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ସ�ାଗତ କରିବା ଆସ     ରବୀF�ନାଥ ମହାରଣା  ୨୪୫ 

ଜୟ ଦଶଭୂଜା      କାହ~ uଚରଣ ସାହୁ   ୨୪୬ 

କାଶତrୀର େକାହ     ଶ�ୀବଳରାମ ପଜୂାରୀ  ୨୪୭ 

ମା ଦୁଗ�ା       ପ�କାଶ ଚF�  ପrା   ୨୪୯ 

ମା’ର ଆଗମନ      ପବିତ�  ଦାସ    ୨୫୧ 

ବଳି        ସ�ିଦାନF ବାରିକ  ୨୫୨ 

ଜୀବନର ଉେ�ଶ� ପାଉନି    अନନ�ା अନୁ�ା   ୨୫୪ 

ସଂଘଷ�ମୟ ଏଇତ ଜୀବନ    अଜୟ କୁମାର େବେହରା ୨୫୭ 

अସହାୟତା       ସୁନିତା ବାରିକ   ୨୫୮ 

ପ�କୃତିରାଣୀ       ସୁମିତ� ା ପୃ�ି    ୨୬୦ 

ସ�ପ~        ଆଯ��ରଶI ୀ ଦେଳଇ  ୨୬୧ 

ପି�ୟାବିନା ଶ�ାବଣ      ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�    ୨୬୨ 

ବାbବ ସ�ପ~       ପ�ବୀଣ କୁମାର ଖାଡ଼mା  ୨୬୪ 

ପୁରୁଣା ପ�ଶ~       ଲିପ୍ ସା ଆଚାଯ��   ୨୬୫ 
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ପରୀhା       ସତ�ସୁFର ପରିଡ଼ା  ୨୬୬ 

େବଳଥାଉ ହୁଏ ସାବଧାନ    ନେରF�  ପ�ସାଦ େବେହରା ୨୬୮ 

ଶନୂ�ତାରୁ ପ%ୂ�ତା     ଲhI ୀକାq ମାଝୀ   ୨୭୦ 

ଆଶା ବାpିଥାଏ ବସା     ନବକୁମାର ଦାସ   ୨୭୨ 

ବହି        ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା  ୨୭୩ 

ଲୁହ ଢାଳୁଥାqି ନିତି     ପ�ଶାq କୁମାର ମିଶ�  ୨୭୪ 

ଏଇ ହୃଦୟଟି      ଇ�ିତାରାଣୀ ସାହୁ  ୨୭୬ 

ମଣିଷର ଏଇ ମନ      ନିହାର ରnନ   ୨୭୭ 

ସବୁଥାଇ ସିଏ ମାଗୁଛି ଭିକ    ଶିଶିର କୁମାର ପrା  ୨୭୮ 

ସ�ୀକାେରା�ି       କାaiକ ପାଣିଗ�ାହୀ   ୨୭୯ 

ନହୁअ ନି��ୟ      अନାମ ଚରଣ ସାହୁ  ୨୮୦ 

େପ�ମର ନଁା ବଷ�ା      ରାଧାକୃ{ ଦେଳଇ  ୨୮୧ 

କିଛି କଥା       ଜଗନ ପାଳ    ୨୮୩ 

ଜୀବନସାଥୀ      ଛବିରାଣୀ ପତି   ୨୮୫ 

କାଶତrୀ       ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା  ୨୮୬ 

ଗରିବ       ସସିIତା ମିଶ�    ୨୮୭ 

ଇତି        ଚିନI ୟ ବାରିକ   ୨୮୯ 

ସମାଜେର ସୁଖ      ଆଶୁେତାଷ େମେହର  ୨୯୧ 

ବିଶ�ାସୀ କୁକୁର କଥା     ଧିେରF�  ମଲିC କ   ୨୯୨ 
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ଏଇ େମାର େସଇ ମFିର    େବୖଦ�ନାଥ ପrା   ୨୯୪ 

କପଟିଆ ଜଗନ~ ାଥ     ପ�ଶାq କୁମାର ପଧାନ  ୨୯୫ 

ସ#କ�       ର.ନିଧି େସଠୀ   ୨୯୬ 

अେପhାେର       ଭାରତୀ ମହାqି   ୨୯୮ 

ଏମିତି କାହ\କି ହୁଏ     କrୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ  ୩୦୦ 

େପ�ମ        ଲhI ୀପି�ୟା େଚୗଧୁରୀ  ୩୦୧ 

କିଏେସ ବୁଝିବ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ    କୁମାର େଲାେକଶ୍   ୩୦୨ 

ଜୀବନଟା ଲାେଗ ତୁj     अhୟ କୁମାର େବେହରା ୩୦୩ 

େପ�ମର ସଂ}ା      अନିରୁx ସାହୁ   ୩୦୪ 

ନି0ୁର       େସୗମ�ସୁଚରିତା େସଣ  ୩୦୬ 

ବାବନା ଭୂତ      ହୃଷିେକଶ ସ�ାଇଁ   ୩୦୮ 

ତମ ନଁା ଗଁା ଆଉ ଠିକଣା    ଶ�xା ମିଶ�    ୩୦୯ 

ପଖାଳ       ଭୂେପଶ ମିଶ�   ୩୧୨ 

ଲୁେଚଇେଦଲି      େଗାଲକ ବିହାରୀ ଗିରି  ୩୧୩ 

ସାଥୀ        ଶିବାନୀ ପରିଡ଼ା   ୩୧୫ 

ତେମ ଓ ମଁୁ       hୀେରାଦିନୀ େବେହରା  ୩୧୯ 

ଲିmିକ ସମାନତା      ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�    ୩୨୦ 

ଆଧାର ମଁୁ େଦଲି ସମାନ କରି    ଦୁଷIq କୁମାର ମିଶ�  ୩୨୨ 

ମଁୁ ଆଉ ତୁେମ      ଚିaରnନ ନାୟକ  ୩୨୩ 
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ପhୀ (ଚେଢ଼ଇ)      ବିଭୁତି    ୩୨୫ 

अକାଳ େବାଧନ      ନିରୁପମା ନାୟକ   ୩୨୭ 

अନନ�ା अଭିମାନିନୀ     ସେରାଜ ନାୟକ   ୩୨୯ 

ତୁେମ ପାରିବ ତ?     ରାେକଶ ରnନ ପrା  ୩୩୦ 

ମରେତ ଶରତ      େରାହିତ େସଠୀ   ୩୩୨ 

ଶିଶୁ        अବିନାଶ େବେହରା  ୩୩୫ 

େହ ମତାତI ା       ପ�}ା ପରମିତା ମହାପାତ�  ୩୩୬ 

ବାପୁତୁେମ ମେନ ପଡ଼     େଜ�ାତିରnନ ମହାରଣା ୩୩୮ 

ବାପୁ! କେଣ କେଣ ଯାअ ସୃଜି    େସଠୀ କାaiକ ଚF�   ୩୪୦ 

ବାପୁ.ୁ େଖାଲାଚିଠି     ରାେଜF�  ସାମଲ   ୩୪୧ 

୧୫୦ତମ ଜୟqୀ      ଦrାସୀ ପ�ଧାନ   ୩୪୪ 

ବାପୁଜୀ       ପି�ୁ ମିଶ�    ୩୪୫ 

ସପନର ମଧୁରାତି      ଶୟନ ନାୟକ   ୩୪୬ 

ନିରୁ�ି� ପି�ୟାପ�ତି     ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ�   ୩୪୮ 

କୁମାରୀ ମାତୃତ�       ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼iଆ   ୩୫୦ 

ସ�ାଥ�ପର       अ.ିତା ପାଢ଼ୀ   ୩୫୨ 

ନିଜର ହୁअqି ଶତ� u     ମେହଶ�ର ସାହୁ   ୩୫୩ 

अପ�ଣ        ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ  ୩୫୪ 

ଚୁଲବୁଲି ଝିअଟିଏ ତୁ     ନାରାୟଣ େସନାପତି  ୩୫୫ 
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अpାର       अଜୟ କୁମାର ମହାqି  ୩୫୭ 

ସ�jଭାରତ େମା ସୁନା ଭାରତ    ସହେଦବ ପ�ଧାନ   ୩୫୯ 

अନୁେରାଧ       େସୗମ�ରnନ ଭୂୟଁା  ୩୬୧ 

ଚିଠି        ସଯୂ��କାq େବେହରା  ୩୬୨ 

ନଁା ତାର ତF� ା      ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ ୩୬୪ 

େପ�ମ        ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ   ୩୬୫ 

ବିଦାୟ       ସିଲୁ ପଧାନ    ୩୬୭ 

ହଜିଛି ଶରତ      ଉମiଳା ଦାସ   ୩୬୯ 

ତା’ର କବିତା      ଜୟq କୁମାର ସାହୁ  ୩୭୦ 

ଆଜି ବି େରବତୀ କାFୁଛି    ରଶିIକାq ବାରିକ   ୩୭୧ 

ଆମ ଗଁା       ଦୀପାnଳି ଭn   ୩୭୩ 

ଚF�ଭାଗା       ମେନାରnନ ମୁଦୁଲି  ୩୭୫ 

ଶ�ାବଣର अେପhାେର     ଦୁଷIq ଖଟୁଆ   ୩୭୬ 

ନିରବେର       ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ�  ୩୭୭ 

ଭିନ~  ଏକ କବିତାଫୁଲ     ପ�କାଶଚF�  ମୁଦୁଲି   ୩୭୯ 

अଭୁଲା ସI |ତି       େଶଷେଦବ ପ�ଧାନ  ୩୮୦ 

ହିସାବ       ବିଜୟ କୁମାର ପrା  ୩୮୧ 

ବpୁେର       ବାବୁଲାଲ ପେଲଇ  ୩୮୨ 

ମିଛ େଦବଦାସୀ      ଫାଲଗୁନୀ ଦାସ   ୩୮୩ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     12 

ମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀ      ଶଶା. େଶଖର ମୁଦୁଲି  ୩୮୫ 

अଳସୀ ଶୀତ      ସୁବାସ ଚF�  ମୁଦୁଲି  ୩୮୭ 

ନୀରବତା       ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ  ୩୮୮ 

ସକାଳ ଆସିେଲ      ସୁମq କୁମାର ଶତପଥୀ  ୩୯୦ 

ରାଜଗାଦି ନୁେହଁ ସବୁଦିନ    ସୁଶାq େଗୗଡ଼   ୩୯୨ 

େଦ� ୗପଦୀ       କୁନା ସୁନା    ୩୯୩ 

ଏହି େମାର ଗାଆଁ      ପ�ଶାq କୁମାର ନାଥ  ୩୯୬ 

ମନ େମାହିନିଏ!      अସୀମା ସାହୁ   ୩୯୮ 

ଜୀବନ       ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ   ୪୦୦ 

ସପନ ସqକ      ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ ପrା  ୪୦୧ 

େଶଷ େଟ�ନ୍       ସନାତନ ମହାକୁଡ଼  ୪୦୨ 

ରmୀନ ସ�ପ~      ତପନ ସାହୁ    ୪୦୪ 

ଜଗାକାଳିଆ      ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା  ୪୦୬ 

अବା�ିତ       ବFନା ନାୟକ   ୪୦୮ 

ସଂବଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୪୧୦ 

ମଁା ସିହିନିଗଡ଼ିଏନ୍      ଶିଶୁପାଲ୍ ସାମ�ଥ   ୪୧୧ 

ସୁଆଧୀନ ଦିନର      େଦବାଶିଷ ସାଗର   ୪୧୨ 

ମଏନା       ପ�ସନ~  ପ�ୟାସ ଭୁଏ  ୪୧୪ 

अଜାମର       ସୁବାସ ଚF�  ଭୁଏ   ୪୧୫ 
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ବାର୍ ମାସର୍ େତର୍ ତିହାର୍    ଶିଶୁପାଲ୍ ସାମ�ଥ   ୪୧୭ 

ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍      େବଦବ�ାସ ମାଝୀ   ୪୧୮ 

ପଏସାର ଦୁଇଫାଲ୍     ଶ�ସିpୁ ପୁେରାହିତ  ୪୨୦ 

ଆରୁ େକେଭ ଆସବ ମଁା     ପ�ସନ~  ପ�ୟାସ ଭୁଏ  ୪୨୧ 

ରାବଣ ପୁଡ଼ି       େଦବାଶିଷ ସାଗର   ୪୨୨ 

ପ�ବp ବିଭାଗ           ୪୨୪ 

କାଶI ୀରର ଇତିହାସ     ମେନାଜ କୁମାର ପrା  ୪୨୫ 

ରାମାୟଣର କଥା      ନେରF�  ପ�ସାଦ େବେହରା ୪୨୯ 

ନବଦୁଗ�ା       ପ.ଜ କୁମାର ମାହାନା  ୪୩୫ 

ମା ଆଦ�ାଶ�ି. ଆବାହନ    ସ�ପ~ାରାଣୀ ଗୁମାନସିଂହ  ୪୪୦ 

ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ମହାତI �     ମେହF�ପ�ତାପ ସ�ାଇଁ  ୪୪୮ 

ଆସ ବାପୁ ପୁଣିଥେର     अଜୟ କୁମାର େବେହରା ୪୫୫ 

ଗାpୀ ଓ ଭାରତ      ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି ୪୫୮ 

ଶୁଆ ଶ� େଖାଜୁଛି     ଶୁଆର ମଣିଷ ସାmମାେନ ୪୬୧ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୪୬୪ 

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

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

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ବିେଶଷ ଶାରଦୀୟ ସଂ<ରଣ ଉପଲେh 

ଆମର ସମb ପାଠକ ପାଠିକା, େଲଖକ େଲଖିକା, ଉପେଦ�ା ଏବଂ 

ଶୁଭାକାଂhୀ.ୁ ହା�iକ अଭିନFନ ଓ ଶୁେଭjା ଜଣାଉଛି  

 ବଷ�ର ଏକ ପବିତ�  ଓ ଉ�ବମୟ ସମୟେର ଆହ� ାନର ଏହି 

ବିେଶଷ ସଂ<ରଣ ଆପଣମାନ.ୁ ଆେମାଦିତ କରିବ େବାଲି ଆଶା 

ଆପଣ ମାନ. ଶୁେଭjା ଏହି ଇ-ପତି� କାର ପ�କାଶନର ମୁଖ� 

େପ�ା�ାହନ େଦଶ ଦୁନିଆେର େହାଇଥିବା अେନକ ଘଟଣା ଓ 

ଦୁଘ�ଟଣାର େଲଖାେଯାଖା ଚଳିତ ସଂ<ରଣର ସଂପାଦକୀୟେର ଉେଲC ଖ 

କରୁନାହ\, ଏହାର କାରଣ େହଉଛି େମାର କାଯ��ବ�bତା ଭିତେର ଚଳିତ 

ସଂ<ରଣର ପ�କାଶନ ବa�ମାନ ସୁଦୂର ବିଶାଖାପାଟଣାେର ଏକ 

େହାେଟଲ୍ ରୁମେର ବସି ମଧ�ରାତ� ୀର ଏହି ପ�ହରେର ଏହି ପ�କାଶନ 

ପାଇଁ କାଯ�� କରୁଥିବା େବେଳ ଆଶା କରୁଛି େଯ ଆପଣମାେନ ଏହି 

ଦଶହରା ଛୁଟି ମଧ�େର ହ\ ଏହି ପତି� କାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇେବ ଏବଂ 

ଆହ� ାନ ସହ ଆପଣ. ସଂପକ� ଆଗଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ 

 ଆଜି ଏହି ମୁହୂa�େର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  
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ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କାର ପ�କାଶନ େବଳାେର ମନେର अେନକ ପ�ଶ~ ଉଠୁଛି 

ସାହିତ�କୁ େଲାକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ अେନକ ସଂଗଠନ ଆେଗଇ ଆସୁଛqି ଏବଂ 

େସମାେନ ନିଜ ନିଜର ପତ� ପତି� କା ମାନ. /ାରା ନୂତନ େଲଖକ ମାନ.ୁ େପ�ା�ାହିତ 

କରୁଛqି କିଛି ପତ� ପତି� କା ଏଥିପାଇଁ अଭିନବ ଉପାୟମାନ ଚିqା କରୁଛqି ମାସିକ, ପାhିକ 

ଏବଂ ସା�ାହିକ �x�ାମାନ ଆେୟାଜନ କରି େଲଖକ ମାନ.ୁ अଧିକରୁ अଧିକ ଉ�ାହିତ 

େହାଇ େଲଖିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ େଦଉଛqି େସହି ସବୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ େଗା0ୀ.ୁ ମଁୁ 

ଧନ�ବାଦ େଦଉଛି ଆସ� ଆେମ ବିଭିନ~  ଉପାୟେର ଆମ ସାହିତ�ର ଉନ~ ତି େହତୁ କାମ 

କରିବା ଏବଂ ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର ଜୟଯାତ� ାେର ସହଭାଗୀ େହବା 

 ଆଶା କରୁଛି ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଚଳିତ ସଂ<ରଣ ଆପଣ ମାନ.ୁ ଆନF େଦବା 

ସହ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା ପାଇଁ ଉ�ାହିତ କରିବ अେନକ େଲଖକେଲଖିକା. େଲଖା 

ପ�କାଶିତ େହାଇପାରୁନାହ\, େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଦୁଃଖୀତ 

 

 ଧନ�ବାଦ 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ସିଂହ ସାମ�ାଜ�ର ନିୟମ ଓ ରାଜ� ପରିଚାଳନା 

ସିଂହ ସାମ�ାଜ�ର ଆକାରସିଂହ ସାମ�ାଜ�ର ଆକାରସିଂହ ସାମ�ାଜ�ର ଆକାରସିଂହ ସାମ�ାଜ�ର ଆକାର----    

 ଆଜି ସିଂହମାେନ ଗିର୍ अଭୟାରଣ� ବାହରକୁ ବାହରି ଆସୁଛqି 

ଆଉ ତଟବa�ୀ अଂଚଳ, ରାଜୁଲା, ଜାଫ� ବାଦ ଏମିତିକି ଭାବନଗର ଜିଲC ାର ଜmଲକୁ ବ�� 

େହାଇଯାଇଛqି। ଆଗରୁ ଦିନମାନ.େର ୧୯୦୦ ଶତା�ୀ େଶଷ ଆଡକୁ ସିଂହମାେନ ଖାଲି 

ଗିର୍ ଜmଲ ମଧ�େର ସୀମିତ ଥିେଲ। ଆଉ େସଇଠି ରହୁଥିେଲ ଖାଲି ମାଲ୍ଧାରୀ ମାେନ। 

କି� ଆଜି ଦିନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସିଂହମାନ.ୁ ଶୀକାର ନକରିବା େହତୁ अେନକ �ାନେର 

େସମାେନ ବ�ା� େହାଇ ଯାଇଛqି।  

 ସିଂହମାେନ ଆଜି ନିଜର ବିଗତ ୧୪ଶହ ବଗ� କିେଲାମିଟର अଂଚଳରୁ ଖୁବ୍ ବିbୁତ 

୨୨ହଜାର ବଗ�କିେଲାମିଟର अଂଚଳକୁ ବ�ା� େହାଇଯାଇଛqି। ଆଉ ସମୁଦ�  ତଟବତ�ୀ 

अଂଚଳ ଯଥା, ରାଜୁଲା, ଜାଫ� ାବାଦ, ସହର ପଯ��q ଚାଲିଯାଇଛqି। ରାଜୁଲା ଓ 

ଜାଫ� ାବାଦ ଗୀର୍  ଜmଲରୁ ପ�ାୟ ୩୦ କିେଲାମିଟର ଦୂର। େସଠି ମଧ� ସିଂହ 

େଦଖାଯାଇଛqି। 

 େସୗରା��  ସିଂହମାନ. ଭିତେର େଦଖାଯାଇଛି ସମୁଦ�  କୂଳେର। ସମୁଦ�  ତଟବa�ୀ 

�ାନେର ରହୁଥିବା ସିଂହମାନ.ର ବ%� ସାମାନ� ଫିକା ଆଉ ଜmଲେର ରହୁଥିବା 

ସିଂହମାେନ ଯାହାକି ତଟରୁ अେନକ ଦୂରେର अବ�ିତ अେନକ ଗାଢ଼ା।  

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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 ସିଂହ अେନକ ପଶୁ ଶିକାର କେର। କି� ଏେବ ନୀଳଗାଈକୁ ସିଂହ ବହୁତ ପସF 

କରୁଛି। ନୀଳଗାଈମାେନ ସାରା େସୗରା��େର ବ�� େହାଇରହିଛqି। ଆଉ େସମାନ.ର 

ସଂଖ�ା ଆଶାତୀତ ଭାବେର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନୀଳଗାଈ େଖାଲା ଘାସ ଜmଲକୁ ପସF 

କେର। ଏହା ଆଜିକାଲି ତଟବa�ୀ अzଳ ପ�ଚୁର ପରିମାଣେର େଦଖାଯାଆqି। େତଣୁ ସିଂହ 

ଏ अଂଚଳକୁ ନୀଳଗାଈ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସି ଯାଇअଛି।  

ଶିକାର ପxତିଶିକାର ପxତିଶିକାର ପxତିଶିକାର ପxତି----    

 େକେତ ଶିକାର ମେନ ରହିଯାଏ। ବହୁତ ଶିକାର ସବୁ ଭଳିଆ ପୁରୁଣା େହାଇଥାଏ। 

କି� କିଛି ମେନ ରହିଯାଏ।  

 ସଂp�ା ସମୟ। େସମାନ. ପାଇଁ ଶିକାର ସମୟ। ସିଂହଦଳ ପାଣି ପାଖେର ପ�ତୀhା 

କରିଥାqି। ଗରମ ଦିନ। ପାଣିର ଉ� ସବୁ ଶୁଖି ଆସୁଥାଏ। ସିଂହମାେନ ଏକଥା ଭଲ କରି 

ଜାଣqି। ପାଣିର ଆବଶ�କତା ପାଇଁ ଘାସ ଚରୁଥିବା ପଶୁମାେନ େଯମିତି େହେଲ ଆସିେବ। 

େତଣୁ େସମାେନ ପାଣି ପାଖେର अେପhା କରି ରୁହqି।  

 ଏକ ଲcା ପ�ତୀhା ପେର ଦେଳ ହରିଣ ଆସିେଲ। ଏେଣ ସିଂହମାେନ ଛପିକରି 

ଥାଆqି। େସହି ହରିଣ ଦଳେର अନୁଭୂତି ଥିବା ହରିଣମାେନ ରହିଥାqି। େସମାେନ 

ଭଲକରି ଜାଣqି ପାଣି ପାଖେର ବିପଦ ଲୁଚକରି अଛି। େତଣୁ େସହି ହରିଣମାେନ ହଠାତ୍ 

ପାଣି ପିअqି ନାହ\। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ अତି ସାବଧାନ େହାଇ ରୁହqି। େସମାେନ ସିଂହ 

ଠାରୁ अେନକ ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ପାରqି। କି� ବa�ମାନ ଗ�ୀଷIର ପ�ବାହ। େସମାନ.ୁ େଯମିତି 

େହେଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ଏପେଟ ଚାେରାଟି ସିଂହୀ ସାବଧାନର ସହ ଲୁଚି 

ବସିଥାqି। ହରିଣ ଦଳ ଆସି ସାବଧାନ େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥାqି। କି� କଣ କରାଯିବ? 
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ବିପଦ ଥିେଲ ମଧ� ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। େଗାଟିଏ ପୁରୁଷ ହରିଣ ଆେଗଇ ଆସିଲା। 

ବାହାେର କିଛି ବିପଦର ଲhଣ େଦଖାଯାଉନାହ\। ଟିକିଏ ଆଶ�b େହଲା। ପାଣି ପିଇବା 

ପାଇଁ େସ ଏକଦମ୍ ପାଖେର ଥାଏ। ଖୁବ୍ ସହଜେର ହରିଣଟି ପାଣି ପାଖକୁ ଆେଗଇ ଗଲା। 

େସ କି� ଜାଣି ନଥିଲା େଯ ତାକୁ ଆକ�ମଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହୀମାେନ ସବୁ ଦିଗେର ଛପି 

ରହିଛqି। େସ ନିଜର ମୁrକୁ ନୂଆଁଇ େଦଲା। ଏଇ ପାଣି ପିଇବ। ପାଖେର ଥିବା ସିହୀଂଟି 

ତାକୁ ଆକ�ମଣ କଲା। ଦଳର अନ� ହରିଣମାେନ େଦୗଡି ପଳାଇ ଗେଲ। ଏ ହରିଣ ମଧ� 

େଦୗଡି ପଳାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। କି� ଆଉ ସିଂହୀମାେନ ପ�bୁତ ଥିେଲ। େସମାେନ 

ସହଜେର ଏ ହରିଣକୁ ଧରିେନେଲ।  

 ହରିଣର ମୃତୁ�ର ଡାକ ସମେb ଶୁଣିେଲ। ଦଳର ସିଂହୀମାେନ ଆଉ अନ� 

ସଦସ�ମାେନ ପାଖକୁ ଆସିେଲ। ରାତ� ୀର େଭାଜନ ପ�bୁତ। ସିଂହମାେନ ଖୁବ୍ ସାବଧାନର 

ସହିତ ଆକଳନ କରି ଶୀକାର କରqି। ଦଳଗତ ଶିକାର େହତୁ ଖୁବ୍ ସହଜେର େସମାେନ 

ଶିକାର କରିପାରqି। 

 ଏ ମଧ�େର अେନକ अନୁଭୂତି ମଧ� େଦଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଗତି କରିଛqି। ତା.ର ଦଳ 

େସଇ ଆଗ ଭଳି ଶିକାର କରୁଥିଲା। ସିଂହମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଦିନସାରା େଶାଇ ରୁହqି 

ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସp�ାେବେଳ ବା ରାତ� ୀର ପ�ଥମ ଦି�ତୀୟ ପ�ହରେର ଶିକାର କରିବା 

ଆର� କରqି। ସଂp�ାେର ଶିକାର ଏମାନ. ପାଇଁ ସହଜ େହାଇଥାଏ। ରାତିେର ସିଂହର 

ଦୃ�ିଶ�ି ପ�ଖର ଥାଏ। ଏଇ ସିଂହୀମାେନ ବା ସିଂହମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଚF�  ରାତିେର ପ%ୂ� 

ଜହ~  ରାତିେର ଶିକାର କରqି ନାହ\। ଖୁବ୍ ସହଜେର ଏମାନ.ୁ େଦଖିେହବ ଶିକାରମାେନ 

େଦଖିାପରିେବ ତା ଛଡ଼ା ପ%ୂiମା ରାତି� େର ଏମାେନ ଚF�ର ଶୀତଳ ଆେଲାକକୁ ଉପେଭାଗ 
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କରqି।  

 ଶିକାରର ମୁଖ� ଭୂମିକା ସିଂହୀମାେନ େନଇଥାqି। ଛୁଆମାେନ ଦୂରରୁ ରହି ଶିକାରକୁ 

ଲh� ରଖqି, େକମିତି ଶିକାର େହଉଛି େଦଖqି କି� େକେବବି ଶିକାରେର ଭାଗ ନିअqି 

ନାହ\। ସିଂହ ଖାଇବା େବେଳ େପେଟଇ ତା ଶିକାରକୁ ଖାଇନିଏ। େବେଳେବେଳ ଶିକାରକୁ 

ଛାଇକୁ ଟାଣିେନଇ ଶାqିେର ଖାଏ। ଶିକାରେର ସିଂହ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ େନଇ ନଥାଏ। 

ତାର ମୁଖ� କାରଣ େହଉଛି ସିଂହର ଆକାର ବଡ ଆଉ ସହଜେର ସିଂହକୁ ଶିକାରମାେନ 

େଦଖିେଦଇ ପାରqି। କି� ଶିକାର ପେର ଖାଦ�େର ପ�ଥମ ଭାଗ ସିଂହର ରହିଥାଏ। ସିଂହ 

ବା ସିଂହୀ ଖୁବ୍ େଜାରେର େଦୗଡି ପାରqି ନାହ\। ଶିକାରକୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ପଯ��q 

अେପhା କରqି। 

 ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ अେନକ ଦୂରରୁ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସିଂହୀ ଶିକାର ଆଗେର 

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଆେଗଇ ଆସqି। अନ� ସିଂହୀ ଓ अ� ବୟ< ତରୁଣମାେନ ଏପଟ େସପଟ 

େଖେଳଇ େହାଇ ଯାଆqି େଯମିତିକି ଶିକାରର ଚାରିପଟୁ େଘରିପାରିେବ। ପଳାଇବାର 

ସବୁରାbା ଏମାେନ ବFକରି ରଖqି। ସିଂହମାେନ ଶିକାରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର ତଉେଲଇ 

ନିअqି। ଦୂରତା, ଶିକାରର ଆକାର, ଲିm, ପବନର ଦିଗ ଇତ�ାଦି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେର 

ତଉେଲଇ ଥାଆqି। ତା ପେର ଖୁବ୍ ସାବଧାନର ସହିତ ଶିକାର ଆଡକୁ ଯାଆqି। 

ଶିକାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେର ଧରିବାକୁ େଚ�ା କରqି। ପ�ତି ଆକ�ମଣର େନତୃତ�ମୁଖ� ସିଂହୀ 

ପ�ାୟ େନଇଥାଏ। अତି ଧିର ଗତିବା ସୁପର୍ େସCା େମାସନେର ସିଂହୀଟିଏ ଆଗକୁ ଯାଏ, 

ଦଳର अନ� ସିଂହୀମାେନ ଦୂରରୁ ଲh� କରି ରୁହqି। େଯେତେବେଳ ଶିକାରି ଶିକାରର 

ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ, ପ�ଥେମ ଆକ�ମଣ କରୁଥିବା ସିଂହୀ ହଠାତ୍ ଉଛୁଳି ଆକ�ମଣ 
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କରିବାକୁ େଚ�ା କେର। ଦଳର अନ� ସଦସ�ମାେନ ଶିକାରକୁ ମଝି ଆଡକୁ ତଡି ଆଣqି। 

ଦଳର अନ� अଂଶୀଦାରମାେନ अେପhା କରି ରୁହqି େକେତେବେଳ ଶିକାରକୁ ତେଳ 

ପକାଇ େଦେବ।  

 ସିଂହମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଶିକାର ପଶୁଦଳର େଛାଟ ବା अ� ବୟ<ମାନକୁ ଶିକାର 

କରqି ନାହ\। େସମାେନ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଶିକାର କରିଥାqି। ମୁଖ� କାରଣ େହଉଛି 

େଛାଟ ଶିକାର େହବାେଯାଗ� ପଶୁଗୁଡା ଧିେର ବଢ�। େସମାନ. ଶରୀରୁ ଏେବ ପଯ��ା� 

ମାଂସ ମିଳିେବନି। ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ େସମାେନ ଖାଦ�ର ଭrାର େହାଇ ରହିେବ। 

ସିଂହମାେନ ନିେଜ ଶିକାର କରିଥିବା ଜ�କୁ ଖାଇବାକୁ ପସF କରqି। ତା ଛଡା େବେଳ 

େବେଳ अନ� ଶିକାରୀ ପଶୁ ଯଥା କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୁହଁରୁ ମଧ� ଶିକାର ଛଡାଇ 

ନିअqି। ସମୟ ସମୟେର ସିଂହ ବୁଢା େହାଇଗେଲ ସହଜେର ଶିକାର କରିପାେର ନାହ\। 

େତଣୁ ଏମିତି ମଲା ଜୀବକୁ  ମଧ� ଖାଇଥାଏ। ସିଂହ ଦଳର ଏକ ସାମାଜିକ ବ�ବ�ା अଛି। 

ଯଦି ଦଳର େକୗଣସି ସଦସ� ଆଘାତ ପ�ା� ହୁଏ ବା େରାଗଗ�b ହୁଏ େତେବ ମଧ� ଶିକାର 

କରାଯାଇଥିବା ଜ�ର କିଛି अଂଶ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଦ�ାରା େସ ଖୁବ୍ 

ଜଲ୍ଦି ସୁ� େହାଇପାରିବ। 

 ସିଂହମାେନ ପ�ାୟ ଦୁଇ ଚାରିଦିନେର ଥେର ଶିକାର କରିଥାqି। ଶିକାରର अଭାବେର 

ପ�ାୟ ଏକ ସ�ାହ ପଯ��q େସମାେନ କିଛି ନ ଖାଇ ରହିପାରqି। ପ�ତିଥର େଗାଟିଏ ସିଂହ 

ପାଖାପାଖି ୫ରୁ ୭କିେଲା ମାଂସ ଖାଏ। ଯଦି ପ�ଚୁର ଖାଇବାକୁ अଛି ତା େହେଲ ନିଜ 

ଓଜନର ୨୦ରୁ ୩୦ ପ�ତିଶତ ଥରକେର ଖାଇେନଇ ପାେର। 

 ଏସିଆ ସିଂହ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଚି ଛପି ଶିକାର କେର। ଏମାନ. ପାଖେର ଶିକାର 
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ପଛେର अେନକ ଦୂର େଦୗଡି ତାକୁ ଶିକାର କରିବାର ସାମଥ�� ନାହ\। ଏସିଆଟିକ୍ ସିଂହର 

ରହୁଥିବା ବାସ�ାନେର ମୁଖ�ତଃ କଂଟା ଜmଲ ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଜmଲ अଛି। ପତ� ଝଡା 

େଦଉଥିବା ଜmଲ ତାହା ଛଡା କଂଟାଥିବା ଜmଲେର କିଛି କିଛି ଘାସୁଆ ଚରାଭୂଇଁ ଥାଏ। 

େସହି ଚାରଣ ଭୂମିକୁ ହରିଣ, ନୀଳ ଗାଈ, ସcର ଆଉ ବାରହା ପସF କରqି। େତଣୁ 

ସିଂହର ମୁଖ� ଶିକାର େହଉଛି ହରିଣ, ନୀଳ ଗାଈ, ସcର ଆଉ ବାରହା। ଗିର ଜmଲ 

ଭିତେର ମାଲଧାରୀମାେନ ରହୁଛqି। େବେଳ େବେଳ ଏମାେନ ମାଲ୍ଧାରୀ ବା ଜmଲର 

ଧାରେର ରହୁଥିବା େଲାକମାନ.ର ପାଳିତ ପଶୁମାନ.ୁ ଶିକାର କରିଥାqି। କି� ପାଳିତ 

ପଶୁ ସିଂହମାନ.ର ମୁଖ� େଭାଜନ ନୁେହଁ।  

 ଲh� କରାଯାଇଛି େଗାଟିଏ ସିଂହ ବଷ�କୁ ପ�ାେୟ ୨୦ଟି ଜୀବ ନିଜର hୁଧା ପାଇଁ 

ମାରିଥାଏ। ଏହାଛଡା अଯଥାେର େସମାେନ ଶିକାର କରqି ନାହ\। ସିଂହମାେନ 

େଯେତେବେଳ େଭାକିଲା ଥାଆqି େସେତେବେଳ ଶିକାର କରqି।  

ଶିକାର ସମୟଶିକାର ସମୟଶିକାର ସମୟଶିକାର ସମୟ    

 େସମାନ. ଦଳ ଶିକାରର अେନକ କଥା ଶିଖି ଗଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା େହଉଛି 

ଶିକାରର ବ�ବହାର ବିଷୟେର ଜାଣିବା। େତେବ ଯାଇ ଶିକାରକୁ ସହଜେର ଧରିେହବ। 

 ରାତି� ଚର ଜୀବମାନ.ର େଦଖିବାର ଶ�ି अpାରେର ଖୁବ୍ ପ�ଖର। ମଣିଷ अେପhା 

େସମାେନ ପ�ାୟ ୫ ଗୁଣ ଭଲ ଭାବେର ରାତିେର େଦଖିପାରqି। अନ�ପhେର ତୃଣେଭାଜି 

ପ�ାଣୀ ଯଥା ନୀଳ ଗାଈ ଏକ ଦିବାଚର ପ�ାଣୀ। ଏହାର ଦୃ�ିଶ�ି ଦିନେର ଖୁବ୍ ପ�ଖର। 

କି� ରାତିେର ଏ ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ର ଦୃ�ି ଶ�ି अନ� ରାତ� ୀଚର ଶିକାରୀ 

ପ�ାଣୀମାନ. ଭଳି ଏେତ ପ�ଖର େହାଇନଥାଏ। ରାତିେର ସିଂହମାେନ ଶିକାର କରିବା 
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ଆର� କରqି, ଆଉ ନୀଳଗାଈମାେନ ବା अନ� ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ଖୁବ୍ ସାବଧାନତା 

ଗ�ହଣ କରqି।  

 ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ର ରାତିେର େଦଖିବାର ଶ�ି ତ ବହୁତ କମ୍ କି� ତା.ର 

ଘ�ାଣ ଶ�ି ଜୀବନ ବଂଚାଇବାେର अେନକ ସାହାଯ� କେର। ଘ�ାଣ ଶ�ି ଦ�ାରା ପାେଖଇ 

ଆସୁଥିବା ମାଂସାହାରୀ ପ�ାଣୀ.ର ଗp େସମାେନ ଜାଣିପାରqି। େତଣୁ ସବୁେବେଳ ପବନ 

ଆସୁଥିବା ଆଡକୁ ମୁହଁକରି ଠିଆ େହାଇଥାqି ଆଉ ପବନକୁ ବାରcାର ଶୁଘୁଂଥାqି। 

ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ର ଏହି ଗୁଣ ସିଂହକୁ ଉପଯୁ� ଭାବେର ଜଣା। େତଣୁ ସିଂହ 

ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ୁ ଶିକାର କରିବା ଆଗରୁ ନି�i� କେର େଯମିତିକି ତାର ଗp 

େଯମିତି ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ. ପାଖେର ପହଁଚି ନପାେର। େତଣୁ ସବୁେବେଳ ପବନର 

ବିପରୀତ ଦିଗରୁ अଥ�ାତ୍ େଯଉଁ ଦିଗରୁ ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ର ପବନ ତା ଆଡକୁ ଆେସ 

େସହି ଦିଗରୁ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ େଚ�ା କେର। ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ େଯପଯ��q 

ଦଳବାpି ଥାqି େସ ପଯ��q େସମାନ.ର ବଂଚିବାର ଆଶା अଧିକ ଥାଏ। କି� ଦଳ ଛାଡି 

ଏପଟ େସପଟ େହାଇଗେଲ ବଂଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମିଯାଏ। ଦଳବାpି ରହିବା 

ସମୟେର ଦଳର ସବୁ ଆଖି, ସବୁ କାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ନିଜର େଦଇଥାଏ। ଏହା େସମାନ.ୁ 

ବଂଚିବାର ସାହାଯ� କେର। ଯଦି ଦଳର କିଛି ପ�ାଣୀ ବିପଦର ଆଶ.ା େଦଖqି 

ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଦଳକୁ ବିଭିନ~  ଇmିତ ବା ଡାକିବା ଦ�ାରା ଜଣାଇ ଦିअqି। 

 ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ଏମିତି ମଧ� ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ େକଉଁ ଜଳେସ�ାତ ପାଖକୁ 

ଗେଲ ଏକାଥେର ସମେb ଜଳପାନ କରqି ନାହ\। କିଛି ଜଳପାନ କରqି ଆଉ କିଛି ସବୁ 

ଦିଗକୁ ନିଘା ରଖିଥାqି। େସମାନ.ର ବିପଦରୁ ରhା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ 
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େହଉଛି େଛାଟ େଛାଟ ଜୀବ ଶିଶୁ.ୁ ମଝିେର ରଖqି। ଆଉ େସମାନ.ୁ ବୃaାକାରେର 

େଘରି ଠିଆ ହୁअqି। ଏହାଦ�ାରା ସବୁଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ େସମାେନ ଜାଣି ପାରqି। 

େତଣୁ ଏହି ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ପାଖେର ଆହୁରି ମଧ� 

ଉପାୟଥାଏ। େଯେହତୁ ସିଂହମାେନ ଏକାକୀ ପ�ାୟ ଶିକାର କରqି ନାହ\, ସମେb अଲଗା 

अଲଗା ଯାଗାେର ଛକି ରହିଥାqି। େଗାଟିଏ ସିଂହୀ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ଆେଗଇ ଆେସ। 

ତା ଫଳେର ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ଛତ� ଭm େଦଇ ବିଭିନ~  ଦିଗେର େଦୗଡିବାକୁ ଆର� 

କରqି। ଛକି ରହିଥିବା ସିଂହୀମାେନ େସହି ସମୟେର ଉପଯୁ� ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀକୁ ଶିକାର 

କରି ନିअqି।  

 ଜଳପାନ କରିବା ସମb. ପାଇଁ ଜରୁରୀ। େତଣୁ ମୁଖ�ତଃ ଗ�ୀଷIକାଳେର ଜଳପାନ 

କରିବା ସମୟ ସହଜେର ପ�ାଣୀମାେନ ସିଂହମାନ.ର ଶିକାର େହାଇଯାqି। अେନକ ତୃଷା 

ଆଉ ସpି ଯାଗା େଦଖି ଶିକାରୀମାେନ ଜଗି ବସିଛqି। େତଣୁ ଏଥିରୁ ରhା ପାଇବା ପାଇଁ 

ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ପ�ାେୟ ଦିନେର ଜଳପାନ କରqି। ରାତିେର ପାଣିପିଇବା 

ସବୁେବେଳ ବିପଦପ%ୂ�। େସମାେନ ଦୂରକୁ େଦଖି ପାରqି ନାହ\। େତଣୁ ଦିନେର ପ�ାୟତଃ 

ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ େଚ�ା କରିଥାqି।  

 ତୃଣେଭାଜୀ ପ�ାଣୀମାନ.ର ଏ ରhା ପxତିକୁ ପ�ତିହତ କରିବା ପାଇଁ अପରାହ~ର 

େଶଷଆଡକୁ ଆଉ ସଂp�ାର ଠିକ୍ ପେର ପେର ସିଂହମାନ.ର ଜଳେସ�ାତ ପାଖେର େମଳି 

କରି ନିअqି। ଏହି ସମୟେର ଶିକାର କରିବାର ସଂଖ�ା ବଢ଼ିଯାଏ। ସିଂହ ମାନ. ପାଇଁ 

ଛପିବା ପାଇଁ ରାତିର अpାର ସୁବିଧାଜନକ। କି� ଏ ସମୟ ତୃଣେଭାଜୀ ପ�ାଣୀ. ସ.ଟ 

ସମୟ। ଏହି ସମୟେର ତୃଷାର ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଜଳପାନ କରି େଫରିଯିବା 
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ପାଇଁ େଚ�ା କରqି।  

 ବଷ�ା ଋତୁେର ଶିକାରମାେନ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳେସ�ାତ ପାଖକୁ ଆସିନଥାqି। 

ସବୁ �ାନେର ଜଳ ପଯ��ା� ପରିମାଣେର ମିଳିଥାଏ। କି� ଏହି ସମୟେର ଘାସ ମଧ� ବଡ 

ବଡ େହାଇ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଘାସ ମଝିେର ସିଂହମାେନ ଖୁବ୍ ସହଜେର ଛପିଯାଇପାରqି। 

ଏହି ଲcା ଘାସ ସିଂହମାନ.ୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ अେନକ ସାହାଯ� କେର।  

 ଗିର୍ ପ�ାଣୀ ଉଦ�ାନେର ଘାସ ସବୁ ଯାଗାେର ସମାନ ଆକାରର ନଥାଏ। େକଉଁଠି 

େଛାଟ ତ େକଉଁଠି ଘାସର ଉ�ତା ୧୦ଫୁଟ ପଯ��q େହାଇପାେର। ଏେତ ଲcା ଘାସ 

ମଧ�େର ସିଂହମାେନ ଆରାମେର ଛପି ଯାଇପାରqି। ଶିକାର କରିବା େସମାନ. ପାଇଁ 

ସହଜ େହାଇଯାଏ। େତଣୁ ଏହି ସମୟେର ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ପ�ାୟ ଉ� ପାହାଡକୁ 

ଚାଲିଯାଆqି କିcା ଗଡାଣିଆ ଯାଗାେର ରୁହqି। େସ �ାନ ଗୁଡିକେର ଘାସର େଛାଟ 

ଆକାରର େହାଇଥାଏ ଆଉ ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ଦୂରକୁ େଦଖିପାରqି। େତଣୁ ଋତୁ ସହ 

ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀ ଓ ସିଂହମାେନ ନିଜର ବଂଚିବା ଆଉ ଶିକାରର େଶୖଳୀ ବଦଳାଇଥାqି।  

କି� ଗଡଣିଆ �ାନେର ପାଣି କମ୍ ମିେଳ। େତଣୁ ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ବାଧ�େହାଇ 

ପାଣିର େସ�ାତ ପାଖକୁ ଆସqି। େସହି ସମୟେର ସିଂହମାେନ ଶିକାର କରି ନିअqି। 

 ଖରାଦିେନ अଭ�ାୟରଣ�ର ସବୁ अଂଚଳ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଗଛଗୁଡିକ ପତ� ଝଡା େଦଇ 

ଦିअqି। େତଣୁ ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାେନ ରାତିେର ଗଛତେଳ ରହିବାକୁ େଚ�ା କରqି। 

ଏହାର କାରଣ େହଉଛି ଗଛର ଚାରିଆେଡ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ପତ�  ପଡିଥାଏ। େସହି ପତ�  

େଦଇ େକହି ମାଂସାସୀ ପ�ାଣୀ ଆସିେଲ ସହଜେର ଶ� ଦ�ାରା ଆସିବା ଜଣାପଡିଯାଏ। ଏହା 

ଏକ ସାଧାରଣ େଚ�ା, କି� ଏହା ଜୀବନ ବଂଚାଇବାେର ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ� କେର। 
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କି� ସିଂହମାେନ ମଧ� अେନକ ଚତୁର। େସମାେନ କିଛି ବାଲିଆ ଯାଗା, ପତ�  ପଡିନଥିବା 

ଯାଗା େଦଇ ଆସqି। ଏମିତି େସମାନ. ଆସିବା ଦ�ାରା ଶ� ହୁଏ ନାହ\। େତଣୁ 

ସବୁେବେଳ ଜmଲେର ଜୀବନ ଆଉ ମରଣର ସଂଘଷ� ଲାଗିରହିଥାଏ। ସାମାନ� 

अବେହଳା, ସାମାନ� अେଦଖା ତାେହେଲ େକଉଁ ଶିକାରୀ hଣକେର ଜୀବନ େନଇଯିବ।  

 ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ. ପାଇଁ अେନକ ଶରୀରର ବିେଶଷ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏମାନ. 

ଆଖି ଗୁଡିକ ମୁrର ଉପେର ଟିେକ କଡୁଆ େହାଇଥାଏ। ଏହା ଦ�ାରା େସମାେନ ଆଗ ଛଡା 

ମଧ� କଡକୁ ଭଲ ଭାବେର େଦଖିପାରqି। ତୃଣେଭାଜି ପ�ାଣୀମାନ.ର କାନଗୁଡିକ 

ସାଧାରଣତଃ ଲcା। ଏହାଦ�ାରା େସମାନ.ୁ ଦୂରର ଶ� ଖୁବ୍ ସହଜେର ଶୁଣା 

ଯାଇପାେର। अତି କମ୍ ଶ� େହାଇଥିବା ଚାଲିକୁ ମଧ� େସମାେନ ଜାଣିପାରqି। ଏମାନ. 

ଆଖିଗୁଡିକ अେପhାକୃତ ଭାେବ ବଡ। କାନଗୁଡିକ ଲcା। ଶରୀରର ଏହି ସବୁ ବିେଶଷ 

ଗୁଣ େସମାନ.ୁ ବଂଚିବାେର ସାହାଯ� କେର।  

ସଭ�ାଇଭାଲ୍ अଫ୍ ଦ ଫିେଟ�୍ସଭ�ାଇଭାଲ୍ अଫ୍ ଦ ଫିେଟ�୍ସଭ�ାଇଭାଲ୍ अଫ୍ ଦ ଫିେଟ�୍ସଭ�ାଇଭାଲ୍ अଫ୍ ଦ ଫିେଟ�୍    

 ସିଂହର ଏକ ବଡ अqରଂଗ କଥା କଥା େହାଇଛି ‘ସଭ�ାଇଭାଲ୍ अଫ୍ ଦ ଫିେଟ�୍’। 

ସିଂହ ମଧ� େବେଳେବେଳ ନିଜର ଛୁଆକୁ ପରିତ�ାଗ କରିପାେର। େଯଉଁ ଛୁଆ େରାଗିଣା, 

ଠିକ୍ ଭାବେର ବେଢ ନାହ\, ସିଂହୀ अେନକ ସମୟେର ତାକୁ ପରିତ�ାଗ କରିେଦଇଥାଏ।  

କଥାଟା କଛି अବିଶ�ାସନୀୟ ଲାଗିପାେର। େଯଉଁ ସମାଜେର ଜେଣ ଆଉ ଜଣ.ର ଏେତ 

ଯତ~  ନିअqି େସଇଠି ଏମିତି अଭାବନୀୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟିପାେର।  

 ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସିଂହୀଟିଏ ଏକା ଥରେକ ୩/୪ କିେଲାମିଟର ଚାଲିବା 

ଆର� କରିେଦଲା। ତା ପେଛ ପେଛ ଛୁଆମାେନ ଚାଲୁଥାqି। ଛୁଆମାେନ ସବୁେବେଳ 
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ଡାକୁଥାqି, ମା ଆଉ ରାbା ନଚାଲୁ। କି� ମା’ ବୁଝି ମଧ� ଆେଗଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଛୁଆ 

ଗୁଡିକ ବଡ କ�େର ଚାଲୁଥାqି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଗାଟିଏ ଛୁଆ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହ\। 

ତଥାପି ମା’ େସ ଛୁଆ ପାଇଁ अେପhା କଲା ନାହ\। ଏଥିେର କଥା େହାଇଛି ଜmଲେର 

ବଂଚିବା अତି କ� ଦାୟକ। ଏଠି ଦୁବ�ଳ ଛୁଆର �ାନ ନାହ\। କୁହାଯାଏ। “ସଭ�ାଇଭାଲ୍ 

अଫ୍ ଦ ଫିେଟ�୍” ଜmଲର ଏହା ହ\ ନିୟମ। ଯିଏ ସମଥ� େସ ଜmଲେର ବଂଚିପାରିବ। 

ଏମିତି କରିବାର କାରଣ अଛି। ଜmଲେର ସବୁ ସମୟେର ପଯ��ା� ଖାଇବାକୁ ମିେଳ 

ନାହ\। େତଣୁ ଏକ ଦୁବ�ଳ ଛୁଆ ଖାଇବାେର ଭାଗ େନଇ अନ�ର ଭାଗ କମାଇେଦବ। 

ଏମିତି अବ�ାେର ସୁ� ଛୁଆମାେନ ମଧ� ଭଲ ଭାବେର ଜଲଦି ବଢିପାରିେବ ନାହ\। ଏକ 

ସମାଜେର ସୁ� ସqାନେର ଆବଶ�କତା ବହୁତ अଧିକ।  
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ବଧ ୂବାରାmନାବଧ ୂବାରାmନାବଧ ୂବାରାmନାବଧ ୂବାରାmନା    
 ଆମ ଣ ସେତଜ ମହକେର ପରିପ%ୂ� ରଜନୀଗpାର bବକର। 

ଆଃ... ନାସାରp� କୁ ଉ�ାଟ କରୁଛି, େଫରି ଚାହ\ଲା ନିଶୀ... ନିଶୀଗpା। 

ଝିअଟିଏ ରଜନୀଗpାର ଟେକାରା ଧରି ବସିଛି ପାହାଡିଆ ଇଲାକାର 

ରାbା କଡେର ଏେକଲା। ତାକୁ ନିଜ ସାmେର େନଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ତା ସହିତ ପରିଚୟ 

ବୃaାq େହାଇସାରି ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ େକାଡିଏ ପଚିଶ ବଷ� ତଳକୁ େଫରିଗଲା ନିଶୀଗpା। 

ନା ୟାକୁ େସ େକୗଣସି ପ�କାେର अସାମାଜିକ. କବଳେର ପଡିବାକୁ େଦବ ନାହ\। 

 अନାଥ, अସହାୟ ଝିअଟି େଟାେକଇେର ରଜନୀଗpା ଫୁଲ ଧରି, ଫୁଲ ନିअ... ଫୁଲ... 

କହି କହି ବିକ� ୀ କରୁଥିବାର ଦୃଶ�ଟିଏ ନାଚି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ 

 - ଆେଲା ମାଳ ଗୁ¡ି ଆଣୁନୁ। େକହି େକହି ଟି¢ଣୀ େଦବାର କ£ ସ�ର ମଧ�। 

 ଘର େବାଇେଲ ପାଖ ମାଳୀ ସାହିର େଶଷ ମୁrେର ଥିବା େଝାପଡ଼ ବbିରୁ େଗାଟିଏ 

ଚାଳି ପିrା। େସ େଝାପଡିର ମାଲିକାଣି ବାଈଜୀ ଆରା େବଗମ କି� ଭଲ େଲାକ ଥିଲା 

ନୀଶୀ ଆଖିେର। କାରଣ ତା ପିrାେର ଆଶ�ାେଦଇ ଦୁଇ ବକତ ଗେr ଖାଇବାକୁ ତ 

େଦଉଥିଲା ଆଉ ତା ସାଥିେର ଫୁଲ ମଧ� େଦଉଥିଲା ବିକିବାକୁ। ଜୀବନର अନ� 

ଆବଶ�କତାକୁ अଧିକ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବା ଝିअଟିର ଆଉ କଣ ବା ଦରକାର ଥିଲା? କି� 

େସ ସୁଖର ଦିନ ସବୁ ସରିଆସୁଥିବା କଥା େସ ଜାଣି ନ ଥିଲା। େଗାେଟ େମାଟର 

ଦୁଘ�ଟଣାେର ବାଈଜୀ ଆରା େବଗମର ମୃତୁ� େହାଇଗଲା। ନିରାପଦ ଆଶ�ୟ ଟିକକ 

 ହାତଛଡା େହାଇଗଲା ନୀଶୀର। ଦିଗହରା ଚେଢଇଟିଏ ପରି େହଉଥିଲା େବେଳ 

ସିପ�ା ନାମତା, ନମ�ତା 
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ବାଈଜୀ ଆରା େବଗମର େଲଖା େଯାଖାେର ଝିଆରୀ ସ#କ�ୀୟ େହବ ସବନମ ବାଈ 

ନୀଶୀକୁ ଆଦରି େନଲା। ଭଲ ନାଚ <ୁଲେର ନଁା େଲଖାଇେଦବ କହି େନଇଆସିଲା 

େକାଲକାତାର କାଳୀଘାଟ अzଳକୁ। ସବନମ ବାଈର କअଁଳିଆ କଥାେର ନୀଶୀ ଆଖିେର 

ପ�ତ�ୟର ଆଭାସ ଥିଲା। ମାତ�  अଦୃଶ�ର େଖଳକୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲା େସ। अଖr ବିଶ�ାସ 

ଉଜୁଡିଗଲା େସଇଦିନ େଯେତେବେଳ  ବୁଭୁhୁର କାମନାକୁ ସ¤uଖେର େଦଖିଲା େସ। 

କାFୁରା ମୁହଁେର େଢାକିନା ଥାପଡ଼ େଗାେଟ ବସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆ£ୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା 

ପିpିଥିବା ଫ� କ ମଧ� ଫାଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମନର ସବୁତକ େକାହ ବିନା ଶ�େର େବାହି 

ଯାଇଥିଲା। େକଇଟା ବଷ� ଭିତେର ନାଚୁଣୀରୁ େଦହଜୀବୀଟିଏେର ପରିବaiତ 

େହାଇଯାଇଥିଲା ନୀଶୀ। 

 େସଇ अଭିଶ� ଦିନ ଗୁଡିକ ଭିତେର ପୁଣି ଏକ ମୁହୂa� ଆସିଲା  

 --ନିଶୀ .... 

 ---ଉଁ..... 

 କ¥ଳ କଳା େନତ� ର ମାଦକ ଚାହଁାଣୀ େନଇ अପାm ଢାଳିଲା ଆଗ�କ ପୁରୁଷର 

ବh ଉପେର ନୀଶୀ। 

 ତମକୁ କ� ହୁଏନା ? ? 

 ଖିଲି ଖିଲି ହସେର ପ�େକା0ଟି ଧ�ନୀତ େହଲା। ପ�େତ�କ ବbୁରୁ अନୁରଣିତ 

େହଉଥିଲା େସଇ ହସ ସହିତ ପ�jନ~  କାରୁଣ�। 

 ---ଦୟା ବାବୁ...... ଈଷତ अନୁନାସିକ ସ�ର ... 

 ଚମକି ପଡିେଲ ଆଗ�କ.... ଏଇ ତ ଟିକିଏ ପବୂ�ରୁ ଗୁnରୀ ଉଠୁଥିଲା ଖିଲି ଖିଲି 

ହସେର... େସ ହସ ଏେତ େବଦନାସି� େହାଇପାେର.... ଆଃ ଗଭୀର ଆa�ନାଦ େଯପରି 
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େସ ସେcାଧନେର। ଲୁ¦ାୟିତ େବଦନା ଆୟa ଚhୁରୁ अଶ�u ବୁFାର ରୂପ େନଉ େନଉ  

ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର େଚ�ା ଏକ ବିଫଳ ପ�ୟାସ ମାତ� । 

 ---ଦୟା ବାବୁ..... ନୂଆ କରି ପାଦ ଥାପିଥିବା ବ��ି ନିମେq ନି§ିତ ରୂେପ ଏହା ଏକ 

କ�କର ତଥା ଘୃଣ� କାଯ��। କି� ଧୀେର ଧୀେର अଭ�b େହାଇଗଲାଣି ଏ େଦହ.... ଆଉ 

େଦହ ସହ ମନ। ଏେବ କିଛି ଫରକ ପେଡନି ଦୟା ବାବୁ....। ପ�ଥମ କରି ତୁେମ ଦିଗହରା 

ପଥିକ ପରି ଏ ନa�କୀ ପାଖେର ଆସି ପହଂଚିଛ। ନa�କୀ େହଉ େହଉ େକେତେବେଳ 

ବାରବଧେୂର ରୂପାqରିତ େହାଇଯାଇଛି େସ କଥା ନିେଜ ବି ଜାଣିପାରିନି। ....ଜାଣିଥିେଲ ବି 

ଏ ସମାଜର ଠିକାଦାରମାେନ କଣ ଛାଡ଼ିେଦଇଥାେq େମାେତ?...... ତୁେମ ତ ଏକ 

ବ�ତିକ�ମ ମାତ� । େସଥିପାଇଁ େମାର अନୁେରାଧ େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଏ ରାତ� ୀଟିକୁ କ�ୟ 

କରିସାରିଛ ଏ ମୁହୂa�କୁ ସଦବ�ବହାର କରିନିअ। କିଏ ଜାେଣ ଏ ସମୟ େକେବ 

ବିଶ�ାସଘାତକତା କରିବସିବ। େହ अତିଥି ଉପେଭାଗ କରିନିअ ଏଇ ନିଶାର ସାp�ତାକୁ... 

ପଲକର �ାଣୁତ�କୁ ଇ�ିତ ଇଛାର ମହାଘ� ନିେବଦନଟିକୁ। ଦିअ... ଦିअ େସ ରଜନୀଗpାର 

bବକକୁ େମା ଗଭାେର ସ¥ିତ କରିଦିअ ଆଉ ପୁଣି େଗାେଟ ରାତ� ୀର ସ�ାମୀ େହାଇଯାअ। 

 ନା େସସବୁର କିଛି ପ�େୟାଜନ ନ ଥିଲା। ଥିଲା େଗାେଟ अନୁେରାଧ, ଆଉ ଏକ 

ସେcଦନାପ%ୂ� ପ�bାବ। େଯଉଁ ପ�bାବଟି ଥିଲା େମାହପୁ%�, ଆେବଶେର ବିେଭାର େହବାର 

ମୁହୂa�.... ଆଉ ଆଗ ପଛ କିଛି ଭାବି ନ ଥିଲା ନୀଶୀ। अତି ସତକ�ତାର ସହ ଦୟା ବାବୁ. 

ସହ େକାଲକତା ଛାଡି େଦଇଥିଲା ଦୟା ବାବୁ.ର ଦୁଇଟି ସqାନ ସହିତ। 

 ମାତୃହରା ଶିଶୁ ଦୁଇଟି.ୁ ପାରୁ ପଯ��q େଚ�ା କରିଛି ଉପଯୁ� ଶିhା େଦଇ ମଣିଷ 

କରିବା ପାଇଁ। େକବଳ ପ�ାଥମିକ bରେର ହ\ ମାତୃେସ~ହ ପାଇବାର ଆବଶ�କତାକୁ 

अନୁଭବ କରି ଦୟାବାବୁ.ର ଏଇ ପଦେhପକୁ ମେମ� ମେମ� अନୁଭବ କରି ପାରିଥିଲା 
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ନୀଶୀ। ତା.ରି େଯାଗଁୁ େଯ ଏଇ ଘୃଣ� ବୃaିରୁ ନିbାର ପାଇଛି େସଥିପାଇଁ େକାଟି 

ଧନ�ବାଦ ଦିଏ ତା.ୁ। େଦହଜୀବୀର େମାହରଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାମାେନ 

େଯପରି ଘୃଣାଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିେବ େସଥିପାଇଁ େକାଲକତା ଛାଡିବାର ନି�aି େନଇଥିେଲ 

ଦୟା। ନୀଶୀ ତା.ରି ସହିତ ଯଦିଓ ରହିଛି େକେବ ବି �ଶ� କରି ନାହାqି େସ। କି� 

ସୁଖେର ଦୁଃଖେର ସବୁକିଛି ଓଜାଡ଼ି େଦଇଛି ନୀଶୀ। ଶରୀରର अସୁ�ତାେର ରାତି ରାତି 

ଉଜାଗର ରହି ସଭି.ର େସବା କରିଛି। ପୁअ ଝିअ ଦୁଇଟିକୁ ମାଆ ପରି େସ~ହ େଦଇ 

ପାଳନ କରିଛି। େସମାେନ ତା. ରାbାେର ଆେଗଇଯିବା ପେର ଦୟା.ର ସବୁ ଦାୟିତ� 

ବୁଝୁଛି ନୀଶୀ। ପିଲା ମାନ.ୁ େକେବ ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ େଦଇନାହାqି ଦୟା ନୀଶୀର 

अତୀତକୁ। ପ�ାଥମିକ ଶିhା େଶଷପେର ପିଲା ଦୁେହଁ େଡ େବାଡiଂଗେର ଶିhା ସମା� 

କେଲ। ନୀଶୀର ତa�ାବଧାନ େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ ନଥିଲା अନ� ସାଧାରଣ ମାଆ ମାନ. 

ତୁଳନାେର। େଯେତ अଳି अଝଟ, ରାଗ ରୁଷା, ମାନ अଭିମାନ ସବୁକିଛି େବଶ ସୁFର 

ଭାେବ अତି ନିଖୁଣ ଭାବେର ସମାଧାନ କରିଆସୁଛି େସ ଏଇ ଜୀବନେର। େସମାନ. 

ଜନI ଦାତ� ୀ.ୁ େସ କି� ଭୁଲିବାକୁ େଦଇନାହ\। ପ�େତ�କ କାମର ଆର�େର ଓ େଶଷେର 

େସ େସମାନ.ୁ େସମାନ. ମାଆର େଫାେଟା ପାଖେର େନଇ ଛିଡା କରାଇ େଦଇ କୁେହ, 

“ଦିଦି ତୁେମ ଏମାନ.ୁ ଆଶୀବ�ାଦ କର େସମାେନ େଯପରି କୃତକାଯ�� େହାଇ େଫର�।” 

 େସମାନ. अେହତୁକ େକୗତୁହଳକୁ ଏଡାଇ େଦଇ ମୁrେର ହାତ ସାଉଁେଳଇ େନଇ 

କୁେହ, “ବାୟାଟା ବଡ େହଲା ପେର ସବୁ କଥା ବୁଝିଯିବ। ଏେବ ଖାଲି ପାଠ ପଢାେର 

ଧ�ାନ ଦିअ। 

 ଦୟା େକେବ େକେବ ନୀଶୀର େବଶ ବିନ�ାସକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମଶ� େଦେଲ 

େସ ଚିଡି ଯାଇ କେହ, “ଥାଉ ଦୟା ବାବୁ, େଯଉଁ େବଶ ଜୀବନକୁ ଶାqି ଦିଏନା େସସବୁର 
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ଆଉ ପ�େୟାଜନ କଣ?” ନୀଶୀର ଟଣା ଟଣା ଆଖି େଯାଡିକ କ¥ଳର ପ�ସାଧନ ବିନା ଖୁବ୍ 

ପ�ଶାq େଦଖାଯାqି। କ%� ମଳୂର ଚୂ%� କୁqଳ ସବୁକୁ ମଥାର େକଶ ସହିତ ସବୁ ଟାଣି 

େନଇ ପଛକୁ େଖାସାଟିଏ କରିେଦଇଥାଏ। ମୁହଁେର ଜଣା ନ ପଡିବା ପରି ହାଲକା ପ�େଲପ, 

ଖୁବ୍ ସମତଳ େଦଖାଯାଏ ଆଖି ତଳ ଆଉ ନାକ ପାଖର ଗାଲ ସବୁ ଆଉ ଈଷତ ଲାଲ 

ବ%�ର ଓଠ ତା ତଳକୁ ସାମାନ� େଗାଜିଆ ଚିବୁକ। େସୗFଯ��ର ପ�ତିମaୂi अତି अସାଧାରଣ 

ନ େହେଲ ବି ଆଖି େଫରାଇ ନ େହବା ପରି େଚେହରାଟିଏ େବଶ ଶାq ଆଉ କମନୀୟ। 

ଦୟା େବେଳ େବେଳ ଆଖିେର ପଲକ ପକାଇ ପାରqି ନାହ\ କି� ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର 

अପ�ତିଭ େହାଇ ଉଠିଥିବା ନୀଶୀ ପୁअ କିcା ଝିअକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି ଦୟା. ହାତେର 

ଧରାଇ ଦିଏ। ବାସ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପେଡନା। ଚାହଁାଣୀର ଘନତ� କମିଯାଏ ଆଉ 

ଦାୟିତ�ର ଗଭୀରତା ବଢିଯାଏ େସଇ ସମୟେର। େକେତେବେଳ କ̈ାq ଶରୀରର କ̈ାqି 

अପେନାଦନ ନିମେq ଦୟା. ଶରୀରେର ହାତ ବୁେଲଇଲା େବେଳ ତା ହାତେର ଟିକିଏ 

ଧୀର ଚାପ ଦିअqି ଦୟା। କିଛି ପ�ତିବାଦ ନ ଥାଏ ନୀଶୀର। ଦୟା ଗଭୀର ନିଦ� ାେର ଆjନ~  

େହବା ପଯ��q େସ େସଇପରି ହାତ ବୁଲାଉ ଥାଏ। େକେତେବେଳ େସଇଠି ବି ଶଯ�ା 

ଧାରେର ମୁr ରଖି େଶାଇପଡ଼ିଥାଏ। େକେବ େକେବ ପରିବaiତ ପାଗେର ନିଜକୁ 

ଚାଦରେର ଆବୃତା େହବାର ଆବି�ାର କରିଥାଏ ନୀଶୀ। େସଇ ଢmେର ବିତିଯାଉଥିବା 

ଦିନ ଗୁଡିକ କଡ େଲଉଟାଉଥାqି। ନିକଟ अତୀତେର ଝିअର ବିବାହ ସ#ନ~  

େହାଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ତା ସଂସାରେର ବ�b ରହିବାକୁ ପେଡ। ଏପେଟ ପୁअ ବିେଦଶୀୟ 

କ#ାନୀେର ଚାକିରୀ େଯାଗଁୁ अେନକ ସମୟେର ବିେଦଶ ଗb କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଦୟା 

ସ#ୂ%� ଏକାକୀ େହାଇପଡୁଥାqି। ନୀଶୀର ସବୁତକ ଦୃ�ି ଦୟା. ଉପେର େକF� ୀଭୂତ। 

ଦୟା େକମିତି ସବୁେବେଳ ଭଲ ରହିେବ, ଖୁସିେର ରହିେବ େସଇ ଚିqାେର ରାତି ଦିନ କେଟ 
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ତା'ର। 

 କି� ହଠାତ ଦିେନ ପ�ଶ~ ଚିହ~  ଲାଗିଗଲା ତା’ର ଆଉ ଦୟା. ସ#କ�େର। ପ�ଶ~ ବି 

ଏମିତି େସମିତି ନୁେହଁ େଖାଦ ଦୟା. ଘନି0 ମିତ�  ଆଉ ପୁअର ଭାବୀ ଶ�ଶୁର ଲଗାଇେଲ। 

େକଉଁ अତୀତର ସI |ତି ପଟଳରୁ ଖିअ େଯାଡିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ କି� ସବୁ ଦଉଡିକୁ କାଟି 

ପକାଇେଲ ଦୟା। ଖାଲି ସିFୁର ବୁFାଏ ନାହ\ େବାଲି ଏେତ କଥା?? ମଁୁ ତା. 

ସ�ାଧୀନତାେର ହbେhପ କେରନାହ\ େବାଲି ଆଜି ଏଇ ପ�ଶ~, େହଇ େଦଖ... କହି େଟାପିଏ 

ସିFୁର ଲେଗଇେଦେଲ େସଇ ଶନୂ� ସୀମqେର 

 ହତବାକ େହାଇ ରହିଯାଇଥିଲା ନୀଶୀ। କି� େକୗଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ଉଭୟ. 

ପାଖେର। େକେତେବେଳ ଏକାqେର ପାଇ ନୀଶୀ େଲାଟିଯାଇଥିଲା ଦୟା. ଛାତିେର... ଏ 

କଣ କଲ... କଣ କଲ ? ? 

 ----ସମb. ମୁହଁ ବF କରିେଦଲି। ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ନ ଥିବ।  

 ----େହେଲ ଏଇ ବୟସେର? ପୁअ ଝିअ ସବୁ କଣ ଭାବିେବ? କଣ କହିେବ?  

 ----କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହ\ 

 ----କି� ମଁୁ ସହି ପାରୁନି ଦୟା ବାବୁ। ତମର ଏ ଦୟା ମଁୁ ସହି ପାରୁନି। େମାେତ 

 ନକ�ରୁ ଉxାର କରି ଆଣିଛ େସତିକି ଯେଥ�। ବରଂ ମଁୁ ତମ ସମb. ପାଖରୁ 

ଦୂେରଇ ଯାଇଥାqି। ଏ କଣ କଲ ? ?  

 ବା�ରୁx େହାଇଯାଉଥିଲା ନୀଶୀର କ£। ନୀଶୀକୁ ଆେଶCସି େନଇ ସଜଳ ଆଖିରୁ 

େବାହିଯାଉଥିବା अଶ�uଧାରକୁ େପାଛି େନଉ େନଉ କହୁଥିେଲ ଦୟା, “େପ�ମର ସ�ରୂପ କଣ 

ଜାଣ? ତମ ନିଃସ�ାଥ�ପର େସବାର କିଛି ପ�ତିଦାନ अଛି? କିଛି ନାହ\। ମଁୁ ତମକୁ କିଛି ବି 

େଦଇପାରିନି ନୀଶୀ। େକବଳ ତମଠାରୁ େନଇଛି। ତମର ବାbବ ସ�ରୂପ ତେମ େକମିତି 
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ଜାଣିବ? ମଁୁ ଆଉ େମା ପିଲାମାନ.ର ଭାଗ� ଭଲ େଯ ତମପରି େଦବୀସ�ରୂପା ªୀର 

ସଂସଗ�େର ଆସିଲୁ। ମଁୁ ଏମିତି କଣ ବା କରିେଦଲି େଯ??” 

 ଏକ ନୂତନ अବେବାଧେର ସ�ପି~ଳ ଆେବ�ନୀ ମଧ�େର ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦଉଥିଲା 

ନୀଶୀ ଦୟା. ବାହୁେର ଥାଇ। ସତେର େପ�ମର କଣ କିଛି ପରୀସୀମା ଥାଏ? େସ ତ 

େନୖସଗiକ, ଆନFର ଫା«ୁଟିଏ। ବୟସ କି ଶରୀର େକଉଁଥିେର ବି ଆବx ନୁେହଁ। େପ�ମ 

େକବଳ େଯୗବନର ପ�ତୀକ ନୁେହଁ, େଯୗବନର େଶଷ ପାହାଚେର ବି େପ�ମ ତା’ର ରୂପକ� 

ପ�ଦଶ�ନ କରିପାେର। େପ�ମର ପ�କୃତ ସଂ}ାଟିକୁ ବୁଝି ବି ବୁଝିହୁଏନା କିcା ବୁଝାଇ 

ହୁଏନା। ଏ ତ େକବଳ अନୁଭବର କଥା। 

 ପେର ଦିେନ ପୁअଠାରୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ଶୁଣି େସ ଖୁସିର ଚରମ ସୀମାେର ପହଁଚି ଗଦ 

ଗଦ େହାଇଯାଇଥିଲା .... “ତେମ ଏ େବଶେର ଖୁବ୍ ସୁFର ଲାଗୁଛ। ଜୀବନ ସାରା ତେମ 

ଆମର ମାଆ ନୁହଁ େବାଲି କହିଆସୁଥିଲା େବେଳ अେନକ କ� ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ଦୁହ\.ୁ। 

ଆମ ସାm ସାଥୀ.ର ବାପା ମାଆ ଥିଲାେବେଳ ଆମର ମାଆ ନ ଥିବା କଥା ଆମକୁ ଖୁବ୍ 

ଦୁଃଖ େଦଉଥିଲା। ଆଜି ତମକୁ ମାଆ ଡାକିେଲ କିଛି ଆପaି କରିବନି ତ??” 

 ପୁअ ନୀଶୀକୁ ‘ମାଆ’ େବାଲି କହି କୁ¬ାଇ ପକାଇ ଏତକ କହି େଦଇଥିଲା। 

 ନୀଶୀ ଖୁସିେର ଆତI ହରା େହାଇ ପୁअ ମୁrେର ହାତ ସାଉଁେଳଇ ଆଣି କହୁଥାଏ, ହଁ... 

ହଁ... ବାପା, ମଁୁ କିଛି କହିବିନି, େମାର କିଛି କହିବାର ନାହ\। 

 ଦୟା. ସ¤uଖେର ଝିअଟିକୁ ଆଣି ଠିଆ କରାଇେଦଲା ନୀଶୀ। ପ�ଶି~ଳ ଆଖିର ଭାବକୁ 

ବୁଝିପାରି ନୀଶୀ କହିଲା; 

 ----ଆଉ ଏକ ନୀଶୀ େହବାର ଉପକ�ମକୁ ମଁୁ ବF କରିବାକୁ ଚାେହଁ। ଏହାର ଶିhା 

ଦୀhାର ଉଚିତ ବ�ବ�ା କରାଇବାକୁ ସାmେର େନଇଆଣିଛି। ସବୁେବେଳ ତ ଆଉ ଦୟା 
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ମିଳିେବନି କି ବାରାmନାଟିଏ ବଧରୂ ସ¤ାନ ପାଇ ପାରିବନି। େମା ଭାଗ� ଭଲଥିଲା 

େବାଲି ତମ ସହ େଦଖାେହଲା। ଯାହା ମଁୁ େକେବ ଚିqା କରି ନଥିଲି ସବୁ ପାଇଲି େହଉ 

ପେଛ ଜୀବନର େଶଷ ପାହାଚେର କି� ସମେb େଯ େସତିକି ବି ପାଇ ପାରିେବ େସ କଥା 

ନୁହଁ। 

 ଏକ ସିIତ ହସ ହସି ସମଥ�ନ ଜେଣଇେଲ ଦୟା ଆଉ କହିେଲ, “ଯାହା ଏଇ କହିଲ 

େଯ ବାରାmନା, ଆଉ େକେବ କହିବନି ତେମ ତମ ଆଖିେର ବଧ ୂ ବାରାmନା 

େହାଇଥାଇପାର କି� େମା ଆଖିେର ନୁେହଁ। େମା ହୃଦୟେର ତମ ପାଇଁ େଗାେଟ ସ�ତ  

�ାନ अଛି। େସ କଥା େଯମିତି ଭୁଲି ନ ଯାअ।” 

 ନୀଶୀର ହାତଟିକୁ ଧୀେର େସ ଧରି, “ଏଇ ଖୁସିେର ଚାହା କେପ ଆଣି ଦିअqନି!” 

 ----ହଉ ହଉ, େସତିକି ଥାଉ... ଏଇ େଦଖ େସ ଆକାଶେର ନିଃସm ନhତ� ଟି ଆମକୁ 

େଦଖି େକମିତି ଈଷ��ା କରିବା ପରି ଲାଗୁଛି....! 

 ଧୀେର ଧୀେର ଦୟା. ପାଖରୁ ନୀଶୀ ଚାଲିଯାଉଥାଏ ଚାହା ଆଣିବାକୁ। ଆଉ 

ଆକାଶେର େସ ତାରାଟିକୁ େକମିତି ଗାଢ ଦୃ�ିେର ଦୟା ବାରrାେର ପଡିଥିବା 

ଆମ�େଚୟାରେର ବସି ବସି େଦଖୁଥାqି। ତା.ୁ ଲାଗୁଥାଏ େଯମିତି େସ ନhତ� ଟି 

ବିଦ� uପ କରୁଛି କି ପରିହାସ କରୁଛି ତା.ର अବ�ାକୁ ... 

େସ ସ�ଗେତା�ି କରୁଥାqି 

---- େହଃ, େତା ପାଖେର ଆଉ ଟିେକ େହେଲ ସମେb ପରିୂଯିେବ। କି� େମା ପାଖେର ତ 

େକବଳ େସଇ େଗାଟିଏ ସାଥୀ ବଧ ୂବାରାmନା ହ\ अଛି, େତେବ କାହ\କି ଏ ବିଦ� uପ ? ? ? 
ତୁଳସୀେଚୗରା, ବାରିପଦା 

ମୟୁରଭn, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୮୫୦୧୬୮ 
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େପ�ମସାଗରେପ�ମସାଗରେପ�ମସାଗରେପ�ମସାଗର    
 ସାଗର କୂଳେର ବୁଲିବାକୁ, ସାଗରେର ବୁଡ ପେକଇବାକୁ 

ସମb.ୁ ବହୁତ୍ ଭଲଲାେଗ। अଧିକାଂଶ େଲାକ ମଧ� ସାଗର କୂଳେର 

ବୁଲିବାକୁ ଓ ତାହାର େସୗFଯ�� ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ପ�ବଳଭାେବ ଇଛୁକ ଥାଆqି। କି� 

କିଛି ଜଣ अଭାଗା ମଧ� ଏମିତି ଥାଆqି ନା େସମାେନ ପହଁରା ଜାଣqି, ନା େସମାନ.ୁ 

େକଉଁଠୁ ନାଆ ମିେଳ ସମୁଦ� େର ବୁଲିବାପାଇଁ। େତଣୁ େସମାେନ େକବଳ ସମୁଦ� କୁ ଦୂରରୁ 

େଦଖି, ତା' ବିଷୟେର ଶୁଣି ଆନFିତ ହୁअqି ଓ ମନେର େତାଳqି अସୁମାରୀ ସ�ପ~ର ରmିନ୍ 

ତାଜମହଲ। 

 ଜେଣ ଯୁବକର अବ�ା ଠିକ୍ ଏହିପରି ଥିଲା। କି� ହଠାତ୍ ଦିେନ ସବୁକିଛି 

ବଦଳିଗଲା। ସମୁଦ�  କୂେଳକୂେଳ ବୁଲୁବୁଲୁ େସ ହଠାତ୍ କୂଳେର ଏକ ନାଆ ଥୁଆ 

େହାଇଥିବାର େଦଖିବାକୁ ପାଇଲା। ନାଆଟି अତି ସୁFର ଥିଲା। ଆଉ େସ ଯୁବକ ଜଣକ 

अନୁଭବ କଲା, େଯପରି ନାଆଟି ତାକୁ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି अସୀମ ସାଗର ବhେର ତା'ସହ 

ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। େତଣୁ ଯୁବକ ଜଣକ େଦୗଡିଗଲା ନାଆ ପାଖକୁ। କି� ପାଖକୁ ଯାଇ 

ଯୁବକ ଜଣକ େଦଖିଲା ନାଆଟି ଧିର ସ�ରେର କାFୁଛି। ତାର ଶରୀରର अେନକ ଜାଗାେର 

hତ। hତର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ନାଆଟି କାFି କାFି କହିଲା େମା ନାଉରୀ େମାର ଏମିତି 

अବ�ା କରି, ଏପରି अବ�ାେର ମେତ ଏହିଠାେର ଛାଡିେଦଲା। ପ�ତି ମହୁୂa�େର ସୁଖେର 

ଦୁଖେର, ଭଲେର ମନଦେର, ବିପଦେର ଆପଦେର, ସବୁ ପ�ତିକୂଳ ପରିେବଶେର ମଁୁ ତାର 

ପି�ୟରnନ ବିଶ�ାଳ 
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ସାଥି େହାଇ ସବୁ କ�କୁ ସହିଲି। ତାପାଇଁ ମଁୁ ନିଜକୁ ତାର ରhା କବଚ ସେଜଇ େଦଲି। 

ଧୀେର ଧୀେର େମା ଶରୀରର अବ�ା ଏପରି େହାଇଗଲା। େତଣୁ େସ ମେତ ଛାଡି अନ୍ଯ 

ଏକ ନୂଆ ଓ ସୁFର ନାଆକୁ ସାmେର ଧରି ସମୁଦ�  ଭ� ମଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମଁୁ 

େହାଇଗଲି ଏକ अେଲାଡା अେଖାଜା ଦଦରା ନାଆ। ଯୁବକ ଜଣକ ନାଆର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ 

ଶୁଣି କାFି ପକାଇଲା ଓ ବହୁ ପରିଶ�ମ କରି ବଡ କ�େର ନାଆର ସବୁ hତକୁ 

ଭରିେଦଲା। େଯଉଁସବୁ hତ ତାକୁ ତା' ପୁରୁଣା ନାଉରୀ େଦଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ 

ନାଆକୁ ସୁFର ଭାବେର ସେଜଇ େଦଲା। ନାଆଟି अ◌ାଗ अେପhା ଆହୁରି अଧିକ ସୁFର 

ଓ ଆକଷ�ଣୀୟ େଦଖାଗଲା। ନାଆକୁ ସେଜଇ ସାରି େଯେତେବେଳ ଯୁବକ ଜଣକ େସଠାରୁ 

ଯିବାକୁ ଆର� କଲା ନାଆ କହିଲା ଟିକିଏ ରୁହ। ତୁେମ ଏେତ ପରିଶ�ମ କରି ମେତ ଆଗ 

अେପhା ଆହୁରି ସୁFର କରି ଗଢି େତାଳିଲ। ପୁଣି ମେତ ଏକା ଛାଡିେଦଇ କୁଆେଡ 

ଚାଲିଯାଉଛ? େମା ନାଉରୀତ ମେତ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା। ତୁେମ ମେତ ଋପବତୀ କରି 

ସେଜଇ ପୁଣି ଏକା ଛାଡିେଦଇ କାହ\କି ଚାଲି ଯାଉଛ? ତୁମର ବି ଯଦି ମେତ ଛାଡି 

ଚାଲିଯିବାର ଥିଲା ତାେହେଲ ଏେତ ପରିଶ�ମ କରି ମେତ ଏେତ ସୁFର କରି ଗଢି େତାଳୁଥିଲ 

କାହ\କି? ନାଆ େଯେତ ସୁFର େହେଲ ବି ଯଦି ପାଖେର ତାର ନାଉରୀ ନଥାଏ େତେବ େସ 

ନାଆ ଜୀବନର େକୗଣସି ମଲୂ୍ଯ ନଥାଏ। ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲା େତେବ ତୁେମ େମାଠାରୁ 

କଣ ଆଉ ଆଶା କରୁଛ? ମଁୁ ତୁମକୁ ଆଉ କିପରି ସାହାଯ୍ଯ କରିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ନାଆ 

କହିଲା ତୁେମ େମା ନାଉରୀ େହଇଯାअ। ଚାଲ ଆେମ ଦୁେହଁ ବୁଲିଯିବା ଓ େଦଖିବା ଆଉ 

ଉପେଭାଗ କରିବା ଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ� ର ସୁFର ଦୃଶ୍ଯପ,କୁ। କିଛି ସମୟ ଚିqା କରିବା 

ପେର ଯୁବକ ଜଣକ ନାଆର କଥାେର ରାଜି େହାଇଗଲା। କାରଣ ଯୁବକ ନିଜର ହୃଦୟର 
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ଗଭୀରତମ ପ�େଦଶେର ନାଆକୁ �ାନ େଦଇ ସାରିଥିଲା। ଉଭୟ ସାm େହାଇ 

ବାହାରିଗେଲ ବଶାଳ ସମୁଦ�  ବhେର। 

 ଉଭୟ କିଛିବାଟ ଆନFେର ପରିଭ� ମଣ କରିବା ସହିତ ବିଶାଳ ସମୁଦ� ର ସୁFର 

ଦୃଷ୍ଯପ,କୁ ଉପେଭାଗ କରିବାେର ଲାଗିପଡିେଲ। କି� ଦିେନ ସମୁଦ�  ମଝିେର ହଠାତ୍ 

ନାଆ ତାର ପୁରୁଣା ନାଉରୀକୁ େଭଟିଲା। ପୁରୁଣା ନାଉରୀ ଆସି ନାଆ ଉପେର ବସିଲା। 

ଯୁବକ ସବୁ େଦଖୁଥାଏ କି� କିଛି କହୁ ନଥାଏ। କାରଣ ଯୁବକର ନାଆ ଉପେର ଥିଲା 

अସୀମ ବିଶ�ାସ। ଆଉ େସ ମନ ପ�ାଣ େଦଇ ନାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ 

ପେର ନାଉରୀ ତା ବାଟେର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯୁବକ ଜଣ. ନାଆ କପ ଧରି ନିଜ 

ବାଟେର ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। 

      ଯୁବକ ଜଣକ ପହଁରା ଜଣି ନଥିଲା। କି� ନାଆର ଭରଷାେର େସ ସମୁଦ� ର ଗଭୀରରୁ 

ଗଭୀରତମ �ାନକୁ ଯିବାପାଇଁ ମଧ� ଭୟ କରୁନଥିଲା। ସମୁଦ�  ମଧ�େର ଯାଉ ଯାଉ 

ହଠାତ୍ ଏକ अଦିନ ଝଡ ଆସି ନାଆ ଓ ଯୁବକକୁ अଲଗା କରିେଦଇ ଚାଲିଗଲା। ଯୁବକ 

େସଠାେର ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ�  ଭଗବାନ. କୃପାରୁ ଯୁବକ ପୁଣି ନିଜର ନାଆକୁ 

େଫରି ପାଇଲା। ନାଆେର େହାଇଥିବା hତର ମରାମତି କରି ନାଆକୁ ସାmେର ଧରି 

ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। 

 କିଛିବାଟ ଗଲାପେର ଗଭୀର ସମୁଦ� େର ଉଭୟ. ଉପେର ହିଂସ� ସାକ� ଆକ�ମଣ 

କଲା। ନାଆକୁ ରhା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ସାକ� ସହ ଲଢି ତାକୁ ମଧ� ପରାb କଲା। 

ଏହାପେର ନାଆ ଓ ଯୁବକ ମଧ�େର ଥିବା ସ#କ� ଆହୁରି ନିବିଡ େହାଇଗଲା। ନାଆକୁ 

ସାଥିେର ଧରି ଯୁବକ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। 
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 କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର ଯୁବକ ଓ ନାଆ ଉଭୟ ଥକିଗେଲ, େତଣୁ ବିଶ�ାମ େନବା ପାଇଁ  

ଉଭୟ େଗାଟିଏ �ାନେର କିଛି ସମୟ अଟକି ଗେଲ। ବିଶ�ାମ େନଉଥିବା ସମୟେର ଯୁବକ 

ଜଣକ କିଛି ଦୂରେର अନ� ଏକ ନାଉରୀବିହୀନ ନାଆକୁ େଦଖିଲା। େସ ନାଆଟି ଯୁବକକୁ 

ହାତଠାରି ତା ନିକଟକୁ ଯିବାପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ନୂଆ ନାଆର ଋପ ମାଧୁଯ�� େଦଖି ନିଜ 

ହୃଦୟ ଉପରୁ ନିୟ ଣ ହରାଇ ନୂଆ ନାଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛିବାଟ ଗଲାପେର 

ଯୁବକର ତା ପୁରୁଣା ନାଆ କଥା ମେନ ପଡିଗଲା। େତଣୁ େସ अଧା ବାଟରୁ ନିଜ ନାଆ 

ପାଖକୁ େଫରି ଆସିଲା। ଯୁବକ ନୂଆ ନାଆ ପାଖକୁ ନଯିବାରୁ ନୂଆ ନାଆଟି ରାଗେର 

ବିଚଳିତ େହାଇପଡିଲା। ତାପେର ନୂଆ ନାଆ ଯୁବକକୁ ଧମକ େଦଇ କହିଲା, ଯଦି ତୁେମ 

େମା ପାଖକୁ ନଆସିବ ତାେହେଲ ମଁୁ ତୁମ ନାଆକୁ ସମୁଦ� େର ବୁଡାଇ େଦବି। ଏହା ଶୁଣି 

ଯୁବକ ଡରିଗଲା ଓ ନିଜ ନାଆର ସୁରhା ପାଇଁ ସିଏ ନୂଆ ନାଆର କଥାେର ରାଜି 

େହଇଗଲା। 

 ମାତ�  ଯୁବକ ନୂଆ ନାଆ ପାଖକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ତା ନାଆ ସବୁ କଥା ଜାଣିପରି ଯୁବକ 

ଉପେର ପ�ବଳ ରାଗିଲା। ଯୁବକ େଯେତ ବୁେଝଇବାକୁ େଚ�ା କଲା କି� ନାଆ ତାର 

େକୗଣସି କଥା ନଶୁଣି ତାକୁ ମଝି ସମୁଦ� େର ଏକା ଛାଡିେଦଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯୁବକକୁ 

ବୁଡି ଯାଉଥିବାର େଦଖି ନୂଆ ନାଆ ବି ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛିବାଟ ଗଲାପେର 

ଯୁବକର ନାଆର ମେନପଡିଗଲା େଯ ଯୁବକକୁ ପହଁରା ଜଣାନାହ\। େତଣୁ େସ ପୁଣି ପଛକୁ 

େଫରି ଯୁବକକୁ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। େହେଲ ଏେତବଡ ସମୁଦ� େର େସ ଯୁବକକୁ େକମିତି 

େଖାଜି ପାରିବ? ବହନ େଖାଜିବା ପେର େସ ଯୁବକକୁ ପାଇଲା କି� େସେତେବଳକୁ ଯୁବକ 

ବହୁତ୍ ପାଣି ପିଇ େବେହାସ େହବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ନାଆ ତାକୁ ଉxାର କରି ନିଜ ସାଥିେର 
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କୂଳକୁ ଆଣି ତାର େସବା କଲା।ଯୁବକ ଧିେର ଧିେର ସୁ� େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ�  ଦିେନ 

ଯୁବକ େଶାଇଥିବା େବେଳ ନାଆ ଆଉଜେଣ ନାଉରୀ ସହ ସମୁଦ� କୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। 

ଯୁବକର ନିଦ ଭାmିବା େବଳକୁ ନାଆ ନୂଆ ନାଉରୀ ସହ अେନକ ଦୂରକୁ ଯାଇସାରିଥାଏ। 

ଯୁବକ ବହୁ ବିକଳ େହାଇ ନାଆକୁ ତାପାଖକୁ େଫରି ଆସିବା ପାଇଁ େନହୁରା େହାଇ 

କହିଲା। ମତ�  ନାଆ ଯୁବକକୁ କହିଲା ତୁମସହ େମାର ଏତିକି ଦିନହ\ ରହିବାର ଥିଲା। 

ଆଜି ଠାରୁ ତୁମ ସହ େମାର େକୗଣସି ସ#କ� ନାହ\। ମେତ ତୁେମ ଭୁଲିଯାଇ ନୂଆକରି 

ଜୀବନ ବzିବାକୁ େଚ�ାକର। ମଁୁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ अତି ଶୀଘ� େମା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ 

ନାଆ ନି§ିତ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କହି ନାଆ ନୂଆ ନାଉରୀ ସହ ସମୁଦ�  ବhେର ହଜିଗଲା। 

ଆଉ ଯୁବକ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ବହୁତ କାFିଲା। ଆଉ ଏକା ଏକା ନାଆର ସI |ତିକୁ 

ସାଥିେର ଧରି େସଇ ସମୁଦ�  କୂଳେର ବୁଲି ସମୟ ବିେତଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 
 

ବଳରାମପୁର, କୁଶେଳଶ�ର 

ଘସିପୁରା, ଆନFପୁର 

େକFୁଝର, ପିନ୍-୭୫୮୦୨୫ 

ଦୂ.ଭା-୮୮୯୫୧୧୭୩୦୪ 
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ଦୁଇ अpୁଣୀଦୁଇ अpୁଣୀଦୁଇ अpୁଣୀଦୁଇ अpୁଣୀ    
 ଘେର ଚାପ ଗ�b ବାପାମା ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସମେb େଯମିତି 

ବିଶ� ପାଇଁ ଥିେଲ ଚିqିତ। ବାପା କହqି ଆେର େତା ବୟସର 

ପିଲାମାେନ ଚାକିରୀ କରି ଘର ସଂସାର କେଲଣି, ଆଉ ତୁ ..... େତାେତ 

ଏେତ କ� କରି ପାଠ ପେଢଇଲି, ତୁ ଯାହା ଇjା କଲୁ ସବୁ େଦଇଛି େହେଲ ତୁ अଥଚ 

अକମ�ା େମା ଭାଗ�େର ଥିଲୁ। 

 ବିଶ� ଆଉ କହିବ କଣ ସେତ େଯମିତି େସ କାଠପରି ଛିଡାେହାଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଏତିକି 

ଭିତେର ମା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା ମନ ଦୁଃଖେର अଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଏକ ନିଘz 

ବନାନୀ ଭିତେର ଶାq େହାଇ ବସିପଡ଼ିଲା ଏକ ବିରାଟ ବଟ ବୃh ତେଳ େସ େଯମିତି େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା hୀଣ, ଦୁଃଖସାଗରେର ବୁଡି ଉବୁଟୁବୁ େହଉଥିଲା। ମନେର ତାର अସୁମାରୀ 

ଆଶାଥିଲା ଦିେନ ଆଇ.ଏ.ଏସ अଧିକାରୀ େହବ କି� ସମୟ କାହାକୁ अେପhା କେରନି। 

ସମୟ ସହ ବୟସ ଆସି ୨୭େର ପାଦ େଦଲାଣି ଆହୁରି ଭବିଷ୍ଯତ ବିଷୟେର ନିଜ କୁ 

ନିେଜ ପ�ଶ~ ସହ ବହୁ କ�ନା ଜ�ନା ଭିତେର େକେତେବଳୁ େଯ ଘରୁ ଚାଲି ଆସି ସଂଜ 

ନଇଁ ଆସିଲା ବିଶ� ଜାଣିନପାରି ହାଡବଡ଼ େହାଇ ଘର ମୁହଁା େହଲା। 

 ଏ ପେଟ ମା ବ�b ପିଲାଟା େକଉଁଆେଡ ଚାଲିଗଲା େବାଲି ଦୁଆର ପିrାେର ବସିଛି। 

ମା’କୁ େଦଖି ଟିକିଏ ହସି େଦଇ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଘରଛାଡ଼ି 

ଚାଲିଯିବାକୁ ନି�aି େନଇ କାହାକୁ କିଛି ନକହି ଚାଲିଗଲା ବସ୍�ାrକୁ ବସ କିଛିଦୂର ଗଲା 

ଲhIୀକାq ମାଝୀ 
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ପେର ଦୁଇ अpୁଣି ବସ୍ େର ଚଢ଼ିେଲ ଓ ବିଶ� ଆଗ ସିଟେର ଆସି ବସିେଲ। େସମାେନ 

ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଥିେଲ। ଏତିକି ଭିତେର ଜେଣ अpୁଣିର େଫାନ ରିଂ େହଲା େସ 

ଉଠାଇଲା ଓ କଥା େହଲା। ବିଶ� ମଧ� େସମାନ. ସହ କଥା େହଲା ଏତିକି ଭିତେର ବସ 

କr�ରର ଡାକ ଶୁଣି େସମାେନ ବସ୍ ରୁ ଓହC ାଇ ଚାଲିଗେଲ। ବିଶ� ଏ ସବୁ େଦଖି ବିଶ� 

ଶ�ି ବିଷୟେର ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। 
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କଳା अବିରକଳା अବିରକଳା अବିରକଳା अବିର    
 ଡଃ ଶତପଥି. ନାbିକ ବାଣୀ ଶୁଣି ରଜତ ବାବୁ.ର अକଲ 

ଗୁଡୁମ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶଟା ତା. ମୁr 

ଉପେର େଯମିତି ଛିଡି ପଡୁଛି, अନୁଭବ କରୁଥିେଲ ପୃଥିବୀ ବି କ�ମଶଃ 

ତା. ପାଦ ତଳୁ ମାଟିକୁ କାଢି େନଉଛି ଭୀଷଣ ମାନସିକ ଆଘାତେର େଯମିତି େସ hତ 

ବିhତ େହାଇ ଯାଇଛqି ଡଃ ରେମଶ ଶତପଥି, ªୀ ଓ ପ�ସତୂୀ ବିଭାଗର ପ�ତି0ିତ ବରି0 

ପ�େଫସର, ଡା�ରୀ ପାଠ ଆେମରିକାେର ପଢିଛqି, େସହି ବିଭାଗେର ଦିଲC ୀ ଏମ୍ସେର 

ଦୀଘ� ଦିନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପେର ଦୁଇମାସ ତେଳ अବସର େନଇଛqି अବସର ପେର 

ଏହି ସହରକୁ ଆସି େରାଗୀେସବା କରୁଛqି ମହିଳା ପ�ସତୂୀମାନ.ର ବହୁ ଦୁରାେରାଗ�କୁ 

ଭଲ କରିେଦବାର ଯାଦୁ ଭଗବାନ ତା.ୁ ଶିେଖଇ େଦଇଛqି ତା.ର ହାତ �ଶ�ର 

ସ�ତ ତା, େରାଗୀ େଯ अନୁଭବ କେର ଏଥିେର ଦି� ମତ େହବାର ନାହ\  ସାମାନ� 

ଗଭ�ପାତଟିଏ କରାଇବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିେଦଉଛqି େସ! 

 େରାଗୀ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ େକବଳ ପଦୁଟିଏ ପଚାରିେଲ, “ଗଭ� ଧାରଣ େକେବ 

େହଲା?”  

 ରଜତ ବାବୁ. କେଲଜ ପଢୁଆ ନାବାଳିକା ଝିअ ମାମୀ ଗୁମୁରୀ ଗୁମୁରୀ କାFି େକବଳ 

ଉaର େଦଇଥିଲା, “ଗତ େହାଲି ଦିନ”  

 ବାସ ଏତିକିେର କଥାେର େସ  େରାକ େଠାକ ମନା କରିେଦେଲ, ଗଭ�ପାତ କରାଇବା 

ସ�ବ ନୁହଁ େବାଲି! ରଜତ ବାବୁ େଯେତ अନୁନୟ ବିନୟ େହେଲ ବି େସ ଶୁଣୁ ନାହାqି 

ଗଦାଧର ବଳ 
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ବରଂ ବୁଝାଇ କହୁଛqି ଗଭ� ଧାରଣର ପାz ମାସ େହାଇ ଗଲାଣି, ଯଦି ଗଭ�ପାତ କରାଯାଏ 

ଗଭ�� ଶିଶୁ, ଏପରିକି ମାଆର ଜୀବନ ବିପଦ ପ�ତି ବିପଦ अଛି    

 ରଜତ ବାବୁ. ଆଖିେର ଲୁହର ବନ�ା, ତା. ପତ~ ୀ ସୁମତୀ.ର ତ अବ�ା ଆହୁରି 

ଖରାପ କାରଣ େସମାନ.ର ଏକମାତ�  କନ�ା ‘ମାମୀ’ ବୟସ ମାତ�  ୧୮ ବଷ� 

କେଲଜର अଧ�ୟନରତ, ଦି� ତୀୟ ବଷ� କଳାର  ଛାତ� ୀ अବିବାହିତ ମାତୃତ�  ଲାଭ କରିଛି 

ଯଦି ଗଭ�ପାତ କରା ନ ଯାଏ, ଜନିI ତ ସqାନଟି କାହାର େବାଲି କହିେବ? 

 ଏମିତି ଭାବନା ରାଇଜର ଚଲା ପଥର େଦାଛକିେର अଟକି ଯାଇଛqି ପତି ପତ~ ୀ 

ଉଭୟ ନି�aି େନଇ ପାରୁନାହାqି, େକଉଁ ରାbାେର ଗେଲ ଆପାତତଃ ସ¤ାନଟିକକ 

ବzାଇ ପାରିେବ! 

 େଯେତ ଟ.ା ଖ�� େହେଲ ବି ଯଦି ଗଭ�ପାତ କରା ନଯାଏ େସମାେନ ସମାଜେର 

େକମିତି ମୁହଁ େଦେଖଇ ବାଟ ଚାଲିେବ? ନିଜର ମାନସ¤ାନ, ପ�ତିପaି ଧଳିୂସାତ 

େହାଇଯିବ! 

 ମାମୀ, ରଜତ ପ�ଧାନ.ର ଏକମାତ�  କନ�ା, ବହୁ ଦିअଁ ପୁଜାପେର ଜନI  ଲାଭ କରିଛି, 

େସମାନ. ବିବାହର ପ�ାୟ ୭ ବଷ� ପେର ମାମୀ ଜନI  ପେର ରଜତ ବାବୁ େଯମିତି ଆଉ 

େଗାଟିଏ ପିଲା କଥା ଚିqା ହ\ କରିନାହାqି ବହୁ अଲିअଳିେର ବଢାଇଛqି ତାକୁ ଉଗ� 

ଆଧୁନିକା ଚରିତ� ର, କେଲଜ ଯିବା ପାଇଁ <ୁଟି କିେଣଇ େଦଇଛqି ପ�ତ�କ ଦିନ ମାମୀ 

େସଇଥିେର ହ\ କେଲଜ ଯାଏ ଆଧୁନିକତାର �ଶ�େର ଏେତ ମତୁଆଲା େଯ ସମb.ୁ 

େବଖାତିର କରିବାର अେନକ ନଜିର ରହିଛି  

 ରଜତ ବାବୁ �ାନୀୟ ଜିଲC ାପାଳ. କାଯ��ାଳୟର ବରି0 କିରାଣୀ ନିଯୁ�ି ପେର 

ପେର ଗଁା ଛାଡି ସହରେର ସରକାରୀ କ� ାଟରେର ରହୁଛqି ସହକମ�ୀ ଉେମଶ ବାବୁ. 
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ପୁअ ସୁେରଶ ମାମୀର ସହପାଠୀ ଉଭୟ. ଜନI  ପୁବ�ରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ପେଡାଶୀ ଓ 

େସମାନ. ଜନI  ପେର ବି ଉଭୟ ପରିବାରର ପୁବ�ପରି ପାରିବାରିକ ସୁସଂପକ� ମଧ� ରହି 

ଆସିଛି ପ�ାଥମିକ ଶିhା ସମୟରୁ ଉଭୟ ମାମୀ ଓ ସୁେରଶ ସାଥୀ େହାଇ अଦ�ାବଧି <ୁଲ  

ଶିhା ଓ ପେର କେଲଜ ମଧ� ଯାଉଛqି  

 କି� ରଜତ ବାବୁ. ଭଲ ପାଇବାର ସୁେଯାଗ େନଇ ମାମୀ ଇତିମଧ�େର ଉଗ� 

ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପେଣଇ େନଇଛି କେଲଜେର କC ାସ ସରିବାର ବହୁ ବିଳcେର େସ  

अେନକ ସମୟେର ଘରକୁ େଫେର, ବିଳcର କାରଣ ପଚାରିେଲ କେହ ଏ¯ଟ�ା କC ାସ 

େହଉଥିଲା, ପ�ମାଣ ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ସୁେରଶକୁ ହ\ ସାhୀ କରିଥାଏ ପିଲାଟିକୁ अତ�ଧିକ 

ଭଲ ପାଇବାର अପବ�ବହାର େଯ ମାମୀ କରୁଛି, େସ କଥା ରଜତ ବାବୁ କିcା ତା. ପତ~ ୀ 

ସୁମତୀ େଦବୀ ସ�ପ~େର ବି ଭାବି ନଥିେଲ अେନକ ସମୟେର ସାମାନ� ନିଶାଗ�b ପରି 

ଲାଗୁଥିେଲ ବି କାରଣ ପଚାରିେଲ, ଦିନ ଯାକର <ୁଲ ପାଠର अତ�ଧିକ ଚାପ ଏହାର 

କାରଣ େବାଲି ସେଫଇ େଦଇଥାଏ  

 ଯାହା ବି େହଉ ରଜତ ବାବୁ ଓ ଉେମଶ ବାବୁ ଉଭୟ ପରିବାର ବଷ� ଯାକର ସମb 

ପବ� ପାବ�ଣୀକୁ ପିଲାମାନ. ସହ ମିଶି କରି ମେନଇଥାqି ଉଭୟ ପରିବାରର 

େସୗହାx��ପ%ୂ� ସଂପକ� ପାଇଁ ଦୁଇ ପିଲାର ବାପାମାଆ ଉଭୟ  ପିଲା ତା.ର େବାଲି ଭାବି 

େନଇଛqି େତଣୁ ମାମୀ ଓ ସୁେରଶ ଭାଇ ଭଉଣୀ େବାଲି େସମାେନ ଚିqା କରqି ଏହାର 

ସୁେଯାଗ େଯ ପିଲାମାେନ େନେବ େସମାେନ ସ�ପ~େର ବି ଭାବି ନାହାqି अେନକ ସମୟେର 

ଉଭୟ ପରିବାର ବାହାରକୁ ଗେଲ ଜେଣ अନ� ଜଣକ ଦାୟିତ� େର ମଧ� ପିଲାମାନ.ୁ ଛାଡି 

େଦଇ ଯାଆqି ଗତ ବଷ� େହାଲି ସମୟେର ଉେମଶ ବାବୁ ପତ~ ୀ. ସହ ଶଶୁର.ର ଶ�ାx 

ବାଷiକେର େଯାଗେଦବା ପାଇଁ ତା. ଗଁା େକF� ାପଡାର ବରହମପୁରକୁ ଯାଇଥିେଲ ବାଷiକ 
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ପରୀhା ଚାଲିଥିବାରୁ ସୁେରଶକୁ େସମାେନ ରଜତ ବାବୁ. ଘେର ଛାଡି େଦଇ ଯାଇଥିେଲ 

େହାଲି ଦିନ ମାମୀ ଓ ସୁେରଶ ଉଭୟ ରଂଗ େଖଳିବା ପାଇଁ ଜେଣ ସହପାଠୀ ଘରକୁ କହି 

େଦଇ ଯାଇ େକେତକ ସାଥୀ. େମଳେର େହାଲିକୁ अଧିକ ରଂଗୀନ କରିବା ପାଇଁ 

େସମାନ. /ାରା ପ�bୁତ ସବ�ତ ପିଇ େଦଇଥିେଲ ତ କିଛି ସମୟପେର ସାଥୀମାନ. ସହ 

ଡିେଜ ବାଜାେର ମସଗୁଲ େହାଇ ନାଚୁ ନାଚୁ अଜାଣତେର ନିଶା େସବନ କରିଛqି େବାଲି 

ଆେଦୗ अନୁଭବ କରି ପାରି ନଥିେଲ ସାଥିମାନ. କୁପ�େରାଚନା ମଧ� େସମାନ.ୁ अଧିକ 

ନିଶାଗ�b ତଥା ମତୁଆଲା କରି େଦଇଥିଲା ଖୁବ ନିକଟତର େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େସମାେନ, 

ଏପରିକି ସାଥି ଘେର େକହି ପରିବାର େଲାକ ନଥିବା ସୁେଯାଗ େନଇ ଡିେଜ ଶ�ର ସାମାନ� 

ଆଡୁଆଳେର ତା.ର େବଡ୍ ରୁମକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ଉଭୟ ଉଭୟ.ୁ ଆଲିmନ ଓ ପେର 

ଶାରୀରିକ ସଂପକ� େତାଳି ବସିଥିେଲ ଏମିତି କି ଉଭୟ.ର ଉଷୁମ ନିଶ�ାସର �ଶ� 

ପର�ରର ଖୁବ୍ ନିକଟତର କରି େଦଇଥିଲା ଉଭୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିେଲ ପାରିବାରିକ 

ସଂପକ�, ନିଜର କ�ାରିୟର, ସାମାଜିକ ପ�ତିବpତା, ପାରିବାରିକ ଶିକୁଳି ତଥା ହିତାହିତ 

}ାନ ସାମୟିକ ଉେaଜନା ଟପି ଯାଇଥିଲା ସମb ସୀମା ସରହଦକୁ େଦହର ଉଷୁମ 

ତାତିକୁ କ�ମଶଃ ଶୀତଳ କରି େଦଇଥିଲା hଣିକ ଉେaଜନା େସଦିନ ବାଳ ସଯୂ��ର 

େପ�ମେର ପଡି अବିବାହିତ କୁqି hଣିକ ଉେaଜନାେର େଯଉଁ ଭୁଲ କରି ବସିଥିେଲ ତାର 

ପରିଣାମ େଯ ଉଭୟ କୁqି ଓ କ%�.ୁ େଭାଗିବାକୁ ପଡିବ ଏକଥାକୁ ମେନ ରଖିପାରି ନଥିେଲ 

େସ ତା.ୁ ସାରା ଜୀବନ अସତୀ, ଚରିତ� ହୀନାର ଆଖ�ାର କଳ. ବହନ କରିବାକୁ 

ପଡିପାେର, ପାେଶାରି ଯାଇଥିଲା େସ େସମିତି ମାମୀ େସଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଭବିଷ�ତର 

ଫଳା ଫଳ ଉପେର ସୁେରଶ ବି େସଦିନ େସହି ଦୁବ�ଳମୁହୁa�ର ସୁେଯାଗ େନଇଥିଲା, 

ମାମୀ ବି अଜାଣତେର ଏକ अhମଣୀୟ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ତାକୁ ହ\ 
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େଭାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣି ନଥିଲା େସ ପେର अବଶ� ଉଭୟ ପ�କୃତି� େହାଇ ଘରକୁ 

େଫରିଥିେଲ ବି େସେବ ଠୁଁ ମାମୀର ସବୁେବେଳ अନ� ମନ<ତାକୁ ମାଆ ଲh� କରୁଥିେଲ  

ଓ ପାଠପଢାର अତ�ଧିକ ଚାପର ଏହା ପ�ତିଫଳନ େବାଲି ମାମୀଠାରୁ ଏହି ସେଫଇ 

େସମାନ.ୁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ବାଧ� କରୁଥିଲା ମାତ�  େନଡି ଗୁଡ କହୁଣୀକୁ େବାହି ଯିବାପେର 

କିଂକa�ବ�ମୁଢ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, ରଜତ ବାବୁ ଓ ତା.ର ପତ~ ୀ ସୁମତି େଦବୀ  

ପ�ାଥମିକ अବ�ାେର ସମb କଥା ଜାଣିବାର ସୁେଯାଗ ହ\ ମାମୀ େଦଇନଥିଲା ଯାହାର 

ପରିଣାମ ଆଜି େଭାଗିବାକୁ ପଡୁଛି ରଜତ ବାବୁ ଓ ତା. ପତ~ ୀ.ୁ େହାଲିର अବିର 

କାହାପାଇଁ ନାଲି ତ କାହାପାଇଁ କଳା େହାଇପାେର, କି� କଳା ରଂଗ ଲଗାଉଥିବା େଲାକଟି 

ଜାଣିପାେରନା ରଂଗ ଲାଗିଥିବା େଲାକଟି େଯ ସମାଜେର ବାଛF େହାଇଯାଏ, अମଣିଷ, 

ଚରିତ� ହୀନା, ଦୁ§ରିତ� ା, କଳ.ିନି େବାଲି ସମାଜ ତାକୁ ଆଖ�ାୟିତ କେର ଏମିତିକି କଳା 

ରm େବାଳି େହଉଥିବା େଲାକଟି ମଧ� ଜାଣିପାେରନି ଭବିଷ�ତ ସାମାଜିକ ପ�ତିବpକ, 

ପାରିବାରିକ अଶାqି, େନୖରାଶ� ତାକୁ ପାଗଳ କରିେଦବ ଭବିଷ�ତେର େଯ େସ େକବଳ 

ବଦନାମ େହବ େସତିକି ନୁହଁ ବରଂ ପିତାମାତା ପରିବାରର େଲାକମାେନ ବି!! ଡଃ 

ଶତପଥୀ. ନାକାର ଶ� ଶୁଣି ଘରକୁ େଫରି ଆସିବାକୁ ତ ରଜତ ବାବୁ େସଦିନ ମନ� 

କରିଥିେଲ, ମାତ�  ଚିqା କରୁଥିେଲ କଳା अବିର େବାଳା ଜେଣ କଳ.ିତ ଚରିତ� କୁ େନଇ 

ଯଦି େସ େଫରିେବ ତା.ର ପୁବ� ଠିକଣାେର ନା ନୁଆ ଠିକଣା େନଇ..... 
ଆଇନଜୀବୀ, ଭଦ�କ. 

୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧, 

ଇେମଲ୍ : gada.advocate@gmil.com 
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अନାଥअନାଥअନାଥअନାଥ    
 ଆକାଶରୁ अଗି~ अବିରତ ଧାରାେର ବଷi ଚାଲିଛି। ପ�ଚr େରୗଦ�  

ତାପ େହତୁ ଗଛ ମାନ.ର ଶାଖା, ପ�ଶାଖା, ପତ�  ଝାଉଁଳି ପଡିଛqି। 

ନଦୀ, େପାଖରୀ ଓ ପୁ�ରିଣୀ ଆଦି ଶୁ� ପ�ାୟ ଓ ରାbାଘାଟ ଜନ 

ମାନବ ଶନୂ�। ରାଜ ରାbାେର ତତଲା ପିଚୁର ବା� ଉଠି, ମରୁଭୂମିେର ମରୀଚିକାର ଭ� ମ 

ସୃ�ି କରୁଛି। େବଶ୍ କିଛିଦିନ େହବ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଇF�  େଦବ. େକାପର ବଜ�  ପଡିଛି 

ସିନା, ମାଟିକୁ ଭିଜାଇଲା ପରି ପାଣି େଟାେପ ପଡିନି। ଚତୁ�iଗେର େକବଳ ଶIଶାନର 

ନୀରବତା। େସହି ନୀରବତାକୁ ଭm କରି କିଛି ଗାଡି, ରାbାର ତତଲା ପିଚୁର େମାଟା 

ଚାଦରକୁ ବିଦୀ%� କରି ମାଡି ଚାଲିଛqି। ନିଜ ଚa�ୁ ଃପାଶ୍�ଵର ଦାରୁଣ ପରିେବଶକୁ 

େବଖାତିର କରି ଜେଣ ବୃx, ମୁrେର ଚିରା ଗାମୁଛା ଖrିଏ େଘାଡିେହାଇ, ହାତେର କିଛି 

େଲଖା ଥିବା ଏକ ପଟି ଧରି କାହା ପାଇଁ अେପhାରତ। ଭଲେର େଦଖିବାରୁ ଜଣାପଡୁଛି େସ 

ପଟିଟିେର “ଖାଦ� ପ�bୁତ” େବାଲି େଲଖାअଛି। ଏତିକି ଜଣା ପଡୁଛି େଯ, ଆସୁଥିବା ଗାଡି 

ମାନ. ଉେ�ଶ�େର ଏହା ଏକ ସଚୂନା ମାତ� । ରାbାଠାରୁ େକଇ ଫୁଟ ଦୂରେର ଏକ 

େହାେଟଲ୍। ବିେଶଷ ବଡ ନେହେଲ ବି, େଛାଟ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। େହାେଟଲର ଭିତର 

ଦୃଶ�କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି କଳା କାଚ ଲାଗିଥିବା କବାଟ ଓ ଝରକା। ସାମନାେର କିଛି ଗାଡି 

େମାଟରର ଉପ�ିତି ପ�ମାଣ କରୁଛି େଯ େହାେଟଲଟି ଭଲ ବ�ବସାୟ କରୁଛି। ଜନ ମାନବ 

ଶନୂ� ରାbାର ଉଭୟ ପାଶ��େର େକବଳ ଟାmରା ଭୂଇଁକୁ ଛାଡିେଦେଲ अନ� କିଛି 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପrା 
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ଦୃ�ିେଗାଚର େହଉନି। କାହ\ େକେତ ମାଇଲ୍ ଯାଏ, େଦାକାନ ବଜାର ପାଇବା କ�। 

ଏମିତି ପରି�ିତିେର େସଇ େହାେଟଲ୍ ହ\ ସମb.ର ସାହା ଭରସା। ବୃx େଲାକର 

ଆଖିେର େକବଳ ପ�ତୀhା ବ�ତୀତ अନ� େକୗଣସି ଭାବ ପରିଲhିତ େହଉନାହ\। ତା’ର 

ଘମ�ା� ଶରୀର, େଶତାଳିଆ ଆଖି ଓ ଶିରାଳ ହାତର ଥରଥର अବ�ା େଦଖିେଲ ଜଣା 

ପଡୁଛି େସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି େସହି ଖରାେର ଛିଡା େହାଇରହିଛି। 

 ମଧୁପୁର ଗ�ାମର अଥାନି ସାହୁ। ବୟସ ପାଖାପାଖି ସତୁରୀ େହବ। ଘେର େରାଗିଣା 

ªୀ, ଯିଏ ବଷ�ର अx�ାଧିକ କାଳ ବିଛଣାେର ପଡିରୁେହ। କିଛିଦିନ ତେଳ େହାେଟଲେର 

କାମ କରୁଥିବା ଏକମାତ�  ପୁअ େଗାପାଳ , େସହି େହାେଟଲେର ଗ�ାସ୍ ସିଲିrର ଫାଟିବାରୁ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରିଛି। େଗାପାଳ ଚାଲିଯିବା ପେର, ତା’ର ªୀ ଓ ଚାରି ବଷ�ର ଝିअର ସବୁ 

ଦାୟିତ�  अଥାନି ଉପେର ନ�b। ବଳ ବୟସ ଥିଲା େବେଳ अଥାନି ବସ �ାrେର ହକର 

କାମ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୁରୁଗ�ୀର ସ�ରର ଯାଦୁେର ଯାତ� ୀମାନ.ୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା ବସ୍ 

ଭିତରକୁ। अଥାନି େଯଉଁ ବସ୍ ଆଗେର ଛିଡା େହଉଥିଲା, େସ ବସ୍ େର େକେବ ସିଟ୍ ଖାଲି 

ପଡୁ ନ ଥିଲା। ଯାତ� ୀ ମାନ.ୁ ଭାଇ, ମାଆ, ଭଉଣୀ ଆଦି ସେcାଧନ କରି ବସ୍ ଭିତରକୁ 

ପାେଛାଟି େନଲା େବଳର ଦୃଶ� ଯିଏ େଦଖିଛି, େସ ହ\ ଜାଣି ପାରିବ अଥାନି ବ��ିତ� ର 

ପରାକା0ା। ଧିେର ଧିେର ବୟସ ବଢିବା କାରଣରୁ େଦହେର ନାନା େବମାରୀ ଜନI  େନଲା 

ଓ अଥାନିର ସ�ରର ଗା�ୀଯ��ତା କମିଚାଲିଲା। ବସ�ାrେର ଗୁrାଗିରି ଓ େଜାର 

ଜବରଦbି କରି ଯାତ� ୀମାନ.ୁ ନିଜ ଗାଡିକୁ ଟାଣି େନବା ପ�ତିେଯାଗିତାେର ବାରcାର ହାରି, 

େସ ହକର୍ ଚାକିରୀ ପରିତ�ାଗ କଲା। ଚାକିରୀ ଛାଡିବା ପଛେର अନ� କାରଣ ଟି ଥିଲା 

ପୁअ େଗାପାଳର ବାହାଘର ଓ ଏକ େହାେଟଲେର େରାେଷଇଆ ଭାବେର ନିଯୁ�ି। ଗଁାଆ 
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ପାଖ େହାେଟଲଟି ଆଖପାଖ अzଳେର ସୁସ�ାଦୁ ଖାଦ� ପାଇଁ େବଶ୍ ପ�ସିxି ଲାଭ କରିଥିଲା। 

ରାଜରାbା ପାଖେର ଦୂର ଦୂର ଯାଏ େକୗଣସି େହାେଟଲ ନ ଥିବା କାରଣରୁ େହାେଟଲର 

ବିକ� ୀ ଯେଥ� अଧିକା ଥିଲା। େଗାପାଳ ଦରମା ଟ.ାେର ସମb.ର ଆବଶ�କତା ପ%ୂ� 

େହବା ସହ, କିଛି ସzୟ ମଧ� େହଉଥିଲା। ପୁअ ଚାକିରୀ କଲା ପେର ଭmରା ଚାଳ ଘରର 

ରୂପେଭକ ବଦଳି ଆଜେବସଟସ୍ ଘରକୁ ରୂପାqରିତ େହାଇସାରିଥିଲା। କି� ଏକ 

ଦୁ�iନେର ଗ�ାସ ସିଲିrର ଫାଟି େଗାପାଳ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। େହାେଟଲଟି ଜଳି 

େପାଡି ପାଉଁଶ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଖବର କାଗଜେର ଘଟଣା ବିଷୟେର ବାହାରିଲା ସତ, 

କି� େସଥିେର େଗାପାଳର ମୃତୁ� କଥା କିଛି େଲଖା ନଥିଲା। ଜୀବନ ବୀମା ପଇସା 

ସାହାଯ�େର େହାେଟଲ କିଛି ଦିନ ଭିତେର ପୁଣି ନିଜ ପବୂ� ରୂପ େଭକ େଫରି ପାଇଲା। 

େଫରିଲାନି େକବଳ େଗାପାଳ, ତା ଚିତା ଜଳିବା ସହ अଥାନି ପରିବାରର ଭବିଷ�ତ ଜଳି 

େପାଡି ଛାରଖାର େହାଇଯାଇଥିଲା। ମାଲିକ अନୁକ#ା କରି, ନାଲି ଆଖି େଦେଖଇ ଟ.ା 

ଦୁଇହଜାର अଥାନି ହାତେର ଧେରଇ କହିଲା-- େପାଲିସ୍ ପାଖକୁ ଗେଲ ଓ େକାଟ� କେଚରୀ 

ମାମଲାେର ପଡିେଲ ଘର/ାର ବିକ� ୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା େହଲା, େସ କଥା ଭୁଲି ଯା। 

ହକର କାମ କରି ଯାତ� ୀ.ୁ ବସ୍ କୁ ଟାଣୁଥିଲୁ, ଏେବ େସଇ କାମ କରି େଲାକ.ୁ େମା 

େହାେଟଲକୁ ଟାଣିବୁ। ଦିନକୁ ପଚାଶ ଟ.ା େଦବି। କ’ଣ ରାଜି ତ? 

 ମାଲିକର କଥା ନିହାତି अପ�ାସmିକ ଓ अେଯୗ�ିକ ଲାଗୁଥିେଲ ମଧ� अଥାନି ପାଖେର 

अନ� କିଛି ଚାରା ନ ଥିଲା। େରାଗୀଣା ªୀ, େଗାପାଳର ªୀ ଓ ଝିअର ଭରଣେପାଷଣ ପାଇଁ 

େସ ଦୁନିଆର ସବୁ ସa� ମାନିବାକୁ ପ�bୁତ ଥିଲା। ତା’ ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁରୁଣା 

ସାଇେକଲଟି ମରାମତି କରି अଥାନି େହାେଟଲ ଗଲା। ସକାଳ ସାତଟାରୁ ସp�ା ସାତଟା 
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ତା’ର ଠିକଣା ଥିଲା ରାଜ ରାbାର ପାଶ��େର ଥିବା େହାେଟଲର ସାମନା ଯାଗା। ସକାଳୁ 

େତାରାଣୀ ମୁFିଏ ପିଇ େସ ବାହାରି ଆେସ ଓ ସn ବୁଡିବା େବଳକୁ ପାଉଣା େନଇ ଘରକୁ 

େଫେର। େସତିକି ପଇସାେର ଘର ଚଳାଇବା ନିତାq अସ�ବ େହେଲ ମଧ� ପରିବାର 

ଚଳାଇବାର अନ� େକୗଣସି ରାbା ନ ଥିଲା। ମାଲିକ ଭଲେର ଜାଣିଥିଲା अଥାନିର 

ଦୁରବ�ା ବିଷୟେର, େତଣୁ ତା ପାଖରୁ େଯେତ ଉପାୟେର କାମ ହାସଲ କରାଯାଇପାେର 

େସ କରି ଚାଲିଥିଲା। ପ�ତିବାଦ କରିବାର ସ�ର େକେବ ଠାରୁ ହେଜଇ ସାରିଥିଲା अଥାନି, 

େକବଳ ଯ ବତ୍ ଆେଦଶ ପାଳନ କରିବା ହ\ ତା’ର ଭାଗ� େହାଇସାରିଥିଲା। 

 ସବୁ ଦିନ ପରି େସଦିନ ମଧ� େସ ଗ�ାହକ ଆଶାେର ଛିଡା େହାଇଥିଲା ସକାଳୁ । କି� 

ଭୟ.ର ଖରା ପାଇଁ େଲାକ.ର ସଂଖ�ା अେପhାକୃତ କମ୍ ଥିଲା। ମାଲିକ ତିନି ଚାରିଥର 

ଡାକି ତାଗିଦ୍ କରି କହିଲାଣି—କ’ଣ େଶାଇପଡୁଛୁ ନା କ’ଣ? େଲାକ କୁଆେଡ ଗେଲ ଆଜି। 

ରାbାେର ଛିଡା େହାଇଛୁ ନା ଗଛ ମେୂଳ ବସି ଢୁଳଉଛୁ। ଏମିତି କାମ କରିବୁ ଯଦି ଟ.ାେଟ 

ବି େଦବିନି। ଯା ଭାଗ୍ ଏଠୁ। 

 ନିଜ ଠାରୁ ବୟସେର େଢର୍ ସାନ ମାଲିକ ଠାରୁ, ସମb. ଆଗେର ଗାଳି ଖାଇବା 

ବହୁତ अପମାନଜନକ େହେଲ ବି अଥାନି େସ ଗରଳକୁ ପିଇେଦଇଥିଲା ସବୁ ଦିନ ପରି। 

କି� ତା ମନଟା ଉଦାସ େହାଇଗଲା। ମାଲିକ କ’ଣ ଜାଣିବ ତା अବ�ା େକମିତି େହଉଛି ! 

ଛାଇ ଭିତେର ବସି ଶୀତତାପଯ ର ଥrା ପବନେର େଟଲିଭିଜନ େଦଖିବାେର ମସଗୁଲ 

ଥିବା େଲାକ, େକମିତି ବୁଝିବ େଯ ଏେତ ଖରାେର େଦହର େଶଷ ବିFୁ ଝାଳ ବି ଶୁଖି 

ସାରିଲାଣି। େଶାଷେର ଜିଭ ତ�ି अଠା େହାଇଯାଉଛି। ତତଲା ମାଟି ଓ ତା ପାଦ ଭିତେର 

ପାେଚରୀ େହାଇ ଛିଡା େହାଇଥିବା ଛିrା ଚପଲଟି ତାତି ସ�ାଳିବା अବ�ାେର ନାହ\। ଗଛ 
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ଛାଇ ତ ଦୂରର କଥା, େସ ଛିଡା େହାଇଥିବା ଯାଗାେର ଦୁବଘାସଟିଏର ମଧ� अbିତ୍ଵ 

ନାହ\। 

 େସତିକି େବେଳ େହାେଟଲେର କାମ କରୁଥିବା ଦଶ ବାର ବଷ�ର ପିଲା ଧାଇଁ ଆସି 

अଥାନି ହାତକୁ ପାଣି ଗିଲାେସ ବେଢଇେଦଇ କହିଲା-- अଥାନି अଜା, ମନ କାଇଁ ମାରିଛୁ 

େଯ, ମାଲିକ କ’ଣ କହିଲା କି ? ମନ ଉଣା କରନି, େସ େଲାକଟା ମଣିଷ ନୁହଁ अସୁର। 

େଦଖୁନୁ, କାଲି େସ अଇଁଠା ବାସନରୁ अଧାଖିଆ ମାଛେଟ ଖାଇେଦଲି େବାଲି େକମିତି େମା 

ପିଠିେର ନିଆଁ େଚ. େଦଇଛି। ଖାଲି େସତିକି ନୁହଁ, ରାତିେର ମଦ ପିଇ ସବୁ ପିଲା ମାନ.ୁ 

ଗାଈେଗାରୁ ପରି ମାରୁଛି ଓ େକେତ अକଥା କହୁଛି। ଦିନରାତି ନିେଜ ଏ.ସିେର ବସି 

ଢୁଳଉଛି, କି� ଆେମ ପ�ା ଲେଗଇେଦେଲ ଇେଲ�ି�କ ବିଲ୍ ବଢିଯିବ େବାଲି ଘାଉଁ କରି 

ମାଡି ଆସୁଛି। େହାେଟଲେର ଏେତ ଜାତିର ଖାଇବା ତିଆରି େହଉଛି, କି� ଆମ ଭାଗ�େର 

ସବୁ ଦିନ େସଇ େଗାଡିଭai ଭାତ ଆଉ ପାଣିଆ ଡାଲମା। ଜିନିଷ ନ� େହାଇଗେଲ 

ଫିmିେଦବ ସିନା ଆମକୁ େଦବନି, କହିବ ଖାଇେଲ ତୁମର अଭ�ାସ େହାଇଯିବ। ଗଲା 

ମାସେର ଆମ ଗଁାଆର ମିଥୁନ େସ ବାସନ ମଜା ଜାଗାରୁ ଦି ପୁଟ କୁକୁଡା ମାଉଁସ ଆଣି ଭାତ 

ସହ ଖାଇବ େବାଲି ବସିଥିଲା। ମାଲିକ େକମିତି ଜାଣିଲା େକଜାଣି, ମିଥୁନର ଚୁଟି 

େଘାଷାରୀ କା¡େର ବାେଡଇ େଦଲା। ପାଟିେର ଭାତ ଗୁrା ଧରି ପିଲାଟା ର�େଝାଳିଆ 

େହାଇ ପଡିଗଲା। େସତିକିେର ମାଲିକ ମନ ଶାq େହଲାନି େଯ ଗରମ ପାଣି ତା ଦିହ ଯାକ 

ଢାଳିେଦଲା। ବିଚରା, ମରିବ ମରିବ େହାଇ େମଡିକାଲ୍ େର ପଡିଛି । ଡା�ର କହୁଛି 

ପଇସା ନ େଦେଲ ବେzଇ େହବନି, କି� ତା ମାଆ ପାଖେର ଏେତ ପଇସା ଆସିବ 

କୁଆଡୁ? େଲାେକ କହୁଛqି ମିଥୁନ ଆଉ ବzିବନି। ତୁ ତ ସଦାେବେଳ ରାbାକୁ ଜଗି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     53 

ରହିଲୁ ; ଏ ମାଲିକର ଫFି ଫିକର ଜାଣିବୁ କୁଆଡୁ। ଆମ ଗଁାଆ େଲାେକ କହୁଛqି ମାଲିକ 

ସାନ ପିଲା ମାନ.ୁ ବାହାର ରାଜ�େର ବିକି�  କରିେଦଉଛି। କାେଳ େମାେତ ବିକି େଦବ 

େବାଲି ମନେର େମାର ଭୀଷଣ ଡର। 

 अଥାନି ପିଲାଟିର ପିଠି େଦଖି ଚମକି ପଡିଲା। ଲୁହା େଚ. �� ଦିଶୁଛି, ମାଂସ ସବୁ 

େମzା େହାଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ବ�b େହାଇ ପଚାରିଲା-- ଆେର ପୁअ, ଔଷଧ ଟିେକ 

ଲେଗଇଲୁ କି ନାହ\? ଘାଆଟା ଯଦି ବିସିରିପି ଯିବ ବହୁତ କ� ପାଇବୁ। 

 – अଜା, ଔଷଧ, ମଇଲମ ଆମ ଭାଗ�େର ନାହ\। େହାେଟଲ୍ ପଛେର ଥିବା 

ବିଶଲ�କରଣୀ ପତ�  ଟିେକ େଛଚି ଲେଗଇେଦଇଛି, ବେଳ ଶୁଖିଯିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଲିକ 

େମାେତ ଧମକାଇ କହିଛି, ଯଦି ଏ କଥା କାହା ଆଗେର କହିବି େମାେତ ଗାଡି ଆଗକୁ ଫିmି 

େଦବ। 

 - ଏ ଜାଗାରୁ अନ� କୁଆେଡ ପଳଉନୁ କ’ଣ ପାଇଁ। ସବୁ ଜାଣି, ମରିବାକୁ କାହ\କି 

ପଡିଛୁ େଯ? େମା ପୁअକୁ ଏଇ େଲାକ ମାରିେଦଲା, େକହି ଜାଣିେଲନି େସ କଥା। ତୁମ 

ମାନ. अବ�ା େଦଖିେଲ ଲାଗୁଛି େସ ଜାଣି ଶୁଣି େମା ପୁअକୁ ଜାଳି େଦଲା। 

 - କୁଆେଡ ଯିବି अଜା, ନାନୀ ବାହାଘର ପାଇଁ େମା ବାପା ମାଲିକଠୁ ପଇସା ଧାର 

େନଇଥିଲା। େକେତ ପଇସା େନଇଥିଲା ଆେମ େକହି ଜାଣିନୁ। ବାପା ଟ.ା ଶୁଝି ନ ପାରି 

ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। େସଇ ପଇସା ଶୁଝିବାକୁ େମାେତ ଆଜିକି ଚାରିବଷ� େହଲା ମାଲିକ 

େଗାରୁ ଗାଈ ପରି ଖଟଉଛି। େମାର ଦରମା େବାଲି କିଛି ନାହ\। ଦିନରାତି ଖଟିବି, 

ବଦଳେର ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବି। େକେବ େସ କରଜ ଶୁଝିବା ସରିବ ମଁୁ ନିେଜ ବି ଜାଣିନି। 

 େସତିକି େବେଳ କାହାର ଗଜ�ନେର अଥାନି ଓ େସ ପିଲା ଚମକି ଉଠିେଲ। ହାତେର 
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ଏକ ରୁଲ୍ ବାଡି ଧରି ମାଲିକ େସମାନ. ପଛେର ଛିଡା େହାଇଛି। େସମାେନ କିଛି କହିବା 

ଆଗରୁ ରୁଲ୍ ବାଡିେର ଦୁଇଜଣ.ୁ େଜାର କରି େକଇ ପାହାର କଷି େଦଇ କହିଲା-- ନିକମା 

ଦୁଇଟା, ଏଠି କି ପାଲା ଲେଗଇଛ? କାମ ନ କରି ଏଠି ଖୁସି ଗମାତ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ! ଆଉ 

ଯଦି ଦୁଇଜଣ.ୁ ଗପିବାର େଦଖିଲି, ମୁହଁେର ନିଆଁ ରଡ ଫିmି େଦବି। ରୁଲ୍ ବାଡିର 

ପାହାରଟା ପିଲାଟିର େପାଡି ଯାଇଥିବା ଯାଗାେର ବାଜିଲା କି କ’ଣ, ପିଲାଟି େଭଁ େଭଁ କରି 

ଭୂଇଁେର ଗଡିଗଲା। େସତିକିେର ମାଲିକ ମନ ଶାq େହଲାନି, େଜାତାେର ପିଲାର େପଟକୁ 

ମାରିଲା ଏକ ଶ� େଗାଇଠା। ବିଚରା ଗଁ ଗଁ କରି ଗୁରୁrି ଗୁରୁrି େସ ଯାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। 

ମାଲିକ ଠାରୁ ମାଡ ଖାଇ अଥାନି अପମାନର ବହି~ େର ଜଜ�ରିତ େହାଇସାରିଥିଲା। ତା ପରି 

ଜେଣ ଦୁବ�ଳ ବୃx େଲାକକୁ କିଏ ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବେର ମାରିବ, େସ କଥା ହଜମ େଯାଗ� 

ନ ଥିଲା। େସ ମନେର ସିxାq େନଇ ସାରିଥିଲା େଯ, ଆଉ େହାେଟଲେର କାମ କରିବ 

ନାହ\। ଆଜି ପରଠାରୁ େସ ପେଛ ମଲୂ ଲାଗିବ, କି� ଏଇ ମାଲିକ ପାଖେର େବ¥ିତ୍ 

େହବାକୁ ଆସିବ ନାହ\। 

 େସତିକି େବଳକୁ ତା ନାତୁଣୀର ନି�ାପ ମୁହଁଟା ଆଖି ଆଗେର ଝଲସି ଉଠିଲା। ଆଜି 

ତା’ର ଜନI ଦିନ। ଆସିଲା େବେଳ େସ ଦେରାଟି କଥାେର अଥାନିକୁ କହିଥିଲା-- େଜେଜ, 

ଆଜି େମା ଜନମ ଦିନ। େଫଲିଲା େବେଲ େହାେତଲ ଲୁ େମା ପାଇ ଲୁଟି ତଲକାଲି 

ଆଣିବ। େଗାେତ େଖଲନା ବି ଆନିବ। ମଁୁ ତା ସହ େଖଲିବି ଦିନସାଲା। କନ ଆନିବ ତ? 

 ହସିହସି अଥାନି ନାତୁଣୀ ମୁrେର ହାତ ରଖି କହିଲା-- ଆଣିବି େଲା ମାଆ, ତୁ ଯାହା 

କହିବୁ ସବୁ ଆଣିେଦବି। ଭଗବାନ େତାେତ ଲcା ଆୟୁଷ ଦିअ�। ଆଜି େସ ନାତୁଣୀ କୁ 

କଥା େଦଇଛି, ତା ପାଇଁ ଜିନିଷ େନବାକୁ େହବ। ବାପ େଛଉr ପିଲାଟିର ଭାଗ�େର ହସ 
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େବାଲି କିଛି ରହିଲାନି। େସ େଶଯରୁ ଉଠିଲା େବଳକୁ अଥାନି େହାେଟଲ ଆଗେର ପହzି 

ସାରିଥାଏ ଓ େଫରିଲା େବେଳ ନାତୁଣୀ େଶାଇ ସାରିଥାଏ। ଦିନ ସାରା ବିଚାରୀ କାହା ସହ 

େଖଳିବ ; ତା ମାଆ ଆଖିରୁ ତ ଆଜିଯାଏ ଲୁହ ଶୁଖିନି। ªୀ ଦିନ ତମାମ ଖଟେର ଆକାଶକୁ 

ଚାହ\ ପଡିରହିଥାଏ। ଘର ଭିତେର ବସି ନଡିଆ ସେଢଇ, କୁଟା କାଠି ଓ କିଛି ଫୁଲ ଧରି 

ନାତୁଣୀ େଖଳ ଚେଲଇଥାଏ। େକେବେକେବ ବାପ କଥା ମେନ ପଡିେଲ ରାହା ଛାଡି 

କାେF। ପାଖ ଘରର ପିଲାମାେନ େଯେତେବେଳ “ େତା ବାପ କୁଆେଡ ଗଲା େବାଲି” 

ଛିଗୁଲାଇ ପଚାରqି , ଝିअଟି अତି ନିରୀହ ଭାବେର କୁେହ “ବାପା େହାେତଲ େଲ 

ମଲିଗଲା”। େସ ପିଲା ମାନ.ୁ କ’ଣ ଖୁସି ଲାେଗ େକଜାଣି, ତାଳି ମାରି ନାଚିନାଚି କୁହqି 

“େଦଖେର ୟା ବାପ ମରିଗଲା”। େସ ଯାଗାରୁ କାFିକାFି ଝିअଟି ଘରକୁ ଚାଲିଆେସ। େବଶ୍ 

କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଘେର କାF େବାବାଳି ଚାେଲ। अଥାନି ବୁଝି ପାେରନି, ଗଁାଆର ସାନ ପିଲା 

ମାନ. ମୁrେର ଏମିତି ସଇତାନୀ ବୁxି ଆେସ କୁଆଡୁ? ହଁ, ଆସିବନି କ’ଣ ପାଇଁ, 

ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ “ଓଳିଆରୁ ପଡି ଗଜା” କହିବ କାହାକୁ। 

 ଆଖି ଲୁହେର ରାbାଟା ଝାପସା ଦିଶିବାରୁ, ଗାମୁଛାେର ଆଖିକୁ ଟିେକ ଭଲେର ମଳି 

େସ ରାbା ଆଡକୁ ନଜର ପକାଇଲା । ଯାହା େହଉ ପିଲାଟା ପାଣି େଟାେପ େଦଲା, 

େନାହିେଲ ଜୀବନ ଛାଡି ଯାଇ ଥାଆqା। ଦୂରରୁ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡିେଟ ଆସୁଛି େବାେଧ। 

ହାତ େଟକି େସ ପଟିଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧରିଲା। ତା ପାଖେର ଗାଡିଟି ଆସି ରହିଲା ଓ 

କାଚ ତଳକୁ ଖସିଲା-- ଗାଡିେର ସ�ାମୀ, ªୀ ଓ େଗାେଟ ପାz ବଷ�ର କୁନି ଝିअ। 

 – କଣ ମଉସା, େହାେଟଲେର ଖାଇବା अଛି ତ? 

 - - ହଁ ବାବୁ ସବୁ अଛି। ଆମିଷ, ନିରାମିଷ, ଭାତ, ରୁଟି ଯାହା େଖାଜିେବ ସବୁ ମିଳିବ। 
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ଆଜି କ.ଡା ତରକାରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସ�ାହେର ଥେର ହୁଏ, ଚିଲିକା କ.ଡା 

ଆ}ା, ଥେର ଖାଇେଲ ପାଟିରୁ ଛାଡିବନି। ତା ସାmକୁ ପିନିରି, ଛତୁ, ମzୁରିୟାନ ବି अଛି, 

ଆଉ ଆମ ସାନ ମାମା ପାଇଁ ଆଇସକି�ମ୍, ଚେକାେଲଟ୍ । 

 अଥାନିର କଥାେର ଭରି ରହିଥିଲା ଆତI ୀୟତା। ଦୟନୀୟ अବ�ା ପାଇଁ େହଉ ବା 

अଥାନିର ବାକଚାତୁରୀ ପାଇଁ େହଉ, ଗାଡିର ମୁହଁ େହାେଟଲ ଆଡକୁ ବୁଲିଲା। େସ ଶାqିେର 

ନିଶ�ାସ ମାରିଲା। 

 େସ ଗାଡି ପଛକୁ ଆଉ ତିନିଟି ଗାଡି େହାେଟଲ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇଲା। େଯାଗକୁ ତିନିଟି 

ଗାଡିେର ପାଖା ପାଖି ପFର େଲାକ ବସିଥିେଲ। 

 - ଯାହା େହଉ ଭଗବାନ ବେzଇ େଦେଲ। ଥିଲାବାଲା େଲାକ ପରି ଲାଗୁଛqି। କିଛି 

ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇେବ ନିହାତି, େବଶ୍ ଭଲ ବିକ� ୀ େହବ େହାେଟଲର ମେନ ମେନ କହିଲା 

अଥାନି। 

 ସଫଳତା ଠାରୁ ବଡ ଔଷଧ ଦୁନିଆେର ନାହ\। ତାହା ଏପରି ଏକ ଔଷଧ, ଯାହା 

ଦୁଃଖ, େଶାକ, କ� ସବୁକୁ ନିମିଷକେର ଦୂେରଇ ଦିଏ। େସହି ନ�ାୟେର, अଥାନି ମନେର 

ଥିବା ସମb େବଦନା ଦୂେରଇ ଯାଇଥିଲା। ସଯୂ��.ର ପ�ଚr अଗି~ ବଷ�ା, अଥାନିର 

ଆତI ବିଶ୍ଵାସ ଆଗେର ନି��ଭ େହାଇପଡୁଥିଲା। ଜୀବନ ଯୁxେର ଲେଢଇ କରି ଜିତିବାର 

ପ�ଣ କରିଥିବା अଥାନି ଏକକ େଯାxା ଭାବେର अଖିଆ, अପିଆ ଲଢି ଚାଲିଥିଲା। େସଦିନ 

ଖରାେବେଳ େସ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ନ ଥିଲା। ନେହେଲ ସବୁ ଦିନ ଜରିେର କିଛି 

ମୁଢି ବା ଚୂଡା ଭଜା ଆଣି ଦି’ହିପହର ଖାଇବାଟା ଚଳାଇ ନିଏ। 

 େହାେଟଲରୁ ବାହାରି ରାbା ଉପରକୁ ଚଢିବା ପବୂ�ରୁ ଗାଡିଟି ପୁଣି ତା ପାଖେର ଆସି 
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ରହିଲା। କବାଟ େଖାଲି େସ କୁନି ଝିअଟି अଥାନି ହାତକୁ ଖାଦ� ପୁଡିଆ ଓ େଗାେଟ 

ଚେକାେଲଟ୍ ବେଢଇ େଦଲା। ନାରୀ ଜଣକ କହିେଲ-- ଖରାପ ଭାବିବନି ମଉସା, ଏ 

ପୁଡିଆେର କିଛି ଖାଦ� अଛି, ଯାହା ଆେମ अଇଁଠା କରିନୁ। ଆେମ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଯିବୁ। 

ଘେର ପହzିଲା େବଳକୁ ଖରାପ େହାଇ ଯାଇପାେର। ତୁେମ ଖାଇ େନବ। ଏେତ ଭଲ 

ଖାଇବା ଯାଗାର ଠିକଣାେଟ େଦବାରୁ ବହୁତ ଧନ�ବାଦ। ଗାଡିେର ବସିଥିବା ପୁରୁଷ 

େଲାକଟି अଥାନି ହାତକୁ ଶେହ ଟ.ା େନାଟ ଖେr ବେଢଇ େଦଇ କହିେଲ-- ପୁଣି େକେବ 

ଆସିେଲ େଦଖାେହବ। अଥାନି ଆଶୀବ�ାଦ େଦବା ଭmୀେର କୁନି ଝିअଟିର ମୁrେର ହାତ 

ରଖି କହିଲା-- ଭଗବାନ, ଆପଣ ମାନ.ର ମmଳ କର�। 

 ଗାଡିଟି ଧଳିୂ ଉେଡଇ ଚାଲିଗଲା। अଥାନିର ଦୁଇ ହାତକୃ ତ}ତାେର େଯାଡି 

େହାଇଗଲା ଓ େସଇ େଯାଡା ହାତ ଆକାଶକୁ େଟକି କହିଲା-- ଧନ� ତୁମ ଲୀଳା ପ�େଭା, 

ଧନ� ତୁମ କୃପା। େମା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ େକମିତି ଜିନିଷ େଯାଗାଡ କରିବି ଭାବିଲା େବଳକୁ 

େମା ହାତେର ସବୁ ଧରାଇ େଦଇ ଚାଲିଗଲ। 

 ପଛେର କାହାର ପାଦ ଶ� ଶୁଣି ବୁଲି ଚାହ\ଲା େବଳକୁ, ମାଲିକ ହାତେର ରୁଲ୍ ବାଡି 

ଧରି ଛିଡା େହାଇଛି। अଥାନି ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିବା ଆଗରୁ େସ ବାଡିଟିେର अତି ନି��ୟ 

ଭାବେର ମାଡ ଆର� କରିେଦଲା। 

 - ଏଇ ଲୀଳା ଚେଲଇଛୁ ରାbାେର ଛିଡା େହାଇ। ତୁ ଏେତ ବଡ ହାକିମ େଯ ଆମ 

େହାେଟଲର ଖାଇବା େତା ଘରକୁ ପାଶ�ଲ େହାଇଯିବ। କାଢ୍ େସ ଶେହ ଟ.ିଆ େନାଟ୍। 

ଗ�ାହକ ଆମକୁ ପଇସା େଦଲା େବେଳ ରିହାତି କର େବାଲି କଳି ଲାଗିେବ, କି� ତୁମ 

ମାନ. ହାତକୁ େନାଟ୍ ବେଢଇ େଦଇ ଚାଲିଯିେବ। ମଁୁ େହାେଟଲ େଖାଲିଛି ନା 
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ଭିକାରୀଖାନା? 

 - େମାେତ ବିଶ�ାସ କର ବାବୁ, ମଁୁ ତା.ୁ କିଛି ମାଗିନି। େସମାେନ ନିଜ ଆଡୁ େଦେଲ। 

ଆଜି େମା ନାତୁଣୀର ଜନI  ଦିନ। ତାକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ େଦେଲ େସ ବହୁତ୍ ଖୁସି େହବ। 

କହିଲା େବଳକୁ ଛାତିେର େକାଟି ନିଧି ପାଇଲା ପରି େସ ଖାଦ� ପୁଡିଆ, ଚେକାେଲଟ୍ ଓ 

େନାଟକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା अଥାନି। 

 ମାଡ ଖାଇ ମୁr ଓ କାନ ପାଖରୁ ର� ଧାର େବାହି ଚାଲିଥିଲା। େପଟେର ବାଜିଥିବା 

େଗାଇଠା େଯାଗଁୁ ଭିତରଟା ଛିrିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଛାତିେର ମାଲିକ ଧ¦ା 

ମାରିବାରୁ େସ ତେଳ ପଡିଗଲା। ଖାଦ� ପୁଡିଆଟା ଚିରି ବିଛାଡି େହାଇ ପଡିଲା ରାbା 

ଉପେର। େସତିକିେର ମାଲିକର ମନ ମାନିଲାନି େଯ ଖାଦ� ଉପେର ବାଲି ପେକଇେଦଲା। 

େପୖଶାଚିକ ହସ ହସି କହିଲା-- େନ େତା ନାତୁଣୀ କୁ େଦବୁ। ଏମାେନ ପୁଣି ଜନI  ଦିନ 

ପାଳିେବ!!!!,େତା ମୁହଁ କୁ ଲାଜ ନାହ\ ଯାହା। କାଲିଠୁ ଯହି େହାେଟଲ ମୁହଁ ମାଡିବୁ ମାରି 

ଜmଲେର ଫିmିେଦବି। େଚାର େକାଉଠିକାର। 

 अଥାନି ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନ ଥିଲା। ମନ ଭିତରର େକାହ ଏେତ ବଢି ଯାଇଥିଲା 

େଯ କ£ ବା�ରୁx େହାଇ ଆସୁଥିଲା। ଦିନ ସାରା ପରିଶ�ମ କରି ଏମିତି ପାଉଣା ମିଳିବ 

େବାଲି େସ ସ�ପ~େର ସୁxା ଭାବି ନ ଥିଲା। ମାଲିକ, ତା ହାତରୁ ଶେହ ଟ.ିଆ େନାଟ୍ ଓ 

ଚେକାେଲଟଟି ଛଡାଇେନଲା , େସଦିନର ଦରମା ମଧ� େଦଲାନି। ସାଇେକଲ େଦାକାନ 

ସାମନାେର ଛିଡା େହାଇ ଟ.ା ଗଣୁଥିଲା अଥାନି। ସମୁଦାୟ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟ.ା। 

ପୁରୁଣା ସାଇେକଲର ବିକି�  ଦରଟା କିଛି ମF ନୁହଁ। େଦାକାନରୁ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ରୁଟି, 

ତରକାରୀ ଓ ମିଠା କିଣିଲା। େଗାେଟ ସୁFରିଆ କେ¬ଇ ଓ େପଁ କାଳୀ ସହ ନୀଳ ରmର 
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େଡ�ସ୍ ବି ଆଣିଲା। 

 ଚାଲିବା ପାଇଁ େଦହେର ବଳ ନାହ\। ମୁr ଘୁରାଇବା ସହ, ଛାତି ଭିତରଟା 

ମ¡ିେଦଲା ପରି ଲାଗୁଛି। େପଟ ଭିତରର େବଦନା ସ�ାଳି େହଉନି, େବାେଧ ମାଲିକର 

େଗାଇଠା ବାଜିବା ଫଳେର େପଟ ଭିତେର hତ େହାଇଯାଇଛି। େନାହିେଲ, କିଛି ନ ଖାଇ 

ମଧ� ଏମିତି ର� ବାqି େହଉଛି କଣ ପାଇଁ ? େଦହ ସାରା ର�ଧାର େବାହି ଚାଲିଛି। ବଡ 

କ�େର ପାଦ େଘାଷାରି ଘେର ପହzିଲା େବଳକୁ ନାତୁଣୀ ଦୁଆର ପାଖେର ବସି ତାକୁ 

ଜଗିଛି। 

 - େଜେଜ, େମା ଜିନିଛ ଆନିଲ କି ନାଇ କୁହ। 

 - ହଁ େର ମାଆ, େତା ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଜି େମା ସୁନା ରୁଟି, ତରକାରୀ ଖାଇବ। 

ନୂଆ ଜାମା ପିpିବ, କେ¬ଇ େଖଳିବ। 

 ଝିअଟିର ଆଖିେର େଖଳିଗଲା ଖୁସିର ଝଲକ। କୁନି ହାତେର ଜିନିଷ ସବୁ ଧରି ଘର 

ଭିତରକୁ ମନ ଖୁସିେର ଦଉଡି ଗଲା। ଦିନ ସାରାର ପ�ଣାqକ ପୀଡା ଓ େବଦନାେର अତି0 

hତବିhତ अଥାନି ଆଖି ଆଗେର अpକାର ଛାଇଗଲା। ପାଟି କରି କାହାକୁ ଡାକିବା ପବୂ�ରୁ 

ଘର ବାରrାେର େବକେମାଡି କଚାଡି େହାଇପଡିଲା। ମୁr, ହାତରୁ ଝରୁଥିବା ର� ମାଟି 

ଉପେର ଜମାଟ ବାpିଲା େବଳକୁ ଘର ଭିତରୁ ଆa�ନାଦ ଶୁଭୁଥିଲା--- େଶଷେର ତୁେମ ବି 

ଆମକୁ अନାଥ କରି ଚାଲିଗଲ?? 
େଫାନ--୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫ 
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ଆଉ ନୁେହଁଆଉ ନୁେହଁଆଉ ନୁେହଁଆଉ ନୁେହଁ    
 ନିରାକାର େଗାେଟ େହାେଟଲେର କାମ କେର। ଚାରି ପାz 

ଦିନେର ଥେର ଗଁାକୁ ଯାଏ, ଗଁାେର ବୁଢା ବାପା ମାଆ ତା ªୀ  ମାଳ ପୁअ  

କିନୁ, ଝିअ ଟିକିଲି ରୁହqି। ଗଁା ଇ<ୁଲେର ପାଠ ପଢ଼qି ଛୁଆ। ଗଁାରୁ 

ସହର ସତୁରୀ କିେଲାମିଟର। ଦିନେର େହାେଟଲେର େଦଖାଶୁଣା କାମକେର ସଂଜ େହେଲ 

ଭାଟିରୁ ଟିେକ ପେକଇ େଦଉ ରି¯ା ଚଳାଏ, ସହରରୁ ରି¯ା ଗଁା ଆେଡ ଗେଡ। ଖାଲ ଢ଼ିପା 

ଉଠାଣି ଗଡାଣୀ ସବୁଥାଏ େସ ରାbାେର, ଆକାଶେର ଜହ~ଟା ସିଧା ତାରି ଆେଡ ମୁହଁ କରି 

अେନଇଥାଏ। େhତ ମଝିେର ସରୁ ଗଡାନି ରାbାଟା ଠିକ ମଥା ସିଂଥା ଭଳି ଆଗକୁ ଗଡି 

ଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ପ�ାୟ ରି¯ା େନଇ େସ ବାଟେର ଯିବା ଆସିବା କେର। େସଦିନ ପୁଷ 

ପୁେନଇ ଜହ~ଟା ରୁପାଥାଳିଆ ପରି ଝଲକୁ ଥିଲା, ସଂଜ େବେଳ ରାମୁ ଆସି ଡାକି େନଇଗଲା 

ଭାଟିକୁ, ଦୁଇଜଣ େଦଶୀ ଟିେକପେକଇ େଦଇ ବାହାରିଗେଲ ରି¯ା େନଇ। ଏଥର ଗୀତ 

ଗାଇ ଗାଇ ଗରାଖ େନଇ ଚାଲିଲା ନିରାକାର, ଦିନ ସାରା ଏଇ େଯାଉ ମୁହୂa� ତାକୁ अେନଇ 

ବେସ। େହାେଟଲେର କାମ କରୁ କରୁ ଭାବୁଥିବ େକେତେବେଳ ସଂଜ ହବ। ତା ସବୁ 

ମିଜାଜ ରmୀନ ପାଲଟିବ। ଗରାଖ ଥିେଲ ତା ରି¯ାେର, ହଠାତ େନଇ େଗାେଟ ଖାଲେର 

ପେକଇେଦଲା ରି¯ା। ªୀ  ଛୁଆକୁ େନଇ ଯାଉଥିେଲ ବାବୁ ଗଁାକୁ, େଯମିତି ଖାଲେର 

ପଡିଛqି େଜାରେସ ପାଟି କେଲ ମାଆଛୁଆ, ବାେଟାଇ କଁା ଭଁା ସଉଦା ସାରି େଫରqି। 

ଦୂରରୁ େଦଖାଯାଉଥିବା େଲାକ ପାଖେର ପହଂଚିବା େବଳକୁ ନିରାକାରର ନିଶା ଛାଡ଼ିଲାଣି। 

େମୖେତ� ୟୀ କମିଳା 
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ଡରି ଯାଇ େଲାକ.ୁ ଡାକ ପେକଇ ସମb.ୁ ଖାଲରୁ ବାହାର କଲା। ବାବୁ ରାଗିଯାଇ 

େପାଲିସେର ଖବର େଦେବ ବାହାରିେଲ, ପିଇେଦଇ ଚଲାଉଛୁ, ଧୁମ ଗାଳି େଦେଲ।   

ନିରାକାରକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶିଲାନି, େଗାଡ଼ ହାତ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲା, ଆଉ ଦିେନ ଏମିତି 

େହବନାହ\ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତୀ େହବା ପେର ବାବୁ ଚୁପ େହେଲ। ତା.ୁ େନଇ ଜାଗାେର 

ଛାଡିବା ପେର ଘର କଥା ମେନ ପଡ଼ିଲା। ମାଳ ନୀତି ଠାକୁର.ୁ ନିଜ ହାତେର ମାଳ ଗୁ¡ି 

ଚଢାଏ, ମୁ େସଇଥିପାଇଁ ବଂଚିଗଲି। 

 ତା’ପରଦିନ ଶନିବାର ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି େନଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସକାଳୁ ଗଁାେର ପହଂଚିଲା 

େବଳକୁ <ୁଲ ସାମ~ାରୁ ଛୁଆ ସବୁ ହାତେର ନିଶା ନିବାରଣ କାଡ� ଧରି ପାଟି କରି 

ଚାଲିଛqି। ତା ଝିअକୁ େଦଖିପେକଇ अଟକି ଗଲା। େଶାଭାଯାତ� ା ଆସୁଛି, ପାଟି ଶୁଭୁଛି 

“ବF କର, ବF କର, ମଦ େବପାର ବF କର”, “ଚାଲିବ ନାହ\ ଚାଲିବ ନାହ\, ଆଉ ଆେମ 

ସହିବୁ ନାହ\”। ଟିକିଲିକୁ େଦଖି କାଲି ରାତି କଥା ମେନ ପଡ଼ିଲା ତାରି ପରି େଛାଟ ଛୁଆେଟ 

ମାଆ େକାଳେର ତା ରି¯ାେର ବସିଥିଲା। ରାbାେର ତାକୁ ଧରି କାFି ପେକଇଲା 

ନିରାକାର। ତା ମୁr ଛୁଇଁ କହିଲା “ନା ଆଉ ଦିେନ ଯିବିନି ଭାଟିକୁ”। ପିଲା. ଧାଡି ଆଗକୁ 

ମାଡି ଯାଉଥିଲା।  ଟିକିଲି ମଧ� େକେତେବଳୁ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ନିରାକାର ନୂଆ ଏକ 

ଶପଥ  ଛୁଇଁ  ରାbାେର େସ ଯିବା ବାଟକୁ अେନଇରହିଛି। 

 

େମୖେତ� ୟୀ କମିଳା 

ନଭି ମୁcାଇ, ମହାରା��  
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େବାଉ ପାଇଁେବାଉ ପାଇଁେବାଉ ପାଇଁେବାଉ ପାଇଁ    
 ଘ�ା କ�ା, ମିନିଟ କ�ା ଦିନ ୯ଟା େହବାର ସଚୂନା 

େଦଉଥିେଲ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜିବି େସ~ହା େଲଟ କରିଥିଲା 

ଉଠିବା ପାଇଁ। ଦିନରାତି େଦୗଡୁଥିବା ସହର ଦିଲC ୀ ଆଉ େସଠି େଗାଟିଏ 

୨ ବିଏଚ୍ େକ ଫC ାଟ୍ େର ଆେମ ରହୁଥିଲୁ। ଦୁେହଁ େଗାଟିଏ କ#ାନୀେର ଚାକିରୀ କରୁଛୁ। 

କି� ଦିନ ନ’ଟା ସୁxା ଆଜିବି େସ~ହାର କାମ ସାରିନଥିଲା। 

 ଦୁେହଁ କାରେର ବସି अଫିସ ବାହାରିଗଲୁ। େସ~ହା େକୖଫିୟତ େଦଉଥିଲା। ତୁମ 

େବାଉ ଟିେକ େରାେଷଇେର ସାହାଯ�କେଲ ଚଳqାନି। ବହୁତ ବଢିଆ ବାହାନା 

େହାଇଯାଇଛି କୁହୁ ତା. ପାଇଁ। 

 “କୁହୁ େମାର େଦଢ଼ ବଷ�ର ଝିअ” ମା’ର େକାଳ କଣ େସ ଜାଣିନି ୨ ମାସରୁ। କାରଣ 

େବାଉ ହ\ ଦୁଇ ମାସରୁ ତାକୁ ସ�ାଳି ଆସିଛି। େସ~ହା, କୁହୁ ପାଇଁ ତାର ଚାକିରୀ ଛାଡିବାକୁ 

ଚାହ\ଲାନି। 

 େବାଉକୁ ହ\ ଆସିବାକୁ େହଲା ଦିଲC ୀ। େସ~ହା ହ\ େଜାର କରି େନଇ ଆସିଥିଲା 

େବାଉକୁ। େବାଉ ଗଁାକୁ ଛାଡି ଆସିବ େମା କ�ନାର ବାହାେର ଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ନନା 

େକଉଁଆେଡ ଚାଲିଗେଲ। େଜେଜ େଜଜିମା, କକା ଖୁଡି. ପାେସ ମଁୁ ଆଉ େମା ସାନ 

ଭଉଣୀ ଟିକିକୁ େନଇ େବାଉ େକମିତି େଯ ରହୁଥିଲା ଆେମ ଜାଣୁ। अଜା ଥିଲାବାଲା େଲାକ 

େଜାର କରି ଆମକୁ େନବାକୁ ଚାହ\େଲ କି� େବାଉ ଚାହ\ଲାନି େସଠାକୁ ଯିବାକୁ। େଜେଜ 

ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ� 
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ଆଉ େଜେଜମା. ଆଖିର ତାରା ଥିଲା େବାଉ। 

 ମେନ ପେଡ େଜେଜ େମା େବାଉକୁ ଝିअ େବାଲି ଡାକqି। ଖୁଡି ଚିଡିଯାqି 

େସେତେବେଳ କି� େଜେଜ ଝିअ ଡାକିବା अଭ�ାସ ବଦଳାqିନି। େଜେଜ. ଖୁସି ପାଇଁ 

ଟିକିକୁ ବହୁତ ଜଲଦି ବାହା ଦିଆଗଲା। ଭାରି ଖୁସି େସ ତା ଜୀବନେର। େଜେଜ. କଥା 

ପରୂଣ କରିବାକୁ ଯାଇ େମାର ଦିଲC ୀେର ଚାକିରୀ େହବା ମାେତ�  ହ\ େବାଉ େମା ପିଛା 

ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ େଶଷେର ତା କଥା ହ\ େହଲା। େସ~ହାକୁ ଜୀବନ ସmିନୀ ରୂେପ 

ବାଛିଥିଲି, କାରଣ େସ~ହାକୁ ଦୀଘ� ଦିନ ଧରି ମୁ ଚିହି~ ଥିଲି, େମା ସାmର ଭଉଣୀ ଥିଲା େସ 

ଆଉ େମା अଫିସେର ହ\ କାମ କରୁଥିଲା। 

 ବାରcାର ମିସ୍ କ�ାେରଜ ପେର େସ~ହା େଜାର କରି େବାଉକୁ ଗଁାରୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ� 

କରିଥିଲା। େବାଉ ଆସିଲା େବେଳ େଜେଜ ଆଉ େଜେଜମା. ମୁଂହେର ଦୁଃଖର କଳା 

ବାଦଲ ଢା.ି ଯାଇଥିଲା େଯମିତି। କାରଣ େସମାନ. ପାଇଁ େବାଉ ଆଉ େବାଉପାଇଁ 

େସମାେନ େଯମିତି अତ�ାବଶ�କ େହାଇପଡିଥିେଲ। କି� େସ~ହାର ଜିଦ ଆଗେର ମୁr 

ନୁଆଁଇବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିଲି। 

 େସ~ହାର ବହୁତ ଯତ~  େନଉଥିଲା େବାଉ ଆଉ ମାଗ�ଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲhI ୀ 

ଆସିଥିେଲ ଆମ ଘରକୁ। ଦୁଇମାସ ପେର ହ\ େସ~ହା अଫିସ ଜଏନ୍ କଲା। ଆଉ କୁହୁ 

ଟିେକ ବଡ େହବା ମାେତ�  େସ~ହାର ବ�ବହାର ବଦଳୁଥିଲା େବାଉ ପ�ତି। 

 ଏଇ େଯମିତି କୁହୁକୁ ଜର ବା ଥrା େହେଲ େବାଉ.ୁ ସେFହ ଆଖିେର େଦେଖ 

େସ~ହା ଆଉ କୁହୁ େଯେବ ଜିଦ କେର େବାଉ ପାେଖ େଶାଇବାକୁ େସ~ହା अସ�ବ ଭାେବ 

ରାଗିଯାଇଥାଏ। କୁହୁ ବଡ େହାଉଥିଲା ତା ଦୁ�ାମି ବି ବଢ଼ୁଥିଲା। େବାଉ ବି ଥକି 
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ଯାଉଥିଲା କି� ମୁଂହେର କିଛି କୁେହନି। 

 ଆଜିକୁ ଦୁଇ ତିନିମାସ େହଲା େସ~ହା େବାଉକୁ ବଡପାଟିେର ତାଗିଦ ବି କଲାଣି। 

ନାଲି ଆଖି େଦଖାଇ େବାଉକୁ ଝିअକୁ ରୁଟିନ अନୁସାେର ଖୁଆଇବାକୁ କହୁଥିଲା େବେଳ 

େମାେତ େଦଖି ଆଜି ଆହୁରି ବଡ ପାଟି କରି କହିଉଠିଲା। େବାଉ ତାକୁ ନା ଠିକେର 

େମଡ଼ିସିନ େଦଉଛqି ନା ଖାଇବା। ମଁୁ କାଜଲକୁ କହିଛି େସ େଗାେଟ ଆୟା ବୁଝିବ। 

 ହୃଦୟର େକାହକୁ ଚାପି ପାରି ନଥିଲା େବାଉ, ତା ନିରୀମାଖୀ ଆଖି ଦୁଇଟି ଢଳ ଢଳ 

େହଉଥିଲା ଲୁହେର। କୁହୁ କୁ କାେpଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। 

 ସp�ା ୭ଟାେର ଦୁେହଁ ଘରକୁ େଫରିଥିଲୁ। କୁହୁ ଆରାମେସ େବାଉ କାpେର େଶାଇ 

ଯାଇଥାଏ। ମଁୁ େବାଉକୁ କହିଲି େବାଉ “େଜେଜ. େଦହ ଭଲ ନାହ\ େତାେତ େଦଖିେବ 

କହୁଛqି।” ମଁୁ କାଲି େନଇ େତାେତ ଫC ାଇଟେର ବେସଇେଦବି। ଆଉ କୁହୁ .....… 

 େସ~ହା ବୁଝିବ ତା ଝିअ କଥା, େଜେଜ ପରା ତା. ଝିअକୁ େଖାଜୁଛqି ଯିବୁନି। େସ~ହା 

ଚମକି ଉଠିଥିଲା hଣିକ ପାଇଁ। ରାତି ସାରା େଶାଇନଥିଲା େସ। 

X X X X 

 େବାଉ ଗଁାକୁ ଯିବାର ଦୁଇ ମାସ େହାଇଗଲାଣି। ଦୁଇ ମାସେର େସ~ହା ତାର ସବୁ ଛୁଟି 

ଆଉ େମାର अଧା ଛୁଟି ସରିଲାଣି। େସ~ହାର ଆଖିେର ପ§ାତାପର ଝଲକ େଦଖି ସୁxା ମଁୁ 

େବାଉକୁ ଆଣିବା କଥା କହିନଥିଲି। ଦୁଇଜଣ ଆୟା ଆସି େଫରିଗେଲଣି। କୁହୁ କାହା 

ହାତରୁ ଖାଏନି ଏପରିକି େସ~ହା ହାତରୁ ବି ନୁେହଁ। ପାଟିେର ନକହିେଲ ବି ତାର ନିରୀହ 

ଆଖି େଖାଜୁଥିଲା େବାଉକୁ, ତା’ର ଉଷୁମ �ଶ�, ଟୁକୁମୁସି, ଫୁର ଚଟିଆ, ତାଳି ତାଳି 

ଏସବୁକୁ। େବାଉ ଭଳି େସ~ହ ତାକୁ େସ~ହ େଦବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା କି�..... 
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େସ~ହା ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ, ହୃଦୟେର ଗଭୀର अନୁତାପ େନଇ େମା ସାମ~ାେର ଥିଲା ଆଉ 

କହି ଉଠିଲା, “େମା ଦ�ାରା ଭୁଲ େହାଉଛି, ଭୁଲ ତ ନୁଁହ अପରାଧ େବାଉ.ୁ େଫରାଇ 

ଆଣ। ମଁୁ େବାଉ.ୁ କହିଛି ଆଜି ଚାଲି ଆସିବାକୁ କି� େସ କିଛି କହିେଲନି ମଁୁ ଫC ାଇଟ 

ଟିକଟ ବି କାଲି ପାଇଁ କରିେଦଇଛି କୁହନା େବାଉ.ୁ” 

 ହୁଏତ ସିଏ ବି କୁହୁ କୁ େସଠି ଝୁରୁଥିେବ। 

 େସ~ହାଠୁ ସବୁ ଶୁଣିବି ମଁୁ ନୀରବ ଥିଲି, କାରଣ ସବୁ ସହିେହବ କି� େମା େବାଉର 

ସ�ାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ନୁେହଁ। ମଁୁ େବାଉକୁ ମିଛ କହିଥିଲି େଜେଜ. ବିଷୟେର କି� ମିଛ ଟି 

େମା େବାଉ ପାଇଁ........ 

 ପରଦିନ ସp�ାେବେଳ ଘରକୁ ଆସି େଦେଖତ କୁହୁ ଆନFେର େବାଉ େକାଳେର ବସି 

େଗଲା େହାଉଛି ଆଉ େସ~ହା ଦୁଇ କପ ଚା ଧରି ଆସିଲା ମଁୁ ବାମ ପଟ କପଟିକୁ ହାତ 

ବଢ଼ାଇ େନଲାେବେଳ କହିଉଠିଲା, “ଆେର ନା ନା ରାଇଟ ପଟ କପଟା ତୁମର ଏଇଟା 

େ�ସିଆଲ अଦା ପକା ଚା େମା େବାଉ ପାଈଁ........।” 
ଦୁଗ�ାେଦବୀ ସାହି, ଗnାମ, ଓଡ଼ିଶା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     66 

अବୁଝା अଶ�uअବୁଝା अଶ�uअବୁଝା अଶ�uअବୁଝା अଶ�u    
 ରିଟାୟାଡ� ଜିଓେଲାଜି� ଆକାଶ ବାବୁ ଆଜି ଚାହ\ଛqି 

ଆକାଶକୁ। େଦଖୁଛqି ତା'ର ନିଲi�ତାକୁ। ମନ ଭିତେର अେନକ 

େhାଭ, ଦୁଃଖ अନୁତାପ। କାହାକୁ ବା କହିେବ, କିଏ ବୁଝିବ ତା. 

ମନର अଜସ� େବଦନାକୁ। ଆଜି ଭାଇ.ର ଏକାଦଶାହ, େଯଉଁ ଭାଇର ଦିେନ ଆଖିର 

ପିତୁଳା ଥିେଲ େସ। ତା.ୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ अ� େକଇ ଖr ଚାଷ ଜମି ଭିତେର ମାଟି 

େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େସ... ଯାହାକୁ ଉ� ଶିhିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ସମାନ ଭାଉଜ ତା’ର ଯୁବ 

ବୟସର ସୁଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିେଲ। ତା. ପିଲାର ଭବିଷ�ତକୁ ଚିqା ନକରି ସବୁ ଗହଣାକୁ 

ବିକି�  କରି େଦଇଥିେଲ ଆଉ କହିଥିେଲ, “କିଛି କାମେର ନ ଲାଗିେଲ ଏଇ ଗହଣାର ମଲୂ� 

କ’ଣ? ତୁମ ଉ�ଶିhା ନିକଟେର ଏଇ ଗହଣାର ମଲୂ�ତ ଖୁବ୍ କମ୍। ଇ¥ତ୍ ଲୁେଚଇବା 

ପାଇଁ ଶାଢୀର ଆବଶ�କତା अଛି େହେଲ ଏ ଗହଣାର ଆବଶ�କତା ତ ଜରୁରୀ ନୁେହଁ, 

अସଲ अଳ.ାରତ ମଣିଷର ଭାବନା ତା'ର ଆଚରଣ ଓ କମ�।” 

 ଆଉ ସତକୁ ସତ େସଇ अସଲ ଗହଣାେର ଭାଉଜ ତାର ସବୁେବେଳ ଭୂଷିତ େହାଇ 

ରହୁଥିେଲ... 

 ବିତିଯାଇଛି अେନକ ଦିନ, ଉ�ଶିhା, ଚାକିରୀ, ଉ�ଶିhିତା ଧନୀ କନ�ାକୁ ବିବାହ.... 

ତଥା ଜୀବନଟା ବିତିଗଲା ସହରର ନୀଳ ନାଲି ଆଲୁअ ଭିତେର। ଭାଇ ଭାଉଜ. 

ଜୀବନେର େସ ଚାହ\କି ବି କଣ ପରିବa�ନ କରିପାରିଛqି ଆଜିଯାଏ। କରିନାହାqି କାହ\କି, 

ସବୁ େଦଇଛqି, ସୁFର ଘର କରି େଦଇଛqି, କିଛି ଜମି ବି କିଣି େଦଇଛqି। ଘରର ଚଳଣି 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 
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ବଦେଳଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସବୁ ଖnି େଦଇଥିେଲ େସ େହେଲ େସମାେନ 

େକେବବି ବଦଳି ନାହଁାqି। ଚାହ\ନାହାqି େକେବ ବଦଳିବାକୁ। େସଇ ମାଟିଘର, अଗଣା 

ଏହାରି ଭିତେର ସବୁ ଖୁସିତକ ଲଟକି ଥିଲା ତା.ର... 

 ସକଳ ଐଶ�ଯ�� ଯଦି ଖୁସି କିଣି ପାରୁଥାqା, ତାେହେଲ ଏ ସୃ�ିେର କ’ଣ ଦୁଃଖ 

ଥାଆqା!! 

 େଗାଟିଏ ପୁअକୁ େସ ମଣିଷ କରିଛqି ଠିକ୍ ଭାବେର। ବାହାରକୁ ଛାଡିନାହଁାqି ତାକୁ। 

ପୁତୁରା ତା.ର ଠିକ ଭାଇ ଭାଉଜ. ପରି। ବଡ଼ ଚାକିରୀର େଲାଭକୁ ବଜ�ନ କରିଛି େସ। 

ତା ମନ ବା अଲଗା େହବ କୁଆଡୁ। ବାପା ମାଆ.ୁ ଛାଡି, ଏ ଗଁା ମାଟି ଛାଡି ବାହାରକୁ 

ଯାଇନି େସ। ଉ� ଶିhିତ େହଇଛି େହେଲ ଚାକିରୀ ନିଶାେର ନପଡି ନିେଜ େଗାଟିଏ ଫାମ� 

କରିଛି େସଥିେର ଗଁା’ର କିଛି ପିଲା.ୁ ମଧ� ଦାୟିତ�  େଦଇଛି। େସ ବାହାରକୁ ଗେଲ 

अସମୟେର ତା ବାପା ମାଆ. ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ?? େସେତେବେଳ ବିର� େହଉଥିେଲ 

େସ ତାକୁ େହେଲ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛqି ତା’ର ଚିqାଧାରା େକେତ ମହତ ଥିଲା ସତେର!! 

ଆଉ ଆଜି ତା.ର ଦୁଃଖ େଯ ତା.ର ପୁअ ଆେମରିକାେର, େବାହୂ ବି ଆେମରିକାେର। 

ଭାଇର ଏକାଦଶାହେର ବି ଆସିବାକୁ ଫୁରୁସତ୍ ନାହ\ େସମାନ. ପାଖେର.... େଯଉଁ 

େଦବତୁଲ� ଭାଇ ତା.ର ଉ�ଗ� କରିେଦଇଥିେଲ ସବୁ ସୁଖ ତା. ପାଇଁ, ତା.ର େଶଷ 

ଚିତାନିଆଁ ପାଖେର ତ ଉପ�ିତ େହାଇପାରିଲା ନାହ\ ତା. ପୁअ, ଆଜି ଏକାଦଶାହ କମ�େର 

ବି େଯାଗେଦଇ ପାରିଲା ନାହ\। ଧିକ୍ ତାର ଚାକିରୀ... ଧିକ୍ ତାର ଉ�ଶିhା... ଧିକ୍ ତାର 

ବିେଦଶ ରହଣୀ... ଛି.. ଛି.. େସ ଜୀବନର ମଲୂ� କ’ଣ?? ଆଜି ଧି¦ାର କରୁଛqି ନିଜକୁ 

େସ। ଧିକ୍ ତା.ର ବାପ ପଣିଆ... ଦୁଃଖ अନୁେଶାଚନାର ଲୁହ ଗୁଡାକ େବାହିଯାଉଥିଲା 

ତା.ର ଚିବୁକ୍ େଦଇ.......।     ଶିhୟିତ� ୀ, ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକFୁଝର 
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ନିରବ ହୃଦୟର େପ�ମନିରବ ହୃଦୟର େପ�ମନିରବ ହୃଦୟର େପ�ମନିରବ ହୃଦୟର େପ�ମ    
 ହଠାତ୍ ଏପରି େସାନାଲି ସହ େଦଖାେହାଇଯିବ େକେବ ବି 

ଭାବିନଥିଲା अଜୟ। େଶଷଥର ପାଇଁ େସ ତାକୁ ୬ବଷ� ତେଳ 

େଭଟିଥିଲା। ଏେତ ବଷ�ର ଦୂରତା ମଧ�େର କିଛି ବଦଳି ନଥିଲା 

େସାନାଲି। େସଦିନ େସ ସାଲୁଆର କମିଜ୍ ପିpି କେଲଜ୍ ଆସୁଥିଲା କି� ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିpି 

ଆସିଛି। େସ ଆଜି ବହୁତ ସୁFର େଦଖାଯାଉଥିଲା। अଜୟ ଭାବିଲା େସାନାଲି ପାଖକୁ 

ଯାଇ ଟିକିଏ ଭଲମF କଥା େହବ ଓ ଏହି ବାହାନାେର ଜାଣିପାରିବ ତାର ବାହାଘର 

େହାଇଛି କି ନାହ\। କି� ତାର ପୁବ�କଥା ମେନ ପଡିଯିବାରୁ ପାଦ ଦୁଇଟି ଆେପଆେପ 

अଟକିଗଲା। େସଦିନ ପୁରା କେଲଜଟି େସାନାଲିମୟ ଲାଗୁଥିଲା अଜୟକୁ। ବସିେଲ 

ଖାଇେଲ ଓ େଶାଇେଲ ତାକୁ େସାନାଲିର ମୁହଁ େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସଦିନ ଥିଲା େସାନାଲିର 

ବାଥ�େଡ। ବାଥ�େଡ ଗି» ସହ ନିଜ ମନର ଭାଷାକୁ େଲଖି ଏକାqେର େସାନାଲି ହାତକୁ 

ବଢାଇଥିେଲ अଜୟ। अେପhା କରିଥିଲା େସାନାଲିର ପ�ତିକି�ୟାକୁ। କି� େସାନାଲି 

ଥରୁଟିଏ େଖାଲି ପଢିଲା ନାହ\। ସିଧା ସିଧା େଫରାଇ େଦଇ କହିଥିଲା, ମଁୁ ଜାେଣ ତୁେମ 

ଏଥିେର କଣ େଲଖିଥିବ। ତୁେମ େମାେତ ବହୁତ ଭଲପାअ। େମା ବିନା ତୁେମ ବzି 

ପାରିବନି। ଶୁଣ େସ େପ�ମ ପରି ଫାଲ୍ତୁ କାମ ପାଇଁ େମା ପାଖେର ସମୟ ନାହ\। ଯଦି 

ତୁେମ େମାେତ ପ�କୃତେର ଭଲ ପାଉଛ େମା ସାମନାକୁ େକେବ ବି ଆସିବନି। ଏହି କଥା 

କହିବା ସମୟେର ତାର ମୁହଁ ଲାଲ୍ ପଡିଯାଇଥିଲା। େସସବୁ ଘଟଣା अତୀତ। କି� ଏେବ 

େସାନାଲି ତାର ପ�ତି/Fୀ କେଲଜେର େଖାଲିଥିବା अଧ�ାପକ େପା� ପାଇଁ ଦୁେହଁ 

େଜ�ାତିରnନ 
ମହାରଣା 
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ଆସିଛqି ଇ�ରଭିଉ େଦବାକୁ।  

 ଇ�ରଭିଉ େଦବା ପେର କେଲଜ କa�ୃ ପh ଫଳାଫଳ ଜଣାଇଥିେଲ। େସାନାଲି 

अଧ�ାପକ ପଦ ପାଇଁ ସିେଲ� େହାଇଥିଲା। ଆଜିବି େସାନାଲି ନିକଟରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା 

अଜୟ। େସ ହାରିଯାଇଥିଲା େବାଲି େଯତିକି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲା अଧିକ ଖୁସି େହାଇଥିଲା 

େସାନାଲି ସିେଲ� େହାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯୁx ଓ େପ�ମେର ସବୁକିଛି ସ�ବ। ଫରକ 

ଏତିକି େଯ ଯୁxେର अନ�କୁ ପରାb କରି ବିଜୟପ�ା�ି ହୁଏ େପ�ମେର अନ�ଠାରୁ ପରାb 

େହାଇ ମଧ� ବିଜୟ अନୁଭବ କରିହୁଏ। େସଥିପାଇଁ ତ େସ ଜାଣି ଶୁଣି ଈ�ରଭିଉେର ଭୁଲ୍ 

ଉaର େଦଇଥିଲା। େଶଷଥର ପାଇଁ େସାନାଲିକୁ अଭିନFନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା 

अଜୟ। କm� ାଚୁେଲସନ େସାନାଲି। 

 ହସିଲା େସାନାଲି। ଠିକ୍ େସହି ହସ, େଯଉଁ ହସ ଦିେନ ପାଗଳ କରିଥିଲା अଜୟକୁ। 

େସାନାଲି ହସି ହସି କହିଥିଲା ମଁୁ अଧିକ ଖୁସି େହାଇଥାqି ଯଦି ତୁେମ ସିେଲ� େହାଇଥାq। 

ଏତିକି କହି ଚାଲିଯାଉଥିଲା େସାନାଲି। अଜୟ ତାକୁ ପଛରୁ ଚାହ\ ରହିଥିଲା ଓ ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥିଲା େତେବ େସାନାଲି କଣ ତାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛି ....? 

 େସାନାଲିର େସହି ପଦିଏ କଥା ବାରcାର अଜୟର ହୃଦୟକୁ େଦାହଲାଇ 

େଦଉଥିଲା। अଜୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା େସାନାଲି ଏେବ ତାକୁ ଭଲପାଇ ବସିନି ତ? ତାର 

ମେନ ପଡିଗଲା କିଛି ପୁବ� ସI |ତି। କେଲଜକୁ ନୂଆ େହାଇ ଆସିଥିଲା େସାନାଲି। ଯୁ� ତିନ୍ 

କଳାେର ଆଡମିଶନ କରିଥିଲା। ତାର ବାପା ଜେଣ ସରକାରି ଚାକିରିଆ ଥିେଲ। ବାପା. 

ବଦଳି େଯାଗଁୁ ତାକୁ ତାର ପୁରୁଣା କେଲଜ ଛାଡି ଏଠାେର ଆଡମିଶନ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। 

କେଲଜେର େସ ନୂଆ େହାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସମb. ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ସମୟ 

ଲାଗିଲା। ଏକ କେଲଜ ଉ�ବେର େସାନାଲି ତାର ନଁା େଦଇଥିଲା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। 
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ମz ଉପରକୁ ଯାଇ ଏକ ଜଗନ~ ାଥ ଭଜନ ଗାଇଲା। କିଛି ଯୁବକ ତାକୁ ଥ,ା କରିଥିେଲ େଯ 

ଆଜିର ମଡ%� ଯୁଗେର ସଡନ୍ ଆଲବମ୍ ଗାଇବାକୁ କହିଥିେଲ। େହା ହାଲC ା ଭିତେର ମzରୁ 

େଫରିଆସୁଥିବା େସାନାଲିକୁ अଟକାଇ ଥିଲା अଜୟ। େସ अନ�ମାନ.ୁ ପାଟି କରି ଚୁପ୍ 

କରିବା ପେର େସାନାଲିକୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲା ଗୀତ ପରିେବଷଣ କରିବାପାଇଁ। େସାନାଲି 

ଗାଇଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୁFର, ମନମୁ�କର କାଳିଆ ଭଜନ। ଉ�ବ େଶଷେର େସାନାଲି 

ପୁର<ୃତ େହାଇଥିଲା ମନମୁ୍�କର କାଳିଆ ଭଜନ ପାଇ। େକବଳ େସାନାଲି ନୁହଁ 

अନ�ମାେନ ବି ପୁର<ୃତ େହାଇଥିେଲ। 

 ପରଦିନ େସାନାଲି अଜୟକୁ େଦଖି ଧନ�ବାଦ ଜଣାଇଲା। ପ�ତିବଦଳେର अଜୟ ଖୁବ୍ 

ସୁFର ହସଭରା ମୁହଁେର ତାକୁ ସ�ାଗତ ଜଣାଇଥିଲା। अଜୟ ପଚାରିଲା ଏ ଭଜନ ମଁୁ 

ଆଗରୁ େକେବ ଶୁଣିନାହ\, ତୁେମ ଏେତ ସୁFର ଭଜନ େକଉଁଠୁ ପାଇଲ? େସାନାଲି 

କହିଥିଲା ମଁୁ ସମୟ ପାଇେଲ କିଛି େଲଖାେଲଖି କେର, ଏ ଭଜନ େମାର ନିଜ େଲଖା। 

अଜୟ ତାକୁ ଭବିଷ�ତେର अଧିକରୁ अଧିକ େଲଖିବା ପାଇଁ ଉ�ାହିତ କରିଥିଲା। େସଦିନ 

ଠାରୁ ଦୁହ\କ ସ#କ� ଭଲ ବpୁ ରୁେପ ଗଢିଉଠିଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଦୁେହଁ ସାm େହାଇ 

କେଲଜ ଗେଲ, ସାm େହାଇ କେଲଜ କ�ା�ିନେର ମଧ�ାହ~  େଭାଜନ କେଲ ଓ ସାm 

େହାଇ ଲାଇେବ� ରୀେର ପଢିବା ନିତିଦିନିଆ େହାଇଗଲା। ସମୟ ଗଡିବା ସହିତ ଦୁେହଁ 

ଦୁହ\କୁ ଭଲ ଭାେବ ବୁଝିସାରିଥିେଲ। େସାନାଲି ପ�ତ�କ ଆବଶ�କତାେର େସ अଜୟର 

ସାହାଯ� େଲାଡୁଥିଲା। େକେବ େଚେବ େସାନାଲି କବିତା କି ଭଜନ େଲଖି ସାରିବା ପେର 

अଜୟକୁ ଶୁଣାଇ େକଉଁଠି ତୃଟି अଛି ପଚାେର ଓ अଜୟ ନିଜର ମତାମତ େଦଇଥାଏ। ଦିେନ 

ଦୁେହଁ ନିେରାଳାେର ଲାଇେବ� ରୀେର ବସିଥିେଲ। େସାନାଲି ଏକ କବିତା ପଢି ଶୁଣାଇଲା। 

କବିତାଟି ଶୁଣି अଜୟ अଧିକ େରାମାzିତ େହାଇଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା େସାନାଲି ଏ କବିତା 
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ତା ଉେ�ଶ�େର େଲଖିଛି। େସଦିନ େସ କିଛି ନକହି କବିତାଟି ଖୁବ୍ ସୁFର େହାଇଛି କହି 

ଚାଲିଯାଇଥିଲା େସଠାରୁ। େସଦିନ ଠାରୁ अଜୟ ମନେର େସାନାଲି ପ�ତି ଦୁବ�ଳତା 

ବଢିଲା। େସ ମେନମେନ େସାନାଲିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଇ ବସିଲା। अଜୟ ଭାବିଥିଲା େସାନାଲି 

େଯେବ ଖୁସି ଥିବ, ମଁୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କହିବି। େତଣୁ େସ େସାନାଲିର ଜନI ଦିନ ଗି» 

ସହିତ ନିଜ ମନର ଭାଷାକୁ େଲଖି େସାନାଲି ହାତେର ଧରାଇେଦଇଥିଲା। କି� େସଦିନ 

ତାର ଆଶା ଆକାଂଖ�ାକୁ େସାନାଲି ପାଦେର ଆେଡଇେଦଲା। ଚିଠିକୁ େଖାଲି ପଢିବାକୁ 

େଚ�ା କରିନି େସ। ସିଧା ସିଧା େସାନାଲି अଜୟକୁ କହିଥିଲା ଯଦି ପ�କୃତେର େମାେତ 

ଭଲପାଉଛ, େମା ଆଗକୁ ଆଉ େକେବ ଆସିବ ନାହ\। ବାସ୍ େସଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପଯ��q 

୬ବଷ� ବିତିଗେଲ ମଧ� अଜୟ େକେବ ତାକୁ େଦଖା କରିନଥିଲା କି ତାର ସାମନାକୁ 

ଆସିନଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି େସାନାଲି କଣ ପାଇଁ କହିଥିଲା अଜୟ ତୁେମ ଯଦି ସିେଲ� 

େହାଇଥାq ମଁୁ अଧିକ ଖୁସି େହାଇଥାqି। କଣ େହାଇପାେର ଏହାର अଥ�? 

 ଆ}ା ଚାଲ� ଫାଟକ ବF କରିବି। କେଲଜ୍ ଜଗୁଆଳିର ଡାକେର अଜୟ 

େଫରିଆସିଥିଲା ଭାବନା ଦୁନିଆରୁ। େସ ନିଜ ହାତ ଘ�ା େଦଖିଲା, ୨ଟା ବାଜିଲାଣି। 

େସାନାଲି ଏଠାରୁ ଦୁଇ ଘ£ା େହଲା ଯାଇସାରିଛି। କି� अଜୟ ଏେବ ବି ଚାହ\ ରହିଥିଲା 

େସାନାଲିର ଯିବା ବାଟକୁ। ମେନମେନ େସ ଭାବିଲା ଆଜି କାହ\କି େସାନାଲି ପାଇଁ େମାର 

ଏେତ ଚିqା। େସ ତ େମାେତ ମନା କରିଥିଲା ତାର ସାମନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମଁୁ ଏେତ 

ଦୁଃଖେର ଥାଇ ତାକୁ ଚାକିରି େଦବା କଣ ଠିକ୍ କରିଛି.... ନା ନା େବାେଧ ଭୁଲ୍ କରିେଦଲି 

ମଁୁ। ଗଁାେର େମା ବୁଢ଼ୀମା अେନକ ଦୁଃଖ କ� ସହି ପାଠ ପଢାଇଥିଲା ତାର ବୃxାବ�ାେର 

ସାହା େହବା ପାଇଁ, େହେଲ ମଁୁ େମା ନିଜ େଗାଡେର କୁରାଢି ମାରିଛି। ଏ ପ�ଶ~ର ଉaର 

ତା’ର ମନ େଖାଜି ପାଉନଥିଲା ସତ େହେଲ ହୃଦୟ କହୁଥିଲା େପ�ମେର ସବୁ ସ�ବ। ତୁ 
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ହାରି ନାହୁଁ, ତୁ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ନିଜ େପ�ମ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ତ�ାଗ କରିଛୁ, ତୁ ମହାନ୍।  

 ଏହି କିଛିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ସମୟେର େସାନାଲି ସହିତ ଦୁଇଥର େଦଖାେହଲିଣି। 

ତା’ର େସହି ସୁFର େତଜିଆନ ଆଖି ଦୁଇଟି ଆଜି अଜୟକୁ ନିରୀହ ପରି ଦିଶୁଛି। ନା 

अଜୟ ତାକୁ କିଛା କେହ ନା େସାନାଲି। ବାସ୍ ଦୁେହଁ ଦୁହ\କୁ अପଲକ ନୟନେର େଦଖqି। 

अଜୟକୁ ଲାଗୁଥିଲା େସାନାଲିର େସ ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟି ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 

େବାେଧ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା अଜୟ େସାନାଲି ଆଖିର ଭାଷାକୁ। କି� ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। 

ଥରୁଟିଏ ନିଜ ମନର ଭାଷାକୁ ଚିଠିେର େଲଖି େଦଇଥିଲା େବାଲି ଏେତ ସୁFର ସ#କ�କୁ େସ 

୬ବଷ� ପାଇଁ ହଜାଇ େଦଇଥିଲା। ନା, ନା ମଁୁ ତା ସହିତ ଏପରି କିଛି କରିବି ନାହ\, ଯାହାକି 

େମାେତ ଆଉଥେର ଦୂରକୁ େଠଲିେଦବ। େମା ପାଇଁ େସ ନିରୀହ ଆଖିର ଭାଷା ବହୁତ 

କିଛି। େସ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତାର ସI |ତିେର ସାରା ଜୀବନ ବzି ରହିବି। 

 ଆଜି େସାନାଲିର ପ�ଥମ ଦିନ କେଲଜ अଧ�ାପକ ରୁେପ। ଖୁବ୍ ତରତର େହାଇ େସ 

କେଲଜକୁ ବାହାରିଗଲା। ପ�ଥମ ଦିନର ପ�ଥମ अନୁଭୂତି େଯତିକି ତାକୁ େରାମାzିତ 

କରୁଥିଲା, अଜୟ କଥା ଭାବି ଭାବି େସତିକି କ� अନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଜିବି अଜୟ ତା 

ନିକଟରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। अଜୟକୁ ଚାକିରି ମିଳିଥିେଲ େସ अଧିକ ଖୁସି େହାଇଥାେq।  

 କେଲଜେର ପହzିବା ପେର ସମb ସାଥି अଧ�ାପକ ଓ अଧ�ାପିକା ତାକୁ ସ�ାଗତ 

କରିଥିେଲ। କେଲଜର ପ�ଥମ ଦିନ େହାଇଥିବାରୁ ତାକୁ େବଶି କC ାସ୍ କରିବାକୁ 

ପଡିନଥିଲା। ମଧ�ାହ~ େର ବସି କଛି अଧ�ାପିକା ବାpବୀ. ସହିତ କଥା େହବା ସମୟେର 

ଜେଣ ବାpବୀ ପଚାରିେଲ ଆପଣ ଏପଯ��q ବିବାହ କାହ\କି କରିନାହାqି?  

 ଏ ପ�ଶ~ ଶୁଣି ଆ§ଯ�� େହାଇଥିଲା େସାନାଲି। େସ ତ େକେବ କାହାକୁ କହିନାହ\ େସ 

ବିବାହିତ କି अବିବାହିତ। अଧ�ାପିକା ମହାଶୟା ଜାଣିେଲ କିପରି? େସ ପଚାରିଲା ଆପଣ 
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କିପରି ଜାଣିେଲ ମଁୁ ବିବାହ କରିନାହ\? େସାନାଲି ପ�ଶ~ର ଉaର େଦବାକୁ ଯାଇ अଧ�ାପିକା 

ମହାଶୟା କହିେଲ ଇ�ରଭିଉେର ଆପଣ େଯଉଁ ବାେୟାଡାଟା େଦଇଥିଲ, େସଥିେର 

अବିବାହିତ େଲଖା ଥିଲା। େସାନାଲି ମୁହଁେର ଏକ ଖୁସିର ଚମକ େଖଳିଗଲା। ତାର 

ମେନପଡିଗଲା अଜୟ ବି ତାର ବାେୟାଡାଟାେର ବିବାହିତ କି अବିବାହିତ ନି§ୟ 

େଲଖିଥିବ। ତାର ମନେର ସୁ� ଭଲପାଇବା ଟିକିଏ ଜାଗି ଉଠିଲା। ମେନ ମେନ �ିର କଲା 

େଯପରି େହଉ अଜୟର ବାେୟାଡାଟା େମାେତ େଦଖିବାକୁ ପଡିବ। ତିନିଦିନର କଠିନ 

ପରିଶ�ମ ପେର କେଲଜ କCକ� ଦୀନବpୁ ବାବୁ. ବିଶ�ାସ ପାତ�  େହାଇପାରିଥିଲା। େସ ତା.ୁ 

अନୁେରାଧ କରିଥିଲା अଜୟର ବାେୟାଡାଟା େଦଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୀନବpୁ ବାବୁ 

େଯେତେବେଳ ତାର ହାତେର अଜୟର ବାେୟାଡାଟା ଧରାଇେଦେଲ, େସ अପଲକ 

ନୟନେର ଚାହ\ ରହିଥିଲା। ଏ କଣ, अଜୟ ବି ଏପଯ��q ବିବାହ କରିନାହାqି। କଣ 

ଆଜିବି େମାେତ ଭଲ ପାଉଛqି କି? ଏ ପ�ଶ~ର ଉaର େଖାଜି ପାଇନଥିଲା େସାନାଲି। ତାର 

ସମ� ସ~ାୟୁ ଚଳଚzଳ େହଲା। େସ ନିଜ ଭବିଷ�ତକୁ अଜୟ ହାତେର େଟକିେଦବ �ିର 

କଲା। େହେଲ କିପରି ଓ େକଉଁଠି ମଁୁ अଜୟକୁ ପାଇବି? େଯଉଁ ମୁହଁେର ତା.ୁ ଏେତ 

ଦୂରକୁ େଠଲି େଦଇଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି େକଉଁ ମୁହଁେର କହିବି ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ?  

 ବାେୟାଡାଟାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାକୁ େସାନାଲି ସଂଗ�ହ କଲା। େସ ଠିକଣା ପୁଣି 

ଏହି ସହରର। ଯାହା ବି େହଉ ମଁୁ अଜୟକୁ େଖାଜିବି, େମା ନିଜ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ତା.ୁ ଶାbି 

େଦବା କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମଁୁ େମା ଭୁଲର ପ�ାୟ§ିତ ନି§ୟ କରିବି।  

 ହାତେର ଏକ କାଗଜ ଧରି କାହାକୁ େଖାଜୁଥିଲା େସାନାଲି। ମୁକୁତା ପରି ସୁFର 

େଦଖାଯାଉଥିବା ମୁହଁଟି ଆଜି କଳା କାଠ ପଡିଯାଇଥିଲା। େହେଲ କିଛି ଫରକ୍ ପଡିନଥିଲା 

ତାକୁ। अେନକ େଲାକ.ୁ ପଚାରି ପଚାରି ପହzିଥିଲା अଜୟ େଦଇଥିବା ଠିକଣାେର। 
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କଲିଂେବଲ୍ ଶ�େର ଜେଣ ଯୁବକ ବାହାରକୁ ଆସି େସାନାଲିକୁ େଦଖି ପଚାରିଥିଲା କାହାକୁ 

େଖାଜୁଛqି ମାଡାମ ?  

 େସାନାଲି ପଚାରିଥିଲା अଜୟ ମହାପାତ�  ଏଠାେର ରୁହqି? ଯୁବକଟି କହିଲା େକେବ 

େକେବ ଇ�ରଭିଉ କି�ା अନ� େକୗଣସି କାମେର ସହରକୁ ଆସିେଲ ଏଠାେର ରୁହqି। 

େସାନାଲି କହିଲା େତେବ ଏହି ୧୫ଦିନ ପବୂ�ରୁ ଆସିଥିେଲ, ଏେବ ନାହାqି କି େସ? 

 ଯୁବକଟି କହିଲା ଆପଣ େସାନାଲି ମାଡାମ ନା? अଜୟ କହିଥିଲା େକେବ ନା େକେବ 

େମାର ଜେଣ अତି ନିଜର େମାେତ େଖାଜି େଖାଜି ଏଠାେର ପହzିେବ। େସ ତୁମକୁ ବହୁତ 

ଭଲପାଏ। େସ େକେବ କହିନଥିେଲ ମଧ� ମଁୁ ତାର ସାm ହିସାବେର अନୁଭବ କରିଛି। 

କି� େସ ଏହି ଦୁଇଦିନ ପବୂ�ରୁ ଏଠାରୁ ରାଉଲେକଲା ଚାଲିଯାଇଛି।  

 େସାନାଲି ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିଲା ନାହ\, ଆଖିରୁ ତାର ଗଡି ଯାଉଥିଲା ଧାର ଧାର 

ଲୁହ। େସଠାେର େସାନାଲିକୁ अଜୟ ମିଳି ନଥିଲା ସତ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଠିକଣା। ମନ 

ଦୃଢ କଲା େସାନାଲି। ନା ମଁୁ अଜୟ ଠାରୁ େକେବ ହାରିନି କି ଆଜି ହାରିବିନି। େମାର 

େଗାେଟ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ େଯେତ କ� େହବ େହଉ, େଯେତ ନୂଆ ଠିକଣା ମିଳିବ ମିଳୁ କି� ମଁୁ 

ନି§ୟ େଖାଜି ବାହାର କରିବି। ୬ବଷ� େମା ଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାଉ େସ େକେତ 

ଦୂର ଯିବ। ମଁୁ ଜିତି ଆସିଛି ଜିତିବି ମଧ�। ନି§ୟ ମଁୁ େମା େପ�ମକୁ େଖାଜିପାଇବି। 
ସିଠାଳ, ନିଆଳି, କଟକ 
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ରୂପାqରଣରୂପାqରଣରୂପାqରଣରୂପାqରଣ    
 “ସିଓନ୍ ତକ୍ ଚେଲାେଗ?” ପ�ଶ~ଟିଏ ଫିmି େଦେଲ ମଧ�ବୟ< 

ଭଦ� େଲାକ ଜଣକ। “ଜୀ ସର୍” କହି अbିବାଚକ ମୁr ହଲାଇଲା 

अେଟାରି¯ା ଡ� ାଇଭରଟି। ମିଟର ଡାଉନ୍ କଲା, “ସାବ୍! େଶୟାର୍ େପ 

ଚଲନା େହୖ ୟା ରିଜଭ� େପ?” ପ�ଶ~ କଲା ଡ� ାଇଭର୍। ଡ� ାଇଭରର େକୗଣସି ଉaରକୁ 

अେପhା ନରଖି अେଟାରି¯ା ଉପରକୁ ଉଠି ବସିଗେଲ ଯାତ� ୀ ଜଣକ। ରାଜ୍ ଭାବିଲା 

ଭଦ� େଲାକ େବାଧହୁଏ ଆଗରୁ େକେବ ଯାଇଛqି ତା’ अେଟାରି¯ାେର, େସଥିପାଇଁ ଏମିତି 

େବଧଡକ୍ ବସିଗେଲ, ନି§ୟ ରିଜଭ�େର ଯିେବ ଭାବି ହ�ାrଲ୍ ଘୁରାଇ �ାଟ� ମାରିଲା େସ। 

ଗାଡ଼ିର ମିରରେର ଯାତ� ୀ. ମୁହଁ େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଡ� ାଇଭରକୁ, େସ ମୁହଁର େରଖା ସବୁ 

ପ�ାnଳ ଭାେବ ପଢିପାରୁଥିଲା ଡ� ାଇଭରଟି, ମଝିେର ମଝିେର ଗାଡି େବ�କ୍ ମାରିଲା େବଳକୁ 

ଝଟକା ଲାଗୁ କି ନଲାଗୁ ସାେହବ. ହାତ ଆmୁଠି ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ଡ� ାଇଭରର କାpକୁ, 

େବଶ୍ ପରିଚିତ େସ ଏଇ ସାେହବ ମାନ. କୁ�ିତ ଇଶାରା ସହିତ, େତଣୁ ନୀରବ ରହି 

ଗାଡିର �ିଡ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଢଇେଦଲା। ମୁcାଇ େସ�� ାଲ୍ େ�ସନ୍ ବାହାେର अେଟାରି¯ା 

�ାrେର ଚାରି ବଷ� େହଲାଣି ଲାଗିଛି ତା’ର अେଟାରି¯ା, ଏମିତି अେନକ ଯାତ� ୀ. ସହିତ 

କାରବାର କଲାଣି େସ, େତଣୁ ନିଭ�ୀକ େହାଇ ସିଓନ୍ ଆଡକୁ ଗେଡଇେନଲା अେଟାରି¯ା, 

ସିଓନ୍ େ�ସନ୍ ପେର ଆଉ ଟିକିଏ ଆେଗଇ ଗେଲ ରହିଛି େହାେଟଲ୍ ସବୁ, ସାେହବ 

େବାଧହୁଏ େସଇଠି େକାଉଠି ରହିେବ ଭାବି ପଚାରିଲା “କାହଁା େରାକୁଁ ସାବ୍?” ଉaର 

ମିଳିଲା “େହାେଟଲ୍ ସାଗର୍ ଓେୟା ରୁମସ୍” ଠିକଣା ଯାଗାେର ପହzି ଗାଡି ରଖିଲା,  

ସୁଷମା ପରିଜା 
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ସାେହବ अେଟାରି¯ାରୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ ଜାଣି ଜାଣି ତା’ କାp ଉପେର ଘଷି େହାଇ 

ଓହC ାଇ ଆସିେଲ,  ଦୃ�ିେର େସଇ ଘୃଣ� ଆଦିମତା , ସହାସ� ବଦନେର ପାzଶହ ଟ.ିଆ 

େନାଟଟିଏ ବଢାଇ େଦଇ କହିେଲ “େୱେସ ତୁମ୍ ଚାହେତ େହା େତା ଛୁ,ା େଲୗଟାେନ କି 

ଜରୁରତ୍ ନାହ\ େହୖ” ଏଥର ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଲା ନାହ\ ଡ� ାଇଭରଟି, ସିଟ୍ ଉପରୁ ଓହC ାଇ 

ଆସିଲା ତଳକୁ ଆଉ ଦୃ� କ£େର କହିଲା “ଛୁ,ା େଲକର୍ ଆପନି ମା’ ୟା େବେହନ୍ େକା 

େଦ େଦା, ଉନ୍ କି କାମ୍ ଆଏଗୀ” େସେତେବଳକୁ େହାେଟଲର ସିକୁ�ରିଟି ଆସି ପାଖେର 

ଠିଆ େହାଇଥିଲା ସାେହବ. ସାମନାେର ତା.ର ଟ�ଲିଟି ଉଠାଇ େନବା ପାଇଁ, ତା  

ଆଗେର ତୁj अେଟାରି¯ା ଡ� ାଇଭରର ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକତାେର अପମାନିତ େହେଲ 

ସାେହବ। “ସାଲୀ, ନଖେର ଦିଖାତି େହୖ” େବାଲି ଗଜi ଉଠି ଡ� ାଇଭରର ସାଟ୍� କଲରକୁ 

ଧରି ହାତ ଉଠାଇ ଚାପୁଡାଟିଏ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛqି, ବିଜୁଳି ଭଳି ଉଠିଗଲା ଡ� ାଇଭରର 

ବାମହାତ। ବାମହାତେର ସାେହବ. ଉଠିଲା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ଡାହାଣ ହାତେର େମାଡି 

େଦଲା ତା.ୁ। अଜାଗାକୁ ଏମିତି ଆ£ୁଆଟିଏ ମାରିଲା େଯ “ହାୟ ମର୍ ଗୟା” ଶ�ଟିଏ 

ବାହାରି ପଡିଲା ସାେହବ. ମୁହଁରୁ। ବିଚରା ସିକୁ�ରିଟିଟି ଏମାନ. ଝଗଡା େଦଖି 

b�ୀଭୂତ େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥିଲା, େସ ଧାଇଁ ଆସି ସାେହବ.ୁ ଛଡା ଛଡି କରିବା େବଳକୁ 

ଆହୁରି କିଛି େଲାକ ଜମା େହାଇ ସାରିଥିେଲ େସଠାେର। େବଶୀ ଗrେଗାଳ ଘଟିବାର 

ଆଶ.ା କରି ସିକୁ�ରିଟିଟି ସାେହବ.ୁ ଧରାଧରି କରି େନଇ େହାେଟଲର ଲାଉn୍ ଭିତେର 

େନଇ ଛାଡିେଦଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। अେଟାରି¯ାର ମହିଳା ଡ� ାଇଭର୍ ଜଣକ ହାତ ଝାଡି 

ବସି ସାରିଥିଲା ତା’ର ସିଟେର। େଲାକମାନ.ୁ େଗାଟାଏ ମଉକା ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଘଟଣାର 

ତଜ�ମା କରିବା ପାଇଁ। ସମେb ମିଶି ପ�ଶ~ ବାଣେର େପାତି ପକାଉଥିେଲ ଡ� ାଇଭରକୁ, କ’ଣ 

େହଲା, େକମିତି େହଲା ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି ପ�ଶ~େର। ସିକୁ�ରିଟି ଗାଡ�ଟି ଆସି େସଠାେର 
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ଜମା େହାଇ େହାହାଲC ା କରୁଥିବା େଲାକମାନ.ୁ ବୁଝାଶୁଝା କରି ଦୂେରଇ େଦଲା, 

अେଟାରି¯ାର ଡ� ାଇଭରକୁ ପାଣି ଗCାସଟିଏ ଆଣିେଦଲା ପିଇବା ଲାଗି ଆଉ କହିଲା “େମୖେନ 

ସବ୍ େଦଖାେହୖ େବେହନା, ମାନ୍ ଗୟା େତେର େକା ଭି” ମୃଦୁ ହସି ମୁr ଝୁ.ାଇ ଗାଡିକୁ 

ବୁଲାଇ �ାଟ� କରି ରାbାଆଡକୁ ବେଢଇଲା। ଆଜି ଆଉ ଯାତ� ୀ େନବାକୁ ଇjା େହଉ 

ନଥିଲା ତା’ର। ଫୁଲ୍ �ିଡେର ସହର ଆଡକୁ ଚାଲିଲା ତା’ର अେଟାରି¯ାଟି। ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥିଲା ଆଜିର ଦିନଟି ମାଡ ଖାଇଗଲା, ଟ.ା ପାzଶହ ତ େଫାପାଡି େଦଇ ଆସିଲା 

ସାେହବ ଉପେର, ଆଜି େଫରିଲା େବଳକୁ ଦିଦିର ଔଷଧ େନଇଯିବ େବାଲି ମା’କୁ କହି 

ଆସିଥିଲା, ମା’ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ, ତା’ପାଇଁ ମିଠା ଟିକିଏ େନବ େନବ େବାଲି 

अେନକ ଦିନ େହଲା ଭାବୁଥିେଲ ବି େନଇ ପାରିନି, କ’ଣ କରିବ? େକମିତି ଯାଇ ମା’କୁ 

କହିବ େଯ ଦିଦିର ଔଷଧ ଆଜି ବି ଆଣି ପାରିଲାନି େବାଲି। ମୁr କାମ କରୁନଥିଲା 

ତା’ର। ସn ଏଇ ଆର� େହାଇଛି ମାତ� , ଆହୁରି ଘ�ାଏ ଦି’ଘ�ା କାମ କରା ଯାଇପାେର, 

ଏଇଆ ଭାବି ଘରକୁ ଯିବା ରାbା ଛାଡି େସ ପୁଣି େ�ସନ୍ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇଲା अେଟାରି¯ା। 

 ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ ମାଡି ଆସୁଥିଲା, େଢଉ େହାଇ ଭାସି ଆସୁଥିଲା अତୀତ। 

ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଏଇ अେଟାରି¯ା ଧରି ତା’ର ବାପା ସରଜୁ ଫୁେଲ ଆସୁଥିେଲ ଏଇ 

ମୁcାଇ େସ�� ାଲ୍ େ�ସନକୁ। ରାଜ୍ ଆଉ ତା’ର ବଡଭଉଣୀ ଆଶାକୁ ଧରି ଘେର ରହୁଥିେଲ 

ମା’। ବଡ ଭଉଣୀକୁ ରାଜର ଜିମାେର ଛାଡିେଦଇ ମା’ ଯାଉଥିଲା ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଘେର 

ଝାଡୁ େପାଛା, ବାସନମଜା କାମ କରିବା ଲାଗି। ଦିନ ଦଶଟା େବଳକୁ େଫରି ଆସି 

େରାେଷଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିଲା ଦୁଇ ଝିअ.ୁ।ସn େବଳକୁ ବାପା ଆସି 

ଖାଇେବ େବାଲି ତରକାରୀ ପତ�  ତିଆରି କରି ରଖୁଥିଲା, ପୁଣିଥେର ସn େବଳକୁ କାମକୁ 

ଯାଉଥିଲା। ରାତିେର ବାପା େଫରୁଥିେଲ ଘରକୁ ସଉଦାପତ�  ଧରି, ସାଥିେର ଧରି ଆସୁଥିେଲ 
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ଚେକାେଲଟ୍ ପିଲାମାନ. ପାଇଁ। ଦିନ ସାରା ଗାଡି ଚେଲଇ ଚେଲଇ ଥକି ଯାଉଥିେଲ ମଧ 

ପିଲା. ସହିତ ଦଶ ପFର ମିନିଟ୍ ନି§ୟ ଗପସପ କରୁଥିେଲ। ସବୁେବେଳ କହୁଥିେଲ 

େଯେତ କ� ପଡୁ ପେଛ େମା ପିଲାମାନ.ୁ ମଁୁ ପାଠଶାଠ ପେଢଇ ମଣିଷ କରିବି। ଝିअ 

େହେଲ କ’ଣ େହଲା େମା ପିଲାମାେନ ବହୁତ ପାଠ ପଢି ବଡ ବଡ ଚାକିରୀ କରିେବ। ବଡ 

ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ସୁFର ନାଚ କରୁଥିଲା ଆଉ ରାଜ୍ ନିେଜ ଖୁବ୍ ସୁFର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ବାପା  

ମାଆ.ୁ କହୁଥିେଲ େମାର ଦୁଇ ଝିअ ଦୁଇଟି ହୀରା। େଦଖିବ ଏ ଘର ଉଜ� ଳ େହବ 

େସମାନ. ଗୁଣେର। ସବୁ ଭଲଗୁଣ ଥିବା ବାପା.ର କି� େଗାଟିଏ ବଦଭ�ାସ ଥିଲା। 

ନିଜର ଶ�ମଭାର ଲାଘବ କରିବାକୁ େହଉ କିcା ନିଜର ଦୁଃଖ ବୁଲିବାକୁ େହଉ େସ 

ମଦ�ପାନକୁ ଆପେଣଇ େନଇଥିେଲ। अଧିକାଂଶ ଦିନ ଘରକୁ େଫରିବା େବଳକୁ ପିଇ କରି 

ଆସୁଥିେଲ। अବଶ� ସବୁେବେଳ ନୁେହଁ, େକେବ େକେବ ସାmସାଥୀ. େମଳେର अଧିକ 

ପିଇ ମାତାଲ୍ େହାଇ େଫରୁଥିେଲ,  ଏମିତି ଦିେନ ମାତାଲ୍ େହାଇ େଫରିବା େବଳକୁ ଟ�କ୍ 

ସହିତ ପିଟି େହାଇ େସଇଠି େଶଷ େହାଇଗେଲ େସ। अେଟାରି¯ାଟି ଚୁରମାର େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା,  କିଛି େଦଖଣାହାରୀ ଆସି ଖବର େଦେଲ ମାଆକୁ। ଚୁଲC ୀେର ଫୁଟqା ଭାତ 

ହାrି ଛାଡି େଦଇ ମାଆ ଧାଇଁଗଲା ଘଟଣା�ଳକୁ। େସଠାରୁ ଥାନା େପାଲିସ୍ େମଡିକାଲ 

େହାଇ ଘରକୁ େଫରିବା େବଳକୁ अଧାରାତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ବାପା. ସହିତ ଘଟିଥିବା 

ଦୁଘ�ଟଣାର ଖବର ପାଇ କାFି କାFି अ�ିର େହାଇ ପଡିଥିେଲ, ପେଡାଶୀ ମାନ. ମଧ�ରୁ 

ଶୀଲା ଚାଚି, ବିନି ଚାଚି ଆସି ଜଗି ବସିଥିେଲ ଦୁହ\.ୁ। ରାତି ଦଶଟା େବଳକୁ ମାଆ 

େଫରିଲା ବାପା. ଶବକୁ ସାଥିେର େନଇ। ଘେର କାF େବାବାଳିର ଆଉଥେର ଜୁଆର 

ଆସିଗଲା। ଡରି ଭିତରୁ ବାପା. ମୁହଁ �� ଦିଶୁଥିଲା, ରାଜକୁ ଲାଗୁଥିଲା ବାପା େଶାଇଛqି 

ନିଦେର, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର ଉଠି େଗଲ କରିେବ ତା’କୁ। େସ େସମିତି ଚାହ\ ରହିଥିଲା 
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ବାପା. ମୁହଁକୁ। େଲାକମାେନ ମିଶି ବାପା.ୁ େକାେକଇେର ସଜାଡି “ରାମ ନାମ ସତ� 

େହୖ” କହି କହି େନଇଗେଲ ସଂ<ାର ପାଇଁ, ମାଆ ସାଥିେର ଦିଦି ଆଉ ସିଏ ମଧ� ଗେଲ 

ଶIଶାନକୁ। ଦିଦି ବାପା. ମୁହଁ େର ନିଆଁ େଦଲାେବେଳ େସ ପଯ��q କାଠ େହାଇ ବସିଥିବା 

ରାଜ୍ ଚିେଲC ଇ ଉଠିଥିଲା “ଐସା ମତ୍ କରନା, ବାବା େକା ଲଗ୍ ଯାଏଗା” ମାଆ ଭିଡି ଆଣି 

ତା’କୁ େକାଳେର ଚାପି ଧରିଥିଲା। 

 अେନକ ଦିନ ପଯ��q ସାମାନ� େହାଇ ପାରି ନଥିଲା ରାଜ୍। ମାଆ ଆଉ ଦିଦି 

ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏେବ କାମକୁ ଯାଉଥିେଲ ଆଉ ସିଏ <ୁଲ୍ କୁ ଯାଉଥିଲା। କେ�ମେ� ଦଶମ 

େଶ�ଣୀ ପରୀhାେର ପାଶ୍ କରିଥିଲା ରାଜ୍। ମାଆ କହିଲା “େତା ବାପା ଚାହୁଁଥିେଲ ତୁ ଆଗକୁ 

ପଢି ବଡ ମଣିଷ େହବୁ େବାଲି, ଦିଦି କୁ ତ ପେଢଇ ପାରିଲିନି ତେତ କି� ନି§ୟ ପାଠ 

ପେଢଇବି ମଁୁ,  େଯେତ କ� ପଡୁନା କାହ\କି ତୁ ପଢା ବF କରିବୁଲି େମାେଟ” ରାଜ୍ 

େସେକrାରୀ <ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇଲା। ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଭଲ ଗୀତ ମଧ� 

ଗାଉଥିଲା। ପିଲାେବେଳ େରଡିଓରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଏେବ ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଶୁଣି। <ୁଲେର 

େକେତଥର ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଜିତି ପୁର<ାର ମଧ� ପାଇଥିଲା। ଦିଦିର ରm ବାପା ଭଳି 

ଶ�ାମଳ ଥିଲା ଆଉ ତା’ର ରmଥିଲା ମାଆ ଭଳି େତାଫା େଗାରା, େବାଧହୁଏ େସଇଥିପାଇଁ 

ବାପା ନାଆଁ େଦଇଥିେଲ “ରାେଜଶ�ରୀ”। ରାଜ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, େସ  

ଭାବୁଥିଲା अତି କମେର ଗ�ାଜୁଏସନଟି କରି ପାରିେଲ ଚାକିରୀଟିଏ ମରିବାକୁ अସୁବିଧା 

େହବନି। ଭଲ ଚାକିରୀଟିଏ କରି େସ ଦିଦିର ବାହାଘର କରିବ, ମାଆର ଦାୟିତ�  େନବ। 

ଆଉ ମାଆକୁ ପଥେର କାମ କରିବାକୁ େଦବ ନାହ\ େସ, ବିଚାରୀ ବହୁତ ଖଟିଲାଣି, ବହୁତ 

ଦୁଃଖ ସହିଲାଣି େସମାନ. ପାଇଁ, ଏେବ େସମାନ.ର ଦାୟିତ�  େନବାର କଥା। ମଣିଷ 

ଯାହା ଚିqା କେର ଈଶ�ର ତା’ଠାରୁ ସବୁେବେଳ अଲଗା କିଛି ରଖିଥାqି ତା’ ଭାଗ�େର। 
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େସମିତି ଦିେନ ଦିଦି େଯଉଁ ଘେର କାମ କରୁଥିେଲ, େସଇ ଘରର ଛାତ ଉପେର ଲୁଗା 

ଶୁଖାଇବା େବେଳ ମାଲିକର କାମୁକ ଦୃ�ି ପଡିଥିଲା ତା’ଉପେର। 

 ତା’ର ବାସନା ପaୂiରୁ ବzିବା ପାଇଁ େସଇ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡିଆଁ ମାରିେଦଲା 

ଦିଦି। ଇ¥ତଟା ସିନା ବzିଗଲା େହେଲ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପmୁ େହାଇଗଲା ଦିଦି। ଛାତ 

ଉପରୁ ପଡି ଡାହାଣପେଟ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ପାଇ େସଇ ପଟଟି ଚଳତ୍ ଶ�ିରହିତ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ଦିଦି ସତ କଥା କହିେଲ ବି ତା’ କଥାକୁ େକହି ବିଶ�ାସ କରିନଥିେଲ। ଘର 

ମାଲିକାଣୀ ଟ.ାଟିଏ ସାହାଯ� କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ବରଂ ଓଲଟା େଚାରି କରି ଧାଇଁ 

ପଳାଉଥିବା େବେଳ େମା ସ�ାମୀ େଦଖି େଦବାରୁ ନିେଜ ଛାତରୁ େଡଇଁ ପଡିଲା େବାଲି 

େପାଲିସେର अଭିେଯାଗ େଲଖାଇେଦେଲ। ଧାର କରଜ କରି ମାଆ େମଡିକାଲେର ଭai 

କରିଥିଲା ଦିଦିକୁ। ନିେଜ ମଧ� କାମଧFା ବନଦ କରି ଦିଦିକୁ ଜଗି ରହିଲା  େମଡିକାଲେର 

ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଧରି। अଗତ�ା େପାଥିେର େଡାରି ବାpି ଘେର ରହିବାକୁ ପଡିଲା ରାଜ୍ କୁ। 

କ’ଣ କରିବ ଏପେଟ ମାଆର କାମ ବF, େସପେଟ ଆଉ େକହି ନାହ\ ସାହାଯ� କରିବାକୁ, 

ବାପା.ର େରାଡ୍ ଆ¯ିେଡ� ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସରକାର.ଠାରୁ ଇନ୍ସୁରାନସ୍ ପଇସା 

ମିଳିଥିଲା, େସ ସବୁ େମଡିକାଲ ଖ��େର ସରିଗଲା, ବାଧ� େହାଇ ଘେର ରହି 

େରାେଷଇବାସ କରି ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡିଲା ରାଜ୍ କୁ। ତିନିମାସ ପେର ଦିଦି ଆସିଲା 

େମଡିକାଲରୁ, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲୁଥିଲା େସ, ତା’କୁ େଦଖି ଦୁଃଖେର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା 

ରାଜର େହେଲ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ତା’ପାଖେର। ଧୀେର ଧୀେର ମାଆ ପୁଣି କାମକୁ ଗଲା, 

ପଇସାପତ�  अ�ିଲାନି ଘର ଚଳିବାକୁ, अଧାଦିନ େଭାକ ଉପାସେର କଟିଲା। ପେଡାଶୀ 

ପବନ ଚାଚା େଗାଟାଏ େମେଲାଡି ପାଟiର ଟ�ଲି ଚଳାଏ। େସ ରାଜର ଗୀତ ଗାଇବା କଥା 

ଜାଣିଥିେଲ, େତଣୁ ରାଜ୍କୁ ପ�bାବ େଦେଲ େସଇ େମେଲାଡି ପାଟiେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     81 

ମାଆ ଟିକିଏ अରାଜି େହଉଥିଲା େହେଲ अଥ�ାଗମର ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ତା. 

ପାଖେର,  ପବନ ଚାଚା ବି ଭରସା େଦେଲ ମାଆକୁ ରାଜ୍ ର ସୁରhା ଦାୟିତ� ତା.ର 

େବାଲି। େସଇ ଭରସାେର େସ େଯାଗ େଦଲା “�ାଟ� େମେଲାଡି ପାଟi”େର। କିଛି ଦିନ  

ଭଲେର ଚାଲିଥିଲା, େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େସା’ ପାଇଁ ରାଜ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ପାzଶହ ଟ.ା, 

ଖାଇବା ପିଇବା ତା.ର,  ଯିବା ଆସିବାର ଖ�� ମଧ� ମିଳୁଥିଲା। ପ�ତି ମାସେର ସାତ 

ଆଠଟି େସା’ ରହୁଥିଲା। ଘରର अବ�ା ଧୀେର ଧୀେର ସୁଧୁରି ଆସୁଥିଲା। ଦିେନ ରାତିେର 

େସା ସରିବା େବଳକୁ ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜିଲାଣି, ପବନ ଚାଚା କହିେଲ “ଘରକୁ ଯିବାକୁ 

अେଟାରି¯ା ପାଇବା କ� େହବ େର ମା’! ତୁ ଆମ େମାହନ ବାବୁ ସାଥିେର ବାଇକ୍ େର 

ଚାଲ୍, ମଁୁ େତା’ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଛି, ଭୟ କରନା, ମଁୁ अଛି େତା ସାଥିେର” ସରଳ 

ବିଶ�ାସେର େମାହନ ବାବୁର ବାଇକ୍ ପଛେର ବସିଲା ରାଜ୍। ଧୀେର ଧୀେର ଧୀେର ବାଇକ୍ 

ଚଳାଉଥିବା େମାହନ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଗାଡିର �ିଡ୍ ବଢାଇ େଦଇ ପଛେର ଟ�ଲି େନଇ 

ଆସୁଥିବା ପବନ ଚାଚାକୁ ଚକମା େଦଇ ଉଭାନ୍ େହାଇଗଲା େଗାଟାଏ ଚାରି ଛକିଆ 

ରାbାେର। अpାରିଆ େଗାଟିଏ ଗଳିେର ଗାଡିକୁ ପୁରାଇ େଦଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତା’ର 

अସଲ ରୂପ। अତକiତ ଆକ�ମଣେର ଭୟଭୀତ େହାଇ ଗଳିେର अ.ାବ.ା ରାbାେର ଧାଉଁ 

ଥିଲା ରାଜ୍, ଆଉ ପାଗଳ କୁକୁର ଭଳି ତା’ର ପେଛ ପେଛ ଧାଉଁଥିଲା େମାହନ ବାବୁ, ଧଇଁ 

ସଇଁ େହାଇ ପ�ାଣ ବିକଳେର ଧାଉଁଥିଲା ରାଜ୍ କୁଆେଡ ଯାଉଛି କିଛି ବୁଝିବାେର େବଳ 

ନଥିଲା ତା’ ପାଖେର, ହଠାତ୍ େସ ଧ¦ା ଖାଇଲା େଗାଟିଏ ମଣିଷ ଶରୀର ସହିତ ଆଉ ତେଳ 

ପଡିଗଲା, ଆଃ େବାଲି ଚି½ାରଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା ତା’ ପାଟିରୁ, ସିଏ ତଳୁ ଉଠିବାକୁ େଚ�ା 

କରୁଛି, େସଇ ସମୟ ମଧ�େର ପଛେର େଗାଡାଇଥିବା େମାହନ ବାବୁ ପହzିଗଲା େସଠି, 

ଟଣା ଓଟରା କରିବାକୁ ଆର� କରି େଦଲା ରାଜ୍ କୁ। ରାଜ୍ ନିଜକୁ ରhା କରିବା ଲାଗି 
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ଉଠୁଛି େସତିକିେବେଳ ଘଟିଗଲା େଗାଟାଏ अଭାବନୀୟ ଘଟଣା “ମା’ େଲା! ମରି ଗଲି” 

େବାଲି ଶ� ଶୁଭିଲା ଆଉ େମାହନ ବାବୁ ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ପଡିଗଲା ତେଳ, ଭୟେର 

ଥରଥର େହାଇ ଆଖି ବୁଝି ଉଠି ପଡିଲା ରାଜ୍, େଦଖିଲା, େଯଉଁ େଲାକଟି ସହ ଧ¦ା ଖାଇ 

ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିଲା େସ , େସଇ େଲାକଟି ଲୁଗା କାଚ ବାଡିେର ଲୁଗା କାଟିଲା ଭଳିଆ  

େକାେଳଇ େଦଇ ଯାଉଛି େମାହନ ବାବୁକୁ। ଓଃ, ଆଃ େହାଇ େମାହନ ବାବୁ ଗଡୁଛି ଏପଟ 

େସପଟ। କିଛି ସମୟ ପେର ମାରି ମାରି ଥକିଗଲା େବାଧହୁଏ େଲାକଟି। ରାଜ୍ ର ହାତ 

ଧରି ଟାଣି ଟାଣି େନଇଗଲା େଗାଟିଏ ଆଲୁअ ପଡୁଥିବା ଜାଗାକୁ। େସେତେବେଳ ଯାଇ 

ଆଗ�କ ଜଣ.ର େଚେହରାକୁ ଭଲକରି େଦଖି ପାରିଲା ରାଜ୍। ଖାକି େପାଷାକପିpା େସଇ 

େଦେବାପମ ମଣିଷ ଜଣକ ଥିେଲ ଜେଣ ମଧ� ବୟ<ା ମହିଳା अେଟା ଡ� ାଇଭର୍। ହଠାତ୍ 

ରାଜ୍ ତା.ୁ କୁେ¬ଇ ଧରି େଭା େଭା େହାଇ କାFି ଉଠିଲା, ତା’କୁ ଲାଗିଲା ତା’ବାପା ଠିଆ 

େହାଇଛqି ତା’ ଆଗେର, अଥବା େକଉଁ अଦୃଶ� େଦବତା ଏଇ େଦବୀ ଜଣ.ୁ ତା’କୁ ରhା 

କରିବା ଲାଗି ପଠାଇଛqି, େସ ଆହୁରି େଜାରେର ଚାପି େହାଇଗଲା ତା. ସହିତ। 

ପରି�ିତି େଦଖି  େସ ସବୁ କିଛି अନୁମାନ କରି ସାରିଥିେଲ, ତା. ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା 

ଗ�ୀର ସ�ର “େରାେନ େଧାେନ େସ କୁj େନହ\ େହାଗା, ଆପେନ ଆପେକା ସ�ାଲନା 

ଶିେଖା,  ତଭି ଦୁନିଆଁ େମଁ ଜୀ ପାଓେଗ” େଦୖବୀ ବାଣୀ ଭଳି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ରାଜ୍ କୁ। 

 େସ ତା.ୁ େସମିତି ଜାବୁଡି ଧରି କହିଲା, େମାେତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମା’, ମେତ 

ଟିକିଏ େମା ମାଆ ପାଖେର ଛାଡି ଦିअ। ଡ� ାଇଭର୍ ଜଣକ ତା’କୁ ତା. ସାଥିେର େନଇ 

େସଇଠି अ� ଦୂରେର ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଗେଲ, ନିଜର अେଟାରି¯ାଟି ବାହାର କେଲ ଆଉ 

ରାଜ୍ କୁ ତା’ର ଘର ଠିକଣା ପଚାରି ନିେଜ େନଇ ଯାଇ ଛାଡି େଦଇ ଆସିେଲ ତା. ଘେର। 

ରାbାେର ଯିବା େବେଳ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ ତା.ୁ ଶୁେଣଇଥିଲା ରାଜ୍। ସବୁ ଶୁଣିସାରି 
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େଦବୀ ଜଣକ ତା’କୁ “अେଟାରି¯ା ଚଳାଇ ପାରିବୁ କି?” େବାଲି ପଚାରିଥିେଲ। ଉaରେର 

ରାଜ୍ କହିଥିଲା “େମା ମାଆ ଆଉ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ମଁୁ ସବୁ କିଛି କରି ପାରିବି” ନିଜକୁ 

ରhାକରି अେଟାରି¯ା ଚଳାଇ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସୁFର କଳାଟି ଶିଖାଇ େଦଇଥିେଲ େସଇ 

अେଟାରି¯ା ଡ� ାଇଭର୍  େଦବୀ ସ�ରୂପା “ନିମ�ଳା ଫୁେଲ”  ଯିଏ ନିେଜ ପରି�ିତିର େଠାକକର 

ଖାଇ ଖାଇ ବzିବା ଶିଖିଥିେଲ ନିଜ ପିଲା. ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ସଫଳ अେଟାରି¯ା ଡ� ାଇଭର୍ 

ଟିଏ େହାଇ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଥିେଲ, ନିଜର ପିଲାମାନ.ୁ ପାଠ ପଢାଇଥିେଲ, ଘର 

ସଂସାର କେରଇ ମଣିଷ କରିଥିେଲ। ରାେଜଶ�ରୀ େସଦିନ ନିମ�ଳା ଫୁେଲ .ୁ ମା’ େବାଲି 

ଡାକି ଗୁରୁମ  ମାନିଲା ତା.ରି କଥାକୁ। ବାପା.ର େସଇ अଲିअଳୀ ଡରକୁଳୀ ଝିअ  

ରାେଜଶ�ରୀ ନାଏକ୍ େସେବଠାରୁ ଦବm୍ “ରାଜ୍” ପାଲଟିଗଲା ସମୟର େସ�ାତେର। ପ�ଥେମ 

ପ�ଥେମ ଭଡା ସତୂ� େର अେଟାରି¯ାଟିଏ ଚେଲଇ ଜୀବିକା ନିବ�ାହ କରୁଥିବା ରାଜ୍ ଏେବ 

ନିଜର अେଟାରି¯ାଟିଏ କରି ମୁcାଇ େସ�� ାଲ୍ େ�ସନେର �ାrେର ଲଗାଇ ତା’ର 

ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ଆରାମେର ରଖିଛି। ଆଜିକାଲି ମା’ ଆଉ ପରଘେର କାମ କରିବାକୁ 

ଯାଏନାହ\, ତା’ପାଇଁ େରାେଷଇବାସ କରି ଘେର ବେସ। ଦିଦି େସମିତି अଧା अଚଳ 

େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଗୁଆ ଭାmି ଦି’ ପଇସା େରାଜଗାର କେର। ଆଉ ଏମିତି ମଣିଷ ରୂପୀ 

ପଶୁ ମାନ.ୁ ନିମ�ଳାମା’ ଠାରୁ ଶିhା କରିଥିବା େକୗଶଳେର ଠିକଣା ଜବାବ ଦିଏ। ଭୟ 

କେର ନାହ\ େସମାନ.ୁ। 

 େ�ସନ୍ ପାଖାପାଖି େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ନିଜର अେଟାରି¯ାକୁ �ାrେର ଲଗାଇ ପୁଣି 

ଥେର ଯାତ� ୀ ପାଇଁ अେପhା କଲା ରାଜ୍। 

 
କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
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ମାୟାଧର. ମାୟାମାୟାଧର. ମାୟାମାୟାଧର. ମାୟାମାୟାଧର. ମାୟା    
 ଭଜ େଗାବିFଂ, ସIର େଗାବିFଂ, େଗାବିFଂ ଭେଜ ମୁଢମେତ, 

ଆଦିଗୁରୁ ଶ.ରାଚାଯ��.ର ଏଇ ଗୀତଟି କିଏ ଜେଣ ବpୁ ହ�ାସअପେର 

େସୟାର କରିଥିେଲ। ସୁଧାକରବାବୁ ଏଇ ଥରକୁ ମିଶାଇ ଗୀତଟାକୁ 

ପ�ାୟ ପFର ଥର ଶୁଣି ସାରିେଲଣି। ପ�ଥେମ ଥେର ଦିଥର େମାବାଇଲେର ଫୁଲ ଭଲୁ�ମେର 

ଶୁଣିଲା ପେର େଯେତେବେଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ େପC କେଲ େସେତେବେଳ ମିେସସ୍ 

ପଜୂାଘର ଭିତରୁ ବଡପାଟିଟାଏ କରି କହିେଲ, ଗୀତଟା ଯଦି ଏେତ ଭଲଲାଗୁଛି େତେବ 

କାନେର ଇअରେଫାନ ଲେଗଇ ଶୁଣ । ମଁୁ ଏଇଠି ଧ�ାନ ଲେଗଇ ପଜୂାକରି ପାରୁନି । 

ସାନପୁअ ସକାଳ ଚା' କପ୍ ଟା ଆଣି େସ�ର େଟବୁଲ ଉପେର ରଖିେଦଇ କହିଲା, ବାପା 

ଚା, ଭାଉଜ କହିେଲ ଆଜି ଆଉ ଚା ମିଳିବନି। ଏଇଟାକୁ ମିେଶଇ ସକାଳୁ ତୁେମ ଚାରି କପ୍ 

ଚା अଲେରଡି ପିଇ ସାରିଲଣି। ଏତିକି କହି େସ ସାମ~ା େସାଫା ଉପେର ବସିପଡିଲା । ଟିଭି 

ରିେମାଟଟା ସୁଧାକରବାବୁ. ହାତରୁ େନଇ ନିଉଜ୍ ଚାେନଲଟାକୁ ବଦେଳଇ େ�ାଟ�ସ 

ଚାେନଲକୁ କରିେଦଲା। କହିଲା ନିଉଜିଲ�ାrେର କ� ୀେକଟ ମ�ାଚର ଲାଇଭ େଟେଲକା� 

େଦଖିବ। ସୁଧାକରବାବୁ अଗତ�ା अନ�ଉପାୟ ନେଦଖି ଇअରେଫାନ କାନେର ଲଗାଇ 

ବାରrାକୁ ଉଠିଗେଲ। 

 େଯେତଥର ଶୁଣିେଲ ବି ଗୀତଟା ପ�ତିଥର କିଛିନା କିଛି ନୁଆ େଚତନା ଭରିେଦଉଥିଲା 

ହୃଦୟଭିତେର, େକେତ ସୁFରଭାେବ ବୁେଝଇ େଦଇଛqି ଶ.ରାଚାଯ��। ମାୟାଟା ଭ� ମ, 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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ଆଉ ଏଇ ଭ� ମ ଭିତେର ମଣିଷ ପୁରା ଜୀବନ ବିେତଇ େଦଉଛି । ଆଖିେର अpପୁଟୁଳି 

ବାpିେନଇଛି । ଆଉ େସଇ ବFଆଖିେର େକବଳ ଧନ ଦାରା ସୁତର ସ�ପ~ ଆଉ େମାହ 

ମାୟାର ବpନ । 30 ବଷ�ର ଚାକିରୀକାଳ ଭିତେର କଣ କରିଛqି ସୁଧାକରବାବୁ ? 

अଧ�ାପକ ଚାକିରୀେର ସକାଳୁ ସଂଜଯାଏ କC ାସ ପେର କC ାସ, କେଲଜ ସରିଲା ପେର 

େକାଚିm କC ାସ ତାପେର ରାତି ନअଟାେର ଘେର ପହzିଲା ପେର କଣ ଟିକିଏ ଖାଇେଦଇ 

ପୁଣି େସହି ବହିମାନ.ର ଭିତେର ହଜିଯାଉଥିେଲ }ାନର ସpାନେର । ଫିଜି¯ର 

ପ�ାଧ�ାପକ ଥିେଲ, େଢର }ାନ अଜ�ନ କରିଛqି ନିଜ ସବେଜ�େର, େହେଲ 'ବିଷୟ' 

ବାସନାେର ଏମିତି ମଗ~ ରହିଗେଲ େଯ अସଲ }ାନ ଟିକିଏ ବି अଜ�ନ କରିପାରିେଲନି । 

େସଇ ପ�ଭୂ. }ାନ, ବିଷୟାଶ� ମାୟାର ସଂସାର ବିଷୟେର }ାନ କିcା ମୁ�ି ମାଗ�ର ଗୁଢ 

ତa�}ାନରୁ କାଣିଚାଏ ବି अଜ�ନ କରିପାରିେଲନି । ବଡ ବିତୃ{ାଭାବ ଆସିଗଲା ନିଜର 

ଜୀବନ ପ�ତି । ଏେତ ବଡ ଘର ତିଆରି କରିେଦେଲ, େହେଲ ନିଜ ହୃଦୟ ମFିରର 

ଚଉକା¡କୁ ଏମିତି େଖାଲା ଛାଡିେଦେଲ େଯ ଓେଲଇ ଗାଈ ପରି ମାୟା ପଶିଗଲା ହୃଦୟ 

ଭିତେର, ସବୁ अpାର କରିେଦଲା । }ାନର ଦୀପଟିଏ ବି ଜଳାଇ ପାରିେଲନି ମନ 

ମFିରେର, ହୃଦୟ ଭିତେର । େଶଷଥର ପାଇଁ େକେବ ମFିର ଯାଇଥିେଲ ମେନ ନାହ\ । 

ଏଇ ଭୁବେନଶ�ରେର अଧା ଜୀବନ କଟିଗଲା ତା.ର । େହେଲ ଜଗନ~ ାଥ. ଦଶ�ନ ଦୁଇ 

ଚାରି ଥରରୁ େବଶି କରି ପାରି ନାହାqି । ପୁରୀ ଏଇଠୁ େକେତ ଦୂର ? ରାbା ସିନା ଦୂର 

ନୁେହଁ, େହେଲ ବି}ାନର ଏଇ ବbୁ}ାନ ଭଗବାନ. ଠାରୁ, ବାbବ ଦୁନିଆଁରୁ ତା.ୁ 

ଆଜିଯାଏ ଦୂେରଇ ରଖିଛି । 

 ଧନ ଦାରା ସତୂ, ଏଇତ ମାୟା, େସଇ ମାୟାେର ଫଶିଯାଇ ମଣିଷ ଜାଣି ପାେରନା 
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ଧନ ଲାଗି ପୁତ� ବି ଦିେନ ଶତ� u ପାଲଟିଯାଏ । େଯ ପଯ��q अଜ�ନhମ ରହିଛ େସପଯ��q 

ସମେb ସ¤ାନ େଦେବ, ଖାତିରି କରିେବ । େଯଉଁ ଦିନ अବସର େନଇଯିବ, अଜ�ନ अhମ 

େହାଇଯିବ, େସହି ଦିନଠାରୁ େକହି ପଚାରିେବନି ବାସି ମୁହଁେର, େକହି ଶୁଣିେବନି ତୁମକଥା 

। ସୁଧାକର ବାବୁ.ର अବଶ� େସପରି ପରି�ିତି ଆସିନି କିcା ଆସିବାର ସ�ାବନା କମ୍, 

କାରଣ େସ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ଥିେଲ, ଏେବ ବି େପନସନ ଗrାକ ମିଳୁଛି, ମଲାଯାଏ 

ଏମିତି ମିଳୁଥିବ, କିଛି େସଭିmସ ବି अଛି ଭଲମFେର କାହାର ସାହାଯ� େଲାଡିବାକୁ 

ପଡିବନି । େହେଲ ସମେb ତ ସରକାରୀ ଚାକିରୀଆ ନୁହଁqି । େସଦିନ ରାbାେର ତା.ର 

କେଲଜପଢା ଦିନର ସାm ବୃFାବନ ସାmେର େଦଖାେହାଇଗଲା, େସ କହୁଥିଲା ତା'କଥା 

। ପିଲାମାେନ େକହି ପଚାରିେଲନି, ଘେର େକହିବି ସ¤ାନ େଦେଲନି, ଖାଇବା ଗrାକ 

ପାଇଁ ବି ପଚାରqି ନାହ\ । େଭାକ ଲାଗିେଲ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । େସଇଥି 

ପାଇଁ େସ ନିଜ ଘରଛାଡି ªୀକୁ ସାଥିେର ଧରି ଭଡାଘେର ରହୁଛି । ରାbାକଡେର 

େଟବୁଲଟିଏ ପେକଇ ଚା େଦାକାନଟିଏ କରିଛି । େସଥିରୁ ଯାହା େରାଜଗାର େହଉଛି 

ବୁଢାବୁଢି ଚଳି ଯାଉଛqି, େହେଲ ଏମିତି ଆଉ େକେତ ଦିନ ହାତେଗାଡ ଚାଲୁଥିବ, 65 ବଷ� 

େହାଇଗଲାଣି ବୃFାବନକୁ । 

 ସାରା ଜୀବନ ପ�ାଇେଭଟ ଚାକିରୀେର ଖଟିଖଟି ବଡପୁअକୁ ଇnିନିୟର କଲା, ସାନଟା 

ସି.ଏ କରି ବ�ା.େର ବଡ अଫିସରଟିଏ େହାଇଛି । ଝିअକୁ େପା�ଗାଜୁଏଟ୍ କେରଇ 

େଯାଗ� ବର େଦଖି ବାହାଘର କରିେଦଲା । ଝିअ ଏେବ େକଉଁ ପ�ାଇେଭଟ କେଲଜେର 

େଲକ୍ଚରର अଛି । ମଝିେର ମଝିେର ଆେସ, େଦହପା' ଖବର ବୁଝିଯାଏ, ଗଲାେବେଳ କିଛି 

ଟ.ା ପଇସା ମାଆ ହାତେର େଦଇଯାଏ, େକେବ େକେବ କିଛି ଟ.ା ପେଠଇଦିଏ । ବାପା 
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ମାଆ. ପାଇଁ ଭାଇମାନ. ସହିତ ଝଗଡା କରିଥିଲା ସିଏ । େସମାନ.ୁ େକେତ 

ବୁେଝଇଥିଲା, ବୁଢା ବାପା ମାଆ.ର ଯତ~  େନବାକୁ, ପାଖେର ରଖିବାକୁ, େହେଲ େକହି 

ଶୁଣିେଲନି । େସଇଥିପାଇଁ ଭାଇମାନ. ସାଥିେର ସ#କ� ତୁେଟଇ େଦଲା । କହିଲା େସଇ 

ବାପ ମାଆ. ଲାଗି ଆେମ ସିନା ଭାଇ ଭଉଣୀ । ସିଏ େମାର ବାପା ତୁମର ବି । େହେଲ 

ତୁେମ ଯଦି ତା. ସାେm ପୁअର ସ#କ� ରଖିପାରୁନ େତେବ ତୁେମ େମାର ଭାଇ େକମିତି 

େହବ ? 

 ଝିअ ଡାକୁଥିଲା ବୃFାବନକୁ, କହିଲା ବାପା, ତୁେମ େମାେତ ପୁअଟିଏ ପରି ପାଳିଥିଲ, 

ପେଢଇଲ େଲେଖଇଲ ବାହାେଦଲ । ମଁୁ ଆଜି ଚାକିରୀ କରିଛି, ବେଷ� ଦିବଷ� ଭିତେର 

ସରକାର ଆମ କେଲଜଟାକୁ ହାତକୁ େନେବ େବାଲି ପ�ତିଶୃତି େଦଇଛqି । କିଛି ନେହେଲ 

ତୁମ େଜାଇଁବିତ ଭଲ ଚାକିରୀ କରିଛqି । େମାର େକାଉଥିେର କିଛି अଭାବ ନାହ\ । ତୁେମ 

ଚାଲ େମା ସାmେର ରହିବ । କିଛି अସୁବିଧା େହବନି ତୁମର େସଇଠି । େଜାଇଁ ବି ବହୁତ 

େଜାର କରୁଥିେଲ । େହେଲ, ବୃFାବନ ମନା କରିେଦେଲ । କହିେଲ ମାଆେର, ବାପ ଯାଇ 

ଝିअଘେର ରହିବ, େଲାେକ କଣ କହିେବ । ପୁअମାନ.ୁ ନିFା କରିେବ । େମା ପାଳନ 

େପାଷଣ.ୁ େଦାଷ େଦେବ । କହିେବ ପୁअମାନ.ୁ ଏେତ ଉ� ଶିhା େଦଲା, େହେଲ ମାଆ 

ବାପା.ୁ େକମିତି ସ¤ାନ କରqି େସତିକି ଶିhା େଦଇ ପାରିଲାନି । ଝିअ େସେତେବେଳ 

अଭିମାନ କରିଥିଲା, କହିଲା ବାପା, େକାଉ ସମାଜକଥା କହୁଛ ତୁେମ ? ତୁେମ ପୁअମାନ.ୁ 

ପେଢଇ େଲେଖଇ ଏେତ ବଡ କଲ, ତୁମ ଲାଗି ଆଜି େସମାେନ ବଡ ବଡ ଚାକିରୀ 

କରୁଛqି, ବହୁତ େରାଜଗାର କରୁଛqି, କାରେର ବୁଲୁଛqି େହେଲ ବୁଢାବାପା ଏଠି 

ଭାତମୁଠାକ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସଂଜଯାଏ ଚା' େଦାକାନ କରୁଛି, େସ ପୁअମାନ.ୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି 
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। ଆଉ ଏ ନିଲ�ଜ ସମାଜ ଏସବୁ େଦଖି େସମାନ.ୁ କିଛି ବି ପେଦ କହି ପାରୁନି, ତୁେମ 

େସଇ ସମାଜକୁ ଡରି ନିଜ ଝିअ ସାଥିେର ରହି ପାରିବନି । ଧୀକ୍ ଏପରି ସମାଜକୁ । 

 ବୃFାବନ ଝିअକୁ ପାଖକୁ ଆଉଜାଇ େନଇଥିେଲ, ତାର ମଥାେର ଚୁମାଟିଏ େଦଇ 

କହିେଲ, ମାଆେର ସମାଜ ସବୁ ଦିନ ଏମିତି, ତାର କିଛି େଦାଷ ନାହ\ । ଏଇ ସମାଜ ପୁअର 

ମାୟାେର, ଝିअମାନ.ୁ ସବୁେବେଳ ହତାଦର କରିଆସିଛି । ସମାଜର ଯଦି ଆଖି ଥାଆqା, 

େସ ଆଜି େତାେତ େଦଖି ପାରqା, କି� ସମାଜର ନା' ଆଖିଥାଏ ନା' କାନ ? ଖାଲି 

ପାଟିଟାଏ ଥାଏ କହିବାକୁ । ଛାଡ େସକଥା, େଦଖ େମାର ହାତେଗାଡ ଏେବ ଚାଲୁଛି, 

ଦି'ପ�ାଣୀ. ପାଇଁ େଯତିକି ଦରକାର ପ�ଭୂ େସତକ େଦଉଛqି । େଯେତେବେଳ ହାତେଗାଡ 

अଚଳ େହାଇଯିବ, େସେତେବେଳ ଆଉ କୁଆେଡ ଯିବୁ ? େତାରି ପାଖକୁ ଆସିବୁେର ମାଆ 

। ତୁ ବାପା ମାଆ. ବିଷୟେର ଏତିକି ଭାବୁଛୁ, େସଥିପାଇଁ େମା ଛାତି କୁେrେମାଟ 

େହାଇଯାଉଛି, ଗବ�େର େମା ମୁr ଉ�ା େହାଇଯାଉଛି । େତାପରି ଝିअ ଜନI କରି ଆେମ 

ଦିଜଣ ନିଜକୁ ଭାଗ�ବାନ ମେନକରୁଛୁ । ପ�ଭୂ.ୁ ଡାକୁଛି, େସ ସମb.ୁ େତାରି ପରି 

ଝିअଟିଏ ଦିअ� । ଏତିକି କହୁ କହୁ ବୃFାବନର ଆଖି ଜେକଇ ଆସିଥିଲା । େକାହ 

ଚାପିେଦଉଥିଲା ତା.ର ଗଳା । 

 ବଡ ଭାବାବିହ�ଳ େହାଇଯାଇଥିେଲ ସୁଧାକରବାବୁ । ବିଚରା ସqାନର ମାୟାେର 

ଏମତି ଛFି େହାଇଗଲା େଯ ଜୀବନର ସବୁ ପୁnି େସମାନ. ପଛେର ଖ�� କରେଦଲା । 

ନିଜ ଜୀବନର ପ�ତିଟି ମୁହୁa�କୁ, ପ�ତିଟି େସ�ଦ କଣିକାକୁ ସମପ�ଣ କରିେଦଲା ନିଜର 

ପିଲା. ଭବିଷ�ତ ଗଢିବାକୁ । ନିଜ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ କଣିଚାଏ ବି ସzୟ କରିପାରିଲାନି । 

ନିଜର ର�କୁ ଦି'ପହର ଧ ୂ ଧ ୂ ଖରାେର, ହାଡଭmା ଶୀତେର ଏମିତି ଜାଳିେଦଲା 
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ପିଲାମାନ.ର ଜୀବନକୁ ଆେଲାକିତ କରିବାକୁ, େହେଲ ନିଜର ବାx�କ� अpକାରମୟ 

େହାଇଗଲା । େସ େକେତ ଭୂଲ ଥିଲା ସତେର ? ଭାବୁଥିଲା ଏଇ ପିଲାଏ େମାର ଭବିଷ�ତ, 

ପିଲାଏ େମାର अସଲ ପୁnି, ଜୀବନର ସକଳ ସ#ଦ, େହେଲ ଆଜି, ସିଏ ନିେଜ କmାଳ 

ନିଶ� ରହିଗଲା ! େପଟପାଇଁ ଦୁଇ ବକତର ଦାନା ଦିମୁଠା େଜାଗାଡ କରିବାକୁ ଆଜିବି ଏଇ 

ବୟସେର ଏମିତି ରାbା କଡେର, େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ, ଶୀତ କାକର ବଷ�ାେର ଭିଜି ଭିଜି 

କାଠର େଟବୁଲଟା ଉପେର କିରାସିନ େ�ାଭେର ପ# ଭରୁଚି, ଚା ଫୁେଟଇବାକୁ । 

 ସତେର ଏଇ ମାୟା େକେତ ମଝଭୂତ ! ଏ ଭ� ମ େକେତ ତୀବ�  ! ଏଇ ଭ� ମ ଆଗେର 

ଚିରqନ ସତ� ସେତ େକେତ ଫିକା ପଡିଯାଏ ! ମଣିଷ ଜଳ ଜଳ କରି େଦଖୁଥିେଲ ବି 

ଜାଣିପାେରନା ଯାହାେଦଖୁଛି, ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା अନୁଭବ କରୁଛି େସସବୁ ମିଥ�ା, େସସବୁ 

ଦୃ�ି ଭ� ମ । ସୁଧାକର ବାବୁ ପ�କୃତି� େହବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ, େହେଲ ବାରcାର 

ବୃFାବନର େଚେହରା ଆଖି ଆଗେର ଦିଶିଯାଉଥିଲା । ତାର େସଇ େଲାଚା ପଡିଯାଇଥିବା 

ମଳିନ ମୁହଁଟା, େକାଟର ଭିତେର ପଶିଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ନୀରିହ ଆଖି, ସେତ େଯପରି 

କହୁଛି ପ�ଭୁ.ର ଏ କିପରି ଲୀଳା ? ମୟା ସୃ�ି କେଲ, ବହୁତ ଭଲ କେଲ ! ମାୟା ନଥିେଲ 

ବିଚରା ଏଇ ସqାନମାେନ अନାଥ େହାଇଯାଇ ଥାଆେq । କି� ଏ ମାୟା େକବଳ ବାପ 

ମାଆ. ପାଇଁ କାହ\କି ଲାଗୁ ହୁଏ ? ସqାନମାନ. ମନେର ବାପା ମାଆ ପ�ତି ଏ ମାୟା 

କାହ\କି ଲାଗିପାରନା ? ଏଇ ମାୟାଟା ପ�ଭୂ. ଲୀଳା, ନା' ମନୁଷ�ର ଇjାକୃତ ? ମାୟା 

କଣ ମଣିଷର अଧୀନ ? ମଣିଷ େଯଉଁଠି ଚାହ\ବ ମାୟା ଲଗାଇ ପାରିବ, େଯଉଁଠି ନଚଁାହିବ 

େସଇଠି ଲାଗିବ ନାହ\ ! ଫିଜି¯ର अଧ�ାପକ େହାଇ ମଧ� ଏଇ ବିଚିତ� ସୁତ� ର ମଳୂେର 

ପହzି ପାରୁନଥିେଲ ସୁଧାକର । େବାଧହୁଏ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏେତ ସହଜ ଗଣିତ ନୁେହଁ 
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। ଏଇଠି କିଛି ନି�i� ଫମ�ୁଲା କାମଦିଏନା । 

 ସୁଧାକର. ମୁrଭିତେର େସଇ ପଦିଏ ଗୀତ ବାରcାର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭଜ 

େଗାବିFଂ ସIର େଗାବିFଂ, େଗାବିFମ ଭଜ ମଢୂମେତ । େସଇ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଠିଆ 

େହାଇ ପଡିେଲ, ସକାଳ ଗାଧୁଆ ପେର ପିpିଥିବା ଢିଲା ପାଇଜାମା କୁa�ାେର ମନ ତା.ର 

ଜଗନ~ ାଥ. ଚକାନୟନେର େଯପରି ମଗ~ େହାଇ ଯାଉଥିଲା । କବାଟ ପାଖେର ଠିଆ 

େହାଇ କହିେଦେଲ, ଆେର ଶୁଣୁଛ, ମଁୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, େଫରିବାେର େଡରିେହବ କହି 

ବାହାରିଗେଲ । ଗ�ାେରଜରୁ କାର ବାହାରକରି ଚାଲିେଲ ପୁରୀ । େଡାରି ଲାଗିଛି 

କାଳିଆର । କାଳିଆ ସେତ ପୁରା େଜାର ଲଗାଇ ଟାଣୁଛି ସୁଧାକର.ୁ । 

 େହାସ ନାହ\ େସ େକମିତି ଭାେବ ପୁରୀ ପହzି ଗେଲ । ପାକiଂେର କାରଟାକୁ ଛାଡି, 

ମFିର ଆଡକୁ ମୁହଁକରି ଉx�ବାହୁ େହାଇ କହିଉଠିେଲ, େହ କାଳିଆ ସାଆେq, େଶଷେର ଏ 

अକିzନକୁ ଟାଣି ଆଣିଲୁନା' େତା ପାଖକୁ ! ବହୁତ କଥା अଛି େତାେତ କହିବାକୁ, अେନକ 

ପ�ଶ~ ରହିଯାଇଛି ଏଇ ମନେର, ଜବାବ େଦବୁନା' େମାେତ ? େସମିତି ଦୁଇହାତ ଉପରକୁ 

ଉଠାଇ अଧା େଖାଲା अଧା ବୁଜା ଆଖିେର ଏକ ମୁହଁାେହାଇ ଚାଲିଛqି ବଡେଦଉଳ ଆଡକୁ 

। େସ ଏକ ତନI ୟର ଭାବ, ଏକପ�କାରର ପାଗଳାମୀ କହିେଲ अତୁ�� େହବନି । ବି}ାନର 

ଜେଣ अବସରପ�ା� ପ�ାଧ�ାପକ, ଏପରି ଭ�ିରସେର ଡୁବିଯାଇଛି େଯ ତାର େହାସ ନାହ\ 

କଣ େଦଖୁଛି, କଣ ଭାବୁଛି, େକଉଁ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କିଛି }ାନ ନାହ\ । େବାଧହୁଏ 

େଚୖତନେଦବ ବି ଏମିତି ନାମାମୃତ ଭିତେର ଭାବ ବିହ�ଳ େହଇଯାଇଥିେଲ । ଦିବାନୀ ମୀରା 

େବାଧହୁଏ କୃ{ େପ�ମେର ଏମିତି ରଚିବସି ଯାଇଥିେଲ । େସ अବ�ାଟା କଣ, େକବଳ 

ସିଏହ\ ଜାେଣ, ଯିଏ େସ अମୃତ ପାନ କରିଛି । ଯିଏ େସଇ ତନI ୟତା ଭିତେର ହଜିପାରିଛି 
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। େସମିତି अବେଚତନ अବ�ାେର ବଡମFିର ଭିତେର ପହzିଗେଲ । 

 ଆଖିରୁ ତା.ର ଧାରଧାର େହାଇ ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥାଏ, ବା�ାରୁx କ£, କିଛି 

ବୁଝିେହଉନି େସ କଣ କହି ଯାଉଛqି, େସ େଯପରି ପାଗଳାମୀର ଚରମେର ପହzି ଯାଇଛqି 

। ଏଇ ପାଗଳାମୀକୁ େବାଧହୁଏ ଭ�ିଭାବର अqିମ ଚରଣ କୁହାଯାଏ । ଖାଲି ଏତିକି 

ଶୁଭୁଥାଏ, ତୁ ଡାକିଲୁ େମାେତ, ତୁ େନଇ ଆସିଲୁ େମାେତ, େଶଷେର େତାअରି ପାଖକୁ ଟାଣି 

ଆଣିଲୁନା' େମାେତ େତା ପାଖକୁ । େମାେତ ଆଉ ଯିବାକୁ କହିବୁନିେର କାଳିଆ ସାଆq, 

େମାେତ େତାରି ପାଦତେଳ ରଖିେନ ଦାସଟିଏ କରି । େମାେତ େତାରି ପାଦ ତେଳ ଟିେକ 

ଜାଗା େଦଇେଦେର କାଳିଆ । ଗରୁଡଖc ଉପରକୁ ଆଉଜିପଡି େସଇଠି ବସିଗେଲ । 

ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥାଏ, ଗଦ ଗଦ ବା�ରୁx କ£, ଏକ େଦୖନ ନିଶ�ତାର 

ଭାବ, ତା.ର ଧ�ାନ ନାହ\ ମFିରେର ଆଉ େକହି अଛି ନା ନାହ\ । ତା.ୁ ଚତୁ�iଗ 

େକବଳ ଜଗନ~ ାଥ ମୟ ଲାଗୁଥାଏ, େଯଉଁ ଆଡକୁ ଚାହ\େଲ େକବଳ େସଇ ଚକା ଚକା ଆଖି 

େସଇ ରmା अଧରର ମଧରୂ ହସ ଦିଶିଯାଉଥାଏ । କାନେର େକବଳ ବାଜୁଥାଏ ମରୂଲୀର 

ମଧରୂ ଝ.ାର, େସହି େମାହନ ବଂଶି, କଦc ମଳୂେର ତ� ୀଭmୀ ଠାଣୀେର େସଇ 

ବା.ବିହାରୀ ରାଧାମେନାହାରୀ ରୂପ େସହି ମଧରୂ ମରୂଲୀର ସୁର । େସଇ ସୁର 

ରାଧାରାଣୀ.ୁ ବାତୁଳୀସମ କରିେଦଇଥିଲା, ମୀରାକୁ ଦିବାନୀ କରିେଦଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି 

ସୁଧାକର ସେତ ଉନI a ପାଗଳ ପ�ାୟ । େକମିତି େସ ପ�ଭୂ, େକମିତି େସ ଭାବ, ନିେଜ अେm 

ନନିେଭଇେଲ ବୁଝିହୁଏନା େସ अନୁଭବଟା କଣ । अଶ�uଳ ନୟନେର ସୁଧାକର ଜଗନ~ ାଥ. 

ପାଖେର ବିନତି କେଲ, େହ ପ�ଭୂ, େହ ଜଗତର ନାଥ, େହ କରୁଣାର ସାଗର, େମାେତ ଏ 

ଭବ ସଂସାରର ମାୟାରୁ ମୁ� କରିଦିअ ପ�ଭୂ ! ମଁୁ ଆଜି ତୁମ ଶରଣେର ଆସିଛି, ତୁମ 
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ପଦାରବିFେର େମାେତ ଜାଗା ଟିକିଏ ଦିअ ପ�ଭୂ ! 

 େସଇ ତନI ୟତାର ଆେବଶେର ସୁଧାକର େଦଖିେଲ ଜଗନ~ ାେଥ ତା. ପାଖକୁ 

ଆସିେଲ, ବସିପଡିେଲ ସୁଧାକର. ସାମ~ାେର, େସଇ ବଡ ବଡ ଚକା ଆଖି, େସଇ ରmା 

अଧରେର େସମିତି ସିIତ ହସ । ସୁଧାକର. କାpେର ହାତ ପକାଇ ପାଖକୁ ଆଉଜାଇ 

େନେଲ । ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିେଦେଲ । ଟିକିଏ ହସି କହିେଲ, ଆେର, ମାୟାରୁ ମୁ�ି େଦଇ 

ପାରୁଥିେଲ, ମଁୁ ନିେଜ ପ�ଥେମ େମା ନିଜକୁ ଏ ମାୟା ଜnାଳରୁ ମୁ� କରି ଦିअqିନି ? ମଁୁ 

ନିେଜ ତ ଏ ମାୟା ଜnାଳେର ଫଶି େଶଷେର ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ େହାଇ ଏଇଠି ବସିଛି । 

ଭେ� େମାେତ ନିଦାବି{ୁ କହୁଛqି । ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ବଡଭାଇ ବଳରାମ.ୁ ? ତା. 

କଥାମାନି ଲ¾ୀ ଠାକୁରାଣୀ.ୁ କଣ ପେଦ ଟାଣ କରି କହିେଦଲି େଯ ମହାମାୟା ଘରଛାଡି 

ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ । ଚାଲିଗେଲ ତ ଚାଲିଗେଲ, ଗଲାେବେଳ ଏଇ ଶ�ୀମFିରର ଶୀରି ବି 

େନଇଗେଲ ନିଜ ସାଥିେର, ଆଉ ଆମକୁ କାmାଳ କରି ବାରଦୁଆର େତରପିrା ବୁେଲଇ 

େଦେଲ । େଶଷେର ନାକ କାନ େମାେଡଇ େସଇ ଚrାଳୁଣୀ ଘେର अ%� େଭାଜନ 

କରାଇଲା ପେର ଯାଇ ତା.ର େକ� ାx ଶାqେହଲା । ଇଏ ସଂସାରର ମାୟା ନୁେହଁତ ଆଉ 

କଣ? 

 ମଁୁ ଭ�. ମାୟାେର ଏମିତି ବାpିେହାଇ ଯାଇଛି େଯ, ଯିଏ ଯାହା କହିେଲ ଶୁଣୁଛି । 

କିଏ େମାେତ କଳା ଠାକୁର କହୁଛି ତ କିଏ େମାର ବଡବଡ ଚକା ଆଖିକୁ ଆେhପ କରୁଛି । 

କିଏ େମାେତ କାଲା କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମଁୁ ଖrିଆ ଦିअଁ । ବଷ�କୁ ଥେର ରଥ ଯାତ� ାେର 

ବୁଲି ବାହାରୁଛି େଯ ଭ� େମା अ�ାେର ଦଉଡି ବାpି ଝୁେଲଇ ଝୁେଲଇ ଟାଣି ଟାଣି େନଇ 

ଯାଉଛqି । କିଏ େମା ଦୟଣା ମାଳ ଛିେrଇ େନଉଛି ତ କିଏ େମା ଟାହିଆ ଛିେrଇ 
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େନଉଛି । ମାଉସୀ ମାଆର େପାଡପିଠା ଖାଇବାର େଲାଭ ଛାଡି ପାରୁନି । ବଷ�େର ଥେର 

ବୁଲି ଆସୁଛି ତା. ମFିର ଆଡୁ । ଏସବୁ ମାୟା ନୁେହଁତ ଆଉ କଣ ? 

 କହିଲୁ େଦଖି କିଏ କାହାକୁ ଧରିଛି ? ମାୟା େମାେତ ନା ମଁୁ ମାୟାକୁ ? ମଁୁ ତ ଏ ଯାଏ 

ଜାଣି ପାରୁନି ! ତୁେମ ପ�ଥେମ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ େଚ�ାକର, କିଏ କାହାକୁ ଧରିଛି ! ଯଦି 

ତୁେମ ମାୟାକୁ ଧରିଥାअ, େତେବ ନିେଜ ମାୟାକୁ ଛାଡିଦିअ କିcା ତାକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ 

କହିଦିअ । ଏଥିେର ମଁୁ ବା କଣ କରି ପାରିବି ? ଯଦି ମାୟା ତୁମକୁ ଧରିଥାଏ େତେବ 

ମାୟାକୁ କୁହ, େସ ତୁମକୁ ଛାଡିେଦବ । 

 ମାୟା କିଛି ନୁେହଁ, େସଇଟା ମନର ଏକ ଭ� ମ । ଘର, ପରିବାର, ବାପା ମାଆ ଭାଇ 

ଭଉଣୀ ପୁअ ଝିअ ଏସବୁକୁ ତୁ ମାୟା କହୁଛୁ ନା ? ଏମାନ. ବିନା ବzି ପାରିବୁ ? ମାୟାତ 

ଠିକ अଛି, କି� େତାର अତିମାୟା, େତାର େଲାଭ କାରଣ ହ\ େତାେତ ଦୁଃଖି କରୁଛି । 

ସqାନ ମାୟାେର ତୁେମ ସ�ମାୟା ଭୂଲି ଯାଉଛ । ପ�ଥେମ ନିଜ ପ�ତି ମାୟାରଖ । ଯିଏ 

ନିଜକୁ ଭଲପାଇ ନପାରୁଛି, େସ अନ�କୁ କିପରି ଭଲପାଇ ପାରିବ ? ଯିଏ ନିଜକୁ ସ¤ାନ 

େଦଇ ଶିଖିନି, େସ अନ�କୁ କିପରି ସ¤ାନ େଦବ ? ନିଜକୁ େପ�ମ କରିବା କିଛି अପରାଧ 

ନୁେହଁ । ନିଜର ଭବିଷ�ତ କଥା ନଭାବି अନ�ର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ସବୁ ଢାଳିେଦେଲ କmାଳ 

େହବହ\ େହବ । ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର େହବା କିcା ଆତI  େକୖF� ୀକ େହବାକଥା କହୁନି । କି� 

ନିେଜ ବzିେଲ ସିନା ଆଉ କାହାକୁ ବେzଇ ପାରିବ ! େସଥିପାଇଁ ଆତI ରhା, ନିଜ 

ଭବିଷ�ତର ସୁରhା ବିଷୟ ତୁମର ପ�ଥେମ କାଯ�� । ତାଛଡା ମଣିଷ ମନେର ଆଜି ସ��ି 

କାଇଁ ? େଯେତ ପାଇେଲ ବି କମ୍ ଲାଗୁଛି । ଆହୁରି େଲାଡା, ଆହୁରି अଧିକ େଲାଡା, େସଇ 

କାମନାର अପaୂ�ୀ େତାର अଶାqିର କାରଣ, େସଇ अଶାqି ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଏବଂ ଏହି 
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अସହି{ୁତା ଭାବ, ଏହି अପ�ା�ିର ଦୁଃଖ ମାୟା ଜnାଳ ଲାେଗ । 

 अ� ଧନେର ମଣିଷର ମନ ଭରୁନାହ\, େଯେତ ପାଇେଲବି अଧିକ ପାଇବାର ଲାଳସା 

। ଧନର ମାୟାେର ମଣିଷ ନିଜକୁ ବାpିେଦଇଛି । ମଣିଷ ନିେଜ ମାୟାେର ଉବୁଟୁବୁ 

େହଉଛି । ଧନ ମଣିଷକୁ ଚାେହଁନା, କି� ମଣିଷ ଧନକୁ ଚାେହଁ । ଧନ ମଣିଷର ମାୟାେର 

ନୁେହଁ ବରଂ ମଣିଷ ଧନର ମାୟାେର ଫଶି ଯାଉଛି । ମଣିଷ ପତି ବା ପତ~ ୀର କାମନା 

କରୁଛି, ପତି अବା ପତ~ ୀ ମିଳିଗଲା ପେର ପତି/ପତ~ ୀ େସମାନ.ର ପର�ର ପ�ତି ଆଶ�ି 

େସମାନ.ୁ ପର�ରର ମାୟାେର ବାpି େଦଉଛି । ମଣିଷ ସqାନର କାମନା କରୁଛି, 

ସqାନ ଲାଭ କଲାପେର, ସqାନପ�ତି ତାର େସ~ହ, େପ�ମ, ମଣିଷକୁ ସqାନର ମାୟା ଆଡକୁ 

ଟାଣି େନଉଛି । ମାଛ ଯଦି ନିଜ ଇjାେର େକଉଟର ଜାଲେର ନିେଜ ନିେଜ ଛFି େହବାକୁ 

ଆସିବ, ବିଚରା େକଉଟ କାହ\କି ମନା କରିବ ମାଛକୁ ? ବରଂ େକଉଟ ତ ଖୁସି େହବ । 

ଭାବିକି େଦଖ୍, କିଏ କାହାକୁ ଧରିଛି ? ମାୟା ତୁମକୁ ନା' ତୁେମ ମାୟାକୁ ? ଆ ବଳଦ 

େମାେତ ମାର, କହି ମାୟାକୁ ଡାକି ଆଣିଲ, େଶଷେର େମାେତ କହୁଛ ମାୟାକୁ ଭଗାअ । 

ତୁେମ ନିେଜ ତ ମାୟାର ଜନକ, ଏବଂ ତାରି अଠାକାଠିେର ନିେଜ ପାଦପକାଇ େଦଲ, େସଇ 

अଠାକାଠିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏେବ େମାେତ ସହାୟତା ମାଗୁଛ ? ବଡ ବିଚିତ�  କଥା । 

ମାୟାକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାେର ନିେଜ ଜାବୁଡି ଧରିଛ । ମଁୁ େକମିତି ମାୟାକୁ ତୁମ ହାତ ମୁଠାରୁ 

ଛଡାଇ ଆଣିବି ? ନିେଜ ଟିେକ େଚ�ାକର, ମୁଠା ଟିେକ ଢିଲା ଛାଡିଦିअ, ମାୟା ଆେପ 

ଆେପ ତେଳ ଖସିପଡିବ । 

 ଆjା କହିଲୁ, ମେନକର େତାେତ ମଁୁ ମାୟାରୁ ମୁ�ି େଦଇେଦବି, େହେଲ ତୁ ମାୟାକୁ 

ତ�ାଗ କରି ପାରିବୁତ ? ମାୟାତ ଚାଖେr ଦଉଡି ନୁେହଁ, େସଇଟା େଗାଟିଏ ବିରାଟ ଜାଲ, 
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ତୁ ତାକୁ େତାର ଚାରିଟେଟ ନିେଜ ଗୁେଡଇ ଧରି ରଖିଛୁ । ଶିତଦିନେର ଚାଦରପରି ନୁେହଁ, 

ବରଂ ମାୟାକୁ ତୁ େତାର େଦହର ଚମଡାପରି ନିଜକୁ ମାୟାେର ଢା.ିରଖିଛୁ େତାର 

ଚାରିପାଖେର । ମାୟା େତା ନିଜଠାରୁ ଆର�, େତାର ନିଜ େଦହପ�ତି ମାୟା, ନିଜ େଦହକୁ 

ପରି�ାର ରଖିବା, ସେଜଇକି ରଖିବା, ସୁFର ଦିଶିବା, ସବୁ କଷ୍ଚରୁ ବେzଇକି ରଖିବା 

ଏସବୁତ େତାର ନିଜ ଶରୀର ପ�ତି ମାୟାନା' ? ତ�ାଗ କରି ପାରିବୁ ନିଜ ଶରୀରର ମାୟା ? 

ନିଜ ଶରୀରକୁ अନାଥ ପରି ଛାଡିେଦଇ ପାରିବୁ ? କହି ପାରିବୁ, ମଁୁ ଏକ ଆତI ା, ମଁୁ ଏଇ 

ଶରୀରର अଧିନ ନୁେହଁ କିcା ଏ ଶରୀର େମାର ବାଧକ ନୁେହଁ ! ନିଜ ଶରୀର ପ�ତି 

ଉଦାସୀନ ରହି ପାରିବୁ ?? ଶରୀରକୁ େଯେତେବେଳ କ� େହବ, ନିମ�ାୟା ନିରୁaର, 

ନିେମ�ାହୀ, ନିରାଶ� ରହିପାରିବୁ ଶରୀର ପ�ତି ? ଶରୀର େଯେତେବେଳ କ� ଜ ଣାେର 

अତି� େହାଇପଡିବ, ଉଦାସୀନ ରହିପାରିବୁ େତାର ନିଜ ଶରୀର ପୀଡା ପ�ତି ?? ନାହ\ 

ନା ! 

 ମାୟା अଛି େବାଲିତ ତୁ କାହାର ପୁअ, କାହାର ଭାଇ, କାହାର ସ�ାମୀ, କାହାର ବାପା 

। େଯଉଁ ଦିନ ମାୟାରୁ ମୁ�ି ମିଳିଯିବ େସେତେବଳ ନା' ତୁ କାହାର ରହିବୁ, ନା' ଆଉ େକହି 

େତାର େହାଇ ରହିବ । କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିଲା େବେଳ, କାହାକୁ କିଛି େଦଲା େବଳକୁ 

କିcା କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶାକରି କିଛି ନପାଇବା େବେଳ େତାେତ ମାୟାଟା ବାଧୁଛି, ମାୟାଟା 

ଜnାଳ ଲାଗୁଛି । କି� ଭାବିଲୁ, ମାୟାମୁ�ି ପେର େଯେତେବେଳ େକହି ତୁମକୁ 

ପଚାରିେବନି, ଖାଇଛ କି ନାହ\, େଦହ େକମିତି अଛି अଥବା ତୁମ ଯ ଣାେର େକହି ତୁମ 

ସାଥିେର ନଥିେବ, ସହିପାରିବୁ େସ କ� ? ତୁମପ�ତି େସମାନ.ର େପ�ମ େକବଳ 

େସମାନ.ର ନିଜର ମାୟା ଆଶ�ି େଯାଗୁ, ତୁମ ମାୟା କଟିଗଲା ପେର େସମାନ. ମାୟା 
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ମଧ� କଟିଯିବ । 

 ସବୁ ମାୟା କଟିଗଲା ପେର ପୁଣି କାହା ସହିତ ମାୟା େଯାଡିବ ? ଭଗବାନ. 

ସାଥିେର ? ଯାହାକୁ େକେବ େଦଖିନ, ଶୁଣିନ, ଭଲ ଭାେବ ଜାଣିନ ତା. ସାେm ମାୟା 

ଲଗାଇବା କଥା ଭାବୁଛ । ଯାହାକୁ େଦଖୁଛ, ଶୁଣୁଛ ତା ମାୟାରୁ ମୁ�ି ଚାହୁଁଛ ? ବ� 

'ଜୀବନେର ପ�ା�ିର ଆଶା' ହ\ ତୁମକୁ କ� େଦଉଛି, ମାୟା କ� ଦିଏନା । ପ�ଭୂ ମାୟାବି ତ 

ମାୟା । ମାୟାରୁ ପୁଣି ମୁ�ି କାହ\ ? ଜୀବ ମାଛଟିଏ ପରି ମାୟାର अଗାଧ ଜଳେର ଜୀବନ 

ଧାରଣ କରିରହିଛି । େଯଉଁଦିନ ମାୟାରୁ ମୁ�ି ମିଳିଯିବ, େସଦିନ ଜୀବନରୁ ମୁ�ି ମିଳିଯିବ, 

ଜଳ ବିନା ମୀନ ସଦୃଶ । ଏେବ କୁହ, ମାୟାରୁ ମୁ�ି ଚାହୁଁଛ? 

 ସବୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପେର ସୁଧାକରବାବୁ ନିବ�ାକ୍ େହାଇଯାଇଥିେଲ, ତା. କ£ରୁ 

େକବଳ ଏତିକି ବାହାରିଲା, େହ ମାୟାଧର, ତୁ ହ\ ଜାଣୁ େତା ମାୟା । 
 

ନFନ ବିହାର, ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର  
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अଜଣା ଝଡ଼अଜଣା ଝଡ଼अଜଣା ଝଡ଼अଜଣା ଝଡ଼    
 ପ�ଚr େରୗଦ�  ତାପରୁ ବସୁମତୀ କ�େମ ମୁ�ି େହାଇଛି | ଶ�ାବଣର 

ଧାରାେର ଧରଣୀ ରାଣୀ ସାq�ନା अନୁଭବ କରୁଛି.| ଓଦାମାଟିର 

ଗpେର ମନ ପୁଲକିତ ଆଜି ସୁଷମାର ବହୁତ ଖୁସି େସ ଆଜି କାରଣ 

ତାର ବହୁତ ଦିନର ସ�ପ~ ଆଜି ସାକାର େହଉଛି | ଆ.ଏ(+୨) ପେର ଘେର ଚାହୁଁଥିେଲ ତାକୁ 

ବିବାହ କରିେଦବା ପାଇଁ କି� ତାର ସହପାଠୀ ପି.ୁ ପାଇଁ ଆଜି େସ ତାର अଧୁରା ସ�ପ~ 

ପୁରା କରିପାରିବ ପି.ୁର ତାର େଗାଟିଏ ଭଲ କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇେଲ ପି.ୁ 

ଆଉ ସୁଷମା ବହୁତ ଭଲ ସାm ଦୁଇଜଣ ହେ�ଲେର ରହିକି ପାଠ ପଢିେଲ େସ 

ଦୁଇଜଣ. ଭିତେର ବpୁତା ଛଡା ଆଉ େକୗଣସି ସ#କ� େଦଖାଯାଉନଥିଲା କି� 

ଉଭୟ.ର ବାପା ମା ଭାବିେନଇଥିେଲ ଦୁଇଜଣ.ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ 

ପରିବାର େସ ଦୁଇଜଣ. अଜଣାତେର ପର�ର ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୀ େହାଇଯାଇଥିେଲ 

ପିଲାମାନ.ର ପାଠ ପଢାେର ବ�ାଘାତ େହବ େବାଲି ଏସବୁ ବିଷୟେର ତା.ୁ କିଛିବି 

ଜଣାଇ ନଥିେଲ 

 େକେତଦିନ ପେର ସୁଷମା େଦଖିଲା ପି.ୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲେର ମିଶୁନି 

କେଲଜେର ନ� ଓ ନିଶାଗ�b ପିଲାମାନ. ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛି େକେତ ନ� ଚରିତ�  

ଝିअ. ସହ ବpୁତା �ାପନ କରିଛି ଏସବୁ େଦଖି ସୁଷମା ଜମାରୁ ସାହିପାରିଲା ନାହ\ 

କାରଣ େସ ଦୁଇଜଣ ଥିେଲ अqରm ବpୁ ଜଣକୁ କ� େହେଲ ସାେm ସାେm अନ� 

େମାନାଲିସା 
ପି�ୟଦଶiନୀ ନF 
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ଜଣକୁ କ� ହୁଏ ସୁଷମା ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପି.ୁକୁ ତୁ ଏମାନ. ସହ ବpୁତା �ାପନ 

କେରନି େତାର ଜୀବନ ବରବାଦ େହାଇଯିବ ମଉସା ଓ ମାଉସୀ େତାେତ େନଇ େକେତ 

ସ�ପ~ େଦଖିଛqି ପୁअ େମାର ଚାକିରୀ କରିବ, ବୃxା ସମୟେର ଆମର ଆଶାବାଡି େହବ କି� 

ତୁ ଆଜି ଏମିତି କାହ\କି େହଉଛୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପେର ପି.ୁ ସୁଷମାର ସବୁ କଥାକୁ 

ପ�ତ�ାଖାନ କରିେଦଇ ଚାଲିଗଲା ସୁଷମା େଯେତ ପଛରୁ ଡାକିଲା େସ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି 

ଏହାପେର ସୁଷମା େଦଖିଲା େସ ରାତିେର ସବୁଦିନ ଝିअମାନ.ୁ େନଇ କ̈ବ ଯାଉଛି, 

ମଦ�ପାନ କରୁଛି ଓ ଠିକେର କେଲଜେର କC ାସ କରୁନି ଏସବୁ େଦଖି ସୁଷମା ବହୁତ 

କାFିଲା ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ େଚ�ା କଲା େଶଷେର ପି.ୁ ନିଶାରୂପୀ ରାhସର ଶିକାର 

େହାଇ hଣକ ମଧ�େର ସୁଷମା ଜୀବନେର अଜଣା ଝଡ଼ ସୃ�ି କରିେଦଲା 

 େସଦିନ ଶ�ାବଣର ଭିଜା ଭିଜା ରାତିେର ପି.ୁ ମଦ�ପାନ କରି ହେ�ଲ ରାbାେର 

ପଡିଗଲା ସୁଷମା େସ ସମୟେର ଟିଉସନ ସାରି ତାର ରୁମକୁ େଫରୁଥିଲା େସ ଏସବୁ େଦଖି 

ସହିପରିଲାନି େସ ତାକୁ ନିଶା अବ�ାେର ତାର ରୁମେର ଛାଡିଲା କି� େସଦିନ ମିତା 

ଜୀବନେର ଏକ अଜଣା ଝଡ଼ ଆସି ତାର େକାମଳ ଜୀବନ ଆଉ ସବୁ ସ�ପ~କୁ ଧଳିୂସାତ 

କରିେଦଇଥିଲା ହଠାତ ପି.ୁ ମଦ ନିଶାେର ମାତାଲ େହାଇ ରାhସ ସାଜି ମିତା 

ଜୀବନେର अଜଣା ଝଡ଼ ସୃ�ି କରିେଦଲା େସଦିନ ନିଜର ହିତାହିତ }ାନ େସ ହଜାଇ 

େଦଇଥିଲା ଶ�ାବଣ ଭିଜା अpକାର ରାତି� େର ଏକାକୀନୀ ମିତାର ଆa� ଚି½ାର ଶୁଣିବାକୁ 

େସଠି କିଏ ବି ନଥିେଲ କାହାକୁ କହିବ କାହା ବିଷୟେର ଯାହାକୁ ବpୁତ� ବpନେର 

ବାpିଥିଲା ଓ ଯାହା ସହିତ ପବିତ�  ସ#କ�ର ପାହାଡ଼ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା େସ ଆଜି bÀ अଜଣା 

ଶ�ାବଣଧାରା ହଠାତ ତାର ଜଳ ବିFୁକୁ େରାକିେଦଲା କାରଣ ସୁଷମା अଶ�uେର ବଷ�ାର ଧାରା 
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େରାକିଗଲା ସକାଳର ପ�ଥମ ସଯୂ�� କିରଣେର ସୁଷମା ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ 

�ିର କଲା अତୀତର ସବୁ ଘଟଣା ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ �ିର କଲା 

 େସହିଦିନ ଠାରୁ ଆଉ େସ ପି.ୁକୁ ମୁହଁ େଦଖାଇନି େସ ଏକ ପ�ାଇେଭଟ ଚାକିରୀ 

ଟିଏ କରିଛି ନିେଜ ସ�ଭାବଲcୀ େହାଇପାରିଛି ପି.ୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଆଉ 

ରାଜନୀତିେର ପାଦ େଦଇ ନିଜକୁ ଏକ କୁଜିେନତା ସଜାଇ େଦଇଛି ସବ�ଦା ମଦପାନ କରି 

ଜୀବନ ବିତାଉଛି 

 ପି.ୁର ମଦ�ପାନ ବିଷୟେର ଦୁଇ ପରିବାର ଜାଣି ନଥିେଲ କାରଣ ପି.ୁ ଉପେର 

ସୁନା ପୁअ ଭଳି ଆଚରଣ େଦଖାଇଥାଏ ରାତିେର ଲୁଚାଇ ମଦ�ପାନ କରିଥାଏ ସୁଷମା 

ଆଉ ପି.ୁ ପରିବାର ଚିqା କେଲ ଆଉ େଡରି କରିବାନି ଦୁଇଜଣ.ର ବିବାହ କରିେଦବା 

ଖାଲି ଦୁଇଜଣ.ର ମତାମତ େନଇଯିବା କଥା ପି.ୁକୁ ବିବାହ ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ 

ତାର ମା ପି.ୁ ନିେଜ ଜାଣିଚି ସୁଷମା ପ�ତି େସ କି अନ�ାୟ କରିଛି େସଥିପାଇଁ େସ ବିବାହ 

ପାଇଁ ରାଜି େହାଇଗଲା ସୁଷମା ଏହି ବିବାହ ବିଷୟେର େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲା ତାର ମୁr 

ଉପେର ଆକାଶ ଛିଡିପଡିଲା, ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା କାରଣ ଯିଏ ତାର ଜୀବନକୁ 

ବରବାଦ କରିେଦଇଛି ନିଶାଗ�b େହାଇ ପୁଣି େସ ତାର ହାତ ଧରି ଜୀବନ ସାରା ରହିବ 

ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ~ ତାର ମାନସିକ ପଟେର ଉ.ି ମାରିଥିଲା େଶଷେର େସ ନି�ତି 

େନଲା ହଁ େସ ପି.ୁକୁ ବିବାହ କରିବ େସ କଣ ତାର େସ~ହ ଶ�xା ଆଉ ସଂ<ାରରୂପୀ अª 

ଦ�ାରା ପି.ୁକୁ ବଦଳାଇ େଦଇପାରିବ ନାହ\ अନ� ଝିअମାେନ ମଦୁଆ ସ�ାମୀକୁ ବିବାହ 

କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିअqି କି� अନ�ଠୁ अଭିନ~  େହାଇପାରିବ ନାହ\.. ସମାଜେର 

ରାhସ ରୂପୀ ନିଶାକୁ େସ ଦୁରକରିପାରିବ 
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 ଦୁଇଜଣ.ର ବିବାହ ଯଥା ରୀତି अନୁସାେର ସ#%� େହଲା ନବବଧ ୂସାଜି ସୁଷମା 

ପି.ୁର ଘରକୁ ଗଲା ବିବାହ ଦିନ ରାତି� େର େଯେତେବେଳ ପି.ୁ ସୁଷମାକୁ ମଦ ଆଣି 

ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା େସ ତାକୁ େଦଇନଥିଲା ସବୁେବେଳ ତାକୁ ମଦକୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି 

ମାଗିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ସୁଷମା ଏସବୁ କଥା ପି.ୁ ମାନୁନଥିଲା ବାହାେର ସାm ସାଥିେର 

ମଦ�ପାନ କରି ଆସୁଥିଲା ସୁଷମାକୁ ବହୁତ अଶ¨ୀଳ ଗାଳି କରୁଥିଲା ତଥାପି େକେବ ଭାmି 

ପଡ଼ିନଥିଲା ସ�ାମୀର କଟୁ ବଚନେର େସ ଦୃଢ଼ ନି�ତି େନଇଥିଲା ପି.ୁକୁ େସ ବଦଳାଇ 

େଦବ ଥେର ପି.ୁ ମଦ�ପାନ କରି ଆସୁଥିଲା ନିଶାେର େକୗଣସି ଗାଡ଼ିେର ନିଜ 

ବାଇକିକୁ ପିଟିେଦଲା ଫଳେର ତାର ଆ¯ିେଡ� େହାଇଗଲା େସ ନିଜର ଚhୁ ଦୁଇଟି 

ହରାଇେଦଲା ସୁଷମା ତାର ବହୁତ େସବା କଲା େଶଷେର ଜେଣ େବୖଦାନ� ବ��ି ନିଜ 

ªୀ. ମୃତୁ� ପେର ତା. ଚhୁ ଦୁଇଟି ପି.ୁକୁ ପ�ଦାନ କେଲ ପି.ୁ ପୁଣି ଥେର ନିଜ 

ଜୀବନର ସଯୂ�� କିରଣ େଦଖିପାରିଲା ସୁଷମା ସବୁେବେଳ ତାକୁ େସ~ହପ%ୂ� କଥାବାa�ା 

କରୁଥିଲା େଯପରି େସ ପି.ୁର ମା’ଟିଏ ଧୀେର ଧୀେର ପି.ୁ ଭିତେର କିଛି अଲଗା 

ଆଚରଣ ଦୃଶ�ମାନ େହଲା େସ ମଧ� ସୁଷମାକୁ ଧୀେର ଧୀେର ନିଜ ªୀର ମଯ��ାଦା 

େଦଲା ଏବଂ ନିଜର ଭୂଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା ସୁଷମା ସହିତ ନିଜର ସୁଖୀ ପରିବାରେର ବହୁତ 

ଆନFେର ରହିଲା ଶୀତ ପାହାqିର କୁହୁଡି ପରି अଜଣା ଝଡ଼ଟି ଦୁଇଜଣ. ଜୀବନରୁ 

କୁଆେଡ ଉଭାଇ ଗଲା ସୁଷମା ମଧ� ªୀ େଲାକ ଆଉ ବିଦ�ାଳୟ ପିଲାମାନ.ୁ େନଇ 

ଚାରିଆେଡ ନିଶା ନିବାରଣ ଜନମତ ସୃ�ି କଲା ସୁଷମାର ପ�େଚ�ା ଫଳେର ମଦରୂପୀ 

ରାhସର अq େହାଇପାରିଲା ଓ ତାର ଜୀବନେର ଖୁସିର ଜୁଆର ପ�ବାହିତ େହଲା 

 କିଏ କହିଲା ମଦ ଯିଏ ପିଏ େସ ଆଉ ତାର କରାଳ କବଳରୁ ମୁ�ି ପାଇନଥାଏ 
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ଏସବୁ ମନର ଭ� ାq ଧାରଣା ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଜେଣ ମଣିଷ ଦୃଢ଼ କରିପାରିେଲ ସବୁ କିଛି 

ସ�ବ େହାଇପାରିବ େଗାଟିଏ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଦ ପିଇେଲ େସ ନିଜକୁ ଦୁବ�ଳ କରିେଦଉଛି 

େଶଷେର ଦୁଇଜଣ. ଭିତେର ବିଭିନ~  କFଳ ସୃ�ି େହାଇ ଛାଡପତ� ର ରୂପ େନଉଛି 

େକେବ ବିଚଳିତ ନେହାଇ ନିେଜ ଜେଣ ନାରୀ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ କରି ନିଶା ରୂପୀ ରାhସକୁ 

ନିଜର ଉପ�ିତ ବୁxିରୂପୀ अª ଦ�ାରା ବଧ କରିପାରିବ, अମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରି ସମାଜେର 

ତାର ପଶୁତ� କୁ ନିପାତ କରି ଏକ ସରଳ ମଣିଷଟିଏ ସୃ�ି କରିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଆସନ~  

ବିପଦରୁ ରhା କରିପାରିବ | 

 

 
ଶିhୟିତ� ୀ, େବଦପୁର, ବା.ୀ, କଟକ  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     102 

ବାଲିଘରବାଲିଘରବାଲିଘରବାଲିଘର    
 ପାଣିେଫାଟକା। େଦଖିବାକୁ ଭାରୀ ସୁFର। େହେଲ �ଶ�ମାେତ�  

ତାର अbିତ� େଲାପପାଇଯାଏ। ତେମ ବି ପାଣିେଫାଟକା ସାଜିଲ 

ଗୀତା। ଭୁଲିଗଲ ଦୀଘ� ୧୬ ବଷ�ର अନାବିଳ ସ#କ�। େମା େପ�ମ ତ 

ପାଣିେଫାଟକା ନଥିଲା କି ଆଜିର େତୖଳ ପରି େଭଜାଲ ନଥିଲା। ମେନ ପକାअ ଗୀତା, 

ଗାଆଁ ପାଖର ସମୁଦ� କୂଳର ବାଲିଘର, ଘରୁ ଆଣିଥିବା େଛାଟଚଦରେର ତୁ କନିଆ ସାଜୁଥିଲୁ 

ଆଉ ମଁୁ ବର। କୁନିକୁନି ହାତେର େମା ହାତକୁ ଜାବୁଡିଧରି କହୁଥିଲୁ ଏ ଗୁରୁ ତେତ େମାର 

କରିେଦଲି। ମଁୁ ବାଲିରୁ ସୁFର ସାମୁକା ସାଉଁଟି େତା ହାତେର େଦଇ କହୁଥିଲି ଗୀତା ମେତ 

ପର କରିେଦବୁନି ତ? ଆେର, ଏ କ’ଣ ଲହଡିଟାଏ ମାଡିଆସି ଭାmିେଦଲା ବାଲିଘର। 

ଆଉ ତୁ ଗାଉଁଳିଝିअ କାFିକାFି କହୁଥିଲୁ अଶୁଭ ଲhଣ ଆଉ ମଁୁ ହସିହସି କହୁଥିଲି 

ପାଗଳିଟା अpବିଶ�ାସ। େକାମଳ ମbି�େର େତାର अେନକ ପ�ଶ~। ମଁୁ ଜଜ�ରିତ େତା 

ପ�ଶ~ବାଣେର। ତୁ କ ହୁ, ଗୁରୁ ତୁ ଧନୀ, ମଁୁ ଗରୀବଘରର ଝିअ। େମାେତ ନିଜର କରିପାରିବୁ 

ତ? ଜାଣିନି ୫ ବଷ�ର େକାମଳମତି ଝିअଟି ଏେତ କଥା େକମିତି ଭାବିପାେର? େବପରୁଆ 

ଉaର ଥିଲା େମାର ପ�ତି}ା କରୁଛିେଲା ଗୀତା େମାଠାରୁ େକହି ତେତ अଲଗା କରି 

ପାରିେବନି। <ୁଲ ପଢା ସାରି ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ସହର ଆଉ ମଁୁ ଗଲି अନ� ସହରକୁ। ହଠାତ 

ବାପାମାଆ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲ ଆଉ େମା ପାଠପଢାେର େଡାରି ବpାେହଲା । ମଁୁ ଗାଆଁ 

ଛାଡିଲି। ଗୀତା େଲା! େତା ବିରହେର େଲଖୁେଲଖୁ ନାମୀ େଲଖକ ବନିଗଲି େହେଲ େମା 

ଇଂ ସିxାଥ� 
ଶ.ର ତି� ପାଠୀ 
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ପରିଚୟ େଗାପନ ଥିଲା। େନଡିଗୁଡ କହୁଣିକୁ ବହି ସାରିଛି। ବସି ଖାଇେଲ ନଈବାଲି 

ସେର। େସମିତି ମଁୁ ଆଜି କପ��କ ଶନୂ�। ଏତିକି େଲଖିବା ଭିତେର ହଠାତ୍ ଦାମୀ 

କାରଟିଏ ବିକଟାଳ ଶ�କରି ଘର ଆଗେର अଟକିଲା। ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ନଟୁଆ 

ଡାକପକାଇଲା, ଗୁରୁବାବୁ କିଏ ଜେଣ ଆପଣ.ୁ େଭଟିବାକୁ ଚାହୁଛqି। ଆ§ଯ��ଚକିତ 

େହାଇ ଭାବୁଥିଲା ଗୁରୁ। ଆଜିଯାଏ ସ#କ� କାହା ସାmେର ନାହ\, କିଏ ତାକୁ େଭଟିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି? ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିେଲ ତରୁଣୀଜଣକ। अpାରେର ଝୁ�ି ପଡୁପଡୁ 

ନିଜକୁ ସ�ାଳି େନେଲ। କ�େର ମୁrଟାକୁ ଆଉଁଶୁଥିେଲ। अଧାଛପର ଘର। 

ଭmାକା¡ର ବଖରିଆ ଘର। ଦଉଡିଆ ଖଟ ଉପେର ଛିrାଲୁଗା ପିpି ବସିଥିବା 

ବ��ିଜଣକୁ େଦଖି ଭାବୁଥିେଲ ଭୂଲ ଠିକଣାେର ଆସିଗଲି େବାେଧ। ତଥାପି ସାହସ ସzୟ 

କରି କହିେଲ ଆ}ା, ମୁ अପ%�ା। ପୁbକ ପ�କାଶିକା। ଆପଣ. ଗୁ�ପରିଚୟ େଖାଜି 

ପହzିଯାଇଛି। ଆପଣ. େଲଖା ଦିअ� ମଁୁ ପ�କାଶ କରିବି। େମାର ଲାଭ ଓ ଆପଣ.ର 

ବି। କ£ ଚିହ~ ାଚିହ~ ା ଲାଗିଲା। ମୁrେଟକି अନାଇଲା ଗୁରୁ। ଦ�Fେର ପଚାରିଲା, ମ�ାଡମ୍ 

ଆପଣ. ନାଆଁ କ’ଣ? ମହିଳା ଉaର େଦେଲ କହିଲି ପରା अପ%�ା। େନnରା ଆଖି 

ମଳିମଳି, अସଜଡା େକଶ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ କହି ଉଠିଲା ଗୁରୁ, ନା ନା େମାେତ ଗୀତାର କ£ 

ସ�ର ପରି ଜଣାଗଲା ତ। ଛାଡ� ମ�ାଡମ୍। ଚମକି ଉଠିେଲ ତରୁଣୀ ଜଣକ। ଆପଣ 

ଗୀତାକୁ େକମିତି ଜାଣିେଲ? ରାଗେର ଖଟର କାଠକୁ ଶ� ଆଘାତ େଦଇ ଗୁରୁ କହିଲା 

ଛାଡ� ମ�ାଡମ୍। େମା ନାଆ ଗୁରୁ। ନିରିେଖଇ अେନଇେଲ ତରୁଣୀ। ଗୁରୁ! ମଁୁ ପରା 

ଗୀତା। ଗୁରୁ କହିଲା, ଚାଲିଯାअ ଏଠାରୁ। ବାଃ େର ନାରୀ! େମାର ହେରଇବା ପାଇଁ ଆଉ 

କିଛି ନାହ\। ନିଜ ନାଆଁ ବି ପରିବa�ନ କରିେଦଲୁ ମାୟାବିନୀ। ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ 
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ଗୀତାର। ନା େର ଗୁରୁ। ମଁୁ ତେତ ବହୁତ େଖାଜିଛି। ଏ ସମାଜେର ଗରୀବଟିଏ ଭଲେର 

ବzିବାକୁ େହେଲ ନିଜକୁ ବିକି�  କରିବାକୁ ହୁଏ। େକେତକ ନିଜକୁ ବିକି�କରି ପଚାଶଢା 

ପରିବା ପରି ବନିଯାଆqି ଆଉ କିଛି େମା ପରି ପ�ଖ�ାତ। ମଁୁ ବିବାହ କରିନାହ\। ଶଂଖା, 

ସିFୁର ପିpିନାହ\, ଶାହାନାଇ ବାଜିନାହ\, େହେଲ ସାଜିସାରିଛି ବାରmନା। ଆଉ ପହzି 

ସାରିଛି ସଫଳତାର ଶୀଷ�େର। ଦୁହ\. ଆଖିେର अଶ�uର ପ¨ାବନ। ଏ ଗୁରୁ! ଚାଲନା ସମୁଦ�  

କୂଳକୁ ଯିବା। ବାଲିଘର କରିବା। େତାର ଛିrାେଧାତିେର େମାେତ କନିଆ କରିେଦ ଆଉ 

ତୁ େମା ବର। ଛୁଆେବଳର ସ�ପ~କୁ ସତ କରି େଦ। ଶ� ଆଲିmନ କରି ଥରଥର ହାତେର 

ଗୁରୁ ଭିଡି ଧରିଥିଲା ଗୀତାକୁ ଆଉ ଗୀତା ସଜାଡୁ ଥିଲା ଗୁରୁର େକଶ।।। 

 

କନି0ଯ ୀ, ଗଜପତି 
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େମାେତ ବି ଖୁସିେର ବzିବାକୁ ଦିअେମାେତ ବି ଖୁସିେର ବzିବାକୁ ଦିअେମାେତ ବି ଖୁସିେର ବzିବାକୁ ଦିअେମାେତ ବି ଖୁସିେର ବzିବାକୁ ଦିअ    

 ସତେର ଭଗବାନ. ସୃ�ିେର ନାରୀ ସମାଜର ଭୂମିକା 

अତୁଳନୀୟ। େସ େକେତେବେଳ ମାଆ’ ତ ପୁଣି େକେତ େବେଳ ଭଗିନୀ 

ପୁଣି େକେତ େବେଳ ପାପ ପଣୂ�ର ସହ ଧମiଣୀ ªୀ। ସମାଜେର 

ନାରୀ. ଭୂମିକା अବ%�ନୀୟ, ମେନ ହୁଏ େସମାନ. ପାଇଁ ତ ଆେମ अଥ�ାତ ଏ ମନୁଷ� 

ସମାଜ। େଯମିତିକି ବୃh ବିନା ଫୁଲଫଳ ସୃ�ି अସ�ବ ଠିକ୍ େସମିତି ମନୁଷ�। କି� ଜେଣ 

ନାରୀ ଘର ଏରୁrିବp ତଳର अବେହଳିତ ନିେ�ସିତ ପାପୀଟିଏ ଭଳି ଜୀବନ କାେଟ। 

କାହ\କି ଭାବୁଛqି? ଆମ ସମାଜ େବାଧହୁଏ େସମାନ.ୁ ସଦ� ଜନିI ତ ଫୁଲଟିଏ ଭଳି ଫୁଟି 

ବାସିବାକୁ ଦିଏ ନାହ\। କଣ ସତେର େସ ପାପୀଟିଏ? ନା କାହ\ ଜମା ବିଶ�ାସ େହଉନି 

ତଥାପି େସ अବେହଳିତ, ନିେ�ସିତ। ପାପ ପଣୂ� ଜୀବନ େଦା'ଛକିେର େଯମିତି ଥକି 

ପଡ଼ିଛି ତା ସମb अଧିକାର! ଫୁଲଟି ଫୁଟିଚି ସତ େହେଲ ଏ ପରିେବଶେର େଯମିତିକି 

ପ�Áୁଟିତ େହବାର अଧିକାର ନାହ\ ତାର। ଯାହା େହଉନା କାହ\କି ଜେଣ ନାରୀ ସବ�ଦା ଏ 

ଜନମାନସେର ନମସ� େହାଇ ରହିବା ଉଚିତ । 

 ଏକଦା େଗାଟଏ ଗ�ାମେର ଏକ ମଧ�ବିତ ପରିବାର େବସ୍ ହସ ଖୁସିେର ବସବାସ 

କରୁଥିେଲ। ପରିବାର କହିେଲ ସ�ାମୀ,ªୀ ଦୁଇ ପୁअ ଓ ତିନି ଝିअକୁ େନଇ ପରିବାର ଗଢା। 

ସମୟାନୁ କ�େମ ପୁअ ଝିअ. ପାଠ ପଢା ବୟସ ଆସିଲା ଓ ପାଠ ପଢିେଲ ମଧ�,େଗାଟଏ 

େଶ�ଣୀ ପେର େଗାଟଏ େଶ�ଣୀ ଉଭୟ ପୁअ ଝିअ ଶିhା ଗ�ହଣ କରି ଚାଲqି। େକୗଣସି କାରଣ 

ବଶତଃ ପ�ଥେମ ବଡ଼ ଝିअ ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଧୀେର ଧୀେର ମୁହଁ ବୁେଲଇବାେର 

କୃ{ଚF�  ଡାକୁଆ 
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ଲାଗିଲା।େସେତେବେଳକୁ ଝିअଟି ପzମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥାଏ । ଏମିତି ଦିେନ ଦୁଇ ଦିନ 

ବିଦ�ାଳୟ ଯିବା ଆସିବା େଶଷକରି ସ#ୁ%� ପାଠ ଛାଡ଼ି େଦଲା । ଏ କାହାଣୀ ଆଜି କିcା 

କାଲିର ନୁେହଁ ଏ ତ ଦୀଘ�ଦିନର କଥା । ଯଦିଓ କାହାଣୀଟି ବ�ାସକବି ଫକୀରେମାହନ. 

ଓଡିଆ ରଚିତ ଗ�"େରବତୀ"ଭଳି ନଥିଲା अଥ�ାତ ନାରୀ ଶିhାକୁ େପ�ା�ାହନ ମିଳୁନଥିବା 

ବିଷୟବbୁ ନଥିଲା କି� ଏଠି େପ�ା�ାହନ ଥିଲା େହେଲ ଶିhାର ବିକାଶ ଦିଗେର 

ସେଚତନତା ନଥିଲା । ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଚାଲୀ ଚଳଣିକୁ ସାନ ଭଉଣୀ अନୁସରଣ କେର ଓ 

ସବ�ଦା ତା'ନିତ� ଜୀବନେର ନିେୟାଜନ କେର େହେଲ ଏଠି ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଦୂେରଇ 

ରହିବାକୁ ମଧ� ସାନ ଭଉଣୀ ଆପଣାଇ େନଇଥାଏ ।େସେତେବଳକୁ େସ ସ�ମ େଶ�ଣୀ 

ପଢୁ ଥାଏ । अନ�ପେଟ ତିନି ଭଉଣୀ. ମଧ�ରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସ#ୁ%� ଭୀନ�,େସ ନିେଜ 

ନିଜ ଇjାନୁସାେର ନିଜ ଭାଗ� ତିଆରି କରିବାକୁ ପସF କେର । ସାନ ଭଉଣୀଟି ଦଶମ 

େଶ�ଣୀ ପଯ��q ନିଜର ପାଠ ପଢା अନବରତ ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ େହେଲ େସ ପି� େଟ� 

ପରୀhାେର अକୃତକାଯ�� େହାଇ ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରେହ । ଇଏ ତ ଗଲା ତିନି 

ଝିअ. ଶିhା ଜୀବନୀ କଥା ଏେବ ଆେମ ଆେଲାଚନା କରିବା ଦୁଇ ପୁअ. କଥା । ପ�ଥମ 

ପୁअଟି ଘରର ସମb ପୁअ ଝିअ. ମଧ�େର ବଡ଼ ଥିଲା େହେଲ େସ ଦି�ତୀୟ େଶ�ଣୀରୁ ପାଠ 

ପଢା ଛାଡିେଦଇଥିଲା ଓ ସାନ ପୁअଟି ବହୁତ ବାପ ମା . େଗଲC ା ଥିଲା େହେଲ େସ ମାତ�  

अ�ମ େଶ�ଣୀରୁ ହ\ ପାଠ ପଢା ଜୀବନରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା । ଏହିଭଳି ଭାେବ େସହି 

ମଧ�ବିତ ପରିବାରର ସମb ପୁअ ଝିअ. ପାଠ ପଢା ଥିଲା । 

 ପାଠ ପଢା େଶଷକରି ଦୁଇ ପୁअ େବକାର ଏେଣ ଘେର ଝିअ ମାନ.ୁ ବାହା େଦବାର 

ଚିqା କାରଣ େସମାେନ ପାଠ ଛାଡିବାର ବହୁ ବଷ� ବିତି ଯାଇଥାଏ,ଏହି ଭଳି अେନକ କଥା 

ଭାବି ଭାବି ବାପ ମା ଦୁେହଁ ମାନସିକ bରେର ଭାmି ପଡ଼qି େହେଲ କରିେବ କଣ ? 
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ଚାଷବାସ अବା ଫସଲ ବାଡ଼ି କରି ବାପା ମା.ୁ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏ ସବୁ 

େଯମିତି ସମb ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିବାେର ସମୁଦ� କୁ ସେ� ! ଏେଣ ଦୁଇ ପୁअ ଚିqା 

କରqି ପରିବାର ଚଳାଇବା ସ#କ�େର ଓ ବିେଦଶ ଗb କରqି ଟ.ା ଉପାଜ�ନ କରିବା 

ପାଇଁ । ବିେଦଶେର ଶ�ମ ପଡ଼ି ଘରକୁ ମାେସ ଦୁଇ ମାସ ବ�ବଧାନେର ଥେର ଦୁଇ ଥର 

ଟ.ା ପଠqି । ଦୁଇ ପୁअ. ଏହିଭଳି କାଯ��େର ବାପା ମା କିଂଚିତ ଖୁସୁ େହାଇଯାqି କାରଣ 

ଯଦିଓ ଘର ଚଳଣି ପାଈଁ अସୁବିଧା କମିଲା େହେଲ େସମାନ. ଭବିଷ�ତ ବିଷୟେର 

ଭାବିେଲ ବାପା ମା.ୁ अpାର ଦିେଶ ।ଯାହାବି େହଉ ଏେବ କିଛି ଉପାୟ ନାହ\ ବa�ମାନ 

ନିେଜ ନିଜର ଭବିଷ�ତ ସରଳ ସୁଗମ କରିବା ଦାୟୀତ� ନିଜ ହାତେର । ଦୁଇ ବଷ� 

ବିେଦଶେର ରହି ପୁअ ଦୁେହଁ ଘରକୁ ଆସqି । ଆସିବାର କିଛିଦିନ ପେର ବଡ଼ ଭଉଣୀ.ୁ 

ଶାଶୁଘର ଦିअqି ଓ ପୁଣି କାମଧାମ େଶଷ କରି ବିେଦଶ ଚାଲି ଯାଆqି । ପବୂ� ଭଳି କିଛି 

ଦିନ ବିେଦଶେର ରହି େଗାଟଏ ପେର େଗାଟଏ ଭଉଣୀ.ୁ ଶାଶୁଘର େଦଇ ଏେବ ଦୁଇ ପୁअ 

ଏବଂ ବାପ ମାଆ ନି§ିqେର,ବତ�ମାନ ବାପା ମାଆ.ୁ େକେବଳ େଗାଟଏ ଚିqା ଦୁଇ ପୁअ.ୁ 

ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ କରିବା । 

 ତିନି ଝିअ.ୁ ଶାଶୁଘର ପଠାଇବା ଯଦିଓ କ�କର ବ�ାପାର ତଥାପି ଭଲେର ଭଲେର 

ବିବାହ ଉ�ବ ଏବଂ ପରବତ�ୀ କାଯ�� ସମାପନ କରି ପ�bୁତ ହୁअqି ଦୁଇ ପୁअ ପୁଣି ବିେଦଶ 

ଗb ପାଈଁ । ଦିେନ ଦୁଇ ଦିନ ଗଁାେର ରହି ଦୁେହଁ ଠିକ୍ ପବୂ� �ାନକୁ େଫରqି ଏବଂ ଶ�ମ 

କାଯ��େର ନିେୟାଜନ ହୁअqି । ପୁअ ଦୁେହଁ ଘରର ସମb ଭଲ ମF କାଯ��େର ନିୟମିତ 

ଭାଗିଦାର େହାଇ ଘର ଚାଳିବାେର େବସ୍ ପାରmମ େହାଇଥାqି । ଏେଣ ବାପା ମାଆ ଚିqା 

କରqି ଏଥର ପୁअ ମାନ. କଥା ବୁଝିବା ଓ ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ କରାଇବା ।କିଛି ବଷ� 

ବିେଦଶେର ରହି ପୁअ ମାେନ ଘରକୁ ଆସିବା ମାେତ�  ବାପା ମାଆ. େଗାଟିଏ କଥା ତୁମ 
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ଦୁଇ ଭାଇ.ୁ ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ କରିେଦେଲ ଆମ ଚିqା ଯିବ,ଏହି କଥାେର ବଡ଼ ପୁअ ରାଜି 

େହବା େବେଳ ସାନ ପୁअ ନାରାଜ । ସାନ ପୁअ କୁେହ େମା ବୟସ କମ ଏେବ ମଁୁ ବାହା 

େହବିନି । କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପେର ପୁअ ପାଈଁ େବାହୂ େଖାଜିବା ଆର� େହଲା ଓ ପୁअର 

ବାହାଘର ମଧ� େହଲା ।କିଛି ବଷ�ର ବ�ବଧାନ ପେର ଏହି ଦ#aି. େଗାଟଏ ପୁअ ଓ 

ଝିअ ମାତୃ େକାଳେର ଜନI  େନଲା ।ପ�ଥେମ ଝିअ ଓ ପେର ପୁअ । ପୁअ ଝିअ. ବୟସ 

ବଢ଼ିଲା ଏଥର ବାପା ମା. ଚିqା ଆମ ପୁअ ଝିअ.ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା । 

 ସତେର ଝିअ ଜନI  କଣ ପାପ ? ଝିअ ଟିଏ ସମାଜ ଏରୁrିବp ତଳର अବେହଳିତ 

ନିେ�ସିତ ଯିବ ଟିଏ ? ସମାଜେର ପ%ୂ�  अଧିକାର ନଥିବା ଜୀବନ ଟିଏ ? ଏମିତି େକେତ 

କଣ ପ�ଶ~ ମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀ ସୃ�ି କେର,କାରଣ କଣ ଭାବୁଛqି ? ମାଆର କଥାନୁସାେର 

ବାପା ଝିअଟିକୁ ନିଜ ଗ�ାମ ସରକାରୀ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟେର ନାମ େଲଖାଇ ପାଠପଢା 

ଆର� କଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବଷ�ର ବ�ବଧାନ ପେର ପୁअଟି ଝିअ ଭଳି ଗ�ାମ ବିଦ�ାଳୟେର 

ନାମ େଲଖାଇ ପାଠପଢା ଆର� କଲା । ହଁ ପୁअଟି ପାଠପଢା ଆର� କରିଲା ସତ କି� 

ଏକ ଘେରଇ ବିଦ�ାଳୟେର ! େତେବ ଏଠାେର ଝିअ କଣ अବେହଳିତ ସମାଜ ଏରୁrିବp 

ତଳର अବେହଳିତ ନିେ�ସିତ ଯିବ ଟିଏ ? ହଁ ହଁ େସ अବେହଳିତ ଯିବ ଟିଏ, କାରଣ ନିଜ 

ସମାଜ ତ ନିଜର अଧିକାର ଛଡାଇ ନିଏ । ଏଠାେର ଏହି ଉ�ି କହିବାର ଉେଦଶ� ପୁअ 

ଝିअ. ପାଠ ପଢା ସ#କ�େର ମାଆ ନି�ତି େନଇଥିଲା । ଝିअଟି ଯଦି େକେବ େକେବ  

अଭିମାନ କରି ନିରବ େହାଇ ବେସ େତେବ ଠିକ୍ େସତିକିେବେଳ ମାଆ ନାନା କଥା କହି 

ବୁେଝଇ ଦିଏ ଓ ଝିअଟି ବୁଝି ଜାଏ । ଝିअଟି ମାଆର  େଗଲC ା ଥିଲା ସତ କି� ପୁअ 

ତୁଳନାେର ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ अବେହଳିତ । ପୁअଟି ବିଦ�ାଳୟ ଯିବା େବେଳ ଘରର 

େଯେକୗଣସି ସଭ� ବିଦ�ାଳୟ ପ�ଯ�q ଯାଆqି ଓ ପାଠ ପଢା ସ#କ�େର ବୁଝା ସୁଝା କରqି 
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। ଝିअଟି କି� ବିଦ�ାଳୟ ଏକା ଜାଏ େକହି ବିଦ�ାଳୟ ପ�ଯ�q ଛାଡିବା ପାଈଁ ଯାଆqି ନାହ\ 

।ସାm ସାଥୀ. ବାପା ମାଆ କିcା ଘରର େଯେକୗଣସି ସଭ� ବିଦ�ାଳୟ ପ�ଯ�q ଛାଡିବା 

ପାଈଁ ଆସqି ଓ ଭଲ ମF ବୁଝି ଯାଆqି ।ଝିअଟି ଏସବୁ େଦଖି େବେଳ େବେଳ ଦୁଃଖେର 

ଭାmି ପେଡ଼ ଓ ମେନ ମେନ କାFିପକାଏ ।ନିେଜ ନିଜକୁ କାFି କାFି ବୁଝାଇ ଦିଏ ନାରୀ 

ଜନମ ସମାଜେର ଏକ अଦରକାରୀ अବେହଳିତ ଜୀବନ ଟିଏ ।ଦୁଃଖେର ଝିअଟି ଭାmି 

ପେଡ଼ ସତ େହେଲ ତା ସାନ ଭାଇପ�ତି େସ~ହ ଶ�xା ଆଦର ଓ ଭଲପାଇବା େକୗଣସିମେତ 

କମ୍ କରିନଥାଏ, ସମେୟ ସମେୟ ସାନ ଭାଇକୁ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଛାଡିବାକୁ ଝିअଟି ଯାଇ ନିଜ 

ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଏବଂ େସ ତା ବିଦ�ାଳୟକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ  । 

 ଦିନକର କଥା ଗଁାେର ବଷ�ା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ଲାଗିଥାଏ । ବିଦ�ାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଉଭୟ 

ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ�bୁତ ହୁअqି େହେଲ େସତିକି େବଳକୁ ପୁअଟି ମାଆକୁ କେହ ମାଆ ଚାଲ 

େମାେତ ଆଜି ତୁେମ େମା ବିଦ�ାଳୟେର ଛାଡ଼ି ଆସିବ କି� ମାଆ କେହ େଦଖ ଧନ େମାର 

अେନକ ଘର କାମअଛି ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହ ବିଦ�ାଳୟ ଯାଆ ।େସହି ସମୟେର ମାଆ. 

କଥା ମାନି ଭଉଣୀ ହଁ କରିଦିଏ ବିଦ�ାଳୟ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଓ ଜାଏ ।ସାନ ଭାଇ ଘେରଇ 

ବିଦ�ାଳୟର ଛାତ�  େହାଇଥିବାରୁ ବିଦ�ାଳୟ ନିୟମନୁସାେର ତା'ପାଈଁ ଏକ ପଲଥିନ୍ ତିଆରି 

ବଷ�ା ନିେରାଧକ ଆବରଣ ଦରକାର େହେଲ ଘେର ବଜାରରୁ କିଣା େହାଇ ନଥାଏ 

।େଗାଟଏ ଛତା େଦଇ ଉଭୟ ପୁअ ଝିअ.ୁ ମାଆ ବିଦ�ାଳୟ ପଠାଇ ଦିଏ । ଝିअ ତୁ 

ଭାଇକୁ ତା ବିଦ�ାଳୟେର ଛାଡ଼ି େତା ବିଦ�ାଳୟ ଜିବୁ। ଝିअ ଭାଇକୁ ଛାଡିବା ପାଈଁ ଯିବା 

ସମୟେର ବଷ�ା େଜାରେର ହୁଏ େହେଲ େସେତେବାେଳ ଭଉଣୀଟି ବଷ�ା ପାଣିେର ଓଦା 

େହାଇ ଭାଇକୁ ନିରାପଦେର ଛାଡ଼ି େସ ବିଦ�ାଳୟ ଚାଲିଯାଏ । ଝିअଟିର ଏହି ଗୁଣ େଦଖି 

ଗ�ାମର େଲାକମାେନ େବସ୍ ପ�ଶଂସାର ଝିअକୁ େପାତି ପକାqି ଓ ବାପା ମାଆର ଗୁଣକୁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     110 

ସଭିଏଁ ନିFqି । ଦିେନ ଝିअର ବିଦ�ାଳୟ େଶ�ଣୀ ଗୃହେର େଶ�ଣୀ ଶିhକ "ଭୃଣ ହତ�ା" 

ସ#କ�େର ଏକ ଗ� କହିେଲ ଓ ସମb ଛାତ� ଛାତ� ୀ.ୁ ବୁଝାଇ େଦେଲ  ସମb ଜୀବର 

ଆବଶ�କତା ସ#କ�େର । େସହି ଦିନ ଏହି ଝିअର ଗୁଣକୁ ଶିhକ େବସ୍ ପ�ଶଂସା କେଲ 

କାରଣ ଝିअଟି अବେହଳିତ େହାଇ ତା'ଭାଇକୁ େସ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସମb.ୁ 

କହିେଲ େମା ସହ ସମେb ସ�ର ମିଶାଇ କୁହ "କନ�ା ରତ~ , କର ଯତ~ " । ଆଜି ଠାରୁ ଆେ� 

ସଭିଏଁ ପ%ୂ� अଧିକାର େନଇ ସମାଜେର ବzିବା ସହ ଭାଇ ଭଉଣୀ େପ�ମ ଏକତାର ବାpି 

େହବା । ଶିhକ. କଥାକୁ ସଭିଏଁ ଆଦରି େନେଲ ଓ ଜନସେଚତନତା କରିବାେର 

ଲାଗିେଲ ।  

 ଛାତ�  ଛାତ� ୀ. ଏହି ମହତ କାଯ�� େଦଖି ସଭିଏଁ ବିଦ�ାଳୟର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନ.ୁ 

ପ�ଶଂସା କରିେଲ ଓ େଲାକମାେନ ଚିqା କରିେଲ ବାbବେର ଛାତ�  ଛାତ� ୀ. ଏହି ଉ�ି ଠିକ୍ 

"କନ�ା ରତ~ , କର ଯତ~ " । କୁନି କୁନି ଝିअ ମାନ. ଉପେର अନ�ାୟ अତ�ାଚାର ତଥା 

ଜନI ରୁ ମାରି େଦଉଥିବା ହିଂସ� ମଣିଷ ମାନ.ୁ କେଠାର ଦr େଦବା ଆବଶ�କତା ରହିअଛି  

। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ଗ�ହଣେର ପୁଣି ଥେର ମହିଷା ମଦiନି ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ମା 

ଦୂଗ�ା. ଭଳି ଜେଣ ସତସାହସୀ ନାରୀ ଜନI  େନବା ଆବଶ�କତା ରହିଛି କାରଣ ଏଠି ତ 

ଜେଣ ନାରୀ ଆଊ ଜେଣ ନାରୀର ଶତୃ କିଏବା କଣ କରିବ ?  େତଣୁ ଆଜି ଠାରୁ ଆେମ ବି 

େସହି କୁନି କୁନି ପିଲା. ସହ ସ�ର ମିଳାଇ କହିବା  "କନ�ା ରତ~ , କର ଯତ~ " ।। 
କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା) ଗnାମ 

ପିନ୍ : ୭୬୧୧୪୩, ଓଡ଼ିଶା 
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ସ#ୂ%� ମିଥ�ାଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତସ#ୂ%� ମିଥ�ାଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତସ#ୂ%� ମିଥ�ାଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତସ#ୂ%� ମିଥ�ାଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତ    

େକମିତି େକଜାଣି ସିଂହସାେହବ. ସହ େମାର अqରଂଗ ବଢି 

ଯାଇଥିଲା। େସ ଗଁାକୁ େଯାଉ ମାେସ ଦିମାସ ପାଇଁ ଆସqି େମାର ତା. 

ସହ ଦଶ ପFର ଥର ସାhାତ ହବ। 

 ଶିhା ସଂ<ୃତି ସାହିତ�ଠାରୁ ଧମ� ସବୁ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା ହୁଏ। େମା େଲଖା 

େଲଖିେର ତା.ର ପ�ଭାବ अବଶ� अଛି। ନୂଆ ଦିଗ ଦବାକୁ ପ�ୟାସ କେର ତା. 

େପ�ରଣାେର। 

 ସିଂହ ସାେହବ ଆମ अzଳେର ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ଗଁାମଝିେର ତା.ର 

ରାଜମହଲ। ତା.ର ପବୂ�ପୁରୁଷ ଜମିଦାର ଥିେଲ। କି� ଜମିଦାରି ଉେଛଦକୁ ତା. ପିତା 

ସହଜେର ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। ଶିhା ସଂ<ୃତି ତଥା ବ��ିତ�  ଗଠନେର ନିଜ ପରିବାରକୁ 

ନିେୟାଜିତ କରିଥିେଲ। 

 ସିଂହ ସାେହବ ବି ଏଲ ଡିଗ�ୀ ହାସଲ କରିବା ପେର ଦିଲC ୀେର କିଛି ଦିନ ପ�ା�ିସ କରି 

ଗଁାକୁ େଫରିଥିେଲ। ପିଲାମାେନ ତା.ର ବିେଦଶେର। 

 ବାହାର େପାଟiେକାେର ଦୁେହଁ ବସିଥିଲୁ। 

 େସ କହୁଥିେଲ, “ଆପଣ େଯାଉ କାହାଣୀ େଲଖୁଛqି େମା ଚିqାଧାରା ତା ଭିତେର ଭai 

କର�। ମଁୁ ତା. ମୁହଁକୁ ଚାହ\ଲି। କହିେଲ, ‘ପରୀhା ମଳୂକ’ ଏତିକି େବେଳ ରବି 

ନାରାୟଣ ଆମ ଦୁହ\.ୁ ନମ<ାର କରି ଚାଲିଯାଉଥିେଲ। ଗଁାେର ଥିବା ସଂପaି େଦଖାେଦଖି 

ମଧୁସଦୂନ ମିଶ� 
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କେର। େସଦିନ ଏକ ଭୟାତୁର ଭାବ ରବି ମୁହଁେର ଲh� କରି ସିଂହ ସାେହବ ଡାକିେଲ, 

“ରବି, କିଛି अସଂଗତ ଘଟଣା କି?” 

 ରବି ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା, “ଆ}ା, ବାଘ ମାତିଛି ପରା। େସ େଯାଉଁ; କାଳିସ�ାଇଁ 

ଗଁା ଉପକ£ର େମାର ଦି ଏକର ଜମି କିଣିବ େବାଲି େମା ଘେର ଟ.ା ଫିଗିଂେଦଇ 

ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ ବିକିବାକୁ ମନା କଲାରୁ େମାେତ ମାରଧର କରୁଛି।” 

 ରବି େବାଧହୁଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା କି� ତା ମୁହଁରୁ ଆେପ ବାହାରି ଆସିଲା। 

 ରବି ଫଣଫଣ କରି ଚାଲିଗଲା। 

 ରବି ଗଲା ପେର ଘଟଣାେର अନୁସpାନ କେଲ। 

 କାଳିସ�ାଇଁ ରବିର ଜମି କେଳ ବେଳ अ�ିଆର କରିବା ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରବିକୁ 

अେନକ ଥର ମାରଧର କଲାଣି। ରବି େପାଲିସର ସାହାଯ� ଚାହୁଁଛି ଲାଭ ମିଳିଲା ପରି 

ଲାଗୁନି। କାଳିସ�ାଇଁ ଏ अzଳର ଡନ୍ କି ଗବରସିଂଥିଲା। ବଳି0 େଚେହରାର ମଣିଷଟା। 

ବାଦଶାହା ଜୀବନ। େଖାଲା ଦାମୀ ଜିପ୍ େର ବୁେଲ। ପଛେର ଦୁଇଟି ଆେÄସିअନ 

କୁକୁରକୁ ଧରି ଭୀମକାୟ ବ��ି ଦୁଇଜଣ अଗଂରhୀ ପରି ତା ସହିତ ରୁହqି। େପାଲିସ, 

अଫିସର, ରାଜେନୖତିକ େନତା େଯାଉ ଦଳର ହୁअ� କାଳିସ�ାଇଁ ହ\ ହାଇକମାr। 

ପଇସାେର କିଣି ପକାଏ। କ�� ା�ରୀ ହଉ ଜମି କିଣାବିକା ସରକାରୀ େବସରକାରୀର ସବୁ 

ଡିଲ ତା ଈଶାରାେର ହୁଏ। ତାର ଗୁrାଗିରି ଏେବ ରାଜ� ବାହାରକୁ ବି ବ�ାପିଲାଣି। 

କାଳିସ�ାଇଁ ଏେବ ସବୁଠୁ ବଡ ବିÅର। 

 େସ ଦିନ ତା.  ଦରବାର ମହଲେର  (ଏେବ ବି କୁହାଯାଏ) ସିଂହସାେହବ ମଁୁ 

ବସିଛୁ। ତା. ପବୂ� ପୁରୁଷ. ବଡ ବଡ अଏଲେପ�ିଂ ସବୁ କା¡େର ଏେବବି ଟmା 
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େହାଇଛି। ତେଳ ଶିକାର କରିଥିବା ବାଘର ଚିତ� । ସିଂହସାେହବ ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ ଜିମ 

କାରେବଟ. ଶୀକାର ଗପ ପଢିଛqି?” 

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, େଗାେଟ ଦି’ଟା ପଢିଛି। େକାସ�େର ବି ଥିଲା।” 

 ସିଂହସାେହବ କହିେଲ, “ପବୂ�ପୁରୁଷ. ଡାଏରୀ ପଢିଛି। େସମାେନ ଶୀକାର ପି�ୟ। 

ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘ ଶିକାର। ଜିମ କାରେବଟ. ଗପ ପରି ସତ ଏବଂ ଆଡେଭzର ବି। େମା 

ଜୀବନେର ବାଘ ଶିକାର କରିନି ଏପ�କାର ଆଡେଭzର ପେଢ।” 

 ଠିକ୍ ଏତିକି େବେଳ କାଳିସ�ାଇଁ ରାଜମହଲ ହତା ମଧ�କୁ ପ�େବଶ କରିଥିଲା। अବଶ� 

େଗ�ହାଉr କୁକୁର କାଳିସ�ାଇଁର ଜିପ୍ अଗଂରhୀ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ହତା ଭିତରକୁ ଛାଡିଲାନି। 

େବପାରୁଆ ଚାଲିେର ଭିତରକୁ ଆସି ନମ<ାରେଟ ଫିଗିଂେଦଇ ବିନା अନୁମତିେର େସାଫା 

ଉପେର ବସି ପଡିଲା। ସିଂହସାେହବ ତା ଆଡ଼କୁ अନାଇ ଥିେଲ। ଯଦିଓ ତା.ର ମାଜiତ 

ବ�ବହାର କିଛି କହିବାକୁ େଦଲାନି ତଥାପି ଚାହାଣିେର �� କହୁଥିଲା। 

 ବିନା ଉପକ�ମେର କାଳି କହିଲା, “ଆପଣ. ଉଆସର େପ�ିଂ ଦାୟିତ�  ଆମକୁ ଦଉ 

ନାହଁାqି ସାର୍? ବଗ�ଫୁଟ ପିଛା ଆପଣ େଯେତ େଦଉଛqି, ଆେମ अଧାମଲୂ� ନବୁ। 

ଲାଭhତି अେପhା ଏ କ�� ା� ମହa� ପ%ୂ�” 

 କାଳିସ�ାଇଁର ଉେ�ଶ� େଯ अନ�କିଛି ସିଂହସାେହବ ବୁଝିଗେଲ। କହିେଲ, “ବଗ�ଫୁଟ 

ହିସାବେର ଏ ଛାତ କା¡ େହାଇଯିବ କି� ଏ ପିଲର ଡିଜାଇନ ଏସବୁ ମାପି ପାରିବ?” 

 କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା -ମୁହଁଟା ଲାଲ େଦଖାଯାଉଥିଲା କାଳି ସ�ାଇଁର-କଳା 

ସାମ�ାଜ�ର ବାଦଶାହା  ସିଂହସାେହବ. କଥାେର ଚଟକଣିଟିଏ ଖାଇଲା ପରି अନୁଭବ 

କଲା। ସିଂହସାେହବ କହିେଲ, “େଦଖ, ପୁରା ମହଲାର ମରାମତି ଏବଂ ରhଣାେବhଣ 
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େକାଡିଏ ବଷ� ପାଇଁ ଦିଲC ୀ େଗାଟିଏ କ#ାନୀ ସହ ଚୁ�ି େହଇଛି। େକାଉଟା ପ�ତି ବଷ� ରm 

ହବ ଏବଂ ରm ଛଡାଯିବ, େସମାେନ ଜାଣqି।” 

 କାଳିସ�ାଇଁ ହୁଏ ତ ହିତାହିତ }ାନ ଶନୂ� େହାଇଯାଆqା ସିଂହସାେହବ ସତୁରି ବଷ� 

ପାରି କରିଥିେଲ ବି ଏକ ବଳି0 େଚେହରା ଆଗେର ସାହସ କଲାନି। କହିଲା, 

“କାଳିସ�ାଇଁର ପରୀhା ଖାତା େଯ େଦେଖ େସ ହ\ େଲେଖ। ଆଉଥେର ପରୀhା ବି 

େହଇପାେର।” 

 କାଳିସ�ାଇଁ ଫଁ ଫଁ କରି ଚାଲିଗଲା। 

 ଆଉ ଦିେନ ସିଂହସାେହବ. ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା େସ ରm େଦବାକୁ ଆସିଥିବା 

େଲାକ ସବୁ େଫରିଗେଲ। ଆମ ଆେଲାଚନା ବାଘ ଶିକାର ଉପେର ହ\ ଚାଲିଥିଲା। ବାଘ 

ଶିକାରର େଗାଟିଏ ବିେଶଷତା େହଲା, ଶିକାର ପବୂ�ରୁ। େମାେଟ ଜାଣି ପାେରନି। ଶିକାର 

ପେର ଶିକାରୀ େମାେଟ ସୁରାକ ଛାେଡନି। ଜିମ କାରେବଟ ବି ତା. ଶିକାର କାହାଣୀେର 

େଲଖିଛqି। ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘ ମାରିଲା ପେର ବି େସ ନ କହିବା ପଯ��q େକହି ଜାଣqି 

ନାହ\ ବାଘ ମରିଛି େବାଲି। ଉଦାହରଣ अଛି ବାଘ ଶିକାର ପେର ବାଜାବଜାଇ ବାଘର 

ମଢାଧରି ଗଁାକୁ ଗଁା ବୁଲାଯାଏ। େଦଢବଷ� ଦିବଷ� ହବ ଗଁାର େକହି କାଳିସ�ାଇଁକୁ କି ତା ଜିପ୍ 

ତା अଗଂରhୀ କି ତା କୁକୁରକୁ େକହି େଦଖି ନାହାqି। 

 अବଶ� କାଳିସ�ାଇଁ େhତ� େର ଏହା ନୂଆ ନୁହଁ। ତା ନାମେର अେନକ ମକ�ମା। 

ମଡ�ର େକସ୍ ବି अେନକ ଥିଲା। ତଥାପି ତା ନିଜ େଲାକ ବି କିଛି କହିପାରୁ ନଥିେଲ। 

 ତା ଜିପ୍ କୁକୁର ତା अଗଂରhୀ ହତା ଭିତେର ଥିେଲ। ଭୟଟା ଏେବବି ସେତଜ अଛି 

ଗଁାେର। ଏଇ େକଇଦିନ ହବ अପqରା ପାଖରୁ େକହି େକହି କାଳିସ�ାଇଁ ବ�ବହାର 
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କରୁଥିବା ସନୂାେଚନ୍ ଲେକଟ୍ ବ� ାସେଲଟ ମଦିୂ ପାଇଥିବା ଗୁଜବ ଉଠିଛି। ପ�ାୟ ଦି’ବଷ� 

ତେଳ େପାଲିସ େସ ପାଖାପାଖି େର େଗାେଟ ମଣିଷ କଂକାଳ ପାଇଥିେଲ। େସଥର ପ�ାୟ 

अେଢଇ ବଷ� ପେର ସିଂହସାେହବ େବାଧହୁଏ ଗଁାକୁ ଆସିେଲ। େମାେତ ଡକାଇେଲ। ମଁୁ 

ଗଲି। ଏଥର ଦରବାର ହଲେର ନୂଆଁ େପ�ିଂଟିଏ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ ସୁFର ଏବଂ 

ଜୀବq। େଦଖିେଲ ଭୟ ଆସୁଥିେଲ ବି େସଥିେର େଲଖା ‘ବାଘ ମାତିଥିଲା’ ମନକୁ ଆଶ�b 

ଦଉଥିଲା। 

 ସିଂସାେହବ କହିେଲ, “ଇଂଲrେର ଚିତ� ଟି ବରାଦ େଦଇଥିଲି।” 

 ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ ନୂଆ ଏବଂ ଭିନ~  ଧାରାର କାହାଣୀେଟ େଲଖିବା କହୁଥିେଲ?” 

 “ସତ ଉପେର ଆଧାରିତ ନା କା�ନିକ?” 

 “ସ#ୂ%� ମିଛ ଏବଂ ଉÆଟ” 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି, “ଏ କାହାଣୀଟି ନୁହଁ ତ?” 

 “ଶୀଷ�କ କଣ ରଖିବା” 

 “ବାଘ ମାତିଥିଲା” 

 େସ ମନାକେଲ । 
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ସI |ତି अଘ��ସI |ତି अଘ��ସI |ତି अଘ��ସI |ତି अଘ��    
 ଆଜି ଏଗାର ଦିନ ।  ଘର ଭai ପଜୂା ଧପୂ ଆଉ ଫୁଲର ବାସ~ା। 

ଜଣ ଜଣ କରି ସମେb ପୁରହିତ. ସମ~ାକୁ ଆସି ତାର ଆସନେର ରଖା 

ତା'ର  େଫାେଟାକୁ ପ�ଣାମକରି ଯାଉଥାqି। ଧୀେର େସଠୁ ଉଠିଆସି 

ପଛପଟ ପି¬| େଦଇ େରାେଷଇଘର ଆଗେର କାଠ ଚଉକିେର ବସି ପଡିଲି। ପୁରହିତ. 

ମ  ଧୀେର ଧୀେର अ�� େହାଇ ଆସୁଥିଲା। େହେଲ ପାଖେର େଡରା େହଇଥିବା ଶିଳଟା 

ସେତ େଯମିତି ସକି�ୟ େହଇ ଉଠୁଥିଲା। କାଲିଭଳି ବିଗତ ଦିନର କଥାସବୁ ଜୀବq େହଇ 

ଉଠୁଥିେଲ। ବଡ଼ମା’ର ଆକଟ, “ଚଉକିରୁ ଓହC ାଇବୁ ନାହ\ କହିେଦଉଛି” ତା’ର ହାତ 

ଶିଳପୁଆ ଉପେର ଆହୁରି େବଗେର ଚାେଲ - “ତୁ ଆସିବୁ େବାଲି କାଲିଠୁ ବିରି ବତୁେରଇଛି 

ରଖିଛି” ମେତ ଆେଗ ତୁ ସବୁ ଖବର େଗାଟି େଗାଟି କରି କହ, େଯମିତି ପିଲାଦିେନ <ୁଲରୁ 

େଫରି ସବୁ ଖବର, ନିେଜନିେଜ ଟିକି ନିଖ ବଖାଣୁଥିଲୁ - “ମେନ अଛିନା?” “ହଉ ଶୀଘ� 

କର....” େବାଲି େମା ପାଟିରୁ ହଠାତ ବାହାରି ପଡିଲା। ଚକୁଳି ପିଠାର ବାସ~ା ସାmେର ତା 

ହାତର କାଚର ଝଣଝଣ ଶ� ବହୁତ ପାଖରୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। 

 ଜୀବନେର ଏପଯ��q ତାକୁ ଏେତ ପାଖେର େକେବ ବି अନୁଭବ କରି ନଥିଲି । 
କଲିକତା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୮୩୩୨୫୪୦୯ 

ହୃଷିେକଶ ସ�ାଇଁ 
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ପଣୂ�ତିଥିର ନିଃସ� अତିଥିପଣୂ�ତିଥିର ନିଃସ� अତିଥିପଣୂ�ତିଥିର ନିଃସ� अତିଥିପଣୂ�ତିଥିର ନିଃସ� अତିଥି    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଉର ରାଉ ରାଉ ଶ�ଟା ଆଜି କାହ\କି ଖୁବ୍ 

ମିଠାମିଠା ଲାଗୁଥିଲା େମାେତ। ରାbା େସପେଟ ଇେଲ�ି� କ୍ ଖୁ�େର 

ରାବୁଥିବା କାଉଟି ଆଜିେମା ଫାଟକ ପାଖ କା¡େର ଲାଇଟ୍ ପାେଖ ବସି ଭାରି ସୁଆଗିଆ 

କ£େର ରାବୁଛି। 

 अrାଳିଲି ହଟ୍ େକଶ, ନଥିଲା ବି ବାସିରୁଟି ଖେr। ଡବାରୁ େମରିେଗାÅ ବି<ିଟ୍ 

ଦିଟା େନଇ ତେଳ େଥାଇଲି.. େମା ମାଆ େଯମିତି କହୁଥିଲା...କହିଲି କାଉେର ଖିରି ଖା 

ପୁରି ..ଖା ଶୁଭ ବାa�ା େଦଇ ଉଡିଯା....। 

 କାଆ..କାଆ.. 

 ବି<ିଟ୍ ଟା ପାଟିେର ଧରି ଉଡିଗଲା... କାଉଟି। 

 କାଉ ରାବିେଲ अତିଥି ଆସqି ଘରକୁ. 

 ଆଜିଯାଏ େମାର ଏ ବିଶ�ାସ। େହେଲ ଆଜିକାଲିର ଏ ବ�bତା ଭିତେର େକହି ଏମିତି 

अତିଥି ଆସୁନାହାqି ଘରକୁ ଯିଏ ଦିେନ ଦି ଦିନ ରହିେବ। 

 ଗାଆଁ େର ଥିଲା େବେଳ ବାଡିପେଟ ସଜନା ଡାେଳ କାଉ ରାବିେଲ ଶାଶୁ କହqି େଦଖ 

ଆଜି େତା ବାପା ଆସୁଥିେବ।..ଧାଇଁ ଯାଏ ବାଡିପେଟ। କାଉର କକ�ଶ ସ�ର ଖୁବ୍ ମିଠା 

ଲାେଗ େସଦିନ। ବଡ ପରିବାର। େକହିନା େକହି ତ ଆସqି ଘରକୁ। ପ�ତିଦିନ ଦି ମୁଠା 

ଚାଉଳ अଧିକ ପେଡ ହାrିେର। କାଉ ଘରଛାତେର କି ଦୁଆେର ରାବିେଲ ଆଉ ମୁେଠ 

ଯା}େସନୀ େହାତା 
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अଧିକ ପେଡ।।। 

 ନୂଆଁ ନୂଆଁ.. ହଠାତ୍ ପହzି ଯାଆqି ବାପା। ଲcା ଟାୱାର୍ ବାଲା େଲr େଫାନ୍ ଟା 

अବଶ� ଥିଲା ...େହେଲ ସବୁେବେଳ ଧେରନା।। ବାପା ବି େଫାନ୍ କରିବା ଆବଶ�କ 

ମେନକରqିନି,, େସ ଆମ ଘେର ଖାଆqିନି .. କନ�ାଦାନ କରିଥିେଲ େବାଲି.।।ଘରୁ 

ଖାଇକି ଆସqି। େମାଟର୍ ସାଇେକଲ୍ େର ଦାଦାପୁअ ନେହେଲ ସାଇ ପଡିଶା ଭାଇ ଦାଇ 

ଜଣ.ୁ େନଇ ଆସqି ସାmେର..l ଜଣକ ପାଇଁ ଆମଘେର ସବୁେବେଳ େଗାେଟ ମିଲ୍ 

େହଇଯାଏ।। । 

 ଆମ େରାେଷଇ ଘର ଝରକାରୁ େଦଖାଯାଏ , ତୃତୀୟ େଶ�ଣୀର ଚିତ�  ପୁbିକା େର 

ଥିବାଭଳି ଗାଆଁେସ ମୁrର ଆcେତାଟା,। େସଠୁ ଲମି�ଥାଏ କଚା ରାbାଟିଏ ଆମ ବାଡି 

ଯାଏ।। ଦୁଇକେଡ ଧାନବିଲ, େସେତ ଦୁରରୁ େଦଖାଯାଏ ବାପା. େମାଟର ସାଇକଲ୍। 

ପୁରୁଣା େମାେଡଲ୍ ରାଜଦୂତ ଗାଡି।। 

 ବାଡି ପଟୁ ଆସqି ବାପା। େଗଲ୍ହି..ଝିअ ମଁୁ ତା.ର।। େବଶି ବ�ବଧାନ ରହିବନି 

େବାଲି ଶାଶୁଘର ବାଛିଛqି ପାଖେର । ଆପଦ ବିପଦେର େଯମିତି ପହzି ପାରିେବ ସାେm 

ସାେm।।ତା. ହସହସ ମୁହଁ ପୁରା ନାଲି ପଡିଯାଏ େମାେତ େଦଖୁେଦଖୁ।। କ£ ରୁx 

େହଇଯାଏ ତା.ର .. । ମୁ ଚାହ\ ପାେରନା ତା. ମୁହଁକୁ। ।। ଆମ ବାପଝିअ. ମିଳନ 

ପବ� ଟା ଲୁହେର ଆର� ହୁଏ।। ଯାହା अନ�ମାନ.ୁ ପାଇଁ ଥ,ା ର େଖାରାକ୍ 

େଯାଗାଏ।।  

 ଶଶୁର ଖୁ' ହସqି..ବାପା.ୁ େଦଖି ଖୁସି େହବା କଥା ନା କାFିବା.. କଥା???େହ 

େହ..। 
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 ବାପା ପିअqି ଚା' କେପ..। ସାmେର ଆସିଥିବା ପିଲା..ଆମଘରର ହାଲ୍ ଚାଲ୍ ଆଦବ୍ 

କାଇଦା ,ଖାଇବାପିଇବା, ଚାକର ବାକର େଦଖି ହତବିc େହଉଥିବା େବେଳ अବଶ� 

ବାପା. ମନଟା କୁେrେମାଟ େହଇଯାଏ..େହେଲ େସ ଏକ ନିରିହ ଦୃ�ିେର ଚାହ\ ରହqି 

େମାେତ ଆଉ ପଚାରqି ଖାଇଲୁଣି ମାଆ???  

 ଖାଇବି।। 

 ଏତିକିେର ମୁହଁ ତା.ର ମଳିନ ପଡିଯାଏ।। ଦି ବଷ�ର େହବାଯାଏ ଚାଲିବା.. ଶିଖିବା 

କୁ େଦଇନଥିବା, େମାର ବିରାମହୀନ ଚଳଚzଳ ପାଦ େଦଖି େବାେଧ ଭାରି କ� ପାଆqି 

େସ। ଟିେକ ଫା. େଦଖିେଲ ଚାଲିଆସqି େମା ପାଖକୁ।। ଆଉଁଷି ଆଣqି ମୁrରୁ। 

 ନାନା अଭିେଯାଗ ଥାଏ ତା.ର େମା ଉପେର.. 

 କଳା ପଡିଯାଉଛୁ।  

 ଝଡି ଗଲୁଣି ଭାରି  

 ବାଳ ସବୁ ଝଡିଯାଉଛି?? 

 େଦହ ପା ଟିେକ ଯତ~  େନଉନୁ??େଗାଇଠି ଫାଟ ଧରିଲାଣି।। 

 ହସ ମାେଡ..ସବୁ ବାପା. ଆଖିେର ଝିअମାେନ ଶାଶୁ ଘେର କଣ ଏମିତି େଦଖା 

ଯାଆqି?? 

 ନା ...େମା ବାପା େମାେତ ଏେତ ଭଲ ପାଆqି େବାଲି?? 

 ମଁୁ େକେବ ପତଳା ହୁଏନା..େଯେତ ଚାହ\େଲବି।ମୁଳରୁ ତ େଗାଲ୍। 

 େକେବ େଗାରୀ ଥିଲିକିମଁୁ?? 

 ନାତ !!ବାଳ େମାର େସମିତି अଛି।।  
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 କେହ... 

 ନା ବାପା ମଁୁ ଠିକ୍ अଛି।। 

 ବାରcାର ହାତ ବୁେଲଇ ଆଣqି ମୁହଁେର ହାତେର। 

 େସଇ �ଶ� ଆଜି ବି ମେନପଡିେଲ.. େଦହେର ଜୀବନୀ ଶ�ି େଖେଳଇଦିଏ।। ଆଖି 

ଜେକଇ ଆେସ।। 

 ମାଆଟା ଭାରି ଜଞାଳି ,, ସଂସାର ଯାକର େବାଝ ମୁେrଇ ଥିବ।।ଆସି ପାେରନା 

େବଶୀ। 

 ** 

 ମନ ଟା େଗାେଳଇ ଘା�ି େହଉଛି ।।  

 ଆସିେq କି ବାପା...ମାଆକୁ ସାmେର ଧରି?ଏେବ ସହରେର ଘରେମାର।। ସ#ୂ%� 

ସ�ାଧିନ... 

 ଜଞାଳ ମୁ� ମଁୁ ଆଜି।। ତା. ମନମୁତାବକ ରାpି ପାଖେର ବେସଇ ପରଷି 

ଦିअqି।।ଧନ� େହଇଯାଆqା ଘର େମାର।। 

 େହେଲ..ଏ କଥା ତ ଚରମ ସତ� ..େସମାେନ େକେବ ଆସିେବନି। ଜେଣ ଦଶ ବଷ� 

ଆଉ ଜେଣ ଛअ ବଷ� େହଲା ଆମ ମୁr ଉପରୁ ତା.ର अଭୟ ହାତ ଉେଠଇେନେଲଣି।। 

अେନକ ଦିନ େହଲା ଆେମ ନିଃସ� େହଇଗଲୁଣି।। 

 େଯେତ ସ#aି ଥିେଲ ବି ମାଆ ବାପା. ଆଶିଷ ବିନା ପୁअଝିअ ସତେର ..ନିଃସ�।। 

 େତେବ େମାର ଆସିେବକି ଏମିତି ନିଜର େକହି ??? ପେକଇ ଥିବି କି ଚାଉଳ ମୁେଠ 

ହାrିେର??? 
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 କଲିଂ େବଲ୍ ଟା ବାଜିଉଠିଲା। ଉଦି� ଗ~ େହାଇଉଠିଲା ମନେମାର।। ଧାଇଁଲି 

अତj�ା।। ଏକ େଦବୀ ମaୂi ଛିଡା େମା ଦୁଆେର।। ହଠାତ୍ ଚିହି~  ନପାରିେଲବି ଏ 

 େଗାେଟ अତିଆପଣାର ମୁହଁ ନି§ୟ। ଆ§ଯ�� େହଲି।।  

 ଏତ ହିମାଦ� ୀ ଦିଦି।।  

 !!!ଦିଦି 

 ପାଦ ଛୁଇଁଲି।।େକାେଳଇ େନେଲ େମାେତ।। କି ଭାଗ� ଆଜିେମାର..?? ଖୁସିେର 

ତେଳ ପାଦ ଲାଗୁନି ।ହିମାଦ� ୀ ଦିଦି!!! ପୁଣି ଏକା।। କଣ ବସ୍ େର ଆସିଥିେବ?? କି 

କାମ ବା ତା.ର େମାଠି?? ନା ନା କିଛି ପଚାରିବା अସେଜୗନ�ତା େହବ। େସାଫାେର 

ବେସଇ ଚା' ଜଳଖିଆ େନଇ ଆସିଲି। ମୁr ହେଲଇ େଦେଲ।। 

 ! ଥାଉ ...କିଛି ଆବଶ�କତା ନାହ\ ୟାର.. 

 ଖାଇ େନଇଛି ମଁୁ। ତୁ ଖୁବ୍ ମେନ ପଡିଲୁତ....ଚାଲି ଆସିଲି।। 

 େକାଡିଏ ବଷ� ତେଳ ହାଇ<ୁଲ୍ ଛାଡିଥିଲି।  

 ତା.ର ବି ବଦଳି େହଇଯାଇଥିଲା କୁଆେଡ.. 

 େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ମିଳିନଥିଲା େସଇଦିନୁ।।ଆଉ ଆଜି ମଁୁ ,ଆଉ େମା ଠିକଣା , 

ଏେତ କଥା ହିମାଦ� ୀ ଦିଦି. ମେନ ପଡିବା କଥା... େକମିତି अଡୁଆ ଲାଗୁଥିେଲ ବି.. ଏତ େସ 

ହ\ अଟqିନା?? 

 ତା. ମୁହଁକୁ अେନଇଲି..େସଇ ପଦI ପାଖୁଡା ପରି ମୁହଁ ଆଜିବି ଝଟକୁଛି, ମୁrେର 

େକେତ େକରା ଧଳାବାଳ अb ବ�b। େଦହେର େକେତ କାଳର େସଇ ପିଓସiÉ ଶାଢୀ, 

ହାତେର ଦିପଟ ଶ�ା, ମୁrେର ଦାଉଦାଉ କରୁଛି ସିFୁର େଟାପା।।  
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 େଶୖଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟରୁ ଗଣିତେର ସ~ାତେକାaର ସାରି ଆସି ଆସିଥିବା 

ଏଇ ହିମାଦ� ୀ ଦିଦି.ୁ... 

 ଦାମୀ ଶାଢୀ,େମାଟା େମାଟାେମାଟା ସୁନା ଚୁଡି, ଗାଢ ଲିପ�ିକ୍ େର ସବ�ଦା ଚକ୍ ଚକ୍ 

କରୁଥିବା ଓଠ ଆଉ ସିÉି ବାଳ ର ଲୁକ୍ େନଇ.. ପରିମିତି ର ଫମ�ଲୂା ସମାଧାନ କରିବା 

ଦୃଶ� ଯିଏ େଦଖିଛି, ତା. ସହ କଥା େହବାର ସାହସ କରିପାେରନା।। େଯେତ େବେଳ 

ତା. ପୁअଝିअ. ଇଂେରଜୀ ପାଠ ଆଉ େଟେଲ� କଥା ବଖାଣqି , ପୁରା ଗବ ପାଲଟି ଯାଉ 

ଆେମ ସବୁ।। 

 େମା ସବୁ ସାm. ପାଇଁ େସ ଥିେଲ ଚrୀ , ଗବ�ୀ ଦିଦି ।।ମୁ ଟା ଗଣିତ ଟିେକ ଭଲ 

କେର େବାଲି ତା. ହୃଦୟେର ଯାଗାଟିଏ ପାଇଥାଏ।। 

 େବେଳ େବେଳ ତା. ଘରକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ, ତା. ପିଲା. ସହ େଖଳିବାର େସୗଭାଗ� 

ଟା େଯାଗାଡିନିଏ।।।। । ତା. ଝିअ େମାଠୁ ସାନ େହେଲବି ତା. ଘରକୁ ଟାଣିେହଇ 

ଯିବାର କାରଣ ଟା ତା. େଲrେଫାନ ଆଉ ରmୀନ ଟିଭି।। େସମାେନ ତା. ସ#କ�ୀୟ 

. ସହ କଥାେହେଲ..େମାେତ ବି ଟିେକ ସୁେଯାଗ ମିେଳ।। 

 େହେଲା େହେଲା କରିବାେର..କି ମଜା ସେତ େଫାନ୍ େର???? 

 ଗାଆଁ ରୁ ଆସି ସହରେର ପାଠ ପଢୁଥିଲି।। ଶିଖିଛି अେନକ କିଛି ତା. 

ପରିବାରରୁ।। କିଛି ବzିବାର କଳା ଆଉ ସହରୀ ସଭ�ତା ସହ ତାଳେଦଇ 

ଚାଲିବାର..େକୗଶଳ। େସଥିପାଇଁ ଆଜିଯାଏ ମଁୁ ଋଣି ତା.ଠି।। 

 େବାତଲ୍ ରୁ ପାଣି କାଢି ଢକ୍ ଢକ୍ ପିଇେଲ।। େମା ଘେର କଣ କିଛି ଖାଇେବନି 

ଦିଦି?? 
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 ସଂେକାଚେର କିଛି ପଚାରିପାରୁନ ଥାଏ ମଁୁ। 

 ନିେଜ ପାଟି େଖାଲିେଲ.. 

 ମାଆେର େମା ପାଇଁ ଛତୁ ତରକାରୀ ଟିେକ କରିପାରିବୁ?? 

 ଆଉ ଗେr ପଖାଳ,, ବାସ୍। अେନକ ଦିନରୁ ପଖାଳ ଖାଇନି।। 

 ଏତକ।। ଏତକ ପାରିବିନି ଦିଦି? ବଜାରରୁ ମେଗଇଲି ଛତୁ। ଯତ~  େର 

େରାେଷଇକଲି। ପଖାଳ , ଭଜା ଆଉ ଦହିବାଇଗଣ।। 

 ମିଶିକି ଖାଇଲୁ।। ଗପ ସପ କରି,, अତୀତ ର ପୃ0ା େଖାଲି େଖାଲି।। େକେତ 

େବେଳ अନ� ମନ< େହଇପଡୁଥାqି ତ େକେତେବେଳ ଭାବ ପ�ବଣ। େହେଲ କାହ\କି 

େକଜାଣି..ଏେତ ବଡବଡ ପାହ�ାେର ଥିବା ପୁअଝିअ ନାତି ନାତୁଣି . କଥା କହିେଲ ନିତ 

ଥେରବି?? 

 ପଚାରିଲି ବି ନି ଆଗତୁରା କିଛି ପ�ଶ~..l 

 ଗଡୁ ଗଡୁ େଶାଇ ପଡିେଲ ଶାqିେର।। ଟିେକ ତା. ମୁr କୁ ଆଉଁଷି େଦଲି,, େମା 

କୁନୀ ଝିअକୁ ଆଉଁଷି େଦଲାପରି।।  

 ତା. େମାବାଇଲ୍ ଟା ହଠାତ୍ ରିଂ େହଲା , ପସ� ଭିତରୁ। अନ�ର ପସ� ଛୁଇଁବା 

अଭଦ� ାମୀ ଜାଣି ସୁxା େଦଖିଲି େଖାଲିକି, ତା. ଆଗମନର ରହସ� କାେଳ ଜାଣିହବ 

େବାଲି, କଲ୍ ଟା ଥିଲା ତା. ଝିअ ଏଲିଜା ର ।  

 େହେଲା..ମମି।। ..... 

 ଏଲିଜା..ମଁୁ ସିମି अପାେଲା।। 

 ମେନ ରଖିଛୁଟି େମାେତ?? ଟାଉନ୍ ହାଇ<ୁଲ୍ ପଢିଲା େବେଳ ଯିଏ େତା ସବୁ ଡ�ଇଂ 
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କରୁଥିଲା..  

 ଓଃ ସିମି अପା , ନମ<ାର ମମି ଆଜି ତୁମଘେର?? 

 ହଁ େର...  

 ଦିଦି େମା ଠିକଣା କୁଠୁ ପାଇେଲ େକଜାଣି 

 ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି େର..େମାେତ।। 

 କଣ କହିବି अପା, ମାଆର ମୁr ଠିକ୍ କାମ କରୁନି..। 

 ଭାଇ ତ ତା ªୀକୁ େନଇ ଆେମରିକାେର। 

 ବାପା ଶଯ�ାଶାୟୀ।। ପାରାଲିସିସ୍ େରାଗୀ। େମା କଥାତ ଜାଣିଛ..ଟିେକ ଫୁରୁସତ୍ 

ନାହ\। ଏଥର ନୂଆଁ କ#ାନି ଜଏନ୍ କଲି ବାmାଲୁର୍ େର। ତମ ଭାଇ ଜେଣ ସାଇନ୍ଟି� 

ଖାଇବା ପିଇବାେର ବି ଥାଏ କିଛି ବଳକା ସମୟ େସମାନ. ପାଇ??  

 ଘେର ତ ଚାକର ବାକର..ପୁଜାରୀ ଡ� ାଇଭର୍।।  

 ଈଶ�ର. ନାଆ େନଇ ବାପା. େସବା କରି ରୁହqା ସିନା..ଆଜି ଏ ଘେର କାଲି 

େସଘେର।  

 ପିCଜ୍ अପା ..ତାକୁ େନଇ ଘେର ଛାଡିଆସ।। ଏଲିଜା କ£େର ଥିଲା କିଛି अନୁନୟ 

ଆଉ ବିର�ି ମିଶା अନୁେରାଧ ଟିଏ ମାତ� । ଏତିକିେର ସାରିେଦଲା..ତା କa�ବ� େବାେଧ।।  

 ଯ ବତ୍ ..ଏ ଯୁଗର ଜୀବନ ଯାତ� ା। େଦୗଡ, ଆଉ େଦୗଡ। ହିସାବ୍ ଏଠି ପଇସାର, 

ବ�bତାର.. ।।ମଲୂ ବି ମିେଳ ନା ସ#କ�ର.. ନା କa�ବ� ର।।। 

 ମଲିଟାରି अଫିସର୍ ସ�ାମୀ. अନୁପ�ିତି େର ନିଜ ଜୀବନ ଢାଳି ପୁअଝିअ.ୁ ମଣିଷ 

କରିବାେର ପ�ାଣ ପେଣ ଲାଗି ପଡିଥିବା , ପୁअ ଝିअ.ୁ େନଇ ସବ�ଦା ଗବ� କରୁଥିବା , 
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ପ�ାଚୁଯ�� େର ଟଳମଳ, ପୁअ େବାହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଝିअ ଜ�ାଇଁ େର ଭର ପୁର ସଂସାର  

 ଯାର..ଆଜି କଣ ନିଃସ� େହଇଯାଇଛqି ସତେର ? 

 ପରିଣତ ବୟସ େର ପୁअଝିअ. େସ~ହ େବାଳା କଥା, ଟିେକ ଆଶ�ାସନା, ଟିେକ ଗହଳ 

ଚହଳ ବ�ତିେରେକ ନିଃସ� ନୁେହଁକି ମଣିଷ?? 

 େକେତଟା ଚାକର ବାକର ଗାଡି ମଟର ସହ ଉପେଭାଗ କରିହୁଏକି ଜୀବନର 

अପରାହ~  କୁ?? 

 କାର୍ େର ନିତି <ୁଲ୍ ଆସୁଥିବା େକାମଳାmୀ ଦିଦି 

 ଶେହ କିମି..ବସ୍ େର କି ଆଶାେନଇ ଆସିଛqି େମା ଠିକଣା େଖାଜି ? ତା. ଶଣୂ� 

ଭିhାଥାଳେର କି ଦhିଣା अଡାଜି େଦଇପାରିବି େଯ ମଁୁ?? 

 ତା. ଘେର େନଇ ଛାଡିେଦଇ େଫରିଆସି ପାରିବି ମଁୁ... 

 େହେଲ େମା ମନ କହୁଛି...ନା ରଖିନିअqି ସବୁଦିନ ପାଇଁ।। ଶୁଝି େହଇଯାଆqା 

ମାତୃଋଣ ପିତୃଋଣ..ଗୁରୁ ଦhିଣା..अଜ�ନ କରିନିअqି अେନକ ପଣୂ� ଜୀବନର। 

 େଫାନ୍ ଟା ଧରିଲି ..ଏଲିଜା କୁ କହିଦିଏ..ତୁ ମଉସା. ବ�ବ�ା ଟା କରିେନ..। ମଁୁ 

ଦିଦି. ସ#ୂଣ� ମାନସିକ अବ�ା ଭଲ େହବାପେର େଦଖିବା। ଏେବ ଥାଆ� େମା 

ପାଖେର।। 

 ତଡବେଡଇ ଉଠିପଡିେଲ ହିମାଦ� ୀ ଦିଦି।। 

 ସିମିେଲା!! େଦଖତ ଏଇ ଲାଞିଗଡ ବସ୍ ଥିବନା ଏଇେନ?? 

 କୁଆେଢ ଯିେବ ଦିଦି?? 

 େମା ଭଉଣୀ ଝିअ େସ ନେବାଦୟ େର अଧ�ାପିକା अଛି। ତା ପାଖକୁ ଯିବି..ଟିେକ।। 
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 ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ.ୁ?? 

 ନା..ନା ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି।।  

 େତେବ??? ରୁହ� ମଁୁ ଆପଣ. ବ�ବ�ା କରୁଛି।। 

 ହିମାଦ� ୀ ଦିଦି ଏକ ବିକଳିଆ ଦୃ�ି େର..ଚାହ\ ରହିଛqି 

 େମା ମୁହଁକୁll େସ ଦୃ�ି , ବିଶ�ାସର କି अବିଶ�ାସର େସକଥା ପରଖିବାର େବଳ ନୁେହଁ 

ଏେବ... 

 ଆଜିତ େମା ପାଇଁ ପଣୂ�ତିଥି ଟିଏ....ll 

 
ଆ�ା ପବିC କ୍ <ୁଲ୍ 

େବଲପଡା। ୯୧୭୮୮୬୬୩୭୭ 
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ପ�କୃତି ପି�ୟଦଶiନୀପ�କୃତି ପି�ୟଦଶiନୀପ�କୃତି ପି�ୟଦଶiନୀପ�କୃତି ପି�ୟଦଶiନୀ    
 "େକୖକାନୂର" ରାଜ�ଟି ଆରବସାଗରର ନିକଟେର ପ§ିମଘାଟ 

ପବ�ତମାଳାର ପାଦେଦଶେର अବ�ିତ. ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶର ଗqାଘର 

ଓ ଶୁx ବାୟୁମrଳ େସହି ରାଜ�ର ସୁFରତାକୁ ବ%�ନା କରିଥାଏ. 

ରାଜ�ର ରାଜଧାନୀ ମହାନଗରୀ "େହମ�ାବ�ାସ" କି� ସ#ୂଣ� ବିପରୀତ. ଜୀବନନିବ�ାହ 

କରିବାକୁ େରାଜଗାର କରିବାପାଇଁ େସହି ରାଜ�, େକବଳ ରାଜ� ନୁେହଁ ସ#ୂଣ� େଦଶରୁ, 

अଧିକାଂଶ େଲାକମାେନ େସହି ମହାନଗରୀ अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା କରqି. େତଣୁ େସହି 

ମହାନଗରୀଟି ଜନଗହଳିର ଏକ ଜ�ଳq ଉଦାହରଣ. େସଠିକାର େଲାକମାେନ ପ�େତ�କଦିନ 

ବzିରହିବାପାଇଁ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘଷ�କରqି. କାହାପାଖେର ସମୟ ନଥାଏ hଣକ ପାଇଁ 

अଟକିଯାଇ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ, ଏମିତିକି ବିେଶ¨ଷଣ କରିବାକୁ. ସମେb 

ଗତିମାନ, େକହି अଟକିବାକୁ ଭଲ ପାଆqିନାହ\.  

 ରାଜଧାନୀଠୁ ଦୁେରଇଗେଲ, ପ�ାୟ ୫୦୦କିେଲାମିଟର ଦୂରତାେର ପ�କୃତୀର ପ�କୃତ 

ରୂପ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ. େଛାଟସହର "େଗ�ତାେnଲ'. େସୗFଯ��େର ଭରପୁର. ଖୁବ ଉନ~ ତ, 

ଏଠିକାର େଲାକମାେନ ଏପଯ��q ପ�ାକୃତିକ େସୗFୟ�କୁ ସ�ାଳି ରଖିଥିେଲ. େଗ�ତାେnଲ 

ସହରେର ରାଜ�ର ଜେଣ େଲାକପି�ୟ ସାହିତି�କ "ଶ�ୀମାନ अେଦୖ�ତ କମ�ାକର" 

ବାସକରୁଥିେଲ. େସ ନାରୀମାନ.ୁ ସମାଜର ଭିaିଭୂମି ରୂେପ ବ%�ନା କରୁଥିେଲ ଏବଂ 

ସବ�ଦା ନାରୀଜାତିର अଗ�ଗତି ପାଇଁ େପ�ା�ାହକ କବିତା ଓ ଗ� ରଚନା କରୁଥିେଲ. େସହି 

ମହାନୁଭବ.ର ପୁତ�  "ନିଖିଲ" ଓ େବାହୂ "ଖ�ାତି" ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ପିତାମାତା େହବାକୁ 

ପ�ଶାq ନାୟକ 
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ଯାଉଥିେଲ. େଜେଜ େହବାର ଖୁସିେର "ଶ�ୀମାନ अେଦୖ�ତ କମ�ାକର" ଈଶ�ର.ୁ ଧନ�ବାଦ 

କରୁଥିେଲ ଏବଂ ପ�ାଥ�ନା କରୁଥିେଲକି ତା.ର ଗୃହେର "ପ�କୃତୀ େଦବୀ" କନ�ା ରୂପେର 

ଜନI ନିअ�. ନାତୁଣୀର ଆଶାରଖି ନାରୀଜାତିର ସନମାନେର େସ େଲଖିଥିେଲ େକେତାଟି 

ପଦ: 

ଆଖି ଦୁଇଟିେର କଜଳ ଗାର,    ଓଠେର ଲାଲୀ ପସF 

ସେତକି ଆଜି ସରଗରାଇଜୁ,     ଓେଲ୍ହଇ ଆସିେଲ ଚାF  

କଳାେକଶ କଳାବାଦଲ ପରି,    େରାକିଦିଏ ଆେଲାକକୁ 

ବିଜୁଳି ପରିକି ଓଠର ହସେଯ,   ହଷiତ କେର ନୟନକୁ 

କଥା କହିଯାଏ େସଦୁଇ ନୟନ,  ନା ବିନା କିଛି ଶ�କରି 

ପ�ତିମୁହୂa�େର ଗେଢ ନୂଆବpୁ,  େସ~େହ ଆଲିmନ କରି 

ପବନ େବଗେର େସ ଆସିଥାଏ, ଚାଲିଯାଏ େସ ଗତିେର  

ଖିଲି ଖିଲି ହସ ବା�ି େଦଇଯାଏ, अଜଣା ସ#କ� ମଧ�େର  

ଦୁଃଖ ଦିଏନାହ\ କାହା ମନେର,   ସଦା େଦଇଚାେଲ ଖୁସି  

ଜୀବନର କ0 ଲୁେଚଇ ଦିଏସ,   hଣେକ ମଧୁର ଭାଷୀ  

ପରୀରାଇଜର ପରୀଟିଏ େସତ,    ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଧାରୀ 

ସମb. ପି�ୟ େହାଇଥାଏ େସ,    ବଡ଼ େଛାଟ ନବିଚାରି 

ଲୁଚାଇ େବଦନା अqର ମଧ�େର,   ବିଭାସିତ ମଖୂମrଳ 

ସହିଯାଏ େସ େଯ ଭାବ अଭାବ,   ନଧରି ଆଖିେର ଜଳ 

ପଣୂ� ଶ�ି ତାର ସତ� େଯ ପଥ, ସଦା ଚାଲିଥାଏ ଆେଗ 

ପୁ� ବଷiଥାଏ ତାର ପାଦ ତେଳ, ଉଡିଉଡି ଯାଏ େବେଗ 
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େସ अନୁଭୂତୀ }ାନର ସ�ରୂପ,  େସ ପ�କୃତୀର ରୂପଧାରୀ   

ସେcଦନାସହ ସନମାନ ଚାେହଁ, ନଯାଉ େକେବତହାରୀ   

େସହ\ ଆର� େସହ\  େଶଷ,  ନଁାଟି ସୁFର େସେଯ ନାରୀ 

अ}ାନ ଏହି ମାନବ ସମାଜ,   ଯୁଗ� ମହତ� ନବୁଝିପାରି 

େସେଯ ସୀତା େସେଯ ପାବ�ତୀ, େସଧଯ�� ସାହାସମରୂତି  

େସହ\ େସୗFୟ� େସହ\ ଆଦଶ�,  ତାବିନା ନାହ\ ତ ପୀରତି  

 ପ�କୃତୀ ପି�ୟଦଶiନୀ...ଖୁବ ଚzଳ ଓ ଚୁଲବୁଲି ଝିअଟି, ବୟସ ପ�ାୟ ୨୦ରୁ ୨୨ବଷ� 

ମଧ�େର. କେଲଜେର ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ତା.ର अନ�ଏକ ମହତ� ପଣୂ � ଦାଇତ� ଥିଲା 

େଜେଜ अଥ�ାତ "ଶ�ୀମାନ अେଦୖ�ତ କମ�ାକର".ର ସବୁ ଭଲମF ଖବର ବୁଝିବା. ଏକଥା େସ 

ବାଧ�ବାଧକତାେର କରୁନଥିେଲ ବରଂ େଜେଜମା.ୁ େଦଇଥିବା ପ�ତି}ାକୁ ମନଧ�ାନ େଦଇ 

ପାଳନକରୁଥିେଲ. ପ�ାୟ ୩ବଷ� େହଲାଣି, େଜେଜମା ସୃ0ିର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲଣି; କି� 

ଯିବା ସମୟେର େସ େଜେଜ.ର ସବୁଦାଇତ� "ପ�କୃତୀ" ମୁrେର ଲଦିେଦଇଥିେଲ. େସହି 

ସମୟରୁ େଜେଜ.ର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଔଷଧ ଇତ�ାଦିର ସବୁ େଦଖାେରଖା "ପ�କୃତୀ" 

କରୁଥିେଲ. ପ�େତ�କଦିନ କେଲଜରୁ େଫରିବାପେର ସp�ା ସମୟେର େଜେଜ.ୁ ପାକ�େର 

ବୁଲାଇେନବା ସହିତ ନିଜ ଘରପଛେର ଥିବା ଫୁଲବଗିଚାେର ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଥିେଲ. 

େସ େଜେଜ.ଠାରୁ କୁହୁକବିଦ�ା ଶିଖୁଥିେଲ, ତାହାଥିଲାେଯ ଗଛଲତା ଓ ଫୁଲସହିତ 

କଥାେହବାର କୁହୁକ. େତଣୁ ପ�କୃତୀ ଯଦି ଫୁଲବଗିଚାେର ସମୟ ବିତାଇ ନପାରିେଲ, 

ଦିନଟିର ସବୁକାଯ�� ତା.ର ସ#ୂଣ� େହଉନଥିଲା. େତଣୁ ଏମିତିବି  ସମୟଥିଲାେଯ ସp�ାର 

अpକାର ମଧ�େର େସ ଟ�� ଧରି ଫୁଲବଗିଚାେର ଫୁଲଗୁଡିକୁ େଦଖିଆସୁଥିେଲ ଏବଂ 

ଦୁଇପଦ କଥାବି େହାଇପାରୁଥିେଲ. େସ କଣେଯ କଥା େହଉଥିେଲ, ତାହା େକବଳ 
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େଜେଜହ\ ବୁଝିପାରୁଥିେଲ. ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ, େଜେଜ ନିଜଜୀବନର अଭି}ତାରୁ 

ମହତ୍ଵପୁଣ� ଶିhାଗୁଡିକ ପ�କୃତୀ.ୁ ଶିଖାଉଥିେଲ; େସଗୁଡିକ ମଧ�ରୁ ସବୁଠୁ ଉ�ତମ 

ଶିhାଟି ଥିଲା "ପ�େତ�କ ପରି�ିତିେର ନିଜର ଆତI ସନମାନ ରhାକରିବା ନିଜର ହ\ ଦାଇତ� 

ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ अନ�ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ େହବା ଆେଦୗ ଉଚିତ ନୁେହଁ". େଜେଜ 

ସବୁେବେଳ ଚାହୁଁଥିେଲକି ପ�କୃତୀ ଆତI ନିଭ�ରଶୀଳ େହାଇପାର�, ନିଜ ଜୀବନର ବିଚାର 

ନିେଜ କରିପାର� ଏବଂ ସ�ାଭିମାନର ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବz�. େଜେଜ. ସହିତ 

ଏହି ଗତ ୩ବଷ�ର ସାଥ ଈଶ�ର. ଇjା अନୁସାେର େଶଷ େହାଇଥିଲା. େସହି କାଳରାତ� ୀର 

अpକାର ମଧ�େର ହୃଦେରାଗର ଶୀକାରେହାଇ େଜେଜ ଆରପାରିେର अେପhାରତ 

େଜେଜମା. ନିକଟକୁ ଚାଲିଗେଲ. େସେବଠୁ ପ�କୃତୀ ଖୁବ ଏକା େହାଇଗେଲ. ଏହା େଦଖି 

ମା "ଖ�ାତି" ବହୁତ ଚିqିତ ଥିେଲ; େତଣୁ େସ ପ�କୃତୀ'କୁ ସାmମାନ. ଘେର ବୁଲିଆସିବାକୁ 

ବାଧ�କରି ପଠାଉଥିେଲ. କି� ପ�କୃତୀର ମନେଯ େକଉଁଠିବି ଲାଗୁନଥିଲା. ମନ ଯଦି 

େକଉଁ�ାନେର ଶାqରହୁଥିଲା, ତାହାଥିଲା ଘରପଛେର ଥିବା ଫୁଲବଗିଚାେର. େସଥିପାଇଁ 

େସ ଆଗଠୁ अଧିକସମୟ େସହି ବଗିଚାେର ବିତାଉଥିେଲ. ନିଜର େଜେଜ ଓ େଜେଜମା.ୁ 

ଖୁବ ମେନପକାଇ େସହି ଫୁଲମାନ. ମଧ�େର ପାଗିଳୀପରି େକେତେଯ କଥା େହଉଥିେଲ. 

ଫୁଲଗଛଗୁଡିକର ନାମକରଣ େସ େଜେଜ.ର ପସF ହିସାବେର କରିଥିେଲ; ଗଛର 

ମଳୂେର ନାମଫଳକ ଲଗାଇଥିେଲ. େଗାଟିଏ େଗାଲାପଗଛ "ଇFିରା ପି�ୟଦଶiନୀ" ନାମେର 

ନାମିତ କରିଥିେଲ କାରଣ "ଇFିରା ଗାpୀ" େଜେଜ.ର ପସFିତା ରାଜନୀତି} ଥିେଲ. 

ବଗିଚାର ସବୁଠୁ ମହକଦାର ଚ#ାଫୁଲର ନାମ ଥିଲା "ୱାହିଦା" କାରଣ େସ େଜେଜ.ର 

ମନପସF ଚଳଚିତ�  अଭିେନତ� ୀ ଥିେଲ. ବାସ, ଏହିପରିଭାବେର ନିଜର अସଲି ପରିବାର 

ସହିତ ବହୁତ ଜଡ ସଦସ�ମାେନ ପ�କୃତୀର ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିଥିେଲ. ଆଧୁନିକ ରୂପଧାରୀ, 
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େବଶଭୂଷା ସବୁ ଆଧୁନିକ କି� ଫୁଲବଗିଚାଟି ତା.ୁ ପୁରାତନ ସମୟର େଜେଜ ଓ 

େଜେଜମା. ସହିତ େଯାଡି ରଖିଥିଲା.   

 ବୟସର ଚିନ୍ହ ଶରୀରେର ଦିଶିବାପବୂ�ରୁ ପିତାମାତା କନ�ାର ଋଣରୁ ମୁ�ିପାଇବାକୁ 

ଚାହାqି. େସ अମୁଲ� ରତ~ ଟିକୁ େକଉଁ ମହାନ ଯୁବକ.ର ମଥାରମଣୀ ରୂପେର 

ସଜାଇେଦେଲ େସମାନ.ର ଦାଇତ� େଶଷ. େତଣୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ସମୟେର ମଧ� କନ�ାକୁ 

ପଣୂ � ସ�ାଧୀନତା ନେଦଇ, ପ�କୃତୀ'ର ମାତାପିତା ତା.ର ବିବାହପାଇଁ ବର େଖାଜିବା ଆର� 

କରିଥିେଲ. କେଲଜ ପାଠପଢା ସରିଗଲା, "ଏମକମ ଡିଗ�ୀ अଥ�ାତ ମା�ର-ଇନ-କମସ�" 

ହାସିଲ କରିଥିେଲ; ପ�କୃତୀ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଖୁବଇଛୁକ ଥିେଲ. ମାତାପିତା ଏହି ଯୁ�ି 

ଦଶ�ାଇଥିେଲେଯ ବିବାହପେର ମଧ� େସ ଚାକିରୀ କରିପାରିେବ. କି� େସମାେନ ଏହା 

ଭୁଲିଯାଇଥିେଲେଯ ନିଜର ଜନI ଦାତ� ୀ ମାତାପିତା. ସାଥିେରରହି ଯଦି େସ ନିଜର ସ�ପ~କୁ 

ପଣୂ �କରିବାର ସ�ାଧୀନତା ପାଇପାରୁନାହାqି, େତେବ େସ ଏକअଜଣା ପରିବାରେର 

अଜଣାବ��ିର ସାଥିେର କିପରି େସହି ସ�ାଧୀନତା ପାଇପାରିେବ. ପ�କୃତୀ େଜେଜ.ୁ ଖୁବ 

ମେନପକାଉଥିେଲ କାରଣ େସଥିେଲ ମାତାପିତା.ର ବିଚାରକୁ ଖାରଜ କରିବାଟା ବହୁତ 

ସହଜ ଥିଲା. ଏହିପରି ଭାବେର ଆର� େହଲା ତା.ର ବରେଖାଜା. ପ�ାୟ ପ�ତି ସ�ାହେର 

ଭାରତୀୟ ନାରୀ ରୂପେର ଶାଢ଼ୀପିpି ହାତେର ଚାହା ଓ ସବ�ତର େଟ�ଟି ଧରି ଆଧୁନିକ 

ସମୟର ଶିhିତା ଯୁବତୀ ନିଜର ରୂପଗୁଣର ପରୀhା େଦଇଚାଲିେଲ. େସୗFୟ� ତ ତା.ର 

ନାମ ସହିତ ସ#ୃ�. ଏହି ଦୁନିଆେର "ପ�କୃତୀ"ଠାରୁ କଣ େକହି अଧିକ ସୁFର େହାଇପାେର. 

େଜେଜ ଏହି କୁନି ପ�କୃତୀ.ର ନାମ େସହି ବିଶାଳ ପ�କୃତୀକୁ अନୁସରଣ କରି ରଖିଥିେଲ. 

ପିତା.ର ସ#କ�ୀୟ ବ��ିମାନ.ର ସଚୂନା ହିସାବେର ବହୁତଗୁଡିକ ପ��ାବ ଆସିଥିଲା. 

େସମାନ.ୁ ସଠିକଭାବେର ଚ��ାକରିବାପେର ଝିअ େଦଖିବାପାଇଁ ଘରକୁ ନିମ ଣ 
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କରାଯାଉଥିଲା. ମାତାପିତା ପ�କୃତୀର ମତାମତ େନବାଟା ଉଚିତ ଭାବିଥିେଲ. ପ�କୃତୀ 

ନିଜର ଜୀବନସାଥୀେର କିପ�କାର ଗୁଣ ଓ ବ�ବହାରର ଆଶା ରଖqି, ତାହା 

��କରିେଦବା ଉଚିତେବାଲି େସମାେନ କହିଥିେଲ. ନିଜର ଆଶା अନୁସାେର େସ ଜେଣ 

ବୁxିମାନ, ବିଚାରଯୁ�, ସାହାଯ�କାରୀ ଓ େପ�ମୀକ ପତିର କାମନା କରୁଥିେଲ. େସ 

ଏହାମଧ� କହିଥିେଲକି େସ ବଡ଼ସହରର ଜନଗହଳୀମଧ�େର ବzିପାରିେବ ନାହ\. ସତେର 

େସ ନିଜର ନାମ ହିସାବେର ନିଜର ଗୁଣକୁ ଢଳିଥିେଲ. େସ େସହି �ାନେର ଖୁସି ପାଉଥିେଲ 

େଯଉଁଠି େସ େଖାଲା ଆକାଶକୁ େଦଖିପାରୁଥିେଲ; େସ ଫୁଲବଗିଚାଟି େଦଖିପାରୁଥିେଲ. 

ମାତାପିତା ତା.ର ଏହିପ�କାର ବିଚାରକୁ ପିଲାଳିଆ ବୁxି କହି अଧିକ ମହତ� େଦଇନଥିେଲ. 

ଧୀେର ଧୀେର ସବୁପ�କାର ପରି�ିତିେର ମଣିଷ ବzିବାର अଭ�ାସ କରିପାେର. େତଣୁ 

ପ�କୃତୀ ମଧ� ପରି�ିତି ସହିତ ନିଜକୁ ସ�ାଳିେନେବ େବାଲି େସମାନ.ର ସ#ୂଣ� ଭରଷା 

ଥିଲା. ବର େଖାଜା अଭିଯାନେର ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ�ର ମହାନଗରୀ 

"େହମ�ାବ�ାସ"େର କାଯ��ରତ ଶିhିତ ବିଚାରଯୁ� ଯୁବକ "ସୁଧୀର ଆେମାନକର" ବର 

ରୂପେର ଚୟନ କରାଯାଇଥିେଲ. ପ�କୃତୀ ଏବଂ ସୁଧୀର ପର�ରକୁ େଭଟକରିଥିେଲ ଏବଂ 

ପସF କରିଥିେଲ. କି� ପ�କୃତୀର ମନମଧ�େର ମହାନଗରୀର ଗହଳୀ ମଧ�େର ରୁpିେହାଇ 

ବzିବାର ଭୟ ଛୁପିରହିଥିଲା.  ତାସହିତ ଆଉ େଗାଟିଏ ଭୟ େଯାଡି େହାଇଥିଲା; ଖୁବ 

କମସମୟ େଭଟକରିଥିେଲ ମଧ� ପ�କୃତୀ अନୁଭବ କରିଥିେଲେଯ ସୁଧୀର ବୁxିମାନ, 

ବିଚାରଯୁ� ଓ େପ�ମୀକ ପତି େହାଇପାରqି କି� େସ ସାହାଯ�କାରୀ ନୁହqି. 

ପିତାମାତା.ର ଉ�ାହ ପ�କୃତୀ.ୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା. େସ େଯେତ କହିେଲ ମଧ� 

େସମାନ.ର ଉaର ଥିଲା "ଏେତ େଛାଟକଥାକୁ ଧରିେଲ ବିଭାଘର େହାଇପାରିବ ନାହ\". 

େତଣୁ ପ�କୃତୀ ନିଜର ଭାଗ�କୁ ଆଦରିେନଇ "ପ�କୃତୀ ପି�ୟଦଶiନୀ ଆେମାନକର"େର 
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ପରିବa�ନ େହାଇଯାଇଥିେଲ. ବିଭାଘରଦିନ କନ�ା େବଶେର ସୁସ¥ିତ "ପ�କୃତୀ" ଏେତ 

ସୁFର ଦିଶୁଥିେଲ େଯ ଆକାଶେର ତାରା ରୂପେର େଜେଜ ଓ େଜେଜମା ତା.ୁ େଦଖି ଖୁବ 

ଖୁସିେହାଇଥିେଲ କାରଣ େସହିସp�ାେର ଆକାଶରୁ ତାରାବଷ�ଣ ଲାଗିରହିଥିଲା. ବିବାହ 

ସୁରୁଖୁରୁେର ସମା� େହଲା. ପ�କୃତୀ'.ୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୁେରଇ େଦବା ସମୟେର 

ମାତାପିତା ଖୁବ କାFିଥିେଲ; କି� ଝିअର ଉ¥ଳ ଭବିଷ�ତକୁ ଆଖିେର ରଖି ଏହି ଦୁଃଖକୁ 

ପିଇଯାଇଥିେଲ. ଘର ଖାଲି େହାଇଗଲା; ପ�କୃତୀ ବିଦାୟ େନବାପେର ତା.ର अନୁପ�ିତି 

ଏେତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ତାହା େସମାେନ अନୁଭବ କରିପାରିଥିେଲ.  

 ବିବାହର କିଛିଦିନ ପେର ପ�କୃତୀ ନିଜର ପତି ସୁଧୀର ସହିତ ଆସି ପହzିଥିେଲ େସହି 

ଜନଗହଳି ମହାନଗରୀ "େହମ�ାବ�ାସ". େରଲେୱେ�ସନେର ଓଲ୍ହାଇବା ମାତ� େକ ପ�କୃତୀ 

ଜନଗହଳି େଦଖି ଖୁବ ଡରିଯାଇ ସୁଧୀର.ୁ କୁ¬ାଇ ପକାଇଥିେଲ. ତା.ର ଭୟଥିଲାକି  

କାେଳ େସ ଏହି ଜନସମୁଦ�  ମଧ�େର ହଜିଯିେବ. ସୁଧୀର ତା.ୁ ସାହାସ େଦଉଥିେଲକି 

ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ ଠିକ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ମହାନଗରୀ ସମb.ୁ ନିଜର କରିନିଏ, 

ପ�କୃତୀକୁ ମଧ� ଖୁବ କମଦିନେର ଆପଣାର କରିେନବ. ଟା¯ିେର ବସି ଦୁେହଁ ନିଜର ବସା 

अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା ଆର� କେଲ. ପ�କୃତୀ ଏହି "ବସା" ଶ�ଟି ଶୁଣି ଖୁବ ଚକିତ ଥିେଲ; 

ରହିବାର �ାନକୁ ଘର ନକହି ଏଠିକାର େଲାକମାେନ "ବସା" କାହ\କି କହୁଥିେଲ; ସେତକଣ 

ଏମାେନ ଚେଡଇବସା ଭଳି େଛାଟ �ାନେର ରୁହqି. ଟା¯ିଟି ଆସି ପହzିଥିଲା 

"େହମ�ାବ�ାସ" ନଗରର ଏକ ଜନବହୁଳ अzଳ "କେମ�ଲକୄଜ". ଟା¯ିରୁ ଓଲ୍ହାଇ ବଡ଼ବଡ଼ 

ବ�ାଗ ଓ ସୁେଟ୍କଶକୁ ଉଠାଇ ସୁଧୀର ଓ ପ�କୃତୀ ପ�େବଶକେଲ ଏକ ଉ�ା ବିଲଡିଂ ମଧ�କୁ; 

େସହି ବିଲଡିଂର ପzମ ମହଲାେର ଥିବା ୬ଟି ବସାମଧ�ରୁ ଲି»ନିକଟb ବସାଟି 

ସୁଧୀର.ର. ଚଟାପଟ କବାଟ େଖାଲି ସୁଧୀର ବସାମଧ�କୁ ପ�େବଶ କେଲ; ପ�କୃତୀ େସହି 
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ମଖୂ�ଦ�ାର ନିକଟେର अେପhା କରିରହିେଲ. ବ�ାଗ ଓ ସୁେଟ୍କଶଗୁଡିକୁ ବସାମଧ�େର 

ରଖିସାରି ସୁଧୀର େଗାଟିଏ କ�ାେrଲ ଜଳାଇଆଣି ପ�କୃତୀ.ର ବFାପନା କରି ଗୃହପ�େବଶ 

କରାଇେଲ. ଏହି ସମୟେର ପେଡାଶୀମାେନ ବାହାରକୁ ଆସିଗେଲ ଏବଂ ପ�କୃତୀକୁ ସ�ାଗତ 

କରିବା ସାେଥସାେଥ ସବୁପ�କାର ସାହାଯ� େଯାଗାଇେଦବାକୁ ଆଶ୍ଵାସନ େଦଇଗେଲ. 

ବସାଟି ମହାନଗରୀର ଭାଷାେର "୧-େବଡରୁମକିେଚନ" ଥିଲା; େସହି ବସାର ମାସିକଭଡା 

ଖୁବ अଧିକ. ପ�କୃତୀ ମେନମେନ ଭାବୁଥିେଲକି ଏହି େଛାଟବସାଟି ମଧ�େର େସ କଣ 

ବzିପାରିେବ. େସହି ବିଲଡିଂଟି ଚାରିଦିଗରୁ अନ� ନଭ§ୁ�ି ବିଲଡିଂଗୁଡିକ ଦ�ାରା 

େଘରିେହାଇ ରହିଥିଲା. େତଣୁ େକଉଁଦିଗରୁ ତା.ୁ ମୁ� ଆକାଶ େଦଖାଯାଉନଥିଲା. ତା.ର 

ଶ�ାସରୁx େହଉଥିଲା. ବିବାହପବୂ�ରୁ ତା.ମନେର ଥିବା ୨ଟି ଭୟରୁ ପ�ଥମଟି େଯ ସତ� 

ପ�ମାଣିତ େହାଇଥିଲା.  

 ଝରକାର େକଉଁ େକାଣରୁ ପ�କୃତୀ େଦଖିପାରିେଲକି ଏହି ମହାନଗରୀଟି ସତେର 

ବିଚିତ� ; ଏଠି ଦିନ ଓ ରାତ� ୀ ମଧ�େର ଖୁବକମ ପାଥ�କ�, ସମାନ ଜନଗହଳୀ. କିଛିଦିନ 

ବ�ବଧାନେର ସୁଧୀର ନିଜର अଫିସକୁ ଯିବା ଆର�କେଲ. େସହି ବସାେର ଦିନଭରି 

ଏକଲା ରହୁଥିେଲ ପ�କୃତୀ. େସ ନିଜକୁ ଏକ ବFୀନୀ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ. ନା େସ େଖାଲା 

ଆକାଶକୁ େଦଖିପାରୁଥିେଲ ନା ଫୁଲବଗିଚାଟିକୁ. ମାତାପିତା େଫାନକରି ବୁଝାଉଥିେଲକି 

ଧୀେରଧୀେର ସମୟସହିତ ସବୁକିଛି ସମନ୍ଵୟ ଆସିଯିବ. କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା, ତା.ୁ ଖୁବ 

ବ�b ଲାଗୁଥିଲା, େସ ସୁଧୀର.ୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିେଲ ଏବଂ ସୁଧୀର ବି କିଛି 

ବୁଝିପାରୁନଥିେଲ. ଏହି ଘଡିସpି ମୁହୂa�େର ତା.ୁ େଜେଜ ଖୁବ ମେନପଡୁଥିେଲ. େସ 

ଦିନେର ଏକାଥିବା ସମୟେର ଖୁବ କାFୁଥିେଲ. ସତେର, ବିbାର ପ�କୃତୀକୁ ଯଦି େସହି 

େଛାଟିଆ ବସାମଧ�େର ବFକରାଯାଏ, େତେବ ପରିଣାମ େସହିଭଳି େହବ େଯମିତିକି ମୁ� 
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ଆକାଶେର ଉଡୁଥିବା ପhୀକୁ ପnୁରୀେର ବFକେଲ େହାଇଥାଏ. େସ ଜୀବିତ ଥିେଲ କି� 

ତା.ର େସହି ଚzଳ ଓ ଚୁଲବୁଲି ବ�ବହାର କୁଆେଡ ହଜିଯାଇଥିଲା. ତାଛଡା ତା.ର 

ଦି�ତୀୟ ଭୟଟି ମଧ� ସତ�େର ପରିଣତ େହଉଥିଲା. ସୁଧୀର ଖୁବ ଭଲ ପିଲା ଥିେଲ; କି� 

େସ ସାହାଯ�କାରୀ ନଥିେଲ. अଥ�ାତ ଗୃହ�ିର ସବୁକାଯ��ଗୁଡିକ େକବଳ ପ�କୃତୀର. ସକାଳୁ 

ରାତ� ୀଯାଏ େରାେଷଇବାସ, ଘରସଫା, କପଡାସଫା, େଗ�ାସରୀ ମାେକ�ଟିm ଇତ�ାଦି 

ସବୁକିଛି ପ�କୃତୀ.ୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା. ମା "ଖ�ାତି" େଫାନେର ବୁଝାଉଥିେଲକି 

ନାରୀମାନ.ୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପେଡ ଏବଂ ଧୀେରଧୀେର ଏହାବି ଏକ अଭ�ାସେର ପରିଣତ 

େହାଇଯିବ, େସଥିଲାଗି अଧିକ ଚିqାକରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ. େସ ବି ତ ଘେର ସବୁକାମ 

ନିେଜହ\ କରୁଥିେଲ. ପ�କୃତୀ ମେନପକାଉଥିେଲକି ତା.ର ମା ସକାଳୁ ରାତ� ୀଯାଏ ଘରର 

ସବୁ କାମ ଏକାହ\ କରୁଥିେଲ; େସଥିେର ପିତା ନିଖିଲ େକେବବି ସାହାଯ� କରୁନଥିେଲ. ମା 

ଏକା ସ#ୂଣ� ପରିବାରର ଗୃହ�ିଭାର ନିଜକାpେର ଉଠାଉଥିେଲ. ତା.ୁତ ବହୁତ କ0 

େହଉଥିଲା କି� େସ ସବୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉଥିେଲ. ଏପରିକି ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ପ�କୃତୀ ମଧ� 

େକେବ ନିଜ ମା'.ୁ ଘର କାମେର ସାହାଯ� କରୁନଥିେଲ. ପ�କୃତୀ ଘରର କାମ େକେବ 

କରିନଥିେଲ. େସ କିପରି ସବୁ ସ�ାଳିେବ, ଏହା ଭାବିଭାବି ଭୟଭୀତ େହାଇଯାଉଥିେଲ. 

ସୁଧୀର अଫିସରୁ େଫରିବାପେର େବଡ଼ରୁମେର ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିେଲ କିcା ନିଜର 

ଲାËପେର ବ�b. ପ�କୃତୀ ଦିନେର କଣକେଲ, କିପରି ସମୟ ବିତାଇେଲ, ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ 

େସ ଇଛୁକ ନଥିେଲ. ବହୁତ କ0କରି େଭାଜନ ତିଆରିକେଲ ମଧ� କିଛି ନା କିଛି ତ� uଟି 

ରହିଯାଉଥିଲା; େସ ତ� uଟିକୁ ସୁଧାରିବା ନିହାତି ଦରକାର େବାଲି ସୁଧୀର କହୁଥିେଲ କି� 

େକେବବି ସାହାଯ� କରୁନଥିେଲ. ମହାନଗରୀକୁ ଆସିବାର ୨ମାସ ବିତିଗଲା.  

 ଦି�ପ�ହର ସମୟେର ବସାମଧ�େର ଏକା ବସି ଟିଭି େଦଖୁଥିବା ସମୟେର େସ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     136 

େଶାଇପଡ଼ିଥିେଲ. ତା.ୁ अନୁଭୂତୀ େହାଇଥିଲାକି ସେତ େଯପରି େଜେଜ ତା. ମଥାେର 

ହାତରଖି ତା.ୁ କହୁଥିେଲ "ମା ପ�କୃତୀ, େତାର  ନଁା େଯମିତି ବିbାର, େତାର ଗୁଣ ମଧ� 

େସହିପରି. ଏହି େଛାଟିଆ �ାନରୁ ମୁକୁଳି ବଡ଼ବସାକୁ अଥ�ାତ ବଡ଼ ଫC ାଟକୁ ଚାଲିଗେଲ 

ହୁଏତ େତାେତ ମାନସିକ ଶାqି ମିଳିପାେର. େସଠିକାର ବଗିଚାେର ବୁଲିେଲ େତାର ମନ 

ପ�ଫୁଲିC ତ ରହିପାେର. େତାେତ ଏହି ମହାନଗରୀେର ବାସକରିବାକୁ େହବ କାରଣ େତାର 

ପତି େତାର ଜୀବନ ଏବଂ ତା.ରି ନିକଟେର େତାର ପ�କୃତ ଘର. ତାଛଡା ନିଜର 

ଆତI ସନମାନ ସବ�ଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ େଚ�ାକର". ହଠାତ ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ିେଲ େସ 

ଭୟଭୀତ अବ�ାେର. ସp�ାସମୟେର ସୁଧୀର अଫିସରୁ େଫରିବାପେର ପ�କୃତୀ ଠିକ ସମୟ 

େଦଖି ତା.ର ଦୁଦ�ଶା ବ%�ନାକେଲ ଏବଂ ବଡ଼ବସା अଥ�ାତ ୨-େବଡରୁମ ଫC ାଟକୁ 

ଚାଲିଗେଲ ହୁଏତ ତା.ୁ ଠିକ ଲାଗିପାେର େବାଲି ପ��ାବ େଦେଲ. ସବୁ ଶୁଣିବାପେର 

ସୁଧୀର ଓଲଟା ବୁଝାଇେଲକି "ପ�କୃତୀ, ଏହି ମହାନଗରୀେର ଘରଟି ମିଳିବା ଖୁବ କ�କର 

ବ�ାପାର, ତାଛଡା ଘରଭଡା ଖୁବअଧିକ ଏବଂ ୨-େବଡରୁମ ଫC ାଟଟି ଭଡାେନେଲ ତା.ର 

ମାସିକ େରାଜଗାରର अଧାତ ଘରଭଡାେର ଚାଲିଯିବ, अନ�ସବୁ ଖ��, ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ 

ସzୟ ଇତ�ାଦି କିପରି େହବ. କିଛିଦିନ ମଧ�େର ସବୁ ଠିକ େହାଇଯିବ". ଏସବୁ ତକ�କୁ 

ପ�କୃତୀ ବୁଝିପାରୁଥିେଲ ଏବଂ ସୁଧୀର.ର ବିବଶତାକୁ ମଧ� ବୁଝିପାରୁଥିେଲ. ଏହିଭଳି 

କିଛିଦିନ ଜୀବନ ଚାଲିଲା. େସ ଭାବିବାେର ଲାଗିଥିେଲକି ଏହିପ�କାର ପରି�ିତିେର େସ 

କିପରି ନିଜର ଆତI ସନମାନ ରhାକରିପାରିେବ. ବିବ�ତ अବ�ାେର େସ ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀ. 

ଘେର କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାଲିଗେଲ. ପେଡାଶୀବସାର ବୟ<ମହିଳା ପ�କୃତୀ.ୁ ନିଜ 

ଝିअ ଭଳି ଭାବୁଥିେଲ; କାହ\ େକଜାଣି ପ�ଥମେଦଖାେର େସ ପ�କୃତୀ.ୁ ଖୁବ ପସF 

କରିେନଇଥିେଲ. େସ ପଚାରିେଲକି କଣ କିଛି ସାହାଯ� ଦରକାର, ପ�କୃତୀ "ନା"କହି ତା.ୁ 
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ଧନ�ବାଦ େଦେଲ. େସ ମହିଳା.ୁ ଲାଗିଲା େଯପରିକି ପ�କୃତୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ 

କି� अଟକିଗେଲ. ପୁନବ�ାର ପ�ଶ~କେଲ େସ ମହିଳା. ପ�କୃତୀ ନିଜକୁ େରାକିନପାରି ନିଜର 

ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ବାଖ�ାନ କରିେଦେଲ. ଘଟଣାଟି ଶୁଣିବାପେର େସ ବୟ<ମହିଳା 

ଉaରେଦେଲକି ସୁଧୀର କରୁଥିବା ତକ� ପଣୂ �ମାତ� ାେର ଠିକ; କି� अପରପhେର ଯଦି 

ଜୀବନେର ଖୁସିନରୁେହ େତେବ ରୁpିେହାଇ ଜୀବନ ବzିବା ଖୁବକ�ଦାୟକ. େସ ମହିଳା 

େପଶାେର ଜେଣ ଶିhୟତ� ୀ. େସ ପ��ାବେଦେଲକି ମହାନଗରୀେର ଆରାମେର ଜୀବନ 

ବିତାଇବାକୁେହେଲ ଘରର ପ�େତ�କ ସଦସ� ଆମଦାନୀ କରିବା ଉଚିତ. େଯେହତୁ 

ପ�କୃତୀର ଶିhାଗତ େଯାଗ�ତା ଖୁବ ଭଲ, େସ ଆଧୁନିକ ଓ ସI ାଟ�, ତା.ୁ ବହୁତ ସହଜେର 

ପ�ାଇେଭଟ ସଂ�ାେର ଚାକିରୀ ମିଳିପାରିବ. ଏହାହ\ େହଉଛି ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ 

ମହାନଗରୀର ମହାନତା. େସଥିେଯାଗୁ ଏହି ନଗରୀକୁ ପ�େତ�କଦିନ ହଜାରହଜାର 

ସଂଖ�ାେର େଲାକମାେନ େରାଜଗାର ସpାନେର ଆସିଥାqି. େସ ଏହାମଧ� କହିେଲକି 

େଯେହତୁ ପ�କୃତୀ "ଏମକମ ଡିଗ�ୀ" ହାସିଲ କରିଛqି, ଏହି ନିକଟେର ଥିବା "ହରକିଶନଦାସ 

ଗୁnନଦାସ ଚାଟାଡ� ଫାମ�"କୁ ଯାଇ େଭଟକରିବାେର କିଛି अସୁବିଧା ନାହ\. େସହି ରାତ� ୀେର 

ପ�କୃତୀ ଏହିବିଷୟେର ସୁଧୀର ସହିତ ଆେଲାଚନା କେଲ. ସୁଧୀର େକୗଣସି ଆପaି 

ଜଣାଇନଥିେଲ ଏବଂ ଖୁବ ଭଲଭାବେର ପ�କୃତୀର "ବାଇଓଡାଟା" ତିଆରି କରିେଦେଲ. 

ପରଦିନ ୧୧ଟା ସମୟେର େସ ବିବାହ ପବୂ� ସମୟର "ପ�କୃତୀ ପି�ୟଦଶiନୀ" ରୂପେର 

ଘରୁବାହାରି ପହzିଥିେଲ େସହି ଚାଟାଡ�ଫାମ�େର. अନୁେରାଧ କେଲ କି େସ ଫାମ�ର 

ମ�ାେନଜର ସହିତ େଦଖାକରିବାକୁ ଚାହୁଁଛqି ଏବଂ अେପhାକରି ବସିରହିେଲ. ଫାମ�େର 

ତ½ାଳ ଆବଶ�କତା ନଥିଲା; କି� ପ�କୃତୀର ଉ�େକାଟିର ବାଇଓଡାଟା େଦଖିବାପେର 

େସଠିକାର ଜେଣ ବରି0 ଚାଟାଡ� ଆକାଉ�ା� ତା.ର ଇ�ରଭିୟୁ େନବାକୁ ଭାବିେଲ. 
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ତା.ର अନୁଭୂତୀ େହଲାକି ପ�କୃତୀ ଜେଣ ଖୁବ ପ�ତିଭାବାନ ଛାତ� ୀ ଏବଂ େସ ଏହି ଚାଟାଡ� 

ଫାମ�ର ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ� କରିପାରିେବ, େତଣୁ େସ େରକେମେrସନ େଦେଲକି ତ½ାଳ 

ଆବଶ�କତା ନଥିେଲମଧ� ତା.ୁ ଆପଏ� କରିବାଟା ଭୁଲ େହବନାହ\. କିଛି ଦୁରଦୃ�ିଯୁ� 

ବ��ିମାେନ ସୁଦୂର ଭବିଷ�ତର ଲାଭhତି ସହଜେର େଦଖିପାରqି. ତିନିଘ�ା ସମୟ 

ମଧ�େର ପ�କୃତୀ ହାତେର "ଆପଏ�େମ� େଲଟର" ଥିଲା. ଏହି ମହାନଗରୀର ଏହା ପ�ଥମ 

अବଦାନ ଥିଲା ଯାହାକି ପ�କୃତୀକୁ ଖୁସି ଓ ହସି େଫରାଇେଦଇଥିଲା. େସ ବୁଝିପାରିଥିେଲକି 

େକଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ମହାନଗରୀର ଜନଗହଳି ଏେତ अଧିକ. ମିଠା ଡବାଟି ହାତେରଧରି େସ 

ପେଡ଼ାଶୀ ମହିଳା. େଡାରେବଲ ବଜାଇେଦେଲ; କବାଟ େଖାଲିଲାପେର ଖୁସି ଖବରଟି 

ଶୁଣାଇ େସହି ମହିଳା.ର ପାଦ ଛୁଇଁେଦେଲ ଏବଂ ମିଠା ଡ଼ବାଟି ବେଢ଼ଇେଦେଲ. କିଏ 

କହିଲାକି ମହାନଗରୀର େଲାକମାେନ ପର�ରକୁ ସାହାଯ� କରqିନାହ\, ତାହା ସ#ୂଣ� 

ମିଥ�ା େବାଲି ଆଜି ପ�କୃତୀ ଜାଣିପାରିେଲ. ସp�ା ସମୟେର ସୁଧୀର ଘେର ପହzି ଏହି ଖୁସି 

ଖବରଟି ଶୁଣି ଆ§ଯ�� େହାଇଗେଲ. େସ ଖୁବ ଖୁସିର ସହିତ କହିେଲ "େଦଖିଲ ପ�କୃତୀ, 

ଏହି ମହାନଗରୀ ତୁମକୁ େକେତଶୀଘ� ନିଜର କରିେନଲା, େଗାଟିଏ ଦିନେର ଚାକିରୀ 

ପାଇବାଟା ଏକ ମହାନ କାଯ��, େସଥିଲାଗି ଆଜି ପାଟi କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ�କ".  

ପାଟiର ଆେୟାଜନ କରିବାେର ଲାଗିଗେଲ ପ�କୃତୀ, ତା.ୁ अନୁଭୂତୀ େହଉଥିଲାକି େସ 

ନିଜର ଆତI ସନମାନ ରhାକରିପାରିଥିେଲ. ପ�କୃତୀ. ତରଫରୁ ନିମqି� ତ େହାଇଥିେଲ 

େସହି ପେଡ଼ାଶୀ ବୟ<ମହିଳା ଏବଂ ତା.ର ପରିବାର.  

 ମାତାପିତା ଓ ଶାଶୁଶଶୁର ପ�କୃତୀର ସଫଳତା ବିଷୟେର ଶୁଣି ଖୁବ ଖୁସି.  ଚାକିରୀ 

େଯାଗେଦବାପେର ପ�କୃତୀ.ର ଜୀବନେର ବହୁତ ସକାରାତI କ ପରିବa�ନ ଆସିଥିଲା. େସ 

ଦିନସାରା अଫିସେର ବ�bରହୁଥିେଲ, େତଣୁ ତା.ୁ ଏକା ଲାଗୁନଥିଲା. େସ अଥ� 
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େରାଜଗାର କରିପାରିବାରୁ ନିେଜ ସ�ୟଂସ�ଳ େହାଇପାରିେଲ. ସବୁଠୁ ବିେଶଷ କଥାଥିଲାକି 

େସ ସୁଧୀର.ୁ ୨-େବଡରୁମଫC ାଟ ଭଡାେର େନବାକୁ ରାଜି କରିପାରିେଲ. ବଳକାଭଡା େସ 

ନିେଜ ବହନ କରିପାରିେଲ. ନିଜର େଚ�ାେହତୁ େସ ନିଜ ପସFିତା �ାନେର ରହିପାରିେଲ. 

ନୂଆହାଉସିଂ େସାସାଇଟିେର ଏକ ବଡ଼ବଗିଚା ଥିଲା. ସp�ାକାଳେର अଫିସରୁ େଫରି େସ 

ଏକା କିcା ସୁଧୀର ସହିତ େସାସାଇଟିର ବଡ଼ବଗିଚାଟିେର କିଛି ସମୟ ବିତାଉଥିେଲ. 

ଜୀବନେର କିଛିମାତ� ାେର ଭଲ ପରିବa�ନ ଆସିଥିବାରୁ େସ ଖୁସିଥିେଲ. ନିଜ ଜୀବନକୁ 

ସୁଧାରିବାକୁ अନ�ଉପେର ସ#ୂଣ� ନିଭ�ରଶୀଳ େହବା ଠିକ ନୁେହଁ, ଏହା େସ ଭଲଭାବେର 

ବୁଝିପାରିଥିେଲ. 

 ବିବାହର ପ�ାୟ ୧୧ମାସ ବିତିଗଲାଣି. ମାତାପିତା କିcା ଶାଶୁଶଶୁର ତା.ୁ 

େଭଟକରିବାକୁ ଥେରବି ଆସିନଥିେଲ. ପ�କୃତୀ େସମାନ.ୁ ଆସିବାପାଇଁ ବହୁତବାର 

अନୁେରାଧ କରୁଥିେଲ. େତଣୁ ଶାଶୁଶଶୁର ପୁअେବାହୂ.ର ବିବାହ ବାଷiକ ଉ�ବେର 

େଯାଗେଦବାପାଇଁ ନି%�ୟ େନଇଥିେଲ. ଏହି ଖବର ପାଇ ପ�କୃତୀ ଖୁବ ଖୁସି. ବିଗତ ୨ଟି 

ସ�ାହମଧ�େର ସୁଧୀର.ୁ ଏହିବିଷୟେର ପ�ାୟ अେନକଥର କହିସାରିଥିେଲ. େସ ଶଶୁର.ୁ 

ବାରcାର କହିଥିେଲକି ଏହି ମହାନଗରୀେର ଖୁବ ଜନଗହଳୀ, େଟ�ନରୁ ଓଲ୍ହାଇବାପେର 

ଟା¯ି ଧରିବାକୁ େ�ସନର ବାମଦିଗକୁ ଯିବାକୁ େହବ. ଟା¯ିଡ� ାଇଭରକୁ ଠିକଣାଟି େଦଖାଇ 

ବୁଝିେନେବକି "କେମ�ଲକୄଜ" �ାନକୁ େସ ଠିକେର ଜାଣିଛqି କି ନାହ\ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି. 

ସୁଧୀର େସମାନ.ୁ ପାେଛାଟି ଆଣିବାପାଇଁ େ�ସନକୁ ଯିବା ଉଚିତ େବାଲି ପ�କୃତୀ ଯୁ�ି 

କରୁଥିେଲ. କି� ସୁଧୀର କହୁଥିେଲେଯ େସଦୁେହଁ ଟା¯ି ଧରି ଆରାମେର ଆସିପାରିେବ, 

ସ#କ� କରିବାକୁ େମାବାଇଲେଫାନ अଛି, ତା.ର େ�ସନ ଯିବା ମଲୂ�ହୀନ. ତାଛଡା ବାପା 

ତା.ର ଚାକିରୀ ଜୀବନେର େକେତଥର ଏହି ମହାନଗରୀକୁ अଫିସ କାମେର ଆସିଥିେଲ, 
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େତଣୁ ତା.ୁ ସବୁ ଜଣା. ଏହି ଯୁ�ିତକ�ରୁ ପ�କୃତୀ କଳନା କରିପାରୁଥିେଲେଯ ସୁଧୀର ଖୁବ 

ବାbବବାଦୀ ଏବଂ ତା.ର ସ୍ଵଭାଵ ବିଲକୁଲ ଭାବୁକ ଚିqାଧାରାଯୁ� ନଥିଲା. ଯାହାବି 

େହଉ, ପ�କୃତୀ େସମାନ.ର ଆସିବାର ବାଟକୁ ଚାତକପରି अେପhା କରିଥିେଲ. 

 ସକାଳ ୭ଟା ସମୟ. ଘରର କଲିmେବଲଟି ବାଜିବାପବୂ�ରୁ ପ�କୃତୀ ନିତ�କମ� ସାରି 

ଶାଢ଼ୀଟି ପିpି ପୁରା ସାଧବେବାହୂ ପରି ସୁFର ଲାଗୁଥିେଲ. େବଲଟି ବାଜିଲା ଏବଂ 

ପଜୂାଥାଳିଟି ହାତେର ଧରି େସ ଦଉଡିଯାଇ କବାଟଟି େଖାଲିେଦେଲ. ସ¤uଖେର ଶାଶୁଶଶୁର. 

େସଦୁହ\.ୁ ବFାପନା କରି ଘରକୁ ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ. େବାହୂର ଏହିପ�କାର ସୁFର 

ସ�ାଗତେର ବହୁତ ଖୁସିେହାଇ େସଦୁେହଁ ଆଶୀବ�ାଦର ବଷ�ା କରିଚାଲିେଲ. େସଦୁେହଁ 

ଡାଇନିଂେଟବୁଲର କୁରସି ଉପେର ବସିଗେଲ ଏବଂ ପ�କୃତୀ େସମାନ. ପାଇଁ ୨କପ ଗରମ 

ଚାହା ଆଣିେଦେଲ. େବାହୂ ହାତତିଆରି ଚାହା ପିଇ ଶାଶୁଶଶୁର ତାରିଫ କେଲ "ଆେର ମା 

ପ�କୃତୀ, େତାର ହାତେରତ ମା अନ~ ପୁନ~ ା ବାସକରqି". ଏହି ସମୟେର ସୁଧୀର ବିଛଣାରୁ 

ଉଠିଆସିେଲ ଏବଂ କହିେଲକି ମାବାପା ଆସିଗେଲଣି. ବାପା ଏହାଶୁଣି ଭାବିେଲକି ଏକି 

କଥା, ସବୁ ଜାଣି ମଧ� ସୁଧୀର େଶାଇରହିଥିେଲ. ଚଟାପଟ ସୁଧୀର ମା ସହିତ ଗପ 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ. ଏହିସମୟେର ବାପା ଚୁପଚାପ ବସି ଲh�କରୁଥିେଲକି ପ�କୃତୀ 

ସକାଳର ସବୁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାେର ବ�b. ସବୁକାମ ଠିକେର କରିବାପାଇଁ ଖୁବ 

େଚ�ା କରୁଥିେଲ. ତା.ୁ ସାହାଯ� କରିବାପାଇଁ ଶାଶୁମା କିେଚନକୁ ଚାଲିଗେଲ; ପ�କୃତୀ 

କହିେଲ "ମା ଆପଣ ବସ�, ମଁୁ କରିେଦବି". ଏହାଶୁଣି ସୁଧୀର ମା'.ୁ ଡାକିେଲ ଓ କହିେଲ 

"ମା ତୁେମ ବସ, ପ�କୃତୀ ସବୁ କରିେଦେବ". ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ମଧ�େର ସୁଧୀରର ବାପା 

अନୁଭବ କେଲକି େବାହୂ ଘରର ସବୁକାମ ନିେଜ କରୁଥିେଲ, ତାସହିତ ଦିନଭରି अଫିସେର 

କାମ କରୁଥିେଲ ଏବଂ ପୁଣି ସp�ାେର ଘରକୁ େଫରି ରାତ� ୀ େଭାଜନ ରାpୁଥିେଲ. ଏସବୁ 
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କାଯ��କରି େବାହୂ ଖୁବ ଥକି ଯାଉଥିେଲ କି� କିଛି କହୁନଥିେଲ. अପରପhେର ସୁଧୀର 

େକୗଣସି ଘରକାମେର ପ�କୃତୀ.ୁ କିଛି ସାହାଯ� କରୁନଥିେଲ; अଥ�ାତ କୁଟା ଖେr ଦୁଇଖr 

କରୁନଥିେଲ. ରାତ� ୀେର େଶାଇବା ସମୟେର େସହିକଥା ଭାବିଭାବି ତା.ୁ ନିଦ 

େହଉନଥିଲା. େସ ବାରcାର କଡ େଲଉଟାଉଥିେଲ. ଏହାେଦଖି ପତ~ ୀ ପଚାରିେଲ "େଦହ 

ଭଲ ଲାଗୁନାହ\କି, କଣ େଗାଡ଼ହାତ େମାଡି େଦବିକି". କି� କଥାଟି କିଛି अଲଗା ଥିଲା. ଗତ 

ଚାଳିଶି ବଷ�ର ବିବାହିତ ଜୀବନେର େସ ଏକ ପତି ହିସାବେର ନିଜ ପତ~ ୀ.ୁ େକୗଣସି ଗୃହ� 

କାମେର କିଛିବି ସାହାଯ� କରିନଥିେଲ. ପତ~ ୀ ଏକାଏକା ସବୁ କ� ସହିଯାଇଥିେଲ  କି� 

ମୁହଁେଖାଲି ପ�ତିବାଦ କରିନଥିେଲ. ଗୃହ�କାମ ସବୁଠୁ କଠିନ କାମ; ଘରର 

ରhଣାେବhଣଠୁ ଆର�କରି ଖାଦ� ପ�bୁତି ଇତ�ାଦି େଯ अଫିସର କାମଠୁ अଧିକ 

କ�ଦାୟକ. ଆଜି ପତି ହିସାବେର େସ ନିଜର ପତ~ ୀ.ର ଦୁଇହାତକୁ ଧରି ମନେର 

ଭାବୁଥିବା ସବୁ କଥା କହିଗେଲ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନଭରି କରିଥିବା ଭୁଲପାଇଁ hମା 

ମାଗିେଲ. ପତ~ ୀତ ଉଦାର ଚିa, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗେଡଇ ପତି.ୁ hଣେକ hମା କରିେଦେଲ. 

ଆଜି ନିଜର େବାହୂ ଏେତ କ� କରୁଥିବାର େଦଖି ଶଶୁର.ୁ ବୁଝାପଡିଲା େଯ େସ ନିଜ 

ପତ~ ୀ ପ�ତି େକେତ अନ�ାୟ କରିଥିେଲ. ତା.ରି ସୁପୁତ�  ମଧ� ତା.ରି ବାଟେର ଚାଲୁଥିେଲ. 

େସ ମେନ ମେନ ବିଚାରକେଲକି ଏେବବି ସମୟ अଛି, ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ. ପରଦିନ 

ରବିବାର ଥିଲା. ଦି�ପ�ହର ସମୟେର ପ�କୃତୀ ନିଜ ଶାଶୁମା.ୁ ସmେର େନଇ ନିକଟେର 

ଥିବା ସପିmମଲକୁ ଯାଇଥିେଲ. ଘେର ସୁଧୀର ଓ ତା.ର ବାପା ଥିେଲ. ବାପା ପଚାରିେଲ 

"ସୁଧୀର, ଚାହା ପିଇବ", ଏହାକହି େସ କିେଚନକୁ ଯାଇ ଗ�ାସଉପେର ପାଣି ଗରମ କେଲ. 

ସୁଧୀର ଏହା େଦଖି କହିେଲ "ଥାଉ ବାପା, ପ�କୃତୀ ଆସିେଲ ଚାହା କରିେଦେବ". ବାପା 

ସୁଧୀର.ୁ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ; କହିେଲ "ଆଛା ପୁअ, ତୁମକୁ କିଛି କଥା କହିବାର ଥିଲା, ଯଦି 
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ତୁେମ କିଛି ଖରାପ ନଭାବିବ, େତେବହ\ କହିବାକୁ ସାହାସ କରିବି". ଏହାଶୁଣି ସୁଧୀର 

କହିେଲ "ହଁ ବାପା କୁହ�, ମଁୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବିନାହ\".  

 ବାପା ଆର� କେଲ ନିଜ ଜୀବନେର କରିଥିବା ଭୁଲ ଠାରୁ. େସ ଏକ ପରିବାରର 

अଲିअଳି କନ�ାକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ, ଶିhିତା, ସୁFର, ସବୁ ଗୁଣେର ସ#ନ~ . କି� ନିଜର 

ପତ~ ୀ.ୁ ଜୀବନେର अନ� େକୗଣସି କାମେର ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ େଦଇନଥିେଲ ବରଂ 

େରାେଷଇଘର ଓ ଗୃହ�ି ମଧ�େର ସ#ୂଣ� ଜୀବନଟି ବିତାଇେଦବାକୁ ବାଧ� କରିଥିେଲ. 

ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲାକି େସ ନିଜର ପତ~ ୀ.ୁ ଗୃହ�ିକାମେର େକେବବି ସାହାଯ� 

କରିନଥିେଲ. ତା.ୁ େଦଖିେଦଖି ବଡ଼ େହାଇଥିେଲ ସୁଧୀର ଏବଂ େସ ଠିକ େସହିପରି 

ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ. ପ�କୃତୀ ବୟସେର ସୁଧୀରଠୁ ସାନ. ତଥାପି େସ ଗୃହ�ି, अଫିସ 

ସବୁକାମକୁ ଠିକେର କରିବାକୁ अପାର େଚ�ା କରୁଥିେଲ, େସ ଥକିଯାଉଥିେଲ, େକେବବି 

ପ�ତିବାଦ କରୁନଥିେଲ. ବାପା କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ପୁअ ନିଜ ଜୀବନେର େଦାହରାଇବା ଉଚିତ 

ନୁେହଁ ବରଂ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ. ତୁମର ନଁା ତ ସୁଧୀର, ତୁେମ ନି§ୟ ସୁଧାରି ପାରିବ. 

ବାପା. ଆଖିେର अଶ�u, ଏହାେଦଖି ସୁଧୀର ବ�b େହାଇଗେଲ; ବାପା.ୁ କୁ¬ାଇ ଧରି 

କହିେଲ "ବାପା, େମା ଭୁଲକୁ ମଁୁ ନି§ିତ ଭାବେର ସୁଧାରି େଦବି".  

 ଏହି ସମୟ ମଧ�େର ବାପା ଓ ପୁअ ଘରକୁ ସଫାକରି ଚକାଚକ କରିେଦଇଥିେଲ. ସବୁ 

ଜିନିଷ ତାର ନିxi� �ାନେର ରଖିଥିେଲ. ଏସବୁ ସାରିବାପେର ଦୁେହଁ କିେଚନ କୁ ପ�େବଶ 

କେଲ ଏବଂ ମନଧ�ାନ େଦଇ ରାତ� ୀେଭାଜନ ପ��ୁତ କେଲ. ରୁଟିଗୁଡିକର ଆକାର କିଛି 

अଲଗାଥିଲା, ଆଳୁେଗାଵି-ମଟର ସବଜିଟି ପ�ାୟ ଠିକ ବନିଥିଲା. ଡିନରେଟବୁଲ ଉପେର 

ଚାେରାଟି େପCଟ, ଚାରିଗCାସ ପାଣି, ଖାଦ� ସବୁ େଘାଡାଇ ଠିକେର ରଖାଯାଇଥିଲା. ବାପା ଓ 

ପୁअ ବସି ଟିଭିେର ଚଳଚିତ�  େଦଖୁଥିେଲ. କଲିmେବଲଟି ବାଜିଲା. ସୁଧୀର ଯାଇ କବାଟ 
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େଖାଲିେଲ. ପ�କୃତୀ ଓ ମା ହାତେର ବହୁତଗୁଡିଏ ପCା�ିକ ଥଳି ଧରି ଛିଡାେହାଇଥିେଲ. ଘେର 

ପ�େବଶ କରିବାପେର ସବଜିର ମହକ େସଦୁହ\.ୁ ସ�ାଗତ କରିଥିଲା. ଘର ଓ ତାହା ସହିତ 

ବାପା ଓ ପୁअ.ର ମାନସିକ ପରିବa�ନ ପ�େତhଦଶi ଥିଲା. ପ�ଥମଥର ପାଇଁ ବାପା ନିେଜ 

ମା'.ର ହାତରୁ ଥଳିଗୁଡିକ େନଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହାେଦଖି ସୁଧୀର ମଧ� ପ�କୃତୀ'. ହାତରୁ. 

ଉଭୟ ଶାଶୁ ଓ େବାହୂ ଚମକି ପଡିଥିେଲ; ଭାବୁଥିେଲ କଣ ଆଜି ସଯୂ��େଦବ ପ§ିମରୁ 

ଉଦୟ େହାଇଥିେଲ କି. ଡିନରେଟବୁଲ ଉପେର ରଖାେହାଇଥିବା ଖାଦ�କୁ େଦଖି ପ�କୃତୀ 

ପଚାରିେଲ "ବାପା, ଏସବୁ ଆପଣ ପ�bୁତ କରିଛqି". ବାପା ଉaର େଦବା ପବୂ�ରୁ ସୁଧୀର 

ବାପା. କାpେର ହାତରଖି କହିେଲ "ଆେମଦୁେହଁ ପ�bୁତ କରିଛୁ". ଉଭୟ ଶାଶୁମା ଓ 

ପ�କୃତୀ.ର ଆଖିେର ଲୁହ. ଏହି ପରିବa�ନକୁ अେପhା କରିକରି ଚାଳିଶିବଷ� ବିତିଯାଇଥିଲା 

ଶାଶୁମା.ର ବିବାହିତ ଜୀବନେର ଏବଂ ଏକବଷ� ବିତିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ପ�କୃତୀ.ର 

ଜୀବନେର. େସହି ଆଖିର ମଲୂ�ବାନ ଲୁହେଟାପାର ଜରିଆେର େସଦୁେହଁ କହୁଥିେଲ 

"ଧନ�ବାଦ". ପ�କୃତୀ ଶଶୁର.ର ପାଦଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କରିଥିେଲ ଏବଂ େବଳ ଥାଉ ଥାଉ 

ସୁଧୀର.ୁ ଠିକ ରାbାକୁ ଆଣିବାପାଇଁ  କୃତ}ତା ଜଣାଇଥିେଲ. ଶଶୁର େବାହୂ.ୁ ଆଶୀବ�ାଦ 

ହ\ ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇଚାଲିେଲ. ପ�କୃତୀ अନୁଭବ କରୁଥିେଲକି ତା.ର ଦି�ତୀୟ ଭୟଟି ସତ� 

ପ�ମାଣିତ େହାଇଥିଲା କି� ଶଶୁର.ର ସାହାଯ�େର ସୁଧୀର ଏେବ ସାହାଯ�କାରୀ େହବାକୁ 

ଲାଗିେଲଣି. ସp�ାେର अଫିସରୁ େଫରିେଲ ତା.ୁେଯ ସୁଧୀର. ଦ�ାରା ପ��ୁତ ଗରମ ଚାହା 

ପିଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା. େଭାଜନ ପ�bୁତି େହଉ କି ଘରର अନ� େକୗଣସି କାମ େହଉ, ସୁଧୀର 

ଏେବ ପ�କୃତୀ.ୁ ସବୁକାଯ��େର ସାହାଯ� କରୁଥିେଲ. ଏହି ପରି�ିତିେର ପ�କୃତୀ ନିଜର 

ଆତI ସନମାନ ରhାକରିପାରିଥିେଲ. ନିଦ� ାଶ� ସମୟେର ପୁଣି େଜେଜ କହିଥିେଲ "ମା 

ପ�କୃତୀ, ନିଜର ସ�ାଭିମାନ େସହିପରି ବଜାୟ ରଖିଥିବୁ, ଏହାପେର ହୁଏତ ତୁମର େଜେଜ 
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ତୁମପାଖକୁ ଆଉ  ଆସିନପାରqି କାରଣ ତା.ର ପୁନବ�ାର ମନୁଷ� ଜନI  େନବାର ସମୟ 

ଆସିଗଲାଣି, ତାହାପୁଣି ପ�କୃତୀ'ର ପୁତ�  ହିସାବେର". ଏହି ଖୁସିର ଖବର େଗ�ତାେnଲେର 

ପହzିଥିଲା. ପ�କୃତୀର ପିତା "ନିଖିଲ" ଓ ମାତା "ଖ�ାତି" ଖୁସିେର ପାଗଳ େହବାକୁ 

ଲାଗିଥିେଲ. ନାତିେଟାକାର ଜନI  ସମୟେର େସ ଦୁେହଁ େସହି ମହାନଗରୀ "େହମ�ାବ�ାସ"କୁ 

ଆସିବାପାଇଁ ଏବଠୁ େଟ�ନେର ଟିେକଟ କାଟିସାରିେଲଣି ଏବଂ ଏହା ଆଗରୁ ନିx�ାରିତ 

େହାଇସାରିଲାଣି େଯ େସଦୁହ\.ୁ ସ�ାଗତକରିବାପାଇଁ ଜ�ାଇଁ ସୁଧୀର େ�ସନେର ନି§ୟ 

अେପhା କରିଥିେବ.  

 
ବ� uେନଇ  
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ଭୁଲି ହୁଏନାଭୁଲି ହୁଏନାଭୁଲି ହୁଏନାଭୁଲି ହୁଏନା    
 େସଦିନ ମzରୁ ଛୁଟି ଆସୁଥାଏ ଏକ ସୁମଧୁର ପ�ୀତିଭରା ରାଗିଣୀ, 

.. *"ମନେର ମନ ମିଶିେଲ ଆଉ ଭୁଲି ହୁଏନା"*। ଯାତ� ା ସମ�ାଟ ତାରିଣୀ 

ଗଣନାଟ�ର अନୁସpାନ ମଳୂକ ନାଟକ "ଭୁଲି ହୁଏନା"ର ଥିଲା ଏକ 

େରାମା�ିକ ଲଭ ସିନ୍ ର अଭିନୟ ସଂଗୀତ। ରmମzେର �ାଇଲି� ନାୟକ ଓ ଚୁଲବୁଲି 

ନାୟିକା....ନିଖୁଣ अଭିନୟ। ଆେଲାକର ତରm ସହ େପ�ମର ତରmେର ଦଶ�କ 

ଦଶiକା.ର ହୃଦୟର ତରm ତରmାୟିତ େହଉଛି। ସଭି. ଆେବଗ ଭରା ଆକଷ�ଣ ଥିଲା 

େସହି ନାୟକ ନାୟିକା.ର େପ�ମ ପ�ଣୟର ଉaାm ଜୁଆରକୁ। ହଠାତ୍ ଧଳା ରmର 

େଗCାବ ଲାଇଟ େଫାକସ କରିଛି ଦୁହ\.ୁ। ଦୁେହଁ ଦୁହ\.ୁ ଚାହ\ଛqି ଆେବଗଭରା 

ଠାଣିେର।ଚାରି ଆଖିର ମିଳନ ସେତ େଯମିତି କନ�ାକୁମାରୀେର ପ%ୂiମାର अପୁବ� 

ସmମ।କ̈ାଇମା¯ ସିନ୍, ଦଶ�କ bÀ, େପ�ମର ମତୁଆଲା ଠାଣି अତି ଚମ½ାର।େସହି 

ଧଳା ଲାଇଟେର ଝଲମଲ େହଉଥାqି ଦୁଇ ବିପରୀତ ପାଶ୍�ଵେର ବସି ରସ ଆସ�ାଦନ 

କରୁଥିବା ଦୁଇ େପ�ମ ପିପାସୁ ପ�ୀତି ଓ ପ�ଣୟ।ମz ନିକଟେର *ଏ* ବC କର ଫା� 

ଲାଇନେର ବସିଥାqି ପ�ୀତିପୁରର अପରୂପ ସୁFରୀ ରାଜକୁମାରୀ ପ�ୀତିଛFା ଓ ସ¤uଖେର 

*ଇ* ବC କ�  ଫ� ମ� ଲାଇନେର ବସିଥିବା ପ�ଣୟପୁରର ସୁମେନାହର ଯୁବରାଜ 

ପ�ଣୟକୁମାର।ଦୁହି.ର ପିpା ଶୁଭ� ବª ଝିଲମିଲ କରୁଥାଏ େସ ପରିେବ�ନୀକୁ।ସେତ 

େଯମିତି ଇF� ଭୁବନର ଇF�. ସହ  ର�ା. अପବୂ� ଆକଷ�ଣ।ପ�ଣୟର ଆଖିପଲକେର 

ନାରାୟଣ ଚF�  
େସନାପତି 
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ପ�ୀତି ଲାେଜଇ ମୁr ତଳଜୁ କରିେଦଲା,ଠିକ୍ େସହିପରି ପ�ୀତିର ଆଖି ଚମକେର ପ�ଣୟର 

ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ଗଲା।ପ�ୀତିର ସୁନା ଝରା ମୁହଁକୁ େଦଖି ପ�ଣୟ ସେତ େଯମିତି ସପନ 

ରାଇଜେର ହଜି ଗଲା, ଆଉ ପ�ଣୟର ସୁFର େଚେହରା ପ�ୀତିକୁ େପ�ମ ବpନେର 

ବାpିେଦଲା।ସୁFରୀ ତରୁଣୀକୁ େଦଖିେଲ କାହା ଆଖି େଫରିଯିବ େଯ ,ପ�ଣୟ 

େଫରାଇେଦଵ ତା ମୁହଁ।ଠିକ୍ େସହିପରି ସୁFର ରାଜକୁମାରକୁ େଦଖିେଲ ରାଜକୁମାରୀ 

ପ�ଣୟ ନିଶାେର ହଜିଯିବ ହ\ ହଜିଯିବ।ଦୁେହଁ ଚାହୁଁଥାqି େକମିତି ପର�ର ସହ କଥା 

ହୁअେq କି,ପର�ର କଥା ଜାଣେq।ଲଭ ସିନ୍ ସିନା ସରିଗଲା େହେଲ ପ�ୀତି ପ�ଣୟକୁ 

ସେତ େଯମିତି ସ�ାଗତ ଜଣାଇ ଆହ�ାନ କଲା େପ�ମର ଦରିଆ ଭିତରକୁ। 

 ହଠାତ୍ ପ�ଣୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା କିଛି ବାଦାମ କି ମଟର ଆଣିବାକୁ।ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥାଏ ସିଏ ଆସqା କି, ପାଖରୁ ଆଖି ପୁେରଇ େଦଖqା ।କିଣୁ କିଣୁ ଭାବିଲା ତା ପାଇଁ 

ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ େହେଲ ନିअqି।େଧତ୍, କଣ ଭାବିବ ସିଏ।ଏପେଟ ପ�ୀତି ପ�ାଣୟକୁ ନ 

େଦଖି ଭାବିଲା,ଏ େବାେଧ ଚାଲିଗେଲ ନାଚ ନ େଦଖି।େମା କଥା ଟିକିଏ ବି ଭାବିେଲ 

ନାହ\।କି अÆୁତ େଲାକ ମ,ପୁରା ବୁxୁଟାଏ।େମା ହସ େମା ଲାଜର କଥା କ'ଣ ବୁଝି 

ପାରିେଲ ନାହ\।ସାm ସୁମତିକୁ େନଇ ଚାଲିଲା ବାହାରକୁ।ୟାେଡ ସିଆେଡ େଖାଜୁଥାଏ 

ତା.ୁ,ଏସବୁ େଦଖି ସାm କହୁଥାଏ,ଆେର କାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ?ପ�ୀତି କହୁଥାଏ କାହ\ 

ନାଇଁତ? ଆେର ସୁମତି, କିଛି ବାଦାମ ଆଉ ମଟର ମଁୁ ଆଣୁଛି,ତୁ ଛିଡା େହାଇଥା, କହି 

ଗଲା େସଇ େଦାକାନରୁ।ପ�ଣୟ ଧରି ମୁହଁ ବୁଲାଇଲା େବଳଜୁ େସଇ ସୁFରୀର ମୁହଁ େଦଖି 

ଆ§ଯ�� ଓ ବିେଭାର େହାଇଗଲା।ଦୁହି. ଆଖି କଣ କଣ କହି ପକାଇଲା େକଜାଣି,ଆସ ମଁୁ 

ଆଗେର... କହି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଆସିଲା ପ�ଣୟ।ସअଳ ସअଳ ପବନ େବଗେର ଛୁଟି 
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ଆସିଲା ପ�ୀତି।ତା ପାଖେର କହିଲା,ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ େଦଖି,ତୁେମ ବହୁତ 

ସୁFର।ପ�ଣୟ ବି କହିଲା ତୁେମ ତ ସାhାତ ପରୀ।ହୁଁ...ଦୁ�,ସାm अଛି।ଆସ 

ଆଗକୁ।ପ�ୀତି ଓ ସୁମତୀ ଦୁେହଁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାqି।େଫରି େଫରି ପଛକୁ ଚାହୁଁଥାଏ 

ପ�ଣୟକୁ ।ପ�ଣୟ ଚାହୁଁଥାଏ,ଭାବୁଥାଏ . େସ ରହିଯାqା କି?େକେତ କଥା ହୁअqା।ପ�ୀତି 

ରହିଗଲା...ସୁମତି କି� କିଛି ଦୂରେର।ପାଖେର ନ େଦଖି ପଛକୁ ଚାହ\ କହିଲା,ଆେର 

ରହିଗଲୁ େଯ?ପ�ୀତି ବାହାନାେର କହୁଥାଏ,େଗାଡ଼ ଝିମ୍ ଝିମ୍ େହାଇଗଲା ତ?ପ�ଣୟ 

ପହଁଚିଗଲା ପାଖେର,ଆଉ କହିଲା ପିCଜ୍ ଏ¯ କୁ�ଜ୍ ମି, ଆପଣ. େଫାନ୍ ଟିେକ େଦେବ 

କି?େମାର ଚାଜ� ସାରିଯାଇଛି ତ,ଟିେକ अେଜ�ଂଟ କଲ େଟ କରିଥାqି।ଆଗ�ହେର ପ�ୀତି 

ବେଢ଼ଇ େନଲା,ଆଉ ତା ନିଜ ନcରକୁ ମିସ୍ କଲ୍ େଟ କରି ଲାଗୁନାହ\ କହି େମାବାଇଲ 

ବେଢ଼ଇ େଦଲା।ଥ�. ୟୁ କହି welcome ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିଲା ନାହ\। 

 ପୁଣି ଚାଲିଲା ଦୁହି. अସଲ ନାଟକ।ଆଉ େକହି ବି ଦୁହି. ଭିତରୁ  ମzର ନାଟକ 

େଦଖୁ ନ ଥାqି।ନାଟକ ସରିଲା େହେଲ ଦୁହି. ଜୀବq ନାଟକର अ. ସେତ େଯମିତି 

ଧାରାବାହିକ ପରି ଚାଲି ରହିଯାଇଥାଏ ।ଆଖି ପିଛୁଳାେକ େଲାକାରଣ� ଭିତେର େକହି 

କାହାରିକୁ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖେର ଘରକୁ େଫରିେଲ। 

 ଦୁହି. ଆଖିକୁ କଣ ନିଦ अଛି।ପ�ଣୟ ଚାଲାକିେର େନଇଥିବା ନcରକୁ େଖାଜି 

ଲଗାଇଲା େଫାନ୍।କି ମଧୁର କ£ସ�ରର କଥା।ଆେର ଯାହା କହୁଛ ଶୀଗ�, ମାଆ ଉଠିେଲ 

ରାଗିଯିବ?େକେତ େକୖଫିୟତ େଦବାକୁ େହବ। 

 ତୁମ ନାଆଁ ? 

 ପ�ଣୟ। 
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 ଆଉ ତୁମ ? 

 ପ�ୀତି। 

 କଣ ପଢୁଛ? 

 ଏଥର ମାଟି�କ ପରୀhା େଦଇଛି? 

 ତୁେମ ? 

 +୨ ୨ୟ ବଷ� ବି}ାନ,ଏଇ ଧରଣୀ ଧର ମହାବିଦ�ାଳୟ େର ପେଢ। 

 ଘର ପ�ଣୟପୁର,ଏଠାରୁ ୫୦କି. ମି.ଦୂର,ହେ�ଲ େର ରହି ପଢୁଛି। 

 ତୁେମ ଆମ କେଲଜେର ପଢିବ ? 

 ଘେର େଯଉଁଠି ପଢ଼ାଇେବ। 

 େହେଲ ମଁୁ ଚାହୁଁଚି ଏଇଠି ପଢ଼,ପଢିବ ନା? 

 ହଉ େରଜÌ ବାହାରୁ। 

 ମଁୁ କି� େରଜÌ ତୁମକୁ ପ�ଥେମ ଜଣାଇବି।ତୁମ ଘର ? 

 ଏଇ ପ�ୀତିପୁର େଯଉଁଠି ଯାତ� ା େହଉଥିଲା,ପାଖ ବର ଗଛ ପାଖର ଏକୁଟିଆ ଘରଟା। 

 ହଉ ମଁୁ ଯିବି...। 

 ନଁା ବାବା ନଁା।ରଖ। 

 ପରୀhା ଫଳ ବାହାରିବା ପବୂ� ଦିନ ରାତିେର ନିଦ ନ ଥାଏ ପ�ଣୟକୁ।ସକାଳୁ ବଗ 

ପରି ବସି ଶୁଣୁଥାଏ ଖବର।ସକାଳ ନअଟା।ବାହାରିଲା େରଜÌ।ଚାଲିଲା 

ପ�ୀତିଘର ,ବରଗଛ ମେୂଳ େରଜÌ କଥା େଫାନେର ବଡ ପାଟିେର କହି ଚାଲିଲା ସାmକୁ 

ମାକ� ବିଷୟେର।ଏସବୁ ଶୁଣି ପାନ େଦାକାନୀ ରଘୁଆ କହିଲା,ଆ}ା ଏଇଠି ମଲC ୀ ମାଉସୀ. 
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ଝିअ ପରୀhା େଦଇଛି ତ? 

 ରଘୁଆ ନାନୀ ନାନୀ କହି ତୁହାଇ ପକାଇଲା ଓ ଡାକି ଆଣିଲା ତା.ୁ।ପ�ଣୟ ପ�ଣାମ 

କଲା ଓ େରାଲ ନcର ମାଗିଲା।େହେଲ େସସବୁ ଘେର अଛି ପୁअ,  କିଛି ନ ଭାବିେଲ 

ଆସq ଘରକୁ, କହିବାରୁ ଆଗ�ହେର ଚାଲିଲା େସଇ ଘରକୁ େଯଉଁଠି अଛି ତା ପ�ାଣ 

�Fନ।ଲୁଚା ଲୁଚା େଦହର ଲାଜ ଲାଜ ହସକୁରା ମୁହଁ ସତେର ମନେଲାଭା ଥିଲା।ଆଉ 

ପ�ୀତି େଯେତେବେଳ ଫା� କ̈ାସ ଫା� ଜାଣିପାରିଲା ତା ପାଦ ଆଉ ତେଳ ଲାଗିଲା 

ନାହ\।ରହ ବାପା ମିଠା ଖାଇ ଯିବ, ଆଉ ଏ େକଉଁଠି ପଢିବ େକମିତି ପଢିବ େମାେତ ଚିqା 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,କହିଲା ।ମାଉସୀ େସ ଧରଣୀଧର ମହାବିଦ�ାଳୟ େର ପଢ� ଭଲ େହବ 

କହି ବିଦାୟ େନଲା।ଫମ� ପକାଇଲା।ଇ�ିେମସନ େଲଟର ଧରି ଆସି ହାଜର।ଆଡିI ସନ 

ଦିନ େସ ଆଉ ପ�ୀତି ମିଶି ଆଡମିଶନ କରିେଦେଲ,ସମb. ନଜର ଏ ଦୁଇ ଖrିଉଡା 

େଦଉଥିବା େପ�ମୀଯୁଗଳ. ଉପେର।ଚାଲିଲା କେଲଜ େର େଦଖା ସାhାତ,ହସ 

ଖୁସି।େହେଲ ପାଣି ପବନ ବୃhଲତା ବି ସହି ପାରୁନାହାqି ଏ ଆନFର ପୁଲକ। 

   ଦିେନ କଥା େହଉ େହଉ ପ�ଣୟ ପଚାରିଲା ପ�ୀତିକୁ ତା ବାପା ବିଷୟେର।ଆଖିରୁ 

ବହି ଗଲା ଧାର ଧାର अଶ�u େଯେତେବେଳ ଶୁଣିଲା େସ ବାପେଛଉr,ଜନI  େହବା ପବୂ�ରୁ ତା 

ବାପା ତା ମାଆକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛqି।ବୁଝାଇଲା େକେତ,େବାଧ ବି କଲା।ସରି ବି 

କହିଲା, ପ�ୀତି ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିେଦଲା।ଆେର ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁେମ କାFିବ,ମଁୁ େକମିତି 

ସହି ପାରିବି େଯ?େହେଲ ମଁୁ ପରା ଗରିବ,ଏ ଦୁନିଆଁେର ଗରିବର ଆୟତନ କମ୍ କିବା 

ଆେଦୗ ନ ଥାଏ।କିଏ କହିଲା ପ�ୀତି, ଗରିବ. �ାନ ନାହ\,ଧନୀ ଗରିବ ସମେb ପରା 

ସମାନ।ଏସବୁ ପରା ମଣିଷର ମF ଭାବନା।େହେଲ ପ�ଣୟ ଭାଇ,ତୁେମ ବଦଳି ଯିବ ନି 
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ତ?େମାେତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। 

 ଛି ପାଗଳି ଟା, ଆେର ଜହ~ ଠୁ େଜାଛନା କଣ ଦୁେରଇ ରେହ।ସୁଯ�� ପ§ିମେର ଉଦୟ 

େହାଇପାେର େହେଲ ..ପ�ଣୟ କଣ େକେବ ପ�ୀତିଠୁ ଦୁେରଇ ଯିବ,ପ�ାଣୟର ଥିଲା 

ହୃଦୟ�ଶ�ୀ ଉaର। 

 ଇତି ମଧ�େର ବିେଦ�ଷ ନାମେର େସହି କେଲଜର ଯୁବକ ପ�ୀତି ପଛେର 

ପଡିଯାଇଥାଏ।ମ ୀ. ପୁअ,ସÍାq ଘରର ପିଲା।େହେଲ अସଭ�. ସମ�ାଟ ଥିଲା 

େସ।ସ¤ାନ ତ ତା.ୁ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲା।ଖଳନାୟକ େହାଇ ଚଳାଇଲା ରାଜନୀତି।ମାଆ ଟି 

ତା. अଫିସେର େଛାଟ ଚାକିରୀଟିଏ କରୁଥାଏ।ତା.ୁ ଡାକିବା କି ଖବର େଦବା  

ବାହାନାେର ପ�ୀତି ପ�ତି ଖରାପ ନଜର ବି ପେକଇଛି।ଖରାପ ଇଂଗୀତ େଦଇଛି।ପ�ଣୟ ଓ 

ପ�ୀତିର ମିଳାମିଶା ସ#କ�କୁ କଦାକାର କରି କହିଛି।ତାକୁ ପ�ଣୟ ସହ ମିଶା କେରଇେଲ ତା 

ଚାକିରୀ ଯିବ େବାଲି ବି ଧମକ େଦଇଛି।ପ�ାଣୟକୁ ବି ପ�ୀତି ସାmେର ମିଶିେଲ ଜୀବନେର 

ମାରିେଦଵ େବାଲି ଧମକ େଦଇଛି।ପ�ୀତିକୁ ପ�ଣୟ ସହ ମିଳାମିଶା ପାଇଁ ଆକଟ ବି କରିଛି 

େସ ।େସଇ ସୁେଯାଗ େନଇ ବିେଦ�ଷ ଚାହ\ଛି କରିବାକୁ ମିଳାମିଶା।ଆଉ ଜିଦ୍ ଧରିଛି 

ବିବାହ କରିବାକୁ।ଆଉ େଯାଜନା କରିଛି ବିବାହ ପେର ତା ସହ େଦୖହିକ ସ#କ� ପେର 

ବାହାର କରିେଦବ କିcା ଜୀବନରୁ ମାରିେଦଵ।ଏପେଟ ମାଆ ରାଣ ପକାଇ କହିଛqି 

ପ�ଣୟକୁ ପ�ୀତି ସହ ନ ମିଶିବାକୁ।ଦୁେହଁ ଦୁହ\. ବିନା ଝୁରୁଛqି ମାରୀଚିକାର ବାଲି 

ପରି।େହାଇଛି ବିବାହ ଦିନ ଉପନୀତ।େହେଲ ଆଖିର ଲୁହ ହ\ ସାଥି େହାଇଛି 

ପ�ୀତିର।ପ�ଣୟର ଆଖିେର ନିଦ ନାହ\,ମନେର ଫୁai ନାହ\ କି �Fନେର ପ�ାଣ 

ନାହ\।ତଥାପି ମନେର ଆଶା,ତା ଆଶା ପରୂଣ େହବ।ହଠାତ୍ ମେନ ପଡ଼ିଲା <ୁଲ ସାm 
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ବିେବକ କଥା। େସ ପରା ସିବିଆଇ अଫିସର।େଯେତ अପରାଧ ର ପ�ମାଣ ରଖିଥିଲା 

ବିେଦ�ଷର, ତା ପାଖକୁ ପଠାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା।ଶୀଘ� ବ�ବ�ା କରିବାକୁ 

କହିଲା।ସଂେଗ ସଂେଗ ବିେବକ ଦଳ ବଳ ଧରି େବଦୀ ଉପେର ଆେର� କଲା 

ବିେଦ�ଷକୁ।ମାତ�  ମmୁଳା କନ�ା अବିହାଡ଼ି ରହିଯିବ ଭାବି କାFି ପକାଇେଲ ପ�ୀତିର 

ମାଆ।ପୁଣି ଭାବି ଜ� ାଇଁ ଏକ अପରାଧୀ ଜାଣି ଦୁଃଖେର ମି�ୟମାଣ େହାଇଗେଲ।ପ�ୀତି ଆଉ 

ତା. ମାଆ, ଏଦୁେହଁ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସାଥିକଲା ପରି କାFୁଥାqି।ହଠାତ୍ ପ�ଣୟର ହାତଧରି 

ବିେବକ ପହଁଚିଲା େବଦୀ ପାଖେର ଆଉ ସାଥିେର ବରେବଶ।ପ�ୀତିର କାF ଦି� ଗୁଣିତ 

େହଉଥାଏ।େକେତ ଆଶା କରିଥିଲା ପ�ଣୟ ସହ ପ�ଣୟ କରିବାକୁ େହେଲ ଏମିତି ଭାଗ� ନା 

ବିେଦ�ଷ ନା ପ�ଣୟ।ପ�ଣୟ େସଇ େବଦୀେର ବସିଲାରୁ ସମେb ଆ§ଯ�� 

େହଉଥାqି।ବିେବକ ପ�ୀତିର ହାତ ଧରି େନଇ େବଦୀେର ବସାଇ ବ� ାହI ଣ.ୁ ମ  ପଢିବାକୁ 

କହିେଲ।ତା ପେର େସଇ ସmୀତର ମ�ୂ�ନା ଛୁଟି ଆସିଲା ସେତ େଯମିତି େସ ମz 

ଉପରୁ।ସମେb ଆନFେର େଦାହରାଇ ଗାଇ ଉଠିେଲ, ମନେର ମନ ମିଶିେଲ ଆଉ 

ଭୁଲିହୁଏନା। 
ଜ�ରା,େକFୁଝର 
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କୁକୁର ଭାରି ବିଶ�bକୁକୁର ଭାରି ବିଶ�bକୁକୁର ଭାରି ବିଶ�bକୁକୁର ଭାରି ବିଶ�b    
 େଲାକଟିଏ ଦୁଇଟି କୁକୁର ପାଳିଥାଏ । େହେଲ େସମାନ.ର 

ଚ��ା ଠିକ ଭାବେର କରୁନଥାଏ । ଯାହା େହେଲବି େସମାେନ ୟା ଘର 

ତା ଘର େହାଇ ନିଜର େପଟ େପାଷି ଜୀବନ ନିବ�ାହ କରqି । ଥେର 

ନିଜ ଘେର ବଡ଼ େଭାଜିର ଆେୟାଜନ େହାଇଥାଏ । କୁକୁର ଦୁଇଟିର ଖୁସିର ସୀମା ନ ଥାଏ 

। ମନ ଭରି ସୁସ�ାଦୁ ବ�nନ ଖାଇେବ । େରାେଷଇ ଠାରୁ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାqି । 

ଆଃ କି ବାସ~ା । ଭାତ, ଖିରି, ପୁରୀ ଆଦି ନାନା ବ�nନ େରାେଷଇ ଚାଲିଥାଏ । େରାେଷଇ 

ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ କୁକୁର ଦୁଇଟିର ଖାଇବାର ଆଶା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢି ଚାଲିଥାଏ । 

େଭାକେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ େହଉଥାqି ଓ େରାେଷଇ ଶାଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସୁଥାqି । 

କୁକୁର ଦୁଇଟିର େରାେଷଇ ଶାଳା ପାଖକୁ ବାରcାର ଯିବାେର େକ� ାxାନି� ତ େହାଇଯାଇଥିେଲ 

େଭାଜି କରୁଥିବା େଲାକର ପେଡାଶୀ ଜେଣ । ପାକଲା ବାଉଁସର ବାଡ଼ି ଆଣି କୁକୁର 

ଦୁଇଟିର ସବ�ାm ଶରୀରକୁ ବାେଡଇ େଦଇଥିେଲ । ପେଡାଶୀ ଜଣ. ଭାରି େଚାର 

ପ�କୃତିର । େସ େଯେତେବେଳ େଲାକଟିର ବାଡିରୁ କିଛି େଚାରାଇ େନବାକୁ ଇଛା କେର 

କୁକୁର ଦୁଇଟି ବହୁତ ବାଧା େଦଇଥାqି । େସଇ ରାଗ ସୁେଜଇବାକୁ ଯାଇ ପେଡାଶୀ ଜଣ. 

କୁକୁର ଦୁଇଟିକୁ େବଶ ବାେଡଇ େଦଇଥିଲା । କାରଣ କୁକୁର େରାେଷଇ ଘରକୁ ପଶିଗେଲ 

େଭାଜନ अପବିତ�  େହଇଯିବାର ଆଖ�ା अଛି ପୁରାଣ ମାନ.େର । 

 ପେଡାଶୀ ଜଣ. ବହୁତ ଖୁସି େହାଇ ଯାଇଥିଲା କାରଣ କୁକୁର ଦୁଇଟି ମାଡ଼ ଖାଇ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ବାଡ଼ ମଳୂେର ନିଜ କମ� କୁ ଆଦରି ବସି ରହିେଲ । अ�ାm ଶରୀର ଜଳି ଯାଉଥାଏ 

ଯ ଣାେର ।  ବିଚରା କୁକୁର ଜାତି ବୁଝୁଛି କିଏ । ମଣିଷ େହଇଛି େଯ ନିଜ ସାm ସାଥି ଓ 

ବpୁ ବାpବ ମାନ.ୁ ଡାକି ଲେଢଇ କରିବ । େପଟ େପାଡି ଯାଉଥାଏ ଏେଣ େଦହର 

ଯ ଣା େହେଲ ବିଶ�ାସ ଥାଏ ସୁସ�ାଦୁ ଖାଦ� ଖାଇବ ଏେତ ନ େହେଲ अଇଁଠା କଇଁଠା 

ପତ� େର ଛାଡିଥିବା ଖାଦ�କୁ ଚାଟି ଖାଇ ନିଜର hୁଦା େମେ�ଇବାର ଆଶା ରଖିଥାqି । 

ଏମିତି ଭାବି େହଉଥାqି ଓ ଯ ଣାକୁ ନିଜ ହୃଦୟେର ଚାପି ଧରି େଭାଜନ ଖାଇବାର ଆଶା 

ଓ ଆକାଂhା ବାpି ଧରିଥାqି ହୃଦୟେର । କୁକୁର ଜାତି ତା.ୁ ବାଦ ହିଂଶା କଣ ଜଣା େଯ 

େସ କାହାର ଚାଟୁ କଥା କି ଇଷ�ା େଚାରି ମନ ବୃaିକୁ ବୁଝି ପାରିେବ । 

 ପେଡାଶୀ ଜଣ. କୁକୁର ଦୁଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବେର ଉaମ ମାଧ�ମ େଦଇ େସଠାରୁ 

ତଡି େଦେଲ । ଏେବ ତା.ୁ ସ#ୂଣ� ସୁେଯାଗ ମିଳିଯାଇଥିଲା େଯ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ�ୀ ନିଜ 

ଘରକୁ େବାହି େନବାର । େତଣୁ େସ ଲୁେଚଇ େଚାେରଇ ମସଲା ଓ अନ�ାନ� ସାମଗ�ୀ 

ଘରକୁ େବାହି େନବାେର ଲାଗିଲା । େରାେଷଇ େତଲ, ଚାଉଳ, ପରିବା ଓ अନ� ଦାମୀ 

ମସଲା ଘରକୁ େନବାେର ଲାଗିଲା । େଭାଜିର କa�ା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ ତା କୁକୁର 

ଦୁଇଜଣ େରାେଷଇ ଶାଳ ପାଖେର अନି� କରୁଛqି । େଲାକ ଜଣ. ଏହି କଥା ଶୁଣି 

ବହୁତ ରାଗି ଗେଲ । ଏହି କୁକୁର ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମୁହଁ ବଢା େହଇ ଗେଲଣି । ଏମାନ.ୁ 

ଦାନା େଦଇ େପାଷିବାର अଥ� अନଥ�ର କାରଣ अେଟ । ଏଣୁ କa�ା ଜଣ. କୁକୁର ଦୁଇଟି 

କୁ େଖାଜିବାେର ଲାଗିେଲ । ବହୁତ ଡାକିେଲ ତପୁ ସିପୁ ଖାଇବ ଆସ । କୁକୁର ଦୁଇଟି ଶୁଣି 

ପାରିେଲ । ଚାଲିବାକୁ ବଳ ନ ଥାଏ ତଥାପି ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ଯିବାକୁ େଚ�ା କେଲ । 

କୁକୁର ଦୁଇଟିର େଗାଡ଼ ଭିତେର ଥିବା ହାଡେର ମାଡ଼ ବାଜି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ । ଶରୀର 
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େବଦନା କାହାକୁ କହିେବ ବିଚରା ନିରୀହ ପଶୁ ଦୁଇଟି । ତଥାପି ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ େଭା େଭା 

େହଇ ବାଡ଼ ମଳୂରୁ ବାହାରି ଚାଲିେଲ ନିଜ ମାଲିକ ପାଖକୁ । ମନେର ଆଶା ଓ ଭରଷା 

ଥାଏ ମାଲିକ ଆଜି େଭାଜି େଦଉଛqି ନି§ୟ ଆମ େଭାକା େପଟେର କିଛି ଦାନା ପଡିବ । 

ଏମିତି ଭାବି େସମାେନ ପହଁଚିେଲ ମାଲିକ ପାଖେର । 

 େଲାକ ଜଣ. ଆଗରୁତ କୁକୁରକୁ ଦାନା େଦଇ େପାଷିବାେର କୁ£ିତ ଥିେଲ । ହଠାତ 

କହି ପେକଇେଲ ବୁଲାଟିଆ କୁକୁର.ୁ ଦାନା େଦଇ ରଖିେଲ ତାର ଫଳ ଏମିତି ମିେଳ । 

ଏମିତି କହି ହାତେର େଗାେଟ ମଜବୁତ ଲାଠି ଧରି ଦଉଡି ଆସିେଲ କୁକୁର ଦୁଇଟି ପାଖକୁ । 

ତା.ୁ ଏଇ କୁକୁର ଦୁଇ ଜଣ. अବ�ା େଦଖିବାର ସମୟ ନ ଥିଲା କାରଣ ପ�ଥମରୁ 

େଲାକ. କଥା ଶୁଣିଥିେଲ େଯ ଏମାେନ େରାେଷଇ ଶାଳା ପାଖେର ନଟର ପଟର 

େହଉଥିେଲ । େତଣୁ ବିଚରା କୁକୁର ଦୁଇଟା.ୁ ରାଗ ଶାqି େହବା ଯାଏ ପିଟି ଚାଲିେଲ । 

କାଉଁ କାଉଁ େହଇ ଗଡି ଯାଉଥାqି । ଇଆେଡ଼ ନିbୁକ ମାଡ଼ । େପଟେର େଭାକ କୁ 

େଦହେର ମାଡ଼ । କିଏ ବା ସହିବ !େବେହାସ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ କୁକୁର ଦୁଇଟି । େଲାକ 

ଜଣ. କୁକୁର ଦୁଇଟି ମରିଗେଲ ଭାବି ଆଉ ନ ପିଟି ଦୁଇଜଣ େଲାକ.ୁ କହିେଲ ଏଇ 

ଦୁଇଟାକୁ େନଇ ପଡ଼ିଆେର ଫିmି ଦିअ । କିଛି େଲାକ ମିଶି କୁକୁର ଦୁଇଟାକୁ େନଇ 

ପଡ଼ିଆେର ଫିmି େଦେଲ । 

 େରାେଷଇ ସରିଲା । ଆମqି� ତ େଲାକ ମାେନ ଆସିଥାqି େଭାଜନ କରିବାକୁ । 

ଚାରିଆେଡ ଆେଲାକର ସଜାଣି େହାଇଥାଏ । ପେଡାଶୀ ଜଣ. ତା. କାମେର ଲାଗିଥାqା 

। େରାେଷଇ ସମୟେର ମସଲା ଓ अନ� ସାମଗ�ୀ େବାହି େନଇଥିେଲ ଏେବ ରpା ଯାଇଥିବା 

ଖାଦ� େବାହିବା ଆର� େହଲା । େସ ତ ପ�ଥେମ କୁକୁରକୁ ତାର ର�ାର କ�ା ଭାବି 
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ନିେଜ ଉaମ ମାଧ�ମ େଦଇଥିଲା । ପେର କୁକୁରର ମାଲିକ.ୁ ଏଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ପୁଣି 

ମରଣାତI କ ମାଡ଼ େଦଇ େବେହାସ କେରଇ େଦଇଥିଲା । ଏେବ ତାର କ�ା େବାଲି େକହି 

ନାହାqି । ଯାହା ଚାହ\ବ େନଇ ପାରିବ । 

 ଏେଣ କୁକୁର ଦୁଇଟି ପଡ଼ିଆେର ପଡ଼ିଥାqି । ର�ା� ଶରୀର । ତପୁର େହାସ 

େଫରିଲା ଆଉ େସ େଦଖିଲା ସିପୁ ମଧ� ତା ପାଖେର ପଡିଛି । େସ ଧୀେର ଧୀେର 

ଉଠିବାକୁ େଚ�ା କଲା । ସିପୁ ତାର ପିଲା ଦିନର ସାm । େସ ମରିଗେଲ ତପୁ ବzି 

ପାରିବ ନାହ\ । ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ଯାଇ ସିପୁ ପାଖେର ପହzିଲା । ସିପୁର କାନ ପାଖେର 

େଭା େଭା େହାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଭଗବାନ ତପୁର ଡାକ ଶୁଣିେଲ ଆଉ ସିପୁର 

େହାସ େହାସ ଟିେକ ଆସିଲା । ସିପୁର େହାସ ଆସିଲା ପେର ଦୁେହଁ ଟିେକ େଦହ ଲଗା ଲଗି 

େହେଲ । ମୁହଁ ଲଗା ଲଗି େହେଲ । କାମୁଡ଼ା କାମୁଡି ମଧ� େହେଲ । କିଛି ସମୟ ପେର 

ଦୁଇଜଣ. େଦହେର ଟିେକ ବଳ ଆସିଲା । ଦୁେହଁ ମେନ ପେକଇେଲ ତା. ମାଲିକର 

ଆଜି େଭାଜି େହଉଥିଲା । ହଁ େଯ େହେଲ ରାତି ଏେତ େହଲାଣି କାେଳ ସରି ଯାଇଥିବ । 

ହଉ ସରିେଲ ସାରିଯାଉ େହେଲ अଇଁଠା ପତ�  ଯାକ ଚାଟି େଦେଲ େପଟ ପୁରିଯିବ । ଯାହା 

େହଉ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ହୃଦୟେର ଦ� ଓ ଶରୀରେର ବଳ ହାସଲ କରି ଉଠି ପଡିେଲ । ଏକ 

ମୁହଁେର ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲିେଲ ମାଲିକ ଘର ପାଖକୁ । ଏଁ ମାଲିକ ଘରତ ସବୁ 

େଶାଇେଲଣି େବାେଧ । େକହି ବି େଲାକ େଦଖା ଯାଉ ନଁାହାqି । ଖାଇବା ପତ�  ଗଦା 

ପାଖକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ ଦଶ ବାରଟା ବୁଲା କୁକୁର ପତ�  ଗୁଡାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସବୁ ଖାଲି କରି 

ସାରିଛqି । ଖାଇେବ କଣ ? अଥଚ ତପୁ ସିପୁ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ସାହସୀ । ଏମାନ.ୁ େଦଖି 

ବୁଲା କୁକୁର କିଏ କୁଆେଡ ଦଉଡି ପଳାଇ ଗେଲ । କାରଣ କୁକୁର ନିଜ ଗଳିେର ସିଂହ ଭଳି 
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େହାଇଥାଏ । ତପୁ ଆଉ ସିପୁର ଗଜ�ନ େଦଖି अନ� କୁକୁର ମାେନ ମଧ� ଭୟ କରି ଜାଗା 

ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ । 

 ତପୁ ଓ ସିପୁ ମନ ଦୁଃଖେର ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲିେଲ େରାେଷଇ ଶାଳ ପାଖକୁ ଯଉଁଠି 

େରାେଷଇ େହଉଥିଲା େଭାଜି ପାଇଁ । କାରଣ େସଇ ଜାଗାେର ଥେର ମାଡ଼ ଖାଇଛqି । 

ପୁଣି ଥେର ଯିବା ପାଇଁ ଛାତି ଥରୁଥାଏ । ସବୁ ତ େସାଇ ଯାଇଛqି ଏେବ େଦଖିବାକୁ କିଏ 

अଛି େଯ ଭାବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ । କିଛି ବାଟ ଯାଇଛqି 

କିଛି ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଶ� ଶୁଣା ଗଲା । ଦୁେହଁ अଟକି ଯାଇଥିେଲ ଆଉ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ 

େସଇ ପେଡାଶୀ ଜଣ. କିଛି େଗାେଟଇବାେର ଲାଗିଛqି । କୁକୁର ଜାତି ଯାହା ଠାରୁ ଥେର 

ମାଡ଼ ଖାଆqି େସମାେନ ମରିବା ଯାଏ ଆଉ ତା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭଳି କାଯ�� କରqି 

ନାହ\ । अଥ�ାତ ଦୁେରଇ ରୁହqି େସଇ େଲାକ. ଠାରୁ ।  ଏମାେନତ େଭାକା େପଟ । 

ତଥାପି ପେଡାଶୀ ଠାରୁ ଦୂେରଇ ରହିେଭାକିବାେର ଲାଗିେଲ ନିଜ ବଳ ମୁତାବକ । କୁକୁର 

ଦୁଇଜଣ. େଭାକିବା ଶ� ଶୁଣି େଲାକ ଜଣ. ବାହାରକୁ ଉଠି େଦଖିେଲ କୁକୁର ଦୁଇଟା 

ମରି ନଁାହାqି । ଏଥର ଆହୁରି ରାଗେର ଜଳି ଯାଇଥିେଲ େଲାକ ଜଣ. । େୟ କୁକୁର 

ଦୁଇଟା ପାଗଳ େହଇଗେଲଣି । ଏମାନ.ୁ ଏମିତି ମାରିେଲ େହବ ନାହ\ । ଖାଦ�େର ବିଷ 

େଦଇ ମାରିେଦେଲ ଯିବ । ଏମିତି ଭାବି ବଳକା ଖାଦ�ରୁ କିଛି ଆଣି େସଥିେର ବିଷ ମିେଶଇ 

େଦଇ େଦବାକୁ ଚିqା କେଲ । ସାଧାରଣତଃ େକୗଣସି େଲାକ ବିଷ େହଉକି ଜହର ବିଲ 

ବାଡ଼ିେର େଦବାକୁ ବ�ବହାର କରqି । ଆଉ େସଇ ବିଷକୁ େସମାେନ ବାଡ଼ି ପାଖେର 

ସାଇତି ରଖqି । େଯମିତି େଛାଟ ପିଲା ନ ଧର� କି ଛୁअ� । େଲାକଟି ମଧ� େସମିତି 

କରିଥିଲା । େସ ବିଷ େବାଟଲ ଟା ବାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା େବଳକୁ ପେଡାଶୀ ଜଣ. 
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େସଇ ବାଡ଼ି ପାଖେର ଲୁଚି ରହିଥିଲା । ଧରା ପଡିଯିବା ଭୟେର େଦଲା େଗାେଟ ପାହାର 

ମୁrକୁ । ଏହି ସୁେଯାଗେର ପେଡାଶୀ ଜଣ. ଉପେର କୁକୁର ଦୁଇଟା ନିଜ ଜୀବନକୁ 

ପଛେର ପକାଇ ଝା#ି ପଡ଼ିଥିେଲ । େସେତେବେଳ କୁକୁର ଦୁଇଟିର ଜୀବନ ମାଲିକ ଜୀବନ 

ସାମ~ାେର ତୁj େହୟ ଥିଲା । ରା#ୁଡି କା#ୁଡି hତ ବିhତ କରି ପେକଇଥିେଲ େଦହ ସାରା 

। େଲାକ ଜଣକ ଚି½ାର ଶ� ପାଇ ନିଜ ଘର େଲାକ ସହିତ अନ� ପେଡାଶୀ ମାେନ ଆସି 

ହାଜର େହାଇ ଯାଇଥିେଲ । େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ େଲାକଟିର ମୁr ଫାଟି ଯାଇ ର�ା� 

अବ�ାେର ଛାଟି ପିଟି େହଉଛି । କୁକୁର ଦୁଇଟି େଚାରକୁ ଗେଡଇ ପେଡ଼ଇ କାମୁଡିବାେର 

ଲାଗିଛqି । େଚାରକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ େଲାେକ ଜାଣିେଲ େଯ େସ େଚାର େହଉଛି ନିଜ 

ପେଡାଶୀ । ଯିଏକି ରାତିେର ବାଡ଼ିେର ପଶି େଚାରି କରୁଥିଲା । େଲାକ ଜଣକୁ ଡା�ର 

ଖାନା ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଆଉ େସ ଭଲ େହଇ ଆସିଲା ପେର େଚାର ଯିଏ କି ନିଜ 

ପେଡାଶୀ ପାଖରୁ ସତ� ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ କୁକୁର ଦୁଇଟି େଲାକଟିର େକମିତି 

ଉପକାର କରିବାକୁ ଚଁାହୁଥିେଲ । ଆଉ େସ େକମିତି କୁକୁରକୁ ନିଜ ବାଟର କ�ା ଭାବି 

ହେଟଇବାକୁ ଚାହ\ଥିଲା ସବୁ ଜେଣଇ ନିଜ େଦାଷ ସ�ୀକାର କରିଥିଲା । 

 େଲାକଟି ଏେବ ଜାଣି ପାରିଲା ଯଦି େଗାେଟ କୁକୁରକୁ ଆେମ ଥେର ମାତ�  ଖାଇବାକୁ 

େଦଇଥିବା େତେବ େସ ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ଜୀବନର ସୁରhା ପାଇଁ େଚ�ା କରିବ େହେଲ 

ଜେଣ ମଣିଷକୁ ଯଦି ବଷ� ବଷ� ଖାଇବାକୁ େଦବା େତେବ େସ େବଳ ପଡିେଲ େଗାେଟ 

ଦିନେର ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ର� ବୁହାଇବାକୁ ପେଛଇବ ନାହ\ । 
େଗାପୀବିpା, ବ� ାହI ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ�ର(ଭଦ�କ) 
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अତିଥି େଦେବାଭବଃअତିଥି େଦେବାଭବଃअତିଥି େଦେବାଭବଃअତିଥି େଦେବାଭବଃ    
 अତିଥି.ୁ ଆମ ସଂ<ୃତିେର େଦବତାର �ାନେର ରଖାଯାଇଛି । 

ଏହି ଭାରତୀୟ ସଂ<ୃତି ବହୁତ ବିଚିତ�  ଓ ସଂ<ାରପୁଣ� େହାଇଥାଏ ମଧ� 

। େଦବତା କହିେଲ ଆେମ ବ�ହI ା ବି{ୁ ଓ ମେହଶ�ର. ସହିତ अନ� 

େକେତକ ପ�ାକୃତିକ ବbୁକୁ ମଧ� ମାନିଥାqି େଯପରି ପବନ, अଗି~, ଭୂମି ଆଦି अନ�ତମ । 

ଏହି େଦବା େଦବୀ ରୂପେର ଆେମ ମଧ� ସପ�, ହbୀ, ମ��, ଆଦି ପଶୁ ଓ ମୟୁର, ହଂସ, 

ଆଦି ପhୀ ମାନ.ୁ ମଧ� ପଜୂା କରିଥାqି । ଆେମ ପଜୂା କରୁଥିବା ପଶୁ ହୁअ� କି ପhୀ 

ସମb ଜୀଵ ଏହି ସୃ�ିେର ବzିବାର अଧିକାର ପାଇ ଥାqି । େହେଲ ଏହି ମାନ. ମଧ�େର 

େଦବତ�ର ସaା ମଣିଷ अନୁଭବ କରିପାେର େଯେତେବେଳ ଏଇ ମାନ. ଠାରୁ ସ�ାଥ� ହାସଲ 

କରିଥାଏ କିcା ଏଇ ମାନ.ୁ ମଧ�ରୁ କିଛି ପ�ଳୟର କାରଣ େହାଇ ଥାqି ମଧ�, ଆଉ କିଛି 

ଘାତକ େହାଇଥାqି ମଧ� େତଣୁ ମଣିଷ ଏମାନ.ୁ େଦବତାର ଆସନ େଦଇ ଉ� ପରିଧିର 

ଆଖ�ା େଦଇ ପଜୂ�ର କାରଣ କରିଥାଏ । 

 अତିଥି ମଣିଷ ପାଇଁ ବା ତାର ପରିବାର ପାଇଁ େଦବତାର ଆସନେର अଳ.ୃତ େହାଇ 

ନିଜକୁ ଧନ� ମଣିଥାଏ । ପୁରାଣେର ଆଖ�ା अନୁସାେର ଜେଣ अତିଥି େଭାଜନ ସମୟେର 

ଘରୁ େଫରିଗେଲ ପାପ େହାଇଥାଏ । େତେବ ଏହି ପାପ ଶ�କୁ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ 

ମାନି େନଇଥାଏ । ଭାବିଥାଏ ତାର अନଥ� େହବ, େସ ନିx�ନ େହଇଯିବ, ତା ଘରକୁ ଲhI ୀ 

ଛଡା ଦଶା ପଡିଯିବ।  ସତେର କଣ ଲhI ୀ ଛଡା, ନିx�ନ ଓ अନଥ� େହବା ପାଇଁ ଆେମ 

अ.ିତା ପାଢ଼ୀ 
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अତିଥି ସ½ାର କରିଥାqି । ପ�କୃତେର अନାହାରେର ଥିବା େଲାକ େଯେତେବେଳ ଖାଦ� 

ପାଇଁ ବିକଳ େହାଇଥାଏ େସମାନ.ର ଚ��ା ହ\ ପ�କୃତ अତିଥି ସ½ାର । 

     ଆଜି କାଲି େଦଖା ଯାଏ ଯିଏ ଭଲ େପାଷାକ ପରିjଦ ଓ େବଶ ଭୁଷା େର ଥାଏ ଓ ବଡ଼ 

େଲାକି େଲାକ େହଇଥିବ ଗାଡ଼ି ଘୁଡା ଚଳାଉଥିବା, େକାଠା ବାଡ଼ି ଥିବ େସଇ େଲାକକୁ ମଧ� 

अତିଥି ବା ବଡ଼ अତିଥି କହି ଆଦର ଚ��ା କରିଥାqି ।  କିଛି େଲାକ ମଧ� ରାଜନୀତିେର 

ଥିବା େଲାକ.ୁ ଆତିଥ� ପ�ା�ିର େଯାଗ� ବିେବଚିତ କରିଥାqି । ସତେର ଏଇ अତିଥି 

ସ½ାର ଭୟେର ନା ଲାଳସା େର ? 

      ଦିେନ ଏକ େଲାକର ଘେରାଇ େଭାଜିେର ଯାଇଥିଲି । େସଠି ବହୁତ େଲାକ.ର 

ସମାଗମ େହଉଥାଏ । ମଁୁ ମଧ� ଗହଳି ମଧ�େର େଭାଜନ କଲି । କିଛି ସମୟ अqେର 

କିଛି େଲାକ ଆସି ପହଁଚିେଲ । ସମେb େମାଟର ଗାଡ଼ିେର ଆସିଥାqି । େଭାଜି େଦଉଥିବା 

େଲାକଟି अତ�q ଆନFିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । ସେm ସେm େସମାନ.ର େଗାଡ଼ ହାତ 

େଧାଇ େଦଇ ଘେର ପ�ାେର ବସାଇ ବହୁତ ସ୍ଵସ୍ଵାଦୁ େଭାଜନ େଦଇଥିଲା । େସମାେନ 

ଖାଇ ସାରିବା ପେର େସମାନ.ୁ େନଇ अଧା ରାbାେର ଛାଡି ଆସିେଲ । ମଁୁ ଖାଇ ସାରି 

େସଇ ଠାେର ବିଶ�ାମ େନଉଥାଏ । ଜାଣିଲି କୁଆେଡ େସମାେନ େନତା େଶ�ଣୀୟ େଲାକ । 

ଆଉ କିଛି କହିବାର ନ ଥିଲା ପେଳଇ ଆସିଲି । ତା ପେର େସଇ େଭାଜନ ସଭାକୁ ଜେଣ 

ରୁÎ, ଜୀ%�ଶୀ%� ଓ ମଇଳା ଛିrା ଗୁ¡ା କପଡା ପିpିଥିବା େଲାକ ଆସି ପହଁଚିେଲ ! ଓ 

କହିେଲ ବାବୁ ଗେr ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ? େଭାଜି େଦଉଥିବା େଲାକ ସେm ସେm କହି 

ପେକଇେଲ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆସିଯାଉଛqି େକ ଜାଣି । अପରି�ାର େମ¨j େଲାକ ଗୁଡାକ 

କହିେଦଇ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ । ମଁୁ େଦଖି େଦଇ ଏହି ଦୃଶ� େମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ 
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େଟାପା ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା । େମା ମନେର ପ�ଶ~ ଆସିଲା ଏହି େବୖଶାଖ ମାସର ଝାnିର 

ବୁକୁଚିରି ଆସିଥିବା ଏହି େଭାକିଲା, ରୁଗୁଣା ଓ अhମ ବୟ< େଲାକଟା କଣ ଜେଣ अତିଥି 

ନୁେହଁ ? େକମିତି ଦୁନିଆ ! ଏମାେନ ବି ମଣିଷ, ଏମାନ.ର ବି ବzିବାର अଧିକାର अଛି, 

ଏମାନ.ର ମଧ� ଆମ ଭଳି ର� ମାଂଶର ଶରୀର । ଏତିକି ଫରକ ଏମାନ.ର अଥ�ର 

अଭାବ । ଆମ ଭଳି ସାବୁନ େତଲ କିଣି େଦହକୁ ଚି¦ଣ କରିବାର ସାମଥ�� ନାହ\ । ଭଲ 

େପାଷାକଟିଏ ପିpିବାର ମଧ� ସାମଥ��ର अଭାବ େତଣୁ ଆମକୁ େବାଧହୁଏ अତିଥିର 

ତୁଳନାେର େଯାଗ� ବିେବଚିତ କରିହୁଏ ନାହ\ ! 

      ବହୁତ ବାର େଦଖିଛି ମାଗି ଖାଉଥିବା େଲାକଟିଏ େଯେତେବେଳ ଧନାଢ� େହାଇଯାଏ 

େସେତେବେଳ େସ ପଛକୁ ଚାେହଁ ନାହ\ । କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ अଜଣା େଲାକ ପରି 

ବ�ବହାର କରିଥାଏ । ସତେର ଏହି ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଚିତ�  େଲାକ ସଜ ମାଛେର େପାକ 

ପେକଇବା ଜାଣqି େହେଲ ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ ମାଛଟିକୁ ଖାଇବାର ବାହାନା କରqି । 

ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି ସୁଖକୁ ଆହ�ାନ କରୁଥିବା େଲାକଟି ଦୁନିଆେର ସୁଖୀର ଆସନ େନଇଥାଏ 

। अତିଥି ସ½ାର ପୁଣ� अେଟ ଏହି ମqବ� ଆେମ ପୁରାଣ, ଗୀତା ଓ ଭାଗବତରୁ ଶିhା 

ଲାଭ କରିଥାqି େହେଲ ଏହି ମqବ� ଓ ଦିÏଶ�ନ େଦଇ ଥିବା େଲାକଟି ମହାନ ଓ େଦଵ 

େଯାଗ�।  

        ଆେମ ସାଧାରଣତଃ ବ� ାହI ଣ अତିଥି କହି ଚ��ା କରqି । ବ� ାହI ଣ ଘରକୁ ଆସିେଲ 

ଭାଗବନର ଦଜ�ା େଦଇ अତିଥି ସ½ାରେର ନିଜକୁ अପ�ଣ କରିଥାqି । େସମାନ.ର 

େଭାଜନେର େକୗଣସି ତୃଟି ନ େହଉ େସଥି ପ�ତି ସଦା ସବ�ଦା ତÐର ରୁହqି । େହେଲ 

େସଇ ବ� ାହI ଣ ପଜୂାରୀ ଘରକୁ अନ� େକହି ନି� ଜାତିର େଲାକ ଗେଲ େସମାେନ କାହ\କି 
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ହାେତ ନାକ େଟକqି । अଛୁଆଁ अଜାତି କହି କାହ\କି ପଶୁ ବ�ବହାର କରqି । େସମାେନ 

ତ କୁହqି अତିଥି େଦବତା େହେଲ କଣ ଜେଣ ନି� ଜାତିର େଲାକ ବ�ହI ଣ ଘରେର अତିଥି 

ନୁେହଁ ? େସ କଣ ଚ��ାର େଯାଗ� ନୁେହଁ । ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ ପର#ରା ବେନଇଥିବା 

େଲାକ ନିେଜ ପର#ରା କୁ ଭାmିେଦଇ ଆଧିପତ� ବିbାର କରିଥାqି अତିଥି େଦବତା 

େବାଲି କହି । େତେବ କଣ अତିଥି େଦବତା ନୁେହଁ ? ଯଦି ଜେଣ ବଡ ଜାତିର ଘରକୁ 

ଜେଣ ସାନ ଜାତିର େଲାକ େଭାକ ବିକଳେର ଛିrା ଓ ଗୁ¡ା ପିpି ଯାଏ େତେବ କଣ ସାନ 

ଜାତିର େଲାକଟି अତିଥି େଦବତାର ଆସନ ମିଳି ପାରିବ ??? 

 
ବାପା: ରnନ ପାଢ଼ୀ 

େଲଖିକା : अ.ିତା ପାଢ଼ୀ 

ସ�ମ େଶ�ଣୀ 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ ଭଦ�କ । 
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ପରୀhାଥ�ୀପରୀhାଥ�ୀପରୀhାଥ�ୀପରୀhାଥ�ୀ    
 “ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା” କଥାଟା ଢଗଢ଼ମାଳିେର ଭାରି 

ପ�ସିx େହେଲ ଦୁହିତା େଯ अନ� ମାନ. ହିତ କରୁ କରୁ ନିେଜ 

େକେବ ଭୁଲିଯାଏ ତା अbିତ�  ଜାଣିହୁଏନା ମଧ�ବିa ପରିବାରର ଏ ତ 

ସାଧାରଣ କଥା େସ <ୁଲେର ଏେତ ଭଲ ଛାତ� ୀ ନଥିଲା େହେଲ ଭାଷଣ, ରଚନା 

େଲଖାେର ଥିଲା ଖୁବ୍ ଆଗ�ହୀ ନବମ େଶ�ଣୀେର େଯେବ ପ�ଥମକରି ରଚନା େଲଖାେର 

େସ ତୃତୀୟ �ାନ ଲାଭକଲା, ତା ଆତI ବିଶ�ାସ େବାେଧ ଟିେକ ସୁଦୃଢ଼ େହାଇଥିଲା 

କେଲଜେର ପଢ଼ିବାକୁ ନାମ େଲଖାଇଲା େବେଳ େସ ଭାବିଲା ସବୁ ସହପାଠୀ େଯାଉଠି 

ପଢ଼ିେବ ମଁୁ େସଠି ପଢ଼ିେଲ େବାେଧ େମାର ଯାହା କରିବାକୁ ଇjା େହବ େଯମିତିକି 

ନାଟକେର ଭାଗ େନବା, ଗୀତ ଗାଇବା ଇତ�ାଦି କରି ପାରିବିନି କାରଣ ସମେb ଚିହ~ ା 

ମୁହଁ େମାେତ ଲାଜ ଲାଗିବ େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ତା ଇjାକୁ ଭଗବାନ ବି ସମଥ�ନ େଦେଲ 

ତା ସବୁ ସହପାଠୀ େଗାେଟ ସରକାରୀ କେଲଜେର ରହିଗେଲ େସ ଚାଲିଗଲା ଘରଠୁ ଦୂର 

େଗାେଟ ସରକାରୀ କେଲଜକୁ େଯଉଁଠି ନା ତାକୁ େକହି ଚିହି~ ଥିଲା ନା ଜାଣିଥିେଲ 

 ନୂଆ ବpୁମାନ. େମଳେର ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସମେb ବି ତାକୁ ଭଲ 

ପାଉଥିେଲ <ୁଲ ସମୟେର ସାହିତ� ପ�ତି ଥିଲା अେହତୁକ ଦୁବ�ଳତା ଓ ଗଣିତେର ଡର, 

ଭାବୁଥିଲା ଏମିତି କିଛି ପାଠ ନଥାqା କି େଯଉଁଠି ଖାଲି ସାହିତ� ଥାଆqା? ସତକୁ ସତ 

ସାହିତ� अଧ�ାପକ. ମାଧ�ମେର େସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େସ ସcpେର  

 କେଲଜର ବିଭିନ~  ଉ�ବ ଯଥା ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ, ବାଷiେକା�ବ 

ସି~�ା ଶୁଭ� େଜ�ାତି 
ରାଉତ 
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ଇତ�ାଦି ପାଇଁ େହଉଥିବା େଛାଟ େଛାଟ ନାଟକେର େସ अଭିନୟ କଲା ଆଗରୁ େକେବ 

ମz ଉପରକୁ ନ ଯାଇଥିେଲ ବି ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ େକଜାଣି ତା ପାଖେର ସାହାସ ଆସିଥିଲା 

େବାେଧ େଯେହତୁ େସ ସମb. ପାଖେର अପରିଚିତ େବଶି େହଉ େହଉ କଣ େହବ, 

ହସିେବ ତ ହସ� ସାହିତ� अଧ�ାପନ ତାକୁ ରଚନା, ଭାଷଣେର ଭାଗ େନବାକୁ 

େପ�ା�ାହିତ କେଲ, ଧିେର ଧିେର େସ ପିଲା. ଭିତେର ସୁପରିଚିତା େହାଇଗଲା ତା 

ବ�ବହାର ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା େତଣୁ ସମେb ତା ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ଏମିତିେର ଯୁ� 

ଦୁଇ ସରି ଯୁ� ତିନିେର ପହzିଲା ଯୁ�ି ତିନିେର ଓଡ଼ିଆ ସ¤ାନ ସହିତ େସ କଳା 

ବିଭାଗେର ପଢ଼ିଲା ବିଭାଗେର ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ନcର ରହୁଥିଲା ଏମିତିକି 

ସହପାଠୀମାେନ ତାଠୁ ପଚାରି କିଛି अବୁଝା ରହିେଲ ବୁଝି େନଉଥିେଲ ଭାବିଥିଲା ଯୁ� 

ତିନିପେର ସ~ାତେକାaର ଶିhା ଗ�ହଣ କରିବ େହେଲ ବାପା. ବଦଳି ହୁଏ ଗnାମ 

ଜିଲC ାର ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଜାଗାକୁ ମଧ�ବିa ପରିବାରେର ଟ.ା ପଇସା େଯ େକେତ 

କସାକଷି ଭୁ�େଭାଗୀ ହ\ ଜାେଣ ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ାଇବାକୁ ବାପା େରାକେଠାକ୍ ମନା 

କରିେଦେଲ ଆଗରୁ କିଛି ଟ.ା ସzୟ କରି ରଖିଥିଲା େସ ଟ.ା େନଇ ଫମ୍� ପରୂଣ 

କରି ଯଥା ସମୟେର େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ପ�େବଶିକା ପରୀhା େଦଲା ଓ ଚୟନ 

ମଧ� େହଇଗଲା େହେଲ କୁହqି ନା, ବିଡ଼cନା ଯାହା ଭାଗ�େର ନଥାଏ ମିେଳନା, 

ସତେଚ�ା କରିବା ପେର ବି ତା ସାmେର ବି େସଇୟା ହ\ େହଲା େସେତେବେଳ ନୂଆ 

ନୂଆ କଂପୁ�ଟରେର अନଲାଇଲ୍ ଆେବଦନ କରିଥିଲା େହେଲ େଯ ଫଳ ପ�କାଶନର 

ପାzଦିନ ମଧ�େର ଆଡ଼ମିସନ ହୁଏ େବାଲି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଜାଣିବା େବଳକୁ ଘରୁ 

ବାହାରି କଟକ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା अବ�ାେର େସ ନଥିଲା ଭାଗ�କୁ େଦାଷ େଦଇ 

କାFିଲା, େହେଲ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ େକହିନଥିେଲ ଓଲଟା ମା କହିଥିେଲ ବାପାମା’. 
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କଥା ନ ଶୁଣିେଲ ଏମିତି ହୁଏ ଏ କଥା ପଦିକ ସେତ େଯମିତି ତା କଟାଘା’େର ଚୁନ 

େଦବାଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଘର େଲାକ. ଇjା ବିରୁxେର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହ\ ବିଫଳ 

େହଲା େସ ସମୟେର  େଗାେଟ କଂପୁ�ଟର ସଂ�ାେର େଯାଗ େଦଇ ଶିhକତା କଲା 

ସମୟ ବିତିଚାଲିଥାଏ ତା ସହ କିଛି କରିବାର ଝୁ.୍ େଯାଗଁୁ ନାନା ପରୀhା େଦବାପାଇଁ ଫମ� 

ପରୂଣ କରି ଚାଲିଥାଏ େହେଲ ସବୁଠି ବିଫଳତା ହ\ ମିଳୁଥାଏ ଘେର ତା’ପାଇଁ ବାହାଘର 

େଦଖିବା ଆର� କରିେଦଇଥିେଲ େସ ଠାକୁର.ୁ ଡାେକ ନା ଏ ବାହାଘର ନ େହଉ 

ଏମିତି अେନକ ପ�bାବ ଭାmି ଚାଲିଥାଏ ଝିअକୁ ବୟସ େହବାରୁ ଘରେଲାକ. ଚିqା 

ବଢୁଥାଏ କାରଣ ଝିअଟି େଦଖିବାକୁ ଚଳqି ପh ମା କହୁଥାqି କାହ\କି ଏେତ ଟ.ା ଖ�� 

କରୁଛୁ ନାନା ପରୀhା ପାଇଁ ଝିअଟା ଚାକିରୀ କରି କଣ କରିବୁ, ଭଲ ସ�ାମୀେଟ ମିଳିେଲ 

ଜୀବନ କଟିଯିବ ସୁରୁଖୁରୁେର ଭାେବ ସତେର କଣ େମାର ମନ ଆଉ ଇjା େବାଲି କିଛି 

ନାହ\? ନିଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହବାଟା କଣ ଭୁଲ? େବଶୀ ଦୁଃଖ ଲାେଗ େସେବ େଯେବ ତା 

ମା ବି ତା ମନକଥା ବୁଝି ପାରqି ନାହ\ ଓଲଟା ଦିପଦ ଏଣୁ େତଣୁ ଶୁଣାqି, ମନ ବିେଦ� ାହ 

କେର, କାେF ସାରା ଦୁନିଆ ଏକା ଏକା ଲାେଗ 

 ଏମିତି ଏମିତି େହାଇ କଟିଯାଏ ସମୟ ବାହାଘର ପ�bାବ େଦଖି େଦଖି ଘରେଲାକ 

ହାଲିଆ, େକାଉଠି େହେଲ ଠିକ୍ େହାଇପାରୁନି ଆଜିକାଲିକା ବାହାଘର ବଜାର େଯମିତି 

ସରଗରମ୍ ବାହା େହଉଥିବା ଝିअ ଓ ତା ଘର େଲାକ.ର େସ ସବୁ ପ�କି�ୟା େଦଇ 

ଗଲାେବେଳ େଯ େକେତ ଯ ଣାପାଇ hତା� ହୁअqି ନ କହିବା ଭଲ 

 େଗାେଟ ପ�bାବ ଆେସ, ଶାଶୁ ଶଶୁର େଦଖିଯାଆqି, ପୁअ ଆସିବ େବାଲି କହqି 

େଦଖିବାକୁ ଯଥା ସମୟେର ପୁअ ଆେସ, ତାକୁ ପୁअର ପ�ଥମ ପ�ଶ~ ତେମ କଂପୁ�ଟର 

ଶିhକ, େହେଲ ମଁୁ ଚାେହଁନା େମା ªୀ ଚାକିରୀ କରୁ ତା ଉaର ଥିଲା ଜେଣ େରାଜଗାର 
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କରି ଘର ଚଳାଇବା अେପhା ଦିଜଣ େରାଜଗାର କେଲ ଘର ଭଲେର ଚଳିବ ତା’ଛଡ଼ା ଏ 

ତ ପର କଥା अବ�ାକୁ େଦଖି ବ�ବ�ା କରାଯିବ େବାେଧ ଏ ଉaର ପୁअଟିକୁ ସ�� 

କରିପାରିଲା େତଣୁ ଯଥା ସମୟେର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଘରେଲାକ ପ�bୁତ େହଉଥିେଲ 

େହେଲ େସ ମନାକଲା ନା ମଁୁ ଚାକିରୀ କରିବି ତା’ପେର ଯାଇ ଯାହା ମଧ�ବିa 

ପରିବାରେର ଝିअକୁ ସମେb େବାଝ େବାଲି ଭାବqି େତଣୁ ବାପା କୁହqି, “ତୁ ବାହା ନ 

େହେଲ ମଁୁ ଆତI ହତ�ା କରିବି ମଁୁ କଥା େଦଇଛି େମା କଥା େଫେରଇ ପାରିବିନି” ମା 

କୁେହ ବାପା ମରିଗେଲ ଆେମ ମା ପୁअ କଣ କରିବୁ? ପରିବାର ଯାକ ତାକୁ ବୁେଝଇଶୁେଝଇ 

ବାହା କରି ଦିअqି ଏକ ରକମ ଚାପ ପେକଇ 

 ସ�ାମୀ ଥିେଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ବୁଝିବା ଭଳି ମଣିଷ ଜେଣ େତଣୁ େସ ଭାବୁଥାଏ ସ�ାମୀ.ୁ 

ମନ କଥା କହିବ କି ତାର अଧ�ାପକ େହବାପାଇଁ ଭାରି ଇjା େହେଲ ପ�bାବିତ 

ବିବାହେର ସ�ାମୀ ªୀ ଜେଣ ଜଣ.ୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଗୁେଡ଼ ସମୟ ବିତିଯାଏ, େହେଲ ମନ କଥା 

ମନେର ରହିଯାଏ ସ�ାମୀ ଜେଣ େବସରକାରୀ କ#ାନୀ ଚାକିରୀଆ ସ�� ଦରମା ଯଦି ନ 

ପେଢ଼ଇ ପାରିେବ ମନ କ� କରିେବନି ତ? ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ~ ମନ ଭିତେର ଘା�ି 

େହଉଥାଏ ଏମିତି ଏମିତିେର ଜାେଣ େସ ମା େହବାକୁ ଯାଉଛି ସ�ାମୀ. ଭଲପାଇବା, 

େସ~ହ ଓ ମାଆ େହବାର अନୁଭୂତି ସବୁ ªୀ ମାନ. ଆକାଂhିତ େସ ବା େସଥିରୁ 

ବaiଯାଇଥାqା କିପରି? ଝିअଟିଏ ଜନI ଦିଏ ଯଥା ସମୟେର ସ�ାମୀ ତାର ଖୁବ୍ ଖୁସି 

କାରଣ ତା.ର ଭଉଣୀ ନାହ\ େହେଲ େସ ମେନ ମେନ କାେF ମଁୁ େଯମିତି େମା ଇjାର 

ସମାଧି େଦଇ ଆସିଲି, େମା ଛୁଆବି ଭବିଷ�ତେର ପରି�ିତିର ଚାପେର ତା ଇjାର ସମାଧି 

ନ େଦଉ 

 ସମୟ ବିତିଚାେଲ, ଝିअର ଲାଳନପାଳନେର ସମୟ ଜଣାପେଡ଼ନି ସାm ସାଥି. 
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ସହ କଥା େହଇ ଜାେଣ େଯଉଁମାେନ ତା’ଠୁ ପାଠେର ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିେଲ େସମାେନ अଧିକ 

ପାଠପଢ଼ି अଧ�ାପକ େହାଇଗେଲଣି ତା’ର ମନକ� ହୁଏ ଭାଗ�ର ବିଡ଼cନା ଭାେବ 

ସ�ାମୀ ବି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥାqି ଧିେର ଧିେର ତା’ର ଆଗ�ହ ବାବଦେର େତଣୁ ସ�ାମୀ. 

େପ�ା�ାହନେର ପୁଣି ସଜବାଜ ହୁଏ ପରୀhା େଦଇ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ କିcା 

ପିଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ େହେଲ ସବୁଠି ବିଫଳତା ମିେଳ ହଠାତ୍ ଜାେଣ େସ ଲିଖିତ 

ପରୀhାେର ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଖାଲି ଯାହା ସାhାତକାର ବାକି अଛି େସଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ 

ପ�bୁତ ହୁଏ େହେଲ େଶଷେର ଜାେଣ ସରକାରୀ ଦଫ୍ ତରେର ବି ହାତଗୁnା ଚାେଲ 

 ମନ ଖଟା େହାଇଯାଏ ଏେତଦିନର ପରିଶ�ମ କରି ଛୁଆକୁ ଧରି ପାଠପଢ଼ା େବକାର 

ହୁଏ େଗାେଟ ନିରାଶା ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦିଏ, ଭାେବ ସତେର 

କଣ, ଚାକିରୀ କରିବାପାଇଁ ତା ପଛେର େଗାେଡ଼ଇ ମଁୁ େମା ଛୁଆ ଓ ସ�ାମୀ.ୁ अବେହଳା 

କରିନି ତ? ଚାକିରୀ କେଲ େଯ ଜେଣ ଖୁସିେର ରହିବ ଏକଥା କଣ ଜରୂରୀ? ବାରcାର 

अସଫଳତା ମଣିଷର ମାନସିକ bରକୁ େଯ େକେତ ଦୁବ�ଳ କେର ଏକଥା ବିଫଳତା ପାଇବା 

େଲାକ ଜାେଣ େହେଲ ସ�ାମୀ ବୁଝାqି ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁ ମୁହୂa� ସଂଘଷ�, େଗାେଟ େଗାେଟ 

ପରୀhା ଏ ପରୀhାେର େଯ ଜିେତ େସ ବିଜୟୀ େଯଉଁ ପରି�ିତିେର अଛ େସ 

ପରି�ିତିେର ଖୁସି େଖାଜ ତୁମକୁ ଜୀବନ ନୁଆ ଲାଗିବ ପଛକଥା ଭାବି अବେଶାଷ 

କରନା ସବୁ अpାର ପେର ଆଲୁअ ଦିେଶ ପ�େଚ�ା ଜାରିରଖ ସଫଳ ଆଜି ନ େହେଲ 

କାଲି େହବ ସ�ାମୀ. କଥା ବୁଝି ପୁଣି ପ�bୁତ ହୁଏ ଆଉ େଗାେଟ ପରୀhା ପାଇଁ, ପ�bୁତି 

ଆର� କରିବାକୁ  
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ଜହ~ଜହ~ଜହ~ଜହ~     
 ପିଲାଦିନରୁ ହ\ ଆର� େହାଇଯାଏ ଜହ~  ସହ ଭାବାତI କ 

ସ#କ�ଟିଏ, ମାଆର େସଇ “ଆ ଜହ~ମାମଁୁ ଶରଗଶଶୀ, େମା ଧନ 

ହାତେର ପଡ଼େର ଖସି” ଗୀତରୁ ଆଉ େଯାଡ଼ି େହାଇଯାଏ ସାରା 

ଜୀବନପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାଦିନର େସ ଜହ~  ପାଲଟିଯାଏ େକୖେଶାରର ଆକାଂhା ତ େକେବ 

େଯୗବନର ପ�ଥମ େପ�ମର ଭାବାେବଗ େକେବ ପୁଣି ବିରହର େବଦନା ତ େକେବ ମଧୁର 

ମjୂ�ନା କି� ସବୁେବେଳ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ଲାେଗ ଯାହାକୁ ହୃଦୟର ସବୁ ପୃ0ାକୁ େଖାଲି 

େଦେଖଇ ହୁଏ ଆଜିର ଏହି ବି}ାନ ଯୁଗେର ମଣିଷ ଚF�  ପୃ0େର ପାଦ ଥାପିେଲଣି କି� 

ଏେବ ବି ଜହ~ଭରା ଆକାଶକୁ ଚାହ\େଲ େକାଉଠି ନା େକାଉଠି ପିଲା ଦିନର େସ ନିରୀହ 

ମନଟା ଜାଗିଉେଠ ଜହ~  ସହ ମନେଖାଲା କଥା େହବାକୁ, େବାଉର େସଇ “ଆ ଜହ~ମାମଁୁ... ” 

ଗୀତଟି ମେନ ମେନ ଆେପ ଆେପ େଦାହେରଇ େହଇଯାଏ ସମୁଦ� େର େଗାଟିକ ପେର 

େଗାଟିକ େଢଉ କୂଳେର ଆସି ଲହଡ଼ି ଭାmିଲାପରି େକେତ ପ�ଶ~ ମନେର ଉ.ିମାେର କି� 

ଉaର ନ ପାଇ େକାଉଆେଡ଼ ହଜିଯାଏ ଇjା ହୁଏ ସତେର େଫରି ଆସqା କି େସ 

ପିଲାଦିନ, ମା’ର େକାଳ ଆଉ ଆ ଜହ~ମାମଁୁ... ଗୀତ ଖରାଛୁଟି େବଳର ଜହ~  ଆଲୁअେର 

ସାmସାଥି ସହ େଖଳକୁଦ, ହସଖୁସି, ନାଚଗୀତ କେଲଜ ସମୟର ହେ�ଲ ଛାତେର 

ସାmମାନ. ସହ ମbି େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ ଜହ~  ଆଲୁअ ଆଉ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ, 

େକେବ େସମି�ାର ଟାଇମର େସ େଲଟ୍ ନାଇଟ୍ �ଡ଼ି ଆଉ ଝରକା ବାହାେର ଦିଶୁଥିବା 

ମିତା ବ� ହI ା 
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ଜହ~ କୁ ଚାହ\ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ମେନ ପେକଇବା ଆଜି ବି କାଲି ପରି ଲାେଗ ଏସବୁ କି� 

ଜୀବନ ତ ବହୁତ ବାଟ ଆେଗଇ ଆସିଲାଣି େହେଲ ଜହ~  େସମିତି अଛି 

ଜୀବନର େଗାେଟ େଗାେଟ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆଜି ମାତୃତ� େର ପଦାପ�ଣ ପେର ନିଜ ଧନକୁ 

େକାେଳଇ େନଇ ଆକାଶର େସଇ ଜହ~ମାମଁୁ.ୁ େଦେଖଇ େଦଲାେବେଳ ପାଟିରୁ ଆେପ 

ଆେପ ବାହାରି ଆେସ, “ଆ ଜହ~ମାମଁୁ ଶରଗଶଶୀ, େମା ଧନ ହାତେର ପଡ଼ତୁ ଖସି” 

 

ବାରିପଦା, ମୟୁରଭn, ଓଡ଼ିଶା 
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अଣୁେଭୗତିକ କାହାଣୀअଣୁେଭୗତିକ କାହାଣୀअଣୁେଭୗତିକ କାହାଣୀअଣୁେଭୗତିକ କାହାଣୀ    
 ହରିଶର ପିଲା େବଳୁ ଇଛା ଥିଲା େସ େଗାେଟ ଭଲ ସାcାଦିକ 

େହବ । େସଥିେଯାଗଁୁ େସ ପ�bୁତି ବି ଆର� କରି ସାରିଥିଲା ।  

ଭାଗ�କୁ େଗାେଟ େଛାଟ ମାସିକ ପତି� କାର ସାcାଦିକ ଭାେବ େସ କଟକ 

େର ହ\ ନିଯୁ�ି ପାଇଲା  ।  ଦିେନ ପତି� କାର ଏଡିଟର ତାକୁ େଗାେଟ ସତ� େଭୗତିକ ଘଟଣା 

ଉପେର ଗ� େଲଖିବାକୁ କହିେଲ େଯାଉଟାକି କି  େସ ନିେଜ अେm ନିେଭଇ ଥିବ ।  

ଯଦିଓ ହରିଶର େସମିତି କିଛି ଭୁତ େପ�ତ ଉପେର ବିଶ�ାସ କେରନି; ତଥାପି ଏଡିଟର .ୁ 

କିଛି ସମୟ ମାଗି େଲଖି କି ଦବା ପାଇଁ ସ¤ତି ଜଣାଇଲା  । କଟକର ରାଜବଗିଚାେର େସ 

ଖେr ଭଡା ଘର େନଇ ରହିଥିଲା  ।  ଏକଦମ ଗଳି ଏରିଆ । େସଦିନ ରାତିେର ଝିପଝିପ 

ବଷ�ା େହଉଥାଏ  ।  अଫିସରୁ ଆସୁଆସୁ ରାତି ୧୧ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ । ଛତା େଯେହତୁ 

େନଇ ନଥିଲା େସ अଧାअଧି ଓଦା େହାଇ ଯାଇଥିଲା ।  େଜାରେଜାରେର ଚାଲୁଥାଏ  ।  

ଘେର ପହzି ଗେଲ େହଲା  । ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା େଯପରି ତାକୁ ଜେଣ କିଏ ପଛରୁ  

अନୁସରଣ କରୁଛି  ।  ଟିେକ ରହି କି ପଛକୁ अନାଇଲା େକହି କୁଆେଡ ନାହଁାqି ।  ବୁଲା 

କୁକୁର ଗୁଡା ଖାଲି ଯାହା ଭୁକୁ ଥାଆqି  ।  େସ ପୁଣି ଆଗ କୁ ଚାଲିଲା  । ଏଥର  ତାକୁ 

अନୁସରଣ କରୁଥିବା ପାଦର ଶ�କୁ େସ ଠିକ ବାରି ପାରିଲା  ।  ପଛକୁ ଚାହ\ କହିଲା “କିଏ 

େସଠି”? େଗାେଟ ଭmା େକବିନ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସିଲା େଗାେଟ ଜିଣ�କାୟ ବୃx ।  

�� ୀଟଲାଇଟ୍ େର ତା’ର ମୁହଁ ଟା �� ଜଣା ପଡୁନଥିଲା  ।  କି� ଲାଗୁଥିଲା ଦାଢି ଓ 

ଦୀପକ ଷଡ଼mୀ 
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अଲରା ଚୁଟିେର ଭତi େଗାେଟ ପାଗଳ ଭଳି  ।  ଦଉଡି ଆସି ହରିଶର େଗାଡକୁ ମାଡି ବସି 

କହିଲା “ବାବୁ େମାେତ ୧୦୦ ଟ.ା ଦିअ ୪ ଦିନ େହଲାଣି େମା ଘେର ଚୁଲି ଲାଗିନି ଘେର 

େରାଗିଣା ªୀ ଆଉ ୫ ବଷ� ର ପୁअ” ।  କାFି କାFି େସ ନୟାq େହଇ ଯାଉଥାଏ  ।  

ହରିଶ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ  ।  େସ ରାbାେର ଏକୁଟିଆ େକହି କୁଆେଡ ନାହଁାqି  ।  

ପଇସା ନ େଦେଲ ହୁଏ ତ େଲାକଟା କିଛି ବି କରିେଦଇ ପାେର ।  େସ ତାକୁ କହିଲା “ହଉ 

ଉଠ େମା େଦଖୁଛି େମା ପାଖେର େକେତ ପଇସା अଛି” ପସ� अrାଳି େଦଖିଲା ଦୁଇ ଖr 

୧୦୦ ଟ.ିଆ େନାଟ୍ अଛି େସ େସଥିରୁ କାଢି ତା’କୁ ଖେr ଶେହ ଟ.ା େଦଲା  ।  ଟ.ା 

ହରିଶ ହାତରୁ ଝା#ି େନଇ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ େସଠାରୁ ଉଭାନ େହଇ ଗଲା େଲାକଟା ।  

ହରିଶ ଘେର ପହzି ମୁହଁହାତ େଧାଇ ଯାଇ େଶାଇ ପଡିଲା  ।  ରାତିସାରା େଲାକଟାର େସ 

କଦଯ�� େଚହରା ତା ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ।  ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ�କମ� ସାରି 

अଫିସ୍ ଯିବା େବେଳ େସଇ େକବିନ ପାଖେର ଟିେକ अଟକି ଗଲା େଦଖିଲା େସ େଦଇଥିବା 

୧୦୦ ଟ.ା େସ କ�ାବିନ ତେଳ ପଡିଛି । ଆେର ଏ େସ କଣ େଦଖୁଛି ଏ ତ େବାଧ ହୁଏ 

େସଇ େଲାକର େଫାେଟା  ।  କି� େଫାେଟା ତେଳ ଏ କଣ େଲଖା अଛି ୧୫ ଦିନ େହଲାଣି 

ନିେଖାଜ େବାଲି  ।  ଟିେକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲକରି ପଢିବାକୁ େଚ�ା କରିବାକୁ ଗଲା 

େବଳକୁ କ�ାବିନ୍ ର ମାଲିକ େଗାେଟ ପାନ େଦାକାନୀ ଆସି ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକିବାରୁ େସ 

ଚମକି ପଡିଲା ।  କଣ େହଲା ଭାଇ? କଣ ଦରକାର? ହରିଶ କହିଲା   ଏ େଫାେଟା ଟା? 

େଦାକାନୀ ପୁଣି କହିଲା  “ଓଃ ଏ େଫାେଟା  ଏ ହଉଛି ପରା ଆମ କେଲାନୀର ନିଧି 

ମଉସା.ର ବିଚରା ବୁଢାର ªୀ ମରିଯିବା ପେର େସ ପାଗଳ େହାଇଗଲା ।  ପୁअ ତା’ର 

ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନ େଦଇ ଘରୁ ବାହାର କରିେଦଲା ।  କାେଳ କିଏ ସେFହ 
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କରିବ େବାଲି ଭାବି କି ଏମିତିଆ ସବୁ େଫାେଟା ସାହି ସାରା ମାରିଛି େଯ ନିଧି ମଉସା 

କୁଆେଡ ଘର ଛାଡି ପେଳଇଛqି େବାଲି ।  କି� ଦୁଇ ଦିନ ତେଳ ନିଧି ମଉସା . ଶବ 

େଟ�ନ ଲାଇନ୍ କଡ ରୁ ମିଳିଛି େସ େବାେଧ ଆତI ହତ�ା କରି େଦଇଛqି” । କଣ 

ଆତI ହତ�ା? ହରିଶ ର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ।  ଆଉ ତା’କୁ ମିଳି 

ଯାଇଥିଲା ତା’ର ପତି� କା ପାଇଁ େଗାେଟ ସତ ସତିକା େଭୗତିକ କାହାଣୀ । 

    
अଧ�ାପକ, େରାଲାr୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

ବ� ହI ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
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କୁମାରପ%ୂ�ମୀ ରାତିକୁମାରପ%ୂ�ମୀ ରାତିକୁମାରପ%ୂ�ମୀ ରାତିକୁମାରପ%ୂ�ମୀ ରାତି    
 ଏେତ ଦିନପେର କୁମାର ପ%ୂ�ମୀ େବଳକୁ ମଁୁ ଗଁାକୁ ଆସିଛି 

େବmାଲୁରୁର େସ ବିର� ଜୀବନର ଶନୂ�ତାରୁ ମୁ�ି ମିଳିଛି ପFର 

ଦିନପାଇଁ 

 ବାପା. ବଦଳି अନୁସାେର ଆେମ ବାହାେର ରହିେଲ ବି ଗଁା ସହ େମାର ସଂପକ� 

ବହୁତ ନିବିଡ଼, ଖୁବ୍ ଆପଣାର ମଁୁ ଏଠି ଜନI  େନଇଥିଲି ସମୟ ସହ ସବୁ ଧିେର ଧିେର 

ବଦଳି େହାଇଯାଉଥିେଲ ବି େମାେତ ଲାେଗ େମା ସହ େମା ଗଁାର ସ#କ� େସମିତି ମଧୁର 

େହାଇ ରହିବ 

 ସଫ୍ ଟେୱର୍ ଇଂଜିନିୟର ଜୀବନ େକବଳ କ#ାନୀର ଚାରିକା¡ ଭିତେର ହ\ ବpା 

ଟ.ାପାଇଁ ଜୀବନ ଏଠି େସ ଯାହାେହଉ ଏେତଦିନର ବ�ବଧାନ ପେର ଗଁାକୁ ଆସିବା ଓ 

କୁମାରପ%ୂiମା ପବୂ�ଦିନ ପହzିବାର ମଜା अଲଗା ଥିଲା 

 େଛାଟେବେଳ ଦୁଗ�ାପଜୂା ଛୁଟି େହଉ େହଉ ଆେମ ରୁବି ଓ ମଁୁ ବାହାରି ପଡୁ ଗଁାକୁ 

ବାପା େନଇ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସqି ଆଉ େକେତେବେଳ ଆେମ ବାପା, େବାଉ, ରୁବି, େମା 

ସାନଭଉଣୀ ଓ ମଁୁ ଯାଉ ଗଁାକୁ ଦୁଗ�ାପଜୂା ଛୁଟିେର େସେତେବେଳ ଗଁାେର ମାଟିଘର ଥିଲା 

अଧା କା¡ େଡଇଁ ଆେମ अନାଦି ବାପା. ବାରି କବାଟ େଦଇ େଲ.ା ଘରଠି ଉଠୁ 

 ଖୁ�ିଆ ଘର ଦାrେର କୁମାରପୁେନଇଁ ଜହ~ େଗା ଫୁଲ ବଉଳେବଣୀ ଗୀତ େବାଲା 

େହାଇ େହାଇ େଖଳ େହଉଥାଏ ଗଁାର ଝିअମାେନ େଖଳେର ମାତି ଯାଇଥାqି ପୁଚିେଖଳ, 

ବାଗୁଡ଼ି େଖଳ ଓ େଶଷେର ଲୁଚକାଳି େଖଳ କୁମାର ପ%ୂ�ମୀ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତ�ି 

अନସୟୂା ପrା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     173 

ପଡ଼ିଗେଲ ଆର� ହୁଏ ପୁଚିେଖଳ ତା’ପେର ବାଗୁଡ଼ି େଖଳ ସnୁ ମା’ର ଦରଭmା ଘେର 

ଲୁଚିରହି ଧରା ନପଡ଼ି େଶଷେର େଚାରକୁ ପୁଣିଥେର େଚାର କରିବାର େଯଉଁ ଦିଗବିଜୟ 

ଥିଲା ତାହା କହି େହବନି 

 ଏେତ ଦିନପେର ଗଁାକୁ ଆସିଛି େବାଲି େମା ବୁଢ଼ୀ ମା ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା କିଛି 

ଖାଇେଦଇ ମା ମଁୁ ଟିେକ ବଡ଼ ମା ଘରୁ ଆସୁଛି କହି ମଁୁ ବାହାରିଲି ବଡ଼ ମା’କୁ ମୁrିଆ ମାରି 

ସାରି ଟିେକ ଗପସପ େହବାକୁ ବସିପଡ଼ିଲି ତା. ପିrାେର ବଡ଼ମା’ର ଆଖିକୁ ଆଉ ଦିଶୁନି, 

अrାଳି अrାଳି େମାେତ ଚିହି~ ଲା ପଚାରିଲି ଏେବ ଆଉ କୁମାରପ%ୂ�ମୀ ଜହ~ େଗା ଫୁଲ 

ବଉଳେବଣୀ େକହି େଖଳୁ ନାହାqି କିେଲା ମା? 

 ବଡ଼ ମା କହିଲା ତୁେମ ମାେନ ତ ସବୁ ଯାଇ ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ ବାହାେର ରହିଲ अନ� 

ଝିअମାେନ ସବୁ ବାହାସାହା େହାଇ ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ ଗେଲ ଆଉ େଖଳିବ କିଏ? 

 େକଜାଣି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଘରକୁ େଫରିଆସିବା ବଦଳେର ମଁୁ ସିଧା ସିଧା 

ରାbାେର ଗଁା ଭିତରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ଗଁା ଭିତରକୁ ଲମି�ଯାଇଥିବା ମାଟି ରାbା ଆଉ 

ନାହ\ ପ�ଧାନମ ୀ ଗ�ାମ� ସଡ଼କ େଯାଜନାେର ପିଚୁ ରାbା େହାଇଯାଇଛି େଯଉଁଠି 

େଛାଟେବେଳ େଖଳୁ େସଠି ଯାଇ େମା ପାଦ ଆେପ अଟକି ଗଲା େସଠି ଆଉ ଦାr 

ନଥିଲା ସମb.ର େକାଠାଘର अଧିକ ଜାଗା ମାଡ଼ିବସିେବ େବାଲି ରାbାଯାଏ ପାହାଚ 

ମଡ଼ାଇ ଆଣିଛqି ପ�ାୟ ସମେb ଆଉ ବାକି ତକେର େଗାରୁ ବpା େହାଇଛqି 

 ଟିେକ ଆଗକୁ ଗଲାେବଳକୁ େଛାଟ େଛାଟ ଝିअ େକେତାଟି କୁମାରପ%ୂiମା ଗୀତ 

ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ସ�ରେର ଗାଉଛqି ମଁୁ େସଠି ଠିଆେହାଇ ରହିଲି ଯାହା 

େହଉପେଛ ପର#ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛqି ଏମାେନ 

 ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ଗଁାର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଆଉ ନାହ\ ବa�ମାନର 
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ଜୀବନେର ସମେb अସ�� ସମେb ଛାଟିପିଟି େହଉଛqି ଆହୁରି अଧିକ ଆଶାେର 

ସମେb ବହiମୁଖୀ ହଠାତ୍ କୁମାରପ%ୂiମା ଜହ~ଟା େମଘ ଭିତେର ଲୁଚିଗଲା ମଁୁ େସଇଠି 

େସମିତି ଠିଆ େହାଇ ଭାବୁଥାଏ, ମଁୁ ବାହାେର ରହି ଛଟପଟ େହଉଛି େକମିତି ନିଜ 

େଲାକ.ୁ ଟିେକ େଦଖିବି େକେତ େଯ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ େସ ସହରେର ସବୁ अବାbବ, 

ଛଳନାମୟ ସତେର େକଉଁଠି �ିରତା ନାହ\ 

 ସବୁଠି ବzିବାର ପ�ବଳ ନିଶା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଦୁଃଖର bୁପ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ସମେb 

ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛqି 

 କିଏ ବା େସଠି ଛିଡ଼ା େହାଇଛି? ଓଃ ମୁ�ା ମା ଭୀମା େଜେଜବାପା. ªୀ ଏଇ 

ଭୀମା େଜେଜବାପା ପିଲାେବେଳ େକେତ ଆମକୁ ଡରାqି ବାହା େହବି, ବାହା େହବି କହି 

ଚିଡ଼ାqି ଆେମ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ଆସି ଘେର କବାଟ ବF କରି ରହୁ ମଁୁ ତ ଭୀଷଣ 

େଶାେଧ ଏେବ ଆଉ ଭୀମାେଜେଜ େଦଖିେଲ କିଛି କୁହqିନି 

 ସମୟ ସହିତ ଚିqାର ଶୀକାର େହାଇ େସ େକୗତୁକ ସବୁ ପାେଶାରି ଗେଲ ନା ମଁୁ ବଡ଼ 

େହାଇଗଲି େବାଲି ସଂଭ� ମେର େସ ସବୁ ବF କରିବା ଉଚିତ ମେନ କେଲ ମଁୁ 

ବୁଝିପାେରନା ମଁୁ କି� ଏେବ ଭାବୁଛି ପୁଣି େସ ସମୟ େଫରି ଆସqା କି? 

 ମଁୁ ବFନା ଆେଲା ବFନା କିେଲା? େକେବ ଆସିଛୁ ବା? େକେତଦିନ ରହିବୁ? ହଁ, 

ତୁ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଚାକିରୀ କରି ବାହେର ରହିଲୁ, ଆମକୁ କାହ\କି ମେନ ରଖିବୁ? ମଁୁ 

ପଚାରିଲି େଜେଜ େକମିତି अଛqି? ଭଲ अଛqି ତ? ଆଉ ଭଲ କଣ େଲା ଝିअ! ବୟସ 

େହଲା, ଶ�ାସ େରାଗଟା ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଆଖିଟା अପେରସନ େହବ ଯାହା େହଉ ଝିअ 

ପୁअ. ବାହାଘର କାମ ସରିଯାଇଛି  

 ଏଇ ରୀତା ନାନୀର ଝିअଟା ଏଇଠି େଖଳୁଛି େଯ େନବାକୁ ଆସିଥିଲି ଝିअମାେନ ଯିଏ 
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ଯାହାଘେର ସୁଖଦୁଃଖେର ରହିେଲ, ଆଉ େସଇଥିେର ଆମର ଖୁସି 

 ସତେର କିଏ କୁଆେଡ଼ ନିଜ ଘର ସଂସାରେର ବ�b ଚାରୁ ନାନି, अରୁଣା ନାନୀ, 

ମିତାନାନୀ, ମଧୁ ନାନୀ, ଗୀତା ନାନୀ... କାହ\ େକେତଦିନୁ ବିବାହ କରି ତା. ଝିअମାେନ 

ଏେବ ବିବାହ େଯାଗ�ା େହେଲଣି 

 କାହାର ବା ଆଉ ସମୟ अଛି େଯ େସ ଆସି ଏଠି ରହିବ ମଁୁ ସିନା ଏ ବୟସେର 

ଏକୁଟିଆ अଛି େବାଲି େସ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମେନ ପକାଉଛି 

 ଆେଲା େତା ବାହାଘର େକେବ େହଉଛି ବା? ଆଉ େଡରି କରନି, େଗାେଟ ଭଲ ସାଥି 

େଦଖି ବାହା େହଇଯା େଯତିକି ପାଠ, ଚାକିରୀ େହଲା େହଲା, କହୁଥିେଲ ମୁ�ା ମା 

ଏତିକି େବେଳ ସଯୂ�� ବାପା. େବାଉ, ଯାହାକୁ ମଁୁ ଗଜାମୁଗ େବାଲି ଡାେକ େସ ବାହାରି 

ଆସିେଲ ଘରୁ ଆେଲା ବFନା କିେଲା! େମା ଧନ, େମା ସୁନା, େକେତଦିନ େହଲା େତାେତ 

େଦଖିନଥିଲି ପୁଣି େସଇ ବାହାଘର କଥା ପଚାରିେବ ମୁ�ା ମା ପଚାରିବାକୁ ଇjା 

େହଉଥିଲା େଜେଜ େକମିତି अଛqି େକମିତି अଛqି ସିନା ନାନୀ, ମିନା ନାନୀ, ତା. 

ଶାଶୁଘେର ଏମାେନ ସବୁ େମାର ପିଉସୀ ହିସାବେର େହେବ 

 ଆଉ ସଯୂ��ବାପା. ପିଲାମାେନ େକମିତି ପଢୁଛqି? ସଯୂ�� ବାପା େହେଲ ମୁ�ା 

େଜେଜମା’ର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ବାହାଘର ପେର ଚଳିବାକୁ अସୁବିଧା େହଉଛି େବାଲି 

ମୁ�ା େଜେଜମା’ ଓ େଜେଜକୁ अଲଗା କରିେଦଇଥିେଲ ଏମିତି େବାେଧ ଜୀବନ ଗଡ଼ି 

ଚାେଲ ଗଁାେର ଭାଗ ବ�ା ବ�ିେର ବି େସ~ହ ମମତାର hୀଣ ଧାରଟିଏ ସବୁଦିନ େସମିତି 

अମର ରହିଥାଏ ନF ଘରର ସିମି ଆସି ମୁrିଆ ମାରିଲା ହିସାବେର ମଁୁ ତାର ବଡ଼ 

ଭଉଣୀ େହବି ତା ଝିअଟିକୁ ଚାରିବଷ� େହଲାଣି ଆଉ େଗାଟିଏ ପିଲାପିଲି େହବାର अଛି 

କଥା େହବାକୁ ଇjା େହଉଥିଲା େକେତ େଛାଟ େଛାଟ ଝିअମାେନ, ବାହା େହାଇ ଘର 
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ସଂସାର କରି େକେତ ନିପୁଣ େହାଇଗେଲଣି, େକମିତି େକଉଁଠି ଶିଖqି ଏେତ ଘରକରଣା 

ଏେତ େଛାଟ ବୟସରୁ େକଜାଣି ସତେର କଣ ତୁ ଖୁସି अଛୁ ବାହାଘର ପେର? େଗାେଟ 

अଜଣା अଶୁଣା େଲାକଟିର ହାତଧରି ବାହାେହାଇ ତାକୁ ଆପଣାର କରି ପାରିଛୁ? େହେଲ 

ନା, ମଁୁ ପଚାରି ପାରିଲିନି ଧିେର ଧିେର ସମେb ଆସିେବ ପୁଣି େସଇ ବାହାଘର ପ�ଶ~ 

ପଚରାଯିବ 

 ମଁୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲି ହଉ ମଁା ମଁୁ ବହୁତ େବଳୁ ଆସିଲିଣି ଏଇ 

କୁମାରପ%ୂ�ମୀ େଖଳ େଦଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି େମା ମା ସିଆେଡ଼ େଖାଜୁଥିବ କହି ଆସିଲି 

 େଗାେଟ ଗ�ୀର ମନ େନଇ ଆସିଲି ସତେର େଯେତ ପଢ଼, ଯାହା କର, େଯେତ ବଡ଼ 

ଚାକିରୀ କରି େରାଜଗାର କର, ବାହାଘର ଟା େଯମିତି ସମାଜେର ବzି ରହିବା ପାଇଁ 

ନିହାତି ଦରକାର େମାର ବି େକେବ ଇjା ଥିଲା, କାହାପାଇଁ ମmଳସୁତ�  ପିpିଥାqି, େଗାଡ଼ 

ମୁଦି ଲଗାଇଥାqି ଏମିତି ଜେଣ େଲାକ ଯିଏ େମାେତ ବୁଝିପାରୁଥିବ େମାର ସବୁ 

ଦୁବ�ଳତା ଜାଣି ବି େମାେତ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିବ ଯାହାପାଇଁ ମଥାେର ସିFୁର େଦଇ 

ମଁୁ ଗବ� अନୁଭବ କରି ପାରିଥାqି େହେଲ ଏେବ ମନେର ନା ପାଥ�. ସ�ପ~ अଛି ନା 

ପ�ଭାତର କିରଣ େକଜାଣି େକେତେବେଳ ସବୁ ହାତମୁଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା 

 ସମୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ମଁୁ ପଛେର ପଡ଼ିଗଲି ବହୁତ ପଛେର େଗାେଟ 

अଜଣା अଶୁଣା େଲାକକୁ ବିବାହ... ଏ କଥା ବି ଭାବି ପାେରନା  ସମଥ�ନ କରୁନଥିେଲ ବି 

ବାପା. କଥା ମଁୁ ପ%ୂ�ରୂେପ ବିେରାଧ କରିପାେରନି 

 ଘରକୁ ଆସି ଖାଇସାରି ଉଠିଲି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ବସି ରହିଲି େଜେଜ ମା ପଚାରିଲା କଣ 

େହଲା, କାହ\କି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛୁ? ଯା ଶୀଘ� େଶାଇପଡ଼, କାଲି ପରା କୁମାର ପ%ୂiମା 

ସअଳ ଉଠିେଲ ଆnୁଳି େଟକିବୁନି କି? 
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 ହଁ, ରାତି ପାହିେଲ କୁମାର ପ%ୂiମା ସଯୂ�� ଉଦୟ େହବାପବୂ�ରୁ ଲିଆ ଆnୁଳି 

େଟକିେଲ ଭଲ ବର ମିେଳ ମନ ଲାଖି ବର ସଯୂ�� ଆସିଗେଲ ବୁଢ଼ା ବର ହ\ ମିଳିବ େହ 

ଛାଡ଼ ଏଇଆ ତ ପିଲାେବଳୁ େହାଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସୁFର ଯୁବକ ବର ପାଇବାର ଆଗ�ହ 

ନାହ\ 

 ପଚାରିଲି ମା େସ ନF ଘର ସିମି େକେତ େଛାଟ ପିଲାଟିଏ ତାର ପୁଣି ଚାରିବଷ�ର 

ଝିअ, ଆଉ େଗାଟିଏ ପିଲା େହବ! ତା ବର କଣ କରୁଛି? ତା ବରଟା ମଦୁଆଟିଏ ଆଉ 

େଗାେଟ ªୀ ବି ଭୁବେନଶ�ରେର ରଖିଛି ବଡ଼ ହqସq କରୁଛି ୟାକୁ ତଥାପି ସିମି 

ଆଖିେର ମଁୁ େକେଡ ନୁ�ନ େଦଖା ଯାଉଥିଲି ସ�ାମୀ ତାର ମଦ�ପ େହଉ ପେଛ, ରhିତା 

ରଖୁ ପେଛ, ତା ପାଇଁ ତ ସିମି ସିFୁର ପିpି ସମାଜ ଆଗେର େଦଖାଇ ପାରୁଛି େସ ସୁରhିତ 

ଆଜି କାହ\ ତ ଜୀବନ ପରି ନାନା େଲାକ. େଲାଲୁପ ଦୃ�ି, ବିଚିତ�  ପ�ଶ~ର ଉaର େଦବାକୁ 

ତ ତାକୁ ପଡୁନଥିବ 

 ସକାଳ ଆnୁଳି େଟକା ସରିଲା ଭାବିଲି ସp�ାେବେଳ େଯେତେବେଳ ଚାFପଜୂା 

ପାଇଁ ଗଁାର ଝିअମାେନ ସିେxଶ�ରମFିର ପାଖେର ଥିବା ଚଉରା ମଳୂକୁ ଆସିେବ 

େସେତେବେଳ େସମାନ.ୁ ଆଜି ରାତିେର କୁମାର ପ%ୂ�ମୀ ଜହ~ େଗା େଖଳ େଖଳିବା େବାଲି 

କହିବି ଏେତ ଦିନ ପେର ଗଁାେର କୁମାର ପ%ୂ�ମୀ ଦିନ ରହିବାର ପୁରା ମଜା େନବା 

ଉଚିତ 

 ବାପା େଫାନ୍ କେଲ କିଛି ଜରୂରୀ କାମ अଛି େମାେତ ଭୁବେନଶ�ର େଫରି 

ଆସିବାକୁ େହବ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜୀବନେର କିଛି ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଆଗରୁ ପ�bୁତ 

କରିଛି େସ େକେବ ବି ସ�ବ େହାଇନି ଇjା ନଥିେଲ ବି ଆସିଲି 

 ସଂଧ�ାେର କିଏ େଦଖିବାକୁ ଆସିେବ େମାେତ ବିର� ଲାଗୁଥିେଲ ବି େକେତଦିନ 
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ଏମିତି ଚାଲିବ ସବୁ ଜିନିଷ େଖାଜା େହବ େଗାଟିଏ ଝିअ ପାଖେର ସୁFର େହାଇଥିବ, 

ଘର ସ�ାଳି ପାରୁଥିବ, ଆଧୁନିକା ବି େହାଇଥିବ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି େକମିତି ସବୁ ଗୁଣ 

ମିଳିବ େଗାେଟ ଝିअ ପାଖେର? 

 ବିନୟ, ତା. ବାପା ମା, ଭଉଣୀ ଭିେଣାଇ. ସହ ଆସିଥିେଲ ସମୟ କମ େଯାଗଁୁ 

େଗାଟିଏ ଥରେର ଝିअ େଦଖା ସରିବାର ପ�ବp ଥିଲା ବିନୟ ଶ�ୀହରିେକାଟା ଆଣବିକ 

ଗେବଷଣା େକF�େର େବୖ}ାନିକ अଛqି େମାର େସ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଇjା 

ନଥିଲା ଏମାେନ ଆସିେବ ଯିେବ େଯମିତି ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣା େହବ, ସବୁ ଭଲ 

େଦଖି କିଣିେବ ଭାବିଲି ଏ େସୗମ�ଦଶ�ୀ ଯୁବ େବୖ}ାନିକ ଜଣକ ନି§ୟ େଫରିଯିେବ ଆଉ 

େକଉଁ ସୁFରୀର ସpାନେର 

 କିଛି ସମୟ କଥାବାa�ା ପେର ତା. ମା େମାେତ ମୁଦି ପିpାଇ େଦେଲ ବିନୟ 

କହୁଥିେଲ, ତୁମର ମେନ अଛି ଆେମ ଦୁେହଁ େରେଭନ୍ ସା କେଲଜେର ଯୁ� ଦୁଇ 

ପଢୁଥିେଲ? ତୁେମ ଥେର ପଛ େବzେର ଚୁଇଂଗମ୍ ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଥିଲ ଉପ�ାନ 

ପକାଇବା େବେଳ ତୁମ େଡ�ସ୍ ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲ େସ ଚୁଇଂଗମ୍ ମଁୁ 

ଲଗାଇଥିଲି ଓଃ ତୁେମ... ମଁୁ କହିଲି ମନା କରନି, େମାେତ ବାହା େହବାକୁ, େସଥିପାଇଁ 

ମଁୁ ଆଗରୁ hମା ମାଗି େନଇଛି କହିଥିେଲ ବିନୟ ବFନା ଭାବୁଥିଲା, ସତେର ଆଜିର 

କୁମାର ପ%ୂiମା ରାତି ତା ଜୀବନେର ପ%ୂ�ତା ଆଣି େଦଇଥିଲା  
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େପନ୍େପନ୍େପନ୍େପନ୍    
 ଜୀବନ ଯାତ� ାର ଲcା ଗତିପଥେର େକଉଁଠି ରାbା ସିଧା ତ 

େକଉଠି ବ.ା । କିଏ ନିଭ�ୟେର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଏ ତ କାହା ମନେର 

ଶ.ା ଥାଏ, କିଏ ଧାଉଁଥାଏ ତ କିଏ ବାରcାର ଝୁ�ୁଥାଏ । ଏହି ଜୀବନ 

ରୁପକ ରାbାେର େକେତ େଯ ଘଟଣ अବା େକେତ ଦୂଘ�ଟଣ । ଭାଗ�ର ରାbାେର କିଏ 

ଜିତିଯାଏ ତ ପୁଣି କିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାରିଯାଏ । ହାରିବା ଓ ଜିତିବା ଜୀବନର 

ବାbବତାକୁ अନୁଭବ କରିବା । ଆେରାହ अବେରାହ ସମb. ଜୀବନେର ପ�ା� ହୁଏ । 

ଜୀବନ େକେବ ପ%ୂ� ାm ତ େକେବ ଭଗ~ାଂଶ । ଜୀବନଟି େକେତେବେଳ ପ%ୂ�ଗ� ତ 

େକେତେବେଳ ଗ�ାଂଶ । ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ରmମz େଯଉଁଠି କଳାକାର.ୁ ଜଣା ନ 

ଥାଏ ଆଗାମୀ ଦୃଶ� କଣ େହବ ? ? ? ଜୀବନର ପରିସୀମା ବଢାଏ ଆମର େଚତନଶ�ି 

। ଯଦି ପଥ ହୁଡିଯାଉ ତାହାେହେଲ ଜୀବନ ଉଜୁେଡ ଏବଂ ଜୀବନ ପ%ୂ�ରୂପ ନ ପାଇ 

େହାଇଯାଏ अ�ାଂଶ । ସମb. ଜୀବନେର ଘାତ ପ�ତିଘାତ ଆସିଥାଏ କି� େଯ ଘାତ 

ପ�ତିଘାତକୁ ଆେଡଇ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ହୁଏ ସରସ ସୁFର ମେନା} । 

 ଜୀବନକୁ ନୂତନତ�  ଭାବେର ଗଢି େତାଳିବା ପାଇଁ ଆେମ ଆବି�ାର କରିବା, 

अସହାୟତା ଓ ନିରାଶେର ଭାmି ନ ପଡି, ଜୀବନ ପଥେର ଥକି ନ ପଡି ଆଗକୁ ବଢିବା 

କାରଣ ଜୀବନ अେନକ ସ�ାବନାର ସେ¤ାହିତ ଆହ� ାନ, अେନକ ସ�ପ~ର अqହୀନ ସୃଜନ 

। ଜୀବନ अେନକ ଖଟା ମିଠାର ସFୂର ରୂପାୟନ । 

ଲଳିତ େମାହନ 
ମିଶ� 
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େପ�ମ ଜୀବନର େଶଷ ନା ଆର� ? ? ? େପ�ମେର ପ�ତୀhାର ପୀଡା ଆଉ अଦୃ�ର 

ଚିqା । ଭଲପାଇବାର େକାମଳ ଉବ�ର ମାଟିେର େପ�ମର अଧିକାର େବାଧର େଚର 

ମାଡିବାକୁ ବହୁ ସମୟ ଲାେଗ । କାହା ଭାଗ�େର େପ�ମର େଚର अଧିକାର େବାଧ ସାବ୍ଯb 

କେର ତ କାହା ଭାଗ�େର ନୁେହଁ । 

 

 ବ�ତିବ�b ଥାଆqି ସୁଲତା କାରଣ ଆଜି କେଲଜେର ବାଷiେକା�ବ । ଆଜିର 

ଉ�ବଟି େକମିତି ସୁରୁଖୁରୁେର େହବ େସଥିପାଇଁ ଚିqା । अତିଥି ଆସିବା ସମୟ ପ�ାୟ 

େହାଇଗଲାଣି େସଇଥିପାଇଁ େଗଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥାqି େଫରୁଥାqି । ଆଜିର अତିଥି ଜିଲC ାର 

अତିରି� ଜିଲC ାପାଳ । 

 अତିଥି କିଛି ସମୟ ପେର େଗଟ୍ ପାଖେର ଆସି ପହzିଗେଲ , ମz ଉପରକୁ ସମେb 

ପାେଛାଟି ଆଣିେଲ.... 

 କି�..... ! ! ! 

 ହଠାତ୍ अତିଥି.ୁ େଦଖି ସୁଲତା ଆ§ଯ��ଚକିତ େହାଇଗେଲ...... ! ! ! 

 ମନ ଭିତେର अେନକ अସମାହିତ ପ�ଶ~ ? ? ? 

 ସତେର କ'ଣ ଏ अବିନାଶ ? ? ? ନା େମାର ଦୃ�ି ପଥ ହ� ାସ େହାଇଗଲାଣି । 

 ମନ ଭିତେର अେନକ ପ�ଶ~, अେନକ ଜି}ାସା, अସରqି େକୗତୁହଳ, ଆଶା ଓ 

ଆଶ.ା। 

 ସଭାକାଯ�� ଆର� େହଲା । अତିରି� ଜିଲC ାପାଳ अବିନାଶ. କିଛି ଦୂରେର 

ବସିଥାqି ଓଡ଼ିଆ अଧ�ାପିକା ସୁଲତା ମ�ାଡାମ୍ । 
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 ଦୀଘ�ଦିନ ପେର ସୁଲତା.ୂ େଦଖି अବିନାଶ ହଡବେଡଇ ଯାଇଥିେଲ ନିଜକୁ ପ�କୃତି� 

କରି ସଭାେର ନିଜର ବ�ବ� ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ । अତୀତର ବ୍ଯଥା ଦୁଇଜଣ.ର 

ମୁଖମrଳକୁ େଦଖିେଲ �� ବାରି େହାଇପଡୁଥିଲା । ବa�ମାନ ଦୁଇଜଣ ପଦ ପଦବୀ 

ଦୃ�ିରୁ अଚିହ~ ାର अଭିନୟ କରୁଥିେଲ ମଧ� ଚିହ~ ାଚିହ~ ାର ହୃଦୟ , ଦୁଇଜଣଯାକ अନୁଭବ 

କରିପାରୁଥିେଲ.� 

 ମz ଉପେର ବସିଥିବା अତିଥି େଯ ନିଜ ନିଜର ବ�ବ� ପ�ଦାନ କେଲ କି� ଓଡ଼ିଆ 

अଧ�ାପିକା ସୁଲତା ମ�ାଡାମ.ର ଭାଷଣ ଛାତ� ଛାତ� ୀ. ପାଇଁ କିଛି ନିଆରା ଥିଲା - ନାରୀକୁ 

ଧରିତ� ୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଥିେଲ "ଜନନୀ ଜନI  ଭୂମି§ ସ�ଗ�ାଦପି ଗରିୟସୀ" । ନାରୀ 

ଜାୟା, ଭଗିନୀ ଓ ଜନନୀର ସୁFର ଉପ�ାପନା କରିଥିେଲ । ସମେb ତା. ବ�ବ�େର 

ମ¥ି ଯାଇଥିେଲ । 

 अବିନାଶ ଇjା କରୁଥିେଲ େକେତେବେଳ ଟିେକ ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ ଦୀଘ� ଦିନ ପେର 

େଦଖା େହାଇଥିବା ସୁଲତା.ୂ ଦିପଦ କହିେବ ! ! ! 

 ସଭାକାଯ�� ସରିଲା , ସମb अତିଥି ଯିବା ପାଇଁ ବ�ଗ� । ମନ ଭିତେର କି� अବିନାଶ 

ସୁଲତା.ୂ େଖାଜୁଥାqି । ସଭା�ଳ ଛାଡିବା ପବୂ�ରୁ ସୁଲତା.ୁ ମz ଉପେର େଦଇଥିବା 

ଭାଷଣର ପ�ଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିେଲ - ଆପଣ. ଭାଷଣ ହୃଦୟ�ଶ�ୀ । ଆପଣ 

େକମିତି अଛqି ? ? ?  

 ସୁଲତା କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ अବିନାଶ ନିେଜ କହିଥିେଲ - ମଁୁ ଏଠାକୁ ଏଇ अ� ଦିନ 

େହଲା ଆସିଛି ! ! ! 

 ସମୟ ବାହାର କରି େମା अଫିସ୍ ଆେଡ ଥେର ଆସ� ! ! ! 
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 ଚଳ�ିତ� ର ରିଲ୍ ଭଳି ସୁଲତା. ସI |ତିପଟଳେର ବିତିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସIରଣ 

କରାଇେଦଲା........ 

 +3 େର ଓଡ଼ିଆ अନସ� େନଇ ପଢୁଥାqି ସୁଲତା । େସହି କେଲଜେର ଇଂଗ�ାଜୀ 

अନସ� େନଇ ପଢୁଥିେଲ अବିନାଶ । ଦିେନ अଫିସ୍ ପାଖେର ଫମ� ପରୂଣ କରୁଥିେଲ 

ସୁଲତା.ର ହଠାତ୍ େପନ୍ ଟି ଚାଲିଲା ନାହ\ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା अବିନାଶ.ୁ େପନ୍ 

ଟି ମାଗିଥିେଲ । ନିଜର କାମ ସାରି େପନ୍ ଟି େଫରାଇବା ପାଇଁ େଦଖିଲା େବଳକୁ अବିନାଶ 

ଆଉ ପାଖେର ନଥିେଲ କି� ସୁଲତା. ପାଖେର ସଦାେବଳ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା 

अବିନାଶ.ର େସହି େପନ୍ ଟି । 

 ଏହି େପନ୍ େଦବା ନବା ଠାରୁ ଆର� େହଲା ଦୁଇଜଣ. ମଧ�େର େପ�ମ ସ#କ� । 

ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣ.ୁ ନ େଦଖିେଲ ଆଉ ରହି ପାରିେଲ ନାହ\ । ଦିେନ କେଲଜ 

ଲାଇେବ� ରୀେର ପାଖାପାଖି େହାଇ ବହୁତ ଗପି ଥିେଲ । 

 अବନାଶ ସୁଲତା.ୂ କହିଥିେଲ - 

 ସୁଲତା ତୁେମ େମା ଭାବନା ଠାରୁ ବହୁ ଉx�� େର...... 

 ତୁେମ େମା ଶ� ଭrାରର ଉx�� େର...... 

 ତୁମର ରୂପଲାବଣ�କୁ େକଉଁ ଭାଷାେର ବ%�ନା କରିବି ଭାବି ପାରୁ ନାହ\ ? ? ? 

 ସତେର ତୁେମ ହୃଦୟ ଗଲିଚାର अସରqି େଗାଲାପ ଫୁଲ........ 

 ତୁେମ େକମିତିକା ସ�ରବ%� େଲଖି େହଉ ନାହ\ େମା ମନର ରଫ୍ ଖାତାେର...... 

 ତୁମର अପରୂପ େସୗFଯ�� େମାେତ ଜେଡଇ େଦଇଛି । ତୁମ ବିନା ମଁୁ େଗାଟାଏ 

ମୁହୁa� ରହି େହଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହ\ । 
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 ଏହା ଭିତେର ଦୁଇଜଣ ଗପି ଗପି ନିଜର ନିେରାଳା अନସ� କC ାସ ରୁମ୍ ଆେଡ ପଳାଇ 

ଯାଇଥିେଲ । 

 ଗାଈ ମାେନ େଗାଠ େଫରqା େହେଲଣି, ପhୀମାେନ କିଚିରି ମିଚିରି ଶ�େର ନିଜ 

ବସାକୁ େଫରି େଲଣି । ସp�ା େଯତିକି େଯତିକି ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ - अବିନାଶ ଓ 

ସୁଲତା.ର େପ�ମ େସତିକି ନିକଟତର େହଉଥାଏ । ଦୁଇଟି ମଶାଧପୂ କଏଲ୍ ପରି 

अବିନାଶ ଓ ସୁଲତା େଢର ସମୟ ଦୁଇଜଣ. ଭିତେର ବାpି େହାଇଯାଇଥିେଲ । 

ସୁଲତା.ର ମିଠା ମିଠା କଥା ଗୁଡ଼ିକ अବିନାଶ.ର ବିbୃତ ହୃଦୟେର �ାନ େଦଉଥିଲା େସ 

ସp�ା अpକାରେର । ଦୁଇଜଣ ଏଭଳି େଦୖହିକ ସଂପକ�େର ବୁଡି ରହି ଯାଇଥିେଲ େଯ 

ସମୟ ଜାଣିପାରି ନ ଥିେଲ । 

 ଘଡି େଦଖିଲା େବଳକୁ ସାତଟା ଉପେର େହଲାଣି । କେଲଜର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳୁଥିଲା 

ଆେଲାକ । େସଦିନ ସୁଲତା.ୁ ଗାଡି ନ ମିଳିବାରୁ ବଡ କ�େର ଘରକୁ େଫରିଥିେଲ । 

 ତା ପେର ଆଉ େଦଖା େହାଇ ନ ଥିଲା अବିନାଶ.ୁ, କାରଣ େରଜÌ ବାହାରି ପବୂ�ରୁ 

अବିନାଶ ବାପା.ର ଟ�ାନ୍ସଫର୍ େହାଇଯାଇଥିଲା ଦିଲC ୀ । अବିନାଶ.ୁ ବହୁତ େଖାଜୁଛି 

ସୁଲତା କି� େକଉଁଠି େହେଲ େଖାଜ ଖବର ପାଇ ପାରିନାହ\ କି େସେତେବେଳ ମଧ� 

େମାବାଇଲ ବ�ବ�ା ନ ଥିଲା । 

 ସୁଲତା. ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ�bାବ ଆସିଛି, ପାଠପଢିବାର ଆଳ େଦଖାଇ ସମb 

ପ�bାବକୁ अଣେଦଖା କରିଛqି । ସୁଲତା.ର ବାପା ମଧ� ଝିअକୁ ବାଧ� 

କରିପାରିନାହଁାqି। 

 ଏହା ଭିତେର ବିତିଯାଇଛି अଠର ବଷ�........... 
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 अବିନାଶ ଓଡିଶା ପ�ଶାସନିକ େସବାେର େଯାଗ େଦଇ ବିଭିନ~  ପଦ ପଦବୀେର 

अବ�ାପିତ େହାଇଛqି । ଏେବ ବୟସର अପରାହ~ େର । अବିନାଶ.ର େଗାଟିଏ େବାଲି 

ଝିअ ଆଇ. ଆଇ. ଟିେର ପଢୁଛି । ଘେର ଶିhିତା ªୀ ସୁନିପୁଣା ଗୃହିଣୀ। 

 ହଠାତ୍ अଫିସ୍ ର ଚପରାସି ଆସି ପଚାରିଛି ଆପଣ.ୁ ଜେଣ ମ�ାଡାମ୍ େଦଖା 

କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛqି ? ? ? ? ? 

 अବିନାଶ अନୁମତି େଦଇଛqି ....... 

 ସୁଲତା ଚାcର ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କରି अବିନାଶ.ୁ अଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିେଲ...... 

 अବିନାଶ - ସୁଲତା େକମିତି अଛ. ....... ତୁମ ଖବର କ'ଣ ? ? ? 

 ସୁଲତା - ଖବର କ'ଣ କହିବି ! ! ! େଗାଟିଏ ସମୟ ଥିଲା.......  

 ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ େମାଡେର ମଁୁ ଠିଆ େହାଇଥିଲି ନା ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିଥିଲି ନା 

ନିଜର କରିପାରିଥିଲି ! ! ! ପ�ତିମୁହୂa�େର ତିଳ ତିଳ ଖାଲି ଦ�ୀଭୂତ େହଉଥିଲି । 

ଜୀବନ ରାbାେର अେନକ ବାଟ ଚାଲିଛି କି� ସୁଖର....... ପାଇନି େଦଖା. ...... ଏେବ ମଁୁ 

ରହୁଛି ଶାq ନଦୀେର, ଆଉ ବହୁଛି ଏକା ଏକା..... 

 अବିନାଶ - େମାେତ ଭୁଲ ବୁଝନି ସୁଲତା......... 

 ମଁୁ ଇଛା କରି ବି କଛି ତୁମ ପାଇଁ କରି ପାରି ନାହଁ........ ନାଚାର...... 

 ସୁଲତା - େଯମିତି ଗଛଟିଏ ମରିଗଲା ପେର େଯେତ ପାଣି େଦେଲ ମଧ� େସ ବzି ନ 

ଥାଏ େସମିତି ସ#କ�ରୁ ଆqରିକତା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୂେରଇ ରଖିେଲ ଭଲପାଇବାର ମଲୂ� ନ 

ଥାଏ ? ? ? 

 ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣ.ର ପରିବାର ଖୁସିେର अଛqି ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଆଜି ମଁୁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     185 

ଆସିଛି ଦୀଘ� ଦିନରୁ େମାେତ ହqସq କରୁଥିବା େଗାଟିଏ ଜିନିଷ େଫରାଇ ବାକୁ.......  

 अବିନାଶ - କୁହ� କ अ ଣ େସଟା ! ! ! 

 ସୁଲତା - େସଦିନ େଦଇ ଥିବା ଏ େପନ୍ ( Pen ) ଟି । ଏହି େପନ୍ ଟି େମା ଜୀବନେର 

ବହୁତ ( Pain) ବା କ� େଦଲାଣି । ଆଜି ପଯ��q ମଁୁ ତୁମର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ अhୁ%� ରଖିଛି 

ଏହି େପନ୍ (Pen ) ଟି ଆଉ େମାର ମନଟି । 

 ବୟସର अପରାହ~ େର ପଦାପ�ଣ କରୁଥିବା ସୁଲତା.ୂ େଦଖି अବିନାଶ.ର ଆଖି ଛଳ 

ଛଳ େହାଇଗଲା । ଜୀବନେର ଉଚିତ୍ ନି�aି େନବା ପବୂ�ରୁ ମନ ଥେର କିପରି ସୁଲତା.ୁ 

ପଚାରିଲାନି କି ତା.ର ବିଷୟ ବୁଝିଲା ନାହ\ େସଥିେର अନୁତ� ଥିେଲ. ..... 

 ଛାଡ....... ବହିଯାଇଥିବା ପାଣି , ଛିrି ପଡିଥିବା ଡାଳର କଥା ମେନ ପକାଇ ଦୁଃଖିତ 

େହବା ବ�ତୀତ କ'ଣ ବା ଥାଇପାେର ? ? ? 

 अବିନାଶ କହିଥିେଲ..... ଯଦି ଆଜି ପଯ��q ତୁମ ପାଖେର େପନ୍ ଟି ଥିଲା ଏେବ ବି 

ଥାଉ ତୁେମ େସ େପ�ମେର କାହ\କି ଜଉମୁଦ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ? ? 

 ସୁଲତା - େଯମିତି େସଫାଳୀ କହୁଥିଲା....... ଝରିବା , ମରିବା, ମଉଳିବା ମଁୁ 

ଜାେଣନା ! ! ! 

 କାହ\କିନା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରଖୁ ନ ଥିବା ପବନକୁ ମଁୁ ସବୁ େଦଇ େଦଇଛି 

ସୁଗp........ 

 ନିଜ ପାଇଁ ଶ�ମ କରୁ ନ ଥିବା ଆେଲାକକୁ ମଁୁ େଦଇ େଦଇଛି ସବୁ େସୗFଯ��........ 

 ନିଜ ପାଇଁ େକେବ ବzି ନ ଥିବା ମାଟିକୁ ମଁୁ େଦଇ େଦଇଛି େମାର ଶରୀର.......... 

 େମାର ଆଉକିଛି ନାହ\ - ନା अଛି ବୟସ ? ନା अଛି ମନ ? ନା अଛି େସୗFଯ�� ? ନା 
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अଛି େସ ସମୟ ? 

 अବିନାଶ - ମଁୁ ତୁମ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରୁନାହ\ ସୁଲତା......... ବା अଧିକ କହି େମାେତ 

ଲ¥ିତ କରନି............ ଯାହାକୁ ତୁେମ ଆଜି ପଯ��q େପ�ମିକ ଭାବି ରଖିଥିଲ ତାହା ତୁମ 

ପାଖେର େସମିତି ଥାଉ । ତୁେମ ଆଜି ତାର ପରିସମା�ି କରିବାକୁ କାହ\କି ଚାହୁଁଛ ? ? ? 

 ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି ......... ଆଜି ଆମର ଆଉ େସ ପରିେବଶ ନାହ\ । ମଁୁ ଦୁଃଖିତ 

अନୁତ� ସୁଲତା............. 

 ସୁଲତା.ର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥାଏ । अବିନାଶ.ର ବିନା अନୁମତିେର େପନ୍ 

ଟି େନଇ ସୁଲତା ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଇଥିେଲ । 

 अବିନାଶ ପଛେର ପଛେର ଯାଇ ସୁଲତା.ୂ ଗାଡିେର େନଇ ତା. ଘେର 

ଛାଡିେଦଇଥିେଲ...... 

 ସତେର ଜୀବନଟା ଏମିତି ଏକ अକୁହା କଥା ଯାହାକୁ ଓଠ ତେଳ ଚାପିରଖି ମିଛି 

ମିଛିକା ହସ ହସି ଆଗକୁ ବଢି ଥାଉ............ 
ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� 

ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

ଚF� ଗିରି, ଗଜପତି, ଓଡିଶା 9437985866 
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ବିଭାଜନର ଚିଠିବିଭାଜନର ଚିଠିବିଭାଜନର ଚିଠିବିଭାଜନର ଚିଠି    
 ବିଭାଜନ ସଦାେବେଳ େଦଶବାସୀ. ହୃଦୟେର ଏକ କରୁଣ 

େବଦନା ସୃ�ି କରିଛି। ବିଭାଜନର କାରଣ ଯାହା େହଉ କି� ଉଭୟ 

ଭାରତ ଓ ପାକିbାନ ପାଇଁ େସହି ଭୟାନକ ମୁହୂa� अେନକ अଭୁଲା, 

अଲିଭା ସI |ତି ଛାଡ଼ି େଦଇଗଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିbାନର ବିଭାଜନର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି 

ଶୁଣି େଯୗବନାବ�ାକୁ ପହzିଛି ନଗI ା। େସ ସଦାେବେଳ ବିଭାଜନର କଥା ଓ ବ�ଥାେର 

ନିଜକୁ ଏପରି ଭାେବ ହଜାଇ େଦଇଥାଏ େଯ, େସଥିରୁ େସ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଏ 

ନାହ\। େସଥିପାଇଁ େସ ବାରcାର େଖାଜିବାକୁ ଲାେଗ ଦୁଇ େଦଶର ବିଭାଜନର କାରଣ। 

ନିଜର ଏହି ଜି}ାସା େହତୁ ‘ଲାେହାର୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ’େର ଗେବଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ 

ପାଇ ଭାରତ ଓ ପାକିbାନର ବିଭାଜନର କାରଣ ଉପେର ଗେବଷଣା କରିବା ପାଇଁ େସ 

ନି�aି  େନଇଥିଲା। େହେଲ େକବଳ ପାକିbାନେର ରହି ଏହି ଗେବଷଣାକୁ ରୂପେରଖ 

େଦବା ସ�ବ ନୁେହଁ, େସଥିପାଇଁ େସ ଭାରତର ମୁ�ଜିୟମଗୁଡ଼ିକେର ବିଭାଜନର କାରଣ 

େଖାଜିବାକୁ େଯାଜନା କରିଲା। ନଗI ାର ଭାରତ ଆସିବା େସେତ ସହଜ ନଥିଲା ଭାରତକୁ 

ଆସିବା ପାଇଁ େସ ପାକିbାନ ସରକାର.ୁ ତିନିଥର ଥର ଦରଖାb େଦଇ ବିଫଳ 

େହାଇଛି। କି� ଚତୁଥ� ଥର ତା’ର ଆେବଦନ ସ�ୀକାର େହାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ� अନ� 

ଝିअର ଦରଖାbକୁ ମnୁରୀ ମିଳିଥିଲା େହେଲ େସ ଝିअଟି େକୗଣସି କାରଣରୁ ଆସି ପାରି 

ନଥିଲା, େସଥିପାଇଁ ନଗI ାକୁ ପାzଦିନ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ अନୁମତି ମିଳିଗଲା। େସ 

କୁନା ସୁନା 
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ପ�ଥମଥର ଭାରତ ଆସୁଛି େସଥିପାଇଁ େସ େବଶ୍ ଖୁସିଥିଲା, ମନେର अେନକ ଉ�ାହ ଓ 

ଉକ�£ା େନଇ େସ अମି�ତସର ପହzିଲା। େସଠାେର ପହzି ନଗI ା ସବ�ପ�ଥେମ ନିଜ ଆମିI କୁ 

େଫାନ କରି କହିଲା “ଆମିI  ତେମ ଏଠାକୁ େଫାନ କରି ପାରିବ ନାହ\, େସଥିପାଇଁ ମଁୁ େଫାନ୍ 

କରିବି, ମଁୁ ଭଲ େସ ପହzି ଗଲି, େମାର ଚିqା କର ନାହ\ ମଁୁ ପୁରା ଠିକ୍ अଛି।” ଏତିକି କହି 

ନଗI ା େଗ�ହାଉସର ରିସିଭର ରଖିେଦଲା । 

 ସକାଳ ୮ଟା େବଳୁ ମୁ�ଜିୟମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନଗI ା ପ�bୁତ େହାଇଛି। ଧଳା ରmର 

ସାଲ�ାର ସୁଟ୍, େସଥିେର ହଳଦି ରmର ଓଢ଼ଣୀ, କାନେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁମ୍କା, େଖାଲା େକଶ, 

ନଗI ା ଜହ~  ଭଳି ସୁFର େଦଖାଯାଉଥିଲା । ନଗI ା େପନ୍, ଡାଏରୀ ଓ ସବୁ ଡକୁ�େମ� 

ବ�ାେଗ� ଭରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ େସତିକିେବେଳ ଡର୍ େବଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା । ନଗI ା 

କବାଟ େଖାଲିବା hଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, “ଗୁଡ୍ ମ%i ଂ ମ�ାଡାମ୍ ମଁୁ ଆଗାମୀ ପାzଦିନ 

ପାଇଁ ଆପଣ. ଗାଇଡ୍, େମା ନଁା अଜୟ ଆପଣ େମାେତ େସ~ହେର अଜୁ େବାଲି ଡାକି 

ପାରିେବ।” କି� ନଗI ା େସଭଳି ଝିअ ନ ଥିଲା େସ ତାକୁ େକବଳ अଜୟ େବାଲି ହ\ 

ଡାକିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗେଲ ମୁ�ଜିୟମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପ�ଥମ ଦିନ ଥିଲା, 

େସଥିପାଇଁ ନଗI ା ବିେଶଷ େନାଟ୍ସ ବନାଇ ପାରି ନଥିଲା, େକବଳ େଦଖିକି ଚାଲି 

ଆସିଥିଲା। କାଲିକୁ ଠିକ୍ ୯:୩୦େର ଆସିବା ପାଇଁ अଜୟକୁ କହି ନଗI ା େଗ� ହାଉସକୁ 

େଫରି ଆସିଲା। ଦି�ତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ନଗI ା ଠିକ୍ ୯:୩୦ ସୁxା ପ�bୁତ େହାଇଯାଇଛି, ଆଜି 

େସ େମରୁନ୍ ରmର ସାଲ�ାର ଓ େସଥିେର େଗାÅଏନ୍ ରmର ଏେମ�ାୟେଡ଼ରୀ େହାଇଥିବା 

ଓଢ଼ଣୀ, କାନର ବି ପୁରା ମ�ାଚିm୍ କରି ପିpିଛି । अଜୟ ଓ ନଗI ା ଆଜି ଟିେକ ଏପଟ-

େସପଟ अନାବନା କଥାବାa�ା େହାଇ ମୁ�ଜିୟମ୍ ପହzିଗେଲ। ଆଜି ନଗI ା अେନକ କାମ 
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କରିଲା ଓ େଢ଼ର୍ ସାରା େନାଟସ୍ ବି େଲଖିଲା । ସଂp�ାେର େଗ� ହାଉସ୍ କୁ େଫରିବା 

ସମୟେର ନଗI ା, अଜୟକୁ ଆସqାକାଲି ନିଜର ସହର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ନଗI ାର ଏ 

କଥାଶୁଣି अଜୟ େବଶ୍ ଖୁସି େହାଇଗଲା, ଆଉ ନି§ୟ ବୁଲାଇବ େବାଲି କହି େସଠାରୁ 

ଚାଲିଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ନଗI ାର ଗେବଷଣା କାମ ଶୀଘ� େଶଷ େହାଇଗଲା, େସଥିପାଇଁ 

େସମାେନ ସହରର ବିଭିନ~  �ାନ ବୁଲିେଲ, ଚାଟ୍ ଖାଇେଲ, ଲସି ପିଇେଲ ଓ ନଗI ାର 

अତିପି�ୟ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ମଧ� ଖାଇେଲ। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲିେର େସମାନ. ଦିନ େକମିତି 

ବିତିଗଲା େସମାେନ ମଧ� ଜାଣିପାରିେଲ ନାହ\, ଦିନର େଶଷେର େସମାେନ ନିx�ାରଣ 

କରିେଲ େଯ, େଯଉଁଦିନ ନଗI ାର ଗେବଷଣା େଶଷ େହବ େସ ଦିନ େସମାେନ ସାଥିେର 

ସମୟ अତିବାହିତ କରିେବ, ଖୁବ୍ ବୁଲିେବ, ସାଥିେର ଖାଇେବ ଓ ସାଥିେର ଗୁଡାଏ େଫାଟ 

ମଧ� ଉଠାଇ ନିଜ ନିଜର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର अେପCାଡ୍ ମଧ� କରିେବ। ଚତୁଥ� ଦିନ ବି 

େସହିଭଳି ନଗI ା अେନକ ମୁ�ଜିୟମ ବୁଲି ଓ େଢ଼ର୍ ସାରା ତଥ� ସଂଗ�ହ କରି ବଜାରରୁ ନିଜ 

ପାଇଁ କିଛି ଭାରତୀୟ େପାଷାକ ଖରିଦ୍ କରି େଗ�ହାଉସ୍ କୁ େଫରି ଆସିଲା। େଦଖୁ େଦଖୁ 

େକମିତି ଭାରତେର ନଗI ାର ଚାରିଦିନ ବିତିଗଲା, େସ ମଧ� ଜାଣିପାରିଲା ନାହ\। 

ଭାରତେର ନଗI ାର ପzମ ଓ େଶଷ ଦିନ ଆସି ପହzିଗଲା। ନିଜ ଗେବଷଣା ପାଇଁ େଯଉଁ 

ସବୁ ତଥ� ସଂଗ�ହ କରିବାର ଆକାଂhା େନଇ ନଗI ା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, େସ ସବୁ ତଥ� 

ପ�ାୟ େସ ସଂଗ�ହ କରି ସାରିଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ କିଛି अଧୁରା अଧୁରା ଲାଗୁଥିଲା। େସ 

ବାରcାର କିଛି େଗାେଟ ଛାଡ଼ିେଦଉଛି ଯାହା ତା’ ପାଇଁ ଓ ତା’ର ଗେବଷଣା ପାଇଁ େବଶ୍ 

ଆବଶ�କ, ଏଭଳି ଏକ अଜଣା ଭାବେର ମାନସିକ bରେର ବ�ଥିତ େହାଇ ନଗI ା ପzମ 

ଦିନ ମୁ�ଜିୟମକୁ ପହzିଲା। ଆଜି ଭାରତେର ନଗI ାର େଶଷ ଦିନ ଥିଲା ଓ ମୁ�ଜିୟମ୍ 
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ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ମଧ� େଶଷ ଦିନ ଥିଲା। ନଗI ା ଆଜି अଜୟ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ 

କହିଥିଲା। କି� େସମିତି କିଛି େହଲା ନାହ\, କାରଣ ମୁ�ଜିୟମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା 

ସମୟେର ନଗI ାକୁ ମୁ�ଜିୟମ୍ େକାଣେର ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବା¯ େଦଖାଗଲା। ନଗI ା େସ 

ବା¯କୁ େକମିତି ଛାଡ଼qା, େହାଇପାେର େସ େଯଉଁ ତଥ� ସଂଗ�ହ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତାହା 

େସ ବା¯ ମଧ�େର ଥାଇପାେର। କି� େସ ବା¯େର କିଛି ନାହ\, ତାକୁ େକହି େଦଖqି 

ମଧ� ନାହ\ ଏକଥା କହି अଜୟ, ନଗI ାକୁ େସ ବା¯କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଲା। କାରଣ 

ଆଜି େଶଷଦିନେର େସମାେନ ସାଥିେର ବୁଲିବା ପାଇଁ ନି�aି େନଇଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ େସ 

ନଗI ା ସହ अଧିକ ସମୟ अତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ େସ ପୁରୁଣା ବା¯େର ସମୟ ନ� 

ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। େହେଲ ନଗI ା ନିଜ ଜିଦ୍ େର अଟଳ ରହି େସଇ ବା¯ ଉଠାଇ 

ତାକୁ େଖାଲି େଦଖିଲା େଯ, େସଥିେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଡାଏରୀ ଥିଲା, େବାଧ ହୁଏ କିଏ 

େସଥିେର ନିଜର ସI |ତି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ନଗI ା, अଜୟକୁ କହିଲା ଚାଲ େକାଉଠି ବସି ଏହି 

ଡାଏରୀକୁ ପଢି଼ବା। अଜୟ, ନଗI ାକୁ ମନା କରିପାରିଲା ନାହ\, କି� େସ ଖୁସି ମଧ� ନ ଥିଲା, 

କାରଣ ଆଜି ତ େସମାେନ ଏକାସାଥିେର ବୁଲିବାକୁ ନି�aି େନଇଥିେଲ, େହେଲ ନଗI ା ଏ 

ବରିଂ ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଇjା କରୁଛି । 

 ଡାଏରୀର ପ�ଥମ ପୃ0ାେର େଲଖା େହାଇଥିଲା ‘For Noori and Sameer’। ନୁରୀ 

େସଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ େସ ଇଦ�  ପ�bୁତି କରୁଥିଲା । କି� େସ ସମb. ସହ 

ଝଗଡ଼ା ମଧ� କରୁଥିଲା । ବଜାରେର ଇଦ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ�  କିଣିଲା େବେଳ ବି 

ଦରଦାମକୁ େନଇ େଦାକାନୀମାନ. ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି । ସମb. ସହ ତକ�ବିତକ� କରି 

ନୁରୀ, ସଂଗୀତା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା େବେଳ ତା’ର ଓଢ଼ଣୀ ସମୀରର ସାଇେକଲର 
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କ�ାରିअରେର ଯାଇ ଫସିଗଲା। ସମୀର େସ ସାଇେକେଲ�  ବସିଥିଲା, େସଥିପାଇଁ େସ 

ନୁରୀର ଓଢ଼ଣୀକୁ ସାଇେକଲରୁ ଛଡାଇବା ପାଇଁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। ନୁରୀ ଆଗପଛ କିଛି ନ 

ବିଚାରୀ ବଷi ପଡ଼ିଲା ସମୀର ଉପେର ‘ବଦ୍ ମାସ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଭରା ବଜାରେର ଜେଣ ଝିअ 

ସହ अପବ�ବହାର କରୁଛ’। ନୁରୀର ଏଭଳି ବ�ବହାର େଦଖି ସମୀର ନମ�ର ସହ କହିଲା- 

‘ମ�ାଡାମ୍ ଆପଣ. ଓଢ଼ଣୀ େମା ସାଇେକଲେର ଫସିଯାଇଛି, ମଁୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 

େଚ�ା କରୁଛି’। େହେଲ ନୁରୀ, ସମୀରର କଥା ନ ଶୁଣି ତା’ ଗାଲେର େଗାଟିଏ ଜାବୁଡା 

ବସାଇେଦଲା। ସମୀର ବି କିଛି କମ୍ ନ ଥିଲା େସ ମଧ� କହିେଦଲା େଯ- ‘ମ�ାଡାମ୍ 

ଚାହ\େଲ ମଁୁ ବି ମାରି ପାରିବି କି� ଆପଣ ଜେଣ ଝିअ, େସଥିପାଇଁ ଆପଣ.ୁ ଛାଡ଼ି 

େଦଉଛି।’ ଏହା ଶୁଣି ନୁରୀ अଧିକ ରାଗିଗଲା େହେଲ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ସଂଗୀତା ସହ ନିଜ ଘରକୁ 

ଚାଲିଗଲା । ଏଭଳି ଝଗଡ଼ା ନୁରୀ ପାଇଁ େକୗଣସି ନୂଆଁ ଘଟଣା ନ ଥିଲା, କାରଣ େସ ଏେତ 

ସୁFର ଥିଲା େଯ ତା’ ପଛେର अେନକ ପିଲା ପଡ଼ିଥିେଲ । କି� େସ କାହାକୁ ଆଗକୁ 

ଆସିବାକୁ େଦଇନି । ନୁରୀ ଆଜି କିଛି ଉଦାସ୍ ମେନ େହଉଛି, କାହ\କି ନା ଆଜି ସମୀର 

ସହ େସ ଯାହା ବ�ବହାର କରିଲା ତାହା ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ଇଦ୍ ର ପ�bୁତି ଭିତେର 

େସ ସଂଗୀତା ଘରକୁ ଗଲା, େସଠାେର େସ େଭଟିଲା ସଂଗୀତାର ମାମଁୁର ପୁअ.ୁ, େସଇ 

ମାମଁୁର ପୁअ ଆଉ େକହି ନାହ\ େସ େହଉଛି ସମୀର, ଯିଏ ସାଇେକଲରୁ ନୁରୀର ଓଢ଼ଣୀ 

ଛଡାଇବାକୁ ଯାଇ ତା’ର ଜାବୁଡା ଖାଇଥିଲା । ନୁରୀ ପୁଣି ସଂଗୀତା ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ 

ଲାଗିଲା େଯ, େସଦିନ ତୁ େମାେତ କାହ\କି କିଛି କହିଲୁ ନାହ\ େଯ ସମୀର ତ ମାମୁ. ପୁअ । 

ପ�ତିଉaରେର ସଂଗୀତା କହିଲା େଯ, ତୁେମ େମାେତ କିଛି କହିବାକୁ ସୁେଯାଗ ହ\ େଦଲ 

ନାହ\  । ଏଥର ନୁରୀ ବୁଝି ପାରିଥିଲା େଯ, ପ�କୃତେର େସଦିନ ତା’ଦ�ାରା ଭୁଲ 
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େହାଇଯାଇଥିଲା । ପେର ନୁରୀ ସମୟ ନ� ନ କରି ସମୀରକୁ hମା ମାଗିଥିଲା ଓ େସହି 

hମା ମାଗିବା ଠାରୁ ଆର� କରି େସମାନ. ସଂପକ� େକାଉଠି ଯାଇ ପହzିଗଲା, ତାହା 

େସମାେନ ମଧ� ଜାଣି ପାରିେଲ ନାହ\ । େସମାନ. ମିଳାମିଶା, େଭଟ-ଘାଟ ଆର� 

େହାଇଯାଇଥିଲା, ଛାତରୁ ଆର� କରି ସହରର ସମb ଗଳିେର େସମାନ. େଭଟ-ଘାଟ 

ଚାଲିଥିଲା । ଏେବ ସାରା ସହର େସମାନ.ୁ ଖୁବ୍ ଭଲଭାେବ ଚିହି~ ଥିଲା ଓ େସମାେନ ମଧ� 

ପୁରା ସହର ସହ ପରିଚିତ ଥିେଲ । େସଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ େଯ, ମଣିଷ େପ�ମେର ଥିବା 

େବେଳ ହ\ ସହରକୁ ଭଲ ଭାେବ ବୁଝିପାରିବ । ନୁରୀ ଓ ସମୀର ବa�ମାନ ଏକ 

େହାଇଯାଇଥିେଲ । କି� ଏହି ଏକେହାଇ ରହିବା ସଦାେବେଳ ନଥାଏ । ସମୀରକୁ ନିଜ 

ସହରକୁ େଫରିବାର ଥିଲା, ସମୀର ଓ ନୁରୀ ଦୁେହଁ ଉଦାସ ଥିେଲ, ଦୁଇ ଜଣ. େଦଖା 

ମଧ� େହାଇଥିଲା, େସଇ ବି� ଜ୍ ପାଖେର, େଯାଉଠି େସମାେନ ସବୁେବେଳ ମିଶqି । େହେଲ 

ସମୀର, ନୁରୀକୁ କହିଥିଲା, ‘ମଁୁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ଚିଠି େଲଖିବି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଆମ ବିବାହ 

ସcpେର ମଧ� କଥା େହବି, ତୁେମ ବିÉୁଲ୍ ଚିqା କର ନାହ\ ।’ 

 ଆଜି ସମୀରର ପ�ଥମ ଚିଠି ଆସିଥିଲା େସଥିେର େଲଖା େହାଇଥିଲା- ‘େମାର ଓ 

େକବଳ େମାର ନୁରୀ, ମଁୁ ପୁରା ଠିକ୍ अଛି କି� ତୁମକୁ ମଁୁ ବହୁତ ମେନ ପକାଉଛି, ତୁେମ 

ଚିqା କର ନାହ\, ତୁମକୁ େଦଖା କରିବାକୁ ନି§ୟ ଆସିବି ଓ ଆମର ବାହାଘର ବିଷୟେର 

ମଧ� କଥା େହବି ।’ ଚିଠି ପଢି଼ ନୁରୀର ଖୁସିର ଠିକଣା ଆଉ ରହିଲା ନାହ\, ନୁରୀର ଖୁସି 

େଦଖି ତା’ର ଆମିI  ମଧ� ତା’ର ଖୁସିର କାରଣ ପଚାରିେଲ, କି� େସ କିଛି ଉaର ନ େଦଇ 

ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି େସଇ ଲାଲ୍ ରmର େଲଟର୍ େହଡ୍କୁ ବାହାର କରିଲା, ଯାହା େସ ଇଦ�  

ଇନାମ୍ ବା ଇଦିର ପଇସାେର ସମୀରକୁ ଚିଠି େଲଖିବା ପାଇଁ କିଣିଥିଲା । ନୁରୀ କଲମ 
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ଉଠାଇ େଲଖିଲା- ‘େମାର ଓ େକବଳ େମାର ସମୀର, ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମେନ ପାକଉଛି, 

କି� ତୁମ ଚିଠି ପାଇବା ମାେତ�  ମଁୁ ଖୁସି େହାଇ ଯାଉଛି । ତେମ ଶୀଘ� େମାେତ େଦଖା 

କରିବାକୁ ଆସ, ଆଉ ଆମର ବିବାହ କଥା ତୁେମ ହ\ କହିବ, କାରଣ ମଁୁ ଆମିI କୁ ଆମର 

ବାହାଘର କଥା କହି ପାରିବି ନାହ\ । ତୁେମ େମାେତ ମେନ ପକାଉଥାअ ଓ ମଁୁ ବି ତମକୁ 

ମେନ ପକାଉଥିବି । ଚିଠିର ଉaର ନି§ୟ େଦବ । ଇତି, ତୁମର ଓ େକବଳ ତୁମର ନୁରୀ’ 

। ଏମିତି ହ\ ଦୁଇ ଜଣ. ମଧ�େର ଚିଠି ଦିଆ-ନିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା । ଦୁଇଜଣ ଏେତ ଚିଠି 

ଦିଆ-ନିଆ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ, ଚିଠି ଚିଠିେର ହ\ େସମାେନ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲି ଆସqି 

। କି� ସବୁ ରାତିର େଗାଟିଏ ସକାଳ ଥାଏ, େସହିପରି ସକାଳ ମଧ� अଧିକା ସମୟ ପଯ��q 

ରେହ ନାହ\ । େସଦିନର ରାତି ସମb. ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ େଦଇଥିଲା । େସଇ ରାତି 

େକବଳ ଦୁଇ େପ�ମି ନୁେହଁ ବରଂ େସଇ େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ନିଜର େଦଶକୁ ବହୁତ 

େପ�ମ କରୁଥିେଲ େସମାେନ ମଧ� अଲଗା େହଉଥିେଲ । େଲାକମାେନ ନିଜର ଘରଦ�ାର 

ମଧ� ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ । ଏବଂ େସମାନ. ମଧ�େର ଥିେଲ ନୁରୀ ଓ ସମୀର 

। େସମାନ.ୁ ଜଣା ନଥିଲା େଯ େସମାେନ ଆଉ େକେବ ମିଶି ପାରିେବ କି ନାହ\, ଆଜି 

ନୁରୀ ବହୁତ ଉଦାସ୍ ଥିଲା େସ ସମୀରକୁ ଚିଠି େଲଖିଲା, “ସମୀର ମଁୁ ତମକୁ ବହୁତ ମେନ 

ପକାଉଛି ଓ ବହୁତ ଡରୁଛି ମଧ�, କ’ଣ ଆେମ େକେବ ମିଶି ପାରିବା? ସମେb ଏଠାରୁ 

ଚାଲି ଯାଉଛqି, େବାଧ ହୁଏ ଆେମ ମଧ� େକାଉଠି ଚାଲିଯିବୁ!  ତୁେମ େକମିତି अଛ? 

ତେମ େମାର ଏହି ଚିଠିର ଉaର ତ େଦବ ନା? ଆେମ େକେବ ମିଶି ପାରିବା ତ ସମୀର?” 

ଏହି ସମb ପ�ଶ~ ସହ ନୁରୀ ନିଜର ଚିଠି ସମା� କରିଲା । ନୁରୀର ଚିଠିର ଉaରେର 

ସମୀର ମଧ� େଲଖିଲା, “ନୁରୀ ତୁେମ ବିଲ୍-କୁଲ ଚିqା କରନାହ\ । ଏ ବିଭାଜନ ଆମର 
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ଶରୀରକୁ अଲଗା କରି ପାରିବ କି� ଆମର ଆତI ା ତ ଏକ । ଆେମ ସଦାେବେଳ ସାଥିେର 

ରହିବା, ଆଉ େହାଇପାେର େକେବ ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିପାେର ଆେମ ଦୁେହଁ ସାଥିେର ବସି 

ଏ ସବୁ ଚିଠି ପଢୁଥିବା । ଆମର େପ�ମ ତ अମର ହ\ ରହିବ ନା!” ନଗI ା ବହୁତ ଭାରି 

ମନେର ଓ ଆଖିେର ଲୁହ ସହ ଏହି ଡାଏରୀକୁ ବF କରିଲା, ତାକୁ ବା¯େର ରଖି, 

ନିରବେର अଜୟକୁ େଦଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ अଜୟ ନଗI ାକୁ ।  
 

ଗେବଷକ,  

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େକF� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଓଡ଼ିଶା, େକାରାପୁଟ 
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ଗଧ अବତାରଗଧ अବତାରଗଧ अବତାରଗଧ अବତାର    
 ମହାମହିମ ମ ୀ. ଓଠରୁ ଝରୁଥିଲା ମକରF ଭଳି ମୁଚୁକୁFିଆ 

ହସ। ସଭା ସରି ଆସୁଥିଲା। େଲାକ କମି ଯାଇଥିେଲ। ଧନ�ବାଦ 

अପ�ଣ ପବ� ସମା� େହବା ପେର ମ ୀ ମଂଚରୁ ଓହC ାଇବାର ଉପକ�ମ 

କରୁଥିେଲ। ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର अଭିନୀତ େହଲା େସଇ ଦୃଶ�।  

 କିଛି ସମୟ ତେଳ ମ ୀ ତା.ର କଥାର ଚଟୁଳତାେର ଜନମନକୁ ମୁ� କରୁଥିେଲ। 

ଆଗକୁ ନିବ�ାଚନ। ବଚନେର ମାଲିସ୍ କରିବାର କଳାେର ପ�ବୀଣ ପୁରୁଖା ମ ୀ। 

ଗଁାଗrାର ନିପଟ ମୁଖ�, अଶିhିତ.ୁ ସେcାଧନ କରି କହୁଥିେଲ - ଆପଣମାେନ ସମେb 

ପrିତ, ବି}। େମାର ଗୁରୁଜନ। ଆପଣମାନ. କଥା କହିବା ପାଇଁ ମେତ ଏଠାରୁ 

ଭୁବେନଶ�ର ପଠାଇଛqି। ମଁୁ େସଠାେର େକବଳ େସତିକି ମାତ�  କରୁଛି। ମଁୁ ଆପଣ. 

େବାଲକରା ପ�ତିନିଧି। ଆପଣମାେନ େମାର େଦବତା। ଆପଣ େମାର େଭାଟର, େମାର 

ଇଶ�ର। ଆପଣମାେନ ଇଛା କଲା ମାେତ�  ଏ अଧମକୁ ଚଉକିରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ େଦଇ 

ପାରିେବ।  

 େଲାକମାେନ ଏଭଳି ତରଳ ପ�ଶଂସାେର େପାତି େହାଇ ନିଜକୁ ଧନ� ଧନ� 

ମଣୁଥିେଲ। ସଭା ସରି ଆସୁଥିଲା। ମ ୀ ମଂଚରୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଦ ବଢାଉଥିେଲ। 

ଜେଣ ବୃx ଆସି ତା.ର ବାଟ ଓଗାଳିେଲ। ବୃx. ହାତେର ଥିଲା େଗାଟିଏ 

अଭିେଯାଗଭରା ଦାବିପତ� । କୃ{ବ%� େପାଷାକେର ଆଛାଦିତ ସୁରhାକମ�ୀ ତା. ବାଟ 

ବିଦ�ାଧର ପrା 
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ଓଗାଳିେଲ। େହେଲ ଦୟାେର ଆଦ�� , କରୁଣାେର ବିଗଳିତ ମଣିଷ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ମ ୀ 

କହିେଲ - ଆେର ତା.ୁ ଛାଡ଼। ଆସ ମଉସା। ଆଣ ତମ କାଗଜ। ଏତିକି କହି ମ ୀ ବି 

ତଳକୁ ଓହC ାଇଗେଲ। ଦରଖାbଟି ବଢାଇ େଦଇ ଆଶାଭରା ନୟନେର ଚାହ\ ରହିେଲ 

ବୃxଜଣକ। ପୁରା ନଇଁ ଯାଇଥିବା ବୃx.ର ଆଖି ଦୁଇଟି ଜଳି ଉଠୁଥିଲା କିଛି େଗାଟିଏ 

ଭଲ ସୁପାରିଶର କ�ନାେର।  ମ ୀ େସ ପଯ��q ଦରଖାbକୁ ଭଲେର େଦଖି ନଥିେଲ କି 

େସଥିେର କିଛି େଲଖି ନଥିେଲ।  

 ମ ୀ କାହାକୁ ଡାକିେଲ - ଆେର ‘ଗଧ’ अସିଲୁା। ସତସତିକା େକହି ଜେଣ ଚାଲି 

ଆସିେଲ ଆଉ ନଇଁ ପଡ଼ି ପିଠିକୁ ଧନୁ ଭଳି ବ.ାଇ େଦେଲ।  ମ ୀ େସଇ ମଣିଷର ପିଠି 

ଉପେର ଦରଖାbକୁ ପକାଇ ସୁପାରିଶ କାମ ସାରିେଦେଲ। ହାତଗଣତି େବାଲକରା.ୁ 

କହିେଲ - ଆେମ ପଢିବାେବେଳ ୟାକୁ ଗଧ େବାଲି ଡାକୁଥିଲୁ। ବିଜୟ ତା’ର ନଁା। େହେଲ 

ଗଧ ଡ଼ାକ ଭିତେର अସଲ ନଁାଟାକୁ ସମେb ଭୁଲି ଯାଇଥିେଲ। ମ ୀ. ଏମq ସI |ତିଚାଳରଣ 

ଭିତେର ସୁପାରିଶ ଲିଖନ ପବ�ଟି ସରି ଯାଇଥିଲା। େନତା. ସଂଳାପ, ନାଟ�ରୂପେର 

ଜନତା ହଜି ଯାଇଥିେଲ। େକହି ଜମା ଧରି ପାରି ନଥିେଲ େଯ, ମ ୀ.ୁ ତ ପଚାଶ ବଷ� 

ଆଉ ‘ଗଧ’କୁ ଷାଠିଏ ବଷ� େହଲା େକମିତି? େସମାେନ ପୁଣି ଏକା କC ାସ୍ େର ପାଠ ପଢିେଲ 

େକମିତି? ମଲା, ଇଏ େଗାେଟ କଥା!  

 ହଠାତ ଜେଣ ସାcାଦିକ ପଛରୁ ପଚାରିେଦେଲ, ସାର୍ ଆପଣ କ’ଣ ଏକା କC ାସ୍ େର 

ପଢୁଥିେଲ। ଏେବ ଆପଣ.ୁ କ’ଣ ଷାଠିଏ ଛୁଇଁ ଗଲାଣି? ମ ୀ ଭାଷିେଲ ମହାଭରତେର 

କୃ{ ଚରିତ�  ସୁଲଭ अଥ�ମୟ ହସ। ଯୁବ ସାcାଦିକଜଣକ अବୁଝା ଆଖିେର ଚାହ\ 

ରହିଥାqି।  
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 ମ ୀ କହିେଲ ଏଠି ସଭାେର ମଁୁ ସମb.ୁ ପrିତ ଓ ବି} େବାଲି କହିଲି। େହେଲ 

ସମେb କ’ଣ ସତେର ପrିତ? େସମିତି େସ ବିଜୟକୁ ମଁୁ ଗଧ କହିଲି। େସ କ’ଣ ଏଇ 

କଥା ପଦକେର ସତେର ଗଧ େହାଇଗଲା? अବଶ� ଆମ ସହ ଜେଣ ବିଜୟ ପଢୁଥିଲା। 

ତା’ର ପାଠଶାଠ େହଉ ନଥିଲା। ତାକୁ ମଁୁ ଓ େମାର ସମb ସହପାଠୀ  େସ~ହେର ଗଧ 

ଡାକୁଥିଲୁ। େହେଲ େସ ବିଜୟ ଆଉ ଏ ବିଜୟ अଲଗା। अବଶ� ଉଭୟ ଗଧ। ନେହେଲ 

କିଏ କ’ଣ ପିଠି େଦଖାଇ ଗଧ େହବାକୁ ରାଜି ହୁअqା।  

 ଆେମ ବି ହାଇକମାr. ଆଗେର ଗଧ ସାଜୁଛୁ। ଆମ ସମb.ୁ ଗଧର ଭିନ~  ଭିନ~  

अବତାର େବାଲି କହି ପାରqି। ଆେଗ କୁହା ଯାଉଥିଲା अନ~ ଚିqା ଚମ½ାର। ଏେବ େଚୗକି 

ଚିqା ଆହୁରି ଚମ½ାର। େମାଟାେମାଟି ଭାେବ ଆେମ ସମେb େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଗଧ! 

କିଏ େକେତେବେଳ କ’ଣ ପାଇଁ ଗଧ ସାଜୁଛି େସଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁେହଁ। ବୁଝି ନିअ ଗଧର 

ଭିନ~  ଭିନ~  अବତାର। ଆବଶ�କତା अନୁଯାୟୀ ଏସବୁ େକବଳ ରୂପାqର ମାତ� ।  

 ଗଧ अବତାରର ଏହି ଚମ½ାର ଉପାଖ�ାନ ବା ବ�ାଖ�ା ଭିତେର ସାcାଦିକର 

ମଗଜେର େଗାଟିଏ ପ�ଶ~ ଖୁଜୁବୁଜୁ େହାଇଥିଲା। ମ ୀ ‘ଗଧ’ େବାଲି ସେcାଧନ କେଲ 

ସୁହାଇବ। େହେଲ ଯଦି ସଭା ଗିତରୁ ସତସତିକା ଜେଣ ପrିତ ମ ୀ.ୁ ‘ଗଧ’ େବାଲି 

ସେcାଧନ କରqି ବା ମହାଗଧ ସ¤ାନେର ଭୂଷିତ କରିବାକୁ ଆମ ଣ କରqି ମ ୀ େସଇ 

अବତାରେର ମଂଚକୁ ଯିବାକୁ ମନ କରିେବ ତ! 
 अେଢଇଗୁrି, କାନପୁର, କଟକ, ପିନ୍-୭୫୪୦୩୭, େମା-୯୩୪୮୦୪୨୦୬୬ 

ଇେମଲ୍ : bidyapctc@gmail.com 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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େଦବୀେଦବୀେଦବୀେଦବୀ    
ତୁେମ ମହାମାୟା, 

ତୁମ ମାୟାେର ହି  ସବୁକିଛି ଘେଟ 

ତୁେମ େଦବୀ ସାଜ ......। 

ନିଜକୁ ବାରcାର ବିବସନା କର 

େକେବ ମହିଷାସୁର ପାଇଁ ତ େକେବ ଚr 

ମୁr ପାଇଁ। 

ପୃଥିବୀରୁ अpକାର ଦୂର ପାଇଁ 

ତୁେମ ସବୁ ପାର 

କାରଣ ତୁେମ େଦବୀ ।। 

ସବୁ ତୁମ ମାୟା। 

ପୁ�ାnଳୀ ପrା 

 

अଥଚ ଏଠି ଶହ ଶହ ମହିଷାସୁରର,  

ନିଯ��ାତନାର  ହିସାବ ନାହ\ । 

େଦବୀ େକେତେବେଳ େହବେଯ, 

େଯେତଥର େଦବୀ େହବ 

େସେତଥର ବିବªା େହବା ତୟ । 

ସକଳ ଆୟୁଧ� େନଇ 

ରଣ ହୁ.ାର େଦବ ନି§ୟ। 

େକବଳ ତୁେମ ପାରିବ। 

ତୁେମ ସବୁପାର 

କାରଣ ତୁେମ େଦବୀ।। 

ମାତ�  "ନାରୀ"ତୁମ ମାୟା ର 

େଛାଟିଆ ଝଲକ । 

ଯିଏ ନିଜକୁ ସମପi େଦଇଛି 

କାହ\ େକଉଁ କାଳୁ। 
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ତଥାପି,େସହି ସମପiତା ଆଜି ନିଯ��ାତିତା, ବିବସନା,ଭୂଲୂ£ିତା । 

େଶଷ ପ�େଚ�ା ଚଳାଇଛି ତାର।। 

େଦବୀ ସାଜିବାର। 

କାରଣ ସାଜିବାକୁ 

ମହିଷା ର େଶଷ ସମୟ ର।। 

ତୁେମ େଦବୀ, 

ତୁେମ ସବୁପାର।। 

 
(ପୁ�ାnଳି ପrା) 

ଆସି�ା� �ାଟି�ିକାଲ अଫିସର 

ଯାଜପୁର। 
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ଜୟ ମାେଗା କାଳରାତ� ୀଜୟ ମାେଗା କାଳରାତ� ୀଜୟ ମାେଗା କାଳରାତ� ୀଜୟ ମାେଗା କାଳରାତ� ୀ    
ଉଗ� ରୂପ ଧାରୀ ମାେଗା କାଳରାତ� ୀ 

େଘନ େମାର ପୁ�ାnଳି 

କୃପା  ଦୁ�ିେର  ଚାହ\  ଦିअ  ମାେଗା 

ଏତିକି କରୁଛି अଳି 

ତୁେମ ତ  ଭବାନୀ ତୁେମ ଶିବାmିନୀ 

ତୁେମ ମାେଗା େଯାଗମାୟା 

ତୁେମ ତ ତାରିଣୀ  ଦୁଗ�ତୀ  ନାଶିନୀ 

ତୁେମ ମାେଗା ହରପି�ୟା 

ସ�ମ   ଦିବେସ   ଚତ�ୁ ଭୁଜା   ରୂେପ 

ଆସ ମାେଗା अବତାରୀ 

ଗଧ  ବାହିନୀେର  ବୁଲୁ अଛ ମାେଗା 

ଖrା ଖପ�ୁରକୁ ଧରି 

ମୁକୁଳା େତା େକଶ अଗି~ ସମ େନତ�  

ହିଂସା େକ� ାଧ େଦଇ ଜାଳି 

ଜଗବpୁ ସାହୁ 

 

କରୁଣାମୟୀ   ତୁ  ଜଗତର   ମାତା 

େଦ େତା କରୁଣା ଢାଳି 

अେଟ  ଦିନ  ହୀନ  ମଁୁ ତୁମ  ସqାନ 

अେଟ େମାର अ� }ାନ 

କର ମା ସୁଦୟା ମାେଗା ମହାମାୟା 

ଦିअ େମାେତ ଦିବ� }ାନ 

େଦାଷା େଦାଷ େମାର ନଧରିବୁ ମାେଗା 

େଦବୁ େତା କରୁଣା ଢାଳି 

ଭ�ି ପୁ�ାnଳି  େଘନ େମାର  ମାେଗା 

ଏତିକି କରୁଛି अଳି 

 
[ େପ�ମ୍ କବି ଜଗବpୁ ସାହୁ ]  

     [ ଛzାଣିଆ ପଲC ୀ ( ଗnାମ ) ] 
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ଆସ ମଁା ଆସ ତୁେମଆସ ମଁା ଆସ ତୁେମଆସ ମଁା ଆସ ତୁେମଆସ ମଁା ଆସ ତୁେମ    
ମଁା େଗା 

ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ 

ଆସିଛୁ େଗା ଧାଇଁ  

ମନେର ଆଶା ଭରସା 

ସାହା େହବୁ ତୁଇ । 

 

େତାର ସqାନ ସqତି 

େହଉଛୁ ମଁା ହିନିମାନ ଆଜ 

अଧମ�ୀ ପାପୀ. ମାେଗା 

ଚାଲୁअଛି ରାଜ 

ଲhI ୀନାରାୟଣ 
ପrା 

 

ଧରିଛୁ ମା ହଥିଆର 

ଚମକି ଉଠୁ ତା ଧାର 

ଉଡୁ ମାେଗା ଫରଫର 

ଧମ� ନ�ାୟ ଧ�ଜ । 

 

ତୁ ନ ଶୁଣିେଲ କିଏ ମାଆ 

େହବ ଆମ ସାହା 

अେପhାେର अଛୁ ମାେଗା 

େଦଖି େତାର ରାହା । 

 
ଧନକଉଡ଼ା , ସcଲପୁର ୭୬୮୦୦୬ 

େମାବାଇଲ ୯୯୩୭୪୮୭୨୮୪ 
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ତୁେମ ଆମ ମାଆତୁେମ ଆମ ମାଆତୁେମ ଆମ ମାଆତୁେମ ଆମ ମାଆ    
ତୁେମ ଜଡ  

ନା ଜୀବq ! 

ତୁେମ କ'ଣ 

ଶି�ୀ ହାତତିଆରି  

େକବଳ ମୃଣIୟୀ ମaୂi  !! 

ତୁେମ ଜନI ଦାତ� ୀ ମାଆ  

ନା ସ�ଗ� ରାଇଜର େଦବୀ ! 

ତୁେମ ଆସିବ େବାଲି 

ଚଳଚzଳ େହଉଚି ଜୀବଜଗତ  

ନିଜକୁ ସଜଉଚି अେନକ । 

ଖୁଲଣା ନାୟକ 

 

ତୁେମ ଆସିବ କ'ଣ ? 

ତୁେମ ତ' अଛ ପ�ତି ଘେରଘେର 

ପ�ତି ମାତୃ ହୃଦୟେର । 

କ'ଣ ଫରକ अଛି 

ମାଆ ଆଉ େଦବୀ ଭିତେର .... 

େସଇ ମାତୃତ� କୁ  

ପଦାଘାତ କରି 

ମaୂi ଭିତେର ଆବାହନ କେଲ 

ସତେର କ'ଣ ପ�ସନ~  େହାଇ 

ବର ପ�ଦାନ କରିଥାअ ,,, 

ତଥାପି ହୃଦୟରୁ  

ଭ�ିର ସୁମନ ବାଢି 

ତୁମକୁ ସ�ାଗତ କରୁଛୁ  

अବତରଣ କର 
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ଏ ଧରାପୃେ0 

େବାଳିଦିअ ଜନମାନେସ 

ଶାqିର ବାa�ା, 

 ମହକି ଉଠୁ ପ�ତିଟି ଜୀବନ, 

େସ~ହମୟୀ ଜନନୀର 

ମାତୃତ� ପଣେର 

େପାଛିଦିअ ଦୁଃଖୀର ଲୁହ 

ଆଉ  

େଯେତ େଯେତ ସବୁ 

ହ\ସାବାଦ। 

ତୁେମ ମaୂiେର ନୁହଁ 

ତୁେମ अqମ�ନେର 

ତୁେମ ଆମ ହୃଦୟେର .... 

ତୁେମ େକବଳ େଦବୀ ନୁହଁ 

ତୁେମ ଆମ ମାଆ  

ଆମ ସଭି.ର ମାଆ । 

                        
ଆଚାଯ��ା, ସରସ�ତୀ ଶିଶୁବିଦ�ାମFିର, ଦୀପଶିଖା, ଏନ୍ ଟିପିସି, କଣିହଁା 

େଫାନ୍  ନcର : ୯୪୩୭୬୪୩୦୯୫  
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ଜଗତଜନନୀଜଗତଜନନୀଜଗତଜନନୀଜଗତଜନନୀ    
ମାଆ େଗା ମମତାମୟୀ 

ଜଗତଜନନୀ।  

ତୁେମ ମାଆ अ�ଭୁଜା  

ଶିବ. ଘରଣୀ।  

ଦୁ� ନିବାରିଣୀ ମାଆ 

ଶିବାmୀ,ଶିବାନୀ। 

ଶିବ अx�ାmୀନି ମାଆ 

ଗେଣଶ ଜନନୀ।  

ପ�ଳୟ କାରଣୀ ମାଆ 

ଶ�ି ପ�ଦାୟିନୀ।  

େଗୗରୀ ପrା 

 

ମାଆ ତୁେମ ଷଡଭୂଜା  

ସିFୂର ମrିନୀ।  

ଖrା, ଖପ�ର ଧାରିଣୀ  

ମା, ସିଂହବାହିନୀ।  

ନର ମୁr ମାଳିଳୀ େଗା 

ଶତ� u ବିନାସିନୀ   

ଶତ� u ଶିରେଛଦିନୀ େଗା 

ମFର ବାସିନୀ।  

ମାତୃ ରୂପିଣୀ ମାଆ େଗା 

ଜଗତଜନନୀ।  

ଜଗତପାଳିଳୀ ମାଆ 

ଜଗନ~ େମାହିନୀ।  

ଶିବପି�ୟା, ହରପି�ୟା  

ମାଆ େଗା ଭବାନୀ।  
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ତୁହି ମାଆ ବାଗେଦବୀ  

ତୁହି ଯା}େସନୀ।  

ଯୁେଗ, ଯୁେଗ ତୁହି ମାଆ 

ଉxାର କାରିଣୀ।  

ଜଗତ େମାହିନୀ ମାଆ 

େସ~ହ ପ�ଦାୟିନୀ।  

ତୁମ ପାେଦ ଜୁହାର େଗା 

ନହୁଁ ଆେମ }ାନୀ।  

ସଦା ତୁମ କୃପା ରହୁ  

ଏତିକି ମାଗୁଣି।  

 
େଗୗରୀ ପrା, ଜୟପୁର  

େକାରାପୁଟ  
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ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ    
ମା େଲାତୁ େକେଡ ସୁFର  

 ସେqାଷି ତୃପତି ଶାqିର 

ମନ ମୁ�କର ଯୁଗଳ ପୟର 

 ଜଗତର େଶ�0 େଶାଭା ଉÐଳ। 

ଶରତେର ମa��କୁ ଆସୁ 

 େଶାଭାଶିରୀ ପରି ପ�କାଶୁ 

ଶିଶିର ବିFୁ ଆଶୀବ�ାଦ ପରଶି 

 ପ�େବଶୁ ଭକତ ହୃଦ କFର। 

ଦଶଭୁେଜ ଦଶ ତୀ¾ାª  

 ନାେଶ ମନ ମହିଷା େଦୖତ� 

अେଯାନି ସ�ୁତା ବ� ହI ାନଳ ସୁତା 

 ବିକ�ମ େକଶରୀ ବାହାନ େତାର। 

ଶାରଦୀୟ ଚF�  ଶ�ୀମୁଖ 

 ବା�ଲ� ବିେଭାର େତା ବh 

अପ%�ା ମିଶ� 

 

अଭୟ ଆଶ�ାସନାେର ବିଶ�େତାଷୁ 

 ଚୁଆ ଚFନିଆ ବାସ ମଧୁର। 

ବିଜୟ କୃପାଣ ତୁ ଧରୁ 

 ବିଶ�ଜୟୀ ଉଦ�ମ କରୁ 

ପ�ତି ପୁେର େସ~ହ ସଦ୍ ଭାବନା ଭରି 

 ପୃଥିବୀକୁ କରୁ ହଷ� ମୁଖର। 

ଦୁଗ�ା ନାମ ଦୁଗ�ତି ନାଶି 

 େମା ଦୂଭ�ାଗ� ଦିअ ମା ଧ�ଂସି 

ଶ�ୀ ଚରଣ ତେଳ ଶରଣ ପଶୁଛି 

 ଦି େଟାପା ଲୁହେର ପାଦ ପଖାଳ୍      

          
ଶ�ାମପୁର, ତୁଳସୀପୁର, ବରୁrାଇ, ଯାଜପୁର  

୭୦୬୪୫୫୯୪୨୭ 
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ଶାରଦୀୟ ସ�ରଶାରଦୀୟ ସ�ରଶାରଦୀୟ ସ�ରଶାରଦୀୟ ସ�ର    
ଉଲC ସିତ ଶରତର 

ନିବିଡ ଆେଶ¨େଷ 

अନାବିଳ ନୀରବ ପ�କୃତି 

ପରିଭାଷା େତାେଳ 

ଶାରଦୀୟ ପାବ�ଣର, 

ତାର ରସମୟ ଛFେର 

ପ�ତିhାର ପୁଲକିତ ବାସ~ାେର 

अବତରି ଆସqି 

ମା ଦଶଭୁଜା 

अୟୁତ अମୃତ �ଶ�େର  । 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

 

ଗCାନି ଘେଟଇ 

ସବୁ ପାପ ତାପର 

ପ%ୂ�େଛଦ ଟାଣି 

ସକଳ ଆa�ନାଦ 

ହଳାହଳ अଶାqିର 

ମହିଷମ�iନୀ ମା 

ସୁର େତାଳୁଥାqି 

ନୂଆ ଏକ ପୃଥିବୀର । 

ଜାଳିେଦଇ ଈଷ�ା, /F 

କାମନାର ବହି~  

ନିନାଦିତ ହୁଏ 

ମନର ମାଜiତ ଲୟ 

ସ୍ଵପ~େରଣୁ ବୁଣି । 

ପ�କୃତି ଉତ଼୍ଫୁଲିC ତ ହୁଏ 
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ସମୟର ବିବ%� ତୁଳିେର 

ରm ଭରିେଦଇ 

ପ�ୀତିର ପ�ଜାପତି ଉଡିବୁେଲ 

ଫୁଲ ହେସ 

ପାଖୁଡା େମେଲଇ  । 

ତାର ମF ମF ହସେର 

ଶାରଦୀୟ ମୁ� େବଶେର 

ପାବ�ଣ ଆସୁଥାଉ 

କାଶତrୀ ହସେର 

ବିେଭାର ପଣେର 

ହରୁଥାଉ ଲୁହନଈ 

ଭରୁଥାଉ ଶ�ି ନିଶ�ାସେର । 

 
ହାସ�ମୟୀ ରାଜ୍ (ଶିhୟିତ� ୀ) 

ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକFୁଝର ।। 
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ମହିଷାମ�iନୀମହିଷାମ�iନୀମହିଷାମ�iନୀମହିଷାମ�iନୀ    
ବାପା!! 

େକେତ େକାମଳ ମମତା ର ପୁଟ େଦଇ 

ବଢ଼ାଇଥିଲ େମାେତ!! 

େହେଲ ରଗଡା ମରୁବାଲିରୁ ଶିଖିଗଲି ମଁୁ 

ସଂଘଷ� ସ�ାଭିମାନ ର !! 

 

ନିରିେଖଇ େଦଖ ବାପା !! 

ଏେବ ଆଉ ମଁୁ ତୁମର େସ' ଲାଲଟୁକ୍ ଟୁକ୍  

ସାଧବ େବାହୁ େଟ େହାଇ ନାହ\ , 

ବରଂ ଲାଲ ଟହ ଟହ अmାର ଖr େଟ' ବନିଗଲିଣି େଯ' !! 

ତୁେମ କି� ଭୁଲ ଥିଲ ବାପା!! 

ଲହୁଣୀ େଟ ପରି ପାଳିବାର ନ ଥିଲା େମାେତ , 

େଦଖୁଛ ତ'! 

ଚାରିଆେଡ ଲହୁଣୀଖିଆ . ତୀ¾ ଆଖି ର ଜାଲ... 

 

େହେଲ ତୁମଠୁ ନ' େହଲା ନାହ\, 

ସୁଜାତା ମହାପାତ�  
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ନିଜ ଉଦେଯାଗରୁ କି� ମଁୁ ଶିଖିସାରିଲିଣି, 

ନିଜକୁ ବzାଇ ସ�ାଧୀନତା େଭାଗିବାର େକୗଶଳ... 

େସଇଥିପାଇଁ ତ' ମଁୁ େଯାଗମାୟା... 

 

ଆଉ ଭୟ ନାହ\ ବାପା! 

ଆସୁ !! ଯିଏ ,େଯେତ, େଯଉଁଠି, अଛqି 

ଛଦI େବଶୀ ମହିଷାସୁର... 

େସମାେନ ବି' ଚିହି~ େବ, 

ସୁରା ଆଉ ସାକୀ ର େମାହ େର  

ସୁFରୀ ଦିଶୁଥିବା ସବୁ ନାରୀ . ଓଢଣା ତେଳ ଛକି ରହିଥାଏ 

ଉx�� ମୁଖୀ ଜେଣ ମହିଷାମ�iନୀ... 

 
ସୁଜାତା ମହାପାତ�  

ଭୁବେନଶ�ର 

୯୪୩୭୩୬୦୯୬୪ 
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ମାମାମାମା’ ’ ’ ’ ଆସୁଛqିଆସୁଛqିଆସୁଛqିଆସୁଛqି    
ମା'ଆସୁଛqି ମହୀମrେଳ, 

ଫୁଲଦୁବେଦଇ ପଜୂସକେଳ | 

ବରଷେକ ଥେର ମା' ଆସqି, 

ବିଭିନ~  ମrେପ ପଜୂାପାଆqି | 

ପଜୂାମrପେର ମା'. େବଶ, 

େଦଖିଣଭକତ ମେନ ହରଷ | 

ବାଣେରାଷଣୀେର କ#ିଲାମହୀ, 

ନାଚିନାଚି ସେବ� ହୁअqି ବାଇ | 

ନୂଆେପାଷାକକୁେଦହେର ନାଇ, 

ଆସqି ମାଆ. ଦଶ�ନ ପାଇଁ | 

ଶାରଦୀୟ ପଜୂା ଏହାରି ନଁାଆ, 

ମa��ପୁେର ବିେଜ ହୁअqି ମାଆ | 

ଏଠାେର ରଖୁଛି େମାର ଲିଖନୀ, 

ଆଶୀଷ ଦିअ� ଜଗ¥ନନୀ | 

ନିତ�ରnନ ନF 
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ପାବ�ଣର ପବୂ�କଥାପାବ�ଣର ପବୂ�କଥାପାବ�ଣର ପବୂ�କଥାପାବ�ଣର ପବୂ�କଥା    
ପାବ�ଣର ନୂଆ ସକାଳ  

େବାଧହୁଏ କାଲି, 

େଯମିତି ଗତ ସନ  

ମାଧିଆ ପୁअର ହାତ ତିଆରି 

କୁଟା ନଡା କାଦର  

ମaୂiଟିଏ ଆଣି  

ପଜୂା କରିଥିେଲ  

ଏଥର ବି େସମିତି କରିେବ,।। 

ପ�ଦୀପ ବp 

 

 

 

ପଜୂା ପରଦିନ  

େସଦିନ ଯାହା ଘଟିଥିଲା  

ଆଜି ଠିକ୍ ସବୁ  

େସଇଆ ବି ଘଟିବ, 

କାରଣ ? 

କାଶତrିର କାଇଁଶିଆ  

ଗଛଟା ପରା 

ଆପଣାଛାଏଁ 

ନିରବେର େଶାଇ ଗଲାଣି, 

ଦhିଣା ପବନର ଗଜ�ନ  

ଆଉ କାହ\ କାନେର ବାଜୁନି ।। 
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ଏଠି ଋତୁ ବଦଳିଛି 

ମଣିଷ ବି ବଦଳିଛqି 

ବଦଳି ଯାଇଛି  

ଶରତ ଋତୁର  

େସହି ବୁଢା େଶଉଳର ଘର 

ଚୁପୁେକ ଚୁପୁେକ ପାଣିେର େଶଉଳଟା  

ଶିରା େଦେଖଇ ଭାସିଲା ଭଳି  

ମାନବ ସମାଜ  

ଆଜି अବିକଳ  

ନିଜର ଚାଲାକ ପଣିଆକୁ  

ଟିେକ ନିଆରା ଢmେର  

ଦେଶ�ଇ େଦଉଛqି ।। 

 

ସୁତରାଂ  

ପାବ�ଣେର  

ମା'.ୁ ପଜିୂଲା େବେଳ  

ମହିଷାସୁର ବି ପଜୂା ପାଇଥାଏ, 

େସଥିପାଇଁ ତ  

ଏ ପିଶାଚୁ ଗଣ େଯେତକ  

ନିେଜ ପଜୂା ପାଇବା ପାଇଁ  

ମାତୃ ଜାତିକୁ  

ନିଜ ହାତ ମୁଠାେର ମୁେଠଇ  

କାଦ େପrୁଳା କରି  

ମaୂiଟିଏ କରିଥାqି 

ନିଜର ଚୁଟିକୁ  

ତା ହାତେର  

ଧେରଇ େଦଇଥାqି  

େକବଳ ପଜୂା ପାଇବା ପାଇଁ ।। 
ପ�ଦୀପ ବp, ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ସାନମଛୁଆଘାଇ, ରାଜଘରେପାଖରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷା:--୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦।। 
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ଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରା    
ନାନା  ରmର ପସରା େମଲି 

 ଦଶରା ଆସିଛି 

ସିଂହ ବାହାନେର ବସି ମା ଦୁଗ�ା  

 ମୁରୁକି ହସୁଛି  । 

ଆଶିଷ େଦବେଲା ବୁଣି 

 ଭ�. ମନକୁ ଜାଣି 

ରତ~  ଗିରି ବାସିନୀ ମା 

 ପାପ ତାପ ଧ�ଂସିନି। 

ଗରବ ମାରି ସବୁରି ପ�ାେଣ 

 ପ�ୀତି ଭରୁଛି। 

ସୁପି�ୟା ମିଶ� 

 

ଆମ ଗଁା ମrପ େଶାଭା 

 କି अବା ଉପମା େଦବା 

अପବୂ� ରୂପସୀ େମା ଗାଆଁ  

 ଯତେନ ମrିଛି ଗଭା। 

ତା ପରିବାର ଏକତ�  ଏଠି  

 େକାଳ  ପୁରିଛି  । 

ଗm ଶିଉଳିର ସୁବାସ 

 ବିତରୁଛି ପବନ 

ଚାF ଶୁଭ�  େଜାଛନାେର 

 ଭରା ଧରା अmନ। 

ନାଚ ଗୀତ ମଉଛେବ 

 ଭାବ ଲାଭ ବଢୁଛି ।।।।। 
ଶ�ାମପୁର, ତୁଳସୀପୁର, ବରୁrାଇ, ଯାଜପୁର, 

୮୩୪୨୦୩୪୯୯୫ 
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ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ େଦବୀଦୁେଗ�ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ େଦବୀଦୁେଗ�ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ େଦବୀଦୁେଗ�ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ େଦବୀଦୁେଗ�    
ସରିଛି େବଲ ବରଣ 

ଶ�ି ଶିବ ଆବାହନ 

ପୀଠ ମrପେର ବାେଜ 

ଘ� କାହାଳି 

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ େଦବୀ ଦୁେଗ�  

ଦିअ ଦିअ କରୁଣା ଢାଳି । - - - -(0) 

 

େଯାଗମାୟା ଭଗବତୀ  

ହରପି�ୟା ଜଗଧାତ� ୀ 

ଶାକcରି ସନାତନୀ 

େଘନ ଆରତୀ । 

ସିେxଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

ଗୁହାରି କରୁଛୁ ମାତ ପ�ଦୀପ ଜାଳି 

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ େଦବୀ ଦୁେଗ� 

ଦିअଦିअ କରୁଣା ଢାଳି ।- - - -(1) 

 

अଶିଣ ସାଥିେର ଧରି 

 ଶରତ ଆସିଛି େଫରି  

କାଶତrି  ହସ େଦଖି 

 ସବୁ ମନ ଯାଏ ପୁରି । 

 

ଦଶଭୂଜା. ଦଶ�େନ  

ଖୁସିଭେର ସବୁ ମେନ 

ଦୁ� अହ.ାରୀ ପାପୀ 

ଯାଆqି ଜଳି  
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ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ େଦବୀ ଦୁେଗ� 

ଦିअଦିअ କରୁଣା ଢାଳି - - - -(2) 

 

ତୁେମ ମାତ ମହାକାଳୀ 

 ତୁେମ ମାତ ମହାଲଷI ୀ 

ମହା ସରସ�ତୀ ମାେଗା  

େଘନ ପ�ଣତୀ 

 

ଜଗଦcା ଦଶ ଭୁଜା 

ଏଇ ଦଶହରା ପଜୂା 

ତୁମକୁ ପାଇ ଜଗତ ପେଡ ଉଛୁଳି 

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ େଦବୀ ଦୁେଗ�  

ଦିअ ଦିअ କରୁଣା ଢାଳି ....(3) 
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ଯାେଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁଯାେଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁଯାେଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁଯାେଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ    
ବାସqିକ େହଉ अବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ�  ବିଧି ଦୁଗ�ାପଜୂା 

େନୗକା ବାହନ ବା ଗଜ ବାହନେର ଆସ ମାତ ଦଶଭୂଜା  

ଭରିଯାଏ ଚତୁଦiେଗ ଶାq ସି~� ପବିତ� ତା..... 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ଶ�ି ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ୧ 

 

ମହାଳୟା ଠାରୁ ନବରାତ�  ପାଳୁ ଗଉରୀ କନ�ା ପଜୂନ 

ତୁ� ହୁअ ମାତା କନ�ାକୁ ମିଳିେଲ େଦବୀର ମହା ଆସନ   

ମାଟି ମୁେଠ େଲାଡା ପେ଼ଡ େଯଜନ ପତିତା.... 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ମାତୃ ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ୨ 

 

ଷ0ୀ ତିଥିେର ବିଲ�ବରଣ ସ�ମୀେର ପାअ ଚhୁଦାନ  

अ�ମୀର ସpିକାେଳ ସpିପଜୂା ନବମୀେର େଘନ ବଳୀଦାନ  

ଦଶମୀେର େଘନାକର ମାତ ବିସଜ�ନ ଚିତା..... 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ }ାନ ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ୩ 

 

େହାମ ଯ} ଧପୂ ଦୀପ ପୁ�ାଂଜଳି ସp�ା ଆଳତୀର 

ବିେଶ�ଶ�ର ମାଝୀ 
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ଶ�ସତୀ ଚrୀ ପାଠ ପରିେବଶ କରଇ ଗ�ୀର ◌ା 

ଦଶ ମହାବିଦ�ା ବରାଭୟ େଦଲ ତୁେମ ମାତା..... 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ଦୟା ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ◌ା୬◌ା 

 

ଉଗ�ରୂେପ କାଳୀ ନରମୁrମାଳି ସଂହାରେର େହଲ ରତ 

େଦବଗଣ କରି ନପାରିେଲ ଶାq େହେଲ ସବୁ ଭୀତତ� b ◌ା 

ସଦାଶିବ ପଥେରାଧୀ hାq କେଲ ଶାq ଜଗନI ାତା.... 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ଶ�xା ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ◌ା୭◌ା 

 

େମଧା ଋଷି ପରାମଶ� କ�େମ େଚୖତ� ବଂଶୀ ସୁରଥଂକ ଦୁଃଖ 

େଫଡିଲ ମା ବାସqିକ ଦୁଗ�ା ସଂସାରେର ଭରିଦିअ ସୁଖ ◌ା 

अନାଥର ସଂସାରେର ସାହା ତୁେମ ଏକା ମାତା..... 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ଶାqି ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ◌ା୮◌ା 

 
अଳକାପୁରୀ, ଡମଣା, ଚF�େଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ�ର 

େମା: ୯୧୭୮୪୬୬୧୬୧ 
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ମହାମାୟା କର ଦୟାମହାମାୟା କର ଦୟାମହାମାୟା କର ଦୟାମହାମାୟା କର ଦୟା    
ଘନ େଘାର ନାଦ,            ପଡିଛି ପ�ମାଦ,  

ବଢିଛି ସଂସାେର ପାପ ଧାରା।  

ଜଗତ ଜନନୀ,              ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ,  

ଆେଗା ମହାମାୟା ଆସ ଧରା।।  

 

େଦଖୁ ଏ ସଂସାର,        େତା ଦୁ� ସଂହାର,  

ପାପୀ . ହୃଦେୟ େଖଳୁ ଭୟ।  

େହ ମା ନାରାୟଣୀ,         ଭୁବନ େମାହିନୀ,  

ସଂସାରୁ କର ମା' ପାପ hୟ।।  

 

ତୁଷାରକାq ପ�ସାଦ 

 

େହ अଗି~ ସ�ୂତା,            େଦବଗଣ ସତୂା,  

ପାପୀ .ୁ େଦଖା େତା ଉଗ�ରୂପ।  

ଜଗତ କଲ�ାଣୀ,            ହସୁ ଏ ଧରଣୀ,  

ମା' ଦୂର କର ଦୁଃଖ, ସqାପ।।  

 

ମାତା ମୁ�େକଶୀ,  େଦଖ ଥେର ଆସି, 

ଏ େକମିତି ଚାଲିଛି ସଂସାର।  

ପାପୀ, ବଳା½ାରୀ,           ହରୁଛqି ନାରୀ,  

ମା' ଶୁଣ ବାେର ନାରୀ ଚି½ାର।।    

 

ମାତା ମFାକିନୀ,           େହ ବିp�ବାସିନୀ,  

ନାଶି अଛୁ େଦୖତ� ର�ବୀଜ।  

ଶ�ି, ଭଗବତୀ,           ମାତା ସରସ�ତୀ,  

ସଂସାର ହିତେର େତାର କାଯ��।।  
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ଜୟ ମା ଚାମୁrା,         ମା' େଲା ଚF�ଘ�ା,  

େଦୖତ� ଚr ମୁr ବିନାଶିନି।  

ତୁ ସତୀ, ସାବିତ� ୀ,          ତୁହି କାଳରାତ� ୀ,  

ଜୟ ଦୁଗ�ା ମହିଷାମ�iନୀ।।  

 

ନାମ ବି{ୁମାୟା,            ବିbାରିେଲ କାୟା,  

ପୃଥିବୀ ହୁअଇ ଥର ହର।  

ରୂେପ େତଜସି�ନୀ,        େସୗଭାଗ� ଦାୟିନୀ,  

ତିନି ପୁେର ଶୁେଭ ଜୟକାର।।  

 

ମାତା ହରିପି�ୟା,              କର ମା ସୁଦୟା,  

   ଜଗତୁ କଳୁଷ ନିअ ହରି।  

ସତ୍ଯ ସନାତନୀ,            ପାତାଳ ବାସିନୀ,  

ଶୁଣ ମା' ଭ�ର ଏ ଗୁହାରି।।  

 

 

 

 

 

 

େହ ମାତା ଭାରତୀ,         େଘନ ମା ପ�ଣତି,  

କାମନା, ବାସନା କର ନାଶ।  

ସବ� अª ଯୁ�ା,            େହ ମା ବଜ�ହbା,  

ଜୀବନରୁ ହର ଦୁଃଖ, େକCଶ।।  

 

ତି� ଶୁଳ ଧାରିଣୀ     ସଂକଟ ତାରିଣୀ,  

କଳିର ମହିଷା କର ନାଶ।  

େହ ସୁରବFିତା,             ମାତା ଶୁକହbା,  

ନାରୀ ମୁେଖ େଶାଭାପାଉ ହସ।।  

 

           
ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ଶାରଦୀୟ ପଜୂାଶାରଦୀୟ ପଜୂାଶାରଦୀୟ ପଜୂାଶାରଦୀୟ ପଜୂା    
େଭାଦୁअ ଗଲାଣି अପସରି  
ଶୀରାବଣ ଆେସ ଥିରିଥିରି  
ଆଗମନ ଶୁଭ� ରm ଶରତ ଋତୁର  
େମଘମାଳାର अପବୂ� ସ�ାର  
କାଶତrୀଫୁଲ େଦାଳାୟିତ ମଳୟେର  
କିସୁFର ଚିତି� ତ ପ�କୃତି େକାଳେର  
ତୁେମ ଛାଇଯାअ କବିର କ�ନାେର  
ମାେଗା ଦୁଗ�ା ତୁେମ ଆସ अବତରି  
ଏ ଧରା ବhକୁ ପୁଲକିତ କରି  
େଚୗଦିେଗ ମା ତୁମ ମrପମାନ  
କିସୁFର ଦିଶୁଛି େତାରଣମାନ  
ଆଖି ଝଲସାଉଛି ରୂପ େତାହର  
 अଳ.ାେର ଆଭୁଷଣ େହାଇବ େବଶ  
େଚୗଦିେଗ ଚହଟିବ ଚFନ କପ�ୁର ବାସ  
ଆସ ଜଗତଜନନୀ େଦବୀ କାତ�ାୟିନୀ  
ଦୁଃଖ ଦୂର େହଉ ମାେଲା ବିପaିତାରିଣୀ  
ଏମିତି ମାଆ ସବ�ଦା ବିରାଜୁଥାअ  
ଦୁଃଖ ଯାଉ अପସରି ମା ପ�ସନ~  ହୁअ  | 

ସଂଯୁ�ା ସାହୁ 
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ମାତା ସ�ାଗତଂମାତା ସ�ାଗତଂମାତା ସ�ାଗତଂମାତା ସ�ାଗତଂ    
ସ�ାଗତଂ, ମାତା ସ�ାଗତଂ, ସୁସ�ାଗତଂ 

       ଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ 

         ଦୁଃଖବିନାଶିନୀ 

         କଳୁଷନାଶିନୀ 

         ମହିଷମ�iନୀ 

          ସିଂହବାହିନୀ 

ସ�ାଗତଂ, ମାତା ସ�ାଗତଂ, ସୁସ�ାଗତଂ 

 

ପତୂ, ପବିତ� , ପାବନ, ପାବ�େଣ 

ମ�uଦୁ ମଳୟର ମହC ାର ତାେନ 

ଗmଶିଉଳୀର ସୁଗp ସମୀେର 

କାଶତrୀ ପୁ� ଆଲଟ ଚାମେର 

ଉଦୟ ଭାନୁର ଆେଲାକିତ ପେଥ 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

 

 

ଚାରୁ ଚF�ମାର େଦାଳାୟିତ ରେଥ 

ସବ� ଶ�ିମୟୀ ମାତା କର ଆଗମନ 

ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶେ� ପୁରୁ ହୃଦୟ କାନନ  

 

ଆେଲାକର େମାତିମାଳ େଘନିଣ ଧରିତ� ୀ 

ବFାପନା କରି କେହ ରhାକର hିତି 

ସବ�ଜନ ହୃଦୁ କରି ମହିଷ ମ��ନ 

ପାପର ପାହାଡ ଭାmିକର ମା ନି§ିହ~  

ଏକତା ଓ ସହି{ୁତା ହୃଦ େଦେଶ ବସି 

ମିତ� ାଳାପ କରୁଥା� ସୁମଧୁେର ଭାଷି 

ଶାqି, େମୖତ� ୀ, ମେ  ଷଡରିପୁ େହଉhୟ 

ଚରାଚର ବିଶ� େହଉ ଶାqିର  ନିଳୟ   
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ଏ ଧରା ଧାମକୁ ମାତ ଆସ अବତରି 

ଭାଇାଚାରା ବୀେଜ ବାpିଦିअ ଭାବେଡାରୀ 

ବରଷି ଦିअ ମା ଆଶିଷର ବାରିଧାର 

ସୁଧାମୟ େହଉ  ମାେଗା ଏ ସାରା ସଂସାର 

ଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ମାତା କାa�ାୟିନୀ 

अଭୟଦାୟିନୀ ମାେଗା ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ 

ସ�ାଗତଂ, ମାତା ସ�ାଗତଂ, ସୁସ�ାଗତଂ 

ସ�ାଗତଂ ମାତା ସ�ାଗତଂ 

                      
ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

ଶିhୟିତ� ୀ 

େଗାପୀନାଥପୁର ନୂଆସାହି 

ବାଲୁଗଁା ,େଖାx�ା 

୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     225 

େହ ମାଆ ଦୁଗ�ାେଦବୀେହ ମାଆ ଦୁଗ�ାେଦବୀେହ ମାଆ ଦୁଗ�ାେଦବୀେହ ମାଆ ଦୁଗ�ାେଦବୀ    
େହ ମାଆ ଦୁଗ�ା େଦବୀ  

ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ଦଶଭୁଜା,  

ଆସିଲା ଆଶି�ନ  

େଷାଡ଼ ଉପଚାେର େହବ  

େତାର ମaୂiପଜୂା।  

ଆେୟାଜନ ଚାେଲ  

କରିବାକୁ ଭାରି ଆଡcର,  

େକେତ େକେତ ସାଜସ¥ା  

ଟ.ା ଖ�� ହୁଏ ପ�ଚୁର।  

ଚାରିଆେଡ ଜାକଜମକ  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ଆନF ଉଲC ାସର ମୁହୂa�,  

କାହାର େକେତ ମାନସିକ  

ପାଇବାକୁ ସୁଖ ସ�ାjF  

କରqି ପଜୂା ବ� ତ।  

ଆଚରେଣ ଉ�ାରେଣ  

अେନକ. ଆସୁରିକ ପ�କୃତି,  

ଚରିତ�  ନିଜର ସୁଧାରqି ନାହ\  

ଆସିେଲ ବି ବାରcାର ବିପaି।  

ଶିhା ଦୀhା ଗୁରୁ ନୀତିବାଣୀ 

ବଦଲାଇ ପାେର ନାହ\ ସ�ଭାବ,  

ପ�ତିେhେତ�  େଲାଭ େମାହ  

ପର�ର ମେଧ� ସୁସ#କ�ର अଭାବ।  

େହ ମାଆ ଦୁଗ�ା ଜଗତଜନନୀ  
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ଦିअ ସମb.ୁ ଶୁଭବୁxି,  

अ}ାନତା ଦୂର େହଉ  

ଧେମ� କେମ� େହଉ ଆତI ା ଶୁxି।  

ଏ ବିଶ� ବ� ହI ାr ସାରା  

େହଉ ଏକ ପରିବାର ପରି,  

ସଭି. ହୃେଦ ରହୁ ଭାତୃଭାବ  

ସଂସାର ଦୁଃଖ ଯାଉ अପସରି।  

ସଯୂ�� ସମ ଢାଳିଦିअ  

ଆଶୀବ�ାଦର ଆେଲାକ,  

ହସ ଖୁସି ଆନFମୟ େହଉ  

ସମଗ� ଏ ଭୂେଲାକ।  

ଶ�xା ଭ�ି ଭଲ ପାଇବାେର  

ନ ରହୁ କିଛି ଛଳନା ପ�ତାରଣା,  

ଶାq ସରଳ ଉଦାର  

ହୁअ� ସେବ� ପାଇ ତୁମ କରୁଣା।  

     
େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭn  
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ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ    
(ଦ '-अନୁପ�ାସ) 

ଦୁଗ�ତି ତାରିଣୀ ମାତ   ସବ�ଶ�ିେର ସୁଭଗା  

ଦୁଗ�େମ ଦୁଃଖ ବିନାଶୁ    ଦୁଗ� େଦୖତ�ନାଶି ଦୁଗ�ା ।୦। 

ଦୁରିତ େଦଖିେଲ େତାେତ  ପଳାଇ ଯାଏ ତୁରିେତ  

ଦୁ� ସ�ଭାବି.ି ଭିେତ େଯସେନ  ଆହେବ େଠmା।୧। 

ଦୀ�ିବq େଦଖି େତାର   ଦୂରରୁ ହୁଏ अqର  

ଦାୟିକାଳଗଣ  େଘାର   େବାଲqି ଆ�ର ମmା।୨। 

ଦର ଭୟେର ଶମନ       କରଇ େତାେତ ପ�ଣାମ  

ଦୀଘ�େନତ�   ଛଟା ମାନ    ଭାବସାଗରକୁ ଡ଼mା ।୩। 

ଦିବ�ନାମ ଧରି ତୁr      ଦୁଃଖ ହୃଦରୁ ପ�ଚr  

ଦr ନ ରଖଇ ଚାr      ଦ� ବ େକଳି ଶିବସm  ।୪। 

ଦୁକା ଆଦ�େର ବିଖ�ାତ    ଗାକାର  ପେଛ ବିଦିତ  

ଦି� ଜ ଦୁକୁମାର ଚିa         ତାପ ବିନାଶ ମା ଗmା ।୫। 
 

ପ�ଧାନ ଶିhକ, ବାଲି ସାହି, ମଠକରେଗାଳା  

େଢ.ାନାଳ । 

ଦୁଷIq କୁ୍ମାର 
ମିଶ� (ଟୁକୁ) 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ତୁ ଆସୁ ପାବ�ଣେର 

େଯେବ େକାଟି େକାଟି ଦୁଗ�ା 

ଲୁ£ିତା, ଧଷiତା, ନିଯ�ାତିତା 

ମହିଷାସୁର ରୂପୀ 

ନର ହାତେର 

କଂସ ଏଠି 

ବଳିୟାନ ତା ବାହୁ ବଳେର 

ତ� ାହି ତ� ାହି ଡାକqି ସେବ� 

ରାବଣ ଶାସନ ଗାଦିେର 

ଆ§ଯ�� 

ଡା ମାୟାଧର ସାହୁ 

 

େସ ପୁଣି ପଜୂାକେର 

ବର ପାଇବା ଆଶାେର 

ପାଏ କି ନ ପାଏ ଜାେଣନା  

ସାରାଦିନ ରହିଯାଏ 

ଶାସନର େଡାରି 

ପୁଣି ତାଆରି ହାତେର 

ବଦଳିଯାଏ େବଳ 

ବଦେଳ କାନୁନ 

ତା ଇmିତେର 

ତୁ ବି କଣ ବଦଳିଯାଉ 

ପରି�ିତିର ଚାପେର 

ବzିବାର ରାହା େନଇ 

ସମେb ଶରଣ ତା’ଠାେର 

କାରଣ େତାର अଭାବ ଏଠି 
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ପାବ�ଣରୁ ପାବ�ଣ ଭିତେର 

କହ ଥେର େକେବ 

ପାବ�ଣ େହବ ସବୁ ଋତୁେର 

ଭୟେର ଥରିବ େମଦିନି 

ନାରୀ େହବ ସ�ୟଂସହା 

ହଟିବ କଳିକାଳର ଛାୟା 

ପାବ�ଣେର ପCାବିତ େହବ 

େଦୖବିକ ମଲୂ�େବାଧ 

ବସୁେଧୖବ କୁଟୁcକମ୍ 

ଏ ଧରା ଧାମେର 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୬୪୦୧୦୭ 
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େଦବୀ ମଁାେଦବୀ ମଁାେଦବୀ ମଁାେଦବୀ ମଁା    
ଧନ େଲାଡା େହେଲ ପୁଜqି ସଭିଏଁ 

ମହାଲhI ୀ ନାମ ସୁମରି 

କମ�  अନୁସାେର ଦିअqି େଯ ଫଳ 

ସଭି.ୁ  ଆପଣା କରି      । 

ଦୁଃଖି ର.ି ତଥା ସମb.ୁ ସିଏ 

କରqି ଆଦର अତି 

ଧନ େଦଇ ସେତ ଲhI ୀ ଠାକୁରାଣୀ       

ଦିअqି अମାପ ଶାqି    । 

ବିଦ�ାର େଦବୀ େଯ अଟqି ମାତା 

ସରସ�ତୀ ମହାମାୟୀ 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

ସମb.  କେ£ ସଦା ବିରାଜିତ  

ସବୁରି ହୃଦେୟ ରହି     । 

ଆେଲାକର ପଥ େଦଖାqି େଯ ମାତା 

}ାନର ଭrାର ଭରି 

ସତ୍ ମାେଗ� ସେତ  ନିअqି େକାେଲଇ 

ସଭି.ର ହାତ ଧରି     । 

ଶ�ି ପ�ଦାୟିନୀ ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ 

अଟqି ତ ଦୁଗ�ା ମାତା 

ତା.ରି ଦୟାରୁ ପାଉ ଆେମ ଶ�ି 

ସିଏ ତ ଜଗେତ କa�ା       । 

େଦହେର ଆମର ବିzି େଦଇଛqି 

କରିବାର ସବୁ ଶ�ି 

ସହିବାକୁ ଦୁଃଖ କ� ଓ ଯ ଣା 

ଦିअqି େଯ ପୁଣି ମୁ�ି       ।  
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ବିଶ�ର ମmଳ କାମନା କରqି 

ମାଆ ତ ସବ�ମmଲା  

ବିପେଦ ଆପେଦ ସାହା େହାଇ ସଦା 

ଢାଳqି ଶାqି ଶୃ�ଳା  । 

ମFାର ମାଳିନୀ ଘଟଗଁା ବାସିନୀ 

ମଁା େଦବୀ ତାରା ତାରିଣୀ 

ଚିରଦିନ ତା. ନାମ ଜପୁ ଥିେଲ 

ଦୁଃଖ ଜମା ରେହ ନାହ\        । 

 
ନାମ- େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

ଗ�ାମ- ବୃFାବାହାଲ 

ବC କ-େଗାଲାମୁrା 

ଜିଲC ା-କଳାହାrି 
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ପବୂ�ାଭାଷପବୂ�ାଭାଷପବୂ�ାଭାଷପବୂ�ାଭାଷ    
ରବି ଘର ଆଗେର େବାଡ� ଟା ଲେଗଇ େଲଖିେଦଲା,  

“େକବଳ ଖରାପ େଲାକ. ପାଇଁ” 

ପ�କାଶ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁପଶୁ େଲଖିେଦଲା, 

“େଯଉଁମାେନ ତୁମର ଭଲେଲାକ ତାଲିକାେର ନାହଁାqି।” 

ପ�ଭାତ ଟି¢ଣୀ କଲା,  

“କାରଣ, େସମାେନ ତମର ଗରାଖ ନୁହqି।” 

ସ�ାଧୀନ କହିଲା, “ତୁମ ବିଚାରଧାରାେର େସମାେନ ବିକି�  ହବାକୁ ଚାହଁାqି ନି” 

କହୁଥିେଲ, “ଆେମ ସଭ� ଶିhିତ ଶୃ�ଳିତ ସ�ାଧୀନ, 

କି� ଆେମ ପରିଚାଳିତ େନାହୁ, 

ଆେମ अନୁସରିତ େନାହୁ,  ବିକ� ୀ େହାଇପାରିବୁ ନାହ\। 

ଆେମ ସୀମା ଭିତେର ରହି ପାରିବୁନି, 

ଆମର ପରିଧି ପରିବ�ା�। 

अpାର ଇଲାକାେର ପହଁzିବା ଶ�ି अଛି। 

ଆେମ ବିପ¨ବ ଆଣିପାରୁ। ସ�ାଧୀନ ଏବଂ ଶୃ�ଳିତ। 

ଆେମ ନୂଆ ସକାଳର ଆହ� ାନ, ର�େର ଉନI ାଦନା, 

ସାମ~ା କରିବାର hମତା। ସମପiତ କି अନୁଧାବିତ େନାହୁ। 

ମଧୁସଦୂନ ମିଶ� 
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ଆଖିର ପଟିକା ଫିଗିଂ େଦବାର ସମୟ। 

େଖାଳପା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାର େବଳ। 

େଚତନାକୁ ଜାଗ�ତ କରିବା ସମୟ। 

ଉେ�ଶ�କୁ ପରଖିବା ମହୁୂa� । 

ସ�ରୂପଟା େଦଖିବା ଦରକାର । 

କାପୁରୁଷ ନା ବଧିର ମକୂ ନା ଜୀअqା ଭୂତ । 

ଏକ ବିପ¨ବର ନୂତନ ସକାଳ 

ଆେଲାକର ବତiକା । 

अªର ଝକାଂର 

କାଳପରିବତ�ନର ବାa�ା । 

ବଜାରର ଫୁଲ େତାଡ଼ା କି 

ଫୁଲର ଗଜରା େନାହୁ। 

अpାରେର ହୁଏତ ନିରୁ�ି� କିcା ଦିଗଭ� � ଲଗାମହୀନ ଥିଲୁ। 

ଏେବ ନିଆଭିତରକୁ ଲÜଦବାର, अpକାରର ବୁକୁ ଚିରି 

ଦବାର ସମୟ। ଝଡ଼ପରି अନ�ାୟ अତ�ାଚାରକୁ ଉେଡଇ ଦବାର ସମୟ। 

अଗ�ପଜୂ�ର ସମୟ। 

ଆେମ ଏଠାେର ଏକତ� ୀତ 

ମ ଣା କରିବାକୁ 

ମ  ଉ�ାରଣ କରିବା ପାଇଁ 
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ଏକ ଯ}ର ଆେୟାଜନ ନିମେq । 

ଆମ ଆହୁତିକୁ ତୁେମ ସ�ୀକାର କର 

ତୁମକୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ। 

ତେମ ଆବିଭ�ାବ ହୁअ 

ଆମକୁ ପରିତ� ାଣ କର । 

େଦଖ ପବୂ�ଦିଗରୁ େସ ଶିଖା ଉପରରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। 

େତଜିଆନ େସ ଶିଖା ମଧ�େର अମୃତ କଳସ ହbେର ଆବିଭ�ୂତା। 

ଆସ� ତା.ର ସ�ାଗତ କରିବା - 

ଯାଃ େଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ ମାତୃ ରୂେପଣ ସଂ�ିତା 

ନମbେସୖ� ନମbେସୖ� ନମbେସୖ� ନେମା ନମଃ। 

 
ମଧୁସଦୂନ ମିଶ� 
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ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
ମାଆର ଜଠର ପ�ତିଟି ଜୀବର 

अଟଇ ପ�ଥମ ବାସ, 

ତା ବୁକୁ अମୄତ ପହିଲି ଆଧାର 

ସେତ ସnୀବନି ରସ । 

ପରଶ ତାହାର ଶୀତଳତା ସୁଧା 

ବzିବାକୁ ରାହା ଦିଏ, 

େକାଳେର, ପଣେତ ଆଲିmେନ अବା 

େବୖକୁ£ର ସୁଖ ଥାଏ । 

ଜୀବନ ଯାତ� ାେର ପ�ଥମ ଗୁରୁ େସ 

େତାେଳ ସଂ<ାରିତ କରି, 

ସଂଗୀତା ବାରିକ 

 

େକେବ େସେନହେର େକେବ ଆକଟେର 

ଦିଏ େପ�ମ ସୁଧା ଭରି । 

ମାଆ ଓ ସqାନ ସcpଟି ସଦା 

ସବୁଠାରୁ ଶ�ିଶାଳୀ, 

ପ�ତି ବାଧାବିଘ~ ଆଶିେଷ ତାହାର 

ଯାଏ ନିବiଘ~େର ଜଳି । 

ଈଶ�ର. ପାେଶ ନତମbକ େସ 

ସqାନ ମmଳ ପାଇଁ, 

ସରଳପଣ ତା ପାେରନାହ\ ବୁଝି 

ପିଲାର ଈଶ�ରୀ େସହି । 

     
ବାେଲଶ�ର 
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ମହିଷାମ�iନୀମହିଷାମ�iନୀମହିଷାମ�iନୀମହିଷାମ�iନୀ    
ଆଶି�ନର ଏଇ ଶୁଭ�  ଶରେତ, 

 ଧରାେର ଆସିଲ ପଡି । 

ଭ� ଜନ ସଦା ବିେଭାର ନୟେନ, 

 ଚାହ\ଛqି ଆଖିେମଲି ।। 

ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ଜୟ ମା' ଭବାନୀ, 

 ବେF ପାଦ ପେଦI  େତାର । 

ହତଭାଗ� ଭ� ପାମର ବିକାଶ, 

 କେର ଆଜି ନମ ନମ ।। 

ପାପ अତ�ାଚାର କର ମା' ବିନାଶ, 

 ଧରାବତରଣ କରି । 

ଆଉଥେର େଦଖୁ ଏ ସାରା ସଂସାର, 

 ରୂପ ମହିଷାମ�iନୀ ।। 

ବିକାଶ ଚF�  
ଧୁmିଆ 

 

 

େକେବ ଆସ ତୁେମ ନଉକା ବିହାେର, 

 େକେବ ଆସ अଶ�େପାେର । 

େମାହିନୀ ସ�ରୂପା େଦଖି ଏ ଜଗତ, 

 ହୁଏ େକାଟିେନତ�  େଭାେଳ ।। 

ସବ�େଶ�0 ମାତା େବାଲାअ ଜଗେତ, 

 ରହିଛି ସଂସାର ସାhୀ । 

ରାବଣର ବଧ ପାଇଁ ରାମଚF� , 

 କରିେଲ ପଜୂା ତୁମରି ।। 

ତୁେମ କାତ�ାୟିନୀ अଭୟ ଦାୟିନୀ, 

 େଦବ େକାପାନେଳ ଜନିI  । 

ଦାବତା କୁଳକୁ ସୁରhିତ କଲ, 

 ମହିଷାସୁରକୁ ମାରି ।। 
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bନ ଯଉବନ କରି ପ�ଦଶ�ନ, 

 ପୁରୁଷ ଆଗେର ତୁେମ । 

ନିFା अପବାଦ େକେତେଯ ସହିଲ, 

 ଦୁନିଆ ଦାrେର ନିେଜ ।। 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନାରୀ ସହି ସହି अଛି, 

 ନିFା अପବାଦ େକେତ । 

ନପାରଇ େଦଖି ପୁରୁଷ ସମାଜ, 

 ନାରୀର ମହa�  େଯେତ ।। 

ନିଭ�ୟା, ଇତିଶ�ୀ େକେତ େକେତ ନାରୀ, 

 ବଳିତ ପଡୁଛି ଆଜି । 

ଛାର ଏ ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରୁନାହ\, 

 ସିଏ ପରା ଜନI  ଦାତ� ୀ ।। 

 

 

 

 

 

 

ଧର ମାଆ ପୁଣି ଆଉଥେର ତୁେମ, 

 ମହିଷାମ�iନୀ ରୂପ । 

अତ�ାଚାରୀ ପାପୀ ପୁରୁଷମାନ.ୁ, 

 ସମୁେଳ ବିନାଶ କର ।। 

ଜୟ ଜୟ ମାଆ ଜୟ ଦଶଭୂଜା, 

 େଘନମ ପ�ଣାମ କର । 

अଭୟ ପ�ଦାନ କର ମାତା ତୁେମ, 

 ପାଇଁ ତ ସଂସାର ଜନ ।। 

 

 
                   ବିକାଶ ଚF�  ଧୁmିଆ । 

                  ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭn ।। 
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ସିଂହବାହିନୀସିଂହବାହିନୀସିଂହବାହିନୀସିଂହବାହିନୀ    
अ}ାନ ତିମିର ନାଶ ଦୟାମୟୀ 

 अଭୟଦାୟିନୀ ଦୁଗ�ା,  

େତା ପାଦ ପେଦI  ପଜୂଇ ମୁହ\ 

 ଲେବ ମାତ�  କର ଦୟା।। ୧।।  

ଦୁଃଖ େକCଶ ପାରାବାରେର ଭାସଇ 

 ନାହ\ େମାର େକହି ସାହା, 

ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ବିପଦହାରିଣୀ 

 ଉxାର କର େହ ମାତା।। ୨।। 

େଦବତାର େକାପାନେଳ ଜାତ େହଲୁ 

 ଆଦ�ାଶ�ି ମହାମାୟା,  

ହୀରାବତୀ ପାତ�  

 

ଦଶ ମହାବିଦ�ା ରୂପ ଧରି ମାତ 

 ପ�କାଶିଛ ଭିନ~  କାୟା।। ୩।।  

ମହିଷାସୁରକୁ ନିଧନ କରିଲ 

 bନ େଯୗବନ ପ�ଲେଭ 

ତୁମରି ଚରେଣ ଶରଣ ପଶିେଲ 

 େଦବ ମାନବ ଗେଣ।। ୪।।  

କଳି କଳୁଷ ଏ ହୀନ ଜଗତେର 

 अବେହଳା ଆଜି ନାରୀ,  

କନ�ାଭ� uଣ ହତ�ା କରି ଚାଲିଛି 

 ବୁେଝନା  ମାୟା େତାହରି।। ୫।।  

େହ ସିଂହବାହିନୀ ମହିଷାମ�iନୀ 

 ନାରୀ ରୂପିଣୀ ସଂ�ିତା ,                   

ହିଂସା, େଦ�ଷ, ଗବ�, अହଂକାର େଯେତ 

 କରିଦିअ େଗା ଶନୂ�ତା।। ୬।।  
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ଶୁଭ�  ଶରତର ଆଶି�ନ ମାସେର  

 କାଶତrି ଫୁଲ ହେସ,  

ପ�ତି ହୃଦୟର �Fେନ �Fେନ 

 ମାଆ ମାଆ ଡାକ ଶୁେଭ।। ୭।। 

ସତ� ନ�ାୟ ପେଥ ଚଲାअ ଆମକୁ 

 ତୁମରି ଆଶିଷ ଢ଼ାଳି,  

କୃପା କର ମାଆ କରୁଣାମୟୀ େଗା 

 ପାବ�େଣ ଏଇ େମା अଳି।। ୮।। 
                     ହୀରାବତୀ ପାତ�  

ନଳଗଜା, ମୟରୂଭn 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     240 

ଆସୁଛqି ମାଆସୁଛqି ମାଆସୁଛqି ମାଆସୁଛqି ମା’’’’    
ଆସୁଛqି ମା’ ଜଗତଜନନୀ 

ଜଗଦcା େସ ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ 

ହbେର ଖଡ଼୍ ଗ ତି� ଶୁଳଧାରିଣୀ 

अପରୂପା ମା’ ସିଂହବାହିନୀ 

 

େହ ମା ମହିଷାସୁରମ��ନୀ 

ତୁେମ ହ\ ଶୁ�ନିଶୁ� ସଂହାରିଣୀ 

ସେବ� ଡାକqି େହ ନାରାୟଣୀ 

ଗୁହାରି େଘନ େହ ବିp�ବାସିନୀ 

 

ସେcଦନା ମିଶ� 

 

 

 

ଦଶ�ନ ଦିअ େହ ମହାମାୟୀ 

କରୁଣା କର େହ କାତ�ାୟନୀ 

ତୁେମ ହ\ ମmଳା ତୁେମ ହ\ ଚrୀ 

ତୁେମ ହ\ ତ अଭୟବରଦାୟିନୀ 

 

ଆଶିଷ ଦିअ ମା’ ଭଗବତୀ 

ଶୁଣିଦିअ ଥେର ଆମ ବିନତି 

ଦୟାକରି ଦିअ େହ ମାେହଶ�ରୀ 

ଚରେଣ ତୁମର  ଏହି ପ�ଣତି 

 
ସମି�ତ୍ ଭିଲC ା, ଘାଟିକିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 
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କଳିଯୁଗ ଦୁଗ�ାକଳିଯୁଗ ଦୁଗ�ାକଳିଯୁଗ ଦୁଗ�ାକଳିଯୁଗ ଦୁଗ�ା    
ଭାବିଛି କିଛିhଣ ପାଇଁ ସାଜିବି ମଁୁ େସଇ ଦଶଭୂଜା ଦୁଗ�ା 

ନାଶିବାକୁ କୃରତାର अତ�ାଚାର, 

ସଂହାର କରିବାକୁ अସତ�, अଧମ�, अନ�ାୟ 

ଭାବିଛି ମଁୁ େନବି େସଇ ଶ�ି ସ�ରୂପିଣୀ अବତାର । 

 

ଧମ�କୁ ଢାଲ କରି ବାହାରିଥିବା ଶହ ଶହ 

ମହିଷାସୁର.ର କରିବାକୁ ସବ�ନାଶ, 

ବାହାରିବି ହେb ଧରି ଧନୁ, ତୀର ଆୟୁx, କମଳ, 

କମrଳୁ ସାେଥ अମୃତ କଳସ । 

 

ଚF�ଘ�ା େବଶ ଧରି 

ଲଲାଟେର ଆ.ି अx�ଚF� , 

ଦସହେb ନାଶିବି ମଁୁ अଧମ� ,अସତ� 

କେର େଘନି େସଇ ଦିବ� ଦଶାª । 

 

କାତ�ାୟିନୀ ରୂପ େନଇ 

େରାଜା ପrା 
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ପୁଣ�ାତI ା.ୁ କରିବି ଉxାର, 

ଭୟ.ରୀ କାଳୀ ରୂେପ 

େଦୖତ�ରୁପି ମାନବ.ୁ କରିବି ସଂହାର । 

 

ପାପଭାରା ବଢ଼ିବଢି ଯାଉଛି ଏ ମହୀେର  

ଦୁ�ମ�, ଭ� �ାଚାେର ଜଗତ ଉଛୁେଳ, 

କଳିର କଳ. ନାଶିବାପାଇଁ କାହାକୁ ତ ସାଜିବାକୁ େହବ 

କଳିଯୁଗର ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ଦୁଗ�ା େକେବଥେର । 

 

େତେବ ଆଉ େଡରି କାହ\ 

ସ�ୟଂକୁ େସଇ ମହାେଗୗରୀ ରୂପ େଦଇ, 

ବାହାରିବି ଏହିhଣି, ଏହି ପାବ�ଣ ଋତୁେର 

ଶୁଭ अନୁକୂେଳ ନାଶିବାକୁ 

କଳିଯୁଗରର अଧମ�ୀ.ୁ ମୁହ\ । 

 

ବଧହୂତ�ା, ଶିଶୁହତ�ା, ନାବାଳିକା ଦୁ�ମ�ର ପରିଣାମ 

େହବ େକେତ ଭୟ.ର, େଦଖିବ ଏ କଳିଯୁଗର ନର ରୂପୀ अସୁର , 

ମିଥ�ା, ବ�ଭିଚାର, अନ�ାୟ ନାଶି 

ଜଳାଇବି ସଂସାେର ମଁୁ ଆେଲାକ ସତ�ର । 
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ଖÝ ଧରି ହେb େମାର ବାହାରିବି ଏହିhଣି 

ଏହି ପାବ�ଣ ଋତୁେର, ଶୁଭ अନୁକୂେଳ , 

ନାଶିବାକୁ ଧରଣୀରୁ ପାପଭାର, ମିଥ�ାର अଗଭୀର ସାଗର ବhରୁ 

କରିବାକୁ ସତ�ର ଉxାର । 

 

ଏଠି ଘେର ଘେର ମିଥ�ାର ମାୟା ମରୀଚିକା 

ଆତI ଗବ�, अହଂକାର, अବିଚାର, 

େଦଖି େଦଖି ନିଜ ପର େଭଦବିଚାର, 

अ�ିର େହଇଗଲାଣି ହୃଦୟ େମାର । 

 

ଆଉ େଡରି ନାହ\ ,ଆଜିହ\ ଏହି ପାବ�ଣ ଋତୁେର 

େନବି ମଁୁ ଏକ ଦୃଢ ପ�ତିଶ�uତି 

ବାହାରିବି ଏହିhଣି ହାେତ ଧରି ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟର ବଳି0 अªଶª, 

ସାଜି ଏକ ଭୟ.ର अଗି~ଶିଖା 

ନିଜ ପର ସବୁ ଭୁଲି କରିଚାଲିବି 

େକବଳ ଆଉ େକବଳ ଧମ�ର ରhା । 

 
ପ%ୂ� ାନF ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ-୭୫୩୦୧୦, ଇେମଲ୍ : roja.saumya@gmail.com 
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େଦବୀେଦବୀେଦବୀେଦବୀ    
ଦିନିକିଆ ମଜୁରିଆ ହାତର 

ଚକଟା ମାଟି, 

ବଷ�ାେର ଓଦା େହାଇ 

େଗାରୁ ପାକୁଳିକୁ ଛୁଇଁ ନଥିବା 

अରଖ ନୂଆ ପୁଳାଏ କୁଟା, 

ବାଉଁଶ ବୁଦାେର ତୁମକୁ अେପhାରତ 

ଦି’ଖr େପାକଖିଆ ବାଉଁଶେର 

ଗଢ଼ା ଶରୀର ତୁମର 

େକମିକାଲ୍ ରm, ନକଲି ଗହଣା 

ଶbା ପାଟ, େସାଲର ମୁକୁଟ 

କାଗଜର ଖrା, ଢାଲ, ବj�ା 

ଲhI ୀପି�ୟା ଓଝା 

 

େଦବୀ, 

ମାଟି ଘଟର ଈଶ�ରୀ! 

େକେତ ବିଧିବିଧାନ 

ନୀତି ନିୟମେର 

ଆବାହନ, ସଂ�ାପନ, ବିସଜ�ନ 

ମଣିଷ ହାତେର ଗଢ଼ା ଭmା 

ମଣିଷ ହାତେର ଜାତକ ତୁମର 

ତଥାପି ତୁମ ପାଦତେଳ 

ମଥାନତ ଏ ସାରା ସଂସାର 
ବି-୪୦୧, ଦି ଆଟ୍ ଲା�ିକ୍ 

ନିୟର୍ ଏସ୍ ଆର୍ ପି ଗ�ାଉr - ୯ 

ମକରପୁରା େରାଡ଼, ବେରାଦା 

ଗୁଜୁରାତ - ୩୯୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୪୯୦୯୯୬୮୬୫ 

ଇେମଲ୍ : laxmipriyaojha70@gmail.com 
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ସ�ାଗତ କରିବା ଆସସ�ାଗତ କରିବା ଆସସ�ାଗତ କରିବା ଆସସ�ାଗତ କରିବା ଆସ    
ମାଆ ଆସିअଛି ଶରତ ଆଭାେର 

ଧରି କାଶତrି ହସ 

ପାବ�ଣ ଋତୁେର ସଜବାଜ େହାଇ 

ସ�ାଗତ କରିବା ଆସ ୧ 

ଚତୁ�iଗ େଦଖ ଝଲସି ଉଠୁଛି 

ମାଆର ଏ ନବ େବେଶ 

ପାପ ବିନାଶିନୀ ସ.ଟହାରିଣୀ 

ମାଆ େମାର ଧିେର ହେସ ୨ 

ସqାନର अଳି ସହି ନ ପାରି େସ 

ଧରାକୁ ଆସିଛି ଧାଇଁ 

ହରି ସବ�ଦୁଃଖ ସqାନ ମନେର 

ଖୁସିଟିେକ େଦବାପାଇଁ ୩ 

ନବ ଉନI ାଦନା େଖଳୁअଛି ମେନ 

ମାଆକୁ ନିକେଟ ପାଇ 

ରବୀF�ନାଥ 
ମହାରଣା 

 

କହିବାକୁ ଭ� ମନକଥା ତାର 

ଆନେF ଆସିଛି ଧାଇଁ ୪ 

ଭିନ~  ଭିନ~  େବେଶ ମାଆ େମା ଆସିଛି 

ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ଦୁଃଖ 

ଦୁଃଖ ଓ ଯାତନା ଦୂର େହାଇଯାଏ 

େଦଖିେଦେଲ ମାଆ ମୁଖ ୫ 

ଜଗତ ଜନ.ୁ ଉxାରିବା ପାଇଁ 

େକେବ ଧେର କାଳୀ େବଶ 

ଆସିअଛି ମାଆ ଶୁଣି ଆମ ଦୁଃଖ 

ସ�ାଗତ କରିବା ଆସ ୬ 

 
ଭାଲିଆଝର, ସୁମrଳ, ଗnାମ 
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ଜୟ ଦଶଭୂଜାଜୟ ଦଶଭୂଜାଜୟ ଦଶଭୂଜାଜୟ ଦଶଭୂଜା    
ଜୟ ଦଶଭୂଜା ଜଗତଜନନୀ 

अଭୟଦାୟିନୀ ମାଆ 

ଶ�ି ସ�ରୂପିଣୀ ମହିଷାମ�iନୀ 

ହୁअବାେର ତୁ େଗା ସାହା 

 

ପଲC ୀରୁ ନଗର ଉ�ବ ମୁଖର 

ତୁମ ଆସିବା ଖୁସିେର 

ସବୁଜ ସହେର କାଶତrି ହସି 

ତୁମକୁ ସ�ାଗତ କେର 

 

ବାେଜ ଘ� ଶ� ମୃଦm ମହୁରୀ 

ମହେକ ଧପୂର ବାସ 

ସିଂହବାହିନୀ େଗା ସଂହାର ସକାେଶ 

ବିବିଧ ରୂପେର ଆସ 

କାହ~ uଚରଣ ସାହୁ 

 

 

ଜୟ ଜଗଦcା ଭବାନୀ ଶିବାନୀ 

ଭଗବତୀ ଭୟହାରୀ 

ଧରଣୀ ବୁକୁେର ପାପୀ अତ�ାଚାେର 

ନାରୀ ନିତି ଜିଏ ମରି 

 

ଖଡ଼୍ ଗେର ତୁ�ରି େଛଦି अତ�ାଚାରୀ 

ଉxର ସକଳ ଧରା 

ନାଶି େଗା अଧମ�ୀ ଧମ�ମୟ କର 

ପୃଥୀ େଗା କୁକେମ� ଭରା 

 
ସ#ାଦକ, ସୃ�ି ସ�ାର 

ପrକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାrି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୬ 
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କାଶତrୀର େକାହକାଶତrୀର େକାହକାଶତrୀର େକାହକାଶତrୀର େକାହ    
ଶାରଦୀୟ ପବ�ାଣୀର अଭିନFନ ବାa�ା 

ପବନେର େଦାଳାୟିତ ଶୁଭ�  କାଶତrି, 

अqରେର ଚାପି ରଖିଛି अକୁହା େବଦନା 

ଶରଦର ଉଲC ାସେର େସ କି� ଖୁସି ନୁେହଁ... 

ମୃଣIୟୀ ପ�ତିମାର ଜାକଜମକେର ପଜୂା? 

ଆଦ�ାଶ�ିର ଆବାହନୀେର अେନକ ଦରଦ... 

ଏପେଟ ମାତୃଶ�ି अବେହଳିତ... 

ଗଭ� ନିରୁପଣତାେର... 

କତୁରୀ ଚଳାଏ ବିଶ�ାସର ଗଭ�ାଶୟେର, 

ମଳୂେପାଛ କରିବ ନାରୀ ସaାକୁ, 

ଜନନୀ ଆଶ�ୟ େଖାଜୁଛି... ଜରାଶ�ମେର, 

ଜାୟା ମାଗୁଛି ସମାନନାଗରିକତାର ସ¤ାନ, 

ଭଗି~ର ଇ¥ତର େହଉଛି ନିଲାମ 

अମାନବିକତାର अpଗଳିେର... 

‘େବଟି ବଚାଓ େବଟି ପଢ଼ାଓ’ ନାରାେର 

ସୀମିତ ସରକାର... 

ଶ�ୀବଳରାମ ପଜୂାରୀ 
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‘ମହିଳା କମିସନ୍ ’େର ବpା ପଡ଼ିଛି 

ନାରୀ ଜାତିର ଭାଗ�... 

ଏେତ ପେର ବି କ’ଣ ସତେର ମଁା ଆସqି 

ଏ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ� େର... େଯାଗମାୟା. 

ଧରାବତରଣେର, ବିେଦ� ାହ କରିଛି... 

‘କାଶ ତrିର େକାହ’... 

 
କୁଡୁମୁଲୁଗୁ¤ା, ମାଲକାନଗିରି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୬୮୮୪୭୪ 
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ମା ଦୁଗ�ାମା ଦୁଗ�ାମା ଦୁଗ�ାମା ଦୁଗ�ା    
ଧରାପୃେ0 ମା ଆସେଗା ତୁମକୁ 

ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମa��ବାସୀ 

ତୁମରି ବାଟକୁ ଚାହ\ଛୁ ସଭିଏଁ 

ଶୁଭ ମmଳ ମନାସୀ 

ମନେର ଆମରି अସୁମାରୀ ଆଶା 

ତୁମରି ପାେଖ କରୁଣା 

ଆଶିଷ ଦିअ ମା ବିେଜ କର ମେa�� 

ପରୂଣ େହଉ କାମନା 

ନାନା େତାରଣେର ସୁସ¥ିତ ପୀଠ 

ଦିେଶ େକେଡ଼ ମେନାହର 

ପ�କାଶ ଚF�  ପrା 

 

େସ ପୀଠେର ଆସି ବିେଜ କର ମାଆ 

ଏତିକି କାମନା େମାର 

ପ�ତିବଷ� ପରି ଏହି ବରଷେର 

ଚାହ\ଛୁ ତୁମକୁ ସେବ� 

ତୁମ ଆଗମେନ ଧରଣୀ ହସିବ 

କ#ିବ ଆନF ରେବ 

କାଶତrି ଫୁେଲ ଚଉଦିଗ ଦିେଶ 

ସେତକି अପବୂ� େଶାଭା 

ଧରଣୀ ସାଜିଛି ନବ ବସନେର 

ଆହା େକେଡ଼ ମନ େଲାଭା 

ସବୁ ଫିକା ଲାେଗ ତୁମ ଦୟାବିନା 

ତିତଲୀ ପରି ଦୁଗ�ତୀ 

ତୁମାଶିଷ ଥିେଲ ଏହି ମa��ପୁେର 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବ କଟି 
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ମାଆେଲା େତା ପେଦ ପଶିଲୁ ଶରଣ 

ଆବାଳ ବୃxବନିତା 

ସବୁ େତାର ଦାନ ଆମ ଏ ଜୀବନ 

େତା ଆଶିଷ ବିନା ବୃଥା 

କି େଲଖିବି ମାଆ ତୁମରି ମହିମା 

ଧୃ0ତା ମାଜ�ନା କର 

अଧମ अhମ େଦାଷ େମାର hମ 

େତା ପାେଦ େକାଟି ଜୁହାର 

 
ବି}ାନ ଶିhକ 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ମାମାମାମା’’’’ର ଆଗମନର ଆଗମନର ଆଗମନର ଆଗମନ    
ଆକାଶର ଶୁଭ�  ନୀଳିମାେର 

ଖr ଖr ବାଦଲମାନ.ର ପଟୁଆର 

ଭାସୁଛqି ଦଳଦଳ େହାଇ 

ଆକାଶର ହ�ଦେର ।। 

ଏଇ ତ ମେନେହଉଛି ସେତ 

େଭାଦୁअର ଉପହାର 

ମା’ ଆସିବାର େବଳ େହଲାଣି ସନିକଟ 

ନଦୀ ତଟେର ହସେରାଳ 

ଲାଗିଛି େଦଖ କାଶତrୀ.ର ଗହଳ 

ସବୁଠି ଚଳଚzଳ ଦିେଶ 

ଗଁା, ସହର, ବଜାର अବା ସାହି ମrପ 

େଦବୀ ଆରାଧନା ପାଇଁ 

ଲାଗିଲାଣି େମଳ ।। 

ଶୁଭ�  ସ�j� ପରିଧାନେର 

ମା’ େହେବ ବିରାଜିତ 

ଧରଣୀେର ଲାଗିଯିବ ଆନF 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

ହସି ଉଠିେବ ସଂସାରର ମନ 

ଗଜ େବଶେର ସଂ�ିତା ସାଜି 

ବିନାଶିେବ ମହିଷାସୁରର ପ�ାଣ ।। 

କଳୁଷ କାଳିମାଭରା ଆଜି ଏ ସଂସାର 

ଦୁଃଖ ଦୁ��ଶାେର ବୁଡିଛqି ଜନ 

ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜନତାର ଦୁଃଖ 

ପୃଥିବୀେର ଦୁଗ�ା ମା ହୁअqି ପ�କାଶ ।। 

େଭାଦୁअର ଧୁଃ ଧୁଃ ଖରା 

ମା’ର ଜ�ଳାମୁଖୀ େଚେହରା 

ସାଜି େସ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ 

ଧରା କରqି ଶ�ାମଳା ।। 
ଗେବଷକ 

େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 

େମା- ୯୮୫୩୯୨୬୭୭୫ 
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ବଳିବଳିବଳିବଳି    
ମା’ ଆସିଛqି 

ବରଷକୁ ଥେର 

ଭ� ବିେଭାର 

ମା’.ୁ ପାଖେର ପାଇ 

ଗଁାଠୁ ସହର ଉ�ବମୁଖର 

େଦବୀ ଆଗମନ ପାଇଁ... 

 

ଗହ ଗହ ଶୁଭୁଛି େଦବୀ ପୀଠ 

ପୁଣିଥେର ର�ମୁଖା େହବ ବଳିପୀଠ 

ବଳି ପଡ଼ିେବ ନିରୀହ ନିବ�ାକ ପଶୁ 

ଫି ବଷ� ପରି ଏ ବଷ� 

ମାନସିକ ପରୂଣପାଇଁ... 

 

ସ�ିଦାନF ବାରିକ 

 

अଜବ ଯୁ�ି 

ବଳିପାଇ ମା ଲଭିେବ ଶାqି 

କାେଳ ଦୂର େହବ 

ଏ ଧରାରୁ, 

ଭ�ମନରୁ 

ରାhସ ପ�ବୃaି... 

େହେଲ େକମିତି!! 

ନବରାତ� ର ଆଗମେନ 

ନିଜକୁ ଭ�ିରସେର ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଭ� 

ମା’.ୁ େମଲାଣି େଦଉ େଦଉ 

ବରିନିଏ ରାhସ ପ�ବୃaି 

ପଜୂକ ବି ଭୁଲିଯାଏ 

ଭ�ି ଭ�ି 

ନିଜ େବଉସା ଆଉ ବୃaି... 
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ଭ�ି ଏଠି ଆଖି ବୁେଜ 

ଏେତ ଦିନ େଶାଇଥିବା ସଇତାନ ପୁଣି ଜାେଗ 

େଖାଳପା ପିpା ମଣିଷ 

େହାଇଉେଠ ର�ମୁଖା 

େଖାେଜ କzାମାଂସ 

େସ ନିରୀହ ମଣିଷ େହଉ କି ପଶୁର 

ନିଛାଟିଆ ଜାଗାଟିଏ େଖାେଜ 

େଦଖାଇବାକୁ ନିଜ ପାରିବାପଣିଆ 

କିଛି ଫରକ ପେଡ଼ନି 

କାହାକୁ ତ�ିଚିପି ହତ�ାକେର 

ଆଉ େକଉଁଠି ବୁେହଇଦିଏ 

ର�ର ଧାର 

अକାଳେର ଝଡ଼ିଯାଏ 

ଜୀବନଟିଏ ନିରୀହ ନି�ାପ ପ�ାଣୀର... 

 

ମା’. ପୀଠେର ଦିଆଯାଉ ବଳି 

ଇ¥ତ ଲୁଟୁଥିବା ଶଇତାନର... 

 

ଖଡ୍ ଗ ହbା େହଉ ପ�େତ�କ ନାରୀ 

ସଂହାର କରୁ ନିେଜ ପାପୀମାନ.ର 

ବF େହଉ ପ�ହସନ 

ବF େହଉ ବଳି ନିରୀହ ପଶୁର 

ସବ�ସ¤uଖେର ବଳିପୀଠେର 

ଫାଶୀ ବଦଳେର ଦିଆଯାଉ ବଳି ଖୁନି 

େଶୖତାନର... 

 

ମା’ ବି ଲଭୁ ଶାqି 

ମଣିଷ ର�ପାଇ 

ଆଶୀବ�ାଦ କରୁ 

अଭୟ ଜାଗୁ ଭ�ମନେର 

ପ�େତ�କ अବଳା ଦୁବ�ଳା ପ�ାଣେର 

ଆ�ା ଜାଗୁ ସବ�କାଳ 

ମା’. ଭ�ିେର... 
 

ଗ�ା/େପା : ଝୁ#ୁରା, େକFୁଝର, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୩୫୦୫୮୦ 

ଇେମଲ୍ : sachikjr@gmail.com 
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ଜୀବନର ଉେ�ଶ� ପାଉନିଜୀବନର ଉେ�ଶ� ପାଉନିଜୀବନର ଉେ�ଶ� ପାଉନିଜୀବନର ଉେ�ଶ� ପାଉନି    
େଛାଟ ବଡ अେନକ ଆଶା େନଇ, 

ସ�ପ~ର ଚାଦର େଘାେଡଇ େହାଇ, 

କିଛି अପ�ାକୃତିକ ମଣିଷର ସ#କ� େଘରେର, 

ଏକା ପ�କୃତି� େହାଇ ଛିଡାେହାଇଥିଲା, 

ସଦ� ଉÐନ~  େସ େଛାଟ ଗଛଟି। 

ମାଟିର ଗଭୀରତା ପରଖିନଥିଲା, 

ଆକାଶର ବିଶାଳତା ତା'କୁ अଜଣା ଥିଲା, 

ଚତୁଃପାଶ�େର କଟାh ଦୃ�ିର ପରିଚୟ ନ ପାଇ 

ପବୂ�ଜ. ମହାନତାର ଉଦାହରଣ େଦଇ, 

ଜିଇଁଥିଲା େସଦିନ ଏକାକି। 

 

େଲାକେଦଖାଣିଆ ଆଶ�ା ତ अେନକ ଥିଲା, 

େହେଲ, େସୗର ତାପ ରୁ ବzିବାର ରାହା ନ ଥିଲା, 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତା' ଆଖି ସାମନାେର, 

େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ, ସବୁ ପତ�  ଝଡିଗଲା। 

ତଥାପି, େସ ତା' ଥୁ�ା ପିrେର ପ�ାଣକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା। 

अନନ�ା अନୁ�ା 
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େବାେଧ, ବଷ�ାର अେପhାେର 

େହେଲ ପତ� ହୀନ ଶିଶୁ ବୃhକୁ କିଏ ପଚାେର? 

ବଷ�ା ଆସିଲା, ଚାଲିଗଲା, ଶୀତ ବି ଆସିଲା, 

अଜଣା ବାେଟାଇ ପରି େଦଖି ନ େଦଖିଲା। 

ଆଜନI ରୁ ଥିବା ଛତ� ଟି େଯେବ ନ� େହାଇଗଲା 

ଏ ଖରା, ବଷ�ା, ଶୀତ ସବୁ ତା' ପାଇଁ अସହ� େହଲା। 

 

େସଦିନ େସ ଜଳ ସpାନେର ଥିଲା, 

अଜଣା ମରୁଭୂମିେର ମରୀଚିକା େଖାଜୁଥିଲା 

ବସq अେପhାେର अେନଇ ରହିଥିଲା 

ବସq ଆସିେଲ, ଆଶାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ, 

ସ�ପ~ର ଫଳ ଫଳିବ, 

ଦୂର ଆକାଶେର ହଜିଯାଇଥିବା ଖୁସି ସବୁ, 

ହାତ ପାହାqାକୁ ଆସିବ। 

ସ�ପ~େର ପୁଣି ତା ସହର େତାଳିବ। 

କିଣିଥିବା अଚିହ~ ା ସ#କ�କୁ ଦୂେରଇ େଦଇ, 

ବାଦଲେର ଲୁଚିଥିବା ଦୁଲ�ଭ ସାଥି.ୁ େଖାଜିବ। 

 

ହଁ, େସ ଦିନ ଆସିଲା, ସାେଥ ବସqର ଲହରୀ ଆଣିଲା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     256 

ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫଳ ବି ଫଳିଲା, 

େହେଲ େସ ଫୁଲେର ମହକ ନ ଥିଲା 

ଫଳ େକେବଠୁ ସ�ାଦହୀନ େହାଇସାରିଥିଲା। 

ଆnୁଳିେର ଆnୁଳାଏ ଖୁସିକୁ ଧରି, 

ଲh� ପ�ା�ି କରିବା ପବୂ�ରୁ, 

ତା' ଲh� �ଳର ଠିକଣାଟା ବଦଳିଯାଇଥିଲା। 

ଏେବ େସ ଆଉ ପ�ା�ିର ଆଶା ରଖୁନି, 

ଗqବ� �ଳର ରାbା ବି େଖାଜୁନି, 

େକବଳ ଜୀବନର ଉେ�ଶ� ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି, 

ଯାହା େସ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଉନି। 

 
କଳାରାହାଂଗ, ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 

େମା: ୯୪୩୭୪୮୬୬୮୦ 
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ସଂଘଷ�ମୟ ଏଇତ ଜୀବନସଂଘଷ�ମୟ ଏଇତ ଜୀବନସଂଘଷ�ମୟ ଏଇତ ଜୀବନସଂଘଷ�ମୟ ଏଇତ ଜୀବନ    
ମୁଠାଏ अନ~  ପାଇବା ପାଇଁ କି 

ଏଠି କିଏ କେର େକେତ ସଂଘଷ� 

ସୁଖେର ଟିକିଏ ରହିବା ପାଇଁ କି 

ଏଠି କିଏ କେର େକେତ ସଂଘଷ�।୧। 

 

ଖrିଏ ବª ପାଇବା ପାଇଁ କି 

ଏଠି କିଏ କେର େକେତ ସଂଘଷ� 

ମୁrଟିକିଏ ଗୁnିବା ପାଇଁ କି 

ଏଠି କିଏ କେର େକେତ ସଂଘଷ�।୨। 

 

ମୁFାଏ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ କି 

ଏଠି କିଏ କେର େକେତ ସଂଘଷ� 

ଜୀବନ ନା' ପାରି େହବା ପାଇଁ କି 

ଏଠି କିଏ କେର େକେତ ସଂଘଷ�।୩। 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ସଂଘଷ�ମୟ ଏଇ ତ ଜୀବନ 

ପ�ତି ମୁହୂa�େର କରୁ ସଂଘଷ� 

ସୁେଖ ଦୁଃେଖ अବା ସବୁ �ିତିେର 

କରିବାକୁ ପେଡ ଏଠି ସଂଘଷ�।୪। 

 

ମରିବା,ବzିବା ସବୁ ସମାନ 

ନ ମିଳିେଲ ଟିେକ ମାନ ସ¤ାନ 

କି ଲାଭ େହାଇବ କରି ସଂଘଷ� 

ଚଢି ନ ପାରିେଲ କିଛି େସାପାନ।୫। 

 
अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭn।। 
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अସହାୟତାअସହାୟତାअସହାୟତାअସହାୟତା    
अସହାୟ େଗାେଟ କ'ଣ? 

ଶ� ନା ଇଶ�ର ! 

ନା  େବଳ अେବଳେର  

ମଣିଷ ମାନ. /ାରା ଉେପhିତ  

େହଉଥିବା କିଛି ନିରୁxି� ସ�ର। 

ଯଦି ଜାଣିବାର अଛି  

ବିଷଦ ଭାବେର ତାହାେଲ 

ପଚାର ଯାଇ େସ କ अଁଳ କୁମାରୀ କନ�ାକୁ 

ଯିଏ ଜୀବନ अବା େଯୗବନ ବାବଦେର 

କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହେରଇ ଦିଏ 

ସୁନିତା ବାରିକ 

 

ତାର ସବ�ସ� ତା େକାମଳମତି ବୟସେର 

ତାହାେଲ େସଇଟା କଣ ତାର अସହାୟତା ! 

ନା େସ କାମାp ପୁରୁଷର ବବ�ର ମାନସିକତା 

ଯଦି େସତିକିେର अସ��  

େତେବ ଯାଇ େଦଖ अକାଳେର ବିଧବତ�  

େଭାଗୁଥିବା େସହି ଦୁଃଖିନୀ ନାରୀକୁ 

େଯଉଁଠି ତାକୁ ସହ� କରିବାକୁ ସମାଜର 

ଲା�ନା କୁ�ାରଟନା    

ଆଉ ଛେଡଇ ନିଜ ଦାrେର ମୁr େଟକି  

ବାଟ ଚାଲିବାର ସମb अଧିକାର 

େତେବ ତାହା କ’ଣ ତାର अସହାୟତା ନା 

ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜେର ଭରି ରହିଛି 

अp ବିଶ�ାସ ଓ କୁସଂ<ାରର ମାନସିକତା 

ତଥାପି ଯଦି अସହାୟତାକୁ େଭଟିବାର  
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ଇଛା अଛି ଆହୁରି ନିକଟରୁ 

େତେବ େକେବ ଥେର କିଛି ସମୟ ବାହାର 

କରି େଦଖିଆସ ଜରାନିବାସ अବା ବୃxାଶ�ମ 

ଆେଡ 

ଜୀବନର େଶଷ ବିFୁ ର�ଥିବା ଯାଏଁ 

ସାରା ଜୀବନର ଜମା ପୁnିକୁ ପିଲାମାନ. 

ପାଇଁ ସାରିେଦଲା ପେର ବି 

େଯେବ ପିଲା.ର ଆଶ�ୟ େଲାଡା 

େସେତେବେଳ 

େସମାେନ ଆଶ�ୟହୀନ େହାଇ ନିଜ ପରିବାର 

ବଦଳେର अନ� ମାନ. ସହ ବା�ିବାକୁ 

ପେଡ ତା.ର ବାକି ଜୀବନ 

ତାହାେଲ େସଇଟା କଣ ତା.ର अସହାୟତା 

ନଁା ପିଲାମାନ.ର अେଯାଗ�ପଣର 

ଏକ ନି0ୁର ବିଡ଼cନା 

େସଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ अସହାୟତାର 

େମାହରୁ ମୁକୁଳି ଜୀବନର ବାbବତାକୁ 

ସାମ~ା କରିବା ଶିଖ 

ନେଚତ୍ ସ�ାଥ�େଲାଭୀମାେନ  

अସହାୟତାର େବଡିେର  

ବାpି ରଖିଥିେବ ଚିରକାଳ........... 
ସୁନିତା ବାରିକ 

ଦhିଣ କାଳୀ େରାଡ଼,େଢ.ାନାଳ 

୭୫୯୦୦୧ 

sunisony1987@gmail.com 
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ପ�କୃତିରାଣୀପ�କୃତିରାଣୀପ�କୃତିରାଣୀପ�କୃତିରାଣୀ    
अପରୂପ େସୗFଯ�� ବହି 

ପ�କୃତିରାଣୀ େସ େକାଟି ଲାବଣ�ମୟୀ 

अପବୂ� ଆହC ାଦ ଦାୟିନୀ 

ମାତୃରୂପା ଶ�ିମୟୀ। 

ନୀଳବª ପରିଧାେନ 

ଦିେଶ େସ ସୁFର 

କୃପାମୟୀ େକାେଳତାର 

 अେଶଷ ମମତାର ଭrାର। 

ଲh ଲh ପ�ାଣୀ.ୁ େସ ବେhଧରି 

ଗୀତଗାଈ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ 

ଶୁଆଏ ତା େକାେଳ 

ଢାଳିେଦଇ କୃପାତାର ଏ ମa��ମrେଳ। 

ଶାqସି~� ବାସ~ା ତାର ପ�ଫୁଲିC ତ କେରମନ 

ଚତୁଦiଗ ମହକିତ କେର ତା ସୁମନ 

ପବନ ତା େଦେହ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ବେହ 

ପୁଲକିତ କେର ଜୀବନ। 

ସୁମିତ� ା ପୃ�ି 

 

ସବୁଜିମା ତାର େକେତ ମେନାହର 

ତା अପବୂ� କମନୀୟ କାqି େଦଖି ନର 

େଯେତ ଦୁଃଖକ� ତାର 

ସବୁ େହାଇଯାଏ ଦୂର। 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପ�କୃତିରାଣୀ 

ଥାଉ େଶାଭାମrିତ 

ତାର ଶୁଭ ଆଶୀବ�ାଦ 

ପାଉଥାଉ ଏ ସାରା ଜଗତ। 

 
    ସୁମିତ� ା ପୃ�ି,ପ�ାକଗେବଷିକା 

        ବ� ହI ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 

 

sumitraprusty09@gmail.com 
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ସ�ପ~ସ�ପ~ସ�ପ~ସ�ପ~    
ସ�ପ~ େଦଖିବାଟା ମନା ନୁେହଁ ଭାଇ ଏଠି 

ସବୁେବେଳ ସ�ପ~ େଦଖୁଥାअ। 

ସତପରି ସ�ପ~ତୁମ ହସଖୁସିେର ଦିନ 

କାଟୁଥାअ ଭାଇ। 

ହସଖୁସିେର ଦିନ କାଟୁଥାअ। 

କିଛିସ�ପ~ ସତ ହୁଏ କିଛି ରହିଯାଏ ବାକି 

େକହିନଜାଣିେଲ ବି ତୁମ କଥା ଏଠି 

ଜେଣ େସ ଉପରବାଲା ରହିଛି ସାhୀ। 

ସ�ପ~କୁ ବାbବରୂପ େଦବା ଲାଗି 

କରିଥିଲି େଯ ମଁୁ େକେତ େଚ�ା। 

ଆଯ��ରଶIୀ ଦେଳଇ 

 

ତୁମ ପରି ସତ େହାଇନାହ\ ସ�ପ~ େଯ େମାହରି 

ରହିअଛି େହାଇ अଧା। 

ସ�ପ~େର ସ�ପ~େର ରାତି କଟିଯାଏ 

ଜାଣିତ ନପାେର ମଁୁ ଜମା। 

ସେତକି େମା ସ�ପ~ ପରୂଣ େହାଇବ 

ଭଗବାନ ତୁମ ହାେତ େଦଲି ଜିମା। 

ସତ େହାଇନାହ\ ସ�ପ~ େଯ େମାହର 

କ� ହୁଏ େମାେତ କିପରି। 

ପ�ଭୁ େମା ପରି ସ�ପ~ କାହାମେନ େକେବ େଯ 

ନଆସୁ ଏପରି। 

 
ଗେବଷକ, ବ� ହI ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 

aryarashmidalai60@gmail.com 
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ପି�ୟବିନା ଶ�ାବଣପି�ୟବିନା ଶ�ାବଣପି�ୟବିନା ଶ�ାବଣପି�ୟବିନା ଶ�ାବଣ    
ଶ�ାବଣର ଏଇ ବରଷା ରାତିେର 

ତୁମ କଥା ଭାବିବାକୁ 

ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ । 

ଏକା ଏକା ରାତା ଲାେଗ 

ଦିନ ଲାେଗ ବରଷ ସମାନ, 

ଏକୁଟିଆ ଡର ଡର ଲାେଗ । 

ସାଥୀ ତୁେମ େକେତ ଦୂେର 

ତୁମ ବିନା ଦୂନିଆଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାେଗ 

ଥରଟିଏ େଦଖିବାକୁ ମେନ ଆଶା ଯାେଗ । 

 

ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�  

 

ବରଷାର ବୁFା ଝିରିଝିରି ଝରଇ 

ମନ େମାର ବାହୁନି କାFଇ, 

ବିଜୁଳିର ଚମକେର, 

ଘଡ ଘଡି ଶବଦେର, 

ହୃଦୟର �Fନ  

ସେତ अବା अଟକି ଯାଏ, 

େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଭୟେର । 

ଥରି ଉେଠ େଦହ, 

ଥରି ଉଠ ମନ େମାର, 

ଶ�ାବଣର ଶିତଳ ପବେନ 

ଥରି ଯାଏ ପ�ତି େଲାମ ମଳୂ 

ମନ ଖାଲି େଖାଜୁଥାଏ 

ଉଷୁମ ତୁମର ବାହୁର ବpନ । 
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ତୁମକୁ ଝୁରୁଛି ଶ�ାବଣ 

ଆଉ େମାର ତୃଷାତୁର ମନ, 

ଆସି ଯାअ ପି�ୟତମ 

ତୁମକୁ ଝୁରୁଛି ଏଠି 

ତୁମ ପଥ ଚାହ\ ରହିଛି ମଁୁ, 

ତୁମ ବିନା ସେରନା େମା ରାତି, 

ସେରନା େମା ଦିନ । 

 
ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, ଓଡିଶା 
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ବାbବ ସ�ପ~ବାbବ ସ�ପ~ବାbବ ସ�ପ~ବାbବ ସ�ପ~    
େଯେବ ଲãିଯିବି େସଇ ସ�ପ~ ଦୁନିଆକୁ 

अବାbବ ପ�େହଳିକା ବାbବକୁ ଛାଡ଼ି 

ହଜିଯିବି େବାେଧ େସ ସ୍ଵପ~ପୁରି ସହେର 

ପାଇବାକୁ େସ ଭାନୁମତୀ େପଢି  । 

ଏକ अଜଣା ଉନI ାଦନାେର ମନଟା ଭାରି 

େହବ େଯେବ ବିଚଳିତ 

ସ�ପ~ ରାଇଜରୁ ବାbବ ଦୁନିଆ ପ�ତି ଏକ 

ଗଢିେଦବି अଜଣା ଏକ ବାଟ  । 

 

 

ପ�ବୀଣ କୁମାର 
ଖାଡ଼mା 

 

େତାଳିବି ସପେନ अମୁହଁା େଦଉଳ 

ପଜିୂବି अଦୃଶ� ଭାବନା ମନକୁ 

ଇjା अଭିଳାଷ अପରିଚିତା ପ%ୂ� 

ବାbବତାେର ପରୂଣ କରିବାକୁ  । 

ଯଦି ନିଦ ଭାେm େଫରିଆେସ ଦିେନ 

ବାbବ ଦୁନିଆ ପାଖକୁ 

କୁହୁଡ଼ି ପହଁରା ସ#କ�େର କିଛି ସI |ତି 

ବାbବ ସ�େପ~ ସାଇତି ରଖିବାକୁ  । 

 

 
ଜନତା ବି}ାନ ଉ� ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

େବଗୁନିଆପଡ଼ା, ଗnାମ 
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ପୁରୁଣା ପ�ଶ~ପୁରୁଣା ପ�ଶ~ପୁରୁଣା ପ�ଶ~ପୁରୁଣା ପ�ଶ~    
େକେତ ମନା କଲାପେର ବି 

େସ ପୁରୁଣା ପ�ଶ~ କୁ ପଚାରୁଛ, 

ଉaର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏେତ ଆଗ�ହ 

କାହ\କି?? 

େମା କଳ. ଲଗା अତୀତର 

hତା� କୁ ବାରcାର ସବୁଜ କରୁଛ.... 

କ'ଣ ଟିକିଏ ବzିବାକୁ ଦବନି !! 

ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ଥକି ଗଲିନି ... 

େମା ଆତI  ଚି½ାର ଧ�ନିକୁ  

ତେମ ଶୁଣିପାରୁ ନ, େତଣୁ ତ ପଚାର। 

ତୁମ ଆତI ୀୟ େବାଲି ସମାଜେର ପ�ଚାର କର, 

େକମିତି କା ତମ अqରର ମୁଖା 

ଠିକ୍ େର ଜାଣିପାେର ମଁୁ । 

ନିରବ ମୁହଁ େର ଶ� ନ ଥାଏ । 

ଆଖି କଥା କୁେହ େବାଲି ଶୁଣିଛି 

ତାହାେହେଲ ବୁଝିବା କ�କର େକମିତି ତମ 

ଲିପ୍ ସା ଆଚାଯ�� 

 

ପାଇଁ... 

ଯଦି,  

େମା ଆଖିର ପରିଭାଷାକୁ ପଢିବାେର 

अସୁବିଧା ହଉଛି 

ଚୁପ୍ ରହିଯାअ, ମଁୁ ତ କହୁନି  

େମା अତୀତର ପୃ0ା କୁ ଓଲଟାअ .... 

େହ!! େମା ମନର ଆତI ୀୟ 

ଆଜି େଗାଟିଏ अନୁେରାଧ କରୁଛି  

ପଚାରିବ ନାହ\ େମାେତ 

େମା କଳ. ଲଗା अତୀତ ବିଷୟ । 

ଏପରି କରିବ ନା .... 

                     
ବ� ହI ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବ୍�ହI ପୁର 
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ପରୀhାପରୀhାପରୀhାପରୀhା    
ପରୀhା....  

ପିଲାଦିେନ ଭୀତିସୃ�ି କରୁଥିଲା 

ହୃତ୍ �Fନକୁ ଦୃତ କରୁଥିଲା 

କୁନି କୁନି ହାତ, अ.ାବ.ା େଲଖା  

अନାବନା ଭାବନାେର  

ଆଶା ଆଶ.ାେର  

ଠିକ୍ ଠାକ୍ େଲଖି ପାରିବିତ 

ଚବiତ ଚବ�ଣ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ  ।। 

 

 

ସତ�ସୁFର 
ପରିଡ଼ା 

 

 

 

ପରୀhା....  

େକେତ ମଜାଦାର  

େଯେବ ସଫଳତା ଛୁଏଁ  

ବାପା.ର େସ~ହ ଆଉ ମା'ର ଆକଟ 

ଆଗକୁ ପଥ अେନକ ବାକି 

ସାmମାନ.ର ଥ,ା ମଜା 

ଏଥର ବାଜି ମାରିେନଲୁ...  

ପୁଲକିତ ମନ, अଦମ� ଉ�ାହ  

ହାତମୁଠାେର ସ�ପ~.ୁ ଧରିବାର ଇjା  

ସୃ�ିକେର अନାଗତ ଭବିଷ�ତର 

 ଏକ ସ�ପି~ଳ ଛବି  ।। 
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ପରୀhା....  

ଜୀବନର ମାପକାଠି ପାଲଟିଛି  

େଯେବ ମଁୁ ନିଜକୁ ସମୀhା କରିଛି 

ସଫଳତା ବିଫଳତାକୁ ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ  

ମାଜiତ କରିବାକୁ େଚ�ା କରି  

ଘଷାପଥରେର ଶାଣିତ କରି  

अqରାତI ାକୁ, ବିେବକ ଓ }ାନକୁ 

କଣ ପାଇବାର ଥିଲା  

ଆଉ କଣ ପାଇଛି  ।। 

 

 ପରୀhା.....  

अବିରତ ଚାଲିଛି  

ପ�ତିମହୂୂତ�େର ଭିନ~  ଭିନ~  ରୂପେର  

ବିନା ସ�ାହି ଓ କଲମେର 

ବିନା ପ�ଶ~େର ବିନା ପ�ତିେଯାଗିତାେର 

ସମୀକଷ ଓ ସମାେଲାଚକ.  

ତୀ¾ ଖrାଧାରେର ... 

ସଫଳତା ବିଫଳତା ଜୀବନଯାତ� ାର 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପାହଚ...  

ପଛକୁ େଫରିଚାହ\େଲ..  

ଦିେଶ େକବଳ ମାଇଲ୍ ଖୁ�ସବୁ 

ଇmିତ କରି ସଚୂାଇଦିअqି  

ଜୀବନର ନି0ୁର ବାbବତା ... 

ସ#କ�ର ଜଟିଳ ଗଣିତ...  

ଆତI ବିଶ�ାସ, ଆତI ପ�ତ�ୟର ପରାକା0ା ... 

ବpୁତ� ଆଉ େପ�ମର ପାରିଶୁx �ଶ�...  

ଏଇତ ଜୀବନ...  

ପରୀhା ଆଉ ପରୀhାର...  

ପରୀhା ଆଉ ପରୀhାର...  ।। 

 
ସତ�ସୁFର ପରିଡ଼ା  

ଶିhକ, ନିଶାକର ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ,  

ନରସିଂହପୁର, ବq, ଭଦ� କ 
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େବଳଥାଉ ହୁअ ସାବଧାନେବଳଥାଉ ହୁअ ସାବଧାନେବଳଥାଉ ହୁअ ସାବଧାନେବଳଥାଉ ହୁअ ସାବଧାନ    
େଯୗତୁକ ଜୁଇେର    ଜୀବନ ଯାଉଛି 

ପାରୁନାହ\ େକହି େରାକି 

ବଧହୂତ�ା ଠାରୁ   ନାରୀ ନିଯ��ାତନା 

େଦୖନିକ ଚାେଲ ବଢିକି । 

 

େକେତେକେତ ନାରୀ   ଆଜିର ସମାେଜ 

अକାେଳ ପଡqି ଝଡି 

ନେଦେଲ  େଯୗତୁକ  େହବନି ବିବାହ 

େନଲାବାଲା ଛାେଡ ରଡି  । 

 

କନ�ା ପିତାମାତା  କରୁଥାqି ଚିqା 

େକମିତି କରିେବ ବାହା 

ସମାେଜ େଘାଟିଛି  ବ�ାଧି େଯୗତୁକର 

େହାଇବ କିଏ େସ ସାହା  । 

ନେରF�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 

 

 

ଝିअ ଜନI େହଲା   ଦୁଃଖ ବଢିଗଲା 

କରିଲା ଚିqା  େଦୖନିକ  

ସୁଖ ଦୁଃଖର ତ  ସଂସାର ଡୁବିଲା 

େଦଖିବ ଜଗେତ େଲାକ । 

 

ଦାବି ମୁତାବକ  ନେଦେଲ େଯୗତୁକ 

ଝିअର ଜୀବନ ଦୁଃଖ  

େକେତେବେଳ ତାକୁ ମାରି ଫିmିେଦେଵ 

ପାଇବା ଆଗରୁ ସୁଖ  । 

 

ଶାଶୁ ଶଶୁର.ୁ   େଯେତ େସବାକେଲସ୍ 

ନ ବୁେଝ ମନ ତା.ର 
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ସବୁେବେଳ ଥାଏ   େସମାନ. ମନ 

େବଶି େଯୗତୁକ ଆଶାର  । 

 

ବିଚରା अଭାବି  କନ�ା ପିତାମାତା 

କମ�କୁ ଆଦରି କାେF 

ଭାବି ନ ଥିବ େସ  ଏମିତି ଘଟିବ 

ଜୀବନକୁ ବସି ନିେF  । 

 

େଯୗତୁକ ଜନିତ   ନାରୀ ନିଯ��ାତନା 

େହାଇଛି ଠିଆ ସମାେଜ 

େଲାଭକର ନାହ\  େଯୗତୁକକୁ ଆଉ 

େଲାଭି.ୁ େପାଲିସ େଖାେଜ  । 

 

ହୁअ ସାବଧାନ  ଧନ େଲାଭି ଜନ 

ନାହ\ ନିbାର ତୁମକୁ 

अନ�ାୟେର ତୁେମ  େକେତ ଜୀବ େନଲ 

ଦୟା ଲାଗୁନି ତୁମକୁ  । 

 

 

 

 

ନାରୀ େକେତଜଣ ମୁଖିଆ ସାଜିେଲଣି 

ପୁରୁଷ ଭାବୁଛି େବକାର 

ଭାରିଜା ଭାବୁନି   ସ�ାମୀ େମା ଠାକୁର 

କାହାକୁ ନାହ\ ତାର ଡର  । 

 

େସଇଥି ପାଇଁ ତ  ବଧହୂତ�ା ବେଢ 

େକବଳ ମୁଖିଆ. ପାଇଁ 

ପୁରୁଷ କାଢୁଆ  ଦିନ ଗଣୁଥାଏ 

ଯାହା କରିେବ େଗାସାଇଁ।    

 

ବଧ ୂହତ�ାକାରୀ  ହୁअ ସାବଧାନ 

ଦିअ ନାହ\ ନିଯ��ାତନା  

ତୁେମ ପରା ଦିେନ  ଥିଲ କାହା ଝିअ 

େସକଥା ଭୁଲି ଯାअନା  । 

 
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର 

େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦* 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     270 

ଶନୂ�ତାରୁ ପ%ୂ�ତାଶନୂ�ତାରୁ ପ%ୂ�ତାଶନୂ�ତାରୁ ପ%ୂ�ତାଶନୂ�ତାରୁ ପ%ୂ�ତା    
ମନ ଭିତେର କାହ\ କି ଆଜି ଶନୂ�ତା 

େବାେଧ େକାଉଠି େଗାେଟ ରହିଗଲା କି ଭୁଲ? 

େକେବ ଆସିବ ପୁଣି ପ%ୂ�ତା 

 

ମେନାମୟ ବାbବତା ଭିତେର 

अpାର େକାଠି େକାଣ ଭିତେର 

ମଳିନ ପଡି ତାର ଚକମକ ସୁFରତା ଆଉ କାହ\ େର ? 

 

ସେତ କିେସ अଛପା,अଜଣା,ରହିବ 

ଆସିବ େକେବ ଦିବ� ମୁହୂa� 

କହିନୁର ହୀରା ପରି ଯାଜଲ�ମାନ େହାଇବ  

 

अେପhା ଯଦି ଆର� େହାଇଛି 

ଦିେନ େଶଷ େହବ ନି§ୟ 

କି� େଲାତକ ପ%ୂ� େହାଇଯାଉଛି 

 

ଲhI ୀକାq ମାଝୀ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     271 

ବାbବତା କଣ, ସତ� କଣ 

େଖାଜି େଖାଜି ଥକି ଯାଉଛି 

େଯେତ ମଁୁ ପରଖି ଚାଲିଛି ..... 

ଭାବୁଛି କାରଣ କଣ ? 

 

ମଁୁ ଯାହା ତାହା େହାଇ ଉଠି ବାକୁ ଚାହୁଁଛି 

କି�, େକାଉଠି େଗାେଟ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଉଛି 

ଭୁଲ,ଠିକ େର ଦିନ अପସାରି ଚାଲିଛି 

 

अpାର କାଳିମା େଘାର ରାତିେର 

ବ�bତା ସମୁଦ�  କୂଳ ମାଡ଼ିଆସୁଛି 

ବାଲି अଧା ପିଇ, ପାଶାଣ ତ ପୁଣି ବହୁତ ଦୂର େର....... 

 

େକେବ ପାଇବ ଜୀବନ 

େହାଇ ଉଠିବ ପ%ୂ�  ସ#ୂ%� 

ନଥିବ ଦୁଃଖ,କ� ଆଉ ଯ ଣା ର କଷଣ 
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ଆଶା ବାpିଥାଏ ବସାଆଶା ବାpିଥାଏ ବସାଆଶା ବାpିଥାଏ ବସାଆଶା ବାpିଥାଏ ବସା    
େମାର େମାର କହି     ହୃଦ ତଳୁ େସହି  

  ଆଶା अ.ୁରିତ ହୁଏ  

ଭରସା ମାଟିେର       ସପନ ଗଛେର  

ବସାଟିଏ ବାpି ଥାଏ....  

 

େଲାଭ େମାହ େଯେତ     କାଠି କୁଟା େସେତ  

ବସାେର ଜଡିତ େହଇ  

ପାଇବା ପଣେର         ବିକଳ ମନେର  

ବସାର େଶାଭା ବଢ଼ାଇ.....  

 

ଆଶା ପେର ଆଶା       ବାpିଣ ସହସା 

ଇjା ସଂଚାରିତ ହୁଏ  

ଇjା ସବୁ େଯେତ       अପ%ୂ�ତା   ଗେତ  

ବିେବକକୁ ମାରିଦିଏ.....  

ନବକୁମାର ଦାସ 

 

 

 

େତେବ ସିନା ଜାଣ       କାହ\  େକେତ କଣ  

ମରୀଚିକା ଛାଇ ଦିେଶ  

hଣ ପ�ତି hେଣ        ବିପaି ର ଗୁେଣ  

ଆଶା ବସା ଭାmି ବେସ..... 

 

ବସା ଭାmି ଗେଲ        ଜୀବନ ମହେଲ  

ହୃଦୟରୁ ର� ଝେର  

ବିଚରା ମଣିଷ           ହରାଇ ସାହସ  

ଟଳି ପେଡ ମହି ପେର... 

 
 *ନବ କୁମାର ଦାସ* 

 *ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର* 
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ବହିବହିବହିବହି    
ବହିଟି େମାହର अତି ଆପଣାର 

ପରମ ବpୁଟି  େସହି। 

ନିତି ନିତି େମାେତ େକେତ େଯ  

ଶିଖାଏ 

ଆପଣାର ଭାବ ବହି । 

ତା ପୃ0ାକୁ ଥେର ଆେ଼ଡଇ ମଁୁ  

େଦେଲ 

ପେଡ଼ େଯଉଁଠି ନଜର। 

େମା ପାଇଁ କି ସିଏ ଆଶୀବ�ାଦ   

ତୁଲ� 

ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା 

 

ତାହା }ାନର ଭrାର। 

େଯେତେବେଳ ମଁୁହ\ ତା େଲଖା 

ପଢଇ 

ସୁ}ାନ କିଛି ମିଳାଇ। 

କ�େମ କ�େମ ଏହି େଲଖାକୁ  

ପଢ଼ିଣ 

ମଣିଷ }ାନୀ ହୁअଇ। 

अqରର ବpୁ ତୁେମ ପରା 

େମାର 

    େହ ଚିର ନିରବ ବpୁ। 

ତୁମରି ସାନିଧ� େମା ପାଇଁ 

अମୃତ 

େଲଖା ତ ପିୟୁଷ ବିFୁ। 
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ଲୁହ ଢାଳୁଥାqି ନିତିଲୁହ ଢାଳୁଥାqି ନିତିଲୁହ ଢାଳୁଥାqି ନିତିଲୁହ ଢାଳୁଥାqି ନିତି    
କରୁଥିଲା େଖଳ େସ ନFର ବାଳ 

େଗାପାଳ େଟାକା. େମେଳ , 

ଛାଡି େଗାପପୁର ଗଲା ମଧୁପୁର  

ପେକଇ ଦୁଃଖର େକାେଳ ।। 

ଦିନପେର ଦିନ ଚେଳ , 

ସୁଦାମ ସୁବଳ େଯେତ ବ�ଜ ବାଳ  

ଚାହଁାqି ଖାଲି ବିକେଳ ।। 

 

ଝୁରୁଛି ଯମୁନା ଝୁରୁଛି କଦc  

ନିତି ଝୁେର କୁnବନ  , 

ପ୍�ଶାq କୁମାର ମିଶ� 

 

ଝୁେର ବ�ଜ ଧଳିୂ ଝୁେର ରାସ େକଳି  

ଝୁରୁଥାqି ତରୁ ତୃଣ ।। 

ଶୁେଭ ହଁମା ହଁମା ପୁଣ , 

ଝରାଇ େଲାତକ କାFqି େଯତକ  

େଗାପ େଧନୁ ବ�ା ଗଣ ।। 

 

ଲଳିତା ବିଶାଖା େଖାଜୁଥାqି ସଖା  

ବିଳେପ ମୀରା ବାୟାଣୀ , 

ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହର ଶ�ାବଣୀ  

ତୁrେର ଦଉନି ପାଣି ।। 

ଚF�େଶନାର ଘରଣୀ , 

ନିରବ ନି§ଳ ନିବiକାର ପ�ାୟ 

ପଡିଛqି ରାଧାରାଣୀ ।।  
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ବାହୁନି କାFqି ମାତା ଯେଶାମତି 

ବଖାଣି କାହ~ u କିରତି , 

ସn ସକାଳେର େଦଖିଥାqି ଧୀେର  

େଫରିବକି ତା. କତି ।। 

େଗାପାଳ. ନରପତି , 

ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ ନୟନ ଭିେଜଇ  

ଲୁହ ଢାଳୁଥାqି ନିତି ।। 

 
ପ�ଶାq କୁମାର ମିଶ� ( କୁନୁ ) 

ତାଳବb,ବା.ି,କଟକ 

େମା.୭୦୦୮୨୧୪୩୧୪ 
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ଏଇ ହୃଦୟଟିଏଇ ହୃଦୟଟିଏଇ ହୃଦୟଟିଏଇ ହୃଦୟଟି    
ଏଇ ହୃଦୟଟି  ....... 

        अକୁହା େବଦନା ତେଳ  

                 ଛପି ଯାଇଥିଲା , 

        अତଳ ଦୁଃଖ ସାଗେର  

                  ବୁଡି ରହିଥିଲା , 

        अତୃ� େହାଇ ବି େସ  

                   ତୃ� ମଣୁଥିଲା , 

        अକଳିତ ଇjା ମେଧ� 

                   ସା.ୁଡି େଯ ଥିଲା , 

        अଦମ� अଭିଳାଷର 

                   ଆକାଂhା ବି ଥିଲା , 

ଇ�ିତାରାଣୀ ସାହୁ 

 

        अସରqି ତୃଷ~ା ମେଧ� 

                   ତୃଷିତ ନ େହାଇ , 

        अଫୁରq ବାରିଧାେର  

                   େତାଷ ଲଭୁଥିଲା । 

        अଶ�uଠାରୁ अଶ�ଧାରା  

                    ସ�ାବ କରିେଦଇ , 

        अପ�ତ�h ଭାବଧାେର , 

                କୃ{ େପ�ମ ପ�ତୀhାେର , 

                       अବଲୀଳା ପ�େଚ�ାେର , 

        अପ�ାକୃତ େପ�ମ ମେଧ� 

                       ଲୀନ େହଉଥିଲା । 
 

ଗ�ା/ େପା - ବିେଜପୁର  

ଜିଲC ା- ବରଗଡ଼  
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ମଣିଷର ଏଇ ମନମଣିଷର ଏଇ ମନମଣିଷର ଏଇ ମନମଣିଷର ଏଇ ମନ    
େଚ�ା ତ କରିଛି अେନକ 

ଭୁଲିବାକୁ... 

ତୁମ ସାେଥ ସବୁ ହଜିଲା ଦିନ, 

େକଜାଣି କାହ\କି ଭୁଲିବା ଭିତେର 

ପୁଣି ଗଢ଼ିଚାେଲ ହଜାେର ସ�ପ~। 

 

ହଁ... େଚ�ା ତ କରିଛି अେନକ 

ଚିରିବାକୁ... 

ଡାଏରୀର େସଇ ପ�ତିଟି ପୃ0ା, 

େକଜାଣି କାହ\କି ପୁଣି ପଢ଼ିଚାେଲ 

େଲଖିବେସ ଏକ ନୂତନ ପୃ0ା। 

 

ନିହାର ରnନ 

 

ହଁ... େଚ�ା ତ କରିଛି अେନକ 

ଆ.ିବାକୁ... 

ଏ ମେନ ଆଉ କାହା ପ�ତିଛବି, 

େକଜାଣି କାହ\କି अଜାଣତେର ବି 

ଆ.ି ଚାେଲ ତୁମ अଳସୀ ଛବି। 

 

ହଁ... େଚ�ା ବି କରିଛି अେନକ 

ଜୀଇଁବାକୁ... 

ତୁମ ବିନା ଆଉେଗାେଟ ଦିନ, 

େକଜାଣି କାହ\କି ତୁମ ଉପ�ିତି 

अଜାଣେତ କିଆଁ େଖାେଜ ଏ ମନ ! 
 

କଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ୯୯୩୭୫୦୪୪୬୪ 
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ସବୁଥାଇ ସିଏ ମାଗୁଛି ଭିକସବୁଥାଇ ସିଏ ମାଗୁଛି ଭିକସବୁଥାଇ ସିଏ ମାଗୁଛି ଭିକସବୁଥାଇ ସିଏ ମାଗୁଛି ଭିକ    
ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବୁଢ଼ୀଟିକୁ ଦିେନ 

ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ ଡାକିକି 

କାହ\କି ମାଉସୀ ବୁଲୁଚୁ ଏମିତି 

ଭଲ ଦିଶୁନି େତା ଆଖିକି ? 

ସାରା ମାସଟାେର େଗାଟିଏ ଦିନ ତୁ 

ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଚୁ 

ଆଉ ସବୁଦିନ କୁଆେଡ଼ କହିଲୁ 

ଖିରୀ ପୁରୀେର ତୁ ଭାସୁଚୁ ? 

କାF କାF େହାଇ ବୁଢ଼ୀଟା କହିଲା 

ଦୁଇଟା ପୁअ େମା ବାବୁେର 

େକହି େମା ନାହଁାqି ଏଇ ବୟସେର 

କାହ\କି ଏମିତି ଭାବୁେର ? 

ଶିଶିର କୁମାର ପrା 

 

ଜେଣ ଡାକତର ଭୂବେନଶ�ରେର 

ଇnିନିୟର ବି ଆରଟା 

ବା�ି େନଇଛqି ଶ�xାେର େସମାେନ 

ପFର ଦିନ େମା ଭାରଟା । 

ଏକତିରିଶିଆ ମାସଟା ଆସିେଲ 

େସଇଠି େହଉଚି ଝଗଡ଼ା 

अଧିକ କିଏେସ େଗାେଟଦିନ ରଖି 

ଖାଇବାକୁ େଦବ ବଗଡ଼ା ? 

େସଇଥିପାଇଁକି େଗାଟିଏ ଦିନ ମଁୁ 

ଭିକ ମାଗିଖାଏ ବୁଲିକି 

ଚାକିରୀଆ ପୁअ ଦୁଇଟା अଛqି, 

ଏଇ କଥାଟିକୁ ଭୁଲିକି । 
କୁଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ସ�ୀକାେରା�ିସ�ୀକାେରା�ିସ�ୀକାେରା�ିସ�ୀକାେରା�ି    
ମରି ଯାଇଥିବା ଏକ ମନର ତୁେମ  

ମାନସୀ କି ନା ଜାେଣନା 

କି� ହଁ, ବିଶ�ାସ ନି§ୟ 

ଥକି ପଡିଥିବା ଏକ ପଥିକର ତୁେମ 

ଲh କି ନା ଜାେଣନା  

କି� ହଁ, ଲhର ପଥ ନି§ୟ 

ହାରି ଯାଇଥିବା ଏକ କବିର ତୁେମ 

କବିତା କି ନା ଜାେଣନା  

କି� ହଁ, କବିତାର ଶ�ଗୁj ନି§ୟ 

ଭାmି ଯାଇଥିବା ହୃଦୟର ତୁେମ 

�Fନ କି ନା ଜାେଣନା  

କି� ହଁ, �Fନ ର ଆଧାର ନି§ୟ  

କାaiକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଦୀପର ତୁେମ  

ସଳିତା କି ନା ଜାେଣନା 

କି� ହଁ, ଇpନ ନି§ୟ 

େମା କଳ.ିତ କଳାର ତୁେମ  

ଆକାର କି ନା ଜାେଣନା  

କି� ହଁ, କଳାର ସ�ୀକୃତି ନି§ୟ 

ତୁମ ମନ ଉଦ�ାନର ମଁୁ 

ଭ� ମରଟିଏ କି ନା ଜାେଣନା 

କି� ହଁ, ତୁମ ମନର ଭ� ମ ନି§ୟ 

ମଁୁ ତୁମର େପ�ମିକ  

କି ନା ଜାେଣନା 

କି� ହଁ ତୁେମ ହ\  

େମା େପ�ମ ନି§ୟ.... 
ବ� ହI ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ନହୁअ ନି��ୟନହୁअ ନି��ୟନହୁअ ନି��ୟନହୁअ ନି��ୟ    
ନହୁअ ନି��ୟ ଜୀବେଶ�0 ଶୁଣ 

ଆତI ଜ ନିअ ଯତନ 

ଶଇଶବ ତା'ର ନକର ହରଣ 

େଛାଟ କୁହା େମାର ମାନ । 

ଚପଳ ମaି େସ ବାଳକ ବାଳିକା 

ଆଭାଦୀ� ଶଶୀ ମୁଖ 

ସାmସାଥୀ େମେଳ େଖଳqି ଗହେଳ 

ନଥାଏ ମନେର ଦୁଃଖ । 

ହୃେଦ ଭୀତ େହାଇ ଆସିଥାqି ଧାଇଁ 

ମାଆର ବାହୁ ବpେନ 

ପଣେତ ଲୁଚାଇ ବିଷାଦ ବଦନ 

ସୁଖ ଲଭିଥାqି ମେନ । 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

ହb ପାଦ ତା. ଫୁଲଠୁ େକାମଳ 

େବାହି ନପାରqି େବାଝ 

କଠିନ କାମେର ନକର ନିଯୁ� 

େଛାଟ କୁହା ଟିେକ େହଜ । 

ଏ ସମେୟ ପରା ଶିhାଦାନ େଲାଡ଼ା 

ଚିa ରଖି ଗୁରୁ ପାେଦ 

ପଢାअ ତାହାେର ସାହା େହାଇ ବାେର 

ଧନ�, }ାନ ପରସାେଦ । 

େହାଇେଲ ଶିhିତ ଲଭି }ାନ ବିa 

େଦଶ, ଜାତି େସବା କରି 

ମହିମା ମrିତ କରିେବ ଜଗତ 

ଗୁରୁଜେନ େଶ�0 ବରି । 
ବିଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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େପ�ମର ନଁା ବଷ�ାେପ�ମର ନଁା ବଷ�ାେପ�ମର ନଁା ବଷ�ାେପ�ମର ନଁା ବଷ�ା    
ବଷ�ା ସହ ବଷ�ାେର ଭିଜିଲାପେର 

ଖିଆଲି େଲାକଟା ହଜିଗଲା 

କବି ଭାେବ ଆବିଭ�ୂତ େହବାପାଇଁ 

ସାଟiଫିକଟ୍ େର ନଁା ତା'ର ପାଗଳ େଲଖାଗଲା, 

 

ମତୁଆଲା अଚିହ~ ା ସହର  

ଲାେଜଇ ଆଖିେର ଚାହ\ଥିଲା ବତୀଖୁ� 

ତନୁ ମେନ अସ�ବ ଉଷIତା 

ଚାରି ନୟନେର ତୁହାକୁ ତୁହା ଶର ନିେhପଣ 

अେm अେm ଦଂଶିତ ପାପ ପ�ଣୟ ମନନର ଜହର 

େଗାଲାପି େଶଯଠୁ ଟିେକ ଦୂରେର, 

 

ନିରବେର େତାଳା ଚାଲିଥଲା 

ନୂଆଁ ଏକ ପୃଥିବୀ 

ରଜନୀଗpା ତ ମାଧ�ମ ସାଜୁଥିଲା 

ଲାଜ ମୁକୁଳା ପଡିଥିଲା 

ରାଧାକୃ{ ଦେଳଇ 
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େବଡ୍ ଲାଇଟ୍ ର hୀଣ ଆଲୁअ େର, 

 

अତୀତ ଆଉ ଲh� ଭିତେର  

େପଶି େହଉଥିଲା अେଫରା େଯୗବନ 

ଉxାର େହଉ େହଉ ପାହାqିଆ 

ଇpନ େଯାଗାଡିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଏକ ରାତି ପାଇଁ 

ଏେବ ଏେବ େଯୗବନେର ବଦ୍ ନାମ େହବା ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, 

 

ବଷ�ା ର ବାସ~ା େମା ଶିରା ପ�ଶିରାେର ବFୀ, 

େମୗସୁମୀର ବିେଭାରପଣ ନିଆରା 

ବାସ୍ ବଷ�ା ପାଇଁ 

ଆଉ ଏ अତୃ� ଆତI ା ପାଇଁ,, 

 
ଆ<ା, ଗnାମ 

ଦୂରାଭାଷ : ୭୯୭୮୮୫୧୩୧୬ 
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କିଛି କଥାକିଛି କଥାକିଛି କଥାକିଛି କଥା    
ଯାହା ଭାବନାେର ଆେଣ ବାbବତା 

ସ�ପ~କୁ ଦିଏ ସଫଳତା 

େଯ ଭାେm ହୃଦୟର ନିରବତା 

ମେନ ଭରିେଦଇ ଚzଳତା 

େଯ କହୁ କହୁ କହିଦିଏ େକେତକଥା 

ଜୀବନେର ଆଣିେଦଇ ସାଥ�କତା 

େକହିନୁେହଁ ସିଏ ଆଉ 

େକବଳ "କିଛିକଥା","କିଛିକଥା"। 

ଥାଏ ପୁଣି ଆନFର ଆଦରେର 

ଥାଏ ପୁଣି ଦୁଃଖର ଆଶ�ସନାେର 

ଜଗନ ପାଳ 

 

ଥାଏ ପୁଣି ମାଆର ଦୁଇ अଧର ଧାରେର 

ଥାଏ ବାପା. ଆକଟ ଆଳେର 

େଯ ବୁେଝ େସ ଗାଉଥାଏ ଗାଥା 

େଯ ନ ବୁେଝ େସ ପାଉଥାଏ ବ�ଥା 

େକହି ନୁେହଁ ସିଏ ଆଉ 

େକବଳ "କିଛିକଥା"," କିଛିକଥା"। 

ଏକରୁ ଆର� େହାଇ େକେତେର େସ େଶଷ 

ନାହ\ ତା'ର ଆଦିअq ନାହ\ େସଥିେର କC ାq 

ଯାହା ଥାଏ କମ�ୀର କମ�େର 

େହାଇ अqରେର ଗାର 

ପୁଣି ଥାଏ ଧମ�ୀର ଧମ�େର େହାଇ ବାତ�ାର 

ବୀର 

ଯାହା ହୁଏ କମ�ୀର ସaା 

େଯ ସବୁେବେଳ अପରାଜିତା 
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େକହି ନୁେହଁ ସିଏ ଆଉ "କିଛିକଥା","କିଛିକଥା"। 

େହାଇପାେର ମିଠା ସିଏ େହାଇପାେର ଖଟା 

ସଭି. ସେm ଆେସ ପୁଣି େକେବ ଆେସ ଏକା 

େକେବ ରହିଯାଏ ହୃଦୟେର େହାଇ अଭିମାନ 

ଆଉ େକେବ ବନିଯାଏ ହୃଦୟର अଭିଯାନ 

ଯାର ଆକଟେର ଥାଏ ସତ�ତା 

େଯ ବୁେଝ ଭାଷାର ଯଥାଥ�ତା 

େକହିନୁେହଁ ସିଏ ଆଉ 

େକବଳ "କିଛିକଥା", "କିଛିକଥା"। 
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ଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀଜୀବନ ସାଥୀ    
େକେବ ଯଦି ଶୁଣ ମୃତୁ�ର ଖବର  

ବpୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବ ନାହ\..  

େସ' ପାରିେର ଥାଇ  अେପhା କରିବି  

ତୁମରି ବାଟ କୁ ଚାହ\.  

 

ଜୀବନ ଯ ଣା େବଳୁ େବଳ ବେଢ  

ଆଉ ତ'ପାରୁନି ସହି...!!  

ଲହୁ, ଲୁହ ମଲୂ� ବୁଝିେଲନି େକହି  

କାହାକୁ କହିବି ଯାଇ.  

 

ଛବିରାଣୀ ପତି 

 

 

 

େସ'ଦିନ ବି ତୁେମ ସାhୀ ଥିଲ ପ�ଭୁ  

ଭାଗ� କୁ କରିଲି ସାଥୀ... !! 

ଆଜି ଯଦି  ତୁେମ  ଫା.ି ଚାଲିଯିବ  

ଉଡ଼ିବ େମା'ପ�ାଣ ପhୀ.  

 

ନିଜ�ନ େର ବସି ଭାବନା ପଖାେଳ  

ସମୁଦ�  ମ¡ନ ପାରି.... !! 

ବିଶ�ାସ େର ମଲି ତୁମରି ହାତରୁ  

ହଳା ହଳ ପାନ କରି.  

 
ଛବିରାଣୀ ପତି, ମଧ�ଶାସନ  

ଜଗତସିଂହପୁର, େମା--୯୩୩୭୯୬୦୦୬୦ 
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କାଶତrୀକାଶତrୀକାଶତrୀକାଶତrୀ    
ଶରତ ଋତୁେର         ଧରଣୀ ବhେର 

ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥାଏ  

କାକର  ବିFୁେର       ତା େଦହ ଭିଜିେଲ  

ଆତI ା ତା ର ଶାqି ପାଏ  । 

ବିେଲ କାଶତrି        ଗ�ାେମ ଦୁଗ�ାେଦବୀ 

େହାଇଛqି ସେତ ଉଭା 

ଉଷା ଆଗମେନ      ରବିର କିରେଣ 

ମFିରଟି ଦିେଶ େଶାଭା । 

ପ�କୃତି ରାଣୀର     अପ�ମିତ କୃପା 

ଛାର ଫୁଲଟିକ ପ�ତି 

ଜୟନାରାୟଣ 
ପରିଡ଼ା 

 

େଦବତା ମୁrେର     ନ ଚଢ଼ିେଲ ମଧ� 

କମି ନଥାଏ ତା ପ�ୀତି । 

ଜୀବନ ଯୁxେର     ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଆଜି  

ସିIତହାସ� େସ େଦଉଛି 

ନିଜ ଜୀବନର      ସୁଖଦୁଃଖ ଆଜି  

ବିଶ� ହାେତ େଲଖିେଦଇଛି  । 

ହତାଶାର ବେନ     ଆକାଶର ଶେୂନ� 

ନିଜ अ�ିତ�  ଆଜି େଖାଜୁଛି 

ପ%ୂiମା ରାତି� ର     େଜ�ାସ~ା ଆଲୁअେର 

େସତ ସ�ପ~ ସାଗେର ଭାସୁଛି । 

                                        
ଗ�ାମ-ନାରାୟଣ ପୁର, ବାେଲଶ�ର, ୭୫୬୦୮୩ 
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ଗରିବଗରିବଗରିବଗରିବ    
ଗଣୁଥା  

େତା ଚାଳର କଣା  

େତା ପାଛୁଡାର   ଛିଦ�   

अବା ମାଇପ अmୀର  

ଛିଡା େବାତାମ  

ମଣିଆ ପିअ�ର ରଫୁ  

କାହାର କଣ ଯାଉଛି େଯ????  

 

ରଖି ଯିେବ ସାତ ପୁରୁଷ ପାଇଁ  

ନାମେର େବନାମେର  

ଜମି, ଜାଗା, ଘର  

ସୁନା, ଟ.ା  

ସସିIତା ମିଶ� 

 

अପାରଗ ଗୁäୁ  

ତା ପୁअ ଲଡ଼ୁ  

ସଭି. ମଜଲିସର  

ସବୁ अଧ�ାୟ ପାଇଁ  

େମାର ସବୁ ଯାଉଛି  

କହି କହି ବୁଣିେବ େଯାଜନା  

ମିଠା ଫଳ ତା.ର  

ଖଟା ଫଳ େତାର  

ଫଳ ଖା  

େକମିତି ଲାଗିଲା 

କାହାର କଣ ଯାଉଛି େଯ????  

 

  

ବସିଥା  
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ସୁନା େଖତ ଚୁନା କରି  

େଗାଠତୁ େଫରାନି ସଂଜେର  

େପାଖରୀେର ନ ଛାେଡ ବିହନ  

ବାଡ଼ିେର ଡିଆଁ ତୁ ବିଲୁଆ  

ଏକ ଟ.ା ଚାଉଳ େମାହେର  

ପର ରାଇଜ hୀର, ମାଛେର  

ଫଳ, ପରିବାେର  

ଖୁସି ତ?  

ହାତ ବାpି ମୁହଁ ବାpି େତାର  

କୁ�ୀର କାFଣା କାFି  

ଗରୀବି ହଟାଓ ନାରାେର  

ହାେତଇ େନଇ େଭାଟ ତକ  

ସରିଯିବ ଲୁହ ତା.  

ହାତରୁ େତା ହଟିବ ବିଶ�ାସ  

ପାରିଲାପଣ ତକ  

ବpା େଦଇ  

ତୁ ନା ଚେଢ଼ଇବୁ  

ବିପିଏଲ ,, କାଳିଆ 

ହରି§F�  , େବକାର  

ଆଉ ଆଉ ଭaା ତାଲିକାେର  

ଗରିବର ସୀମାେରଖା ତେଳ  

ନା ଚେଢଇବାକୁ  

ଏେତ ଉତାବୁଲା  

କାହ\ ସୀମାେରଖା ଉପରକୁ ଉଠିଗେଲ 

ନା   

କାହାକୁ ବିଷୟ କରି  

େତଜୁ ଥିବ ରାଜନୀତି  

େହଉ ଥିବ ସଭା ଓ ସମିତି  

କାହାକୁ ଫିmିେବ ଟ.ା  

କରିବାକୁ ମୁହଁ ବ.ା  

ତୁେସମିତି  

ଗରିବ ଥା  

କାହାର କଣ ଯାଉଛି େଯ????  

 
अଧ�ାପିକା ସସିIତା ମିଶ�  

ମହାନଦୀ ବିହାର ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ  କଟକ  

ଦୂରଭାଷ : ୯୦୭୮୫୭୯୬୧୨  
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ଇତିଇତିଇତିଇତି    
ଇତି 

େସଦିନର ସୁେନଲି ସp�ା 

ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ? 

ପhୀ ମାନ.ର ଗୁnରଣ 

ଆଉ ଘର ବାହୁଡା 

େଗା'ପଲ. ହclରଡି 

ପଛରୁ କଁା ଭଁା େଲାକ. 

ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ଶ� । 

 

     ହଁ... 

ଚିନI ୟ ବାରିକ 

 

ଏେବବି େସଇ ନିଜ�ନ େବଳା, 

ରହିଛି ସାhୀ। 

  ବାସ୍! 

ଏତିକି ହ\ େମା ପାଇଁ 

ଯେଥ� ପ�ମାଣ 

ଆଉ  କିଛି ମଁୁ ଚାେହଁନା? 

 

ହଁ...ହଁ...! 

ଆଉ ରହିଗଲା 

ତୁମ େଗାଲାପି ଶାଢ଼ୀର  

ଇତିବୃତି, 

ତୁମ ପାଉଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଝ.ାର? 

େସବି ଆମ େପ�ମର 

ଭୁରୁଭୁରୁ ବାସ~ାକୁ  
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ଆନମନା େହାଇ अମୃତ ଭଳି 

େସଦିନ ବି ପିଇ ଚାଲିଥିଲା। 

ହଁ...? 

ତାକୁବି ପଚାରିପାର? 

 

ଆଉ अଜଣାତାେର  

ଭୂମି ଛୁଇଁ ଥିବା ତୁମ, 

ଧନିଆ ଫାଳ ହାରକୁ 

ଆଜି ବି ମଁୁ ତାକୁ, 

ସାଇତି ରଖିଛି 

େମା ହୃଦୟର, 

ଗା�ିଯ�� ଭିତେର? 

 

ବାସ୍!!! 

ଏତିକି ହ\...? 

େମା େପ�ମର  

ଚିରକାଳ ମକୂ ସାhୀ। 

   

   ତୁମଠୁ ଆଉ ବା କଣ ମଁୁ ଚାେହଁ 

      ନଁା ଆଉ ବା କଣ ମଁୁ ଆଶାକେର? 

                                                    

ଇତି 

ତୁମ अେପhା େର।। 

                                                   

ତୁମର.....? 

 
ଚିନI ୟ ବାରିକ। 

ବ� ାହI ଣଡ଼ିହି, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର। 

ଦୂରଭାଷା : ୬୩୭୦୩୫୨୦୮୫୪। 
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ସମାଜେର ସୁଖସମାଜେର ସୁଖସମାଜେର ସୁଖସମାଜେର ସୁଖ    
ବଗିଚାେର େଯେବ ଲାେଗ ଫୁଲ ଗଛ େଛାଟ ଚାରା 

ପତର େମଲାଇ ବେଢ ମେନ ଭରି ନୂଆଁ ଆଶା 

ସମାେଜ େସମିତି ହୁଏ େଯେବ ଭଲ ଭଲ କାମ  

ସଭ\.ର ମନ ହେସ ଜଗାଏ ନୂତନ ଦିଶା ।। 

 

ନିଜର ମହତ ଗୁେଣ ପେଡାଶୀ ବନିବ ବpୁ 

ସେହାଦର ଭାବଭାେବ ପରକୁ କରିବ ନିଜ 

ଭାଇ ଭାଇ ମନ ଧରି କରିେଲ ସମାେଜ କାମ 

ହସ ଖୁସି ଭରା େହବ ଜୀବନ ସେତ ସହଜ ।। 

 

ଭଲ କାେମ ଭଲ ଭାେବ ସଭିଏଁ ମିଳିେବ େଯେବ 

ମିଳି ମିଶି ଏକ େହେଲ ସୁଖେର ହସିବ ଧରା  

ସମାଜ ର ସୁଖ ଶାqି ସରଳ ସୁFର େହବ 

ସଭି. ଜୀବନ େହବ, ହସ ଖୁସି ସୁେଖ ଭରା ।। 
୫୪ ଆୟ��ପଲC ୀ, କିଟଛକ,ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର୭୫୧୦୨୪, ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 
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ବିଶ�ାସୀ କୁକୁର କଥାବିଶ�ାସୀ କୁକୁର କଥାବିଶ�ାସୀ କୁକୁର କଥାବିଶ�ାସୀ କୁକୁର କଥା    
ପାଳିଥିଲି େଗାେଟ କୁକୁର ଛୁଆ ମଁୁ  

ବାଘା େଦଇଥିଲି ନାଆଁ, 

ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ପେଡାଶୀ ଗାଆଁରୁ 

ପାେଖ ନଥିଲା ତା ମାଆ,, 

ବରାଟିଏ ଧରି ତୁଉତୁଉ କରି 

ପାଖକୁ ଡାକିଲି ତାକୁ, 

ଦଉଡ଼ି ଆସିଲା ଲାn ହେଲଇକି 

ବରାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ,, 

ଧରିେନଲି ତାକୁ ହାତେର ଜାବୁଡି 

ଘରକୁ ଆସିଲି େନଇ, 

ଧିେରF�  ମଲିC କ 

 

ବହୁ ଧଳିୂ ମଳି େହଇଥିଲା େଦହ 

ସାବୁନୁେର େଦଲି େଧାଇ,, 

ଖାଇବାକୁ େଦଲି ପାେଲ�ଜି ବି<ୁଟ 

ପିଇବାକୁ େଦଲି hୀର, 

କୁକୁର ନୁେହଁ ମଁୁ ମଣିଷ ପରିକା  

 କଲି ତାକୁ େସ~ହାଦର,, 

ଧୀେର ଧୀେର ସିଏ ବଡ଼ େହଇଗଲା 

ମାନିଲା େମାହରି କଥା, 

ଡାକିେଦଲା hଣି େଯାଉଠି ବି ଥାଉ 

ଆେସ େଡଇଁ ବାଡ଼ବତା,, 

ଭାତଥାଳି ଯଦି ତା ଆଗେର ଥାଏ 

ମୁହଁ ମାେର ନାହ\ ସିଏ, 

ଜଗି ରହିଥିବ େସମିତି ଥାଳିକୁ 

ମଁୁ ନ' ଖାଇଲା ଯାଏ,, 
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ଆମ ଘର ପି¬ା େଚୟାର ଉପେର 

ରାତିସାରା େଶାଇ ରୁେହ, 

ରାତିअେଧ ଯଦି ଉେଠ ବାହାରକୁ 

େମା ସାଥିେର ସିଏ ଯାଏ,, 

େକୗଣସି अଚିହ~ ା େଲାକକୁ ଯଦିେସ  

ଆମ ଘର ଆେଗ େଦେଖ,  

ଶୁଏନାହ\ ଜମା ରାତିସାରା ଖାଲି 

େଭାअ େଭାअ କରି ଭୁେକ,, 

ବହୁତ ବିଶ�ାସୀ ଥିଲା େମାର ସିଏ 

ଭଲ ପାଉଥିଲି ଭାରି, 

ନୀଇତି କାFୁଛି ତା କଥା ଭାବିକି 

ଯାଇଛି େଯେବଠୁ ମରି, 

 

 
ଧିେରF�  ମଲିC କ 

ନୀଳକ£ପୁର,ମmଳପୁର,ଯାଜପୁର 

େଫାନ-୭୯୦୪୩୯୨୬୮୬ 
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ଏଇ େମାର େସଇ ମFିରଏଇ େମାର େସଇ ମFିରଏଇ େମାର େସଇ ମFିରଏଇ େମାର େସଇ ମFିର    
ଯାହାକୁ େଦଖିେଲ      ଏେବବି େମାହର  

ଆେପ ନଇଁ ଯାଏ ଶିର  

ଯାହା ସାନିଧ�େର        ବାଳୁତ ବୟେସ  

ନିରhରୁ େହଲି ସାhର  

ଏଇ େମାର େସଇ ମFିର.  

ଶିଖାଇଲା େମାେତ       ମାନବୀୟ େବାଧ  

अସତ�ରୁ ସତ� ଯିବା  

अହିଂସା अନୀତି         କାଢିେନଇ ସିଏ  

ଶିଖାଇଲା େଦଶେସବା  

ତାହାରି ଆଦଶ�          ଗୁରୁ ଉପେଦଶ  

ବ�ତ କରି ଜୀବନର  

ମଣିଷରୁ ଦିେନ        ସୁମଣିଷ େହବି  

ଲh अେଟ ଏହି େମାର  

ଏଇ େମାର େସଇ ମFିର.  

େବୖଦ�ନାଥ ପrା 

 

ଜୀବ ଚାଲି ଗେଲ     ଚାଲିଯାଉ ପେଛ  

େସପାଇଁ ଡର େମା ନାହ\  

େଯେତ ଉେଚ ଥାଏ        େଯଉଁଠି ବି ରେହ  

ତା ଗୁଣ ଗାଇବି ମୁହ\  

ଏଇ ଜୀବନେର      ଗୁରୁ େମା େଦବତା  

ବିଦ�ାଳୟ େମା ମFିର  

ପଜୁୂଥିବି ନୀତି        ପଜୂକେଟ େହାଇ  

ଜୀବ ଥିବାଯାଏ େମାର 

ଏଇ େମାର େସଇ ମFିର.  

 
अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର  

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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କପଟିଆ ଜଗନ~ ାଥକପଟିଆ ଜଗନ~ ାଥକପଟିଆ ଜଗନ~ ାଥକପଟିଆ ଜଗନ~ ାଥ    
କପଟିଆ ଜଗନ~ ାଥ 

ସବ�ସ�ାq  କରି   ରଖିअଛ  କିଆଁ 

ନିଶ�ାସ   ଟିକକ   ବାକି 

େକଉଁ ଯଶ ତୁେମ ଲଭିବାକୁ ଆଉ 

ଛଳ   କର   ଚକାଆଖି     ।। 

ଜୀବନ ଖାତାେର େଲଖିअଛି ଯଦି 

ଗବ� େବାଲି େଗାେଟ ପଦ 

"ବଳି" ପରି େମାେତ ଚାପିଦିअ ପ�ଭୁ 

ନାଭିରୁ   अ.ୁରି   ପାଦ     ।। 

ସଂକଟେର ଥେର ଡାକିଥିଲା ଗଜ 

ଶୁଣିଥିଲ    କାନେଡରି 

େମାେତ କିଆଁ ଏେବ अଣେଦଖା କର 

େଗାବx�ନ  ଗିରିଧାରୀ      ।। 

अଭିମନୁ�  ପରି  ଫେସଇ େଦଇଛ 

ଚକ� ବୁ�ହ   ନାଗଫାେଶ 

 

ପ�ଶାq କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 

ଉxାର କର  ଏ  ବpନରୁ େମାେତ 

ଆସି ନାଗାଜ�ୁ ନ େବେଶ    ।। 

ଦ�ାପର ଯୁଗେର  କପଟିଆ ନାେମ 

େହାଇଥିଲ େବାଲି ଖ�ାତ 

ଏ  କଳିେର  କିଆଁ  କପଟ କରୁଛ 

ମହାବାହୁ    ଜଗନ~ ାଥ      ।। 

ମାଟିର େଦହକୁ ମାଟିେର ମିଶାअ 

ପzଭୂେତ େହଉ ଲୀନ 

ଚରେଣ  ତୁମର  ଆଶି�ତ  କରାअ 

େହବନାହ\   ପୁନଜ�ନI      ।। 

 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁrା 

ଜିଲC ା-ବରଗଡ 
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ସ#କ�ସ#କ�ସ#କ�ସ#କ�    
ସ#କ� ଭାmିବା େଯାଡିବା 

ନିତିଦିନିଆ େଖଳ 

ଆଜି େଯାଡ଼ିେଦେବ କାଲି କି 

ପାେଖ ନ ଥିବ େବଳ ll 

 

ସ#କ� ସୁअେର  ଭାସୁଛି   

ସ#କ�ର ତରି   

କିଏ ଆସି ବସିଯାଉଛି   

କିଏ ଯାଏ ଉତୁରି  ll 

 

ର.ନିଧି େସଠୀ 

 

ସ#କ� କାତକୁ ହାତେର 

ଧରିଥାअ ଜାବୁଡି 

େକହି େକହି अଧା ରାbାେର 

ପଥ ଯାଆqି ହୁଡ଼ି ll 

 

ସ�ାଥ�ପର ଏଠି ଦୁନିଆଁ 

ସ�ାଥ�ପାଇଁ େଯାଡ଼ିେବ   

ସ�ାଥ� ସରିଗେଲ ହାତକୁ 

ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯିେବ ll 

 

ସ#କ�ର ମଲୂ� ବୁଝqି 

ସଦା ପାଳନ କେର 

ସୁଖେର ଦୁଃଖେର ସବ�ଦା 

ରହିଥାଏ ସାଥିେର ll 
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ଆପଦ ବିପଦ େଯେତ ବି 

ଆସିେଲ ଜୀବନେର 

ହସି ହସି ଲଢ଼ି ଯାଆqି 

ସ#କ� ଦୃଢ଼କେର  ll 

 

େସହି ଏକା ମହାନ ବpୁ 

ପଣେର ଗଣା ହୁଏ 

େକାଟି ତପସ�ା  କରିଥିେଲ  

ଏପରି ବpୁ ମିେଳ ll 

 
େସ�ର-୧୪, 

ଘ.ନ-ଏ/୧୨୧ 

ରାଉରେକଲା 

େମା.୯୩୩୭୨୫୦୫୭୨ 
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अେପhାେରअେପhାେରअେପhାେରअେପhାେର    
ସକାଳର ସଯୂ�� ପରି  

ତୁେମ େମା ଜୀବନେର ଆସିଥିଲ 

अସୁମାରୀ ଆଶା ଆଉ  

ମିଠା କିରଣ ବିzି,,, 

 

କି� ମଁୁ କଣ ଜାଣିଥିଲି 

ତୁେମ ପୁଣି अb େହବ ସp�ାେର 

େମzା େମzା କଳା अpାର େଦଇ, 

 

କି� େମାେତ େସଇ अpାର  

ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ  

ଆଉ अpାରେର ନିଜକୁ େଖାଜିବାକୁ 

ଭାରତୀ ମହାqି 

 

 

ତମ େପ�ମ ନ ପାଇେଲ କଣ େହବ 

ଘୃଣା ତ ପାଇଛି  

अନୁଭବ କରିଛି  

ହୃଦୟ ଭାmିେଲ େକମିତି ଲାେଗ 

େସତିକି ଜିଣିଛି । 

 

ତୁମସହ ପାଇଥିବା କିଛି अନୁଭୁତି 

ବିେତଇ ଥିବା କିଛି ମୁହୂତ�  

ସବୁେବେଳ ମେନ ପେଡ  

ଆଉ ପଡୁଥିବ ବି 

 

କିଛି ପାଇବାକୁ ଯାଇ ମଁୁ ଆଉ ତୁେମ  

ବହୁତ କିଛି ହେରଇେଛ 
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େଯମିତି ମଁୁ େମାର ମଲୂ�ବାନ ସମୟ  

ଆଉ ତୁେମ.............. 

 

େସ ଯାହା େହଉ ତୁମ ପାଇଁ  

େମା ହୃଦୟ ସବୁେବେଳ େଖାଲା 

ଆସିବ ନି§ିତ  

अେପhା େର ରହିଲି .... 

 
*ଭାରତୀ ମହାqି (ମିକି)* 

*अସୁରାଳି* 

*ସା/େପା-େକାରୁଆ* 

*ଭଦ�କ-୭୫୬୧୩୭.* 
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ଏମିତି କାହ\କି ହୁଏଏମିତି କାହ\କି ହୁଏଏମିତି କାହ\କି ହୁଏଏମିତି କାହ\କି ହୁଏ    
ପହିଲି ଆଷାଢ ବରଷା ଜଳେର 

ଲିେଭନି ଜୁଇର ନିଆଁ 

ଫଗୁଣ ସnର ମହୁଆ ମହକ 

େଚାରା ମଳୟର ଛୁଆଁ 

ହାହାକାର ଭରିଦିଏ 

ମନ ବନାନୀର ସବୁଜିମା ସବୁ 

ଜଳିେପାଡି ନ� ହୁଏ ....॥ 

 

ଛାତି ତଳ ଦୁଃଖ ସI |ତିର େକାଣାକ� 

ହାଡ ଥରା ଦୀଘ�ଶ�ାସ 

ଆnୁଳା ଆnୁଳା ବଉଳ େପ¡ିର 

ଫୁଲ ଫୁଟା अବେଶାଷ 

େଧୖଯ�� ସୀମା ଲãିଯାଏ 

ହଜିବା ଭିତେର େଖାଜିବାର ସ�ପ~ 

hଣିେକ ମିେଳଇଯାଏ ....॥ 

କrୁରୀ ଚରଣ 
ରାଉତ 

 

 

 

 

अଦିନ ଝଡେର ଭାmିରୂଜି ଯାଏ 

ଆଶାର ସଉଧ ସବୁ 

ମରୁ ମରୀଚିକା ପରି ଦୃଶ� ହୁଏ 

କାଲି କଥା ଭାବୁଭାବୁ 

ଏମିତି କାହ\କି ହୁଏ 

ବୁଢା ବାପ ଥାଇ ଯୁଆନ ପୁअଟା 

ଆର ପାରି ଚାଲିଯାଏ.....॥ 
 

ଶିhକ, ସତ�ବାଦୀ ହାଇ<ୁଲ୍, 

ଧrାମାଳ,େଦଓଗଁା, ବଲାmିର 

େମା.୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
କାହ\କି େକଜାଣି 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ 

ତେମ ଆଜି ମେନ ପଡୁଛ 

ତମ ମନେର 

କଣ अଛି ଜାଣିନି 

କି�,  

େମା ମନେର ତମପାଇଁ 

ଏମିତି ଭାବନା ! 

अସ�ବ କଥା... 

ତଥାପି, 

ଲhI ୀପି�ୟା େଚୗଧୁରୀ 

 

େମା ମନ 

ତୁମ େପ�ମ ପାଇଁ  

ବ�ାକୁଳିତ  

ଏହା େକେତଦୂର ସ�ବ.... 

 

େପ�ମ କିଛି 

ବp ବାଡ ମାେନନା େବାଲି 

ଶୁଣିଥିଲି 

େହେଲ ଆଜି 

अନୁଭବ କରୁଛି । 

 
େଡେମାନେ��ଟର,  

ସୁନାେବଡା ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ 
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କିଏ େସ ବୁଝିବ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖକିଏ େସ ବୁଝିବ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖକିଏ େସ ବୁଝିବ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖକିଏ େସ ବୁଝିବ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ    
କାହାକୁ କହିବି  ଦୁଃଖର କାହାଣୀ 

କିଏ େସ ବୁଝିବ କୁହ 

ଜୀବନଟା େମାର ଏମିତି ବିତିଲା 

ଗେଡଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ, 

ସୁଖ େବାଲି ଟିେକ ପାରିଲିନି େଦଖି 

କପାଳେର ନାହ\ େବାେଧ 

କାହ\କି େଦଇଛ  ଏମିତି କପାଳ 

ବzିବାକୁ ଭାରି ବାେଧ, 

ଯାହାକୁ ଜୀବେନ କରିଲି ବିଶ�ାସ 

ବିଷ େଦଲା ବିଶ�ାସେର 

କୁମାର େଲାେକଶ 

 

ଭାବି ଭାବି େମାର  ଦିନ ବିତିଗଲା  

अଧା ଗଢା େସଇ ଘେର, 

ବୁଝି ପାରିଲାନି ହୃଦୟକୁ େମାର 

େଧାକା େଦଇ  ଚାଲିଗଲା 

କହି ପାରୁନାହ\ ମନ କଥାଟାକୁ 

ଲୁହ େହାଇ େବାହିଗଲା, 

ଶ�ାବେଣ େଯମିତି ଝରୁଛି ବରଷା 

େଦଖିବାକୁ ଲାେଗ ଡର 

େସମିତି ଆଖିେର ଲୁହର ଶ�ାବଣ 

ଭାସିଯାଏ ଘର େମାର   । 
 

େଢ.ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ 

୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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ଜୀବନଟା ଲାେଗ ତୁjଜୀବନଟା ଲାେଗ ତୁjଜୀବନଟା ଲାେଗ ତୁjଜୀବନଟା ଲାେଗ ତୁj    
ଏ�ଳି ଶାଳରୁ ଜୁଇ ଚିତା ଯାଏଁ 

ରହିअଛି େଯେତ ଦିନ, 

ପୁଣ�, ଧମ�, କମ� କରିଚାଲ ସଦା 

अେଢଇ ଦିନ ଜୀବନ ।୧। 

 

ଜୀବନର ପଥ ଲc ବହୁଦୂର 

ଯିବାକୁ अେନକ ବାକି, 

ପାଦ ଉଠୁ ନାହ\ ଯ ଣାେର କାFି 

ଥକି ପଡିଲାଣି ଆଖି ।୨। 

 

ଆଖି ସବୁ ସାhୀ କଲା କମ� ପାଇଁ 

ପାପ େହଉ अବା ପୁଣ�, 

ପ�ଭୁ ନାମ ବିନା କିଛି ନାହ\ ଏଠି 

ଯୁଆେଡ ଚାହ\ବ ଶନୂ� ।୩। 

अhୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

ଶନୂ� ଏ ଜୀବନ ଖାଲି ହୀନିମାନ 

ମିଛ ମାୟା ର ସଂସାର, 

ସୁଖ େବେଳ ସବୁ ପାେଶ ପାେଶ ଥାqି 

ଦୁଃଖେର ହୁअqି ଦୂର ।୪। 

 

ଦୂର ବହୁଦୂର ନିଜ େଲାକ ଆଜି 

ସଂପକ� େହଲାଣି ମିଛ, 

ମନ, ହୃଦୟର ଭାବେକ ବୁେଝନା 

ଜୀବନଟା ଲାେଗ ତୁj ।୫। 

 
େକFୁଡିହା ବଡସାହି ମୟରୂଭn 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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େପ�ମର ସଂ}ାେପ�ମର ସଂ}ାେପ�ମର ସଂ}ାେପ�ମର ସଂ}ା    
ପ�ଥମ ସଂକ� େପ�ମର ତୁେମ ଭୁଲିଯିବନି ପ�ୀେୟ 

ପ�ଥମ ପାଦ େପ�ମର ତୁେମ ଭୁଲିଯିବନି ପ�ୀେୟ... 

 ଜାଣିଛ େପ�ମ ନାମ अେଟ କାହାର 

 ଆର� େକଉଁଠୁ ହୁଏ 

 କରିଛି କିଏ ଏହାର ସୃ�ି 

 େଶଷ ଯାଇ େକଉଁଠି ହୁଏ..? 

 କାହା ପାଇଁ ହୁଏ ଚିର ସୁFର 

 କୁ�ିତ ହୁଏ କାହାପାଇଁ 

 କେର କିଏ େପ�ମକୁ ମଜବୁତ 

       ସଫଳ ଯାଇ େକଉଁଠି ହୁଏ..? 

       କାହା େଯାଗଁୁ ହୁଏ େପ�ମ ମହାନ 

       ନିFିତ ହୁଏ କାହାପାଇଁ 

       େକମିତି କେଲ େପ�ମ ରୁେହ ଚିରସବୁଜ 

       ସଂସାର ସ¤ାନ ଦିଏ କାହାକୁ ପୁଣି କଣପାଇଁ..? 

       େପ�ମେର ଜିେତ କିଏ ଆଉ କିଏ ହାେର 

       ସଂସାର ମେନରଖ କାହାକୁ କଣ ପାଇଁ..? 

अନିରୁx ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     305 

 େପ�ମ ନାମ अେଟ ମନର 

 ଆର� ଆଖିରୁ ହୁଏ 

 ହୃଦୟର େକଉଁ ନିଭୃତ େକାଣରୁ ହୁଏ ତାର ସୃ�ି 

 ନିଶ�ାସ ଠି େଶଷ ହୁଏ..। 

 ବିଶ�ାସ ପାଇଁ ହୁଏ ଚିର ସୁFର 

 ସଂେଦହ ପାଇଁ କୁ�ିତ ହୁଏ 

 ଉaମ ବୁଝାମଣା କେର େପ�ମକୁ କେର ମଜବୁତ୍ 

 ସଫଳ ଯାଇ ପ�ଣୟ ଠି ହୁଏ..। 

 ତ�ାଗ େଯାଗଁୁ ହୁଏ େପ�ମ ମହାନ 

 ନିFିତ ହୁଏ କାମନା ବାସନା େଭାଗଲାଳସା ପାଇଁ 

 ତ�ାଗପୁତ ହୃଦୟେର କେଲ େପ�ମ ରୁେହ ଚିରସବୁଜ 

 ସଂସାର ସ¤ାନ ଦିଏ ତାହାକୁ େପ�ମେର ଯିଏ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦିଏ..। 

 େପ�ମେର ଜିେତ ସିଏ ଯାହାର େପ�ମେର ଥାଏ ପବିତ� ତା 

 ଆଉ ସିଏ ହାେର अqେର ଯାହାର ଭରିଥାଏ କପଟତା ସ�ାଥ�ପରତା........ 

 
अନିରୁx ସାହୁ 

କୁଚିrା, ସcଲପୁର 
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ନି0ୁରନି0ୁରନି0ୁରନି0ୁର    
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛକ ମୁrେର 

 ଭିଡ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି, 

େଲାକ ମାନ.ର ହାହା କେର 

 େମଦିନୀ େଯପରି କ#ୁଛି | 

 

ମାଲିକ ଗଜ�ନ କରୁଛି ଯିମିତି 

 େଗାଲଡ େମଡ଼ାଲ ପାଇଛି, 

ବାର ବରଷର ଛୁଆଟିକୁ ଧରି 

 ଗଛେର ବାpି ପିଟୁଛି  | 

 

େସୗମ�ସୁଚରିତା 
େସଣ 

 

କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଚାରିଲି ଯାଇ 

 ଘଟଣା  କଣ ଘଟିଛି, 

ଜହାତ ଶୁଣିଲି କାନେର େମାର 

 ଚଡ଼କ ସଦୂରସ ଲାଗୁଛି | 

 

ବିଗତ ରାତ� େର ଦଶ ଟ.ା ଟିଏ 

 ଉେଠଇ େସ େନଇ ଥିଲା, 

ଧରା ପଡ଼ିଛିେସ ମାଲିକ ହାତେର 

 ସେତକି ତା  ଜୀବନ ଗଲା | 

 

अେନକ ମାଡ େଦଲାପେର ଯାଇ 

 ମାଲିକ ଶାq ପଡିଲା, 

େଚାରି େହାଇଥିବା ଦଶଟ.ା ଟିକୁ 

 ସେତअବା େଫରି ପାଇଲା | 
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େଯଝା ଚାଲିଗେଲ େଯଝା ବାଟେର 

 ପିଲାଟି େସମିତି ରହିଛି, 

ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ େସ କରିଛି 

 अଛୁଆଁ ସ�ାଦୁରଶ ପଡିଛି | 

 

ନିଜକୁ ସ�ାଳି ନପାରିଲି ଆଉ 

 ତାହାତରୁ େଖାଲିଲି ରଶି, 

ନିରୀହ ଚାହାଣି େଦଖିକି ତାର 

 ହୃଦୟ େହଲାେମା େପଶୀ | 

 

ମୁrଟି ତାର ଆଉଁଶି ଆଣିକି 

 ପଚାରିଲି ଆେର କହ, 

କଣମିଳିଲା େଚାରି କରି ତେତ 

 କାମ ଜମା ଭଲନୁହଁ | 

ନିରୀହ ଆଖିର େକାମଳ ଚାହାଣି 

 କଥାତ େବଦନା ପରା 

ବଖାଣି ବସିଲା ଦୁଃଖର େପଟରା 

 ଜୀବନ ଯାତନା ଭରା  | 

 

ବାପା ମା ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛqି 

 ଆରପାରି ତା. ଘର, 

ଛାଡି ଯାଇଛqି କୁନି ଭଉଣୀଟି 

 କାଲିଠାରୁ ତାକୁ େଜାର | 

 

अଖିଆ अପିଆ ପଡି ରହିଛିେସ 

 ଦାନମୁେଠ ନାହ\ ଘେର, 

ତାବିକଳ ଚାହାଣି ସାହି ନପାରିଲି 

 େଚାରି େସପାଇଁ କେର | 

 

ଭାବୁଥିଲି ବସି େଦାଷ ବା କାହାର 

 ଏ ନି0ୁର  ଭାବ କିପରି  ! 

ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିତ ଗଲାଣି 

 ସେବ� ଧ�ଂସ େହେବ େଯପରି | 
ହାଇଦ� ାବାଦ. 
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ବାବନା ଭୂତବାବନା ଭୂତବାବନା ଭୂତବାବନା ଭୂତ    
େଗାେଟ କଳା ବାବନାଭୁତ  

ବୃଥା ଆତI  ବଡ଼ିମା େଦଖାଇ  

अpାରୁଆ କା¡େର ଟmା  

ପୁରୁଣା କ�ାେଲrର ଉପେର  

ଓହଳି ପଡିଲା  

େଯମିତି କି ସIଶାନ� ବୃhଡାଳେର  

େବତାଳ अବା ଝୁଲିଲା 

 

ନଇଁ ପଡିଥିବା ବୟସର  

କC ାq ଆଶାୟୀ  

ବୁଭୁhୁ କାp ଦୁଇଟି ଆଉ  

ବିେଶଷତ� ବିହୀନ  

ଚିରାଚରିତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ  

ତା ଓଠରୁ ମାଳା ଭଳି  

ଆଗ ପଛ େଦାଳି େଖଳୁଥିଲା  

 

ହୃଷିେକଶ ସ�ାଇଁ 

 

ତା ଜୀବନର େଭାକ  

ଉପାସିଆ  

ମଲୂ�ବାନ ମୁଦ� ାଟି  

ଠନ୍ କରି ପଡି, ଟିେକ ରହି  

ପୁଣି ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଗଲା  

 

ଘୁmୁଳା ଋତୁର  

ଫୁmୁଳା अ,ହାସ� ସାmେର  

ଲcା ଲcା ପାହୁr ପକାଇ 

େମା अଳସୁଆମିର   

ଦୃଶ�ଭୂମିର ପ�jଦପ,ରୁ 

ଫୁସ୍..ଉଭାନ େହଇଗଲା 

 
କଲିକତା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୮୩୩୨୫୪୦୯ 
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ତମ ନଁା ଗଁା ଆଉ ଠିକଣାତମ ନଁା ଗଁା ଆଉ ଠିକଣାତମ ନଁା ଗଁା ଆଉ ଠିକଣାତମ ନଁା ଗଁା ଆଉ ଠିକଣା    
େସଦିନ ର ବଷ�ା ରାତି  

ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ  

େସଦିନ ର  ବିଜୁଳି େର  

େଯମିତି अଲଗା କିଛି ଚମକ ଥିଲା  

େଗାେଟ କିଛି ଇତିହାସ  

େଲଖା େହବାକୁ ଯାଉଥିଲା େବାେଧ  

ଆମ ଦୁଇ ଜଣ. ସାଇେକଲ  

ସମାqରାଳ େର ଗଡୁ ଥିଲା  

ହଟାତ େମା ସାଇେକଲ अଟକିଗଲା  

ଆଉ ତେମ େସ ବଷ�ା େର ଭିଜି ଭିଜି 

ଶ�xା ମିଶ� 

 

 

 

 

 

 

 

େମା ସାଇେକଲ କୁ ବେନଇଥିଲ  

ଆଉ େଦଇ ଯାଇଥଲ ତମର େସ  

ଧଳା ରୁମାଲ ଟିକୁ  

ଆଜି ଯାଏ ରଖିଛି ତାକୁ ସାଇତି  

ସମb. ନଜର ଆଢୁଆଳୁ। 

ଆଜି  ବି ମନ େର ପ�ଶ~ ଆେସ  

କାହ\କି ପଚାରିନଥିଲି  

ତମ ନା ଗଁା ଆଉ ଠିକଣା 
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ଝିअପାଇଁ ପେଦଝିअପାଇଁ ପେଦଝିअପାଇଁ ପେଦଝିअପାଇଁ ପେଦ    
କୁନିଝିअ େମାର ରୁେଷନି  

 ମାେଲା କହୁଛି େତାେତ 

କ�ବୃh ପରି େହାଇବୁ    

 ଦୁଃଖ ସହିବୁ େକେତ|| 

ଜୀବେନ ଆସିବ अଚିେର  

 େକେତ ଝଡ େଯ ଝnା 

ଭବିଷ� ପାଇଁକି କa�ବ�  

 େତାର େହାଇଛି ଖnା|| 

ନିFା अପନିFା ଶୁଣିବୁ  

 ଭାେଗ� େହାଇଛି େଲଖା  

ତଥାପି ହାରି ତୁ ଯିବୁନି  

 ଏ ବାଣୀ ମେନ ରଖିଥା|| 

େମାନାଲିସା 
ପି�ୟଦଶiନୀ ନF 

 

 

େକେତ ଶାଗୁଣା ଛzାଣ ଉଡିେବ   

 ଆକାେଶ େତାର  

ବିରmନା ସାଜି ଝିअେଲା  

 କରିବୁେଯ ସଂହାର || 

ଶାଶୁଘେର ଯାଇ ସଭି.  

 େସବା କରିବୁ ତୁହି  

ତଥାପି େଲା ନିFା ମିଳିବ  

 କେମ� େଲଖିଛି ବିହି|| 

ବିଧାତା େତାେତ େଲା ଗଢ଼ିଛି  

 अ�ଭୁଜା ବନାଇ   

ଶ�ି ସ�ରୂପିଣୀ ତୁହିେଲା  

 େତାପରି କିଏ େଯ ନାହ\|| 
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ସ�ାମୀ େସ~ହ େଦେଲ ଜାଣିବୁ  

 ଭାଗ�ବତୀ େଯ ତୁହି 

ଆଉ କାହା ନିFା ବାଣୀେଲା  

 ତୁହି ଶୁଣିବୁ ନାହ\|| 

ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି େଲା  

 େକେବ େହାଇବୁ ନାହ\ 

କ�ା କୁ କ�ାେର କାଢ଼ିବୁ  

 ସତ�େର ଚାଲିବୁ ତୁହି|| 

ମାଟିକୁ କହିବୁନି ଫାଟିଯା  

 ମା ସୀତା. ପରି 

େଦବକୀ ପରି େହାଇବୁ େଲା  

 अ�ପୁତ�  ଜନମ କରି|| 

ମହିଷାମଦiନୀ େହବୁ  

 ଦାନଵ ସଂହାର କରି 

ମା ଲhI ୀ ପରି ତୁହିଲା  

 େଦବୁ େଯ ଭrାର ଭରି|| 

 

 

 

ନାରୀ େହେଲ ସ�ାଧୀନତାେଲା 

 େଦେଶ ଉନ�ତି େହବ 

େଦଶ ପ�ଗତିେର ନାରୀର  

 ସଦା ହb ରହିବ|| 

ନାରୀ େହେଲ େଲା ପାେଠାଈ  

 ନିରhର ରହିେବ ନାହ\ 

ସଭିଏଁ ସାhର େହାଇେବ  

 େଦଶ ଯିବ ଆେଗଇ|| 

ନାରୀ କୁେଯ  ସ¤ାନ ଦିଏନି  

 ତାର ହୁଏ ପତନ 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନିFା ପାଏେଲା  

 ଶୁଣୁଥା େଦଇେଯ ମନ|| 

ନିଜକୁ अସୁରhିତ େକେବେଲା  

 ତୁ ଭାବିବୁ ନାହ\  

ନାରୀ ସ�ାଧୀନତା ପାଇଁେଲା  

 ସ�ର ଉଠାअ ତୁହି||  
 

େବଦପୁର, ବା.ୀ, କଟକ  

ଦୂରଭାଷ : ୭୯୭୮୬୧୬୦୧୦ 
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ପଖାଳପଖାଳପଖାଳପଖାଳ    
ଓଡ଼ିଆର ପ�ାଣ               अତି ଆପଣାର 

अଟଇ ପଖାଳ କଂସା , 

ପାେଶ ଥିେଲ ତାର          କzା ଲ.ା ଲୁଣ 

ମନେର ଆେସ ଭରଷା। 

 

ବାଡ଼ି େନଉଟିଆ             अବା ବଡ଼ିଚୁରା  

ଥିେଲ ତ ଆcuଲ  େଝାଳ 

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର          ସ�ାଭିମାନ ପରା 

अଟଇ ଆମ  ପଖାଳ। 

 

େତାରାଣି କଂସାରୁ      ଭାତ ଗୁେr ଖାଇ 

ପିଆଜ ପାଖୁେଡ ସେm 

ଆତI ା ଭରିଯାଏ         େପଟ ପୁରିଯାଏ 

ବଳ ଭରିଯାଏ अେm। 

ଭୂେପଶ ମିଶ� 

 

 

ଓଡ଼ିଆର ପ�ାଣ               କାଳିଆ ଠାକୁର 

अମୃତ ମେଣାହି କରି, 

ମାଟି ତାଡି ତାଡି             କୃଷକ େଫରିେଲ 

ଘରଣୀ ପରେଷ ଥିରି। 

 

ହଜିତ ଗଲାଣି           ମହକ ତାହାର 

ପରିଚୟ ଏଜାତିର, 

ବzି କି ରହିବ       ପଖାଳ ଆମର  

ଫା� ଫୁଡ୍ ତାଡନାର। 

 
ସ#ାଦକ अେନ�ଷଣ        

େମା ୯୮୭୪୨୮୭୪୪୯  
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ଲୁେଚଇ େଦଲିଲୁେଚଇ େଦଲିଲୁେଚଇ େଦଲିଲୁେଚଇ େଦଲି    
କାେଳ ଆମ ସI |ତିକୁ ସଯୂ��ର ଉaାପ ଆଉ 

ରାତିର अpାର ନ� କରିେଦେବ 

ମଁୁ ଆଜି ତାକୁ ଲୁେଚଇ େଦଲି 

ଜହ~ରାଇଜେର ଏକ ନି�i� ତାରାର ଦାୟିତ� େର... 

ନା ରହିବ ଇଷ�ା ନା ନିତିନିୟମ 

ବାଧା େଦବାକୁ ଆମ अବା�ିତ େପ�ମକୁ 

ନଁା େତାେତ ଭୟଥିବ 

ନଁା अବିଶ�ାସ 

ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ଆଗରୁ 

ମଁୁ ତାକୁ ମଞୁସାେର ଭେସଇେଦଲି େମା ଲୁହର ନଦୀେର େପ�ମର ଡmାେର 

ଜହ~  ରାଇଜକୁ ଏକ ନିଧi� ତାରାର ଦାୟିତ�େର... 

କାେଳ େତାେତ େଦବାକୁ ପଡିପାେର अଗି~ପରୀhା 

ଶିକାର େହବାକୁ ପଡିପାେର अେନକ ସେpଇ ଆଖିକୁ 

େମା ପାଇଁ ତୁ କାହ\କି ଲ¥ିତ େହବୁ 

ମଁୁ ଚାେହଁନା ବzିବାକୁ କି ବzାଇବାକୁ 

େତାେତ ଏମିତି େପ�ମେର 

େଗାଲକ ବିହାରୀ 
ଗିରି 
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ମଁୁ ଲୁେଚଇ େଦଲି ଆମ ସI |ତିକୁ 

ଜହ~  ରାଇଜେର ଏକ ନିଧi� ତାରାର ଦିୟିତ�େର... 

ଯଦିେକେବ େତାର ମେନପେଡ 

େସ ନିରୁଳା ମୁହୁa�, ସାm େହାଇ ପକୁଡି ଖାଇବା 

ସମb. ଆଖିରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେର ସæି େନବା 

େତା କେ¬ଇକୁ ମାଡ ମାରିବା 

େତା ଆଖି ସାମ~ାେର େତାେତ ଲୁଚି ଲୁଚି େଦଖିବା 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି କଥା 

ମଁୁ କଥା େଦଉଛି େଫେରଇ େଦବି 

ବା େସ ଠିକଣା େଦବି 

ତୁ ସମଥ� େହବୁ 

େଖାଜି ପାଇବାେର େତା ଆଖି ଆଇନାେର 

ମଁୁ ଲୁେଚଇ େଦଇଛି ଆମ ସI |ତିକୁ 

ଜହ~  ରାଇଜେର ଏକ ନିଧi� ତାରାର ଦାୟିତ� େର... 
      ଶିhକ 

ଘ�ୁଆ, ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର 

ଦୂରାଭାଷ-୯୪୩୯୯୩୦୩୨୬ 
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ସାଥୀସାଥୀସାଥୀସାଥୀ    
େପ�ମ ପ�ତିଦାେନ ପ�ତାରଣା ପାଇ 

ଦୁନିଆେର େମାର ହସର ପାତ� , 

ଆଉ ଭରସାକୁ ଭରସା ପାଉନି 

େପ�ମର ସପନ ଭୁଲିଛି େନତ� ,,, 

 

ଆଖି େଯାଡ଼ା ଯା'କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା 

ଆଜି କା' ଆଖିର ସପନ ସିଏ,,, 

େମା ସପନ ଋତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି 

ଦୁଇଟି ଋତୁେର ବରଷ ପାେହ,,, 

 

ନିଦାଘ ଜଳାଏ ବରଷା ଭିଜାଏ 

ବସq େମା ପାଇଁ ଆସିବା ମନା,,, 

ବିତା ଶରତର ଚିତ� ଣ କଳେନ 

ଗୁମୁରି କାFୁଛି ମନ ମଇନା,,, 

ଶିବାନୀ ପରିଡ଼ା 

 

 

 

ଦୁଷIq ଚରିତ�  ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି 

ଶକୁqଳା ମେତ ସଜାଇ େଦଲ,,, 

ସ�ାଥ�ପର ଏଇ ଦୁନିଆ ଭିତେର 

ତୁେମ ବି ସ�ାଥ�ର ପଜୂାରୀ ଥିଲ,,, 

 

ଋଷି अଭିଶାେପ ଭୁଲିଥିେଲ ସିଏ 

କା' ପାଇଁ ଭୁଲିଲ କହିବ ଥେର,,, 

अେପhା କରିନି ତଥାପି ଭୁଲିନି 

ଏେତ ବଷ�, ମାସ ବିତିବା ପେର, 

 

 
ହାତୀବାରି, ସୁକିFା, ଯାଜପୁର 
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ଦୁହ\. ବାa�ାଳାପଦୁହ\. ବାa�ାଳାପଦୁହ\. ବାa�ାଳାପଦୁହ\. ବାa�ାଳାପ    
ପ�ଶ~: ଶି�ୀ, 

କଣ ସତେର  

ପୁେଳ ବାଲି, ମାଟି, ମୁଠାଏ ନଡା, ବାଉଁଶ ଓ  

େକଇଟା ରmେର  

େକହି ଜେଣ େମା /ାରା  

ଏ ଧରା ପୃ�େର ଜନI  େନବ ?  

 

ଉaର: ପୁେଳ ବାଲି, ମାଟି ଓ ନଡା, 

ହଁ ଏଇ େଦଖ ମତୂiକାର  

ତୁମ ତୀ¾ କାରୁକାଯ��େର 

ମଁୁ ଜେଣ ନାରୀ ଜନI  େନଇସାରିଛି କି�  

ତୁେମ ତୁମ ହାତର େମାେତ ଏମିତି 

ରୂପ େଯୗବନେର ସୁସ¥ିତ କରନାହ\  ! 

କୃ{ଚF�  ଡାକୁଆ 

 

 

ପ�ଶ~: ଶି�ୀ, 

କାରଣ କଣ େହାଇପାେର ? 

ମଁୁ କଣ ପାପି ଟିଏ ? 

େମାର କଣ େସ }ାନ ନାହ\ ? 

ତୁମକୁ ସାଜଇବାେର अବା 

ତୁମ ରୂପ େଯୗବନ ଆ.ିବାେର ? 

 

ଉaର: ପୁେଳ ବାଲି, ମାଟି ଓ ନଡା, 

ଜମା େସମିତି କିଛି ନୁହଁ ମaୂiକାର  

ତୁମ ହାତର େଢର୍ ସାରା ଦhତା अଛି କି� 

େମାର ଭୟ अଛି ଯଦିଓ  

ମଁୁ ତୁମ ହାତର କାରିଗରୀ େଶୖଳୀେର 

ସୁFର ରୂପ େଯୗବନେର ସୁସ¥ିତ ହୁଏ 
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େମା ଚାରି ଦିଗେର ଘୁରିବୁଲୁଥିବା  

ହିଂସ� ସମାଜର କୃର ମଣିଷ ମାନ. କାେଳ  

େଲାଲୁପ ଦୃ�ି ପଡ଼ିଯାଇପାେର  

େମା ଭୟ अଛି ! 

 

ପ�ଶ~: ଶି�ୀ, 

ତୁମକୁବି ଭୟ अଛି ? 

େସମିତି କିଛି େହବନାହ\  

ତୁେମ ପରା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଯଗଦ�ା  

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ଦୂଗ�ା ମା  

 

ଉaର: ପୁେଳ ବାଲି,ମାଟି ଓ ନଡା, 

ହଁ ହଁ ମଁୁ ଜଗତ ଜନନୀ ଯଗଦ�ା  

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ଦୂଗ�ା ମା  

େମାର ଭୟ ନାହ\ େହେଲ  

େମାର ଭୟ େସମାନ. ଉପେର  

େଯଉଁମାେନ ବªକୁ ବିଭª କରି ପିpିqି  

େଯଉଁମାେନ ନାରୀ ଜୀବନର ସଂ}ା 

ଭୁଳିଯାqି  

େଯଉଁମାେନ ନାରୀ ଜୀବନର ମହତ ବୁଝqିନି  

େସମାନ. ଉପେର େମାର େଢର୍ ସାରା ଭୟ  

 

ପ�ଶ~: ଶି�ୀ, 

ତୁମର अବା କଣ ଭୁଲ अଛି ମା ? 

ତୁେମ ତ ଏ ନାରୀ ସମାଜର ଆଦଶ�  

ନାରୀକୁ ନାରୀ ଜୀବନର ସଂ}ା  

ସବ�ଦା ବତାଉଥିବା ଜେଣ ମା 

ଏେଣ େସମାନ. ଯାହା ଇଛା ! 

 

ଉaର: ପୁେଳ ବାଲି,ମାଟି ଓ ନଡା, 

ହଁ େସୟାତ ନି§ିତ 

େତେଣ େସମାନ. ଯାହା ଇଛା  

ମଁୁ ନିମିa ମାତ�  ! 

 

ପ�ଶ~: ଶି�ୀ, 

ମା ତୁେମ ତ ଦିେନ ମହିଷାସୁର ଭଳି 

ଜେଣ ବଳବାନ अସୁରକୁ  

ନିଧନ କରିବାେର ସଫଳ େହାଇଥିଲ 
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େହେଲ ଆଜି ବªକୁ ବିବª କରୁଥିବା  

ଯିବ ମାନ. ଜୀବନ 

ଲାଲ ରmର କପଡ଼ା ଗୁଡା େହାଇଥିବା 

େଖାଳପା ମଧ�େର ! 

ହା ହା �� ବୁଝି ଯାଇଥିବ  

କିଏ େଦାଷୀ ଆଊ କିଏ ନିେଦ�ାସି  

 

ଉaର: ପୁେଳ ବାଲି,ମାଟି ଓ ନଡା, 

ଏହା ହ\ ତ େସମାନ. କମ� ଫଳ 

କିଏ କଣ କରିବ  

ଯାହା େସମାନ. ଇଛା  

 

ପ�ଶ~: ଶି�ୀ, 

େହ ମା କୃପାମୟୀ अଭୟ ଦାୟିନୀ 

ସବ� ମmଳ କାରିଣୀ ଶ�ିପ�ଦାୟିନୀ ମା 

ଏ ସମାଜେର ବସବାସ କରୁଥିବା  

ସମb.ୁ େଚତାଇ ଦିअ 

ମନୁଷ� ମନୁଷ� ମଧ�େର  

ରହିଥିବା ସ#କ�ର ବpନକୁ ! 

 

ଉaର: ପୁେଳ ବାଲି,ମାଟି ଓ ନଡା, 

ନିେ§ େଚ�ା କରିବି ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
କରଚୁଲି (ବୁଗୁଡ଼ା), ଗnାମ 

ପିନ୍ ୭୬୧୧୪୩ 
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ତେମ ଓ ମଁୁତେମ ଓ ମଁୁତେମ ଓ ମଁୁତେମ ଓ ମଁୁ    
ସ�ପ~ର ସୁଗେp ବଢି ଚାଲୁଥିବା  

ମଁୁ ଏକ ଚzଳ ପାଦ 

अଜଣା ଠିକଣା େଖାଜି ବୁଲୁଥିବା 

ତୁେମ ନୀରବିତ अନୁବାଦ । 

 

େପ�ମ ଚିଠି େଲଖି ରାତି କାଟୁଥିବା 

ତୁେମ ଶୀତଳ େଦହର ଦାଗ 

ଧପୂପରି ଜଳି  अସିମ ଆନେF 

ମରି ଚାଲୁଥିବା 

ମଁୁ ଶbା କିଛି अନୁରାଗ । 

hୀେରାଦିନୀ 
େବେହରା 

 

 

 

 

 

अକାରେଣ ଆଜି ହbଗତ ଥିବା ତୁେମ  

ପି�ୟ ସହଚରୀ ପାପ 

अqିମ ଜୂଈେର ଚିତା ଭସIପରି ପଡି ରହିଥିବା 

ମଁୁ ନିଃସa�ର अନୁତାପ । 

 

 
अଧ�ାପିକା hୀେରାଦିନୀ େବେହରା  

ଭୁବେନଶ�ର  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୭୨୯୦୦୨ 
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ଲିmିକ ସମାନତାଲିmିକ ସମାନତାଲିmିକ ସମାନତାଲିmିକ ସମାନତା    
ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ େବକାର ଯୁବକ େଖାଜ ନା 

ସଵୁେବେଳ ସିଏ ହ\ କାହ\କି କେମଇବ ବା अଧିକ କେମଇବ 

ଏଥର ମଁୁ କେମଇବି ଆଉ େପାଷିବି  ସିଏ ଟିେକ ବସୁନା 

ମଁୁ ବାହା େହଇ ଘର ଛାଡିଲି 

ତେମ ଭି ତମ ବାପା ମା କୁ ଛାଡି  େମା ସହ ଆସନା 

 

ବସ େର ମଁୁ  ପୁअ ମାନ. ଜାଗା େର ମଁୁ  ବସି ପାରୁଛି 

େହେଲ, ଘେ� େହଲାଣି ଝିअ ମାନ. ବସିବା େଜଗା  ଖାଲି ଥିବା ସେତ� 

ଏ ଠିଆ େହାଇଥବା ପୁअ ଟା କୁ ଥେର ବସିବା ପାଇଁ ପଚାର ନା 

ଆରhଣ ଖାଲି େମା ପାଇଁ ବେନଇଲ 

ଏ ପୁअ ମାନ.ୁ  ସମାନତା େର ପାଠ ଆଉ ଟିେକ ପଢ଼ାअନା 

େମା ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ବେନଇଛ 

ଛୁଇଁ େଲ େଜଲ, କହିେଲ େଜଲ େଜାରେର ଛି.ିେଲ େଜଲ 

ପୁअ ମାନ. ପାଇଁ କିଛି ନ ହେଲ, େଗାେଟ ଇjାମୃତୁ� ର ନିୟମ ବନାअନା 

ମିଠୁ, ମାଈ ଚଏସ କରି କରି ସମାନତା ମାଗୁଛି 

ଏ ପୁअ ମାନ.ର ଭି ଲିm େବାଲି କିଛି अଛି  କି ନାହ\ ଥେର ପଚାରନା 

ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�  
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ଉÐାତ କୁ େଫମିନି� ର ନା େଦଇ  ବହୁତ କିଛି ପାଇଁ ବାଧ� କେରଇଛି 

େସ ପୁअ ଟା କୁ ତାର ଭି ଇଛା  ଥର ଟିଏ ପାଇଁ ପଚାରନା 

ସବୁ େବେଳ ମଁୁ ଛୁଆ ଜନI  କରୁଛି, ଏଥର ତେମ ଜନI  କରନା 

ବେନଇବା ବାଲା େବାେଧ ମଖୂ� େହଇଥିବ, େଜ  ଦୁଇଟା ଲିm ବେନଇଛି 

ମଁୁ ତାକୁ ବିେରାଧ କରୁଛି, ଆଉ େଗାେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି  େମାେତ କିଏ ବୁଝାअନା 

 

ଦୁଇ େଟାପା ଲୁହ ଝେରଇ େକେତ ଜଣକୁ ତରାେଳଇଛି 

େସ ପୁअ ଟା ମନ ଭିତେର କାFୁଛି 

ତାର ଲୁହ ଭି ଟିେକ େପାଛନା 

 

େମା ମା େବାେଧ ªୀ ନଥିଲା, କାହ\କି ନା ତାଠୁ ଏ ଶ� େକେବ ଏ କାନ ଶୁଣି ନଥିଲା 

ମାତ�  ସିଏ ନଥିେଲ, କିଛି ନଥିଲା ଭଳି ମେନ ହୁଏ..ବୁଝିଲ 

କାେଳ  ପ�କୃତି କିଛି କାରଣ ସକାେସ ବେନଇଥିବ 

କାେଳ ନିଜ ଭିତେର କିଛି ଭୁଲ ରହି ଯାଉଥିବ, 

ଟିେକ ନିଜ ଭିତେର ଝା.ିକି େଦଖନା 

 

ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି अବା କିଏ ବା ଜିତିଛି 

ଥେର, ନିଜକୁ ସମପ�ଣ କରିକି େଦଖନା 
ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�  
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ଆଧାର ମୁଁ େଦଲି ସମାନ କରିଆଧାର ମୁଁ େଦଲି ସମାନ କରିଆଧାର ମୁଁ େଦଲି ସମାନ କରିଆଧାର ମୁଁ େଦଲି ସମାନ କରି    
 

 

ରm ମାଟି କଲି ପnରୀ, ତହ\େର େଲଖିଲି ସୁଜାଣ ଶାରୀ  

ଦୁଇ ଚଢାଇ.ୁ େପାଷିବା ନିମେq ଆଧାର ମଁୁ େଦଲି ସମାନ କରି ।।୦।। 

ଜେଣ ଖାଇଲା, ଜେଣ ନ ଖାଇଲା, େକଉଁ अଭିମାନ ମନେର ଧରି 

ପାz ଶିଷ� ଯାଇଁ ପଚିଶ ଗୁରୁ. େମଳେର େଯ ଶିhା କରି ।।୧।। 

ଜେଣ ପଡ଼ିଲା ,ଜେଣ ନପଢିଲା ,ପrିତ େହାଇଣ ମୁଖ�କୁ ହାରି  

ପrିତ େହାଇଣ ମୁଖ�କୁ ହାରିଣ କୁ�ୀପାକେର େଦଲା ଗୁଣା ଗାରି।।୨।। 

ମଖୂ� େହାଇ େଯେବ ପrିତ ଜିଣିଲା, େକଉଁ ବିଦ�ାଥିଲା ଆଶ�ୟ କରି  

ତା अqେର ଆସି େଦ� ାଣ େମଘ ଗ�ାସି ବରଷିଲା ବହୁବାରି।।୩।। 

ବହୁଜଳ େହାଇ ଏକ ଠାେବ ରହି ଧ�uବ ଚକ�  ପେର ମାେର ଲହରି ।।୪।। 

ଲହରି  ବାଜେq ପnରୀ ଭାଜେq ଜେଳ ପଡି ଦୁେହଁ େସ ଧରାଧରି  

ଜେଣ ପହଁରିଲା, ଜେଣ ବୁଡିମଲା ଦୁକୁମାର କେହ ମେନ ସୁମରୀ ।।୫।। 
 

ପ�ଧାନ ଶିhକ, ବାଲି ସାହି, ମଠକରେଗାଳା, େଢ.ାନାଳ । 

ଦୁଷIq କୁମାର 
ମିଶ� (ଟୁକୁ) 
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ମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମ    
େକେବ େକେବ ଇଛା ହୁଏ  

ସ�ୟଂ କୁ ପଢିବାକୁ  

େକେତ କ�  

େକେତ ଉଦାସେର ଚାେହଁ  

ତୁମକୁ ପାଖେର ପାଇବାକୁ ! 

 

କିଛି କହିବାକୁ  

ଆଉ ତୁମକୁ  

ମନ ଭରି େଦଖିବାକୁ ! 

 

ଚିaରnନ ନାୟକ 

 

ଆଉ େକେବ ପଢିନିଏ  

ନିଜକୁ  

ତୁମ େଚେହରାେର  

ବାରcାର ବଦଳୁଥିବା  

ରmେର  

ତୁମ ଓଠର  

अ� अ� ସିIତେର  

ଆଉ ଛଳ ଛଳ ଆଖିେର ! 

 

ଇଛା, अନିjା  

ଚାହ\ବା, ନଚାହ\ବା  

ଭିତେର େକମିତି  

ଢଳିଗେଲ ଆେମ  

ଏକ अଶ�uର ଧାରେର  
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ଏକ ଦୀଘ�ନିଶ�ାସେର  

ମଁୁ ନିଜକୁ ପାଉଥିଲି  

ତୁମ ନୟନେର  

ଆଉ ତୁେମ ନିଜକୁ  

େଖାଜୁଥିଲ  

େମା ନୟନେର.... !!!! 

 
ଚିaରnନ ନାୟକ  

ଗ�ାମ /େପା� - ନେଖଇ  

ଜ଼ିଲC ା - ଯାଜପୁର  

ପିନ -୭୫୫୦୦୭ 

େମାବାଇଲ - ୯୩୨୦୪୧୪୦୦୬ 
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ପhୀ ପhୀ ପhୀ ପhୀ ((((ଚେଢ଼ଇଚେଢ଼ଇଚେଢ଼ଇଚେଢ଼ଇ))))    
ଆକାେଶ ଉଡଇ ଚେଢଇ  

 େଡଣାକୁ ହେଲଇ ହେଲଇ  

େବ�ାମଯାନ ଭଳି େବ�ାମେର  

 େକେତ �ାନ ଘୁରି ଆସଇ lI  

ପhୀ ଶାବକ େକାରଡ଼ େର  

 ରହିଛି ତା ବାଟକୁ ଚାହ\  

ଥ�େର େନଉଛି ଆହାର  

 ଶିଶୁ ଚzୁେର େଦବ େନଇ lI  

ସବୁ ସମୟେର ବିପଦ  

 ରହିଛି ଶିକାରୀ अେନଇ  

ବିଭୁତି 

 

ବଂଚିବାର ପାଇଁ ସଂଘଷ�  

 ଶ� ମାେତ�  ଯାଏ ପେଳଇ II  

ଘାସ କୁଟା େନଇ ଯତେନ  

 ବସାେଟ େଦଉଛି ବେନଇ  

ଗଛ ଡାଳ େଶଷ ମୁrେର  

 େଦଉअଛି ତାକୁ ଝୁେଲଇ II  

ଜାଣିପାେର ଆଶୁ ବିପଦ  

 ନୂଆ ବସା େଗାେଟ କରଇ  

ଶାବକକୁ ନିअଇ େବାହି  

 ସqପ�େଣ େସଠାେର େଥାଇ II 

ପଶୁ ସରୀସୃପ ମଣିଷ  

 ଛକିଛqି ମାରିବା ପାଇଁ  

ଲh� କରଇ ଗତିବିଧି  

 ବସାେର ନଜର ରଖଇ II  
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ଦୂରରୁ ଖାଦ�କୁ େଦଖଇ   

           ପ�ଖର ଦୃ�ି ଶ�ି େନଇ  

ଦୁ�ଠାରୁ ରେହ ଦୂେରଇ  

           ଭଲ ଜୀବ ପାେଖ ବୁଲଇ II  

ଶାqିପି�ୟ ଜୀବେର ଗଣା  

           ଉaମ ପରିେବଶ ପାଇଁ  

ପhୀ କଳରବ ମଧୁର  

         େଶାେହ ବନ ଆକାଶ ଭୂଇଁ II  

କାହ\ ଗେଲ ଚିଲ ଶାଗୁଣା  

        କୁ�ାଟୁଆ ଆଦି ଚେଢଇ  

अଗଣାେର ଘରଚଟିଆ  

        ଉଡ଼ୁନି ଆଉ େଡଇଁ େଡଇଁ II  

ଆମ ରାେଜ� ପhୀ ବିହାର  

        ଚିଲିକା ତା ନାମ अଟଇ  

ବିେଦଶୀ ପhୀ ଆଗ�କ  

         ଦଶ�ନ କର କାଳୀଜାଈ II  

ପhୀ ଶିକାରକୁ ବିେରାଧ  

       କର େମାର ଭଉଣୀ ଭାଇ  

ଜାତୀୟ ପhୀ ର ପରଟି  

       କେହ~ଇ ମଥାେର େଶାଭଇ II  

େତ� ତାେର ଲଢ଼ିେଲ ଜଟାୟୁ  

      ମାତା ସୀତା ଉxାର ପାଇଁ  

ନାରୀ ରhା କନ�ା ସୁରhା  

      କଥାଟି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ  II  

େପଚା ଲଷI ୀ.ର ବାହାନ  

       ଗରୁଡ଼ ଖେc ବିରାଜଇ  

ଗୁଣ େନଇ େଯାଗ� ଆସନ  

      ଗୁଣୀ ଜଗେତ ପଜୂା ପାଇ II  

 

*******  ବିଭୂତି  ******** 
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अକାଳେବାଧନअକାଳେବାଧନअକାଳେବାଧନअକାଳେବାଧନ    
अକାେଳ ପୁଜିେଲ ପ�ଭୁ ରାମଚF�  

େଦବୀ େହାଇେଲ ଉଭା 

ଆବିଭ�ାବ େହେଲ ମା' େଯାଗମାୟା 

ଆେଲୗକିକ ତା. ପ�ଭା... 

ସଯୂ��େଦବ ଥିେଲ ଦhିଣାୟନ େର 

େସ ଥିଲା େଦବରାତ�  କାଳ 

ରାବଣ ସଂହାର େହାଇବ କିପରି? 

ବ�ହI ାଶିଷ ତାର ଢାଳ... 

େଦବୀଶ�ି अନିବାଯ�� େଯ େହାଇଲା 

ତା ଗବ� ଭାmିବା ପାଇଁ 

ନିରୁପମା ନାୟକ 

 

ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ ଆରାଧିେଲ ମା'.ୁ 

େଷାଡ଼ଶ ଉପଚାର େନଇ... 

ଚାମୁrା େଦବୀ. ସହେଯାଗ େଘନି 

କରିଥିେଲ ସpିପଜୂା 

ନବମୀ େର କନ�ା ରୂେପ ଉଭା େହେଲ 

ଦଶମୀ େର ଦଶଭୁଜା... 

ସବ�ନାଶ େହଲା ରାବଣ ର ଯଶ 

ଧମ� ର େହଲା ବିଜୟ 

अq କାେଳ ପ�ଭୁ ଶରେଣ ପଶିଲା 

ଶ�ୀ ରାମ . େହଲା ଜୟ... 

େସହି ପରି ଏକ अକାଳେବାଧନ 

ଏ ଯୁେଗ ଘଟିବା କଥା 

କନ�ା େହଉ अବା େହଉ କିେଶାରୀ  

ମେନ ରଖ ଏହି ବାତ�ା... 
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ଆଶା ରଖ ନାହ\ अନ� କାହାଠାରୁ 

ନିଜ ଶ�ି କୁ କର ଜାଗ�ତ 

ତୁମ ସୁରhା େଯ ତୁମରି ହାତେର 

ପରାଜିତ େହେବ ଦୁବ�ୃ a... 

ଆହ�ାନ କରି େଯ ନିଜ ଶ�ି ମାନ 

ଆତI ା କୁ କର ନିଭ�ୟ 

अବଳା ସାଜି େଯ ଦୁବ�ଲା ହୁअନି 

ନିଜ ବେଳ କର ଜୟ... 

ଷ0ୀ ରୁ ଦଶମୀ ଯାଏଁ େଯଉଁ ଗାଥା 

ମା' .ର ଶୁଣିଥାअ 

େସହି ଶ�ି ସବୁ अକାଳ ବିପେଦ 

ନିଜ ଭିତେର ଜଗାअ... 

ବିପaି ଆସିେଲ ମା' .ୁ ସୁମରି 

ମେନ ଆଣ ତା. େବଶ 

ଆତI ରhା ପାଇଁ ନିେଜ ସ¥ ହୁअ 

ପାପି. କର ବିନାଶ!!! 

 
ରାଜଗାmପୁର, ସୁFରଗଡ଼, ଓଡିଶା 
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अନନ�ା अଭିମାନିନୀअନନ�ା अଭିମାନିନୀअନନ�ା अଭିମାନିନୀअନନ�ା अଭିମାନିନୀ    
େହ ସ�ପ~ମୟୀ.... 

ଆମ ଭିତରେର ଥିବା  

ଦୂରତ� କୁ େଦଖ... 

अମାବାସ�ାର କଳ.େର  

କଳ.ିତ େମାର अବୟବ  

ତୁେମ କି� ପ�ୀତିେର ଢଳଢଳ  

ନୀଳ ସରସୀେର  

େଶାଭାର େସୗ�ବ 

ତୁେମ ଆକାଂhିତ ପ�ୀତିଲଗ~ା  

ପ�ଣୟ ପିପାସୀ ଏକ  

अଜଣା ତିଥିର ଭାବନାେର ମଗ~ା। 

ସେରାଜ ନାୟକ 

 

ତୁମ ନିେଟାଳ ପାଦେର 

କ�ାର ଆଘାତ େଦବାକୁ  

ମଁୁ ଚାେହଁନାହ\ ..... 

ତୁମ ଆୟତ ନୟନେର  

ଲୁହ ଭରିବାକୁ  

ମଁୁ ଚାେହଁନାହ\...... 

େକବଳ ମଁୁ ଭଲପାଏ ଭଲପାଏ  

ଭଲପାଏ େବାଲିତ କହୁଛି  

େଫରିଯାअ େଫରିଯାअ େହ ସୁନୟନା 

େସହି ଦୂର ଦିଗବଳୟକୁ......!!!! 

େଯଉଁଠି ବହୁଛି ଖାଲି ତୁମପାଇଁ  

ପ�ୀତିର ଝରଣା....!!!! 
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୨୬୦୩୬୩ 
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ତୁେମ ପାରିବ ତତୁେମ ପାରିବ ତତୁେମ ପାରିବ ତତୁେମ ପାରିବ ତ????    
ତୁମ ନୀଳ ଆଖିର 

ଲାଜୁଆ ଚାହାଣୀକୁ ଚାହ\ ବସିଥିବା 

ଏହି ଚାତକ ପhୀକୁ ଆଜି ସିନା ତୁମ 

େପ�ମ ବଷ�ାେର ଭିଜାଇ େଦଲ 

କି� ସାରା ଜୀବନ େସ ବଷ�ାେର 

େମାେତ ଓଦା କରି ପାରିବ ତ ? 

 

अେନକ ଆଶା ଓ ଆଶ.ାେର 

अେନଇ ବସିଛି ଏ େବରm ଜୀବନ, 

ତୁମ େପ�ମ ଫଗୁର ରmୀନ �ଶ�ପାଇଁ 

େକେତ େଯ ଆତୁର ଆଜି ଏ ମନ । 

େମାେତ ରେmଇ ପାରିବତ? 

ରାେକଶ ରnନ 
ପrା 

 

 

 

େମା ମନ େପ�ମର େକାଣାକ� ଆଜି 

अେପhା କରିଛି ଖାଲି ତୁମକୁ 

ପହିଲି କିରଣେର ଝଲସି ଉଠୁଥିବା 

ତୁମ ନବବଧ ୂଭୂଆସୁଣୀ େବଶକୁ 

େମାେତ ଦଶ�ନ େଦବ ତ...? 

 

अେପhାେର ତୁମ 

େମା ହୃଦୟ େବଳାର ଶୁ� ବାଲୁକା ରାଜି 

ତୁମ େପ�ମଭରା ଜୁଆରେର ସଦା 

ରୁହqି ମଁୁ ଭିଜି ଭିଜି 

ଭିେଜଇ ପାରିବତ ...? 
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अେପhାେର ତୁମ 

ଏ େଲୗହ ଶରୀର 

ତୁମ  ଚୁcକୀୟ  ଆକଷ�େଣ  

ହଜିବାକୁ ଚାେହଁ ତୁମରି ଭିତେର 

ଏକ ପ�ୀତି ଭରା ଆଲିmେନ 

ଦୂେରଇ େଦବନି ତ...? 

 

ନିବୁଜ ଘରର ଧଳିୂଲଗା ଆଇନା 

ତୁମ अେପhାେର ଆଜି 

ଓଦା େକଶ ଚF�ବଦନ ଦଶ�େନ 

ବଢାଇବ ନିଜ ଯଉବନ ରୂପକାqି  

ଭାmି େଦବନି ତ...? 

 

 

 

 

 

େମା ହୃଦୟ ବଗିଚା अେପhା କରିଛି 

ତୁମ େପ�ମ ପାରିଜାତ ମହକକୁ, 

ମଳୟକୁ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଡାକିବି 

ମହକାଇବ ସଦା େମା ଜୀବନକୁ 

ତୁେମ ପାରିବ ତ ...? 

 

େମା ପାଷାଣ ହୃଦୟ अେପhା କରିଛି 

ତୁମ ମନ ତୂଣୀରର ମଦନଶର କୁ, 

େସ ଶର ଶଜ�ାେର ଏଇ େମା ଜୀବନ 

ପାଉ ତୁମ ସାେଥ େମାh  ଗତିକୁ । 

ଏତିକି ତୁେମ ପାରିବ ତ....? 

 
ପାଣିେକାଇଲି, ଯାଜପୁର,  

ଦୂରଭାଷ-୯୩୪୮୩୮୭୪୮୭ 
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ମରେତ ଶରତମରେତ ଶରତମରେତ ଶରତମରେତ ଶରତ    
ବରଷା ରାଣୀକୁ  

        ବିଦାୟ େଦଇ 

ମରେତ ଶରତ  

       ପାଦ ଥାପଇ । 

ସୁନୀଳ ଗଗେନ  

      ବାଦଲ େଶାଭା 

ଦିେଶ ସେତ େକେଡ଼  

      େସ ମନେଲାଭା । 

ବିଲ ହିେ଼ଡ ଗାଆଁ  

       ନଈ ପଠାେର 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

ହାଟ ବେସ କାଶ- 

      ତrୀ ଫୁଲେର । 

ପ�କୃତିର ଶୁଭ�   

         ନିମ�ଳ େବଶ 

ସଭି. ମନେର  

         ଭେର ହରଷ । 

ତଡା଼େଗ ହସଇ  

         କଇଁ କମଳ 

ନୃତ�ରତ ନାନା  

         ରେm ମରାଳ । 

ଶସ� େhତ�  ସବୁ- 

         ଜିମାର ଶାଢ଼ୀ 

ଧିର ପବନେର  

         ଉଡ଼ାଏ ଧଡି଼ । 
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ଏଇ ଦୃଶ� େଦଖି  

          କୃଷକ ଭାଇ 

ଆନେF ତା' ମନ  

          ପୁରି ଉଠଇ । 

ପ§ିମ अଚେଳ  

         ଆସିେଲ ରବି 

କି ସୁFର ଦିେଶ  

         େଲାହିତ ଛବି । 

କିଚିରି ମିଚିରି  

        ଶବଦ କରି 

ପhୀଏଁ ଆସqି  

        ବସାକୁ େଫରି । 

ଦିବସ େଶଷେର  

          ଗଉଡ଼ ଭାଇ 

େଗାରୁ େଛଳି େମ¬ା  

          ଆେଣ ଚରାଇ । 

ଗ�ାମବଧ ୂମୁେr  

          ଓଢଣୀ େଦଇ 

ବୃFାବତୀ ପାେଶ  

          ଦୀପ ଜାଳଇ । 

ମFିରରୁ ଶୁେଭ  

         ଘ�-ଆରତୀ 

େବଦ ମ  ଧ୍ଵନି  

        ମmଳ ଗୀତି । 

ନଥାଏ ବରଷା  

          ଝଡ଼ ବତାସ 

ଗ�ୀଷI  େରୗଦ�  अବା  

         ଶୀତର େଲଶ । 

अନୁଭୂତ ହୁଏ  

        ଶାq ଶୀତଳ 

ଶରତ ଆଣଇ  

        କାq-େକାମଳ । 

ମାଳତୀ େଶଫାଳି  

         ବାସ ଚହେଟ 

କରବୀ ଟଗର  

         ମFାର ଫୁେଟ । 

ଜହି~  କାକୁଡ଼ିର  

          ପୁ� ସ�ାର 
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ପଲC ୀ ପରିେବଶ  

         ଲାେଗ ସୁFର । 

ବିଦ�ାଳେୟ ଗଣ- 

          ନାଥ ପଜୂେନ 

ପିଲାଏ ପାଳqି  

          ହରଷ ମେନ । 

ନାନାେବେଶ ଗ�ାମ�  

            କୁମାରୀ ଗଣ 

ପାଳqି ଖୁଦୁରୁ- 

            କୁଣୀ ପାବ�ଣ । 

ଉ�ବ ମୁଖର  

            ଗ�ାମ ସହର 

hୀରୀ ପରୂୀ ପିଠା  

            ଘରକୁ ଘର । 

େଦଖୁ େଦଖୁ ଆେସ  

            ଦୁରୁଗା ପଜୂା 

ରmୀନ େତାରଣ  

           ଆେଲାେକ ସ¥ା । 

 

ଦଶହରା ନାେମ  

            अଟଇ ଖ�ାତ 

ଆଧ�ାତିI କ ଭାବ  

            କରଇ ଜାତ । 

ଆଦିଶ�ି େଦବୀ  

            ଦୁରୁଗା ମାଆ 

ଦୁଃଖୀ ଜନ.ର  

            ହୁअqି ସାହା । 

ଗଳି କFି ସାହି  

           ସବୁ ଜାଗାେର 

ପରବ ମାେହାଲ  

           ଏଇ ଋତୁେର । 

ସ୍ଵj ଶୁଭ�  େନଇ  

            ଆେସ ଶରତ 

ପୁଲକିତ କେର  

             ସାରା ଜଗତ । 
ଦୁତୀେମrି (ମଲିକ ସାହି) 

ଖଜୁରୀପଡା, କpମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୮୦୭୩୯୩୦ 
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ଶିଶୁଶିଶୁଶିଶୁଶିଶୁ    
ଶିଶୁର େଶୖଶବ ମଧୁର ବpନ, 

କିଛି ମିଠା ହସ,କିଛି ମୃଦୁ କ�Fନ, 

ପିତା ମାତାଠାେର ସଦା अଭିମାନ, 

ଚପଳାମି କରି ବିତିଯାଏ ତା ଦିନ । ୧ 

ତାର ବଡ କାମ େଖଳିବା ବୁଲିବା, 

ଶିଶୁ େଯ ଜାେଣନା କପଟ କରିବା, 

ମନ ତାର ସ�j ନଥାଏ ଛଳନା, 

ହୃଦୟ ତା' ସରଳ ସତ ମିଛ ଜାେଣନା । ୨ 

ବହୁକଥା ଶିଶୁ େଦଖି ଶୁଣି ଶିଖି ଥାଏ, 

ତା ଭାବନା ରାଇେଜ େସ ମ¥ି ଥାଏ, 

अବିନାଶ େବେହରା 

 

ସଦା अନୁକରଣ अନ୍ଯକୁ କରିଥାଏ, 

ସମୟର अqରାେଳ अନୁଭୂତି ପାଏ । ୩ 

ଶିଶୁର ନାହ\ ଗବ� କି अହଂକାର, 

ତା ହୃଦୟ ସଦା ନିମ�ଳ ନୀବiକାର, 

ପ�ସନ~  େସ ରେହ, ପାଇେଲ ଆହାର, 

ଭଲ କି ମF, ତା ପାେଖ ନାହ\ ବିଚାର । ୪ 

ଶିଶୁ ହ\ ଭବିଷ�ତ ଆମ େଦଶର, 

ତାକୁ ଭଲରୂେପ ଗଢିବା,କରିବା ଆଦର, 

ତା ପାଇଁ ଯଶ अରଜିବ େଦଶ ଆମର, 

େଦଇ ଶିଶୁକୁ ପ�ାଧାନ� େହବା अଗ�ସର । ୫ 
ସଂ<ୃତ ଶିhକ, 

କୁଜିଡିହୀ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, 

ମୟରୂଭn,୭୫୭୦୨୩ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫ 
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େହ ମହାତI ାେହ ମହାତI ାେହ ମହାତI ାେହ ମହାତI ା    
େହ ମହାତI ା 

 ତୁମକୁ ଜାତିର ପିତା अଖ�ା େଦଇ 

 କଣ ଆେମ ଭୂଲ କରିଥିଲୁ? 

 अp ପରି ତୁମ କହୁଥିବା କଥାକୁ ମାନି 

 କଣ ଆେମ ପାପ କରୁଥିଲୁ? 

 अହିଂସାେର ସ�ାଧୀନତା ପାଇବାର ନିଶାେର 

 ଜୀବନ ବି ବାଜି ଲେଗଇଥିଲୁ 

      ଏ ଗାେଲ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇ ଆର ଗାଲ ବି 

 ହସି ହସି େଦେଖଇ େଦଇ ଥିଲୁ 

 अହିଂସାର ଉପଯୁ� ମଲୂ� ଦିେନ ନା ଦିେନ  

 ପାଇବୁ େବାଲି ଭାବି େନଇ ଥିଲୁ 

କି� କ'ଣ େହଲା 

 ତୁମର ସବୁ େଚ�ା ଖାଲି େଚ�ା େର 

 ଆଉ ସ�ପ~ େହାଇ ରହିଗଲା 

 େଦଶ ବିଭାଜନ ତୁମ ଶବ ଉପେର  

 େହବ କହି 

 ତୁେମତ ଆର ପାରିେର ଶାqିେର ରହିଗଲ 

ପ�}ା ପରମିତା 
ମହାପାତ�  
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 େହେଲ ଆେମ ଏଠି ସ�ାଧୀନ େହାଇବି 

 ପରାଧୀନତାର ଶୃ�ଳେର ବାpି େହାଇଗଲୁ 

 ଆଜିବି ଚାଲିଛି ହିଂସାର ନର ସଂହାର 

 ଗୁଳି ବpୁକର େଖଳ ସବୁଆେଡ 

       अହିଂସା ତ ଖାଲି ଏକ ମିଛ ଶ� େହାଇ 

 ରହିଗଲା ତୁମର େସ ଭାଷଣ ଭିତେର 

 ଯଦି େସଇଦିନ େଦଇଥା� ଫୁଲର 

 ଜବାବ ଆେମ ପଥରେର ଥେର 

 ତାେହେଲ ଆଜି େହଇନଥାqା ଏ 

 ପଥର ମାଡ ଆମ ଯବାନ ଉପେର 

 ଖାଲି ମିେଛ ସିନା ଏେତ ପ�ାଣ ଗଲା 

       ତୁମର େସ अଭୁଲା କଥାେର 

 ଆଜି ବି ଆେମ ସ�ଗ�େର ଥାଇ ପ�ଶ~ କରୁଛୁ 

 ‘େହ ଗାpୀ’ ଉaର ତ ଦିअ ଥେର 

 କି ଲାଭ ମିଳିଲା ଦୀଘ� ଏେତ ଦଶpି ଧରି 

 ଆପେଣଇ ଥିଲୁ େଯଉଁ अହିଂସା ନୀତିକୁ 

 େଶଷେର ସବୁକିଛି ନିଜର କରିବାକୁ ପଡିଲା 

 ପୁଣି େସଇ ହିଂସା ଉପାୟେର। 
ଭrାରିେପାଖରୀ, ଭଦ�ଖ 
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ବାପୁ ତୁେମ ମେନପଡ଼ବାପୁ ତୁେମ ମେନପଡ଼ବାପୁ ତୁେମ ମେନପଡ଼ବାପୁ ତୁେମ ମେନପଡ଼    
ତୁମ ପ�ତିମaୂi େଧାଇଲା େବଳକୁ 

ମିଡିଆ ବାଲା.ୁ େଖାଜା ପେଡ  

େକ�ନେର ଚଢି ଫୁଲ ମାଳ େଦଇ 

ହାତ ହେଲଇ ଯିବାକୁ ପେଡ,, 

ଆସିଯାଏ େଯେବ अେ�ାବର ଦୁଇ 

ଗାpୀ ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ ।। 

 

ଝାଡ଼ି େଦଉଥାqି ଭାଷଣ अେନକ 

ସ�j ଭାରତ ର ନାରା େଦଇ 

କମ�ୀ.ୁ ଏକାଠି କରqି େନତାଏ 

ଦଳ କେଳବର ବୃxି ପାଇଁ,, 

େଦେଖଇ ହୁअqି େଦଶ ପ�ୀତି ଭାବ 

ନିେରଖି ଚାହ\େଲ ଜଣା ପେଡ .... 

ଆସିଯାଏ େଯେବ अେ�ାବର ଦୁଇ 

ଗାpୀ ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ ।। 

େଜ�ାତିରnନ 
ମହାରଣା 

 

ଆବଜ�ନା ପ%ୂ� ବbି अzଳଟା 

େସଥିପାଇଁ କିଛି ନିଘା ନାଇଁ 

ରାଜାରାbା ବୁଲି ସଫା କରୁଥାqି 

କିଛି ସୁFରିଆ ଫେଟା ପାଇଁ, 

ଲcା ଝାଡୁ ସଂେଗ େଗCାବସ କୁ ପିpି  

ମୁହଁେର ଦିअqି ମା< ଭିଡି 

ଝାଡୁକୁ ଏମିତି ଯତେନ ଚଳାqି 

ସେତ ତା'ର ପ�ାଣ ଯିବ ଉଡି, 

ପାଇଖାନା ମନେରଗା େଯାଜନାେର 

ତୁମ ନାମ େଯାଡି ଆନFେର 

ଜୟqୀ ଦିବସ ଚାଲି ଗଲା ପେର 

େନତା େଶାଇଯାqି ତା. ଘେର, 

ପ�ତି କାଯ��ସଚୂୀ bc ଚଷମାରୁ 
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ତୁମରି େଯାଜନା ଜଣାପେଡ.... 

ଆସିଯାଏ େଯେବ अେ�ାବର ଦୁଇ 

ଗାpୀ ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ ।।। 

 

ଇ<ୁଲ କେଲଜ ସଭାକାଯ�� ମେଧ� 

ସଂକ� କରqି ତୁମ ନାେମ 

ସ�େଦଶୀ ଗ�ହଣ ବିେଦଶୀ ବଜ�ନ 

ବୁଲି କହିଥାqି ଗ�ାେମ ଗ�ାେମ,, 

ରଘୁପତି ରାଜାରାମ ଗୀତ ଗାଇ 

अହିଂସା ମqର ବା�ୁଥାqି 

ରାଜନୀତି ରାଜ ଗାଦି ପାଇବାକୁ 

अହିଂସା ରୁ अ କାଟିଦ�qି,, 

 

 

 

 

�� ାଇକ ବିେରାଧ ହରତାଳ କାେଯ�� 

ତୁମ ପ�ତି ଛବି େଖାଜା ପେଡ.... 

ଆସିଯାଏ େଯେବ अେ�ାବର ଦୁଇ 

ଗାpୀ ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ ।। 

 

ତୁେମ କଣ ବାପୁ କହିଥିଲ ସବୁ 

ପାଳିବାକୁ ଏହି େଗାେଟ ଦିନ 

ମଦ ନିବାରଣ ପଲଥିନି ବାରଣ 

अବା େଯେତ ସବୁ अନଶନ,, 

ତୁମ ନାମ ଧରି େହଉଛqି ପାରି 

େଯେବ େଯେବ ଆବଶ�କ ପେଡ.... 

ଆସିଯାଏ େଯେବ अେ�ାବର ଦୁଇ 

ଗାpୀ ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ ।। 

 
କଟକ  
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ବାପୁବାପୁବାପୁବାପୁ! ! ! ! କେଣ କେଣ ଯାअ ସୃଜିକେଣ କେଣ ଯାअ ସୃଜିକେଣ କେଣ ଯାअ ସୃଜିକେଣ କେଣ ଯାअ ସୃଜି    
अରୁଣ ଉଦୟ  ଉaାରୁ ବାପୁ େହ 

ସI ରୁଛି ତୁମକୁ ଆଜି 

ପ�ତି ସକାଳକୁ   ନୂଆ କରିବାର 

ଇjାଶି�ୀ ଟିଏ ସାଜି ।। 

 

ତୁେମ ଗଲାପେର  अବେହଳିତ ଏ 

ଦୁନିଆ ପଡ଼ିଛି ଭାଜି 

'अହିଂସା ମqର'    'ଶୁx ଶାକାହାର' 

ଯାଇଛି େଯମିତି ହଜି ।। 

 

ରାମଧୁନ୍ ତୁମ         ଶୁଣିବାକୁ  କିଆଁ 

ମନ ବିଡୁअଛି ଆଜି 

ରାମ ଜୟକାର   କେର େବାଲି କାେଳ 

'ସା#�ଦାୟିକ' ମଁୁ ଆଜି !! 

େସଠୀ କାaiକ ଚF�  

 

 

 

 

ତୁମ अଭାବରୁ       ଦୂରଦୃ�ି ଶନୂ� 

अଶାq  ଜୀବନ ଆଜି 

ସତ� अହିଂସା ର  अେମାଘ ମ ର 

ସତୂ�  େକ ନ ପାଏ  େଖାଜି ।। 

 

ଆସ ଆସ ବାପୁ  ସ¡ ଶିେରାମଣି 

େଖାଜୁ ତୁମ ପଦ ପଜିୂ 

ହୃେଦ ହୃେଦ େଖଳୁ  अମୃତ ଭାବନା 

କେଣ କେଣ ଯାअ ସୃଜି ।। 

 
ବାେଲଶ�ର 
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ବାପୁ.ୁ େଖାଲାଚିଠି ବାପୁ.ୁ େଖାଲାଚିଠି ବାପୁ.ୁ େଖାଲାଚିଠି ବାପୁ.ୁ େଖାଲାଚିଠି     
େହ ବାପୁ! 

େସପାରିର ତୁମକୁ 

େଲଖୁଛି ଆଜି ମଁୁ ଏହି େଖାଲା ଚିଠି, 

ତୁମରି େଗା' େଦଢଶହ ବଷ�  

                    ଜନମ ତିଥିେର ॥ 

ଏ ଚିଠିକୁ େଯ ପଢୁଛି ପଢୁ 

ଯା ଛାତିେର କ�ା େହଇ ଫୁଟିେଲବିଫୁଟୁ, 

କିଛି ଡର ନାହ\ କି ପରବାୟ ନାହ\ େମାର 

କାରଣ, 

ତୁେମ ସତ�ର କଷଟି ପଥର, 

ରାେଜF�  ସାମଲ 

 

ଯୀଶୁ-ସେକ� ଟିସ୍ . ନି0ୁର ସତ�ସ�ରୂପ ; 

େତଣୁ, 

ତୁମକୁ ଯାହା େଲଖୁଛି ସବୁ ସତ� 

ତିେଳ େହେଲ ମିଥ�ା ନାହ\ ଏଥି ॥ 

ପଢିବା ଆଗରୁ େମା ଚିଠିକୁ ବାପୁ ! 

ପଥର କରିନିअ ଛାତିକୁତୁମର, 

କାରଣ 

ତୁମ ଗଢା ତ�ାଗ-ତପସ�ାର 

ତେପାବନ ଓେଜାଡିଛି ପୁଣି, 

ସତ�-ଶାqି ସବୁ ସ�ପ~, ହିଂସାର ରାଜୁତି, 

ବpନ ବିମୁ�ା ମାତା ପୁନ§ ବFିନୀ 

ର�ମାଂସ ଝୁଣqି ତା'ଜନିI ତ ସqାେନ; 

ବିଚାରୀଟା  େକେଡ अଭାଗିନୀ!! 

ପରକୃତ ଯାତନା ବରଂ 
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େଶ�ୟଃ ଥିଲା େସଦିନ ତା ପାଇଁ, 

ଆଜି କି� ର�ର ତାଡନ 

େଦଇअଛି ଭାmି ତାର ପାଷାଣ ଛାତିକୁ, 

େଯଣୁ, େସ अସହ� େବଦନା ଭାେର 

ଛାତିତେଳ ଚାପି ଧରି ସବୁ ଲୁହ-େକାହ 

କାFୁअଛି ଗୁମୁରି େସ ନିରେବ ନିଜ�େନ; 

अଜାଗା ଘା' େଦଖାଇବ କା'କୁ? 

ଏଲୁତକ ଢାଳବ ପୁଣି େସ କାହା ଉପେର? 

ଜନନୀ େସ ସବ�ଂସହା,ସହିବା ହ\ ସାର ॥ 

ତୁମ ସ�ପ~ ରାମରାେଜ� ବାପୁ! 

ନିଲାମ ହୁअଇ ଆଜି ନାରୀର ଇ¥ତ, 

ନଁାବାଳିକା ଧଷiତା ହୁଏ ଏଠି अହରହ, 

ଲ#ଟ ଝୁଣଇ ପୁଣି ଶିଶୁକନ�ାର 

ଫୁଲ ପରି କअଁଳ େଦହକୁ; 

ପୁଣି ଛୁେଟ ସବୁଆେଡ ମଦର ବନିଆ, 

ସରକାର ନିେଜ େଘାଡା ମାତାଲ ସାଜିଛି, 

ପଜୂକ ବି େପେଟ ପିଇ ପଜୂଇ େଦବତା, 

ଧମ�,େନୖତିକତା ଆଉ ଯାହା କୁହପବିତ� ତା, 

ସବୁତକ ନ�ଭ� � ଶIଶାନ ସମାନ ॥ 

अହିଂସାର ମaୂiମq ବିଗ�ହ! 

େଧୖଯ�ର୍ ଧର ଶୁଣିବାକୁ ଏେବ 

अନ� ଏକ ଦାରୁଣ ବ�ସନ; 

ଶାqିର କେପାତୀ ତୁମ ଏଇ ଜନନୀର 

େଯଉଁ अm ଛିrିଥିଲା ଦୁଭ�ାଗ�ଖrାେର 

େସ ଆଜି ଦrାୟମାନ ରାବଣକୁ ବଳି, 

ଯା' ହୁ.ାେର ପ�କ#ିତ ସମଗ� ଭୁବନ, 

େଯ ସାhାତ ଯମ େହାଇ ମୃତୁ�ବିଭିଷିକା 

ରଚୁअଛି ଇତbତଃ ସବ�ତ�  ସବ�ଦା ॥ 

େସ ଦାନବ କରିअଛି ପଣ, 
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ଏ ମାଟିକୁ ଦିେନନା ଦିେନ କରିବଶIଶାନ 

େସଥିପାଇଁ ବସାଇଛି ମଢୂ, 

ନିଜ ରାେଜ� ଆତ.ର ଶି�ପ�ତି0ାନ ॥ 

େଗାଶୃm େଭଦଇ ଯଥା େଧନୁର अmକୁ 

ତଥା अହନiଶ ଦହୁଛି େସହି ଛିନ~  अm, 

େଯଣୁ ତୁ� ଏ ମାଟି ମାଆ ଜଳୁअଛି ଆଜି 

ନିଜଗଢା ଜତୁଗୃେହ ଜୀବନଟା ସାରା ॥ 

େତଣୁ, 

ପୁନଜ�ନI  ଯଦି ସତ� ବାପୁ! 

ଜନନୀର ଏ େଘାର ଦୁ�iେନ 

ଧମ�ସଂ�ାପନା ପାଇଁ अବତର ପୁଣି 

ବାପୁ ନୁେହଁ,େହାଇ ତୁେ� ରୁଦ�  ବା ନୃସିଂହ, 

अନ�ଥା ମାଆର अଶ�u ଝରୁଥିବ 

ଏହିପରି अବିଶ�ାq କାଳ କାଳ ପାଇଁ ॥ 

    
(ବାପୁ. ୧୫୦ତମ ଜୟqୀ अବସରେର:ବାରିପଦା) 
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୧୫୦୧୫୦୧୫୦୧୫୦ତମ ଜୟqୀତମ ଜୟqୀତମ ଜୟqୀତମ ଜୟqୀ    
ଉ� ଚିqନର ମହାମାନବ େହ - ୧ 

େମାହନ ମହାତI ା ଗାpୀ, 

ବା�ିଛ ବୁଣିଛ ସତ� ସ�jଧାରା  

अହିଂସା ବ� ତର ବିଧି - ୨ 

ଜନେସବା ଧମ�-ନିରେପh ନୀତି    

अ�ୃଶ�ତା ନିବାରେଣ,  

ମାନବବାଦେର ସମତା ମ େର 

ଆଚରଣ ଉ�ାରେଣ - ୩  

ସାବରମତିର ସ¡ ତୁେମ େହ 

ବିଶ� ଜନହିତ ବpୁ, 

ନବ େଚତନର ସଂଗ�ାମୀ ବୀର 

ସ�ାଧୀନ ସ�ାରାଜ� ଇFୁ - ୪ 

ଦrାସୀ ପ�ଧାନ 

 

ସ�ାବଲcୀ ସ�ାଦୁ  ସ�j ସୁବିଚାେର 

ବାହ� अଭ�qର େhେତ� , 

ଆଜୀବନ କଷି କଷଟିପଥେର 

ଗୁ¡ିଛ  ଜୀବନୀ ଗ�େ¡ - ୫  

ଖାଦ�େପୟ ଶ�ମ କମ�କୁଶଳତା 

େମୗଳିକ ଆଦେଶ� }ାନ 

ଆଗ�ାମ ସହେର େଦଶ ଦରବାେର 

ବୁଣିଛ  େମୖତ� ୀମାନ - ୬  

ବିେଶ� अପi ଶୁx େବୖ{ବେଚତନା 

ନବୀନ ଯୁଗ ସୃଜିଛ, 

ଶ�xାର ଜୟqୀ ଶତାେx� ଶତା�ୀ 

ଜଗେତ ବାa�ା ବହିଛ - ୭ 
େବmାଲୁର, କ%�ାଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭ 
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ବାପୁଜୀବାପୁଜୀବାପୁଜୀବାପୁଜୀ    
ଆସ ବାପୁ ବାେର ଆମ ଭାରତେର 

    େହ ମହାତI ା େହ ବାପୁଜୀ 

ଦିअ ଆଉଥେର अହିଂସା ବାରତା 

     ଯାଇअଛି ଆଜି ହଜି 

अହିଂସା ନିତୀେର ଇଂେରଜ ଦଳକୁ 

      େଦଇଥିଲ ବାପୁ ତଡି 

ମଥାନତ କରି େସ େବପାରୀ ଦଳ 

    ଯାଇଥିେଲ େଦଶ ଛାଡି 

 ଆଉଥେର ଆସି େସହି ଗୁରୁମ  

        ଶିଖାଇ ଦିअ େହ ବାପୁ 

ପି�ୁ ମିଶ� 

 

 

 

 

 

 

ଆଉଥେର ଜଳୁ अହିଂସା ଆେଲାକ 

       ହିଂସା अpକାର ହଟୁ 

ସଭି. ମନେର ଭରୁ େସ~ହଶ�xା 

      ଶାqି ର ବିରାଜ େହଉ 

ତୁମ ଗୁରୁମ  ସଭି. ମନେର 

      ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ 

 
ହଳଦିଆ, ନି§ିqେକାଇଲି, କଟକ 

୭୭୮୮୮୨୭୬୭୪ 
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ସପନର ମଧୁରାତିସପନର ମଧୁରାତିସପନର ମଧୁରାତିସପନର ମଧୁରାତି    
ସତେର ନ େହେଲବି 

           ସପନେର ତୁେମ 

ଆଜି ଆସିଥିଲ ପି�ୟା 

ଗଭୀର ନିଦେର 

         ତୃ�ି େଦଇଥିଲ 

େଦଇ ତୁମ ଉଷୁମ ଛୁଆଁ 

ପିpିଥିଲ େସଇ 

          ନାଲି ଶାଢୀ ଟିଏ 

େଯାଉଟା େମା େଦେହ ମାେନ 

କହୁଥିଲ େକେତ 

          ମିଠା ମିଠା କଥା 

େମାହରି କାେନ କାେନ 

ଶୟନ ନାୟକ 

 

 

ଆଞୁଳାଏ ମଲC ୀ 

           ଆଣିଥିଲ ସେତ 

ଗଭାେର େଖାସିବା ପାଇଁ 

ସୁରଭିତ େମାର 

         ତନୁ େହଉଥିଲା 

ତୁମରି ପରଶ ପାଇ 

 

ପାଣି କାଚ ତୁମ 

         ରୁଣୁଝୁଣୁ ଥିଲା 

ନୁପୁର ବି 

         ବାଜୁଥିଲା 

ଓଠ ପେର ଓଠ 

           ଥାପୁଥିଲ େଯେବ 
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ଶିହରଣ ଜାଗୁଥିଲା 

 

ସକାଳ ପାହିଲା 

          ନିଦ ବି ଭାmିଲା 

ଥିଲା ତୁମ ମିଠା ବାସ~ା 

ସଞ ନଇଁ ଗେଲ 

         ଆଜି ବି ଆସିବ 

  ଭରିେଦବ େଦେହ ତୃ{ା !   
                                 ଶୟନ ନାୟକ 

ଭnନଗର, ଗnାମ 

୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨ 
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ନିରୁ�ି� ପି�ୟପ�ତିନିରୁ�ି� ପି�ୟପ�ତିନିରୁ�ି� ପି�ୟପ�ତିନିରୁ�ି� ପି�ୟପ�ତି    
ଆେହ ପି�ୟ, ତୁେମ 

କାହ\ଗଲ କୁହ, 

ତୁମକୁ ନ ପାଏ 

ହୃଦୟ ତ ୀକୁ  

ଥରାଉଥିଲ ତ େକେତ, 

ମନ ଯମୁନାେର 

ଜୁଆର ଉଠାଇ 

अqର ପ�େଦଶ 

ବୁଡା଼ଉଥିଲ ତ ମେa। 

 

ଡଃ ସୁବାସ ମିଶ� 

 

ମାନ अଭିମାନ 

ରାଗ ରୁଷା ତୁେମ 

अେm ବହି ଚାଲୁଥିଲ, 

ଲୁଚିରହି େକେତ  

ନାୟିକା ଶଯ�ାେର 

ବାରବାର ତାକୁ 

େପ�ମେର ବିେଭାର କଲ। 

 

ତୁମ अେପhାେର 

ନାୟିକା ଶରୀେର 

ଜାଗଇ େବପଥୁ େକେତ, 

ମେନ େକାହ ଉେଠ 

ତୁମକୁ ନ େଦଖି 

अଶ�u ଝରାଏ ନିଭୃେତ। 

ତୁମ ପଥ ଚାହ\ 
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ବିରହୀ ଗୃହିଣୀ 

ନୀରେବ अଶ�u ଢାଳଇ, 

ବୃx ପିତାମାତା  

ଚhୁ अpୀÆୂତ 

ତୁମ ବିନା େହଉଥାଇ। 

 

େସ ଦିନର େସଇ 

ନାୟିକାର ସାେଥ 

ତୁେମ େକେଣ ଗଲ ଚାଲି, 

େସ ଦିନ ଗୃହିଣୀ  

ଆଜି ଦିଶୁନାହ\ 

ବୃx ପିତାମାତା  

େକେବ ବି ତୁମକୁ 

ଆଜି ତ େଖାଜqି ନାହ\! 

 

ରାଗ अଭିମାେନ  

ଚାଲିଗଲ କି#ା 

େଦଖି ଦୁନିଆଁର ରୀତି, 

ତୁମରି ରୂପେର 

ତୁମରି अqେର 

େଯେତ ଭାବାେବଗ  

ବିଲୀନ େହାଇଛି 

ଉବ�ର କରାଇ  

ଆଜି ମାନବର ମତି। 

 

ତୁମରି ବିରେହ 

େଦଖି ପାରୁନ କି 

ଏ ହୃଦୟ ମନର 

ନଦୀ ନିଝ�ର  

କିପରି ଶୁଖିଗଲାଣି, 

ଆସ ଆେହ ପି�ୟ,  

େଫରି ତୁେମ ଥେର 

େସେନହ ଆେବଗ େପ�ମର 

ଉଜାଣି ବନ�ା ଆଣି। 
ଶିମିଳିପଡା,अନୁଗୁଳ। 
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କୁମାରୀ ମାତୃତ�କୁମାରୀ ମାତୃତ�କୁମାରୀ ମାତୃତ�କୁମାରୀ ମାତୃତ�     
ପ�ଥମ ଭୁଲ୍   କରି  ମଁୁ  ସାରିଛି 

अେନୖତିକ ଭାବ ରଖିକି, 

ସି¡ିେର ସିFୁର  ଭରିବା  ଆଗରୁ 

ମନ ତନ ସବୁ େଦଈକି. 

 

ପ�ାୟ§ିତ  ପାଇଁ  ଦୁନିଆଁର ସବୁ 

ରାbା େମାର ବpା ପଡିଛି, 

ଗରେଭ େମାହର ଦି�ତୀୟ ଜୀବନ 

ମରି ନା ମାରି ମଁୁ ପାରୁଛି. 

 

ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼iଆ 

 

ପ�ୀତି ରଚିବାଟା ପାପ ଯଦି अେଟ 

େସ ପାପକୁ ମଁୁ କରିଛି, 

ନି�ାପ ଶିଶୁକୁ  ମାରିବି  କି#ାଇଁ 

ମାତ� uତ� ଆନF େନଉଛି. 

 

ନିFା   କଳ.କୁ   ଚFନ  ପରି 

ମଥାେର େମାହର େବାଳିଛି, 

ମଧୁ େଶାଷି   େନଇ  ଭ� ମର ଟି 

ଆଉ କି ଫୁଲକୁ େଫରୁଛି. 

 

ସମାଜଟା ମେତ େଦାଚାରୁଣୀ କେହ 

େହେଲ ଏ ବିେବକ କହୁଛି, 

ଗରଭ  ସqାନ  ଇଶ�ର.  ଦାନ 

େକମିତି ମାରିବି ଭାବୁଛି. 
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ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସଂପକ�କୁ ସଂବିଧାନ ଆମ 

ସ�ୀକ� uତି େଦଇ ସାରିଛି, 

ସମାଜ ଆମର ଜାତି,ପ�ଥା ନାେମ 

ସବୁକୁ ବିଭ� ାଟ କରୁଛି. 

 

କୁqି ସତୀ ନାରୀ ଈତିହାସ ସାhୀ 

କୁମାରୀ ମାତ� uତ� ପାଇକି, 

ଆଜି ମଁୁ ସମାେଜ କାହ\କି अବଳା 

ଜାଣି ହୁଏ ନି ଏ ନୀତିକି. 

  
      ଶ�ୀମାନ୍ ଆa�ତ� ାଣ ଖୁଡiଆ 

      ବ.ିଆ,ବୀରମହାରାଜପୁର 
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ସ�ାଥ�ପରସ�ାଥ�ପରସ�ାଥ�ପରସ�ାଥ�ପର    
ନିଜ କାମ ଥିେଲ, ଭାଇ ବpୁ େହାଇ, 

      କରqି େଯ ଉପକାର । 

ଭାବ ବିନିମୟ,   ଆେମାଦ ପ�େମାଦ, 

      େହାଇ ସଖା ସେହାଦର ।। 

ନୀଇତି ଆସqି,     ପାଖେର ବସqି, 

        େଯମିତି ର� ସ#କ� । 

ଛଦI  େବଶ ସାଜି,      ହୁअqି ନିଜର, 

       ହୃଦେୟ ନ ରଖି ତକ� ।। 

ସମୟ ସୁअେର,    କୁଟା ଖେr ପରି, 

      ଭାସୁଥିେବ ଆେମ ନୀତି । 

अ.ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ସ�ାଥ� ପର ଜନ,   େହାଇ ହୀନ ମନ, 

        କରqି अକୁହା ପ�ୀତି ।। 

ସକାେଳ ଉଠିେଲ,େଦଖିେବ ତାମୁଖ, 

        ନିଜ କମ� ଧମ� ପାଇଁ । 

अକୁହା ଆସିେବ,   େହାଇ ଆଗଭର, 

       ବpୁତ� ରଖିବା ପାଇଁ ।। 

ଭାବୁଥିେବ ସଦା,     ନିଜ अମmଳ, 

      ଉପେର ଛିzିେବ ପାଣି । 

ସ�ାଥ�ପର େକେବ,     ହୁଏନି ନିଜର, 

       अକୁହା ସ�ଥ�ୀ କାହାଣୀ ।। 
ସ�ମ: େଶ�ଣୀ 

ବାପା: ରnନ ପାଢ଼ୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ । 

ଗଗନ ବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ ଭଦ�କ 
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ନିଜର ହୁअqି ଶତ� uନିଜର ହୁअqି ଶତ� uନିଜର ହୁअqି ଶତ� uନିଜର ହୁअqି ଶତ� u    
କଳ. ଲଗାଇ,       ଆନF ନିअqି, 

        ଶତ� u ସାଜି ରଖି ରାଗ । 

େକଉଁ ଆନF େସ,  ପାଇଥାqି अବା, 

      େଦଇ ମିଥ�ା अଭିେଯାଗ ।। 

ହରାଇ ବସqି,       ହୃଦୟର େସ~ହ, 

       ଛିrାଇ ସବ� ବpନ । 

ଆଗ ପଛ କିଆଁ,     ବିଚାର ନ କରି, 

       କରିଦିअ ହୀନିମାନ ।। 

େଦଇ अପବାଦ,      କହି କଟୁକଥା, 

       ସ#କ�କୁ ଭାmି େଦଲ । 

ଫଟା ମାଠିଆ କି,େଯାଡି େହଇଯାଏ, 

      ଭmା କାଚେର କି ମଲୂ ।। 

ସତ�ର ପଥିକ,      ହାରିଯାଏ ନାହ\, 

      େବୖଶାଖୀ ସମୀର ଭେୟ । 

ହୃଦୟେର ଦ�,     ବାpି ଚାଲିଥାଏ, 

       ଲh�େଳ ହୃଦ ଥାଏ ।। 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ହbୀ ଚାଲିଗେଲ,     ସ�ାନକୁଳ ରବ, 

         ବିଧିର ବିଧାନ ଏହି । 

ତିେଳେହଁ େସଥିକି, ନେହାଇ କାତର, 

      ହbୀ ଚାେଲ ରହି ରହି ।। 

}ାନୀ ଗୁଣି ଜନ,     ହbୀର ସମାନ, 

       ଧୀର �ିର ମତି ଧରି । 

ନିଜର କa�ବ�,      କରି ଚାଲିଥାqି, 

       अନ�ାୟ ଦମନ କରି ।। 

ନିଜର ଭାବିଣ,   େସ~ହ େପ�ମ େଦଇ, 

       ମୁrେର ନି§ୟ ବେସ । 

ନିଜ ହୃଦୟକୁ,    େଦଇ କ� େଶାକ, 

       ଖୁସିେର ମୁରୁକି ହେସ ।। 
େଗାପୀବିpା, ବ� ାହI ଣ ଗଁା, ବାେଲଶ�ର(ଭଦ� କ) 
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अପ�ଣअପ�ଣअପ�ଣअପ�ଣ    
अପ�ଣ େଦଲି େମା ଜୀବନ ତମକୁ  

ଆଉ ବା ଯିବି ଧାଇଁ, 

ନିଃଶ�ାସ ସାେଥ ଭାବନା अବିରେତ 

ତୁେମ ଆସିବ େମା ପାଇଁ ,, 

ଦୁେରଇ ଯାଇଛ अଦୃଶ� େକାଷକୁ 

ଡାକିେଲ ତ ଶୁଣ ଥେର, 

ମେନପେଡ अେନକ ସI |ତି ଏମିତି 

ଲୁହ ତୁମକୁ ପଚାେର,, 

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 

 

 

 

 

 

 

 

ମନେର ଏ େଦହ ସମପ�ଣ ରୂପ 

ସ¤ାନ ଦରଜା େଦଇ, 

ଶିଥିଲତା ଭାବ ତୁମ ଛବି େଦଖି 

େବଗି ଏଇ େଦହ ପାଇଁ,, 

କି अବା ଗେଡଇବି ଲୁହ  ଆଖିେର 

ତୁେମ ତ େମାର ଜୀବନ, 

ଚାହ\ ରହିଥିବି ତୁମ େଫରqାକୁ 

ଭାବି ଆମ ମିଠା ସ�ପ~ 
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ଚୁଲବୁଲି ଝିअଟିଏ ତୁଚୁଲବୁଲି ଝିअଟିଏ ତୁଚୁଲବୁଲି ଝିअଟିଏ ତୁଚୁଲବୁଲି ଝିअଟିଏ ତୁ    
ପ%ୂ� ାm ନାରୀର hୁଦ�  अଣୁଟିଏ ତୁ 

ମାତୃେକାେଳ େଯେବ େହଉ ଆବିଭ�ାବ 

ଧରିତ� ୀ ମା'ର ଛାତିଟା ଫାଟିଉେଠ 

ହସ ଜୁଆରେର ଗଗନ ପବନ ପ�କ#ିତ ହୁଏ 

ତୁ କାେଳ ଲhI ୀ....ଦୁଗ�ା...ସରସ�ତୀ 

େତାେତ ପାଇ ଜୀବଜଗତ ପୁଲକିତ ହୁଏ 

ସତେର ତୁ ସ�ଗ�ର ନFନକାନନେର ଫୁଟିଥିବା ସଜ ପାରିଜାତ ଟିଏ  

କିବା ଆନF ମହଲେର ନାଚୁଥିବା 

ଚୁଲ ବୁଲି ଝିअଟିଏ । 

 

ତୁ ସୃ�ି କରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର अମୃତ ସ#କ� 

ତୁ ବି ପତ~ ୀ େହାଇ େକେବ ପତିକୁ କରୁନା ପତିତ 

ମା' େହାଇ ପ�ଦଶiତ କରୁ ବା�ଲ� ମମତାର ଲୀଳା 

େହେଲ ଦୁଃଖ ଲାେଗ 

କିେଶାରୀ ବୟେସ अମଣିଷ  େଯେବ କେର େଶାଷଣ 

अ}ାନ ମାଦେକ ପ�ତିhଣ କେର ସଂ}ାହୀନ 

ନାରାୟଣ ଚF�  
େସନାପତି 
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ତଥାପି ସବ�ସଂହା ରୂେପ 

ସହାସ� ବଦେନ କରୁ କ� ଯ ଣା ପାନ 

କାFକୁ ହଜମ କରି କରୁ ଶ�xା ସୁମନ अପ�ଣ 

ସତେର ତୁ ବୃFାବତୀର ସn ସଳିତାଟିଏ  

କିବା ମFିରର ସୁଗpି ଧପୂଟିଏ 

ଆଉ ଚୁପି ଚୁପି ଖୁସି ବା�ୁଥିବା 

ଚୁଲବୁଲି ଝିअଟିଏ । 

 

è  *ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି,ଜ�ରା,େକFୁଝର*è  
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अpାରअpାରअpାରअpାର    
ଆଲୁअ ଲିଭିେଲ 

ଦପ୍ ଦପ୍  ଜେଳ  

अpାର  

କିଟି କିଟି କଳା 

ଭୀଷଣ ଭୟ.ର । 

 

ଚିହ~ ା ଶ�ମାନ.ର 

ବିକଟ ଚି½ାର  

ଭୂମିକ# ଉ� େ<ଲର 

ପୃଥିବୀର ଛାତି ଚିେର 

अଜୟ କୁମାର 
ମହାqି 

 

bର bର ଫସିଲ୍ ପଥର। 

 

ସI |ତି ସବୁ  अଶରିରୀ 

ସତ� ହୁଏ ଇତିହାସ  

ଭୂତ ଗତକାଲିର अbିତ�   

ଆଲୁअର अବa�ମାନେର  

ବିସI |ତିର अବୁଜା ଗଳିେର। 

 

ଆଲୁअ ଲିଭିେଲ 

ମଂଚ अpାର ହୁଏ  

ଓହC ାଇ ଆସqି ଭୂତ 

ଚିହ~ ା अତୀତର ସତ୍ଯ  

अବିକଳ ଧଳାକଳା ଚିତ�  । 
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अpାରେର ନିହାତି ଏେକଲା 

ଖୁବ୍ अସହଜ ଲାେଗ 

ଦୁଘଟ�ଣାମାନ. େଚେହରା,  

अପହz ନିଜ ଛାଇ 

ପାଉଁଶ ତେଳ ଜେଳ ନିଆଁ । 

 

अବେଚତନ ବି କୁରୁେhତ�   

ଚାଲିଥାଏ ନିରqର ଯୁx  

ଆତI ା ସାରଥି କୃ{  

अpାର ସୀମା େସପାେର 

ଝଲକୁଥାଏ ଆେଲାକ 

 
ଇଉନାଇେଟଡ୍ ବ�ା. अଫ ଇrିଆ 

ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ 

୧୧, େହମq ବହୁ ସରଣୀ, କଲିକତା ୭୦୦୦୧ 

େମାବାଇଲ: ୮୯୧୭୩୮୬୮୦୬ 
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ସ�j ଭାରତ େମା ସୁନା ଭାରତସ�j ଭାରତ େମା ସୁନା ଭାରତସ�j ଭାରତ େମା ସୁନା ଭାରତସ�j ଭାରତ େମା ସୁନା ଭାରତ    
ରାଗ: - ‘କଳହଂସ େକଦାରn’ 

ଗାpି ଜୟqି ଉପଲେh� ସମପiତ  

    

ପ�ାଚୀନ କାଳରୁ େମା େଦଶ ଭାରତ 

ସ�j ପଣ ପାଇଁ ଜଗେତ ବିଖ�ାତ ।୧ । 

 

ସ�j ତା’ର ନଦୀ ନାଳ ବିଲ ବନ 

ସ�j ମାଟି ପାଣି ସ�j ତା ପବନ  ।୨ ।  

 

ସ�j ତା ଜନତା ସ�j ତା. ଚିqା 

ସ�j ତନୁ ମନ େନତା अଭିେନତା  ।୩ । 

ସହେଦବ ପ�ଧାନ 

 

 

 

 

ଯୁଗ ବଦଳିଲା ଚିqା ବଦଳିଲା 

ପ�କୃତି ସଂ<ୃତି ସବୁ ଭିନ~  େହଲା  ।୪ । 

 

ନୀତି ପର#ରା ଧରମ କରମ 

ବଦଳିଲା ସବୁ କାଳ अନୁକ�ମ  ।୫ । 

 

ଆଜିର ମଣିଷ ଆପଣା ହbେର 

ବିନାଶର ପଥ ପରି�ାର କେର  ।୬ । 

 

ବିକାଶ ନାମେର ବିନାଶ ମାଧ�ମ 

ଆପଣାଇ ନିଏ ନ ବୁଝି अଧମ  ।୭ । 
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କେର ବାୟୁ ଜଳ ଶ� ପ�ଦୁଷଣ 

ମଦ�, ଧମୂପାନ ତମାଖୁ େସବନ  ।୮ । 

 

ପCା�ିକ୍ େବାତଲ ଜରି ପଲିଥିନ 

ଫିେm ଏେଣେତେଣ ନୁେହଁ ସେଚତନ ।୯ । 

 

ଖାଦ� ବª ପାଣି କିରାଣା ପରିବା 

ପCା�ିକ୍ ମୁଣାେର ହ\ େନବା ଆଣିବା ।୧୦ । 

 

କେର ନ ବିéରି ୟା’ର ପରିଣାମ 

ବାଳ, ବୃx, ଯୁବା ସେବ� ମତିଭ� ମ  ।୧୧ ।  

 

ଭmା ଟିଣ, କାଚ ଆସବାବ ପତ�  

ସଜାଡ଼ି ରେଖନା ଫିmୁଥାଏ ନିତ� ।୧୨ । 

 

ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁ ଦିନ ଯାଏ 

ପେଚ ସେଢ଼ ନାହ\ ନ ଜାଣ ବା କିଏ ।୧୩ । 

 

 

 

 

ପ�ଧାନ ମ ୀm ନିମ�ଳ େଯାଜନା 

ସ�jତା ନିମେq ଘେର ପାଇଖାନା  ।୧୪ । 

 

ତଥାପି ସ�ଭାବ ନ ଛାେଡ଼ େକମେq 

ବାହାରକୁ ଯାଏ ଶଉଚ ନିମେq  ।୧୫ । 

 

ଆସ ସେବ� ମିଳି ଶପଥ କରିବା 

େଦଶ ପରିେବଶ ନିମ�ଳ ରଖିବା  ।୧୬ । 

 

ସ�j ରହୁ ଆମ ଏ ଗ�ାମ ସହର 

କର େହ ପ�ତି}ା ସେବ� ତିନି ବାର ।୧୭ । 

 

ଏହି ଶ�xାnଳି ଗାpି.ୁ ଆମର 

ତା. ସ�ପ~ ନିେ§ େହାଇବ ସାକାର ୧୮ । 

 
ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗnାମ 
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अନୁେରାଧअନୁେରାଧअନୁେରାଧअନୁେରାଧ    
ମଳୂ ହିFୀ -ଗୁଲଜାର  

अନୁସୃଜନ - େସୗମ�ରଂଜନ ଭୂୟଁା 

 

େତାର ଦୁଃଖୀ ଉଦାସ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ 

ମଁୁ େମା ଆଖି ଉପେର ରଖିଛି  

େଯମିତି ଗୀଜ�ାେର ରଖା ନୀରବତା 

ବ�ାସନ େର ଥୁଆ ପବିତ�  - ପୁbକ । 

 

ବୁFାଏ ଲୁହ ଝେରଇେଦ ଆଖିରୁ  

ପ�ାଥନାରତ ପ�ାଣକୁ ପବିତ�  ବାକ�ଟିଏ 

ପବିତ�  ସmୀତକୁ अhରଟିଏ ମିଳୁ । 

      
ସାଇ ଯମୁନା ପବିC େକସନ୍ସ 

ଝାnିରି ମmଳା କଟକ - ୯ 

େସୗମ�ରnନ ଭୂୟଁା 
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ଚିଠିଚିଠିଚିଠିଚିଠି    
ମନର ଭାବନାକୁ ପ�କାଶ କେର - ଚିଠି 

अକୁହା କଥାକୁ କହିଦିଏ - ଚିଠି 

ଏହି ଚିଠିକୁ अଶ�uସ¥ଳ ନୟନେର 

ମା अେପhା କରିଥାଏ, 

କି� ଦିନପେର ଦିନ ବିତିଯାଏ 

ଆଉ ଘର ଠିକଣା ପୁअ ଭୁଲିଯାଇଥାଏ 

 

ଡାକବାଲାର ସାଇେକଲ ଘ�ି 

ହୃଦ୍ �Fନ ବେଢ଼ଇଦିଏ, ସବୁ କାମ 

ଛାଡ଼ି ଘରଣୀ ଦାr କବାଟ ପାେଖ ଆଉଜି 

ଠିଆ ହୁଏ, ନା ସାଇେକଲ୍ अଟେକ 

ନା ମନର ଜ� ାଳା େମେ� 

ସଯୂ��କାq େବେହରା 

 

 

ହେ�ଲେର ପଢୁଥିବା ପୁअ ପାଖକୁ କି 

ସର୍ ହଦ୍ େର ଥିବା ସିପାହୀ ପାଖକୁ ବି 

ଘରୁ ଆେସ ଚିଠି, େଯାଉଥିେର ଭରି 

େହାଇଥାଏ 

ବାପା. ଆଶୀବ�ାଦ, େବାଉର େସ~ହ ଆଉ 

ଗଁା ଭିଜା ମାଟିର ବାସ~ା, ଯାହାକୁ େସ 

ଗୀତା ଭାଗବତ ଭଳି ସାଇତି ରେଖ 

େକେବ ଭୁଲିପାେରନା 

 

େଗାଲାପୀ ରmର ମୁଦା ଲଫାଫା କେହ 

େପ�ମର ଭାଷା, େସଥିେର ଥାଏ 

अସଂଖ� ମଧୁର ଆେଲଖ�, ଆଉ ତା’ର 

ବାସନା େପ�ମିକାକୁ େରାମାzିତ କେର 
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ପୁଲକିତ କେର 

େପ�ମେର ପ�ତ�ାଖିତ େହାଇଥିବା େପ�ମିକ ପାଇଁ 

େସଇ ଚିଠି ହ\ ଥାଏ, ତାର ଭଲପାଇବାର 

ମରୁଭୂମିେର ସବୁଜ ଫସଲର ସୃ�ି 

 

କି� ଆଜି ଏ େବୖଷୟିକ ଯୁଗେର 

ମଣିଷ େମାବାଇଲ୍, ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍, େଫସବୁକ୍ 

ପଛେର ଧାଇଁ, ଚିଠିକୁ େକେବଠୁ  

ପାେସାରି ସାରିଲାଣି 

େଯ ଦିେନ ଥିଲା ସମb.ର ହୃଦୟର ନିକଟତର 

ଆଜି େସ ପାଲଟିଛି अେଲାଡ଼ା ଆଉ ଇତର 

 
ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୧୦୧୨୧୦୯୮୧ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     364 

ନଁା ତାର ତF� ାନଁା ତାର ତF� ାନଁା ତାର ତF� ାନଁା ତାର ତF� ା    
େକଶବତୀ କନ�ା ନ କେର କଳାେମଘ ଯା’େର ଆ�x�ା 

ନୀଳବ%� ନୟନ ତରmିଣୀ ଗଭୀର ସ�ୟଂ ସିxା 

ନାସା ତୀ¾ ଖÝ ସମ ସଗେବ� ଆହ�ାେନ ପ�ତି�x�ା 

ପ�କାଶ� ର�ଜବା ଓ0 ପଦI ପାଖୁଡା ବିକେଶ ପଦI ଗpା 

କପାଳ अତୃ� ଉପତ�କା ମେଧ� अେଶଷ ସ�ପ~ ସୁଧା 

ଭୃଲତା ତରmାୟିତ ଆକଷ�ଣ ସ�ପ~ପୁରୀ ମଧୁଛFା 

ଗrେଦଶ ସ�େମଘ ବାସ�ାନ ଷଢରିପୁ ଯହ\ ବpା 

ନାଶାେଗ� ସ�%� अଳ.ାର େଶାଭିତ ପୁ�ଧନୁ ବିpା 

ଚାହାଣି ଶତକାହାଣୀ अପାେସାରା ନିଧେନ ତF� ା 

କଳା କୁମକୁମ ମbେକ େଶାେଭ ମନଜିଣା ଚିତ� ାmଦା 

ଉପ�ିତି ବିତେର ଭୂରୁଭୂରୁ ସୁବାସ ସଜ ରଜନୀଗpା 

अନୁଢ଼ା କିେଶାରୀ ଆଶା अସୁମାରି ନଁା ତା’ର ଚF� ା 

 
ଡ଼. ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ 

େକF� ାପଡା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 

ଡଃ ଆେଲାକ 
କୁମାର ରାୟ 
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େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ େବାଲି େଯଉଁ ଦୁଇଟି अhର 

ଯାହାର େକେବ अq ନାହ\, 

ତାକୁ ପାଇଥାଏ ଯିଏ 

େସ େକେବ ମେର ନାହ\ 

େହେଲ େମା ଜୀବନ େହଲା େପ�ମମୟ 

େକବଳ ତୁମକୁ ପାଇ, 

ତୁେମ ଥିେଲ େମା ସାଥିେର 

ଆଉ କିଛି େଲାଡ଼ା ନାହ\ 

ଭାବିଛି अଜାଡ଼ି େଦବି ନିତି ତୁମପାଇଁ 

ପ�ୀତିର ପରଶ ପୁଲକୁ, 

ସାବିତ� ୀ ସ�ାଇଁ 

 

ସ�ପ~େବାଳା ଇଟାମାନ.େର 

ସଜାଡ଼ିେଦବି ମଁୁ ଉଆସକୁ 

େଗାଟି େଗାଟି କରି ନିତି ମୁହ\ 

େଯାଡ଼ି େହଉଥିବି ସବୁ ସ�ପ~, 

ତୁମ ମଧୁବନ େକାଳ େକାରେଡ଼ 

ବାହୁବpେନ େହାଇ ନିମଗ~ 

ତୁମ ସI |ତି ଆସି ବିବଶ କରାଏ 

ପ�ତି अmକୁ େମା ଛୁଏଁ, 

େସ ଛୁଆଁର ମଧୁ େପ�ମର ଫଗୁଣ 

ତୁମ अଧରର କଥା କେହ 

ତୁମ ଓଠର �ଶ�େର ଜଜ�ରିତ ହୁଏ 

ପ�ାଣର अଗଣା େଡଇଁ, 

ନିରୁତା େପ�ମର ପରିଭାଷା କେହ 

େମା ଆତI ାର ସାଥି େହବାପାଇଁ 
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ବାଟ ଚାହ\ ରହିଛି ମଁୁ ଆସିବ େକେବ ତୁେମ 

ସାଧବ େବାହୁେଟ ପରି ରଖିବ େବାଲି, 

ଆଶା କରିଛି େମା ମେନ 

ଏତିକି େଲଖି ମଁୁ େଶଷକଲି େମା େଲଖା 

ଏକାଠି ବzିବାପାଇଁ କରିଛି ମଁୁ अେପhା 

ଏେବ କଥା ଦିअ ମଥା ଛୁଇଁ 

ଚିରଦିନ ରହିଥିବ େମାର, 

ଜନI ଜନI ାqର ରହିଥିବ ଚିର ସାଥିଟିଏ େହାଇ 

 
ସ~ାତେକାaର ଓଡ଼ିଆ, ଶ�ୀକୃ{ଚF�  ଗଜପତି ମହାବିଦ�ାଳୟ 

ପାରଳାେଖମୁrି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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ବିଦାୟବିଦାୟବିଦାୟବିଦାୟ    
ଭବାନୀପାଟଣା କେଲଜ ଆମର 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ େମାର 

ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମେନ ରହିଥିବ 

କେଲଜର ସବୁ ଚିତ�  

 

କେଲଜ ମିଳନ େଯତିକି ଆନF 

ବିଦାୟ େସତିକି ଦୁଃଖ, 

ଛାତିେର ପଥର ରଖି ସହିଗେଲ 

ଦୁଃଖପେର ଆେସ ସୁଖ 

 

ସିଲୁ ପଧାନ 

 

ଦିନ ପେର ରାତି ରାତି ପେର ଦିନ 

ଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ, 

ମିଳନର ପେର ବିଦାୟ େହାଇେଲ 

ଜଳିଯାଏ ଏଇ ମନ 

 

ଆକାଶ, ବିକାଶ, ଲିପୁନ, ବିେନାଦ 

େରାହିତ ଓ େଦବାଶିଷ 

େକଶରୀ, ରାେକଶ, ବାଳକୃ{ 

ଭାଗବତ ଓ ମେହଶ 

 

ବାବୁଲି, କରୁଣା, କେହ~ଇ, ନେଗF�  

ରବି, କାଶୀ ଓ ଆନF 

େଦବରାଜ, ମେହଶ�ର, ନିେତଶ, େବଦ 

ଉaମ ଓ ବଳଭଦ�  
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ମଧୁ, ମିନାhୀ, ସଂଗୀତା, ସେରାଜିନୀ 

କୁନି, ରୀନା ଓ ତନୟା 

ତା ସାmକୁ େରାଜି, ସାଗରିକା ଓ ଝରଣା 

ଏ ସମb ଆମ अତି ଚିହ~ ା 

 

ଆେମ ଏ ସମb ବିଦା େହାଇଗେଲ 

ମେନ ପଡ଼ିବ େହେଲ hେଣ 

ମନର େବଦନା ମେନ ରହିଯିବ 

ହୃଦୟର अ� େକାେଣ 

 

ତଥାପି ବିଦାୟ ନିअ ବpୁଗଣ 

ସI |ତି ସବୁ ରହିଥାଉ 

େସଇ ସI |ତି େନଇ ମେନ ଭାବି ଭାବି 

ଦିନ ଆମ ବିତିଯାଉ 

 
ସ~ାତେକାaର (ପ�ଥମ ବଷ�) 

ରାେଜF�  ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବଲାmୀର, ଓଡ଼ିଶା 
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ହଜିଛି ଶରତହଜିଛି ଶରତହଜିଛି ଶରତହଜିଛି ଶରତ    
ଭିଜାअନା ଆଉ ଶ�ାବଣୀ େଗା ତୁେମ 

ଶରତ ଲୁହେର ଭିଜୁଛି 

ଆକାଶଟା େଦଖ अଭିମାେନ କଳା 

ହାrିପରି ମୁହଁ କରିଛି 

ନୀଳ ସରସୀର ନିରୁତା ମନଟା 

େଗାଳିଆ େଗାଳିଆ ଦିଶୁଛି 

ଭିଜା ପଣରେର ନୀଳକଇଁଟା ବି 

ଜହ~ କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି 

ତୁମ ଇସାରାେର ସୁFର ଜହ~ଟା 

ବାଦଲ ଫା.ାେର ଲୁଚୁଛି 

କାଶତrୀର େସ ଧବଳ ପଣତ 

ଉଡୁନାହ\ ଲୁେହ ଭିଜୁଛି 

ଉମiଳା ଦାସ 

 

ଭାଲୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଣିେର ଭାସୁଛି 

କୁଆଁରୀ. ମନ କାFୁଛି 

ଫୁଟିବା ଆଗରୁ େଶଫାଳୀଟା ପରା 

ଧରା େକାେଳ ଝରି ପଡୁଛି 

େକଉଁ େଦାେଷ ତୁେମ କୁହ େଗା ଶ�ାବଣୀ 

ଶରତକୁ କର अଥୟ 

ମଣିଷର ଦାଉ େକେତ ବା ସହିବ 

ବିଭ� ାq େହଲାଣି ସମୟ 

ବସେq ନିଦାଘ, ଶ�ାବେଣ ନିଦାଘ 

ଶରେତ ଆସୁଛ ଶ�ାବଣୀ 

ଭାରତର ଛअ ଋତୁ अନୁଭବ 

ଧିେର ଧିେର ହଜି ଗଲାଣି 

 
େଗାକୁଳପୁର, ଟାmୀ, କଟକ 
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ତାତାତାତା’’’’ର କବିତାର କବିତାର କବିତାର କବିତା    
ନୁେହଁ େସ େପ�ମିକ 

ନୁେହଁ େସ େଲଖକ 

ତଥାପି ଏ अhରସ¥ା 

ଆଜି ତା ମନକୁ କେର अଧିର 

 

େଯେବ ହୁଏ େସ ପଥହରା 

େଯେବ ପାଏନାହ\ अନ�ରାbା 

ସେm ସେm ମେନପେଡ଼ 

କାଗଜ କଲମ ଆଉ 

ଏ ମନର ବିେଦ� ାହ 

ଜୟq କୁମାର 
ସାହୁ 

 

 

 

 

ହଜାଇ ଦିଏ େସ ନିଜକୁ 

ଏଇ ସ�ପ~େର ଆଉ 

ଶି�ୀ ତୁଳୀେର ଛବି ଆ.ିଲାପରି 

ଆ.ିଚାେଲ ଶ�େର 

ଗଢ଼ା ଏ କବିତା 

 

େକେବ ହୁଏ େଲାକହସା 

େକେବ ପୁଣି ପ�ଶଂସା 

ଆଉ ସମୟସାେଥ 

କିଛି ସତମିଛର ବାa�ା 
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ଆଜି ବି େରବତୀ କାFୁଛିଆଜି ବି େରବତୀ କାFୁଛିଆଜି ବି େରବତୀ କାFୁଛିଆଜି ବି େରବତୀ କାFୁଛି    
ଆଜିବି େରବତୀ କାFୁଚି... 

ତା ଛାତିତେଳ 

ଜାବୁଡ଼ି ଧରି, 

अସୁମାରି ଲୁହ - େକାହ 

ଆଉ ପୁmୁଳା ସ�ପ~ମାନ.ୁ େନଇ 

 

ଏ ଯାଏ ବି, 

ତା’ର अସହାୟ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ 

ଲେcଇ େଦଇଛି, 

ତା ପଥର େଦହେର 

ରଶିIକାq ବାରିକ 

 

अନୁଭବ କରୁଥିବା େଦବୀପଣକୁ 

େସଇ ବାସୁ ମାେ��. ଆଡ଼କୁ 

 

ସମାଜ ଦୁଆେର 

ତାର अସହାୟ ପଣଟା 

େବଶ୍ ବିବªା େହାଇ ସାରିଲାଣି 

अେନକ କବି... 

ତାକୁ କବିତା ସେଜଇ 

ସାଉଁଟି ସାରିେଲଣି 

ପୁଳା ପୁଳା अmେପାଛାମାନ 

 

ଆଜି ବି େସ 

ମୁକୁଳି ପାରୁନି 

ନିଆଁ ଚୁଲି ଡାକମାନ. ପାଖରୁ 
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ୟା ଭିତେର, 

अେନକ େରବତୀ ଜନI  େହାଇ 

ବଦେଳଇ ସାରିେଲଣି 

ତା. ହାତ େରଖାର ସରୁ ସରୁ ଗାରକୁ 

ମାଟିହାrି ଆଉ କାଠ ଡ.ା ପାଖେର 

 

େକହି କଣ େକେବ 

ଢାଳି ପାରିେଛ 

ସମାନତାର ସnିବନୀ, 

େରବତୀର ଜୀବନ ଉପେର?? 

 

ଆଜିବି େସ କାFୁଛି... 

ଏ ଯାଏ େରବତୀ କାFୁଛି...è 

 
ନାଉଗଁା, ଜଗତସିଂହପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୩୫୦୫୩୫ 
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ଆମ ଗଁାଆମ ଗଁାଆମ ଗଁାଆମ ଗଁା    
ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

ସରୁୂଜ ଉଇଁବା अେନକ ଆଗରୁ 

କୂଆଁତାରା େଯେବ ଯାଏ ଫୁଟି 

ଜାmୁଲୁ ପାmଲୁ ସକାଳେଟ ପାଇଁ 

ଗଁାେର କବାଟ ଫିଟିଯାଏ || 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

କିଏ ଯାଏ ବିଲ, କିଏ ଯାଏ ବଣ 

କିଏ ଯାଏ ନଈ କିଏ େପାଖରୀ 

ହାତ ଖରଖର ମନ ସରସର 

ଯିଏ ଯାର ଯାଏ ପାଇଟି ସାରି  || 

ଦୀପାnଳି ଭn 

 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

अମାନିଆ ଲାେଗ ସିନା ଗୁନ୍ଫା ନଈ 

ଗଁା ତେଳ ଯାଏ ବହି ବହି 

ସାଗେର ମିଶିବ େବାଲି 

ବାଦା େକେବ ମାେନ ନାହ\  || 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

ଭାଇ ଭାଇ ସାେଥ ଆଜି 

ସରେବ ହିଂସାର ପଥେର ମଜି 

ବାପା ମାଆ େଜେଜ ପୁଣି 

ଦିअqି ଆମ ମେନାବଳ ଭାmି  || 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

କି ନୁଆଁ ଡmେର କି ନୁଆ ରୂପେର 

େହାଇଛି ପରା େସ ସଜ 

ନୁଆଁ ସକାଳକୁ ମନେଲାଭା ଟିକି ଚାF 
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ତା ସାେଥ ଆମ ବଣର ଶୀତଳ ପବନ  || 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

ହିଂସାକୁ େତଜି अହିଂସା ରଥର 

ସାରଥି ସାଜିବା ଆେମ 

ପ�ଣି◌ିପାତ କରି ଆଶିଷ େନବା 

ଆମ ଗଁା ଭଦୁଆ ମାଆର  || 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ... 

ଗାFୀ େଗାପବFୁ ସୁବାଷ ପରିକା 

େହାଇବା ଆେମ ମହାନାୟକ 

ରଖିଯିବା କାଳ କାଳକୁ ଆମରି 

ଜନମ ଭୂମିର େଟକ  || 

ଏଇ ଆମ ଗଁା ଶାଳବଣୀ… 

 

अଧ�ାପିକା, ସଂ<ୃତ ବିଭାଗ  

ପzାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ�ାଳୟ  

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭn, ଓଡିଶା  
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ଚF�ଭାଗାଚF�ଭାଗାଚF�ଭାଗାଚF�ଭାଗା        
ତF� ା अପସରି ଆସଇ ବାହାରି 

ର�ିମ ଆଭାେର ସୁେନଲି ପ�ଭା, 

ସୁ� ଧରଣୀକୁ କରଇ ଜାଗ�ତ 

ଚଉଦିଗ ହେସ ନୂତନ େଶାଭା। 

 

ଦିଗq ବିbାରି ସବୁଜିମା େhତ 

ପରୁୂବେର ନୀଳସାଗର ଉମ�ୀ,  

େଲାହିତ କିରଣ ପ�ତିବିc େଶାଭା 

ଦିବ� ସ�ାରେର ହେସ ଧରଣୀ। 

 

ଶତା�ୀ ପ�ାଚୀନ ଗmାଠାରୁ ପ�ାଚୀ 

ତି� େବଣୀ ଘାଟେର ପିତୃତପ�ଣ, 

ପିତୃପୁରୁଷ. ପ�ୀତି ପରିଜେନ 

ସମପi ଦିअqି ଶ�ାx େଭାଜନ। 

 

ମେନାରnନ ମୁଦୁଲି 

 

ମେହାଦଧି ଆଉ ପ�ାଚୀ ପ�ଣୟେର 

େହାଇଥିଲା ଦିେନ ମହାମିଳନ, 

ରଖିଥିଲା ପ�ାଚୀ ସଯୂ��େଦବ ସାhୀ 

ବ� ହI ମହୁୂa�େର କରି ବରଣ। 

 

ଚFନ ଶୀତଳ ଚF�ମା େଜାଛନା 

ତାଳତମାଳେର ସବୁଜ ଲତା, 

ପ�ାଚୀ ତେଟ ହେସ ପ�ାଚୀନ କୀai 

ଗmବଂଶ ରାଜ� ଗାରିମା କଥା। 

 

ପ�ାଚୀନ େସ ପ�ାଚୀ ଯାଇଆଛି ହଜି 

ଚF�ଭାଗା ଥିଲା ମିଳନ �ାନ, 

ଗmବଂଶଧର ଆରାଧ� ମାa�r 

ଆସୁଛqି ନିତ� େଦଇ ଦଶ�ନ। 
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ଶ�ାବଣର अେପhାେରଶ�ାବଣର अେପhାେରଶ�ାବଣର अେପhାେରଶ�ାବଣର अେପhାେର    
ଶ�ାବଣର େସଇ ପହିଲି ବଷ�ାେର ତୁମ ସାେଥ େହଲା େଦଖା, 

ମନ अqରାେଳ ପୁଲକିତ େହଲା େପ�ମର अଲିଭାଶିଖା । 

 ମେନପେଡ ଆଜିଭିଜା ଶ�ାବଣେର ସାଧବେବାହୁର େଖଳ, 

 େଖଳେର େଖଳେର ଟିେକ ରାଗିଗେଲ ଆଖିକରୁ ଛଳଛଳ । 

ଛଳଛଳ େସଇ ଆଖିର ଲୁହେର େମା ମନେର ଉେଠ େକାହ, 

ମେନ ମେନ େକେତ କଥା କହିଯାଏ ତୁମରି ନିରବ ଓଠ । 

 अଭିମାନି ବଷ�ା କରିଛି େଯ ଇଷ�ା ତୁମରି ରୂପକୁ େଦଖି, 

 ସାଧବ େବାହୁବି ଲାେଜଇ ଯାଇଛି ତୁମରି ପରଷ ପାଇ । 

ସI |ତି ବାରିଧାରା କରିଛି ଆସରା େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହ\, 

ଜାଣିଛି ମଁୁ ପି�ୟା ତୁେମବି ଜଳୁଛ ଶ�ାବଣର ବାଟ ଚାହ\ । 

 ଶ�ାବଣ ସାଥିେର ତୁେମ ଚାଲିଗଲ କରିଛି अେପhା ତୁମର, 

 ମନ ଆନମନା ସଖୀ ତୁମବିନା ଜୀବନଟା ବାଲିଚର । 

ଦୁଷIq ଖଟୁଆ 
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ନିରବେରନିରବେରନିରବେରନିରବେର    
କି ସୁFର ! ! ! ! 

େସ ମୁହୂa� ଗୁଡ଼ାକ 

ମନେର ଉ.ି ମାେର,  

अସୁମାରୀ ଆଶାକୁ େନଇ ।। 

 

େସହି ନିରବ ରାତି� , 

ନିେଘାଡ଼ ସମେୟ; 

ନିଦି� ତ ନୟେନ 

ମେନ ପଡ ତୁେମ େମା ସ�ପ~େର।। 

 

ଲଳିତେମାହନ ମିଶ� 

 

ତୁେମ ମେନ ପଡ, 

ଶୀତୁଆ ରଜନୀେର, 

ମେନ େମାର ଭରିଦିअ ମାଦକତା, 

ଉa� ଉନI ାଦନା, 

େଖଳିଯାଏ ମନେର अପବୂ� େରାମାz 

ହଜିଯାଏ େଚତନା।। 

 

ହଜିଯାଏ ମନର େବଦନା 

େଖାେଜ ତୁମକୁ 

ନିରବେର ନିଶ�େର 

ମନେର अେନକ ଆଶା ଆକାଂhା, 

hଣିକ ପରଶ 

ଲାଭ ପାଇଁ ମନର ବ�ାକୁଳତା ।।  
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ଭାmିଯାଏ ନିଦ� ା େମାର, 

ସବୁ ସ�ପ~ ହଜିଯାଏ 

ବାbବଭରା ଜୀବନେର,  

ତଥାପି;ମେନପଡ଼ 

ତୁେମ େମା ନୟନେର...�� 

 

ଆଉ ମଁୁ; 

ବିେମାହିତ େହାଇପେଡ, 

ତୁମ ସI |ତିେର 

अେପhା କେର ପୁଣିଥେର, 

େସହି ନିଃଶ� ରାତ� ୀର ସ�ପ~କୁ।। 

 
ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� 

ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

ଚF� ଗିରି, ଗଜପତି 
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ଭିନ~  ଏକ କବିତାଫୁଲଭିନ~  ଏକ କବିତାଫୁଲଭିନ~  ଏକ କବିତାଫୁଲଭିନ~  ଏକ କବିତାଫୁଲ    
ଭିନ~  ଏକ କବିତା ନଁା ତାର ଫୁଲ  

େକାମଳ ହୃଦୟ େନଇ ଫୁଟି ଥାଏ अନ� ପାଇଁ  

ବିତରଇ अନ� ପାଇଁ ବାସ~ା  

େସ ବାସ~ାକୁ େନଇ अନ� ପାଇଁ ସାେଜ ଉଦାହରଣ  

ପଜୂା ପାଇଁ େଲାଡ଼ା ଫୁଲ ଦୀପ ଧପୂ ଚFନ ସାଥିେର  

େକାମଳ ହୃଦୟ ତାର ଛୁଇଁ ଲାେଗ ପ�ଭୁ. ହୃଦେର  

ସୁFର ଦିଶqି ପ�ଭୁ ବସି ରତ~  ସିଂହାସେନ  

ପ�ଭାତ େହଇେଲ ମଁୁ େଯ ମଉଳି ଯାଏ  

अେଲାଡ଼ା ଏକ ବାସି ଫୁଲ  

ତଥାପି ମଁୁ ହୃଦୟ େଦଇ ସାରି  

ପାଏ अପବୂ� ଶାqି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ  

ଲେଭ ମଁୁହ\ अପବୂ� ସ�ଗ� ପ�ା�ି  

ପ�ଭୁ ମାେଗ ନାହ\ ଧନ ଜନ ମାେଗ ନାହ\ ସୁଖ  

ମାେଗ ଖାଲି ପ�ଭୁ ତୁମ ଚରଣେର ରଖ  

କେହ େହ ମଣିଷ ଜୀଇ ଥିବ େଯେତ ଦିନ ମତ�� ମrେଳ  

ପ�ଭୁ କୃପା ବିନା ନ ଲଭିବ ସୁଖ ଶାqି ଏ ମାୟା ସଂସାେର  
ସହକାରୀ ଶିhକ, ରାୟଗଡା  

ପ�କାଶଚF�  ମୁଦୁଲି 
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अଭୁଲା ସI |ତିअଭୁଲା ସI |ତିअଭୁଲା ସI |ତିअଭୁଲା ସI |ତି    
ବଷ�ାଦିନିଆ ତିଥିେର 

ଏକୁଟିଆ ରାତିେର 

ମେନ ପେଡ଼ ପି�ୟାର अଭୁଲା ସI |ତି 

ପି�ୟା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲି େଜ�ାêା ଟିେକ ଜହ~ କୁ 

ବାସ~ାଟିେକ ମାଗିଥିଲି ପି�ୟାପାଇଁ ଫୁଲକୁ 

ପି�ୟା ତୁେମ ଆସିଥିଲ ଏହି େମା ଜୀବେନ 

େଗାଲାପ କଢ଼ିେଟ ସାଜି 

େଗାଲାପ ଫୁଲ େହାଇ ମହେକଇ େଦଲ 

ଜୀବେନ େମାର ସୁଗpିତ ବାସ~ା େହାଇ 

ଧଳା କାଗଜ ପରି ତମ ଏହି ହୃେଦ 

େଶଷେଦବ ପ�ଧାନ 

 

କଳା ବିFୁେଟ େହାଇ ରହିଯିବ ନିେ§ 

ଜଳନିଧି ଜଳପରି ତମ ଏହି ମନ 

ବାରିଧି ଜେଳ ମିଶିବ ନଈ ରୂପକ େମା ମନ 

ସାଗରେର ଭାେସ ଲହରୀ େଯପରି 

ମbେକ େଶାଭାପାଏ େକଶ େସହିପରି 

କମଳ ବିହୁେନ ବାରି ଦିଶଇ ମଇଲା 

ତୁେମ ପରା ଦିଶୁଥାअ ବ� ହI ାr अପ୍ ସରା 

ନିମ�ଳ ଆକାେଶ ତାରକା ପୁn ଭଳି 

ତେମ େଦଇଛ େମା ମେନ େପ�ମର 

ଆଶାଢାଳି 

ପି�ୟାେମାର ଦୀପ େହାଇ ଜଳୁଥିବ ଦିେନ 

ଦୀପେର େଯ, େତଲ େହାଇ ଭାସୁଥିବି 

ନିେଜ 
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ହିସାବହିସାବହିସାବହିସାବ    
େକେତ ମଁୁ ପାଇଛି େକେତ ହରାଇଛି  

 େସ ହିସାବ ଆରପାରିେର  

ଏପାରିେର ଖାଲି କମ� ଆଉ କମ�  

 ପ�ାଣ ଥିବା ଯାଏଁ ପିrେର  

ସୁଖ ପେର ଦୁଃଖ ରାତି ପେର ଦିନ  

 ବିଶ�ନିୟqା ଗଢି େଦଇଛି 

ପାେଖ ଯାହା अଛି ତା’ ମଲୂ ନବୁଝି ମଣିଷ 

 ମରୀଚିକା ପେଛ ଧାଇଁଛି ..   

 
ପ�ତି0ାତା - ସ#ାଦକ “ବିଜୟଧ�ଜା ଇ-ପତି� କା” 

ସବm, ସିମୁଳିଆ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା   

ବିଜୟ କୁମାର 
ପrା 
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ବpୁେରବpୁେରବpୁେରବpୁେର    
କହିବକି ଥେର 

ମୁହଁ େଖାଲି େମାେତ 

ଆଉ େକେତଦିନ 

अpପୁଟୁଳି ଆଖିେର ବାpି 

ଦିନ ଦି� ପ�ହରେର 

अrାଳି अrାଳି 

ବାଟ ଭାmି ଚାଲୁଥିବ? 

ଆଖି ତ अଛି 

ତଥାପି ବpୁ 

अpତ� ର ବାହାନା 

କାହ\କି କର? 

େତେବ କ’ଣ ଆଉ ଏକ 

ମହାଭାରତ ଯୁx 

 

ବାବୁଲାଲ୍ ପେଲଇ 

 

ଦୁେଯ��ାଧନ ଆଉ 

ଦୁଃଶାସନର କଳ. ଟିକାକୁ 

अ�ିେର ପୁେରଇ 

ନିଜକୁ ଧ�uତରା��  େବାଲାଉଥିବ? 

ଆଉ େକେତଦିନ ବpୁ 

କ�ାବିହୀନ େକାମଳ ମାଂସର 

େଲାଭକୁ ସ�ାଳିନପାରି 

େଗାଟାଏ ପେର େଗାଟାଏ 

ଶବ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ 

କୁ�ୀର କାFଣା କାFୁଥିବ? 

 
ସଂପାଦକ ସଂେଯାଗୀ ସଜଫୁଲ, 

ଘଟଗଁା, େକFୁଝର,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୧୫୨୯୩୬ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     383 

ମିଛ େଦବଦାସୀମିଛ େଦବଦାସୀମିଛ େଦବଦାସୀମିଛ େଦବଦାସୀ    
ସତକଥା କହିପାରୁନାହ\ ଜମା, ସତଟା ତା ପାଇଁ କ�ା 

ସତୀତ�  ବpନ ଆଜି ମାନହୀନ, ଏଠି ସ#କ� ଟ.ାେର ବ�ା 

 

अଥ� ହ\ अନଥ� େକହି ବୁଝqିନି, େତୗଲqି ନିକିତିେର 

ଟ.ା ବpନେର ସ#କ� େତାଳqି, େଦହ ମନ ଏକାକାେର 

 

େପ�ମ ହ\ ବିବାହ ବିବାହ ହ\ େପ�ମ, ବୁଝqିନି େକହି େକେବ 

ବିବାହ କରqି ସ#କ� ତୁଟାqି, େକବଳ ସ#aି େଲାେଭ 

 

େଲାଭୀର େଲାଲୁପ ଦୃ�ିେର ଜିअqା, ଜେଳ ନାରୀ ପ�ତିhଣ 

େକେବ େଯୗତୁେକ େକେବ ପୁତ�  େଲାେଭ, ହୁଏ ତା ପ�ତି କଷଣ 

 

ସତ କହିବା େସ େସେବଠୁ ଭୁଲିଛି, େଯେବଠୁଁ କଲା ବିବାହ 

ମନର ମଣିଷ ମନୁ ଦୂର େହଲା, ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ଦୁବiସହ 

 

 

ଫାଲଗୁନୀ ଦାସ 
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ମନ ମଣିଷକୁ ମନୁ ଭୁଲିଗଲା, ଏମିତି କହିଲା ମିଛ 

ନିଜ ଆଖିକୁ େସ ଚାହ\ ନ ପାରିଲା, ବpନ ଲାଗିଲା ତୁj 

 

େକମିତି କହିବ ପତିେଦବ େମାର, ଭଲ ପାଏନାହ\ ତୁମକୁ 

କାୟାମନ େମାର ସମପi େଦଇଛି, ଭଲ ପାଇଥିଲି ଯାହାକୁ 

 

େଯଉଁ ସତକଥା ମା’ ନ ଶୁଣିଲା, ପିତା ପାଇଁ अପମାନ 

ସ�ାମୀ ଆଗେର ବା େକମିତି କହିବ, େବାେଧ ତାର ସ�ାଭିମାନ 

 

ସ�ାଭିମାନୀ ଝିअ ସ�ାଭିମାନ ପାଇଁ, ସାଜିଲା କାଠ କେ¬ଇ 

କଥା ବି ମାନିଲା କାମ ବି କରିଲା, ହୃଦୟ୍ କରି ମିେଛଇ 
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ମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀ    
ମନେର ପ�ଶ~ବାଚୀ ? अqରେର ବ�ଥା 

ବିଶ�ାସର ପ�ତିବିc अ�� ଆଢୁଆଳେର 

ଗୁମୁରି ଉଠୁଛି ରାତିର େଶାଇବା େସଜେର 

ପୁଣି ସୁେନଲି ସକାଳର ପହିଲି କିରଣେର, 

ପ§ାତାପର ଝଡ଼ अଦିନେର ମାଡ଼ି ଆସି 

ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିେଦଉଛି ହୃଦୟେର ଥିବା 

ସାଇତା ସପନର େକରା େକରା अରୁଣିମାକୁ, 

अଶ�uପୁ%� ଆଖିେର अତୀତର ବିbୀ%� ସI |ତି 

ବିଜୟର ଟୀକା ପିpି ପରାଜୟର ମzେର 

ଆତିତ�କୁ ସ�ୀକାର କରିବାର अଭିନବ ପି�ତୀ, 

େକେବ अଧ�ୟନ କରୁଛି କଳ.ିତ अଧ�ାୟର 

େସହି ମମ��ଶi କାହାଣୀକୁ,  

ଆଉ େକେବପୁନରାବୃaି କରୁଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା अତୀତର ସ�%iମ ଦିବସକୁ, 

େକେତେଯ ଯ ଣା ମୁr େଟକୁଛି ଛାତିର �Fନରୁ 

ଆଉ ସବ� ସ¤uଖେର ସ�ାଥ�ର ଆହୁତି ଜାଳି 

ବିଭ� ଘଟଣାକୁ େଲାକାପ�ଣ କରୁଛି, 

ଶଶା. େଶଖର 
ପrା 
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ବିଶ�ାସର ରୂପେରଖେର ପ%ୂ�େଛଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି 

ସ#କ�ର େସହି ଶ� େଡାର ମଧ� ଛିଡ଼ିଯାଇଛି, 

େକଉଁ अପରାଧର ମଲୂ� ପରିେଶାଧ ପାଇଁ 

ଏଭଳି କୁ�ିତ ଚିqାଧାରା  ? 

अନୁତାପର େକ� ାଧାଗି~କୁ ଆଲିmନ କରିବାର 

अଭିନବ କ%�ଧାରା,  

େଭୗତିକର अଗ�ବa�ୀ ସାmକୁ 

ପରିକ�ିତ ଚକ� ବୁ�ହେର ବFୀ କରିବାର ଆହ�ାନ… 

 
ଉaରବାଡ଼, ଭrାରିେପାଖରୀ, ଭଦ�କ 

େମା :୯୯୩୭୧୨୬୮୦୪ 

ଇେମଲ୍ : sasanka87@rediffmail.com 
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अଳସୀ ଶୀତअଳସୀ ଶୀତअଳସୀ ଶୀତअଳସୀ ଶୀତ    
ବାଘ ଭଳି ଆେସ             ପାହାqିଆ ଶୀତ  

ସୁଲୁସୁଲିଆ ବାଆେର  

େସାରିଷ ଫୁଲିଆ              ହଳଦୀ ମେଖଇ  

ଗାଏ େସ  େକେତ ଗୀତେର  

ତା ସାଥିେର ବେହ            ପାହାଡି ଝରଣା  

ମାଦଲର ସୁେର ସୁେର  

ମହୁଲିଆ ଜାଡ                 अଳସି କନିଆଁ  

ସପନର ରାଜା ଝୁେର  

ରାତି ଚାଲିଯାଏ                ଦିନ ଆସିଯାଏ  

ଲାେଜ େସ ସରିଯାଏେର  

ପlେର ନାହ\  କହିବି ପାେରନା  

अକୁହା ମନ କଥାେର  

    
ବରି0 ପ�ାଯୁ�ିକ 

ଜ଼ିଲC ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟ , ସcଲପୁର 

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪       

ସୁବାସ ଚF�  
ମୁଦୁଲି 
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ନୀରବତାନୀରବତାନୀରବତାନୀରବତା    
ସବୁକିଛି କୁେହ अଦିନ ବତାସ 

ବାଆ ଗେଲ अପସରି, 

ଦୁଇଆଖିଭିେଜ ମରମ ଲୁହେର 

ସI |ତିକୁ ଆଧାର କରି || 

େକେତେବେଳ ଦୁଃଖअପସରି ଯିବ 

ସୁଖର ଆେଲାକ େଫଇ, 

େକଜାେଣ େସ ଦୁଃଖ େଯେବ େଲଉଟିବ 

ମେନ ଭେର େକାହ େନଇ || 

अqର େବଦନା अqେର ଚାପିେଲ 

अଶ�uବିଗଳିତ ଚhୁ 

ମନର େକାହେର ମନର ବିଳାପ 

ସଂସାେର େକ अବା େଦଖୁ || 

ରାଜ କିେଶାର 
ସାହୁ 

 

 

େସଫାଳିର ପରି ସଂସାେର ବzିବା 

ଜଗେତ ନୁହଁଇ ସାର, 

ପ�ଭାତ ସୁରୁଜ େଦଖିବା ଆଗରୁ 

ମାଟି କରିଥାଏ େକାଳ || 

ଆଶା େବୖତରଣୀ ନିରାଶାେର ବେହ 

ଶ�ାମଳିମା ଯାଏ ହଜି, 

ସବୁଠାେର ଖାଲି ନିରାଶର ବହ~ ୀ 

ନୀରବତା େଖାଜି େଖାଜି || 

अqରାତI ା େଯେବ ଦ� େହଉଥାଏ 

ମନେର ଆସଇ େକାହ 

ତୁନିତୁନି ଦୁଇ ଆଖି କହୁଥାଏ 

ନିଗାଡି ଦି’େଟାପା ଲୁହ || 
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अଳପ ସମେୟ ବହୁ କିଛି କୁେହ 

ଇmିେତ ଜାଣଇ ମନ  

ସବୁକିଛି ଜାଣି ନିìଳ ମଉନ 

ନୀରବତାର ଏେତ ଗୁଣ || 

ସବୁ ଯାଏ ଜଳି ମନଠାରୁ ପ�ାଣ 

କେର ନାହ\ େକେବ ମନା, 

अqେର अନq ସୁଖ अନୁଭବି 

ସIେର ଚିରqନ ସaା || 

େକେତେବେଳଶୁେଣ अସହାୟ େହାଇ 

େକେତେବେଳ ପ�ତିେରାଧ, 

େକେତେବେଳ ପୁଣି ହୁଏ अଭିମାନି  

ନକରି କାହା ବିେରାଧ || 

େକେତେବେଳ େତାେଳ ଆnୁଳାେର ଭରି 

ମାନସର ଭସI  ଚିତା, 

େକେତେବେଳ ଭାେଳ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖେର 

େକାଟିଜନମର ଚିqା || 

 

 

 

 

ସମୟ ନିୟେମ ବାଟଚାଲିବାକୁ 

ସଂସାର କରିବ ମନା , 

ବାଟତ अେନକ ବାେଟାଇ ତୁ ଏକା 

ପାଦ ଥିରି ଥିରି ପକା || 

ପଳାସ କୁସୁମ ସମ େହବୁ ଯଦି 

ସଂସାର ସଖା ସମାନ , 

ବାହାବାହା ପେଣ କରୁଥାଏ ମାନ� 

ହୃଦୟ ଭିତର ଶନୂ� || 

ଚିର ସmିକରି ନୀରବ ପଣକୁ  

ଜୀବନ ଜୀବିକା େନଇ , 

ପେଥପେଥ େଭଟି ଉପଳ ଖrକୁ 

अେକ̈େଷ ଯାअ ଏଡାଇ || 

 
(ଶିhକ )  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୩୩୬୪୨୨ 
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ସକାଳ ଆସିେଲସକାଳ ଆସିେଲସକାଳ ଆସିେଲସକାଳ ଆସିେଲ    
ସକାଳ ଆସିେଲ 

ପhୀ ରାେବ କବି ଭାେବ 

ପାଦରୁ अଳତା ଛାଡି ନଥିବା 

ନୂଆ େବାହୂର 

େଲାଡ଼ା ପେଡ଼ େବଡ଼୍ ଟି' 

ସତୁରୀ ବୟ<ା ଶାଶୁବୁଢ଼ୀର 

अ�ା ପିଠି ଲାଗିଯାଏ 

ବାସି କାମ ସାରୁସାରୁ । 

ସକାଳ ଆସିେଲ 

ଗnା ଡାେକ କୁତା ଭୁେକ 

ସୁମq କୁମାର 
ଶତପଥୀ 

 

अଳସୁଆ ସୁକୁମାର ବଳଦ ପିଠିେର 

େନାଳା ଫାେଟ ଚଷା ବାପୁଡାର 

ବାଉଁଶ କଣି ଲcା ପାzଣେର । 

ସକାଳ ଆସିେଲ 

ଭାରିଯା ହୁअଇ କଟକଟ 

ସଉତୁଣୀ ଆଖି ରଟମଟ 

ଊଣା େପ�ମ େଦଇଥିବା 

େଗରb ବିଚରା ନିbାର ପେଡନି 

ନିଆଁଲଗା ଧରମଭାଇର 

ଗଲା ସନୁ ଏଯାଏଁ େହଇନି ଟିେକ େଭଟ । 

ସକାଳ ଆସିେଲ 

େପାଖରୀତୁେଠ ମାଈପି େଗାେଠ 

ହଳଦୀମଖା, ପାହୁଡ଼ମଜାର ପ�ତିେଯାଗୀତା 
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ଗତ ସଂଧ�ାେର େଫରାର୍ ଥିବା अନୂଢାର  

ଭୀଷଣ ଚ��ା । 

ସକାଳ ଆସିେଲ  

ବୁବୁନ୍ ର ଲାେଗ अ.କଷା 

ମହାଜନ କେର େଲାକହସା 

ତିଳକ ଲଗାଇ େକFରା କFାଏ ନାଥ 

'ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମ'େର ଶୁଣାଏ 

େବୖରାଗ�ର େଯେତ ପରିଭାଷା । 

ସକାଳ ଆସିେଲ 

अ�ିର କରଇ ବାପ, ମଦୀରା ନିଶାର ଚାପ 

ମାଡଗାଳି େଦଇ ସଂଗ�ହ କରଇ अଥ� 

ପାଷାଣ ହୃଦେୟ ପାଣିଚିଆ अନୁତାପ । 

ସକାଳ ଆସିେଲ 

ସp�ା ପାଇଁ ନିଲାମ ହୁଏ 

େପଟବିକଳୀର କzାମାଂସ 

ଗତ ରାତିେର ଆତI େଗାପନ କରିଥିବା 

ନାଗରର ମୁହଁେପାତା 

ଲcା ପାହୁrର େବଗ । 

ସକାଳ ଆସିେଲ 

େକେବ ଓଁକାର ତ େକେବ ଧିକାର 

ଦୁଃଖ ଗେr ଫୁଟାଇବା ବି କାଠିକର ପାଠ 

ଏ ଚିର अେବାଧ� ସକାଳ  

ଦିବସର ଚିତ� ଗୁ� େହାଇ 

ପରଖୁ ଥାଏ ସକାଳର ଭଲମF 

ଲାଭhତି ହିସାବ ନିକାସ । 
ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ, ରାୟଗଡ, ଗଜପତି  
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ରାଜଗାଦି ନୁେହଁ ସବୁଦିନରାଜଗାଦି ନୁେହଁ ସବୁଦିନରାଜଗାଦି ନୁେହଁ ସବୁଦିନରାଜଗାଦି ନୁେହଁ ସବୁଦିନ    
ସକ�ାରୀ କ� ାଟ�େର  କାହ\କି ପଡ଼ିଛ 

ଆେହ अବସର େନତା 

ତୁମ ଭିଡ଼ପଣ  ରାଇଜ ଶୁଣୁଛି 

ପଡ଼ିଲାଣି ତୁମ अ�ା 

ଶାସନ, ରାସନ  ସବୁ କରିଗଲ 

ଏଇ ଜନତା. ପାଇଁ 

କାହ\କି ରହିଛ  ମାଗଣା କ� ାଟ�େର 

ନିଜ ଘର କିଆଁ ନାଇଁ 

ବାଯିଗଲା େବାେଧ  ସହରୀ ପବନ 

ଗାଆଁ ଆେଡ଼ ଚାହୁଁନାହଁ 

େକମିତି ଚାହ\ବ  ଗାଆଁ ପରିେବଶ 

ଧରି अବା େକଉଁ ମୁହଁ 

ସୁଶାq େଗୗଡ଼ 

 

 

 

 

 

ଚାଷୀ.ୁ କରିଛ  ରାଜଧାନୀ ମନା 

ଘୃଣା ମେନାଭାବ ଧରି 

ସବୁଠି ମରୁଛି  ଲା�ନା ଜୂଇେର 

ସଂସାରେର ଘର କରି 

ଦୁଃଖ ପେର ସୁଖ  ଆସଇ ଜୀବେନ 

ଜାଣିଥାअ ବଡ଼େଲାେକ 

ସମୟର େଖେଳ  ସଭିଏଁ ଜଡ଼ିତ 

ରଜା ବି ଗରିବ ସାେଜ 

 
ଖଲିC େକାଟ, ଗnାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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େଦ� ୗପଦୀେଦ� ୗପଦୀେଦ� ୗପଦୀେଦ� ୗପଦୀ    
େକଶ ସଜାଡୁଥିେଲ ନିଜ କhେର ବସି ଦ� uପଦ କନ�ା େଦ� ୗପଦୀ, 

ଲଳକାର ଭରି ଆସିଲା ଦୁଃଶାସନ କହିଲା େକାଉଠି अଛ ଏ େଦ� ୗପଦୀ । 

  

ତୁେମ ଚାଲ ମଁୁ ତୁମକୁ େନବାକୁ ଆସିଛି ଆଜି,  

ରାଜପାଟ ସବୁ ହାରି ଗେଲଣି େଶଷେର ତୁମକୁ ଲଗା ଯାଇଛି ବାଜି । 

 

େଦ� ୗପଦୀ - “ତୁେମ କିଏ ଏ ଦୁଃଶାସନ ଏେତ ସହଜେର େମାେତ େନଇ ଯିବ,  

ସ�ୀକାର ନାହ\ େମାେତ, ତମର ଏ ଆ}ା, େକମିତି େମା ଇjା ବିରୁେx ଏ ଦୃ� କାଯ�� 

କରିପାରିବ । 

 

କୁରୁ ବଂଶ କୁଳବଧ ୂମଁୁ ତୁମ େଜ�0ର अx�ାmିନୀ, 

କିଛି ତ ଲଜ�ା କର ଏ ଗାpାରୀ ପୁତ�  ଏଭଳି अପକମ� ତମକୁ କଦାପି େଶାଭା ପାଇବନି ।” 

 

ଦୁଃଶାସନ-“}ାନ ଦିअନି େହ ªୀ େମାେତ ତମ }ାନର ଆବଶ�କତା ନାହ\,  

ତେମ ଆଉ ଏେବ ରହିଲ ନାହ\ ମହାରାଣୀ ଆଉ ଦାସୀ. କଥା ଶୁଣିବ 

 ଦୁଃଶାସନର େସଭଳି ସaା ନାହ\ । 

କୁନା ସୁନା 
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अqିମ ଆେଦଶ େଦଉଛି େମାର ଆ}ାର ଉଲଂଘନ କର ନାହ\, 

େମା ସାଥିେର ସଭାକୁ ଚାଲ ମଁୁ ବଳ ପବୂ�କ ତମକୁ େନବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହ\ ।” 

  

ªୀ ନାହ\ େସ ଦିନ ªୀର ଆତI ସ¤ାନକୁ ଭରା ସଭାେର अପମାନ କରାଗଲା, 

ସ¤ାନର ପର ଲଗାଇ ସ�ାଭୀମାନକୁ ବଳୀଦାନ ଦିଆଗଲା । 

 

କ�Fନ କରୁଥିବା ପାzାଳୀର अଶ�uେର ଥିଲା ଏକ ବିଚିତ�  େରାଷ, 

ଏ ଷଡ଼ଯ ର ରଚନା ନିୟତିର ଥିଲା ନା େସଥିେର ଥିଲା ପାrବ ପୁତ� . େଦାଷ । 

 

କ%� କହିଲା େବଶ�ା ଓ ଦୂେଯ��ାଧନ. ଜଂଘେର ବସିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ ଦିଆଗଲା । 

ନୀରବ ବସିଥିବା େସହି ସଭାେର ଧମ�ର ନାମେର େସ ଦିନ ଏକ ªୀର ଗରୀମାକୁ କଳ.ିତ 

କରାଗଲା । 

 

ଦୁେଯ��ାଧନ. ଆେଦଶାନୁସାେର ଚିରହରଣ ଆର� େହଲା, 

ଜର୍ ଲଗାଇ ଏକ ଧାରରୁ ଟଣା ଗଲା ପୁଣି ଟଣାଗଲା, କି� ବªର अq ନେହଲା, 

 

କୃ{ଦ�ାରା େସ ଦିନ କ� ୀ{ାର ଲାଜକୁ ତ ବzାଇ ଦିଆଗଲା,  

ବª ତ ଉତୁରିଲା ନାହ\ ତନୁ କି� ªୀର ସ�ାଭୀମାନ ନଗ~ େହାଇଗଲା । 
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अହଂକୁ ଆଘାତ ପହzିଥିଲା ଭରା ସଭାେର େସ ଦିନ, 

ଯୁx ତ ଥିଲା ତା’ର େକବଳ ପରିଣାମ, ବାbବେର ବାଜି ଲାଗିଥିଲା ସ¤ାନ । 

 

ମହାଭାରତ େହବା ବି ଥିଲା ସମୟର ଏକ ଆେବଦନ,  

अଧିକାର େନବା ତ ଦି�ତୀୟ କାରଣ ଥିଲା, ଏହାର ମଳୂେର ଥିଲା ନାରୀର ଆତI ସ¤ାନ । 

 

 

 
ଗେବଷକ,  

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

େକF� ୀୟ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଓଡ଼ିଶା, େକାରାପୁଟ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     396 

ଏହି େମାର ଗାଆଁଏହି େମାର ଗାଆଁଏହି େମାର ଗାଆଁଏହି େମାର ଗାଆଁ    
ଏହି େମାର ଗାଆଁ 

ସକାଳ ସୁରୁଜ େଯଉଁଠି ଆସି 

େଦଉଛି ତାର ଛୁଆଁ 

ଏହି େମାର ଗାଆଁ। 

 

ଓଳିେର ଏଠି ଲmଳ अଛି 

ମFିରର େଦଖ େନତ ଉଡୁଛି 

କअଁଳା ବାଛୁରୀ ଡିଆଁ ମାରୁଛି 

ଗାଇଆଳ େଟାକା ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି 

କୁନି ପିଲାର କାF େଯଉଁଠି 

ଶୁଭଇ କୁଆଁ କୁଆଁ 

ଏହି େମାର ଗାଆଁ। 

ପ�ଶାq କୁମାର 
ନାଥ 

 

 

ସୁନାେhତେର ଧାନ ଫଳୁଛି 

ପଖାଳ ଏଠି ମନ କିଣୁଛି 

ଜୁଈ ଜାଇର ବାସ ଛୁଟୁଛି 

ଜହି~  କାକୁଡି ଲତା ମାଡିଛି 

ସକାଳ େହଇ ଚାଷୀ ଭାଇଟି 

ପିଉଛି ନାଲି ଚା 

ଏହି େମାର ଗାଆଁ......... 

 

ସp�ା େହାଇେଲ ପhୀ େଫରୁଛି 

ଝୁଣା ଧପୂର ବାସ ଛୁଟୁଛି 

ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ େହଉଛି 

ଆଈ ମା ବି ଗପ କହୁଛି 
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ସକାେଳ େହଲା ବbାନୀ େଖାଲି 

ପଢ଼qି अ ଆ 

ଏହି େମାର ଗାଆଁ......... 

 

କା¡େର ଏଠି େଝାଟି ପଡୁଛି 

ନୂଆେବାହୁଟି ଲାଜ କରୁଛି 

ସାm ସାଥୀ.ର ଖଟି ଜମୁଛି 

ଜାଲୁअ ବି ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛି 

େସ~ହ େପ�ମେର ସମେb ବpା 

ଜେଣ ତ अନ�ର ସାହା 

ଏହି େମାର ଗାଆଁ........ 

 

 

 

 

 

 

ବାର ମାସେର େତର ପରବ 

ମୁr ଉ.ୁଣୀ େଦଖା େହଉଛି 

ମାଟି ହାrିେର ଭାତ ବସୁଛି 

ଗାଆଁ ଜqାଳ ଏେବ ବି अଛି 

ଗଁାଆର େଶାଭା ମନ େତାଷୁଛି 

 

ମମତା େଡାରୀେର େସ ବାpି ରଖିଛି 

ଗାଆଁଟି େମାର ମାଆ 

ଏହି ଆମରି ଗାଆଁ.... 

 
ସୁFରପୁର, ଉaର କୂଳହାଟ, ପ�ୀତିପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩  
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ମନ େମାହିନିଏମନ େମାହିନିଏମନ େମାହିନିଏମନ େମାହିନିଏ!!!!    
ଦିଗବଳୟେର ଝୁଲି ରହିଥିବା ଧାେର 

ଧୁଆଁ ଗାରପରି 

अଧିର ଏ ଭାବନାର ଭାବ 

 

ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଉଥିବା ଭାବ 

ତନI ୟତାେର ଚାତୁରୀ ଢାଳି 

ବିେଶଷଣର ଧାଡ଼ିେର 

ଜୁଡ଼ା ବାେp 

 

ସବ�ନାମର ସଜଫୁଲ ଗଜରାେର 

ସେଜଇ େହବାକୁ ଭଲପାଏ 

अସୀମା ସାହୁ 

 

ଶ� ର.ୁଣୀ େସ, 

ମନେର ପହଁରି ଚହଲୁଥିବା 

ଶ�.ୁ ଇjା ମୁତାବକ ଛାଣି ଆଣିେଲ 

ଉ¥�ଳ ଦିେଶ 

 

ଭାବର କିଛି ଶ� 

େକrାେର ମୁr ହେଲଇ ନାଚୁଥିବା 

ଧାନଫୁଲର ଶସ ପରି ମଧୁର, 

ଓଠକୁ ଓହC ାଇ ଆସି ଗହଳିଚହଳି 

ଭଲପାଆqି 

 

କିଛି ଭାରି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ 

ସମୟର अବa�ମାନେର 

ବିଲୁ� ପ�ାୟ ଦିଶqି 
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ଏଇ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରହି 

ଶବ େହାଇଯାଉଥିବା ଶ�ମାନ.ୁ 

ନାତିଶୀେତା{ ବ�ାଖ�ାେର 

ସଜାଡ଼ିେଦବାକୁ ପେଡ଼ 

େସମାନ. ଶୁଖିଲା ମୁହଁେର 

ସରୁୂଜମୁଖୀର ହସ ବୁଣିଦିଆଯାଏ 

େତେବ ଯାଇ 

ଭାବ, ବାରମାସୀ ଋତୁପ%ୂ� ା ଲାେଗ 

 

ଇjାମତୀ େସ 

ମାେହF�େବଳାେର 

अhର. ସବାରିେର ବୁଲିବାକୁ ଭଲପାଏ 

 

 

 

 

 

 

ନିଛାଟିଆ ସାଧନାର bୁପ ପାଖେର 

େକହି ଜଣକୁ ପାଇେଲ 

ସମପiତ ମୁଦ� ାେର ଓହC ାଇ ଆେସ 

 

ଚF�ମଲିC କାର ଚାହାଣୀ ହାଣି 

ଆେbକିନା ପାଖେର ବେସ 

 

ପ�ଲମି�ତ ଉଦାସ କାଗଜର 

ନୁଖୁରା ଛାତିେର 

ଭାଷାର େକଶରୀ େବାଳିେଦଇ 

ତୁj କାଗଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇଦିଏ 

 

ହୃଦୟ ଛୁଉଁଥିବା 

ଏଇ ଭାବଟି 

ଉପମାର କୁଟିକମ ଚିତା ପିpିେଦେଲ 

କଥା ବି କବିତା େହାଇ  

ମନ େମାହିନିଏ! 
ମଧୁବନ, ବାରିପଦା, ମୟୁରଭn, ୭୫୭୦୦୧ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୩୮୦୭୭୦ 
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ଜୀବନଜୀବନଜୀବନଜୀବନ    
ଜୀବନଟା ନୁେହଁ ତିମିର ଆେଲାକର େଖଳ 

େକେବ ପରି�ିତି କେର ବ�ାକୁଳ। 

ପୁଣି େକେବ ହୁଏ ସ�ାଥ�ପର ତ? 

ଆଉ େକେବ େସ ଜଗତ ଆଶି�ତ? 

େକେବ େହାଇଯାଏ ପର अଧିନ ତ। 

ପୁଣି ହୁअଇ ସ�ାଧୀନ, 

େତଣୁ କହୁअଛି ଏପରି �େଳ, 

ପ�ଭୁ.ୁ ଆଶ�ାକର ତରିବ ଟି େହେଳ। 

େସହି ପିତା, ଭ� ାତା अଟqି ଆମର, 

ତା. ଆଶ�ାେର ସ.ଟ ହୁअଇ ଦୂର। 

ତା.ର अଧିନ अେଟ ଏ ଜଗତ, 

ତା. ପାଦପେଦI  ରହୁ େମା ମତି ତ। 

ଜୀବନ ଜnାଳ अେଟ, 

}ାନଦୀପ ଜାଳି ଆେଲାକ ଦିअ। 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
େଢ.ାନାଳ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, 

େଢ.ାନାଳ। 

ଜିଲC ା-େଢ.ାନାଳ 

ପିନ୍ – ୭୫୯୦୨୬ 

େଯାଗାେଯାଗ - ୭୦୦୮୫୯୯୮୨୯ 
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ସପନ ସqକସପନ ସqକସପନ ସqକସପନ ସqକ    
ଶରତଟା ସବୁେବେଳ ଶରଧାର ପୁଟୁଳି 

ଧରି ଛମ୍ ଛମ୍ କରି ପଶିଆେସ 

ଫୁେଲଇ ଝିअଟିଏ କି? 

େତାଫାକାଶ ମୁହଁ ତା’ର 

ଚୁନି ଚୁନି ତାରାଆ.ି 

ଜହ~ର ଟିକିଲିଟି ଯାଇଥାଏ ଚମକି! 

 

ଶରତଟା ସଦାେବେଳ ସଫା ସଫା 

ନୀଳପାଣି ଆଖିେର ତା’ର 

अଗଣିତ ମାଛର ଆକାଂhା 

ରିଭୁ ଆଭୂଷଣ 
ପrା 

 

ପରତ ନଥାଏ କି ଏଇ ଗଲା 

ନିଦାଘର ଘାତ, ବରଷାବତାସ 

କିcା ଆସିବ ମାଘର ଶୀତ ହାଡ଼ଭmା 

 

ଶରତଟା ସଦାେବେଳ ସପନ ସqକ 

ଫୁର୍ ଫୁର୍ ଝୁଲୁଥିବା କାଶତrୀଫୁଲ 

ତାରି ସେଫଦ ପ�େଚ�ା 

ମଁା ପରି अସୁମାରୀ ଆଶାର ପ�ତୀକ 

ଦଶଭୂଜ ଆଢୁଆେଳ ବzିବାର ନିେ��ଶ 

ସୁବ%� ଫସଲର अqରm ନି�ା 

 
ପାରଳାେଖମୁrି, ଗଜପତି, ଓଡ଼ିଶା 
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େଶଷ େଟ�ନ୍େଶଷ େଟ�ନ୍େଶଷ େଟ�ନ୍େଶଷ େଟ�ନ୍    
ମଳୂ ବmଳା ରଚନା : ଦୀପ.ର େଗାସ�ାମୀ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାqର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

େଶଷ େଟ�ନ୍ ଧରିବି େବାଲି ବସିଛି 

ଶୁନଶାନ୍ େ�ସନ୍, ଲାଲ ସିଗ୍ ନାଲ୍, 

ମାଇକେର ବାରcାର େଘାଷଣା - 

ଆଜିର ଯାତ� ୀ. ପାଇଁ ଏଇ େଶଷ ସୁେଯାଗ 

 

ଛାୟା ଛାୟା ମୁହୂa�, ଛାତିର ଧଡ଼ପଡ଼, କC ାqିର ଦୀଘ�ଶ�ାସ 

ହଠାତ୍ ମେନ େନଇ ଆସିଲା ପ�ଶ~ - 

େଶଷ େଟ�ନର ଚାଳକ, ତୁେମ କ’ଣ ଯାତ� ୀ ନୁହଁ? 

େଶଷ େଟ�ନ୍ ଯାତ� ା କରିବାର ପ�ଥମ ବ��ି ତୁେମ; 

ସୁେଯାଗ େଦବା, ନା ପାଇବା, େକଉଁ ଆନେF ତୁେମ ବିେଭାର? 

 

ହ%� ବଜାଇ ପଶିବା ଆର� କଲା େଶଷ େଟ�ନ୍, 

ଉଠି େଦଖିଲି ଜଳି ଉଠିଛି ସବୁଜ ସଂେକତ; 

ସନାତନ ମହାକୁଡ 
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ପCାଟଫମ�େର ପଡ଼ି ରହିଲା େମାର ପ�ଶ~ 

 

େଶଷ େଟ�ନ୍ ର େଶଷ ଯାତ� ୀ ଆଉ କିଏ अଛି କି? 

େଫରି େଫରି ପ�ତିଧ�ନିତ େହଲା ଦୂରେର େକଉଁଠି! 

 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ - ୭୫୨୦୮୨, 

ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanmahakud.in 
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ରmୀନ ସ�ପ~ରmୀନ ସ�ପ~ରmୀନ ସ�ପ~ରmୀନ ସ�ପ~    
ମୁଠାଏ ସ�ପ~ ମାଗିଥିଲି ରାତିକୁ 

 अବିଶ�ାସ କଲା େବାେଧ, େଫେରଇବିକି ନାହ\? 

େମzାଏ अpାରକୁ ଥାପିେଦଲା 

 େମା ପାପୁଲିେର.........। 

 

ଆnୁଳାଏ ରଂଗ ମାଗିଥିଲି ଇF�ଧନୁକୁ 

 େଫେରଇବାର ପ�ତିଶୃତି େଦଇ 

ଢାଳିେଦଲା अଜସ� ରଂଗ 

 େମା େଦହସାରା, େବଫିକର୍ େହାଇ.....। 

 

ମାଖି େହଲି େଦହ ସାରା 

 େସ ରଂଗ ସବୁକୁ ଏକ ବିେଭାର୍-ପଣେର 

କିଏ େକେତ େବାହି େନେଲ 

 ବଳକା ରଂଗ, େମା ରଂଗ ଝୁଡିରୁ...। 

 

ଝାଡି ଝୁଡି ,େଦଇ େଦଲି ପ�ଜାପତିକୁ 

ତପନ ସାହୁ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     405 

 ଆଉ ଯାହା ଟିେକ ଥିଲା, 

େକାଉଠୁ େକଜାଣି ମାଡି ଆସିଲା 

 େସ କଳା ହାrିଆ େମଘ......, 

 

େଧାଇ େନଲା ସବୁ ରଂଗ 

 େଦହ େଗାଟାକ ଓଦା କରି... 

ମଁୁ "ଥୁ" କରୁଥିଲି ପାଟିେର ପଶି ଯାଇଥିବା 

 ରଂଗପାଣିକୁ ,ଆଉ ବିକଳ େହାଇ 

ହାତ ବଢଉ ଥିଲି ରଂଗ େନଇ 

 ଉଡି ଯାଉଥିବା ପ�ଜାପତିକୁ.......। 

 
କନି0 ଶିhକ, 

େଗୗଡୁଣୀେପାଖରୀ ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଚାFବାଲି,ଭଦ�କ । 

ତା-୧୮-୦୮-୨୦୧୯ ରିଖ,ରବିବାର । 
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ଜଗାକାଳିଆଜଗାକାଳିଆଜଗାକାଳିଆଜଗାକାଳିଆ    
କଳାଠାକୁର େହେଲ ଆମର ଜଗାକାଳିଆ, 

କଳାଠାକୁର େହେଲ ଆମର ନୀଳାଚଳିଆ, 

କଳାଠାକୁର େହେଲ ଆମର ଜଗାବଳିଆ, 

କଳାଠାକୁର େହେଲ ଶ�େhତ� ର କାଳିଆ ୧ 

 

ଶ�ୀେhତ�  େହଉଛି ପତିତପାବନ ଧମ� ପରାୟଣ ଧାମ, 

ସବ�ଦା ଜପହୁଏ େଯଉଁଠି ଜଗତାଧୀଶ. ପ�ତି ନାମ, 

अନୁର�ି ପ�ଦାୟକ େଯ ଶ�ୀଜଗନ~ ାଥ.ର ସହସ� ନାମ, 

ଯାବ¥ୀବନ କରିବା ମହିମାନି�ତ ଚକାଆଖି.ୁ ପ�ଣାମ |୨|  
 

ଶ�ୀଜଗନ~ ାଥ େହେଲ ପଜୂନୀୟ ପ�ତିମା, 

ଉ½ଳୀୟ.ର େହେଲ ମନର ମଣିମା, 

अତୁଳନୀୟ ମହନୀୟ ତା.ର ମହିମା, 

କାଳିଆ ଆମର ପରମ ପଜୂ� ପରମାତI ା |୩| 

 

ଜଗା.ର େସବାେର अଛି େକେତ ପ�କାର ରୀତି-ନୀତି, 

େଦୖନFିନ ପଜୂାେର ସୁଚାରୁ अଛି ବହୁ ପୁରାତନ ପxତି, 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର 
ସି ‘ଚିମା’ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     407 

ଜଗା.ର ମହାପ�ସାଦେର अଛି ଛପନ େଭାଗର ପ�bୁତି,   

ତା.ର अଳ.ାର अବେଲାକନ ଦିଏ अନୁପମ अନୁଭୂତି |୪| 

 

अତ�q ମନେମାହକ ମେନାହାରୀ ତା.ର ପ�ତି େବଶ, 

ଉ½ଳୀୟ.ର ରାଜାଧି ରାଜ େବାଲି ଜଣାଏ ସୁନା େବଶ, 

अତି ଦୁଲ�ଭ େଯ କାଳିଆ ଠାକୁର.ର ନାଗାଜ�ୁ ନ େବଶ, 

अତ�q अସାମାନ� େଯ ଶ�ୀନାଥ.ର ରଘୁନାଥ େବଶ |୫| 
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अବା�ିତअବା�ିତअବା�ିତअବା�ିତ    
େକଉଁ ପାପର ସ�ାhର  

ବହନ କରି ଭୂମି� େହାଇଥିଏ 

ନବଜାତକ ଟି େକଜାଣି !!! 

ବଜ��ବbୁ ପରି अବିଳେc 

ଫିmି ଦିଆଯାଏ ଡ�ବିନ୍ େର, 

େରଳ ଧାରଣାେର କିcା େକଉଁ 

अପqରା ବୁଦା ଉହାଡେର..... 

ନିଜ ଭାଗ� ସହ ସãଷ� କରିବାକୁ 

େକେତ ନିରିହ,େକେତ ନିମ�ଳ 

ସଯୂ��. ପହିଲି କିରଣ ପରି 

ଚକ୍ ଚକ୍ ସୁନା େଦହ 

ବFନା ନାୟକ 

 

ଶିକାର େହାଇଯାଏ  

କାଉ ଶାଗୁଣା.ର ତ େକେବ 

କୁକୁର ଝୁଣି ଝୁଣି ଟାଣି ଆେଣ 

େଲାକ େଲାଚନକୁ..... 

ମାଆ ତ ସବୁ େବେଳ ମାଆ 

ନିଜ ର�ର अବିକଳ  

ପ�ତିଲିପି କୁ ନିମ�ମ ଭାେବ 

ଫିmିଲା େବେଳ କଣ 

କ#ି ଉେଠନି ହାତ ?  

ଫାଟି ପେଡନି ହୃଦୟ  ? 

େକେତ େକେତ ଯ ଣା କୁ 

ଆତI � କରି ଦଶ ମାସର 

ଦୀଘ� ପ�ତୀhା ପେର 

ଧରା ପୃ�କୁ ଓହC ାଇ ଆଣିଥିବା 
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अମୃତର ସqାନ ଟିକୁ ଏଇମିତି 

अବା�ିତ ଭାେବ ଫିmିେଦବାକୁ 

ମାଆ ଟିଏ ବାଧ� ହୁଏ କାହ\କି ? 

ନିମ�ୟା अ}ାନ ଶିଶୁଟି କଣ 

େଖାଜିଥାଏ ବାପା ର ସ}ା, 

ସାନିଧ� ନା ପରିଚୟ ? 

େତେବ କଣ ଏଇ ଉxତ ସମାଜର ସାମାଜିକ 

अଂହ.ାର ପାଖେର ହାର ମାେନ 

ମାତୃତ୍ଵ  ? 

ମାଆ ଟି ବିବଶ ହୁଏ... 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଲୁହକୁ 

ଉଦର� କରି େସ ନିଜର କଲିଜା କୁ 

ଆଲଗା କରିଦିଏ 

େକେବ अନାଥ ର କଟୁ�ି ସେହ ଶିଶୁଟି ତ 

େକେବ ଜାରଜ ର କଳ.ିତ ନାମକୁ ବୁଜୁଳା 

କରି ଉେପhିତ େହଉଥାଏ ..... 

େହେଲ ମାଆ ଟିକୁ କଣ  

hମା କରିପାେର ସିଏ ? 

େସଦିନ ଶକୁqଳା କଣ hମା କରି ପାରିଥିେଲ 

ମାତା େମନକ.   

अସହାୟତା କୁ 

ବ�ାସ କଣ hମା କରି ପାରିଥିେଲ ରାଜମାତା 

ସତ�ବତୀ .ୁ ? 

କ%� କଣ ବୁଝି ପାରିଥିେଲ 

ମାତା କୁqୀ.ର ବିବଶତା କୁ ? 

ଏଠି ପ�ଶ~ ଉେଠ ନାରୀଟିଏ 

କଣ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ମାଆ େହାଇଯାଏ ? 

ଏଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ 

ଇଏତ ବଡ଼ ଗହନ ପ�ଶ~ 

େଦାଷ ସମାଜ ର ଥାଉ କି 

ବାପା ର କିcା ମାଆ ର 

ପରିଣାମ ତ େଭାଗିଥାଏ ସିଏ   

ଯିଏ ନା ପାପେର ଥାଏ 

ନା ପୁଣ�େର  

ନା େଦାଷେର ଥାଏ ନା ....... 

 
ଭୁବେନଶ�ର 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ମଁା ସିହିନୀଗଡ଼ିଏନ୍ମଁା ସିହିନୀଗଡ଼ିଏନ୍ମଁା ସିହିନୀଗଡ଼ିଏନ୍ମଁା ସିହିନୀଗଡ଼ିଏନ୍    
ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ତୁଇଁ ବିp�ାସିନୀ  

ତୁଇଁ ଦୁଃଖ ହାରିନୀ 

ସିହିନୀଗଡର୍ ମଁା ସିହିନୀଗଡିଏନ୍ 

ଶୁନ୍ ଭ�ର୍ ଗୁହାରୀ। 

ଭିନଭିନ୍ ରକମର୍ ଜୀବଜତୁଁ େହଇ 

ଚାରିଖାନି େତାର୍ ଦିହ\ 

ପାଏନ୍ ଖଲ୍ ଖଲ୍ ଝରସି ଝରନା 

ଦୁହିପାହଁାେକ େତାର୍ ଧୁଇ। 

ଗଛ ଠିଆଠିଆ ପତର ହଲି ଝୁଲି 

ବିନତୀ କରୁେଛ ତେତ 

ଜୀବଜଁତୁ ଆଏଜ୍ ହସି ଖୁସି ରହି 

ମୁଡିଆ ମାରୁଛନ୍ େକେତ। 

କଲିଆ େମଘ େଦଖି ମୟୁର ଆଏସି 

ନାଚସି ଗାଏସି अଠିପର୍ 

େଚେରଇ ଚିରଗୁନ୍ କରୁଛନ୍ ଜୁହାର୍ 

େଡନା ହେଲଇ ଥରଥର 

ଶିଶୁପାଲ୍ ସାମ�ଥ 

 

ଝାରର୍ କୁଇଲି େହେଲ ପହପହ 

କୁହୁକୁହୁ ଡାକି କେହସି 

ଉଠେଗା ମଁା ସିହିନୀଗଡିଏନ୍ କହି 

ପରଭାତି ଗୀତ ଗାଏସି। 

େଲାକ ଠିଆଠିଆ େହାଇ ଲେମଲମ 

ଧରି ହାେତ ଫୁଲଫଲ 

ଏକ୍ ମନ୍ େହଇ କରେବ ଦରଶନ 

ମାଗୁଛନ୍ ଭ�ିର ଫଲ 

ତୁଇଁ ମଁା ଜନନୀ ଦୁଃଖ୍ ବିନାଶିନୀ 

ପାେଦଁ ପଡୁଛୁଁ ଶରନ୍ 

ଦୁଃେଖସୁେଖ ରହି ଜନଉଛୁଁ ବିନତୀ 

ଛିନବୁ ଆମର ମରନ୍। 
କୁେ�ା, ଭୁ�ା, अcାେଭାନା 

ଜିଲC ା:-ବରଗଡ଼-୭୬୮୦୪୫ 
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ସୁଆଧୀନ୍ ଦିନରସୁଆଧୀନ୍ ଦିନରସୁଆଧୀନ୍ ଦିନରସୁଆଧୀନ୍ ଦିନର    
ମହଁ ମହଁ ଆଏଚ୍ ଗହ ଗହେର  

ଆମର୍ ଭାରତ୍ େଦଶ୍ , 

ଲାଲ୍ - ଧୁବ୍ ଲା – ଶାଗୁଆ ରଂେଗ 

ସାଜିଛୁ ତାର୍ େଭସ୍ ।୧ 

ମହଁେକ ଚFନ୍ ମହଁେକ अଁତର୍ 

ମହଁେକ ପଦମ୍ ଫୁଲ୍ , 

ମହଁେକ ଆମର୍ ସମ୍ କିରର୍ ମନ୍ 

େଦଖିକରି ନୂଆଁ ରୂପ୍ ।୨ 

ମେନ ପକେର େସ ଦିନ୍ େକ  

ଥିଲା େମନ୍ ଦୁଃେଖ , 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ଗୁରା ଶାସେନ ଭାରତ୍ ଥିଲା  

ଦୁଃଖ୍ ମିଲୁଥିଲା ସେତ ।୩ 

ଆମର୍ େଦେଶ ଆମ୍ କୁ ଶାସନ୍ 

କରୁଥିେଲ େସ ପୁେହ , 

ବର୍ େଷ अେଧ ନାଇଁ ଦୁଇଶହ ବର୍ ଷ 

ଦୁଃଖ୍ େଦଉଥିେଲ ସୁେଖ ।୪ 

ଆମର୍ ମାଏଟ୍ ବୀର୍ ମାଏଟ୍  

ବାହାର୍ େଲ ଆମର୍ ବୀର୍ , 

ଗୁରା ଶାସନେକ ଭାଂଗି େଦେଲ  

େଦଖାଇ କରି ନିଏ ହିତ୍ ।୫ 

ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଆମର୍ ରକମ୍ େର  

ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଆମର୍ ଧରମ୍ , 

ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଭିତ୍ େର ଗୁେଟ ବଲି 

ଡାକ୍ ପଡୁେଛ ଆମର୍ କରମ୍ ।୬ 
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ଆେମେର େଦଶର୍ େଦଶ୍ ଆମର୍  

ଯାଉ ପେଛ ଆମର୍ ଜୀବନ୍ , 

ସୁଆଧୀନ୍ ଦିେନ କିରିଆ ଖାଏମା  

ଗଢମା ଗୁେଟ ନୂଆଁ ଜୀବନ୍ ।୭ 

ସୁଆଧୀନ୍ – ସୁଆଧୀନ୍ – ସୁଆଧୀନ୍ ଆେମେର  

ନାଇଁ ରହୁ କାହାର୍ अଧିନ୍ , 

अpାର୍ ପଲାେଲ ଉଜାଲା ଆଏସି  

ଆଏଚ୍ େସ ସୁଆଧୀନ୍ ଦିନ୍ ......।୮ 

 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି , ( ଡୁmୁରିପାଲି )  

ସୁବ%�ପୁର , 

େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ମଏନାମଏନାମଏନାମଏନା    
େଦଖଲା କୁନା ମହୁଲ୍ ଡାେଲ 

ବସିେଛ ଗୁେଟ ମଏନା, 

କୁହୁରି ଯାଉେଛ ଦରେଦ ସେଥ 

ଭାଂଗି ଯାଇେଛ େଡନା । 

ମଏନାେକ ଧରି ପିଠି ସୁଆଁରି 

କେହଲା ଘରେକ ଯିମା, 

ଉେସାକସା କରି େଦମି ଭାତ ଖିରି 

ସାଂେଗ ଦୁେହ ରେହମା । 

ପିnରା ଭିତେର ରହି ନି ପାେର 

ମୁଇଁ ତ ବୁଲqା ଚେରଇ, 

ପ�ସନ~  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

ଖୁଲା ଆକାେଶ ମନ୍ ଭରି ହଁେସ 

ସୁଆଧିନ୍ ନି େନ ଛେଡଇ । 

େମାର୍ ଭାେବ ମେତ ଛାଡିେଦ କୁନା 

ନାଇଁ ହ ତୁଇ ଦୁଖମନା, 

େତାର୍ େଲେଖ ମୁନୁସ୍ ଗୁେଟ ପଥର୍ 

ମାରିେଛ ମେତ अେଛ ଜନା । 

େକନ୍ ବିଶୁଆେସ ତମର୍ ପାେସ 

ସଁପି େଦମି ଇ ଜୀବନ୍, 

ସୁଆଧିନ୍ ବିନା ଭାବ୍ େପେରମ୍ କାଣା 

ମରନ୍ ସାଂେଗ ସମାନ୍ । 

 
ପ�ସନ~   ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

ପ�ଧାନପାଲି, ସcଲପୁର  
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अଜାମର୍अଜାମର୍अଜାମର୍अଜାମର୍    
ଗଁୁଚା ମୁସାର୍ ଜm ବାହଁା ନୁ 

                  ନାଇଥାଇ ବିର୍ ତାକତ୍ 

େଦଇ େସତୁ ଥି ଭାବର ଗୁଢି 

                   େହଇଗଲା ବଡ଼ ଭକତ୍ 

ବିସଟୁଁ ବିସଟୁଁ ଭଜି ପହଲାଦ୍ 

        ହରୁହରଦମ୍ କେର ଧିଆନ୍ 

ନୃସିm ପରଭୁ ଆସି अବତାରି 

        େଦେଲ ବିସ�ାସର୍ ଗିଆନ୍ 

େଲଡିଭାବନି ଭାବି ଧନୁଯାତରାର୍ ଛେଲଁ 

       େଖଲେଲ ମରନ୍ ଫାନ୍ 

ସୁଭାସ୍ ଚF�  ଭୁଏ 

 

ନF ଲାଲା ଆସି କେଲ ଲିଲା 

       ଉଡ଼ଲା अସୁର୍ ଜାନ୍ 

ସୁଭଦ� ାର୍ େପଟୁଁ ଧରମ୍ େପାଥି 

       अଭିମନୁ� ଥିଲା ସୁନି 

େବଲକର୍ ବଫୁଥି ମହାଭାରତ ସାଫ୍ 

       ଜାନିଥିେଲ }ାନି ଗୁନି 

ଜାତିର୍ ରhା ରଜାର୍ ରାଗଁୁ 

       କରିଥିେଲ ଧର୍ ମ ପଦ୍ 

ମାରି ମୁଡି େକାଣାକ�ର୍ ଗୁଡ଼ି ର୍ 

       େଲଖିଗେଲ କରମ୍ ପଦ୍ 

େଦସର୍ ହିେତ ବାଲୁଦ୍ ବାଜିରାଉତ୍ 

       ଛାତିଥି ଖାଏଲା ଗୁଲି 

ସୁଆଧିନ୍ ଭାରେତ ବିରପନ୍ ନାେମ 

      ବିଲକୁଲ ନାଇପାରୁ ଭୁଲି 
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अଲପ୍ ବଏେସଁ अଜାମର୍ େହେଲ 

       ପରହିତ୍ କେଲ ପେହଲା 

କମ୍ ବଁା ଚି ଭି ଜିଂେଲ ଜୁଗ୍ ଜୁଗ୍ 

    ସମରପନ୍ ଭାବ୍ ଦିେହଁ ଲେହଲା 

ନାଇଲାେଗ ସେଥ ବଡ଼ କି ସାନ୍ 

    କରିଥିେଲ ମହତ୍ କାମ୍ 

ହୁଁରଗୁନି େହଇ ସୁରତା ଥି ଦୁନିଆଁ 

    ଭଜୁଥିବା େତାର ନାମ୍ 

 
ଧାେmର୍ ,ବରଗଡ 

ଡୁmୁରିପାଲି ମହାବିଦ�ାଲୟ, ସୁବ%�ପୁର 
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ବାର ମାସର୍ େତର୍ ତିହାର୍ବାର ମାସର୍ େତର୍ ତିହାର୍ବାର ମାସର୍ େତର୍ ତିହାର୍ବାର ମାସର୍ େତର୍ ତିହାର୍    
अଷାଢ୍ ମାସର୍ ରଥ୍ ଦୁତିଆ 

           ରଥେକ ସୁFର୍ ସୁନାର୍ କାଲିଆ। 

ଶରାବନ୍ ମାସର୍ େପନ୍ ଢଲା 

             େବାଲବମକର୍ େଠଲା େପଲା। 

ଭୁେଦା ମାସର୍ ନୂଆଖାଇ 

             ବୁେହନ୍ ବାନସି ହାେତ ରାhୀ । 

ଦଶରା ମାସର୍ ଦୁଗ�ାପଜୂା 

             ଘର୍ ଘର୍ େକ ମmଳାପଜୂା। 

କାaiକ୍ ମାସର୍ ଦିଆଲି ତିହାର୍ 

            ବଏଠା ସଲତା କେଲ� ବାହାର୍। 

ମକଶିର୍ ମାସର୍ ଗୁରବାର୍ 

            ଝୁଟୀଥି ସୁFର୍ ଘର୍ ଦୁଆର୍। 

ପୁଷ୍ ମାସର୍ ପୁଷପୁନି ତିହାର୍ 

         ପିଠାପନା କେଲ େକତନି ତିଆର୍। 

ଶିଶୁପାଲ୍ ସାମ�ଥ 

 

ମାଘ୍ ମାସର୍ ସରସ�ତୀ ପଜୂା 

          ପାଠପଢା ଛୁଆର୍ ଇ<ୁେଲ ମଜା। 

ଫଗୁନ୍ ମାସର୍ େହାଲି ବଲି 

             ରm୍ େଖଲେଲ ହଲିଝୁଲି। 

ଚଇତ୍ ମାସର୍ ରାମ୍ ନअଁମୀ 

              ବିହା ବରପନ୍ କେଲ� ଜାନି। 

ବଇଶାଖ୍ ମାସର୍ ପନା ସଁକ� ାqି 

               ନୂଆ ବରଷ୍ ତ କିଏ ମାନସି। 

େଜଠ୍ ମାସର୍ ରଜ ତିହାର୍ 

          ବାରମାସର୍ ଇଟା େତର ତିହାର୍। 

 
କୁେ�ା, ଭୁ�ା, अcାେଭାନା 

ବରଗଡ଼-୭୬୮୦୪୫ 

sishupalsamrath5@gmail.com 
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ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍    
ଶୁନ୍ ଶୁନ୍ େର }ାନି ମୁନୁଷ 

କହୁେଛ ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍, 

ଗୁେଟ ଗୁେଟ କରି କେହମି ମୁଇଁ 

େଯେତ अେଛ େମାର୍ ଗୁନ୍ 

 

ବହି େତାର୍ ନୁ अଲଗା କରି 

େଖଳାମି େଫସ୍ ବୁକ୍ 

ଟିକ୍ ଟକ୍ ଆଉ ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଥି 

ବଦ୍ ଲି ଯିବା ଯୁଗ 

 

ପିଲା ଥିବା ତ ବନ୍ ଘାେଟକା 

ଟୁେକଲ୍ େଟଟ୍ କେନ 

କେଲ କେଲ କରି କଥା େହେବ 

ଇ ମୁବାଇଲ୍ ଫୁେନ 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

ମଲା ଲୁକ୍ ର ସାଂେଗ େସଲ୍ ଫି 

େଦଖ୍ ବା ଇ ଦୁନିଆ 

ଧିେର ଧିେର କରି ମାର୍ ମି 

େତାର୍ ମୁନୁଷପନିଆ 

 

ପାଖର୍ ଲୁକ୍ େକ ଦୁର୍ େକ େନମି 

ଦୁେର ବାp୍ ବୁ ଭାବ୍ 

ଗୁେଟ ଛାତ୍ ତେଲ ରହିକରି ଭି 

ନାଇ ମିେଲ ତ ଲାବ୍ 

 

େମାର୍ ମାୟାଥି ପଡ଼୍ େଲ ଥେର 

ଖୁଜୁଥିବୁ ନ ମେତ 

ଖାନାପିନା ଭୁଲି ଯିବୁ ସାଂେଗ 

ଦୁଃଖ୍ ଥିେଲ ବି େଯେତ 
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ହାେତ କା ମୁଇଁ ଲଟ୍ କିଥିମି 

ପାେଖ ତ ଥିମି େତାର୍ 

ସବୁ କାମ୍ େକ ପାସ୍ ରି ଦବୁ 

ନାଇ କରୁନ େସାର 

 

ମୁଇଁ ଶୁଇେଲ ତୁଇ ଶୁଇବୁ 

ମୁଇଁ ଉଠ୍ େଲ ତୁଇ 

ସମ୍ କୁ େମାର୍ ଫାେସ ବାp୍ ମି 

ବାବୁ େହଉ କି ବୁଲି େମାର ଫାେସ କା ଫେସଇ କରି 

କରାମି େକେତ ନାଟ୍ 

ଫସ୍ େଲ ଥେର େମାର୍ ଫାେସ ତ 

ନାଇ ପାଉନ୍ ବାଟ 

 

ଏତ୍ କି ଥିେର ନାଇସରି େଯ 

ଆଉ ଭି अେଛ ଗୁନ୍ 

अଲଗା ଦିେନ କେହମି ବାକି 

ମୁଇଁ ମୁବାଇଲ୍ ଫୁନ୍ 

 
କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ପଏସାର ଦୁଇଫାଲ୍ପଏସାର ଦୁଇଫାଲ୍ପଏସାର ଦୁଇଫାଲ୍ପଏସାର ଦୁଇଫାଲ୍    
େକେଡ଼ ଦୁଃେଖ କେ�ଁ ଜନମ୍ କଲା 

େପେଟଧରି ଦଶମାସ୍ 

ହାତ୍ େଯନ୍ ତା େତାର୍ ଗିଜ୍ େକ ପୁହୁଁଚିଲା 

ମଁାେକ ମାର୍ ସୁ ଲାତ୍ ୧ 

ନିେଜ ଭୁେକଁ ମରି େତାେତ ଖୁଆଲା 

ନିେଜ କାFି ଯିଏ େତାେତ ହଁସାଲା 

ଆଝିର୍ େହଇଗଲା େସ ପର୍ ହର୍ 

‘ଜରାଶ�ମ’େକ କରିେଦଲୁ ତୁହି 

ମଁା’ର ଠିକ୍ ନା ଘର? ୨ 

ଧଏନ୍ ଧଏନ୍ ତୁଇଁ କୁଲ୍ ପୁଛା ପୁଉ, 

ଶ.ସିpୁ ପୁେରାହିତ 

 

ଧଏନ୍ ଧଏନ୍ େତାର୍ ଜନମ୍ 

ତରା ଗୁେଟ ଥିେଲ ପେଛଁ କାମ୍ େକ 

କାଏଁ କର୍ ବୁ ଉଆଁସର୍ ଜନ୍? ୩ 

ଝି’ଗୁେଟ ଥିେଲ ସିନା ବୁଝ୍ ତା 

ଆଏର୍ ଗୁେଟ ଝି’ର୍ (ମଁାର୍) କଥା 

ପୁଉର ପେଛ ତ ବାଇ େହଲୁଁ 

ଏେଭଁ ପ�ାେଲ େହବା େକନ୍ ତା!! ୪ 

ପୁଉ-ଝି ନୁେହଁ କିେହ ବଡ଼ସାନ୍ 

ଗୁେଟ ପଏସାର୍ ଦୁହିଫାଲ୍ 

ଫାେଲ େହେଲ ଖାଲି 

ଆର୍ ନାଇଁ ଚାେଲଁ 

ଇଟା ତା ଦୁନିଆର ଚାଲ୍ ୫ 
ବଡ଼ାଲି, ଉଲୁrା, ସୁବ%�ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୨୦୧୯୫ 
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ଆରୁ େକେଭ ଆସବ ମଁାଆରୁ େକେଭ ଆସବ ମଁାଆରୁ େକେଭ ଆସବ ମଁାଆରୁ େକେଭ ଆସବ ମଁା    
अନିଏ अତ�ାଚର ଯାଉେଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 

େକେଭ ଆସବ ଧରାେକ ଉତୁରି 

अସୁର୍ ପରକୁତିର୍ ଯାହାେକ େଯେତ 

ମୁନୁଷ୍ ଗେଲନ େଖଚାେଖାଚ୍ ଭରି ୧ 

ଝି ବହ ଭୁଆେସନ୍ ବାହାର୍ େଲ ଘରୁ 

େଫରଲା ତକ୍ ଦିେହ ଯାଏ ଥରି, 

ଖବର୍ ଏqା ବାହାେର େଡଲି େଡଲି 

କାଣା ରହି ପାର୍ ବ ଦମ୍ ଧରି ୨ 

ହନା କଟା ଲୁଟ୍ ପାଟ୍ ଚୁରି ଡକାଏତି 

ଦିନୁ ଦିନେକ ଯାଉେଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି, 

ବଲା½ାର୍ ହଉେଛ ଦିନ୍ ଦାହାଡ଼ା 

ଫୁଲ୍ ହଇ ଥାଉକି କଁଚା କଢ଼ି ୩ 

ପ�ସନ~  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

 

ଏେଛନ୍ ମୁନୁସର୍ େଦଖେଲ ପରକୁତି 

अସୁର୍ ଠାନୁ ଭି ଲାେଗ ହିନ୍, 

େସ ଯୁେଗ ଏqା ମୁନୁସ୍ ରହିଥିେଲ 

ରାବଣ୍, ମେହସାର୍ ନିଥିତା ଚିହ~ ୍ ୪ 

ମେହସା ଜିଇଁଥିେଲ କେହତା ସେଥ 

ତିରସୁଲ୍ ଭୁସ େହ ମୁନୁସର୍ ଛାତି, 

ପାପ୍ କରୁେଛ ହରେମସା ଲୁକି େଯ 

ନାଇଁ ମାନି କରି େକେଭ ଦିନ୍ ରାତି ୫ 

ରାବଣ୍ ହସୁଥିସି ଦଶରା ଦଶମି ଥି 

େଦଖି କରି ମୁନୁସ୍ ଜାଏତ୍, 

ମେତ ପୁେଡ଼ଇ କରି ମଜା େଦଖୁଛ 

ତେମ ତ ମରନୁ ଖଏତ୍  ୬ 
ପ�ଧାନପାଲି, ସcଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୫୮୨୧୮୭୬୬ 
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ରାବଣ ପୁଡ଼ିରାବଣ ପୁଡ଼ିରାବଣ ପୁଡ଼ିରାବଣ ପୁଡ଼ି    
ସତର୍ ପୁଓ ସତର ହାତ୍ 

अସତର୍ ନାଇଁ ଠାନ୍ , 

ସତ୍ େକ େଯେତ अସତ୍ କେଲ  

ମାର୍ ମିେଲ ନାଇଁ ଠାନ୍  । 

କିଏ େଦବ୍ ତା କିଏ अସୁର୍  

େସ କଥା ଦିअ ପାସ୍ ରି , 

ଭୁଲ୍  - ଠିକ୍ େକ ବିଚାର୍ କର 

ଉେସ ନାଇଁ ଯ ପହଁରି । 

ନିଜର୍ ମାଆଁ - ବୁେହନ୍ େଦେହଁ 

ହାତ୍ େଯ େଦବାେର ଥୁଇ , 

େକନ୍ ତା ସେହବା େସ କଥାେକ  

ଜୀବନ୍ ଥିେଲେର ଭୂଇଁ   

କାଏଁ େଦାଷ୍ କଲା ସପୂ �ନଖା  

େଦଲା େପ�ମର୍ ବାର୍ ତା , 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ମନ୍ ନାଇଁ ଥିେଲ କହି ଥିତ  

ଧରି ଥିତା େସ ରାସ୍ ତା । 

େକେତ ଗୁଲ୍ ଗୁଲା କଲ ତୁେମ  

େଛଦି େଦଇ ତାର୍ ନାକ୍ , 

ରାବଣ୍ ରଜାର୍ ବଂେଶ େଦଲ 

ବେଢ କଲ.ର୍ ଦାଗ୍ । 

ନିଏ କାଣା ଜନାବାର୍ ଲାଗି  

ସୀତାେକ ଆନ୍ ଲା ଧରି , 

अେଶାକ୍ ବେନ ମାଏଝି ଭିେଲ 

ସୀତାେକ େଦଲାେର ଭରି । 

ରାବଣ େକେତ ସାଧୁ ଆଏ େଯ 

ଛୁଇଁ ନାଇଁ ଥାଇ ସୀତା , 

େସନ୍ ତା ବୀର୍ େକ ପାପୀ ବଲି 

ଦୁନିଆ କେହସି କଥା । 
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ତୁମର୍ ରାମ୍ ଯିେବ େସନ୍ େକ  

ଶୁଭ୍ କରିଥିେଲ େସତୁ , 

େସ େସତୁଥି ପାର୍ େହେଲ ସେଭ  

ବୀର୍ ରାବଣର୍ େହତୁ । 

େସନ ଥିେଲ େସ ରାମ୍ - ରାବଣ୍ 

ଯିଏ ଜାଣା େହଇ ଥାଉ , 

ଇନ ଇହାେଦ କିଏ େହଇଛ  

ରାମ୍ କି ରାବଣ୍ ଆଉ । 

ରାବଣ େହଇକରି ରାମର୍ େଭଷ୍  

ଧର୍ ସ େଯନ୍ ତା ' ଲୁେକ , 

ରାମ୍ ଆଏ କି ରାବଣ ତୁେମ  

ଜନା ନାଇଁନ କାହାେକ  । 

ଲାଏଜ୍ ଲାଗୁେର ରାମ୍ ତେତ 

େଦଖାଇ େହଉଛୁ ନିେଜ , 

ରାବଣ େହଇଛୁ ଆର୍ ଜାଲୁଛୁ  

ନିଜର୍ ପୁତୁଲା ନିେଜ । 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି, ଡୁmୁରିପାଲି 

ସୁବ%�ପୁର, େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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କାଶI ୀରର ଇତିହାସକାଶI ୀରର ଇତିହାସକାଶI ୀରର ଇତିହାସକାଶI ୀରର ଇତିହାସ    
 କାଶI ୀରକୁ ପୃଥିବୀର ସ�ଗ� େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର େସୗFଯ�� 

େଲାକମାନ.ୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକଷiତ କରିଥାଏ। ଏହାର େସୗFଯ��େର 

ଆକଷiତ େହାଇ ବିଶ�ର େକାଣ अନୁେକାଣରୁ େଲାକମାେନ ଏଠାକୁ 

ଚାଲିଆସିଥାqି। କି� ଭୂସ�ଗ� ଏେବ ଏକ ପ�କାର ନକ� େହାଇସାରିଲାଣି। େଯେତେବେଳ 

େଦଶ ବିଭାଜନ େହଲା େସେତେବେଳ ଜିନ~ ା. ଭଳି କିଛି େନତା. ତକ� ଥିଲା େଯ ମୁସଲିମ୍ 

ବହୁଳ କଶI ୀର ବିନା ପାକିbାନ अସ#ୂ%�। େତଣୁ ପାକ୍ େପ�ରିତ ଉଗ�ବାଦୀ ଏବଂ ପାକ୍ 

େସନା କଶI ୀରେର ଏପରି ପରି�ିତି ଉପୁଜାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଛqି। ଆଜି ପରି�ିତି ଏପରି 

େଯ ହିFୁ ଶ�ୀନଗରର ଲାଲ୍ େଚୗକେର ଖୁଲମଖୁଲC ା ତି� ରmା ଉେaାଳନ କରିପାରିେବ ନାହ\। 

େଯେତେବେଳ କି ହଜାର ବଷ� ଧରି କଶI ୀରେର ହିFୁ ରହିଆସୁଥିେଲ। ଆଉ ମହାଭାରତ 

ସମୟରୁ କଶI ୀରେର ହିFୁ ରାଜା ରାଜତ�  କରିଆସୁଥିେଲ। େତେବ ହିFୁ ରାଜ�େର େକଉଁଠୁ 

ଆସିେଲ ମୁସଲମାନ୍? ଏହାର ଉaର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇତିହାସର ପୃ0ା େଲଉଟାଇବାକୁ 

ପଡିବ। ଆସ� ଜାଣିବା କାହ\କି କଶI ୀରକୁ ବିେଶଷ ଦଜ�ା ଦିଆଯାଉଛି। 

 କାଶI ୀର େକମିତି େହଲା ଏହା ପଛେର ତ अେନକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ। କି� 

ଋଷି କଶ�ପ.ୁ େଯାଗଁୁ ଏହାର ନାମ କାଶI ୀର େହାଇଛି। ୧୧୪୮ – ୪୯ େର ନିଜର ପ�ସିx 

ପୁbକ ରାଜତରmିଣୀେର କଶI ୀରର ପ�ାଚୀନ ଇତିହାସ ଉେଲC ଖ କରିଛqି ମହାକବି 

କହCଣ। ଏହି ପୁbକେର ୮ଟି ତରm अଥ�ାତ୍ अଧ�ାୟ ଏବଂ ସଂ<ୃତେର ପ�ାୟ ୭୮୨୬ 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପrା 
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େଶCାକ अଛି। ଏହି ପୁbକ अନୁସାେର କାଶI ୀର ନଁା କଶ�ପେମରୁ ଥିଲା। ଯିଏ ବ� ହI ା. ପୁତ�  

ଏବଂ ଋଷି ମରୀଚି. ପୁତ�  ଥିେଲ। େତେବ େସ ସମୟେର କାଶI ୀର ଖୁବ୍ ଦୁଗ�ମ ଥିବା ସହ 

ଏଠାେର ଉ� ଉ� ପବ�ତ ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ଋଷି କଶ�ପ େଲାକ. ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ 

ରାbା ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ। େସେବଠାରୁ ଏହାର ନଁା ରହିଥିଲା କଶ�ପେମରୁ। ଯାହା ପେର 

अପଭ� ଂସ େହାଇ କାଶI ୀର େହାଇଗଲା। ରାଜତରmିଣୀର ପ�ଥମ ତରmେର କହCଣ ଋଷି 

କହିଛqି ସବ� ପ�ଥେମ କଶI ୀରେର ରାଜ� �ାପନା କରିଥିେଲ ପାrବ. ସାନ ଭାଇ 

ସହେଦବ। ପେର ୨୭୩ ଇଶାେର େବୗx ଧମ�ର ଆଗମନ େହାଇଥିଲା। ତଥାପି ପିଢି 

ପେର ପିଢି ସହେଦବ. ବଂଶଜ ୨୩ ପିଢି ଯାଏଁ କଶI ୀରେର ରାଜତ�  କରିଥିେଲ। େତେବ 

ଏହା ପେର ପzମ ଶତା�ୀେର ହୁଣ ରାଜା ମିହିରକୂଳ କଶI ୀରେର କବଜା କରିଥିେଲ। କି� 

ପେର େସ େଶୖବ ଧମ� ଆପଣାଇଥିେଲ। 

କାଶI ୀରେର ମୁସଲମାନ. ପ�େବଶ 

 େତେବ କଶI ୀରେର ବଷ� ୧୦୧୫େର େସେତେବେଳ ଇସଲାମର ପାଦ ପଡିଥିଲା 

େଯେତେବେଳ ମହ¤uଦ ଗଜନବୀ କଶI ୀରେର ପ�ଥମ ଆକ�ମଣ କରଥିଲା। କି� ତାର 

ଉେ�ଶ� କଶI ୀରେର ଇସଲାମ ଧମ�ର ପ�ଚାର କରିବା ନଥିଲା। ବରଂ ଲୁଟ୍ ପାଟ୍ ପରି ପୁଣି 

ଥେର ଗଜନୀ େଫରିଯାଇଥିଲା ମହ¤uଦ। ଏହା ପେର କଶI ୀରେର ହମଲା କରିଥିଲା 

ଦୁେଲାଚା ମେmାଲ୍। କି� ତାକୁ କଶI ୀରର ତ½ାଳୀନ ରାଜା ସହେଦବ. ମ ୀ ପରାଜିତ 

କରିେଦଇଥିେଲ। ଏହା ପେର ୧୩୨୦େର ରନଚୀନ ନାମକ ଜେଣ ତି�ତୀ ଶରଣାଥ�ୀ 

େସୖନିକ ରାଜା. ନିକଟକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାର ବୀରତ�  େଦଖି ରାଜା ତାକୁ 

େସନାପତି ଭାେବ ନିଯୁ� କରିଥିେଲ। େତେବ ରନଚୀନ ହିFୁ ଧମ� ଗ�ହଣ କରିବା ପାଇଁ 
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ରାଜା.ୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲା। କି� ତାର अନୁେରାଧକୁ ବିେରାଧ କରିଥିେଲ କଶI ୀର 

ପrିତ। କିଛି ଦିନ ପେର ରାଜା. େଦହାq ପେର ତା. ପତ~ ୀ େକାଟା ରାଣୀ ଶାସନଭାର 

ସ�ାଳି ଥିେଲ। ଆଉ ରାମଚF�.ୁ ନିଜ ମ ୀ କରିଥିେଲ। 

 କିଛି ଦିନ ପେର କିଛି ମୁସଲମାନ୍ ସୁଫି େହାଇ କଶI ୀରେର ପ�େବଶ କରିଥିେଲ। 

େତେବ େସମାନ. ମଧ�େର ଥିବା ବୁଲବୁଲ୍ ଶାହା ରନଚୀନକୁ ଇସଲାମ୍ ଧମ� ଗ�ହଣ 

କରିବା ପାଇଁ ପ�ବa�ାଇ ଥିଲା। େଯଉଁ�ାନେର ରନଚୀନ ମୁସଲମାନ୍ େହାଇଥିଲା େସ 

�ାନକୁ ବୁଲବୁଲ ଶାହା କା ଲmର୍ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଶ�ୀନଗରର ପzମ େପାଲ 

ନିକଟେର। ମୁସଲମାନ୍ ଧମ� ଗ�ହଣ କରିବା ପେର ରନଚୀନ୍ ନିଜ ନଁା ସଦରୁ�ିନ 

ରଖିଥିଲା। ୬ अେ�ାବର ୧୩୨୦େର େଧାକାେର ରାମଚF�.ୁ ହତ�ା କରିଥିଲା ରନଚୀନ୍। 

ଆଉ ତାପେର ନିଜ ନଁା ରଖିଥିଲା ସୁଲତାନ୍ ସଦରୁ�ିନ୍। ଧୀେର ଧୀେର ସଦରୁ�ିନ 

ଆଫଗାନୀbାନରୁ ମୁସଲମାନ.ୁ ଆଣି କଶI ୀରେର ଆଣି ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ�ାୟ ୧୭ 

ହଜାର ମୁସଲମାନ.ୁ େନଇ ନିଜ େସନା ପ�bୁତ କରିଥିଲା ସଦରୁ�ିନ୍। ସଦରୁ�ିନର 

େସୖନିକ ପ�ତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ହିFୁ.ୁ ହତ�ା କରୁଥିେଲ। େସଥିପାଇଁ କିଛି େଲାକ 

ଭୟେର ମୁସଲମାନ୍ େହାଇଯାଇଥିେଲ ଆଉ କିଛି ଜ¤u ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। 

କାଶI ୀରେର େହାଇଥିବା ନରସଂହାର 

୧. େଡାଡା ନରସଂହାର : ୧୪ अଗ� ୧୯୯୩େର ଏକ ବସ୍ अଟକାଇ ଏଥିେର ଥିବା ୧୫ 

ଜଣ ହିFୁ.ୁ ହତ�ା କରାଯାଇଥିଲା । 

୨. ସଂଗ�ାମପୁର ନରସଂହାର : ୨୧ ମା�� ୧୯୯୭େର ଘେର ପଶି ୭ ଜଣ କାଶI ୀର ପrିତ.ୁ 

अପହରଣ କରି ହତ�ା କରାଯାଇଥିଲା । 
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୩. ବpମା ନରସଂହାର : ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୯୮େର ଆତ.ବାଦୀ ୪ କାଶI ୀର ପରିବାରର 

୨୩ େଲାକ.ୁ ଗୁଳି କରି ହତ�ା କରଥିେଲ । 

୪. ପ�ାନେକାଟ ନରସଂହାର : ୧୭ ଏପି�ଲ୍ ୧୯୯୮େର ଏକ କାଶI ୀର ହିFୁ ପରିବାର ୨୭ 

େଲାକ.ୁ ହତ�ା କରାଯାଇଥିଲା। େଯଉଁଥିେର ଥିେଲ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁ। ଏହି ଘଟଣା ପେର 

ଭୟେର େପାନି ଏବଂ ରିୟାସୀ अଂଚଳରୁ ୧୦୦୦ ଜଣ ହିFୁ ପଳାୟନ କରିଥିେଲ। 

୫. अନqନାଗ ନରସଂହାର : େସହପରି ୨୦୦୦େର अନqନାଗଠାେର ୩୦ ଜଣ 

अମରନାଥ ଯାତ� ୀ.ୁ ହତ�ା କରିଥିେଲ ଆତ.ବାଦୀ। 

୬. ୨୦୦୧େର େଡାଡାେର ୬ ଜଣ ହିFୁ.ୁ ଆତ.ବାଦୀ ଗୁଳି କରି ହତ�ା କରିଥିେଲ । 

୭. ୨୦୦୧େର ଜ¤u େରଲେୱ େ�ସନ ନରସଂହାର : େସନା େବଶେର ଆସି ଗୁଳିଚାଳନା 

କରିଥିେଲ ଆତ.ବାଦୀ। େଯଉଁଥିେର ୧୧ ଜଣ. ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା। 

୮. କାସିମ୍ ନଗର ନରସଂହାର : ୨୦୦୨େର ୨୯ ଜଣ ହିFୁ ଶ�ମିକ.ୁ ହତ�ା 

କରାଯାଇଥିଲା। େଯଉଁଥିେର ଥିେଲ ୧୩ ମହିଳା ଏବଂ ଜେଣ ଶିଶୁ। 

୯. ନFୀମାଗ� ନରସଂହାର : ପୁଲୱାମା ଜିଲC ାର ନFିମାଗ�େର ଆତ.ବାଦୀ ୨୪ ହିFୁ.ୁ 

କରିଥିେଲ ହତ�ା। 

 ଏଭଳି ଆହରୀ अେନକ ନରସଂହାର େହାଇଛି। ଯାହା ଫଳେର କଶI ୀର ଘାଟିରୁ ଖାଲି 

େହାଇଗେଲ ହିFୁ। 
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ରାମାୟଣର କଥାରାମାୟଣର କଥାରାମାୟଣର କଥାରାମାୟଣର କଥା    
 *େବଦମତୀ ରାବଣ.ୁ କାହ\କି अଭିଶାପ େଦେଲ, ଇF�  େମନକାକୁ 

अଭିଶାପ େଦବାର କାରଣ କ’ଣ ଥିଲା ଓ ଋଷିମାେନ ଶିଶୁ କନ�ାଟିକୁ 

େକଉଁ ନାମେର ନାମିତ କେଲ* 

 ଥେର ଋଷି କୁଶଧ�ଜ େବଦଧ�ନୀ କରୁଥିବା େବେଳ େବଦଧ�ନିର ଗ�ୀର ଶ� ମଧ�ରୁ 

କନ�ାଟିଏ ଜାତ େହଲା। ଋଷି କୁଶଧ�ଜ େଯାଗବଳେର ଜାଣି ପାରିେଲ େଯ ସ�ୟଂ ମହାଲhI ୀ 

େଯ କି ରାଜା अcରୀଶ. କନ�ା ଶ�ୀମତୀ ରୂେପ ଜନI ଲାଭ କରିଥିେଲ, େଦବଷi ନାରଦ. 

अଭିଶାପ େହତୁ େସ ବa�ମାନ େବଦଧ�ନିରୁ ଜନI ଲାଭ କରିଛି । େତଣୁ ଋଷି କୁଶଧ�ଜ େସହି 

ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜର ଝିअକରି ପାଳିବାେର ଲାଗିେଲ। େବଦଧ�ନିରୁ ଜାତ େହାଇଥିବାରୁ ଏହାର 

ନାମ *େବଦମତୀ* େଦେଲ। େବଦମତୀ ବୃxିଲାଭ କରି େଯୗବନେର ପଦାପ�ଣ କରେq 

ତା.ୁ ମହାବି{ୁ. ସହିତ ବିବାହ େଦବା ପାଇଁ ଋଷି କୁଶଧ�ଜ ନି�aି ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। 

ଶ�ୁନାମକ େଦୖତ� କୁଶଧ�ଜ. ପାଖକୁ ଆସି େବଦମତୀ.ି ବିବାହ କରିବାକୁ ପ�bାବ 

େଦଲା। କି� େବଦମତୀ ମହାବି{ୁ.ୁ ବିବାହ କରିବ େବାଲି କହି କୁଶଧ�ଜ ଶ�ୁେଦୖତ�କୁ 

ନାହ\ କରିେଦଲା। ଏଥିେର ଶ�ୁେଦୖତ� ନିରାଶ େହାଇ ଭାରି ରାଗିଗଲା ଓ ନିଶାx�େର ଆସି 

କୁଶଧ�ଜ.ୁ ହତ�ାକଲା। କୁଶଧ�ଜ. ପତ~ ୀ କୁଶଧ�ଜ. ଚିତାଗି~େର ପ�େବଶ କରି 

େଦହତ�ାଗ କେଲ। ତହୁଁ େବଦମତୀ ମହାବି{ୁ.ୁ ପତିରୂେପ ପାଇବା ପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ 

ଯାଇ େସଠାେର ତପସ�ାେର ବସିେଲ।  

ନେରF�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 
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 ଦିେନ ରାବଣ ପୁ�କ ବିମାନେର ଆକାଶ ମାଗ�େର ଗଲାେବେଳ ରାବଣର ଦୃ�ି 

େବଦମତୀ ଉପେର ପଡିଲା। େବଦମତୀ.ର କମନୀୟ ରୂପଲାବଣ� େଦଖି ରାବଣ 

କାମଜ� ାଳାେର अ�ିର େହଲା ଓ େସଠାେର ଓହC ାଇ େବଦମତୀ.ୁ ବିବାହ କରିବ େବାଲି 

କହିଲା। େବଦମତୀ ମନା କରିବାରୁ ରାବଣ ବଳ½ାର କରିବା ଉେ�ଶ�େର େବଦମତୀ. 

େକଶ ଆକଷ�ଣ କରିବାରୁ େବଦମତୀ ନିଜର େକଶ ଛିrାଇ ରାବଣ କବଳରୁ ମୁ� େହେଲ 

ଓ ରାବଣ.ୁ କହିେଲ, “େର ଦଶାନନ, େତା �ଶ�େର अପବିତ�  େହାଇଥିବା େମା େଦହକୁ ମଁୁ 

ବa�ମାନ ତ�ାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବa�ମାନ ମଁୁ େତାେତ ଏହି अଭିଶାପ େଦଉଛି େଯ 

େମାର ପରବa�ୀ ଜନI େର େମା େହତୁ େତାର ପ�ାଣନାଶ େହବ। େଦବଷi ନାରଦ.ଠାରୁ 

ପରାମଶ� ପାଇ ରାବଣ େବଦମତୀ. ଶବକୁ ନ� କରିେଦବା ଉେ�ଶ�େର ଚର ପଠାଇ 

ହିମାଳୟ ନିକଟରୁ ଲ.ାଗଡକୁ अଣାଇଲା ଓ ଶବଟିକି ରାpି ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ନିଜ 

ପତ~ ୀ ମେFାଦରୀ.ି ନିେ��ଶ େଦଲା। ମେFାଦରୀ. ପାଖେର ନାରଦ ଏକାqେର ପହzି 

େସହି ଶବଟିକୁ ନରାpି ସମୁଦ� େର ଭସାଇେଦବା ପାଇଁ ପରାମଶ� େଦେଲ। େତଣୁ େସହି 

ଶବଟିକୁ େଗାପନେର େଗାଟିଏ ସିFୁକ ଭିତେର ରଖି ମେFାଦରୀ େସହି ସିFୁକକୁ ସମୁଦ� େର 

ଭସାଇେଦେଲ। େସହି ସିFୁକଟି ସମୁଦ� େର ଭାସିଆସି କୂଳେର ଲାଗିଲା ଓ ସମୁଦ�  ତଟେର 

ଥିବା ବାଲି ମଧ�େର େପାତି େହାଇ ପଡିଲା।  

 ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକ.ର େକୗଣସି ସqାନ ନ ଥିଲା। ପୁତ� ପ�ା�ି ଆଶାେର େସ 

ତପସ�ା /ାରା ବି{ୁ.ୁ ସ�� କରିବା ପାଇଁ ଇଛାକେଲ। େତଣୁ େସ ମ ୀମାନ. ହାତେର 

ରାଜ�ଭାର େଦଇ ତପସ�ା କରିବା ପେର ନିେଜ ଜନକ ତମସା ନଦୀେର ସ~ାନ 

କରୁଥିବାେବେଳ ଆକାଶକୁ ଚାହ\େଦେଲ। େସେତେବେଳ ପରମା ସୁFରୀ अ�ରା େମନକା 
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ଶାପମୁ� େହାଇ ମa��ଭୂମିରୁ ସ�ଗ�େଲାକକୁ ଆକାଶ ମାଗ�େର ଗମନ କରୁଥିଲା। େମନକା 

अ�ରାର େସୗFଯ�� େଦଖି ଜନକ େମାହିତ େହାଇଗେଲ। ଭାବିେଲ େମାର ଏହିପରି 

େଗାଟିଏ ସୁFରୀ ଝିअ ଥାqା କି! 

 ଏହି ସମୟେର ଆକାଶ ପଥରୁ େମନକା କହିଲା--େହ ରାଜଷi ଜନକ! ମଁୁ େହଉଛି 

ସ�ଗ�ର ଏକ अ�ରା। େମା ନାଆଁ େମନକା। ତୁମ ହୃଦୟର ବ�ଥା ମଁୁ ବୁଝିପାରିଛି। ତୁମ 

ମନକଥା ମଁୁ ଜାଣିପାରିଛି। ଇF�. अଭିଶାପ େହତୁ ମଁୁ ମa��ଭୂମିେର ମାନୁଷୀରୂେପ 

ରହିଥିଲି। ବa�ମାନ ମଁୁ ମୁ�ି ପାଇ ସ�ଗ�କୁ ଯାଉଛି। େହ ଜନକ, ତୁେ� ନି§ୟ େଗାଟିଏ 

ଝିअ ପାଇବ େଯ କି େମା’ଠାରୁ ଶେହଗୁଣ अଧିକ ସୁFରୀ। ଜନକ ପଚାରିେଲ-- େହ 

େମନକା, ଇF�  ତୁ�.ୁ କାହ\କି अଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ। େମନକା କହିଲା-- ଦିେନ 

େଦବସଭାେର ଆେମ ଆଠଜଣ अ�ରା ନୃତ� କରୁଥିଲୁ। େସଠାେର ଗpବ� ଚିତ� େସନ 

ଉପ�ିତ ଥିଲା। ଚିତ� େସନର ରୂପେର ଆକୃ�େହାଇ ମଁୁ କାମଜ� ାଳାେର अ�ିର େହବାରୁ 

ଇF�  ତାହା ଜାଣିପାରି େମାେତ अଭିଶାପ େଦେଲ-- େଲା େମନକା, ତୁ ପୁତ� ରୂପ େଦଖି 

କାମାଥ�ୀ େହଲୁ। େତଣୁ ମଁୁ େତାେତ ଏହି अଭିଶାପ େଦଉଛି େଯ ତୁ ମa��ଭୂମିେର େମCଛ 

ରୂପେର ଜାତ େହବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମଁୁ େସଥିରୁ ମୁ�ି ପାଇବା ପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରିବାରୁ ଇF�  

କହିେଲ, ମa��େର େମCଛ ରୂେପ କିଛିକାଳ କେଟଇଲା ପେର ତୁ ଗିରିରାଜ. ଦଶ�ନ 

ପାଇଲାମାେତ�  ମୁ�ିଲାଭ କରି ସ�ଗ�କୁ ଆସିବୁ। ବa�ମାନ ମଁୁ େସଥିରୁ ମୁ�ି ପାଇ ସ�ଗ�କୁ 

ଯାଉଛି। େହ ରାଜନ, ତୁେ� ନି§ୟ େଗାଟିଏ ପରମାସୁFରୀ ଝିअ ପାଇବ। ଜନକ 

ପଚାରିେଲ-- େହ େମନକା, ମଁୁ ଝିअଟିକୁ ପାଇବି େବାଲି ତୁେ� କିପରି ଜାଣିଲ?  

 େମନକା କହିଲା-- ମଁୁ ସ�ଗ�େର ଥିଲାେବେଳ ଦିେନ ନାରଦ ଆସି ଇF�.ୁ କହିେଲ େଯ 
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କୁଶଧ�ଜମୁନି. ଝିअ େବଦମତୀ ଜନକ ରାଜା. ଝିअ େହବ। ସମୁଦ� ର ଦhିଣ ତୀରେର 

େଯଉଁ ବାଲୁକାରାଶି ବ�ାପିଛି େସହି ବାଲି ଭିତେର େବଦମତୀ. ଶବ ରହିଛି। େହ ଜନକ, 

ତୁେ� ସୁବ%� ଲmଳ େନଇ େସହି ବାଲିକି କଷ�ଣ କର। େସଥିରୁ ତୁେ� ଝିअ ପାଇବ। 

ଏହାକହି େମନକା ସ�ଗ�କୁ ଚାଲିଗଲା। େମନକା କଥା ଶୁଣି ଜନକ ଭାରି ଆନFିତ େହେଲ 

ଓ ସେm ସେm େସଠାରୁ େଫରିଆସି ମିଥିଳାେର ଥିବା ନିଜ ଉଆସେର ପହzିେଲ ଓ 

ଯ}ଦ� ବ�ସବୁ େଯାଗାଡକରି ରଖିବାକୁ ମ ୀମାନ.ୁ ନିେ��ଶ େଦେଲ। ପାତ� ମ ୀ ଓ 

ଋଷିମାନ.ୁ ସmେର େନଇ ଜନକ ରାଜା ମିଥିଳାରୁ ଦhିଣ ସମୁଦ�  ତଟକୁ ଯାଇ ଖୁବ 

ଭଲଭାବେର ଯ} ଆର� କେଲ। ଯ}େର ପ%ୂ� ାହୁତି େଦଲାପେର ଯ} ସମା� େହଲା। 

ସ�%� ଲmଳକୁ ପଜୂା କରି ରାଜା ଜନକ େସହି ସ�%� ଲmଳେର ଯ} �ଳକୁ କଷ�ଣ କେଲ। 

ଯ}ଭୂମି କଷ�ଣ କରୁ କରୁ ସ�%� ଲmଳର ମୁନ ମାଟିତେଳ େଗାଟିଏ ସିFୁକ େଦହେର 

ବାଜିଲା। େସହି ସିFୁକକୁ ମାଟିତଳୁ ବାହାର କରାଗଲା। େସହି ସିFୁକକୁ େଖାଲି େଦଖିଲା 

େବଳକୁ ସିFୁକ ଭିତେର େଗାଟିଏ କୁନି ଝିअଟିଏ। ଭାରି ସୁFରୀ ଝିअଟିଏ। େଦହରୁ 

ସୁନାପରି େଜ�ାତି ବାହାରୁଛି। ମୁହଁଟି ଆକାଶର ଚାFପରି ସୁFର। େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର 

ଗଢା। ଋଷିମାେନ ଝିअଟିକି େଦଖି ଭାରି ଆ§ଯ�� େହେଲ। ଭାବିେଲ େକୗଣସି େଦବୀ 

େବାଧହୁଏ ମa��େର ଜନI  େନଇଛqି। ଋଷିମାନ. ମଧ�େର ବାଲI ୀକି ଥିେଲ। ବାÉୀକିମୁନି 

ଝିअଟିକି େଦଖି କହିେଲ- ଇଏ ସାଧାରଣ ଝିअ ନୁେହଁ। ସ�ୟଂ ମହାଲhI ୀ ନରକୁଳେର 

ନାରୀରୂେପ ଜନI ଲାଭ କରିଛqି। େସହି ଝିअଟିକୁ ଜନକରାଜା େସ~ହେର େକାଳକୁ 

େନଲାେବେଳ ଆକାଶରୁ େଦବତାମାେନ ପୁ�ବୃ�ି କେଲ। ଯ} େଶଷପେର ଋଷିମାେନ 

ବିଦାୟେନଇ ନିଜ ନିଜ ଆଶ�ମକୁ େଫରିଗେଲ। ପାତ� ମ ୀ ପ�ଭୃତି.ୁ ସmେର େଘନି େସହି 
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କନ�ାଟିକୁ କାଖେର କାେଖଇ ରାଜା ଜନକ ମିଥିଳାକୁ େଫରି ଆସି ରାଣୀ.ୁ େସହି 

କନ�ାଟିକୁ େଦଇ କହିେଲ-- େହ ରାଣୀ, ଏହି କନ�ାଟି େହଉଛି ଆମ ଦୁହ\.ୁ 

ପରେମଶ�ର.ର ମହତ ଦାନ। ଏହାକୁ ତୁେ� ଯତ~ ର ସହିତ ପାଳନ କର। ରାଣୀ ମଧ� 

ଯତ~ ର ସହିତ ପାଳନ କେଲ। ଟିକି ଝିअଟିର ଏେକାଇଶ ଦିନ େହଲା। ଝିअର 

ଏେକାଇଶିଆକୁ ରାଜା ଜନକ ସବୁ ଋଷିମାନ.ୁ ନିମ ଣ କେଲ। ଝିअଟିର ନାମ କରଣ 

କରିବାକୁ  ଜନକରାଜା ଋଷିମାନ.ୁ अନୁେରାଧ କେଲ। ଶିଶୁ କନ�ାଟିକୁ େଦଖି ସବୁଋଷି 

ବଡ଼ ଆନF अନୁଭବ କେଲ। ଶିଶୁଟିର ନାମ କ’ଣ େହବା ଉଚିତ େସ ବିଷୟେର ସବୁଯାକ 

ଋଷି ଆପଣା ମଧ�େର ଆେଲାଚନା କେଲ। ଋଷିମାେନ ରାଜା ଜନକ.ୁ କହିେଲ-- ଏହି 

ଶିଶୁ କନ�ାଟି ବିେଦହ େଦଶେର ଜାତ େହାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ *େବୖେଦହୀ*। ବିେଦହ 

େଦଶର अନ�ନାମ ମିଥିଳା େହାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ *େମୖଥିଳୀ*। ଲmଳଗାରରୁ ଜାତ 

େହାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ *ସୀତା*। ଜନକ. ଝିअ େହାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ 

*ଜାନକୀ*। ପୃଥିବୀ େକାଳରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ *ପାଥiବୀ*। େଯାଜେନ 

ପଯ��q ଏହା େଦହରୁ ସୁବାସ ବିbାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ *େଯାଜନଗpା*। ଉ�ବ 

େଶଷେର ଋଷିମାେନ ବିଦାେହାଇ ନିଜ ନିଜ ଆଶ�ମକୁ େଫରିଗେଲ। ଆନFର ସହିତ 

ଜନକ ସୀତା.ୁ େନଇ ରାଣୀ. ହାତକୁ ବଢାଇେଦେଲ।  

 ସମୟ ଗଡିଚାଲିଲା। ସୀତା ଧିେର ଧିେର ବଡ଼େହାଇ େଯୗବନେର ପଦାପ�ଣ କେଲ। 

ସୀତା.ର ଗୁଣାବଳୀ ଓ ରୂପଲାବଣ� େଦଖି ସୀତା. ପାଇଁ ଯଥାେଯାଗ� ବରଟିଏ ପାଇବା 

ପାଇଁ ରାଜା ଜନକ ମେନ ମେନ ନାନା ଉପାୟ ଚିqା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଜନକ. 

ରାଜବାଟିେର ମହାଶ�ିଶାଳୀ ଶିବଧନୁ ଥିଲା। ରାଜା ଜନକ ଶପଥକେଲ େଯଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି 
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ଶିବଧନୁେର ଗୁଣ େଦଇ ପାରିବ ସୀତା.ୁ େସ ତାକୁହ\ ବିଭାେଦେବ। ସୀତା.ୁ ପାଇବା ପାଇଁ 

ମହାମହୀ ବୀରପୁରୁଷମାେନ ଆସି ଜନକ.ୁ େଦଖାକେଲ। ରାଜା ଜନକ.ର େସହି 

େଗାଟିଏ କଥା। େଯଉଁ ପୁରୁଷ ଶିବଧନୁେର ଗୁଣ ଚଢାଇ ପାରିବ ସୀତା ତାକୁହ\ ବିବାହ 

କରିବ। ବୀରମାନ. ମଧ�ରୁ େକହି ଶିବଧନୁକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ଭୟେର ମjୂiତ େହାଇ 

ପଡିେଲ। େକହି ମହାବୀର ଧନୁକୁ େଟକି ନ ପାରି କଚାଡି େହାଇପଡିେଲ। ଧନୁକୁ ସତୂାଏ 

ସୁxା େଟକି ପାରିେଲ ନାହ\। ଗୁଣେଦବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଏହା େଦଖି ଜନକ ବଡ଼ 

ଚିqିତ େହାଇପଡିେଲ। ଶିବଧନୁେର ଗୁଣ ଚଢାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀେର 

ଜେଣେହେଲ ବୀର ନାହାqି। େତେବ େସ ଏପରି ଏକ ଶପଥ କେଲ କାହ\କି? ଜନକ 

ବିମଶ� େହାଇପଡିେଲ। 

 
ଆଳଦା, ଖଇରା,ବାେଲଶ�ର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦* 
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ନବଦୁଗ�ାନବଦୁଗ�ାନବଦୁଗ�ାନବଦୁଗ�ା    
    ମା' ଶ�ଟି େକଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲିअସୁअଛି ତା’ର 

ମକୂସାhୀ ଏ ସୃ�ି। ଏ ସଂସାରକୁ ସମb ପାପ, ତାପ ତଥା ବିପଦରୁ 

ରhା କରିବା ପାଇଁ  ଯୁେଗ अବତରି ଆସqି ଜଗତ୍ ଜନନୀ 

ଦୂଗ�ତିନାସିନୀ ସିଂହବାହିନୀ  ମା। ସମb.ୁ ଶ�ିପ�ଦାନ କରୁଥିବା ମା’। େତଣୁ ମାଆ.ୁ 

ପାବ�ଣଋତୁେର ପଜୂନ କରିଥାଉ। େସ ବି ଜେଣ ନାରୀ ରୂପି େଦବୀ। ତା. ପଜୂନ ପାଇଁ 

ଭ�ମାେନ ଗାନ କରqି -  

 ଯାେଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ  ମାତୃରୂେପଣ ସଂ�ିତା । 

 ନେମାତେସୖI  ନେମାତେସୖI  ନେମାନମଃ  

 ମାତା ଦୁଗ�ା େହଉଛqି ସୃ�ିର ଆଦିଶ�ି। ତା.ର ପ�ଥମ ସ�ରୂପର ନାମ େହଉଛି-

େଶୖଳପୁତ� ୀ । 

 ବେF ବାzିତଲାଭାୟ ଚF� ା��କୃତେଶଖରାମ୍ । 

 ବୃଷାରୂଢାଂ ଶଳୂଧରାଂ େଶୖଳପୁତ� ୀଂ ଯଶସି�ନୀମ୍ ।।୧।। 

 ପବ�ତରାଜ ହିମାଳୟ.ର କନ�ାରୂେପ ତା.ର ଜନI । ନବ ଦୁଗ�ା. ମଧ�େର େସ 

ପ�ଥମ େଦବୀ ଭାବେର ପରିଚିତ। େସ ବୃଷଭ ବାହିନୀ; ତା.ର ଡାହାଣ ହାତେର ତି� ଶଳୂ 

ଓ ବାମ ହାତେର ପଦI  େଶାଭାପାଏ। 

ନବଦୁଗ�ା.ର ଦି� ତୀୟ ସ�ରୂପ  େହଉଛି -ବ� ହI ଚାରିଣୀ । 

ପ.ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 
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 ଦଧାନା କରପଦI ାଭ�ାମhମାଳାକମrଳୂ । 

 େଦବୀ ପ�ସୀଦତୁ ମୟି ବ� ହI ଚାରିଣ�ନୁaମା ।।୨।। 

 “ବ� ହI " ଶ�ର अଥ� େହଉଛି ତପସ�ା। େତଣୁ କୁହାଯାଏ େଯ, “େଦବba� ଂ ତେପା 

ବ� ହI ” अଥ�ାତ୍ ବ� ହI  େହଉଛି େବଦ, ତa�  ଏବଂ ତପ। ମା’.ର ସ�ରୂପ अତ�q ଭବ�। 

ତା.ର ଡାହାଣ ହାତେର ଜପମାଳ ଏବଂ ବାମ ହାତେର କମrଳ େଶାଭାପାଏ। 

 ମାତା ଦୁଗ�ା.ର ତୃତୀୟ ଶ�ିର ନାମ ଚF�ଘ�ା । 

 ପିrଜପ�ବରାରୂଢାଂ ଚrେକାପାªେକୖଯ�ୁତା । 

 ପ�ସାଦଂ ତନୁେତ ମହ�ଂ ଚF�ଘେ�ତି ବିଶ�uତା ।।୩।। 

 ପଜୂାର ତୃତୀୟ ଦିବସେର ତା.ର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତା.ର ସ�ରୂପ ପରମ 

ଶାqିଦାୟକ ତଥା କଲ�ାଣକାରୀ अେଟ। ମbକେର ଘ�ା ସ�ରୂପ अx�ଚF�  ବିରାଜିତ 

ଥିବାରୁ ତା.ୁ ଚF�ଘ�ା େଦବୀ ଭାବେର ପଜୂନ କରାଯାଏ। ତା.ର ଶରୀର ସୁନାପରି 

ଉ¥ଳ ଏବଂ ଦଶ ଭୂଜାେର ଖÝ ଆଦି अªେର ବିଭୂଷିତ। େସ ସିଂହବାହିନୀ ତଥା ଯୁx 

ନିମେq ପ�bୁତ। 

 ମାତା.ର ଚତୁଥ� ସ�ରୂପର ନାମ- କୂଷI ାrା 

 ସୁରାସ#ୂ%�କଳଶଂ ରୁଧିରାପCuତେମବ ଚ । 

 ଦଧାନା ହbପଦI ାଭ�ାଂ କୂଷI ାrା ଶୁଭଦାbୁ େମ ।।୪।। 

 ନିଜର ମFହାସ /ାରା अr अଥ�ାତ୍ ବ� ହI ାrକୁ ଉÐନ କରିଥିବାରୁ ମାତା.ୁ କୁଷI ାrା 

େଦବୀ େବାଲି କୁହାଯାଏ। 

 ଏ ସୃ�ି େଯେତେବେଳ अpକାରମୟ ଥିଲା େସେତେବେଳ ସ�ୟଂ େଦବୀ ନିଜର ଇଷତ୍ 
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ହାସ� /ାରା ବ� ହI ାr ରଚନା କରିଥିେଲ। ମା’.ର େତଜ ଓ ପ�ଭାବେର ଦଶଦିଗ ଉଦ୍ 

ଭାସିତ େହଉଛି। ମା’.ର ଭୂଜ ସଂଖ�ା ଆଠ, େତଣୁ ମା अ� ଭୂଜାନାମେର ବିଖ�ାତ। 

ତା.ର ସାତଟି ହାତେର କମrଳୁ, ଧନୁ, ବାଣ, କମଳପୁ�, अମୃତପ%ୂ� କଳସ, ଚକ�  ତଥା 

ଗଦା। अ�ମ ହାତେର ରହିଛି ସବ�ସିxି-ସବ�ନିଧି ପ�ଦାୟକ ଜପମାଳା। ମା’.ର ବାହାନ 

ସିଂହ। ସଂ<ୃତେର ପାଣିକଖାରକୁ କୂଷI ାr କୁହqି। ଯାହାକି ମା’.ର ପି�ୟ अେଟ । 

 ମା’.ର  ପzମ ସ�ରୂପ ନାମ େହଉଛି - <Fମାତା । 

 ସିଂହାସନାଗତା ନିତ�ଂ ପଦI ାଶି�ତକର/ୟା । 

 ଶୁଭଦାbୁ ସଦାେଦବୀ <Fମାତା ଯଶସି�ନୀ ।। ୫� 

 ନବରାତି� ର ପzମଦିବସେର ମା.ର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ମା’.ର ବିଗ�ହେର 

ଭଗବାନ <F (କାaiେକୟ) ବାଳକରୂପେର େକାଳେର ବସିଥାqି। ମା’.ର ଚାରିଭୂଜ। 

ଡାହାଣପଟ ଉପର ହbେର <F.ୁ େକାଳେର ବସାଇ ଧରିଥାqି। ତଳ ହbଟି ଉପରକୁ 

େଟକି େସଥିେର କମଳ ପୁ�ଟି ଧରିଥାqି। ବାମପଟ ଉପର ହbେର ବରମୁଦ� ା େଶାଭା 

ପାଉଥାଏ। ତଳ ହbଟି ଉପରକୁ େଟକି େସଥିେର ମଧ� କମଳ ପୁ� େଶାଭା ପାଉଥାଏ। 

ତା.ର अନ�ନାମ ପଦI ାସନା अେଟ। ସିଂହ ତା.ର ବାହାନ अେଟ। େସ େହଉଛqି 

ଶୁଭ� ବ%�ା। 

 ମା’.ର ଷ0 ସ�ରୂପର ନାମ େହଉଛି - କାତ�ାୟନୀ। 

 ଚF�ହାେସା¥�ଳକରା ଶାଦ�ୁ ଳବରବାହନ । 

 କାତ�ାୟନୀ ଶୁଭଂ ଦଦ�ାେ�ବୀ ଦାନବଘାତିନୀ ।।୬। 

 ଏକ ବୃaାqରୁ ଜଣାଯାଏ େଯ"କତ" ନାମେର ଜେଣ ପ�ସିx ମହଷi ଥିେଲ। ତା.ର 
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ପୁତ�  ଋଷି କାତ�ା ଥିେଲ। େସହି କାତ�ା. େଗାତ� େର ବିଶ�ପ�ସିx ମହଷi କାତ�ାୟନ ଜନI  

େହାଇଥିେଲ। ପରବaiୀ ସମୟେର ତା’. ଘେର ମାତା.ର ଜନI  େହାଇଥିଲା େଶଷେର 

ଦଶମୀ ଦିନେର ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିେଲ। ମାତା.ର ସ�ରୂପ अତ�q ଭବ� ଓ 

ଦିବ�। ବ%� ସୁବ%�ପରି ଉ¥ଳ ଓ ଭସ�ର। ମାତା େହଉଛqି ଚତୁଭ�ୁ ଜା। ମା’.ର ଦhିଣ 

ପଟର ଉପର ହାତେର अଭୟ ମୁଦ� ା ଓ ତଳ ହାତେର ବର ମୁଦ� ା; ବାମ ହbେର ତରବାରି 

ଏବଂ ତଳ ହbେର ପ�Áୁଟିତ ପଦI  େଶାଭା ପାଏ। ଯାହା.ର ବାହନ ସିଂହ। 

 ମା’.ର ସ�ମ ସ�ରୂପର ନାମ େହଉଛି - କାଳରାତି�  । 

 ଏକେବଣୀ ଜପାକ%�ୀ େତୖଳାଭ��ଶରୀରିଣୀ । 

 ଲେcା0ୀ କ%�କାକ%�ୀ େତୖଳାଭ��ଶକରିଣୀ ।।  

 ବାମପାେଦାଲC ସେଲC ାହଲତାକ�କଭୂଷଣା । 

 ବx�ନମଧୂ�ଧ�ଜା କୃ{ା କାଳରାତି� ଭ�ୟ.ରୀ ।।୭।। 

 ଯାହା.ର ଶରୀରର ରm अpକାର ରାତି� ପରି ଗାଢକାଳ। ମbକର େକଶ ମୁକୁଳା। 

କ£େର ବିଜୁଳିପରି ଉ¥ଳ ମାଳା ଚହଟୁ ଥାଏ। ମା’.ର େନତ�  ତିେନାଟି ବ� ହI ାr ସଦୃଶ� 

େଗାଲାକାର। ତା. ନାସିକାରୁ अଗି~ର ଜ� ାଳା ବାହାରୁଥାଏ। ତା.ର ବାହାନ ଗଦ�ଭ(ଗଧ)

। େସ ଚତୁଭ�ୂଜା। ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ହb େଟକି ବରମୁଦ� ାେର ବର ପ�ଦାନ କରqି। 

ତଳ ହb अଭୟ ମୁଦ� ା। ବାମ ପଟର ଉପର ହାତେର ଲୁହାର କ�ା ଓ ତଳ ହbେର 

ଖଗ୍ଡ େଶାଭାପାଏ । 

ମାତା.ର अ�ମ ଶ�ିର ନାମ - ମହାେଗୗରୀ । 

 େଶ�େତବୃେଷ ସମାରୂଢା େଶ�ତାcରଧରା ଶୁଚିଃ । 
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 ମହାେଗୗରୀ ଶୁଭଂ ଦଦ�ାନ୍ ମହାେଦବପ�େମାଦଦା ।୮। 

 ଯାହା.ର ବ%� ସ#ୂ%� େଗୗର। ତା.ର ଆୟୁ ଆଠ ବଷ� େବାଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା 

‘अ� ବଷ�ା ଭେବତ୍ େଗୗରୀ’। ତା.ର ସମb ବª ଓ ଆଭୂଷଣ େଶ�ତ। ମା’ ଚତୁଭ�ୂଜା ଓ 

ବୃଷବାହିନୀ। ଯାହା.ର ଡାହାଣ ପଟ ଉପର ହେbର अଭୟ ମୁଦ� ା ଓ ତଳ ହାତେର 

ତି� ଶଳୂ ଏବଂ ବାମ ପଟ ଉପର ହାତେର ଡcuରୁ ଓ ତଳ ହାତେର ବରମୁଦ� ା େଶାଭାପାଏ। 

ତା.ର ମୁଦ� ା अତ�q ଶାq। 

 ମାତା.ର ନବମ ଶ�ି.ର ନାମ େହଉଛି - ସିxିଦାତ� ୀ 

 ସିxଗpବ�ଯhାେଦୖ�ରସୁେରୖରମେରୖରପି । 

 େସବ�ମାନା ସଦା ଭୂୟାତ୍ ସିxିଦା ସିxିଦାୟିନୀ ।।୯।। 

 େସ ଚତୁଭ�ୁ ଜା, ସିଂହବାହିନୀ, ପଦI ାସନୀ। େସ ଡାହାଣ ହbେର ଗଦା, ତଳ ହେb 

ଚକ� , ବାମହbର ଉପର ହbେର ପଦI  ଏବଂ ତଳ ହbେର ଶ� ଧରିଥାqି। 

 ପ�ଥମ ରାତି� ଠାରୁ ଆର� କରି ଯଦି ନବରାତି�  ପଯ��q ମା’.ର ବିଧିପବୂ�କ ଉପାସନା 

କରାଯାଏ େତେବ ମା’.ର କରୁଣା ପ�ା� େହାଇପାରିବ। 
େଶାଧଛାତ� , ସଂ<ୃତ ବିଭାଗ 

ସଂ<ୃତବିଭାଗ, ଉaର ଓଡିଶା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ 

ଦି� ତୀୟ ପରିସର େକFୁଝର, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୮୩୫୪୯୨୮ 

ଇେମଲ୍ : mahana.pankaj@yahoo.com 
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ମାଆ ଆଦ�ାଶ�ି. ଆରାଧନାମାଆ ଆଦ�ାଶ�ି. ଆରାଧନାମାଆ ଆଦ�ାଶ�ି. ଆରାଧନାମାଆ ଆଦ�ାଶ�ି. ଆରାଧନା    
 ଭାରତୀୟ ଧମ� ପର#ରାେର ମହାଶ�ି ମା’ଦୁଗ�ା.ର ଉପାସନା 

अତି ପ�ାଚୀନ। ମହାଶ�ି.ର ବିବିଧ କମ� ମଧ�େର ଜଗତ ସୃ�ି 

अନ�ତମ। अବଶ� େବଦାqେର ବ�ହI .ୁ ଜଗତର କାରଣ େବାଲି ବ�� 

କରାଯାଇଛି। କି� ନି�ି� ୟ ବ� ହI  େକୗଣସି ଶ�ି.ର ସହେଯାଗ ବିନା ଜଗତ ସୃ�ି 

କରିବାେର अସମଥ�। ଶ�ୀଠାକୁର ରାମକୃ{ ପରମହଂସ କହିଥିେଲ, “େବଦେର ଯାହାକୁ ବ� ହI  

କୁହାଯାଇଛି, ତା.ୁ ମଁୁ  ମା’ େବାଲି ଡାକୁଛି। େଯ ନିଗ�ୁଣ, େସ ହ\ ସଗୁଣ, େଯ ବ� ହI , େସ 

ଶ�ି। େଯେତେବେଳ ନି�ି� ୟ େବାଲି େବାଧ ହୁअqି, େସେତେବେଳ ମଁୁ ତା.ୁ ବ� ହI  କେହ। 

େଯେତେବେଳ ଭାେବ ସୃ�ି, �ିତି, ପ�ଳୟ କରqି େସେତେବେଳ ତା.ୁ ଆଦ�ାଶ�ି କେହ, 

କାଳୀ କେହ।” େତଣୁ ବ� ହI  ଓ ଶ�ି अେଭଦ। େଗାଟିକୁ ମାନିେଲ ଆଉ େଗାଟିକୁ ମାନିବାକୁ 

ହୁଏ। େଯପରି ସଯୂ��.ୁ ବାଦ େଦଇ ସଯୂ��.ର ରଶିI  ଭାବି ହୁଏନାହ\ ଓ ସଯୂ��.ର ରଶିI କୁ 

ଛାଡ଼ି ସଯୂ��.ୁ ମଧ� ଭାବି ହୁଏନାହ\। େତଣୁ ବ� ହI କୁ ଛାଡ଼ି ଶ�ିକୁ ବା ଶ�ିକୁ ଛାଡ଼ି ବ� ହI .ୁ 

ଭାବି ହୁଏନାହ\। ନିତ�କୁ ଛାଡ଼ି ଲୀଳା ଆଉ ଳୀଳାକୁ ଛାଡ଼ି ନିତ� ବି ଭାବି ହୁଏ ନାହ\।  

 ଏଣୁ ଶିବ ଓ ଶ�ି ନିତ� ମିଳିତ େହାଇ(अx�ନାରୀଶ�ର) ଜଗତର ସୃ�ି, �ିତି ଓ ଲୟର 

କାଯ�� କରqି। ଏହା ହ\ ବ� ହI - ଏହା ହ\ ଶ�ି- ଏହା ହ\ ମାତୃଭାବ। ବ� ହI  ଆଉ ଶ�ି अବିjିନ~ , 

େଯମିତି अଗି~ ଆଉ ଦାହିକା ଶ�ି। अଗି~ କହିେଲ ଦାହିକା ଶ�ିକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଦାହିକା ଶ�ି 

କହିେଲ अଗି~କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯାହା କିଛି େଦଖୁଛ ସବୁ ପୁରୁଷ ଓ ପ�କୃତିର େଯାଗ। ଶିବ-

ସ�ପ~ାରାଣୀ 
ଗୁମାନସିଂହ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     441 

କାଳୀ.ର ମaୂi! ଶିବ. ଉପେର କାଳୀ ଛିଡ଼ା େହାଇଛqି। ଶିବ ଶବ େହାଇ ପଡ଼ି 

ରହିଛqି। କାଳୀ ଶିବ. ଆେଡ଼ ଚାହ\ ରହିଛqି। ଏସବୁ ପୁରୁଷ-ପ�କୃତିର େଯାଗ। ପୁରୁଷ 

ସହିତ ପ�କୃତି ସମb କାଯ�� କରୁଛqି। ରାଧାକୃ{.ର ଯୁଗଳ ମaୂiର ମାେନ ହ\ ତାହା।  

 ଏହି ଜଗତ ଜଗଦcା. ଦ�ାରା ଆjାଦିତ, “ଈଶାବାସ�ମ୍ ମିଦଂ ସବ�ମ୍ ”- ଏହାର अଥ� 

େହଲା ମାଆ େଯପରି ଭ� uଣକୁ ଉଦରାଭ�qରେର ରhା କରqି େସହିପରି ପରେମଶ�ରୀ 

ମା’ଦୁଗ�ା ଏହି ନିଖିଳ ଜଗତକୁ ଆjାଦନ କରି ରଖିअଛqି। (ଈଶାବାେସ�ାପନିଷଦର ଶ�ି 

ଭାଷ�ାନୁସାେର) 

 ଆଶି�ନ ଆକାଶ ସଂପ%ୂ� େମଘମୁ� େହାଇନାହ\। ଆକାଶେର ଠାଏ ଠାଏ ଭାସମାନ 

ବାଦଲର େଭଳା अ.ିତ ଚିତ� ର ଭ� ମ ସୃ�ି କରୁଛି। ତୃ�ି ଓ ସେqାଷର ଆଶିଷ ବହନ କରି 

େବେଳ େବେଳ ଧରା ପୃ0େର ଝରି ପଡ଼ୁଛି hୀଣ ବାରିଧାରା। କଇଁ, କୁମୁଦ, କନିअର, 

କାଶତrୀ, ମଧୁମାଳତୀ, ଚ#ା, ଟଗର ଆଉ ନାନା ଜାତି ମFାର ଫୁଲେର ଧରଣୀର ଗଭା 

ସୁେଶାଭିତା। ଏଇତ ଶୁଭ ମୁହୂa�, ଏଇତ ପଣୂ�େବଳା।  ଆ�ା ଓ ବିଶ�ାସର େଦବୀ ମା’ 

ଦୁଗ�ା. ଆଗମନ ପାଇଁ ଶରତ କାଳର ପ�କୃତି ଆଜି ଉ½£ିତା। ସମb. ମନେର 

ଭରିଯାଉଛି ନୂତନ ଉନI ାଦନା, ଉ½£ା ଓ ଉ�ାହ। ମା’ ଆସୁଛqି ପୃଥିବୀ ପୃ0କୁ ତା.ର 

ସqାନମାନ. ପାଖକୁ। େକେଡ଼ ଆନF ସେତ! ଭାରତୀୟ ପର#ରାେର ଦଶହରା ବା 

ବିଜୟା ଦଶମୀ ଏକ ପ�ମୁଖ �ାନ अଧିକାର କରିଛି। ଜଗତ୍ଜନନୀ ଦୁଗ�ା.ର ପଜୂା ହ\ 

ଦଶହରାର େବୖଶି��। ପୁରାଣକାର ତଥା ଶାªକାର ପrିତମାେନ ଦୁଗ�ା.ୁ ଭିନ~  ଭିନ~  

ରୂପେର ଆରାଧନା ପବୂ�କ ବ%�ନା କରିଛqି। େଦବୀଦୁଗ�ା.ୁ ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ, 

ଶ�ିସ�ରୂପିଣୀ, ବିଦ�ାଦାୟିନୀ, }ାନ ପ�ଦାୟିନୀ, ମାତୃରୂପିଣୀ ମମତାର ଉ� ରୂପେର 
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ବ%�ନା କରାଯାଇଛି। େତଣୁ େଦବୀ ଦୁଗ�ା.ୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାବବିହ�ଳେର 

ଭ�ମାେନ ଗାଇ ଉଠqି; 

 “ଯାେଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ ମାତୃ ରୂେପଣ ସଂ�ିତା”  

 “ଯା େଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ ଶ�ି ରୂେପଣ ସଂ�ିତା”  

 “ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ବିଦ�ା ରୂେପଣ ସଂ�ିତା ।”   

 ଶରତକାଳୀନ ନିମ�ଳାକାଶ। ଧରାପୃ0 ସବୁଜିମାେର ପରିପ%ୂ�। ପ�କୃତି ଉଲC ସିତ 

ଆଉ ଚଳଚzଳ। ବbୁତଃ ସଂସାରେର େଯେକୗଣସି अପ%ୂ� ବbୁର ସ�ରୂପ ଓ ସ�ଭାବ 

େହଲା ବିଶାଳ ଶତଦଳ ପ�ାୟ ପରିପ%ୂ�  ଓ ପରିପୁ� େହବା। ବିFୁଟିଏ अଜସ� ବିFୁ ସହିତ 

ମିଶି ସିpୁେର ପରିଣତ େହବା। hୁଦ�  ଝରଣାର hୀଣ ଜଳଧାରାଟିଏ ପବ�ତ ଶିଖରରୁ 

ବାହାରି େଦଶ େଦଶାqରେର ପ�ବାହିତ ହୁଏ। କ�ମଶଃ Áୀତକାୟ େହାଇ, ବିଶାଳ ଓ 

ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ� େର ମିଶିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ େସ କମ୍ ବାଧାବିଘ~ର 

ସ¤uଖୀନ େହାଇ ନଥାଏ।  

 ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ଉaରଣ ପାଇଁ ଏମାେନ ସମେb ଏହିପରି ଶ�ିର ଆରାଧନା 

କରି ଚାଲିଛqି। ଏହା ହ\ ସାଧନା, ତାହାର ସ�ରୂପ େହଲା hୁଦ� ରୁ ବୃହତ, अପ%ୂ�ରୁ ପ%ୂ� , 

अଶୁxରୁ ଶୁx, ନିରାନFରୁ ଆନF ପ�ତି अଗ�ସର େହବା।  ଉପ�ିତ େହବା ଏବଂ ଉନ~ ୀତ 

େହବାର ନି§ିତ େପ�ରଣା।  

 ଦଶହରା ପଜୂା ପାବ�ଣେର ମାତୃଶ�ିର ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା’ଦୁଗ�ା 

ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ସ.ଟ ସମୟେର ସIରଣ ମାେତ�  ପ�ାଣୀର ଭୟ ନାଶ କରqି। ‘ଦୁଗ�ା’ ଶ�ର 

अଥ� େଯ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ� � ଦୁନ�ୀତି ଓ ଦୁ�iନର ତ� ାଣ କରିପାରqି। େସ ଇjାଶ�ି, }ାନଶ�ି, 
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ଓ କି�ୟାଶ�ିର ଆଧାର। େସ ଜଗଦcା, େଯାେଗଶ�ରୀ ଓ େଯାଗମାୟା। ସୃ�ିର େକାଣ 

अନୁେକାଣେର ମା’.ର ଉପ�ିତି अନୁଭୂତ େହାଇଥାଏ। ଏ ବିଶ�ବ� ହI ାr େହଉଛି ତା.ରି 

ଚିନI ୟ ମaୂi। ସମb ରୂପ ରm ବାସ~ା ମା ଆଦି ଶ�ି. ଠାରୁ ହ\ ଉÐନ~ । େଯଉଁ ଶ�ି 

ସାହାଯ�େର ସଂସାରେର ବିକାଶର କି�ୟା ସାଧିତ ହୁଏ, େସ ଶ�ି ବ� ହI ଶ�ି। ବ� ହI ଶ�ିକୁ 

ଶାªେର ଆଦ�ାଶ�ି, ମହାମାୟା ପ�କୃତି ଇତ�ାଦି ନାମେର अଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଶ�ି 

ସମନି�ତ ବ� ହI କୁ ଆେମ ଈଶ�ର ବା ଭଗବାନ େବାଲି କହୁ। େଯଉଁଠି  ଐଶ�ଯ�� अଛି, ବିଭୂତି 

अଛି, ତାହା ବ� ହI  େହାଇପାେରନା। ଆଚାଯ�� ଶ.ର ଏହି ତa�ଟିକୁ ତା.ର େସୗFଯ�� 

ଲହରୀେର ସୁFର ଭାବେର ପ�କାଶ କରିଛqି; 

 ଶିବଃ ଶ��ା ଯୁ� ଯଦି 

 ଭବତି ଶ�ଃ ପ�ଭବିତୁଂ ।  

 ନେଚତ୍ ଏବଂ େଦେବା ନ ଖଳୁ   

 କୁଶଳଃ �Fିତୁମପି ।।  

 ଶିବ अଥ�ାତ୍ ନିଗ�ୁଣ ବ� ହI  ଯଦି ଶ�ିର ସେm ଯୁ� ହୁଏ, େତେବ ଏହି ସୃ�ି ଲୀଳା 

ସ�ବ େହାଇପାରିବ ନେଚତ୍ େସଥିେର ସାମାନ� �Fନ ବି େହବା ସ�ବପର ନୁେହଁ।  

 ବାbବେର ଶ�ି ହ\ ପ�କୃତି। ପ�କୃତି କହିେଲ ସଚରାଚର ଦୃଶ�ମାନ େଶାଭାବx�କ 

ସୁଷମାଯୁ� ପ�କୃତି େବାଲି ବୁଝୁ। େଯପରିକି ନଦ, ନଦୀ, େଶୖଳ, ସିpୁ, ବନ, ଉପବନ 

ଇତ�ାଦି। ଏହା ଜଗତର ବାହି�କ ଏକ ଆବରଣ। ମାନବ ପ�ାଣେର ରସେବାଧ ଜାଗ�ତ 

କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାୟାର ବିbାର ଏଥିେର ଲୀଳାୟିତ। େଯଉଁ ପ�କୃତିଯୁ� େହେଲ ବ�ହI  

ଈଶ�ର େହାଇଯାqି େସ ପ�କୃତି ଏହା ନୁେହଁ। ଈଶ�ର.ର ଏହି ଶ�ିର ପୁଣି ଦୁଇ ରୂପ अଛି। 
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ପରା ପ�କୃତି ଓ अପରା ପ�କୃତି। ପରା ପ�କୃତି ଏବଂ अପରା ପ�କୃତି ପର�ରର ପରିପରୂକ। 

ପରା ପ�କୃତି ସହାୟେର ଈଶ�ର ସକଳ ଜୀବର अqର�ିତ }ାତା, ସାhୀ, େଚୖତନ� ରୂପେର 

ପ�କାଶିତ ଏବଂ अପରା ପ�କୃତିର ସାହାଯ�େର େସ अନq କି�ୟାଶ�ି ରୂପେର ବ��। 

େଗାଟିଏ କଥାେର କହିେଲ - ଏହି ଜଗତ ବ�ହI ର କି�ୟାଶ�ିର ହ\ ବିକାଶ।  

 ଏହି ତa�ର ପ�ତୀକ ଶିବ ଓ ଶ�ି। ଏକ ଓ अଭିନ~  େହାଇ ମଧ� େଯପରି ଦୁଇ, 

ପର�ର ଓ ପର�ରର ପରିପରୂକ। ଶିବ ପ�କୃତିର ସାhୀ, ଦ� �ା ଏବଂ ଆଶ�ୟ ଓ ଶ�ି 

ସଦାକି�ୟାନିରତା। ଶ�ିକୁ ବାଦ େଦଇ ଶ�ିମାନର ଚିqା अସ�ବ। ଶ�ବଣ, ମନନ ଓ 

ଦୃ�ିପଥ େଦଇ ଆମ େଚତନାେର ଶ�ି କାଯ�� କରିଚାଲିଛି। ଶ�ି େଯେତେବେଳ 

ଶ�ିମାନେର ଲୀନ ଥାଏ, େଯମିତି ମnିଟି ଭିତେର ପତ� , ଫୁଲ, ଫଳ ମrିତ ବିଶାଳ ବୃh 

ଲୁଚି ରହିଥାଏ, େସେତେବେଳ ସୃ�ି ନଥାଏ। େଯେତେବେଳ େଚୖତନ� ଈଶ�ର.ର 

ଇjାେର ତାହାର ସତ�ଃ, ରଜଃ, ତମଃ ଗୁଣାତିI କା ପ�କୃତିେର ଚzଳତା ଆେସ, େସେତେବେଳ 

ତି� ଗୁଣର अ� ବହୁତ ତାରତାମ� ସତୂ� େର अସଂଖ� ନାମ ରୂପେର ଉÐaି େହାଇଥାଏ। 

ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶ�ର.ର ସୃ�ିଲୀଳା। ଶିବଶ�ିର େମଳଣ। ଶିବ ତ ଏକାଗ� ଭାବେର 

ଧ�ାନମଗ~, ଶାq ନି�F ଭାବେର ବିରାଜମାନ। କି� ଏ ଭାବକୁ ମFି�ତ ନ କେଲ, ଚzଳ 

ନକେଲ, अବତାରେର ନାରାୟଣ-ଲhI ୀ, ରାମ-ସୀତା, କୃ{-ରାଧା ସାଧାରଣେର ପୁରୁଷ ªୀ 

େଯଉଁ ଲୀଳା ରଚିତ େହାଇଛି ତାହା ସ�ବ େହାଇ ନଥାqା। ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଶ�ୀ 

ଭଗବାନ.ର ନରେଦେହ अବତୀ%� େହବାର ପ§ାତେର ଏହି ସତ� ବାରcାର ସମଥiତ 

େହାଇଛି। ଏଠି ଏକ ପ�ଶ~ େହଉଛି େକଉଁ ଭାବେର ଭଗବାନ.ୁ େଦଖିବା? କିପରି ଭାବେର 

ପାଇବା? ନିଗ�ୁଣ ବ� ହI  ସମb.ର ଉପାସ� େହାଇପାେରନା। ଭାରତବଷ�େର ସାଧାରଣତଃ 
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ପzଭାବର ଉେଲC ଖ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ରାଜା-ପ�ଜା, ପିତା-ପୁତ� , ମାତା-ପୁତ� , ପତି-ପତ~ ୀ, 

ସଖା-ସଖା अଥବା ସଖା-ସଖୀ। 

 ସବୁ ଭାବର ଉíେର� େଯ ପ%ୂ�ତମ ପ�ତୀକ େସ େହଉଛqି ଆମର ମା’। ଯିଏ 

ଆମଠାରୁ ଉ�େର अଧି0ିତ, अଥଚ ଇjା କରିବାମାେତ�  अନାୟାସେର ଆମର �ିତି bରକୁ 

अବତରଣ କରି ଆସିପାରିେବ, େଯ ଆମକୁ େସ~ହ ଶ�xାେର ପାଳନ କରିପାରିେବ, ପୁଣି 

ଶାସନ କରିେବ ନ�ାୟ ଧମ�ାନୁସାେର ଚରମ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ େଯ ଆମର अତି ନିକଟତମ, 

ପରିହାସ ପି�ୟ, ଲଘୁରସର ସଂଚାରକ, ଯିଏ ଉଭୟ କେଠାର ଓ େକାମଳ ପାଖାପାଖି 

ସମନି�ତ ଭାବେର ଯିଏ अପବୂ�ା। ମାଆର ଭିତେର ସମିI ଳିତ େହାଇଛି ଆମର अqର� 

ଭୀଷଣ ରୀପୁକୁଳ- କାମ, େକ� ାଧ, େଲାଭ, େମାହ, ମଦ, ମା�ଯ��କୁ ଜୟ କରିବାର 

ଉପେଯାଗୀ େସଇ अେମାଘ ଛअଟି अª- ସାମ�, ଐକ�, ପ�ୀତି, େମୖତ� ୀ, େସବା ଓ ତ�ାଗ।  

 ମାଆ.ର ଶାରଦ ଆଗମନେର ଚଳଚzଳ େହାଇଉଠୁଛି ପୁରପଲC ୀ, ସହର, ନଗର। 

ସବ�ତ�  ଏକ ମmଳମୟ ପରିେବଶ। ଶ�, ତୁରୀ, େଭରୀ, ଘ�, ଘ�ିେର ଚତୁ�iଗ ମୁଖରିତ 

େହାଇଉଠୁଛି। ମାଆ ସକଳ େଦବଗଣ. ଶ�ିର ଏକୀଭୂତ ରୂପ। େସ ଶ�ିର ପ�ତୀକ ସିଂହ 

ପୃ0େର ଉପେବଶନ କରି ଧରାପୃ0କୁ अବତରଣ କରqି। ଦୁ�ୃତି ବିନାଶ କରି ସ¡ଜନ 

ପାଳନ କରqି ସକଳ ବିଶ�ଜଗତକୁ ନିଜର ପଣତକାନିେର ଢା.ି ରଖି ସମb.ୁ अଭୟ 

ପ�ଦାନ କରୁଥିବା ଏହି େଦବୀ ମା’. ଆଗମନକୁ ସଭି. अେପhା।  

  ଭଗବାନ ଶ�ୀ ରାମଚF�  େତ� ତୟା ଯୁଗେର ଶ�ି ପଜୂା କରି ପ�ବଳ ପ�ତାପୀ ରାବଣକୁ 

ବିନାଶ କରିଥିେଲ। ଦ�ାପର ଯୁଗେର କୃ{.ୁ ପାଇବା ପାଇଁ େଗାପୀମାେନ ଏହି 

ଉପାସନାେର ମଗ~ ଥିେଲ। କୁରୁେhତ�  ଯୁxେର ବିଜୟଲାଭ ପାଇଁ अ¥�ୁନ ମଧ� ଶ�ୀ ଦୁଗ�ା.ୁ 
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ଆରାଧନା କରିଥିେଲ। ସତ� ଯୁଗେର ମହିଷାସୁରର ଉପଦ� ବ, ଉÐୀଡ଼ନରୁ ରhା 

କରିବାପାଇଁ ଶ�ିମୟୀ ମା ଦୁଗ�ା ଆବiଭୂତା େହାଇଥିେଲ। େଯଉଁ ଶ�ିର ଆରାଧନାେର 

ସୁରାସୁର ସମେb ସଫଳ େହାଇଥାqି, େସଇ େଦବୀ. ଉପାସନାକୁ ସମେb ଶ�xା ଓ 

ଭ�ିର ସହିତ କରିଥାଆqି। େସଥିପାଇଁ ତ ଗଗନ ପବନେର ଭାସି ଆସୁଛି ମାତୃ 

ଆବାହନୀ: 

 ‘ଦୁେଗ� େଦହୀ କୃପା କଟାh କଣୀକାଂ ସଂଜୀବନୀଂ ମାନେବ  

 ପିୟଷୂଂ ନରଜୀବେନ ଭବତୁ ତତ େଜ�ାତିଯ�ଥା ଭାନେବ ।’ 

 ପୁଣ�ଭୂମି ଭାରତବଷ�େର ପzମାତା ଏକତ�  ପଜିୂତ ହୁअqି। ଯଥା- ବିଶ�ଜନନୀ, 

ଗୃହଜନନୀ, େଦଶଜନନୀ, ଭାଷାଜନନୀ, ଓ ସଂ<ୃତଜନନୀ। ଏହି ସାମ�, ଐକ�, ପ�ୀତି, 

େମୖତ� ୀ, େସବା, ତ�ାଗର ଜ�ଳq ପ�ତିମା ଏହି ‘ମାଆ’ 

 ଆଜି ସମୟ ଉପନୀତ ଏହି ପବିତ�  ପାବ�ଣେର ଆେମ ଆତI  ନିରୀhଣ କରିବା, ଆତI ା 

ସଂେଶାଧନ କରିବା ଆମ ଭିତେର ଭରି ରହିଥିବା ସକଳ ଦୁ� ପ�ବୃaିକୁ ନିଧନ କରି ଏକ 

ସÆାବନାେର ନିଜକୁ ବିଭୂଷିତ କରି ମା’. ପାଦପଦI େର ପ�ାଥ�ନା କରିବା ଆେମ ଯାହା 

ଉଚିତ େବାଲି ବିଚାର କରୁଛୁ, ବa�ମାନ ପାଇଁ ପ�େୟାଜନ େବାଲି ମେନ କରୁଛୁ େସସବୁକୁ 

ବୁଝି ବିଚାରି, ବିେବକ ଓ ବୁxିର ଉପଯୁ� ବ�ବହାର କରି ଯତ~ ର ସହିତ େସ ଦିଗେର 

ଆେଗଇ ଚାଲିେଲ ସଂସାରର ଆବଜ�ନା ଆମ ଭିତେର ପ�େବଶ କରିପାରିବ ନାହ\ ଆମ 

ଭିତେର ଲୁଚି ରହିଥିବା ମହିଷାସୁରର अq ଘଟିବ ଆମର ପ�େତ�କ ପଜୂା ପାବ�ଣର 

ପ�କୃତ ଉେ�ଶ� ସମହୂ କଲ�ାଣ ସାଧନେର ଆଧ�ାତିI କ ଜାଗରଣ ସ�ବ େହବ 

ଶାqିପ%ୂ� , େସୗହା��ପ%ୂ� ସହବ�ାନ ନିମେq ପଥ ପରି�ାର େହାଇପାରିବ  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ. /ାରା ପ�ତି0ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     447 

 ଆଜି ଜୀବନ ଯାତ� ାର ଗତି अତି ଦ� uତ ପରିବa�ନଶୀଳ ସଭ�ତା ମଧ�େର ଆମର 

ସଂ<ୃତି ରୁpି େହାଇଯାଇଛି ପଦ-ପଦବୀ, hମତା, ବୃଥା अହ.ାର, ଗବ�, अଭିମାନ, 

ପରଶ�ୀକାତରତା, ପ�ଭୁତ� ମଣିଷକୁ अp କରିେଦଇଛି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତେର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି 

େଭଦଭାବର अସଂଖ� ପାେଚରୀ अଥ� ପ�ତିପତି ପାଖେର ସାରସତ� ସାଧନା, େସବା, େପ�ମ, 

ଭ�ି, ଦୟା, କରୁଣା, ଆଧ�ାତିI କ ଚିqା େଚତନା ସଂକୁଚିତ େହାଇଯାଉଛି ଏହିପରି ଘଡ଼ିସpି 

ମୁହୂa�େର ମା’ଦୟାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ଜଗ¥ନନୀ.ର ଆଶୀବ�ାଦ, କରୁଣା ପ�େତ�କ ମଣିଷ 

ପାଖେର ପହzିବା ଜରୁରୀ େହାଇପଡ଼ିଛି  

 େହ ଜଗନI ାତା ଶୁଭଦଶiନୀ ଦୁେଗ�, ତୁେମ ଆମର େଚତନାକୁ ଜାଗ�ତ କର, ଆମର 

ଚିqା ଉଦାର େହଉ ଆମର ସବ�ବିଧ େମାହଗ�b ବpନକୁ ଛିନ~  କର ଆମ ଜୀବନକୁ 

ଆନFମୟ କର ତୁମରି ଦିବ� ପ�ଭାବେର ଏ ବିଶ� ପରିେବଶ ପବିତ�  େହାଇଉଠୁ ତୁମର 

ଏ ଆଗମନ ଆମ ସମb. ପାଇଁ ଶାqି, ପ�ୀତି ଓ ସଂହତିର ବାa�ା ବହିଆଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ 

ଆହୁରି ସରସ, ସୁFର, ମଧୁମୟ େହାଇଉଠୁ      

େମା- ୯୪୩୯୦୫୧୧୦୮ 
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ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ମହାତI �ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ମହାତI �ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ମହାତI �ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ ମହାତI �    
 ଶ�ୀକୃ{ େପାଖରୀ ପାଖେର ବସିଥିେଲ ହଠାତ୍ ଏକ ହରିଣ ଛୁଆ 

େଦୗଡ଼ି ଆସି ଶ�ୀକୃ{. ପଛେର ଲୁଚିଗଲା ହରିଣକୁ େଦଖି ସ¤uଖକୁ 

ଆଣି ତା ମbକ ଆଉଁସି େଦେଲ, ଆଉ ପଚାରିେଲ, “ତୁ କାହ\କି ଭୟେର 

अଛୁ?” ହରିଣ ଛୁଆଟି କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ େସଠାେର ଶିକାରୀଟିଏ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଆସି 

ପହzିଲା 

ଶିକାରୀ - (ଧଇଁସଇଁ େହାଇ କହିଛି) େସଇଟା େମାର ଶିକାର, େମାେତ େଦଇଦିअ, ତା 

ଉପେର େମାର अଧିକାର अଛି 

ଶ�ୀକୃ{ - େକୗଣସି ଜୀବର ଜୀବନ ଉପେର େକବଳ େସହି ଜୀବର अଧିକାର अଛି; अନ� 

କାହାର ନୁହଁ 

ଶିକାରୀ - (ଖୁବ୍ େଜାରେର ଆଖି ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ କରି ରାଗିଯାଇ କହିଲା) ଏଇଟା େମା ଶିକାର, 

ଏହାକୁ ମଁୁ ରାpିକି ଖାଇବି 

ଶ�ୀକୃ{ - “େକୗଣସି ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଇବା ପାପ େଶ�ଣୀ अqଭ�ୂ�” ଏହାକୁ ମାରି, କ’ଣ 

ତୁେମ ପାପର ଭାଗିଦାର େହବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କ’ଣ ତୁେମ ଧମ�କୁ ଜାଣିନ? 

ଶିକାରୀ - ମଁୁ ଆପଣ. ଭଳି ପାଠସାଠ ପଢ଼ିନି ହଁ! କି� ଜୀବକୁ ମାରିକି ଖାଇେଲ 

େସଥିେର େକୗଣସି ପାପ ନଥାଏ ଶିକାର /ାରା ଜୀବକୁ ତା ଜୀବ ବpନରୁ ମୁ� 

କରିେହବ  

ମେହF�  ପ�ତାପ 
ସ�ାଇଁ 
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େତେବ କଣପାଇଁ ମାଂସାହାର କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି! ଏମିତିେର ବି ମଁୁ ଏହାକୁ ମାରି 

ତଳୀୟ େଶ�ଣୀର ଜୀବନରୁ ମୁ�ି େଦଇ ପଣୂ� ପାଇବି େତେବ ପ�ତିେରାଧର ପ�ଶ~ 

େକଉଁଠି? ଏହାକୁ େପ�ା�ାହିତ କରିବା କଥା େମାେତ େଯତିକି ଜଣା ଜୀବହତ�ା ଶାªେର 

ବି େଲଖାअଛି, ରାଜାମାେନ ବି ଶିକାର କରୁଥିେଲ 

 (ଏଭଳି ବହୁ ତକ� େଦଇ ମାଂସାହାର, ଜୀବ ଶିକାରକୁ ପଣୂ� େବାଲି ଯଥାଥ� କରିଛି 

ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିେଲ ତା’ର ବୁxି ମାଂସ ଆହାର କରି ତାମସିକ େହାଇଗଲାଣି ଆଉ 

େସ ନିଜର ହିତାହିତ }ାନ ହରାଇ ବସିଛି, ଭଗବାନ ଭାବିେଲ) 

ଶ�ୀକୃ{ - ଏହି ମଲୂ�ହୀନ କଥା ମଁୁ ଏେବ କିଛି କହିବିନି ମଁୁ େଗାେଟ କଥା କହିବାପେର 

ତୁେମ ନିେଜ ହ\  କହିବ ମାଂସ ଖାଇବ ନା ନାହ\ 

 (ଶିକାରୀ ଭାବିଲା, ଏଥିେର େମାର େକୗଣସି अସୁବିଧା ନାହ\, ମଁୁ ଏକଥା ଶୁଣିେନବି 

େମା ମେନାରnନ ପାଇଁ, अତଏବ अqିମେର ଏହି ଶିକାରଟି େମାର େହାଇଯିବ ଶ�ୀକୃ{ 

ନିଜର କଥା ଆର� କେଲ) 

 େଗାଟିଏ ସମୟେର ମଗଧେର ଖାଦ� ସଂକଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ अନ~  ଉÐାଦନ କମ 

େହାଇଥିଲା ରାଜା ଓ अନ� ମ ୀମାେନ ଏହି ବିଷୟେର ବହୁ ଚିqିତ ଥିେଲ ରାଜା 

ଭାବିେଲ ଯଦି ଖାଦ� ସଂକଟର ଶୀଘ� ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, େତେବ ରାଜେକାଷରୁ ବି 

ଖାଦ� ସରିଯିବ ଓ ସଂକଟ ଭୀଷଣ େହାଇଯିବ ଏଥିଲାଗି ରାଜା ରାଜସଭା ଡକାଇେଲ 

ରାଜା - ଖାଦ� ସଂକଟକୁ ଦୂର କରିବାପାଇଁ େଦଶର ସବୁଠୁ ଶbା ଜିନିଷ କଣ? 

 (େସେତେବେଳ ସାମq, ମହାମ ୀ ଓ ଉପ�ିତ ପ�ଜା ଭାବିେଲ, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ମକା, 

ଏ ସବୁ ଶbା କି� ଉÐାଦନ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ମହାସାମq ଶିକାରେର ରୁଚି 
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ରଖୁଥିେଲ, “ମଳୁ ଚାହୁଁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବଇଦ େବାଇଲା େଦ େତାରାଣି” ଭଳି ନିଜ 

ବ�ବ� ରଖିେଲ) 

ମହା ସାମq - ପ�ଭୁ! ସବୁଠୁ ଶbା ଖାଦ� ଜିନିଷ େହଉଛି ମାଂସ ଏହାପାଇଁ ଧନର 

େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହ\ ଓ ଏହା ପୁ�ିକର ଖାଦ� ବି 

 (େସଠାେର ଉପ�ିତ ଥିବା ସବୁ ସାମq ଓ ମ ୀମାେନ େସହି କଥାକୁ ସମଥ�ନ କେଲ, 

କି� ଉପ�ିତ ମହାମ ୀ ନିରବ ଥିେଲ) 

ରାଜା - ସମେb ତ ଠିକ୍! କି� ମହାମ ୀ ଆପଣ ତ କିଛି କହିେଲ ନାହ\ 

ମହାମ ୀ - ପ�ଭୁ! ମଁୁ ଏହାକୁ ମାେନନି, େଯ ମାଂସ ଏକ ଶbା ଜିନିଷ କି� ମଁୁ ଏ 

ବିଷୟେର, େମା ନିଜର ବିଚାର / ମତ ଆସqା କାଲି ରଖିବି 

 (େସଦିନ ରାତିେର ମହାମ ୀ ମାଂସାହାର ପ�bାବ ରଖିଥିବା ମହାସାମq ଘରକୁ 

ଆଗମନ କରିଛqି ଏହା େଦଖି ମହାସାମq ଆ§ଯ�� େହାଇଯାଇଛqି) 

ମହାସାମq - ଏେତ ରାତିେର ଆପଣ ଆସିବାର अଭିପ�ାୟ? 

ମହାମ ୀ - ସଂଧ�ାେର ମହାରାଜ अତ�q अସୁ� େହାଇ ପଡ଼ିଛqି ରାଜେବୖଦ� କହିଛqି, 

େକୗଣସି ଏକ ବଡ଼ ପ�ଭାବଶାଳୀ େଲାକର ହୃଦୟର ଦୁଇେତାଳା ମାଂସ /ାରା ତା.ର 

ଜୀବନ ବzାଯାଇ ପାରିବ େସଥି ସକାେଶ ମଁୁ ଏଠି, ତୁେମ ମହାରାଜ.ର ବିଶ�b ପାତ�  

ବି ପ�ଭାବଶାଳୀ ବି ଏହା ତୁେମ ଏ ଏକ ଲh ସ�%�ମୁଦ� ା ରଖ� ଏବଂ ଦୁଇ େତାଳା ମାଂସ 

ଦିअ� 

ମହାସାମq - (ଭୟେର କହିେଲ) ମାଂସ! 

ମହାମ ୀ - ହଁ, ମାଂସ ଯଦି ତୁେମ ଚାହ\ବ ପ�ାସାଦ ବି ଦିଆଯିବ ଯଦି अନୁମତି େଦବ, 
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ଏହିhଣି ମଁୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ କାଟି ଦୁଇେତାଳା ମାଂସ େନବି 

ମହାସାମq - ଯଦି ଜୀବନ ହ\ ରହିବନି, ଏ ସ�%�ମୁଦ� ା ଓ ପ�ାସାଦର ଦରକାର କ’ଣ? 

 (ଏତିକି କହି ମହାସାମq ଘର ଭିତରକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ ଓ ଏକ ଲh ସ�%�ମୁଦ� ା ଆଣି 

ମହାମ ୀ. ଆଗେର ରଖିେଲ) 

ମହାସାମq - ଆପଣ ଏଇ ଏକଲh ସ�%�ମୁଦ� ା ନିअ� ଏବଂ ଆପଣ.ର ସ�%�ମୁଦ� ା େନଇ 

अନ� ସାମq ଓ ମ ୀମାନ. ଘରକୁ ଯାଇ ମାଂସ ଭିhା କର� 

 (ମହାମ ୀ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିେଲ, କି� ତା.ୁ ଆଉଟିେକ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା େଦବାକୁ 

ଯାଇ କିଛି ବ�ବ� ରଖିେଲ) 

ମହାମ ୀ - ତୁେମ ଯଦି କହିବ ମହାମ ୀ ପଦବୀ ଦିଆଯିବ ଆଉ ମଁୁ ତୁମର ଦାସ େହାଇ 

ରହିବି କି� ଆମ ମହାରାଜ.ୁ ବzାଇ ଦିअ� ଏେତ ନି0ୁର ହୁअ� ନାହ\ 

ମହାସାମq - (େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡ଼ିଯାଇ) ଜୀବନ ନଥିେଲ ଏ ମହାମ ୀର ପଦ କିcା 

ରାଜସିଂହାସନ ମଲୂ� କିଛି ନଥାଏ, ଏଣୁ େମାେତ hମା କର� 

 (ନିଜ କଥା କହି ମହାସାମq େଘାଡ଼ା ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ ଓ େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ିଗେଲ) 

ମହାସାମq - େମାର ହି ବିଷୟ କାହାକୁ କହିେବନି, ମଁୁ ରାତାରାତି ରାଜ� ତ�ାଗ କରିବି 

ମହାମ ୀ - ତୁମ ପରିବାର ପଛେର ଛାଡ଼ିେଦଲ 

ମହାସାମq - ଜୀବନ ନାହ\ ତ କୁଟୁc ନାହ\ ଆପଣ ଚାହ\େଲ େମାର ସବୁକିଛି େନଇ 

ଯାଆ�, କି� ପ�ାଣଦାନ ଦିअ� 

ମହାମ ୀ - ଆପଣ କୁଆେଡ଼ ଯିବାର ଆବଶ�କତା ନାହ\ ଆପଣ ଏଠି ରହ� ମଁୁ अନ� 

ସାମq. ପାଖେର ଯାଇ େଚ�ା କରୁଛି 
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 (ମହାମ ୀ, ନିଜ ମqବ� େଦଇ ବିଦାୟ େନଇ େସଠୁ ଚାଲିଗେଲ ମହାମ ୀ 

ଚାଲିଗେଲ ସିନା, ଏେବମଧ� ମହାସାମq. ହୃଦୟ ଭୟେର କ#ୁଥିଲା, ଏବଂ ତାର ନିଦ ବି 

ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା) 

 ମହାମ ୀ ଏମିତି ସବୁ ସାମq ଓ ମ ୀମାନ. ଘରକୁ ଯାଇ ଏହି ପ�bାବ ରଖି, ମାଂସ 

ପାଇବାେର ବିଫଳ େହେଲ ତତ୍ ସହିତ ସମb. ଘରୁ ଲhାଧିକ ସ�%�ମୁଦ� ା ସଂଗ�ହ 

କେଲ ଏବଂ ଏହା ଏକ େକାଟି ସ�%�ମୁଦ� ାରୁ ବି अଧିକ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ସକାଳ 

େହବା ପବୂ�ରୁ େସ ସ�%�ମୁଦ� ା େଘନି ରାଜସଭାେର ଉପ�ିତ େହାଇଗେଲ ଏବଂ 

/ାରପାଳକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ, େଯ ପଯ��q ମହାରାଜା ରାଜସଭାେର ଉପ�ିତ 

େହାଇନାହାqି, େସ ପଯ��q େକୗଣସି ମ ୀ କିcା ସାମqକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େଦବ ନାହ\  

 ସମୟ ପବୂ�ରୁ ସବୁ ସାମq ଓ ମ ୀ ଉପ�ିତ େହେଲ ସମb. ମନେର େଗାଟିଏ 

ଆଶ.ା ‘ମହାରାଜ େକମିତି अଛqି ଓ ରାଜେବୖଦ� େକଉଁଠି?’ କିଛି ସମୟପେର ମହାରାଜ 

ରାଜସଭାେର ପ�େବଶ କେଲ ସମେb ରାଜା.ର ରୂପ ବ%�କୁ େଦଖି ଚିqା କେଲ, େଯ 

ରାଜା େକୗଣସି ଦିଗରୁ अସୁ� ଜଣାପଡୁନାହାqି (ରାଜସଭା ଆର� େହଲା) 

ରାଜା - (ମହାମ ୀ.ୁ ଚାହ\ କହିେଲ) ଆପଣ. ମତ ବ�� କର� 

ମହାମ ୀ - (ଏକ େକାଟିରୁ अଧିକ ସ�%�ମୁଦ� ା ରାଜା. ସ¤uଖେର ରଖି କହିେଲ) ଦୁଇ 

େତାଳା ମାଂସ ପାଇଁ ଏେତ ସ�%�ମୁଦ� ା ମଁୁ ସଂଗ�ହ କରିଛି କି� ଦୁଇ େତାଳା ମାଂସ 

ପାଇପାରିଲି ନାହ\ 

 (ରାଜା.ୁ ପବୂ�ରାତ� ୀର ସମb ଘଟଣା ବ%�ନା କରି କହିେଲ) 

ମହାମ ୀ -  ଏେବ ଆପଣ ବିଚାର କର�, ମାଂସ େକେତ ଶbା? 
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 େସଠାେର ଉପ�ିତ ଥିବା ସବୁ ସାମq, ମ ୀଗଣ, ପ�ଜାଗଣ ଓ ରାଜା ବୁଝିପାରିେଲ 

ମାଂସଆହାର ପାଇଁ ମାଂସର ମଲୂ� େକୗଣସି ଜୀବନର ମଲୂ�ଠାରୁ କମ ନୁେହଁ ରାଜା ସବୁ 

ପ�ଜାଗଣ.ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ अତ�q କ�କରି କୃଷିକାଯ��କରି ଖାଦ� ଉÐାଦନ କର 

ତାପାଇଁ ଏ ସ�%�ମୁଦ� ାର ସଠିକ ଉପେଯାଗ କର ରାଜେକାଷରୁ କିଛି ଖାଦ� ପଦାଥ� ଓ ଏକ 

େକାଟି ସ�%�ମୁଦ� ାକୁ ସମb ପ�ଜାଗଣ. ମଧ�େର ବା�ି ଦିଆଗଲା 

 େସହି ଟ.ାର ସଦୁପେଯାଗେର ରାଜ�େର ପାନୀୟ ଓ ଖାଦ� ପଦାଥ�ର अଭାବ 

ରହିଲା ନାହ\ ସମୟାନୁସାେର ପରିେବଶ अନୁକୂଳ ଲାଗି ରାଜ� ସୁନାର ରାଜ�େର 

ପରିଣତ େହଲା ଖାଦ� ସଂକଟରୁ ଦୂରୀକରଣ େହଲା 

 ଶ�ୀକୃ{ ଏହି କଥା କହି ଜଣାଇବାକୁ େଚ�ା କେଲ େଯ, ମନୁଷ�ପାଇଁ ତା’ ନିଜର 

ପ�ାଣ େଯତିକି ମଲୂ�ବାନ, େସମିତି ସବୁ ପ�ାଣୀପାଇଁ େସମାନ. ଜୀବନ େସତିକି ପି�ୟ 

ତତ୍ ସହ ଯଦି ଜୀବହତ�ା ଜୀବନର ମୁ�ିପାଇଁ ରାbା େହାଇଥାqା, େତେବ 

अତ�ାଚାରୀମାେନ ମନୁଷ�କୁ ମାରି ପଣୂ�ପ�ା� କରିଥାେq ଓ ମନୁଷ�କୁ ମୁ�ି ପ�ଦାନ 

କରିଥାେq ଏହି ଯୁ�ିେନଇ ଶ�ୀକୃ{ ଶିକାରୀକୁ କହିେଲ; 

ଶ�ୀକୃ{ - ମନୁଷ�କୁ ମାରିବା ଟା ଯଦି ପାପ ନୁେହଁ, େତେବ ମନୁଷ� କାହ\କି ନିଜ ଜୀବନ 

ପାଇଁ ସଂଘଷ� କରୁଛି? ବିତକ� अନୁସାେର ଜୀବମାନ.ର ବି ଜୀବନ अଛି ଓ େସମାେନ 

ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘଷ� କରୁଛqି ଆଉ ଏହା ହ\ ଧମ� ତୁେମ ଏହି ଧମ�କୁ ଉଲC ଂଘନ 

କରି अଧମ�ର ପଥିକ େହଉଛ େତଣୁ କିଛି ସ�ାଦପାଇଁ अନ� ଜୀବକୁ ହତ�ା କରିବା ପଣୂ�ର 

ବିଷୟ ନୁେହଁ अତଏବ ବବ�ରତା ଏକ ପାପକମ� ଏବଂ େସହି ପାପର ଫଳ ଚଳିତ ଜନI  

ଓ ପର ଜନI େର େଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 
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 ପରମାତI ା ଶ�ୀକୃ{.ଠୁ ଏହି }ାନ ପାଇଁ ପରପ%ୂ�ପ�ା� କଲା ଓ େସହି }ାନେର }ାନୀ 

େହଲା େଯ, “ଜୀବର ଜୀବନ ନ େନଇ ଓ ଜୀବନଦାନ େଦଇ ପଣୂ� अଜ�ନ କରିେହବ” 

ଏତିକି କହି ପ�ଣାମ କରି େସଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଜୀବନେର କାହାକୁ ମଧ� େଛାଟରୁ अତି 

େଛାଟ କ� େଦଲାନାହ\ 

(ଉପେରା� ଆେଲଖ�ଟି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରୁ ଉxୃତ) 

 
ଗେବଷକ, ବିଆଇଟି େମସ�ା, ରାzି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୮୯୯୯୯୯୦ 
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ଆସ ବାପୁ ପୁଣିଥେରଆସ ବାପୁ ପୁଣିଥେରଆସ ବାପୁ ପୁଣିଥେରଆସ ବାପୁ ପୁଣିଥେର    
ଆସ ବାପୁ ପୁଣି ଥେର ନୂଆ ରୂପେର ଆଉ ନୂଆ ଢ଼mେର 

 ଗଦା ଗଦା ପ�ଶ~ର ପାହାଡ଼ ଆଜି କାହ\ େମା ମନ ପ�ାଣକୁ 

ଆେFାଳିତ କରୁଛି। େଯେତ ଭାବୁଛି େସେତ ସେFହ େମାର ବଢି ବଢି 

ଚାଲିଛି। ସତେର ବାପୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବଷ�େର ତୁେମ ଜାତିର ପିତା, ଜାତିର କ%� 

ଧାର ଆଉ ଜାତିର ମଉଡ଼ ମଣି ରୂେପ ସୁବିଦିତ। ତୁମର େସଇ େଶ�0 ନି0ା, ତ�ାଗ ଆଉ 

ଉଦାରପଣ ପାଇଁ ତୁେମ ସମb ଭାରତବାସୀ. ହୃଦୟେର ଲାଖି େହାଇ ଯାଇଥିଲ। ନିରୀହ 

ସରଳ େଲାକ.ୁ ତୁେମ ସ�ାଧୀନତାର ମ  କାେନ କାେନ କହିଥିଲ, ସଭି.ୁ ଏକଜୁଟ କରି 

अନ�ାୟ अନୀତି ବିରୁxେର ଲଢ଼ିବାର ସାହସର ବୀଜ େସମାନ. ହୃଦୟେର ବପନ 

କରିଥିଲ। େସମାନ.ୁ ଏକାଠି କରି େସମାନ. अଧିକାର ଆଉ କa�ବ� ବିଷୟେର ବୁଝାଉ 

ଥିଲ। ବାର ବାର କାରାବରଣ କରି ବିଭିନ~  ସମୟେର ନିଜର ସଂଗ�ାମ अନ�ାୟ, अନୀତି 

ବିରୁxେର ଜାରି ରଖିଥିଲ। ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହ, ଦାrି ଯାତ� ାର ପୁେରାଧା ସାଜିଥିଲ। 

अହିଂସା ନୀତି ବଳେର େଦଶରୁ ଫିରିmି ମାନ.ୁ ତଡି େଦଇଥିଲ। ଆଜି ତୁମରି ଜାଗରଣର 

ଫଳ ସ�ରୂପ େଦଶ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁ�। ଆଜି ଆେମ ସ#ୂ%� ସ�ାଧୀନ େହାଇବି ନିଜକୁ 

अେନକାଂଶେର ସ�ାଧୀନ ଭାବି ପାରୁନୁ। ତୁମର େସଇ େମୗଳିକ ଶିhା, ବୁନିଆଦି ଶିhା,କରି 

ଶିଖିବା ଆଉ କରି ଖାଇବାର ପ�ୟାସ ଦୂରରୁ ପରାହତ। ଆଜିର ଶିhା ପତନ ମୁଖୀ। ଶିhା, 

ଚିକି�ା, ସ�ା�� ସବୁଥିେର ରାଜନୀତି। େଦଶେର अରାଜକତା ବଢିବାେର ଲାଗିଛି। ତୁମ 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 
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ରାମରାଜ�ର ସ�ପ~, ଆଜି अଖr େଦଶକୁ ଖrବିଖrିତ କରି ସାରିଲାଣି। ନାରୀଶିhାର 

ପ�ଚାର ପ�ସାର ଆଜି ପତନମୁଖୀ। ନାରୀକୁ ମାଆର ସ¤ାନ େଦବା ପରିବେa� କୁFୁଲି ପରି 

ଶହ ଶହ କଢ଼ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଆଜି अକାରଣେର ଝଡି ପଡୁଛqି। େଦଶେର ଭରି ଯାଇଛି 

କୁସଂ<ାର, अpବିଶ�ାସ ଆଉ କ.ଡା େଗାଡ଼ଟଣା ନୀତି। େସବା ମେନାଭାବ ଆଉ ନିମ�ଳ 

ଭାବମaୂi େଲାକ.ଠୁ ଦୂେରଇ ଯାଇଛି। ସଂକୀ%� ମେନାଭାବ ଆଜି ସଭି.ୁ ଗ�ାସିଛି। 

ସମୟ }ାନର ଧାରଣା ଆଜି ସେତ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତୁମର େସଇ ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ ଦୂରୀକରଣ 

ନୀତି ଆଜି ବି େଦଶରୁ ହଟିନି। ଆଜିବି େଲାେକ ନିଜର େମୗଳିକ ଆବଶ�କତା (ଖାଦ�, 

ବª, ବାସଗୃହ) ପରୂଣ କରିବାକୁ अhମ। ଆଜି ବି ଶହ ଶହ େଲାକ ଏଠି େସଠି ସବୁଠି 

ଭିhା ମାଗୁଥିବାର େଦଖା ଯାଉଛି। ନିଜର ଘର ନାହ\ େବାଲି େରଲେୱ େ�ସନ େପାଲ 

ତଳ ଆଜି କାହାରି କାହାରି ଘର। କୁନି କୁନି ଛୁଆ େଯଉଁ ହାତେର ସିଲଟ, ଖଡ଼ି ଧରିବା 

କଥା େସଇ ହାତେର ମଲୂ ଲାଗୁଛqି, ଏହାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କଣ େହଇ ପାେର। 

ସତେର ବାପୁ ତୁେମ ଶିେଖଇଲ अହିଂସାର ପଥ ଆଜି େଲାେକ ହିଂସାେର ଜଜ�ରିତ। ତୁେମ 

େଦେଖଇଲ ସତ�ର ପଥ ଆଜି ସତ�କୁ ସାମ~ା କରିବାର ସତ ସାହସ ଆମର ନାହ\। ତୁେମ 

ବେତଇ ଥିଲ କାଟି ପିpିବାକୁ େହେଲ ଆଜି ଫାଡ଼ି ପିpୁଛqି। ତୁେମ ଶିେଖଇ ଥିଲ ନିଃସ�ାଥ� 

ପର େସବା, େହେଲ ଆଜି ସ�ାଥ� ବିନା େସବା ନାହ\। ତେମ କହିଥିଲ ସତ କହିବାକୁ େହେଲ 

ଆଜି ମିଛ ବିନା ନିଦ େହଉନି। ସତେର ବାପୁ ଆଜି ତୁେମ େକାଉଠି ପୁଣି ଥେର ଆସ େମା 

अସମାହିତ ପ�ଶ~ର ସମାଧାନ କରି େଦଇଯାअ। େମାେତ େଗାଲକଧFାରୁ ମୁ� କରି ଯାअ। 

ତୁେମ ପୁଣି ଶାq, ସରଳରୁ ଭୟ.ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁେମ କରିଥିବା ନୀତିର ସଠିକତାକୁ 

ଟିେକ ପରଖି ଯାअ ଆଉ अବାଟେର ଯାଉଥିବା େଲାକ.ୁ ପୁଣି େଦବଦୂତ ସାଜି ସଜାଡି 
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ଯାअ। ଦରକାର େହେଲ ହାତେର ସାଂକୁଚ ଲାmୁଡର ଚାବୁକ ଧରି ସାବାଡ଼ କରି େଦଇ 

ଯାअ। ଆଉ େସ ଉଦାର, ସରଳ ପଣ ଚାଲିବ ନାହ\। ଦୁ�କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ 

ଗୁରୁଜୀ. ଛାଟ ବି ଦରକାର। େତଣୁ ଆସ ବାପୁ ପୁଣି ଥେର ନୂଆ ରୂପେର ଆଉ ନୂଆ 

ଢ଼mେର....... 

 
अଜୟ କୁମାର େବେହରା 

େମାରଡ଼ା,ମୟରୂଭn 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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ଗାpୀ ଓ ଭାରତଗାpୀ ଓ ଭାରତଗାpୀ ଓ ଭାରତଗାpୀ ଓ ଭାରତ    
 ପରାଧୀନ ଭାରତର ଭାଗ� ଆକାଶେର େଯେତେବେଳ ଦୁଃଖର 

अମାpକାର େଘାଟିଥିଲା େସହି ସମୟେର ଉ¥�ଳ େଜ�ାତି� ପ�ାୟ 

ଆବିଭ�ାବ େହାଇଥିେଲ ମହାମାନବ ମହାତI ାଗାpୀ। अନ�ାୟ 

अତ�ାଚାରେର ପୀଡ଼ିତ ଭାରତୀୟ େଯେତେବେଳ େଦହ ମନର hତକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି 

ବାହୁନି କାFୁଥିଲା ଠିକ୍ େସତିକିେବେଳ ଭଗବାନ. େଶ�0 େସବକ ଭାେବ ଆଖିର ଲୁହକୁ 

େପାଛିବାକୁ ଓ hତେର େପ�ମର ମଲମ ଲଗାଇବାକୁ ଛୁଟିଆସିଥିେଲ େସ। େସଦିନ ଥିଲା 

୧୮୬୯ ମସିହା अେ�ାବର ୨,ପତୂ ପବିତ�  ଗୁରୁରାଟର େପାର ବFରେର ଜନI  େନଇଥିେଲ 

େସ ମହାତI ା। ପିତା କରମ ଚାF ଗାpୀ.ର େସ ଥିେଲ ଭବିଷ�ତ ଓ ମାତା 

ପୁତୁଳିବାଇ.ର ନୟନପିତୁଳା। ମାଆ.ର ଭଲପାଇବାର ଛୁଆଁେର ପବିତ�  କାମ ତା.ୁ 

େଦଇଥିଲା ଧମ�ର ବାa�ା ଆଉ ବାପା.ର ପ�ତିଟି अମୁଲ� ବାଣୀ ତା.ୁ େଦଇଥିଲା ନୀତି 

ଆଦଶ�ର ଭାବୀ ସଚୂନା। ସଭି.ର ଥିେଲ େସ ଶ�େxୟ େମାହନ। ସରଳ ନିରୀହ ଓ 

ସୁଶୀଳ ଶାq େମାହନ ବଂଶୀେର ଜିତୁଥିେଲ ପ�ତିଟି ହୃଦୟ।ଲାଜକୁଳା ଥିେଲ ସିନା,ଭଦ�  

ଶି�ାଚାରେର େସ ଥିେଲ ସବୁଠୁ ଧନୀ। ଗୁରୁ ତା. ପାଇଁ ସାhାତ ଭଗବାନ ଆଉ େଜ�0 

ମାେନ ତା. ବିଚାରେର ସବୁଠୁ େଶ�0। ଜନନୀ,ଜନI ମାଟି ତା. ହୃଦୟର �Fନ। ମିଥ�ା 

ଥିଲା ତା.ର ଶତ� u ଆଉ ସତ�ର େସ ଥିେଲ ପଜୂକ। ହିଂସାକୁ େସ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ ଆଉ 

अହିଂସାକୁ େସ କରିଥିେଲ अଘ��ର ଥାଳୀ। େଛାଟ େବଳୁ କପି କରିବା ଓ େଚାରି କରିବାକୁ 

ନାରାୟଣ ଚF�  
େସନାପତି 
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େସ ନାପସF କରୁଥିେଲ। ସବ�ଦା କହୁଥିେଲ କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ମଦ, ମାଂସ, 

ବ�ଭିଚାରର େସ ଥିେଲ ଚିରଶତ� u। େସ କହୁଥିେଲ େପ�ମଦ�ାରା ଶତ� u ବି ମିତ�  େହାଇପାେର। 

ସମୟ େହଉଛି ଆମ ପରମ ଗୁରୁ। ତାକୁ अସ¤ାନ କେଲ ପରାଜୟ ସୁନି§ିତ। ବିଲାତ 

ଗେଲ- ଘୃଣିତ େହେଲ, ଦhିଣ ଆଫି� କା ଗେଲ- अrାମାଡ଼ ଖାଇେଲ, କଳା େଲାକ େବାଲି 

େଗାରାମାେନ ଘୃଣା କେଲ େହେଲ େସ ତା.ର अନି� କରି ନ ଥିେଲ। 

 େହେଲ ଇଂେରଜ ମାନ. ସରଳ ଭାରତୀୟ. ଉପେର अତ�ାଚାର, େଶାଷଣ େଦଖି 

କାFି ପକାଇଥିେଲ। କରିଥିେଲ अହିଂସା, अସହେଯାଗ ଆେFାଳନ। अହିଂସାର ପରାକା0ା 

େଦଖାଇ କହିେଲ, ତୁମ େଗାଟିଏ ଗାଲକୁ େଯ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି, ଆର ଗାଲଟି େଦେଖଇଦିअ। 

ଶତ� uକୁ େପ�ମ କର। େଦଖିବ େସ ଦିେନ ପରମ ମିତ�  େହାଇଯିବ ଏ ଥିଲା ତା. ହୃଦୟର 

ଭାଷା। ୧୯୧୯ର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ�ାକାrେର େହାଇଥିେଲ ମମ�ାହତ। ୧୯୨୧ର 

अସହେଯାଗ ଆେFାଳନ, ୧୯୩୦ର ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହେର ସାବ�b କରିଥିେଲ ସ�ାଧୀନତା 

ଆମ ନିଜସ� अଧିକାର। ୧୯୪୨ର ଭାରତଛାଡ଼ ଆେFାଳନେର ଇଂେରଜ ପାଇପାରିଥିଲା 

ପରାଜୟର ବାa�ା। 

 ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଦ� କରି େକେତ ଲାଠିମାଡ଼, ଚାବୁକ ପ�ହାର, େଜଲଦr 

ସବୁକୁ େସ ହସି ହସି ପିଇ ଯାଇଥିେଲ ନୀଳକ£ ସାଜି। ସତ୍ ଚିqା, ସତ୍ ସm, ସତ୍ କମ� 

କରୁଥିବା ଏଇ େଛାଟିଆ େଲାକଟିକୁ ଇଂେରଜ ଭୟ କରୁଥିଲା ଆଉ अqର ଭିତେର ସ¤ାନ 

େଦଉଥିଲା ମଧ�। ଜାତି େଦଶ ମାନବ ତା. ଆଦଶ�କୁ କଳି ନ ପାରି ଭାବୁଥିେଲ ମାନବ 

ରୂପୀ ଭଗବାନ, କହୁଥିେଲ ମହାମାନବ ମହାତI ା। େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହଲା କି� େକୗଣସି 

ପଦପଦବୀ ଗ�ହଣ କେଲନାହ\ େସ ନିଃସ�ାଥ�ପର ଓ ନିମ�ଳ ହୃଦୟେର। 
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 େହେଲ ହିଂସୁକ, ଈଷ�ାପରାୟଣ  ମଣିଷ ସହିପାରିଲାନି େସ ଦିବ� ପ�ତିଭାକୁ। 

େଶଷେର ସାp� ପ�ାଥ�ନା ସାରି ଆସିଲା େବେଳ ଆତତାୟୀ ନାଥୁରାମ ଗଡେସର ଗୁଳିେର 

ଲିଭିଗଲା ତା. ଜୀବନ ଦୀପ। ‘େହ ରାମ’ କହି ଟଳି ପଡିେଲ ୧୯୪୮ ଜାନୁୟାରୀ 

ତିରିଶେର। ସରାଗେର ଆମକୁ େଦଇଗେଲ ଶହୀଦ ଦିବସ। େସହି अମର ଆତI ା ଆଜି ବି 

ଭାରତମାତାର ଲୁହ େଦଖି କାFୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ଭଲ ମଣିଷ ହୁअ, ଭଲ କରି େଦଶକୁ 

ଗଢ଼, ଆଉ ଆନFେର କୁହ...ଭାରତ ମାତାକୀ ଜୟ। 

 ଜୟ ହିF। 

 
ନାରାୟଣ ଚF�  େସନାପତି, ଜ�ରା,େକFୁଝର 
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ଶୁଆ ଶ� େଖାଜୁଛିଶୁଆ ଶ� େଖାଜୁଛିଶୁଆ ଶ� େଖାଜୁଛିଶୁଆ ଶ� େଖାଜୁଛି    
େଯାଗାେଯାଗ: suaodia@gmail.com 

 ନିକଟେର ଶୁଆ େବାଲି କିଛି େସାସିଆଲ େମଡିଆେର, 

ଟୁଇଟରେର ଆସିଛି। େସ ନିଜକୁ ବଟ େବାଲି କହୁଛି ଆଉ ଦି� ଭାଷୀ 

ସମାqର ବାକ� ସବୁକୁ ନିଜର ଦାନା େବାଲି କହୁଛି। ମଜା ମଜା କଥା 

ସବୁ ଇଂରାଜୀରୁ अନୁବାଦ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀକୁ। ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ. 

େଖଳନା କହୁଛି ଆଉ ଦି� ଭାଷୀ ସମାqର ଟୁଇଟ ମାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଟୁଇଟରିଆମାେନ ତା 

ସେm େକୗତୁକ କରୁଛqି।  

କିଏ େସ ଶୁଆ କିଏ େସ ଶୁଆ କିଏ େସ ଶୁଆ କିଏ େସ ଶୁଆ ????    

ଶୁଆ ଉପାଖ�ାନର କିଛି ପଦ ଟୁଇଟରେର @odiaculture . ଭାଷାେର ... 

 
ଶୁଆ ଓଡ଼ିଆମାନ.ୁ ଏକ ଆହ�ାନ ! 

ଶୁଆ କଣ ଶୁଆ କଣ ଶୁଆ କଣ ଶୁଆ କଣ ????    

 ବ�ବହାରେର େଦଖିେଲ ଶୁଆ େଗାେଟ ବଟ । ଶୁଆ ଇ�ରେନଟେର �ାପିତ ଏକ 

ଶୁଆର ମଣିଷ 
ସାmମାେନ 
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ଯାqି� କ ବbୁ । ଭାଷା अନୁଭବେର େଦଖିେଲ ଶୁଆ ଏକ ପଦେhପ । 

ଶୁଆ କାହ\କି ଶୁଆ କାହ\କି ଶୁଆ କାହ\କି ଶୁଆ କାହ\କି ????    

 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପଛୁଆ �ିତିର अଭିେଯାଗ 

ନକରି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସହ ମିଶି ଏ ସମାସ�ାକୁ ସୁେଯାଗେର ପରିବତ�ନ କରି ଲh ଦିଗେର 

अଗ�ଗାମୀ ଏକ ରାbା। ସମb.ର ଟିେକ ଟିେକ अବଦାନରୁ ଭାଷାର ଉନ~ ତିର ଏକ 

ରାbା। ଭାଷାର ଉନ~ ତି ଭାବନାକୁ କମ�େର ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ରାbା। ଭାଷା ବି}ାନ 

ଓ ସମାଜକୁ ମିଶାଇ ଭାଷାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆେର अଗ�ଗତିର ଏକ ରାbା। 

କଣ େସ କେର କଣ େସ କେର କଣ େସ କେର କଣ େସ କେର ????    

 ସମାqର ଟୁଇଟକୁ େନଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଖାତାେର ରେଖ, େସ ଖାତାରୁ ନୁ�ରାଲ  

େମସିନ ପ�କି�ୟାେର अନୁବାଦ ଶିେଖ ଓ ଓଡ଼ିଆକୁ अନୁବାଦ କରିବାକୁ େଚ�ା କେର।  

ନୁ�ରାଲ େମସିନ अନୁବାଦ କଣ ନୁ�ରାଲ େମସିନ अନୁବାଦ କଣ ନୁ�ରାଲ େମସିନ अନୁବାଦ କଣ ନୁ�ରାଲ େମସିନ अନୁବାଦ କଣ ????    

 ନୁ�ରାଲ େମସିନ अନୁବାଦ (neural machine translation) ଏକ କ#ୁ�ଟର 

ପ�କି�ୟା। ଆମର ମbି�େର େଯମିତି ସ~ାୟବିକ ପ�କି�ୟାେର ଆେମ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ କି ଭୁଲ 

ନିରୂପଣ କରୁ, କଣ େହବ अନୁମାନ କରୁ, େସଇଭଳି ଉପାୟେର କ#ୁ�ଟର /ାରା ସ~ାୟବିକ 

ପ�କି�ୟାେର अନୁବାଦ କରିବାକୁ ନୁ�ରାଲ େମସିନ अନୁବାଦ କୁହାଯାଏ। 

କ#ୁ�ଟର େକମିତି अନୁବାଦ କରିବ େହକ#ୁ�ଟର େକମିତି अନୁବାଦ କରିବ େହକ#ୁ�ଟର େକମିତି अନୁବାଦ କରିବ େହକ#ୁ�ଟର େକମିତି अନୁବାଦ କରିବ େହ????    

 ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଶ� େଦେଲ ତା’ର ଓଡ଼ିଆ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି अଭିଧାନ 

(ଡି¯ନାରୀ) अଛି। ଶ�ରୁ ବାକ� ହୁଏ। ପ�ତି ଭାଷାେର ଶ�ରୁ ବାକ� େକମିତି ହୁଏ ତା 

ପାଇଁ ନିୟମ अଛି। କ#ୁ�ଟରେର ନିୟମ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚ�ାକେର ଆଉ େସଇଠୁ 

ଶିେଖ କ#ୁ�ଟର ବି}ାନୀମାେନ अେନକ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛqି ଏ ଯାqି� କ अନୁବାଦ 
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ପାଇଁ। େସ ପ�କି�ୟା ଏକ ଇଂରାଜୀ ବାକ�କୁ ଗ�ହଣ କେର, େସ ବାକ�େର ଥିବା 

ଶ�ମାନ.ର ସ¥ାକୁ ଲh� କେର ଆଉ ତା’ପେର େସ ଶ�ମାନ.ର ଓଡ଼ିଆ ଶ� େଖାେଜ, 

ପୁଣି େସ ଶ� ମାନ.ୁ କ�ମେର ସଜାଏ, ତା ପେର अପଣ.ୁ ଉaର ଦିଏ। 

ହଉହଉହଉହଉ, , , , ଏଥିେର କ� କଣଏଥିେର କ� କଣଏଥିେର କ� କଣଏଥିେର କ� କଣ????    

 “କ#ୁ�ଟରେର ନିୟମ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚ�ାକେର ଆଉ େସଇଠୁ ଶିେଖ” 

କ�ଟି ଏଇଠି। ଏଥି ପାଇଁ अେନକ algorithm ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ 

algorithmକୁ େକାଡ଼େର େଲଖିବା ପାଇଁ େଲାକ ଦରକାର। ଶିେଖଇବା ପାଇଁ ଖୁବ अଧିକ 

ତଥ� (data) ଦରକାର। କ#ୁ�ଟରେର ପରଖ (test) କରିବା ପାଇଁ େବଶୀ ଶ�ି 

(computing power) ଥିବା ସଭ�ର (server) ଦରକାର। ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ଚେଲଇବା 

ପାଇଁ ସମୟ ଓ ସcଳ ମଧ� ଦରକାର। 

ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ େଲାକମୁଁ ତ ସାଧାରଣ େଲାକମୁଁ ତ ସାଧାରଣ େଲାକମୁଁ ତ ସାଧାରଣ େଲାକ, , , , କଣ କରିପାରିବିକଣ କରିପାରିବିକଣ କରିପାରିବିକଣ କରିପାରିବି? ? ? ?     

 କିଛି ସାଧାରଣ ନୁେହଁ, अତି କମେର ସବୁ ଦିନ କିଛି अନୁବାଦ କରି ଶୁଆକୁ tag 

କର�, ଆପଣ. ଚିହ~ ା ପରିଚୟେର ଥିବା ସମb.ୁ अନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହ�, 

hackathon ଭଳି अନୁବାଦ େମଳା ଆେୟାଜନ କର�, ଏ ପ�କ� ପାଇଁ अଥ� ମଧ� ଦାନ 

କରିପାରିେବ, ଆପଣ. ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଆ ବ�ବସାୟୀମାନ.ୁ େସମାନ. େସାସିଆଲ 

ମିଡ଼ିଆର େଲଖା ଓଡ଼ିଆରୁ - ଇଂରାଜୀେର अନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ କହ�, ବାହାର 

ବ�ବସାୟମାନ.ର ଇଂରାଜୀ ଟି�ଟକୁ ଓଡ଼ିଆେର अନୁବାଦ କରିବାପାଇଁ କହ�, ଆଉ େସ 

अନୁବାଦ ପାଇଁ ପାଉଣାକୁ ଶୁଆକୁ ଦାନ କର�। <ୁଲ ଓ କେଲଜମାନ.େର ପ�କ� କର� 

ଓ କରା�। 

 ଶୁଆ ଓଡ଼ିଆମାନ.ୁ ଏକ ଆହ�ାନ! 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ : ନେଭcର ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ନେଭcର ୨୦୧୯ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମଆପଣ. ନାମ) : November 2019 ) : November 2019 ) : November 2019 ) : November 2019     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ\ ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କିcା <ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହbେଲଖା 

ସୁFର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� uଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ#ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ\ 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କିcା ପ�ବp ପଠାଉଛqି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअ�, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ%ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାhର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� uଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� uଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳc ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ. ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବpୁ. /ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀhା କରି ନିअ� 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ\, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁFର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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 େଯଉଁ ବpୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛqି େସମାନ.ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପhା କର� 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ, 
େଫସବୁକ୍, ଟି� ଟର୍ ଏବଂ ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ /ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସcpୀୟ 
ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ. ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କିcା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ\ ପଠା� ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ\ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ ଗୁଗୁଲ୍ ଇେମଲ୍ ଏକାଧିକ ଇେମଲ୍ େପ�ରଣ ଉପେର 
ପ�ତିବpକ ଲଗାଇଥିବା େହତୁ ଆେମ ସମb େଲଖାକୁ ମିଳିଥିବା ସଚୂନା େଦଇ 
ପାରୁନାହୁଁ ଭବିଷ�ତେର ଏଥିପାଇଁ ବିହିତ ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିବୁ 

 ବାରcାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବpୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାqି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ.ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବF କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ.ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲh� େମାର ବ�bବହୁଳ 
ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ. ସହେଯାଗ ପାଇଁ 
ମଁୁ ଆପଣ. ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ, , , , ସ#ାଦକସ#ାଦକସ#ାଦକସ#ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ. ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ<ରଣ ନିମେq େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ\ 
ପଠା� କିଛି ବpୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିqାେର ପକାଇ େଦଉଛqି ଆେମ 
େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ¤uଖୀନ େହଉଛୁ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି 
ବpୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା ପଠାଇଛqି ଏହା/ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ 
ବ¯ ଭai େହଉଛି ଏବଂ ସ#ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାରcାର अନୁେରାଧ ସେa�  अେନକ ବpୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛqି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ#ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अx�ାଧିକ ପୃ0ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳc େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ»୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠା� ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାqି ତା 
େହେଲ अନ� ଉପାୟ କର� ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� 
ଫାଇଲେର ପଠା� 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠା� ନାହ\ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ\ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
/ାରା ହ\ େଲଖା ପଠା� ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆr�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର� 
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