକୁ ଗବeତ
କରି ବାନି ? ଆମ ରାଜର କବି ପବକ ପୁରା େଦଶେର ପରିଚି ତ, ଆମ ରାଜର ଡାଲମା,
ଆମ ରାଜର େଛନା େପାଡ଼ ଆଉ ଆମ ରାଜର अତି ପି ୟ ପଖାଳ କଂସା କଣ ଆମ ମାନ,ୁ
ଗବeତ କରାଉ ନାହY?
ବ^ମାନ ସମୟେର ମଧ ଆମ ରାଜ ଏମି ତି କି ଛି କରି ଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆେମ ଗବe ତ
ନି ିତ! େଯେତେବେଳ ମହି ଳା କି େକଟ େଖଳ ପାଇଁ ଭାରତର अନ ରାଜମାେନ ମନା
କରି େଦେଲ େସେତେବେଳ ଆମ ରାଜ ଓଡ଼ି ଶା ଏହା ନି ଜ ହାତକୁ େନଇ ବହୁତ
ସୁରୁଖୁରୁେର ବି ଭିନs vାଡି अମେର ୧୧ ଟି ମାଚ କରାଇଥିେଲ ଏହାଦାରା େଦଶର ଇªତ
ବିଯାଇଥିଲା! େଯେତେବେଳ ଏସି ଆନ୍ ଆଥେଲଟିକ୍ େଖଳକୁ ଆେୟାଜନ କରି ବାକୁ

ସରକାର,ୁ ଭାରତ ସରକାର େଯାଗାେଯାଗ କରି अନୁ େରାଧ କେଲ ଆଉ ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର
େସହି ଆହାନକୁ ଗହଣ କେଲ ଏବଂ ସାରା େଦଶକୁ େଦଖାଇେଦେଲ େଯ ମାତ ତି ନି
ମାସେର ଭି ^ିଭୂ ମି gାପନ କରି େଖଳକୁ କି ପରି ସଫଳ ଭାବେର ରୂପାୟନ ଦି ଆଯାଇ
ପାେର ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିର ଆଉ ଏକ କୃ ତୀ` େହଲା ହକି ବି ଶ କପ୍... ଏହାକୁ ଏେତ ସଫଳ

ତ
ିକ

ା

ଭାବେର ଆେୟାଜନ କରାଗଲା େଯ ହକି େଫେଡେରସନ୍ ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଦି ତୀୟ ଥର
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ଝାରଖn ଏବଂ ଛତି ଶଗଡ ସରକାର ମନାକରି େଦଇଥିେଲ ଆଉ େଶଷ ସମୟେର ଓଡ଼ି ଶା

ଇ
-ପ

ପାଇଁ ଭୁ ବେନଶରେର କରି ବାକୁ ନି ତି େନେଲ! ଏହା ଆମ ଓଡ଼ି ଆ, ପାଇଁ ନି ିତ ଏକ

ଆ

ହ
ାନ

ବହୁତ ବଡ ଗବର କଥା, କାରଣ ଏ ପଯr େକୗଣସି ସହରକୁ ଲଗାତାର ଦି ତୀୟ ଥର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଇଁ ବି ଶକପ୍ ଆେୟାଜନର ସୁେଯାଗ ମି ଳି ନାହY! କଣ ଏହା ଆମ ପାଇଁ େଗୗରବର କଥା
ନୁ ଁ ହ? କଣ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗବର କଥା ନୁ େହଁ ? େକଉଁ ଗୁଣେର େମା ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି କମ
अଛି ? କ’ଣ ପାଇଁ ଆମ ରାଜର େଲାକ,ୁ କାହାର ଉଦାହରଣ େଦଇ ଆଗକୁ ପରି ଚୟ
େଦବାକୁ ପଡୁ ଛି ? ସବୁ

ରାଜର େଲାକ ଯଦି ଗବେର ତା, ରାଜର ପରି ଚୟ

େଦଇପାରୁଛrି ତାେହେଲ ଆେମ କାହYକି ଗବେର ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି କହି ପାରିବାନି .......

ଗବେର କୁ ହ.....
ଜୟ ଜଗନs ାଥ
ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା
ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ

ତ
ିକ

ା

ଗାମ- ଭୁ ବନ,
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ଶୀ େଗୖ ାରା| ଚD ନାୟକ,

ଇ
-ପ

େପାv- ଧମଶାଳା,

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା- ଯାଜପୁର
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ବି ପଯ ` ଗାମଜୀବନ
ଭୂ ଗଭରୁ ମାତୃ ଗଭକୁ ଏବଂ ମାତୃ ଗଭରୁ ଭୂ ଗଭକୁ ଯାତା କରି ବା
ଭିତେର ଜୀବନଟିଏ ଗଢ଼ି ଉେଠ। ଭାରତୀୟ ଦଶନେର ମଣିଷ ବଦେଳ
କି  ମାଟି ବଦେଳ ନାହY। ଏପରିକି ମାଟିରୁ ଜନGଲାଭ କରୁଥିବା
ସାଂ:ୃତି କ ବା^ା ପରି ବ^eତ ହୁଏ ନାହY। ଚି ହsାମାଟିର ସrାନ ବାହ
ଡଃ ମେନାରoନ
ବି େଷାୟୀ

ଔªଲେର अ େହାଇ କେମ अଚି ହsା ମେନ ହୁअrି । ଏହାହY େହାଇଛି
ସାଂପତି କ କାଳର ଏକ ନି ଖୁଣ ସତ। ଏକଦା ସାମୂହିକ ସୂତେର ଆବ}
ମଣିଷ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଉଭୟ ଥିଲା ସାମୂହିକ। ଆଜି କି  ପତି .ା ଓ
ପାଚୁ ଯ ପଛେର ପାଗଳ ମଣିଷ ଆପଣାର ସାଥର ପରି ଧି ଭିତେର

ମାନବର ନି ରଳସ ଇ`ାହାର। େକଉଁଠି ନି ଜ ପି ଲା,ୁ ଗଁା :ୁଲେର ପାଠ
ନ ପଢ଼ାଇ ସହରେର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର େମାହ ପାରି ବାରିକ ସଂପକେର
ଠି ଆ କରାଇଛି ପାେଚରୀ ତ ଆଉ େକଉଁଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭି ତେର ଭାଗ
ବqାକୁ େନଇ ଚୂଡ଼ାr ଫଇସଲା ପାଇଁ ଭଦେଲାକ,ୁ ଡକା ଯାଇଛି ।
ଲାଗୁଛି ସାଥ ସବସ ଏ ଦୁ ନି ଆେର ଆଜି ସଭିଏଁ ଆପଣାର ସପsେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି େଭାର। ଗଁା ମDିର ପରି ସର ଆଜି ତରୁଣ େଗା.ୀର ଗେoଇ
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ସଂପ#
ୂ  ରୂେପ ବDୀ। ଉବ ମୁଖର ପରି େବଶ ନାହY; ନାହY ମଧ ସରଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖଡ଼ାେର ପରି ଣତ େହବା ଠାରୁ ଆର କରି ; ରାଜନୀତି ଆଜି ଉ¢ାr
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ଯୁବେଗା.ୀର ସପsର ସାର ପାଲଟିଛି। ଫଳେର ଗଁା ମଧ ଦି ’ ଭାଗ େହବାେର ଲାଗିଛି।
ଏକ ମନ େହାଇ ଚଳୁ ଥିବା ଗଁା େଲାକ ଆଜି ରମୁଖା ଦି ଶୁଛrି । ଆଜି ଗଁାେର ବାପା-ମାଆ,
କକା-ଖୁଡ଼ି, ମଉସା-ମାଉସୀ, ପି ଉସା-ପି ଉସି , ଭାଇନା-ଭାଉଜ, ମାମୁ-ମାଇଁ, ସ|ାତ, ମଇତ
ଭଳି ଆତGୀୟତାର ଉାରଣ ଭିତେର ପରର ଡକାଡକି େହଉଥିବା ସଂପକ ସବୁ ଶି ଥିଳ
େହାଇ ପଡ଼ି ଛି। ଏପରି କି अେନକ ଘଟଣାେର ଗଁା ମାମଲତକାରମାନ,ର अ¢ୁ ତ
ନାୟନି ଶାପ ଗାମ ଜୀବନକୁ ବି ପଯ` କରି େଦଇଛି । ଏହାସହ ଗଁାେର ସରକାର,
ଦାରା ପଚଳି ତ ସବୁ ବବgା କି ପରି ଉପହସି ତ ତାହା କେqାଲ େଦାକାନର ଚି ତ ଭିତରୁ
v େହାଇପଡ଼ୁଛି । ଗଁାର ଶି fିତ େଗା.ୀ େକୗଳି କ ବୃ ^ି ବି ମୁଖ େହାଇ ସହର अଭିମୁେଖ
अଭାବେର ଯାତା; ଗଁା ପତି ଥିବା ସୂfG ସଂପକର େଡାରୀକୁ ଶି ଥିଳ କରି େଦଇଛି । ଏପରି କି
ସହରର ଚାକଚକ अେନକ ପରି ବାରେର ଆଣି ଛି ଦାରୁଣ ବି ଡ଼ନା। କାରଣ ବାପାମାଆ
େଯଉଁ ପୁअର ପାଠପଢ଼ାେର ସମଗ ଜୀବନକୁ ସମପe େଦଇଛrି ; େସହି ପୁअ ଏକ ଧନୀ

ଏହାହY େହଉଛି ଆଜି ପତି ଗଁାର ନି iକ ପତି ରୂପ। ଆଜି ପାରରି କ ସଂପୀତି ଓ
େସୗହାh ସୁଦୂର ପରାହତ।
ପରି େଶଷେର େକବଳ ଏତି କି କହି ବି- ଆଜି ପତି .ା ଓ ସୀକୃ ତି କା|ାଳ ମଣିଷ
ବ`ୁବାଦୀ ଦୃ vିେକାଣର େମାହେର େଯେତ ଆତGମଗs େହଉନା କାହYକି; େଯଉଁ ମୁହୂ^କ

ତ
ିକ

ା

ପାଇଁ େସ ସଂପକର ପୃଥିବୀ କଥା ଚି rା କେର; େସତି କିେବେଳ େସ ବି ଷ# େହବା
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ଦୁ ଲାଳୀକୁ ବାହା େହବା ପେର ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ଆପଣାର अତୀତ ଓ ବାପାମାଆ,ୁ । ବ`ୁତଃ

ଇ
-ପ

ସାଭାବି କ। ପଗତି ର େଶଷ ବି Dୁେର ଜଗତୀକରଣର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଏ ମଣିଷ

ଆ

ହ
ାନ

ପର!ରାଠାରୁ ବି iିନs େହବା ସବ ନୁ େହଁ । ଆପଣା ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଓ ଆକାଶ େଯଉଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ବିଡ଼ ଆଲି |ନେର ମଣିଷକୁ ବିବାର ମ ଶି ଖାଇଥାଏ; େସଥିରୁ ମୁ େହବା अସବ
କହି େଲ अତୁ ି େହବନାହY। କାରଣ ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମାଟି ହY େହଉଛି ମା’ର ରୂପାrର।
ଖୁବ୍ ନି ବିଡ଼ ଓ ଆତGୀୟ। କି  ଏ ମାଟିେର ଚଳପଚଳ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବେର ଓ
ରେର ଆତGୀୟ େହବା ସେ^; େଭାଗ ସବସ ମେନାବୃ ^ି େନଇ अଚି ହsା ପାଲଟି ଯାଇଛrି ।
ଏହାହY େହଉଛି ଚଳrି ସମୟର ଦୁ ଃଖ।

ତ
ିକ

ା
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ସsାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,

ଇ
-ପ

ବହGପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

ସଂପକ: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ଆତGା,
ା, େପତାତGାା,, ପରମାତG ା
ମନର ଉେ-ଗ / ପେକାପ ଓ ବି େବକର ଶୀଥିଳତା ମଧେର
ସନିs େବଶି ତ ମଣିଷ ଆତGାର ସତତା ଉପେର अନୁ ସିୁ ମଣିଷ
अଦାବଧି ସେDହେର !
କାରଣ କ'ଣ ?
ପ,ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

କୁ ହାଯାଏ ଆତGା ଶାଶତ, ଚି ରrନ, अମର। ମନୁ ଷର କମ,
ଧମେର ଆଧାରି ତ ଆତGା େଗାଟିଏ ଶରୀରରୁ अନ ଶରୀର ମଧେର
ପେବଶ କରି ନୂ ତନ ଜୀବନ ପବାହ କରି ବା ପାବ ରହି ଥାଏ ଯାହା
ନି ରାକାର, ଇiାଧୀନ। ନି ରାକାର ଏକ ବୃ ହ^ର (ପରମାତGା) ଆତGା

ପୃ.େପାଷକ େହାଇନଥା'rି

ନି ରାକାର ଯାହା,ୁ

ଆେମ ଭଗବାନ

ଭାବେର ଜାଣୁ। େସହି ନି ରାକାର ଭଗବାନ, େପମ ବଳ ସrାନ
ସରୂପ ଜନG ମଣିଷର ସମ` କାଯ ତଥା େପରଣାର ବା^ାବହ ଭଗବାନ
େକେବ କାହା ପତି ପାତର अrର ନୀତି େପାଷଣ କରି ନଥା'rି େବାଲି
ସମ`, ବି ଶାସ। କି ’ ନି ଜ ଆତGା ସହି ତ ପରି ଚୟ ବି ହୀନ ମଣିଷ

ତ
ିକ

ା

େସହି ବୃ ହତାତGାର ପରି ଚୟ ପାଇବା େକେତଦୂ ର ସବ? ପଶsବାଚୀ
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ଯି ଏ ନି ବeକାର। अଥାତ େକୗଣସି ମD ଉେhଶ ତଥା ପfପାତି ତାର

ଇ
-ପ

ସୃvି କରିବା ସହି ତ ସାଧାରଣ େଲାକ, ଭାବାେବଗ ଉପେର ଯେଥv

ଆ

ହ
ାନ

େକୗତୁ ହଳ ସୃvି ହୁଏ େଯେତେବେଳ ସାଧାରଣ अାନ ଭଗବାନ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପେର ତଜମା କରି ଥା'rି । େକୗଣସି ମେତ ଗଳା ବାଟେର କମ୍ ସମୟେର ସ!ୂ#ତା
अଧି ଗହଣ କରିବା ପୟାସ ଜନି ତ ମଣିଷ ମନର େଦୗରାତG ସହଜେର ବୁ ଝି ବା ସବ
ନୁ େହଁ ! ପେତକ ମଣିଷ ବାଲକାଳରୁ ବି ଭିନs େପତାତGା, ପରମାତGା ସହି ତ अେନକ
अେଲୗକି କ ବି ଷୟ ଗୁଡିଏ ଉପେର ଆଧାରି ତ ଗ େହଉକି ଆେଲଖ କି ା ପବଚନ ପଢି ,
ଶୁଣି ସଂସାରର ସମ` ପାଥeବ ବ`ୁ ଗୁଡିକୁ େନଇ ଜୀବନ ପବାହ କରୁଥିେଲ ମଧ
अେଲୗକି କତାକୁ ଜୀବନ େଶଷ ପଯr ପକାn ଦୃ ଢତାର ସହି ତ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥା'rି ।
କାରଣ अେଲୗକି କ େକେବ େଦଖି, ଆଘାଣ କରି କି ା अନୁ ଭବ କରି ବା ସୁେଯାଗ
ମି ଳିନଥିେଲ ମଧ ତା'ର ମାନସ ମ¡ନ ଜନି ତ ଉପgିତ ସମୟର

अନୁ ଭୁ ତି େର େଯଉଁ

ଆନD ମି ଳିଥାଏ ତାହା अତr ମମଶୀ। େସହି ଆନD ଉପେଭାଗ କରିବା ସ!ୂ#
ଭାେବ େଦୟମୁ ଏବଂ େକୗଣସି ପତି ବକ ରହି ତ େହାଇଥିବା େହତୁ ପାୟତଃ ସମ`,ୁ
ଆକଷeତ କରି ଥାଏ। େସହି ଆନDେର ନି ମªି ତ ଶି fିତ-अଶି fିତ, ଧନୀ-ଗରି ବ, ଉ-ନୀ

ପରି ଚାଳି ତ େକୗଣସି ସା!ଦାୟୀକ େଗା.ିେର ସଂଶିA v ସମ` ସଦସ େଗାଟିଏ ପରି ବାର
ସଦୃ ଶ େଦଖିବାକୁ ମି ଳrି । ନି }ev ସ!ଦାୟର ସମିG ଳନୀ େfତ ବହି ଭୁ ତ ପୁନଃ ସବୁ
ମଣିଷର ଷଡ଼ରି ପୁ ଗୁଡିକ ସେତଜ େହାଇ ଉଠି ଥାଏ ଯାହାର ପରି ଣାମ ସରୂପ େସମାନ,
ପକାଶ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି େହାଇଥାଏ। अଥାତ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତଥା
କଥିତ ଗୁରୁ, ପବଚନ, କରୁଣାରୁ େକୗଣସି ମେତ ନି ଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧେର େସହି

ତ
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ା

अେଲୗକି କ ନି ରାକାର, ବା`ବ ସ^ା ନପାଇ ପାରି େଲ ମଧ ପରେଲାକେର ପା{ି େହବା
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ନି ବeେଶଷେର ସମେ` ସ!ୃ  ଚାରଣ ଭୂ ମିେର ଉପନୀତ। ସେବ ସମାନ ଦୃ vିେର

ଇ
-ପ

ଲf ରଖି େଯଉଁ ଆନD ପାଇଥାଏ ତାହା ସବଗାହୀ େହଉଥିବା ଆେମ ସମେ` ଜାଣୁ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆତGା ଠାରୁ ପରମାତGା ପଯr ତି `ରୀୟ ବି େସAଷଣାତGକ अନୁ ଶୀଳନୀ ଭାରତୀୟ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାଂ:ୃତି କ, ଧାମeକ ବି ଚାରେର ବ#eତ। ମଣିଷ ଜୀବି ତ ରହି ଥିବା ସମୟେର ତା' ଶରୀର
ମଧେର ଆତGା ସ!ୃ  ମଣିଷର ଆଚରଣ, ଭାବଧାରା, ସଂଚି ତ ସାମାଜି କ ଚରି ତ ଏବଂ
କାଯକଳାପ ଗୁଡିକ ଉପେର େକୗଣସି ପତf ପଭାବ ନପକାଇ େକବଳ େସଗୁଡିକୁ
ସଂରfିତ କରିଥାଏ ଯାହା ତାକୁ ପର ଜନGେର ପୁନଃ ପା{ି େହାଇଥାଏ େବାଲି अନୁ ଭବ
ସମ`,ର ରହି ଛି। େସହି ବା^ାବହ ସଂରfଣକାରୀ ଆତGା ମଧେର ଜେଣ ମଣିଷର
ବାଲରୁ ମୃତୁ ପଯr ସଂରfିତ ସମ` କୃ ତ କାଯଧାରାକୁ ବି େଶÄଷଣ କରି ପାପ-ପଣ
ୂ ର
ହି ସାବ େଦଖିବା ପରବ^ ୀ ନି #ାୟକ ନି ଆଯାଇଥାଏ ପରମାତGା, ଦାରା େବାଲି ଆମର
ବି ଶାସ। अଥାତ ଆତGାର ପରମାତGା ସହି ତ ସାfାତ ପବ
ୂ ବ
 ^ୀ େଗାଟିଏ ମଧ େସାପାନେର
ମଣିଷର ଉପgିତ କାଯାବଳୀର ସମୀfା ପବ
ୂ କ
 ନି #ାୟକ େହତୁ େସହି କାଯ ସ!ାଦନ
ନେହବା ପଯr ତାକୁ େପତାତGା ରୂପେର ରହି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ େବାଲି କି ଦrୀ ସବ ଗହୀତ
େହାଇଥାଏ। େହେଲ ଆତGାର େପତାତGା अବgାେର ମଧ अେନକ କାଯକଳାପ ବ#ନା

େପତାତGା ଉପେର ଆଧାରି ତ अେନକ ଆେଲଖ, କାହାଣୀ େକେତକ ଲି ଖିତ ପୁ`କ,
ଚଳଚି ତ ମାଧମେର ମଧ େଦଖି ବାକୁ

ମି େଳ ସବତ। େହେଲ େପତାତGା ସହି ତ

ସଂେୟାଗିକ ସ!କ ରଖିପାରୁଥିବା ଦାବୀ କରି େକେତକ ମଣିଷ ସମାଜେର ଏକ ସତ
gାନ अଧି ଗହଣ ପବ
ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ
ୂ କ


ତାହାର ପଭାବ, ପେକାପ ବି ଷୟେର

ଆଶାତୀତ ବ#ନା କରି ଥା'rି ଯାହା ସବୁ अତr ଭୟାବହ ଭାବନା ସୃvି କେର ସାଧାରଣ

ତ
ିକ

ା

େଲାକ, ମନେର। େପତାତGା େକୗଣସି ମାନବ ଆତGାର ପରବ^ ୀ ପଯାୟ େହାଇଥିବା
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ସମଗ ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ ପୁରାତନ ଗହଣୀୟତା େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ସବ ବି ଶବାପୀ।

ଇ
-ପ

େହତୁ ସ!ୃ  ମଣିଷର ଚରି ତ, ବି ଚାରକୁ (ଆଜି ସମୟର ସବୁ ମଣିଷ, ବି ଚାରଧାରା ଯାହା

ଆ

ହ
ାନ

ସବୁ ଆେମ ଜାଣୁ) େନଇ ତାହାର େପ ତାତGାର କାଯକଳାପ େହାଇଥିବା अନୁ ମାନ କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜୀବି ତ ମଣିଷ ଭୟଭୀତ େହାଇଥା'rି । କି ’ ଏମି ତି େକେତକ ମଣିଷ ମଧ େଦଖିବାକୁ
ମି ଳrି େଯଉଁମାେନ ପରମାତGା, ସହି ତ ସ!କ gାପନ କରି ପାରୁଥିବା ଦାବୀ କରି
ସାଧାରଣ େଲାକ,ୁ ବି ଭିନs ଯୁି ବାଢୁ ଥିବା େବେଳ ସ!ୃ  ବି ଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନାେର
ଭାବବି ହଳ ନି େବାଧ अାନ ସଗା େରାହଣ କରିଥା'rି େସହି ସମୟ ପାଇଁ। ପରବ^ ୀ
ସମୟେର େସଗୁଡିକୁ ବି େଶÄଷଣ କରି अତr ତୃ {ି େହାଇ ତାହାର ପୁନଃ ପଚାରେର ମଧ
ଲାଗି ପଡrି । ପରମାତGା, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ େକୗଣସି ମD ବି ଚାର ନଥାଇ ବରଂ
ସମେ` ତା,ର େପମର ସrାନ େବାଲି ବ#eତ ସବୁ ଧମର େଲାେକ ଏକ ଦି ଗମୁଖୀ େହାଇ
ରହି ଥବା ସୀକାଯ। େହେଲ େସହି ପରମାତGା, ଚା, ାନ ବାqୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡିକ
ପରମାତGା, ଗୁଣଗାନ କରି କରି ନି ଜକୁ ଭଗବାନ, ଦାରା େପରି ତ ପରି ବାଜକ, ଦୂ ତ କି ା
ତା,ର अଂଶବି େଶଷ ଭାେବ ଆବି ଭୁ ତ େବାଲି ବ#ନା କରି ଥା'rି ଯାହା ତା, ସହି ତ
ରହି ଥିବା େଗା.ୀର ମଣିଷ, ଦାରା अତି ଗହଣୀୟ େହଉଥିବା େବେଳ େସମାେନ ମଧ

ଲାଗିପଡrି । ଫଳ ସରୂପ ଆଜି ସମୟେର अେନକ ଧାମeକ ସ!ଦାୟ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି
ବି ଶବାପୀ। ଭାରତେର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଭିନs ଭିନs ସ!ଦାୟ ରହି ଥିବା େବେଳ अନାନ
େଦଶ ଗୁଡିକେର ତାହାର ବି ଭାଜନ ଖୁବ୍ କମ୍। ଏଠାେର ପଶsବାଚୀ ସୃvି ହୁଏ ମନେର େଯ
ନି ରାକାର ଏମି ତି ବି ଭିନs ତା ମଧେର ଭି ନs ଭିନs େକୗଶଳ ପେୟାଗ କରି ସମ`, ଲf
ଏକ ରଖିଥାrି କାହYକି ଯାହା ସବ ଗହଣୀୟ େହାଇଥାଏ?! ଏହା ବା`ବେର େକୗଣସି

ତ
ିକ

ା

अେଲୗକି କ ନି ରାକାର, େପରି ତ ବବgା ନା ଭି ଭିନs ସମୟେର ସୁେଯାଗ ସୃvି କରି
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ସହି ମହାନ ଆତGା ସହି ତ ସ!ୃ  ବି ଶି. ବି, ଗୁଣ, ବାଣୀକୁ ବା{ ପଚାର, ପସାରେର

ଇ
-ପ

େକେତକ ଚତୁ ର ମଣିଷ ନି ଜସ ସାଥ ଦୃ vିରୁ ନି େବାଧ,ୁ ଠକି ସାଥ ହାସଲ କରୁଛrି ?!

ଆ

ହ
ାନ

ଯାହା େହଉ ଯି ଏ େଯଉଁ ରା`ାେର अଗଗାମୀ ତାହା େସମାନ, ବିଗତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଚାରଧାରାର ପତି ଫଳନ। କାହାର ବିଗତ ବି ଚାରଧାରାକୁ କୁ ଠାରାଘାତ କରି ବା
अଧି କାର କାହାର େହେଲ ନାହY। ପେତକ ମଣିଷ ଯଦି ନି ଜର ବି ଚାରଧାରକୁ ସଳି ତ
କରି ସତର ଉେନGାଚନ ପାଇଁ େଚvା ନକରି ସମାଜେର ପଚାରି ତ, ପସାରି ତ ଚି ରାଚରି ତ
ବି ଚାରଧାରାକୁ ନି ବeଘsେର ସବେଶଷ ଭାେବ ନି #ୟ କରି େସସବୁ ନି ଜ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ସହି ତ
ସଂେଯାଜି ତ କରି ବା ଲf ରଖିେବ େସମାନ,ୁ େକୗଣସି ଚାପ ପେୟାଗ ପବ
ୂ କ
 ପରି ବ^ନ
କରି ବା ସବ ନୁ େହଁ । େସମାେନ ନି ଜର ବି ଚାରଧାରାକୁ ପରି ବ^ନ କରି ବା ପାଇଁ ନି ଜସ
ଆଗହ ପକାଶ କରେr ସତର ଉେନGାଚନ କରି ପାରି େବ ଯାହା ନକରି େକବଳ ସହଜ
ଉପାୟେର ନି ରାକାର, ସାନି ଧ ଲାଭ କରି ବା ଲf ରଖିଥିବା ମଣିଷ, ବି େଶଷତ ଭିନs !
େଗାଟିଏ ନି ରାଟ ସତକୁ ବୁ ଝି ବାକୁ େହବେଯ ଆେଲାଚ ବି ଷୟର ତି େନାଟି ଉପାଦାନ
ମଧରୁ ଯଦି େକୗଣସି େଗାଟିଏ ସତ ସାବ` ହୁଏ ତାେହେଲ ତି େନାଟିଯାକ ସତ ଏବଂ
େଗାଟିଏ ମି ଥା ସାବ` େହେଲ ତି ନିଟିଯାକ ମି ଥା ସୁନିିତ, କାରଣ େସଗୁଡିକର ଆଧାର

ଆପେଣଇବାକୁ ଆଗହୀ େହେବ େସମାେନ ନି ଜ ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସୁଗମ କରି ପାରି େବ
େକମି ତି ପରବ^e ସ{ାହ ଗୁଡିକେର ପଯାୟ କେମ ଆତGା, ପତାତGା ଏବଂ ପରମାତGା
ବି ଷୟେର ସ!ୂ# ଦାଶନିକ ଗେବଷଣାତGକ ତତର ବା`ବବାଦୀ ବି େଶÄଷଣ ବ#ନା
କରାଯି ବା ଲf ରଖାଯାଇଥିବା ଆମ ବି ଚାରେର ଆପଣ, ଆଗହ ପକାଶ କରି େବ େବାଲି
ଆଶା............!

ତ
ିକ

ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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େଗାଟିଏ ଦି ଗରୁ ହY ସୃvି। େତଣୁ େଯଉଁମାେନ ସତକୁ ଉେନGାଚନ କରି ବା`ବତାକୁ

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗoାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

268

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଏକାଦଶ ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୧

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : ଡି େସର ୨୦୨୧
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ଡି େସର ୨୦୨୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ, େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କvସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କv େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କv अନୁ ଭବ କରୁଛrି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି ା ପବ ପଠାଉଛrି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି gାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁାfର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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େଲଖି େଦଉଛrି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ´୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ:ରଣ ନି ମେr େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି rାେର ପକାଇ େଦଉଛrି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସ£ଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ ଭ^e େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃvି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛrି େସମାନ, अବଗତି ନି ମେr
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବ୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା
କି ା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହY ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହY େକବଳ ଇେମଲ୍
-ାରା ହY େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆnଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତ£ଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ fମାପାଥୀ 
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବୁ ,ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା
ଆପଣ ଚାହYେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାr / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ -ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

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

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଆହାନେର ପକାଶି ତ କଥାବ`ୁ ସେମତ अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ଶୁଣିପାରି େବ

ା

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ୍କାv୍ େସବା ଏେବ ଉପଲ ଏଥିେର ଆପଣ

ଆ

ହ
ାନ

https://anchor.fm/aahwaan
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

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

:ାନ୍ େହାଇଥିବା ଛବି ଏବଂ ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା ପି ଡ଼ିଏଫ୍

271

