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େଖଳିଯାଏ, Tାମ, ପୁରପQୀ, ସହର ବଜାର ମୁଖରିତ େହାଇପେଡ଼ 

ଜନ ସମାଗମେର, ଏକ ଶାରଦୀୟ ପବ�ର ଅୟମାର�, ଏବଂ 

କମ�ମୁଖରିତ ଜନ ସାଧାରଣWୁ ପୂଜା ପବ�ପବ�ାଣୀେର ବିେଭାର କରିବା 

ସମୟ 

 ସାହିତ� କଳା ଓ ସଂZ�ତିର ଶାରଦୀୟ ପବ� ଦଶହରା ସମୟେର 

ମା ଦୁଗ�ାW ମୂN_ପୂଜା ପାଉଛି େକାଟି େକାଟି ଟWା ବ�ୟେର ସୁଦୃଶ 

େତାରଣ ମାନ ସହର ବଜାରର େଶାଭା ବଢ଼ାଉଛି, େଲାକW ମନେର 

ଅଫୁରr ଆଶା ଓ ସେତଜତା ଏହି ସମୟେର ଭାରତେର ବିଭିV 

ଭାଷାେର ଅସଂଖ� ପ� ପ�ିକାର ବିେଶଷାW କାଶିତ େହଉଥିବା 

ଅବସରେର ଆେମ ଆପଣWୁ େଭଟି େଦଉଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର 

କାଶିତ ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ଇ-ପ�ିକା "ଆହ�ାନ". 

 ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିV ସହର ଯଥା, କଟକ, BCପୁର, ରାଉରେକଲା, 

ଭୁବେନଶ�ର, ବାେଲଶ�ର ଆଦି `ାନେର ଦୁଗ�ାପୂଜା ମହା ଜାକଜମକେର 

ପାଳନ କରାଯାଏ ଚଳିତ ବଷ� ଓଡ଼ିଶାେର ବନ�ାର ବିଭୀଷିକା େଯାଗଁୁ 

ପୂଜାର ମହକ୍ କିଛି ମା�ାେର ମା�ା ପଡ଼ିଛି ଅସମୟେର ବଷ�ା, 

ମହାନଦୀ ସେମତ ରାଜ�ର ସମA ସାନ ବଡ଼ ନଦନଦୀେର ବନ�ାଜଳ 

ଆସିବା ଫଳେର ରାଜ�ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବନ�ାପ�ାବିତ େହାଇଯାଇଛି 

ଦଶଟି ଜିQାର ଅନୁ�ନ ତିନି ହଜାର Tାମ ଏହି ବନ�ା ଦ�ାରା ଭାବିତ 

େହବା ସହ ଅତି କମେର ଏକ ହଜାର Tାମ ସଂପୂଣ�� ଭାେବ ବିUିV 
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େହାଇ ଯାଇଥିଲା ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ Aରେର ଉେQଖନୀୟ ରିଲିଫ୍ ଓ 

ଉ�ାର କାଯ�� କରାଯାଉଥିବା ସେN�  ବନ�ାର ବିଭୀଷିକାକୁ େଦଖିେଲ ତାହା ସମୁ�କୁ 

ଶେ� ଭଳି ମେନ ହଉଥିଲା 

 ଆମ ରାଜ�େର ଏଭଳି ବନ�ା ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶfିେର େଦଖା ଯାଇନଥିଲା 

ବନ�ାର ଅବ`ା ବN�ମାନ ସୁ�ା ସୁଧୁରି ନଥିବା େବେଳ, ଦୁଗ�ାପୂଜା ପାଇଁ େକାଟି େକାଟି 

ଟWା ଖ�� କରି େତାରଣ ମାନ ନିମ�ାଣ କରିବା ଆମ ବନ�ା ପୀଡ଼ିତ ଭାଇଭଉଣୀ 

ମାନWତି ବିଦୃପ ଅzହାସ� ଭଳି ମେନ ହୁଏ ରାଜ� ସରକାର ବନ�ାଜନିତ 

]ୟ]ତି ୨୧୨୧ େକାଟି େବାଲି େଘାଷଣା କରିବା ସମୟେର ଆେମ ପୂଜାକୁ 

ଜାକଜମକେର ପାଳନ କରିବା େକେତ ଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ? 

 ବିଗତ ମାସେର ଆପଣ ମାନW ସହାୟତା ଓ ସହୃଦୟତା େଯାଗଁୁ ପ�ିକା 

ପୂବ�ାେପ]ା ଅଧିକ ସଂଖ�ାେର ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ େହାଇଥିଲା ଆଉ ଚଳିତ ମାସେର ଏହାର 

ପାଠକ ସଂଖ�ା ଆହୁରି ଅଧିକ େହବ େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ 

 ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ�େର କାଶିତ େଫସ୍ ବୁକ୍ ଗ�ପ ୍ କଥା ଓ 

କବିତାେର ସଦସ� ସଦସ�ା ମାନW କବିତା ତି ଅନୁର�ି େଦଖି ଚଳିତ ମାସର 

ପ�ିକାେର ସମA କବିତା େସହି ଗ�ପରୁ  ସଂTହ କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ ସମA ସଦସ� 

ଅନୁ�ନ ୪-୫ଟି କବିତା େଲଖିଛrି, ଆେମ େତ�କW ପାଇଁ େକବଳ ୨/୩ଟି କବିତା 

ହm ପ�ିକାେର `ାନ େଦଉଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥାrି ଆମ କଥା ଓ କବିତା ଗ�ପ େର 

ସାମିଲ୍ େହାଇ କବିତା େର କଥାବାN�ା କରିବା, ତା—େହେଲ ଆପଣ ଆମ ଗ�ପ ବି�ାପନ 

େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଂକ୍ ଉପେର କ�ିକ୍ କରrc 

 ବିଗତ ମାସେର ଆେମ ଆହ�ାନ ଅନୁକୂଲ�େର ଅେନକ ତିେଯାଗୀତାର 

ଆେୟାଜନ କରିଥିଲୁ, େଯପରି କିଛି ଚି� ଦିଆଯାଇ ତାହା ଉପେର କବିତା େଲଖିବା 

ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା େସହି ସବୁ ତିେଯାଗୀତାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂZରଣେର 

େଦଖିବାକୁ ପାଇେବ େସହିପରି ବିଗତ ସଂZରଣେର ଆେମ ପାଠକ ମାନW ପାଇ ଁ

େଦଇଥିଲୁ ଏକ ଶ� –ଭାରତ ଭୂମିେର ଆସି ଆତWଲୀଳା କରୁଥିବା ଆତWବାଦୀ 

ମାନWୁ ରା�ୀୟ ସୁର]ା େଦଇ ବ!ାଇ ରଖିବା େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ?— ଉପେର ଆମ 

ପାଠକ ମାନW ମତାମତ ଦିଆଯାଇଛି 
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 ପୁଣିଥେର ଆମର ସୁଧୀ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନWୁ ଜଣାଇ େଦଉଛୁ େଯ ଆହ�ାନ 

େକବଳ ଏକ ତି�ିତ େଲଖକ ମାନW କାଶନ ନୁେହଁ, ଏହା ସବ�ଦା େରଣା 

େଯାଗାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ େଦଉଥିବ ମଧ� ନୂତନ େଲଖକ େଲଖିକା ମାନWୁ, ଓଡ଼ିଆ 

ଭାଷାେର େଲଖା େଲଖି କରିବା ପାଇଁ ୋ[ାହନ େଦଇ ଆସିଛି ଏବଂ େଦଇ ଆସୁଥିବ 

ମଧ� ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ୋ[ାହନ ପାଇଁ ଆେମ ସଦା ତ�ର ରହି ଆସିଛୁ, ଏବଂ ରହି 

ଆସୁଥିବୁ ମଧ� େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ ଗ�ପେର ସଦସ� ହୁଅrc  ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉVତି 

େର ଭୂମିକା Tହଣ କରrc  

 ପରିେଶଷେର ଆପଣ ମାନW ମେନାର}ନ ପାଇଁ ଉପ`ାପନ କରୁଛି, ଅେକ$ାବର 

ମାସର ବିେଶଷ ସଂZରଣ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣ ମାନW ମନକୁ ପାଇବ, ଏବଂ 

ଆପଣW ଓଡ଼ିଆେର କିଛି ପଢ଼ିବାର ଆଶାକୁ ପୁରଣ କରିବ 

 ଧନ�ବାଦ 

Katha o Kabita Group on Facebook 
 

https://www.facebook.com/groups/146695028745928/ 
 

Aahwaan Group on Facebook 
 

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

Aahwaan Fans Page on Facebook 
 

https://www.facebook.com/pages/Aahwaan/198087516882495 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ପୃ�ା ସଂଖ�ା   11  

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ପ!ମ ସଂଖ�ା, ଅେକ$ାବର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

କୁତୁରୀ ନାନୀ 

ମେନାଜ ଦାସ 

ଇମିତି ସବୁ ଉଦୁଉଦିଆ ନୀରବ ଦୁଇ ପହେର ମେନପେଡ କୁତୁରୀ ନାନୀ କଥା  

ହାବୁକା ହାବୁକା ଝାଇମଁରା ବାଆ ଆଉ େସପଟର ନିଃସ� ଅଶ�ତଥ ୍ଡାଳରୁ କାଆ କାଆ 

ଶ¥େର ଖରାେବଳିଆ ତPା ଅପସରି ଗେଲ, ଆଜି ବି େଗାଟାଏ ତୃଷାେର ମନଟା େକଇ 

େସେକ{୍ ଆକୁଳି ବିକୁଳି ହୁଏ  ଅବଶ� ଇମିତି କିଛି ଅମୂଲ� ତୃଷା ନୁେହଁ  ହୁଏତ 

ଇମିତି େବେଳ େଗାଟାଏ ଗ�ାସ ସବ�ତ ଏ ତୃଷାକୁ ଲିଭାଇ େଦଇ ପାରrା  କିrc  - 

 ଏ –କିrc — ଭିତେର କିଛି େରାମା! ନାହm  କାରଣ କୁତୁରୀ ନାନୀ ଥିଲା ନିହାତି 

ଢ�ହୀନ ରକମର ଧୁ�ୁଲି େମାଟୀ ଏବଂ ମଁୁ ଥିଲି ବୟସେର ଏକାr ନଗଣ�, 

–ବ��େବାଧ—ର ଖ�ାତ େବ� ଛବି ପଯ��r  

 ବଂଶଧାରାର ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଧୂସର ବାଲୁଚରର ଏକ ଅସାଡ ାr, ଗୁଣୁପୁର 

ଗଁାର ଆର� େଯଉଠୁଁ, ଅପଯ��ାd ଅWରାrି ଓ ଧୁତୁରା ବୁଦା ପରିେବ�ିତ େସଠି 

େକେତଗୁଡିଏ େଛାଟ େଛାଟ ବାଙ¨୍ େଲା  ତହmରୁ େଗାଟିଏ ଆମର ବସା  ପଛପେଟ 

େଯେତେବେଳ ବ�ାପକ ବାଲୁଚର ଉNd େହାଇ ଉଠୁଥିଲା, ଅନତି ଦୂରର ସଂଘବ� 

ନିବ�ାକ ଶାଳବଣ ଅସ�ବ ଯ©ଣାେର ଭାଜିଯାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ଘରର ନିଜ�ନ 

ବାତାବରଣ େମାେତ ବିର� କରୁଥିଲା  ମଁୁ ଘରଛାଡି ଚୁପ ୍ଚୁପ ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇ 

ଆସୁଥିଲି  

 ଇମିତି ପେଳଇ ଆସି ବଂଶଧାରାର ଶୁª ବାଲୁଚର ଉପେର ଦିନକର ମଧ�ା«େର 

–ନ ଯେଯୗ ନ ତେ`ୗ— ଅବ`ାେର ଖୁବ୍ େଜାରେର େଲଫ୍ ଟ୍ ରାଇଟ୍ କରୁଥିଲି ଏବଂ 

େବାଧହୁଏ ବଡ କରୁଣ ଭାବେର ହାଉଳିମାଉଳି ଖାଉଥିଲି; କିrc  ଏତିକି େବେଳ େମାେତ 

େକାଳ କରିେନବାପାଇ,ଁ କାହm ଥିଲା େକଜାଣି, କୁତୁରୀ ନାନୀ ଯିମିତି ଭାବେର ତା—ର 

ଚ{ ଓଜନର େଦହଟାକୁ େନଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ତାହା େମା ଜୀବନେର 

ଚିର�ରଣୀୟ ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ�  କୁତୁରୀ ନାନୀର ଝାଳ-ଝରଝର ଛାତି ଓ ବାହୁ 

ଭିତେର ମଁୁ ନିେAଜ େହାଇ କା�ଣା ବ� କରିଥିଲି  
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 କୁତୁରୀ ନାନୀ ସମAW ଘେର ଦୁଧ େଯାଗାଏ  ମଶଃ େଯେତେବେଳ ତା— 

ସହ ମଁୁ ଘନିk େହଲି, େସେତେବେଳ ଜାଣିଲି, ଚଳିତ ନାମଟି ତା—ର ପରିବାରଦN 

ନୁେହଁ, ନିଜ ଗୁଣେର ଉପାଜ_ତ  ଏେତ ®ଶ�ବଣା ସିଏ େଯ, ଦିହେର ଟିପ ଲଗାଇବା 

ତ ଦୂରର କଥା, ଅଗ�ଳ ବ� େକାଠରି ଭିତେର ରହି ସିଏ ଯଦି ଝରକା େଦଇ େଦେଖ 

େଯ େକହି ତାକୁ କୁତୁକୁତୁ େଦବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତା୍  େହେଲ େସ ଇମିତି କାତର 

ଭାବେର, ବାପ େଲା, େବାଉ େଲା, ଚୁଲି େଲା, ଇତ�ାଦି େଲା େବାଲି ଆN�ନାଦ କରିବ 

େଯ, େସଥିେର ମାWଡା ପଥର ବିଅ ତରଳ େହବା ଉଚିତ  ଅତଏବ ତା ନଁା କୁତୁରୀ 

ନାନୀ  େସ ନାନୀ; କାରଣ ଆଉ କିଛି ରୂେପ ତାକୁ Tହଣ କରିବା ନିରାପଦ ନୁେହଁ  

 େଦୖନିକ ଦୁଇ ପହେର, େଯେତେବେଳ େମାର ମନ ଜେଣ େକହି େଖଳସାଥୀ 

ପାଇବା ଆଶାେର ଖୁବ୍ େଜାରେର ଆଉଟିପାଉଟି ହୁଏ ଅଥଚ ଅପରିଚିତ `ାନର 

ପିଲାପିଲିW ଭାଷା, ଆଚାର, ସବୁ କିଛି େମାେତ େସମାନWଠାରୁ ଦୂେରଇ ରେଖ, 

େସତିକିେବେଳ ବଜାର େଫରି େଶଷ କରି କୁତୁରୀ ନାନୀ ଆମ ବସାକୁ ଆେସ ଏବଂ 

େମାେତ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡି ଶୁଆଇ ପକାଇବାର ତିଶୃତି େଦଇ ମଜୁରି ବାବଦେର 

େସଠାେର ଖିଆପିଆ କେର  ଥମ ଥମ େମା ଅଝଟପଣିଆ େଯାଗଁୁ େସ ବଡ 

ଅଡୁଆେର ପଡୁଥିଲା  ଦିେନ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ େଦଖି େମା ଆଖିେର ନିଦ େଦବା 

ପାଇଁ କହିଲା - "ଗୀତ େବାଲିବି ?" 

 ମଁୁ କହିଲି - "େବାଲ୍ " 

 େସ ବହୁତ ସ�ର ଧୀର କରି କ—ଣ େଗାଟାଏ ଧାଡିଏ େବାଲିଲା େବଳକୁ ମଁୁ ତା— 

ଗାଲେର େଗାଟାଏ ଚଟକଣି ବସାଇ ହୁକୁମ ୍େଦଇଥିଲି - "ଚୁପ ୍କର !" 

 ବଡ େଜାରେର ଚମକି ପଡିଥିଲା ସିଏ; କିrc  ହଠାତ୍ ଦିନକର ବିgାଟ ପେର ମଁୁ 

ତା—ର ବଡ େପାଷା ମାନିଗଲି  ଆମ ପେଡାଶୀ ଦିେପାଟି ପେୟାଧର ବାବୁW ଟିକି ଝିଅ 

କୁମାରୀ େଟମିର େଗାଟାଏ ଏକ େସଲିଆ ଟିପାବତୀ ଥାଏ  େସ େଯେତେବେଳ ନିଧ�ୂମ 

ଦିନଟାେର ତାW ଘରପଟୁ େମାର ଦୃkି ଆକଷ�ଣ କରାଇ ବତୀଟି ଲିଭାଏ, ଜଳାଏ 

େସେତେବେଳ େମାର ପୁରୁଷତ� ଭାରି ଧକ୍ କା ଖାଏ  ଦିେନ େକୗଣସି େମଳା ଉପଲେ] 

ବଜାରକୁ ଯାଇ ମଁୁ ଅନୁରୂପ ଟିପାବତୀଟିଏ ଜିଦ୍ କରି କିଣାଇଲି, କିrc  ରାତି ଅଧେର 

େଯେତେବେଳ ଟିପାବତୀ କଥା ସ�ପ� େଦଖି ଉଠିବସିଲି, େସେତେବେଳ ଜଣାଗଲା େଯ, 
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ବଜାରେଫରrା ମଁୁ ଚପରାସୀ କାଖେର ଢୁେଳଇ ପଡିଥିଲି ଓ ଟ��ଟି େସତିକିେବେଳ 

ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି  ତା—ପେର େମାର ଦ�ିତୀୟ ଥରର ମମ�rc ଦ ଆବ୍ ଦାର୍ କୁ େକହି 

କାେନଇେଲ ନାହm  ମଁୁ ବି ରାଗିଯାଇ ଖାଇଲି ନାହm, ହା{ି ଭା�ିଲି, ଏବଂ ଅନ� କିଛି 

େଯେତେବେଳ ନ ଖାଇଲି, ମାଡ ଖାଇଲି  ଦୁଇ ପହେର ମୁହଁ ମାଡି ବିଛଣାେର ଧେକଇ 

େହଉଥିବା େବେଳ କୁତୁରୀ ନାନୀ ଚୁପ ୍କିନା କହିଲା, "କା�ନି  ମଁୁ  େତାେତ େଗାଟାଏ 

ବଡ ଧରଣର ଟିପାଆଲୁଅ ଆଣିେଦବି " 

 ମଁୁ ଉଠି ବସିଲି - "କାହm, େଦ !" 

 େସ କହିଲା, "ଆଜି ନୁେହଁ, ଆଉ ଦିେନ" ତା—ପେର େମାର ଶ� ସବୁର 

ଉNରେର େସ ଯାହା ସବୁ କହିଲା, େସଥିେର େକବଳ ନୀରବ ସଶଂସ ଆଖିେର ତାକୁ 

ଅନାଇ ରହିବା ଛଡା େମାର ଆଉ କିଛି ଗତି ନଥିଲା  ବଂଶଧାରା ନଈଅର ଆର 

ପାରିେର େଯଉଁ ବିମପୁର ଗଁା େଦଖାଯାଏ, େସଇ ଗଁାେର ପରା ତା—ର ସୁ�ର, ନିେରାଳା 

ଗଜଦrେର ତିଆରି କା{ ହମ��  େସଠି ଆଉ ଡିବି ବା େସ ଧରଣର କିଛି ଜେଳ 

ନାହm, ଖାଲି ଟିପାବତୀ ସବୁ ସଦାେବେଳ ଫିଟ୍ େହାଇଥାଏ  େସ େସଇଥିରୁ େଗାଟାଏ 

ଆଣି େମାେତ େଦବ  େସ ହମ��େର ପରା ସୁନା ରୂପାର ପଲW ଅଛି  େସ ବଡ 

ଗ�ୀର େହାଇ ଏ ସବୁ କଥା କହିଲା  

 ମଁୁ ଉଦ୍ Tୀବ େହଲି - "ତୁ େସଠି କରୁ କ—ଣ ?" 

 "ମନ ଇUା ଖାଏଁ, ଶୁଏଁ, ଗୀତଗାଏଁ" 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି - "ତୁ ଗୀତ ଗାଉ ? ଶୁେଣ କିଏ ?" 

 େସ କହିଲା - "ସିଏ " 

 "ସିଏ କିଏ ?" 

 କୁତୁରୀ ନାନୀ ମୁହଁେର ଲୁଗା େଦଇ ହସିଲା  

 ମଁୁ ପଚାରିଲି - "କିଏ ଶୁେଣ, େତା ପୁଅ ?" 

 "ଦୂର୍ !" 
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 "ଆଉ େତେବ, େତା େବାଉ?" 

"ଦୂଃ !" 

 ମଁୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହm ରହିଲି  େସ ତା କପାଳେର ଅତି ବୃହତ୍ ସି�ୂର ଟିପାଟିକୁ 

ଅ�ୁଳି ଛୁଆଇଁ େଦଖାଇେଦଲା  ମଁୁ କେk ସୃେk ଅ�ାଜ କରି ପଚାରିଲି "ତୁ ଯାହାକୁ 

ବାହା େହାଇଚୁ, ସିଏ ?" ଏଥର କୁତୁରୀ ନାନୀ ତୃdିର ହସ ହସିଲା  ମଁୁ ପଚାରିଲି, 

"େତା ଗୀତ ଶୁଣି ସିଏ େତାେତ ପିେଟ ନାହm?" କୁତୁରୀ ନାନୀ ମୁ{ ହଲାଇ ମନା କଲା 

ଏବଂ ପେର ପେର େମା କପାଳେର ଚୁମା ଖାଇ ଇ�ିତେର ବୁଝାଇେଦଲା, ଗୀତ ଶୁଣି 

ତା— ସ�ାମୀ ତାକୁ ଚୁମା ଦିଏ  ମଁୁ କହିଲି, "ଓଃ େଗ²ା କେର !" ୟା—ପେର େସ 

େଯେତଥର ଗୀତ େବାଲିଛି, ମଁୁ ମନା କରିନାହm; ବରଂ ନିଜର କN�ବ� ମେନ କରି ଗୀତ 

େବାଲିେଲ ମଁୁ ତାକୁ ଚୁମା ଦିଏ; େସ ବଡ ଖୁସି େହାଇ ଆହୁରି େଜାେର େଜାେର େମା 

ମୁ{େର ବି!ଣା ବିେ!  

 ଦିନ ପେର ଦିନ ମଁୁ ବଡ ଆTହେର ତା— ସହ ଗପସପ କେରଁ  ଗପସପ 

ଭିତେର ଆହୁରି ଏକ ରହସ�ମୟ ଖବର ଶୁଣି ଚକିତ େହଲି  ତା— ସ�ାମୀକୁ େସ 

ମ©ବଳେର ଦିନେର େଗାଟିଏ ଭାଲୁ କରିଦିଏ  ସf�ାପେର ମ©ପାଣି ଢାଳିେଦେଲ ସିଏ 

ଅତି ଦିବ�ସୁ�ର ଯୁବାଟିଏ େହାଇଯାଏ  ମଁୁ ଡରିବି ଭାବି, ସିଏ ଅଭୟ େଦଇଥିଲା, 

ସ�ାମୀ ଛଡା ଆଉ କାହା ଉପେର େସ ମ© ଖଟିବ ନାହm  ଏସବୁ େଗାପନ କଥା  

ଅତଏବ କାହା ଆଗେର କାଶ କରିବିନି େବାଲି ମଁୁ ତା ଦିନ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲି  

 ଟିପାବତୀ କଥା କୁଆେଡ ଗଲା  କୁତୁରୀ ନାନୀ ନଥିବା େବେଳ ମଁୁ ଏଣିକି ବସା 

ପଛପଟ ନିଜ�ନ `ାନେର ବସି ଏକଧ�ାନେର ଚାହmରେହଁ  ଧୂ ଧୂ ଅପrରା ବାଲୁଚର 

େଶଷ ସୀମାେର ଏକ ଅ®k ଜଳଧାର - ବଂଶଧାରା ନଈ  ନଈ େସପାରିେର 

ସଦାେବେଳ ଧୂମାUV ଏକ ପQୀ; ବିମପୁର  ତାହାରି ଭିତେର େକଉଁଠି କୁତୁରୀ 

ନାନୀର ଇPଜାଲ ଘର  ଗଜଦrର କା³, ସୁନାର ପଲW ଭାଲୁପୁଣି ବର ହୁଏ  

କୁତୁରୀ ନାନୀଠୁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲି, େସ େଯ ଏେତ ମିହନତ କରି ଆମ ଘରକୁ ଦୁଧ 

ବିକି ଆଣୁଛି, ଝାଳସରସର କପାଳେର ସୁ�ୂର ଫାଟିଯାଉଛି, ଏସବୁ ଏକ େଦୖବ 

ଅଭିଶାପ ପାଇଁ  େତେବ ଅଭିଶାପର କାଳତକ ଅତିବାହିତ େହାଇଯିବାକୁ ଆଉ େବଶି 

ବିଳ? ନାହm  ତା—ର ଏକଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଖୁବ୍ ଆଶ�A ହୁଏଁ  କାରଣ ଅଭିସ´ାତର 
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ସମୟତକ ବିତିଗେଲ ଭାଲୁ ଆଉ େମାର କୁତୁରୀ ନାନୀକୁ ଆ´ୁଡି ପକାଇବାର ଆଶWା 

ରହିବ ନାହm  

 ଅେନକ ସମୟେର ମଁୁ ନାନୀକୁ ଅAବ�A କରିପକାଏଁ - ଥରୁେଟ େହେଲ ତା— 

ଘର ଏ ଆଖିେଯାଡାକେର େଦଖି ଆସିବା ପାଇ ଁ େସ କିrc  ସବୁଦିେନ ବାଆଁେରଇ ଦିଏ 

 

 ଆଜି ନୁେହଁ, କାଲି  କାଲି ନୁେହଁ  ଅଭିଶାପର ସମୟଟା କଟିଯାଉ  ଏମିତି 

କାଳ ଗଡି ଚାଲୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ୍ ମଝିେର ଦିେନ ନାନୀ ଆସିଲା ନାହm  ଦୁଇ ଦିନ, 

ତିନି ଦିନ  ଦୁଧ ବିନା େମାର ଏବଂ େମାର େରାଗୀ ଭଉଣୀଟିର ନିହାତି ଅସୁବିଧା 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା  ଚତୁଥ� ଦିନ ଚପରାସୀ ନାେଗଶ�ର େଯେତେବେଳ କୁତୁରୀ ନାନୀ 

ସfାନେର ବାହାରିଲା, ମଁୁ ଜିଗର ଲଗାଇ ତା— ହାତ ଧରି ବିମପୁର ଚାଲିଲି  

ବଂଶଧାରାର ବାଲୁଚର ଉପରୁ କାକର ମରିନି  େସଦିନ େଯଉଁ େକୗତୁହଳ ଏବଂ 

ଆବିªାରର ଆକାଙ୍ ]ା େନଇ େଡଇଁ େଡଇଁ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି, େସ ଅନୁଭୂତିର ପୁନରାବୃNି 

ଆଉ ଜୀବନେର େହାଇ ନାହm  େବଳାଭୂଇଁ ଓ ଶାଳବଣ େଶଷ େହଲା  ବଂଶଧାରାର 

ଆµcଏ ପାଣି ଉପେର ଖପ ୍ ଖପ ୍ ନାଚି ନାଚି ନାେଗଶ�ରର ହାତ ଧରି ମଁୁ ବିମପୁର 

ଉପାrେର ପହ!ି ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲି ନାହm - 

 "ନାେଗଶ�ର, ତୁେମ ନାନୀ ଘର େଦଖିବ ?" 

 ତାUଲ�ସୂଚକ ହାତ ହଲାଇ େସ ନିେY�ଶ କଲା, "େହଇ ପରା !" ନଈ ଅତଡାକୁ 

ଲାଗି ଏକ ¶ିୟମାଣ ଚାଳକୁଡିଆ  କୁଡିଆ ଉପରକୁ େଶାଇ ଆସିଛି ବ·ାହତ ଗଛଟିଏ 

 ଖଜୁରୀ ଗଛଟିଏ  ବି�ୟ ଓ ହତାଶାର ଧକ୍ କା ବାଜିବା ପୂବ�ରୁ ମୁଁ େଦଖିଲି, ପାଣି 

ଗରାଟିଏ କାଖେର ଧରି କୁତୁରୀ ବf ଉପରୁ ଓ²ାଇ ଆସୁଛି  କିଛି ]ଣ ପେର 

ଅବଶ� ଲ]� କରିଥିଲି, ଦିହ ହାତ ତା—ର ଫୁଲା ଫୁଲା  ଆଖି ଦୁଇଟି ଅ�ରକୁ 

ଚାଲିଯାଇଛି  େମାେତ େଦଖି େସ ]େଣ ରହିଗଲା  ତାପେର ଗରା ଓ²ାଇ ହାତ 

େଦଇ େମା ଚିବୁକ ଛୁଇବଁା େବଳକୁ ମଁୁ ତା ହାତ ଛି!ାଡି େଦଇ ଘୃଣା ଭେର କହିଥିଲି, 

"ତୁ ତ େମାେର ଟିପାବତୀ େଦଇପାରିବୁନି !" 

 ରାAାେର ଆସିବା େବେଳ ନାେଗଶ�ରଠଁୁ  ଶୁଣିଲି, କୁତୁରୀ ନାନୀର ସ�ାମୀ େଗାଟିଏ 
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ବବ�ର  ସବୁଦିନ ମଦ ପିଏ, ଆଉ ନାନୀକୁ କଥା ଅକଥାେର ଗାଳି ମାଡ ଦିଏ  

 ତା—ସହ େସଇ େମାର େଶଷ େଦଖା  କୁମାରୀ େଟମିW ବାପା ବଦଳି 

େହାଇଗେଲ, ସୁତରାଂ େମାର ଆଉ ଟିପାବତୀେର ଆTହ ନଥିଲା  

 ପରିେଶଷେର ଆମର ବଦଳି ନିେY�ଶ ଆସିଲା  ଗୁଣୁପୁରର େଯଉ ଁ ଆତ|ୀୟ 

ସ�ଜନମାେନ ଆମକୁ ବିଦାୟ େଦବାକୁ େkସନ ଗେଲ େସମାନW ଭିତରୁ କିଏ ବିZcଟ୍, 

କିଏ ଲେଜନ୍ ସ େଦଇ େମାେତ େଶଷ େ¸ହ ଜଣାଇେଲ  ତା—ପେର ଚୁପ ୍କିନା 

ନାେଗଶ�ର େମାେତ େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ଡାକିଲା  ତା—ଚଦର ତେଳ େଗାଟାଏ ଟିପାବତୀ 

ବାହାର କଲା  ନିହାତି ପୁରୁଣା  ଇମିତି େଚପା େହଇଯାଇଛି େଯ, ମେନ ହୁଏ 

ଲେଢଇେର ଏହା ହତିଆର ରୂେପ କାମ େଦଇଚି  

 "କୁତୁରୀ ନାନୀ େଦଇଚି " 

 େସଇ ମୁହୂN�େର ଏକ ଦୁଜ�ୟ ଆକାଙ୍ ]ା େମାେତ ଆକୁଳ କରିଥିଲା - କୁତୁରୀ 

ନାନୀକୁ ଥେର େଦଖିବାପାଇଁ  ମଁୁ କହିଲି, "ନାେଗଶ�ର ! କୁତୁରୀ ନାନୀ ଆସିବ 

ନାହm ?" ନାେଗଶ�ର ମୁ{ ହେଲଇ ମନାକଲା  "ଦୁଇ ତିନିଦିନ େହଲା ଏ ଟିପାବତୀ 

ହଜିଚି େବାଲି େସ େଗରA ତାକୁ ବାେଡଇ ବାେଡଇ େବଦମ ୍ କରିେଦଇଛି " େସ 

ଜଣାଇଲା  

 "କୁତୁରୀ ନାନୀ ଏଟା େଚାରୀ କରି େଦଇଚି ?" 

 ନାେଗଶ�ର ତାUଲ�ସୂଚକ ଭ�ୀ କଲା, "ହଃ, େଚାରୀ ଆଉ କ—ଣ ! ତା େଗରA 

ବଦମାସ; ଏଇଥିେର ନାନୀକୁ ବହୁତ ମାଡ ଦିଏ " 

 ଟିପାବତୀଟି େମାର େଖଳନା ବାକ୍ ସେର ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ରହିଥିଲା  
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ଓଡ଼ିଶାେର ଦୁଗ�ାପୂଜା 

 ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପzନାୟକ 

 –ଯା— େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ, 

 ଶ�ି ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

 ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନେମାନମଃ — 

 ଭାରତୀୟ ଧାମ_କ ଭାବନାେର ଶା� ପର´ରା ଅନ� ସମA ଭ�ି େ¹ାତ ପରି 

ବ�ାd ବିଭିV ରୁପେର ଶ�ିWୁ ମା ରୂେପ ପୂଜା କରାଯାଉଥିେଲ ସୁ�ା େଦବୀ ଦୁଗ�ାW 

ମୃଣ|ୟୀ ତିମା ପୂଜା ବN�ମାନ େଦଶର େତ�କ ସହର ଓ Tାମାºଳେର େଦଖିବାକୁ 

ମିେଳ େଦବୀ ଦୁଗ�ାWର ମହିଷାମY�ନୀ େବଶର ତିମାକୁ ପୂଜା କରିବାର ପର´ରା 

ଅତି ାଚୀନ, ଏହାର ାଥମିକ ସ�ରୂପ ଓ ବN�ମାନର ସ�ରୂପ ଭିତେର ଫରକ୍ େବଶ 

େଦଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ 

 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଶ�ିWୁ ନାରୀ ରୂପେର ହm ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଦୁଗ�ା, କାଳୀ, 

ମହାକାଳୀ, ଭଗବତୀ, ନାରାୟଣୀ ଆଦି ବିଭିV ରୂପେର ଶ�ି ପୂଜା ସଂପ�� େହାଇଛି 

େତ�କ ସ�ରୂପେର ମା— ଅତ�r େସୗ�ଯ��ମୟୀ େହାଇଥିବା ସେN�  ଶ�ିର କାଶନ 

ନିମିN ରୁ�ରୂପ େଦଖାଇ ଦିଅrି 

 »ୀkପୂବ� ତୃତୀୟ ଶତକେର ରଚିତ –ମାକ�େ{ୟ ପୁରାଣ— ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା 

ସୁରଥ ଥେମ ଉ¼ଳେର ଦୁଗ�ାପୂଜାର ଆର� କରିଥିେଲ ଉ¼ଳର ମହାନ ଶାସକ 

ମହାେମଘବାହନ ଐର ଖାରେବଳW ପିତୃପୁରୁଷେର ପରିଗଣ� ରାଜା ସୁରଥ ଥିେଲ 

େଚତି େଚତ୍ େଚୖ�ବଂଶର ଜେନୖକ ରାଜାW ସହ ଯୁ�େର ପରାଜିତ େହାଇ େସ ନିଜ 

¾ୀ ଓ ପୁ�Wୁ େନଇ ଜ�ଲେର ଆତ|େଗାପନ କରିଥିବା ସମୟେର େମଧସ୍ ଋଷିW 

ପରାମଶ� େମ େଦବୀ ଦୁଗ�ାWର ମୃଣ|ୟୀ ତିମା ନିମ�ାଣ କରାଇ ପୂଜା��ନା କରିଥିେଲ 

େବାଲି ଉେQଖ ରହିଛି ଶରତ ଋତୁେର ନଦୀତଟେର ପୁÀଧୂପ ଓ େନୖେବଦ� ଅପ�ଣ 

ପୂବ�କ nୀ େଦବୀସୂ�େର ମା—W ପୂଜା��ନା କରାଇଥିବା କଥା ମାକ�େ{ୟ ପୁରାଣେର 

ଉେQଖ ରହିଛି ପେର ପେର ଏହା ସବୁଠାେର ଆେୟାଜିତ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଜଣା 
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ଯାଇଛି 

 ତିବଷ� ଶାରଦୀୟ ଦୁଗ�ାପୂଜା ଆଶ�ିନ କୃ� ମୂଳାkମୀଠାରୁ ଆଶ�ିନ ଶୁÁ 

ମହାkମୀ ପଯ��r େଷାହଳ ଦିନ ଯାଏଁ ଆେୟାଜିତ ହୁଏ ଏହାକୁ ମହାପାବ�ଣ ପବ� 

େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଏ ଏହି ସମୟେର ମା—Wର ସିଂହାବାହିନୀ ବା ମହିଷମY_ନୀ 

େବଶକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭୁବେନଶ�ର BେCଶ�ର Tାମେର ଅବ`ିତ ଅkମ ଶତା¥ୀର 

େନୗବାହିନୀେର ଅବତୀ�� ମହିଷାମY�ନୀ, ସବ�ାଚୀନ ମହିଷାମY�ନୀ ମା— ବିରଜା 

(ଯାଜପୁର), ମାକ�େ{ଶ�ର ମ�ିରର ଚତୁଭ�ୂ ଜା ଓ ଦ�ିଭୁଜା ମହିଷାମY�ନୀ, ଗାେରଡ଼ି 

ପା! ଶିବ ମ�ିର ଗା�େର ଦ�ିଭୁଜା ମହିଷାମY�ନୀ, ସାେଲପୁର ଶୁେକ�ଶ�ର Tାମର 

ମାଣିେକଶ�ର ମ�ିରର ଦ�ିଭୁଜା ମହିଷାମY�ନୀ େକବଳ ଓଡ଼ିଶାେର ନୁେହଁ, ସମT ଭାରତ 

ବଷ�େର ବିଭିV `ାନେର ଦ�ିଭୁଜଠାରୁ ଆର� କରି ବିଂଶହA ବିଶିk ମହିଷାମY�ନୀ ଦୁଗ�ା 

ପରିଲ]ିତ େହାଇଥାrି 

 ଇତିହାସ ଓ କି?ଦrୀରୁ ଉ�ୃତ ତଥ� ଅନୁଯାୟୀ ମା— ଦୁଗ�ାWର ଥମ ମୃଣ|ୟୀ 

ତିମା ପୂଜା ଉ¼ଳେର େହାଇଥିବା କଥା ମାକ�େ{ୟ ପୁରାଣେର ଉେQଖ ରହିଛି 

େଦବୀ ଦୁଗ�ା ଏକାଧାରେର ପରମ େବୖ�ବୀ ଓ ବି�cW ବQଭୀ େବାଲି ସାରଳା ଦାସ 

େଦବୀ ଭାଗବତ ବା ଚ{ିପୁରାଣେର ଉେQଖ କରିଛrି େସ ଯାହା େହଉ 

ମହିଷାମY�ନୀ ଦୁଗ�ା ମୂN_ତN�  ଦୃkିରୁ ଚାରିେnଣୀେର ବିଭ� କରାଯାଇପାେର  ଯଥା - 

୧. ମହିଷ ଶରୀରଯୁ� ମହିଷାସୁର ବଧ କରୁଥିବାର େଦବୀ ଦୁଗ�ା ୨. ମନୁଷ� ଶରୀର 

ଓ ମହିଷ ଶିରଯୁ� ମହିଷାସୁର ବଧ କରୁଥିବା ଦୁଗ�ା ୩. ମAକବିହୀନ ମହିଷ ଗ{ିରୁ 

ନିÄାr ମନୁଷ�ରୂପୀ ମହିଷାସୁର ବଧ କରୁଥିବା ଦୁଗ�ା ୪. ସଂପୂ�� ମାନବ 

ଶରୀରଧାରୀ ମହିଷାସୁର ବଧ କରୁଥିବା ଦୁଗ�ା 

 େଦବୀ ଦୁଗ�ାW ଆଗମନ ଶରତ ଋତୁର ପାବ�ଣ ସମୟେର ସମାଜରୁ ଅସତ�, 

ଅନ�ାୟ ଓ ଦୁଗ�ତୀକୁ  ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ େହାଇଥାଏ ମା— କୃପାମୟୀW ଦୟାେର 

ଜନମାନସେର ଆଶାର ସ!ାର କରିବା, ସମAWୁ ଅଭୟ ବର ଦାନ କରିବା ଏହି 

ଉ[ବର ଏକ ଅନନ� ଦୃkିେକାଣ େହାଇପାେର 

 ଉ�ୃତାଂଶ - ମହିଷ ମY_ନୀ ଦୁଗ�ା ଉପାସନାର ଉେନ|ଷ ଓ ବିକାଶ, ସୁଶାr 

କୁମାର ସ�ାଇ,ଁ ଉ¼ଳ ସ�, େସେପ$?ର-ଅେକ$ାବର, ୨୦୦୫ 
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ଭୁଲ୍ ଏଠି କାହାର ? 

ଆଶିଷ କୁମାର ପ{ା 

  େପାଖରୀର `ିର ଜଳରାଶିେର ନିଜ ତିଛବିକୁ ଏକ ଲୟେର ଅନାଇ କ—ଣ େଗାେଟ 

ଭାବୁଥିଲା ମନୁ ଦୁନିଆକୁ ଚି«ି ନ ଥିବା ଆଉ ଜାଣି ନ ଥିବା ମନୁ, ନିଜକୁ ନିେଜ 

ଚି«ିବାର େଛାଟିଆ ୟାସ କରୁଥିଲା େଯମିତି ଆଠ ବଷ�ର େଛାଟିଆ ବାଳକ େସ 

ପିଲାଦିନୁ ହରାଇଛି ବାପାWୁ ଏେବ ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା େକମିତି ବ!ିବ, କଣ 

ଖାଇବ ଆଉ େକାଉଠି ରହିବ ,ଏଇ କଥା ଘାରି େହଉଥିଲା େସ ମା—ର େସ େ¸ହ 

େବାଳା କଥାପଦକ , 

 ––େମା ଧନଟା ପରା ଆ ଭାତ େଯାେଡ଼ ଖାଇ େଦ.—— 

 ମେନପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତାର ତାକୁ ଭାରି େଭାକ େହଉଥିଲା କଣ କରିବ େସ 

ପାଖେର ଟWାଟିଏ ନାହm ଗଁା ତାର ମଦନପୁର ଗଁା Zcଲେର ତୃତୀୟ େnଣୀେର 

ପଢୁଥିଲା  ମେନପଡିଗଲା Zcଲପାଖ ସନିଆ ଭାଇର ଜଳଖିଆ େଦାକାନ ଆଉ 

କାଳବିଳ? ନ କରି ସିଧା ଚାଲିଲା  େଦଖିଲା େଦାକାନ ବ� ଓଃ ଆଜି ପରା 

ରବିବାର କଣ କରିବ ଏେବ କିଛି ଭାବିପାରିଲାନି େସେତେବଳକୁ Zcଲେର ତାର ିୟ 

େଗାବି� ସାର ଯାଉଥିେଲ େସଇ ବାେଟ ମନୁ Zcଲର ଜେଣ େମଧାବୀ ଛା� ଥିଲା 

େଦଖି ଡାକ ପେକଇେଲ, 

 ––ଆେର ମନୁ ଆଜି ରବିବାର ପରା Zcଲ ଛୁଟି, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ?—— 

 କଥା ବାହାରୁ ନ ଥିଲା ତା— ପାଟିରୁ କµ ବାÀରୁ� େହାଇ ଯାଇଥିଲା ତା—ର 

ସାର୍ ତା ପାଖକୁ ଗେଲ ପାଖେର ଥିବା ବିZcଟ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ମନୁ କୃତି` 

େହବା ପେର ସବୁ କହିଲା ସାର ସବୁ ଶୁଣିେଲ, ଆଉ ତାକୁ କହିେଲ, 

 ––ତୁ ଆଜିଠୁ େମା ପାଖେର ରହିବୁ ମନଦୁଃଖ କେରନା—— 

 ମନୁ ଏଇ କଥାପଦକ ଶୁଣି ଟିେକ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା େସହିଦିନଠାରୁ େସ 

ମନେଦଇ ପାଠ ପଢିଲା ଆଉ େଗାବି� ସାରW ପାଖେର ରହିଲା ଦଶମ େnଣୀେର 

ଭଲ ନ?ର ରଖି ଥମ େnଣୀେର ଉତୀ�� େହଲା ବ�କେର ଥମ େହଲା େତଣୁ 
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ଜିQା ମେହା[ବେର ଜିQାପାଳW ହାତରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟWା ଓ ସିଲ୍ଡ଼୍ ପାଇଲା 

େଗାବି� ସାରW େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା ଖୁସିେର ଗଁାେର ମିଠା ବାaିଥିେଲ ମନୁ 

ତା—ର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କାରଣ େଗାବି� ସାରW ଭିତେର େସ ବାପା ଓ ମା 

ଉଭୟWୁ ପାଇଥିଲା ସ�ପ� େଦଖୁଥିଲା େସ ବଡ଼ େହେଲ ଡା�ର େହବ େଦଶର ନଁା 

ରଖିବ ଆଉ ତା— ମା ପରି େରାଗେର  ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଥିବା େଲାକମାନWର ପୂ��  

ହୃଦୟେର େସବା କରିବ େସଥିପାଇଁ ବି�ାନ ପାଠ�ମ େନଇ ନାମ େଲଖାଇଲା ଗଁା 

ନିକଟବତ�ୀ େମାହନ ସୁବୁ�ି ମହାବିଦ�ାଳୟେର ମନେଦଇ ପାଠ ପଢିଲା େସ ସବୁ 

ଶି]କ ଶି]ୟ�ୀ ତା—ର ଖର ଇUାଶ�ି ଓ ପାଠପଢା େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି େହଉଥିେଲ  

 ଦିନ ବିତିଗଲା 

 ଥମ ବଷ� ଭଲ ନ?ର ରଖି ଦ�ିତୀୟ ବଷ�କୁ ଉତୀ��  େହଲା ନୂଆ ଛା�ଛା�ୀ 

ମାେନ େଯାଗେଦେଲ କେଲଜେର େସମାନW ମଧ�େର ମିନତୀେବାଲି ଝିଅଟିଏ ଥିଲା , 

ଯିଏ କି ଥମ େଦଖାେର ମନୁର ହୃଦୟ କିଣିେନଇଥିଲା ମିନତୀ ସହ ଅେନକଥର 

େଦଖା େହାଇଥିଲା କିrc  େସ ମନର କଥା କହି ପାରିନଥିଲା କାହmକି େକଜାଣି ପଛରୁ 

କିଏ େଯମିତି କିଏ ତାକୁ ଟାଣି ଧରୁଥିଲା ବସିେଲ ,ଉଠିେଲ ,େଶାଇେଲ ସବୁେବେଳ 

ଖାଲି ମିନତୀ କଥା ଭାବୁଥିଲା  

 ଦିେନ କେଲଜର ପିକନିକ `ିର େହାଇଥିଲା ବାେଲଶ�ରର ସୁସି� େଶୖବପୀଠ 

ପ!ଲିେ�ଶ�ର ଯିବାପାଇଁ  ମନୁ ଓ ମିନତୀ ଦୁଇଜଣଯାକ ଯାଇଥିେଲ େସଠାକୁ ମନୁ 

`ିର କରିଥିଲା ନିଜ ମନକଥା ଜଣାଇେଦବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ େଦଖି କହିେଦଇଥିଲା 

ମଧ� ମିନତୀ ତା—କୁ କହିଥିଲା େଯ ସମୟ ଅସିେଲ େସ ଏହାର ଉNର େଦବ ମନୁ 

କଥାେଦଇଥିଲା େସ ଅେପ]ା କରିବ ତା—କୁ ମରିବା ଯାଏ 

 ଏମିତି ବେଷ� ବିତିଗଲା େହେଲ ମିନତୀଠୁ କିଛି ଉNର ପାଇ ନ ଥିଲା େସ 

ସବୁେବେଳ ମିନତୀ କଥା ଭାବି ବସୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ତାର ଦୁଃଖଦ ଅତୀତ ଭୁଲି 

ଯାଇଥିଲା ପାଠପଢାେର ପୁରା ଅବେହଳା କରିଥିଲା ପରୀ]ା ଆସିଗଲା ପଢାେର 

ଅବେହଳା କରିଥିବାରୁ େସ ପୁରା ବ�A େହାଇପଡ଼ିଲା ଯାହା େସ ସ�ପ� 

େଦଖିଥିଲା ,ସତ େହାଇପାରିବ ନାହm ଭାବି ତା—ର ମୁ{ ଘୁେରଇଗଲା କ—ଣ େସ କରିବ 

ଆଉ ବୁ�ିବାଟ ଦିଶିଲାନି ପୁଣିଥେର େସଇ ପିଲାଦିନ କଥା ଏକୁଟିଆପଣ କୁ 
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ହୃଦୟ�ମ କରିଥିଲା ମନୁ ଉପେର କେଲଜର ସବୁ ସାରମାନWର ପୁରା ବିଶ�ାସ ଥିଲା 

େଯ େସ କେଲଜର ନଁା ରଖିବ ଗଁାେର ସମେA ଚାହm ବସିଥିେଲ େସ େକେବ ଡ଼ା�ର 

େହବ ଆଉ ଆମମାନWର େସବା କରିବ େଗାବି� ସାର ବି ଇଛା କରିଥିେଲ େସ ଦିେନ 

ନା ଦିେନ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମଣିଷ େହବ ଏ ସବୁ କଥା ମୁ{ ଭିତେର ତା—ର ସେତ େଯମିତି 

ବାର?ାର ତିଧ�ନି ସୃkି କରୁଥିଲା  

 ଦିେନ ହଠାତ ମନୁର ମୃତ ଶରୀର ଉ�ାର କରାଗଲା , ତା— ହେkଲ ରୁମ ୍ରୁ 

ଘଟଣା ବିଦୁ�ତେବଗେର େଖଲିଗଲା ସମେA Aq େହାଇଯାଇଥିେଲ କେଲଜ 

ଶୁନଶାନ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ସେତ େଯମିତି ନିରବ�kା ସାଜିଥିଲା େସ କାହାରି 

ପାଟିେର ଭାଷା ନ ଥିଲା େଗାବି� ସାର ଏ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖେର ଭା�ିପଡ଼ିେଲ 

େପାଲିସ ଅସିଥିଲା ତଦr କରିବାକୁ ମନୁର ପେକଟରୁ େଗାେଟ ଚିଠି ବାହାରିଥିଲା 

େସଥିେର େଲଖାଥିଲା , 

 Åଜୀବନର ତିଟି ପହାଚେର ମଁୁ େକବଳ ଏକୁଟିଆ େହାଇ ରହିଆସିଛି କାହାରି 

ଇଛା ମଁୁ ପୁରଣ କରି ପାରିଲି ନାହm ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କଣ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ 

ଏହାକୁ େଶଷରାAା ଭାେବ ବାଛିେନଲି େଗାବି� ସାର ତୁେମ େମା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ , 

େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଚିର ୠଣୀ ତୁମପରି ବାପାଟିଏ େମାେତ ସବୁ ଜନ|େର ମିଳୁ କିrc  େମା 

ପରି ପୁଅ ତୁମକୁ େକେବ ନ ମିଳୁ େମାେତ ]ମା କରିେଦେବ Å  

 ଏହା ଥିଲା ମନୁର େଶଷ ଚିଠି 

 ମଁୁ ଏହି କାହାଣୀ େଲଖିବାର କାରଣ ଆମମାନW ଭିତେର ଏମିତି ଅେନକ ମନୁ 

ଅଛrି ତିଦିନ ଖବର କାଗଜେର ଏମିତି ଜେଣ ମନୁର କାହାଣୀ ବାହାରୁଛି େତେବ 

େମାର ଶ� ଏ ସମାଜକୁ ଆଉ େକେତଦିନ ଏହିଭଳି ମନୁମାେନ ନିଜକୁ ନିେଜ ହତ�ା 

କରୁଥିେବ? 

 ଏହାର ଅr େକେବ? 

 ଭୁଲ ଏଠି କାହାର??? 
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େମା Sମଣ କାହାଣୀ 

ଶାr କୁମାର ଭୂୟଁା 

୧. େରଳଯାWା 

 ହଜିଲା ଅତୀତକୁ େଖାଜିଲା େବଳକୁ ମନ, ହୃଦୟ ଓ ଆତ|ା ଏକାକାର 

େହାଇଥାrି େସଥିେର େରାମାଂଚ ଥାଏ ଏବଂ ଯ©ଣା ମଧ� ଭରି ରହିଥାଏ ମଁୁ କିrc  

ଏହି ପରିଣତ ବୟସେର ଅତୀତକୁ ଆଉେଡ଼ଇ ଥାଏ େମା ଅତୀତକୁ, ମଁୁ ବୁଢ଼ୀ 

ଅସୁରୁଣୀ ଭଳି ସାଇତି ରେଖ ନ ରଖିବି କିଆ ଁ? ଏଇତ େହଉଛି େମା ସାରା ଜୀବନର 

ସ!ୟ େମାର ଅତି ନିଜର ଏହାକୁ େକବଳ ମଁୁ ହm ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ମଁୁ ହm 

ଉପେଭାଗ କରିପାେର େବେଳ େବେଳ ଏକାrେର ବସି, ଦିଗ ୍ବଳୟ ଭିତେର ଅତୀତକୁ 

େନଇ ହଜିଯାଏ େସ ସବୁେର ମଁୁ େମା ଗଁା, େମା ପାଖେଲାକ ଓ େମା ଚାରିପାଖେର 

ଘଟିଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଝୁେର ଓ େବେଳ େବେଳ ପାଗଳW ଭଳି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଥାଏ 

 ସବୁକଥା େଖାଲି ବସିେଲ ଆପଣW େବଳ ଗଡ଼ିଯିବ ଚାଲrc  େମାର ଏହି କଥା 

ମାଧ�ମେର, େମା ଜୀବନେର ବହିଯାଇଥିବା Tୀଷ|, ବଷ�ା, ଶୀତ ଓ ବସrର ହିସାବ 

େଦବି ଜୀବନେର ଅେନକ ଜାଗା ବୁଲିଛି, େଲାକମାନW ସା�େର ମିଶିଛି, ବହୁତ୍ କଥା 

ଶୁଣିଛି, େଦଖିଛି, ଶିଖିଛି ଓ ବୁଝିଛି 

 ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର େସଇ ଅବୁଝା େପଢ଼ିକୁ େଖାଲିଲା େବଳକୁ େଜ�ାତି 

ବାବୁWୁ ଧନ�ବାଦ ନ େଦବାଟା ଅସୁ�ର େହବ –ଆହ�ାନ—ର ଏହି ଜନ|ଦାତା ହm ଥମ 

ବ��ି ଯିଏକି େମାେତ ଏହି କାହାଣୀ େଲଖିବାକୁ ତ�]�େର ଉସୁକାଇଥିେଲ 

 ପାଠେକ ସତ କହି ରଖୁଛି, ସିଧା ସଳଖ କଥା କହିବାଟା ପିଲାଦିନୁ ହm େମା 

େବାଉଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି େମା ¾ୀର କଳାମୁକୁଳା ବାଳ ଭିତେର କଳାବଉଦକୁ େଖାଜିନାହm 

କି?ା ବୁଲ୍ ବୁଲ୍ ର୍ ସ�ରେର ମଧୁରତା େଖାଜିନାହm େଯୗବନର ସିଢ଼ିେର େକେତେବେଳ 

ଚଢ଼ି ଆରପେଟ ଓ²ାଇ ଆସିଲି ତାହା ଆଜିଯାଏଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହm 

 �ାନ ଆସିଲା େବଳକୁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଥିଲି େଯ ସମାଜର ଏକ ଉ� ମଧ�ବିN 

ପରିବାରର ମଁୁ ସବ�କନି� ସrାନ େମା ବାପା ଏକ ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟର ଧାନ 
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ଶି]କ ଜନ|େମାର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ େଛାଟ ଗଁାେର ସରକାରୀ କାଗଜେର ଏହା ଏକ 

Tାମ ପଂଚାୟତ ଗୁଗୁଲ୍ ର ମାନଚି�େର େମା ଗଁା ଏକ କୁଆଁତାରା ସହ ସମାନ 

 ବାପାW ସହ ପିଲା ଦିନରୁ ରସବାଲତି େନଇ ନିତିଦିନ େବାଡ଼ା ନଦୀକୁ ଯାଏ 

ଗାେଧାଇବାକୁ େସ େମାେତ ନିତି ରାେଲ (େସେତେବେଳ ସାଇେକଲ େକବଳ Raley 

Company ହm Acତ କରୁଥିେଲ) ସାଇେକଲ୍ େର ବସାଇ Zcଲକୁ େନଇଯାଉଥିେଲ ତାW 

ସା�େର ଯିବାକୁ େମାର ନିଜ ଆTହ ବଳ ଥିଲା ସା�େର ଗଲାେବେଳ େସ େମାେତ 

େଦଶ ବିେଦଶ କଥା, �ାନ ବି�ାନ କଥା, େଦଶ ସରକାରW କଥା ବହୁତ କହୁଥିେଲ 

ଆଉ ମଁୁ ଯାହା ବି ସମ�କ �ାନ ପିଲାଦିେନ ରଖୁଥିଲି ଏ ସବୁ ବିଷୟେର େସ ସବୁ େମା 

ପିତାW େସୗଜନ�ରୁ ସ�ବ େହାଇ ପାରିଥିଲା ଧାନ ଶି]କW ପୁଅ ଏବଂ �ାନେର 

ପାର�ମ କଥା ଭାବି ମଁୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅକଲବାଲା େବାଲି ମନ କରୁଥିଲି େଯଉମଁାେନ 

େମା ଭାବନାେର ସାମାନ� ମୁଖ� ଥିେଲ େସମାନW ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ କାହmକି 

େକଜାଣି େକେବ ଇUା କରୁନଥିଲି ଏଣୁ ପିଲାଦିେନ ଧୂଳିେଖଳ ସାଥୀ ବହୁତ୍ କମ 

ଥିେଲ 

 େମା ଜୀବନର ଚଲାପଥେର ମିଶିଥିବା ବହୁତ େଲାକW କଥା ମଁୁ ଆପଣWୁ 

କହିବି ବହୁତ୍ େଲାକW ଅନନ� ଜୀବନ େଶୖଳୀ ବିଷୟେର ମଧ� ଜାଣିବା ବହୁତ 

ଭାବିତ େହାଇଛି ମଁୁ ଅେନକW ଦ�ାରା 

 ତୃତୀୟ େnଣୀେର ପଢ଼ିବା ସମୟେର –ଜ«ମାମଁୁ— ସା�େର –ଦୁମ�ୁଖ— ଓ 

–ନିଆଁଖୁaା— ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାପାW େଯାଗଁୁ ଚତୁଥ� େnଣୀେର –ବାଲ|ିକୀ ରାମାୟଣ—, ଷ� 

େnଣୀେର ସାରଳା ଦାସW –ମହାଭାରତ—, ସdମ ପଢ଼ିଲା େବଳକୁ –େବୖେଦହୀଶ 

ବିଳାସ—, ଅkମ େnଣୀେର –ରସ କେQାଳ—, ନବମ େବଳକୁ –ରାଧାନାଥ T³ାବଳୀ— 

ପଢ଼ିବାର େସୗଭାଗ� ାd େହାଇଥିଲା ଏହି ସବୁ ପଛେର ଥିଲା େମା ଶି]କ ପିତାW 

UV ଉଦ�ମ ଓ େଚkା 

 କେଲଜେର ପାଦ େଦଲାେବଳକୁ ନିଜସ� ଆTହେର ମାÊ� ଏେ}ଲସ୍ ଓ 

େଲନିନW ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ବଡ଼ଭାଇ େସେତେବେଳ ଶରତଚP ଓ ବWିମଚPW ବହି 

ଆଣି େମାର ପଢ଼ିବାର ନିଶାକୁ େଖାରାକ୍ େଯାଗାଉଥିେଲ ଏଭିତେର ମୁଁ ଜାପାନ୍ , 

ଋଷିଆନ୍, ଚାଈନିଜ୍ ଭାଷାର ପ�ପ�ିକା ସେମତ, ତିଭା ରାୟ, ରବି ସିଂ, ଅଖିଳ 
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େମାହନ ପzନାୟକW ବହି ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି ଆଉ ଏକ ନିଶାଥିଲା ରାତିେର 

େମାଦ କିେଶାର ପ{ା, ବିଜୟ କୁମାର ରଣା, କ{cରୀ ଚରଣ ଦାଶ ଓ ଭାଗିରଥୀ 

ଦାଶW ଉପନ�ାସ ପଢ଼ିବା ¸ାତକ ପଢ଼ିଲା େବଳକୁ େବଦ େବଦାr, ଉପନିଷଦ ଓ 

ବିେବକାନ�W ରଚନା ଆଦି ତି ଆTହ େହାଇଥିଲା 

 ବହିର ଦୁନିଆେର ବାଟ ଭୂଲିଯାଇଥିଲା ଏହି ଛା� ବହୁତ ଉତ୍ ଥାନ ଓ ପତନ 

େଦଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା ବହି, ମ�ାଗାଜିନ୍ ଓ ଟିଭି ର ଦୁନିଆ େମାେତ ବାହାର ଦୁନିଆ 

ବୁଲିବାକୁ ଓ ସମA େଦଶର େଲାକମାନWର ଜୀବନେଶୖଳୀ ବୁଝିବାକୁ େରିତ 

କରିଥିଲା ପିଲାଦିେନ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଥିଲି େହେଲ ଏଠାେର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର କଥା 

ଓ େମାର gମଣ କାହାଣୀର ଅୟମାର� କରିବା  

---------XXX--------------- 

 BCପୁରର ଖQିେକାଟ୍ କେଲଜେର ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟେର ମଁୁ ଅନୁଭବ 

କରିଥିଲି େଯ BCପୁର ସହରର ବଡ଼ ବଜାର ଅ!ଳେର ରହୁଥିବା େତଲୁଗୁ ଭାଷାଭାସୀ 

େଲାକମାନW ଉପେର ଆÌ େଦଶର ଭାବ ବହୁତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆÌ େଦଶ 

ସୀମାବN�ୀ ଏହି ାଚୀନତମ ସହର ଉପେର େତଲୁଗୁ ଭାଷା ସହ ସଂZ�ତିର ଚୁର 

ଭାବ େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ 

 ଆÌ େଦଶର ବିଭିV ଦଶ�ନୀୟ `ାନ ଯଥା ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଜୟନଗରମ,୍ 

ହାଇ�ାବାଦ୍ ଓ ବିଜୟୱାଡ଼ା ବିଷୟେର ଅେନକ କଥା େସହି ଅ!ଳରୁ ଆସୁଥିବା େମାର 

ସହପାଠୀ ମାନW ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆOଯ��ର କଥା BCପୁରେର ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲ ଥିବା 

ସେN�  ସାମାନ�ତମ େଦହ ଖରାପେହେଲ ଅେନକ େଲାକ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାକୁ ଉଚିତ 

ମେନ କରୁଥିେଲ ଓଡ଼ିଶାର େଦବତା nୀ ଜଗVାଥ େହାଇଥିବା ସେN�  ଅେନେକ 

େତ�କ ବଷ� ତିରୁପତି ବାଲାଜୀW ଦଶ�ନ ନିମେr ଯାଉଥିେଲ ଓଡ଼ିଆ ଚଳ�ି�ର 

ନାୟକ ମାନW ଅେପ]ା ଚିର}ିବୀ, ଏନ୍ ଟି ଆର୍ ଆଦିW ବିଷୟେର େସମାନW 

ଧାରଣା ଭଲ ଥିଲା ଏଣୁ େସହି ବfୁମାନW ସହ ମିଶି ଆÌ େଦଶ ବିଷୟେର ଅଧିକ 

ଜାଣିବାପାଇଁ େକୗତୁହଳ ଜାତ େହାଇଥିଲା 

 ୨୫ ବଷ� ବୟସେର େରଳ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିଲି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାପାଇଁ Acତ 
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େହାଇଥିଲି ଅନୁ�ନ ୨୫ଟି େତଲୁଗୁ ଚଳ�ି� େଦଖି ଆÌେଦଶ ବିଷୟେର ଅଧିକ 

ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଦିନୁ ଓଆର୍ ଟି ବସେର ବୁଲିଥିବା ଏହି ଶିଶୁ, େଯୗବନର 

ମଧ�ା«େର ଭାରତୀୟ େରଳର ଦୁଆରକୁ ମୁହାଇଁଥିଲା େରଳ ପ�ାଟଫମ� େମା ପାଇ ଁ

ଏକ େହଳିକା ଭଳି ଥିଲା କହିେଲ ଅତୁ��ି େହବ ନାହm େସଠାକାର ପରିେବଶ େମା 

ଭଳି ଯା�ୀW ପାଇଁ େବଶ୍ ଖାପଛଡ଼ା ଥିଲା େସଠାେର ଟିେକଟ୍ ଦ�ାର ପୂବ�ଦିଗେର ତ 

ଅନୁସfାନ ଘର ପOିମେର ଥିଲା େରଳଗାଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ସାପ େଦହ ଭଳି ଲ?ି 

ଯାଇଥିବା ୩/୪ଟା େରଳ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ବିଷୟେର ବୁଝିବାପାଇଁ ଅନୁସfାନ 

ଘରକୁ ଗଲି ଗାଡ଼ି ବିଷୟେର ପଚାରିବାକୁ ଆର� କରିଛି କି ନାହm ଭିତେର ବସିଥିବା 

ମହିଳା କମ�ଚାରୀ ଜଣW ବିର�ି ଭରା ସ�ରେର କହିେଲ, –୨ ନଂ ପ�ାଟଫମ�େର ପରା 

ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ, ସମେA ଆସି କଣ େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛ ?— ଛାନିଆ େହାଇ 

ପଡୁଥିଲି ଇଂରାଜୀେର େଲଖା େହାଇଥିବା ଫଳକଟିକୁ େଯଉଠିଁେର େଲଖା େହାଇଥିଲା 

–ENQUIRY— ତା—ର ଅଥ�କୁ ପୁଣିଥେର ମେନ ପକାଉଥିଲି ଏବଂ ତା—ର ଉପେଯାଗୀତା 

ବିଷୟେର ଭାବୁଥିଲି 

 ନୂଆ ଅନୁଭବର ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚି«ିବାକୁ େଚkା କରୁଥିଲି େରଳ ଲାଇନ୍ 

ପାର କରିବାକୁ ମନାଥିବା ସେN�  େରଳ କ�ାaିନର େଲାେକ, େରଳବାଇ େପାଲିସ 

କମ�ଚାରୀ ବଡ଼ ଆରାମେର େସଇ େରଳପଥକୁ ପଛେର ପକାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ େମା 

ଭିତେର ଏକ ଦାୟିତ�ବାନ ନାଗରିକ େମାେତ ଏକ ଉ� େପାଲ େଦଇ ଆରପଟକୁ ଯିବାକୁ 

ବାଧ� କଲା ଭାରତୀୟ େରଳର ସମୟାନୁବN_ତା ବିଷୟେର ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାହା 

ନିOିତ ରୂେପ ସତ ଥିଲା ସକାଳ ଆଠଟାେର ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଦିପହର ସାେଢ ଏଗାରଟା 

େବଳକୁ ଧିେର ଧିେର ପ�ାଟଫମ� ମଧ�କୁ େବଶ କଲା, େମୗସୁମୀର ଆଗମନ ଭଳି 

େରଳ ଇଂଜିନର କକ�ଶ ଶ¥େର ସଂପୂ�� ପ�ାଟଫମ� ଫାଟି ପଡୁଥିଲା େସ ଶ¥କୁ ସାଥୀ 

େଦଇ ଚା— ବାଲା, ଅ{ା, ମାଗାଜିନ ବିେତା ଇତ�ାଦିW ଚି¼ାର ପରିେବଶକୁ ଆହୁରି 

େକାଳାହଳମୟ କରି େଦଉଥିଲା 

 ସଦାେବେଳ ବସେର ଯା�ା କରୁଥିବା ଏ ବ��ି ଆଜି ଥମ ଥେର ପାଇଁ େରଳ 

ଡ଼ବା ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିଲା ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଥେମ ଖାଲିଥିବା ସିଟେର 

ଆ`ାନ ଜମାଇ ବସିଗଲି େମା ଛଡ଼ା ଆଉ ଜେଣ ଓଡ଼ିଆଭାଇ ବସି େମାବାଇଲ୍ 
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େଫାନେର କାହା ସା�େର ଗିରିଧାରୀ ଗମାେ�ାW ଠାରୁ ଆର� କରି ଜାନକୀ ବQଭ 

ପzନାୟକ ପଯ��r ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଆେଲାଚନାେର ବ�A ଥିେଲ ପାନେଛପ 

ମଧ� େପାଛି ପକାଉଥିେଲ ହାତେର ବାହାରକୁ ଯିବାଟା େସ ସମୟେର ଅପଚୟ େବାଧ 

କରୁଥିେଲ 

 େରଳଗାଡ଼ିଟା ହଣ�� ବଜାଇ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଚାଲିଲା ଇUାପୁର େkସନ ପାର୍ 

େହଲାପେର କଳାେକାଟ୍ ପିfା ଜେଣ ଭ�େଲାକ ଡ଼ବା ଭିତରକୁ େବଶ କେଲ 

ପାଖେର ବସିଥିବା କୁଜାେନତାWୁ ପଚାରିଲି ଧିେର, –ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ ?— େଦୖନିକ 

ଆଶାର ପୃ�ାରୁ ମୁହଁ େଫରାଇ େସ େମାେତ ଏକ କାଶ ଆOଯ�� େହାଇ େଦଖିେଲ 

ଏବଂ କହିେଲ, –କଣ ଫkେଟମ ୍କି ?— 

 କଥାଟା କିଛି ବୁଝିେହଲାନି ମେନ ମେନ େଦାହରାଇଲି, ଫ..k...େଟ...ମ ୍ଏବଂ 

ବୁଝିଲି େସ ପଚାରୁଥିେଲ –ଫାk ଟାଇମ ୍କି ?— ମୁ{ ହଲାଇ ସହମତି ଜଣାଇଲି 

 େସ କହିେଲ, –େସ ବା ଟିଟିଆଇ, ଟିେକଟ୍ େଚକ୍ କରrି, ଭଲ େଲାକ, 

େଖା��ାର— େମାେତ ସବୁ ଧିେର ଧିେର ବୁଝାପଡୁଥିଲା ମାେନ େସ ବସର େଯମିତି 

କ{କ$ର ଥାଆrି େସଇ କାରର ଜେଣ ାଣୀ 

 ଟିଟିଆଇ ବାବୁ େମା ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ଚଷମାଟାକୁ ଆଖି ପାଖରୁ ନାକ ଉପରକୁ 

ଓ²ାଇେଦଇ େମା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଇସାରା େଦେଲ ମଁୁ ପୂବ�ରୁ Acତ୍ ଥିଲି ଏଣୁ 

ଚଟକରି େମା ଟିକଟ ଖ{ିକ ତାW ହାତକୁ ବଢାଇେଦଲି, େଯପରିକି ଏକ ସୁଶୀଳ ଛା� 

ଶି]କWୁ େହାମୱାକ� ବଢ଼ାଇ େଦଇଥାଏ 

 ଟିଟିଆଇ କହିେଲ, –କିେହା ଏଇଟା କଣ ?— 

 ମଁୁ ସାମାନ� ବିଚଳିତ େହାଇ ଭାବିବାେର ଲାଗିଲି, ଟିକଟବାଲା କଣ ଭୂଲ୍ 

ଟିକଟଟାଏ େଦଇ େଦଲା କି ? ନା ମଁୁ ଭୂଲ୍ ଗାଡ଼ିେର ବସିପଡ଼ିଲି ? 

 ତଥାପି ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପଚାରିଲି ଟିଟିଆଇWୁ, –ଆ�ା ଆପଣW େରଳେୱ 

କାଉaରରୁ ପଇସା େଦଇ ଆଣିଚି— 

 ଟିଟିଆଇ ବାବୁ ଏକ ରହସ�ମୟ କୁଟୀଳ ହସଟାଏ ଓଠେର ଆଣି କଲମଟାକୁ 
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କାଣେର ଲଗାଇ କହିେଲ, –ହଁ ବାପ, ସତ କଥାଟା କହୁଛ ପରବN�ୀ େkସନେର 

ଓ²ାଇ େଶଷ ବଗିକୁ ଚାଲିଯିବ କାରଣ ଏହା ଏକ ସଂର]ିତ ବଗି— 

 ମଁୁ ଦ�ର ସହ ପଚାରିଲି, –ଆ�ା ସମେA ତ ଏଇ ଟିେକଟ୍ କାଟି, ଏହିଭଳି 

ସଂର]ିତ ବଗିେର ବସିଛrି ପ�ାଟଫମ�େର େମାର ସାଥୀଟିଏ ବି ଏହା କହିଥିଲା— 

 ପୁଣି ଏକ କୁଟୀଳ ହସଟିଏ ଚମକାଇ େସ କହିେଲ, –ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏହିଠାେର 

ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆରାମେର ବସ େହେଲ େସଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ େଜାରିମାନା େଦବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ମଁୁ ରସିଦ କାଟିେଦବି? 

 -ରସିଦ୍, େସଇଟା ପୁଣି କଣ ? 

 -ସଂର]ିତ ବଗିେର ବସିବାକୁ େହେଲ େସଥିପାଇଁ ଅତିରି� ଭଡ଼ା େଦବାକୁ 

ପେଡ଼, ଏହା େରଳ ବିଭାଗର ନିୟମ 

 ନିଜକୁ ଟିେକ ସଜାଡ଼ି, ଆମର କଥାବାN�ାକୁ ଆଁ କରି ଉପେଭାଗ କରୁଥିବା 

କୁଜାେନତାWୁ ପଚାରିଲି, –ଏ ସବୁ କଣ ?— 

 େସ େମା ପାଖକୁ ଟିେକ ଲାଗିଆସିେଲ ଓ ଜY�ାପାନ ଖିଆ ପାଟିକୁ େମା କାନ 

ପାଖେର ଲଗାଇ କହିେଲ, –୨୦/୨୫ ଟWା େଦଇ ରଫାଦଫା କରିଦିଅ, କିଏ ଆଜିକାଲି 

ରସିଦ କାଟୁଛି? ଆଉ େଦଖୁ େଦଖୁ ଭାଇଜାଗ ୍ଆସିଯିବ କାହିWି େସଥିେର ପଡୁଛ ?— 

 ତା—ପେର େସ ଟିଟିଆଇWୁ ଚାହm ଦାr ନିକୁଟି କହିେଲ, –ଆ�ା େସ ନୂଆ େଲାକ 

ଟାଏ  କଥାଟା ତୁଟାଇ ଦିଅrc  କାହm ଖାଲିଟାେର ହଇରାଣ କରୁଛrି ?— 

 ବାସ, େସଇ ଦାr ନିକୁଟା କଥାଟାକୁ ଟିଟିଆଇ ବାବୁ ବୁଝିଗେଲ ଏବଂ େମାେତ 

କହିେଲ, –ଠିକ ଅଛି, ଦିଅrc  ବଢ଼ାଇ ପଚାଶ ଟWା— 

 ମଁୁ ମଧ� ୫୦ ଟWାଟିଏ ବଢ଼ାଇ େଦଲିେସ ମହାଶୟ ଟWାକୁ ପେକଟେର 

ପୁେରଇ କିଛି ନ େହଲା ପରି ବୁଲି ଚାଳିଗେଲ େମା ମନେର ଦ�� େହଉଥିଲା, େମା 

ରସିଦ େଦେଲନି କାହmକି ? ଯଦି ଆଉ େକହି ଟିଟିଆଇ ଆସିବ ତାWୁ ବି ୫୦ େଦବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ନା କଣ?— ବାସ ଏୟା ଭାବିଭାବି ଡ଼ବାପେର ଡ଼ବା େଖାଜିଲି େସଇ ଟିଟିଆଇWୁ 

ଦୁଇଟା ଡ଼ବା ପେର ବାଥ ୍ରୁମ ୍ପାଖେର େଦଖା େହାଇଗେଲ େସ, କହିଲି- ଆ�ା େମା 
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ରସିଦ ଟା େଦେଲନି ? 

 େସ କହିେଲ- କିେହା ୫୦ ଟWାେର କି ରସିଦ ? 

 ମଁୁ ପୁଣି ଶ�କଲି, –ଆ�ା ଆଉ ଯଦି େକହି ପଚାରrି ଟିେକଟ୍ ପାଇଁ ମଁୁ କଣ 

କରିବି— 

 େସ ସାମାନ� ହସିେଦଇ କହିେଲ, –େସ ସବୁ ଚିrା ଛାଡ଼ ତୁେମ ଆରାମେର 

ଯାଇ ନିଜ ଯାଗାେର ବସ— 

 ମଁୁ କିrc  େମା କଥାେର ନେଛାଡ଼ବfା  କହିଲି - ନା ଆ�ା, କଥାଟା ଅବାଗିଆ 

େହବ େତଣୁ ପଇସାର ରସିଦଟା େଦେଲ ଭଲ ହୁଅrା ଏହି କଥାଟା କହି ସେତ 

େଯପରି ମଁୁ ତାWର ନାଗନାଡ଼ୀଟାକୁ ଛୁଇଁ େଦଇଥିଲି ତ´ସାପ ଭଳି େସ ଗରଜି ଉଠି 

କହିେଲ, –ଆପଣ େଗାେଟ ଭଲ ମଣିଷ େହା େଯେତେବେଳ ମଁୁ ରସିଦ କଥା କହୁଥିଲି, 

ନିଜ ଇUାେର ହାତଗୁ}ା େଦଇ େମାେତ ବିଦା କଲ ଏେବ େସ େମାେତ େଚାର ଚ{ାଳ 

ପରି ରସିଦ ରସିଦ େହଇଛrି କଣ ?— 

 ମଁୁ ଟିଟିଆଇ ବାବୁW ୋଧିତ େହବାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ନ¶ସ�ରେର 

ତାWୁ ବୁଝାଇବାେର ଲାଗିଲି, –ଆ�ା େମା ବାପା ପିଲାଦିେନ ବୁଝାଇଥିେଲ େଯ- 

େଯଉଁଠାେର ପଇସା େଦବୁ ରସିଦ୍ ମାଗି ରଖିବୁ ନେହେଲ ପେର ଝେମଲା 

େହାଇପାେର— 

 େସ କହିେଲ, –ବାପା ତ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ବୁେଝଇଛrି ତାହା ତ ନିରାଟ ସତ� 

କଥା େହେଲ େମା କେଲଜ ପଢୁଆ ବାବୁ, ଆପଣW ବାପା ଏହା େକେଭଁ 

ବୁେଝଇନଥିବା େଯ ସାଧାରଣ ଟିକଟ୍ କାଟି ସଂର]ିତ ବଗିେର ବସିବାକୁ ହଉ ତୁେମ 

ଯଦି ରସିଦ୍ ଚାହୁଁଛ, େତେବ ନ�ାଯ� ପରିମାଣର ଅଥ� େଦଇ ଦିଅ— 

 ମଁୁ ହଁ ଭରିଲି େସ କାଲ୍ କୁେଲଟର୍ ବାହାର୍ କରି ହିସାବକେଲ ଓ େମା ଠାରୁ 

ବଳକା ପଇସା େନଇ େମା ପାଇଁ ରସିଦେଟ କାଟିେଦେଲ ମଁୁ ତାWୁ ଭ�ସ�ରେର 

ଧନ�ବାଦ ଅପ�ଣ କଲି େମାର ଧନ�ବାଦ ମଧ� ତାWୁ ବିର� କରିଥିଲା ମଁୁ 

େସଦିନର େସ ବିର�ିକର ମୁହଁକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହm 
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 େସଦିନ ବୁଝିଥିଲି ଓ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି େଯ ନ�ାଯ� ାପ� େଦଇ ରା�ୀୟ 

େକାଷକୁ ପଇସା େଦଇ ମଁୁ ତାWର ବ��ିଗତ ଉପାଜ�ନ ଏବଂ ଖାଇବା ଭାତେର ଧୂଳି 

ପକାଇ େଦଇଥିଲି 

 େସଠାରୁ ଦୁଃଖେର େଫରି ଆସିଲି େମାର ସିଟ୍ କୁ ବସିଲା ପେର କୁଜୀ େନତା 

ଜଣW ପାନଖିଆ ଦାrକୁ ନିକୁଟି ପଚାରିେଲ, –କଣ େଲଖା ଛିଡ଼ିଲାତ ?— େହେଲ େମାର 

ଉNରକୁ ଅେପ]ା ନ କରି େସ କହିବାେର ଲାଗିେଲ ବୁଝିଲ ବାପ, ଆଜିକାଲି ଯିଏ 

ଟିକଟ କାଟୁଛି ସିଏ େହଲା ଗ{ମୂଖ� ଆେହ େଦଖୁନ, ମଁୁ ୩୦/୩୫ ବଷ� େହଲା 

େରଳେର ସdାହକୁ ୨/୩ଥର ଯାଇ ଆସୁଛି େହେଲ ଟିକଟ ଘରଟା ମଁୁ ଏ ପଯ��r 

େଦଖିନି ଚାଲୁନ େଦଖିବା ଏହି ଗାଡ଼ିେର ବସିଥିବା ୬୦/୭୦ ଭାଗ େଲାକ ଟିଟିଆଇW 

ଭରସାେର ହm େରଳ ଚଢ଼rି ବୁଝିଲ, ଏ ଟିଟିଆଇ ଗୁଡ଼ାକ େଘାଡ଼ା ଲା!ୁଆ େହା ତୁମ 

ହାତେର ପରା ଟିକଟ୍ େଦଖିେଲ ତାWୁ ଜ�ର ଆେସ... 

 ଧିେର ଧିେର େସ ଦେରାଟି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସାହାରା େନଇ, ଟିଟିଆଇ ତାପେର 

ଲାଲୁ ଯାଦବ େସଇଠୁ ଧାନମ©ୀ ଏବଂ ପେର ପେର ରାଜ�ର ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ 

ପଶିଆସିଥିେଲ 

 ତାWର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ େଧୖଯ�� ନଥିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପଛକୁ ଧାଇଁବାକୁ 

ଲାଗିଥିେଲ ମଁୁ େମା ଭିତେର ହଜିଯାଇଥିଲି େମା େଦଶର ସ�ାଧିନ ପାଇଁ ବଳିେଦଇଥିବା 

ଅମର ଆତ|ା ମାନW ବିଷୟେର ଭାବୁଥିଲି େସମାନWର ବଳିଦାନ ଆଜିର gkାଚାର 

ଆଗେର ନଇଁ ଯାଇଛି େସମାନWର ଆତ|ା ଏେବ ବି କk ପାଉଥିବା 

 ସ?ିତ୍ େଫରି ପାଇଲି ବିଶାଖାପାଟନା େkସନେର ଦୂରବାଜିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା 

େଘାଷିକାW ସ�ର େଫରି େଦେଖ, ବିଲ୍ କୁଲ୍ େସଇ ପରିେବଶ ସବୁ ପ�ାଟଫମ�େର 

ବହ_ଗତ ଦ�ାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁାଇଲି ଥମ େରଳଯା�ା େମାର ହୃଦୟତ©ୀକୁ ଥରାଇ 

େଦଇଥିଲା ବଡ଼ମାନWର ଏହି gkାଚାରର ଦୁନିଆଁକୁ େଦଖି େମା ଭିତେର ଥିବା ଶିଶୁଟି 

ବଡ଼ େହବାକୁ ଡ଼ରିବାେର ଲାଗିଲା 

 ଫାଟକ ନିକଟେର େkସନ ମାkର ଓଡ଼ିଆେର କିଛି ବୁଝାଉଥିେଲ ଜେଣ 

ମହିଳାWୁ ତାW ପାଖେର ଠିଆ େହଲି ମହିଳାଟି ବିଦାୟ େନବାପେର େସ େମାେତ 
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େଫରି ଚାହmେଲ େଗାଟିଏ ନିଃଶ�ାସେର ଟିକଟେର େହଉଥିବା େହର୍ େଫର୍ ଓ 

ଟିଟିଆଇW ଉତ୍ ]ିd ବ�ବହାର ବିଷୟେର କହିଲି େମାର ମନକୁ ଟିେକ ଉଶ�ାସିଆ 

ଲାଗିଲା 

 େସ େମା ପିଠି ଥାପୁେଡ଼ଇ କହିେଲ, –ବାପ, ପଇସା େଦଇ ରସିଦ୍ େନଇ ତୁେମ 

ଠିକ୍ କରିଛ ଟିଟିଆଇW ବ�ବହାର ପାଇଁ ମଁୁ ଦୁଃଖିତ କଣ କରିବା ବାପ, ଅଭାେବ 

ସ�ଭାବ ନk— 

 େସ ପୁଣି ବୁଝାଇେଲ, ଯଦି ସମA େରଳଯା�ୀ ଟିକଟ୍ ପଇସା େଦଇ େରଳ 

ଚଢ଼େr ତାହା େହେଲ େରଳ ଧାରଣା ସୁନାେର କେଲ ମଧ� ଭାରତୀୟ େରଳର 

ଅସୁବିଧା େହାଇନଥାrା 

 କ�ାr ମନ ଓ ଅବଶ ଶରୀରଟାକୁ େଠଲି େନଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି େkସନରୁ 

ଅପରା« ନଇଁ ଆସୁଥିଲା ସୂଯ��ର ସୂେନଲି କିରଣ େରଳ ଧାରଣାେର ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ 

କରୁଥିଲା ସୁନାଭଳି େମା ମନ ଭିତେର ଶ�ଟିଏ ଉWି ମାରୁଥିଲା, –ସେତ କଣ ଏହି 

େରଳଧାରଣା, ସୁନାେର େହବ ???— 

ମଶଃ  
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ସଂସାର ଛାଡ଼ିବି ଭାବିଲି, ଗୁଡ଼ାଖୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲି 

ରଶ|ୀ ର}ନ ଦାଶ(ବାପୁ) 

 ମାନନୀୟ ା�, ବି�, ସୁଧୀ ପାଠକମ{ଳୀ, ସବ�ଥେମ ସମAWୁ ଶାରଦୀୟ 

ଶୁେଭUା ଆେର ହଁ... ଆପଣ ମାେନ େମା ଗପଟିର ଶୀଷ�କଟିକୁ େଦଖି ଆOଯ�� 

େହଉଥିେବ ନିOୟ ହଁ... େହବା ସ�ାଭାବିକ ଗୁଡ଼ାଖୁ ସହ ସଂସାର ତ�ାଗ କରିବାର ବା 

କି ସଂପକ� େସ େନଇ ମନେର ଦ�� ଉପୁଜିବା ସ�ାଭାବିକ ଆ�ା ମଁୁ ଜେଣ େସପରି 

�ାନୀ ଗୁଣୀ କି ମହାତ|ା ବା ପ{ିତ ଅଥବା େଲଖକ ନୁେହଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ 

କିrc  ଭଗବାନW କରୁଣା, ପିତାମାତାW ଆଶୀବ�ାଦ ତଥା ଆପଣମାନW ଶୁଭକାମନାରୁ 

ଅେନକ ବଚନ, ଗe ତଥା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ଭାଗ� ଏ ଅଧମକୁ ାd େହାଇଛି 

େସହି ଶୃତିଲବ୍ ଧ �ାନକୁ ଆପଣ ମାନW ସÓcଖେର କାଶ କରିବାର ଦୁଃସାହସ 

କରୁଛି ଯଦି ଭଲଲାେଗ ତା—େହେଲ Tହଣ କରିେବ ନେଚତ୍ ପାଗଳର ଳାପ େବାଲି 

ଭାବିେବ ଓ ମନରୁ କଥାକୁ ଲିେଭଇ େଦେବ 

 େକଇ ବଷ� ତଳର କଥା nୀ ଜଗVାଥପୁର Tାମେର ବାସ କରୁଥାrି nୀଯୁ� 

ଦାେମାଦର ପ{ା ମହାଶୟ କୁଳୀନ BାCଣ ପରିବାର ତାWର ମଧ�ବିN େnଣୀର 

େଲାକ ସିଏ ତାWର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁଅ ନାମ nୀହରି ଘେର ଦାେମାଦର ବାବୁ, 

ତାW ସହଧମ_ଣୀ, ପୁ�, ପୁ�ବଧୁ ଏବଂ ନାତି ଲୁବୁନ୍ ରହrି ସଂସାର ଏମିତି 

ଚାଲିଥାଏ ହଠାତ୍ ଦିେନ ଦାେମାଦର ବାବୁW ମନେର ସଂସାରତ�ାଗ କରିବା ଇUା 

ଜାTତ େହଲା େସ ଭାବିେଲ ଏ ସବୁ ସଂସାରକୁ ତ�ାଗ କରି େସ ହିମାଳୟ 

ଚାଲିଯିେବ ଆଉ କାହା ସହ େକୗଣସି ସଂପକ� ରଖିେବ ନାହm ନିଜ ମନ କଥା େସ 

ପରିବାରେର ଜଣାଇେଦେଲ ସମେA ମନା କରିବା ସେN�  େସ ନିଜ ନିÀNି ଜିଦେର 

ଅଟଳ ରହିେଲ େଶଷେର େସ ପରିବାର ତ�ାଗ କରିବା ଦିନ ଆସି ପହ!ିଲା ଘରୁ 

ବାହାରି ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପୂବ�ରୁ େସ ନିଜ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡ଼ାକି କହିେଲ, –ଯା— େମା 

ପାଇଁ ୪/୫ କିେଲା ଗୁଡ଼ାଖୁ ଆଣିେଦବୁ— ପୁଅ ପିତାWର ଏତାଦୃଶ ଅନୁେରାଧ ବିଷୟେର 

ଅ�, ଶ� କଲା, –ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଖୁ କରିବ କ—ଣ ୍?— େସଉଠୁ ପ{ାଏ କହିେଲ, 

–୨୦/୨୫ ବଷ� େହାଇଗଲା ଏଇ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘଷିବା ଅଭ�ାସେର ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ 
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ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ସାହାସ େମାର ନାହm େତେଣ ହିମାଳୟେର କାେଳ ଗୁଡ଼ାଖୁ ମିଳିବ କି 

ନାହm େତଣୁ ତୁ ଯା— େନଇ ଆସିବୁ— 

 ମାନନୀୟ ସୁଧୀ ମ{ଳୀ ଉପରର ଏହି କାeନିକ ଗeଟି ମାଧ�ମେର େମାର 

ଆପଣମାନWୁ େଗାଟିଏ ଶ� ପଚାରିବାର ଇUା େହଉଛି ଦାେମାଦର ବାବୁWର ଗୁଡ଼ାଖୁ 

ଘଷା ଅଭ�ାସ (ଯାହାକି ମା� ୨୦/୨୫ ବଷ�ର) ଛାଡ଼ିବା ତାW ପେ] ସ�ବ 

େହଉନଥିବା ସମୟେର େସ େକଉଁ ସାହସେର ୫୦/୫୫ ବଷ�ର ଏ ସଂସାରକୁ ତ�ାଗ 

କରିବା କଥା କହୁଛrି ? ଏହିପରି କହିବା ହାସ�ା®ଦ ନୁେହଁ କି ? 

 େଯଉଁ ପୃଥିବୀେର ସ�ୟଂ ଭଗବାନ nୀକୃ�W ମୁଖରୁ ୧୮ ଅଧ�ାୟ ଭାଗବତ 

ଗୀତା ଶୁଣିବା ପେର ମଧ� ଅଜ�ୁନW ପରି ମହାନ ବ��ି ସଂସାର ମାୟା ଛାଡ଼ି 

ପାରିନଥିେଲ, େସଠାେର ଆେମ ଛାର ମନୁଷ� ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭାବିବା 

େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ? ତା—ଛଡ଼ା –ମନ େଦଇଥିବୁ ଏଣି େତଣି କି... ହାତ ପାତିଥିବୁ 

ବୁଢ଼ିଆଣୀ କି— ନ�ାୟେର ଯଦି ସଂସାର ଛାଡ଼ିେଦଇ ପୁଣି ସଂସାର କଥା ଭାବିବା ତାହା 

େହେଲ ତାହା ପାଗଳାମୀ କି ନଁା ତାହା ବିଚାର କରିବା ଦାୟିତ� ସୁଧୀ ପାଠକWୁ େଦଲି  

 ଏଣୁ ନିଜ ନିଜ `ାନେର ରହି ନିଜର ଯାବତୀୟ କମ�ରୁ ପଛଘୁ!ା ନ େଦଇ 

ସମA କN�ବ�କୁ ଯଥା ସ�ବ ସୂଚାରୁ ରୂପେର ସଂପV କରି େସହି କମ�ବ�A ଜୀବନ 

ଭିତେର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନର-ରୂପୀ ନାରାୟଣW େସବାେର ନିଜକୁ 

ନିେୟାଜିତ କେଲ ମୁ�ିର ଦ�ାର ନିOୟ ଭାେବ ଉନ| c� େହାଇ ପାରିବ େବାଲି େମାର 

ବିଶ�ାସ କାରଣ ଶରୀର େକବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁେହଁ...–ପେରାପକାରାୟ ଇଦମ ୍

ଶରୀରା— 
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ମନର ବିକୃତ ଭାବନା କ—ଣ େ"ମ ? 

ଅ]ୟ କୁମାର ରାଉତ (ନୂଆ ଦିQୀ) 

 େମବିନା ଜୀବନର ପରିଭାଷା କିଛି ହୁଏନା େମ ସତ�, ଚିରrନ, ଈଶ�ର 

ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସଭ� ସମାଜ େମର ପରିଭାଷାକୁ କଳୁଷିତ, କଳWିତ କରିବାେର 

ଲାଗିଛି େମ େହାଇପାେର ମା— ଓ ପୁଅର, ପତି ପÔୀର, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅବା 

େମିକ େମିକାର େତ�କ େ]�େର  େମର ଭାବନା ଅଲଗା େହାଇପାେର 

େହେଲ ପରିଭାଷା ଏକ େମ ତ�ାଗ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ସତ�େର ବିଶ�ାସ କେର ଆଜି 

େଯଉଁ େମ ସ� ସବୁଠୁ ଚ��ାର ବିଷୟ ତାହା ସମAWୁ ଜଣା େକଉଁଠି ଅଠର 

ବଷ�ର ଯୁବତୀକୁ ପଚାଶ ବଷ�ର ବୟZ ବ��ି ଭଲ ପାଉଛି ତ େକଉଁଠି ଅe ବୟସର 

ଯୁବତୀଟି େମ କରି ବସୁଛି ନିଜ ପିତା ବୟସର ବ��ିକୁ େକଉଁଠି ପୁଣି ର�ର 

ସ´କ�କୁ କଳWିତ କରି େସମାେନ ଦଶ�ାଉଛrି େମର ବିଜୟକୁ ଏହା କଣ 

େମ ...? ମନ ଚାହୁଁଥିବା ସାଥୀଟିଏ ମିଳିଗେଲ ଅଟକିଯାଏ େସଇଠି ସାତ ତାଳ 

ଗଭ�ର ଫରୁଆ ଭିତେର ଥିବା ମନଟିକୁ େକହି ଅଟକାଇ ପାରrି ନାହm ଦିଗହରା 

େହାଇଯାଏ େସ ଫୁଲଟିର ମଧୁର ମହକେର ପାଗଳ େହାଇ ନାଚିଉେଠ gମରଟି 

ଭଅଁରଟି େଦଖି ଫୁଲଟି ମନେର େଖଳିଯାଏ ଖୁସିର ଝଲକ ମେନ ମେନ ଉWି ଉେଠ 

ଅସୁମାରୀ ସପନ ଭୂଲିଯାଏ େସ ନିଜକୁ ]ଣିକ ଆନ�େର ବିେଭାର େହାଇ େସ 

ନିଜକୁ ସମପ_ତ କରିଦିଏ ଏହା କ—ଣ େମ...? ନା ଶରୀରର ପାଶବିକ ବୃNିକୁ 

ଚରିତାଥ� କରିବାର ଏକ ୟାସ...? ସ�ାଧୀନତା, ନÕତା ଏବଂ ଅଧିକାର ନାମେର 

ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ସ�ାଧୀନତା ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ପୃ�ି 

କରିବାକୁ ସମାଚାର ପ�, ନୁ�ଜ୍ ଚ�ାେନଲ୍ ଠୁ ଆର� କରି ସାମାଜିକ କାଯ��କN�ା ମଧ� 

ଆେଗଇ ଆସୁଛrି 

 ମା— େମର ମହN�  ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ନଈ ସୁଅେର ପତର ଭଳି ଗଭ�େର 

ଧାରଣ କରିବାଠାରୁ ଆର� କରି ନିଜର େଶଷ ନିଶ�ାସ ପଯ��r େସ ନିଜର ସrାନକୁ 

ଦିଏ ଅନାବିଳ େମ, ତା—ର ମ�ଳ କାମନା କେର ଲୁହ, ଲହୁକୁ ଜଳା}ଳୀ େଦଇ 

ଜନ| େଦଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହm େସ ଭୂଲିଯାଏ ତା—ର ସମA ଦୁଃଖ, 

ଯ©ଣାକୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ େଚେହରାେର େସ େଦେଖ ନିଜକୁ ତା—ର 
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ଟିକି ଟିକି ଆଖିେର େଦେଖ େସ େକେତ ସପନ ମାତୃତ� ନାରୀ ଜୀବନର ସବ�େn� 

ଦାନ, ଯାହା ପାଇଁ ନାରୀ ଗବ� କେର ସrାନ ଜନ|ପେର େକବଳ ମାତୃତ� ପୁ��ା� 

ହୁଏନି, ସrାନ େଯେତେବେଳ ମା—ର ସ�ପ�କୁ ସାକାର କେର େସେତେବେଳ ତା ମାତୃତ�ର 

ହୁଏ ପୂ��ାହୁତି େହେଲ ଆଜି େସ ହାରିଯାଇଛି ହାରିଯାଇଛି ତା େମ, ତା ତ�ାଗ, ତା 

ବଳିଦାନ ଟିକିଏ ଅସୁ` େହାଇପଡ଼ିେଲ, ମା—ଟା େକମିତି ରାତି ସାରା ଛଟପଟ ହୁଏ 

ତା—ପାଇଁ େସ େକେତ ମାନସିକ କରିବେସ ଠାକୁରW ପାେଶ ଆଜି କ—ଣ ତା—ର କିଛି 

ମେନ ପଡୁନି ...? 

 େକମିତି ବା ମେନ ପଡ଼ିବ େସ ଦିନ କଥା ଏହା େଯ ତା—ର ଅଧିକାର 

ସrାନର ଲାଳନପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତା—ପାଇଁ ତ�ାଗ କରିବା େତ�କ ମା— ବାପାର 

କN�ବ� ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ମା—ବାପାର ତ�ାଗ ବଳିଦାନର ଏହା ଏକ ନୂଆ 

ପରିଭାଷା ଆଜିର ସମାଜେର େମ ଏକ ସଂମିତ େରାଗ େମର ଅଥ� େକବଳ 

ମନର କଳୁଷିତ ଭାବନାକୁ ପରିକାଶ କରିବା ଏବଂ ପାଶବିକ ବୃNିକୁ ଚରିତାଥ� 

କରିବା ନାହm, ଏଠି ବଳିଦାନ, ତ�ାଗ, ପବି�ତା, େ¸ହ ଓ ମମତା ଅଛି ଏଠି 

ବିେଦଶର ଅପସଂZ�ତି ଭରା ନÕତା, ସ�ାଧୀନତା ଏବଂ ଉ[��ଳତା େଯଉଁ େମେର 

ତ�ାଗ, ବଳିଦାନ, ପବି�ତା ନାହm, େସ େମର ଅଥ� କଣ ? ବରଂ ଏହା େମ ନୁେହଁ 

ଏହା ମନର ଏକ ବିକୃତ ଭାବନା ଯାହା ଆମ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିବାେର ଲାଗିଛି 

ବିେଦଶୀ େମର ଭାେଲaାଇନ୍ ଭିତେର ସ�େଦଶୀ ମା— େମର ତ�ାଗ େଯମିତି 

ହଜିଯାଇଛି 

 ପିତା ମାତା ନିଜ ସrାନକୁ େନଇ ଅେନକ ସ�ପ� େଦଖrି, େହାଇପାରrି 

େସମାେନ ଆଜିର କଳୁଷିତ େମର ବିେରାଧୀ େହେଲ ପିତାମାତା େକେବ ସrାନର 

ଶତୃ ନୁହrି ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ�ତ ପାଇ ଁ ତା—ର ମ�ଳ କାମନା କରିବା ପାଇ,ଁ 

ଅେନକ ସମୟେର େସ ଉ[��ଳିତ େମକୁ ବିେରାଧ କେର େହେଲ ଏହାର ଅଥ�କୁ 

ବୁଝିବା ଆବଶ�କ ସrାନ ନିଜର ଉ[��ଳିତ େମକୁ ନିଜର ସ�ାଧୀନ ବା ଅଧିକାରର 

ଦ�ାହୀ ନ େଦଇ ବରଂ େସଇ ପିତାମାତାW ମମତା ତ�ାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନର ମୂଲ�କୁ 

ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଏହା ହm େମର କୃତ ଅଥ�, ଯାହା ଶାଶ�ତ, ଚିରrନ, 

ଅନାବିଳ, ଯାହାର ଆନ� େକବଳ ତ�ାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନେର ଅଛି 
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ନିଦ ହଜିବାର େବଳ... 

ବି�c ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

 ସମୟ ଘଡ଼ିେର ବN�ମାନ ୧୨ଟା ବାଜିଲାଣି Tୀଷ| ଋତୁର ଚ{ ଗରମ ଦାଉରୁ 

ଛାତ ଉପେର ଖଟିଆ ପେକଇ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ େଶାଇବାକୁ େଚkା କରୁଛି 

ଆକାଶର ଜ« ଠିକ୍ ମୁ{ ଉପେର ଖରାଦିନିଆ ନିମ�ଳ ଆକାଶର େତାଫା ଜ«, ଏହି 

ସମୟର ପରି`ିତି ନିଜ େଚାରାଇ େନଇଛି ହଜିଯାଇଛି ତା ନିଦ ସ�ପ�ର ଭାବନା 

ବୁକୁେର େଖାଜିବାକୁ େଚkା କରିବି ପାଇ ପାରୁନି ସମୟ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ନିଦ 

ଆହୁରି ଗଭୀରତା କୁ ହଜିଯାଉଛି େକେତ େଚkା କରିବି ପାଇପାରୁନି ସମୟ େକବଳ 

ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଆଖି ବ� କରି ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜିଯାଇଥିବା ନିଦକୁ ପାଇଯିବାର 

ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଛି େଯେତେବେଳ ଆଖି େଖାଲି େଦଉଛି ଏବଂ ଧପ ୍ କିନା େଦଖି 

େଦଉଛି େସ ନିମ�ଳ ଆକାଶର େତାଫା ଜ«, ସିେନମାର ଫ�ାସ୍ ବ�ାକ୍ ପରି ମେନ 

ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ସବୁ, ଯାହାକୁ କି ସମୟତ କରାଳ ଗତିେର ଭୁଲିବାକୁ 

େଚkା କରିବି ପାରୁନି ବରଂ େସ ଅତୀତର ବାAବ କୁ ହଜାଈବାକୁ େଚkା କରି ହେଜଇ 

ବସୁଛି ବN�ମାନର ନିଦକୁ ଏମିତି ସମୟେର େଯେତ େଚkା କେଲ ବି େରାକି ପାେରନି 

େସହି ଅତୀତ ଇତିହାସର କରୂଣ ଆଳାପ େଗାଟି େଗାଟି କରି ମେନ ପଡ଼ିଯାଉଛି 

ସମୟର ଗତିେର ହଜିଯାଈଥିବା ଇତିହାସ ସବୁ େସହି କେଲଜ କଥା, ମନର ମାନସୀ 

ସୀମା କଥା ଯିଏ କି ସମୟର ଅସୀମ ସୀମା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସୀମାହୀନ 

ସୀମା େହାଇ 

 େସଦିନ ଥାଏ +୩ ଦ�ିତୀୟ ବଷ�ର ଥମ କ�ାସ୍ ତା ପୁଣି ଶାrି ମ�ାଡ଼ାମ ୍Wର, 

ଯିଏ ସମୟର ଟିେକ ଏପଟ େସପଟ୍ େହେଲ ଅଶାrି ସୃkି କରିବାର ମୁଖ� ନାୟିକା 

ସାଜrି େସଦିନ କିrc  ସମୟର ସମୟେର ବିଳ? େହାଇଯାଇଥାଏ, େତଣୁ ଶାrି 

ମ�ାଡ଼ାମ ୍W ଅଶାr େକାପରୁ ବ!ିବା ପାଇ ଁବିଭାଗର ବାର{ା ଉପେର ନିଜର ପଦଗତିକୁ 

]ୀ କରିେଦଇଥାଏ ଆଉ ପହ!ିବାକୁ ମା� ଦଶ ବାର ପହ{ ଥିବ ହଠାତ୍ ସମୟର 

ସୀମା ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସିଲା ଏକ ଅପରିଚିତା ଝିଅ ସିଏ ବି ସମୟ ପରି ଟିେକ ଚ!ଳ 

ଥିଲା ବିଭାଗକୁ ନୁଆ କରି ଆସିଛି ଥମ ବଷ�େର ଜଏନ୍ କରି, େକାଉଠି କ�ାସ ୍କିଛି 
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ଜାେଣନି, ରୁମ ୍ େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ଧ×ା େଦଲା ସମୟ େଦହେର ଠିକ୍ େସତିକି 

େବେଳ ଦୃତ େBକ୍ କସିଲା ଭଳି ]ୀ ଗତିେର ଆଗକୁ ପଢୁଥିବା ସମୟର ପାଦ `ିର 

େହାଇଗଲା ସମୟ ସୀମାକୁ େଦଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହm ମନ ତା—ର ଚଳଚ!ଳ 

େହାଇ ଉଠିଲା, ସୁd ଥିବା େମପ]ୀର େଡ଼ଣା କାହmକି ଉଡ଼ିବାେର ଲାଗିଲା ସିଏ 

େଯମିତି େକାଉ ଯୁଗରୁ େଖାଜୁଥିବା ମନର ମଣିଷକୁ ହଠାତ୍ ପାଇଗଲା ଧିେର ଧିେର 

ପରିଚୟ ବଢ଼ିଲା, େସମାନWର ସଂପକ�ର ସୀମା ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା  ସମୟର 

ନିOିr ଗତିେର ସମୟ ଆଉ ସୀମାର ବfୁତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ବfୁତା ଦିେନ 

ବfୁତାର ସୀମା ଅତିମ କରି େମର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଆର� କରିଥିଲା ଧିେର ଧିେର 

ଉଭୟWର ଏ ସଂପକ� େମର ଚରମ ସୀମାେର ପହ!ି ଯାଇଥିଲା ଦୁେହଁ ଦୁହmକୁ 

ଅେନକ୍ ତିଶୃତି େଦଇଥିେଲ ଏମିତି ସମୟ ଗତିେର ସମୟର +୩ ସରିଯାଇଥିଲା 

ତଥାପି େସ ସୀମା ପାଇ ଁେସହି ମହାବିଦ�ାଳୟେର ହm ¸ାNେକାNରେର ଜଏନ୍ କଲା 

 େମ ଧିେର ଧିେର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା େସମାନW େମ କେଲଜର ଅେନକ 

ନବେମୀW ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ�ରୂପ େହାଇଯାଇଥିଲା 

 କିrc  େଯମିତି ସଂସାରର ନିୟମ ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ,୍ ଠିକ୍ 

େସମିତି ତାW େମର ସାଗରେର ହଠାତ୍ ଅମାବାସ�ାର ଅfାରର ଭzା ଚାଲିଆସିଲା 

¸ାତକ ସରିଗଲା ପେର ସୀମା ଚାଳିଗଲା ବହ୍ ଦୂରକୁ ଉ�ଶି]ା ପାଇଁ କିrc  ସମୟ 

ସମୟର ବାAବତା ମଧ�େର ଅଟକି ରହିଗଲା ସୀମା ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଦୂରକୁ ବହୁ 

ଦୂରକୁ ସମୟର ସୀମାକୁ େଡ଼ଇଁ ଚାଲିଗଲା ପେର ଥେର ବି ପଛକୁ ଚାହmଲା ନାହm 

ଭାବିଲାନି ଥେର ବି ସମୟର ପୁରୁଣା ସମୟ କଥା କିrc  ସମୟ ସୀମାର ସୀମା ଭିତରୁ 

ନିଜକୁ ମୁକୁେଳଇ ପାରିଲା ନାହm ନିଜର ହୃଦୟକୁ େସ ସମପ_ େଦଇଥିଲା ସୀମାର 

ହୃଦୟ ନିକଟେର ସୀମାଠୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ହଠାତ୍ ମୃତବତ୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ସମୟ 

ନିଜ ହୃଦୟର ସାଗରଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ଆକାଶଠାରୁ ଅସୀମ ଥିବା େମପାଇଁ 

ପାଇଥିବା ତାରଣାର େକାହ ଅସରାଏ ଲୁହ୍ େହାଇ ବହିଗଲା ଆଖି େକାଣରୁ 

େରାକିପାରିଲାନି େସହି ଲୁହ କୁ ହଠାତ୍ େଯଉ ଁସମୟେର ସମୟର ଘଡ଼ିେର ଅତୀତର 

ଇତିହାସକୁ ପଯ��ାବେଲାକନ କରୁଥିଲା େଫରିଆସିଲା ବN�ମାନର ବାAବତାକୁ େସହି 

ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ େଚkା କରି ଆଖି େଖାଲିଲା େଦଖିଲା ଜ« େଯଉଁଠି ଥିଲା ଠିକ୍ 
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େସଇଠି ଅଛି ଭାବିଲା ନିମିଷକ ମଧ�େର େମର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ମନର େକାହକୁ 

ଅସରାଏ ଲୁହେର ବଦେଳଇ େଦଇ ଚାଲିଗଲା 

 ପୁଣି ହଜି ଯାଇଥିବା ନିଦକୁ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜ�ନ ନିAq ରା�ୀର ଥ{ା 

ପବନର ସଁୁ ସଁୁ ଶ¥ ପୁଣି େସ ଇତିହାସକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ େଚkା କରୁଥିଲା କିrc  ସମୟ 

ସମୟକୁ ନିଜ ଅଧିନେର ରଖି ନିଦ େଖାଜିବାକୁ େଚkା କଲା େଯେତ େଚkା କେଲ ବି 

ପାଇପାେରନି େସ ନିଦକୁ ହଠାତ୍ ପବନର ସଁୁ ସଁୁ ଗଜ�ନେର ଇତିହାସର କବର ତଳୁ 

ଉଠି ଆସିଲା େସହି ମୃତ ଅତୀତର ଜୀବିତ ��ତି ସବୁ ସୀମା ସମୟର ସୀମା ମଧ�ରୁ 

ଚାଲିଗଲା ପେର ବହୁତ୍ େଖାଜିଛି କିrc  ପାଇନାହm େଯେତ ଯାହା େହେଲ ବି ତାର ସ�U 

େମ ଉପେର ଭରସା ଥିଲା, ଦିେନ ନା ଦିେନ ତା େମକୁ ନିେO େଫରିପାଇବ େତଣୁ 

େମର ତିଶୃତି ଆଉ ��ତି ସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ଇତିମଧ�େର ସମୟ େସ 

ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା କମ�ମୟ ଜୀବନକୁ ଆପେଣଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କମ�ମୟ 

ଜୀବନେର ଭଲ ସା�ଟିଏ ବି ମିଳି ଯାଇଥାଏ, ଆକାଶ ସୀମାର େମକୁ 

ଭୁଲିନପାରିେଲ ମଧ� ଆକାଶର ବfୁତାେର କିଛି ହସଖୁସିେର ସମୟ କାଟୁଥାଏ ଦିେନ 

ଆକାଶ ତା ଘରକୁ ଆମ©ିତ କରିଥିଲା ସମୟକୁ ରା�ି େଭାଜନ ପାଇଁ େଯେତ ଯାହା 

େହେଲ ମଧ� ିୟ ସା�ର ଆମ©ଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହm ସମୟ େତଣୁ େସଦିନ 

ଯାଇ ପହ!ିଲା ଆକାଶର ଘେର ପୂବ� ନି��ାରିତ ସମୟେର କବାଟ୍ ବ� ଥିବା େଦଖି ଦି 

ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଲା େସ ଭିତରୁ େଗାେଟ ନାରୀର କµସ�ର ଶୁଣାଗଲା, େଯଉଁଟା 

ସମୟକୁ କାହmକି େକଜାଣି ପରିଚିତ ଲାଗିଲା ହଠାତ୍ ସୀମା କଥା ମେନ ପଡ଼ିଗଲା 

ବହୁଦିନ ବିତିଯାଇଥିେଲ ସୁ�ା ମନର େକଉଁ େକାଣେର େସ ଆଜି ବି ବିଶ�ାସ ରଖିଛି େଯ 

ସୀମା ହୁଏତ େଫରି ଆସିବ ତାର ଏ ସମୟ ପାଖକୁ ତାW େମ ସାଗରେର 

ପୁଣିଥେର ପୂ��ତାର ଜ« ଉଇଁବ, ପୁଣିଥେର ପୂ�_ମାର ଜୁଆର ଆସିବ ହଠାତ୍ 

ଭାବନାର ନିଜ�ନତାକୁ ଭା�ିେଦଲା କବାଟ େଖାଲିବାର ଶ¥ ସମୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ 

େଗାଡ଼ ବଢ଼ାଇଲା େବେଳ ହଠାତ୍ Aq େହାଇଗଲା େଯଉଁ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା 

େଫରିଆସିଲା, ତାର ପାଦ ତଳର ଭୂଇଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ମୁ{ ଉପେର 

ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ତାର ଭାବନାର ପୂ��େଛଦ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର 

ବିଶାଳ ହୃଦୟେର େଯଉଁ ଟିକକ ବିଶ�ାସ ଓ ଭରସା ହଜିଯାଇଥିବା େମ ପାଇଁ Ø�ଳିତ 

େହଉଥିଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବଷ�ା ଆସି େଧାଇେନଲା ପରି ଲିଭିଗଲା େମ ଉପରୁ 
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ବିଶ�ାସ ତୁଟିଗଲା, ଜୀବନ ଉପରୁ ଆଶା ହେରଇ ବସିଲା କାରଣ େଯଉଁ ନାରୀ 

ହାଟେର ଶଂଖା ମଥାେର ସି�ୁର ପିfି ତା ଆଗେର ବN�ମାନ ଆବିଭ�ାବ, େସ ଆଊ େକହି 

ନୁହଁ, ସମୟର ଆଶା ଭରସାର ଏକ ମା� ସrକ, ବ!ିବାର ଏକମା� ସାହାରା େମର 

ଏକମା� ବିଶ�ାସ ତାର ମନର େସୗଦାଗର େସହି େମର ପୁରୁଣା ��ତି ମନରାଇଜର 

ରାଜକୁମାରୀ ହୃଦୟର ସାଇତା ସପନ ତାର ିୟା େମିକା ନାୟିକା –ସୀମା— ଯାହାକୁ 

ପାଇବାର ଆଶାେନଇ ମିଛ ଖୁସିର ଅଭିନୟ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ବ!ିଥିଲା, ତାକୁ ଅନ�ର 

¾ୀ ରୂପେର େଦଖି ହୃଦୟେର େଯଉଁ େକାହଥିଲା ୋଧର ଅଭିମାନେର ଆଖିର ଲୁହ 

େହାଇ ବହିଗଲା େଫରିଆସିଲା ନିଜ ରୁମ ୍କୁ, ମନର ସାଇତା ନିଆଁେର ଜାଳିବାକୁ 

ଲାଗିଲା ପୁରୁଣା େମର ��ତି ସrକ ସବୁକୁ ଜୀବନ ଉପେର ଏେତ ୋଧ ଅଭିମାନ 

ଆସିଯାଇଥିଲା େଯ ଜାଳୁ ଜାଳୁ ଜାଳିେଦଲା ସବୁକିଛି, େସଥି ମଧ�େର ହୁଏତ େସ ଜାଳି 

େଦଇଛି ତାର ମୂଲ�ବାନ ଏକ ସ´ଦ ଆଜି ଯାଏଁ େଖାଜି ପାରୁନି େସ ନିଦକୁ ଠିକ୍ 

ଏତିକି େବେଳ ନିମ�ଳ ଆକାଶେର େମଘ ଆସି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିେର ସମୟକୁ େଫରାଇ 

ଆଣିଲା ତାର ଇତିହାସର କବର ତଳର ��ତିର ବାAବତାକୁ 

 େସହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜିଯାଏଁ ସମୟ େଖାଜି ଚାଲିଛି ତା ନିଦକୁ, େସ େଯେତ 

ଗଭୀରକୁ େଖାେଜ େସେତ ଗଭୀରକୁ ହଜିଯାଏ ତା ନିଦ ନିଜ�ନ ନିAq ରାତିେର 

ସମେA କମ�ମୟ ଜୀବନର େକ�ଶ େମaାଇବାକୁ ନିଦକୁ େଖାଜି େଶାଇଯିବା ସମୟେର 

ସମୟର ନିଦ ହଜିଯାଏ େଖାଜି େଖାଜି ନୟାr େହାଇଯାଏ କିrc  ପାଏନି େସହିଦିନ 

ଠାରୁ ସମAW ପାଇଁ ରା�ୀର େଶାଇବା େବଳ ଆସିଗେଲ ନିରବତାେର ସମୟ ପାଇ ଁ

ଆସିଯାଏ ନିଦ ହଜିଯିବାର େବଳ ହଜିଯାଏ ନିଦ, େଖାଜୁଥାଏ ରାତିସାରା େଖାଜୁ 

େଖାଜୁ ଏମିତି ରାAାେର ମିଶିଯାଏ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର କବର ତଳର ଅଭୁଲା ��ତି ସବୁ 

ଏମିତିେର ସକାଳ େହାଇଯାଏ ପୁଣି କମ�ମୟ ଜୀବନେର ବ�A େହାଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି 

ରା�ୀର ନିଜ�ନତାେର ତା ପାଇଁ ଆସିଯାଏ େସହି ନିଦ ହଜିବାର େବଳ.... 
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ଆେମରିକା [\ତି 

ଶକୁrଳା ବଳିଆରସିଂ 

ଘରୁ ବାହାରିଲା େବଳ 

 ଆେମ ସମେA ଏ ସଂସାରର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଯା�ୀ ଜୀବନଯା�ାେର ଅଟଳ 

ବିଶ�ାସ ରଖି ଆେମମାେନ ଆେଗଇ ଚାଲିେଛ ବିଶ�ାସର ଯା�ା ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାେର 

େସଇ ବିଶ�ାସେର ଯାଉ ଯାଉ େକେତ ଜିନିଷ ଆସିଯାଏ ଆଖି ସାମ�ାେର କିସ ପୁଣି 

େଦଖା ନଯାଏ ଜୀବ ଥିେଲ ଜୀବେର େକେତ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗେର ଭା�ିଯାଏ ତାଠାରୁ 

ଅଧିକ େବଗେର ପୁଣି ଗଢ଼ି େହାଇଯାଏ ଏଇ ଜୀବନ ସାମ�ାେର 

 େଦଶ ବିେଦଶ ବୁଲିବା ସବୁ ଶି]ିତ, ଜି�ାସୁ େଲାକWର େଗାଟାଏ ସବ�କାଳୀନ 

ସଉକ If life is a book, those who do not travel only read one page.  gମଣ 

ମନକୁ ÜcN_ କେର ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ଗାଢ଼ କେର େହେଲ େମାର ଜନ|ଭୂମି 

ଭାରତବଷ�କୁ ଛାଡ଼ି ବିେଦଶ ଯିବାର ଇUା େମାର େକେବ ନଥିଲା କିrc  ପରି`ିତିର 

ଚାପେର ୧୯୯୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖେର ଆେମରିକା ଯିବାଉ ମଁୁ ଏକ କାର 

ବାଧ� େହାଇଥିଲି େମା ଝିଅ ଡ଼ା�ର ଲିପିnୀ େସଠି ରହୁଥିଲା, ଏେବ ବି ଅଛି ତା—ର 

ବାର?ାର ଅନୁେରାଧେର ମଁୁ ଯିବାକୁ `ିର କଲି ଏଭଳି ନିÀNି େନବାର ଆଉ େଗାଟିଏ 

ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା, ଏ ମଧ�େର ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁAକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ଅନୁବାଦ 

କରିବା କାମ ମଁୁ ହାତକୁ େନଇଥିଲି କିrc  ପାOାତ� ଜଗତ ସହିତ ଚା]ୁଷ ପରିଚୟ 

ନଥିବା େହତୁ ଅନୁବାଦ କେଲ ବି େସ ଅ!ଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିେବଶକୁ ମଁୁ ଆଖି ସାମ�ାେର 

ଆଣି ପାରୁନଥିଲି ଏଣୁ ଥେର ଯାଇ ନିେଜ ଆଖିେର ଆେମରିକା ମହାେଦଶ େଦଖି 

ଆସିେଲ ତାହା େମା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ େହବ େବାଲି ଭାବିଲି 

 େହେଲ େଯେତେବେଳ ଭୁବେନଶ�ରରୁ ବାପା େବାଉW ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇଗଲି, 

େମା ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଦିQୀ ଇaରନ�ାସନାଲ୍ ଏୟାରେପାଟ�ରୁ ରାତି 

େଗାଟାଏ େବେଳ Bିଟିଶ ଏୟାରେୱଜ୍ ର ବିମାନ ଚଢ଼ିଲା େବଳକୁ େମା ଛାତି କରତି 

େହାଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ମା� ଏ େବ�ାମଜାନ ଯା�ାର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବିଚି� 

କାରଣ ରାତି େଗାଟାଏେର ବସି ମା� ଚାରିଘaା ଯା�ା ପେର େମା ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ ରୁ 
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ଝକ�ାବାଟ େଦଇ େଦଖିଲି ସକାଳ ନ—ଟା େବଳର ଖରାେର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି 

େମା ହାତଘaାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ମଁୁ ବଦଳାଇ ନଥିଲି ଏହାର ଘaାଏ ପେର ପୁଣି 

ଆମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଝକ�ାରୁ ଦିଶିଲା େଭାର୍ େବଳର େଗାଲାପୀ ଆକାଶ ଏ କଣ 

େହଲା ? ସମୟ କଣ ପଛକୁ ଯାଏ ନା, କୃତେର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଥିଲା ସକାଳ 

ନ—ଟା ଯା�ାର ସମୟ ସୀମାଥିଲା ଆଠଘaା କିrc  ଲ{ନେର ସମୟ ଥିଲା ସକାଳ 

ଛଅଟା ଆଉ ଲ{ନ ସହର କୁହୁଡ଼ି ଭିତେର େଯପରି ଭିଡ଼ିେମାଡ଼ି େହାଇ ଅଳସ ଛାଡ଼ି 

ଉଠୁଥିଲା 

ହିେÝା ବିମାନଘାଟୀ 

 େମାର ମେନ େହଲା, ାଚ�ରୁ ପାOାତ�କୁ ବା ପାOାତ�ରୁ ାଚ� ଜଗତକୁ 

ଯା�ାର ଅନୁଭବ କୃତେର ଅଖ{ କାଳକୁ ଅÞୁତ ଭାବେର ଅନୁଭବ କରିବା େକବଳ  

ଏଇ ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଭବିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆଉ େକେତ ଥର ଏ ବିଶ�ାସର ଯା�ା ମଁୁ 

କରିବି ହଠାତ୍ ରାତିରୁ ଦିନ, ତା—ପେର ାତଃ କାଳର ନାଲି ଆକାଶ, ପୁଣି ରାତି, 

ମଧ�ା« ଓ ପୁଣି ଭାତ ସମୟର ଏ ବିଚି� େଖଳ େଦଖି କାଳର ଜୟଯା�ାକୁ ମଁୁ 

େଯପରି କୃତେର ବୁଝି ପାରୁଥିଲି 

 ଲ{ନର ହିେÝା ଏୟାରେପାଟ�େର ଦଶଘaା ରହିବାର ଥିଲା କିrc  ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ 

ଜିନିଷ କିଛି କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହm େକବଳ ହ�ା{ବ�ାଗଟି ଧରି ବାହାରି ଆସିବା 

କଥା 

 ହିେÝା ବିମାନଘାଟୀ େକେତ ବିରାଟ ନ େଦଖିେଲ ବିଶ�ାସ କରିେହବ ନାହm 

ବିମାନରୁ ସିଡ଼ିେର ତଳକୁ ନ ଓ²ାଇ େଖାଲା ଦରଜା େଦଇ ଆେମ ଯା�ୀମାେନ େବଶ ୍

େମାଟା ଲାଲ୍ କାେପ�ଟ ଉପେର, କା³ର ଉଭୟ ପାଶ��େର ଝୁଲୁଥିବା କୃତିର ଅପରୂପ 

ଛବିମାନW ମଝିେର ଚାଲି ଆସିଲୁ ପେର ଜାଣିଲି ତାହାକୁ ସୁଟ୍ (Shute) କହrି 

ବିମାନଘାଟୀ େକାଠାରୁ ଅବତରଣ କରିଥିବା ବିମାନର ଦରଜା ଯାଏଁ ଏହା 

ଲ?ିଯାଇଥାଏ ଏଇ ଶୀତତାପ ନିୟ©ିତ ସୁଟ୍ ମଧ�େଦଇ ଯା�ୀମାେନ ଚାଲି ଆସrି 

ବିମାନଘାଟିର େକାଠାମଧ�କୁ ସିଡ଼ିେର ଚଢ଼ିବା ଓ²ାଇବାର ଝିନ୍ ଝଟ୍ ନାହm ହିେÝା 

ଇaରନ�ାସନାଲ୍ ବିମାନଘାଟୀଟି ଅତ�r ଆକଷ�ଣୀୟ ବହୁତ୍ କାର ଦାମୀ େସୗଖୀନ 

ଜିନିଷର େଦାକାନ ପସରା େମଲାଇ ଏଠି ଦିନରାତି ଯା�ୀWୁ ଆକଷ�ଣ କରିବାେର ଲାଗି 
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ପଡ଼ିଛrି ଏ ସବୁ େଦାକାନକୁ ଟାÊ àି େଦାକାନ େବାଲି କହrି କିrc  ଦାମ ୍ଅତ�r 

ଚଢ଼ା େହେଲ ଏହା େଗାଟିଏ େଦଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ପୃଥିବୀର ବିଭିV ାrରର 

େଲାକମାେନ ଏଠି ଆରାମେର ବୁଲୁଥାrି, ଖାଊଥାrି, ଜିନିଷ କିଣୁଥାrି, େଶାଇଥାrି ବା 

ଟୟେଲଟେର ନିଜକୁ ସେତଜ କରୁଥାrି ନିଜ ଘେର ଚଳଚଳ େହଲାପରି 

 ଏେତ େଲାକWର ଅହରହ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ଏଠି, କିrc  େକଉଁଠି 

ଧୂଳିକଣାଟିଏ ବି ନାହm ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫା େହଉଛି ବାଥରୁମ ୍ମାନ 

 ଦଶଘaା ଏଇ ବିମାନ ଘାଟୀ ଭିତେର େଦାକାନରୁ େଦାକାନ ବୁଲି କେଟଇ 

େଦବାକୁ ମଁୁ ଚାହmଲି ନାହm ପଚାରି ବୁଝିଲି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ େଗାଟାଏ áାନ୍ ଜିଟ୍ 

ଭିସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଚାରି ଘaା ପାଇଁ ଉ[cକ ଯା�ୀW ଧାଡ଼ିେର ଆସି 

ପାସେପାଟ୍� ଓ ଟିେକଟ୍ େଦଖାଇ ଭିସା ପାଇଗଲି ଅଠଚାଳିଶି ଘaା ଅଥ�ାତ୍ ଦୁଇଦିନ 

ପାଇଁ ଏ କାମ ପା! ମିନିଟ୍ େର େହାଇଗଲା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏପରି ଭିସା 

ଦିଆଯାଉନାହm 

 ଭିସା ଧରି ଦଶମିନିଟ୍ ଖେ{ ଏପଟ େସପଟ େହଉ େହଉ ନଜର ପଡ଼ିଲା େସଇ 

େକାଠାତେଳ େମେáା େkସନ୍  ଅଛି ମନସ�ୀ ମେନାଜ ଦାସW –ଦୂର ଦୂରାrର— ବହି 

ପଢ଼ିଥିଲି ଆଉ କାଳ ବିଳ? ନ କରି ହାଜର େହାଇଗଲି େମେáା େkସନେର ଦିନକ 

ପାଇଁ େଗାଟାଏ ଟିକଟର ମୂଲ� ୩.୭୦ ପାଉ{ ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ାୟ ଆଠ ଡ଼ଲାର 

ଭ�ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଲ{ନର ପାଉ{ ଡ଼ଲାରଠାରୁ ମୂଲ�ବାନ େଗାଟିଏ 

ପାଉ{ର ମୂଲ� ୧.୬୪ ଡ଼ଲାର ଏେବ ଚଳିତ େହଉଥିବା ୟୁେରା ମୁ�ା ଆହୁରି ଅଧିକ 

ମୂଲ�ର େହାଇଛି 

 ଲ{ନେର ମାଟିତଳ େáନ୍, ବସ୍ ବା େଯେକୗଣସି  ଯାନ ସାଧାରଣ ଜନତାW 

ଦ�ାରା ବ�ବହୃତ ହୁଏ, େସ ସବୁ ଶୀତତାପ ନିୟ©ିତ ମାଟିତଳ େáନ୍ କୁ ସବ୍  େୱ ବା 

େମେáା କହrି େଯଉଠଁାେର ଇଂରାଜୀ ଅ]ର (M) େଲଖା େହାଇଥିବାର ଅଥ� ରାAା 

ଉପରୁ ପାହାଚେର ତଳକୁ ଓ²ାଇଗେଲ େମେáା େkସନେଟ ମିଳିଯିବ ଏେବ 

ଭାରତବଷ�େର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀେର େମେáା େáନ ଖୁବ୍ ଜନିୟ େହଲାଣି 

ଲ{ନେର େମେáା େáନର ଆଉ େଗାଟିଏ ସୁବିଧା େହଲା, େkସନ କା³େର, େáନର 

େତ�କ ବଗିର କା³େର େáନର ଗତିପଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନଚି�େର ଅWିତ େହାଇ 
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ସଂେକତ ଚି«ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଅଥ�ାତ୍ ଯା�ୀର ଆଖି ସାମନାେର ତା—ର ଯା�ାପଥ 

ସୁ®k େହାଇ ରଖାେହାଇଛି ଭୁଲେର ଆଗକୁ ଚାଲିଗେଲ ମଧ� କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହm 

ତି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ େର େáନ୍, େତଣୁ ସହଜେର େଫରିେହବ ମଁୁ ବି େକେତଥର ଆଗକୁ 

ଯାଇ ପଛକୁ େଫରି ଲ{ନର େୱkମିନିkର୍ Bିଜ୍, େୱkମିନିkର ଆବି, ବWି�ହାମ ୍

ାସାଦ, ପାଲ��ାେମa, ପିକାେଡ଼ଲି ସକ�ର, ହାଇଡ଼ି ପାକ�, ମହମର ଯାଦୁଘର, 

କି�ସ୍ େZାୟାର ଆଦି େଦଖିେଦଲି - ଚୁ?କେର 

 ହାଇଡ଼ି ପାକ�ର େସୗ�ଯ�� ବିଷୟେର ଆଗରୁ ବହୁତ ଶଂସାପୂ�� ବ��ନା 

ବହିେର ପଢ଼ିଥିଲି େହେଲ ବାAବେର ଏହା ଆେଦୗ ସୁ�ର ତ ନୁେହଁ, ବରଂ ଅସୁ�ର 

ଯାଗାଟିଏ ନାମକୁ ମା� ପାକ� କବିବର ରାଧାନାଥW କବିତା ମେନ ପଡ଼ିଗଲା, 

–ପୂଜାÀଦ େହଲା େଗାÀଦ ପୁªର— ପାକ�ର ସବୁଜିମା ସୁସØିତ ଫୁଲଗଛ ଏଠାେର 

ବିେଶଷ ନଥିଲା େଗାଟାଏ ଦୁଇଟି ବଡ଼ େBା}ର ମୂN_, େସଥିରୁ ଜଳଧାରା କଳକଳ 

େହାଇ ଖସିଆସୁଛି ଘାସ ଲନ୍ ମଝିେର େକେତାଟି ବଡ଼ ଗଛ ବାସ ୍  ଏଇ େହଲା 

ହାଇଡ଼ି ପାକ� 

 କିrc  ବWି�ହାମ ୍ ରାଜାସାଦ େଦଖିଲା ଭଳି ଯାଗାଟିଏ ଚାରିପେଟ ବିA�ତ 

ଉଦ�ାନ, େଛାଟ େଛାଟ ନାଳିେର ହଂସ, ବତକ ୀଡ଼ାରତ ଫୁଲ ଫଳେର ଉଦ�ାନ 

ଭN_ ରାଜାସାଦର ସୁଶA ପାହାଚ ଉପେର ଚଢ଼ି ବୁଲିଲା େବଳକୁ ମେନପଡ଼ିଲା 

୧୯୩୦ େଗାଲ୍ େଟବୁଲ୍ େବୖଠକେର େଯାଗ େଦବାକୁ ଯାଇଥିେଲ ମହାତ|ାଗାfୀ 

େବୖଠକର ଆେୟାଜନ ଏହି ାସାଦେର େହାଇଥିଲା ମହାତ|ାଗାfୀ ରାଜାସାଦ 

ପାହାଚେର ଚଢୁଥିବା େବେଳ ତ¼ାଳୀନ ଇଂଲ{ର ଧାନମ©ୀ ୱିନ୍ kନ୍ ଚ�_ଲ ୋଧ 

ସ�ାଳି ନପାରି କହି ପକାଇେଲ : –ଓଃ, ଏଇ ଅ�� ଉଲÕ ଫକୀର !— (Oh! this half

-naked Fakir!) 

 ରାଜା ସେ� ସେ� ଉNର େଦେଲ, –ଯାହାକୁ ତୁେମ ଆଜି ଅ�� ଉଲÕ ଫକୀର 

କହୁଛ, େସଇଦିେନ ସୂଯ�� ଅA ଯାଉନଥିବା ସମT Bିଟିଶ୍ ସା¶ାଜ�କୁ ସଂପୂ�� ଉଲÕ 

କରି ଛାଡ଼ିେଦବ— ପରବN�ୀ କାଳେର ରାଜାW କଥା ସତ େହଲା ଆଜି େସଇ ଅ�� 

ଉଲÕ ଫକୀରର େଦଶରୁ ଯାଇ ବWି�ହାମ ୍ପାେଲସ ପାହାଚେର ଠିଆ େହାଇ ଏହାର 

କଳାକୃତି, ବିପୁଳତା, େସୗ�ଯ�� େଦଖି ଭାବୁଥିଲି ଏହାର େକେତ ଅଂଶ, େକେତ 
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ମୂଲ�ବାନ ଧାତୁ, ମୂN_, ମାବ�ଲ, ସୁନା, କାେପ�ଟ୍, କାଠ ବା ସିଂହ, ବାଘ, ହରିଣW 

ମୁ{ େସଇ ଅଧା ଲ�ଳା େଦଶରୁ ଆସିଛି! ତାପେର େମାେତ ଏ ରାଜାସାଦ ଆଉ 

ସୁ�ର ଦିଶିଲା ନାହm େକେତ ଉପନିେବଶର, େକେତ କWାଳର Acପ ଉପେର ଏହା 

େଯମିତି ଠିଆ େହାଇଛି େସମିତି ମେନ େହଲା ଏହା େଗାେଟ ଏକେଦଶଦଶ�ୀ ଚିrାଧାରା 

େହାଇପାେର କାରଣ ତିଦିନ େକେତ ଶହ ଦଶ�କ ଏହାକୁ େଦଖି ଉQସିତ 

େହଉଛrି 

 େଥମ ୍ସ ନଦୀ ଉପେର େୱkମିନିkର Bିଜ୍ େବଶ୍ ସୁ�ର ଜାଗାଟିଏ, କିrc  

େଥମ ୍ସ ନଦୀର ଜଳ ଏଠି ଏେତ ପWିଳ ଆଉ ଦୁଗ�f ଯୁ� େଯ, େବଶୀ ସମୟ ଠିଆ 

େହାଇ ରହିବା ବି ଅସ�ବ ଟି. ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ ଏଇ େଥମ ୍ସ ନଦୀର ଜୀବନଧାରାକୁ 

େଦଖି େୱkଲ�ା{ କାବ� େଲଖିଥିେଲ କବି ସତେର ଦ�ିତୀୟ ¹kା, େଥମ ୍ସର 

େଗାଳିଆ ପାଣିେର ଏଠାେର େଗାଳିଆ ଜୀବନକୁ କବି ଠିକ୍ େଦଖି ପାରିଥିେଲ ଏହା 

େଗାଟିଏ େୱkଲ�ା{ ନୁେହଁ ତ ଆଉ କଣ, େଯଉଁଠି େନୖତିକତାର ଏଭଳି ଅବ]ୟ 

େହାଇ ଚାଲିଛି ନିରବUିV ଭାବେର ଉପନିେବଶ `ାପନାରୁ ଏହି ]ୟି�c େନୖତିକତାର 

ଆର� େହାଇଛି 

େୱkମିନିkର Bିଜ୍ କୁ ଲାଗି େୱkମିନିkର ଆବି 

 େଦଖି ସାରିଲା େବଳକୁ େଢ଼ର୍ େବଳ େହାଇଯାଇଥାଏ ାୟ ଛଅ ସାତଘaା ବୁଲି 

େଫରିଲା େବଳକୁ ମଁୁ କ�ାr େହାଇ ଯାଇଥିଲି ଏଥର େଫରିବାକୁ `ିର କଲି ମେନ 

ପକାଇ ପକାଇ, ଦୁଇଥର ବାଟ ଭୁଲି ମଁୁ ବିମାନଘାଟୀେର େମା ପରିଚିତ ଯାଗାେର 

ପହ!ିଗଲି େସେତେବଳକୁ ବି ଆମ ବିମାନ େକେତେବେଳ ଛାଡ଼ିବ େଘାଷଣା େହାଇ 

ନଥାଏ େସଠାେର ଉପରୁ ଝୁଲୁଥିବା କ´ୁ�ଟର ପଦ�ାେର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନ?ର, ଛାଡ଼ିବା 

ସମୟ ଓ େଯଉଁ େଗଟରୁ ଛାଡ଼ିବ ତାର ନ?ର େଲଖା େହାଇଯାଏ ସାେଢ଼ ଦୁଇଟାେର 

ଆମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବା କଥା ମଁୁ ୧୭ ନ?ର େଗଟ୍ ପାଖ େଗାେଟ ଲ?ା େସାଫାେର 

ବସି ପଡ଼ିଲି େସାଫାଟି େଗାେଟ େକାଣକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ହଠାତ୍ େଦଖିଲି ଜେଣ ଅତିକଳା, 

ଅତି ବଳି� ଓ ଦୀଘ�ା�ୀ, ସୁ�ରୀ, ବହୁତ ଗହଣା ଗାµିେର ମ{ିତା େହାଇ ଆସି େମା 

ପାେଖ ଠିଆ େହାଇଗେଲ କହିେଲ " –ତୁ ଯିବୁନି କି?— ଏ ଭିତେର ମୁଁ େକେତେବେଳ 

ଗାଢ଼ ନିଦେର େଶାଇପଡ଼ିଛି ଜାଣିନି ସଳଖ େହାଇ ଗଦି େସାଫାରୁ େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ି ପାଖ 
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କାଉaରର ତରୁଣୀWୁ ଟିେକଟ୍ େଦଖାଇ କହିଲି, –ମାଇଁ ଫ�ାଇଟ୍ ? ଆଇ ସାଲ୍ େଗା ଟୁ 

େkଟ୍ ସ— ତରୁଣୀ ଜଣକ ଆOଯ�� େହାଇଗେଲ, ବିଚଳିତ ବି େହେଲ କହିେଲ: 

–ଆପଣW େପ�ନ୍ ତ kାଟ� କଲାଣି, ଆପଣ କରୁଥିେଲ କ—ଣ ?— ମଁୁ କହିଲି - –େଶାଇ 

ପଡ଼ିଥିଲି— –େଶାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ ? ଓଃ େନା—... କହିବା ଭିତେର େଫାନ୍ କରି େସ 

ଉଡ଼ାଜାହାଜର ପାଇଲଟWୁ ଜେଣ ପାେସ}ର ରହିଯାଇଥିବା କଥା କହିେଲ େପ�ନ୍ 

ଭୂମିରୁ ଉଠିନଥିଲା, ପୁଣି ଦରଜା େଖାଲିଲା, ମଁୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି େପ�ନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି, 

ଦୁଇ ତିନିଥର େସଇ ଏକା ଉNର େଦଇ ଚାଲିଥିଲି - –ମଁୁ େଶାଇ ପଡ଼ିଥିଲି— 

େସଇମାେନ େସମିତି ବି�ୟ କାଶ କରୁଥିେଲ େମାର େସମାନWୁ ଅେନଇବାକୁ ବି 

ସମୟ ନଥିଲା 

 େମା ସିଟ୍ େର ବସିପଡ଼ି ଆଗ ପାଣି ପିଇ ପକାଇଲି, ତା ପେର ଭାବିଲି େସଇ 

କାଳୀ ¾ୀ େଲାକଟି କିଏ ଥିେଲ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆେର ମେତ ଡ଼ାକି ଉେଠଇେଦେଲ େସ 

ଥିେଲ ଆମ ଗଁା ନରଣଗଡ଼ର ମା ଭଗବତୀ ମଁୁ ବଷ�କର େହାଇଥିଲା େବେଳ େମା 

ବାପାWୁ ଚ{ ବସr େରାଗରୁ ମୃତୁ� ମୁଖରୁ ଉ�ାର କରିଥିେଲ େସଇ େଜେଜମାW 

ଠାରୁ ଏକଥା ମଁୁ ଶୁଣିଛି ଆଜି ମଁୁ ବି ତାW ଦଶ�ନ ପାଇଲି, ନ େହେଲ କଣ 

କରିଥାrି ? 

େଜ.ଏଫ୍.େକ 

ଲ{ନର ହିେÝା ଏୟାର୍ େପାଟ�ରୁ ଆମ ବିମାନ ବାହାରିଲା ଲ{ନ ସମୟ ଅପରା« 

ତିନିଟା େବଳକୁ େସଦିନ ଥିଲା ଜୁଲାଇ ତିନି ତାରିଖ ନୁ�ୟକ�ର ଜନ୍. ଏଫ୍. େକେନଡ଼ି 

ଏୟାର୍ େପାଟ�େର ପହ!ିଲା େବଳକୁ ଆେମରିକା ସମୟ େହାଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ତିନି ତାରିଖ 

ଅପରା« ପା!ଟା ଘaାର ସମୟ ଅନୁସାେର ଦୁଇଘaାର ପାଥ�କ� ଥିଲା ଅଥଚ ଆମର 

ଯା�ା ଥିଲା ନଅ ଘaାର 

 ମଁୁ େବାେଧ ମାନସିକ କ�ାrି େଯାଗୁ ଢୁେଳଇ ପଡୁଥିଲି ବିମାନ ପରିଚାରିକାW 

େକାମଳ ®ଶ�େର ଉଠି ଖାଦ� ଓ ପାନୀୟ େନଇ ପୁଣି େଶାଇ ପଡୁଥିଲି ଏଥର 

ମେନେହଲା େଯପରି ଖୁବ୍ ଶୀå େକେନଡ଼ି ବିମାନଘାଟୀ ଆସିଗଲା ଏହାକୁ ସମେA 

େଜ.ଏଫ୍.େକ. କହrି 
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 େଜ.ଏଫ୍.େକ. ଖୁବ୍ ବିପୁଳ ଆୟତନ ବିଶିk ଏୟାର୍ େପାଟ�ଟିଏ ହଡ଼୍ ସନ ନଦୀ 

ଏହାକୁ ାୟ େବେଢ଼ଇ ରହିବା ପରି ରହିଛି ବିମାନ ଅବତରଣ କଲାେବଳକୁ ଅe ଉ� 

ଆକାଶରୁ େଦଖା ଯାଉଥିଲା କାର୍ ପାକ_ଂ `ାନର ଦୃଶ� େକେତ ମାଇଲ୍ ଯାଏଁ ଏହା 

ବ�ାd ଥିଲା, ଆଉ ର� ର�ର, ଭିV ଭିV ଆକୃତିର କାର୍ ମାଇଲ ବ�ାପୀ ପାକ_ଂ 

ଯାଗାେର ରହିଥିଲା ତାକୁ େଦଖି ହm ଆେମ ଜାଣିଗଲୁ େଯ ଆେମ ଆେମରିକାେର ପହ!ି 

ସାରିଥିଲୁ 

 ବିପୁଳାୟତନ େଜ.ଏଫ୍.େକ.େର ଅେନକ ବହୁତଳ ାସାଦ, ଅେନକ ରନେୱ, 

ଅେନକ ଉଠୁଥିବା, ଖସୁଥିବା, ରହିଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଏୟାର୍ େପାଟ� ଅଥରିଟିW ଗାଡ଼ି 

ଇତ�ାଦିର ସମାହାର େସମିତି େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଆେମରିକାର ସବୁ ବିମାନଘାଟୀ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଦଶ�ନୀୟ `ାନ ପରବN�ୀ କାଳେର ମଁୁ େଦଖିଥିବା ଡ଼ଲାସ୍ , 

ଆଟ୍ ଲାaା, ହୁ�kନ୍, ତା´ା, ଲସ୍ ଏେ}ଲସ,୍ କାନ୍ ସାସ, ଓହାଇଓ, ବାଲଟିେମାର୍ 

ବିମାନଘାଟୀ େକହି କାହାଠାରୁ ଉଣା ନଥିେଲ େତେବ ଲସ୍ ଏେ}ଲସ ୍ବିମାନଘାଟୀେର 

ମଁୁ େଢ଼ର୍ ସମୟ ବୁଲିଥିଲି ଏଠି ତି ଅଧ ମିନିଟେର େକେତ େକେତ ବିମାନ 

ଆେରାହଣ ଓ ଅବତରଣ କରୁଥିେଲ  ଏହାର ବିଲଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ େଯପରି ଚକ୍ ଚକ୍ 

ପରିUV, ବିଲ୍ ଡିଂରୁ ବିଲଡ଼ିଂକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ�ବହୃତ େହଉଥିବା ଏୟାର କ{ିସନ୍ ଡ଼ 

ବସ୍  ଗୁଡ଼ିକ ତେତା:ଧିକ ପରିUV ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଟ୍ (Shute) ପରି ବିଲଡ଼ିଙ¨୍  ସହ 

ଲାଗିକରି ଥାଆrି ଓ ପୁଣିଯାଇ ଗrବ� `ଳେର ାସାଦ ସହିତ େସହିପରି 

ଲାଗିଯାଆrି ଯା�ୀ ସଳଖ ନିଜ ସିଟ୍ ରୁ ଉଠି ହୁଏତ େକାଉ େକାଠାର ୩ୟ ବା ୪ଥ� 

ମହଲାକୁ େବଶ କରrି ଅଥ�ାତ୍ ଆେମ େକବଳ େମାଟା କାେପ�ଟ୍ ଉପେର େଗାଟିଏ 

ସମତଳେର ବାହାର ଭିତର େହଉଥାଉ ଅଥଚ ଏ ଭିତେର ଆେମ ଆଉ େଗାେଟ 

ବିଲଡିଙ¨୍ , ଆଉ େଗାେଟ ରନ୍ େୱ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଥାଉ 

 େତେବ େକେନଡ଼ି ଏୟାର୍ େପାଟ�େର େଗାେଟ ଜିନିଷ ଲ]�କଲି Bିଟିଶ 

ଏୟାର୍ େୱଜ୍ ଓ ଆେମରିକାନ୍ ଆrଜ�ାତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ େବଶ ଦ�ାର ଓ `ାନ ଦ�ାର 

ଅନ� ସବୁ େଦଶର ବିମାନ ଦ�ାର ଠାରୁ ଭିV ଏଆ ଅଧିକ ଅଭିଜାତ ପରି େମାର ମେନ 

େହଲା ଏୟାର୍ ଇ{ିଆ ସେମତ ବାକି ସବୁ ବିମାନମାନW ଇaରନ�ାସନାଲ୍ ଏaæାନç ଓ 

ଏକ୍ ଜିଟ୍ ପଥ େଗାଟିଏ Bିଟିଶ୍ ଏୟାର୍ େୱଜ୍ ଠାରୁ ଏହା ଟିେକ ଦୂରେର ଥିଲା 
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 ଝିଅ ଜ�ାଇ,ଁ ନାତି ନାତୁଣୀW ସାଥିେର ଥମ ସା]ାତ ଖୁବ୍ ଆେବଗପୂ�� େହବା 

ସ�ାଭାବିକ ପରଦିନ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖ ଆେମରିକାର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ଛୁଟିଦିନ ଏଣୁ 

áାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଭୟେର ଶୀå ଆେମ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଲୁ ନୁ�ୟକ�ର ଏ ଘରଟି ଥିଲା 

ଜାମାଇକା ଏେଭନୁ�`ିତ ରିଚମଣè୍  ହିଲ୍ େର ଘେର ଆସି ପହ!ିଲା େବଳକୁ ସମୟ 

ସାେଢ଼ ସାତ କିrc  ଆକାଶେର ଖରା େବଶ୍ ଉØ�ଳ ଥିଲା ସଂଧ�ା େହାଇ ଆସିଲା 

େବଳକୁ ଘaା େଦଖିଲି ନଅଟା ବାଜି ଆସୁଥିଲା େକୗତୁକେର ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, –ଲିପି, 

େୟ କି ବିଚି� େଦଶ, ସଂଧ�ା ଏଠି ରାତି ନଅଟାେର େହଉଛି ?— ଝିଅବି େକୗତୁକେର 

ଉNର େଦଲା : –ସଂଧ�ା ତ େହଉଛି, ଏ ସମୟକୁ –ରାତି ନ—ଟା— େବାଲି କାହmକି 

କହୁଛୁ? େକବଳ ନଅଟା କହ— 

 ଆମ ଭଡ଼ା ଘରଟି ଅନ� ସବୁ ଘର ପରି ଥିଲା ସୁ�ର, ଘରର ଛାତ ଥିଲା 

ଗ?cଜାକୃତି ଏ ଘରଟି ଜେଣ ରୁମାନୀୟ ନସ�Wର ଥିଲା େସ ତାW ଦ�ିତୀୟ ସ�ାମୀ, 

ଥମ ସ�ାମୀW ଔରସଜାତ କନ�ା ଓ େଗାଟିଏ ସାନପୁଅକୁ ଧରି ପଛପଟେର 

ରହୁଥିେଲ ଘର ସାମ�ା ଓ ପଛେର ଥିଲା ସୁ�ର ବଗିଚା ଘର ସାମ�ା େଗାଟିଏ ବଡ଼ 

ଥୁaା ଗଛେର ବହୁତ୍ ଗୁ{cଚି ମୂଷା ଭିଡ଼ ଜେମଇଥିେଲ େହେଲ ଆOଯ��! ଏ ଗୁ{cଚି 

ମୂଷାW ପିଠିେର nୀରାମW ତିନି ଅ�ୁଳିର ଚି« ନଥିଲା ଆେମରିକାେର ବହୁତ ବଡ଼ 

ଗଛ ଥିବାରୁ ଗୁ{cଚିମୂଷା ସବ�� େଦଖାଯାrି କିrc  େସମାନW ପିଠିେର ତିନି ଧଳା ଗାର 

କାହm? ଭାରତୀୟ ଆଧ�ାତ|ିକ େଚତନାର ସ�ାତ©� ଓ େବୖଶିk� କଣ ଏହାଦ�ାରା 

ତିପାଦିତ େହଉଥିଲା ? 
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େ"ମାୟନ 

ଚP େଶଖର ବିଶ�ାଳ 

 ଆ�ା ଆପଣମାେନ ସମେA ରାମଲୀଳା, କୃ�ଲୀଳା ଇତ�ାଦି ଶୁଣିଥିେବ, େହେଲ 

ମଁୁ ଏଠି େମଲୀଳା ବିଷୟେର େଲଖୁଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମେA େମ ପାଗଳ, 

େମ ବିନା ସମAW `ିତି ଅସ�ାଳ 

 ଆଜିକାଲି ପିଲା ଜନ| େହବା ]ଣି ବୟେà{ ଆଉ ଗାଲ�େà{ େଖାଜିବା ଆର� 

କରି େଦଉଛrି ନିକଟ ଅତୀତେର େମାର ଜେଣ ସଂପକ�ୀୟW ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ 

େଦଖିବା ପାଇଁ ହସପିଟାଲ ଯିବାର େସୗଭାଗ� ମିଳିଲା େସଠି େଦଖିଲା େବଳକୁ େସ ମା 

େକାଳେର ଥାଇ ସୁ�ରୀ ନସ� ଆଡ଼କୁ ଅେନଇ ରହିଛି 

 ଆଉ ଯଦି େକୗଣସି Zcଲର କା³ ଆପଣ େଦଖିବା ଏେବ େଲଖାଥିବ; 

 –େମ ଅଟଇ ମହାଧନ  ପିଲାଏ କର ଉପାଜ�ନ — 

 ଥେର େଗାେଟ Zcଲ ପିଲା ତା ମା—ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପେର ବାପାକୁ ଯାଇ 

କହୁଛି, –ବାପା ମଁୁ ଆଉ ତୁମ ¾ୀ ସହ Adjust କରି ରହିପାରିବି ନାହm— େମାର େଗାଟିଏ 

ନିଜର ଦରକାର 

 କେଲଜ ପଢୁଆ ପିଲାW େମ ବN�ମାନ ସଂପୂ�� େଖାଲା େମଲା କ—ଣ ଆଉ 

କରିେବ ଏମାେନ, ସବୁତ େସଇ ବୟସର େଦାଷ ଏ ବୟସେର ଏମାେନ ଏେତ 

େମାf େହାଇଯାrି େଯ Class room ଆଉ  Bed Room ଭିତେର ପାଥ�କ� ହୃଦୟ�ମ 

କରି ପାରrି ନାହm 

 ବାକି ରହିଲା ବୟZ ଆଉ ବୃ� େଗା�ୀ ଏମାେନ ସବୁ Secondary େମ 

କରୁଛrି କାରଣ ଏମାନWର ଘେର େଗାେଟ େଗାେଟ Primary wife ରହିଛrି ଘେର 

ନିଜ ¾ୀ ଥାଉ ଥାଉ ଏମାେନ ବାହାେର େମ ପଛେର ପାଗଳ େହାଇଥାrି ସିଧା 

ସଳଖ ଏମାେନ କାହାକୁ େମ ନିେବଦନ କରି ପାରrି ନାହm େତଣୁ କ´ୁ�ଟରେର 

Facebook, Twitter, Orkut ଆଦି ସାମାଜିକ ବfୁତ�ର େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ମାଧ�ମେର 

ନିଜର ଅ��ବୟZ ମହିଳା ଓ କନ�ା ମାନWୁ Propose କରିବାକୁ ପଛାrି ନାହm 
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ଏମାନWୁ ଆେମ ଚୁପ ୍ସଇତାନ୍ େମିକ େଗା�ୀେର ଅrଭ�ୂ � କରି ପାରିବା 

 ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏହି େମଲୀଳା ବିଷୟେର ବିଷଦ ଭାବେର ଜାଣିବାକୁ ୟାସ 

କରିବା, ଥେମ ଜାଣିବା େମ କରିବାର କିଛି େସାପାନ ବିଷୟେର 

େ"ମ ଚୟନ 

 ଏଇଟା େମଲୀଳାର ଥମ ପାଦ ଏହି ପାଦ ପାର କରାଇ େଦବାପାଇ ଁ

େମିକମାେନ ବିଭିV ମ�ିରେର ମୁ{ିଆ ମାରି ମାରି ମୁ{ ଫୁେଲଇ ଦିଅrି ଦ]ିଣା 

େଦଇ େଦଇ ନିଜ େଦୖନ�ିନ ଖ��ର ଏକ ବୃହଦାଂଶ ମ�ିରେର େଦଇ ପକାrି ଏହି 

େସାପାନେର େଖାଜା ଚାେଲ ସୁ�ରୀ ଝିଅ ମାନWୁ ଆଉ ଯଦି େକଉଁଠି େସମିତିକା 

େସୗ�ଯ��ମୟୀ ଜେଣ ଦୁଇଜଣ େଦଖାେଦେଲ ତାେହେଲ ନିଲ�ଜ ଭାେବ ଆଖି େଖାଲି 

ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହୁଁଥାrି କାେଳ େସ ଝିଅଟି ହସି େଦବକି ! ଝିଅମାେନ ମଧ� ଠିକ 

େସହି ପରି ନୂଆ ମୁହଁର ଅନୁସfାନେର ଥା—rି ଏଇ ସମୟେର ପିଲାମାେନ ଖାଲି 

େମ େମ େହାଇଥାrି େଶାଇେଲ େମ, ଉଠିେଲ େମ, ବସିେଲ େମ 

ସବୁେବେଳ େକବଳ େଗାଟିଏ ଭାବନା, େକମିତି େମ କରିବି, େକମିତି ସୁ�ରୀ େଗାେଟ 

ଦୁଇଟା ଝିଅ ଫେସଇବି 

 ଝିଅମାେନ ଏଇ େ]�େର ବହୁତ Choosy େହାଇଥାrି, େକବଳ ଉ�ା ପେକଟ୍ 

ଥିବା ସୁ�ର ସୁଦୃଶ ଯୁବକ ମାନWୁ ହm େସମାେନ ଚୟନ କରିଥାrି ଅବଶ� ପୁଅ 

ମାନW ପରି ଝିଅ ମାନWୁ େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି େମିକ ଚୟନ କରିବାେର ଏହି 

ସମୟେର ପିଲାମାେନ କେଲଜ୍, ପାକ�, ସିେନମାହଲ୍, ସପିଂ ମଲ୍ ଆଦି `ାନେର ଆଡ଼୍ଡ଼ା 

ଜମାଇଥାrି ଆଜିକାଲି ଅେନକ େମିକ Facebook ଓ Twitter ର ଭ�ିେର ବି ବ�A 

ରହୁଥିବାର େଦଖା ଯାଉଛି 

 ଏହି ଚୟନ ପବ�ର ମୁଖ� ଉପାଦାନ େମାବାଇଲ୍ େଫାନେର SMS କି?ା 

େବେଳେବେଳ କଥାବାN�ା ମଧ� େହାଇପାେର ଏହାକୁ ଆେମ ହାଲକା ଫୁଲକା  IN-

TERVIEW େବାଲି ମଧ� କହି ପାରିବା 

େ"ମ ନିେବଦନ 

 େମ ଚୟନର ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାଷାର ଆଦାନ ଦାନ ପେର ନିଜ େମକୁ 
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ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆେଗଇ େନଇ େମିକ େମିକା ମାେନ ପର®ରକୁ େମ ନିେବଦନ 

କରିଥାrି ଏହି େସାପାନ ସ�ବତଃ କେଲଜର ଅଣବ�ବହୃତ େକାଠରୀ, ଲାଇେBରୀ, 

ପାକ�, ସିେନମା ହଲ୍, ସପିଂ ମଲ୍ ଆଦି `ାନେର େହାଇଥାଏ 

 ଭୁବେନଶ�ରର ଅେନକ େମିକ ଆମକୁ େମ ନିେବଦନ ନିମିN ଶ�ାମ ମୁଖାଜ�ୀ 

ପାକ�କୁ ସବ�େn� `ାନ େବାଲି କହିଛrି ଏଠାେର େମ ନିେବଦନ କେଲ କାେଳ 

ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚPW  Direct ଆଶୀବ�ାଦ ପାଇବାର ବହୁତ Chance ରହିଛି େବାଲି 

ଅେନକ ଭାବrି 

 ଥେର ଏ େଲଖକ େସହି ମୁଖାଜ�ୀ ପାକ�େର ଏକ ନିଭୃତ େବ!େର ବସି େମୀ 

ଯୁଗଳ ମାନWୁ େଦଖୁଥିବା ଅବସରେର ଏପରି ଏକ ଦୃଶ� େଦଖିଥିଲା - ପାକ� ମଧ�କୁ 

ପଶି ଆସିଥିଲା ଏକ ଅe ବୟସୀ ତରୁଣୀ ଏବଂ ତା ପେଛ ପେଛ ଏକ ଯୁବକ ଯୁବକ 

ହଠାତ୍ ତରୁଣୀ ସÓcଖେର ଆµcମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା େଗାଟିଏ ହାତେର େଗାଲାପ ଫୁଲ 

ଧରି େସ ଝିଅଟିକୁ କହିଲା, –I Love You. ତୁେମ ଏ ଫୁଲ ପରି ସୁ�ର— ଝିଅଠାରୁ କିଛି 

ଉNର ନ ପାଇ େସ ଫୁଲକୁ ପାଦତେଳ ପକାଇ େଦଇ ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଫୁଲ େତାଡ଼ା 

ହାତେର ଧରି କହିଲା, –ତୁମ ସୁ�ରତା ଆଗେର ଏ ଫୁଲମାନWର ମୂଲ� କିଛି ନାହm— 

ଫୁଲ େତାଡ଼ାକୁ ଝିଅ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଇଥିଲା, େବାଧହୁଏ ଏହି ସମୟେର ଠାକୁରW 

କୃପାଦୃkି ପଡ଼ିଗଲା େସ େମିକ ଉପେର ଝିଅଟି ଯୁବକ ଉପେର ପୁରା ଦୟାବତୀ 

େହାଇ କହିଲା, – I Love you too. ତୁମ ବିନା େମା ଜୀବନ ଅସଂପୂ��— 

 ଗଁା ଗହଳିେର ଠାକୁର ମ�ିର, କଦ? ଗଛ ମୂଳ, ନଦୀ କୂଳ ଆଦି `ାନେର 

େମ ନିେବଦନ େଜାରେସାରେର ହୁଏ ଆଉ େକେତଜଣ ମଧ� ଏହି ନିେବଦନ ପବ�କୁ 

େଗାେଟ ସ�ତ© ଦିବସ ଭାବେର ପାଳିଥାrି େସଇଟା େହଲା ଭାଲୁଟଣା ଦିବସ  

େ"ମ ଅଭିନ_ନ 

 େମ ନିେବଦନେର ଯଦି େମିକା ହଁ କହିଲା ତା େହେଲ କଥା ସରିଲା ଆଉ 

େମିକର େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାେଗ ନାହm ଦିନେର ତାକୁ ପୁେନଇର ଜ« ମିଳିଯାଏ ଏହି 

ସମୟେର େମିକଟି ତା େମିକାକୁ ଆକାଶରୁ ତାରା ଆଣିକି େଦବାପାଇଁ ମଧ� Acତ 

ଥାଏ େମ ଅଭିନ�ନର ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାrି େମିକର ସା�ମାେନ 
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େମିକଟି ଏହି ସମୟେର ଅତ�r ଆନ�ିତ େହାଇଥାଏ ତାର ସା� ମାନWୁ େମ 

ଖୁସିେର ପୁରା ଦିଲଖୁସ ୍ ପାଟ_ େଦଇଥାଏ ଏହି ସମୟେର େମିକକୁ ସୃkିର ସମA 

ସୁ�ର ଜିନିଷ ନିଜ େମିକା ପରି ଲାେଗ େସ େକେତେବେଳ ତକିଆକୁ େଗଲ କରୁଥାଏ 

ତ େକେତେବେଳ ନିଜ ବfୁWୁ େମିକା ଭାବି କୁóାଇ ପକାଉଥାଏ େମିକା ମଧ� ଏହି 

ସମୟେର ନିଜର ଯାବତୀୟ ଖ�� ପାଇଁ ନିOିr େହାଇ ପେଡ଼ Shopping mallେର 

ବୁଲିବା େହଉ କି?ା Relax parlour ଯିବା େହଉ େତ�କ `ାନେର ଜେଣ ବିଶ�ସନୀୟ 

ଭୃତ� ସଦୃଶ େମିକ ଥାଏ, ଖ��କୁ ଡ଼ର ନଥାଏ କି ଭୟ ନଥାଏ େବେଳ େମକୁ 

Continue କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଛା� ମାନWୁ ନିଜ େମାବାଇଲ୍ ଓ ଲ�ାପଟପ ୍ମଧ� ବfା 

ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 

େ"ମ ପରିSମଣ 

 ଏହି ସମୟେର େମିକ େମିକାମାେନ ନିଜ�ନ `ାନକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆrି 

ପାକ�ର ନିଭୃତ ଗଛବୁଦା ମୂେଳ ବସି ପର®ର ସହ େମାଳାପ କରିବା ଓ `ଳ 

ବିେଶଷେର ଏକାrର ଫାଇଦା େନବାକୁ ବି ପଛାrି ନାହm ଅବଶ� ଏହି େ]�େର 

େପାଖତ େମିକ ମାେନ ବାଜି ମାରି ନିଅrି ଏହି `ାନ ମାନWେର େସମାନW 

ପର®ର ତି େମର ପରୀ]ା ବି େଦଇଥାrି ପର®ରକୁ Boating ଓ long drive 

ଆଦି ତି ଆକୃk କିଛି େମୀଯୁଗଳ ମାନW ପାଇଁ ଭୁବେନଶ�ରେର ବିେଶଷ ପାକ� ବି 

ରହିଛି 

େ"ମରୁ "ତ�ାଖ�ାନ 

 େମ ଅନୁଭବ କରିସାରିବା ପେର ଚୁଇଂ ଗମ ୍ରୁ ସ�ାଦ ଚାଲିଗଲା ପରି େମିକ 

େମିକା ଉଭୟ ନିଜକୁ ଠକି େହାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଅେନକ େ]�େର 

େଦଖାଯାଏ େମିକ ମାେନ େବେଳ େବେଳ ନିରବ ରହିଯାଅrି କି?ା ନୁଆ େମିକା 

େଖାଜିବାେର ଲାଗି ପଡ଼rି େମିକା ମାନWୁ ଅବଶ� ଏସବୁ କରିବାକୁ ପେଡ଼ ନାହm 

କାରଣ େସମାନW Network  ଏେତ Strong ଥାଏ େଯ ଯଦି େକୗଣସି କିେଶାରୀ Break 

up କରିଛି ଖବର ମିେଳ ବିନା ପରିnମେର ଆହୁରି ଅେନକ େମିକ ମାେନ ଧାଡ଼ି 

ଲେଗଇ ଦିଅrି Propose  କରିବା ପାଇଁ 
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 େବେଳ େବେଳ େମେର େଧାକା ଖାଇଥିବା କିଛି େମିକ ମଦ�ପାନ କରିବାେର 

ମସଗୁଲ୍ େହାଇଯାଆrି ରାAାକଡ଼ େõନେର, ପରିତ�� େáନେର, ଦିବସର ବାର 

ଘaିଆ ଖରାେର ମଧ� ମN��କୁ ସ�ଗ�ମଣି ପଡ଼ି ରହିଥିବାର େଦଖାଯାଇଛି 

 େକେତକ କହrି, େମିକା ଥିଲା େବେଳ େହାେଟଲ୍ ବିଲ୍, େମାବାଇଲ୍ ବିଲ୍ 

େଦଇ କି ଯାହା ଖ�� େହଉନଥିଲା ଏେବ ମଦ ପିଇକି ତା—ଠୁ େଢ଼ର୍ ଅଧିକ ଖ�� େହଇ 

ଯାଇଛି  

 େଧତ୍ େହେଲ ବି ଦିଲ୍ ମାନୁନି  

  

 କାରଣ ଦିଲ୍ େତା ବ�ା େହ ଜୀ... 
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ଭୂୟଁା  ବାବୁଂକ େରାେଷଇ  ଘରୁ  ..... 
ଶାr କୁମାର ଭୂୟଁା 

୧.ମାaିଆ ଜାଉ : 

 
ବାସୀ େତାରଣୀ ଅଥବା ତାଜା ଗାଳି ଥିବା େପଜ - ୪ କö୍ କୁ େଗାଟିଏ ହା{ି ବା ରସ 
େଡକଚୀ େର ଚୁQା ଉପେର ବସାrc | 

ତାହା ଗରମ େହେଲ େସଥିେର  ସଦ� ରାfି ଥିବା ଭାତ  - ୨ କö୍ ଏବଂ ପୁବ�ରୁ ୨ 
କö୍ ଥ{ା ପାଣୀ େର ଭଲ ଭାେବ େଗାଳି ରଖି ଥିବା ମା{ିଆ ଚୁନା କୁ ମିସାଇ ଦିଅrc  | 

ଅe ଆଂଚ େର ତାକୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମିନଟ୍ େଘାଳିବା ପେର ମିnଣ ଟି େଯେତେବେଳ 
ବହଲିଆ େହବ େସେତେବେଳ ଆପନଂକ ମା{ିଆ ଜାଉ େହାଇ ଗଲା େବାଲି ଜାଣ  | 

ମା{ିଆ ଜାଉ ର ବହଳିଆ ଦରକାର ଅନୁସାେର କରି ନିଅrc  | 

Acତ େହଲା ଆପନଂକ ଓଡିଆ ଘର ର ମା{ିଆ ଜାଉ | 
 
୨.କାଂଜୀ 

                                                               
 

େଗାଟିଏ ଲିଟର୍ େପଜ ଅଥବା େତାରାଣୀ ଏକ  ହା{ି ବା େଡକଚୀ େର େନଇ ଚୁQା େର 
ବସାrc  | େସଥିେର ଅe ହଳଦୀ ଏବଂ ୩/୪  ଟି  ଆ?cଲ   ବା ପରିମାଣ ଅନୁପାତ 
େର ଆ?cଲ ପକାrc  | 
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ଏହା ଗରମ େହଲା ପେର େସଥିେର ଆପନଂକ ମନ ମୁତାବକ ଏବଂ ିୟ ପରିବା ବଡ 
ଖ{ କରି ପକାrc  | ପରିବା ଟିେକ ସିଜି ଆସିଲା େବଳକୁ ଚାଉଳ ଖୁଦ େଗାଟିଏ କପ ୍
ପକାrc  | ଯଦି  କଂଚା ଝଟା ନ ଥାଏ ତାହା େହେଲ ପୁବ� ରାତି ରୁ ବତୁରାଇ ଥିବା ଝଟା 
ମଂଜି କୁ ମଧ� ପକାଇ ପାରrି | ଏହି ସମୟ େର େଭ{ି ପକାrc  |  ଦରକାର 
ମୁତାବକ ଲୁଣ ପକାrc  | େଯେତେବେଳ ଖୁଦ ଭାତ େହାଇ ଯିବା ଏବଂ ପରିବା ସିଝି 
ଯିବା କାଂଜୀ େହାଇ ଗଲା େବାଲି ଜାଣ | 
  
( କାଂଜୀ ପାଇଁ ମୁଖ�ତଃ - େବାଇତାଳୁ, ଝ ଟା, କଂଚା ଅମୃତ ଭ{ା , ସାରୁ, େଭ{ି , 
ଭୃତି ଅତି ଉNମ ଅେଟ ) (କାଂଜୀ ର ବହଳିଆ ଖୁଦ ଓ େପଜ/େତାରାଣୀ ଅନୁସାେର 
େହାଇଥାଏ ) (କାଂଜୀ େର ଖଟା ଆ?cଲ  ର  ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ହୁଏ  ) (ଆଧୁନିକ 
କାଂଜୀ େର େକେତ ଜନ େଟାମାେଟା ମଧ� ପକାଇଥାrି ) କାଂଜୀ େହାଇ ସାରିଲା 
ପେର , େଗାଟିଏ କଢାଇ େର ଦୁଇ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ େତଲ େନଇ ଗରମ କରrc  | 
େସଥିେର ଜୀରା, େସାରିଶ ,ସୁଖିଲା ମରିଚ , ରସୁଣ େକାଳ, ପାନ ମଧୁରି, ଭୁରସୁଂଗ 
ପ� େନଇ ଫୁଟାrc  | ଏହି ଫୁଟଣ େର କାଂଜୀ କୁ ଢାଳି ଦିଅrc  | 
Acତ େହଲା ଆପନଂକ ଓଡିଆ ଘର ର କାଂଜୀ | 
 
୩ .ତାଜା ଫଳ ରସାବଳୀ : 
                               

 
 

େଯ େକୗଣସି ତାଜା ଫଳ ବାଛି ନିଅrc  | 

ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଥିବା  ଚି� େର ମଁୁ  ପାଚିଲା କଦଳୀ, େସଓ , କଲା ଅଂଗୁର, କି�ିସ୍
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, ପିଚ ୍ଓ ଖଜୁର୍ େନଇଛି |  

ଫଳ ଗୁଡିକୁ େଧାଇ େଦଇ ଟିପ ଆକାର ର କାଟି େଗାଟିଏ ପା� େର ରଖrc  | 

େସଥିେର ଚିନୀ ଓ ଦହୀ ପକାଇ େଗାଳି ଦିଅrc  ଭଲ ଭାେବ | 

େସୗକ୍ ଅନୁସାେର େସଥିେର ଭାନିଲା, େରାଜ୍ , ¾େବରୀ ଏେସନସ୍ ଦୁଇ ତିନି େଟାପା 

ପକାrc  | ଖରା ଦିନେର ତାକୁ àିଜ୍ େର 

 େଗାଟିଏ ଘaା ରଖrc  ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ େର ସଂେଗ ସଂେଗ ପରସୀ ଦିଅrc  

|  ମଁୁ ଏହା କୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ¾େବରୀ ଏବଂ ପୁଦିନା େନଇଛି | େଦଖrc , େକେତ 

ସହଜିଆ ସୁଆଦିଆ ସ�ାଦିସ$ ୍ ରସାବଳୀ ଟିଏ | ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲା  େବେଳ ଏହା 

ପରଶrc  ଏବଂ ବାହାବା ନିଅrc  | 

୪ . କାଜୁ  ପୁଦିନା ଅg : 

 
 
ଥେମ ଚାଉଳ କୁ ୧୫ / ୨୦ େସେକ{୍ େଧାଇ େଦଇ ପାଣି ନିଗାଡି ରଖrc  | 
ଚୁQା ଉପେର ପା� ବସାଇ େସଥିେର ୨ / ୩ ଚାମଚ ଡାଲଡା କି?ା ବଟର୍ ପକାrc  | 
ଡାଲଡା ଟିେକ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥିେର ୩/୪ ଟି ଲବଂଗ , ୩/୪ ଟି ଗୁଜୁରାତି , 
୩/୪ ଟି ଡାଲଚିନି ଛାଲୀ ଓ ୨/୩ ଟି େତଜପ� ପକାrc  | ପୁଣି େସଥିେର ଧୁଆ 
େହାଇ ଥିବା ଚାଉଳ ପକାଇ ୪/୫ ମିନିଟ୍ ଧିେର ଧିେର ଘାarc  | ଚାଉଳ ଟିେକ ଭାଜି 
େହାଇଗଲା ପେର େସଥିେର ଭଲ ପରିମାଣ ର ଗରମ ପାଣି ମିସାrc  | ଭାତ ଟିେକ 
େହାଇ ଆସିଲା େବଳକୁ ତାକୁ ଗାଳି େଦଇ ପାଣି ନିଗାଡି େଖାଲା େର ରଖrc  | ଚୁQା 
ଉପେର ପା� ବସାଇ େସଥିେର ୨ / ୩ ଚାମଚ ଡାଲଡା କି?ା ବଟର୍ ପକାrc  | 
ଡାଲଡା ଟିେକ ଗରମ େହଲା ପେର  େସଥିେର ୨/୩ ଟି କଂଚା ମରିଚ, କାଜୁ ୧୦/୧୨ 
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ଟି , ପୁଦିନା ୧୦/୧୨ ଟି ପ� (କଟା େହାଇ ଥିବା ) ଏବଂ ୧୦/୧୨ ଟି �ା]ା ପକାrc  
| ଏହି ସବୁ ଦାନ ଭଜା େହାଇ ଅସିଲା େବଳକୁ େସଥିେର ଗଳା ସରିଥିବା ଅV ପକାଇ 
ଏବଂ ଦରକାର ଅନୁପାତ େର ଲୁଣ ମିଶାଇ  ଦିଅrc  | ଭାତ କୁ ଭଲ ରୁେପ ମିଶାଇ 
ଦିଅrc  | େଦଖrc  ବତ�ମାନ ଆପନଂକ କାଜୁ ପୁଦିନ ଅV Acତ େହାଇଗଲା | 
ଏହା ଆପଣ େକୗଣସି ମସଲାଦାର୍ ତରକାରୀ ଏବଂ ରାଇତା ସାଂଗେର ପରସୀ ଦିଅrc  
| କାଜୁ ଓ ପୁଦିନା ଆପଣଂକୁ ଏକ ମଜାଦାର୍ ସୁବାସ େଦଇ ଆପନଂକ ଖାଇବା ତାକୁ 
ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିବ | 
୫ . ଚିେକନ୍ େକପସିକମ ୍ମସାଲା ଦାର୍ : 

 
 
ଥେମ ଚିେକନ୍  େଛାଟ େଛାଟ ଆକାର େର କାଟି  େଧାଇ େଦଇ ପାଣି ନିଗାଡି ରଖrc  
| ଚୁQା ଉପେର ପା� ବସାଇ େସଥିେର ୨ / ୩ ଚାମଚ ଡାଲଡା କି?ା ବଟର୍ ପକାrc  
| ଡାଲଡା ଟିେକ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥିେର ଧୁଆ େହାଇ 
ଥିବା ଚିେକନ୍  ପକାଇ ୫/୧୦  ମିନିଟ୍ ଧିେର ଧିେର ଘାarc  ଏବଂ କିଛି ଚାଇନା ସାଲଟ୍ 
ମିଶାrc  | ଚିେକନ୍  ଟିେକ ଭାଜି େହାଇଗଲା ପେର େସଥିେର ପୁବ�ରୁ କାଟି ରଖି ଥିବା 
ପିଆଜ ଓ ୫/୭ ଟି ରସୁଣ େକାଳ  ମିସାrc  | ଏେବ  େଛାଟ େଛାଟ କଟା େକପସିକମ ୍
ଓ ଲୁଣ ଦରକାର ଅନୁସାେର େଦଇ ପୁଣି ୫/୧୦  ମିନିଟ୍ ଧିେର ଧିେର ଘାarc  | 
ବତ�ମାନ ୩/୪ ଟି ମରିଚ ଲ?ା ଭାେବ କାଟି େସଥିେର ପକାrc  | ଚିେକନ୍ ସିଝି ଗଲା 
ପେର େସଥିେର ଚିେକନ୍ ମସାଲା ୨ ଚାମଚ ୍ ମିସାଇ ଭଲ ରୁେପ ମିସାrc  | େଦଖrc  
ବତ�ମାନ ଆପନଂକ ଚିେକନ୍ େକପସିକମ ୍ ମସାଲା ଦାର୍ Acତ େହାଇଗଲା | ଏହା 
ଆପଣ େକୗଣସି ଟି ପାଟ_ ବା ସf�ା ସମୟ େର ମଧ� ଖାଇ ପାରrି  | 
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ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା— 

ରଶ|ୀ ର}ନ ଦାଶ (ବାପୁ) 

ନାହm ଆଊ େରୗ�ର ଝଡ଼ଝ}ା 

ବଷ�ା ରାଣୀର ଟୁପୁରୁଟାପୁରୁ କମିଗଲାଣି ଅେନକ ଦିନରୁ 

କାଶତ{ୀ ହସିଲାଣି ଖିଲି ଖିଲି େହାଇ 

ଦିଏ ଅବା ସେତ କା—ର ଆଗମ ବାରତା 

କିଏ ଆସିଛି... କିଏ ଆସୁଛି... (୧) 

 

ଶରତ ଆସିଛି ମରତକୁ ଆଜି 

ସବ�ଦୁଃଖ କk େଦବ େସ ଭାଜି 

ରହିେବନି େକହି ଆଉ ଦୁଃଖୀ.... କାରଣ... 

ମା— ଆସୁଛି... େମା ମା—.... ଦୁଗ�ା ମା— ... (୨) 

ଦୁଗ�ତୀ ନାଶିବା ପାଇଁ ତା—ର ଆଗମନୀ 

ହୁଁ... ସିଏ ତ େକବଳ ବାହାନା 

ମା— ଆସୁଛି ଛୁଆ ପାଖକୁ 

କରିବାକୁ ବା[ଲ� ଲୀଳାର ରଚନା...(୩) 

ମା— ତ ଆେସ ସବୁ ବରଷ ଅଶିଣେର 

ତଥାପି ଏଥର କାହm ଏ ନୂତନତା... ଏେତ ଆବିଳତା 

କାରଣ... େସ ପରା ମା—... େସଇଥିପାଇଁ ମା— 

େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—... 
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ଦଶ�ନେର ମିେଳ ଆତ|ତୃdି... ନିତ� ନୂତନତା...(୪) 

ମହmଷା ବଧିବା ଯଦି େହାଇଥାrା ତା—ର ଲ]� 

େକୖଳାେଶ ଥାଇ କରି ପାରିଥାrା ତାହା 

ତଥାପି ଆସିଛି େସ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଧାମ 

କାହmକି ଜାଣ.... 

ସିଏ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—...(୫) 

ସ�ଗ�ସୁଖ କରିେଦଇ ତୁଛ ଆସିଅଛି ମରତ ପୁରକୁ 

ହାରିବାକୁ ତା— ଛୁଆର ଦୁଃଖ େଶାକ େଯେତ 

କିrc  େଯ ଛୁଆ େଯ ଦୁk, ବଦମାସ୍, ଅଝଟିଆ 

ତଥାପି ପରବାୟ ନାହm 

ସିଏ ଆସିଥିଲା... ଆସୁଛି... ଆସୁଥିବ 

କାରଣ... 

ସିଏ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—...(୬) 

ଏଇ ମା— ଛୁଆର ସଂପକ� ଗୁରୁN� ପୂ�� ତା ପାଇ ଁ

ନକର ତାକୁ ପୂଜା... ନ ଦିଅ େଭାଗ ବାଜା 

େଲାଡ଼ା ଖାଲି ଟିେକ ଭଲପାଇବା 

ଆଉ େଖାଲା ହୃଦୟଟା 

େସତିକିେର େସ ଖୁସି ନଯାଏ ରୂଷି... 

କାରଣ... 

ସିଏ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—...(୭) 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ପୃ�ା ସଂଖ�ା   58  

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ପ!ମ ସଂଖ�ା, ଅେକ$ାବର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ମା— !!! ସତେର କଣ ତୁ ଏମିତି ଆସୁଥିବୁ 

ଛୁଆ ନ ଚାହmେଲ ବି, ନ ଡ଼ାକିେଲ ବି ତୁ ଶୁଣୁଥିବୁ !!! 

ଦୁଃଖେର ଆହା କହିବୁ, ସୁଖେର ସାହା େହାଇବୁ 

େତାେତ ରାଗ ଲାେଗନା ଏଇ ଛୁଆW ଉପେର ??? 

ଓଃ େକମିତି ରାଗିବୁ... 

ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—...(୮) 

ମା— !!! ଜୀବନ ଆଜି ଖୁବ୍ ବ�ତିବ�A 

ସମୟ ନାହm େତାହରି ଦରଶନ ପାଇ ଁ

ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଠୁ ବି ଜଟିଳ ଦୁନିଆ ଁ

ମା— ପାରିବୁତ ଆସି 

େତା— ପୂଜାଠୁ ମହmଷାର ପୂଜା ଏଠି େବଶୀ 

ଜାେଣ ମା— ତୁ ସବ� ଶ�ିମୟୀ 

କିrc .... 

େତା ଛୁଆ ତ ନିେଜ େତାର ଶତୃ 

ପାରିବୁ କି ମା— ତା ବିରୁେ� �ିଶୁଳ ଉେଠଇ 

ପାରିବୁନି ମା... ପାରିବୁନି... 

କାରଣ 

ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—...(୯) 

ମା—େଲା ତଥାପି ତୁ ଆସୁଥା 

େତାହ ସ}ିବନୀ ®େଶ� ବ!ୁ ଏହି ମଲା ଦୁନିଆ 
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ତୁ ତ ନିେଜ େଚତନା 

େଚେତଇ େଦ ମା— େତା ନିଜ ସrାନକୁ 

ଆସୁଥା ମା—... ରାଗ ନା... ଆସୁଥା 

କାରଣ... 

ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁଗ�ା ମା—...(୧୦) 
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"ହସନ 
ବିଦ�ାଧର ପ{ା 

 
ହସନ ବ�କର ଟାଉଟର, ଫୁଲମାଳ ଥାଉ 

ଗାfିବୁଢ଼ା ପୂଜା େତା—ହାତେର େଲାଡ଼ା ନାହm ଆଉ 

 ଘୃଣା ଲାେଗ ଚାହm ବାକୁ ମୁହଁ ତା—ର, ଥାଟେର େଯ ଗାfୀ ଜୟrୀକୁ ପାେଳ 

 ପରଖିଛ େକେବ ଥେର, େକେତ ସତ ଅଛି ତା— େପାଷାକର ତେଳ 

ବଚନେର ପରଷୁଛି େକେତ ମିଠା କଥା, 

ସଭାେର ଗାଉଛି ସୁମଧୁର ଗାfିବାଣୀ; 

 ସrପ�େଣ ଲୁଟୁଛି ସବୁରି ସ´Nି 

 ଗରିବର ର� େଶାଷୀ, ମାଉସଁକୁ ଝୁଣି 

ପଚାର ପଚାର ବfୁ, ଚିନି େବାଳା କଥାକୁହା ଦସୁ�କୁ ପଚାର 

ପେକଟରୁ କିଣିଛି କି ଫୁଲମାଳ, ନା ତା—ବି ସରକାରୀ ଉପହାର? 

 ନିQ�ଜତାର ସବୁ ସୀମା, ଏେଲାକଟା ଟପି ତ ସାରିଛି; 

 ଆଇଶଁ-ଟକରା ବଗ, ଦିନଟିଏ ଲାଗି ଜାଣ ପ!ୁକ ପାଳୁଛି 

ସତକୁ ସାମନା କରିବାର, ଯଦି ତାକତ ଅଛି; 

ମିଛ େଖାଳପାରୁ ବାହାରି ଆ—, ଶୁଣ ୍ ବିେବକ ଯାହା କହୁଛି 

 ବ�୍ କର, େଯେତ ମିଛ ଅଭିନୟ, ହସନ 

 ସାକୀ-ସୁରା ଛାଡ଼ି ସଜାଡ଼ ଘରକୁ/େଦଶକୁ 

େସଇ େହବ ଗାfୀWୁ ସÓାନ !! 

ବାେଜ େଲାକ ତେମ ଦିଅ ନାଇଁ ଆଉ, ଗାfୀ େବେକ ଫୁଲମାଳ 

 ଗଳପ ଶୁଣାଇ େଦଖାଅନି ସ�ପ�, ମିଛକୁ କରି ସ?ଳ 

 କର ନାହm ଆଉ ଶୁଖିଲାେର ଦୁଇ ଅେକ$ାବର, ଜୟrୀ-ପାଳନର ଫ´ା ଉ[ବ 

 ଖୁସି େହେବ ଗାfୀ, ସତ ଓ ଅହିଂସା େଯେବଠୁ ଜୀବନ ମ© େହବ 
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ମରଣର ଲାଭ 

ଉଦୟନ୍ ସୂପକାର 

ଉ�ଶି]ିତ େବକାର ଯୁବକ ପୁଅକୁ େଦଖି 

ବୃ�ପିତା କହିେଲ ତାକୁ େହାଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ| 

   େକେଡ଼ ଉ� ଆଶା େମାର ହୃେଦ ଥିଲି କରି 

   ଉ�ାସେନ ବସିବୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକରି | 

      ଦୁଃଖ ଯିବ ଘରୁ େମାର ଧନ ତୁ ଅଜ_ବୁ 

      ବୃ�କାେଳ ମାତାପିତାWର ଲାଠି ତୁ େହବୁ| 

ଆଶା ନ ପୁରିଲା େମାର ଭାଗ� େହଲା ବାମ 

େତାର ଶି]ାଦୀ]ା ଯାହା େଦଲା ନାହm କାମ | 

   ତଥାପି ରହିଲି ମୁହm ଭାଗ�କୁ ଆଦରି 

   କ�ାଇ ମାରୁଛୁ କିଆଁ ମଦନିଶା କରି | 

      ପୁଅ କହିଲା େହ ପିତା ଚାହଁ ଆଖି େଖାଲି 

      ଜାଣ ନା କି ଧମ� ଆଉ ନ�ାୟ ନାହm େବାଲି| 

ମେନ ପାଳିଥିଲି ଆଶା ତୁମ ସାହା େହବି 

େଦାଳିେର ବସାଇ ତୁମ ପଦକୁ େସବିବି| 

   ପାଇ ନୀେଚ ଅଧିକାର ବୁହାrି ମୁନିWି ଭାର 

   ସତ� େହଲା ମାଣିତ କଥା ପୁରାଣର| 

      ମନ ଶାrି ପାଇଁ େଯେବ ବାଟ ନ ପାଇଲି 

      ହତାଶ େହାଇଣ େଶେଷ ମଦ ମଁୁ ପିଇଲି| 
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ବିଷା� ମଦ ପିଇଣ ଯାଏ ଯଦି ମରି 

ପାଇବ ଟWା ପୁଳାଏ ନୀତି ସରକାରୀ ୧୦ 

   ଜୀବନେର ଥାଇ କିଛି ନ ପାରିଲି କରି 

   ଦିଆଇବି ନିେO ଧନ ମୁହm ମରି କରି ୧୧ 

      ପୁ� କଥା ଶୁଣି ପିତା ହରିWୁ ଡ଼ାକିେଲ 

      େଦଶ ଭାସିଯିବ ଭୂ ତୁେମ ନ ଶୁଣିେଲ|୧୨ 
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"ତିiା 

nାବଣୀ ପzନାୟକ 

ଜୀବନ େବଳାରୁ ଜୀବନ ଆରା ମଁୁ ସାଉଟିଁ ରଖିଛି େଯେତ ସ�ପ�... 

ଜୀବନ ମରୁେର ଆଜି ଏ େବଳାେର ଫିେଟଇ େଦଖୁଛି  ସବୁତ ତୁମରି ଦାନ...!! 

 

େମାହବିk ମଁୁ ଜୀବନ ଋତୁେର ବfା ପେଡ଼ େମା ସ�ପ�ର ରାତି...! 

ମାଟିରୁ ଆକାଶ ନିମÕ ନିବି� ତି]ା କେର େମା ନୀଳ ଛାତି...!! 

 

େହ ପରମ ଆତ|ା 

ଅମୃତର ପା� ! 

ଅେପ]ା େକବଳ େମାର ତୁମ ତିଶୃତି ବିହୀନ ତି�ା କୁ !!! 
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ବାେତରାର ଦୁଗ�ାjବ 

ଡ଼ଃ କୁଳା�ାର 

ମା— ତୁେମ ଜଗତର ସାହା ଭରସା, 

ମା— ତୁେମ ଘର, ଗାଡ଼ି, ସୁନା, ପଇସା 

ମା— ତୁେମ ପÔୀ ରୂେପ ଘରକୁ ଭା�ୁଚ, 

ମା— ତୁେମ ଶାଶୁ ରୂେପ େବାହୁକୁ େପାଡୁଚ 

ମା— ତୁେମ ଖଟିଖିଆ ଚା�ାେର ଆସୁଚ, 

ପୂଜା ମ{ପେର ବସି େମେଲାଡ଼ି େଦଖୁଚ ! 

 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ହେAସୁ 

    େମାବାଇଲ୍ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ପ�ିକାସୁ 

    ସଂପାଦିକା ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� àିେଜସୁ 

    ମଦ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ପାେକ�ସୁ 

    େମ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

 

ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନେମାନମଃ  
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ଯା—େଦବୀ ସବ� ପେକଟସୁ 

     ଗୁଟୁଖା ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ଖଣିସୁ 

     େଚାରୀ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ଅଫିସୁ 

     ଲା! ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ଗାଡ଼ିସୁ 

     େତୖଳ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

 

ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନେମାନମଃ  

 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ପୂଜାସୁ 

     ଚା�ା ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ସିେନମାସୁ 

     ନାୟିକା ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ଭାଷେଣସୁ 

     ମିଥ�ା ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ଥାେନସୁ 

     ମାଡ଼ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନେମାନମଃ  
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ଯା—େଦବୀ ସବ� ସକ�ାେରସୁ 

     ଦୁନ�ୀତି ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ବିଦ�ାଳେୟସୁ 

     ଡ଼ାଲି, ଚାଉଳ ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ଗୃେହସୁ 

     ଟିଭି ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

ଯା—େଦବୀ ସବ� ବାେତରାସୁ 

     ବୁ�ି ରୂେପଣ ସଂ`ିତା 

 

ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନମAେସୖ ନେମାନମଃ  

 

କବିତାେର େଲଖିେଦଲି ମା— 

ଖରାପ ଭାବିବୁନି, 

ଅନ�ାୟ ଅନୀତି ପରି 

େମା—କଥାକୁ ବି— ତୁ ଶୁଣିବୁନି  
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ଭଲପାଇବାର "ତିଶୃତି 

ସୁନିତା ଦାସ 

େମା ଆତ|ାକୁ ପଚାରନି 

ଆଉ କିଛି 

ଆଉ କିଛି ସN� ରଖନାହm 

େମା ହୃଦୟ ପାଖେର, 

ମଁୁ େଯ ନିଃସN� 

ନିଃସN� ମଁୁ େମା ଭଲ ପାଇବାେର 

ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହm 

ଆଉ କିଛି ଭାବନାହm 

େକବଳ ଥେର ମା� ଆସ 

େମା ହୃଦୟ ଇଲାେକ 

େମା ନୀରବ ଇଲାକାେର 

ଅ®k ପାଦଚି« ଆWନାହm 

କ´ିତ ଓଠେର, 

ଆେବଗେର, େକବଳ 

ଥେର ମା� ସ�ୀକାେରା�ି ଦିଅ 

େମା ଭଲ ପାଇବାର 
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ନିjk 
ଡ଼ େଦେବP କୁମାର ପାଣିTାହୀ 

ଆଜି ରାଜନୀତି ଦଳ ନ କରି ବିପ�ବ 

ଚଲାrି ସ�ାଥ�ର ଶଗଡ଼ 

କରrି ସ�ାଥ�ପୂ�� ସାହାଯ� 

େଦଖାrି କାପୁରୁଷ କାଯ�� 

ପୁରାତନ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ନିୟତିର ଦଳ 

କରୁଥିବା ସ�ାଥ�ହୀନ ସ�ାଧୀନତା ସଂTାମ 

େସ େବଳର ସବୁ େନତା 

କମ�ଚାରୀ ଓ ଜନତା 

କହୁଥିେଲ ସତ� ଓ ଅହିଂସାର କଥା 

ପୁରାତନ କବି େଦଶ ଭ� ମାଗ� ଦଶ�କ 

ଅଧୁନା କବି କିଛି ବିରାଡ଼ି େମର ତୀକ 

ବହୁ ଅତ�ାଧୁନିକ 

ଯଦିଓ କବି ଥିେଲ ରବୀP ନାଥ 

ଶଂସା କରୁଥିେଲ ଇଂରାଜୀ ରାଜାର 

ଭୂରି ଭୂରି ଶଂସା କେଲ କି�୍ ଜଜ୍� ଓ କ�ିନ୍ େମରୀWର 

େସେତେବେଳ ଥିେଲ କବି ବWିମ ଚP 

ଶଂସା କରୁଥିେଲ ସନ�ାସୀ ମାନWର 

ବ�ନା କରୁଥିେଲ ଭାରତ ମାତାର 

ଏ େହଲା ଇତିହାସର ରହସ� 

ବWିମW ସ�ୀତ େହଲା ଜାତୀୟ ଗୀତିକା 
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ରବିPW ଜନ ଗଣ ମନ 

େହଲା ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ 

ରବୀP କହିେଲ କି�୍ ଜଜ� 

ଜନ ଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ 

ଭାରତ େହଲା ଭାଗ� ବିଧାତା  

ବହୁ କରୁଥିେଲ ରାଜାର ଶଂସା 

ବWିମW େଲଖାର ଆଧାର ଭାରତ ମାତା 

େହଲା ଜାତୀୟ ଗୀତିକା 

ରବୀPW େଲଖା େହଲା ଜାତୀୟ ଶଂସା 

ରବୀPWର ଜାତୀୟ ସ�ୀତ 

ଅଦ� ଜନ ଗଣWର ିୟ ଗୀତ 

ବୀର, କାରୀଗର, କୃଷକ ଓ କଳାକାର 

ସଂZାରକ, ସମାଜ େସବକ େହେଲ ଅrର 

େସମାନW ପାଇଁ ସବୁ ନିAq ସଂଗୀତ 

ରବୀPW ଜାତୀୟ ସଂଗୀତର ଲାଳିତ� 

ଭୂରି ଭୂରି ଶଂସା କରrି ପ{ିତ 

ରାଧାନାଥ ରାୟWର ସଂZ�ତ ସଂଗୀତ 

ସେବ�ଷାଂ େନା ଜନନୀ ଭାରତ 

ନ େହଲା ଗୃହୀତ 

Zæ ି ନିଂ କମିଟି ପାଇଁ ତା େହଲା 

ନିAq ସଂଗୀତ 
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କଥା ଓ କବିତା 

କୁମାର ଅଜିତ 

ଆହା କି ମିଠା 

ଭରି ରହିଥାଏ ଆମରି କଥା 

ପଢ଼ିେଦେଲ ପେଦ ହରଇ ବ�ଥା 

ଧରି ରଖିଥାଏ େ¸ହ ମମତା..!! 

 

େକେତ କବି ଆଉ କବୟ�ୀWର ମିଳନ ଏଠି 

ନିତି ଦିଅrି ତାW କବିତା େଭଟି 

–େଜ�ାତି— ଭାଇ ଆମ ବଢ଼ିଆ େଲାକ 

କହrି ଖାଲି କବିତା େଲଖ..!! 

 

–ଶ�ାମ ଭାଇ— ତାW ପଛେର ଥାଇ 

ଆହ�ାନ ଦିଅrି କବିତା ପାଇ ଁ

େକେଡ଼ ମଧୁର ସେତ –ରୀତା—ର ଗୀତ 

କହrି ସମେA ଏଫ୍ ବି ର ମିତ ..!! 

 

–ଉମ_— େଲଖିଯାଏ କବିତା ଏଠି 

ସମେA ଚକିତ ହୁଅrି େଦଖି 

–ସେରାଜ— ବାବୁ 
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ନିଜ କବିତାେର କରrି କାବୁ..!! 

 

–ଆଦିତ�— ଆମର େଛାଟ ଭାଇ 

କବିତାେର ନିଏ ମନକୁ େମାହି 

କି କହିବୁ ତୁମକୁ –ନିତ�ଦଶ�ନ— 

କବିତାେର ତୁେମ କର ସV..!! 

 

ଆମ –ସବିତା— 

ଦିଅrି ତାWର ଅଧା କବିତା 

ଏଇଠି ରଖିଲି କବିତା େଲଖା 

ସମAWୁ େମାର ପଦିଏ କଥା 

ଭୁଲିବନି େକେବ –କଥା ଓ କବିତା— 
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କୁମାର ଅଜିତ 

 

ଜୀବେନ ଯାଇଛି ବିତି 

େକେତ େଯ ପୂ�_ମା ରାତି 

େସଇ େଚାରା େଚାରା ପୀରତି 

ଭଲ ପାଇବାର େକେତ େଯ ଅଭୁଲା ��ତି.. 

 

ମେନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଜି 

େକେତ େଯ ଅକୁହା ଗୀତି 

ସାଇତା ରହିଛି େମାର ହୃଦୟେର ସାଥି 

େକବଳ ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇ ଁ

କହିଦିଅrି ଥରେଟ ତୁମକୁ କିrc  

ତୁେମ କି େଗା ଆଉ େଫରିଆସିବ ସାଥୀ ??? 
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କବି ଓ କବିତା 
କୁମାର ଅଜିତ 

େହ କବିତା ତୁେମ େକେତ ସାବଲୀଳ ଆଉ ମଧୁର 

ନାହm ତୁମର ପଟାrର 

କବି େହଉଛrି ତୁମ ଈଶ�ର 

ତୁେମ େହଉଛ ସୃkି କବିWର 

ତୁମ ଦୁହmW ସ´କ� ଭାବ ଆଉ େମର 

ୀତି ଆଉ େ¸ହର 

ଆଉ ତୁେମ େହଉଛ େଶାଭା କବିWର 

କବି େହଉଛrି ତୁମ ଆଧାର 

 

ଭାବନାେର ଆସ ତୁେମ କବିର ମାନସ େର 

ଚରଣ କର ତୁେମ କବିW ହୃଦୟେର 

ଗଢ଼ି େତାଳrି ତୁମକୁ େସ ତାW େଲଖନୀ ମୂନେର 

ସଜାrି େସ ତୁମକୁ ତାW ଶ¥ ଅଳWାେର 

ତୁେମ ତିୟମାନ ହୁଅ ଏଇ ଧରା ପୃkେର  

 

ତୁମକୁ ସମପ�rି େକେବ େସ ବିଶ� ହିତେର 

ଅବା େକେବ ସମପ_ ଦିଅrି ଭୁW ଭ�ିେର 

େକେବ େକେବ ସମପ�rି େମିକର େମ ନିେବଦନେର 

ଆଉ େକେବ ସମପ_ ଦିଅrି କାହାରି ହୃଦୟ ଜିଣିବାେର 

 

କବି ଓ କବିତାର ସ´କ� ଯୁଗ ଯୁଗ ର 
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ଦୁେହଁ ଦୁହmWର ଅତି ନିଜର 

େଶଷ କରୁଅଛି କବିତା େମାର || 

’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

ତୁେମ ତ ବୁଝିଛ 

େସଇ ସ´କ� କୁ କବି ପାଇଁ କିସ କବିତା 

ତୁେମ ବୁଝିଛ େସ ନଳୀନି େବଦନା 

କାହା ପାଇଁ ଉଏଁ ସବିତା 

 

ତୁେମ ବୁେଝଇଲ ଆପଣା ଠାଣିେର ନିବିଡ଼ତାେର େସ ସ�ା]ର 

ଅଜିତ୍ ଭାଇ େହ ମନକୁ େମାହିଲ 

ସେଜଇ ଏଇ ଗୀତି ଅ]ର 

ନିତ�ଦଶ�ନ ମିn 

’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

କବିତାେର ଫୁେଟ ଆତ|ାର େବଦନା ମନର ଭାବନା 

ପୁଣି େକେବ ଆେସ ପାଇବାର ଖୁଶି 

ହରାଇବା ଦୁଃଖ ଓ ଚିrା ଆନବନା 

ସୁବାସିନୀ �ିପାଠୀ 

’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

କବି ଆଉ କବିତା ର ସ´କ� ନିବିଡ଼ ମଧୁର 

ଅତୁଟ ବfନ େର ଦୁେହଁ ଦୁହmW ଆଧାର 

କବିତାଟି ମନ ଛୁଆଁ ସରସ ସୁ�ର 

 

ନିେବଦିତା ମିnଗୁରୁ 
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େlୟା ଦାଶ 

 

କଢ଼ୀରୁ ଫୁଲ ଟିଏ େହବା ଆଗରୁ 

ସୂଯ��ର ଆେଲାକ ପାଇବା ପୂବ�ରୁ 

ମାଟି ମା କୁ ଛୁଇଁ ବା ଆଗରୁ 

ନିେଜ ନିଜକୁ ଚି«ିବା ପୂବ�ରୁ 

ତୁେମ େମାେତ େଶଷ କରିେଦଲ, 

ନିଜ ଭିତେର େମାେତ ନk କରିେଦଲ 

କାରଣ... 

କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି... 

 

ହସି ପାରିବିନି, େଖଳି ପାରିବିନି 

ପଢ଼ି ପାରିବିନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବିନି 

େମା ସବୁ ସ�ପ� ଭା�ିେଦଲ 

ଅେଲାଡ଼ା ଅେଖାଜା କରିେଦଲ 

ଭୁଲିଗଲ ମଁୁ ବି ତୁମର େବାଲି 

କାରଣ... 

କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି... 

 

ଡ଼ାହାଳ କୁକୁର, ବିଲୁଆ, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା 
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ମଲା ଶବରୁ ହାଡ଼ ମାଂସ ଖାଇବା ଭଳି, 

ତୁେମ େମା ଜୀବr ଶରୀର ରୁ ହm ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିେଦଲ 

େକଉଁ ବିଲ, ବଣ, ପବ�ତ, ନଈ, ନାଳେର ବୁଦା ମୁଳେର େଫାପାଡ଼ି େଦଲ 

ମଁୁ ମୁହଁ େଖାଲି ପାରିଲି ନାହm 

କାରଣ... 

କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି.... 

 

ସମAWୁ େମାର େଗାଟିଏ ଶ� 

ଝିଅ େହବା କଣ ଏେତ ବଡ଼ ପାପ ? 

େମା—ରି ଠାରୁ ତୁମ ମାେନ ବି ତ ଜାତ 

େମାରି ଠାରୁ ତ ଏ ସଂସାର ଆର� 

ତୁେମ କାହm େକହି ବୁଝି ପାରୁନାହଁ 

 

ମାତୃଶ�ିର ଅବମାନ କରନାହm 

ରାବଣର ସ�ଣ�� ଲWା ଜଳିଯାଇଛି 

େକୗରବ ବଂଶ ବି ଧ�ଂସ ପାଇଛି 

ଏହା ନିOୟ ଘଟିଛି, ଏହା ନିOୟ ଘଟିବ 

ଏ ଆଖିର ଲୁହ୍ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହm କି ଛାଡ଼ିବ ନାହm 

କାରଣ 

କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି.... 
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େହମଲତା ସାହୁ 

 

ଝିଅେଟ େବାଲି ମଁୁ, େମାର େକାଉଥିେର ଭାଗ ନାହm 

ଜନ|ରୁ ମୃତୁ�ଯାଏଁ େଯେବ ବି 

ପେଡ଼ ତ�ାଗ କରିବାକୁ, ଆଗ ଝିଅ ଟିଏ କେର 

କଣ ପାଇଁ େଯ ??? 

ମା—ର େକାଳରୁ... ମଶାଣୀ ଯାଏଁ ବି ତାର 

ଭାଗ ନାହm... ସେତ କଣ 

ଭାଗ� େନଇ ବେ! ଝିଅ ଟିଏ...ନାରୀ ଟିଏ... 
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େହମଲତା ସାହୁ 

 

ମା— ଆସିବ, କାନପାରି ଶୁଣ 

େକମିତି େଗାେଟ ଅଲଗା ଅଲଗା 

ଧରି�ୀ ଲାଗୁଛି ନା (?) 

ପବନର ବାସନା... ର�...ରୂପ 

ପାଣିର ନିନାଦ... ସକାଳର ଔଜଲ�ତା 

ସବୁ କାଶତ{ୀ ର ସହିତ ଶିହରଣ େର ଭିଜି ଗଲାଣି 

ସବୁ ଆେଡ଼ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ଗଲାଣି 

ମା— ଆସୁଛି ନା !!! 

 

ତା ଛ�ାୟିତ ପାଦର ଘୁ�ୁରୁ ବଜାଇ, 

ତା ଓଠରୁ ଝିଲ୍ ମିଲ୍ ହସ େଖଳାଇ 

ତା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ର ପଣତ ଓଢ଼ାଇ 

ଏେବ େଦଖିବା ସବୁ ଭୁଲି ଯିେବ, 

ବଷ�ା ଆଉ ବାତ�ାର େକାପ 

ସବୁ ହଜି ଯିବ ବିଗତ ଦିନର, ଦୁଃଖ ଆଉ 

େଦୖନ�କୁ.. 

ଆ ମା— େପାଛି େଦ େକାଟିଆ ମନର ଦୁଃଖ 

ସି!ି େଦ ଅମୃତ ର ବାରି 
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େଶଫାଳୀ 

ରୀତା ରଥ 

ମଉନ ଧରଣୀ ସାଜିଛି େଗା ଆଜି 

େଶଫାଳୀର ମୃତୁ� ଶଯ�ା 

ଝWୃତ ହୁଏ ଓଁକାର େଯଉଁଠି 

ଗାଏ ଅସମାd ଗୀତା... 

 

କାକର ବି�ୁର ଧଳା ଚାଦରେର 

ନିଜକୁ ଦିଏ େଘାଡ଼ାଇ 

ନିରବ, ନିେAଜ କଳWିତ ତନୁ 

ଆଉ େକ େଦଖିବ ନାହm... 

 

ଆଦ� େଯୗବନର ଆଦ� ସ�ପ� ସବୁ 

ଆଜି ଯାଇଛrି ହଜି 

ଉଛୁଳା ଭାବର େମିକର ଦ� 

ଆଜି ଯାଇଅଛି ଭାଜି 

 

ପହିଲି େଚନାଏ ସ�ପ�େର ହସି 

େଖାଲିଥିଲା େସ ନୟନ 

ସୂଯ��ର ପରଶ ଛୁଆରଁ ପୀଆସି 
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ସାଜିଥିଲା ଯା—ର ମନ... 

 

େକାମଳ େମର ଫùc ସବୁ େନଇ 

ଣୟର ତାତି ବେଢ଼ 

ସ�ପ� ବିଳାସୀର ବାସର ରାତିର 

ଅÕି ଦାବାନଳ ଉେଡ଼.... 

 

େହେଲ କି େହାଇବ ଜୀବନେର ସବୁ 

ବିଧିର ବିଧାନ ରେହ 

ଶୀତୁଆ ପବନ କରି କ´ମାନ 

ସାମନାେର ଉଭା ହୁଏ... 

 

ସବୁ ସ�ପ�କୁ ଚୁର୍ ମାର୍ କରି 

େଯୗବନ ଲୁଟି ନିଏ 

ସୂଯ��ର ସାେଥ ଣୟର ସ�ପ� 

େସଇଠି ହm ସରିଯାଏ.... 

 

ଝରିଯାଇ ଆଜି ଅବଶ ତନୁ େର 

ମାଟିର ବ]� ଚାହm 

ଅବଶାଦ ପୂ�� ବ�ଥିତ ଜୀବେନ 
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ଆଉ କି ବା େଲାଡ଼ା ହୁଏ ?... 

 

େମ ଣୟର କେQାଳିନୀ ଆଜି 

ଏଇଠାେର ଶୁଖିଯାଏ 

େଶଫାଳୀ ଆଖିର ଅସରrି ସ�ପ� 

ଏହିଠାେର ସରିଯାଏ... 

େଶଫାଳୀ ଆଖିର ଅସରrି ସ�ପ� 

ଏହିଠାେର ସରିଯାଏ... 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ପୃ�ା ସଂଖ�ା   82  

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ପ!ମ ସଂଖ�ା, ଅେକ$ାବର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

"ତୀmା 

ରୀତା ରଥ 

ଲହରୀର ମାଳା 

ସାଗରର େକାଳ 

ଛାଡ଼ୁଥାrି ମନ କରି 

ତଥାପି ସାଗର 

ବାହୁଡ଼ା ଉମ_କୁ 

ହୃଦୟେର ଦିଏ ଭରି... 

 

ବଷ�ାର ବି�ୁ 

ବାଦଲର ବ]ୁ 

ଧିେର ଧିେର ଯା—rି ଝରି 

ଜଡ଼ାଇ େଯ ଧେର 

ଅନାୟାେସ େଯେବ 

ବାÀ େହାଇ ଆେସ େଫରି... 

 

ନିଡ଼ ଟିକୁ ଛାଡ଼ି 

ବିହ� େକେତ 

ଉଡ଼ଇ ଗଗେନ ସତ 

େସଇଭଳି ନୀଡ଼ 
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ପଡ଼ିଥାଏ ରି� 

ନେଫରିବା ଯାଏଁ ମିତ... 

 

ଭରା େମୗସୁମୀ କୁ 

ଶୁª କରିେଦଇ 

ନିଲ_d ମରୁଭୂମି 

ତଥାପି କି େଗା 

ଆସିବାର ରାAା 

ବଦଳାଏ େସ ରWୁଣୀ... 

 

େସଇପରି ିୟା 

ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଅଛ 

ଜୀବନ େମା ରି� କରି 

ତୀ]ା ରହିବ 

ଏଇ ହୃଦୟର 

ଆସିବା ଯାଏଁ େଗା େଫରି 

ଆସିବା ଯାଏଁ େଗା େଫରି 

’’’’’’’’’’’ 

ଏହାର ଉNର େଦଇଛrି ଅେନକ ସଦସ� େହେଲ ଏଠାେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉNର 

ଉପ`ାପନ କରୁଛି ତାହା ପରବN�ୀପୃ�ାେର ଦିଆ ଯାଇଛି 
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ରଶnୀ ରoନ ଦାଶ 

 

ଦିନ ଚାଲିଯାଏ କାଳ ହଜିଯାଏ ଗେଡ଼ େଯ ସମୟ ରଥ 

ଥେର ଯିଏ ଗଲା ଆଉ ନ େଫରଇ ଏକଥା ବାAବ ସତ� 

େହେଲ କିବା ଏଇ ଅବୁଝା ମନଟା ଏେତ କଥା ବୁଝିପାେର 

ଅେଫରା ଅତିଥି େଫରିବାକୁ ଚାହm ଆକୁଳେର ସିଏ ଝୁେର... 

 

େକାଉ ବିଦ�ାନ ର ଅଛି ଏେତ �ାନ େସ ମନକୁ ବୁେଝଇ େଦବ 

ମଉଳା େଯ େସଇ ��ତି େଗାଲାପକୁ ସେତଜ େକ କରି େଦବ 

ଦିନ ଚାଲିଯିବ ଚି« ରହିଯିବ େସ ଚି« ବଡ଼ େବଦଦ_ 

େସ ଚି«କୁ ଭୁଲିବା ସହଜ ନୁହଇଁ କରଇ ମନକୁ ରଦି... 

 

େସଇ ସମୟକୁ ଭାବିବାର ନାମ ଅଟଇ ଜାଣ ତୀ]ା 

ଯାହାକୁ ଏଠାେର ସୁ�ର ଭାବେର ରୀତା ନାନି କେଲ ବ�ାଖ�ା 
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େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 

ରୀତା ରଥ 

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 

ଉଷୁମାନ୍ ତାରା ଚୁଡ଼ି 

ଝଣ ଝଣ ହୁଏ, 

େତା ନଁା ଭାବି େଦେଲ 

ନୁଆ େବାହୁ ପାଦର ପାଉଁଜି 

ଛମ ୍ଛମ ୍ହୁଏ... 

 

େତା ନଁା ଭାବି େଦେଲ 

ଯମୁନାର ପାଣି 

କଳ କଳ ହୁଏ 

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 

େତା ପାଦ ଧୁଆ ଅଳତା ଗାରେର 

େମା ନଁା ଛାଏଁ େଲଖି େହାଇଯାଏ... 

 

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 

ଖଜୁରାେହାର ହୃଦୟ ଚିରି 

ନN�କୀ ଉଭା ହୁଏ 

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 
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ଦୁର ମାରୁ ଦିଗବଳୟୁ 

ଆQାଦିନ୍, ଜା�ିନ୍ ସହ ଆେସ 

 

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 

ଅମାବାସ�ା ରାତି ଆକାଶେର 

ଲେ] ତାରା ଫୁଲ ହେସ 

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ 

ଆକାଶର େସଇ ଦୂର ପରିଧି େର 

ସ�ପ�ର ଇPଧନୁ ଟିଏ ଉେଠ 

ସ�ପ�ର ଇPଧନୁ ଟିଏ ଉେଠ 
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ନୃସିଂହ ମହାରଣା 

 

େଲଖିବି କ'ଣ ? 

ଭାବି ଭାବି ଗଲା ଗୁଡାଏ ଦିନ 

ପାଠ ପଢା କଥା ପାେଶରି େଦଇ 

ଭାବୁଅଛି ିୟାକଥା େଲଖିବା ପାଇଁ । 

 

ନଦୀ ନିଝ�ରଣୀ ବନ କାନନ 

କି କଥା େଲଖିବି ଲାଗୁନି ମନ 

ଭାବି ଭାବି ଦିନ ଗଲା ପଳାଇ 

ଧାଡିଟିଏ େଲଖା ଆସିଲା ନାହm । 

 

ବସିଲି ରାତିେର ଧରି କଲମ 

ିୟାକଥା େଲଖିବାକୁ େହାଇଲା ମନ 

ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସିଲା ଗଡ଼ି 

ହାଇ ପେର ହାଇ ବସିଲା ମାଡ଼ି । 
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ନୃସିଂହ ମହାରଣା 

 

ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁନି େମ େଯ କଣ 

କାହାକୁ କହrି େମ 

ଭଲ ପାଇବାର େଛାଟିଆ ��ତିଟି 

ଏଇ କଣ ଅନୁଭବ 

କିଏ େସ କହିବ କିଏ ବୁଝାଇବ 

େମର ମହû େମାେତ 

କାହାକୁ କହrି େମର ବfନ 

େମ ଅନୁଭବ ସେତ 

ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି େମର କାହାଣୀ 

େକେତ େଯ ଅକୁହା କଥା 

ଅନୁଭବ େକେବ କରି ମଁୁ ପାରୁନି 

େମର ମହü ବାN�ା....................? 
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େସାମବାର 

ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପzନାୟକ 

କାଲି େସାମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି େହବ ସବୁ େରଡ଼ି 

ଅଫିସ୍  ଯିବ, Zcଲ୍ ଧାଇବଁ, ଧରି ସାଇେକଲ୍ ଗାଡ଼ି..୧ 

କିଏ ରହିଯିବ ଅଫିସ ଭିତେର େକ ଥିବ ପୁଣି ଘେର 

କିଏ ଦିନ ସାରା ମୁ{ େପାତି ଖାଲି କହୁଥିେବ ସାେର ସାେର..୨ 

କିଏ କିଏ ପୁଣି ପାଠ ପେଢ଼ଇେବ, କିଏ କିଏ ଯିେବ ପଢ଼ି 

େସାମବାର ଦିନ Zcଲ୍ ମାେ� ବି ଛାଡ଼ିେବ ବହୁତ ରଡ଼ି..୩ 

େáନ୍, ବସ୍ େର ଅେହତୁକ ଭିଡ଼, ଠିଆ େହାଇ ଯିେବ େକେତ 

ସାଇେକଲ୍ କୁ ଧରି ରାAାେର ଛୁଟିେବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିେବ େକେତ..୪ 

ସବୁ େଶାଇେଲଣି ନିଜ ନିଜ ଘେର ସକାଳ ପାଇଁକି ଚିrା 

ମା ମାେନ ଉଠି ଟିଫିନ୍ କରିେବ, ବାପା ପିfାଇେବ େଜାତା..୫ 

ହଉ ଯାଅ ସବୁ େଶାଇପଡ଼ ଏେବ, ସକାଳୁ େହାଇବା େଭଟ 

ଦୁନିଆେର ଭାଇ ଚଳିବାକୁ େହେଲ, ସହିବା ଅଫିସ୍  ନାଟ ..୬ 
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େକାଣାକ� 
ସ�ାଇଁ ରେମଶ ଚP 

େକେବ ଶୁଣିଅଛ େକାଣାକ�ର େସଇ, 

ବୁକୁ ଫଟା ଛାତି ତଳର େକାହ... 

େକେବ େଦଖିଅଛ େକାଣାକ� ଆଖିେର 

ଭରା ବିେଛଦର ଲୁହ..!! 

 

େକେବ ବୁଝିଅଛ େକାଣାକ�ର ମନ 

ମେନ ଭରି ଅଛି େକେତ େଯ ତାତି... 

େକେବ େଲଖିଅଛ େକାଣାକ�ର ଭାଷା 

ବୁଲି ଆସୁଅଛ େଯେତ ଅତିଥି..!! 

 

େକେବ ପଚାରିଛ େକାଣାକ� ଆଖିକୁ 

କାହm ଆଜି େସ କା�ୁଛି ବସି... 

କା�ି କା�ି ଆଜି ନିAq େହାଇଛି 

ଶୁଖି ଯାଇଅଛି ଚPଭାଗାର ଖୁସି..!! 

 

ଚPଭାଗା ଆଜି କାହm ଦୁେର ଯାଏ 

େକାଣାକ� ତାହାର ଛାତି... 

ଛାତିଠୁ ହୃଦୟ ଅଲଗା େକମିତି? 

େଯମିତି ଦୀପଠାରୁ ଦୂେର ବତୀ..!! 
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କାହmକି ନା.... 

ଚPଭାଗା ଆଜି ସହି ପାରୁନାହm 

େକାଣାକ� ବୁକୁର ତାତି... 

େକମିତି ସହିବ େକମିତି େଦଖିବ 

େକାଣାକ� ତାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ..!! 

 

ସା]ୀ ଅଛି େସଇ ଭÕ ପା³ଶାଳା 

ସା]ୀ ଅଛି େସଇ ଅଭୁଲା ��ତି... 

େକାଣାକ�ର ନାେମ େଶାଭା ପାଉ ଅଛି 

ଉ¼ଳ ମା—ର େସଇ ସୁ�ର କୀN_..!! 

 

ସା]ୀ ଅଛି େସଇ ସୁd ଚPଭାଗା 

ସା]ୀ ପୁଣି ତାର ଅଥଳ ପାଣି... 

ଧମ�ପଦ ନାେମ ଶିହରାଇ ଉେଠ 

େକାଣାକ� ର େସଇ ମଥାର ମଣି..!! 

 

ଯୁଗ ଯାଏ ଯୁଗ ଆସିବ େସମିତି 

େହାଇ ଯାଏ ଥିବ େକାଣାକ� ��ତି... 

ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ତାର ଚାରୁକଳା 

କଳାବେ] େହାଇ ରହିଥିବ ଇତି..!! 
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ସ,ପp 

ରେମଶ ଚP ସ�ାଇ ଁ

ସ�ପ� ଅଭିମାନୀ େଖେଳ ଲୁଚକାଳି, 

େଯମିତି େଖଳଇ ଦିବସ ଯାମିନୀ 

େମ ତାରଣା, ବିରହ ବିେଛଦ 

ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ କୁ କରି ସ�ିନୀ ...!! 

 

ସ�ପ� ସାଜି ଥାଏ େକେବ ଚା�ର ଚା�ିନୀ 

ଆଉ ପୁଣି େକେବ ମାୟା ର ହରିଣୀ 

େକେବ ସାଜି ଆେସ ସ�ଗ� ଅପ ୍ସରୀ 

ବୁଲାଇ ନିଏ ତା ମାୟାର ନଗରୀ...!! 

 

କାହା ପାଇଁ ସତ, କାହା ପାଇଁ ମିଛ 

କାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁଶିର ନାଚ... 

କାହାକୁ ଦିଏ େସ ଦୁଃଖ ଓ ଯ©ଣା 

ବୁଝିପାେର ନାହm ହୃଦୟର �ନ...!! 

 

ସ�ପ� ଏଠି ଆସି ସମେA େଦଖrି 

େଦଖrି ସବ�ଦା ବଷ�ା ଓ ତାତି 

କିଛି ସତ େହାଇ ଯ©ଣା େଦଇଛି 
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ଆଇ କିଛି େଦଇ ଯାଇଛି ଖୁଶି ଅସରrି...!! 

 

ସ�ପ� ସାଜି ଆେସ କିଏ କାଦ?ିନୀ 

ମହକାଇ ଦିଏ ଦିବସ ରଜନୀ 

ଚାଲିଗଲା ପେର ଝୁରି େହଉଥାrି 

େମା ସ�ପ� େଦଖା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ...!! 

 

ସ�ପ�େର ସଜାଏ କିଏ ରଜା ଓ କିଏ ତ ରାଣୀ 

େଦଉଥାଏ ପୁଣି ରାଜାର ଆେଦଶ ସଜାଇବାକୁ େସ ନିତି ପାଟରାଣୀ 

ସ�ପ� ସରିଗେଲ କିଏ ଏଠି ସାେଜ 

ମ�ିର ଆଗର େସଇ ଭିକାରୁଣୀ...!! 
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ଆଦିତ� ସାହୁ 

 

ଶୁଣିଛି େକେତ ମଁୁ ଅନାବନା 

ଶୁଣିଲି ଦିେନ ମଁୁ ଉଆଁସୀ କନ�ା 

ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ େର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଇ 

ନିଜ ପରିଚୟ େଦବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥାଏ େସଇ 

ସମାଜର ଏକ ବିଦୃପ ର ଶବଦ ଟିଏ 

େମିକା ଶବଦ ତା—ପାଇଁ ଏକ ମରିଚୀକା ଟିଏ 

କାଳର େକାକୁଆ ଭୟେର ବାହାଘର 

ତା—ପାଇଁ ଶ� ଉଠାଏ 

ଝିଅ ଭିତେର େସ ନିଆରା ଟିଏ 

ରୂପ ଗୁଣେର ଚPମା ଭଳି େହେଲ ମଧ� 

ଜନମ ତ ତାର ଚPର କଳW ହୁଏ 

କିଛି ଜାଣିଅବା ଆଗରୁ ଦୁନିଆ କହି ଦିଏ ତୁ ଉଆଁସୀ ଟିଏ 

ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣାର ଇ�ିତ ହୁଏ 

ସ�ାମୀ ନାହm ଯାହାର ଜଗVାଥ ତା—ର ସ�ାମୀ ହୁଏ 

ଆଉ େସଇ ଜଗVାଥWର େସ େଦବଦାସୀ ଟିଏ... 

 

ଶି]ିତ ଯୁବ ସମାଜକୁ େମାର ଶ�ଟିଏ 

ଝିଅ େହାଇ େସ ଆଜି କାହm ବାଛ� ହୁଏ...!!! 
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ଆଦିତ� ସାହୁ 
 

ଜାଗୃତ ହୁଅ େର ତୁେମ ଯୁବା ଶ�ି 

ଛାତିେର ଭରି ଦିଅ ମାତୃଭୂମି ଭ�ି 

ବିଖରିତ ଆଜି େତା ମାତୃଭୂମି 

ଧ�ଂସ ଅଭିମୁେଖ ହୁଏ ଅନୁଗାମୀ 

ପଣତେର ଭରି ରଖିଛି େଯ େକେତ େଯ ଯ©ଣା 

ଭାଇ ଭାଇ କହି ଚାଲିଛି େକେତ େଯ ମ©ଣା 

ଜଳୁଛି ତା େଦେହ ଆଜି ବିେଛଦ ର ବ«ି 

ଗୃହ ଶତୃକୁ ତୁ ଆଜି ନପାରୁ େର ଚି«ି 

ଉଠେର େମାହର ସୁd ଯୁବ ଶ�ି 

ମେନାର}ନ େର ଭୁଲିଚୁକି େତା ମାତୃଭ�ି 

ଭାବିେଦଖ ଥେର େତା ମାତୃ ଭୂମି କଥା 

ାଣ ବଳି ଯାଉପେଛ ନୁଅଁ ନାହm ମଥା 

ସତ ସିଂହ ର ବଳ ଅଛି େତା େଦେହ 

ମୁହଁ୍ ଲୁଚାଇ କା�ୁଛୁ ତୁ େକାେହ 

ସଜାଡ଼ି ଦିଅ େର ଆଜି େତା ଅସି ଆଉ ତୃଣୀର 

ପରିଚୟ େଦ ଆଜି େତା ବିର ର� ର 

ଶୁଣ ଶୁଣ େମାର ସୁେଯାଗ� ସrାନ 

େଦଶ େସବା େର ାଣ ବଳି େଦଇ ହୁଅ ତୁ ମହାନ 

ଲାºିତ, ବ!ିତ ଆଜି େତାର ମାତୃଭୂମି 

ବର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଜି କିଆଁ ପଡୁଛୁ ତୁ ଥମି || 
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ରଶnୀ ରoନ ଦାଶ 
 

ତୁେମ ଭାରି ମେନ ପଡ଼ େଜେଜ 

େସଇ କାନେକାଳି ଅଛି, େସଇ ବରେକାଳି ଅଛି 

େସଇ ରଜେଦାଳି ଅଛି, େସଇ ସା�େମଳି ଅଛି 

ସବୁ ଥାଇ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହm କିଛି 

ତୁମ କଥା େଜେଜ ଭାରୀ ମେନ ପଡ଼ୁଛି ୧ 

 

ଆଜି ଆଉ ସ}େବେଳ ାଥ�ନା ଶୁଭୁନି 

ଫଳା ପଣକିଆ ଡ଼ାକବି ସf�ାେର ହଉନି 

ସବୁ ପେର ଆଉ ଜମା ଗପ େକ କହୁନି 

କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ି ଗପ... ଶିଆଳର କଥା 

େଖାଜିେଲ ନପାଏ ଆଜି ଲାେଗ ମନବ�ଥା ୨ 

 

ଠାକୁର ଘେର ତ େଜେଜ ତୁମ ପୂଜା ମ© 

କଦଳୀ ଉଖୁଡ଼ା େଭାଗ ଥିଲା େଯ ସ�ତ© 

ଆଜି ବି ହଉଛି ତାହା ବିଧି ର]ା କରି 

କିrc  େକଜାଣି କିଆଁ ଲାଗୁନି ଭଲ ଆଗ ପରି ୩ 

 

କୁଆଁର ପୁେନଇ ହଉକି ଥମାkମୀ 

ତୁମ ପୂଜା ତୁମ େଗ²ା ଭୁଲି େଯ ହଉନି 

ତୁମ ଚୁଡ଼ା ଖିଆ ଆଉ ତୁମ ଏକାଦଶୀ 

େକେତ ସୁେଖ ଖାଉଥିଲି ତୁମ ସାେଥ ବସି ୪ 
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ପିଲା ଦିେନ େଜେଜ େବାଲି ଡ଼ାକି ନ ପାରିଲି 

––େଦବତା—— ନାମକୁ ତୁମ ମୁହm େଦଇଥିଲି 

ଆଜି ବି େମା ମନ େଖାେଜ ତା େଦବତାକୁ 

କିrc  କାେ� ମନ ତୁମ ବିେଛଦ େବଳକୁ ୫ 

 

ସଂସାର ନିୟମ ମାନି ଆଜି ମଁୁ ବିଦ�ାଥ�ୀ 

ବହୁ ଦୂେର ପାଠ ପେଢ଼ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି 

ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ େକେବ ଏକା ବସିଥିେଲ 

େଫରି ଯାଆrି କି ସେତ ମୁହm ପିଲାେବେଳ ୬ 

 

ତୁମକୁ ପାଇେଲ ଜମା ଛାଡ଼ି ମଁୁ ନଥାrି 

ସବୁ େବେଳ ସଦାକାେଳ ପାଖେର ରଖrି 

ପାରୁନାହm େଯଣୁ େଜେଜ ତାହା ମୁହm କରି 

ଦୁଃଖେର ଝୁରୁଛି ଖାଲି ପିଲାଟିଏ ପରି ୭ 

 

ତୁମପରି େଜେଜ ଥିେଲ ଆସର ଜମଇ 

େତଣୁ ସିନା େବଶି ତୁମ କଥା ମନେର ଆସଇ 

ଭୁଲିବିନି ତୁମକୁ ମଁୁ େକେବ ବି ତ େଜେଜ 

ଆଜି ବି ତୁମ ବାପୁ ଡ଼ାକ େମା କାନେର ବାେଜ  ୮ 

 

େଯଣୁ େଖାଜି େଖାଜି ତୁମକୁ ମୁହm ନ ପାଉଛି 

େତଣୁ ତୁମ କଥା େଜେଜ ମେନ ପେଡ଼ େବଶୀ 

େମା େଜେଜ ଭଳି େଜେଜ ନାହାrି ୯ 
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ହାସ�କବି ଗୁଣରoନ ସାଲିମା 

 

୧. 

ଜର ପାଇଁ େମାର ଯାଉଛ ମ�ିର, ଜର ପାଇଁ େମାର କାହmକି ଡ଼ାକୁଛ ଡ଼ା�ର, ଯାଅ 

ତାWର ଗଳି, ଆଣିବ ତାହାWୁ ଧରି, ସିଏ େମା ଜର ର ବଇଦ, ତାWଠି ଅଛି େମା 

ଔଷଧ, ଔଷଧ େମାହର ତାW େଗାଲାପୀ ଓଠର ମହୁଝରା ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ଜର ସବୁ 

େମାର ]ଣିେକ ଛାଡ଼ିବ, ନରମ ନରମ ହାତେର ତାWର ପାଇବି େଯେବ ପରଶ  

 

୨. 

କଳା େମଘ େଘାଟି ଝିପି ଝିପି େହାଇ ବରଷି ଗେଲ ପାଣି, କଲିଜା ହୁଏ େମା ହାଣି,ମେନ 

ପେଡ଼ ତୁମ କଥା, ହୃଦୟେର ହୁଏ ବ�ଥା, େକେବ େଫରାଇବ ଉଧାରି େନଇଛ, େଯାଉ 

େମା େଫାଲ୍ ଡ଼ିଂ ଛତା  

 

୩. 

ବିବାହର ଥମ ସା]ାତେର... ଯୁବ କବି ଜେଣ ନବ ବଧୁକୁ କହିେଲ, 

ଆଜି ଠୁ ତୁେମ େମା କeନା, ତୁେମ େମା ଭାବନା, ତୁେମ ହm େମାର େରଣା... 

କିଛି ସମୟ ପେର ନବ ବଧୁ ଉNର େଦେଲ, ତାହା େହେଲ ଶୁଣ  

ଆଜିଠୁ ତୁେମ େମାର େଜ�ାତି, ତୁେମ େମାର ରଶ|ୀ, ତୁେମ ହm େମା ଗୁଣର}ନ  
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ମଳୟ ମହାqି 

 

ଅମାବାସ�ା ତିଥି ର େହଇ ଉଦାସୀ ଜ« 

ଢ଼ାଳ ନାହm ଲୁହ ଢ଼ାଳ ନାହm 

ଏକାକି ଭାବି ମଁୁ ନିଜକୁ ତୁମର 

ରହିଛି ମଁୁ ତୁମ ସାଥୀ େହାଇ...! 

କି ଦୁଃଖ େର କୁହ ରୂପ ତୁମ ଝରି ଯାଏ 

... ଅମାବାସ�ାର ଅfାର ଭରିଯାଏ... 

େଫରିଆସ ପୁଣି ପୂ��ମୀ କୁ ଯାଇ 

ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଇ...! 

େଶଷ ଅଛି ତୁମ େବଦନାର ଦିେନ େହେଲ 

େମା ଦୁଃଖ ସାଗର ସୁେଖ ନାହି େକେବ େହେଲ... 

ଯାତନା ଅfାେର ଭରା େମା ଜୀବନ 

ସୁଖର େଜାଛନା ଝେର ନାହm...! 
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ବନ�ା 

ନିତ�ଦଶ�ନ ମିn 

ବଢ଼ି ଆେସ... ପୁଣି ଛିେଡ଼ 

ଆେମ ସବୁ ସ�ାଗତ କରୁ... କୃତି କୁ... କା�ର ହୁଳୁହୁଳି େଦଇ... 

ଭିଟା ଘରର ମଥାନ ଭା�ି... ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାର ଆଉ ଅfୁଣୀ ମା—ର ଲୁହ େର 

େକେବ ଭୁଲି ନ ପାରିଲା ଭଳି ବାAବତା ର େବାଝେର ନଇଁ ଥିବା କWାଳିଆ ପିଠିକୁ 

ଆଉଁସି ଦିଅrି ସକ�ାର ବି, ଜରି ମୁଣାେର ପୁରି ଆଳୁଦମ ୍ର େଝାଳେର 

ତିନି ଛୁଆର ମା ସା�େର ଗଭ_ଣୀ ଗାଈ, ଚାରିପଟ ପୁରି ଆଉ ତରକାରୀ ର ଆ?ିଳା 

େଝାଳେର ଖୁବ୍ ଖୁଶି... ଫୁଲ ନଈର ଛାତିପରି 

େସଇ ଖୁଶି ଫୁେଟ ଏଠି ସହରେର ବଡ଼ େକାଠାଘେର... ତାଳି ମାଡ଼େର... ବାଃ ବାଃ 

ପାଣିଆର େସତୁବf ଗଢ଼ା େହଲା େବେଳ 

ମକରା େଖାଜୁଛି ସାନ ଝିଅକୁ..ଫୁଲିଆ ତା େଗରAର ବାଟ ଚାହm ବସିଛି 

ନନା ଦରା{cଛrି ଶାଳTାମ ପW ମାଟିେର... 

ସବୁ ଆେଡ଼ ବନ�ା... ବାହାେର ବି ହୃଦୟେର ବି... 

ଫରକ୍ ଏତିକି... େକାଉଟା ପାଣିର ଆଉ େକାଉଟା ଲୁହର.... 
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ଚr େଶଖର ବିଶ,ାଳ 

 

ଶ¥ ପେର ଶ¥ େଯାଡ଼ି 

କବିତା େଲଖୁଥିବା କବି ଆଜି 

ଶ¥ହୀନ.... 

 

ଭାଷାର ଯାଦୁକର ସାଜି 

ଭାବର ବିେଭାରତା ବାacଥିବା େଲଖକ ଆଜି 

ଭାଷାହୀନ.... 

 

ଫଗୁଣର ଫଗୁ ଭରି 

କାବ�ର େକାଣାକ� ଗଢୁଥିବା ଗୀତିକାର ଆଜି 

ଛ�ହୀନ.... 

 

େସ ଛ�ହୀନ ଗୀତେର ତୁେମ 

ଛ�େର ତୁେମ... 

ଭାଷାେର ତୁେମ... 

ଭାବେର ତୁେମ... 

ଶ¥େର ତୁେମ... 

ଜୀବନ, ଯାତନା ଆଉ ଯ©ଣାେର ବି େକବଳ ତୁେମ 
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େକାଣାକ� କାେ_ 
ଉମ_ଳା ମିn 

କାେ� ଶିଳାଲିପି 

ଭÕ Acେପ ବସି 

ଗାଏ ତା—ର ଇତିହାସ 

ଚPଭାଗାକୁ 

ମୂକ ସା]ୀ କରି ଠିଆ 

େହାଇଛି େସ ଅବେହଳିତ 

ଖନନ ସହିଛି 

ବାରଶହ ନିମ�ାଣ ମୂନର 

ଯ©ଣାେର ଜଜ�ରିତ 

ନିରେବ ବହିଛି ଅେନକ 

ଚି�... ଏହି ବିହିW ସୃkିର 

ଅଜାଣେତ ଆଜି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ 

ଧମ�ର ଲୁହ େହାଇ 

ବହି ଯାଏ...ଋତୁ ରାଜW 

ଅତ�ାଚାରକୁ... ଛାତି ପାତି 

ସହିଯାଏ... ନା କରିଛି 

େ]ାଭ.... ମାନ ଅଭିମାନ 

େକେବ େସ କାହାଠାେର... ବାର 

ବଷ� ଖଜଣାର ମୁଲ�ାWନ 

େସ... ଇତିହାସର ଗୀତି ଗାଏ.... 
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ବନ�ା 
ଉମ_ଳା ମିn 

କୃତି କା�ୁଛି 

ଲୁହ ଝରାଉଛି ନିଜ 

ସrାନର ଦୁଃେଖ 

ବାସହରା େହାଇ େଭାକ 

ଓପାସେର ତା ସrାନ 

ଦୁଃଖେର ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ 

ବନ�ାର ଏହି କରାଳ 

ଛାଇେର... େକେତ ଜୀବ 

ଭାସି ଯାଆrି... େକେତ ଘରଦ�ାର 

େକେତ ଜଣ ଜୀବନ େକହି 

ର]ା ନ ପାଆrି... େରାଗ 

ବ�ାଧୀ ପୁଣି ତା— ସା�କୁ 

େବଡ଼ି ଉପେର େକାରଡ଼ା ପରି 

ମା— ର ଆଗେର ସrାନେର 

କk ଆଉ ସହି େହଉନାହm  

ନିଜ କମ�ପାଇଁ ଭରା ବାଦଲ 

ଦୁଃଖେର ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ ... େସ ଲୁହ 

ଏଇ ଲୁହ ସାେ� ମିଶି ଆଉ ଏକ 

ବନ�ା ରୂପ ନିଏ... 
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ସଂଧ�ା 
ଉମ_ଳା ମିn 

ଦିନମଣି ତୁମ େମର 

ଆଭାେର ଦିେଶକି ସୁ�ର ପୃଥିବୀରାଣୀ  

ଚାଲିଗେଲ ତୁେମ ଅA େହାଇ େଯେବ  

କଳା ବ¾ େର ଆେସ ରଜନୀ ରାଣୀ 

ସf�ା େବାଲି କହି ବିହେ� 

େଫରrି ବସାକୁ, ରାବ େଦଇ 

ଭିV ଭିV େଗାରୁ ପଲ ପୁଣି 

େଫରrି ବସାେର ମହିକୁ କରି ଉUV....  

କି ସୁ�ର ଦିେଶ ଗଗନ ଏ େବଳ  

ସେତକି ଲାେଜଇନାରୀ 

ର�ିମ ଆଭାେର େଗରୁଆ ବ¾େର 

ଦିଶଇ ସେତକି ସନ�ାସିନୀ 

ମହା ଆନ�େର ଚାଷୀ େଫେର ଘେର୍ 

¾ୀର େ¸ହ ପାଇବାକୁ 

ଅଭିମାନ ଭରା ଅଶ�ଳ ଆଖିରୁ  

ଲୁହ ତାର େପାଛି େଦବାକୁ 

ତୁେମ ଚାଲିଯାଅ ମା େକାେଳ େଯେବ ଗଭୀର ନିଦେର 

ଅfକାର ଛାଇଯାଏ 

ଜଳ`ଳ ଆଉ ପବ�ତ କାନନେର... 
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ତୁେମ ଆସ 

କମଳ କୁମାର ଦାଶ 

େମା ଆକାଶ ଭସା ବାଦଲ େର 

େମା �cତିର େଖାଲା ଅଗଣାେର 

ତୁେମ ଆସ ଚା� ଟିଏ େହାଇ 

ଅଜଣା ଅfାର ରାତିେର--୧ 

 

ମେନ ପେଡ ତୁମରି ଆସିବା 

ଝୁମ ଝୁମ ପାଂଉଜିର ସବଦ 

ଗଁା ବାଟ ଧାନ ବିଲ େଦଇ 

ଖରା େବେଳ, ସକାଳ, ସଂଜେର 

େକେବ ଅବା, ନଇଁ ଗେଲ ଛାଇ--୨ 

 

େକେବ ଆସ ଭିଜି ଭିଜି nାବଣେର 

େମଘର ଓଢଣୀ ଟାଣି 

ଭିଜା ଭିଜା ମଟିର ବା¸ା େର 

ଭିଜା ଭିଜା ତନୁ ମନ େନଇ--୩ 

 

ସବୁଜ ଘାସର ପେର ଥିରି ଥିରି 

ଅଳତା ର ପାଦ ଚିପି ଚିପି 
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ଟୁକ ଟୁକ ନାଲି ଶାଢୀ ପିfି 

ସୁ�ର ସାଧବ େବାହୁେଟ େହାଇ--୪ 

 

କୁଆଁର ପୁେନଇଁ ର େଛନା ଚା� ଧରି 

ଅଧା ଅଧା ଆଲୁଅ ଅfାେର 

ଛପି ଛପି ତୁେମ ଆସ 

ପୁେନଇଁ ରାତିେର--୫ 

 

େକେବ ଅବା ପେଖ ବସି 

ଚୁପିଚୁପି କଥା କହି 

କଂଳ ପରଶ େଦଇ 

ଦୂେର ଚାଲି ଯାଅ ହସି େଦଇ--୬ 
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କମଳ କୁମାର ଦାଶ 

 

ସେଢଇ େର ଭାତ ସେଢଇ େର ଡାଲି 

କୁନିେବାହୁ ସାଜି େଖଳୁଥିଲୁ କାଲି 

ବଡ େହଲୁ େବାଲି େଦଖାଉ ତୁ ଛଇ 

ଯିବୁ ଯଦି ଯା ନୂଆ େବାହୁ େହାଇ--୧ 

 

େସଇ ବାଲି ଭାତ େସଇ ବାଲି ଡାଲି 

ବାଲିଘର କରି େଖଲୁଥିଲୁ କାଲି 

ଯିବୁ ଯଦି ଯା ଘର ଭାଂଗି େଦଇ 

ଆମ ସବୁ କଥା ପଛେର ପକାଇ--୨ 

 

ହାେତ ସଂଖା ନାଇ ଓଢଣା ପକାଇ 

ପାଦେର ଅଳତା ପାଂଉଜି ଲଗାଇ 

ସବୁ ପଛ କଥା ମନରୁ ଲିଭାଇ 

ଯିବୁ ଯଦି ଯା ନୂଆ େବାହୁ େହାଇ--୩ 



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

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ପ!ମ ସଂଖ�ା, ଅେକ$ାବର, ୨୦୧୧ ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

େହ ଜଗତଜନନୀ 

ସେରାଜ ମିn 

ଫାଟିଲା ସି�ୁରା ଫୁଟିଲା ମ�ାର ହଟିଲା ରଜନୀ ରାଣୀ 

େଯାଜନ େଯାଜନ ବାଟ ଦୃଶ� େହଲା ହସିଲା ପୁଣି ଧରଣୀ 

ବି�ୁ ବି�ୁ େଟାପା କାକର ର ବି�ୁ ସବୁଜ ବନାନୀ ପେର 

ଆ?æ  ବୃ] ଡ଼ାେଳ େକାକିଳ ଗାଇଲା ସ�ୀତ ରସକେQାେଳ 

କଅଁଳିଆ ଖରା ଉପେର ଚାଲrି ସାଧବ େବାହୁ ର ଦଳ 

େଯମେr ଲାଗିଲା େହାଇଲାକି ସେତ ଆଶ�ିନ ମାସର େବଳ 

]ୀରି, େକାଳି ଆଉ ବଇଁଚ େକାଳିର ଫୁଲ ଫୁଟି ଗାଏ ଗୀତ 

ସରେବ ଚାଖିେବ ମାଟି ମା— ଦାନ ସେତକି ଅବା ଅମୃତ 

ମାତା ଦଶଭୂଜା ବିରାଜିେବ ଲାେଗ ସେତକି ପୁଲକ ଭରା 

ଛକ ବଜାରେର ମାଟିର ପିତୁଳା ଚାଲିଲାଣି ଅଧାଗଢ଼ା 

ମ�ାର ମାଳିନୀ େହ ଜଗତଜନନୀ ତୁମ ଆବାହନ ଲାଗି 

ସେବ� ଫୁWିେଲଣି କାହାଳୀ ମାଦ�ଳ ଆତ|ହରା ମଁୁ େଯ ଆଜି 
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ସେରାଜ ମିl 
 

ଭଗବାନ େବାଲି ଯାହାକୁ କହୁେଛ 

େକ ଅବା େଦଖିଛି ଥେର 

ଅf ଭଳି ସେବ� ବିଶ�ାସ କରrି 

ଭ�ି କେର ତା ଉପେର 

 

କାେଳ ଆସିଯିବ ମୃତୁ� ପରି କk 

େସଥି ଲାଗି ସେବ� ବfା 

ଉପବାସ ନି�ା େସଇ ଡ଼ର ଲାଗି 

େଦଖାଣିଆ ସବୁ ଧ�ା 

ମଣିଷ ମରିେଲ ମାଟିେର ମିଶିବ 

େକ େଦଖିଛି ସ�ଗ� ଧାମ 

ସ�ଗ� ନକ� ଭାଇ ସବୁ ଏହିଠାେର 

ଭଗବାନ ତୁମ କମ� 

ଭାବିବାକୁ ଗେଲ ଦୁନିଆଟା ବୃN 

ଆକାର ପରିକା ସବୁ 

ଜନ| ଠୁ ମରଣ ମରଣ ଠୁ ଜନ| 

ନୁହrି େକ ଏଠି ବିଭୁ 

ଆପଣWୁ େକଉଟଁା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି 

ଟିକିଏ କହିେବ ବfୁ 

ବିଶ�ାେସ ଦିଶଇ ସବୁଠି ଠାକୁର 

ନ ଭାବିେଲ ମିଛ ସବୁ  
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ଅmୟ ରାଉତ 
 

––ଥିଲା େମାର ଏକ ଶାଳୀ 

େଦଖିବାକୁ ଟିେକ କାଳୀ 

ହସିେଦେଲ େସ ମୁ�ା ଝରିପେଡ଼ 

କଥା କେହ ଭଳି ଭଳି 

ନଁା ଟି ମଉନାବତୀ... 

ଛବିଶି  ଘaିଆ ଚ�ାେନଲ୍ ପରି େସ 

ଯାଏ ନାହm େକେବ ଥକି 

ପିଠା ପଣା ଆଉ ଶାଗ, ଶାଗୁଆତି, ବଡ଼ି ବାଇଗଣ େଝାଳ 

େଗାଟା କଲରାକୁ େଭ{ି ବାଇଗଣ, ଜ«ି ଦିଏ ପୁଣି ତାଳ 

କWଡ଼ା ମାଛର େଝାଳ, ଇଲିଶିେର ସିଏ ହାତ ମାରିେଦେଲ 

ବୁହଇ ପାଟିରୁ ଲାଳ 

େଝାଟି ଆଉ ଚିତା, ମୁରୁଜ ସା�କୁ 

ଘର କାମ େଯେତ କେର 

Tାଜୁଏଟ୍ େହାଇ ଅଭିମାନ ନ କେର 

ର� ତା—ର କଳା, ରୂପ ତା—ର କଳା 

କଳା ନୁେହଁ ତା—ର ଗୁଣ 

ଗୁଣ ଯଦି ନାହm, ରୂପେର କି ଲାଭ 

ରୂପ ନୁେହଁ ଚିର`ାୟୀ 

ରୂପ ଚାଲିଯାଏ ଶରୀର ସାଥୀେର 

ଗୁଣ ହୁଏ ଚିର`ାୟୀ —— 
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ନିେବଦିତା ମିlଗୁରୁ 

 

ଆକାଶୁ ଶୁଭିଲା େମଘର ବାଜା 

ତାରା ମାନWର ସରିଲା ମଜା 

ଝରକା େସପେଟ ବଷ�ା ନାେଚ 

ଭିଜା ଭିଜା ମାଟି ମହେକ ଛୁେଟ... 

 

ନମZାର ଭାଇ ମାନWୁ େମାର 

ଦୁଃଖ ହୁଏ ଶୁଣି ଓଡିଶା ଖବର 

ବନ�ା ମରୁଡ଼ି ନିତି ଦିନିଆ କଥା 

ତା— ସା�କୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ର ବ�ଥା 

ଚାହm ଥିେଲ ତାକୁ ଚାତକ େହଇ 

... ବରଷା ଆସିଲା ବିକଟାଳ େହଇ 

ଓଡିଶା ମାଟିର ଦୁଃଖ ନିଅ ହରି 

କାଳିଆ ଚରେଣ ଏତିକି ଗୁହାରି... 
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ଆଜି ହି ରହିଲା କଥା 
ନିେବଦିତା ମିnଗୁରୁ 

nାବଣୀ େଲା... 

ଏମିତି ବା କଣ ଭୁଲ୍ େହଲା ଆମର 

ସୁଲଳିତ ନୃତ� ଛ� େତାର 

ପାଲଟିଲା ଭୟWର ସବ�Tାସୀ ତା{ବ ଲୀଳାେର 

ଚାରି ଆେଡ଼ ଖାଲି ଶୁେଭ 

େସମାନW ଫାWା େସ�ାଗାନ୍ 

ମଥା ଉପେର ଆମ ପଲିଥିନ୍ ର ଛତା 

େପଟେର ତାWରି ରିଲିଫ୍ ଦିଆ 

େପାକରା ଚାଉଳର ଭାତ 

 

nାବଣୀ େଲା.... 

ଆଜି ହm ରହିଲା କଥା, ଏଇ େଦଖ 

ଆସୁ େଯେତ ଦୁବ_ପାକ, ହସୁଥିବୁ ଆେମ 

ହସାଇବୁ ଆମରି ନୁତନ ଭବିଷ�ତ 

nାବଣୀ େଲା ଆଜି ହm ରହିଲା କଥା, ମେନ ରଖ.... 
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ଧନ�ବାଦ େଜ�ାତି ଭାଇ... 

ବି�c ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

ସତେର େଜ�ାତି ଭାଇ, େକାଟି େକାଟି ଧନ�ବାଦ ତମକୁ 

େଦଖି ଖୁସିଲାେଗ ଆଜିକା ଏହି ଏହି େଫସବୁକ୍ ସମାଜକୁ 

ଦିେନ େଯଉଁ ମାେନ ବ�A ଥିେଲ ନିଜର ସ$ାଟସ ୍ଅେପýଟ୍ କରିବାକୁ 

ଆଜି ଏଠି ଥେମ ଭାବrି କିଛି କବିତା େଲଖିବାକୁ, ତା ପେର ଜଣାଇବାକୁ 

ଦିେନ ସଭିଏଁ ଭାବୁଥିେଲ ଆଜିକା ଇaରେନଟ୍ ର ଏ ଯୁବପିଢି ଭୁଲିଗଲା ଆପଣା 

ସାହିତ�କୁ 

ନା, ଆଜି ଏ ଶୃ�ଳିତ ଶ¥ ର ଯୁ� କବିତା େଲଖିବା ଉ[ାହ ଭୁଲ ମାଣ କରିଛି ତାକୁ 

ଆଜି ଆପଣW ଏ େଛାଟ ପଦେ]ପ ପବନ େଦଇଛି େସ ଚି�ାରିକୁ 

େମାର ଦୃଢ ବିþାସ ଏହି ଇaରେନଟ୍ ବଳେର ଆେମ ସୃkି କରିବା ନୁଆ ସାହିତ�କୁ 

ନୁଆ ସାହିତି�କ କୁ, ଚାର କରିବା ଆମ ସଂZ�ତିକୁ ଆମ ପର´ରା କୁ 

ଇଏ ନିOୟ ସୃkି କରିବ ଏକ ନୁଆ ସାହିତ� ର ଯୁଗ 

ଏବଂ ତିଆରିକରିବ େଗାେଟ ମାଇଲଖୁa ସାହିତ� ଆକାଶ େର 

ଇତିହାସ ମେନ ରଖିବ ଏ ଯୁଗକୁ ଆଉ ସମେA ଶିଖିେବ ନୁଆ ଶି]ା 

େଯେତ ଅTଗତି େହେଲ ବି ସମାଜ େର କଳା ଆଉ ସାହିତ� ତାର ଅବିେଛଦ� ଅ� 

ହଁ ଟିେକ ଟିେକ ଘିଅ େଦବା ଆବଶ�କ େସ ଅÕିେର ଆଜି ଆପଣW ଭଳି 

କିrc  ସରିବନି କଳା, ଲିଭିବନି ସାହିତ� ହଜିବନି ସଂZ�ତି 

ବର୍ଂ ଉପୁଜିବ ନୁଆ କଳାକାର ନୁଆ ସାହିତ� ଆଉ ନୁଆ ସମାଜ ର ତିଛବି 

ରଚିେବ ନୁଆ ଯୁବ େଗା�ି ନୁଆ ସାହିତ� କୁ ସୃkି େହବ ନୁଆ ନୁଆ ଭିV ଭିV ର�... 
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େ"ମ ବିରହ ରସାବଳି... 
ବି�c ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

କ କ]� େର ଭାବୁଛି କ]� େର େଲଖୁଛି କ]�େର ଜାଗିଛି େମା ମନ, 

କ]�େର କ]�େର ବସି ମଁୁ ଭାବୁଛି େମ କରିବାକୁ ରାତି ଦିନ | 

ଖ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିମଁୁ ସାରିଛି ତୁମକୁ େଦଖିବା ଦିନୁ, 

ଆଜି ଯାଏଁ ିୟା େଖାଜିମଁୁ ଚାଲିଛି ଭୁଲି ପାରୁନାହm ମନୁ | 

ଗ ଗୀତ େଲଖିବାର ଇଛା େମା ବଢିଛି ତୁମକୁ େଦଖିବା ପେର, 

େଲେଖ ଗୀତ ସିନା ତୁମରି ପାଇଁ ମଁୁ ତୁେମ ରୁହ େମା ମନେର | 

ଘ ଘରର େ¸ହ ପାଇଛି ଆଜି ମଁୁ ତୁମରି ®ଶ�େର ଆସି, 

ତୁମକୁ ପାଇେଲ ଜୀବେନ େମାହର ପାଇବି ସବୁଠୁ ଖୁସି | 

ଚ ଚିରିଚିରି େକେତ କାଗଜ ଚିରିଛି େଲଖିବାପାଇଁ ମଁୁ ଗୀତ, 

ଗୀତ େମାର କିrc  ମନେର ଆେସନି ନଥିେଲ ତୁମ ପରି ମିତ | 

ଛ ଛାତିେର େମାହର ଆWିେଦଲ ତୁେମ େମର ବିରାଟ ଗାର , 

ତୁମକୁ େଦଖିଲା ଦିନଠୁ େମା—ମନ କରିଛି ତୁମକୁ ଆପଣାର | 

ଜ ଜଳିବାେର ଅଛି େକେତ େଯ ଯାତନା େକେତ େଯ େସଥିେର ଦୁଃଖ, 

କିrc  ତମ େେମ ଜଳିବାେର ଅଛି ଜୀବନର ମହାସୁଃଖ | 

ଝ ଝରଣା ର ପାଣି ପରି ଚାଲିଗଲ ତୁେମ ଦୁଇକୁଳ ପରି ଚାହm ମଁୁ ରହିଲି, 

ଝରଣା ଝWାର ଶୁଣିବା ଦିନଠୁ ତମ େମ ସାଗରେର ବୁଡି ରହିଲି | 

ଟ ଟଗର ଫୁଲ ର ର� ପରିକା ର� ତମର େଯ ଧଳା, 

ତୁମ ରୂପର� େଦଖିଲା ପରଠୁ ବୁଡି ଯାଇଛି େମା ଜୀବନ େଭଳା | 

ଠ ଠୁମୁକୁ ଠୁମୁକୁ ଚାଲିେର ତୁମର ରାAାେର ଫୁଟଇ କଇ,ଁ 

କିrc  େସହି କଇଁ େଖାଜିଲା େବଳକୁ େମା ଆଖି କିଛି ପାଏ ନାହm | 

ଡ ଡ଼ରିବା କାହmକି େମ କରିବାକୁ େମ ନୁହଇ ପାପ, 
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େମର ଭାଷାକୁ ବଦଳାଅ ନାହm େଯମିତି କରିବାକୁ େହବ ଅନୁତାପ | 

ଢ ଢ�େର ତୁମେର ର�େର ତୁମରି ନାହm ଆଧୁନିକତାର ଛାପ , 

ତୁମକୁ େଦଖିେଲ ମନେର େମାହର କାହm ଲାଗିଯାଏ ଚ�ନେଲପ | 

ତ ତୁେମ ସିନା ିୟା ଭୁଲିଗଲ, େମା ଦୁନିଆରୁ ତେମ ଚାଲିଗଲ , 

ଜାଣିବାକୁ ତେମ େଚkା ନକଲ, ମଁୁ େକେତ େଯ ତୁମକୁ ପାଏଭଲ | 

ଥ ଥରୁଛି ଏ ଧରା ଥରୁଛି ଆକାଶ େଶଷ ନିଃþାସେର ଏ ଜୀବନ, 

େମର ତାରଣା ସହି ନପାରି ଭା�ି ଯାଇଛି ଏ େମାର ମନ | 

ଦ ଦରଦି ହୃଦୟ େମାର ଚାହmଛି ତୁମକୁ େକେତ 

େଫରିଆସ ିୟା ବୁଝିବାକୁ େଚkା କର େମାେତ | 

ଧ ଧନ� େହବ ିୟା ଜୀବନ େମାହର ତେମ େଯେବ େଫରିବ େହାଇେମା ନିଜର 

ଧନ େଲାଭି ଏହି ଦୁନିଆେର େତେବ େହାଇବ ବିଜୟ େମର | 

ନ ନଦିଅ େହ ିୟା ଯ©ଣା ଆଉ େଫରିଆସ େବେଗ ତେମ, 

ଦୁେହଁ ମିଶି ଏ ସଂସାେର କରିବା େମର ଚାର ଆେମ | 

ପ େମକୁ ସମେA ଭାବrି ବୟସର ଏକ େଖଳ, 

କିrc  �ଛ େମିକ ତ ଜାଣିଥାଏ େକେତ େଯ ଏହାର ମୂଲ | 

ଫ ଫଗୁଣ ମାସଟି ଯାଏ ଚାଲି ମନେର େଦଇ େମର ବାସନା, 

େହ େମାର ିୟା ଭୁଲିଯାଇ ପଛକଥା କାହm ଚାଲି ଆସନା | 

ବ ବଷ�ା େହଉଥିଲା େସହି ବଷ�ା ରାତିେର , 

କଲ ଶୂନ�`ାନ େମା ଛାତି ଭିତେର | 

ଭ ଭରିଦିଅ ତେମ େସହି ଶୂନ�`ାନ, 

ଆଜି ବି ରହିଛି ତାହା ଅସ´ୂଣ� | 

ମ ମନର ତେମ ଆଉ ପରୀ]ା ନିଅନି େକେତ େଯ ବିଶ�ାସୀ ମନ, 

ତମକୁ େସଦିନୁ େଦଖିବା ପରଠୁ ମନ େମା େଦଖୁଛି େକବଳ ତମରି ସପନ... 
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ରଶnୀ ରoନ 

 

ତୁମ ପେର େକହି ଆଉ ଲାଗିଲାନି େସେତ େବଶୀ ଭଲ 

ତୁେମ ଥିଲ ମହ ମହ େତାଫା ସୁନା ସୁନା ଫୁଲ... !! 

ପାରିବ ତ େଫରିଆସ, ମଁୁ ହସିବି ରାତି ପେର ଥେର 

ହସିଚି େସ ରାତି େଯେତ େମା ଏକା ଏକା ନିଜ�ନ େବଳାେର...!! 

 

େମା ହସ ପେଛ ହତ େହଉ ମଁୁ ତୁମକୁ ପାଉଥିବି ଭଲ 

କାହା ସାେ� ଜୀବନ ଠୁ ତୁମ ପାଇଁ େମା ବିରହ ଟା ଭଲ... !! 
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ସୁବାସିନୀ Wିପାଠୀ 

 

ଅତି େଛାଟ େଗାେଟ ଅଛି ୟାସ 

ସଭିଂକ ଓଠେର ଆଣିବା ହସ 

ଦୁଖୀ ହୃଦୟ ରୁ ଦୁଖ ଦୁର କରି 

ମେନ ଭାରୀ େଦବା ଆତ|ା ବିସ�ାସ 

ଭୁ ଠାେର ଏତିକି ଅଳି 

ମେନ େଦଉ ଆମ ଶ�ି ସାହାସ ୍
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େମା କାଳିଆ େର… 
ଶାr ଭୂୟଁା 

କଳା କେଳବର   ତୁ େମା କାଳିଆ 

  ତୁ େମାର ମାନ ଗଉରବ 

କଳା କେ«ଇେର    ତୁ େମା ସାହାରା 

  ଧନ ସ�ାଳୀ େମାର ତୁ େଦବ ୧ 

କଳା ହାତୀ େମାର    ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧରି 

  ଜଗି ବସିଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାେର 

କଳା େମଘ େର    େମା ବରଷି େଦଉଛୁ 

  ଅମୃତ ଧାରା ଓଡ଼ିଶାେର ୨ 

କଳା େଘାଡ଼ା ଆହା   େବଗ େତା ବିଜୁଳୀ 

  ସମୟ େ¹ାତକୁ ବଳିଯାଉ 

କଳା ଧନ େମାର   ଡ଼ରିବି ମଁୁ କିଆ ଁ

  େମା ଜଗାବଳିଆ ଥାଉ ଥାଉ ୩ 

କଳାନିଧି େମାର   େତା ବୁ�ିବଳେର 

  କଳି�ବାସୀ ତ ଆଜି ଠିଆ 

କଳାଜ«େର େମା   େତାର େ¸ହ ଧାରା 

  ସମAW ପାଇଁ ସରସିଆ ୪ 

କଳା ଶ� େତାର   ଶ� ନାଦ କର 

  ଶ¥େଭଦୀ ଯାଉ ଦୂର େଦେଶ 

କଳା ଜଗVାଥ   ତୁ େମା ସଂZ�ତି 

  ସଂZାର ସାହିତ� ମନେତାେଷ ୫ 
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ଜା i େସ ନୀ...  
ଶାr ଭୂୟଁା 

ଜା � େସ ନୀ... 

ଅନୁତd ଆତ|ା େମାର , ବ�ଥିତ ଶରୀର 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧମ�ରାଜ ନତ କେର ଶିର 

 

ଧମ� ର ଜୟ ପାପ ର ]ୟ ସତ କଣ ଅବା 

ଜନାେଲାେକ ଜଜ�ରିତ ନାରୀ ତନୁ ସଦା 

 

ଭୀଷ| େ�ାଣ ହତବାକ୍ , କଣ� ନପୁଂସକ 

ଧ�ତରା� ଅf ସଦା , ଦୁଃଶାସନ gମିତ 

 

ସମାଜ ଟା କୁରୁସଭା , ନାରୀ ତ ପା!ଳୀ 

ଧମ�ଦାେ{ ଦିବାେଲାେକ ନାରୀ ପେଡ ବଳୀ 

ଶାରଦୀୟ ଶ�ି ପୂଜା ସବୁ ଏଠି gମ 

ସରସ�ତୀ ଭ�ି �ର ସବୁ ଏଠି ନମ 

 

ପୁରୁଷ ଲ´ଟ ଏଠି ନାରୀ ତ ଶିକାର 

ସଠ ବଂଚନା ଏହା ଅେଟତ ବିକାର 

ପା!ାଳୀ େଗା , ଲØିତ ମଁୁ ଆଜି ଧମ�ଦାେ{ 

କର ]ମା, ଉ�ାର ଏ ପୁରୁଷ ପାଷାେ{..... 

.....ଇତି ଯୁଧି�ିର... 
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 ଚଳିତ ମାସେର ଆେମ ଆହ�ାନ ଆନୁକୂଲ�େର ଅେନକ ନୂଆ ଧରଣର 
ତିେଯାଗୀତାର ଶୁଭାର� କରିଥିଲୁ, ଯଦିଓ ଏହାର େଯାଗ� ବିେବଚିତ ତିେଯାଗୀ 
ମାନWୁ ପୁରZ�ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, କିrc  ଏହାର କୃତ ଉେYଶ� ଥିଲା ଆମ 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନW 
ମଧ�େର ସାହିେତ�ାପେଯାଗୀ ®�ହା 
ସୃkି କରିବା ଏବଂ ଏଥିେର 
ଆେମ ଅେନକାଂଶ େର ସଫଳ 
େହାଇଛୁ େବାଲି ଭାବୁଛୁ 

 ଥେମ ଆେମ େଦଇଥିଲୁ 
ଏକ େଝାଟି ଚିତାର ଚି� ଏବଂ 
ଏହାପେର ଅନୁ�ନ ଆଠ ଧାଡ଼ିର 
େଗାଟିଏ କବିତା େଲଖିବା ପାଇ ଁ
କହିଥିଲୁ ନିମ�େର େସ ସବୁ 
ଦିଆଯାଇଛି 

 ାୟ ସମA ତିେଯାଗୀW ଉପ`ାପନ ଭଲ େହାଇଛି ତଥାପି ଆମର 

ମେନାନୟନ କମିଟି ଦୁଇଟି କବିତାକୁ େn� େବାଲି ବିେବଚିତ କରିଛrି େସହି 

ତିେଯାଗୀ ମାନWୁ ଅନୁେରାଧ ନିଜର ଠିକଣା ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା  aah-

waan@gmail.com େର ପଠାଇେଲ ଆେମ ପୁରZାର ପଠାଇବୁ େସମାେନ 

ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରZାର ସହ ନିଜର ଏକ ଫେଟା ଉଠାଇ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇେବ, 

ତାହା େହେଲ ଆେମ ତାକୁ ଆଗାମୀ ସଂZରଣେର କାଶିତ କରିବୁ  େତ�କ 

ତିେଯାଗୀWୁ ଆମ ତରଫରୁ ତିେଯାଗୀ ମାଣପ� ଦିଆଯିବ େସଥିପାଇଁ ସମେA 

ନିଜ ଠିକଣା ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାrc  

ରବୀr କୁମାର ଦାଶ 

ତୁେମ ଯଦି ପୁରZାର େଦବ ମଁୁ କବିତା େଲଖିବି 

ପୃଥିବୀ ପାଇଁ େଲଖିବି କବିତା 

େହ େମାର ବିଶ� ବାସି�ା ବୃ]ଟିଏ କର େରାପଣ 

ର]ା କର ଆମ ବିଶ�କୁ ଦୁଷଣ ଓ ମୃତିକା ]ୟରୁ 
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ବଷ�ା ରାଣୀକୁ ମେନଇ ବା ପାଇଁ କର ଜ�ଲ ସୃkି 

ତା େହେଲ ଆେମ ପାଇବା ବୃkି 

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

ଉମuଳା ମିl (େl� କୃତୀ) 

ଗଗନ ଚମେକ ସd ରେ� ଆଜି ଇPଧନୁର ଆଭା.... 

ସବୁ େଗାଲକ ଏକ�ିତ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃ�େର ଉଭା... 

ପାରିଜାତ ଫୁଲର ମହେକ ଇP ଆଜି ବିେମାହିତ 

ଧରା ଆଜି େକେଡ଼ ସୁ�ର ଦିେଶେଲା ସେବ� େଯେବ ଏକ�ିତ 

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

ହରିହର େସଠୀ 

ର�େର ରେ�ଇ େଦଇଛି ସେଜଇ 

େଗାଟିଏ େଛାଟ ଚାକିରୀ...!! 

ଗଢିବା ବାଲାର େଗାଟିଏ ନଜର 

କବିର ଅେନକ ନଜିରି 

ଓଡ଼ିଶା ମାଟିେର େକେତ େଯ ଲୁଚିଛି 

ଚି� ଶିeୀ ପରି ବିଦ�ାନ.. 

ବାଢ଼ିେଦବ ତାWୁ ଅସରା ମହକ 

ଏହା ହm ଆମର ଆହ�ାନ୍ 

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

ସେରାଜ ସାହୁ 

ର�ର ବିପଣୀ, ସଜାଇ ସଜନୀ 

ଚାହm ରହିଥିବ ବାଟ 
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ଆସିଲିନି େବାଲି ଲୁହ ଢ଼ାଳି ଢ଼ାଳି 

ବୁେଡ଼ଇ ଥିବ ବାଟଘାଟ 

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

ସେରାଜ ମିl  

ଆମ େଝାଟି ଚିତା... ସବ�� Tହିତ ରଖିଛି ଉ¼ଳ ନାମ 

ଶୁg କଣିକାରୁ ଏଇ ଚି� ର ସୃkି ରେଖ େଦବା େଦବୀ ମନ 

ଗୁରୁବାର ମାଣବସା େଯେତ Bତ ସବୁଥିେର ଆେଗ ସିଏ 

ଓଡିଆ ଜାତି େଯ ତା ଲାଗି ଗବ_ତ ଭ�ିେର ମଥା ନୁଆଏଁ  

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

େଗାଲାପ ମoରୀ ପaା 

ଦୁଆର ଆଗେର େଝାଟି ଚିତା 

କୁଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ ସଖୀ ନକହି କଥା ? 

ଆଜି େକେତ ବfୁଗଣWର େହବ ଆଗମନ 

ଏଇଠି ବସିବା... ଆମ ପାଖେର ଅଛି ଆହ�ାନ 

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

ସେରାଜ ମିl (େl� କୃତୀ) 

େଗାବର ମାଟିେର େଲପ ଉପେର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଣି 

ଧନ� ପର´ରା ଧନ� ଆମ କଲା ଯା ଲାଗି ଧନ� ଗୃହିଣୀ 

ବୁଡ଼ି େଯ ଯାଉଛି ଏହାର େସୗ�ଯ�� କଦାପି କ�ଚିତ ମିେଳ 

କିଛି କିଛି ଏେବ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ଗାଁ ଗ{ା ପବ�ାଣୀେର 

ପିଠା ପଣା ସାେ� ଧଉ ମାଟି ର� ଚାରି ଆେଡ଼ ଟିପି ଟିପି 

ଦୁବ ବରେକାଳି ପ� ଓ ହଳଦୀ ଲ�ୀ ପାଦ େଗାଟି େଗାଟି 
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େଯେତ କାଳ ଥିବ ବିଶ�ାସ ଆେବହ େଯେତ ଦିନ ଥିବ ସୃkି 

ଭ�ି େ¸ହ େଧୖଯ�� େତା ଲାଗି ସବୁଜ ମେନ ରଖିବ ଏଇ ମାଟି 

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

ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 

ସdର�ର ମୁରୁଜେର ଜୀବନ ପାଇଛି େଝାଟି 

ଦିଶୁଛି େଯପରି ଇPଧନୁ ର� େଚାରୀ କରି ମାରିଛି ତାକୁ ପାଟି 

କହୁଛି େସ ମଁୁ େହଉଛି ତୁମ ପବ�ପବ�ାଣୀର ସାଥୀ 

ତୁେମ ମାେନ େମାେତ ଏମିତି କଣ େଦଖୁଛ 

ଲାଜେର ସରି ଯାଉଛି ମଁୁ ଏଠି 

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

ରୀତା ରଥ 

ରେ�ାଲୀ / ଚିତା 

ମନ ଅଗଣାେର ଚିତା ପକାଉଛି 

ର�ୀନ ମୁରୁଜ ଧରି 

ସବୁ ର�ର ତୁମ ତିଛବି 

ଆେW ହୃଦୟ ଚିରି 

କମଳା ର�େର ତୁମ ଗ{ େଦଶ େଦଇ ଥାଏ ମଁୁ େଯ ଭରି 

େଗାଲାପୀ ର�େର ତୁମରି ଓଠେର ଚୁ?ନ େଲେଖ ଝୁରି 

ଆକାଶୀ ର� ବ]େର ଭେର ଭରା େଯୗବନ େଜ�ାତି 

ସାଗୁଆ ର� ତୀକ ସାେଜ ଚୀର ସବୁଜିମା ୀତି 

ଶୁg ର�ର ଧାଡ଼ି ଆWି ଦିଏ ସବୁ ର� ସମାହାେର 

େକମିତି କହିବି ତୁମ େମ ନିଆଁ ଜେଳ େକେତ, େକେତ ମେର 
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ନିତ� ଦଶ�ନ ମିl 

ତୁମ ଘର ଅଗଣାେର ଫିକ୍ କିନା ହସୁ ଥାଏ ନାଲି େନଳି ଚିତା 

ହଜି ଯାଏ ମନ େମାର, େଯେବ େମାର କାନ ଶୁେଣ ତା ର�ର ନିରବ କବିତା 

େସଇ କୃତି େଯେବ ବଖାେଣ ତୁମରି ¸ି� ୟାଣର ଗୀତି 

ମନ େମାର ପାଏ... ତୁମରି ମନର ସିfୁକ ଚାବି କାଠି 

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

େରବା େରବତୀ 

ଆମ େଝାଟି ଚିତା... ଆମରି କଥା... 

ଆମ ପର´ରା... ପୁରୁଣା େହେଲ ବି ନିଆରା 

ଆହ�ାନ ଦିଏ ଉଠ ଉଠ ଭଉଣୀ ଭାଇ 

ଜାଗିବାର ସମୟ ଏହି 

ପର´ରାକୁ େନବା ଆେଗଇ 

େହେଲ େହଁ ପୁରୁଣା... ଆମ ଏଇ ପର´ରା 

ନିଭାଇ ଜାଣିେଲ େହବ ସୁ�ର ଓ ନିଆରା 

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

ରଶnୀ ରoନ ଦାଶ 

ସୂରୁଜ ଠାରୁ ସବୁ ର�କୁ ଛେଡ଼ଇ ସେତ େନଇ 

ଘର ଅଗଣା ଆଗେର ତୁହି େଝାଟି େଟ ଗଲୁ େହାଇ 

 

ସବୁଜ ନାଲି େଲାହିତ େନଳି ହଳଦି ଧଳା ଭଳିକି ଭଳିକି 

ରହିଛି େତାର େଦେହ 

ତଥାପି କାହm େମାହରି ମନ ଆଉ କିଛି େଯ େଖାଜୁଥାଏ 
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କହୁଛି ଆଜ ମୁହm.. ସବୁ ତ ଅଛି କଳା ର� େଯ େତାହ େଦହେର ନାହm 

 

ତୁ ହm ସୁ�ରୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସତ େଯ ଅେଟ ଏହା 

କଳା ର� ଛଡ଼ା ଆଉ େଯ କିଛି େମାେତ ଭଲ ନଲାେଗ କିଆ ଁ

ରାଗିବୁନି େଲା ସୁ�ରୀ େଝାଟି କହିଲି େମା ମନ କଥା 

େମା କାଳିଆ, କଳା େବାଲି କେର ମୁ କଳା ଚିrା 

େତା ସବୁ ର� ତାହା ଭିତେର ମିଶିନ ଅଛି ଯାଇ 

େତଣୁ ବିଚାର ଜଗା ଟା େମାର କଳା ଯାଇଛି େହାଇ 

େସଇଥି ପାଇଁ େତା ହାତୁ େବଶୁ କଳା ତ େମାର ିୟ 

ଜଗତ ସାରା େତାହରି େମୀ ମୁ ପାପି କଳା ିୟ 

କାଳିଆ େର େତା ଠାରୁ ନାହm େକ ସୁ�ର ଆଉ 

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

ସୁବାସିନୀ Wିପାଠୀ 

ହସ ଲୁହ କା� ଦୁଃଖ ଓ ଖୁଶି ତ ଏହି ଜୀବନର ର� ପରା 

ତୁମ ପାଇଁ ଭୂ ଆମ ଏ ଜୀବନ ଏହି ଛବିଳ ର�େର ଭରା 

ଜୀବନ ଆକାଶୁ ଶାrି ର ରବି ଆଜି କାହm ବହୁ ଦୁେର ??? 

ଶାrିର ତିକ ଶୁgତା କୁ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀର ାଣୀ ଝୁେର 

 

ମିଛମାୟା େମାହ ୋଧ ଅହଂକାର ଏହି ର�େର େହାଇ ରେ�ଇ 

ସୁ�ରୀ େମାହିନି ରୂପେର ନାଚୁଛି ବୁ�ି ବିେବକକୁ ଜାଳିେଦଇ 

ଆଉ ଥେର ଭୂ ଏ ମନ ଆକାେଶ ତୁେମ ଇPଧନୁ ର� ଭର 

ତୁମ ସୃkି ଆଉ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ତୁେମ ନକ� ପଥ ରୁ ଉ�ାର  
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 ବିଗତ ସଂZରଣେର ଚି�ଶିeୀ nୀ 
ମୀନେକତନ ପzନାୟକW ଅନୁେରାଧ 
େମ ଆେମ ତାW ଦ�ାରା କୃତ ଏକ ଚି�କୁ 
`ାନ େଦଇ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନW ନିକଟରୁ 
ଚି� ସ?fିତ କବିତା େଲଖି ପଠାଇବାକୁ 
କହିଥିଲୁ ସମA ତିେଯାଗୀWୁ ଆେମ 
ତିେଯାଗୀ ମାଣ ପ� େଦବୁ, ନିଜ 
ଠିକଣା ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା aah-
waan@gmail.com େର ପଠାଇବାକୁ 
ଅନୁେରାଧ 

ରୀତା ରଥ 

ଛାଡ ଛାଡ ଆ!ଳ ରାବଣ 

ଲଢ଼ିବାେର ଆଉ ନାହm େୟାଜନ 

ନିଅ ତୁେମ ରଖ ସୀତା 

ରାମ କରିେବ ଆଉ ଏକ ସମାଧାନ 

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

ଉମuଳା ମିl 

ଯା ଯା େର ହନୁମାନ 

ସୀତାର ରାମ ନାହm େୟାଜନ 

ଏଠି େସ ଉଆସେର ରହୁଛି 

ମାଉସଁ ଭାତ ନିତି ଖାଉଛି 

େସ କaା ବନକୁ ଆଉ ଯିବନି 

ଫଳ ଆହାର ଆଉ କରି ପାରିବନି 

ତୁମ ସ�ାମୀକୁ ଯାଇ ଏ ସେ�ଶ ଦିଅ 

େସ କରିେବ ଅନ� କିଛି ଉପାୟ 

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

ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 
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ରାବଣ କହୁଛି ହନୁମାନକୁ 

େର ତୁU ବାନର, କୁଆେଡ଼ ଆସିଛୁ ତୁହି... 

ଲWାେର ପଶିବା, ମୃତୁ�କୁ ଡ଼ାକିବା 

ଏକ କଥା 

ଜାଣି ନାହୁଁ କି ତୁହି ??? 

ସୀତାକୁ ମଁୁ େଦବି ନାହm 

କଣ ତୁ େମାର କରିବୁ 

େବଶୀ ଚାଲାଖି େଦଖାଇେଲ 

େମାରି ହାତେର ମରିବୁ  

ତୁଛାଟାେର ଲାଗୁଛୁ େମା ସହ 

ଜାଣି ନାହୁଁ େମାର ବଳ 

ସ�ୟଂ BCା ବି ଜାଣି ପାରିନାହାrି 

ଏମିତି େମା େଖଳ 

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

ସୁବାଶିନୀ Wିପାଠୀ 

େର େର ଛାର ତୁ ବାନର ଜାଣି ନାହୁଁ ମେତ ତୁହି 

ଲWା ଅଧୀଶ�ର ମଁୁ ଅେଟ ପରା ରାବଣ େମା ନାମ ଅେଟ 

ବଡ଼ େତା ସାହାସ ଏ ଲWାେର େମାର ପାଦ ତୁ ରଖିଅଛୁ 

ଭାବିଛୁକି ମେନ ଜୀବନ େନଇ କି ଏଠୁ େଫରି ପାରିବୁ ??? 

 

େମା ଭଉଣୀର ନାମ କାଟିଥିଲା େସ ଲ�ଣ ତ ଦିେନ 

ତା ଭାଉଜକୁ େଚାେରଇ ଆଣିକି ରଖି ଅଛି ଏହି ବେନ 

ତୁ କିrc  ଆଜି ଜୀବନ େନଇକି ଯାଇପାରିବୁନି ଏଠୁ 

ଶତ ସିଂହର ବଳ େମା ଠାେର ତୁ ବ!ିପାରିବୁ କି େମାଠୁ ??? 
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-------------------------------------- 

ନିତ�ଦଶ�ନ ମିl 

ଯା େର ମାWଡ଼, ଖାଇବୁ କାWଡ଼, ବାW ବାବୁ ଘେର ପଶି 

ଏଠି କିସ କାମ, ତୁେ{ େଦ ଲଗାମ, ଦଶାନନ କେହ ହସି 

ଅନ�ାୟ, ଦୁନ�ୀତି, ନାରୀ, ିୟାୀତି, କଳାଟWା େମାର ଶୀର 

ଲା!ୁଆ, ଖଚୁଆ, େଗାଡ଼ଟଣା େନଇ ଦୃଢ଼ ଅଛି େମାର େଚର 

େସ ଯୁଗେର ଥିଲା ରାମ ମାରିଥିଲା, ଏ ଯୁେଗ ମରିବ ରାଂଅ 

ଗାfି େଟାପି ପିfି ଲଢିବୁ କି ଆସି ବୁ�ି େହଲାଣି େତା ବାମ 

ଏଣୁ ଆେଗ ଶୁଣ ପବନ ନ�ନ, େବେଗ ପଳା ତୁହି ଯାଇ 

େମa ସରକାର େମା ଦଶ ଶୀରେର ଏଠି ନ�ାୟ ଧମ� କାହm 

 

ବିଗତ ମାସେର ଆେମ େଦଇଥିଲୁ ଏକ ଚି� ସହ 
ଏହାକୁ ସ?fିତ ଏକ କବିତା େଲଖିବା ପାଇଁ ଆହ�ାନ 

 

 

ନିହାର ରଥ 

କିଏ ଚାେହଁ ଟWା, କିଏ ଚାେହଁ େଦହ... େକ ଚାେହଁ ମୁରବୀ ପଣିଆ 

େହେଲ ଏଇ ସବୁ ତୁଛ କଥା ଭାଇ ସବୁତ ଅେଢ଼ଇ ଦିନିଆ....!!! 

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

ନିତ�ଦଶ�ନ ମିl 

େଯେତ କେଲ ଧନ ତୁେମ ତ ବୁଝନା, ସବୁେବେଳ ଗର ଗର 

ବାହାରକୁ ସିନା ଅଫିସର ଲାେଗ, ଘେର ତ ତୁମ ଚାକର 
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େକଉଁ େବଳା େବେଳ ହଁ ଭରିଥିଲି, କରିବି ଜୀବନ ସାଥୀ 

ଅଖା େଧାଉ ଅଛି, ଗୁଣ ଗାଉଅଛି... ତୁମ ନାମ ଜପି ନିତି 

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

ସ,ାଇଁ ରେମଶ ଚr 

ମନ େଖାଜୁଥାଏ ଆଉ ଏକ ମନ 

କରିବାକୁ ନିତି େମ ଆେବଦନ 

ଧରିବାକୁ ଭିଡ଼ି ହୃଦେୟ ତାହାର 

ବ!ିଥିବା ଯାଏଁ ସବୁଦିନ...!! 

 

େକହି ଚାେହଁ ଏଠି ଟWା ଓ ପଇସା 

େକହି ଚାେହଁ ତା—ର ସିfୁକ ଚାବି 

ମିେଛ କେର ଏଠି େମର ବାହାନା 

ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛଳନା େର ରଖି...!! 

 

େକହି ଚାେହଁ ଏଠି େହବ ମାଲିକାଣୀ 

ସାଜି ଆେସ େସତ ମାୟାର ହରିଣୀ 

ମୁଖ� ପୁରୁଷ ଜାଣି ପାେର ନାହm 

େହାଇଯାଏ ତା—ର ମାୟା େର ଗୁଣି...!!! 

 

େକହି େଖାେଜ ଏଠି େଦହ ର ବାସନା 
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େମକୁ ତାହାର ଅଧେର ଭରି... 

େମାହି େନଇ ଯାଏ ପୁରୁଷ ମନକୁ 

ସେତକି େଯମିତି ସ�ାଗ� ଅପ ୍ସରୀ...!! 

 

କିrc  େଗାେଟ ହି�ୁ ପÔୀ 

େଖାେଜ ଏଠି େସେଯ ସୁ�ର ହୃଦୟ 

େଖାେଜ ଏଠି ତାର େକାମଲ ମନ 

ବ!ିଥିବା ଯାଏଁ ଭଲ ପାଉଥିବ 

େଦହମନ ସବୁ ତାର ପେଦ କରି ସମପ�ଣ 

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

ସୁବାଶିନୀ Wିପାଠୀ 

ହଇ େହ ତୁମକୁ େଯେତ ମଁୁ ବୁେଝଇ କହୁଛି ତୁମ ମୁ{େର ପଶୁନି କିଛି ? 

େଯାଉ କାମ ତକ ସବୁଦିେନ କର ଆଜି କାହm ବାକି ଅଛି? 

ଟିେକ ଯଦି ତୁେମ ସମୟ ପାଉଛ େସ କିରିେକଟ୍ େଖଳ େଦଖ ବସି 

ତୁେମ କି ଭାବୁଛ ସବୁ ଘର କାମ ମଁୁ ଏକା କରିବି ତୁମ ଘେର ଅହନ_ଶି ??? 

େସ ଯୁଗ ଗଲାଣି ବଦଳି େଲା ମିତ... ଚାଲ କାମ କରିବା ମିଳି ମିଶି 

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

ରୀତା ରଥ 

େଦଖାଏ କୁଆେଡ଼ 

କୁଆେଡ଼ େଦଖୁଛ ତୁେମ? 
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ଏଇପରି ଯଦି ଧ�ାନgk େହବ ବେସଇବି େଯାଗାସେନ 

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

ସୁବାଶିନୀ Wିପାଠୀ 

ତୁମକୁ େଯେତ ବି ବୁେଝଇ କହିେଲ ତୁମ ମୁ{େର କିଛି ନ ପେଶ 

ଘର କାମ ତକ େଯେତ ପଡ଼ିଅଶି ତୁମକୁ ଏହା ନ ଦିେଶ??? 

େକମିତି ଦିଶିବ କୁହ ?? େସ ଟିଭି ତୁମର ିୟ... 

ଘରକାମ କରି ଝଡ଼ି ମଁୁ ଗଲିଣି ତୁମର ଅଛି କି ଲୟ ????? 

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

ଆଦିତ� ସାହୁ 

ଆେର କିଆଁ ତୁେମ ଏମିତି ହଉଛ  

ମନର କଥା କୁ ମେନ ମାରି େଦଇ  

େମର ପୁAକ ପଢୁଛ 

ଡ଼ର ଅଛି ଯଦି ତୁମ କୁ େମାର... ଘରୁ େମାର ଜଲ୍ ଦି ତୁେମ ବାହାର 

େମ କରୁଛ ତୁେମ ଲୁଚି ଲୁଚିକା 

ଝିଅ େଦଖି ତୁେମ ମାର ଆଖି ମିଟିକା 

କଥା େର କଥାେର କର େଗା ଗାଳି 

ଭାବିଛ କି ତୁେମ େମାଠୁ ଯିବ କି ବଳି 

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

ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 

ସବୁ ଦିନ ରାତି ଏଗାର େର ଆସି ଲଗାଉଛ େଗାେଟ ପାଲା 
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ବାହାର େମା ଘରୁ ତେମ, ନେହେଲ ମାରିେଦବି ମଁୁ େଢ଼ଲା 

ମଦ ପିଉଛ, ବାର୍ ଯାଉଛ 

କନ ନାହm କଣ କରୁଛ 

ସବୁ ସହୁଛି ମଁୁ, ଆଉ ପାରିବିନି ସହି 

େଡରି େର ଆସିବା ବ� ନ କେଲ କବାଟ ପେକଇବି ମୁହm 

କଣ କରିବ ଭାବ 

ଚାଲିଲି ମଁୁ େମା ବାପ ଘରକୁ 

ପେର କରୁଥିବ େମାେତ ଠାବ...!!! 

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

ଉମuଳା ମିl 

ଚବିଶ ଘaା ଲ�ାପଟପ ୍ଚାଲିଛି, କୁଆେଡ଼ ନାହm ନଜର 

ମଁୁ କହୁଛି େମା ସ�ାମୀ ପାରିବାର କରୁଛrି ବସି େବପାର 

ଏଇ କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି 

ଏଫ୍ ବି େଖାଲିକି ସୁ�ରୀ ଝିଅW ସହ ମନ ଦିଆନିଆ ଚାଲିଛି 

ଶୀå ଯା ଗ�ାସ ଆଉ ପରିବା ଆଣିବ 

ନେହେଲ କହୁଛି ଆଜି ଓପାସ ରହିବ 

---------------------------------------------- 
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 ବିଗତ ମାସେର ଆମ େଫସ୍ ବୁକ୍ ଗ�ପ ୍
କଥା ଓ କବିତାେର ଏମିତି ଥଟାେର େଗାଟିଏ 
େପାଡ଼ା ବାଇଗଣର ଚି� େଦଇଥିେଲ ଆମ 
ଗ�ପ ସଦସ�ା nୀମତି େଗାଲାପ ମ}ରୀ 
ପ{ା, େହେଲ େସହି େପାଡ଼ା ବାଇଗଣ ମଧ� 
ଆମ ସଦସ�ମନେର ସୁd ଥିବା କବିକୁ 
କିପରି ଜାTତ କରାଇଥିଲା ତାହାର ନିଦଶ�ନ 
ନିମିN ଏହି ଉପ`ାପନା କରୁଛି ଏଥିେର 
ଥିବା ସମA େଲଖା ଆମ ସଦସ�ମାେନ 
ଚି�ଟି ଗ�ପ ପzେର ପଡ଼ିବାର ମା� େକଇ 
ମିନିଟ୍ ଭିତେର େଦଇଥିେଲ 

ସେରାଜ ମିl 

େହ ନୀଳ ବ��ାନୀ ବାଇଗଣ ରାଣୀ ତୁମ ଆଗମନ ଜାଣି 

ଧରଣୀେର ସେବ� ଜୀଭ େଲଉଟିେଲ ମୁଖେର ସାଗର ପାଣି 

ନୀଳ ବ�� ତେଳ ଲୁଚିଛି େଗା ତୁମ ଛନ ଛନିଆ ବଦନ 

ଉଛୁର ନ କର ଓ²ାଇ ଆସେଗା ସେବ� େଯାଡ଼ୁଛrି କର 

ଦୁଃଖୀ ସ�ାଳି େମା ନୟନ ପିତୁଳୀ ବଢ଼ାଅ େକେତ ଲାଳସା 

ତୁେମ ପରା ରାଣୀ ଦୁଃଖୀର ଚା�ିନୀ ସଖୀ ତ ପଖାଲ କଂସା 

ହଂସା ଉଡ଼ିଲାଣି େରାଷ ଛାଡ଼ି ଆେଗା ଓ²ାଅ ଅବନୀ ଛାଡ଼ି 

କ!ା ଲWା ଆଉ ରସୁଣ ପିଆଜ େତେଣ ପେକଇେଲ ରଡ଼ି 

ବfୁWୁ ସ�ାଗତ କରିବା ପାଇଁକି ସେବ� େହେଲ ଏକଜୁଟ 

ଆଳୁ ମଉସା ଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି େତେଣ ଚାହm ବସିଛrି ବାଟ 

ବସିଯାଅ ଥେର ବfୁW ପାଶେର ସବୁ ରାଗ ରୂଷା ଛାଡ଼ି 

ମହକି ଯିେବ େଗା ତୁମ ସାେଥ ମିଳି ପଖାଳକୁ େଦେବ ତଡ଼ି 

େଯେତ ଆସିଛrି ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁ ଫିକା ତୁମ ଆେଗ 

ତୁମ ହାୱାେର ଢ଼ୁେଳଇ ବସrି ସେତବା ଗଭୀର େଯାେଗ 

ଓଡ଼ିଶାବାସୀWୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସାହା ଏହି ପରି କରି ୀତି 
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ଥିବା ଯାଏଁ ଧରା ହାତେଯାଡ଼ି ସେବ� କରିେବ ତୁମ ଆରତୀ 

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

େଜ�ାତି "ସାଦ ପ$ନାୟକ 

େଦଖ କବିତାର କରାମତି 

ଭୟWର େବାମା କୁ ବି କରି ଦିଅrି 

ସୁ�ର କୃତୀ 

ସେରାଜ ଭାଇ ଚମ¼ାର େଲଖିେଲ 

ଆମକୁ ସିନା ଡ଼ରାଉଥିଲା ବାଇଗଣ 

େସ େକଜାଣି େକମିତି ଏେତ କଥା େଦଖିେଲ ??? 

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

ସେରାଜ ମିl 

କବିତାର ପାେଖ କବି ଭାଷା ସାେଥ ବମ ୍େହାଇଯାଏ ବଣା 

ନ ଫୁଟି ହୁଅଇ ଫୁଲଠୁ ନରମ ବାେସ ଘର ଓ ଅଗଣା 

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

େଜ�ାତି "ସାଦ ପ$ନାୟକ 

ପରିବା ମାନW ଭିତେର ବାଇଗଣ ରଜା 

ବିନା ବାଇଗଣ େର ଖାଇବା େର କି ମଜା ??? 

ଆଳୁ େହଉ ଅବା ପିଆଜ େହଉ, େହଉ ଅବା ଟମାଟ 

ସାରୁ କfମୂଳ, କାକୁଡ଼ି ବା ଛୁଇ ଁ

ସବୁ ସାଥୀେର ସହଜେର ମିଶିଯାଏ ବାଇଗଣ 

େସଇଥି ପାଇଁ ବିନା ବାଇଗଣ େର ଅସୁଆଦ ସବୁ ତୁଣ 

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

ସେରାଜ ମିl 

ସତ କଥାଟିଏ କହିଲ େହ ବାବୁ ସବୁ ୟାର କରାମତି 
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ତାବିନା ଡ଼ାେଲମା ଫଳଥାଏ ପାଣି ମିେଶ ନହୁ କର ଜାତି 

ଏହି କବିତାକୁ ଆହ�ାନର ପାଇଁ େଭଟି େଦଲି ଏହିପରି 

କପି କରିନିଅ ଆହୁରି େଲଖୁଛି ଏହା ସାେ� େଦବ େଯାଡ଼ି 

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

ସବିତା "ଧାନ 

ଆେହ ବାଇଗଣୀ ପରିବା ରାଣୀ 

ସେରାଜ ଭାଇ କାଟିେଲ ତମର କାନି 

ମୁହଁକୁ ଲୁଚା ଏଠୁ ଖସିଯା ନେହେଲ ରହିବନି ତମ ଓଢ଼ଣୀ 

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

ରୀତା ରଥ 

ସେରାଜ ଭାଇW ବାଇଗଣ ଛୁW 

େଜ�ାତି ଭାଇW ପରସା 

କଥା କବିତାେର ପଖାଳ ଆସର ଲାଗଇ ବଡ ସରସ 

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

ଅmୟ ରାଉତ 

ସେରାଜ ଭାଇନା କଣ କଲ 

େମା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇ େଦଲ 

କ!ା ଲWା ସାେଥ ପିଆଜ ଧରି 

ରସୁଣ ବାସନା େର େହଲି ମଁୁ ଘାରି 

ଠାକୁର କରrc  ଭଲେର ରୁହ 

ବାଇଗଣ ଭ�ି ଜଗେତ ଗାଓ 

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

ସେରାଜ ମିl 

ବଢ଼ିଆ େଲଖିଲ ବସିକି ଭାବି 
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କବି ଗହଣେର େହାଇଲ କବି 

ବାଇଗଣ ଭ�ି ଯା—ଠାେର ଅଛି 

ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ େସ କହିଛି 

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

ଅmୟ ରାଉତ 

େଜ�ାତି ଭାଇନା େହ େଜ�ାତି ଭାଇନା 

ତୁେମ ଆଉ େସଠି ଛୁW ମାରନା 

ନାହି ତାର ଜାତି, ନାହି ତାର ଧମ� 

ନା ସିଏ ଶିଖ,୍ »ୀk ମୁସଲ୍ ମାନ 

େସ େଯ ପଖାଳର ପଖାଳ ତାହାର 

େକହି କାହାରିକୁ ଛାଡି ପାେରନା 

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

ସେରାଜ ମିl 

ତୁମ କାରିଗରୀ େଦଖିଛୁ ଭଉଣୀ ଯାଇନୁ ତାହାକୁ ଭୁଲି 

ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ହସି ହସି ଦିଏ 

ଜୀବନକୁ ଜଳା}ଳୀ 
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ଗତ ସଂZରଣେର ଆେମ ପଚାରିଥିଲୁ ପାଠକମାନW ନିମେr େଗାଟିଏ ଗୁରୁତର ଶ� : 

–ଭାରତ ଭୂମିେର ଆସି ଆତWଲୀଳା କରୁଥିବା ଆତWବାଦୀ ମାନWୁ ରା�ୀୟ ସୁର]ା 

େଦଇ ବ!ାଇ ରଖିବା େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ?— 

 ଏହି ଶ�ର ଉNରେର ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ସମA ମତାମତ ମଧ�ରୁ ମା� 

େକେତାଟିକୁ ଏଠାେର ଉପ`ାପନ କରୁଛୁ 

 ପଶ�ୁରାମ ଦାସ 

 ତୁରr ଗୁଳି କରି ମାରିେଦବା ଦରକାର  

 ରୀତା ରଥ 

 ଘରର ଶତୃWୁ ଯିଏ ମାରି ପାରrିନି... ବାହାର ଆତWବାଦୀକୁ େକମିତି 

ମାରିେବ ? େସ ଡ଼େରଇ ଥିବ, େଗାେଟ କସାବ୍ ମେଲ ଲେ] ଜନ| େହେବ, େତଣୁ ଡ଼ରି 

ଯାଇଛି ସରକାର  

 ପଶ�ୁରାମ ଦାସ 

 ରୀତା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛrି େବାଧ ହୁଏ 

 ଆଦିତ� ସାହୁ 

 ଆମର ଏଠି ଗୃହେଭଦୀ ବିଭିଷଣW ସଂଖ�ା କମ ନାହm... େଯଉଁ ଭାରତୀୟମାେନ 

୭/୧୧ ବ�ାkେର ଧରା ପଡ଼ିଥିେଲ ଯଦି େସମାନWୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯାଇଥାrା େତେବ 

ବାହାର ଶତୃମାନWୁ ମଧ� ଡ଼ର ଲାଗିଥାrା ଆଉ ଅନ�କଥା ଆଜି କସାବ୍ ର ସବୁ 

କିଛି େଟk େହଇ ସରିଲା ପେର େସ ଆତWବାଦୀ ମାଣ େହଇ ସରିଲାପେର ଆମ 

ସରକାର ନିରବ ଅଛି, ବାସ୍ ତାରିଖ ପେର ତାରିଖ ୍େଦଇ ଚାଲିଛି... କସାବ ମୁ?ାଇର 

ଛ�ପତି ଶିବାଜୀ ଟମ_ନାଲେର ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବାର େଫାେଟା ଚି� ରହିଥିବା ପେର ଆ 

ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କଣ ମାଣ ଦରକାର ? େମା ମତେର ତାକୁ ତୁରr ଫାଶୀ 

ଦିଆଯାଉ  
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 କରଣ ପ$ନାୟକ 

 ଭାରତୀୟ ନ�ାୟ ବ�ବ`ାେର ପରିବN�ନର ଆବଶ�କତା ରହିଛି ଯିଏ ଆତW 

େଖଳାଉଛି, ତାକୁ ତୁରr ଦ{ ବିଧାନ କରିବା ଆବଶ�କ, େସଥିରୁ ଅନ�ମାେନ ଡ଼ରିେବ 

ମଧ� 

 ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 

 େଦାଷକୁ ଘୃଣା କର, େଦାଷୀକୁ ନୁେହଁ 

 ପଶ�ୁରାମ ଦାସ 

 ଆତWି ମାନWୁ ପୂଜା କରିବା କି ? 

 ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 

 ପଶ�ୁରାମ ବାବୁ, ଯଦି େକୗଣସି ବ��ି ପାଗଳାୟ େହାଇଯାଏ େତେବ ତାକୁ 

ପାଗଳ କୁକୁର ପରି ଗୁଳି କରି ମାରିେଦବା ଉଚିତ 

 ରୀତା ରଥ 

 ଆଶିଷ ବାବୁ ଆପଣW କଥାଟା ଯୁ�ିଯୁ� େହବା ସେN�  ଏହି େ]�େର ତାହା 

ସଂପୂ�� ଯୁଜ� େହବ ନାହm ଯଦି ଆେମ ଆତWବାଦୀWୁ କଡ଼ା ଜବାବ୍ େଦବା ନାହm 

େତେବ େସମାେନ ଡ଼ରିେବ ନାହm େମା ମତେର ଆତWବାଦୀ ହୁଅrc  ବା େସ 

େଯେକୗଣସି ବ��ି ହୁଅrc  େଯ ବି ସବ�ସାଧାରଣେର ଆତW େଖଳାଏ ତାକୁ 

ସବ�ସାଧାରଣ ହm ଦ{ େଦବା ଉଚିତ େଯଉଁଠି ଆତW େହଉଛି େସଇଠି ହm ଜନତାW 

ଦ�ାରା ଦ{ବିଧାନ କରିବା ଉଚିତ୍ େଯଉଁ ଯୁବକ ମାେନ ଆତWି ମାନWୁ ଦ{ େଦେବ 

େସମାନWୁ ଉଚିତ ପୁରZାର େଦବା ଉଚିତ  

 ପଶ�ୁରାମ ଦାଶ 

 ରୀତା ଆପଣ ସ´ୁ�� ସଠିକ୍ କଥା କହିଛrି 
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 ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 

 େମା ମତେର ଆତWବାଦୀWୁ ମାରି ଦିଆନଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇ ଁପ�ୁ କରି 

ଦିଆ ଯାଇପାେର  ଏହାଫଳେର େସମାେନ ନିଜ ଭୁଲପାଇଁ ପOାତାପ କରି ପାରେr 

 ଆଦିତ� ସାହୁ 

 େଗାଡ଼ କାଟିେଦଇ କିଛି େଲାକ ଭିକ ମାଗୁଥିବା କଥା ଆେମ ଶୁଣିଛୁ ଏହା 

ଫଳେର େକହି ମରି ଯାଆrି ନାହm, େତଣୁ ଆତWବାଦୀW ମୁ{ରୁ ଆତWରାଜକୁ 

ଲିଭାଇବା ପାଇଁ େସମାନWୁ ମୃତୁ�ଦ{ ହm ଦିଆଯିବା ଉଚିତ 

 ରୀତା ରଥ 

 ପ�ୁ କରିେଦେଲ କଣ ମAିª ମରିଯିବ ଆତWବାଦ ଏେତ ]ୀ 

େହାଇଗଲାଣି, ତୁେମ ଜାଣିପାରିବ ନି େଯ ଅେନକ ଗୁ{ା ଓ ଦାଦା ଭୁବେନଶ�ର େଜଲେର 

ରହୁଛrି, ତଥାପି େଜଲେର ଥାଇ ତାW ଆତW ଚଳାଇଛrି େତଣୁ ଏମିତିକା ଗୁ{ା 

ଆତWବାଦୀWୁ ମାରିଦିଆ ଯିବା ଉଚିତ, ଏହାଫଳେର ହm େସମାନW ମଧ�େର ଭୟର 

ସ!ାର େହବ 

 ଆତWବାଦୀ ମାେନ ଅନାୟାସେର ଆମ େଦଶେର େବଶ କରି ପାରୁଛrି 

କାରଣ ଆମର ଏଠି ସମେA gkାଚାରେର ଲିd ଟWା େଦଖିେଲ ନିଜ ନିୟତ୍ ବି ବିକି 

େଦଉଛrି  ରାAାେର ଦୁଘ�ଟଣାେର ପଡ଼ିଥିବା େଲାକକୁ େକହି ସାହାଯ�୍ କରrି ନାହm 

ଖାସ େପାଲିସର େକସ୍ େର ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତା େହେଲ ଉପର Aରେର କଣ େହଉଥିବ 

ତାହା ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଥିେବ 

 gkାଚାର ଦୂର େହେଲ ଅେନକ ସମସ�ା ଦୂର େହାଇ ପାରିବ ଆVା ହଜାେର 

ଏହା ବିେରାଧେର ଆେ�ାଳନର ସୂ�ପାତ କରିଛrି  େତ�କ କାମ ସମୟ ଅନୁସାେର 

େହଉ, gkାଚାରୀWୁ ସବ� ସÓcଖେର େଦାଷୀ ସାବ�A କରାଯାଇ ଦ{ ବିଧାନ 

କରାଯାଉ, ଜନତା େସମାନW ଅଭିେଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଏକ ନିଃଶୁj େଫାନ ନ?ର 

ପାଆrc   

 େଯେତ ଦିନ ଯାଏଁ ଆେମ ନିେଜ ପରିବN�ନ େହବା ନାହm ଆମକୁ େକୗଣସି ନୀତି 
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ବା ନିୟମ ସୁର]ା େଦଇ ପାରିବ ନାହm ଆେମ ନିଜକୁ ଦୁନ�ୀତି ମୁ� ରଖିବା ଅତ�r 

ଜରୂରୀ  

 ବାଲnିକୀ ନାୟକ 

 ଆେଦୗ ଯୁ�ିଯୁ� ନୁେହଁ କିrc  ଏଥି ପାଇଁ ଆମର କାନୁନ୍ ବ�ବ`ା ଦାୟୀ ତାକୁ 

ପରିବN�ନ କି?ା ସଂେଶାଧନ କରିବ କିଏ ଓ େକେବ ?  ଆମ େଦଶର କାନୁନେର 

ସମେୟାପେଯାଗୀ ପରିବN�ନ ନ େହବା ଯାଏଁ ଆେମ ଏମିତି ଅେନକ ସମସ�ା େଭାଗ 

କରୁଥିବା ଅନ�କୁ େଦାଷ େଦଇ କିଛି ଲାଭ ନାହm କାରଣ ସମେA କାନୁନ୍ ଆଗେର 

ଅସହାୟ େହାଇ ପଡୁଛrି 

 ଚିନnୟ ନାୟକ 

 କସାବ ଉପେର ୧୫ େକାଟି ଖ�� େହାଇ ସାରିଲାଣି େସଇ ପଇସା ଖ�� 

କରିଥିେଲ େକେତ ଗରୀବ େଲାକWୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାrା 

 ଉମuଳା ମିl 

 କୃତେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ପରି`ିତି ହm େଲାକWୁ ଚରମ ପ³ୀ ବା ନରମ ପ³ୀ 

କରି ଥାଏ କିrc  େଯେତେବେଳ ଏଇଟା େସମାନWର େସୗକେର ପରିଣତ 

େହଇଗଲାଣି େସମାେନ ସୁଧୁରିବାର ନଁା ଧରୁ ନାହାrି ନିରିହ େଲାକW ତି ଅତ�ାଚାର 

କରୁଛrି େସେତେବେଳ େମା ମତେର େସମାନWୁ ନିବ�ାସନର ଦ{ େଦବା ଉଚିତ୍ 

ରା�ୀୟ ସୁର]ା େଦବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବN�ମାନର ପରି`ିତି ଯାହା େହଇଛି, କାହାକୁ 

ଆଉ ବୁେଝଇବାର େବଳ ନାହm, ପରି`ିତି ନାହm, େତଣୁ କିଛି େkପ ୍େନବା ଦକ�ାର 

 ଆଶିଷ କୁମାର ପaା 

 ଜାଗି ଉଠିବା ସମୟ ଆସିଛି 

 ଥେମ େଦଶର ଆଇନ କାନୁନ୍ କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିବାକୁ ଗେଲ 

ଆମ େଦଶର କାନୁନ ବ�ବ`ା ବହୁତ ଢ଼ିଲା 

 ଜଳ ବାହିନୀକୁ ସମୁ�ର ମଧ�େର ପହରା େଦବାକୁ େହବ ଆତWବାଦୀ ମାେନ 

େକୗଣସି ପଶୁଠୁ ବି ହୀନ ନୁହrି ମାନବିକତା ନାହm େସମାନW ପାଖେର ମଁୁ ଭାବୁଛି 
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ଆମ େଦଶେର ହm େକେତକ େଦଶେ�ାହୀ େସମାନWୁ ଆମ େଦଶେର ପଶାଇ 

େଦଉଛrି େଦଶ େ�ାହୀ ମାନWୁ େଖାଜି ବାହାର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ 

 କସାବ କଥା କହିବାକୁ ଗେଲ... ସରକାର େକେବ ବି ତାକୁ ମାରିବନି 

 କୁମାର୍ ଅଜିତ 

 ଆେଦୗ ସୁର]ା େଦବା ଉଚିତ ନୁେହଁ େଦଖିବା ମାେ� େଗାଳି ମାରିେଦବା 

ଉଚିତ ଯଦି ଆେମ ଆତWବାଦୀ ମାନWୁ ସୁର]ା େଦବା ତାହା େହେଲ ଆମ େଦଶ 

ଅସୁର]ିତ େହାଇଯିବ 

 

 ଚଳିତ ମାସର "ଶp : - 

 ଓଡ଼ିଶାର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଜିyା(୧୦) ବନ�ା 
ବିଭୀଷିକା ସହୁଥିବା ସମୟେର େକାଟି େକାଟି ଟ{ା 
ବ�ୟ କରି ସୁଦୃଶ େତାରଣ ନିମ�ାଣ କରି ଦୁଗ�ାପୂଜା 
ପାଳନ କରିବା ଯୁ|ି ଯୁ| କି ? 
 ଆପଣW ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା aahwaan@gmail.com େର 

େଦଇ ପାରିେବ କି?ା େଫସ୍ ବୁକେର ଥିବା ଆମ ଗ�ପେର େଦଇ ପାରିେବ ଆମ ଗ�ପର 

ଠିକଣା ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଛି 

 Aahwaan Group : - 

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

 Katha o Kabita Group : - 

https://www.facebook.com/groups/146695028745928/ 
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ଚଳିତ ମାସର ସଂZରଣକୁ ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ କରି ପଢ଼ିଥିବା େହତୁ 

ଆପଣWୁ ଧନ�ବାଦ 

 

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

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

େଫସ୍ ବୁକେର ଥିବା ଆମ ଗ�ପେର େଦଇ ପାରିେବ  


