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୧୪୯

ଧରଣୀ ରାଣୀ

ଡଃ ମେନାରtନ ବି େଷାୟୀ

୧୫୧

ବହି

ପହA ାଦ ସାହୁ

୧୫୨

ଚାଲ ଆେମ ବାହାେହବା ଆଉଥେର

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୧୫୪

ଶି zକ ଜୀବନ, ତାଗର ଜୀବନ

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୧୫୫

ଭ

ଦoାସି ପଧାନ

୧୫୯

ଓ ଭଗବାନ

େଲାକଭାଷା ବି ଭାଗ

୧୬୧
ସୁନୀଲ କୁ ମାର अଗaି

୧୬୨

କrର୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୧୬୩

ମୁରୁଖ୍

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୧୬୪

ବି ଦି" ବବsା

ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇ

୧୬୬

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସମି ଆଁ
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ପବ| ବି ଭାଗ

୧୭୧
ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

୧୭୨

େଦୖ ତ ଜଳ|ର ଜନGବୃ _ାr

କି ଷାନ ମହାକୁ ର

୧୭୭

ଆଧାତିG କ େବୖ ଧବ

ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୮୧

ଜାତୀୟ କବି - ବୀରକି େଶାର

अzୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୮୯

େଗାପବ|ୁ ରୁ ଉଳମଣୀ

अସି ତ ମହାrି

୧୯୫

ଭାରତ ସ ାଧୀନତାେର ସାର ପେଟଲ

େଗୗରୀ ପoା

୨୦୧

ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ଓ ଯାବନି କ ଭାଷା

ବି କାଶ ନାୟକ

୨୦୩

ଶର ମହ_ ଓ ଉପକାରି ତା

ନି ତ ରtନ ନD

୨୦୭

େହତୁ ବାଦ ବନାମ ସା ଦାୟି କତା

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୧୧

ନି ଶାସ

अମୃତ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

୨୨୦

ଯୁବପୀଢ଼ି

୨୨୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବି େଶଷ ସୂଚନା
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ସ ାଦକ+ କଲମରୁ...
ନମ9ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ)ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ସମa ପାଠି କା, ପାଠକ ଏବଂ ସାହି ତିକ
ତଥା ଶେvୟ, ସାନୀୟ, ହି େତୖ ଷୀ ବେୟାେଜ- ବ ି ତ ମାନ+ୁ
ଯଥାମାନ ସାନ ଜଣାଇ ପତି କାର ନେଭର ମାସର ଏହି ସଂ9ରଣ
ଉପsାପନ

କରୁଛି 

ଆଶା

କରୁଛି ,

ଏହି

ପତି କାେର

ପକାଶି ତ

ପେତକଟି ଆେଲଖ ଆପଣ+ୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନବୀନ ଏବଂ ପବୀଣ
ସାହି ତିକ+ ସମନୟେର ପକାଶି ତ େହଉଥିବା ଆହାନ ପତି ଆପଣ+
ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଦି ନ ଭଳି ଏମି ତି ରହି ଥାଉ

ସାରି ଛି ପୁଣି ଥେର ବଷକର अେପzା ଏବଂ ଏହା ସହ ସମା େହାଇଛି
ପଜ
ୂ ା ତଥା ପାବଣର ଋତୁ  ଚଳି ତ ବଷ ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷେର କେରାନା
େହତୁ

େହାଇଥିବା ପତି ବ| ଉଠାଇ ଦି ଆଯି ବା ପେର ସାଧାରଣ

ଜନମାନସ ଉତ୍ଫୁଲିA ତ େହାଇ ବି ଭିନy

ପବକୁ ପାଳନ କରିଛrି 

ଦୂ ଗା ପଜ
ୂ ା େହଉ ବା କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମା େଲାକମାନ+ ମଧେର ପବଳ

ତ
ିକ

ା

ଉାହ ଓ ଉୀପନା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଥିଲା ଏହା ସହ अେନକ ଘଟଣା
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ବଷର ସବେଶ- ଧମ ମାସ, କା_~କର ଯବନି କା ପତନ େହାଇ

ଇ
-ପ

ଓ ଦୁ ଘଟଣା ଏହି ମାସକୁ ଗଣମାଧମେର ଚାେର ରଖିଥିଲା ଆସj

ଆ

ହ
ାନ

ଜାଣିବା ଗତ ମାସେର ଘଟିଥିବା କି ଛି ଗୁରୁତପ"
ୂ  ଘଟଣାବଳୀ
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ଓଡ଼ି ଶାର ଧାମନଗର ଠାେର ଆେୟାଜି ତ ଉପନି ବା ଚନେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ~ର
ସୂଯ ବଂଶୀ ସୂରଜ ବି ଜୟୀ େହାଇଛrି  ଏହା अପତାଶି ତ ଭାବେର େହାଇଛି  अବଶ
ଏହି ନି ବା ଚନ ପବ
ୂ ର
 ୁ अେନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ନି ବା ଚନର ଫଳାଫଳକୁ େନଇ
ସଂଶୟ ସୃhି କରୁଥିଲା େସ ଯା େହଉ, ଓଡ଼ି ଶାେର ପଦG ଫୁଲ ପତି ଜନ ସେଦନା ସୃhି
େହଉଥିବା ପରିଲzିତ େହଉଛି 
अୋବର ଦୁ ଇ ତାରି ଖେର ଇେoାେନସି ଆେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ ଫୁଟବଲ େଖଳ
ସମୟେର େଗା-ୀ ବି ବାଦ େହାଇ େଠଲାେପଲାେର अନୁ ନ ଶେହ ତି ରିଶି ଜଣ ମୃତୁବରଣ
କରି ଛrି  ଦୁ ଇ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ସମଥକ ମାନ+ ମଧେର େହାଇଥିବା ବି ବାଦ ପେର ଏହି
ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା
ବି େଟନର ନବନି ବା ଚି ତ ପଧାନମxୀ ଲି ଜ୍ ଟସ୍ ମାତ ପଇଁଚାଳି ଶ ଦି ନର ଶାସନ
ଭାର ପେର ନି ଜ ପଦବୀରୁ ଇaଫା େଦଇେଦେଲ अୋବର େକାଡ଼ି ଏ ତାରିଖେର ଏହି

େସ ପଧାନମxୀ େହାଇଥିେଲ କି j ତା+ ,ାରା ନି ଆଯାଇଥିବା କି ଛି ନି _ି ବି େଟନର
ଆଥ~କ अବsାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବାକୁ ସzମ େହଲାନାହZ, େତଣୁ େସ ନି ଜ ପଦବୀରୁ ଇaଫା
େଦଇେଦେଲ
ଲି ଜ୍ ଟସ+ ଇaଫା ପେର ବି େଟନର ପଧାନମxୀ ପଦ ଭାରତୀୟ ବଂେଶାuବ ଋଷି
ସୁନକ+ୁ ମି ଳିଛି େସ ଜେଣ अଥଶାୀ େହାଇଥିବା େହତୁ େସ ବି େଟନର अଥ ବବsାକୁ

ତ
ିକ

ା

ସୁଧାରି ପାରି େବ େବାଲି अଟକଳ ଲଗାଯାଉଛି  अବଶ ଜେଣ ହି Dୁ ଧମାବଲୀ ପଥମଥର
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ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହାପବ
ୂ ର
 ୁ ନି ବା ଚନେର ଭାରତୀୟ ବଂେଶାuବ ଋଷି ସୁନକ+ୁ ହରାଇ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

େହାଇଥିଲା

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି େଟନକୁ ରାଜୁ ତି କରୁଥିବା ମrବକୁ େନଇ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ବହୁତ ଗତି ଶୀଳ
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ଋଷି ସୁନକ ବି େଟନର ପଧାନମxୀ େହବାପେର ଏହାକୁ

େନଇ ଭାରତୀୟ

ରାଜନୀତି େର ମଧ ଉଠାପକା େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଛି ଯଦି ବି େଟନ୍ ଭଳି େଦଶେର ଜେଣ
ସଂଖା ଲଘୁ ବ ି ପଧାନମxୀ େହାଇ ପାରି େଲ ତା େହେଲ ଭାରତେର କାହZକି େହାଇ
ପାରି େବନି େବାଲି अେନକ େନତା ମrବ େଦଇ ଟ ି ଟ୍ କରି ଥିେଲ ଏଠାେର େସମାେନ
ମୁସଲମାନ୍+ୁ ସଂଖାଲଘୁ େବାଲି ଦଶାଇ ଏହି ଭଳି ଟ ି ଟ୍ କରି ମୁସଲି ମ୍ େଭାଟ୍ ବା+କୁ
ଆପାୟି ତ କରି ବାକୁ େଚhା କରି ଛrି େବାଲି h ଜଣା ପଡୁ ଛି  କାରଣ ଭାରତେର
ଆଗରୁ ମନେମାହନ ସି ଂ ପଧାନମxୀ େହାଇ ସାରିଛrି େଯ କି ଭାରତର ଏକ ସଂଖାଲଘୁ
ଶି ଖ ସଂପଦାୟରୁ ଆସrି  ଏହା ସହ अତୀତେର ଭାରତର ରାhପତି ପଦବୀେର ମଧ
अବଦୁ ଲ୍ କଲାମ୍ sାପି ତ େହାଇଛrି  େତଣୁ ଏହି ଭଳି ମrବ अନାବଶକ ମେନ ହୁଏ
କି j ନି ଜ अଭାସକୁ େକମି ତି ବଦଳାଇେବ, େଦଶେର अଶାrି ର ବାତାବରଣ ସୃhି
କରି ବାକୁ େଯଉଁମାେନ ବv ପରି କର େସମାନ+ ନି ଜର େନୖ ତିକ ଓ ସାଧାରଣ ାନ

अୋବର ମାସର େଶଷ େବଳକୁ ଆେୟାଜି ତ େହଉଥିବା ହାେଲାୱିନ୍ ପବ ସମୟେର
ଦzିଣ େକାରି ଆର ଜନବହୁଳ ବଜାର अଳେର ସଂଘଟିତ ଦଳାଚକଟାେର अନୁ ନ େଦଢ଼
ଶହ େଲାକ ପାଣ ହରାଇଛrି  କେରାନା ମହାମାରୀ େହତୁ ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷଧରି ଏହି
ଆେୟାଜନକୁ ବD ରଖାଯାଇଥିଲା କି j ଚଳି ତ ବଷ ଏହାକୁ ପୁଣିଥେର ଆେୟାଜି ତ
କରାଯାଉଥିବା େହତୁ ଆବଶକଠାରୁ अଧି କ sାନୀୟ अଧି ବାସୀ ସେମତ ପଯଟକ+ ଭିଡ଼

ତ
ିକ

ା

ଲାଗି ରହି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟେର େଠଲାେପଲା ଓ ଦଳାଚକଟାେର अେନକ େଲାକ

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

େକେବ ବି ସୁଧୁରିବ ନାହZ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

େହାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ି ଛି

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆହତ େହବା ସହ ପାଣ ହରାଇେଲ ଏଥିେର ସବାଧି କ ଯୁବ ବଗର ବ ି ନି ହତ
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ଚଳି ତ ବଷ ଦୀପାବଳୀ अମାବାସାେର ସୂେଯାପରାଗ େଯାଗ ଥିଲା େତଣୁ
ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପାଳି ଆସୁଥିବା ନି ତିନୀୟମ अନୁ ସାେର ଏହାକୁ ପାଳନ
କରୁଥିବା େବେଳ ମୁhିେମୟ ସ େଘାଷିତ େହତୁ ବାଦୀ ଜନସାଧାରଣ+ ଧାମ~କ ଏବଂ ମାମ~କ
ଧାରଣାକୁ ଆେzପ କରି ବା ଭଳି ଭୁ ବେନଶର ଠାେର ଏକ ଚି େକନ୍ ବି ରିୟାନୀ େଭାଜି ର
ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ େସମାନ+

ପମୁଖ େନତା ମାନ+ କହି ବାର ଥିଲା େଯ

ସୂେଯାପରାଗ ସମୟେର ଖାଦ ଗହଣ କେଲ କି ଛି अସୁବିଧା ନାହZ, େତଣୁ େସମାେନ
ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନି େଜ ଖାଦ ଗହଣ କରି ଏହି ଭଳି अ|ବି ଶାସକୁ ବି େରାଧ କରି ଥିେଲ
କି j ଏହି ଘଟଣା ପେର ପେର ସବସାଧାରଣେର ପବଳ ଆେକାଶ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା
ବି ାନର ,ାହୀ େଦଇ, ଆମର ପର ରାକୁ अ|ବି ଶାସ େବାଲି କହି ବାକୁ ପେଚhା
କରୁଥିବା ଏହି ସ େଘାଷିତ େଗା-ୀ+ୁ ଗଣମାଧମ ଏବଂ େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱକେର ପବଳ
ଗାଳି ଗୁଲଜ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା ଆଯର କଥା, ଏହି ଭଳି ଆେୟାଜନ ପତି ବଷ ବହGପୁର

କରୁନଥିଲା, କି j ଦୀପାବଳୀ ଭଳି ଏକ ପବି ତ ଦି ନ ଏବଂ କା_~କ ମାସେର ଆମିଷ ଭzଣ
କରି ବା ଏବଂ अନମାନ+ୁ କରି ବା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ଭଳି ଘଟଣା େଲାକ+ୁ अଧି କ
ମମାହତ କରି ଥିଲା ବି ଭିନy ସାମାଜି କ अନୁ -ାନ ତରଫରୁ ଏହି ଭଳି କାଯକମର େଘାର
ନି Dା

କରାଯି ବା

ସହ

ଆଇନତଃ

କାଯାନୁ -ାନ

ନି ଆଯି ବାର

ବବsା

ମଧ

କରାଯାଇଥିଲା େହେଲ ଓଡ଼ି ଆେର କଥାଟିଏ अଛି , ମଣିଷ ପକୃ ତି ମରି େଲ ତୁ େଟ, ଘୁଷୁରୀ

ତ
ିକ

ା

ପକୃ ତି ପ+େର େଲାେଟ, େସଇ ନାୟେର େସଇ େଗା-ୀ ପୁଣିଥେର କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମାେର
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ଠାେର ମଧ େହାଇ ଆସୁଥିବା େବେଳ, ଏହା ଏେତ ମାତାେର ଜନ अସେrାଷ ସୃhି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଏହାପେର ଯାହା ସବୁ େହଲା ତାହା ଏେବ ସବଜନ ବି ଦିତ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େହଉଥିବା ଚDଗହଣ ସମୟେର େଭାଜି ର ଆେୟାଜନ କରିବାର ଧମକ େଦଇେଦେଲ ଏବଂ
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କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମାେର ଭୁ ବେନଶର େଲାହି ୟା ଏକାେଡମୀ ଓ ବହGପୁରର ଚବାକ୍
ଭବନେର ଆେୟାଜି ତ ସାମୁହିକ େଭାଜ କାଯକମକୁ ପବଳ ଜନ ବି େରାଧର ସଖୀନ
େହବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ଏବଂ କି ଛି ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଭoୁର କରି େଦେଲ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏହି
ସମୟେର ପବଳ ଗoେଗାଳ େହାଇଥିବା େହତୁ

ବହGପୁରେର େପାଲି ସ କମୀମାେନ

ଲାଠି ମାଡ କରି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେଲ ପରବ_ ୀ ସମୟେର େହତୁ ବାଦୀ ସଂଗଠନର
କି ଛି ପୁେରାଖା େନତା ଗଣମାଧମକୁ ସାzାତକାର େଦଇ ହି Dୁ େଦବାେଦବୀ+ ଉପେର
अଶାବ ମrବ ସବୁ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହାର ପସାରଣ ପେର େସମାନ+ ବି େରାଧେର
अଦାଲତେର ମାମଲା ଦାୟର କରି ବା ପେର ଏେବ େସମାନ+ ଭିତରୁ अେନକ ସବ
ସାଧାରଣେର zମା ଯାଚନା କରି ବା େଦଖାଯାଉଛି  ହି Dୁ ଧମାବଲୀ+ୁ ସମାଜେର ନୀଚ
େବାଲି େଦଖାଇବାର ପେଚhା ଯୁଗଯୁଗରୁ େହାଇ ଆସୁଛି, ଏଥିେର କି ଛି ନୂ ତନତ ନାହZ
अଧମ~ ଓ ବି ଧମୀ ମାନ+ ,ାରା ହି Dୁ ଧମକୁ ମୂଲହୀନ େବାଲି ଦଶାଇବାର ସବୁ େଚhା

ବ_ମାନ ଏହା ବି ାନ ବନାମ अ|ବି ଶାସ ନାମେର ବaୁତଃ ହି Dୁ ଧମକୁ ହZ अ|ବି ଶାସ
େବାଲି ପମାଣିତ କରି ବାର ପେଚhା ଚାଲି ଛି କହି େଲ अତୁ  ି େହବ ନାହZ
ସୂେଯାପରାଗ ଓ ଚDଗହଣ କାହZକି ହୁଏ ଏହା ସମେa ଜାଣrି  େହେଲ
େହତୁ ବାଦୀଏ ପି ଲାଦି ନର ଗପ "ରାହୁ େକତୁ ଗିଳି େଦଉଥିବାରୁ ଏ ସବୁ େହଉଛି "କୁ ଏେବ
ବି ସତ େବାଲି ମାନି େନଇ ଆମକୁ अ|ବି ଶାସୀ େବାଲି କହି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆସୁଛrି  ଏହି

ତ
ିକ

ା

ଦି ନମାନ+େର ଆେମ ପାକତାଗ କରୁଥିବା ପଥାକୁ अ|ବି ଶାସ େବାଲି କହି ନି େଜ
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ବି ଫଳ େହାଇଛି  େତଣୁ ଏହା ବି ଭିନy ସମୟେର ଭିନy ଭିନy ରୂପେର ଉପsାପି ତ େହଉଛି 

ଇ
-ପ

ରାzସ+ ଭଳି ଭଲ ଦି ନଟିଏ अଭz ଭzଣ କରି ନି ଜର ବୁ vିମତାର ପଦଶନ କରି ବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଲାଗିଛrି  ବାହGଣ ମାେନ ଏହି ସବୁ ମି ଛ ରି ତିନୀତି ନି ୟମ ଲାଗୁ କରି ସମାଜକୁ ଦେବଇ
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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ରଖି ବାକୁ ପେଚhା କରି ଆସୁଛrି େବାଲି େସମାେନ କହି , ବାହGଣ+ ନାମେର ସମଗ ହି Dୁ
ଧମକୁ ହZ ଆେzପ କରୁଛrି  ଜଗନy ାଥ+ୁ अମାନ କରୁଛrି , ଲzGଣ+ୁ ଇଡ଼ି ୟଟ୍ େବାଲି
କହୁଛrି  େହେଲ ଆେମ ବୁ ଝି ପାରୁନାହଁୁ , େଯ େଯମି ତି अନ ଧମେର ଧମଗୁରୁ ମାେନ
ଫତୁ ଆ ଜାରି କରି ନି ତିନିୟମ ନି ଜ ଇାେର ଲାଗୁ କରି େଦଉଛrି , ଆମ ଧମେର େସମି ତି
କି ଏ େକେବ କରିବା ଆପଣ େଦଖିଛrି କି ? ସନାତନ ହି Dୁ ଧମ ଭଳି ଉଦାରବାଦୀ ଧମ ହZ
ନାହZ ପକୃ ତେର େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ ହି Dୁ ଧମ ପକୃ ତେର ଧମ ନୁ େହଁ , ବରଂ ଏକ ସମୃv
ଜୀବନଯାପନର ମୂଳମx ଆଉ େଯଉଁ ସବୁ ଧମ ବି ଶେର ଏେବ ପବଳତାର ସହ
ବାପି ବାେର ଲାଗିଛrି େସ ସବୁ ମଧ ଧମ ନୁ େହଁ , େକବଳ ପା େହେଲ େସଇ ସବୁ
ଧାମ~କ େଗା-ୀ+ ଭଳି ଆମ ଧମର ସଂକୀ" ନୁ େହଁ  ଏଠି କି ଏ କାହାକୁ ଫତୁ ଆ ଜାରି କରି
ହତା ତ କରୁନାହZ, ତା େହେଲ ଆମ ଧମକୁ ହZ ଏମାେନ କାହZକି ବାରାର ଟାେଗଟ୍
କରୁଛrି , ଆପଣ ନି େଜ ଚି rା କରି େଦଖrି 

ଗଣମାଧମ ଓ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ପଚାର ପସାର େହାଇଛି , ସତ େହେଲ େସମାନ+ୁ
ପକୃ ତ କଥାକୁ େକହି ବୁ େଝଇ କହି ନାହାrି  अବଶ େସମାନ+ କାମ ଆମକୁ ଉେ_ଜି ତ
କରି ବାକୁ ଯେଥh କି j େକାଧେର ମନୁ ଷ ନି ଜର ସାମାନ ାନ ବି ହେରଇ େଦଇଥାଏ,
େତଣୁ େସମାନ+ୁ ସୋଧନ କରି େଗାଟିଏ zୁଦ କାହାଣୀ ମଁୁ ବି ଗତ ଦି ନେର େଫସବୁ କେର
ପକାଶି ତ କରି ଥିଲି, ଯାହାକୁ अଦବଧି ପଷଠି ହଜାର େଲାକ ପଢ଼ି ସାରି େଲଣି, ସବତଃ

ତ
ିକ

ା

ଆପଣ ମଧ ଏହାକୁ େଫସବୁ କ କି ା ହାଟସଆପ୍େର ପଢ଼ି ସାରି ଥିେବ, ତଥାପି ଆପଣ+
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େହତୁ ବାଦୀ+ କାଯକଳାପ ପେର େସମାନ+ ବି େରାଧେର अେନକ ପକାର ମrବ

ଇ
-ପ

େଗାଚରାେଥ ଏହି ଆେଲଖକୁ ପୁଣିଥେର ଉପsାପନ କରୁଛି , ପଢ଼j ଆଉ ଯଦି ଭଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଲାଗିଲା ଏହାକୁ ନି ଜ ବ|ୁ ମାନ+ (ବି େଶଷକରି େଯଉଁମାେନ ଆମ ଧମକୁ अ|ବି ଶାସ
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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େବାଲି କହrି ) ମଧେର େଶୟାର କରj
अଫିସରୁ େଫରି ରେମଶ ହାତ ମୁହଁ େଧାଇେଦଇ ଟିଭି ସାମନାେର ବସି ଥିବା େବେଳ
ସାନ ପୁअ କୁ ନା ପଚାରି ଲା, ବାପା ମଁୁ େକମି ତି ଜନG େହଲି ?
କବାଟ ପାଖେର ଠି ଆ େହାଇ ତା ମାଆ ରେମଶ ମୁହଁକୁ ଚାହZଥିଲା। କହି ଲା, ଦି ନ
ସାରା ଏଇ େଗାଟିଏ ପଶy ପଚାରି େମାେତ ବାଇୟା କରି େଦଇଛି । ତେମ ତା ପଶyର ଉ_ର
ଦି अ।
ରେମଶ ହସି େଦଇ କହି ଲା, ବୁ ଝି ଲୁ ଦି େନ େତା ମମିG ଆଉ ମଁୁ ଭଗବାନ+ୁ ପାଥନା
କଲୁ େଯ ଆମ ଘେର ସୁDର ପି ଲାେଟ ଦି अ। ଆେମ ରାତି େର େଶାଇବା ପେର ଭଗବାନ
अ|ାରେର ଆସି ଆମ ପାଖେର ତେତ େଥାଇେଦଇ ଚାଲି ଗେଲ । ବାସ େସଇ ଦି ନ ତୁ ଆମ
ଘେର ଜନG େହଇଥିଲୁ। ପୁअ ଖୁଶି େହଇଗଲା େହେଲ ପୁଣି ପଶy କଲା, େହେଲ ଆଗରୁ ମଁୁ
େକାଉଠି ଥିଲି? ରେମଶ କହି ଲା, ଭଗବାନ+ ଘେର। େସଇଠି अେନକ ଶି ଶୁ ଥାଆrି ,

ଚାଲି ଗଲା ପେର ତା ମାଆ ଶାrି େର ନି ଶାସ ମାରି କହି ଲା, ମଁୁ ପୁରା ଚି rାେର ଥିଲି କଣ
କହି ବି େବାଲି ।
ସବୁ କଠି ନ ପଶyର ଏଭଳି ସୁDର ଆଉ ସହଜ ଉ_ର ରେମଶ ପାଖେର ଥାଏ। ତେମ
ଏ ସବୁ େକମି ତି ଜାଣିଲ କହି େଲ କୁ େହ େମା େବାଉ େମାେତ ଏ ସବୁ କହି ଥିଲା।
- େହେଲ ଏ ସବୁ ତ ମି ଛ।

ତ
ିକ

ା

- ହଁ ମି ଛ। କି j କୁ ନାକୁ ଏେବ ଛୁଆ ଜନG େକମି ତି ହୁଏ ବୁ େଝଇ େହବ କି ? େସ କି ଛି
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େଲାକମାେନ ପାଥନା କେଲ ଭଗବାନ ଆସି େଦଇ ଯାଆrି । କୁ ନା ଖୁସିେର େଖଳି ବାକୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ହ
ାନ
ଆ

- ଓଃ, କି j େସ େଯେତେବେଳ ସତଟା ଜାଣିବ?

ଇ
-ପ

ବୁ ଝି ବ କି ?
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- ଜାଣିବ ତ ନି ୟ। କି j େସେତେବଳକୁ େସ େହତୁ ପାଇ ସାରି ଥିବ। ଆଉ ଏଇ
କଥା ନି ଜ ପି ଲା+ୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ େହତୁ ରଖିବ।
େହତୁ େବାଲି ପଦଟିଏ ବାରାର ଶୁଣିବା ପେର କୁ ନା ମା କହି ଲା, ଆା ଏଇ େଯାଉ
ଟିଭିେର େହତୁ ବାଦି େବାଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି େସଇଟା କଣ? ରେମଶ କହି ଲା, େସମାେନ
େହଉଛrି େଗାଟିଏ ବି ରଳ ପଜାତି ର ମାନବ େଯଉଁମାେନ ପି ଲାଦି େନ ଶୁଣିଥିବା ଗପକୁ ସତ
େବାଲି

ଧରି

େନଇଛrି

ଆଉ ଜୀବନେର ଉେଧଇ ନାହାrି । ମାେନ େସମାେନ

େଯେତେବେଳ ସତଟା କଣ ଜାଣିେଲ େସେତେବେଳ େସମାେନ ତା+ ପି ତାମାତା କହି ଥିବା
ଉ_ର େଯ େସମାନ+ୁ ସାମୟି କ ଭାବେର ବୁ େଝଇବା ପାଇଁ କହି ଥିେବ େବାଲି ସ ୀକାର
କରି ବାକୁ ରାଜି ନାହାrି । ଶୁଣ କହୁଛି , େସମାେନ େଯେତେବେଳ େଛାଟ ଶି ଶୁ େହାଇଥିେଲ,
ତା+ ବାପା ମା ଗହଣ ଆଉ ସୂଯ ପରାଗ ବି ଷୟେର ବୁ ଝାଇବା େବେଳ ନି ୟ ଗପ
ଶୁେଣଇଥିେବ, େଯ ସୂଯ ଆଉ ଚDକୁ ରାହୁ ଆଉ େକତୁ ଗିଳି େଦେଲ ଏ ସବୁ ହୁଏ େବାଲି ।

ସବ। େହେଲ େସଇ ପି ଲା ବଡ଼ େହଲା ପେର ଜାେଣ େଯ ଗହଣ ବା ପରାଗ କାହZକି
ହୁଏ! ଆଉ ପି ଲାଦି ନ କଥା ସବୁ ବାପା ମା ତା+ୁ ସହଜେର ବୁ େଝଇବା ପାଇଁ କହି ଥିେବ
େବାଲି ମଧ ଜାଣିଥାଏ।
େହେଲ କି ଛି େଲାକ+ େହତୁ ଜମା ସବଳ ନୁ େହଁ , େସମାେନ ଭାବrି ପି ଲାଦି େନ
ଯାହା କୁ ହାଯାଇଥିଲା ତାହା େସମାନ+ୁ ଠକି ବା ଉେଶେର କୁ ହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା

ତ
ିକ

ା

ଧାମ~କ ପୁaକେର େଲଖି େଲାକ+ୁ ଠକା ଯାଉଚି । େସମାେନ ଧରି େନଇଛrି ଏେବ ସୁvା
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ସାମାନ ଭାବେର କହି େଲ, ସାନ ପିଲା+ୁ େଭୗଗଳି କ ବି ାନ ବୁ େଝଇବା କଣ

ଇ
-ପ

େସଇ ରାହୁ େକତୁ ଗପକୁ ସତ େବାଲି ଗହଣ କରି ସମାଜ अ|ବି ଶାସେର ବୁ ଡ଼ି ରହି ଛି।

ଆ

ହ
ାନ

େତଣୁ େସମାେନ େଲାକ+ୁ ସେଚତନ କରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆସrି େଯ ରାହୁ େକତୁ ସବୁ
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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ଭମ, ଏହା अ|ବି ଶାସ। େସମାେନ ଭୁ ଲି ଯାଆrି େଯ ଏଇ କଥା େଲାକମାେନ 9ୁଲେର
ପମ, ଷ- େଶଣୀରୁ ହZ ବୁ ଝି ସାରି ଛrି ଆଉ ସମେa ଜାଣrି ଗହଣ ଆଉ ପରାଗ େକମି ତି
ହୁଏ? େହେଲ େସମାେନ ବୁ vିମାନ େବାଲି େକମି ତି ଜଣା ପଡ଼ି ବ, େତଣୁ େସମାେନ ରାହୁ
େକତୁ ଗm ଆଳେର ଏଇ ଦି ନ ମାନ+େର ସାମାନ ଭାବେର ମାନ ପାକତାଗ,
ନୀତି ନିୟମ ଇତାଦି ମଧ अ|ବି ଶାସ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବା ସହ େଲାକ+ ସାମନାେର
େଲାକ+ ଧାମ~କ ଆsା ଓ ବି ଶାସକୁ ଚାେଲt କରି େସଇ ଦି ନ ମାନ+େର ଆମି ଷ ଦବ
ଖାଆrି ଏବଂ କହି ବୁ ଲrି େଯ େଦଖ ଆମକୁ କି ଛି େହଲାନି ।
କୁ ନା ମା ପଶy କଲା, େହଲା େଯ। ଯଦି ଖାଇେଲ अସୁବିଧା ନାହZ ତାେହେଲ
ପାକତାଗ କଥା କାହZକି କୁ ହାଯାଇଛି ?
- अତୀତେର େଲାକମାେନ ବଡ଼ ଘର ମାନ+େର ରହୁଥିେଲ କି ? ହଜାର ହଜାର ବଷ
ତେଳ େଲାକମାନ+ ପାଇଁ ଚD ଓ ସୂଯ ଶ ି ର ପତୀକ ଥିେଲ, େତଣୁ ଗହଣ ବା ପରାଗ

ଭାବେର ଭୟଭୀତ େହାଇଥିେବ? େତଣୁ ଏଇ ସମୟେର େସମାେନ ନି ଜକୁ ସୁରzିତ ରଖିବା
ପାଇଁ ଘର ଭିତେର ରହି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେବ। େତଣୁ େସହି କି ଛି zଣ େରାେଷଇ
କାଯ ବି ବD େହାଇଥିବ। କାଳକେମ ତାହା ଏକ ପଥାେର ପରି ଣତ େହାଇ ପାକତାଗ
ଭଳି ନୀତି ସୃhି େହାଇଥିବ େବାଲି େମାେତ ଲାେଗ। ଗହଣ ସରି ଗେଲ େଲାକମାେନ ନି େଜ
ସyାନ କରି ବା ସହ ବ ଓ ଘରକରଣା ସାମଗୀ ସବୁ ମଧ େଧାଇବା ଆର କରି ଥିେବ।

ତ
ିକ

ା

ଏହି ସବୁ କାଳକେମ ପଥା ବା ନି ୟମ େହାଇ ଯାଇଥିବ। ଏହି ସବୁ ପଥାକୁ ତାଳୀନ
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େହେଲ େଯେତେବେଳ ସୂଯ ଓ ଚD ଲୁ ଚି ଯାଉଥିେଲ େସେତେବେଳ େସମାେନ ନି ୟ

ଇ
-ପ

ଶାସକ ଏବଂ ପଜ
ୂ କ ବଗ ପାଳନ କରୁଥିବା େଦଖି ସବସାଧାରଣ ମଧ ପାଳନ କରି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ଆର କରି େଦଇଥିେବ। ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବଷରୁ ପାଳି ତ େହାଇ ଆସୁଛି ତାହା
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 ଶାସ େହଉ ପେଛ ତା ପଛେର େକୗଣସି େବୖ ାନି କ ଗେବଷଣା ବା ସି vାr ନାହZ, କି j
ଏହା,ାରା କାହାର େକୗଣସି ପଭୂ ତ zତି ବି ତ େହଉନାହZ, େତଣୁ ମାନି େଦେଲ अସୁବିଧା
ନାହZ।
ଗହଣ ବା ପରାଗ ସମୟର କଣ େରଳ ଯାତାୟାତ ବD ହୁଏ କି ? ନା, ତ କଣ
େଲାକମାେନ ଘର ବାହାେର ରହrି ନାହZ? କାହାର କି ଛି zତି ହୁଏ କି ? ତାେହେଲ ଘରୁ
ବାହାରି ବାକୁ କାହZକି ମନା କରାଯାଇଥାଏ? କୁ ନା ମା ପଶy କଲା।
- ଗହଣ ବା ପରାଗ ସମୟେର େଯଉଁ େଭୗଗଳି କ अବsିତି ସୃhି ହୁଏ େସଥିରୁ
अତି ବାଇଗଣି ରଶିG ସେମତ अେନକ ରଶିG ତୀଯକ ଭାବେର ପୃଥିବୀର ବାୟୁମoଳେର
ପେବଶ କେର ଯାହା ସି ଧା ଆଖିେର େଦଖିେଲ ଆଖି ର େଦଖି ବା zମତା କମ େହାଇପାେର
େବାଲି େବୖ ାନି କ ସି vାr ରହି ଛି। अବଶ ଆେମ ପି ଲାଦି ନୁ ଶୁଣି ଆସି ଚୁ େଯ ଗହଣ
ସମୟେର ଯଦି ଚD ବା ସୂଯ +ୁ ଚାହZବା ଆଖି ଖରାପ େହଇଯି ବ େତଣୁ ପି ତଳ ଥାଳି େର

ବି ାନ ାନ ନଥିଲା ଯଦି େସମାେନ ଏ ସବୁ େକମି ତି ଜାଣିଥିେଲ? ତ କଥା େହଉଛି ,
ଆେମ ସବୁ ମଣିଷ। ଆମକୁ ଯାହା ମନା କରାଯି ବା ଆେମ େସଇୟା ହZ କରି ବା। ବି େଶଷ
କରି େଛାଟ ଶି ଶୁ। େତଣୁ ଘରୁ ବାହାରିେଲ େସମାେନ ନି ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହZେବ ଏବଂ
େସମାନ+ ଆଖି ଉପେର ପତି କୂଳ ପଭାବ ପଡି ବ େବାଲି ଚି rା କରି ପରିବାରର ସମa
ସଦସ ଘେର ରହି ବାକୁ େଶୟ9ର ମାନି ଥିେବ।

ତ
ିକ

ା

ତାେହେଲ େଯଉଁମାେନ ଟିଭିେର ଆସି ଚି ାର କରି କହୁଛrି େଯ ତେମ ସବୁ
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ହଳଦୀ ପାଣି ରଖି େସଥିେର େକବଳ ପତି ବି ହZ େଦଖି ବା ଉଚି ତ। ଆମ ପବ
ୂ ପ
 ୁରଷ+

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ବୁ ଝି େବ ନାହZ?

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अ|ବି ଶାସେର ବୁ ଡ଼ି ରହି ଛ େବାଲି େସମାନ+ୁ ଏଇ କଥା ବୁ େଝଇ େଦେଲ େସମାେନ କଣ
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- େମାେତ କାହZକି େକଜାଣି ଲାେଗ େସମାେନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ସବୁ କରrି । େଯାଉ
ସବୁ େଲାକ ଟିଭିେର ଆସrି କି ଏ ପେଫସର ତ କି ଏ ଓକି ଲ, େସମାେନ ତ ଆଉ ମୂଖ 
ନୁ ହrି । େହେଲ େସମାନ+ ମତବାଦକୁ ଲzକେଲ ମେନ ହୁଏ େସମାେନ ସନାତନ ହି Dୁ
ଧମର ପାୟ ସମa ନୀତି ନିୟମକୁ ଆେzପ କରrି । ବି ଶେର अେନକ ଧମାବଲୀ ରହrି
ଏବଂ ପାୟ अଧି କାଂଶ ଧମ ବା ପାେର अଗଣିତ କୁ ପଥା ପଚଳି ତ ଥିେଲ ସୁvା ଏମାେନ
େକେବ ବି ସ ର ଉେ_ାଳନ କରrି ନାହZ। େତଣୁ ଏମାନ+ ଆଭିମୁଖ ସବୁ େବେଳ
ସେDହେର ହZ ରେହ। ସନାତନ ଧମର ବି ଶାଳତା ଓ େବୖ ାନି କ ସି vାr ହଜାର ହଜାର
ବଷରୁ ପମାଣିତ। ଆମ ଧମ ଗ ଆଧାରେର ପକାଶି ତ ପtିକା ,ାରା ସଠି କ୍ ଭାବେର
େସୗର ଓ ଚD ଗଣନା କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଗହ ନzତ ଇତାଦି ବି ଷୟେର ଆମ ଧମ
ହଜାର ହଜାର ବଷରୁ େଯଉଁ ାନ ସଂଗହ କରିଛି ତାହା अନ ସମa ଧମ ବା ସଭତା
ବି ଗତ ଚାରି ପାଶହ ବଷେର ହZ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛrି । େତଣୁ ସ ାଭାବି କ କଥା ଆମ

େହତୁ ବାଦ ମଧ େସଇ ପେଚhାର अଂଶ ମାତ। େହେଲ େଯଉଁଭଳି ସୂଯ ଓ ଚD ସତ,
େଯଉଁଭଳି ପୃଥିବୀର अsିତ ସତ ଠି କ୍ େସଭଳି ସନାତନ ହି Dୁ ଧମର ପେତକ ନୀତି ନିୟମ
ସ ୟଂସଂପ"
ୂ  ଏବଂ ସତ ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହZ। େସମାେନ େଚhା କରି େଲ ସୁvା ପାରି େବ
ନାହZ, େତଣୁ ଆମର ଧାମ~କ ଆsାକୁ େଦାହଲାଇବାର ପେଚhା କରୁଛrି । ଗହଣ ଦି ନ
ମାଗଣାେର ଚି େକନ ବି ରିୟନି େଖାଇ ସମାଜେର କଳୁ ଷ ପସାର କରି ବାର ଔvତ

ତ
ିକ

ା

େଦଖାଉଛrି । ଆମ ଧମେର ସହନଶୀଳତା ବହୁତ अଧି କ େତଣୁ େସମାେନ ଏସବୁ କରି
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ଧମକୁ ନୀଚ େବାଲି ପମାଣିତ କରି ବା ଉଦମ अେନକ ଶତାୀରୁ େହାଇ ଆସୁଛି। ଏହି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଲୁ ଚି ବା ପାଇଁ sାନ ମି ଳିବ ନାହZ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପାରୁଛrି । େହେଲ େଯଉଁଦିନ େଲାକମାେନ ସହି ବା ବD କରି େଦେବ େସଦି ନ ଏମାନ+ୁ
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କାହାଣୀ ପଢ଼ି ବା ପେର ବି ଶାସ େହାଇଥିବ େଯ ଆମ ଧମ

ସତେର େକେତ େବୖ ାନି କ ବା େସୖ vାrି କ କି j େଯଉଁମାେନ ଏହାକୁ କଳୁ ଷିତ କରି ବାର
ପେଚhା କରୁଛrି େସମାନ+ୁ େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ସୁvା େସମାେନ ବୁ ଝି େବ ନାହZ େତଣୁ
ଆଉ େଗାଟିଏ କାହାଣୀର ଉପsାପନ କରି ଛି ଏହାକୁ ପଢ଼j ଏବଂ ପଢ଼ାj
ଦି େନ ଜେଣ ଭଦବ ି େଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଗାଆଁ ବୁ ଲି ବାକୁ ଗେଲ। େସଇଠି ସବୁ କି ଛି
अଜଣା ଓ अପରି ଚିତ। ତଥାପି ନି ଜର ବୁ vି ଓ ବି େବକ ବଳେର େସ େସହି sାନକୁ ନି େଜ
େଦଖିବା େଯାଜନା କେଲ। େଗାଟିଏ ବି ଶାଳ ପୁ ରି ଣୀ କୂଳେର ପହିବା ପେର େସ ପାଦ
େଧାଇବା ଆଶାେର ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ ଜେଣ ବୟ9 ବ ି କହି େଲ, ବାପା ଟିେକ
େଦଖିକି ପାଦ ପକାअ, େସଇଠି ବହୁତ ଶି ଉଳି େହାଇଛି , େଗାଡ଼ ଖସି ଯାଇପାେର।
େସ ସହସା ନି ଜକୁ ସାଳି େନେଲ ଆଉ ପାଦ ଚି ପି ଚି ପି ତଳକୁ ଓହA ାଇେଲ। ତା+ୁ
େଦଖୁଥିବା अନ ପଯଟକ ମାେନ ବି ଠି କ୍ େସମି ତି କରୁଥିେଲ। େସ େଯେତ ସବୁ sାନ

େସହି sାନେର କି ଭଳି ସାବଧାନ ରହି େବ ତାହା ବୁ େଝଇ େଦଉଥିେଲ। ବ ି ଜଣକ
େସମାନ+ ପରାମଶ େନଇ ନି ଜର ଯାତା ସହଜେର ସାରିେଦେଲ। ତାହା ପରଠାରୁ େସ
अେନକ ଥର େସହି sାନକୁ ଯାଇଛrି , ସବୁ େବେଳ େସଇ ବୟ9 େଲାକ+ର ଉପେଦଶକୁ
ସG ରଣ କରି ନି େଜ ତଥା ନି ଜ ପରିବାରକୁ ସକୁ ଶଳ ବୁ ଲାଇ ଆଣିଛrି । ତା+ अନୁ ସରଣ
କରି अେନକ ବ ି ମଧ ସୁରzିତ ବୁ ଲି ଆସି ଛrି ।

ଇ
-ପ

ଆଉ ପାଦ ଖସୁନାହି , କି j େଲାକମାେନ ପବ
ୂ ବ
 ତ ସବୁ ନି ୟମ ଭଳି ମାନି ବୁ ଲୁ ଛrି ।

ତ
ିକ

ା

ଦି ନ ବଦଳି ଛି, େପାଖରୀ ହୁଡ଼ା ଏେବ ସି େମ¡ େହଇଗଲାଣି। ମDିର େବଢ଼ାେର ବି
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ବୁ ଲି େଦଖିେଲ ସବୁ ଠି ଏମି ତି अେନକ ବୟ9 େଲାକମାେନ ତା+ୁ ସାହାଯ କରୁଥିେଲ ଆଉ

ଆ

ହ
ାନ

ଯୁଗ ବଦଳୁ ଛି ଏବଂ େଲାକମାନ+ ଧାରଣା ଏବଂ ଦୃ hିଭ{ୀ ବି ବଦଳି ଛି। ବୟ9
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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େଲାକ+ର अତି ସାବଧାନତା ଏେବ ନୂ ତନ ପୀଢ଼ି ପାଇଁ अ|ବି ଶାସ ମେନ େହଉଛି ।
େସମାେନ ସମୟର ପରି ବ_ନ ଏବଂ ନୂ ତନ ାନ େକୗଶଳ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରି େଦବା
କଥା କହି ପୁରାତନ ଧାରଣାକୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛrି । େଯଉଁଠି ପାଦ ଚି ପି ଚି ପି
େଲାକମାେନ ଚାଲି ଛrି େସଇଠି େସମାେନ ଖାଲି ପାଦେର ଧପ ଧପ୍ େହାଇ ଚାଲି ପମାଣ
କରି ବାକୁ ଲାଗିଛrି େଯ ତେମ ସବୁ अ|। କି ଏ େକେତେବେଳ କଣ କହି େଦଇ ଯାଇଥିଲା
ତାହାକୁ ଏେବ ବି ପାଳନ କରୁଛ !!!
ଉପେରା

କାହାଣୀ ପଢ଼ି ବା ପେର ଆପଣ ଜାଣି ସାରି ଥିେବ ଏହା କାହZକି େଲଖା

ଯାଇଛି । େସହି sାନ େହଉଛି ଆମ ରାଜ ବା େଦଶ ବା ଜଗତ। ଏଠି ଆେମ ଆସି ବା
େବେଳ ଆମର େକୗଣସି େଭୗତି କ ାନ ନଥାଏ। ସବୁ କି ଛି ଆମକୁ ଶି ଖିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ
ଶି zା ,ାରା ଆେମ ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବେର ଚଳାଇ ଥାଉ। େହେଲ ଆମ
ଘରର ବେୟାେଜ- ବ ି ମାନ+ ଉପେଦଶ अନୁ ସାେର ଜୀବନକୁ ପାଳନ କେଲ ଆମକୁ

ସୃhି େହାଇଛି କହି େଲ अତୁ  ି େହବ ନାହZ। ଏହା ପାଳନ କରି ବା ,ାରା ଆେମ କାହାର
େକୗଣସି ପଭୂ ତ zତି କରି ବା ନାହZ। େତଣୁ ଏହି ସବୁ ଉପେଦଶ ଆେମ ମାନି ଥାଉ
େହେଲ କି ଛି ସ େଘାଷିତ ବୁ vିଜୀବୀ ଆମର ଏହି ବି ଶାସ ଓ ଧାରଣାକୁ ମୁଳଭୂ ତ ଭାେବ
अ|ବି ଶାସ େବାଲି କହି େଦଇ ତାଛଲ କରି ବାକୁ ଆେଗଇ ଆସrି । େମା ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ
େମାେତ କଦାପି ଏଭଳି େକୗଣସି ଉପେଦଶ େଦଇ ନାହାrି ଯାହା ଜଗତ ପାଇଁ ହାନି କାରକ

ତ
ିକ

ା

େହାଇପାେର। ସବଦା ଜଗତ କଲାଣ କଥା ହZ ଆେମ ଶୁଣି ଆସି ଚୁ। अବଶ ଏହି ପୃଥିବୀ
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େକୗଣସି अସୁବିଧା ପେଡ଼ ନାହZ ଏବଂ अଧି କj ଏହି ସବୁ ଉପେଦଶ ଜନ କଲାଣ ପାଇଁ ହZ

ଇ
-ପ

ପୃ-େର अେନକ ଧମ ବା ପା ରହି ଛି େଯଉଁଠି ମୂଳତଃ େମୗଳବାଦୀ ଚି rାଧାରା ବା

ଆ

ହ
ାନ

ରହି ଛି। େସମାେନ ଜଗତ କଲାଣ अେପzା ନି ଜ ଧମର ବାି ଚାହାrି , କି j
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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େସୗଭାଗର ବି ଷୟ େମା ପରି ବାର େମାେତ ବସୁେଦବ କୁ ଟୁ କମ୍ ମxେର ଦୀzିତ
କରାଇଛrି । େମା ପାଇଁ ସମଗ ବି ଶ ଏକ ପରି ବାର। ଆଉ ଏହି ପରିବାରକୁ ସୁରzିତ
ରଖି ବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସବୁ ଉପେଦଶ ଦି ଆଯାଇଛି ତାହା ,ାରା କାହାର େକୗଣସି zତି
େହଉନାହZ। अଥଚ େସହି ସବୁ ଉପେଦଶକୁ अ|ବି ଶାସ େବାଲି ସବସଖେର େଘାଷଣା
କରି ବା େବେଳ ବୁ vିଜୀବୀ ମାେନ ଭୁ ଲି ଯାଆrି େଯ ପୃଥିବୀ ପୃ-େର ଜୀବନ ଧାରଣର
ମୁଖ ସହାୟକ େହଉଛି ବି ଶାସ।
ବାପା ମାଆ+ େସyହ, ପତି ପତy ୀ+ େପମ, ଭାଇ ଭାଇର େସyହ, ବ|ୁ ମାନ+ ବ|ୁ ତା
ସବୁ କି ଛି ବି ଶାସର ଭି_ିଭୂ ମି ଉପେର ହZ ରହି ଛି। ଏହି ସବୁ sଳେର ବି ଶାସକୁ େକମି ତି
ପମାଣିତ କରି େହବ? ଏଠି ବି ଶାସ କଣ ଆଖିେର େଦଖାଯାଏ କି ? ଏହି ସବୁ sାନେର ଥିବା
ବି ଶାସକୁ ବି ାନ ପମାଣିତ କରି େଦଇ ପାରି ବ କି ? ତାେହେଲ ଯଦି ଆପଣ ନି ଜ ୀ କି ା
ସrାନ ଉପେର ଆଖିବୁଜି ବି ଶାସ କରୁଛrି ଆପଣ ବି ାନର ସି vାrେର अବେହଳା

େପାାହନ େଦବାକୁ ବv ପରି କର େହାଇଛrି ତାେହେଲ ନି ଜର ସବୁ ଠାରୁ ନି ଜସ ଭଳି
ମେନ େହଉଥିବା ସ କକୁ ମଧ େସହି ନି କିତିେର ତଉଲି େଦଖିପାରି େବ କି ? ଯଦି ନା,
ତାେହେଲ େଯମି ତ ଆପଣ+ ବି ଶାସ ଉପେର ଆପଣ+ ବି ଶାସ ରହି ଛି ଠି କ୍ େସଭଳି
अନମାନ+ ବି ଶାସ ବି ମୂଲହୀନ ନୁ େହଁ େବାଲି ଜାଣି ରଖj।
େମାେତ ଭଗବାନ+ ମଧେର େମାର ସବୁ ସ କ େଦଖାଯାଏ। ଖୁସିେର ଥିେଲ ବ|ୁ

ତ
ିକ

ା

ଭଳି ମେନ ହୁଏ ଆଉ ଦୁ ଃଖେର ଥିେଲ ପି ତାମାତା ଭଳି ମାେନ ହୁଏ। ଏହା େମାର ବି ଶାସ।
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କରୁନାହାrି କି ? ଯଦି ସବୁ ଘଟଣା, ନୀତି ନି ୟମ ପାଇଁ ଆପଣ େବୖ ାନି କ ମତବାଦକୁ ହZ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଆପଣ ନି ଜ ପି ତାମାତା+ ଉପେର ବି ଶାସ କରrି ଠି କ୍ େସମି ତି।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏହି ବି ଶାସକୁ ମଁୁ େମା ଚମ ଚzୁେର େଦଖିନାହZ ସତ େହେଲ ବି ଶାସ ତ अଛି । େଯମି ତି
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ଜାଣିଛି ଆପଣ େମାର ଏହି ଆେଲଖ ପଢ଼ି ବା ପେର ବୁ ଝି ବା ପରି ବେ_ େକମି ତି ନୂ ଆ
ପଶy ପଚାରି େମାେତ अସୁବିଧାେର ପକାଇବ େସଇ କଥା ମନେର ଚି rା କରୁଥିେବ, କାରଣ
ଆପଣ+ ମନ ଓ ମaି

େକବଳ ଦୃ ଶ ଏବଂ ଶାବ ବaୁକୁ ହZ ସତ େବାଲି ମାେନ।

ଆପଣ ବି ଶାସର ପକୃ ତ अଥ ଜାଣି ନାହାrି କି ା କଳା ଚଷମା ପି |ିେଦଇ ସବୁ କି ଛି କଳା
େବାଲି କୁ ହାଇବାେର ବa अଛrି । ନି ଜ ଆଖି ଉପେର ପି |ିଥିବା ଚଷମା େଖାଲି ଦି अj,
ାନ ଚzୁେର େଦଖj ଯାହାକୁ ଆପଣ अ|ବି ଶାସ କହୁଛrି େସ ସବୁ ଆମ ଜୀବନକୁ
ସରଳ କରି ବା ପାଇଁ ଆମ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ+ ,ାରା ଦି ଆଯାଇଥିବା କି ଛି अଣହାନି କାରକ
ଉପେଦଶ ମାତ। ଆପଣ+ୁ ଇା ନାହZ େସହି ସବୁ ଉପେଦଶ ମାନj ନାହZ, କି j
େଯଉଁମାେନ ମାନrି େସମାନ+ୁ ତାଛଲ କରj ନାହZ ।
ଏହି ସ େଘାଷିତ ବୁ vିଜୀବି ବା େହତୁ ଜୀବି ବା େହତୁ ବାଦୀ ନି ଜକୁ ଧମରହି ତ େବାଲି
େଘାଷଣା କରି ବାେର ଗବ अନୁ ଭବ କରrି  େସମାେନ େକୗଣସି ଧମେର ବି ଶାସ କରrି

କି j େକବଳ ହି Dୁ ଧମେର ହZ ଏମାନ+ୁ अ|ବି ଶାସ େଦଖାଯାଏ ଆଉ େସେତେବେଳ
ଆେଗଇ ଆସrି ସମାଜ ସୁଧାରକ େହଇ अନଧମର େଲାକମାେନ ମାସ ମାସ ଉପବାସ
କରୁଥିବା େବେଳ କାହZକି ଏହା अ|ବି ଶାସ ଏବଂ ଏହା ପାଳନ କରନାହZ କହି ଚି େକନ୍
ବି ରିୟାନୀ ପାଟ~ କରୁନାହଁ େବାଲି କି ଛି ବ ି ପଶy କରିବାପେର ଜେଣ ମତେଦେଲ େଯ
ପଥେମ ଆମ ନି ଜ ଘରର अ|କାର ଦୂ ର କରି ବା ପେର अନ ଘରକୁ େଦଖି ବା अଥାତ
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ତ
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ା

ହି Dୁ ଧମକୁ େସ ନି ଜ ଘର େବାଲି କହି େଲ, କି j େସ ତ ନି ରୀଶରବାଦୀ, ତା େହେଲ ହି Dୁ
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ନାହZ, ପଜ
ୂ ା ପବପବାଣୀକୁ ମାନrି ନାହZ ମDିର େଦବାଳୟେର ପେବଶ କରrି ନାହZ

ଆ

ହ
ାନ

ଧମକୁ ଆେଲାକି ତ କରି ବା ଭଳି ଦୁ ଃସାହସ େସ କାହZକି କରୁଛrି ? ଯଦି େସ ହି Dୁ ନୁ ହrି
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 େହେଲ ଆମ ଧମ ଓ ଧାମ~କ ଆsାକୁ ପଶyବାଚୀ କରି ବାକୁ ତା+ୁ କି ଏ अଧି କାର
େଦଲା? ଏହି ଭଳି ପସ{ ଆସି େଲ, େସମାେନ ଲାt ଲୁ େଚଇ ନି େଜ ଉେଭଇ ଯାଆrି 
अ|ବି ଶାସ ବି େରାଧେର େଲଖାଯାଇଥିବା କଥା ଓ ପବ| ଆହାନ ପତି କାେର
ପକାଶି ତ େହାଇଥିଲା, କି j ଯାହା ମେନ େହଉଛି , କାଠକୁ ଉଇ ଖାଇେଦଇ ଗଲାପରି ଏହି
େହତୁ ବାଦୀ େଗା-ୀ ଆମ ସମାଜେର କଳୁ ଷ ବାପି ବାେର ସହାୟତା କରୁଛrି ଏବଂ ଆମ
ଧମ ତଥା ବି ଶାସକୁ ପଶyବାଚୀ କରି େଦଇ अଦାଲତି କାଠଗଡ଼ାେର ଛି ଡ଼ା କରି େଦଉଛrି ,
େତଣୁ ଏହି ଭଳି େକୗଣସି ସାହି ତ ବା ପବ|କୁ ଭବି ଷେର ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର sାନ
ଦି ଆଯି ବ ନାହZ, ଯାହା ବି ଶାଳ ସନାତନ ଧମକୁ ପଶyବାଚୀ କରୁଥାଏ
ଆଶା କରୁଛି ଚଳି ତ ମାସର ସଂ9ରଣ ଆପଣ+ୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣ+ୁ
ଆମର ଏହି ପତି କା ଭଲ ଲାେଗ ତା େହେଲ ଏହାକୁ ନି ଜ ବ|ୁ ମାନ+ ସହ େଶୟାର୍ କରj
ଏବଂ ନି େଜ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର େଲଖିବା ଓ ପଢ଼ି ବା ସହ ପଢ଼ାଇବାର ପେଚhା କରj

ରହି ଛି େସ ସବୁ ମଧ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ପରବ_ୀ ପୃ-ାେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ଲି +େର
କିA କ୍ କରj
ଧନବାଦ

ଡ଼ା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ
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ଆହାନ ଇ - ପତି କା
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରj
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

https://www.youtube.com/DrJyotiPrasadPattnaik

Aahwaan.com

26

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୬
ତଥାପି ଟିମର େଲାେକ ସତକ ଥାଆrି । ବାଘ ସି ନା େଶାଇଯାଇଛି ,
ହୁଏତ ପୁରା अେଚତ େହାଇ ନଥିବ। ଶଟ ଫାୟାର କରି ବାର ପାୟ ୧୦୧୫ ମି ନିଟ ପେର ବାଘ ପୁରା अେଚତ େହାଇଯି ବ। େସମାେନ େସ
ପଯr अେପzା କେଲ। େସମାନ+ର ସାବଧାନତା କି ଛି କମ େହଉ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ନଥିଲା। ବାଘର ଆଖିଟା ଟିେକ େଖାଲାଥିଲା। ସାଧନବାବୁ ଏକ ଲା
ବାଡି େନଇ ବାଘ ଆଖି ଆଗେର ହଲାଇେଲ। କି ଛି ପତି କି ୟା ନାହZ।
ବାଘ अେଚତ ନେହାଇଥିେଲ ସାେ{ ସାେ{ ବାଡି କୁ କାମୁଡିେଦବ। କି ଛି
େସମି ତି କି ଛି ଘଟିଲାନି । ତଥାପି େଲାେକ ପାଖକୁ ଗେଲନାହZ।

ବ|ୁ କ ତଳକୁ କରିେଦେଲ। ଏେତ ସମୟଧରି େସ ବଡ଼ େଟନସନେର
ଥିେଲ। ତା+ ମୁହଁରୁ ହସ ବାହାରି ଆସି ଲା। ଏେବ ବାଘପୁରା अେଚତ
େହାଇଗଲାଣି । ଔଷଧ ପଭାବେର अେଚତ େହାଇଗେଲ ବାଘ ମୁହଁରୁ
ଘଡଘଡ ଶ ବାହାେର।
ସମେa ଆଶa େହେଲ। େଗାଟିଏ ବଡ଼ କାମ ସ ୂଣ  େହଲା।
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ବାଘକୁ
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ବାଘଟା ଏମି ତି अସୁବିଧା ଯାଗାର ପଡି ନଥିଲା। େସଇଠୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବାହାରକୁ ଆଣିବା ସହଜ। ଚାରି ଆଡୁ ଜାଲି େଖାଲି ଦି ଆଗଲା। ଦଳର
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 େଲାକ ମି ଶି ବାଘକୁ ଯrା ଭି ତେର ରଖିେବ। ବାଘର ଓଜନ ୧୦୦ କି େଲାରୁ अଧି କା।
ପା ଦଶଜଣ ମି ଶି ତା’କୁ ଉଠାଇେବ। କି ଛି ସହଜ କଥା ନୁ େହଁ । େଲାକମାେନ ଜଲଦି
ଜଲଦି ଜାଲ ଗୁଡାଇେଲ। କି ଛି େଲାକ ଜrାକୁ ବାଘର ପାଖକୁ େନଇ ଆସି େଲ।
“ଆେର ବାଘ अେଚତ େହାଇଗଲା।”- େଭାଲା ପୁଣି ଦୂ ରରୁ େବାବାଳି ପକାଇଲା।
ଜାଲ େଖାଲି ବା अଥ ବାଘ ତରଫରୁ ଆଉ ବି ପଦ ନାହZ। ତା’ର ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। େସ
ବି ଭାଗର େଲାକ+ୁ ପଚାରି େଦଲା। େସମାେନ କି ଛି ଉ_ର େଦେଲନି । କି j ମୁହଁେର
ଫୁଟିଥିବା ହସରୁ େସ କଥା अDାଜ କରି େନଲା। ବାଘ ଧରିବା କାମଟା େହାଇଗଲା। अନ
େଲାକମାେନ ତା’ ଉପରକୁ ମାଡି ଆସୁଥିେଲ। କି j େସ ଆଗରୁ ପାଟିକରି ସମa+ୁ କଥାଟା
ଜଣାଇେଦଲା।
ଏ ଭି ତେର ମoଳବାବୁ ନି େଜ ବାଘ ମୁହଁେର ଏକ େମାଟା କପଡା ପକାଇେଦେଲ।
ବାଘର କି ଛି ହଲ୍ଚଲ୍ ନାହZ। ଏ କପଡା ପକାଇବାର अଥ େହଉଛି ବାଘ ଆଖିଟା

ହଠାତ୍ କାମୁଡି ପାରି ବନି । କି j ମୁଖ ଉେଶ େହଉଛି ବାଘର ଲାଳ କାହା ହାତେର
ନଲାଗୁ। ବାଘ େଦହେର ଔଷଧ କାମ କରୁଛି । ତା’ର ଲାଳେର ମଧ ଔଷଧର ଗୁଣ ଥିବ।
େସ ଔଷଧ ପଭାବେର ଲାଳ ଲାଗିଥିବା ବ ି अସୁs େହାଇଯି ବ। ବାଘର ମୁoକୁ ହାଲୁ କା
ଭାବେର କପଡାେର େଘାଡାଇ ଦି ଆଗଲା େଯମି ତିକି ତା’ର ନି ଃଶାସ େନବାେର କି ଛି

ତ
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ା

अସୁବିଧା େହବନାହZ। ତାପେର େଲାକମାେନ ବାଘକୁ ଉଠାଇ ଜrା ଭିତେର ପୁରାଇେଦଇ
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अ|ାରେର ରହି ବ। କଣ ଘଟୁ ଛି ଜାଣି ପାରି ବନି । ଯଦି ସାମାନ େଚତା ଥାଏ େତେବ

ଇ
-ପ

ଦୁ ଆର ବD କରି େଦେଲ। ଜrାର ସବୁ ରଡ ଆଉ ଦାରକୁ ପୁଣିଥେର ଭଲଭାେବ ପରଖି
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ନି ଆଗଲା। କି ଛି अସୁବିଧା ନାହZ। ବାଘ ଆଉ ଜrାରୁ ବାହାରି ପାରି ବ ନାହZ। ଏକ ବଡ଼
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 rା ଗଲା। କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇନି । ଜrାକୁ ଏକ ସୁବିଧା ଯାଗାକୁ େବାହି ନି ଆଗଲା।
“ବାଘ ଧରାେହଲା। ବାଘ ଧରା େହଲା।”- କହି େଭାଲା ନାଚି ଗଲା। ତା’ ସା{େର
ଗଁାର େଟାକାଦଳ ନାଚି ଗେଲ।
“କାକୀ େତା ନାଲି କୁକୁ ର ଧରାେହଲା। େଦଖିବୁ ଆ।”- େଭାଲା େଜାରେର େହମ
କାକୀକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। କାକୀ ତା କଥା ଶୁଣିପାରି ଥିେବ କି ନାହZ କି ଏ ଜାେଣ। କି j
ଗଁାରୁ ଦଳଦଳ େହାଇ ଝି अ ମାଇେପ ଛୁଟି ଆସି େଲ। କି j କାହାକୁ ଜrା ପାଖକୁ ଆସି ବାକୁ
ଦି ଆଗଲା ନାହZ। ଏେତ େଲାକପାଖକୁ ଆସି େଲ େକବଳ ବି ପଦ ବଢି ବ। ଏ େଲାକମାେନ
େକବଳ େଦଖିବା ଛଡା କି ଛି କରି ପାରି େବ ନାହZ।
ଏ ଭିତେର େଭାଲା କହି େବାଲି ବାଘ େବାହି ବା କାମେର ନି ଜ ହାତ ବଢାଇଲା।
େଟାକାଟା ଜrା େବାହୁ। କି ଛି अସୁବିଧା ନାହZ। େଭାଲା ପାଖକୁ ଆସି ବା କଥା ନୁ େହଁ । କି j
େଭାଲା ବହୁତ କାକୁ ତି ବି ନତି କରି ଜrା େବାହି ବା କାମଟା ଆପେଣଇ େନଇଥିଲା।

ବାଘ ଏ ଭିତେର ପାୟ ୧୫ ମି ନିଟ େହଲା ଜrା ଭିତେର अଛି । अେଚତ ସମୟ
अତି େବଶି େର ୧୫-୨୦ ମି ନିଟ। ଧୀେରଧୀେର େଚତା େଫରିବ। ମoଳ ଆଉ ସାଧନବାବୁ
ବାଘକୁ अନାଇ ରହି ଥିେଲ। େଡାଜ अଧି କ େହାଇଗେଲ ବାଘ ମରି ଯିବ, ଆଉ େଚତା
େଫରି ବନି । ଯଦି ବାଘ େବଶି अସୁs ଥିବ ତାେହେଲ अନଥ େହାଇ ଯାଇପାେର। ବାଘ

ତ
ିକ

ା

ଟିେକ ଭିଡି େମାଡି େହଲା। ତା’ର େଚତା େଫରୁଛି । ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ପେର ହଲି
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େଭାଲାକୁ ବାଘ େଦଖିବାକୁ ସହଜ େହଲା।

ହ
ାନ
ଆ

ଭାବେର େହାଇଛି ।

ଇ
-ପ

େଦାହଲି ଠି ଆ େହଲା। ବାଘର କି ଛି अସୁବିଧା େହାଇନି । ଟା+ୁ ଲାଇଜର କାମ ଠି କ
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ମoଳବାବୁ ଆଉ ସାଧନବାବୁ ତେଳ ବସି ପଡି େଲ। ମoଳବାବୁ + ପେକଟେର ଏକ
ଲା ସି ଗାେରଟ ଥିଲା। େସ ସବୁ େବେଳ ଏକ ସି ଗାେରଟ ପାେକଟ ଟା+ୁ ଲାଇଜର କାମ
କରି ବା ସମୟେର ରଖିଥାrି । ବି ରାଟ େଟନସନପେର କି ଛି ସି ଗାେରଟ ଟାଣି ବାକୁ ତା+ୁ
ଭଲଲାେଗ। ଏକ ଲା ଗରମ ଧଆ
ୂ ଁ ପାଣିଭଳି ଆ ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ େବାହି ଯିବ।
େସଥିେର ମନ ହାଲୁ କା େହାଇଯାଏ। ସି ଗାେରଟ ଧଆ
ୂ ଁ ଆଉ ତା+ କାମ ସରି ବା ଭିତେର
ଏକ ବଡ଼ ସ| अଛି । େସ ପୁଳାଏ ଲା ଧଆ
ୂ ଁ ଭିତରକୁ େନେଲ। ତା+ର େଖାଲା
ସି ଗାେରଟ ପାେକଟଟା ସାଧନବାବୁ + ଆଡକୁ ବଢି ଗଲା। ସାଧନବାବୁ +ୁ େସ ବଡଭାଇ
ମାନrି । ଏ ସମୟେର ଦୁ ଇଜଣ ଦୁ ଇସା{+ ଭଳି ସି ଗାେରଟ ଟାଣrି ।
ବାଘ ଆଗେର ପାଣି ଏକ ପାତେର ରଖି ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଜrା ଭିତେର ବାଘ
ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ପାଣି ପି ଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟା+ୁ ଲାଇଜର ଟିମକୁ କି ଛି କରିବାକୁ
ନାହZ। ରାତି େର ସମୟ େଦଖି ବାଘକୁ ଗଁାରୁ େରt अଫିସକୁ sାନାrରଣ କରିଦି ଆଯି ବ।

ସମୟେର ବାଘକୁ ଆଉ େକଉଁ ଯାଗାେର ଛାଡି ଦି ଆଯି ବ ।
ଏେବ ସମa+ର ଛୁଟି। ସମେa ତେଳ ବସି ପଡି େଲ। अ|ାର େହାଇ ଆସି ଲାଣି ।
େଲାେକ ଘରକୁ େଫରି ଯିେବ। କି j ଡି ପାଟେ ମ¡ େଲାେକ ପହରା େଦେବ। ଏ ଯାଗରୁ
ବାଘକୁ ଜଲଦି ଚାମଟା, ବାଘମରା ଭଳି ଆ ନି କାନ ଯାଗାକୁ sାନାrରଣ କରି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

ପଡି ବ। େଭାଲା ମଧ ଘରକୁ େଫରି ଗଲା ।

ଇ
-ପ

“କଣ େଦଖିଲୁେର?”- ଶାମାପଦ ପାଟିକଲା ।

ଆ

ହ
ାନ

“ଏେଡ ବଡ଼ ବାଘ। ତା ଆଖିଗୁଡା ପରା ଜଳୁ ଥିଲା।”- େଭାଲା କହି ଲା। େ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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Aahwaan.com

30

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉେ_ଜନାେର ଥରୁଥିଲା। ଏେତେବଳ ପଯr अଜଣା େଲାକମାନ+ ସା{େର ରହି ଗଁାର
କଥାବା_ାରୁ ଦୂ ରେର ଥିଲା। ନି ଜ େଲାକମାନ+ ପାଖେର ରହି ନି ଜର େଚତା େଯମି ତି
େଫରି ପାଉଥିଲା। େସ ଦୁ ଇ ଗAାସ ପାଣି ଏକା େଢାକେର ପି ଇେନଲା। କି ଛି ସମୟ
ଚୁ ପଚାପ ଠି ଆ ହଲା। େଦଖଣାହାରୀ+ ମନ ଥୟ ଧରୁ ନଥିଲା। କଣ ଏମି ତି େଦଖି ଲାେଯ
ତା ମୁହଁରୁ ବଚନ ବାହାରୁ ନାହZ?
“ଆେର ଆଉ କଣ େଦଖି ଲୁ। ପାଣି ବାଲଟିଏ ପି ଇଲୁ ଣି ।”- ତାରେକଶର ନି ଜର
କଂସାଭଳି ଆ ଘଡଘଡି ଆ କ¥େର କହି େଲ। େଭାଲାର େଯମି ତି େଚତା େଫରି ଆସି ଲା।
“ଦାrଗୁଡା ବଡ଼ ବାଉଁଶ କ¡ାଭଳି େଗାଜି ଆ। େଗାଟାଏ କାମୁଡାେର ବାହା ଛି େଡଇ
େନଇ ପେଳଇବ। ଏେଡ ବଡ଼ ବାଘ। େମା ପି େଳହୀପାଣି େହାଇଗଲା।”- େଭାଳା େଯମି ତି
ବରଡାପତ ଭଳି ଥରୁଥିଲା। ଗଁାର େଲାକ+ ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସମେa େଭାଲା
ଚାରି ପାେଖ ଜମାେହାଇ ବାଘର ବଣନା ଶୁଣୁଥିେଲ। ପାଖରୁ ବାଘ େକେତ ଭୟ+ର

କାକୀ+ୁ ଧନବାଦ େଦଉଥିେଲ। ତା+ପାଇଁ ବାଘକୁ ଏେତ ଜଲଦି ଠାବ କରାଗଲା। ଆଜି
ବାଘ ଜrା ଭିତେର ବDୀ ।
ବାଘ sାନାrରଣ
ବାଘ ଛାଡି ବାର ଦାୟି ତ ମଧ ସାଧନବାବୁ ଆଉ ମoଳବାବୁ +ୁ ଦି ଆଗଲା। ଏ

ତ
ିକ

ା

ଭିତେର ବାଘର ସାs ପରୀzା େହାଇଯାଇଛି । ପାୟ ୫-୬ ବଷର ପଣ
ୂ  ବୟ9 ବାଘ।
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ଲାେଗ। କି ଭାବେର ବାଘ ସତେର ମଣିଷ ମାରୁଥିବ? ସମେa ମେନ ମେନ େହମ

ଇ
-ପ

ଶରୀରେର େକଉଁଠି କି ଛି zତ ନାହZ। େଦହଟା ମଧ ଶୁଖିଲା ନୁ େହଁ । ସଂ ୂଣ  ପଜଜନzମ

ଆ

ହ
ାନ

अoିରା ବାଘ। ଆଉ ପି tରାେର ରଖି ବାର କି ଛି ଆବଶକତା ନାହZ। ଏ ଭିତେର ୪ ଦି ନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

31

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହଲା ପି tରାେର ରହି ଛି। ସବୁ ପରୀzା ନି ରୀzା ସରିଲାଣି। ଉପର କମଚାରୀମାେନ
ଆସି େଦଖିେନେଲଣି। ଏେବ ଛାଡି ବାର ପକି ୟା ଆର େହବ। ସୂଯ ଉଦୟ େହବାର
େବଶ ଆଗରୁ ଏକ େବାଟେର ପି tରାକୁ ଚଢାଇ ଦି ଆଗଲା। अେନକ ଲା ରାaା। ପହୁ
ପହୁ େବଳ ଗଡି ଯିବ। ସବୁ କାମ ଜଲଦି ଜଲଦି େହଉଥିଲା। ରାaାପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ମାଂସ
ବାଘକୁ ଦି ଆଯାଇଛି । ବାଘ ମଧ େଲାକ+ୁ େବଶି ନୟାr ନକରି ପାଣି ପି ଇେଦଇଥିଲା।
ପାଓଲି ମଧ େସ େବାଟେର ଥିେଲ। ତା+ କାମ ବାଘର ନି ରୀzଣ ଥିଲା। ଭ)ାର
ସମୟ। ତଳକୁ ପାଣି େଜାରେର ଗଡୁ ଥିଲା। େତଣୁ େସମାେନ େବଶ ଦି ନ ଥାଉଥାଉ
ଚାମଟାେର ପହିଗେଲ। ଚାମଟା ଏକ ଦୂ ର ଦୀପ। ପି tରା ଲଦାେହାଇ ଆସି ଥିବା େବାଟ
ଏଠି କାର ଏକ ସାଧାରଣ ଟୁରି h େବାଟ। ଏ େବାଟ ଗୁଡାକେର ଆଗଟା ଟିକିଏ ଉଠି ଯାଏ।
ପାଣିେର େଜାରକି ନା ପଡି େଲ ମ{ ଉପରକୁ ପାଣି ଆେସନି । ପଥେମ େବାଟକୁ େଗାଟିଏ
େମାଟା ବାଉଁଶେର ବା|ିଦି ଆଗଲା। ବାଉଁଶଟି କାଦୁ अେର ଭଲକରି େପାତାଯାଇଛି । ଏହା

ସବୁ େବେଳ ମ{ଟା େମାଡି େହାଇଯାଏ। ଆଗପେଟ ପି tରାକୁ ରଖାଯାଇଛି  ଏହା ଏକ
ଛକି ଛକି ଲୁ ହା ରଡ ଲାଗିଥିବା ଓ ପଛେର ଜାଲି ଲାଗିଥିବା ପି tରା। ଭିତେର ଏ ମହାବଳ
ବାଘଟିଏ अଛି । ତା’କୁ ଧରି ବାର अେନକ ପରି ଶମ େହାଇଥିଲା। ଏେବ ଛାଡି ଦି ଆଯି ବାର
େବଶ ପaୁତି ଚାଲି ଛି। ବାଘ ଧରି ବା ଆଉ ଛାଡି ବା କି ଛି ପି ଲା େଖଳ ନୁ େହଁ । ପତି

ତ
ିକ

ା

ମୁହୁ_େର ବି ପଦ अଛି ।

ଇ
-ପ

ପାଣିର ପଛେର ସୁDରବନର ଏସବୁ ଦୀପର ଜ{ଲଗୁଡିକ ଏକ ଗାଢ ସବୁ ଜି ଆ ନୀଳ

ଆ

ହ
ାନ

ପଛଦପଟ େହାଇ ଠି ଆେହାଇଛି । ପଛକୁ ସାମାନ अଧି କା ନୀଳ, ଏକ अସୀମ ଆକାଶ
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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ଏକ ଭଲ ଖୁ¡ର କାମ କେର। େବାଟଟା ଏପଟ େସପଟ ହଲି ବନି । ନେହେଲ ପାଣିେର
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ଆଉ ଦୀପର ଆଗେର ଲା କାଦୁ ଆ ଚଡା ଭୂ ଇଁ। ଏହାକୁ ଦୀପର େବଳାଭୂ ଇଁ କୁ ହା
ଯାଇପାେର। ଏଠାକାର କାଦୁ ଆ େବଳାଭୂ ଇଁଟି अେପzାକୃ ତ ଚଉଡା ଓ ଲା ଥିଲା।
ପାଣିର େଶଷ ଆଡକୁ ସାମାନ ଘାସ ପଡି ଆ ଥିଲା। ଏମି ତିଆ ଘାସୁଆ ଯାଗାେର
ହରି ଣମାେନ ଚରrି । ଏ ଦୀପଟିେର अେନକ ଜୀବଜj ଥିେବ, େତଣୁ ବାଘକୁ ଶି କାରେର
କି ଛି अସୁବିଧା େହବ ନାହZ। ବହୁତ ଭାବି ଚିrି ଏମି ତିଆ ଦୀପକୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ବାଘକୁ
ସବୁ େବେଳ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିବ। ତାଛଡା ନି ଜ ଦୀପରୁ ଦୂ ରେର ରହି ବା େହତୁ ଆଉ
େଲାକ+ ସଂଶେର ସହଜେର ଆସି ବ ନାହZ। ବାଘକୁ ଏକ ଦୂ ର ଦୀପେର ଛାଡି ବା
େହଉଛି ମାନ-ଆନି ମଲ କନଫିA  ମାେନଜେମ¡ର ଏକ ଭଲ ଉଦାହରଣ। କାହାକୁ zତି
ନାହZ। େଲାକମାେନ ଶାrି େର ରହି େବ। ବାଘର େଲାକବସତି ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସି ବାର
ପବୃ _ି ଧି େର େଶଷ େହାଇଯି ବ।
େବାଟ ବାଉଁଶ ଖୁ¡ିେର ଭଲଭାେବ ବ|ାେହବା ସେ{ ସେ{ ବାଘ ଛାଡି ବାର ପaୁତି

େବାଟର ଆଗକୁ ଆସି ଗେଲ। ବାଘ ପି tରାର ମୁହଁକୁ ଠି କ ଭାବେର ପାଣିଧାର ଆଡକୁ ରଖି
ଦି ଆଗଲା। ସାମାନ ପାଣି ପେର ପେର ଦୀପର କାଦୁ ଆ ଚଡା। ପି tରାର ମୁହଁକୁ
ଜାଣିକରି େବାଟର ଏକଦମ ଧାରେର ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳେର ବାଘଟି ବାହାରି େଲ
ସି ଧା ପାଣିକୁ େଡଇଁବ କି j ବୁ ଲି ପଡି େବାଟର ଉପର ଆଡକୁ ଆସି ପାରି ବ ନାହZ। ପି tରା
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ା

ଭିତେର ରହି ବାଘ ନି ିତ ଭାବେର ବହୁତ ରାଗିଯାଇଥିବ। ଏ ସାଧାରଣ, ଛାର
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ପବ ଆର େହାଇଗଲା। େଲାକମାେନ ଚଳଚଳ େହାଇ ଉଠି େଲ। େକେତଜଣ େଲାକ

ଇ
-ପ

ମଣିଷଗୁଡିକ ତା’କୁ अେନକ ଦି ନ େହଲା ବDକରି ରଖିେଦଇଛrି । ଯଦି ବାଘ େବାଟର
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ଆରପଟକୁ ବୁ ଲି ଯାଏ ତା’େହେଲ अେନକ अନଥ ଘଟିଯିବ। େତଣୁ େଲାକମାେନ ବହୁତ
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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ସାବଧାନ ଥିେଲ। େସମାେନ ପି tରାର ମୁହଁକୁ ଏକଦମ୍ େବାଟର ଧାରକୁ େନଇଆସି େଲ।
େସଇଠୁ ପାଣିକୁ ସି ନା େଡଇଁ େହବ େବାଟ ଆଡକୁ ବୁ ଲି େହବ ନାହZ। ସବୁ ଠି କ୍ କି ଛି।
କି ଛି अସୁବିଧା େହବନାହZ।
ବାଘଟା ଚୁ ପଚାପ ଥିଲା, କି ଛି ଗଜନ କରୁନଥିଲା, ନୀରବେର ଜ{ଲ ଆଡକୁ अନାଇ
ରହି ଥିଲା। େସ ଜାଣିପାରୁଥିଲା େଯ କି ଛି ସମୟ ପେର ତା’କୁ ଜ{ଲେର ଛାଡି ଦି ଆଯି ବ।
ପି tରାର ଦୁ ଇକରକୁ ପାଲେର ଢା+ି ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଜ{ଲ ଆଡକୁ ମୁହଁଟି ପାଲେର
ଢ+ା ଯାଇନଥିଲା। େତଣୁ ବାଘ ଜ{ଲ ଆଡକୁ େଦଖିପାରୁଥିବ अନ ପେଟ କ’ଣ େହଉଛି
େଦଖି ପାରୁନଥିବ। େସଇ ପାଲ ଉପେର ପି tରାର ଉପରପେଟ ସାଧନବାବୁ ଓ ଆଉଜେଣ
େଲାକ ଠି ଆ େହାଇଗେଲ। େସମାେନ ପି tରାର ମୁହଁକୁ େଖାଲି େବ। େସେତେବଳକୁ
ବାଘର କାନ ଠି ଆ େହାଇଯାଇଥାଏ। ଆଖିଟା ଜ{ଲ ଉପେର ଲାଗିରହି ଥାଏ।
େଲାକମାେନ ସବୁ ପକାରର ସାବଧାନତା ଗହଣ କରି ଥିେଲ। ତଥାପି େଡକ୍ ଆଡକୁ ଏକ

କି ଛି अଘଟଣ ଘେଟ େତେବ େଡକ୍ ଉପରକୁ ବାଘଟା ହଠାତ୍ ଆସି ପାରି ବ ନାହZ। ଏେବ
ମoଳବାବୁ େସ ପି tରା ଉପରକୁ ଓହA ାଇ ଆସି େଲ। ତା+ ହାତେର ଏକ ଲା ବ|ୁ କ
ଥିଲା। ବାଘକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ବA ା+ ଫାୟାର କରି ହୁଏ। ଏହାର ବହୁତ
ଆବଶକତା अଛି । ସମେa ଏେବ ସାବଧାନ। ବାଘକୁ ଛାଡି ବା ସମୟ େହଇଯାଉଛି ।
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େବାଟର ଲ{ର୍ ତେଳ ପକାଇ ଦି ଆଗଲା। କୂଳର अତି ପାଖେର େବାଟ ଥିଲା।
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ଜାଲି ଲଗାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ତଳୁ ଉପର ପଯr ଜାଲି ଲଗାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି

ଇ
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ଆଗେର ଏକ ବାଉଁଶ କାତ ଥିଲା। େସଥିେର ପାଣିର ଗଭୀରତା ମାପାଯାଏ। କାତକୁ ମଧ

ଆ
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ଉପରକୁ ଉେଠଇ ଦି ଆଗଲା। ହୁଏତ अସାବଧାନତା ବଶତଃ େସ ବାଉଁଶଟିକୁ ଧରି ବାଘଟି
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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ଉପରକୁ ଚଢି ଆସି ପାେର ସାଧନବାବୁ େଡକ୍ ଉପରକୁ ନଯି ବାପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜାଲି
ସବୁ କୁ ଭଲଭାେବ େଦଖିେନେଲ। ଉପେର ଦୁ ଇ ତି େନାଟି େଲାକ ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ।
ବ|ୁ କ ଧରି ମoଳବାବୁ ପି tରାର ମୁହଁ ପାଖେର ଜଗିେବ। ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ େଲାକ ନଇଁ
ପଡି େଲ। େସମାେନ ପtରାର ଉପରକୁ ଥିବା ହାେoଲ ଧରି ଉଠାଉଥିେଲ। େକେତ ଥର
ହଲାଇେଲ। ପି tରାର ମୁହଁଟା ଟିେକ ହଲି ଗଲା। ପେର ଧୀେରଧୀେର ପି tରାର ଜାଲି
ଉପରକୁ ଉଠୁ ଥିଲା।
ବାଘଟା ଏେବ ବସି ବାହାରକୁ अନାଇଥିଲା। ତା ବି ରାଟ ମୁoଟା ପାଣି ଆଡକୁ sିର
ଥିଲା, ମୁoଟା ତଳୁ ଆ ଟିେକ େହାଇଯାଇଥିଲା। କା|ଠୁ ବାଘଟା ପି tରା ଭିତେର। େସ
େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟା ପାଦ ଆଗକୁ ଆସି ଲା। ତା’ ମୁoଟା ଏମତି ତଳୁ ଆ ଥାଏ। ବାଘ ଆଗର
ଘଟଣା ପରଖୁଥିଲା। କି ଛି େସମତି ନାହZ। ଆଗେର ଜ{ଲ h େଦଖାଯାଉଛି । ଜ{ଲ
ଏେତ ପାଖେର। ବାଘ ଟିେକ େପେଟଇ ପଡି ଲା। ତା’ ମୁହଁଟା େଖାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ

अନାଇ ରହି ଥିେଲ। ବାଘ ତା’ ବାମକୁ अନାଇଲା। େସଇ ପେଟ େଡକ୍ କି j ଜାଲି ଲାଗିଛି।
ଆଉ ବାଘ ସହଜେର େସପଟୁ ଆସି ପାରି ବ ନାହZ। ଆଗକୁ େକବଳ ପାଣି अଛି । ବାଘର
େମାଟା େଗାଡଟା କାଠ ଉପେର ଦାବି େହଇଗଲା ଆଉ ବାଘଟା ତଳକୁ अନାଉଥିଲା। ବାଘ
ଏପଟ େସପଟ କରି अନାଇଲା। େକଉଁଠି କି ଛି ନାହZ।
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ବାଘ େଗାେଟ ଲା କୁ ଦା ପାଣି ଭିତରକୁ େଦଲା। ପାଣିେର ଏକ ବି ରାଟ ଲହଡି
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ଦାrଗୁଡିକ ବଡ଼ h େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଉପେର େଲାକମାେନ ବାଘକୁ ସତକତାର ସହ
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େହଇଗଲା ଆଉ ବାଘ ପାଣି ଭିତେର ବୁ ଡି ପୁଣି ଉଠି ପଡି ଲା। ତା’ର ମୁoଟି ଉପରକୁ

ଆ
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େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଟିକିଏ ବାଟ ପହଁ ରିଯାଇ ବାଘଟି ବୁ ଲି ପଡି ଲା ଆଉ େବାଟକୁ अନାଇଲା।
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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ଆଯର କଥା। ବାଘ ସି ଧା ଜ{ଲକୁ ପହଁ ରିଯିବା କଥା। କି j ବାଘଟା ତା ନକରି
ସାମାନ େବାଟ ଆଡକୁ ବୁ ଲି ଗଲା ଆଉ େବାଟକୁ अନାଇଲା। ଏଇଠି ଏେତ ସମୟ େହଲା
େସ ବD ଥିଲା, େତଣୁ ଏ େବାଟ େକମି ତି େଦଖାଯାଉଛି ଜାଣିବାକୁ ନି ିତ ଉୁକ ଥିବ।
େବାଟରୁ େଲାକମାେନ ତା’କୁ अନାଇଥିେଲ।
ବାଘଟା େବାଟ ଉପରକୁ ଚଢି ବାକୁ କି ଛି େଚhା କଲାନାହZ। ତା’ଆଖିେର ରାଗ ଥିଲା
ଭଳି ଆ ଲାଗୁନଥିଲା। େସ ପୁଣି ଜ{ଲଆଡକୁ ବୁ ଲି ପଡି ଲା ଆଉ ଆଗକୁ ପହଁ ରିବାକୁ
ଲାଗିଲା। ତା’ ମୁoଟା ଉପରକୁ େହାଇଯାଇଥାଏ, ପାଟି ପଯr ପାଣି, ନାକଟା ଉପରକୁ
ଥିଲା, ଆଖି ଜ{ଲ ଉପେର ଲାଗିରହି ଥିଲା, ଆଉ କାନ ଦୁ ଇଟି ବ+ା େହାଇ ଉପରକୁ ଉଠି
ଯାଇଥାଏ, େବକ ଆଉ ପି ଠିର କି ଛି अଂଶ ପାଣି ଉପେର ବାକି ଶରୀର ପାଣି ଭିତେର ଥିଲା।
ବାଘଟି ଚାରି େଗାଡେର ପହଁ ରୁଥିଲା। େବେଳ େବେଳ ବୁ ଲି ପଡି େବାଟ ଆଡକୁ अନାଉଥିଲା
କି j େବାଟ ଆଡକୁ ଆସୁନଥିଲା। େସ ଜାଣିପାରୁଥିଲା େଯ ଏ େଲାକମାେନ ତା’ର କି ଛି zତି

ଧୀେରଧୀେର ବାଘଟି କୂଳକୁ ଆସି ଲା। ତା’ର ମୁoଟି ଉପରକୁ େହଇଯାଉଥିଲା ଆଉ
ପି ଠିଟା ତଳକୁ । େବାଧହୁଏ ଆଗ େଗାଡ ତଳକୁ ଲାଗିଲାଣି । କି j କାଦୁ अଟା अତି ନରମ।
ତଥାପି ବାଘ ପହଁ ରୁଥିଲା। ଟିକିଏ ପେର ତା’ର ଚାରି େଗାଡ କାଦୁ अେର ଲାଗିଗଲା। େସ
ମୁହଁକୁ ଟିେକ ଛି ାଡି େଦଲା। ତା’ ମୁହଁରୁ ପାଣି ତଳକୁ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ତା’ପେର ବାଘଟି

ତ
ିକ

ା

ଆଗକୁ ମୁହଁାଇଲା। ଏେବ ତା’ର ଲା{ୁଡ ପଯr େଦଖାଯାଉଥିଲା। ପଛପଟ ଏ କାଦୁ ଆ
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କରୁନାହାrି ।

ଇ
-ପ

ପାଣିେର ଟିେକ ଟିେକ କାଦୁ ଆ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ବାଘଟି ପଥମଥର ପାଇଁ ଚାଲି ଶିଖୁଥିବା

ଆ

ହ
ାନ

ଏକ ଛୁଆ ଭଳି ଆ ଟଳ ମଟଳ େହାଇ କାଦୁ अେର ଚାଲୁ ଥିଲା। ଏମି ତିଆ ନରମ କାଦୁ अେର
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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ଚାଲି ବାଟା କh। େକାଉଠି କାଦୁ अ अଧି କ ଗଭୀର ତ େକାଉଠି କମ୍ ଗଭୀର। େଗାଡ
େବେଳେବେଳ ଏକଦମ୍ ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଯାଏ। େତଣୁ ବାଘକୁ ଚାଲି ଲା େବଳକୁ ନି ିତଭାେବ
କh େହଉଥିବ। ଏେବ ବାଘଟି ପୁରା କାଦୁ अେର। ପାଣି ପଛେର ରହି ଗଲାଣି। ତା’ର
େପଟଯାଏ କାଦୁ अ େହଉଥିଲା। ବାଘ ଏପଟ େସପଟ ଏପଟ େସପଟ େହଇ ଚାଲୁ ଥିଲା ଆଉ
ମୁoଟା ଆଗକୁ ଥିଲା। ଏଠି ତା’ େଗାଡ େବାଧହୁଏ ତେଳ ଲାଗୁନି କି j ସ ୂଣ  ଶରୀରର
ଭାର କାଦୁ अ ଉପେର ରହି ବା େହତୁ ଶରୀର ଆଉ ବୁ ଡି ଯାଉନି । େଗାଡର ସାମାନ
ପେଚhାେର ଶରୀର ଆଗକୁ ଯାଉଛି ।
ଧି େର ଟିକିଏ ଟାଣ କାଦୁ अ ମି ଳିଲା। ବାଘଟି େସଇଠି କୁ ଦା ମାରି ବାକୁ ଆରକଲା ।
ତା’ର କୁ ଦାମାରି ବାର ଢ{ଟା ମଧ ବଡ଼ ମଜାଦାର୍ ଥିଲା। ଏକ ି { ଉୁଳି ଲା ଭଳି
ଆଗକୁ ଦାବି େହଉଥିଲା ପୁଣି ପଛକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ପଛକୁ େଗାଡେର ଦାବି
େଦଉଥିଲା ଆଉ ଆଗ େଗାଡେର ପଡୁ ଥିଲା। ପୁଣି ଆଗ େଗାଡେର ଦାବି େଦଉଥିଲା ଆଉ

ଯାଉଥିଲା। ଏ କୁ ଦାଗୁଡିକ ଲାନଥିଲା। େଛାଟକୁ ଦା େଯମି ତି କାଦୁ अେର ସାମାନ
େଦୗଡି ବା। ଏମି ତି କhକର କୁ ଦାମାରିଲା େବେଳ ତା’ ଲା{ୁଡଟି େଜାରେର କାଦୁ अେର
ପି ଟି େହଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା େଯମତି କାଦୁ अକୁ କି ଏ ଚାବୁ କ୍ ମାରୁଛି । େସମତି ପଟ୍ପଟ୍
ଶ କରୁକରୁ ବାଘଟି अେପzାକୃ ତ ଟାଣ ମାଟିେର ପହଁ ଚିଲା। ଏେବ କାଦୁ अ ବହୁତ କମ୍।
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ା

ଶାସମୂଳ ସବୁ େଦଖାଗଲାଣି । ଘାସ େଦଖାଗଲାଣି। ମାଟି ଏଠି अେପzାକୃ ତ ଶ । ଏଠି
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ପଛ େଗାଡେର ପଡୁ ଥିଲା। ଏମି ତି େଛାଟ େଛାଟ କୁ ଦା ମାରି ମାରି ବାଘ କୂଳ ପାଖକୁ

ଇ
-ପ

ଆଉ ବାଘକୁ କୁ ଦାମାରି ବାକୁ अସୁବିଧା େହଉନଥିଲା। अେପzାକୃ ତ ସହଜ ଭାବେର ବାଘ

ଆ
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କୁ ଦାମାରି ମାରି ଘାସପାଖେର ପହଁ ଚିଗଲା। ଏେବ ଶରୀରର ସବୁ अଂଶ ମାଟି ଉପେର,
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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େଗାଡ କାଦୁ अ ଭିତେର ନାହZ, ଲ{ୁଡଟା ଆଉ ତଳକୁ ପି ଟି େହଉନି ।
ବାଘର େଦହ ଘାସର ପାୟ अଧା ଲୁ ଚି ଯାଇଥିଲା। ଘାସଗୁଡିକ ସାମାନ ଧଳା
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଆଗର କାଦୁ अ ଲାଗି ଏଗୁଡା ଧଳା େହଇଯାଇଥିବ। ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି
ଏକ େଛାଟ ସବୁ ଜି ଆ ଧଳା ପରଦା ସବୁ ଜ କଳା ଜ{ଲ ଆଗେର ଠି ଆ େହାଇଛି । ପଛେର
କଳା ଗoିସବୁ , ତା’ ପଛେର ହଲକା ନୀଳ କଳା ସବୁ ଜ ର{ର ଜ{ଲ, ଉପରକୁ ପତ
ସବୁ ଜ, େସଥିେର େମାଏ େମାଏ ଆଲୁ अ ପଡି ଛି ଆଉ େସ ଯାଗା ଉଜଳ େଦଖାଯାଉଛି ।
େସମି ତି ପଦପ)େର ବାଘ ଜ{ଲ ଭି ତରକୁ େଡଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏମତି ଆଉ େକେତାଟି
କୁ ଦା। ବାଘଟି ଘାସ ପଡି ଆର େସପଟକୁ ପହଁ ଚିଗଲାଣି । ଏେବ ତା’ର ମୁo େଦଖାଯାଉଛି ।
କି ଛି ସମୟ ପେର ବାଘଟି ଏମତି କୁ ଦା ମାରି ମାରି ଜ{ଲ ଭିତେର େକଉଁଆେଡ ଲୁ ଚି ଗଲା।
ଜ{ଲଟି ବହୁତ ଉଜଳ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଭଲ ଖରାପଡି ଛି। ପତଗୁଡିକ ଗାଢ ସବୁ ଜ।
ଏପେଟ େଲାକମାେନ ଆଶa େହଉଥିେଲ। ଆଉ େକଉଁଠି ବାଘର େଦଖା ନାହZ।

େକଉଁଠି ଚାଲି ଗଲାଣି। କି ଛି अଘଟଣ ଘଟିନି। ସମେa ଆଶa େହଉଥିେଲ। ଯାହାେହଉ
ବାଘଟି ଭଲେର ଜ{ଲେର ପହଁ ଚିଯାଇଛି । ପାଓଲି ମଧ ଏକ ଲା ଶାସ େନେଲ।
ତା+ର ବହୁତ ନି ରୀzଣ ସରି ଯାଇଛି । ବାଘ ବି ଷୟେର अେନକ ତଥ ସଂଗହ କରି ଛrି ।
ବାଘ ଛଡାଯି ବାର ପତି ଟି ପaୁତି େର େସ ଭାଗ େନଇଛrି ଆଉ ପତି ଟି ଉଦମ ସଫଳ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଛି । ତା+ ଛାତି ଖୁସିେର ଫୁଲି ଉଠୁ ଥିଲା। ଏକ ରିସର ନି ଜର ତଥ ହି ସାବେର
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କୁ ଦାମାରି ବା େବେଳ ବାଘର କି ଛି अସୁବିଧା େହଉନଥିଲା। ବାଘଟି ଜ{ଲ ଭିତେର

ଇ
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କାମ େହଉଥିବା େଦଖିେଲ अପାର ଆନD अନୁ ଭବ କେର। େସ ଆଗର ଜ{ଲକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଚାହZେଲ। େକେତ ସୁDର ଖରା ପଡି ଛି। ବାଘ ତା’ର ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆେର ଶାrି େର ରହି 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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ପରନି Dାର ପରିଣତି
ତୁ େମ ଯାହାର ନି Dା ଗାନ କରୁଛrି , ପେରାzେର ତା+ର ପାପ
ସମୂହ ହରଣ କରି ନି ଜ ଉପରକୁ ଆଣrି । ଆଉ ତୁ ମର ସମa ପୁଣ,
ତୁ ମ अଲzେର ତାହା+ୁ ହZ अପଣ କରୁଛrି ।
େଗାଟିଏ ସୁDର କାହାଣୀ କହୁଛି । ଜେଣ ରାଜା ପତି ସାହେର
ଦoାସି ପଧାନ

ତା+ ରାଜର ଏକ ଶହ अ|+ୁ zୀରି

େଖାଇବାର ନି ୟମ

ପବ|

କେଲ। ପା¥ି ମtୁ ର େହାଇ, ଦାୟି ତ ମଧ ବ¡ନ େହଲା। ଭଲ
ରା|ୁ ଣିଆ

ଡାକି

zୀରି

ପaୁତ

କରାଗଲା।

ତ_ାବଧାନେର ଶେହ अ| ଆସି େଲ। zୀରି

ମxୀ

ମହାଶୟ+

ପaୁତ େହଲା। େସହି

ସଂଚାରି ତ କରି ଚାଲି ଗଲା। େସହି zୀରି ଖାଇ ସାରି ବା ପେର ସମa
अ| ମୃତୁବରଣ କେଲ। ଏହି କଥାେର ରାଜା ବହୁତ ଦଃଖି ତ େହେଲ ଓ
େସହି ମୃତୁର କାରଣ ନି ଜ ଉପରକୁ େନଇ ପାପର ପାୟି _ ନି ମି_
ବନ ଗମନ କେଲ।
ମାନସି କ ଗAାନି ରାଜା+ୁ ପେତକ ସମୟେର ଦୁ ଃଖ େଦଉଥାଏ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବୁ ଲି ବାର କି ଛିଦିନ अେr ରାଜା ବନ ମଧs ଏକ ଗାମେର ପହିେଲ।
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ସମୟେର ନି କଟs sାନରୁ ଏକ ବି ଷଧର ସପ ଆସି zୀରି ଭିତେର ବି ଷ

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜା ନି ଜର ପରିଚୟ ନେଦଇ େସହି ଗାମର ଜେଣ ବାସି Dା+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

39

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପଚାରି େଲ, “େହ ବାବୁ ! ଏହି ଗଁାର ସବୁ ଠାରୁ ବଳି କି ଏ ବଡ ଧମାତGା अଟrି ? ଦୟାକରି
ତା+ର ଘର େମାେତ ଟିକିଏ େଦଖାଇ େଦେବ ତୁ ମର ମ{ଳ େହବ” କହି , अନୁ େରାଧ
କେଲ। େସହି େଲାକ+ ଠାରୁ ସ|ାନ ପାଇ ରାଜା େସଠି ପହିେଲ। ପରି ବାରେର, ଯୁବ
ଭାଇ ଓ ଯୁବା ଭଉଣୀ+ ସହି ତ ମାତ ଦୁ ଇ ଜଣ ରହrି । େସମାନ+ୁ ତା’+ ଘେର େଗାଟିଏ
ରାତି ର ଆଶୟ େଦବା ପାଇଁ ରାଜା अନୁ େରାଧ କେଲ। अତି ଥି ଜାଣି େସହି ଘେର ରାଜା
ଆଶି ତ େହେଲ। ରାତି ର େଭାଜନ ପେର େଯ ଯାହାର କzେର ଶୟନ ବବsା େହଲା ଓ
ବି ଶାମ େନେଲ।
େସ’ପେଟ ଯମରାଜ+ ଦରବାରେର अ| ମୃତୁବରଣ ପସ{େର ଘମାେଘାଟ
ଆେଲାଚନା ଚାଲି ଛି। ମୃତୁର କାରଣ ରାଜା, ନା େରାେଷଇଆ ନା ଦାୟି ତେର ଥିବା ମxୀ,
ନା ବି ଷଧର ସାପ। କାହାକୁ ପାପେର अଭିଯୁ

କରାଯି ବ? ନି "ୟ େହାଇପାରୁ ନାହZ।

ବି ଷୟ अମୀମାଂସି ତ। ଗୀର!

େଶାଇ ରହି ଥା’rି । ପାହାrା ପହରରୁ ଝି अଟି ଉଠି ନି ଜର ନି ତ କମ ସାରି ପଜ
ୂ ାପାଠ अେr
ଜପେର ବସି ଧାନେର ଜାଣିେଲ, ଯମରାଜ+ ଦରବାରେର अ| ମୃତୁ ଘଟଣା ସ|ୀୟ
ଆେଲାଚନା। अକସG ାତ୍ େସହି ଝି अ+ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡି ଲା, zୀରି ଖାଇ ଶେହ अ|+ର
ମୃତୁ ଆହା! ସତେର ଏ अପରାଧ କାହାର? ରାଜା+ କାନେର ଏ କଥା ପଡି ଗଲା।

ତ
ିକ

ା

େକୗତୁ ହଳ ବଢି ଲା। ଏହି କଥା ଏ ଝି अ କି ପରି ଜାଣି ଲା। ଠି କ ଏହି ସମୟେର ଭାଇ ଆସି
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ଏ ପଟର କଥା। ରାଜା+ୁ ରାତି ସାରା ନି ଦ େହାଇନାହZ। ଖାଲି ବି ଛଣାେର ପଡି

ଇ
-ପ

ଭଉଣୀକୁ ମେନ ପକାଇଛrି େଯ, ତୁ +ୁ କଣ ଜଣା ପଡୁ ନାହZ ଜେଣ अତି ଥି ପରା ଘେର

ଆ

ହ
ାନ

अଛrି । ତା’+ ସକାଳ ଜଳେଯାଗେର କି ଛି ଖାଦ ପaୁତ କର। କି ଛି ଖାଦ ନଖାଇ ଆମ
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ଘରୁ େସ େଫରି ଯିବା କଣ ଠି କ େହବ? ଯାअ ଶୀଘ ଯାହା अଛି କି ଛି ବବsା କର।
େଫରି ବା କଥା ଶୁଣି ରାଜା+ର ଉଦ୍େବଗ ବଢି ଗଲା। େସ’ ନି ିତ ଜାଣି ପାରି ଥିେଲ
େଯ, ଏହି ଝି अ ପାଖେର କି ଛି अେଲୗକି କ ଶ ି ରହି ଛି। େମାର ସମସାର କି ଛି ସମାଧାନ
ଏଇଠି ନି ୟ ମି ଳିବ। ଏହି ମନ ଭାବନାେର, ତା’+ ଘେର ଆଉ େଗାଟିଏ ରାତି ର ଆଶୟ
ପାଇଁ େସମାନ+ ନି କଟେର ରାଜା अନୁ େରାଧ କେଲ। ରାଜା+ ଏହି କଥା ଭାଇକୁ ଭାରି
अଡୁ ଆ ଲାଗିବା ସହି ତ, ବଢି ଲା ଭଉଣୀକୁ େନଇ େଲାକଟି ଉପେର ମନେର ସେDହ
ବଢି ଲା। କି j କରିବ କ’ଣ? ବାଧ େହାଇ ହଁ ଭରିଲା ସତ, ମାତ ମନ ମାନି ନଥାଏ।
ଘା¡ି େଗାେଳଇ େହାଇ sିର କଲା, ଏ କଥା ଗଁାର େଲାକ+ୁ ଜଣାଇ େଦବା ଠି କ େହବ।
େଦଖି ଲା, ଗଁା’ର ଚଉପାଢ଼ି େର କି ଛି େଲାକ ବସି ଛrି । େସମାନ+ ପାଖକୁ ଯାଇ େଲାକଟିର
ତା+ ଘେର ଆଉ େଗାଟିଏ ରାତି ର ରହଣି େନଇ अନୁ େରାଧ କଥା କହି ଲା। ହଁ େବାଲି
अନୁ ମତି େଦଲି ସି ନା କାେଳ କି ଛି अଘଟଣ ଘଟିବ େସ େନଇ େମାେତ ଭୟ ଲାଗିଛି।

ଆେମାେନ ସମେa ଆଜି ସାରା ରାତି ଜଗି ରହି ବା। ଆମ ଗଁାର ମଯାଦାର କଥା। େସ
अଜଣା େଲାକଟି ଆସି ଏେତ କଥା କରି େଦଇ ଚାଲି ଯିବ, ଆେମ ତାକୁ ଛାଡି େଦବା। ପୁଣି
ସମେa ରାଗିଯାଇ ଭାଇକୁ ଆକଟ କରି କହି େଲ, ଗତକାଲି େସ अପରି ଚିତ େଲାକ+ୁ
କାହZକି ଘେର ରାତି େର ରଖିଥିଲ? େସଇଠି ହZ ତୁ ମର ଭୁ ଲ ରହି ଲା। ଏ େଲାକଟି

ତ
ିକ

ା

ନି ଃସେDହେର ଏପରି େକେତ ମD କମ କରି ଥିେବ। ଏହି ପରି କି ଏ କ’ଣ କେତ େକେତ େଯ
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େଲାକମାେନ କଥାଟିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବି କହି େଲ, ଠି କ अଛି ତୁ େମ କି ଛି ଭୟ କର ନାହZ।

ଇ
-ପ

ଉuଟ କଥା ବାହାରିଲା ତାର ହି ସାବ ନାହZ। େଶଷ ନି _ି େହଲା େଯ, ଆଜି ଆମାନ+

ଆ

ହ
ାନ

ହାବୁ ଡେର ପଡି ଛି, ଏ ଦୁ hକୁ ସବୁ अସୁଲେର ଆାକରି ପାେନ େଦବା। ଜଗି ବସି
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।
ହଠାତ ଯମ ଦରବାରେର ସହସା ସ ର ଉଠି ଲ ମହାରାଜ! ଶେହ अ| ମୃତୁ
ସମସାର ସମାଧାନ ମି ଳିଗଲା। ଏଥିେନଇ ଉପୁଜିଥିବା ପାପକୁ େସହି ଝି अର ଗଁା’ ଚଉପାଢ଼ି
ଉପେର ବ_ମାନ ବସି , େଯଉଁମାେନ ରାଜା+ର ନି Dା ଗାନ କରି ମି ଥାେରାପ କରୁଛrି ,
େସମାନ+ ହି ସାବ ତାଲି କାେର ଏହି ପାପକମକୁ େଯାଡି ଦି ଆଯାଉ। େସ’ହି ନି Dୁକମାେନ
ଉ

ପାପ ସମୂହକୁ େଭାଗ କରି େବ। ସବ ସତ ନି ଷ ଏହି େଯ, ପରନି Dାର ପରି ଣାମ

ପମାଦ ହୁଏ। ନି "~ତ ନି _ିେର ଯମରାଜ ମଧ େମାହର ସହି ତ ଦaଖତ େଦଇେଦେଲ।
କଥା େଶଷ େହଲା ।

ତ
ିକ

ା
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ସାହି ତ ସ ାଦକ ,

ଇ
-ପ

ଉପାr ସାହି ତ ସଂ9ୃତି କ େସବା ସଂସଦ,

ଆ

ହ
ାନ

ପାତପୁର, ଗtାମ, ଭାମଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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ଭିଡ଼
ସହରଟା ଯାକ େଯଉଁଆଡକୁ ଚାହZେଲ େକବଳ ଜନ ସମାଗମ, ଭିଡ
ହZ ଭିଡ। ସେତ କି ସହରଟା ଉଠୁ ଛି ପଡୁ ଛି । ଗଳି , କDି, େମାହଲA ା, ବaି
ସବୁ ଠି ଭିଡ ହZ ଭି ଡ। ଚାରି ଆେଡ ଜନ ସମାଗମ। ହବନି , କି କଥା
କହୁଛ ମ, ଇଏ ପରା ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା। ପୁଣି କଲି କତା ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା। ବହୁ
ପହA ାଦ ସାହୁ

ବଜାର, ଶି ଆଲଦା, େଶାନାଗାଛି , ସୁବାସ େବାଷ େରାଡ, କାଲି ଘାଟି, ବଡ
ବଜାର ଏମି ତି ସବୁ ବଜାରେର ମାଆ ଦୁ ଗା+ର अପବ
ୂ  ସମାେବଶ।
ଭିଡ କଥା ନକହି େଲ ଭଲ।
ମଣିଷର ଏକ ସ ଭାବ, େଯଉଁ ଜି ନିଷ ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରାଯାଏ

ତାହାରି ପଛେର ପଡି ଯାଏ। େଯପଯr େସ ଠକି ନଥିବ େସ ପଯr
େସ ଛାଡି ବ ନାହZ। ଛାତ अବaାେର ଦି ମାଗ େବଶି ଖୁରାପାତି ହୁଏ।
େବଶି अନୁ ସDିଛୁ େହାଇଉେଠ। ସମୟ ଜଣାପେଡ ନାହZ ମନ ଏବଂ
ଦି ମାଗ ପୁରା ବି ଶ ଭମଣ କରି ଆସrି ।
େସେତେବେଳ ମଁୁ ଯୁ ୨ ଫାh ଇୟର ବି ାନର ଛାତ। ପି ଉସା
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ପୁअ ଭାଇ କଲି କତାେର ରହୁଥିେଲ। ତା+ରି ଭରସାେର ମଁୁ ଯାଇ ପହି
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େସ େସହି ଜି ନିଷ ପତି अଧି କ ଆଗହ ପକାଶ କେର। ଲୁ ଚି ଛପି େସ

ଆ

ହ
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ଥିଲି େସଠାେର ବି ଶ ପସି v କଲି କତା ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା େଦଖିବା ପାଇଁ। ଭଡା
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ଘେର େସ ରହୁଥାଏ। ରହି ବା, ଖାଇବାର େକୗଣସି अସୁବିଧା ନଥିଲା। ସାନଭାଇ େମାେତ
ଆଖ ପାଖ ଗଳି , ବaି, ରାaା-ଘାଟ େଦେଖଇ େଦଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭିତେର ବୁ ଲା ବୁ ଲି
କରି ବାକୁ କହି ତା ଡି ୟୁଟିେର ଚାଲି ଯାଏ। େବଶି ଦୂ ର ନଯି ବା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ ବି କରିଯାଏ।
ପତି ଦିନ ଭଳି େସଦି ନ କାଳି ଘାଟୀ କାଳୀ ମDିର ବୁ ଲି ବାକୁ ମଁୁ ଯାଇଥାଏ। ମନେର
अଫୁରr ଖୁସି। ଭଳି କି ଭଳି େମଢ, ଗହଳ-ଚହଳ। ପବଳ ଭିଡ, େଶାରି ଷ ପେକଇବାକୁ ବି
ଜାଗା ନଥାଏ। ମା ଦୁ ଗା+ େମଢ େଦଖି ବାକୁ ଯାଇ େଠଲା େପଲା ଭିତେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ
େପଲି େହଇ କି ଛି ଦୂ ର ଚାଲି ଗଲି । ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପହି ଯାଇଥାଏ େଛାଟି ଗ{ା କୂଳେର।
ମୁଖ ଗ{ା ସହି ତ ସଂେଯାଗ େହାଇଥିବାରୁ ନାଆଁଟି ତାର େଛାଟି ଗ{ା।
ଗ{ା, କି j ମଁୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି େଦଖି ଲା ପେର ବି ଶାସ କରି ପାରି ଲି ନାହZ େଯ ଇଏ
ପକୃ ତେର ଗ{ା ନା ମି ଛଟାେର େଲାକମାେନ ଏ େକନାଲକୁ ଗ{ା କହୁଛrି । अବଶ େମା
ଗାଆଁ େଦଇ ପବାହି ତ େକନାଲ ଯାହାର ଉ¦_ିsଳ ହଦଗଡ େଡମ ତା ଠାରୁ ଏ ଗ{ା

ଗ|େର ନାକ ଫାଟି ପଡୁ ଥାଏ। ସହରର ସବୁ ଯାକ ନାଳ ନମାର ଆଶୟ sଳୀ େସହି
ଗ{ା। ସାତ ର{ର ପାଣି ପଥମ ଥର ପାଇଁ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଲା େସଦି ନ। ବହି େର ତ
ପଢି ଥିଲି ପାଣି ର{ ହୀନ। କି j ଇଏ କଣ, ଏଠି ତ ଭଳି ଭଳି ର{ର ପାଣି। ତା ସହି ତ
ସବୁ ଯାକ अପରି ାରର ଗrାଘର େସ ଗ{ା।

ତ
ିକ

ା

ଭିଡ େସଠି ବି ଲାଗିଥାଏ। ମା ଦୁ ଗା+ େମଢ ପାଇଁ ନୁ େହଁ , ମାଆ+ର ପାଶ ସହାୟକା
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 କି j ସ ୂ" अଲଗା ଥିଲା େସ େଛାଟି ଗ{ା।
ବଡ ନୁ େହଁ । ଗ{ା ପବି ତ, ସ , ନି ମଳ
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ଚାମୁoା, କାତାୟନୀ, ଖପରଧାରି ଣୀ ଇତାଦି + ନାଲି େନଳି ଲି ପhିକ ସହି ତ ପସାଧନ
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ସାମଗୀ େବାଳି େହାଇ ରୂପର ପସରା େମେଲଇ ଚାହZ ବସି ଥିବା ରୂପସୀ ମାନ+ ପାଇଁ।
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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େସଦି ନ େସମାନ+ ଭିଡ ଭିତେର ମଁୁ ନି ବା କ୍ େହାଇଯାଇଥିଲି। େଛାଟି ଗ{ା ନଦୀ
େଦଖିସାରି େଯେବ ପଛକୁ େଫରି ବା ପାଇଁ ପାଦ ବେଢଇଥିଲି େସେତେବେଳ େମା ପାଦ
ଆଉ େକଉଁଠି ପଡି ଥିଲା। େକେତଜଣ ମହି ଳା ରାaା େଦେଖଇବା ବାହାନାେର େମାେତ
େସମାନ+ର ଭିଡ ଭିତରକୁ ଟାଣି େନଇଥିେଲ। େସମାନ+ର अuୁ ତ अ{ ଢ{
କାଯକାରି ତା ଏବଂ ବବହାରେର ମଁୁ अତି ଶୟ େହାଇ ପଡି ଥାଏ।
ଗଳି ଭିତେର ଏକ େଦାକାନରୁ େଗାଟିଏ ରାଜୀବ ଗା|ୀ+ ଜୀବନ ଚକ ଉପେର
ଆଧାରି ତ େପାhକାଡ଼ଟିଏ ୧ଟ+ା େଦଇ ଖଦ~ କରି ଥିଲି। େସହି େପାhକାଡ଼ ସହି ତ ୨୦
ଟ+ା େମା ସାଟ  ଉପର ପେକଟେର ଥିଲା। ଏକାଥେର ୩ ଜଣ ମହି ଳା େମା ପେକଟେର
ହାତ ପେୂ ରଇ ଖିଚି େନବାପାଇଁ ଟଣା ଓଟରା କରୁଥାrି । େସମାନ+ ଦୃ hିେର େମା
ପେକଟେର କି ଛି େମାଟା ପଇସା ନି ିତ अଛି େବାଲି େସମାେନ ଭାବି େମାେତ ଆକମଣ
କରି ଥାrି । କି j ମଁୁ ତ ବୁ ଲା ଫକି ର। େସ ସମୟେର ୨୦ ଟ+ା ୧୯୮୯ ମସି ହାର ବହୁତ

ଭିତେର ୫୵୧୦ ମି ନିଟ अତି ବାହି ତ େହାଇଯାଇଥାଏ। େକହି େକହି ଚାପୁଡା, ଆଉ କି ଏ
ବି ଧା ମାରି ବାକୁ ବି ପେଛଇ ନଥିେଲ। ମଁୁ ନି ରୂପାୟ। େସେତେବେଳ ସବୁ ଯାକ ଭୟ ଭାrି
ମନଟାକୁ ଆହୁରି ନଭସ କରି େଦଉଥାଏ। ସବୁ ଠୁ ମଜା କଥା ଥିଲା େସମାେନ ବ{ଳାେର
େମାେତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା େବେଳ ମଁୁ େସମାନ+ୁ ଓଡି ଆେର ଛାଡ େଦା, ଆମି ଯି ବା,
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ଆମାର ଭାଇ ମାରେବା େମାେତ, ଛାଡ େଦା କହି ଚାଲି ଥିଲି।
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ବାହାେର ଯି ବା ଆସି ବା କରୁଥିବା େଲାକମାନ+ ଭିଡ ଧୀେର ଧୀେର ବଢି ବାକୁ
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ଲାଗୁଥାଏ। େଦଖୁଥିବା େଲାକମାେନ ଭାବୁ ଥିେଲ େବାଧହୁଏ ମଁୁ େଚାରିକରି ପେଳଇ
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। ମଁୁ ବା େକମି ତି ଛାଡି ଥାଆrି ! ମଁୁ ବି େମା ପେକଟକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଥାଏ। ଏହା
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ଯାଉଥିଲି େସଥିପାଇଁ େମାେତ अଟେକଇ ଧରି ରଖି ଛrି । କି j େକହି ଜାଣି ପାରୁନଥାrି
େମା ଦୁ ଃଖ କଥା। ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁଥିଲି େସମାନ+ କଥା କି j େସମାେନ େକହି େମା କଥା
ବୁ ଝି ପାରୁନଥିେଲ। େମା ଦୁ ଶାର ମୂଳକାରଣ ବ{ଳା ଭାଷା।
ହଠାତ୍ େସହି ଭିଡ ଭିତରୁ େକହି ଜେଣ େମାେତ େଜାର କରି ଟାଣି େନେଲ। େମା
ପେକଟରୁ େସମାନ+ ହାତ ବାହାରି ଯି ବା ପେର ମଁୁ ଏକମୁହଁା େହାଇ େମଢ ପାଖକୁ
ଚାଲି ଆସି ଥିଲି। ତାପେର େସହି ବହୁ ବଜାରେର ଭଡା ଘର ଭି ତରକୁ अତକ~ତ ଭାେବ
ପଶି ଯାଇଥିଲି। ମଣି ଷ ବିଗଲା। ଆଉ କି ଛି ସମୟ େସଠି ଥିେଲ କଣ େଯ େହାଇଥାrା
େସଦି ନ େମାର अବaା େକବଳ େସହି ମା ଦୁ ଗା ଜାଣrି । େବେଳେବେଳ ଏମି ତି ବି ଖୁସି
ମି େଳ।
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ଚୁ ନ
ଛାତ ଉପରୁ ଶୁଖାଇଥିବା ଲୁ ଗା ଆଣି େଫରିଲା ଭିତେର ବଷା
େଯାଗୁ अଧାରୁ अଧି କ ଓଦା େହାଇ ଯାଇଥିଲା ମୀରା। କअଁଳ ତୂ ଳାପରି
େଗାରା ତକତକ ତାର େଦହ େଗାଟାପେଣ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାେତ
ଲାର ବହଳ େବଣୀ ଏକରକମ ଭିଜି ଗଲା ଝି ପିଝିପି ବଷାେର। େସ
ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

ଲୁ ଗାତକ ଖଟ ଉପେର େସମି ତି ଫି{ିେଦଇ କବାଟକୁ ଆଉେଜଇ େଦଲା
ଭିତରପଟୁ । ଛାତି ଉପରୁ ଲୁ ଗା କାଢି ବଦଳି ବାକୁ ଯାଇଛି ତ କାହାର
ହାତ ଶେର ଚମକି ପଡି େସ ପୁନବାର ସଜାଡି େନଲା ନି ଜକୁ େହେଲ
ବି ଫଳ େହଲା।

ପି ଠିେର ଆ+ି େଦଇଗେଲ େଗାଟାଏ ଉଷୁମ ଚୁ ନ।
ଏଥର ବି େରାଧ କଲାନି ଆଉ। େସ ଜାଣି ସାରି ଥିଲା ଏ େହଉଛି
ସ ାମୀ अଭି +ର ଚଗଲାମି । ଯାହା+ ଚୁ ନର ଶ ମତୁ ଆଲା କରି ଦିଏ
ତାକୁ । କି ଛିzଣ ପାଇZ ଜେଡଇଗଲା ମୀରା। ବଷାେର ଥରି ଉଠୁ ଥିବା
ତାର େଦହେର ଏେବ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ବି ଜୁଳି ସମ ଉଷGତା ଆଉ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉେ_ଜନା ଭରା ଆେବଗ।

ଆ

ହ
ାନ

- ଆେର ଛାଡ େମାେତ? ଏମି ତି କଣ େହଉଛ େଯ? ଘେର
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

ପଛପଟକୁ ବୁ ଲି େଦଖି ବା ଆଗରୁ େସ ପୁଣି ଥେର ଭିଡି ଆଣି

Aahwaan.com

47

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସମେa अଛrି ? କି ଏ ଯଦି ଏମି ତି अବsାେର େଦଖିେଦବ ନଁା?
- େଦଖୁ! ଏଥିେର ଡରି ବାର କଣ अଛି ? େମା ଘର େମା ରୁମ େମା ୀ।
- ତେମ ବି ନଁା, ବହୁତ ଦୁ h େହଲଣି ଆଜି କାଲି ?
- ଦୁ hାମୀ ଶି େଖଇଛି କି ଏ? ଫାଜି ଲ୍ ଓଠ ତେମ.. ଆଉ ତମର େଚେହରା..
- େଗାଟାପେଣ ଲାଜେର ଝାଉଁଳିଗଲା ମୀରା..
ଏତି କିେବେଳ अଭି ଚୁ ପ୍ ନ ରହି ମୀରାକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡି ଆଣି ଓଠେର ଓଠ ଲଦି
ଆ+ି େଦଇଗେଲ େଗାଟାଏ ଚୁ ନ। େସ ନି ରୀହ ହରି ଣୀଟି ଏ ପରି ସଂପ"
ୂ  ସମପି େଦଲା
ତାକୁ ...।

ତ
ିକ

ା
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ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

ଇ
-ପ

ଆଠଗଡ଼ .କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ଜୀବr ଶବ
େସ¨୍ େରେକଟ୍ କାରବାର ଚେଳଇଛି େବାଲି େକଉଁ ଏକ ବି ଶa
ସୂତରୁ ଖବର ପାଇ େସଦି ନ ସହର ଉପକ¥ ତି େବଣୀ ଲଜ୍ କୁ ଆସି ଛrି
ଏସ ପି ଶୀକାr ବାବୁ । ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହି ତ େଦହଜୀବୀ ଏବଂ
ଗାହକ+ୁ ଆେରh କରି ବା ଲzେର ଦଳ ବଳ ସହି ତ େସଇଠି ହାଜର୍।
ସତନାରାୟଣ ମି ଶ େପାଲି ସ ଆସି ଛି ଜାଣି ଭିତତa ଭାେବ ପଳାଇବାକୁ େଚhିତ ତି ନି

ତରୁଣୀ ଏବଂ େସମାନ+ କାମାତୁ ର ଗାହକ। େହେଲ, ଖସି ପାରି େଲନି
େପାଲି ସ ହାତରୁ। ମୁହଁ ଢା+ିଥିବା ତି ନି ତରୁଣୀ+ୁ ମହି ଳା କେନhବଲ୍
େଜାର ଜବରଦa ଟାଣିେନବା େବେଳ େଦୖ ବାତ୍ ଜଣକ ମୁହଁରୁ ଖସି
ତା ଉପେର ଦୃ hି ପଡି ଲା ଏସ ପି ଶୀକାr

ବାବୁ +ର।
“ଆେର! ଏ' ତ େମୗସୁମୀ!” ସତଃ କହି ଉଠି େଲ,
େମୗସୁମୀ, ତେମ?
ତରୁଣୀ ପୁନବାର ମୁହଁକୁ ଲୁ ଚାଇ କହି ଲା, “ନାଇଁ ବାବୁ , ମଁୁ
େମୗସୁମୀ ନୁ ହଁ , ଆପଣ ଭୁ ଲ୍ େଦଖୁଛrି , େକଉଁ େମୗସୁମୀର େଚେହରା

ତ
ିକ

ଚାଲି ଯିବାକୁ

ଇସାରା େଦଇ ତରୁଣୀଟିକୁ अଟକାଇ

ଇ
-ପ

ସମa+ୁ

ା

େମା େଚେହରା ସା{େର େମଳ अଛି େବାେଧ।”

ଆ

ହ
ାନ

ରଖିେଲ ଶୀକାr। ତାକୁ କହି େଲ, “ନା, ତେମ ହି େମୗସୁମୀ, େସଇ
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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େଚେହରା, େସଇ ଭ{ୀ, େସଇ କ¥ ସର!! େମୗସୁମୀ ତେମ। ତେମ ହZ େମା ପଥମ
େପମ। ଆଦ େଯୗବନର ଜୀବନ ସାଥି ଗାଲେଫo େମୗସୁମୀ...”
ତରୁଣୀ ସତତ େଚhା କରୁଥାଏ ଶୀକାr+ୁ ଭେoଇ ଚାଲି ଯିବ, େହେଲ ହାର୍
ମାନି ଗଲା ତା+ େସଇ ଆେDାଳି ତ अନୁ ସ|ିୁ କଥା ଓ ଆେବଗ ପାଖେର। କାରୁଣ ଭାବ
େଦଖି ସତ କହି ବାକୁ ବାଧ େହଇଗଲା େସ। କାDି କାDି ଭାବୁ ଛି କହି େଦବ, “ହଁ
େମୗସୁମୀ।” େହେଲ, ସାହସ ପାଉନି । ଏ अବsାେର େକମି ତି ଆଖିେର ଆଖି ମି େଶଇ
କହି ବ ମଁୁ ତମ ପଥମ େପମ େବାଲି ? କି ପରି କଥା େହବ େବାଲି ଲାେଜଇ େହଇ ଯାଉଥାଏ
ବି ଚାରି। େଦହ ରୁ ବହି ଚାଲି ଛି ଘମ୍ ଘମ୍ ଝାଳ ।
ହାତ ଧରି ଶୀକାr ପଚାରି େଲ, “େମୗସୁମୀ! ତେମ ଏେତଦି ନ େହଲା ହଠାତ କୁ ଆେଡ
ଗାଏବ୍ େହଇଥିଲ? ଆଜି ତମକୁ େଦଖି ଲି ଏମି ତି ଏକ ଦୁ ରବsାେର। କଣ ପାଇଁ ତେମ
ଏମି ତି ପରିsିତି ? अrତଃ, େମାେତ ଟିେକ େଯାଗାେଯାଗ କରି ବାକୁ ବି େଚhା କଲନି ??”

ରଖିଥାrି ଶୀକାr! ମଁୁ ତ େଗାେଟ ଶବ। ଜୀअrା ଶବ। ବାସି ଫୁଲ େହଇ େକମି ତି ତମ
ଭଳି େଦବତା+ ପଜ
ୂ ାେର ଲାଗି ଥାଆrି ?”
“ବାସି ଫୁଲ? ଜୀअrା ଶବ! ଏସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ ତେମ? ଏମି ତି କହି ବା ତା¦ଯ
କଣ?”
େସ ଦି ନ ମDିର େବଢାେର ଜାଗର ଜାଳି ବାକୁ ଯାଇ ମହାଦୀପ ଉଠି ବା ଆଗରୁ

ତ
ିକ

ା

ଭାବି ଲି କଳସି ଏ ପାଣି େନଇ ଆେସ। ଝାªା अ|ାରୁଆ ଜାଗା ନଳକୁ अ ପାଖେର ପହିବା
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ବି କଳ କ¥େର େମୗସୁମୀ କହି ଲା, “େକମି ତି ଆଉ ତମ ସହି ତ େଯାଗାେଯାଗ

ଇ
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ମାେତ ହଠାତ अନୁ ଭବ କଲି ରାସାୟନି କ ଗ|। ଦୁ ଇଟି ବଳି - ହାତ େମା ମୁହଁକୁ ଚାପି

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି ଲା। अେଚତ କରି େଟକି େନେଲ େସମାେନ। େଚତା େଫରିବା ପେର ଆବି ାର କଲି
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ନି ଜକୁ ଏକ ଲଜ୍ େକାଠରୀ ଭି ତେର ଆଉ, ତା ସହି ତ ହରାଇ ସାରି ଥିଲି ନାରୀ ଜୀବନର
ସବେଶ- ସ ଦ କୁ ମାରୀତକୁ । କି ଛି ସମୟ ପେର େଦଖିଲି ଲଜ୍ ମାଲି କ ଆସି େମା
ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲା ପୁଳାଏ ଶେହ ଟ+ିଆ େନାଟ୍। କହି ଲା, ଏମି ତି ଧଂଧା କରି କରି ତୁ
ରାଣୀ ବନି ଯି ବୁ ଏସହରରୁ ଆଉ େଗାେଟ ସହର ବଦଳି ବଦଳି ଜେମଇ େଦବୁ ଟ+ାର
ପାହାଡ଼। ଗାହକମାନ+ୁ

ଶାrି

େଦଇ ମାଲାମାଲ୍ େହଇଯି ବୁ ସୁନା ଆଉ ହୀରା

ଗହଣାେର”
ତା ବି କଟାଳ ହସ ଆଉ କୁ ି ତ କଥା େଦଖି ଇଛା ହଉଥିଲା ତା ମୁହଁକୁ େଛପ
ଫି{ିବାକୁ । ସି vାr େନଇଥିଲି ବି ଷପି ଇ ଆତGହତା କରି େଦବାକୁ । କି j ପେର ଭାବି ଲି ମଁୁ
ତ ମରି ସାରି ଛି। ଜୀବr ଶବଟିଏ ପାଲଟି ସରି ଛି ମଁୁ । ଆଉ ମରି ବି କଣ। ଯଦି ଏଇ ଶବ
ମାଧମେର କାହାର େଯୗନ zୁଧା ଦୁ ରୀଭୂ ତ େହଇ ପାରୁଛି ତାେହେଲ ତାହା zୁଧାତକୁ अନy
ଦାନ ଭଳି ପୁଣ େହବ। ଧମ େହବ େମାର୍। େସଇ ଦି ନଠୁ ମଁୁ େମା ଏଇ ଶବ ଶରୀର
ଆତGଶାrି

ପଦାନ କରି ଚାଲି ଛି ସାମାନ अଥ

ବି ନିମୟେର।
ତେମ କହ ଶୀକାr! ଏମି ତି ପରିsିତି େର ଆଉ େକଉଁ ମୁହଁ େନଇ ତମ ସହି ତ
େଯାଗାେଯାଗ ରଖିଥାrି ?”
ଶୀକାr ନୀରବ। ମେନ ମେନ ଚି rା କେଲ ଲଜ୍ ମାଲି କକୁ କେଠାର ଦo ବି ଧାନ
କରି େବ। େମୗସୁମୀକୁ ସମାଜର ମୂଖ େସାତେର ସାମି ଲ କରି େବ ଏଇଠୁ ଉvାର

ତ
ିକ

ା

କଲାପେର। େଗାଟିଏ ପୁତ ସrାନର ଜନକ ତାକୁ ଘରକୁ ତ େନଇ ପାରି େବନି । ବରଂ
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ମାଧମେର େଯୗନ କ{ାଳମାନ+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଥଇଥାନର ବବsା କରି େଦେବ େମୗସୁମୀକୁ ।
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ଗପ େହେଲ ବି ସତ
ଆେମମାେନ ସମେa ଜାଣିଛrି ସୁଖ ଓ ଦୁ ଃଖକୁ େନଇ ଜୀବନର
ନାଟକ ଆର େହାଇଥାଏ। କି ଛି ଯxଣାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଆrି ତ କି ଛି
ଯxଣାକୁ ଛାତି ତେଳ ଚାପି ରଖrି । ଆଉ କି ଛି ସୃତି ଓ अନୁ ଭୂ ତି
େହାଇଯାଏ କି j ମଁୁ ଜେଣ ଏମି ତି ମହି ୟସୀ ମହି ଳା+ ବି ଷୟେର କହୁଛି
अମରନାଥ ବାରିକ

ଯାହା େକଉଁ ଗ ଉପନାସେର ନଥିବ ଏବଂ ତା+ ପାଖେର ସଂସାରର
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ହାର୍ ମାନି ଛି ।
ସାତ ବଷ ଓ ପା ବଷ ବୟସର ଦୁ ଇଟି अେବାଧ ଶି ଶୁ+ୁ
ସାଳି ବା, ତା+ର ପି |ିବା ନାଇବା ଖାଇବା ଏମି ତି अଳି अଳି ସାମନା

अରୁ|ତୀ ।
ଦୁ ଃଖ ସହି ନପାରି େକେତେବେଳ େକମି ତି ପେଡ଼ାଶୀ ମାେନ ଆସି
ସାହାଯ କରି ଦିअrି । ନେହେଲ अରୁ|ତୀକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପେ଼ଡ।
ସୂଯ + ଉଦୟ େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଶଯ ତାଗ କରି ଯାବତୀୟ କାମ
ସାରି ଥାଏ। େବେଳେବେଳ ନି େଜ େଭାକ ଓପାସେର ରହି ଆଖିର ଲୁ ହକୁ
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ତ
ିକ

ା

ପି ଇ ରାତି ବି ତାଇ ଦି ଏ ସି ନା, େସ ପି ଲା ଦୁ ଇଟି+ୁ କି ଛି ଦୁ ଃଖ ଜାଣିବାକୁ
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କରି ବା ଓ ତା' ସହି ତ ଘରଟା ଯାକର କାମଧDା ସବୁ ନି େଜ କରୁଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଦି ଏନି । େସମାେନ ବା କ'ଣ ଜାଣrି अଭାବ अନାଟନର अଥ! ତା+ୁ
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େଯମି ତି ଯାହା େହଉ ବାରି ଘରରୁ ଶାଗ ମାରି ଚ ଆଣି ଏଣୁ େତଣୁ କରି ଖୁଆଇ ଦି ଏ। ଗଁାକୁ
େକହି ଜେଣ େଫରିବାଲା ଆସି େଲ, ଗଁା ପି ଲାମାେନ ତା+ ଘରୁ ପଇସା ଆଣି ଚୁ ଟୁ ରୁ ମୁଟୁରୁ
ଖାଇଥାrି । େସେତେବେଳ ଏ ଦୁ ଇଟି ବାଳକ अଝଟ କରି ଥାrି अରୁ|ତୀ ପାଖେର। େହେଲ
ଟେ+ ଆଠଣା ସବୁ ପୁରୁଣା ବା¨ ଆଟାଚି ଟିଣା ପଯr अoାଳି ଥାଏ अରୁ|ତୀ। କାେଳ
ବାପା େବାଉ କି ଛି ରଖି ଯାଇଥିେବ। େହେଲ କି ଛି ମି େଳ ନାହZ। େସ ପି ଲା ଦୁ ଇ+ର ବି କଳ
ମୁହଁକୁ ଚାହZ ଆଖିରୁ ଦୁ ଇ େଟାପା ଲୁ ହ ଝରାଇ ଦି ଏ अରୁ|ତୀ ।
ବାପା+ ଯି ବାର ଛअ ମାସ ଭି ତେର ମା' ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଆରପାରିକୁ ।
ମାତ ଏଗାର ବଷ ବୟସର କୁ ନି ଝି अ अରୁ|ତୀ ଦୁ ଃଖର େବାଝକୁ ମୁେoଇ ଚାଲି ଥିଲା।
ତା'ର େଛାଟ େଛାଟ ଦୁ ଇ ଭାଇ+ୁ ମଣିଷ କରି ବା ପାଇଁ ଆପେଣଇ େନଲା ଦୁ ଃଖକୁ । ସମ
େଶଣୀେର ପଢି ବା ସମୟେର ପ"
ୂ  େଛଦ ପଡ଼ି ଥିଲା ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ାେର। ଦୁ ଇ ଭାଇ+ର
ଭବି ଷତକୁ ଦୃ hିେର ରଖି ଆର କରି ଥିଲା େଛାଟ ଏକ ବବସାୟ। ଗଁା ଠାରୁ अm କି ଛି

େସଥିରୁ କି ଛି ଲାଭ ରଖି ବାକି ପଇସା ସୁଝି ଦି ଏ। ଏମି ତି କରି େସ ପରି ବାର ସାଳି
ଥିଲା। ତା' ସେ{ ସେ{ ପି ଲାମାନ+ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଉଚି ତ୍ ମାଗ େଦଖାଇ ଥିଲା। ତା'ର
ଏମି ତିକା ସ ଭାବ େଦଖି ଗାମବାସୀମାେନ ବଡ଼ ଆଦର କରୁଥିେଲ। ବଡ଼ େହବା ପେର
ପରବ_ ୀ ସମୟେର, େସହି ଗଁାର ନି କଟବ_ୀ ବaିରୁ ଆସି ଥିେଲ ଜେଣ ଧନି େଲାକ

ତ
ିକ

ା

अରୁ|ତୀକୁ େବାହୂ କରି େନବା ପାଇଁ। କାରଣ ତା+ୁ ଜଣାଥିଲା େଯ अରୁ|ତୀ ଜେଣ ଝି अ
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ଦୂ ରେର ଥିଲା ଏକ ବଜାର। େସଠାରୁ କି ଛି ସଉଦା ବାକି େର ଆଣି ବି କି କେର ଗଁାେର।

ଇ
-ପ

ନୁ େହଁ େସ ହୀରାଟିଏ। କାହZକି ନା ଯାହା େସ କରି େଦଖାଇଛି ହୁଏ ତ େକଉଁ ମା' ଏମି ତି

ଆ

ହ
ାନ

କରି ପାରିବ ନାହZ। ମାଛି କୁ ମ େବାଲି େକେବ କୁ େହ ନାହZ। ଚି ରା ଫଟା अଛି ନାହZେର
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ଦି ନ ବି ତାଇ, ନି ଜ େଗାଡ଼େର ନି େଜ ଛି ଡ଼ା େହାଇ ପାରି ଛି। ଜୀବନର ପକୃ ତ अଥ କ'ଣ
ତାହା अରୁ|ତୀ ଜାଣିଛି। ଦୁ ଃଖ ଯxଣା େକାହକୁ ସାମନା କରି ପାରି ଛି। େଶଷେର
ଶାଶଘ
ୂ ରକୁ ଯାଇ ଏହା ପମାଣିତ କରି ପାରି ଛି କି "ଦୁ ହି ତା ଦୁ ଇ କୁ ଳକୁ ହି ତା" ।
ସତେର अରୁ|ତୀର ଏହି ଜୀବନ କାହାଣୀଟି େକଉଁ କାହାଣୀ କି ଗm ନଥିଲା, ଥିଲା
ଏକ ସତ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିବା କ_ ବ ଭାବି ଲି ।
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ା
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ଗା/େପା -କୟଁା, ଭାୟା- ମ{ଳପୁର, ଜି ଲAା- ଯାଜପୁର
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ଓଡ଼ି ଶା - ୭୫୫୦୧୧

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷା - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲAୀ)
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अsି ବି ସଜନ

ଭଲମେD ସରିଗଲା ଶୁvିକମ l ଭାଇେଭାଜନ ପେର ଝି अ ଝି ଆଣି
ବାହୁଡି େଲଣି l ଉଛୁଳୁ ଥିବା ଘର ଏେବ ଶୁନଶାନ l ପDରଦି ନ ଛୁଟି
େକମି ତି ସରି ଲା ଜାଣି େହଲାନି l କାଲି େଫରି ବା ସୁନିିତ l େବାଉ ଯି ବ
ସା{େର l େବାଉକୁ ଛାଡି କି ଯି ବା ବି ପଦ l ତାକୁ ଇ ଦଉଡି ବାକୁ ହବ
ନି ତ ରtନ ନD

ବାରବାର l ଛ'ମାେସ ବେଷ ରହି ଗେଲ ପାଖେର େବାଉ ଧୀେର ଧୀେର
େଦହ ଶୁଆ େହଇଯି ବ l େସଣିକି େଯେବ ଚାହZବ ଆସି ବ l
ବାଗପତ ପାକି { ସରିଲାଣି l େବାଉର ସଜସବୁ

अଲଗା

ବାଗେର l େବାଉ କହି ଲା, ଶୁ'ଣୁ, ଏହA ାବାଦ େଦଇ େଟନ ଯି ବ l

ବି ସଜନ କରି ପରଦି ନ େଟନ ଧରି ବା l ଯି ବା ରାaାେର କାମ ସରି ଯିବ l
ପଛକୁ ନଥିବ l ନା କଣ କହୁଚୁ ?
ସମି ତ କହି ଲା, ଏେବ େସ କାମ କଣ ଜରୁରୀ?
- େଦ'େଖ ସମୁ, ମଁୁ ଥିେଲ अsିକୁ େଦଖି ଥାଆrି l ମଁୁ ରହି ବିନି l
କି ଏ େଦଖିବ? अପrରା, अପଚରା େହଇ ପଡି ରହି ବ l ଥିବ କି ନାଇଁ,

ହ
ାନ
ଆ

अsି ବି ସଜନ ପାଇଁ?
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ତା' ବି ସେDହ l ମଁୁ ଯାହା କହୁଛି େସଇଆ କର l କଣ ଆଉଥେର ଆସି ବୁ
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ସା{େର େନଇଯି ବା ବାପା+ अsି l ଏଲA ାବାଦେର ଓେହA ଇ अsି
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େବାଉର କଥାକୁ କାଟି ପାରି ଲାନି ସମି ତ l अଗତା ରାଜି େହବା ଛଡା ଚାରା ନଥିଲା ତାର l
ପରଦି ନ ସକାଳୁ ଦାଦା+ ଘେର ଚାବି େଦଇ ବାହାରି େଲ ସମେa l
ରାଜଧାନୀ ଏ¨େପସ l ଭଦକ ଛାଡି ଲା ଦି ନ ଦୁ ଇେର l ଯି ଏ ଯାହାର ସି ଟେର ବସି
ଢୁ ଳlଉ ଥାଆrି l ନାଲି କନାବ|ା अsି କଳଶକୁ େକାଳେର ଧରି ବସି ଥାଏ େବାଉ l ଜାଗି
ରହି ଥାଏ େଗାଟାଦି ନ l ରାତି ଖିଆ ପେର ସମି ତ କହି ଲା େବାଉ, କଳଶକୁ ମୁo ପାଖେର
ରଖି ଟିେକ େଶାଇଯାଆ l େକେତ ସମୟ ଉଜାଗର ରହି ବୁ? େଦହ ଖରାପ ହବ l ଥୀ
ଟାୟାରେର ତଳ ଟାୟାର େବାଉର l ମଝି େର କୁ ନାକୁ ଧରି ଏଲି ନା l ସବା ଉପେର ତାର l
େଭା'ରୁ େଭା'ରୁ ଗାଡ଼ି ପହଂଚି ଲା ଏହA ାବାଦେର l ରହି ବ ଏଠି ପDର େକାଡି ଏ ମି ନିଟ l
ସମି ତ େବାଉକୁ ଡାକି େଦଇ ଓେହA ଇ ଗଲା ତଳକୁ l େଲାକବି ଯି ଏ ଯି ମିତି ଓେହA ଇ
ବୁ ଲି େଲଣି ବାହାେର l ପାଖ hଲରୁ ଚାଆ ପି ଉଛrି l ସମି ତ ଚାରି ଆେଡ଼ अେନଇ କାହାକୁ
େଖାଜୁ ଥାଏ l ଟିେକ ପେର ଦୁ ଇଜଣ ଆସି ପହଁ ଚିେଲ ତା ପାଖେର l ଯୁବକଟିଏ ସମି ତ

ବାହGଣ ତା+ େପାଷକ ଓ ହାତେର ପାଣି େନାଟା େଦଖି ଯି ଏବି କହି ବ l େବାଉ କଳଶକୁ
େକାେଳଇ ଓେହA ଇବାକୁ अେପzା କରି ଥାଏ l ସମି ତ େବାଉ ହାତଧରି ଆଣି ଲା ତଳକୁ l
ବାହGଣ ହାତେର अsି କଳସ େଟକି େଦବାକୁ କହି ବାରୁ େବାଉ କହି ଲା, କ'ଣ ବାହGଣ
କରି େବ अsି ବି ସଜନ? ଆେମ ସପରି ବାେର ଯି ବା ନାଇଁ ଗ{ା ଘାଟ? ନି ଜ ହାତେର

ତ
ିକ

ା

କରି ବା ନାଇଁ ବି ସଜନ?

ଇ
-ପ

ବାହGଣ ବୁ େଝଇେଲ ମାଆ, ତେମ ଜାଣିନକି , ନअଖିअ ପଇତାଧାରୀ ଆେମ l ଚୁ ଟିକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରି କହି େଲ, ଏଥିେର ବି ଦମାନ ସୟଂ ଗ{ାମାତା l ତମ ହାତେର ବି ସଜନ ଠାରୁ अଧି କ
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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ପବି ତ ଏବଂ େମାzପାି ଆମ ହାତେର l େଗାଟାଗୁଆ ଜଳ େଥାଇ ପତି େର ବେଢ଼ଇେଲ
ବୃ vା+ ହାତକୁ l କହି େଲ ମୁoେର ମାରି େଟକି ଦିअ େମା ହାତକୁ l ତା'ସହ अsି କଳସ l
ଧରି ନିअ ବି ସଜନ େହଇଗଲା l ତେମ ଦାୟି ତ ମୁ

l କାଇଁକି ଏଠି ଦି ନଟିଏ ଦବ? ଫଳ

କଣ ଦି ଇଟା ଫଳି ବ?
େବାଉ अେନଇଲା ସମୁ ମୁହଁକୁ l ଚାହାଣିେର अସରrି ଜି ାସା l ଇମି ତିତ େକେବ
େହଇନି , କି ଶୁଣିନି अନ ହାତେର अsି ବି ସଜନ ହବାର? ସମି ତ କହି ଲା, ବାହGଣ+
କଥାକୁ େବାଉ ବି ଶାସକୁ ନି ଏ l ଭରସା ରଖ l ଆେମ ଏହA ାବାଦ ଯାେକ ଆସି େଲଣି l ଏଠୁ
ଗ{ା େକେତ ଦୂ ରକି ? ଏକା କଥା l ତା ଛଡା, ଟିେକଟ ଆମର ଦି ଲAୀ ଯାେକ l ଓେହA ଇଗେଲ
ପଇସାତ ଯି ବ, କାଲି କୁ ଦି ଲAୀ ଯି ବାର ରି ଜେଭସନ ମି ଳିବନି l କି ମିତି ଯି ବା? ଟିେକ
ଚି rାକର ସମa+ ପାଇଁ l କାଇଁ ଜି ଦ ଧରୁଛୁ? ବାପା କଣ ବୁ ଝୁ ନଥିେବ ଆମ ପରି sିତି କୁ?
ସମି ତ୍ ସା{ କହି ଲା, େସଇଆ କର ମାଉସୀ l ବାହGଣ+ ହାତେର େଟକି େଦଇ अsି ତେମ

ବାହGଣ ହାତକୁ

ଗୁଆଜଳ େଟକି େଦଇ अsି

କଳଶକୁ

ମଥାେର ଛୁଇଁ ବୃ vା

ଧେରଇେଦେଲ ବାହGଣ+ୁ l ଆଖି ରୁ ନି ଗିଡି ପଡି ଲା ଦୁ ଇ େଟାପା ତତଲା ଲୁ ହ l ବୃ vା
େଫରି ଆସି ଝରକା େଦଇ अେନଇ ରହି େଲ ବାହାରକୁ l ସମୁ ଟ+ା ହଜାେର ହବ ପେକଟରୁ
କାଢି ଧେରଇେଲ ବାହGଣ େଗାସାଇଁ+ୁ l ସହାସ ପsାନ କେଲ ବାହGଣ l ଗାଡ଼ି ଛାଡି ଲା l

ତ
ିକ

ା

ଝରକାେର ଉ+ି ବୃ vା अେନଇ ଥାଆrି l अm ଦୂ ରତା ଭି ତେର ଦୃ ଶଟିଏ ଆସି ଲା ତା+
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ନି ିrେର ଯାअ l େଡରି କରନା l ଗାଡ଼ି ଛାଡି ଦବ l

ହ
ାନ

l ଇସତ ଲାଲ େବାଲି ଦୃ ଶ େହଉଥାଏ ଦୂ ରରୁ l ବୃ vା ଆଖି େଫେରଇ

ଆ

େଟନ ଲାଇନକୁ

ଇ
-ପ

ନଜରକୁ l େନାଟାକ ପାଣି େଟନ ଲାଇନେର ଢାଳି େଦଇ କଣ େଗାେଟ ଫି{ିବାର ଦି ଶିଲା
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ଥ'େହଇ ବସି େଲ l ନି ଜ ପଶy ନି ଜ ପତି ବାର ବାର -କଣ ଫି{ିେଲ ବାହGଣ େଟନ
ଲାଇନକୁ ?
ଦି ଲAୀ ପହଂଚି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମି ତ ଉଠି ସମa+ୁ େରଡି କଲା l େଦଖି ଲା େବାଉ ବସି
କାDୁ ଚି l ଲୁ ହ ସି {ାଣି ଏକାକାର l େବାଉର अବsା େଦଖି ସମି ତ ଡରି ଗଲା l ପଚାରିଲା
କାDୁ ଛୁ କାଇଁକି େବାଉ? ବାପା+ କଥା ମେନ ପଡୁ ଛି କି? େବାଉ अେନଇେଲ େସାମୁ ମୁହଁକୁ
ଏକ େବଦନା

ଦୃ hିେର l କଫ ଜଡ଼ଜଡ଼ ଭାରି ଗଳାେର କହି େଲ, ଟିେକ ଆଖି ଲାଗିଯାଇ

ଥିଲା l ସପyେର େତା ବାପା ଆସି କହି େଲ, ମଁୁ 'ତ ଥିଲି ଠି କେର l େସଠୁ ଆଣି େମାେତ ଏଠି
अପrରାେର କାଇଁକି ଫି{ିଲୁ ? ମଁୁ କଣ ଭାରି ଲାଗୁଥିଲି େତାେତ? ନି ଦ ଭା{ିଗଲା l ଆଉ
େଶାଇନି l କାDୁ ଚି ବସି l େକାଉଠି େମାର ଭୁ ଲ ରହି ଲା? େସାମୁ, ବାପା+ अsି ପଡି ବତ
ଗ{ାେର? ବାହGଣପୁअ କ'ଣ ପେକଇ େଦେଲ େଟନଲାଇନକୁ ? େମାେତ ଭାରି ଡର
ମାଡୁ ଛି  ସମୁ କହି ଲା, େଦ'ଖ େବାଉ, େତା ଚି rା ଭୁ ତେହଇ ଡରଉଛି େତାେତ l ଖାଲି ଟାେର

ଦି ଲAୀ େhସନେର l ଓେହA ଇେଲ ସମେa l ବୃ vା ବସି ଥାଆrି ସି ଟେର ନି ଜୀ ବପାୟ sାଣୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହଇ... I
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ସେDହ କରୁଛୁ l ଆମ କାମ ଆେମ ସାରିେଦେଲ l ବାସ, ଭୁ ଲି ଯା' ତାକୁ l େଟନ ଠି ଆ େହଲା

ହ
ାନ

ଡି ଏଲ ଏ-୧୨, ଭି .ଏସ.ଏସ. ନଗର, ଭୁ ବେନଶର

ଆ

େମା. ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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ଜୀବନର ସତତା
ଏକ ଜ{ଲେର ଏକ ବଡ଼

େସଓ ଗଛ ଥିଲା େଗାଟିଏ ପି ଲା

ପତି ଦିନ େସହି ଗଛେର େଖଳି ବାକୁ ଆସୁଥିଲା େବେଳେବେଳ େସ ପି ଲା
ଗଛର ଡାଳରୁ ଝୁ ଲୁ ଥିଲା, େବେଳେବେଳ ଫଳ େତାଳି ଖାଉଥିଲା,
େବେଳେବେଳ େସ େଡଇଁ ପଡୁ ଥିଲା, ଗଛ ମଧ େସହି ପି ଲା ସହି ତ
ବି ଜୟ କୁ ମାର
ପରିଡ଼ା

ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା अେନକ ବଷ ଏହି ପରି ବି ତିଗଲା
ହଠାତ୍ ଦି େନ ପି ଲା େସଇ sାନକୁ ଆଉ ଆସି ଲା ନାହZ, ଗଛ ତା+ୁ
ବହୁତ अେପzା କଲା କି j େସ ଆସି ଲା ନାହZ ଗଛଟି ଦୁ ଃଖୀ
େହାଇଗଲା

େସ ଟିକିଏ ବଡ େହାଇଯାଇଥିଲା ଗଛ ତା+ୁ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି େହଲା
ଏବଂ ତା+ୁ ତା ସହି ତ େଖଳି ବାକୁ କହି ଲା
କି j

ପି ଲାଟି

ଦୁ ଃଖେର

କହି ଲା

େଯ

ବ_ମାନ

େସ

ବଡ

େହାଇଗଲାଣି, ଏେବ େସ ତା ସହ େଖଳି ପାରି ବ ନାହZ ପି ଲାଟି କହି ଲା,
ବ_ମାନ ମଁୁ େଖଳନା ସହି ତ େଖଳି ବାକୁ ପସD କେର, କି j େଖଳନା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି ଣିବାକୁ େମାର ପାଖେର ଟ+ା ନାହZ।

ଆ

ହ
ାନ

ଗଛଟି କହି ଲା, ଦୁ ଃଖ କର ନାହZ, ତୁ େମ େମାର ଫଳ (େସଓ)
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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େତାଳି େସଗୁଡ଼ିକୁ ବି କି କରି େଖଳନା କି ଣ ପି ଲାଟି ଖୁସିେର ଫଳ (େସଓ)କୁ େତାଳି
େନଇଗଲା ବି କି କରି ବାକୁ , କି j େସ େସଓ େନଲାପେର ଦୀଘ ସମୟ ପଯr ଗଛପାଖକୁ
େଫରି ଆସି ଲା ନାହZ ଗଛଟି ବହୁତ ଦୁ ଃଖି େହାଇଗଲା
अେନକ ବଷ ପେର ହଠାତ୍ ପି ଲାଟି େଫରି ଆସି ଲା, ଗଛଟି ବହୁତ ଖୁସି େହଲା ଏବଂ
ତାକୁ ତା ସହି ତ େଖଳି ବାକୁ କହି ଲା
କି j ପି ଲାଟି କହି ଲା, େସ ଗଛ ସହି ତ େଖଳି ପାରି ବ ନାହZ, ବ_ମାନ େମାର କି ଛି
ଟ+ା ଦରକାର କାରଣ େମାର ପି ଲାମାନ+ ପାଇଁ ଏକ ଘର ନି ମା ଣ କରି ବାକୁ ପଡି ବ।
ଗଛଟି କହି ଲା, େମାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶ , େସମାନ+ୁ କାଟି େନଇଯାअ ଏବଂ
ତୁ ମର ଘର ନି ମା ଣ କର ଏହା ଶୁଣି ପି ଲାଟି ଖୁସିେର ଗଛର ସମa ଶାଖା କାଟି
େନଇଗଲା
େସହି ସମୟେର ଗଛ ତା+ୁ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କି j ତାପେର େସ ଆଉ େଫରି

େଶଷେର େସଇ ପି ଲା ବହୁତ ସମୟ ପେର ବୁ vାବaାେର କ ାr େହାଇ େସଇ ଗଛ
ପାଖେର ପହଁ ଚିଲା
ତା’ପେର ଗଛ ଦୁ ଃଖେର କହି ଲା, “ବ_ମାନ େମାର ଫଳ ନାହZ କି କାଠ ମଧ ନାହZ,
ବ_ମାନ ତୁ ମକୁ ସାହାଯ ବି କରି ପାରିବି ନାହZ

ତ
ିକ

ା

ବୃ v ଜଣକ କହି େଲ, ବ_ମାନ ତାକୁ ଆଉ େକୗଣସି ସାହାଯର ଆବଶକତା ନାହZ,
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ଆସି ଲା ନାହZ ପୁଣିଥେର ଗଛଟି ଏକାକୀ ଏବଂ ଦୁ ଃଖୀ େହାଇଗଲା

ଇ
-ପ

ବ_ମାନ େକବଳ େଗାଟିଏ sାନ ଦରକାର େଯଉଁଠାେର େସ ସାରା ଜୀବନ ଆରାମେର

ଆ

ହ
ାନ

ବିପାରି େବ। ଗଛ ତାକୁ ତା ମୂଳେର ଆଶୟ େଦଲା ଏବଂ ବୃ v େସଠାେର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
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ଆରାମେର ରହି ଲା
ଏହି କାହାଣୀେର ଆେମ େଦଖୁ େଯ ପି ଲାଟି େସହି ଗଛ ପାଇଁ अତr ଗୁରୁତପ"
ୂ 
ଥିଲା ଏବଂ େସହି ପି ଲାଟି େସହି େସଓ ଗଛକୁ ଆବଶକତା अନୁ ଯାୟୀ ବାରାର ବବହାର
କରୁଥିଲା, ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ ଗଛ ତାକୁ ନି ଃସାଥପର ଭାେବ ସାହାଯ କରୁଥିଲା ।
ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ଆମ ସମa+ର ...
ବ|ୁ ମାେନ ଏହି ବୃ z ପରି ଆମର ପି ତାମାତା अଟrି , େଯେତେବେଳ ଆେମ େଛାଟ
ଥାଉ, ଆେମ େସମାନ+ ସହି ତ େଖଳି ବୁ ଲି अଳି अଝଟ କରି ବଡ଼ େହାଇଥାଉ ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ଆେମ ବଡ଼ େହଇ େକୗଣସି େଯାଗତାେର ପହିଯାଉ େସେତେବେଳ ଆେମ
େସମାନ+ୁ ଏକାକୀ କରି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉ େସମାନ+ୁ ଭୁ ଲି ଯାଉ ଏବଂ େଯେତେବେଳ କି ଛି
ଆବଶକ ହୁଏ େସେତେବେଳ ଆେମ ପୁଣି େଫରି ଆସୁ ଆେମ ଆମର ପି ତାମାତା+ୁ
ଆବଶକତା अନୁ ଯାୟୀ ବବହାର କରୁ େହେଲ େସମାେନ ମନେର କି ଛି ସଂେକାଚ ନ ରଖି

ଆମର ଜୀବନର କେଠାର ସତ।
ଶି zା:- ଆେମ ପି ତାମାତା+ୁ ଗଛ ପରି େସବା କରି ବା ଉଚି ତ ଏବଂ େକବଳ
େସମାନ+ଠାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ  କି ଛି ଲାଭ ଆମର ବି ତା+ୁ େଦବା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉଚି ତ୍ ପି ତାମାତା ହZ ଆମ ଜୀବr ଠାକୁ ର ଆଉ ସବୁ ତ ପଥର ସମାନ।
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ଆମକୁ ସାହାଯ କରି ଥାrି । ଧୀେର ଧୀେର ଜୀବନ ଏହି ପରି ଚାଲି ଯାଏ ଏହା େହଉଛି

ଆ

ହ
ାନ

sାନ : ଜଗତପୁର , କଟକ
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अuୂତ ପୁଲକ
अବସନy अପରାହyର ହାଲକା ତାପ ପଦାନକାରୀ େସଇ ତି ଯ କ୍
କି ରଣ, ଧୀର ପବନର ତାେଳ ତର{ାୟି ତ େସହି ଆମ ବୃ z, ଆଉ
ପାେରଡ୍ ର ସାବଧାନ୍ ଭଳି ଥିବା େକେତାଟି ହାତ ଗଣତି अମୃତଭoା
ଗଛ। ସେତ େଯମି ତି େସମାେନ େମାର ଚି ର ଦି ନର ବ|ୁ । ଦି ନ ପେର
ପଗନ୍ କୁ ମାର ପାତ ଦି ନ, ମାସ ପେର ମାସ ଏମି ତି ବି ତି ଚାଲି ଛି, କି j େସମି ତି अଛrି

େସମାେନ ଠି କ୍ ନି ଜୀ ବ ଭଳି । ଦୂ ର अaଗାମୀ ସୂଯ ଲାଲ୍ େପoୁେଟ
ପରି ବାଉଁଶ ବୁ ଦା ଉହାଡେର ଲୁ ଚି ଚାଲି ଛି। ନୀଳ ଦି ଶୁଥିବା ଆକାଶଟି
କେମ କି ଟ୍ ମି ଟ୍ କଳା अ|ାରର କରାୟତ େହବାକୁ ଯାଉଛି । କି j କି ଛି
େମା ଉପେର, େସମି ତି ବୁ ଡି

ଯାଇଥାଏ ଭାବନା

ରାଇଜେର। ମେନ ମେନ ଭାେବ ସତେର ଜୀବନଟା ଠି କ୍ ସକାଳୁ ଉଇଁ
ଯାଉ ଥିବା ସୁରୁଜ ପରି । େକେତ େବେଳ ପୁରା ଉ®ଳ ତ ଆଉ
େକେତେବେଳ ପୁରା ସ_ାହୀନ। ମaି ର େକଉଁ େଗାେଟ ଉହାଡେର
ଆତGେଗାପନ କରି ଥିବା अତୀତର େସଇ ମଧୁର ସG ¯ତିକୁ ବି ସାଉଁଟିବାର
ମଜା କି ଛି अଲଗା।
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ା

ଆକାଶେର ସଂଧା ତାରାର अଭୁ ଦୟ ମଧ େହାଇ ସାରି ଛି।
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ଫରକ୍ ପଡୁ ନି

ଇ
-ପ

ଧି େର ଧି େର ଆକାଶର ତାରା ସଂଖା ମଧ ବଢ଼ି ବ ଠି କ୍ କମବv~ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଜନସଂଖା ପରି । େମୗସୁମୀର କମନୀୟ ଶ ସେତ େଯପରି ସଗୀ ୟ
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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ସୁଖ ପଦାନ କରୁଛି । େବୖ ଶାଖୀର େରୗଦ ତାପେର अତି - ଜୀବନ ଏଇ अମୃତ ତୁ ଲ
ଶର ପତୀzାେର ଥିଲା। ପାେଚରୀର କି ଛି ଦୂ ରେର ବହି ଯାଉଥିବା େଛାଟିଆ ନାଳଟା ବି
ଆଜି େଜା°ା କି ରଣେର ନି ଜକୁ ହେଜଇ କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦେର ସ{ୀତ ଗାନ କରୁଛି ।
ବାaବେର ଏଇ ତ ହୃଦୟଶୀ। ଧି େର ଧି େର ପକୃ ତି s େହଉଥିବା ମନଟା ପୁଣି ଥେର
େଗାେଟ अଜଣା ଦୁ ନି ଆକୁ େଘାଷାଡି େହାଇ ଚାଲି ଗଲା। ମାନସ ପଟେର ନାଚି ଉଠି ଲା େସ
ଭରା ସହରୀ ସ|ାର ମଳି ନ ଆଲୁ अ ଆଉ ଆଗେର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପି |ା
ଉ®ଳ ଛାୟାମୂ_~। ହାତ େମାର ଧି େର ଧୀେର ବଢୁ ଛି େସଇ କମନୀୟ ଛାଇକୁ ଧରି ବାକୁ ।
ଏହି zଣିକ ମୁହୂ_ ସେତ େମାର ମନ ଆଉ ପାଣେର अପବ
ୂ  ପଳ
ୂ କେର ଭରି େଦଲା ।
ସG ¯ତିର ପରଦାେର େକେତ େଯ ମୁହଁ, େକେତ ଦୃ ଶ ମୁଭିର ଛବି ଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ି
ଯାଉଥିେଲ , କି j ପୃ-ଭୂ ମିେର େର ରହି ଲା େଗାେଟ ସରଳ, ସୁDର, କମନୀୟ
ମୁହଁ .............।

ଯାଇଥିଲି sାଣୁ, अନବରତ ସଂଚଳି ତ େହଉଥିବା ର

େଯମି ତି କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ sିର

େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ହୃଦୟର ଗତି ମଧ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । କmନାେର ର{େବର{
ପଜାପତି ସେତ େଯମି ତି େମା ଚାରି ପେଟ ମନଖୁସିେର ଉଡ଼ି ବୁ ଲୁ ଛrି େବାେଧ କି ଛି ମଧୁର
ବାସ ତା+ୁ ଏଠି କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି । େଗାେଟ अuୂତ ଗୁtାରଣେର ପରି େବଶ ଗୁtରି ତ
େହଉଛି । ଆଉ ସାମyାେର...........
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ା

ଆେର ଭାଇ ଥାଉ... େସତି କି ଥାଉ... କହି ଚି ାର କରି ଉଠି ଲା େମା ସା{

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

େକମି ତି ସG ¯ତିପଟରୁ ଉେଭଇ ଯି ବ େସ ଦି ନ! େସଇ େଗାଟିଏ ଶେର ମଁୁ ପାଲଟି

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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"କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ?" ମଁୁ କହି ଲି ।।

ଇ
-ପ

ରାେକଶ।
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"ଆେର ନାଇଁ େସକଥା ନୁ େହଁ , ମଁୁ କହୁଛି अଧି କ େଲଖିେଲ ଲା(lengthy)
େହାଇଯି ବ, ଏତି କି େମା କାମ ପାଇଁ ଯେଥh ।
"ହଉ ହଉ େବଶୀ ଭାଷଣ ଆଉ େଦଏନି , ବହୁତ୍ ଦି ନ ପେର ଆଜି େଦଖା ଚାଲ୍
ବାହାେର ଟିେକ ବୁ ଲା ବୁ ଲି କରି ଆସି ବା, େସଇ ମଉକାେର ଆଉ େକେତ ସା{ ବି େଭଟ
େହାଇ ଯି େବ । କ'ଣ କହୁଛୁ ?" ମଁୁ କହି ଲି ।
"େତେବ େଡରି କାହZକି ? ଚାଲ୍" ରାେକଶ କହି ଲା ।
ଧି େର ଧି େର ବାଇକ୍ ଆଗକୁ ବଢୁ ଥାଏ। ନୀରବତାକୁ ଭ{ କରି ପଚାରିଲି , "ଆଉ
ଏେବ ତୁ ମ ପଣୟି ନୀ+ ଖବର କ'ଣ ?"
ଏଭଳି ପଶyେର ଟିେଳ ମାତ ବି ଚଳି ତ ନ େହାଇ କହି ଲା, "େସ ତା+ ବାଟେର ଆଉ ମଁୁ
େମା ବାଟେର ।"
ମଁୁ ଆଉ କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ େସ ପୁଣି କହି ଲା," ଛାଡ୍ େସକଥା, ଆଉ କି ଛି କହ।"

େଦଖାଗଲା। ମନେର େଯମି ତି अସଂଖ ପଶyର ଜୁ ଆର ସବୁ ବାେଡଇ େହଉଛrି । କ'ଣ
ଏଇ ବି ରାତି अଧେର େସଇ ଉଦାସୀ ଶନ
ୂ ତାକୁ अନୁ ଭବ କେର? କଣ ଏଇ ବି ହାତ
ବଢ଼ାଏ େଗାେଟ କାmନି କ ଛାଇକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ?
ବାaବେର ଏଇ ତାରୁଣଟା ବି େଗାେଟ ଆଯମୟ ସମୟ। େକମି ତି ଶୟେନ,
ସପେନ, ଜାଗରେଣ ପତୀୟମାନ େଗାେଟ ସମୂ_~ ଯି ଏ ମନକୁ େଦାହଲାଇ ଦି ଏ େଗାେଟ

ତ
ିକ

ା

अuୁ ତ େକୗତୁ ହଳେର। କି ନି ଆଁ ଏଥିେର, ଆେପ ଆେପ ଜେଳଇ ଦି ଏ କି j ହେଜଇ ଦି ଏ

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

ମଁୁ ଲz କରି ଥାଏ, ସରସ ଦି ଶୁଥିବା ମୁଖମoଳଟି ହଠାତ୍ େସଇ ପଶyେର ବି ଷ"

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

େବୗv, ୭୬୨୦୧୫

ଆ

େକେତ େକେତ ହୃଦୟ ଏଇ ନି ଆଁେର େହାଇଛrି ଛାରଖାର ......
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ଇ
-ପ

ତାକୁ ପଶମି ତ କରି ବାର ଚାବି କାଠି କୁ। କି j ଜାେଣନା େସ େକେତ େକେତ ମନ ଆଉ
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ସ କ
ସି ଟି

ଭାରି ଭଲ ଝି अଟିଏ। ରୂପ ଆଉ ଗୁଣେର ସବୁ ଥିେର

ଆଗେର। ଏଇ ଏେବ ଏେବ କ ୁ ଟର ସାଇନ୍ସେର ଇଂଜି ନିୟରି ଂ ପାସ
କଲା ପେର ଦି ଲAୀେର େଗାେଟ ଭଲ କ ାନୀେର ଚାକି ରୀ ପାଇଯାଇଛି ।
େମାଟା अ+ର ଦରମା ଆଉ ବି ଳାସମୟ ଜୀବନ ସବୁ କି ଛି ଠି କଠାକ
ସି େvଶର ତି ପାଠୀ

ଚାଲି ଛି। ଏପେଟ ଭୁ ବେନଶରେର ମମି ଡାଡି ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସୁସିଲ।
ମମି अଧାପି କା ଆଉ ଡାଡି ଆଡେଭାେକଟ ସାନ ଭାଇଟା ରାଜଧାନୀ
କେଲଜେର ବି ଏସି ଫାh ଇअରେର ପଢୁ ଛି ।
ଛବି େର ର{ ମାଖିେଲ ଚମକି ଲା ପରି ସି ଟିର େଯୗବନ ମଖା
େଦହଟା ଏେବ ଭାରି ଚମକୁ ଚି । ଚି କିମିକି ତାରା େମଳେର ଜହy ବାରି
ବାସି େଲ ଫୁଲଟିଏ ଭअଁରକୁ େଖାଜି ଥାଏ।
ଭअଁର ବି ଆକଷ~ତ େହାଇଥାଏ ଫୁଲ ଆଡକୁ । ଦୁ େହଁ େଯେବ
ଏକାକାର େହାଇ ଯାଆrି । ସବୁ ଲାଜ ଆେପ ଆେପ େକେବଠୁ ଦୁ େରଇ
ଯାଇଥାଏ ଦୁ ଇଟି େଦହ ଆଉ ମନ ଭି ତରୁ। ସବୁ ସମୟ ଶାବଣ ଆଉ
ଫଗୁଣ ପରି ମେନ ହୁଏ। ଆଉ अଜଣା ଚରି ତର ଓଠର ଉଷGତାେର
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େଦହ ଶି ହରି ଉେଠ ଯxଣା ବି ଭାରି ମି ଠା ଲାେଗ ଏଇ ସମୟେର।
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େହାଇଯାଏ। େସମି ତି ବହୁ ଭିଡ଼ ଭିତେର ଚମକି ଉଠୁ ଛି େସ! ଫୁଟି

ଇ
-ପ

ହାଟ୍ସଆପ େଫସବୁ କ୍ ଇଂhା ଆଉ ଭିଡି ଓ କଲ ସବୁ ଥିେର ଉଛୁଳି ଉେଠ

ଆ

ହ
ାନ

ସି ଟ। େସଇ ଉଛୁଳା େଯୗବନର ନଈେର ପହଁ ରୁ ଥିବା ଚରି ତଟି ଆଉ
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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େକହି ନୁ େହଁ ସି ଟିର ଆପାଟେ ମ¡ େର ରହୁଥିବା ମେନାଜ। େସବି େଗାେଟ ପାଇେଭଟ ଜବ
କେର ସମୟ ସାଥିେର ଦୁ ହZ+ ମି ଳାମି ଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଗଲାଣି। ଦୁ େହଁ ଏେବ େଗାଟିଏ
ରୁମେର ରହୁଛrି ।
ପଥେମ ଇଶାରା େଦଇଥିଲା ସି ଟି ଆଉ େସଇ ଇଶାରାକୁ ଠି କ ହୃଦୟ{ମ କରି
ପାରି ଥିଲା ମେନାଜ। େସେବଠୁ ସବୁ ଏକାକାର ଦୁ େହଁ ଏକ େହାଇ ସାରି ଛrି । ସକାଳରୁ
ସt ଆଉ ସtରୁ ରାତି ଖାଲି ଡି ଉଟି ସମୟ ତକ ଛାଡି େଦେଲ ବାକି ସବୁ ମୁହୂ_ ଗୁଡା
ଭାରି ମି ଠା ମି ଠା ।
କଥା ବହୁତ ଆେଗଇ ଯାଇଥିଲା ଦୁ େହଁ ବି ବାହ ନକରି ବି ମାଆବାପା େହାଇ
ସାରି ଥିେଲ। ଦୁ ହZ+ ପରି ବାର କି j ଏସବୁ ବି ଷୟେର କି ଛି ଜାଣି ପାରି ନଥିେଲ ସତେର।
କୁ ନି ଝିअ ଆଲଫା ଏେବ େଯାଡି େହାଇଯାଇଥାଏ ଦୁ ହZ+ ଜୀବନେର ।
ସମୟ ସାଥିେର ଋତୁ ବଦଳି ଲା ପରି ଏ ସମାଜେର अେନକ କି ଛି ବଦଳି ଯାଏ।
ବଦଳି ଯାଏ ମଣିଷର ପକୃ ତି ପରି େବଶ ଆଉ ଦି ଶା ହୀନ େହାଇଯାଏ अେନକ ଜୀବନ।
ବାହାଘର ଠି କ କେଲଣି । ଏଇ ପDର ଦି ନ ଭିତେର ମେନାଜ କି j କ ାନୀରୁ ଛୁଟି େନଇ
ଝି अର ଯତy େନବାେର େକେବବି େହଳା କରି ନି।
ସାତ ଦି ନେର େଫରି ଆସି ବି ଆସି େଲ ଆେମ େକାଟ  ମାେରଜ କରି େନବା ତାପେର
ଝି अକୁ େନଇ ତୁ ମ ଘର ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯି ବା। ସାତ ଦି ନଟା ପDର ଦି ନ େହଲାଣି
ସି ଟିର େମାବାଇଲ ସୁଇଚ अଫ। ବାଧ େହାଇ ଓଡି ଶା େଫରିଲା ମେନାଜ। ଘେର
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ଦୁ ଇବଷର କୁ ନି ଝିअ ଆଲଫାକୁ େଦଖି ବାପା େବାଉ ଆଯ। ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ସାରିଲା
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ସି ଟି ଏେବ ଓଡି ଶା େଫରି ଛି ତା ଘରକୁ ପୁଣି କୁ ଆଁରୀ ରୂପେର। ଘେର ତାର
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େସyହେର ବା|ି ଧରିବାକୁ ଯେଥh।

ଇ
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ପେର ଦୁ ହZ+ ମନ ଭାରି ଦୁ ଃଖ। ନାତୁ ଣୀର ନୀରି ହ ଆଖି ଦି ଇଟା େଜେଜ େଜେଜମା+ୁ
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ମେନାଜ ଠି କଣା େଖାଜି ଝି अକୁ ଧରି ସି ଟିର ଘେର ପହଁ ଚିଲା ତାର ସମa ପରି ବାରକୁ
ସବୁ କଥା େଗାଟି େଗାଟି କରି କହି େଦଲା। ସି ଟି ନୀରବ। ମଁୁ ଜୀବନ ସାରା ନାୟ ପାଇଁ
ଲେଢଇ କରୁଛି େବାଲି ଡି oିମ ପି ଟୁଥିବା ଓକି ଲ ବାବୁ ଆଜି अନାୟର ପzେର। अେନକ
ଛାତଛାତୀ+ୁ ସଂ9ାର ଶି ଖାଉଥିବା अଧାପି କା ଆଜି ବି େଦଶେର ଚାକି ରି କରୁଥିବା ନୂ ଆ
ବରପାତ େମାହେର अ|। େସ ପି ଲାକୁ େନଇ େତା ଘରକୁ ଚାଲି ଯା େକେତ ଟ+ା େନବୁ
କହ।
କୁ ନି ଝିअ ଆଲଫାର କାD କାହାର ହୃଦୟକୁ େଭଦି ପାରୁନଥିଲା। ସାମୁହିକ ସରର
ନି ଯ ାସ ଥିଲା ଏଠି କି ଆଉ େକେବ ଆସି ବନି । ଆଉ ଥାନା େକାଟ  କେଚରୀ ମି ଡ଼ିଆ କଥା
ସପyେର ବି ଭାବି ବୁନି । ନେହେଲ ତମ ବାପଝି अ+ୁ ବାଟରୁ ହେଟଇବାକୁ ଏ ରାଜଧାନୀେର
ଗୁoା ମାନ+ର अଭାବ ନାହZ।
ମେନାଜ ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡୁ ଥିଲା ସେତ େଯମି ତି ଆକାଶଟା ଛି ଡି ପଡୁ ଥିଲା ତା
ମୁo ଉପେର। ସି ଟି ଆଉ अତୀତର େପମ ଉପହାର େଦଉଥିବା ସି ଟି େହାଇ ନଥିଲା।
ଜନG େଦଇଥିବା ନି ଜ ଜୀବନଠୁ େବଶି ଭଲ ପାଉଥିବା ଝି अର କାD େକାେଳଇ େନବାର
ଇଶାରା ଆଜି ଏ ସମାଜକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା ସତେର। ମଁୁ ସି ନା ପର େହାଇଗଲି ଆଉ
ଆମ ଆଲଫା ମେନାଜର ଏଇ େଶଷ ପଦକ କଥା ଶୁଣି ଚି ହZକି ଉଠି ଥିଲା ସି ଟି ନି अ ତାକୁ
େକାଉ अନାଥ ଆଶମେର ଛାଡ଼ି େଦବ ନେହେଲ ନଈକି େପାଖରୀକୁ ପେକଇଦବ ।
ଆଲଫାକୁ ସାଥିେର ଧରି ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା ମେନାଜ ସମୟ ସାଥିେର ବଦଳି

େଖାvା
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ଇ
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ତ
ିକ

ା

ସାରି ଥିଲା अେନକ ସ କର ସଂା ପକୃ ତି ଆଉ ପରି ସର ।

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

ବି ବାହ ନକରି ବି ବି ଶାସର ସୁହାଗ ସି Dୁର ଆଉ ଝଟକୁ ନଥିଲା ତା ସି ଂଥିେର। अଂତଫାଡ଼ି

Aahwaan.com

67

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆବ_ମାନ
ଦୁ ଇ ବଷ ଧରି େକାମାେର ରହି ବା ପେର ପରି େଶଷେର େବାଉର
େଚତା େଫରି ଥିଲା ଓ ଧୀେର ଧୀେର ଉଠି ବସି ଥିଲା େସ l ଏଇଟା
ଚମାର ଥିଲା କି ଭଗବାନ+ େଖଳ ମଁୁ ଜାଣିନାହZ l କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି
ପରା l କି ଛି ନାହZ ହଠାତ େବାଉ ଛି ଡା େହାଇଥିଲା ତ େଦଖି ଲା େବଳକୁ
ପଦGାଳୟା ପାଢ଼ୀ

ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ତେଳ ପଡି ଗଲା ତ ଗଲା ଆଉ େଚତା ନାହZ l
ହିଟାଲ େନଇ ସବୁ ପରୀzା ନି ରୀzା କଲାପେର େଯେତେବେଳ
ଡା ର କହି େଲ େଯ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସyାୟୁ अଚଳ େହାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ
େକେବ

ତାହା

ପୁଣିଥେର

କାଯzମ

େହବ

କହି

େହବନାହZ

େକବଳ ଭଗବାନ ହZ ଜାଣrି ସି ନା ଡା ର ମାେନ ଜାଣି ନାହାrି l ହୁଏତ
ଦି େନ ଦୁ ଇ ଦି ନ ଲାଗି ପାେର କି ା ଦୁ ଇ ବଷ କି ା େମାେଟ ନୁ େହଁ l
େତଣୁ େଗାଟିଏ ସାହ ପେର େବାଉକୁ େକାମା ୱାଡକୁ େନଇଗେଲ ଏବଂ
େସଇଠି ହZ ନସଟିଏ ରହି େବାଉ ର अେଚତ अବsାେର ଯାହା ଯାହା
େସବା ଶୁଶଷା ଦରକାର କରୁଥାଏ l

ତ
ିକ

ା

ଆେମ ପି ଲା ଥିଲା େବେଳ ବାପା ଚାଲି ଗେଲ ଓ ତା+ ଚାକି ରୀ
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େସେତେବେଳ ଯାଇ ଜଣା ପଡି ଲା େବାଉ େକେବ େକାମାରୁ େଫରି ବ

ଇ
-ପ

େବାଉକୁ ମି ଳିଲା l େବାଉ ତାର କ_ବ ସ ାଦନ କରିବା ସହ ବାପା+

ଆ

ହ
ାନ

ଦାୟି ତ ବି ସାଳି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିଲା l अନୁ କ ା ମୂଳକ ଚାକି ରୀ
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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ଖoିଏ ପାଇ ବାପ େଛଉo ପି ଲା+ୁ ସାଳି ବାେର ଏକୁ ଟିଆ ନାରୀ ଜଣକ େକେବ ବି
अବେହଳା କରି ନାହZ l ସମa+ୁ ଶି zିତ କରାଇ ଆତG ନି ଭରଶୀଳ କରାଇ ପାରିଥିଲା େମା
େବାଉ l େବାଉ ରିଟାୟାର େହଲା େବଳକୁ ଆେମ ସମେa ଚାକି ରିଆ l ମଁୁ ବା+େର, ସାନ
ଭଉଣୀ ରି ନି େଗାେଟ 9ୁଲେର ଚାକି ରୀ ପାଇଗଲା l ଆଉ ରହି ଲା ଭାଇ େଦବ ଓ େସ ବି
କମସ ପଢ଼ି ଓଡି ଶାେର େଗାେଟ ଫାମେର ରହି ବାକୁ ପସD କଲା l ଏେବ େବାଉର ଚି rା
ଥିଲା ଆମ ବାହାଘର କରାଇବ ଆଉ ତା ପବ
ୂ ର
 ୁ ହZ େବାଉର ଏପରି अବsା େହଲା l
େବାଉର ଏମି ତି अବsା ପେର ଘରର ଶାrି ଶୃଳା ଇତaତଃ େହାଇ ଖି ନ ଖରାପ
େହାଇଗଲା ଆମର ଜୀବନଚଯା l
ନି ଜକୁ େକମି ତି କଣ କରି ସାଳି େନଇଥଲୁ ଆେମ l ଯାହା େହେଲବି ଆମର ମୁoକୁ
ହାତ ପାଇ ଗଲାଣି ଏବଂ ଆେମ େଯ ଯାହା ମଜ~ ର ମାଲି କ l ଆମକୁ କହି ବାକୁ େକହି ନାହZ l
ତି ନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଳି କରି େବାଉକୁ ହିଟାଲ େଦଖିବାକୁ ଯାଉ l ଘରକୁ େଫରି ଲା ପେର

ଠାକୁ ର+ ଘେର ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ମୂ_~ ଗୁଡିକେର ଚDନ ଛି ଟା େସମି ତି ଲାଗି ରହି ଥାଏ l ଯଦି
କାହାର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େସ ଯାଇ ଆଳତି ଟା ଦୁ ଇ ଚାରି ଥର ବୁ େଲଇ ଆେଣ l ର|ା ବଢ଼ା
କଥା ନକହି ବା ଭଲ l ବାସrୀ େବାଲି କାମବାଲୀଟିଏ ଥାଏ ଝାଡୁ େପାଛା କରି ପରି ବାପତ
କାଟିେଦଇ ଚାଲି ଯାଏ l ମଁୁ ନେହେଲ ରିନି ଯାଇ ଯାହି ତାହି କଣ ଦି ’ଟା େରାେଷଇ କରି େଦଉ
ଓ ତି ନି ଜଣ ତାକୁ ହZ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉ ଆମର ଗrବ ପଥେର l ସ|ାେର େବାଉକୁ

ତ
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ା

ହିଟାଲ ଯାଇ େଦଖିସାରି େଫରିଲା ରାaାେର କଣ ଟିକିଏ ଖାଇ ରାତି ପାଇଁ ପାସଲ େନଇ
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େଯ ଯାହାର ରୁମେର l ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ା େରାେଷଇବାସ ପାୟ ଢ଼{େର ହୁଏନି କହି େଲ ଚେଳ l

ଇ
-ପ

ଆସି େଲ କାମ େଶଷ l

ଆ

ହ
ାନ

ଏଇ ଦୁ ଇ ବଷ ମଧେର ଆମ ମାନ+ ଜୀବନେର ନୂ ତନ ଆଗjକ ମାନ+ର
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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ଆଗମନ େହାଇ ସାରି ଥିଲା l େମାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା ଥିେଲ ସି vାr ଏବଂ ରି ନି
ଲଳି ତକୁ ତଥା େଦବ ସୁମିତାକୁ ଜୀବନ ସାଥି ରୂେପ ଗହଣ କରି ବା ପାଇଁ ନି "ୟ େନଇ
ସାରି ଥିଲା l ସି vାr+ ସହି ତ ମଁୁ ବି ବାହକୁ େନଇ େକୗଣସି ନି ତି େନଇ ନଥିଲି l େଗାେଟ
ବାକେର କହି େଲ େମା େବାଉ ହZ େମା ମୁoେର ବସା ବା|ି ରହି ଥିଲା l ତା ଛଡା ଆଉ
କାହାରି ବି ଷୟେର ମଁୁ ଭାବି ନାହZ l ହଁ େମାର ଏେବ ଟିକିଏ େଲଖା େଲଖି ଆଡକୁ ମନଟା
ଢ଼ଳି ବାେର ଲାଗିଥିଲା l ବହି େକେତାଟି େଲଖିଥିଲି ଓ अନଲାଇନେର ବି େଲଖାେଲଖି
ଚାଲି ଥିଲା l ଏପରି କରି ବା ପଛେର େମାର େଗାେଟ ଉେଶ େମାର ଏକାକୀତକୁ
ଭୁ ଲି ଯିବି େବାଉ ରହି ଲା େକାମାେର ବାପା ବି ନାହାrି l ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯି ଏ ଯାହାର ଭାବି
ପତି ଓ ପତy ୀ ମାନ+ ସହି ତ େଫାନେର ବa ରହୁଛrି l କଥାବା_ା ଓ ଚାଟି{ରୁ
େସମାନ+ୁ ଫୁରୁସତ କାହZ େଯ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି ଷୟେର ଭାବି େବ ? ସୁତରାଂ अଫିସରୁ
େଫରି ବା ପେର ସାହି ତ ହZ େମାର ଏକମାତ େପରଣା ଓ ସାଥି l

- ନାନୀ ମଁୁ େଗାେଟ କଥା କହି ଥାrି l େଦଖ େବାଉ ତ ଭଲ େହଉନି l ନା େସ ଭଲ
େହଉଛି ନା ମୁ ି ପାଉଛି ! ମଁୁ ଆଉ େକେତଦି ନ अେପzା କରି ବି କହି ଲୁ l ମଁୁ ଆଯ
େହଲି କାହାକୁ अେପzା କରି ବା କଥା େସ କହୁଛି ? େଦବ ପୁଣି କହି ଥିଲା l
- ନାନୀ େଦଖ ବୁ େଲଇ ବେ+ଇ କହି ବାକୁ ମଁୁ ପସD କେର ନାହZ l ସୁମିତାର ଘର
େଲାକ େମା ପାଇଁ ଆଉ େକେତ ଦି ନ ଜଗି ବସି ଥିେବ? ତା+ ଝି अ ପାଇଁ େସମାେନ ଆଉ

ତ
ିକ

ା

େକାଉଠି ପaାବ େଦଖିେବ ନା l ନା ମଁୁ ବି ସG ି ତ େହାଇ ପାରୁଥିଲି ନା ରାଗି ପାରୁଥିଲି l ସେ{
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ହଠାତ ଦି େନ େଦବ କହି ଲା l

ଇ
-ପ

ସେ{ ରି ନି େଯାଡ଼ି ଲା l

ଆ

ହ
ାନ

- ହଁ ନାନୀ େମାର ବି େସଇ ସମସା l ଲଳି ତ+ ଘେର ବି େସଇ କଥା କହୁଛrି l
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

70

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସମାେନ ବି अନ ଆେଡ ଝି अ େଦଖି େବ େବାଲି କହି େଲଣି େଲା କହି ରି ନି କାD କାD
େହାଇଗଲା l ଆହୁରି ବି କହି ଲା ଭଗବାନ ନ କରj ଯଦି େବାଉର କି ଛି େହାଇଯାଏ
େତେବ ପୁରା େଗାଟାଏ ବଷ ମାରା େହାଇଯି ବ ନା l
ଆଉ ରହି ଲି ମଁୁ l ସି vାr େମାେତ ବହୁତ ମାନସି କ ସାହାରା େଦଇଛrି l େକେବ ବି
ବି ବାହ ପaାବ େଦଇନାହାrି େହେଲ କଣ ସି ଏ ବି ଏମି ତି ବa େହଉଥିେବ େମା ପାଇଁ?
େସଦି ନ ବହୁତ କାD ଲାଗିଲା େମାେତ l କାହZକି ନା अନାଥ अନାଥ ଲାଗିଲା l େମାେତ
ଲାଗିଲା େବାଉ ବି ଥାଇ ବି ମୃତ ପାୟ l େମା ମନର ଦD କାହାକୁ କହି ବି ଆଉ? େମା
ମନେର ସି vାr+ୁ େନଇ ପବଳ ଦD l ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା+ୁ ମାତ ସି vାr+ୁ ବି ବାହ
କେଲ ମଁୁ ସୁଖୀ େହାଇ ପାରି ବି ନାହZ ଯାହା ମଁୁ ଭଲ ରୂେପ ଜାଣିଥିଲି l ତା+ର ଶଯାଶାୟୀ
ପି ତା, ପାଗଳ ସାନ ଭାଇ, ଛାଡ଼ପତ ପେର ଘେର ଆସି ରହୁଥିବା ତା+ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ
ତା+ର ଦୁ ଇ ଝି अ+ ଦାୟି _ ସି vାr+ୁ ବି ବାହ ବି ଷୟେର ବୀତୃହ କରାଉ ଥିବ ନି ୟ l

ନଥିଲି l େମାର େଗାଟିଏ ଭୂ ଲ ନି _ି େଯାଗଁୁ ମଁୁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଜଳି ଜଳି େପାଡି ମରି ବି
ତା ସହି ତ ସି vାr+ ପରି ବାର ମଧ ଘା¡ି େହବ l ସି vାr+ର ସଂଘଷମୟ ଜୀବନେର ମଁୁ
ପେବଶ କରି େକେବ ବି େମା ପାଇଁ ସୁଖ ସାଉଁଟି ପାରି ନଥାrି l େସଥିପାଇଁ ତା+ ପତି
େକୗଣସି ଦୁ ବଳତାକୁ ମନ ଭିତେର sାନ େଦଉ ନଥିଲି ଓ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା େହବାର ବି
େଯାଜନା ନଥିଲା େମାର l

ା

କରି େବାଉ ଦି େନ

ତ
ିକ

ଦୀଘ ଦୁ ଇ ବଷ ପେର ସବୁ ପକାର ଧମ ସ+ଟରୁ ଆମକୁ ମୁ

ଇ
-ପ

ଉଠି ବସି ଥିଲା l ଦୁ ଇ ଦି ନ ପରୀzା ନି ରୀzା କଲା ପେର ଡା ର େବାଉକୁ ବି ପଦ ମୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଘାଷଣା କରି ଛାଡି େଦେଲ ଘରକୁ l େସଥିପାଇଁ ଆେମ ଭାଗବାନ କି ଆମ େବାଉ
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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ଭାଗହୀନା ଆେମ ଜାଣିନାହଁୁ l େବାଉ ଭଲ େହାଇ ଘରକୁ ଆସି ଲା ପେର ଘର େଲାକ+
ଜୀବନଚଯାେର ଆମୁଳଚୁ ଳ ପରି ବ_ନ ପୁଣି ଥେର ଆସି ଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ
अସୁବିଧାେର ପକାଇଥିଲା l ଏେବ େବାଉ ତା ନି ଜର େକୗଣସି କାଯ କରି ବା अବsାେର
ନଥିଲା l ତା ପାଇଁ ବାସrୀକୁ अଧି କା ପଇସା େଦଇ ରଖି ବାକୁ ପଡି ଥିଲା l ଧୀେର ଧୀେର
େବାଉ ଆମକୁ ଠାକୁ ର ପଜ
ୂ ାଠୁ ଆର କରି େରାେଷଇବାସ ଆଦି େଛାଟ େଛାଟ କାମ
ଗୁଡିକ ତାର ଇା अନୁ ଯାୟୀ ବତାଇବାକୁ ଆର କଲା େଯମି ତି େସ ଭଲ ଥିଲାେବେଳ
େହଉଥିଲା l େବାଉ ଭାବୁ ଥିଲା େଯ ତା ବି ନା ଖିନଖରାପ େହାଇ ଯାଇଥିବା ତାର ଉଜୁ ଡା
ସଂସାର ତଥା ତାର ପି ଲା ମାନ+ୁ େସ ପୁଣି େଫରି ଆସି ରାତାରାତି ସଜାଡି େଦବ େବାଲି l
କି j ଫଳ େହଲା ଓଲଟା l ରି ନି, େଦବ ଓ ବାସrୀ ମଧ େବାଉର ଖେନଇ ଖେନଇ
କହୁଥିବା କଥାକୁ କାଯକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପaୁତ ନଥିେଲ l ମଁୁ ନି ଜକୁ େସମାନ+ ଠାରୁ
ଭଲ େବାଲି କହୁନାହZ କି j େମାେତ ବି େବେଳ େବେଳ अତି - ଲାେଗ େଯ େବାଉ ସବୁ

େସଇଦି ନ ଠାରୁ ହZ ବି ଗିଡି ଯାଇଥିଲା େଯଉଁଦିନ େବାଉ େକାମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା l
େବାଉ ଘରକୁ େଫରି ବା ପେର ରି ନି ଓ େଦବ େସମାନ+ର ଭାବି ପତି ଓ ପତy ୀ
ସହି ତ ସ|ା ସମୟେର େଫାନେର କଥା େହାଇ ପାରୁନଥିେଲ କାହZକି ନା େବାଉ
େସମାନ+ୁ ସବୁ େବେଳ ଆସି ପାଖେର ବସି ରହି ବା ପାଇଁ ଡାକୁ ଥିଲା l େକାମାରୁ େଫରିବା
ପେର େବାଉ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା କି କଣ l ହଠାତ କାେଳ କଣ େହାଇଯି ବ େବାଲି

ତ
ିକ

ା

ଭାବୁ ଥିଲା l ସବୁ େବେଳ େବାଉ ସହି ତ ରହି ବାକୁ ରି ନି ଓ େଦବ କୁ ¥ାେବାଧ କରୁଥିେଲ l
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ଜି ନିଷ ପବ
ୂ  ଭଳି େହାଇଯାଉ େବାଲି ଚାହଁୁ ଛି ଯାହା େକେବ ବି େହବନାହZ l ଏ ଘରର ଢ଼ାା

ଇ
-ପ

େମା ଭାଇ ଭଉଣୀ+ୁ େଦାଷ େଦଇ ମଁୁ କଣ ନି ଜକୁ ନି ୋଷ େବାଲି ପମାଣ କରି ବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଚାହଁୁ ଛି କି ? େମାେଟ ନୁ େହଁ l ମଁୁ ବି ସି vାr+ ସହ େଫାନେର କଥା ହୁଏ କି j ମଁୁ େବାଉ
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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ପାଖେର ବସି ତା+ ସହ କଥା ନେହାଇ ପାରି େଲ େସ େଯ େମା ଠାରୁ ଦୁ େରଇ ଯି େବ ଏ
ଆଶ+ା େମାର ନଥାଏ l େସତି କି ବି ଶାସ େମାର ତା+ ଉପେର अଛି l ଦୁ େରଇ ଗେଲ ବି
କାହାର କି ଛି ଲାଭ ବା zତି ନାହZ କାରଣ ଆେମ ବି ବାହ କରି ବାର େଯାଜନା କରି ନାହଁୁ l
ଆେମ ଦୁ େହଁ କି ଛି ନ େହାଇ ପାରି େଲ ବି ଭଲ ବ|ୁ ହି ସାବେର ରହି ପାରି ଛୁ l ନା େମା
ଉପେର ତା+ର କି ଛି अଧି କାର ନା ତା+ ଉପେର େମାର l अଧି କାର ରହି େଲ କବଜା ହୁଏ
ଏବଂ କବଜା ରହି େଲ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଏ l େତଣୁ ଆେମ ଦୁ େହଁ ଏେବ ମୁ

ଆକାଶର

ବି ହ{
ରି ନିର ଭାବି ପତି ଲଳି ତ ଏବଂ େଦବର ଭାବି ପତy ୀ ସୁମିତା ଥେର ଦୁ ଇ ଥର ଆମ
ଘରକୁ ଆସି େବାଉକୁ େଦଖି ସାରି ଗେଲଣି l ମୁହଁେର େସମାନ+ର ବaତା େଦଖି ମଁୁ h
ରୂେପ ଜାଣି ପାରୁଛି େଯ େବାଉ ହିଟାଲରୁ ସି ଧା ଶGଶାନ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ହୁଏତ
େସମାେନ େବଶୀ ଆଶa େହାଇଥାେr l ଏେବ େବାଉ ଆସି ଦରମରା େହାଇ ଘେର

ଝୁଲି ରହି ଛି
ଏେବ ତ ବାହାଘର ପସ{ ଉଠାଇ େହବନାହZ କାରଣ େବାଉ अm ଦି ନ େହଲା
େକାମାରୁ ଉଠି ଛି l ଏେଣ ଯଦି େବାଉର କି ଛି େହାଇଯାଏ େତେବ ପୁରା ବେଷ ପଯr
ସମa ପକାର ଶୁଭ କାଯ ବD l ଲଳି ତ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ+ ସାମyାେର କହି ଉଠି ଲା
େଯ େବାଉର ଯଦି କି ଛି େହାଇଯାଏ େତେବ ଓଡ଼ି ଆ ପାtିେର ସି ନା ଶୁଭକାଯ ନି େଷଧ କି j

ତ
ିକ

ା

अନ େକଉଁ ପାtିେର ପୁଣି ତାହା ସବପର େହଉଛି l ଲଳି ତ ଯାହା କହି ବ ଏେଡ଼ ପାଟିେର
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ପଡି ଛି ନା ମରୁଛି ନା ବୁ ଛି େତଣୁ ତା+ର ବାହାଘରଟା ବି େସମି ତି ଶେୂ ନ ଶେୂ ନ

ଇ
-ପ

କହି ବ େଯ ସାହି ର ଏ ମୁoରୁ େସ ମୁo ଯାଏଁ ଶୁଭିବ l େସ ଦାo ଘେର କହୁଥାଏ ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

ତାହା ପଢ଼ା ଘର ପଯr ଯଦି ଶୁଣାଗଲା େତେବ ପାଖ ରୁମ େଯାଉଠି େବାଉ େଶାଇଛି
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େସଠାେର ଶୁଭିବା କି ଛି अସବ ନୁ ହଁ l
େବାଉ ଭଲେର କଥା କହି ପାରୁନଥାଏ l ଖାଲି ଖଟ ବାଡାେର ତକି ଆକୁ ଆଉଜି ବସି
ଆମକୁ ତା ପାଖେର ବସି ବାକୁ କହୁଥାଏ l େଯଉଁଦିନ ରି ନି ଲଳି ତକୁ େନଇ େବାଉ ସହ
େଭଟ କରାଇଲା େବାଉ କି ଛି କହି ନଥିଲା ବରଂ େମାେତ ହାତ ଠାରି ପାଖେର ବସି ବା ପାଇଁ
ଡାକି ଥିଲା l େବାଉ େକଉଁ ଉେଶେର ଏହା କରି ଥିଲା ତାହା ଏେବ ମଁୁ ବୁ ଝୁଛି l େବାଉ
ପେରାzେର ରି ନିକୁ ଜଣାଇ ଥିଲା େଯ ତାର ବଡ଼ ଝି अ ଏ ପଯr अବି ବାହି ତା ରହି ଛି l ରି ନି
ମୁହଁର ଭାବ େଗାଟିଏ ଘାଇଲା ବାଘୁଣୀ ପରି େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଯାହା େମା ଆଖିରୁ ବାଦ
ଯାଇ ନଥିଲା l ମଣିଷ ମାତେକ ସାଥପର l ସୁତରାଂ ରିନି ବା େସଥିରୁ ବାଦ ଯାଆrା
କି ପରି !! କି j େବାଉ ବି ବୁ ଝି ବା କଥା େଯଉଁ ଘେର ବଡ଼ ଝି अ ବି ବାହ କରି ଘର ସଂସାର
କରି ବାକୁ अନି ଛୁକ େସଠାେର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାେନ କଣ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ अେପzା
କରି ବସି ଥିେବ କି ?

ଭଲ ଲାଗrି କି j ତା+ ସହି ତ ଘର ସଂସାର କରି ସମସାର अଥଳ ଗଭେର ବୁ ଡି ବୁ ଡି
ବାହାେର ହସ ଫୁଟାଇବାର କଳା େମାେତ ଜଣା ନଥିଲା l ଆଉ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛି ତା ସହି ତ
ଯଦି ସଂସାର ଗଢ଼ି ନ ପାରି ଲି ଆଉ ଜେଣ अଜଣା ବ ି ସହି ତ କି ପରି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ
ଛDି େହାଇ ରହି ବି l ସୁତରାଂ अବି ବାହି ତ ରହି ବା ହZ େମା ପzେର େଶୟ9ର ଥିଲା l ଦୁ ଃଖ

ତ
ିକ

अବsାେର ମଁୁ େକୗଣସି ବି ଷୟେର କହି ତାର େଟନସନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି l

ା

ଲାଗୁଥିଲା େବାଉ ପାଇଁ େଯ କି ଏପରି अବsାେର ବି େମା କଥା ଭାବୁ ଛି େହେଲ ତାର ଏ

ଇ
-ପ

େବାଉ ଘରକୁ ଆସି ଲା ପେର ମାତ ଦୁ ଇ ସାହ ଆମ ସହି ତ କଟାଇଥିଲା l େବାେଧ

ଆ

ହ
ାନ

େସ ତାର ପି ଲାମାନ+ୁ अସହାୟ अବsାେର ଛାଡି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲା l େତଣୁ
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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େସଦି ନ କି j େମାେତ ବହୁତ କାD ଲାଗିଥିଲା l କାହZକି ଜାେଣନି l ସି vାr େମାେତ

74

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବିବାର େମାହ େଯାଗଁୁ େକାମାରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସି ଲା ସି ନା କି j ଆସି ଲା ପେର अm
େକେତ ଦି ନ ରହି େଦଖି ଲା େଯ ତା ବି ନା ତା ପି ଲାମାେନ ନି େଜ ନି ଜର ରାaା ବାଛି
ବିବାର କଳା ଶି ଖି ଗେଲଣି l ବରଂ େସ ନି େଜ ଏେବ अନ ମାନ+ର ମୁo ବଥାର କାରଣ
େହଉଛି l େତଣୁ ଏଠାେର ତାର ରହି ବାର ଆବଶକତା ଆଉ ନାହZ l ଦି େନ ରାତି େର
ଖାଇପି ଇ େଶାଇଥିଲା ଏବଂ ତହZ ପରଦି ନ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲା l
େବାଉ ସମa+ ରାaାରୁ अଚି େର ହଟି ଯାଇଥିଲା l େବାଉର ସାର କାଯ ସବୁ
ସରି ବା ପେର ରି ନି ଓ େଦବ अନ େକଉଁ ପାtିକୁ अନୁ ସରଣ କରି ବି ବାହ କେଲ ମୂ_~କିୟା
େଦାଷ ଲାଗିବ ନାହZ େବାଲି ନି ଜ ନି ଜର ଭାବି ଜୀବନସାଥି ମାନ+ ସହି ତ ବି ଚାର ବି ମଷ
ଚଳାଇ ଥିେଲ l ସି vାr ଏବଂ ମଁୁ ଦୁ ଇଟି ସମାrରାଳ େରଖା ଭଳି ଚାଲି ଥିଲୁ ଓ ନି ୟମି ତ େସ
େମାେତ େକମି ତି ମାନସି କ ଭରସାମ ରଖିେହବ କି ପରି ଧଯ ଧରି େବାଉର ଦୁ ଃଖ କୁ
ସାଳି େହବ ଇତାଦି ଗୁଡ଼ାଏ ଉପେଦଶ େଦଇ ଚାଲି ଥିେଲ l ମଁୁ ଧୀେର ଧୀେର अନୁ ଭବି ର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अବ_ମାନେର େକହି ଭାସି ଯାଆrି ନାହZ l
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ନଜରେର ହୃଦୟ{ମ କରୁଥିଲି େଯ ସଂସାର ଏମି ତି ଚାଲି ଛି ଓ ଚାଲୁ ଥିବ l କାହାରି

ହ
ାନ

େପାhାଲ ଆସି hା¡, ବହGପୁର

ଆ

େଫାନ : ୯୪୩୭୩୭୫୫୦୧
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରj
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ପଥମ େପମ
(ଭୂ ମିକା: କବି ତାଟିେର ବ"~ତ ଘଟଣା ପବାହ ୧୯୭୭ ମସି ହାରୁ ୧୯୭୯
ମସି ହାର ସମୟ କାଳ ଭିତେର ପଯବସି ତ I େସେତେବେଳ ମଁୁ

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

େରେଭନ୍ସା ମହାବି ଦାଳୟର ଇ¡ରମି ଡିଏଟ ସାଇନ୍ସର ଛାତ ଓ

େସଠି କାର ପି ମ ଛାତାବାସ ଥିଲା େମାର ବାସsାନ I େକୖ େଶାରରୁ अତି କାr େହାଇ
ଆଦ ତାରୁଣେର ପାଦ େଦଉଥିବା ଜୀବନର େସହି ସପିyଳ ଦି ନ ଗୁଡିକେର େପମ ଓ ଭଲ
ପାଇବାର ମୁହୂ_ମାନ ଥିଲା ପତି ଟି କେଲଜ ଛାତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁ ଇªିତ ଦୁ ଲଭ ସ ଦ
ଏବଂ ଏକାr କାମ I େହାଇପାେର ତାହା ଏକ अପରି ପକ ବୟସର ଭାବପବଣତା, କି j
ଆଥ~କ ବା ସାମାଜି କ ପତି -ାର ମାନଦoେର ମପା ନ େହଉଥିବା ଦୁ ଇ अନାବି ଳ ହୃଦୟର

ରହୁଥିଲା ସମଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚି ର ସବୁ ଜ ଓ ପାଣବr I
ଆଜି ଦୀଘ ୪୫ ବଷ ପେର, अବସର ଜୀବନେର ଆଦ କେଲଜ ସମୟର େସହି
େପମ ବା ହୃଦୟର ଆକଷଣ अଥବା ମନ ଦି ଆ-ନି ଆର अମୁଲ ସG ¯ତିକୁ େରାମନ କରି
େରାମାଂଚି ତ େହବା ବାaବି କ ଏକ अପବ
ୂ  अନୁ ଭୂ ତି ଏବଂ େସହି ଏକାr अଭିବ ି ରୁ
କବି ତା "ପଥମ େପମ"ର ରୂପାୟନ I କବି ତାଟିେର େରେଭନ୍ଶା ମହାବି ଦାଳୟ ଓ ତାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଖ ପାଖ sାନ ଏବଂ କଟକ ସହରର ବି ଭିନy ଉପକ¥େର େପମ ଓ ମି ଳନର ମୁହୂତ 
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େସହି ଭାବ ବି ନିମୟ ଥିଲା अତr ସାଭାବି କ, ସହଜ ଏବଂ ପଥମ େପମର େସହି ସG ¯ତି

ଆ

ହ
ାନ

ମାନ+ର ବ"ନାହZ ପଧାନ, ଯାହାଥିଲା େସହି ବି ଗତ ଦି ନଗୁଡ଼ିକେର अତr ମହାଘ
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ମୁହୂ_ I କବି ତାଟି ପଢି ଯଦି େକହି ଆପଣା ଜୀବନର ସମାନ ବା ଆଂଶି କ ପତି ଫଳନ
େଖାଜି ପାଏ, େତେବ ଜୀବନର ପଥମ େପମକୁ ସଠି କ ଭାେବ ଚି ତଣ କରି ପାରି ଛି େବାଲି
ବୁ ଝି ବି I )
(୧)
େଦଖା େହାଇଥିଲା ତୁ ମ ସାେଥ େଯେବ ମହାନଦୀ ତୁ ଠ କୂେଳ,
अବା େକେବ ପୁଣି େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳାେର କାଠେଯାଡ଼ି େପାଲ ତେଳ I
ଆେମ ବସୁଥିେଲ ନଦୀଘାେଟ ଆଉ ବରଗଛ ଛାଇ ତେଳ,
ସt ନଇଁେଲ ଫୁଲଭରା େଯେତ କୃ ଚୂଡ଼ାର ମୂେଳ I
େବଳଗଡାଣିଆ ଛାଇ େଲଉଟିେଲ ଆେମ ବସୁଥିେଲ ଯାଇ,
ନଈପଠା ବାଲି େଶଜକୁ ଆଦରି େଯାଡ଼ା େଯାଡି ଦୁ େହଁ େହାଇ I

ରହୁଥିେଲ ତୁ େମ, ତୁ ମରି ରୂପକୁ େଦଖୁଥାଏ ଖାଲି ମୁହZ I
ତୁ େମ ବି ନି ରବ, ମଁୁ ବି ନି ରବ ମୁହଁ େଖାଲି ନାହଁୁ େକହି ,
ନୀରବତା ଆମ କହି ଯାଉଥାଏ େକେତ କଥା ରହି ରହି I
ତୁ ମ ଆଖି ତେଳ େଢଉ ଭାେ{ େଯେବ େକେତ अସୁମାରୀ ଆଶା,

ତ
ିକ

ା

ଆଖିର କ®ଳ ଧାେର ପଢୁ ଥାଏ େପମର ମଧୁର ଭାଷା I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କହି ନାହଁୁ େକେବ ଏେକ अପରକୁ େପମ ପଣୟର କଥା,
ହୃଦୟର େଯେତ ଦରଦ, ଆେବଗ, େସyହଭରା ବାକୁ ଳତା I
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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େଯେବବି ଭାବି ଛି ପଚାରି ବସି ବି "େମାେତ କି ବା ଭଲପାअ",
ନଈର ବାଲି େର ଗାର କାଟି ତୁ େମ େମା ନାମଟି େଲଖୁଥାअ I
ଆଖି ମି ଳିଗେଲ ଆଖିେର ତୁ ମରି , ତୁ େମ ଆନମନା େହାଇ,
ବାଲି କୁ ସାଉଁଟି ଲି ଭାଇ ବସି େଲ ନାମଟି ତ ଯାଏ ରହି I
ସରେମ ଝାଉଁଳି ଘୁଂଚି ବସ େଯେବ େମା ଠାରୁ ଦୁ େରଇ ଯାଇ,
ପବନ ଉଡାଇ ଲୁ ଗା-କାନି ତୁ ମ େମା େଦହକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ I

(୨)
େକେବ ଖରାେବେଳ ସା{ସାଥି େମେଳ ଲି  େଦବଦାରୁ ତେଳ,
ବହି ହାେତ େନଇ ତୁ େମ ବସି ଥାअ କେଲଜ ପା{ଣ ପେର I
ଦି ଗହଜା ତୁ ମ ଆଖି େଖାଜୁ ଥାଏ ସପନେର ଭାସି ଭାସି ,

ଆଉ େକେବ ପୁଣି ଏକI ଆସୁଥିେଲ ମୁହଁାମୁହZ େଯେବ ହୁअ,
େଗାଟାପଣ ଲାେଜ ତୁ ମ େଦହ-ମୁହଁ ଠି ଆେହାଇ ତୁ େମ ରୁହ I
ବାଟ ଛାଡି େଦଇ ତୁ ମକୁ ସହେଳ ମଁୁ େଯେବ ଆେଗଇ ଯାଏ,

ତ
ିକ

ା

ବା+ ଚାହଁ ାଣୀେର ପଛକୁ अନାଇ େମାେତ ତୁ େମ େଦଖୁଥାअ I
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ଚାଲି ଗେଲ अବା ମୁହZ େସ ବାଟେର अକାରେଣ ଦି अ ହସି I

ହ
ାନ
ଆ

କେଲଜ େଫରrା େଲଉଟାଣି ପେଥ େଦଖିଛି ତୁ ମକୁ େତେବ I

ଇ
-ପ

ବି ଜୁଳି ଚମକି ଘଡଘଡି ମାରି ବରଷା ଢାଳଇ େଯେବ,
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ତୁ ମରି େଶଣୀର ବାରoାେର ଏକା ତୁ େମ େହାଇଥାअ ଠି ଆ,
अସହାୟ ଆଖି େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାଏ କି ଏ େହବ अବା ସାହା I
ମଁୁ େଯେବ ପଚାେର ଛାଡ଼ି େଦବି ଘେର ଈଷତ ସରମି ହସ,
ନାହZ ନାହZ କହି ତୁ ମ अଜାଣେତ େମା ଛତା ତଳକୁ ଆସ I

ଛତା ତେଳ ଆେମ ଚାଲି ଥାଉ ଦୁ େହଁ େମଘେର ଆକାଶ ଭରା,
ତୁ ମ ମୁହଁ ସାରା ବରଷାର ଛି ଟା ଭରା ଶାବଣର ଧାରା I
ପବନ େଖଳଇ ତୁ ମରି ସାଥିେର ଉଡାଇ ପଣତ କାନି ,
ନରମ ନୟନ ପତାେର ପଡଇ अସଜଡ଼ା େକଶ ପୁଣି I
ବହି ଭରା ହାତ ଛାତି େର ଜାବୁ ଡି େମା ମୁହଁକୁ ତୁ େମ ଚାହଁ ,
ଫୁ+ିେଦବି େବାଲି अଲରା ବାଳକୁ ଆକୁ େଳ अନାଇ ରୁହ I

େକେବ ପୁଣି ତୁ େମ ଜି ଦ କରି ବସ ସହର ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ,
କେଲଜ ଛକରୁ ଉଠି ପଡୁ ଥିେଲ ରି ¨ାେର ଆେମ ଯାଇ I
ରାଣୀହାଟ େହାଇ ମ{ଳାବାଗରୁ ବ¨ି ବଜାର େଡଇଁ,

ତ
ିକ

ା

ଚoୀ ମDିର, अଲି ଶା ବଜାର, େପାଲି ସ କେଲାନୀ ଛୁଇଁ I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଦି ନ ଦି ପହେର େଫରୁଥିେଲ ଯାଇ ତୁ ଳସୀପୁରର ବାେଟ,
ମହାନଦୀ କୂଳ, ବାରବାଟୀ ଗଡ଼, ଗଡ଼-ଗଡି ଆର ଘIେଟ I
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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ଖରା ନଇଁ େଯେବ େହାଇଆସୁଥିଲା ଛାଇ େଲଉଟାଣି େବଳ,
ନଈକୂେଳ ବସି अୟୁତ ସ ପy କରୁଥିେଲ ଆେମ ଠୁ ଳ I
ଉଛୁର େହାଇେଲ ଡାକୁ ଥିଲି େଯେବ ଘରକୁ େଫରିବା ପାଇଁ,
ରାଣ େଦଇ େମାେତ अଟକାଉଥିଲ - "ଆଉ ଟିେକ ବସ" କହି I
େଫରି ବାର େବେଳ ପଚାର େଶଷେର - "େକେବ େହବ କାଲି େଦଖା"?
ମଁୁ କି ଛି କହି ବା ଆଗଁୁ ଟାଣିଦିअ ସମୟର ସୀମାେରଖା I

ତୁ ମ କଥା ଭାବି ବାଟ ସରି ଆେସ, ଆସି ଯାଏ ତୁ ମ ଘର,
ସହଳ ଓହA ାଇ ରି ¨ାରୁ ତୁ େମ ଭିତେର ପେବଶ କର I
ତୁ ମକୁ ବି ଦାୟି େଲଉେଟ ମଁୁ େଯେବ ବସାକୁ େଫରିବା ପାଇଁ,
अଧା େଖାଲା ଘର ଝରକାର ଫା+ୁ ତୁ େମ ରହି ଥାअ ଚାହZ I

"େଦଖି ଚାହZ ଯି ବ - େବଳ କାଳ ଏେବ ଭରସା ପାଉନି େମାେଟ" I
ତୁ ମ କଥା ମାନି ସହଳ ସହଳ ବଢାଏ ଆଗକୁ ପାଦ,
ଭାବି ଭାବି ତୁ ମ େସେନହ ଚାହାଣି େକେବ ସରି ଯାଏ ବାଟ I

ତ
ିକ

ା

(୪)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତୁ ମରି अଗଣା ବଗିଚାେର େଯେବ ରଜନୀଗ|ା ଫୁେଟ,
ଜାେଣନା କାହZକି େମା ଆଖି ତୁ ମକୁ ଏେତ େବଶୀ େଖାଜି ଉେଠ I
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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ଜାେଣନା କାହZକି େମା ମନ ଆକାେଶ ସ ପy ଉअଁଇ ଏେତ,
ଚତେର ତୁ ମ ମଲିA ସୁରଭି ଚହଟାଇ େଯେବ ଛୁେଟ I
େମାର अଜାଣେତ େକେତେବେଳ ତୁ େମ ପାେଶ ଆସି ଠି ଆ ହୁअ,
ହାେତ େମା ଧରାଇ ଶୁଭ aବକ େମା ମୁହଁକୁ ଚାହZ ରୁହ I
ପଚାରି ବା ଆଗୁ ମଁୁ କି ଛି ତୁ ମକୁ ପଛ ବୁ ଲି ଘୁଂଚି ଆସ,
"ଲଗାଇେଦବ କି କବରୀେର" କୁ ହ - "ହାତ ପାଉନାହZ େଦଖ" I

ପ"
ୂ  ମୀ ଜହy ଘଡ଼ି ମାରି େଯେବ ଆକାେଶ ଉଠଇ ଉଇଁ,
अଳି କର ତୁ େମ ମହାନଦୀ ଜେଳ େଜା°ା ବି ହାର ପାଇଁ I
ସୁଲୁସୁଲୁ ବାଆ ଜହy ଆଲୁ अେର ନାଆ ଯାଉଥିେଲ ଭାସି ,
ତୁ େମ ଗଣୁଥାअ ଆକାଶେର ତାରା େମା େକାଳେର ମଥା ରଖି I

କଥା ଗପି ଗପି ସାଥିେର େମାହର ରାତି ଆମ ଯାଏ ପାହି I

ପଜ
ୂ ା-ପାରବଣ ଦି େନ ତୁ େମ ପୁଣି ପି |ିଥାअ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ,
କେଲଜ ତରୁଣ ନୟନ ତୁ ମକୁ ଦୂ ରୁ ଁ ଯାଉଥାrି ପଢି I

ତ
ିକ

ା

ତୁ େମ କି j େମାେତ େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାअ अଧୀର ଆେବେଗ ଚାହZ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦଖା େହାଇଗେଲ ପଚାରି ପକାअ ଭଲ ଦି ଶୁଛ କି ନାହZ I
ମଁୁ କି ଛି ନ କହି ପଣତଟି ତୁ ମ ଜୁ ଡ଼ାେର ଥାପି େଲ ଆଣି,
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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ଲାଜ ଲାଜ େହାଇ ତଳକୁ अନାअ अ{ୁଳି େର ଗାର ଟାଣି I

(୫)
ଶାରଦ ଆକାେଶ ଚାD ଉଇଁ େଯେବ େଜାଛନା ଜୁ ଆର ଛୁେଟ,
ମହାନଦୀ କୂଳ ବାଲି ପଠା ପେର କାଶତoୀ ଫୁଲ ଫୁେଟ I
ଆଶି ନର ମଧୁ ମD ମଳୟ େଢଉ ଲହରାଇ ଗେଲ,
ତୁ େମ ଖୁସି ହୁअ "େଦବୀ ଦଶଭୁ ଜା" ଆସି ବାର େବଳ େହେଲ I
ସଜବାଜ େହାଇ ତୁ େମ ଆସ ଧାଇଁ ହାତ ଧରି ଟାଣ େମାର,
କଟକୀ ମାଣିଆବ| ପି |ିଥାअ ପାଦେର ପାଉt େଘର I
ଗଭାେର ସଜାଇ କ¥ ଯାଏ ଲମି ଶୁଭ ଗଜରା ହାର,
ଆୟତ ନୟେନ କଥା କହୁଥାଏ କଜଳର ସରୁ ଗାର I

ରୁଣୁଝୁଣୁ କରି ନାଲି -େନଳି ଚୁ ଡ଼ି େମାେତ ସେଚତି ତ କର I

ସt ନଇଁେଲ ବୁ ଲି ଯାଉଥିେଲ ପଜ
ୂ ା ମoପକୁ ଆେମ,
ଦଶହରା େମଢ଼ ଘୁରି ଘୁରି େକେବ ଥକୁ ତ ନଥିଲ ତୁ େମ I

ତ
ିକ

ା

ପଜ
ୂ ା ବଜାରେର ଝଲସା ଆଲୁ अ ଆହୁରି େଲାକ+ ଭିଡ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତା ଭିତେର କି j େଦବୀଟିଏ ପରି ତୁ େମ ବାରି େହାଇ ପଡ I
ବି ଜୟା-ଦଶମୀ ଭସାଣି ସରି େଲ କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ଆେସ,
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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ଲାଜ ଲାଜ ତୁ ମ କେପାଳେର ପୁଣି ସରମ ଭଉଁରୀ ଦି େଶ I

କା_~କ ପୁଣ~ମା େବାଇତ ବDାଣ, ବାଲି ଯାତରାର େମଳା,
େମା ସାଥିେର ତୁ େମ ବୁ ଲି ବାହାରି େଲ ଜଣାପେଡନାହZ େବଳା I
କଦଳୀ ପଟୁ ଆ େବାଇତ ଭସାଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଆର ଘାେଟ,
ତୁ େମ ଚାହZରୁହ ମହାନଦୀ ଜେଳ ସt ନଉଁଥାଏ େଯେବ I
େଯେତ େଦଖିଥିେଲ ତୁ ମକୁ ଆଗରୁ େସଦି ନର କଥା ଆଉ,
ମେନହୁଏ ସେତ ତୁ େମ ଓଡ଼ି ଆଣୀ ରୂପସୀ ସାଧବ-େବାହୁ I

(୬)
କେଲଜେର େଭଟ ତୁ ମ ସାେଥ ନି ତି େକମି ତି େଯ େବଳ ଗେଡ,

ଏକା ଏକା ଘେର ସମୟ କେଟନା ଚଳ ହୁଏ ମନ,
ଭସାଣିଆ ତୁ ମ ନରମ ଚାହାଣି अଥୟ କରଇ ପାଣ I
ବାରବାର ଯାଇ ଦୁ ଆର ମଁୁ େଖାେଲ ଆସି ଛ କି ତୁ େମ ଭାବି ,
अବା ବାତାୟନ ପାେଖ ବସି େଖାେଜ ଦୂ ର ପେଥ ତୁ ମ ଛବି I

ତ
ିକ

ା

ସୂଯ ଢଳଇ ତୁ ମ ବାଟ ଚାହZ ସt ନୁ अଇଁ େଯେବ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆକାଶେର ଜହy ଉଇଁ ଆସି ଦି େଶ ତୁ ମ ଚାD ମୁହଁ େତେବ I

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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ଖରାଦି ନ ଛୁଟି ନି କଟ େହାଇେଲ ଘର ବୁ ଲି ଯିବା ପାଇଁ,
ମଁୁ େଯେବ ବାହାେର ବାପା େବାଉ େତେଣ ରହି ଥିେବ ବାଟ ଚାହZ ଲି ଭିଯାଏ ତୁ ମ अଧରରୁ ହସ, େଦହ-ମୁହଁ ଯାଏ ଶୁଖି,
େକାହଭରା ଛାତି , ଲୁ ହେର ଜେକଇ ଢଳ ଢଳ ହୁଏ ଆଖି I
ବାଦାମବାଡି ରୁ ବସ ଧରି ମୁହZ ଘରମୁହଁା େହଲାେବେଳ,
ତେଳ ଥାଇ ତୁ େମ अଳି କରି କୁ ହ - "ସହଳ େଫରିବ ଗେଲ" I
"ଜାେଣନା କି ପରି ଏଇ େକେତ ଦି ନ କଟିବ ତୁ ମକୁ ଛାଡି ,
େକDୁ ଝର ଗେଡ ତୁ େମ ଗେଲ ଚାଲି , କଟେକ ରହି ବି ପଡି " I

ଦି ନ ଗଡି ଯାଏ, ଛୁଟି ସରି ଯାଏ, କେଲଜ େଖାଲି ବା ପାଇଁ,
ଆନମନା େହାଇ ତୁ େମ ବସି ଥାअ େମା େଫରିବା ପଥ ଚାହZ I

ତୁ େମ ଓଡ଼ି ଆଣୀ କଟକୀ ତରୁଣୀ, ତୁ ଳସୀପୁରର ଝି अ I

(୭)
ଆଜି ଜୀବନର अପରାହyେର ଚାଳି ଶି ବଷ ପେର,

ତ
ିକ

ା

ପଛକୁ ଚାହZ ମଁୁ େଖାଜି ବେସ େଯେବ େସ ବି ଗତ ସG ¯ତି ଥେର I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତାରୁଣର େସ ଆଦ ମହକ େପମର ଫµୁ ଧାରା,
ରହି ରହି େମାେତ ଶି ହରୀତ କେର ପୀତି େରାମା ଭରା I
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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Aahwaan.com

85

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସମୟ ଆମକୁ अଲଗା କେଲ ବି ଏେକ अପରରର ଠାରୁ,
ଏେବବି ହୃଦେୟ ସାଇତି ରଖି ଛି ତୁ ମକୁ ଥାଇ ମଁୁ ଦୂ ରୁ ଁ I
େମା ଘର ସଂସାେର ବ|ା ମଁୁ ପଡି ଛି ତୁ େମ ଆଉ କାହା େବାହୁ,
ଭଲ ପାଉଥିେଲ ଦୁ େହଁ େଯ ଦୁ ହZ+ୁ, େପମ ଆମ ଜି ଇଁ ରହୁ I

ବୟସର ସାେଥ ଆସି ଆେମ ଆଜି େଯଉଁଠି େହାଇଛୁ ଠି ଆ,
େମା ଚଷମା ଫାଂେକ ଆଂକୁ ଛି ମଁୁ ବସି ତୁ ମ ରୂପ ମନଛୁଆଁ I
ଲାବଣ ତୁ ମର ଝଳି ଉଠୁ ଥିବ ସମୟର ସୀମା ଛୁଇଁ,
କି େଶାରୀ ନୟନ େହାଇ ଉଠି ଥିବ ପଖର ଦୀିମୟୀ I
ମଥାର ଗହନ େକଶେର ତୁ ମର ଶୁଭ-ପଟଳ ଝରା,
ରୂପର ଗରି ମା କରିଥିବ ପୁଣି ସଂଭମ ମେନାହରା I

ମନ ଦି ଆ-ନି ଆ ଆମ ପଣୟର ମେନପେଡ ବାେର ବାେର I
ନଥିଲା ତ େସଠି ଚାହZବା ପାଇବା अବା କି ଛି ପତି ଆଶା,
ଭଲପାଇବାଟା ଥିଲା ଏକାr େପମ ଥିଲା ପରି ଭାଷା I

ତ
ିକ

ା

ଆମରି "ପଥମ େପମ"ର ସୁବାସ ହୃଦେୟ ସାଇତା ନି ତି,

ଇ
-ପ

ନଥିଲା ତ େଯଣୁ େସଠି େକେବ ଦି େନ ମି ଳନର ପତି ଶୃତି I

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com, ଭାମଭାଷ: ୯୯୯୯୦୨୪୬୫୬
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अମୃତ ଆତGା
େହ େମାର ପବୁ v ଆତGା ଶାଶତ अନr !
अrେର େମା' ନି ତ ବି ରାଜି ତ, େହ ପରମ ସତ !
ଜନGଜନGାrେର େମାର ଜଡେଦହ କରି ଆଲି {ନ;

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

େମା' ଜୀବନ ମରଣର ସାzୀ,
ନି ଦିତ ତନୁ କୁ େମାର କରି ଜାଗରି ତ,
ଦି ବ କରୁଣାେର ବାେର କରି अଭିଷି ,
ତୁ ମରି ଦଶନ ଆେଶ ଶକତି ଆହରି ,
ଜୀବନର ଚଲାପେଥ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନପେ଼ଡ ମଁୁ ଥକି I

କାମନାେର କଳୁ ଷିତ ପାଣର ପାଶବଶ ି ,
ଆସ ି ର ଆବଜନା େଯେତ,
ବି ସଜନ-େବୖ ରାଗ-ବହିy େର
ଏ େଦହର अରଣେର ଜଳି େପାଡ଼ି ଯାଉ,

ତ
ିକ

ା

ଭାଗବତ ଆେଲାକ ପାବେନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନଗy େଚତନା େମାର େହଉ ପଲA ବି ତ,
ତୁ ମରି ସାନି ଧମଗy ତୃ  ମାନସ େ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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ଆନDେର େହଉ ଉଲA ସି ତ !

अନr ଜୀବନପେଥ େପମାନେD ବି େମାହି ତ ପାଣ,
ପବି ତ ଏ େଦହ େହଉ ଆତGାର ବି ଭୁତି ,
ତୁ ମରି ମହି ମା-ମୁ» ବି ଦ» ପରାଣ,
େହଉ ସିy » ସମପ~ତ ପୁ ହୃଦୟର I
େପମମୟ ପରମ ପୁରୁଷ !
ତୁ ମରି କରୁଣାଘନ ଦି ବ ପରଶେର,
େଖାଲି ଯାଉ େଚତନାର ଗଭଗୃହ ଦାର I

ତୁ ମରି େସ ହି ରଣGୟ େଜାତି ପକାଶେର,

अେଚତନ अାନ अଂଧାରୁ
ଝଳି ଉଠୁ ପାମୟୀ ଉଷା अରୁଣିମା,
ତୁ ମର ଏ ପି o ବହGାoେର
େହ େମାର अମୃତ ଆତGା !
ସତ ଶି ବ ସୁDରର େହଉ अବଭାସ,

ତ
ିକ

ା

ପ"
ୂ ର ଧରଣୀ,
ୂ  କରି अପ"
ୂ  ଏ ଧସ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अବତରି ଆସୁ ଥେର ମହାନD ଭୂ ମା I
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େଶଷ ଚିଠି
ଫରଦ କହୁଛି େମା େଶଷ ପୁ-ା
ମନ अzର କେହ ଝାªା

ଦୁ ଷGr େବେହରା

େହବାକୁ େମାର अଳପ ବାକି
ପଢି େଲ ଝେର ଶାବଣ ଏଇ !!

ଲି ଭି ନାହZ ହୃଦୟରୁ ସG ¯ତି ଦାଗ !!

ଆସି ବ ତୁ େମ େପମ ପରଶ େନଇ
ମି ଛେର କହି ମନକୁ ବୁ େଝଇଲ
ସମୟ େଶଷ େର ଇତି େଲଖି !!
ମଁୁ ଏଠି ଦି ନର अେପzାେର
ସମୟ ବି େତ ତୁ େମ ଗଲାପେର
େଶଷ ଚି ଠି କୁ ଧରି କେହ
ଜୀବନ ସେର େଶଷ ବାଟକୁ ଚାହZ !!

େଖାଲି ପଢି ବ େଶଷ ଚି ଠି !!
ରାତି ର ତାତି େର େଦହ ତାେତ
ଯଉବନ କେହ କାକର ଛୁଇଁ

ଆସି ବ ଥେର ପି ୟା ସାଥି

େହାଇ ପଢି ବା େଶଷ ଚି ଠି !!
ତୁ ମ ବାଟର ମନ ସାzୀ
ଏଇ ଇଏତ େଶଷ ଚି ଠି.......
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େପମ ଝରକା ଏପାେଖ ଚାହZଛି

ତୁ ମ େପମ ଦାଗ େବଳ ଥିେଲ

ା

ପୁରୁଣା େହଲାଣି ସrକ ତୁ ମର

अଛି କାଲି ଚି ରି ଯି ବ ରହି ଥିବ

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି

ତ
ିକ

ହୃଦୟ ରଖିଛି ସାଇତି ଲଫାପା

େପମ ପକୃ ତି ର ଦାନ ଚି ଠି ଆଜି

ଇ
-ପ

ମନ ପzୀ ତୁ ମ େପମ ଝୁେର

େଢ+ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୬୩୭୨୨୨୬୭୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

89

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୀବନ ସମୁଦ
ଜୀବନ ସମୁଦ େଢଉ ସବୁ
ମନ କୂେଳ ପି େଟ ମଥା

ସୁନDା ମହାrି

ନୀଳ ନାଲି େନଳି ସବୁ ଜ ହଳଦି ଆ
ହୃଦେୟ ଦି अଇ ବଥା
େକେବ େକଉଁ େଢଉ अଧି ର ଆେବେଗ
କେହ କାେନ କାେନ କଥା
େକେବ କାମନା ବାସନା ରହି ତ େଢଉ
ନୁ ଆଁଇ ନି ଜର ମଥା

େଦଖି େଲଖା ଜୀବନ କବି ତା
େକେତ େଯ କାହାଣୀ ବୁ ଢ଼ୀ अସୁରୁଣୀ କି
ସୁନାଗଉଣୀ ରୂେପ ସାଇତା
େଢଉର େଫନି ଳ େଫଣ ସାତି କ େକେତ
କହି ଦିଏ ଜୀବନ ରଫଖାତା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଦି ଗବାେରଣିେର ପି ଟି ମଥା

ା

େକେତ େସ ଉଜାଣୀ େକେତ ଭସାେମଘ
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ଜୀବନ ସମୁଦ କୂେଳ କୂେଳ େକେତ ନାଟ
େଢଉେର ମାଦକତା
ଘୁ ଘୁ ଶେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ସ ଦ ବି ପଦ
ଆହୁଲାର ଭି_ପaର ଗୁଣବ_ା
େନାଳି ଆଭାଇ, ନାଉରୀେକହି ଭଉଁରୀ ପହଁ ରୀ
ବaତା ବହୁଳତା
େକେବ କୁ ନି କୁ ନି କ+ଡା ଶାମୁକା ବାଲି ଗିରିଡା
ସାଜrି େହାଇ ନଚି େକତା
ଓଁର ନି ନାେଦ ପରମବହG ନାେଦ ମହମହ
ମଣିଷ ଜୀବନ େକୗଶଳ ଗାଥା ।

ତ
ିକ

ା
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ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସାzୀେଗାପାଳ
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ସମଳ
ୂ ସୁଧ
अପମାନି ତ େହାଇ अରି ଯହZ ବେସ ମଉେନ,
ପଳୟ ବତାସ କାୟାେର ତା'ର େଖେଳ ବହେନ।

अେଲଖ େମେହର

ଏସନକ ଋଣ अଟଇ अପମାନର ଶସ ,
ସମୂଳସୁଧେର େଫରାଏ ଶତୃ ଦି େନ अବଶ ।
अହି ନକୁ ଳର ସ କ େଯହା ରସା ବି ଦିତ,
ଶତଗୁଣା ବଳି ତା'ଠାରୁ େକାଧ େଦେହ ସିତ।
କାଳକୁ ନି େରଖି ରୁହଇ ହୃେଦ ଧରି ®ଳନ,
କାଳର ଆୟେ_ େଫରାଏ ଦୀଘ କାଳ ସ ପନ ।

ପାାଳୀ ବି ଦପ ସ ରରୁ ହୃେଦ ଧରି ଲା ଧୁନି।
ପରି ଣାମ ମହାଭାରତ ଯୁv େହଲା ସୁତ,
ରୁଧି ରର ନଦୀ ବହି ଲା େହେଲ ନି ୋଷି ହତ।
ପି ତୃ अପମାେନ ଶୃ{ୀର ଶାେପ ପରୀz ନାଶ,
ବି ପଦ ବରଇ ମଣିଷ େକାଧ କରି େଲ ବଶ ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମତାrର ଦୂ ର ଉ_ମ ପା ବି ତରଣରୁ।

ା

ଏକ ବାସ ମେଧ ପାେଚରୀ ଉେଠ ମନାrରରୁ,
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ଯାତୁ ଧାନ ପବୃ _ି ଛାଡି େଯହୁ ବି ତେର େପମ,
ନର ଭିତେର େସ େଦବତା ଦାନ କେର ସ¼ମ।
େସyହ ଭାବ େମୖ ତୀ ପୀୟୁଷ ନଦ ଝରଇ ଯହZ,
ଚଉବଗ ଫଳ ପାପତ ଆେପ ମି ଳଇ ତହZ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

େସାେହଲା ବରଗଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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ଜୀବନ ମx
କି ଛି କଥା ରହି अଛି ସମୟ ଗଭେର ,
କି ଛି ଗାଥା ହଜି अଛି ସମୟ ସୁअେର।

ମେନାରtନ
ସୁରୁଜାଳ

ସମୟ ହZ ମୂଲବାନ ଜୀବନ େସାତେର ,
ସମୟକୁ େହଜି େଦଖ ଜୀବନ େପାଥିେର।

ରହସର େବଳାଭୂ ମି ଏହି ର{ମ ,
ହେa କି ବା ହaୀ ବାଜୀ ଆତGୀୟ ସ ଜନ,

ହrସr କରୁଥିବ ପଚି ଶ ଓ ପା,

sାବର ସ _ି େଯେତ ସ " େରୗପ ଧନ।

ପାର½ କି ୟମାଣଟି ଜୀବଧମ େପ।

ଯି େବ କି ଆପଣା ସେ{ େଯମି ତି ରାଜନ,
ଶନ
ୂ  ଘଟ ଶନ
ୂ  ହa 9Dର େଯସନ।

ମାୟାର ପେଲପ ଏଠି ବି ଷୟାର ବି ଷ,
ଦୁ ଇ ଦି ନ େଖଳ ଘର ତୁ  अହମି କା,

ମାୟା େଚର अrକକୁ କରି ଛି ବି ବଶ,

କୀ_~a ଜୀେବ ଦୟା ଶାrି ର ପତାକା।

ଜୀବନ ରହସ େଖଳ ପତୁ ଷ ପେଦାଷ।

କି େହବ ଦାିକପଣ zମା ତୁ େଳ ଏକା,

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ସତପଥ अନୁ ସରି ସରାअ ନଟିକା।

ା

ଛେଡଇ େନଇଛି ମୁଖୁ ଖି ଲିଖିଲି ହସ।

ଆ

ହ
ାନ

ଆଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସଲପୁର
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ଜହyମାମଁୁ

ମାଆ େକାେଳ ଥାଇ େଦଖୁଥିଲି ମୁହZ

ଜହyମାମଁୁ ପରା ତେତ

ପକାଶ କୁ ମାର
ଚାD

ମାମଁୁ େବାଲି ତେତ ଡାକି ବା ପାଇଁକି
ମାଆ କହୁଥିଲା ମେତ ।।

अଜା ଆଈ ସାେଥ େଖଳrି ବୁ ଲrି

େତା ଆେଡ ଆ{ୁଠି ଠାରି

ମାଇଁ େଯ ପାअେr ଭଲ

ଆ ଜହyମାମଁୁ ସରଗଶଶୀ ତୁ

ଦୁ ଧ ଭାତ ମେତ ଖୁଆଇ ଦି अେr

େମାଧନ ସାେଥ ଯା, େଖଳି ।।

େକାେଳ େନଇ କରି େଗଲ ।।

ଦୂ ର ଆକାଶର ସରଗ ରାଇେଜ

ରେକେଟେର ଚଢି ବି ଲ ବଣ େଡଇଁ

अେଟ ମାମଁୁ ତୁ ମ ଘର

ଯି ବି ମାମଁୁ ତୁ ମ ଗାଆଁ

ଇା ହୁଏ ମାମଁୁ ବୁ ଲି ଆସେrକି

ମନ େଦଇ ପାଠ ପଢି େଲ ମଁୁ ଯି ବି

ଯାଇ େସ ସରଗପୁର

କହୁଥିଲା ମେତ ମାଆ

।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

।।
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ରାଗିେଲ ରୁଷିେଲ अଝଟ େହାଇେଲ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର ଶାସନ ପି ପିଲି ପୁରୀ

ଆ

େମା-୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮
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ଆଉଥେର େଫରି ଆସrାନି
ଆଉଥେର େଫରି ଆସrାନି
ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଦି ନ

ନୀଳମଣି ଚାD

ସା{ମାନ+ ସା{େର
ମଁୁ ପୁଣି ଆର କରrି
କ+ିଧରା, ନଈପହଁ ରା
ବାଲି ଘର, ଠି ଆପୁଚି

ନି ଜର ଭୁ ଲଭଟକାକୁ
ଆଉ ଘଟିବାକୁ ଦି अrି ନି
କହrି ଆ ସୁଖ ଆ'
କହrି ଯାେର ଦୁ ଃଖ ଯା"
ଦୀପାବଳି ର ଆଲୁ अେର
अ|ାର ସାଥୀେର ମି ତ ବସି ଯା'େର ଯା
ମେନରଖ ଆଉ େକେବ
ଆସି ବାର ନା ଗ| ଧରି ବୁନି ।

ନି ଜ ମୁହଁକୁ େଦଖୁଥାଉ
ର{ ମାଖି ଦି ଶୁ ଖୁବ୍ ସୁDର
अrତଃ ଏେତକ ବି କହୁ
ଏେବ ଦୁ ଃଖର ସମୟ ନୁ େହଁ
ସୁଖର
ଆନDର
ଜାଗିବାର
ଭାବି ବାର
େମାଠାରୁ ଦୂ ରେର ଥିବା େମା େକୖ େଶାରର।
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ରହି ଥାrି ଭୁ ଲାପଣେର

ବ_ମାନର ଆଇନାେର

ା

େବଶ୍ େଡରି ଯାଏ େଦାଳି େଖଳ।

େମା अତୀତ

ତ
ିକ

ବର ଓହଳେର

୨୭, ମx ମାେନାର, େଗାଠପାଟଣା

ଇ
-ପ

େବାହୂେବାହୂକା, ଭାତଡାଲି ର|ା

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୨୯.େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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କାହZକି ଯିବି ମଁୁ ଦୂ ର ମDିର
କାହZକି ଯି ବି ମଁୁ

ଦୂ ର ମDିରକୁ

କି କରି ବି ଆଉ ପଜ
ୂ ା,
ମନ ମDିରେର

େତଜସି ନୀ ପଧାନ

ନି େରଖି େଦଖୁଛି

ବି େଜଛrି ମା' ଦଶଭୂ ଜା ।0।

ତା+ ରୂପ େଦଖୁଛି

ଶି ଶୁର ହସେର

ମାନବର ମି ଠା ସୁେର,
େସହy ଶରଧାକୁ

ଏକାଠି େଯାଡ଼ି ମଁୁ

େଦଇଛି େମା ହୃଦୟେର sାନ
କାମେକାଧ

ତରୁେର ତରୁେର

ଫୁଲେର ଫୁଲେର

ତା+ ମମତା ମଧୁ ଝୁେର ।୩।

ଷଡ଼ରି ପୁକୁ ଶୁଆଇ
ପାଖେର ପାଣେର

ଆଉ େଚତନାେର

ପୀତି ର ମx ଶୁଣୁଛି କାେନ କାେନ
ଆତGବେଳ ନୀତି

ମଁୁ ଆହାନ କରୁଛି

ବି େଜକର ମା' ବୀଜ ମେx,
ପାଣେର ପାଣେର

କାହZକି େଖାଜି ବି

ମDିେର ମDିେର

କaୁରୀ ମୃଗ ସମାେନ ।୪।

अନୁ ଭେବ ତାକୁ

କି ପରି ଜାଣି େହବ େମା ତେx ।୨।

କାମଠଣା(ସୁବାଷ ପଡ଼ା)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କଳାହାoି
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କରି ଛି ମଁୁ ଉ ସି ଂହାସନ ।୧।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ର ଭାଷ-୮୯୧୭୨୫୨୦୪୭
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ବି ଳାପ
ସମa+ ପାଇଁ ଏକ
ପଥ େହବ େଲାଡା,

अଚୁ ତାନD ଭୁ ଏ

ଜୀବନ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ
େବାଲି େବଟି ମଡା।

अେଢଇ ଦି ନ अତି ଥି
ସାଜି ମହୀ ତେଳ,
ଛअ ଖo କାେଠ ସଜା

ଚାଲି ଯିବୁ ଶGଶାନକୁ
େଦଇ େଶାକ-ଧନ,
ପମହା ଭୂ େତ ପୁନଃ
େହାଇ ଯି ବୁ ଲୀନ।

ତ
ିକ

ା

ପଧାନ ଶି zକ
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ସବାରୀର େକାେଳ।

ଇ
-ପ

ସରକରୀ ଉନy ୀତ ଉ ବି ଦାଳୟ

ଆ

ହ
ାନ

େଗାଲାମାଳ, ସଲପୁର
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କବି ତାେର େଦଲି କହି
ଭାଷଣବାଜି େର ଦzତା ନାହZ େମା
କବି ତା େଲଖଇ ଯାହା

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପoା

ନି ରବ ସାଧନା କେର ମଁୁ ବସି କି
େଲାେଡ଼ ନାହZ ବାହା ବାହା ।

ସମୟ ସୁବିଧା େଦଖି

େସଥିକୁ ନଜର ନାହZ

ଭାବର ବି ଛା େମା ମୁo କାମୁଡ଼ିେଲ

ନଥାଏ ମନେର ଈଷା କି अସୂୟା

କାଗଜେର ଦି ଏ େଲଖି ।

ସତେର କାହାରି ପାଇଁ ।

ସକାଳରୁ କେର େଯାଗ ପାଣାୟାମ

ଏହି ପରି ଚାେଲ ଜୀବନ ଜୀବି କା

ତା' ପେର ଶବଦ େଖଳ

େହାଇ ସଦା ସjଳି ତ

ନି ଜର କାମେର ବୁ ଡ଼ି ଥାଏ େବାଲି

ଭା{ିପେଡ଼ ନାହZ ମନଟା ଦୁ ଃଖେର

ଜଣା ପେଡ଼ନାହZ େବଳ ।

ଆନେD ହୁଏନା ପୀତ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଲଖାେର କି ଏେସ ଉଠି ଲା ପଡ଼ି ଲା
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अଶୀ ମସି ହାରୁ କବି ତା େଲଖୁଛି

ହ
ାନ

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ବି ଚିତା
େକେବେକେବ ତୁ େମ ଆପଣାର ଲାଗ
େକେବ ତ अପରିଚି ତା

ନି ରtନ ସାହୁ

େକେବେକେବ ତୁ େମ ଭାରି ନି ରିମାଖୀ
େକେବ େଗା अପରାଜି ତା ।

େକେବ ସାଜି ଥାअ ସାଧବେବାହୂ େଗା
େକେବ ସାଜି ଥାअ ପଣାୟି ନୀ ତୁ େମ

େକେବ ସାଜ ପୁଣି अଭିମାନି ନୀ େଗା

େକେବ ସାଜ େମାର ହି ତା

େକେବ ଲାଗ ପତି ବତା

େକେବ ସାଜ ପୁଣି ମଧୁର ଭାରତୀ

େକେବେକେବ ତୁ େମ ବି ଦୂଷୀ ସାଜ ତ

େକେବ କାଟ େମାେତ ଚି ତା

େକେବ େଗା ଉଦoିସୀତା ।

େକେବ େକେବ ତୁ େମ ମାୟାହରି ଣୀ େଗା
େକେବ େମା ହୃଦୟ ଗୀତା ।

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େଢ+ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬
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େକେବ ଲାଜକୁ ଳୀ ଲତା

ଆ

ହ
ାନ

େମା :--- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩
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ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା
ବରଷା ରାଣୀର ଭିଜା ଓଢ଼ଣୀ େର
ଉତ୍ଫୁଲି ତ ମାଟି ମା'

େମା ଗଁା େପାଖରୀ ପରି ପ"
ୂ  େହାଇ
େତାଳଇ େଢଉ ତର{

ଭରି େଦଇ ସର{
ଚାଳ ଓଳି ପାଣି ଭିଜା ମାଟି ବାସyା
େକେଡ ମନେଲାଭା ଆହା
ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା....(୨)
େଢଉ େଦଖି ମେନ ସାହସ ବା|ଇ
ବସାେର ବାଈଚେଢଇ
ହା ହା ରଡି ବଉଳା ବାଛୁରୀ

ଘନକୁ େଦଖିଣ ଘମ କୁ ଭୁ ଲrି
ଭୁ ଲି ଯାଆrି ହାଲି ଆ
ସବୁ ଜ ବନାନୀ ମtୁ ଳା ଧରଣୀ
କି ସୁDର ଦି େଶ ଆହା
ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା...(୪)
ବହି ଖାତା ଚି ରି ଓଳି ପାଣି ଧାେର
କାଗଜ ଡ{ା ଭସାଇ
େକେତ ବାଟ ଯି ବ ଡ{ାଟି େମାହର
ଦୂ େର ଶି ଶୁ ଚାହZଥାଇ
ବଢି ପାଣି ମାଛ ଆ େଗାଟା ମଜା

ଆ

ଡାକୁ ଥାଏ ରହି ରହି

ଶସ େzତେର ମୁଲିଆ
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ପର
ୂ ୁ ବ ଆକାେଶ ଇDଧନୁ ହେସ

ବାଉଁଶ ତଲାରି ମୁoେର ମୁେoଇ

ା

ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା.....(୧)

ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା....(୩)

ତ
ିକ

େକଁ କଟର ରାହା

ଶତି ମଧୁର କି ଆହା

ଇ
-ପ

ସାରୁ ବୁ ଦା ମୂେଳ େବ{ୁଲି ରାଣୀର

ନି ଶିଥିନୀ ଧାେର ଝି +ାରି ଝ+ାର

ହ
ାନ

ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା...

ଭାଗବତ ପଧାନ
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କାହଁୁ ତୁ ପାଇବୁ ଆହା
ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା....(୫)
ଆଷାଢ଼ अନୂ ଢା ପି ୟା ର ଆଖିେର
ଭରିଛି ନୂ ଆ ଚାହାଣି
ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସrି ସଧି େର
େମା ଗଁା ର ତରୁଣୀ
ରଜ େଦାଳି ଗୀତ ସବାରି ପାଲି +ି
ମଧୁର େସ ସG ¯ତି ଆହା
ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା....(୬)
ପକୃ ତି ର େକାେଳ ବରଷା ରାଣୀର
େଦଖି କମନୀୟ ରୂପ

ସରାେଗ କରିଣ ନୃ ତ
ମ{ଳମୟୀ ଶସସଂପଦା
ପାଣୀ ଚି _ େଚାରା ଆହା
ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା..

ା

ମେନ ପଡୁ ଛି େମା ଗଁା....(୭) ।
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ଉଲA ସି ତ ସେବ ପାଣୀ ଜଗତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସyାତେକା_ର ଦି ତୀୟ ବଷ, ସଂ9ୃତ ବି ଭାଗ,

ହ
ାନ

ଉଳ ବି ଶବିଦାଳୟ, ବାଣୀବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର।

ଆ

େମା -୭୭୩୫୨୭୩୫୪୨।
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େଶ- ଦzିଣା
ପାଠ ପଢି େଶେଷ ପି ଲାଏ
େତଜି ଗୁରୁ ଆଶମ।

ପର ରା ଗୁରୁ କୁ ଳର
ସାରି ବି ଦାଧୟନ ।
ବି େଧୟ ଗୁରୁ +ୁ ଦzିଣା
କରି ବାର ପଦାନ ।।
ଏଣୁ ଶି ଷ ଗୁରୁ ଇାକୁ
େତାଷିଥାrି େଯଝା ଶକତି
ମେତ ଗୁରୁ + ମନ।।
ଶି zା ଗୁରୁ ଦୀzା ଗୁରୁ +
କଥା अଟଇ ଭିନy ।
ପଥମ ଗୁରୁ + ବି ଷୟ
ଚି େ_ ନାହZ ସG ରଣ ।।

ପି अର େସବା ଯତy କରି
ବଢ଼ାଇ ଛrି ପୁଣି ।।
ତା+ ପଦାେଜ ବାvକ
କାେଳ ସମପ~ େସବା ।
ଉ_ମ େସ ଗୁରୁ ଦzିଣା
ଶvା ମନେର େଦବା ।।
ଧରି ତୀ ମାଆର େକାଳେର
େଖଳି େହାଇଛୁ ବଡ଼।
ତା'ପାଣି ପବେନ ବି କଶି
अଛି ଜୀବନ-କଢ।।
ତା+ अନy ଜେଳ ଆେମେର
େହାଇ ପତି ପାଳି ତ।

ଆ

େପେମ ଗାଇଛୁ ଗୀତ ।।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଫଳମୂଳ କରି ଆହାର
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େଦଇଣ ସନମାନ ।

ଥିେଲ ପରା ଜନନୀ।

ା

ବାେସ ମାନି ନି ୟମ ।।

କଥା କହି ବାକୁ ଶି ଖାଇ

ତ
ିକ

ବାହୁଡ଼ି ଆସrି ଆପଣା

ଗୁେ୍ଶର ଚାD
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ତା'ର ନଦ ନଦୀ ଝରଣା
ତରୁ ଲତାେର ଝୁଲି ।
ନାଚି କୁ ଦି େକେତ ଆନେD
ଆେମ େଖଳି ଛୁ େଦାଳି ।।
अନୁ ପମ ଦାନ ତାହାର
କି ଏ ପାରିବ ଭୁ ଲି ?
େଦବାନି କି ତା'ର ଦzିଣା
େମଲି ହାତ ପାପୁଲି ।।
ଗଛ ଲଗାଇବା ସରେବ
େନବା ତାହାରି ଯତy ।
ପର ଉପକାର କରିବା
େତେବ ଲଭିବା ରତy ।।
ଜେନ କେଲ ଟି ଦାନ ।
ଦୟା କରି େବ ଦୟାମୟ
ପଭୁ ଯଦୁ ନDନ ।।
ଜଗତ ର ଗୁରୁ େକଶବ
େସ ଶୀ ମନ୍ ନାରାୟଣ।

ତ
ିକ

ଗାମ/େପାh-ସମାସି ଂହା;

ଇ
-ପ

େହାଇବଟି ସଂପ"
ୂ  ।।

ା

େତାଷ େହେବ ଗୁରୁ ଦzିଣା
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अ| େଛାଟା ମୁକ ବଧି ର

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା-ଝାରସୁଗୁଡା;େମା.୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪.
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ତେମମୟ
େମା େପମ ବଗିଚାେର
ତେମ अଟ େଗାଲାପ

ଜୟr କୁ ମାର
ମଲିA କ

ମି ଠା ମି ଠା ଲାେଗ ପି ୟା
ତମ ପୀତି ଆଳାପ ।

େଲେଖ ନୂ ଆ କାହାଣୀ

ତେମ ଆଶା ଆେଲାକ

ମନତେଳ ମହକାଏ

ଛାତି ତଳ ହୃଦୟେର

କାମନାର ରାଗିଣୀ ।

ଭାବମୟ ପୁଲକ ।

ତମ ହସ ବୁ ଣି ଦିଏ

ତେମ अତି ଆପଣାର

ବି ଶାସର ସୁଗ|

ନାହZ ତମ ତୁ ଳନା

େଚତନାର ଚାDେତାେଳ

ତମ ଭଲ ପାଇବାର

ପଣୟର ପବ| ।

ନାହZ ଜମା ଛଳନା ।

ତ
ିକ

ା

अ|ାରୀ ମନେର େମାର
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ତମ ଆଖି ର ଚାହାଣୀ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନDି ପୁର, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

େମା:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭
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अଦି ନିଆ ବଷା
େବେଳ େବେଳ ଭାେବ
ଯଦି ଏ ବଷାେର ତୁ େମ

ଡଃ ମା{ଳି କା
ମହାପାତ

େମା ପାଖେର ଥାଆr...
ମି ଶିକି ବଷାେର ଭିଜି ଥାେr

ପତରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ବି Dୁ ବି Dୁ ଜଳକୁ

େମୗସୁମୀର ଭରପୁର ମଜା େନଇଥାେr..

ହାତ ପାପୁଲିେର େକାେଳଇ େନଇଥାେr
ଛତାର ଆବଶକତାକୁ

ଓଦା ଲୁ ଗାେର ଘରକୁ ନ େଫରି

ମେନ ବି ପେକଇ ନଥାେr...

ବାଟେର ଲୁ ଗା ଶୁେଖଇଥାେr..
ସଦ ସyାତା ଘାସ ବୁ ଦାେର

ମନଭରି ଉପେଭାଗ କରି ଥାେr...

ଲାଲ୍ ଟୁ କୁ ଟୁ କୁ ସାଧବ େବାହୂକୁ
ମନେଦଇ େଖାଜି ଥାଆେr....
ସତେର େକେତ ମଜା ଲାଗିଥାrା
ଯଦି ଏଇ ବଷାେର େକେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆମର େଦଖା େହଇଥାଆrା...
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ନୀଳ ଆକାଶର ବାଦଲଭରା େମଘକୁ

ଆ

ହ
ାନ

େରେଭନସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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ଜେଣ ଯଦି ଆସrା
ଏଘର ସବୁ ଚି କି ଚି କି ଦି ଶrା ସତେର
ଜାମା ପଟା ପରି ାର ରହେr
ଇୀ ଦି ଆ ଆଟାଚି ଭିତେର।

ସି େvଶର ତି ପାଠୀ

ମହ ମହ ବାସି ଉଠrା
େରାେଷଇ ଘର
ଦି ନ ଠାରୁ ରାତି
ଲାଗrାବି ଆହୁରି ସୁDର ।

ଦୀପ ଉଠrା ଜଳି
ବୁ ଢା ବୁ ଢ଼ୀ+ େସବା କରି େସ
ଦି ନ ବି ତାrା ହସି େଖଳି ।
େଦହ ଠୁ ମନ ଏଇ ଜୀବନ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ଯାଆrା ମି ଶି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନୂ ଆ अତି ଥି ଆସି ଲା ପେର
ସେବ ହୁअrି ଖୁସି ।
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ନୀରବତାର ଭାଷା
ଶବଦ କି େଦବ େପମି କ ମନର େପମର ପରି ଭାଷା
ହୃଦୟ ତଳର େବଦନାେର ଭରା ଭିଜା ମନ ତେଳ ଆଶା।

ଆଶୁେତାଷ

େପମଭାବ ସି ଏ ପtୁ ରୀ ଭିତରୁ ଉଡି ଗଲା ପzୀେଡଣା

େମେହର

େଦଖି अେଦଖା େଯ ହୃଦୟ ଭି ତେର ଶୁଣିବାକୁ ନାହZ ମନା।।
ଫୁଲର ମହକ ହୃଦୟ ପରେତ, ଭାଷା ପଡି ଯାଏ ଊଣା
ମଳୟ େଦହେର େଲସି େହାଇ ସି ଏ, ମନ କେର ଆନମନା ।
ଜଳବି Dୁ କଣା ସରେ{ ଭରା ପେଡ ନାହZ େକେଭ ଧରା
ଆଲୁ अ ଧାରୁେଟ ବି ୁରଣ କେର େପମ ଆଲA ାେଦ ଭରା।।

ଲୁ ହ ଦୁ ଇ ବୁ Dା ଉପନାସ ହୁଏ ମନ ମି ଦି ଏ ଛାଣି।
େସଇ କାହାଣୀ େଯ େଲଖା ହୁଏ ନାହZ, अେଲଖା େପମର ଗପ,
ଦି େଶ ନାହZ ଯମା ତଥାପି ବଖାେଣ ଛାଡି େଦଇ ମେନ ଛାପ।।
ଭାଷା ଠାରୁ େବଶୀ ଭବ େଯ ବଖାେଣ କଥା ଠାରୁ େବଶୀ କାମ,

ତ
ିକ

ା

କହି ବି ଆକୁ ହା େବଶୀ କହି ଦିଏ ନୀରବତା ତା'ରି ନାମ।।
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ଆଖିର ଚାହାଣୀ େକଉଁ ଭାଷା କେହ, ମରମକୁ ଦି ଏ ହାଣି,

ଇ
-ପ

୫୪ ଆୟପଲA ୀ, କି ଟଛକ, ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ବାଲ କାଳ
ବାଲ ସମୟ େକେତ ଲାଳସା
ମି ଛ अଭିନୟ କରି ତାମସା
ସବୁ କାଯ ପାଇଁ ହୁଏ ହତାଶ।

େରାହି ତ

ପ)ନାୟକ

କୁ ଆେଡ ଗଲା େସ ପାଚୀର ପସରା
ଗଁା ଦାoର ସାପୁଆ େକଳା ନାଗଟି
ମେନ ପେଡ ତାର ମି ଛୁଆ େବପାର ।

ନୀତି ସt ସକାଳ କେର ଜଣାଣ
ମେନ ପଡି େଲ ଘାରି େହଉଛି ପରାଣ।

କୁ କୁ ଡ଼ା ଡାକେର ହୁଏ ସକାଳ
େକଁକଟର େବ{ େବ{ୁଲି ର େମଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାଈେଗାରୁ+ େମଲ ଜଣାଇ ଦି ଏ େଯ େଗାଧୁଳି େବଲ ।
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ଆହା ମେନ ପେଡ େସହି ଖରା େବଲ
ପି ଲାଠୁ ବୁ ଢ଼ା+ ତାସପତି େଖଳର େମଲ
ସୂଯ + ପଖର କି ରଣ ନ ହୁଏ କାଲ ।

ଆ ବଗିଚାର ପzୀ ରାବ ଜଣାଇ ଦି ଏ अଛrି ମାଲି କ
ଲାଳସା ମୁହଁର ଥପ ଥପ ମଣିଷ ହୁଏ ବି କଳ
େଯାଜନା ବେନଇ ଆ କି ଆଇେର ହୁଏ ସଫଳ।

ବସr ଋତୁ ର ଋତୁ ରାଜ କେର ମନ ଆକୃ h
େପମି କ େପମି କା ର sାନ ରହି ଥାଏ ନି v~ h
ବସr ପବେନ ଭାସି ଯାଆrି େପମି ଯୁଗଲ, ପୁଣି अନି h।

ଗଁା ମୁଖିଆର ହୁଏ ଆଇନ ବଳି h
େଶଷେର କରrି ବି ବାହ େପମ ହୁଏ େଶh ।

ତ
ିକ

ା

ମେନ ପେଡ େସ ଗାଧୁଆ େବଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େପାଖରୀ ଭିତେର ସt ଠୁ ସକାଳ
ଆତGାକୁ େଭଦନ କେର ଗଁା େପାଖରୀ ଜଳ ।
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ଗଁା ଦାo ମୁହାଣେର େପମୀ ଯୁଗଳ+ ଭୂ ମିh
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ଜାତି େଭଦର ହୁଏ ପାଳନ
ମଣିଷ ମନେର अଛି ଗଠନ
ଛି ଛି େସ ହରି ଜନ।

େହେଲ ଲାଳସା ବୃ Dାବନ ଆେମ ଜଣାଣ
ହରି ଜନ+ ସହି ତ ଆମର ମରଣ
େଶଷେର ଗଁା ମଶାଣିେର ଏକାଠି ଯାଏ ପରାଣ ।

ଟିେକ ମେନ ପଡି ଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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କହି ବା ସହଜ
ମାଗଣା ଦରବ

ସବୁ ଠି ଆଦର

ଭଲ େହଉ अବା େଭଲ
ସମୟ ବା କାହZ

ମହତ କରମ

ସଭି +ୁ अଟଇ ାତ
େସହି ଉପେଦଶ

ନି େଜ ନ ମାନି େଲ

େହବ ସି ନା अପଦa ।।
କରି ବା ସହଜ

େଦାଷ ଦୃ ବଳତା ଧରି
ନି ଜ େଦାଷ ଧରି

ସୁଧାରି ବା କh

କଥା କହୁ ବଡ କରି ।।
ଚାଲୁ ଣି ପରି କା

ଜନ କୁ େହ ଛୁି

େତାର अଛି େଗାେଟ କଣା
ନି ଜ କଣା ସବୁ

ଭୁ ଲି ଛି ଚାଲୁ ଣି

ଜାଣି ଶୁଣି େସ अଜଣା ।।

ସମାଜ କଲାଣ ପାଇଁ
ନି େଜ ନ ମାନି େଲ

ନୀତି ବାଣୀ ସବୁ

ପବଚେନ ଲାଭ ନାହZ ।।
ଭାଷାର अଶୁv

େକେତ କh ଦି ଏ

କହି ବା େଲାକ କି ଜାେଣ
ନି ଜ ଭାଷା କh

େସଦି ନ ବୁ ଝି ବ

अନଠାରୁ େଯେବ ଶୁେଣ ।।
କହି ବା ସହଜ

ବଡି ଆମି ପେଣ

ପରକୁ େହଯି ଣ ତୁ 
େଶ- ଜୀେବ ନର

ସାଥକ ଜନେମ

କରି ଯାअ କମ ସ ।।
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ପରକୁ ତାଲ୍ଯ

ପବଚନ ଶୁେଭ

ା

ଉପେଦଶ େଦବା

ସଭା ସମି ତିେର

ସା-ମାଧବପୁର େପା-ଲzGଣନାଥ ଥାନା-ଜେଳଶର

ତ
ିକ

ସଭିଏଁ କରrି େଗହA ।।

େଘାଷ

ଇ
-ପ

ବି ଚାରିବା ପାଇଁ

ନି କୁt କୁ ମାର

ଜି ଲAା-ବାେଲଶର ଓଡି ଶା। ୭୫୬୦୩୨.

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୮୧୪୪୮୫୧୦୪୫
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 ଡ଼ା େହତୁବାଦୀ
ଧମଛ
ନାaିକ ବାଦର अେନକ ଉvେର
ଚି rା େଚତନା ତା+ର ,
ନେଦଖିେଲ କି ଛି େବନି ନୟନେର
ଶନ
ୂ  ବି ଶାସର ଘର ।

ଦୀନବ|ୁ େବଜ

ପୁରୁଷା ପୁରୁଷ ଘଟଣାବଳୀର
ମାେନଥାଏ କି ଛି ନାହZ,
ଏଣୁ ଶାvେର ବି େଲଇ େବକେର

ଚୁ ଟି ଫରଫର ବଡ଼ ମୁo ଭି ତେର

ଘ¡ି ବା|ୁ अଛ ଭାଇ ।

अବାaବ ଚି rା ଭରି ,
ଆsା ପର ରାକୁ ଧଳ
ୂ ି ସମ ପାୟ

ମନ କି j ଐସୁରିକ,
କଥନି େଗାଟିଏ କାମର अଲଗା

କହି ଥାଆrି ସି ଏ ଘଟିବାର ଥିଲା

ରଖ େପଟୁଏ େଭାକ ।

ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା,

ଆ

େହତୁ ସ ତx ରହି ବ ।

ହ
ାନ

ଆପଣା ଇାେର ନି ତି ପାଳୁ ଥାअ

ା

ବା|ିକି ରଖିବ ବାବୁ ,

ତ
ିକ

ଲାଗୁଛି ମି ଛେର ପାଲା ।

କି ପାଇଁ କାହାକୁ ନି ତିନିୟମେର

ଇ
-ପ

ଭାବନି ବି ଚିତ କି ଛି େହାଇଗଲା
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ଉଡ଼ାrି ଫୁ ଫୁ କରି ।

ମି ଛ ପାଳନର ବଗ ଉପବାସ
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ଧମଧାରୀ+ ହୃଦୟ କh ନଦି अ
ଧମ ନମାନ କି ଛିନାହZ,
अନ ଭାବନାକୁ ସାନ ଜଣାअ
ମେନ ଭାଇଚାରା େଥାଇ ।

ନେହେଲ ପାଷାo ଧମଛଡ଼ା େହତୁ
ତାହି ମି ଳିବନି ତୁ ମକୁ ,
ତୁ େ ସବୁ ଚାରି ପିକାରୁ ଯି ବ
ନି େ ନି Dିବ କପାଳକୁ ।

ତ
ିକ

ା
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ମାଲାକାନଗି ରି, ଓଡ଼ି ଶା

ଇ
-ପ

sାୟୀ ଠି କଣା

ଆ

ହ
ାନ

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦକ
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ନୁେହଁ ମଁୁ କବୟିତୀ
ନୁ େହଁ ମଁୁ କାବର କବୟତୀ କି ନୁ େହଁ ମଁୁ କାହାଣୀର େଲଖିକା,
ମନର अକୁ ହା େବଦନା ବୁ ଝି ଆଖିର ସାଇତା େକାହକୁ

ପି ୟଦଶ~ନୀ
ମହାପାତ

ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ମଁୁ ପାଠି କା
ନୁ େହଁ ମଁୁ େଲଖିକା...
ନୁ େହଁ ମଁୁ େଲଖିକା...
ବଷଣ ରାତି ର ଭିଜାଭିଜା ବଷାେର ବହି ଆସୁଥିବା अଶର ମଁୁ ନାୟି କା
ଭାବନା ରାଇଜେର ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିବା ନି ଜୀ ବ ଶମାନ+ େଦହେର
ପାଣ ଭରୁଥିବା ମଁୁ ଏକ େପମି କା

ତ
ିକ

ା

ନୁ େହଁ ମଁୁ େଲଖିକା...
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ନୁ େହଁ ମଁୁ େଲଖିକା

ଇ
-ପ

ପି ୟଦଶ~ନୀ ମହାପାତ (अଳକା)

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜସୁନାଖଳା, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ମିେଛ କାହZକି ଗବ  କରିବି ?
ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିେର ମି ଶିବ
ଲାଗିେଲ ଏ େଦେହ ନି ଆଁ,
ମି େଛ କାହZକି ଗବ କରି ବି ମୁହZ
ଛାଡି ବି ଦି େନ ଦୁ ନି ଆ,
ଛअ ଖo କାଠେର ଜଳି ବ େଦହ
େଦଖୁଥିେବ ସାହି ଭାଇ
अ{ାର ପାଉଁଶ ମୁେଠ ଧରି ହାେତ,
ଆସି େବ ଆତGୀୟ େନଇ ,

ଯି ବ ନାହZ େକେବ ତ ସାେଥ
ଗବ अହଂକାର େପାଡି ଯି ବ ତର
େକାେକଇେର େଶାଇବୁ େଯେବ,

ଜୀଇଁଥିଲା େବେଳ ଖାଲି ପକାrି ରଡି
ସବୁ େମାର େମାର
ପାଣ ଗଲା ପେର ଥେର ଏ ଶରୀରରୁ
ସବୁ ହୁଏ ପର,
ମି ଛ, ମରି ଚିକା ଏ ସଂସାର
େଦଖିବାକୁ ଚକ ଚକ
ଗବ अହଂକାର ସବୁ ଏଠି
ଦି େଶ ପରା ଜଳ ଜଳ .
େଲାଭ େମାହ ମାୟା ସବୁ ତୁ ଟିବ
ଉଡି ଗେଲ zଣିକ ପାଣ
ମି େଛ କାହZକି କରିବି ଗରବ

ତ
ିକ

ା

ସଭିଏଁ ଏଠି ସାତପର,

ଇ
-ପ

ତି ହିଡି,ଭଦକ,

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଗାେଯାଗ-୮୩୩୯୯୩୯୯୨୯,
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େଯେତ अରଜି ଥିବୁ ଟ+ା ପଇସା

अନr କୁ ମାର
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ଆେଲାକକୁ ମୁଦା ଆଖି
ପାହାଡ଼ ଶି ଖରୁ
ସୁରୂଯ ଢଳି େଲ

କୃ ପି ୟା

ଓହA ାଇ ଆେସ अ|ାର,

ପ)ନାୟକ

अ|ର ଜୀବେନ

ଲଉଡ଼ି ହେଜଇ
अ| କେର େଦାଷ
ଛୁଇଁବା େଦାଷ ଆେରକ,

ଆଖି ଥିବା େଲାକ

କରଇ ଭୁ ଲ अେନକ ll
ହଜି େଲ ମି ଳଇ
ମି ଳିେଲ ହଜଇ
अrର ର ମାପ କାଠି ,
ପତି ମୁହୂତ  େର
ହଜାଉ ଲଉଡ଼ି

େସ ବାଟ କୁ େଖାଜୁ ଥାଏ,
ତମକୁ ନ ଚି ହy ି
ବାଟ ମଁୁ ହରାଏ
अବାଟ େର ଝୁ ¡ୁ ଥାଏ ll

ଆେଲାକ ଉ କୁ

ଆଖି ମୁଦି େଦେଲ
େଘାଟଇ अ|ାର େଘାର,
ପେଛଇ ଚାଲି େଲ
ପାଦ ଟଳ ମଳ
ମି ଳଇ କି ତୁ ମ ଘର?
ଆହା!ମି ଳଇ କି ତୁ ମ ଘର???

ଇ
-ପ

ଆେମ େଯେତ अ| ଏଠି ll

ତେମ େଦଖା େହବ
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ଦି ବା| େବାଲାଏ

େକଉଁ ବାେଟ ଗେଲ

ା

अ|ାରି ଜୀବନ ସାର ll

ତ
ିକ

ସପନ କି ଆେସ

ଏମ୍/୧୪୯, ବରମୁoା ହlଉସି { େବାଡ଼ କେଲାନୀ,

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୯୩୩୮୨୩୧୦୧୦
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ଏ ଆଖି
ଫଗୁଣର ର{େର ଭିେଜ ଏହି ଆଖି
ମନ ମDିରେର ହୁଦୟ େଯ ରେହ ସାzୀ !

ସତବତ ବାରିକ

ଆଖି ଝରକାେର ଜହyର ମି ଠାମି ଠା ନି ରବତା,
ଶାବଣର ବରଷାେର ରାତି ର ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ଶନ
ୂ ତା !

ଝରଣାର େସୗDଯେର ମୁ» ଏ ପି ପାସୀ ଆଖି,
ଫୁଲର ବଗିଚାେର ଆନମନା - ବି େଭାର ହୁଏ ପଜାପତି !

ମାଟିର ମହକେର ଭରି ଯାଏ ବଉଦର ସଭାବ !

େବୖ ଶାଖୀ ତାତି େର ପବନର ଗଜନ,

ତ
ିକ

ା

େଶାଷିଲା ବୃ z ଲତାର ଦକ୍ ଦକ୍ ଜୀବନ !
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ପାହାଡ଼ର ଛାତି େର ପzୀର ଆ ାମା ା ରାବ,

ହ
ାନ
ଆ

ବି ଜୁଳି ର ଚମକେର ପୃଥିବୀର ବଢି ଯାଏ Dନ !

ଇ
-ପ

ଇDଧନୁ ତୂ ଳୀେର ଆକାଶର ଚି ତପ) ର{ୀନ ,
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ଫୁଲି ଉେଠ ନଦୀ ଦରି ଆେର ମି ଳନ ଆେବେଗ
ଉ_ାଳ ଜୁ ଆର ନୂ ଆ ବାଟ େଖାେଜ ସରାେଗ !

ବସr ମଳୟେର ଆନDର ଭରପୁର ଲହରୀ,
େଯୗବନ ଛୁଇଁେଲ କାକ'ବି ଲାଗିଥାଏ अପରୂପା ସୁDରୀ !

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ସଂପକ:୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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ବ|ୁ ତ
अମୂଲ ଭାବ ବ|ନ,
ନି ଶାସ ପରି ବି ଶାସ,

ମଧୁସG ି ତା ସାହୁ

ନି ବିଡ଼ର ଗଭୀରତା,

ଗଢି େଦବା ଇତି ହାସ ।।

ପାଣ ଜଗତର ସି |ୁ,

ସଂପକ अତି ତୀzଣ,

େହାଇଯାଏ ଆନDିତ,

ବିବା େନଇ ହରସ,

ମି ଳିବ ପକୃ ତ ବ|ୁ ।।

ହୁଏ ନାହZ େସ ଖoନ,

अନାନ ସଂପକ ରୁେହ,

କରି ଜୀବନ ସରସ ।।

ଆରାଧ କେର ତପଣ,

େପରଣାେର ଗଢି ଉେଠ,

ମି ଳିଥାଏ ସଫଳତା,

ମୁ

ବ|ୁ ହୃଦେୟ ଦପଣ ।।

ଆକାେଶ ବି ହ{,

ଉଲA ାସି ତଖୁସୀ ମନ,

ପରାକା-ା ନି -ାପର,

ଇDଧନୁ ସର{ ।।

ସୁଦୃଢ େପମ ଶାଶତ,
अମଳି ନ ଗାଗାର,

ା

ବ|ୁ ର अନୁ ପାଣିତ ।।
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अଟୁ ଟ େଡାରେର ବ|ା,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବହGା ନଗର ପଥମ ଗଳି , ବହGପୁର,

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା-ଗtାମ, ଓଡ଼ି ଶା, େମା-୯୩୪୮୨୮୫୪୧୬
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ମହାବାତା
ଯାଇଛି େସଦି ନ ରହି अଛି ଚି ହy
ବାଇଶି ବରଷ ତଳର କଥା

ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ଭୁ ଲି ନି ଏ ଜାତି ପକୃ ତି ର ଦାଉ
ଭାବି େଲ ଛାତି େର ପେଶ ଛନକା।

ଦି ନ ରାତି ବହି अଣଚାଶ ବାଆ
ବାଦଲ ଫାଟିଲା ବରଷା ଧାରା
ଧଂସର ତାoବ ପଳୟ ଜଳେର

अନାଥ+ ଶୁେଭ ଆ_ ଚି ାର
କୁ ଢ଼ କୁ ଢ଼ ଶବ ପଶୁ ପzୀ ମାେଳ

ମହାପଳୟର ଭୟ+ର ରୂପ

ଲାଗୁଥିଲା େଯେହy ଶGଶାନ ପୁର।

କରାଳ ଗତି େର ଆସି ଲା ମାଡ଼ି

େକାହେର ହୃଦୟ ଯାଇଛି ଫାଟି

ଇ
-ପ

େପଟ େଭାକ ପାଇଁ ପଶୁ ସାେଥ ନର

ା

ମାଆ େକାଳୁ ପୁअ ଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ।

ବାତା ପର sିତି କି ଦାରୁଣ ବଥା

ତ
ିକ

ଧନ ଜୀବନକୁ अଚି େର ନାଶି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

अଇଁଠା ପତର ଖାଇଛି ଚାଟି।
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

କି ଏ କାହZ ଗେଲ ନାହZ ଆସରା।

େକେତ ପରି ବାର େହାଇଛି ନି ିହy

121

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପକୃ ତି ଆଗେର अସହାୟ ସେବ
ମହାବାତା େଦଲା ବି ଷମ ଶି zା
ବି ାନ ସୂଚନା ନି ୟମ ପାଳି େଲ
ମହାପଳୟରୁ ମି ଳିବ ରzା।

ଗଛ ଲତା େରାପି ପକୃ ତି ହି ତେର
ସୁDର କରିବା ଧରଣୀ ଭୂ ଇଁ
ବି ଭୁ କୃ ପା ବେଳ ବନା ବାତା େକେତ
ମଥାନତ େହେବ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ।

ତ
ିକ

ା
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େଗାପୀବଲA ଭପୁର, େକାଶଳା

ଇ
-ପ

अନୁ େଗାଳ, ୭୫୯୧୩୦

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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ଦୁ ଃଖ ପିଇ ଯିଏ ହସିବା ଶିଖିଛି
ଦୁ ଃଖ ପି ଇ ଯି ଏ ହସି ବା ଶି ଖିଛି
ତାକୁ ଡରାଇବ କି ଏ

ନି ରୁପମା ପାଣି

କପଟି ଲ ଟି ଦି େନ ବଦଳି େବ

ଆଶା ତାର ବଢ଼ି ଗେଲ
ସଦା େଖାଜୁ ଥାଏ ଆନ ମେନ ଜାଗା
େକମି ତି ପାଇବ ଭେଲ !!

अrରେର ଛୁରୀ ରଖି
ଭୁ ଲି ଯାଇଥାଏ अତୀତ ତାହାର
ରହି ଯିବ େହାଇ ସାzୀ !!
େଦହେର େବାଳି େଲ େଯେତ ଗ{ା ଜଳ
ଘୁଷୁରି ଗାଈ େନାହି ବ
ସାଥପର ଯି ଏ ଦି େନ ନା ଦି େନ େସ

ସି ଏ କି ବୁ ଝି ବ ଯି ଏ ଆତGସାଥୀ
ନଥାଏ ବି େବକ ାନ!!
ମରି କି ମଯାଦା अମର କରଇ
ସତ ଆଚରେଣ ଥିେଲ
କମବଚନେର ସଦା sିର ରହି
ଦୁ ଃଖକୁ ସୁଖ ମଣିେଲ !!
ଯଶ ରହି ଥିବ କାଳକାଳ ଲାଗି
ଏ ସଂସାର ଝୁରି େହବ
ତା କମ ସୁମରି ଭଗାରି େହେଲ ବି
ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବ !!
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ମୁେହଁ ର{ ମାଖି କେର अଭିନୟ

ପଶୁଠାରୁ अେଟ ହୀନ

ା

ଜନମ କୃ ପଣ େଦଖାଏ ତା ଦାନ

ସାଭିମାନହୀନ ମଣି ଷ ଜନମ

ତ
ିକ

अଭିନୟ କେର ଯି ଏ !!

ଇ
-ପ

ଥରୁେଟ ଧରା ପଡି ବ !!

ଚାDବାଲି, ଭଦକ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୧୩୦୬୦୦୮
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

123

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଦହୀ ପଦପଲA ବମୁଦାରଂ
େଯଉଁ ପାଦୁ ଜନG ଜାହyବୀ େହାଇଛି
େଯଉଁ ପାଦୁ ପୁଣି ଶୁଦ ଜନମି ଛି

େବୖ ଦନାଥ ପoା

େସ ପାଦକୁ ମେତ ଦି अ
ମୁକତି ଲଭିବି ତି ତାପ ହାରି ବି
ମି େଛ ମଁୁ ଯାହା ମରୁଛି
େଯଉଁ ପାଦୁ ଜନG.................... Ll

अତଳ ବି ତଳ ରସାତଳ ପୁଣି

ପାଇବାକୁ ଟିେକ େସହି ପଦରଜ
ପଜ
ୂ ୁ ଛି ନି ତି ହରେଷ
ଦୁ ଃଖ ବଢି ଯାଏ ସଂସାର ଭାବେର
ତୁ ମ ଭାବ ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି

େଯଉଁ ପାଦ ଧାଇ ଧବ ନି aରିଲା
େସହି ପଦରଜ ମି ଳିବକି ମେତ
ଯାହାକୁ ନି ତି ଭାବୁ ଛି
େଯଉଁ ପାଦୁ ଜନG...................,... ll

ତ
ିକ

ା

େଯଉଁ ପାଦୁ ଜନG.......,.......... Ll

େଯଉଁ ପାଦ ବାଜି अହଲା ତରିଲା
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େଖାେଜ अନr ଆକାେଶ

ଇ
-ପ

अବଦଲ ପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯
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କାଳି ଆ େମାର ସବୁ କିଛି
କାଳି ଆେର !
େମାର କରମେର େମାର ଧରମେର

ଦି ବାକର ନାୟକ

ସବୁ ଥିେର अଛୁ ତୁ '
େମାର ଭରମେର େମାର ମରମେର

अନଳେର ତୁ ' अନି ଳେର ତୁ '
ମରତେର ତୁ ' ମରୁତେର ତୁ '
ମଧୁ ମହକେର ତୁ '
େମାର अନୁ ରାେଗ େସେନହ ସରାେଗ
ମାନସ ସରେଗ ତୁ '..
େତାେତ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହZେଲ ବି zେଣ
ଭୁ ଲି କି ପାରିବି ମଁୁ ' (୧)

େମାର ବି ଶାସେର ତୁ '
େମା ଭିତେର ତୁ ' େତା ଭିତେର ମଁୁ '
ଚି rା େଚତନାେର ତୁ '
େତାେତ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହZେଲ ବି zେଣ
ଭୁ ଲି କି ପାରିବି ମଁୁ ' (୨)
(ଆକାଶବାଣୀ, ଜୟପୁରେର ପଚାରିତ)
ପାଟପୁର, କନି ସି-୭୬୧୦୦୮
େଗାଳରା, ଗtାମ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୯୩୮୬୧୯୯୮୧
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ସୁନୀଳ ଆକାେଶ ତୁ '

େମାର ନି ଃଶାସେର େମାର ପଶାସେର

ା

ଭୁ ଲି କି ପାରିବି ମଁୁ '(୦)

କାଳ अକାଳେର ତୁ '

ତ
ିକ

େତାେତ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଚାହZେଲ ବି zେଣ

ଶାଗ ପଖାଳେର ସଂଜ ସକାଳେର

ଇ
-ପ

ସବୁ େବେଳ अଛୁ ତୁ '
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ମଁୁ ଏକା ତୁମର
ମଁୁ ଏକ ନି ଡ଼ ହରା ପzୀ
ତୁ ମ ହୃଦ ପtୁ ରୀେର

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ମଁୁ ଏକ ପଥ ହରା ନଦୀ
ତୁ ମ ଶ

ସାହାରାେର,,,,,।

ମଁୁ ଏକ ର{ େବାଳା ପୁ
ତୁ ମ ମନ ଉଦାନେର
ମଁୁ ଏକ ଶାବଣୀର ଧାରା

ତୁ ମ ଜୀବନ ସ|ାେର
ମଁୁ ଏକ ସାଗର ସାଉଁଟା ଶାମୁକା
ତୁ ମ େପମର ବzେର,,,,।

ମଁୁ େହବି ଏକାr ତୁ ମର

ତୁ ମ अଭୁ ଲା ସG ¯ତିେର

ଯଦି ତୁ େମ େମାେତ ଚାହZପାର

ମଁୁ ଏକ ଧମ
ୂ େକତୁ

ମଁୁ େହବି ଏକାr ମୃତୁର

ତୁ ମ ଆଶା ଦି ଗବଳୟେର,,,।

ଯଦି େମାେତ େଧାକା େଦଇପାର,,,।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ଏକ ସବୁ ଜ अରଣ
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ତୁ ମ େପମ ନୟନେର,,,,,।

ମଁୁ ଏକ ରୂପାେଦହୀ ଚାD

ଆ

ହ
ାନ

ଚାDବାଲି, ଭଦକ
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ସ_ା
ତୁ େମ ଶୁଣ କି ନ ଶୁଣ
େମାର କି j ତୁ ମକୁ अେନକ କି ଛି କହି ବାର अଛି ,,,

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ତୁ େମ କି ଛି କୁ ହ କି ନ କୁ ହ
େମାର କି j ତମ ନୀରବତାର ଶ ଶୁଣିବାର अଛି ,,,
ତୁ େମ ଆଖି ବD କର କି େଖାଲା ରଖ
େମାର କି j ମନଭରି ତୁ ମକୁ େଦଖିବାର अଛି ,,,,
ତୁ େମ େଶାଇ ଥାअ କି େଚଇଁ ଥାअ
େମାର କି j ସପy ସଜାଡ଼ି ବାର अଛି ,,,

େମାର କି j "ତୁ େମ" େର ହZ ବି ଶାସ अଛି ,,,
ତୁ େମ େପମ କର କି ଛଳନା
େମାର କି j ନି ଃସ_ ଭଲପାଇବାର अଛି ,,,
ତୁ େମ ଚାଲୁ ଥାअ କି ଥÂି ପଡ଼
େମାର କି j ତୁ ମ ସା{େର ଚାଲି ବାର अଛି ,,,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େମାର କି j ତୁ ମକୁ अନୁ ରାଗ ପରଷିବାର अଛି ,,,

ା

ତୁ େମ ଖୁସିେର ଥାअ କି ଦୁ ଃଖେର
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ତୁ େମ ସତ କୁ ହ କି ମି ଛ
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ତୁ େମ ହସୁଥାअ କି କାDୁ ଥାअ
େମାର କି j ତୁ ମ ଆଖିର ଲୁ ହ େପାଛି ବାର अଛି ,,,
ତୁ େମ ଏକମତ ହୁअ କି ମତାrର ହୁअ
େମାର କି j ହୃଦୟର କଥା କହି ବାର अଛି ,,,
ତୁ େମ अଭିେଯାଗ କର କି अଭିମାନ କର
େମାର କି j ତୁ ମକୁ ମେନଇବାର अଛି ,,,
ତୁ େମ ବାକୁ ଳ ହୁअ କି ବାହାନା କର
େମାର କି j ତୁ ମ ହୃଦୟେର ନି ଡ଼ଟିଏ ବା|ିବାରअଛି ,,,
ତୁ େମ ଆସ କି ନ ଆସ
େମାର କି j ସାରା ଜୀବନ ତୁ ମକୁ ପତୀzା କରି ବାର अଛି ,,,
ତୁ େମ ପୀତି ହୁअ କି ପକୃ ତି

ତୁ େମ ପାଖେର ଥାअ କି ଦୂ ରେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ କି j େମା ହୃଦୟେର େକବଳ ତୁ ମ "ସ_ା" କୁ ଉ®ୀବି ତ ରଖିଛି,,,,
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ମଁୁ କି j େମା ହୃଦୟେର େଦବୀଟିଏ sାପନା କରି ଛି,,,

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାoା, ମାଲକାନଗି ରି
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ନାଲି େଗାଲାପ
େକାମଳ ପାଖୁଡା େଗାଲାପଟି ସି ଏ
େଦହଟା ତାର କ¡ା ଭରା,

ଚି ନGୟ ପ)ନାୟକ

ଆହା କି ସୁDର ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ
ଦି ଶୁଥାଏ ମେନାହରା ।
ମନର େମାହକୁ ଆେDାଳି ତ କେର
େଗାଲାପ କ¡ା ଫୁଟିଗେଲ ହାେତ

େପମର ପତି କ ସାଜି ,

ର

ର{, ରୂପ ତାର ଝଲସି ଉଠଇ

ଝେର ଧାର ଧାର,

ନାଲି , ହଳଦି ଆ ବଗିଚାେର ଫୁେଟ

େଯେବ େପମି କ ହୁअଇ ରାଜି

।

ସବୁ ଫୁଲ ମେଧ ରାଣୀ ସାେଜ
ରୂପେର ତାହାର ଆକଷ~ତ େହଇ

େସଇ ନାଲି ର{ର ଫୁଲ,

େପମି କଟିଏ ଧାଇଁକି ଆେସ,

ଆଉ େକଉଁ ଫୁଲ େଦଇକି ପାରି ବ େଯ

କअଁଳିଆ ଖରା ପଡି େଲ ତା' େଦେହ

ଏହି ନାଲି େଗାଲାପ ଫୁଲର ମୂଲ ।

େମନକା, ରୂପସୀ ପରି ଦି େଶ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଗାମ - ନି ଲାବାଡ଼ି , ବA କ - ବ|ୁ ଗଁା
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େଗାଲାପ େଯ େକେତ ପକାର ।

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - େକାରାପୁଟ

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୬୯୨୯୪୭୨୨୮
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ଭାବ
ମଣିଷ ଥିେଲ ତ ମଣି ଷ ସା{େର କରିବ ମଧୁର ଭାବ,
ମଣିଷ ସା{େର େଲାକ କଣ େକେବ କରିବ ସ{ତ ଲାଭ,

ବି ନୟାନD
ବସ

େଲାକ େପାକ ପାୟ ଏଠି ,
ମଣିଷ େଖାଜି ବା ବଡ଼କାମ ପରା େଲାକ अଛrି ସବୁ ଠି ।

ସବୁ ଆେଡମି ଛ, ବାହାନା
ବାଜି େର ଢମ, ଆତGେଘାଷ ଚାେଲ,
ସତ କହି େଦେଲ ଶତ ବଢି ଯାrି େଲାକ କି ବୁ ଝି େବ ଭେଲ,

ସତ ମି ଛ କଣ ଭଲମD अବା ବି େବକ ଯାହାର ଥିବ।

ନି ରୁତା େପମର ସଂା େକ ବୁ ଝି ଛି ସାଥପର ସବୁ ପାଣ,
ଜଳନ େପମେର ପତାରଣା ଥାଏ ଆପଣା ପର ସମାନ,
େକହି ନୁ ହrି କାହାର,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତଥାପି ମଣିଷ ସହି ସହି ବେ ପାଇ େକେତ ହତାଦର।

ଆ

ହ
ାନ

ନି ଆଳ, େଖାvା
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ମଣିଷ ସି ନା ବୁ ଝି ବ,
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ପାହାrି ରାତୀର ଭି ଜା କାକରର ଘାସଫୁଲ ମଁୁ
ପାହାrି ରାତୀର ଭି ଜା କାକରର
ଘାସ ଫୁଲ ମଁୁ େଯ.....

ତାରା ପସାଦ
େଜନା

ସକାଳୁ ଉଠୁ ଚି େଚଇଁ
ସୁେନଲି େବଶେର ଉଷା ପରଶେର
ଦି ବାକର ତୁ େମ.....
ଆଉ େଡରି କର ନାହZ ! ୦ !

ପଦିG ନୀ ବଧର
ୂ େସାହାଗ ମଧୁର

ବୁ ଝି ଲନି ତୁ େମ ଦି ବାକର

େଖାଲ ପାଖୁଡ଼ାର अ{ରାଗ

ନି ଦାଘ ଖରାେର ଜଳାଇ ମାରି େଲ

େମାର ତ ଭାବନା अସହ େବଦନା

ଜଳି ବନି େକେବ ପାଣ େମାର,

अଛି ସବୁ େବେଳ ଖାଲି େଭାଗ,

ନପାଇେଲ ନାହZ ତୁ ମରି ଭରସା

ସେରନା େମା ଦି ନ, ଟାପରା କଲାଣି

ଦୂ େର ଥିବି ପେଛ.....

େମାର ହତଶି ରୀ ଚାହZ ! ୨ !

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମରି ଆଗେମ ମୁହZ ! ୧ !

ସାଧବେବାହୂଟି.....
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େମା ମନ ବାସrୀ କରୁଛି ଆରତି

ହ
ାନ

ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ଲAା-ନୟାଗଡ଼, ପି ନ୍-୭୫୨୦୨୬,

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ପଜ
ୂ  ବାପା+ ପରିଚୟ
ଯxଣା େଦଖିଛି େହେଲ େଦଖିନି ଲୁ ହ,
ହସ ବା¡ୁଥାअ ଲୁ ଚାଇ େକାହ।

ପ+ଜ କୁ ମାର

ଏେତ ହତଭାଗା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେର ନାହZ,

ମ{ଳ

ରାଗେର ବି ଥାଏ ବାପା+ େସyହ।
ମାଗିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େମାେତ ସବୁ େଦଇଥାअ,
ଜୀବନେର କମର ମହତ ବୁ ଝାअ।
ବାଟଭୁ ଲି େକେବ अବାଟେର ଗେଲ,
ସାରଥି ସାଜି େମା ବାଟ କଢ଼ାअ।

େକମି ତି କରି ବି କି ିତ ଶେର ବାପା+ ଚରି ତ ଚି ତଣ।
ବାପା ତେମ େମାପାଇଁ ଚି ର ଆଦଶ ସକଳ ତି ଥ  ତୁ ମ ଚରଣ,
ଏତି କି ଆଶି ଷ େଦଉଥାअ େମାେତ
ବାଟଇ ସାେଜ ମଁୁ ଜୀବନ ପଥେର େଦଖି ତୁ ମ ପାଦ ଚି ହy।

ତ
ିକ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର

ଇ
-ପ

ହସ ବା¡ୁଥାअ ଲୁ ଚାଇ େକାହ।

ା

ଯxଣା େଦଖିଛି େହେଲ େଦଖିନି ଲୁ ହ,
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ନୁ େହଁ ାନୀ अବା େମାଠାେର ନାହZ ଗୁଣ,

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ- ୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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ତୁ ମହାନତା ବଜାୟ ରହୁ
ଆଦଶ ବ ି ତ ଆଦଶ ମଣିଷ
ଆଦଶ ତୁ ମରି ପଣ

କୁ ନା େସଠୀ

ଆଦଶର ବା_ା େଦଇ ଜାଣ ତୁ େମ

ମଣିଷ ଜୀବେନ ମଣି ଷ କରମ

ଆଦଶ ତୁ ମରି ଗୁଣ ।

ମଣିଷ ଠାଣିେର ତୁ ମ
ମଣିଷ କରି ଛ େକେତ େଯ ଜନକୁ

ଶି zା େଯ ତୁ ମର ଦୀzା ସହ ଗଢ଼ା

ମଣିଷର େଦଇ ନାମ ।

ଶି zାେର ପoିତ ଜେଣ
ଭଲ ପଶାସକ େଗା-ୀ ଶି zାପାଇଁ

ଶି zା ହZ ଆେଲାକ ବୁ େଣ ।

ଭଲ ଶି zକ େଯ ତୁ େମ
ଭଲେର ଭଲେର ସମସା ଦୁ େରଇ

ସରଳତା ତୁ ମ ବାଣୀ େଯ ପକାେଶ

ଭଲ ପାअ ଶି zା ନାେମ ।

ସରଳତା ତୁ ମ େପାଷାକ ବଖାେଣ

ଶି zକ କରମ ତୁ ମରି ଧରମ

ସରଳତା ତୁ ମ ନାମ ।

ଶି zକ ଜୀବନ ତୁ ମ

ା

ସରଳ େଯ ତୁ ମ କାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଶି zକ ଭାବେର ମଣି ଷ ଗଢି ଛ
ଶି zକ+ୁ େଦଇ କାମ ।
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ଶି zା େଦଇଛି େଯ ନମତା ତୁ +ୁ
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ଶାସନ ଭଳି ଆ ଲାେଗ

ସାହାସର ନାମ ଦି ଏ

ଶାସନ ଭିତେର ନି େଜ ରହି ତୁ େମ

ସାହାସ ବଳେର ଶି zାअଧି କାରୀ

ଶାସନ କରି ନ େକେବ ।

ସାହାସର ନାମ ନି ଏ ।

अମୃତ େଦଇଛି ବାଣୀ େଯ ତୁ ମର

ଗଂଜାମ ଜାଣିଛି ଗଂଜାମ ଶୁଣିଛି

अମୃତ ସ|ାନ ଧାେର

ଗtାମେର ତୁ ମ ନାମ

अମୃତ ବରଷି ଆଶାସନା େଦଇ

ଗଂଜାମ ବାହାେର ଓଡି ଶା ବି ଜାେଣ

अମୃତ ଆଣିଛି କେର ।

ଗtାମେର ତୁ ମ କାମ ।

ଝୁରrି ଶି zକ ଝୁ ରrି ପାଠକ

ପଶଂସା କରି େଲ କମ ପଡ଼ି ଯାଏ

ଝୁରrି େଯ ବ|ୁ ତୁ ମ

ପଶଂସାର अଧି କାରୀ

ଝୁେର ବି ଦାଳୟ ତୁ ମ କାଯାଳୟ

ପଶଂସା ପାଇବା ତୁ ମ अଧି କାର

ଝୁେର ପରା ମନ ଆମ ।

ପଶଂସା କରମ ବରି ।

ତୁ ମ କାଯଧାରା अନଠୁ अଲଗା

େଭଟିଛି ତୁ କୁ अେନକ ସମୟ

ତୁ ମ ଚି rା ଭିନy अେଟ

େଭଟିଛି ମଁୁ ବି ଦାଳେୟ

ତୁ ମରି ଭାବନା ଶି zାର ଉନy ତି

େଭଟିଛି ସଭାେର ଭାଷଣ େଦବାେର

ତୁ ମ ଦାରା ଭୟ ତୁ େଟ ।

େଭଟିଛି ମଁୁ କାଯାଳେୟ ।

ା

ସାହାସ ଶକତି ତୁ ମ ପି ତୃଭ ି

ଇ
-ପ

ହ
ାନ
ଆ
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ତ
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ତୁ ମଠୁ ଶି ଖିଛି ପବତର େଧୖ ଯ
ତୁ ମଠୁ ଶି ଖିଛି ହସ
ତୁ ମଠୁ ଶି ଖିଛି କେଠାରତା ପଣ
ତୁ ମଠୁ ଶି ଖିଛି େବଶ ।

ତୁ ମ ଉଦାରତା ତୁ ମ ମହାନତା
ତୁ ମ ସମାଧାନ ଗୁଣ
ତୁ ମରି ସାହି ତ ତୁ ମର େମଳାପୀ
ତୁ ମରି ସାଧୁତା ପୁଣ ।

େଘନି ବ ପଣାମ ାନର ସାରଥୀ

େଘନି ବ ଏ େଲଖା େମାହରି ହାତରୁ
େଘନି ବ େମା ନମ9ାର ।

ରାମ କୃ  େବନି ନାମ େନଇ ତୁ େମ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ରାମ ଭଳି ବିଥାअ ।

ଭୁ ତସରସି {ି, ପୁରୁେଷା_ମପୁର,ଗtାମ

ହ
ାନ

ରାମ+ ଭଳି ଆ ସବୁ ରି ହୃଦେୟ

ା

ରାମ େହାଇ ରହି ଥାअ
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େଘନି ବ େହ େସyହ େମାର
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ସ|ା ସପନ
ଭମଣ କଲି ଆନD ବେନ,
अସୁମାରୀ ଭାବ ଭରି

ଭବାନୀ ଶ+ର
ଦାଶ

ଆନD ବେନ େଦଖି େଶଫାଳୀ,
େଦଲି ନି ଜକୁ ମଁୁ ପାେସାରି ।

ବନର େଶାଭା କି ମନେଲାଭା,
ନୟନ େମା ହୁଏ ହଇଚଇ
ମେନ ସୁଗ| ଭେର अବି ରତ,

ବେନ ଶୁଭଇ କଳ କଳ ନାଦ,
େଦେହ ଲାଗଇ ଧି ରଗତି ପବନର
େକାକି ଳର ରାବ ଶୁେଭ େମାେତ,

ମୟର
ୂ ଯୁଗଳ ନୄତରତ ଥାrି ,
ଆନେD େଟକି ତା+ ପୁଛ।

ଆଳସ ସ|ାର ସପନ ରାଇଜ,
େହାଇଥାrା େମାର କି ସତ
ଆନD ବେନ ବୁ ଲି ଥାrି ମଁୁ ସଦା,
େଟକି େମା ମଥାକୁ ଶତଶତ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସେତ ଲାେଗ ସ ର ସ{ୀତର।

େଦଖି ଲି ଏ ଜୀବନ େମା ତୁ ଛ
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ଚଉଦି ଗ େମାର ଦି ଏ ମହକଇ।

ଗଲି ଲୁ ଚି ଲୁଚି ପାଦ ଛାପି ଛାପି ,

ହ
ାନ

ଠି କଣା-େଗୗରାେଦଇପୁର, େକାଦଳା, ଗଞାମ

ଆ

ଓଡି ଶା, ୭୬୧୦୩୨
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କରିବାନି ଆତGହତା
ମହାପାପ େବାଲି

ସମେa ଆେମ ଜାଣrି
ଜାଣିଶୁଣି କାହZ

ବି ବାଦ ଜନିG େଲ

ସେ{ ସେ{ ପଦେzପ
ଶି zିତ େବକାର

ଘରର ଘରଣୀ

କରି ଥାrି अନୁ ତାପ ।୨।
ଘଟୁ अଛି ଜାଣ

ଏଭଳି େକେତ ଘଟଣା
କହି େଦେଲ ପେଦ

ଟାଣକରି କଥା

ନି ଜକୁ ମି େଳ ଯxଣା ।୩।
କି ଏ େଯ କହି ବ

ପରି ବାର ମେଧ

ଏମି ତି ନାହZ ଘଟଣା

ସ ାମୀ ୀ ମେଧ

କଳହ ରହି ଛି

ଏକଥା ନାହZ अଛପା
ଉଗଚoୀ aିରୀ

ମାେନନି କାହାକୁ

ସାହସ ବଢାଏ େବାପା ।୫।
େପମି କ େପମି କା

େହାଇେଲ ବି େଦ

କରrି ମେନ ସrାପ
ଜୀବନର ଲz

ହାସଲ ପବ
ୂ ର
 ୁ

କରିଥାrି ମହାପାପ ।୬।
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େଦୖ ନିକ ସମାେଜ

ମୁo େହାଇଯାଏ ଟିଣା ।୪।

ା

ସାମାନ କଥାେର

ଶୁଣିେଲ େକଉଁଠି ପଢି େଲ େପପର

ଆକଟ ବଢି େଲ

अଘଟଣ ଘେଟ

ଆ

अସାଳ ହୁଏ ମନ

ତ
ିକ

ଏମି ତି ଭୁ ଲ୍ କରrି !୧!

େବେହରା

ଇ
-ପ

ତଥାପି ମଣିଷ

ନେରD ପସାଦ

ହ
ାନ

ଆତGହତା ଏକ
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ବା|ିେହେଲ ଥେର

େସyହ ବ|ନେର

ବି େଦେର अପମାନ ।୭।
ଆତGହତା ପାଇଁ

ବି ଭିନy ପକାର

ପଥକୁ େଲାଡrି ନର
ବୁ ଝrି େକହି

କାହାରି କଥାକୁ

କରrି ନାହZ ବି ଚାର ।୮।
ସଂସାର ଭିତେର କରି ଥିେଲ ଘର
ସମସା ନି େ ରହି ବ
କାପୁରୁଷ ପରି

ଆତGହତା କରି

କାହZକି ପାପ अଜ~ ବ ।୯।
ଜୀବନ ପଥେର

େକହି ତ ନୁ େହଁ କାହାର
ଆତGହତା ଭଳି

ମହାନ ପାପକୁ

କରି େଦବା ଆଜି ପର ।୧୦।

ସମାଜେର ଥିବା

ଏଭଳି ବାଧି କୁ

ଦୂ େରଇ େଦବା ଝଟତି ।୧୧।
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ହସ

ଖୁସିେର ରହି ବା

ସମାଜକୁ େଦବା ବା_ା
ବି ଧାତା+ ସୃhି

ଏ େପୖ ତୃକ ପାଣ

ଗଢି ଛrି ସୃhିକ_ା ।୧୨।
େକୗଣସି sିତି େର

ସଖୀନ େହେଲ

ସାଳି ବା େମରୁପରି
ଆତGହତା ଭଳି

ଚରମ ନି _ି

ସମେa େଦବା ପାେଶାରି ।୧୩।
କରି ବାନି ଆେ ଆତGହତା େକେବ
ଜୀବନ େଦଇଛି ବି ହି
अମୂଲ ସ ଦ

ଜୀବନଟା ଏହି

ସମa+ୁ େଦବା କହି ।।୧୪।।
କବି କମଳ ନେରD ପସାଦ େବେହରା,

ା
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶର,

େମା- ୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦

ଆ

ହ
ାନ

େନବାନି େକେବ ନି _ି

ସ ାଦକ- େମା अନୁ -ାନ,

ତ
ିକ

ଆସୁ ଏ ଜୀବେନ

ଇ
-ପ

େଯେତ ଝଡଝtା
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ସମୟର ଗତି
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େଶାକରହି ତ େଲାକଟିଏ
ନା ମଁୁ ' ଚoାେଶାକ' ନଁା ମଁୁ 'ଧମାେଶାକ'
ନା ମଁୁ େଶାକ अଗିy େର अvଦ» ପଳIପି ତ ଦି ପଦ

ସtୀବ କୁ ମାର
ଦାସ

ନା ମଁୁ ରଣଭୂ ମିରୁ ଛତଭ{ ପରାହତ ବି ଳାପି ତ ପରାa େସୖ ନିକ I
ନା ମଁୁ अସି େର େମା ଶରୀରକୁ zତ ବି zତ କରି ଥିବା
ମାନସି କ େରାଗଗa अବାଧ ମଣିଷ I
ବରଂ ମଁୁ ସବୁ अଣାୟ_କୁ ପେଛ ଛାଡ଼ି ସrପଣେର ଆଗକୁ
ବଢି ବାର ସଂକmେର अେଜୟ େଯାvାଟିଏ,
ପଣ ଯା'ର अrରର ନି ଦମ
 ନ अହଂକାରକୁ ଟାଣି, ଓଟାରି ଫି{ିବାର

ନି -ାପର ନି େବଦନ I
େମା अଦମ ଆେବଗକୁ ବୁ ଝି ପାରୁଥିବା େହ େମାର ସେଦଶବାସୀ !
अପରାହତ େସୖ ନିକର ଯାଚନା ମାତ :

ତ
ିକ

ା

କହି ଦିअ ଏ ଯାବତ େଲଖା େଯାଖାକୁ ମାଜ~ ତ କରି ବାର ପା I
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ପୟାସେର ସଂସାରର ଟିକିନିଖି ହଁ ଆଉ ନଁା ମାନ+ୁ ସୋଳି ବାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମକତନଗର
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କବି ଟିଏ ମଁୁ କବି ଟିଏ
କବି ଟିଏ ମଁୁ କବି ଟିଏ
କmନା ରାଇେଜ ବାaବତା େଖାେଜ

ବାସrୀ ଲତା

କବି ତାେର କି ଛି େଲଖି ଦି ଏ
କବି ଟିଏ ମଁୁ ....... L୧l

େଜନା

ପକୃ ତି ରାଣୀକୁ େଦଖୁ ଥାଏ
ଐଶଯ ସଂପ"
ୂ  ଧରଣୀ ରାଣୀର

ନୀରବେର େଯେବ ବସି ଥାଏ

ଚରଣ ବDନ କରୁ ଥାଏ

ମନ କୁ tବେନ ଶ ମାଳି ସବୁ

କବି ଟିଏ ମଁୁ ....... l୪l

ଆଖି ଆେଗ େମାର ନଚି ଯାଏ
ପାହାେଡ଼ ଫୁଟାଏ ପଦG ଫୁଲ
ମରୁଭୂ ମି ପାେr ସବୁ ଜି ମା ଭେର
କାଗଜ କଲମ ପାେଖ ଥାଏ

ମଉଳା କୁ ସୁେମ ପାଣ ଦି ଏ

ଶ ବଗିଚାରୁ ଶ େଖାଜି ଆଣି

କବି ଟିଏ ମଁୁ ......... l୫l

କାଗଜ ପୃ-ାେର େଲଖି ଦି ଏ
କବି ଟିଏ ମଁୁ ....... l୩l

ସଂ9ୃତି ସଂ9ାର ପର ରା

ତ
ିକ

ହ
ାନ
ଆ

କବି ଟିଏ ମଁୁ ....... l୬l

ଇ
-ପ

ବି ପବର अଗyୀ ଶି ଖାଟିଏ

ା

ସମାଜ ଦପଣ କବି େହାଇ ଥାଏ
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ବସୁମତୀ େକାେଳ ଚାରାଟିଏ
ନୂ ତନ ସୃhିକୁ ଆହାନ କରଇ
କବି ତାେର ପାଣ ଛି ି ଦି ଏ

ସମାଜ ଦରଦୀ ବ|ୁ ଟିଏ

କବି ଟିଏ ମଁୁ ....... l୭l

ଦୁ ଃଖ ଯxଣାକୁ ନି େଜ ପି ଇ େଦଇ
ସମାଜ େସବାେର ଲାଗି ଥାଏ

ନି ଜ େଲଖା ନି େଜ ପଢୁ ଥାଏ

କବି ଟିଏ ମଁୁ ...... l୧୦l

ହି ରା ନୀଳା େମାତି ପାଇବା ଭଳି େଗା
ମେନ ମେନ ଖୁସି େହଉ ଥାଏ

ରାଜନୀତି କଥା େଲଖୁ ଥାଏ

କବି ଟିଏ ମଁୁ ........ l୮l

ସତ କଥା େଲଖି ଆେକାଶ ଶି କାର
ବି ପଦକୁ ଡାକି ଆଣି ଥାଏ

କୁ ସଂ9ାର ବି ପବର ସର

କବି ଟିଏ ମଁୁ ....... l୧୧l

କବି ଧରିଛି େଲଖନୀଟିଏ

ଜୀଇଁ ଥିବି ମୁହZ େଯେତ ଦି ନ

କବି ଟିଏ ମଁୁ ......... l୯l

କବି ତା େମା ପୀୟ ସାଥି ସହଚର
ତା ସାଥିେର अଛି ଭାବଟିଏ

ତ
ିକ

ା

କବି ଟିଏ ମଁୁ ......... l୧୨l
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ସମାଜ ପଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ କି
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ଗା|ୀନଗର, େପାh / ଜି ଲAା : ନବର{ପୁର
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ବଦଳି ଯାଇଛି ଗାଆଁର ଚିତ
ବଦଳି ଯାଇଛି ଗାଆଁର ଚି ତ
ଶତୃ ପାଲଟିଛି ପରମ ମି ତ...

ପଦୀ କୁ ମାର
ଦାସ

अନୁ ମତି ମି େଳ େଚାରା ପୀତି କୁ...

ସ ାଭିମାନୀ ଏଠି ଦୁ ଃଖେର ଜୀଏଁ...

ମୂକ ପାଲଟrି ଗାଆଁ ମୂରବୀ

ମହରଗ ଏଠି େହାଇଛି ହସ

କି ଛି ନାରୀ ବନି ଯାrି େଭୖ ରବୀ...

ଦୁ ନୀତି ସଭି +ୁ କରିଛି ବଶ...

ଗଢ଼ି ଉେଠ ଏଠି अସଂଖ ସଂଘ

ହି ଂସାେଦଷ ଏଠି େମଲି ଛି କାୟା

ବଦଳି ଛି ଝି अ େବାହୂ+ ଢ{...

अଧି କାଂଶ ମି ଛ ମାୟାେର ବାୟା.

ବାରି େହାଇଯାଏ ସ ାଥର ଗ|

ନଈବଢ଼ି ପରି ବଢ଼ି ସ _ି

କାମନାେର ସେବ ହୁअrି अ|...

ଆଣିअଛି ଡ଼ାକି ନାନା ବି ପ_ି...

ଦି ନେର ବୁ ଲrି ଶୃଗାଳ ଦଳ

ପଗତି କୁ ଭୁ ଲି ଯୁବକ ଦଳ

େଭାକି ଲା େପଟେର ହଳକୁ ହଳ...

ନି ଶାକୁ ଆଦରି ହrି ଦୁ ବଳ...

ରଡ଼ି ଛାେଡ ଏଠି अ{ନୱାଡ଼ି

କୁ ଜି େନତା+ର ବଢ଼ି ଛି ଭାଉ

ଗାଆଁ ମୁେo ଲାେଗଏଲ୍.ପି .ଜି ଗାଡ଼ି ..

ଗରୀବ କପାେଳ ଉଡ଼rି କାଉ...

ଆଶା ଦି ଦି ବୁ ଲି ଘରକୁ ଘର

ା

ଧାନ ବି ଲେର ତ ବି ଲୁଆ ଡି ଏଁ
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ହ
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ଇ
-ପ

ରାଜନୀତି ଗିେଳ ସବୁ ନୀତି କୁ

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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ତ
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ରଖିଥାrି େଲାକ+ର ଖବର...
ଘର କାେ ବାେଜ ଦାମି କା ଟି.ଭି.
କାହା ଘେର ଆଉ ନଜେଳ ଡ଼ି ବି..
େମାବାଇଲ୍ ସାେଥ ବି େତତ ରାତି
अନୁ ଭବି ହୁଏ ଦୁ ଃଖର ତାତି ...
ସକଳ ବ"~ବା ନୁ େହଁ ସବ
ରହି ଲା େଲଖାେର କି ଛି अଭାବ।
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ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଠାକୁ ର େଲାକ
ସଂକm େନଲଣି
ନୂ ତନବଷେର କଣ କରି ବ

ଆଶୁେତାଷ ମିଶ

କାହାର ଦାନା ମାରିବ
କାହା କା|େର େଗାଡ଼ େଦଇ ଚଢି ବ
अବା ଆେa କି ନା େଠଲି େଦବ
ନଇଁ ପଡ଼ି ଥିବା େବେଳ

ଓଃ େହା

ତେମ ଭଦ େଲାକ
ଏମି ତି अଶୀଳ ପଶy ପାଇଁ ପାଦ ଧରୁଛି

ତୁ େମ ବହି ଗଦା ସାରି ଛ
େପନ ରି ଫିଲ ବି ସରି ଛି ବaାଏ କି अଧ ବaାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େତଣୁ ତେମ ଆପଣ ଠାକୁ ର େଲାକ
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କି j अଫିଶ ର ଆସବାବ ପତ ଆପଣ+ ଘେର ?
େହତ
ଭା{ି ରୁଜି ଗଲାଣି େବାଲି ସଜାଡ଼ି ବାକୁ ଆଣିଥିେବ ନି ିତ

େତେବ େବଶ ନୂ ଆ ଦି ଶୁଛି
अବି ଶାସ ପାଇଁ zମା
ବାରଂବାର ଭୁ ଲି ଯାଉଛି
ତେମ ଆପଣ ଠାକୁ ର େଲାକ....

ତ
ିକ

ା
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ଏମିତି ଆମ ଗାଆଁ
ଏଇଠି अଛି ବଣ ପାହାଡ
ଏଇଠି ଭରା ନଈ

ସେରାଜ କୁ ମାର

ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଝାଟିେର

ସାହୁ

ଚଳrି େକେତ ଭାଇ।

ମାଗrି ନାହZ ଭିକ।
ର{ େବର{ୀ ଫୁଲ ବଗିଚା
ଭମର ମନ େମାେହ
ସାରା ବରଷ ବେହ।
अଜାେଡ େମଘ ବରଷା ପାଣି
ସଭZ+ ମନ ଜାଣି
ଜାତି ଜାତି କା ଫଳ ଫସଲ
ରହି ଛି େକେତ ପୁଣି।
ଦୂ ର ପାହାଡ ଦି େଶ ସୁDର
ଏଠାରୁ େଦେଲ ଚାହZ

ଗାଧୁଆ ତୁ େଠ ହୁअrି େଭଟ
ପେଡାଶୀ ଝି अ େବାହୂ
ଘର ବାହାର ଗପ ଜମାrି
ସେତକି ମି ଠା ମହୁ।
ଗାଆଁ ପାହାଡ ବଣକୁ ଲାଗି
ରହି ଛି େକେତ ବାଟ
ପଶୁ ପzୀର ଆଶୟ ଏହି
ନାହZ ଯାହା ଖାଲି ଓଟ।
ଦୁ ଃଖ ଯxଣା ନି अrି ହରି
ଗାେମ ପଜ
ୂ ି ତ ମାଆ
ସ  ନି ରିମଳ ସବୁ ଜ ଭରା
ଏମି ତି ଆମ ଗାଆଁ।
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ାନ

ଆଠଗଡ଼. କଟକ ୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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େକାଇଲି ଗୀତ ନଈର େସାତ

ପାଇବ ନି େ ତହZ।

ା

ଚାଷ ବଣିଜ କରrି ମି ଶି

େଖାଜି ବ ଯି ଏ େଯଉଁ ଦରବ

ତ
ିକ

ନି ତି ହୁअrି ଏକ

ଇ
-ପ

ରାଗ କି ଇଷା ନ ରଖି ମେନ
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ବାପା
ବି ଶାସର ବଟବୃ zଟିଏ ତୁ େମ
ଆଶା ଭରସାର ପତୀକ

ପଲA ବି ନୀ ପେଟଲ

ସୁେନଲୀ ସ ପyର ପଥିକ ତୁ େମ
ସବୁ କାଯେର ଥାअ ନa...
ହାତଧରି ତୁ େମ ରାହା େଦଖାଇଛ
ଗଢ଼ି ଛ େପମର ମହଲ
ନି ରେବ ରହି ସବୁ ସହି अଛ
ନି େଜ େହାଇ କଲବଲ...

ତଥାପି ମୁହଁେର ହସ
ତାଗ, ସମପଣ, ଦୟା, zମା ଭାବ
ସଭି+ୁ କରିଛ ବଶ...
ସୃhିର ସhା ଗଢ଼ି ଛି ତୁ ମକୁ
େକଉଁ ନି ହାଣେର ସେତ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ବଲା{ୀର, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

େଦଖି ଗବଲାେଗ େମାେତ...

ା

ଗାସି ନାହZ େକେବ ସ ାଥ अହଂକାର
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ମଁୁ ଗଛଟିଏ
ଜୀବନର अନନାମ େବାଲି ମେତ
କହrି ପରା େଲାକ,

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

अମଜାନ େଦଇ अ{ାର ନି अଇ
ଜୀବ+ୁ ଦି अଇ ସୁଖ
େମାର ଡାଳ, ଫଳ, େଲାକ+ ହି ତେର
ସଦାେବେଳ ଆସୁଥାଏ,
ଜୀବନ ବାଇବାକୁ ଏକ ରାaା
ସବୁ େବେଳ େଦଉଥାଏ

କରrି ନି ଜର ଘର,
ଏଥିେର େମାର ଦୁ ଃଖ ଜମା ନାହZ
କାହାକୁ ନ କେର ପର
ରାaାର ବାେଟାଇ ଆସି ଠି ଆ ହୁଏ
େଦେଖ େଯେବ େମାର ଛାଇ,

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

ସି େ|େକଲା, ବଲା{ୀର

ଆ

ଖୁସିେର ବି େଭାର େହାଇ

ା

ଶୀତଳ ପବନ ପରଷଇ ମୁହZ
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େମା େଦହେର ନାନା ପzୀ ଆସି
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zୁଧାର ଜାଳା
zୁଧାର ଜାଳା ସଂସାରେର अେଟ ସବୁ ଠୁ ବି ଷମ ହାଏ,
ଏହି ଜାଳାେର ମନୁ ଷ ନି ଜର ବୁ vି ବି େବକ ହରାଏ।(୧)

अମୃତନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ଖାଇବାକୁ ଦାନା, ପି|ିବାକୁ କନା, ରହି ବା ଯାଗା ନପାଇ,
ଈଶର+ ସୃhି ସୁDର ମଣିଷ अପରାଧୀ ଯାଏ େହାଇ।(୨)

େଭାକ ବି କଳେର ପାପ ପୁଣ ସବୁ ମନ ମଧରୁ େହଜି େଦଇ,
ନାନା अପରାେଧ ଲି  ରେହ अବା ପୁଣି େସ ଭିzା ମାଗଇ।(୩)

ପକୃ ତି େନଇ କାଯ କେର अବା अପରାଧ ହାତ ଧେର।(୪)

अପରାଧୀ ଥେର େହାଇଗଲାପେର ସମାଜରୁ ମୁହଁ ଲୁ ଚାଏ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାଥି ପାଇବାକୁ अନ ବୁ ଭୁ zୁ+ୁ अପରାଧ ଜାେଲ ଫସାଏ।(୫)
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ଭିzା ମାଗିେଦଇ zୁଧାର ଜାଳାକୁ ଶାr କରି େଦବା ପେର,
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ସମାଜର अପରାେଧ अେନକାଂଶ zୁଧା ଜାଳା अେଟ ଦାୟୀ,
ରାଜାଠାରୁ ର+ zୁଧାର ଜାଳାରୁ ବ_~ ନପାରrି େକହି ।(୬)

ସଭିଏଁ ସଂସାେର କର ପରି ଶମ zୁଧା ଜାଳା କର ଦୂ ର,
zୁଧା େମ¡ିଗେଲ ବି ଷମ ପୃଥିବୀ ଲାଗଇ ସରଗପୁର। (୭)

େଭାଜି ଟିକୁ ଗେଲ େଲାକେଦଖାଣିଆ କର ନାହZ ଖାଦ ନh,
ସାହେର ଥେର ଉପବାସ କର ଜାଣିବାକୁ zୁଧା କh।(୮)

ପଥର ମୂ_~େର ଠାକୁ ର ନଥାrି ଥାଆrି ଦୁ ଃଖୀର ମେନ,
अନy ଦାନ କର ଦୁ ଃଖୀ େସବା କର ମହାନ େହାଇବ ଦି େନ(୯)

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନେହେଲ ସୁDର ମନୁ ଷ ଜୀବନ େହାଇଯି ବ ଆମ ନh।(୧୦)
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zୁଧାର ଜାଳାକୁ ବୁ ଝ େହ ସଭି ଏଁ ବୁ ଝି ବୁ ଭୁ zୁର କh।

ଆ

ନୟାପଲA ୀ, ଜୟେଦବ ବି ହାର ଭୁ ବେନଶର।
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ଧରଣୀ ରାଣୀ
ଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ
ଦି େନ ହସୁଥିଲା

ଡଃ ମେନାରtନ
ବି େଷାୟୀ

ଭରା େଯୗବନେର
େବାମା ଓ ବ|ୁ କ ମାଡ଼େର

କି j ନି ଜ ଖୁସି ଲାଗି

େଛଚି େଛଚି ତାକୁ

ଏ ଦୁ ଷ ମାନବ

ଚୂନା କରି େଦଲା ।

ତା’ ପୃ-+ୁ େଛଚି କଚି

ତଥାପି ଧରଣୀରାଣୀ

ବି ଦୀ" କରିଲା ।

ମାନବ ବି ଜୟବାଣୀ

କାଲି ଥିଲା ଏଠି

କାDି କାDି େଘାଷୁଥିଲା ।

ସୁବାସର େzତ

କାରଣ େସ ପରା

ଆଜି କି j

ଆମ ମାଆ ଥିଲା

ମଢ଼ାର ଦୁ ଗ|େର ଭରି ଗଲା

ଏ କଥା ମାନବ

ତା’ ଶାମଳ ବzକୁ ତାଡ଼ି ଆଣି

େକମି ତି ଭୁ ଲି ଗଲା ।

ଏ ମାନବ କା ଖାଇଲା

ତ
ିକ

ା

ସyାତେକା_ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,
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ଭରି ରହି ଥିଲା ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବହGପୁର ବି ଶବିଦାଳୟ, ଭtବି ହାର

ଆ

େମା:୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ବହି
ତୁ ମକୁ େଖାେଜ ମଁୁ କବି ତାେର
ପୁଣି େକେବ କବି ପଣେର

େମଘୁଆ ରାତି େର ପୁଣି
େକେବ ନି ଦୁଆ ଆଖିେର।।

ତୁ େମ େଜାତି , ମଁୁ ମୂଢ ମତି
ତୁ େମ େମା ସେ{ ଥାअ
ଆେଲାକ ରଶିG େର ପୁଣି
େକେବ ଆଛନy अ|ାେର।।

ପୁଣି େକେବ ବାaବତାେର

ତୁ େମ ପୃ-ା, ମଁୁ ତୁ ମ ସhା
ତୁ େମ େମା ପାେଖ अଛ
ଶୀତଳ ରାତି େର ପୁଣି
େକେବ କଳ ଭିତେର।।

ତୁ ମକୁ ପେଢ ମଁୁ େଗାଧଳ
ୂ ି େର
ପୁଣି େକେବ ପାତଃ ମୂହୁ_େର
ବାସ୍ ଫରକ ଏତି କି ମାତ
ତୁ େମ ଦି ବ, ମଁୁ ତୁ ମ ପୀୟ

ା

ବାସ୍ ତଫାତ ଏତି କି ମାତ

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

ତୁ ମକୁ େଖାେଜ ମଁୁ ସପନେର

ବାସ୍ अଡୁ ଆ ଏତି କି ମାତ

ତ
ିକ

ତୁ େମ େମା ସାେଥ ଥାअ

ପୁଣି େକେବ अ|କାରେର

ତୁ େମ େମା ମେଧ अଛ
ଗୁହାେର ପୁଣି

ଆ

ମaି

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ବହି , ମଁୁ ତୁ ମ ସାଥୀ

ତୁ ମକୁ େଦେଖ ମଁୁ ଆେଲାକେର

ହ
ାନ

ବାସ୍ ପାଥକ ଏତି କି ମାତ

ପହA ାଦ ସାହୁ
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େକେବ ରକତ ପବାେହ।।

ତୁ ମଠଁୁ ଶି େଖ ମଁୁ अାତେର
ପୁଣି େକେବ ାତସାରେର
ବାସ୍ ସଠି କ ଏତି କି ମାତ
ତୁ େମ ାନ, ମଁୁ ତୁ ମ ମାନ
ତୁ େମ େମା ହୃଦ ରତy
ହୃଦୟର Dନ ପୁଣି
େକେବ ଜୀବନ ତxେର।।
େକେବ ବିବା ମxେର।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ
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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

153

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଚାଲ ଆେମ ବାହାେହବା ଆଉଥେର
େଦଖ େମଘ ଉଠି ଛି
ପି ମେର

ଡା ନୀଳମାଧବ
କର

ଜହy ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି େଦଖୁଛି
କଇଁ ଫୁଲ ସରମେର
ଓଦା େହଇଯାଇଛି

ଚାଲ ଆେମ ବାହାେହବା
ଆଉଥେର

ତେମ - େମା ୀ
ମଁୁ - ତମ ସାମୀ
ଚାଲ ଆେମ
ଆଉଥେର ର{ ଲେଗଇବା

ତ
ିକ

ା

ମନେର
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ତେମ ଆଉ ମଁୁ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଓଲଭରହା ଟନ, ୟୁେକ

ଆ

nmadhab@yahoo.com
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ଶିzକ ଜୀବନ,
ଜୀବନ, ତାଗର ଜୀବନ
ମଁୁ ଶି zକ
େମା ଜୀବନ, ତାଗର ଜୀବନ l
ହଁ , ମଁୁ ତାଗ କରି ଛି େମା େଶଣୀ ଗୃହକୁ ,

ରାଧାେମାହନ
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ତଦାରଖ କରୁଛି ମଧାହy େଭାଜନର ପaୁତି ,
ବa अଛି ମଧାହy େଭାଜନର ମାନ ପରଖି ବାେର l (୧)

ମଁୁ ତାଗ କରି ଛି େମା ବି ଷୟକୁ ,
ବa अଛି େଭାଜନ ବି ତରଣର ତଥ ପaୁତ କରିବାେର,

େରାେଷଇ ସାମଗୀର ଖବର େନବାେର l (୨)

ମଁୁ ତାଗ କରି ଛି େମା କ_ବକୁ ,
େରାେଷଇ ଗୃହେର ସି ଲିoର ନାହZ,
େତଲ, ଲୁ ଣ, ଆଳୁ ନାହZ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଗy अଛି ଏ ସବୁ ର ଆବଶକତାକୁ ପ"
ୂ  କରି ବାେର l (୩)
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ମଁୁ ତାଗ କରି ଛି ପି ଲା+ ପତି ଥିବା େମା ଉ_ରଦାୟି ତ କୁ ,
ଜାେଣନି ପି ଲାଏ େମା ବି ଷୟ ବୁ ଝି ବାେର େକେତ ସzମ ?
ବa अଛି କି j अoା ଖାଇବା ପାଇଁ ସହମତି ପକାଶ କରି ଥିବା
ପି ଲା+ ହି ସାବ ରଖି ବାେର l (୪)

ମଁୁ ତାଗ କରି ଛି ଶି zାର ମୂଲେବାଧକୁ ,
ଆଖି ଲାଖି ରହୁଛି अଧି କାରୀ+ ,ାରା େପରଣ କରାଯାଇଥିବା ହାଟ୍ସଆପ୍ େମେସଜ୍
ଉପେର,
ବa अଛି ନବନି ଯୁ

ଶି zକ ଓ ଖାଲି ପଡ଼ି ଥିବା ପଦବୀର

ତଥ ପର
ୂ ଣ କରି ବାେର l (୫)

ପି ଲା+ ପାଠପଢ଼ା ଯାହା େହଉ ନା କାହZକି !
ମଁୁ କି j ବa अଛି 9ୁଲ୍ର ଚାକଚକ ଓ
େସୗDଯକରଣ ପତି ଧାନ େଦବାେର l (୬)

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ତାଗ କରି ଛି ଶି zାର ମାନକୁ ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଭୁ ଲି ଯାଇଛି ଗା|ୀଜୀ କହି ଥିବା
ଶି ଶୁର ସାମଗି କ ବି କାଶ କଥା,
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ବa अଛି କି j अସ ୂ" ପାଠକମକୁ
େଯଣେତଣ ସ ୂ" କରି ବାେର l (୭)

ମଁୁ ଶି zକ
ମଁୁ ଆଜି ତାଗ କରିଛି େମା ମଣିଷପଣିଆକୁ ,
ଚାପଗa ଓ ଭୟଭୀତ େହାଇ ମାରି େଦଇଛି
ନି େଜ ନି ଜ अrରର ବି େବକକୁ ,
େଦଶର ଭବି ଷତ ମାନ+ର ଭବି ଷତକୁ
ଗଢ଼ି େତାଳି ବାର ଶପଥ େନଇ
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳି ଚାଲି ଛି େସମାନ+ ଜୀବନ ସହି ତ l (୮)

ଆଜି ସୁଖକୁ ବି ତାଗିଛି, ଦୁ ଃଖକୁ ବି ତାଗିଛି,
9ୁଲ୍ର ଯାବତୀୟ େବାଝକୁ ଘରକୁ େନଇଆସି
ନh କରିଚାଲି ଛି ଘରର ପରି େବଶକୁ ,
ପାରି ବାରି କ ସୁଖ ଠୁ ବହୁତ ଦୂ ରେର ମଁୁ ,

ତ
ିକ

ା

ସବସ ତାଗ କରି ବାର ଦୁ ଃଖକୁ ବି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତାଗ କରି ଛି ମଁୁ l (୯)
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ମଁୁ ଶି zକ
ହଁ , େମା ଜୀବନ, ତାଗର ଜୀବନ l
ତାଗ କରି ବାର ଆନDକୁ ମଁୁ ଉପଲ½ି କରୁଛି
ରାତି ର ନି ଜନ
 अ|ାରୁଆ େକାଠରୀ ଭିତେର,
ଆଖିର ଲୁ ହ ଶୁଖିଯାଇଛି , ସତ !
କି j ସାଳି ପାରୁନି େମା ହୃଦୟର େକାହକୁ ,
ହୃଦୟ ଫାଟି ପି ଚ୍କାରୀ ମାରିଲା ଭଳି େକାହ
ବାହାରି ଆସୁଛି େମା ପାଣ ଭିତରୁ
ଓ ସାବାସୀ ଉପେର ସାବାସୀ େଦଇଚାଲି ଛି,
େମାେତ େମା ତାଗ ପାଇଁ... (୧୦)

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବୀରମହାରାଜପୁର (ସୁବ"ପୁର)
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ଓ ଭଗବାନ

େସ ଛି oାଇ ପାେର ସବୁ ସରହଦ ସୃhିର,
ପଲକ ପଡି ବା ଆଗରୁ ,
େମା ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ।

ଦoାସି ପଧାନ

ତା’ର ଆଶି ତ ପାଣ ଭିତେର ଫୁଟିଥିବାଭ ି ଆନD ଫୁଲକୁ ଟିକିଏ ସାମାନ ମାତ /
ଆଘାତ ଲାଗିେଲ, ତା’ ସରଳି ଆ ହୃଦୟଟି -ପାଣି ପରି ତରଳି ଯାଏ ନି ମିଷକେର ।
ଭ

ମନ େବଦନାର ବହଳ ସା|ତାକୁ -

ସମପଣର ବaୁତକୁ ;
ତା’ ବତୀତ
अନ େକହି ପାରrି ନାହZ ବୁ ଝି ,
ବି aାର ପେର ବି ।
अନନ ଭ ି अସମୟେର ମଧ ,
ତା’କୁ ବି ଭ କରି ପାେର zଣିକେର !

ତ
ିକ

ା

େସ अସରଳ େହେଲେହଁ ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େକମି ତି ସରଳ େହାଇଯାଏ ମଁୁ ବି ଜାଣିନାହZ ।
େମା ପାଇଁ ସବୁ अଜାଡି େଦବା/
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 େଖାଲା ହାତକୁ ଜାଣି ପାରି ମଁୁ କି ଛି ମାଗି ପାେରନାହZ, ପାଟି େଖାଲି ।
ଖାଲି ଜଳଜଳ अେନଇ ରହି ଥାଏ ,
अପଲକ ନୟନେର
ଆଖିେର ଆଖିକୁ ମି ଶାଇ।
େମାର ସବୁ ଗୁଣ ତା'ର ନି କପଟ ଭାବ ଓ ମନ
ନି କଟେର ବା|ି େହାଇଯାଏ।
େସ ଓ ମଁୁ अଭିନy , େବାଧହୁଏ େସ ଜାଣିପାରି ଛି।
େସ ହାତ ପସାରି େକେତ େକାଳକୁ ଡାେକ
ପରj ମଁୁ ଭାବେର ଭୁ ଲି ଯାଏ ନି ଜକୁ େସମି ତି େସ'ଠି ଠି ଆ ରହି ଥାଏ ଦୂ େରଇ ।
େକେବ ବି େସ େମାେତ ବାଧ କେରନାହZ ;
କାରଣ େମାର ଭ

ହZ େମାେତ ଚି ହyାଏ ଜଗତେର...;

ଜଗନy ାଥ େବାଲି !
ଏମି ତେର ହZ ଆେମ ଦୁ େହଁ --

ତ
ିକ

ା

अନr ଖୁସିପାଇ ଚାଲି ଛrି ଯୁେଗଯୁେଗ ।
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େମାର ଇଛାକୁ अସାନ କରି ।

ଇ
-ପ

ସାହି ତ ସ ାଦକ,

ହ
ାନ

ଉପାr ସାହି ତ ସଂ9ୃତି କ େସବା ସଂସଦ, ପାତପୁର, ଗtାମ

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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େଲାକଭାଷା
ବିଭାଗ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରj
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ସମିଆଁ
େସ ଗୁେଟ ସମି ଆଁ
େକନ୍ ପାସ୍ ଆର୍

ସୁନୀଲ କୁ ମାର
अଗaି

େକନ୍ େଫଲ୍
େକନ୍ ଭୁ େଖ ଶୁେଷ ଆର୍
େସ ଗୁେଟ ସମି ଆଁ

ବଁାତି ଉଛାଲ୍,

େକନ୍ ଠାେନ ଜନମ୍

େକନ୍ अଁ|ାେର

ଆର୍ େକନ୍ ଠାେନ ମରନ୍,

େକନ୍ ଉଜାେଲ

ସମି ଆଁ ବାଏ ବି େଛା କାଏଁ ?

େକନ୍ ଧା{ରୀ

ତଲ୍ ଉପର୍ ଛାଏଁ ଛଏଁରା

େକନ୍ अବଗା ବୁ ଢ଼ୀ

ହରମି ସା ବଦଲି ଯାଉେଛ େଯ ?

େକନ୍ ଧ{ରା

ସମି ଆଁ ନି ' ବଦଲି ଗେଲ ତେମ ମେତ

େକନ୍ अବଗା ବୁ ଢା

େକନ୍ କି ସେମ ଚି ନ୍ହି ପାରବ ? ଆର୍

ସମି ଆଁର୍ ଝରନ୍ ଆଏ କାଏଁ ଇଟା ?

ମଁୁ ଇଁ ତମେକ େକନ୍ କି ସେମ
ଚି ନ୍ହି ପାରମି େଯ ?

ତ
ିକ

ା

ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲା{ୀର
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େକନ୍ େପଟ୍ ପୁରତୁ ନ୍

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମା/୯୪୩୭୨ ୧୦୮୮୭
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କrର୍
ମଜ୍'ବୁ ରୀ ଥି ପଡ଼ି କରି ପଇସା ପତର୍ ଉଧାର୍ ଆନ୍'ବାର୍ େକ
ପଡ଼୍'ସି । େଲାକ୍ ତ େଶାଚ୍ େଶାଚ୍ ଆଉ ପଇସା ପତର୍ ଉଧାର୍ େନ
ଦି अନ୍, କrରି ଆ ପଇସା େଦସନ୍। ଥେର ମଦନ୍ ର

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ମଁା େଟ େକଥ୍'ନି ଗୁଲ୍'ଗୁଲା

େହଇକରି କାDି କାDି ଭାବୁ ଥିସି। କrର୍ ବାର ହଜାର୍ ଟଁକା େହଲାନ। ଉଧାର୍ ଆନି ଥିଲା
ଛ' ହଜାର୍ ଟଁକା। େଯେତ ପଇସା େଦେଲ ଭି କrର୍ େନ କମ୍ େହବାର୍। ଘାଏ अେଧ କହି
େଦଖ୍'ଲା ମୂଲ୍ ପଇସା ସାଂେଗ ଆଉ ଦୁ ଇ ହଜାର୍ େଦଇ ପାର୍'ମି ବଲି । େହେଲ ପଇସା
େଦଲା େଲାକ୍ ହଁ ବଏେଲ ତ? ବି ଚ୍'ରି େନ ଖାଇ କରି ଦି ନ୍ ଭଏର୍ କାମ୍ କରି କରି କrର୍
େଦଉେଛ। ଛୁଆ ମାେନ ଭି ଭୁ େକ ଇଆଡ଼୍ େସଆଡ୍ େହଇଯଉଛନ୍। ଆଉ େକେତ

େକ ଗେଲ େଯନ୍ ମାେନ ଭି କrର୍ େନଉଛନ୍ ପେହଲା େଲାକ+ର୍ अବsା େକ େଦଖିକରି
େନବାର୍ କଥା। ଗରି ବ୍ ଲୁ କର୍ ନୁ ମନ୍ ମାନି କrର୍ େନ େନବାର୍ କଥା। ହଁ ବି ପଦ୍
ସମି ଆଁ େକ ସାହାଯ କର୍'େଲ ଭଲ୍। େହେଲ େଯେତେତ କrର୍ େନବାର୍ ଟା ଭଲ୍ ନୁ େହ।
ଏrା କର୍'େଲ ଇ ସମାଜ୍ ଥି ମନବି କତା ବଲି େଯନ୍ ଟା अେଛ େସଟା ଦି ନୁ ଦି ନ୍'େକ ଲୁ କି

ହ
ାନ
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ତ
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ଯି ବା।
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ସେହବା? ଭାବି ଭାବି କରି ମଦନ୍ ର ମଁା ସବୁ ଦି ନର୍ ଲାଗି ଶୁଇ ପଡ଼୍'ସି । ସତ୍ କେହବାର୍

ଆ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି, ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ମୁରୁଖ୍
"ବାପା! େଦଖ େଦଖ େମାର୍ ମାକ ସି ଟ୍ େଦଖ, ମେତ ୯୦
ପରେସ¡ ମାକ ମି ଲିେଛ, ଇ9ୁଲ ଥି ମୁଇ ସବେସ अଧି କା ମାକ ରଖିଲି

ସତ ନାରାୟଣ
ମି ଶ

େବାଲି ସାର୍ ମାେନ ବଡା ଉସତ୍। ମି ଠା ପୁଡ଼ିଆ ବି େଦେଲ, ଖ ଗୁେଟ

ଆଁ କର"। ଇଂତା କହି କରି ତାର ବା େକ ମି ଠା େଟ ଖୁଆଲା େବେଲ ବୁ ଲୁ ର୍ ମା ଆସି କରି
କେହଲା " େଦଖଁୁ ତ, େଦଖଁୁ ତ େତାର ମାକ ସି ଟ!!
ବୁ ଲୁ ଛି କିେଲଇ କରି କେହଲା "ତୁ ଇ କଁାହି ପଢି ଜାନୁ ବୁ େଗା, ମୁରୁଖ େଟ ତୁ ଇ। ଯା
ଯା ଇ ମି ଠା ଗୁେଟ େନ ଖା ଆରୁ ରା|ି ଯା ନ"। ତାର ମା ହଁ ହଁ େବାଲି ମି ଠା େଟ ଧରି କରି
ଭାଗଲା ର|ା ଘେକ ।

େସ ଇଂଲି ଶ େହେତ ଭଲ କରି ନାଇଁ ପଢି ପାେର, େହେଲ, େସ ମୁରୁଖ େବାଲି ତ େମାର୍
ବି ହାର୍ ବଛେର ଉତରୁ େମାର୍ ମନା କରବା ପେର ବି ତେତ ଜନମ୍ େଦମି କେହଲା। କଷା
ପି ତା ସବୁ େକ अ କରସି , େହେଲ ତେତ ଭଲେସ ଜନମ୍ େନବୁ େବାଲି େକେତ ଉସ ପତର୍
ଖାଇେଛ। େତାର ଗୁେହ ମୁେତ ଲଟ ପଟ େହଇ କରି ତେତ ସୁଖା କପଡା ଉେଢଇ କରି
ସୁଇେଛ। ତୁ ଇ ଜେର ତେପ ପଡି ଗେଲ ରାତି ରାତି ଉସନି ଦା ରହି କରି ତେତ ଯତy

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େନଇେଛ। ତୁ ଇ େଜନ୍ େଜନ୍ ଖାନା େକ ଭଲ ପାଏସୁ ସବୁ ଯାକ ବେନଇ ବେନଇ
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ବୁ ଲୁ େକ ଡାକି କରି ତାର ବା କେହେଲ "ବାବୁ , େତାର ମା ମୁରୁଖ ବଏଲୁ ଠି କ୍ କଥା,

ଆ

ହ
ାନ

ଖୁଏଇେଛ। େତାର୍ ମଂଗଲ୍ ମାନସି କ୍ କରି େକେତ େକେତ ଉପାସ କରି େଛ। େସ ମୁରୁଖ
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େବାଲି ସି ନା ଏେତ ସବୁ କାମ କରି ପାଲା, ନ େହେଲ ....
"ଥାଉ ବା ଥାଉ େଗା, ଆରୁ କି ଛି ନାଇଁ କହ ନ, ମୁଇ ବୁ ଝି ଗଲି ତେମ ଯାହା କହୁଛ"।
ଇଂତା କହି କରି କାD୍ କାD୍ ମୁେହଁ ର|ା ଘେକ ରପଟି ଗଲା, ବୁ ଲୁ । ତାର ମାର୍ ସାମେନ
ହାତ୍ ଜୁ ରି କରି କେହଲା "ମା େଗା! ତୁ ଇ ମେତ ମାଫ୍ କରିେଦ। ମୁଇ ତେତ ମୁରୁଖ େବାଲି
अପମାନ୍ କରି େଦଲି େଗା। ବୁ ଲୁ ର୍ ମା ବୁ ଲୁ େକ अ{ା କରି ଧରଲା ଆରୁ କେହଲା "ତୁ ଇ
ମେତ େକେତେବେଲ କଁା ବଏଲୁ ?
ମୁଇ େତାର କଥା େକ ନାଇଁ ଖିଜି େବଟା। େତାର ୯୦ ପରେସ¡ ମାକ କଥା ସୁନି
କରି ମୁଇ ତ ବଡା ଉସତ୍। େହେଦ େତାର ଲାଗି ଖି ରି ବନାଲି ନ। ବସ୍, ଖାଇେନ େବଟା
େନ"। ବୁ ଲୁ ର୍ ବା ଭାବୁ େଥ ଧଏଁ ନ୍ େଗା ଘରମନୀ ସବ୍ ସହନୀ। ଧଏନ୍ େତାର ମମତା
େକ।
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ା
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ସତନାରାୟଣ ମି ଶ ସି ଂେଧେକଲା ବଲା{ୀର
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େମା : ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫
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ବି ଦି" ବବsା
କଳି ଯୁଗର, ଆଷାଢ ଦି ନର अକାଳ ବଷା ଦି ନ: ରବି ବାର ଦି େନ
େବଳବୁ ଡ଼ା ସମୀଆ ଥି ୬ କି ସାେ଼ଢ ୬ ସମି ୟା େହଇଥିବା େକନ...,
ଟିେକ ଟିେକ अ|ାେର ବାଏଠା ର ଉଜାଳା ଥି ବି କାଶ ଆଉ ଚି ନGୟ ପୁରା

ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇ

ରାଜନୀତି ଚା େଜାରେସାରେର କରୁଥିେଲ। େଦଖୁନ େଦଖୁନ କଳା କଳା େମଘ୍ ପି ଟି
େହଇକରି ଝି ପ୍ ଝି ପ୍ ବଷା େହବାର େକ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାଣା..... ଦୁ ହି କକା ପୁତୁରା
ପି ଆଜ ସର ସର୍ ପକଡି ଆଉ ତାର ସାେ{ ଗରମ ଗରମ ଚାହା କେପ କେପ, ମୁଢ଼ି ସେ{:
କୁ କୁ ଡ଼ା ମାଂସ ଖାଏଲା େଲେଖ ପକଡି େକ ଘି ଚି ଘି ଚି ଖାଉ ଥିେଲ, ଆଉ ନି ଜର ଘର
ଚଉଖୁଟ ରାଜନୀତି କଥା ନୁ ଧରି କରି ଆେମରି କା ର ବାଇେଡନ୍ କଣା କରୁେଛ େସ ତକର

େକ ଗୁେଟ ସତ୍ କହି ଥିଲା େଯ : ଯାହାର କି ଛି କାମଧାମ ନାଇ ଥିସି େସ ସଂସାର
ଜାକି ର ଖାଲି ରାଜନୀତି କଥା ଲାଗୁ ଥିଶି ଯାହାର କି କି ଛି ମୂଲ ନାଇ ଥିସୀ। କି j ଇଟା ବି
ସତ ଆଏ େଯ, େଯନ୍ କଥା ମାେନ ଚା େହସି , େସ ସବୁ ସତ୍ ନାଇ େହେଲ ଭି େକେତଟା
ଟପି କ ପୁରାପୁରି ଯୁ ି ଯୁ

ଆଏ ।

ଚି ନGୟ ବୟସଥି ବି କାଶ ନୁ ବଡ ଆଏ। ପହି ଲା କଥା ଚି ନGୟ ଆର କଲା ତାର

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ପେଛ ପେଛ.... ବି କାଶ ଆଉ ଚି ନGୟ ପୁରା ରାଜନୀତି ଭିତେର ଢୁ କି ଗେଲ ଆଉ ତା+ର
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ଚା କରୁଥିେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜନୀତି ଚାକରି ବସି େଲ। ବଷା ବି ଟିେକ େଜାର୍ େଜାର୍ େନ େହଲା। ଟିେକ ସମୀୟା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

166

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗଲାପେର, ହଠାତ୍ ଶେହ ିଡ୍ ଥି ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି अଚି ହyା େଲାକେଟ ଆସି ଲା, ପୁରା ବଷାେନ
ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ବାରoା ନି େକ ଆସି କରି ରୁମାେଲ ମୁହୁ ପୁଛି େହଲା ଆଉ ଦୁ ହZଲୁକର
ଆେଡ଼ େଦଖିଲା ଆଉ କି ଛି ନାଇ କହି ଲା। ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଆଉ ପକଡି ମଜାେନ
ମସଗୁଲ ବି କାଶ ଆଉ ଚି ନGୟ ପୁରା ନି ଜର କଥାଥି ମାତି ଯାଇଥିେଲ, େସଦୁ େହଁ େଲାକେଟ
ଆସି ଲା ବଳି ବି ନାଇ ଜାନି ପାରେଲ। ଘାଏ ଦୁ ହି +ର କଥାବା_ାେକ ଶୁଣିକରି ଆଉ ସମି ତ
(अଚି ହyା େଲାକ) ରହି ନାଇ ପାରଳା ଆଉ ଚଳଲା ଗାଡ଼ି େନ ଚଢ଼ି ଗଲା ଆଉ ସମି ତବି
େସମାନ+ର ସାେ{ ରାଜନୀତି କଥା ଲାଗବସି ଲା ।
ବି କାଶଟା ଟିେକ ପଢ଼ାେଲଖା େଲାକ ତ େହଥିର୍ ଲାଗି ଟିେକ ତାର କଥାେକ ଚି ନGୟ
ଟିେକ ବି ଶାସ କରି େନସି ।
କାଲି ର ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ି ଲୁ କି ନି କକା, ପଧାନର ମଝି ଆ ପି ଲା ବି ଷ ପି ଇ
େଦଇେଛ, ସରକାର ପେର େଫର ଘାଏ ପଧାନର ମଝି ଆ ପି ଲାେକ ଚାକି ରି ନି େଦଲା;

ଏେତ ପଢ଼ୁଥିଲା େଯ ନି କହି ହଏ। ସବୁ କA ାସଥି ଫାh େହଉଥିଲା। କେଲଜ େନ ବି ଟପ୍
କରି ଥିଲା ଆଉ େ9ାଲାଶ~ପ ପାଇକରି ଆଗେକ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଭଲ ପଢ଼ୁେଚ ଛୁଆଟା ବଳି
ପଧାନ.... अଭିେଷକର ଆଡ଼ମି ଶନ ଗୁେଟ ଭଲ ବି ଶବିଦାଳୟ େନ କରି େଦଲା। ଇନୁ ବି
ପୁରା ଫାh କA ାସ ମାକ ରଖିକରି ପାସ କଲା ଆଉ ସରକାରୀ ମାhର େହବାର ଇା

ତ
ିକ

ା

େନଇକରି ପଢି ଲା। କି j େଯେତ େବେଳ ତାହେକ ଚାକି ରିେଟ ମି ଳିବାର ଦି ନ ଆଇଲା....
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अଭିେଷକ (ପଧାନର ମଝି ଆ ପି ଲା) ଛୁଆ ଦି ନୁ ପୁରା ହୀରା େଲେଖ ଚମକୁ ଥିଲା। ପି ଲାଟା

ଇ
-ପ

େସଟା ମି ଳି ନାଇପାରି ଲା। େହେଲ େଶଷ େକ କି ଛି ବୁ ଝି ସୁଝି େନଇ ପାରିଲା ଆଉ ବି ଷ ପି ଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଆତGହତା କାରବାର େଲେଖ କାମ କରି ଲା। ଆଉ କଣା େହେଲ କରି ଥିତା ଯୁଆନ ପି ଲା
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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ଟା, ମା ବୁ ଆ ର ପଇସା ଥି ତ ସବୁ ଦି ନ ଚଲି େନଇ ହୁଏ । େକେଭ ନା େକେବତ ନି ଜର
ଗୁେଡ ଠି ଆ େହବାର େକ ପଡ଼ି ବା।
ଇ ଘଟଣା େନ କାହାର େଦାଷ अେଛ େଯ ତ.... େକ ଜାେଣ କକା, ସରକାର େଜନ
ସବୁ େନ ଆରzଣ ରଖି େଦଇେଛ ତାହାର ଲାଗି ଉଚି ତ୍ ମୁନୁଷ୍ େକ େସ ସବୁ ନି ମି ଳିବାର।
େଯେତ ପାଠ ପଢ଼ି ଥିେଲ ବି ଉଚି ତ୍ କାoିେଡଟ୍ ମାନେକ ସରକାରୀ ଚାକି ରି ନି ମି ଲିକରି
କମ ପଢାେଲଖା କରି ଥିବାର ମାନକୁ ମି ଲିଯାଏସି । ମୁଇ ଏନୁ ଇଟା ନି କେହବର୍ େଯ େଯନ
ମାେନ ସରକାରୀ ସୁବିଧାନୁ ଆଜି ତକ୍ ବିତ अଛନ ତାହାକୁ ଟିେକ ସାହାଯ କାରବାର
ଲାଗି କି jଇ ଆରzଣ ଲାଗି ବାକି ମାନ+ୁ କାହZ अନେଦଖା କରା ଯାଉେଚ? ଯଦି ସମକୁ
ସମାନ ଭାବେର अଧି କାର େଦଇେଛ ସମି ଧାନ, ତ କାହZଲାେଜ ସମa+ୁ ସମାନ ଭାବେର
ଚାକି ରି ନୀ େଦବାର ସରକାର ?
ମଝି ମଝି େନ ଚି ନGୟ ଆଉ ସମି ତ ହଁ ହଁ ମାରୁଥିେଲ ।......

ସଂରzଣ ଆଇନ୍ କେରଇଥିେଲ। ଆଉ ଆେଦକର ଆା କହି ଥିେଲ େଯ େଯେବବି
ସମି ଧାନର ସବୁ ଠାନୁ ବଡ େପାh େନ େଗାେଟ ଜନଜାତି େଟ ବସି ବା େସେତ େବଳେକ
ସେଭ ସମାନ େହଇଯି େବ କି j, େହେଲ ସବୁ ସରକାର େସ’ ନି ୟମର ତ’ ଖାଲି ରି ନୁଏଲ୍
କରି କରି ନି ଜର େଭାଟ ବା¨ ଭ_~ କରି କରି େନତା ମxୀ େହଉଛନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ଭକୁ ଆ
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ା

ବନାଉଛନ୍ ।
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ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଦାଷ େହେଲ କହାେକ େଦବୁ କକା.........େଯେତ ପଢି େଲ ବି , କି ଆଇ.ଏ.ସ୍ େହେଲ
ବି େନତା ମାନ+ର ପେଛ ପେଛ ନାଚି ବାର୍ େକ ପଡବା।
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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ସରକାର ଟିେକ ଭାବି ବାର କଥା ଏତାର ବି ଷୟେର, େହେଲ ସରକାରର େହେଲ
କାଣା ପଢ଼ି େଛ ତାର ତ..... େଲାକ ମାନକୁ ଭକୁ ଆ ବନାବର୍ ନୁ ଉତ୍aାର େନଇ ନ।
ସବୁ ଥି ରାଜନୀତି େସଟା େଫର ମହପୁରୁ େକ େକନ୍ ପୁଝାରୀ କାରବାର ନୁ ଧରି କରି ମୁନୁଷ
ମରି କରି ତାର ବାରପତର ସବାର ତକ୍ ।
अଭିେଷକ େକ ବୁ ଲା ହିଟାଲ େନ ଭତ~ କରି ଥିେଲ ଆେଛନ୍ ପେର ଟିେକ ଟିେକ ଭଲ
ପରି sିତି େକ ଆଇଲା ନ। ଡାର ଆା ଦୁ ଇ-ତି ନ ଦି ନ ପେର ଡି ଶ୍ଚାଜ୍ କରି େଦେବ
କହୁଥିେଲ। ଏ¡ା ଘଟଣା େକ େଦଖିକରି ଆଗାମୀ ପି ଢ଼ିର ଛୁଆ ମାେନ କଣା ଶି ଖିେବେର
ଭଗବାନ! ......
ସବୁ ଦି ଗେକ ବି ଚାର କେଲ କି ନି କକା ..... ଇଥି ଆମର େଦାଷ अେଛ, େଯେତ
େବେଳ ଗୁେଟ ଭଲ େନତା େକ ବାଛି ବାର ସମୀୟ ଆଇସି ପା ବଚର୍ େକ ଥେର େସେତ
େବେଳ ଆେମ େକନସି ପେଲାଭନର ଶି କାର େହାଇ କରି ଗଣତxେକ ବି ଦୀନ କାରବାର

अଲଗା େସାତ ର ଜଣା ପଡସି େଯ ଇrା ଇଏrା ବି େହଉଛି େଯ, େକେତେଟ ମାେନ
ପାଶହ ଟ{ା ଆଉ କୁ କୁ ଡ଼ା ମାଂସ ଟିେକ ପେଛ ଯାଇକରି ଯାହାତାହା େଲେଖ
ରାଜନୀତି ଆ େଲାକ ମାନ+ୁ େଭାଟ େଦଇ େଦଶନ ଆଉ ଆଏବା ପା ବରଷ ତକ୍ େବଡ଼ା
ବନୁ ଥିସନ୍। େଯେତ େବେଳ େସହି ନି ରୀହ ଲୁ କର କାମ େଟ ପଡସି େକେତ େଗାଡ ଧରା
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ା

ଲାଗସି େନତା ମା+ର। େହଥିର ଲାଗି େକ େଗାେଟ କହି ଥିଲା େଯ "େନତା....... ସି ଫ
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ଲାଗି େକୗଣସି କାମ କାରବାର ଟା ଆମର ଭବି ଷ ଗଣତx ଲାଗି ବି ପଦ ଆଏ । अଲଗା

ହ
ାନ
ଆ

ଶି zିତ େହଇକରି अନ ମାନେକ ସେଚତନ କାରବାରେକ ପଢ଼ି ବା।

ଇ
-ପ

େନତା, କୁ ଛ େନହି େଦତା"। େଲାକମାନ+ୁ ହZ ସେଚତନ େହବାର େକ ପଡ଼ି ବା ଆଉ ନି େଜ
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ଭରଦର୍ ରାଜନୀତି ଚା କରୁଥିବାର ସାମୀୟା େନ ବି କାଶ ର କାକି ଡାକି େଲ ଖାଏବ
ଆସ ..... ଯହ ରାଏତ େହଲା ନ..........

ତ
ିକ

ା

ଗ{ାଧର େମେହର ବି ଶବିଦାଳୟ, ସମଲପୁର
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ସyାତକ ୨ୟ ବଷ ( ବାଣିଜ ବି ଭାଗ)

ଇ
-ପ

अମୃତ ବି ହାର

ଆ

ହ
ାନ

େମଲ୍- ayushbadhai191@gmail.com
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ପବ ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କରj
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କା_~କ ମହାତG
ଓଡି ଶାର ପବପବାଣୀ ସ|େର କୁ ହାଯାଇଥାଏ, “ବାର ମାସେର
େତର ପବ” अଥାତ୍ ବଷକର ବି ଭିନy ସମୟେର ଓଡି ଶାେର ବହୁ
ସଂଖକ ପବପବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। େସଥିମଧରୁ अେନକ ପବ
ଓଡି ଶାର ସଂପ"
ୂ  ନି ଜସ, ଐତି ହ ସ ନy
ସାଇପସାଦ ସାହୁ

ଓ ମହତପ"
ୂ  । ହି Dୁ

ଶାମତ अନୁ ସାେର କା_~କ ମାସକୁ ବାର ମାସ ଭିତେର େଶ- ଧମ
ମାସ ଭାେବ ବି େବଚନା କରାଯାଏ। କା_~କ ମାସକୁ ମହା କା_~କ ମାସ
େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଏ। କା_~କ ଏକ ପବି ତ ମାସ। ଏହି ମାସେର
େକେତକ ପବ; ଗଭଣା ସଂକାrି , ରମା ଏକାଦଶୀ, ଧନଦା ତେୟାଦଶୀ

ଗିରିେଗାବvନ ପଜ
ୂ ା, ଭାତୃ ଦି ତୀୟା, ନାଗ ଚତୁ ଥୀ, अଁଳା ନବମୀ, ରାସ
ପବ, ମହାେଦବ+ର ପଧାନ ପବ ବଡ଼ ଓଷା ଏବଂ କା_~େକୟ+ ପଜ
ୂ ା
ପଡୁ ଥିବାରୁ ଏହି ମାସଟିକୁ ସମେa ଧମ ମାସ କହି ଥାrି । ବଷର ବାର
ମାସ ମଧରୁ େଯଉଁ ଚାରି ଟି ପବି ତ ମାସ ଭାେବ ପସି v; େସଥି ମଧରୁ
କା_~କ अନତମ। ଏହି ଚାରି ମାସ େହଉଛି , ଆ-କା-ମା-େବୖ ; अଥାତ୍

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆଷାଢ଼, କା_~କ, ମାଘ ଓ େବୖ ଶାଖ। ବଷର ଏହି ଚାରି ମାସ ପୁଣ
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ବା ଧନ୍ େତରାସ୍, ନାରକ ଚତୁ ଶୀ, ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀ ପଜ
ୂ ା,

ଆ

ହ
ାନ

अଜନ ଓ ପୁଣ ସଂଚୟ ପାଇଁ ପକୃ h। କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମା େହଉଛି ଆମ
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ରାଜର ଏକ ପମୁଖ ପବ। କୁ ମାର ପ"
ୂ ~ ମୀର ପରଦି ନ ଠାରୁ କା_~କ ଆର େହାଇଥାଏ।
ଏହି ମାସେର ଆବାଳବୃ vବନି ତା ପତୁ ଷରୁ ସyାନ କରି ମାସସାରା େଦବ ଦଶନ କେଲ
ମହାପୁଣ ପାି ହୁଏ। କା_~କ अମାବାସାକୁ ଦୀପାବଳି अମାବାସା େବାଲି କୁ ହାଯାଏ।
େସହି ଦିନ ଘରକୁ ଆେଲାକ ମାଳାେର ଓ ଦୀପର ଆେଲାକେର ସେଜଇ ମହାଶ ି +ର ପଜ
ୂ ା
ଆରାଧନା ସହ ମହାଲzGୀ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ। େକବଳ େସତି କି ନୁ େହଁ , କାଉଁରିଆ
କାଠି େର ନି ଆଁ ଲଗାଯାଇ ବଡବଡୁ ଆ+ୁ ଡାକrି ଓ ଶାv ମଧ କରrି ।
ଓଡ଼ି ଆ ପଦGପୁରାଣେର କା_~କ ମାହାତG ବି ଷୟେର ବ"ନା େହାଇଥିବା େବେଳ 9|
ପୁରାଣେର ଉେଲA ଖି ତ କା_~କ ମାହାତG ପସ{େର अବତାରଣାର ଆବଶକ ମେନ ହୁଏ।
ବହGା ନାରଦ+ୁ କହି ଛrି ; ମାସମାନ+ ମଧେର କା_~କ, େଦବତା ମାନ+ ମଧେର ବି ୁ,
ତୀଥମାନ+ ମଧେର ଗ{ା, ଯୁଗ ମାନ+ ମଧେର ସତଯୁଗ, ଶା ମାନ+ ମଧେର
େବଦ, ଦାନମାନ+ ମଧେର अନy ଦାନ ଏବଂ ସୁଖ ମାନ+ ମଧେର ପତy ୀସୁଖ େଶ-

େଶ- େବାଲି କହି ଛrି । ଯାହା େହଉନା କାହZକି କା_~କ ମାସ ଭଗବାନ ବି ୁ+ର ସଦା
ପି ୟ। କା_~କ ମାସେର ଭଗବାନ ବି ୁ+ ଉେଶେର େଯଉଁ ପୁଣ କାଯ କରାଯାଇଥାଏ,
ତାହାର େକୗଣସି zୟ ନାହZ। ଏହି ମାସେର େଦବତାମାେନ ମନୁ ଷ+ର ନି କଟତର
ହୁअrି । େତଣୁ ଏହି ମାସେର ବତ, ଦାନ, ସyାନ ଇତାଦି ,ାରା ବି ୁ+ର ଆରାଧନା

ତ
ିକ

ା

ଫଳଦାୟକ अେଟ। अନ ଦୃ hିେକାଣରୁ ମଧ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ କା_~କ ମାସର अେନକ
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अେଟ। କି j ଶୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାେର ଶୀକୃ  ମାସ ମାନ+ ମଧେର ମାଗଶୀର ମାସକୁ

ଇ
-ପ

କି ଛି ଗୁରୁ_ अଛି । ଏହି ମାସେର ବି େଶଷତଃ ଶୀରାଧା ଓ ଶୀଦାେମାଦର+ର ପଜ
ୂ ା ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ଉପାସନା କରି ବାର ବି େଧୟ ରହି ଛି। ତୁ ଳସୀ अଥବା अଁଳା ବୃ z ତେଳ ସୂଯ ମoଳକୁ ଦୃ hି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

173

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କରି ସୂଯ ରୂପୀ ନାରାୟଣ+ୁ ପଜ
ୂ ା କରି ବା ଉଚି ତ। କୁ ହାଯାଏ ସମa େଦବାେଦବୀ
अପତz, କି j ଭଗବାନ ସୂଯ କାଳର କାଳ अଟrି । ପି Æଳ ବା अଶତ୍ ବୃ z ଭଗବାନ
ବି ୁ+ର, ବଟ ବୃ z ଶ+ର+ ଏବଂ ପଳାସ ବୃ z ବହGା+ର ସ ରୂପ ଥିବାରୁ ପଜ
ୂ  अଟrି ।
କା_~କ ଶୁକ ନବମୀ ଦି ନ अଁଳା ନବମୀ ନାମେର ପରି ଚିତ। ବୃ z ପଜ
ୂ ା ଭାରତେର ଦାବି ଡ଼
ସଭତାରୁ ଆର େହାଇଛି । ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ମଧ ଦୁ ବ, ବରେକାଳି ପତ ଠାରୁ ଆର
କରି ଦମ ପଯr ପଜ
ୂ ା କରାଯାଉଛି । ଦୂ ବ, ବରେକାଳି ପତ, କାଚନ, ତୁ ଳସୀ, ଦୟଣା,
ନି , अଁଳା, ବର , अଶÇ, ବାଉଁଶ, ଆ, କଦଳୀ ଗଛ ଏହି ସବୁ ଆମର ପଜ
ୂ ା ପାବଣେର
ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦି ନ अଁଳା ବୃ zର ପଜ
ୂ ା ଓ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ବି ୁ+ର ମDିରେର
ରାଧାପାଦ ମଧ ଦଶନ ହୁଏ। କା_~କ ମାସେର ଜୀବ ହି ଂସା, ମଦପାନ, अଗମାଗମନ,
େଚାରି ଓ ବି ଶାସଘାତ ଏହି ପାଟି ନକର ,ାର େହାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାଗ କରି ବା
ବାÈନୀୟ।

ଶୁଣୁଥିବା ବ ି ମDିରେର अରୁଆ अନy େସବନ କରrି । ବି ଧବାମାେନ ଏଇ ମାସେର
ରାଧାଦାେମାଦର ଉପାସନା ଓ ବତ କରି ଥାrି । ବି େଶଷ କରି ପୁରୀେର ହବି ଷ କରି ବା
ପାଇଁ ଭିଡ େହାଇଥାଏ। େଯଉଁ ବି ଧବା ୀ େଲାକ ପୁରୀ ଆସି ପାରrି ନାହZ, େସମାେନ
ଘେର ରହି ହବି ଷ ରା|ି ନି -ାର ସହ ଏହି ବତ ପାଳନ କରି ଥାrି । ହବି ଷାନy ଠାକୁ ର+

ତ
ିକ

ା

ଠାେର ସମପଣ କଲା ପେର ନି େଜ ଏହାକୁ େସବନ କରrି । ହବି ଷ ବତ ପାଳନ କରୁଥିବା
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ଗଁା ଗoାେର ପାୟ ସମa ମDିରେର ଉଭୟ କା_~କ ମାହାତG ପଢୁ ଥିବା େଲାକ ଓ

ଇ
-ପ

ବି ଧବାମାନ+ୁ ହବି ଷାଳି କୁ ହାଯାଏ। େସମାେନ ପାତଃ ସyାନ କରି େଦବଦଶନ କରrି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଦୀପ ଦାନ କରrି ଓ ରାଧା+ୁ ସG ରଣ କରି ଥାrି । କା_~କ ମାହାତG ମଧ ପଢ଼rି । କା_~କ
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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ପ"
ୂ ~ ମା ଦି ନ ନଦୀ, ସମୁଦ କି ା ଜଳାଶୟେର ଡ{ା ଭସାrି । ପୁରୀେର ଥିବା
ହବି ଷାଳି ମାେନ ପ"
ୂ ~ ମା ପରଦି ନ େଭାଗ ତୁ ଳସୀ ଆଦି ଧରି ଘରକୁ େଫରି ଆସrି । ଏହି
କା_~କ ମାସେର ମହାେଦବ+ର ବଡ଼ ଓଷା ବତ େହାଇଥାଏ। ସହରାଳଠାରୁ ଗାମାଳ
ମାନ+େର କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମୀର ମଜା ନି ଆରା। େକହି େକହି ପା ଦି ନ କି ା ମାସ ସାରା
ଚଉଁରାେର ପମୁରୁଜ ହାତେର ପaୁତ କରି ବି ଭିନy େକାଠି କରrି । ମାସ ଆରରୁ
ଚଉଁରା ପାଖେର ଆକାଶ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ବାଉଁଶର ଶୀଷେର ହାoି ଭି ତେର ଦୀପ
ଜାଳୁ ଥାଏ। ଏ ଦୃ ଶ ଖୁବ୍ ମେନାରମ। ପ"
ୂ ~ ମୀ ଦି ନ ରାତି ର େଶଷ ପହରେର ସମେa
ନି କଟବ_ୀ ନଦୀ, ସମୁଦ, ଜଳାଶୟ, େପାଖରୀ ମାନ+େର କଦଳୀ ପଟୁ ଆ, େସାଲର
ସୁସ®ି 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

"ଆ-କା-ମା-େବୖ , ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ।
ପାନ ଗୁଆ େତାର, ମାସକ ଧରମ େମାର । "
ଡ{ା ଭସା ପବ ଭାରତର ବି ଭିନy sାନେର ପାଳନ କରାଯାଏ। ପି ଲାମାେନ ଏହି
ଦି ନ କାଗଜ କି ା କଦଳୀ ବାହୁ{ାେର ଡ{ା ତି ଆରି କରି ପାଣିେର ଭସାrି । ମନ

ତ
ିକ

ା

ଆନDେର ଗୀତ ଗାନ କରrି ; "ଯା ଯା େର ଭାସି କାଗଜ ଡ{ାଟି ଭାସି ଯା"। କାଗଜ ଡ{ା
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ପହରେର ଗଁା ଦାo ଶ , ହୁଳହୁଳି ନାଦେର କ ି ଉେଠ ।

ଇ
-ପ

ଭାେସ, ପବନେର ପାଣି ଭିତେର କି ଛି ସମୟ ଘୁରିବୁ େଲ ଓ ତା'ପେର ଧୀେର ଧୀେର

ଆ

ହ
ାନ

ପାଣିେର ବୁ ଡି ଯାଏ। ଗଡି ଆ ଓ େପାଖରୀମାନ+େର ମଧ େବାଇତ ଭସାଣି ହୁଏ ଏହା
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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ଆମର ପାଚୀନ ଉଳୀୟ ସଂ9ୃତି ଓ ପର ରାର ପରିଚୟ ଜୀବି ତ ରେଖ। ଉଳ अଥାତ୍
ଉୃh କଳା, ସଂ9ୃତି ଓ ସ ନy ତାର ଭୂ ମି। ସମଗ ବି ଶେର ଏହି ଭୂ ମି ଥିଲା ଖୁବ୍ ସ ନy ।
ଓଡ଼ି ଆ ସାଧବପୁअମାେନ ଏହି ଭୂ ମିକୁ ଆପଣାର ପରି ଶମ ଓ ସାଧନା ବଳେର କରି ଥିେଲ
ସମୃv। େସଥିପାଇଁ କା_~କମାସ ଓଡ଼ି ଆ+ ପାଇଁ ମହାନ ଓ ମହାତGା ବହନ କରି ଥାଏ।
କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମା ଆମକୁ ଆମର ଐତି ହ ବି ଷୟେର ମେନ ପକାଇଦି ଏ।
ଏତତ୍ ବତୀତ ସମୁଦକୂଳ ଏବଂ ପାଚୀନ ବDରମାନ+େର େବାଇତ ବDାଣ ଉବ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ି ଶାର ସାଧବମାେନ ଏହି କା_~କ ପ"
ୂ ~ ମୀ ତି ଥିେର ବାଲି , ଜାଭା,
ସୁମାତା, େବା"~ଓ, ସି ଂହଳ ଦୀପପୁtକୁ େବାଇତ େନଇ ଯାତା କରୁଥିେଲ। ସାଧବମାେନ
ଏହି େନୖ ବାଣିଜ କରି େଦଶ ବି େଦଶେର ଓଡ଼ି ଶାର ଖାତି ବୃ vି କରିବା ସେ{ ସେ{ କି ଛି
ପଦାଥ ସହି ତ अଥ ଉପାଜନ କରୁଥିେଲ। େତଣୁ ତା+ର ପବ
ୂ  ପୁରୁଷ+ ସG ¯ତି ରzା କରି ବା
ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଆମାେନ େବାଇତ ବDାଣ ପବ ପାଳି ଆସୁଛrି । ଓଡ଼ି ଶାର ପଲA ୀଠାରୁ ସହରାଳ

କି j ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ଆଜି ର ପି ଲାମାେନ ଆମ ରୀତି , ନୀତି , ସଂ9ୃତି ଓ ପର ରାକୁ
ମାନି ବାକୁ ଏେତ ପସD କରୁନାହାrି । େତଣୁ ଧି େର ଧି େର ଏହା କାଳଗଭେର ଲୀନ
େହାଇଯି ବ। କାରଣ ଗାମାଳେର େଲାକ ସଂଖା କମି ବାେର ଲାଗିଛି। େଯଉଁମାେନ अଛrି
େସମାେନ ସହରୀ ଜୀବନଯାପନକୁ ଆପେଣଇବାକୁ ବସି େଲଣି । ଆେମ ଯଦି ଆମର

ସି େ|େକଲା, ବଲା{ୀର,

ଇ
-ପ

अନମାନ+ ଉପେର ପଡ଼ି ବ ।

ତ
ିକ

ା

ପବପବାଣି, ପର ରା ଓ ସଂ9ୃତି କୁ ପାଳନ କରି ବା େତେବ ଏହାର ପଭାବ ନି ୟ
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ପଯr କା_~େକୟ+ର ମୂ_~ େମଢ଼ କରି ମହାଆଡରେର ପଜ
ୂ ାନା କରାଯାଇଥାଏ।

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ଇ-େମଲ୍ : saiprasadsahu867@gmail.com
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େଦୖ ତ ଜଳ|ର ଜନGବୃ _ାr
ପଦGପୁରାଣ अrଗତ କା_~କ ମାହାତGର କଥା l
ରାଜା ପୃଥୁ+ୁ, େଦବଷ~ ନାରଦ ତୁ ଳସୀ ମହି ମା ଶୁଣାଉଥାଆrି l
ପୃଥୁ େସହି ଦି ବ ଗୁଳGର କଥା କହୁକହୁ କହି େଲ, ଏହି ବୃ z ଜଳ|ର
େଦୖ ତର ପତy ୀ ବୃ Dାବତୀର ଆତGାରୁ ସୃhି େହାଇଛି l ପୃଥୁ ଏହାଶୁଣି
କି ଷାନ ମହାକୁ ର

କୃ ତକୃ ତ

େହାଇ

କହି େଲ,

ମୁନିବର!

େମାେତ

ଆପଣ

େସହି

େଦୖ ତରାଜ ଜଳ|ର ଓ ସତୀ ବୃ Dାବତୀ+ ଗାଥା ଶୁଣାj l ତହଁୁ ନାରଦ
ପୃଥୁ+ୁ ପଥେମ େଦୖ ତ ଜଳ|ରର ଜନG ବୃ _ାr କଥା ଶୁଣାଇେଲ l
ଏକଦା ସୁରପତି ଇD ବହୁ ଧନରତy ସହ େଦବ ଗୁରୁ ବୃ ହତି +ୁ

ପହିେଲ l େଦବରାଜ अଳକାନDା ନଦୀ ପାଶର ଶି ବପୁରୀ େକୖ ଳାଶର
ଶାr କାr େଶାଭାରାଶି େଦଖି ପୀତ େହେଲ l େସ େଦଖିେଲ, ସହସ
ସହସ ତପଚାରି ଶି ବ+ ଚରଣେର ଧାନ ଲଗାଇ, ତପରଣେର ରତ
अଛrି , େସଠାେର ସମa ହି ଂସ ଜj ହି ଂସା ପରି ହାର ପବ
ୂ କ
 ସ Dେର
ବି ଚରଣ କରୁଛrି l ଶି ବପୁରୀର ଐଶଯ େଦଖି ଇD ଭାବି େଲ ଏହି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଈଶର ସ ଦର ମୂଲସହ ତୁ ଲ ପାଇଁ ତି ପୁରେର େକୗଣସି ସ ଦ ନାହZ l
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ସାଥ କରି ଭଗବାନ ଶ+ର+ ଦଶନ अଭିଳାଷ େନଇ େକୖ ଳାଶେର

ଆ

ହ
ାନ

ଏହା ଭାବି ଭାବି ମଘବା ଯାଇ ଶି ବ ପୁରୀର ସି ଂହଦାରେର ପହିଗେଲ l
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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ମହାେଯାଗୀ ଶି ବ ଧନଗବେର ମ_ େହାଇ ଇD ଆସି ଛrି ଜାଣି, ତା+ ଗବ ଗtନ ପାଇଁ
ଜେଣ ଛଦGେବଶୀ ବୃ v ରୂପେର ଆସି , ଦାର େଦଶେର ବସି ଗେଲ l ଇD େସହି ଶୀ"କାୟ,
ଦୀନ ହୀନ ବୃ v+ୁ େଦଖି କହି େଲ, ତୁ ଏଠି ବସି ଛୁ କାହZକି l ତୁ କି ଏ? ଜେଣ ଭିzୁକ ନଁା
ଏହି ଶି ବପୁରବାସୀ ଜେଣ ଦରିଦ l ତୁ ଯଦି ଶି ବଗଣ ମଧରୁ େକହି , େତେବ କହ ଶ+ର
କାହାrି ? ମଁୁ अମରପୁରୀର ରାଜା ଇD l ଶ+ର େଗୗରୀ+ ଦଶନ अଭି ଳାଷ େନଇ
ଆସି ଛି ବୃ v କି ଛି ନକହି ମୃଦୁହାସ କରି ଚୁ ପ ରହି ବାରୁ ଇD କହି େଲ ତୁ ବଧି ର ନଁା
କ'ଣ? ଉ_ର େଦଉନାହଁୁ କାହZକି? ଆେର େତାର ଏେଡ଼ ଗବ, ମଁୁ ସୁରପତି ପଚାରୁଛି ତୁ
କି ଛି ଉ_ର େଦଉନାହଁୁ l ଏହା ଶୁଣି ବୃ vରୂପୀ ଶ+ର ଇD+ୁ ରୁଦ ରୂପେହାଇ ଚାହZେଲ,
ତା+ ଦୁ ଇନୟନ େକାଧେର ଜଳି ଉଠୁ ଥାଏ l ଏହାେଦଖି ଶଚି ପତି େକାଧଭର େହାଇ ଶି ବ+ୁ
ତା+ ବଜେର ପହାର କେଲ l
କୁ ଳି ଶ ଶେର ତି ପୁର କ ି ଉଠି ଲା l ମାତ େସ ବଜ ପହାର ଶି ବ+ ଶରୀର େଭଦ

 େହାଇ ଚତୁ ~ଗକୁ ବାପୀଗଲା l ଏହି ସମୟେର ବୃ v େବଶଧାରୀ ଶ+ର
େତଜାଗିy ନି ଗତ
ରୁଦରୂପ ଧରି ପକଟ େହାଇ ବାସବ+ୁ େକାପଦୃ hିେର ଚାହZେଲ l ଶି ବ+ ଉଗ ରୂପ େଦଖି,
ଇD ଭୟେର ଗୁରୁ ବୃ ହତି + ପଛ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଲୁ ଚି ଗେଲ l
ବୃ ହତି ଇD+ ରzାେଥ ଶି ବ+ୁ ଆକୁ ଳ ମି ନତି କରି କହି େଲ, େହ ତି ପୁରାରୀ! େହ

ତ
ିକ

ା

ଜଗତାଧି ପ! ଇD ତୁ +ୁ ବୁ ଝି ନପାରି େଦାହ କରି ଛrି l ତୁ  ମହି ମା ଇD କାହଁୁ ବା ବୁ ଝି
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ନ କରି ପାରି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ଲା l ଶି ବ+ କ¥ କୃ  ବ" େହାଇଗଲା ଏବଂ ବଜରୁ ପଚo

ହ
ାନ
ଆ

େତା'ର ମହି ମା अେଗାଚର l

ଇ
-ପ

ପାରି ବ l
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କାହଁୁ ଜାଣିବ ପୁରDର ll
େହ ତି ପୁରାରୀ, ଆପଣ ଏେବ ଶଚୀପତି କୁ ରzା କରj l େହ ଶରଣରzଣ,
ଶରଣାଗତକୁ ଆପଣ ନରଖିେଲ ଆଉ କି ଏ ବା ରzା କରି ବ? ବୃ ହତି अେନକ aୁତି
କରି ବାରୁ ରୁଦ ଶାr େହେଲ l ଇD ଶି ବ+ ଚରଣେର ଶରଣ ଭିzା କେଲ ଏବଂ ଶି ବ ତା+ୁ
zମା କରି େଦେଲ l ଇD ବୃ ହତି +ୁ େଘନି ସେଲାକ अଭିମୁେଖ ପsାନ କେଲ l
 େହାଇଥିଲା ତାହା ସମa
ଏେଣ ବଜାଘାତେର ଶି ବ+ େଦହରୁ େଯଉଁ अଗିy ନି ଗତ
ଭୂ ମoଳ ଏବଂ ନେଭାମoଳକୁ ଦହନ କରି ବାେର ଲାଗିଲା l ଶି ବ ଏହା େଦଖି େସ अଗିy କୁ
ତା+ ବାମହaେର ଆଣି ଗ{ାସାଗର ଠାେର ସମୁଦେର ପକାଇ େଦେଲ l େସହି ରୁଦାଗିy
ସମୁଦ ଜଳେର ପଡ଼ି ଲାରୁ, ତହZରୁ ଦି ବ ଶି ଶୁଟିଏ ଜନG େନଲା l
ଜନG େହବା ମାେତ ହZ ଶି ଶୁଟି େଘାର ରାବ କରି କାDିବାକୁ ଲାଗିଲା l କDନ ଧନୀେର
ତି ନି ପୁର ଥରହର େହବାକୁ ଲାଗିଲା l େସ ଶେର ଜଳଧି ଉ_ାଳ ତର{ାୟି ତ େହାଇ

ପହିେଲ l ଦି ବ ସୁDର େସ ବାଳକର େଜାତି ସୂଯ ସମ ଝଟକୁ ଥାଏ l ସି |ୁରାଜ ପି ଲାଟିକୁ
େକାଳେର ଧରି େବାଧ କରି ବାେର ଲାଗିେଲ, ମାତ ପି ଲାଟିର କDନ େକୗଣସି ମେତ ବD
େହଉନଥାଏ l
ଏେଣ ଜୀବଜjମାେନ େସ ପବଳଶ ଶୁଣି ତa େହେଲଣି l ବହGା ମରାଳବାହନେର

ତ
ିକ

ା

ବହGେଲାକରୁ ଆସି େସଠାେର ପହିେଲ l ସି |ୁ ରାଜା ବହGା+ୁ େଦଖି ପଣାମକେଲ l
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ଆେDାଳି ତ େହବାକୁ ଲାଗଲା l ଜଳରାଜା ବରୁଣ ଏହା ଜାଣି ଆସି େସ ବାଳକଟି ପାଖେର

ଇ
-ପ

ଶି ଶୁଟିକୁ ସି |ୁରାଜ ବହGା+ େକାଳେର େଦଇ କହି େଲ, "ଇଏ େହଉଛି େମାର ପୁअ, ଏ ଶି ଶୁଟି

ଆ

ହ
ାନ

ଜନGରୁ ହZ କDନକରି ଚାଲି ଛି, ଶତ େଚhା ସେ_ ମଁୁ ତାକୁ ଶାr କରି ପାରିଲି ନାହZ l
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ଆପଣ ଏହାକୁ େନଇ ଶାr କରj l ସି |ୁରାଜ+ ନି େବଦନକେମ ବହGା େସହି ପୁअଟିକୁ
େତାଳି ଧରି କହି େଲ, େକାଧ ଶାrକର ବ, େକାଧ ଶାr କର, ତୁ େମ ଯୁବାବsାକୁ େଫରି
ଆସ l ସଂସାରର ସବୁ େଲାେକ ତୁ ମକୁ ପଜ
ୂ ା କରି େବ l ତୁ େମ ଚକବ_ ୀ ମହାରାଜା
େବାଲାଇବ l ତୁ ମକୁ ଜି ଣିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରେର େକହି ବି ସମଥ େହବନାହZ" ବହGା ଏହା
କହି ବାରୁ କDନ ବD କରି ପୁअଟି େଗାଟିଏ ଦି ବ ସୁDର ଯୁବକ ରୂେପ ଦoାୟମାନ
େହଲା ଯୁବକଟି େବଦପତି ବହGା+ୁ ଆଭୁ ମ ପଣାମ କରି କହି ଲା, "େହ ବହGେଦବ! ଆପଣ
େମାେତ ରାଜା କେଲ, ଏକ ଉପଯୁ
ପାଇଁ େମାେତ ଉପଯୁ

ମxୀ ବି ନା ମଁୁ କି ପରି ରାଜ କାଯ କରି ବି l ସାହାଯ

ମxୀ ଜେଣ ଦି अj" ବହGା ଭଗୁ ନDନ ଶୁକ+ୁ ଡାକି କହି େଲ,

ଆପଣ ଏହା+ ସାେଥ ମxୀପେଣ ରହି ଏହା+ୁ ସାହାଯ କରj l ଶି ବ+ େତଜାଗିy ମଧରୁ
ସାଗରେର ଜନିG ତ, େସହି ଶି ଶୁଟିର ନାମ ଜଳ|ର, ଜଳରୁ ଜାତ େହାଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ
େବଦପତି ବହGା ରଖିଥିେଲ ଜଳ|ର l ମହାେଦବ ଦାସ କୃ ତ କା_~କ ମାହାତGେର ବହGା

ଜଳୁ େଯ େହଲୁ अବତାର l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନାମ େତା େହଉ ଜଳ|ର ll
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ଉବାଚେର କୁ ହାଯାଇଛି :-

ହ
ାନ

କି ଷାନ ମହାକୁ ର

ଆ

ନୂ ଆଁପାଲି, ବୀରମହାରାଜପୁର, େସାନପୁର
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ଆଧାତିG କ େବୖ ଧବ
ଈଶର ଉପଲବଧି କି ପରି େହବ – ୟା ବି ଷୟେର ଭାରତୀୟ ଦଶନ
ଶା अେନକ ବି ଚାର ମନୁ ଷ ସମାଜ ସଖେର ଉପsାପନ କରି ଛrି ।
ଭଗବାନ+ अaିତ, ତା+ର ରୂପ, ତା+ର ଲୀଳା, ତା+ୁ ପାଇବାର ବାଟ
ସବୁ କି ଛି ପାtଳ ଭାବେର ଶାମାନ+େର ବ"ନା କରାଯାଇअଛି ।
ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

ଈଶର+ अaିତକୁ ପା ଋଷିମାେନ अେ{ ଯାହା ନି ଭାଇଛrି ତାହା
ଶି ଷ ପର ରାନୁ ସାେର କମଶଃ ପବହମାନ େହାଇଛି ସୃhି ଆରରୁ ଏ
ଯାବତ। ସୃhି, ସୃhିର ବି ଲୟ ସୃhିର ପକାଶ ସମଗ ଭୂ ମoଳ ଏବଂ
अrରି z ପଯr अସୀମ ାନର ଦhା ପା ଋଷିମାେନ। ଉପନି ଷଦେର

ଏକରୁ ବହୁ େହବି େସହି ଚି rନରୁ ସମଗ ଜଗତ ଉuବ। ଏକ ଶାମ
ବହୁଧା ଭବତି । ଆତGା କି ଡେନ ନରହରି । ........ େସହି ଈଶର+ୁ କି ଏ
କି ଭଳି ଭାବେର

ନି ଜ ନି ଜ ାନେର, ଭ ି େର, କମେର, େଯାଗେର

ଆତGs କରିଛrି ତାହାର ଭୂ ଯସୀ ପମାଣ ମି େଳ େବଦ, େବଦାr,
ଉପନି ଷଦ ପୁରାଣ ଶା ମାନ+େର।

ା


ନି ଗୁଣ
ନି ରାକାରବାଦୀ ମାେନ ନି ରାକାର,

ତ
ିକ

ଈଶର+ୁ

ଇ
-ପ

େସହି

ଆ

ହ
ାନ

ନି ରtନ, अେଲଖ, अରୂପ, ନି ଶ ଆଦି ରୂପେର କËନା କରି ଥିବା
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ବ"ନା କରାଯାଇଛି ଈଶର ବା ବହG େଯେତେବେଳ ଚି rାକେଲ ମଁୁ
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େବେଳ ସାକାରବାଦୀ ମାେନ ସଦ୍ଗୁଣ, ସି ଦାନD, ରୁପବr େବାଲି ପକାଶ କରି ଛrି ।
ଭାଗବତେର କୁ ହାଯାଇଛି –
ଗଗନ ସମୀରଣ େଜାତି ।
େଯ अବା ସଲି ଳ ଧରି ତୀ॥
ନଦୀ ସରି ତ ତରୁ ଗଣ।
ପବତ sାବର ଜ{ମ॥
ଏସବୁ କୃ + ଶରୀର।
ଜj+ ବାହ अଭrର॥
अନାଦି ପୁରୁଷ अନr।
େଯମେr ସୃଜିଲା ଜଗତ॥
ନି େଲପ ପଭୁ ଭଗବାନ।

ସଂସାେର କି ଡା ଇା କରି ।
ଭାେବ ଈଶର ରୂପ ଧରି ॥
ସ ତୁ ଳସୀଦାସ ମାନସେର କହି େଲ ସୀୟାରାମ ମୟ ସବ ଜଗଜାନି କରହଁୁ ପଣାମ
 ନି ରାକାର अଟrି । ସଗୁଣ
େଜାରି ଯୁଗପାନି । େମା ରାମ ସଗୁଣ ସାକାର ଓ େସ ପୁଣି ନି ଗୁଣ

ତ
ିକ

ା

 ମଧେର ତୁ ଲସୀ େକୗଣସି ପେଭଦ ବି ଚାର କରିନାହାrି । ଆେମ ଓଡି ଆମାେନ
ଓ ନି ଗୁଣ
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ମାୟାର ପରମ କାରଣ॥

ଇ
-ପ

ଜଗନy ାଥ+ୁ ସତ ଶି ବ ସୁDର ନି ବ~କm अଚି rନୀୟ ଭାବେର ସ ୀକାର କରୁଥିବା େବେଳ

ଆ

ହ
ାନ

ତା+ୁ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ अତି ଆପଣାର ବ|ୁ େବାଲି ମଧ ସ ୀକାର କରି ବାେର ଦି ଧା
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ପକାଶ କରୁନାହଁୁ ବରଂ ତା+ ଶୀଚରେଣ ଭ ି अଘ ପଦାନ କରୁ। ତା+ୁ ମଧ ଗାଳି
େଦବାେର ଆନD ଉପଲବଧି କରୁ। ପୁଣି େକାଟି ଓଡି ଆର ମଉଡ ମଣି ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର
ପରି ଚିତ କରି ଥାଉ। େଯେତ ସବୁ େଦବାେଦବୀ अଛrି ସମa+ର େକହି ନା େକହି
େପମାନୁ ରାଗୀ ଭ

अଛrି । େସମାେନ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି େଦବାେଦବୀ+ର ଉପାସନା

କରି ଥାrି । େଯପରି अନy ରୂ अେନକ ପକାର ସ ାଦି h ବtନ ପaୁତ କରାଯାଇ ତାକୁ
ବି ଭିନy ନାମେର ନାମି ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପେତକ ବtନର ସ ାଦ ବି ବି ଭିନy ପକାର
େହାଇଥାଏ କି j ତ_ତଃ अନy ହZ େମୗଳି କ ଉପାଦାନ। ସ "ରୁ अେନକ ନାମ ଓ ରୂପେର
अଳ+ାରମାନ ଗଢା ଯାଉଥିବା େବେଳ ସ " ହZ ମୂଳ ଉପାଦାନ େସହି ପରି ଏ ସଚରାଚର
 କାହାପାଇଁ
ବହGାoେର ଈଶର अେନକ ରୂପେର ବି ଦମାନ। କାହା ପାଇଁ େସ ହୁଏତ ନି ଗୁଣ
ହୁଏତ ସଗୁଣ। ମଣିଷର ଚି rା ଓ େଚତନାର ବି େଭଦତା େଯାଗଁୁ ଈଶର+ୁ କି ଏ କି ପରି
ଭାବେର ସ ୀକାର କରି ବ ତାହା େସ ନି vାରଣ କରି ଥାଏ। ଗୁରୁ ହZ ପଥପଦଶକ।

ବ_ମାନ ଏ अଧମର ଶୀଷକ ‘ଆଧାତିG କ େବୖ ଧବ’ ଉପେର କି ିତ ଆେଲାଚନା
କରି ବାର ପେଚhା କରି ବି। ହୁଏତ ଏହା ବି  ଜନମାନ+ୁ େକମି ତି ଆତGସେrାଷ ପଦାନ
କରି ବ ଜାେଣନା ତଥାପି ନି ଜକୁ ନି େଜ ସାrନା େଦବାର ଏହା େହଉଛି ଏକ ପୟାସ।
ଏକଦା ମୀରାବାଈ କହି ଥିେଲ – ମଁୁ ଜାଣିଛି ଏ ବି ଶ ବହGାoେର ଏକମାତ ଜେଣ ସ ାମୀ େସ

ତ
ିକ

ା

େମାର ଗିରିଧର େଗାପାଲ ଶୀକୃ । ବାକି ସମେa ନାରୀ। ଭାଗବତେର କୁ ହାଯାଇଛି –
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-୨-

ହ
ାନ
ଆ

ଏ ଘେର ମଁୁ େଦାଚାରୂଣୀ ॥

ଇ
-ପ

େସ ଗୁରୁ ବାକ ପରିମାଣି ।
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ପି ୟ ଆନD ସୁଖଦାତା ।
ମଁୁ କି ା ଛାଡି ନି ଜ ଭ_ା ॥
ତୁ  ପୁରୁଷ ସେ{ ରମି ।
ମୁହZ େହାଇଲି ପଥଶମୀ ॥
ଆହୁରି କୁ ହାଯାଇଛି
ଜୀବର अଳପ ଶକତି ।
ଶେତ ଯୁବତୀ ଏକ ପତି ॥
ଜୀବକୁ ନାରୀ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଛି ଏବଂ ସବମୟ ସବକ_ା ଈଶର+ୁ ପତି ଭାବେର
ସ ୀକାର କରି ବାେର ଆପ_ି ନାହZ। େଗାପୀମାେନ ଭଗବାନ+ୁ ନି େବଦନ କରି ଛrି େହ
ପୁରୁଷ ଶି େରାମଣି! େହ ଆମର େପମପୁ" ହୃଦୟର ସ ାମୀ େବାଲି । ପଭୁ ରାଘେବD
ସରକାର+ର ନୀଳ ଜୀମୂତ ରୂପକୁ ସDଶନ କରି େଷାଳ ହଜାର ମୁନି ଋଷି ଭ ି ନି େବଦନ

ଶୀରାମ ପରବ_ ୀ अବତାରେର େସମାନ+ ଇାକୁ ପ"
ୂ  କରି ଥିେଲ।
େଷାଳ ସହସ େଗାପ ନାରୀ।
େମାେତ ବରି େଲ ତପ କରି ॥
ମଁୁ ତା+ ପୁରାଇବି ଆଶ ।

ତ
ିକ

ା

େସ େମାର ଭକତ ବି ଶାସ ॥

ଇ
-ପ

ପକୃ ତେର ଈଶର ହZ ଆମ ସମa+ର ବାaବ ବି ଶାସ ଓ ବାaବ ସ ଦ। ସ ାମୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଶି ବାନD କହrି – Your Treasure is God. ମୀରାବାଈ େହଉ କି େଗାପୀମାେନ େହଉ
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+ର ଭଗବାନ+ ପତି େଯଉଁ अତୁ ଟ ଭ ି ଓ ସମପ~ତ ଭାବନା େସଥିପାଇଁ େସମାନ+ୁ
ଭାରତୀୟ ଦଶନ ଶା ଊv େର ରଖିଛrି । अବଶ ଶାେର ପଭୁ +ୁ କି ଏ େକଉଁ ଭାବେର
ଗହଣ କରି େନଇଛି ତାହାର ଉଦାହରଣ ମି ଳିଥାଏ। ାନେଯାଗ, କମେଯାଗ, ଭ ି େଯାଗ,
ସନy ାସ େଯାଗ, ପାତtଳି +ର अhା{ େଯାଗ ଏବଂ ତxେଯାଗ ଏପରି ବହୁବି ଧ ଉପାସନା
ପvତି େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ। କି j ସବୁ ଠାରୁ ପଭୁ +ୁ ଆଶି ତ େହାଇ େସ େମାର ସ ାମୀ ଏହି
अନାବି ଳ ଚି rନ ଓ େସଥିେର ରମଣ କରି ବାର ପେଚhା େହଉଛି ଦି ବ ଆହାନ ଓ ପଭୁ +
ପତି ଦି ବ ସାଷଣ। କୁ ହାଯାଇପାେର େକୗଣସି ଭ

ବା ାନୀ କି ା ଈଶର अନୁ ଗାମୀ

କାୟ ମେନାବାକେର ଈଶର+ର େକୗଣସି ଏକ ନି v~h ଚରି ତକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି େସଥିେର
ଯଦି ରମଣ କେର େସେତେବେଳ େସହି ଚରି ତର ତାଦାତG ଭାବ େଯାଗଁୁ ଭଗବାନ+ୁ ତା+ୁ
େସହି ଭଳି ଦୃ hିେଗାଚର ହୁअrି । ଗୀତାେର ବ"ନା କରାଯାଇଛି :
େଯ ଯଥା ମାଂ ପପଦେr ତାଂ aେଥଇବ ଭଯାମହଂ ।

ପହେ। େମା ପାଖକୁ ଆସି ବାର ପଥ अେନକ ଥିେଲ ବି ପରିେଶଷେର େମା ଠାେର ସମେa
ସମାହି ତ ହୁअrି । ସମତ େଯାଗେର ଈଶର ସମରସ ଓ ନି ବ~ବାଦୀୟ। ଚାରି ଜଣ अ|
େଗାଟିଏ ହaିକୁ ବ"ନା କରି ବାକୁ ଯାଇ େଯପରି ଭାବେର ପେତକ ନି ଜ ନି ଜ अନୁ ଭୂ ତିରୁ
ହaିର ରୂପ ବ"ନା କରି ବାେର अସମଥ େହେଲ େସହି ପରି अଖo अବି ନାଶୀ ବହG+ୁ ସ ସ

ତ
ିକ

ା

अନୁ ଭୂ ତି େନଇ ପକାଶ କରି ବାେର ଜୀବ अସମଥ କାରଣ େସ େହଉଛrି ସ ୟଂ ପକାଶ ,
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ଯି ଏ େଯଉଁ ପକାରେର େମା ପାଖକୁ ଆେସ ମଁୁ େସହି ପକାରେର ତା ପାଖେର

ହ
ାନ
ଆ

ଓଁ ପ"
ୂ  ମଦ ପ "
ୂ  ମିଦଙ୍ ପ"
ୂ  ାତ ପ "
ୂ  ମୁଦଚୁ େତ ।

ଇ
-ପ

ଆଦି ଓ ମୂଳ କାରଣ। େସ ପ"
ୂ ।
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ପ"
ୂ  ସ ପ "
ୂ  ମାଦାୟ ପ"
ୂ  େମବା ବଶି ଷେତ ॥
କି j अଖo अବି ନାଶୀ ପ"
ୂ  ବହG+ୁ ଭ

େଯାଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନ+ର େବାଧ ଈଶର+ୁ

ସାକାର ବା ସଗୁଣ ଭାବେର ପତି ପାଦି ତ କରି ଥାଏ। ଜେଣ ସ କହି ଛrି େହ ମାନବ! ତୁ ମ
ଈଶର अବି କଳ ତୁ ର ଭାବନା ବା ଚି rନ ପରି ସାକାର ବା ନି ରାକାର େହାଇପାରrି
ତଥାପି ଈଶର େଯପରି ହୁअj ନା କାହZକି େସ ଆମର अତି ଆପଣାର ଆଉ ତା+ଠାରୁ
ବି ମୁଖ େହବା अନୁ ଚି ତ ।
-୩ଖାସ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ମାନ+ୁ ଦୁ ବଘାସ ପରି ସରଳ େହବାକୁ ପଡି ବ। अହଂକାରରୁ
ବି ମୁ

େହବାକୁ େହବ। େଘାର ବନା ଜଳେର ମହାମହା ଦମ ଧଂସବି ଧଂସ େହାଇ

ଯାଇଥାrି अଥଚ ଦୁ ବଘାସର କି ଛି ବି zତି େହାଇନଥାଏ କାରଣ େସ ବି ନମ। ବି ନମତା ଓ
ପଭୁ + ପତି अକୃ ତି ମ େପମ େହଉଛି ତା+ୁ ପାଇବାର ବଡ ସରଳ ସୁଗମ ପଥ। ଏକଦା

ମଯାଦାପୁରୁେଷା_ମ ଶୀରାମ+ ପତି ତା+ର େପମ ତା+ର अନୁ ରାଗ ନି େବଦନ
କରି ବାକୁ ଯାଇ କହି େଲ :
“ଜୀବେନ ନ ପାରି େଲ अବା ମରେଣ,
େସବି କା କରି େଦବ ପଭୁ ଶୀଚରେଣ।

ତ
ିକ

ା

େମା ତନୁ ଦ» େହେଲ େଦବଟି ଖାର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କରାଇ େଦବ ତାକୁ ପାଦେପ ସାର।
େସ କା- େଦଇ େଦବ ବvକୀ ହେa,
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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କରାଇ େଦବ ପଭୁ ପାଦୁ କା ମେତ।
େଗାପୀମାେନ କହି େଲ –
ଆଉ କି େଗାପପୁର ଯି ବୁ ।
ପତି ତନୟ ଆେବାରି ବୁ ॥
ଆର େତେଣ ନାହZ ଆଶା ।
େତା ନାମ କରି ଛୁ ଭରସା ।
ସବ ଧମାନ ପରି ତଜ ମାେମକଂ ଶରଣ ବଜ – ଗୀତା
ଜେଣ ସ ଥିେଲ। େସ େହଉଛrି ଧନୀ ଧରମଦାସ। େସ ତା+ର ରଚନାେର
ଐଶରୀୟ େପମ ଓ ଜୀବନ ଦଶନର ଗୂଢତ_କୁ ସାେ+ତି କ ଭାଷାେର ପରି ପକାଶ
କରି ଛrି । େସହି ଭଳି େଗାଟିଏ େଦାହା େହଉଛି –
अମୃତ ବାେକ ପାସ ରୁେଚଇ ନହZ ରାoେକା ।

ରାo ଶର अଥ ବି ଧବା। ଧରମଦାସ ବ"ନା କରି କହୁଛrି ଯି ଏ ପରମାତGା+ ସହ
ସ| sାପନ କରିନାହZ େସ ସମେa ରାo अଥାତ ବି ଧବା। ସ କବୀର ବି କହି େଲ େମଁ
େତା ରାମକା ଦୁ ଲହନି ୟା। ମଁୁ ତ ରାମ+ ପତy ୀ। େମାର ବି ବାହ ରାମ+ ସହି ତ
େହାଇସାରି ଛି। ରାମ ଯା ହୃଦୟେର ନାହZ େସମାେନ ସମେa ବି ଧବା। ଆଧାତିG କ

ତ
ିକ

ା

ଜଗତେର ଜୀବ େହଉଛି ନାରୀ ଏବଂ ଈଶର େହଉଛrି ପୁରୁଷ। ଚଉରାଶି େଯାନି ଭମଣ
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ସ ାନ େକା ୟହୀ ସ ଭାବ ଗେହୖ ନି ଜ ହାଡ େକା ।

ଇ
-ପ

କରି ବା ପେର ଯାଇ ମଣିଷ ଜନG ପା େହାଇେଛ। ଏହି ଚଉରାଶି ଲz େଯାନି େର ଭମଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରି କରି ଜୀବ େବୖ ଧବ ଯxଣା େଭାଗ କରି ଆସୁअଛି । ବ_ମାନ ଭଗବାନ ଏକ ସଂପ"
ୂ 
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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ସୁେଯାଗ ପଦାନ କରି ଛrି ମଣିଷ ଜନG ପଦାନ କରି । ଏହି ମନୁ ଷ ଜନGେର ମନୁ ଷ ଇହ ଓ
ପରେଲାକ ପାଇଁ ପଥ ସୃhି କରି ବ। ପଣ
ୂ  କମ କେଲ ସ ଗ  ଲାଭ ପାପ କମ କେଲ ନରକ
ପା। ସ ଗ  ଓ ନରକକୁ ବି अତି କମ କରି ବାକୁ ପଡି ବ।
ଯଦଗତା ନ ନି ବ_େr ତvାମ ପରମଂ ମମ ।
ଏହା େହେଲ ଯାଇ ଜୀବର େବୖ ଧବ ଯxଣା ଉପସମ େହାଇପାରି ବ।
ଜୟ ଜଗନy ାଥସ ାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ େମ ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ବି ଜିେଗାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା – ୮୭୬୩୧୪୮୬୨୩
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ଜାତୀୟ କବି - ବୀରକି େଶାର
େଦଶ ପରାଧି ନ, େଗାରା ଶାସନର ଚାବୁ କ ପହାର ଖାଇ ମନୁ ଷ
ବଂଚୁ ଥାଏ। ସମାଜର ବଡପoାମାନ+ ହaେର ଶାସନର େଡାରୀ।
େଡାରୀକୁ ଧରି ବସି ଥାଆrି ନି hୁର अଥ େଲାଭି ବ ି । ପରଧନ ଆଉ
ପର ୀ ଥିଲା େସମାନ+ ଲାଗି ସୁଖର ପସରା। ଇଂେରଜ ମାନ+ର
अzୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

अନାୟ ଶାସନେର େଲାକମାେନ ଖୁବ୍ अତାଚାରି ତ। ଏହି ସମୟେର
ହରି ହରପୁର(ଜଗତସି ଂହପୁର) େଦଇ ବହି ଯାଉଥାଏ अଳକା ନଦୀ।
ନି କଟେର अଳକା ଆଶମ, ପାଖାପାଖି ଗଁା ପୁନ{। ଏହି ଗଁାର େଗାପାଳ
ଚD ଓ ପଦGାବତୀ+ େକାଳ ମoନ କରି ୧୮୯୬ ମସି ହା ନେଭର ମାସ

ମାତା+ର େସ ଥିେଲ ପଥମ ସrାନ ।
ଗଁାର ନରହରି ଦାସ+ ଠାରୁ अzର ଶି zା ଓ अନାନ ପାଠ ପଢି
ଥିେଲ ବୀରକି େଶାର। ପି ତା େଗାପାଳ ଚD ପୁअକୁ ବଡ ମଣିଷ କରିବା
ପାଇଁ କଟକର ଟାଉନ୍ ଭିୋରି ଆ 9ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇ େଦେଲ।
ପରବତୀ କାଳେର େସ 9ୁଲର ନାମ ‘ଭ

ା

ତ
ିକ

ହ
ାନ

କବି ବୀରକି େଶାର+ ଚାଲି ଚଳନ େଦଖି କହି ଥିେଲ, େସ

ଆ

ଥିେଲ। ଭ

ବକି ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାଓ େସ 9ୁଲର େସେକଟାରୀ

ଇ
-ପ

ନାମି ତ େହଲା। ଭ

ମଧୁ ବି ଦାପୀଠ’ ନାମେର

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

୨୩ ତାରିଖ େସାମବାର ଦି ନ ଜନG େନେଲ କବି ବୀରବି େଶାର। ପି ତା

Aahwaan.com

189

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜେଣ ବଡ କବି େହବ। ଟାଉନ୍ ଭିୋରି ଆରୁ ମାଟି କ ପାସ କରି ବୀରକି େଶାର
େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର ପାଠ ପଢି େଲ। େମସ୍େର କବି ନାରାୟଣ େମାହନ େଦ’+ ଠାରୁ
ଉାହ ପାଇ କବି ତା େଲଖିବା ପାଇଁ ଆଗହ ପକାଶ କରି ଥିେଲ। େଷାହଳ ବଷ ବୟସେର
େସ ଦୁ ବଘାସ ଉପେର କାକର େଟାପାସବୁ ପଡୁ ଥିବା େଦଖି କବି ତା ରଚନା କରି ଥିେଲ।
ମହାତGାଗା|ୀ ଆଫି କାରୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ସାଧୀନତା ସଂଗାମର େନତୃ ତ େନଉଥାrି ।
କେଲଜେର ପଢୁ ଥିବା ବୀରକି େଶାର+ ମନ ପରାଧୀନ ଭାରତବଷ ପାଇଁ ଛଟପଟ
େହଉଥାଏ। ଜମି ଦାରୀ ହରାଇଥିବା ବାପା+ର ଇଛା ପୁअ ବଡ ଚାକି ରୀ କରି ବ।
ପି ତା+ର ଆଥ~କ अବsା ଖରାପ େଦଖି ବୀରକି େଶାର ପି .ଡବA .ଡି େର ମାସି କ ୫୫ଟ+ା
ଦରମାେର ଚାକି ରୀ କେଲ। ତା+ର ସାନ ଭାଇ ବାନାର ସାଧୀନତା ଆେDାଳନେର
େଯାଗ େଦଇ ସାରିଥାrି । େସ ସମୟେର େଯଉଁ ଛାତମାେନ ଆେDାଳନେର ମି ଶୁ ଥାଆrି ,
େସମାନ+ୁ ‘ବାନରେସନା’ କୁ ହାଯାଏ। େଗାରା େସନାପତି ଡାୟାର+ ନି ୟ ଆଚରଣ ଓ

ଆେDାଳନେର େଯାଗ େଦବାପାଇଁ ବୀରକି େଶାର+ ଆଗହ ତା+ୁ

ଜାତୀୟ କବି ତା

େଲଖିବାକୁ ବାଧ କରି ଥିଲା। ତା+ର ଏହି କବି ତା ଗୁଡିକ କଟକର “ମୁକୁର େପସ”େର
“େମାହନବଂଶୀ” ନାମେର ପକାଶ ପାଇଲା। ବହି ଟିର େଲଖକ ଓ ପକାଶକ ଛଦy ନାମ
ବାନାର ଓ ମୁଦାକର ବି .ଏସ୍.ଦାସ େବାଲି ରହି ଲା। ତି ନିअଣା ଦାମ ବହି ଟି ମଧୁସଦ
ୂ ନ

ତ
ିକ

ା

ଦାସ+ୁ ଉଗ କରାଗଲା। ସରକାର+ ହୁକୁ ମ ଜାରି ପବ
ୂ ର
 ୁ ବହି ତକ ବି କି େହାଇ
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ଜାଲି ୱାନାବାଗ ହତାକାo ବୀରକି େଶାର+ ମନେର ଗଭୀର ଆଘାତ େଦଲା। ସାଧୀନତା

ଇ
-ପ

ଯାଇଥିଲା। ୧୯୨୨ ମସି ହାେର ବୀରକି େଶାର ଚାକି ରିରୁ ଇaଫା େଦଇଥିେଲ। ଇaଫା

ଆ

ହ
ାନ

ପତେର େଲଖିେଲ ‘ଏ ଦୁ ବଳ अତାଚାରୀ ସରକାର अଧୀନେର ମଁୁ ଆଉ ଚାକି ରି ଚାେହଁ ନା’
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ମଁୁ ଯଦି ବଂଚି ଥାଏ, ସାଧୀନ ସରକାର ଗଢାେହେଲ କି ଛିଦିନ ଚାକି ରି କରି ବି ।
ବୀରକି େଶାର ସରକାରୀ ଚାକି ରି ଛାଡି ବାର अm େକେତ ଦି ନ ପେର େନାଦା
अଂଚଳର ଜମି ଦାର ଧମାନD ପ)ନାୟକ+ ଝି अ ଶାରଦା େଦବୀ+ୁ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ।
ବି ବାହ ପେର ବୀରକି େଶାର ସାଧୀନତା ଆେDାଳନେର େଯାଗ େଦେଲ। ବାନରେସନା+
ମେନାବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବୀରକି େଶାର ବି ଭିନy ଗୀତ େଲଖୁଥିେଲ। ବୀରକି େଶାର+
ରଚି ତ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବି ଭିନy ସଭା, ସମି ତିେର ଗାୟନ କରାଗଲା ଓ ବାନର େସନାମାେନ
ତା+ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗଁା ଗହଳି େର ବୁ ଲି େଲସାଜି େଲ ପି ଲାଏ ବାନରେସନା
ବାହାରି େଲ ଧରି ତି ର{ାବାନା
ଖାଇେଲ େଗାଇଠା େବତ ପାହାର
େଦଖିେଲ ସହି ବ ଛାତି କାହାର

କବି ତା ଶକତି ତା’ ଠାରୁ ବଳି । ।
୧୯୩୦ ମସି ହାେର ଗା|ିଜୀ+ େନତୃ ତେର “ଆଇନ अମାନ” ଆେDାଳନ ବା ଲବଣ
ସତାଗହ ଆର େହାଇଗଲା। ଗା|ିଜୀ ଦାoି ଯାତା କେଲ। ସତାଗହୀମାେନ
ଓଡି ଶାେର େଗାପବ|ୁ

େଚୗଧୁରୀ+ େନତୃ ତେର କାଠେଯାଡି

ନଈ କୂଳରୁ ଇଂଚୁ ଡି

ତ
ିକ

ା

ବାହାରି େଲ। ବୀରକି େଶାର+ ରଚି ତ ‘ଦରି ଆ ଦଖଲ କରିଯି ବ କି ଏ ଆସ” ଗୀତ େବାଲି
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େଗାରା ସରକାର ବ|ୁ କ ଗୁଳି

ଇ
-ପ

େବାଲି ସତାଗହୀମାେନ ଚାଲି େଲ। ସରକାର+ अତାଚାରକୁ ଖାତି ର ନକରି ସତାଗହୀ

ଆ

ହ
ାନ

ମାେନ ସମୁଦରୁ ଲୁ ଣମରା କାଯ ଆର କରି େଦେଲ। ଏହି ସମୟେର ବୀରକି େଶାର
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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େଯଉଁ ସବୁ ଗୀତ େଲଖିେଲ, ତାହାକୁ ଏକ ବାର ପୃ-ାର ବହି ଟି ‘ରଣଦୁ Dୁ ଭି ’ ନାମେର
ପକାଶ କେଲ। ଛଦGନାମେର େପସର ନାମ ରହି ଲା ‘େର{ୁନ୍ ବି ପAବୀ େପସ୍’ ମୁଦକ
ଇୟାଂପୁ{ୀ ଓ ପକାଶକ ‘କାମେଦବ’ ବହି ଟିର ଦାମ୍ ଥିଲା ଏକ अଣା। ଏହି ବହି ଟି
େଲଖିବା େଯାଗୁ ବୀରକି େଶାର ରାଜେଦାହ अପରାଧେର େଜଲଦo େଭାଗକେଲ ।
ଲବଣ ସତାଗହେର अେନକ େଲାକ ଗିରଫ୍ େହେଲ। ଆେDାଳନ ବଢି ବାେର
ଲାଗିଲା। ବି ଟିଶ ସରକାର େଗାଲେଟବୁ ଲ େବୖ ଠକେର େଯାଗ େଦବାକୁ ମହାତGା ଗା|ୀ+ୁ
ଆମxଣ କେଲ। ଏହି ସମୟେର ବୀରକି େଶାର ‘ରଣ େଭରୀ’ ନାମେର ପାଂଚ ପୃ-ାର
ବହି ଟିଏ େଲଖିେଲ। ଯାହାର ଦାମ୍ ଥିଲା ମାତ ପଇସାଏ। ଗୀତ େଲଖି ବୀରକି େଶାର
ସାତବଷ େଜଲ ଦo େଭାଗକେଲ। ତା+ର ଘର ସତର ଥର ଖାନ୍ ତଲାସ େହାଇଥି ଲା।
ବହGପୁର େକDୀୟ େଜଲ ଭି ତେର ବୀରକି େଶାର ଥିବା ସମୟେର ତି ର{ା ପତାକା
ଉେ_ାଳନ କରି ବାକୁ େନଇ ଲାଠି ମାଡେର ପାୟ अଶି ଜଣ ବDୀ ଓ ବୀରକି େଶାର ଆହତ

ବହGପୁର େଜଲ ଭିତେର ଫାଶୀ ଖୁ¡େର ଝୁଲାଇ ଦି ଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣାେର ବୀରକି େଶାର
ଦୁ ଃଖେର େଯଉଁ ଗୀତଟିଏ େଲଖି େବାଲି େଦେଲ, ତାହା ଶୁଣି ସବୁ ବDୀମାେନ େଭା େଭା
କାDି ଉଠି େଲ। େସମାନ+ ମନେର ଆଶ+ା େହଲା ଆଉ କ’ଣ େଦଶ ସାଧୀନ େହବ
ନାହZ। ବୀରକି େଶାର ମନର ଭାବନାରୁ ଚପାଇ ବDୀମାନ+ ମନେର ନୂ ତନ ସାହାସ,

ତ
ିକ

େଜଲ ଭିତେର ‘େବୖ ଜୟrୀ’ ନଁାେର େଗାଟିଏ ହାତେଲଖା ପତି କା

ଇ
-ପ

ବୀରବାବୁ

ା

ଆଶା ଓ ଭାବନା ସୃhି କରୁଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ସଂପାଦନା କରୁଥିେଲ। ଏହି କାଯେର ସାହାଯ କରୁଥିେଲ େବୖ କୁ¥ ନାଥ ମହାrି ,
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 ଶର ପରି ଡା, ରାମପସାଦ ମହାrି ଓ अେନକ ଯୁବ ବDୀ। ସାଧୀନତାର ବାତା ପଚାର
ପାଇଁ େସ କି ଛିଦିନ ପଜାତx ପତି କାର ପକାଶକ େହାଇଥିେଲ। େଜଲରୁ େଫରି
ବୀରକି େଶାର େଯେତ ଗୁଡିଏ ପତପତି କା ପି ଲାମାନ+ ପାଇଁ ପକାଶ କରୁଥିେଲ। େସଥି
ମଧରୁ ‘େମା େଦଶ’ ପତି କା ଥିଲା अନତମ। ବୀରବାବୁ +ର ସରଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ
ଯି ଏ ଯାହା ଖାଇଗେଲ। େଶଷେର ‘େମା େଦଶ’ େପସ୍ ନି ଲାମ େହାଇଗଲା। େସ ଜୀବନର
େଶଷ ପଯr ଋଣ ମୁ

େହାଇ ପାରିନଥିେଲ। ପାଠପୁaକର େଯେତେବେଳ ଜାତୀୟ

କରଣ କରାଗଲା ବୀରକି େଶାର େସ କମି ଟିର ସଂପାଦକ ଥିେଲ। ତା+ ଉଦମେର େମା
ଛବି ବହି ଓ ନୂ ଆ ଛବି ବହି ପକାଶ ପାଇଥିଲା ।
୧୯୪୬ ମସି ହାେର କଟକ ଜି ଲAା େବାଡକୁ ସଭ ଭାବେର େସ ଜଗି ଂହପୁରରୁ
ନି ଦDେର ନି ବା ଚି ତ େହାଇଥିେଲ। ପେର େସ କଟକ ଜି ଲAା େଲାକାଲ େବାଡର ଭାଇସ୍
େଚୟାର ମାନ ଓ େଚୟାରମାନ େହାଇଥିେଲ। ବୀରବାବୁ କଂେଗସ ଦଳର ପାଥୀ ଭାେବ

ମାସ ୨୫ ତାରିଖେର ବି ଧାନ ସଭାର ସଭ ଭାବେର ଶପଥ ଗହଣ କରିଥିେଲ ।
ଜାତୀୟ କବି ବୀରକି େଶାର ସାଧୀନ ଭାରତ ବି ଷୟେର अେନକ ସପy େଦଖିଥିେଲ ।
ତା+ର ସପy ସପyେର ରହି ଗଲା । ଆଧୁନିକ ବାବୁ ମାନ+ୁ େଦଖି େସ େଲଖିଥିେଲ“ ବାବୁ ନ ଚି ହy ି ବ ଛତା େଯାତାରୁ

ତ
ିକ

ା

ସାଧୁ ନ ଚି ହy ି ବ େଗାଲି ଚି ତାରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େନତା ନ ଚି ହy ି ବ ଖାଲି କଥାରୁ
ଥେର ବୁ ଲି ଆସ କଲି କତାରୁ”
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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ମହାନ୍ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକି େଶାର ଯାହା ପାଇଛrି , अନକୁ ଦାନ କରି େଦଇଛrି ।
ଆଥ~କ ଦୁ ଃsିତି େର ପଡି େସ େକେବ କାହା ପାଖେର ହାତ ପେତଇ ନାହାrି । େସ େଦଶର
େସବା ଓ ମାନବ େସବାକୁ ମାଧବ େସବା େବାଲି ବି ଶାସ ରଖି କାଯ କରି ଯାଇଛrି ।
୧୯୭୩ ମସି ହା अେପଲ ମାସ ୨୮ ତାରିଖେର େସ ଏହି ଧରାଧାମରୁ ବି ଦାୟ େନେଲ अମର
ଧାମକୁ । ଆଜି େଲାକ+ ମନ ହୃଦୟେର େସ ପତି ଧନିତ େହଉଛrି ଓ େହଉଥିେବ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ହ
ାନ

ପାରାଦୀପ ଗଡ଼, କୁ ଜ{ , ଜଗି ଂହପୁର

ଆ

େମା-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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େଗାପବ|ୁ ରୁ ଉଳମଣୀ
େଗାପବ|ୁ ରୁ ଉଳମଣି ପଯr ସଂଘଷର ଯାତା
'ମି ଶୁ େମାର େଦହ ଏ େଦଶ ମାଟିେର,
େଦଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆj ପି ଠିେର |
େଦଶର ସରାଜ ପେଥ େଯେତ ଗୀତ ,
अସି ତ ମହାrି

ପୁରୁ ତହZ ପଡି େମାର ମାଂସ ହାଡ |' – ଉଳମଣି େଗାପବ|ୁ ଦାସ
ଜେଣ ମହାନ ବ ି + େଫାେଟାେର ମାଲାପଣ କରିବା ପଛେର
ଏକ ମହାନ ଉେଶ ନି ହିତ ଥାଏ ଏହା କଦାପି ଏକ ରୀତି େହାଇ
ପାେରନା ଏହି ମାଲାପଣ ବାaବେର ଆମକୁ େସହି ମହାନ ବ ି +ର

ଏବଂ

ତା+ର

अପର
ୂ ଣୀୟ

କାଯକୁ

ପୁରା

କରି ବାକୁ

େପରଣା

େଦଇଥାଏ ଆଜି େଗାପବ|ୁ + ଜନGଦି ନେର ତା+ େଫାେଟାେର ମାଳା
ଚଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତା+ୁ ସG ¯ତିପଟଳେର ଆଣିବାର ଉେଶ େହଉଛି ଠି କ
ତାହା

େତଣୁ

ତା+ର

ସଠି କ

ମୂଲା+ନ

େହବା

ଆବଶକ

େଗାପବ|ୁ ରୁ ଉଳମଣୀ ପଯr ସଂଘଷର ଯାତା अତr କ¡କମୟ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ¡କମୟ ଯାତା ପେର େସ ହାସଲ କରି ଥିେଲ ଏକ
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ପାଦଚି ହyÑକୁ अନୁ ସରଣ କରି ବା, ତା+ର ଚରିତକୁ ଆତGସାତ କରି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ଉନy ତ ଚରି ତ େସ ଆଉ େଗାପବ|ୁ ନେହାଇ ଉଳମଣୀ ଭାେବ
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ଇତି ହାସେର sାନ ପାଇେଲ େସ ଥିେଲ ଜେଣ ବହୁମୁଖୀ ପତି ଭା, ବି ଦାନ, ସାଧୀନତା
ସଂଗାମୀ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଶାର ନି ମା ତା, ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ତାଣକ_ା, ସମାଜେସବୀ, ଆଦଶ
ଶି zକ, ମାନବେପମୀ, ସାାଦି କ, କବି ଏବଂ ଦାଶନିକ େଗାପବ|ୁ ଦାସ (୯ अୋବର
୧୮୭୭ - ୧୭ ଜୁ ନ ୧୯୨୮) ଓଡି ଆ ପରି ଚୟର ପତୀକ ଥିେଲ, େଯ ଉଳମଣୀ ଭାବେର
ଜଣାଶୁଣା ଥିେଲ, େସ ତା+ର ସମଗ ଜୀବନକୁ ବି େଶଷ କରି ଓଡ଼ି ଶା ଏବଂ ସାଧାରଣ
ଭାେବ ଭାରତ ପାଇଁ ଉଗ କରି ଥିେଲ ତା+ ସମୟର ପରି େବଶ ତା+ ଚି rାଧାରାକୁ
ସ_ ରଖି ଥିଲା ଏବଂ ତା+ୁ ଓଡ଼ି ଶାର ହଜି ଯାଇଥିବା େଗୗରବ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ େପରଣା
େଦଇଥିଲା ଏହି ସମୟ ଓଡ଼ି ଶାେର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶ ି ମାନ+ର ଜାଗରଣ, ପାାତ
ଶି zାର ପରି ଚୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ବୃ vି ଦାରା ଚି ହy ି ତ େହାଇଥିଲା अଥାତ
ମଧଯୁଗ ପେର ୟୁେରାପୀୟ ସାଂ9ୃତି କ, କଳା, ରାଜେନୖ ତିକ ଏବଂ अଥେନୖ ତିକ
“ପୁନଜନG”ର ପୁନନି ମା ଣ ଏକ େଘାର ସମୟ ଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଚତୁ ଶ ଶତାୀରୁ ୧୭

ସାହି ତ ଏବଂ କଳାର ପୁନଃଆବି ାରକୁ େପାାହି ତ କରି ଥିଲା ଏହି ଆେDାଳନ
ଭାରତକୁ ପଭାବି ତ କରି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଆେDାଳନ ୧୮୨୮ ମସି ହାେର
କଲି କତାେର अଗଣୀ ସାମାଜି କ ସଂ9ାରକ ରାଜା ରାମେମାହନ ରାୟ (୧୭୭୨ - ୧୮୩୩)+
ଦାରା ପତି -ିତ େହାଇଥିଲା। ମୂ_~ ପଜ
ୂ ା, ବହୁବି ବାହ, ଜାତି अତାଚାର, अନାବଶକ

ମ ବି ରୁvେର ଏହା ପତି -ିତ େହାଇଥିଲା। ଏହାର ପଭାବ େଗାପବ|ୁ + ଉପେର

ଇ
-ପ

ଦୁ

ତ
ିକ

ା

ରୀତି ନୀତି ଏବଂ ସତୀ, ବହୁବି ବାହ, ପୁରଡା ପଣାଳୀ, ବାଲ ବି ବାହ ଇତାଦି ସାମାଜି କ
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ଶତାୀ ପଯr ଇଉେରାପେର େହାଇଥିବା ନବଜାଗରଣ ଆେDାଳନ ଶାୀୟ ଦଶନ,

ଆ

ହ
ାନ

ପଡି ଥିଲା ଏବଂ େସ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଆେDାଳନ ଦାରା अତr ପଭାବି 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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େହାଇଥିେଲ େସଥିପାଇଁ ନବଜାଗରଣ ଆେDାଳନର ଚରି ତ अrଜାତୀୟ େବାଲି
କୁ ହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଆେDାଳନର ସଫଳତା ପୁରା ବି ଶେର ଏକ ନୂ ତନ ଚି rାକୁ ଜନG
େଦଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ କାଳେର ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ ବୀର ପୁତ+ୁ ପଭାବି ତ
କରି ଛି ଏବଂ ଆଜି େସମାେନ ତା+ର अମୁଲ େଯାଗଦାନ ପାଇଁ ଇତି ହାସେର ପୃ-ାେର
sାନ ପାଇଛrି  େସମାନ+ ମଧରୁ ଉଳମଣି େଗାପବ|ୁ ଦାସ େହଉଛrି ଜେଣ ତା+
ଜୀବନସଂଘଷ

ମଧେର

ନବଜାଗରଣ

ଆେDାଳନରୁ

ପା

ସମa

ଉେକାଟିର

अବଧାରଣର କି ୟାନୟନ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ अଥାତ େସ ଥେଲ ଓଡ଼ି ଶାର ସ ୂ"
ମାନବତାବାଦୀ ଚି rା େଚତନାର ବାହକ େଗାପାବ|ୁ ୯ अୋବର, ୧୮୭୭େର ପୁରୀ
ଜି ଲAାର ସତବାଦୀ େପାଲି ସେhସନ अଧୀନs ସୁଆେoା ନାମକ ଏକ ଗଁାେର ଜନGଗହଣ
କରି ଥିେଲ। ଜନG ପେର େସ ମାଆ+ୁ ହରାଇେଲ ଏବଂ ଏହା ତା+ ହୃଦୟେର ଏକ ଶନ
ୂ ତା
ସୃhି କଲା େସ ପାଠପଢା ଗଁାେର ଶି zା ଆର କରି ଥିେଲ। ପୁରୀ ଜି ଲା ବି ଦାଳୟେର

କରି ଥିେଲ ଯି ଏ ଜେଣ अzୟ ଚରି ତ ଏବଂ ତୀବ େଦଶେପମର ବ ି ଥିେଲ ଏହି ଠାରୁ
ଆର େହଲା ତା+ର େଲାକମାନ+ ପତି େସବାର ମେନାଭାବ ବି ଦାଳୟେର ଛାତ
ଥିବା ସମୟେର ପଭୁ ଜଗନy ାଥ+ ରଥ ମେହାବେର ହଇଜା ବାପି ଯାଇଥିଲା େଯଉଁଥିେର
ବହୁ େଲାକ ପାଣ ହରାଇଥିେଲ େଗାପବ|ୁ ତା+ ସା{ମାନ+ୁ ସଂଗଠି ତ କରି ପୁରୀ

ତ
ିକ

ା

େସବା ସମି ତି ଗଠନ କରିଥିେଲ। ଜନେସବାେର ଏହା ତା+ର ପଥମ अଭି ତା ଥିଲା
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ତା+ ପାଠପଢା ସମୟେର େସ ଏମ ରାମଚD ଦାସ+ ସହ ନି ବିଡ଼ ସ କ sାପନ

ଇ
-ପ

େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର अଧୟନ କରି ବାେବେଳ େସ ବଜସୁDର ଦାସ ଏବଂ ଆଚାଯ

ଆ

ହ
ାନ

ହରି ହର ଦାସ+ ପରି ବ|ୁ ମାନ+ ସହ ଗରି ବ ଏବଂ ଦରିଦମାନ+ େସବା କରିବାକୁ
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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ପତି ଶୃତି େଦଇଥିେଲ। ତା+ ପୁअ ଗୁରୁତର अସୁs ଥିବାେବେଳ ଜି ଲAାର ଆଭrରୀଣ
अଳେର ବନା ପରି sିତି ଖବର ପାଇଥିେଲ। େସ ତା+ ପୁअର ଗୁରୁତର अସୁsତାକୁ
अଣେଦଖା କରି ବନା ପଭାବି ତ େଲାକ+ ପାଖକୁ ଯାଇ େସମାନ+ୁ ରିଲି ଫ ପଦାନ
କରି ଥିେଲ। ତା+ अନୁ ପsିତି େର ତା+ ପୁअର ମୃତୁ େହାଇଥିଲା। େସ କହି ଛrି : େମା
ପୁअର ଯତy େନବାକୁ ବହୁତ େଲାକ अଛrି  ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ କରି ପାରି ବି? କି j ପଭାବି ତ
अଳେର ସାହାଯ ପାଇଁ ବହୁତ େଲାକ କାDୁ ଛrି ଏବଂ େସଠାକୁ ଯି ବା େମାର କ_ବ
ପଭୁ ଜଗନy ାଥ ବାଳକଟିର ଯତy େନବାକୁ ଏଠାେର अଛrି । ଆହୁରି ମଧ, େଯଉଁଦିନ େସ
କଲି କତାର ଆଇନ ପରୀzାେର ସଫଳତାର ଖବର ପାଇଥିେଲ, ତା+ ପତy ୀ+ର ମୃତୁ
େହାଇଥିଲା। ସରଳତା, ବଳି ଦାନ, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପତି ବvତାର ତା+ର अନନ
ବ ି ତ ଥିଲା େଗାପବ|ୁ ପୁରୀେର ଓକି ଲ ଭାବେର ନି ଜର କାରି अର୍ ଆର
କରି ଥିେଲ।

୧୯୦୯

ମସି ହାେର

ଦାସ

ତା+ୁ

ମୟର
ୂ ଭtର

ରାଜ

କରିଥିେଲ। ମହାରାଜା ଶୀ ରାମଚD ଭtେଦଓ+ର

ତା+ ପତି अସୀମ ସାନ ଥିଲା। ଜେଣ ଶି zାବି ତ୍ ଭାବେର େଗାପବ|ୁ ହୃଦୟ{ମ
କରି ଥିେଲ େଯ ଶି zା ବି ନା େଲାକମାେନ େସମାନ+ର ସାଧୀନତା ଏବଂ ରାhପତି କ_ବ
ବି ଷୟେର ସେଚତନ େହେବ ନାହZ। ଏଠାେର ଲz କରିବାକୁ େହବ େଯ ନବଜାଗରଣ
ଆେDାଳନର अବଧାରଣା କି ପରି େଗାପବ|ୁ + ମଧେର କାମ କରୁଥିଲା। अଥାତ

ତ
ିକ

ା

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଶାର ଭବି ଷତ ପାଇଁ ଶି zା ଜରୁରୀ େବାଲି େସ अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ ଏହି
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ଆେବଦନକାରୀ ଭାବେର ନି ଯୁ

ମଧୁସଦ
ୂ ନ

ଇ
-ପ

ପରି େପzୀେର େସ େଗାପାଳ କୃ  େଗାଖେଲ+ େନତୃ ତେର େଡକାନ ଶି zା େସାସାଇଟିର

ଆ

ହ
ାନ

କାଯ ଦାରା ବହୁ ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ। ଫଳସରୂପ ପୁରୀ ଜି ଲAାର ସତବାଦୀ ଠାେର
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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ଏକ ବି ଦାଳୟ ପତି -ା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ େଗାପାବ|ୁ େସହି ବି ଦାଳୟର ସଚି ବ
ଥିେଲ। ପoିତ ନୀଳକ¥ ଦାସ, ପoିତ େଗାଦାବରୀଶ ମି ଶ, ଆଚାଯ ହରି ହର ଦାସ,
ପoିତ କୃ ପାସି |ୁ ମି ଶ, ପoିତ ବାସୁେଦବ ମହାପାତ ଏବଂ ଶୀ ରାମଚD ରଥ+ ପରି େସହି
ସମୟର ଖାତନାମା ବୁ vିଜୀବୀମାେନ େସମାନ+ େସବା ପଦାନ କରି ଥିେଲ। ପାକୃ ତି କ
ପରି େବଶେର ଶି zାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା ଗଛର ଛାଇ ତେଳ ଛାତମାନ+ୁ
ଧମନିରେପzତା, ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଆଦଶବାଦର ମୂଲେବାଧ ଶି zା ଦି ଆଯାଇଥିଲା।
ଯାହା ଏକ ବି େଶଷ ଉେଲA ଖେଯାଗ େଯ ଶମର ସାନ ଉଭୟ ଛାତ ଏବଂ ଶି zକମାନ+
ପାଇଁ ଜୀବନର ନୀତି େହାଇଗଲା େଗାପବ|ୁ େକାଷାଧz ଭାବେର େରେଭନ୍ସା
 ସହ ଓଡ଼ି ଶା ଶି zା ପା¥ି ନାମକ ଏକ ପା¥ି sାପନ
କେଲଜର ପି ନ୍ସପାଲ୍ ଶୀ ଲାବଟ+
କରି ଥିେଲ। େସ ପାଟନା ବି ଶବିଦାଳୟର ସି େନଟ ଏବଂ ସି oିେକଟର ସଦସ ଥିେଲ।
ତା+ର ଶି zାର ଆଦଶ ଉଭୟ ପାାତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶି zାର ଆଦଶର ମି ଶଣ ଥିଲା

ବଷ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବି ହାର ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶା ବି ଧାନ ପରି ଷଦର ସଦସ ଥିେଲ। େସ ଚାେରାଟି
ପମୁଖ ସମସା ଉପେର ଗୁରୁତାେରାପ କରି ଥିେଲ, ଯଥା, (କ) ଓଡ଼ି ଶାେର ବନା ଏବଂ
ଦୁ ଭ~ z େରାକି ବା ପାଇଁ sାୟୀ ପଦେzପ (ଖ) ଏ¨ାଇଜ୍ ଡୁ ଟିରୁ ମୁ

ଲୁ ଣ ଉ¦ାଦନ

କରି ବାର ଓଡି ଆର ପୁନରୁvାର; ସତବାଦୀ ମେଡଲ ଉପେର ଶି zାର ପସାର ଏବଂ ସମa

କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଭାଷ େବାଷ ତା+ୁ

ଆ

୧୯୨୪େର ତା+ୁ ହାଜରି ବାଗ େଜଲରୁ ମୁ

ଜୁ ନ୍,

ଇ
-ପ

ମସି ହାେର ପୁନବାର ଦୁ ଇ ବଷ କାରାଗାରେର ବDୀ କରି ଥିଲା। ୨୬

ହ
ାନ

୧୯୨୨

ତ
ିକ

ା

ଓଡି ଆ ିକ୍ ଟାର ମି ଶଣ ତା+ୁ ୧୯୨୧ ମସି ହାେର େପାଲି ସ ଗିରଫ କରି ଥିଲା ଏବଂ
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ତା+ର ରାଜେନୖ ତିକ କାରି ୟର ବି ଷୟେର, େଗାପାବ|ୁ ୧୯୧୭ ରୁ ୧୯୨୦ ପଯr ଚାରି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

199

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଓଡ଼ି ଶାେର ଜାତୀୟ ଆେDାଳନର ପି ତା େବାଲି କହି ଥିେଲ। ଏହା ବତୀତ େସ ଓଡ଼ି ଶାେର
େପସ୍ ଫି ଡମ୍ ର अଗଦୂ ତ ଥିେଲ େସ ଓଡି ଆ େଦୖ ନିକ 'ଦି ସମାଜ' ପତି -ା କରି ଥିେଲ।
ଭାଷାର ଏକତା ଚି rାଧାରାର ଏକତାକୁ ସୁନିିତ କେର େଯେହତୁ ସଭତା ଏକ ଏବଂ
ଏକମାତ େହାଇପାରି ବ ନାହZ େସ ଓଡି ଆ ସାହି ତର କାରଣକୁ ସମଥନ କରି ଥିେଲ।
େଗାପବ|ୁ ଜେଣ ମହାନ ସାମାଜି କ ସଂ9ାରକ ଏବଂ ଏକ ନୂ ତନ ସାମାଜି କ ବବsାର
ବା_ା ଥିେଲ अୃଶତା ବି ରୁvେର ତା+ର ଲେ଼ଢଇ, ବି ଧବା ପୁନଃ ବି ବାହର ପଚାର,
ସାzରତା ପାଇଁ अଭି ଯାନ, ଶି zାର ନୂ ତନ ମେଡଲ୍, ଉଭୟ अଧି କାର ଏବଂ କ_ବ ଉପେର
ଚାପ, ମହି ଳା ଶି zା ଉପେର ଗୁରୁତ, ବି େଶଷ ଭାବେର ଧDାମୂଳକ ତାଲି ମ ଏବଂ ଗରୀବ
ଏବଂ ଦରି ଦମାନ+ ପତି ଏକ ଗଭୀର ପତି ବvତା ଏବଂ କରୁଣା ତା+ୁ

अମର

କରି େଦଇଛି  େଗାପବ|ୁ +ର ଏହି ମହତ ଉେଶ ଚି ହy ି ୨୮.୦୬.୧୯୨୪େର ବି ଶିh
େବୖ ାନି କ ତଥା ବ{ଳାର େଦଶେପମୀ ଆଚାଯ ପଫୁଲA ଚD ରାୟ ତା+ୁ 'ଉଳମଣୀ'

ତାରି ଖେର ଘଟିଥିଲା ଆଜି ସମୟ ଆସି ଛି ଏହି ମନୀଷୀ+ର ଚି rା େଚତନାକୁ ନି ଜ
ଚରି ତେର ମି ଶାଇବା, େଯପରି େସ ନବଜାଗରଣ ଆେDାଳନର अବଧାରଣାରୁ ଶି zା େନଇ
ଓଡି ଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ अମର େହାଇଗେଲ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର
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ଉପାଧି େର ଭୂ ଷିତ କରି ଥିେଲ। ତା+ର େଦହାବସାନ ୧୯୨୮ ମସି ହା ଜୁ ନ ମାସ ୧୭

ଆ

ହ
ାନ

ସ କ ସୂତ - ୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ଭାରତ ସାଧୀନତାେର ସାର ପେଟଲ୍
ବଲA ଭଭାଇ ଜାଭରଭାଇ ପେଟଲ, ସାର ପେଟଲ ଭାବେର
େଲାକପି ୟ ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା େସ ଆମ େଦଶର ସାଧୀନତା ସଂଗାମୀ
ମାନ+ ମଧରୁ ଜେଣ ଥିେଲ େସ ୩୧ अୋବର ୧୮୭୫େର
ଗୁଜୁରାଟର ନାଡି ଆଡେର ଜନGଗହଣ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ୧୫ ଡି େସର
େଗୗରୀ ପoା

୧୯୫୦େର ମୁାଇେର େଶଷ ନି ଃଶାସ ତାଗ କରି ଥିେଲ।
ରାଜନୀତି େର ତା+ର ପଥମ ବଷେର େସ ମହାତGା ଗା|ୀ+
ପଦା+ अନୁ ସରଣ କରି ଥିେଲ। ଭାରତ ଛାଡି ବା ଆେDାଳନ ଏବଂ
ଭାରତର ସାଧୀନତା ସଂଗାମେର େସ ଏକ ଗୁରୁତପ"
ୂ  ଭୂ ମିକା ଗହଣ

ସାଧୀନ ଭାରତର ପତି -ାତା ପି ତା ଥିେଲ।
ତା+ୁ ଭାରତର େଲୗହମାନବ ଆଖା ମଧ ଦି ଆଯାଇଥିଲା।
େଯେହତୁ େସ ନୂ ତନ ସାଧୀନ େଦଶେର ୫୬୨ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜକୁ ଏକ
କରି େଦଶର ଏକୀକରଣେର ଏକ ଉେଲA ଖନୀୟ କାଯ କରି ଥିେଲ, ତା+ୁ
ଏହି ଆଖା ଦି ଆ ଯାଇଥିଲା େସହି ସମୟ ମଧେର, ଭାରତର ଛି ନy
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ା

ଭିନy ଖo ସଂଗହ କରି ବା ପକୃ ତେର କଠି ନ କାଯ ଥିଲା |

ଆ

ହ
ାନ

ଭାରତର ସ ାଧୀନତା ପେର େସ ପଥମ ଗୃହମxୀ ତଥା ଭାରତର
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 ଥିେଲ। େସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସର ଜେଣ େନତା ତଥା
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ଉପମୁଖମxୀ େହାଇଥିେଲ। େସ ତା+ର ଏକ अଧି େବଶନେର କହି ଛrି , “ଜାତି ଓ ଧମର
େକୗଣସି ପେଭଦ ଆମକୁ ବାଧା େଦବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ । ସମେa ଭାରତର ପୁअ ଓ ଝି अ
ଆେମ ସମେa ଆମ େଦଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପାରରି କ େପମ ଏବଂ ସାହାଯ
ଉପେର ଆମର ଭାଗ ଗଠନ କରି ବା ଉଚି ତ୍ ”|
େସ ସବଦା ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ, ଜାତି ଏବଂ ଧମର, ଉ ଏବଂ ନି ମy ପେଭଦକୁ ଆମ
େଦଶରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ, େତଣୁ େସ ଏଥିପାଇଁ ପକୃ ତେର କଠି ନ ପରି ଶମ
କରି ଥିେଲ େସ େଦଶର ପକୃ ତ ନାଗରି କ ଥିେଲ। ତା+ୁ ସାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତା+
ଜନG ବାଷ~କୀ ପତି ବଷ ରାhୀୟ ଏକତା ଦି ବସ ଭାବେର ପାଳନ କରାଯାଏ
ସାର ପେଟଲ, େଯପରି େସ ଜଣାଶୁଣା େହେଲ, ତାହା ସବଦା ସG ରଣୀୟ େହାଇ
ରହି ବ, କାରଣ େସ ପକୃ ତେର ଜେଣ ମହାନ େନତା ଏବଂ ପକୃ ତ ବ ି ଥିେଲ ଯି ଏ
ପକୃ ତେର ନି ଜ କ_ବ ପତି ଉଗୀକୃ ତ ଥିେଲ େତଣୁ ତା+ अମର କୀ_~କୁ ସାନ

୨୦୧୮େର ତା+ ଜନG ଦି ନ ଉପଲେz ପତି -ା କରାଯାଇଛି । ତତ୍ ସହି ତ ନମଦା ନଦୀ
ବD େଯାଜନାକୁ ମଧ ସାର ସେରାବର ଡାମ ନାମି ତ କରାଯାଇଛି ।
ସାର ପେଟଲ ଜେଣ ଉେକାଟୀର ରାଜନୀତି  ତଥା ଦz ପରାମଶଦାତା ଥିେଲ।
ତା+ର ପେଚhାେର ଭାରତର ଆେDାଳନ ପ"
ୂ  ଦେର ଆେଗଇଥିଲା। େତଣୁ ତା+ର
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अବଦାନ अତୁ ଳନୀୟ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟପୁର
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ଓଡ଼ିଆ ସାହି ତ ଓ ଯାବନି କ ଭାଷା
ଭାଷା େହଉଛି ମଣିଷର ଚି rାେକDରୁ ପସୂତ ବି ଭିନy अବୟବ
ମାନ+ ,ାରା ଉାରି ତ ଧନୀ ସମୂହର ସମାହାର, ଯାହାଦାରା ମଣିଷ
ପରର ମଧେର ନି ଜର ଭାବବ

କରି ବାେର ସମଥ ହୁଏ େତେବ


ଭାଷା ସୃhି ପଛେର अrନ~ ହିତ କାରଣ ଯାହା ଥାଉନା କାହZକି ବହି ଗତ
ବି କାଶ ନାୟକ

କାରଣର ପଭାବ ସତତଃ ପରିଲzିତ ହୁଏ କାରଣ େବଦ ଉପନି ଷଦ
ଯୁଗରୁ ହZ ସଂ9ୃତ ଭାଷା ଏ େଦଶର ସଂ9ୃତି ଓ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ସୁଚାରୁ
ରୂେପ ନି " କରିବାେର ପମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରି ଥିଲା କାଳକେମ
ଏହି ଜଟିଳ ଭାଷା अଧି କାଂଶ େzତେର ଦୁ ବv େହବାରୁ ତାହା ପରବ_ୀ

ଫଳତଃ େଦଶର େକାଟି େକାଟି ଜନତା ଏହି ରୂପାrରି ତ ଭାଷାକୁ ଗହଣ
କରି ନି ଜର ବ ି ଗତ ଜୀବନକୁ ସମୁ®ଳ କରି ବାକୁ ଯାଇ ସ ପyେର
ବି େଭାର େହାଇ ଉଠି େଲ ପରି ଣାମ ସରୂପ ଭାଷାର ମାନତା ଦୃ hିରୁ
ଭାରତ ସରକାର+ ନି -ା ଓ ଆଦଶ ଉପେର ମୁଖତଃ अm େକେତାଟି
ଭାଷା ସୀକୃ ତି ଲାଭ କରି ଛି ବaୁତଃ ଏହି ସୀକୃ ତି ପା ଭାଷା ହZ େକାଟ 
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କେଚରୀର ଭାଷା ରୂେପ ପାଧାନ ଲାଭ କରି ଏ େଦଶର ଜନମାନସ
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ସମୟେର ନାନା ପକାର ପାେଦଶି କ ଭାଷାେର ରୂପାrରିତ େହାଇଗଲା

ଆ

ହ
ାନ

ମନେର ଗଭୀର ଉନGାଦନା ସୃhି କରିବାେର ସମଥ େହାଇପାରି ଛି
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ପରj ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଏଭଳି ଏକ ସୀକୃ ତି ପା ଭାଷା େଯ, ଯହZେର ତମ, ତuବ, େଦଶଜ
ଓ େବୖ େଦଶି କ ଭାଷାର ଶ ଗୁଡିକ अପବ
ୂ  ସାରେର ମି ଶି ତ େହାଇ ପାରିଛି  ଏ ଦୃ hିରୁ
ବି ଚାର କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ, ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଉପେର ମୁଖତଃ ପ_ୁ ଗୀଜ, ଯାବନି କ ଓ
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପଭାବ ଏକ ସତx ପଯାୟ ସୃhି କରିଛି |
(୧)ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂେପ ଯାବନି କ ଭାଷା:ଐତି ହାସି କ ଦୃ hିେକାଣରୁ ବି ଚାର କେଲ ଜଣାଯାଏ େଯ, ନାଗପୁର ମରହ)ା ମାେନ
୧୭୫୧ ଖୀhାେର ବ{ର ନବାବ ଆଲି ବvି ଖଁା+ୁ ପରାa କରି ଓଡି ଶା अଧି କାର
କରି ଥିେଲ ସୁତରାଂ ୧୭୫୧ରୁ ୧୮୦୩ ମସି ହା ପଯr ସମୟ ମଧେର େସମାେନ
ପାରସି କ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷାରୂେପ ଗହଣ କରି ନି ଜର ଆଧି ପତ ସାବa
କରି ଥିେଲ େତଣୁ ଓଡି ଶାର ଜମି ଜମା ଓ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ ରସି ଦ, ପାଉତି ,
ହାoେକାଟ  ପଭୁ ତି ଯାବତୀୟ େzତେର ଯାବନି କ ଓ ଓଡ଼ି ଆ କି ା ଯାବନି କ ଓ ମରହ)ା

(୨)ପାଚୀନ ଓଡ଼ି ଆ अଭିେଲଖ ଓ ପାଚୀନ ସଂ9ୃତ ଗେର ଯାବନି କ ଶ
ଓଡି ଶାେର ମୁସଲମାନ ରାଜତ ଆର େହବା ପ ବ
ୂ ର
 ୁ ମଧ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର
ପାରସି କ ଓ ଆରବୀୟ ଶର ପେୟାଗ ଆେମ ପାଚୀନ ସାହି ତରୁ େଦଖି ବାକୁ ପାଉ
ଉଦାହରଣ ସରୂପ ୧୪୦୩ ଖୀhାର େଗାଟିଏ ଶି ଳାେଲଖେର ଦାତା+ ନାମ ଲେଡାଉ

ତ
ିକ

ା

ସୁରତାଣ ରୂେପ ବବହାର େହାଇଥିବାର ପମାଣ ମି େଳ अଥାତ େସ ବାହGଣ େହେଲ ମଧ
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ଉଭୟ ଭାଷାେର ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ ଗୁଡିକ ଆତGପକାଶ କରୁଥିଲା |

ଇ
-ପ

ତା+ ନାମଟି ଯାବନି କ ପରି ମେନ ହୁଏ अପର ପzେର ସଂ9ୃତ ପoିତ ବି ଶନାଥ
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କବି ରାଜ ତା+ର 'ସାହି ତ ଦପଣ'େର ସୁଲତାନ अଥେର ସୁରତାଣ ଓ ନାମ ବାଚକ
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ଆଲାଉvିନ अଥେର ଆଲବଦି ନ ଶ ପେୟାଗ କରି ଥିବାର ଦୃ hାr ମି େଳ େସହି ପରି
ପୁରୁେଷା_ମ େଦବ+ ଏକ ଶି ଳାେଲଖେର ମୁକାବି ଲା 'ଓତି ଆରୁ अଛ' ଶ ଦୟର
ବବହାର େହାଇଛି  ସୁତରାଂ ଏ ଶ ଦୁ ଇଟି ଯଥାକେମ ଆରବୀ ଓ େତୖ ୟାର କି ୟାରୁ
ଆସି अଛି  ଏହି ପରି ଭାବେର ମୁସଲମାନ ରାଜତ ଆର େହବା ବହୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଯାବନି କ
ଶ ପସାର ଲାଭ କରି ଥିଲା
(୩)େରକଡ ପତେର ଯାବନି କ ଶ
୧୫୬୮ ମସି ହା ମୁକୁD େଦବ+ ମୃତୁ ପେର େଯଉଁ ରାଜେନୖ ତିକ ବାତାବରଣ
ମଧେର ଓଡ଼ି ଶାର ଭାଗଲି ପି ନି vାରି ତ େହାଇଥିଲା େସହି େଗୗରବ®ଳ अଧାୟକୁ
ଉେନGାଚନ କଲାେବେଳ अତୀତର ଲି ପିବv ଦଲି ଲ ଓ େରକଡର ନମୁନା ଯେଥh ମାତାେର
ସମa+ୁ अନୁ ପାଣିତ କରିଥିବାର ଦୃ hାr ମି େଳ ଏପରି କି ଏହି ସମୟେର ଉଭୟ ଭାଷା ଓ
ଲି ପିେର ଲି ଖିତ अସଂଖ ବଏନାମା, କବଲା, ପ)ା, ପାଉତି , ରସି ଦ, ଆାପତ ଓ ଦାନପାତ

ଇତାଦି 
(୪)ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତେର ଯାବନି କ ଶ
େକବଳ ଓଡ଼ି ଆ अଭିେଲଖ ଓ ସରକାରୀ କାଗଜପତ ମାନ+େର ନୁ େହଁ ଓଡ଼ି ଆ
ସାହି ତେର ମଧ େମାଗଲ ରାଜତର ଆରର ପାୟ ଶେହ ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଯାବନି କ ଶର
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ା

ପେୟାଗ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ଉଦାହରଣ ସରୂପ ବା ଦାସ+ 'କଳସା ଚଉତି ଶା'େର ସବ
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ଏଯାବତ ଓଡି ଶାର ଗାେମ ଗାେମ ଓ ଗୃେହ ଗୃେହ ପରିଲzିତ ହୁଏ ଯଥା-ଦି ଆନ, ମୀରଜା

ଇ
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ପଥେମ ଆେମ ଯାବନି କ ଶର ପେୟାଗ େଦଖିବାକୁ ପାଉ ଠି କ अନୁ ରୂପ ଭାବେର

ଆ
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ାନ

ପସଖା ଯୁଗର अତି ବଡ଼ି ଜଗନy ାଥ ଦାସ ଭାଗବତର ଦଶମ 9Dେର େଯଉଁ अଗର ଶ
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ବବହାର କରିଛrି , ତାହା ସଂ9ୃତ ଆଗୁରୁ ସହି ତ ସ କ େହେଲ େହଁ ଆରବି କ अଗର
ସହି ତ ଏହାର େମଳ अଧି କ େସହି ପରି େଷାଡଶ ଶତାୀର କବି अଚୁ ତାନD ତା+ର
ଶନ
ୂ  ସଂହି ତା ଭଜନେର ତୁ ରୁକ ଓ अେଲଫ ଆଦି ଦୁ ଇଟି ଯାବନି କ ଶ ବବହାର
କରି ଛrି 
ଏହାପେର କବି ସମାଟ ଉେପD ଭt, अଭିମନୁ  ସାମr ସି ଂହାର, ବଜନାଥ
ବଡ଼େଜନା, କବି ସଯ
ୂ  ବଳେଦବ ରଥ, ଉଳ ଘ¡ ଯଦୁ ମଣି ପମୁଖ କବି ମାନ+ ରଚନାେର
ପଚୁ ର ମାତାେର ଯାବନି କ ଶର ପମାଣ ମି େଳ ଏହା ବତୀତ ଆଧୁନିକ ସାହି ତେର
ମଧ କଥା ସମାଟ ଫକୀର େମାହନ େସନାପତି , କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରାମ ଶ+ର
ରାୟ+ ରଚନାେର ମଧ ଯାବନି କ ଶର ପଭାବ ଯେଥh ମାତାେର ପରିଲzିତ ହୁଏ
ବaୁତଃ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ଯାବନି କ ପଭାବ ଏେତ ବି ପୁଳ େଯ ତା'କୁ ବାଦ େଦେଲ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ପରି କmନା अସବ େହାଇ ପଡି ବ େତଣୁ ପଭାବଶାଳୀ େବୖ େଦଶି କ

ତ
ିକ

ା
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ଭାଷା ଦୃ hିରୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର sାନ ପଥମ ଏବଂ ଯାବନି କ ଭାଷାର sାନ ଦି ତୀୟ

ଇ
-ପ

ଶୀ ବି କାଶ ନାୟକ, କଇଁପୁର, ଜାମଦା, ମୟର
ୂ ଭt

ଆ

ହ
ାନ

େମାବାଇଲ ନର : ୬୩୭୨୬୪୬୭୧୦
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ଶର ମହ_ ଓ ଉପକାରିତା
ସମୁଦ ମନରୁ ମି ଳିଥିବା ୧୪ େଗାଟି ରତy ମଧରୁ ଶ अନତମ
अେଟ l କେରାନା କାଳେର ଆେମ ଶ ଧନୀର ଆବଶକତା अନୁ ଭବ
କରି ବାରୁ ଶ ବଜାଇେଲ l େସେତେବେଳ େବାେଧ ଭାରତୀୟ ସଂ9ୃତି
ବି ାନ ଆଡକୁ ସମେa ଆସି ବାକୁ ଇଛୁକ ଥିେଲ, େସ ଭୟେର େହଉ କି
ନି ତ ରtନ ନD

ଶvାେର େହଉ l ସତେର କ'ଣ ଶ ଧନୀେର କି ଛି ବି ାନ ରହି ଛି? ନା
ଏହା ଏକ अ|ବି ଶାସ अେଟ ମାତ l ଶାେର ଶର ଶକୁ अତr
ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଉପକାରୀ େବାଲି ବ"ନା କରାଯାଇଛି । କୁ ହାଯାଏ
େଯ ଶର ଶ େଯଉଁଠାେର ପହେ େସଇଠି େଲାକ+ କଲାଣ େହବା

_ଶ ଫୁ+ିବା ଫୁସଫୁସକୁ ମଜବୁ ତ କେର ।
_ଶ ଫୁ+ିବା ଶ ର ଚାପକୁ ଠି କ୍ ରେଖ ।
_ ଥାଇରଏଡ୍ େରାଗେର ଶ ବହୁତ ଉପକାରୀ ।
ଏେବ ଆସj ବି aାର ଭାବେର ଶର ଉପକାରି ତା ସବୁ ଜାଣିବା l
େଦୖ ନିକ ଶ ଫୁ+ିବା ଦାରା ମଳଦାରର ମାଂସେପଶୀ ଶ ି ଶାଳୀ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହୁଏ l ଶ ଫୁ+ିବା ମୂତାଶୟ, ତଳି େପଟ, ଛାତି , ପାଟି ଏବଂ େବକର
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ଆର େହାଇଥାଏ l

ଆ

ହ
ାନ

ମାଂସେପଶୀ ପାଇଁ अତr ପଭାବଶାଳୀ େବାଲି ପମାଣ କେର। 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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अ{ଗୁଡ଼ିକ ଶ ବଜାଇେଲ ବାୟାମ େହାଇଥାଏ l
ଶକୁ ଫୁ+ିବା ଦାରା ପଶାସ େନବା zମତା ଉନy ତ ହୁଏ l ଏହା ଆପଣ+
ଥାଇରଏଡ୍ ଗି ଏବଂ ସ ରେପଟିକୁ ବାୟାମ କେର l ଏହା କଥା କହି ବା ସହ ଜଡି ତ େଯ
େକୗଣସି ପକାରର ସମସାକୁ ଭଲ କରିବାେର ସାହାଯ କେର l
ଶ ଫୁ+ିବା ଦାରା ଆପଣ+ର ବୃ vାବsାେର େଦଖାଉଥିବା କୁ ନ ସମସା ମଧ
ହାସ େହାଇପାେର l ମୁଖର ମାଂସେପଶୀ ବି aାରି ତ ହୁଏ l ଯାହା କୁ ନ କୁ ହାସ କରି ଥାଏ l
ଶ କାଲସି ୟମର ଏକ ବଡ଼ ଉ अେଟ l ରାତି େର ପାଣିେର ଭତ~ େହାଇଥିବା ଏକ
ଶର ପାଣି ପି ଇେଲ ଶରୀରର କାଲସି ୟମ अଭାବ ଦୂ ର େହାଇଥାଏ l ଏହାକୁ ଚମେର
ମାଲି ସ୍ କେଲ अେନକ ଚମ େରାଗରୁ ମୁ ି ମି ଳିପାରି ବ l
ଶ ଫୁ+ିବା ଦାରା ମାନସି କ ଚାପରୁ ମୁ ି ମି ଳିଥାଏ l େଯଉଁମାେନ ବହୁତ ଚାପେର
अଛrି େସମାେନ ନି ିତ ଭାବେର ଶ ଫୁ+ିବା ଉଚି ତ, କାରଣ ଏହା ଫୁ+ିବା େବେଳ

ନକାରାତGକ ଶ ି ମଧ ଦୂ ରେର ରହି ଥାଏ l େଯଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକେର ଶ ରଖାଯାଏ
େସଠାେର େକୗଣସି ନକାରାତGକତା ରୁେହ ନାହZ l
ଶ ଫୁ+ିବା ଦାରା ଆପଣ ହୃଦଘାତରୁ ମଧ ରzା ପାଇପାରି େବ l େଯଉଁ ବ ି
ନି ୟମି ତ ଭାବେର ଶକୁ ଫୁେ+, ତାକୁ ହୃଦଘାତ ହୁଏ ନାହZ l ଶ ଫୁ+ିବା ଦାରା

ା

ନଳି େର ଥିବା ସମa अବେରାଧ ହଟିଯାଇଥାଏ l େସହି ଭଳି , ବାରାର

ତ
ିକ

ହୃତପି o ଓ ର

ଇ
-ପ

ନି ଶାସ ପଶାସ େନବା ଦାରା ଫୁସଫୁସ ମଧ ସୁs ରହି ଥାଏ l ଶ ଫୁ+ିବା ଦାରା େଯାଗର

ଆ

ହ
ାନ

ତି େନାଟି କାଯକଳାପ େଯମି ତିକି କୁ କ, େରଚକ ଏବଂ ପାଣାୟାମ ଇତାଦି ଏକା
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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ସା{େର େହାଇଥାଏ l
େଯଉଁମାନ+ର ଶାସକି ୟା ସମସା ରହି ଛି, େସମାେନ ଶ ଫୁ+ିେଲ ଏଥିରୁ ମୁ ି
ପାଇପାରି େବ। େଯଉଁମାେନ ପତି ଦିନ ଶ ଫୁ+rି େସମାେନ ଗଳା ଏବଂ ଫୁସଫୁସର
େରାଗ ପାଆrି ନାହZ l ଏହା ସG ¯ତି ଶ ି କୁ ମଧ ବଢ଼ାଇଥାଏ |
େବୖ ାନି କମାେନ ବି ଶାସ କରrି େଯ ଏକ ଶ େସଲକୁ ଫୁ+ିେଲ, ଏହାର ଧନୀ
େଯଉଁ ପଯr ଯାଏ अେନକ େରାଗର ଜୀବାଣୁ ମଧ ଶ କ ନ ଦାରା ଦୁ ବଳ
େହାଇଯାଆrି କି ା ନh େହାଇଯାଆrି l ଯଦି ପତି ଦିନ ଶ ବଜାଯାଏ ପରି େବଶ
ଜୀବାଣୁମୁ

େହାଇପାେର l ବଲ~ ନ୍ ବି ଶବିଦାଳୟ ଶ େସଲ ଉପେର ଗେବଷଣା କଲା

ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ ଏହାର ତର{ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ अନାନ ସୂzG अଣୁଜୀବ
(ମାଇେକାବସ୍)ନh କରିବା ପାଇଁ ସେବା_ମ ଔଷଧ अେଟ l ପତି ଦିନ ସକାେଳ ଏବଂ
ସ|ାେର ଶ ବଜାଇବା ଦାରା ବାୟୁମoଳ ଜୀବାଣୁମୁ

େହାଇଯାଏ | େବୖ ାନି କମାେନ

ସ|ାେର ଶ ବେଜଇବାର ପର ରା ରହି ଛି l
ଶେର କାଲସି ୟମ, ସଲଫର ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ବହୁ ପରି ମାଣେର ମି ଳିଥାଏ l
ଶ ି ଶାଳୀ ହାଡ ପାଇଁ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ अତr ଗୁରୁତପ"
ୂ  | େତଣୁ ଶେର ୧୨-୨୪
ଘ¡ା ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ପି अj l ଏହା ଦାrର ମଧ ଉପକାର କରିଥାଏ l

ତ
ିକ

ା

ଶର ଔଷଧୀୟ ବବହାର ମଧ अତr ପଭାବଶାଳୀ ଜେଣ ମୂକ ବ ି
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କହି ଛrି େଯ ସୂଯ କି ରଣ ଶ ତର{େର ବାଧା ସୃhି କରି ଥାଏ, େସଥିପାଇଁ ସକାେଳ ଓ

ଇ
-ପ

ପତି ଦିନ ୨-୩ ଘ¡ା ପାଇଁ ଶ ବଜାଇବାକୁ ଦି अj l ତା+ୁ ପତି ଦିନ ୨୪ ଘ¡ା ପାଇଁ ଏକ

ଆ

ହ
ାନ

ବଡ ଶେର ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ପି ଇବାକୁ ଦି अ, େଛାଟ ଶ େଶଲ(େଖାଳ)ର ଏକ ମାଳ
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ତି ଆରି କର ଏବଂ ଏହାକୁ େବକେର ପି |ାଇଦି अj ଏବଂ ୫୦ ରୁ ୨୫୦ ମି ଲିଗାମ ଶ ଭସG
ମହୁ ସହି ତ ଚେଟଇ ଦି अ ଉଭୟ ସକାଳ ଏବଂ ସ|ାେର l ଏହା ମୂକତାକୁ ଦୂ ର କେର l
ଶ ଭସG (୫୦-୨୫୦ ମି ଲିଗାମ)କୁ ୧ ରୁ ୨ ଗାମ अଁଳା ଚୂ"େର ଘି अ ସହି ତ ସକାଳ ଓ
ସ|ାେର ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ତୁ ତଲାପଣ ଦୂ ର ହୁଏ l
େଛାଟ ଶକୁ ଫୁ+ିେଲ अଧି କ ଶ ି ଖ କରି ବାକୁ ପେଡ଼ କି j ଏହା ଗଳା ସ|ୀୟ
େରାଗ ପାଇଁ अବଥ ଔଷଧ अେଟ l
ଶର ଧନୀକୁ ନି ୟମି ତ ଶୁଣୁଥିବା କାଲା ବ ି ର ଶବଣ ଶ ି େଫରି ଆସି ଥାଏ l ଏହା
କ" ଚି କିା ପାଇଁ ମଧ अuୁ ତ କାମ କେର l
ଦzିଣବ_ ୀ ଶ ବହୁତ ଦୁ ଲଭ अେଟ ଏହାକୁ ପାଇେଲ ନି ିତ ଘରକୁ ଆଣj ଏହା
ବାମାବ_ୀ ଶ अେପzା अଧି କ ଶୁଭ ଫଳ ପଦାନ କେର l ଏହା ସମa ପକାରର ବାaୁ
େଦାଷକୁ ଠି କ କରି ବା ସହି ତ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃvି ଆଣିଥାଏ l

ରଖାଯାଏ େଯମି ତି ତାହା ଧରି ତୀକୁ ଶ ନକେର l
ଏ ସମa ତଥ ପଛେର ବି ାନ ରହି ଛି l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଡି ଏଲ ଏ-୧୨, ବୀର ସୁେରD ସାଏ ନଗର, ଭୁ ବେନଶର
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ଶକୁ ସାେଢ ତି ନି ଥର ହZ େକବଳ ଫୁ+ାଯାଏ ଏବଂ ସବୁ େବେଳ ଏମି ତି ଜାଗାେର

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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େହତୁବାଦ ବନାମ ସା ଦାୟି କତା
अେଲକର ଉ ଉ_ାପ ।
ଜୀବନ ସଂଚାରର ମାଧମ ଉ_ାପ / ଆେଲାକ ।
ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମାଟିର ପରି ବ_~ତ ବି ବ_ ନ ଭାଗେଶଷରୁ ଉvୃ ତ ଜୀବନ
କାହାକୁ େଗାଚର ଏହାର ତାତି କ ାନ ?!!
ପ+ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

ନି କଟ अତୀତର େହତୁ ବାଦୀ - ଧମା| ତକ-ବି ତକ ବି ଚାରଗୁଡିକୁ
େଦଖି ମେନ ହୁଏ ସେତ େଯମି ତି ମଣି ଷ ଦି ନକୁ ଦି ନ अାନର ଚରମ
ଶୀଷେର ପହଂଚି ଛି। ସମୟ ପବ
ୂ  େହବାକୁ
ୂ ର
 ୁ ପୃଥିବୀ ଜୀବନଶନ

େକୗଣସି ଉ ନଥିଲା େସେତେବେଳ େଯଉଁସବୁ ଦାଶନିକ, େବୖ ାନି କ
ସୃhି େହାଇଥିେଲ ପୃଥିବୀ ପୃ-େର, ବ_ମାନ ଆଉ ନାହଁ ାrି କି ସୃhି
େହବା ସାବନା ନାହZ। ତାହାର କାରଣ ତ अତr ଗୀର ଯାହା
अନ ଦି ଗେର ପରିଚାଳି ତ। େହେଲ ଉପsିତ अାନ ଶି zିତ ଏବଂ
अଶି zିତ ଧମ ବି ଶାସୀ+ ମଧେର େଯଉଁ ସବୁ ଯୁ ି ଚାଲି ଛି ତାହା ତକ

ହ
ାନ
ଆ

ସମୟ କହି ବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନା ବି ତକ ସମୀzା କରିବା ାନ ଶନ
ୂ  ସମାଜର ଗତି େକଉଁ ଆଡକୁ
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ଯାଉଛି । ଏହା କହି ବାର ମୂଳ ଆଧାର େହଲା େଯ େଯେତେବେଳ ାନର
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ପଥମ କଥା େହଲା େଯଉଁ ଦାଶନିକ ତଥା େବୖ ାନି କ ସମୂହ ଭବି ଷ ପୀଢି + ପାଇଁ
େସମାନ+ ଗେବଷିତ ତଥ-ତତର ନି ଷ ସବୁ େଦଇଯାଇଛrି େସଗୁଡିକୁ ସମୀzା କରି ବା
ାନ ମଧ ନାହZ କାହାର ଆଜି ସମୟେର। अଧି କj େସହି ପବ
ଦାଶନିକ,
ୂ ଜ

େବୖ ାନି କଗଣ କି ଏ େହେଲ େକୗଣସି ବି ଶବିଦାଳୟରୁ ପମାଣପତ ଧାରି ତ ଶି zା अଜନ
କରି ନଥିେଲ କି ା େସମାନ+ର ାନକୁ େନଇ େକୗଣସି अହଂଭାବ ନଥିଲା ମନେର
େହଉକି ବାହେର। କାରଣ େସମାେନ ହZ ଜେଣ ଜେଣ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ अନୁ -ାନ ସରୂପ
ଦoାୟମାନ େହାଇଥେଲ ନି ଜସ अrାନରୁ ଯାହା ଆଜି ସମୟେର ବୁ ଝି ବା ମଣିଷ zୀଣ।
ଉପsିତ ସମୟର ସମa େବୖ ାନି କ ଶି zାେର ପାର{ମ ଶି zା ପମାଣପତଧାରୀ ମଣିଷ
ହୁअj କି ା ଦାଶନିକ ମତବାଦ ଗୁଡିକ अଭାସ କରି ଥିବା ପମାଣପତ ଶନ
ୂ  अଶି zିତ
ହୁअj, େସମାନ+ ନି ଷ ଗୁଡିକୁ अଭାସ କରି ନି ଜସ ଗେବଷିତ ତଥର େକୗଣସି
ଆଧାର ବି ହୀନ ତାକ~କ अନୁ ଶୀଳନ କରି ବା ଏବଂ अହଂକାରେର ନି ଜକୁ ଶୀଷେର sାପି ତ

କରି अାନର ପରିଚୟ ପଦାନ କରୁଥିବା ବୁ ଝି ପାରୁନାହାrି େସମାେନ ।
ଦି ତୀୟତଃ େଯଉଁ ସବୁ ସବସାଧାରଣ ମଂଚେର ଏହି ଭଳି ତାକ~କ ପରି େବଶ ସୃhି
କରାଯାଉअଛି େସଇଠି କି ଭଳି ବି ଚାରଶୀଳ ମଣିଷ+ୁ େନଇ ଆେଲାଚନା କରାଗେଲ େଯ
ପକୃ ତ ନି ଷ ପଦାକୁ ଆସି ବ େସହି ାନ ମଧ ନାହZ ହୁଏତ ଆେୟାଜକ+?! େତଣୁ

ତ
ିକ

ା

ବି ଭିନy େଲାକ+ ଭି ନy ଭିନy ମତବାଦ ମଧେର ବି ତକ~ତ ପରି େବଶ ସୃhି େହାଇ େକୗଣସି
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କରି ବା ଏକ अମାନବୀୟ ବି ଚାର ଏବଂ େସମାନ+ ରହି ଥିବା କି ଂଚି ତ ାନକୁ ସଂକୁ ଚି ତ

ଇ
-ପ

ନି ଷେର ନପହଁ ଚି ସମା େହଉଛି ଆମର ତକ ସମୟ। ନି କଟ अତୀତେର ବି ଭିନy

ଆ

ହ
ାନ

ଇେଲୋନି କ ମି ଡିଆେର େକେତକ ଯୁ ି ମଂଚ ଗୁଡିକର ଆେଲାଚନା ଗୁଡିକୁ ଲz
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କେଲ ଜାଣି େହଉଛି େଯ ଦୁ ଇ ପzେର ରହି ଥିବା େହତୁ ବାଦୀ ଏବଂ ଧମ ବି ଶାସୀ+
ମଧେର େଯଉଁସବୁ ତକ-ବି ତକ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଯୁ ି ବଢାଯାଉଥିଲା
େସସବୁ ସ ୃ

ବ ି ମାନ+ର ନି ଜସ ଗେବଷିତ ାନରୁ ଉvୃ ତ ନେହାଇ अନ କାହାର

କୁ େହଳି କା ଜନି ତ। ଯି ଏ େବୖ ାନି କ ମତ େପାଷଣ କରୁଥିେଲ ତାହା ସ ୃ

େହତୁ ବାଦୀ+

ନି ଜସ अନୁ ଭୂ ତ ଗେବଷିତ ତଥରୁ ନଥିଲା କି ା େଯଉଁସବୁ ଧମ ବି ଶାସୀ ଶାୀୟ ାନ
ବାଢୁ ଥିେଲ େସଗୁଡିକ ମଧ ତା+ ନି ଜସ अନୁ ଭୁ ତ ଗେବଷିତ ତଥରୁ ନଥାଇ େକବଳ
କାହାର ମତବାଦ ଗୁଡିକୁ ବି ଶାସକୁ େନଇ ଯୁ ି ବଢୁ ଥିବା େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଲା। କହି ବାକୁ
ଗେଲ େସମାନ+ ମତ ଗୁଡିକେର େକୗଣସି ନି vାରି ତ ପମାଣ ସାେପz ନି ଷ ନାହZ କାହାରି
ପାଖେର। େତଣୁ ତାକୁ ଆେମ ତକ େବାଲି କହି ବା ନା ବି ତକ ବି ଚାର େଯାଗ !
ତୃ ତୀୟେର ମାନବି କ, ସାମାଜି କ ଓ େନୖ ତିକ ାନ ରହି ତ ଶି zିତ େହଉକି अଶି zିତ
ମଣିଷ ଗୁଡିକ େକେତ ଶି zା ଲାଭ କେଲ କି ା अନ େକୗଣସି ଶି zାେର ନି ଜକୁ ଶୁସି ତ

ମାନବ ସଳି ତ ସାମାଜି କ ଶି zା ବବsା ମାଧମେର ଉ ଶି zାର ପମାଣପତଟିଏ ହାସଲ
କରି ଥିବା ମଣିଷ+ୁ ାନୀ େବାଲି କହି ବା ଏକ ଛଳନା ମାତ ଯାହାର େକୗଣସି ନି ିତତା
ନାହZ ପକୃ ତପେz ଯାହା ସବୁ ବି ଟିଶ ଆମକୁ ଶି ଖାଇଛି । ାନୀର ସା ଭିନy ଏବଂ ଶି zିତ+
ସାମାଜି କ ମାନତା ଭିନy । େତଣୁ ଉ ଶି zିତ+ୁ ାନୀର ମାନତା େଦଇ ସବୁ େzତେର

ତ
ିକ

ା

ନି େୟାଜି ତ, ସାନି ତ କରାଯି ବା ଏକ अବବsିତ ସାମାଜି କତxର अେଲୗକି କ ଛଳନା
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କରି ଥିେଲ ମଧ େସମାନ+ ପକୃ ତ अrାନ ରହି ଥିବା େକୗଣସି ନି ିତତା ନଥାଏ।

ଇ
-ପ

େକବଳ େହାଇପାେର, କି 'j ତାହାର େକୗଣସି ଗହଣୀୟତା ସବ େହବ ନାହZ। अଧି କj

ଆ

ହ
ାନ

େସମାନ+ अହଂଭାବ ଜନି ତ अାନତା ଯେଥh अଧି କ େହଉଥିବା ଜାଣିେହବ ଲz
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କେଲ। अନୁ ରୂପ େକୗଣସି ସାଂ9ୃତି କ ମତବାଦ ଗୁଡିକୁ अଭାସ କରି ନି େବାଧ+
ସଖେର ପବଚନ ବଢୁ ଥିବା ମଣିଷ+ୁ ମଧ ାନୀ େବାଲି କହି ବା ବାହୁଲ ମାତ ଯାହା
ଏକ ସାମାଜି କ ବି ଡନା େବାଲି କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବ, କି j େସମାନ+ୁ ାନି ର ନି ିତ ଆଖା
ଦି ଆଯି ବା अେଯୗ ି କ। ଏହି ଭଳି ପରି େପzୀେର େଯଉଁସବୁ ମଣିଷ ମାନ+ୁ େନଇ ଏହି ଯୁ ି
ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା େସଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ+ ପାଇଁ अଧି କ ବି ଭାrି କର ମୁoବଥାର
କାରଣ େହବା ଛାଡ଼ େକୗଣସି ଭଲ ସେDଶ ନୁ େହଁ ।
ଏହି ଦୁ ଇ ପz+ ଯୁ ି କୁ ବି ଚାରକୁ େନଇ େଦଖିେଲ କି ଛି ବୁ ଝି େହଉଛି େଯ େଗାଟିଏ
େଗା-ୀ ଚାହଁୁ ଛrି ଆମ ସ ଦାୟ ତଥା ରାhର ସମa େଲାେକ ସତର ଭାବଗାହୀ ହୁअj
ଏବଂ अ| ବି ଶାସକୁ ପତାଖାନ କରି ପକୃ ତ ପଥେର ଚାଲି ବା ଶି ଖj। अନ ପzେର
ଦି ତୀୟ େଗା-ୀ ଚାହଁୁ ଛrି େଯ ଆମ ସା ଦାୟୀକ ବି ଚାରେର ଆମ ରାhୀୟ ମଯାଦା
ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ଆେମ ସମେa ନି ଜକୁ ଏକ େବାଲି ପରି ଚୟ େଦଇ ଶି ଖିବା ଆମର

ବି ଷୟ ଏହାକି ଦୁ ଇେଗା-ୀ+ ମଧେର ରହି ଥିବା ବି ଚାରର େଶଷ ନି ତି ଏକ। କି j
ରାaା ଭିନy । अଥାତ େସମାେନ ହୁଏତ େସମାନ+ ବ ି ଗତ ଆଗହ ରହି ଥିବା ପଥେର
ସମa+ୁ ପରି ଚାଳି ତ କରିବା ଲzେର ଏହି ଭଳି ଯୁ ି ବଢୁ ଥିବା ଧାଯ େହଉଛି ଏଠାେର।
ଯଦି ଏହା ସତ େଯ ଦୁ ଇ ପz+ ଲz ଏକ ତାେହେଲ ଏଇଠି ଆେପାଷ ବୁ ଝାମଣା ନକରି

ତ
ିକ

ା

ଆେକାଶ, ଏତଲା, ହତା ଧମକ େଦବାର େକୗଣସି ଆବଶକତାକୁ अନୁ ଭବ କରି େହଉ
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ପଧାନ ଧମ। େହେଲ अrତଃ ପେz ନି ରେପz ବି ଚାରଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ ଏଇଥିରୁ ବୁ ଝି ବା

ଇ
-ପ

ନାହZ ବରଂ ଶତତା ଭାବ ବଢି ବାର ସାବନା अତଧି କ। ଆଉ ଯଦି ଉଭୟ େଗା-ୀ+

ଆ

ହ
ାନ

ଲz୍ ଏକ େହାଇଥାଏ ତାେହେଲ ନି ଜ ନି ଜ ମଧେର ଆେପାଷ ବୁ ଝାମଣା କରି ଭାଇଚାରା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

214

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସୃhି କରି ଜେଣ अନକୁ ବୁ ଝି ସତ ପଥେର ପରି ଚାଳି ତ କରି ପାରି େଲ ହୁଏତ ସମସାର
ସମାଧାନ େହାଇପାରି ବ। अଥବା େଗାଟିଏ ସ ଦାୟେର ଦୁ ଇେଗା-ୀ ମଧେର ଫାଟ ସୃhି
େହାଇ अନ ସ ଦାୟକୁ ପେବଶ କରି ବାର ସୁେଯାଗ ବାପକ କରି ବାର ସାବନା ଯେଥh
अଧି କ ରହି ଛି ଯାହା ଆମ ଭବି ଷ ପି ଢି+ୁ अତr अସୁବିଧାେର ପକାଇ ପାେର ।
ଏହି ବି ତକେର अଂଶ ଗହଣ କରୁଥିବା ଉଭୟ େଗା-ୀ+ୁ ସମାrରାଳ ଭାେବ
େଦଖାଯାଇ ପାରିବ। ଉଭେୟ ଉଭୟ େzତେର अ| ଭଳି ବି ଶାସ ରଖିଥିବା ଲz କେଲ
ଜାଣିେହବ। କାରଣ ଜେଣ ଦାଶନିକ ମଧ େବୖ ାନି କ ଠାରୁ କି ଛି କମ ନୁ ହrି । େବୖ ାନି କ
ନି ିତ ଦାଶନିକ େହାଇଥିବା େବେଳ ଦାଶନିକ େକୗଣସି ପମାଣ ସାେପz ଦୃ hିଭ{ୀର
େଶଷ ନି ଷେର ନପହଁ ଚି अେନକ ଦୂ ର ପଥ अତି କମ କରିଥାrି ବାପକ ବି ଷୟ ଉପେର।
େବୖ ନି କ କି j େକୗଣସି େଗାଟିଏ ବି ଷୟ ଉପେର ନି ଜର ଦାଶନିକ ବି ଚାର ସୃhି କରି େସହି
ବି ଷୟର େବୖ ାନି କ ପମାଣ ସାବa କରି ବାେର ବa ରହି ଜୀବନ େଶଷ କରି ଥାrି ।

ଭୁ ଲ େବାଲି ପମାଣ ନକରି ପାରି ଛି ବି ାନ। େଗାଟିଏ ପzେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଏମି ତି
ହୁଏ କି େଯଉଁ ସବୁ ଦାଶନିକ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବି ଭିନy ମତବାଦ ଗୁଡିଏ େଦଇ ଯାଇଛrି ,
େସଇଥିେର କାଳକେମ କି ଛି अେନୖ ତିକ, अମାନବୀୟ ବି ଚାର େଯାଡ଼ି େଦଇ ବବସାୟ
ଚଳାଉଥିବା େଲାକ+ ସଂଖା ମଧ କି ଛି କମ ନାହZ ଆମ େଦଶେର। अନ ପzେର ଆଜି

ା

କରି ମଣିଷ

ତ
ିକ

ସମୟେର ବି ାନକୁ ଭମି ତ କରି ୯୦ ଶତକଡା ବବସାୟୀକ ମତବ

ଇ
-ପ

ସମାଜକୁ ଲୁ ଟୁ ଥିବା ବବସାୟୀ+ ବି ଷୟେର ଜାଣିଛrି କି େସହି େବୖ ାନି କ ସମଥ

ଆ

ହ
ାନ

ସ ଦାୟ?! ଏମି ତିକି ବି ାନର ଦାହି େଦଇ େକେତେବେଳ ମରଣାrକ ବି ଚାର ବାଢୁ ଛrି
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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େତଣୁ ଜେଣ ଦାଶନିକ+ ମତବାଦ ଗୁଡିକୁ ମଧ ପତାଖାନ କରି େହବ ନାହZ ଯାହା ନି ିତ
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ବବସାୟୀ ତ ଆଉ େକେତେବେଳ अେହତୁ କ ଭୟାବହତା ନି େବାଧ ଜନମାନସେର ସୃhି
କରି ପତାରିତ କରୁଛrି ଚତୁ ର अାନ ବବସାୟୀ େଗା-ୀ ଓ zମତା ପି ପାସୁ ମଣିଷ ସମୂହ
ତାହା ବୁ ଝି ଛrି କି ବି ାନ अ| େଗା-ୀ। ଯଦି ବୁ ଝି ଛrି କାହZକି ବି ାନଭି_ିକ ମି ଥା
କୁ େହଳି କା କି ା ବବସାୟୀକ ବି ଚାର ଗୁଡିକୁ ବି ରୁv କରି େକୗଣସି ମତବ

କରୁନାହାrି

ସବସାଧାରଣ+ ପାଖେର, ପଶyବାଚୀ ସୃhି କରୁଛି ମନେର। ଏହି କଥାଟି ସହଜେର
େସମାନ+ ହଜମ େହବନାହZ କାରଣ େସମାନ+ ବି ାନ अ|ତ େସମାନ+ୁ େସଗୁଡିକୁ
ପତzଦଶୀ େହବା ସୁେଯାଗ େଦଉନାହZ େଯମି ତି ଧମା|+ୁ

େସମାନ+ ରହି ଥିବା

अେନୖ ତିକ, ମି ଥା ପବଚନ ଗୁଡିକ ଦି ଶୁନାହZ। େତଣୁ େକେତକ ଉଦାହରଣ ସରୂପ.....
ଉପsିତ ସମୟେର ଚି କିା ବି ାନେର ଯାହାସବୁ ବି ାନକୁ ଭମି ତ କରି ବବସାୟ
ଲି ଛି କି ା अrରୀz ବି ାନେର େହଉକି अନାନ େzତ ଗୁଡିକେର ଯାହାସବୁ ମି ଥା
ଆେଲାଡନ ସୃhି କରାଯାଉअଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନେର ହୁଏତ େସହି ବି ାନ େପମୀ

ସମାଜର େକେତକ ସୋଟ ମଣିଷ େଯଉଁମାନ ସ ୃ

ବି ଷୟ ଗୁଡିକେର ବି ଶାରଦ अଛrି ,

େସଥିମଧେର େକେତକ+ ଦୃ ଶ ଶାବ ମrବ ଗୁଡିଏ ଉପଲ½ अଛି ୟୁ ଟୁ ବେର ତାକୁ
େଦଖି ଜଣାj ପଥେମ ଏବଂ େସଗୁଡିକ ପତି ମଧ ସେଚତନତା ସୃhି କରିବା ପାଇଁ େଚhା
କେଲ ହୁଏତ ସବସାଧାରଣ ଉପକୃ ତ େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ ଏମି ତି ସା ଦାୟି କ ବି ଚାର

ତ
ିକ

ା

ସୃhି େହାଇନଥାrା କାହା ମନେର ଏହି ସବୁ କାଯ କେଲ େବାଲି ଆମ ବି ଚାର। अନୁ ରୂପ
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ମାେନ େସସବୁ ବି ଷୟେର अବଗତ ନାହାrି େବାେଧ। ଏହା ଆେମ କହୁନାହଁୁ ବରଂ

ଇ
-ପ

େଯଉଁ ସବୁ ଧାମ~କ େଚତନା ଜନି ତ अମାନୁ ଷିକ ମrବ ବାଢି େକେତକ େଗା-ୀ ସମାଜକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଧମା| କରି ରଖି ନି ଜ ବବସାୟ ଚଳାଉଛrି େସମାେନତ େକେବ ସତ ଉପsାପନ
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 େବ ନାହZ େଯମି ତି ବି ାନେର ହୁଏ । କି j େଯଉଁ ଧମ ବି ଶାସୀ ମାେନ ପକୃ ତ ଧାମ~କ
ବି ଚାର ତଥା ମାନବି କ େଚତନା, େନୖ ତିକ ମୂଲେବାଧତା ତଥା ସାମାଜି କ ାନ ବି ତରଣ
କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛrି ସମାଜେର େସହି ଧାମ~କ େଚତନା ମାଧମେର େସମାେନ अrତଃ
ପେz େସଇଥିେର ରହି ଥିବା ଷଡ଼ଯx ଗୁଡିକୁ ପଥେମ ପରୀzା କରି େସଗୁଡିକୁ ପତାଖାନ
କରି ପକୃ ତ େଚତନା ାନ ବି ତରଣ କରି ବା ପୟାସ କେଲ ମଣିଷ ସମାଜ ପକୃ ତ
ଆେଲାକର ପଥ ପାଇ ପାରି ଥାrା ଯାହା େସମାେନ କରୁନାହାrି । ପକୃ ତ ାନଯୁ
େଚତନାକୁ ନବୁ ଝି େକବଳ अ| ଭଳି ବବସାୟୀ+ ଧମ ଗଂଥ ଯାହା କହି ଲା େସଗୁଡିକୁ
ମାନି ବା ଏବଂ अନକୁ େପରଣା େଦବାେର ପୟାଶରତ ଦି ବାନି ଶି। ତାହାଦାରା ମଣିଷ
ସମାଜର ଉନy ତି େହବା ପରିବେତ ଆେମ ନି ମyଗାମୀ େହଉଥିବା େବେଳ େସହି ଚତୁ ର
ବବସାୟୀ େଗା-ୀ ଯେଥh ସାଥ ହାସଲ କରୁଛrି େସହି अ| ଧମ ମାଧମେର।
ନି କଟ अତୀତର େସହି ବି ଷୟ ଉପେର ଆଧାରି ତ ମତବାଦ ଗୁଡିକୁ ତନy ତନy କରି

େକେତଦୂ ର ଠି କ ଆଉ େକେତ अନାବାଶକ ତଥ ରହି ଛି େସମାନ+ ଗହଣୀୟତା
ମଧେର ବାହାର କରି ପାରି େଲ ଆେମ ନି ଜକୁ ାନୀ େବାଲି କହି ବା ଛଡା ନି ଜକୁ
ସୁହାଉଥିବା ବି ଚାରଧାରା ଗୁଡିକ ସ ୂ" ଠି କ େବାଲି କହି ବା ସ ୂ" अାନତା ଛଡା ଆଉ
କି ଛି ନୁ େହଁ । ଉଭୟ+ ପzରୁ ନି ଷ ବାହାର କରି େଦବା ଏବଂ ଉପର ଲି ଖିତ ଆେଲାକ /

ତ
ିକ

ା

ଉ_ାପର ଜୀବନ ସହି ତ ସ କ ଉପେର ସ ୂ" ାନ ହାସଲ କରି ପାରି େଲ ହZ ତାହାର
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ସମୀzା କରାଗେଲ ଜାଣିେହବ େଯ ଉଭେୟ ଉଭୟ+ ମତବାଦେର ଠି କ अଛrି । କି ଏ

ଇ
-ପ

ସ ୂ" ତଥ ପାଇପାରି ବ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। अଥବା େକବଳ ନି ଜକୁ ବି ତକ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧେର ରଖି ସ ୂ " अାନ େହାଇ ରହି ବା ଛଡା େକୗଣସି ସୁଫଳ ମି ଳିବ ନାହZ। େତଣୁ
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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ଉଭୟ ପz ପଥେମ ଜାଣj ଆେଲାକ / ଉ_ାପର ମଣିଷ ତଥା अନାନ ଜୀବଜଗତ
ଉପେର କି ପଭାବ ରହି ଛି ଏବଂ ଦଶନ କାହZକି ଏମି ତି ମତବାଦ େଦଇଥିବା େବେଳ ବି ାନ
ତାକୁ େକଉଁ ଆଧାରେର ଖoନ କରିବା zମତା ରଖିଛି। ମୂଳ ନଜାଣି ଡାଳେର ବସି
ଆେଲାଚନା କେଲ ଉଭେୟ କଚାଡି େହାଇ ପଡି େବ ଯାହା+ୁ େକହି ରzା କରି ପାରି େବ
ନାହZ, ଯାହା ଉପsିତ ସମୟର ପରି sିତି । େତଣୁ ଉଭୟ େଗା-ୀ ନି ଜର अାନତା ସୀକାର
କରି ସବୁ େବେଳ ସତର ପଥଗାହୀ େହାଇ ଚାେହ ବି ାନ େହଉ କି ଦଶନ ଗୁଡିକର ମି ଥା
ପେରାଚନା ତଥା ବବସାୟୀକ ମତବାଦ ଗୁଡିକୁ ପତାଖାନ କରି ସତର अନୁ ସ|ନ
କରି ବା େଚhା କେଲ ନି ିତ ସୁଫଳ ମି ଳିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସମାଜ अାନତାରୁ
ଦୁ େରଇ ରହି ନି ଜକୁ ସୁଖ ଶାrି େର ବଂଚି ବା ଶି zା କରି ପାରି େବ େବାଲି ଆମ ବି ଚାରେର
ଆପଣ+ ମତ େପାଷଣ କରି େବ େବାଲି ଆଶା.....!
ଏହି ଦୁ ଇ େଗା-ୀରୁ ବହି ଭୁ ତ ନି ରେପz ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନ+ୁ ଆମର ସେDଶ
େଗା-ୀ କDଳକୁ େକୗଣସି ଏକ ତରଫା ବି ଚାରକୁ ନି अj ନାହZ।

କାରଣ ଏହି ବି ତକ~ତ अଧାୟେର ପୃ-େପାଷକତା କରି ଥିବା ଦୁ ଇ େଗା-ୀର କି ଏ େହେଲ
ବି ଶାରଦ ନୁ ହrି େସମାନ+ ମତକୁ ପମାଣ ସାବa କରି ବାେର ଯାହା ଲz କରାଗଲା।
େକୗଣସି ମେତ ଦୁ ଇେଗା-ି+ ମତ ଗୁଡିକ अm ବହୁେତ କି ଛି ମାତାେର ଠି କ କି ଛି ଭୁ ଲ
ଥିେଲ ମଧ େସମାେନ େସଗୁଡିକୁ ତଜମା କରି ନି ସ ବାହାର କରି ବା କମ ନି ଜର

ତ
ିକ

ା

ପାଧାନତା ବଢ଼ି ମା େଦଖାଇବା ମେନାଭାବ अଧି କ ରହି ଥିବା अନୁ ଭବ େହଉଛି । େତଣୁ
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େହଉଛି େଯ ସ ୃ

ଇ
-ପ

ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହାହZ କରj। କି j େଗାଟିଏ ସ ଦାୟ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧେର େଗା-ୀ କDଳ ସୃhି କରି ଫାଟ ସୃhି କରିବା ଲz ରଖj ନାହZ। କାରଣ େ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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ବ ି ଗତ अନୁ ଭୂ ତିରୁ (କି ଛି ବଷ ପେୂ ବ ଦୁ ବାଇରୁ ଜେଣ ପାକି aାନୀ ବ ି + ସହି ତ ଦୁ ଇ
ଘଂଟା ଧରି ବାପକ ଆେଲାଚନା କରି କି ଛି ବୁ ଝି ବା ପରି େପzୀେର ) କହି ବି କି ଆଜି अନ
ଏକ ସ ଦାୟର େକେତକ zମତା ପି ପାସୁ ମଣିଷ େସହି ସ ଦାୟର ନି େବାଧ+ୁ ପତାରି ତ
କରି ନି ଜର ପତି ପ_ି ବି aାର କରି ସମଗ ବି ଶରୁ ସବୁ ଧମ ସ ଦାୟ ବି େଲାପ କରି
େକବଳ େସମାନ+ ସ ଦାୟକୁ ବି ଶବାପୀ କରି ବା ଲz ରଖିଛrି । େସମାନ+ ପାଇଁ
ଆମର ଏହି େଗା-ୀ କDଳ ସହାୟକ ନେହଉ ଏବଂ ସମa+ ମନେର େପମ, ଭାଇଚାରା
ସୃhିକରି ଆମ ଆସrା ପି ଢି+ ପାଇଁ େପମର ବା_ା ବହନ କରି ଶି ଖିବା ଆମ ଲz
େହଉ.....
ଭାରତମାତା କି ଜୟ..... ।

ତ
ିକ

ା
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େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗଂଜାମ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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ନି ଶାସ

ଯୁବପୀଢ଼ି

ସ|ା ଆସନy େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ; ବାସ୍ ଆଉ କି ଛି ସମୟ
ତାପେର ସ ୂ" ପୃଥିବୀର ଆେଲାକ अପସରି ଯି ବ ଆଉ େଖଳି ଯିବ
अ|କାରର କାୟା। ବାଟଘାଟେର ଚଳପଚଳ େହେବ ନି ଶାଚର ପି ଶାଚ;
କାହା ହାତେର ଥିବ ମଦ େବାତଲ ତ କି ଏ ଛାଡୁ ଥିବ ସି ଗାେରଟ, ବି ଡି
अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

अବା ଗେtଇର ଧଆ
ୂ ଁ। କି ଏ ଡ଼ଗସ୍ ପାଇଁ ପାଗଳ ପାୟ େହଉଥିବ ତ
କି ଏ ମାରଣା ଧରି ଜଗି ବସି ଥିବ େକଉଁ ନି ଛାଟିଆ ସଡ଼କର କଡ଼େର
େଭାକି ଲା ଜjଠାରୁ ଭୟ+ର େହାଇ ନି ଜ ଶି କାର ଆଶାେର। ଆଜି କାଲି
ଆବାଳ ବୃ vବନି ତା ନି ଜକୁ अସୁରzିତ ମେନ କରୁଛrି ଏହି ନି ଶାଚର,
ନି ଶାସ

ଯୁବପି ଢ଼ିର ଆତ+େର। କ'ଣ ସୁDର ପୃଥିବୀର କାୟା ନି ଶାର

ମାୟାଜାଲେର େହାଇଯି ବ ଆବv? କ'ଣ ଏହି ନି ଶା ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର
ମି ଳୁଥିବା ରାଜସ ନି ଶାସ

ଯୁବପିଢିର େନୖ ତିକ ତଥା ସାମାଜି କ

ଉନy ତି େର ସହାୟକ େହାଇପାରି ବ? ଏହି ଭଳି अେନକ ପଶy ବି ,ାନ+
ମaି େର ଉ+ି ମାରୁଛି । ଯଦି ଏସବୁ ପଶyର ଉ_ର 'ନା' ତାହାେଲ
ସରକାର+ ମଦ ବି କି ଉପେର ପୁର9ାର େକେତ ଯୁ ି ଯୁ

ତାହା ଚି rା

କରି ବି େରାଧ କରିବା ହZ ସମa+ କ_ବ େହବା ଉଚି ତ। ନେହେଲ
ଆଯଭୂ ମି ଭାରତବଷର େନୖ ତିକ ପତନ େହବାସହ ରସାତଳମୂଖୀ

ତ
ିକ

ା

େହବାରୁ େକହି ରzା କରି ପାରି େବ ନାହZ। ଏଣୁ େବଳହଁୁ ସାବଧାନତା ଓ
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କରି ବାର ମେହୗଷଧି ନା ପତନର େସାପାନ? କ'ଣ ନି ଶାଦବ ବି କି ରୁ

ଇ
-ପ

ସେଚତନତା ହZ କାମ।

ଆ

ହ
ାନ

ନୟାପଲA ୀ, ଜୟେଦବ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶର।
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ନେଭର ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ନେଭର ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହZ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କhସାଧ, କି j େସତି କି ପରି ମାଣର କh େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କh अନୁ ଭବ କରୁଛrି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗm ବା କାହାଣୀ କି ା ପବ| ପଠାଉଛrି େତେବ ଧାନ ଦି अj, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି sାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ"
ୂ  େଛଦ, ଯୁ ାzର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବ|ୁ + ,ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀzା କରି ନି अj
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହZ, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :
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େଲଖି େଦଉଛrି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବ¨୍େର ହZ ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବ|ୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ୍ ଲାଇନ୍େର
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ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ନି ମେr େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ
ପଠାj େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହZ ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବ|ୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି rାେର ପକାଇ େଦଉଛrି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ¨ ଭ_~ େହଉଛି
ଏବଂ ସ ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃhି େ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 ବ¨୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବ¨ରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା
କି ା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହZ ପେତକ ମାସେର େପରଣ କରj
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାj ନାହZ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହZ େକବଳ ଇେମଲ୍
,ାରା ହZ େଲଖା ପଠାj ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆoଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରj

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ zମାପାଥୀ 
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ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

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

ଫଳେର ଆପଣ+ େଲଖା ଆେଦୗ ପକାଶି ତ େହାଇ ପାରି ବ ନାହZ େତଣୁ େକବଳ େଗାଟିଏ

Aahwaan.com

222

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା,
ସଂଖା, ନେଭର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମa ସାହି ତିକ ବ|ୁ +ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାj
ଆପଣ ଚାହZେଲ 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 ହZ ପଠାj

ଇ
-ପ

ତ
ିକ
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