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ବାଳକୁମାରୀ     ରଶିGତା ସାହୁ    ୧୯୩ 

ମହିଷାସୁରର ଦୁଗ�ାପଜୂା    ମଧୁସଦୂନ ମିଶ�    ୧୯୪ 

ମାଟିର ମହକ     ଶରତ କୁମାର ଦାସ   ୧୯୬ 

ଆେଗା ପଳାଶ     ରାଧାେମାହନ ପଜୂାହାରୀ  ୧୯୯ 

ବାବୁଟିେକ ଦୃ�ି େଦବ    अଶି�ନୀ କୁମାର    ୨୦୦ 

ତି� ରiା ଆହ� ାନ     ରମାକାt ମାଝୀ    ୨୦୨ 

अସୁର�ିତ ପରୀ     ପୁ�ଲତା ସାହୁ    ୨୦୪ 

ଆଶା       ସଂଯୁ{ା ମହାପାତ�     ୨୦୫ 

ସପନର େସୗଦାଗର    ଡଃ ପ�ତିମା ଉପାଧ�ାୟ   ୨୦୬ 

େଯୗବନର ଆଗମେନ    ଭାରତୀ ସାହୁ    ୨୦୮ 

ମାଆ ସିନା ଜାେଣ     ଗୁେvଶ�ର ଚାD    ୨୦୯ 

ଭ� ମେର ଭ� ମିଲୁ ଧରା    अେଲଖ େମେହର    ୨୧୧ 

ମଁୁ କିଏ      अେଶାକ କୁମାର ପଧାନ   ୨୧୩ 

ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା େହଉ    ରାେଜD�  ଶତପଥୀ    ୨୧୪ 

ବୁଝୁନାହZ ମନ     କୁମାର େଲାେକଶ    ୨୧୫ 

ହାରିନାହZ େକେବ ନ୍ ହାରିବି   ପ�ତିମା େମେହର    ୨୧୬ 

अମଣିଷ      ଭବାନୀ ଶ+ର ଗିରି   ୨୧୭ 

ଜେନ ଉଠ      ଦୁଷGt େବେହରା    ୨୧୮ 

ପରମାତG ାରୁ ଆତG ା     ସୁନିତା ପରିଡ଼ା    ୨୨୦ 
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କ_�ବ�      େଦେବD�  ଭୁଏ    ୨୨୧ 

ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଉଲA ାସ   ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୨୨୨ 

ପ�ଗନୀ ଗିରିମାଳା    ପ�ଫୁଲA  କୁମାର ପାଣି   ୨୨୩ 

ଇD�ଧନୁର ଛିଟାେର ଜୀବନର ସ�ପk  ଭା9ର ଚD�  ଖrା   ୨୨୫ 

ପ�ଦୂଷିତ      अନt ପେଟଲ    ୨୨୭ 

ଗରିବର ସ�ପk     ରାମଚD�  ପ�ଧାନ    ୨୨୮ 

ନିଦ       ବିର�ିନାରାୟଣ ମିଶ�   ୨୨୯ 

ମଁୁ ଟିକିଏ ହସିେଦଲି    େନପାଳ କୁମାର େବେହରା  ୨୩୧ 

ସୁଖମୟ ଦା ତ� ଜୀବନ   ବାସtୀଲତା େଜନା   ୨୩୨ 

ବଷ�ା       ପ�ଦୀପ କୁମାର ସିଂହ   ୨୩୪ 

ଉଦେବାଧନ     େସୗେମD�  ମହାtି    ୨୩୬ 

ଜହିk ଫୁଲ      �ୀରସି�ୁ ନାୟକ    ୨୩୭ 

ମଁୁ ଆଉ ତେମ     ଲିଟନ୍ କୁମାର େବେହରା  ୨୩୮ 

ମଁୁ େଖାଜୁଛି      अଜୟ କୁମାର େଜନା   ୨୩୯ 

ପୃଥିବୀ      କାହk �ଚରଣ ସାହୁ    ୨୪୦ 

ଆଉଥେର ଆସ େଫରି    ଶାtନୁ କୁମାର ରାଉତ   ୨୪୧ 

ଘାଗରା      ଯଚିD�  ସ�ାଇଁ     ୨୪୨ 

ଜୟ ଶିବଶ+ର     େବୖଦ�ନାଥ ପrା    ୨୪୪ 

ଶିଉଳୀ ଫୁଲର ଗୀତ    େସୗମ�ର|ନ ପାଲ   ୨୪୫ 
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େମା ଗଁା ତାଳପଦା     କମଳେଲାଚନ ମଲିA କ   ୨୪୬ 

ବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସ     ବାଲାଜୀ େସଠୀ    ୨୪୭ 

େପ�ମର ଆର� ଇତି    ପ�ଶାt କୁମାର ପଧାନ   ୨୪୮ 

ପ�ାଥ�ନା      ପ��ାଭାରତୀ ପାଣି    ୨୪୯ 

ନୀଳ ଆକାଶ     ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ    ୨୫୦ 

କ+ାଳ      ଧୀେରD�  କୁମାର ପ�ଧାନ   ୨୫୧ 

ତୁେମ ବଷ�ାକୁ ଭଲପାअ େବାଲି   େମୖେତ� ୟୀ ତି� ପାଠୀ   ୨୫୨ 

ଜାଣିନି ମଁୁ      अ|ଳୀ ପrା    ୨୫୩ 

ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ   ସ�ାଗତ ମିଶ�     ୨୫୪ 

ବିସGୟ ତୁେମ ଗା�ୀ    େସବକ ବସt କୁମାର ମହାପାତ�  ୨୫୫ 

ଗା�ୀ େହ      େଜ�ା�ାମୟୀ େପାଲାଇ   ୨୫୭ 

ମାନସପଟେର ଗା�ୀ    ଏସ୍ ଶ�ୀମନ୍ ନାରାୟଣ ପାତ�   ୨୫୯ 

अହିଂସା      अନାମ ଚରଣ ସାହୁ   ୨୬୨ 

ବ�ଥିତ ହୃଦୟ     ସେtାଷ ପ)ନାୟକ   ୨୬୩ 

କଥା କି�ିତ୍      ହେରରାମ ପrା    ୨୬୪ 

ପ�ାୟoିତ      େରାହିତ େସଠୀ    ୨୬୫ 

ଏକ େଜାକରର କାହାଣୀ   अନସୟୂା ପrା    ୨୬୬ 

େକେବ ଲିଭିଗଲା     ସୁଶାt କୁମାର ଧଳ   ୨୭୦ 

अପା       ଶୁଭସିGତା େଜନା    ୨୭୧ 
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ଆଶ�ାସନା      ପ�ଦୀପ ବ�     ୨୭୩ 

ସ�ପk       ବିଜୟ କୁମାର ପrା   ୨୭୫ 

ନିଦ ଛୁଏଁ ଆସି ଆଖି    ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ   ୨୭୭ 

େକେଡ଼ अସହାୟ ଆେମ    ନିତ�ର|ନ ନD    ୨୭୮ 

ହଜିଲା ଦିନ      େଗୗରୀ ପrା    ୨୮୦ 

ବାଜି ରାଉତ କହୁଛି    ରିପୁନ୍ ଜୟ ମହାପାତ�    ୨୮୨ 

ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ   େସାନାଲି ସରିତା େବେହରା  ୨୮୩ 

ବ�ୁତ�       �ାେନଶ�ର ମିଶ�    ୨୮୫ 

ସ କ� ଗୁରୁଶିଷ�ର    ତପନ କୁମାର ପrା   ୨୮୬ 

ଖବର      ମେନାର|ନ ବିେଷାୟୀ   ୨୮୭ 

େମା ପିଲାଦିନ     ସୁଧିର କୁମାର ବାରିକ   ୨୮୮ 

ମୁ{ିର ଗାଥା     ଦୀପକ ଷଡ଼iୀ    ୨୯୧ 

ତୁମ ନୂଆ ରୂପ     ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ   ୨୯୨ 

ସୁନୀଳ ଆକାଶ     अଳକା ପି�ୟଦଶhନୀ   ୨୯୩ 

ତୁେମ ଓ କବିତା     ନିର|ନ ସାହୁ    ୨୯୪ 

ଚD�ମା      ମେନାଜ କୁମାର େବେହରା  ୨୯୫ 

କଲମ ଝର      େହମt ପେଲଇ    ୨୯୬ 

ଚି�ାର      େସାନାଲି ଗଡ଼ନାୟକ   ୨୯୭ 

अଭାବ      ପ�ଣତୀ ସାହୁ    ୨୯୮ 
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अଳସୀ ପି�ୟା େମା ପ�ବାସି   ପ�ହA ାଦ ସାହୁ    ୨୯୯ 

ଗୃହବDୀ ଛାତ� ୀ ଜୀବନ    େଲାପାମୁଦ� ା ତି� ପାଠୀ   ୩୦୧ 

ବଟବୃ�      ମୀନେକତନ େବାଡ଼କିଆ  ୩୦୨ 

ଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣ     ସୁେରD�  କୁମାର ସାହୁ   ୩୦୩ 

ଶି�ା       ଜୟt କୁମାର ସାହୁ   ୩୦୫ 

ଶି�ା       ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ    ୩୦୬ 

ଭୂତାଣୁ      अନସୟୂା ପrା    ୩୦୭ 

ଥେର ତ ଆସ     ପି�ୟଦଶ�ୀ     ୩୦୮ 

ମେନ ପେଡ଼ ପି�ୟା     ସାଗର ନାୟକ    ୩୦୯ 

ଦିअ କୁନିଭାଇ, େନବି େଯ ଆଦରି  ପ�ଭାତ ମିଶ�     ୩୧୦ 

ବହୁରୂପୀ ନାରୀ     େକୖଳାଶ ଚD�  ସାହୁ   ୩୧୧ 

ସିDୁର      ଭ{ବ�ୁ ବିଶ�ାଳ    ୩୧୪ 

ଆଇନା      ବିଶ�ନାଥ େସଠୀ    ୩୧୫ 

ରାତିଟା େକମିତି କଟିଛି    ତୃvି (ଲିମନ୍)    ୩୧୭ 

अେଫରା अତୀତ     ସୀତାକାt ମହାପାତ�    ୩୧୮ 

େସହି େମା ଜନମଭୂଇଁ    ନବନୀତା ଚକ�ବ_�ୀ   ୩୧୯ 

େମା ମାଟି ମଁା ଓଡ଼ିଶା    ରାେକଶ କୁମାର ଦାସ   ୩୨୦ 

ଖୁଣେର ଗୁଣ     ସୁବାସ ଚD�  ମୁଦୁଲି   ୩୨୨ 

ନୁେହଁ ମଁୁ େଲଖିକା     अଲିଭା ସାହୁ    ୩୨୩ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     12 

ପ�କୃତିରାଣୀର େକେତ କାହାଣୀ  ବାବାେଶଖର େବେହରା   ୩୨୪ 

ବାହାଘର      ଆେଲାକ କୁମାର ସାହୁ   ୩୨୫ 

ଘର       ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ   ୩୨୯ 

अେପ�ା अେଫରା अତିଥିର   ସାଇ ଉ�ୟିନୀ େଜନା   ୩୩୦ 

ନାରୀ       ମ|ୁରାଣୀ ମିଶ�    ୩୩୨ 

େହ ମହାନଗୁରୁ     ଚD�କାt େଜନା    ୩୩୪ 

अତୀତ      େସୗମ�ର|ନ ପାତ�    ୩୩୬ 

ରାଧାେଗାପାଳ     ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’  ୩୩୭ 

ଆସj ନୀରବ ରହିବା    ରମଣୀକାt ସାହୁ    ୩୩୮ 

ସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗସbଲପୁରୀ ବିଭାଗ                                    ୩୪୧୩୪୧୩୪୧୩୪୧    
ମଁା େଗା      ସୁଦr ପ�ସାଦ ନD   ୩୪୨ 

ଜଏ ମଁା ଦୁେଗ�     େକୗଶିକ ସାହୁ    ୩୪୪ 

ଗୁହାରି କରୁେଛଁ ପାହାତେଲ   ମେନାର|ନ ସୁରୁଜାଳ   ୩୪୬ 

ଜୁହାର୍ ମଁା ମଂଗଲା    ସହେଦବ ଧରୁଆ    ୩୪୮ 

ଚାଷୀର ମନ     ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ    ୩୫୧ 

ଚାଷୀ ଘରର୍ ପିଲା ଆେମ   ରାେଜD�  େବାଡ଼କିଆ   ୩୫୨ 

ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଚାଷୀର ମାନ୍   େଦବଦ_ ପrା    ୩୫୪ 

ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଚାଷୀର ମାନ୍   ବିପAବ କୁମାର ନାଥ   ୩୫୫ 
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ମଁା ମାଏଟ୍ ଡାକୁେଛ    େଦେବD�  ଭୁଏ    ୩୫୭ 

ତାହାେକ ପାସ୍ ରି େଦ’େର ମନ୍   ହୃଷିେକଶ ସାହୁ    ୩୫୯ 

ପଲାଉଡ଼ା      �ମାନିଧି ସାହୁ    ୩୬୧ 

ସୁବିଧା ଥି अସୁବିଧା    ବରୁଣ କୁମାର ପାଣି   ୩୬୫ 

ଶିକାରୀ      େଦବଦ_ ସନ୍ ସ    ୩୬୭ 

େଭବା      ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ�   ୩୭୦ 

ସ�ାମୀ ସାର୍      େଦେବD�  ଭୁଏ    ୩୭୨ 

ମାତୃଭାଷା : ଗୁେଟ अନୁଚିtନ   େଦେବD�  ଭୁଏ    ୩୭୯ 

ଧାଡ଼ିନୁ ଟିେକ अଲ୍ େଗ ଚାଲବାର୍ କଥା ସାଇ ପ�ସାଦ ସାହୁ    ୩୮୩ 

ପ�ବ� ବିଭାଗପ�ବ� ବିଭାଗପ�ବ� ବିଭାଗପ�ବ� ବିଭାଗ                                        ୩୮୫୩୮୫୩୮୫୩୮୫    
େବୖବାହିକ ଜୀବନ ଓ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧତା ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ ୩୮୬ 

ଦିଆସିଲି      େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ   ୩୯୦ 

ନାରୀ       େଜ�ା�ାମୟୀ ପେଲଇ   ୪୦୧ 

େଯୗତୁକ େଦୖତ� ଓ ଯୁବଶ{ି   େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି   ୪୦୪ 

ଗା�ୀ ଦଶ�ନ : ଏକ ଦୃ�ିପାତ   ଶରତ କୁମାର ଦାସ   ୪୦୯ 

ମହାତG ା ଗା�ୀ     େଦେବD�  ସାମଲ    ୪୧୬ 

େହ ବୀର... ତୁମପାଇଁ ପେଦ   ପି ପରୂବୀ ମହାtି    ୪୩୦ 

ସମାଜ ଓ ସେଚତନତା    ପି�ୟଦଶhନୀ ମହାପାତ�    ୪୩୩ 
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ମାୟାନଗରୀର ମାୟା    अଭିମନୁ� େବେହରା   ୪୩୫ 

ବହୁପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ସୁଧୀର        ୪୩୮ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୪୪୧ 

http://anchor.fm/aahwaan 
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ନୂତନ अନଲାଇନ୍ େପାଡ଼କା�୍ ଚ�ାେନଲକୁ ସବ9� ାଇବ୍ କରj 
ପ�େତ�କ ମାସେର ଆହ� ାନେର ପ�କାଶିତ ଗu ଓ କବିତାକୁ ଆେମ अନଲାଇନ୍ େରଡ଼ିଓ 
,ାରା ପ�ସାରଣ କରିବୁ ଆପଣମାେନ ଶୁଣj ଏବଂ अନ�ମାନ+ୁ ଶୁଣାj େପାଡ଼କା�୍ 

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    

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା�୍ େସବା ବ_�ମାନ अେନକ 
ପAାଟଫମ୍� ଯଥା ~ଟିଫାଇ, ଆ+ର୍, େବ�କର୍, ଓଭରକା�୍, ପେକଟ୍ କା�୍, 
େରଡିଓ ପବିA କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କା�େର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥିେର ଶେହରୁ 
अଧିକ �ାନବ��କ ପ�ତ�, ଜହkମାମଁୁ ଏବଂ ବିକ�ମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, 
अେନକ �ୁଦ� ଗu ମଧ� �ାନ ପାଇଛି ନିoୟ ଶୁଣj ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ 
ଜଣାj ଆପଣ ବି ନିଜ ଗu କିbା ପ�ବ� ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କା�େର ପ�ସାରିତ 
କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛtି, ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ 
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ 

ସ ାଦକ+ କଲମରୁସ ାଦକ+ କଲମରୁସ ାଦକ+ କଲମରୁସ ାଦକ+ କଲମରୁ............    
 ଯା େଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ, ଶ{ିରୂେପଣ ସଂ�ିତା 
 ନମaେସୖ, ନମaେସୖ, ନମaେସୖ, ନେମା ନମଃ 
 

 ଶରତର ଛଟା, ନଦୀ, ବଣ, ବିଲ, ପାହାଡ଼ କDରେର େଧାବ 

ଫରଫର ଚାଦର ପରି କାଶତrୀ ରୂପେର ସବୁଆେଡ଼ ବିaାର ଲାଭ 

କରିଛି अନ�ବଷ� ମାନ+େର କଣ ଏେତ ମାତ� ାେର କାଶତrୀ େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା? ମେନ ପଡୁନି କାରଣ େହାଇପାେର େସଇ ସବୁ ବଷ� 

କମ�ବ�aତା ଭିତେର କାଶତrୀର ମନେମାହକର େସୗDଯ��କୁ 

ଉପେଭାଗ କରିବା କଥା େକେବ ମନେର ଆସିନାହZ ଚଳିତ ବଷ� 

କେରାନା କାଳେର କିଛି ସମୟ ବ�aତାରୁ ଦୂରେର ପାଇବାପେର 

େଦଖୁଛି, ସବୁଆେଡ଼ େକବଳ କାଶତrୀ ଭରି େହାଇ ରହିଛି  

 ଧରାର ଏ ସୁDର ସମୟେର ଆସୁଛtି ଜଗତଜନନୀ, 

ମହିଷାମghନୀ ମା ଦୁଗ�ା ମା’+ ଆଗମନ ପାଇଁ େଯଉଁଭଳି ଉ�ାହ 

ଉgୀପନା ଥାଏ, ସ�ବତଃ ଚଳିତ ସମୟେର ତାହା ନ େହାଇପାେର, 

କିj େଦଶବାସୀ ଆଶା କରିଛtି, ମା ଆସିେଲ ଦୁଃଖ ନିoୟ ଦୂର 

କରିେବ ମହିଷାସୁର ଭଳି େଦୖତ�କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ମା, କେରାନାରୁ 
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ଆମକୁ ନିaାର େଦେବ ଭଗବତୀ+ ଚରଣେର ସମa ଭ{ ଓ ଜନତା ଏହି ଗୁହାରି 

ଜଣାଇବାକୁ ତ�ର अଛtି 

 କେରାନା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ େଦଶ ବା ବିଶ� େବାଲି କହିେହବ, ଲକ୍ 

ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ ଡାଉନେର ବ�ତିବ�a େହାଇପଡିଥିଲା, ଏହି ସମୟ କିj ସାହିତି�କ 

ମାନ+ ପାଇଁ ଏକ ଉ�ୃ� ସମୟ ଆଣିେଦଇଥିଲା, ନୂତନ ସଜ�ନା ଏବଂ ଆତG ବିେଶ�ଷଣ 

କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ अେନକ ସଂ9ରଣେର ଆହ� ାନ ପତି� କାେର େଲଖକେଲଖିକା+ 

ଉ�� ସିତ अଂଶଗ�ହଣ ଏହାର अନନ� ଉଦାହରଣ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ�ର ରଥୀ 

ମହାରଥୀମାେନ ଏହି ସମୟକୁ ସୁବିନିେଯାଗ କରି ପାରିଛtି ଆଶା କରୁଛି ଏହା,ାରା ଆମ 

ଭାଷା ଭrାର ନିoୟ ଭାବେର ସମୃ� େହାଇଥିବ 

 େଗାଟିଏ ବିଷୟ ପ�ତି ଆପଣ+ ଧ�ାନ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ େଯଉଁମାେନ ସମେa ଆହ� ାନ 

ଇ-ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖାେଲଖି େଦଉଛtି, ହୃଦୟର େକଉଁ ନିଭୃତ େକାଣେର େକେବ ନା 

େକେବ ଆଶା କରିଥିେବ େଯ ନିଜ,ାରା ଲିଖିତ କୃତୀକୁ େନଇ ଏକ ପ�କାଶିତ ପୁaକର 

କେଳବର େଦଇ ପାରିବି କି? ପ�େତ�କ େଲଖକ େଲଖିକା+ ମନେର ଏହି ଆଶା ନିoୟ 

ରହିଥାଏ େବୖଷୟିକ �ାନେକୗଶଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମର ପ�ାବଲ�ତା ପବୂ�ରୁ 

ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ ନବୀନ ଏବଂ ପ�ବୀଣ 

େଲଖକେଲଖିକା ନିଜ ବହି ପ�କାଶନ ପାଇଁ ଆଗଭର େହଉଥିେଲ ଏବଂ ପ�କାଶିତ ପୁaକକୁ 

ପ�ସି� ଗ��ାଗାର ମାନ+େର େଦଖିବାର ସ�ପk େଦଖୁଥିେଲ ରାଜା ରାମେମାହନ ରାୟ 

ଲାଇେବ� ରୀେର ଯଦି ଆପଣ+ ପୁaକକୁ �ାନ ମିଳୁଥିଲା, ମେନ େହଉଥିଲା ଜୀବନ ଧନ� 

େହାଇଗଲା ଧିେର ଧିେର ଇ�ରେନଟର ପରିବ�ାvି ପେର େଲାକମାେନ ବହି କିଣି ପଢ଼ିବା 
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अେପ�ା अନଲାଇନ୍ କ ୁ�ଟର ଏବଂ ପେର ପେର େମାବାଇଲ୍ ପ)ଳେର େଦଖିବା ଓ 

ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କେଲ ତଥାପି अେନକ େଲଖକ େଲଖିକା ପୁaକ ପ�କାଶନ ପ�ତି 

ବିେଶଷ ଆଗ�ହ େଦଖାtି ଏହାର େଗାଟିଏ କାରଣ େହାଇପାେର ପୁର9ାର ପ�ାvି ଏବଂ 

अଧିକ ଜନ ଆଦୃତି େସ ଯାହା ବି େହଉ, ଏହି କଥା କହିବାର କାରଣ େହଉଛି, ବିଗତ 

ଦିନେର ଆମ ପତି� କାର ଜେଣ ନିୟମିତ େଲଖକ ନିଜର ପୁaକ ପ�କାଶନ ପାଇଁ ବ�ୁ ଏବଂ 

ପାଠକ+ ,ାରା େପ�ା�ାହନ ପାଇବା ପେର ଏହି ପ�ଶk ପଚାରିଛtି ଆପଣ ମାନ+ ମତ 

କଣ? ଆପଣ+ୁ କଣ ଲାେଗ? ପୁaକ ପ�କାଶନକୁ େପ�ା�ାହନ େଦବା ଉଚିତ ନା ନାହZ 

ଏହି ବିଷୟେର ଆପଣ ନିଜସ� ମତାମତ ଆମକୁ ଇେମଲ୍ ମାଧ�ମେର େଦଇ ପାରିେବ 

ସଂପାଦକୀୟ ମତାମତ ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣେର ପ�କାଶିତ େହବ 

 अନଲାଇନ୍ ସାହିତ�ର अନ� ଏକ ଦିଗ େହଉଛି େପାଡ଼କା�ିଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ 

अନଲାଇନ୍ େରଡ଼ିଓ େବାଲି ମଧ� କହି ପାରtି ଏହି ମାଧ�ମେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ପଦାପ�ଣ କରିବାର ଏକ ମାସରୁ अଧିକ ସମୟ େହାଇଗଲାଣି ଏବଂ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ପାଇ 

ଏହା ବହୁତ କମ ସମୟେର ବହୁତ େଲାକପି�ୟ ବି େହାଇପାରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନେର 

ଏଥିେର ଆେମ ସା�ାତକାର କାଯ��କ�ମ ରଖିବୁ େସଥିପାଇଁ ଆପଣ+ ମତାମତ ଆମକୁ 

ଆବଶ�କ ଆମ େପାଡ଼କା� ନିoୟ ଶୁଣj ଏବଂ ନିଜ ବ�ୁମାନ+ୁ ଶୁଣାj 

 ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ସଂ9ରଣ ଆପଣ ମାନ+ୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମା ଦୁଗ�ା ସମa+ୁ 

अଭୟ ବର ଦିअj ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖ ଓ େକAଷ ଦୂର କରj 

 ଧନ�ବାଦ 

    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    
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକ    
 “ତଳ अ�ଳର କାଦୁଆ ଆଉ ଜଳୀୟ ଜମିେର ସତେର ଆେଲୟା 

େଦଖାଯାଏ।”-ପାଓଲି ନିଜ କଥାକୁ ନାଟକୀୟ ଢiେର କହିେଲ। ଏକଥା 

େସ ତ ଆଗରୁ େକେତବାର କହିସାରିଛtି। େସଥିେର କିଛି ଦି�ମତ ମଧ� 

अଛି। ତଥାପି ଗୁvେର କିଛି କଥା ଫୁସଫୁସ କରି କହିେଲ କଥା ସିଧା 

ମନ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ କିଛି ବାଧା ନମାନିକି। ଏମିତିଆ अଜଣା 

ବିଷୟରୁ ପେର କିଛି ତଥ� ବାହାରକରି କିଛି େଥସିସ େଲଖିେହବ।  

 ଏମିତି ବି େବiଲର ତଳୁଆ अ�ଳେର अେନକ ଜଳୀୟ ଜମି 

अଛି। େବiଲେର अସଂଖ�, ନଦୀ, ନାଳ, ଗiା ଆଉ ବ�ହG ପୁତ� ର 

ତିେକାଣଭୂମି। ସବୁଆେଡ ପାଣି କାଦୁअ ପଚପଚ। ମଝିେର ମଝିେର 

ଚାଷଜମି ଆଉ ଆଖି ନପାଉଥିବା ବଡବଡ ଜଳୀୟ ପାଟ। अେନକ 

ଯାଗାକୁ େଲାେକ ଏ ପଯ��t ପାଦ ପକାଇ ନାହାtି। ସୁDରବନ अ�ଳଟା 

ପାଣି ଭିତରୁ େଯମିତି ବାହାରି ଆସିଛି। ଜୁଆର ମାଡିଆେସ। ଉପରୁ 

ନଦୀରୁ ତଳକୁ ପାଣି େବାହିଯାଏ। ଆଉ ଖାଲୁଆ ଜମିେର ପାଣି 

ଭରିଯାଏ। େସମିତିଆ ପାଣି ଭିତେର େକେତ ସାଧାରଣ ବିଚାର 

ବାହାରର अସ�ାଭାବିକ କଥାମାନ ଘଟିଯାଏ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା େହଉଛି 

ଆେଲୟା।  

 ସୁDରବନର ପାଣି ଭିତରକୁ ଗେଲ अେନକ ଘଟଣା ନିଜ ଆଖିେର 
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େଦଖିେବ। ଏକ ତଳୁଆ अ�ଳର ଜମିେର ପତ� , ଦଳ ସବୁ ସଢିଗଲାଣି। କାଳିଚିଆ ପାଣି। 

ରାତି अଧିକ େହାଇଗଲାଣି। େକଉଁଠି େସାରଶ� ନାହZ। ଏମିତିଆ ଯାଗାେର େଲାେକ 

ରୁହtିନି। େସଇ ସମୟେର ଏକ �ୀଣ ନୀଳ ଆେଲାକ ଦୂରେର ଜଳି ଉଠିବ। ଏଠି େସଠି 

ଜଳି ଲିଭି ଯାଉଥିବ। ପାଖେର େକହି ନାହାtି। ତାେହେଲ ଆପଣମାେନ କଣ କରିେବ? 

ଜୀବନ ବିକଳେର େଦୗଡି ପଳାଇେବ ନା କଥାଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ େସଇ ଆଲୁअ ଆଡକୁ 

ଯିେବ?– ପାଓଲି ଏକ କuନାର ଦୁନିଆ ତିଆରି କରି ପ�ଶk ପଚାରୁଥିେଲ। 

 ସମa+ର ମୁr ପ�ାୟ ଏକାଠି େହାଇଯାଇଛି। େସ ଏକ अଲଗା अନୁଭୂତି େନଇ 

ଆସୁଥିେଲ। େସଠି େଯମିତି କିଛି ଘଟୁଛି। ଜଣକର େରାମା� େଯମିତି ଆଉ ଜଣକୁ 

ଟ� ାନ୍ ସଫର େହଉଛି। ଏ ଭିତେର ଗରମ କଫିକପ େଟବୁଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ସମେa 

ପବୂ�ଭଳି େଚୟାରେର ସିଧାେହାଇ ବସିଗେଲ। କଫି କପରୁ ତରiାୟିତ ଧଆୂଁ 

ବାହାରୁଥିଲା। ପାଓଲି େଦବଶ�ୀ+ ଭଳି ସିଗାେରଟ ଟାଣtିନି। କିj କଫିର ଓଦା ବା  

ମୁହଁେର ବାଜିେଲ ତା+ୁ ତାଜା ଲାେଗ। େସ କଫିକପ ଉପେର ନଇଁ ପଡିେଲ। ବଁା ହାତେର 

କପ୍ ଉଠାଇ ଏକ ଲbା େଢାକ େନଇଗେଲ। ତା+ ଭିତରଟା ଗରମ େହାଇଯାଉଥିଲା। 

ନିଜ ଭିତେର ଏକ ଦୃଢବିଶ�ାସ ଆସିଲା। େସ େଦବଶ�ୀ+ ଆଡକୁ अନାଇେଲ। େଦବଶ�ୀ 

ତା+ କଥାେର ଏେତେବଳକୁ ଉ�ାହିତ େହାଇଯାଇଥିେବ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ। କିj 

େଦବଶ�ୀ+ ଆଡୁ ନୁହଁ अନ� ଆଡୁ ଏକ ସ�ର ଆସିଲା।  

 “କଥାଟା ବଡ଼ ଚମ�ାର। ମନଟାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି େସହି ଆଡକୁ ଧରିଆଣୁଛି।”- 

अରିDମ େଜାରେର କହିଉଠିେଲ। अରିDମ अେନକ ସମୟ अଳସୁଆ ଭଳି ଚୁପଚାପ 

ବସିଥିେବ। ତାପେର ନିଜ କଥାଟା େଜାରେର କହିଉଠିେବ। ସମa+ ଆଖି अରିDମ+ 

ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲା।  
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 “ପାଓଲି, ତାେହେଲ େବiଲର ତଳୁଆ ଜମିେର କିଛି ଚମ�ାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି! 

ଏକଥା କଲିକତାର ବହୁତ େଲାେକ ଜାଣିବି ନାହାtି। ଠିକଭାେବ ଶୁଣିେଲ ସମେa 

ଆoଯ��ଚକିତ େହାଇଯିେବ। ଘର ପାଖେର अତିେଭୗତିକ ଘଟଣା! ବାଃ। କି ମଜା। ବାକି 

ଯାହା େକଉଁଠାେର କିଛି ବଡ଼ अତିେଭୗତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା अନ� ଯାଗାେର। 

ରାଜ�ାନର ଭାନଗଡ ଦୁଗ�ର େଭୗତିକ ଘଟଣା ଏପଯ��t େଲାକ+ୁ ଚକିତ କରିରଖିଛି। 

େସଇଠି କିଏ ରାତିେର ରହିପାରtି ନାହZ। ଏେଡ ସୁDର ଦୁଗ�। କିj କିଏ େସଠି ରାତିେର 

ରହିପାରିେବ ନାହZ। ଏମିତିଆ କିଛି େଭୗତିକ ଘଟଣା ଏଇଠି ଆମର ଏେତ ପାଖେର ଘଟୁଛି 

ଆଉ ଏ ବିଷୟେର ଆେମ କିଛି ଜାଣିନାେହଁ। ତାେହେଲ ଭାବ, େଲାେକ ଜାଣିେଲ ଏ अ�ଳ 

େକେତ ପ�ସି� େହାଇଯିବ?”- अରିDମ ଏକ ନିଃଶ�ାସେର କହୁଥିେଲ। 

 अରିDମ+ୁ ଏମିତି ଭିନk  ଆଉ େରାମା�କର କଥାମାନ ଭଲ ଲାେଗ। ଭାରତବଷ�େର 

େକେତ अବିଶ�ାସନୀୟ �ାନ ସବୁ अଛି। େସ ସବୁ ଯାଗାକୁ अେନକ େଲାକ ଯାଇଛtି। କିj 

େସଠାକାର ଘଟଣାକୁ େକହି ଭଲ ଭାବେର ବୁଝି ପାରି ନାହାtି। अତିେଭୗତିକ ଘଟଣାର 

ଉ_ର ଏ ଜୀବିତ ଦୁନିଆେର ସ�ବ ନୁେହଁ। ମଣିଷ େଯେତ ଚାହZେଲ ବି ବୁଝିପାରିବ 

ନାହZ। କିj ଏମିତି अବିଶ�ାସନୀୟ କିଛି ଘଟଣା अଜଣା अଶୁଣା �ାନକୁ ପ�ସି� କରିେଦବ। 

ଆଜିକାଲି େକେତ ଜଳ୍ ଦି େଲାକମାେନ अନ� अ�ଳର କଥା ଜାଣି ଯାଉଛtି। ତା+ ଆଖି 

ତାରା ଭଳି ଉ��ଳ େହାଇଉଠିଲା। ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ପାଓଲି ଏକ ବିରାଟ ଆବି¢ାରର କଥା 

କହୁଛtି। 

 “अରିDମ, ତୁେମ କଥାଟା କିଛି ନ ବୁଝି କଣପାଇଁ ଏମିତି ଏକସାଇେଟଡ 9ୁଲପିଲା 

ଭଳି େହାଇଯାअ? ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର अଛ, କିଛି ସାଇ�ିଫିକ କଥା କୁହ। କିଛି ତା_ି�କ କଥା 

କୁହ। କିଛି ଗେବଷଣାର କଥା କୁହ।”- େଦବଶ�ୀ अରିDମ+ୁ ଏକଦମ ତାଗିଦ କଲାଭଳି 
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କହିେଲ। େଛାଟ ଛୁଆ କିଛି ଭୁଲ କହିେଦେଲ ଶି�କ ତାଗିଦ କେର। େସମିତି େଦବଶ�ୀ+ 

ସ�ର ଥିଲା।  

 अରିDମ ଟିେକ अପ�aୁତ େହାଇଗେଲ। େସ କଣ କିଛି କଥା େବାକା ଭଳି କହି 

େଦଇଛtି? କିଛି ଭୁଲ କହିଲା ଭଳି ତା+ୁ ଲାଗୁ ନଥିଲା। ତା+ ମୁହଁ େଶତା ପଡିଗଲା। 

େଦବଶ�ୀ ଟିକିଏ ରହିଗେଲ। ତା+ ଆଖି ପାଓଲି+ ଭିନk  ସମa+ ଉପେର ବୁଲିଗଲା। େସ 

ହାତେର ଥିବା ସିଗାେରଟ ଓଠ ଉପେର ରଖି ଏକ ଲbା େଢାକ େନେଲ। ଧଆୂଁ ପୁଣି ଚ£ର 

କାଟି ଉଠିଲା। କଫିର ଧଆୂଁ ସହ େସ ଧଆୂଁ ମିଶିଯାଉଥିଲା। ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା+ର 

ବୁ�ିମାନ ବ�ୁମାେନ ସମାନ� କଥାକୁ କିଛି ନବୁଝି ଏକ ମଲୂ�ହୀନ ଦିଗକୁ େନବାପାଇଁ 

ଚାହାtି। ଦିଗହୀନ କଥାେର ପଣୂ �େ�ଦ ପକାଇବା ପାଇଁ କାଠଗରର ଦରକାର। ସ�ର 

ଟିେକ ଉ¤ େହବା ଦରକାର।  

 “अରିDମ, ତୁେମ େକଉଁଠୁ अତିେଭୗତିକ କଥାେର ଏେତ ବିଶ�ାସ କଲଣି? କିଛି ନବୁଝି 

ସାମାନ� କଥାକୁ ଚD�େର ପହ�ାअନି। ”– େଦବଶ�ୀ+ର କଥାଗୁଡା ନିbପତ�  ଭଳି ପିତା 

ଥିଲା। अରିDମ କିଛି କହିେବ କହିେବ େହଉଥିେଲ। କିj େଦବଶ�ୀ ତା+ୁ ସୁେଯାଗ 

ନେଦଇ କହିଚାଲିେଲ। 

 “ମଁୁ େହାଇଥିେଲ ଘଟଣାକୁ ଭଲଭାବେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହZଥାtି, ଶୁଣା କଥାକୁ େମାେଟ 

ଗୁରୁତ� େଦଇ ନଥାtି। ନିଜ ଆଖିେର କିଛି ନେଦଖି ମtବ� ରଖtି ନାହZ। ”- େଦବଶ�ୀ 

ମୁହଁ ଟିକିଏ େମାଡିେଦେଲ। ଆେ�ପ େଯ ପାଓଲି+ ଆଡକୁ ତାହା ବୁଝି େହଉଥିଲା। 

ମେନମେନ େସ ଭାବୁଥିେଲ ପାଓଲି ଆଉ अଧିକ କଣ କହିେବ? ବି�ାନର ଦୁନିଆେର 

ଏମିତିଆ ଆଲୁअ ଥିେଲ େସ ନିoିତ ଭାବେର ତା’କୁ େଦଖିବାକୁ ଚାହZଥାେt। କିj 

େସମିତିଆ କିଛି ଆଜିକାଲି ଘଟୁଛି େବାଲି ସାଇ�ିଫିକ ପତି� କାେର ଖବର ଆସୁନି। 
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 େଦବଶ�ୀ+ ଏମିତି ଶାଣିତ ଆେ�ପେର ପାଓଲି ହଠାତ୍ କିଛି କହିେଲନି। କିj 

େକଇେଯାଡା ଆଖି ପାଓଲି+ ଉପେର ପୁଣି ପହଁରିଗଲା। ପାଓଲି ମେନମେନ ହସିେଲ। 

ତକ� ତ ଏହା ଚାେହଁ। ଏକ ତଥ� ଉପେର ସମେa अବିଶ�ାସ କରj। ପ�ଥମରୁ େକହି 

ଗ�ହଣ କରj ନାହZ। କିj ତକ�ର ବିଚାରର ଦୂରକୁ େକହି ଯାଆj ନାହZ। େଦବଶ�ୀ ନିଜ 

अଜାଣତେର ପାଓଲି+ କଥାର ଖିअ ଭିତରକୁ ମନକୁ ମନ ଟାଣି େହାଇ ଆସୁଛtି। 

ପାଓଲି+ ବିଚାରମାନ ତ ଏମିତି। ଏହା ଭିତରକୁ େଶ�ାତା ନଜାଣି ମଧ� ଟାଣି େହାଇଯାଏ। 

अରିDମ କଥାଟାକୁ େକଉଁଠିକି େନଇ ଏକ ଆଡେଭ�ରେର ପହ�ାଇଥିେଲ। େଦବଲ 

ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିେଲ। ଠିକअଛି ଏେବ କଥାଟା େଦବଶ�ୀ+ ପାଇଁ अବାtର 

େହାଇପାେର, କିj ସମେa ଏମିତିଆ କଥାେର ନିଜକୁ ବ�a ରଖିଛtି। ଏହାର अଥ� 

େହଉଛି କଥାେର କିଛି ବିେଶଷତା अଛି, େବଶ ଓଜନ ତ अଛି।  

 ଏେବ अନ� ବ�ୁମାେନ ଚଉକି ଉପେର ଆଉଜି ପଡିଥିେଲ। ପ�ଶk, ଉ_ର ଆଉ 

ଆେ�ପମାନ ବାତାବରଣକୁ अଧିକରୁ अଧିକ ଉଷG କରୁଥିଲା। ତକ� ବିତକ� ମଣିଷକୁ 

ଉେ_ଜନାର ଏକ ଚରମ ସୀମା ପଯ��t େନଇଯାଏ। ହାତ ଲେଢଇର କିଛି ଆବଶ�କତା 

ନାହZ। େକେତ ନୂଆ କଥା ବାହାରି ଆେସ ମନରୁ। ଏହି ବିତକ� କରିବା �ମତା ମଣିଷକୁ 

ଆଜି ଜiଲର ଆଦିମ ଜୀବନରୁ ସଭ�ତାର ଚରମ ଶିଖର ଆଡକୁ େନଇଯାଉଛି।  

 ହଲ ଭିତେର ସବୁ େଟବୁଲ ଚାରିପାଖେର େଲାକ େଘରି ବସିଛtି। କିଛି େଚୟାର 

ମଧ� ଖାଲି ନାହZ। ସମେa ନିଜ ନିଜ ଭିତେର ଗପ କରିବାେର ବ�a। କାହାର କାହାପ�ତି 

ନଜର ନାହZ। ଘର ଭିତେର ଏକ ଉଷୁମ ବାତାବରଣ। ଏମିତିଆ ବାତାବରଣ ପାଓଲି+ୁ 

ଭଲଲାେଗ। ଚାରିପାେଖ ବ�ୁମାେନ ଥାଆj, େସମାେନ ତା+ର କଥା ଶୁଣj। େଦବଶ�ୀ+ୁ 

ମଧ� ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ। େସମାେନ ତକ�ବିତକ� ଆଉ ଧଆୂଁର ଏକ 
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ଘୁରିବୁଲୁଥିବା ବାତାବରଣ ଭିତେର ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆtି। 

 ପାଓଲି ତ ଆେଲୟା ବିଷୟେର ବହୁତ ପଢିଛtି। କିj େସ ସବୁ େପାଥି �ାନ। 

େସଥିରୁ ବହୁତ ଖିअ ଏେବ ହୁଏତ ବାହାର କରାଯାଇ ନପାେର। କିj କଥା ଛଳେର ବହୁତ 

ସି�ାt ପାଖେର ପହୁ�ା ଯାଇପାେର। ହୁଏତ ତାହା ପେର ଭୁଲ େହାଇପାେର। ଏମିତି ବି 

ତା+ ପାଖେର ଆଉ अେନକ ତଥ� ଥିଲା। େସ ନିଜର କଥାକୁ େବଶ ଲbାଇ 

େଦଇପାରିେବ। अରିDମ+ ଭଳି ଏେତ ଜଲଦି ଚୁପ େହାଇଯିେବ ନାହZ।  

 ପାଓଲି ସବୁ ବ�ୁମାନ+ୁ अନାଇେଲ। େଦବଶ�ୀ+ର ଆେ�ପ ପେର ସମେa 

େକମିତି ଚୁପ େହାଇଯାଇଛtି। କଫି କପରୁ ଧିେର କଫି ପିଉଛtି। ବା  ସମa+ ମୁହଁକୁ 

ଓଦା କରି େଦଉଛି। ପାଓଲି+ ମନ ଏକ ଦରଦୀ ହୃଦୟ େଖାଜୁଥିଲା। ତା+ର ଆଖି 

ସପନ ଦାସଗୁvା+ ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲା। େସ ଏକ ଭିନk  ମଣିଷ।  

 ସପନବାବୁ ଧିେର କଫି ପିଉଥିେଲ। େସ ଏ ପଯ��t େସମିତି କିଛି କହି ନାହାtି। 

କିj ପାଓଲି ଏମିତି ଭିନk  ବିଷୟ ଉପ�ାପନା କରୁଥିବାରୁ େସ ନିଜ ଭିତେର େସହି अଜଣା 

ଡାକକୁ ଶୁଣିପାରୁଥିେଲ। ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ରହି େସହି ଡାକ अେନକ ଦିନ େହଲା ଧୀର 

େହାଇଯାଇଥିଲା। ତା+ ଆଖି ପାଓଲି+ ଉପେର ଲାଗିଥିଲା। େକେତ ଉ�ାହର ସହ 

ପାଓଲି ତା+ ମନ ଭିତେର େଖଳିବୁଲୁଥିବା ଏକ ବିସGୟର କଥା କହୁଛtି। ତା+ ଦୃ�ି �ିର 

ଥିଲା। ମୁr େମାେଟ ହଲୁ ନଥିଲା। େସ ପାଓଲି+ୁ ତା+ ଆେଡ अନାଇଥିବା େଦଖି ମୁr 

ହଲାଇେଲ। ପାଓଲି ଠିକ କହୁଛtି।   

 ପାଓଲି ନିଜ ଭିତେର ଏକ ଉ�ାହର େସ�ାତ େଯମିତି େଖାଜିପାଇେଲ। ତାେହେଲ 

ସପନବାବୁ ତା+ର କଥା ବୁଝିଛtି। ଗୁଣ ଚିେହk  ଗୁଣିଆ। अନ�ମାେନ ଏେତ ବୁଝି ପାରିେବ 

ନାହZ। ପାଓଲି+ େଦହେର କିଛି ଗରମ ଲାଭା େଯମିତି ବହିଗଲା। ମନେର ନୂଆ ବିଶ�ାସ। 
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ବ�ୁତା ତ ଏମିତି। ପାଖେର ବ�ୁ ଉ�ାହର ଦୃ�େର େଦଖିେଲ ମନକୁ ସାହାସ 

ମାଡିଆେସ। େସ େଦବଶ�ୀ+ୁ ଏକ ଲୟେର अନାଇେଲ। େଦବଶ�ୀ େସମିତି ଲbା େଢାକେର 

ସିଗାେରଟ ଟାଣୁଥିେଲ। େଦବଶ�ୀ ଯାହାତାହା ଭାବj, କିj ତା+ କଥାେର ବିଶ�ାସେଯାଗ� 

ତଥ� अଛି। େସ ଏଇଟା ପ�ମାଣ କରିପାରିେବ। ତା+ ବ{ବ�କୁ େକହି ଏମିତି ବାଏଁବାଏଁ 

ଉଡାଇ େଦଇପାରିବ ନାହZ। ଏକ ଆବି¢ାରକ ତା+ୁ େଦଖି ମୁr ହଲାଉଛtି अଥ� େହଉଛି 

େସ ନିoିତ ଭାବେର ଆେଲୟା କଥାଟା ଠିକ େବାଲି ଜାଣିଛtି।  

 “ଠିକ अଛି େଦବଶ�ୀ। ତୁେମ ସମୟ େଦଖି ନିେଜ ଯାଇକରି ବିଷୟଟା ପରୀ�ା 

କରିବ। କୁହାଯାଏ େଯ େଯମିତି ମଣିଷ େସ ଆଡକୁ ଯିବ ଆଲୁअ ମନକୁ ମନ ଧିମା 

େହାଇଯିବ ଆଉ ଲିଭିଯାଇ ଟିକିଏ ଦୂରେର ପୁଣି ଜଳି ଉଠିବ। ମଣିଷ ଆଲୁअକୁ ଏକଦମ 

ପାଖରୁ େଦଖି ପାରିବ ନାହZ। ଏମିତିଆ ଆଲୁअ େଲାକ+ୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଟାଣିନିଏ।”– 

ପାଓଲି ଏକା ରାହାେର କହିଚାଲୁଥିେଲ।  

 େଦବଶ�ୀ+ ଛଡା अନ�ମାେନ ପାଓଲି+ୁ ନିଃଶ�ାସ େରାକି अନାଇଥିେଲ। ଏେତ 

େଲାକ+ ନିଃଶ�ାସ ଆଉ ଧଆୂଁେର ରୁମଟା େକମିତି ଧଆୂଁଳିଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େଦବଶ�ୀ 

କିଛି କହିେଲନି େସ େସମିତି ନି~ୃହ ଭାେବ ସିଗାେରଟ ଟାଣି ଚାଲିଥିେଲ। ତା+ ଆଖି 

ଶନୂ� େହାଇଯାଇଥିଲା। अନ� ବ�ୁମାେନ ସିଗାେରଟ ସହ କଫିର ମଜା େନଉଥିେଲ। 

େଦବଶ�ୀ କିଛି ନକହୁଥିବାରୁ ପାଓଲି ଏେବ ଉ�ାହିତ େହାଇ ପଡିେଲ। अରିDମ ମଧ� 

େଦବଶ�ୀ+ର ତାଗିଦ ଭୁଲିଯାଇ ତା+ କଥା େବଶ ମନ େଦଇ ଶୁଣୁଛtି। ଭଲକଥା। 

ପାଓଲି+ର ଖୁସି େଯ अେନକ େଲାକ ତା+ର ଲଜିକ ବୁଝୁଛtି।  

 “अେନକ ତ ପରୀ ଭାବtି। ପରୀ ରାଇଜର अପସରାମାେନ ଏମିତିଆ ନିକା�ନ 

ଯାଗାେର ନାଚୁଥାtି।” – େସ କହିେଲ।  
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 େଦବଶ�ୀ+ ମୁହଁ ଟିକିଏ ବିକୃତ େହାଇଗଲା। ପାଓଲି େକଉଁଠି ନିଜର କuନାକୁ 

ପହଁଚାଉଛtି। କିj େସ କିଛି କହିେଲନି। ଏକ ବହୁତ ଲbା େଢାକେର ଧଆୂଁକୁ ଛାତି 

ଭିତରକୁ େନଇଗେଲ। ତା+ ଦାt ଚିପି େହାଇଗଲା। େସ ଧଆୂଁଗୁଡା ଫୁସପୁସର 

ମାଂସେପଶୀକୁ େଜାରେର ଜବୁଡି ଧରିଥିଲା। ତା+ ଭିତରର ଶ�ାସ ଗରମ 

େହାଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟପେର ବାtି କଲାପରି ଭକ୍ଭକ୍ କରି ପୁଳାପୁଳା ଧଆୂଁ ବାହାର 

କେଲ। ତା+ ଆଡକୁ ପାଓଲି ଲ�� କରି ନାହtି। େସ ନିଜର କଥା କହିବାେର ବ�a 

ଥିେଲ। 

 “ପ�ାୟ େଲାକ+ର ବିଶ�ାସ େହଉଛି େସହି ଆଲୁअ ବାଘ ଆକ�ମଣେର ମରିଯାଇଥିବା 

ବା ଏମିତି କିଛି अଘଟଣେର ମରିଥିବା େଲାକମାନ+ର अତୃv ଆତG ା। ମୁ{ି ନପାଇ ଘୁରି 

ବୁଲୁଥାଏ। େସଇ ଆତG ା ଆଲୁअ ଭାବେର ଜଳି ଉଠି ପୁଣି ଲିଭିଯାଏ। अେନକ ଯାଗାେର 

ଏମିତି ଆଲୁअ େଦଖାଯାଇଛି।”- ପାଓଲି+ କଥାେର ଇେମାସନ ଥିଲା। ସେତ େଯମିତି େସ 

ନିେଜ ଆେଲୟା େଦଖିଛtି। अତିେଭୗତିକ କଥାଗୁଡାକ ତ ଏମିତି। େଲାକ+ୁ ହଠାତ୍ 

ଉେ_ଜନାର ଚରମ ସୀମାକୁ େନଇଯାଏ। ଭିତେର ଏକ ଶିହରଣ। ମନଟା ଏମିତିଆ କଥା 

ଭିତେର ବା�ି େହାଇଯାଏ।  

 “ପାଓଲି ତୁେମ େସଇ ଗଁାବାଲା+ କଥା ସତ ମାନୁଛ?” – େଦବଶ�ୀ ଆଉ 

ରହିପାରିେଲ ନାହZ। ଏ ଧଆୂଁଭରା ନିଃଶ�ାସ ଚମ�ାର। अi ପ�ତ�iକୁ େଯମିତି ବିଜୁଳି 

ଛୁଇଁଯାଏ। ତା+ ଭିତେର ନିେକାଟିନର अଣୁମାନ ଛୁଟୁଥିଲା ଆଉ ତା+ ମନକୁ ଥୟ 

େହବାକୁ େଦଉ ନଥିଲା।  

 “େସମାେନ अ� ବିଶ�ାସ ଭିତେର अବାtର କାହାଣୀମାନ ସୃ�ି କରtି। ମଫସଲି 

େଲାକଗୁଡାକ କିj  ତମ ମନେର ଏମିତି ଉ¥ଟ ଚିtାମାନ େକମିତି ଭରିେଲ?”- େଦବଶ�ୀ 
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କହିେଲ। ତା+ର ସୁDର ମୁହଁ କୁ�ିତ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। କଣପାଇଁ ପାଓଲି ଏେତ ଜଲଦି 

अନ�ମାନ+ କଥା ବିଶ�ାସ କରି ଯାଆtି? ପାଓଲି+ ହୃଦୟଟା େକାମଳ। ଏମିତି 

ମହିଳାମାେନ अନ�ମାନ+ ପାଇଁ ଭଲ ଯୁ{ି କରି ପାରtି। କିj ଏକ ଉ¤ ଶି�ିତା ତରୁଣୀ 

ସବୁ କଥାକୁ ଭଲଭାବେର ବୁଝିବା ଦରକାର।  

 “େସଇ ଗଁାବାଲା+ୁ ତୁେମ ବିଶ�ାସ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। େସମାେନ ମଫସଲି କହି 

େସମାନ+ ଯୁ{ିକୁ ଉେଡଇ େଦଉଛ। କିj ଏମିତି କରିବାଟା େକେତଦୂର ଠିକ? ଯୁଗ ଯୁଗ 

ଧରି େସମାେନ ଏମିତିଆ ଆଲୁअ େଦଖି ଆସିଛtି।”- ପାଓଲି େଛପ ନେଢାକି ଏକା 

ରାହାେର କହୁଥିେଲ। ତା+ ନିଃଶ�ାସ ଟିକିଏ ଭାରି େହାଇଗଲା, କ� ରୁ�ି େହାଇଗଲା। 

େସ ପାଟି େଖାଲି ଏକ ବଡ଼ େଢାକ ନିଃଶ�ାସ ଛାତି ଭିତରକୁ େନେଲ। େସ ଇେମାସନାଲ 

େହାଇ ଯାଉଥିେଲ।  

 ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିେର ସବୁ େଦଖିବା ଦରକାର। କଥାଟା ଯୁ{ିଯୁ{ ଲାଗିବା 

ଦରକାର। େସମିତି ଓଜନିଆ ଯୁ{ି କାହZ ନାହZ ତ। – େଦବଶ�ୀ କହିେଲ। 

 କିj ସବୁ ଘଟଣା ତ ପ�ତ��େର େହବା ସ�ବ ନୁେହଁ। ବି�ାନର अେନକ अକାଟ� 

ପ�ମାଣ अନ� ତଥ�ସହ େଯାଗକରି ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ।- ପାଓଲି ଉ_ର େଦେଲ।  
 

 
 
 

 
କ�ମଶଃ- 
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ସେରାଜ କୁମାର େଜନା 

ସିDୂର େହଲା ସାତସପନସିDୂର େହଲା ସାତସପନସିDୂର େହଲା ସାତସପନସିDୂର େହଲା ସାତସପନ    
 ଆଜିବି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାDୁଛି ରାନୀ ନିେରାଳାେର ବସିଲା 

େବେଳ। େସ ଦିନର ହସ କୁଆେ଼ଡ ଉେଭଇ ଯାଇଛି । 

 ହଠାତ୍ ମଁୁ େସ ଦିନ ଯାଇଥାଏ ରାନୀ ଘରକୁ ତାର ମାମଁୁ+ 

ନିକଟକୁ। ଯାଇ େଦେଖ ତ ରାନୀ ବସି କାDୁଥାଏ 

 अସଲ କଥା େହଲା। ଇତି ମଧ�େର ପା�ବଷ�ରୁ ଉ�� ବିତିଗଲାଣି 

କିj ରାନୀ େକବଳ ଦୁଃଖେର କାଳାତିପାତ କରିବା ବ�ତୀତ କିଛି ବାଟ 

ନାହZ। ଦୀଘ� ପା� ବଷ� ତଳର କଥା। ନୂଆ ନୂଆ ରାନୀ ନିଜ ମାମଁୁ ଘର 

ଗଁାର ଜେଣ େପାଲିସ ଚାକିରିଆ ପୁअକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଯାହାର ନାମ 

ସୁଶିଲ। େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁDର। ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମେର ବିବାହ 

େହାଇଥିଲା। ଏମିତିେର ଉଭୟ+ ବିବାହ ସାତ ମiଳା ସରିଥାଏ। 

ହଠାତ୍ େସହିଦିନ ରାତିେର ସୁଶିଲ ନିଜ ଦୁଇଜଣ ସାi+ ସହିତ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଟିକିଏ ବୁଲି ଯିବାକୁ। ହଠାତ୍ େସଦିନ କିj ଯାହା 

ଘଟିଲା। ତାହା ଏକ ନବ ବିବାହିତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। 

େସହି ରାତିେର ଖବର ଆସିଲା। ସୁଶିଲ କିଛି କିମି ଦୂରେର ଦୁଘ�ଟଣା 

େହାଇଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଶିଲ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଯାଇଛି। 

ଏଥିେର ମଧ� अନ� ବ�ୁ ତାର ବି ମୃତୁ� କରିଛି ଆଉ ଜେଣ ଗୁରୁତର 

େହାଇ େମଡିକାଲ୍ ଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି େସ ଦିନ ରାନୀ 
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େଚତାଶନୂ� େହାଇପଡ଼ିଲା। େଯଉଁ ଛअଦିନ ପବୂ�ରୁ ହାତେର ଶ§ା ଆଉ ପାଦେର अଳିତା 

େସ ପି�ି ନବେବାହୂ ସାଜି ଆସିଥିଲା। େସ ଆଜି ବିଧବା େହାଇଗଲା। 

 ଏଥି ନିମେt େସ ସାହି େଲାକ+ ଠାରୁ େକେତ େଯ ଠାଇ ଟାପରା ଶୁଣିଛି। 

अଲ�ଣୀର ଆଖ�ା ବି େଲାେକ ଲଦି େଦେଲ। ଆଉ ଏପେଟ କିj ନିଜ ଶଶୁର ସବୁ ବୁଝି 

ପାରୁଥାtି। କିj କଣ େହବ। ଆଉ ଦିअର ଥିେଲ ବିବାହ କରିେଦଇଥାେt କିj ସୁଶିଲ 

ଥିଲା ସବା ସାନ। େଶଷେର କିଛି ଦିନ ପେର ଝିअର ମାମଁୁ ଘରକୁ ଶାt� ନା େଦଇ ସୁଶିଲର 

ବାପା କହିଥିେଲ ତୁେମ ଝିअକୁ अନ�ତ�  ବିବାହ କରିଦିअ, କାରଣ େସ ଏେବ ଯୁବା अବ�ା। 

ଏମିତିେର େସ େକେତ ଦିନ ବିଧବା େହାଇ ରହିବ। ଆଉ ଶୁଣ ଆଜି ଠାରୁ ଇଏ େମା ଝିअ। 

ଏହାର ସବୁ ବୁଝାବଣା ମଁୁ କରିବି। 

 ଏମିତି କିଛି ବଷ� ବିତିଗଲାଣି କିj। କିj ଏହି ସମାଜ ସବୁ अଲ�ଣୀ ଶ�ଟି ଲଦି 

େଦଇଛି ରାନୀ ଉପେର। ଯାହା ଫଳେର। େକୗଣସି ବି ବରପାତ� ଟିଏ ଜୁଟୁ ନାହାtି ରାନୀ 

ପାଇଁ। ଯଦିଓ ବି େକହି ଆସୁଛtି। ବାହାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆେପ ଆେପ ଦୂେରଇ 

ଯାଉଛtି। 

 ଆପଣ ମାେନ କୁହj ଏମିତି େକଉଁ ଭୁଲ୍ କରିଛି ରାନୀ େଯ, େସ ଆଜି ଏେତ ବଡ଼ 

ଶାaି ପାଉଛି। କଣ ଏହାର ସମାଧାନ ନାହZ? ହଁ अଛି, କିj ସମେa ଏଠି अପାରଗତାେର 

ଛDି େହାଇ ରହିଛtି अ� ବିଶ�ାସ ସହିତ। େତଣୁ ଆଜିବି ଏଠି ସରକାର+ ତରଫରୁ ଏହି 

ସବୁ अ�ବିଶ�ାସକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଚତ ଏମିତି େକେତ େଯ ରାନୀ ନିଜ ସି�ିେର 

ସିDୂର ନାଇବା ପାଇଁ ସାତ ସପନ େହାଇଯିବ।  
 

ବାଲିଝରୀ, ନରସିଂହପୁର, କଟକ, େମା -୯୩୪୮୭୮୩୭୯୧ 
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ସୁଦୀପ େରାହନ ବାଘ 

ପ�ାୟoିତପ�ାୟoିତପ�ାୟoିତପ�ାୟoିତ    
 अଜିତ ବାବୁ, ଭୁବେନଶ�ରେର ପ�ଶାସନିକ अଧିକାରୀ, ¨ୀ ସୁମିତ� ା 

ଆଉ ତିନି ପିଲା+ୁ େନଇ ତା+ ସଂସାର। ବଡ଼ପୁअ, ଇ|ିନିୟର ନାମୀ 

ବହୁରା�� ୀୟ କ ାନୀେର ଚାକିରି। େବାହୂ ଗୃହିଣୀ। ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ 

ନିକିତା, ବଡ଼ ପୁअ କୃ© ଆଉ େବାହୂ ନମିତାର ଝିअ। ଝିअ ପଜୂାକୁ ଦୁଇ 

ବଷ� େହବ ବାହା େଦଇଛtି। େସ ବି ଜ� ାଇଁ ସହ ଭୁବେନଶ�ରେର 

अବ�ାପିତ। ଶ�ଶୁର+ କୃପାରୁ ଭଲ ଜାଗାେର ଚାକିରି କରିଛtି अମିତ୍ 

ବାବୁ। ସବୁଠୁ େଗହA ା ଆଉ ଦୁ� େହଲା ସାନ ପୁअ ଋଷି। 

 +୨ ଆର� େହଇଚି କି ନାଇଁ, ଜିଦ୍ ଧରିଲା KTM ବାଇକ୍ ପାଇଁ। 

ପଇସାର କଣ अଭାବ। ଜିଦି ବି ପୁରଣ େହଲା। େସମିତି ଋଷି, ଭାଇ 

ଆଉ ଭିେଣାଇ+ଠୁ ଆଗୁଆ ଶିଖି ସରିଛି। େବେଳ େବେଳ ମ¯ୀ କି 

ଭାଉଜ+ୁ େନଇ ପାଖକୁ ଯାଏ ତ େକେତେବେଳ ନିକିତାକୁ 9ୁଲରୁ େନଇ 

ଆେସ। ଦୁ� େହେଲ ବି ଭାରି ସେbଦନଶୀଳ ପିଲାଟା। େଜେଜ ବାପା, 

େଜେଜ ମା କଥା େକେବ ଭୁେଲନି, େକହି ଯାଆj କି ନାହZ, ମାସକୁ ଥେର 

େଯମିତି େହେଲ ଗଁା ଆଡୁ ବୁଲି ଆେସ। େଜେଜ ମା ପାେଖ ପଖାଳ 

ବାଇଗଣ େପାଡ଼ା ନ ଖାଇେଲ ତା େଦହ ହାତ କଣ େହଇ ଯାଏ। େଜେଜ 

ବାପା ଭାରି ଖୁସି ଏମିତି କି ମେନ ମେନ ଭାବି ସାରିେଲଣି ମୁଖାଗିk 
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େବାେଧ ଏଇ େଦବ। ବୁଢ଼ୀ କୁ ବି ଦି ଥର କହି ସାରିେଲଣି। ବୁଢ଼ୀ କିj କୁେହ ନାଇଁ, େଛାଟ 

ପିଲାଟା, ସିଏ ବତୀ ଜାଳିବ, ମୁଖାଗkୀ ଟା अଜିତର ପ�ାପ�। 

 ରିଶି ଭାବିଲା ଏଇ ରବିବାର ଗଁାକୁ ତା KTM େନଇକି ଯିବ। େଜେଜ ବାପା ଆଉ 

େଜେଜ ମା+ୁ ଟିେକ ବେସଇ ବୁେଲଇବ। େସମିତି ବି ଗାଡ଼ି ପଜୂା େହଇନି, େଜେଜ+ୁ କହି 

ଗଁା ମDିରେର ଭଲକି ପଜୂା କେରଇ େଦବ। ରବିବାର ସକାଳୁ ସମେa ଉଠିବା ଆଗରୁ 

ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ସକାଳ ଜଳଖିଆ େଜେଜ+ ସାେi ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଆଶାେର 

ନୂଆ ଗାଡି ଚେଲଇ େଜେଜ+ ଖିଆ ପବୂ�ରୁ ପହ�ି ଗଲା। ଆଉ ଆଶା ମୁତାବକ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ 

ନଡ଼ିଆ େଛନା କଦଳୀ ଖାଇ ଗାଡି ପଜୂା କଥା େଜେଜ+ୁ କହିଲା। େଜେଜ କହିେଲ ଆଜି ତ 

ଖାଇ ପି ସାରିଲୁଣି, ଗାଡ଼ି ବି अସନା େହଇଚି, କାଲି ଭଲ କି ସଫା କରିେଦବା, ଆଉ ସକାଳୁ 

ଗାେଧଇବା ପେର ପଜୂା କରି ଆସି ଖାଇବା େତା ପସDର ତାଳ ପିଠା। ହଉ ଠିକ୍ अଛି କହି 

ଦାrେର ପଡିଥିବା ଲbା େବ�େର ଗଡ଼ି ପଡିଲା। 

 ଠକ୍ ଠକ୍ ଶ�େର, ଟିେକ ସାବଧାନ େହଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, େଦଖିଲା ଜେଣ େଲାକ 

ଖେr ଗାମୁଛା ପି�ି େବକେର ଦଉଡି ପେକଇ, ପାଟିେର କିଛି କୁଟା (ନଡ଼ା) କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼ା 

େହଇଚି। ଆଗରୁ େକେବ େଦଖି ନଥିଲା, ଏମିତି େଦଖି ଟିେକ ଡରିଗଲା अବଶ�। େଜେଜ 

ମା +ୁ ଡାକିଲା, େଜେଜ ମା ଆସି େଦଖିେଲ, କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ ପରିବା େଦେଲ େଲାକଟି 

ଚାଲିଗଲା। 

 େଜେଜମା’+ ସାେi ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା େଲାକଟି କଣ କଥା କହି 

ପାରୁନି? େସ ଏମିତି କାଇଁ ଆସିଥିଲା? େବକେର ପଘା କାଇଁ ପେକଇଥିଲା? ପାଟିେର 

କୁଟା କାଇଁ ଧରି ଥିଲା? େଜେଜମା କହିେଲ, ଆେର େସ େଲାକ ଘୁiା ନୁେହଁ କି ତାର କିଛି 
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अଭାବ ନାହZ। େସ ପାଖ ଗଁା େଲାକ। ତା ଘେର ଦଉଡିେର ବ�ା େହଇ ଥିବା େବେଳ ଗାଈ 

କି ବଳଦ ମରି ଯାଇଚି। େସଇ ପାପର ପ�ାୟoିତ ପାଇଁ େସ ସାତ ଦିନ, ସାତ ଗଁାେର ଏମିତି 

ଭି�ା କରି ଖାଇବ। ତା ପେର ତାର ଶୁ�ି େହବ। େସ ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତେର କାହା ସହ 

କଥା େହବ ନାହZ କି ତାକୁ େକହି ଛୁଇଁେବ ନାହZ। କଥା େହେଲ, ଆଉ ସାତ ଦିନ ପାଳନ 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 

 େକାମଳମତି ମନଟା ଟିେକ େଦାହଲି ଗଲା େଜେଜ ମା + କଥା ଶୁଣି। ଆଉ େକାଉଠି 

ତା ମନ ଲାଗିଲାନି, ଖାଲି ତାକୁ ବାରbାର େଗାଟିଏ କଥା ଶୁଭୁଥାଏ, ନିକିତା ପେର ଆଉ 

େଗାେଟ ଝିअ? ନଁା ପୁअ ନାହZ ତ ଗଭ�ପାତ କର। େସଦିନ ବାପା+ ସାମkାେର େବାଉ 

କହିେଦଇ ଥିଲା ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ+ୁ। ଆଉ େବାଉର ନିେଦ�ଶେର େସମାେନ ଗଭ�ପାତ 

କରି େଦଇଥିେଲ। କିଛିଦିନ ଭାଉଜ+ୁ ଲୁଚି ଲୁଚି କାDିବା େଦଖିଚି ଋଷି। େହେଲ କିଛି 

କହି ପାରିଲାନି। 

 ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଜୂା ନକରି, ପଖାଳ ନଖାଇ, କାହାକୁ କିଛି ନକହି ପେଳଇ ଆସିଲା 

ଭୁବେନଶ�ର। େଜେଜମା ବ�a େହଇ अଜିତକୁ େଫାନ୍ କରି କହିେଲ, ଆେର ଋଷି କିଛି ନ 

ଖାଇ ପେଳଇ ଗଲା, ତାକୁ ଟିେକ କହ ଖାଇସାରି ଯିବ ସ��ାେର। अଜିତ ବାବୁ+ ପାଖେର 

ସମୟ ନଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ, େସ ହଉ କହି େଫାନ କାଟିେଦଇ କାମେର ବ�a େହଇଗେଲ। 

 ଋଷି ଗଁାରୁ ଆସି ନିଜ ରୁମ୍ େର କବାଟ ବD କରି େଶାଇଲା, ଯିଏ ଡାକିେଲ ବି କବାଟ 

େଖାଲିଲାନି, ରାତିେର ବାପା ଆସି ଡାକିବା ପେର କବାଟ େଖାଲିଲା। ବାପା ପଚାରିବାରୁ 

କିଛି କହିଲାନି, ଖାଇବା େଟବୁଲ୍ େର ବସି କହିଲା, ବାପା ଆଜି ଗଁାେର େଲାକଟି େଦଖିଲି, 

େସ େବକେର ପଘା ଆଉ ପାଟିେର ନଡ଼ା ଧରି...... 
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 - ହଁ, ଡ଼ରିଲୁ କି? ଗଁାେର କାହା ଘେର ଗାଈ ଯଦି ପଘାେର ବ�ା େହଇଥିବା 

अବ�ାେର ମରିଯାଏ, ତାହାେଲ ପ�ାୟoିତ ପାଇଁ େସମିତି ଭି�ା କରିବାକୁ ପେଡ଼। 

 - ନାଇଁ, ମଁୁ ଡରିନି। େହେଲ ଗାଈ କାହZକି? 

 - ଶା¨େର ଗାଈକୁ େଗାମାତା କୁହା େହଇଚି, େଗା ମାତା, େତଣୁ ତାକୁ अବେହଳା 

କେଲ, ଯଦି େସ ମରିଯାଏ ପ�ାୟoିତ କରିବାକୁ ପେଡ। ନେହେଲ ଗଁାରୁ ନିଆଁପାଣି ବାସD 

କରିେବ େଲାକ। 

 - ଗାଈ େଗାେଟ ପଶୁ, ମଣିଷର अଜାଣତେର ଯଦି ବ�ା େହଇଥିବା ପଘାେର ମରିେଲ 

ଏେତ ପ�ାୟoିତ କରୁଛtି, ତାହାେଲ ତମ ଆଉ େବାଉ ନିେଦ�ଶେର ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ+ 

େପଟେର ଥିବା କନ�ା ସtାନକୁ ମାରିେଦେଲ, ତା ପାଇଁ ତମମାନ+ୁ କଣ ପ�ାୟoିତ 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 

 ହତବାକ୍ େହଇ ରହିଗେଲ, अଜିତ ବାବୁ, ହାତରୁ ଖାଇବା ଖସି ପଡିଲା। େସପେଟ 

ସୁମିତ� ା େଦବୀ ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ अଜାଣତେର ଝୁ�ି ପଡ଼ିଥିେଲ େରାେଷଇ ଘର 

ବ�କୁ। ଭାଇ अେନଇ ରହିଥିଲା ଋଷି ମୁହଁକୁ। अମାନିଆ ଲୁହ ବୁDା ଝରି ଯାଇଥିଲା 

ନମିତା ଆଖିରୁ। ନିକିତା କହିଲା ମାମା କାଇଁ କାDୁଛ? ନିକିତା କଥାେର ପ�କୃତି� େହବା 

ପେର ଋଷି अଜିତ ବାବୁ+ୁ କହିଲା "ବାପା, ମଁୁ ଆସିଥିଲି େମାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠୁ େନଇଯିବା 

ପାଇଁ, ମଁୁ ଗଁାେର ରହିବି। େସଠୁ କେଲଜ୍ ଯିବା ଆସିବ କରିବି େଯମିତି ତୁେମ କରୁଥିଲ। 

ଆଉ ଏଇ ଘର ଦୁଆର ମାଡିବିନି େଯ ପଯ��t ପ�ାୟoିତ ନ କରିଚ।" ସବୁ ଥର ଭଳି 

ଆସtା ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଋଷି ଗଁାକୁ।  
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ପ�ଫୁଲA  କୁମାର ପାଣି 

ପ�ତିମ_ୂh+ ଆଖିେର ଲୁହପ�ତିମ_ୂh+ ଆଖିେର ଲୁହପ�ତିମ_ୂh+ ଆଖିେର ଲୁହପ�ତିମ_ୂh+ ଆଖିେର ଲୁହ    
 ବୃ_ିର ବ�aବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ କାଢି ମାସକୁ ଥେର ଦିଥର 

େପୖତୃକ ଗ�ାମର ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ବିଧବା େରାଗୀଣା ମା'+ର ଭଲମD 

ବୁଝି ଔଷଧପତ�  ବ�ବ�ା କରିବା ଇତ�ାଦି କାମ अବିନାଶ ବାବୁ+ର 

अଭ�ାସେର ପଡି ଯାଇଥିଲା। ମା' ଗଁାେର ଭାଇମାନ+ ପାଖେର ଥିେଲ 

ମଧ� अବିନାଶବାବୁ ନିଜର କ_�ବ�ପାଳନେର େକେବ େହଳା 

କରିନାହାtି। ଘରର ମୁଖ�,ାର ପାଶ��କୁ ସ�ଗ�ୀୟ ପିତା+ର ପ�ତିମ_ୂh  

�ାପିତ େହାଇଛି ଭାଇମାନ+ର ଶ��ା ଓ ପିତୃଭ{ିର ନି-ାେର। କିj 

ପିତା+ର ପ�ତିମ_ୂh  �ାପନ କରିବାର ସ�ପk अବିନାଶ ବାବୁ ହZ 

େଦଖିଥିେଲ। ଆଜକୁ ଚାଳିଶି ବଷ� ତେଳ କଟକରୁ ପ�ତିମ_ୂh  ଗଢାଇ ଗଁାର 

େସଇ अ�ାରି ମଲୂକେର �ାପନ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ଥିେଲ ମଧ� 

अବିନାଶ ବାବୁ ଭାଇମାନ+ ସାହାଯ�େର ସଂପନk  କରାଇଥିେଲ। ଏକ 

କାରୁକାଯ��ଖଚିତ ସିେମ� ପିrି ଉପେର ପ�ତିମ_ୂh �ାପନ େହାଇ 

ଚାେରାଟି ଖb ସାହାଯ�େର ଛାତ ପକା ଯାଇଛି। ପିrିସ¯�ଖ 

ତଳଭାଗେର ମାବ�ଲ ପଥର େଦହେର େଖାେଦଇ େହାଇ କଳା अ�ରେର 

େଲଖା ଯାଇଛି-- "ପିତା ଧମ�, ପିତା ସ�ଗ�, ପିତା ହZ ପରମ ତପ। ପିତରି 

ପ�ୀତିମାପେନk  ପି�ୟେt ସବ� େଦବତା।" ପ�ତିମ_ୂh ଚତୁଃପାଶ��େର ନାନା 

ପ�କାର ଫୁଲ ଗଛର ଭରପୁର ସ�ାର ମDିର ପରିେବଶପରି ମନ ଓ 
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ପ�ାଣକୁ ଆହA ାଦିତ କରୁଥିଲା। ପରିବାରର ସମେa ଭ{ି ଓ ଯତk  ସହକାେର ସG ାରକୀ�ଳକୁ 

ଶୁ�ପତୂ କରି ରଖୁଥିେଲ। ଆମ ସମa+ର ଏହି ପିତୃଭ{ିର ନିଦଶ�ନ ଆମ ଗଁା ଓ 

ଆଖପାଖ अ�ଳର ଜନସାଧାରଣ+ୁ ଏକ ନୂତନ अନୁଭୂତି େଦଇଥିଲା।ପ�ତିମ_ୂh �ାପନର 

ପ�ତି-ା अବସରେର ଆକଷ�ଣୀୟ େଭାଜିଭାତ ଦାନଦ�ିଣାର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ବାପା ଆମ अ�ଳର ଜେଣ ଧମ�ପ�ାଣ ତଥା ନାମକରା ବ�{ିତ�  ଥିେଲ। ପା� ପଚିଶି ଖr 

ଗଁାେର ତା+ର ସୁନାମ ଥିଲା। अବିନାଶ ବାବୁ ମୁଖ� ଭୂମିକାେର अବତୀ"� ଥିବାରୁ ଉ{ 

ପବିତ�  �ଳକୁ ଆଉ େକମିତି अଧିକ ଆକଷ�ଣୀୟ କରାଯିବ ବରାବର ମେନାନିେବଶ 

କରୁଥିେଲ ଓ ପ�ତି ଶ�ା�ବାଷhକୀେର ରi େଲପନ କରାଉଥିେଲ।  

 କିଛି ବଷ�ର ବ�ବଧାନ ପେର ସବୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଥାେର अଛି େଯେତ 

ଭାଇ େସେତ ଘର। ଋଗଣ ମାନସିକତାର ନଖଦtେର େବୖକୁ� ସମାନ େଯୗଥ ପରିବାରଟି 

ତାସ୍  ଘର ପରି ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା। େପୖତୃକ ସ _ି ସବୁ ବା�ି େନଲାପେର େକବଳ 

ସG ାରକୀ�ଳଟି ସମହୂ+ �ାନ ଭାବେର ର�ା ପାଇଗଲା। େସkହ ଶ��ା େପ�ମ ଭ{ି ବିଶ�ାସର 

େସହି େବୖକୁ�ପୁରଟି ଧ�ଂସେହବାକୁ େବଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହZ। େଯୗଥ ପରିବାରର 

େସହି ପୁରାତନ ସଂ9ୃତି ସ�ାଥ�ଲାଳସା େମାହର अ�ାରଗହ� ର ମଧ�େର ସ_ା ହରାଇଲା। 

ପରିେବଶର ବାଧ� ବାଧ�କତାେର अବିନାଶ ବାବୁ ତା+ େଛାଟ ସଂସାରକୁ ଧରି 

ଚାକିରୀେ�ତ� କୁ ଚାଲି ଆସିଥିେଲ। ଏହା ମଧ�େର ମହାନଦୀେର अେନକ ଜଳ 

େବାହିଗଲାଣି। ସନ ସାଲ ତାରିଖ ମଧ� ବଦଳି ଯାଇଛି। अବିନାଶ ବାବୁ ଭାଇ ମାନ+ର 

େଯଉଁ ପିଲାମାନ+ୁ େକାେଳଇ କାେଖଇ ଜହkମାମଁୁ େଦଖାଉଥିେଲ ପାଠ ପଢାଉ ଥିେଲ, 

ଭଲମଣିଷ େହବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ+ ଗପ ଶୁଣାଉଥିେଲ, ଆଜି େସହି ପିଲାମାେନ 

ସାବାଳକ। ମତାମତ ଉପ�ାପନ କରିବାର ବୟସ େହାଇଛି। ପିତୃେଦବ+ ପ�ତିମ_ୂh  
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�ଳଟିର ଯତk  େନବା ପାଇଁ ଆଗଭଳି ଆଉ କାହାରି ନଜର ନାହZ। ପରିବାର ସହିତ 

अବିନାଶ ବାବୁ+ର େକେତଥର ମେନାମାଳିନ� ଓ ଯୁ{ି ମଧ� େହାଇସାରିଲାଣି। େକାଳେର 

ବଢିଥିବା ପିଲାମାେନ େମା ସ¯�ଖେର ନିରୁ_ର ରହୁଥିେଲ ମଧ� େସମାନ+ର 

କାଯ��କଳାପ େକମିତି अଲଗା ବାରି େହାଇ ପଡୁଥିଲା। ପିତା+ अଜhତ अଧିକାଂଶ ସଂପ_ି 

େଭାଗ ଦଖଲ କଲା ପେର ମଧ� ଏହି �ାନଟି ପାଇଁ େସମାନ+ର अକୃତ� ମାନସିକତାକୁ 

ମେମ� ମେମ� अନୁଭବ କରି ପାରୁଛtି अବିନାଶ ବାବୁ। କାହZକିନା େସ ନିେଜ अେi 

ନିଭାଈଛtି ଓ େଦଖିଛtି ନାତି ନାତୁଣୀ+ ପ�ତି ବାପା+ର अପତ� େସkହ। େସମାନ+ର 

ସବୁ अଳିअଦ�ଳି ପରୂଣ ସହିତ ସାiେର ଖୁଆtି, ପାଖେର ଶୁଆtି। େବେଳେବେଳ ଏମାେନ 

ସବୁ ବାପା+ ପିଠିେର ଲାଉ େହବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରtି। ବାପା େଶଷେର ଗାମୁଛା 

ସାହାଯ�େର ପାଳି କରି ପିଠିେର ଲାଉ କରି ବୁଲାtି। େଜେଜ ଡାକେର ତା+ର अପରାହk  

ପ�ାଣଟି ସରାଗେର ସଂଚରି ଯାଏ। ଏ କଥା ବି ମେନ अଛି- ନାତି ନାତୁଣୀମାେନ अସୁ� 

େହେଲ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି େକାଳେର ଜାକିଧରିଥାtି। ଗ�ାମେଦବତୀ+ୁ ମାନସିକ 

ଯାଚtି େସମାନ+ର ଆଶୁ ଆେରାଗ� ପାଇଁ। ଆଜି େସହି ପିଲାମାନ+ର ପ�ତିମ_ୂh ପ�ତି 

अମଯ��ାଦା अବିନାଶ ବାବୁ+ର ହୃଦୟକୁ କୁଠାରାଘାତ କରୁଛି।  

 ସବୁଥର ପରି ଏଥର ଘରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ अବିନାଶ ବାବୁ+ର େକୗଣସି କାରଣ 

ପାଇଁ ଟିେକ ବିଳb େହାଇଯାଇଥିଲା। କିଏ େଯମିତି ତା+ୁ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି। ଏମିତି 

େଗାେଳଇଘାଂଟି ମନେର ଗଁାେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ େବଳ ରତରତ। ପ�ଥେମ ବାପା+ 

ପ�ତିମ_ୂh ସ¯�ଖେର ମୁrିଆ ମାରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶtି। ଏହା ତା+ର अଭ�ାସ େହଉ ବା 

ପିତୃଭ{ି େହଉ- ନିୟମିତ अଭ�ାସ। ଆେa ଆେa ସଂଜ ନଇଁ ଆସୁଛି। अବିନାଶ ବାବୁ 

େଦଖିେଲ ଲାଗିଥିବା ବିଜୁଳି ବତୀଟି ଆଉ ଜଳୁନି। ଚତୁଃପାଶ�� ବିଭିନk  ଲଟାେର ପ�ାଚୀର 
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କା� ସବୁଜାବୃତ। ତନG ଧ�ରୁ ହଳଦୀ ଗରଗର େପ�ା େପ�ା ଜହିk ଫୁଲ ବାରି େହାଇ 

ପଡୁଛି। ଠାଏ ଠାଏ ଲbା ଲbା ତରଡା ଫଳ ମୁ´ର ଭଳି ଲମି�ଛି। ପ�ତିମ_ୂh+ର ଛାତ 

ଉପରକୁ କଖାରୁ ଗଛର ଲଟା ଭାଡା ସାହାଯ�େର କାୟା ବିaାର କରିଛି। ଚାରି ଛअ େଗାଟି 

ପୁରୁଷାଳିଆ େବାଇତିକଖାରୁ ସଦେପ� ଧ�ାନ ମୁଦ� ାେର େମୗନବ�ତ ପାଳୁଛtି। ବିଭିନk  

ରଂଗର େସା ଗଛଗୁଡିକ ଉପେର କଲରାଲତା ଗୁେଡଇ େହାଇ କଷି ଧରିଛି। ଏ ସବୁ 

अଭାବନୀୟ ଦୃଶ� େଦଖି अବିନାଶ ବାବୁ+ର ହୃଦୟ ବୀଣାର ତାର ଛିrି ଗଲା। ଧମନୀର 

ର{କଣିକା ବରଫ ପାଲଟି ଗଲା। ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସି ଖସିଗଲା। େସଇ ଛାଇ 

अ�ାରେର अବିନାଶ ବାବୁ अନୁଭବ କେଲ ବାପା+ ପ�ତିମ_ୂhର ଦୁଇ ଆଖି େକାଣରୁ ଧାର 

ଧାର ଲୁହ େବାହିଯାଇ ମାବ�ଲ ଫଳକର କଳା କଳା अ�ରଗୁଡିକୁ ଓଦା କରିେଦଇଛି। 

ହଠାତ୍ ବାପା+ର ପରିଚିତ କ�ସ�ର ସହିତ ଏକ ଉ�ଳ ଆେଲାକରଶGୀ େସହି अ�କାର 

ପରିେବଶକୁ ଉ¥ାସିତ କରି ପ�ତିମ_ୂh+ ଚିବୁକକୁ ସଂଚାଳିତ କରୁଛି। କହୁଛtି, "अବିନାଶ! 

ମଁୁ ତୁମର ବାପା। ତୁମକୁ େମାର କିଛି କଥା କହିବାର अଛି। ତୁେମ ମନକୁ ଶାt କରି େମା 

କଥା ଶୁଣ। କହିବି କହିବି େବାଲି अେନକ ଥର ଭାବିଛି। େହେଲ କହି ପାରିନାହZ। େମା 

ବାପାଟା େମା ଧନ ଟା, ତୁେମ ଆଉ େମା ପାଇଁ ବିବ� ତ ହୁअ ନାହZ। େମାର ଆଉ ଏହି 

�ାନେର ରହିବାକୁ ଇ�ା ମଧ� ନାହZ। େମା ପାଇଁ ତୁେମ କାହZକି ବରାବର େସମାନ+ 

ପାଖେର अପି�ୟ େହଉଛ। ତୁେମ ତ େମା ଠାରୁ ଏକା ଜନG  େହାଇନାହଁ। େମା ଔରସରୁ 

େସମାେନ ଜନG  େହାଇ ଏ ସୁDର ଧରଣୀେର ଦୁଲ�ଭ ଜୀବନ ପାଇଛtି। େସମାେନ ଓ 

େସମାନ+ ପିଲା ମାେନ ଯଦିଚାହୁଁଛtି େମାେତ ଏଠାରୁ ଉେ�ଦ କରିେବ ତୁେମ କାହZକି 

ଆପ_ି କରୁଛ। ମଁୁ ତ ଏେବ ପରେଲାକେର। अ�ାରେର ଆସି ଆଲୁअେର ଯିବା ପ�ଥାର 

େକବଳ ଏକ ବଡବଡୁଆ। ବାଇଶି ପାହାଚେର ଗଡଗେଡଇ େହବା େମାର କାମ। 
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अ�ବିଶ�ାସ अ�ଗଳି अଳିD ମଧ�େର ବାaୁେଦାଷର ଛଳନା ଆଳେର େମାର ଉେ�ଦ 

େସମାନ+ ସ�ାଥ�େନ� ଷୀ ପ�ାୟତେର ସି�ାt େହାଇଛି। ଏହା ମଧ� ଆେଲାଚନା େହାଇଛି - 

ଶୁଭ କାଯ�� अବସରେର େମାର ଛାଇ େସମାନ+ ପାଇଁ अଶୁଭର ପ�ତୀକ। ଏସବୁ 

अନାତG ୀୟ ମାନସିକତା ମଧ�େର େମାର ପ�ତିମ_ୂh ରଖିବା अେପ�ା ବିସଜ�ନ େଦବା 

େଶ�ୟ9ର। େମା ପ�ତିମ_ୂhକୁ େନଇ ତୁମମାନ+ ମଧ�େର ଆଉ अଧିକ ମତାtର େହବା 

େମାେତ ଭଲ ଲାଗୁନାହZ। ତୁମ ମା' ଏେବ ଜୀବନଯ�ଣାର େଶଷ ପଯ��ାୟେର ଉପନୀତ 

େହାଇ ସମa+ ଦୟାର ପାତ� ୀ। ଯାହାକି େମାପାଇଁ अସହ�। ମଁୁ ତ ପAା�ର୍ ପ�ାରିସ୍ େର 

ତିଆରି ନି�� ାଣ ପ�ତିମ_ୂh ମାତ�  େବାଲି େସମାନ+ ଧାରଣା। ସମa+ୁ ଜନG  େଦଇଛି। 

ସମେa େମାର ର{ର। ପିତା ଭାବେର ଆଶୀବ�ାଦ କରିବା େମାର ଧମ�। େଯଝା ଧମ� 

େଯଝାର। େକେତ େକେତ ମହାପୁରୁଷ+ ପ�ତିମ_ୂh ଉପେର ଖରା ବଷ�ାର ପ�େକାପ, ପଶୁ 

ପ�ୀ ମାନ+ର ମଳତ�ାଗ, ମଦୁଆ ଜୁଆଡି ମାନ+ର ମେନାର|ନ �ଳ।-ଆଉ ମଁୁ ତ ଏକ 

ସାମାନ� ସାଧାରଣ େଲାକଟିଏ। ଭାବୁଛି େମାର କଥା ଏେବ ତୁେମ ବୁଝିଯିବ। 

 अବିନାଶ ବାବୁ ବାପା+ର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପେର ନିବ�ାକ୍ ନି�D 

େହାଇଗେଲ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧମନୀର ର{ ପ�ବାହ ଧିେମଇ ଗଲା। େସଇ କିଟି କିଟି 

अ�ାରେର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା-ବାପା! ଆପଣ ତ େମା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ। ଆପଣ+ 

ଆଶୀବ�ାଦରୁ ସମାଜେର ମଁୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ। ସୁDର ପୃଥିବୀର ସୁଷମାେର େମା 

ନୟନ ,େମା ଆତG ା, େମା ହୃଦୟ ପୁଲକିତ। ଏ ଦୁଲ�ଭ ଜୀବନ ଆପଣ+ ଦାନ। 
 

କାମା�ାନଗର 
େମା: ୬୩୭୨୪୫୯୯୬୦ 
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ପ�ୀତମ୍ अଭିେଶକ୍ ପାଣି 

ଏେଜrାଏେଜrାଏେଜrାଏେଜrା    
 େସଦିନ ସୁେଲମାନ ଚାଚା େଦାକାନ ଆଗେର ଲାଗିଥିଲା अସ�ବ 
ଭିଡ଼। ସହେଜ େସଦିନ ଥିଲା ଛାଡ଼ଖାଇ, େଲାକମାନ+ ଭିତେର ଆର� 
େହଇଯାଇଥିଲା ତୁମୁଳ ପ�ତିେଯାଗିତା ମାଛ, ମାଂସ େଦାକାନେର। 
େଫସବୁକ୍, ହ� ାଟସପ୍ େର ମାଳ ମାଳ େପା� ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ, Happy 
mutton day , chicken day ଇତ�ାଦି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ତ ପିଲା 
ବୁଢ଼ା ବି ମଟନ୍ େଝାଳ ହା ୁଡ଼ି େପା� କରିଛtି ତା+ େପ�ାଫାଇଲେର 
ଆଉ ଘଡିକି ଘଡ଼ି େଦଖୁଛtି େକେତ ଲାଇକ୍ କେମ� ମିଳିଲା। ଛାଡ଼j 
େସକଥା, ଏଥରକ ମାେହାଲଟା ଟିେକ ଗରମ ଥିଲା ସଦ� ପ�କାଶିତ 
ସୁପି�ମେକାଟ� ରାୟ ପାଇଁ। ସମa+ ମୁହଁେର େଗାଟିଏ କଥା ରାମଲାଲା 
ଜିତାପଟ ମାରିେଲ, ସରକାର ଜିDାବାଦ ଇତ�ାଦି। ସେତ େଯମିତି 
अେଯାଧ�ା ନଗରୀଟା ଏଇ ଆମ ଗଳିକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ 
କିj ତିେଳମାତ�  ଭ� ½େ�ପ ନ କରି ସୁେଲମାନ ମିଆଁ ତା'ର ଚିରାଚରିତ 
ଢiେର କଟୁରିକୁ ଧାର ମାରି ଖାସୀ କାଟିବାେର ବ�a ଥାଏ। 
 ଆମ ଗଳିେର ସୁେଲମାନ ଚାଚାର ମାଂସ େଦାକାନ। ପିଲାଦିନରୁ 
ଚାଚାକୁ ମଁୁ େଦଖି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଇମାନଦାର କିj ଏକଜିଦିଆ 
େଲାକଟା। ଖାସୀ ତାର ଏକ ନbର ଆେଦୗ ପାଣି ମିଶାଏନି ଚାଚା 
େସଇଥିପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଡିମାr। ବାବୁ ଭାୟା ଓ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ 
ଭିତେର ଫରକ୍ େଦେଖନି ଚାଚା, ତା' ପାଇଁ ସବୁ ଗରାଖ ସମାନ। 
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େଯେଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଆସି ମେତ ଆଗ ଦିअ େମାର ଟାଇମ୍ ନାହZ କହିେଲ ଜମାରୁ ଶୁଣିବନି, 
ଓଲଟା ମୁହଁ ଫଁ ଫଁ କରିବ। ଚିରାଚରିତ ଢiେର ମଁୁ ବି େମା ପାଳିକୁ अେପ�ା କରିଥାଏ 
ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ ତା+ ବୁେଲଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ କରି େମା ପାଖେର ଠିଆ 
କେଲ। ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ , ସୁଢ଼ଳ େଚେହରା ଚଉଡ଼ା ଛାତି ସଂେ�ପେର କହିବାକୁ ଗେଲ 
ଏଠିକା ହିDୁ ଯୁବେସନାର ସଭାପତି। अେନକ ନାମ ଡ଼ାକ ତା+ର ଏଠି, ଆମ �ାନୀୟ 
ବିଧାୟକ+ର अତି ନିକଟତର ଖାସ୍ େଲାକ। ମେତ େଦଖି ପଚାରିେଲ, अଧ�ାପକ 
ମେହାଦୟ େକମିତି अଛtି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ତ? ମଁୁ ବି େସୗଜନ�ତା ପବୂ�କ ହଁ ମାରିଲି। 
ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ ମେତ अେନକ ଥର ତା+ ପାଟh ତରଫରୁ ଆେୟାଜିତ ସଭା ସମିତିକୁ 
ଆମ�ଣ କରିଛtି, କିj ରାଜନୀତିଠୁ ମଁୁ ସବୁେବେଳ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରଖିଛି େତଣୁ ମଁୁ 
ବିଭିନk  ବାହାନା େଦଖାଇ ଖସି ଆେସ। 
 ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ ମେତ େଦଖି ସାେi ସାେi ତା+ ଉେ_ଜକ ଭାଷଣ ଆର� 
କରିେଦେଲ ଓ କହିେଲ अଧ�ାପକ ମେହାଦୟ ଏଥର ଆମ ସରକାର କମାଲ୍ କରିେଦଲା। 
ଯାହା ସତୁରୀ ବଷ� େହଲା େହଇପାରୁନଥିଲା ଆମ ସରକାର ତାକୁ ଚାଳିଶି ଦିନେର କରିକି 
େଦେଖଇଲା, ଖାଲି ମDିର ଗଢ଼ିବା ବାକି। ସବୁ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ସରିଚି ଭବ� ମDିର ନିମ�ାଣ 
ପାଇଁ, ପା�ି େଯାଗାଡ଼ ବି ଆର� େହଲାଣି। ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ अନଗ�ଳ କହି ଚାଲିଥାtି, 
କାଶG ୀର ଠୁ େନଇ କନ�ାକୁମାରୀ ଏଥର ସବୁଠି େଗରୁଆ ବାନା ଉଡ଼ିବ, ଲାେହାରେର ବି 
ଉଡ଼ିବା अସ�ବ ନୁେହଁ ଖାଲି ସଠିକ୍ ସମୟକୁ अେପ�ା। ପାଟh ହାଇକମାrକୁ ଫr୍ ବରାଦ 
େହଇଛି, ରାମ ନବମୀ ରାଲି େଜାରଦାର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଏେଜrା ଏଥର अବ୍ କି 
ବାର୍ ଫିର୍ ହମାରା ସରକାର୍, अବ୍ କେରେi ଚାରେଶା ପାର୍, ରାମଲାଲା େସ କରେତ େହ 
ହମ୍ ପ�ାର୍। 
 ମଁୁ ପଚାରିଲି େକବଳ ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି अଛି? ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ କହିେଲ अନ� ସବୁ 
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ଏେଜrା େହଲା, େଗାର�କ ସମିତି ଗଠନ େହବ, େଚାରା େଗାଚାରଣକାରୀ+ ପ�ତି 
କେଠାର କାଯ��ାନୁ-ାନ, େଗାଶାଳାନିମ�ାଣ, େଗାଶାଳା ପାଇଁ ପଶୁଡା{ର ନିଯୁ{ି, ଆମ 
ସହର ଉପକ�େର ଏକ ଭବ� ରାମମDିର ନିମ�ାଣ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହk ଟ ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। 
ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ ରାମଲାଲା, େଗାମାତା+ ଭିତେର ଆମ ଭଳି ଆମ୍ ଆଦମୀ 
ମାନ+ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହZ ପାଟh ଏେଜrା ମଧ�େର। ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ+ କଥାର େକD�ବିDୁ 
େଯ ସୁେଲମାନ ଚାଚାକୁ ଶୁେଣଇବାର ଥିଲା ତାହା ଆଉ େମାେତ अେଗାଚର ନଥିଲା। 
ଚାଚାର କିj ଟିେକ ବି ଖାତିର୍ ନଥିଲା, େସ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା କି ନାହZ େକଜାଣି! 
ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ+ େପଟରୁ ସବୁ ବାtି େହଲାପେର କହିେଲ ଆେର! କଥାେର କଥାେର 
େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଭୁଲିଗଲିମ , କଥା କ'ଣ କି ଆଜି ରାତିେର ପାଟh अଫିସ୍ େର ଆମର 
େଗାେଟ ବଡ଼ ମିଟିi୍ अଛି। ଭୁବେନଶ�ରରୁ ଆମ ହାଇ କମାr ଆସିେବ ତ, ରାତିେର 
ରହିେବ େଗ�୍ ହାଉସେର, େଭାଜି ଭାତ େହବ, ଆମ ଆଗାମୀ ଏେଜrା ଉପେର ଚ¤�ା 
େହବାର अଛି। ରାତି େଭାଜି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମଟନ୍ अଗ�ୀମ ବୁକ୍ କରିବାକୁ, ହାଇ 
କମାr+ ମଟନ୍ ବିରିୟାନିେର ବିେଶଷ ରୁଚି। 
 ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ ଏେବ ସୁେଲମାନ ଚାଚା ଆେଡ଼ ମଁୁେହଇେଲ, ଚଢ଼ା ଗଳାେର କହିେଲ,  
"ଏ ମିଆଁ ଆଜି ରାତିେର ପାଟh अଫିସ୍ େର େଭାଜି अଛି, ଦୁଇ ଶହ ଉପେର କମ�କ_�ା 
ଖାଇେବ େକାଡିଏ କିେଲା ମଟନ୍ କାଟିକି ରଖିଥିବୁ ସ��ାେବେଳ ଆମ ପିଲା ଆସିକି େନେବ, 
ଆଉ ହଁ ପିଓର୍ ଖାସୀ େହଇଥିବା ଦରକାର ପାଣି ମିେଶଇଥିେଲ େଦଖିବୁ।" ସୁଦଶ�ନ 
ବାବୁ+ ପାଟିରୁ କଥା ସରିଚିକି ନାହZ ଚାଚାର ଆଖି ରଡ଼ ନିଆଁ ଭଳି ଲାଲ୍ େହଇଗଲା, "ଓ 
ବାବୁ! ଚାଳିଶି ବଷ� େହଲା େବପାର କରୁଛି ଖୁଦା କସମ୍ େକେବ କାହାକୁ ଠକିନି, େମା 
ଇମାନ୍ ଉପେର ଯଦି ଶକ୍ କରୁଚ ଯାअ ଆଉ କାହାଠୁ ନବ।" ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ କହିେଲ, 
"ବୁଢ଼ା କାଇଁ ଚିେଲାଉଚୁ େବ, ଏଇେନ ହଜାେର ଟ+ା ରଖ अଗି�ମ ବାକି ଟ+ା ମଟନ୍ 
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ପହ�ିଲା ପେର େନଇଯିବୁ।" ଗଲା େବେଳ ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ େମା କାନେର ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି 
କହିେଲ, "ଆ�ା! ଏଗୁଡା+ୁ ଜମାରୁ ବିଶ�ାସ ନାହZ। ସୁଦଶ�ନ ବାବୁ ଜୟ ଶ�ୀରାମ କହି 
ତା'+ ବୁେଲଟ୍ େନଇ ଚାଲିଗେଲ। 
 େମା ପାଳି ପଡ଼ିଲା କିଛି ସମୟ ପେର। ଚାଚା ପଚାରିଲା କ'ଣ େଦବି େବଟା ଆଗ 
ଫଡ଼ିଆ, ପଛ ଫଡ଼ିଆ ନା ପଞରା। ପଇସା େଦଲାେବେଳ ପଚାରିଲି, ଚାଚା େଗାେଟ କଥା 
ପଚାରିବି ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ଚାଚା କହିଲା କ'ଣ େବଟା କି କଥା? ମଁୁ କହିଲି ଚାଚା, 
ତୁମର ମତ କ'ଣ ରାୟକୁ େନଇକି ଖୁସି ତ? ଚାଚା ମୁରୁକି ହସିଲା, ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି ଉପେର 
ହାତ ସାଉଁେଳଇ ସାଉଁେଳଇ କହିଲା େବଟା ମDିର େହା କି ମସଜିଦ୍ ମୁେଝ କୁଛ୍ ଜାନା 
ଆନା େନହZ। େମାେତ ଖାଲି ଏତିକି ମାଲୁମ୍ ଯଦି ମଁୁ କାମ ନ କରିବି ଆଲA ା େମା ଉପେର 
େରହମ୍ କରିବନି, େମା ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଇେବନି। ମଁୁ ଇମାନଦାର୍ େହଇ େବପାର 
କରିବି ବାକି ସବୁ ଆଲA ା ମାଲିକ୍। ଏଇ ସମୟେର ଆମ ଗଳିର अନତି ଦୁରେର ଥିବା 
ମସଜିଦର अଜାନ ବାଜିଲା। ଚାଚା ଗରାଖ ମାନ+ୁ କିଛି ସମୟ अେପ�ା କରିବାକୁ 
अନୁେରାଧ କଲା ଓ ଚାଦର ପାରି ତା' ନମାଜ ପଢିବା ଆର� କରିେଦଲା। ମଁୁ ବାହାରିଲା 
େବେଳ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଚାଚା ବା�ିଥିବା େଛଳି ଗୁଡା+ ଉପେର। ତା+ ବିକଳ େମଁ େମଁ 
ରଡ଼ିେର ଆଲA ା େହା ଆକବର, ଜୟ ଶ�ୀ ରାମ ଧ�ନି ହଜିଗଲା ପରି अନୁଭବ େହଉଥାଏ। 
େସମାେନ ସେତ େଯମିତି ପାଟି େଖାଲି କହୁଛtି ଆମକୁ ବି ସମାନ େଶ�ଣୀେର ସାମିଲ୍ 
କରିଯାଉ, େଗା ସୁର�ା ପରି ଆମ ପାଇଁ ବି ଆଇନ୍ େହଉ, ଆମ ପାଇଁ ମଧ� ଏେଜrା 
ରଖାଯାଉ। େଗରୁଆ, ସବୁଜ ରi ମେତ ଫିକା ଲାଗିଲା ସଦ� ହଲାଲ୍ େହଇଥିବା େଛଳିର 
ଲାଲ୍ ର{ ଆଗେର। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପେକଇ ଘରକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାେକ अଗ�ସର େହଲି। 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

କିଛି ଗପକିଛି ଗପକିଛି ଗପକିଛି ଗପ, , , , କିଛ ସତକିଛ ସତକିଛ ସତକିଛ ସତ    
 अଫିସରୁ େଫରି ରମାକାt ବାବୁ ଗୁମମାରି େସାଫାଟା ଉପେର 

ବସିଗେଲ। େଯପରି କିଛି େଗାଟାଏ ବଡ ମାନସିକ େବାଝ ତେଳ 

ଚାପିେହାଇ ପଡିଛtି, ବଡ କ� ାt अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େସଦିନ। ସବୁଦିନ 

କିj ଏମିତି ହୁଏନି। अଫିସରୁ େଫରିଲା ପେର ସୁରମା କବାଟ 

େଖାଲିେଦଇ ସିଧା େରାେଷଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆtି ଆଉ ରମାକାt 

େବଡରୁମକୁ। େଡ�ସ ବଦେଳଇ େଖା��ା ନାଲିଆ ଗାମୁଛାଖେr ପି�ି 

ରମାକାt ବାଥରୁମେର ପଶିଯାଆtି अଧଘ�ାକ ପାଇଁ। େଫ� ସ େହାଇ 

ବାହାରtି, େଦଶୀ େଖା��ାବ� ାr େନଳିଆ ଲୁiିଟିଏ ପି�ି ଲିଭିiରୁମେର 

ଆସି େସାଫାେର ବସିଯାଆtି। ରିେମାଟ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପା� ସାତଥର 

ସୁରମା+ୁ ଡାକପକାtି, ରିେମାଟଟା େକାଉଠି ରଖିଲ? େସ ସମୟେର 

ସୁରମା ଦି'କପ୍ ଗରମା ଗରମ୍ ଚାହା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ହିସାବେର େକେବ 

ସଦ� କେଡଇରୁ ବାହାରିଥିବା ଗରମ ପକୁଡି, େକେବ ଦୁଇ, ଚାେରାଟି 

ବି� ଟାନିଆ େମରୀ ବି9ୁଟ ନେହେଲ କଟକି ବାରମଜା। 

 ଚା ପିଉ ପିଉ ଟିଭିେର ନିଉଜ୍ େଦଖିବା ସହିତ ଦିନଯାକର ଖବର 

ଆଦାନ ପ�ଦାନ େହାଇଯାଏ ଦୁଇଜଣ+ ଭିତେର। ବଡଝିअ ସୁଧାର 

ବାହାଘର କରିେଦଇଛtି ଗଲାବଷ� େଫବୃଆରୀ ମାସର, ସରସ�ତୀ 

ପଜୂାଦିନ ଭଲ ତିଥି ଥିଲା େବାଲି ପrିେତ େସଇ ଦିନଟି ବାହାଘର ପାଇଁ 
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ଠିକ୍ କରିଥିେଲ । େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ ସୁେବାଧ, ଭୂେବଶ�ରେର ହେ�ଲେର ରହି 

େମନଜେମ� ପଢୁଛି, ଏଇଟା ତାର େସେକr ଇୟର । 

 ରମାକାt अଫିସ ଚାଲିଗଲାପେର ସୁରମା ଦିପହରେର ଘ�ାଏ େଶାଇବା ବ�ତିତ 

ବାକି ସମୟ ଟିଭିେର ସିରିଆଲ େଦଖି କେଟଇଦିअtି। େକେବ େକେବ ପେଡାଶି 

ମହାtିବାବୁ, ପrାବାବୁ କି ସାମଲବାବୁ+ ମିେସସ୍ ଆସିଯାଆtି। େଛାଟ େମାଟର କିଟି 

ପାଟhଟିଏ େହାଇଯାଏ ଲିଭିଂରୁମେର । ଚାହା ବି9ୁଟ ଖାଉଖାଉ ସାରା କେଲାନୀର ଖବର 

ମିଳିଯାଏ । କାହା ଘେର କଣ ନୁଆ କିଣାେହାଇ ଆସିଲା, କାହାର ପୁअ େଫଲ କି ପାଶ 

କଲା, କାହା ଝିअର ବୟେପ�� ସାେi େବ�କअପ େହାଇଗଲା ଠାରୁ ଆର� କରି େଦଶ 

ଦୁନିଆର ଖବର ବି ଟିକିଏ ଆେଲାଚନା େହାଇଯାଏ । 

 ସଂଧ�ାେହେଲ ରମାକାt अଫିସରୁ େଫରtି, କଲିଂେବଲ ବଜାtି ଆଉ ସୁରମା 

କବାଟ େଖାଲିଦିअtି। ଆଜିବି େସମିତି େହଲା, ରମାକାt अଫିସରୁ େଫରି କଲିଂେବଲ 

ବେଜଇଥିେଲ, ସୁରମା କବାଟ େଖାଲିେଦଇ ପୁଣି ଚାହା ବେସଇବା ପାଇଁ େରାେଷଇଘରକୁ 

ଚାଲିଗେଲ। ଚାହା ତିଆରି ସରିଲାଣି, କପେର ଚାହା ଢାଳୁଢାଳୁ ସୁରମା ଭାବୁଥିେଲ 

ରମାକାt କଣ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲନା କଣ? ଏେବ ଯାଏ ବାଥରୁମର କବାଟ 

େଖାଲାେହବା अବା ବD େହବାର ଶ� ଶୁଭିନି କି ଟଏେଲଟ ଫA ସର ଶ� ମଧ� 

ଶୁଣାଯାଇନି। ଏତିକି େବଳକୁ େସ େଫ� ସେହାଇ ଲିଭିiରୁମେର ରିେମାଟ େଖାଜି, ଚାରି 

ପା�ଥର ଡାକ ପକାଇ ସାରେtଣି। କଣ େହଲା କିଛି େସାର ଶ� ଶୁଭୁନି । 

 ସୁରମା+ ମନେର ଛନକା ପଶିଲା। ବ�aେହାଇ ଲିଭିiରୁମକୁ ଆସି େଦଖtି ତ 

ରମାକାt େଗାଡ ଲbାଇ େସାଫାଟା ଉପେର अଧାେଶାଇବା େପାଜିସନେର �ାଚୁ�ଟିଏ ପରି 

ବସିଛtି। ଏେତ ଗରମେର ଏ.ସି କି ଫ�ାନ ବି अନ କରିନାହାtି। ସୁରମା+ର ଚିtା 
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ବଢିଗଲା, କଣ େହଲା ଆଜି ? 

 ପାଖକୁ ଆସି ରମାକାt+ ପାଖେର ବସିପଡିେଲ, େଦହେର ହାତମାରି େଦଖିେଲ, 

ପଚାରିେଲ େଦହ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛିକି? ତଥାପି ରମାକାt ଚୁପ ବସିଥାଆtି, 

ସୁରମା+ର ଚିtା ଆହୁରି ବଢିଗଲା, ବ�aେହାଇ ପଚାରିେଲ, କଣ େହଲା, କିଛି 

କହୁନେଯ? अଫିସେର କଣ କିଛି େବଶି େଟନସନ ବଢି ଯାଇଛି କି? ଏମିତି କଣ ଏେତ 

ଚିtା କରୁଛ, କଣ େହଲା? େଦଖ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଡା{ରକୁ େଫାନକରି 

ଆପଏ�େମ� େନଇଯାଉଛି! ଚାହା ପିଇ ସାେi ସାେi ବାହାରିଯିବା। ଏଇ ସିଜନ 

େଚ| ସମୟେର ସବୁେବେଳ ତୁମର େଦହ ଖରାପ େହାଇଯାଏ। ଆଉ କଣ େସ ବୟସ 

अଛି? ଏେବ ଟିେକ େଦହପ�ତି ଧ�ାନରଖ, ସ��ାେବେଳ अଫିସରୁ େଫରି ଟିଭିେଦଖା ଛାଡ, 

କିଛି େଯାଗା ପ�ାଣାୟମ କର । 

 ସୁରମା+ର ବ�aତା େଦଖି ରମାକାt ସିଧାେହାଇ ବସିପଡିେଲ। ହାତ ପାପୁଲିେର 

ମୁହଁ େପାଛୁ େପାଛୁ କହିେଲ ଆେର ନାହZ, େସମିତି କିଛି େହାଇନି, ମଁୁ ଠିକ୍ अଛି। ଆଜି 

ଚାରିଟାେବେଳ ସୁେବାଧ େଫାନ କରିଥିଲା। ତାର େଫାନପେର ଟିେକ ଚିtା ଲାଗୁଛି 

ତା'ପାଇଁ। ପିଲାଟା େସଠି ଏକୁଟିଆ ହ�ଲେର ରହି ପଢୁଛି! ପିଲାଏ ପାଖେର, ଆଖି 

ସମkାେର ଥିେଲ କଥା अଲଗା, ଦୂରେର ରହିେଲ ମାଆ ବାପା+ ଚିtା େକେତେଯ ବଢିଯାଏ, 

ପିଲାମାେନ କଣ େସକଥା ଭାବtି ନା ବୁଝtି। େସମାେନ ସବୁ ମେନମେନ ବଡ ପିଲା, 

ସମଝଦାର େହାଇଯାଆtି । 

 ସୁରମା ସେi କଥାକାଟି ପଚାରିେଲ, ତାର େଦହପା ଠିକ୍ अଛିଟି? ତୁମ ଚିtାେଦଖି 

େମା ମନ ଛାନିଆ େହଲାଣି, କଣ େହାଇଛି ତାର ? 

 ରମାକାt ସୁଖିଲା ହସଟାଏ ହସି କହିେଲ, ଆେର କିଛି େହାଇନି ତାର, ସିଏ େସଠି 
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ମଜାେର अଛି। ଆଜି େଫାନକରି କହୁଥିଲା ଆଉ ପDର ହଜାର ଟ+ା ପଠାଇବାକୁ। 

 ସୁରମା ସେi ସେi କହିେଲ, ଏମାସେର ଆହୁରି ପDର ହଜାର ଟ+ା? କେଲଜ 

ଫି, ହେ�ଲ ଫି ସବୁକିଛି ବଷ�କ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଜମା ସରିଛି। ହାତ ଖ¤�ପାଇଁ ପ�ତିମାସେର 

ଦଶହଜାର ତୁେମ ପଠାଉଛ, ଏ ମାସ ପାଇଁ ବି ଦଶହଜାର ତୁେମ ଦୁଇତାରିଖ ଦିନ ତା 

ଆକାଉ�କୁ ଟ�ନ୍ସଫର କରି େଦଇଥିଲ। େସ ପଇସା କଣ ତାକୁ ଏଯାଏ ମିଳିନି କି? ତୁେମ 

ଟିେକ ବ�ା+ରୁ ବୁଝି େନଉନ। ଆଜିକାଲି अନଲାଇନ ଟ�ାନ୍ସଫରେର ବି ବହୁତ ଗଡବଡ 

େହାଇଯାଉଛି। 

 ରମାକାt କହିେଲ େକମିତି କଥା କହୁଛ ତୁେମ? ଏଇଟା କଣ େପା�ାଲ ମନିअଡ�ର 

େହଇଛି େଯ ମାସକ ପେର ଯାଇ ମିଳିବ, ନେହେଲ ବାଟ ମାରଣା େହାଇଯିବ? ତାକୁ 

ଦୁଇତାରିଖେର େସ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି। 

 ସୁରମା ଆoଯ�� େହାଇ ପଚାରିେଲ ତାେହେଲ ପୁଣି କଣ େହଲା। ଆଜି େକେତ 

ତାରିଖ େହଲାକି, ସତର ନା अଠର? 

 ରମାକାt ଟିେକ ନମ�ାଲେହାଇ କହିେଲ ଆଜି अଠର ତାରିଖ । 

 ସୁରମା ବ�aେହାଇ କହିେଲ, କେଲଜେର ଦୁଇ ସvାହେର ଦଶହଜାର ଖ¤� 

େହାଇଗଲା ତାର ? ତାକୁ ପଚାରିଲନି ଏେତ ପଇସା ପୁଣି କାହZକି ଦରକାର ପଡୁଛି । 

 ରମକାt କହିେଲ, ହଁ ପଚାରିଥିଲି। ଜାଣିଛ ତୁମ େଗହA ାପୁअ କଣ କହିେଲ? କହିଲା 

ପୁଲିସ ପରି ଏମିତି େଜରା କରନି, ମଁୁ େକାଉ ଲେ�ଟ+ା ମାଗୁଛି େଯ ତୁମ ମୁr ବୁେଲଇ 

ଯାଉଛି? େମାର ଦରକାର अଛି େବାଲିତ ମାଗୁଛି, କଣପାଇଁ ମାଗୁଛି େସକଥା ଜାଣିବା 

ତୁମପାଇଁ କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ପେଠଇବ ଯଦି ପଠାअ, ନେହେଲ ମଁୁ ଏଠି ଆେର| 

କରିେନବି। େମାେତ ଏେତକଥା ପଚାରି ବ�aକରନି କହି େଫାନ କାଟିେଦଲା। େକାଉଠୁ 
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ଆେର| କରିବ ସିଏ? ଟ+ା କଣ ଗଛେର ଫଳୁଛି େସଠି? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୁେମ େଗହA ା 

କରିେଦଇଛ, େସଇଥି ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ଏମିତି ଧମକଉଛtି। 

 ବୁଝିଲ ୧୯୭୫ମସିହାେର ମଁୁ େଯେତେବଳ अନୁଗୁଳ କେଲଜେର ଇ�ରମିଡିଏଟ 

ପଢୁଥିଲି େସେତେବେଳ ହେ�ଲେର ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି େବାଲି େଗାଟିଏ ବଷ� େମସେର 

ରହୁଥିଲି। ଜାଣିଛ, େସେତେବେଳ ଆମକୁ ମାସକ ଖ¤� ପାଇଁ େକେତଟ+ା ମିଳୁଥିଲା? 

ସମୁଦାୟ ଏକଶତ ମୁଦ� ା, ତାରି ଭିତେର କେଲଜ ଫି, େମସେର ରହିବା ଭଡା, ଖାଇବା ଖ¤�, 

ସାବୁନ୍ େତଲ ସବୁକିଛି େହାଇଯାଉଥିଲା। ତାଛଡା େସଇ ଶେହ ଟ+ାରୁ କିଛି ଟ+ା 

ବେଳଇ ଆେମ ମାସେର ଚାରି ଛअଟା ସିେନମା ବି ହଲେର ଯାଇ େଦଖୁଥିଲୁ। ଫା� କA ାସ 

ଟିକଟ େଦଢଟ+ା ଥିଲା େସେତେବଳ। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀର ମିଲ୍ ଦୁଇଟ+ାେର ମିଳି 

ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟା अrାର େଝାଳ ଟ+ାଏ, ହାପେପAଟ ଆଠଣା। 

 େଗାେଟ ମଜାକଥା ଶୁଣିବ? ମଝିେର ଥେର ଆମ େମସର େରାେଷୟା ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ 

କହି ଛୁଟିେର ଚାଲିଗଲା େଯ ପୁରା ମାେସଯାଏ ତାର େଦଖା ଦଶ�ନ ନାହZ। େସଇ ମାସ 

େଗାଟାକଯାକ ଆେମ ଆମ କେଲଜ ପାଖେରଥିବା େଗାଟିଏ େହାେଟଲେର ଖାଇଲୁ। 

େହାେଟଲର େଗାଟିଏ ପିଲା, ଯିଏ ମିଲ୍ ପରେଶ, େସ ଆମକୁ େଗାଟାଏ ପ�aାବ େଦଲା। 

କହିଲା ବାବୁମାେନ, ତୁେମ ଯଦି ହାପ୍ େପAଟ अrା କିbା ମଟନ अଡ�ର କରିବ େତେବ ମଁୁ 

ତୁମକୁ ପୁରାେପAଟ େଦଇେଦବ, େକହି କିଛି ଜାଣି ପାରିେବନି, ବିଲ ଡାକିଲା େବେଳ ମଁୁ 

ହାପେପAଟର ହିସାବ ଲେଗଇ କହିେଦବି, ତୁମକୁ କମ୍ େପେମ� କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାସ 

େଶଷେର ଆେମ ଦଶଜଣ ମିଶି ତାକୁ ଶେହଟ+ା ତା ହାତଖ¤� େଦବୁ। ପ��ାବଟା ମD 

ନଥିଲା। ମାତ�  ଦଶଟ+ା अଧିକ େଦଇ ମାସସାରା अଧାଦାମ୍ େର ଫୁଲ େପAଟ ମଟନ, 

ଚିେକନ କି अrାକରି ଖାଇବା କିଏ ଚାହZବନି? ଆେମ ଖୁସିେର ହଁ କରିେଦଲୁ। ତା ପରଦିନ 
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ଠାରୁ ପ�ତି ମିଲ୍ େର ଆେମ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଆର� କରିେଦଲୁ। ମାସ େଶଷେର ତାକୁ 

ଶେହଟ+ା ମଧ� େଦଇେଦଲୁ େସ ଖୁସିଥିଲା ଆଉ ଆେମ ବି। 

 ତା ପେର ଆେମ େଯେତେବେଳ ହିସାବକରି ବସିଲୁ, ମାସସାରା ପ�ତିଦିନ ଆଇଁଷ 

ଖାଇବାେର େକେତ ଖ¤�େହଲା େବାଲି, େସ ହିସାବ େଦଖି ଆେମ ମାସ ସାରା ଖାଇଥିବା 

ସବୁଯାକ ମଟନ, ଚିେକନରୁ େଯତିକି ର{ ତିଆରି େହାଇ ଆମ େଦହେର ମିଶି ନଥିଲା, 

ତାଠାରୁ अଧିକ ର{ ସୁଖିଗଲା। ସମa+ ମୁହଁ େସତା ପଡିଗଲା, େହାେଟଲ ଖାଇବା ଖ¤� 

ଜଣକା ତିନିଶହ ଟ+ାରୁ अଧିକ। ଯାହା ଆମର ମାସିକ ଖ¤�ର ତିନିଗୁଣାରୁ अଧିକ େକବଳ 

ଆମର ଖାଇବା ଖ¤�। କଣ କହି ଘରୁ ଏେତ ଟ+ା ମଗାଇବୁ ସମa+ ପାଇଁ ବଡ ଚtାର 

ବିଷୟ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇ ବଡ କ�େର ମାଆକୁ ସବୁକଥା ବୁେଝଇ କହିଲି, 

ମାଆ ଟିକିଏ ହସିଲା, କହିଲା େତାର ଏ ଆଇଁଷ ଟକଳା ପ�କୃତି ଏେବ େକେତ ଭାରିପଡିଲା 

ବୁଝିଲୁତ। 

 ମାଆ ଓକିଲାତି କରି ବାପା+ୁ କହି ଟ+ା ଆଣିଥିଲା େମା ପାଇଁ। କେଲଜ େଫରିଲା 

ଦିନ ବାପା ମାଆକୁ କହିେଲ ପୁअକୁ ଟିକିଏ ବୁେଝଇ ଦିअ, 'ଏମିତି ଶaାେର, ସୁବିଧାେର 

ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ପ�ତି ସାବଧାନ ରହିବ। ଯାହା କିଛିବି କରିବ ନିଜ ପଇସାର ଆଉ ନିଜ 

�ମତା ଭିତେର ରହି ନିଜର ସାମଥ�� अନୁସାେର କରିବ। େଯେତ ଯାହା ମାଗଣାେର ମିେଳ, 

ଆଉ ଆେମ ଖୁସି େହାଇ ନିଜ ନିଜ ମୁଣାେର ଭରିେନଉ, ପ�କୃତେର େସସବୁ ମାଗଣା 

ମିେଳନା, ପେର ମଣିଷକୁ ତାପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ମଲୂ� େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ' । 

 େସେବ ଠାରୁ କାନଧରି ନିୟମ କରିଥିଲି, ମାଗଣା ଲାଭ ଚକରେର େକେବବି 

ପଡିବିନି। ତା'ପର ମାସ ଠାରୁ ଦିନେର ଦୁଇଟ+ାର ସାଧା ମିଲ ଆଉ ରାତିେର 

ଖାଇବାପାଇଁ, ହେ�ଲ ସାମkାେର େଗାଟିଏ ପ|ାବୀ ଚା େଦାକାନଥିଲା। େସ ରାତିେର ରୁଟି 
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ଏବଂ ହରଡ ଡାଲି କେର, ଜାଣିଚ େସ ଡାଲି େକମିତି ଲାେଗ? ଗାଆଁେର ତ ଆେମ 

ସବୁେବେଳ େଦଶୀ ଭଜା ହରଡ କି ମୁଗଡାଲି ଖାଉ, କିj େସ ପ|ବୀ ବୁଢା କାନପୁରୀ 

ହରଡ ଡାଲି ତିଆରି କେର। ଡାଲି କଣ ତାକୁ ହଳଦିଆ ଡାଲିପାଣି କହିେଲ ଭୂଲ େହବନି। 

ଆଠ ଦଶଟା ଡାଲି ଗିନାତେଳ ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ଚାହZ ରହିଥିେବ, ଆଉ େସଇ ଡାଲି ପାଣିେର 

ପହଁରୁଥିେବ ଦୁଇ ତିନି ଖr ଲbାକଟା ଆଳୁ। କିj େସଇ ଡାଲି ପାଣି ବି େଭାକ ସମୟେର 

ବଡ ସୁଆଦ ଲାଗୁଥିଲା। େଗାଟିଏ ଟ+ାେର ଚାରିଟା ରୁଟି, ଗିନାଏ ଡାଲିପାଣି ଖେr କଟା 

ପିଆଜ ଆଉ େଗାେଟ ବଡ କ�ାଲ+ା । 

 େସମିତି ସମୟ ଥିଲା ଆମର ପାଠପଢା େବଳ, ଗାଆଁର ପିଲା ଆେମ ସହରକୁ 

ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। କିj ଆଜି ଆମ ପିଲାଏ େଛାଟ ସହରରୁ ବଡ ସହରକୁ ପଢିବାକୁ 

ଯାଉଛtି। ଆେମ ସାତ ଭାଇଭଉଣୀ 9ୁଲ କେଲଜେର ପଢୁଥିଲୁ େସେତେବେଳ, ବାପା+ 

ଉପେର େବାଝ ପଡିବ େବାଲି ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରହୁଥିଲୁ। ବାପା+ର ସୀମିତ େରାଜଗାରେର 

େସ କେତ କ�େର ସବୁକିଛି ମ�ାେନଜ କରୁଥିେଲ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା। ଆେମ ଟ+ାଏ ମଧ� 

ବାେଜଖ¤� କରିବାକୁ ଦଶଥର ଭାବୁଥିଲୁ। କିj ଆଜି େଛାଟ ପରିବାର, ପିଲା+ୁ ଲାଗୁଛି 

ବାପା ଏେତ ଦରମା ପାଉଛtି କଣ କରିେବ ଏେତ ଟ+ା? ବିଚରା ବାପା ସେତ େଯମିତି 

ଟ+ାର ଗଛଟାଏ, େଯେତଥର ହେଲଇବ େସେତଥର ଟ+ା ଗଳିପଡିବ। ବଡେଲାକି 

େଦେଖଇ େହବା େକେତ ମହiା ପଡୁଛି େସକଥା କଣ ପିଲାଏ ବୁଝୁଛtି ? 

 ସୁରମା କଥାକାଟି କହିେଲ, ହଁ ଗଲାଣି େସକାଳ ପଖାଳ, ଆଜି ସବୁକିଛି େକେତ 

ମହiା େହାଇଗଲାଣି। ଆଜି େପA9ୁଲେର ପିଲା+ୁ ଆଡମିଶନ କେରଇବାକୁ ପଚାଶହଜାର 

ଲାଗୁଛି, ତା ଉପେର ମାସକୁ ଦୁଇ, ଟାରି ହଜାର ଟ+ା ଫିସ ସବୁ ମାସେର। େଲାକ+ର 

େରାଜଗାର, ତମର ଦରମାବି ତ ବଢୁଛି। କିj ମଁୁ ସୁେବାଧ କଥା ଭାବୁଛି ତା େଫାନ କଥା 
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ଶୁଣି େମାେତ ମଧ� ଚିtା େହାଇଗଲାଣି। ଭୂବେନଶ�ର ପରି ସହର, େସଠାେର େକେତ 

ଆଡର େକେତ ପ�କାରର ପିଲା ସବୁ ଆସି ପାଠ ପଡୁଛtି। ପୁअ ଖରାପ ପିଲା+ ସାiେର 

ମିଶୁନି ତ? ସିଗାେରଟ କି ମଦ ପିଉନି ତ? ପୁଣି କଣ ଟିକିଏ ଭାବି ସୁରମା କହିେଲ, 

େମାେତ େସମିତି ଲାଗୁନି, ଗଲାଥର େଯେତେବେଳ େସ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଏପରି କିଛି ତ ମଁୁ 

େନାଟିସ କରିନି। 

 ରମାକାt ଟିେକ ବ�aେହାଇ କହିେଲ, ଆଜିକାଲି େକେତ ପ�କାରର ନିଶା, ଡ�ଗସ୍ 

ସବୁ େଚାରାେର ମିଳୁଛି, ପୁअ ଯଦି କୁସiେର ମିଶି କିଛି ଡ�ଗ େନଉଥିବ ତାେହେଲ ତ 

ସତ�ାନାଶ । 

 ସୁରମା ସାେi ସାେi କହି ଉଠିେଲ, ନା, ନା େମା ପୁअ ଏମିତି େସମିତି କିଛି 

କରୁନଥିବ, େମାେତ ଯାହା ଲାଗୁଛି େବାଧହୁଏ ପୁअ ଆମର କାହା େପ�ମେର ପଡି ଗଲାଣି, 

କିଛି ଗାଲ� େଫ� r ଚ£ର ପରି ଲାଗୁଛି । 

 େସଦିନ ପrାବାବୁ+ ମିେସସ୍ କହୁଥିେଲ, ମିଶ�ବାବୁ+ ପୁअ, ତୁେମ ମିଶ� ବାବୁ+ୁ 

ଜାଣିଛନା', ଆେର, େସ ଏବିସି ବ�ା+େର େଜେନରାଲ ମ�ାେନଜର अଛtି। ପାଖ 

ବିଲଡିiର େସେକr େଫA ାରେର ରହtି। ତା+ରି ପୁअ ର|ନ ବାiାେଲାରେର 

ଇ|ିନିୟରିଂ କରୁଥିଲା। େକାଉ େଗାେଟ ଝିअର େପ�ମେର ପଡିଗଲା, ମାସକୁ ଏମିତି ପଚିଶ 

ତିରିଶ ହଜାର ଟ+ା ତା ପଛେର ଉେଡଇଲା। ଚାରି ଛ ମାସ ଏମିତି େପ�ମ ରହିଲା, 

ତାପେର େଶଷକୁ େସ ଝିअକୁ େମଡିକାଲ କେଲଜର ଆଉ େଗାେଟ ପୁअ ସାiେର େପ�ମ 

େହାଇଗଲା। ମିଶ�ବାବୁ+ ପୁअ ସାiେର କଟି କରିେଦଲା େସ ଝିअ। 

 ସୁରମା+ କଥା ଶୁଣି ରମାକାt ଥ)ାେର ଟିେକ ହସି କହିେଲ ଆେର କଟି ନୁେହଁ, 

ତାକୁ େବ�କअପ୍ କହtି, अ�ା ତାପେର କଣ େହଲା। 
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 ସୁରମା ଟିେକ ରାଗିଯାଇ କହିେଲ, ସବୁେବେଳ କଥା ମଝିେର କିଛିନାକିଛି କହିବା 

ତମର େଗାେଟ ଖରାପ अଭ�ାସ। ମଁୁ େଯମିତି ଜାଣିନି େସଇଟାକୁ େବ�କକ୍ କହtି େବାଲି- 

ହୁଁ, କହି ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ। 

 ରମାକାt ଟିକିଏ ହସିେଦଇ କହିେଲ, ହଉ ବାବା େହଲା, େମାର ଭୂଲ େହାଇଗଲା, 

ଏେବ କୁହ ତାପେର କଣ େହଲା । 

 ସୁରମା କହିେଲ, ଆଉ େହବ କଣ, ପୁअ ହେ�ଲ ଛାଡି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଖିଆ 

ନାହZ, ପିଆ ନାହZ କାହା ସାiେର କଥାବା_�ା ନାହZ, ଦାଢି ବେଢଇ ପାଗଳା+ ପରି ନିଜ 

ରୁମେର କବାଟ ବD କରି ପଡିରହିଲା। ଦି'ଦିନ ଗଲା ଚାରିଦିନ ଗଲା ବାପା ମାଆ ଉଭେୟ 

ପୁअକୁ ଏମିତି अବ�ାେର େଦଖି ବଡ ବ�a, ଯାହା ପଚାରିେଲ ପୁअ କିଛି କହିଲାନି। ଆଉ 

କିଛି ବାଟ ନେଦଖି େଶଷେର ମିଶ�ବାବୁ ତା+ ବଡଝିअ ରଶG ୀକୁ ଦିଲA ୀରୁ ଡେକଇ 

ପେଠଇେଲ। 

 ଝିअ େଜାଇଁ ମିଶ�ବାବୁ+ ଠାରୁ ସବୁକଥା ଶୁଣି, େସଇଦିନ ସଂଧ�ା ଫA ାଇଟେର ଆସି 

ଘେର ହାଜର। 

 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣ ବସି କଥାେହେଲ, ଭଉଣୀ େଯେତେବେଳ ପଚାରିଲା କଣ 

େହଇଛି କହ, କିଛି କହିେଲ ସିନା ଯାହାକିଛି କରିବା, ଏମିତି ଚୁପଚାପ୍ ରହିେଲ କଣ ସବୁ 

ଠିକ୍ ଠାକ୍ େହଇଯିବ? ରଶG ୀର କଥାଶୁଣି, ର|ନ ଆଉ ନିଜର ଭiାହୃଦୟକୁ ସ�ାଳି 

ପାରିଲାନି। ଭଉଣୀ କା�େର ମୁrରଖି େଭା େଭା େହାଇ କାDିଉଠିଲା। ସବୁକଥା ମଳୂରୁ 

େଶଷଯାଏ େଗାଟି େଗାଟିକରି ରଶିG  ଆଗେର କହିଗଲା। ଭଉଣୀ େଭେଣଇ ତାକୁ ବହୁତ 

ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ ସାiେର ଦିଲA ୀ େନଇଗେଲ। ଏେବ ବାiାେଲାରରୁ ନାଆଁ କେଟଇ େସ 

ଦିଲA ୀେର ପଢୁଛି। ବୁଝିଲ, େସଇଥି ପାଇଁ ମେତ ଡର ଲାଗୁଛି । 
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 ଆଜିକାଲିକା ପୁअ ଝିअ+ର କିଛି ଭରସା ନାହZ। େପ�ମ ଏମାନ+ ପାଇଁ ସେତ 

େଯମିତି େଗାେଟ ଟାଇମପାସ େଖଳ। ରମାକାt ଟିେକ ସିରିୟସ େହାଇ କହିେଲ, ନାହZ 

କଥାଟା େସମିତି ନୁେହଁ, ଆଜି କାଲିକା ପିଲା ଟିେକ େବଶି ଆଡଭାନ୍ସ। ଏଇ ବୟସେର 

ସବୁ ପୁअ ଝିअ େପ�ମ କରtି, ପୁअକୁ ଯଦି କାହା ସାiେର େପ�ମ େହାଇ ଯାଇଛି, େସଇଟା 

କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁେହଁ । କିj, େକବଳ ଏତିକି ଡର, ସୁେବାଧ େପ�ମ କରୁକରୁ େଦବଦାସ 

େହାଇ ନଯାଉ । 

 କାଲି ତୁେମ ତା ସାiେର କଥାହୁअ, େମାେତ ସିନା କିଛି କେହନି, କିj ତୁମ ସହିତ 

େସ ବହୁତ ଫି�  ଫିଲ କେର। େମାେତ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ସବୁ ସତ କହିେଦବ। ନେହେଲ ତାକୁ 

ଘରକୁ ଡକାअ, ଆେମ ଏକାଠି ବସି ସବୁକଥା କିA ୟର କରିେନବା। ଆେମ ବାପା ମାଆ 

ପିଲା+ୁ ଜନG  େଦଇେଛ, ଆେମ କଣ ତା+ର ଖରାପ ଚାହZବା? ଆେମତ ଚାହୁଁେଛ େସ 

ଖୁସିେର ରହୁ େକେବ ବି କିଛି अସୁବିଧାର ନପଡୁ। େହେଲ ପିଲାଏ କଣ େସକଥା 

ଭାବୁଛtି? େସମାନ+ୁ ତ ଲାଗୁଛି େସମାେନ ସବୁ ବଡ େହାଇଗେଲଣି, ନିଜ େପ�ାେବA ମ 

େସମାେନ ନିେଜ ସମାଧାନ କରିପାରିେବ। କିj କିଏ ବୁେଝଇବ େସମାନ+ୁ େଯ 'ମାଆ 

ବାପା+ ପାଇଁ ତା+ ପିଲାଏ େକେବବି ବଡ ହୁअtି ନାହZ ' । 

 
 
 

 
 

ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର  
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ଗଦାଧର ବଳ 

ଜରା ନିବାସର ଜଟାୟୁଜରା ନିବାସର ଜଟାୟୁଜରା ନିବାସର ଜଟାୟୁଜରା ନିବାସର ଜଟାୟୁ    
 ଜରା ନିବାସ େହଉ କି ବୃ�ାଶ�ମ ବା ବୃ�ମାନ+ ଆଶ�ୟ�ଳ। 

ଏପରି ଶ� େଯମିତି କାନେର ପଡିବା ମାେତ�  ବୟ9ମାନ+ ପ�ତି ଆେପ 

ଆେପ ଶ��ା, ଭଲ ପାଇବା ମନର ରାଇଜକୁ ଧେସଇ ପାେଶ ଓ 

ସହାନୁଭୁତି ଗୁଡାକ ମନ ରାଇଜେର ବିଛୁରିତ େହାଇ ପେଡ। 

अେtବାସୀମାନ+ ପ�ତି ସଭ� ମୁଖାପି�ା ମଣିଷମାନ+ର अନୁକ ା, 

ଆତG ୀୟତା, ଭଲ ପାଇବା େଜାର ଜବରଦa ଧେସଇ ପଶି ଆେସ। 

ଆେମ ତଥା କଥିତ ଶି�ିତ େବାଲାଉଥିବା ଭଦ�  ମୁଖାପି�ା, ଦାୟିତ�  

ସ "� ମଣିଷମାନ+ ଦୃଦୟ ~Dନ ବହୁ ମାତ� ାେର ଦି� ଗୁଣିତ 

େହାଇଯାଏ। ଆଶା ଆଶ+ା ସୀମା ସରହଦ େଡଇଁ ଆରପରିକୁ ପଳାଇ 

ଯାଇଥାଏ ଓ  ଚିtା େଚତନା େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜେର ଶିହରଣ 

ସୃ-ି କରିଥାଏ। ଏକ अଜଣା ଆତ+ ମନ ଭିତରକୁ ଧେସଇ ପଶି 

ଆେସ। ରୁମ ଟା+ୁରି ଉେଠ, ଦାୟିତ�  କ_�ବ�, ବ�aତାର ,ାହି େଦଇ 

ଆେମ େକେତଜଣ କରିଥିବା अପରାଧ ଆମ ପିଲାମାେନ ,ାରା 

ପୁନରାବୃ_ି େହବନି ତ! େସପେଟ କିj ପିଲାର अମiଳ ଆେଦୗ ଚିtା 

କରୁ ନଥିବା ବୃ� ପିତାମାତା ବୃ�ାଶ�ମେର ବି ଜନିG ତ ପିଲାମାନ+ର 

अମiଳ କଥା େକେବ ବି ଚିtା େଚତନାକୁ ଆଣtି ନାହZ। ବରଂ ବ�a 

ବହୁଳ ଜୀବନ अତିବାହିତ କରୁଥିବା ପିଲା ମାନ+ ନିେରାଗ,ନିରାମୟ 
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ତଥା ଦୀଘ� ଜୀବନ କାମନା କରୁଥାtି। 

 ସହର ସନିk କଟ ଏକ ନିକା�ନ ବaିେର “ଶ�ୀକୃ© ବୃ�ାଶ�ମ”। अେନକ ବୃ�ା ବୃ� 

ନିଜର େଶଷ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛtି, ଆଶ�ାସିତ େହାଇଛtି େସମାନ+ ପିଲାମାନ+ 

,ାରା େସମାେନ  କିଛିଦିନପେର ତା+ୁ େଫରାଇ େନଇ ଯିବାର। କିଏ ବିେଦଶେର ତ କିଏ 

େଦଶ ଭିତେର କମ� ସଂ�ାନେର ନିେୟାଜିତ। ନିଜର ¨ୀ ପିଲାମାନ+ୁ େନଇ େସଠାେର 

अବ�ାପିତ। େସମିତି ଦୁଇ ବୃ� ହରିହର ଓ ସାଧୁ। ପାଖାପାଖି ବୟସ। ବୟସ ବି अଶି 

ଉପେର। ଉଭୟ େବସରକାରୀ ଭାେବ କ�ମଶଃ େଛାଟ ଚାକିରରୁ अବସର େନଇଛtି। 

ଉଭୟ+ର ପତk ୀ ଦୀଘ� ଦିନ େହବ େସମାନ+ ହାତ ଛାଡି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି 

ଯାଇଛtି। କମ�ନିପୁଣ, କାପ�ଣ�ତା ପରିହର, ପ�ଚr ସ�ାଭିମାନୀ, ନିସ�ାଥ�ପର, 

ପେରାପକାରି ବ�{ିତ�  ଉଭୟ। କ ାନୀ ଚାକିରରୁ अବସର େନବାର ପ�ାୟ େକାଡିଏ ବଷ�ରୁ 

अଧିକ େହଲାଣି। ଚାକିର କାଳର େଶଷ ପାହାଚେର ଉଭୟ ପତk ୀ+ୁ ହରାଇ ଥିବାରୁ 

ନିଃସi ପ�ାୟ। ଉଭୟ+ର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପୁअ। ପୁତ�  େମାହେର अ� େହାଇ ତାକୁ 

ମଣିଷ କରିବା ଲ��େର ଦି� ତୀୟ ସtାନ କଥା ଆେଦୗ ଚିtା ବି କରି ନାହାtି େସମାେନ। 

ହରିହର ପାଖା ଗଁାର ଖrାୟତ କୂଳେର ଜନିG ତ। ମାତ�  ସାଧୁ ନିକଟ� ଯାଜପୁର ଜିଲA ାର 

ବାସିDା। ସମୟକ�େମ େସମା+ ଏକମାତ�  ପୁअକୁ ଇ|ିନିୟରିଂ ଡିଗ�ୀ େଦବା ପେର ଉଭୟ 

ବାiାେଲାର ସହରେର ଏକ କ ାନୀେର ଉ¤ େବତନ େଭାଗ� କମ�ଚାରୀ ଭାେବ େଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ। େସମାନ+ ବିବାହ ମଧ� େସମାନ+ ପସD ମୁତାବକ କନ�ା ସହ କରାଇ  

େଦଇଛtି ଉଭୟ। ହରିହର ନିଜର ଜୀବgଶାେର କରିଥିବା ଆୟକୁ ଏକମାତ�  ପୁअ ପାଇଁ 

ଖଚ� କରି ତାକୁ ଉ¤ ଶି�ିତ କରିଛtି। ସ�u େରାଜଗାରେର ନିଜର ପରିବାର ପ�ତିେପାଷଣ 

ବାେଦ ଜମି ବାଡି କ�ୟ କରିବାର ଦୁଃସାହସ େକେବ ବି କରିନି େସ। ବରଂ ପୁअର ମତକୁ 
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ସ¯ାନ ଜଣାଇ େପୖତୃକ ଭିଟାମାଟିକୁ अନ�କୁ ବିକ�ୟ କରିେଦଇ ବିକି�  ଲ¿ ସମa ଟ+ାକୁ 

ପୁअ ପାଇଁ ଖ¤� କରିବା ପେର େସ ଉ¤ ଶି�ିତ େହାଇ େସହି ବାiାେଲାର ସହରେର 

େଗାଟିଏ ଫA ାଟ କ�ୟ କରିଥିଲା। ମାତ�  ନିଜର ପ�େମାଶନ, ଉ¤ େବତନ, ଭବିଷ�ତ 

ଦୁରଦୁ�ି ସ "�ତାର ,ାହି ତଥା ବିେଦଶେର କିଛିଦିନ ବୁଲିବାର ଲାଳସାକୁ ଚରିତାଥ� 

କରିବାର େମାହକୁ ସ¯ାନ ଜଣାଇ ହରିହର ପୁअର ନି�_ିେର ନିଜର ସହମତି ପ�କାଶ 

କରିଥିଲା। ନିଜର ଇ�ା ବିରୁ�େର ଓ ପୁअ େଫରିବା ଯାଏଁ ବୃ�ାଶ�ମେର ରହିବାର ନି�_ି 

େନଇଥିଲା େସ। ପୁअର ଇ�ାକୁ ସ¯ାନ ଜଣାଇଥିଲା େସ। ତାକୁ ଆଶ�ାସନା ଦିଆ 

ଯାଇଥିଲା ଏକ ବଷ� ମଧ�େର ପୁअ ତାର େସଠାରୁ େଫରି ତା ଘରକୁ େଫରାଇ େନବ 

େବାଲି। ମାତ�  ଇତି ମଧ�େର ତିନି ବଷ�ରୁ ଉ�� େହଲାଣି ପୁअ େବାହୂ+ର େଦଖାନାହZ। 

ଆସିେବ ଆସିେବ େବାଲି କହୁଛtି। ମାତ�  କାମର ବାହାନା କୁଆେଡ େସମାନ+ୁ ସମୟ 

େଦଇ ପାରୁନାହZ। ହଁ, କିଛି ଦିନ अtରେର େଫାନେର ପୁअ, ନାତି ସହ କଥା େହଉଛି 

େସ। 

 ମାତ�  ସାଧୁ ଏଇ ମାତ�  ଦୁଇ ତିନି ମାସ େହବ ବୃ�ାଶ�ମର ନୂଆ अତିଥି। ତାର ବି 

ସମାନ अବ�ା। ତା ପୁअ ମଧ� ମୁbାଇେର ଚାକିର କରୁଥିଲା। ଚାକିର କରିବାେର ୟା 

ଭିତେର ଦୀଘ� ଦଶ ବଷ�ରୁ अଧିକ େହଲାଣି। ଚାକିରିରୁ ବେଷ� ଦୁଇ ବଷ�େର ଥେର ଘରକୁ 

ଆେସ। ସାଧୁ ଓ ତାର ପତk ୀ अବସର େନବାପେର ଦଶ ପDର ବଷ� ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିେଲ। 

ମାତ�  େକଉଁ ଏକ अଜଣା େବମାରେର ପୀଡିତ େହାଇ ତା’ର ପତk ୀ ଗତ ପ�ାୟ ଛ ମାସ େହବ 

ମୃତୁ� ବରଣ କରିବା ପେର େସ ଏକୁଟିଆ େହାଇ ଯାଇଛି। ପୁअେବାହୂ अେନକ ବାର ତାକୁ 

ତା+ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ ବି େସ େରାଗିଣା ପତk ୀକୁ ଛାଡି ଯାଇ ପାରୁ ନଥିଲା। 

ମାତ�  ପତk ୀ ହାତଛାଡି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବାପେର ପୁअେବାହୂ+ अନୁେରାଧ ତଥା 
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କିଂକ_�ବ�ମଢୂ େହାଇ େସମାନ+ ପାଖେର କିଛିଦିନ େହବ ରହି ଆସୁଥିଲା। େବାହୂର 

अତ�ାଧୁନିକ ଉଗ�ମାନସିକତା ତଥା େସ��ାଚାରିତା ଏପରିକି କୃର ବ�ବହାରେର अତି- 

େହାଇ େସ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ବି, ପୁअ ତଥା ନାତିର ମୁହଁକୁ ଚାହZ େସ 

େସଠାରୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲା। ମାତ�  ପୁअର କମ�େ�ତ� ରୁ ତାର ସୁଦୂର ଦୁବାଇକୁ ଟ� ାନ୍ସଫର 

େହାଇଗଲା େଯ, େସଠାେର ତାର ଯିବା ସ�ବପର େହଲା ନାହZ।  େତଣୁ ପୁअର अନୁେରାଧ 

କ�େମ େସ ମଧ� କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଏଠାେର अବ�ାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଉଭୟ ସୁଖଦୁଃଖ 

ହୁअtି, ସାଥି େହାଇ ବସtି, अନ�ମାେନ ଗୀତା ଭଗବତ ପ�ତି ମନ େଦଉଥିବା େବେଳ େସ 

ଦୁଇଜଣ କିj ସବୁେବେଳ ନାତିର ଦୁ�ାମି କଥା ମେନପକାଇ ନିଜ ନିଜ ମଧ�େର 

ଆେଲାଚନାେର ବ�a ଥାtି। ଏପରିକି କଂସର ବDିଶାଳାେର ବDୀ ଥିବା ରାଜା ଉଗ�େସନ 

ପରି ମହାରାଜ କଂସର अମiଳ କଥା େଯପରି ଉଗ�େସନ େକେବ ବି ଚିtା କରି ନଥିେଲ, 

େସମିତି ପିଲାମାନ+ର अମiଳ େସମାନ+ ମନ ରାଇଜକୁ ଆେଦୗ ଆସି ନଥାଏ। 

ବୟସର अପରାହk େର ଜରା ବ�ାଧିେର ଜଜ�ରିତ ଦୁଇ ବୃ� େକବଳ କଂସର ମiଳ ହZ 

ମiଳ ମନାସି ଥାtି। 

 ଆଜି କିj ସାଧୁର ମନ େକଉଁଠି ଲାଗୁ ନଥାଏ, କାରଣ େସ ଖବରକାଗଜ ଓ ଟି.ଭି.ରୁ 

ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି େଯ କେରାନା େବାଲି େଗାେଟ ଭୟ+ର ବ�ାଧି ଚୀନରୁ ବାହାରି ବିଶ�ର  

अେନକ େଦଶର େଲାକମାନ+ ଜୀବନ େନଲାଣି ଓ ତାର ଭୂତାଣୁ ପେଡାଶୀ େଦଶକୁ ମଧ� 

ବ�ାପିଗଲାଣି। ଏପରିକି ସାଉଦୀ ଆରବ, ଇଟାଲୀ, େକାରିଆ, ଆେମରିକା ପରି େଦଶେର 

ହଜାର ହଜାର େଲାକ अକାଳେର ପ�ାଣ ହରାଇେଲଣି। ବିଶ� ସ�ା�� ସଂଗଠନ ଏହାକୁ 

ମାହାମାରୀ ଭାେବ େଘାଷଣା କରି ସରିଲାଣି। ଭାରତ ସରକାର ବିେଦଶରୁ ତାର ସମa 

ନାଗରିକ ମାନ+ୁ ସ�େଦଶକୁ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିअଛtି। ସାଧୁ 
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େସଦିନ ମନ ଦୁଃଖେର ଦୁବାଇେର ଥିବା ତାର ଏକମାତ�  ପୁअର ଭଲମD ବିଷୟେର ହରିକୁ 

କହୁଥାଏ। ଏପରି ସମୟେର ହରି ବି ତାକୁ ଆଶ�ାସନା େଦବ କଣ ଆଜି ଖବର କାଗଜେର 

ଭାରତେର ଜେଣ କେରାନା ପୀଡିତ ବୃ� ଯିଏ କି ସୁଦୂର ସାଉଦୀ ଆରବରୁ େଫରି 

େବiଲୁରର ଏକ ଡା{ରଖାନାେର ମୃତୁ� ବରଣ କରଥିବା କଥା କହିଥିଲା। ସାଧୁର अ�ି 

କ+ାଳ ଯୁ{ ସଶ{ ଶରୀର େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଆତ+େର ଥରି ଉଠିଥିଲା। େକବଳ 

ଭଗବାନ+ୁ ଡାକିବା ବ�ତୀତ ତା+ ପାଖେର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏତିକି େବେଳ 

ବୃ�ାଶ�ମର ସା�� ଘ�ିଟି ବିକଟାଳ ଚି�ାର କରି ବାଜି ଉଠିଥିଲା ଓ ତା ପେର ପେର 

େକୟାର େଟକର ବଡ ପାଟିେର ଚି�ାର କରି ଡାକ ପାକାଇ ଥିଲା ସା�� ପ�ାଥ�ନା କ� ାସକୁ 

ତୁରt ଆସି ସମେa େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ। ସାଧୁର ଉଠିବା ପାଇଁ େଯମିତି ଶ{ି ପାଉ ନ 

ଥିଲା। ତାକୁ ଚାରି ଆେଡ अ�ାର େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ମାତ�  ହରି ତାର ଦୁଇ ହାତର ବାହୁକୁ 

ଧରି ଉେଠଇବା ପାଇଁ େଚ-ା ଜାରି ରଖିଥିଲା.... େଯମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସାଧୁ ନିେଜ କେରାନର 

ଭାଇରସେର ପ�ପୀଡିତ େରାଗୀଟିଏ, ଯିଏ ଆଉ କିଛି ମୁହୂ_�ର अତିଥିଟିଏ ଓ ନିଜର ଆତG ା 

ସଦୃଶ ଜନିG ତ ପିଲାର ନିେରାଗ ଶରୀର ପାଇଁ ଆକୁଳ, ନିଜ ଜୀବନ ଯାକର ହାଡ ଭiା 

ପରିଶ�ମର ସ�ିତ ପ�ାଣ ପି�ୟ ଫଳକୁ େଯମିତି କପଟ ଓ ପ�ତାରଣା ପବୂ�କ ପ�ବଳ ପରାକ�ମୀ 

ରାବଣ େଚାରାଇ େନଉଛି ଆଉ େସମାେନ ଜଟାୟୁ େହାଇ ଏହାର ପ�ତିେରାଧ କରି 

ରାବଣର अ¨ାଘାତେର ପ�ବଳ �ତା{ ଜଟାୟୁଟିଏ ପରି  ବ�ି ରହିଛtି ଓ अେପ�ା କରିଛି 

ପୁରୁେଷା_ମ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମକୁ ନିଜର େଶଷ ବା_�ା େଦଇ ଇହ ଧାମ ସbରଣ କରିବ ଓ 

ସ�ଗ�ଧାମ ପ�ତ�ାବ_�ନ କରିବ। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ଯ�ଟି େଯମିତି ଆହତ 

ଜଟାୟୁଟିଏ ପରି ବ�ାକୁଳ େକଉଁ ଏକ କ� ାt अପରାହk େର ,  .... 
ବରି- ଆଇନଜୀବି, ଭଦ� କ 
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ଦୁଷGt େବେହରା 

ପାହାଡ଼ର ଲୁହପାହାଡ଼ର ଲୁହପାହାଡ଼ର ଲୁହପାହାଡ଼ର ଲୁହ    
                                 ଝିअ- ମୁନି 

ବାପା - ଝରିଆ କୁଡ଼ 

େଜେଜମା- େପାଇ କୁଡ଼ 

ଗଁା  ମୁଖିଆ - ଦୁଡ଼ ମାଝି 

ଗଁାର ନାମ - ଗଡ଼ ପଶି 

 ଗ�ାମଟିର ନାମ ଗଡ଼ପଶି। ଗଡ଼ପଶି ଗ�ାମେର ଦୁଇଶହରୁ ଦୁଇଶହ 

ପଚାଶ ପରିବାର ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ପାହାଡିଆ अ�ଳ। ପାହାଡ 

ଦୁଗ�ମ अ�ଳେର େକହି ବି ପାଠପଢି ନାହାtି। େସହି ଗ�ାମର 

େଲାକମାେନ ପାଠ େବାଲି କ'ଣ ଜାଣtି ନାହZ। େସହି ଗ�ାମେର ଝରିଆ 

କୁଡ଼ର ପରିବାର ବାସ କରtି। ଝରିଆ କୁଡ଼ର ଝିअ େହଉଛି ମୁନି। 

ଗଡ଼ପଶି ଜiଲକୁ ମୁନି ସବୁଦିନ େଛଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଏ। ଜiଲ, 

ପାହାଡ଼, ବୃ�, ଜୀବଜj ଓ ପ�ୀମାେନ ମୁନିର ବାଟ ଚାହZ ବସtି। 

 ସବୁଦିନ ପରି ମୁନି ଜiଲେର ପହ�ିଲା େବେଳ କେହ, "ପାହାଡ଼ 

ବ�ୁ ମଁୁ ଆସିଗଲି, ଗଛ ବ�ୁ ମଁୁ ଆସିଗଲି, ଜୀବଜj ବ�ୁ ମଁୁ ଆସିଗଲି।"  

ମୁନିର ସୁମଧୁର ସ�ର ପାହାଡ଼େର ଗୁ|ରିତ େହଲା। ପାହାଡର େଗାଟିଏ 

ବଡ଼ ପଥର ଉପେର ବସି େକେତ କ'ଣ ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖସୁଖ 
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କହିଯାଏ। ଏମିତି ଏକ ଭଲ ପାଇବାେର ମୁନି ଏବଂ ପାହାଡର ବ�ୁତା ସୃ�ି ହୁଏ। 

 ମୁନିର ବାପା େରାଜଗାର ଆଶାେର ସହରକୁ ଯାଆtି। େସଠାେର ପହ�ି କାମେର 

ଲାଗିଯାଆtି। ଦିେନ ଦୁଇଦିନ ଗଲାପେର େସ େଦଖିେଲ ପିଲାମାେନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 

ବିଦ�ାଳୟକୁ ଯାଉଛtି। ମୁନିର ବାପା ଝରିଆ କୁଡ଼ ଗଁାକୁ ଆସି ମୁନିକୁ କହିେଲ, "ତୁ ପାଠ 

ପଢ଼ିବୁ।" 

 କ�ମଶଃ... 

 ମୁନି ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଚ ସାରି କହିଲା, "ବା େଲା ପାଠ କଣ 

େଲା।" ଗଁାେର େଦୗଡି େଦୗଡି ସବୁ େଲାକ+ୁ କହିଲା, "ମଁୁ ପାଠ ପଢ଼ିବିେର, ମଁୁ ପାଠ 

ପଢିବିେର।" ଗଁାର େଲାକମାେନ ମୁନିର କଥା ଶୁଣି ପଚାରିେଲ, "ପାଠ କଣ େଲା। େମା ବା 

କହିଲା, ସହରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢିବି। 

 ମୁନି ସହରକୁ ଗଲା। ଦୁଇ ଦିନ ପେର ବିଦ�ାଳୟେର ତାର ନାମ େଲଖା େହଲା। 

େଯଉଁଦିନ ବିଦ�ାଳୟେର ମୁନିର ନାମ େଲଖା େହଲା, େସହିଦିନ ମୁନିର େଜେଜମା େପାଇ 

କୁଡ଼ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗେଲ। ଗଡ଼ପଶି ଗଁାର େଲାକମାେନ ମୁନିର ପାଠ ପଢିବା ଶୁଣି 

କହିେଲ, "ପାଠ କଣ େଲା, ପାଠ ପଢିେଲ କଣ େଲାକ ମରିଯାଆtି।” 

 ମୁନି ପDର ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଗଁାକୁ େଫରିଆସିଲା େଦଖିଲା େଯ ତାର େଜେଜମା 

ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆେର ନାହଁାtି। େସ ବହୁତ କାDିଲା। େଲାକମାେନ ମୁନିକୁ କହିେଲ, 

"େଦଖେଲା ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା େଯ ତାର େଜେଜମା' କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ େଠଲିେଦଲା। 

ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁନି ମନେର ବହୁତ କ� େହଲା। େସ ଆଉ ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା 

ନାହZ। 
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 ସହରରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାେନ ମୁନିର ଗଁାେର ପହ�ିେଲ। ଗଁା ଦାrେର ଗାଡ଼ି 

ଯାଉଥିବାରୁ େଦଖି ଗଁାର ପିଲାମାେନ ଗାଡ଼ି ପଛେର େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବାବୁମାେନ 

ମୁନିର ଘେର ପହ�ିେଲ। ମୁନି ବାବୁମାନ+ୁ େଦଖି ଜୁହାର କଲା। ବାବୁମାେନ ମୁନିକୁ 

ପଚାରିେଲ, "ତୁେମ କାହZକି ପାଠ ପଢ଼ିଲ ନାହZ। ଗଁାକୁ ଚାଲିଆସିଲ। ମୁନି କହିଲା, "ଗଁା 

େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ। ଗଁାର ସାiସାଥୀ, ପାହାଡ, ଜiଲ ଓ ଝରଣା ମେତ ବହୁତ 

ଭଲ ଲାେଗ  

 କ�ମଶଃ.... 

 ଏମିତିକି ଜiଲର ପଶୁପ�ୀ ମଧ� େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗtି। କାହZ େମାର 

ସାiମାେନ ପାଠ ପଢ଼tି ନାହZ  ତ। 

 ବାବୁମାେନ �ିର କେଲ ଗଡ଼ପଶି ଗଁାେର ବିଦ�ାଳୟଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଗଁାର 

ମୁଖିଆ ଦୁଡ଼ ମାଝୀ ଗଁାର େଲାକମାନ+ୁ ଡାକିେଲ। ଗଁାେର େଗାଟିଏ ସଭା अନୁ-ିତ େହଲା। 

 ସଭାେର ବାବୁମାେନ କହିେଲ, "ତୁମ ଗ�ାମେର େଗାଟିଏ ବିଦ�ାଳୟ େହବ। ଗଁାର 

େଲାକମାେନ ବିଦ�ାଳୟ କଥା ଶୁଣି କହିେଲ, "ବିଦ�ାଳୟ କଣ େଲା।” ବାବୁମାେନ କହିେଲ, 

"ବିଦ�ାଳୟେର ପାଠ ପଢିେବ, ଶି�ା ପାଇେବ।” ଗଡ଼ପଶିର େଲାକ ଏହା ଶୁଣି କହିେଲ, 

"ତୁମ ପିଲାମାେନ ମଣିଷ େହେବ। େସମାେନ ପାଠ ପଢି ଶି�ିତ େହେବ। େଶଷେର ଗଁା 

ମୁଖିଆ ଗ�ାମେର ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତି-ା େହଉ େବାଲି �ିର କେଲ। 

 ବାବୁମାେନ ଗଡ଼ପଶି ଜiଲର ପାହାଡ଼ ଉପେର ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତି-ା ପାଇଁ �ାନ ଠିକ 

କେଲ ଓ ମାପଚୁପ କରିେନେଲ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗଛ ସବୁ କଟା େହଲା। ପ�ୀମାେନ 

ବାସହରା େହେଲ। ଜୀବଜjମାେନ ଏେଣେତେଣ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିେଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ େଡ� ାଜର 
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ଗାଡ଼ି ପହ�ିଲା। 

 ପାହାଡ େଖାଳା େହଲା। ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ବାହାର କରାଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜiଲ, 

ପାହାଡ ଧ�ଂସ େହାଇଗଲା। ତା' ଉପେର ବିଦ�ାଳୟ ଗଢ଼ା େହଲା। 

 ମୁନି ପାହଡ଼କୁ େଛଳି ଚରାଇବାକୁ ଗଲା। େଦଖିଲା ଗଛ ନାହZ, ପଶୁ, ପ�ୀ େକହି 

ନାହାtି। ପାହଡ଼କୁ କହିଲା, "ପାହାଡ ବ�ୁ ତୁମର ଇଏ କି ଦଶା। େମା ବ�ୁ, େମା ବ�ୁ! 

େମା ପଥର କାହZ। େମା ପଥର କାହZ କହି ମୁନିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର େବାହିଗଲା। 

ମୁନିର ମନ କଥା ଶୁଣି ପାହାଡର  ଲୁହ େବାହିବାେର ଲାଗିଲା। ପାହାଡ କାଳ କାଳ େହାଇ 

କହିଲା, "ଏଇ େଯଉଁ ବଡ଼ ଶି�ିତ ବାବୁମାେନ େମାର ଏହି अବ�ା କରିଛtି। ମଁୁ अସୁDର 

େହାଇଗଲି। େକହି େମାେତ ଆଡ଼ ଆଖିେର ଚାହZେଲ ନାହZ। େମାର ଉପହାସ କରିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ । 

 କ�ମଶଃ.... 

 ମୁନି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘେର ଆସି େଦଖିଲା ତାର ବାପା େଦହ 

ଖରାପ ଥିବାରୁ ସହରରୁ ଘରକୁ େଫରି ଆସିଛtି। ମୁନିକୁ କହିେଲ "ଆେର! ବିଦ�ାଳୟ ତ 

େହଇଗଲା, େତାର ନାମ େଲଖି େଦବା। ମୁନିର ବିଦ�ାଳୟେର ନାମ େଲଖା େହାଇଗଲା। 

 ମୁନି ବିଦ�ାଳୟକୁ ଗଲା। କିj େଶ�ଣୀ ଗୃହେର ବସି କାDିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାର ଆସି 

ପଚାରିେଲ, "ମୁନି େତାର କଣ େହାଇଛି କିେର! ମୁନି କହିଲା, "ସାର ପାହଡ଼ର ଲୁହ 

ଝରୁଛି। ସାର ପଚାରିେଲ, କାହZକି? ମୁନି କହିଲା ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଜiଲ 

ପାହଡରୁ କିଛି କିଛି ଫଳ, ଫୁଲ, ଆବଶ�କ ଜିନିଷ ସଂଗ�ହ କରୁଥିଲୁ। େସଠାେର େକହି 

ନାହାtି। ଆେମ କଣ ଖାଇବୁ ସାର। ଆମ ପାହଡ଼ର ଭଲପାଇବା କିଏ ଆମକୁ 
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େଫରାଇେଦବ ସାର। ଖାଇେଲ ସିନା ପାଠ ପଢିବୁ। ପାଠେର େକମିତି ମନ ଲାଗିବ େଯ 

ସାର। 

 ମୁନି କାDି କାDି ଘରକୁ ଆସି େଦଖିଲା ତା' ବାପା ମରି ପଡିଛି। ଗଁାର େଲାକମାେନ 

ମୁନିକୁ େଦଖି କହିେଲ, "ପାଠ େଗାଟିଏ େତା ପାଇଁ अଭିଶାପ। ସହରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲୁ 

େତା େଜେଜମା ଚାଲିଗେଲ। ଗଁା ବିଦ�ାଳୟେର ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲୁ େତା ବାପା ମରିଗେଲ। ଏହି 

କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଭାବିଲା ସତେର ପାଠ କଣ ତା' ପାଇଁ अଭିଶାପ। େସହି ସମୟେର ସାର 

ଆସି ପହ�ିେଲ ଓ କହିେଲ, "ପାଠ େଗାଟିଏ अଭଶାପ ନୁେହଁ। ପାଠ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ 

ସୁଧାରି ଥାଏ। ପାଠ ଆମକୁ ଆେଲାକ େଦଖାଇଥାଏ। ପାଠ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାଗ� 

େଦଖାଇଥାଏ। ଏଥିେର ମୁନିର କଣ େଦାଷ! େସ ତ ନିରୀହ ଝିअଟିଏ! େସ ବା କ'ଣ 

କରିପାରିବ। 
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େମାନାଲିସା ତି� ପାଠୀ 

ଖରାପ ମାଆଖରାପ ମାଆଖରାପ ମାଆଖରାପ ମାଆ    
 "ହଁ ତୁ େଗାେଟ ଖରାପ୍ ମା, େତା ଭିତେର ମାଆ େହବାର େକୗଣସି 

ଗୁଣ ନାହZ। େପଟେର ଦଶମାସ ଛୁଆ ପୁେରଇେଲ େକହି ମା େହଇ 

ଯାଏନି। ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇେଲ ହZ ଭଲ ମା େହଇ ପାରିବ ଜେଣ। ଆଉ 

ତୁ ନିଜକୁ ପଚାେର ତୁ କଣ େତା ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉ?? " 

 "ମଁୁ କଣ ସତେର ଭଲ ମା ନୁେହଁ? ମଁୁ କଣ େମା ପିଲାକୁ ଭଲ 

ପାଉନି??? " 

 "ଭଲ ପାଉଛୁ!!! ବଷ�କର ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ଭଲ 

ପାଉଛୁ େକାଉପେଟ? କହିଲା କଣ ନା ଭଲ ପାଉଛି। ଆେଲା ଚାକିରୀ 

ଚାକିରୀ େହଇକି ତ ଦିନ ଗଲା େତାର, ଛୁଆ କଥା ଭାବିେଲ ସିନା େହବ, 

ଘରର େବାହୂଟିଏ େହଇ ଆସିଛୁ, ଘର କଥା ଦିେନ େକେବ ଭାବିଛୁ? 

ଛୁଆେଟ େହଲାଣି ଏେବ ବି ଚାକିରି ଛାଡିଲୁନି। କର ଯାହା େତା ଇଛା।" 

 "ବାପା ପୁଣି େସଇ ଚାକିରି କଥା କାଇଁ ଉଠାଉଛtି, ମଁୁ ତା ବାହା 

େହବା ଆଗରୁ ଚାକିରୀ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣମାେନ ରାଜି େହଇ ବାହା 

ଘର କେରଇଥିେଲ, ସବୁେବେଳ କାଇଁ ଏମିତି କହୁଛtି??" 

 "ହଁ ରାଜି େହାଇଥିଲୁ େହେଲ ଆେମ ଭାବିଥିଲୁ ତୁ ବାହା େହଲା 

ପେର ବଦଳି ଯିବୁ, ଘର କଥା ବୁଝିବୁ, ଆମ ପୁअ ସହ ରହିବୁ, େହେଲ ତୁ 

ନିେଜ ଭାେବ ତୁ କଣ କରୁଛୁ?? ଛୁଆ େଟ େହଲା ପେର ବି ବଦଳିଲୁ 
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ନାହZ । " 

 "ବାପା ଆପଣ ଜାଣିଛtି ବାହା ଘର େକେତ ଜଲ୍ଦୀ େର େହଇଥିଲା, ମଁୁ ବାହା େହବା 

ପାଇଁ ରାଜି ହଉ ହଉ ଆପଣ+ ପ�aାବ ଗଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏେତ ଜଲ୍ଦୀ େର େହଲା। 

େସଇ ପାଇଁ ତ କହିଥିଲି ମଁୁ ଚାକିରି ଛାଡିବିନି, େହେଲ ଇେୟ ଆଉ ଆପଣମାେନ ରାଜି 

େହେଲ, େବାଲି ମଁୁ ଖୁସିେର ବାହା େହଲି। ତା’ପେର ମାେସ ନ ହଉ େମାେତ ଆପଣ ଆଉ 

େବାଉ ପିଲାେଟ େହଉ େହଉ େବାଲି କହିେଲ। ବାହା ବଷ� ପୁରିନି ଝିअ େହଲା। ମଁୁ କଣ 

ଏଇ अବ�ାେର ତା+ ପାଖେର ଯାଇ େକାରାପୁଟେର ରହି ପାରିଥାtି?? େସ ବୁ ତ 

କହିେଲ ଏଇଠି ଥାଇ ଚାକିରି କର, େସ େମାେତ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ମନା କରୁନାହାtି ଆପଣ 

ମାେନ କାହZକି େମାେତ ରାଗୁଛtି???" 

 "ଛାଡ ଛାଡ େତା ଶି�ାଦୀ�ା େସତିକି, େତା ବାପା ମା’ତ ସାରା ଜୀବନ अଲଗା 

ରହିେଲ ତୁ ଆଉ କଣ ଶିଖିବୁ? ସ�ାମୀ ¨ୀର ସ କ� କଣ େମା ପୁअ ଜାଣିଲାନି। େଦାକାନ 

ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ଦିନ ଗଲା। ଛୁଆଟାକୁ କି େସkହ ଦଉଛୁ େତାେତ ଜଣା। ଛୁଆ ମା’କୁ 

େଖାଜିଲା େବଳକୁ ମା ବାହାେର। ସ�ାମୀ ଏେତ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି ଟିକିଏ ଲାଜ ସରମ୍ 

ନାହZ େତାର ତଥାପି ଚାକିରୀ କରୁଛୁ। ଭାେବ େବାଉ େମା ଛଡା େକେବ ଏକ ଯାଏନି 

ବାହାରକୁ, ଯାହା ଦରକାର ତାର ସବୁ ମଁୁ ଆେଣ େହେଲ ତୁ ସବୁଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ହଉଛୁ 

ଆମର କି ଇ�ତ ରହୁଛି ସମାଜେର କହିଲୁ। େଦେଖ େତା ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ଏେବ େହେଲ 

ସୁଧୁରି ଯାଆ, େତା ବାପା ମା’+ ପରି ନିଜ ଘରକୁ ନିେଜ ଭାiି େଦ ନା। େଯତିକି ଦିନ 

ବୁଲିଲୁ ବୁଲିଲୁ, ଆଉ େତା ମାଆ ପରି ବୁଲିେଲ େହବନି। େତାର ସିନା ବଡ଼ ବାପା େବାଉ 

ଥିେଲ ତୁମ କଥା ବୁଝିେଲ, େହେଲ େତା ଛୁଆ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ତୁ ତ୍ ନିେଜ ବଡ଼। ସ�ାମୀ 

ଛୁଆ କଥା ବୁେଝ, ଘରକରଣାେର ମନ େଦ। େବାଉ େକେବ କୁଆେଡ ଯାଏ େଦଖିଛୁ?? 
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ଘର କାମ କିଏ କରିବ ଯଦି ତୁ ଏମିତି ବାହାେର ବୁଲିବୁ? " 

 "ବାପା େମା ବାପା ମାଆ+ୁ କିଛି କୁହjନି। ଆପଣ ଆଉ େବାଉ ତ କହିଥିେଲ ଏେବ 

ପିଲାଟିଏ େହେଲ ଆେମ ତାକୁ ବଡ଼ କରିେଦବୁ ତୁ ତ ଚାକିରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏେବ ଏମିତି 

କହୁଛtି କାଇଁ କି? ଝିअ ବେଷ� େହଲା ପେର ମଁୁ ଚାକିରି ଜଇଁନ୍ କଲି। ଛअ ମାସ ବିନା 

ଦରମାେର ଛୁଟି େନଲି।" 

 "େହଃ ଚୁପ୍ ରହ, ଏମିତି अଭଦ�  ଝିअ ମଁୁ େଦଖିନଥିଲି ଖାଲି େମା ପୁअ ବାଧ� କଲା 

େବାଲି େତା ପରି ଝିअକୁ ବାହା କଲୁ ନେହେଲ େତାେତ ବଡ଼ େବାହୂ କରି ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ 

ଜମା ଆତG ା ନଥିଲା େମାର। କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହZ ଓଲଟି ଉ_ର େଦବୁ। ଛି କି ଶି�ା, େତା 

ବାପା ମା ଯାହା େତାଠୁଁ ଆଉ କଣ ଆଶା କରିେହବ। ଯାହା କରୁଛୁ କର। େମା ପୁअ ଜୀବନ 

ତ ନ� କରିେଦଲୁ।" 

 କହିକି ଶଶୁର େସାଫାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗେଲ। 

 ଲୁହ ଟଳମଳ ଆଖିେର େଶାଭା ଭାବୁଥିଲା କଣ ଭୁଲ କରିଛି େସ? ବି େଟକ ସାରି 

କ�ା ସ ପାଇଥିଲା ଟି. ସି. ଏସ. େର, ପ�ଥମ େପା�ିଂ ହାଇଦ� ାବାଦ୍। ସାରା ଜୀବନ 

ବାହାେର ରହିଲି ଆଉ ଯିବିନି ମଁୁ କହି ମନାକଲା ଏଇ ଚାକିରି କରିବନି େବାଲି। େହେଲ 

ବହୁତ୍ ବୁେଝଇ ସୁେଝଇ ବାପା ମା ପେଠଇଥିେଲ, ସ_�ଥିଲା ଦୁଇ ମାସେର ଥେର େଶାଭା 

ଘରକୁ ଆସିବ ନେହେଲ ବାପା ମା ଯିେବ। ବେଷ� ପୁରିନି ପ�େମାସନ୍ େହଇଗଲା ଆଉ 

ପ�ାେକଜ ୧୫ ଲ�। ବହୁତ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା େସ, ଗୁଣ ଚିେହk  ଗୁଣିଆ ପରି अଫିସ୍ େର 

ବହୁତ୍ ଜଲ୍ଦୀ ନଁା କରି େଦଇଥିଲା େସ। େଶାଭା ସମୟ ନ� କେରନି େସ କୁେହ େଯତିକି 

ସମୟ अଫିସ୍ େର ରହିବି େସତିକି ସମୟେର ନିଜ କାମ ଠିକ୍ େସ ସାରିବି, ଠକିବା ଗୁଣ 

ତାର ନଥିଲା। ଦୁଇ ବଷ� ପେର ତାକୁ अଫର୍ ଆସିଲା କାନାଡା ସିÀ୍ େହବାକୁ, ପ�ାେକଜ 
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ପୁରା ଡବଲ। େହେଲ େସ ଏଇଟା ଇେଗkାର କଲା, ଘେର ଯିଏ େଯେତ କହିେଲ ବି 

ମାନିଲାନି। ଏକ ଜିgି ଏେତ ଦୂରକୁ ତୁମ ସମa+ୁ ଛାଡି ଯିବିନି। ଓଲଟି ବଦଳି େହଇ 

ଭୁବେନଶ�ର ପେଳଇ ଆସିଲା। ଆସିବାର ଛअ ମାସ ପେର ଆକାଶ+ ପ�aାବ ଆସିଲା, 

ଘେର ଏମିତି ବି ବାହାଘର କଥା ଉଠିଥିଲା। ଆକାଶ େଡପୁେଟସନ୍ େକାରାପୁଟ େସ�� ାଲ 

ଉନିଭଶhଟିେର ଥିେଲ। ଘର କିj କଟକ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ� େରେଭନ୍ସା େଫରି ଆସିବାର 

ଥିଲା। େସ ଫିଜିÁର ଆସି�ା� ପ�େଫସର ଥିେଲ। େଶାଭାର ବାପାମା ଉଭୟ ଶି�କ 

େହଇଥିବାରୁ ଏଇ ପ�aାବ ସମa+ ମନକୁ ପାଇଲା। ଆକାଶକୁ େଦଖିଲା ପେର େଶାଭା ବି 

ପସD କଲା। ତା ଛଡା କଟକ ଭୁବେନଶ�ର େକେତ ବାଟ, ଘରକୁ ବି ଆସି ପାରିବ ଆଉ  

ନିଜ ଚାକିରୀ ବି କରି ପାରିବ। ତା ଛଡା ଏେତ ପଠା ପଢିଥିବା ପିଲାଟିଏ ଭାଗ�େର ଥିେଲ 

ମିେଳ।  

 ୨୫ ହଉ ହଉ ବାହାଘର ଆଉ ୨୬ େବଳକୁ ଛୁଆ ।। 

 ସକାଳ ୯େର ଉଠି ଦିନ ଯାକ ପିସିକୁ ଚାହZ ବସିଥିବା ଝିअ ମୁrେର ସବୁ ଦାୟିତ�  

ଏେବ। ହଠାତ୍ ଏସବୁ ହ�ାେrଲ୍ କରି ପାରିଲାନି େଶାଭା। 

 ଜୀବନେର େକେତ କଣ ସ�ପk େଦଖିଥିଲା େସ ଏଠି ଆସିଲା ପେର ସବୁ କିଛି ଭଲ 

ଥିଲା େହେଲ ଧୀେର ଧୀେର ଘରଯାକର କାମ, େପ�ଗନାନ୍ସୀ, େଡଲି ଯିବା ଆସିବା ଆଉ 

अଫିସ୍ କାମ ଭିତେର େପଶୀ େହଇ ଯାଉଥିଲା େଶାଭା। ଆକାଶ ମାସକୁ ଥେର ଦିଥର 

ଆସtି, େଶାଭା ପ�ଥେମ କହୁଥିଲା ମଁୁ ଯିବି କି ତୁମ ପାଖକୁ େସଇଠୁ ୱକ� ଫ� ମ୍ େହାମ୍ 

କରିବି, େମାର େହଇ ପାରିବ। େହେଲ ଆକାଶ ମନା କରି କହିେଲ େବାଉ କହୁଚି ଏଠି 

ତୁେମ ଡରିବ ଏଠି େଜାରେର ବଷ�ା ହୁଏ। ଏମିତି ହଉ ହଉ େସ େପ�ଗନାଂଟ େହଲା। ଆଉ 

ଏେବ ତ କୁଆେଡ ଯାଇ ପାରିବନି, ପୁଣି ଏେତ ଦୂର ଆଉ େକମିତି ଯିବ। ଆକାଶ କି େସ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     67 

ପିଲା ଚାହୁଁନଥିେଲ, େହେଲ ବାପା େବାଉ ବାରବାର େପ�ସର୍ କରିବାରୁ େସମାେନ ଡିଶାଇଡ୍ 

କେଲ ପିଲାଟିଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବାକୁ। େକେବ ନା େକେବ ତ ପAାନ୍ କରିଥାେt ଏେବ 

ହଉ। ଆଉ େପ�ଗନାଂଟ ଥିଲା େବେଳ େସଠିକୁ ଟ� ାେଭଲ୍ କରି ପାରିବନି େବାଲି େବାଉ 

ମନା କେଲ। ଏମିତି େହଇ େହଇ ଝିअ ଜନG  େହଲା, ଝିअ େହବା ପେର େସ ଛ’ମାସ ଛୁଟି 

ପାଇଥିଲା, ତା ପେର ଛ’ମାସ ଏÁଟ�ା ଛୁଟି େନଇଥିଲା। ଝିअକୁ ଆଠ ମାସ େହଲା େବଳକୁ 

ଆକାଶ େରେଭନ୍ସା େଫରି ଆସିଥିେଲ। 

 ୟା ଭିତେର କିj ବହୁତ୍ କିଛି େହଇ ଯାଇଥିଲା।  

 ତା ହଉଛି ଆକାଶ ଆଉ େଶାଭା ଭିତେର ମେନାମାଳିନ�। ଆକାଶ ପାଠ ଛଡା 

େକାଉ କଥାକୁ େବଶୀ ପ�ାଧାନ� ଦିअtନି। ବହୁତ୍ ସରଳ ନି¢ପଟ ମଣିଷ ଜେଣ। 

େଶାଭାକୁ ପ�ଥମ ଥର େଦଖିବା ପରଠୁ େସ ପାଗଳ ପରି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିେଲ। ଆଉ 

େଶାଭାକୁ ବାହା େହବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିେଲ। େହେଲ େଯାଉ ପୁअର ଶାଟ୍� ପ�ା�୍ ଆଜି 

ବି ବାପା େବାଉ ଆଉ ସାନ ଭାଇ କିଣୁଥିେଲ େସ ପୁअ ଆଜି ଏଇ ଝିअକୁ ବାହା େହବା ପାଇଁ 

ଜିଦ୍ ଧରି ବସିବା ଘେର କାହାକୁ ପସD ନଥିଲା। େସମାେନ ଘର ପାଇଁ ଘରୁଆ େବାହୂଟିଏ 

ଚାହିଥିେଲ, କାମ କରୁଥିବା ଝିअ ତା+ର େକେବ ବି ପସD ନଥିଲା। ଆକାଶ ତା+ର ସବୁ 

ପଇସା ଘରକୁ େଦଉଥିେଲ, ନିଜ ପାଇଁ ଦଶ ବାର ହଜାର ରଖିକି ବାକି ପଇସା ବାପା+ 

ଆକାଉ�୍ କୁ ପେଠଇ େଦଉଥିେଲ। େସସବୁ କାେଳ ବD େହଇଯିବ ଏସବୁର ଡର 

ସବୁେବେଳ ବାପା େବାଉ+ ମନେର ରହିଲା। େତଣୁ େସମାେନ ବହୁତ୍ େଚ�ା କରିଥିେଲ 

ବାହାଘର ଭାiିବାକୁ  େହେଲ ଆକାଶ ନିେଜ ଯାଇ େଶାଭାର ବାପା+ୁ ବୁେଝଇ ଥିେଲ େସ 

େଶାଭାକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଆtି। ବାପା କହିଥିବା େସଇ ପଦିଏ କଥା େଶାଭାର ଏେବ ବି 

ମେନ अଛି, େମା ଝିअ ଆଖିେର େକେବ ଲୁହ େଦବନି। ବାପା+ ହାତଛୁଇଁ ହଁ କହିଥିେଲ  
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ଆକାଶ। ବାହାଘର ସରିଲା ପେର ମା ଆସି ଆକାଶ+ ହାତଧରି କାDି ପେକଇେଲ 

କହିେଲ, ବାବା େମା ଝିअ କିଛି ଜାଣିନି, ବାହାେର ରହି ରହି ବାହା େହଇକି ଯାଉଛି ଆଜି 

ତା ଭୁଲ୍ କୁ �ମା େଦବ, ତାକୁ ଚେଳଇ େନବ। ଆକାଶ ସବୁଥିେର ହଁ କହିଥିେଲ। େହେଲ 

ଆକାଶ+ ଦୂରେର ରହିବାକୁ ଭଲେର ବ�ବହାର କେଲ ବାପା େବାଉ, ସବୁେବେଳ େଶାଭା 

ଆଉ ତା ଘର େଲାକ+ ନଁାେର ମିଛେର କହିେଲ, ଆଉ ଆକାଶ ନିଜ ବାପା େବାଉକୁ 

अବିଶ�ାସ କରିବାର କାରଣ ନଥିଲା । 

 ଆକାଶ ଆସିବା ପେର େଶାଭା ଭାବିଥିଲା ସବୁ ବଦଳି ଠିକ୍ େହଇଯିବ େହେଲ କିଛି 

ଠିକ୍ େହଲାନି। ନିଜ କଥାକୁ ପୁअ ମୁହଁେର କହି ଚାଲିେଲ, େଶାଭା େକେତ ସହିବ। େଛାଟ 

ଛୁଆ ଘର କାମ, ସବୁ ଭିତେର େସ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନସିକ aରେର ଭାiି ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ 

ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େହେଲ େଯେବ ବାପା େବାଉ କିଛି କହୁଥିେଲ େସ େଶାଭା ଉପେର 

ରାଗିକି େସସବୁ କହୁଥିେଲ। ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି େଶାଭା ଆଉ ଆକାଶ ଭଲେର ରହିେଲ ତୃତୀୟ 

ଦିନ ନିହାତି କିଛି କଥାେର ଆକାଶ େଶାଭାକୁ ରାଗୁଥିେଲ। ଆଉ େସ େଶାଭାକୁ ଗାଳି 

କରିେଲ ବାପା େବାଉ େକେବ ବି କିଛି କହୁ ନଥିେଲ। େଶାଭା କାDି କାDି ଚୁପ୍ େହଇ 

ରହୁଥିଲା। ଓଲଟି େଶାଭାକୁ କୁହtି ଘର କେଲ ପଥର ପଡିେଲ ସହି, ମୁହଁ ଏମିତି କରି 

କାଇଁ ବୁଲୁଛୁ, ସ�ାମୀ କହିଲା ତ୍ କଣ େହଇଗଲା େସଇଠୁ। 

 ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ବିଚାରିକୁ, ଯିଏ ଦିେନ କାହାଠୁ େଜାର୍ ପାଟିେର କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲା 

େସ ଏଠି ନାହZ ନଥିବା କଥା ଶୁଣିଛି। ସବୁ ଉପେର ଆହୁରି କ� େଦଲା କେରାନା। ଲକ୍ 

ଡାଉନ୍ େଯାଗୁ କୁଆେଡ ଯାଇ େହଲାନି। ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ େହଲା। େଛାଟ ଛୁଆକୁ ଧରି 

କାମ କରିବା କି େଯ କ�, କରୁଥିବା େଲାକଟି ଜାେଣ। ବାପଘରୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ 

अନୁମତି ନଥିଲା, ଏମିତି ବି ଦୁଇ ମାସ ତେଳ େଦଖା େହଇଥିଲା େହେଲ ଏେବ ଛअ ମାସ 
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େହଇଗଲା ଘର େଲାକ+ୁ େଦଖିନି ବି େଶାଭା । 

 େସଦିନ େଶାଭାର ଜନG ଦିନ ଥିଲା, ବାପା େବାଉ େକେତ କଣ ଜିନିଷ ଘେର ତିଆରି 

କରି ଆଣିଥିେଲ। ଆକାଶ ବି କହିେଲ ହଉ ଆସj େଦଖା େହଇଯିବ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ। 

େହେଲ ବାପା େଯମିତି େଫାନ୍ କେଲ ଏଠି ବାପା େବାଉ ମନା କେଲ େଯ, େଦଖୁଛtି 

େକାେରାନା େଯାଗୁ ସାବିତ� ୀକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ ପୁଣି ଜନG ଦିନେର ଆସିବା କଣ 

ଦରକାର। ଛୁଆଟାକୁ େକାଉ ଦିନରୁ େଦଖି ନାହାtି େବାଲି अଜାଆଇ େଦଖା କରିବାକୁ 

ଆସୁଥିେଲ ଏମିତି ମନା କରିବାରୁ ଉପାୟଶନୂ� ଭାେବ କଣ କରିେବ ଜାଣି ପାରିେଲନି। 

େଶଷେର ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିଥିେଲ ଆଣି େଗଟ୍ ପାେଖ େଦଇ େଦଇଗେଲ। ଝିअ କି 

ନାତୁଣୀକୁ େଦଖା ବି ପାଇ ପାରିେଲନି। େସ ଜିନିଷ ସବୁ ବି ତେଳ ଥୁଆ େହଲା େଗାେଟ 

ଦିନ ପେର ଘରକୁ ଆସିଲା। େଶାଭା ଆଖିରୁ ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। େସ ବୁଝି ପାରିଲାନି 

ଘରୁ ଆସିଥିବା ତା ବାପା େବାଉକୁ କେରାନା େକମିତି େହଇଛି େବାଲି କହୁଛtି ଏଠି। 

େବାଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗ େବାଲି �ୀରି ଆଉ ମrା ପିଠା ପେଠଇଥିଲା, ବହୁତ୍ କହିବାରୁ 

େସଇ ଦୁଇଟି ଯାଇ ଆଣି ଆସିଲା, ଆଉ ସବୁ େଗାେଟ ଦିନ ପେର େଖାଲା େହବ କହିେଲ 

ଘେର। େବାଉ ତାର ତା ପାଇଁ ଆଉ ଝିअ ପାଇଁ ନୂଆ େଡ�ସକୁ େଡଟଲେର େଧାଇକି 

ଶୁେଖଇକି ପେଠଇ ଥିଲା େହେଲ ........ 

 ସବୁଦିେନ ଘେର କିଛି ନା କିଛି ଝଗଡା, ରାଗିେଲ େକହି କଥା ହୁअtି ନାହZ ତା ସହ। 

ଆକାଶ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଆtି େଶାଭାକୁ େହେଲ ବାପା େବାଉ+ ଚାଲାକି ବୁଝି ପାରtିନି। 

େବାଉ ଏମିତି ଭାବେର ସବୁ କଥାକୁ ଆକାଶ+ୁ କୁହtି େଯ, େସ ବି େଶାଭାର ହZ ଭୁଲ୍ अଛି, 

କି ଥାଇ ପାେର େବାଲି ଭାବି ନିअtି। ଏେବ अସୁବିଧା େହଉଛି ୱାକ� େଫ� ାମ େହାମ୍ 

େଯାଗୁ। ଆଇ.ଟି. େର ସିÀ୍ ସବୁ ପୁରା अଲଗା ପ�କାର। େଶାଭା କ ାନୀର କA ାଇଁଟ ଲrନ 
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େବସଡ୍। େତଣୁ  ବହୁତ୍ अସୁବିଧା। ଲାପଟପ୍ ସାମkାେର େବେଳ େବେଳ ତ ଦୁଇ ତିନି ଘ�ା 

ପଯ��t େସ ଉଠି ହZ ପାେରନି। ଆଭା କଥା ବୁଝିବାକୁ େଲାକେଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଶାଶୁ  

ଆଭାକୁ ରଖିେଲ ବି  ତା+ ବ�ବହାରରୁ ଲାେଗ େସ ଚିଡୁଛtି। ଆଉ େଶାଭା ଘର କାମ ବି 

ଠିକେର କରି ପାେରନି ତା ଶିÀ ପ�େବA ମ୍ େଯାଗଁୁ। ଆକାଶ ଏେବ ବାଧ� କେରଇ 

େରାେଷଇୟାେଟ ରଖିଛtି।  

 େବେଳ େବେଳ ଏମିତି अବ�ା ହୁଏ େଯ େଶାଭାକୁ ହଠାତ୍ ମିଟିଂ ବD କରିବାକୁ ହୁଏ 

ନେହେଲ ଛୁଟି େନବାକୁ ପେଡ। अଫିସେର େଶାଭାର ବ�{ିଗତ अସୁବିଧା କିଏ କାଇଁ 

ବୁଝିବାକୁ ଯିବ। ଥେର अେଧ ବୁଝିେବ େହେଲ ସବୁେବେଳ େହେଲ କିଏ ବୁଝିବ େଯ। 

ଏପେଟ ଆକାଶ ବି ସବୁ କଥାେର େଶାଭାର ଭୁଲ୍ ଭାବି ରାଗିକି ପେଦ अେଧ କହି ଦିअtି।  

ଘେର ଯିଏ ଯାହା କହିେଲ ବି ¨ୀଟିଏ ସହି ପାରିବ େହେଲ ସ�ାମୀ ଯଦି ପଦୁଟିଏ କଣ 

କହିଦିଏ ¨ୀର ମନ ଭାiିଯାଏ। ଲାେଗ େଯମିତି ସତେର େକହି ଆଉ େମା ପାଇଁ ନାହାtି। 

ମଁୁ ଏକା, େମା ଦୁନିଆଟା ସମa+ ଠାରୁ ବି�ିନk ।  ଆକାଶ ସିନା କହି ଦିअtି େହେଲ ପେର 

ଆସି ବୁଝାtି ବି। େହେଲ େସଇ ବୁେଝଇବା ସମୟ ପଯ��t େଶାଭାର ମନେର ଲହଡ଼ି 

ପେର ଲହଡ଼ି ଭାiି ଚାଲିଥାଏ अଶାt ସମୁଦ� । ଏଇ ସମୁଦ�  େକେତେବେଳ ଜୁଆର ମାଡ଼େର 

େଶାଭା କୁ ଲୁହେର ଭିେଜଇ ଦିଏ ତ୍ େକେତେବେଳ अଖିଆ अପିଆ େଶାଇବାକୁ ବାଧ� 

କେର । 

 େହେଲ ଆଜି େଶାଭାକୁ ବହୁତ୍ ବାଧିଥିଲା, େକାଉ କ�େର ଆଭାକୁ େପଟେର ରଖି 

ବଡ଼ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ସବୁେବେଳ ଘେର अଶାtି, େପଟର ପିଲା ଉପେର ଏସବୁର 

ପ�ଭାବ ନ ପଡୁ େବାଲି ସମୟ କାଢି ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ସବୁ ପଢିଛି। ଏମିତି ବି 

େହଇଛି ଇଛା େହଇଛି ମରିଗେଲ ସବୁ କାହାଣୀର େଶଷ େହବ ଭାବିଛି। ବାପା ମା ବହୁତ୍ 
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ବୁେଝଇଛtି। ଆଉ େଶଷେର େକାଳକୁ ଆସିଥିଲା ଆଭା। ବାପା କହୁଥିେଲ ପିଲାଟା େହଇ 

ସରୁ େଦଖିବୁ ସମେa ବଦଳି ଯିେବ। େହେଲ ନା େକହି ବି ବଦଳିେଲ ନାହZ। ବରଂ ଆହୁରି 

ଝଗଡା ଆଉ ତା ଉପେର େଦାଷାେରାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା।  

 “ପ�ଭୁ ଆଉ େକେତ ଦିନ ଏମିତି କ� ସହିବି?? କି ଭୁଲ୍ କରିଥିଲି ମଁୁ କାହZକି 

େମାେତ ଏମିତି କ� େଦଇ ଚାଲିଛ। ଆଉ ପାରୁନି ପ�ଭୁ। କଣ ଝିअଟିଏ େହଇ ଜନG  େହବା 

ଭୁଲ୍?? କଣ ଝିअଟିଏ େହଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭୁଲ୍?? ନା ଭଲ ପାଠପଢି ଚାକିରିଟିଏ କରିବା 

ଭୁଲ୍?? ନା ଚାକିରି ବାହାେହବା ଭୁଲ୍?? ନା ଛୁଆଟିଏ ଜନG େଦବା ଭୁଲ୍?? େକଉଁଟା 

ଭୁଲ୍ ପ�ଭୁ କହି ଦିअj େମାେତ। େମା ଝିअ ,ରା େସ ଭୁଲ୍ ସବୁ କେରଇ େଦବିନି ଆଉ” 

 ବିକଳେର କାDି କାDି କହୁଥାଏ େଶାଭା ।। 

 ଝିअକୁ ଛାତିେର ଚାପି ରଖି ମନଭରି କାDିଲା, ଝିअ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ହସିଲା, କିj 

ମାମା ତଥାପି କାDୁଛି େଦଖି େସ ବି କାDି ଉଠିଲା। ମାଝିअ+ କାD େଦଖିେଲ େଶାଭାର 

ମା+ ଛାତି ତ ନିହାତି ଫାଟି ଯାଇଥାtା। େଶାଭାର ଲୁହ ସବୁ ଆଭାର େଦହେର ପଡି 

େବାଧହୁଏ ପଚାରୁ ଥାଆtି, "ମା େଲା ତୁ ତ େମା େପଟେର ଥିଲୁ କହିଲୁ ଧନ ମଁୁ କଣ 

ସତେର ଖରାପ ମା’େଟ?? ତୁ କହ, ଏଇ ଦୁନିଆ ସହ େମାର କିଛି ସ କ� ନାହZ, ଖାଲି ତୁ 

କହ ମଁୁ ମାନି ଯିବି।" 

 ଆଭା ବୁଝି ନ ପାରି ମା ମୁହଁକୁ ଚାହZ ଆହୁରି ବିକଳ େହଇ କାDୁଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ 

େପାଛି ଆଭାକୁ େବାକ େଦଲା େସ। ତା ଲୁହ କୁ େପାଛି ଉଠିଗଲା ଝିअକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। 
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ପ�ଦୀv କୁମାର 
ବିଶ�ାଳ 

ଦୁଇଟି ମିନିଗuଦୁଇଟି ମିନିଗuଦୁଇଟି ମିନିଗuଦୁଇଟି ମିନିଗu    
||୧ || 

ପଜିଟିଭ ରିେପାଟ� 

 - େହଇଟି, ଶୁଣୁଚ! ପDର ଦିନ ତେଳ ଗ�ାସ ବୁକିଂ କରିଥିଲ, କାଇଁ 

ଏଯାଏ ତ ଆସୁନି ଏ ସିଲିrରଟା ସରିବା ଉପେର େହଲାଣି, ଦି’ଦିନ 

ଭିତେର ଭରା ସିଲିrର ନ ଆସିେଲ ଘେର ଚୁଲି ଜଳିବନି, ଜାଣିରଖ! 

 ଏ ମହାମାରୀ ସମୟେର ସବୁ ତ େଡରିେର ହଉଚି, ତଥାପି ଶୁଭ� ାର 

ତାଗିଦା ପେର ଭାବିଲି, େଦଖି େସ ଗ�ାସ େ଼ଡଲିଭରି େଲାକକୁ େଫାନ 

କେଲ ଜଣା ପଡିବ କଣ अସୁବିଧା! 

 -କିଏ, େଘାଷ ଦା କହୁଚ ? 

 -ଆ�ା, ଆପଣ କିଏ କହୁଚtି? 

 େସପଟୁ ଉଦାସିଆ କ�େର ଉ_ର ଆସିଲା | 

 -ମଁୁ େସ 9ୁଲ ପାଖ ମିତ�  ଘର ତଳ ମହଲାେର ରେହ, ଓଡ଼ିଆ 

େଲାକ ଜାଣି ପାରୁଚ? 

 -ହଁ ବାବୁ, ଜାଣି ପାରିଲି ଗ�ାସ ବୁକିଂ କରିଥିେଲ େବାେଧ ଆ�ା 

ମଁୁ ତ କାମକୁ ଯାଇ ପାରୁନି େଲାକାଲ େଟ�ନ ବD ତ େମାର ଡିଉଟି ବି 

ବD ବହୁ େଲାକ େଫାନ କରୁଚtି, େହେଲ ମଁୁ ନିରୁପାୟ 
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 -େତେବ ଆେମ ଭରା ସିଲିrର ପାଇବୁ େକମିତି େଯ? 

 ମଣିଷମାେନ ହZ ସ�ାଥ�ପର, ମଁୁ କଣ େସଥିରୁ ବାଦ? ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ अନ�ର अସୁବିଧା  

ବୁଝିବାକୁ େଯମିତି ନାରାଜ 

 େତେଣ େମା ଜି�ାସାର ପ�ତୁ�_ର କିj ଖୁବ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା ଏକ ପ�କାର 

କାD କାD କ�େର େଘାଷ ଦା କହିଚାଲିେଲ - ବାବୁ, ପDର ଦିନ କାମକୁ ନଯାଇ ଘେର 

ବସିରହିଥିଲି େସତିକି ଦିନ କେ�ମେ� ଚଳିଗଲୁ ଚାରି ପ�ାଣୀ କୁଟୁb ତା ପେର ଆ�ା 

ଦାନା-ପାଣି अଭାବ େହଲା ସରକାରୀ ସାହାଯ� ବି अପହ� 

 ପିଲା+ େଭାକିଲା ମୁହଁ ଆଉ େଦଖି ପାରିଲିନି, ସାଇେକଲ େନଇ ଡିଉଟି ବାହାରି 

ଯାଇଥିଲି ଚାରିଦିନ ତେଳ କି अେବଳାେର ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି େକଜାଣି, ସ|କୁ େଫରିଲା 

େବଳକୁ େଦହେର ଖଇଫୁଟା ତାତି କାଶ ସାiକୁ େଦହ ହାତେର ପ�ଚୁର ଯ�ଣା 

ପରଦିନ ସକାେଳ ଆb�ଲାନ୍ସ େନଇ ଦେଳ େଲାକ ଆସିେଲ, ମୁrରୁ େଗାଡ ଯାଏ େନଳିଆ 

ଜରିର େଡ�ସ ଘରୁ େଟକିେନେଲ, ପିଲାମାେନ କାDିକାDି ଗଡୁଥିେଲ ଆଉ ସାହିପଡିଶା 

େଲାକ ରୁr େହଇ ତାମସା େଦଖୁଥିେଲ େସଇଦିନରୁ ଡା{ରଖାନାେର अଛି! 

 େଫାେଟା ଉଠା େମାବାଇଲ ନୁେହଁ େବାଲି ଛେଡଇ େନଇନାହାtି, ନେହେଲ କି 

ଆପଣ+ ସହ କଥା େହଇପାରିଥାtି? 

 ଟିେକ ନୀରବତା ପେର ପୁଣି କହିେଲ - ଆଜି ସକାେଳ ରିେପାଟ� ଆସିଚି ପଜିଟିଭ! 

ପDର ଦିନ ରଖିେବ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ, େହେଲ େମା ପିଲାଛୁଆ କଣ 

କରୁଥିେବ? ଖାଇବା ଗେr ମିଳୁଥିବକି ନାହZ .... | 

 ଘଡ଼ିଏ ରହିଗେଲ େସ अନୁମାନ କଲି, ଲୁହ େପାଛୁଥିେଲ େବାେଧ! 
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 -ବାବୁ, େମା ରିେପାଟ� ପଜିଟିଭ େବାଲି କିଛି ଦିନ ସରକାରୀ ଖାଇବା ଗେr ପାଇବି, 

େହେଲ େମା ପିେଲ େଭାକେର ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହାଉଥିେବ ଭାବି ଖୁବ ମନ କ� ହଉଚି.... ! 

 ଏେବ ଦୀଘ� ନୀରବତା! େମାର ବି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ େଧୖଯ�� ନଥିଲା େଯମିତି ଆଖି 

ଛଳ ଛଳ େହଇଗଲା … 

 

||୨ || 

େନେଗଟିଭ ରିେପାଟ� 

 -ବାପା, ତୁେମ େମା 9ୁଲ ଆେଡ ଜମା ଯାଉନ କି? 

 -ଆେର ମା, ଏେବ ଲକଡାଉନ ନଥିେଲ ବି अଯଥାେର ପରା ବାହାରକୁ ଯିବା ମନା? 

 -ଜାଣିଚି େଯ, େହେଲ କାଲି ତୁେମ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଗଲାେବେଳ ଟିେକ େମା 9ୁଲ 

ଆେର ବୁଲି ଆସିବ, ପିAଜ଼ 

 ମଁୁ ଝିअକୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପବୂ�ରୁ, ଶୁଭ� ା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଆସୁ କହିଲା - 

ଆେର େମାେତ ବି କାଲିଠୁ ବାଇଆ କରିେଦଲାଣି େସ ବୁଢ଼ୀ କଥା ପଚାରି ପଚାରି ତୁେମ 

କାଲି ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଗେଲ ଟିେକ େଦଖି ଆସtନି, ଝିअର 9ୁଲ ସାମkା ଫୁଟପାଥେର 

ବସୁଥିବା େସ ଭିକାରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀର ହାଲଚାଲ 

 େସ ବୁଢ଼ୀର େଚେହରା େମା ଆଖି  ଆଗେର ଭାସି ଉଠିଲା େମା ଝିअର 9ୁଲ ସାମkା 

ଫୁଟପାଥେର କbଳ ଖେr ପେକଇ ଛିrା ମଇଳା ଲୁଗାେର ଆେବାରି େହାଇ ବସିଥାଏ! 

େମା ଝିअ େକେବ େକେବ ବି9ୁଟ, ପାଉଁରୁଟି ଦିଏ ଏମିତି अେନକ ପିଲାମାେନ େକେବ 

େକମିତି ଦିअtି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀର େପଟ ଓପାସ ରୁେହନି ଏେବ ତ ସବୁ ବD, 9ୁଲ ବି 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     75 

ପିଲା+ ଗତାଗତ ବି ବD ପDରଦିନ େହଇଗଲାଣି, ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀ କଣ େଯ କରୁଥିବ, 

କିଏ ବା ତାକୁ ମୁେଠ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିବ....  ଯା ହଉ, ଝିअ େମାର ମେନ ପେକଇ େଦଲା, 

କାଲି େଯମିତି ହଉ ଯିବି 

 ଟିେକ ବୁଲା ବାଟ ହଉ ପଛେକ 

 ସକାଳ ହଉ ହଉ ସअଳ ସअଳ ପାଦ ପେକଇ ଯାଇ ପହ�ିଲି ଝିअର 9ୁଲ ପାଖେର 

କାଇଁ, ବୁଢ଼ୀ ତ େକଉଁଠି େଦଖାଯାଉନି େସ ବସୁଥିବା ଜାଗା ବି ଫା+ା ମନକୁ ପାପ 

ଛୁଇଁଲା ବୁଢ଼ୀର କିଛି େହଇନି ତ? ରଇଜଳା ମହାମାରୀ .... 

 ଝିअ 9ୁଲର ଗାଡ�ମାେନ େମାେତ ଉଣାअଧିେକ ଜାଣିଚtି, ଭାବିଲି େସମାନଂକୁ ଥେର 

ପଚାରି େଦେଖ େସମାନଂକ ଉ_ର ଶୁଣି େମା ପାଦତଳୁ ମାଟି େଯମିତି ଖସିଗଲା 

 -ସାର, େସ ତିନି ଦିନର କଫ�ୁ � ସମୟେର କୁଆ-େକାଇଲି ବି ରାବୁ ନଥିେଲ େସଇ 

ଭିତେର େଭାକ ଓପାସେର ବିଚାରୀ େବମାର ପଡିଗଲା ଉଠିବସି ପାରିଲାନି ସରକାରୀ 

େଲାକ ଗାଡିେର େନଇଗେଲ, ମହାମାରୀ ଭାବି େଟ� ବି କରାେହଇଥିଲା ରିେପାଟ� 

େନେଗଟିଭ ଥିଲା ଡା{ରଖାନାେର ରଖିେଲନି ଏେଣେତେଣ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ 

ବିଚାରୀ ଚାଲିଗଲା 

 ଓଜନିଆ ପାଦେର ଘରକୁ  େଫରିଲି, ପରିବା ଆଣିବା କଥା ମେନ ପଡିଲାନି ଝିअକୁ 

କଣ ଉ_ର େଦବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ... 
 

ବାଲିଗ| େପ�ସ,  େକାଲକାତା-୧୯ 

pradipta789@gmail.com, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୪୨୦୧୯୬୫୯୯ 
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ବାସtୀଲତା େଜନା 

ଆଶିଷ ଦିअ ମାଆଶିଷ ଦିअ ମାଆଶିଷ ଦିअ ମାଆଶିଷ ଦିअ ମା    
 ଶରତ ଋତୁେର ଚାରିଆେଡ ଖୁସିର ଲହରୀ େଖଳୁअଛି l ବିaୃତ 

ନିମ�ଳ ଆକାଶ, ଶୁକ�ପ� ରାତି� େର ସଫା ଚD�କିରଣ ମନହରଣ କରୁଛି l  

ଧରିତ� ୀ ଶ�ାମଳିମାେର ପରିୂ ଉଠୁଛି l ନଦୀପଠାେର କାଶତrୀ ଫୁଲ ଝୁମି 

ଝୁମି ମନ ଆନDେର ଗୀତ ଗାଉଛି ପାବ�ଣକୁ ସ�ାଗତ ଜଣାଇ l ଦୁଗ�ତି 

ନାଶିନୀ ମା' ମହିଷା ମghନୀ ପଜୂା ପାଇଁ ଗଁାରୁ ସହର ଚଳଚ�ଳ େହାଇ 

ଉଠୁଛି l ପଜୂା ମrପର ସlଜ ସ�ା େଦଖିେଲ ମନ ଆନDେର ବିେଭାର 

େହାଇ ଉଠୁଛି l ବାଦ�, ତୂରୀ, ଘ�, ଘ�ାେର ପଜୂା�ଳୀ ପ�କ ିତ 

େହଉଛି l େଦବୀ ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ଦୁଗ�ା ମାତା+ର ଆଜି ପବିତ�  ସvମୀ 

ପଜୂା l ବ� ାହG ଣନନା+ର ଚrୀ ପାଠେର ଗଗନ ପବନ ପ�ଂକପିତ 

େହଉଛି କିj  ୧୨ /୧୩ ବଷ�ର ବାଳକ ତନG ୟ ତା' ମନରୁ ସବୁ ସୁଖ 

ଚାଲି ଯାଇଛି l ତାର ବାପା ତିନିମାସ ତେଳ ଗାଡି ଆÁିେଡ�େର 

ପରେଲାକକୁ ଚାଲି ଯାଇଛtି l ମା ସୁଶୀଳା ବାପା+ର ମୃତୁ� ପେର 

ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇ ଯାଇଛtି l ତା+ୁ ଶ�ାସ େରାଗ l ତା ସାiକୁ ଟି. ବି. 

େହାଇ ଯାଇଛି l େସମାେନ ଗରିବ l ଘେର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନl ମୁଠାଏ 

ନାହZ l ସାନ ଭାଇ ରାଜୁ ପା� ବଷ�ର l ତନG ୟ କଣ କରିବ କିଛି ବୁଝି 

ପାରୁ ନଥିଲା l େସ ପାଠପଢା ଛାଡି ପାଖ େହାେଟଲେର ଥାଳି େପAଟ ଧୁଆ 

ଧୁଇ କେର l ମାଲିକ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ ଦିନକୁ ୩୦ ଟ+ା ଦିଏ l େସ 
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ମାଲିକକୁ କହି ତା ମା’ ଓ ସାନଭାଇ ପାଇଁ ରାତି� େର ଭାତ େନଇ ଘରକୁ େଫେର l ତନG ୟର 

େରାଜଗାରେର ଘର ଚେଳ l ଓଳିଏ ଖାଇେଲ ଓଳିଏ ଉପବାସ l ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିପରି 

କିଣିବ? େଯେତ େବେଳ ତନG ୟ କାମକୁ ଯାଏ, େସେତ େବେଳ ପଜୂା ମrପ ପାଖ େଦଇ 

େହାେଟଲକୁ ଯାଏ l େସ େଦବୀମା’+ ନିକଟେର କିଛି ସମୟ अଟକି ଯାଇ ମା’+ୁ ତାର ଦୁଃଖ 

ଜଣାଏ l କେହ ମା,  ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିେଲ ତୁ ପୁଣି ସମa+ୁ ଆଶିଷ େଦଉଛୁ l ସମa+ 

ଗୁହାରୀ ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛୁ l େମା ଡାକ ଶୁଣିବୁ ମା l େମା ମା'କୁ େରାଗରୁ ଭଲ 

କରିେଦବୁ l ମା+ୁ ମୁrିଆ ମାେର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇ େଦବୀମା’+ ନିକଟେର କାେD l 

ଆଖିରୁ ଲୁହେପାଛି େହାଇ କାମକୁ ଚାଲିଯାଏ l ଦିନେର ଆଉ ଘରକୁ େଫେର ନାହZ l ରାତି�  

୯/୧୦େର ଘରକୁ େଫେର l ଦିେନ ଦିନେର ତନG ୟ ତା' ମାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଘରକୁ 

ଆସିଥିଲା େବାଲି ମାଲିକ ତାକୁ ଧମକ େଦଇଥିଲା l କାମ କରିବୁ ତ ମନ େଦଇ କର l 

ନେହେଲ କାମ ଛାଡି ଘରକୁ ଯା l େସ କାମ ଛାଡିେଦେଲ ଘର ଚଳିବ େକମିତି? ତା 

େରାଗୀଣା ମା’ ସାନଭାଇ ଖାଇେବ କଣ?  ବାଳକଟିର ମନ େକାହେର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା l 

େଦବୀମା େକବଳ ତା ସାହା ଭରଷା l ସାରା ଦିନ େସ କାମ କେର l େଯେତେବେଳ େସ 

ଟିକିଏ ସମୟ ପାଏ େସେତେବେଳ େସ ଜଗତ ଜନନୀକୁ ଡାେକ l କିଛି ପଇସା ଠୁେଳଇ େସ 

ତା ମା’ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦିଏ l ପାଠପଢା ଛାଡି କାମ କରୁଥିବାରୁ ସୁଶିଳାର ହୃଦୟ 

ଯ�ଣାେର ବିଳପି ଉେଠ l େକେତ ସ�ପk େଦଖି ଥିଲା େସ l ତା ପୁअ ପାଠପଢି ଚାକିରୀ 

କରିବ ତା+ ଘରର ଦୁଃଖଯିବ l କିj ସବୁ ଓଲଟା େହାଇଗଲା l  େହ ଭଗବାନ! ମଁୁ କି 

ପାପ କରିଥିଲି l େମାେତ ଏେତ କ� େଦଉଛ l ଯାହା େରାଜଗାରେର ଘର ଚଳୁଥିଲା, ତା+ୁ 

ତ ତୁେମ େନଇଗଲ l େମାେତ ଏ େରାଗ େଦଲ l ମଁୁ ଏେବ କଣ କରିବି l େହ ପ�ଭୁ, େମାେତ 

ସାହା ହୁअ l  
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 ଏମିତିେର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା l ଦିେନ େସହି େହାେଟଲକୁ ସ��ା ସମୟେର अମର 

ବାବୁ ଓ ତା+ ପତk ୀ ନDିତା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିେଲ l  ନDିତା ତନG ୟକୁ େଦଖି ନିଜକୁ ସ�ାଳି 

ପାରିେଲ ନାହZ l କାରଣ ତନG ୟ ବୟସର ତା+ ପୁअ ତା+ୁ ଛାଡି ପରପାରିକୁ ଚାଲି 

ଯାଇଥିଲା l େସ ତନG ୟ ସହିତ କଥା େହେଲ l କହିେଲ, ବାବା! ତୁେମ ଆମ ଘରକୁ ଆମ 

ସହିତ ଆସିବ?  ଆମ ଘର ଏଇ अu ଦୂରେର l ତନG ୟ କରୁଣ ଚାହାଣୀେର ଚାହZ ମନା 

କରିେଦଲା l କହିଲା, ନାହZ ମା! ମଁୁ ଯାଇ ପାରିବି ନାହZ l େମା ସାନ ଭାଇ ଓ ମା େମାେତ 

ଆେପ�ା କରିଛtି l ମଁୁ କାମ ସାରି େସମାନ+ ପାଇଁ ଭାତ େନଇଯିବି l  

 ତନG ୟର ମା ଡାକେର ନDିତାର ମାତୃ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା l େସ ତନG ୟକୁ ଖୁସିେର 

ଚାହZ ରହିଲା l ତା ମନେର ଆନDର ଶତ ଜୁଆର େଖଳିଗଲା l ନDିତା ଚାହୁଁଥିଲା ତନG ୟକୁ 

େଗହA ା କରtା, ତାକୁ ଚୁମା ଦିअtା, ତାକୁ ଛାତିେର ଜାବୁଡି ଧରି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଆtା l 

ନDିତା ମନେର ଖୁସି େଦଖି अମର ବାବୁ କିଛି କହି ପାରିେଲ ନାହZ l େହାେଟଲର ମାଲିକ 

ଠାରୁ ତନG ୟର ଛୁଟି ସମୟ ପଚାରି ବୁଝିେଲ l ତାପେର ସ�ାମୀ ¨ୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ l 

ନDିତାର ମନ ରହିଗଲା ତନG ୟ ପାଖେର l ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣା କିଣି କେଲ l ପୁଣି 

େହାେଟଲକୁ େଫରି ଆସିେଲ l େସେତ େବଳକୁ ରାତି�  ନअଟା l ତନG ୟକୁ ନିଜ କାରେର 

ବସାଇ ତନG ୟ ଘରକୁ ଗେଲ l ତନG ୟ ଘର अବ�ା େଦଖି ନDିତା ବ�ଥିତ େହେଲ l େସ 

ତା+ ସ�ାମୀ+ୁ କହିେଲ, ଏ ଶୁଣୁଛ! ତୁେମ ଯାअ l ତନG ୟ ମା+ ପାଇଁ େମଡ଼ିସିନ 

େଦାକାନୀକୁ କହି କିଛି େମଡ଼ିସିନ ଆଜି ପାଇଁ ଆଣି ଦିअ l କାଲି ଆେମ ତା+ୁ ଡା{ର 

େଦଖାଇ େଦବା l ନDିତା ତନG ୟର ମା ପାଖେର ବସିେଲ l अମରବାବୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ 

ଗେଲ l େସ ଦିନ अମରବାବୁ ଔଷଧ ସହିତ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ େଦଇ ସ�ାମୀ ¨ୀ ଘରକୁ 

େଫରିେଲ l ତା' ପରଦିନ ସକଳ ୭ଟା େବେଳ अମର ବାବୁ ଓ ନDିତା ତନG ୟ ଘେର ପହଂଚି 
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ତନG ୟର ମାକୁ େନଇ ଡା{ରଖାନାକୁ ଗେଲ l ତନG ୟ ମଧ� ତା+ ସହିତ ଗଲା l ଡା{ର+ୁ 

େଦଖାଇ ଔଷଧ େନଇ େଫରିବା ବାଟେର ନDିତା ତା+ ସ�ାମୀକୁ କହିେଲ, अlମର ତ 

େଗାଟିଏ ସେଭ�� କ� ାଟ�ର ଖାଲି अଛି ଚାଲ, ୟା+ୁ ଆମ ଘରକୁ େନଇଯିବା l ଏ ତୁଟା ଫୁଟା 

ଘେର େଦହ अଧିକ ଖରାପ େହବ l େସୟlହZ େହଲା l ପ�ଥେମ ତନG ୟର ମା ରାଜି େହଉ 

ନଥିଲା l ବୁଝା ବୁଝି କରିବା ପେର େସ ରାଜି େହେଲ l ସମେa ନDିତା ଓ अମର ବାବୁ+ 

ଘରକୁ ଗେଲ l  

 अମର ବାବୁ ମାଳି+ୁ କହି ସେଭ�� ରୁମ େଖାଲି େଦେଲ l ଚଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ 

ପତ�  େଯାଗାଇ େଦେଲ l ତନG ୟର ମା ଔଷଧ ଖାଇ ଆେa ଆେa ଭଲ େହେଲ l ନDିତା 

ଘର େରାଷାଇ କରିବା ଓ अନ�ାନ� କାମ କେଲ l ଚଳିବା ପାଇଁ ତା+ର ଆଉ अସୁବିଧା 

ରହିଲା ନାହZ l ତନG ୟ+ୁ ନDିତା ପୁअ ପରି ପାଳିେଲ l ଭଲ 9ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇ ପାଠ 

ପଢାଇେଲ l ତନG ୟ ଦୁଇ ମା+ ଠାରୁ େସkହ ମମତା ପାଇ ଖୁବ ଖୁସି େହଉଥିଲା l  

 ଆଦ�ା ଶ{ି ମହାମାୟୀ କରୁଣା ଦାୟିନୀ अଭୟ ପ�ଦାୟିନୀ, ଶଂକଟ ହରିଣୀ ତନG ୟକୁ 

ସାହା େହେଲ l ନ େହେବ ବା େକମିତି? େସ ତ ସtାନ ବ�ଳା, ଆଶିଷ ଦାୟିନୀ, େକାମଳ 

ମତି ତନG ୟର ଡାକ ଶୁଣି େସ ତା ଉପେର ଆଶିଷର ଧାରା ବରଷି େଦେଲ l ଆଦ�ାଶ{ି 

ମହାମାୟା+ର ଆଶିଷ ଯାହା ମୁrେର ଝେର େସ ସବୁ ବିପଦରୁ ର�ା ପାଏ l େସତ ମା l 

ସtାନର ଦୁଃଖ େଦଖି ପାରtା କିପରି? ମା+ୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭ{ି, अଖr ବିଶ�ାସ ରହିବା 

ଦରକାର l ଗାuିକ + ଭାଷାେର :-   

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ଶ{ି ପ�ଦାୟିନୀ, ବରାଭୟ ଦାତ� ୀ ମାअl   

େତା ଆଶିଷ ଝରୁ ସବୁରି ମaେକ, ତୁହି େଗା ଆମରି ସାହା     ll 

ଜୟ ମା ଦୁଗ�ା          ଗା�ିନଗର, ନବରiପୁର 
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େବୖଦ�ନାଥ ପrା 

େତଲିଆ ମୁrେର େତଲେତଲିଆ ମୁrେର େତଲେତଲିଆ ମୁrେର େତଲେତଲିଆ ମୁrେର େତଲ    
 ଗାଆଁ ମୁrର ଶGଶାନ ପାଖ ବରଗଛ େକଉଁ अନାଦି କାଳରୁ ଗଁା 

ମୁrେର ମୁrେଟକି ଛିଡା େହାଇଛି, ଗଁାର ସବୁ अତୀତ ଘଟଣାର 

ମୁକସା�ୀ ଏଇ ବରଗଛ, ନିଶ� ଶନୂଶାନ ଜାଗା, ଦିନେର ଯିବାକୁ ବି 

ଡରଲାେଗ, ରାତିକଥା ଛାଡ଼, ଗଁା ପିଲାମାନ+ୁ ସବୁେବେଳ ନୀେତଇ 

अଜାର ତାଗିଦ୍ ବାଲିକୁଦା ବରଗଛ ମଳୂକୁ େକହି ଯିବନିେର, େସଠି 

ଦିନେର ଭୂତ ବୁେଲ, ଆଉ ରାତିେର ଚରା ଡାହାଣୀ, ରାେକଶର ମନେର 

ଉ��ା ଯଦି େସଇ ବରଗଛ ମେୂଳ ଭୂତ ଚରାଡାହାଣୀ ରହୁଛି େତେବ 

କମଳୀ ଆଈ େକମିତି େସଠି ଭiାପଲA ାେର ରହୁଛି, କାହZକି େସଠି 

ରହୁଛି, ତାର କଣ େକହି ନାହାtି ନା, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ େସ  अଛୁଆଁ. 

ଏଇମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ�ଶkର ସହଜ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମa+ अଜାଣତେର 

େସ ଗଲା କମଳୀ ଆଈ ପାଖକୁ 

 ଏ କମଳୀ ଆଈ କିଏ? ଏଠି ଏମିତି ନିଃସi ଜୀବନ କାହZକି 

ବିତାଉଛି ଏଇମିତି ପ�ଶkକୁ ମନେର ଭାବି ଭାବି ରାେକଶ ଚାଲିଥାଏ 

କମଳୀ ଆଈର ନିଜ�ନ ଭiା କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ, ଯାଇଁ ପହ�ିଲା କୁଡ଼ିଆ 

ପାଖେର, ଡାକିେଦଲା ଆଈ େବାଲି, ବୁଢ଼ୀର ଆଖିକୁ ଆଉ ଏେତ ଭଲ 

ଦିଶୁନି କି କାନକୁ ଆଉ ଏେତ ଭଲ ଶୁଭୁନି, କିj अତୀତର ଘଟଣା ସବୁ 
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ତା ମନେର ଏେବବି ପ"ୂ�ମୀର ଜୁଆର ଭଳି େଢଉ ମାରୁଛି ତା ହୃଦୟକୁ େଯମିତି 

ରାେକଶର ଡାକ ତା କାନକୁ ଶୁଭିଛି, ରାଗ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣା େହଇଗଲା ରାଗିକରି ଗଜ�ନ 

କରି କହିଲା ଏେବ େଭାଟ େବଳ ଆସିଗଲାକିେର अଳପାଇସା ତୁମ ବଂଶକୁଳ ବୁଡୁେର 

ତୁମ ଢ଼ୀହେର ଶିଆଳ ଭୁକୁ ଏଇମିତି େକେତ କଣ अସଭ� ଭାଷା ଗପି ଚାଲିଲା େସ 

ସବୁକୁ ରାେକଶ ସହିଯାଇ କମଳୀ ଆଈକି ତାର ପରିଚୟ େଦଇ ସବୁକଥା ପଚାରିଲା 

କମଳୀ ଆଈବି ରାଗଶାt କରି ସବୁ େଗାେଟ େଗାେଟ କରି େଖାଲି କହିଲା େମା କଥାତ 

େକହି ବୁଝିେଲ ନାହZ ଏମିତିକି ଜନG କଲା ପୁअମାେନ ବି, ରାେକଶ ଏକଥା ଶୁଣି ଚମକି 

ପଡିଲା, ଭାବିଲା କମଳୀ ଆଈର ବି ଛୁଆପିଲା अଛtି, କମଳୀ ଆର� କଲା ନିଜକଥା 

କହିଲା ଶୁଣୁେର ପୁअ ମଁୁ ବାହା େହବାପେର େମା େଗରa ମେତ କଲିକତା େନଇଗଲା, 

େସଠି େସ େତଲକଳେର କାମ କେର ଯାହା େରାଜଗାର କେର, ଚାରିପୁअ+ୁ େନଇ ମଁୁ 

ଖୁସିେର ଚଳି ଯାଉଥିଲି, େହେଲ ନିଆଁଲଗା ଭାଗ�ଟା ଦାଉ ସାଧିଲା, େତଲକଳେର କାମ 

କରୁ କରୁ କଳେର ଚାପି େହଇ େମା େଗରa ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା 

ବହୁକ�େର େସଠି ଚାରିପିଲା+ୁ ଧରି ଦୁଃଖ କ� ସହି ମୁr ଝାଳ ତୁrେର ମାରି ପିଲା 

ମାନ+ୁ ମଣିଷ କଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ େହେଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଲିେକାଠାେର ଚାକିରୀ 

ବାକିରି କରି ମେନ ମେନ ସବୁ ବାହାସାହା େହଇ ନିଜ ସୁଖେର ରହିେଲ, ଠିକ୍ େଯମିତି ନଈ 

ଛାଡ଼ିଗେଲ ନାଆ କଥା ଭୁଲି ଯାଆtି େଲାେକ, େସଇମିତି େମା ପିଲାମାେନ ମେତ ବି 

ଭୁଲିଗେଲ, ନାନା ପ�କାର ଦହଗ| କରି େଶଷେର ମେତ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ପରି ଭାଗ 

କରିେଦେଲ ଚାରି ଜଣ+ ଭିତେର ଆ ପାଖେର ତିନି ମାସ ତ, ତା ପାଖେର ତିନି ମାସ, ମଁୁ 

ଏ अତ�ାଚାର ସହି ନପାରି ଭାବିଲି େଯାଉଠିକି ଦିେନ େବାହୁ େହଇ ଆସିଥିଲି େସଇଠିକି 
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ଚାଲିଯିବି ରାେକଶ କହିଲା ଏମିତି ନି�_ି କାହZକି େନଲ ଆଈ? କମଳୀ କହିଲା ଏ 

ଦୁନିଆଁେର ସ�ାଥ� ସରିଗେଲ େକହି ପଚାରtିନିେର ବାପ େମାରି ଆଖି ଆଗେର େସମାନ+ 

ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ଶଳାଶାଳୀ ମାନ+ୁ େସମାେନ ଖିରି ମାଲପୁଆେର ଭସାଇେବ ଆଉ ମେତ 

େପଜ େତାରାଣି, େସମାନ+ ଛିrା ଲୁଗା ମେତ ପି�ିବାକୁ େଦେବ, ଏଇମିତି କିଛିଦିନ େଭାକ 

ଉପାସେର ରହି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ �ିର କଲି, ଆଉ ଏଠି ଆସି େଦେଖତ ଗଁାର ସାହୁକାର 

अମୁକ ସାହୁ ଆମ ଘରବାଡ଼ି ଦଖଲ କରିେନଇଛି ରାେକଶ ପଚାରିଲା, ଆଈ अମୁକ ସାହୁ 

କିଏ? ବୁଢ଼ୀ ବିର{ି େହଇ କହିଲା େକେତ େଛାପେରଇ େହଉଛୁ େବ େଟାକା େସ ପରା 

େମା େଦଢଶୁର େହବ, ତା ନାଆଁ କୃ©+ ଆର ନାଆଁ ଟା ରାେକଶ କହିଲା ଶ�ାମ ବୁଢ଼ୀ 

କହିଲା ହଁ େସଇ ଗାତଚୁଲି ବ�ିଥିବା େବେଳ ତା ନାଆଁ ଧରିେଲ ମଁୁ ନକ�କୁ ଯିବିନି 

େଦଢଶୁର େହବ ପରା େସଥିପାଇଁ ବାେରଇ କହୁଛି ତା ପେର େମା େଦହସାରା ଧଳା ଛଉ 

େହଇଥିବାରୁ ମେତ କୁ- େହଇଛି େବାଲି ଆଉ ଗଁାେର ରଖାଇ େଦେଲନି ଏଇଠି ଏଇ 

ନିଛାଟିଆ ଯାଗାେର ଆସି ପଲA ା ଖେr ମାରି ରହୁଛି ରାେକଶ କହିଲା ଆଈ ତେତ କଣ 

ସରକାରୀ ସାହାଯ� କିଛି ମିଳିନି ତୁ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛୁ କମଳୀ କହିଲା କିଏ େଦଉଛିେର 

ବାପ େମା ପାଖେର କଣ ଆଉ ସ�ାଥ� अଛି େଯ ମେତ କିଏ େଦବ େଭାଟେବଳ େହେଲ 

ସବୁ ଆସtି ମେତ ହାତେଯାଡି େଦଇ ମିଛେର ମିଛେର ହସିହସି କୁହtି ଏଥର ଆେମ 

ଜିତିେଲ କମଳୀ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଯିବ, ତାକୁ ଘର କରିେଦବୁ अମୁକ ଦବୁ ସମୁକ ଦବୁ କହି 

ଚାଲିଯାଆtି, ମଁୁ କିj ଏଇ ପ�ତିଶୃତିେର ଖୁସି େହଇଯାଏ େଭାଟ ଗଲାପେର ପ�ତିଶୃତି 

ପ�ତିଶୃତିେର ରହିଯାଏ ମଁୁ କିj ଆତG  ତୃvି ପାଏନି କିj େମାରି ଆଖି ଆଗେର ଯାହାର 

େକାଠାଘର ତାର ଘର ମିଳୁଛି ଯିଏ ବରଷକ ଖାଇ ଚାଉଳ ବିକୁଛି ତାକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି 
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େଭrିଆ େଟାକା ମାସକୁ ହଜାର ହଜାର ଟ+ା େରାଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ବି ମାସକୁ ମାସ 

ଭ_ା ମିଳୁଛି, କିj େମାର କିଛି ନାଇଁେର ପୁअ କହି କହି େନହୁରା େହଇ େହଇ ପାଟି 

େଥାବରା େହଇଗଲା ପେଛ େକହି େମା କଥା ଶୁଣିେଲନି, अଳପାଇେସ େତଲିଆ ମୁrେର 

େତଲ ଢ଼ାଳୁଛtି ସିନା ନୁଖୁରା ମୁrକୁ କିଏ େଦଖୁଛି ଏେବ ଆଉ ଆଖିକୁ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉନି େମା ଦୁଆରକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଭାବୁଛି େସଇ अଳପାଇେସ ଆସିେଲ େସଥିପାଇଁ 

ଶପା କଟା ଆର� କରିେଦଇଛି େମାର ଆଉ େକାଉଥିେର େଲାଭ ନାହZ େହେଲ େହଲା 

ନେହେଲ ନାଇଁ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନିେର ପୁअ ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ୀ େମା ମୁrେର ହାତ 

ବୁଲାଇ ଆଣିଲା କହିଲା ଭଲ େହଲା ତୁ କିଛି ନକର ପେଛ େମା ଦୁଃଖ କଥାତ ଶୁଣିଲୁ, 

ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ୀ ରାେକଶକୁ ଚାହZଥାଏ କିj ତା ପିrେର ପ�ାଣ ଆଉ ନଥାଏ ରାେକଶ 

ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦୁଇେଟାପା ଝରି ଆସିଲା ମେନ ମେନ କହୁଥାଏ ପ�କୃତେର ଆଜିର ରାଜନୀତି 

େକବଳ େତଲିଆ ମୁrେର େତଲ ଢ଼ାଳିବା ପାଇଁ  
 

 

 

 

 

 

େବୖଦ�ନାଥ ପrା.  

अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର  

ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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ଡbରୁଧର ଦାଶ 

ବା_�ାବା_�ାବା_�ାବା_�ା    
    େଗାବିD ନାମେର ସାଧାରଣ ବଗ�ର ପିଲାଟିଏ। ଆଦିବାସୀ 

अଧୁ�ଷିତ ପାହାଡିଆ अ�ଳେର ତାର ଘର। ବାପାମାଆ+ର ଏକ ମାତ�  

ପୁତ�  େଗାବିD। ବ� ାହG ଣ କୁଳେର ଜନG  େହାଇଥିବାରୁ ବାପା+ର େକୗଳିକ 

ବୃ_ି ଥିଲା ପୁେରାହିତ କାଯ��। ବିବାହ, ବ� ତ, ଲ�G ୀପଜୂା, ସରସ�ତୀ 

ପଜୂା, ଗେଣଶ ପଜୂା, କାଳୀ ପଜୂା ଆଦିରୁ ଯାହା ଉପାଜ�ନ ହୁଏ ଦୁଃେଖ 

ସୁେଖ ଗୁଜୁରାଣ େମ�ିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ପବୂ�କାଳ ଭଳି େଦବ ବ� ାହG ଣ 

ଭ{ି େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହZ। ତଥାପି ଶିଷ� ଯଜମାନ କରି େକୗଣସି ମେତ 

ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁେର ଚାଲିଥାଏ। େଗାବିD େଦଖିବାକୁ େଯଭଳି ସୁDର 

ବୁ�ି ବିଦ�ାେର ମଧ� େସତିକି ପାରiମ। ପ�ତିଟି େଶ�ଣୀେର ଭଲ ପେଢ, 

ଭଲ ନbର ବି ରେଖ େହେଲ ସାଧାରଣ ବଗ�ର ପିଲା େବାଲି ତାକୁ 

େକୗଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିେଳ ନାହZ। ଏହିପରି ଭାବେର ତା'ର 

ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ। େଦଖୁେଦଖୁ ଦଶମ, +୨, +୩ ସବୁଥିେର ଭଲ 

ନbର ରଖି ଉ_ୀ"� େହଲା। େସେତେବଳକୁ ବାପା+ର େଦହ ଆଉ 

ଭଲ ରହିଲା ନାହZ। ପରିବାର ଚଳିବ େକମିତି। ବହୁ ବାଧାବିଘk 

ମଧ�େର ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ସାରିେଦଲା ସିନା ଆଗକୁ ପଢିବାକୁ ତା' ପାଖେର 

ଆଉ ସbଳ ନଥିଲା। େଗାବିD ବା ଆଉ କରିବ କଣ, ମୁrେର କିଛି ବୁ�ି 

ଜୁଟୁ ନଥାଏ । ଚାକିରୀ କରିବ େବାଲି ସବୁଆେଡ ଫମ� ପକାଇଲା, 
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ପରୀ�ା ବି େଦଲା କିj କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହZ । ସାଧାରଣ ବଗ� େହତୁ ସବୁଠାେର 

ସରଂ�ିତ ବଗ� ଠାରୁ अଧିକ ନbର ଆବଶ�କ ହୁଏ, େକଉଁଠି ୧ ନbର ତ  େକଉଁଠି ୨ ନbର 

ପାଇଁ କଟିଯାଏ । ଏମିତି ଧିେରଧିେର ଫମ� ପରୂଣ କରିବାେର ସବୁ ଟ+ା ସରିଗଲା । 

ସରକାର+ର ବି अଜବ ନୀତି ନିୟମ, ଧନୀ େହଉ କି ଗରିବ େହଉ ସଂର�ିତ ବଗ�ର 

ପିଲା+ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ଉପଲ¿ କିj ସାଧାରଣ ବଗ�ର ପିଲାଟିଏ ଦିନକୁ 

ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇେଲ ମଧ� ତା' ପାଇଁ େକୗଣସି ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ଉପଲ¿ ନାହZ 

କିbା େକାହଳ ନାହZ । େତଣୁ ତାର ଚାକିରି ଆଶା ଧିେରଧିେର ମଉଳି ଗଲା । ବାପା+ର 

ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି େମ�ାଏ ଥାtା ଚାଷ କରି ବ�ି ଯାଇଥାtା,ହାତେର କିଛି ପୁ|ି ଥାtା ଯଦି 

େବପାର ବଣିଜ କରି ଚଳtା,େସମିତି କିଛି ବି େହଲାନି । ତ� ମ�,ପଜୂା ପ�ତି ବି 

ଶିଖିଥିେଲ େସଇଥିେର େକୗଣସି ମେତ ଚଳିଯାଇଥାtା,ପାଠ ପଢି ପଢି ତାକୁ ମଧ� 

ଶିଖିଲାନି। େସ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହZ ସାଧାରଣ ବଗ�େର ଜନG  ଗ�ହଣ କରିବା ତା ପାଇଁ 

ଆଶୀବ�ାଦ ନା अଭିଶାପ । କାମଧDା ଟିଏ ବହୁତ େଖାଜା େଖାଜି କଲା େହେଲ କିଛି 

ମିଳିଲା ନାହZ । େକୗଣସି◌ି ଉପାୟ ନ ପାଇ େଶଷେର ମୁrେର ହାତ େଦଇ କପାଳକୁ 

ନିDିବାକୁ ଲାଗିଲା । 

 ଏହିପରି ଭାବେର କିଛି ଦିନ अତିକ� ାt େହାଇଗଲା,ଘରର अଭାବ अନଟନର କରୁଣ 

ଚିତ�  ଆଖିଆଗେର ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ। ଦିନକର କଥା, େଗାବିD ସ��ା ସମୟେର ଗଁା 

ମୁrେର ଥିବା େପାଲ ଉପେର ମନ ଦୁଃଖେର ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା କାନେର ବାଜିଲା 

େକେତଜଣ ସୁରଟ ଯିବା ପାଇଁ କଥା େହଉଥିେଲ। େସମାେନ ତ ସବୁ अଧାେର ପାଠ 

ଛାଡ଼ିଥିବା ପିଲା, ୟାକୁ କାହZକି ବା ସାiେର ନିअେt।  

 ତା+ କଥା ଶୁଣିବା ମାେତ�  େଗାବିD ଧାଇଁଗଲା ତା+ ନିକଟକୁ, अନୁେରାଧ କଲା 
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ତାକୁ ମଧ� ସାiେର େନବା ପାଇଁ। େସମାେନ ମଧ� ଖୁସି େହାଇଗେଲ ଯାହା େହଉ ପଢା 

ପିଲା େଗାେଟ ସାiେର ଯିବ େବାଲି। ସେତ େଯମିତି ଭାସିଯାଉଥିବା େବେଳ କୁଟାଖିअର 

ଆଶ�ା ମିଳିଯାଇଛି ତାକୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ବାପାମାଆ+ୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପୁअର କଥା ଶୁଣି 

ବାପାମାଆ+ର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର େହାଇ ଲୁହ େବାହିଗଲା। ମାଆ+ କଥା ତ କହିେଲ ନ 

ସେର, "କୁଆେଡ ବିେଦଶକୁ ଯିବୁେର ଧନ କାମ କରିବାକୁ, ମଁୁ ପେଛ ମଲୂ ଲାଗିବି ତୁ ଆମକୁ 

ଛାଡ଼ି କୁଆେଡ ବି ଯିବୁନାହZ। ତୁ ଆମ ପାଖେର ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଧନ ସଂପ_ି 

ଦରକାର ନାହZେର ପୁअ, େତାେତ ମୁହୂେ_� ବି ଛାଡ଼ି ବ�ିପାରିବି ନାହZ।" ବାପା+ର 

ହୃଦୟର େକାହକୁ ତ ଭାଷାେର ପ�କାଶ କରିେହବ ନାହZ। ପୁअର ମାନସିକ ଚିtାେର ଚିtିତ 

େହାଇ ଆଖିରୁ େକବଳ ଧାରଧାର ଲୁହ େବାହିଯାଉଥିଲା ସିନା ମୁଖରୁ ବଚନ ବାହାରୁ 

ନଥିଲା। େଗାବିD ବା ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାtା, ତା ପାଖେର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। େସ 

ବୁଝିଥିଲା ଗଁାେର ରହି ସବୁଦିନ କ�େର ଜିଇଁବା अେପ�ା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ପଇସା 

େରାଜଗାର କେଲ ଘରର ଆବଶ�କତା ବି ପରୂଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଭବିଷ�ତ 

ପାଇଁ ମଧ� ସ�ୟ କରିପାରିବ। େତଣୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାପାମାଆ+ୁ ରାଜି 

କରାଇଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସାi ମାନ+ ସହିତ ସୁରଟ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। 

ଯିବାେବେଳ ମାଆ ପୁअ ହାତକୁ ବାଟଖ¤� ପାଇଁ କିଛି ଟ+ା ଓ ଗେr ମୁଢ଼ି ବଢାଇ େଦଇ 

ପୁअକୁ କୁÆାଇ କାDିବାକୁ ଲାଗିେଲ, "ଧନେର ଝअଟ େଫରିଆସିବୁ, ମଁୁ େତା େଫରିବା 

ବାଟକୁ ଚାହZ ବସିଥିବି, ବାଟେର ମୁଢ଼ି ଗrାକ ଖାଇେଦବୁ ଆଉ ସାiରୁ अଲଗା େହାଇ 

କୁଆେ଼ଡ ବି ଯିବୁନି।" ଏମିତି ତିଆରି କରି अଶ��ଳ ନୟନେର ପୁअକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ। ଏହି 

ଦୃଶ� ଯିଏ େଦଖିବ ତା' କଥା ଛାଡ,ଯିଏ ଶୁଣିବ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଏହା େହଉଛି 

ମାଆର ମମତା। ଏହି ସଂସାେର ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ମଲୂ�ବାନ ତଥା ଦୁଲ�ଭ ଜିନିଷ 
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େହଉଛି ମାଆର ମମତା। ମାଆର ବା�ଲ� ମମତା ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ� 

ବାରbାର ମ_��େର ଜନG  ନିअtି। ଗଁାର େପା�୍ ମା�ର ବାବୁ ମଧ� ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ 

ପାଆtି, େସ ମଧ� େଗାବିD ହାତେର କିଛି ଟ+ା େଦେଲ ଆଉ ନିଜର େମାବାଇଲ୍ 

ନbରଟି େଦଇଥିେଲ ସୁବିଧା अସୁବିଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ । 

 ଏହିଠାରୁ େଗାବିDର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆର� େହଲା। େରଳଗାଡ଼ିେର ପ�ଥମ 

କରି ବସୁଥିବା େଗାବିDକୁ ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। କାହା ସହିତ େକମିତି କଥା 

େହବ େକମିତି ମିଳାମିଶା କରିବ ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। େସ େକବଳ େଦଖୁଥାଏ କିଏ 

କାହାସହ କିଭଳି ମିଳାମିଶା କରୁଛି କିଭଳି କଥାବା_�ା କରୁଛି, ବାସ୍ େସହି ଢiେର ନିଜକୁ 

ବି ପ�aୁତ କରିେନଲା। ଦୀଘ� ଦୁଇ ଦିନର ଯାତ� ା ପେର ଯଥା �ାନେର ସକୁଶଳ ପହ�ି 

ଗେଲ। େସ ଦିନର ବିଶ�ାମ ପେର ପରଦିନ ଠାରୁ େଗାଟିଏ ସତୂା କଳେର କାମ କେଲ। 

େସପେଟ େସହି ଦିନସାରା େଗାବିDର ମାଆ ସକାଳୁ ସଂଜ ଯାଏ ଦାr ଦୁଆରଟାେର 

ବସିରହି ପୁअର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହZ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଥାtି, ମେନମେନ ଭାବୁଥାtି 

ଭଲେର ପହ�ିଲା କି ନାହZ, ଖାଇଲା କି ନାହZ ଏମିତି େକେତ କଣ। େବେଳେବେଳ 

ଠାକୁର+ୁ ଡାକୁଥାtି ତା+ ପୁअକୁ ଭଲେର ପହ�ାଇେଦବା ପାଇଁ। 

 ଏମିତି ଧିେର ଧିେର ଏକ ମାସ ବିତିଗଲା। ମାସ େଶଷେର ତା'ର ପରିଶ�ମର ଫଳ, 

ତା' ଜୀବନର ପ�ଥମ େରାଜଗାର ୮୦୦୦ ଟ+ା ହାତେର ଧରିଲା। ହାତେର ଟ+ାକୁ ଧରି 

ଆଖି ତାର ଛଳଛଳ େହାଇଗଲା, କିଛି �ଣ ନିେରଖି ଚାହZ ରହିଲା। ଦରମାେର ୧୫୦୦ 

ଟ+ା େଦଇ େଗାଟିଏ େମାବାଇଲ୍ କିଣିଲା ଏବଂ େପା�୍ ମା�ର ବାବୁ+ୁ େଫାନ୍ କଲା।  

େସ ଭାରି ଖୁସି େହେଲ ଏବଂ ପୁअ େଫାନ୍ କରିଛି କହି ତାର ମାଆ+ୁ େମାବାଇଲ୍ ଟିକୁ 

େଦେଲ। ପୁअର ବାଟକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହZ ବସିଥିବା ମାଆ ଦଉଡ଼ି ଆସିେଲ, ପୁअ କଥା 
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ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ ଆନDର अଶ��। ଏେତ ଦିନେର ପୁअ ଆଜି େମାର ମେନ 

ପକାଇଛି, ଭଲ अଛୁନାେର ବାପା, ଖାଉଛୁନାେର ବାପା, ଘରକୁ େକେବ ଆସିବୁେର ଧନ? 

ଏମିତି େକେତ କଣ ପ�ଶk ଏକା ନିଶ�ାସେର ପଚାରିଗେଲ। କିଛି ସମୟ କଥା େହବାପେର 

ପୁअ କାମକୁ ଯିବ କହି େଫାନ୍ କାଟିେଦଲା। ବାପାମାଆ+ୁ ଏେବ ଟିକିଏ ଆଶ�aି ମିଳିଲା। 

 ଇତି ମଧ�େର ଛअମାସ ବିତି ସାରିଥାଏ, ଚୀନ େଦଶରୁ କେରାନା େବାଲି େଗାଟିଏ 

େରାଗ ମାଡିଆସିଲା। ଚାହୁଁଚାହୁଁ େଦଶ ବିେଦଶ ସବୁଆେଡ ବ�ାପିଗଲା। ଗଁା ଗrା, ସହର 

ନଗର ସବୁଠି କେରାନାକୁ େନଇ େକାକୁଆ ଭୟ ସୃ�ି େହାଇଗଲା। ସମa େଦାକାନ 

ବଜାର, ଗାଡ଼ି ମଟର, 9ୁଲ କେଲଜ ବD େହାଇଗଲା। ଏହିଭଳି ଘଡ଼ିସ�ି ମୁହୂ_�େର 

କ ାନୀ କାମ ବD କରିେଦଲା, ଦରମା ବି େଦଲାନି। େଗାବିD କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ, 

େସଇଠି ରହିବ ବି େକମିତି କିbା ଘରକୁ ଯିବ ବି େକମିତି। େଭାକ ଉପାସେର ବ�ିବା 

अେପ�ା େଯମିତି ବି େହଉ ପଛେକ ଘରକୁ ଚାଲିଆସିବା ପାଇଁ ସାiମାେନ େଯାଜନା 

କେଲ। ସମେa େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସାଇେକଲ୍ କିଣି ବାହାରି ପଡ଼ିେଲ ଘର अଭିମୁେଖ। 

ଦୀଘ� ୨୦ ଦିନର ଯ�ଣା ଦାୟକ ଯାତ� ାପେର େସମାେନ ଆସି ଗଁାେର ପହ�ିେଲ। 

ବିଡ଼bନାର ବିଷୟ େସମାେନ ଏେତ ଦିନପେର ଆଉ ଏେତ କ�େର ଗଁାେର ଆସି ପହ�ିେଲ 

କିj ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତା+ୁ अନୁମତି ମିଳିଲା ନାହZ। ଗଁାର େଶଷ ମୁrେର ଥିବା 

େଗାଟିଏ ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟକୁ ପ�ବାସୀ+ ପାଇଁ ସiେରାଧ େକD�  କରାଯାଇଥିଲା, େସଇଠି 

ତା+ୁ ରହିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ପ�ବାସୀ+ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ବ�ବ�ା କରିଥିେଲ 

େସଠାେର, େସ अ�ଳର ଦାୟିତ�  ସରପ� ମହାଶୟ+ ଉପେର ନ�a ଥିଲା। ସବୁଆେଡ 

ପ�ଚାର େହାଇଗଲା େଯ େଗାବିD ସୁରଟରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ କାେଳ କେରାନା େହଇଛି। 

େସଇଥି ପାଇଁ ତାକୁ 9ୁଲେର ରଖିଛtି। ଆଖ ପାଖ େଲାକ ଡରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଧିେର 
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ଧିେର େଗାବିDର ମାଆ କାନକୁ କଥାଟା ଗଲା, ପୁअ ସୁରଟରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଘରକୁ ନଆସି 

9ୁଲେର ରହୁଛି। ଦୁଃଖେର ଛାତି ଫାଟିପଡ଼ିଲା ତା+ର, ଏକା ନିଶ�ାସେକ ଧାଇଁେଲ 9ୁଲକୁ 

ପୁअକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଫାଟକ େଖାଲି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ�ତ େହବାେବେଳ ସରପ� 

ମହାଶୟ ବାରଣ କେଲ। ଭିତରକୁ େକହି ଯାଇପାରିେବ ନାହZ କିbା ଭିତରୁ େକହି 

ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିେବ ନାହZ। ମାଆ ପୁରା ରାଗିଯାଇ କହିେଲ, "ପୁअ େମାର େକେତ 

ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ୬ ମାସ େହଲା ତା'ର ମୁହଁ ଟିେକ ମଁୁ େଦଖିନାହZ ଆଉ ତୁେମ ତାକୁ ଘରକୁ 

ନଛାଡିକି ଏଇଠି अଟକାଇ ରଖିଛ। େମା ପୁअକୁ ତୁେମ ଛାଡ଼ ନେହେଲ ମଁୁ ନିେଜ ଯାଇକି 

ଆଣିବି।" ସରପ� ମହାଶୟ ବୁଝାଇବାକୁ େଚ�ା କେଲ, େସମାେନ କେରାନା େହଉଥିବା 

ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତା+ୁ ଔଷଧ େଦଇ ୧୪ ଦିନ ପେର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ । 

 ତା+ କଥାଶୁଣି ମାଆ କହିେଲ, "୧୪ ଦିନ! ନା େହଇପାରିବନି ମଁୁ ତାକୁ ଆଜି 

େନଇକି ଯିବି, େମାର େସ କେରାନା ଫେରାନା ଦରକାର ନାହZ ତାକୁ ତୁେମ ରଖ ଆଉ େମା 

ପୁअକୁ ଛାଡ଼। େମା ପୁअକୁ ଆଗ େଦଖାअ ମଁୁ ତାକୁ ଟିେକ େଦେଖ।" ପୁअ ଆସିବା �ଣି 

େଦଖିେଲ ତା ମୁହଁେର କଣ େଗାେଟ ବା�ି ଦିଆେହାଇଛି। ମାଆ ପରୂା ରାଗିକି ଲାଲ୍, "ତୁେମ 

ଟ+ା ପାଇଁ େମା ପୁअକୁ ଏଇଠି ରଖିଛ, ତା' ପାଟିେର ବା�ି େଦଇଛ େଯମିତି କାହାକୁ ଡାକି 

ପାରିବ ନାହZ େବାଲି। େମାେତ କେରାନା େବାଲି ଠକୁଛ" କାହାରି ବୁଝାଇବାେର 

ବୁଝିେଲନି େଗାବିD େଯେତେବେଳ ନିେଜ ବୁଝାଇଲା ମାଆ ବୁଝିେଲ। ପୁअକୁ 9ୁଲେର ଛାଡ଼ି 

ଯିବାକୁ ଇ�ା ନଥିେଲ ବି କାDି କାDି ଘରକୁ ଗେଲ। 

 େଗାବିD ଆଉ ତାର ସାiମାେନ ସiେରାଧ େକD�େର ରହିଥାtି। ଦିେନ ଦୁଇଦିନ 

ଭଲେର ଗଲା ତାପେର େକେବ ନିମk ମାନର ଖାଦ� ମିେଳ ତ େକେବ ବାସି ଖାଦ� ମିେଳ। 

େକେବେକେବ ସକାେଳ ଆଉ ରାତିେର ବି9ୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ସରକାର ଟ+ା 
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ଖ¤�କରି ସବୁ ବ�ବ�ା କରିଛtି େହେଲ ସରପ� ମହାଶୟ ତା+ ଇ�ା अନୁସାେର 

ଦିअtି। କିj େଗାବିD ଆଉ ତାର ସାiମାେନ ଏଥିେର େକେବ ପ�ତିବାଦ କରtି ନାହZ, 

େସମାେନ ଭାବtି ଯାହାେହଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଗେr ମିଳୁଛି। ଏମାେନ ତ ସହଜେର ବାହାର 

ରାଜ�ରୁ ଆସିଛtି ଆଉ ଗଁା ପିଲା ମଧ� କାହାରିକୁ କିଛି କହିବାର ସାହସ କରିପାରtି 

ନାହZ। େସମିତି ତା+ର ଦିନ ବିତୁଥାଏ, ଏପେଟ ଘେର କିj କଥା ଟିେକ अଲଗା। 

େଗାବିDର ବାପାମାଆ+ୁ େକହି ଛୁଇଁେଲ ନାହZ କିbା ତା+ ଘରକୁ ମଧ� େକହି ଆସିେଲ 

ନାହZ। ତା+ ଘର ସାମkାେର ମଧ� େକହି ଯାଆଆସ କେଲ ନାହZ। ତା+ ଘରପେଟ ଥିବା 

,ାରକୁ ବD କରିେଦେଲ ଏବଂ अଲଗା ପେଟ ରାaା କେଲ। େଗାବିDର ମାଆ େଯଉଁଠିକୁ 

ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଗେଲ ତା+ୁ ଦିଆଗଲା ନାହZ। େସ େଯଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିେଲ େସଇଠୁ ଆଉ 

େକହି ପାଣି େନବାକୁ ଆସିେଲନି। କେରାନା ସb�େର अ�ତା ଆଉ ସେଚତନତାର 

अଭାବ େଯାଗଁୁ େଲାକମାନ+ର ମାନସିକତା ସଂପ"ୂ� ରୂେପ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା 

େଯମିତି େଗାବିD ସୁରଟ ଯାଇନଥିଲା, ଯାଇଥିେଲ ତା'ର ବାପାମାଆ । ତା+ ପରିବାରକୁ 

ଏକ ପ�କାର ସାମାଜିକ ବାସD କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । 

 େଶଷେର େଗାବିDର କେରାନା େନେଗଟିଭ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ସiେରାଧ େକD�ରୁ 

ଖୁସିମନେର ମା େକାଳକୁ େଫରିଆସିଲା। ମାଆ ତାକୁ କୁrାଇଧରି େଭାେଭା େହାଇ 

କାDିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େଗାବିD ମାଆ+ ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିେଦଇ କହିଲା ଆଉ େକେବ 

ବାହାରକୁ ଯିବନାହZ, ଏେବଠାରୁ ତା+ପାଖେର ହZ ରହିବ। େଗାବିD ଏଥର ସାiେର 

ଆଣିଥିବା ୧୫୦୦୦  ଟ+ାେର ଗଁା ଛକେର େଗାଟିଏ େଦାକାନ େଦଇ ବସିଲା। 
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ବିଦ�ାଧର ପrା 

अପମୃତୁ� ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀअପମୃତୁ� ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀअପମୃତୁ� ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀअପମୃତୁ� ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ    
 ନିଆଶା! ନିଆଶା! ଆେର ଆେମପରା ସାତଟାେର ବାହାରିବା 

କଥା। େତା’ପରୀ�ା ଏଗାରଟାେର ଆର� େହବ। अଥ�ାତ୍ େସମାେନ 

ଦଶଟା ଚାଳିଶରୁ ହଲ୍ ଟିେକଟ ଆଦି େଦଖାେଦଖି ଚାଲୁକରିେବ ଏେବ 

ସାତଟା ବାଜିଲାଣି। ତୁ ନିତ�କମ� ସାରୁସାରୁ ଘଂଟାଏ। ବାଟେର ଯଦି 

ବାtିେହଲା! ରହିରହି ଯିବାକୁ େହବ। ଗାଡି େଘାଡା କଥା। ଜଲଦି 

ତଳକୁ ଆସି େତା’କାମ ସାରିେଦ। ଗାଧୁଆଘର ଫା+ା अଛି। େମା’କାମ 

ମଁୁ ସାରିେଦଇଛି। କେରାନାକାଳେର ରାaାେର କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, 

अuକିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦୁେହଁ ଘରୁ ବାହାରିବା। ଆ, ଆ, ଜଲଦି ଜଲଦି 

େତା’କାମ ସାରିେଦ, ମାଆ अbୀକା+ ପାଖେର ନଡିଆଟିଏ ଭାiି େତା 

ପରୀ�ା ହଲକୁ ଯିବା। ଏଥର େମା’ମାଆର ଲାଗୁଛି ନିoିତ କିAୟର୍ 

େହବ। ଶାtି! ଶାtି! ନିଆଶାକୁ ଡାକ। ମଁୁ େଯେତ କହିଲି ପରୀ�ା 

ପବୂ�ରାତିେର େବଶି अନିଦ� ା ନେହାଇ ଭଲେର ବିଶ�ାମ କେଲ ମୁr ଥrା 

ରହିବ, େମା କଥାକୁ କ’ଣ ଶୁଣିଲା! ଏେବ େଶଯରୁ ଉଠି ମୁr 

କୁେrଇବାକୁ ଯିବ ଘଂଟାଏ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ସମୟେର ଆେଦୗ 

ପହଁଚି େହବନି। ଶାtିଲତା େଶାଇବାଘରୁ ଝପଟି ଆସି ଗାଧୁଆଘେର 

ପଶିଲା େବଳକୁ ଦୁଃଖୀରାମ ବାଟ ଓଗାଳି କହିେଲ ଦୁଇମିନିଟେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     92 

ବାହାରିବ। େବଶୀ କୁ�ାକୁ�ି କାମ ଥିେଲ, ନିଆଶା ନିତ�କମ� ସରିବାପେର ତୁେମ ପଶିବ। 

ଶାtିଲତା ମୁହଁେମାଡି ଦୁଃଖିରାମକୁ କହିେଲ ବାରିପଦାରୁ ବାେଲଶ�ର ଘଂଟାକର ବାଟ। 

ଏଗାରଟାେର ପରୀ�ା। କାଲି େମା’ଝିअ େଶାଉେଶାଇ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ବାଜିଥିବ। 

ଚାରିଘଂଟା ପାଂଚଘଂଟା େଶାଇବା କଥା। କାହZକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଡ଼ି ଉପେର ରଡ଼ି ଛାଡି 

ତାକୁ ଡାକୁଛ? ସିଏ ବେଳ ଠିକ୍ ସମୟେର ତଳକୁ ଆସିବ। ସାତଟାରୁ ସାେଢ ସାତଟା ଯାଇ 

ଆଠଟା େହଲା। ନିଆଶା ତଳକୁ ଆସୁନି। େଶଷେର ଶାtିଲତା ଶିଡିଚଢି ନିଆଶାର 

ପଢାଘର କବାଟ ଠକ୍ଠକ୍ କେଲ। ଭାବିେଲ ଗାଢ ନିଦ େହାଇଯାଇଛି େବାେଧ। କିଛି 

ସମୟ ଠକ୍ଠକ୍ କଲାପେର ନେଖାଲିବାରୁ ପେଡ଼ାଶୀ ଘର ଛାତେର ଟହଲୁଥିବା ଦୁଷGt 

ବାବୁ+ୁ ଡାକିେଲ। ଦୁଷGtବାବୁ ଘରୁ ଶାବଳଆଣି କବାଟ ମଝିଫା+େର ପୁେରଇ 

େତଢିେଦବାରୁ େଦଖାଗଲା େଯ ନିଆଶା ଶରୀର ତା’ରି ଓଢଣିେର ବ�ାେହାଇ ଛାତ 

ପ§ାତଳକୁ ଝୁଲୁଛି। ମାଆ ଶାtିଲତାେଦବୀ େବେହାସ୍ େହାଇ ତେଳ ପଡିଗେଲ। ବାପା 

ଦୁଃଖୀରାମ େଜାରେର “ନିଆଶା ନିଆଶା େମାଝିअ େମା ମାଆ” େବାଲି ଚି�ାର କରି 

କାDିକାDି ଗଡିବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 ଦୁଃଖୀରାମ ପାହାtିଆରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ�କାମ ସାରି ଉପରମହଲା ଝରକାକୁ 

େକେତଥର ଚାହZେଲଣି। ନିଆଶା ତା’ପଢାଘର ଆଲୁअ ଜଳଉନି େଦଖି ଭାବୁଛି 

ଗତରାତିେର େବାେଧ େବଶୀରାତି ଯାଏ अନିଦ� ା ରହିଥିଲା। ବାରିପଦାରୁ ବାେଲଶ�ର ଯିବାକୁ 

େମାଟରସାଇେକଲେର େଦଢଘଂଟା ଉପେର ଲାଗିବ। ତା’ପେର ପରୀ�ା କଥା। ଘଂଟାଏ 

ଆଗରୁ ନପହଁଚିେଲ ନହୁଏ। ଏଗାରଟାେର ଏନ୍ଇଇଟି ପରୀ�ା ଆର� େହବେବାଲି ବାପା 

ଦୁଃଖୀରାମ ଝିअ ନିଆଶାକୁ କାଲି ରାତିେର କହିଥିେଲ ସକାଳ ସାତଟାେର ବାହାରିବାକୁ। 
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ନିଆଶାର େମାଟରସାଇେକଲ୍ ପଛେର େବଶୀ ବାଟଗେଲ ବାtି ହୁଏ। େସଥିପାଇଁ 

କମଳାେଲb� କିେଲ କିଣି େମାଟରସାଇେକଲ୍ ଗାଡିଡିକିେର ରଖିଥିେଲ। ଆରଥରକ 

अuନbର କମିବାରୁ ସରକାରୀ େମଡିକାଲ୍ କେଲଜେର ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି। ଦୁଃଖୀରାମ ଝିअ 

ନିଆଶାକୁ ବୁେଝଇ କହିେଲ ବେଷ� ରହିଯା’। ଯାହା େକାଟାେର େକାଚିଂେବେଳ ପଢିଛୁ ଘେର 

ରହି ରିଭିଜନ୍ କରିେଦ, େଦଖିବୁ ଆରଥରକୁ ନିoୟ ବାଜିଯିବ। ନିଆଶାର କକାଝିअ 

ଚଂଚଳ ତା’ଠାରୁ ଛअମାସ ସାନ। ଏକାସାiେର େକାଚିଂ େନଉଥିେଲ। କକାକାକୀ ଦୁେହଁ 

ଚାକିରିଆ। ପଇସା अଛି, େତଣୁ ଚଂଚଳକୁ କ"�ାଟକର ମଣିପାଲେର େଗାେଟ ଘେରାଇ 

େମଡିକାଲ୍ କେଲଜେର ଦଶଲ� ଟ+ା େଡାେନସନ୍ େଦଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେରଇେଦେଲ। 

ଆଉେଗାେଟ ପିଉସୀଝିअ ତାଠାରୁ ଆଠମାେସ ସାନ, ତା’ସାiେର ସିଏ ବି େକାଟା ଯାଇଥିଲା 

େଯ ପ�ଥମ ଥରେର ବେଜଇେଦଲା। ଗତବଷ� ଏନ୍ଇଇଟି ପରୀ�ା େଦଲାେବେଳ ତିନିଜଣ 

ଯାକ େଗାଟିଏ କାରେର ବାରିପଦାରୁ ବାେଲଶ�ର ଯାଇ ପରୀ�ା େଦଇଥିେଲ। ଫଳ 

ବାହାରିବା ଦିନଠାରୁ ଚାରିଦିନ ଯାଏ ନିଆଶା କାDିକାDି ତା’ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। 

ମାଆବାପା େକେତ ବୁେଝଇଲା ପେରଯାଇ ଚାରିଦିନେର ଭାତ ଖାଇଥିଲା। ଏହାଠାରୁ ସାନ 

େସ ଦୁଇଭଉଣୀ ଏେବ େମଡିକାଲ୍ କେଲଜେର ପଢୁଛtି। ଘେର େବେଳେବେଳ ୟା+ 

ବିଷୟେର କଥାପଡିେଲ ସମେa କୁହtି ନିଆଶା ସମa+ଠାରୁ ବଡ େହେଲ କ’ଣ େହବ 

ପରୀ�ାେର ଭଲ କରିପାରୁନି। ଏଥିେର ତା’+ଠାରୁ ବେଷ� ପେଛଇଗଲା। ବାପାମାଆ 

ବଳେଦଇ କୁହtି ବେଷ� ଆଗପଛ କିଛି ବଡକଥା ନୁେହଁ। ତୁ ଏଥର େଚ�ାକର ନିoିତ 

ପାସ୍ େହବୁ। ନିଆଶା ବି ପ�ଥମରୁ ପ�େତ�ହ ଚଉଦଘଂଟା ପରିଶ�ମ କରିଛି। ମେନମେନ 

ଭାେବ ଏଥର ନିoତ କିAୟର୍ େହାଇଯିବ। କିj େବେଳେବେଳ ଡରଲାେଗ ଯଦି ନେହଲା! 
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ଏମିତି ଭାବିଭାବି ଦିେନଦିେନ ତା’କୁ ରାତିେର ନିଦ ହୁଏନି। ଏନ୍ଇଇଟି ପରୀ�ା େଯେତ 

ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ନିଆଶାର ଛାତିର ~Dନ େସେତ ବୃ�ି ପାଉଥାଏ।  

 ଆଉ ଆଗକୁ ଚାରିଦିନ ବାକି अଛି। ନିଆଶା ପିଉସୀ ଝିअ ଯିଏ ପ�ଥମଥର ଏନ୍ଇଇଟି 

କିA ୟର୍ କରି କଟକ ଏସ୍ସିବି େମଡିକାଲ୍ କେଲଜେର ପଢୁଛି ତା’ସହ କଥା େହଲା। 

କେରାନାେର ସବୁ 9ୁଲ୍ କେଲଜ ବD। ଏେବ ସମେa ଘେର अଛtି। ସିଏ ଦୁଇଦିନ ଆସି 

ତା’ପାଖେର ରହି ତାକୁ କିଛି ପାଠ ବୁେଝଇବାକୁ ରାଜି େହଲା। ଏଥର ଏନ୍ଇଇଟି ପରୀ�ା 

ଥିଲା ରବିବାର, ମାେନ େସେÇbର ୧୩ତାରିଖ। ନିଆଶାର ପିଉସୀ ଝିअ ତିନିଦିନ ପବୂ�ରୁ 

େସେÇbର ୧୦ତାରିଖ ସକାେଳ ଆସି ପହଁଚି ତା’କୁ ପାଠ ବୁେଝଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ତା 

ପରଦିନ ୧୧ତାରିଖ ରାତିେର ତା’+ ଘରକୁ େଫରିଯିବା େବେଳ ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନ ଭିତେର 

କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ ନିଆଶାକୁ ପାଠ ସାରିବାକୁ େହବ କହିଗଲା। ମଝିେର ମଝିେର କିଛି ବୁଝି 

ନପାରିେଲ ସିଏ େଫାନେର େସ ପିଉସୀଝିअକୁ ପଚାେର। ୧୨ତାରିଖ ସକାେଳ ସିଏ 

େଦଖିଲା ଆଉରି ଦୁଇଦିନର ପାଠ ବାକିअଛି। ତା’କୁ ଡରଲାଗିଲା। ପରୀ�ା ପବୂ� ସ��ାେର 

ମାଆ+ୁ କହିଲା େମାେତ ଆଜି କିଛି ମୁଢିମିÁର ଦିअ। େମାର ପାଠ ବହୁତ ବାକିअଛି। 

ରାତ� ୀ େଭାଜନ ଖାଇେଲ ନିଦ ଲାଗିବ। ମଁୁ ଏସବୁ େନଇ େମା ପଢାଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। 

କାଲି ସାତଟାେର ବାପା+ୁ କହିବ ପ�aୁତ ରହିେବ ଆେମ ପରୀ�ା େଦବାକୁ ବାେଲଶ�ର 

ଯିବା। େମାେତ ରାତିେର ଆଉ େକହି ଡି�ବ� କରିବନି। ଏମିତି କହି ମୁଢିଡିବା ଏବଂ 

ମିÁର୍ ପ�ାେକଟ୍ େନଇ ଉପରମହଲାେର ଥିବା ତା’ର ଏକାt ପଢାଘର ଭିତରକୁ ପଶି 

କବାଟ କିଳିଲା। ନअଟା ଯାଏ ପାଠ ଭଲେର ପଢିଛି। କିଛି ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ପିଉସୀ ଝିअକୁ 

େଶଷେଫାନ୍ କରିଛି େସହି ରାତିଦଶଟାେର। ତାପେର େମାବାଇଲରୁ େସହି ପିଉସୀ ଝିअକୁ 
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ପDର କି େଷାଳଥର େଫାନ୍ ଲେଗଇଛି। ଦଶଟାପେର ଏଗାରଟା େକାଡିଏ, ଏଗାରଟା 

ପଚିଶ, ଏଗାରଟା ବତିଶ, ଏମିତି ରାତି ଦୁଇଟା ପଇଁଚାଳିଶ ଯାଏଁ େଷାଳଥର ତା ପିଉସୀଝିअ 

ସହ କଥାେହବାକୁ େଚ�ା କରିଛି, େହେଲ ସବୁଥର େନା ଆନ୍ସର୍ େହାଇଛି। କିଛି ପାଠ 

ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପରି ମେନହୁଏ। ପିଉସୀଝିअ େବାେଧ େମାବାଇଲ୍ ସାଇେଲଂଟ୍ କରି 

େଶାଇଯାଇଛି, େତଣୁ ତା ସହିତ କଥା େହବାେର ବିଫଳ େହଲାପେର ସିଏ ଜୀବନେର 

ବିଫଳ େହଲା େବାଲି ଧରିେନଇଛି। େଶଷେର ନିଆଶା ନିଜ ପଢାଘର ଛାତତେଳ 

ଲାଗିଥିବା ସିଲିଂପ§ାରୁ ନିଜର ଓଢଣୀ ସାହାଯ�େର ନିଜଗଳାେର ଫାଶ ପେକଇ 

ଝୁଲିଯାଇଛି। ବାପା ମାଆ ତେଳ। ଭାଇର ଚାକିରି ଦିଲA ୀେର। ଘେର ଆଉେକହି ନାହାtି। 

ସକାଳୁସକାଳୁ ବାପା ଦୁଃଖୀରାମ ଝିअକୁ ପରୀ�ାହଲକୁ େନବାପାଇଁ ପ�aୁତ େହାଇ, ମାଆ 

ଶାtିଲତା ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି େଦଖିଲା େବଳକୁ ନିଆଶା ଆଉ ଜୀବନେର ନାହZ। କିଛି 

ସମୟପେର େପାଲିସ୍ ଦଳ ମାଜିେ��ଟ୍+ ସହ ଆସି ନିଆଶାର ଶବକୁ ପ§ାରୁ ଓେହAଇ 

େମଡିକାଲ୍ େନଇ େପା�ମଟ�ମ କେଲ। ପେର ବ�ୁବା�ବ ଆସି ଶବସ�ାର ଆଦି କରି 

େପା�ମଟମ୍ ରିେପାଟ� ଆଣିବାକୁ ଗେଲ। ରିେପାଟ�େର ମୃତୁ�ର କାରଣ अତ�t ମାନସିକ 

ଚାପ ଏବଂ ଗଳାଋ� େବାଲି େଲଖାଥିଲା। ମୃତୁ�ର ସମୟ ତିନିଟା େକାଡିଏରୁ ତିନିଟା 

ଚାଳିଶ େବାଲି अନୁମାନ କରିଥିେଲ। ଦୁଃଖୀରାମକୁ ନିଆଶା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିରାଶକରି 

अେଫରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶାtିଲତାର ବାକି ଜୀବନେର ଏକମାତ�  ଝିअକୁ ହେରଇ 

ପ�କୃତ ଶାtି ହଜିଗଲା। େତେବ କାକାଝିअ ଏବଂ ପିଉସୀ ଝିअ ଡା{ର େହେଲ େବାଲି 

ନିଆଶାର ଡା{ର େହବା କ’ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। କିଏ େଖାଜିବ ମାନସିକ ଚାପର 

ଉପଶମର ଉପାୟ? ପିତାମାତା ନିଜଛୁଆ+ ମନ ଯଦି ପଢି ପାରିେଲନି େତେବ ସମାଜ 
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େକମିତି ତା’+ୁ ବୁଝିବ! କିେଶାର अବ�ାେର ସମa अଭିଭାବକ+ର ଦାୟିତ� ଟିେକ 

େବଶୀ। ଛୁଆମାନ+ୁ େସkହ ଓ ସମୟ ସହ अେନକ କିଛି ଆତG ୀୟତା ଦରକାର। େଦଶ ଓ 

ଜାତିର ପ�କୃତ ଭବିଷ�ତ େସମାେନ। ବଗିଚାେର କଢି अବ�ାେର ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ 

ଏମିତି अେବଳେର ଝଡିଗେଲ ମାଳିକୁ ପାପ ଲାଗିବନି! ଦଶମେଶ�ଣୀର ଟପର୍ ନିଆଶା ଆଜି 

ଆମ ଗହଣେର ନାହZ। କିj ଛୁଆମାନ+ ପାଖରୁ ଭଲ େରଜÈ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ କଥା, 

େହେଲ अତି ମହତ�କାଂ�ା େବେଳେବେଳ ସବ�ନାଶର କାରଣ େହାଇଥାଏ େବାଲି ମେନ 

ରଖିବା ଉଚିତ୍। ମଁୁ ଶୁଣିଛି େମାର ଜେଣ ମିତ�  ତା’+ ଝିअକୁ କୁହtି, ‘ଏଥର ଯଦି ତୁ ତୁମ 

କA ାସେର ପ�ଥମ ନେହଲୁ େତେବ ମଁୁ ଭାବିବି ତୁ େମା ଝିअ ନୁହଁ।’ ଥ)ାେର େସଦିନ ମଁୁ 

ମିତ� +ୁ େସହି ଝିअ ଆଗେର ପଚାରିଲି, ‘ସତେର ଯଦି ସିଏ ପ�ଥମ ନେହଲା େତେବ କାହା 

ଝିअ େହବ!’ ଏମିତି अେନକ ପିତାମାତା अଭିଭାବକ ଆମ ସମାଜେର अଗଣିତ ସଂଖ�ାେର 

अଛtି। େତେବ କୁହj ଏସବୁ अପମୃତୁ� ପାଇଁ କିଏ ଦାୟି!                

   

  
 

 

 

 

 

ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପrା, େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 

ପAଟ-୧୭/୧୫,ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁମୁଡୁମା, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     97 

ଭବାନୀ ଶ+ର 
ପେଟଲ 

ପିତା+ ଚାଲିଯିବା ପେରପିତା+ ଚାଲିଯିବା ପେରପିତା+ ଚାଲିଯିବା ପେରପିତା+ ଚାଲିଯିବା ପେର    
 ଜେଣ ମଧ�ବଗ�ୀୟ କମ�ଠ ପିତା େକଜାଣି େକେତ େଯ ଦାୟିତ� 

ତା+ ପଛେର ଛାଡି ଯାଇଥାtି। ହଠାତ୍ ଘରର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପିତା+ 

ଦାୟିତ� ତୁଲାଇବାକୁ ପେଡ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମାଆ+ ଦାୟିତ� 

େନବାକୁ ପେଡ। ସବୁତକ ହସଖୁସିର ସମାହାର ପିତା େନଇ ଯାଆtି 

ତା+ ସାଥିେର ଓ ପିତା+ ସବୁତକ ଗ�ୀରତା ଚାଲି ଆସିଥାଏ ବଡ଼ 

ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ+ ପାଖକୁ। ମାଆର କା�େର କା� ମିଳାଇ 

ଚାଲୁଥିବା ପୁअର କା�କୁ ଚାଲିଆେସ ସମଗ� ପରିବାରର େବାଝ, 

େକାମଳ ହାତ ଥିବା ଝିअ ହାେତଇନିଏ ପରିବାରର େବକ୍'େଡାର। 

ପିତା+ ଏମିତି ଚାଲିଯିବା େହାଇଥାଏ େଯମିତି ଚଳtା ରଥରୁ ସାରଥୀ 

ଓହA ାଇ ଆସିବା। ସବୁତକ ଦାୟିତ� ଏେବ ଚାଲି ଆେସ ଚକ ଉପରକୁ । 

ଘରର ବଡ଼ପୁअ ଓ ବଡ଼ଝିअ ପାଲଟିଯାଆtି ଏହି ଦୁଇ ଚକ। ରଥର 

ଗତିକୁ ନିୟ�ଣେର ରଖିବାକୁ େହବ, ତାକୁ ଓଲଟିଯିବାରୁ ମଧ� 

ବ�ାଇବାକୁ େହବ ଓ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ େନବାକୁ ମଧ� େହବ। 

େକଉଁଠି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆtି ଏକ ମଧ�ବଗ�ୀୟ ପିତା ଏେତ ସବୁତକ 

ଦାୟିତ� େଯଉଁଠି अଧିକାରର ଲେଢଇ ଛିrିଯାଏ। େକଉଁଠି ଛାଡି ଚାଲି 

ଯାଆtି ଏେତ ସବୁ କାଯ��କୁ, େଯଉଁଠି ଘରର କା� ସବୁ ଦୁବ�ଳ େହବାକୁ 
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ଲାେଗ ।   

 ଜେଣ ମଧ�ବଗ�ୀୟ ପିତା ସ _ିର ତୁଳନାେର ପଛେର ପକାଇ ଯାଇଥାtି, ପିଲା+ 

ମୁହଁକୁ अନାଉଥିବା ମାଆ, ବହୁତ ସାରା ସG ½ତି, ଛାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଘର ଯାହା 

ପିତା+ ଗଲା ପେର ଏକ କୁଡ଼ିଆେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ, ଚିtା ଚାପେର ଥିବା େଛାଟ 

ଭାଇ-ଭଉଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଓ ବିବାହର େବାଝ, ଯାହାକୁ ପୁअ ଓ ଝିअ ସମାନ ପରିମାଣେର 

ବା�ି େନଇଥାtି। अନ� େଗାଟିଏ କଥା େଯ, ପିତା+ ଗଲା ପେର େଯଉଁ ଶନୂ��ାନ ଉ�ନk  

େହାଇଥାଏ ତାକୁ େକୗଣସି ଟ+ା ମାଧ�ମେର ପ"ୂ� କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହZ। ପିତା+ 

ଚାଲିଗଲା ପେର କ'ଣ େଯ ଆଉ େକଉଁ ସ _ି ବ�ି ରହିଥାଏ ।       

 
 

 

 

 

 

 

 

ସkାତେକା_ର ହିDୀ ବିଭାଗ ଛାତ� ,  

ରାେଜD�  ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ,  

ବଲାiୀର, ୭୬୭୦୦୧, ଓଡ଼ିଶା 

େମା-୮୨୪୯୦୪୭୦୭୮ 
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ବି. ନିରୁପମା 

ମୁ{ିଦୂତମୁ{ିଦୂତମୁ{ିଦୂତମୁ{ିଦୂତ    
 ସକାଳ େହବାକୁ ଘଡ଼ିଏ ବାକିଥାଏ। ପଲିଥିନ େଘରା କୁଡ଼ିଆ 

ଭିତେର ଉଠିପଡି ବସିଲା ମାନସୀ। େଦହେର ଦରଜ, ନିଦ ଛାଡ଼ିନି 

ଭଲକରି। ତଥାପି େ�ାଭ ଜାଳି ଭାତ ପାଣି ବେସଇଲା।ବାପା ଆଉ 

ସାନଭଉଣୀ ନିଦରୁ ଉଠିେଲ ତିନିଜଣ ମିଶି ପଖାଳ, ଆଳୁ ଚକଟା 

ଖାଇେବ, ଭାଟିକୁ ଯିେବ ଇଟା ଗଢ଼ିବାକୁ। େଫରିବା େବଳକୁ ଦିନ 

ଦୁଇଟା। अଧଘ�ା ଭିତେର େତାରାଣି ପାଣି ମୁDିଏ ପିଇ ପୁଣି ରାତି 

ଦଶଟା ଯାଏ ଖଟିବାକୁ େହବ ଇଟା ତିଆରି କାମେର। 

 େସମାନ+ ଭଳି ଆହୁରି अେନକ ଶ�ମିକ ଏଠି କାମ କରtି। 

ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆର� କରି ଉ_ରପ�େଦଶ, ବିହାର, ଝାଡଖrର ଶହ ଶହ 

ଶ�ମିକ ପରିବାର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି, ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡୁ ଆସି ଇଟା 

ଗଢ଼ିବା କାମେର ଲାଗିଛtି। ଜନବସତି ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେର ଥିବା 

अ�ଳେର अେନକ ଇଟାଭାଟି। ଏଇଠି ଇଟା ଗଢ଼ିବା ଏକ ବିଶାଳ 

ଉେଦ�ାଗ। ଇଟା ତିଆରି ଲାଗି ଶ�ମିକମାନ+ୁ ମାଟି େଖାଳି, େସଥିେର 

ବାଲି, ପାଣି ମିେଶଇ ପାଗ କରିବା ପେର ତାକୁ ଛା�େର ପେକଇ କ�ା 

ଇଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାକୁ ଧାଡ଼ି କରି ଖରାେର ଶୁଖାଇବା 

ପେର, ଭାଟି ଭିତେର ଇଟା ସହ ଛଣ, କାଠ, େକାଇଲାକୁ ସଜାଇ ରଖି 
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ନିଆଁ ଲଗାଇ େପାଡ଼ାଯାଏ। ସକାଳୁ ରାତି ପଯ��t ହାଡ଼ଭiା ପରିଶ�ମ, େହେଲ 

ସେtାଷଜନକ ପାଉଣା ମିେଳନାହZ । 

 କିj ମଳୂରୁ ଏପରି ନ ଥିଲା । କିଛି ମାସ ତେଳ, ଓଡ଼ିଶାର େଛାଟ ଏକ ଗଁାେର ବାପା 

ମାଆ ଆଉ ସାନଭଉଣୀ େମଳେର ମାନସୀ େବଶ ଆନDେର ଥିଲା। अu କିଛି ଚାଷ 

ଜମିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆହାର େପଟକୁ ନିअ� େହେଲ ପେଡ଼ାଶୀ+ ଘେର ଦୁଇଦିନ ଖଟି ବାପା 

ଯାହା ମଜୁରି ପାଆtି, େସଥିେର ତା+ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁେର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଆସtା 

ମଗୁଶୀରକୁ ତାକୁ अଠର ବଷ� ପରିୂଥା'tା। େତଣୁ ଭଲ ଜାଗାେର ବାହା େଦବାକୁ ଚିtା କରି 

ଘେର ଦୁଇ ପଇସା ସ�ିବା ଆର� କରିଥିେଲ ବାପା । େହେଲ, ହଠାତ ମାଆକୁ अଜଣା 

େବମାରି ଧରିଲା ।େଯେତ ଚିକି�ା କେଲ ଭଲ େହଲାନାହZ ।ବହୁତ ଟ+ା ଖ¤� େହଲା । 

ଗରିବ ଚାଷୀଟି େକେତ ଟ+ା अବା ଖ¤� କରି ପାରିବ ? େତଣୁ ଗାଆଁେର ଶ�ମିକ 

ଠିକାଦାରଠୁ ଟ+ା ଧାର ଆଣି ମାଆର ଚିକି�ା କେଲ । 

 ଦୁଇମାସ ପେର ଠିକାଦାରର ସ_� अନୁଯାୟୀ ବାପା ଓ ଦୁଇଝିअ+ୁ अନ� ଶ�ମିକ+ 

ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । େସମାନ+ୁ  ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା େସଠିକା ଇଟା 

ଭାଟିେର। େହେଲ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଶ�ମିକମାନ+ୁ ଏଠି ଏେତ େଶାଷଣ କରାଯାଉଥିବ 

େବାଲି !! 

 ଦିନକୁ ବାର, ଚଉଦ ଘ�ା ହାଡ଼ଭiା ପରିଶ�ମ ପେର ବହୁତ କମ ମଜୁରି ମିଳୁଥିଲା। 

ପ�ତିବାଦ କରିବାକୁ ଉପାୟ ନାହZ। ଯିଏ ମୁହଁ େଖାଲିଲା ଇଟାଭାଟି ମାଲିକର କମ�ଚାରୀ 

ଆଉ ଗୁrା ଦ�ାରା ମାଡ଼-ନିଯ��ାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। େକେତଜଣ ଶ�ମିକ ରାତିେର ଲୁଚି 

ଚାଲିଯିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିେଲ। େହେଲ େସମାନ+ୁ ରାaାରୁ ଧରିଆଣି େଗାଡ଼େର େବଡ଼ି 
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ପକାଇେଦେଲ । 

 ମାନସୀ अନ� ଶ�ମିକ+ ସହ କଥା େହଉଥିଲା। अଧିକାଂଶ+ର ସମାନ କାହାଣୀ। 

େରାଗ େବୖରାଗ କିbା ବିବାହ ବ�ତ ଲାଗି ଶ�ମିକ ଠିକାଦାର ପାଖରୁ ଉ�ାର େନଇ େସମାେନ 

ମାଆ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଆଜି ଏେତ ଦୂରେର ଦାଦନ ଶ�ମିକ ସାଜିଛtି। େହେଲ ଲ�G ୀର କାହାଣୀ 

अଲଗା। େସମାେନ ପା�ବଷ� େହଲାଣି ପ�ତିବଷ� ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆସtି। ଠିକାଦାର 

ଠାରୁ अଗ�ୀମ ଟ+ା ଆଣି ପରିବାର ସହ କିଛିଦିନ ଖୁସିେର ବିତାtି। ଗଁାେର ତ ସବୁ 

ସମୟେର କାମ ମିେଳ ନାହZ। େତଣୁ ଇଟା ଗଢ଼ିବାକୁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସtି। ଲ�G ୀ 

କହୁଥିଲା, “ଏଠି  अଧିକ ସମୟ ଖଟିବାକୁ ପେଡ଼। ଚୁପଚାପ କାମ କରିଗେଲ େକହି କିଛି 

କହିେବନି। ପ�ତିବାଦ କେଲ ସମସ�ା। ପ�ବଳ ମାଡ଼ ଆଉ ନିଯ��ାତନା ମିେଳ। ଖସି 

ଚାଲିଯିବା ଏେତ ସହଜ ନୁେହଁ। ପୁଣି ଏଠି େକହି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝtି ନାହZ। ତାମିଲ ଭାଷୀ 

େପାଲିସ କିbା अନ� କାହା ପାଖେର अଭିେଯାଗ କରିବା ସ�ବ ନୁେହଁ। େତଣୁ ସବୁ ଦୁଃଖ 

କ�କୁ ମଥାପାତି ସହିଯିବା ଭଲ।” 

 ଲ�G ୀର କଥାକୁ ଗ�ହଣ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା ମାନସୀ। େସ ଏ ସବୁ अନ�ାୟକୁ ନା ସହି 

ପାରୁଥିଲା ନା ବିେରାଧ କରିପାରୁଥିଲା! ଚୁପ େହାଇ ବସିବା ବି ସ�ବ ନ ଥିଲା। େତେବ 

ଏଇ କେରାନା ଭୂତାଣୁ ବ�ାପିବା ଦିନଠୁ େସମାନ+ କ� ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। अଧିକ 

ଖଟଣି ସାiକୁ କମ ଦରମା ମିଳୁଥିେଲ ବି ଖାଇବାକୁ ଚାଉଳ, ଆଳୁ ଆଦି ଆଗରୁ ସହଜେର 

ମିଳିପାରୁଥିଲା। ଏେବ ଖାଇବା ଜିନିଷର अଭାବ ସାiକୁ ଦରବୃ�ି ଭାରି ବାଧୁଛି। 

େଦହପା'େର ଔଷଧ ଟିକିଏ ବି ମିଳୁନି। ପୁଣି ଏ अଜଣା େବମାରି ପ�ତି ଚାରିଆେଡ଼ ଭୟ 

ଆଉ ଆତ+ର ବାତାବରଣ। 
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 ଗତକାଲି େଭାକଜ�ାଳା ଓ ପ�ାଣ ଭୟେର େକେତଜଣ ଶ�ମିକ ଲୁଚି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। 

େହେଲ େକେତଦୂର ବା ଯାଇ ପାରେt! ଲକ ଡାଉନ େଯାଗୁ ସଡକ ଫା+ା। େଗାଟିଏ ବି 

ମାଲବୁହା ଟ�କ ମିଳିଲାନି। ଖବର ପାଇ ଭାଟି ମାଲିକର କମ�ଚାରୀ େଗାେଡ଼ଇେଲ। 

େଶଷକୁ ଧରାପଡ଼ି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକର ନିg�ୟ ଗୁrା+ ହାତେର ପ�ବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଛtି। 

କାହାର ହାତ ଭାiିଛି ତ ଆଉ କାହାର େଗାଡ଼। େସଇ ଶ�ମିକ+ େନତା ରାଜୁ େସାେରନର 

ହାତ େଗାଡ଼େର େବଡ଼ି ପେକଇ ବା�ି େଦଇଛtି ଗଛେର । 

 ମାନସୀକୁ ଭୀଷଣ କ� ଲାଗିଲା। ସତେର େସମାେନ େକେତ अସହାୟ! ମଣିଷର 

ଜୀବନ ପଶୁଠୁ ବି ଏେତ ହୀନ େହାଇ ପାେର! ସତେର କଣ ଏ େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହାଇଛି! 

ଗରିବୀ ହଟାଇବାକୁ ସ�ପk େଦେଖଇ େକେତ େକେତ ସରକାର ଶାସନ କେଲଣି। େହେଲ 

ଗରିବର ସମସ�ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାହZକି! ସ�ାଧୀନତାର ଏେତ ବଷ� ପେର ବି ସାଧାରଣ  

ନାଗରିକଟିଏ  େକେତ ପରାଧୀନ ସତେର! ଏ ବ�ନରୁ କିଏ ତା+ୁ ମୁ{ି େଦବ! ସତେର 

କ'ଣ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହZ ? 

 ବ�ାଗ अrାଳି େମାବାଇଲ କାଢ଼ିଲା ମାନସୀ। େପାଲିସକୁ ସବୁକଥା ଜଣାଇେଦବ 

େବାଲି ଭାବିଲା। େହେଲ ତାକୁ ତ ତାମିଲ ଆେସ ନାହZ। ଇଂରାଜି ବି ଜଣାନାହZ। अu 

ପାଠ େହତୁ ବଡ଼ କ�େର ଓଡ଼ିଆେର ଦୁଇଧାଡ଼ି େଲଖିପାେର। େତେବ େସ ଜଣାଇବ ବା 

କାହାକୁ? ଓଡ଼ିଶାର େପାଲିସକୁ ଜଣାଇେଲ ବି େସମାେନ ଶହ ଶହ କିେଲାମିଟର ଦୂର ଏଇ 

�ାନକୁ ଆସି ଆମକୁ େଖାଜି ପାଇବା ସ�ାବନା ବି କମ । 

 େସମାନ+ୁ ଏ ଦୁବhସହ ଜୀବନରୁ ମୁ{ି େଦବାକୁ ଭଗବାନ+ୁ ମେନମେନ ପ�ାଥ�ନା 

କଲା େସ। ସାରା ଦିନର କଠିନ ପରିଶ�ମ ପେର ସ��ାେର ବସୁବସୁ ଛାଇ ନିଦ ଆସି 
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ଯାଇଥାଏ। ମାନସୀ ସ�ପk େଦଖିଲା, େସମାନ+ୁ ର�ା କରିବାକୁ ଆକାଶରୁ ଜେଣ 

େଜ�ାତିମ�ୟୀ େଦବୀ େସମାନ+ ମୁ{ିଦୂତ ସାଜି ଆସୁଛtି। ତା+ ଶରୀରର େତଜେର 

ଚଉଦିଗ ଉ��ଳ େହାଇ ଉଠୁଛି। େସ ଆଉ ଟିକିଏ ନିରିେଖଇ େଦଖିଲା। େହେଲ େସ 

ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରିଲାନି। େସଇ ଶ�ମିକ+ ମୁ{ିଦୂତ अନ� େକହି ନୁେହଁ, େସ 

ନିେଜ!! 

 ହଠାତ େକାଳାହଳ େହତୁ ମାନସୀର ନିଦ ଭାiିଗଲା। ଇଟାଭାଟି ମାଲିକର କିଛି 

ଗୁrା େଠiା ଧରି ହiାମା ଆର� କରିେଦଇଥାtି। ପବୂ�ଦିନର ପଳାତକ ଶ�ମିକମାନ+ୁ 

ଏକାଠି କରି ନୃଶଂସ ଭାବେର ମାଡ଼ ମାରୁଥାtି। ଚି�ାର କରି ଗାଳି େଦବା ସହ ଖrି 

ଓଡ଼ିଆେର ଧମକ େଦଇ ଶୁେଣଇ େଦେଲ େଯ "କାମେର ଠକିେଲ କିbା ଖସି ଚାଲିଯିବାକୁ 

େଚ�ାକେଲ ଆଗକୁ अବ�ା ଆହୁରି ଭୟ+ର େହବ।" 

 ଶ�ମିକମାେନ ଭୟେର ଥରୁଥିେଲ। େକେତଜଣ ର{ ଜୁଡୁବୁଡୁ େହାଇ ସାହାଯ� ପାଇଁ 

େନହୁରା େହଉଥିେଲ। େଭାକ ଆଉ େଶାଷେର ଛଟପଟ େହଉଥିଲା ରାଜୁ େସାେରନ। 

େହେଲ ତାକୁ  ପାଣି େଟାପାଏ ନ େଦଇ, ଜେଣ ତା' ମୁହଁେର ପୁଳାଏ ପାନ େଛପ ପେକଇ 

େଦଲା। େତେବ ସଭି+ ଦୃ�ି ଆଢୁଆଳେର, ଚତୁରତାର ସହ େମାବାଇଲେର ସବୁକିଛି 

ଦୃଶ�ର ଭିଡିଓ େରକଡ଼hଂ କରିେନଇଥିଲା ମାନସୀ । 

 ଉେ_ଜନାେର ଥରୁଥିଲା ମାନସୀ। ଯାହା ବି େହଉ ଏ ନିଯ��ାତନାର ଚିତ�  େପାଲିସର 

ଦୃ�ିକୁ ଆଣିବାକୁ େହବ। କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ େଦଖିଥିବା ସ�ପk ସତ େହଉ କି ନ େହଉ, େସ 

ଏତିକି ବୁଝିଥିଲା େଯ ନିଜର ମୁ{ି ପାଇଁ ପ�ଥେମ ନିଜକୁ ହZ ଉଦ�ମ କରିବାକୁ େହବ। 

ନେଚତ, ଏ େଶାଷଣ ଆଉ ଆକ�ମଣ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ। େହେଲ େକମିତି ଆଉ କାହାକୁ 
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ବା ଜେଣଇବ! 

 େସ ଉପାୟଟିଏ ପା�ିଲା। େରକଡ� େହାଇଥିବା ସମଗ� ଦୃଶ�କୁ େସ ତା େମାବାଇଲ 

ଇ�ରେନଟ ମାଧ�ମେର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ଦାଖଲ କଲା। ଆଉ ନିଜ ବ�ୁ, 

ପରିଜନ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସମାଜେସବୀ+ୁ ସହାୟତା ଲାଗି ଆକୁଳ ନିେବଦନ 

କଲା। 

 ଏଇ ଭିଡିଓ େକେତଜଣ ସମାଜେସବୀ+ ନଜରକୁ ଆସିବାରୁ େସମାେନ େପାଲିସକୁ 

ଜଣାଇେଲ। େପାଲିସ ଆବଶ�କ ସଚୂନା ସଂଗ�ହ କରି େଯାଜନାବ� ଭାବେର, େକଇଦିନ 

ପେର, ସଦଳବେଳ େସଇ ଇଟାଭାଟି ଉପେର ଚଢ଼ାଉକଲା। ଇଟାଭାଟିର କମ�ଚାରୀ ଓ 

ଗୁrାମାନ+ୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଶହ ଶହ ଦାଦନ ଶ�ମିକ+ୁ ଉ�ାର କଲା । 

 ସଭି+ ମୁହଁେର ମାନସୀ ବରିହାର ପ�ଶଂସା। ବଲାiୀର ଜିଲA ାର ଦୁଗ�ମ अ�ଳର 

अ��ଶି�ିତା କନ�ା ଆଜି ସମa+ ଲାଗି େପ�ରଣାର ପ�ତୀକ। ତା' ଉପ�ିତ ବୁ�ି ଏବଂ 

ସାହସିକତା ଲାଗି େଦଶର ବିଭିନk  ରାଜ�ର ଶହ ଶହ ଦାଦନ ଆଉ େଗାଟି ଖଟୁଥିବା 

ଶ�ମିକ+ୁ ମୁ{ି ମିଳିଲା । 

 (ଜୁଲାଇ ୩୧, ୨୦୨୦ ତାରିଖର େଦୖନିକ ସbାଦପତ� େର ପ�କାଶିତ ଏକ ସତ� 

ଘଟଣାରୁ अନୁପ�ାଣିତ।) 

 
 

 

ମାମୁରିଆ, େଛrିପଦା, अନୁେଗାଳ । 
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ସ|ୟ ରାଉତ 

ଏକାଗ�ତାର ଫଳଏକାଗ�ତାର ଫଳଏକାଗ�ତାର ଫଳଏକାଗ�ତାର ଫଳ    
 ଏକଦା େଗାଟିଏ ଗଁାେର େଗାଟିଏ ପିଲା ଥିଲା ତା ନଁା ମଦୁଆ 

ବାର ବଷ�ର ପିଲା ବାପା ମା ଗରିବ ଥିବାରୁ େସ େସହି ଗଁାର େମÆା ଓ 

େଛଳି ଜଗି େପଟେପାେଷ ମା ବାପା+ୁ ମଧ� ତା େରାଜଗାରରୁ ସାହାଯ� 

କେର ଗରିବ େହେଲ ମଧ� ଭାରି ମିଳାଖି ସମa+ ସହିତ 

ମିଶିଯାଏ େଛଳି ଜଗିବା ବ�ତୀତ ଗଁା ବାଲା+ର ମଧ� ଡାକହାକ 

ଶୁେଣ ବଣମଳୂକରୁ େକେତ େବେଳ ପତ�  ବିଡାଏ କାଠି ବିଡାଏ 

ଆଣିଦିଏ ସମa+ୁ ହସି କରି କଥାପେଦ କେହ େମଳା ମଉଛବ 

େହେଲ ନ ଡାକିେଲ ମଧ� ଯାଏ ଦୁଃଖିତ ହୁଏନି େଭାଗ ଗେr ପାଇଁ 

ଜଗି ରହିଥାଏ େଯଉଁଠି ନାମ ସଂକୀ_�ନ େହେଲ ଦିନେର ତାର େଛଳି 

େମÆା ଜଗି ରାତିସାରା ନାେଚ କୁେଦ ଏଥିପାଇଁ େସ ଗଁା ସାରା ପି�ୟ 

ସମa+ ମୁହଁେର େଗାଟିଏ ଶ� ମହୁଆ େଗାଟିଏ ଭଲପିଲା ତା 

େଦହେର ହିଂସା ନାହZ କପଟ ନାହZ ତା ଗୁଣ େଯାଗଁୁ ତା ମାବାପା+ୁ 

ମଧ� ସମେa ଭଲ ପାଆtି ଏପରି ମହୁଆ େବସ ଖୁସିେର ଥାଏ 

ପ�ତିଦିନ େଛଳି େନଇ ବଣକୁ ଗଲା େବେଳ ସାiେର େଗାଟିଏ ବଂଶୀ 

େନଇ ଯାଇଥାଏ େମÆା େଛଳି+ୁ ବଣ ମୁଲକେର ଚରିବାକୁ ଛାଡିେଦଇ 

ଗଛ ମଳୂେର ବସି ବଂଶୀ ବଜାଏ ତା ବଂଶୀର ସ�ର ଏେଡ ମଧୁର େଯ 

ନ ଶୁଣିଲା େଲାକ ଘଡିଏ ଠିଆ େହାଇ ଶୁଣିବ େବେଳ େବେଳ ଚିtା 
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କେର ସତେର କଣ ଠାକୁର अଛtି ପୁଣି େଲାକ କହtି ତା+ର ଚାରି ଭୁଜ ତା+ୁ ଚତୁଭ�ୁ ଜ 

େବାଲି କହtି ତା+ ହାତେର ଶ§ ଚକ�  ଗଦା ଓ ପଦG  ଥାଏ ଏକଥା ତା ମନେର 

େବେଳେବେଳ ଉ+ିମାେର େଯ ତା ବଂଶୀ ବଜା ଆେପ ଆେପ ବD େହାଇଯାଏ େସ ନିେଜ 

ଜାଣିପାେରନା େଯ ତା ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ନା ବD अଛି ଏହିପରି ନିେଜ ବିହ� ଳ େହାଇଯାଏ 

ପ�ଭୁ+ର ଦଶ�ନକାମୀ େହାଇ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏ େପଟପାଟଣା ଚିtାେନଇ ପୁଣି ତାର 

କମ� ପଥେର ଆେଗଇ ଯାଏ ଏହି ଥିଲା ତାର ପ�ତି ଦିନର ସେୂଯ��ାଦୟ ଓ ସଯୂ��ାa େହେଲ 

କଣ କରିବ  

 କମ� େମାହର ନିଜ ଗୁରୁ କାମକୁ ଛାଡିେଲ ଚଳିବ ବା େକମିତି ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା 

ପବୂ� ପରି େଛଳି ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି େଛଳି ଛାଡି େଦଇଛି ନିଜ ନିଜ ଇ�ାେର ଚରୁଛtି 

ରାaା କଡ େଗାଟିଏ ଗଛ ମଳୂେର ବସିଛି ଏତିକି େବେଳ େସ ବାଟେର ଜେଣ ସାଧୁ 

େଗରୁଆ ବସନ ଧାରୀ େସ ବାଟେର ଯାଉଥାtି ହାତେର ଆଶାବାଡି ଓ କମrଳୁ, ମୁଖର 

େତଜ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ ବାବାଜୀ+ୁ େଦଖି ମହୁଆ ଦଉଡି ଯାଇ ବାଟ ଓଗାଳିଲା, କହିଲା 

ମହାଶୟ େମାର କିଛି ପଚାରିବାର अଛି ଆପଣ ଛିଡା େହେଲ, ମଁୁ ପଚାରtି ବାବାଜୀ 

କହିେଲ ପଚାର ଯାହା ପଚାରିବୁ ମଁୁ କହିବି ମହୁଆ କହିଲା ଆପଣ ବାବାଜୀ କାହZକି 

େହେଲ? ବାବାଜୀ େହାଇ କଣ ପାଇେଲ ବା ପାଇେବ କଣ? ଆପଣ େକଉଁଠି ରହtି? 

କାହାକୁ େଖାଜୁଛtି? ମଁୁ ଆପଣ+ ପରି େହାଇପାରିବି କି? ମଁୁ େତାର ସମa ପ�ଶkର ଉ_ର 

େଦବି ଆ’ ବସ ଏହା କହି ଗଛ ତେଳ ବସିେଲ ତାକୁ ପାଖେର ବସାଇ କହିେଲ ଶୁଣ ତୁ 

ଯାହା କହିଲୁ େସ ପ�ଶk ମାନ+ର ଉ_ର ମହୁଆ େତାର ପ�ଥମ ପ�ଶk େହଲା ଆପଣ 

ବାବାଜୀ କାହZକି େହେଲ? ଏ ସଂସାର अନିତ� अେଟ ଏ ସଂସାରେର ଘର କରି 

ସାଂସାରିକ େହବା ଉଚିତ ନି-ାର ସହିତ ଭଗବାନ+ୁ ଭ{ି କରି ଗୃହ� ଜୀବନ अତି 
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ସୁDର କିj େକେତକ ବ�{ି ଗୃହ ତ�ାଗୀ େହାଇଯାtି ତପସ�ୀ େହାଇ ଜୀବନଯାପନ 

କରିବାକୁ ଭଲପାଆtି ଭଗବାନ+ ଦଶ�ନ ତା+ର ସତ� ଲାଭ କରିବାକୁ ତପସ�ା 

କରtି କିj ନି-ା ଓ େଧୖଯ�� ନଥିେଲ ଭଗବାନ ଦଶ�ନ େହାଇପାେର ନାହZ କି ସି�ି ଲାଭ 

େହାଇପାେର ନାହZ େମାର ଜୀବନ ଆଜି େସହି ବିଭୁ ଦଶ�ନ ଉେgଶ�େର ଭ� ାମ�ମାଣ� 

େହାଇପଡିଛି ମଦୁଆ କହିଲା ଏକ ଲୟ କାହାକୁ କହtି? ବାବାଜୀ ଭାବିେଲ ଏହାକୁ 

ଏକଲୟର अଥ� ବୁଝାଇବା କ�କର େତଣୁ ସହଜ ଉପାୟ ଓ ବିଶ�ାସେଯାଗ� କଥା କହିବା 

ଉଚିତ ନିକଟେର ଥିବା ଏକ େତjଳୀ ବୃ�କୁ େଦଖାଇ କହିେଲ ତୁ ଯଦି ହରି ହରି କହି ଏ 

ଗଛର ସବୁ ପତ�  ଛିrାଇବୁ, େଯଉଁ ଦିନ ସବୁ ପତ�  ଛିrାଇ ସାରିବୁ େସ ଦିନ ନିେo ତୁ 

ଭଗବାନ+ର ଦଶ�ନ ପାଇବୁ ମହୁଆ କହିଲା େହ ମହାତG ା ଭଗବାନ+ୁ କିପରି ଚିହିk ବି? 

ମଁୁ ତା+ ବିଷୟେର ଶୁଣିଛି କିj ତା+ ରୂପ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣି ନାହZ େସ ବିଭିନk  

ରୂପେର ଆସtି ସତ କିj ତା+ର ଚତୁଭ�ୁ ଜ ରୂପ ବାaବ ରୂପ ମଦୁଆ କହିଲା ଚତୁଭ�ୁ ଜ 

ରୂପ କଣ ବାବାଜୀ କହିେଲ ତା+ର ଚାରି ହାତ େଗାଟିଏ ହାେତ ଶ§ େଗାଟିଏ ହାେତ 

ଚକ�  େଗାଟିଏ ହାେତ ଗଦା ଆର ଏକ ହାତେର ପଦG  ଏହା କହି ବାବଜୀ ଚାଲିଗେଲ 

ବାବାଜୀ+ କଥାେର ମହୁଆର ଦୃଢ଼ ବିଶ�ାସ େହଲା ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ କାହାକୁ କିଛି 

ନକହି େସ େତjଳି ଗଛକୁ ଉଠିଲା ପ�ଭୁ+ ନାମ ସGରଣ କରି ହରି ନାମ େନଇ େତjଳି 

ପତ�  ଛିrାଇବାକୁ ଆର� କଲା େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ଛିrାଉଥାଏ ତା ସାiକୁ ହରି+ 

ନାମ େନଉଥାଏ ଥେର ହରି+ ନାମ େନଉଥାଏ ଓ େଗାଟିଏ େତjଳି ପତ�  ଛିrାଉଥାଏ 

ଏହି ପରି ହରି+ ନାମ େନଉ େନଉ ଦିନ ପେର ଦିନ ମାସ ପେର ମାସ ଓ ବଷ� ବଷ� 

ଗଡିଗଲା ନା େତjଳି ପତ�  େଶଷ େହଲା ନା ଗଛରୁ ଓହA ାଇଲା େଶଷେର ଏପରି ଲୀନ 

େହାଇଗଲା େଯ େତjଳି ପତ�  ଛିrାଉ ଥାଏ କିj ହରି+ ନାମ ଭୁଲିଯାଇଥାଏ ତାର ନି�ା 
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େତjଳି ପତ�  େଯଊଁ ଦିନ େଶଷ େହବ ତାକୁ ନିେo ହରି ମିଳିେବ କିj ପ�କୃତିତ ତାର ନିୟମ 

ବଦଳାଇ ପାରିବନି ନୂତନ ପତ�  ପୁଣି ଗଛେର ଆସୁଥାଏ କାେବ େଶଷ େହବାର ନାହZ 

ତାର ନି�ା अନବରତ କାମ ଚାଲିଥାଏ ତାର ଏକ ମାତ�  ଲ�� ଭଗବାନ+ୁ େସ େଦଖିବ 

ଚିହିk ବ ତା+ ସହିତ କଥା ଲାଗିବ ତାର ଲୟ ପରୀ�ା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ अେନକ 

ଜୀବଜj+ୁ ପଠାଇ ସାରିେଲଣି ତାକୁ ଭୟ େଦଖାଇେଲଣି ତା େଦହେର ସାପ ଗୁଡାଇ 

େହେଲଣି େହେଲ ତାର ଧ�ାନ େସ ଆଡକୁ ନାହZ େସ କିଛି ଶୁଣୁନଥାଏ ବା ଜାଣି 

ପାରୁନଥାଏ ତାର ନି-ା ତାର େଭାକ େଶାଷ ବୁଡାଇ େଦଲାଣି େସ ନିଜକୁ ନିେଜ 

ଭୁଲିଗଲାଣି େସ ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ େଯ ଗଛର ପତ�  େକେତ अଛି ଓ େକେବ ସରିବ 

ମହୁଆର ଏମିତି ନି�ା କ_�ବ� ଓ ଭ{ିେର ଭଗବାନ+ର ଆସନ ଟଳ ମଳ େହଲା 

ତା+ର େଯାଗ ନିଦ� ା ଭi େହଲା େକୗଣସି अେଲୗକିକ ଘଟଣା ଘଟିେଲ ବା ଘଟିବାର ଥିେଲ 

ଭଗବାନ+ର େଯାଗ ନିଦ� ା ଭଗk ହୁଏ ପାଦ ମ�ାଳୁ ମ�ାଳୁ ଲ�G ୀ କହିେଲ ପ�ଭୁ କଣ 

େହଲା ନିଦ� ା ଭଗk େହଲା ବି©ୁ କହିେଲ େକଉଁ ତପସ�ୀର ନି-ା କ_�ବ� ଓ ଦୃଢ ବିଶ�ାସ 

େମାର େଯାଗ ନିଦ� ା ଭାiିେଦଇଛି େମାେତ ଯିବାକୁ େହବ ଲ�G ୀ କହିେଲ ପ�ଭୁ ମଁୁ 

ଯାଇପାରିବିକି? ଶ�ୀ ବି©ୁ କହିେଲ अତି ଉ_ମ, ଚାଲ ଯିବା ଗରୁଡକୁ ଆହ� ାନ କେଲ 

ରମ�କ ଦୀପ�ରୁ ଗରୁଡ ଆସିେଲ ଲ�G ୀ ନାରାୟଣ ଗରୁଡାସିନ େହାଇ ଭ{କୁ ଦଶ�ନ 

େଦବା ପାଇଁ ଗେଲ େତjଳି ଗଛ ପାଖେର ଗରୁଡରୁ ଓହA ାଇ, ବି©ୁ ଏକୁଟିଆ େଗାଟିଏ 

େଗାପାଳ ପିଲାର େବଶ ଧରି ଗଛମଳୂେର ଛିଡା େହେଲ କା�େର ବାହୁiା �ୀର ଦଧି 

ହାrି ମୁrେର େଠକା ବା�ି ଗଛ ତଳୁ ଡାକ େଦେଲ, ଏ ମହୁଆ ମହୁଆ ଶୁଣୁ େଦଖ ମଁୁ 

ଆସିଛି अେନକ ଥର ଡାକିବା ପେର ମହୁଆର େଚତନା େଫରିଲା େସ ତଳକୁ अନାଇ 

ପୁଣି ପତ�  େତାଳିବା ଓ ହରି ନାମ େନବା ଆର� କଲା ଭଗବାନ ବି©ୁ କହିେଲ େତାର 
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ବିଶ�ାସ େହଲା ନାହZ ତୁ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଛୁ ମଁୁ େସହି ମହୁଆ କହିଲା ନା ତୁେମ େସ ନୁହଁ ମଁୁ 

ତ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଛି ତା+ର ତ ଚାରିଟା ହାତ ଶ§ ଚକ�  ଗଦା ପଦG େର ସୁେଶାଭିତ 

ତା+ର ତ अନୁପମ ରୂପ କାହZ ତୁମ ନିକଟେର ତ େସଇୟା ନାହZ ମଁୁ କିପରି ବିଶ�ାସ 

ଯିବି ତୁେମ ଭଗବାନ ତୁେମ ଯାअ େମାର କତ��ବେର ବାଧା ଦିअ ନାହZ ଭଗବାନ 

କହିେଲ ତୁ ଯଦି େସଇ ରୂପ ନ େଦଖୁ ତାହା େହେଲ ପତ�  ଛିrାଇବା ବD େହବ ନାହZ 

େତjଳି ପତ�  ତ ଛିrା ସରିନି ଭଗବାନ େଦଖା େଦେବ େକମିତି? ଭଗବାନ କହିେଲ େଦଖ 

ମହୁଆ େତାର େତjଳି ପତ�  ଛିrା ସରିଯାଇଛି ଆଖି େଖାଲ ଗଛେର େଗାଟିଏ େହେଲ 

ପତ�  ନାହZ େହେଲ େତାର ଭଗବାନ କାହZ ମହୁଆ ଆଖି େଖାଲି େଦଖିଲା େବଳକୁ 

ଗଛେର େଗାଟିଏ େହେଲ ପତ�  ନାହZ େହେଲ ସ�ୟଂ ନାରାୟଣ ଚତୁ��ା ମତୂhେର ଛିଡା 

େହାଇଛtି ପାଖେର ଲ�G ୀ ଛିଡା େହାଇଛtି ମହୁଆ େଦଖିବା ମାେତ�  ଗଛରୁ କୁଦି 

ପଡିଲା ଭଗବାନ ଧରି ପକାଇେଲ ପ�ଭୁ ନିaରି ଗଲି ଏହା କହି ପାଦ ତେଳ ପଡିଗଲା 

ଭଗବାନ କହିେଲ େତାର ନି-ା ଓ କତ��ବ� ଏବଂ ଦୃଢତା ମେତ ଟାଣି ଆଣିଲା କଣ 

ମାଗୁଛୁ ମାଗ ମହୁଆ କହିଲା ପ�ଭୁ ଏ ସଂସାେର ଯାହା अଛି ସବୁ ତ ତୁମରି ସବୁ 

ସଚରାଚର ପ�ାଣୀ ପ�ାଣୀ ପାଇଁ େଦଇସାରିଛ ତୁମରି େଦଲା ପଦାଥ� କିପରି ତୁମକୁ 

େଲଉଟାଇବି ପ�ଭୁ ଏ ନିତ� ସଂସାରେର େକହି କାହାରି ନୁହtି ଆସିଛୁ ଏକା ଯିବୁ ତୁ ଏକା 

ଏହା ହZ ସାର େତଣୁ ମଁୁ ଆପଣ+ର ଦଶ�ନ ପାଇଲି ଏହା ହZ ସବୁ େଯେତ ଦିନ ଏ 

ସଂସାେର ଥିବି ଆପଣ+ର ନାମ େନଉଥିବି ପ�ଭୁ ସଦାେବେଳ େମା ପ�ତି ସଦୟ 

େହାଇଥିବ ଏତିକି କାମନା ଭଗବାନ କହିେଲ ତଥାaୁ ମଁୁ େତାର अଧୀନ େହଲି ମହୁଆ 

ତୁ େଯେତ େବେଳ ଡାକିବୁ ମଁୁ ଆସିବି ଆଉ େତjଳି ପତ�  ଛିrାଇବାକୁ ପଡିବନି “ଭ{ର 

अଧୀନ ଭଗବାନ” 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 

ସଂଗୀତବିଦ୍ ସଂଗୀତବିଦ୍ ସଂଗୀତବିଦ୍ ସଂଗୀତବିଦ୍     
ମଳୂ ତାମିଲ : ମାଲନ୍ ନାରାୟଣନ୍ 

अନୁସୃଜନ : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 େଗାେଟ अସଂଗତ ମୁହୂ_�େର ଯ�ିଣୀ ପହ�ିଗଲା 

 ସକାଳରୁ ଜାନକୀ ରମଣ+ ମନେର ଧଆୂଁଳିଆ ଉଦାସ ଛାଇ 

ରହିଥାଏ ଏକ ଏଭଳି କuନା ଯାହାକୁ ~�ରୂେପ ବ�{ କରି ହୁଏନି 

ଭାଓଲିନ୍ ବେଜଇବା ପାଇଁ ଉେଠଇବା ମାେତ�  ସ�ର ସବୁ େବସୁରା 

ବାହାରୁଛି େକେତ ପ�କାର ପ�ୟାସ କରି େଦଖିେଲଣି େସ େହେଲ ଠିକ୍ 

ଭାବେର ବୁଝି ପାରୁନାହାtି ନିରାଶ େହାଇ ଭାଓଲିନକୁ ରଖି 

ବଗିଚାେର ପହ�ିଗେଲ अଚାନକ ତା+ ମନ ବିଷା{ େହାଇ ଉଠିଲା 

ତା+ୁ ଜଣାଗଲା କୂଳ ଲÊୁଥିବା ଜୂଆରେର େଫଣ ସବୁ ପହଁରୁଛtି 

ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବସିଗେଲ ଭାଓଲିନେର ପୁଣିଥେର ସ�ର 

ଲେଗଇବାେର ବାଧକ େହଉଥାଏ ହଠାତ୍ ଋଷଭ ସ�ର ଶ� ସହ 

ବାହାର କବାଟ େଖାଲିବା �ଣି ଜାନକୀ ରମଣ+ ଭାବ-ତରi 

େଗାଳମାଳ େହାଇଗଲା େରୗଦ�  ରସଭରା ଜ� ଳt ଆଖିକୁ େଖାଲି 

େଦଖିେଲ ସ¯�ଖେର େଜାେସଫ୍ ଓମ କାଠର େଛାଟ େପଟିଟିଏ ଧରି ଠିଆ 

େହାଇଛି ଓମ୍ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଶରୀରେର େମାଟାପଣ 

ବଢ଼ିଯିବା ସହ ଚମଡ଼ାର ରi େଗାରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ 
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େସ ତା+ ସହ ରହୁଥିଲା ମୁrର ଆଗପେଟ अiୁଳିଏ ଚDାପଣ ବାରି େହଉଥିଲା, କିj 

ଏେବ ତା ମୁrର ଚୁଳ ସୁନାରi ପରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ତା+ୁ ଭ� ମିତ କରୁଥାଏ ସମୟ 

ବଢିବା ସହିତ ଓମ୍ ର ବୟସ କମିଯାଉଛି େକମିତି? 

 ଓମ୍ ଆେମରିକାର ଓରିବିଲ୍ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ସଂଗୀତ ପ�ାଧ�ାପକ अଛି କ"�ାଟକୀ 

ସଂଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସି अନ� ସଂଗୀତ�+ୁ ଛାଡ଼ି ଜାନକୀ ରମଣ+ୁ ନିଜ ଗୁରୁ 

ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିଛି 

 ଜାନକୀ ରମଣ ସଂଗୀତେର ପାରiମ, ନାଦମନୂୀ+ ଦି� ତୀୟ अବତାର େହେଲ 

ପାହାଡ଼ ଉପର ଦୀପ ନ େହାଇ ମାଠିଆ ଭିତର ଦୀପ େହାଇଗେଲ ସଂଗୀତ ବ�ତୀତ 

अନ�କିଛି ବିଷୟେର अଭିରୁଚି ରଖtିନି ତା+ୁ ସଂଗୀତ ବିଦ�ାେର ପରିପ"ୂ�ତା ପାଇବା 

ପାଇଁ ତୀବ�  ଲାଳସା ଥିଲା, ତା ସହ ତା+ର ଦୃଢ଼ ବିଶ�ାସ ଥିଲା ଜୀବନପାଇଁ ସଂଗୀତର �ାନ 

ପଯ��ାv 

 ସହରଠୁ ଦୂରେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଘେର ଏକାକୀ ରହtି, େକେତ େଲାକ+ୁ େସ 

ସଂଗୀତ ଶିେଖଇଛtି ପରj କାହାରିକୁ ନିଜର ଶିଷ� ରୂେପ ସ�ୀକାର କରି ପାରିନାହାtି 

ତା+ ମହାନତାକୁ ଚିହିk  େକହି ଡାକିେଲ େକେବ େକମିତି ସଂଗୀତ କାଯ��କ�ମେର ଭାଗ 

ନିअtି 

 ଓମ୍ ସଂଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତା+ ପାଖେର ପହ�ିଲା ଦୁଇବଷ� ରହିଲା 

ଚଉକାସନ ମାରି ତେଳ ବସି ତା+ ହାତତିଆରି ତାମିଲ୍ େଭାଜନ ଆନDେର ଖାଏ 

ଜାନକୀ ରମଣ+ େଦୖନDିନ କାଯ��କ�ମ ବିଷୟେର ସଂପ"ୂ� अବଗତ େହାଇଗଲା େସ 

ଦୁଇବଷ� ପୁରାେହବାପେର େସ ବି ତା+ୁ ଆେମରିକା ଯିବାପାଇଁ ପ�ାଥ�ନା କରିଥିଲା, କିj ତା 

ପ�ାଥ�ନାକୁ େସ ଦୃଢ଼ତାପବୂ�କ अସ�ୀକାର କରିଥିେଲ 
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 - ଆେର ଓମ୍, େକମିତି अଛ? 

 - ଆ�ା, ମଁୁ ଠିକ୍ अଛି 

 - େକେବ ଆସିଲ? 

 - ଆଜି! 

 - ଆଗରୁ େମାେତ ଜେଣଇ ପାରିଥାt? 

 ଓମ୍ ସୁମଧୁର ହସ ହସିଲା 

 - ଆଗକୁ କଣ କାଯ��କ�ମ अଛି? 

 - ଆଜି ଆପଣ+ ଜନG ଦିନ ନା? 

 - ଆଜି? ନା ଆଜି ନୁେହଁ ତ! 

 - ଆପଣ ଭାଦ� ବମାସ ଶୁକ�ପ�େର ଜନିG ଥିେଲ 

 - ଆେର େମା ବିଷୟେର ତୁମର ଏେତ ସବୁ ମେନ अଛି? 

 - ତାହା କଣ ଭୁଲିହୁଏ? ଆପଣ+ ଜନG ଦିନକୁ େମା କଂପୁ�ଟର େପ�ାଗ�ାମ କରି 

ରଖିଛି େଯମିତି ଭୁଲିନଯାଏ 

 - ଖୁସିର କଥା ବସିଯାअ ମଁୁ କଫି ତିଆରି କରି ଆଣୁଛି 

 - ନା, ଆଗକୁ େସ ସବୁ କାଯ�� ଆପଣ+ୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି 

 - ଏଥିେର କଣ अସୁବିଧା? େମା ଗୁରୁ େମା ପାଇଁ କରୁଥିେଲ ପୀଢ଼ି ପେର ପୀଢ଼ି 

ଏଇମିତି ଚଳି ଆସୁଛି 

 - ଏେବ ଆଉ ଆପଣ+ୁ େସ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, େସଥିପାଇଁ ତାକୁ େନଇ 

ଆସିଛି 

 - କଣ? 
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 - ଏହା ଏକ ଏଭଳି େପଟି ଯିଏ ଆପଣ+ର ଆବଶ�କତା ମୁତାବକ ସବୁକିଛି 

କରିେଦବ 

 - ଏଇ େଛାଟ େପଟି ସବୁ କରିେଦବ? 

 - ଆ�ା େସବା କରୁଥିବା କ ୁ�ଟର ଇଏ 

 - ନା, ନା, େମାର୍ େସଭଳି ଜିନିଷର ଆବଶ�କତା ନାହZ 

 - ଡରିବାର କିଛି ନାହZ, େସ ଆପଣ+ର ଆ�ାଧୀନ ଚାକର େହାଇଯିବ 

 - ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ ମଁୁ ଏପଯ��t େଟପେରକଡ�ର କୁ ବି ଛୁଇଁନାହZ ତାକୁ ଘୁେରଇବା, 

େମାଡ଼ିବା େମା ,ାରା େହାଇପାରିବନି 

 - ଆେଦୗ ଭୟଭୀତ ହୁअjନି ଆପଣ+ୁ ମଧ� କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି େକବଳ 

ଆପଣ+ ନିେg�ଶାନୁସାେର ସବୁ କାମ କରିେଦବ 

 - ଏ େହ...! ଏେତ େଛାଟ େମସିନ ଏେତ ସବୁ କାମ କରିେଦବ? ବଡ଼ ଆoଯ�� 

କଥା 

 - ଏଇଟା େମସିନ୍ ନୁେହଁ, େଗାେଟ ସି�ମ୍ ଆପଣ+ ଘରର ପ�ତିଟି ରୁମେର ଏହାର 

ସଂପକ� େଯାଡ଼ା େହାଇ ରହିବ ସଂପକ� ଜରିଆେର ଆପଣ+ ଆେଦଶକୁ ସ�ୀକାର କରି 

େକDି�ୟ କ ୁ�ଟରକୁ ପେଠଇବ େକDି�ୟ କ ୁ�ଟର ଆପଣ+ କାଯ��କୁ କାଯ��ାନି� ତ 

କରିବାପାଇଁ ଏଇ ସି�ମକୁ ଆେଦଶ େଦବ 

 - ଇଏ କଣ ଇD�ଜାଲ? 

 - େସଇୟା ବି ଭାବିପାରtି 

 - ଇଏ କଥା କହିପାେର? 

 - ନିoୟ! 
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 - ତା େହେଲ ତ ବଡ଼ अସୁବିଧା ମଁୁ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ अନ�କିଛି କହିଦିଏ? 

 - ଚିtା କରjନି ମଁୁ ପDର ଦିନ ଆପଣ+ ସହିତ ରହି ଆପଣ+ ଦିନଚଯ��ାର 

ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�କୁ େଦଖି ବ�ବ�ା କରିେଦବି ଆପଣ+ ବିଷୟବaୁକୁ କ ୁ�ଟର ସଂପକ�େର 

ରୁପାtରିତ କରି ତା ସG ½ତି ପଟଳେର େଯାଡ଼ିେଦବି 

 - ତୁେମ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ କରିେଦଇ ଆେମରିକା ଚାଲିଯିବ ତାପେର ବି େସଇଟା ଯଦି 

କିଛି ଖରାପ େହାଇଯାଏ? 

 - କିଛି ସମସ�ା େହବନି ଆପଣ+ର ଯାହାବି କାମ ପସD ନୁେହଁ ତାହା େସ 

କରିବନି 

 - ଠିକ୍ अଛି 

 - ଆଛା ଏହାକୁ �ାପିତ କରିବାପାଇଁ ରୁମକୁ କିଛି ପରିମାଣେର ପରିବ_�ନ କରିବାକୁ 

େହବ ଯଦି ଆପଣ अନୁମତି େଦେବ, ତାେହେଲ ବାକି ସବୁ ମଁୁ କରିେଦବି 

 - ତୁମର ଯାହା ଇ�ା କର 

 - ହଁ, ଏହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ େଗାେଟ ନଁା ଆବଶ�କ ଆପଣ+ ପସD अନୁଯାୟୀ 

େକୗଣସି ଏକ ନଁା କୁହj 

 - अପିତକୁଚାbଲ୍ ରଖିଦିअ ଆଜୀବନେସବା କରୁଥିବା େମା ପତk ୀର ନଁା 

 - ଏେତ ଲbା ନଁା େମସିନେର େଯାଡ଼ିେହବନି ତିନି अ�ରର େଗାେଟ େଛାଟ ନଁା 

କୁହj 

 ଜାନକୀ ରମଣ କିଛି �ଣ ନିରବ ରହିବା ପେର ଛାତକୁ େଦଖିେଲ ପେର େଗାେଟ 

େଗାେଟ अ�ର େଯାଡ଼ି କହିେଲ ଯ - �ି - ଣୀ 

 ତାପେର ଯ�ିଣୀ ପୁରା କାଯ��କୁ ସୁଚାରୁରୂେପ କରି ପାରୁଥିବା ବିଶ�ସନୀୟ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     115 

ପରିଚାରିକା େହାଇଗଲା 

 େଦଖୁ େଦଖୁ ଜାନକୀ ରମଣ ଆoଯ��େର ପଡ଼ିଗେଲ େଗାେଟ େମସିନକୁ ଆେଦଶ 

େଦବାମାେତ�  ଏେତ ସବୁ କାଯ�� ପୁରା ତ�ରତାର ସହ କରିେଦଉଛି େକବଳ େସତିକି 

ନୁେହଁ, अସୁବିଧା େହେଲ କିଛି ପଚାରି େଦଉଛି ସଠିକ୍ ଉପେଦଶ େଦଉଛି 

 - ଆଜି �ୀର ଆସିବାେର େଲଟ୍ େହଲା କାହZକି? 

 - ଏଥର ଚାଉଳେର େଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି 

 - େଧାତି େଗାେଟ ମାସ ଭିତେର ଚିରିଯିବ ନୂଆ କିଣି ଆଣ 

 - େଗାଲାପଫୁଲ କୁrେର ପାଣି ଦିଆ େହାଇନି 

 ମ"h  ୱାକ୍ ସମୟେର ସାଲ୍ େନଇଯାअ ବାହେର ଥrା ପଡ଼ିଛି 

 ନୂଆ େବାହୁ ହାତେର ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ�  अପ�ଣ କରିେଦବା ପରି ଯ�ିଣୀ ହାରେର 

ସବୁକିଛି ସମପ�ଣ କରି ସଂଗୀତର ଶିଖର ଛୁଇଁବା ଉ�ାହେର ଭାଓଲିନ୍ ଧରି ବସି ଯାଆtି 

ଜାନକୀ ରମଣ 

 ଏେତସବୁ କିଛି େହବାପେର ମଧ� ଜାନକୀ ରମଣ ଯ�ିଣୀକୁ ନିଜ ଭାଓଲିନ୍ ସଫା 

କରିବାକୁ କୁହtିନି ତା+ ବିଚାରେର ସଂଗୀତ ଏକ ପବିତ�  ଏବଂ ଈଶ�ରୀୟ ବିଦ�ା ତାକୁ 

େମସିନ୍ ହାତେର ସଫା କେରଇବା କିbା ଆଉ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ  

 ଦିେନ ପଜୂାପାଠ ସାରି ହଲେର ବସିଥାtି େସ ଯ�ିଣୀ ଆସି ପଚାରିଲା, “ଗୁରୁଜୀ 

ଆପଣ ଆରାମ କରୁଛtି?” 

 - କଣ େହଲା କହ? 

 - ଷଡ଼ଜ ମାେନ କଣ? 

 - ଏଭଳି ଶ� ତୁ େକାଉଠୁ ଶିଖିଲୁ? 
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 - କାଲି ଆପଣ ନିଜ ବ�ୁ+ୁ କହୁଥିେଲ? 

 - ଓ..େହା.. ! ଷଡ଼ଜମାେନ ସ�ର 

 - ସ�ର ମାେନ କଣ? 

 - େସସବୁ ତୁ ଜାଣି କଣ ପାଇବୁ? 

 - ଆପଣ କଣ େମାେତ ସଂଗୀତ ଶିେଖଇେବନି? 

 - େତାେତ? 

 - ହଁ, ମେତ 

 - ସଂଗୀତ ଈଶ�ରୀୟ କଳା ଉନk ତ ବିଦ�ା, ଜୀବନସାରା अଭ�ାସ କରି ଶିଖା 

େହଉଥିବା କଳା 

 ଈଶ�ରୀୟ, ଉନk ତ, ଜୀବନ ଏ ସବୁ ନୁଆ ଶ�କୁ ଶୁଣି ଯ�ିଣୀ अସମ|ସ�େର ପଡ଼ି 

ପଚାରିଲା, “ଏ ସବୁର ମାେନ କଣ?” 

 - େମାେତ ହଇରାଣ କରନା ଯା ଏଠୁ 

 ତା ପରଦିନ ଜାନକୀ ରମଣ ପାନ େଚାବାଇବା େବେଳ ଯ�ିଣୀ କହିଲା, “ସଂଧ�ାେର 

ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିଲA ୀେର େଗାଟିଏ ସvାହ ପଯ��t ସଂଗୀତ କାଯ��କ�ମ ଲୁଗା, 

ଭାଗବତ ଗୀତା, ଡ� ାଇ ଫ� �ଟ୍ ସ, ପାନ ଗୁଆ, ପଦାବଳୀ ପୁaକ, ଡାଇେବଟିସ େମଡ଼ିସିନ 

ଇତ�ାଦି ସବୁ ପ�aୁତ ଭାଓଲିନ୍ େପକ୍ କରିେଦବି? 

 ଭାଓଲିନ୍ କଥା ଶୁଣିବା �ଣି ଜାନକୀ ରମଣ ଚି�ାର କରି ଉଠିେଲ, “ଖବରଦାର୍! 

ଭାଓଲିନେର େଯମିତି େତା ହାତ ନ ଲାେଗ” 

 ଦଶଦିନପେର େଫରିଆସି ଜାନକୀ ରମଣ ଆoଯ��ଚକିତ େହାଇପଡ଼ିେଲ ତା+ 

ଘର ଭିତରୁ େଦବଗୀତ ଭଳି ରାଗେଭୖରବୀ ପବନ ଲହରୀେର ଭାସି ଆସୁଥାଏ ସଂପ"ୂ� 
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ପରିଶୁ�ତା, अତିଶୟ ଲାଳିତ�, अପବୂ� ଗା�ୀଯ��, ଆହା अେଲୗକିକ ସଂଗୀତ ତାହା 

ଶୁଣିବା�ଣି ତା+ର ପୁରା ଶରୀର ପୁଲକିତ େହାଇଗଲା ଏଭଳି ଉନk ତ ସଂଗୀତର 

ଶାଳିନତାେର ତା+ ଭିତେର କିଛି ଭାiିଗଲା ପରି अନୁଭବ କେଲ େସ କାDିବାକୁ ଇ�ା 

େହଉଥାଏ ପର�ଣେର େସ କଇଁ କଇଁ କାDି ଉଠିେଲ ଷାଠିଏ ବଷ�ର ଆୟୁ ପଯ��t 

ଏଭଳି ଶୁ� ସଂଗୀତ େସ େକେବ ଶୁଣିନଥିେଲ 

 ମୁଖ�,ାର କବାଟକୁ ଧକା ମାରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଲାଇଟ୍ अନ୍ କେଲ େସ ତୁରt 

ସଂଗୀତର ଧାରା ବD େହାଇଗଲା 

 ଯ�ିଣୀ ପଚାରିଲା, “କିଏ?” 

 “ମଁୁ” ସଂ�ିv ଉ_ର ଜାନକୀ ରମଣ+ର 

 - ଯାତ� ା େକମିତି ଥିଲା? 

 ଜାନକୀ ରମଣ ଯ�ିଣୀର ପ�ଶkକୁ ଉେପ�ା କରି ଘରର ପ�ତିଟି ଝରକା ଓ କବାଟ 

େଖାଲିବା ସମୟେର ପଚାରିେଲ, “ଭାଓଲିନ୍ କିଏ ବଜାଉଥିଲା?” 

 େଗାେଟ ମିନିଟ୍ ନିଃଶ�େର ଯ�ିଣୀ କହିଲା, “ମଁୁ” 

 - ତୁ...? 

 - ହଁ... 

 ଜାନକୀ ରମଣ+ ମନ ମଧ�େର अନାବଶ�କ ଇଷ��ା ଜାଗିଉଠିଲା 

 - ଭାଓଲିନ୍ ରଖିବାଉ େତାେତ ମନା କରିଥିଲି ନା? 

 - ମଁୁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ୍ ଛୁଇଁ ନାହZ 

 - ମିଛ..! ଏେବ ତ ଭାଓଲିନର ଶ� ଗୁ|ରିତ େହଉଥିଲା 

 ତାହା ତ ଏକ ବିଶି� ଆବୃ_ି େମା ସି�ମେର ଉଠା େହାଇଥିବା ସ�ର ଲହରୀ 
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 - ତେତ ଏଭଳି अ¥ୂତ ସଂଗୀତ କିଏ ଶିେଖଇଲା? 

 - ନିେଜ... 

 - ମାେନ? 

 େକବଳ କିଛି ଧ�ନୀ, କିଛି ଧ�ନୀ ତରi ଓ ସ�ରକୁ େନଇ ପ�aୁତ େହାଇଛି ଯଦି 

ଏହାକୁ ଆପଣ ସଂଗୀତ କହୁଛtି େତେବ ଆପଣ ଶିଷ�ମାନ+ୁ େଯଉଁ ସଂଗୀତ ଶି�ା 

େଦଉଛtି ତାହାରି ଆଧାର େହଉଛି ଇଏ 

 - େକବଳ ରାଗ େଭୖରବୀ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଉ କିଛି? 

 େଯେକୗଣସି ରାଗ ବେଜଇ ପାରିବି ରାଗ ତ କିଛି ଧ�ନୀର ଏକ ସତୂ�  अେଟ ତାକୁ 

େମା ସି�ମର ସG ½ତିପଟଳେର अ+ିତ କରିେଦେଲ अଲଗା अଲଗା ସତୂ�  ଲେଗଇ ରାଗର 

ବିବରଣୀ େଦଇ ପାରିବି 

 ଜାନକୀ ରମଣ+ର ସଂଗୀତ ପ�ତି େମାର ଶିଥିଳ େହାଇଯାଉଥାଏ ଦୀଘ� ପଚାଶ 

ବଷ� ଦିନରାତି ସଂଗୀତେର ପରିଶ�ମ କରି େସ ଯାହା ଶିଖିଥିେଲ, ତାହା େଗାେଟ େମସିନ 

େକବଳ ଦଶ ଦିନେର ଶିଖିେନଲା? ସଂଗୀତର अଧା ସମୁଦ�  ପାରି େହାଇଯାଇଛtି େବାଲି 

େସ ଦୃଢ଼ଥିେଲ କିj ତାହା ତା+ପାଇଁ ସ�ପk ଏ ପଯ��t େସ ସମୁଦ�  ତଟେର ଛିଡ଼ା 

େହାଇଛtି ଭାବୁକତା ବଶତଃ ତା+ ଆଖିେର ଲୁହ ଭରି ଆସୁଥାଏ ସଂଗୀତବିଦ୍ େହବା 

ତା+ପାଇଁ ତୁ� ମେନ େହଉଥାଏ 
େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 
ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୭୦୦୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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ସ�"�େରଖା ପrା 

ମାଆମାଆମାଆମାଆ    
 ମ_��ର େଦବୀ ସିଏ େମା ମାଆ ଜୀବନରୂପକ ଯୁ�େର ହାରିବାକୁ 
େଦଇନି େସ େମାେତ, ନିେଜ ଦୁଃଖକୁ ପାଣି ପରି ପିଉଛି, ସଂ9ାରିତ 
କରିଛି େମାେତ... 
 ତାର େସହି ମମତାକୁ ମନ ଝୁେର ଆଜି अtରର ନିରବତାେର 
େଖାେଜ ମଁୁ ତାକୁ େସ େଦବୀକୁ... ଯା’ର ପରଶେର ଦୁଃଖ େମାର 
ଭୁଲିଯାଏ 
 ଆଖିର ଝରକାେର ତାର େସହି େନୖସଗhକ େପ�ମ ବା�ଲ�ଭରା 
ମମତ�  ଭାସି ଉେଠ ଯା’ର ମମତା ଓ ନିଃସ�ାଥ�ପର େପ�ମ େମାେତ ବDୀ 
କରି ରଖିଛି େମା ମାଆ, େସ େମା ପାଇଁ ଚଳtି େଦବୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି 
ବ�ିବା େଯ େକେତ କ� 
 ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�େର ପ�ତିଟି କ�େର, ପ�ତିଟି ସଫଳତାେର ମନ ତାକୁ 
ହZ େଖାେଜ... 
 ସବୁଠୁ ନିଆରା ତାର ପରଶ, େପ�ମ ଆଜିର ଏଇ େଲଖାେର େମାର 
ଆଖି ହZ େମା ଆୟ_େର ନାହZ କ’ଣ େଦଇ ତାର ପଜୂା କରିବି କିଛି 
ତ େନୖେବଦ� ନାହZ ଆଖିର अଶ�� ଛଡ଼ା  
  
 ଜହk ଠୁ ଶୀତଳ ଯା’ର ପରଶ 
 ମହୁଠାରୁ ମିଠା ଯା’ର କଥା 
 େସହି ଚଳtି େଦବୀ+ୁ ଏ ଦଶହରାେର ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଇ�ା 
େହଉଛି 
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ପି. ପରୂବୀ ମହାtି 

ଢଗଢମାଳି ସଂଗ�ହଢଗଢମାଳି ସଂଗ�ହଢଗଢମାଳି ସଂଗ�ହଢଗଢମାଳି ସଂଗ�ହ    
 ଆମ ସମାଜ ଜୀବନେର ଆଜି ମଧ� ଆେ� अେନକ ଢମାଳି, 

ଢଗର ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ। େକେବ େକେବ ଏହା ବହୁ ହାସ�ା~ଦ 

ପ�ତୀତ ହୁଏ ଆଉ େସହି ହସ ନିଗଢ଼ୂ ଶି�ାତG କ େହାଇଥାଏ। େସ ଭିତରୁ 

କିଛି ସଂଗ�ହ କରି ଉପ�ାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। अ�ଳ େଭଦେର 

ଏହା ପଯ��େବଷିତ। େତଣୁ ପଢ଼ିେଲ େଯତିକି ମଜା ଆସିବ ତାର ମାମhକ 

अଭିବ�{ି ମଧ� ସାହିତ�କୁ अଳ+ୃତ କରିବ । 

୧ -  ହଳିଆ ଖାଏ ମହିପାଲ 

 ସାହୁ ଖାଏସି ଝିଲି।   

 ଭାବାଥ� - ‘ସାହୁ’ अଥ�ାତ ଗଁା ଗଉଡିଆ େଶ�ଣୀର େଲାକ। ଗରିବ 

େଲାକ ସାଧାରଣ ଚାଉଳ ଗେr ପାଉଥିବା େବେଳ ଧନୀ େଲାକ 

ଉନk ତଧରଣର ଚାଉଳ (ଝିଲି) ଖାଇବାକୁ ପାଆtି। ଏହି ଉଦାହରଣରୁ 

େଲାକ ସମାଜେର େଶ�ଣୀ େଶାଷଣର ଚିତ�  ଉଦଭାସିତ । 

୨ -  ଉ ସତ େହେଲ ଗଁେ଼ଡ 

 େଡଗି ପକାେଲ ହାେଥ କାେଣ। 

 ଭାବାଥ� - ସାଧାରଣତଃ ଗrା ଜାତିର େଲାେକ ସଂକୀ_�ନ 

କଲାେବେଳ ତା+ର ଗୀତ ଓ ବାଦ� ଉ¤େକାଟୀର େହାଇଥାଏ। ମାତ�  

େସମାେନ ସଂକୀ_�ନେର େଯମିତି ନାଚିବା କଥା େସମିତି ଜାଣtି ନାହZ। 
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େତଣୁ ଏପରି କୁହାଯାଏ। 

୩ -  ଲାଜ ସ ରମ୍ ଦୂେର େଥାଇ 

 ନାଚtି ଉନ୍ ମାଦ୍ େହାଇ। 

 ଭାବାଥ� - ଏହି ଗrା ଜାତିର େଲାେକ ଟିକିଏ କଥାେର ଉସତ (ଆନD) 

େହାଇଯାଆtି। େତଣୁ ବ"hତ। 

୪ -   अତି ମଧୁର କି ରହା ଖାଏ 

 अତି ନିଲ ଜ୍ ଗୀତ ଗାଏ 

 अତି େସଁ ରର ନାଚିଯାଏ। 

 ଭାବାଥ� - େକୗଣସି ବିଷୟେର ସୀମାଲÊନ ନ କରିବା ସକାେଶ ଉପେରା{ 

ନୀତିବାଣୀେର ପରାମଶ� ଦିଆଯାଇଛି । 

୫ -   ଉପର ବ ରଡା ହସୁେଛ 

 ତଲ ବରଡ଼ା ଖସୁେଛ 

 ମଝିର ବରଡା ବଲୁେଛ 

 ରହ ରହେର ଉପର ବରଡ଼ା 

 େତାର ଦିନ୍ କାଲ୍ ଆସୁେଛ । 

 ଭାବାଥ� - ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପାଶ��। ଆଜି େଯ ରାଜା ଆସନେର 

अଭିଷି{ ପରମୁହୂ_�େର େସ ଭିକାରୀ, ଏ କଥା ନିରାଟ ସତ�। ଏଣୁ ଜେଣ ଦୁଃଖ େଭାଗ 

କରିବା ସମୟେର ବା ବିପଦେର ଥିବା ସମୟେର ତାକୁ ଉପହାସ କରିବା अନୁଚିତ। କାରଣ 

ଏ ସମୟ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ� େକେବ େକେବ ଆସିପାେର। େତଣୁ अଥ� ପଯ��େବଷିତ। 
ବଣାଇଁଗଡ଼, ସୁDରଗଡ଼ 
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ଗ����ା ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     123 

 ଏହି ପ�ତିେଯାଗୀତାେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବା ନିମେt ନିମkେର ଦିଆଯାଇଥିବା 
अନୁେ�ଦ(ପାରାଗ�ାଫ୍)କୁ अtଭ�ୂ{ କରି ଆପଣ ନିଜସ� ଗu ରଚନା କରିେବ ଆପଣ+ 
କାହାଣୀେର ଏହି अନୁେ�ଦ ନିoୟ ଭାବେର ରହିଥିବ ଆପଣ ନିଜସ� ସୁବିଧା अନୁସାେର 
अନୁେ�ଦକୁ କାହାଣୀର ଆର�େର, ମଝିେର କିbା େଶଷେର ରଖି ପାରିେବ ଧ�ାନ 
ଦିअj, अନୁେ�ଦକୁ ବଦଳାଇ ପାରିେବ ନାହZ, କିbା ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଥିବା େକୗଣସି 
ଶ�କୁ ପରିବ_�ନ କରି ପାରିେବ ନାହZ 
 ଆପଣ+ ଲିଖିତ କାହାଣୀ (ଗu) ମାଇେକ� ାସÀ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ 
କରି ଆମ ନିକଟକୁ େଶଷ ତାରିଖ ସୁ�ା ପଠାଇେବ କାହାଣୀ ସହିତ ନିଜର ଏକ 
ପାସେପାଟ୍� ସାଇଜର ଫେଟା ଏବଂ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ କୃତୀ 
ପ�ତିେଯାଗୀ+ୁ ମାନପତ�  େଦଇ ସ¯ାନିତ କରାଯିବ ସମa+ୁ अଂଶଗ�ହଣ ମାନପତ�  
ଦିଆଯିବ ଉପ�ାପିତ ସମa ଗu ଆହ� ାନେର ପ�କାଶିତ େହବ 

+====================+ 
 ““““ମନା କରୁଥିଲିମନା କରୁଥିଲିମନା କରୁଥିଲିମନା କରୁଥିଲି,,,,    ଆଜି ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନିଆଜି ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନିଆଜି ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନିଆଜି ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗୁନି, , , , େହେଲ ତୁେମ କଣ େମା କଥା େକେବ େହେଲ ତୁେମ କଣ େମା କଥା େକେବ େହେଲ ତୁେମ କଣ େମା କଥା େକେବ େହେଲ ତୁେମ କଣ େମା କଥା େକେବ 
ଶୁଣିଛଶୁଣିଛଶୁଣିଛଶୁଣିଛ? ? ? ? ତୁମ୍ ଜିଦ୍ତୁମ୍ ଜିଦ୍ତୁମ୍ ଜିଦ୍ତୁମ୍ ଜିଦ୍! ! ! ! ସେତ େଯମିତିସେତ େଯମିତିସେତ େଯମିତିସେତ େଯମିତି,,,,    ତମ ପୀଉସା+ ଜନG ଦିନ ଉ�ବେର େଯାଗ ନ େଦେଲ ତମ ପୀଉସା+ ଜନG ଦିନ ଉ�ବେର େଯାଗ ନ େଦେଲ ତମ ପୀଉସା+ ଜନG ଦିନ ଉ�ବେର େଯାଗ ନ େଦେଲ ତମ ପୀଉସା+ ଜନG ଦିନ ଉ�ବେର େଯାଗ ନ େଦେଲ 
ସଂପକ� କାଟି ଦିअେtସଂପକ� କାଟି ଦିअେtସଂପକ� କାଟି ଦିअେtସଂପକ� କାଟି ଦିअେt        
    ଜାଣିଛ କାଲି େମାର େକେତ କାମ अଛିଜାଣିଛ କାଲି େମାର େକେତ କାମ अଛିଜାଣିଛ କାଲି େମାର େକେତ କାମ अଛିଜାଣିଛ କାଲି େମାର େକେତ କାମ अଛି,,,,    ଆଜି ଦିନସାରା अଫିସେର ଟିେକ ବି େର�୍ ଆଜି ଦିନସାରା अଫିସେର ଟିେକ ବି େର�୍ ଆଜି ଦିନସାରା अଫିସେର ଟିେକ ବି େର�୍ ଆଜି ଦିନସାରା अଫିସେର ଟିେକ ବି େର�୍ 
ମିଳିନିମିଳିନିମିଳିନିମିଳିନି    ରାତିେର अtତଃ ଟିେକ ଶାtିେର େଶାଇବି େବାଲି ଭାବିଥିଲିରାତିେର अtତଃ ଟିେକ ଶାtିେର େଶାଇବି େବାଲି ଭାବିଥିଲିରାତିେର अtତଃ ଟିେକ ଶାtିେର େଶାଇବି େବାଲି ଭାବିଥିଲିରାତିେର अtତଃ ଟିେକ ଶାtିେର େଶାଇବି େବାଲି ଭାବିଥିଲି    ଏେବ େହଲାଣି ଏେବ େହଲାଣି ଏେବ େହଲାଣି ଏେବ େହଲାଣି 
ରାତି ସାେଢ଼ ଏଗାରରାତି ସାେଢ଼ ଏଗାରରାତି ସାେଢ଼ ଏଗାରରାତି ସାେଢ଼ ଏଗାର    େଫାନ୍ ବି କାମ କରୁନିେଫାନ୍ ବି କାମ କରୁନିେଫାନ୍ ବି କାମ କରୁନିେଫାନ୍ ବି କାମ କରୁନି    ଏେବ ଏେତ ରାତିେର ଏଇ ସଡ଼କ େଦଇ ଏେବ ଏେତ ରାତିେର ଏଇ ସଡ଼କ େଦଇ ଏେବ ଏେତ ରାତିେର ଏଇ ସଡ଼କ େଦଇ ଏେବ ଏେତ ରାତିେର ଏଇ ସଡ଼କ େଦଇ 

ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି ~��ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : ନେଭbର ନେଭbର ନେଭbର ନେଭbର ୩୩୩୩, , , , ୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦    

ଚତୁଥ� ଗ����ା ପ�ତିେଯାଗିତା ୨୦୨୦ 
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େକାଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ େଯ ଆମକୁ ସାହାଯ� କରିବେକାଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ େଯ ଆମକୁ ସାହାଯ� କରିବେକାଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ େଯ ଆମକୁ ସାହାଯ� କରିବେକାଉ ଗାଡ଼ି ଆସିବ େଯ ଆମକୁ ସାହାଯ� କରିବ””””    ବିର{ି ପ�କାଶ କରି କହୁଥିେଲ ବିର{ି ପ�କାଶ କରି କହୁଥିେଲ ବିର{ି ପ�କାଶ କରି କହୁଥିେଲ ବିର{ି ପ�କାଶ କରି କହୁଥିେଲ 
ବରୁଣବରୁଣବରୁଣବରୁଣ    କାରେର ପାଖ ସିଟେର ନିରବେର ବସିଥିେଲ ପତk ୀ ବିନି ଆଖି ଲାଲ କାରେର ପାଖ ସିଟେର ନିରବେର ବସିଥିେଲ ପତk ୀ ବିନି ଆଖି ଲାଲ କାରେର ପାଖ ସିଟେର ନିରବେର ବସିଥିେଲ ପତk ୀ ବିନି ଆଖି ଲାଲ କାରେର ପାଖ ସିଟେର ନିରବେର ବସିଥିେଲ ପତk ୀ ବିନି ଆଖି ଲାଲ 
େଦଖାଯାଉଥିଲାେଦଖାଯାଉଥିଲାେଦଖାଯାଉଥିଲାେଦଖାଯାଉଥିଲା, , , , ଲାଗୁଥିଲା େକଉଁ ମୁହୂ_�େର ହଠାତ୍ ବ� ଭାiିଯିବ ଆଉ ଆଖିେର ବନ�ା ଲାଗୁଥିଲା େକଉଁ ମୁହୂ_�େର ହଠାତ୍ ବ� ଭାiିଯିବ ଆଉ ଆଖିେର ବନ�ା ଲାଗୁଥିଲା େକଉଁ ମୁହୂ_�େର ହଠାତ୍ ବ� ଭାiିଯିବ ଆଉ ଆଖିେର ବନ�ା ଲାଗୁଥିଲା େକଉଁ ମୁହୂ_�େର ହଠାତ୍ ବ� ଭାiିଯିବ ଆଉ ଆଖିେର ବନ�ା 
ଆସିବଆସିବଆସିବଆସିବ    ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟେର ସାଇେକଲେର େକହିଜେଣ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟେର ସାଇେକଲେର େକହିଜେଣ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟେର ସାଇେକଲେର େକହିଜେଣ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟେର ସାଇେକଲେର େକହିଜେଣ େସଇ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର 
େଦଖାଗଲାେଦଖାଗଲାେଦଖାଗଲାେଦଖାଗଲା    
    ବରୁଣ ଗାଡ଼ିର କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ ବିନି ହାତକୁ ଧରିେଦଇ ବରୁଣ ଗାଡ଼ିର କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ ବିନି ହାତକୁ ଧରିେଦଇ ବରୁଣ ଗାଡ଼ିର କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ ବିନି ହାତକୁ ଧରିେଦଇ ବରୁଣ ଗାଡ଼ିର କବାଟ େଖାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ ବିନି ହାତକୁ ଧରିେଦଇ 
କହୁଥିେଲକହୁଥିେଲକହୁଥିେଲକହୁଥିେଲ, , , , ““““ବାହାରକୁ ଯାअ ନାହZବାହାରକୁ ଯାअ ନାହZବାହାରକୁ ଯାअ ନାହZବାହାରକୁ ଯାअ ନାହZ, , , , କିଏ େହଇଥିବକିଏ େହଇଥିବକିଏ େହଇଥିବକିଏ େହଇଥିବ????” ” ” ” ବରୁଣ ହାତ ଛାଟିେଦଇ ବରୁଣ ହାତ ଛାଟିେଦଇ ବରୁଣ ହାତ ଛାଟିେଦଇ ବରୁଣ ହାତ ଛାଟିେଦଇ 
ବାହାରିଗେଲବାହାରିଗେଲବାହାରିଗେଲବାହାରିଗେଲ    ହାତ ଉେଠଇ ସାଇେକଲେର ଯାଉଥିବା େଲାକକୁ अଟକିବାକୁ କହିେଲହାତ ଉେଠଇ ସାଇେକଲେର ଯାଉଥିବା େଲାକକୁ अଟକିବାକୁ କହିେଲହାତ ଉେଠଇ ସାଇେକଲେର ଯାଉଥିବା େଲାକକୁ अଟକିବାକୁ କହିେଲହାତ ଉେଠଇ ସାଇେକଲେର ଯାଉଥିବା େଲାକକୁ अଟକିବାକୁ କହିେଲ    
େଲାକଟା ଥେର ବରୁଣକୁ ଆଉ ଥେର ଗାଡ଼ି ଭିତେର ବସିଥିବା ବିନିକୁ ଚାହZଲାେଲାକଟା ଥେର ବରୁଣକୁ ଆଉ ଥେର ଗାଡ଼ି ଭିତେର ବସିଥିବା ବିନିକୁ ଚାହZଲାେଲାକଟା ଥେର ବରୁଣକୁ ଆଉ ଥେର ଗାଡ଼ି ଭିତେର ବସିଥିବା ବିନିକୁ ଚାହZଲାେଲାକଟା ଥେର ବରୁଣକୁ ଆଉ ଥେର ଗାଡ଼ି ଭିତେର ବସିଥିବା ବିନିକୁ ଚାହZଲା    

+====================+ 

ବି.ଦ� . : କାହାଣୀକୁ ଭୁତେପ�ତ କଥା େଯାଡ଼ି େରାମା�କର କରj 
    
ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗu~��ାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗu~��ାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗu~��ାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗu~��ାର ଫଳାଫଳ ::::    
ପ�ଥମ :  ସୁଧାଂଶୁ େମାହନ ସାହୁ (ନିକିର ସ�ପk) 
ଦି� ତୀୟ :  ଜନG ଜୟ ନାୟକ (କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ) 
ତୃତୀୟ :  ସେରାଜିନୀ ମିଶ� (ଆତG ବିଶ�ାସ) ଏବଂ ସେରାଜିନୀ ଦାସ (ବ�ୁତ� ର େଖାଳପା) 
 
 ସମa ପ�ତିେଯାଗୀ+ୁ ହାghକ अଭିନDନ ଓ ଶୁେଭ�ା 

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    
ପ�ତି-ାତା-ସ ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

ଆତG ବିଶ�ାସଆତG ବିଶ�ାସଆତG ବିଶ�ାସଆତG ବିଶ�ାସ    
            ମା େଛଉr ଝିअ ନିକି େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢା। ରୂପ 

େଯମିତି ଗୁଣ ବି େସମିତି। ତାକୁ େଯେତେବେଳ ଦଶବଷ� ମା’ ଚାଲିଗେଲ 

ଆରପାରିକୁ। ପୁअଟିଏ ପାଇଁ ଜଗିଜଗି ପା� ଝିअେର ପୁअଟିଏ େହଲା 

କିj ପୁତ� ସୁଖ େବାେଧ ଭାଗ�େର ନ ଥିଲା ପୁअର ମୁହଁ େଦଖିବା ପବୂ�ରୁ 

େସ ଚାଲିଗେଲ ମା ମରିବାର ବେଷ� ନ ପୁରୁଣୁ ଦୁଘ�ଟଣାେର ବାପା ବି 

ଚାଲିଗେଲ ଘେର ବୁଢୀ େଜେଜମା, ଚାରି ଭଉଣୀ, ସାନଭାଇ ଜଗା ଓ 

େସ ସାତ ପ�ାଣୀ କୁଟୁb କିଏ ବା େକେତ ସାହାଯ� କରିବ? 

 ବ�ୁ ବା�ବ+ ସାହାଯ�େର କିଛି ଦିନ ଚଳିଗଲା ଧିେର ଧିେର 

ଘେର ଥିବା ସୁନା, ରୂପା, କଂସାବାସନ ସବୁ ବିକି�  େହାଇଗଲା 

େଜେଜମା ଓ ନାତୁଣୀ ଭିତେର ଭାେଳଣୀ ପଡିଲା, କ’ଣ କରିେବ େକମିତି 

ଚଳିେବ?  

 ନିକି ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢୁଥିଲା ସବୁେବେଳ େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ େସ 

େଦଖିବାକୁ ବି ସୁDର ଥିଲା, ତା ସହ େସ େଗାଟିଏ ନମ�, ଭଦ� , କମ�ଠ, 

େମଧାବୀ, ପେରାପକାରୀ, ସାହାସୀ ଏବଂ େମଳାପୀ ଝିअ ଥିଲା ବହୁତ 

ଗୁଡାଏ ଭଲ ଗୁଣର अଧିକାରୀ େହାଇ ଥବାରୁ ପ�ଧାନ ଶି�ୟିତ� ୀ ତାକୁ 

ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆtି ତାର େଜେଜମା+ୁ ବିଦ�ାଳୟେର େରାେଷୟା 
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ଭାବେର ରଖିେଦବାକୁ ତା+ର ଭାରି ଇ�ା କିj ତା+ର ବୟସ ଷାଠିଏରୁ ଉ�� 

େହାଇଥିବାରୁ ସ�ବ େହଲାନାହZ ଉଭୟ+ର ବୟସ ପ�େତ�କ କାଯ�� ପାଇଁ ବାଧା ସୃ�ି 

କଲା अେନକ ମତେଦେଲ ମDିର ପାଖେର ଯାଇ ବସିେଲ, କିଛି କିଛି ମିଳିଯିବ େସଥିେର 

ଚଳିଯିେବ େଜେଜମା ବି େଶଷେର ରାଜି େହାଇଗେଲ େସ ଭାବିେଲ େଭାକେର ମରିବା 

अେପ�ା ଭିକମାଗି ବ�ିବା କିଛି ଖରାପ ନୁେହଁ ନିକି କିj ନେଛାଡବ�ା େସ ଭିକ 

ମାଗିବ ନାହZ ବାପା ତାକୁ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ କରିବାର ସ�ପk େଦଖୁଥିେଲ, େସ ଭିକ ମାଗିବ? 

କଦାପି ନୁେହଁ େସ ମରିଯିବ ପେଛ ଭିକ ମାଗିବନି 

 କାD କାD େହାଇ ନିକି ଯାଇ ବସି ପଡିଲା ଗେଣଷ ଭଗବାନ+ େଫାଟ ପାଖେର 

ହାତେଯାଡି କହିଲା, େହ ଗେଣଷ ଭଗବାନ, ତୁେମ ତ ବିଦ�ାଦାତା, ବୁ�ିଦାତା, ବିଘk 

ବିନାଶକ ସବୁକିଛି େସଥିପାଇଁ ସମେa ତୁମକୁ ପଜୂା କରtି ମଁୁ ତ ମଧ� ସବୁଦିନ ତୁମକୁ 

ଫୁଲ ଦଉଚି ଦୟାକରି ମେତ ଟିେକ ବୁ�ି ବେତଇ ଦିअନା ମଁୁ ନିଜ ହାତେର ତୁମପାଇଁ 

ଫୁଲମାଳେଟ ଗୁ�ି େଦବି ମଁୁ ଶୁଣିଚି, ତୁେମ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ େବଶୀ ଭଲପାअ ଗେଣଷ 

ପଜୂାଦିନ େମା ସରାଗାତେର ଥିବା ପଇସାେର ଆମ ସମa+ ପାଇଁ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଲଡୁ 

ଆଣିବି େବାଲି ଭାବିଛି ତୁମ ପାଇଁ ମଧ� େଗାଟିଏ ଲଡୁ ଆଣିେଦବି େବଶୀ ଆଣି 

ପାରିବିନି େମା ପାଖେର େବଶୀ ପଇସା ନାହZ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ଦୁଇଦିନ ପେର 

ତୁମ ପଜୂା अଛି ସମେa ନୂଆ ନୂଆ ଜାମା ପି�ି ତୁମ ପଜୂାକୁ ଯିେବ ସାନ ଦୁଇ 

ଭଉଣୀ+ ପାଇଁ ମଁୁ େକମିତି ନୂଆ ଜାମା କରିବି? େମା ପାଇଁ ନ େହେଲ ଚଳିବ 

େସମାନ+ ପାଇଁ ନ େହେଲ କାDିେବ ତା+ ଆଖିେର ଲୁହ େଦଖିେଲ ମେତ ବହୁତ 

ଖରାପ ଲାେଗ ମେତ ଟିେକ ବେତଇ ଦିअନା, େକମିତି କ'ଣ କରିବି? 
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 ହଠାତ୍ ନିକିର ନଜର େଫାଟ ପଛପେଟ ଥିବା ଶାଢୀ ଉପେର ପଡିଲା ତାର ମେନ 

ପଡିଲା ଜଗାର ଏେକାଇଶିଆ ଦିନ େବାଉ ପି�ିବ େବାଲି, ବାପା ଏଇ ନୂଆ ଶାଢୀଟି 

ଆଣିଥିେଲ େବାଉ ତ ଆଉ ନାଇଁ, କିଏ ପି�ିବ? ଶାଢୀଟି ଧରି େବାଉର େଫାଟ ପାଖକୁ 

ଗଲା ନିକି  

 େବାଉ, ତୁ କୁଆେଡ ଗଲୁ େବାଉ? ଆମ ମାନ+ୁ ଛାଡି ତୁ କୁଆେଡ ପେଳଇଲୁ? 

େକେବ ଆସିବୁ? େତା ଶାଢୀ କାଟି ଜାମା ଦିଟା କରିେଦବି? ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହZକି 

େବାଉ? କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାDି ଉଠିଲା ନିକି   

 ଆଜି ଗେଣଷ ପଜୂା ନିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାiୁଡିେର ଚାiୁଡିଏ ଫୁଲ ସଂଗ�ହ 

କଲା େଜେଜମା+ୁ ପଚାରି ପଚାରି ମାଳଟିଏ ଗୁ�ିବା ଆର� କଲା ଭୟ କାେଳ ହାତେର 

ଛୁ�ି େଗ|ି େହଇଯିବ, େତଣୁ େସ ନିେଜ ଗୁ�ି େଦେବ େବାଲି କହିେଲ କିj ନିକିର ଏକା 

ଜିଦ୍, େସ ଗେଣଷ ଭଗବାନ+ୁ କହିଛି େସ ନିେଜ ଫୁଲମାଳ ଗୁ�ି େଦବ େବାଲି, େତଣୁ େସ 

ହZ ଗୁ�ିବ ନିକି ଫୁଲ ଗୁ�ୁଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ମନ କ'ଣ କଥା େହଉଥାଏ ହଠାତ୍ 

ପଚାରିଲା େଜେଜମା, ଆମ ବାଡିେର ତ ବହୁତ ଜାଗା अଛି, ଆେମ ଫୁଲ ବଗିଚା କରି 

ଫୁଲମାଳ ମDିରେର ବିକିେଲ େକମିତି ହୁअtା? େଜେଜମା+ ମନକୁ କଥାଟି ପାଇଲା 

େସହି ଦିନଠୁ ତିନି ନାତୁଣୀ ଓ େଜେଜମା ଲାଗିଗେଲ ଫୁଲ ବଗିଚା ତିଆରିେର ଜଗା ପାଇଁ 

େଯଉଁ �ୀର ଆେସ, ତାରି ସରେର ଗୁଆଘିअ ତିଆରିେହଲା ତିନି ଭଉଣୀ ସକାେଳ ଏବଂ 

ସଂଧ�ାେର ମDିରକୁ ଯାଇ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ଦୀପ ବିକtି େଫରିଲାେବଳକୁ େସହି 

ପଇସାେର ମୁଢି କିଣି ଆଣtି ତାହା ଥିଲା େସମାନ+ର ପ�ତିଦିନର ଖାଦ� 

 ନିଜର ଉ_ମ ଗୁଣ ଏବଂ ବୁ�ିବଳେର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା ନିକି 
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ଦାରିଦ� �ର କଷାଘାତ ତାର ପଥେରାଧ କରିପାରିଲା ନାହZ ଦୁଃଖର ପାହାଡ ଉପେର 

ବସିଥିେଲ ମଧ� େସ ପାଠପଢା ଛାଡି ନ ଥିଲା ମDିରରୁ େଫରିବା ପେର ମଁୁହ ହାତ େଧାଇ 

ସମେa ଲ�ନ ଚାରିପେଟ ବହିଧରି ବସିଯାଆtି ନିକି ନିେଜ ପଢିବା ସହ अନ� ଭାଈ 

ଭଉଣୀମାନ+ୁ ମଧ� ପଢିବା ପାଇଁ େପ�ରଣା ଦିଏ ବହି ତ ବିଦ�ାଳୟ ତରଫରୁ ମିଳିଯାଏ, 

କିj ଖାତା କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ େତଣୁ ରgିେର ବିକି�  େହଇଥିବା ପୁରୁଣା ଖାତାକୁ 

ଆଣି କାମ ଚଳାଏ 

 ସମୟର େସ�ାତ ଗଡି ଚାଲିଲା ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ପୁରା ଭାରତବଷ�ର ପ�ଥମ 

ଦଶଜଣ+ ମଧ�େର ସvମ �ାନ अଧିକାର କରି ପାଶ୍ କଲା ନିକି ପ�ମାଣ କରିେଦଲା 

କ� କେଲ କୃ© ମିଳtି ବାଃ ବାଃର ସୁअ ଛୁଟିଲା ସମa+ ପାଇଁ େସ େହଲା ଏକ 

ଜ� ଳt ଉଦାହରଣ ବିେଶଷତଃ ପ�ାଚୁଯ��େର ବୁଡି ରହିଥିବା ଭୂବନ ପାଇଁ 

 ସରପ� ମେହଶ ଦାଶ+ ପୁअ ଭୂବନ ଭାରି େଗହA ା ପାଟିରୁ ବାହାରିବା ପବୂ�ରୁ 

ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖେର ହାଜର େହାଇଯାଏ ମେହଶ ବାବୁ ସବୁେବେଳ କାଯ��ବ�a 

ପିଲା+ ପଢାପଢିେର ଧ�ାନ େଦଇ ପାରtି ନାହZ ପ�େତ�କ ବିଷୟ ପଢାଇବା ପାଇଁ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଶି�କ ଘରକୁ ଆସtି ଜମିଦାରିଆ ଘର अଭାବ ବା କ'ଣ? ଭୂବନର 

କିj ପଢାେର ଜମା ମନ ନ ଥାଏ ମିଛସତ କହି अଧିକାଂଶ ଦିନ ପଢା ବD କରିଦିଏ 

ଭାରି ଜିଦ୍ ପଢିବନି ମାେନ ପଢିବନି ମା କ'ଣ କହିେଲ ପାଟିତୁr କେର େସଥିପାଇଁ 

ମା ବି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆtି ବିଦ�ାଳୟେର ମଧ� ଶି�କ ପଢାଇଲା େବେଳ ଶୁେଣନି କି 

େଲେଖନି ପରୀ�ା ସମୟ ଆସିେଲ ଭଲ ପିଲାମାନ+ୁ ଖାତା ମାଗି େନଇଯାଏ 

ଇ�ାେହେଲ େଫରାଏ ନ େହେଲ ନାହZ ନ େଦେଲ େଚାେରଇ େନଇଯାଏ ସମେa 
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ଜାଣିେଲ ବି କିଛି କହି ପାରtି ନାହZ  "ବଡେଲାକ+ୁ ଉ_ର ନାହZ କି ସ�ଗ�କୁ ନିଶୁଣି ନାହZ" 

ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆtି ଡରେର अେଧ ପିଲା ଖାତା ଆଣିବା ବD କରିେଦେଲ ନିକିର 

ଖାତା ବି ବହୁତ ଥର େଚାରି େହାଇଛି ବହୁତ ହଇରାଣ େହାଇଛି ନିକି କିj ଖାତାସିନା 

େଚାରି କରିେଦଲା �ାନ ତ େଚାରି କରି ପାରିବନି, େଶଷେର ଦଶମ େଶ�ଣୀେର େଫଲ୍ 

ମା’+ଠୁ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଲା େସ ବିର{ େହାଇ କହtି - "େତା ଭଳିଆ ଶେହଟା ପୁअ 

अେପ�ା ନିକି ଭଳି େଗାଟିଏ ଝିअ ଭଲ" ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ନିକି ଉପେର ଭୂବନର ଭାରି 

ରାଗ େତଣୁ ସାi ସାଥୀ ମାନ+ ସହ ମିଶି ସବୁେବେଳ ନିକିକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ େଚ�ା 

କେର 

 ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପେର ନିକି ,Dେର ପଡିଲା କେଲଜେର ଜଏନ୍ କରିବ ନା ନାହZ? 

अଭାବ अନାଟନ ତାର ବାଟ ଓଗାଳୁଥିେଲ େସ ଜାଣିଥିଲା ଜଏନ୍ କେଲ ନିoୟ ତାକୁ 

େପ�ା�ାହନ ରାଶି ମିଳିବ ଆଉ େକେତାଟି ପିଲା+ୁ ଘେରାଇ ଶି�ା େଦେଲ, ହୁଏତ  

କେ�ମେ�  ପଢା ସଂପ"ୂ�  କରି  େଦଇପାେର  ତାର  ଦୃଢସଂକu,  ଆତG ବିଶ�ାସ  ଏବଂ  

अଦମ�  ଉ�ାହ  ସାମନାେର ହାର  ମାନିଲା  अଭାବ 

 କେଲଜେର  ଜଏନ୍  କଲା  ନିକି କେ�ମେ� ଦୁଇଟି ବଷ�  କଟିଗଲା ହଠାତ୍  

ଦିେନ କେଲଜେର େପପର୍ ପଢୁ ପଢୁ େଗାଟିଏ ବି�ାପନ ଉପେର ନଜର ପଡିଲା 

 "ସଦ�ଜନିG ତ ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ଛୁଆର ଉପଯୁ{ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ଝିअଟିଏ  

ଦରକାର ବୟସ  ସୀମା  -  ୧୮ ରୁ  ୩୫, ପାରିଶ�ମିକ - େକାଡିଏ ହଜାର” 

 ବି�ାପନଟି ପଢି ନିକିର ମନ ଆେDାଳିତ େହାଇଉଠିଲା େକାଡିଏ ହଜାର ଟ+ା ତା  

ପାଇଁ ବହୁତ େବଶୀଥିଲା େସ ଭାବିଲା, ଯଦି େସ ଏହି ଦାୟିତ� ଟି ହାତକୁ ନିଏ ହୁଏତ ତାର  
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େଗାଟିଏ ବଷ�ର ପାଠପଢା ନ� େହାଇଯିବ କିj ତା ଭାଇଭଉଣୀମାନ+ୁ େସ ମଣିଷ  

କରିେଦଇ ପାରିବ େଜେଜମା ସହିତ ପରାମଶ� କରି ଭୂବେନଶ�ର ଯିବାପାଇଁ �ିର  

କରିେନଲା   

 ଆଇ. ଏ. ଏସ. ବିେନାଦ ବାବୁ ନିକିର ଉ_ମ ବ�ବହାର, ଆtରିକତା ଏବଂ  କାଯ�� 

କୁଶଳତାେର ବହୁତ ଖୁସି ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ େସ ନିଜର ଛୁଆପରି ଯତk ନିଏ ପିଲା  

ଦୁଇଟିର ଉପଯୁ{ ଯତk େନବା ସହ େଯେତେବେଳ ସମୟ ମିେଳ ବହି େଖାଲି ବସିଯାଏ  

ତା’ର ପଢାପ�ତି ଆଗ�ହ େଦଖି ବିେନାଦ ବାବୁ ଘେର ପଢି ପରୀ�ା େଦବାପାଇଁ ସବୁ  

ପ�କାରର ସାହାଯ� କେଲ 

 ନିକି ଧିେର ଧିେର ସଫଳତାର ଶିଡି ଚଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଖୁବ୍ ଭଲନbର ରଖି ବି.ଏ.  

ପାଶ୍ କଲା ବି.ଏ. ପେର ସବ�ଭାରତୀୟ ପ�ତିେଯାଗିତା ପରୀ�ା େଦବାପାଇଁ �ିର  କଲା 

 ହଠାତ୍ ସମାଜେର ନିକିର େଫାଟ େଦଖି ଆoଯ�� େହାଇଗଲା ଭୂବନ ଭଲଭାେବ  

ନିେରଖି େଦଖିଲା ହଁ, ଏ ତ ନିକିର େଫାଟ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ନିକିତା ପ�ଧାନ ନିକି କ'ଣ 

ସତେର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ପାଇଗଲା? ଏ କ'ଣ ସ�ବ? 

 ଲଜ�ାେର ଭୂବନର ମୁr ତଳକୁ େହଇଗଲା ନିଜ ଉପେର ରାଗ ଆସିଲା ଟ+ାର  

ଗଦିେର େଶାଇ ବି େସ ବାଳୁiା, ଦୁଃଖର ପାହାଡେର ବସି ବି ନିକି ଆଇ.ଏ.ଏସ୍  ନା, େସ 

ବି କିଛି ବନିବ ଖରାପ ସାiସାଥି+ଠୁ ଦୂେରଇବାକୁ ପଡିବ ବିନା ଶି�କେର  

େମାବାଇଲ୍  ,ାରା ପାଠ ପଢିବ 

 େସହିଦିନଠାରୁ ଗହଳଚହଳ ଯାଗାକୁ ଯିବାପାଇଁ ଭୂବନ ପସD କେରନି େହେଲ  

ଆଜି ଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା େହାେଟଲର ହଲ୍ େର ପାଟh  
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ଚାଲିଥିବା େବେଳ, େସ େମାବାଇଲେର ବ�aଥିଲା ଏହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍  

କିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡିବା ପେର 'ମା’େଲା' େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁଉଠୁ େସ େଦଖୁଥିଲା  

ତା ପିଲାଦିନ ସାi େସୗମ�କୁ େସ େଯେବ େଦଖା େହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ  

େଖାଳି େଦଉଥିଲା େସୗମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହଇଗଲା 

 େସମାେନ ପିଲାଦିନର କଥା ଆର� କରୁଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ଆସିଥିଲା  ନିକି 

ନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୂବନର ପାଟି अଠାअଠା େହଇଗଲା େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର  

େଦଖୁଥିଲା କେଲଜ ପେର ହଠାତ୍ କୁଆେଡ ଗାୟବ୍ େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ େସୗମ�ର  

କଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁ ନଥିଲା େସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା ନିକି ଏେବ ବି ଠିକ୍ 

େସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛି େଯମିତି କେଲଜ ସମୟେର ଥିଲା ସେତ କ'ଣ େସ  

ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ ପାଇଛି? अପଲକ ନୟନେର ନିକିକୁ ଚାହZ ରହିଥାଏ ଭୂବନ 

 ଦାରିଦ� �ର କଷାଘାତେର ବି ଦୃଢସଂକu, ଆତG ବିଶ�ାସ ଏବଂ କେଠାର ପରିଶ�ମ  

ଫଳେର अସାଧ� କାଯ�� ବି ସାଧନ େହଇପାେର, ଏହା ପ�ମାଣ କରି େଦେଖଇ େଦଇଥିଲା  

ନିକି 
 

 

 

ଆେଲାକ  ନଗର ,ଆbପୁଆ 

ବ� ହG ପୁର  ,   ଗଂଜାମ   

ଭ� ାମ�ଭାଷ  -୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 

   ଇେମଲ। ଠିକଣା - sashisarojini1985@gmail.com 
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ସୁଧାଂଶୁ େମାହନ ସାହୁ 

ନିକିର ସ�ପkନିକିର ସ�ପkନିକିର ସ�ପkନିକିର ସ�ପk    
 ସାହୁବାବୁ+ ପୁअ ଭୁବନ... ନଁାଟି େଯମିତି, ଗୁଣ ବି େସମିତି ।  

 ଚDନପୁର ଗଁାେର ବାପା+ ପ�ତି-ାକୁ ମଜଭୁତ କରିପାରିବାର 

ସ�ମ େହାଇ ପାରିଛି ଭୁବନ। ପାଖ ଆଖ अ�ଳେର ସାହୁବାବୁ+ର 

ବହୁତ ଖ�ାତି। ପିଲାେବଳୁ ଭୁବନର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବ�ବହାର ପାଇଁ 

େଲାକମାନ+ର ପ�ଶଂସାେର ମେନ ମେନ ଗବ� अନୁଭବ କରtି 

ସାହୁବାବୁ। ଭଗବାନ+ୁ ଧନ�ବାଦ ଦିअtି ମଧ�, ଏମିତି ପୁअଟିଏ 

ପାଇଥିବାରୁ।  

 ପତk ୀ ଶାtି+ୁ ଚିଡାଇ ଚିଡ଼ାଇ କହtି, "ପୁअ କାହାର? ବାପକୁ 

େନଇ ପୁअଟି େହଇଛି ନା!!!" ଶାtି ସ�ାମୀ+ୁ କିଛି ନ କହିପାରି ମୁରୁକି 

ହସି ଦିअtି। େସ ହସେର େଯମିତି ଆନDର ଶିହରଣ େଖଳିଯାଏ 

ସାହୁବାବୁ+ ହୃଦୟେର 

 ପିଲାେବେଳ ଭୁବନର େହହ ବହୁତ ଖରାପ େହଉଥିଲା। ତାକୁ 

େନଇ ସ�ାମୀ¨ୀ ଦୁେହଁ େକେତ ବଇଦ ଡା{ର+ ପାଖକୁ ଯାଇଛtି, 

େକେତ େଦବାେଦବୀ+ୁ ପଜୂା ତପସ�ା କରିଛtି, ହିସାବ ନାହZ। ଆଜି 

େସଇ ଦିନଗୁଡିକ ମେନ ପଡିେଲ, ସ�ାମୀ¨ୀ ଦୁଇଜଣ+ ଆଖିେର ଲୁହ 

ଆସିଯାଏ, ଇଶ�ର+ अପାର କରୁଣା ଲାଗି ନିଜକୁ ଧନ� ମେନ କରtି। 
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େଯମିତି ଲାେଗ କି ବାପାମା+ ପଜୂା ତପର ଫଳ ସବୁ ଭୁବନ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଭୁବନ 

ହାଇ9ୁଲେର 9ଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲା। ପ�ଧାନ ଶି�କ+ କଥା ଆଜି ବି ମେନ ପେଡ। 

“ସାହୁବାବୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ�ବାନ। ପିଲା ଦୁଇଜଣ ଆପଣ+ର ହୀରା। ଭୁବନ ନିେo 

ଦିେନ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଟପିଯିବ ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ େହବ।”  ଆଜି ସାହୁବାବୁ 

ମାେ�� +ୁ ମେନ ପକାଇ ଧନ�ବାଦ ବି ଦିअtି। 

 ସାହୁବାବୁ ପିଲା ଦୁଇଜଣ+ୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆtି। ବଡ଼ଝିअ अନିତାର ବାହାଘର 

ପେର ଟିେକ ଭାiି ପଡ଼ିଥିେଲ େସ। ଝିअ ପରଘରକୁ ଯିବାର ବିରହ ଦୁଃଖକୁ ସହ� 

କରିବାକୁ ତା+ୁ ବହୁତ କ� େହାଇଥିଲା। अନିତା ଏେବ ଭଲେର अଛି। ତା ସ�ାମୀ अମିୟ 

ଭୁବେନଶ�ରେର ବ�ା+େର ଚାକିରି କରtି। अନିତା କହୁଥିଲା, କୁଆେଡ େସ ବଡ଼ବାବୁ 

େହାଇଗେଲଣି। अନିତାର ପୁअ ବିଟୁ, ବଡ଼ ଦୁ�। ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଖାଲି େମାବାଇଲ 

ବ�ତୀତ ଜାଣtି ବା କଣ? ଯାହା େହେଲ ବି େସ ସାହୁବାବୁ+ର େଗହA ା ନାତି। ତା ସହ 

ଦିନେର ଥେର କଥା ନ େହେଲ ସାହୁବାବୁ+ୁ ଭଲ ଲାେଗ ନାହZ। 

 ପDର ବଷ� େହଲାଣି अନିତାର ବାହାଘରକୁ। ତଥାପି अନିତାର अଭାବକୁ अନୁଭବ 

କରtି ସାହୁବାବୁ। ଭାବିଥିେଲ, अନିତା ଗଲାପେର କିଛି ବଷ� ଛାଡ଼ି ଭୁବନକୁ ହାତରୁ ଦୁଇ 

ହାତ କରିେଦେବ। େବାହୂେଟ ଘରକୁ ଆସିେଲ अନିତାର अଭାବ ଟିେକ କମ୍ େହଇପାରିବ। 

େହେଲ ପିଲାଟା କଣ ରାଜି େହଉଛି? ଏକା ଜିଦ୍, ବାହା େହବ ନାହZ। େସଥିପାଇଁ 

ପରିବାରବଗ� ଟିେକ ଚିtିତ। ଏ ବୁଢ଼ା अବ�ାେର ବଳ ବୟସ କଣ େଫରି ଆସିବ?  

 େବେଳ େବେଳ ସାiସାଥୀମାେନ ଥ)ାେର କହି ଦିअtି, “ସାହୁବାବୁ, ଭୁବନ ପାଇଁ 

ଭଲ ଝିअେଟ େଦଖି ହାତରୁ ଦୁଇହାତ କରିଦିअ। ନ େହେଲ େସ େଗାେଟ ବିେଦଶୀ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     134 

େବାହୂେଟ େନଇ ଆସିବ।” ବାପ ମନ... ଟିେକ କ� ହୁଏ। अବଶ� େସ ପୁअ ଉପେର 

अଗାଧ ବିଶ�ାସ କରtି। କଣ କରିେବ, ମନଦୁଃଖ ମନେର ମାରି କହି ଦିअtି, “େମା ପୁअ 

େକେବ େସମିତି କରିବ ନାହZ ।” 

 ଭୁବନ ଦୁଇ ବଷ� େହଲା ଆେମରିକାେର ନାସାେର େବୖ�ାନିକ ଭାେବ କାମ କରୁଛି। 

ଇଂଜିନୟରିଂ ପେର ଇେସ�ାେର ଚାକିରି ପାଇଥିଲା ଭୁବନ। ତାର �ାନ େକୗଶଳର ଭି_ିେର 

ଭାରତ ସରକାର+ ତରଫରୁ ନାସାେର ନିଯୁ{ି ପାଇଛି େସ। 

 କିଛଦିନ ତେଳ ବାପା+ େଦହାଖରାପ ଖବର ଶୁଣି ରହି ପାରିଲା ନାହZ ଭୁବନ। 

ସାହୁବାବୁ+ ମନା କରିବା ସେତ� ତିନିଦିନ େହଲା ଆେମରିକାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି େସ। ଦୁଇ 

ବଷ� େହଲା ବାପାମା+ୁ େଦଖି ନଥିଲା। ଭୁବନକୁ େଦଖି ସାହୁବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି। େଯମିତି, 

େଦହ ତା+ର ଠିକ୍ େହଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ ଆଜି। ଭୁବନ 

ଆସିବା ଦିନରୁ ସ�ାମୀ+ ସ�ା��େର ଉନk ତି େଦଖି ଶାtି ବହୁତ ଉଲA ସିତ ଥିେଲ। ପିଲାମାେନ 

ହZ ବାପାମାଆ+ ସବୁକିଛି ଆଉ ତା+ୁ େଦଖିେଦେଲ େସମାେନ ସବୁ ଦୁଃଖକ� 

ଭୁଲିଯାଆtି।  

 କାଲି ଡା{ର ବାବୁ ବି କହୁଥିେଲ, “ସାହୁବାବୁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ େହଲା କଣ େହଇଛି 

େଯ ଆପଣ+ ସ�ା��େର ବହୁତ୍ ପରିବ_�ନ ଆସିଛି? େମାର ଏେତ ଦିନର ଚିକି�ାେର 

ଏେତ ଶୀଘ� ଉନk ତି ମଁୁ େଦଖି ନଥିଲି। ନିoୟ ଆଉ କିଛି େହାଇଛି େବାେଧ।” 

 “େମା ପୁअ ପରା ଆେମରିକାରୁ ଆସିଛି”, ସାହୁବାବୁ କହିପକାଇେଲ। 

 ସ��ାେବେଳ ବାପାମାଆ+ ସହ ବସି କଥା େହଉଥିଲା ଭୁବନ - ତା ପିଲା େବଳ 

କଥା, ଆେମରିକାେର କଣ େକମିତି ସବୁ ହୁଏ, ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। େମାବାଇଲ ରିଂ ବାଜି 
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ଉଠିଲା। 

 ବୀଟୁ େଫାନ୍ କରିଥିଲା। 

 - ମାମଁୁ, ମଁୁ ତୁମ ଉପେର ରାଗିଛି। ତୁେମ ତିନି ଦିନ େହଲା ଆସିଲଣି, େମା ପାଖକୁ 

ଆସି ନାହଁ କାହଁକି? କାଲି େମା ଜନG ଦିନ, ତୁମର ମେନ ନାହZ କି? େକେତବେଳ ଆସିବ? 

ବାପା+ ସ�ା�� ଚିtାେର ବିଟୁର ଜନG ଦିନ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଭୁବନ। 

 - ହଁେର ବାବା, ମଁୁ କାଲି ଆସିବି। େମା େଗହA ା ଭଣଜାର ଜନG ଦିନ ଆଉ ମଁୁ ନ ଆସିବି 

େକମିତି? ଆସିବା େବେଳ େତା ପାଇଁ ଭଲ ଉପହାର ମଧ� ଆଣିବି। 

 ରାତିେର ଆଉ ଭୁବନକୁ ଭଲ ନିଦ େହଲାନି। ବହୁତ ଦିନପେର କାଲି ଭଉଣୀ 

ଭିେଣାଇ ଆଉ ବିଟୁକୁ େଦଖିବ। େକେତ ମଜା େହବ। 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଭୁବନ। କିଛି ଦିନ ଭିତେର 

େକେତ ପରିବ_�ନ। ରାaାଘାଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲଡିଂ େଶାରୁମ୍ େକେତ କଣ ଆସିଯାଇଛି... 

ବାଟେର ବିଟୁ ପାଇଁ େଗାେଟ ରିେମାଟ ଉଡାଜାହାଜ କିଣିେନଲା ଭୁବନ। ଏହା ଭିତେର 

େକେତ େବେଳ ଭଉଣୀଘେର ପହ�ି ଯାଇଛି େଯ ଜଣାନାହZ। 

 ମାମଁୁ ଆସି ଗେଲ, ମାମଁୁ ଆସି ଗେଲ… କହି ଦଉଡ଼ି ଆସିଲା ବିଟୁ। ଝୁ�ି ପଡୁ ପଡୁ 

ତାକୁ ଉଠାଇ େନଲା ଭୁବନ। 

 - ଆେର, େକେତ ଲbା େହାଇଗଲୁଣି ତୁ? 

 - ମାମଁୁ ଜାଣିଛ? ମଁୁ ପରା ଏଥର 9ୁଲେର ଆଥେଲଟିକ ଚ ିୟାନ େହଇଛି। 

 ଆେର ବାଃ, କହି କୁÆାଇ ପେକଇଲା ଭୁବନ ବିଟୁକୁ। 

 ଭଉଣୀ ଭିେଣାଇ+ୁ ବହୁତ ଦିନ ପେର େଦଖି ଖୁସିଥିଲା ଭୁବନ। ଆେମରିକାେର 
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ସ କ�ର ସ�ାଦର अଭାବକୁ अନୁଭବ କରୁଥିଲା େସ। ଦିନସାରା ଗପ କରି କରି ସମୟ କଟି 

ଯାଇଥିଲା। 

 ସ��ାେବେଳ ସାଜସ�ା େହାଇ ବାହାରି ପଡିେଲ ସବୁ େହାେଟଲକୁ ଯିବାପାଇଁ। 

ଭୁବେନଶ�ରେର େଗାେଟ ବଡ଼ େହାେଟଲେର ପାଟh େହବ। ବିଟୁ अନଗ�ଳ ଗପିଚାଲିଥାଏ। 

ଯିବାବାଟେର ରାaାଘାଟ େଦଖି ଭୁବନ ଖୁସି େହଉଥାଏ। ଯାହା େହଉ ବହୁତ ଦିନ ପେର 

େମା ଓଡ଼ିଶାର ପରିବ_�ନ େହଉଛି। ଏେବ କୁଆେଡ ଭୁବେନଶ�ର ଏକ ନbର ସG ାଟ୍� ସିଟି 

େହଇଛି। 

 ବାପା+ କଥା ମଝିେର ମଝିେର ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା ଭୁବନକୁ। ଆଜି ଏକା ଏକା 

अନୁଭବ କରୁଥିେବ ସିଏ। ରହି ନପାରି େବାଉ ସହ କଥାେହାଇ ବାପା+ ବିଷୟେର ପଚାରି 

େନଲା ଭୁବନ। 

 - ଆେର, ତୁ ଖାଲି ମିଛଟାେର ବ�a େହଉଛୁ… କହିେଲ अମିୟ 

 - ବାପା+ ପାଇଁ େମାେତ ଟିେକ ବ�a ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ବହୁତ୍ ଦିନପେର ତା+ୁ ଟିେକ 

ଖୁସି େହବାର େଦଖୁଥିଲି ତ! 

 - ତୁ ବାହା େହବା ପାଇଁ ରାଜି େହଉନାହୁଁ କାହZକି? ତୁ ବାହା େହାଇଗେଲ ବାପା+ 

େହହ ଆେପ ଠିକ୍ େହଇଯିବ। ଆଜି ପାଟhେର େଗାେଟ ଭଲ ଝିअେଟ େଦଖି ରାଜି େହାଇ 

ଯାଆ, ବାକି ସବୁ େମାର… 

 ବିଟୁ େଫଁ କରି ହସି େଦଲା। 

 କିଛି ନକହି ପାରି ମୁରୁକି ହସିେଦଲା ଭୁବନ। 

 େହାେଟଲେର େଗାେଟ ବଡ଼ ହଲେର ପାଟhର ବେDାବa କରାଯାଇଥିଲା। 
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 अତିଥିମାେନ ସବୁ ଆସିବା ଆର� କରି େଦଇଥିେଲ। ବହୁତ୍ ଚିହk ା अଚିହk ା ମୁହଁ ସବୁ 

େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। अମିୟ ଓ अନିତା अତିଥିମାନ+ୁ ସ�ାଗତ କରିବାେର ବ�a ଥିେଲ। 

ଏପେଟ ବିଟୁ ତା ସାiମାନ+ ସହ ମaି କରୁଥିଲା। 

 �ଣକ ପାଇଁ ଟିେକ ଏକା अନୁଭବ କରୁଥିଲା ଭୁବନ। କେଲଜ ପଢିବା ସମୟର କଥା 

ମେନ ପଡିଗଲା ତାର। େକେତ ମଜା କରୁଥିେଲ ସାiସାଥୀମାେନ ସବୁ ମିଶି। କୁଆେଡ 

ଗଲା େସ ଦିନ ସବୁ। ସମେa ନିଜ ନିଜ ଜୀବନେର ବ�a େହାଇଯାଇଛtି। କାହାରି 

ପାଖେର ସମୟ ନାହZ। ଆଜିର ସମୟକୁ अନୁଭବ କରି ଟିେକ ଦୁଃଖୀ େହାଇଯାଇଥିଲା 

ଭୁବନ। ଏମିତି ବି, ଗହଳ ଚହଳ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପସD କେରନିଗହଳ ଚହଳ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପସD କେରନିଗହଳ ଚହଳ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପସD କେରନିଗହଳ ଚହଳ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପସD କେରନି, , , , େହେଲ ଆଜି େହେଲ ଆଜି େହେଲ ଆଜି େହେଲ ଆଜି 

ଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲାଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲାଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲାଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା। । । । େହାେଟଲର ହଲେର ପାଟh େହାେଟଲର ହଲେର ପାଟh େହାେଟଲର ହଲେର ପାଟh େହାେଟଲର ହଲେର ପାଟh 

ଚାଲିଥିବା େବେଳଚାଲିଥିବା େବେଳଚାଲିଥିବା େବେଳଚାଲିଥିବା େବେଳ, , , , େସ େମାବାଇଲେର ବ�a ଥିଲାେସ େମାବାଇଲେର ବ�a ଥିଲାେସ େମାବାଇଲେର ବ�a ଥିଲାେସ େମାବାଇଲେର ବ�a ଥିଲା। । । । ଏହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍ ଏହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍ ଏହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍ ଏହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍ 

କିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡ଼ିବାପେର କିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡ଼ିବାପେର କିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡ଼ିବାପେର କିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡ଼ିବାପେର ''''ମା େଲାମା େଲାମା େଲାମା େଲା' ' ' ' େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖିଥିଲା େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖିଥିଲା େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖିଥିଲା େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖିଥିଲା 

ତା ପିଲା ଦିନ ସାi େସୖାମ�କୁତା ପିଲା ଦିନ ସାi େସୖାମ�କୁତା ପିଲା ଦିନ ସାi େସୖାମ�କୁତା ପିଲା ଦିନ ସାi େସୖାମ�କୁ। । । । େସ େଯେବ େଦଖାେହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ େଖାଳି େସ େଯେବ େଦଖାେହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ େଖାଳି େସ େଯେବ େଦଖାେହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ େଖାଳି େସ େଯେବ େଦଖାେହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ େଖାଳି 

େଦଉଥିଲାେଦଉଥିଲାେଦଉଥିଲାେଦଉଥିଲା। । । । େସୖାମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲାେସୖାମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲାେସୖାମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲାେସୖାମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା।।।।    

    େସମାେନ ପିଲାଦିନ କଥା ଆର� କରୁଥିେଲେସମାେନ ପିଲାଦିନ କଥା ଆର� କରୁଥିେଲେସମାେନ ପିଲାଦିନ କଥା ଆର� କରୁଥିେଲେସମାେନ ପିଲାଦିନ କଥା ଆର� କରୁଥିେଲ, , , , େସଇ ସମୟେର ଆସିଥିଲା ନିକିେସଇ ସମୟେର ଆସିଥିଲା ନିକିେସଇ ସମୟେର ଆସିଥିଲା ନିକିେସଇ ସମୟେର ଆସିଥିଲା ନିକି। । । । 

ନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠା अଠା େହାଇଗଲାନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠା अଠା େହାଇଗଲାନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠା अଠା େହାଇଗଲାନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠା अଠା େହାଇଗଲା। । । । େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର 

େଦଖୁଥିଲାେଦଖୁଥିଲାେଦଖୁଥିଲାେଦଖୁଥିଲା। । । । କେଲଜ ପେର ହଠାତ୍ କୁଆେଡ ଗାୟବ େହଇଯାଇଥିଲା େସକେଲଜ ପେର ହଠାତ୍ କୁଆେଡ ଗାୟବ େହଇଯାଇଥିଲା େସକେଲଜ ପେର ହଠାତ୍ କୁଆେଡ ଗାୟବ େହଇଯାଇଥିଲା େସକେଲଜ ପେର ହଠାତ୍ କୁଆେଡ ଗାୟବ େହଇଯାଇଥିଲା େସ। । । । େସୗମ�ର େସୗମ�ର େସୗମ�ର େସୗମ�ର 

କଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁନଥିଲାକଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁନଥିଲାକଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁନଥିଲାକଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁନଥିଲା। । । । େସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲାେସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲାେସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲାେସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା, , , , ନିକି ଏେବ ବି ବି ଠିକ୍ ନିକି ଏେବ ବି ବି ଠିକ୍ ନିକି ଏେବ ବି ବି ଠିକ୍ ନିକି ଏେବ ବି ବି ଠିକ୍ 

େସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛିେସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛିେସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛିେସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛି, , , , େଯମିତି କେଲଜ୍ ସମୟେର ଥିଲାେଯମିତି କେଲଜ୍ ସମୟେର ଥିଲାେଯମିତି କେଲଜ୍ ସମୟେର ଥିଲାେଯମିତି କେଲଜ୍ ସମୟେର ଥିଲା।।।। अତୀତର ଦିନଗୁଡିକ 

ଜଳ ଜଳ ପରି େଦଖା ଯାଉଥିଲା ଭୁବନକୁ। େଯମିତିକି େସ ତା अତୀତକୁ େଫରି ଯାଉଛି… 
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अତୀତର ସ�ପk ରାଇଜେର ହଜି ଯାଉଥିଲା େସ । 

 ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବାରୁ ମହାକାଶ ବି�ାନ ପଢିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ସିେଲ� େହାଇଥିଲା। 

ପିଲାେବଳୁ ମହାକାଶଚାରୀ େହବାକୁ ବହୁତ ଇ�ା ଥିଲା ତାର। ମେନ अଛି, ତାର 

ସିେଲÁନ୍ େହବା ଦିନ ସାହୁବାବୁ ପରା ଗଁାେର ମିଠା ବା�ିଥିେଲ। 

  କେଲଜର ପ�ଥମ ଦିନେର େସୗମ� ସହ େଦଖା େହଇଥିଲା ଭୁବନର। ଦୁଇଜଣ ଭଲ 

ସାi େହାଇ ଯାଇଥିେଲ େସଇ ଦିନରୁ। ହେ�ଲେର ମଧ� େସମାେନ େଗାେଟ ରୁମେର 

ରହୁଥିେଲ। େସୗମ� ବହୁତ ଶାt ଏବଂ ଖୁସିମି|ାସର ପିଲା ଥିଲା। େସଥିପାଇଁ ଭୁବନ 

ତାକୁ ପସD କରୁଥିଲା। ଦୁଇଜଣ+ ମଧ�େର ବ�ୁତା ବହୁତ୍ ଘନି- େହାଇପାରିଥିଲା। 

େସମାେନ ପର~ରକୁ ନିଜର ମେନ କରୁଥିେଲ। କA ାସ୍ ପେର କ�ା�ିନେର ସାiମାନ+ 

ସହ ବହୁତ୍ ମଜା କରୁଥିେଲ େସମାେନ। କେଲଜ ଛୁଟିେର ଜେଣ अନ�କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ 

ଘରକୁ ଆସି ଯାଉଥିେଲ। େସମାନ+ ବ�ୁତା େଦଖି ସାହୁବାବୁ ଆଶ�� େହବା ସହ ଖୁସି 

ମଧ� େହଉଥିେଲ।  

 ଦିନଗୁଡିକ ଶୀଘ� ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ବିଗତ ସG ½ତିସବୁ ଆଖି ଆଗେର 

ଜଳଜଳ  େଦଖା ଯାଉଛି। ଗଁାର ନିମ�ଳ ନି¢ପଟ ପରିେବଶରୁ ଆସି ସହରୀ ପରିେବଶେର 

ଖାପ ଖାଇବାକୁ अସୁବିଧା େହଉଥିଲା ଭୂବନକୁ। କେଲଜର ପ�ଥମ ବଷ�ଟି ସିନିୟରମାନ+ 

ଭୟେର େଯମିତି ଭାେବ କଟି ଯାଇଥିଲା। େସୗମ�ର ଉପ�ିତି ଭୁବନ ପାଇଁ ବହୁତ 

ସହାୟତା କରିପାରିଥିଲା । ବହୁତ କ�େର ନିଜକୁ ସ�ାଳି ପାରିଥିଲା ଭୁବନ କେଲଜର 

ପରିେବଶେର। 

 କେଲଜର ଦି� ତୀୟ ବଷ� େହାଇ ଯାଇଥାଏ। େସଦିନ କA ାସ୍ ପେର ଭୁବନ ଓ େସୗମ� 
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କ�ା�ିନେର ବସିଥାtି। େସୗମ� ତା ଘର ଓ ପିଲାେବଳ କଥା କହି ଚାଲିଥାଏ। ନିଜର 

ଭବିଷ�ତ ବିଷୟେର ବି ଆେଲାଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି କA ାସେର କଣ େହଲା, କଉ ପିଲା 

କଣ କଲା, କଉ अଧ�ାପକ େକମିତି ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ  ଝିअଟିଏ େସୗମ� 

ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, 

 - ଆେର େସୗମ� ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି?  

 अତ�ିତ ଭାବେର େସୗମ� ପଛକୁ ଚାହZ ଆoଯ�� େହାଇ ପଚାରିଲା 

 - ତୁେମ... ମଁୁ ଚିହିk  ପାରିଲି ନାହZ। 

 - ମଁୁ ନିକି, ସ�ରୁପା ମହାtି... ଭଦ� କ କେଲଜେର ଆପଣ+ର ଜୁନିୟର ଥିଲି। ମଁୁ 

ଏେବ ଏଠି ଫା� ଇୟରେର ଆଡ଼ମିସନ୍ େନଇଛି। ଆପଣ ତ କେଲଜେର ଟÎର ଥିେଲ 

ନା, ଆପଣ+ୁ କିଏ ନ ଜାେଣ? 

 - ହଁ, ମଁୁ ଏଠି େସେକr ଇୟରେର ପଢୁଛି। ଯାହା େହଉ, େତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ 

ସରିଲାଣି...  େକଉଁଠି ରହୁଛୁ ଏେବ? 

 - ହଁ ଭାଇ, ଆମ କA ାସ୍ ବି ଆର� େହଇଗଲାଣି। ଏେବ ମଁୁ ଓେମନ୍ ହେ�ଲ -୨ େର 

ରହୁଛି । 

 - ହଉ, କିଛି ଦରକାର୍ େହେଲ କହିବୁ। େମା େମାବାଇଲ ନbରଟା େନଇଥା... 

ଆଉ ଇଏ େହଉଛି େମା ସାi ଭୁବନ। ଆେମ େଗାଟିଏ ରୁମେର ରହୁଛୁ। 

 ଭୁବନ ଏ ଦୁଇଜଣ+ ବା_�ାଳାପ ଶୁଣି େଯମିତି �ାଣୁ େହାଇଯାଇଥାଏ। ତା 

अଜାଣତେର େସ ନିକି ଉପରୁ େଯମିତି ନଜର ହେଟଇ ପାରୁ ନଥାଏ। 

 - ହାେଲା ଭୁବନ ଭାଇ! 
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 େସୗମ� ଭୁବନକୁ ହେଲଇ େଦଲା। ଆେର, କଣ ଏମିତି अେନଇଛୁ? ନିକି ପରା 

େତାେତ ହାେଲA ା କହୁଛି… 

 ଭୁବନ ଟିେକ अସମ|ସ� େହାଇ କହିଲା,  

 - ହଁ, ହାେଲA ା ନିକି....  

 େଯମିତି ବହୁତ କ�େର ନିକିଠାରୁ ନିଜର ଦୃ�ି ହେଟଇବାେର ସମଥ� େହାଇଛି େସ। 

ଭୁବନ ଟିେକ ଲାେଜଇ ଯିବା ସହ ନିଜ ଭିତେର କିଛି ଶିହରଣ अନୁଭବ କରୁଥିଲା। 

ତିନିେହଁ େସଦିନ କ�ା�ିନେର ଚାଆ ପିଇ ସାରି ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ନିଜ ନିଜ ହେ�ଲକୁ। 

େହେଲ ଭୁବନ ଆଖିକୁ ରାତିସାରା ନିଦ ଆସୁ ନ ଥାଏ। ନିକିର ସୁDର େଚେହରାଟି ତା 

ଆଗକୁ ବାରbାର ଆସି ଯାଉଥାଏ। ନିଜକୁ अଟକାଇ ନ ପାରି େସୗମ�କୁ ନିକି ବିଷୟେର 

ପଚାରିଛି ମଧ�। ମନ ଭିତେର ନିକି ପାଇଁ ଦୁବ�ଳ େହାଇ ସାରିଥିଲା ଭୁବନ। 

 ନିକି ବାaବେର ସୁDରୀ। ତା ପ�ତି େଯେକୗଣସି ପୁରୁଷର ଦୃ�ି ଆକଷ�ଣ େହବା 

ସ�ାଭାବିକ। ନିକିର ବାକ� ଚପଲତା ତା େସୗDଯ��କୁ େମଳ ଖାଉଥିଲା। ଭୁବନ ତା ରୂପ 

େସୗDଯ��ର ଯାଦୁରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼tା ବି େକମିତି? େସୗମ� ବି ଜାଣି ସାରଥିଲା କି ଭୁବନ ମେନ 

ମେନ ନିକିକୁ ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି। ସବୁ ସାiମାନ+ ଭଳି େସ ନିଜ ବ�ୁଧମ�କୁ ବଜାୟ 

ରଖିବାକୁ େଚ�ା କରି ଚାଲିଥିଲା। ମଝିେର ମଝିେର ନିକି କଥା କହି ଚିଡାଉଥିଲା ବି େସ। 

ଭୁବନ ଉପରକୁ ଚିଡୁଥିେଲ ମଧ� ଭିତେର अଲଗା ଖୁସି ପାଉଥିଲା। 

 ଏମିତି ଦିନ ସବୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପ�ାୟ ସମୟେର ନିକି ସହ େଦଖା ହୁଏ ଭୁବନର। 

ନିକି ମଧ� ଭୁବନକୁ ପସD କରୁଥିଲା। ଭୁବନର ସରଳତା ନିକିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଜେଣ 

अନ� ଜଣକୁ େଦଖିେଲ ଖୁସି େହଉଥିେଲ। ଘ�ା ଘ�ା ବସି କଥା େହବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ 
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ଦୁେହଁ। ଏହା ମଧ�େର େସମାନ+ ଭିତେର େପ�ମ ସ କ�ର ଉ¥ାବନ େହାଇ ସାରିଥିଲା, 

ଦୁଇଜଣ+ अେଗାଚରେର। 

 ଭୁବନ ନିକିକୁ ଦିେନ ନ େଦଖିେଲ ରହି ପାରୁ ନଥିଲା। େମାବାଇଲ୍ ଓ ଇ�େନ�ଟ୍ 

ଯୁଗେର ଭୁବନ - ନିକିର େପ�ମଗ��କୁ ପରିପକ�  େହବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହZ। 

ପାଠପଢ଼ାେର େହଳା ନ େହବା ନିମେt, େସମାେନ ମିଶିବା ପାଇଁ ସମୟ ନି��ାରଣ ବି 

କରିଥିେଲ। ଦରକାର େହେଲ ଭୁବନ ଓ େସୗମ� ଉଭେୟ ନିକିକୁ ପାଠପଢ଼ାେର ସାହାଯ� 

କରୁଥିେଲ। ତିନିେହଁ ପଢାପଢିେର ପ�ଖର ଥିେଲ ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ�ତ େଯାଜନାେର େହଳା 

େହବାକୁ ପ�aୁତ ନ ଥିେଲ । 

 େକମିତି ତିନି ବଷ� କଟିଗଲା, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହZ। ଭୁବନ ଓ େସୗମ�+ର ଫାଇନାଲ 

ପରୀ�ା ପାେଖଇ ଆସୁଥଲା। ଏହା ଭିତେର ଭୁବନର ଇେସ�ାେର ଏବଂ େସୗମ�ର 

ଇେନ୍ଫାସିଶ୍ େର କ�ା ସ ସିେଲÁନ ବି େହାଇ ସାରିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପେର 

ପରୀ�ା ସରିଯିବ ଏବଂ ଦୁେହଁ କେଲଜ ଛାଡି ଚାଲିଯିେବ, ଆଉ ନିକି ଏକା େହାଇଯିବ। 

 ନିକିକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା। ଭୁବନ ବହୁତ ସାହସ ସ�ୟ କରି ନିକିକୁ ତା+ 

ଭବିଷ�ତ ବିଷୟେର ପଚାରିଲା… 

 - ନିକି, ଆଗକୁ କଣ? ମଁୁ ଆର ମାସକୁ କେଲଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତା’ପେର କଣ 

କରିବା। ନିକି ଚୁପ୍ େହାଇ ବସିଥାଏ। 

 - ନିକି, ମଁୁ କିଛି ପଚାରୁଛି। େମାେତ ଉ_ର ଦିअ। 

 - େକଉଁ କଥା? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭୁବନ? 

 - ତୁେମ ଯଦି କହିବ, ମଁୁ ଆମ ସଂପକ� କଥା ଆମ ବାପାମା+ୁ କହିବି । 
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 - କାହZକି?  କଣ ବାପାମା+ୁ କହିବ? 

 - ଆମ ସଂପକ� ବିଷୟେର, ଭବିଷ�ତ ବିଷୟେର.... ମାେନ ଆମ ବାହାଘର 

ବିଷୟେର.... ଚମକି ଯାଇ ନିକି କହିଲା, “ନା ଭୁବନ... ମଁୁ କିଛି ଭାବି ନାହZ। ଗତ ଛୁଟିେର 

େମା ବାପା େମା ବାହାଘର କଥା କହୁଥିେଲ। ମଁୁ ମନା କରି େଦଇଛି କି ମଁୁ ବାହା େହବିନି 

େବାଲି। ସଂସାର ଜ|ାଳେର ମଁୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହZ। ଜୀବନେର ମଁୁ ମୁ{ େହାଇ 

ବ�ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।” 

 ଭୁବନ ନିକିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବହୁତ୍ ଉଦ�ମ କରିଥିଲା। େହେଲ ନିକି अବୁଝା ଥିଲା। 

ଭୁବନକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ନିକି ତାଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିକିର ବ�ବହାରେର 

ଭୁବନକୁ अେଧୖଯ�� ଲାଗୁଥିଲା। ନିକିର ପ�ତିଟି ଶ� େଯମିତି ତୀର ଭଳି ଭୁବନର ହୃଦୟକୁ 

େଭଦ କରୁଥିଲା। ନିକିର अକସG ାତ୍ ପରିବ_�ନର କାରଣ ଜାଣି ପାରୁ ନଥିଲା ଭୁବନ। 

ମେନ ମେନ ନିରାଶ େହଉଥିଲା େସ। ନିକିର ଚୁପ୍ ରହିବା, ପ�ତି�ଣ ଆଘାତ େଦଉଥିଲା 

ଭୁବନକୁ। ଆେମ ଯାହାକୁ େଯେତ ଭଲ ପାଆtି, ତାଠାରୁ େସେତ ଆଶା ରଖtି... ଆଉ 

ଆଶାନି� ତ ଫଳ ନ ମିଳିେଲ କ� ମିଳିବା ତ ସ�ାଭାବିକ। 

 ଭୁବନ ବହୁତ୍ ସ�ାଭିମାନୀ, େସଦିନର ଘଟଣା ପେର େସ ଆଉ ନିକି ସହ ମିଶି 

ନଥିଲା। ମନ ଭିତେର ବହୁତ ଛଟପଟ େହେଲ ବି ନିଜର ଯ�ଣାକୁ କାହା ପାଖେର ପ�କାଶ 

କରି ନ ଥିଲା। ପ�ତ�ାଖ�ାନ ଓ ନିରାଶାର ଭୟେର ସାହସ କରିପାରି ନଥିଲା େସ। ନିଜକୁ 

ସ�ାଳିବାକୁ ବହୁତ େଚ�ା କରିଥିଲା ଭୁବନ। ନିଜ ପି�ୟ ସାi େସୗମ�କୁ ବି ଜଣାଇ ନ 

ଥିଲା େସ। 

 ମନର କ�କୁ ମନେର ମାରି ହେ�ଲରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଭୁବନ। େସୗମ� କିଛିଟା 
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ଆଭାସ ପାଇଥିେଲ ବି ବ�aତା ଭିତେର କଣ ପାଇଁ େକଜାଣି କିଛି ପଚାରି ନ ଥିଲା। 

କେଲଜ ଛାଡ଼ିବା ପେର ମେସ ଖେr ଘେର ରହିଥିଲା ଭୁବନ। ବହୁତ୍ ଚୁପଚାପ୍ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା େସ । ତାର ବ�ବହାର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିଲା 

ତାକୁ।  

 ପୁअର ଆବଭାବ ଏବଂ अ¤ାନକ ପରିବ_�ନ େଦଖି ବ�a େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ 

ସାହୁବାବୁ। ବହୁତ୍ େଚ�ା କରିଥିେଲ େସ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ େସ। େସୗମ�କୁ ପଚାରିଛtି 

ବହୁତ ଥର । େହେଲ କାହାଠାରୁ କିଛି ସେtାଷ ଜନକ ଉ_ର ପାଇପାରି ନ ଥିେଲ େସ । 

ପୁअକୁ ନିଜର ଯତk  େନବାକୁ ବୁଝାଇଥିେଲ । ବାପାମା+ୁ କିଛି ଜଣାଇ ନ ଥିଲା ଭୁବନ। 

 ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲା େସ।  

 ଇେସ�ା ଜଏନ କରିବାକୁ ମୁbାଇ ଆସିଥିଲା ଭୁବନ। ଘରୁ ଆସିବା ଦିନ ପୁअ ପାଇଁ 

ବହୁତ୍ ମନକ� କରିଥିେଲ ବାପାମା ଦୁେହଁ। ନୂଆ ନୂଆ ମୁେbଇର ବ�a ଜୀବନେର ତାଳ 

ମିେଳଇବାକୁ अସୁବିଧା େହାଇଥିଲା ଭୁବନକୁ। େହେଲ ବହୁତ ଶୀଘ� ନିଜ ନିଜ �ାନ 

େକୗଶଳର ଦ�ତାର ପ�ମାଣ େଦଇ େଦଇ ନିଜକୁ ଜେଣ ଭଲ ଯୁବେବୖ�ାନିକ ଭାେବ 

ପ�ତି-ା କରିପାରିଥିଲା େସ। अେନକ ପଦପଦବୀ ଏବଂ ପୁର9ାରେର ସ¯ାନିତ େହାଇଛି 

ମଧ�। ଗତ ଦୁଇ ବଷ� େହଲା େସ ଭାରତ ସରକାର+ ,ାରା ମେନାନୀତ େହାଇ 

ଆେମରିକାେର ନାସାେର କାମ କରୁଛି। 

 େସୗମ� ଏେବ ବାiାେଲାରେର େଗାେଟ କ ୁ�ଟର କ ାନୀ େଖାଲିଛି। ବହୁତ ଭଲ 

ଚାଲିଛି େବାଲି କହୁଥିଲା। ମଝିେର ମଝିେର େସୗମ� ସହ କଥା ହୁଏ ଭୁବନ। ଆେମରିକା 

ଆସିବା ପେର ସମୟ ସହ ସ କ�ର ଦୂରତ� ମଧ� ଆସିଯାଇଛି। ନିଜ ବ�{ିଗତ ଜୀବନେର 
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ସମେa ବ�a େହାଇ ଯାଇଛtି। ନାସାେର ବହୁତ ପ�ଶଂସା ଭୁବନର। ନିଜକୁ ଜେଣ ଭଲ 

େବୖ�ାନିକ ଭାେବ ପ�ମାଣିତ କରିପାରିଛି େସ। ଆଜି ତାର ପିଲାଦିନର ସ�ପkକୁ ସାକାର 

କରିପାରିଛି ଜେଣ େ~ସ େବୖ�ାନିକ େହାଇ। 

 - ଆେର, କଣ ଏମିତି ଆେନଇଛୁ ଭୁବନ? କହି ହେଲଇ େଦଲା େସୗମ�। 

 ନିକି ଉପରୁ ନିଜ ନଜର अନିଛାେର ହେଟଇ ଆଣିବାେର ସ�ମ େହଲା ଭୁବନ। 

ସ�ପkେର ହଜି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। 

 - କିଛି କହିବୁ ନା ନାହZ? ଏ ପରା େତା ନିକି!!! 

 ଭୁବନର ଆଖି ଲୁହେର ଛଳଛଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ନିକି ମଧ� अବାକ୍ େହାଇ 

ଭୁବନକୁ େଦଖୁଥିଲା। ପର~ରକୁ େଦଖିେଲ ମଧ� େକହି କିଛି କହି ପାରୁନଥିେଲ। 

 - ନିକି, ତୁ ତ କିଛି କହ। ଏ ତ ଏେବ ବି େସମିତି अଛି। ପୁଣି େସୗମ� କହିଲା। 

ଭୁବନ ମନେର ବହୁତ ପ�ଶk ଉ+ିମାରୁଥିଲା। ଏେତ ଦିନ େହଲା କୁଆେଡ ଥିଲା ନିକି? ଏଠି 

େସୗମ� ସହ େକମିତି? କାହZ େସୗମ� ସହ ବାହା େହାଇ ଯାଇନି ତ?  

 - ଆେର ଜଣ ଏମିତି ଭାବୁଥିବୁ ନା କିଛି କହିବୁ? ଜାଣିଛୁ, ନିକି େତା ସ�ପk, େତା 

ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ େକେତ କ� ସହିଲାଣି? 

 ଭୁବନ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲା । େସ ଖାଲି କାବା େହାଇ େସୗମ� ମୁହଁକୁ ଚାହZ ଶୁଣି 

ଚାଲିଥିଲା । 

 - ଜାଣିଛୁ, ତୁ େ~ସ େବୖ�ାନିକ େହବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାସାେର କାମ କରିବାର େତାର 

ସ�ପk ପାଇଁ ନିକି େକେତ ବଳିଦାନ େଦଇଛି? େସ େତାଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯିବା ପଛେର େତା 

ସ�ପk ହZ କାରଣ ଥିଲା। େସ ଚାହୁଁଥିଲା କି ତୁ େତା ସ�ପkକୁ ହାସିଲ କର। ଆଉ େସଥିପାଇଁ 
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େସ େତାଠରୁ ଦୂେରଇ ଯିବାକୁ �ିର କରିଥିଲା, େକବଳ େତା ରାaାେର अବେହଳା ନ େହବା 

ପାଇଁ। େତାଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ମଧ� େସ େତାର ସବୁ ଖବର େନଉଥିଲା। ଦୂରେର ରହି 

େତାର ସ�ପk ପରୂଣ ପାଇଁ କାମନା କରୁଥିଲା । େତା ପାଇଁ ବହୁତ କ� ପାଇଛି େସ। ତାର 

ନି�_ି ବି େମାେତ ଜଣାଇ ଥିଲା । अନିତା ଦିଦି ଓ अମିୟ ଭାଇ ବି ଏ କଥା ଜାଣtି। 

ଆେମ ସମେa  ଆଜିର ଦିନକୁ ହZ अେପ�ା କରି ରହିଥିଲୁ । 

 - େକମିତି अଛ ନିକି? ବାହା େହାଇ ସାରିଲଣି? अଜାଣତେର ଭୁବନ ମୁହଁରୁ 

ବାହାରିଗଲା । 

 - ଆେର, ତୁ ପାଗଳ େହଲୁ କି? ଯିଏ େତା ସ�ପk ପାଇଁ ଏେତ କ� ସହିପାେର, େତାେତ 

ଛାଡ଼ି େସ କଣ ଆଉ କାହାର େହଇପାରିବ? େତା अେପ�ାେର अେନଇ ବସିଛି କି ତୁ 

ନାସାେର େବୖ�ାନିକ େହବା ପେର େତାେତ େଦଖା େଦବ େବାଲି। 

 ଭୁବନ ମୁrକୁ କିଛି ପଶୁ ନ ଥିଲା। ନିଜ କାନକୁ େସ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲା। ତା 

ଆଖିରୁ ଆନDର अଶ��ଧାର େବାହି ଯାଉଥିଲା। ନିକି ଆଉ ସ�ାଳି ନ ପାରି କାDିପକାଇଲା 

େସ । ପଛେର ଠିଆେହାଇ अମିୟ ଓ अନିତା ମୁରୁକି ହସୁଥିେଲ । ଯାହାେହଉ, ବହୁତ୍ ଦିନ 

ପେର ଭୁବନ ଆଉ ନିକି ଏକ େହାଇପାରିଛtି । 

 ମାମଁୁ, ପାପା, ମାମା, ଶୀଘ� ଆସ... େକକ୍ କାଟିବା। େମା ସାiମାେନ ବ�a େହେଲଣି 

- ଡାକ ପକାଉଥିଲା ବିଟୁ ହଲ୍ ଭିତରୁ ଥାଇ ।।   
ବି ଏଚ ଇ ଏଲ, ହାଇଦ� ାବାଦ  

େମାବାଇଲ - ୮୯୧୯୫୦୩୪୧୧ 
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ସେରାଜିନୀ ଦାସ 

ବ�ୁତ� ର େଖାଳପାବ�ୁତ� ର େଖାଳପାବ�ୁତ� ର େଖାଳପାବ�ୁତ� ର େଖାଳପା    
 ଏ େଛାଟ ଜାତିର ଝିअ, କଣ ଭାବିଛୁ ନିଜକୁ, ସୁDର େହଲୁେବାଲି 

ଆମ ସମା9� େହଇଯିବୁ? େମା ପୁअକୁ ଫସାଇ ପାଗଳ କରି 

ସାରିଲୁଣି। ଆଜିକାଲି ପୁअ ଝିअ ମାନ+ର କିଛି ନାହି। ଜଣ+ପେର 

ଜଣ+ୁ ଫାଶେର ପକାଇ ଚାଳtି। ଯଦି େମା ପୁअ ସହିତ କଥା ହବାର 

େଦଖିବି, େତାର ଆଉ ର�ାନାହZ। ଏପରିକି ଭୁବନକୁ ଦr ଦବାକୁ 

ପେଛଇବିନି। ଏତିକି କହି ଶାtିେଦବୀ ଦମଦମ େହାଇ ଚାଲିଗେଲ। 

ନିକି କଣ କରିବ, କାହାକୁ କହିବ? ହାତେର ଦୁପଟାକୁ ଧରି କାDିବାକୁ 

ଲାଗିଲା। ଜେଣ ବ� ାହG ଣ ଘର ପୁअକୁ ଭଲପାଇ ମଁୁ କଣ ଏେତବଡ ଭୁଲ 

କରିଛି? ଚଷାଘେର ଜନG େହବା କଣ େମାର ଭୁଲ? କିଏ ତାର ପ�ଶkର 

ଉ_ର େଦବ ? ଭୁବନ ନିoୟ ଜାଣିଥିେବ ତା+ ମା େମା ସହିତ େଦଖା 

କରିବାକୁ ଆସିଥିେଲ େବାଲି। ଏ ପ�ଶkର ଉ_ର େସହZ େଦଇପାରିେବ। 

ତାପରଦିନ େସ ଭୁବନକୁ କେଲଜେର ସବୁକଥା କହିଲା। େହେଲ ସବୁ 

ଶୁଣି ଚୁପ ରହିଲା ଭୁବନ। ତା ମା ଆଗେର ତାର କିଛି ଚାେଲନି। 

ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପେର ବାପା ଚାଲିଗେଲ। ମା ତାକୁ ପାଳିେପାଷି ବଡ 

କରିଛtି। ଭୁବନ ନିକିକୁ ବୁେଝଇ କହିଲା, ଏେବତ କେଲଜ 

ସରିଆସିଲାଣି, େଦଖିବା ଆଗକୁ କଣ େହଉଛି। କିଛିଦିନ अେପ�ା 
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କର। ନିକି ମୁr ଟୁiାରି କିଛି ନକହି ଚାଲିଆସିଲ। ନିକିକୁ अଟକାଇବାକୁ ଭୁବନର 

ସାହସ ନଥିଲା। େସ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା କୁ କିଏ କହିଲା। ପଚାରିେଲ ମଧ� ମା ଠୁ 

କିଛି ଉ_ର ପାଇଲାନି। ଭୁବନ ଭବିଲା େବାେଧ ତାର ଘନି- ସାi େସୗମ� ମା’+ୁ 

କହିଥିବ। କିj େସ ତ ତାକୁ କହିବାକୁ ମନା କରିଛି । ଭୁବନ ଆଉ ନିକି ପ�ଥମ େଦଖାରୁ 

ପର~ରକୁ ଭଲପାଇ ବସିଥିେଲ। େହେଲ େସୗମ� ବି ନିକିକୁ ଭଲପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, 

କିj ପ�କାଶ କରିବା ଆଗରୁ ଭୁବନ ନିକିକୁ ପ�େପାଜ କରିସାରିଥିଲା। େସମାନ+ ସ କ� 

େଦଖି େସୗମ� ଈଷ�ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁେଯାଗ େଦଖି ଦିେନ େସୗମ� ଭୁବନର ମା+ୁ 

ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିେଦଲା ।  

 କେଲଜ ସାରି ଭୁବନ ଘର ପାଖେର େଗାେଟ ଚାକିରୀ କଲା, େଯେହତୁ େଗାେଟ ପୁअ 

େହଇଥିବାରୁ ତା ମା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିେଲନି। ନିକି କେଲଜ ସାରି ଚାକିରୀ 

ପାଇଲାପେର କମ�େ�ତ�  ବାiାେଲାର ଚାଲିଗଲା। େସୗମ� ମଧ� େସହି କ ାନୀେର  

େଗାେଟ ଚାକିରୀ ପାଇଗଲା। ନିକିକୁ େସଠାେର େଦଖି ଖୁସିେର ପାଗଳ େହଇଗଲା। େସ 

ନିକିକୁ ପ�େପାଜ କଲା, ନିକି ରାଜି ନ େହବାରୁ େସ ପ�ତିେଶାଧର ନିଆଁେର ଜଳିବାକୁ 

ଲାଗିଲା। “ନିକି! ତୁ ଏେବ କଣ କରିବୁ? ଭୁବନଠୁ େକମିତି େତାେତ ଦୂର କରିେଦଲି 

େଦଖିଲୁ।  କେଲଜର ପ�ଥମ ଦିନରୁ େତାେତ ଭଲ ପାଇଲି। କିj ତୁ େସ ଭୁବନକୁ ପସD 

କଲୁ?” ନିକି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ଆସିବା ବାଟେର େସୗମ� ତା ସହିତ 

अଶ�ୀଳ ବ�ବହାର କଲା । ଏପରିକି ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବଳ�ାର କରିବାକୁ େଚ�ା କଲା। 

କିj ନିକି ନିଜ ଭିତେର ଥିବା ନାରୀ ଶ{ି ବଳେର େସଠାରୁ ଖସି ଆସିଲା। େହେଲ ଏ ସବୁ 

େକେତ ଦିନ ସହିବ ? େଶଷେର ଇ9ନ ମDିରେର େଦ� ୗପଦୀ ପରି ଭଗବାନ+ ପାଖେର 
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ନିଜକୁ ସମପ�ଣ କରି ମୁrିଆ ମାରିଲା। ହଠାତ ବୁଲି େଦେଖ କି ¨ୀ ଜଣକ ଚିହିk ଲା ପରି 

ଲାଗୁଛି, ଏ ତ ସୀମା, ଭୁବନର ଭଉଣୀ। କିଛି ବଷ� ତେଳ ବଜାରେର ଭୁବନ ଆଉ ତା 

ଭଉଣୀ ସହିତ େଦଖା େହାଇଥିଲା। େବାେଧ ବାହା େହାଇଗଲା ପେର ଏଠାେର ରହୁଛtି 

ସୀମା अପା, ମଁୁ ନିକି, ଜାଣିପାରୁନ? େକେତ ବଷ� ପେର େଦଖି ସୀମା ବି ଖୁସି େହାଇଗଲା। 

ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଲା। କିଛିଦିନ ପେର ଭୁବନ ଭଉଣୀ (ସୀମା)ଘରକୁ ବାiାେଲାର 

ବୁଲିଆସିଥିଲା।   

  ନିକି ଦୂେରଇ ଗଲା ପେର ଗହଳ ଚହଳ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପସD 

କେରନି। େହେଲ ଆଜି ଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା। 

େହାେଟଲର ହଲେର ପାଟh ଚାଲିଥିବା େବେଳ, େସ େମାବାଇଲେର ବ�a ଥିଲା। ଏହି 

ସମୟେର ହଠାତ ପିଠିେର ଦୁମକିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡିବାପେର ‘ମା େଲା’ େବାଲି କହି 

ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖୁଥିଲା ତା ପିଲାଦିନ ସାi େସୗମ�କୁ। େସ େଯେବ େଦଖା 

ହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ େଖାଳି ଦଉଥିଲା। େସୗମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି 

େହଇଗଲା।  

 େସମାେନ ପିଲାଦିନର କଥା ଆର� କରୁଥିେଲ, େସଇ ସମୟେର ଆସିଥିଲା ନିକି। 

ନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠା अଠା େହଇଗଲା। େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର 

େଦଖୁଥିଲା। କେଲଜ ପେର ହଠାତ କୁଆେଡ ଗାୟବ େହଇଯାଇଥିଲା େସ। େସୗମ�େର 

କଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁନଥିଲା। େସ ମେନମେନ ଭାବୁଥିଲା, ନିକି ଏେବ ବି ଠିକ 

େସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛି, େଯମିତି କେଲଜ ସମୟେର ଥିଲା। ଭୁବନର ପାଟିରୁ କଥା 

ବାହାରୁ ନଥାଏ,େହେଲ ନିକି ଭୁବନକୁ େଦଖି ଆଖିେର ଲୁହ ଭରି ସବୁକଥା କହିେଦଲା। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     149 

ଭୁବନ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସୀମା ଆସି େସୗମ� ଗାଲେର ବଡ େଜାରେର ଚାପଡାେଟ 

ବେସଇେଦଲା। ଏ ସବୁ କଣ େହଉଛି अପା? ଭୁବନ ପ�ଶkବାଚୀ େହାଇ ଭଉଣୀକୁ 

ପଚାରିଲା। ବିଟୁର ଜନG ଦିନ ଏଠି କରିବାର କାରଣ, ଆଉ ନିକି ସହିତ େଦଖା େହବା 

ପଛେର ଥିବା ପ�ାନ ସବୁ ସୀମା ଭୁବନକୁ କହିେଦଲା। ସୀମା ଭୁବନକୁ କହିଲା, “ନିକିକୁ 

ଏେତ ଭଲପାଉଛୁ େଯ ବାହାଘର କଥା ପଡିେଲ ଏେବବି ରାଜି ହଉନୁ। େସଇ ଚିtାେର 

ମା’ର େଦହ ସବୁେବେଳ ଖରାପ ରହୁଛି, ଏେବ ନିକିକୁ େଦଖିେଲ େସ ସବୁ ଭୁଲି ହୁଏତ 

ଆପେଣଇନବ” ଭୁବନ ମଧ� ଏକଥା ବିଚାର କରି ନିକିକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ମନa କରି 

େସଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। କିj ଗଲାେବେଳ ଭୁବନ କହିଗଲା, “େସୗମ� ତୁ ଏ କଣ 

କଲୁ? ପିଠିେର ମାରି ମାରି ସିଧା ହୃଦୟେର ଗାତ କରିେଦଲୁ?” େସୗମ� ମେନମେନ ଭବିଲା 

ତା अଜାଣତେର ଏେତ ସବୁ ଘଟିଗଲା, ତାକୁ ଆଭାସ ବି େହଲାନି? େସ ଜାଣିବି ପାରିଲାନି 

ତା’ର ବ�ୁତ� ର େଖାଳପାଟା ଆଜି ଭାiି ଚୁରମାର େହଇଗଲା।    
 

 

 

 

 

 

ସେରାଜିନୀ ଦାସ 

କu£ମ, ତାମିଲନାଡୁ 

ଇେମଲ୍ : sarojini1504@gmail.com 
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ଜନG ଜୟ ନାୟକ 

କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠକିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠକିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠକିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ    
 ଗହଳଚହଳ ଜାଗାକୁ ଯିବାପାଇଁ ଭୁବନ ପସD କେରନି େହେଲ 

ଆଜି ଭଣଜା ବିଟୁର ଜନG ଦିନପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା େହାେଟଲ୍ 

ହଲ୍ େର ପାଟh ଚାଲିଥିବାେବେଳ େସ େମାବାଇଲ୍ େର ବ�a ଥିଲା ଏହି 

ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍ କିନା ବିଧା େଗାଟିଏ ପଡିବାପେର 'ମା 

େଲା' େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖୁଥିଲା ତା ପିଲାଦିନ ସାi 

େସୗମ�କୁ େସ େଯେବ େଦଖା େହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ େଖାଳି 

େଦଉଥିଲା େସୗମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା  

 େସମାେନ ପିଲାଦିନର କଥା ଆର� କରୁଥିେଲ, େସଇ ସମୟେର 

ଆସିଥିଲା ନିକି ନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠାअଠା 

େହାଇଗଲା େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ�ପେର େଦଖୁଥିଲା କେଲଜ୍ ପେର 

ହଠାତ୍ କୁଆେଡ ଗାୟବ େହାଇଯାଇଥିଲା େସ େସୗମ�ର କଥା ଆଉ ତା 

କାନେର ପଡୁ ନଥିଲା େସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା, ନିକି ଏେବ ବି ଠିକ୍ 

େସମିତି କେÆଇେଟ ପରି अଛି, େଯମିତି କେଲଜ୍ ସମୟେର ଥିଲା 

 अତୀତର ସG ½ତି ସବୁ ମାନସପ)େର ଉ�ୀବିତ େହାଇଉଠୁଥିଲା 

ସମୟ େସ�ାତେର ସବୁ କିଛି ପରିବ_�ନ େହାଇସାରିଥିଲା ନିକିର 

ଉପ�ିତିେର ନିଃଶ�େର େଲଲିହାନ ଶିଖାପରି ଭୁବନର ହୃଦୟ ଗହ�ରେର 
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ହୁତୁହୁତୁ େହାଇ ଜଳୁଥିଲା କିଛି अ~� ଧ�ନି କିj ନିକିର ମଥାର ସିDୂର, ହାତର ଶ§ା 

ତା'ର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ସାରିଥିଲା ତାର ଦୁଇ ବଷ�ର େଛାଟପୁअ ଓ ସ�ାମୀ ସହ େସ 

ପାଟhକୁ ଆସିଥିଲା ଭୁବନର ଭିେଣାଇ+ର ଦୂରସଂପକ�ୀୟ ଭାଇ େହଉଛtି ନିକିର ସ�ାମୀ 

ଭୁବନକୁ ଏେତ ପାଖେର େଦଖି ମଧ� ନିକି ନ ଚିହିk ବାପରି अଭିନୟ କରୁଥିଲା ଲୁହ 

ଛଳଛଳ ଆଖିେର ଜଟିଳ ଜୀବନ अ+ କଷିବାର ପ�ୟାସ କରି ପୁରୁଣାଦିନର ସG ½ତି 

େରାମ�ନ କରୁଥିଲା ଲୁହେକାହ ଏକାକାର େହାଇ େସ ଯ�ଣାର ଜତୁଶାଳେର ହtସt 

େହଉଥିେଲ ବି अଜାଗା �ତ କାହାକୁ େଦଖାଇ ପାରୁନଥିଲା 

 ଏକ େଛାଟ ଦୁଘ�ଟଣାେର ସାମkାସାମିk େହାଇଥିେଲ ନିକି ଓ ଭୁବନ କେଲଜର ପ�ଥମ 

ଦିନେର 9ୁଟି ଠିକ୍ ଭାେବ ଚଲାଇ ପାରୁନଥିବା ନିକି अନ�ମନ9 ଭାେବ ଭୁବନ 

ସାଇେକଲ୍ ସହ ଧ£ା  କରିଥିଲା ଭୁବନର କିଛି େଦାଷ ନଥାଇ ବି ନିକି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି 

ଶୁେଣଇଥିଲା େଗାଡ, ହାତ ଓ ମୁrେର �ତ େହାଇଥିେଲ ବି କିଛି ପ�ତିବାଦ ନକରି 

ନୀରବେର ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା କିj େସଦିନ କେଲଜରୁ େଫରିବାପେର ନିଜକୁ େଦାଷୀ ଭାବି 

ନିକି ବ�a େହାଇଉଠିଥିଲା ତା ପରଦିନ କେଲଜ୍ କ�ା ସ୍ ସାରା ଭୁବନକୁ 

େଖାଜିଲାପେର ବି ନିକି ପାଇନଥିଲା ସାi+ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଭୁବନ 

େମଡିକାଲ୍ େର अଛି ତାପେର େସ େଦୗଡିେଦୗଡି େମଡିକାଲ୍ କୁ ଯାଇଥିଲା ଭୁବନ ବି 

ତାକୁ େସଠି େଦଖି ଆoଯ�� େହଇଯାଇଥିଲା ନିକି ତାକୁ �ମା ମାଗି କାDିଉଠିଥିଲା 

ଭୁବନ ବି �ମା କରିେଦଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାପେର ନିକିର ଭୁବନ ପ�ତି अେହତୁକ 

ଭଲପାଇବା ଓ ସ¯ାନ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ଦୁଇଜଣ+ ମନେର ଉଭୟ+ ପ�ତି ଆtରିକତା 

ବୃ�ି େହାଇ ଚାଲିଥିଲା ଭୁବନର ସରଳପଣିଆ ଓ  ଭଦ� ବ�ବହାର ନିକି ମନ କିଣି 
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ସାରିଥିଲା ପା�ବଷ� ସାiେହାଇ େଗାଟିଏ କେଲଜେର େକମିତି ବିତିଯାଇଥିଲା ଜଣା 

ପଡିନଥିଲା ଦୁେହଁ ପର~ରର ନିକଟତର େହାଇ େପ�ମବୃ� ଡାଳେର ଶୁଆଶାରୀ ପରି 

ନୀଡ ରଚି ସାରିଥିେଲ ଉଭୟ+ ସହମତିେର ମାଆ ତାରିଣୀ+ ମDିରେର ଫୁଲମାଳ 

ବଦଳ କରିଥିେଲ 

 ବିଧାତାର ବି ବିଚିତ�  େଖଳ କେଲଜ୍ ସରିବାପେର ପରିବାର ଚାପେର ଭୁବନ ଓ 

ନିକି अଲଗା େହାଇଗେଲ ବୃ� ବାପାମାଆ+ ଖୁସି ଆଗେର ନିକି ହାରିଗଲା ସପନ 

ସରିବା ଆଗରୁ ରାତିପାହିବା ପରି  ତାର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂ�ାର ବାଲିଘର ଭାiିଗଲା 

କିଛି ଲୁହ ତକିଆ ଭିଜଉଥିଲା ତ କିଛି ଲୁହ ଓଠ ପିଉଥିଲା ବାପାମାଆ+ ଇ�ାେର ବାହା 

େହଲା ଏହା ମଧ�େର ବହୁତଦିନ ବିତିଯାଇଛି ନିକି ତା ସଂସାର ଜ|ାଳେର ଛDି 

େହାଇଯାଇଛି କିj ଭୁବନ ସମାଜେସବୀ େହାଇ अବିବାହିତ ରହିବାର ନି�ତି େନଇଛି  

 ଭୁବନ, ନିକି େକହି ବି ଭାବିନଥିେଲ ଏେତ ବଷ�ପେର େସମାେନ अପ�ତ�ାଶିତ 

ଭାବେର େଦଖା େହାଇଯିେବ ଯାହା ବି େହଉ ନିଜ ଦୁଃଖର ବରଫ ଗଦାକୁ ଛାତିେର 

ଛାତିେର ଜମାଟ ବା�ିରଖି ପାଟh ସାରି ଦୁେହଁ େଫରିଗେଲ ନିଜଘରକୁ େକହି ନଜାଣିେଲ 

ବି େକବଳ େସୗମ� ମକୂସା�ୀ େହାଇ ରହିଥିଲା କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ସାହସ କି େଧୖଯ�� 

ବି ନଥିଲା ତାର 
 

 

ଶି�କ, ଚିଲିକା େନାଡାଲ୍ ହାଇ9ୁଲ୍ 

ପୁରୀ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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अମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟbର    
ପ�ଥମ ଛାD  
ପ�ଥମ अଧ�ାୟ (ଭାଗ ୪)  

अସିମିତ ଆଖି ଲୁହ ଝରି ସାଖି 

ରଖିଲା ଏ ଜ�ଣାର, 

अଧୁଆ ଚରଣ େଧାଇ ଏ ହରଣ 

କେର ଜ�ଣା ତାହାର । 

अଶ�Ïଳ େଲାଚେନ ପନୂଃ େସହି �େଣ 

ବିମୁେଖ ଆସିଛି ଚାଳି, 

अଗଣାେର ଥିବା �ୁଦ�  ଜଳାଶୟ 

ପାଖାtି ଏକାକି ଭାଳି । 

अଦୂରେର ରହି ଚରଣକୁ ଛୁଇଁ 

େଦଖିନି ମୁଖ ମୟଖୂ, 

अ�ାରେର ସିନା ଜଳୁଛି ନବୀନା 

अtେର अନt ଦୁଃଖ । 

अଧିପ अଧିେନ ନବିନା ନୟେନ 

ଆରାଧ� ଇ� େଦବତା, 

େଦବଦ_ ସୁନା 

 

अପବୂ� େଚେହରା େଦଖିବାକୁ ପରା 

ନିଶିେର ଭାେବ ଶଠତା । 

अଜଶ� ଦୀପକ ଜଳିେଲ ମୟେୂଖ 

ଦୀvିମt ନୁେହଁ ମୁଖ, 

अଂଶୁଧର କର ନୁେହଁ ତାକୁ ବର 

ଶଶଧର କର ସୁଖ । 

अନt ଗଗେନ ତାରକା ଗହେଣ 

ନାହZ େବାଲି କର େତଜି, 

अଦୂରେର ରହି େପ�ମ-ପ�ାଣ-ସହୀ 

େଦଖିନି ମୁଖକୁ ଆଜି । 

अକଲିତ ଦୀପ ଜାଳିେଦେଲ ରୂପ 

ଦରଶନ େହବ ନାହZ, 

अସିମ ଭକତି ରଖିେଲ ସାଇତି 

ପ"ୂ�ମୀେର ତାକୁ ପାଇ । 
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अେଶG ଜଳାଶୟ େଘରି ଏ େଶାଭିତ 

ଶ§ ବଳି ବ"� ତାର, 

अଶGର ଉପେର ପାଦେଦଇ ଥେର 

ବସtି ଏ ଆପଣାର । 

अନୁଚରଗଣ ଦୀପେକ ପ�ାiଣ 

କରିେଲ ତହୁଁ ଉ��ଳ, 

अେନକ ଦୀପକ ଉ��ଳ ପାବକ 

କରେର ମୁଖ ପ���ଳ । 

अନୂପ ଉପେର ଦୀପକ କରେର 

ଉଇଁଲା ଉଆଁେସ ଜହk , 

अନୁପମ ମୁଖ ମୁଖରିତ େଦଖ 

ତାରକା କି ଗଣଗଣ । 

अଗଣିତ ତାରା ଛବି ପୁଣି ସାରା 

ଜଳାଶେୟ ପଡିଥାଏ, 

अେନକ ପ+ଜ ପତର ନାରାଜ 

ଉ��ଳିତ େଶାଭାପାଏ । 

अକାତର ଯାର କାତର ପତର 

ପ+ଜର େଦଖା ନାହZ, 

अକ अକଳିତ କଳ+ ରହିତ 

अକାତର େବାେଲ ଚାହZ । 

अiନା ମୁଖେର ମୁଖରିତ କର 

ଦୀପକ କରିଛି ଦାନ, 

अେନକ ତାରକା ଗହେଣ ବାରିେର 

ଶଶଧର େଗାଟି ଜାଣ । 

अiରାଗ ମୁେଖ େବାଳିଥିଳା େଦେଖ 

ଉ��ଳିତ ଶଶୀ ବଳି, 

अtରୁ ଦୁଃଖର अଜଶ� େଲାତକ 

ଗrେର ରହିଛି ଢଳି । 

अ|ନ ନୟେନ ନବୀନ ନଗନ� 

ହରୀଣ େଲାଚନ େହଇ, 

अନୁତv େଦଖି େକାକିଳ ଏ ସାଖି 

अtେର ଏ ଭାବ େନଇ ।  

 
 

 

 

 

 

(କ�ମଶଃ) 
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ତୁମକୁ ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଇ�ାତୁମକୁ ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଇ�ାତୁମକୁ ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଇ�ାତୁମକୁ ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଇ�ା    

ତେମ େକଉଁଠି - ମଁୁ ଜାେଣନା  

ଜାେଣନା ତେମ େମାେତ ମେନ ରଖିଛ କି' ନା 

 ତୁମକୁ ମଁୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କି' ନା - 

ଜାେଣନା   

ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ -  

ତା ବି େବାେଧ, େମାେତ ଏେବବି अଜଣା   

...  

େମା ପାଖେର ତମ ପାଇଁ  

ସ�ତ� �ାନ, ସ�ତ� ସG ½ତି  

ପସD କରୁଥିଲି, 

ତମକୁ େନଇ ଗବ� କରୁଥିଲି  

ଆଶ�a େହଇଥିଲି  

ବିଶ�ାସ ଜମାଟ ବା�ି ଆସୁଥିଲା  

… 

 

 

ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

 

େମାେତ ତେମ ଚାହZଥିଲ େବାଲି ଲାଗିଥିଲା   

ତମ ଚାହାଣୀର େସ अଥ� ପଢ଼ିପାରିଲି କି' ନା 

- ଜାେଣନା  

ମେତ କିj ସବୁ ନିଜର ନିଜର ମେନ 

େହଉଥିଲା  

େସଇ ଦୃ�ିେର, ତେମ େମା ଜୀବନର  

ପ�ଥମ अନୁଭବ 

.. 

ଏେବ ତମକୁ ହେଜଇ େଦଇ ଥିବାର  

ଏକ ମିଠା ମିଠା ଦୁଃଖ େମା େକାଳେର  

ତମକୁ ପାଇବାର ଇ�ାେଟ, ବାସନାେଟ  

େମାର େକେବ ନଥିଲା  

େବାେଧ ନିୟତି ନିgh� ପରି  

... 
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ଏେବ ତେମ େମାର ସୁDର କuନା  

ରାତି�  େଶଷର ସବୁଜ ସପନ  

ତମକୁ ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଇ�ା  

अtତଃ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ  

... 

ଦୂରରୁ େହଉ ପଛେକ  

ପg�ା ଉହାଡ଼ୁ, ନଈ େସପଟୁ  

अଥବା ଆରପାରିରୁ  

ତମକୁ ଖାଲି ଆଉଥେର େଦଖିବାକୁ ଇ�ା  

 

************    

 
 

 

 

 

 

 

ଓଲଭରହା ଟନ, ୟୁେକ 

nmadhab@yahoo.com  
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ସଖା େବାଲି ଡାକିଲା ପେରସଖା େବାଲି ଡାକିଲା ପେରସଖା େବାଲି ଡାକିଲା ପେରସଖା େବାଲି ଡାକିଲା ପେର    
ସଖା େବାଲି  

ସଖାେବାଲି ଡାକିଲା ପେର  

ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ  

अମାପ େଶାକ, ସtାପ  

ଭକତିେର  

ନଇଁ ଯାଏ େତା ଚରଣେର   । 

 

ତୁେମ କହ  

ତମହାତ ରଖି ଛାତିେର  

ମୀରାର ହୃଦ ~Dନ  

କାହZକି ବା�ିଛ ଶ�ାମ  

େଦାଳପି�ୟା 

ରାଧାର ପଣତ କାନିେର   । 

 

 

 

ଦୂବ�ାଦଳ କରାଳି 

 

 

ଲୁଚି କାD  

ଭକତକୁ ଦr ମିଳିେଲ  

ଭକତର ଭାବ ଜାଣି  

ଦାସୀଆ ନଡିଆ େଘନି  

ଶରଧାେର  

ରଖିଦିअ ଶ�ୀ ମDିରେର   । 

 

ତୁମ ରୂପ 

ତମରୂପ େଦଖିଲା ପେର  

ଦିେଶନା ମେତ अ�ାର  

ଶୁଖିଛି अଶୃର ଧାର  

େକେତଦିନୁ 

ଉଇଁଛି ସୁରୁଜ େମା ଘେର  । 
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ଭାେବ ବ�ା  

ଭକତର ଭାବ େଡାରିେର  

େସ େଡାରି କୁ ଟାଣି ମେତ  

ରଖ େତା ପାଦପଦG େର 

େତାର ପାଦ  

େଧାଇେଦବି ନୟନ ନୀେର   । 

 
 

 

 

 

 

 

 

अବସର ପ�ାv ମrଳ ପ�ବ�କ 

ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ  

ଝରଣା ନିବାସ, ବାବୁଆ ବଗିଚା 

ଝାରସୁଗୁଡା (ଓଡିଶା) 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୧୫୦୩୯୫ 
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ମାନସିକତାର ଧାରାମାନସିକତାର ଧାରାମାନସିକତାର ଧାରାମାନସିକତାର ଧାରା    
ମାନସିକତାଟି ମaି¢ର ମ|ି 

ଭାରସାମ� ଥାଏ ସହି । 

अତିଶୟ େହେଲ ହରାଇ ଭ� ମକୁ 

ମେନ ମେନ ଯାଏ କହି ।। 

ଯା ମନ େଯପରି ସିଏ େସହିପରି 

କରିଥାଏ ସବୁ କାମ । 

ନୀ¤ େହଉ अବା ଉ¤ ମେନାଭାବ 

ଜାରି ରଖି ତା ଉଦ�ମ ।। 

ମାନସିକତାର ଚିtା ଶରୀରଟା 

अବ�ୟ ଘଟିଥାଏ । 

ମନର ଭାବକୁ ପ�କାଶ କରିେଲ 

ଦୁଃଖ अବସାଦ ଯାଏ ।। 

 

 

 

 

अମରନାଥ ବାରିକ 

 

 

 

ଦୁ¢ମ� ଦୁoିtା ଯାଉଥିେଲ କରି 

ନିଜକୁ କାବୁ ନ ରଖି । 

ଏ ମାନସିକତା अସୁ�ର ଚାପ 

ଜଣାପେଡ଼ ତାହା େଦଖି ।। 

ମାନସିକତା ର ଧାରା େଯ ଚ�ଳ 

ରୁେହ ନାହZ େକେବ �ିର । 

ଇDି�ୟ ଶ{ିକୁ ରଖିେଲ କାବୁେର 

ବୁ�ି ହୁଏ ଦୃଢ଼ତର ।। 

ମାନସିକତାଟି ହ� ାସ ପାଉଥିେଲ 

କର ଏକ ଉପଚାର । 

ଆମିଷ େଭାଜନ ଛାଡ଼ି ମଦ�ପାନ 

ମD କାଯ�� ତ�ାଗ କର ।। 
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ତଟକା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା କୁ 

ନିୟମିତ ଖାଉଥିେଲ । 

ମାନସିକତାଟି ସୁ� ରୁେହ ଚିର 

ଶୁଭ ବୁ�ି ମନାସିେଲ ।। 

ତା ସେi କଠିନ ପରିଶ�ମ ଆଉ 

ବ�ାୟାମର ଆବଶ�କ । 

ପୁରାଣ ଶା¨ର ପଠନ ଶ�ବଣ 

ଭାବ କେଲ ଆଧ�ାତିG କ ।। 

ବଢ଼ଇ ସGରଣ ମାନସିକତାର 

ଜୀବନ ସରସ ହୁଏ । 

ସମାଜ ଆଗେର ଭଦ�  �ାନୀ େବାଲି 

ପରିଚୟ ଏକ ଦିଏ ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
କୟଁା, ମiଳପୁର, ଯାଜପୁର 

୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫       (ଦିଲA ୀ) 
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ଶୀତଶୀତଶୀତଶୀତ    
ଶୀତ 

ଋତୁ ନୁେହଁ ତ 

ବରଂ େଗାେଟ 

ମିଠା ଆେଶ�ଷେଟ 

अଧାମରା ସ କ�କୁ 

େଯ ନିଶ�ାସେଟ େଫେରଇଦିଏ 

अେଲାଡା ଶ�କୁ 

େଲାଡିବାପଣର ଲୁହେର ଭିେଜଇଦିଏ 

ଓଠେର ନାଲି େବାଳିବାକୁ ସାହସଦିଏ 

 

ହଁ, ମଁୁ ରiେବାେଳ ମୁହଁେର 

ଆଉ ଗାଢ୍ ନାଲି ଓଠେର 

ପଶୁତ� ର ଦାଗକୁ େମା େଦହରୁ 

ଲୁେଚଇଦବା େଚ�ାେର 

ଶୀତ ଲୁେଚଇଦିଏ େମା ଫଟା ଓଠ ପଛେର 

ହିଂସ�ତାର େଗାେଟ ନଗk ରହସ�କୁ 

ମୃତୁ�|ୟ ପାତ�  
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ଆଉ ମଁୁ ପୁଣି ହଜିଯାଏ ରiେର,ନାଲିେର 

ଫି ଦିନ ରାତିେର 

 

ଶୀତ େମାେତ ଛୁଏଁ 

ପା� ନbର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାaାକଡର 

େଗାେଟ େବନାମି େହାେଟଲ୍ ର ଶaା ରୁମ୍ େର 

ସିଗାେରଟ୍ ଆଉ ମହୁଲିର ଗ� ଭିତେର 

ଶୀତ ର ପୁରୁଷତ� ହକ୍ ଜାହିର୍ କେର 

େଗାେଟ ନିହାତି ନିକମ�ା େଲାକର 

ପÒାେର 

ଆଉ କିଛି ଗା�ି ମୁr ଥିବା 

କାଗଜ ର େନାଟ୍ େର 

 

ରାତି ପାେହ 

ଶୀତ अେପ�ା କେର 

ବaିର େସ अନାଥ ଝିअର 

ଆଖି ପଲକେର 

ତାର ବିଶ�ାସେର 

ଭରସାେର 
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ଆଉ ତା ମା ଡାକେର 

 

େସ ବି ମୁହଁ ରiାଏ 

ଓଠେର ନାଲିରi େବାେଳ 

କିj 

ଓଠ ପଛର କାହାଣୀ 

ଲୁେଚଇବାକୁ ନୁେହଁ 

ବରଂ 

ଆଉ େଗାେଟ 

କାହାଣୀ େଲଖିବାକୁ 

ଆଗାମୀ ଶୀତେର 

କାହାଣୀ,ନାଲି ଓଠ ପଛର 

କାହାଣୀ,ଶୀତକୁ େଗାେଟ ମିଠା ଆେଶ�ଷର 

ରୂପ ଦବାର । 

 
 

ମୃତୁ�|ୟ ପାତ�  

ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

ଦୂରଭାଷ - ୭୫୦୪୦୨୫୭୮୭ 
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ନୂତନ ସଯୂ�� ଉଇଁବନୂତନ ସଯୂ�� ଉଇଁବନୂତନ ସଯୂ�� ଉଇଁବନୂତନ ସଯୂ�� ଉଇଁବ    
ଆସିବ େସ ଯୁଗ             େଖାଜୁଛି ଉ�ଳ 

ନୂତନ ସଯୂ�� ଉଇଁବ 

ନବ ପ�ଭାତର                କାକଳି ଧ�ନିେର 

ଉ�ଳର ମାଟି ହସିବ। 

 

ଗିରିବନ ତରୁଲତାେର        ନବ ଶିହରଣ 

େହବ ବସtର ଆଗମନ 

ନଦୀ ଝରଣାେର           ଶିତଲତା ~େଶ� 

େମାହିେନବ ସେତ ସଭି+ ମନ। 

 

 

 

 

 

 

 

ରଶGୀବାଳା ଶତପଥୀ 

 

 

 

 

 

 

ଉ�ଳ ସଂ9ତି          କଳା ପର ରା 

ସାହିତ�ର େହବ ଜୟ 

ବିଜୟ ମୁକୁଟ          ପି�ିବ ଦିେନ 

ଓଡ଼ିଶାର େହବ ବିଜୟ। 

 

ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର   ପ�ାଧାନ� କମିବ 

କହିେବନି ହାେଲା ,ହାଏ େକହି 

ଓଁ ଉ¤ାରଣରୁ          ଶି�ା ଆର�ିେବ 

ଗୁରୁକୁେଳ ପାଠ ପଢିେବ େସହି। 
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ମୁ{ ଆକାଶର        ପ�ାiଣ ତେଳ 

ଗୁରୁ+ ଠୁ �ାନ ଲଭିବ 

ସୁDର୍ ଲାଗିବ     ଆମ ଶି�ା ପ�ତି 

ଉଗ� ଆଧୁନିକତା ଦବିବ। 

 

अନ�ାୟର କଳା ଦାଗ       ଲିଭିଯିବ ଦିେନ 

ନ�ାୟର ତି� ରiା ଉଡିବ 

ସତ� ଶାtି ଦୟା         �ମା ର ଗୀତି 

ଉ�ଳବାସୀ ନିେo ଗାଇବ। 

 

ସ�ାଥ�ପରତା,ହିଂସା       ନିଯ�ାତନା ବଳା�ାର 

େଲାପ ପାଇବ ଶୀଘ� 

େସkହ,ଶ��ା    େପ�ମ ସ¯ାନ 

ସହିତ ସଂ�ାପନ େହବ ଧମ�ର। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶି�ାର अଥ�           ବୁଝିେବ ସଭିଏଁ 

ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିେବ 

ବିେଦଶ ଚଳନୀ      ଭୁଲିଯିେବ ପୁଣି 

ସ�େଦଶ କୁ ଭଲ ପାଇେବ। 

 

ସାକାର େହାଇବ ସ�େଦଶୀ ସପନ 

ସଭZଏ ଗାଇେବ ବିଜୟର ଗାନ, 

अମା अ�କାର ହଟିବ 

ନୂତନ ସଯୂ�� ଉଇଁବ।। 
 

ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍, ଯାଜପୁର 

େମାବାଇଲ : ୮୯୦୮୯୯୭୫୪୨ 
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ଭାବନାର ଶ�ଭାବନାର ଶ�ଭାବନାର ଶ�ଭାବନାର ଶ�    
େଲଖିବା ଏକ अଜବ ନିଶା 

ତେମ ତାହା ବୁଝିବ େକଉଁଠୁ?? 

ସବୁ େବେଳ अଭିେଯାଗ କର 

େମା ଠାରୁ କ'ଣ अଧିକ ଭାଗ�ବାନ 

ତମ अସଜଡା ଶ�! 

େହେଲ, େକମିତି ବୁଝାଇବି ତମକୁ 

େସ ଶ�କୁ ସଜାଡି େସୗଧ କରି ଗଡିବାେର 

ତମ अଭିମାନର ହାତ ଥାଏ ।  

କିଚ୍ଥି ଉପଦାନ ପାଏ 

ତମ ସହିତ କରୁଥିବା ମିଠା ଝଗଡାେର 

ଯାହାକୁ ତୁେମ ତି{ତାର ନାମ ଦଉଛ। 

 

 

 

 

 

ଲି�ା ଆଚାଯ�� 

 

 

 

 

 

ମଁୁ ତ ଝଗଡାକୁ ଚା'କପେର ସୀମିତ ରଖିଥିଲି 

କିj ତୁେମ ଆଇନଗତ କାଗଜକୁ ବିaାର 

କରିେଦଲ । 

କାଗଜ ପୃ-ାେର ଲିଖିତ ଶ�ର ଦଲିଲ୍  

ଆମ ସ କ�କୁ ଭାiି ଦବ! 

ତା' ଠାରୁ ଭଲଥିଲା  

େମା ଭାବନାର ଶ� 

େଯଉଁ େଠ େକବଳ ତୁେମ ହZ ତୁେମ ଥିଲ । 

 
ବ� ହG ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ।   
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ସ କ�ର ହଜାେର ଭିଡ଼େରସ କ�ର ହଜାେର ଭିଡ଼େରସ କ�ର ହଜାେର ଭିଡ଼େରସ କ�ର ହଜାେର ଭିଡ଼େର    
ନୀରବ ରାତିର େକାଳେର 

ମୁrରଖି େଶାଇଥାଏ अ�କାର 

ସାମାନ� ଉପଶମ େଖାଜୁଥିବା 

ଜୀବନ ବି େଲାଟିପେଡ଼ େସଇ େଶଯେର 

େଧୖଯ��ର ସବୁ ସମୀକରଣ କୁ अ{ିଆର କରି  

େଦଖିଛ କି ସ�ପk େସ ରାତି େର ! 

ଗiଶିଉଳି େଯଉଁଠି ନ ଫୁଟିବାକୁ ରାଣ ଖାଏ  

େସଇ ରାତି େର ମଁୁ ସାଲିସ କରିଛି 

ସ କ�ର अେଦଖା ବ�ନ  

ତମ ବ�ନ କୁ ଭରଷା କରି । 

 

 

 

 

 

 

ବିଶ�ର|ନ ଦାସ 

 

ଆଜି ପାହିବନି ରାତି େବାେଧ 

अ�ାରୁଆ ଛଳନା ବି ଚକ୍ ଚକ୍ କେର 

ତମ ମୁହଁ ର अ~�ତା ର ରଶିG  େବାେଧ  

େକେତ ଦିନ ର େପ�ମ ର ହିସାବ କିତାବ 

କାହାର େବଶି କାହାର କମ୍ 

ମିଳାଇେନବା ଥେର 

अ�କାର ହZ ତ ସତ କେହ 

ଆେଲାକ ର ଦମ୍ କାହZ େଯ  

ସତ କୁ ସାମkା କରିବାର । 

 

अଦିନିଆ ବଷ�ା ନୁେହଁ ଆମ ସ କ� 

ସାରୁ ପତ�  େର ଭରା େଦଇ ଜୀଇଁଯିବା 

ବିଶ�ାସ ରୁ ଉ���  େର  

ଆକାଶ ହZ ଯାଚିଥିବା ନୀଳିମାେର 
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ହଜିଯିବା ଭଲ 

ମୁ{ା ଭଳି ସାଇତି ରହିବ 

ମନର अେଦଖା ସାଗେର 

ହୃଦୟର ଭରଷା ର ଶ{ କା�ର 

अପହ� ଶାମୁକା ଭିତେର, ସିଏ ବି 

ନିବhକାର अ�ାରେର  

ହଜିଯିବା ଭଲ  

 

ବାଛିନିअ अ�ାରକୁ 

ଠିକଣା େସ अଦୃଶ� ପ|ୁରୀ 

ବD େହବା ଭଲ େସଠି 

ମୁ{ାକାଶ ର ଆେଲାକର େଭଳିକି ଠୁ ବ�ି 

अ�ାର ହZ ତ ସତ କେହ 

ସ କ�ର ହଜାେର ଭିଡେର ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଉଫୁଲା, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ"�ପୁର 

େମା: ୯୭୭୮୧୧୫୯୦୪ 
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ଭଲପାଇବାେରଭଲପାଇବାେରଭଲପାଇବାେରଭଲପାଇବାେର    
ଭଲପାଇବାେର ତ�ାଗ ରହିଥିେଲ 

େଶ�- େପ�ମ ହୁଏ ସିଏ 

ଜୀବନଟା ଲାେଗ ପ�ଶa ସୁଗମ 

ବ�ିବାକୁ ଇ�ା ହୁଏ।। 

ଭଲପାଇବାର ସ| ଟା ଖାଲି ତ 

ଭାବ ଦିଆନିଆ ନୁେହଁ 

ମନପ�ାଣ େଦଇ ତ�ାଗ କରୁଥିେଲ 

େପ�ମା~ଦ ମନ ଛୁଏଁ ।। 

ଭଲପାଇବାେର ପୁଲକିତ ପ�ାଣ 

ପଥର  ଆଘାତ ସେହ 

ପୁ�ଗୁ� ଲାେଗ କ�କିତ ପଥ 

େପ�ମାନେD ମନ େମାେହ ।। 

 

 

 

 

ପୁ�ା|ଳୀ ପrା 

 

 

 

 

ଭଲପାଇବାେର ମରୁମରୀଚିକା  

ଆଶାନଈ ହୁଏ ପାରି 

ଦିଗହରା େହାଇ ଭ� ମିତ ନୁହଇ 

ଚାଲୁଥାଏ ହାତଧରି ।। 

ଭଲପାଇବାେର ସ କ� ର ସ�ାଦ 

अନୁଭବୀ ସିନା ଜାେଣ 

ତ�ାଗ ତ अମଲୂ ନାହZ ତାର ମଲୂ 

େପ�ମେର ମହକ ବୁେଣ ।। 

 
ଆସି�ା� �ାଟି�ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର 
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ଚୀର ନମନଃ अଚୁ�ତଚୀର ନମନଃ अଚୁ�ତଚୀର ନମନଃ अଚୁ�ତଚୀର ନମନଃ अଚୁ�ତ    
"ସେତ� କୃପାଦଳ େତ� ତୟାେର ନଳ 

ଦ�ାପେର ସୁଦାମ ଉଇଁ 

କଳିଯୁେଗ ନାମ अଚୁ�ତ େମାହର 

ଆଶର େନମାଳ ଭୂଇଁ"।(ଉ�ୃତ) 

 

ତବ ଜନG ମାଟି ଏ' ତୀଥ� ଭୂମିେର 

କରୁେଛ ସG ½ତି ଚାରଣ 

ବିଚିତ�  ରହସ� େସ ' ଜନG  ବୃ_ାt  

ଉପାସ� ବ� ହG -ସଗୁଣ ।। 

 

�ାନ - ଭ{ି ଆଉ ସନାତନ ଧମ� 

ଦିବ�ଦ� �ା ସ� ଗମୀ 

ବି©ୁ Óଳିତ ନାେମ ତବ अଚୁ�ତ 

(େଦେଲ) ଦୀ�ାଗୁରୁ େଗା-ସ�ାମୀ । 

 

 

ଛବିରାଣୀ ପତି 

 

ପ�ତାପରୁଦ� +ୁ ପରୀ�ାେର େହଲ 

ନିବhକu ସମାଧି� 

ତା+ ଆ�ାମାଳ ନିେଦ�ଶ ମତେର 

ଏ' ମଠ କଲ ପ�ତି- । 

 

" ଶିବକu ନବଖr ନିଘ�� " ଓ 

"ଶୁନ� - ସଂହିତା" ର ଗାଥା 

"ଶ�ବ� ହG ","ବୃ�ାରାସ","अଣାକାର" 

ସୃ�ି "କଳିଯୁଗ ଗୀତା" । 

 

"ହରିବଂଶ" ପରି अଜସ� ରଚନା 

"ନିତ� ରାହାସ", "अ�ଗୁ�ରି" 

େଯାଗ ସାଧନା ଓ େବୖରାଗ� ତ_�କୁ 

ଧମ� ଦଶ�େନ ବିହରି । 
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ପ�ରେତk  େଦବଦୂତ अନ�ତମ 

ନାହZ ତୁମ ଜନG  - ମୃତୁ� 

अରୂପ ,अେଦହି ,ଆେଯାନି ତଥାପି 

(ଜନG ଦାତା) ପଦG ାବତୀ,ଦୀନବ�ୁ । 

 

ମାଘମାସ ଶୁକ�  ଏକାଦଶୀ ତିଥିେର 

ତିଳକଣା ପେଡ ମନ 

ଭ{ ରାମଦାସ ପ�ଭୁ ଶ�ୀ अଚୁ�ତ 

ତୁମକୁ ଚୀର ନମନଃ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ମଧ�ଶାସନ 

ବିରିଡ଼ି, ଜଗତସିଂହପୁର ।। 

େଫାନ୍ -୯୩୩୭୯୬୦୦୬୦ 
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େହ ମଁା ଦୁେଗ�େହ ମଁା ଦୁେଗ�େହ ମଁା ଦୁେଗ�େହ ମଁା ଦୁେଗ�    
ଘ� ଓ ଘ�ା... 

େକେତ େଯ ସG ½ତିମଧୁ 

ଶ�ର ସମାହାର, 

ଚତୁghଗ ପୁଣି 

େଦାହଲି ଉେଠ 

ପ�ଣତି ଆ_�ନାଦର ଝଂକାର । 

 

କାଶତrି ଆେଣ ଆଶିଣ ଆଭାସ, 

ତହZ ଆଖି ପରଦାେର 

ଝଲସି ଉେଠ 

ମହିଷାମghନୀର େବଶ । 

 

 

 

 

 

େବବୀ ନାଏକ 

 

अଧମ�ର େଚର ଉପୁଡ଼ି 

ଧମ�ର ବୀଜ ବପନ ହବ, 

ସବୁରି ଦୁଃଖ ସାଉଁଟି 

ସୁଖର ସଂଭାର ଆଣିବ । 

ମାଆ ଆସି ବିେଜ େହେବ, 

अଧମ�ର ଚୁଟି ଧରି 

ସଂହାର କରିେବ । 

 

େକେତ େଯ ଆଶା ଓ अଭିଲାଷ 

ସବୁରି ତୁଠେର 

ଖାଲି ଜେକଇ ହଉଛି । 

କ'ଣ ଏହା ସତ ହବ ! 

ସତ େହବ ପ�ତି ହୃଦ କDରର 

ଉଦ୍ େବଲିତ ଆକାଂ�ା । 
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ସତ ହବ କି ଏକ ନବେଚତନା ? 

ପ�ତି େଲାଲୁପ ଦୃ�ିର 

ଡିଆଁ ମରା ଆଖି େଶାଇ ପାରିବ ? 

 

କାଇଁ େକେବ ତ େହଇନି 

କି ଆଜି ସତ ହବ, 

ଏଠି ସଭିଏଁ ତ 

କbଳେର ଲୁଚି ଲୁଚି 

ଦଦରା ଜୀବନକୁ 

ସିେଲଇ ମାରିବାେର ବ�a । 

 

ଗଜବ୍ ଏ ଦୁନିଆଁ ରୀତି 

ତୁହାକୁ ତୁହା ହସ ମାେଡ଼, 

ଖାଲି अiୁଳି ସାମkା ଦି େଗାଡିଆକୁ ନୁହଁ 

ଭାରି ହସ ତ ଆେସ... 

େସ "ମଁୁ" ତ� କୁ, 

ଦି ମୁହଁାଧାରୀ  େଲାକର 

ହୀନମନ�ତାକୁ । 

 

 

 

େଗାେଟ ପେଟ ପଜୂ�ପଜୂା 

ଦିअଁ େବାଲି ମଁା +ୁ ପଜୁୂଛି, 

ତହZ କୁଆେଡ ନାସିକା କୁ�ନେର 

ଚିେପ କନ�ାର ତ�ି । 

 

େକଉଁଠି ସୁନା ଜରିଲଗା 

ଚକମକିଆ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପି�ାଏ , 

ତ େକଉଁଠି ପତଲା କନାକୁ ଚିରି 

ନିରୀହତାେର ଲାଳସା େମ�ାଏ । 

 

େକେବ ତ ମାଆ େବାଲି 

ଆତୁେର अଧିଆ ପଡି ଯାଉଛି, 

ତ େକେବ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ 

ଖୁଦ ମୁେଠକୁ େଗାଇଠା ମାରୁଛି । 

 

ଛିଃ ଛିଃ.... 

ଏ କି ଦୁବhସହ ଦୃଶ� ! 
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େହ ମଁା- ଟିେକ ଶୁଣ 

େଘନ ଏ ବିନତି.... 

କାନ େଦ 

ତତଲା ଲୁହଝରା 

ଲୁଚୁଥିବା େକାହ ନାରୀର, 

ଯଦି ନ ହବ େସ ଦହନ 

େଖାଲି େଦ େତା ଦି' ଆଖି... 

ବିରାଜ କର ସିଂହ େଦେହ 

ଉଠ ପୁଣି ତି� ଶଳୂ ଧର, 

ସଂହାର କରି େଦ 

ଏ ଯୁଗର ମହିଷାସୁର ର । 

 

ଶିେଖଇ େଦ ସଭି+ୁ 

ଏ ଲ�ା ଖାଲି ତ ନୁେହଁ ନାରୀର, 

ନରକୁ ଟିେକ ଶିେଖଇେଦ... 

ରଖିବାକୁ ମାନ 

ଜନନୀ, ଜାୟା ଓ ଭଗିନୀର  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अbାେଭାନା,ବରଗଡ଼ 

େମା-୬୩୭୨୮୪୫୬୭୧ 
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ସିଂହବାହିନୀସିଂହବାହିନୀସିଂହବାହିନୀସିଂହବାହିନୀ    
ଶୁଣିଛି अେନକ �ାନେର 

ଭ� ମଣ କରୁ ମଁା ସିଂହପେର, 

େତଣୁ ତୁ ସିଂହବାହିନୀ 

କୃପା କରୁ ତୁ ମନ ଜାଣି…. 

ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ ନାମଧରି 

ସଂସାରୁ ଦୁଗ�ତି ନାସ କରି, 

ଶ�ବଣ କରୁ ମଁା ଭ{ ଡାକ 

ଦୁଗ�ତି ନଯାଏ େତାର ପାଖ…. 

ତ� ାହିମାଂ ତ� ାହିମାଂ ଡାକ ଶୁଣି 

ସାଜିଲୁ ଚrମୁrବିନାଶିନୀ, 

ନିଶୁ�ଶୁ�ହନନୀ 

ତୁହି ମଁା ମହିଷାମghନି…. 

 

 

 

 

ଲ�Gଣ ମହାtି 

 

 

 

ଜଗତ େତା’ପାେଖ ଆଶ�ୀତ 

ସବ� ଦାନେବ କଲୁ ହତ, 

େତଣୁ ତୁ ଶୁଳଧାରିଣୀ 

ନାମ େତା’ ସବ�ଦାନବଘାତିନୀ…. 

ଜଗେତ ଭରି େଦ ସୁଖ-ଶାtି 

ସଂସାେର େଯେତକ ଜୀବଛtି, 

ଜୟଗାନ ମଁା ସବ�ତ�  େତାର 

େତା’ ଆଶିେଷ େହବ ପୁ"� ସଂସାର…. 

 
ସkାତେକା_ର ଦି� ତୀୟ ବଷ� (ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ) 

େସୗରିପାଲୀ, ଖଟଖଟିଆ, େବୗ� 

ପିନ୍- ୭୬୨୦୩୦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୪୫୦୮୩୪ 
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ଆସ େଗା ମାଆସ େଗା ମାଆସ େଗା ମାଆସ େଗା ମା’ ’ ’ ’ ଦୁଗ�ାଦୁଗ�ାଦୁଗ�ାଦୁଗ�ା    
ଶରତର ବହୁ अେପ�ାେର  

ସtପିତ ଜଗତଜୀବନ, 

अଶାtିର ପରାହତ ପାଇଁ 

େଖାଜୁଥିଲା ତୁମ ଆବାହନ।୧। 

ପ�କ ିତ ଗଗନ ପବନ 

ନିନଦିନୀ ନିଝ�ର ଶବେଦ, 

ଶୁଭୁଥିଲା େତା ପାଦ ନୁପୁର 

ଦିଗtର କାଶତrୀ ବେନ।୨। 

ସୁଦୂରର ପାହାଡ଼ େସ ପାଖୁ 

ଆସୁଥିଲା ଗୁଗୁଳ ସୁବାସ, 

ରୁଣୁଝୁଣୁ କ+ଣ ଶବେଦ 

ଭାସି ଆେସ ଚମକ ମହକ।୩। 

 

 

 

 

ମନୀଷା ପrା 

 

 

 

ନବପଲA ବିତ ବୃ� ରାଜି 

ଚାହZ ଥିେଲ ଆେବଗ अtେର, 

ଗୁ|ରଣ ପ�ୀ ର କାକଳି 

ପ�ତୀ�ା େତା ସ�ାଗତ ପାଇଁ େର।୪। 

ଏକ ସ�େର େଯାଡ଼ ହେa ସେବ� 

ଚାହZ ଥିେଲ ତବ ଆଗମନ, 

କହୁ ଥିେଲ ଆସ ମା' ଆସ 

େରାଗ େଶାକ େହଉ ନିବ�ପାନ।୫। 

 
ମନୀଷା ପrା (ଶି�ୟିତ� ୀ) 

ସରକାରୀ ଉନk ୀତ ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟ,  

अ+ରାtିପୁର, େଢ+ାନାଳ। 

େଫାନ୍ ନbର : ୮୨୪୯୬୮୬୦୯୩ 
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ଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ    
ଜୟ  ଜୟ ଜୟ ଦୁେଗ� ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ 

ଶ{ି  ପ�ଦାୟିନୀ  अେb ମହିଷ ମghନୀ ◌ା 

  

ସିଂହ ବାହିନୀ ମାତା अଭୟ ଦାୟିନୀ 

କେରାନା କବଳୁ ର�ା କର କା_�ାୟିନୀ ◌ା 

 

अବତରି ଆସ ମାେଗା ଏ ଧରିତ� ୀ ପ��େ- 

ଖୁସି ମୁକୁତା ଝରାଇ ବିଶ�ବାସୀ ଓେ-  ◌ା 

 

କେରାନାେର  କବଳିତ ବିଶ�ବାସୀ ପ�ାଣ 

ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁଃଖ  କର ମା ହରଣ  ◌ା 

 

ପତୂ ,ପବିତ�  ,  ସ��,  ପାବନ ,ପାବ�େଣ 

ମ��ଦୁ  ମ��ଦୁ ମଳୟର ମହA ାର  ତାେନ  ◌ା 

 

 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

ଗiଶିଉଳୀ ପୁ�ର ସୁଗ� ସମୀେର 

ଧବଳ  କାଶତrୀର  ଆଲଟ ଚାମେର  ◌ା 

 

ଉଦୟ अରୁଣ+ର ଆେଲାକିତ ପେଥ 

େଶ�ତ ଚାରୁ ଚD�ମାର େଦାଳାୟିତ ରେଥ  ◌ା 

 

ସବ� ଶ{ିମୟୀ ମାତା କର ଆଗମନ 

ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶେ� ପୁରୁ ହ� �ଦୟ କାନନ  ◌ା 

 

ଆେଲାକର େମାତିମାଳ େଘନିଣ ଧରିତ� ୀ 

ବDାପନା କରି କେହ ର�ାକର �ିତି  ◌ା 

 

କେରାନା ମହିଷ ମାରି କର ମା ନିoିହk  

ବିଶ�ପ�ାେଣ କର ମାେଗା अଭୟ ପ�ଦାନ 
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ଏକତା  ଓ ସହି©ୁତା ହ� �ଦ େଦେଶ ବସି 

ମିତ� ାଳାପ କରୁଥାj ସୁମଧୁେର  ଭାଷି 

 

ଶାtି, େମୖତ� ୀ, ମେ� ଷଡରିପୁ େହଉ�ୟ 

ଚରାଚର ବିଶ� େହଉ ଶାtିର  ନିଳୟ  ◌ା 

 

ଏ ଧରା ଧାମକୁ ମାତ ଆସ अବତରି 

ଭାଇାଚାରା ବୀେଜ ବା�ିଦିअ ଭାବେଡାରୀ 

 

ବରଷି ଦିअ ମା ଆଶିଷର ବାରିଧାର 

ସୁଧାମୟ େହଉ ମାେଗା ଏ ସାରାସଂସାର  ◌ା 

 

ର�ାକର ର�ାକର ବିେଶ� ର�ାକର 

ଜଗ�ନନୀ ଜଗତ୍ ଦୁଃଖ ନାଶକର   ◌ା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
ଶି�ୟିତ� ୀ 

େଗାପୀନାଥପୁର, ନୂଆସାହି 

ବାଲୁଗଁା, େଖା��ା 

୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 
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େଦବୀେଦବୀେଦବୀେଦବୀ    
ଶାରଦୀୟ ଶୁଭ� ାକାେଶ ଶାt ଘନ କୁtଳା େଗା, 

ଶ{ି ସ�ରୂପିଣୀ ଦୁେଗ�,ଶାରେଦ,अମି�େକ ଜାଗ। 

                 ର{ଜବା ଚ�ୁମୟୀ ର|ିତା କଳା କ�େଳ, 

                  ରୁଦ� ପି�ୟା ରମ�ା ଦୁେଗ�,ରାକା ରାତି�  ସମୁ�୍ଵେଳ। 

ମଧୁର अଧର ହାସ� ମନG ୟୀ େଗା ଯଶସି�ନୀ, 

ମମ ହୃେଦ �ିତା ଦୁେଗ� େଘାର ତମସା ନାଶିନୀ। 

                     ଦଶଭୂଜା ମୃଣGୟୀ େଗା ଦୁ�, ଦୁଃଖ ନିବାରିଣୀ, 

                      ଦଶ ଦିଶା  ବିହାରିଣୀ େଦୖତ� ମହିଷା ନାଶିନୀ। 

ସୁରସା,ସୁବ�ା,େପ�ମା,ସୁଢ଼ଳା ମନ େମାହିନୀ, 

ସୁଭି�ା ଦାୟିନୀ ଦୁେଗ� �ିତପ��ା ସୁକାମିନୀ। 

                         ମହାମାୟା अଗିk ସ�ରୁପିଣୀ ମାତା ମଧୁମୟୀ, 

                          ମହିଷାମghନୀ େଦବୀ ମାେହଶ�ରୀ ସଦା ଧ�ାୟୀ। 

 
 

 

 

ଚିକିଟି େପ�, ଗ|ାମ 

ମୀନା�ୀ ପାଢ଼ୀ 
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ଆସ ମାଆସ ମାଆସ ମାଆସ ମା’’’’    
ଆସ ମା' ଦୁେଗ� 

ଦୁନ�ୀତି ନାଶିନୀ, ଶାtି ପ�ଦାୟିନୀ,ସtାନ ପାଳିନୀ ମା' 

ତବ ଆରାଧନା ପାଇଁ अଘ��ଥାଳି ଧରିଛି ଧରଣୀ 

ତଟିନୀେର ସ�� ଜଳରାଶି, 

ନଦୀ ତେଟ କାଶତrୀ ଫୁଲର େରାଷଣୀ, 

ସରସୀେର କମଳ ଓ କଇଁ 

ବ�ାକୁଳିତ ପାଦ ପଜୂା ପାଇଁ । 

 

େଦଖ ମା'... 

ଏେବବି ମହିଷାମାେନ ଉ´ାରୁଛtି ବିଷ अଗିk ରାଶି 

ବିଷ ଜ� ାେଳ ଜଳୁଛି େମଦିନୀ 

ଦିअ ଶାtି ନାଶକରି ମହିଷାର େସୖନ� अେ�ୗହିଣୀ । 

ମା'.. ତେମ ଆସୁଛ େବାଲି ଜାଣି 

ପ�ତି କ�ୁ ଝରୁअଛି ତୁମ ଶ{ି, ଭ{ିର କାହାଣୀ 

ସାଧୁମାେନ ଡାକୁଛtି ଆସ ମା' 

ଯା େଦବୀ ସବ� ଭୂେତଷୁ ... 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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ମାତୃ ରୂେପଣ ସଂ�ିତା.. ଶ{ି ରୂେପଣ ସଂ�ିତା.. 

ଦୁ� ନାଶ ମା' ଧମ� ପାଳିନୀ । 

 

ମା'...अକି�ନ ମୁହZ 

େଦବା ପାଇଁ କିଛି ପାେଶ ନାହZ 

ସtାନ ପାଳିନୀ େବାଲି ପାଦ ତେଳ କରୁଛି ମାଗୁଣି 

ତେମ ଆସ.. ତମ ପବିତ�  ~ଶ�େର 

ପୁତମୟ କରିଦିअ ପୃଥ୍ଵୀ 

ତବ କରୁଣା ଦୃ�ିେର ଗୁ|ିଉଠୁ ଜଗତେର 

ମଧୁମୟ ଗୀତି 

ଦୁଃଖ, େଶାକ,ଭୟର अ�ାରୀ କାଳିମା ରାତିର 

େହାଇଯାଉ ଇତି 

ତମ ପଜୂା ପାଇଁ ପ�ତିଘେର ଜଳିଉଠୁ ଭ{ିର ଆଳତୀ । 

ମା'..  ଆଉ କିଛି େଲାଡ଼ା ନାହZ େମାର 

ଦିअ ଆଶୀବ�ାଦ 

ଚିରଦିନ ପାେଦ ତବ ଥାଉ େମାର ମୁଢ଼ ମତି । 
ପଲA ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬ 

େମା- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     183 

ମାଆ ଆସୁଛtିମାଆ ଆସୁଛtିମାଆ ଆସୁଛtିମାଆ ଆସୁଛtି    
ଶରତ ଋତୁେର ଆକାଶଟା େଦଖ 

ସ�� ଓ ନିମ�ଳ ଦିଶୁଛି 

କାଶତrି ଫୁଲ ଚାରିଆେଡ଼ ଫୁଟି 

ଆହାଃ କି ସୁDର ଲାଗୁଛି । (୧) 

ମାଆ ଦୁଗ�ା+ର ଆବାହନ ପାଇଁ 

ପ�aୁତି ସବୁଠି ଚାଲିଛି 

ଗଁା ରୁ ସହର ଚାରିଆେଡ଼ ଏେବ 

ପାବ�ଣ ପାବ�ଣ ବାସୁଛି । (୨) 

ସିଂହବାହିନୀ ମାଆ ଦଶଭୂଜା  

ଆସିେବ ଧରାକୁ ଓେହAଇ 

ଭ{ ମନବାÕା ପରୂଣ କରିେବ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂେରଇ । (୩) 

 

 

 

 

ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     184 

ଆସୁଛtି ମାଆଆସୁଛtି ମାଆଆସୁଛtି ମାଆଆସୁଛtି ମାଆ    
େଦବୀ ଦଶଭୁଜା ମା अମି�କା  

ଆସୁଛtି  େଦଖ  ହସି ହସିକା 

 

ଘ� ଘ�ା  େଭରୀ ତୁରୀ 

ପୀେଠ  ସ�ିତ କରି  

ଚାଲ  ତା+ୁ ଭ{ି ପେୂତ ପଜିୂବା  

ଆଶୀଷ  ମାଆଠୁ ଆେମ  ପାଇବା  

 

େଦବୀ ଦଶଭୁଜା  ମା अମି�କା  

ଆସୁଛtି  େଦଖ  ହସି ହସିକା  

 

କାଶତrୀ  ଫୁଲକୁ  

ଶରତ  ଆଣିଛି  େଭଟି  

ନାନା  ରେi  ସୁସ�ିତ  

 େହଲାଣି  ମା ବସୁମତୀ  

 

ପି�ୟଦଶhନୀ ମହାପାତ�  

 

 

 

 

 

ମନୁ  अହଂକାର  ଆେମ  ଭୁଲିବା 

ମାଆ  ଚରେଣ ଶରଣ  େନବା 

 

 େଦବୀ  ଦଶଭୁଜା  ମା  अମି�କା  

ଆସୁଛtି  େଦଖ  ହସି ହସିକା 

 

अନ�ାୟ  अତ�ାଚାରକୁ 

ସେହନି  େମା ମାଆ  

ମାଆ  େବାଲି  ଡାକିେଦେଲ  

ଆସିହୁଏ  ଠିଆ  
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ପାପୀ+  ସଂହାର  ପାଇଁ  

ଆେସ  अବତରି  

ତାର  ଦରଶେନ  ଦୁ�  

ଶ{ି  ଯାଏ  ସରି 

 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ  ମାଆ  େମାର  ବDିତା 

ସତ� ର  ଜୟ  ଦିଏ  ବାରତା  

 

େଦବୀ  ଦଶଭୁଜା  ମା अମି�କା  

ଆସୁଛtି  େଦଖ  ହସି  ହସିକା 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଶି�ୟିତ� ୀ  

ଜୟେଦବ ବିହାର େପାଲିସ କେଲାନୀ  

ଭୁବେନଶ�ର 

୯୬୫୮୦୭୪୩୫୨ 
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ମାମାମାମା    
ସଂସାରେର अତୁଲ� ମା’ର ଶବଦ 

ତା’ରି ବିନା ଲାେଗ ଦୁନିଆ ନିଃଶ� 

କରୁଣା, େସkହ, େପ�ମ ତା ଚିରକାଳ 

ମା’ର ପଣତକାନି ଆହା ଢଳଢଳ 

େଗଲେର କେହ ସୁନା େମା ଧନ 

ତାହାରି ଦାନ ଆମରି ଜୀବନ 

ନିେଜ ନ ଖାଇ ଦିଏ ଆମକୁ ଆହାର 

ଶୁଝି ପାରିବାନି େକେବ ଋଣ ତାହାର 

େକାଳେର ଧରି େଦଖାଏ ଶରଗଶଶି 

େଗଲେର େସkହେର ଦିଏ ମୁr ଆଉଁସି 

ଖାଇସାରି ଆସିଲା େବେଳ 

ମୁହଁକୁ େପାଛିଦିଏ କାନି ପଣେତ 

ତା କଥାେର ଥାଏ େକେତ ଆଦର 

ମରୁଭୂମିର ତୃଷିତ େସ େମା ନୀର 

ଚରଣ ଚDନ ସରଗ ଦୁଆର 

ନିତି ପଜିୂବି େବନି ପୟର 

େଚୖତନ� ବାଗ୍ 
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ଦଶହରା ଦଶହରା ଦଶହରା ଦଶହରା ----    ୨୦୨୦୨୦୨୦    
ବଦଳିଛି ଋତୁର ରi 

ଆକାଶର େଚେହରା 

ଫୁଲର ପାଖୁଡା    

ପତ�  ର ପରିସୀମା 

ଗi ଶିଉଳୀ ବାସkାଇତ 

ମା ଆଗମନେର। 

ମନେର ଆ�ାନ ପାରିଚି ଆତ+ 

େବରi ପାବ�ଣ ଆନD 

ସୁଖ अ�ାତବାସେର 

ଲିଭୁନି ଜୁଇର ନିଆଁ 

େକଇ େସେକr ପରମାୟୁ େନଇ 

ତି� ଭୁବନ କରୁଛି କ ିତ  

ମିନି ମହିଷାସୁର େକାରନା  । 

 

 

 

ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

 

 

 

 

 

अସୁର ନିଧନ ପାଇଁ େଲାଡ଼ା 

ଖାଲି ସାବଧାନତା, କିଛି ପ�ାୟସ 

ସାବୁନ, ସାନିଟାଇଜର,  

ଦୂରତା, ପରିଛନk  ଆଉ ମା9   । 

ମଣିଷ ହZ କରିବ ମଣିଷକୁ ଉ�ାର 

ବିଶ�ାସ ଆଉ େସବାର ଇ�ା ହZ େଲାଡ଼ା  । 

ମା ଏକ ଶ{ିର ଉ� 

ମଣିଷ ସଫଳତାର େସାପାନ  । 
ନରrିଆ ,ବାଲିସାଇ ,ପoିମବi 

େମଲ-barunkumardas1@gmail.com 
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ଶାରଦୀୟ େaାତ�ଶାରଦୀୟ େaାତ�ଶାରଦୀୟ େaାତ�ଶାରଦୀୟ େaାତ�     
ସୁଦୂର ପ�ସାରି ଆଖି ପାଏ ନାହZ 

ସବୁଜ ଘାସ ପଲA ବ 

ସେତକି ଧରିତ� ୀ େଦବା ପାଇଁ ନିେଜ 

ଯାଚtି ଦିବ� ଦରବ।  

ସୁେନଲୀ ଆକାେଶ େତାଫା ତାରା ଫୁଲ 

ସେi ରୂପା ଜହk  ପାସ 

ଦୂର େଦବାଳୟୁ ଭାସିଆସି ମ�  

ପାଇ ଯାଏ ଜୀବନ�ାଶ ।  

अମା अ�କାେର ଧରଣୀର େଶଜ 

ଲାେଗ ସିନା ଫିକାଫିକା 

ଦଶ ,ାରୁ ବାଦ�କ"�େର ବାଜିେଲ 

କଟିଯାଏ अହମିକା।  

 

 

 

 

ମେନାର|ନ 
ସୁରୁଜାଳ 

 

 

 

 

 

େନପଥ�ରୁ ଭାଷି ଆେସ ଦିବ� ବାଣୀ 

ମାତା େହେବ ଏେବ ଉଭା 

ଆସୁରିକ ବଳ େହବ ଟଳମଳ 

ଭାଂଗିଯିବ ରଂଗସଭା। 

ମହିଷାସୁରର ଦପ� ଦଳି େଦଇ 

ଭାଂଗିେଦେବ अହଂକାର 

ରାବଣ ଦହେନ ଭସG  େହାଇ ଯିବ 

ଦୁବ�ାର କାମନା ଯା'ର।  

 
अଇଁଲାପାଲି, ଧମା , ସbଲପୁର 
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ଶାରଦୀୟ ~ଶ�ଶାରଦୀୟ ~ଶ�ଶାରଦୀୟ ~ଶ�ଶାରଦୀୟ ~ଶ�    
ଶରତ ଆଗମନେର ଭୂଇଁେର କାଶତrୀ ~ଶ� 

ମା ମହାମାୟାର ଆଗମନର ଦିଏ ସେDଶ। 

ମରୁ ପ�ାtରକୁ ମDାକିନୀ ~ଶ�, 

ଏ ଜଗତ ଲେଭ ମା ମହାମାୟାର ଆଶିଷ। 

ଶରତ अbର େକେଡ ନିରିମଳ 

ସେତ କି ନୀଳ ପାରାବାର, 

ପ�କୃତି ସାଜଛି ରାଣୀ ର େବଶ 

 ଦିେଶ ଆହା େକେତ ମେନାହର। 

ଶରତ~ଶ�  ସକାଳର କାକର େବଳା, 

େମାତି ସଦୃଶ ଦିେଶ ଘାସ ଉପେର ଆ�ାଦିତ କାକର ବିDୁର େମଳା।  

 ପରେମଶ�ରୀ+ କରୁଣାର  ~ଶ� 

ଦୁଃଖର ସାଗରେର  अଗିkେର ମିେଳ େସେନହ ପରଶ। 

ଜନମେନ ଭେର ଭାଇଚାରା ~ଶ� 

ଏପରି ଆଗକୁ ବଢୁ ଆମ ସଂ9ୃତିର ଭାରତ ବଷ� । 
ଗ�ାମ-ଗଡିଆ 

ଜିଲA ା-ମୟରୂଭଂଜ 

ସମ�ଜିତ ପାତ�  
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ଶରତଶରତଶରତଶରତ    
ଚୁପି ଚୁପି ଛପି ଛପି 

ଆେସ େଯ ଶରତ 

େଶଫାଳିର ବାସେର 

କାଶତrୀ ହସେର 

ବ"hଳ ପୃଥିବୀ 

ସବୁଜିମା ସାଢୀ ପି�ି 

अପରୂପ ଦିେଶ 

ନବ ପଲA ବେର 

କାକରର ମୁ{ା େଟାପା 

अପବୂ� ମଛୂ�ନା େତାେଳ 

ଢଳ  ଢଳ ଛDେର ।। 

 

 

 

 

 

ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

 

 

କମନୀୟ ଛବି ଆେ+ 

ଖr ଖr େବାଉଦର ପୁ| 

ନିମ�ଳ ତା ଶୁଭ�  କବରୀେର, 

ସ�ଛ ହୁଏ ମନ 

ସ�� ହୁଏ ହୃଦୟ 

ଜହିk  ଫୁଲ ତାରା ଫୁେଟ 

ପ�କୃତି େକାଳେର 

ପିତ ବ¨ ବଦଳାଏ ଧରଣୀ ମା 

େଗାଧଳିୂ େବଳାେର  ।। 

ରାଜହଂସୀ େଖଳୁଥାଏ 

ସେରାବର ନୀେର 

କଇଁ ଫୁଲ ହାଟ ବେସ 

ଗଁା ପାଟ େଗାହିରୀେର 
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ପବନ ଝୁଲେଣ ବସି ଝୁଲୁଥାଏ 

ଜଳ ତରiେର , 

ଜଗତ ଜନନୀ େଦବୀ ଦଶଭୁଜା 

अବତରି ଆସtି 

ଆେଲାକର େତାରଣ ମାଳାେର 

ହସି ହସି ଏଇ ଧରାପେର 

ଢାଳିେଦଇ ଡାଲାଭ_h ଆଶୀବ�ାଦ 

ସି{ କରି ଶନୂ� ଜୀବନକୁ ପୁ"�ତାେର ।। 

ଶରତର ଛବିଳ ଗଗେନ 

ଜହk  ତା'ର େମଖଳା େମେଲଇ 

ଶୀତଳ େଜାଛନାକୁ ଭେର 

ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ 

ନିନାଦିତ େହଉଥାଏ 

ମା'+ର ଆବାହନୀ ମ� 

ସେତ ସାତ ସୁେର 

ଶରତର ପୁଣ� ଝ+ାର 

ଭରୁଥାଏ 

ମନ ମDିରେର   ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକDୁଝର 
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ଶରତ ଆସିଲାଶରତ ଆସିଲାଶରତ ଆସିଲାଶରତ ଆସିଲା    
अa ସଯୂ��ର ବ"� ବିଭାେର 

ଧରଣୀ ମୁରୁକି ହସିଲା 

ବିଲ, ବଣ, ପାଟ, ଗହିର ମଥାେର 

କାଶତrୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା 

ପରa ପରa अ�ାରକୁ େଠଲି 

ମତୁଆଲା ଜହk  ଉଇଁଲା 

ଶିଶିର ବିDୁେର ମାଟି ମାଆ 

ପ�ତିଟି ରାତିେର ଭିଜିଲା 

ଚାରିଆେଡ େଦଖ ପାବ�ଣର 

ରiୀନ୍ ମାେହାଲ ଜମିଲା 

ଋତୁ ଚକ�େର ଏ ଧରାପୃ-କୁ 

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଲା 

ସଭZ+ ମନ େମାହିଲା ◌ା◌ା 

 

ଶାରଦୀୟ ଦୂଗ�ା ପଜୂାର ଆସର 

ଗଁା ଠୁ ସହର ନାନା ପଟୁଆର 

ତି� ନାଥ େବେହରା 

 

ସୁଦୃଶ� େତାରଣ ଝଲସିଲା 

ପଜୂା ମrେପ ମା ଦୂଗ�ତିନାଶିନୀ+ 

ମୃଣGୟୀ ମ_ୂ�ୀ େଶାଭା ପାଇଲା 

ନୂଆଁ ଜାମା ପି�ି ଗଁା ଠୁ ସହେର 

େଲାକ+ େମଳା ଜମିଲା 

ପଜୂା, େନୖେବଦ�, ମ�, େଶ�ାକେର 

ଗଗନ ପବନ କଂପିଲା 

ଚାରିଆେଡ େଦଖ ପାବ�ଣର 

ରiୀନ୍ ମାେହାଲ ଜମିଲା 

ଋତୁ ଚକ�େର ଏ ଧରାପୃ-କୁ 

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଲା 

ସଭZ+ ମନ େମାହିଲା ◌ା◌ା 
ବଡେକାଦrା ଭ|ନଗର  

େମା- ୯୭୭୭୪୦୮୪୦୩ 
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ବାଳକୁମାରୀବାଳକୁମାରୀବାଳକୁମାରୀବାଳକୁମାରୀ    
ନବ େଯୗବନା ଦିବ� ସ�ରୂପା, 

ପରୀେବଶୀ अପରୂପା... 

ପୁ� ମrିତା ନବକୁମାରୀ, 

ଚିକିଟି ନିବାସୀ ଚିରକୁମାରୀ... 

ପାହାଡ ଶିଖେର ବାସ େତାହର, 

େମଘମାଳାେର ସୁସ�ିତ ପରିପାଶ�� େତାର... 

ପ�ାକୃତିକ େସୗDଯ�� େର ଭରା େତା ପୀଠ, 

ଗ|ାମ ଜିଲA ାେର ଦି� ତୀୟ େତା ଶ{ି ପୀଠ... 

ଆଜନନG ା ମା'େଗା ତୁ କୁମାରୀ, 

େତଣୁ ତୁ ବିଦିତ ବାଳ କୁମାରୀ... 

ଶ{ି ସ�ରୂପା ସେ_�  ତୁ ଦୟାଶୀଳା, 

ଭ{ବୃD ପ�ତି ତୁ କରୁଣାଶିଳା... 

କରୁଛି ମିନତି ମା' େଗା େଗାଟିଏ ମାତ� , 

ଘ�େଘାଡାଈ ରଖ େତା ଗ|ାମ େ�ତ� ... 

 

 

ରଶିGତା ସାହୁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଛତ� ପୁର(ଗ|ାମ) 

email-rasmi.k.sahu777@gmail.com 
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ମହିଷାସୁରର ଦୁଗ�ାପଜୂାମହିଷାସୁରର ଦୁଗ�ାପଜୂାମହିଷାସୁରର ଦୁଗ�ାପଜୂାମହିଷାସୁରର ଦୁଗ�ାପଜୂା    
ଦୁଗ�ାପଜୂା ଋତୁ ଏ ଧରାେର ପ�େବଶ କରି 

େବଶ୍ ଉନG ାଦନା ସୃ�ି କେର ଚାDା ଆଦାୟ କରି 

େସ ଚାDାେର େବଶ୍ କିଛିଦିନ ମଦାପିଇ 

ମାତାଲ େହଉଥିବା ଏ ସାହି 

ପିଲାମାେନ େଦବୀ+ର ବଡ଼ ଭ{ । 

ଯଦି େକହି ଚାDା େଦଇ ନ ପାରି 

େସମାନ+ର ହାତ େଗାଡ଼ ଧରି 

କାକୁତି ମିନତି କରି 

େଯେତ ପ�ାଥ�ନା କେଲ ବି 

େସମାେନ ଶୁଣtି ନି ସବୁକିଛି 

ଦିअtି ଉଜାଡ଼ି ।। 

େକେତ େକେତ ଯୁବତୀ+ୁ ଉପେଭାଗ କରି 

େସମାନ+ୁ ଜୀବନେର ମାରି 

େଫାପାଡ଼ି ଦିअtି, କା’କୁ ଭୟ ନ କରି । 

ନିଭ�ୟେର େଦବୀ ମrପେର ବିେଜ କରି 

ଘ� ବଜାtି; ପଜୂକର ତିନି ଦିନ ପାରିଶ�ମିକ 

ମଧୁସୁଦନ ମିଶ� 
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ଶେହ ଟ+ା ଦାନ କରି 

ଏମାେନ ମହାଦାନୀ, ସେତ େଯମିତି 

କ"� ଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛtି ।। 

ମହାନବମୀ ତିଥିେର ପଶୁ ମାରି 

େଦବୀ+ ମାଛ ତରକାରୀ 

ପରସି, ତା ପ�ସାଦ ରୂେପ ଗ�ହଣ କରି 

ମଦ�ପାନ କରି େଯାଡ ହେa କରtି ଗୁହାରୀ । 

େସ ଗୁହାରୀ ଶୁେଣ କି ନଶୁେଣ ଦ� କୁମାରୀ 

େସ ଜାଣିଥିବ; ଏମାେନ କିj ନିଶ େମାଡି କରି 

ରାତିସାରା ଜାଗରଣ କରି 

େଖାଲାପରଦାେର ବA � ଫିଲିମ ପ�ଦଶ�ନ କରି 

େନଇଥାtି େବଶ୍ ବହାଦୂରୀ ।। 

େହ ଏ ଚଲtି ଯୁଗର ମହିଷାସୁର 

ତୁମକୁ ନମ9ାର; ତୁମ ପଜୂାକୁ ସହେସ� ଜୁହାର 

ଏମିତି ପଜୂାକୁ ବି ମା ଗ�ହଣ କରିଥିବାରୁ 

ତାକୁ ମଧ� ଶତ ଜୁହାର ।। 
ପrିତ ଶ�ୀ ମଧୁ ସଦୂନ ମିଶ� 

ଏମ.ଏ., ବି.ଇଡି, ଏଲ.ଏଲ.ବି,େକାବିଦ, 

अବସରପ�ାv ପ�ଧାନ ଶି�କ 

ସାହିତ�ାଚାଯ��, େବୖଦିକ କମ�କାr େଜ�ାତିଷ ବିଷାରଦ, ହିକୁଡି, ସୁବ"�ପୁର 
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ମାଟିର ମହକମାଟିର ମହକମାଟିର ମହକମାଟିର ମହକ    
େମା ଗଁାରୁ ସହର 

अେନକ ବ�ବଧାନ  

ରୂପ ରi ପୁଣି ଚାହାଣିେର , 

अେନକ ଦୂରତ�   

ଭାବ ଭାଷା ପୁଣି अନୁଭବେର  ।। 

 

ନା େମା ଗାଆଁେର अଛି ସହରର ଚାକଚକ� 

ନା अଛି अ�ାର ରାତିର ବ"�ାଢ� ରi 

ମାଟି ଏଠି ସବୁଜ  

ମାଟିର ମହକ ଏଠି ସି{ ଓ ମୁ× 

ଯୁଗ ଯୁଗର ସ କ� 

ଚକମକ ମାଟି अଗଣାେର   ।। 

 

େକେତ अଡୁଆ ସତୂାେର  

ଝାଟି ମାଟିର ନଡା ଛପର ତେଳ 

ନଭoୁbୀ ମDିର ର ସୃ�ି  ;   

ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

 

ମାଟିରୁ ଆକାଶ 

ସବୁଲାେଗ ପାବ�ଣ ପାବ�ଣ  

େସkହ ସ କ�ର अଲିଭା କାଳିେର  

େଲଖାହୁଏ ଇତିହାସ  

ଭାବନା ଓ ଆେବଗେର ଭରପରୂ  

ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�  

େମା ଗଁା େମା ମାଟି  

ଲାେଗ ଯାହା ସ�ଗ�ର ନିବାସ   ।। 

 

େମା ଗଁା  ନିହାତି ନିଆରା 

ଏଠି ଫୁଲ ବି ନିଆରା ଫଳ ବି ନିଆରା  

ନିଆରା ପୁଣି ଆକାଶର ରi 

ପାଣି, ପବନ, ଗଛଲତା 

ନୂଆ ଛD ନୂଆ ସୁର 
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ସବୁ ନୂଆ ସତତ ସବୁଜ   ।। 

 

अ�ାର ଏଠି अତୀବ ବହଳ 

ଜହkରାତି ଏକାt ନିଜର 

ବହଳ अ�ାର ତେଳ କଥା କେହ 

ଆକାଶର ମିଟିମିଟି ତାରା 

େଛାଟ ଲାେଗ ରାତିର ପ�ହର 

ସ�ପk  େସରନା  

ନିଦ ବି ଭାେiନା 

ସାଇଁ ସାଇଁ ନୀରବତା ଚତୁଦhଗ  

ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳଘେର    

ଏକାi ସମ�ାଟ ଏ ସରଳ ନି�ାପ ମଣିଷ  
।। 
 

ରାଗ,अନୁରାଗ, ବିଶ�ାସ,अବିଶ�ାସ  

ଈଷ�ା ଓ अବେଶାଷ ର ଛାଇ ଆଲୁअେର  

ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ହୁଏ 

ସକାଳରୁ ସଂଜ  

ଖୁDା ଖୁDି ମାନ अଭିମାନ  

ଲହୁ ଲୁହ େସ�ଦବିDୁ ଝରିପେଡ ଟପଟପ 

ଭିଜିଯାଏ ମାଟି  

ମହମହ ବାେସ अହନhଶ    ।। 

 

ସି{ େମା ଗଁା ଝରା ଶ�ାବଣର 

ଝର ଝର ଶୀତଳ ବିDୁେର  

ଧ ୂଧ ୂଜଳୁଥାଏ ପ�ଚr ଝାଂଜିେର 

ପୁଣି ଝୁମୁଥାଏ େକେତେବେଳ  

ବସtର ପଂଚମ ତାନେର 

ଉଡୁଥାtି  ପ�ଜାପତି ଦଳ ଦଳ 

େଡଣାେମଲି ଫୁଲ ବଗିଚାେର  ।। 

 

ଆଜି ବି ସେତଜ େମା ଷଠିଘର 

ଆଜି ବି ଜୀବିତ େମା ଏjଡିଶାଳ 

କୁଆଁକୁଆଁ ଶ� େର ଆଜିବି ଚଳଚଂଚଳ  

େମା ଗଁା ଦାr ମାଟିର अଗଣା 

ସରଳ ସେ¯ାହନେର ଗରୀୟାନ  

ବଣ, ବିଲ, ନଈ ଓ ପାହାଡ  ।। 
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େକାଇଲିର କୁହୁକୁହୁ ଏେବ ବି 

ଭାବପ�ବଣ କେର େମାେତ 

ବ�ାପେଡ େମା अତୁଟ ବିଶ�ାସ  

ଭିଜୁଥାଏ ମଁୁ अଷାଢର ପହିଲି ବଷ�ାେର  

ଛୁଉଁଥାଏ େମା େକାମଳ  ନିଃଶ�ାସ  ଆଉ 

ମନ-ପ�ାଣ-େଦହ  

ଭୂମିରୁ ଭୂମା କୁ    

େକେତେବେଳ େମା ଜାଣତେର  

ଆଉ େକେତେବେଳ େମା अଜାଣତେର  ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अଧ�ାପକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

ରାଜନୀତି ବି�ାନ ବିଭାଗ  

ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ,  ବଡ଼ବିଲ  

ଜିଲA ା-େକDୁଝର  

େମା-୮୨୪୯୧୩୭୦୯୧ 
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ଆେଗା ପଳାଶଆେଗା ପଳାଶଆେଗା ପଳାଶଆେଗା ପଳାଶ!!!!    
ଆେଗା ପଳାଶ ! 
अପରୂପ ତୁମ ଶରୀେର େଶାଭିତ 
କମଳା ରiର ବାସ, 
ଜନG  ଲଭି ତୁେମ ପ�କୃତି େକାଳେର 
ଗ�ୀଷେମ ଧରା କୁ ଆସ । 
 
ଆେଗା ପଳାଶ !  
ପଲA ବିତ କର ଏ ଧରା ଧାମକୁ 
अଧେର ଫୁଟାଇ ହାସ, 
ଗ� ବାସ କିଛି ନାହZ େବାଲି ନର  
କେର େକେତ ଉପହାସ । 
 
ଆେଗା ପଳାଶ ! 
କୁସୁମ ଜଗେତ ନିDା अପବାେଦ  
େହାଇନ ତୁେମ ଉଦାସ, 
ପଜୂା ପାବ�ଣ େର अେଲାଡ଼ା େହାଇ ବି 
େହାଇନ େକେବ ହତାଶ । 
 
ଆେଗା ପଳାଶ ! 
ମାଆ ମiଳା+ अତି ପି�ୟ ତୁେମ 

ରାଧାେମାହନ 
ପଜୂାହାରୀ 

 

ନ ଥାଇ ବି ତୁମ ବାସ, 
ମiଳବାରେର ଦରଶନ େଦଇ   
ସଭି+ ହୃଦେୟ ଆସ । 
 
ଆେଗା ପଳାଶ ! 
ବାସହୀନ େହାଇ ମାନସ େମାହୁଛ 
ଲଭିଛ ଭାବ ବିଶ�ାସ, 
ତୁମ अନାଦେର ତୁମ ହତାଦେର 
ଜଗତ େହାଇବ ନାଶ । 
 
ଆେଗା ପଳାଶ ! 
ସଂସାରର ତୁେମ ସୁDର ସଜ�ନା 
ତୁେମ ସଦା अବିନାଶ, 
ରହୁ େଦବାଶିଷ ରହୁ अନୁକ ା 
ପ"ୂ� େହଉ अଭିଳାଷ । 

 
ଲaଲା, ଉଲୁrା (ସୁବ"�ପୁର) 

େମାବାଇଲ୍ : ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨ 
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ବାବୁଟିେକ ଦୃ�ି େଦବବାବୁଟିେକ ଦୃ�ି େଦବବାବୁଟିେକ ଦୃ�ି େଦବବାବୁଟିେକ ଦୃ�ି େଦବ    
ବାବୁ  

ଥେର ତ ବୁଲି ଆସ 

ଏହି ସବ�ହରା+ 

अ�ାରୀମଳୂକକୁ ।। 

ଆସ େଦଖିବ 

ଆମ ଚାଳଘର ଆଗେର 

ସମାଧି େନଇଛି ତୁମ ବିକାଶ ।।  

 

ବାବୁ 

ଆେମ ଆଦିମ ଜନଜାତି । 

ଏ ମାଟିର ସtାନ େହାଇ  

ନା ଆମ ପାେଖ अଛି 

ଚାଷ କରିବାକୁ ମାଣ ମାଣ ଜମି 

ନା अଛି ମୁr ଗୁ|ିବାକୁ 

କାଣିଚାଏ ଜାଗା ।। 

 

अଶି�ନୀ କୁମାର 

 

 

େଦଶକୁ ଲୁଟି ବିେଦଶ  ପଳାଇବା 

ସରକାରୀ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା 

ଏ ସବୁ ଫDିଫିକର ଜାଣୁନାହୁଁ 

େବାଲି ସିନା ଏେତ ହୀନaା ।। 

 

ବାବୁ 

େସଦିନ ତୁେମ ହZ ତ େଦଇଥିଲ 

ମୁr ଗୁ|ିବାକୁ ହାେତ ଜମି । 

ତା ସହ ଘର େତାଳିବାକୁ 

କିaି କିaି ସହାୟତା ରାଶି ।। 

ନିଜର ସବ�ସ� ବିନିମୟେର 

େତାଳି ଚାଲିଥିଲୁ ସ�ପk କୁଟୀର ।। 

େହେଲ ଭାଗ�ର ବିଡbନା 
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ବୁଲେଡାଜରର ଚକ ତେଳ  

ପିସି େହାଇଗଲା  

ଆମ ସୁେନଲି ସ�ପk ।। 

 

ବାବୁ 

େଗାେଟ ପେଟ  

ମହାମାରୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା 

ଛେଡଇ େନଲା , 

अନ�ପେଟ ଆମ ପଂଚାୟତର 

କେଲ�ର ଦାଉ ସାଧିଲା । 

ପା� ପା�ଟି କୁଟୁbକୁ 

େବଘର କଲା ।। 

ଏେବ ତ ଆେମ ସବ�ହରା 

ମାରିବ ବଏେଲ ମାର 

ତାରିବ ବଏେଲ ତାର 

ଏେବ ତୁେମ ହZ ସାହାରା ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ବାବୁ 

ତୁେମ ତ ଜିଲA ାର ମାଲିକ । 

ଆମ ଆେଡ ଟିେକ ଧ�ାନ େଦବ । 

ତୁେମ अଣେଦଖା କେଲ  

ଗଣତ� ପ�ତି ଆ�ା ତୁଟିଯିବ ।। 

 

ବାବୁ 

ତୁମ ଭରସାେର ରହିଲୁ 

ସାେଲଭଟାର ନିରୀହ 

ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ।। 

ଜୁହାର.....। 

 

ସହକାରୀ ଶି�କ 

ଝରିଗଁା ନବରiପୁର 
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ତି� ରiା ଆହ� ାନତି� ରiା ଆହ� ାନତି� ରiା ଆହ� ାନତି� ରiା ଆହ� ାନ    
ଚତୁର କୁଚକି�     ବିେଦଶୀ ବଣିକ 

ନିମ�ମ ନି-ୁର ଶାସନ 

କଷଣ ପୀଡ଼ନ     ଲୁ�ନ अସହ� 

ଜନନୀର ବୀର ସtାନ । 

ଏକତା ସାହସ     ଧଯ��ର ସଂକେu 

ରତ ସେ¤ାଟ ସଂଗ�ାମୀ 

ସମର अନଳ       ବଳୟେର ଝାସ 

ଉ�ାରାେଥ� ମାତୃଭୂମି  । 

ଶତ ଶତ ବୀର     ରକେତ ସାଗର 

अ�ି ମାଂସ ପ"ୂ� ଧରା 

ସଫଳ ସଂଘଷ�   ସାଥ�କ ଜୀବନ 

ଉଲA ସିତ େଦଶ ସାରା  । 

 

 

 

 

ରମାକାt ମାଝୀ 

 

 

 

ଭାରତର ଭାଗ�   ଆକାେଶ ପ�ଥମ 

ନବୀନ ଭା9ର ଉଦିତ 

अମର अ�େର    କାଳର ବ�େର 

ସ�"hମ अଧ�ାୟ େଖାଦିତ  । 

ବାୟୁ ହିେଲA ାଳେର  ଚିତି� ତ ତି� ରiା 

ସଦେପ� ଉØୀୟମାନ 

ମହା ମୁକତିର     ଜାତୀୟ ଦିବସ 

अଗ� ପDର ଦିନ  । 

ନାରiୀ ପ�ତୀକ    ସାହସ ବୀରତ�   

ଧବଳ ସତ� ଓ ଶାtି 

ସବୁଜ ଭାତୃତ�     अେଶାକ ଚକ�ର 

  ପଣୂ� ଭାରତ ପ�ଗତି  । 
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ଶାtି େମୖତ� ୀ ପ�ୀତି  ସଂେକତ ତି� ରiା  

େପ�ରିତ ଶୁଭ ବାରତା 

ଭୁଲି େଭଦଭାବ      ଗାअ  ଜନଗଣ 

ଭାରତ ଭାଗ� ବିଧାତା । 

େସବା ତ�ାଗ ଧମ�   ବୀରତ� ଏକତା 

ମ�େର ଦୀ�ିତ ଭାରେତ 

ତି� ରiା ଆହ� ାନ      ସଭିଏ ରା��ର 

अଖrତା ରଖ ମରେତ  । 

ସ�େଦଶ ବ�ଳ       ତ�ାଗପୁତ+ର 

ବଳିଦାନର ଏ ଦାନ 

 ପଣୂ� ଆତG ା ପ�ତି   ଦିअ େପ�ମ ଭ{ି 

ଶ��ା|ଳିର ସୁମନ  । 

ରା�� ୀୟ େକତନ  େଗୗରବ ମଯ��ାଦା 

ର�ାେଥ� କର ଶପଥ 

ବିଶ� ସାମ�ାଜ�ର     अଦି� ତୀୟ େହବ 

େମା େଦଶ ପ�ଗତି ରଥ  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଶି�କ 

େସମିଳିଗୁଡା, େକାରାପୁଟ 

୯୩୩୭୬୯୩୫୦୪ 
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अସୁର�ିତ ପରୀअସୁର�ିତ ପରୀअସୁର�ିତ ପରୀअସୁର�ିତ ପରୀ    
ସୁନା ପ|ୁରୀେର  ରଖିଦିअ େମାେତ 

ଶାରୀ ନୁେହଁ ମଁୁ ପରୀ ଟିଏ 

अତି अଲିअଳି ଦୁହିତା ତୁମର 

ତୁମ ଲାଗି ମଁୁ ବ�ି ଥାଏ || 

ଜୀବନ ଟା େମାର ସପନେର ଭରା 

ମେନ ଭରିଛି େକେତ ଆଶା 

ଦୁନିଆଁେର ଦିେନ ବଡ଼ େହବା ଲାଗି 

କରିବନି େମାେତ  ନିରାଶା || 

ସପନକୁ େମାର େହବା ପାଇଁ ସତ 

ଆଣି େଦବ ନୂଆ ସୁେଯାଗ 

ଆେଲାକିତ କରି ଜୀବନର ପଥ 

େଦବ ସଦା ମେନ ପୁଲକ || 

ସୁର�ିତ ମେଣ ନିଜକୁ ସବ�ଦା 

ଥିେଲ ମଁୁ ତୁମରି ପାେଖ 

େଦହ ଦାନଵ  ତ  ରହିଛtି େଘରି 

ସଦା େମାର ଚାରିପାେଖ || 

ପୁ�ଲତା ସାହୁ 

 

अସୁର�ିତ  ମଁୁ ଦୁନିଆଁ  ଆଖିେର 

କାଢ଼ିେଦେଲ ପାଦ େମାର 

ଜୀବt ପରାେୟ ଖାଇ ଯିେବ ମାରି 

ବି�ିv  କରି େମା ଶରୀର || 

ଝିअ ଟିଏ େହାଇ  ଭାବୁଛି ଆଜି ମଁୁ 

କାହZକି ଲଭିଲି ଜନମ 

अସୁର�ିତ ପରୀ ଟିଏ ମଁୁ େଯ 

କିଏ ବୁଝିବ େମା ମରମ  || 

 

 

 
ଶ�ୀମତୀ ପୁ�ଲତା ସାହୁ  

ମକୁDପୁର ଉ. ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ  

ଜଗତସିଂହପୁର  

େଫାନ ନbର : ୭୦୦୮୮୨୩୪୦୭ 
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ଆଶାଆଶାଆଶାଆଶା    
େବେଳ େବେଳ ଜୀବନେର 

େକଉଁ ଏକ େଦାଛକିେର 

ବ�ିବାର ଇ�ା ସବୁ ସରି ସରି ଯାଏ । 

କାହZକି ଆସtି ଜୀବନେର ଦୁଃଖର ଦିନ 

अଦିନିଆ, अମାନିଆ ଝଡ ପରି 

ଏ ଆଖିର େଯେତ ନିଦ ସବୁ ଲୁଟି ନିଏ? 

 

ସୁଖ ସବୁ ରାaା ଭୁଲି, 

େହାଇଯାtି ବାଟ ବଣା 

ଦୁଃଖର अନt ଦହେନ, 

ଦୁନିଆ ତ ବଦଳୁଛି, 

ବଦଳିବ ପ�ତି ମୁହୁ_�େର, 

ଦୁଃଖ ମଧ� ଚାଲିଯିେବ ଦିେନ । 

 

ଆଶାବାଦୀ ଦୁନିଆଁେର 

ଆଶା ହZ ସbଳ, 

ସଂଯୁ{ା ମହାପାତ�  

 

ଦୁଃଖର ଦିନକୁ ହୃଦେୟ ଜାବୁଡି ଧରି, 

କାDିବାକୁ ଆଉ ନାହZ େବଳ । 

अନାୟାେସ ଖ¤� କରିବାକୁ 

ଲୁହ ଆଉ ବଳିନି ଜୀବେନ, 

େପାଛି େନଇ ଆଖିଲୁହ 

ହଜିଯାଏ ପ�ତି�ିତ ସୁଖର ସପେନ, 

ଆସୁଥିବା ସୁଖର ଦିନର ଆଶାେର, 

ସୁଦିନର ସ�ାଗତ ପ�aୁତିେର 

ମଁୁ ଆଜି ବ�� 

अେପ�ା େମା ସୁଖର ଦିନକୁ 

ରାତିର अ�ାର ପେର 

ନୁଆ ସଯୂ�� ଆସିବାଟା ସତ� । 

 
ବିନୟ ମହାପାତ� , ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର  
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ସପନର େସୗଦାଗରସପନର େସୗଦାଗରସପନର େସୗଦାଗରସପନର େସୗଦାଗର    
ମଁୁ ସ�ପk ର େସୗଦାଗର 

ଆସିଛି ମଁୁ ସ�ପkର େଦାକାନ େଖାଲିଛି । 

େକେତ ଜାତି ସ�ପk େମାର େଦାକାେନ ସଜିଛି । 

ମୁଲ� ତାର अମୁଲ ମୁଲ 

ଆସ ଥେର ପାେଶ 

ଆଉ  ସପନକୁ େଦଖ ମନେର ପରଖ । 

ବିଭିନk  ବା_�ାେର ଭ_h େମାର ସ�ପk ଝୁଡ଼ି , 

େକେତ ଆଶା ,େକେତ ଭରସାେର 

େଦାକାେନ େମା ସଜାଇ ରଖିଛି । 

 

ଖଟା ମିଠା, ପିତା ସହ अେନକ अନୁଭୁତି ,  

େମା ସପନ କିଣିେଲ,ନ ଥିବ ମନେର 

ଭୟ ଆଉ ଭୀତି 

ମିଳନ ବିେ�ଦ, ପି�ୟା ସହ ପ�ୀତି । 

अେନକ ସପନ ଆେଣ ବ�ିବାର ରାହା, 

ପୁଣି କିଛି ସପନ ଜଳାଏ ଆଶାର ଆେଲାକ 

ଆଉ କିଛି ବି�ିଦିଏ ବସtର ବା_�ା । 

ପ�ତିମା ଉପାଧ�ାୟ 
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ଇD�ଧନୁର ସvରiକୁ େନଇ 

ସୃ�ିକେର େକେତ अଭୁଲା ସG ½ତି 

େହ ମଣିଷ ଆେଗଇ ଆସ, 

େମା ସୁDର ସପନର ଗରାଖ େହାଇ , 

କିଣି େନଇ ବା�ି ଦିअ ଏ ସମାଜେର 

ମରିଯାଉ ଦୁଃଖ, ସରିଯାଉ େକAଶ 

ଆଉ ଖୁସି ବା_�ା ସ�ରି ଯାଉ ସବୁରି ମୁହଁେର । 

ସପନର େସୗଦାଗର ମଁୁ 

ସାଥ�କ େହଉ େମା ଜୀବନ ସପନ ଵିକିଵାେର । 

 

ସପନର େସୗଦାଗର ଆସିଛି ମଁୁ 

ସପନ ବିକିଵାକୁ, 

ଆଉ ପର~ର ମଧ�େର, 

ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା�ିବାକୁ , 

ସରିଯାଉ ସପନ, ପାହିଯାଉ ରାତି, 

ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ  େହାଇଯାଉ, 

ଗାଇ ଗାଇ କାକଳିର ଗୀତି । 
 

ମାରୁତି ଭିଲA ା, ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର  
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େଯୗବନର ଆଗମେନେଯୗବନର ଆଗମେନେଯୗବନର ଆଗମେନେଯୗବନର ଆଗମେନ    
ଶୀତ ପେର େଯେବ ଆେସ ବସt 

ଆନDେର ଧରଣୀ ପାଗଳିନୀ ହୁଏ 

ହୁଏ ତାର ବୁକୁ ଉଲA ସିତ। 

 

ସରଳ କିେଶାରୀ ମନେର େଯେତେବେଳ 

େଦଖାଦିଏ କअଁଳ େଯୗବନ 

େସ ବୁଝିପାେର ସବୁ କଥାର अଥ� 

ବୁଝିପାେର ସବୁରି ଇiିତ । 

 

ମଁୁ େଯେତେବେଳ ପହ�ିଲି େଯୗବନର 

ପାଦେଦଶେର 

ସବୁ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ 

ସବୁତ ରiୀନ । 

 

 

 

ଭାରତୀ ସାହୁ 

 

 

ବଷ�ାର ଆଗମେନ େକକୀ େଯେହk  ହୁଏ 

ଆତG ହରା 

ସବୁଠାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ 

अତୀବ ତମର େସ େଚାରା େଚାରା ଚାହାଣୀ 

ଆଉ ତମ ପ�ୀତିର ଇଶାରା, 

େସେତେବେଳ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଭଲଲାେଗ 

େଯେତେବେଳ ଏ େଦହେର ଏ ମନେର 

ଥିରି ଥିରି ପାଦ ଚାପି ଆେସ େଯୗବନ 

ତାର ରiର େରାଷଣୀ ଜାଳି 

େଦଇଯାଏ େପ�ମର ଇiୀତ । 
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, 

ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର 

େମା- ୮୮୯୫୯୪୬୩୨୩ 
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ମାଆ ସିନା ଜାେଣମାଆ ସିନା ଜାେଣମାଆ ସିନା ଜାେଣମାଆ ସିନା ଜାେଣ    
ଜଗତ ଯାକେର  େଯେତ େଲାକ ଥିେଲ  

         ମାଆ ପରି ଆଉ କିଏ େସ େହବ ?  

ମାଆ ସିନା ଜାେଣ ପୁअ ମନ କଥା  

        ନୟନୁ  େଲାତକ େକ  େପାଛି େଦବ? ll ୧ ll 

ହୃଦୟ ର ବ�ଥା େବଦନା ତା'ଛଡା  

         େକ अଛି ସଂସାେର ବୁଝି ପାରିବ.??  

ମିଠା କଥା କହି ସରାେଗ ଆଉଁସି  

         େଭାକ େଶାଷ ସବୁ ଭୁଲାଇ ଦବ  ll ୨ ll 

ଧନେର ସୁନାେର  କହି ଆଦରେର  

         େକାଳ କୁ େସେନେହ ଟାଣି େକ େନବ? l 

ରୁଷିେଲ अଝଟ େହାଇେଲ େତଣିକି  

        ଗପ କହି କିଏ ଶୁଆଇ େଦବ  ?  ll ୩ ll 

ତୁ େଯଣୁ ଜଗତ ଜନନୀ ସବୁରି  

         େତାେତ େକଉଁ କଥା अଛି अଜଣା?   

ହରି େନ' କଷଣ ନିମିଷେକ ମାେଗା  

           ଲିଭି ଯାଉ ସବୁ େଶାକ ଯାତନା  ll ୪ ll 

ଗୁେvଶ�ର ଚାD 
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ଦୁଗ�ତି ହାରିଣୀ ଦୁଗ�ା ନାମ େତା'ର  

          ଚଉଦ ଭୁବେନ େହାଇଛି ଖ�ାତ l 

କରୁଣା ମୟୀ େଗା କରିେଦ ନିପାତ  

         अt େହଉ 'କେରାନା' ର ଉ�ାତ  ll ୫ ll 

ମାଆ ଥାଉଁ ପୁତ�  େହେଲ अର�ିତ  

         କି େବାଲିେବ େଲାେକ କୁହ େଗା'  ମାତ ?  

ନିDା अପବାଦ ରଟିବ ଜଗତ  

          ମାତୃ ଯଶ େହାଇବ କଳ+ିତ ll ୬ ll 

ଦନୁଜ  ନାଶିନୀ अଭୟ ଦାୟିନୀ  

          ଦିअ  ଦିବ� �ାନ ଜନ ଜଗେତ l 

ଆସୁରୀ ଶକତି େହଉ ନିରିମଳୂ  

       ସଦା ନିअ କଢ଼ାଇ ସତ� ପେଥ ll ୭ ll 

କର େଯାଡ଼ି କେର ଗୁହାରି େତା'  ପାେଦ  

        େଘନିବୁ ମାେଗା ଏ ଦୀନ ମିନତୀ l 

अେବାଧ अ�ାନ ସtାନ ଆେମ ମା'  

         �ମା େଦବୁ  ଥିେଲ ତ� �ଟି ବିଚୁ�ତି ll ୮ ll 
 

କବି ଶ�ୀ ଗୁେvଶ�ର ଚାD. ସମାସିଂହା l 

ଝାରସୁଗୁଡା, େମା. 7683841064. 
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ଭ� ମେର ଭ� ମିଲୁ ଧରାଭ� ମେର ଭ� ମିଲୁ ଧରାଭ� ମେର ଭ� ମିଲୁ ଧରାଭ� ମେର ଭ� ମିଲୁ ଧରା    
ରାଗ - ବରାଡି  ବାହୁଡା ବସt 

ଇ�ଣ ପଟେଳ େମାର          େଘାେଟ अମା अ�କାର 

ସମୟ େମା ଗଲା େଶଷ େହାଇ, 

ବିହଗ େଯେହଁk  ସ��ାେର         େମଳକ େହାଇ ତରୁେର 

ବିଭାବରୀ ଦିअtି କଟାଇ  େର  ବାଇମନ। 

େତସେନକ ଥିଲା अଭିନୟ , 

ଦିେନ ନ ଭଜିଲୁ ଲୀଳାମୟ  େର। 

ଭ� ମେର ଭ� ମିଲୁ ଧରା             ଦିବେସ ବିେଲାକି ତାରା 

କୁେହଳିକୁ ମଣିଲୁ  ଜୀବନ, 

ବୃଜିନ ଭrାର ଭରି               କୁକମ� ଦୃେଢ ଆେବାରି 

ବିअଥ� କରି ମାନବ ପ�ାଣ  େର ବାଇମନ। 

ମାୟା ମରିଚିକାର ବ�ନ, 

ଶୁଭ� ାପାiୀ ପୁତ�  କନ�ା  ଗଣ େର। 

କଳୁଷ କରମ ଭାର           େହଲା ପରାଣ ଆଧାର 

ମଣିଲୁ ଧରାକୁ ସରା ରୂେପ, 

ବଳ ବୀଯ��େର ଉନG _         अଧେମ� େହାଇ ପ�ବୃ_ 

अେଲଖ େମେହର 
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ଜରାକାେଳ ମରୁ ମନaାେପ  େର ବାଇମନ। 

ନ ଭଜିଲୁ अନାଦି अନt, 

କାମ ପିପାସା ନ େହଲା �ାt େର । 

ମହିୟସୀ େଯ ରସାେର         ମହାକାଶ ଠୁ ଉ¤େର 

ଆଦ� ଗୁରୁ+ୁ ଭୁଲିଲୁ ଗେବ�, 

ବ�ରୁ ପିଇଲୁ �ୀର           ତାେର ପା�ଣ ପ�ହାର 

ବାଲ�କାଳ ଭୁଲାଇଲୁ ଲେବ େର ବାଇମନ। 

େସkହ ମମତାର ର�ୁ କାଟି , 

େକ� ାଧ ହିଂସା ଉଚିତ ନୁେହଁଟି େର । 

ବୟସର ସାୟାହk େର         କୁକମ� ମାନ ଧି£ାେର 

ଆତG ା ପ�ୀ ହୁଏ ଦହଗ|, 

ବାରୁଣୀଆେଳ ତପନ          अt ପାଇଁ ଛନଛନ 

ତାମସୀ ଆସଇ ନଇ ସ| େର ବାଇମନ। 

ମନୁ େତଜି ଶୟଳର ଭାର, 

ଦୃେଢ ଭଜ ବିଭୁ+ ପୟର । 

 
 

େସାେହଲା ,ବରଗଡ଼ 

େମା - ୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯ 
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ମୁଁ କିଏମୁଁ କିଏମୁଁ କିଏମୁଁ କିଏ    
ମଁୁ କିଏ ? 

ଆଜି େଖାେଜ ଉ_ର 

ନିଜକୁ अଜଣା ପରିଚୟ େମାର 

େଫରିବାକୁ ଗେଲ ନିମିେଷ ଯିବି 

ଆେଗଇବା ପାଇଁ ନାହଁ ଠିକଣା ଘର 

କହିବି କାହାକୁ, େକ'େଦବ ଉ_ର 

କହ ଭାଇ ମଁୁ କିଏ ? ଦିअ ଠିକଣା େମାର । 

ମDିର ମସଜିଦ ଗୀଜ�ାଘର  

ନ ମିେଳ େକାଉଠି ଉ_ର େମାର 

ସଭିଏଁ କହtି, "ପେଡ଼ାଶ ଘର" 

େସଇଠି अଛି  ଠିକଣା େତାର । 

 

 

 

 

 

अେଶାକ କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 

 

 

ଯାଇ ପଶିଲି ପେଡ଼ାଶୀ ଘେର 

ପାଦ ଥାପିେଦେଲ େମା ପିଠିେର 

ଏଠି ନାହZେର ଠିକଣା େତାର 

ପଳାତୁ ଏଠୁ େତାରି ଘର 

ସବୁ�ାେନ ଏହି ଉ_ର ପାଇ 

�ାନ ଜନିG ଲା େମାହରି ଭାଇ 

ଜାଣିଲି ମଁୁ େମାର େଶଷ ଉ_ର 

ନିସହାୟ ଯାଯାବର ମଁୁ ଏ ଜନG ର । 

 
ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ କଲ�ାଣସିଂହପୁର, 

ରାୟଗଡା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     214 

ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା େହଉଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା େହଉଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା େହଉଗୁହାରୀ ଶୁଣିବା େହଉ    
ଜଗତର ନାଥ ଆେହ ଜଗନk ାଥ 

ଏତିକି ଶୁଣିବା େହଉ। 

େମା ଜୀବନ ରଥ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା 

କରୁଣା अପାର ଥାଉ॥ 

 

କାଲି ଯିଏ ଥିେଲ ନିଜର େମାହର 

ଆଜି େହେଲ ସବୁ ପର। 

ତୁେମ ଏକା େମାର ସବୁଠୁ ନିଜର 

अେଲାଡା ମିଛ ସଂସାର॥ 

 

ଭକତ ଦୁଃଖେର ତୁେମ ଭାଗୀହୁअ 

ଚଉଦିଗ ଦାନୀ େହାଇ। 

େମା ପାଇଁ କାହZକି କରୁଛ କପଟ 

ନ ଚିହିk ଲା ପରି େହାଇ॥ 

 

 

ରାେଜD�  ଶତପଥୀ 

 

 

 

ତୁେମ ଦୟା କେଲ କରୁଣା େହାଇେଲ 

ପiୁ ଲÊି ଯାଏ ଗିରି। 

ତୁେମ ନ ଚାହZେଲ ଏ ଧରା ଧାମେର 

ଝେରନା େଟାପାଏ ବାରି॥ 

 

ତୁମ ପାଦ ତେଳ ଲୟ ରଖି ପ�ଭୁ 

କଟୁ େମା ବାକି ଜୀବନ। 

ତୁମ ନାମ ଧରି ଭବୁ େହବି ପାରି 

େଲାଡ଼ା ନାହZ ଧନରତk ॥ 

 
ବାଲିକୁଦା 

ଜଗତସିଂହପୁର 
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ବୁଝୁନାହZ ମନବୁଝୁନାହZ ମନବୁଝୁନାହZ ମନବୁଝୁନାହZ ମନ    
ବୁଝୁ ନାହୁଁ ମନ କାହZକିେର ଆଜି  

अବୁଝା କାହZକି କହ 

ସହିବାକୁ ପରା ଜନମ େନଇଛୁ 

କାହZ ଗଡାଉେର  ଲୁହ,  

େଯେତ କ� ପଡୁ ସହିଯିବୁ ପରା  

କହିବୁନି କାହା ଆେଗ  

ଆଜି ପୁଣି କାହZ अଭିମାନ କରି 

ମୁହଁ ଫୁେଲଇଛୁ ରାେଗ,  

ଦୁନିଆଟା ଯାକ ସ�ାଥ�ପର େଲାକ  

କାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁ 

ସମେa ନିଜର ସ�ାଥ� େଖାଜୁଛtି  

େପ�ମ କାହZ ତାକୁ ମାଗୁ,  

 

 

 

 

କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

 

ସହିବୁ ସହିଛୁ ସହିଯିବୁ  ସବୁ 

େଖାଲିବୁନି େକେବ ପାଟି  

ବିଧିର ବିଧାନ େଲଖିଛି େର ସେତ  

ଜୀବନ ଟି େତାର ମାଟି , 

େପଟ ଭରିେଦଇ କ�େର କ�େର  

ବୁଝିବୁ ଲୁହର ମଲୂ  

 ଭଲ ପାଇବାଟା  ପିଲାେଖଳ ନୁେହଁ  

େଖଳିବୁନି େକେବ େଗଲ,  

ସଂସାର ଭିତେର ଘର କରିଥିେଲ  

ପଥର ପଡିେଲ ସହି 

ଦୁଃଖ  କ�  ସବୁ ଆଦରି ନବୁେର  

ମନ ଭିତେର  ତୁ ଥାଇ   । 
େଗାରଡାପାଳ , େଢ+ାନାଳ  

୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     216 

ହାରିନାହZ େକେବ ନ ହାରିବିହାରିନାହZ େକେବ ନ ହାରିବିହାରିନାହZ େକେବ ନ ହାରିବିହାରିନାହZ େକେବ ନ ହାରିବି    
ନଗଣ�  अତିଶୟ ଜୀବଟିଏ ମଁୁ 
 �ୁଦ�  ଏହି  ଧରା ତେଳ 
ବାସହୀନ  େମାର  ମଣିଷ  ସ_ାଟି 
 ଖାଲି  ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁେଲ || 
 
ସୀମାହୀନ  ପେଥ  ଦିଗହରା  ଭାେବ 
 ଠିକଣା ଟି େଖାଜି ବୁେଲ 
େକଉଁଠି  େକମିତି ଝୁ�ି  ପଡିଗେଲ 
 ଛଁା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାେଲ || 
 
ନାହZ  େମାର  େକହି  ଆତG ୀୟ  ସ�ଜନ 
 ନାହZ  ବ�ୁ ପରିଜନ 
େଖାେଜ  ନାହZ  ବାସ ନୀଡ଼  ରଚିବାକୁ 
 ଯାଯାବର  ପରି  ମନ || 
 
 
 
 
 
 

ପ�ତିମା େମେହର 

 

ଛD  ବିହୀନ  ସୁରହୀନ ମୁହZ େଯ 
 अେଲାଡ଼ା କାହାଣୀ ଟିଏ 
ଗ�ହୀନ ମୁହZ ବାସ ନାହZ େମାର 
 �ୁଦ�   େମା କବିତା ଟିଏ || 
 
ଗାଇବାକୁ େମାର  ସୁର  ନାହZ କେ� 
 ପiୁ  େଯେତକ  ଭାବନା 
ସମୟ  ଚକ�େର ଜୀବନ'ର ମ� 
 ଏଠି େସଠି ବାଟବଣା || 
 
ଚାଲିବି ତଥାପି ଚାଲୁଥିବି ମୁହZ 
 अହନhଶି   अହରହ 
ହାରିନାହZ  େକେବ  ନ ହାରିବି  ପୁଣି 
 କରିअଛି ମଁୁ େଯ, ପଣ 
 କରିअଛି ମଁୁ େଯ,ପଣ  ||   
 

ପାଟଣାଗଡ଼,ବଲାiିର 
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अମଣିଷअମଣିଷअମଣିଷअମଣିଷ    
ନର େଦେହ अମଣିଷ ସ�ଭାବ 
ନ� କରୁଛି ଭାଇଚାରା ଭାବ l 
 
 କଳୁଷିତ ତା+ର ଚିtାଧାରା 
 ସଦା ମନେର କୁଟୀଳତା ଭରା I 
 
अନ�ାୟ अନୀତି କାମେର ନିତି 
ସବୁ ସମୟ ତା+ ଯାଏ ବିତି l 
 
 ଶାtି ନାହZ କେଲ ବି େରାଜଗାର 
 ଏମିତି ବ�ିବା ପୁରା େବକାର l 
 
ଏମାନ+ର ପାଇଁ ଥୁଆ ନକ� 
ଆର ଜେନG  ମିେଳ ଯ�ଣା ଦୁଃଖ l 
 
 ଥିେଲ ସିନା ଭଲ ମD ବିଚାର 
 ଭଲ କାମ ସବୁ କରିବ ନର l 
 

ଭବାନୀଶ+ର ଗିରି 

 

ଧମ�, େଦବା େଦବୀ+ୁ କରି ଭୟ 
अବାେଟ ଯିବାକୁ କର ସଂଶୟ l 
 
 ଦୁଲ�ଭ ମଣିଷ ଜନମ ପାଇ 
 ପର ମD ଚିtା ଭଲ ନୁହଁଇ l 
 
ପାଣି େଫାଟକା ମଣିଷ ଜୀବନ 
ଉ{ିଟିକୁ ମେନ ରଖିବା ଜାଣ l 
 
 ଭଲ କରମ କେଲ ଭଲ ଫଳ 
 ସବୁଥିେର େହବ ନିେo ସଫଳ l 
 

 
 

ଆbଡ଼ିହା, ବିଜାତଳା, 
ମୟୁରଭ|  
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ଜେନ ଉଠଜେନ ଉଠଜେନ ଉଠଜେନ ଉଠ    
ମାଟି ତାଡି ଏଠି କେଲଣି ବିବ�ତ 

       ରi ଢi ଏଠି ବଦଳି ଗଲାଣି 

ପରିେବଶ ଦୂଷିତ େହଲାଣି  

       େଲାେକ େର ଦିଶୁ ନାହZ କିେର 

 ଉଠିବୁ େକେବ େର 

 ଜେନ ଉଠ 

ପରିେବଶ କୁ ଲiଳା ଫiଳା 

 କରି ଚିରି େଦେଲଣି େର ଛାତି 

ସ�ପk େଦଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଏଠି  

 କମ� କରୁଛ ଲାiାଳ 

ଉଠିବ େକେବ େର ପରିେବଶ 

 ଏଠି ଦୂଷିତ େହଉଛି 

 ତୁମ ମା ମାଟି ପରିେବଶ 

 ଜେନ ଉଠ 

 

 

ଦୁଷGt େବେହରା 

 

 

 

ଦୂଷିତ ଜୀବାଣୁ ବୁଲୁଛି ଏଠି େର 

 େହଉନାହଁ ସଜାଗର 

େବଳ ପାହାtା କୁ ସରିଜିବ ରାତି 

 ଉଠିବୁ ଆଉ େକେତ ଦିନ 

 ଜେନ ଉଠ 

ମଣିଷ ଜନ େର ଶି�ିତ ଜନ 

 ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇଁ 

ମଁୁ ମୁଖ� ସିନା ଜଗତ 

 ହିତ ପାଇଁ 

ତୁେମତ ଶି�ିତ ଜନ 

 ମୁଖ� ଏଠି ମଁୁ ଜଗତ କଲ�ାଣ ପାଇଁ 

 ଜେନ ଉଠ 
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ବି�ିv ଚିtନ େର 

 ଭରିରହିଛି ତୁେମ ମାନବ 

ଜନ ଶି�ିତ ତୁେମ େର େବାକା 

 ଦୁନିଆ ଆଖି େର ଟାଣୁଛ 

 ଦୂଷିତର ଗାର 

କଳ+ିତ अଧ�ାୟ େଖଳୁଛ ତୁେମେର 

 ଖାତିର୍ କରନା ପ�କୃତି ର ଲୁହ 

ତୁେମ ମାନବ ଶି�ିତ  

 େହାଇ େବାକା େର 

 ଜେନ ଉଠ 

ପଢିଛ अ�ର େଲଖୁଛ ପାଠ 

 ପରିେବଶ କୁ କରୁଛ ଧ�ଂସ 

ଏେତ ପେର େଚତା 

 ପଶୁ ନାହZ େର ଜନ 

ମରିବୁ ତୁ ଦିେନ ଶି�ିତ େହାଇ 

 अଶି�ିତ କାମ କରୁ 

 

 

 

 

 

 

ମେନ ପଡୁନାହZ େର ପ�କୃତି ର 

 େବଦନା େଚତା ପଶିେଲ 

 େହାଇବୁ ଭାେଲନା 

େହାଇବୁେର େଚତାଶନୂ� 

 ଜାଗ ମାନବ ପରିେବଶ ବ�ାअ 

ପ�କୃତି ବ�ିେଲ ହସିବ ଦୁନିଆ 

 ମୁେହଁ ହସିବ େତାର ଓଠ 

 ଜେନ ଉଠ 

ମଁୁ ଏଠି କେହ ଦୁନିଆ ଶୁେଣ 

 କେହ ମୁଖ� ଏଇ ଟି 

କି କହିବି ଜେନ ମୁଖ� ମଁୁ ଏଠି 

 ଶି�ିତ ଜନ େର ଗଣ 

 ଜେନ ଉଠ 

       ଜେନ ଉଠ 
ରାେସାଳ (ମୁrିଆପଷି) 

େଢ+ାନାଳ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     220 

ପରମାତG ାରୁ ଆତG ାପରମାତG ାରୁ ଆତG ାପରମାତG ାରୁ ଆତG ାପରମାତG ାରୁ ଆତG ା    
ପରମାତG ା ତୁେମ କାହZ କଲ ଏହି ଆତG ା କୁ ତୁମଠୁ ବିଛି"�, 

ବିଛି"� ରୂପ େନଇଛି ଏକ େକାଠର ସଂଘଷ�ର , 

ସଂଘଷ� େର अଛି କିଛି ହସ କିଛି ଲୁହ ର ଗାଥା।   

କିଛି ହସ କିଛି ଲୁହ େର ହୁଏତ ମୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି େମା ପ�କୃତ ପରିଚୟ, 

ତଥାପି ଆଜି ମେନ ପଡିଛି ତୁେମ େମା ପ�କୃତ ପରିଚୟ 

େଯଉଁ ପରିଚେୟ अଛି ପ�କୃତ ଆନD,  

ଯାହା ଏହି ବିଚଳିତ ଆତG ା କୁ େଦଉଛି ସାt�ନା।  

ତୁମଠୁ अଲଗା ରହିବା େକେତ େଯ କ� ବଖାଣି ପାରୁନି ମୁହZ , 

ତଥାପି ରହିଛି ଚାତକ ପରି ମଁୁ, 

େକେବ ଏ ସଂସାର ଦାୟିତ� ସାରି, 

ମିଶିବି ମଁୁ ତୁମ ସଂେଗ ଯାଇ।।  

 
 

 

 

ତ_�ମସି 

େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ୍ 

ସୁନିତା ପରିଡ଼ା 
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କ_�ବ�କ_�ବ�କ_�ବ�କ_�ବ�    
େତା ରi କ'ଣ 
େମା ରi କ'ଣ 
ଭିତର ରi ତ ଏକା 
ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଉଠା େତା ଦୃ�ି 
ସମତା ରiକୁ େଦଖା। 
 
େତା ଢi କ'ଣ 
େମା ବ�i କ'ଣ 
ଭାଷାର ଭାବ ତ ଏକା 
ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଉଠା େତା ଦୃ�ି 
େତା ଐକ� ଭାବକୁ େଦଖା। 
 
େତା ଜାତି କ'ଣ 
େମା ଜାତି କ'ଣ 
ଭାରତ ଜାତି ତ ଏକା 
ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଉଠା େତା ଦୃ�ି 
େତା ଜାତି େଟକକୁ େଦଖା। 
 
 
 

େଦେବD�  ଭୁଏ 

 

 
 
 
େତା ଭାଷା କ'ଣ 
େମା ଭାଷା କ'ଣ 
ଭାବର ଭାଷା ତ ଏକା 
ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଉଠା େତା ଦୃ�ି 
େପ�ମର ଭାଷାକୁ େଦଖା। 
 
େତା ଧମ� କ'ଣ 
େମା କମ� କଣ 
ପୁତ� ର କ_�ବ� ଏକା 
ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଉଠା େତା ଦୃ�ି 
ମାତୃ େପ�ମକୁ େଦଖା। 
 

ଦୁଲମପୁର, अତାବିରା 
ବରଗଡ 

େମା ନଂ-୯୦୯୦୬୪୦୦୯୩ 
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ନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳନୂଆ ସକାଳ, , , , ନୂଆ ଉଲA ାସନୂଆ ଉଲA ାସନୂଆ ଉଲA ାସନୂଆ ଉଲA ାସ    
ପରୁୂବ ଦିଗେର ଆରୁଣିମା େଖେଳ 

ଆଲୁअ ଫୁଆରା େମଲି 

ହସି ହସି ନୂଆଁ ସକାଳ ଉତୁେର 

ମନେର ଚମକ େବାଳି । 

ନୂତନ ଭାବନା ନୂତନ କାମନା 

ନୂତନତା ଚଉଦିେଗ 

କାକଳି କୁଜନ ଫୁଲ ଶୀହରଣ 

ଶୀତଳ ପବନ ରାେଗ । 

ମD ମD ବାସ ନୂତନତା େବଶ 

ଆକାଶଁୁ ପବନ ମାଟି 

ନୂତନ ଉଲA ାସ ମାଦକତା ଭେର 

େପ�ମର ସଂଗୀତ କାଟି । 

 

 

 

 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

 

 

ତରୁଲତା अେi ପତର ପତେର 

େସkହଭରା ହସ ଧାର 

ରi ଭରି େକେତ ମହେକ କହଁେର 

ଫୁଲର ଚାiୁଡି ଭାର । 

ଚଉ ଦିେଗ ନୂଆଁ ପୁଲକ େଜଛନା 

ନୂଆଁ ସକଳର ରୀତି 

ମନ अଗଣାେର ପ�ତିଧ�ନି େଖେଳ 

ନୂଆଁ ଉଲA ାସର ଗୀତି । 

 
୫୪ ଆୟ��ପଲA ୀ 

କିଟଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର, ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ : ୯୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ପ�ଗନୀ ଗିରିମାଳାପ�ଗନୀ ଗିରିମାଳାପ�ଗନୀ ଗିରିମାଳାପ�ଗନୀ ଗିରିମାଳା    
ଝୁେର ପ�ଗନୀ କାେD ଗିରିମାଳା 

ପ�ତିଧ�ନି ତା'ର ପ�ତିଟି େମଖଳା 

ବୃ�ଲତା େଘରା ସୁଶୀତଳ ଛାୟା 

ବାପୁ+ର ଗ�ୀଷG  ନିବାସ େମଖଳା 

କାେD ପ�ଗନୀ ତା'ର ଛାୟାମାଳା। 

 

ଦିଲA ୀର ଉ_ାପ ସାଥୀ+ ଉ_ାପ 

େଦଶ ବିଭାଜନ �ମତା ପ�େକାପ 

ସ+ଟୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ 

ବୃ� କାଳେର ଭଗk ମେନାରେଥ 

ପ�ଗନୀ ଗେଲ ଧାଇଁ 

ନିଃସi ବିଶ�ାମ ପାଇଁ। 

 

ଇ~ାତେର ଗଢା ଯାହା+ର ଛାତି 

ଭାiି ପାେର ନାହZ ପ�ଚrର ଶ{ି 

ମୁକୁଟ ବିହିନ ଭାରତ ସମ�ାଟ 

ପ�ଫୁଲA  କୁମାର ପାଣି 

 

େସ ଆଜି ନିଃସi, ନାହାtି ଘନି-। 

 

अଖr ଭାରତ ରାମରାଜ୍ଯ ସ�ପk 

�ମତା କDଳ କରିେଦଲା ଭଗk 

କରଛଡା େଦେଲ ସାଥୀ ସହେଯାଗୀ 

ପଦ ପଦବୀର େହବା ପାଇଁ େଭାଗୀ। 

 

अହିଂସା ପଜୂାରୀ ସତ�ାଗ�ହୀ ଆତG ା 

अଟଳ अଚଳ ଦୃଢ ତା+ ବା_�ା 

େଦଶ ବିଭାଜେନ ରାଜି େହେଲ ନାହZ 

ହିDୁ ମୁସଲିମ ଆେମ ଭାଇ ଭାଇ। 

 

ପ�ଗନୀ ଗିରି େମଖଳା େକାଳେର 

େବପରୁଆ ଠାଣି ହାଲୁକା ମନେର 
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ସାଥୀ ଏକ ଢାଳ ଖrିଏ ଦଉଡି 

ଗାମୁଛାେର କିଛି अଟା ଲୁଣ ଭିଡି। 

 

ଘରୂtି ଗା�ୀଜୀ କାେD ପ�ଗନୀ 

କାଠ େଖାଜି ଆଣି ଧରାअtି अଗିk 

ନିଜ ହାେତ ନିେଜ अଟାକୁ ଚକଟି 

େସଇ अଗିk ଧାେସ େଶକିଥାtି ରୁଟି। 

 

अବିଚଳିତ େସ अହିଂସା अtର 

ସ ୁ"� ଏକାକି ସiେତ ଈଶ�ର 

ମୁକୁଳା େସ ଆଜି ମୁ{ ବିହi 

ଆଉ େଲାଡା ନାହZ ବାପୁଜୀ ମହକ। 

 

ନିଜ ସାମ�ାଜ�ର अଧିଶ�ର ପେଣ 

ଚାଲtି ମହାତG ା େବପରୁଆ ପ�ାେଣ 

ସାଖି ପ�ଗନୀ ସାଖି ଗିରିମାଳା 

ପ�ତିଧ�ନି ଛେଳ େଲାଟିଛି େମଖଳା। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
କାମା�ାନଗର 

େମା: ୬୩୭୨୪୫୯୯୬୦ 
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ଇD�ଧନୁର ଛିଟାେର ଜୀବନର ସ�ପkଇD�ଧନୁର ଛିଟାେର ଜୀବନର ସ�ପkଇD�ଧନୁର ଛିଟାେର ଜୀବନର ସ�ପkଇD�ଧନୁର ଛିଟାେର ଜୀବନର ସ�ପk    

ମନଟା କାହZକି अବୁଝା ଲାଗୁଛି 

ଭାବ ପ�ବଣେର ହୃଦୟ ଭିତେର 

ଜୁଆରଟା ସେତ େଖାଲିକି ଯାଇଛି 

େଦଖୁଛି ମଁୁ େସଇ ଦୂର ଦିଗ୍ ବଳୟ 

ବରଷାର େସଇ अେମାଘ ଛିଟାେର 

ସଜାଇ ତା ରୂପ ସvରiେର 

ସଦ� ସକାଳର ଉଇଁବା ସରୁୂଜ 

ଆସନk  ସ��ାର ଲାଳିମା ଭିତେର 

ତା େତଜ ପ�କାଶ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି  ।୧। 

 

 

 

 

 

 

 

ଭା9ର ଚD�  ଖrା 

 

 

ଏଇ ପରା अେଟ ଦୁନିଆର ରୀତି 

ତୁଟିଯାଏ େମାହ ବ�ନର ପ�ୀତି 

ଫୁଟି ଯିବା ପେର ଫୁଲ କଢ଼ିଟିଏ 

ଧିେର ଧିେର ସିଏ ମଉଳିବି ଯାଏ 

ସମୟର ତାେଳ େହାଇ ବୃtଚୁ�ତ 

ଝୁେର अବା ତା'ର ସ�"hମ अତୀତ 

ପାଏନା ତ େଫରି ଆଉଥେର ସିଏ 

ମାଟିର େସ େଦହ ମାଟିକୁ ତ ଯାଏ ।୨। 

 

ନିରାଟ ସତ�ର अମର କାହାଣୀ 

ଯାଏ ଚାଲି େଦହ ରେହ ତା'ର ବାଣୀ 

େଯପରି କରମ କରିଥାଏ ଯିଏ 

େସଇପରି ପରା ଫଳ ଏଠି ପାଏ  ।୩। 
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ଫୁଲର କଢ଼ିତ େଦଖିବ ସପନ 

ଫୁଟିବାକୁ ଦିେନ ରଖିବ ତା ମନ 

ବାସନାଟି ତା'ର େଯେବ ଚହଟିବ 

ସଭି+ ଆଦର ସ¯ାନ ପାଇବ 

ଜନମ ମରଣ ପାଇ ଜୀବନେର 

େସପରି ଭାବନା ରଖୁ ତା ମନେର ।୪। 

 

�ଣ�ାୟୀ ଏଠି ଜୀବନ ଭଂଗୁର 

ଯିବ ଚାଲି ଦିେନ ପାଥhବ ଶରୀର 

ସଜାଉ ସପନ ନୀଳ ଆକାଶର 

ପଡୁ ଛିଟା େସଠି ଇD�ଧନୁର 

ସvରiର ସୁେନଲି କିରଣ 

ଢାଳି େଦଇ ଯାଉ ତା'ର ଆଚରଣ 

ଜୀଇ ଥିବା ଯାଏ େଦଖୁ େସ ସପନ 

ସାଥ�କ େହଉ ତା ମଣିଷ ଜୀବନ       ।୫। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଭା9ର ଚD�  ଖrା 

େରାଡ ନଂ ୩,ଜଗନk ାଥ ନଗର 

ଭୂବେନଶ�ର (େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭  
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ପ�ଦୂଷିତପ�ଦୂଷିତପ�ଦୂଷିତପ�ଦୂଷିତ    
ପ�କୃତି ଆଜି अସହ� କେର                     

 ପ�ଦୂଷିତ ଜେଳ , 

अଳିଆ ଆବ��ନା େଫାପଡୁଛtି 

 ଆଜି ନଦୀ ପୁ¢ରିଣୀ ତେଟ l 

ଶି�ିତ େହାଇ ମଣିଷ ଆଜି 

 ମଖୂ � କାମକେର , 

ନିଜ ଜୀବନ କୁ ନିେଜ ଆଜି 

 ସଂସରରୁ ତେର l 

ବାୟୁ ପ�ଦୂଷିତ େହାଇ 

 ଜୀବନ ବିକଳ ହୁଏ , 

ସୁଖ ନାହZ ଜୀବନସାରା 

 ଶ�ାସ େରାଗ ମାେର  l 

 

 

 

 

अନt ପେଟଲ 

 

 

 

 

 

 

ସ�ାଥ�ପର ମଣିଷ ଟା ଗଛ କୁ ହାଣି 

 ନିେଜ ନିଜକୁ ମାେର , 

ନଦୀ ନାଳ ମଳିନ େହାଇ 

 ଗiା ନଦୀେର ମିେଶ l 

ମନୁଷ� ପ�ଦୂଷିତ ଜଳ ବାୟୁେର 

 अେନକ େରାେଗ ଗ�ାେଶ , 

ମାନବ ଆଜି ଦାନବ ସାଜି 

 अନ�କୁ େଦାେଷ । अନt ପେଟଲ 
କଦଳୀମୁrା, କଳାହାrି, ଓଡ଼ିଶା 
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ଗରିବର ସ�ପkଗରିବର ସ�ପkଗରିବର ସ�ପkଗରିବର ସ�ପk    
ଗରିବର ସ�ପk  ଧଳିୂସାତ୍ ଆଜି  

ଦାରିଦ� �ର କଷାଘାେତ   

େତଲ ଲୁଣର ତା' अଭାବି ସଂସାର  

େଭାକ ଉପାସେର ବିେତ l 

େପଟ େଭାକ ପାଇଁ  ନିତି ଝୁରି ମେର  

ରକତକୁ ଝାଳ କରି  

ଭiା ଚାଳଘେର  ମୁr ଗୁ|ିଥାଏ  

ବହୁ କୁଟୁbକୁ ଧରି l 

ସ�u େରାଜଗାର  ତା' ବାଟ ଆଗୁେଳ  

ସ�ପkେର ବାଧକ ସାଜି  

ତଥାପି େସ େଦେଖ  ନିଇତି ସପନ  

ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର ହଜି l 

 

 

 

 

ରାମଚD�  ପ�ଧାନ 

 

 

 

ଗରିବର ସ�ପk  ମଉଳି ତ ଯାଏ  

ଏ ସଂସାେର ଫୁଲପରି  

େକେବ ତା' ସପନ  ସତ ହୁଏ ନାହZ  

ମନ ଯାହା ଯାଏ ମରି l 

ଜଂଜାଳ େଘରେର  ବାଟବଣା େହାଇ  

ଋଣସୁଝି ଦିନ ଯାଏ  

ସପନ ଭିଡ଼େର  ବାaବତା େଖାଜି  

ଖାଲି ଯାହା ଦୁଃଖ ପାଏ l 

 
ଶି�କ  

ସାtରାପଲA ୀ, ଗ|ାମ  

େମା: ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬ 
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ନିଦନିଦନିଦନିଦ    
ନିଦ ଏକ ସୁDରୀ ଝିअଟିଏ। 

ତାକୁ ପାଇବାକୁ େକେତ େଚ�ା अପେଚ�ା କରିେଚ ଆେମ। 

େସ କିj େଚ�ାେର ନା अପେଚ�ାେର ଆେସନି। 

ଆେସ ତା ଇ�ାେର,ଲୁଚି ଛପି ମନର अ�ାର ମଳୂକେର। 

େଦଖିବାର ବାହାନା େନଇ ଆଲୁअେର ତାକୁ अସହ� ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ କରିେଦଉ। 

କଥା କଣ େସତିକିେର ସେର? 

ପରa ପରa ଆବରଣ,େବଶ,ଭୂଷା, अଳ+ାର,ଭାଷା,ସଭ�ତା,ସଂ9ୃତି, 

ଶି�ା,ଦୀ�ା ସବୁକୁ ତାର ବିବ¨ କରିେଦଉ। 

ପ�ତିବାଦ କରିପାେରନା ସିନା, 

ଲାଜେର ସରିଯାଏ। 

େକମିତି ଆସିବ େସ ଆଉ ତୁମ ପାଖକୁ? 

ଦା�ିକତାର ବଳ େଦଖାଇ ଭିଡି ଆଣ ତୁେମ A C ପବନେର ନରମ ଗଦିେର ଓ ଡା{ର+ 

prescription ପୃ-ାେର। 

ଏମିତି କେଲ େସ କଣ ଆସିବ? 

ହଁ େସ ଆେସ ବାଧ�େର ନିମିଷକ ପାଇଁ 

ଧାରା ଦିଏନି 

ବିର�ି ନାରାୟଣ 
ମିଶ� 
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ଧାରା ବା କାହZକି ଦବ  

କଣ ବିବ¨ ହବା ପାଇଁ? 

ଯୁ{ି  କର  

ଯୁ{ି ତୁମର ବଡ अସହ�। 

କବାଟ ଝରକା ବD େକାଠରୀ, 

A C  ଥrା ପବନ,ବହଳିଆ ନରମ ଗଦି ଓ ଦାମୀ ନାଇେଲନ ମାଶାରୀ ତେଳ ଲାଜ କଣ 

ଲାଗିବ ବିବ¨ େହବାେର?  

ନିଦର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହZ। 

େସ ଚାେହଁ ତ େକାମଳ ବାହୁବ�ନ ଭିତେର ଆtରିକତାର ବଳି� ନୃଶସଂତା ଓ ନରମ 

ଓଠର ଗରମ ~ଶ�। 

ଥେର ଏମିତି ନିଦକୁ ଭଲ ପାଓ ତ  

େକମିତି େସ ଛାଡି ପଳାଇବ? 

କାଇଁ େମାେତ ତ ଛାଡି ଯାଉନି 

ସକାଳର ନରମ ଖରା େର ତାକୁ ମଁୁ ଦୁେରଇବାକୁ େଚ�ା କେଲ ବି,  

ନିଜ अସଂଯତ अiବ¨କୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ, େଜାରେର 

ଜାବୁଡି ଧରି େମା ଚୁମା େଲାଡୁ ଥାଏ। 

 
ମଲିA ପୁର(ନିଆଳ), େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 

୯୪୩୯୦୧୧୦୬୩ 
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ମୁଁ ଟିକିଏ ହସିେଦଲିମୁଁ ଟିକିଏ ହସିେଦଲିମୁଁ ଟିକିଏ ହସିେଦଲିମୁଁ ଟିକିଏ ହସିେଦଲି    
ମଁୁ ଉଡୁଥିଲି ଜହk  ଆଲୁअେର, 

େତାଳିବାେର ଲାଗିଥିଲି 

ଦିକିଦିକି  ଜଳୁଥିବା ତାରାଫୁଲ ସବୁକୁ, 

ଖୁବ୍ େକାମଳ ଥିେଲ େସମାେନ 

େମାେତ अେନଇ  

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ବି ହସୁଥିେଲ। 

ପାଖକୁ ଡାକି ଆଲିiନ କରୁଥିେଲ। 

ମଁୁ ଆବାକ୍ େହଇଯାଉଥିଲି 

ଏଇଥିପାଇଁ େଯ, 

େସମାେନ ନିେଜଆସି  

େମା ହାତର ଧରାେଦଉଥିେଲ। 

 

 

 

 

 

େନପାଳ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 

 

 

ହଠାତ୍ , 

େମାବାଇଲ୍ ର କଲର୍ ଟୁ�ନ୍ ବାଜିଉଠିଲା। 

ବସିପଡିଲି।ପ�କୃତି� େହଲି। 

େବାେଧ ଏଇସବୁ ସ�ପkଥିଲା।। 

 

ଯାହାେହଉ େକେତ ସୁDର୍ ଥିଲା 

େସଇ ସ�ପk,, 

ସ�ପk ମିଛ େହଉ ପଛେକ, 

ତଥାପି ମଁୁ ଟିକିଏ ଖୁସିେହଲି।। 

ମଁୁ ମୁରୁକି ହସଟିଏ ହସିେଦଲି।। 
ଜାମୁେଖାଲ,କ�ାମାଳ,େବୗ�   
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ସୁଖମୟ ଦା ତ� ଜୀବନସୁଖମୟ ଦା ତ� ଜୀବନସୁଖମୟ ଦା ତ� ଜୀବନସୁଖମୟ ଦା ତ� ଜୀବନ    
ପରିବାର ଏକ େଛାଟ अନୁ-ାନ  

ସମାଜ ମଧ�େର ଥାଏ  

ପୁରୁଷ ରମଣୀ ବିବାହ କରିେଲ  

ଦ ତିର ନାମ ନିଏ     l୧l 

 

ସ�ାମୀ ¨ୀ ମେଧ� େସkହ େପ�ମ େଡାର  

େହାଇ ଥାଏ ଚିର �ାୟୀ  

ଭରଷା ବିଶ�ାସ ଦୁହZ+ ରହିେଲ  

ସ କ� ତ କାଳ ଜୟୀ      l୨l 

 

ଶାଶୁ ଶଶୁର+ୁ େଯଉଁ ବହୂ ଭାେବ  

ନିଜ ପିତା ମାତା ପରି  

ନଣD େଦବର अେଟ ତା ନିଜର  

େସkେହ ରଖି ଥାଏ ଧରି    l୩l 

 

 

ବାସtୀଲତା େଜନା 

 

େଯଉଁ ପରିବାେର ବହୂ େହାଇ ଥାଏ  

ନିଜ ଝିअ ସମ ପରି  

େସହି ପରିବାେର अମୃତ ବରେଷ  

ସୁେଖ ଦିନ ଯାଏ ସରି      l୪l 

 

ପୁତ�  କନ�ା ମାେନ ଶି�ା ଦୀ�ା ପାଇ 

େହାଇ ଥିେଲ ତ ସଂ9ାରି  

ଗୁରୁଜନ ଆ�ା ପାଳନ କରିେଲ  

ସୁଖ ଶାtି ଯାଏ ଭରି      l୫l 

 

ନିଃସ�ାଥ� େପ�ମେର ବା�ି େହାଇ ଥିେଲ  

େସ ଘେର ଲ�G ୀ+ ବାସ  

ଆନD ଉଲA ାେସ ଦିନ ବିତି ଯାଏ  

େକହି ନ ହୁअtି େରାଷ    l୬l 
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ଦା ତ� ଜୀବନ ତ�ାଗ େଭାଗ ମାନ 

अଭିମାନ ରହି ଥାଏ  

ସମପ�ଣ େସବା  ନମ�ତା ସ�ଭାବ 

ସୁଖୀ ଦା ତ� େଯ ଦିଏ    l୭l 

 

ପତି ପତk ୀ ମେଧ� ବୁଝା ମଣl ଥିେଲ  

ଶାଶ�ତ େପ�ମ ହୁअଇ  

ଦା ତ� ଜୀବନ ସୁଖ ମୟ ହୁଏ  

ଉ_ମ ଦ ତି େସଇ     l ୮l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ଗା�ିନଗର, ନବରiପୁର, େମା ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     234 

ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ଆକାଶେର େମଘ ଦିଶିଲା 

ଘଡଘଡି ସହ ବିଜୁଲି େହଲା।।   (୧) 

େସ ବିଜୁଲି େମା ପି�ୟାକୁ ଟାଣିଲା 

ଆେପ ଆେପ େମା ପାଖକୁ ଆଇଲା।।  (୨) 

ପି�ୟା େମାର ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା 

େପ�ମିକ ବିନା େସ ରହି ନ ପାରିଲା।।।  (୩) 

ତା'ର ପାଉଜି େମା କାନେର ବାଜିଲା 

େମା କାନଭାସ ସ�ର ଉେ_ାଲନ କଲା।।।  (୪) 

େମା ପି�ୟାର ମନ ନାଚି ଉଠିଲା 

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ଗୀତ ଗାଇଲା।।।       (୫) 

ପି�ୟାକୁ େଦଖି ସ�ପk େମା ପରୂଣ େହଲା 

ତା େପ�ମେର ମେତ ଭିେଜଇ େଦଲା।।।    (୬ ) 

ମନର େଯେତ କଥା େସ କହିେଦଲା 

ଏ ଜୀବନ େମାର ସାଥ�କ ରୂପ େନଲା।।।      (୭) 

ତା ହୃଦୟେର େମା ପାଇଁ ଘରେଟ କଲା 

ଏ ମହୁୂ_�ଟି େମା ପାଇଁ ମଲୂ�ାବାନ ଥିଲା।।      (୮) 

ପ�ଦୀପ କୁମାର ସିଂହ 
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କଳାପାଟ ଓଢଣୀେର େଘାଡାଇଲା 

ପି�ୟାର େଦହେର ବଷ�ା ଛିଟା ପଡିଲା।।          (୯)  

େସ େଟାପା େଟାପା ଜଳ ~ଟିକ େହଲା 

େମା ମନକୁ ଏ ବଷ�ା ଛୁଇଁ େଦଇଗଲା।।         (୧୦) 

କୁଆଡୁ େଯ େସ ଉେଭଇ ଆସିଲା 

େଦଖୁ େଦଖୁ ପବନ ଭସାଇ େନଲା।।          (୧୧) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପ�ଦିପ୍ କୁମାର ସିଂହ 

ଗୁରୁ ଛାତ�  ଶି�କ 

ସରଧାପୁର,କଳାହାrି 
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ଉଦେବାଧନଉଦେବାଧନଉଦେବାଧନଉଦେବାଧନ    
େହ ଯୁବ ସମାଜ କାହZ ତୁେମ ଆଜ 

େହଉअଛ ପଥଭ� �  

ନିଜ ଭବିଷ�ତ ନିଜର ମହତ  

ନିେଜ କରୁअଛ ନ� || 

କରି ମଦ�ପାନ, ଚରସ େସବନ  

ମାଟିେର ପଡୁଛ େଲାଟି  

ନିଜ ପରିବାର ନିଜର ଶରୀର  

ଯମ କୁ େଦଉଛ େଭଟି || 

ଛାଡି ନିଶାଦ� ବ� କରେହ କ_�ବ�  

େହାଇ ନି-ା ପରାୟଣ  

ନିଜର ଇ�ତ େଦଶ ଭବିଷ�ତ  

ନିେଜ କରେହ ନିମ�ାଣ || 

 

 

 

 

େସୗେମD�  ମହାtି 

 

ସିଂହ ଛୁଆ େହାଇ ସିଂହ ଭଳି ତୁେମ  

ଚାଲିବ ଛାତି ଫୁେଲଇ  

ସୁକରମ କରି ସୁନାମ अରଜି  

େସୗହାେg� ଚାଲ ଆେଗଇ || 

ତୁମ ବାହୁବେଳ ତୁମ ବୁ�ି ବେଳ  

अରଜିବ ଯଶ ଖ�ାତି  

େଦଶର ଉନk ତି େଦଶର ପ�ଗତି  

କରାଇବ अଗ�ଗତି || 

ମାଆ ମାତୃଭୂମି ପାଦେର ପ�ଣମି  

ମାଡିଚାଲ ସୁପଥେର  

ନିଜ ହିତ ସହ େଦଶର ହିତକୁ  

କମ� କର ଗରବେର || 
ରାଣୀଓଳା, କସଦ�ା, କଟକ  

େମା : ୯୫୮୩୨୦୫୮୦୪ 
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ଜହିk ଫୁଲଜହିk ଫୁଲଜହିk ଫୁଲଜହିk ଫୁଲ    
େର ଜହିk ଫୁଲ 
 ପ�ପାଖୁଡ଼ା ତନୁ େତାର। 
େର ଜହିk ଫୁଲ 
 େତା େସୗDଯ�� େଦଖି ମନମୁ× ମନ େମାର। 
େକଉଁ କାେଳ େକଉଁ �ାେନ ଗଢ଼ିଲା ବିହି 
 ହଳଦିବସେt ଗଢା େତାର େଦହି। 
ମଁୁ ପ�କୃତି େପ�ମିକ େତାେତ ଚାହZ 
 େତା ବିନା େମାର अନ�ଗତି ନାହZ। 
ପ�ଭାେତ ନ ଆସି ସ|େର େତାର େଶାଭା କାହZ 
 େତା ଦଶ�େନ ଦଶ�କ ଏକଲେୟ ରେହ ଚାହZ। 
େର ପୁ� ଏ ସୁଭକାେଲ 
 େତା େସୗDଯ��େର ସରି େକହZ ନାହZ। 
ବାaବେର େର ଜହିk ଫୁଲ 
 େକଉଁ କାେଳ େକଉଁ  �ାେନ େତାେତ ଗଢିଲା ବିହି। 
େତା େସୗDଯ��ର ବ"�ନାେର 
 କି ଉପମା,କି अଳ+ାର େଦଇ େଲଖିବି ସେDହ କାହZ। 
 ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲପାଉଥିବା 
 ଜେଣ ପ�କୃତି େପ�ମିକ  

 
ଗ�ାମ-ପିପଲଝାପର (କରାଡiରୀ ପଡା) 

େପା� -େଗାତମୁrା, ବA କ-େକାକସରା, ଭାୟା-ପଲ�ା , ଜିଲA ା-କଳାହାrି (ଓଡିଶା), ୭୬୬୧୦୩, ୮୨୬୦୩୪୮୫୬୨ 

�ୀରସି�ୁ ନାୟକ 
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ମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମମୁଁ ଆଉ ତୁେମ    
ତୁେମ କାସତrି ଫୁଲର ଖିଲି ଖିଲି ହସ 

ମଁୁ େକବଳ ଦୂର ପାହାଡ଼ର ସୁDର ଦୃଶ� 

ତୁେମ ସହିବାର ସିମାହିନ ପଥରଟା 

େମା ଭିତେର ଖାଲି କ�ା ଆଉ କ�ା .......!୧! 

ମଁୁ ଲଘୁଚାପ ବଷ�ା ମାତ�  େକଇଟା ଦିନ 

ତୁେମ ସବୁଦିନିଆ ଆକାେଶ ଶୀତଳ ଜହk  

ମଁୁ େପ�ମର ନା େର େଗାେଟ ମରୀଚିକା 

ତୁେମ ବିଶ୍ଵାସର ଏକ ନୂଆ ଉପତ�ାକା ...........!୨! 

ମଁୁ ମାଘ ମାସ ଜାଡ ତୁମଠି ଦାଉ ସାେଧ 

ତୁେମ ଫାଲଗୁନ ଫଗୁ େମା େଦହେର 

ମଁୁ ଘିअ ଢାେଳ ବିରହ ନିଆଁେର 

ତୁେମ ତଥାପି ହସ କୁହୂଳି ଜଳିବାେର ............!୩! 

ମଁୁ ପ�ୟାସ କେର ତୁମକୁ ସେଜଇବାକୁ 

ଶ� ଗହଣା େଦଇ  େମା କବିତାେର 

ତୁେମ ଶ� ମାନ ସବୁ ଫିକା କରିଦିअ 

ବାସ ତୁମର େକଇେଟାପା ଲୁହ ବଷ�ାେର  .........!୪! 

ଲିଟନ୍ କୁମାର 
େବେହରା 
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ମୁଁ େଖାଜୁଛିମୁଁ େଖାଜୁଛିମୁଁ େଖାଜୁଛିମୁଁ େଖାଜୁଛି    
ଏେବ ଏେବ େମା ପ�ତୁ�ଷ ସାରା 
ବହଳ ବହଳ ଧଆୂଁର ଆaରଣ, 
େସ ଧଆୂଁେର ମଁୁ अହରହ 
ତୁମ ପ�ତିବିbକୁ ଆ+ୁଛି। 
 
ଆ+ି ଆ+ି ନିେaଜ ପ�ାୟ 
େମା ଶରୀରର େକାଷମାେନ, 
େଦଖୁନ ବିDୁ ବିDୁ ର{ ଏେବ 
ଚD�କଳାେର �ାନ େଖାଜୁଛtି। 
 
େମା ପାରିବା ପଣେର ତ' 
େମ�ା େମ�ା अଳ�ୁ େବାଳା, 
େସଥିପାଇଁ କୃ©ପ� अ�ାରକୁ 
ମଁୁ େକେବଠୁ ଆେବାରି ବସିଛି। 
 
अଜଣା କୀଟର ଦଂସନେର 
ମଁୁ ଏେବ ନିରବି ଯାଇଛି, 
ନା ମଁୁ ଚାଲିପାରୁଛି- 
ନା ଇD�ଧନୁକୁ େଦଖି 
ଖୁସି େହାଇପାରୁଛି। 

अଜୟ କୁମାର େଜନା 

 

 
 
 
 
େମା ସ�ପkର େବଳାଭୂମିେର 
ଏେବ ବିେଛଦର ବାଲିଝଡ଼ ଉଠିଛି, 
େସ ଝଡେର େମା ସ�ପk ନୀଡ଼ଟା 
ଭାରସାମ� ହରାଇ ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି। 
 
ଆଉ ମଁୁ, 
େସ ଭସG ୀଭୂତ ପାଉଁଶ ତେଳ 
ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁr େପାତିଛି, 
ଉଠିବି କି ନଁା ଜାେଣନା? 
ତଥାପି ମଁୁ अହରହ ତୁମକୁ େଖାଜୁଛି, 
ହଁ, ମଁୁ ଏେବବି ତୁମକୁ େଖାଜୁଛି। 
 

ବଡ଼ର ାସ,େକDୁଝର 
୬୩୭୨୨୬୦୪୭୯ 
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ପୃଥିବୀପୃଥିବୀପୃଥିବୀପୃଥିବୀ    
ସହିଛି େକେତେଯ ଯାତନା େବଦନା 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ମୁକ ସାଜି 

ପ�ତିେରାଧ େକେବ କରିନାହZ ଜମା 

ବିଷା{ େହାଇଛି ଆଜି । 

 

ବ�େର େବାହିଛି େକେତ ଜୀବଜj 

େକେତ ଜାତିର େଯ ବୃ� 

େକେତ ନଦୀ ହ�ଦ ସାଗର ପବ�ତ 

େଦଖାଇ ତାହାର ଦ�  । 

 

ନୂଆ ଯୁଗ ସାେଥ ତାଳ େଦଇ ସିଏ 

ବଦଳି ଚାଲିଛି ସଦା 

ପ�ଦୂଷିତ ଆଜି ତା ସାରା ଶରୀର 

ବୁଝtିନି େକହି ବ�ଥା  । 

 

 

କାହk �ଚରଣ ସାହୁ 

 

 

େକେତ ମଲୂ�ବାନ ନାନା ଜାତି ଦ� ବ� 

ଶରୀେର ତାହାର ପ"ୂ� 

ମନ େମାହିନୀଏ ପ�କୃତି େସୗDଯ�� 

ଆକାଶ ଛାତିର ଜହk  ।  

 

କାହାକୁ କରିନି ପର ଆପଣାର 

ସଭିଏଁ ନିଜର ତାର 

ପ�ତି ମୁହୂ_�େର ପ�ଦୂଷିତ କେର 

ଗବ� ବହି ହୃେଦ ନର  ।। 

 
ପrକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାrି 

ସ ାଦକ- ସୃ�ି ସ�ାର 

େମା: ୮୨୪୯୫୨୦୮୮୦  
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ଆଉଥେର ଆସ େଫରିଆଉଥେର ଆସ େଫରିଆଉଥେର ଆସ େଫରିଆଉଥେର ଆସ େଫରି    
ମାନବ ଜାତିେଯ ପାଷାଣ େହଲାଣି 

 େଖଳtି ର{ର େହାରି 

ଏଠି େଦଶ ଜାତି କଥା ବୁଝtିନି େକହି 

 अବତର ତୁେମ ଏ ଧରା ପୃ-େର 

 ମୁ{ି ର ମଶାଲ ଧରି ........ 

ବିସGୟ ବ�{ିତ� େହ ପଜୂ� ଗା�ିଜୀ 

 ଆଉ ଥେର ଆସ େଫରି 

 ଆଉ ଥେର ଆସ େଫରି.   !! 

     

ପ�େଚ�ାେର ତୁେମ ଇଂେରଜ ଶାସନ 

 େଦଇଥିଲ ବିଦା କରି 

ଡର ଲାେଗ ଏେବ ଏ ସଂସାରର ନାବ 

 ଡୁବିବା ସମେୟ 

 କିଏ ସାଜିବ ନାଉରି  ....... 

 

 

 

ଶାtନୁ କୁମାର 
ରାଉତ 

 

 

ବିସGୟ ବ�{ିତ� େହ ପଜୂ� ଗା�ିଜୀ 

 ଆଉ ଥେର ଆସ େଫରି 

 ଆଉ ଥେର ଆସ େଫରି.  !! 

        

ସତ�, ଧମ�, ନ�ାୟ, ଶିେଖଇଛ ତୁେମ 

 ସମa+ୁ ଏକ କରି 

अହିଂସାର ବାନା ଉେଡଇଛ ତୁେମ 

 େଦଶକୁ ସ�ାଧୀନ କରି 

 ଆେହ ସତ� ନାବର ନାଉରି ..... 

ବିସGୟ ବ�{ିତ� େହ ପଜୂ� ଗା�ିଜୀ 

 ଆଉ ଥେର ଆସ େଫରି 

 ଆଉ ଥେର ଆସ େଫରି.  !! 
ନୂଆସାହି, ପାଟରiା, ଯାଜପୁର 

୯୮୬୧୭୫୧୯୮ 
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ଘାଗରାଘାଗରାଘାଗରାଘାଗରା    
ସବୁଜିମା ଭରା େ�ତ� ର ମଧ�େର 

ଘାଗରା ନଦୀର ବାଟ 

ଘାଗରା ନଦୀର ଦୁଇ କୂେଳ ହୁଏ 

କାଶତrୀ ଫୁଲ େଭଟ।(୧) 

 

अଗ� ମାସରୁ अେ�ାବର ଯାଏ                      

अକାତ କାତତା ପାଣି 

କଳା ଭअଁରର ଭଉଁରୀ େଖଳାଇ 

ଭାେi ଜୀବ+ର ଠାଣି।(୨) 

 

ଭୟ+ର ରୂପ ଗଭ�େର ତାହାର 

ସ+ିତ ହୁअଇ ପ�ାଣୀ 

କୂଳ କିj ତାର େସୗDଯ��ର ସାର 

କାଶତrୀ ନିଏ କିଣି।(୩) 

 

େଫଣାୟିତ େଢଉ ଗଜ�ନ ସାiକୁ 

ଯଚିD�  ସ�ାଇଁ 

 

େକାହଲା ପବନ ପାଣି 

ଠାଏ ଠାଏ ପୁଣି କାଶତrୀ ଫୁଲ 

ନିଏ ହୃଦୟକୁ କିଣି।(୪) 

 

ସୁଉ¤ ପାହାଡ ସ�"�ଚୂଡ ପୁଣି 

ପବୂ�େର ଦrାୟମାନ  

ସୁDର େସତୁଟି ନଦୀ ଗଭ�ପେର  

ବସିଛି ମଁୁ େକେତ �ଣ।(୫) 

 

େସତୁର ପାଶ��େର େଛାଟ ମDିରଟି  

ନିଏ ହିDୁ ମନ କିଣି  

ବାେଟାଇ ପିଚୁେର ଯାଉଥିବା େବେଳ  

ନେମ ତାରିଣୀ+ୁ ଜାଣି।(୬) 
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ସ�"�ଚୂଡ େକାେଳ େଯେତ ବନ�ପ�ାଣୀ  

େସବtି ତାହାର ପାଣି  

ଆନେD ବିହାରୀ ପ�ଭାତ େହାଇେଲ  

େଫରtି ପାହାେଡ ପୁଣି।(୭) 

 

ବାେଲଶ�ର ଜିଲA ା େସାନ ନଦୀର ଏ  

ଶାଖା ନଦୀଟିଏ अଛି  

ସାତଘାଟି େକାଳ ଉ�ତି ତାହାର  

େଲାକ ମତ ପ�ଚଳିଛି।(୮) 

 

ପତିତପାବନି ଘାଗରା ନଦୀଟି  

ଗ�ୀଷGେର ହରାଏ ଦୁଃଖ  

େ�ତ� େର କୃଷକ ପାଇ ପାଣି ତାର 

ଉଠାଏ ରବିର ସୁଖ।(୯) 

 

ମଛୁଆ अେଯାଧ�ା ମଝିେର ନଦୀଟି  

ପ�ବାହିତ େହାଇअଛି  

େସହି ନିକଟ� େସତୁେର ବସିମଁୁ  

କବିତାଟି େଲଖୁअଛି।(୧୦) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସା-: େଗାଡିଶ�ଳ େପା� -:ଜାମୁଡିହା  

ଜିଲA ା -: ବାେଲଶ�ର (୭୫୬୦୪୧)  

ଦୁରଭାଷ -: ୭୬୮୨୮୬୪୪୫୧ /  

୯୪୩୭୭୭୫୨୩୯ 
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ଜୟ ଶିବଶ+ରଜୟ ଶିବଶ+ରଜୟ ଶିବଶ+ରଜୟ ଶିବଶ+ର    
ସ+ଟ ପଡିେଲ      େଯେତ ଦୂେର ଥିେଲ  

ଡାେକ ଯିଏ ଭ{ି କରି  

ଧାଇଁଆସ ତୁେମ         େକୖଳାଶ ଗିରୀରୁ  

ତୁେମ ପ�ଭୁ ଦୁଃଖ ହାରି  

ପଡିଛି ସ+େଟ      ଡାକୁଛି ଉ¤ାେଟ  

ରଖ ରଖ ଶଳୂଧାରୀ  

ତି� ଶଳୂ ଧାରଣ       କାମାi ନାଶନ  

ଆେହ ପ�ଭୁ ପ�ାନନ  

ବିଭୁତି ଭୂଷଣ       ଭୁଜi ଧାରଣ  

ସତ� ଶିବ ସନାତନ  

ଦିନୁ ଦିନୁ ଦିନ        ବେଢ େମା କଷଣ  

ଦୁଃଖ ସ�ାଳି ନପାରି  

ବିକେଳ ଡାକୁଛି      େବନି କର େଯାଡି  

ଆଶୁେତାଷ ନାମ ଧରି  

 

 

େବୖଦ�ନାଥ ପrା 

 

अଳେପ ସj�       େହାଇ ପ�ଭୁ ତୁେମ  

ଦୁଃଖ ହାରିବ େମାହରି  

ଯାଉଛି ପରାଣ        ଉମାର ରମଣ  

ପ�ଭୁ ତୁେମ ର�ା କର  

अନାଥର ନାଥ         ବାବା େବୖଦ�ନାଥ  

ଦାସାନୁଦାସ  ମଁୁ େତାର  

ଦାସ ଗେଲ ନାଶ        अଜhବ କି ଯଶ  

କୁହ େହ ପିନାକ ଧାରୀ  

େହ ଚD�େଶଖର       ମହାେଦବ ହର  

ଧିକ ଏ ନାମ େତାହରି  

ତେତ କରି ଆଶା       େହଲି େଲାକ ହସା  

କି, ବଡ଼ ପଣ େତାହରି.  
 अବଦଲ ପୁର, ଯାଜପୁର.  

ଦୂରଭାଷ- ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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ଶିଉଳୀ ଫୁଲର ଗୀତଶିଉଳୀ ଫୁଲର ଗୀତଶିଉଳୀ ଫୁଲର ଗୀତଶିଉଳୀ ଫୁଲର ଗୀତ    
େମେହDୀର ହାତ अଳତାର ପାଦ ନାେକ େନାଥ ନାଇ ଆସ 
ହଳଦୀ ମୁହଁକୁ ଧଳା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ସାଥିେର ଗହନ େକଶ 
ଦୁଇହାେତ ଶଳୂ ଦଶହାେତ ବଳ େଦଖି अନଳ ନୟନ 
ଶିଉଳି ଫୁଲର ଚାଦର ବିଛାଇ अେପ�ାେର ଆଜି ମନ  ।। 
 
ରାତିର अ�ାେର ଦିଗt ବିaାରି େକେତ ଚହଟାअ ବାସ 
କରିଣ ଆଘ�ାଣ େହାଇ େମାହଗ�a ମଣିଷ ହୁଏ अବଶ 
କାେନ ବାଜିଉେଠ ଆଗମନୀ ବାଣୀ େଖଳାଏ େଯ ଶିହରଣ 
ପ�ଦୀପ ଜଳାଇ ଭକତି ଝରାଇ ବାଟ ଚାହZଛtି ଗଣ  ।। 
 
ପଡ଼ଇ କାକଳୀ ଝଡ଼ଇ େଶଫାଳି ସେତ ଚୁନା ତାରାଫୁଲ 
ବଢ଼ଇ ~Dନ ହୃଦୟର େଯନ ବାଜଇ ମାଦଳ େଢାଲ 
ଖÝହaା ଆଜି ବିନାଶେର ହଉ ଜଗତୁ ପାପ ନିoିହk  
ସକାଳର େସଇ ପହିଲି କିରେଣ ଦିଶିଯାଉ ପାଦଚିହk   ।। 
 
କରିଣ ଆ|ୁଳି ଦୁଇ ହାତ େଯାଡ଼ି ଭରି ଶିଉଳି ଫୁଲେର 
େଦବୀେଟ ଆସିବ େକେବ ଜୀବନେର अଜାଡ଼ିବି ତା' ପାଦେର ।? 

 
ଗ�ାମ/େପା: - ବଡ଼େଶାଳ, ଥାନା - ଝାରେପାଖରିଆ 

ଜିଲA ା - ମୟରୂଭ|, ପିନ - ୭୫୭୦୮୬ 
େମା- ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 

େସୗମ�ର|ନ ପାଲ 
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େମା ଗଁା ତାଳପଦାେମା ଗଁା ତାଳପଦାେମା ଗଁା ତାଳପଦାେମା ଗଁା ତାଳପଦା    
ଗଗନ ଚୁbେନ  ମଳୟ ପବେନ 

ପ�ଫୁଲିA ତ ହୁଏ ମନ, 

ନଈ କୁଳୁ ନାେଦ  ସି�ୁର ଶବେଦ 

ନାଚିଉେଠ ଏଠି ଜହk  । 

 

ବସtର ଶ�  େକାଇଲିର ଗୀତ 

ପ�କୃତିର ବରଦାନ, 

କାଶତrି ଫୁଲ  ସଜ େ�ତ ଦୃଶ� 

େମା ଗାଆଁର ପାଦଚିହk  । 

 

ଗ�ାମ ଶିବାଳୟ  ମiଳା ମDିର 

अଟଇ ଭ{ିର ଉ�, 

ସକାଳ ଆରତୀ  ସ��ା ଶ§ଧ�ନି 

ଭକତ ସୁअ अଜସ� । 

 

 

କମଳ େଲାଚନ 
ମଲିA କ 

 

 

ମକର ଯାତରା  ରଜର ପସରା 

ଘର ଉ�ବମୁଖର, 

ଜାଗର ଗହଳି  ରଥଯାତ େମଳି 

ସାi େମେଳ ଜୀବ ସାର । 

 

କି� େକଟ ସାଥିେର  ଭଲିବଲ େଖଳ 

େଦେଖ ଉ�ାହ ପ�ବଳ, 

ଭ� ାତୃଭାବ ଆଉ  େପ�ମଭାବ େନଇ 

ଗ�ାମ ସ�ନିଭ�ରଶୀଳ ।। 

 
ଗ�ାମ - ତାଳପଦା, େପା:- ,ାରିକା 

ଜିଲA ା - ବାେଲଶ�ର, ପିନ୍ - ୭୫୬୦୪୪ 

ଦୂରଭାଷ - ୬୩୭୦୦୯୧୫୧୯ 
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ବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସବିଶ�ାସ अବିଶ�ାସ    
ବିଶ�ାସ ମଳୂେର ଏ ସାରା ଜଗତ 

अକ�, ଚD�  ଆତଯାତ 

ସତ� ପେଣ ବ�ା अଥଳ ସାଗର 

ମଉନ ବେସ ପବ�ତ  । 

ସ କ� ଖିअେର ଗୁ�ା ଏ ସଂସାର 

ବିଶ�ାସେର ହୁଏ ଦୃଢ଼ 

अବିଶ�ାସ କେର ସ କ� ଦୁବ�ଳ 

ଜୀବେନ ଆଣଇ ଝଡ଼  । 

अସତ� ସେDହ େଟାପାଏ କଳୁଷ 

ବିଶ�ାସେର ଗେଲ ପଡି 

େସତୁବ� ଭାiି ସୁନାର ସଂସାେର 

ଭାେi ଲୁହର ଲହଡି  । 

 

 

 

 

ବାଲାଜୀ େସଠୀ 

 

େସkହେବାଳା ଦୁଇ ପଦ ମୁଖ ଭାଷ 

ପରକୁ କେର ଆପଣା 

ବିଶ�ାସେର ହାତୀ ମଣ ହୁଏ ପାେଶ 

ଥିେଲ କଥା କହି ଜଣା  । 

अଡୁଆ ସତୂାରୁ ଖିअ ଟାଣି ଦ୍ଵD 

ଉପୁଜାଇ େଯଉଁ ନର 

ଜୀବେନ ସଂତାପ अଶାtି अମାପ 

ପ�ାୟoିତ ଏକା ସାର  । 

अ�ବିଶ�ାସର ପରେତ ନ ଯାअ 

ରହସ� କର ସମୀ�ା 

ଧନହାନୀ ପ�ାଣ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକତି 

अକଳରୁ େହବ ର�ା   ।। 

 
ଚିତ� େକାrା, ମାଲକାନଗିରି 
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େପ�ମର ଆର� ଇତିେପ�ମର ଆର� ଇତିେପ�ମର ଆର� ଇତିେପ�ମର ଆର� ଇତି    
ଆଖି କରିଥିଲା େପ�ମର ଆର� 

େଯୗବନର ପାଦେଦେଶ 

େସଇ ଆଖି ପୁଣି ଝରାଏ ଶ�ାବଣ 

ଲୁଚିଲୁଚି    ଛଦG େବେଶ   ।। 

ହୃଦୟଟା ଦିେନ ହଜି ଯାଇଥିଲା 

େପ�ମର ମହାମ�େର 

େସ ହୃଦୟ ପୁଣି ହାରିଗଲା ଆଜି 

େପ�ମର ପଶାପାଳିେର    ।। 

ମନର େଦଶେର ଉଇଁଥିଲା ଜହk  

ଝରିଥିଲା ମିଠା େଜାସkା 

େସଇ ମେନ ଏେବ ବିେ�ଦର ଜ� ାଳା 

ଲେଗଇ େଦଇଛି ନିଆଁ    ।। 

 

 

 

 

ପ�ଶାt କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 

 

 

 

ଓଠ କହିଥିଲା  अେଢ଼ଇ अ�ର 

ଛୁଇଁଥିଲା କାହା ଓଠ 

େସଇ ଓଠ ଆଜି ନୀରବି ଯାଇଛି 

େଯମିତି अେଲାଡ଼ା ତୁଠ   ।। 

େଦହ େଦଉଳେର ସାଜିଥିଲା େପ�ମ 

ମ_ୂhଟିଏ  ପଜୂକର 

େସ େଦହଟା ଆଜି ଶବଟିଏ ସାଜି 

ଭି�ା ମାଗୁଛି ମୃତୁ�ର    ।। 

 
ବୁେରାମୁrା, ଗାଇସିଲାଟ, ବରଗଡ଼ 
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ପ�ାଥ�ନାପ�ାଥ�ନାପ�ାଥ�ନାପ�ାଥ�ନା    
ମାଗୁ अଛି ମୁହZ ଦିअ େହ ପ�ଭୁ 

ମେନ ରହୁ ତୁମପ�ତି ଏତିକି ବିଶ�ାସ, 

ଇ�ା େଯେବ ନେହବ ପରୂଣ 

ବୁଝିପାେର ତୁମଠି ରହିଛି େଯାଜନା अେଶଷ 

 

ସଂସାରେର ତୁେମ ଏକମାତ�  ସତ� 

ଆଉସବୁ �ଣ�ୟୀ ଏହି ଜଗତ େର, 

ସୁଖ େଭାଗ ଲାଗି ନ अପଣାଏ अସତ� 

କମ� େମାର େହଉ ତୁମ ଆଦଶ� ର । 

 

 

 

 

 

 

 

ପ��ାଭାରତୀ ପାଣି 

 

 

 

 

 

 

କମ� ଜାଣି କମ� ଫଳ େଦଇଥାअ 

ଯାହାକୁ ମଁୁ ସାଦେର ଗ�ହଣ କେର, 

ଦr ଭେୟ ମେନ ସାt� ନା ପାଇଁ େମାର 

ଲା� अ�ବିଶ�ାସ ନରହୁ ତୁମ ପ�ାଥ�ନା େର । 

 

ସଭି+ ଭିତେର ତୁେମ अଟ ବିଦ�ମାନ 

ପୁଣି ତମ ଭିତେର ସମଗ� ସଂସାର, 

ଜାଣିअଛ ତୁେମ େମା ଠୁ ବହୁ अଧିକ 

େମାପାଇଁ କଣ ଉ_ମ ରୁ ଉ_ମତର। 
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ନୀଳ ଆକାଶନୀଳ ଆକାଶନୀଳ ଆକାଶନୀଳ ଆକାଶ    
ଆକାେଶ ବଉଦ ସାଗେର ଲହରୀ 

ସବ�ଦା ଚଳଚ�ଳ, 

ସାଗରରୁ ଜଳ ସଂଗ�ହ କରିଣ 

ବରଷtି େମଘମାଳ। । 

 

ସୁନୀଳ अbର अତି ମେନାହର 

ଆକଷhତ ହୁଏ ଆଖି, 

ସଭି+ର ମନ େହଉଛି ଉ�ନ 

ମନ ରେହ େସଠି ଲାଖୀ। 

 

େକହି ଜେଣ େବାେଧ ଆକାଶ ଛାତିେର 

ଚିତ� କରଟିଏ େହାଇ 

ଆ+ିଛି େଯମିତି ମେନାରମ ଦୃଶ� 

ସେi ରiତୂଳୀ େନଇ। 

 

 

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

 

 

 

 

ସାରା ଜଗତକୁ ବିେମାହିତ କରି 

ସଭି+ୁ ଦିଏ େସ ଖୁସି, 

ସୁନୀଳ ଆକାଶ ପ�ତିଛବି ତେଳ 

ଗପିଥାtି ସୁେଖ ବସି। 

 

ଧବଳ ବ"�ର ଖr ଖr େମଘ 

ନୀଳ अbେର େଶାଭିତ, 

ଶନୂ�କୁ ଚାହZେଲ ଲାଗୁଛି େଯମିତି 

ଏ ଜଗତ ଶୃ§ଳିତ। 
ଦଳପଡା,ଖଜୁରୀପଡା,ଫୁଲବାଣୀ । 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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କ+ାଳକ+ାଳକ+ାଳକ+ାଳ    
େସ କହିପାେରନି  
ବଲବଲ କରି ଚାହZ ରେହ 
ନୁଖରା ମୁrେର ଫଟା ଓଢଣୀ  
ଆଖିେର େକେତେକେତ ମୃତ େଭାକର  
ଓପାସିଆ େକାରଡ । 
ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ତାର   
ମାତୃତ� ର ଶୁଖିଲା  େସ�ାତ। 
ଆଖିେର ଭଣଭଣ ହଉଥିବା ମାଛିକୁ  
ଦିଏ अବାଧ ପ�େବଶର अନୁମତି। 
େଶଥୁଆ ମାଢିେଦେଖଇ ହସିଦିଏ। 
କାDି କିଆଁ ସାରିେଦବ ପିଲାପାଇଁ  
ରଖିଥିବା େଦହର ବାକି ଜଳ।   
  
କାଖେର େକେତ େକେତ  
ବାଟହୁଡା ଭିଟାମିନ୍ େଯାଜନା। 
ଆଉ କअଁଳା ମୁହଁ େର ନକାDିବା ପାଇଁ  
ଧନୀ ଦିଏ େଖଳଣା ନିପଲ୍ 
 

ଧୀେରD�  କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ଆଉ ଗରିବ ଦିଏ ସତସତିକା 
କିj ଉଭୟ ରସହୀନ।  
 
ଆଉ ତା ନାକରୁ କୁେପାଷଣର ଦୁଇଧାର 
ଶୁଖିଲା ମରୁଡି। 
େକଉଁ ମ_ୂh କାରର ପ�ାକ୍ ବାଉଁଶ େଫ� ମ୍ େର  
ପାଳ ମଡା େହାଇଛି । 
ସେତ େଯମିତି ଭକିଲା  
ଶୁଖିଲା+ ଫାସନ୍ େସା  
ଆଉ अଭାବୀ ର ବିକଳପଣର ପ�ଦଶ�ନୀ।  
ଆଉ ତା ମୁହଁ େର ଆଶାର ସ�ପk  
େକେବ ତା ଛାତିରୁ ଝରିବ ଜୀବନ େସ�ାତ ? 
 
େଭାକିଲା କୁ ମୁେଠ େଦବା ଚାଲ 
କ+ାଳ କୁ ଜୀବନ�ାସ େଦବା।  

ଝଜିରୀ, अନୁଗୁଳ 
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ତୁେମ ବଷ�ାକୁ ଭଲପାअ େବାଲିତୁେମ ବଷ�ାକୁ ଭଲପାअ େବାଲିତୁେମ ବଷ�ାକୁ ଭଲପାअ େବାଲିତୁେମ ବଷ�ାକୁ ଭଲପାअ େବାଲି    
ତୁେମ ବଷ�ାର ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ କୁ  

ଭଲ ପାअ େବାଲି 

େବେଳେବେଳ ମଁୁ ମୁକ େହଇଯାଏ, 

େମା ଉ_ର େଖାଜା ଆଖି ଦିଟା 

ଘୁେମଇପେଡ… !  

 

ତୁେମ ବଷ�ାର ଛୁଆଁକୁ 

ଭଲ ପାअ େବାଲି, 

େମା େଶାଷିଲା ଇ�ା ସବୁ 

କଫିନ୍ ଭିତେର ଜାକିଜୁକି େହାଇ 

ମରିଯାଏ....! 

 

 

 

 

 

େମୖେତ� ୟୀ ତି� ପାଠୀ 

 

ତୁେମ ବଷ�ାଭିଜା ମାଟି ଗ�କୁ 

ଭଲ ପାअ େବାଲି, 

େମା ପ�ତାରିତ अତର ଗୁଡାକ 

ଧଆୂଁ େହାଇ ଉଡ଼ି ଯାଏ 

ନୀଳ ଦିଗt ଆେଡ଼....! 

 

ତୁେମ ବଷ�ାେର ଭିଜିବାକୁ 

ଭଲ ପାअ େବାଲି, 

ମଁୁ ଭିଜୁଥାଏ.... 

ବଷ�ା ପରର ଆକାଶର 

ଏକାକୀ ପଣେର 

अହରହ !! 

 
କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
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ଜାଣିନି ମୁଁଜାଣିନି ମୁଁଜାଣିନି ମୁଁଜାଣିନି ମୁଁ    
ଜାଣିନି ମଁୁ.... 

େକେବ ଧମ�ର ଜୟ େହବ, 

ନ�ାୟ ମିଳିବ ନା ନାହZ, 

ତଥାପି..... 

ସଂଗ�ାମ କରିବାକୁ େହବ 

अନ�ାୟ ବିରୁ�େର ।। 

 

ଜାଣିନି ମଁୁ.... 

େକେବ ପାପର �ୟ େହବ, 

ତାକୁ ଫାସୀ ଦିଆଯିବ ନଁା ନାହZ, 

ତଥାପି.... 

ଆେDାଳନ କରିବାକୁ େହବ 

େବଆଇନ ବିରୁ�େର ।। 

 

 

 

अ|ଳୀ ପrା 

 

 

ଜାଣିନି ମଁୁ..... 

େକେବ ମିଥ�ାର ମୃତୁ� େହବ, 

ତାର अtିମ ସଂ9ାର େହବ ନଁା ନାହZ, 

ତଥାପି... 

େଗାଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା 

ସତ� ସପ�େର ।। 

 

ଜାଣିନି ମଁୁ..... 

େକେବ अତ�ାଚାର ବD େହବ, 

ଆଇନ୍ ବିଚାର କରିବ ନଁା ନାହZ 

ତଥାପି..... 

�ାନର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା 

ଏ अ�ାନ ହୃଦୟେର ।। 
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ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ............    
ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ 
ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ 
େଟକି େଦଇଥିଲ େଯଉଁମାନ+ ହାତେର 
ତୁମରି ସ�ାଧୀନ ଭାରତ 
ସୁନାର େଦଶକୁ ପି_ଳ କରିେଲ 
କରି ସବୁ ଆତG ସାତ 
ର�କ ସବୁ ଭ�କ ସାଜି 
କରୁଛtି ସବ�ନାଶ 
ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ... 
 
ତୁମରି ସ�ପkର ରାମରାଇଜେର 
ରାମମାେନ ସବୁ ଆହତ 
ରାବଣ ଶାସେନ अତି- େହେଲଣି 
େଯେତ अଶି�ିତ, ପrିତ 
ଲ+ାଗେଡ଼ ଯିଏ ବିଭିଷଣ େହଲା 
କରାଯାଏ ତାକୁ ନିହତ 
 
 

ସ�ାଗତ ମିଶ� 

 

 
େକାଟି ଜନତାର ର�ାକରିବାକୁ 
ରା�ସର େହଉ ବିନାଶ 
ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ... 
 
ଆଶା अଛି କାେଳ ତୁମ େଫରିବାେର 
ଦୂର େହବ ସବୁ କଷଣ 
ସତ�, अହିଂସାର ମ� ବଳେର 
ନିଧନ େହାଇେବ ରାବଣ 
ତୁମକୁ ସ�ାଗତ କରିବାକୁ 
ତ�ର ଭାରତ ସtାନ 
ଲୁହ ଶୁଖିଯିବ, ଦୁଃଖ ଦୂର େହବ 
ସଭି+ ଓଠରୁ ପୁଣି ଫୁଟି ଉଠିବ ହସ 
ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ 
ଗା�ୀ ତୁେମ ପୁଣି େଫରିଆସ.... 

ପଦG ାେଦଈପୁର, ନୟାଗଡ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     255 

ବିସGୟ ତୁେମ ଗା�ୀବିସGୟ ତୁେମ ଗା�ୀବିସGୟ ତୁେମ ଗା�ୀବିସGୟ ତୁେମ ଗା�ୀ    
ହିଂସାରୁ ବିରତ अହିଂସା କ_�ବ�, 
     ମାନବ ଜୀବନ ମଲୂ�। 
ବିସGୟ ନିoୟ ତୁେମ ତ ମହାତG ା, 
     ପଥ ତୁମ ସୁଧା ତୁଲ�। 
 
ସତ� ଓ ସହନ ମ� ପଢ଼ାଇଲ, 
    ସତ�ାଗ�ହ ଆେDାଳନ। 
ବିନା ହତିଆର ବିସGୟ ସଂଗ�ାମ, 
    ହୁଏନି େକେବ ମଳିନ। 
 
ହଟିେଲ ଫିରିiି  ଉଡ଼ିଲା ତି� ରiା, 
     େହାଇଲା େଦଶ ସ�ାଧୀନ। 
ଜଗତ ହୃଦେୟ   ଘର କରିअଛ, 
      ବିସGୟ ତୁେମ ମହାନ। 
 
 
 
 

େସବକ ବସt 
କୁମାର ମହାପାତ�  

 

 
 
 ଖରାପ କୁହନି   ଖରାପ ଶୁଣନି, 
     ଖରାପ େଦଖନି େକେବ। 
ବିସGୟେର ଭରା   ତିେନାଟି କଥନ, 
      ଦୃ�ାt ବାନର େଯେବ। 
 
ତୁେr ଥାଏ ସଦା େହ ରାମ େହ ରାମ, 
         ରଘୁପତି ରାଜାରାମ। 
ଈଶ�ର ଆଲA ା େତେରା  ନାମ ସବେକା, 
        ସନG ତି େଦ ଭଗବାନ। 
 
କୁଟି ଖାअ କାଟି  ପି� ଜୀବନେର, 
      ଆରାମ ହାରାମ୍ अେଟ। 
ଗାଆଁର ଭାରତ   କୁଟୀର ଶିuେର 
     ଦାରିଦ� � अଶି�ା ହେଟ। 
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ନୁେହଁ अ~ୃଶ�ତା    ସ��ତା ସାଧନ, 
     ମାନବ େସବା ଜୀବେନ। 
ଶାtି େମୖତ� ୀ ତୁେମ ଏ ଜାତିର ପିତା, 
      ମହାତG ା ଈଶ�ର �ାେନ। 
 
ଗ�ାମର ବିକାଶ ଭାରତ ବିକାଶ, 
       ଏଇତ ଥିଲା ସପନ। 
େଭଦଭାବ ବିହୀନ ସମାଜଟିଏ, 
      ସାେଥ ନିଶା ନିବାରଣ। 
   
     
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଖଳିପାଟଣା, େବାଲଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା। 
ବ_�ମାନ : ଚD�ପୁରା, ଝାଡ଼ଖr। 
େମାବାଇଲ : ୯୪୭୧୩୦୬୮୧୨ 
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ଗା�ୀ େହଗା�ୀ େହଗା�ୀ େହଗା�ୀ େହ    
ଗା�ୀ େହ ! 

ତମ ଜନG ଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ କି 

େହଲୁ େଯେତ ଆେମ ଧDି େହ 

ଗା�ୀ େହ  …..( େଘାଷା) 

ତୁେମ ଚାଲୁଥିଲ ସତ�ର ବାଟ େର 

ଆେମ ତ अସେତ� ବDୀ େହ 

ଗା�ୀ େହ …… 

अହିଂସାର ମ� େଦଇଥିଲ ସିନା 

ଆଜି अହିଂସା କୁ େକହି ପଚାେରନା, 

'अନଶନ' ଆମ ପାଇଁ ମଲୂ�ହୀନ 

ଆେମ କରୁ ‘ରାaାବDୀ' େହ 

ଗା�ୀ େହ… 

ତୁେମ ଚାହୁଁଥିଲ ‘ନିଶାନିବାରଣ' 

ଆଜି ଏଠି େସଠି ମାରଣ ତାରଣ 

ମଦ େଦାକାନେର ଆଜିକାଲି େବଶୀ 

େଲାେକ ହ�tି ରୁ�ାରୁ�ି େହ 

େଜ�ା�ାମୟୀ 
େପାଲାଇ 

 

ଗା�ୀ େହ…… 

ତୁେମ ଚାହୁଁଥିଲ ସଦା ରାମରାଜ� 

ଆଣିଥିଲ େକେତ କ�େର ସ�ରାଜ, 

ଆଜି ଏ ଭାରତ ପୁଣି ପରାଧୀନ 

ଦୁନ�ୀତି େର ହୁଏ ଛDି େହ 

ଗା�ୀ େହ……… 

ସରଳ ଜୀବନ ତୁମର ଆଦଶ� 

େନତାଏ କରtି ତୁମ ଉପହାସ 

ଚDା ମୁେr ମାରି ଗା�ୀ େଟାପି ଟାଏ 

ଭାଷଣtି କାDି କାDି େହ 

ଗା�ୀ େହ….. 

ତୁେମ ପି�ୁଥିଲ ଆ�ୁଆ 

ଆଦଶ�େର ତୁମ ଗଦଗଦ େହାଇ 

ମାଇେପ ପି�tି ଜଂଘିଆ, 
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ମD ତ େହାଇଲା ମତି େହ.. 

ସ�େଦଶୀ ଜିନିଷ ପାଣିଚିଆ ଲାେଗ 

ସବୁଠି ବିେଦଶୀଗ� େହ, 

ଗା�ୀ େହ…….. 

ତୁେମ ଚାଲିଗଲ ଶାtି ପଥ େଦଇ 

ତମ ଆଦଶ� କୁ अଣେଦଖା କରି  

ବ�ୁ ଆେମ କାDିକାDି େହ, 

ଗା�ୀ େହ……. 

ତୁେମ ଖାଉଥିଲ ପୁଲିସ ପାହାର 

ତମ ଚDାମୁେr ଫୁଲ ମାଳ େଦଇ 

ଆେମ ଖାଉ େସଉ ବୁDି େହ, 

ଗା�ୀ େହ…….. 

ତମ ଜନG ଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ କି 

େହଲୁ େଯେତ ଆେମ ଧDି େହ, 

ଗା�ୀ େହ…… 

 

 
 

ବାଣତୁb�, େବଲଗୁ�ା, ଗ|ାମ 
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ମାନସପଟେର ଗା�ୀମାନସପଟେର ଗା�ୀମାନସପଟେର ଗା�ୀମାନସପଟେର ଗା�ୀ    
ଗା�ୀ େହ, ତମକୁ ତ ଗେଲଣି ସବୁ ଭୁଲି । 

କାଇଁ ମେନ ପଡୁନ ତେମ ଆଉ ଆଜିକାଲି ।।୧।। 

ଜୟtୀ ଶ�ା� େର ହZ ମେନ ପକାଉଛୁ । 

ଫୁଲମାଳ େଦଇ ଫେଟା ହZ ଉଠାଉଛୁ ।।୨।। 

େଫସବୁକ୍ ହୁଆଟ୍ସାଆପ୍ େର अପେଲାଡ଼ ହଉଚି । 

�ାଟସ୍ ରଖିେଲ ବଷ�େର ଦି ଦିନ ଖୁସି ମିଳୁଛି ।।୩।। 

ବାପୁ େହ,ନୀତି ଆଦଶ� ତୁମର ଚୁଲିକି ଗଲାଣି । 

अହିଂସା ତ େକେବଠାରୁ ମରି ହଜିଗଲାଣି ।।୪।। 

ଜୟtୀ ଶ�ା� ସ୍ଵାଧୀନତା ସାଧାରଣତ� ଦିବସ ପବୂ�ଦିନ । 

ତମ ମ_ୂ�ୀ ଫେଟା ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପେଡ ମନ ।।୫।। 

କେରାନା କଟକଣା େର େହଲା ତୁମ ଜନG ଦିନ । 

�ମାକର ଆଡ଼bରେର ପାଳନ କଲୁନୁ ଏ ଦିନ ।।୬।। 

ଘେର ରହି ତୁମକୁ ସବୁ େଦେଲ ସ¯ାନ । 

ସଭାେର ଗହଳି କରି ଆଉ େଦେଲନି ମାନ ।।୭।। 

ଗା�ୀ, ତୁେମ ସିନା ଚାଲିଗଲ େହାଇ ମହାତG ା । 

ଏେବ ବିନା ଲା� ଦିଆନିଆେର ଶାtି ହୁଏନି ଆତG ା ।।୮।। 

ଦରକାର ହୁଏ ନାହZ ଆଉ ତୁମ ଆଶୀବ�ାଦ । 

ଏସ୍ ଶ�ୀମନ୍ 
ନାରାୟଣ ପାତ�  
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ଏ ଯୁଗେର କଣ କରିବୁ େନଇ अହିଂସାବାଦ ।।୯।। 

୨୦୨୦ େର ରାମ ମDିର ଭୂମିପଜୂା େହଲା । 

ତୁମ ରାମରାଜ� ସ�ପk अଧୁରା ରହିଲା ।।୧୦।। 

ସ�ଗ�େର ଭଲେର ଥିବେହ େମାହନ ଦାସ । 

ଏଠି କିj ଗରିବକୁ ମିେଳନି ଆବାସ ।।୧୧।। 

େସ କାଳେର କରିଥିଲ ସ�େଦଶୀ ଆେDାଳନ । 

ଆଜି ବି ଆେମ କରିପାରୁନୁ ବିେଦଶୀ ବଜ�ନ ।।୧୨।। 

ଫୁଲମାଳ େଦଇ ତୁମ ସହ େସଲଫି େନେବ । 

େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ମହାନ େଦେଖଇ େହେବ ।।୧୩।। 

େସÞି ନିଶା ପାଇଁ ବହୁ ଜୀବନ ବି ଯାଉଛି । 

ଏେବ ପରା ଏଗୁଡାକ ନୂଆ େଟ�r ଚାଲିଛି ।।୧୪।। 

ସବୁ େଯାଜନାେର ଦୁନ�ୀତି ଆଜି ମୁr ପୁରାଉଛି । 

ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଘାଇଲା ହଉଛି ।।୧୫।। 

ଖାଇବା ସାମଗ�ୀ ଗୁଡାକ େହଲା अପମିଶ�ଣ । 

ପାପୀମାନ+ୁ ଶୀଘ� ଆସୁନି େହ ମରଣ ।।୧୬।। 

ଚାଷୀ ଆତG ହତ�ା ଥିଲା ସାଧାରଣ କଥା । 

କେରାନା ଆସି ବଢାଇେଦଲା େଲାକ+ ବ�ଥା ।।୧୭।। 

ମଣିଷପଣିଆର ଆଜି େଦଖାଯାଏ अଭାବ । 

ସ�ାଥ�ପର ଏଠି ବହୁ େଲାକ+ ସ୍ଵଭାବ ।।୧୮।। 

अନ�ାୟ अନୀତି ସହ ଆେମ େହାଇଗଲୁଣି ବା�ି । 
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େବଦବାଣୀ ପୁରାଣ ଶୁଣିେଲ ଲାେଗ ରୁ�ି ରୁ�ି ।।୧୯।। 

ଶାt ସରଳ ଥିେଲ େଯେବ ଜାଣି ନଥିେଲ ସ�ା�ର । 

ଏେବ अରାଜକତା ବଢ଼ିଗଲା େହଲାପେର ସା�ର ।।୨୦।। 

ଏସବୁ ସେ_� ଆଜି ବି କିଛି ଭଲ େଲାକ अଛtି । 

େଯଉଁମାେନ ଭାରତ ମାଆର ଋଣ ସୁଝୁଛtି ।।୨୧।। 

ମଁୁ କହୁନି ରସାତଳଗାମୀ େହଲାଣି ପୁରା ଭାରତ । 

ଧମ� ନ�ାୟର ଏେବ ବି अଛି କିଛି କିଛି अମାନତ ।।୨୨।  

ତୁମ ଉପେଦଶ, ନ�ାୟବତ୍ ଗୁଣର अଛି अଭାବ । 

ତୁେମ ଥିେଲ ବଦଳାଇଥାt େଲାକ+ ସ୍ଵଭାବ ।।୨୩।। 

ମାନବିକତା ଏଠି ବ�ିଛି କମ୍ ମାତ� ାେର । 

ତୁେମ ତ େଶ�- େଲାକ+ୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବାେର ।।୨୪।। 

ଆସ ଆସ େହ ଜାତିର ପିତା ପୁଣିଥେର । 

ନ�ାୟ ନୀତି ପୁରାଇଦବ େଲାକ+ ମନେର ।।୨୫।। 

ତୁେମ ଥିେଲ ଟିେକ ଆଦଶ� ଶିେଖଇଥାt । 

ଜନତା+ୁ अହିଂସା ଓ ନୀତିବାଣୀ ଦିअt ।।୨୬।। 

ଗା�ୀ ତୁେମ ଏଠିକୁ ପୁଣି େଫରିଆସ । 

ଆେମ ଟିେକ ଶାtିେର ମାରିବୁ ନିଃଶ�ାସ ।।୨୭।। 

 
 

ବଡଗଡ, ଗ|ାମ  
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अହିଂସାअହିଂସାअହିଂସାअହିଂସା    
अହିଂସା ମ�େର ବିଜୟୀ ଭାରତ 

ଶିର ଉ¤ କରି ଠିଆ 

ବିସିGତ ମାନବ ବିସିGତ ଦୁନିଆ 

ଲିଭିଯାଏ େକ� ାଧ ନିଆଁ। 

ଲୁମି�ନୀ କୁମାର ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ 

ବୁ�+ର ମହାବାଣୀ 

अହିଂସା ମ�େର ସଦା ରହିଥିେଲ 

ବିଜୟ ଚୁମଇ ଗୁଣୀ। 

ଦୟାନଦୀ କୂେଳ କଳିi ଯୁ�େର 

ଯୁ� ଜୟୀ ଚrାେଶାକ 

अହିଂସା ମ�କୁ ବିେଶ� ପ�ସାରିଣ 

େବାଲାଇେଲ ଧମ�ାେଶାକ। 

 

 

 

 

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

 

 

 

 

େସହି अ¨ ପୁଣି ଗା�ୀ ହୃେଦ ଧରି 

ଏକତି� ତ କରି େଦଶ 

ଇଂେରଜ ଶାସକ ଆନତ ମaକ 

ବିଶ� ଗାଏ ବାପୁ ଯଶ। 

ବିଶ� େଖାେଜ ଆଜି ହିଂସା ବଦଳେର 

ଶାtିର अମୃତ ଧାରା 

ଯୁ� ବଦଳେର अହିଂସା େକବଳ 

େଭଟି େଦବ ମଧୁ ଧରା। 

 
ବିଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର,ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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ବ�ଥିତ ହୃଦୟବ�ଥିତ ହୃଦୟବ�ଥିତ ହୃଦୟବ�ଥିତ ହୃଦୟ    
�ାଣୁ ଆଜି ଏଠି େସଇ ସ�ରାଜ ଶାସନ 

ସßାtେର ଗଣା ଆଜି ନିଶା େସବନ  

ପୁର9ୃତ ହୁଏ ନିତି ଚାଟୁକାର ଏଠି  

ଶାtିର�ା ପାଇଁ ଛtି େକେତ ଉଗ�ପ�ୀ।। 

 

ବିେଦଶୀ ଦ� ବ�େର ସେବ� ଆକୁଳିତ  

ବିେଦଶ ଭ� ମିବା ଶାସକର ଲ��  

ପୁ|ିପତି ହାେତ କାଟିବା ଯtର  

କାଟି କୁଟି କେର ବିେଦଶେର ଘର ।। 

 

କୁଟିବା ନୀତିକୁ ଆଜି ଧରିଛି ଶାସକ  

କୁଟା ଖାଇ ନିତି ଏଠି ମରୁଛି କୃଷକ  

अହିଂସା ଆଦଶ� କାହZ ନାହZ ଆଉ ଆଜି  

ମତୃହtା ସେବ� ଏଠି ନରାଧମ ସାଜି ।। 

 

 

ସେtାଷ ପ)ନାୟକ 

 

 

 

ପାoାତ� ସ�ଶ�େର ଆଜି ପ�ଭାବିତ ଶି�ା  

ସାତ ସ�ପk ଏଠି କୁଟିର ଶିuର ଦି�ା 

ଧମ� ନାେମ ର{ପାତ ହୁଏ ବ�ାବ�ି  

ସ�ାଧୀନ ଧରିଛି ଏେବ ସ�ାଭିମାନ ତ�ି  ।। 

 

ନାରୀ ମାଂସ େଲାଭୀ ଆଜି ସମାଜ େସବକ  

ଶତ� � େଦଶ ସାେଥ ମିତ�  େହଲାଣି େସୖନିକ  

ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ନିଶା ବ�ବହାର  

ବ�ଥିତ ହୃଦୟ େଦଖି ଏସବୁ େବଭାର 

 

ଦୁଃେଖ ମି�ୟମାଣ ଛtି  ଉ�ଳ-ଭାରତୀ 

ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କର େହ'ଜଗତପତି  ।। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     264 

କଥା କି�ିତ୍କଥା କି�ିତ୍କଥା କି�ିତ୍କଥା କି�ିତ୍    
ପୁତ�  ଶତୄ େହେଲ କହିବାକୁ ଲାଜ 

 ପତk ୀର ଶତୄତା ସହିବା କ� , 

ଭାଇ ଶତୃତାରୁ ଦୁଃଖ ବେଢ଼ ସିନା 

 ବ�ୁ ଶତୄତାରୁ ସଂପକ� ନ� । 

ଜଗତ କରତା ହରି ଶତୄ େହେଲ 

 ଭବ ସଂସାରରୁ କିଏ ତାରିବ ? 

ମୃତୁ� ଯଦି ଥେର ଶତୄ ପାଲଟିବ 

 ମଣିଷ ଜୀବନ କିଏ େଦଖିବ ? 

କମ� ଶତୄେହେଲ ମିେଳନାହZ ବାସ 

 ଗୁଣର ନାଶେର ଜୀବନ ନାଶ ,  

କମ� ଆଉ ଗୁଣ ବିକଶିତ େହେଲ 

 ଜୀବେନ ମହ_�  ହୁଏ ପ�କାଶ । 

 

 

 

 

ହେରରାମ ପrା 

 

 

 

ପରଧନ େଚାରି କରି ବି କାହାରି 

 ଉଦର େକେବେହଁ ପୁରଇ ନାହZ , 

ଆନଜେନ ବା�ି ଖାଉଥିବା ଜନ 

 େକେବ ବି ଉପାସ ରହିବନାହZ । 

ମନର ଆଘାତ ଧରିକି ବସିେଲ 

 ଦୁଃଖ େଭାଗିବାଟା अେଟ ନିoିତ , 

େକେବେହଁ େସଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଶି�ା 

 ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନିଏ ବହୁତ । 
 

କୁଆଁସ, େମg�ା କାଟିଆଛକ, ଯାଜପୁର  

अବସର ପ�ାv ପ�ଧାନଶି�କ, 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ଉ¤ ବିଦ�ାଳୟ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫  
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ପ�ାୟoିତପ�ାୟoିତପ�ାୟoିତପ�ାୟoିତ    
ଜୀବନ ରଥର ତୁେମ ହZ ସାରଥୀ 

େଯତିକି େଦଇଛ ଆୟୁଷ େମାେତ, 

ବାହିନିअ େମାର ପରାଣ ରଥକୁ 

େଲାଭ େମାହହୀନ ସୁଗମ ପେଥ ।୧। 

 

ଏ ମାୟା ଜ|ାେଳ ବ�ା ମନ ପ�ାଣ 

�ଣିକ ସୁଖକୁ ଲଭିବା ପାଇଁ, 

ବାaବ ସୁଖତ ତୁମ ନାେମ अଛି 

େହୟ�ାନ କରି ରହୁଛି ମୁହZ ।୨। 

 

'ମଁୁ' 'େମାର' କହି ବୁଡ଼ି ରହିअଛି 

'ତୁମ ନାମ କଥା କିଏ ପଚାେର'...? 

ଧନ ଦଉଲତ, ଆତG ୀୟସ�ଜେନ 

ସବୁେବେଳ ଖାଲି ତା+ ଚିtାେର ।୩। 

 

 

େରାହିତ େସଠୀ 

 

 

ବିପେଦ ପଡ଼ିେଲ ସGରଣ କରଇ 

ସ୍ଵାଥ� ପରିୂଗେଲ ଦିଏ ପାେଶାରି, 

ଗରବେର କୁେହ ଛାତିକୁ ଫୁେଲଇ 

େଶ�- ଜୀବ 'ମଣିଷ' ନଁା େମାହରି  ।୪। 

 

ଧିକ େମା ଜୀବନ ପ�ାୟoିତ କେର 

�ମାକର ଆେହ ଜଗତ ପତି 

ମାୟା ମରୀଚିକା ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁ 

ପାଉନାହZ କାଣିଚାଏ ଆଶ�aି ।୫। 

  
ଦୁତିେମrୀ(ମଲିକସାହି) 

ଖଜୁରୀପଡ଼ା,କ�ମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୭୭୩୫୨୧୪୩୭୯ 
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ଏକ େଜାକରର କାହାଣୀଏକ େଜାକରର କାହାଣୀଏକ େଜାକରର କାହାଣୀଏକ େଜାକରର କାହାଣୀ    
େସ ଏକ େଜାକର,  
ଏକ େଜାକର,  
ଯିଏ अନ�କୁ ହସାଏ,  
अନ� ପାଇଁ ହେସ,  
ମୁହଁେର ରi େବାଳି ହୁଏ,  
ନାନା ପ�କାର ଭiୀେର ମ� କୁ ଆେସ l 
 
ସବୁଦିେନ େସଇ ଏକା କଥା,  
େକେବ େକଉଁଦିନ କୁେହନି ନା ଆଜି ମନ ଭଲ ନାହଁ l 
ମଁୁ ଆଜି ରi େବାଳି େହବିନି,  
ମିଛ ମିଛ ହସି ପାରିବିନି,  
େଗାେଟ ଦିନ ତ' ମଁୁ େମା ପରି ରୁେହ ! 
 
ନା! େସମିତି ହୁଏନି l 
ଏଇଟା ତାର अଭ�ାସ େହାଇ ଗଲାଣି ପୁରା ପୁରି କ_�ବ� l 
ସମୟ େହେଲ ଟିେକଟ େନଇ େସମାେନ ଆସିେବ,  
अେପ�ା କରିେବ େକେତେବେଳ େଜାକର ଆସିବ,  
ଖୁସି ଆସିବ l 

अନସୟୂା ପrା 
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ସମୟ ସରିଯିବ,  
େସମାେନ ଚାଲିଯିେବ, 
ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ନିଜ କାମେର ଲାଗିଯିେବ l 
ନୂଆ ନୂଆ କାମେର,  
ନୂଆ ଆଗ�ହ େନଇ l 
ଭୁଲିଯିେବ େଜାକରକୁ l 
 
େଜାକର କିj ରୁଟିନ ବ�ା ଜୀବନ,  
ସମa+ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖର अଳିଆ େଗାେଟଇ େଗାେଟଇ,  
ନିଜ ଭିତେର ଜମା କରିବା l 
 
ସମa +ୁ ନିଜ େସkହ ପଶରାରୁ େସkହ ବା�ୁ ବା�ୁ,  
େସkହ କାiାଳ େଜାକର ଦିେନ ଭାବିଲା,  
ତାକୁ କିଏ ବୁଝtା ନି,  
େସkହ କରtା ନି,  
ତା ମନର अକୁହା କଥା ସବୁ ପଢିେନଇ,  
ନିଜର କରି ନିअtାନି?  
 
ତାସହ ସମୁଦ�  କୂଳେର ବସି अଗଣିତ େଢଉକୁ େଦଖtା,  
ଜହk  ର କିରଣ େର ବସି अଗଣିତ ତାରା ସବୁ ଗଣtା l 
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ବଷ�ାେର ଭିଜି ଭିଜି ବୁDା ବୁDା ପାଣିକୁ ତା अ�ିେର ପୁରାଇ ରଖtା,  
ପାହାଡ଼ର ପାଦ େଦଶେର ବସି ଦୂର ଦିଗବଳୟକୁ ଆକାଶ ସହ ମିଶି ଯାଉଥିବାର ବିେଭାର 
ମୁହୁ_� କୁ ନିଜ ଭିତେର ବା�ି ରଖtା l 
ଘର ବାହୁଡା଼ ପ�ୀ +ୁ ପଚାରtା  ଦିନର ଖବର,  
ବାସ, ନିଜ ଭିତରୁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇ,  
ତାସହ େଦଖtା ଜୀବନକୁ ନିକଟରୁ, ଖୁଵ ନିକଟରୁ, ନିଜ ଇ�ା अନୁସାେର l 
 
ଜୀବନେର େଯେତେବେଳ ସାଥିଟିଏ େସ େଖାଜିଛି,  
ସ କ�ର  ଚୁନା ଚୁନା ଦାନା ବୁଣିଛି,  
ନିଜର ଭାବି,  
ସୁଖ େଦଇଛି, ସଖ� େଦଇଛି, କଥା େହାଇଛି,  
େଯେତେବେଳ ସବୁ େଖାଲା େଖାଲି େହାଇଯାଏ,  
େଜାକର ବିେଭାର ଥାଏ,  
ବିନା କରଣ େର େସ ଉେପ�ା କରି ଚାଲିଯାଏ,  
ଲୁହର ଫୁଲ କିଛି ଉପହାର େଦଇ l 
େଜାକର କାDି ପାେରନା,  
କାDିବା େସ ଜାେଣନି l 
 
ଦୁବ�ଳକୁ କଣ କିଏ ଭଲପାଏ,  
ସ¯ାନ କେର,  
ଗ�ହଣ କରିବାତ ଦୂରର କଥା l 
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େନବାକୁ ଆସtି ସମେa,  
ନିଜର କରିବାକୁ ନୁେହଁ,  
ଏ କଥା ତାକୁ ବୁଝିବାର ଥିଲା ! 
 
େସ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା େସ ଏକ େଜାକର େବାଲି,  
ଏକ େଜାକର ଯିଏ अନ� ପାଇଁ ଖାଲି ରi େବାଳି େହବ,  
ହସିବ, େକବଳ अନ� ପାଇଁ l 
 
ସମa+ ହସେର ହସିବାକୁ ଯାଇ ହସ ଭୁଲିଛି,  
ସଭି+ୁ ମେନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଭୁଲିଛି,  
ତଥାପି ଏେତ ଭିଡ଼େର ବି େସ ଏକୁଟିଆ अଛି l 
 
େଜାକର ଆଜି ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି,  
ବାaବକୁ  ଗ�ହଣ କରିଛି,  
ସବୁ ଜାଣିସରିଲା ପେର,  
ନିେଜ ନିଜ ସହ अଛି,  
େହେଲ ଖୁବ ଆନDେର अଛି,  
ବିଲକୁଲ େସ ଭାବିଥିବା ପରି  ଖୁସିେର ରହିଛି l 
 

କାଡ�ଗୁଡି, ବାiାେଲାର,  
୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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େକେବ ଲିଭିଗଲାେକେବ ଲିଭିଗଲାେକେବ ଲିଭିଗଲାେକେବ ଲିଭିଗଲା    
ଲ��ହୀନ ଥିଲା େମା ଗtବ�ପଥ  

ଇତaତ େକେବ େହଉଥିଲି,  

ବିଳାସବ�ସନ ବିଷୟସାଗର  

େଶ�ୟ େକେବ ମୁହZ ମଣୁଥିଲି  | 

 

ଥିେଲ େକେତ ସାଥି ସମୟାନୁକ�େମ  

ପ�ତିପାେଦ େକେତ ବାହୁଡ଼ିେଲ,  

ଏକାtେବାଧତା ପ�କାରାେt େମାେତ  

�ାତ େକେବ କରିେଦଉଥିେଲ  | 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁଶାt କୁମାର ଧଳ 

 

 

କାହାପାଇଁ ହୃେଦ ଘରଟିଏ ଥିଲା  

କିଏ େକେବ ତାକୁ ଭାiୁଥିଲା,  

ଦରଦି ମନର େବଦନା ବୁଝିବା  

େକହି େକେବ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା  | 

 

ନିରଥ�କ ଭାବ ମନେର ଜାଗ�ତ  

ଆ�ା େକେବ େମାର ତୁଟିଗଲା,  

ମନଦପ�ଣେର ଭାବମ_ୂh କା'ର  

अନାଗ�େହ େକେବ ଲିଭିଗଲା  | 

 
                             ବ� ାହG ଣୀକୁଳ,ଦଶରଥପୁର,  

ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୦୬ 

ଦୂରଭାଷ - ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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अପାअପାअପାअପା    
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସବୁ 

ମୁହଁ ମାନ+ୁ ଏକାଠି କେର 

େମାେତ ଖୁବ ନିଆରା ଲାଗୁଥିବାେଗାଟିଏ ଛବି 

କାହZକି ଖୁବ ଶାt ,େକାମଳ ପ�ଶାtିେର ଭରା 

େଗାେଟ �ିର ପ"ୂ�କୁ� ଭଳି 

େମା ସାମkାେର ପ�େତ�ୟମାନ ହୁଏ । 

ତା'ର ପ�ତିଟି ଶିରା ପ�ଶିରା ଧମନୀେର 

ବହୁଥିବା ର{ ସବୁ େଯମିତି େମା େଦହେର 

ପ�ବାହ ମାନ ପରି ଜଣାପେଡ । 

 

େଯେତେବେଳ अସମୟେର 

ଲିଭିଯାଉଥିବା ଆମ ଘରର ବତୀ ସବୁ 

अ�ାରକୁ ପାେଛାଟି ଆଣୁଥିେଲ 

ଠିକ ସDି�ଣେର 

ଶୁଭସିGତା େଜନା 
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ତା'ଠାରୁ ଝଟକୁ ଥିଲା ରଶିG  

ତା'ର ଆବ_�ନେର, 

ଆସ��ି େହଉଥିଲା ଆମ େଚୗହଦି । 

ତା'ର ପଣତ କାନିେର େଯେତେବେଳ 

ଲୁହ ମାନ+ୁଏକାଠି କେର 

େମାପାଟିରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଉତୁରି ପେଡ 

େଗାଟିଏ ଶ� अପା । 

अପା େଗାେଟ ବିaୀ"� ମରୁଦ�ାନର କ�ା ବୁଦା ଭଳି 

ଖୁବ अସମୟେର େମେ�ଇ ଥାଏ େଶାଷ । 

ନିେଜ ପତ�  ଝଡାେହାଇ 

ପଣୂ � କରିଥାଏ अେନକ अବେଶାଷ । 

 

 

 

ଖୁ�ା, ଜୟ ନଗର,ରାଜକନିକା । 

େମା-୬୩୭୦୭୬୭୨୯୧  
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ଆଶ�ାସନାଆଶ�ାସନାଆଶ�ାସନାଆଶ�ାସନା    
ତୁେମ ଥିଲ େବାଲି 

ମଁୁ ଚୁପ୍ ଥିଲି 

େମା ଦ� ଆେa ଆେa 

ଭାiି ରୁଜି ମିଶିଗଲାଣି 

ଘାସର ତାଲିପା'େର 

 

ବରଂ ପାରୁଛ ତ 

େଫେରଇ ନିअ  

ତୁମ କଥା 

 

ଜହk  ରାତିର ଛାଇ ମାେନ 

ଆମ ଶୃiାର କରିବା କଥା 

େକେବଠାରୁ ଭୁଲିଗେଲଣି 

ଏମିତିକି ଆମ ଗୁv କଥା ସବୁ 

ପ�ଦୀପ ବ� 

 

ଚାରିକା� ପାେଚରୀ େଡଇଁ 

ଆଜି କାଲି େଢଉ ଭାiିେଲଣି 

ସମୁଦ� ର ସv ପାହାଚେର 

 

ରତ ରତ ସଯୂ��ର ଟାପରା 

ଆଉ େକେତବା ସହିବି 

अସହ� େହଲାଣି  

େଦହ,ମନ ହୃଦୟ 

 

ହିଂସୁକ ଚିଲ,ଶାଗୁଣା  

ମାନ+ ଠାରୁ ବଳି 

ଏ ମାନବ ସମାଜ 
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େମା ନିଃସ_� ନିରବତାର 

ଫାଇଦା ଉେଠଇ 

ଝୁଣି ବିଦାରି େଶାଷି ସାରିେଲଣି 

ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ ଓ ର{ 

ବାକି अଛି େକବଳ 

ଆଖି ଲୁହ 

 

େକହି ନେଦଖିେଲ ବି 

ଭiା ଦପ�ଣ ପରଖିଛି 

ବଷ�ା ପରି ବଷh ଯାଉଥିବା 

ଦୁଇ ଆଖିର ଦୁଇ ଧାରାକୁ 

 

ଏେବ ଆଉ ନୁହଁ 

ଜମା ନୁହଁ 

ବହୁତୁ ସହିଲିଣି 

अେପ�ା କର ମଁୁ ଆସୁଛି।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସାନମଛୁଆଘାଇ, ରାଜଘରେପାଖରୀ 

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦ� କ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦।। 
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ସ�ପkସ�ପkସ�ପkସ�ପk    
ତୁେମ ଥିଲା େବେଳ 

ଫଗୁଣ ଫଗୁ ବା�ୁଥିଲା େମାେତ 

ପବନ ବି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗାଇ ଯାଉଥିଲା 

ଗୀତ େମା କାେନ । 

 

େକବଳ ସାଥି ନୁେହଁ 

ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ େହବାକୁ ସ�ପk େଦଖିଥିଲି 

ବାସ ଏତିକି ଟିେକ ଥିଲା ଭୁଲ ! 

ମଁୁ କହିବା ଆଗରୁ େବାେଧ 

ପଢିେନଲ ହୃଦୟ । 

 

अନୁତାପର ବହିk  େର ଜଳୁଛି 

ହୁତ ହୁତ େହଇ 

ଏ ହୃଦୟ । 

 

ବିଜୟ କୁମାର ପrା 

 

େପରିଆସtନି ତୁେମ 

ଦୂର ଦିଗବଳୟରୁ 

ଆଉଁସି ଦିअt 

ତୁମ େସkହ େବାଳା ହାତ ପାପୁଲିେର । 

 

ଗ�ୀଷG  ବି ଗଲା 

ବରଷା ବି ଗଲା 

ଶରତ ବି ଆସି ଚାଲିଗଲା 

ବୃ� ବି ପତ�  ଝଡ଼ା େଦେଲ 

ନୂତନପତ�  ସ�ାରେର ହସି ଉଠିଥିଲା ସୃ�ି। 

 

କିj ମଁୁ ଥିଲି अେପ�ାେର 

अନୁତାପର ବହିk େର ଜଳୁଥିଲା ହୃଦୟ 
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ହୁତ ହୁତ େହଇ । 

ଥୁରୁ ଥୁରୁ ଶିତ ରାତିେର 

କାକର ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ଜହk  

େଯେବ ଭାସି ଯାଉଥିଲା 

ତା ଠୁଁ ପାଇବାକୁ େଚ�ା କଲି 

ତୁମ ଠିକଣା 

କିj 

ସବୁଥିେର ନିରାଶ । 

 

अନୁତାପର ବହିk େର 

ଏେବବି ଜଳୁଛି ହୃଦୟ 

ହୁତ ହୁତ େହଇ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସବi, ସିମୁଳିଆ, ବାେଲଶ�ର। 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୩୯୫୯୧୮୧୬ 
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ନିଦ ଛୁଏଁ ଆସି ଆଖିନିଦ ଛୁଏଁ ଆସି ଆଖିନିଦ ଛୁଏଁ ଆସି ଆଖିନିଦ ଛୁଏଁ ଆସି ଆଖି    
ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗଡିଯାଏ େବଳ 

ନିଦ ଛୁଏଁ ଆସି ଆଖି, 

ମାଆର େକାଳେର େକେବ େଶାଇ ଥେଲ 

ଉଠି ପେଡ େଦେଲ ଡାକି । 

 

େକେବ ପାରିଦିଏ ପଣତର କାନି 

େକେବ ପାରିଦିଏ େଶଜ, 

େକେବ ଖୁଆଇଛି ତା'ଛାତିରୁ �ୀର 

େକେବ ପିଆଇଛି େପଜ । 

 

ସବୁ अଳି େମାର अଝଟ ପଣକୁ 

ନିମିଷେକ ଦିଏ ବୁଝି, 

 

 

 

 

ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

 

ତା'ଦିଆ େସେନହ ଶରଧାକୁ େକେବ 

ପାରୁନି ଦରେବ ସୁଝି । 

 

ଆଖି େକାେଣ େମାର ଜେକଇେଲ ଲୁହ 

ବୁଝିପାେର ସିଏ କଥା, 

ଖରା ବରଷା େର େଘାେଡଇଛି ଯିଏ              

ପଣତକୁ କରି ଛତା । 

 

ମାଆ େମାର ସିଏ ନୁେହଁ ଆଉ କିଏ 

ଯା'ପାଇଁ ଭାବୁଛି ନିତି, 

ତା'ପାଇଁ େଲଖୁଛି ଲୁହେର କବିତା 

ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି। 
अଇବିଲି, ଜଗତସିଂହପୁର 

େମା-୯୦୪୦୦୩୩୩୯୦  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     278 

େକେଡ଼ अସହାୟ ଆେମେକେଡ଼ अସହାୟ ଆେମେକେଡ଼ अସହାୟ ଆେମେକେଡ଼ अସହାୟ ଆେମ    
ଆଉ ଶୁଭୁନି 

ରାମ ନାମ ସତ�େହ  

ହରି ନାମ ସତ�େହ  

େଲାଡ଼ା ହଉନି 

ଛ ଖr କାଠର ସବାରୀ  

ବିÕା ଯାଉନି ଖଇ କଉଡ଼ି  

ମିଳୁନାହZ ମୁଖାଗିk  

अ�ି ଟିେକ ମିଳୁନି କି� ୟା ପାଇଁ  

ସତେର େକେଡ अସହାୟ ଆେମ। 

 

 

 

 

 

 

 

ନିତ�ର|ନ ନD 

 

ସମa ପରିଜନ ଥାଇ ମଧ�  

ମିଳୁନାହZ େଶଷ ଦଶ�ନ 

େଶଷ ~ଶ�  

େକହି ଆସୁନାହାtି ମଶାଣି ଯାଏ  

ଫୁଲ, ଚDନ କାଠ, ଗୁଆଘିअ  

अେଲାଡ଼ା ଆଜି  

େକହି ଶୁଣୁନାହାtି ଆତG ୀୟ+  

ଆକୁଳ କ�Dନ  

ସତେର େକେଡ अସହାୟ ଆେମ। 

 

ଧନୀ, ଗରିବ, ପିଲା, ବୁଢା  

ସମେa ସମାନ  

अସହାୟତା ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଚି  

କିj ନାଚାର ସେବ�  
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ପ�କୃତିର ପ�ତିେଶାଧ ଆେଗ  

ସମେa ନିରବ ନିoଳ a¿  

अଦୃଶ� ଜୀବାଣୁ କଲବଳ କରୁଛି  

େକାଟି େକାଟିର ଯୁ�ା¨  

େଦଶ ର�ା କରିବାକୁ ସ�ମ ସିନା  

େହେଲ େଦଶବାସୀ+ୁ? 

*ସତେର େକେଡ अସହାୟ ଆେମ।* 

 

ଗଁା ମଶାଣି ର େସାଭାଗ� ଜୁଟୁନି 

ସ�ଗ�ଦ�ାର ବି ମନା  

अଜଣା ଜାଗା ଆଜି  

େଶଷ ଠିକଣା  

*ସତେର େକେଡ अସହାୟ ଆେମ।* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଡି.ଏଲ.ଏ -୧୨, ଭି.ଏସ.ଏସ.ନଗର,  

ଭୁବେନଶ�ର -୭୫୧୦୧୦ 

ଦୂରଭାଷ-୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪ 
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ହଜିଲା ଦିନହଜିଲା ଦିନହଜିଲା ଦିନହଜିଲା ଦିନ    
ମେନ ପେଡ ଆଜି େସଇ  

ହଜିଲା ଦିନ ସG ½ତି ର ଗାଥା।  

ପିଲା ଦିନ ସାi, ସାଥିର କଥା 

େସଇ େରଡିଓର ଓଡିଆ ଗୀତ 

ବାଘ, େଛଳି, ପାହାଡ, ପାଣି 

ଛୁଁ, ଛୁଁଆଣି, ଲୁକଲୁକାଣି।  

ବିଷ अମୃତ, କେର� ସକ୍।  

ଛୁଟିପାରା, େବାହୂେଚାରି।  

ଚୁ, ଡୁ େଖଳର କାହାଣୀ।  

 

 

 

 

 

 

 

େଗୗରୀ ପrା 

 

ନଳାଖଜା, କରମiା, ଆଚାର 

ଆb�ଲ, େତjଳି, ବରେକାଳି 

କାହZ େସଇ ଆଈମା, କାହାଣୀ?  

अେବାଲକରା, ଶୁଆଶାରୀ, େବାତଲଭୂତ 

କୁନିରାଇଜ, ଶିଶୁେରାଗ, ଟିକିପିଲା ପରି 

ପିଲା+ ଦୁନିଆର अେନକ ସାରଣୀ।  

ସାଇେକଲେର ବୁଲିବା 

ସିେନମା େଦଖିବା 

ବାଦାମ ଖାଇବା।  

କଳାଧଳା ଟିଭିେର ରାମାୟଣ େଦଖିବା।  

େସ ମଜା ଥିଲା अଭୁଲା।  

ଗୁରୁବାର େଝାଟି, ଡiା ଭସାଣି 

ବଷ�ାେର ଭିଜିଭିଜି 9ୁଲ୍ ରୁ େଫରିବା 

अଧା ଛୁଟିେହେଲ ମନଖୁସିେର।  
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କାହZ େସ କଉଡିେଖଳ, ରଜର େଦାଳି 

ପା� ପଇସାେର ପା�ଟି କମଳା 

ଚେକାେଲଟ୍।  

ମୁଢି, ବାରମଜା।  

କେrଇ େଖଳ।  

ଆଉ େକାଇଲି ପାଣି।  

େସ ବାହାଘର ଛାମୁrିଆ 

ଡମବାଇଦର ଶ�  

ମାଇେର ପୁରୁଣା ଗାତ।  

େସ ରାaା ଉପେର େଭାଜି  

ଆଉ କାହZ ଦିଶୁନି।  

ସ��ା େରଡିଓର ଯୁବବାଣୀ 

କାହZ େସ ସବୁ କୁଆେଡ ହଜିଗଲାଣି।  

ହଜିଲାଦିନର କାହାଣୀ  

ମମ�~ଶ�ୀ ଆଉ ମନମତାଣି। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ 
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ବାଜିରାଉତ କହୁଛିବାଜିରାଉତ କହୁଛିବାଜିରାଉତ କହୁଛିବାଜିରାଉତ କହୁଛି    
ମେନପେଡ େମା ବ� ାହG ଣୀ ନଦୀର ଘାଟ,  
ମେନପେଡ େସ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାେବଳ, େଯେବ ଥିଲି 
 ମଁୁ ବାଳୁତ।। 
ମେନପେଡ ଆbେତାଟା ଆଉ ନଦୀ ବାଲିର େଖଳ, 
ମେନପେଡ ବୁଢାବାପ ର ଆକଟ,  
ନାଆ ପୁଣି କାତ।।  
ମେନପେଡ େମାର େସ ନୀଳକ�ପୁର ଗଁା ,  
ସ|େର,ସକାେଳ ଯହZ ଗାଉ ଥିଲି  
ନାଉରିଆ ଗୀତ।।  
ମେନପେଡ େସ ଆେDାଳନ, େସ ସଭା ସମିତି, 
 ଇଂେରଜ ବିେରାେଧ ଚାେଲ େକେତ  
କସରତ।।  
ଶୁଣି ଶୁଣି େଦଶଭ{ି େହଲା େମା ଜାଗ�ତ,  
ପୁରାଇ େଦବିନି ତା+ୁ କରିଛି 
ଶପଥ।।  
େମା ଜନG  ଭୂଇଁ ପାଇଁ ମଁୁ ଜୀବନ େଦବି 
ତୁମ ହାେତ ସମପhଣ ତାର 
ଭବିଷ�ତ।।   

 
ବାମେଦଈପୁର, ଯାଜପୁର 

ରିପୁନ୍ ଜୟ 
ମହାପାତ�  
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ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ    
ମେନପେଡ ଆଜି ପିଲାଦିନ କଥା  

ଋତୁରାଜ ବସtର ପତ� ଝଡା ବ�ଥା  

ବୃ�କୁ କେର େସ ସ ୂ"� ନଗk  

अପରୂପ ତାର କେର େଯ ମଗk 

ବଖାଣି ପାେରନି େସ ମନର ଗAାନି 

ହୃଦେୟ ଜଳୁଛି େକାହର ବହିk   

େହେଲ ଆଜି ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ।  

ଏକଥା ଭାବି ମଁୁ ଭାବ ବିହ� ଳ ।।  

 

ମେନପେଡ ଆଜି ପିଲାଦିନ କଥା  

େବୖଶାଖ ଝା|ି େଯ ମେନ ଦିଏ ବ�ଥା 

େସ अସହ� ତାତିକୁ ଖାତିର ନକରି 

ଆb େତାଳିବାକୁ ଯାଏ ମଁୁ ବିହାରି 

େସ ଆbଗଛ ତେଳ େଖଳିଛି େଖଳ 

ମୁକ ସା�ୀ अଛି େସ ଖରାେବଳ 

େହେଲ ଆଜି ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ।  

େସାନାଲି ସରିତା 
େବେହରା 
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ସମୟଚକ�େର େହାଇଛି େକେଡ ପରିବ_�ନ  

ବସtେର ଆଉ ନାହZ େସ େପ�ମ ସପନ  

ବଦଳି ଗଲାଣି ସବୁ େଯ ଏ ଧରା ପୃ-େର 

େକାଇଲିର କୁହୁ ଶୁଭୁନି ଆଉ ବୃ� ଡାଳେର  

କବି େଯ କବିତା େଲଖୁନି ବସି ନଦୀ ପଠାେର  

ଉ_ରା ମଳୟ ବହୁନି ଆଉ ଏ ବସtେର 

ଧୀେର ଧୀେର ଗଲା ବଦଳି େସ ଦିନ େବଳ  

ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ ।। 

 

ନିୟମିତ ଆଉ ଆସୁନି େସ ଋତୁରାଜ 

େଘାର ବନaରୁ ଡାକୁନି ଆଉ େସ ଗଜରାଜ 

ସମୟ େଯ ଗଲା ବଦଳି ଆଜିକା ଦିନେର 

େକେତ ଦୁଃଖ ଭରିେଦଇ ଗଲା ଏଇ ମନେର 

ବସt ଆସୁନି ଆଉ ଆଗଭଳି  

ପବ� ପବ�ାଣି ବି ପାଳନ େହଉନି ଭଳିକି ଭଳି  

ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ  

ଆଉ ନାହZ େସ କାଳର େବଳ ।। 
େଦଉଳିଗ�ାେମଶ�ର, ସାନ ବଜାର, ଜଗତସିଂହପୁର 

େଫାନ୍ ନଂ - ୮୨୬୦୯୨୨୨୪୦ 
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ବ�ୁତ�ବ�ୁତ�ବ�ୁତ�ବ�ୁତ�     
ବଂଧୁତ�  ବଂଧୁକେର ମେରନାହZ 

େବାମାକୁଡ଼େର ନାହZ 

ପବନେର ଉେଡ଼ ନାହZ 

ପାଣିେର ବୁେଡ଼ ନାହZ 

ରହିଥାଏ ହୃଦ ସି�ୁକେର 

ପର~ର ଆtରିକ 

ବୁଝାମଣାର େଡାରେର 

अବୁଝାମଣାକୁ ସହି 

ବୁଝାମଣା କରିବାେର...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

�ାେନଶ�ର ମିଶ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
େବiାଲୁରୁ, କ"�ାଟକ 

jnaneswarmishra56@gmail.com 
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ସ କ� ଗୁରୁଶିଷ�ରସ କ� ଗୁରୁଶିଷ�ରସ କ� ଗୁରୁଶିଷ�ରସ କ� ଗୁରୁଶିଷ�ର    
ଶୁଣିଥିଲି ଗୁରୁ ଶିଷ�ର ନିବିଡ଼ ସ କ� 

ରହିଥିଲା େକଉଁ अଜଣା କାେଳ 

ବଦଳିଛି अଧା ଆହୁରି ବଦଳିବ 

ଏହି ବ�a ଜୀବନର ତାେଳ ତାେଳ 

 

ନାହZ େସ ଗଭୀର େପ�ମ, ନାହZ େସ ସ¯ାନ 

ନାହZ େସ ଏକଲବ�ର ଗୁରୁଦ�ିଣା ଦାନ 

ଆଜିର ଛାତ�  ଦିଏନି ବାପାମା’+ୁ ସ¯ାନ 

ପୁଣି କାହୁଁ ଆସିବ ମଲୂ�ଭରା ଜୀବନ 

 

ଥିଲା ଏକ ରାମକୃ© ଗଢ଼ିଥିଲା ବିେବକାନD 

ଦୁନିଆେର ବା�ିଥିେଲ ମଲୂ�ର ଆନD 

ଥିଲା ଏକ ସDୀପନି ନୀତିଶି�ାର ମହାମନୂୀ 

ଗଢ଼ିଥିେଲ ଗୀତା ସ��ା କୃ© ମହା�ାନୀ 

 

 

ତପନ କୁମାର ପrା 

 

अସ�ବ ଏହି ସମୟ ସହିତ ସ କ�ର ତୁଳନା 

େନୖତିକମଲୂ�ର ମନ େବାେଧ େହାଇଗଲାଣି 

ଉଣା 

ବ�ବହାର େଯାଗ� �ାନ େକୗଶଳର ନାହZ 

ଧାରଣା 

େଯପରି ଲାଲ୍ ରi କେର ମଇଁଷି ମାରଣା 

 

अଥ� ତ କରିଲା ଏଠି ସମa+ୁ अନଥ� 

କାହୁଁ ବୁଝିେବ େକାମଳ ବାଳକ ଏ ତ_�  

ସ�, େନତା, अଫିସର अଜhେଲ अଥ� 

ଗୁରୁ ଆଜି ମୁକ, ବଧିର ଆଉ अ� 
ଶି�କ, ଭାରତୀୟ ବିଦ�ାଭବନ,  

ଭୀମାବରମ୍, ଆ��ପ�େଦଶ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୦୮୦୩୭୨୨୧ 

ଇେମଲ୍ : tpanda26@gmail.com 
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ଖବରଖବରଖବରଖବର    
ତୁ କ’ଣ ସତେର ଆସିଛୁ? 

ତୁ ଆସିବା ଖବର 

ଏେବ ଏେବ ପାଇଲି। 

अେନକ ଦିନ େହଲା 

େଦଖା େହାଇନଥିଲା ଆମର 

େଗାେଟ ଧଳିୂଝଡ଼ ଆମକୁ 

ଏମିତି अଲଗା କରିେଦଲା େଯ 

େଦଖା େହେଲ ବି 

କଥା େହବାକୁ ଯୁ ନାହZ େମାର । 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମେନାର|ନ 
ବିେଷାୟୀ 

 

 

େମା ନିପାରିଲା ପଣର ଦୁଃଖ ସବୁ 

େମାେତ �ତା{ କରିଛି ବାରbାର  

ଏପରିକି ଆଜିଯାଏଁ ଶିଖିପାରିଲିନି 

ଏ ଦୁଃଖର ସାଗରୁ ପାରି େହବାର 

େକୗଶଳ କ’ଣ େମାର? 

ତଥାପି େତାର ସ�ାଗତ ପାଇଁ 

ବାହାରିଛି େହାଇ ତରବର  

େହେଲ େତା ପାଖେର  

ଏକା ପହ�ିବି ସିନା 

ପାଖେର କିj  

ଆଉ କିଛି ନାହZ େମାର । 
ସkାତେକା_ର  ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ,  

ବ� ହG ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ଭ|ବିହାର 

େମା:୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭ 
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େମା ପିଲାଦିନେମା ପିଲାଦିନେମା ପିଲାଦିନେମା ପିଲାଦିନ    
ଆଃ କି ସୁDର, କି ମେନାହର, 

କି ନିଆରା େସ େମା ପିଲାଦିନ, 

ଭାବିେଦେଲ ତାକୁ ଝୁରିମରୁଥାଏ େମାର ଏ ମନ, 

ସେତ େଫରି ଆସtା କି େମା ପିଲାଦିନ । 

କେÆଇ େଖଳକୁ, େସ ବାଲିେଖଳ, 

କୁନି ପାେଦ େସ ଚାଲି ଟଳମଳ, 

ଗଁା ଆbଗେଛ ପହିଲି ବଉଳ, 

ଖାଇବାକୁ ବେହ େମା ପାଟିରୁ ଲାଳ, 

ପହିଲି ରଜର େସ ବର ଓହଳ, 

ବାଉଁଶ େଦାଳିର କଉତିକିଆ େଖଳ, 

ତା’କୁ େଖଳିବାକୁ ପଡିଯାଏ ଚହଳ, 

ରାବିେଲ ମନ େମା ହୁଏ ବିକଳ,  

ସେତ େଫରି ଆସtା କି େମା ପିଲାେବଳ । 

ମିଛିମିଛିକା େସ େବାହୂେଚାରି, 

ସେତ କି ସ�ଗ�ର ଲାଲପରୀ, 

େଜେଜମା ହାତର ପିଠା, ପୁରୀ, �ୀରୀ, 

ସୁଧିର କୁମାର 
ବାରିକ 
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େସ ବାସkାେର ଲାଳ େମା ପଡଇ ଝରି, 

ଭାବିେଲ ଏେବବି େପଟ ଯାଏ େମା ପୁରି, 

େସ ସବୁକୁ ଏେବ ହୁଏ ମଁୁ ଝୁରି, 

ସେତକି େସଦିନ ଆସtା େଫରି । 

େସ ପଖାଳ ଭାତକୁ, ଲୁଣ ଶୁଖୁଆ ଭଜା, 

ବଡିଚୁରା ସହ େସ ଖଡା ଶାଗ ଭଜା, 

େଜେଜ+ଠୁ ଗପ ଶୁଣିବା ମଜା, 

ବିଲ ହିଡରୁ େଦଶି କ+ଡ େଖାଜା, 

ଗଁା ନଟିଆ ନନାର  ହାତ ତିଆରି ଖଜା, 

ଆଃ ଖାଇବାକୁ ଲାେଗ ବହୁତ ମଜା, 

େସ କୁଆଁରୀ ଝିअ+ ଭାଲୁକୁଣି ପଜୂା । 

ହଁ ମନ େମାହିନିଏ ତା ସାଜସ�ା, 

େସ େଦାଳପେୂନଇଁର କେହkଇ ପଜୂା, 

ତା ସହ େଢାଲ, ଖ|ଣୀ ବଜା, 

ଗଁା ବୁଲି େଭାଗ ଖାଏ ଆମ ଜଗତରଜା, 

େହାଲିଦିନର ଫଗୁ େଖଳର ମଜା, 

ପାେକଲା ବୁଢାବି ସାଜtି ଗଜା, 

େସ କଥା ଭାବିେଲ ମନ େମା ହୁअଇ ତାଜା, 

େକାଇଠି ହଜିଲା େମା ପିଲାଦିନ ମଜା । । 
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ଘରୁ ଘରୁ ସରଲବଣୀ େଚାରି, 

ମା ଆକେଟ ନୟନୁ େଲାତକ ଯାଏ ତ ଝରି, 

ଭଲ ଲାେଗ ମେତ ମା + ଉପେର େଜଜୀ+ ଜାରି,  

ଭାରି ମେନପେଡ ନଖୀ ନାନୀର େସ ଆଖୁ କିଆରି, 

ସୁଆଦ ତାର ସ�ଗ�ର अମୃତ ପରି, 

ପଢା ନାହZ େସ ଚାଟଶାଳୀ ପଢା ପରି, 

େସ େବତ ପାହାର ମନୁ ଯାଉନି ମରି, 

अତି ସୁDର େମା ଗଁା ପଦG  େପାଖରୀ, 

ଏକୁଳୁ େସକୁଳୁ ଆେମ ଯାଉ ପହଁରି, 

ଭାରି ଭୟ+ର ଆମ ଗଁା ନଦୀ ଭଉଁରି, 

ଭାବିେଲ ଏ େଦହ ଯାଏ େମା ଥରି, 

କି ମଜା େତାଳିବାେର, ଆb େବାଲୁअ ମାରି, 

ଲୁଣ, ଲ+ା େଦଇ ଖାଉ ଆଃ ଟାକରା ମାରି, 

େମଳା ଯିବାକୁ କାDୁ େକେତ अଳି କରି, 

େସ କଥା ଯିବନି େମା ମନୁ ପାେସାରି, 

ସେତକି େମା ପିଲାଦିନ ଆସtା େଫରି । । 

 
 

ଭୁବେନଶ�ର 
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ମୁ{ିର ଗାଥାମୁ{ିର ଗାଥାମୁ{ିର ଗାଥାମୁ{ିର ଗାଥା    
ତମସାଛନk  ରାତି� େର ଥେର ଆକାଶକୁ େଦେଲ ଚାହZ  

େକାଟି ନ�ତ� ର ଛାୟାେର ପ�ଭୂ େହ ତୁମ ଶ�ୀମୁଖ େଦେଖ ମୁହZ  

 

अଥଳ ସାଗର ବିଶାଳ ରୂପେର ଥେର ପଡିଗେଲ ଆଖି 

ଦିଗହରା େହାଇଯାଏ ମନ ତାହାର ଗରିମା େଦଖି 

 

ତରୁଲତା ଭୂଇଁ ପଶୁପ�ୀ ତହZ ପ�କୃତି ଗଢିଛି ଯାହା 

କିଏ କାହା ପାଇଁ କଣ କରିବ ତୁମରି ବିଧାନ ତାହା 

 

ତୁମ ରଚନାକୁ ଭାବିେଲ ମେନ ଘୁରି ଯାଏ େମାର ମଥା 

ଭାଇ ଭଉଣୀ+ୁ ସାiେର ଧରି ବୁଝୁଥାअ ଦୁଃଖୀର ବ�ଥା 

 

ତୁମ ହାତ ଗଢା ଚାରୁ ଚିତ� ପଟ ସେତ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ  

ତୁମ ଆଶୀବ�ାଦ ବିନା େମାର अବା ମୁ{ି କାହZ? 
अଧ�ାପକ,େରାଲାr୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହG ପୁର – ୧୦ 

ଦୀପକ ଷଡ଼iୀ 
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ତୁମ ନୂଆ ରୂପତୁମ ନୂଆ ରୂପତୁମ ନୂଆ ରୂପତୁମ ନୂଆ ରୂପ    
ଓଢଣୀ ଢା+ିବା ବୟସ ତୁମର 

େଯେବଠୁ ଯାଇଛି ସରି 

अଭୁଲା अତୀତ େକେତ ମିଠା ଗୀତ 

ସG ½ତି େହାଇ ପେଡ ଝରି । 

 

ମହଣ ମହଣ ମହୁଆ ରଜନୀ 

ତୁମକୁ େକାେଳଇ ନିଏ 

ଆକାଶ ଛାତିେର ଜହk  ଉଇଁେଲ 

େମା କଥା ବୁଝିବ କିଏ । 

 

ମଉଲା ମନର େଯେତକ ସପନ 

ମେନ ମେନ ଗଲା ମରି 

ଓଢଣୀ ଢା+ିବା ବୟସ ତୁମର 

େଯେବଠୁ ଯାଇଛି ସରି । 

 

 

ସିେ�ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

 

 

 

ପୀରତିର ଆଶା ଆଖିର ଭରଷା 

ମନର ଆେବଗ େଯେତ 

ଭାବ ବ�ନର ଦୁବ�ଳତାକୁ 

େଟକିଥିଲି ତୁମ ହାେତ । 

 

ତୁମ ନୂଆ ରୂପ େମାେତ अଭିଶାପ 

େଦଇଛି ପାଗଳ କରି 

ଓଢଣୀ ଢା+ିବା ବୟସ ତୁମର 

େଯେବଠୁ ଯାଇଛି ସରି । 

 
େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୩ ୧୫୦୪୦ 
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ସୁନୀଳ ଆକାଶସୁନୀଳ ଆକାଶସୁନୀଳ ଆକାଶସୁନୀଳ ଆକାଶ    
अସୀମ अନt େସଇ ସୁନୀଳ ଆକାଶ 

ତା’ର ସୃ�ି ପାଇଁ ମେନ ଉେଠ अବକାଶ 

ସୁେନଲି ସରୁୂଜ ଲାଗି ପ�ଭାତ ଆକାେଶ 

ନାଲି ହଳଦିଆ ରେi ମନେଲାଭା ଦିେଶ 

अaଗାମୀ ସଯୂ��+ର ପରଶ ଛୁଆଁେର 

ଆକାଶ ବଦଳିଯାଏ ରiେବରiେର 

ଆକାଶେର ଫୁଟି ଉେଠ େକେତ ଟିକି ତାରା 

ତାକୁ େଦଖି ଖୁସି ହୁଏ ଏ ଜଗତ ସାରା 

ଆକାଶ ବ�କୁ ତାରା ଆେଲାକିତ କରି 

ଆକାଶ ସୁDର ଦିେଶ ରାଜକୁମାର ପରି 

ବିଜୁଳି ତରେi ଚିକ୍ ମିକ୍ େହାଇଯାଏ 

ଇD�ଧନୁ ସାତରେi ସେଜଇ େଦଇ ଯାଏ 

ଲାେଜଇ ଯାଏ ଧରିତ� ୀ ଆକାଶକୁ େଦଖି 

ଭରିଯାଏ ସବୁଆେଡ଼ ଆନDର ଖୁସି 

 

 

अଳକା ପି�ୟଦଶhନୀ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମାଣିଆବ�, ବଡ଼bା 

କଟକ 
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ତୁେମ ଓ କବିତାତୁେମ ଓ କବିତାତୁେମ ଓ କବିତାତୁେମ ଓ କବିତା    
ତୁେମ ଆସିଗେଲ କବିତା ଆସଇ 

କଲମର େବଗ ବେଢ଼ 

ତୁେମ ଦୂେରଇେଲ କବିତା ଦୂରାଏ 

କଲମ ନ ଚାେଲ ବାେଗ 

 

କବିତା ସହିତ କବି+ ସ କ� 

ଦୁନିଆ ଜାେଣ ଏ କଥା 

େସଥିପାଇଁ କବି କବିତା ପାଖେର 

ନୂଆଇଁ ଥାଏ ତା ମଥା 

ବୁଝି ମଁୁ ପାେରନା ତୁମ ଠାେର କି ା 

କବିତାର अନୁରାଗ 

 

 

 

 

 

ନିର|ନ ସାହୁ 

 

 

 

 

 

ତୁେମ ପାେଖଇେଲ କବିତା ପାଖାଏ 

େଲଖିବା ସହଜ ହୁଏ 

େକେତ େଯ अକୁହା କଥାକୁ କବିତା 

େମା କାନେର କହିଥାଏ 

ତୁେମ କି ଜାଣିଛ ତୁେମ କି ବୁଝିଛ 

କବିତାର ପାଣିପାଗ? 

 
ନିହଲପ�ସାଦ, ଗDିଆପାଟଣା, େଢ+ାନାଳ 

୭୫୯୦୧୬, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩ 
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ଚD�ମାଚD�ମାଚD�ମାଚD�ମା    
ଏ ରାତିର ଆକାଶେର ଚD�ମା 
ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିେର ତେମ ଆଉ ମଁୁ 
େଜ�ା�ାଭରା ରାତିର ନିେaଜ ଆକାଶେର 
େପ�ମମୟ ଦୁନିଆର ଆଉ ଏକ ସହର 
ଗୁv ସହର 
ତମ ହୃଦୟର େସ ଗହନବନର 
ସଂକୀ"� ରାଜପଥେର 
ହାତ ଧରାଧରି େହାଇ ଚାଲିବାର अଭ�ାସ 
ସ�ପk ସହରେର ବ�ିବା ଆଉ ମରିବା 
ରାତିକ ଭିତେର ହଜିବା ଆଉ ଭିଜିବା 
ଲୁହ ଢଳଢଳ ଆଖିେର 
ତମର ଚିତ� ପଟକୁ ଛାତିେର ଜାବୁଡ଼ି 
ଗୁvନଗରୀର ଫୁରସତ ରାaାେର ବୁଲିବା 
ସବୁ ଲାେଗ ମିଠା 
ସବୁ ଲାେଗ ମଧୁମିଶା ଚିଠା 
ତମର େସ େଗାଲ େଗାଲ ମୁହଁ 
 
 

ମେନାଜ କୁମାର 
େବେହରା 

 

 
ହଁ ପ"ୂhମାର ଚD�ପରି 
େମା अଧାେଲଖା କାବ�ଭୂମିର 
ଏକମାତ�  େପ�ରଣାର ଉ� 
େପ�ମମୟ କାବ�ଯାତ� ାର େସହି ଏକା ମିତ 
ଏ ଧୁ ଧୁ ପ�ଖର ଗ�ୀଷGର େତଜେର 
ତମର େସ ହସ ମୁଲ୍ ମୁଲ୍ ଆଖି 
ଏକମାତ�  ସାହାରା 
ମରୁଭୂମି ରiମାଟି ବାଲି ପtରେର 
େସ ସvେଫଣି ଖଜୁରୀ ପରି 
ଏ ଦୀଘ�ମୟ ଜୀବନ ଯାତ� ାର 
ତୁେମ ହZ ଏକ ମାତ�  ସାହାରା 
େଗାରା ମୁହZ ଚD�ମୁଖୀ 
ତୁେମ େମାର ମନର ଚD�ମା... 
ହଁ... 
ପ"ୂhମାର ସଂପ"ୂ� ଚD�ମା... 
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କଲମ ଝରକଲମ ଝରକଲମ ଝରକଲମ ଝର    
େମା ସୃ�ି ଆର�ରୁ ମଁୁ 

अବିରତ ଝରଣାର ଝର 

‘େବଦନା’ର କ� କାଗଜର ପୃ- 

अବିକଳ ପ�କାେଶ େମାରି ଗାର... 

 

‘ଆନD’ର େବୖଚିତ�  ରୂପ େମାରି ମନୂେର 

ତୁମରି ସାମkାେର ରiାୟିତ ଭେର 

‘ଭବ�’ ଶ� ଭାବମୟ କେର େମା େଲଖା 

ଯାହା ତୁମ ଓେଠ ନିସୃତ ହୁଏ... 

 

େମାରି ସ କ� ଛିନk  

େକେବ ପୁଣି अ�ିନk  

େମାରି ନି-ା 

େମାରି େସବା 

େମାରି ଝର 

େକେବ େକହି ପଚାର 

କାହZ ମଁୁ अବିରତ? 

େହମt ପେଲଇ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
କୁrାେକାଟ, ଆନDପୁର, େକDୁଝର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚି�ାରଚି�ାରଚି�ାରଚି�ାର    
ବ�ିବାକୁ ଦିअ େମାେତ କରୁଛି ଚି�ାର 

କରନାହZ େମାେତ ଜିअtା ସ�ାର 

ଜାଣିଶୁଣି ମୁଜିଛି ଆଖି 

ପ�ତିଟି କାହାଣୀର ଏ ଲୁହ ସା�ୀ 

ଖr ଖr କରି ଚିରୁଛ େମା ବ� 

ସାଜିବାକୁ େମା ମାଂସର ଭ�କ ରଖିଛ ଲ��! 

େଚ�ାକର ଶୁଣିବାକୁ େମା କରୁଣ ସ�ର 

ଆଖି ଚିପି ଚିପି ଝରିପେଡ଼ କ� େମାର 

ଉପେଭାଗର ପାତ�  େମାେତ ନ କର 

ନେହେଲ ଜଳିବ ଦିେନ ଏ ନିଆଁ 

ସବୁକିଛି ପାଉଁଶ କରି ଉଠିବ ଧୁଆଁ 

େସାନାଲି ଗଡ଼ନାୟକ 
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अଭାବअଭାବअଭାବअଭାବ    
ସଜଳ ନୟେନ  ଜୀବନ ସାୟାେହk  

ପ�ଣତି ମଁୁ େଯ ବାଢ଼ଇ 

ଛDା ଚରଣେର  अକି�ନ ଭାେବ 

ଶରଣ ପ�ଭୁ ମାଗଇ 

 

ନାହZ େମାର ଭାବ  ନାହZ ତ ସ�ଭାବ 

େପ�ମ ମଧୁ ଆସ�ାଦନ ପାଇଁ 

अଟଇ अଧମ   अ�ାନ अ�ମ 

�ାନସି�ୁ ତଟ ମାଡିନାହZ 

 

अଭାଗା ଏ କ�  ପାନ କରିନାହZ 

ପ�ୀତିପୀୟୁଷର ଧାରା 

ମୁଖୁ áୁରିନାହZ  େକେବ େହେଲ ପ�ଭୁ 

େସ ମହାମ�ର ନାରା 

 

 

ପ�ଣତୀ ସାହୁ 

 

ମହାପ�ସାଦର  ମହାଘ� ମଲୂ�କୁ 

ବୁଝି ପାରିଲିନି ପ�ଭୁ 

अସୁଖ ସୁଖର େଖାଜାେଲାଡ଼ାେର 

ଭୁଲି ମଁୁ ଯାଇଛି ସବୁ 

 

ପୁତ� , ଦାରା, ସତୂ  ଧନ, ମାନ, ଯଶ 

ସବୁ େଯ ତୁମରି ଦାନ 

अରଜିଛି ମୁହZ  ସବୁ ତ େମାହରି 

କହି କେର अଭିମାନ 

 

ବୃଥା अହ+ାେର  ଆତG  ବଡ଼ିମାେର 

ବିଚାର ବୁ�ି େମା ଭ� � 

କରୁଣା ବିDୁେଟ  ଛି�ିଦିअ ପ�ଭୁ 

କଳG ଷ େହଉ ନ� 
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अଳସୀ ପି�ୟା େମା ପ�ବାସିअଳସୀ ପି�ୟା େମା ପ�ବାସିअଳସୀ ପି�ୟା େମା ପ�ବାସିअଳସୀ ପି�ୟା େମା ପ�ବାସି    
ନାୟିକାର ଆହଟେର ନାୟକ ପାଗଳନାୟିକାର ଆହଟେର ନାୟକ ପାଗଳନାୟିକାର ଆହଟେର ନାୟକ ପାଗଳନାୟିକାର ଆହଟେର ନାୟକ ପାଗଳ……………………………………………………………………………………...! ...! ...! ...!     

ପାଦ ଥାପି-ଥାପି ଆସିବ, ପ�ୀୟା େମା अଳସୀ ସାଜି, 

କୂସୁମ କଳୀକା ଫୁଟିବ, ମଧୁର ସୁବାସ ସି�ି ||୧|| 

ତା ପାେଦ ରୁଣୁ-ଝୁଣୁ ନୂପୁର, ସେତ ବୀଣା-ଜୀଣା ନିDି 

େସ ପାଦ ଶବେଦ ଧରା ହସଇ, ସେତକି ଉ_ଳା ଝା|ି ||୨|| 

ଚ କ କଳୀକା ପରାଏ ହa अନ୍ଗୁଳି ତା’ର ଆହାଃ କି ସୁDର 

େସ ପରଶମଣିର ପରଶ ପାଇଁ ଏ ବୁକୁ ଆଜି अ�ିର ||୩|| 

େସ ହସିେଲ ଧରା ହେସ, ତା ହସ ସବୁରି ମନ େଚାରାଏ  

େସ କାDିେଲ ମୁକୁତା ଝେର, ତା କାେD ଧରା ଝଲସି ଯାଏ ||୪|| 

ତା େଗାଲାପି ଓଠ ମଧୁଝରା, ତା ଚାହାଣିେର ଜନG -ଜନG ାtର ଆଶ 

େମା ବୁକୁର ସGରତୀେରଖା େସ, अଳଶୀ ପ�ୀୟା େମା ପ�ୀତି ପୀୟଷୂ |୫|| 

ନାୟକର ବିରହେର ନାୟୀକା ବ�ଥାତୁରନାୟକର ବିରହେର ନାୟୀକା ବ�ଥାତୁରନାୟକର ବିରହେର ନାୟୀକା ବ�ଥାତୁରନାୟକର ବିରହେର ନାୟୀକା ବ�ଥାତୁର!!!!        

ମିତ େର…. ସ| ନଇଁ ଯିବାପେର େଫରୁଥିବ ନବ अବଗୁ�ିତା 

ଜାଳିଣ ପ�ଦୀପ ଚଉଁରା ମେୂଳ ମେନଭରି ତା ପ�ବାସି ପ�ୀୟାର ବ�ଥା ||୧|| 

ପ�ହA ାଦ ସାହୁ 
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ଚାହZ ବସିଥିବ େସହି ସହକାରକୁ େଯଉଁଠି ମଧୁମାଳତୀର କୁ| 

ଲଟା ବହଳେର ଗହଳ କରିଛି ଆହାଃ କି ସୁDର ପ�ଭାତୀ-ସ| ||୨|| 

ଘ��ମtୀନି ସାଜି ଆସିବ ରାତି ସଂେଗ େଘନି ଛାଇ-ଆଲୁअର ଶୀଖା 

ପ�ୀତିପ��ତ େଦହ ଶିହରି ଯାଆtା ମିଳିଗେଲ ଥେର ପ�ୀୟାର େଦଖା ||୩|| 

ଦୀତିୟା ଚାD ଉଠିବାକୁ ଥିବ ଆଉ େକଇ ଘଡି ରଜନୀ 

अଳଶୀ ଚାଲିେର ଆସିେବ ତା କାt ଶୀନ�-ବସନ ପରିଧାନି ||୪|| 

ପଲକେର େମାହିେନବ ତା ହୃଦୟ ଭରିେଦଇ ମେନ ପ�ୀତି ପ�ଣୟ  

ବୁକୁତେଳ ସ�ରିେଲ ନିଝ�ରିଣୀ ଶାt କରିେବ ପ�ୀୟା ପ�ଶ�ାେସ ସି�ି ମଳୟ ||୫|| 

 

 

 

 

 

 

ସିନିୟର ଏଡିଟର  

ଆକାଶ ଇନ�ିଟୁ�ଟ, ନୂଆଦିଲA ୀ  

େଫାନ୍ – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬ 
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ଗୃହବDୀ ଛାତ� ୀ ଜୀବନଗୃହବDୀ ଛାତ� ୀ ଜୀବନଗୃହବDୀ ଛାତ� ୀ ଜୀବନଗୃହବDୀ ଛାତ� ୀ ଜୀବନ    
କେରାନା କେରାନା କେରାନା । 
ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ େହଲା ବଧିର , 
ହାତ ଧୁअ ଘେର ରୁହ , 
କାଶ ବD ଛି+ ବD, 
ସ�ା�� କଥା ଭାବି ଭାବି 
ମନ େହଲା अଧିର ।।୧।। 
ଲକଡାଉନ୍, ଶଟଡାଉନ୍, କ�ାରାନଟାଇଁନ୍ । 
ଜନG  େହଲା ଦିନୁ କାନ େକେବ ଶୁଣିନାହZ । 
ବଜାର ବD, ଗାଡ଼ି ବD , 
9ୁଲ୍ ମଧ� ବD । 
ଘେର ରହି ପିଲାମାେନ 
େହାଇଗେଲ େବାର୍ । 
ଯାହାକୁ େଦଖି �ାଟ� େହଲା  
अନଲାଇନ ପାଠ ଖୁବ୍ େଜାର୍ ।।୨।। 
େଯପରି ଆେସ ଖରା ପେର ଛାଇ । 
अସୁବିଧାେର ମଁୁ େଯମିତି ଡରିବି ନାହZ । 
ବିର{ି ଭାବକୁ ଛାଡି  
ପଢିବି ମଁୁ ପାଠ, 
ତା େହେଲ ଯାଇ , 
େହବି ମଁୁ ସୁନା ଚାଟ ।।୩।। 

େଲାପାମୁଦ� ା ତି� ପାଠୀ 

 

େକେତ େଯ ନୂଆ କଥା । 
ଶିଖିଚି ମଁୁ ଘେର ରହି । 
अନଲାଇନ୍ ପାଠପଢା ଓ 
ମା+ ଠାରୁ େରାେଷଇ ।।୪।। 
ବାପା େମା अଟtି ଆଗଧାଡିର  
କେରାନା େଯା�ା , 
ଜୀବେନ ହାରିବିନି େକେବ  
ଶିଖିଚି ତା+ଠୁ ଏ କଥା ।।୫।। 
अସୁବିଧାେର ଥାଇ ମଧ�, 
ଛାଡିବିନି ଆଶା, 
 େଫରିଆସିବ ପୁଣି େସ ଦିନ, 
अଛି ଜଗନk ାଥ+ ଉପେର ଭରଷା ।।୬।। 

 
 
 

ସvମ େଶ�ଣୀ ଛାତ� ୀ,  
ଗୁରୁକୁଳ ଆtଜ�ାତୀୟ ବିଦ�ାଳୟ 

ରଘୁପତି ନଗର, ବ� ହG ପୁର, ଗ|ାମ 
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ବଟବୃ�ବଟବୃ�ବଟବୃ�ବଟବୃ�    
ରହିअଛି ସିଏ ଗଁା ମୁr ପ�ାtେର 
 ବିaାର େଡଣା େମଲାଇ 
ମନକଥା ସବୁ ମେନ ଚାପିରଖି 
 ପାରୁନି କାହାକୁ କହି।। 
 
େକେତ େଯ ଜନମ କେତେଯ ମରଣ 
 େକେତକାଳ ଗଲା ବିତି 
ଗ�ାମ କାରୁକାଯ�� ଭୃତ�ଜନ+ର 
 अଟଇ ପ�ମୁଖ ସା�ୀ।। 
 
ଲୁ�ନ, କଷତା, େଶାଷଣ, ଧଷ�ଣ 
 ସବୁ େସ େଦଖି ଆସୁଛି 
ଛାୟାତେଳ ତାର ପାପପୁଣ� େଦଖି 
 ନୀରବ ଦୃ�ା ସାଜିଛି।। 
 
ଜାଗିଉେଠ ମେନ ଶି�ା େଦବା ପାଇଁ 
 ଜପତପ ଧମ� କଥା 
 

ମୀନେକତନ 
େବାଡ଼କିଆ 

 

 
 
,ାପରରୁ ସତ� ଋଷିମୁନି ଗଣ  
 କହିଥିବା େସ ସତ�ତା।। 
 
ମାନବ ନୁେହଁ େସ ବଟ ବୃ�ଟିଏ 
 ପାରୁନିତ ଶି�ା େଦଇ 
କଳିଜନ+ର ପାପପୁଣ� େଦଖି 
 ଯାଏ अଶ��ଧାର ବହି।। 
 
,ାପର ଯୁଗେର କୃ©  ଭାଗବତ 
 ଶୁଣି ଥିଲା ଦୁଇ କ"� 
ନିମ�ଳ ମନ େମା अ�ିର େହଲାଣି 
 େନଇ ଯାअ େମା ଜୀବନ (ପ�ଭୁ) 
 େନଇ ଯାअ େମା ଜୀବନ ।। 

କଳାହାrି ଧମ�ଗଡ   (କଦଳିମୁrା) 
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ଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣ    
ଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣ  ଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣ  ଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣ  ଆ_�ତ� ାଣ ଜଣାଣ  ( ( ( ( ରାଗ ରାଗ ରାଗ ରାଗ ––––    େଚାଖି େଚାଖି େଚାଖି େଚାଖି ))))    

ଜୟ ପ�ଭୁ ଜଗନk ାଥ          ପୁରୁେଷା_ମ अଚୁ�ତ 
ଦୁଃଖି ଦୁଃଖହାରୀ ପ�ଭୁ ସାରiଧର, 

କରତା ପୁରୁଷ ହରି           ନାମ ବହିଛ ବିଚାରି 
ଧ�ାୟୁଛtି ପାେଦ ସଦା ବ� ହG ା ଶ+ର, 

େସବୁଛtି ତୁ� ପୟର 
ଇD� ାଦି େଦବତା ସି� ସାଧୁ ନିକର  ।। 

अଖିଳ ବିଶ�ପାଳକ          ପାଳୁଛ ବ� ହG ାr ଯାକ 
େମା ପରି ଦୁଃଖ ସଂସାେର ନଥିବ କା'େର, 

ବଧିର ସେତକି ଆଜ          େହାଇଛ େଦବାଧିରାଜ 
ଗୁହାରିଲି େଯେତ ପ�ଭୁ ନଶୁଣ େମାେର, 

ଡ଼ାକି ଡ଼ାକି େମା ଦିନ ଗଲା 
ଦୀନପଣ ତଥାପି େମା ଦୂର େନାହିଲା ।। 

ତୁ� ନାମ ସG ରି େଯେବ          ଭବୁଁ ନ ତରିବି େତେବ 
ଆଉ କାହା ଆେଗ ଜଣାଇବି େଗାସାଇଁ, 

ପତିତପାବନ ବାନା          େମା ପାଇଁ କି अେଟ ମନା 
ଏେଡ଼ ବଡ଼ପଣ େତେବ କୁହ କା' ପାଇଁ, 

ଦାସ େଯେବ ଯିବଟି ନାଶ 

ସୁେରD�  କୁମାର ସାହୁ 
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ଦାସବ�ଳ ନାମେର ପାଇବ ତ� ାସ ।। 
ଗଜରାଜ େମା� କାେଳ          ନକ�  ବିଧ�ଂସନ େବେଳ 

ଶୁଣିଛ େହ ପ�ଭୁ ଲେ� େଯାଜେନ ଥାଇ, 
ସ+ଟେର େସ ପା�ାଳୀ         ଡ଼ାକିେଲ େହ କୃ© େବାଲି 

ପ�ାବନ େକାଟି ବ¨ अଛଟି େଦଇ, 
ସ+ଟ ଜଳଧିେର କାତ 

େଦଇ ତାରିअଛ ସବୁ अଛି େହ �ାତ ।। 
ସୁଦାମା ଦରିଦ�  କଥା          େଦଉଛି େମା ମେନ ବ�ଥା 

ଦାରିଦ� � ହରିଲ ହରି ବି_ ବିତରି, 
ସGେର ସ+ଟ ସମେୟ          ମୃଗୁଣୀ କାନେନ ଭେୟ 

ଭୟ ତା’ ହରିଲ ହରି କୃପା େଯ କରି, 
ଏେବ କି ା ବହ େହ େରାଷ 

ପା�ିଛ କି ମେନ ତୁ� କରିବ ନାଶ ।। 
ତୁ�+ୁ ଭରସା କରି               ଆେହ ଶ§ ଚକ�ଧାରୀ 

ସେତ କି ତରିବି ଏଇ ଭବ ସାଗରୁ, 
ସେତ େମା ସୁଦିନ େହବ            େମା ଦୀନ ଦାରିଦ� � ଯିବ 

ପୁରିବ େମା ମେନାବାÕା କଳପ-ତରୁ, 
ତୁ� ପାଦପେଦG  େମା ଆଶ 

ଆେନ ନାହZ ମନ ଭେଣ ଏ ଛାର ଦାସ ।। 
 

ଡୁiୁରିପାଲି, ସୁବ"�ପୁର 
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ଶି�ାଶି�ାଶି�ାଶି�ା    
ଶି�ା 
ସମାଜ ପାଇଁ ବରଦାନ 
ଯାହା କୁସଂ9ାରକୁ ଦୂର କରୁଥିଲା। 
ଶି�ା 
େସ ବହିର अ�ର 
ମନର ପ�ଶkର ସମାଧାନ ଉ�। 
ଶି�ା 
େସ ବାପାମା’+ ଆଦର 
ଯାହା ବ�ବହାରେର ଭାେସ। 
ଶି�ା 
ଗୁରୁ+ ଆଚରଣ 
ଆଉ ବିଶ�କୁ େଦଖିବାର ଆଉ ଏକ ଧାରଣା। 
ଶି�ା 
େସ ଗରିବର ଆେଲାକ 
ଯାହା ତା ଘରକୁ ଆେଲାକିତ କେର। 
ଶି�ା 
ଜୀବନ ପାଇଁ अମୃତ 
ସମୟ ସହ ବ�ିବାକୁ େଦଉଥିବା ଆଶା । 

ଜୟt କୁମାର ସାହୁ 

 

ଶି�ା 
ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଆହ�ାନ  
अତୀତ ଭୁଲର ଏକ ସଂେଶାଧନ। 
ଶି�ା 
କମ�କୁ ସରଳ କରିବା ଉପାୟ 
ଆଉ ନିଜକୁ ସଜାଇବାର ଉପାଦାନ। 
ଶି�ା 
ନୂଆ ସକାଳର ସଯୂ�� 
ପୁଣି ରାତିକୁ ଚମକାଉଥିବା ଚD�ମା। 
ଶି�ା 
ବିପ�ବର ଭାଷା 
ପୁଣି अଧିକାରର ଶବଦ। 
ଶି�ା 
ମDିର ର ପଜୂା ପାଉଥିବା ଈଶ�ର 
ଆଉ ମଣିଷ ପରି ଗଢୁଥିବା ପ�ଣାଳୀ। 
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ଶି�ାଶି�ାଶି�ାଶି�ା............    
ଶାt ସଳିତା ତିମିରୁ ଉ��ଳକୁ 

କେର ପ���ଳିତ ମଣିଷ ପଥକୁ।। 

 

ଜାଗ�ତ ସାେଜ ସ�ମ ସମାଜେର 

ବିଭବର ମାନ ପାଏ ସଂସାରେର।। 

 

ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� େସ�ାତହୀନ 

କଲା ନବଜାଗରଣ ପରିବ_�ନ।। 

 

ବ�ତୀତ ଶି�ା ପାଲେଟ ପଶୁହୀନ 

ଶି�ା अେଟ ଜୀବେନ ମହ_�ମାନ।। 

 

 

 

 

 

ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

 

 

ଦିଏ ସେଜଇ ମାତ� ା ସୁDରତାର 

ଶି�ିତ ନୁେହଁ  ନିअ� ଦୁନିଆର।। 

 

ବ�{ି ମ�ି ଯାଏ ଶି�ା ସଂ~ଶ�େର 

ନବନିବ�ାଣ େସ ବିଦ�ା କବଳେର।। 

 

ଶି�ା ମଳୂଧାରା अେଟ ପିତାମାତା 

ବିଧାତା+ ପରି ଦୁହZ+ େଯାଗ�ତା।। 

 
କଳାହାrି, ଭବାନୀପାଟଣା, (ଉଦୟପୁର) 
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ଭୂତାଣୁଭୂତାଣୁଭୂତାଣୁଭୂତାଣୁ    
ଉଠ କ+ାଳ 
ବିେଦ� ାହର ସ�ର େତାଳ 
ଚୀନର ବୀଭ� ବିଭ� ାt 
ପ�ୟାସକୁ କର ପରାହତ।  
अକାଳେର अେବଳାେର 
ଝଡିଗେଲ ବସtର ଫୁଲ ସବୁ  
ବିଶ�େର ବିଭୀଷିକା ରଚିେଦଲା ଭୂତାଣୁ 
ତା ହାତଗଢା ।  
 
ଥରିଗଲା अଥ�ନୀତି 
େଫରିପଡ଼ିଲା ବିଶ� େକେତ ବଷ� ପଛକୁ  
ଇଏ ତ  ଥିଲା  
ତୃତୀୟ ବିଶ�ଯୁ� 
ପରାହତ ରାଜନୀତି 
ନିହତ ମଣିଷ ଏଠି ।  
 
କୁଢ କୁଢ ଶବ+ର  
ବିବଶ େବଦନାର ଆ_� ଚି�ାର 
ବ�ିଥିବା ମଣିଷର ଧଳିୂସାତ୍ ସ�ପkର ସହର 
ଶନୂ୍ ଶାନ୍ ରାଜରାaା 

अନସୟୂା ପrା 

 

ସବୁ େଯମିତି अେଶୗଚ।  
 
ମହାଭାରତ ଥିଲା  
ନ�ାୟ ଆଉ अନ�ାୟର  
ଧମ� ଆଉ अଧମ�ର ଯୁ� 
ଏତ କିj େଗାେଟ ହାତଗଢା  
ଭୂତାଣୁର अଲ ିÁ େଖଳ ।  
େଖଳୁଥିଲା ଚାଇନା 
ହରାଇବାର ପ�ୟାସେର 
ଜିତିବାର ବ�ଥ� ଆଶାେର  
େଶ�-ତ� ର ଦାବିଦାର େହବାର  
ମିଥ�ା ରାଜମୁକୁଟ ହାେତଇବାର ।  
 
 
୫ଆର/୧, ଇ|ିନିୟରିଂ କେଲଜ, ବୁଲ�ା, କେଲାନୀ, 

ସbଲପୁର, ଓଡିଶା, ୭୬୮୦୧୮, 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧ 

ଇେମଲ୍ : anasuyapanda1971@gmail.com 
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ଥେର ତ ଆସଥେର ତ ଆସଥେର ତ ଆସଥେର ତ ଆସ    
ଥେର ତ ଆସ େଦଖିବ ..... 

ଲୁେଚଇେଦବି ତମ ଭଲପାଇବାକୁ  

       ହେଜଇେଦବି ତମ ସାଉଁଟା ସG ½ତିକୁ। 

 

ଥେର ତ ଆସ େଦଖିବ ...... 

େସ अବାରିତ େପ�ମ ପ�ଣୟକୁ  

         େସ �ତା{ ମନର ର{ ଛିଟାକୁ। 

 

ଥେର ତ ଆସ େଦଖିବ..... 

େସ ଭଗk ହୃଦୟର ବି�ିv କଳ+କୁ  

         େସ अ�ାର ସହରର କାଳିମାକୁ।  

 

ଥେର ତ ଆସ େଦଖିବ..... 

ପ"ୂhମାେର କୃ©ଚୂଡାର ସ�ପkକୁ  

        ପିଆଲା ମନର ଶ�ାବଣୀ ଧାରାକୁ । 

 

ପି�ୟଦଶ�ୀ 

 

ଥେର ତ ଆସ େଦଖିବ...... 

अମାବାସ�ାର ସvମୀ ଜହk କୁ  

      େମା ମନ ଆଇନାେର ତମ ମୁହଁକୁ । 

 

ଥେର ତ ଆସ େଦଖିବ..... 

ତେମ, ମଁୁ ଆଉ ଆମ अସଜଡା କବିତା 

ଗୁ�କୁ। 

 

ଥେର ତ ଆସ !!!! 
 

 

େଗାବିD ନିବାସ, ପୁଟିଆ, 

ଆନDପୁର, େକDୁଝର 

େମା - ୮୨୪୯୦୪୦୬୪୭ 
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ମେନ ପେଡ଼ ପି�ୟାମେନ ପେଡ଼ ପି�ୟାମେନ ପେଡ଼ ପି�ୟାମେନ ପେଡ଼ ପି�ୟା    
ତୁମ କଥା ମେନ ପେଡ  
େମା ଉଦାସ ମନେର  
େଗାଧଳିୂ ର େଗାଲାପି େବଳାେର 
ତୁମ ସG ½ତି ଆଉ ଏକ ପୃ-ାେର ......(୧) 
 
େଖାେଜ ମଁୁ ତୁମକୁ ଦୂର ରାଇଜେର 
େକେବ ଭାବନା େର 
େକେବ ରିୟାଦ ର ପାହାtିଆ ସକାଳେର 
ନିେରାଳ ନିଛାଟିଆ ରାaାେର 
ତୁମ ଚାଲି ଗୁ|ରଣ େର ....(୨) 
 
ଏ ଛାତିେର ଭେର ପୁଲକିତ ଶିହରଣ େର 
ଭିେଜ ତୁମ ପାଇଁ अଦିନିଆ ବଷ�ା ଛିଟାେର 
ସାଗର ର ଶାମୁକା େଭଳାେର  
େକେବ ସପନ େର 
େକେବ ଦିଶନି ତୁେମ ବାaବେର .....(୩) 
 
 

ସାଗର ନାୟକ 

 

 
ତୁମ ପି�ୟ ଜହk  ଆଲୁअେର 
 ଲୁଚିରୁହ ତାରା ମାନ+ ଗହଳେର  
ପଲକ ର ପ�ତିଟି ଛବିେର 
ଭାସିରୁହ ପ�ତି�େଣ ଆଖିର ଜଳସ େର 
େଖାେଜ ମଁୁ ତୁମକୁ ପ�ତିଟି ମୁହୂ_�େର....(୪) 
 
େସଇ ରାଗ अଭିମାନର ମାଦକ େପ�ମେର 
ମଁୁ ଡୁବି ଯାଏ େସଇ ମିଠା अନୁଭୁତି େର  
ତୁେମ ମେନ ପଡ଼  
ସବୁେବେଳ  
େମା ପ�ତିଟି ନିଶ�ାସ େର 
ଜାଣିଶୁଣି େମାବାଇଲ ବD କରିଦିअ  
େମାେତ େଚତନାର ବାହାନା େର......(୫) 

ରିୟାଦ, ସାଉଦି ଆରବିଆ 
+966549194814 
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ଦିअ କୁନିଭାଇ, େନବି େଯ ଆଦରି  

ଠାକୁର ଚରେଣ  ମaକ େଯ ଧରି  

କହୁअଛି େସହି ଝିअ ସୁକୁମାରୀ,  

ମାଗୁ ନାହZ ପ�ଭୁ ଦରବ େଯ ସରି  

                                                                    

ଦିअ କୁନି ଭାଇ, େନବି େଯ ଆଦରି ।   

ଦାସିଆ ବାଉରୀ କଲା େଯ ଗୁହାରି  

ନଡିଆକୁ ତାର େନଲେଯ ଆଦରି,  

ଭ{ ସାଲେବଗ କଥା ଶୁଣି ପାରି  

                          

 

 

 

 

 

 

ପ�ଭାତ ମିଶ� 

 

 

                                            

ବଡ଼ଦାେr ରଥ େଦଲ ଠିଆ କରି  ।  

ଗଜରାଜ ଡ଼ାେକ  ଆେହ କୃପାବାରି  

ଋଣି କଲ ନିଜ ପାେଖ ଗଜକୁ ଉ�ାରୀ,   

ସୁଦାମା ଦୁଃଖ କୁ ନିଜ  ମେନ ବାରିପାରି   

                                                                        

ନକହିଣ େଦଲ ତାକୁ ଧନ अସୁମାରି ।  

ମୁହZ େଯ ଭକତ ତୁମ କୀଟ ସମ ପରି  

ମାଗୁନାହZ  କୃପାସି�ୁ ଧନ ରତk  ସରି  

ତମ ପଦାରବିେD କେର ଏତିକି  ଗୁହାରି,  

ଦିअ କୁନିଭାଇ େମାେତ େନବି େଯ ଆଦରି ।  

 
ଇେମଲ – prabhat11499@gmail.com 
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ବହୁରୂପୀ ନାରୀବହୁରୂପୀ ନାରୀବହୁରୂପୀ ନାରୀବହୁରୂପୀ ନାରୀ    
ନାରୀ େହଉଛି अେନକ ରୂପ େର ଗଢ଼ା 
େସ େକେତେବେଳ ଝିअ ଆଉ ଭଉଣୀ  
େକେତେବେଳ ପୁଣି େସ ମାଆ ଆଉ ଶାଶୁ  
େକେତେବେଳ ପୁଣି ସିଏ କାହାର ¨ୀ। 
 
ନାରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉ�ଗ� କେର 
ଜନହିତ େସବା ପାଇଁ 
େସ  ନିଜର ସବ�ସ� ତ�ାଗ କେର 
अନ� ମାନ+ର ଟିେକ  ଖୁସି ପାଇଁ । 
 
ନାରୀ ସବ�ଦା  ଭାବୁଥାଏ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ  
ସବୁ ଦୁଃଖ କ� ସହିଯାଏ େସଇ ଟିେକ ଖୁସି ପାଇଁ 
େବେଳ େବେଳ ପୁଣି ଦୁଗ�ା ରୂପ ଧରି ଆେଗଇ ଆେସ 
ପରିବାର ଓ ଜଗତ କଲ�ାଣ କରିବା ପାଇଁ । 
 
ନାରୀ अେଟ ବହୁରୂପିଣୀ 
ସବୁକିଛି ସେତ ତା ପାଇଁ ସ�ବ 
େସ େହଉଛି ଦୁନିଆେର ସବ�େଶ�- 

େକୖଳାଶ ଚD�  ସାହୁ 
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ଜଗେତ ସିଏ େହଉଛି ସବୁ ଠୁ ବଳି- । 
 
ନାରୀ ନିେଜ ଦୁଃେଖ ଥାଇ अନ�କୁ ହସାଏ 
ଚାେହଁ ପୁଣି ସମaଂକୁ ଖୁସି େଦବା ପାଇଁ 
ସେହ ପୁଣି ବହୁ କ� ଯ�ଣା 
େସ ଢାେଳ ପରିବାର େର ଶାtିର କରୁଣା । 
 
ନାରୀ ଜୀବେନ ଆେସ େଯେତ ଝଡଝ|ା 
େସ ମୁr େପାତି ନିଏ ସହି 
ସବୁେବେଳ କେର ନିଜ କାମ 
ଦୁଃେଖ ସୁେଖ ହସୁ ଥାଇ । 
 
ନାରୀ େପଟ ର େଭାକ କୁ ଚାପି ରଖି ସବ�ଦା େସବା  କେର ସଭି+ର 
େକେତେବେଳ ସ�ାମୀ, ପୁଣି ପୁअଝିअ ଆଉ ଶାଶୁ ଶଶୁର 
ନିେଜ ନଖାଇ ନପିଇ ମମତା େଡାରି େର ସମa+ୁ ବା�ି 
କରିଥାଏ ସମa+ୁ  अତି ଆପଣାର । 
 
ନାରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି 
କେର ସଦା ପର ଚିtା 
ତଥାପି ମଣିଷ କେର ତାକୁ  
अପମାନ ଆଉ ନିDା । 
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ନାରୀ ସମାନ ଦୁନିଆେର େକହି ନାହZ 
अେଟ େସ ଜନମ ଦାୟିନୀ 
ତା ପାଇଁ ହେସ ସାରା ସଂସାର ଓ ପୁରା ପରିବାର 
ତା ଗୁଣ ଓ ନାମ ବଖାଣି । 
 
 

ଏଇ ବହୁରୂପୀ ନାରୀ +ୁ ହୃଦୟ ରୁ େକାଟି େକାଟି ପ�ଣାମ 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     314 

ସିDୁରସିDୁରସିDୁରସିDୁର    
ସିDୁର ସିDୁର ସିDୁର, 

ସିDୁର ସଧବା ସୁDର୧ 

ସିDୁର ମେୂଳ ନାରୀସୁଖ 

ସିDୁର ହସ ହସ ମୁଖ୨ 

ସିDୁର ପାଇଁ अଗିk ସା�ୀ 

ସିDୁର କରିଥାଏ ସୁଖୀ ୩ 

ସିDୁର ଚିରସଖା ବ�ୁ 

ସିDୁର अବଳାର ବ�ୁ ୪ 

ସିDୁର ଜନG ଜନG ାtର 

ସିDୁର କରଇ ନିଜର ୫ 

 

 

 

 

 

 

ଭ{ବ�ୁ ବିଶ�ାଳ 

 

 

 

ସିDୁର ବେଳ ସୁଲ�ଣୀ 

ସିDୁର େଜ�ାତିର ବ�hନୀ ୬ 

ସିDୁର ଥେର ମାତ�  ~ଶ� 

ସିDୁର ହୃଦୟ ଉ�ଷ� ୭ 

ସିDୁର ନୁେହଁ ଆନ ଭିନk  

ସିDୁର ସାଂସାରିକ ଚିହk ୮ 

ସିDୁର ପ�ାଣର ପରମ 

ସିDୁର ନାରୀର ମହାନ ୯ 

ସିDୁର ତୁଟିେଲ କପାେଳ 

ସିDୁର ବିନା ତୁ�ମେୂଳ ୧୦ 

 
ଘସିଏନ୍, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାiିର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଆଇନାଆଇନାଆଇନାଆଇନା    
ଆଇନା अଟଇ ନାମଟି ତାହାର 

ବିଭିନk  ଆକୃତି ତା’ର 

ବିଭିନk  ରiେର ମିଳିଥାଏ େସ 

ରୂପ ଭିନk  ଭିନk  ଯା’ର 

 

ଆଇନା ଭିତେର ଲାଗିଥିବା କାଚ 

ଦିଶୁଥାଏ େକେଡ଼ ସ�� 

ସବୁେବେଳ ସିଏ ସତ କହିଥାଏ 

େକେବ କେହନାହZ ମିଛ 

 

ଆଇନାେର କାଚ େସହିପରି ଥାଏ 

େଚେହରା ବଦଳି ଯାଏ, 

ଦିନରାତି େକେବ ବଦଳି ନଥାଏ 

ସମୟ ବଦଳୁଥାଏ 

 

 

ବିଶ�ନାଥ େସଠୀ 

 

ଆଇନାେର ନିଜ ରୂପ େଦଖାଯାଏ 

ବୃ�, ଯୁବକ କି ପିଲା 

ଆଜି ଯିଏ ପିଲା କାଲି ବୁଢ଼ା େହବ 

ଲାଗିଛି ସଂସାର ଲୀଳା 

 

ନିଜ ରୂପସିନା ନିଜକୁ ନ ଦିେଶ 

ଆଇନାେର େଦଖାଯାଏ 

ମନର ଭାବନା େଯେତକ ସବୁକୁ 

ଆଇନା େଯ କହିଦିଏ 

 

ପ�କୃତ େଚେହରା ଆଇନା କହଇ 

ନକରି ତିେଳ େହଁ ଛଳନା 

ମଣିଷ ମନେର େକେତ େଯ ଛଳନା 

େକ କରିପାରିବ କଳନା 
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ଜଣାପେଡ଼ ନାହZ ରୂପ ରi ସବୁ 

ଧିେର ଧିେର ଝଡ଼ିଯାଏ 

ଆଇନାଟି ମକୂସା�ୀ ପରି ସବୁ 

ନିରବେର େଦଖୁଥାଏ 

 

ଆଇନା ଦିअଇ ସତ�ର ବାରତା 

ସ��ତାର ନିଦଶ�ନ 

ହିଂସା, अହଂକାର, େ,ଷ େତଜିେଦଇ 

ତା’ପରି େହବ କି ମନ 

 

ଦିନ ପେର ରାତି, ଋତୁ ପେର ଋତୁ 

ସବୁେବେଳ େହଉଥିବ 

ଆଇନାଟି ସତ�, ସ��ର ସେDଶ 

ସବୁେବେଳ େଦଉଥିବ 

 
 

ଗଁା-ଶ+ରା, ବିନିକା, ସୁବ"�ପୁର, 

େମା.୯୬୬୬୯୩୮୭୯୯ 
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ରାତିଟା େକମିତି କଟିଛିରାତିଟା େକମିତି କଟିଛିରାତିଟା େକମିତି କଟିଛିରାତିଟା େକମିତି କଟିଛି    
ରାତିଟା େକମିତି କଟିଛି 

େସ ରାତି ଜାେଣ,  

ଯିଏ ପାଖେର ଥିଲା... 

େସ କ� ଜାେଣ,  

ଯିଏ େଗାଡ଼ େମାଡୁଥିଲା... 

େସ ଯ�ଣା ଜାେଣ, 

ଯିଏ େପଟେର ପାଣି ମାରୁଥିଲା... 

େସ ଛଟପଟ ଜାେଣ, 

ଯିଏ େଦହଟାକୁ େକାେଳଇ ଧରିଥିଲା... 

େସ ଆଖି ଜାେଣ, 

ଯିଏ ଜଗି ବସିଥିଲା... 

 

 

 

 

 

ତୃvି (ଲିମନ୍) 

 

 

 

 

େସ अ�ାର ଜାେଣ, 

ଯିଏ ଆେଲାକକୁ ଚାହZଥିଲା... 

େସ ମୃତୁ� ଜାେଣ, 

ଯିଏ ମୁr ଆଉଁସୁଥିଲା... 

େସ ‘ମଁୁ’ ହZ ଜାେଣ, 

ଯିଏ ସମa+ୁ ସାt� ନା େଦଉଥିଲା... 

‘ସକାଳ ପାହି ଆସୁଛି’... 

‘ରାତିଟା େକମିତି କଟିଛି’... 

 
େଢ+ାନାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୯୪୫୮୫୭୦୮ 
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अେଫରା अତୀତअେଫରା अତୀତअେଫରା अତୀତअେଫରା अତୀତ    
अତୀତ ଯାଇଛି ହଜି ଆଜି 

ସG ½ତିର ସହେର 

ଆଖିେର ସଂଜ अଛି 

କାହZ େକେତ ଦୂେର... 

ଗାଇବାକୁ ମନ ଚାେହଁ 

େସ अଭୂଲା ଗୀତି 

କିଛି ହସ କିଛି ଲୁହ 

ଆଉ କିଛି ମିଛ ପ�ତିଶୃତି... 

େଫରିବନି େକେବ େସହି 

अଭୂଲା अତୀତ 

ବସt ଗଲାଣି ହଜି 

ଆଜି ଆସିଛି େବୖଶାଖ... 

 

 

 

 

ସୀତାକାt ମହାପାତ�  

 

 

 

 

 

ଚାରିଆେଡ଼ େମାର ଆଜି 

ମରୁଭୂମି ଧସୂର ଧସୂର 

ଲାେଗ େମାେତ ସବୁକିଛି 

ବିବ"� େବସୁର... 

अେଟ ମଁୁ େସଇ ପରାଜିତ अଶ� 

ଦବାକୁ େମାର କିଛି ନାହZ 

ଦୁନିଆକୁ 

ମଁୁ େଯ ପୁରା ନିଃଶ�... 

 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୪୯୬୧୩୧ 
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େସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁେସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁେସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁେସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁ    
ଚିର ବDିତା अଭିନDିତା  

େସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁ  

ତା ବDନା ଗୀତି ଗାଇ ଯିବା ସାଥୀ  

ନମଇଁ ଚରଣ ଛୁଇଁ  

 

େସହି େସ କମଳା େସେନହ ବ�ଳl 

ସୁଜଳl ସୁଫଳl ଶସ� ଶ�ାମଳl 

ତା ବୁେକ ତଟିନୀ ସୁଧା ଧାରା େଘନି  

ଯାଏ अବିରତ ବହି....  

େସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁ...  

 

ଉ¤ ପରବତ ତା କଟି େମଖଳl 

ରୁଣୁଝୁଣୁ ଛD ତା ପ�ପାତ ମାଳା  

ଶରଧା େର अତି ନୀଳ ମେହାଦଧି  

ଦିଏ ଯା ଚରଣ େଧାଇ........  

େସହି େମା ଜନମ ଭୂଇଁ.....  

ନବନୀତା ଚକ�ବ_�ୀ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଜେଳଶ�ର, ବାେଲଶ�ର  
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େମା ମାଟି ମଁା ଓଡ଼ିଶାେମା ମାଟି ମଁା ଓଡ଼ିଶାେମା ମାଟି ମଁା ଓଡ଼ିଶାେମା ମାଟି ମଁା ଓଡ଼ିଶା    
େମା ଓଡ଼ିଶାପରି ନାହZ େକଉଁ ରାଜ� 

େଦଶ ବିେଦଶେର ହୁଏ ଆଦରର ଭାଜ� 

ଓଡ଼ିଶା ପ�ାଚୀନ କଳି+ର ଆଧୁନିକ ନାମ 

ପ�ସି�ି ଆଣିଛି ରାଜ�େର ତା’ର ନିଜ କାମ 

ଦୟାନଦୀ କୂଳେର अେଶାକ ପରିବ_�ନ େହେଲ 

ର{ପାତେର ବ�ଥିତ େବୗ�ଧମ� ଗ�ହଣ କେଲ 

ଏକ अେପ�ଲକୁ ଉ�ଳ ଦିବସ ମନାଯାଏ 

େ�ତ� ଫଳ ଦୃ�ିେର ଓଡ଼ିଶା େଦଶେର ନବେମ ରହିଥାଏ 

ଝାଡ଼ଖr, ବi, ଆ�� , ଛତିଶଗଡ଼ େଘରି ରହିଛି 

ପୁରୀେର ରହି ଜଗା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗିअଛି 

ତିରିଶ ଜିଲA ାକୁ େନଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ପରା 

ବାରମାେସ େତର ପରବ େକେତ ଜାନିଯାତରା 

ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ବ� ବିଶ�େର ଲbା ସବୁଠୁ 

ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶ�ରଠୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବା େକଉଁଠୁ? 

ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ� ଲାେଗ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ 

ପିପିଲିର ଚାDୁଆକୁ ସା�ୀେଗାପାଳର ନଡ଼ିଆ 

ରାେକଶ କୁମାର ଦାସ 
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ପୁରୀ, େକାଣାରକ, ଲିiରାଜ େଯେତ ସବୁ ମDିର 

अନ�ନାମ ଭୁବେନଶ�ରର ମDିରମାଳିନୀ ନଗର 

ରଥଯାତରାକୁ ଧନୁଯାତରା ଆେଣ अେନକ ପ�ସି�ି 

अେନକ ମନିୂଋଷି ପ�ାପତ କରିअଛtି େଯ ସି�ି 

ବୀରପୁତ�  ବିଜୁବାବୁ ସୁେରD�  ହଉ अବା ଜଗବ�ୁ 

ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହା ହୁअ ସବ�ଦା େହ ଦୀନବ�ୁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଖରିଜା ପାଟନା, ଲ�G ୀନାରାୟଣପୁର, ବାଳକାଟି 

ପିପିଲି, ପୁରୀ 
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ଖୁଣେର ଗୁଣଖୁଣେର ଗୁଣଖୁଣେର ଗୁଣଖୁଣେର ଗୁଣ    
ଏେତ ଖୁଣ ଥାଇ  

ଏେତ ଗୁଣ କିଏ  

ଭରିଲା େତାହରି ଠାେର 

ହାତ ପାଦ ନାହZ ଏେତ ସୁDର ତୁ  

େକମିତି ଦିଶୁଛୁ 

ରତନର ସିଂହାସେନ  

अବକାଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ସିଂହାର 

ଘଡ଼ିେକ ବଢୁଛି େବଶ େତାହର 

ଭାବିେଲ େମା ମଥା ଘୁରି ଯାଉଛିେର  

ପାଉନାହZ ମଁୁ େତା ଥଳ କୂଳ  

କଳାମାଣିକ ତୁ କଳାକା�ନ 

କଳା ଚାD େତାର କଳା ବଦନ 

କଳା କମଳ ତୁ ନଁା କାଳିଆ 

କଳା ଧନ ନୁେହଁ କାଳିଆ ଧନ େଯ  

କଳା ବଜାରେର  

ଲୁଚାଇ ବିକିବ ଏ अକି�ନ 

ସୁବାସ ଚD�  
ମୁଦୁଲି 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अବସରପ�ାv ବରି- ପ�େୟାଗଶାଳା ପ�ାଯୁ{ିକ  

ଜିଲA ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟ , ସbଲପୁର  

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪ 
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ନୁେହଁ ମୁଁ େଲଖିକାନୁେହଁ ମୁଁ େଲଖିକାନୁେହଁ ମୁଁ େଲଖିକାନୁେହଁ ମୁଁ େଲଖିକା    
କାଗଜ ପୃ-ା େର କଲମ ମୁନେର 
େବାହିଯାଏ କାଳୀ େକେବ ଦୁଇ ଧାେର । ।। 
ଆନମନା ଭାବନା େମା େଲଖି ଚାଲିଯାଏ 
େକେବ େକେବ ପୁଣି କିଏ ପଢି ଦିଏ । ।। 
କାହାକୁ ଲାେଗ େସ अତି େଯ ସୁDର 
କିଏ ପଢି ପୁଣି ଦିअନି ଉ_ର । ।। 
ମନର ଭାବନା କହି େଯ ନ ହୁଏ 
अଲିଭା କାଳୀେର େଲଖି େହାଇଯାଏ । ।। 
େଲଖୁ େଲଖୁ ପୁଣି ସାେଜ େସ କବିତା 
ଧରା ପଡି ଯାଏ େମାର ନିରବତା । ।। 
ନୀରବ ମନେର େଲେଖ ସିନା ନୀତି 
ମାପି ପାେର ନାହZ ତାର अବା ଗତି । ।। 
େକଇ ପୃ-ା  କାଗଜେର େହାଇଯାଏ ବହି 
େସ ବହି ପଢି ପୁଣି କା'ର ମନ ଯାଏ େମାହି । ।। 
ନିରtେର େଲଖୁଥାଏ ଏକୁଟିଆ େକାେଣ 
େକଇ ପଦ େଲଖା ସବୁରି ମନ କୁ ତ ଜିେଣ । ।। 
କିଏ େକେବ ପ�ଶk କେର ଇଏ କାହା ହାତ େଲଖା 
ଆଢୁଆେଳ ଲୁଚି ଯାଏ େକେବ ପୁଣି ଏକା । ।। 
ନାମ ନାହZ ତାର ସିଏ अନାମିକା  
େଲଖିଛି ମଁୁ ସେତ ନୁେହଁ ମଁୁ େଲଖିକା । ।। 

अଲିଭା ସାହୁ 
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ପ�କୃତିରାଣୀର େକେତ କାହାଣୀପ�କୃତିରାଣୀର େକେତ କାହାଣୀପ�କୃତିରାଣୀର େକେତ କାହାଣୀପ�କୃତିରାଣୀର େକେତ କାହାଣୀ    
ଘନ ଘନ ଆଜି ବିଜୁଳି ଚମେକ, 

ଘଡ଼ ଘଡି ଶେg ଆକାଶ କେ  !!! 

ମୟରୂ ରହିଛି ଆକାେଶ ଚାହZ, 

ତା ଛମ ଛ ମ ନୃତ� ମନ େଲାଭାଇ !!! 

ବଷ�ା ଟିପା େଯେବ ଆକାେଶ ପେଡ଼, 

ଇD�ଧନୁ ସାଜି ଦିେଶ ପାହାେଡ଼ !!! 

ଇD�ଧନୁ ସାେଜ ସାତ ରiେର, 

ଆନD ର ଛିଟା ପେଡ଼ ମନେର !!! 

େମା ଘର ଚାଳରୁ ପାଣି ବରେଷ, 

ତେଳ ପଡି େଛାଟ ନଈ େଟ ସାେଜ !!! 

େସ େଛାଟ ନଈ େର କାଗଜ ଡiା େମା, 

ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ବୁେଲ ରାଇେଜ !!! 

 

 

 

 

 

ବାବାେଶଖର 
େବେହରା 

 

ବଷ�ାରାଣୀ େଯେବ େ�ତେର ପେଡ଼, 

ମଲା େ�ତ ଉଠି ସअଳ ବେସ !!! 

ଉଠି ବସି େଯେବ ଗଗେନ ଚାେହଁ, 

ବଷ�ାରାଣୀ େଦଖି ମୁରୁକି ହେସ !!! 

¨ୀ ହାତ ର�ା ଭଜା ପଖାଳ, 

କାେ� େବାହି ଚାଷୀ ଆେସ ସअଳ !!! 

କୃଷକ ଭାଇ େମା େ�ତକୁ ଆେସ, 

ଗାମୁଛା କୁ ତାର अ�ାେର େଖାେଷ !!! 

ହ ଟିହି ଟିହି ଲiଳ କ�ି, 

ମୁହଁେର ତାର ଏଇ ଗୀତଟି !!! 

ଗାଇ ଗାଇ ସିଏ ହଳ କରାଏ, 

ଓଦା ମାଟିେର େସ ସୁନା ଫଳାଏ !!! 
ଗ�ା/େପା : େଦଓଗଁା, ଥାନା : ଗDିଆ 

େଢ+ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୧୦୯୫୪୬ 
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ବାହାଘରବାହାଘରବାହାଘରବାହାଘର    
ବାପା େବାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି 

େଯେବ ଯିବି ଶାଶୁଘର, 

ଏେତ ପର େମାେତ କାହZକି କରୁଛ 

ଏଇ କଣ େମାର अଧିକାର। (୧) 

ପିଲା େବଳୁ ମଁୁ େଯ ମାକୁ େଦଖିନି 

ତେମ େମାର ବାପା, ମା 

ଏେତ ସୁଖ େଦଲ ଜୀବନ ସାରା େଯ 

ଏେବ େମାେତ ପର କର ନା । (୨) 

ଏେତ େସkହ େମାେତ େଦଉଥିଲା କିଆଁ 

ଏହି କଣ ତାର ପ�ତିକାର, 

ବଡ଼ ଉପହାର େଦବ େବାଲି କହି 

େଦଇ େଦଲ ଏହି ଉପହାର । (୩) 

େଘାଡା େହାଇ ମଁୁ େଯ କା ଉପେର ବସିବି 

େଯେବ ଯିବି ଶାଶୁଘର, 

କା ଗପ ଶୁଣି ରାତିେର େଶାଇବି  

ସପନ େହଲା େମା ଛାରଖାର । (୪) 

କାମ ରୁ ଆସିେଲ ଶାଗ ପଖାଳ 

ଆେଲାକ କୁମାର 
ସାହୁ 
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ଆଉ କିଏ ଖାଇବାକୁ େଦବ, 

ରୁଷି ଗେଲ ପୁଣି ବାହାନା କରି 

ପଛେର େଗଲ କରିବ । (୫) 

କିଏ େପାଛିେଦବ ତମ ଆଖି ଲୁହ 

ମନ େଯେବ ଦୁଃଖୀ େହବ, 

ପାଖ ଜମିକୁ ଖାଇବା େନଇକି 

କିଏେସ ଆଉ ଯିବ। (୬) 

ଦୁ� େହେଲ ମେତ ମାଡ଼ େଦଇ 

ପୁଣି ପେଛ େଗଲ କର, 

କି ଦୁ� େହଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

କରିେଦଲ େମାେତ ପର । (୭) 

ବାପା ଭଲ ବ�ୁଟିଏ 

ପିଲାେବଳୁ େମାର ଥିଲ, 

अଳି अଝଟିେର ସବୁେବେଳ 

କରୁଥିଲ େମାେତ େଗଲ ।(୮) 

କିଏ େସ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ 

େଯେବ ମେତ ଡର ଲାେଗ। 

ନ ଖାଇ ଥିେଲ ମଁୁ  

କିଏ ଖୁଆଇବ ସରାେଗ। (୯) 

ସାଇେକଲ ପେଛ କିଏ ବେସଇବ 
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ବୁେଲଇବ ପୁଣି ମେତ, 

ଯାତରା େଦେଖଇ, େମଲଣ ବୁେଲଇ 

େଗଲ କରୁଥିବ େକେତ ? (୧୦) 

କିଏ ପାଣି େଦବ ବାଡି ବଗିଚାେର 

ମଁୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର, 

ଗାଇ େଗାରୁ +ୁ  ଖାଇବାକୁ େଦବ 

କିଏ େସ େସkହ ଶ��ାେର । (୧୧) 

ହଳରୁ ଆସିେଲ ଘରକୁ 

କିଏ େମାଡିେଦବ ପାଦକୁ, 

ମେନ ପେକଇବନି ପୁରୁଣା କଥାକୁ 

ଝୁରି ଝୁରି ତମ ଝିअ କୁ । (୧୨) 

ଫସଲ अମଳ କିଏ େସ କରିବ 

ବିରି,ମୁଗ ଆଉ ଧାନ, 

ଭୁଲ କେଲ ମେତ କିଏ େସ କହିବ 

ଧର୍ େତାର କାନ। (୧୩) 

େପାଷାକ अସନା େହେଲ, 

କିଏ େସ ତାକୁ େଧାଇବ, 

ତଡି େଦେଲ ମେତ  

ନିେଜ ହଇରାଣ େହବ। (୧୪) 

ବୃDାବତୀ ମେୂଳ ସ��ାବତୀ  
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କିଏେସ ଆଉ େଦବ, 

ପର କରି େଦଇ ମେତ 

ସୁଖେର କି ତେମ ରହିବ ।(୧୫) 

ସାତ ପର କରି େଠଲି େଦଉଛ େଯ 

ସାତ ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ, 

କିଏେସ ଚାହZ ରହିବ େଯ  

ଯାଇଥିବ େଯେବ ହଳକୁ। (୧୬) 

ଏଡୁଟିରୁ ଏଡୁଟିଏ କରି ପାଳିଥିଲ 

ତମ ଏଇ େଗହA ା ଝିअକୁ, 

ବାପା ସାେଥ େମାର ଜୀବନଟା ବିତୁ 

ଡ଼ାକୁଥାଇ ନିତି ଦିअ+ୁ। (୧୭) 

ଜାଣିନଥିଲି ମଁୁ, ଥିଲା କଣ ଏଇ 

େମାର ଭାଗ� େରଖା । 

ମା କୁ ହରାଇ ବାପା+ୁ 

ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି ଏକା ଏକା । (୧୮) 
 

ଗ�ା/େପା : ବିଧାରପୁର, ଥାନା : ଗDିଆ 

େଢ+ାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୧୬୫୮୫୫୨ 

ଇେମଲ୍ : aksahoo2s18@gmail.com 
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ଘରଘରଘରଘର    
ଚାଳ େହଉ କି ଛାତ େହଉ େସ 

अବା ଟାଇଲି ଘର 

ନିଦେର େଶାଇ ଶାtିେର ଖାଉ 

ନଥାଏ େସଠି ଡର 

ଖରା ବରଷା ଶୀତ କାକର 

ଆମରି ପାଇଁ ସେହ 

ମାସ ନୁେହଁ କି ବରଷ ନୁେହଁ 

ସାରାଜୀବନ ରେହ 

ସହୁଛି େକେତ अଳି अଝଟ 

କରୁନି ମନ ଉଣା 

ତାପାଇଁ େକେତ ଘରକରଣା 

ନିଇତି ହୁଏ କିଣା 

 

 

 

 

ସେରାଜ କୁମାର 
ସାହୁ 

 

 

 

 

ଜାଗା େଦଇକି ତାହାରି େକାେଳ 

କରୁଛି ଆମ ର�ା 

ପେରାପକାର େସkହ ଆଦର 

େଦଉଛି ନୀତି ଶି�ା 

ସଫାସୁତରା ରଖିବା ତାକୁ 

ସରଗପୁର ପରି 

ହସଖୁସିର ପରିବାରେର 

ସପନ େଦବ ଭରି 

 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪ 
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अେପ�ା अେଫରା अତିଥିରअେପ�ା अେଫରା अତିଥିରअେପ�ା अେଫରା अତିଥିରअେପ�ା अେଫରା अତିଥିର    
ଏକ କାଳରାତି� ର ପାହାtି ସ�ପkର େଶଷେର 

ଆଖି େଖାଲୁ େଖାଲୁ ଜୀବନକୁ 

ଶନୂ�ତାର େଶଷେର ପାଇଲି 

 

ପାପୁଲିେର େସ ପରସର ଉଷGତା ଏେବ ବି ଜୀବିତ 

େହେଲ, େସ ବ�{ିତ�  ଆଜି अ~� 

ଏହା ବାaବ ନା ମଁୁ ଭ� ମିତ 

 

ବିରହୀ ହୃଦୟ ଆଜି ବି ମୃଗତୃ©ା ନୟନେର 

ଆଖିର ଝରକା େଦଇ କାହାକୁ अେପ�ା କରିଛି 

ଯିଏ େକେବ ନ େଫରିବାର ବଚନ େଦଇଯାଇଛି 

 

ଇତଃaତ ପ�ାଣର ଧ�ାନ ଭiକରି 

अେନକ ପ�ଶk େମା େମୗନତାକୁ ପ�ଶk କରୁଛtି 

ପ�ତି ବଦଳେର ଉ_ର अତ�ାବଶ�କ 

 

ସାଇ ଉ�ୟିନୀ 
େଜନା 
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େହେଲ ଶନୂ� ମାଠିଆ ସଦୃଶ ଜୀବନ 

ବ�ଥା, ବ�ାକୁଳତା, େକାଳାହଳେର ପରିପ"ୂ� 

ଆଉ େସଥିେର ନିରବତାର ଯବନିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି 

 
ଗ�ା/େପା : ଡअଁର, େକDୁଝର 

୭୫୬୧୨୧, ଓଡ଼ିଶା 
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ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ନାରୀ- ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା 

େସ ତ ସଯୂ��ାa ନଦୀର ମାୟା  

େସ ତ ଶୀତଳ ରାତିର େଯାଛନା 

ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ବସtର ଋତୁ 

କବିର େକାମଳ ଭାବନା 

ସୃ�ିର ସଜ�ନା ଆେଲାକର ବିDୁ 

ସହି ସହି େକେତ ଯାତନା 

ତାକୁ େନଇ େକେତ ପଶାପାଲି େଖଳ  

ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଇତିହାସ ଯାଏ 

ତାର ନାରୀତ�ର ନାହZ ତୁଳନା 

 

 

 

 

 

 

ମ|ୁରାଣୀ ମିଶ� 

 

ଏଇ ନାରୀ ଦିେନ କୁରୁସଭା ତେଳ 

ଆତୁର କେ� ମାଗିଥିଲା ନିଜ ଇ�ତ  

ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ସ�"�ଲ+ା େହଲା ବିଭ{ 

ଆଜି ଏଇ ନାରୀ ପୁରୁଷ ହାତର େଖଳଣା  

ହଜିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ବହିର 

ମେନପଡ଼ୁଥିବା ରଚନା 

ନାରୀ ପାଇଁ େକେତ ନୂଆ अଭିଧାନ  

େପ�ମ ପ�ଣୟର ବିେଶଷ କଥନ 

େଯୗତୁକର ନିଆଁ ନିଲାମ ଡାକରା  

ବଧହୂତ�ା ଗଣ ଧଷ�ଣ  

ତା ପାଇଁ ତ ଆଉ ବସୁଧା ଫାଟୁନି 

ଆକାଶ ନିମ�ମ ନିଦାରୁଣ  

ପବନର ଗତି अଟକି ଯାଉନି 

ତା ଜୀବନ େଯୗବନ ବିଦୀ"� 
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ପୁରୁଷ ମନର େଭାକ  

ନାରୀକୁ ସଜାଏ ସ�ଗ�େଲାକରୁ ନକ� 

ଆସ ମା େଦବୀ  

ଶ{ି ରୂେପଣ ସଂ�ିତା  

ଆଉଥେର अବତରି  

ପାଶବିକତାର ବିକୃତ ମୁଖାକୁ ନିଜ ହେa ଦିअ ସଂହାରି 

ମୁ× େଚତନା ସ�ରି ଯାଉ  

ପ�ତିଟି ଜୀବେନ ଭରିଯାଉ ନୂଆ ସଂେକତ 

ନାରୀ ପାଇଁ େହଉ ସାଗର ମ�ନ  

अେଲାଡ଼ା ନେହଉ ତା ଜୀବନ କାବ�  

अମୃତର ମିଳୁ ସ�ାନ 

                                                  

                                                                                                            

 

 

 

 
ହାଇଦ� ାବାଦ 

୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 
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େହ ମହାନଗୁରୁେହ ମହାନଗୁରୁେହ ମହାନଗୁରୁେହ ମହାନଗୁରୁ    
େହ ମହାନ ଗୁରୁ... 

ପ�ଣାମ ଜଣାଉ ଆେମ ତୁମକୁ 

େଘନ ପ�ଣାମ ଜଣାଉ अଛୁ ତୁମକୁ 

 

ଏହି ପବିତ�  ଦିନେର, େପ�ମ ଭ{ି ସରଧାେର 

ତବ ପଦ ତେଳ ସାହି ପଜୂାରୀ 

େଘନ ପ�ଣାମ ଜଣାଉ अଛୁ ତୁମକୁ 

 

ତୁେମ अ�ାନ ନାଶକ, ତୁେମ �ାନ ବିତରକ 

अ�କାର ପେଥ ତୁେମ ଆେଲାକ 

େଘନ ପ�ଣାମ ଜଣାଉ अଛୁ ତୁମକୁ 

ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ଆେମ ପ�ଣାମ ଜଣାଉअଛୁ ତୁମକୁ... 

 

କ�କିତ ପଥକୁ େଯ ତୁେମ କର କୁସୁମିତ 

ମଧୁର ପରେଶ ସଂ�ାପିତ ପ�ାଣ ଉଲA ସିତ... 

ଏ ଭବ ସାଗେର ତୁେମ ନାଉରୀ ଆମ ନାଆର 

ଚD�କାt େଜନା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     335 

ପାରି କରିଦିअ ଏଇ ଜୀବନ 

େଘନ ପ�ଣାମ ଜଣାଉ अଛୁ ତୁମକୁ 

ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ଆେମ ପ�ଣାମ ଜଣାଉअଛୁ ତୁମକୁ... 

 

ବାଟହୁଡ଼ା ବାେଟାଇର ତୁେମ अଟ ଧ��ବତାରା 

େସkହ, େପ�ମ କରୁଣାର अବା ସଦା ବାରିଧାରା 

ନିତି ଆଦେଶ� ଗଢ଼ ତୁମରି େସଇ ଜୀବନ 

ତୁେମ ଆମ ହୃଦୟର ~Dନ... 

େଘନ ପ�ଣାମ ଜଣାଉ अଛୁ ତୁମକୁ 

ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ଆେମ ପ�ଣାମ ଜଣାଉअଛୁ ତୁମକୁ... 

 

ନିଦାଘର ଉଷGତାେର ତୁେମ ବରଷାର ବିDୁ 

ଶାt, ଦୟାଶୀଳ ପୁଣି ତୁମ ହୃଦୟର ସି�ୁ 

ତୁେମ ମiଳମୟ େହ, ଆେହ କୃପାର ସାଗର 

ବDନା କରୁଛୁ, ଆେମ ତୁମକୁ 

େଘନ ପ�ଣାମ ଜଣାଉ अଛୁ ତୁମକୁ 

ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ତୁମକୁ, ଆେମ ପ�ଣାମ ଜଣାଉअଛୁ ତୁମକୁ... 

(ସମପhତ ଭ{ି अଘ��, େସହି ରା�� ନିମ�ାତା, ମହାନ ଗୁରୁ+ ପାଦତେଳ) 
ସହକାରୀ ଶି�କ, ପୁରୁେଷା_ମପୁର, ଫୁଲନଖରା, କଟକ, ୭୫୪୦୦୧ 
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अତୀତअତୀତअତୀତअତୀତ    
ଗହଳ ରାତିର ବହଳ अ�ାେର 
ତୁମ ସG ½ତି ଉ+ିମାେର 
ନିେଜ ମଁୁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି 
ତୁମକୁ େଦଖିଲା ପେର! 
 
ଆକାଶେର ତାରା େଗାଟି ଗଣିତା େଲା 
ଗଣିକି ପାରିବ କିଏ 
ମନ ତଳ େବଦନା ମନେର ଥାଏ 
ବୁଝି କି ପାରିବ କିଏ? 
 
ଫିକା ଲାେଗ ପୁେନଇଁ ଜହk  େଜାଛନା 
ସାଥି ତୁମ ବିେ�ଦେର 
ମନ ବଗିଚାରୁ େଗାଲାପ ଝାଉଁେଳ 
ଜେଳ ଜଳtା ଜୁଇେର 
 
ଏଇ େମା ମନ अେଲାଡ଼ା ପା�ଶାଳା 
ତମକୁ अେପ�ାରତା  
 

େସୗମ�ର|ନ ପାତ�  

 

େକେବ ମଁୁ ଗାଉଛି ବିରହ ସଂଗୀତ 
େକେବ େଲଖୁଛି କବିତା 
 
ଆଖି େକାଣରୁ ଝରୁନାହZ େଲାତକ 
अtରୁ ଝରଇ ଲହୁ 
ପରେଦଶୀ ସାଥି ପାଷାଣ ହୃଦୟ 
ଆଶା େସ ଭଲେର ରହୁ 
 
अତୀତର େସଇ अଭୂଲା ସG ½ତିଟା 
ଝାପସା ଆଲୁअେର ଆେସ 
ଆଖିର େଲାତକ ବିDୁଟିଏ େହାଇ 
ଦୂର ଦିଗବଳେୟ ଦିେଶ 
 

ଗ�ା/େପା : ଖଡ଼ିअi 
ଜିଲA ା : ଯାଜପୁର,  

୭୫୫୦୪୯. ଓଡ଼ିଶା 
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ରାଧାେଗାପାଳରାଧାେଗାପାଳରାଧାେଗାପାଳରାଧାେଗାପାଳ    
ରାଧିକା+ର ତୁେମ େହଲ ଆରାଧ�, 

ଏହି େପ�ମର ନାହZ େଯ ତାରତମ�, 

ତୁମର ରାସଲୀଳା अତ�t ସୁରମ�, 

ତୁମର ବଂଶୀର ରବ ସବ�ଦା ଶ�ାବ� |୧| 

ତୁେମ ରାଧା+ ହୃଦୟେର କରିଛ ନିଳୟ, 

ତୁେମ ନିେଜ ପ�ଣୟର ଦିବ� େଦବାଳୟ,  

କିେଶାରୀ+ୁ ତୁମ ସିGତହାସ େଯ ଦଶ�ନୀୟ,   

ରାଧିକା+ୁ ସତତ ପି�ୟତର ତୁମ ଦିବ�ଚୟ |୨| 

ବୃDାବନକୁ ସଂ~ଶ� କରିେଲ ତୁମର ଶ�ୀଚରଣ, 

ଯମୁନା ତଟ ପାବନ କରିେଲ ତୁମର ପଦG ଚରଣ, 

अନt अନୁରାଗର କରି କରି ଚାଲିଲ ବିତରଣ, 

ରାଧିକା+ ପାଇଁ ତୁେମ େହଲ ରମଣୀୟ ରମଣ |୩| 

ତୁମ ବଦାନ� ବଦନ େଯ ପ�áୁଟିତ ପ+ଜ,  

अବ"�ନୀୟ ତୁମ ମୁଖଚD�ର ସେତଜ େତଜ,     

କୃ©େପ�ୟସୀ+ର ତୁେମ ମେନା� ମେନାଜ, 

ରାଧାେଗାପାଳ େହାଇ ସୁପ�ସି� କରିଲ ବ�ଜ |୪| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର  
ସି ‘ଚିମା’  
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ଆସj ନୀରବ ରହିବାଆସj ନୀରବ ରହିବାଆସj ନୀରବ ରହିବାଆସj ନୀରବ ରହିବା    
(ଚିଲିର ବିଖ�ାତ କବି Pablo Neruda + ଇଂରାଜୀ  କବିତା Keeping 

Quietର ଓଡ଼ିଆ अନୁବାଦ) 

 

ବ_�ମାନ ଆେମ ଏକରୁ ବାର ପଯ��t ଗଣିବା  

ଏବଂ ଆେମ ସମେa ନୀରବ ରହିବା। 

 

ସମଗ� ଧରାପୃ-େର ଏକ ସମୟେର 

େକହି କହିବାନି େକୗଣସି ଭାଷା 

ଆସj ଚୁପ୍ ରହିବା କିଛି ମୁହୂ_� ପାଇଁ 

ଏବଂ �ାt ରହିବା ସମa କାଯ��କଳାପରୁ 

 

ଏହାେହବ ଏକ ଆoଯ��ଜନକ ମୁହୂ_� 

ନା ଥିବ, େକୗଣସି ଜନ ଗହଳି 

ନା, ଶୁଣାଯିବ ଇ|ିନ୍ ର ଶ� 

ଆେମ ସମେa ଏକତି� ତ େହବା  

ଏକତ� ର ଭାବନାେର। 

ରମଣୀକାt ସାହୁ 
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ଧୀବର କରିବନି ତିମିର ଶିକାର ଶାt ସମୁଦ� େର 

ଲବଣ ସଂଗ�ହକାରୀ �ାt ରହିବ ନିଜ କମ�ରୁ 

अନୁଧ�ାନ କରିବ �ତବି�ତ ପାପୁଲିକୁ। 

 

େଯଉଁମାେନ ପ�aୁତ େହଉଛtି  ସବୁଜ ଯୁ� ପାଇଁ 

ଆେଗkୟ, ଗ�ାସୀୟ  अଥବା ଆଣବିକ ଯୁ� ପାଇଁ 

�ାt ରୁହj ଯୁ� ଭାବନାରୁ 

କାହZକିନା, ବିଜୟର ମଲୂ� ରେହନି ସାମଗି�କ ବିନାଶେର 

ଧଳା ବ¨ ପରିଧାନପବୂ�କ ଭାତୃଭାବ ଭାବନାେର ମଗk ରୁହj। 

 

ଯାହା ମଁୁ କହୁଛି, ତାକୁ 

ସ ୂ"� ନୀରବତା ସହିତ ତୁଳନା  କରି  

,Dେର ରୁହj ନାହZ। 

ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଜିअj 

ମଁୁ ମୃତୁ� ସହ ସାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଚାେହଁନା। 

ଆେମ ଜୀବନକୁ अଧିକ ସରସ ସୁDର କରିବା ନିଶାେର 

ଭୁଲିଯାଇଛୁ  ନିଜର େମୗଳିକତା ଏବଂ ମଣିଷପଣିଆକୁ। 

 

େବାଧହୁଏ ଏକ ବିରାଟ ନୀରବତା  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     340 

ଆମକୁ ଜଣାଇଥାtା ଆମର ଦୁଃଖକୁ 

ଯାହା େହଉଛି, ଆେମ ନିେଜ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। 

ନା, ବୁଝିପାରିଛୁ ,ବିଶ� ଭାତୃଭାବକୁ, 

େକବଳ ପର~ରକୁ ମୃତୁ�ର ଧମକ୍  େଦବାେର  ଲାଗିଛୁ 

ଏବଂ ନିେଜ ନିଜ ବିରୁ�େର ଯୁ� େଘାଷଣା କରିଚାଲିଛୁ। 

 

େବାଧହୁଏ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଜଣାଇେଦଉଛି େଯ 

ମୃତପ�ାୟ  େଦଖାଯାଉଥିବା ଧରାପୃ-  

ପୁଣି େହାଇଉେଠ ଜୀବt 

ବା_�ା େଦଇଯାଏ, ନୀରବତା ହZ େଶ�ୟ। 

 

ବତ�ମାନ ମଁୁ  ବାର  ପଯ��t ଗଣିବି 

ମଁୁ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ, ଆପଣମାେନ କିj ଶାt ରହିେବ। 

 
 

 

 

 

अଧ�� 

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ,ନବରiପୁର। 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ସୁଦr ପ�ସାଦ ନD 

ମଁା େଗାମଁା େଗାମଁା େଗାମଁା େଗା............    
ମୁଇଁ ତ ମୁରୁଖ୍  େଟ େଗା 
କାଏଁ ବଲି ପଜୂା େଦମି 
ଜନମ୍  ଜାତ୍  େଦଇଛୁ 
ତେତ େମାର୍  ମଁା କେହମି ।। 
 
ପାେଖ ପାେଖ ଥିବୁ ତୁଇ 
ମେତ ଛାଡ଼ି େନଇଁ ଯିବୁ 
ବେନ କଥାନି େଟ କହି 
େତାର୍  କୁେଲ ସୁଏ େଦବୁ ।। 
 
େପେତନ୍  ଟଁେଣଇ ଠାନୁ 
ମେତ ଦୂେର ରଖିଥିବୁ 
ଆପଦ୍  ବିପଦ୍  େବେଲ 
ମଁା ପନତ୍  ଢାପି େଦବୁ ।। 
 
େହନ୍ େତ ବି ଲେଲା ଥେପା 
ମଁୁଇ ଦୁର୍ ବଲିଆ ଟା 
େତାର୍  ତାକତ୍  ବେଲ େଗା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     343 

େଭଣିଆ େଟ ଗୁଟା ମୁଟା ।। 
 
ଦୁନିଆଁ ସାରା େଗା େତାର୍  
ଲିଲା େଖଲା ଚାରିଆେଡ଼  
େଯନ୍  ଠାେନ ଇଛା ଲାେଗ 
ଉଭା େହଉ େକେତ ଲାେଢ଼ ।। 
 
ନଁା ପାଇଛୁ େଯେତ େସେତ 
େକନ୍  ଟା େକ ମଁା ଧର୍ ମି 
ତୁଇ ଜଗତ୍  ଜନନୀ 
କୁର୍ ପାମୟୀ କେହମି ।। 
 
ସବ୍ େକ ରଖିଥିବୁ େଗା 
କାଲ୍  େବେଲ ବେନ କରି 
ଏତ୍ କି ମାଗୁେଛ ତେତ 
ମଁା େଗା ମୁଡିଆ େଟ ମାରି ।। 
 

 
 
 

େକଉଁଟିପାଲି, େଯାଗିସଡ�ା  
େଲାଇସିଂହା, ବଲାiିର  
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େକୗଶିକ ସାହୁ 

ଜଏ ମଁା ଦୁେଗ�ଜଏ ମଁା ଦୁେଗ�ଜଏ ମଁା ଦୁେଗ�ଜଏ ମଁା ଦୁେଗ�    
ଜଏ ମଁା ଦୁରୁେଗ ମହିଷାମଦ�ନୀ 

ଜଏ ଜଏ ଦଶଭୂଜା, 

େତାହର କୁଠିେର ଶୁହୁଲ ସିଂହାେର 

ଚଢାଇମି କରି ପଜୂା େଗା 

ମା’ତ କାଲରାତିରି... 

ତେତ ବଂଦୁେଛଁ ସିଧିଧାତିରି େଗା 

ମା’ତ କାଲତାତିରି... ।୧ । 

ଶିେର ଚଢ଼ାଇମି ଲାଲ ଉଢ଼ୁନୀ େଗା 

ଲାଲିଆ ପାଟ େସଁଦୁର 

अଁତର, େଚେପନା, ପନିଆଁ, ଦପ�ନ 

ବାଲିବଁଧା,େଶ ୁ,େତଲ େଗା 

େସେନା ପଉଡର ମୁେହଁ.... 

ଶୁେଭ ଚଢଉେଛ କରି ଲେୟ େଗା 

େସେନା ପଉଡର ମୁେହଁ.... ।୨ । 

କପାଲେକ େଦମି ଲାଲ ଟିକିଲି େଗା 

ଆଁଖିେନ କଲା କଜଲ 
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ସୁନାର ହାରେକ ଗଲାେର ପZଧାମି 

ଦିଶୁଥାଉ ଝଲମଲ େଗା 

ମଁା ବରହମ୍ ଚାରିନି.... 

ଚଁଦରଘଁଟା ମଁା ଜଗତ୍ ଜନନୀ େଗା 

ମଁା ବରହମ୍ ଚାରିନି... ।୩ । 

ହାତେକ ଆନିେଛଁ ଲାଲିଆ ଚୁଡି େଗା 

ଖରିଆ େମେହଁଦି ବନା 

େଡବିରି-ଭୁଜୁନି ଦୁଇ େଗାଡେକ ତ 

ରୂପାର ପାଂଜଲ ସିନା େଗା 

ପାେଦ ଲାଲି अଲିତା... 

ଶୁଭା ପାଉ ମଁା ଜଗତମାତା େଗା 

ପାେଦ ଲାଲି अଲିତା... ।୪ । 

 
 

 

 

 

 

େଭଜିପଦର, ଘୁନସର, ବଲାiିର 

େମା.ନଂ : ୭୦୦୮୫୯୧୦୬୨ 
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ମେନାର|ନ ସୁରୁଜାଳ 

ଗୁହାରି କରୁେଛଁ ପାହା ତେଲଗୁହାରି କରୁେଛଁ ପାହା ତେଲଗୁହାରି କରୁେଛଁ ପାହା ତେଲଗୁହାରି କରୁେଛଁ ପାହା ତେଲ    
ଗହଗହ େହଇ ଚାଉଲ ପୁ|ି େକ 

ଦୁହି ପାହା ତେଲ ପାରି 

େବଲ ପତେର େସDୁର ଲାଲି ମାଆଁ 

ଚେଢଇ େଦଇେଛଁ ନୁରି।  

ମାଲି ଗଁଥି ମDାର ପଦମ ଫୁଲ 

କରାଟ ଦହନା ଚଁପା 

େକେଡ ଉବାଗେରଁ ପିେ�ଇ େଦଇେଛଁ 

ନାଆଁ ଧରି କେରଁ ଜପା।  

�ିରି ପୁରି େଭାଗ ନଡିଆ କେଦଲ 

ଘିଇର ଜାଗର ଜାଲି 

ଭରନି ପାରଥି ବାଜୁେଛନ ସଁେଗ 

ଘଁଟ ଶଁଖ ହୁଲହୁଲି ।  

ମହମହ େହଇ ମହକି ଯାଉେଛ 

କହେରଁ ଧୁପ ଆଲତି 

ଉପାସ ରଖିେଛଁ େତାର ଲାଗି ମାଆଁ 

ରହି ଉଜାଗର ରାତି। 
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ଦାଓ ଦାଓ େହଇ अଖଁଡ ଜଲୁେଛ 

ଦଶି ଦୁଆରେକ େ�ପି  

ଛତର ଆଢୁଆେଲ ରଖ ସବକୁଁ 

ପନତ କାନିଥZ ଢଁାପି।  

ଦଶରା ମାସର ପୁଜା ପରବେନ 

କରୁେଛଁ ପାହା ବDାନ 

େତାର ବିେନ ମୁଇଁ େଛଉଁଡ ଛୁଆେଟ 

ପାେହଁ କରିେଛଁ ଧ୍ଯାନ। 

ଗୁହାରି କରୁେଛଁ ପାରି େଦଇ ପୁଜା 

େନବୁେଗା ଭକତି ଭରି 

ସାହାରା େହବୁମଁା ବିପତ ଆଫତ 

ଦୁଷ ଗୁନା ନାଇଁ ଧରି।  

 
 

 

 

 

 

 

अଇଁଲାପାଲି, ଧମା,ସbଲପୁର 
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ସହେଦବ ଧରୁଆ 

ଜୁହାର୍ ମଁା ମଂଗଲାଜୁହାର୍ ମଁା ମଂଗଲାଜୁହାର୍ ମଁା ମଂଗଲାଜୁହାର୍ ମଁା ମଂଗଲା    
ଜୁହାର୍ ମଁା ମଂଗଲା ନାଇଁ ମାେଗଁ ବଂଗଲା 

ଧନ୍ ସୁନାରୁପା ମାଲି, 

ଆଏଜ୍ ଥିବା କାଏଁ  କାଏଲ୍ ଯିବା ଝାଏଁ 

େକନ୍ ନିେକ ଝଟ୍ ଚାଲି ।୧ । 

 

େକନ୍’ଟାେକ ମାଗେଲଁ  ରେହବା କାେଲ କାେଲ 

ଭାବି େହସି अେଥାଥାଲି, 

େଦଇଥିେଲ ଭାଏଲ୍  ପାଏତି ମାଲ୍’ଜାଲ୍ 

ଧରୁେଛ अଧ୍’କପାଲି ।୨ । 

 

କା’ଣା େଦଇ ତୁସିG  ତେତ ମୁଇଁ ମନାମି 

ଯାଏ ବୁଧିବଲ୍ ହଜି, 

େଜେତ ଯାହା ଦରବ୍ େସଟା େତାର୍ ସରବ୍ 

େଦେଲଁ ପାେପ େହମି ଭାଜି ।୩ । 

 

ଯାର୍ ଧାନେକ ତାର୍ ମୁହh ବଲବାର୍ 
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େଲେଖଁ  େହବା ସିେନ ପାପ୍, 

କାଏଁ ଦରବ୍ େଦମି େତାର୍ ମନେକ ମୁହିମି 

ନାଇଁ େହବା ପାପ୍’ତାପ୍ ।୪ । 

 

ଧନ୍ ଦରବ୍ େଦେଲଁ ପଡମି ସିେନ ଖାେଲ 

କିଏ କହିେଦବା ଲଁାଚ୍, 

ବେଢ଼ ମତA ବିଆ ଆଏ ଖୁସାମଦିଆ 

େଦଇ ଟଁେକ ଲାଭ୍ ପଁାଚ୍ ।୫ । 

 

ହୁେଦ� େକେତ ବାଧା କେହେଲଁ କିଏ ସିଧା 

ଘୁରି ମଁୁଡ୍ େହବା ବଥା, 

ମୁଚ�ା ବଦନାମ୍  କବ�ା ହିନମାନ୍ 

େହବା ମନ୍ ଜଥାକଥା ।୬ । 

 

ଭାବେକ କରି ଫୁଲ୍ ମନର୍ ସୁତା ମୁଲ୍ 

ଗଁୁଥି କରିେନଲି ଗୁେଟ, 

େନ’ ହଇ ଦୁଖମନା କବ�ୁ  ମଁା େଗା େଘନା 

ଦଉେଛଁ ଭାବି ମାଲେଟ ।୭ । 
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ମନର୍ अଠିଖୁନ୍ େଯତକ अବଗୁନ୍ 

େସଥି ସଁପିେଦଲି ତେତ, 

ପାହା ତେଲ ପରଲି ମୁଡିଆେଟ ମାଏଲି 

ସତବୁଧି େଦବୁ ମେତ । ୮ । 

 

ଏ�ି କେର अଲି अେବଶ୍ େଦବୁ ବଲି 

ରଖି ଆସା େଜାର୍ କରି, 

େତାର୍  ବିହୁେନ ମାଆ अଁଧାର୍ ଇ ଦୁନିଆ 

େହସି ମଁୁଇ अଁଧା ସରି ।୯ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଆଂଚଳିକ ଶି�ା ପ�ତି-ାନ, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧ ୦୨୨ 

sahadevdharua@gmail.com 
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ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

ଚାଷୀର୍ ମନ୍ଚାଷୀର୍ ମନ୍ଚାଷୀର୍ ମନ୍ଚାଷୀର୍ ମନ୍    
ଚାଷୀର୍ ମନ୍'ଟା ଗହଲ୍ ଚହଲ୍ 

ଲାଗିବସୁେଛ େକଥ୍'ନିେକେତ 

ଚାଷ୍ ବାଡ଼ି ଟିେକ ଭଲ୍ ହଉ ବଲି 

ଆଶା କରୁେଛ ଯାହାେକ େଯେତ.....! 

ହିସାବର୍ ହାେଟ ବୁଲିବସୁେଛ 

ଇଆଡ଼୍ େସଆଡ଼୍ ଉଷେତ ଉଷେତ 

ଭାବ୍'ନାର୍ ଦୁଲିଥି ଦୁଲିନଉେଛ 

ସୁଖର୍ ଆକାେଶ ଉଡ଼ୁେଛ ସେଥ.....! 

ତା'ର୍ ଦୁନିଆଁର୍ ତାପ୍'େନ ରଜା 

ମନ୍ େକ କେହସି େଯେତ 

ମନ୍ ଭି େକଥ୍'ନି ନାଚି ବସ୍'ସି 

କାମ୍ କରି କରି ନିଜର୍ େଖେତ.....! 

       

 
େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି 

      ଜିଲA ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮  
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ରାେଜD�  େବାଡ଼କିଆ 

ଚାଷୀ ଘରର୍ ପିଲା ଆେମଚାଷୀ ଘରର୍ ପିଲା ଆେମଚାଷୀ ଘରର୍ ପିଲା ଆେମଚାଷୀ ଘରର୍ ପିଲା ଆେମ    
ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ଆେମ 

ପାଏେଲ ଖାଏସୁ ଖିରିପୁରି 

େନେହେଲ ସୁଖା ମୁରିଚ୍ 

େସଥିେର ଆମର୍ ମନ୍ ଖୁସ୍୧ 

େ�ତ୍ େନ ହଳ ଲiଳ କରି 

ମୁrର୍ ଝାଳ୍ େକ ତୁେr େନ ମାରି 

େସେନ ଫଳାସୁ ସୁନାର୍ ଫସଲ 

ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ଆେମ୨ 

ଦିନ୍ ରାଏତ୍ ଖଟି କରି େ�େତ 

େସନ୍ କର୍ ସଁୁ ମୁଗ୍, ବିରି ଆର୍ କୁଲଥ୍ 

ହଳ୍ ବଳଦ୍ ଆଏ ଆମର୍ ତାକତ୍ 

ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ଆେମ୩ 

ଚାଷରୁ ଯାହା ମିଲ୍ ସି ଦି ପଏସା 

ସୁେଖ ଦୁେଖ କୁଟୁମ୍ ଯାଏସି ଚଳି 

ଭାବ୍ अଭାବ୍ େନଇ ହୁଏ ଜାନି 

ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ଆେମ୪ 
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ବାପ୍ अଜା ଆମର୍ ଚଉଦ ପୁରୁଷ୍ 

କରି ଆସୁେଛ େ�େତ ଚାଷ୍ 

ତାେକ ଆେମ କର୍ ମୁ କରୁଥିମଁୁ 

ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ଆେମ୫ 
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ସkାତକ ଓଡ଼ିଆ, ତୃତୀୟ ବଷ� 

କଳାହାrି ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ଭବାନୀପାଟଣା 

କଦଳୀମୁrା, ଧମ�ଗଡ଼, କଳାହାrି 
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େଦବଦ_ ପrା 

ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଚାଷୀର ମାନ୍ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଚାଷୀର ମାନ୍ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଚାଷୀର ମାନ୍ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଚାଷୀର ମାନ୍    
ନୂଆଁଧାନ୍ ବାହାର୍ ଲା ନ 
ଚାଷୀର୍ ମନ୍ ହସ୍ ଲାନ 
ନୂଆଁଧାନ୍ ଚାଷୀର୍ ମାନ୍ 
ଚାଷୀ ଆମର୍ େଦଶର୍ ସାନ୍ 
ମୁଡର୍ ଝାଲ୍ ଟୁଁେଡ ମାରିକରି 
ଚାଷୀ ଚାଷ କରସି ପଗଡ଼ିମାରି 
ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ୍ କାକର୍ 
ଚାଷୀ ନାଇଁକେର କାହାେକ ଖାତର୍ 
େକେତ ଦୁେଖ ଚାଷୀ ଚାଷ କର୍ ସି 
ନୂଆଁଧାନ୍ େଦଖି ସବୁଦୁଖ୍ ଭୁଲ୍ଯାଏସି 
େଯତ୍ କି अେଛ ଆମର୍ ଖାନ୍ ପାନ୍ 
ସବୁ ହଉେଛ ଚାଷୀର୍ ଦାନ୍ 
େକେଭ ନାଇଁ କର୍ ବ ଚାଷୀେକ ହିନ୍ ମାନ୍ 
ଚାଷୀ ଦଉେଛ ଜୀବନ୍ ଦାନ୍ 
ଚାଷୀ େହଉେଛ େଦଶର୍ ବଲ୍ 
ତାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଦିେହ ବଲ୍ 
ସର୍ କାର୍ େକ ଗୁେଟ ବିନତି 
ପେହଲା କର୍ ଚାଷୀର୍ ଉନk ତି 
 

ସିDୁରପୁର, ବିନିକା, ସୁବ"�ପୁର ଜିଲA ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ବିପAବ କୁମାର ନାଥ 

ନୂଆ ଧାନ୍ ଚାଷୀର୍ ମାନ୍ନୂଆ ଧାନ୍ ଚାଷୀର୍ ମାନ୍ନୂଆ ଧାନ୍ ଚାଷୀର୍ ମାନ୍ନୂଆ ଧାନ୍ ଚାଷୀର୍ ମାନ୍    
ଖରାଗଲା ଆସ୍ ଲା ବଷ�ା 

ଚାଷୀର୍ ମନ୍ େହଲା ଉଛନ୍ 

ହାେତ ଧରି ନiଲ୍ ପଗଡ଼ି ମାରି ମୁେଡ଼ 

େଖତ୍ େକ ସେଭ ଧାଏସନ୍ 

 

ମେନ ମେନ େଦବୀ େଦବତାେକ ସୁମି� 

ନଡ଼ିଆ ଗୁେଟ େଦସନ୍ ପିଟି 

ଜୁହାର୍ କରି କି ମାଟି ମା େକ 

ଚାଷୀର୍ ମନ୍ େହସି ଖୁସୀ 

 

ନiଲ୍ ଧରି କି ମାଏଟ୍ େକ ଚାଷୀ 

ଫସଲ୍ ଉପକୃତ୍ ବନାସି 

ଖରା ବଷ�ା ସହି ଗରମ୍ ଥrା ଭୁଗି 

ମାଏଟ୍ ନୁ ସୁନା ଉଗାସି 

 

କିଛି ମାସ୍ ପେର ଡୁଲି ଟାiି�  
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ସବୁ େହଇଯାଏସି ହରାଭରା 

ତାହାେକ େଦଖି ଚାଷୀ େହସୀ ଖୁସି 

ସେଭ େହସନ୍ ତରା ତରା 

 

ଧିେର ଧିେର କରି ସବୁଜ୍ ରi୍ 

ସବୁ େହଇଯାଏସି ସୁନାସୁନା 

େସଟା େଦଖି ଚାଷୀ ଖୁସୀମେନ େହସି 

କାଟ୍ ବା େଯ ତନାଘନା 

 

ଧାନ୍ ମେଡ଼ଇ କରି ପୁଆଲ୍ କାଢି କାଢି 

କରି େଦଶନ୍ ଗୁେଟ ଗଦା 

ଧାନ୍ େକ େଦଖି ଖୁସୀ େହଇ ଯାଏସନ୍ 

ସବୁ ଚାଷୀମାନ୍ କର अଜା 

 
 

 

 

 

 

ବଣାଇଗଡ଼, ରାଉରେକଲା 
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େଦେବD�  ଭୁଏ 

ମଁା ମାଏଟ୍ ଡାକୁେଛମଁା ମାଏଟ୍ ଡାକୁେଛମଁା ମାଏଟ୍ ଡାକୁେଛମଁା ମାଏଟ୍ ଡାକୁେଛ    
ଉଠ୍ ଉଠ୍ େର େଭଡିଆ ଟୁରା 

ବଲ ବଫୁ େତାର୍ େକେତ େଯ େଦଖା 

ନାଇ ଶୁଇ ପଡ୍ ତୁଇଁ 

ମଁା ମାଏଟ୍ େତାର୍ େସାର୍ କରୁେଛ 

ଲଢ଼ି, ଛେଡଇେନ େତାର୍ ଭୂଇଁ । 

 

େତାର୍ ବଫୁ େକ ସମ୍'କିରର୍ ଡର୍ 

ଶେହ ହାତୀର ରଖିଛୁ ବଲ୍ 

କାଏଁଟା ବସିଛୁ ତୁଇଁ 

ମଁା ମାଏଟ୍ େତାର୍ େସାର୍ କରୁେଛ 

ଲଢ଼ି, ଛେଡଇେନ େତାର୍ ଭୂଇଁ । 

 

େତାର୍ ଜାତି କୂେଲଁ େକେତ େଯ ବୀର୍ 

ମଁା ମାଏଟ୍ ଲାଗି ଧରିଥିେଲ ତୀର୍ 

ଭୁଲିକାଏଁ ଯାଉଛୁ ତୁଇଁ 

ମଁା ମାଏଟ୍ େତାର୍ େସାର୍ କରୁେଛ 
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ଲଢ଼ି, ଛେଡଇେନ େତାର୍ ଭୂଇଁ । 

 

ବିେଦଶୀ େମତାଲ୍ େକେତ େଯ अଛନ୍ 

େଦଶ୍ ଭାiୁଛନ୍,ଲୁଟି ନଉଛନ୍ 

କାଣା େଦଖୁଛୁ ତୁଇଁ 

ମଁା ମାଏଟ୍ େତାର୍ େସାର୍ କରୁେଛ 

ଲଢ଼ି, ଛେଡଇେନ େତାର୍ ଭୂଇଁ । 

 

ମଁା ରଖିେଛ ବେଢେଟ ଆସ୍  

କାଟି ଜଲାବୁ ବଇରୀ ଫାଶ୍ 

ମୁକ୍'ଲାବୁ େତାର୍ ଭୁଇଁ 

ମଁା ମାଏଟ୍ ତେତ େସାର୍ କରୁଥିବା 

ଇତିହାସ୍ ରଚ୍ ତୁଇଁ । 

 
 

 

 

ଦୁଲମପୁର , अତାବିରା 

        ବରଗଡ 

େମା ନଂ- ୯୦୯୦୬୪୦୦୯୩ 
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ହୃଷିେକଶ ସାହୁ 

ତାହାେକ ପାସ୍ ତାହାେକ ପାସ୍ ତାହାେକ ପାସ୍ ତାହାେକ ପାସ୍ ରି େଦରି େଦରି େଦରି େଦ’’’’େର ମନ୍େର ମନ୍େର ମନ୍େର ମନ୍    
ଯିଏ ତେତ ଭୁଲି ଗଲା ନ େର 

କରି େନଇ ସାତ୍ ପର୍ 

ତାହାେକ କଁାେଜ ଭାବ୍ ସୁ ତୁଇ 

ନିଜର୍ ନୁ ଭି ନିଜର୍ 

ଯିଏ ଭାi୍ ଲା େତାର୍ ସପନ୍ 

ତାହାେକ ପାସ୍ ରି େଦ େର ମନ୍ 

 

ଯିଏ େତାର୍ ନିଜର୍ େହଇ ଭି 

ଚିହିk  ତ ପାର୍ ଲା ନଁାଇ 

ତାର୍ ଲାଗି ପାଗଲ୍ ମନ୍ ଟା 

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରେହ କଁାହି 

ଯିଏ ଉଁଆେସ େଦଖାଲା ଜନ୍ 

ତାହାେକ ପାସ୍ ରି େଦ େର ମନ୍ 

 

ସାତ୍ ଜନମର୍ ସାଥି ଯିଏ 

ଦଉ ଥିଲା େତାର୍ ସାତ୍ 
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ବିପଦ୍ େବେଲ ଆଏଜ୍ କଁାେଜ 

ଛାଡି େନଲା େତାର୍ ହାତ୍ 

ଯାହାର୍ ନାଇ ଗୁନ୍ ଚଲନ୍ 

ତାହାେକ ପାସ୍ ରି େଦ େର ମନ୍ 

 

अ�ାର୍ ଭିତ୍ େର ତେତ ଯିଏ 

େଦେଖଇ େନଲା ଦପ�ନ୍ 

େସ ମନ୍ ଲାଗି େତାର୍ ମନ୍ ଭି 

କଁାେଜ େହସି ଛନ୍ ଛନ୍ 

ଯିଏ କDାସି େତାର୍ ଜୀବନ୍ 

ତାହାେକ ପାସ୍ ରି େଦ େର ମନ୍ 

 
 

 

 

 

 

 

ତାେrାଲ୍ , େସାେହଲା , ବରଗଡ଼ 

          ୮୨୬୦୯୭୦୮୩୮ 
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�ମାନିଧି ସାହୁ 

ପଲାଉଡାପଲାଉଡାପଲାଉଡାପଲାଉଡା    
ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଲଭ୍,ଲଭ୍ ବଲିକରି 

ଏଭର୍ ପିଲା ଟୁେକଲ୍ ବଝା 

େଦଖ୍ ଇ ଯୁଗର୍ ମଜା.. 

अପେନ ଦୁେହସିେନ ପଲାଉଡା େହେବ, 

ମାଆ ବୁଆର୍ ଇଟା ସଜା... 

 

ସୁରୁଠାନୁ ଆଏଜ୍ େଢାେଡା କରିଛନ୍ 

ପଢାେଲ ଭୁତିଦୁଃଖ୍ କରି 

େକେଡ ଯତନ୍ କରି.. 

ଇଆେଡ ମୁେହଁ କଳା ଘସିକରି, 

ଉଡାନ୍ ଧରିକରି... 

 

ପୁଓ ଝି ଯଉଛନ୍ କେଲଜ୍ ପଢି 

ନେଲଜ୍ ବଢୁେଛ ଜହ 

ଆର୍ କାଣା କେହମି କହ.. 

ଝି ଚ ଟ୍ ପିଲାଗୁେଟ ଧରି, 
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ପୁଓ ଆନିେଛ ବହ... 

 

େଯହZ େଦଖ ଆଏଜ୍ ଇ ପଲାଉଡା 

ଗୁରଦୁ ଗଲାନ ଚାପି 

େହଇେଛ ମାହାଲିଆ ମାଫି.. 

େବର୍ ପଛଁାେଡ ପିଲା ଟାଖିେଛ, 

ଟୁେକଲ୍ ହଉେଛ ରଁାପି... 

 

ସେଥ େଯtା ଲାଗୁେଛ ଇମାନକୁଁ 

ସରେଗ ଉଡୁଛୁଁ ବଲି 

ହାେତ ପଏସା ଥିତା ଖାଲି.. 

ଦିନାଦୁ ଗେଲ ସିେନ ଡିମାକ୍ ଥି ପସବା 

େକtା ପାରେବ େଯ ଚଳି... 

 

େଯନ୍ ମାଆ ବୁଆ ପାଲେଲ ପୁଷେଲ 

େସମାେନ େହେଲ ପର୍ 

ଛାଡି ଗଁା ମା ଘର୍.. 

ନିଲଜ୍ ପୁେହ େଯ ଏtା ପଲାସି 

ମୁେହଁ ଲାଏଜ୍ ଟିେକ କର୍... 
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ଭଲ୍ ପଉଛୁଁ ଲଭ୍ କରୁଛୁଁ ବଲି 

ସତି ଯଉଛନ୍ େକେତ 

ବେନକରି ଦରକାର୍ ଲାେତ.. 

ସବୁ ହାରାମି ସେଲ ବକବକଉଛନ୍ ଖାଲି 

ଉତପାତ୍ େକେତନିେକେତ... 

 

ଆଏଜ୍ କାଳିର୍ େଯନ୍ ପିରତି କରୁଛନ୍ 

କୁକୁର୍ ଠାନୁ ହୀନ୍ ହଲକା 

ଚାହାନି ଖାଲି ମୁହୁଁ ମଲକା.. 

କୁକୁର୍ ମାେନ ପେଛ ବିଧିଥି ଚଲସନ୍ 

ଇମାେନ ପଶୁଠାନୁ ଭି ଆର୍ େଭଲକା... 

 

ମାନ୍ ସନମାନ୍ ମାଆ ବୁଆ େଯ 

ନାଇଁ ବୁେଝ େକେଭ ଦିେନ 

ସବୁେକ କରସି ଘେନ.. 

େସ କାହZ ଜାନବା ଭଲ୍ ପାଏବାର୍ କଥା 

େଯ ମାଆ ବୁଆେକ ନାଇ ଚିେହk ... 
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ଭଲ୍ ପାଏବାର୍ ଟା ଭୁଲ୍ ନଏେସ 

ଭୁଲ୍ ଆଏ ପଲାଉଡା 

େଯନ ପଡସି ମୁେଡଁ େଗଡା.. 

ଘରର୍ ସ¯ାନ୍ େଯ ସବୁଠାନୁ ଉପେର 

େକେଭ ନାଇଁ ଛାଡୁ ଆମର୍ ଗୁଡା... 

 

ମୁେଡଁ ଯଦି ଟିେକ ବୁଧି ବିେବକ अେଛ 

ଛାଡ ଇ ମୁଖhଆ କବାର୍ 

ନାଇଁ ହ ଇଥି ଲବାର୍.. 

ପାଠ୍ ଶାଠ୍ ପଢି ମୁନୁଷ୍ ମାକର୍ େହଇ 

ରଖ ଭଲ୍ ଆଚାର୍ େବଭାର୍... 

 
 

 

 

 

 

�ମାନିଧି ସାହୁ(ପରି�ିତ୍) 

ଜାମପାଲି,ସାେଲପାଲି,େମଲଛାମୁrା,ବରଗଡ଼ 

୭୭୩୫୫୦୯୫୮୩-ଜିଓ 
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ବରୁଣ କୁମାର ପାଣି 

ସୁବିଧା ଥି अସୁବିଧାସୁବିଧା ଥି अସୁବିଧାସୁବିଧା ଥି अସୁବିଧାସୁବିଧା ଥି अସୁବିଧା    
ପା�୍ ବେଷ�  ଥେର ଆେମ 

        ଗଢୁଛୁଁ ଭାଇ ସରକାର୍,  

ଦୁଖ୍ ସୁଖ୍ ଥି ସାହା େହବା  

        େଲାକ+ର୍ अେଛ ବିଶ�ାସ୍ ।। 

େଖଲ୍'ବାର୍ ଠାନୁ ପଢ୍'ବାର୍ ତକ୍  

         अେଛ େକେତ େଯ େଯାଜନା,  

ସରକାର୍ ଆମର୍ ମାହାଲିଆ େଦଉେଛ  

େଲାକର୍ ନାଇନ  େଚତନା ।। 

େରାଡ୍ ତରାଥି ଗଛ୍ ଜଗାସନ୍ 

           ବଛର୍ େକ ବଛର୍ େକେତ,  

େକାଟି େକାଟି ଟ+ା ସେରଇେଦସନ୍ 

   ନାଇଁ ଭାବି ଆଗ୍'େକ  ପଛ୍'େକ  ।। 

େକେତଦିନ୍  ଗେଲ େଫର୍ କାଟ୍'ସନ୍ 

                    ରାaା ଚଉଡା ଲାଗି, 

ରାaା କାମ୍ ବି ସରିଯାଏସି  

             େଲାକ୍'ମାନ+ର୍ ଲାଗି ।। 

ରାaା ବନାବାର୍ ଆଗରୁ ଆ�ା  
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             କରିଥିେଲ ଯଦି େଯାଜନା,  

େହେତ ଭଲ୍ ଭଲ୍ ଗଛ୍ ଜେଗଇକରି  

 ଏେବ କରୁଛ କାଏଁ େଯ େଛଦନା ।।  

ଗଛ୍ ଜଗାବାର୍ େକ ସରକାେଦ�ଉେଛ  

           େକେତ ନି େକେତ  ପଏସା,  

ଆଗ୍  େକ ପଛ୍ େକ  ନି ଭାବିକରି  

               ଗଛ୍ କଟଉଛ େକtା ।। 

ପର୍'ଜାର୍ ପଏସା ବର୍'ବାଦ୍ ହଉେଛ  

         ଲାଗୁେଛ େକଁ ତମ୍'େକ ମଜା,  

ଭଲ୍ ମD୍ ଟିେକ ଭାବିକରି ଆ�ା  

         ନାଇଁ କର अଯଥା ଖ¤�ା  ।। 

ପରବ୍ ପବ�ାଣୀ ପେଲଇ ଆସ୍'େଲ  

        େରାଡ୍ େକ େଦଉଛୁଁ କୁଡି,  

ଖାଲ୍ େକ ଆେମ ନାଇଁ ତାପ୍'ବାର୍  

           ଗାଡ୍ ଯାଉେଛ ବଢି ।। 

େସ ଗାେଡ  ଆମର୍ େଲାକ୍  ପଡିକରି 

       େକେତ ଯାଉଛନ୍ ମରି, 

ସେଭ ଯଦି ଟିେକ ସେଚତନ୍ େହମା  

      अସୁବିଧା େହବା କଁା କରି ।। 
ଡୁଡୁକା, ବଲାiୀର, େମା - ୯୩୩୭୫୯୧୬୩୯ 
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େଦବଦ_ ସନ୍ସ 

ଶିକାରୀଶିକାରୀଶିକାରୀଶିକାରୀ    
( ଭାଗ ୧ )  

େଦଖ� ବଏେଲ ସାେiସାେi ଥିେଲଁ 

େଦଖବ ସୁDର ଘାଏ, 

େଦବ୍ତାମେନ ବି େଜନଁ ରହିଛନ୍ 

େସtା ଜାଗାେଟ ଆଏ । 

ବଛ�  ବଛ�  କରି େକେତ ବିତି 

ତିଆରି େହଇେଛ ଜାଗା, 

ବନିହା ଦିନୁେଲ େହନଁ ରହିଥିେଲ 

ମୁନି ଋଷି େକେତ ଭାଗା । 

ଭାଗା ଇ ବଏେଲଁ ନୁଆଁ ତ ଶୁେନA  

अଡ଼ୁଆ ଲାଗୁେଛ ଜହ, 

ପେଲଇ ଆଏଲା େଲାେ£ କହୁେଛଁ 

ଇନଁ ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ରହ । 

ଦିନ�  େବେଲ ବି अ�ାର େହଇେଛ 

ପତେରଁ ତ ଢାପି କରି, 

େକେତ ଡାଳ୍  େଡହZ ପାେଖଁପାେଖଁ ରହି 

ଢାପିଛନ୍ କାଏଁକରି । 
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େଜନ୍ ଟିେକଟିେକ ଉକିଆ େହଇେଛ 

ପତର ଉହାେଡ଼ ଖାଲି, 

ପବନ୍ ମାେଲ� ଟିେକ ହଲିେଦେଲଁ 

अଡ଼ୁଆ ଲାଗୁେଛ ଚାଲି । 

ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି अଥା େହଇଗଲZ 

ଚାଲୁେଛଁ ଇହାେଦ ଘାଏ, 

େସଥିର୍ ଲାଗZ ତ ବଳ େନଇଁ ଦିେହଁ 

ବେନ अଥା ଲାଗୁଥାଏ । 

କାଏଁ କରି େବେଲଁ ସେ� କେହେଲ 

अସତ୍ ଭାæ କଥା, 

କୁଟୁମ୍ ବାଟମ୍ ଗୁହୁେଡ଼ ତ ଥିେଲଁ 

ସଂସାେର େଯ अଥାବିଥିା । 

ପୁଓପୁଓ େହଇ ଜନମ୍ କଲZନ 

ଗୁଟା ପେ� ଛୁଆ ପିଲା, 

ଗୁେଟ େହେଲ ପିଲା େହଇଥିତା େବେଲ 

ପି�ାତZ େଯ ହୀରାନିଳା । 

ସବୁ ଝିଇ େହେଲ ସମ+ୁ େଦେଖA 

ଦୁଃଖ୍ ଲାଗସି ଇ ଭାବି, 

ଗୁେଟେକ ବଟାେଲ ଆର ଚାର୍ େହେବ 

େନଇଁ ହୁअନ୍ अଭାବି । 
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ଗୁେଟେକ ତ େହେଲ ବେଟଇ େଯ େଦେଳ 

ମଁୁଡ଼��ଝା େମାର୍ ଯିବା, 

େହଟା ଭାବୁଥିଲZ େଯୗତୁକ୍ ମାେଗA 

ଇ ବଛର୍ ରହିଥିବା । 

ଘେର ମୁେଠ େନଇଁ ଖାଏବାର୍ ଖ¤�ା 

େହେଲ େଯ ମାେଗA ଯାହା, 

େକେତେକେତ ଧନି େଚାର୍ େହଇଯିେବ 

କେହେଲ କେହବ ଆହା । 

େସ ପିଲାର୍ ଘେର अଡ଼ିଆ ଖଚ�ା 

ମୁେଠ ବିଲ୍ େନଇ ଥିବା, 

େମାର୍ ଘର୍ ଆସି େଢ଼କZ ଶାେଳଁ ବସି 

ମହୁଲି ମଦ୍ ପିଇବା । 

ମଧୁଆେଟ ଆଏ ଛାେକ ପିଉଥାଏ 

ତାର୍ ବୁଆ କହୁଥିଲା, 

“ସଂସାର୍ ଭିେତ�  ଏକA ା ସୁDର୍ 

ଗୁେଣଗୁେଣ େମାର୍ ପିଲା ।” 

‘ଭାଗ୍ ଶଳା’ େବାଲି କେହବାର୍ ଥିଲା 

ଚୁପ୍ଚାପ ରହିଥାଏଁ, 

ତାର୍ ପିଲା ପାେଖଁ ପେତଁ�  େଯ ଢ଼ୁେକଁ 

ମଦ୍ ଢାଲି ପିଉଥାଏ । 
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ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 

େଭବାେଭବାେଭବାେଭବା    
 େନତା ଗୁଟକ ର୍ େଯନ୍ ରିସ୍ ରିସ୍ େଯ କା ଆ ଣ୍  କେହବ। ମୁେଡ଼ 

ହାତ୍ ପିଟିପିଟି ପିଲା େକ ଗୁଏଲ୍ ଦଉେଥ ଲାଡୁ ମୁଡ଼ିଆ। କହୁଥିଲା 

“େହେର ଏ ମୁରୁଖ୍! अକାଲ୍ କଖାର୍, େଗାବର୍ ଗେଣଶ ନାହZ ତ, ଇ ୪୫ 

ପେସ�� ନ େକଁ? େମଟି�କ୍ ପରୀ�ା ଥି? 

 େହ ଆମର ଚାକର ର୍ ପୁଓ େକ ତୁଇ ହେରଇ ନି ପଲ�ୁ  େଯ, ଛି 

ଛି। ସରମ୍ ଲାଗତା ଟିେକ। େହ େଯ ୭୫ ପେସ�� ମାକ� ରଖିକରି ଗଁା ର୍ 

ଇ9ୁେଲ ପେହଲା େପାଜିସନ୍ ରଖଲା, ଆରୁ ତୁଇ େମାର୍ ମୁେହଁ କାଲି 

ବୁଲି େଦଲୁ ଇଟା। େହଁ, େସ େଲାକଟା ର୍ କିଛି ନାଇଁ। େବେଲ ଖାଏେଲ 

େବେଲ ଉପାସ୍। ଚିରା ଫଟା ପି�ିକରି, ପଖାଳ ନୁଁନ୍ ମିରଚ୍ ଖାଇକରି, 

ମାଗି ଆଣି ଆଣି କରି ବହି ପଢିେଛ। ମଁୁଇ ତେତ େଯେତ େଯେତ 

େକୟାର୍ େନଇ କରି ବେଢ଼ଇେଛ ମୁଇ ଜାେନ। ସକାେଳ ସଂେଜ ଦୁଇ 

ଥର୍ େଲେଖ ଟିଉସନ୍ ମା�ର ଆସିକରି ପାଠ ପେଢଇେଛ ତେତ। ତିନ୍ 

ହଜାର୍ ଟ+ା େଲେଖଫି ମାସ େନଇେଛ, ଇଟା ତୁଇ ପଢୁଥିଲୁ କି େସ 

ମା�ର ତେତ ଇଂତା ପେଢଇେଛ? ଖାଇେଦଲୁ େର େଭବା, େମାର୍ ନଁା 

ବୁେଡ଼ଇ େଦଲୁ ବଲ୍ ତ ....... 

 ପିଲା େକ ଗାଲି ଦଉଥିବାର୍ ଶୁଣି କରି େନତା ର୍ କନିଆଁ ( ମାେନ ) 
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େଭବାର୍ ମା ଆସିକରି େନତାେକ ଧିକାରୀ କରି କେହେଲ "ହଏ େହା, ମର େପା େକ କଁା 

କାେଜ େହtି ଗାଲି ଦଉଛ। ପରୀ�ା ଥି େଫଲ୍ ତ ନି େହଇ। ପାସ୍ କରିେଛ େସ। ମାକ� 

ଥୁେର କମି ଗଲା େଯ େକନ୍ ପୁଥି ମାରା େହଇଗଲା? ଜାଣିଛ ତ ଇତାର୍ ମେନ ରଖବାର୍ 

ପାବର୍ ଟିେକ କମି ଏ। େଭକଡ଼ େଭକଡ଼ େହସି େଯ ତାର୍ ନଁା ମୁଇ େଭବା େଦଲି। ମୁଲୁ ତ 

େସ େହtା ନ। କୁକୁର େଲ| େଯେତ ଛାଟ୍ କେଲ ସଲଖିବା କଁା? ଥାଉ ଆରୁ ଗୁଏଲ୍ ଗୁଲା 

ନି ଦିअ ଟାେକ। େଦଖ ତ େଯ ପିଲା େମାର୍ ତମର୍ ଧପଡ଼ େକ େସରେପେଟଇ ଗଲାନ୍। 

 େନତା କେହେଲ, ନିअ ନିअ ପିଲାେକ ପନା ପିଆବ ନିअ। େଯନ୍ ତ ଗୁନ୍ ବtିଆ େପା 

ପାଇଛ। େଧତ୍, ମା େପା ଦୁେହଁ ଏକାଟା।େଭବିA ର୍ େପେଟ େଭବାର୍ ଜନମ୍, ଧିକ େର 

େମାର୍ କରମ୍ " 

 "ହଁ ହଁ, େହ କମ� େକ ତେମ ନିDା କରୁଥ। 

 େଯନତା େଜtା କମ� କରିଛ େହtା େହtା ଫଲ୍ ତେମ ନି ଭୁଗବ େଯ କିଏ ଭୁଗବା। 

େକେତ େକେତ ଗରିବ ଲୁକର୍ ତଂଟି ନି ମାଡିଛ। େକେତ ଲୁକର୍ ଭ_ା ଟ+ା ଖାଇ 

େଦଇଛ, ଫଜ�ରି ନା ଆଁ  ଥି ସରକାରୀ ଟ+ା ଉେଠଇ କରି ହଡପ୍ କରିଛ। ମଲା ଲୁକର୍ 

ନଁା ଥି ଭତା ଖାଇଛ। େକେଭଁ କାହାର୍ ଭଲ୍ ଚାହZଛ େଭଲ୍ େଯ। ଇେଛନ୍ ବିଚରା 

ଚାକରର୍ େପା ଯହ ମାକ� ପାଏଲା େବାଲି ହZ ସ୍ କେଲ େହବା କଁା? ଆଜି ଥାନୁ ଇ ସବୁ 

ଦୁଗ�ୁନ୍ େକ ଛାଡିକରି ବେନ ମୁନୁଷ୍ ଗୁେଟ ହୁअ େଯ ଉନk ତି େହବା। ନାଇଁ ତ ଇଂତା ଇ ଠଟ 

ମୁେଡ଼ ହାତ୍ ପିଟି ପିଟି अଥା ହଉଥିବ, େନତା ହଁ କି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହିକରି ଭୂସ୍ କରି 

େସନୁ ଉଠ୍ ଲା  ଆରୁ ସିଧା ଭାଗଲା ବାଥ୍ ରୁମ୍  
ସିଂେଧେକଲା, ବଲାiୀର  
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େଦେବD�  ଭୁଏ 

ସ�ାମୀ ସାର୍ସ�ାମୀ ସାର୍ସ�ାମୀ ସାର୍ସ�ାମୀ ସାର୍    
 ପ�େଫସର୍ ସ�ାମୀନାଥନ୍ ସବୁଠାନୁ େବଶୀ ଜନାଶୁନା ନଁା। କିଏ 

କିଏ କେହସନ୍ ଆଇଆଇଟି ଜଗତ୍ ର ମହାସମ୍ ରାଟ୍। େକେତ ଜନ�ାଲ୍, 

େକେତ ରିସ¤� େପପର୍ ତି ତାକର୍ ଆଟିକିଲ୍ ବାହାରିେଛ ଗନି ନାଇଁ 

ହୁଏ। ଖାଲି େଦଶ୍'େର ନୁେହ ବିେଦଶ୍'େର ବି ତାକର୍ ଜହ ନଁା अେଛ। 

େ�ନ୍ େଫାଡ୍, अÁ୍ େଫାଡ୍ ଭଲିଆ ୟୁନିଭର୍ ସିଟିର୍ ପ�େଫସର୍ ମାେନ 

ତାହାକୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିେଷ ତି ରାଏ ମାଗ୍ ସନ୍। ଆଉ ପୁରସ୍ କାର୍ ର କଥା 

ତ ନାଇଁ କହ ,ଗୁେଟ अଗ୍ ବା ଘର୍ ଭରିଗଲା ନ । 

 ଇନ୍ ଜିନିअରିi୍ ର A ନୁ Z ତକ୍ ସବୁକିଛି ତାକର୍ ମୁେହଁ ମୁେହଁ 

अେଛ। ଇନ୍ ଜିନିअରିi୍ ର ସବୁଠାନୁ କଠିନ୍ ବିେଷ େକ ଭି େକନ୍ ତି 

ସହଜ୍  େର ବୁେଝଇ େହସି ତାହାକୁ ଜନା। େସଟା ତାକର୍ 9ିଲ୍ ଆଏ । 

 ପରୂା ୪୦ ବଛରର୍ ଚାକ୍ ରୀର୍ अବ୍ ଶାନ୍ ଘଟ୍ ବାର୍ େକ 

ଯାଉଥିଲା। ସେଭ ଚିtାେର ଥିେଲ। ଏtା �ାନୀ ଆଉ ପrିତ୍  େଟ େକନ 

ଆଉ ମିଲ୍ ବା ଇଟା ଭାବ୍ ବାର୍ ଟା ଚିtାର୍ ବାହାେରଁ ଆଏ । 

 େହେଲଁ େସ ସ�ାମୀ ସାର୍ +ର୍ ପରୂା ବାେୟାଡାଟା କାଣା ଆଏ??? 

ପରୂାପରିୂ କିେହ ନାଇଁ ଜାନି। ସ�ାମୀନାଥନ୍ ସାର୍ ଉର୍ ଫ୍ ସ�ାମୀ ସାର୍, 

ପଁାଚ୍ ଫୁଟିଆ ବୁଠି, ଡାଢି ଟିେକ ଟିେକ, କଲା େକାଟ୍ େଟ ପି�ିଥିେବ, 
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କୁଚ୍ କୁଚିଆ ବାଲ୍, ହାେତଁ ଗୁେଟ ପସ� େଟ। ଏର୍ ରାପିଲାମାେନ ହାେତ ପସ� ଧର୍ ବାର୍ ଟା 

ଟିେକ अଡୁଆ ଲାଗ୍ ସି। ଯାହZ ଯିେବ ପସ�େକ ଧରିଥିେବ। କାଏଁ କରି ଧର୍ ସନ୍ କିେହ ନାଇଁ 

ଜାନି କି ପଚ୍ ରାବାର୍ ସାହାସ୍ ବି କାହାରିର୍  ନାଇଁ। ସମିଆର୍ େସ ପକ୍ କା ଆନ୍, 

ଇନ୍ ଡିସିପିAନ୍ େକ ସିଏ ବର୍ ଦାସ୍ ନାଇଁ କରନ୍, କA ାସ୍  େର ଇଆେଡ଼ େସଆେଡ େହେଲଁ, କି 

अନ�ମନ9 େହେଲଁ ସିଧା କA ାସ୍ ନୁ ବାହାର୍ କରି େନସନ୍ । 

 �ାନୀ େହେଲଁ ବି ରାଗି ଟିେକ। ଆଉ ରାଗି ଗେଲ ସମ୍ ଲାଭାର୍ ଟା କଠିନ୍ ଆଏ। 

ତାକର୍ ବିେଷଁ ତି କିଏ କିଏ କେହସନ୍ ସିଏ अବିହାରୀ ଆନ୍ ତ କିଏ କିଏ କେହସନ୍ अେନକ୍ 

ବଛରର୍ ପରୂ୍ ବରୁ ତାକର୍ ମାଏଝି ଆଉ ତାକର୍ ସାନ୍ ଝି ଏକ୍ ସିେଡ�୍ େର ମରି 

ଯାଇଥିେଲ........  ସତ୍ ଟା କାଣା ଆଏ କିେହ ନାଇଁ ଜାନି, ଯିଏ ବି ତାହାକୁ େଦଖିଛନ୍ ଏକ୍ ଲା 

ହZ େଦଖିଛନ୍। 

 େମାନିକା ଉର୍ ଫ୍ ମାନୀ ବିଦ�ାଥ�ୀର୍ ମାନକର୍ ଭିତ୍ ରୁ ତାକର୍ ସବୁଠାନୁ େଫଭ୍ େରଟ୍, 

େସ ପଢ୍ ସି ଇନ୍ ଜିନିअରିi୍ ର େଶଷ୍ ବଛର୍ ତି। ସିଏ ପାେଠଁ େଯନ୍ ତା େମଧାବୀ ଆଏ ଇ 

ବଛରର୍ େଗାଲ୍ ଡ୍ େମଡାଲ୍ ପାଏବାର୍ ପରୂା ହକ୍ ଦାର୍  ଆଏ । 

 ମାନୀ ଆଉ ସ�ାମୀ ସାର୍ +ର୍ େକେମ�� ୀ େଦଖିକରି अେନକ୍ ବିଦ�ାଥ�ୀ ଖିେସଇ 

େହସନ୍। ମାନୀ ସ�ାମୀ ସାର୍ +ୁ ନିଜର୍ ବୁଆ େମତାଲ୍ ମାନ୍ ସି। େକେତ େକେତେବେଲଁ 

ତାର୍ େଖଚଡ୍ ବାଚଡ୍ ଲାଗି ଦୁେହଁ ଗୁର୍ ଦୁ େଟ ହସ୍ 'େବ। େଭଟ୍ ପଡ୍ 'େଲ କି ଗୁଡ୍ ମନିi୍ 

େହrସମ୍ ବଲି अଭିନDନ୍ କର୍ ବା ମାନୀ। ଇ अଧିକାର୍ ଟା ଖାଲି ମାନୀ ପାଇଥିଲା। ମାନୀ 

ଜାହା କେହେଲଁ ବି କି ଜାହା କେଲଁ ବି ସାର୍ ତାହାେକ େକେଭଁ ରାେଗଁ ନାଇଁ ହନ୍। 

େକେତେବେଲଁ ଘାଏ अନ୍ ତର୍ ଧିଆନ୍ ହଇଗେଲଁ ନୁରାଖୁଜା ଦୁେହ ଦୁହZକୁ। 
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 अବସର୍ େନବାର୍  ର େଶଷ୍ ସପ୍ ତାହ୍ ଟା ଆସ୍ ଲା। ସାର୍ ସମ୍ କୁ କହି ରଖିଛନ୍, "ଇ 

ସପ୍ ତାହ୍ ଟା ତାକର୍ ଜୀବନ୍ ର ସବୁଠାନୁ େବ�୍ अନୁଭୁତି, େବ�୍ ଟିଚିi୍ େକ ସବୁ 

ଛୁଆମାନ୍ କୁଁ  େଦେବ। ସାର୍ ଧରିଥିେଲ ଫାଇନାଲ୍ ଇअର୍ ର ସବୁଠାନୁ କଠିନ୍ ବିେଷ େକ, 

େଯନ୍ ବିେଷଁ ତି ଭଲ୍ ଛୁଆ ବି ତର୍ ସେରଁ ପାସ୍ କର୍ ସି, େହେଲ ସ�ାମୀ ସାର୍ କୁ ଏନ୍ େତହି 

ମହାସମ�ାଟ୍ ନାଇଁ କହନ? େସ ସବୁ ସଟ୍ ଟି�କ୍ ଜାନିଛନ୍, ଏtା ବିେଷ ତି ବି େକନ୍ ତା ୯୦ 

+  ମାକ� ରଖା ଯାଏସି ତାହାକୁଁ ସବୁ ଜନା, େହଥିର୍ ଲାଗି ତ ଇ ସାତ୍ ଦିନର୍ କA ାସ୍ େକ 

ହାତ୍ ଛଡା ନାଇଁ କର୍ ବାର୍ େକ ସମ୍ କୁ ତାଗିତ୍ କରିଛନ୍ । 

 ସମାର୍ ଦିନ୍ ଆସିେଛ। ଘରୁଁ ବାହାର୍ 'େଲ କି ମେନ ମେନ ଚିtା କର୍ 'େତଲ୍ ଆସୁଛନ୍  

ସ�ାମୀ ସାର୍ - ଇ ବିେଷ ତି ଯଦି ମାନୀ ୯୦+ ମାକ� ରଖ୍ ଲା ସିଏ ତ ନୂଆଁ ଇତିହାସ୍ ରଚ୍ ନା 

କର୍ ବା। ଆଏଜ୍ ତକ୍ ଯାହା ବି େରକଡ୍ େହଇେଛ ସବୁ େରକଡ୍ ଭାiି େନବା ଇ ଗଁା 

ଗअଁଲି अ�ଲ୍ ର ଗରିବ୍ ଘରର୍ ଛୁଆ ଟା । 

 ତାର୍ ଲାଗି ବହୁତ୍ େଟ ଆଶ୍ ଆଉ ବିଶ୍ ପାସ୍। ତାପ୍'େନ ପରୂା କନ୍ ଫିେଡ� ଆନ୍ 

ଟୁେକଲ୍ ଟା ନିଶ୍'େଚଁ ଟପ୍ କର୍ ବା। େହଥିର୍ ଲାଗି ତ େସ ସବୁ ସଟ୍ ଟି�କ୍ ସବୁ େରଡି 

କରିଛନ୍ । ଆଏଜ୍ ତାହାେକ ବତାେବ। 

 ଏତ୍ କି ଭାବୁନ୍ ଭାବୁନ୍ େସ କେଲଜ୍ ପହଁଚି ସାରିଥିେଲ। ତାକର୍ ଆଏଁଖ୍ ଖୁଜୁ ଥିଲା 

ମାନୀ େକ ....... 

 େହେଲଁ ମାନୀ କାଇେଛ ? 

 ତାକର୍ କାେନ ଗୁନ୍ ଜି ଉଠୁଥିଲା ଗୁଡ୍ ମର୍ ନିi୍ େହr୍ ସମ୍ ଶବଦ୍ ଟା...... େହେଲ ..... 

 ମାନୀ କାଇେଛ ? 
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 ତାର୍ ପାଦର୍ ପାଏେଝାଲ୍ ର ଶବଦ୍  ବି ତାକର୍ କାେନ ଶୁଭୁଥିଲା ......େହେଲ..... 

 ମାନୀ କାଇେଛ ??? 

 ତାକର୍ ଲାଗି ଇ ଘଡି ଟା ବେଢ ହଲ୍ ଚଲ୍ ର ଘଡି େହଇ ଯାଇଥିଲା ,ଭିତ୍'େର ଭିତ୍'େର 

େସ ବହୁତ୍ େଟ ଖୁଜିଛନ୍ ତାହାେକ । 

 କA ାସ୍ େକ ଜାଇଛନ୍, କA ାସ୍ ଚାଲିେଛ, େସ ଝର୍ କା ତରାର୍ େସ ପେହଲା େବ�୍ େକ 

େଦଖିଛନ୍, ତାର୍ ଆବାଜ୍ ଆଏଲା େମତାଲ୍ ଲାଗିେଛ , 

 େହେଲ.......ମାନୀ...... 

 କA ାସ୍ ପରୂା ବି ହଇେଛ େହେଲଁ ମାନୀର େସାର୍ ଶବଦ୍ ବି ନାଇ ! 

 ଏtା ଦିେନ ନାଇଁ କି ଦୁଇଦିନ୍  ନାଇଁ, ସvାହର୍ େଶଷ୍ ଦିନ୍ ଆସି ପହଁଚିଲା ତଥାବିର୍ 

ମାନୀର୍ େଦଖା ନାଇ । 

 େଶଷ୍ ଦିନ୍ ଆଉ ରିଟାଏର୍'େମ�୍ ର ବି େଶଷ୍ ଦିନ୍। େସ ଦିନ ସ�ାମୀ ସାର୍ ବହୁତ୍ 

ରିସ୍ ମି େହଇ ଯାଇଥିେଲ। "ଏନ୍ ତା କେଲଁ ଟପର୍ େହବା ଆଇ ଆଇ ଟିର ଇତିହାସ୍ େର 

ସବୁଠାନୁ େବଶୀ ମାକ୍ �ର େରକଡ୍ ଭାi୍ ବା....... ଆେର କାଣା ଭାବିେଛ େସ ନିଜ୍'େକ। 

ବାକି ବଛର୍ ମାନ୍ କୁ ଟପର୍ େହଲା ବଲି କାଣା ଇ ବଛର ବିନା ପଢିକରି ଟପର୍ 

େହବା .....ମୁରୁଖ୍ ... अଗ୍ ବା ମୁରୁଖ୍...... ମନ୍ ଭିତ୍'େର େକେତ କାଣା ରିସ୍ ମି ଭରା ଶବଦ୍। 

 ଆଉ ଇ ରାଗ୍ ରିଶ୍ ମି ଟା ଘୃଣାର୍ ନୁେହ ତାର୍ ଚିtାର୍ ରାଗ୍, ତାର୍ ପ�ତି େସେନହ୍ ର 

ରାଗ୍। अଗ୍ ସର୍ ଜୀବନ୍  େର ଆେମ ତାହାେକ େବଶୀ ରାେଗଁ େହସଁୁ ଯାହାେକ େବଶୀ 

େସେନହ୍ କରୁଥିସୁ । 

 େଶଷ୍ ଦିେନ କେଲଜ୍ ପହଁଚିଛନ୍ ସ�ାମୀ ସାର୍। ଦୂରୁ େଦଖିଛନ୍ ମାନୀ େକ, ମାନୀ 
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ଆଇେଛ! ମେନ ମେନ ରାଗ୍ ଆଉ अଭିମାନ୍ ର ଝଡ୍ ଟା ତାକର୍ ମନ୍ ଭିତେର। ତାକର୍ ଗତି 

ଟିେକ ବଢି ଯାଇେଛ। ମନ୍ ଭିତ୍ ରର୍  ଗୁମାନ୍ କହୁେଛ, "ହୁଁ... େକେଡ ଘମrି ଟୁେକଲ୍..... 

ସବୁଦିନ େମାର୍ ନିେକ ନର୍ ଦିେତଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ ନିi୍ େହr୍ ସମ୍ କହୁଥିଲା, େହେଲ 

ଆଏଜ୍ େସ କେନ...... ଆେର ଏେତ ଫୁଟାଣୀ .....। ନିଜର୍ ମନ୍ ଭିତ୍ ରର୍  ଝଡ୍ େକ 

अଟ୍ 'େକଇ ନାଇଁ ପାର୍'େଲ, ରାେଗଁ ଥମ୍ ଥମାେତଲ୍  ଛୁଟ୍'େଲ ତାର୍ ପାଖ୍'େକ । 

 ମୁହୁଁ ଏକ୍ ଦମ୍ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆଏଁଖ୍ ଏକ୍ ଦମ୍ ଢୁକି ଯାଇଥିଲା, ଭଲ୍ କରି କୁରି ରଁାପି 

ବି ନାଇ ହଇ। ତାହାେକ େଦଖିକରି କାଏଁକରି େଯ ରାଗ୍ ଟା ଟିେକ କମିଗଲା। ଆଉ ତାକର୍ 

ଟୁଣୁ ସ�ତହ୍ ବାହାରିଗଲା, "ଗୁଡ୍ ମର୍ ନିi୍ ମାନୀ"। େହେଲଁ ମାନୀର୍ କିଛି େରସ୍ ପନ୍ ସ୍ 

ନାଇଁ। ତଲ୍ ମୁହୁଁ କରି ପେଲଇ ଯାଇେଛ ସାi୍ ମାନ୍ କର୍ ସାେi। ବେଢେଟ ଧକ୍ କା 

ଲାଗିେଛ ସ�ାମୀ ସାର୍ +ୁ। "ଆେର ନିଜ୍'େକ ଭାବିେଛ କାଣା ଏେତ ଇମ୍ 'େପାେଟ�୍ ବଲZ ତ 

କହିଥିଲି, ଏତ୍ କି ଦିନ୍ ତକ୍ େଦଖା ନାଇ, କଥା ନାଇଁ କି ବାର୍ ତା ନାଇଁ, ଆଉ ମେତ 

ମିସ୍ ବିେହବ୍ କରୁେଛ ! 

 ରାେଗଁ ଥମ୍ ଥମାେତଲ୍ କA ାସ୍ ଭିତର୍'େକ ଢୁକିଛନ୍ ସ�ାମୀ ସାର୍। ସାର୍ +ର୍ ଏକ୍ ଦମ୍ 

ସାମ୍ ନାେର ବସ୍ ସି ମାନୀ, େହେଲ ଆଏଜ୍ ଲା� େବଁଚ୍ ର ଝର୍ କା ତରା ନ। ଇଟା 

େଦଖିକରି ଆହୁରି ମନ୍ ଭିତ୍'େର ଜୁଏ ଜଲି ଉଠିେଛ । 

 କA ାସ୍ ଟା ଆରମ୍ ଭ େହଇେଛ। କିଛି ସମିଆ ପେର ମାନୀ େକ େଦଖିଛନ୍ ସାର୍, ତାର୍ 

ତ କA ାସ୍'େର ମନ୍ ନାଇନ େମତାଲ୍ ଦିଶୁେଛ। अନ�ମନ9୍ େହଇ ବସିେଛ। କୁେଡ ମିନିଟ୍ 

ହଇେଛ କି ନାଇ ମାନୀର୍ ଇଆଡ୍  େସଆଡ୍ େଦଖିକରି ସାର୍ ରଡିଛନ୍, "ମାନୀ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ 

େହअର୍!  
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 କିଛି ସମିଆ ପେର ମାନି େଫର୍ ଝର୍ କା ଆେଡଁ େଦଖିେଛ। ସିଏ େଦଖିେଛ ଝର୍ କା 

ପାେଖଁ ଥିବାର୍ ଗଛ୍ େର ଗୁେଟ ଚେରଇ ମଁା ତାର୍ ଛୁଆ େକ ଚରା ଖୁअଉେଛ, େସେନହ୍ 

କରୁେଛ, େଦଖାେର ମାନୀ ମାତି ଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ମାନୀେକ େଦଖିକରZ ଆଉ ସ�୍'େଲଇ 

ନାଇଁ ପାର୍'େଲ, େଜାର୍'େର ରଡି ଆନ୍'େଲ, ମାନୀ ହୁଆଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇi୍? ମାନୀ ତ ମାତି 

ଯାଇଥିଲା ମଁାର୍ େଗଲ େଦଖ୍ ବାର୍'େର। ସିଏ କିଛି େରସ୍ ପନ୍ ସ୍ ନାଇ େଦଲା । 

 "ମାନୀ ......"  

 େଜାର୍ େର ରଡିଛାଡିଛନ୍ ସାର୍ ,  

 େଡା�  ୟୁ େନା େମନସ� ! , 

 ତଥାବିର୍ ସିଏ କିଛି େରସ୍ ପନସ୍ ନାଇଁ େଦଇ। ଡିସ୍ କସ୍ ଟିi୍, ୟୁ ମିସ୍ ବିେହବ୍ ମି,  

ମିଟ୍ ମି ଇନ୍ ଦ अଫିସ୍"  

 କହିକରି ରାେଗଁ ତର୍ ତରାେତଲ୍ କA ାସ୍ ନୁ ବାହାରିଛନ୍ । 

 ସ�ାମୀ ସାର୍ +ୁ ଏତ୍ କି ରାଗ୍ ବାର୍ ଆଏଜ୍ ତକ୍ କିେହ ନାଇ େଦଖି। ସେଭ ଚିନ୍ ତା 

େର। କାଣା ତ ନିଶ୍'େଚଁ େହବା ?  

 ସାର୍ କୁଁ ମିସ୍ ବିେହବ୍??? ମାନୀ ତ ଏtା ନୁେହ.... ଯିଏ  ସାର୍ କୁଁ ମିସ୍ ବିେହବ୍ 

କର୍ ବା ,େସ ତ 9ଲାର୍ �ୁେଡ� ଆଏ,େମଧାବୀ ଆଏ ,  

 େସ େଫର୍ ଏtା େକtା କଲା ???  

 କାଣା େହଇେଛ ମାନୀର...... ??? 

 ପିଲାମାନ୍ କର୍ ଭିତ୍'େରଁ ଏtା अେନକ୍ ପ�ଶk । 

 ମାନୀ େକ ବହୁତ୍ େଟ ସାi୍ ମାେନ अଫିସ୍ େକ ନାଇଁ ଯିବାର୍ େକ କହିଛନ୍ । ମାନି 
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କିj ଚୁପ୍ ଚାପ୍ अଫିସ୍ େକ ଗଲା । 

 େସନ ଖାଲି ସ�ାମୀ ସାର୍ ଥିେଲ। ଯାଇକରି ଚଉକିେର ବସ୍ ଲା .... ମୁଡ୍ ତଲ୍ େହଇ 

ଯାଇଥିଲା। 

 ସ�ାମୀ ସାର୍ ରାେଗଁ ଫୁଟି ପଡ୍'େଲ, "କାଣା ଚାଲିେଛ ମାନୀ, କାଣା ଚାଲିେଛ ????”  

 ମାନୀ କିj ଖୁବ୍ େଜାର୍'େର କାDବାର୍ େକ ଲାଗ୍ ଲା । 

 ତାର୍ ଟୁେଣ ଖାଲି ଗୁେଟ ଶବଦ୍ ମଁା........... 

 ମଁା........... 

 ଆଉ ମଁା..........। 

 ଛାତିତZ େଜାର୍'େର ଛାପ୍ କି ଧରିଥିବାର୍ ଖାତାଖଁଡ୍ କ ତେଲଁ ପଡିଗଲା....... େସଥି 

ଥିଲା..... େକେତଟା ଫେଟାଗ�ାଫ୍ ...... ମାନୀ ଆଉ ତାର୍ ମଲା ମଁାର୍  ।  

 େସ ଦିନୁଁ ସ�ାମୀ ସାର୍ +ୁ େସ अ�ଲ୍ 'େର ଆଉ କିେହ ନାଇଁ େଦଖି। େକହି େକହି 

କେହସନ୍ େଶଷ୍ ବିଦାଇ ସମିଆ ତି େସ ପେହଲା କରି ତାକର୍ ହାତର୍ ପସ୍ �ଟାେକ ଖୁଲିକରି 

କାହାର୍ ଫେଟା େଦଖିକରZ ବହୁତ୍ େଟ କାDୁଥିେଲ । 
 

 

 

 

 

ଦୁଲମ୍ ପୁର, 

अତାବିରା, ବରଗଡ 
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େଦେବD�  ଭୁଏ 

ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷା : : : : ଗୁେଟ अନୁଚିtନ୍ଗୁେଟ अନୁଚିtନ୍ଗୁେଟ अନୁଚିtନ୍ଗୁେଟ अନୁଚିtନ୍    
 ଆମର୍ ମାଏନ୍ ତା ମାତୃେପ�ମୀ ତଥା ମାତୃଭାଷା େପ�ମୀ ମାନ୍ କୁଁ 

ସାଦର୍ ଜୁହାର୍। ମଁା ମାଏଟ୍ ଆଉ ମାତୃଭାଷାର୍ ଲାଗି କିଛି କରି 

େଦଖାବାର୍ ଭାବ୍ ନା ହZ ଆପଣ୍ ମାନ୍ କର୍ ବିଶି�୍ ପରିଚଏ ଆଏ । 

 ଆମର୍ େଦଶ୍ ର अନନ� ତଥା ମହାନ୍ କବି ରବୀD�ନାଥ୍ େଟେଗାର୍ 

ନିଜର୍ କବିତା ପୁaକ ଗୀତା|ଳି େକ ଇଂରାଜୀେର अନୁବାଦ୍ 

କରିଥିେଲ। ଯଦିଓ େସ ଇଂଲrେର ଶି�ିତ୍ େହଇଥିେଲ... େସ ବi୍ ଲାର୍ 

ଗୁେଟ अତ�ଧିକ୍ ଧନୀ ପରିବାରର୍ ଥିେଲ;  ବି� ଟିଶ ସାମ�ାଜ� ,ାରା 

ତାକର୍ େଜେଜବାପା+ୁ ରାଜା ଆଖ�ା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 

 େସ ଦୁନିଆେର ସବ�େଶ�- ଶି�ା ପାଇଥିେଲ, ତଥାପି  ମାତୃଭାଷା 

େହଉଛି ମାତୃଭାଷା |  େସ ତା+ର୍ ପ�ାୟ ସବୁ କବିତା ନିଜର୍ ମାତୃଭାଷା 

ବiଳା ଭାଷାେର େଲଖିଥିେଲ, କିj କିଛି ବ�ୁ ମତ େଦଇଥିେଲ େଯ 

ଗୀତା|ଳି କବିତାର୍  ଏନ୍ ତା ମହାନ୍ ତା अେଛ େଯ ଯଦି ଇତାେକ 

ଇଂରାଜୀେର अନୁବାଦ୍ କରାଯାଏତା ଇଟା େନାେବଲ ପୁର9ାର୍ 

ପାଏବାର୍ ହକ୍ ଦାର୍  େହଇ ପାର୍ ତା  |  କିj ନିେଜ ରବୀD�ନାଥ+ର୍ 

ଛଡା କିଏ ଏତାେକ ସଠିକ୍ ଭାବ୍ ନାର୍ ସହିତୁଁ अନୁବାଦ୍  କରିପାର୍ ବା ?  

ତାକର୍ ନୁ ଆଉ ଭଲ୍   अନୁବାଦକ୍ କିଏ  େହାଇପାରିଥିତା ? 
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 େହଥିର୍ ଲାଗି ସିଏ ନିେଜ ଇତାେକ अନୁବାଦ୍ କରିଥିେଲ, କିj େସ ତଥାପି 

ଦି�ଧାେବାଧ୍ କରୁଥିେଲ। େହଥିର୍ ଲାଗି  େସ  ସମିଆର୍ ଜେଣ ମହାନ୍ ଖ�ୀ�ିଆନ ମିଶନାରୀ, 

ସି.  ଆr� ��ସ୍ ,ଯିଏ କି ଜେଣ ମହାନ୍ ବିଦ�ାନ୍ ଆଉ अତ�t ପ�ଭାବ୍ ଶାଳୀ, ଜେଣ ବିଶ� ପ�ସି�୍ 

ବ�{ିତ� ଥିେଲ ତାର୍ ସାେi ସାେi େସ ବiାଳୀ ଭାଷା ବି  ବୁଝି ପାରୁଥିେଲ ,ସିଏ 

ବiଳାେର ମିଶ୍ ନାରୀ ଭାେବଁ ରହୁଥିେଲ;  େସ ବiୀୟମାନ୍ କର୍ ଭିତ୍ େରଁ କାମ୍ କରୁଥିେଲ 

ଆଉ େସମାନ୍ କର୍ ଭାଷା ଶିଖିଥିେଲ | େହଥିର୍ ଲାଗି େସ अନୁବାଦ୍ େକ ତାହାକୁ େଦେଲ ।  

ଯଦି କିଏ େସ अନୁବାଦ୍ ର ସଠିକ୍ ମରମ୍ େକ ବୁଝିପାରିଥିତା ସିଏ ଆr� ��ସ୍ ଥିେଲ ।    

 େସ ଚାେରାଟି ପଏ�୍ ବ�ତୀତ୍ ପୁରା ପୁaକ୍ େକ अନୁେମାଦନ୍ କେଲ, ଖାଲି ଚାଏର୍ ଟା 

ଶ� ପୁaକ୍ େର ବଛାେହଲା ,େଯନ୍ ଟା  ଭୁଲ୍ ଥିଲା  |  େସ କହିଥିଲା, "େସ ଶ� ବ�ାକରଣ୍ 

ହିସାେବଁ  ସଠିକ୍ ନୁେହଁ । 

 ଆଉ ରବୀD�ନାଥ୍ ନିoିତ୍ େହାଇଥିେଲ େଯ ଭାଷା ବିେସ ତି ଆr� �ସ୍ ଠିକ୍ କହିଥିେଲ। 

େହଥିର୍ ଲାଗି େସ େସହି ଚାଏର୍ ଟା ଶ�୍ େକ ବଦେଲଇ ଆr� ��ସ୍ ଦ�ାରା ପରାମଶhତ୍ 

ଶ�୍ ମାନ୍ କର୍ ସାେi ବଦ୍ ଲାେଲ | 

 ଇଂଲrେର ତାକର୍ ସବୁ ଇଂରାଜୀ କବି+ ଭିତ୍ େର ଝେନ ଜନାସୁନା ବ�ୁ ଥିେଲ 

େସ , େହଥିର୍ ଲାଗି େସ ଲrନ୍ ଯାଇଥିେଲ େଯନ େସ,େସ ସମିଆର୍  ଜେଣ ମହାନ କବି 

ୟାଟସ୍ + अତିଥି ହଇଥିେଲ |  ଆଉ ରବୀD�ନାଥ୍ +ର୍ ଗୀତା|ଳିର୍ ପାଠ୍ ଶୁନ୍ ବାର୍ ଲାଗZ 

େୟଟସ୍ ଖାଲି ଇଂରାଜୀ କବିମାନ୍ କର୍ ଗୁେଟ ସଭା ଡାକ୍ 'େଲ |  େସ ନିoିତ୍ ଥିେଲ େଯ 

ପୁaକ୍ ଏେତ ବିରଲ୍ ଆଉ ଏେତ अନନ� େଯ ଏତାେକ େନାେବଲ୍ ପୁର9ାର୍ ଲାଗି ପ�aାବ୍ 

ଦିଆଯାଇପାର୍ ବା, େହେଲଁ अେନକ୍ େନାେବଲ୍ ପୁର9ାର୍ ପ�ାv କବି+ର୍ ମତ ପାଇବାର୍ ଟା 
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ଭଲ୍ େହବା। 

 େହଥିର୍ ଲାଗି ପାଖାପାଖି ପଚିଶ୍ ଝନ୍ କବି ୟାଟ୍ସ+ର୍ ଘେରଁ ଏକତି� ତ୍ ହଇ 

ରବୀD�ନାଥ୍ +ର୍ ପାଠ୍ ଶୁନ୍ ବାର୍ େକ  ଆସ୍'େଲ।  େସମାେନ ସେଭ अତ�t ପ�ଭାବିତ୍ 

େହାଇଥିେଲ ଆଉ ସବ�ସ¯ତି କ�େମ େସମାେନ େନାେବଲ୍ ପୁର9ାର୍ କମିଟିେର ଏକ 

ଆେବଦନ୍ କରିବାର୍ େକ ଚାହୁଁଥିେଲ େଯ ଇ ପୁaକ୍  େକ େନାେବଲ୍ ପୁର9ାର୍ େର ସ¯ାନିତ୍ 

କରାଯାଉ।   

 େହେଲଁ େୟଟସ୍ ନିେଜ ଟିେକ ସଂର�ଣ୍ ରଖିଥିେଲ |  େସ କେହେଲ, ଚାେରାଟି ଶ�୍ 

ବ�ତୀତ୍ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ अେଛ।  ରବୀD�ନାଥ୍ ଇତାେକ ବିଶ୍ ପାସ୍  କରି ନାଇଁ ପାର୍ େଲ େଯ 

- େସଟା େସ ଶବଦ୍ ଥିଲା େଯନ୍ ଚାଏର୍ ଟା ଶବଦ୍ େକ C.F.  ଆr� ��ସ୍ ପରାମଶ୍�  

େଦଇଥିେଲ ! 

 ୟାଟସ୍ କେହେଲ, "େସମାେନ ପରୂାପରିୂ ଠିକ୍ ଆନ୍  ବ�ାକରଣ୍ ର  ଦୃ�ି ନୁ , େହେଲ  

େସମାେନ କବିତାବାଦୀ ନୁହନ୍ । େସ େଦଖିପାର୍ େଲ େଯ  अଲ୍ ଗା  େକହି ଇଥିେର 

ହaେ�ପ୍ କରିଛନ୍; ଆଉ େହ ଶବଦ୍ ମାେନ ହZ କବିତାର୍ େସୗDଯ�� ର୍ ପ�ବାହେକ 

ପ�ତିେରାଧ୍ କରୁଛନ୍। ସାହାଯ� କରିବା ବଦ୍ ଲା, େସମାେନ ବାଧା ସୃ�ି କରୁଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ 

ପରାମଶ୍� େଦମି େଯ ଆପଣ ଏହି ଶ�ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବ_�ନ କରୁନ୍ । 

 "ତୁେମ େସମାନ୍ କୁ େକନ ପାଏଲ ? ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବୁେଛ ଇ ଶବଦ୍ ମାେନ ଗୁେଟ 

କବିର ନୁେହ  । େକନ୍ ସି ବି କବି ଏtା ଭାଷା େକ େବଭାର୍ ନାଇଁ କେର । ଜେଣ 

ଭାଷାବିତ୍,ଯିଏ  ସି�୍ କର୍ ବାର୍ େକ  ଚାେହସନ୍, ଖାଲି ସିଏ ହZ  ବ�ାକରଣ ଆଉ ଭାଷା େକ 

ଏtା ରୂପ୍'େର େବଭାର୍ କର୍ ସନ୍  | େହେଲଁ ଝେନ କବିର୍ ଗୁେଟ  ନିgh�୍ ସ�ାଧୀନ୍ ତା 
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अେଛ; ବ�ାକରଣ୍ ର ଧାେର ଧାେର ସିଏ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାଧ� ନୁେହ । ବ�ାକରଣ୍ ର େଟ�କ୍ ରୁ 

ବାହାରି କରି ଗୁେଟ अଲ୍ ଗା ଦୁନିଆଁ େକ େନଇଯିବାର୍ ତାର୍ ନୁ  ଲାଇେସନ୍ସ अେଛ । 

କାଏକରZ କି କବିତା ଗଦ� अେପ�ା अଧିକ୍ ମଲୂ�ବାନ୍ | ଗଦ�ର୍ ଲାଗି ବ�ାକରଣ୍ ଠିକ୍ 

अେଛ, େହେଲଁ କବିତାର୍ ଲାଗି  ବ�ାକରଣ୍ ଗୁେଟ  ବିଶୃ§ଲା  ହଇପାେର। " 

 ରବିD�ନାଥ୍ ତାହାେକ ତାକର୍ ମାତୃଭାଷାେର େଯନ୍ ପଦ୍ ଥିଲା େସଟା ହZ େଦେଲ । 

 ୟାଟସ୍ ଗୁର୍ ଦୁ େଟ ଖୁସି େହେଲ  |  େସ କେହେଲ, "ଇହାେଦ ସବୁ ଠିକ୍ अଛି। େସ 

ଚାଏର୍ ଟା  ନଦୀର୍  ପଥର୍ େମତାଲ୍  ମଝା ନଦୁଁ ହଟି ଯାଇଛନ୍  । ତୁମର୍ ଶବଦ୍ ଟା 

ବ�ାକରଣ୍  ଗତ୍ ନୁେହଁ େହେଲ  େସଟାମାେନ କବିତା ,ତୁମର୍ ନିଜର୍ ଭାବ୍ ନା,ତୁମର୍ ନିଜର୍ 

ସଂ9ୃତି ,ତୁମର୍ ନିଜର୍ ମାତୃଭାଷା, େସଟାମାେନ ତୁମର୍ ହୁରୁଦ୍ ନୁ ସିଧା ଆସିେଛ।" 

 େହଥିର୍ ଲାଗି ମାତୃଭାଷାର୍ �ାନ୍ ହି अଲ୍ ଗା ଆଏ ।ଆଉ େଯନ୍ ମାେନ ବି ଇତାେକ 

ଆଗ୍'େକ ବଢାବାର୍ େର େଯାଗ୍ ଦାନ୍ ଦଉଛନ୍ େସମାେନ अନନ� ଆନ୍ । 
 

 

 

 

 

 

 

ଦୁଲାମ୍ ପୁର, अ_ାବିର, ବରଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୯୦୬୪୦୦୯୩ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     383 

ସାଇ ପ�ସାଦ ସାହୁ 

ଧାଡ଼ିନୁ ଟିେକ अଲ୍ ଧାଡ଼ିନୁ ଟିେକ अଲ୍ ଧାଡ଼ିନୁ ଟିେକ अଲ୍ ଧାଡ଼ିନୁ ଟିେକ अଲ୍ େଗ ଚାଲ୍ େଗ ଚାଲ୍ େଗ ଚାଲ୍ େଗ ଚାଲ୍ ବାର୍ କଥାବାର୍ କଥାବାର୍ କଥାବାର୍ କଥା    
 ରାମକିଷନ୍ ଗୁେଟ ଗରିବ୍ ଘରର୍ ପିଲା ଆଏ ତାର୍ ବୁଆର୍ ଗୁେଟ 

େବାଲି ପିଲା େସ େସମାେନ େକଉଁଟ୍ େଲାକ୍ େକଉଁଟ୍ ବାଏେଲ 

ଆମର୍ େଲାକ୍ ତ ମାଛ୍ ଧର୍ ବାର୍ େଲାକ୍ େକ ବୁଝୁସନ୍ ରାମକିଷନ୍ ର 

ବୁଆ ଧअଁର୍ ଧରିକି ଝୁରି ମାରି ଯାଏସି ମାଛ୍ ଧରି କରି େଯନ୍ ଦୁଇ 

ପଏସା ପାଇସି େହତିେନ ତାକର୍ ପରିବାର୍ ଚଲ୍ ସି ଗଁା ଗଁଲିଥି େଲାକ୍ 

ମାନକୁ େଦଖ୍ ବାର୍ େକ ମିଲ୍ ସି ଧअଁର୍ ଧରି କରି ଝୁରି ମାର୍ ବାର୍ ଟା 

େଯନ୍ େଲାକ୍ ଝୁରି ମାରି ଯାଏସି, ତାର୍ ପୁଓ ବି ଇଟା େଦଖୁଥିସି 

ପେଛକା େସ ଧDା ପିଢି ନୁ ପିଢିେକ ଚାଲି ଆଏସି ଆର୍ ଦିନୁ ଦିନ୍ େକ 

ଇଟା ଗୁେଟ େପସା ପାଲ୍ ଟି ଯାଏସି ରାମକିଷନ୍ ର ବୁଆ ଭାବ୍ ସି େଯ; 

ପିଲାେକ ବହି ବaାନି ଧରି କରି ଇ 9ୁଲ୍ େକ ବଟାେଲ ବେନ େହତା 

ଆର୍ ପାଠ୍ ଦୁଇ अ�ର୍ ପଢ୍ େଲ ମୁନୁଷ୍ ଟିେକ ବନ୍ ତା ସରକାର୍ ତ  

ଭିନ୍ ଭିନ୍ େଯାଜନା ଆର୍ ଶି�ା ସେଚତନ୍ ତା କାଯ�� କରମ୍ କରିଛନ୍ 

ପାଠ୍ ପଢ୍ ବାର୍ ଲାଗି େହେଲ ଇ େଯାଜନା େତେବ ଠିକ୍ ଚାଲ୍ ବା 

େଯେବ ପିଲା ପାଠ୍ ପଢ୍ ବାର୍ େକ ମନ୍ କର୍ େବ େଯନ୍ ଟାକି 

ସରକାର୍ ଗୁେଟ अଲଗ୍ ବ�ବaା କର୍ ବାର୍ କଥା ଗୁେଟ ଗଁାର୍ ଭଲ୍ 

ପଢୁଥିବାର୍ ଆଠ୍ ନୁ ଦଶ୍ ଟା ପିଲା ଟୁେକଲ୍ େକ ବାଛି କରି, େସମାନ୍ କୁ 

ସରକାର୍ ବାର୍ କିଲାସ୍ ତକ୍ ମାହାଲିଆ ପଢ଼ା ତା ବଏେଲ େଖାବ୍ ଭଲ୍ 
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େହତା | େସମାେନ ପାଠ୍ ଦୁଇ अ�ର୍ ପଢ୍ େତ ଆର୍ ଶି�ିତ୍ େହେତ | ଆର୍ େସ 

ପିଲାମାେନ ଚାକ୍ ରି ବାକ୍ ରି କର୍ େତ | ତଁାକୁ େଦଖି କରି ଉÒା ପିଲା ଟୁେକଲ୍ ଆଗ୍ େକ 

ପାଠ୍ ପଢ୍ ବାର୍ େକ ମନ୍ କର୍ େତ | ରାମକିଷନ୍ ଭଲିଆ ପିଲାମାେନ ମାଛ୍ ମରା ଛାଡିକରି 

ଇ 9ୁଲ୍ େକ ନର୍ ଧିେତ | ବୁ�ି ଆର୍ ଶି�ିତ୍ ଦୁହିଟା अଲଗ୍ ଜିନିଷ୍ ଆଏ | ବୁ�ି ଥାଇ କରି 

ଶି�ିତ୍ ନାଇଁ େହେଲ କିଛି କାମ୍ ର୍ ନାଇଁ େସ | ଇହା ଛିନିତ ଯୁଗ୍ କହZନୁ କାହZ େକ 

ପହ�ିଲାନ | ଆର୍ େଲାକ ମାନ+ର୍ ଚଲନ୍ ଫୁନି ବଦ୍ ଲି ଗଲା ନ | ରାମକିଷନ୍ େକ 

ଶି�ିତ୍ ଵନ୍ ଵାର୍ େକ େହେଲ ଇ 9ୁଲ୍ େକ ବଟା ବାର୍ େକ ଏକା ପଡ୍ ଵା | ଗଁାେନ ଯଦି 

ରାମକିଷନ୍ ବାଗିର୍ ବାକିମାନ+ର୍ ପୁअ ମାେନ  ଶି�ିତ୍ େହେଲ ଆମର୍ େଦଶର୍ अେଧ 

ସମସ�ା ଦୂର୍ େହଇ ଯାଏତା | େହନ୍ ତା େଦଖ୍ ବ ବଏେଲ ଆମର୍ େଦଶର୍ େକରଲ୍ 

ରାଏଜ୍ େହଉେଛ ସବୁନୁ ଶି�ିତ୍ ରାଏଜ୍ ଆଏ | େହନ୍ ର୍ େଲାକ୍ ମାେନ ସବୁ କାମ୍ ଆର୍ 

ସବୁ ଜିନିଷ୍ ନ ଆଘ୍ ଆେଡ | ପାଠ୍ ପଢା େହଉ କି ଆର୍ କାଣା,େଖଲ୍ କୁଦ୍ େହଉକି ବି�ାନ୍ 

େହଉ ସବୁନ ଆେଘ | େସଠାେନ ସବୁ ଗଁା ଗଁଲିଥି ପାଠ୍ ପଢାେକ େବଶି ଗୁରୁତ୍ଵ 

ଦିଆଯାଉେଛ ବଲି କରି ସେଭ ଶି�ିତ୍ ଆର୍ ଶୃ§ଲିତ୍ େହଇ କରି ବାହାରୁଛନ୍ | େଯନ୍ ଟା 

କି ଆମର୍ ରାଏଜ୍ ନ ନାଇଁ ନା କି ପାଠ୍ ପଢାର୍ ଠିକ୍ ବ�ବ�ା ବି ନାଇଁ ନା | ଇ ହାେଦ 

ସମିଆ ଆସିେଛ , ଝୁରି ନାଇଁ ଧରି କରି ବହିବaାନି ନି କରି ଇ 9ୁଲ୍ ଗେଲ ଆର୍ ସରକାର୍ 

ଟିେକ ଧ�ାନ୍ େଦେଲ ପିଲା ପାଠ୍ ପଢି ପାର୍ େତ | େହତିର୍ ଲାଗି ; ରାମକିଷନର୍ ବା 

କେହସି; ଧାଡିନୁ ଟିେକ अଲ୍ େଗ ଚାଲ୍ ବାର୍ କଥା | 
 

ସିେ�େକଲା , ବଲାiୀର 
େମା.ନଂ – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ 
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ପ�ବ  ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     386 

ପ+ଜ କୁମାର 
ପାଣିଗ�ାହୀ 

େବୖବାହିକ ଜୀବନ ଓ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧତାେବୖବାହିକ ଜୀବନ ଓ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧତାେବୖବାହିକ ଜୀବନ ଓ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧତାେବୖବାହିକ ଜୀବନ ଓ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧତା    

ସାମାଜିକ ମାନ�ତା ସହିତ ମaି¢ର  

ପରିପକ�ତା ବୃ�ି େହାଇଥାଏ ବିବାହ ପେର ! 

କୃତ, अକୃତର ନି"�ାୟକ ନି�_ି େନବା  

�ମତା ବୃ�ି ପାଇଥାଏ ବିବାହ ପେର ! 

ଆଜି କିj ଆଉ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହZ,  

କାରଣର ଉ_ର କ'ଣ.....? 

 ପ�ାଚୀନ ସମୟରୁ ଆଜିକୁ ପ�ାୟ ୪୦/୫୦ ବଷ� ପବୂ� ପଯ��t ଆମ 

େଦଶେର ବିବାହର େଯଉଁ ପର ରା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି 

ସମୟେର େସଇଥିେର अେନକ ପରିବ_�ନ ପରିଲ�ିତ ହୁଏ ଯାହା 

େକୗଣସି ସମୟ େସ�ାତର ଏକ ପ�ଭାବ। େସ ସମୟେର ସାଧାରଣତଃ 

ପୁअଝିअ+ େଯୗବନର ଉନG ାଦନାର ପ�ାରଂଭିକ ସମୟେର ବିବାହ କରି 

ଦିଆଯାଉଥିଲା େଯଉଁଥିପାଇଁ େକୗଣସି ବୟସର ସମୟସୀମା ଧାଯ�� 

ନଥିଲା। ଉପଯୁ{ ସମୟେର ଶରୀରର ପ�ାକୃତିକ ପରିବ_�ନକୁ ଚରିତାଥ� 

କରାଯିବାେର େସମାନ+ ମାନସିକ ସjଳନ ଏବଂ ପରିବ_�ନ ଏକ ଭିନk  

ଦିଗେର ଗତି କରୁଥିଲା ଯାହା େସମାନ+ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଏକ ନୂତନ 

ଦିଗtଗାମୀ କରିବାେର ଯେଥ� ସହେଯାଗ େହଉଥିଲା। ଉପଯୁ{ 
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ସମୟେର ବିବାହ କରିବା ପେର ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ aରେର अ¥ୁତପବୂ� 

ପରିବ_�ନ ଆସିଥାଏ ଯାହା େସମାନ+ ଜୀବନେଶୖଳୀ, ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ ତଥା 

ସାମାଜିକ କ_�ବ�େବାଧତା ଉପେର ଏକ ଗଭୀର ପ�ଭାବ ପକାଇଥାଏ। େସ ସମୟର 

ଦା ତ� ଜୀବନେଶୖଳୀର େକେତକ अଭାବନୀୟ ପରି�ିତି ଗୁଡିକୁ ଆଜି ସମୟ ସହିତ 

ତୁଳନା କରି ତା�ଲ� କରାଯିବା େକେତ ଯୁ{ିଯୁ{ ନିଭ�ର କେର ବ�{ିଗତ ବିଚାରଧାରା 

ଉପେର। କି'j େସେତେବଳର ବିବାହିତ+ ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ 

କ_�ବ�େବାଧତା ବ_�ମାନ ସମୟେର ଆଉ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁନାହZ! अଧିକj ବିବାହ 

େକବଳ ଶାରୀରିକ ପରିବ_�ନ ଛଡା ମାନସିକ ପରିବ_�ନେର ଆେଦୗ ସାହାଯ� କରୁନଥିବା 

ଏକ अେଲୗକିକ ବିଷୟ ଯାହା ସାଧାରଣ େଲାକ+ �ାନ / ଭାବ ବହିଭ�ୁ ତ !   

 ବ_�ମାନ ଭାରତୀୟ ସଂ9ୃତି ଏବଂ ପାoାତ� ସଭ�ତାର ମିଳନେର ଏମିତି ଏକ 

ଭୟାବହ ସାମାଜିକ �ିତି େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ େଦଶେର ଯାହା ତଜ�ମା କରିବା ଏକ 

ଜଟିଳ ବିଷୟ! ଭାରତୀୟ ସଂ9ୃତିର କପ�ୁର ଉଡିଯାଇ କନା ପଡି ରହିଥିବା େବେଳ 

େସଇଥିେର ପାoାତ�ର କିେରାସିନି ମିଶା अତର ଭିନk  ଏକ ଗ� େଦଉଛି ଯାହା ସାଧାରଣ 

େଲାକ+ ମାନସିକ ଉେ_ଜନାକୁ अtରୀ� ପଯ��t ଟାଣିେନଇ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃ-ାେର 

କଚାଡୁଛି ପ�ତି ମୁହୂ_�େର! ଭଲମDର ବିଚାରଧାରା େକବଳ ରାବଣର ହୁ+ାର ନାଦ 

ସ�ରେର ପ�କାଶ କରାଯାଉअଛି! ସମa+ �ାନର ସୀମାେରଖା ନଭoୁbୀ ଭଳି अନୁଭୂତ 

େହଉଛି! କିj ନିଜ େଦୖନDିନ ଜୀବନ େଶୖଳୀେର ପ�ାତଃରୁ ରାତ�  ପଯ��t ନିଭ�ର କରିବାକୁ 

ପଡୁଛି କାହାର ମtବ� ଉପେର! କହିବାକୁ ଗେଲ ଦୃ�ିେକାଣ ପ�ଖର େହାଇପଡିଥିବା 

େବେଳ ବ�{ିଗତ अନୁଭୂତି, ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ ଶନୂ� ମଣିଷ େକବଳ अହଂକାର 
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ବ�ତୀତ େକେତକ ରiୀନ କାଗଜ (ଟ+ା) ପଛେର ପଡି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ ୂ"� ଭାେବ 

ଜଂଜାଳଗ�a କରି କାହାପାଖେର ଜଳା|ଳୀ େଦଇ ଦୁଲ�ଭ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପଶୁ ସଦୃଶ� 

ପାଳନ କରିବାେର ତିେଳେହେଲ ଦି�ଧା अନୁଭବ କରୁନାହାtି ! 

 ଭାରତୀୟ ସାଂ9ୃତିକ ବିବାହ ବ�ନ ଆଉ େହଉନାହZ। େକବଳ ଶାରୀରିକ ସ କ� 

ବ�ନ େହଉଛି ଯାହାର ସ�ାଦ ସରିଗେଲ ନୂତନର अନୁସ�ାନ କରିବାେର ନିମଗk ପ�ାୟ ସବୁ 

ମଣିଷ େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛtି ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ି। ସାଂ9ୃତିକ କାଯ��କ�ମ େକବଳ ସମାଜକୁ 

େଦଖାଣିଆ ଭାେବ ସ ାଦନ କରାଗେଲ ମଧ� ପାoାତ� ଢା�ାେର ପୁଣି अଦାଲତେର 

ପଂଜିକୃତ ବିବାହ କରାଯାଉअଛି େଯଉଁଥିେର ପୁରୁଣାକୁ ତ�ାଗକରି ନୂତନର ଆଗମନ 

ବ�ବ�ା ରହିଥାଏ! ଏହିସବୁ ବ�ବ�ା ଯୁବପିଢି+ୁ ଏକ ନୂତନ ମାଗ�େର ପରିଚାଳିତ 

କରୁଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଜସ� ବ�{ିଗତ ସ¯ାନ, ପାରିବାରିକ ମଯ��ାଦା, ସାମାଜିକ, 

ଜାତିଗତ ସଂ9ାରର କିଛି ମହତ� ବୁଝିବା �ମତା ବହିଭ�ୁ ତ ମଣିଷ ଆଜି ସମଗ� ମଣିଷ 

ସମାଜ ଆଗେର ନିଜର ମଣିଷତ�କୁ ଜଳା|ଳି େଦଇ ନିଜର କାମନାର ଚରିତାଥ� କରିବା 

ସହିତ ପାରିବାରିକ ମଯ��ାଦାକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିବାେର ଆେଦୗ ପଛଘୁ�ା 

େଦଉନାହାtି। େକୗଣସିମେତ କିଛି ସାମାଜିକ ସେbଦନଶୀଳତା ବଜାରରୁ କିଣି ସ�ଇ�ାେର 

ନିଜର ମଯ��ାଦା �ୁ"� କରିପାରୁଥିବା ମଣିଷ ନିଜର ପାରିବାପାଣିଆ େଦଖାଇବାକୁ ଯାଇ 

ବାaବିକ ସମa+ ହୃଦୟର ଘୃଣାର ପାତ�  େହଉଥିେଲ ମଧ� अଲାଜୁକ ମୁହଁ ବହଳିଆ ଭଳି 

େକୗଣସି ଲ�ା ସରମ ଲାଗୁନାହZ େସମାନ+ୁ! କାରଣ େସମାନ+ ପବୂ�ଜ+ ଜିନଗତ 

ଚରିତ� ର ଚରିତାଥ�, ନା େସମାନ+ୁ େକୗଣସି ପ�ଭାବ ପକାଉଛି କି େସମାନ+ ପରିବାର 

ବ�ୁ ଜନ+ୁ କିଛି ପ�ଭାବ ପକାଉଛି! େତଣୁ କାହାର େକୗଣସି ଆପ_ି ନଥିବା େହତୁ 
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ଆଜିକାଲି ଆଶାତୀତ ଛାଢ଼ପତ�  ତଥା ବିବାହ ଖrନ ଶପଥ ପାଠ ସହିତ େବୖବାହିକ 

ଜୀବନର अେନକ ସମସ� େନଇ ମାନ�ବର अଦାଲତ+ अଭିେଯାଗ ପୁaକ ଉଛୁଳିବାେର 

ଲାଗିଛି! ନିଲ�+ୁ କହି ଶୁଣାଇ ଯଦି ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିଥା'tା ତାେହେଲ େସମାେନ 

ପ�ଥମରୁହZ ଏମିତି କାଯ�� କରିନଥା'େt !  

 ବିବାହ ବ�ନ ନାରୀ-ପୁରୁଷର ଏକ ଆtରିକ ମିଳନ ଯାହା ଜୀବନ େଶଷ ପଯ��t 

अ�ୁ"� ରହିବା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂ9ୃତିର ମଳୂମ�। େସହି ପବିତ�  ବ�ନେର ଥେର ବ�ା 

େହବାପେର ଦୁଇଟି अପରିଚିତ ହୃଦୟ ର{ସ କ� ଭଳି େପ�ମମୟ କରିେଦଉଥିଲା 

େସସମୟେର। ଆଜି େକବଳ ନିଜର କାମନାର ଚରିତାଥ� କରିବା ଉେgଶ�େର ବିବାହ 

କରୁଥିବା ମଣିଷ ବାaବିକ େପ�ମ କ'ଣ ବୁଝିବା अସମଥ� େସହି ଯାtି� କ ମଣିଷ+ ଠାରୁ 

अଧିକା କିଛି ଆଶା କରାଯାଇ ନପାେର। େତଣୁ ଆସtା ସମୟେର ପ�ାୟତଃ ଏହି େରାଗ 

ସମa ପରିବାରକୁ ସଂକ�ମଣ କରିବ ଯାହା େକୗଣସି ମା9 କିbା ସାନିଟାଇଜର ,ାରା 

ପ�ତିେରାଧ କରିବା ସ�ବ େହବନାହZ! େତଣୁ େବଳ ଥାଉ ବାଳ ବା�ି ନିଜ ସtାନମାନ+ୁ 

ଉପଯୁ{ ସଂ9ାର ଶି�ା ନେଦେଲ ଉ_ମ ସାମାଜିକ ମଯ��ାଦା ଥିବା ପରିବାର ମଧ� ଏହି 

ସମସ�ାର ସ¯�ଖୀନ କରିବାେର କାହାର ସହଭାଗିତା ରହିବା ଆଶା କରାଯିବା ନିରଥ�କ। 

ଆମର ଲ�� ଏକ ସଂ9ାରୀ ସମାଜ! ଆପଣ ମାନ+ ସହମତି ଥିେଲ ଆମକୁ ସହେଯାଗର 

ହାତ ବଢ଼ାଇ ଏକ ନବନିମhତ ସଂ9ୃତ ଭାରତ ସୃ�ି କରିବାେର ଆେଗଇ ଆସିବାକୁ 

अନୁେରାଧ ପବୂ�କ ଆପଣ ମାନ+ ମତାମତ କିbା ଜି�ାସା अେପ�ାେର...............  
େସାସିଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ) 

ଛତ� ପୁର, ଗ|ାମ, ଦୂରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭. 
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େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

ଦିଆସିଲିଦିଆସିଲିଦିଆସିଲିଦିଆସିଲି    
 ଆଜି अଗିପ"ୂhମା। ଏହା ପେର ଦିନକୁ ଦିନ ଗରମ अନୁଭବ 

େହବ। ଘର େପାଡିରୁ ରା�ା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ମାଘପ"ୂhମା ଦିନ 

अଗିk େଦବତା+ୁ ସj� କରିବା ପାଇଁ ଆଗିେପାଡା ଉ�ବ ପାଳନ 

କରୁଥିେଲ। ବ_�ମାନ ବି େସମିତି ଚାଲିଛି ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଚାଳଘର 

ନାହZ। ତଥାପି େସହି ପବ�କୁ ମାନି ଆସିଛtି। ଏହି ପବ� େଲାପ 

ପାଇଯିବା ଉପେର ବସିଛି। अଗିେପାଡା କଥା ଆେମ ପିଲାଦିେନ 

େଦଖିଛୁ। ଏଇଟା େହଉଛି ୧୯୬୫-୬୬ ମସିହା କଥା। ଖରା ଦିନ 

େହେଲ ଗଁା ଦr ପିrାେର ପାଳ ଚୁମୁରାେର େହଉ ବା ବାଲି ରଖି ପାଣି 

ମାଠିଆେର ପାଣି ରଖtି କାରଣ ନିଆଁ ଲାଗିଗେଲ ସେi ସେi ପାଣି 

ଆଣି ଲିଭାଇବାକୁ ହୁଏ। ପାଣି ନଥିେଲ କୁअରୁ ପାଣି କାଢି ଲିେଭଇବା 

କ�। େତଣୁ ଗଁା ଦାr ପିrାେର ପାଣି ମାଠିଆ ରଖtି।     

 ନିଆଁ ପ�ଥେମ ଜେଣ ଚୂଲି ଲେଗଇେଲ, ସିଏ ତା’ଠୁ, ଆଉ ଜେଣ 

ତା’ଠୁ, ଏମିତି ସାରା ଗଁାଜାକ ଚୂଲି ଲାଗିଯାଏ। ଡିଆସିଲି କାଠି ଥିଲା,  

କିj ବହୁଳ ପ�ଚାଳନ ନଥିଲା। ମୁ େଦଖିଛି ଶGଶାନକୁ ମୁଦ�ାର େନେଲ 

େଗାେଟ ନିଆଁ अଟା େନବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନିଆଁ अଟା अଥ� କିଛି ପାଳକୁ 

ସାଫା କରି ତା ଉପେର ପାଳ ଗୁେଡଇେଲ ଏହାକୁ अଟା କହtି। ଏହି 
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अଟା ଭିତେର ନିଆଁ ବଷ� ବଷ� ଧରି ରେହ। ଶGଶାନ ଭୁଇଁେର अଟାରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରି 

ମୁg�ାର େପାଡୁଥିେଲ। ଶାଳ ଘରକୁ ଗେଲ ନିଆଁ अଟା େନବାକୁ ପେଡ। ଦr ନାଚେର ନିଆଁ 

अଟା ବ�ବହାର େହଉଥିଲା। େସ ଯୁଗ ଆଉ ନାହZ। ଏେବ ଶGଶାନକୁ ଡିଆସିଲି େନବାକୁ 

ପଡୁଛି। ଡିଆସିଲର ବହୁଳ ଉ�ାଦନ େହବାରୁ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବେର ବ�ବହାର 

କରୁଛtି।  ଆଗ କାଳେର ପିତଳ ଚଟୁ ଥିଲା। ଏହି ଚଟୁ ସାହାଯ�େର େଗାଟିଏ ଘରୁ ନିଆଁ 

ଆଣି ଚୂଲୀ ଲଗାଉଥିେଲ। ଆଉ େସ ପିତଳ ନାହZ କି, ଚଟୁ ନାହZ। ଡିବି ନହZ କି ଶିତୁଳିଆ 

– ଡିବି ତିଆରି କରିବା େଲାକ - ନାହାtି।   

 ନିଆଁ ବାହାରିବାର ପର ରା अତି ପ�ାଚୀନ। େକେବ ନିଆଁ ବାହାରିଲା ବା ନିଆଁର 

ବ�ବହାର ଶିଖିଲା ତାହା ଏ ପଯ��t अନିoିତ। ବିେଶଷ�ମାନ+ ମତେର ଆଜକୁ 

୫୦,୦୦୦ ବଷ� ପେୂବ� ମନୁଷ� ନିଆଁର ବ�ବହାର ଜାଣିଥିଲା େବାଲି ଆେମ ଧରି େନବା। 

ପ�ାଚୀନ କାଳେର अଗିk ଉ�ାଦନ अତି କଠିନ ଥିଲା। େସଥି ପାଇଁ ପ�େତ�କ ଜାତି अଗିkକୁ 

ର�ା କରିବା ପାଇଁ ଯତk ଶୀଳ ଥିେଲ। େଯଉଁଠାେର अଗିk ପ���ଳିତ େହାଇ ରହୁଥିଲା, େସହି 

ଜାଗାକୁ ବହୁ ଦୂରଦୁରାtରୁ େଲାେକ ଆସୁଥିେଲ ଓ अଗିkକୁ େନଇ ଯାଉଥିେଲ। ବିେଶଷତଃ 

ଧମ�ାନୁ�ାନମାନ+େର अଗିk ପ���ଳନ େହାଇ ରେହ। ଯଦି େକୗଣସି କାରଣବଶତଃ अଗିk 

ଲିଭି ଗେଲ େଲାେକ अଶୁଭ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ।  

 अଗିk ବି�ାତକୁ େଲାେକ अନୁଭବ କେଲ। େସମାେନ ଧରି େନେଲ ଏହା େଦବତାର 

େଖାଟ। େଦବତା+ अଭିଶାପରୁ ଏହା େହଉଛି। ଏହା ଭାବି अଗିk େଦବତା+ୁ ପଜୂା 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆମର ପୁରାଣ ଶା¨େର अଗିk ପୁରାଣ अଛି। ପ�ାଚୀନ ଗ�ୀକ େରାମ ଓ  

ଭାରତୀୟ  େଲାକମାେନ अଗିk େଦବତ+ୁ ପଜୂା କରୁଥିେଲ।  
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 अଗିkର ଉ�ତି ସb�େର अେନକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗ�ୀକ କିbଦtୀରୁ ଜଣାଯାଏ 

ପ�ମିଥିୟସ ନାମକ ଜେଣ େଯା�ା ସ�ଗ�ରୁ अଗିkକୁ ଧରଣୀକୁ ଆଣିଥିେଲ। ଆମ ଭାଗିରଥ 

ଗiା+ୁ ସ�ଗ�ରୁ ଆଣିଲା ପରି। ପଲିେନସିଆନ ଗ��ରୁ ଜଣାଯାଏ “େମେଭଇ” ନାମକ ଜେଣ 

େଯା�ା ପାତାଳପୁରରୁ अଗିkର ଉ�ାଦନ ପ�ଣାଳୀ ଶିଖିକରି ଆସିଥିେଲ ଓ ଧରାପୃ-େର 

ଉ�ାଦନ କରିଥିେଲ। अଗିk ଉ�ାଦନ ଉପେର अେ�� ଲିଆ अଧିବାସୀମାନ+ର େଗାଟିଏ 

କାହାଣୀ अଛି - ଥେର େଗାଟିଏ ଝିअ ସାପ ବାେଡଇବାକୁ ହାତେର େଗାଟିଏ ବାଡି ଧରି ଗଲା 

େବେଳ ବାଡିଟି ସାପ େଦେହେର ନ ବାଜି େଗାଟିଏ ପଥର େଦେହେର ବାଜିଗଲା ଏବଂ 

େସଠରୁ अଗିk áୁଲିi େହଲା। େସମିତି ପାସhର ସାହାନାମା କାବ�େର େଲଖାअଛି ହୁେସନ 

ନାମକ ଜେଣ ବୀର ସାପକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ େଗାଟିଏ ପଥର ଫିiିଲା, େସ ପଥର ସାପ 

େଦହେର ନ ବାଜି ତେଳ ପଡିଥିବା େଗାଟିଏ କଳା ପଥରେର ବାଜିଲା, ସେi ସେi 

େସଥିରୁ अଗିk áୁଲିi େହଲା।  ଦ�ିଣ ଆେମରିକା କୁଇଶ ଜାତିର େଲାକ+ ବିଶ�ାସ େଯ 

େତାହୀନ ନାମକ େଦବତା+ େଗାଡ ପଥରେର ବାଜିେଲ अଗିk áୁଲିi ଜାତ ହୁଏ। ଦ�ିଣ 

ଆେମରିକର େଲାକ ବିଶ�ାସ େଯ େଗାଟିଏ ମଇଁଷି ରାତି� େର ବିଚରଣ କରୁଥିବା େବେଳ ତାର 

େଗାଡ ପଥରେର ବାଜିେଲ ନିଆଁ ବାହାେର। ଆମ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ମତେର अଗିkର 

ଉ�ାଦକ େହଉଛtି अiିରା ରୁଷି। େଯେତ ଯାହା କୁହାଗେଲ ମଧ� ଘଷ�ଣ,ାରା अଗିkର 

ଉ�ତି େହାଇଛି ଏହା ନିoୟ। अଥବା କାଠକୁ କାଠେର ବା ପଥରକୁ ପଥରେର ଘଷିବା 

,ାରା ନିଆଁ ବାହାେର।  ଏହା ଥିଲା ପୁରାଣର କଥା।        

 ଏେବ େଦଖିବା ଡିଆସିଲ େକମିତି ବାହାରିଲା। ଏହି ଦିଆସିଲ ବିଭିନk  ପଯ��ାୟେର 

ବିଭିନk  ଉପାୟେର ବାହାରିଲା।  କିj ମଣିଷ ବହୁ ଆଗରୁ ନିଆଁର ବ�ବହାର ଜାଣିଥିଲା। 
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େକାଉ ଯୁଗରୁ କହିବା କ�କର କଥା। अନୁମାନ େହଉଛି ଥrାରୁ ର�ା ପାଇବା ପାଇଁ 

ନିଆଁର ବ�ବହାର ଶିଖିଲା। ପେର ଏହାକୁ େରାେଷଇେର ବ�ବହାର କଲା। ମଣିଷ 

େଦଖିଲା ସଯୂ��ର କିରଣ, ଆକାଶେର ବିଜୁଳି, ଆେଗkୟଗିରିର ଉ´ିରଣ। ଉ´ିରଣ 

ସମୟେର ନିଆଁ ଗରମ ଲାେଗ। ଉ´ିରଣ କମିଗଲା ପେର ତାକୁ ଛୁଇଁଲା। ଗରମ अନୁଭବ 

କଲା। ଏହା ଥିଲା ପ�ାକୃତିକ ନିଆଁ। ଜiଲେର ଶୁଖିଲା କାଠକୁ କାଠ ଘଷି େହାଇ ନିଆଁ 

ବାହାରୁଛି େଦଖିଲା। ତାକୁ େଦଖି କାଠକୁ କାଠ ଘଷି କୃତି� ମ ନିଆଁ ବାହାର କଲା। େସହି 

ନିଆଁକୁ ପାଳ अଟାେର ଲେଗଇ ରଖିଲା। ଆେମ େଯମିତି େଖାଳ ଭିତେର ନିଆଁକୁ ସାଇତି 

ରଖୁଛୁ।  ୧୨ଶ ଖ�ୀ.େର ଚୀନ ଓ ଆରବ େଦଶେର ବାରୁଦର ବ�ବହାର େହଲା। ବାରୁଦ 

ବ�ୁକେର ବ�ବହାର େହଲା। ଏହି ବାରୁଦରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। େମାଗଲମାନ+ ଶାସନ 

କାଳେର ଉ_ଳ ଯବକାଚ ବାହାରିଲା। ଏହାରି ସାହାଯ�େର ସମ�ାଟ ଶାହାଜାହାନ+ 

ସମୟେର ଉ_ଳ ଯବକାଚ ସାହାଯ�େର ନିଆଁ ଲଗାଉଥିେଲ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ�ମ 

କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରାତିେର ନିଆଁ େହାଇପାରୁ ନଥିଲା।  

 ନିଆଁର ବ�ବହାର ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଜେଣ ନିଆଁ କେଲ, େସଇଠୁ अନ� 

ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ୧୭ ଶତା�ୀ ପଯ��t ଏହିପରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏହା 

ଥିଲା ପ�ାକୃତିକ ଉପାୟେର ନିଆଁର ବ�ବହାର। ଏହି ନିଆଁକୁ ଉପେଯାଗ କରୁଥିେଲ ଓ  

ସଂର�ଣ କରି ପାଳ अଟାେର ପୁନବ�ାର ବ�ବହାର ପାଇଁ ରଖୁଥିେଲ। ନିଆଁେଟ କରିବା 

କ�କର ଥିଲା। ଏହା ପେର ରାସାୟନିକ ପଦାଥ�ରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଥିଲା ୧୭ 

ଶତା�ୀର କଥା। ଦିଆସିଲ େପଡି େକେବ ବାହାରିଲା କହିବା କ�। ଏହା ବିଭିନk  

ସମୟେର ବିଭିନk  େଲାକ+,ାରା କିଏ େକମିତି ବାହାର କରିଛି ଇତିହାସ ତାକୁ ଧରି ବା�ି 
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ରଖିନି। େଲାକ+ ମୁହଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଦିଆସିଲ କାରାଗାର अ�ାର ଭିତେର ଉଦଭାବନ 

େହାଇଥିଲା। କଥା ଏମିତି ଲୁଡୱିଗ େ�ମରର ନାମକ ଜେଣ ରାଜେନୖତିକ ବDୀ 

କାଲ�ସେରାେହ ନିକଟ େହାଏନସପଗ� କରାଗରେର ବDୀ ଥିେଲ। अ�ାର ଭିତେର ଜିନିଷ 

ପତ�  ପାଇବା କ� ଥିଲା। େକମିତି ଜିନିଷ अ�ାର ଭିତେର ପାଇେବ େଚ�ା ଚେଳଇେଲ 

େସହିଠାରୁ େସ ନିଆଁ ବାହାର କେଲ। ଏହା ଥିଲା ନିଆଁର ଆଦ�ାବ�ା। ଫସଫରସ ଓ 

ସଲଫରରୁ ନିଆଁ ଘଟଣାକ�େମ ବାହାରିଗଲା।  

 େହମିiବଗ�ର ଜେଣ େବୖ�ାନିକ େହନିi ବ� ାr ୧୬୬୯ ମସିହାେର ଧଳା ଫସଫରସ 

ଆବି¢ାର କେଲ। ଏହି ଫସଫରସ େହଉଛି ଡିଆସିଲି କାଠିର ଜନG ଦାତା। େକଉଁଠି 

େକମିତି ଫସଫରସରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରୁଥିେଲ। କିj ଫସଫରସ ପାଇବା କ� ଥିଲା। 

ଫସଫରସ ବହୁଳ ଭାବେର ମିଳୁ ନଥିଲା। ଫସଫରସରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିବା େସେତ 

अଗ�ଗତି କରିପାରି ନଥିଲା।  

 ଫସଫରସ ଉପକାରିତା ଜାଣି ଫସଫରସ ବହୁଳ ଭାବେର ପାଇବାକୁ େଚ�ା 

କେଲ। ଫସଫରସ ମିଳିଲା ପେର ଏହାର ଉପେଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େତେବ ୧୭୮୦ 

ମସିହାେର େଗାଟିଏ  କାଚ ନଳି ଭିତରୁ अମ�ଜାନ ବାହାର କରି େସଥିେର କିଛି ଫସଫରସ 

ଓ ମହମ ସହିତ ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା କାଗଜ ପୁରାଇ ଠିପିକୁ ବD କରି ଦିଆଗଲା। କାଚ ନଳିକୁ 

ଭାiି େଦେଲ, ଏଥିେର ପ�ଚr ଶ� ହୁଏ। କାଚ ନଳିଟି ପ�ଚr ଶ� କରି ଫାଟିଯିବା  

ପେର, େସଥିେର ଥିବା ଫସଫରସ ଓ ରଖା ଯାଇଥିବା କାଗଜ ଟୁକୁଡା ସହିତ ଫସଫରସ 

ଘଷ�ଣ ଫଳେର ନିଆଁ ଜେଳ। ଏହି ପ�ତି େବଶିଦିନ ଚାଲିଲା ନାହZ କାରଣ ଏହି କାଚ 

ନଳୀକୁ ପେକଟେର େନବା ସହଜ ନଥିେଲ, େକେତେବେଳ କାଚ ନଳୀ ଫାଟି ପେକଟ 
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େପାଡି ଯାଉଥିଲା।   

 ଏହିପରି ଭାବେର ୧୭୮୦ ମସିହାେର ଇଟାଲୀର ଜେଣ େଲାକ ପ�ାରିସ ସହରେର 

ବାସ କରୁଥିେଲ। େସ ପ�ଥେମ ଫସଫରସରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରି ବ�ବସାୟ କରିବାକୁ 

େଚ�ା କଲା, କିj ନିଆଁ ଜେଳଇବା ପ�ତି ମହiା େହାଇଥିବାରୁ ଏହା େଲାକ+ ପାଖେର 

ପହ�ି ପାରିଲା ନାହZ।  

 ୧୭୮୬ ମସିହାେର ଫସଫରସ େପଡି ବାହାରିଲା। େଗାଟିଏ କାଚ ଶିଶି ଭିତର 

ପାଖେର ତରଳ ଫସଫରସ େବାଳା େହାଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲଭାବେର ବD 

କରାଯାଇଥାଏ।  େଗାଟିଏ କାଠିର अଗ� ଭାଗେର ତରଳ ଗ�କ େବାଳା େହାଇଥାଏ। ଏହି 

କାଠିକୁ ଶିଶି ଠିପି େଖାଲି ତା ଭିତରକୁ ଭତh କେଲ ଜଳି ଉେଠ। ଏଥିେର ଏଇ अସୁବିଧା 

ଥିଲା େଯ ଠିପିକୁ ଶୀଘ� ବD ନ କେଲ ଶିଶି ଭିତେର ବାୟୁ ପଶି ଜଳିଯିବ। ଏହା େବଶୀ ଦିନ 

ଚାଲିଲା ନାହZ।       

 ୧୮୦୫ େର ଚାନେସଲର େଗାଟିଆ ନୂଆ ପ�ତିେର ଡିଆସିଲ ବାହାର କେଲ। ଏହା 

େସମିତି ଚାଲିଥିଲା।  

 ୧୮୧୦େର “ତ�ାଳିକ अଗିk େପଡି” ବାହାରିଲା। ଏହା ଆଗ अେପ�ା ଟିକିଏ ସୁବିଧା 

ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା େକ� ାରାଇଟ अଫ ପଟାସ अଠା ଓ ଚିନିର ତରଳ ମିଶ�ଣ କାଠିର 

अଗ�ଭାଗକୁ ବୁଡାଇବାକୁ ପେଡ, ତା’ପେର ଗ�କ ଏସିଡ ଥିବା ପାତ�  କଠିକୁ ବୁଡାଇେଲ ଜଳି 

ଉେଠ। କିj ଏହା େସେତ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା। ଗ�କ ଏସିଡ ପାତ� ରୁ େଟାପାଏ ଯଦି 

ଲୁଗାେର ପଡିଯାଏ ଲୁଗା େପାଡିଯାଏ। ଏହି ବ�ବ�ା େବଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲାନି। େତେବ ଏହି 

େକ� ାରାଇଟ ଦିଆସିଲ ବ�ବହୁଳ ଥିଲା। ୧୦୦ଟି କାଠିକୁ ୧ ଶିଲିiେର ବିକି�  େହଉଥିଲା।  
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େଲାେକ ମାଗି ଯାଚି ନିଆଁ ବ�ବହାର କେଲ। ଏହାକୁ କିଣିେଲନି। 

 ୧୮୨୪େର ଲrନ ସହରର ମି�ାର େବର ନାମକ ଜେଣ ଶିuୀ ଏକ ପ�କାର 

ଦିଆସିଲ େପଡି ବାହାର କେଲ। ଏହାର ଲb ୫ ଇ� ଓସାର ୪ ଇ� ଉଚତା ୨ ଇ�। 

ଏଥିେର ୫ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ�କ େହଉଥିଲା। ୧. ସÞୁରିକ ଏସିଡି ଥିବା ଶିଶି  ୨. ଦିଆସିଲ 

କାଠି ରଖିବା େଗାଟିଏ କାଠ ପଟା। ୩. ଫାଶି ଦବା ଭଳି େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଯ� ୪. 

େଗାଟିଏ ~ିରିଟି ଦୀପ ୫. େକେତକ ଦିଆସିଲ କାଠି। ଏହାର କାମ େହଲା ସÞୁରିକ ଏସିଡି 

ଥିବା ଶିଶିକୁ ଲାଗି ଫାଶିଦିଆ ଯ� ରେହ। ଏହି ଯ�େର ଦଉଡି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦଉଡିକୁ 

ଟାଣିେଲ ସÞୁରିକ ଏସିଡି ବାହାେର କଠିକୁ ଜଳାଏ ତା ସାେi ସାେi ଦୀପକୁ ଜଳାଏ। 

ପୁଣି ଫାଶି ଦିଆ ଯ�କୁ ଟାଣିେଲ ଶିଶି ଠିପି ବD ହୁଏ ଏଥିେର ଏସିଡି ଛିଟିକି ପଡିବା ଭୟ ନ 

ଥାଏ। ଏହାର ୨ ବଷ� ପେର ଘଷିବା ଦିଆସିଲି ବାହାରିଲା।  

 ୧୮୨୬େର ଜନୱାଲକର ନାମକ ଜେଣ ଇଂେରଜ ଫାମ�ାସି� “ଘଷ�ଣ ଦୀପ” ନାମକ 

ଏକ ଦିଆସିଲ ବାହାର କେଲ। ପବୂ�ର େକ� ାରାଇଟ ସହିତ ସଲଫାଇଡି ୱିଥ ଆ�ିେମାନି 

ମିଶ�ଣ କରି କାଠି ଦୁଇ अଗ� ଭାଗେର ବୁଡାଇ ରଖିେଲ ଏବଂ ବାଲି କାଗଜେର ଘଷିବା ,ାରା 

ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ଏହି ଦିଆସିଲକୁ ୱାଲକର ୧୦୦ଟି କାଠିକୁ ୧ ସିଲିiେର ବିକି�  କେଲ ଓ 

େପଡିର ଦାମ अଧିକ ୨ େପନି ରଖିଥିେଲ। େହେଲ ଏହା अଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଥିବାରୁ ଏହା 

ଆଦୃତ ଲାଭ କଲା। କିj ଏହି େପଡିକୁ ବିଭିନk  ଜାଗାକୁ ପରିବହନ େବେଳ ବା ଶଗଡେର 

େନଲା େବେଳ ଧକଡକଚଡେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ େଚ�ା 

ଚାଲିଲା। ଆଉ େଗାେଟ अସୁବିଧା ଆସିଲା, ଏଥିେର େଲାେକ ଦାtେରାଗେର ଆକ� ାt 

େହେଲ। 
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 ପୁଣି ୧୮୨୮ ମସିହାେର ପ�ାରିସ ସହରର ସାମୁଏଲ େଜାନସ  ଜନ ଚାନେସଲର+ର 

େଗାଟିଏ ନୂଆ ପ�ଣାଳୀକୁ  ଟିକିଏ ପରିବ_�ନ କରି ନିଆଁ ଜେଳଇେଲ। ଏହା ଥିଲା େଗାଟିଏ 

କାଚ ନଳିେର କିଛି अମ�ଜାନ ଭ_h କରି ତା’ଉପେର କିଛି ତରଳ ଦ� ବଣେର ବୁଡାଇ କାଚ 

ନଳି ଉପେର ଛପି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାଚ ନଳିଟିକୁ ଭାiି େଦେଲ ବା ଚପି େଦେଲ କାଚ 

ନଳିଟି ଭାiି ଯିବା ,ାରା अମ�ଜାନ ସହିତ କାଗଜେର େଲପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦ� ବଣ ଜଳି 

ଉେଠ। ଏହା ଟିକିଏ ଉନk ତ ଥିଲା। ଫସଫରସ ଏଥିେର ବ�ବହାର େହଲାନି। ତଥାପି 

କାଚ ନଳିକୁ ଭiିବା ଟିକିଏ କ� ଥିଲା। େଲାକମାେନ ଏହକୁ ପସD କେଲ, କାରଣ ଏ 

ସବୁ ଜିନିଷ ଶaାେର ମିଳୁଥିଲା।  

 ୧୮୩୨ ମସିହାେର ପ�ାରିସର ଜେଣ େବୖ�ାନିକ ଜି. ଇ. ମାେକ�ଟ ଏବଂ अ�ି�ଆର 

େଜ. ସାଇଗଲ କାଗଜକୁ କାଗଜ ଘଷି ନିଆଁ ବାହାର କେଲ। କିj ଏଥିରୁ େଯଉଁ ଗ�ାସ 

ନିଗ�ତ େହଉଥିଲା ତାହା େଦହ ପ�େର �ତିକାରକ ଥିଲା। ୧୮୩୧ ମସିହାେର ଫ� ାନ୍ସର 

ଜେଣ େବୖ�ାନିକ ଚାଲ�ସ େସୖରିୟା େକମିତି ସହଜ ଉପାୟେର ନିଆଁ ଜଳାଯାଇ ପାରିବ 

େସଥିପାଇଁ େଚ�ା ଚଳାଇେଲ। େସ ଜାଣିେଲ େଯ ଧଳା ଫସଫରସରୁ େକୗଣସି �ତିକାରକ 

ଗ�ାସ ନିଗ�ତ ହୁଏ ନାହZ। କିj ଏହାର ପ�େୟାଗର ମାନ�ତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ପେର 

େଲାକମାେନ ନ ମାନି ଏହାକୁ ବ�ବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଯଦିଓ ଏହା ସୁବିଧା ନଥିଲା, 

କିj ନ କେଲ ନ ଚେଳ, ବାଧ� ବାଧକତାେର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।  

 ୧୮୩୬େର ହେiରୀର ଜେଣ ରସାୟନବିତ େଜାନ ଇରିନ ପ�ଥେମ ଦିଆସିଲ 

ବାହାର କରି ଦିଆସିଲ ଫାକ୍ ଟି�  ବସାଇ ଦିଆସିଲ ଉ�ାଦନ କେଲ ଓ ବଜାରେର ବିକିବାର 

େଚ�ା କେଲ। କିj ଏଥିେର େସ ସଫଳ େହେଲନି। ରୁଣଗ�a େହାଇ ୧୮୯୫େର 
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ମରିଗେଲ।  

 ୧୮୨୭ ଏପି�ଲ ୧ ତାରିଖେର ସି�େଡନର �କହାମେର ଜନ ୱାକର ଘଷ�ଣ ଜନିତ 

ଦିଆସିଲ ବାହାର କରି ତା+ େଦାକାନେର ବିକି�  କେଲ। େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ  

ଦିଆସିଲ େପଡିର ମଲୂ� ଏକ ସିଲିi ଓ ୫୨ େପନି ରଖିଥିେଲ। େସେତେବେଳ ବାଲି 

କାଗଜେର କାଠିକୁ ଘଷିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ପେର अ�ି�ଆର ରିiର ଦିଆସିଲ ବାହାର 

କେଲ ଏହା ୨୦୦୦ ଥର ବ�ବହାର େହଉଥିଲା।  

 ୧୮୪୧େର ଲrନର ଜେଣ େଲାକ େଗାଟିଏ ଦିଆସିଲ କାଠିର ଉଭୟ ପାଶ��େର ର|କ 

େଦଇ କାଠି ବାହାର କେଲ ଏବଂ ଏହି କାଠି ମଝିେର ନିଆଁ ନ ଜଳିବ ପାଇଁ େଗାଟିଏ  

ପଦାଥ� େଦେଲ ଯାହା ଫଳେର ନିଆଁ କାଠିର अନ� ପାଖକୁ ଆସି ପାରୁ ନଥିଲା। କିj ଏହା 

େବଶି  ଦିନ ଚାଲି ନଥିଲା।  

 ୧୮୪୪ ମସିହାେର ଭିଏନାର େ��ଟର ଓ ସି�େଡନର ଲୁrେ�ାମ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ 

ଶିuୀ େରଡ ଫସଫରସ ବାଲି କାଗଜେର େବାଳି େପଡିର ବାହାର ପେଟ ରଖି କାଠିର 

ମୁrେର ଗ�କ େବାଳି  ଦିଆସିଲ ବାହାର କେଲ। ଏହା େହଲା “ନିରାପଦ ଦିଆସିଲି”      

 ୧୮୪୫ ମସିହାେର अନ� ଜେଣ େବୖ�ାନିକ ଏ�ନ ସରାଟର ବ_�ମାନ େଯଉଁ 

ଦିଆସିଲ ବ�ବହାର େହଉଛି ତାକୁ ବାହାର କେଲ। େସ ଏଥିେର ନାଲି ଫସଫରସ 

ବ�ବହାର କରିଥିେଲ। ଏହି ନାଲି ଫସଫରସ େସେତ �ତିକାରକ ନଥିଲା। ଏହା ମଧ� 

ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲା। େହେଲ ମଧ� ଏହି ଡିଆସିଲି କାରଖାନାେର େଯଉଁମାେନ କାମ 

କରୁଥିେଲ େସମାନ+ର କିଛି �ତି େହଉଥିଲା। ଏହା ପେର ଧଳା ଫସଫରସ ବ�ବହାର 

େହଲା କାରଣ ଏହା େବଶୀ ଦିନ ରହି ପାରୁଥିଲା ବଷ�ାେର ଜାଲମୁ ନଥିଲା। କିj ଏହି ଧଳା 
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ଫସଫରସର ହାନିକାରକ ଗୁଣଥିଲା ଫଳେର କାରଖାନାର େଲାେକ କାମ କରିବାକୁ अମi 

ଥିେଲ।  

 ୧୮୫୫ ମସିହାେର େଯେତେବେଳ ସି�େଡନେର ଦିଆସିଲ ପ�ଚଳନ େହଲା, 

େସେତେବେଳ ଦିଆସିଲ କାଠିର अଗ�ଭାଗେର ଆ�ିମନି ସଲଫାଇଡି, େକ� ାେରଟ अଫ 

ପଟାସ, ପଟାସିୟମ ଡାଇେକ� ାେମଟ ଓ  େରଡ େଲଡ ପ�ଭୃତି ରାସାୟନିକ ପଦାଥ�ର ମିଶ�ଣ 

अଠା ସାହାଯ�େର  ଦିଆସିଲ କାଠିର େଗାଟିଏ ମୁrେର ଲଗାଯାଏ। अନ� ପ�େର 

ଦିଆସିଲ େଖାଳର ଦୁଇ ପାଶ��େର ର{ ଫସଫରସ ଓ କାଚଗୁrର ମିଶ�ଣ अଠା ସାହାଯ�େର  

େବାଳାଯାଏ। କିj ଏେବ ଧଳା ଫସଫରସ ପରିବେ_� ସଲଫାଇଡି ବ�ବହାର େହଲା। 

ଦିନକୁ ଦିନ ରୂପେରଖ ବଦଲୁଛି। ଆଉ ସଲଫାଇଡି ପରିବେ_� अଧିକ ଶaା ବାଇଗଣୀ 

ଫସଫରସ ବ�ବହାର େହଉଛି। 

 ୧୮୭୯ ମସିହାେର ସି�େଡନେର ଧଳା ଫସଫରସ ଯୁ{ ଦିଆସିଲ ଉ�ାଦନ େହଲା। 

ଆଇନିଗତ ଦୃ�ିରୁ ଏହା ଉପେର ପ�ତିବ�କ ଲଗାଗଲା। ପେର ପoିମ ୟୁେରାପେର 

ଏହାର ଉ�ାଦନ ଉପେର େରାକ ଲଗାଗଲା। ଏମିତି अେନକ ଭଲମD ଭିତେର ଆଜିର 

ଦିଆସିଲ କାମ କରିଚାଲିଛି। ଏହା େକେତ ଉପକାରେର ଲାଗିଛି କହିେଲ ନ ସେର।   

 ୧୮୯୮େର ଫ� ାନ୍ସର ସିେଭନ ଓ କେହନ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ଶିuୀ ହଳଦିଆ 

ଫସଫରସ ବଦଳେର ଫସଫରସର ଏକ ଲବଣ ବାହାର କେଲ। ଏହାକୁ ଘଷିବା ,ାରା 

ନିଆଁ ଜେଳ। ଏହାକୁ “ଘଷା” ଦିଆସିଲ କହtି।    

 ଏହି ଦିଆସିଲ ୧୯୩୦ ମସିହାେର ସି�େଡନରୁ ଆମ େଦଶକୁ ଦିଆସିଲି ଆସିଲା। ଆଉ 

କାହା ମତେର ୧୮୭୦େର ଭାରତକୁ ଦିଆସିଲି ସି�େଡନରୁ ଆସିଲା। ସି�େଡନେର େଯଉଁ 
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ଦିଆସିଲ କାଠି ତିଆରି େହଉଥିଲା ତାହା ଶୁଖିଲା ପାଇନି ଗଛ କାଠକୁ ଚିରି କାଠି 

କରୁଥିେଲ। ତାର େଗାଟିଏ ମୁrେର ର|କ ଲଗାଉଥିେଲ। କିj ଆମ େଦଶେର ପାଇନି 

ଗଛ ନାହZ, େତଣୁ ଆମ େଦଶେର ଶିମିଳି ଓ େଦବଦାରୁ ଗଛରୁ ଦିଆସିଲ କାଠି ତିଆରି କରି 

ଦିଆସିଲ ପ�aୁତ କେଲ। अନୁମାନ କରj ଦିଆସିଲ େକେତ ପଯ��ାୟ େଦଇ ବିକାଶ ଲାଭ 

କରିଛି।  ଏହା େହଉଛି ଦିଆସିଲର ଜୟଯାତ� ା 

ତଥ�  

୧. ସମାଜ     

    ନିଆଁଲଗା ଡିଆସିଲ , ଭିକାରି ସିଂହ, ଇବ ଥରମଲ  

୨. ସମାଜ  

    ଡିଆସିଲର ବିକାଶ ଯାତ� ା,  ପ�ସନk  କୁମାର େହାତା    

3. Wisdom September ୧୯୮୧     

୪. �ାନେକାଷ  

 
 

 

 

 

 

 

େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 
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େଜ�ା�ାମୟୀ ପଲାଇ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
 େଛାଟ େବେଳ ପଢ଼ିଥିଲି - “ନାହZ अରି ଯାହାର େସ ନାରୀ” କିj 

ଆଜିକାର ସମୟେର ଏହାର ଯଥାଥ�ତା େକେତଦୂର ସତ�, ତାହା ଆମ 

ସମାଜରୁ ~� अନୁେମୟ। ଶତ� � ନାକେର ଆiୁଠି ମାରି ହସିଲା ପ�ାେୟ 

ପୁରୁଷ ପ�ଧାନ ସମାଜେର ନାରୀର �ାନ ଏକ ଉପହାସ ପାଲଟିଯାଇଛି। 

ଥେର ଥେର ଭାବିେଲ ଆoଯ�� ଲାେଗ – େଯଉଁ अଲିअଳ ପୁअ ମାଆକୁ 

ସ�ଗ� ସୁଖ ଆଣିଦିଏ, େଯଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସୁର�ା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ 

ପ�ତି�ାବ�, େଯଉଁ ପୁରୁଷର ହୃଦୟେର ¨ୀ ରାଜାରାଣୀ, େଯଉଁ ବାପାର 

ହୃଦୟ େଗହିA  ଝିअର ଦେରାଟି ଓଠେର ବ�ା, େସହି ପୁରୁଷ କିପରି ଓ 

େକଉଁ अଭିଶv ମୁହୂ_�ର ଶିକାର େହାଇ ନାରୀମାଂସ େଲାଭୀ ହୀନ 

ପ�ବୃ_ିଯୁ{ ପଶୁଟିଏ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ପଶୁତ�ର ଶିକାର େହାଇ ଘୃଣ� 

କାମ ପ�ବୃ_ିର ଚରିତାଥ� ପାଇଁ କାହାର ଝିअ େବାହୂ, ¨ୀ, ମା ଭଉଣୀ 

ଉପେର ଏେତ ପାପ ଦୃ�ି ପେକଇ ପାରୁଛି। ଏହି ମନୁଷ� ମୁଖାଧାରୀ+ 

ହୃଦୟ କଣ ଏେତ ଦୁବ�ଳ? ଏମାନ+ ହୃଦୟେର କଣ ଦୟା – ମାୟା, 

େସkହ – ଶ��ା, ବିେବକପଣିଆର େକୗଣସି �ାନ ନାହZ?? ଏମାନ+ 

ହୃଦୟ କଣ ଏେତ ଦୁବ�ଳ େଯ ଠିକ – ଭୁଲର ବିଚାର କରିବାକୁ ମଧ� 

अ�ମ? 
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 ଘୃଣାଲାେଗ ଏମିତିକା ସମାଜେର ବ�ିବାକୁ େଯଉଁଠି अବିେବକି ପଶୁର �ୁଧ�ା_� ଦୃ�ି 

ର{ ମାଂସର ଶରୀର ଉପେର ସୀମିତ। କ� ଲାେଗ ଏମିତିକା ସମାଜର अଂଶୀଦାର 

େହବାକୁ େଯଉଁଠି ୮ମାସର ଶିଶୁ କନ�ାକୁ ବଳିପଡିବାକୁ ପେଡ अବିେବକୀ ନପୁଂସକ 

େପୖାରୁଷତ�  ଜାହିର କରୁଥିବା ଘୃଣ� ମନୁଷ�ମୁଖାଧାରୀ ପଶୁ ନିକଟେର। ହାସ�ା~ଦ 

ମେନହୁଏ, େଯେତେବେଳ କିଏ ପ�ଶk କେର - ସ�ାଧୀନତାର ଏେତ ବଷ� ବିତିଗଲା ପେର ମଧ� 

ନାରୀର ଆଜି ଏ ଦୟନୀୟ अବ�ା କାହZକି? କାହZକି େସ ଆଜି अସୁର�ିତ? ଆେର! 

େକବଳ େଦଶ ପରାଧିନତାରୁ ମୁ{ େହେଲ କଣ ହବ, ଆମ ବିେବକ କଣ ପଶୁତ� ର କବଳରୁ 

ମୁ{ କି? ଆଜି ବି ଝିअଟିଏ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ େଫରିବାର ଚିtା କାହZକି 

ଉ+ିମାେର ମାଆର ମନେର? अନ�ର ଭଉଣୀକୁ अଶ�ୀଳ ଇiିତ କରିବା ପବୂ�ରୁ ନିଜ 

ଭଉଣୀର ମୁହଁ ମେନପେଡ ନାହZ କାହZକି? ଝିअଟି ବସେର ଚଢିେଲ ପ�ଥେମ ନଜର ପକାଏ, 

ବସେର ଯାତ� ୀ अଛtି ତ? କr�ର ପିଲାଟା ଲଫଡା ନୁହଁ ତ? ବଢ଼ିଲା ଝିअର ପାଠପଢ଼ା 

ପାଇଁ ସାର୍ + अେପ�ା ଦିଦିଟିଏ େଲାଡା ପେଡ କଣ ପାଇଁ? ପିତାସମାନ ଗୁରୁ+ୁ 

ପିଲାମାେନ 'ରiିଲା' ଉପାଧିଟା କାହZକି ଦିअtି? ଏପରିକି ଝିअଟିଏ ଘରୁ ପଦାକୁ େଗାଡ଼ 

କାଢିେଲ अଶ�ୀଳ ଶ� ଶରରୁ ବ_hବା ପାଇଁ ଓଢନି ଢାଲ କରିବାକୁ ପେଡ କାହିକି? 

ଖrାଧାରେର ବାଟ ଚାଲୁଚାଲୁ ମଧ� ବଳି ପଡିଯାtି େକେତ େକେତ ନିଭ�ୟା, ପ�ୀୟ+ା 

େରଡି, ଆଶିଫା। ଆଖି ଆଗେର ଜଳ ଜଳ କରି ନାଚିଯାଏ ହଥରସର ଦୁଘ�ଟଣା। େଯଉଁ 

ସମାଜେର ପ�ତି ୧୪ମିନିଟ୍ େର ଜେଣ ଝିअ ବଳା�ାରର ଶିକାର ହୁଏ, େସଠି ନାରୀ େକେତ 

ସୁର�ିତ, ସ¯ାନିତ ତାହା ଠିକ୍ अନୁେମୟ। 

 ଶିଶୁ େହଉ କି ବୃ�ା, ନାବାଳିକା ହଉ କି ସାବାଳିକା, ସୁDରୀ ହଉ अବା अସୁDର – 
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ଘୃଣ� େଲାଲୁପ ଦୃ�ିର ଶିକାର େହବା ପାଇଁ ଝିअ ଜନG ଟିଏ ଯେଥ�। ହାଏେର ଦୁନିଆ।  

େଯଉଁ ସଂ9ୃତିେର ନାରୀର ସ¯ାନ ର�ା ପାଇଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସୃ�ି େହଇଗଲା, 

େସଠି ପୁଣି ଆଜି ନାରୀର ଏ ଦୟନୀୟ �ିତି? େକଉଁଠି अଛtି ଆଜି  ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷା_ମ 

ଶ�ୀରାମଚD� , अଧମ� ନାଶକାରୀ ଧମ� ସଂ�ାପକ ବାସୁେଦବ ଶ�ୀକୃ©, ମହାଭାରତ ର 

ମହାନାୟକ  ପrବଗଣ ??  ନା କଳିଯୁଗର  ଇତିହାସ େନବ ଏକ ନୂତନ େମାଡ଼।ନିଜର 

ଆତG  ସ¯ାନ, ମଯ�ାଦାର ର��େଥ� ନିଜର ସ୍ଵତ� ପରିଚୟ ସୃ�ି କରିବାକୁ ଯାଇ  ନାରୀ 

ସାଜିବ ନାରାୟଣୀ, ସୀତା ରୁ ସତୀ  अବା କୃ©ାରୁ ମା କାଳୀ।  

 େହ ନାରୀ!! ଜାଗ�ତ କର େତା अtଃଶ{ିକୁ। ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁ ପଜୂ�ା। ଜାୟା ଜନନୀ 

ଭଗିନୀ ରୂେପ ତୁ अନନ�ା अପରୂପା। େକେତେବେଳ ତୁ ପ��ା ପ�ଦାୟିନୀ ମା ସାରଦା ପରି 

ଶାt ଶୁଭ�  ପବିତ� , େକେତେବେଳ ତୁ ଜଗତଜନନୀ अନk ପ"ୂ� ା। ତୁ େକେତେବେଳ ସାଜି 

ପାରୁ ସୃ�ିକତ�� ୀ ସତୀ ମାତା, ପୁଣି େକେବ ମହିଷାମ�hନୀ- ମୁrମାଳ ଧାରିଣୀ ଉଲଗkା 

अନାବୃତା ମହାକାଳୀ। େହ ସୃ�ି ଶ{ିର ମଳୂାଧାର ନାରୀ! େତା ହୃଦୟେର ଜାଗ�ତ 

େହାଇଉଠୁ  ଶତସିଂହର ଶ{ି। ଧ�ଂସ େହଇଯାଉ ସଂସାରର ପାପ କଷଣ। କୃ©ାର କୃ© 

ମୁ{େକଶ କୁରୁବଂଶକୁ ଧ�ଂସ କଲା ପରି ତୁ ବି ଧ�ଂସ କରି େଦ ଏ ପାପୀ ନାରୀ ମାଂସ 

େଲାଭୀ ପଶୁ ପଣିଆକୁ, अବିେବକୀ ପଣକୁ। ଆଣି େଦ ଏ ସୃ�ି ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳ । ପୁନଃ 

�ାପିତ େହଉ ଏକ ନୂଆ ସୃ�ି, ନୂଆ ସଂସାର େଯଉଁଠି ହାତ େର ହାତ ମିଶାଇ ପୁରୁଷ – 

ନାରୀ ଗଢ଼ି େତାଳିେବ ଏକ ନୂଆ ସମାଜ, ଏକ ସୁDର ଜଗତ। 
 

ବାଣତୁb�, େବଲଗୁ�ା, ଗ|ାମ 
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େସୗଭାଗ�ବତୀ ଗିରି 

େଯୗତୁକ େଦୖତ� ଓ ଯୁବଶ{ିେଯୗତୁକ େଦୖତ� ଓ ଯୁବଶ{ିେଯୗତୁକ େଦୖତ� ଓ ଯୁବଶ{ିେଯୗତୁକ େଦୖତ� ଓ ଯୁବଶ{ି    
 େଯୗତୁକ ପ�ଥା ବିଷୟେର ପ�ାୟ ସମa+ୁ ଜଣା l ବିବାହ ସମୟେର 

କନ�ାପ�ରୁ ବାଧ�ତାମଳୂକ ଭାେବ ଦିଆଯାଉଥିବା ନଗଦ ଟ+ା 

ବହୁମଲୂ� अଳ+ାର, ମଲୂ�ବାନ୍ ଆସବାବପତ�  ଇତ�ାଦି େଯୗତୁକର 

अtଭ�ୁ { l ଏଥିେର अବେହଳା କେଲ ନବବିବାହିତାକୁ ମିେଳ ମୃତୁ� 

ଉପହାର l ଖବରକାଗଜର ପୃ-ା ମrନ କେର େଯୗତୁକ ନିଯ�ାତନା ଓ 

ବଧହୂତ�ା ଭଳି ଖବର l େଯୗତୁକ େହତୁ ଜେଳଇ ଦିଆଯାଉଥିବା 

ବଧମୂାନ+ ଖବର ପଢି अେନକ अବିବାହିତା କନ�ା+ କ�ରୁ� 

େହାଇଯାଏ l କାନପାଖେର ଶୁଭିଯାଏ ହାହାକାର କରୁଥିବା ଏକ ଉଦବିଗk 

ଆତG ାର ବିଳାପ,ବ�ଥା େବଦନାର କରୁଣ ସ�ର l େସମାନ+ େବଦନା କୁ 

ସମ�େର ରଖିେଲ ତାହା ନିଜ କ� ଠାରୁ ବି अଧିକ କ� ଦିଏ l अtର 

ଭିତରୁ ଶୁେଭ अtରାତG ାର ଶିଶୁବତ୍ ବିକଳ କ�Dନ l  

 ପାoାତ� ସଭ�ତା ବିଷୟେର କହିେଲ ବିବାହ େସଠାେର ଏକ अତି 

ନଗଣ� ପ�ଥା l अଧିକାଂଶ ବ�{ି େସମାନ+ ଜୀବନେର ଏକାଧିକ ବିବାହ 

କରିଥା'tି l କିଛି ଯାଗାେର କ�� ା� ମ�ାେରଜ୍ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ l ସ�ାମୀ 

¨ୀ + ମଧ�େର ସାମାନ� ମେନାମାଳିନ�ର େଶଷ ପରିଣତି ହୁଏ 

ଛାଡପତ�  l ତା'ପେର ଉଭୟ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନସାଥି ବାଛି ନିअtି l  

 କିj ଭାରତୀୟ ସଭ�ତାେର ବିବାହ ଏକ ମହ_�ପଣୂ � ଉ�ବ l ଏହା 
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ଦୁଇଟି ଆତG ାର ମଧୁର ମିଳନ,ଏକ ପବିତ�  ବ�ନ l ଥେର ବିବାହ ସ ନk  େହାଇଗେଲ ସ�ାମୀ 

¨ୀ େଗାଟିଏ ଜନG ର ନୁେହଁ ବରଂ ଜନG ଜନG ର ସାଥୀ େହାଇଯାଆtି l ପାଲଟି ଯାଆtି 

େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇ ପାଶ�� l ଜଣ+ ବିନା ଆଉ ଜେଣ ମଲୂ�ହୀନ l  ମଥାେର 

ସିDୁର,ହାତେର େମେହDି,ପାଦେର अଳତା ନାଇ େବାହୂ ସାଜି େଯଉଁ ଘରର ଏରୁrି ବ� 

ଡିଏଁ େସଇ ଘରୁ ତା'ର େକାେକଇ ଉେଠ l ବିବାହ େବଦୀେର େକବଳ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର 

ପବିତ�  ମିଳନ ହୁଏନି,ଦୁଇଟି ପରିବାର ବି ବା�ି େହାଇଯା'tି ଘନି- ଆତG ୀୟତାର ବ�ନେର 

l ¨ୀ କୁ ସହେଯାଗିନୀ ର �ାନ େଦଇ ଜୀବନର अପଣୂ�ତା କୁ ଦୂର କରିବାକୁ େଚ�ା କେର 

ପୁରୁଷ l  ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଭିତେର ଥାଏ ଦୟା,�ମା,େଧୖଯ�� ଓ ସହନଶୀଳତା ଭଳି 

ନାରୀସୁଲଭ ଗୁଣ l ପରିବାରର ସବୁ ସୁଖଦୁ:ଖକୁ ହସିହସି ସହିଯାଏ ନାରୀ l ଗୃହ ସ�ଗ� ତୁଲ� 

ମେନ ହୁଏ l 

 ପବୂ� କାଳେର ବିବାହ ସମୟେର େଯୗତୁକ ଥିଲା ପବିତ�  େସkହର ଏକ ପ�ତୀକ l 

େସେତେବେଳ ପ�େତୖକ ପରିବାରେର କନ�ା ଥିଲା ସମa+ର ନୟନ ପିତୁଳା,େସkହ 

ସଦି�ାର ପାତ� ୀ l ତା' ପ�ତି ଥିଲା ସମa+ର अତୁଟ ଭଲପାଇବା l େତଣୁ ବିବାହ ଭଳି ଏକ 

ମହ_�ପଣୂ � ଉ�ବେର ବିଦାୟ अବସରେର ପରିବାରର ପ�େତୖକ ସଦସ� ତାକୁ େସkହର 

ପ�ତୀକ ସ�ରୂପ କିଛି ଉପହାର େଦଉଥିେଲ l 

 କିj ଏେବ ଏହି େଯୗତୁକ ଆଉ ଉପହାର େହାଇ ରହିନାହZ l ଏହା ସାଜିଛି ଜହର l  

ଭୟ+ର ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଛି େଯୗତୁକ l େଯୗତୁକରୂପୀ ଦାନବ ସହିତ ମିଶି ମଣିଷ 

ସାଜିଛି ଜହA ାଦ l ନିଜର ବିବାହେଯାଗ� ପୁତ� କୁ ପଶୁ ପରି ନିଲାମ କରୁଛି l େତଣୁ ବିବାହ 

ଏକ ପବିତ�  ବ�ନ େହବା ପରିବେ_� ଏକ ଘୃଣ� ବ�ନ େହାଇ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ�େର 

ରାଗେରାଷ ଓ ପର~ର ପ�ତି ବିେଦ� ାହ ମେନାଭାବ ସୃ�ି କରିବା ସହିତ ବଧହୂତ�ା ଭଳି◌ି 
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କୁକମ�କୁ ଜନG  େଦଉଛି l ନବବିବାହିତାକୁ େକଉଁଠି ଶାବଳ ଚାପା େଦଇ ତ ଆଉ େକଉଁଠି 

େପେଟ�ାଲ୍ ନିଆଁେର ଜେଳଇ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଆତG ହତ�ାର ରୂପ େଦବାକୁ େଚ�ା 

କରାଯାଉଛି l ଏହା ହତ�ା େହଉ ବା ଆତG ହତ�ା କିj ବଳି ପଡୁଛି ନିରୀହା ନବବଧ ୂl ଆଉ 

ବରପ�କୁ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜୀବନ େଜଲ୍ ର କାଳେକାଠରୀର ଯ�ଣା l 

 ପ�େତ�କ ପରିବାରେର କନ�ା ସtାନେଟ ପାଦ େଦଉେଦଉ ନୂଆ ସମସ�ାେଟ େଯାଡି 

େହାଇ ଯାଉଛି l ତା ପାଇଁ େଯୗତୁକ େଯାଗାଡ କରିବାେର ଘରେଲାେକ ପ�ଥମରୁ ହZ ଲାଗି 

ପଡୁଛtି l କନ�ା ବିବାହେଯାଗ�ା େହବା ମାେତ�  ଏ େଯୗତୁକ ଦାନବ କନ�ାପିତା+ୁ 

ନାଲିଆଖି େଦଖାଇ ଡେରଇବା ଆର� କରିେଦଉଛି l ବିଚରା अସହାୟ କନ�ାପିତା 

ପରି�ିତିେର ପଡି ବାଧ� େହଉଛtି ଏ ଦାନବକୁ େକାଳାଗ�ତ କରିବା ପାଇଁ l ଆଉ ତା+ 

ଦୁବ�ଳତାର ସୁେଯାଗ େନଇ େଯୗତୁକ ଦାନବ ର{େଶାଷଣ କରିବାେର ଲାଗିପଡୁଛି l ସାରା 

ଜୀବନ ସମୟ,ସାମଥ��,�ମତା ଓ ପରିଶ�ମର ବ�ୟ କରି ସ�ିଥିବା अଥ�ରୁ କନ�ାପିତା+ୁ 

େଦବାକୁ ପଡୁଛି ନଗଦ ଟ+ା,ମୁଲ�ବାନ୍ ଗହଣା ଓ ବହୁମଲୂ� ଆସବାବପତ�  l ତା ସହିତ 

ପୁଣି େପ�ାେସସନ୍,ସାଜସ�ା,େଭାଜିଭାତ ଓ अନ�ାନ� ଥା)ବାଟେର େକେତ େଯ ଖ¤� 

କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାହା କuନାତୀତ l  

 ଆଉ ଏପେଟ େଯୗତୁକେର ଆଣିଥିବା ଟ+ାର ନଗkନୃତ� ଆର� କରି େଦଉଛtି 

ବରପ� l ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମଉଛtି l ବହୁ ଧୁମ୍ ଧାମ୍ େର େଭାଜିଭାତ କରି ବାହାବା 

େନଉଛtି l କିj ବାହାଘର ସରୁସରୁ େବାଝ ଉପେର ନଳିତା ବିଡା ପରି କନ�ାପିତା+ 

ମୁrେର େଯୗତୁକ ଓ ବାହାଘର ଖ¤� ଉପେର ଲଦି େହାଇଯାଉଛି ଋଣଭାର l ଋଣଭାର 

ଶୁଝିଶୁଝି ତା+ अବ�ା अତି ଦୟନୀୟ େହାଇଯାଉଛି l  

 େଯୗତୁକ ପ�ଥା ଏକ ଘୃଣ� ପ�ଥା l ଏହା ସମେa ଜାଣtି l ପ�େତୖକ ବିଚାରଶୀଳ ଓ 
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ନ�ାୟବt େଲାକ ଏହାର େଘାର ବିେରାଧ କରୁଛtି l େଦଶର ପ�େତୖକ େକାଣ अନୁେକାଣରୁ 

େଯୗତୁକ ବିେରାଧି ଧ�ନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି l ସମାଜେର ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିବା 

ବ�{ିବିେଶଷ ମାେନ ଟିଭି,େରଡିଓ ଓ ବିଭିନk  ପତ� ପତି� କା ମାଧ�ମେର େଯୗତୁକ ବିେରାଧି 

ବା_�ା େଦଉଛtି l ବିଭିନk  ନାରୀ ସiଠନ ତରଫରୁ େଯୗତୁକ ବିେରାଧେର ସ�ର ଉେ_ାଳନ 

କରାଯାଉଛି l ସରକାର ବି େଯୗତୁକ ବିେରାଧେର ବିଭିନk  ଆଇନ୍  ପ�ଣୟନ କରିଛtି l ଏେବ 

େଯୗତୁକ ପ�ଥାକୁ େକବଳ ଏକ କୁ�ିତ ପ�ଥା ନୁେହଁ ବରଂ ଧ_�ବ� अପରାଧେର ଗଣା ଯାଉଛି 

l ତା'ପେର ବି ଏ େଯୗତୁକ ଦାନବ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ପÒା େମଲାଇ ଚାଲିଛି l  

 କାରଣ ଏ ଦାନବକୁ ବ�ି ରହିବା ପାଇଁ ଦାନା େଯାଗାଉଛtି ଉ¤ଶି�ିତ ଯୁବେଗା-ୀ l 

େସମାେନ େଯୗତୁକ ପ�ଥାକୁ अତି ସହଜେର ଗ�ହଣ କରି େନଉଛtି l େଯୗତୁକ େନଉଥିବା 

ଯୁବକଟି ନିଜକୁ अତି େଶ�- େବାଲି ଭାବୁଥିବା େବେଳ େଯୗତୁକ େନଇ ଶାଶୁଘେର ପାଦ 

େଦଉଥିବା ଝିअଟି ନିଜକୁ ଧନୀକ େଶ�ଣୀର ଝିअ ଭାବି अହଂକାରେର ବୁଡି ଯାଉଛି l ସମାଜ 

ପ�ତି ନିଜ କ_�ବ� ଭୁଲି ଯାଉଛtି ଯୁବେଗା-ୀ l ଏ େଯୗତୁକ ଦାନବକୁ ହତ�ା କରି ସହସ� 

େକାଷ ଦୂରକୁ ଫିiି େଦବାକୁ େହେଲ ଦରକାର ଯୁବେଗା-ୀ ର ମିଳିତ ପ�ୟାସ l  

 ବିବାହେଯାଗ� ଯୁବକ ମାେନ ଏ ଦିଗେର ପ�ଥେମ ଆେଗଇ ଆସିବା ଦରକାର l 

େସମାେନ ନିଜ ପିତାମାତା+ୁ ବୁେଝଇବା ସହିତ ~� କହିେଦବା ଦରକାର େଯ େସମାେନ 

ପଶୁତୁଲ� ନିଲାମ େହାଇ ପାରିେବ ନାହZ l େଯୗତୁକ େନଇ ବିବାହ କରିବା ସପ�େର 

େସମାେନ ନୁହଁtି l ଯଦି ଯୁବକମାେନ ସବୁ ଜାଣି ବି େଯୗତୁକ ପାଇବା େଲାଭେର ନୀରବ 

ରୁହtି େତେବ ଏ ଦାନବ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଉ¤ଶି�ିତା ଯୁବତୀମାେନ ଆେଗଇ ଆସିବା 

ଦରକାର l ସାହସ ସ�ୟ କରି େସମାେନ ନିଜ ପିତାମାତା+ୁ ଜଣାଇ େଦବା ଉଚିତ୍ େଯ 

େସମାେନ  ସ¤ରିତ�  ନିେଲ�ାଭ ସୁଶି�ିତ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ�aୁତ କିj 
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େଯୗତୁକେଲାଭୀ ଜହA ାଦ ମାନ+ ଘେର ବିବାହ କରି ନିଜ ମୃତୁ� ସଦୃଶ ଦୁ:ଖଦାୟକ 

ପରିଣାମ ସୃ�ି କରିେବ ନାହZ l ପ�େତୖକ ଉ¤ଶି�ିତା ଯୁବତୀ ଏପରି ଜିଦ୍ େର अଟଳ 

ରହିେଲ େଯୗତୁକେଲାଭୀ ନରହtା ମାେନ େଶଷେର ନିଜ ପୁअ ପାଇଁ ଝିअ େଖାଜିବାକୁ 

ଦ�ାରଦ�ାର େହାଇ ବୁଲିେବ l  

 ଏେବ େସ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି l ଉ¤ଶି�ିତା ଯୁବତୀମାେନ େଯୗତୁକ ଦାନବ 

ବିରୁ�େର ଧମ�ଯୁ� ଠିଆ କରି ଦିअj l ପ�େତୖକ ଯୁବତୀ ନିଜ କଲମ ମୁନେର अtତ: ଦୁଇ 

ଧାଡି େଲଖି ଏ ସମାଜେର େଯୗତୁକ ଦାନବ ପ�ତି ଘୃଣାଭାବ ଉ�ନk  କରj l େଯୗତୁକ 

େଦବାେନବାେର ସ ୁଣ� अସହେଯାଗ କରj l େବାହୁ ଉପେର अତ�ାଚାର କରିବାେର ଶାଶୁ 

ଓ ନଣD ପ�ମଖୂ ଭୂମିକା େନଇଥା'tି l ଏମାନ+ର ଏହି ମାନସିକ ବିକଳାiତା,ଶାରୀରିକ 

ବିକଳାiତା ଠାରୁ କାହZ େକେତ ଗୁଣ अଧିକ ମାରାତG କ ପ�ତୀୟମାନ ହୁଏ l େତଣୁ ଏ 

ବଧୁହତ�ା ଷଡଯ�କୁ େରାକିବାେର ଏମାନ+ ଭୂମିକା ବହୁ ପ�ଭାବଶାଳୀ l ଏମାେନ 

େଯୗତୁକର ପାପ ଲାଳସାକୁ ମନରୁ କାଢି େଯାଜନ େଯାଜନ ଦୂରକୁ ଫିiି ଦିअj l ଏ 

ଦାନବର ହତ�ା େଯେତ ଶୀଘ� କରାଯିବ େସେତ ଶୀଘ� ଏ ସମାଜର ମiଳ େହବ l େଯ 

ପଯ��t ଏ ଦାନବ ବ�ି ରହିଥିବ େସ ପଯ��t ବିବାହକୁ ଦୁଇଟି ମନର ପବିତ�  ବ�ନ 

କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହZ କିbା ବିବାହ ପରବ_�ୀ ଦା ତ� ଜୀବନେର େକେବ ବି ସୁଖଶାtି 

ଓ अତୁଟ େସkହର ପରିକuନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହZ l 

  

 
େକD� ାପଡା 

୭୭୩୫୧୩୩୬୩୨ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     409 

ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

ଗା�ୀ ଦଶ�ନ ଗା�ୀ ଦଶ�ନ ଗା�ୀ ଦଶ�ନ ଗା�ୀ ଦଶ�ନ : : : : ଏକ ଦୃ�ିପାତଏକ ଦୃ�ିପାତଏକ ଦୃ�ିପାତଏକ ଦୃ�ିପାତ    
 ସମଗ� ପୃଥିବୀେର ବିେଶଷକରି ବିଗତ ଶତା�ୀେର ଜେଣ ମାତ�  

ମଣିଷ ଥିେଲ ଯାହା+ୁ ସମଗ� ବିଶ� ମହାତG ା ଗା�ୀ ନାମେର ଜାେଣ। 

ସତ� ଓ अହିଂସାର ଆଜୀବନ ପଜୂାରୀ ଗା�ୀଜୀ+ୁ ଶତା�ୀର 

ସବ�କାଳୀନ େଶ�-  ମହାମାନବ େବାଲି କହି ତା+ୁ ସ¯ାନର ସୁମନ 

अଜାଡି ଦିଆଯାଏ अବାଧେର। େସ ଏ ଭଳି ଜେଣ ବ�{ିତ�  ଯିଏକି ସକଳ 

ତକ� ବିତକ�, ବିଚାରଧାରା ଏବଂ  ସେବ�ାପରି ସକଳ ଶତ� �ତା ଓ ମିତ� ତାରୁ 

ଥିେଲ ବହୁ ଉ��� େର। ସବୁ ସମାେଲାଚନା ଓ ମତେଭଦର ସୀମା 

ବାହାେର ଥିେଲ େସ। େସ ହZ ଜେଣ ମାତ�  ବାପୁଜୀ ଯିଏକି ସମa+ର  

ପି�ୟ ଓ ଆଦଶ�। ଏପରିକି ତା+ ବିଚାରଧାରା ଓ ଆଦଶ�କୁ  ବିେରାଧ 

କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ� େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଗା�ୀଜୀ+ 

ନିକଟେର ନତମaକ କରିଛtି କହିେଲ अତୁ�{ି େହବନାହZ। େବୖଚାରିକ 

ଭାବେର ଗା�ୀ+ୁ ବିେରାଧ କରିଆସୁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡିକ ମଧ� ତା+ 

ଆଦଶ� ନିକଟେର ଶରଣାପନk । ଯଥାଥ�େର ଆଲବଟ� ଆଇନ�ାଇନ+ 

ଉ{ିକୁ ଉ�ାର କରି କୁହାଯାଇପାେର େଯ, “ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାେନ 

କ� ଚିତ ବିଶ�ାସ କରିେବ କି ଗା�ୀଜୀ+ ପରି ଜେଣ ର{ମାଂସଧାରୀ 

ଏପରି ଏକ ମନୁଷ� ଏକଦା ପୃଥିବୀ ପୃ-େର ବିଚରଣ କରୁଥିେଲ” 

 ମହାତG ା ଗା�ୀ େକବଳ ଭାରତୀୟ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମର ମହାରଥୀ 
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ନଥିେଲ, ସ�େଦଶୀ, ସ�ାଭିମାନ ଓ ସ�ାବଲbନଶୀଳତାର େସ ଥିେଲ ଚିର ଜା��ଲ�ମାନ 

ପ�ତୀକ। ସାମାଜିକ, अଥ�େନୖତିକ ଓ ରାଜେନୖତିକ େ�ତ� େର ସଂ9ାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଥ 

ପ�ଦଶ�ନ କରିବା ସହିତ େସ ଆର� କରିଥିେଲ ଆଜୀବନ ସଂଗ�ାମ। ନାରୀ ସ�ାଧୀନତା ଓ 

ଜାଗରଣର େସ ଥିେଲ ଜେଣ अମ�ାନ ବା_�ାବହ। ସ�େଦଶୀ ମ�ର େସ ଥିେଲ ଶାଶ�ତ 

ପ�ଚାରକ। ସମାଜରୁ ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ େଭଦଭାବ ଦୂର କରି ସାମ�, ମୁ{ି ଓ େମୖତ� ୀର 

ଦୂରଦଶ�ୀ ସେDଶ େଦଇଥିେଲ େସ। ମାନବବାଦର अମୃତ ରାଗିଣୀେର ସମଗ� ବିଶ�କୁ 

ଆହA ାଦିତ କରିଥିେଲ ମହାତG ା ଗା�ୀ।  

 ସମୟାନୁବ_hତା ଓ ସ��ତାର ପ�ଧର ରୂେପ ସମଗ� ବିଶ�କୁ ଗା�ୀଜୀ अଜାଡି 

େଦଇଥିେଲ ମଲୂ�େବାଧଯୁ{ ଏକ ପୁ�ିତ ସକାଳର ନବ ଆେଲାକ। ଜାତି, ଧମ�, ବ"�, ଓ 

ଭାଷାକୁ େନଇ ସୃ�ି େହାଇଥିବା अସହି©ୁତାର େସ ଥିେଲ ଜେଣ କେଠାର ସମାେଲାଚକ। 

େନୖତିକତା ଓ ମଲୂ�େବାଧ ସbଳିତ  ରାଜନୀତିର େସ ଥିେଲ ଦୃଢ ସମଥ�କ। ନୀତିହୀନ 

ରାଜନୀତିକୁ େସ ସବ�ାେଗ� ଘୃଣା କରୁଥିେଲ। େସ ରାଜନୀତି ଓ ଆଧ�ାତିG କତା ମଧ�େର 

ସbନୟ �ାପନ କରିଥିେଲ। ଯଥାଥ�େର କହିେଲ ରାଜନୀତିକୁ ଆଧ�ାତିG କୀକରଣ କରି 

ଏହାକୁ ସତ� ଓ ନ�ାୟ ମାଗ�େର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗା�ୀଜୀ ଚାହୁଁଥିେଲ। 

 ଗା�ୀଜୀ ଥିେଲ େସହି ବ�{ି ଯିଏ କି ଲ�� अେପ�ା ମାଧ�ମ ଉପେର ଯେଥ�  

ଗୁରୁତ� େଦଉଥିେଲ। ତା+ ମତେର ଯଥାଥ� ମାଧ�ମ ହZ ଯଥାଥ� ଲ�� ଧାଯ�� କେର। 

ମାଧ�ମ ନୀତିହୀନ େହେଲ ଲ�� ମଧ� ନୀତିହୀନ ହୁଏ। ପାପାଜhତ ଧନେର ମDିର 

ପ�ତି-ା କେଲ େସ ମDିରେର େଦବତା ରୁହtି ନାହଁ େବାଲି େସ କହୁଥିେଲ। େକୗଣସି 

ହିଂସାତG କ ପ�ାେର ସମାଜରୁ अନୀତି ବା अନ�ାୟ ଦୂର କରାଯାଇ ପାେର ନାହZ। େତଣୁ 

େସ ସମଗ� ବିଶ�କୁ ଆଦଶ� ଓ ଉ_ମ ଲ�� ନିମେt  ଆଦଶ�, ସତ୍ ଓ ଉ_ମ ମାଧ�ମ ଗ�ହଣ 
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କରିବାକୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ । 

 ଗା�ୀଜୀ ସମଗ� ମାନବ ଜାତିର େସବକ ଥିେଲ ଓ ସମଗ� ମାନବ ଜାତି ପ�ତି ତା+ର 

अଗାଧ େସkହ ଓ ଶ��ା ଥିଲା। ଭଗବତ୍ ସ_ାକୁ अନୁସରଣ କରିବା ଓ ସମa ପ�ତିବ�କକୁ 

ଜୟ କରିବା ତଥା ଏଥିପାଇଁ େପ�ମ ଓ अହିଂସା ମାଗ� ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ସମଗ� ମାନବ 

ସମାଜକୁ େସ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ। "ଭଗବାନ ହZ ସତ�" ପରିବେ_� ''ସତ� ହZ ଭଗବାନ" 

େବାଲି କହୁଥିେଲ। ସତ� ଓ େନୖତିକତା ବଳେର ମଣିଷକୁ ପରିବ_�ନ କରାଯାଇପାରିବ 

େବାଲି େସ କହୁଥିେଲ। ମଣିଷର ଶ{ି ଉପେର ତା+ର अଗାଧ ବିଶ�ାସ ଥିଲା। କିଛି ମଣିଷ 

ଖରାପ େହେଲ େଯ ସମa ମାନବ ସମାଜ ଖରାପ ଏଭଳି ଭାବିବା ଆେଦୗ ଠିକ୍ ନୁେହଁ 

େବାଲି େସ ମତେପାଷଣ କରିଥିେଲ। 

 ଗା�ୀଜୀ ଜେଣ ସବ�କାଳୀନ ସତ�ାଗ�ହୀ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ସତ�ାଗ�ହ ବା ସତ� ପ�ତି 

ଆଗ�ହ ରଖିବାକୁ ସମଗ� ମାନବ ସମାଜକୁ ବା_�ା େପ�ରଣ କରିଥିେଲ। ସାମାଜିକ 

ସମସ�ାବଳୀର ଯଥାଥ� ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଭାବେର ସତ�ାଗ�ହ ପ�େୟାଗ କରିବାକୁ 

ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ। ସତ�ାଗହୀ ଜେଣ ସାଧୁ ଓ ସଂଯମୀ। ଏହା ଦୁବ�ଳର अ¨ ନୁେହଁ। 

ବରଂ, ସବଳର अ¨ େବାଲି େସ କହୁଥିେଲ। ଦ�ିଣ ଆଫି� କାେର େସ ସବ� ପ�ଥେମ 

ସତ�ାଗ�ହ ଆେDାଳନ ଆର� କରି େଗାରା ସରକାର+ୁ ମୁହଁ େତାଡ୍ ଜବାବ େଦଇଥିେଲ। 

ପରବ_�ୀ ପଯ��ାୟେର ଭାରତୀୟ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମେର ମଧ� ସତ�ାଗ�ହର େକୗଶଳ 

ପ�େୟାଗ କରି ସଫଳ େହାଇଥିେଲ। ସଂେ�ପେର କହିେଲ ଗା�ୀଜୀ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ 

ସତ� ଓ अହିଂସା ମାଗ�େର ପ�ତି-ିତ କରିବାକୁ ଚାହZଥିେଲ। 

 अହିଂସା ତା+ ଜୀବନର अନନ� ବ�ତ ଥିଲା। ତା+ ମତେର ବିପ�ବର ଧାରା अହିଂସା 

ମାଗ�େର ପରିଚାଳିତ େହବା ଉଚିତ। େସ କଥା, କାଯ��େର ଓ ଚିtାେର ସଂପ"ୂ� ହିଂସାର 
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ବିେରାଧୀ ଥିେଲ। ସତ� ଓ अହିଂସା ବଳେର ରାଜେନୖତିକ, ସାମାଜିକ ଓ अଥ�େନୖତିକ 

ପରିବ_�ନ ଆଣି ଏକ ନୂଆ ସମାଜର ସ�ପk େଦଖିଥିେଲ ଗା�ୀଜୀ। ଏହି अହିଂସାର ପଥ 

अନୁକରଣ କରି ପ�ବଳ ପରାକ�ମୀ ବି� ଟିଶ ଶାସନକୁ ଭାରତରୁ ହଟାଇ ପାରିଥିେଲ। ସ�ରାଜ 

ଓ ସ�େଦଶୀ ମ�କୁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପଯ��t ପ�ଚାର କରି େସ ନବ ଉନG ାଦନା ସୃ�ି 

କରିଥିେଲ। ସ�େଦଶୀ ବା_�ା ମାଧ�ମେର ସ�ାବଲbନଶୀଳତା ଉପେର ଯେଥ� ଗୁରୁତ� 

େଦଇଥିେଲ େସ। ତା+ ରଚିତ ପୁaକ "ହିDୁ  ସ�ରାଜ�"େର ସ�ରାଜକୁ ଏକ ଜାତିର ଆତG ା 

େବାଲି ପ�କାଶ କରିଥିେଲ। 

 ସେବ�ାଦୟ ଗା�ୀ ଦଶ�ନର अନ� ଏକ େମୗଳିକ ଉପାଦାନ। ସବ� ଓ ଉଦୟର 

ମିଶ�ଣେର ସେବ�ାଦୟ ସୃ�ି। ସମa+ ଉଦୟ ବା ଉëାନ ଏହାର ଲ��। ଗା�ୀଜୀ 

ସବ�ପ�ଥେମ ୧୯୦୪ ମସିହାେର ସେବ�ାଦୟ ଶ� ବ�ବହାର କରିଥିେଲ। ସମa+ର ଭଲ 

ବା ମiଳ ଏହାର ଲ�� ଥିଲା ଗା�ୀ ସେବ�ାଦୟ ମାଧ�ମେର ସମାଜର ସମa+ର ମiଳ 

ଚାହୁଁଥିେଲ। ସେବ�ାଦୟ ସମଗ� ମାନବ ଜାତିକୁ େନୖତିକ ନ�ାୟ ପ�ଦାନ କରିବ େବାଲି 

ତା+ର ଧାରଣା ଥିଲା। ତା+ର ସେବ�ାଦୟ ମାନବବାଦ ଓ ସମାଜବାଦର ଏକ ସମିଶ�ଣ 

ଥିଲା। 

 ଆଜି ଆେମ ଗଣତ�ର ଏକ ସୀମିତ अଥ�େର ରହିଯାଇଛୁ। ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣ 

ନିଜ ପସDେର ସରକାର ବାଛିେବ ଏବଂ ସରକାର ଜନସାଧାରଣ+ ଆଶା ଆକାଂ�ାକୁ 

ସ¯ାନ େଦଇ କାଯ�� କରିେବ। କିj ମହାତG ା ଗଣତ�ର अସଲ ଶ{ି ଉପେର ଗୁରୁତ� 

େଦଇଥିେଲ। େସ େସହି ମାଗ� େଦଖାଇଥିେଲ େଯଉଁଥିେର େଲାକମାେନ ଶାସନ ଉପେର 

ନିଭ�ରଶୀଳ ନେହାଇ ସ�ାବଲbନଶୀଳ େହାଇପାରିେବ। ଗା�ୀଜୀ ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ 

ବ�ବ�ା ସଂପକ�େର ମତବ�{ କରିଥିେଲ ଯାହା ସରକାର+ ଉପେର ନିଭ�ରଶୀଳ 
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େହାଇନଥିବ। ଗା�ୀ ପରିବ_�ନ କଥା କହିଥିେଲ। େଲାକମାନ+  अtଶ�{ିକୁ ଜାଗ�ତ କରି 

େସମାନ+ୁ ନିଜ ଭିତେର ପରିବ_�ନ ଆଣିବାକୁ ସେଚତନ କରାଇଥିେଲ। ସ�ାବଲbନ 

ଶୀଳତାର ମଳୂତ_� କୁ େନଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହZଥିେଲ । 

 ମହାତG ା ଗା�ୀ କହୁଥିେଲ ତା+ ଜୀବନ ହZ ତା+ର ବା_�ା। େସ େକେବ େହେଲ ନିଜ 

ଜୀବନ ,ାରା ପ�ଭାବ ବିaାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। କିj  ତା+ ଜୀବନ ହZ େପ�ରଣାର 

ଉ� ସାଜିଥିଲା। ଆଜି ଆେମ କିଭଳି अନ�କୁ ପ�ଭାବିତ କରିବା ନ�ାୟେର ବଂଚୁଛୁ ,କିj 

ଗା�ୀଜୀ+ ଦଶ�ନ ଥିଲା, "କିଭଳି अନ�କୁ େପ�ରଣା େଯାଗାଇବା" ଆତG ନିଭ�ରଶୀଳତା 

ତା+ ଦଶ�ନର ଏକ अନନ� ବିଭବ। 

 ମଣିଷକୁ ଆତG ନିଭ�ରଶୀଳ କରିବାପାଇଁ େସ କୁଟୀରଶିu ଉପେର ଯେଥ� ଗୁରୁତ� 

େଦଉଥିେଲ। ଏହାଦ�ାରା अଥ�େନୖତିକ ବିକାଶ ସ�ବ େହାଇପାରିବ େବାଲି େସ 

ମତେପାଷଣ କରିଥିେଲ । 

 ଗା�ୀଜୀ ଭାରତେର ଜନG  େହାଇଥିେଲ ସତ ମାତ�  ନିgh�  ସୀମିତ େଭୗେଗାଳିକ 

ସୀମାେରଖା ତା+ୁ ବା�ି ପାରିନଥିଲା। େସ ଥିେଲ ସମଗ� ବିଶ�ର ଆତG ା ଓ ମାନବବାଦର 

େଶ�- ପୃ-େପାଷକ। ଆେମରିକାର ରା��ପତି ଜଜ� ମାଶ�ଲ+ ମତେର, ''ମାହାତG ା ଗା�ୀ 

ମାନବ ସମାଜର ବିେବକର ପ�ତୀକ अଟtି" ଇତିହାସେର ଏହା ବିରଳ େଯ ଶାସନ ସହିତ 

େକୗଣସି ସ କ� ନଥିବା ଜେଣ ବ�{ି ସତ� अହିଂସାର ଶ{ିେର ଶହ ଶହ ବଷ�ର ପୁରୁଣା 

ସାମ�ାଜ�କୁ େକବଳ େଦାହଲାଇ େଦଇନଥିେଲ, ବରଂ अେନକ େଲାକ+ ମଧ�େର 

େଦଶଭ{ିର ଭାବ ଜାଗ�ତ କରିବାେର ସ�ମ େହାଇ ପାରିଥିେଲ। ଯଥାଥ�େର େସ ଜେଣ 

ଏଭଳି ବ�{ିତ�  ଥିେଲ େଯ �ମତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର ଥାଇ ମଧ� ଆଜି ପଯ��t େଲାକ+ 

ହୃଦୟେର अଛtି ଓ ଆସtା କାଲି ବି ରହିେବ। ତା+ୁ େଯେତ ଆେ�ପ ଓ ସମାେଲାଚନା 
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କେଲ ବି ତା+ ଆଦଶ�ର ନା ମୃତୁ� अଛି ନା େହାଇପାରିବ। ତା+ ଦଶ�ନ ଚିର 

େଦଦୀପ�ମାନ। 

 ଗା�ୀବାଦ ସାବ�ଜନୀନ ଓ ସବ�କାଳୀନ। ତା+ ଚିtାର ଆଧାର ଥିଲା ଭାରତୀୟ 

ଆଧ�ାତିG କତା ଓ  ଆଦଶ�େବାଧ। ତା+ ଆଚରଣ ଓ ଉ¤ାରଣେର ସମଂଜସ� ଥିଲା େବାଲି 

ତ େସ ମହାତG ା। ସତ�, ଶାtି, अହିଂସା, ଦୟା, �ମା ପ�ଭୃତି ଦିବ� ଗୁଣାବଳୀଗୁଡିକୁ ପ�ଥେମ 

େସ ନିଜ ଜୀବନର ପ�ତିଟି େ�ତ� େର ପ�େୟାଗ କରିଥିେଲ। ବିଶ�ାସ େଯାଗ� ନେହେଲ ବି  

ସତ� ଏହି କି େଯ ବିଶ�େର अେନକ େଲାକ अଛtି େଯଉଁମାନ+ୁ ଗା�ୀଜୀ େକେବ ବି େଭଟି 

ନାହଁାtି, ତଥାପି େସମାେନ ମହାତG ା ଗା�ୀ+ୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନେର ଆଦଶ� ରୂେପ ଗ�ହଣ 

କରିଥିେଲ। ମାଟhନ ଲୁଥର କିi ଜୁନିୟର ହୁअj ବା େନଲସନ ମେrଲା ହୁअj 

େସମାନ+ ଚିtା ଓ େଚତନାର ଆଧାର ଥିେଲ ମହାତG ା ଗା�ୀ। ବିଶ�ର अେନକ ରା��  ମଧ� 

ଗା�ୀ ଦଶ�ନ ସାହାଯ�େର अେନକ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛtି। ଗା�ୀଜୀ+ 

ଦୂରଦୃ�ି  ଭାରତକୁ अେନକ ବଡ ବଡ ଆହ�ାନ ସମାଧାନେର ମାଧ�ମ େହାଇପାରିଛି। 

 ଗା�ୀ+ ସ କ�େର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� କଥା େହଲା େଯ ତା+ ଦଶ�ନକୁ େକୗଣସି 

େଗାଟିଏ ନିgh�  ମତବାଦ ରୂେପ ଗ�ହଣ କରାଯାଇପାେର ନାହZ। ବରଂ ଜୀବନଯାପନ 

ପାଇଁ ଏହା େହଉଛି ଏକ ଚିରtନ ମାଗ�। େସ ବି େକୗଣସି ମତବାଦର ପ�ବ_�ନ 

କରିନଥିେଲ। ସମସାମୟିକ ସମସ�ା ନିମେt େସ ଯାହା ତା+ର ମତବ�{ କରିଥିେଲ। 

ପୁରାତନ ମଲୂ�େବାଧକୁ ଏକ ନୂତନ ଯୁେଗାପେଯାଗୀ ଦୃ�ିରୁ ବିଚାର କରିବା ଗା�ୀ+ର 

ଲ�� ଥିଲା। ସୁତରାଂ ଗା�ୀ+ ଦଶ�ନ ସମଗ� ବିଶ�େର ଆଦୃତ। ବିଶ�େର ଶାtି ପ�ତି-ା ଓ 

ପ�ଗତି ନିମେt ଗା�ୀ+ ଦଶ�ନ ଏକମାତ�  ପ�ା ରୂେପ ଆଜି ସବ�ଜନ ସ�ୀକୃତ। ସତ�, 

ଶାtି, େପ�ମ, अହିଂସା, େନୖତିକତା, ମାନବବାଦ, ସ�ାଭିମାନ, ସ�ାବଲbନଶୀଳତା ଇତ�ାଦି 
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ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ େଯ ହିଂସା, ଧ�ଂସ, ଈଷ�ା, ପରଶ�ୀକାତରତା ଇତ�ାଦି କୁଗୁଣାବଳୀକୁ 

ଆପଣାଉଥିବା ଆଜିର ଏ ସ�ାଥ�ପର ବିଶ� ପାଇଁ ଏକାt अପରିହାଯ��। ଗା�ୀଜୀ+ ପ�ଦଶhତ 

ମାଗ� ଏକ ଉନk ତ ବିଶ� ନିମ�ାଣେର େଯ ସହାୟକ େହାଇପାରିବ। ଯଥାଥ�େର ଓଡିଶାର 

ରାଜ�ପାଳ ପ�େଫସର୍ ଗେଣଶୀ ଲାଲ୍ ଥେର କହିଥିେଲ, "ମହାତG ା ଗା�ୀ େହଉଛtି ବିଶ�ର 

ସକଳ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସତୂ� " 

 ଆଜି ସମଗ� ବିଶ�େର अନିoିତତାବାଦ ମୁr େଟକିଛି। ଏହି ପରିେପ��ୀେର 

ଗା�ୀବାଦର ପ�ାସiିକତା ବୃ�ିପାଇବାେର ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ अଧିକ ଉ�ୀବିତ କରିବା ପାଇଁ 

େହେଲ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନ+ୁ ଗା�ୀ+ର ମହନୀୟ ଆଦଶ� ବିଷୟେର ସେଚତନ 

କରିବାର ଆବଶ�କତା ରହିଛି। ପୁନo ସାଂପ�ତିକ ପରି�ିତିେର ଗା�ୀଜୀ+ ବିଚାରଧାରାର 

ବ�ାପକ ପ�ଚାର ଓ ପ�ସାର କରାଯିବା ବାଂଛନୀୟ। ଏହା,ାରା ଆଗାମୀ ପିଢି େସହି 

ଯୁଗେଶ�- ମହାମାନବ+ ବିଷୟେର अେନକ ଉପାେଦୟ ତଥ� ଜାଣି ପାରିବା ସହିତ ସତ�, 

ଶାtି, ଦୟା, ଧମ�, �ମା, ନ�ାୟ, େନୖତିକତା, ଏକାତG େବାଧ ପ�ତି अiୀକାରବ� 

େହାଇପାରିେବ। ଫଳେର ବିଶ�ରୁ ହିଂସା, ମିଥ�ା, ଛଳନା, ଦୁନ�ୀତି, अନ�ାୟ, अନୀତି 

ଇତ�ାଦିର ତାrବ ନିoୟ ପ�ଶମିତ େହାଇପାରିବ। ସମଗ� ବିଶ� ସତ� ଓ େପ�ମର ବଳି- 

ମଳୂଦୁଆ ଉପେର ଦrାୟମାନ େହାଇ ଗା�ୀଜୀ+ କuିତ ''ରାମରାଜ�" ସ�ପkକୁ ସାକାର 

କରିପାରିବ। ଏହା ନିଃସେDହ । 

अଧ�ାପକ ଶରତ କୁମାର ଦାସ 

ରାଜନୀତି ବି�ାନ ବିଭାଗ  
ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବଡବିଲ  

ଜିଲA ା-େକDୁଝର , େମା-୮୨୪୯୧୩୭୦୯୧ 
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େଦେବD�  ସାମଲ 

ମହାତG ା ଗା�ୀମହାତG ା ଗା�ୀମହାତG ା ଗା�ୀମହାତG ା ଗା�ୀ    
 ୧.  

 ପିଲାମାେନ, ସମଗ� ବିଶ�େର େଗାଟିଏ ବି େଦଶ ନାହZ େଯଉଁଠାେର 

ମହାତG ା ଗା�ୀ+ ନାମ ଜଣାନାହZ। ଗା�ିଜୀ କାହZକି ଏେତ ପ�ସି� 

େହେଲ ଆପଣ ଜାଣtି କି? କାରଣ େସ ତା+ର ସମଗ� ଜୀବନକୁ 

ମାତୃଭୂମିର େସବା ଏବଂ ମାନବିକତାର େସବା ପାଇଁ ଉ�ଗ� କରିଥିେଲ |  

ଆଜି ମଁୁ ଆପଣ+ୁ ସଂେ�ପେର କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାତG ା ଗା�ୀ+ 

କାହାଣୀ, ଜାତିର ପିତା ବାପୁଜୀ, େଯେହତୁ ତା+ୁ େସkହପ"ୂ� ଭାବେର 

କୁହାଯାଏ ଆଦ� ଦିନେର ଆମ େଦଶ ବହୁସଂଖ�କ େଛାଟ େଛାଟ 

ରାଜପରିବାର ଶାସିତ ରାଜ�କୁ େନଇ ଗଠିତ େହାଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟର 

େପାରବDର ଏପରି ଏକ ରାଜ� ଥିଲା ଗା�ିଜୀ+ ପିତା କରମଚାD 

ଗା�ୀ, କାବା ନାମେର ଜଣାଶୁଣା, େସଠାେର ଜେଣ ମ�ୀ ଥିେଲ। କବା 

ଗା�ୀ ଜେଣ ସେ¤ାଟ, ସରଳ ବ�{ି, ଜେଣ କେଠାର अନୁଶାସକ ଏବଂ 

अତ�t ସରଳ ବ�{ି ଥିେଲ। ତା+ ପତk ୀ ପିତୁଲିବାଇ ଜେଣ अତି 

ଧାମhକ ନାରୀ ଥିେଲ। େସ ସଯୂ��+ୁ ପଜୂା ନକରିବା ପଯ��t ତା+ 

େଭାଜନ କରୁନଥିେଲ େତଣୁ େବେଳେବେଳ ବଷ�ା ଋତୁେର, େସ ଦୁଇ-

ତିନି ଦିନ ପଯ��t େଭାକେର ରହିଥା’tି େସ ବହୁତ େସkହୀ ବ�{ି ଏବଂ 
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ବହୁତ ପରିଶ�ମୀ ଥିେଲ ଏହି ପିତାମାତାମାନ+ ପାଇଁ अେ�ାବର ୨, ୧୮୬୯େର ଏକ ପୁତ�  

ଜନG  େହାଇଥିଲା। େସ େସମାନ+ର ସାନପୁअ ଥିେଲ। ତା+ୁ େମାହନଦାସ 

କୁହାଯାଉଥିଲା।  େସ ଆମର ଗା�ିଜୀ ଥିେଲ ତା+ ପିତା+ କେଠାର अନୁଶାସନ, ତା+ 

ମାତା+ ଧାମhକ ଭାବନା ଗା�ିଜୀ+ୁ ବହୁତ ପ�ଭାବିତ କରିଥିଲା େସ ତା+ ପିତାମାତା 

ଏବଂ ଭାଇମାନ+ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେର ଜଡିତ ଥିେଲ ସତ�ତା, ସେ¤ାଟତା, 

अଖrତାର ମଲୂ�ଗୁଡ଼ିକ ଆର�ରୁ ତା+ଠାେର ଜାଗ�ତ େହାଇଥିଲା ପିଲାଦିେନ େସ 

ବହୁତ ସାହସୀ ନଥିେଲ େସ अ�କାର, ଭୂତ ଏବଂ ଆତG ା, ଏବଂ ସାପ ଓ ବିଛା ଆଦିକୁ 

ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିେଲ ରାତିେର େସ ଭୟେର କାDୁଥିେଲ ଚାକରାଣୀ ଯିଏ ତା+ୁ 

େଦଖୁଥିଲା ତା+ୁ ବାରbାର ଗାଳି େଦଉଥିଲା େସ କହିେବ, “ତୁେମ ନିଜ ପାଇଁ ଲ�ିତ 

େହବା ଉଚିତ୍, ତୁେମ ବଡ େହବା ପେର କଣ କରିବ?” ତା’ପେର େସ ତା+ୁ କହିଥିେଲ େଯ 

ପ�େତ�କ ଥର େସ ଭୟଭୀତ େହେଲ େସ ଭଗବାନ ରାମ+ ନାମ େନବା ଉଚିତ୍  ଗା�ିଜୀ 

ତା+ ପରାମଶ� ଗ�ହଣ କେଲ ଏବଂ ଧୀେର ଧୀେର େସ ତା+ର ଭୟକୁ ଦୂର କେଲ ଖୁବ୍ 

ଶୀଘ� ତା+ ପାଇଁ 9ୁଲ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ତା+ ପିତା େସହି ସମୟେର 

ରାଜେକାଟେର ଥିବାରୁ େସ େସଠାେର ଥିବା ବିଦ�ାଳୟେର ପଢୁଥିେଲ अତ�ଧିକ 

ଲାଜକୁଳା େହାଇ  େସ अନ� ପିଲାମାନ+ ସହିତ ମିଶି ନଥିେଲ ଆର�େର େସ ତା+ୁ 

ଶି�ା ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ବିଷୟ ପସD କରୁନଥିେଲ, କିj ଶି�କମାନ+ ଉ�ାହେର େସ 

अଧ�ୟନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ େସେବଠାରୁ େସ ତା+ 

अଧ�ୟନକୁ ବହୁତ ଗ�ୀରତାର ସହ େନଇଥିେଲ େମାହନ ବହୁତ ଲାଜୁଆ ଥିେଲ।  

ବିଦ�ାଳୟର ଘ�ି ବାଜିବା ମାେତ�  େସ ତା+ ପୁaକ ସଂଗ�ହ କରି ଘରକୁ ଶୀଘ� ଚାଲି 
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ଯାଉଥିେଲ। अନ� ବାଳକମାେନ ରାaାେର अଟକି େକେତକ େଖଳିବାକୁ, अନ�ମାେନ 

ଖାଇବାକୁ, କିj େମାହନ ସବୁେବେଳ ସିଧା ଘରକୁ ଯାଉଥିେଲ େସ ଭୟ କରୁଥିେଲ େଯ 

ପୁअମାେନ ତା+ୁ अଟକାଇ ତା+ୁ ପରିହାସ କରିେବ ଦିେନ ବିଦ�ାଳୟର ଇନ୍ସେପ�ର 

ଶ�ୀ ଗିì େମାହନ+ 9ୁଲକୁ ଆସିଥିେଲ। େସ େଶ�ଣୀକୁ ପା�ଟି ଇଂରାଜୀ ଶ� ପଢିବା ପାଇଁ  

ବାଳକମାନ+ୁ େସଗୁଡ଼ିକୁ େଲଖିବାକୁ କହିଥିେଲ। େମାହନ ଚାରିଟି ଶ� ସଠିକ୍ ଭାବେର 

େଲଖିଥିେଲ, କିj େସ ପ�ମ ଶ� "େକଟଲ୍" ବନାନ କରିପାରିେଲ ନାହZ େମାହନ+ ଦି�ଧା 

େଦଖି ଶି�କ ଇନ୍ସେପ�ର+ ପିଠି ପଛେର ଏକ ସେ+ତ େଦଇଥିେଲ େଯ େସ 

ପେଡ଼ାଶୀ+ େସAଟରୁ ଏହି ଶ�କୁ କପି କରj। କିj େମାହନ ତା+ ଚିହk କୁ अଣେଦଖା 

କରିଥିେଲ। अନ� ବାଳକମାେନ ସମa ପା�ଟି ଶ� ସଠିକ୍ ଭାବେର େଲଖିଥିେଲ;  

େମାହନ େକବଳ ଚାରିଟି େଲଖିଥିେଲ। ଇନ୍ସେପ�ର ଚାଲିଯିବା ପେର ଶି�କ ତା+ୁ ଗାଳି 

େଦଇଥିେଲ। େସ େକ� ାଧେର କହିଲା, ମଁୁ ତୁମ ପେଡ଼ାଶୀ+ଠାରୁ କପି କରିବାକୁ କହିଲି।  

"ଆପଣ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେର କରିପାରିେବ ନାହZ କି?" ସମେa ହସିେଲ। େସ ସ��ାେର 

ଘରକୁ ଯିବାେବେଳ େମାହନ अସj� ନଥିେଲ। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଠିକ୍ କାଯ�� 

କରିଛtି। ତା+ୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା େଯ ତା+ ଶି�କ ତା+ୁ ଠକିବାକୁ କହିେଲ େସହି 

ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପ�ଥା ଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସ ପ�ାୟ ୧୩-୧୪ ବଷ� ବୟସେର, େସ ବିବାହ 

କରିଥିେଲ ତା+ ପତk ୀ+ ନାମ କaୁରବା (ଏବଂ େସ ତା+ପରି ଥିେଲ) ଏହି ସମୟେର 

ଗା�ିଜୀ ଖରାପ ସାi ପଡ଼ି अେନକ ଖରାପ अଭ�ାସ ଉଠାଇଥିେଲ। ଏହି ଖରାପ अଭ�ାସ 

େହତୁ, ଯାହା ତା+ ପିତାମାତା+ୁ अ�ାତ ଥିଲା, େସ ଥେର ତା+ ସୁନା େବ� ସେଲଟର ଏକ 

अଂଶ ବିକ�ୟ କରିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ ତଥାପି େସ ଶୀଘ� ନିଜର ଭୁଲକୁ अନୁଭବ 
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କେଲ ଏବଂ ତା+ର ପାପପ"ୂ� ଆଚରଣକୁ ଯେଥ� अନୁତାପ କେଲ ତା+ ପିତା+ୁ ସାମkା 

କରିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା େତଣୁ ଏହା ବଦଳେର େସ ନିଜ ପିତା+ୁ ଏକ ଚିଠି େଲଖି େସ 

କରିଥିବା ସମa ପାପପ"ୂ� କାଯ�� ବିଷୟେର ଉେଲA ଖ କରିଥିେଲ।  େସ ଏହି ଚିଠିକୁ ତା+ 

ପିତା+ୁ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ତା+ ଶଯ�ା ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, ଲ�ାେର ମୁହଁ 

ତଲକୁଥିଲା। େସେତେବେଳ କବା ଗା�ୀ ଗୁରୁତର अସୁ� ଥିେଲ। େସ ଚିଠି ପଢିବାେବେଳ 

ନିଜକୁ अସj� अନୁଭବ କେଲ ତା+ ଗାଲେର ଲୁହ ଭାରିଗଲା, କିj େସ ପୁअକୁ 

େଗାଟିଏ ବି ଶ� କହିେଲ ନାହZ। ଗା�ିଜୀ+ ପାଇଁ ଏହା अତ�ଧିକ ଥିଲା ଠିକ୍ 

େସତିକିେବେଳ େସ �ିର କେଲ େଯ େସ ସବ�ଦା ଏକ ସତ�ବାଦୀ ଏବଂ ସେ¤ାଟ 

ଜୀବନଯାପନ କରିେବ ଏବଂ ତା+ ଜୀବନସାରା େସ ତା+ ସଂକuେର ଲାଗି ରହିେଲ 

୨.  

 ପିତା+ अସୁ�ତା ସମୟେର ଗା�ିଜୀ ତା+ୁ ବହୁତ ଭ{ି ଓ ଯତk  ସହକାେର େସବା 

କରୁଥିେଲ, କିj ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ ପିତା+ୁ େରାଗରୁ େକେବ ବି ସୁ� େହାଇପାରିନଥିେଲ।  

କିଛି ସମୟ ପେର ତା+ର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା। ୧୮୮୭ ମସିହାେର, ପିତା+ ମୃତୁ�ର ଦୁଇ 

ବଷ� ପେର, ଗା�ିଜୀ ତା+ ହାଇ9ୁଲ ପରୀ�ାେର ଉ_ୀ"� େହାଇଥିେଲ େସେତେବେଳ 

ତା+ୁ ୧୮ ବଷ� େହାଇଥିଲା ପରିବାରର ସମେa �ିର କେଲ େଯ େସ ଇଂଲr ଯାଇ ଜେଣ 

ବାରି�ର େହବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳେର େସ େଫରିବା ପେର େସ ତା+ ପିତା+ ପରି 

େଦୱାନ େହାଇପାରିେବ। େସମାନ+ର ଇ�ାକୁ ସ¯ାନ ଜଣାଇ ଗା�ିଜୀ ୧୮୮୮ 

ମସିହାେର ଇଂଲr अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା କେଲ। ଇଂଲrେର ଜୀବନ ସ ୂ"� ଭିନk  ଥିଲା।  

େପାଷାକ, ଖାଇବା अଭ�ାସ, ସବୁକିଛି ତା+ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା େସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 
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ସଂପ"ୂ� ଦ�D�େର ପଡ଼ିଯାଇଥିେଲ |  ତଥାପି, େସ ଶୀଘ� ନୂତନ ପରିେବଶେର ଜଡିତ 

େହାଇଗେଲ |  େସ ତା+ ମାତା+ୁ ପ�ତିଶ��ତି େଦଇଥିେଲ େଯ େସ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ� 

ଖାଇେବ ଏବଂ  ମଦ�ପାନ କରିେବ ନାହZ ।  ଗା�ିଜୀ+ୁ ଖ�ୀ�ିଆନ ଧମ�କୁ ତା+ର ଧମ� 

ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ अେନକ େଚ�ା କରାଯାଇଥିଲା।  ଗା�ିଜୀ ଦୃଢେର ରହିେଲ।  

ତଥାପି, େସ ବାଇବଲ, ଗୀତା ଏବଂ କୁରାନ अଧ�ୟନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ସି�ାtେର 

ପହ�ିେଲ େଯ ସମa ଧମ�େର ନୀତି ସମାନ अେଟ।  େତଣୁ ବ�{ି ଜଣକ ହିDୁ, ମୁସଲମାନ 

କିbା ଖ�ୀ�ିଆନ, ଗା�ିଜୀ अନୁଭବ କେଲ େଯପଯ��t େସ ଧମ� ନୀତି अନୁସରଣ କରିେବ, 

େସ ପରିତ� ାଣ ଲାଭ କରିେବ।  ତା+ୁ ପରିବ_�ନ କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିବା ସମa+ୁ େସ 

ଏହା କହିଥିେଲ ଏବଂ େଶଷ ପଯ��t ଜେଣ ଦୃଢତାପୁବ�କ ହିDୁତ ।  ଗା�ିଜୀ ତା’ପେର 

ତା+ अଧ�ୟନେର ଧ�ାନ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ତା+ ବାର୍ ପରୀ�ାେର 

ଉ_ୀ"� େହାଇଥିେଲ |  अଧ�ୟନ େଶଷ େହବା ପେର େସ ୧୮୯୧ ମସିହାେର ଭାରତ 

େଫରିଥିେଲ।  ଉ�ାହର ସହିତ େସ ତା+ ମା+ୁ େଭଟିବାକୁ ଏବଂ ତା+ୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର 

େଦବାକୁ अେପ�ା କରିଥିେଲ, କିj େସ अତ�t ନିରାଶ େହବାକୁ ପଡିେଲ |  କାରଣ େସ 

ଇଂଲrେର ଥିବାେବେଳ ତା+ ମା+ର େଦହାt େହାଇଥିଲା।  ତା+ ମୃତୁ� ଖବର 

ତା+ଠାରୁ अଟକାଯାଇଥିଲା କାରଣ ତା+ ଭାଇ ଭାବିଥିେଲ େଯ େସ ମାନସିକ aରେର 

ବିଚଳିତ େହେବ ଏବଂ ତା+ର अଧ�ୟନ ପ�ଭାବିତ େହବ। 

୩. 

 ଜେଣ ବାରି�ର ଭାବେର େଯାଗ�ତା ହାସଲ କରିବା ପେର େସ ରାଜେକାଟେର 

ଓକିଲ ଭାବେର ନିଜର अଭ�ାସ �ାପନ କରିଥିେଲ।  େସଠାେର େସ अଧିକ କାମ ପାଇ ନ 
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ଥିବାରୁ େସ ବେbକୁ ଆସିଥିେଲ।  ଏପରିକି ବେbେର େସ େକୗଣସି ମାମଲା ପାଇନଥିେଲ।  

େଶଷେର, େସ େଗାଟିଏ ମାମଲା ପାଇେଲ |  େସ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ପ�aୁତି କରିଥିେଲ ମଧ� 

େକାଟ�େର େସ ଏହାକୁ ସେtାଷଜନକ ଭାବେର ଉପ�ାପନ କରିବାେର अସମଥ� 

େହାଇଥିେଲ।  ନିରାଶ େହାଇ େସ अନୁଭବ କେଲ େଯ େସ େକେବ ବି ଜେଣ ସଫଳ 

ଓକିଲ େହାଇପାରିେବ ନାହZ |  ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର ଗା�ିଜୀ+ ବଡ ଭାଇ ତା+ୁ ଏକ 

ମାମଲା ଆଣିବାେର ସଫଳ େହାଇଥିେଲ।  ତା+ୁ ଦ�ିଣ ଆଫି� କାର ଜେଣ ଧନୀ 

ବ�ବସାୟୀ ଶ�ୀ अବଦୁଲA ା+ୁ ପ�ତିନିଧିତ� କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।  ବହୁ ବିଚାର ବିମଶ� 

ପେର ଗା�ିଜୀ ଏହି ମାମଲା ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ।  େସ ନିଜ େଦଶ ଛାଡି 

୧୮୯୫ ମସିହାେର ଆଫି� କା अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା କେଲ। ଯଦିଓ େସହି ସମୟେର ଆଫି� କାେର 

अେନକ ଭାରତୀୟ ରହିଥିେଲ, ସମa ଶ{ି ବି� ଟିଶ େଲାକ+ ହାତେର ଥିଲା।  େସମାେନ 

ନିଜକୁ େଶ�- େବାଲି ବିେବଚନା କେଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଏବଂ େଦଶବାସୀ+ୁ अତ�t 

अପମାନଜନକ ବ�ବହାର କେଲ |  ଗା�ିଜୀ अବଦୁଲA ା+ ମାମଲା ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ 

ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେର ପରିଚାଳନା କରିଥିେଲ।  ଭାରତୀୟମାେନ ବହୁତ ପ�ଭାବିତ 

େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଗା�ିଜୀ ଆଫି� କାେର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ।  ତା+ କାଯ�� ସଂପକ�େର 

ଗା�ିଜୀ ଏକ ଭଲ କାରବାର କରିଥିେଲ |  େତେବ ବି� ଟିଶ େଲାକମାେନ ତା+ୁ ବହୁତ 

ଖରାପ ବ�ବହାର କରିଥିେଲ।  େସ େଯଉଁଆେଡ ଗେଲ ତା+ୁ अପମାନ ଏବଂ अଭଦ� ତାର 

ସାମkା କରିବାକୁ ପଡିଲା।  େବେଳେବେଳ ତା+ୁ ଶାରୀରିକ ନିଯ�ାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା।  

ଦିେନ େଯେତେବେଳ େସ େଟ�ନର ପ�ଥମ େଶ�ଣୀ ବିଭାଗେର ଡବ�ାନରୁ ପି�େଟାରିଆ 

अଭିମୁେଖ ଯାତ� ା କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ଜେଣ ବି� ଟିଶ ବ�{ି କ ାଟ�େମ�େର ଚଢିଗେଲ 
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|  ଗା�ିଜୀ+ୁ େଦଖି ବି� ଟିଶ େଲାକ େକ� ାଧିତ େହେଲ।  େସ େରଳ अଧିକାରୀ+ୁ ଡାକି 

େଟ�ନରୁ ଓହA ାଇବାକୁ ନିେg�ଶ େଦଇଥିେଲ।  ଗା�ୀଜୀ ପ�ଥମ େଶ�ଣୀ ଟିେକଟ୍ କିଣିଥିବାରୁ 

େସ ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିେଦଇଥିେଲ।  ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ପ�ତି ଧ�ାନ େଦେଲ 

ନାହZ।  ଗା�ିଜୀ ମଧ� ଛାଡନଥିେଲ।  େଶଷେର େପାଲିସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ।େସମାେନ 

ତା+ୁ େକାଠରୀରୁ ବାହାର କରି ତା+ ସାମଗ�ୀେକା ଝରକା ବାହାେର ଫିiିେଦେଲ |  

ଗା�ିଜୀ+ୁ ରାତି ସାରା ପAାଟଫମ�େର ବିତାଇବାକୁ ପଡିଲା |  ଗା�ିଜୀ+ୁ ସାମkା କରିବାକୁ 

ପଡୁଥିବା अେନକ अପମାନଜନକ अନୁଭୂତି ମଧ�ରୁ ଏହା େକବଳ େଗାଟିଏ |  ଆଫି� କାେର 

କାଯ�� ସମାv େହବା ପେର େସ ଭାରତ େଫରିବାକୁ ନି�_ି େନଇଥିେଲ, କିj େସଠାେର 

ଥିବା ଭାରତୀୟ+ अବ�ା ତା+ୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା।  େସ ରହିବାକୁ �ିର କେଲ, 

ଏବଂ େସମାନ+ ଉପେର ଲାଗୁ େହାଇଥିବା अନ�ାୟ ଏବଂ अମାନୁଷିକ ନିୟମ ସହିତ 

ଲଢିବା।  ସବୁ ଜାଗାେର େଭଦଭାବ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଏବଂ େଦଶବାସୀ+ ପାଇଁ େଗାଟିଏ 

ନିୟମ ଏବଂ ବି� ଟିଶ େଲାକ+ ପାଇଁ ଏକ ଭିନk  ନିୟମ  ଥିଲା | 

୪ 

 ଗା�ିଜୀ ଏହି ବିଷୟେର ଯେଥ� ଚିtା କରିଥିେଲ।  େସ ହୃଦୟiମ କେଲ େଯ 

अନ�ାୟ ବିରୁ�େର ଲଢିେବ େଲାକମାନ+ ମଧ�େର ଏକତା ରହିବା अତ�t ଜରୁରୀ 

अେଟ।  ଏହି ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ବହୁତ େଚ�ା କରିଥିେଲ |  େସ अେନକ ସଭାର 

ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ ଏବଂ େଲାକ+ୁ ପରି�ିତି ବିଷୟେର अବଗତ କରାଇଥିେଲ।  

ଏହାର ଉ_ରେର, େଲାକମାେନ ତା+ୁ େସମାନ+ର େନତା ଭାବେର ନିଯୁ{ କରିଥିେଲ 

ଏବଂ ତା+ ଦ�ାରା ମାଗ�ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ।  େଯେହତୁ ସମa ଶ{ି 
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ଇଂରାଜୀ େଲାକ+ ହାତେର ଥିଲା, ଗା�ିଜୀ ହୃଦୟiମ କେଲ େଯ େସମାନ+ ସହ ଲଢିବା 

ପାଇଁ ସ ୂ"� ଭିନk  ପ�ତି ବ�ବହାର କରିବା ଆବଶ�କ |  େସେତେବେଳ େସ "ସତ�ଗ�ାହ" 

ର ଧାରଣା ବିଷୟେର ଚିtା କରିଥିେଲ |  ସତ�ଗ�ାହ ସତ� ଉପେର ଜିଦ୍, अନ�ାୟ 

ବିରୁ�େର ଏକ ହିଂସାତG କ ବିେରାଧ |  ତା+ ଆେDାଳନ େସମାନ+ ଉପେର 

ଲଗାଯାଇଥିବା अେନକ अନ�ାୟ ଆଇନ ବିରୁ�େର ଲଢିବାକୁ ଲ�� ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏହା 

ସଫଳ େହବା ପାଇଁ େସ ସମa କ� ଏବଂ ବାଧାବିଘkର ସ¯�ଖୀନ େହବାକୁ ପ�aୁତ ଥିେଲ।  

ଏହା େକୗଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା |  େସ ବହୁତ अପମାନର ସ¯�ଖୀନ େହାଇଥିେଲ, 

अେନକ ସମସ�ାର ସ¯�ଖୀନ େହାଇଥିେଲ ମଧ� େସ ହାର ମାନିନଥିେଲ |  ଏହି ସମୟେର 

ଆଫି� କାେର ବି� ଟିଶ ଏବଂ ଡଚ୍ ବaିବାସିDା+ ମଧ�େର ଯୁ� ଆର� େହାଇଥିଲା।  ଏହା 

େବାଇର୍ ଯୁ� ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା |  ଗା�ିଜୀ ଏବଂ अନ� ଭାରତୀୟମାେନ ବି� ଟିଶମାନ+ୁ 

ଯାହା ସାହାଯ� କରିଥିେଲ ତାହା େଦଇଥିେଲ।  ବି� ଟିଶମାେନ ଏହି ଯୁ�େର ଜିତିଥିେଲ ଏବଂ 

ଗା�ିଜୀ େସମାନ+ୁ େଦଇଥିବା ସାହାଯ�କୁ ଧ�ାନେର ରଖି େସମାେନ ଭାରତୀୟମାନ+ୁ 

अଧିକ ସୁବିଧା େଦଇଥିେଲ।  େସମାନ+ ଉପେର ଲାଗୁ େହାଇଥିବା अନ�ାୟ ଆଇନକୁ 

ମଧ� ରg କରିବାକୁ େସମାେନ ରାଜି େହାଇଥିେଲ।  ଗା�ିଜୀ ବହୁତ ଖୁସି अନୁଭବ କେଲ 

େଯ ତା+ର ଆଫି� କାେର ରହିବା କିଛି ଉପେଯାଗୀ ଉେgଶ� ପରୂଣ କରିଛି |  ତା+ର କାମ 

ବ_�ମାନ େଶଷ େହାଇଛି େବାଲି ଭାବି େସ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ େଫରିବାକୁ �ିର କେଲ।  

େଲାକମାେନ ତା+ୁ େଫରିଯିବାକୁ ବହୁତ ଗ�ହଣ କରିନଥିେଲ।   େସ ବହୁତ ଆଗ�ହୀ ଥିେଲ 

େଯ େସ ନିେଜ ଆଫି� କାେର ବସବାସ କରିବା ଉଚିତ୍।  େଶଷେର ଗା�ିଜୀ େସମାନ+ୁ 

କହିଥିେଲ େଯ େସ ଭାରତ ଯିେବ, କିj େଯେତେବେଳ ବି ତା+ୁ ଡାକିେବ ଆଫି� କା 
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ଆସj।  େକବଳ େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତା+ୁ ଯିବାକୁ ରାଜି େହାଇଥିେଲ।  

େସମାେନ ତା+ୁ ଏକ ବିଦାୟ େଦେଲ ଏବଂ ତା+ୁ ବହୁ ଦାମୀ ଉପହାର େଦଇଥିେଲ |  

େତେବ ଗା�ିଜୀ କିଛି ଗ�ହଣ କରିନଥିେଲ।  େସ �ାନୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁକିଛି ଦାନ 

କରିଥିେଲ।  ଆଫି� କାେର ଦୀଘ� ସମୟ ରହିବା ସମୟେର ଗା�ିଜୀ େବେଳେବେଳ ଭାରତ 

ଗa କରିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ अେନକ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� େନତା+ୁ େଭଟି େସମାନ+ 

ପରାମଶ� େଲାଡିଥିେଲ।  େଗାପାଳ କୃ© େଗାଖେଲ ଏପରି ଜେଣ େନତା ଯିଏକି ଗା�ିଜୀ+ୁ 

अେନକ ଉପାୟେର ସାହାଯ� କରିଥିେଲ।  ଗା�ିଜୀ ତା+ୁ ବହୁତ ପ�ଶଂସା କରିଥିେଲ ଏବଂ 

ତା+ୁ ତା+ର ପରାମଶ�ଦାତା ଭାବେର େଦଖୁଥିେଲ।  ମୁଖ�ତ ତା+ କାରଣରୁ ଗା�ିଜୀ 

ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ମୁଖ� େସ�ାତେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। 

୫ 

 ଆଫି� କାେର ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା େବଳକୁ ଏହା ୧୯୧୪ ମସିହା  ଥିଲା। ଗା�ିଜୀ 

େସହି େଦଶେର ପ�ାୟ ୨୦ ବଷ� ବିତାଇଥିେଲ େସ ଭାରତକୁ େଫରିଥିେଲ, କାରଣ େସ 

ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢିବାକୁ ମନ� କରିଥିେଲ।  େସ �ିର କେଲ େଯ େସ 

େଗାଟିଏ ବି ସୁେଯାଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିେବ ନାହZ ଯାହା ତା+ୁ େଦଶ ତଥା େଦଶବାସୀ+ 

େସବା କରିବାେର ସାହାଯ� କରିବ।  ଏହିପରି େସ ସମଗ� ଭାରତ ଭ� ମଣ କରି ଗଁା ଏବଂ 

ସହରେର ରହୁଥିବା େଲାକ+ ମଧ�େର ଏକ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିେଲ |  େନପାଳର ସୀମା 

ନିକଟେର ଥିବା ଗiାର ଉ_ରେର ଚ ାରାଣିଆ ନାମକ ଏକ େଛାଟ �ାନ ଥିଲା | ନୀଳ 

ରiର ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ଉେଲA ଖ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତ।, ଚ ାରାଣିଆେର ଥିବା 

ବି� ଟିଶ ଚାରା େରାପଣକାରୀମାେନ �ାନୀୟ ଶ�ମିକମାନ+ୁ अତି ନି-ୁର ବ�ବହାର 
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କରିଥିେଲ।  ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା େହଉଛି, ଶ�ମିକମାନ+ କ�Dନକୁ ସରକାର ଧ�ାନ 

େଦଇନାହଁାtି।  ଫଳାଫଳ ସହିତ େସମାେନ େସମାନ+ର ନିଯୁ{ିଦାତା+ୁ ସ ୂ"� 

ଭାବେର ଘୃଣା କେଲ |  ଗା�ିଜୀ ଏହା ଶୁଣି ଚ ାରାଣିଆକୁ ଯାଇ େସମାନ+ ପାଇଁ କିଛି 

କରିବାକୁ ମନ� କରିଥିେଲ ।  େସ େସମାନ+ର ଦୁଃଖ ସହି ପାରିେଲ ନାହZ।  

ଶ�ମିକମାନ+ ପ�ତି େହାଇଥିବା अନ�ାୟ ବିରୁ�େର େସ ଏକ ସତ�ଗ�ାହ ଆର� 

କରିଥିେଲ।  େଶଷେର ବି� ଟିଶମାେନ ଶ�ମିକମାନ+ ପ�ତି अମାନୁଷିକ ବ�ବହାର ବD 

କରିବାକୁ ବାଧ� େହେଲ।  ଏହି ସତ�ଗ�ାହ "ଚ ାରନିଆ ସତ�ଗ�ହ" ଭାବେର ପରିଚିତ 

େହଲା |  "ଚ ାରାଣ� ସତ�ଗ�ାହ" ର ସଫଳତା ପେର ଗା�ିଜୀ अନୁଭବ କେଲ େଯ େସ 

େଗାଟିଏ �ାନେର ବସିବା ଉଚିତ୍ |  େସ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତି ନଦୀ କୂଳେର ଏକ �ାନ 

ଚୟନ କରି େସଠାେର ତା+ର ଆଶ�ମ ପ�ତି-ା କରିଥିେଲ।  େସ �ିର କେଲ େଯ ଏହା 

ପେର େସ ନିଜର ସମa ସମୟ ମାନବିକତାର େସବାେର ଉ�ଗ� କରିେବ ଏବଂ ଦଳିତ+ 

ପାଇଁ କାଯ�� କରିେବ।  େସ ଯାହା अଭ�ାସ କରିଥିେଲ ତାହା ପ�ଚାର କରିଥିେଲ।  ସାରା 

େଦଶେର अତ�ଧିକ अତ�ାଚାର କରାଯାଉଥିବା ହରିଜନ+ କାରଣ େସ ଉଠାଇ 

େନଇଥିେଲ।  େସମାନ+ ପ�ତି େହାଇଥିବା अମାନୁଷିକ ତଥା अନ�ାୟ ବିରୁ�େର େସ ସ�ର 

ଉେ_ାଳନ କରିଥିେଲ।  େସ ଦୁଇଟି ଖବରକାଗଜ "ହରିଜନ" ଏବଂ "ୟi ଇrିଆ" ଆର� 

କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ+ ମାଧ�ମେର େସ ନିଜର ମତ ପ�କାଶ କରିଥିେଲ ଏବଂ 

େଲାକ+ ମଧ�େର ସାମାଜିକ ସେଚତନତା ବିaାର କରିଥିେଲ। 

୬ 

 ଇତି ମଧ�େର, ସମଗ� ଭାରତେର ବି� ଟିଶ ଶାସନ ବିରୁ�େର ଆେDାଳନ ଏବଂ 
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ବିେଦ� ାହ େଯଉଁଠାେର ବୃ�ି ପାଉଛି। ୧୯୨୦ େର େଲାକମାନ ତିଲକ+ର ମୃତୁ� 

େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଗା�ିଜୀ ସ�ାଧୀନତା ଆେDାଳନର େନତା େହାଇଥିେଲ।  ତା+ 

ମାଗ�ଦଶ�ନେର େଲାକମାେନ ସତ�ଗ�ାହକୁ ଯାଇ अନ�ାୟ ବିରୁ�େର ଲଢିଥିେଲ।  ତା+ୁ 

अେନକ ଥର ଗିରଫ କରାଯାଇ କାରାଗାରେର ରଖାଯାଇଥିଲା, କିj ତାହା ତା+ୁ ଏବଂ 

ତା+ ବିଶ�a अନୁଗାମୀମାନ+ୁ अଟକାଇ ନଥିଲା।  େସମାେନ ସ�ାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ�ାମକୁ 

ଆହୁରି अଧିକ ଉ�ାହର ସହିତ ଜାରି ରଖିଥିେଲ |  ତା+ର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ଉ¤ 

ଚିtାଧାରା ଏବଂ ନିଭ�ୀକ ମେନାଭାବ ପାଇଁ ଗା�ିଜୀ+ୁ ସ¯ାନିତ କରାଯାଇଥିଲା |  

ବି� ଟିଶମାେନ ମଧ� ତା+ୁ ବହୁତ ପ�ଭାବିତ କରିଥିେଲ ଏବଂ ତା+ୁ ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା 

ସ କ�େର ଆେଲାଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିେଲ।  େଯେହତୁ ସ ୂ"�  ସ�ାଧୀନତା ନ ମିଳିବା 

ପଯ��t ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମ ବD େହବ ନାହZ େବାଲି ନି�_ି ନିଆଯାଇଛି, ବୁଝାମଣା 

େକୗଣସି ଉେgଶ� ପରୂଣ କରି ନାହZ।  ସତ�ଗ�ହ ଏବଂ ମାନବ अବାଧ�ତା ଆେDାଳନର 

ବିଭିନk  ରୂପ େସେତେବେଳ େହାଇଥିଲା |  "ସ୍ଵେଦଶୀ ଆେDାଳନ" (�ାନୀୟ ନିମhତ 

ସାମଗ�ୀ ବ�ବହାର କରିବା) େସମାନ+ ମଧ�ରୁ अନ�ତମ |  ଗା�ୀଜୀ େଲାକମାନ+ୁ 

ଭାରତୀୟ ସାମଗ�ୀ ବ�ବହାର କରିବା ଏବଂ ଖାଦି (ହ�ାr ~ନ୍ କପଡା) ବ�ବହାର 

କରିବାକୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଉ�ାହିତ କରିଥିେଲ।  େସ ନିେଜ ଖାଦି େପାଷାକ 

ପି�ିଥିେଲ ଏବଂ ତା+ ଚାକ�ା (~ିନ୍ ଚକ) ଉପେର ଘ"ୂ�ନ କରିବାକୁ ବସିଥେଲ |  

େଲାକମାେନ ବି� ଟିଶ ନିମhତ ସାମଗ�ୀ କିଣିବା ବD କରିେଦେଲ |  ଏହା ପରିବେ_�, 

େସମାେନ ଏହି ଦ� ବ�ର ଜନିG ତ अଗିk ଜାଳିେଲ |  ସରକାର, େପାଲିସ ଏବଂ େସନା 

ସହାୟତାେର ଏହି ସମa ପ�ଦଶ�ନ ଏବଂ ଆେDାଳନକୁ ବD କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସ�ବ 
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େଚ�ା କେଲ, କିj ଏମାେନ ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ।  अପରପେ�, େସମାେନ अଧିକ ତୀବ�  

େହେଲ |  ସରକାର ଲୁଣ ଉପେର ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଗା�ିଜୀ "ଲୁଣ ସତ�ଗ�ାହ" 

ଆର� କରିଥିେଲ।  େସ ଏବଂ अନ�ାନ� େନତା କାରାଗାରେର ଥିେଲ, କିj ସ�ାଧୀନତା 

ସଂଗ�ାମ अଧିକ ତୀବ�ତା ସହିତ ଜାରି ରହିଲା।  ଭାରତ ସ�ାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ�ାମ 

କରୁଥିବାେବେଳ ୟୁେରାପେର ଦି�ତୀୟ ବିଶ�ଯୁ� ଆର� େହାଇଥିଲା।  ବି� ଟିଶମାେନ 

ସାହାଯ� ପାଇଁ ଭାରତ ଆଡକୁ ଚାହZେଲ, କିj ଗା�ିଜୀ अଣ-ସହେଯାଗ ଆେDାଳନ ଆର� 

କେଲ।  ଜବାହରଲାଲ େନେହରୁ ଏବଂ अନ�ାନ� अେନକ ଭାରତୀୟ େନତା ଏହି 

ଆେDାଳନେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ କାରଣ ଗା�ିଜୀ+ ଉପେର େସମାନ+ର ସମa+ର 

ବିଶ�ାସ ଥିଲା।  ବି� ଟିଶ ସରକାର ଭାବିଥିେଲ େଯ ଏହା ଆଂଶିକ ସ�ାଧୀନତା େଦଇ 

ଭାରତୀୟମାନ+ୁ ଖୁସି କରିବ।  େସମାେନ ପୁଣି ଥେର ଗା�ିଜୀ+ ସହ ଆେଲାଚନା 

ଆର� କେଲ, କିj ଗା�ିଜୀ ~� କେଲ େଯ େସ ଏବଂ ତା+ େଲାକମାେନ ସ ୂ"� 

ସ�ାଧୀନତା (ସ�ାଧୀନତା) ଛଡା ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହଁାtି।  ଏହି ଚାହିଦାକୁ अଧିକ ଶ{ିଶାଳୀ 

କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗ�ସ ୧୯୪୨ ମସିହାେର ଭାରତ ଛାଡ ସଂକu ପାରିତ 

କରିଥିଲା େଯଉଁଥିେର ବି� ଟିଶମାେନ ତୁରt ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ ଦାବି କରିଥିେଲ।  ଏହି 

ସଂକuେର େକ� ାଧିତ େହାଇ ବି� ଟିଶମାେନ ପୁନବ�ାର ତା+ୁ ଏବଂ ତା+ ପତk ୀ କaୁରବା+ୁ 

କାରାଗାରେର ରଖିଥିେଲ।  କaୁରବା େଜଲେର ମୃତୁ� ବରଣ କରିଥିେଲ।  େସ ତା+ 

ସ�ାଧୀନତା ଆେDାଳନେର ଏବଂ अନ� େନତାମାନ+େର ସବ�ଦା ତା+ ପଛେର ଥିେଲ।  

ଫଳସ�ରୂପ अେନକ ଗୁv ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ େସମାେନ ସରକାର+ 

ନିୟମିତ କାଯ��େର अେନକ ବାଧା ସୃ�ି କରିଥିେଲ।  ଏହି ସମୟେର େନତାଜୀ ସୁଭାଷଚD�  
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େବାଷ ଜାପାନେର ତା+ର "ଆଜାଦ ହିD େଫୗଜ" ଗଠନ କରିଥିେଲ।  ବି� ଟିଶ େସନାେର 

ଥିବା अେନକ ଭାରତୀୟ ଏହାକୁ ଛାଡି ଭାରତୀୟ େନତାଜି+ େସନାେର େଯାଗ 

େଦଇଥିେଲ।  ବି� ଟିଶ ସରକାର ହୃଦୟiମ କେଲ େଯ ବ_�ମାନ େସମାନ+ ପାଇଁ 

ଭାରତେର ଶାସନ ଜାରି ରଖିବା अସ�ବ, େସମାେନ ଗା�ିଜୀ ଏବଂ अନ� େନତାମାନ+ୁ 

େଜଲରୁ ମୁ{ କରିଛtି ଏବଂ ପୁଣି ଥେର ତା+ ସହ ଆେଲାଚନା ଆର� କରିଛtି।  

େଶଷେର, ୧୫ अଗ� ୧୯୪୭ େର, ଭାରତ ସ�ାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ 

ଦିଲA ୀର େରଡ ଦୁଗ�େର ଭାରତୀୟ ତି�  ରiର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡିଗଲା।  େତେବ 

ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମେର ଭାରତକୁ ବହୁ ମଲୂ� େଦବାକୁ ପଡିଲା।  ଏକଦା ଏକ ବୃହତ ଏକକ 

େଭୗେଗାଳିକ ଏକକ ଥିଲା, ଯାହା ବ_�ମାନ ଦୁଇଟି ନୂତନ ରା��  - ଭାରତ ଏବଂ 

ପାକି�ାନକୁ େନଇ ଗଠିତ |  ଏହି ସମୟ ମଧ�େର ସମଗ� େଦଶେର ହିDୁ ମୁସଲମାନ ଦiା 

େହାଇଥିଲା।  ଉଭୟ ସ �ଦାୟର େଲାକ+ୁ अତି ନିମ�ମ ଭାବେର ହତ�ା କରାଯାଇଥିଲା 

ଏବଂ ଚାରିଆେଡ ବ�ାପକ ର{ପାତ େହାଇଥିଲା।  ଗା�ିଜୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦେର 

ପକାଇ େଲାକ+ ନିକଟେର ନିେବଦନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହି अ�ାନ ହତ�ାକୁ େରାକିବା 

ପାଇଁ ନିରtର ଉଦ�ମ କରିଥିେଲ। ସ�ାଧୀନତା ପେର ଗା�ିଜୀ େଲାକ+ ଉନk ତି ଉପେର 

ଧ�ାନ େଦଇଥିେଲ।  େସ ଗଁାରୁ ଗଁାକୁ ଯାଇ େଲାକ+ୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ େଯ େଦଶର 

ମiଳ ପାଇଁ ସମେa ଏକତା ଏବଂ ସହାg��େର ଏକାଠି କାମ କରିବା ଆବଶ�କ।  ସମାନ 

ସୁେଯାଗ ଏବଂ ସମାନ �ିତି େସ ଚାହୁଁଥିେଲ |  ଯଦିଓ ଗା�ିଜୀ ଏକତା ପାଇଁ ଏେତ ପରିଶ�ମ 

କରିଥିେଲ ମଧ� କିଛି େଲାକ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ ଗା�ିଜୀ ମୁସଲମାନମାନ+ୁ ପସD 

କରୁଥିେଲ େବାଲି ଭୁଲ ଧାରଣା अଧୀନେର ଥିେଲ।୩୦ ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୪୮ େର, ଦିଲA ୀେର 
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େଯେତେବେଳ ଗା�ିଜୀ ଏକ ପ�ାଥ�ନା ସଭାେର େଯାଗେଦବାକୁ ବାହାରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ 

ତା+ୁ ଜେଣ ଆକ�ମଣକାରୀ ଗୁଳି କରି ହତ�ା କରିଥିେଲ।  ତା+ର େଶଷ ଶ�ଗୁଡ଼ିକ 

େହଲା "େହ ରାମ" |  ସମଗ� ବିଶ�େର େଲାକମାେନ ଗା�ିଜୀ+ୁ ସମୃ� ଶ��ାଞଳି अପ�ଣ 

କରିଥିେଲ।  ମହାନ ମହାତG ା+ ଜୀବନ େଶଷ େହାଇଯାଇଥିଲା  ଏହି ଖବର ସମa+ୁ 

ଚକିତ କରି େଦଇଥିଲା!  େକବଳ ଭାରତ ନୁେହଁ, ସମଗ� ବିଶ� ମହାନ ବ�{ି+ ମୃତୁ�େର 

େଶାକ ପ�କାଶ କରିଛି - ଜେଣ ପ�କୃତ ମହାତG ା, ଯିଏ ନିଜର ସମa ଜୀବନକୁ ମାନବିକତାର 

େସବାେର ଉ�ଗ� କରିଥିେଲ ଏବଂ ସତ�, ଭାଇଚାରା, ଶାtି, अହିଂସା, ସମାନତା ଏବଂ 

ମହ_୍ଵ  ଶିଖାଇଥିେଲ।  ସରଳତା  ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁ{ ଶ��ା|ଳି ଯାହା ଆେମ ତା+ୁ 

େଦଇପାରିବା, େସ ଆମକୁ େଦଖାଇଥିବା ପଥ अନୁସରଣ କରିବା | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଦେବD�  ସାମଲ ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨, 

ନୂତନ ସରକାରୀ କେଲାନୀ ଭୁବେନଶ�ର. 
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ପି ପୁରବୀ ମହାtି 

େହ ବୀରେହ ବୀରେହ ବୀରେହ ବୀର... ... ... ... ତୁମପାଇଁ ପେଦତୁମପାଇଁ ପେଦତୁମପାଇଁ ପେଦତୁମପାଇଁ ପେଦ    
 ଆମକୁ ପ�ତିଟି େ�ତ�  େର ସୁର�ା େଦଇ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛtି 

େସୖନିକ। େକାଟି େକାଟି ପ�ଣାମ କେଲ ମଧ� କମ୍ େହବ। ଭାରତ 

ମାଆକୁ ସୁର�ା େଦଇ ତା अସଂଖ� ଭାଇ ଭଉଣୀ+ୁ ନିରାପ_ା ଦିଏ 

େସ। ଧନ� ଧନ� େସ ଧରା େଯଉଁ ଧରା େର ତୁେମ ଜନିG  ତାକୁ ସଫଳ 

କରିଛ । ନିଜର ନିଃସ�ାଥ�ପରତା େଯାଗଁୁ େଦଶ ବିେଦଶ ଚାରିଆେଡ଼ ଯଶ 

େହଉଛି ଆମ ଭାରତ ମାଆର। ତୁେମ ଏଭଳି ଏକ अମୃତ ସୃ�ି େଯ 

ଯାହା େକେବ କଳ+ିତ େହାଇପାରିବ ନାହZ। ସାହସ, େଧୖଯ��, େସବା, 

ଯତk , ନିଭ�ୀକତା... କଣ ନାହZ ତୁମ ପାେଖ। ଏସବୁ ମାଧ�ମେର େହ ବିର 

ପୁଣ�ାତG ା ତୁେମ ସଦା ସଦା ଚିର ନମସ�। କ"�+ ପାଖେର ଦିବ� କବଚ 

ଥିଲା ସୁର�ା ପାଇଁ କିj ସମଗ� ବିଶ�ବାସୀ+ କବଚ ତୁେମ ହZ अଟ ବୀର 

େସୖନିକ। ଭାରତ ମାତାର େସବା େଯପରିକି ତୁମ ଧମ� ଆଉ କମ�। ତୁମ 

ପାଇଁ ଭାରତବାସୀ ଶାtି ନିଦେର େଶାଇପାରୁଛtି ଆଉ ତୁେମ େଯପରିକି 

ଚିର କାଳ अନିଦ� ା ଧାରଣ କରିଛ ଆମ ପାଇଁ। अନୁଜ ଲ�Gଣ अନିଦ� ା 

ରହି ପ�ଭୁ ଶ�ୀ ରାମଚD�+ୁ ଜଗିରହୁଥିେଲ ଠିକ୍ େସହିପରି ତୁେମ େହ ବିର 

ସାହସୀ ଆମ अସଂଖ� ଜନମାନ+ ପାଇଁ େଯପରିକି ଚିର अନିଦ� ାକୁ 

ଧାରଣ କରିଛ। ତୁମ ତ�ାଗ ବଳିଦାନର େଯେତ ଗୁଣ ବଖାଣିେଲ କମ୍ 
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େହବ। ତୁେମ ଏଭଳି ଏକ अମଲୂ� ରତk  ଯାହାର କି ମଲୂ� େଦବାର େଯାଗ�ତା ବା କାହାର 

अଛି। ତୁମ ବିନା ସେତ କି ଏକ अ�କାର ଆ�ାଦିତ େହାଇଯାଏ ଯାହାକୁ अବଦମିତ 

କରିବା अସ�ବ। ଆେମ ଆଜି ଖବର କାଗଜେର ପଢ଼ୁଛୁ, ଟିଭିେର େଦଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାେବ 

अସଂଖ� େସନା ଓ ଯବାନ ମାେନ ବୀରଗତି ପ�ାv େହଉଛtି, ଏହା ଶୁଣି ଏକ अସ�ବ 

अ�କାରେର ମନ ଭରି ଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ अତ�t କ� ଦାୟକ େଯ ତା 

ବିର ପୁତ� , ସtାନର �ତି ହାନୀ େହଉଛି। େକେତ ବା େସ ସହିବ। ଯିଏ ତା ତ�ାଗ 

ବଳେର ଜଗତକୁ ହସାଉଛି, ଖୁସିର ଲହର େଖଳାଉଛି ଆଜି ତା ଘେର େଶାକର 

ବାତାବରଣ ସୃ�ି େହଇଛି। କି େକାହଭରା ଦୃଶ� ସେତ। ଶତ� �କୁ ବିନାଶ କରି, ଭାରତ 

ମାତାକୁ ର�ା କରିବା ପଥେର େସମାେନ अଗ�ସର। ପଛକୁ େଫରିବା ଜାଣିନାହାtି 

େସମାେନ କାରଣ େସମାେନ अପରାଜୟ, ଦୃଢ଼ ପ�ତି�ାବ�। 

 " ହୃଦୟ ~Dନ େକାଟି ଜନତାର 

 ତୁେମ अମୃତର ଧାରା 

 ତୁମ ପାଇଁ ସ�ଗ� ସୁେଖ ବାସ ଆମ 

 ହେସ ଏ ଜଗତ ସାରା । " 

 ସାରା ଦୁନିଆ ଆଜି ତୁମକୁ ସଲାମ କରୁଛି ତୁମକୁ ପଜୁୂଛି ଆଉ ପଜୁୂଥିବ ମଧ�। 

ଈଶ�ର+ୁ େଦଖି ନାହୁଁ େଯ अଦୃଶ� ରୂପେର ଆମର ର�ା କରୁଛି କିj ତୁେମ େହ ବୀର 

ଦୃଶ�ମାନ ଭାେବ ପ�ତି�ଣ ଆମର ହିତେର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲେଗଇ େଦଉଛ। 

ନିଃସ�ାଥ� ପର ତ�ାଗ ଆଗେର ମaକ ଆଜି ନଇଁ ଯାଉଛି େର ଚିରtନ ପ�ବାହର ଧାରା। 

େଯେତ ଝଡ଼ଝଂଜା ପରି�ିତି ଆସିେଲ ମଧ� ତୁେମ ପଥର ପରି �ିର ଆଉ ଲ�� ପଥରୁ 
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ବିଚୁ�ତହୀନ ଭାେବ ଦrାୟମାନ। ତୁେମ ତୁମ ଆତG ୀୟ+ୁ ଛାଡି ବିଶ�ବାସୀ+ ପରିବାରର 

ସଦସ� ସାଜିଛ ତୁେମ। ତୁମ ବ� ଚାରିଆେଡ଼ ବିପଦ ଆଉ ମୃତୁ� କିj ତୁେମ ରା��ର 

େସବାେର ପରମ ଆନDର ଉପଲ¿ି ପଛେର ଛିଡ଼ା। ରା��  ତୁମପାଇଁ ସବ�ାେଗ� ଆଉ 

ମୁଖ�। କାରଣ ତୁେମ ରା��  ନାୟକ ସାଜି ଯୁ� କରିବାକୁ ଆେଗଇଛ। ବିଶ�ାସ କର େହ 

ବୀର େମାର ଆେମ ତୁମ ପାଇଁ ସବ�ଦା ଆପଣାର। ତୁେମ ଚିର ପଜୂନୀୟ ବDନୀୟ अଟ। 

େକାଟି େକାଟି ପ�ଣାମ େହ ବ�ୁ ଆମର। ଧନ� ତୁମର ମାତା େଯ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ 

ଗଭ�େର ଧାରଣ କରିଥିଲା ତୁମକୁ। 

 େହ ବୀର େସୖନିକ .... 

 " अନବରତ େସବା େଯ କର 

 ସହି ବଷ�ା ଖରା ଶୀତ 

 ତୁମର ଏ ତ�ାଗ ବଳିଦାନ େଯାଗଁୁ 

 ହସି ଉେଠ ସାରା େଦଶ 

 େର ବୀର ହସି ଉେଠ ସାରା େଦଶ । " 

 

 

 

 

 
ଠିକଣା - ବଣାଇଁ ଗଡ଼ , ସୁDରଗଡ଼ 
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ପି�ୟଦଶhନୀ ମହାପାତ�  

ସମାଜ ଓ ସେଚତନତାସମାଜ ଓ ସେଚତନତାସମାଜ ଓ ସେଚତନତାସମାଜ ଓ ସେଚତନତା    
 େବେଳେବେଳ ସେଚତନତା ଏକ ବା_�ା अବା ଦୁଇଟି ଶ� ଭିତେର  

ସୀମିତ ରହିଯାଏ.. ଖୁବ କମେଲାକ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ� ଦିअtି ଜୀବନ ଓ 

ସମାଜ  ପର~ର ଜଡିତ 

 ଜୀବନକୁ େନଇ ସମାଜ, ନା ସମାଜକୁ େନଇ ଜୀବନ ସତେର 

ଏକ अବିରତ ପ�କି�ୟା ମନୁଷ� ବିନା ସମାଜ ନି¢ି� ୟ େହେଲ େକେତକ  

େ�ତ� େର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସେଚତନତା ହରାଏ, େଯଉଁଥିପାଇଁ େସ 

ଆଜିର ସୁDର ସମାଜକୁ ଧ�ଂସଭିମୁଖୀ ଆଡକୁ अଗ�ସର କରାଏ 

ସମାଜକୁ ସୁର�ିତ ରଖିବାକୁ େହେଲ ସେଚତନତା େକବଳ ନିgh� 

େ�ତ� େର ନୁେହଁ ବରଂ ଶି�ା, ସଂ9ୃତି, କଳା, ଭା9ଯ��, ସାହିତ�, ବି�ାନ, 

ନୃତ� ଓ େବୖଷୟିକ ତଥା ସମa େ�ତ� େର ଆବଶ�କ ଆଧୁନିକ  

ସମାଜ େଯେତ ଉନk ତି ପଥେର अଗ�ସର େହେଲ ବି ଆମର େଗୗରବ 

ମrିଥିବା କଳା, ସଂ9ୃତି ଯାହା ବିଶ� ଦରବାରେର ପରିଚୟ  ପ�ତିପାଦନ  

କରିପାରିଛି, ତାର ସୁର�ା କରିବା ଓ ସ¯ାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା  

େ�ତ� େର ତ�ର େହବା ଜରୁରୀ େଗାଟିଏ ନିgh� େ�ତ� େର ଦ� �ତ 

ଜନସଂଖ�ା ବୃ�ି ସହ େବୖଷୟିକ, େମାବାଇଲ ଓ କ ୁଟରର ବ�ବହାର, 

ମନୁଷ�  ପ�ତିମୁହୂ_�େର ବିଶ�ର ପ�ତି େକାଣକୁ ~ଶ� କରିପାରୁଛି, ଖୁବ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     434 

ଶୀଘ� ଆଧୁନିକୀ କରଣ ତାକୁ ଗ�ାସ କରିଛି अନ� େ�ତ� କୁ ଯଦି ଆେମ ସ�ୂG  ଭାେବ  

ତଜ�ମା କରିବା ଆେମ ଆମ ପାଖ ପେଡାଶୀ ସହ ସ କ�େର ଦୂରତା ଓ ତି{ତା ରଖିବାେର  

ଆନD ପାଉ ଆଉ ଦରକାର ପଡିେଲ ସମାଜର ଆମ ଆବଶ�କ ଥିଲାେବେଳ ନିଜକୁ  

ଲୁଚାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁ େତଣୁ ଆମର େକେତକ ବ�ବହାରେର ସାମୟିକ ପରିବ_�ନ,  

ସମାଜ ପ�ତି ସୁDର ମେନାଭାବ ଓ ସେଚତନତା ଆବଶ�କ ସମାଜ ସୁର�ା ଓ ଆଗାମୀ  

ବଂଶଜ+ୁ ଏ ଦିଗେର ସେଚତନତା ପାଇଁ ଆମର ପରିବ_�ନ अନିବାଯ�� େକେତକ ଦିଗକୁ 

ଗୁରୁତ� ନ େଦେଲ ହୁଏତ ଆେମ  ଆମର  ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି+ ନିକଟେର ନିଜକୁ ନିେଦ�ାଷ  

କରିପାରିବା ନାହZ ନେଚତ ଧୀେର ଧୀେର ଏକ  କଳୁଷିତ  ସମାଜ  ଗଢି  ବସିବା  ଯାହାର 

ଭୟାବହ  କଳନା  କରିେହବ  ନାହZ   

 
 

 

 

 

 

 

ପି�ୟଦଶhନୀ  ମହାପାତ�  

ଜୟେଦବ  ବିହାର   

େପାଲିସ କେଲାନୀ  

ଭୁବେନଶ�ର 
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अଭିମନୁ� େବେହରା 

ମାୟାନଗରୀର ମାୟାମାୟାନଗରୀର ମାୟାମାୟାନଗରୀର ମାୟାମାୟାନଗରୀର ମାୟା    
 ପ�ଥେମ ବେb ପୁଣି ବେbରୁ ମୁbାଇ ନାମ ବହନ କରୁଥିବା ଆମ 

େଦଶ ଭାରତର ବୃହ_ମ ସହର ତଥା ବାଣିଜି�କ ରାଜଧାନୀର ଆଉ 

ଏକ ନାମ େହଉଛି ମାୟାନଗରୀ। ମାୟାନଗରୀର अେନକ ମାୟା 

ଭିତେର ଏେବ େଯଉଁ ମାୟା ତାର କାୟା ବିaାର କରିଛି ତା େହଉଛି 

ଡ�ଗ୍ସ ମାୟା। ଡ�ଗ୍ସ କାରବାରର େମାହ ଭିତେର ଛDି େହାଇପଡିଛtି 

अେନକ େସଲିେବ� ଟି अଥ�ାତ୍ ବଲିଉଡ ଇr�ି�ର େକେତକ ନାମୀ ଦାମୀ 

अଭିେନତ� ୀଗଣ। କଥାେର କୁହtି ସମେa ମାୟାେର ବାୟା। ଏଇ 

େଯମିତି କିଏ ନିଶା ମାୟାେର ବାୟା, କିଏ ଟ+ା ମାୟାେର ବାୟା, ଆଉ 

କିଏତ ନାରୀ େପ�ମେର ବାୟା ଇତ�ାଦି। ଏେବ ବିଶ� କେରାନା ମାୟାେର 

ବାୟା େହାଇଥିବା େବେଳ ମୁbାଇ ମହାନଗରୀ ନିଶା ଡ�ଗ୍ସ ମାୟା 

ଜାଲେର ବାୟା େହାଇପଡିଛି। େମାହ ମାୟାର ଏଇ ସଂସାରତ ମାୟା 

ଜାଲ। ଏଠି ମଣିଷ େକାଉ ନା େକାଉ ମାୟାେର ପଡିଛି। ତଥାପି ମନେର 

ବିଭିନk  ପ�କାର ସ�ପk େନଇ ଆଶା େନଇ ନିଜ ସ�ପkକୁ ସାକାର କରିବାକୁ 

େଦଶ ବିେଦଶର ବିଭିନk  ପ�ାtରୁ ମଣିଷ ଆସି ପାଦ େଦଇଥାଏ ଏହି 

ମାୟାନଗରୀ ମହାନଗରୀ ମୁbାଇେର। ହୁଏତ କାହାର ସ�ପk ସାକାର 

େହାଇଥାଏ କିଏ ନିଜକୁ ପ�ତି-ିତ କରିପାରିଥାଏ ଆଉ କିଏ ଜୀବନ 

ଯୁ�େର ହାରିଯାଇ ଏଇ ମାୟାନଗରୀେର ନିଜ ସ_ା ହରାଇଥାଏ। ମାତ�  
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ଏଠାେର ବିଚାର କରିବାର କଥା अତ�t ଗୁରୁତ�ପ"ୂ�। େଯଉଁ େସେଲବି� ଟିମାେନ ଡ�ଗ୍ସ 

ମାୟାେର ଛDି େହାଇଛtି େସମାେନତ ଜେଣ ଜେଣ ପ�ତି-ିତ ତଥା ମାୟାନଗରୀ 

ମୁbାଇେର ନିଜ ସ�ପkକୁ ସାକାର କରିପାରିଛtି। ସ�ପkର ଶିଖର େଦଶେର ପାଦ େଦଇ 

ସାରିବା ପେର ନିଜକୁ ଏେତ ନିମkଗାମୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଛtି କାହZକି! ରିଲ୍ ଲାଇେଫ�  ଏେତ 

ସୁDର ସୁDର ଚରିତ� େର अଭିନୟ କରି େକାଟି େକାଟି ଦଶ�କ+ ମନ କିଣୁଥିବା କଳାକାର 

ରିୟଲ୍ ଲାଇେଫ�  ଏେତ ତଳକୁ ଖସି ପାରୁଛtି େକମିତି! େସଲିବ�ଟୀ ଜୀବନେର ଡ�ଗ୍ସ କଣ 

ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଭବିଷ�ତେର ଡ�ଗ୍ସ କାରବାରେର ସ ୃ{ େବାଲି ଯଦି େସମାେନ 

ଆଇନ ଆଗେର ପ�ମାଣିତ େହାଇଯାଆtି େସେତେବେଳ େକାଟି େକାଟି ଦଶ�କ+ ହୃଦୟେର 

ଘର କରିଥିବା େସଇ ପି�ୟ କଳାକାରମାନ+ୁ ଦୁନିଆ କି ଆଖିେର େଦଖିବ । େସମାନ+ 

ପ�ତି ଭାବନା େକମିତି ରହିବ । େସ ସବୁ ସମୟ କହିବ । 

 ସମୟର ଚକେର ମାୟାନଗରୀ ମୁbାଇ ବ_�ମାନ ଡ�ଗ୍ସେର ଉବୁଟୁବୁ େହାଇପଡିଛି 

େଯମିତି େସୗDଯ��ମୟୀ ବିଳାସମୟ ମୁbାଇ ଆକାଶେର କଳ+ର କଳାଦାଗ ବାରି 

େହାଇପଡିଛି । ମାତ�  अତ�ାଧୁନିକ ରୁଚି ସ ନk  ପରିେବଷର ସମାହାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ 

अଟାଳିକା େଗଟ୍ अଫ୍ ଇrିଆର ପାଦକୁ ସବୁେବେଳ  େଧାଉଥିବା ଆରବ ସାଗର ଆଉ 

ତାର ଠିକ ସାମkାେର େହାେଟଲ୍ ତାଜମହଲ ର ଦୃଶ� େଦଖିଥିବା ବା ଉପେଭାଗ କରିଥିବା 

େଲାକ େକେବବି ଭୁଲିପାରିବନି । ପୁଣି ମହାଲ�G ୀ+ ମDୀର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନ+ର 

ପବିତ�  ହାଜିଆଲି ସେବ�ାପରି ମା ବbା େଦବୀ ଯାହା+ ନାମ अନୁସାେର ମହାନଗରୀର 

ପ�ଥମ ନାମ ଥିଲା ବେb େସସବୁ କଣ ଭୁଲିେହବ । କିଏ ଭୁଲିପାରିବ ମୁbାର କମନ୍ ଫୁଡ 

ବଡାପାअ ରାଇସ୍ େପAଟ୍ ଇତ�ାଦିକୁ । ନାରୀମଇନ ପଏ� େନଭିନଗର ଜୁହୁ େଚାଉପାଠି 

େନସନାଲ ପାକ� ଭଳି ଏ�ରେଟନେମ�ର େଖାରାକ େଯାଗାଉଥିବା େପ��ଳୀ ସବୁକୁ କଣ 
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ସହଜେର ଭୁଲିେହବ । ପୁଣି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲG  ଇr�ି�  ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆେର ନଁା କରିଥିବା 

ଫିଲG ସିଟିକୁ । ଦୁଇ ତାଲା ବସେର ବସିବାର ମଜାକୁ ସବୁଠାରୁ ମହା ଆଡbରେର ବଡ ବଡ 

ମ_ୂhେର ପଜିୂତ ଗଣପତି ବାବା+ ପଜୂାକୁ ନବରାତ�  ଦୂଗ�ା ପଜୂାର ପାବ�ଣକୁ । ଖାଲି 

େସତିକି ନୁେହଁ ମୁbାଇେର ନିଜର ରହିବା ଟିକକ ସୁବିଧା ଥିେଲ େଯ େକୗଣସି କମ� 

ସଂ�ାେର େଯାଗେଦଇ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଉପାଜ�ନ �ମ କରିପାରିବ । େ~ାକନ ଇଂଲିସ ଓ 

କ ୁ�ଟର ଉପେର ନେଲଜ୍ ଥିେଲ େଯ େକୗଣସି अଫିସ୍ ଜବ ପାଇବାକୁ ସ�ମ 

େହାଇପାରିବ । �ାନ ଆଉ ଗୁଣର ପଜୂାରୀ ମାୟାନଗରୀ ମୁbାଇ । କବିତା କି କାହାଣୀ 

ନୁେହଁ ନିଜର अେiଲିଭା କଥା । ଉେଣଇଶ ଶହ ଏକାନେବ ଓ ବୟାନେବ ଦୁଇ ବଷ�ର 

େଛାଟିଆ ରହଣୀ ଭିତେର େମା ଜୀବନର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ अନୁଭୂତିକୁ ଏଠାେର େସୟାର 

ନ କରି ରହି ପାରିଲିନି  । େଶଷ ଆଡକୁ ଏତିକି କହିବି ବେbର ଦiା କଥା ଶୁଣିଛି ବମ୍ 

ବA ା�ିi କଥା ଶୁଣିଛି ପ�ବଳ ବଷ�ାେର ମୁbାଇ ମହାନଗର େବହାଲ ଟିଭିେର ଖବର େଦଖିଛି 

େହାେଟଲ ତାଜମହଲେର ଉଗ�ବାଦୀ+ ନାରକୀୟ ଆକ�ମଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଏେବ 

ଶୁଣୁଛି ବଲିଉଡର ଡ�ଗ୍ସ କାହଣୀ । ମାୟାନଗରୀେର େଯେତ ମାୟା ଥାଉ ପେଛ ସବୁ 

ମାୟାର ଉ��େର େଯଉଁ अଦୃଶ� ମାୟାଧର अଛtି େସ ସମa ମାୟାଜାଲକୁ ଖrନ କରj 

ଏବଂ ମା ବbା େଦବୀ+ ଦୟାରୁ ନଗରୀର ଶାtି େଫରିଆସୁ । ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି 

େମା ସG ½ତିର ସହର ବେb ଓରଫ ମୁbାଇ ପାଇଁ ମହାନଗରୀ ମାୟାନଗରୀର ମାୟା 

ପାଇଁ ........... 
अଧ�� – ମାଇଁ ପAାେନଟ୍ ପବିA କ୍ 9ୁଲ 

ସ�ାମପାଟଣା,େକDୁଝର 
େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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ବହୁ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ସୁଧୀରବହୁ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ସୁଧୀରବହୁ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ସୁଧୀରବହୁ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ସୁଧୀର    
 େସ େହଉଛtି ଏକାଧାରେର ଜେଣ ଉ_ମ ଛାତ� , ଏକ ବହୁ 

ପରିଚିତ କବି, ଚିତ� କର, ଏବଂ ଏକ ସୁDର अଭିେନତା। ଏକ ସୁDର 

ପ�ତିଭା। େସ ସବ�ଗୁଣସ ନk  ପ�ତିଭା ସୁଧୀର କୁମାର ବାରିକ। େସ 

ନେରଶ ର|ନ ବାରିକ ଏବଂ େଶୖଳବାଳା ବାରିକ+ େଜ�- ପୁତ� । େସ 

େହଉଛtି ଜେଣ ବହୁ ପ�ତିଭାର अଧିକାରୀ ଯିଏ ପାଠଶାଠ୍ ସବୁଥିେର 

ଏକ ନbର।  େସ ୨୦୧୦େର ରାଜ�aରୀୟ ପୁର9ାର ସ�ା��ମ�ୀ ଶ�ୀ 

ପ�ସନk  ଆଚାଯ�� ଓ ରାଜ�ସଭାର ସାଂସଦ ଶ�ୀ ବି ସି ପରିଡା+ ଠାରୁ 

ସ¯ାନିତ େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗବ�ର କଥା େସହି ବଷ� େସ 

ଜାତୀୟ aରୀୟ ଗ�ୀନ୍ अଲି ିଆଡ଼ର ପୁର9ାର େନାେବଲ ପୁର9ାର 

ବିେଜତା ଶ�ୀ ଆର୍ େକ ପାଚୁରି+ ଠାରୁ ସ¯ାନିତ େହାଇଥିେଲ।  

ତାପେର ସବୁଠାେର ବିଦ�ାଳୟ ଓ ମହାବିଦ�ାଳୟେର ସବୁଥିେର, 

େଯମିତି ରଚନା ଲିଖନ, ବ{ୃତା, ସାଧାରଣ �ାନ, କବିତା ରଚନା, 

अଭିନୟ ସବୁଥିେର େସ ଏକ ନbର ଓ ସଭି+ ପି�ୟ ଆଉ ଗବ� ଥିେଲ। 

 େସହି େମଧାବୀ ଛାତ�  ରାଜ� ଓ ଜାତୀୟ ତରଫରୁ ସଫଳତା 

अଜ�ନ କରିଥିେଲ। ତାପେର ପୁଣି ଏକ अନୁ-ାନରୁ ଗତ ବଷ� ସବୁ 

ପ�ତିେଯାଗିତା ପାଇଁ  ଜିଲA ା ତରଫରୁ ସଫଳତା ପାଇ ରାଜ�aରୀୟ ସବୁ 
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ଜିଲA ାରୁ େଖା��ା ଜିଲA ାର େସ ଚା ିଆନ୍ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ 

अଲ୍ ରାଉrର୍ ଓ ୟୁଥ୍ ଆଈକନ୍ ପୁର9ାର ପାଇଥିେଲ। 

େସଥିେର େସ ୭ ଟା େମଡାଲ୍ ଓ ଟ�ଫି ପାଇଥିେଲ।   

 ତାପେର େସ ପଢା ବ�ତୀତ ତା+ ରୁଚିକୁ ମଧ� 

ସାଥିେର େନଇ ଆଗକୁ ବଢିେଲ।  

 ତାପେର  ଟିକ୍ ଟକ୍ େର ଆସିେଲ େସଥିେର େସ 

ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିେଲ।  ବହୁତ ସୁDର ଓ 

ନିଖୁଣ अଭିନୟ ତା+ର। ଖାଲି ସଟ୍ ଭିଡିଓ ନୁେହଁ, ତା 

ସହିତ ମଜାଦାର, ଦୁଃଖ, ଶି�ଣୀୟ ସବୁ ପ�କାର 

ଭିଡିଓେର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇେଲ ଏବଂ ଏ େକାରନା ସମୟେର ବହୁତ ଶି�ଣୀୟ 

ଭିଡିଓ ବେନଇ ସବୁଠି ଏମିତି କି ଓଲିଉଡ୍ ର ସବୁ अଭିେନତା अଭିେନତ� ୀ+ ପି�ୟ ପାଲଟି 

ଥିେଲ। ବହୁତ ପ�ଶଂସା ସମa+ ଠାରୁ ଛୁଟି ଥିଲା।  

 େଯମିତିକି େକାରନାକୁ ନ ଡରି ତା ପ�ତିକାର ଭିଡିଓ, ସେଚତନତା ଉପେର ଭିଡିଓ, 

ଆଉ ପଶୁପ�ୀ+ୁ ସାହାଯ� ଉପେର ବି ବେନଇ ବହୁତ ପ�ଶଂସା ପାଇଥିେଲ ଏବଂ ଆଉ 

େକାରାନା ଉପେର ପ�ଚାର ପତ�  ଏବଂ ଚିତ� କାରୀ ତା+ୁ ଆହୁରି ସଫଳତା େଦଇଥିଲା। 

ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର अଚhତା, ଏଲିନା, ଭୂମିକା, ନୀହାରିକା, ଶୀତଲ, ଦିବ�ା, ସୁରମୟୀ, 

ସବ�ସାଚୀ, ମ�ୁ  ତା+ ଚିତ�  ଓ ଭିଡ଼ିଓ େସୟାର କରି ବହୁ ପ�ଶଂସା କରିଥିେଲ। ଏମିତିକି 

ଇନ୍�ାଗ�ାମେର ଲାଇଭ୍ ଆସି ତା+ୁ ବହୁତ ପ�ଶଂସା କରିଥିେଲ।  

 ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ େକାରନାକୁ ଜମାରୁ ଡରନା କବିତା ତା+ୁ ଆଣି େଦଇଥିଲା 
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ଆହୁରି ସଫଳତା। ସବୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ, ଖବରକାଗଜେର ବି ବାହାରିଥିଲା।  

ବହୁତ ସୁDର କବି େସ। ବହୁତ୍ କବିତା େଲଖି ସବୁଠାରୁ ସଫଳତା ପାଇଛtି। େଯପରି, “ 

େମା ମାଆ, ପି�ୟ ପରିବାର, ବାପା, େମା ପିଲା ଦିନର ମଜା, ପି ୁଡ଼ି, ବଷ�ା, ମଡ"� ଯୁଗର 

ନାରୀ, अପରାଜିତା, ମଡ"� ପୁअ, �ାନ ଇତ�ାଦି।  ଏେବ ତା+ ଇଂେରଜୀ କବିତା 

ଆସିଛି।  ସବୁଠାେର େସ ଚଚ�ାେର। ଏେବ ତା+ ନୂଆ କବିତା ଛଡା ଆଲବମ୍ ଭିଡିଓ 

ଏବଂ ସଟ୍ ଫିଲG  ଆସୁଛି। ବହୁତ �ାନେର ତା+ ବହୁ ପ�ଶଂସକ। ବହୁତ ଉíାଟନ ଉ�ବ 

ସବୁଠାରୁ अଫର୍ ଆସିଛି। ଆେମ େଦଖିଛୁ ମଧ�। ହୃଦୟରୁ ବି େସ ବହୁତ ଭଲ ଓ 

ପେରାପକାରୀ । अମଲୂ� ରତk  େସ।  

 ଆଉ ଆଗକୁ େସ ଓଲିଉଡ୍ େର ଖୁବ୍ ଶୀଘ� ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛtି। ଏହି अଲ୍ 

ରାଉrର ହିେରା ଆଉ ଏକ ସବ�ଗୁଣସ ନk  ପ�ତିଭା ଆଗକୁ ଏମିତି ଯାଇ ନାମ ରଖj 

ସବୁଠି ଏବଂ ଜଲ୍ଦି  ଓଲିଉଡ୍ େର ପୁଣି ନିଜର ପ�ତିଭା େଦଖାj। ଏତିକି ଆମର 

ଶୁଭକାମନା।। ତା+ ଫ�ାନ୍ସ୍ + ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି େସ କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛtି ।   
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ନେଭbର ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ନେଭbର ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମ) : November 2020 ) : November 2020 ) : November 2020 ) : November 2020     

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ ଆପଣନ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ 

କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗ�ହଣୀୟ େହବ ନାହZ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍ 

କରିବା ଭାରି କ�ସାଧ�, କିj େସତିକି ପରିମାଣର କ� େମାେତ ବି କରିବାକୁ ହୁଏ 

ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ� ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ କ� अନୁଭବ କରୁଛtି, ଏଠି ଶତାଧିକ 

ଆେଲଖ� ପହ�ୁଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରିବା अସ�ବ 

 ଯଦି ଗu ବା କାହାଣୀ କିbା ପ�ବ� ପଠାଉଛtି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअj, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ"ୂ�େଛଦ, ଯୁ{ା�ର ଆଦି 
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