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अୋବର ୨୦୨୧ ସଂ:ରଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

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

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

Aahwaan.com

1

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଲୁ ଣିଆର ଗୁଳିକାo

ଯଚି D ସ ାଇଁ

୧୬୭

ରfା ବ|ନ

ସେରାଜ କୁ ମାର େଜନା

୧୬୯

ସ{ୟ

ସG zତିର{ନ ବାରି କ

୧୭୦

ଚDବଦନୀ

ରି ଭୂ ଆଭୁ ଷଣ ପoା

୧୭୨

ନା କହି ବା ଉ^ାରୁ

ର{ିତ ସାହୁ

୧୭୩

ନୀରବତା

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୧୭୪

ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ

ମ{ୁ ରାଣୀ ମି ଶ

୧୭୫

ଭାେଲାଇନ୍ େଡ...

ଶୁଭମ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୭୭
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ଆସ ମା’ ମହାଶ~ି...

अନସୂୟା ପoା

୧୭୯

ଆସି ବକି ଗା|ୀ ଥେର

ସୁସG ି ତା ମହାପାତ

୧୮୧

ଜଗନt ାଥ ସଂ:ୃତି

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୧୮୩

ଘର

ପହA ାଦ ସାହୁ

୧୮୫

ପି ତୃପf

ଦoାସି ପଧାନ

୧୮୬

ମେନପେଡ଼ ଆଜି େସଦି ନ କଥା

अଭିଜି ତ ସାହୁ

୧୮୮

େପମ

ଦୁ ଷGp ଖଟୁ ଆ

୧୯୧

େମାହି ତ ବଂଶୀ

ଦି ଲିAପ କୁ ମାର େଜନା

୧୯୨
୧୯୪

ପଥମ େଦଖା

କଲାଣୀ ଦାଶ

୧୯୫

ଜୟ ଶୀ ଜଗନt ାଥ

ପଦୀପ କୁ ମାର ଜି ଲିକାରା

୧୯୬

अ| ଆଇନ

ନି ରୁପମା ପାଣି

୧୯୭

ସଂବଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୧୯୯
ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୨୦୦

ମରନ୍ ଥି ମାେହାଲ୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୦୨

ଜି ଇଁ େଦଖ ଦୁ ଇଘଡ଼ି

ମେନାର{ନ ସୁରୁଜାଳ

୨୦୩

େମାର୍ ସୁନା ରାଏଜର୍ ପରୀ

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୨୦୪

ଯଉତୁ କ୍

ସେpାଷ କୁ ମାର अଦାବର

୨୦୫

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଦୁ ଇଟା अfର
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େକଶବ ନାଏକ

୨୦୬

ପବ| ବି ଭାଗ

୨୦୯

ଭଗବତ୍ ାନ

ସହେଦବ ପଧାନ

୨୧୦

ଭାଗବତ

ଶାpି ଲତା ସାହୁ

୨୩୨

अଥନୀତି ଉପେର ଜଳବାୟୁର ପଭାବ

अସି ତ ମହାpି

୨୩୪

ଓଡ଼ି ଶା ରrମuର ବି କାଶ : ଏକ अଧୟନ

ସୁବାଷ ବାରି କ

୨୩୮

ମେହଶର ସାହୁ

୨୪୭

ସା!ତି କ ଜୀବନେବାଧ

ଡଃ ମେନାର{ନ ବି େଷାୟୀ

୨୫୬

ଏକ ଦୁ ଃଖଦ ମୁହୂ^ରୁ...

ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୫୮

ବାପା

ମାନସ ର{ନ ପାତ

୨୬୩

ଶି fା/ବି ଦାଳୟେର ମହାମାରୀ ପଭାବ

େଶୖ ଳବାଳା ସି ଂହ

୨୬୫

ଭାରତରତt େଗାବି D ବଲA ଭ

अfୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୬୮

ଗଡ଼ଜାତ

େଦେବD ସାମଲ

୨୭୪

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୨୭୬

ା

ଭବି ଷତେର ଆହାନ୍ ଇ-ପତି କାେର େକବଳ ସ  ଏବଂ ନି ବା ଚି ତ କବି ତା ହY gାନ ପାଇବ, େଯଉଁ ସବୁ ବ|ୁ
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କବି ତା େପରଣ କରୁ ଛpି େସମାେନ ନି ରୁାହି ତ ହୁ अ ନାହY, କାରଣ େକବଳ କବି ତା ନି ମେp ଆହାନର ଏକ ବି େଶଷ

ଆ

ଆପଣ अତି ସହଜେର ନି ଜ ବ|ୁ ମାନ, ସହ େଶୟାର୍ କରି ପାରିେବ

ହ
ାନ

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

କରି ବା ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନt ତି କୁ ଆେମ ସାକାର କରି ବା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା୍ େସବା ବ^ ମାନ अେନକ ପAାଟଫମ୍ ଯଥା ଟିଫାଇ, ଆ,ର୍, େବକର୍,
ଓଭରକା୍, ପେକଟ୍ କା୍, େରଡି ଓ ପବିA କ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ େପାଡ଼କାେର ଶୁଣିପାରିେବ ଏଥି େର ଶେହରୁ अଧି କ
ାନବକ ପuତ, ଜହtମାମଁୁ ଏବଂ ବି କମ େବତାଳ କାହାଣୀ ସେମତ, अେନକ fୁଦଗ ମଧ gାନ ପାଇଛି  ନି ୟ
ଶୁଣ ଏବଂ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣା ଆପଣ ବି ନି ଜ ଗ କି aା ପବ| ଯଦି ଆମ େପାଡ଼କାେର ପସାରିତ କରିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛpି , ତା େହେଲ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

http://anchor.fm/aahwaan
ଆ

ହ
ାନ

http://anchor.fm/odia-katha
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

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

ଆେମ ଆହାନ ପତି କା ମାଧମେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତର ପଚାର ଓ ପସାର

Aahwaan.com

10

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ସ!ାଦକ, କଲମରୁ...

ନମ:ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ*ନାୟକ

ଆହାନ ଇପତି କାର ବଷ ୨୦୨୧ ମସି ହାର ପଜ
ୂ ା ବି େଶଷା, ସହ
ମଁୁ ଆପଣ, ସଖେର ଉପgିତ ବଷର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଉବମୁଖର
 ଆକାଶ, ଧବଳ କାଶତoୀର ସାର
ସମୟ, େଯେତେବେଳ ନି ମଳ
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ଜ ଧାନ େfତେର ଆjାଦି ତ କରି ରେଖ, େସହି
ସମୟେର अpତଃ ଓଡ଼ି ଶାର ଜନମାନସେର अତp ଆନD ଉଲA ାସ ଭରି
େଦଇଥାଏ ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ, ବି ଗତ ଦୁ ଇବଷ ଧରି

କେରାନା

ମହାମାରୀ େହତୁ , ଏହି ସମୟ ଆେଦୗ ଆନD ଉଲA ାସର ଭଳି ମେନ

ପବକୁ ମହାଉଲA ାସ ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟେର ଆମ
ରାଜେର କି  ଜଟିଳ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି  ଯଦି ଓ ଆମ
ରାଜେର କେରାନା ଜନି ତ ସଂକମଣ ହାର ଏେତ େବଶି ନାହY, ତଥାପି
ସରକାର, ପଦେfପକୁ ଆେମ ସ ାଗତ କରି ବା ଉଚି ତ ଦି ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ
ବଦଳି ବ, ପୁଣି ଥେର ସବୁ କି ଛି ସାମାନ େହାଇଯି ବ ଏବଂ अ`ବ`
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େହାଇଯାଇଥିବା ଆମ ଜନଜୀବନ ପୁଣିଥେର ନୂ ତନ ଉଜା ଓ ଉାହର

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

େହଉନାହY େଦଶବାପୀ अେନକ ରାଜେର ବ^ମାନ ବି ଦଶହରା

ଆ

ହ
ାନ

ସହ ଜୀବନ ବuିବାକୁ ଆର କରି ବ ବ^ମାନର अ|କାର ଆମକୁ
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ଆଗାମୀ ଔଜଲମୟ ଦି ନର ଆଗମନକୁ ଆହୁରି ଆଶା ଓ ଆକାଂfାର ସହ अେପfା
କରି ବାକୁ ଶ~ି ଓ ସାହାସ େଦବ
ଚଳି ତ ବଷ ଭାରତର अଭpରୀଣ ବବgାେର अେନକ ପକାରର अବବgା ଓ
अଘଟଣେର ଭରପର
ୂ େବାଲି କହି େଲ अତୁ ~ି େହବ ନାହY ଦି ନକୁ ଦି ନ ସମାଜେର
अସହି ୁତା ଓ େଭଦଭାବର ଚଳଣୀକୁ अଧି କରୁ अଧି କ ପାଧାନ େଦବାଭଳି ଖବରକୁ
ପଚଳନ କରାଯାଉଛି  अେନକ ଗଣମାଧମ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ अସହ େବାଲି କହି
ପଚାର କରି ବାକୁ ବି ମୁଖ େହଉନାହାpି , ପକାରାpେର ଏହା ଆମ େଦଶକୁ ଏକ ଦୁ ନାମ
ଆଣି େଦଉଛି , ଏଥିେର େସମାେନ ବି ଚଳି ତ ନୁ ହpି  ସବଧମ ସମଭାବପନt ଆମ େଦଶର
ବବgାକୁ କଳୁ ଷିତ କରିବାର ଦୁ ବାର ପେଚା େଦଶର ସୀମାବାହାରୁ କରାଯାଉଛି 
ବି େଦଶେର ବସି ଥିବା अେନକ କୁ ଚକାpକାରୀ େଗା.ୀ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବବgା ତଥା
ସମୁଦାୟ େଦଶର ଶାpି କୁ ଭr କରିବାକୁ େକୗଣସି ପେଚା ଛାଡୁ ନାହାpି  अତp ଦୁ ଃଖ

ବ|କ ରଖିଛpି , ମୁିେମୟ ରାଜେନୖ ତିକ ବ~ି ନି ଜକୁ କୃ ଷକ, ହି େତୖ ଶୀ େବାଲି
କୁ ହାଉଥିବା ଏହି ବ~ି ବା େଗା.ୀ େଦଶକୁ େଯ େକଉଁ ଦି ଗକୁ େନଉଛpି ତାହା ସମଗ
େଦଶ ଜାଣି ସାରିଲାଣି େଯଉଁ କାରଣରୁ ଆେDାଳନ ଆର େହାଇଥିଲା ତାହା ସେବା
ନାୟାଳୟେର ବି ଚାରାଧୀନ ଥିବା ସେ^ ଆେDାଳନ ଜାରୀ ରଖିବା ଏହାର ମD

ତ
ିକ

ା

ଉେhଶକୁ ସବସଖେର ପକାଶ କରୁଛି  अଥାତ ଆେDାଳନ କରୁଥିବା େଗା.ୀ,ର
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ଓ େfାଭର ବି ଷୟ, ବି ଗତ ଏକ ବଷରୁ अଧି କ ସମୟ େହବ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦି ଲAୀକୁ

ଇ
-ପ

ସେବା ନାୟାଳୟ ଉପେର ବି ଭରସା ନାହY

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଗତ ଦି ନେର ଏହି େଗା.ୀ ଦି ଲAୀ ମଧgଳେର ଥିବା ଏକ gାନେର ଏହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆେDାଳନକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆେବଦନ କରି ଥିେଲ ଯାହାକୁ େକD ସରକାର ଏବଂ ଦି ଲAୀ
େପାଲି ସ୍ ମନା କରି େଦବାପେର େସମାେନ ଏହି ମାମଲାକୁ େନଇ ଦି ଲAୀ ହାଇେକାଟ୍
ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ବି ଚାରପତି , -ାରା ଗଠି ତ ଖoପୀଠ ଆେବଦନକାରୀ,
ଉପେର କଟାf କରି କହି ଥିେଲ େଯ େଯେହତୁ ଏହି ମାମଲା ବ^ମାନ ବି ଚାରାଧୀନ,
ଆେବଦନ ପf अpତଃ ଏହାର ଶୁଣାଣି ନ େହବାଯାଏଁ ଆେDାଳନ କରିବା ଉଚି ତ ନଥିଲା
ଏବଂ ଆହୁରି କେଠାର ଭାବେର ମpବ େଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ ଆେDାଳନ ନଁାେର ଆପଣ
ସହରେର ସ jD ଚଳାଚଳକୁ ବD କରିେଦଇ अନ ଜନସାଧାରଣ, अଧି କାରକୁ ଖoନ
କରୁଛpି  ଏହା ଆେଦୗ ଗହଣୀୟ ନୁ େହଁ  େକାଟ୍ ଏହି ମାମଲାେର େଦଇଥିବା ପେତକ
ନି େhଶନାମା ବା`ବି କ ଏହି ଆେDାଳନର ମୁଖା େଖାଲି େଦବା ପାଇଁ ଯେଥ
ଏହି ଆେDାଳନ ନଁାେର ପଥେମ ଏଥିେର ଖାଲି `ାନୀ ଆେDାଳନକୁ

ସାମି ଲ

କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପେର ପଚୂର ବାଧା ଏବଂ ହଟେଗାଳ ଏବଂ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର

ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଆେDାଳନ କରୁଥିବା େଗା.ୀ ଜାଣିଥିେବ କାରଣ ନି କଟ अତୀତେର
ଉ^ରପେଦଶର ଲfGୀପର
ୂ େଖରୀେର େହାଇଥିବା ଏହି ଆେDାଳନର ଏକ ଘଟଣାେର
ପୁଣିଥେର ଖାଲି `ାନୀ େପାଷାକ ପି |ିଥିବା ବ~ିମାନ,ୁ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା ଏହି
ଆେDାଳନା ମାଧମେର अତୀତେର କାଶGୀରର ଧାରା ୩୭୦ ଉେjଦକୁ

ବି େରାଧ

ତ
ିକ

ା

କରାଯାଇଥିଲା କୃ ଷକ, ନଁା େନଇ େଦଶକୁ ଦୂ ବଳ
 କରୁଥିବା ବି ଭିନt ମpବ େଦବା
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ପସାର େହବାପେର େସମାନ,ୁ ଏହି ଆେDାଳନରୁ ଦୂ େରଇ ଦି ଆଗଲା, କି aା ଉହ କରି

ହ
ାନ
ଆ

ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହY

ଇ
-ପ

ଏବଂ େଦଶକୁ ବି ଭାଜନ ଭଳି ପରି gିତି ସହ ସଖୀନ କରିବା କାଯ ଏହା-ାରା େହଉଛି
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ବି ଗତ ଦି ନେର ଗଣମାଧମେର ସାfାତକାର ମାଧମେର ଏହି ଆେDାଳନର
ପୁେରାଧା ତଥା ମୁଖ କାରପଟଦାର୍ କୁ ହାଯାଉଥିବା ରାେକଶ ଟିକାଏତ୍ କହି ସାରି ଛpି େଯ
ଏହି ଆେDାଳନର ମୁଖ ଉେhଶ େକD ସରକାର,ୁ

ଶାସନରୁ ହେଟଇବା ଏବଂ

ଉ^ରପେଦଶର ମୁଖମୀ,ୁ ପୁନବାର ନି ବା ଚନେର ହେରଇବା ଏହାପେର ବି ଯଦି
େକୗଣସି ବ~ି ଭାବୁ ଥାpି େଯ ଏହି ଆେDାଳନ ପକୃ ତେର କୃ ଷକମାନ, ହି ତେର େହଉଛି ,
ତାେହେଲ ତା,ୁ ବୁ େଝଇବା ସବ ନୁ େହଁ  ଓଡ଼ି ଆେର କଥାଟିଏ अଛି , େଚଇଁ େଶାଇଥିବ
ଯି ଏ, ତାକୁ ଉେଠଇବ କି ଏ?
େସ ଯା େହଉ, େତେଣ କୃ ଷକ ଆେDାଳନ ନଁାେର େଦଶେର ବି ଭିନt ବି ଭାpି କର ତଥା
अପି ୟ ପରି gିତି

ସୃି କରାଯାଉଥିବା େବେଳ, କାଶGୀର ଉପାତାକାରା ପୁଣିଥେର

ଆତ,ବାଦର ଉପgିତି ଦୃ ିେଗାଚର େହଲାଣି  ବି ଗତ ସାହେର କାଶGୀରର ଏକ
:ୁଲେର ପଶି ଆତ,ବାଦୀମାେନ ଉପgିତ ଶି fକମାନ, ଧମ ପଚାରିବା ପେର

अବଶ ଏହାପେର ତରି ତ କାଯାନୟନ କରାଯାଇ ସୁରfାବଳ, -ାରା ଆତ,ବାଦୀ,ୁ
ନି ପାତ କରାଯାଇଛି , କି  ଏହି ଘଟଣା େଯ କାଶGୀର ଉପତକାକୁ अଶାp କରି ବାର ଏକ
ପେଚା ଏବଂ ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ପେର େଲାକ, ମଧେର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃି େହବ
ତାହା  ବୁ ଝି େହଉଛି  ବି ଗତ ଶତାୀର ନେବ ଦଶକେର େଯଉଁଭଳି ଭାବେର

ତ
ିକ

ା

କାଶGୀରେର ଗଣହତା ଏବଂ ଧଷଣର ଖବର ସବୁ ଆସି ଥିଲା ଏବଂ ପେର ପେର ପାୟ
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अଣମୁସଲମାନ ପଧାନଶି fକ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶି fକ,ୁ ଗୁଳିକରି ହତା କରି ଥିେଲ

ଇ
-ପ

ପାuଲf अଣମୁସଲମାନ େସଇ अuଳକୁ ତାଗ କରି େଦଇ ଜ ଏବଂ ପେର ଦି ଲAୀ ସେମତ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଶର अେନକ ସହରେର ଶରଣାଥୀ ଭାବେର ବି ଗତ ତି ରିଶି ବଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛpି
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ତାହା ଆମ ମନରୁ ଲି ଭିନଥିବା େବେଳ, ବ^ମାନ ସରକାର ପୁଣିଥେର େସହି ବି gାପି ତ,ୁ
କାଶGୀରେର gାପି ତ କରିବାପାଇଁ ଉଦମ କରି ଛpି  ଏଇ କମେର କାଶGୀରେର ନ
େହାଇଥିବା अେନକ ମDିର ଓ ମଠର ପୁନେରାାର କରାଯାଉଛି  ବି gାପି ତ, ପାଇଁ gାୟୀ
ବାସgାନର ବବgା କରାଯାଉଛି ଏବଂ େସମାନ,ୁ ଜୀବି କାନି ବା ହ ପାଇଁ େପାାହନ
ଦି ଆଯାଉଥିବା େବେଳ ଏହି ଭଳି ଘଟଣା ଏହି ସରକାରୀ ପଦେfପକୁ ଚାେଲ{୍ େଦବାଭଳି
ମେନ େହଉନାହY କି ? ଆଶା କରୁଛୁ, େକD ସରକାର ଏହା ବି ରୁେର କଡ଼ା ପଦେfପ
େନେବ ଏବଂ କାଶGୀର ଉପତାକାକୁ ଆତ,ବାଦୀ ବି ହୀନ କରି ଶାpି ପତି .ା କରି ବାେର
ସfମ େହେବ
ବି ଗତ ସାହର ଆଉ ଏକ ଘଟଣାକମେର ଭାରତୀୟ ସି େନମା ଜଗତେର କି r୍ ଖାନ
କୁ ହାଯାଉଥିବା ଶାହରୁଖ୍ ଖାନ, ପୁअ, ଆଯନ୍ ଖାନ, ପତି ବ|ିତ ନି ଶାଦବକୁ େସବନ
ତଥା େପାାହନ େଦଉଥିବା ମାମଲାେର ଗିରଫ େହାଇଛpି  ମୁaଇ ଠାରୁ େଗାଆ

ବବହାର େହଉଥିବା

ଖବର ପାଇଁ

ଭାରତୀୟ ନି ଶାଦବ

ନି ୟାମକ

ପାଧି କରଣ

अଧି କାରୀମାେନ ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ସମୟେର ଆଯନ ଖାନ,ୁ ଗିରଫ କରି ଛpି  ତା,
ସେମତ ଆହୁରି ଆଠଜଣ ମଧ ଗିରଫ େହାଇଛpି  ଶୁଣାଯାଉଛି ଏହି ଜାହାଜେର ପେବଶ
ପାଇଁ େମାଟା अ,ର अଥ େଦବାକୁ ପଡି ଥାଏ ଏବଂ ଖାନତଲାସି ସମୟେର ଖାନ,

ତ
ିକ

ା

ପାଖେର େକୗଣସି ପତି ବ|ିତ ନି ଶା ଔଷଧ ମି ଳିନଥିବା ସେ^ େସ ବି େଦଶେର ରହି ଥିବା
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ଯାଉଥିବା ଏକ ଦାମୀ ଜାହାଜେର ଚାଲୁ ଥିବା ଏକ ନି ଶି ପାଟiେର ପତି ବ|ିତ ନି ଶା ଦବ

ଇ
-ପ

କି ଛି ନି ଶା ଔଷଧ ବାପାରି , ସହ ପତf ସ!କେର ଥିବାର ପମାଣ ମି ଳିବା ପେର ତା,ୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଗିରଫ କରାଯାଇ ତୁ ମୁଳ ପେଶtା^ର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା,ୁ େବଲ୍ ନ ମି ଳିବାରୁ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

15

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ମୁaାଇର ଆଥର େରାଡ୍ େଜଲ ଯି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଛpି  ବାରaାର ତା,ୁ ମୁକୁଳାଇବା
ପାଇଁ େହଉଥିବା ପୟାସ ବି ଫଳ େହଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳୁଛି  ପଶt ଉଠୁ ଛି , େସ ଉ~
ଜାହାଜେର ଏବଂ ଉ~ ପାଟiେର କାହYକି ଥିେଲ? ଏହା ସ ାଭାବି କ ପଶt, େଯ େକହି ବି
ପଚାରି ପାରpି , କି  ତା,ର ବୟସେର େଯ େକୗଣସି ବ~ି ବ|ୁ ମାନ, ସହ ସମୟ
ବି େତଇବାକୁ ପସD କରି ବ କି  ଏହି ପାଟiେର ନି ଶା ଔଷଧ ବବହାର େହଉଥିବା କଥା
େସ ଜାଣିଥିେଲ ଏବଂ ସବତଃ େସ ଏହାକୁ େପାାହନ େଦଉଥିେଲ େବାଲି ମଧ ସୂଚନା
ମି ଳୁଛି  ବାପା ଜେଣ ମହାନ ତାରକା େହାଇଥିବା େବେଳ ନି ୟ ଭାବେର ଆଯନ,
ଉପେର ଏହାର ପଭାବ ପଡି ଥିବ ଏବଂ ବାପା, ଭଳି େସ ବି ନି ଜକୁ େଶାଲ େବାଲି
ପମାଣିତ କରି ବାପାଇଁ ଏହି ଭଳି ଦାମୀ ପାଟi ଆଦି କୁ ଯାଉଥିେବ େସଠାେର ବ|ୁ ମାନ,
ପେରାଚନାେର ନି ଶାଦବ େସବନ କରୁଥିେବ କାରଣ ଯାହା ବି େହଉ, କି  ଏହା ଏକ
ଗୁରୁତପ#
ୂ  ଘଟଣା ନି ଜ ସpାନମାନ,ୁ ଉଚି ତ ଏବଂ अନୁ ଚି ତର ଶି fା େଦବା अତp

ଆଜି ଦଶହରାର ପବ
ୂ  ଦି ନ ରାଜବାପୀ ଆନDଉଲA ାସର ପବ ଫିକା ଲାଗୁଥିେଲ
ବି ଆମ ମନେର ଆେମ ସମେ` ଖୁସି ମାଆ ଜଗତଜନନୀ ଶାରଦା, ମାଆ ଦୁ ଗା ଆମ
ସମ`,ୁ ଆଶୀବାଦ କରି େବ ଆେମ ସମେ` ସୁଖେର ଏହି ଦୁ ଃଖର ଦି ନକୁ ବି େତଇ େଦଇ
ପୁଣିଥେର ସ ାଭାବି କ ଜୀବନଯାପନ କରି ବା ଏହି ପାଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ,ୁ

ଧନବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, ପତି .ାତା-ସ!ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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ା

ଉପହାର େଦଉଛି ଚଳି ତ ସଂ:ରଣର ଆହାନ ଇ-ପତି କା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଜରୂରୀ ଏହା ସମ` ପି ତାମାତା, ପାଇଁ ଏକ ଶି fା େହବା ଉଚି ତ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍

ା
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ଇ
-ପ

ତ
ିକ

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

ଆ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୧୪
ଦୁ ଃେଖ ଏେବ େମୗଲୀଦାଦା ସହ ଜrଲକୁ ଦଳ ସହ ବାହରି ଲା।
ଜrଲେର ବାଘ ବଡ଼ ଡର। େମୗଲୀଦାଦାର ନଁା େଧାନାଇ। अେନକ
େଧାନାଇକୁ ଏମି ତିଆ ଜrଲ ମହଲକୁ ଯି ବାକୁ ମନା କେଲ। େଧାନାଇର
ଭାଇ େମାନାଇ େଧାନାଇକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ବହୁତ େଚା କଲା। େଧାନାଇ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

କି  କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହY ଆଉ ମହଲକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ପ`ୁତ
େହଲା। େସମାେନ ଡrାକୁ ବେDଇେଲ। ମାଟି ପାତେର ପାଣି ଭରି
ରଖିେନେଲ। ସବୁ ସାଜ ସରଂଜାମ ରଖି ଲା ପେର ଡrା ଚାଲି ଲା। ଶଂଖ
ଫୁ,ା େହଲା। ଏମି ତି ଏମି ତି ସାତଟା ଡrା ଜrଲ ମହଲକୁ ମହୁ

ଥିଲା।
अନ େଲାକମାେନ ଦୁ ଃେଖକୁ େନବା ପାଇଁ ପ`ୁତ ନଥିେଲ। ମu
ଉପେର େସମାେନ ଆେଲାଚନା କେଲ। ଏେତ େଛାଟ ଛୁଆ। େକମି ତି ଏ
ଜrଲେର

ବuିବ?

େଧାନାଇ

େଲାକମାନ,ୁ

ବହୁତ

କେର

ବୁ ଝାଇଲା। େଶଷେର ଆଲA ା ଆଲA ା ନାମ େନଇ ଡrା ଆଗକୁ ବଢି ଲା।

ଇ
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ତ
ିକ

ା

अଭିେନତାମାେନ ଡrା ବାହି ବାର अଭିନୟ କରୁଥିେଲ। ମr
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ସଂଗହ ପାଇଁ ବାହରି ଲା। ଦୁ ଃେଖ େସମାନ, ଭି ତେର ଏକମାତ ବାଳକ

ଆ

ହ
ାନ

ଧରାଳୀ अ`ିକ ଦରି ଆ, ଗାଜି ଗrା, ବଦର ବଦର େହାଇ ଡାକ
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େଦଉଥିଲା। अନମାେନ େସଇ ଡାକ ସହ ଡrା େବାହି ବା अଭିନୟ କରୁଥିେଲ।
େସମାନ, ହାତ ଆଉ େଗାଡ ହଲୁ ଥିଲା। େସମାେନ ଏକ ବୃ ^ ତି ଆରି କରି େନେଲ।
ହାତେର ଖେo ଖେo େଛାଟ ବାଡି ଧରି ଆହୁଲା ମାରି ବାର अଭିନୟ କରୁଥିେଲ। ତାପେର
ଦୁ ଇେଖାଜ ବୃ ^େର ଆେଗଇ ଯାଇ ପୁଣି ଆହୁଲା ମାରିବାର अଭିନୟ କରୁଥିେଲ। ପଛେର
ହାରେମାନି ୟମେର ସାଧାରଣ ସୁର ଥିଲା।
େସମାେନ अେନକ ନଦୀର ନାମ େନେଲ। ଏେତ ନଦୀ अତି କମ କରି େସମାେନ
ଆସୁଛpି । ରା`ାେର अେନକ gାନ अତି କମ କରି ଗେଲ। ରା`ା अେନକ ଦୂ ର। େଶଷେର
େସମାେନ ରାଇମrଳ ନଦୀେର ପହଁ ଚିେଲ। େସଠି ନଦୀେର ବହୁତ ସୁअ ଆଉ ଲହଡି ବି
अଧି କ। ଏେତ ବଡବଡ ଲହଡି େଦଖି େସମାନ,ୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡrାର ନାବି କମାେନ
ଆଲA ା ଆଲA ା କରି ଉଠି େଲ। ଆଲA ା େମେହରବାନ।
अଭିେନତାଗଣ ଆଲA ା ଆଲA ା କହି କହି ଏକ ବୃ ^େର ବୁ ଲୁ ଥିେଲ ଆଉ ଆହୁଲା

େସମାେନ ବଡବଡ ବି ପଦ ଆଉ ଲହଡି अତି କମ କରି ବା अଭିନୟ କରୁଥିେଲ।
େଶଷେର େସମାେନ ମହୁ ମାରି ବା ଜrଲ େକେଦାଖାଲି ପହଁ ଚିଗେଲ। ଆଗେର ଘନ
େଘାର अରଣ। ଝାଂଜ ବହୁତ େଜାରେର ବାଜି ଉଠି ଲା।
ଆଉ ଏକ अଭିେନତା ଜrଲ ଆଉ ଦfିଣ ରାୟ ବି ଷୟେର ଗୀତ ଗାଇବା ଆର

ତ
ିକ

ା

କଲା। ଦfିଣ ରାୟର ଭୟ,ର ବଣନା େଶାତାମାେନ ଥରି ଯାଉଥିେଲ। ନି ଜର କରକମ
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ମାରି ବାର अଭିନୟ କରୁଥିେଲ। अେନକ ଦୂ ର େସମାେନ ନଦୀେର ଚାଲି ଯାଉଛpି ।

ଇ
-ପ

ପାଇଁ େସ अଭିଶ େହାଇ ବାଘେର ପରି ବ^iତ େହାଇଯାଇଛpି । ପି ଲାମାନ, ଆଖିେର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୟ ଥିଲା। ଦfିଣ ରାୟ େହଉଛpି ମହୁ ଲାଖ, ଆଉ ଝୁଣାର ମାଲି କ। ତା,ର ଜrଲରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏମାେନ ମହୁ ଆଦି େନବାପାଇଁ ଆସି ଛpି ।
ମଝି େର ସପନବାବୁ ଦfିଣ ରାୟ,ର ବି ଷୟେର କହି େଲ। କଥା ହି ସାବେର ଦfିଣ
ରାୟ ଜେଣ ବାହGଣ ଆଉ ଜrଲର ମାଲି କ। ମ ତେର अତି ନି ପଣ
ୂ । କି  େସ ବାଘ
ରୂପ ଧରି ନରଭfଣ କରୁଥିେଲ। ମ ବଳେର ନି ଜକୁ େକଉଁ ରୂପେର ପରି ବ^ନ
କରି ପାରୁଥିେଲ। େସ ଆଉ େକଉଁ ମଣିଷକୁ ଜrଲର େକଉଁ ପଦାଥ େଦବାକୁ ଚାହYେଲ
ନାହY। ଯଦି କି ଏ अରଣରୁ କି ଛି ଦବ େନଉଥିଲା େସ କର ହି ସାବେର େସ େଲାକକୁ ବଧ
କରୁଥିେଲ। ତା,ର अଧି କାର ସଂ!ୂ ଣ  ସୁDରବନ ଉପେର ଥିଲା। େସ ରାfସେର
ପରି ଣତ େହାଇଯାଇଥିେଲ। ସପtେର ଦfିଣ ରାୟ େଧାନାଇକୁ େଦଖାେଦେଲ। େଧାନାଇ
ତା, अନୁ ମତି ବି ନା ତା,ର अuଳେର ପେବଶ କରିଛି । େତଣୁ େସମାେନ େଯଉଁ
େଫଣାେର ହାତ େଦଉଛpି େସ େଫଣା ଉେଭଇ ଯାଉଛି । େସମାେନ କି ଛି େନଇପାରୁ
ନାହାpି ।

ଆଗେର ଉଭା େହେଲ। ଦfିଣ ରାୟ,ର ବି କଟାଳ ବାଘ ରୂପ େଦଖି େଧାନାଇ ଛାନି ଆ
େହାଇଗଲା। େସ େଧାନାଇର ସାତ ଡrା ଭରା ମଧୁ ଆଉ େଫଣାକୁ ଛାଡି େଦେବ େକବଳ
ଏକ ସ^େର। େସ ସ^ଟା େହଲା େଧାନାଇ ଦୁ ଃେଖକୁ ଦfିଣ ରାୟକୁ ସମପଣ କରିବ।
େଧାନାଇ ବି କଳେର ଆେ¡ଇ ପଡି ଲା ଆଉ ଦୟା ଭିfା କଲା। ଦfିଣ ରାୟ ନରବଳୀ

ତ
ିକ

ା

ମାଗିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ରାଜା ଠାକୁ ର ଆପଣ କଣ ମାଗୁଛp? ନରବଳୀ। अସବ। ଏ କାମ ମଁୁ କରି
ପାେରନା।” – େଧାନାଇ ବି ନତି କଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଝା{ ଆଉଥେର ଖୁବ େଜାରେର ବାଜି ଉଠି ଲା। ଦfିଣ ରାୟ ନାଚି ନାଚି େଧାନାଇ
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“ଛୁଆଟା େମାେଟ ଦଶ ବଷର। ମଁୁ େକମି ତି ଆପଣକୁ ସମପiବି?”- େଧାନାଇ କାDୁ ଣୁ
ମାDୁ ଣୁ େହାଇ ବି ନତି କରୁଥିଲା
ମu ଦfିଣ ରାୟର ବି କଟାଳ ହସ ଆଉ େଧାନାଇର କାDଣାେର ଫାଟି ପଡୁ ଥିଲା।
ଦfିଣ ରାୟ ପାଖେର କି ଛି ଦୟା ନାହY। ଦୁ ଃେଖ ମଲା ଭଳି ତେଳ ପଡି ଥିଲା।
େଧାନାଇ ବହୁତ କାDିଲା, ବହୁତ ବି ନତି କଲା। କି  ଦfିଣ ରାୟେର ବି କଟାଳ ହସ
କମି ଲା ନାହY। ଦfିଣ ରାୟ ପାଖେର କି ଛି ଦୟା ମାୟା ନାହY। ଦୁ ଃେଖକୁ େସ ନି ିତ ଭାେବ
ଭfଣ କରି ବ। ନରମାଂସ ତା’ ପୁଣି ଶି ଶୁର ନରମ ମାଂସ। ଦfିଣ ରାୟ ଏମି ତି ସୁସାଦୁ
େଭାଜନ ଛାଡି ପାରି ବ ନାହY।
େଧାନାଇ ହାତ େଟକି ଲା। କି  କି ଛି ଘଟିଲାନି । ଦfିଣ ରାୟର ବି କଟାଳ ହସ ଆଉ
ଚାଲି େର ମu ଦୁ ଲୁ କୁ ଥିଲା। େଧାନାଇ ପଥେମ ନାରାଜ ଥିଲା। କି  ଦfିଣ ରାୟର ଧମକ
ଆଉ େକାଧ ଆଗେର େସ ନି ଜର ମତ ପରି ବ^ନ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଦfିଣ ରାୟ

ମହୁ ଭରି ଯାଇଥିଲା। େସ ନି ଜକୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ବି େସ ଦୁ ଃେଖକୁ
ଦfିଣ ରାୟର ବଳି ହି ସାବେର ଛାଡି ପାରି ବନି ।
ପୁଣି େଧାନାଇ ବହୁତ କାDିଲା। ଦfିଣ ରାୟର ବି କଟାଳ ହସ ସବୁ ଆଡୁ ଆସୁଥିଲା।
ଦfିଣ ରାୟ େଲାଭ େଦଖାଇଲା। େଧାନାଇର ଡrାେର ମହମ ଭରି ଯିବ। ମଧୁର ଦର

ତ
ିକ

ା

କମ। ମହମର ଦର ତ ବହୁତ अଧି କ। ଯଦି େଧାନାଇ ରାଜି ନହୁଏ ଦfିଣ ରାୟର
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ମାୟାେର ତା’ ଡrାମାନ,େର ମଧୁ ଆଉ ମହମ ଭରି ଯିବ। ଏେତ େବଳକୁ ତା’ ଡrାେର

ଇ
-ପ

େକାଧର अଗିt େର ସମେ` ଦ¥ୀଭୂ ତ େହେବ। ଡର ଆଉ େଲାଭେର େଧାନାଇ ଦfି ଣ

ଆ

ହ
ାନ

ରାୟର ପ`ାବେର ଦୁ ଃେଖକୁ େକେଦା ଦୀପର ଚଡାେର ଛାଡି ଯିବାପାଇଁ ରାଜି େହଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଧାନାଇ ଦୁ ଃେଖକୁ େକେଦାଖାଲି ଦୀପର କୂଳେର ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା। ମହୁକୁ
େକେଦାଦୀପର ପାଖେର ଥିବା ମଧୁଖାଲି େର ଢାଳି େଦଲା। ତା’ ଡrାେର ମହମଭରି
ଯାଇଥିଲା। କି  ଦୁ ଃେଖ ଦfିଣ ରାୟର େଭାଜନ ପାଇଁ େକେଦାଦୀପର ଚଡ଼ାର ଜrଲେର
ଏକାକୀ ଥିଲା। ଏ ସବୁ ଜrଲେର ଦfିଣ ରାୟର ସଂ!ୂଣ  ଆଧି ପତ ଥିଲା।
ପୁଣି ଏକ ସାମୟି କ ବି ରତି । ପି ଲାମାେନ େକାଳାହଳ କରି ଉଠି େଲ। ଦୁ ନି ଆେର କି ଛି
ବି ପଦ अଛି େବାଲି ଭାବି ପାରି ନଥିେଲ। େସମାନ, ଦୁ ନି ଆେର ଖୁସି ଆଉ ଆନD। ଏ
ଭିତେର ନରବଳୀ କାହY? କାହY ବି ପଦର ଆଭାସ? କି ଛି, ମୁହଁେର ଆଶ,ା ଥିଲା।
ପାଓଲି େସମାନ,ୁ अନାଇଥିେଲ। େସମାନ, ମୁହଁେର ଶ,ାର ଛାଇ ତା,ୁ ଉଦାସ କରି
େଦଉଥିଲା। ସକାଳର େସହି ପି ଲାମାନ, କଥା ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ଏମାେନ େସହି
ପି ଲାମାେନ। ସକାେଳ େକେତ ଖୁସି ଥିେଲ।
ସକାଳର ବଡ଼ ପୁअଟି ନଡି ଆ ବାହୁrାକୁ େସପଟ କୂଳରୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ତା’

ତା’ର ପା ଖସି ଯାଇଥିଲା। େସ କି  କାହାକୁ ନ अନାଇ ନଡି ଆ ବାହୁrାକୁ େଜାରେର
ମୁଠାଇ ଧରି ଥିଲା। ବଡ଼ ପୁअଟି େଜାରେର ବାହୁrା ଟାଣିଲା। ତା’ର ହାତ ଖସି ଗଲା।
ସାନଭାଇ ପେଛଇ େହାଇଗଲା। ସାନଭାଇ ସି ଧା େହବା ଆଗରୁ େସ ଆଗର ପାଣିକୁ
େଦଖିେଦଲା ଓ ଖୁବ େଜାରେର ପାଣି ଭି ତରକୁ େଡଇଁ ପଡି ଲା। ତା’ର େଦଖାେଦଖି अେନକ

ତ
ିକ

ା

ପି ଲା େସ ପାଣି ଭିତରକୁ େଡଇଁ ପଡି େଲ।
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-ପ

ସାନଭାଇ ଆଉ अଟକି ପାରି ଲା ନାହY। ସମେ` ପାଣି ଭିତରକୁ େଡଇଁ ପଡି ଛpି ।

ଆ

ହ
ାନ

େସ େକମି ତି अଟକି ବ? ତା’କୁ ପାଣି ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। କି  ଆଗେର ବଡ଼ ଭାଇ अଛି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପେର ସାନ ଭାଇ ବସି ଗଲା। अନପି ଲାମାେନ ଏକ ଲrଳା ପୁअକୁ େଦଖି ହସି େଲ।
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ତା’ର ବି ପଦର େହତୁ େହାଇ ନଥିଲା। େସ अତଡା ଧାରକୁ ନି ଜର େଯେତ ବଳ ଥାଇ
ପାେର େସେତ ବଳ ଖଟାଇ େଜାରେର େଦୗଡି ଆସି ଲା। ତାପେର ତା’ର ଶରୀର ମନକୁ
ମନ ଉପରକୁ େହାଇଗଲା। ତା’ର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଛାଡି ଗଲା। େସ ପବନେର ଭାସି ଗଲା
ଆଉ ପାଣି ଭିତେର ଭୁ ଷକରି ପଡି ଲା। ପାଣି ଦୁ ଇଭାଗ େହାଇଗଲା। ପାଣି ଛି ଟିକା ସବୁ
ପି ଲାମାନ, ଉପେର ପଡି ଲା। େସ ଖୁସିେର ହାତ େଗାଡ ବାେଡଇ ପହଁ ରିଲା।
ଏ ଭିତେର ତା’ର ଭଉଣୀ େଛାଟ ନାଳ ପାରି େହାଇ ଆସି ଯାଇଥିଲା। େସ
ଭାଇମାନ, ଦୁ ଃସାହସ େଦଖୁଥିଲା। ଭାଇମାେନ ଆକାଶକୁ ଉଡି ଯାଉଛpି ଆଉ ତା’ପେର
େସମାେନ ପାଣି ଉପେର କଚାଡି ପଡୁ ଛpି । ପୁଣି ପି ଲାମାେନ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ।
ମାଟିେର େଦୗଡି ଖୁବ େଜାରେର ଲ¦ େଦଉଥିେଲ। କି ଏ େକେତଦୂ ର ଲ¦ ଦଉଛି ।
ପାଣିେର ଖୁବ େଜାରେର ବାେଡଇ େହାଇ ପଡୁ ଥିେଲ। ପାଣିର ଛି ଟିକା ଆକାଶକୁ
ଉଠି ଯାଉଥିଲା। େସମାନ, ଦୁ ନି ଆେର େକେତ ଖୁସି।

ଜୀବନେର େକେତ ଖୁସି। େକେତ ଆନD। େସଇ ପି ଲାମାନ, ମୁହଁେର ଆଶ,ା ତା,ୁ
ଟିେକ ଦୁ ଃଖ େଦଉଥିଲା। ପି ଲାମାନ, ମୁହଁେର କାଳି ଚିଆ ଛାଇ ନଆସୁ ଜମା।
ପୁଣି େଜାରେର ଝା{ ବାଜି ଉଠି ଲା। ପାଲା ଆର େହାଇଥିଲା।
ଦୁ ଃେଖ ପାଇଁ କି ଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସମେ` ଦfିଣ ରାୟ ଭୟେର ପଳାୟନ

ତ
ିକ

ା

କରି ଛpି । ଆଉ କି ଛି ସମୟପେର େସ ନି େଜ ବାଘର େଭାଜନ େହବ। ତା’ର ମା କଥା
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ପାଓଲି େସମାନ, ଦୁ ନି ଆକୁ ମେନମେନ ପଶଂସା କରୁଥିେଲ। େସ ସାଧାରଣ

ହ
ାନ
ଆ

କହି ଥିଲା। ମା’େକବଳ ବାଘ କବଳରୁ ରfା କରି ପାରି େବ।

ଇ
-ପ

ମେନ ପଡି ଲା। ଜrଲେର ବି ପଦେର ମା ବନବି ବି,ୁ ସୁମରଣା କରି ବା ପାଇଁ ମା
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େସ ଆଖି ବDକରି ବନବି ବି,ୁ ଡାକି ଲା। ମା’, ମାେଗା ତୁ େମ େମାେତ ଜrଲେର
ବାଘ କବଳରୁ ରfାକର।
କେତା ମହି ମା ମା େତାମାର
ତବ ମାୟା େବାଝା ଭାର
େକାଥାଏ अଛ ଜନନୀ. . . . . .
ଦfିଣ ରାୟ ବି କଟାଳ ହସ ହସି େଜ ଉପେର ଦୁ ଲୁ କି ଚାଲୁ ଥାଏ। ଦୁ ଃେଖ ଆଖିରୁ
ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। େସ ବି କଳେର ବନବି ବି,ୁ ଡାକୁ ଥାଏ। ଏେଣ ଗୀତି କାର ତା’
ଭାଷାକୁ ନି ଜ ସୁରେର ଗାଉଥାpି ।
କେହ ମା ବନବି ବି େକାଥାଏ ରଇେଲ ଏ ସମେୟ
ଜଲଦି କେର ଏେସ େଦେଖା ତୁ ମାର ଦୁ ଃେଖ ମାରା ଯାଏ
କାରର ଦି ଆେଛା ମାେଗା ଯଦି ନା ପାରାେବା

ତା’ ଆଗେର ବନବି ବି ଉଭା େହାଇଗେଲ। େସ ତା, ଭାଇ ଶାହା ଜrଲୀକୁ
ଡାକି େଲ। ଛଦG ରୂପେର ଦfିଣ ରାୟ ମଣିଷ ମାରୁଛି । େଲାକ,ୁ ରfା କରିବାର େହବ।
ଶାହା ଜrଲୀ ଗx ନ କଲା। େସ ଛଦGେବଶୀ ବାଘକୁ ଉଚି ତ ଶି fା େଦବ।
ଦୁ ଃେଖର ଦୁ ଖ ଦୂ ର େହଲା। ବନବି ବି, ଭାଇ ଶାହା ଜrଲୀ ସହ ଯୁେର ଦfିଣ

ତ
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ା

ରାୟ ପରାଜି ତ େହଲା। ଦfିଣ ରାୟ ବଡା ଖଁା ଗାଜି , ଶରଣ େନଲା। ତା’ର ଜୀବନ
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ଭ*ିର ମେଧତୁ ମାର କଳ, ରଏଯାେବ । . . . . .

ଇ
-ପ

ରfା େହଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ଃେଖ ବନବି ବି, କୃ ପାରୁ ମା ପାଖକୁ ଏେତ ବଡ଼ ବି ପଦରୁ େଫରି ଆସି ଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବନବି ବି, େଜାହୁରାନାମା କାବରୁ ଗୀତି କାର ଗାନା ଗାଉଥିେଲ ।
ଆଠାେରା ଭ*ାର ମାେଝ ଆମି ସବାର ମା
ମା େବାଲି ଡାକି େଲ କାେର ବି ପଦ ଥାେକନା
ବି ପେଦ ପଡି େଯବା ମା େବାଲି ଡାକି େବ
େକାଉ ତାେର େକଉ ହି ଂସା ନା କରି େବ . . . .
अପରାହt अେନକ ଗଡି ଯାଇଥିଲା। अ|ାର େହାଇ ନଥିଲା। େଲାକମାେନ,
अଭିନତାଗଣ ନି ଜ ନି ଜ ଯାଗାକୁ ଦି ନ ଥାଉ ଥାଉ େଫରି ଯିେବ।
ସପନବାବୁ ଆଉ ପାଓଲି େସମି ତି େଜ ଉପେର କି ଛି ସମୟ ବସି ରହି େଲ।
अନମାେନ ପାୟ ଯାଇ ସାରି ଥିେଲ।
ପାଓଲି େଫରି ଯାଉଥିବା ପି ଲାମାନ, କଥା ଭାବୁ ଥିେଲ। େସହି ସକାଳର ଡି ଆଁେଖଳ
ତା, ମନେର ଆନD ଭରି େଦଇଥିଲା। ପି ଲାମାେନ अେନକ ସମୟ ଧରି େସମି ତି ପାଣିେର

ଆଣିଲା। ନି ଜର େଦହେର େବାଳି ଲା। ଏକ ଲrଳା େଦହେର ଫିକା କଳା ମାଟିର ପର`
ବସି ଯାଇଥିଲା। ତା’କୁ େଦଖା େଦଖି अନପି ଲାମାେନ ନି ଜ ନି ଜ େଦହେର କାଦୁ अ େବାଳି
େହେଲ। ସମ`, େଦହେର ପାଣିଚିଆ କଳା କାଦୁ अ। ତାପେର େସମାେନ ଖୁବ େଜାରେର
େଦୗଡି ପାଣି ଭିତରକୁ େଡଇଁ ପଡି େଲ। େସଇଠି ଖୁବ ବାେଡଇ େହେଲ। େଦହରୁ ସବୁ

ତ
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ା

କାଦୁ अ ଛାଡି ଗଲା। ଏମି ତି अେନକ ସମୟ ବି ତିଯାଇଥିଲା।

ଇ
-ପ

ପାଓଲି େସହି ପି ଲାମାନ,ୁ अେନକ ସମୟ ଧରି अନାଇ ରହି ଥିେଲ। ଏେତ ସୁDର

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି ପି ଲାମାନ,ର ଦୁ ନି ଆ। ବନବି ବି ତା’େହେଲ କଣ ଏକ ଆଶୟ? କଣ ଏକ ବି ଶାସର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଲ¦ େଦଉଥିେଲ। ସାନଭାଇ ଖୁବ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ ନାଳକୂଳରୁ କାଦୁ अ ଉଠାଇ
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ଆଶୟ?
କି  େସମାନ, ଜୀବନେର ଖୁସି େଫରାଇ ଆଣିବାର ଉପାୟ ତ ରଖିଛି ନି ୟ।
“ପାଓଲି । ଏଇଟା କଣ ସୁDରବନର କାହାଣୀ?”- ସପନବାବୁ ପଚାରି େଲ। େସ
ଭାବୁ କ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ତା,ର ଆଖି େବାହି ଯାଉଥିବା େଗାଳି ଆ ପାଣିକୁ अନାଇ
ରହି ଥିଲା। ଗଁାେର େଲାକମାନ, ସର ପାୟ ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର
ପି ଲାମାେନ େଦୗଡା େଦୗଡି େହଉଥିେଲ।
ପାଓଲି କି ଛି ସମୟପାଇଁ କି ଛି କହି େଲନି । େସ ସପନବାବୁ , ଭଳି ପାଣିକୁ अନାଇ
ରହି ଥିେଲ।
“ସପନବାବୁ

ଏଇଟା େହଉଛି

ଏକ କି ଛି ଘଟିଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ବି ଷୟର

अସାଧାରଣ ବି ବରଣୀ।” – େସ କହି େଲ। େସଥିେର କି ଛି ବୁ ଝାଇବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ତଥ
ନଥିଲା। ତା,ର ସରେର ଥରୁଥିବା ଉେ^ଜନା ନଥିଲା। ସବୁ କି ଛି େଗାଳି ଆ ପାଣିେର

“ହଁ ପାଓଲି । ସତଟା େହଉଛି ବି ଶାସ। ତୁ େମ େସ ପି ଲାମାନ,ୁ େଦଖିଲନି ।”ସପନବାବୁ କହି େଲ।
ପାଓଲି ଗଁା ଦାoକୁ अନାଇେଲ। ପି ଲାମାେନ ମଝି େର ମଝି େର ବାହାରି ଆସି
େଦୗଡୁ ଥିେଲ। େସମାନ, ଜୀବନ ଚuଳ ଆଉ ମଧୁର।

ତ
ିକ

ା

“ସପନବାବୁ , କାହାଣୀଟା ସତ। ନି ିତ ଭାବେର କି ଛି ଏ ଦୁ ନି ଆେର ଘଟିଛି। ଗାମ
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େବାହି ଯାଉଥିବା ଭାବନା ଭଳି ସତ।

ହ
ାନ
ଆ

ଆସି ଥିଲା।

ଇ
-ପ

ଜୀବନର ପତି ଦିନର ସଂଘଷ ତ ସତ।”- ପାଓଲି କହି େଲ। ସୂଯ अେନକ ତଳକୁ ଓହA ାଇ

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

Aahwaan.com

27

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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“େଲାକମାେନ ଜrଲ ଯାଉଛpି । ବାଘର ଭୟ େସମାନ,ୁ ଆେବାରି ବସି ଛି। େକଉଁ
ମୁହୁ^େର ଜୀବନ ଛାଡି ଯିବ ଜାଣି ନାହାpି । େତଣୁ ଏ अ|ାରର ଦୁ ନି ଆେର ବuିବାପାଇଁ
କି ଛି ବି ଶାସର ଆବଶକତା अଛି । େଲାକ,ର ଆବଶକତାକୁ େନଇ କି ଛି କାହାଣୀ ଗଢି
େହାଇଯାଏ ଆଉ ସମୟସହ ଆଗକୁ ବଢି ଚାେଲ। େଯଉଁଦିନ ପଯp ଡ଼ରର େସ ସରୂପ
ଥିବ, େଯଉଁଦିନ ପଯp େଲାକମାେନ ଜrଲକୁ ଯାଉଥିେବ େସମାେନ ଏକ ଚରିତକୁ
ବି ଶାସ କରି େବ। ଏହା ତ ମନେର ଶ~ି େଦବ।”- ପାଓଲି କହୁଥିେଲ।
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କୁ ସୁମ
ଦି ତୀୟ ଭାଗ (୨)
*ଏହା "କୁ ସୁମ" ଧାରାବାହି କ କାହାଣୀର ଦି ତୀୟ अଧାୟ।
ଧାରାବାହି କ କାହାଣୀକୁ ସ!ୂ# ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ଏହାର ପବ
ୂ  ଏବଂ
ପରବ^ ୀ ଭାଗ ସବୁ ପଢ଼ି ଆପଣ, ଗଠନମୂଳକ ସୁଚିpିତ ପାଠକୀୟ
ବି ଜୟ କୁ ମାର ପoା ମତାମତ ନି ୟ େଦବାକୁ ବି ନୀତ अନୁ େରାଧ।

ପବ
ୂ  ଭାଗେର ପଢ଼ି ଥିେଲ..
କୁ ସୁମର ବାପା କି ଏ େସକଥା ତା ମା' ଠଁୁ େକେତ େଚା କରି ବି
ଜାଣି ପାରି ନି। ବହୁ କେର ମା ତାକୁ ବେଢ଼ଇଥିଲା। ତାକୁ ମଣିଷ

ଛେଡ଼ଇ େନଲା।
ତା ମା' ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼ି ଲା କି  େଶଷେର େସମାେନ ତାକୁ
ଜୀବନରୁ ମାରି େଦେଲ। ତା ମା'ର ହତାକାରୀ,ୁ େସ ଜାଣି ବାକୁ େଚା
କରି ଛି କି  ବି ଫଳ େହାଇଛି ।
ଦି େନ େମଧାବୀ ଛାତୀ ହି ସାବେର ଆଖପାଖ अuଳେର ଖାତି

ତ
ିକ

ା

अଜi ଥିଲା େହେଲ ଆଜି ସମୟ ତାକୁ अନଘେର ଚାକରାଣୀ ସେଜଇ
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କଲା। ତା ପାଇଁ अେନକ ସପt େଦଖି ଥିଲା େହେଲ ସମୟ ସବୁ କି ଛି

ହ
ାନ
ଆ

େଲଖି ଛି ତାର ମନର କଥା

ଇ
-ପ

େଦଇଛି କି  େସ ହାରି ବନି େବାଲି ମନକୁ ଦୃ ଢ଼ କରି ଛି। ତା ଡାଏରି େର
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ତାପେର ପଢ଼ କାହାଣୀର ପରବ^ୀ अଂଶ ଏହି ଦି ତୀୟ ଭାଗେର।
ରାତି अଧି କ େହଲାଣି। ବାହାେର ନି ଶା ଗରଜୁ ଛି । େହେଲ କୁ ସମକୁ ନି ଦ ନାହY।
ଡାଏରି ଟା ଧରି କୁ ସୁମ େଲଖି ବାକୁ ଇଛା କଲା।
“େସ ନୂ ଆ ଏସ୍.ଆଇ. ବାବୁ .. ବହୁତ ଭଲ େଲାକ ଜେଣ। େକଜାଣି କାହYକି ବହୁତ
ଆପଣାର ଲାଗୁଥିେଲ।”
ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି େଲଖିଛି କି ନାହY ମାଲି କିଆଣି , ପାଟି ଶୁଣାଗଲା।
“କି େଲା ଆହୁରି େଶାଇନୁ କଣ େଯ? ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସବୁ ସାରି କୁ ନି କେଲଜ୍
ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବି େରଡ଼ି କରି ବାର अଛି , ବାବୁ , ପାଇଁ ବି ଟିଫିନ୍ େରଡ଼ି
କରି ବାର अଛି । କଣ ଭୁ ଲି ଯାଉଛୁ କି ? ଆଇ.ଏ.ଏସ୍, ଓ.ଏ.ଏସ୍ ପରୀfା େଦଲା ଭଳି
ଡାଏରି େଖାଲି ବସି ପଡ଼ି ଲା ମହାରାଣୀ। ଲାଇଟ ବD କରି ଜଲ୍ଦି େଶାଇପେ଼ଡ।”
ମାଲି କିଆଣି ପାଟି କରି ଭିତରକୁ ଗେଲ।

କରି , ଲାଇଟ ବD କରି େଶାଇବାକୁ ବି ଛଣାେର ପଡ଼ି ରହି ଲା କୁ ସୁମ।
ଆଖିକୁ ନି ଦ ନାହY।
ସାରା ରାତି ପଡ଼ି ଛି େହେଲ ସ ପt ସବୁ ଆଉ ଧରା େଦଉ ନାହାpି । ତା ପାଇଁ ସବୁ ପର
େହାଇ ଗେଲଣି େକେବଠଁୁ ।
ମାଲି କିଆଣି, କଥାଟା ତା ମନକୁ େଦାହେଲଇ େଦଲା।

ତ
ିକ

ା

“ସତେର ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ କି ଓ.ଏ.ଏସ୍ ଭଳି ପରୀfା େସ େଦବାକୁ େସ କଣ େଯାଗ!!

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

ଗରି ବକୁ ସପt େଦଖି ବା ମନା। ନି ଜ ମନଲାଖି କାମ କରିବା ବି ମନା!! ଡାଏରି ବD

ଇ
-ପ

େସ ବି ଏ ପାସ୍ କରି ଛି। ପଢୁ ଥିଲା େବେଳ େସ ଜାଣିଥିଲା କି ଗାଜୁ ଏଟ ପି ଲାମାେନ ସି ଭିଲ

ଆ

ହ
ାନ

ସଭi ସ୍ ପାଇଁ େଯାଗ। ଏେବବି େସଇଆ ନି ୟମ ଥିବ ତ!! ନା କି ଛି ବଦଳି ଗଲାଣି!!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

30

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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କାହାକୁ ପଚାରି ବ େସ? ଏଠି ତ ଚାକରାଣୀଟିଏ େସ.. ତା କଥା କି ଏ ଶୁଣିବ େଯ?” ମେନ
ମେନ ଚି pା କଲା କୁ ସୁମ।
“େମାର ଏ େପାଡ଼ା ମୁହଁକୁ େଦଖି ଏ ଦୁ ନି ଆେର ସବୁ େଲାକ ମୁହଁ େଫରାଇ ନି अpି ।
ବାହାରକୁ ଯି ବା େମା ପାଇଁ କାଠି କର। ଏସବୁ ଭିତେର ମଁୁ ପୁଣି ଆଇ.ଏ ଏସ୍ , ଓ.ଏ.ଏସ୍
ପରୀfା େଦବି । ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ସାଟiଫିେକଟ ତ େପାଡ଼ି ଗଲା। ଏେବ କଣ ପମାଣ अଛି େଯ
ମଁୁ ଗାଜୁ ଏଟ େବାଲି ? ନାହY ଏ ସି ଭିଲ ସଭi ସ୍ େମା ପାଇଁ ସaବ ନୁ େହଁ ।” ମନ ଉଣା
କରୁଥିଲା କୁ ସୁମ।
ଭାବି ଲା “ବାବୁ ତ ଭଲ େଲାକ ଭଳି ଜଣା ପଡ଼ୁଛpି , ତା,ୁ ପଚାରି ପାରି ବ। ଯଦି
କି ଛି ସୂଚନା ମି େଳ। େହେଲ ଚାକରାଣୀ େହଇ ଏସବୁ ପରୀfା ପତ ପାଇଁ କଣ ମାଳି କିଆଣି
େମାେତ अନୁ ମତି େଦେବ?” ନାହY ଏସବୁ ସବ ନୁ େହଁ େବାଲି ମନ କହୁଥିଲା ତାର।
ମନ ମାରି ବସି ଲା।

ସୁDର ସପtଟିଏ।
ତା ମା କୁ େଦଖୁଛି ସ ପtେର।
ମା ଆସି ତା' ପାଖେର ବସି ଛି। ମୁo ଆଉଁସି େଦଉଛି । େଗହA ା କରୁଛି ।
କାDି କାDି କଣ ସବୁ କହୁଛି । େହେଲ, କଣ େଯ କହୁଛି ଠି କ୍ ଭାେବ ବୁ ଝି ପାରୁନି ।
ସବୁ ଝା«ା ଝା«ା ଶୁଣାଯାଉଛି ।
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ା

(କମଶଃ...)
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ଏହା ଭିତେର ନି ଦ ଲାଗିଯାଇଛି ତା'ର।
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ସ!ାଦକ -କନକପଭା, ସବr, ସି ମୁଳିଆ, ବାେଲଶର।
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େଯାଗାେଯାଗ: ୯୭୩୩୯୫୯୧୧୮୧୬
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ଖାସି ମାଂସ
ବାବୁ ନା େଗାେଟ ନି ଶାଡି l ମଦ, ଗଂେଜଇ, ତମାଖୁ ଆଦି ବି ଭିନt
କି ସମର ନି ଶାଦବ େସବନ କରୁଥିବା ନି ଶାେଖାର୍ ଯୁବକଟିଏ l ବାପା
अଜା, ଜମି ଦାରୀ ଦି େନ ଥିଲା l ଏେବ େସ ଜମି ଦାରୀ ନଥିେଲ ବି
ସ¬ାp ବଂଶୀୟ ରr ଢr ସହ ଘରର ଚଳଣି ଖୁବ୍ ଭଲଥିଲା l
ପଶାp କୁ ମାର
େବେହରା

ନି ଶାଖାଇ ଜୁ ଆ େଖଳି ବା ତାର ନି ତି ଦି ନିଆ କାମ l ଏ ବାବଦେର ଘରର
ବହୁ ପଇସା ବରବାଦ୍ କରି ବା େହତୁ ଘେର ସମ`,ର ବି ଶାସ ହରାଇ
ସାରି ଥିଲା ବାବୁ ନା l ସାହି ପଡ଼ି ଶା ସମ`, ଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି ନି ଶା
ଆଉ ଜୁ ଆେର ପଇସା ଉେଡ଼ଇସାରି ବା ପେର ନ ଶୁଝିବାରୁ କି ଛି େଲାକ

ଏମି ତି अବgାେର ପହuି ସାରି ଥାଏ େଯ ତାକୁ ଗଁାେର େକହି ବି ଧାର
େଦେବନାହY l
ବାବୁ ନା ବି ବାହ କରି ସାରି ଥାଏ l ଘେର ତାର ବାପ, ମଆ, ୀ,
ଦୁ ଇଟି ଝି अ ଓ େଗାେଟ ପୁअ l କି  ଘରକଥା ବାବୁ ନା କି ଛି ବୁ େଝନା l
ସବୁ କଥା ତା' ବାପା ରେମଶବାବୁ ହY ବୁ ଝpି l ରେମଶବାବୁ ଉଶି fତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତଥା ଖୁବ୍ ନୀତି ବାନ େଲାକ l ଗଁାର ମାମଲ®ାର l ସମେ` ତା,ୁ
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ତା, ଘେର अଭିେଯାଗ କରି ପଇସା େଫରି ପାଇଛpି l ଏେବ ବାବୁ ନା

ଆ

ହ
ାନ

ମାନpି  ବାବୁ ନା ନି ଶା ଖାଇ ଚୁ ର୍ େହାଇ ଗଁା ରା`ାେର ଟଳଟଳ େହାଇ
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ଗଲାେବେଳ କି ଛି େଲାକ କୁ ହାକୁ ହି ହୁअpି କି ରେମଶବାବୁ , ପରି େଲାକ େଓୗରସରୁ
ଏମି ତି କୁ ଳାrାର େକମି ତି ଜନGେହଲା l
ରେମଶବାବୁ ,ର ବାବୁ ନା ଏକମାତ ପୁତ l ଉ ଶି fିତ l େହେଲ ସାr େମଳେର
ପଡି ନ େହାଇଗଲା ତା, ଆଖି ଆଗେର l ଏେବ ତ ସରକାର ସହରେର ଆଉ ସବୁ
ଗଁାେର ମଦ େଦାକାନ ସଂଖା ବେଢଇବା ସହି ତ ଦି ନକୁ ଦି ନ अଧି କରୁ अଧି କ ଯୁବକ ଓ
ଛାତ ନି ଶା ପlଲେର ପଡି ବା ସଂେଗ ସଂେଗ अପରାଧର ଦୁ ନି ଆେର ପାଦ େଦଉଛpି l
େକବଳ ସହରର ଏ अବgା ନୁ େହଁ , ଗଁା ମାନ,ର ମଧ अବgା ଆହୁରି ସଂଗୀନ l
ଓଡି ଶାେର ପାଖା ପାଖି ୪୦ ପତି ଶତ ପୁରୁଷ ମଦପାନ କରୁଛpି l ମଦ ସେମତ अନାନ
ତମାଖୁ, ଗଂେଜଇ ଆଉ ବାଉନ ସୁଗାର ଆଦି ସାଂଘାତି କ ନି ଶା ସବୁ କୁ ମି ଶାଇେଲ ଏ
ନି ଶାଡି , ହାର ୬୦ % ରୁ अଧି କ େହବ l େତଣୁ ଓଡି ଶାେର ନି ଶାଡି , ହାର ଜାତୀୟ ହାର
ଠାରୁ େଢର अଧି କ l

ବାବୁ ନା ମୁoେର अତି େବଶି େର ଦୁ ଇ କି ତି ନି ଦି ନ ରେହ ତାପେର େଯଉଁକଥାକୁ
େସଇକଥା େଶଷକୁ ଚି pାକେଲ ବାହା କରି େଦେଲ େବାହୂ ଆସି ପି ଲାଟାକୁ ବାେଗଇ
େଦବ କି  ବାବୁ ନାର କି ଛି ବି ପରିବ^ନ େହଲାନି l ତି ନିଟି ପି ଲାର ବାପ େହଲା ପେର
େସଇ ସମାନ gିତି l अବଶ ବାବୁ ନା ମଦ ପି ଇ େକଉଁଠି ଗoେଗାଳ କେରନି l କାହାକୁ

ତ
ିକ

ା

େକେବ େଦା अfରି ଭାଷାେର ଗାଳି କରିନି l େକବଳ ଘରୁ ପଇସା େଚାରି ଚାରି କରି ନି ଏ l
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ରେମଶବାବୁ ବାବୁ ନାକୁ ବହୁତ ବୁ ଝାpି l ବାବୁ ନା ବି ସବୁ ବୁ େଝ l ଏ ବୁ ଝି ବାଟା

ହ
ାନ
ଆ

ତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମି ଳୁଛି l

ଇ
-ପ

େସଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘେର ସମେ` ଜଗିଥାpି l ଆଜି କାଲି ଘରୁ ପଇସା େଚାରି କରିବା ସୁେଯାଗ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ରଜପବ ଓଡି ଶାର ଗଁା ଗoାେର ପାଳନ କରାଯାଏ l େସଇ ରଜେର ଗଁାଆଁ ମୁoେର
ଆମି ଷବାର ଦି ନ ଭଲ ଖାସି ମରାଯାଏ l େସଦି ନ ବୁ ଧବାର ଥାଏ l ବାବୁ ନା ଘେର ଥାଏ l
ରେମଶବାବୁ ତାକୁ ଡାକି କହି େଲ, “େନ ଏ ୫୦୦ ଟ,ା, ଗଁାଆଁ ମୁoେର ମରା
େହଉଥିବା ଖାସି ମାଂସ କି େଲ अଣିକି ଆେସ l ସି ଧା ଯି ବୁ ଆଉ ଆସି ବୁ l ଆଉ କୁ ଆେଡ
ଯି ବୁନି l ମାଂସ अଣିେଲ େରାେଷଇ େହବ l”
ବାବୁ ନା 'େହଉ' ବାପା େବାଲି କହି ଟ,ାଧରି ଚାଲି ଲା l ପଇସାପତ ଆଉ ସୁବିଧା
अଭାବରୁ େସ ପାଖା ପାଖି ୮ ଦି ନ େହବ ମଦ ପି ଇ ନଥିଲା l ୫୦୦ ଟ,ା ପାଇଛି ତ ତାକୁ
ଖାଲି ମଦ େବାତଲ େଦଖାଗଲା l ଗଁାଆଁ ମୁoେର େଯଉଁଠି ଖାସି ମାଂସ ମରା ଯାଇଥିଲା
େସଠି अସବ ଭିଡ େହାଇଥାଏ l ମାସଂ କି ଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା େଲାକମାେନ େସଠି େଠଲା
େପଲା େହଉଥାpି l ମରାଯାଇଥିବା େଛଳି କି aା ମାଂସ ବି କାଳି େକହି ବି ଦୃ ଷମାନ
େହଉନଥାpି l େସ ମାଂସ ବି କାଳି ର ଚାରି ପେଟ େଲାକ େଘରି କି େସମି ତି ଠି ଆ େହାଇଥାpି l

େସଠି ପୁରା ଫା,ା ଫା,ା अବgା l ଦୁ ଇଜଣ ମଦୁ ଆ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାpି l
ହଠାତ୍ ବାବୁ ନା େସ ମଦ େଦାକାନ ଆଡକୁ ଦୃ ତ ଗତି େର ଚାଲି ଲା l େସଠି ମଦ
କାଉଁର୍ ପାଖେର ଛି ଡାେହାଇ ମାଂସ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ୫୦୦ ଟ,ା ପେକଟରୁ ବାହାର
କଲା l

ତ
ିକ

ା

େସ ମଦୁ ଆ ଦୁ ଇଜଣ ବାବୁ ନାକୁ େଦଖି ବା ମାେତ ଏକ ସରେର କହି ଉଠି େଲ, “ଭାଇ
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କି ଛି ଦୂ ରେର ମଦ େଦାକାନ l ବାବୁ ନା େସ ମଦ େଦାକାନ ଆଡକୁ अନାଇଁ କି ଛି ଭାବି ଲା l

ଇ
-ପ

ନମ:ାର l”

ଆ

ହ
ାନ

େସ ଟିେକ ହସି େଦଲା ଆଉ ୪୦୦ ଟ,ାେର ମଦ, େଗାେଟ ପାଣି ବଟଲ୍ ଓ କି ଛି
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ଡି ସେପାେଜବୁ ଲ୍ ଗAାସ୍ କି ଣି େସ ମଦୁ ଆ ଦୁ ଇଜଣ, ପାଖକୁ ଚାଲି ଲା l ବାବୁ ନା ଆଗରୁ
ବହୁବାର େସମାନ, ସହୁତ ଏକାଠି ବସି ମଦ ପି ଇଛି l ତାପେର ମଦକୁ ଏକୁ ଟିଆ ପି ଇବା
ଠି କ୍ େଲେଗନି l ମଦକୁ अବମାନନା େହଲା େବାଲି ଜାଣ l
େସ ଦୁ ଇଜଣ, ଭି ତରୁ अଭି ନାମଧାରୀ ମଦୁ ଆ ପୁରା ଖୁସି େହାଇ କହି ଲା, “ଆଜି
ତାେହେଲ ଆମ ଭାଗ l ଏେତ ଦି ନ ପେର ଭାଇ, ସହ ବସି ପି ଇବାକୁ ସୁେଯାଗ ମି ଳିଲା l
ଆପଣ ଆା ଜମି ଦାର, ଆେମ େହଉଛୁ ପଜା l ଆପଣ, अଇଁଠା ପାଦୁ କ ଟିେକ ପାଇଗେଲ
ଆେମ ଧନ େହାଇଯି ବୁ l”
ବାବୁ ନା ଆେଗ ଆେଗ ଆଉ ତା ପେଛ ପେଛ େସ अଭି ସହ ଆର ମଦୁ ଆ ଜାହାର
ନାମ େକ!ା ଚାଲି ଥାpି l କି ଛି ଦୂ ରେର ଥିବା େଗାେଟ ଗଛ ମୂଳେର ସମେ` ବସି ଗେଲ l
अଭି ଖୁବ୍ ସାନର ସହି ତ ବାବୁ ନା ହାତରୁ ମଦ େବାତଲ, ପାଣି ଓ େସ ଗAାସ୍ େନବାକୁ
ହାତ ବଢାଇ କହି ଲା, “ବାବୁ ଦି अ, ମଁୁ େପଗ୍ ବନାଇେଦବି ଆପଣ, ପାଇଁ l”

अଭି ଓ େକ!ା ନୂ ଆ ନୂ ଆ ନି ଶା ଖାଉଥିବାରୁ ବି ନା ଚାଖଣେର ମଦ ପି ଇ ପାରpି ନାହY l
अଭି େଗାେଟ ଗAାସେର ମଦ ଓ ପାଣି ଭାଗମାପ अନୁ ଯାଇ ମି ଶାଇ ବାବୁ ନା ହାତକୁ
ବେଢଇ େଦଇ କହି ଲା, “ନି अ ଆା ଆପଣ ଆଗ ତି ଓଦା କରି ନି अ l”
ଏମି ତି ୩ େପଗ୍ ବନାଇ ବାବୁ ନାକୁ ପି ଆଇ ସାରି ବା ପେର ତା ନି ଶା କି ଛି ମାତାେର
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ା

ଆସି ଗଲା l େସ ଏଥର କହି ଲା, “ଆେର ତେମ ଦୁ ଇଜଣ ବି ନି अ l”

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अଭି କହି ଲା, “ଏ େକ!ା, ଶୀଘ ଯାଇକି କି ଛି ଚାଖଣ ଆଉ ସି ଗାେରଟ୍ ପାେକଟ୍
େନଇଆେସ l”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକ!ା ଏଥର ବାବୁ ନା ଆଡକୁ ଚାହY କହି ଲା, “ଭାଇ ଟ,ା ଦି अ, ମଁୁ ସେr ସେr
େନଇକି ଆସୁଛି l”
ବାବୁ ନା ପୁରା ମାଲି କ ଠାଣିେର ପାଖେର ବଳି ଥିବା ୧୦୦ ଟ,ା େକ!ାକୁ
ବଢାଇେଦଲା l
େକ!ା ଖୁବ୍ ଖୁସିେର ଟ,ାଧରି ପାଖେର ଥିବା େଦାକାନରୁ ସବୁ ଆନୁ ସାrିକ ଜି ନିଷ
କି ଣି ଆଣି ବଳି ଥିବା ୨୦ ଟ,ା ବାବୁ ନାକୁ େଫରାଇବା ସମୟେର अଭି ତାକୁ ତାଗିଦ୍ କରି
କହି ଲା, “ମୁଖ  େକଉଁଠିକାର! ତୁ କାହାକୁ ୨୦ ଟ,ା େଫରାଉଛୁ? ବାବୁ ନାବାବୁ ପରା
ରାଜାଧି ରାଜ, ଥାନପତି l ରଖ େସ ଟ,ା ପାନ ଖାଇବା l”
अଭି କଥାେର ବାବୁ ନା ଟିେକ ଗୀର େହାଇ ଓଜନଦାର େଲାକ ପରି ମଁୁ ହେର ଭାବ
ସୃିକରି କହି ଲା, “ରଖ୍ େସ ପଇସା l”
େକ!ା ବି “ଆା ହଜୁ ର” କହି େସ ୨୦ ଟ,ାକୁ ଖୁସିେର ନି ଜ ପେକଟ୍ େର

କି ଛି ସମୟପେର େସ ମଦ, ଚାଖଣା ଓ ସି ଗାେରଟ୍ ସବୁ େଶଷ େହାଇଗଲା l अଭି ଓ
େକ!ା ମଦ ସରିବା ଯାଏ ଧୁମ୍ ନି ଶାେର ବାବୁ ନାର ଗୁଣ କି ^ନ କରି ବାେର ବ` ଥାଆpି l
ଏ ଭିତେର େସ ଦୁ େହଁ ବି େସ gାନ ପରି ତାଗ କରି ସାରିଥାଆpି l ବାବୁ ନାର ନି ଶା ଖସି
ଖସି ଆସୁଥାଏ l

ତ
ିକ

ା

ମେନ ପଡି ଗଲା ବାପା ୫୦୦ ଟ,ାେଦଇ କହି ଥିେଲ ଶୀଘ ମାଂସ ଆଣିବାକୁ l ଟ,ା ତ
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ରଖିେନଲା l

ଇ
-ପ

ଆଉ ନାହY l gିରକଲା େସ ମାଂସ ବି କାଳି କୁ ବାକି େର ମାଂସ ମାଗିେଲ େସ ନି େ େଦବ l

ଆ

ହ
ାନ

େସଠି ପହuି େଦଖି ଲା ପବ
ୂ ର
 େସ ଗହଳି ନାହY କି aା େସ ମାଂସ ବି କାଳି ବି ନାହY l ତା ମୁo
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚ°ର ଖାଇଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ l ଏେବ କରି ବ କଣ ? ବାପା ଏେବ ବି ତାକୁ ସମେୟ
ସମେୟ ଖୁବ୍ ନି hୟ ଭାବେର ମାଡ ମାରpି l ଆଜି ନି େ ତା ଭାଗେର ଗୁେଡ ମାଡ
ଖାଇବା େଲଖା େହାଇଛି l
ଏମି ତି ଚି pା କରୁଥିବା ସମୟେର ବାବୁ ନା େଦଖିଲା େଗାେଟ େକଳା ଦୁ ଇଟି େଗାଧି
ମାରି ହାତେର ଧରି ଚାଲି ଛି l ତା' ମୁoେର େଗାେଟ ବୁ ି ଆସି ଲା ଆଉ େସଇ ଖୁସିେର ତା
ମୁହଁେର ହସ ଫୁଟି ଉଠି ଲା l େସ ବଡ ପାଟିେର େକଳାକୁ ଡାକ ପକାଇଲା l େସେତେବେଳ
ପଖେର ଆଉ େକହି ନଥାpି l େକଳା ତା ଡାକ ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରି ଲା, “ବାବୁ େମାେତ
ଡାକି େଲ କି ?”
େସ େକଳା ତାକୁ ଚି ହt ି ଥାଏ l ରେମଶବାବୁ , ପୁअ େବାଲି େସ ଜାଣିଥାଏ l ବାବୁ ନା ତା
ହାତେର ଥିବା େଗାଧି ଦୁ ଇଟାକୁ ଲfକରି କହି ଲା, “ଆେର ଏ େଗାଧି ଦୁ ଇଟା କଣ
କରି ବୁ?”

ବାବୁ ନା - “ଆଛା େସ ଦୁ ଇଟାକୁ େକେତ ଟ,ା େନବୁ l”
େକଳା ଆଯ େହାଇ ପଚାରି ଲା, “ଆପଣ େନଇ କଣ କରି େବ?”
ବାବୁ ନା ଚି pା କରି କହି ଲା, “େମା ପୁअ ଆଉ ଝି अ,ୁ ସବୁ େବେଳ ଥoା େହଉଛି l
ଡା~ର କହି ଛpି େଗାଧି ମାଂସ ଖାଇେଲ ଆଉ ଥoା େହବନି l େସଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି l”

ତ
ିକ

ା

େକଳା କହି ଲା, “ପି ଲା, ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ତାେହେଲ ନି अ l େମାେତ ୧୦୦
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େକଳା କହି ଲା, “ଆା ତରକାରି କରି ଖାଇବୁ l”

ଇ
-ପ

ଟ,ା େଦେବ l”

ଆ

ହ
ାନ

ବାବୁ ନା େକଳାକୁ ମାଂସ କଟାଳି ର କାଠ ଗoି େଦଖାଇ କହି ଲା, “ଠି କ୍ अଛି ତାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସଠି ମାଂସ ପରି ଖo ଖo କରି େଦ l ଆମ ଘେର େକହି କାଟିେବନି l”
େକଳା “ହଉ ଆା” େବାଲି କହି େସ େଗାଧି ଦୁ ଇଟା,ୁ ଖୁବ୍ ସୁDର ଭାବେର ଚମଡା
େଛଲି अ ସମୟ ଭିତେର ମାଂସେର ରୂପାpରି ତ କରି େଦଲା l
ବାବୁ ନା ତା ହାତରୁ ମାଂସ େନବାେବେଳ ପଚାରି ଲା, “ଆେର ଏ ମାଂସର ଓଜନ
େକେତ ଖେo େହବ?”
େକଳା କହି ଲା, “କି େଲରୁ କି ଛି अଧି କ େହବ l େଦଖିେଲ ତ ବଡ ବଡ େଗାଧି
ଦୁ ଇଟା”
ବାବୁ ନା କହି ଲା ଠି କ୍ अଛି , ତୁ ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ଆସି େମା ପାଖରୁ ୧୦୦ ଟ,ା
େନଇଯି ବୁ l େକଳା “ଠି କ୍ अଛି ବାବୁ ” େବାଲି କହି ଚାଲି ଗଲା ଆଉ େସ େଗାଧି ମାଂସକୁ ଧରି
ବାବୁ ନା ଘରକୁ େଫରି ଲା l
େସଦି ନ ମଧାହt େଭାଜନ ପଥେମ ବାପ ପୁअ,ୁ ପରଶା ଗଲା l ବାବୁ ନା କାେଳ

କହି େଲ, “ଆେର ବାବୁ ନା, ବହୁତ ସ±୍ ମାଂସ l େସ େଛଳି ର େକଉଁ अଂଶ େଦଲା? ବଢି ଆ
ଲାଗୁଛି l”
ବାବୁ ନା ଏଥର ଟିେକ ଖୁସି େହାଇ କହି ଲା, “େକଜାଣି କଣ େଦଲା, ମଁୁ େକବଳ କହି ଲି
ବାପା ପଠାଇଛpି , କି େଲ ମାଂସ ଦି अ l ତାପେର େସ ବାଛି କି େଦଲା l”

ତ
ିକ

ା

େସଦି ନ ଘେର ସମେ` ଖୁସିେର ବହୁତ ଭଲ ଖାସି ମାଂସ େବାଲି ଭାବି ଖାଇେଲ l
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ଧରାପଡି ଯିବ େସ ଭୟେର ଥାଏ l ରେମଶବାବୁ ମାଂସ େକେତଖo ଖାଇ ସାରିବା ପେର

ଇ
-ପ

ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରି ରେମଶବାବୁ ତା, ଜମି ଦାରୀଆ ଘରର ଉା

ଆ

ହ
ାନ

ପି oାେର ଥିବା େଚୟାରେର ବସି େସଦି ନର ଖବର କାଗଜ ପଢୁ ଥିେଲ l ଗଁା ଦାo େଦଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯଉଁମାେନ ଯାଆpି ସମେ` ତା,ୁ ନମ:ାର କରି ଯାଉଥାpି l ପାଖ ଆଖ ଗଁାର
େଲାକମାେନ ବି ତା,ୁ ଖୁବ୍ ମାନpି l ତା,ୁ େସ େକଳା ଆସି ନମ:ାର କଲା l ରେମଶବାବୁ
ତାକୁ ପତି ନମ:ାର କରି ପଚାରି େଲ, “ଆେର େତାର ସବୁ ଭଲ ତ? ପି ଲାଛୁଆ େକମି ତି
अଛpି ?”
େକଳା ଉ^ରେର କହି ଲା, “ହଁ ବାବୁ ସବୁ ଆପଣ, ଦୟାରୁ ଭଲେର ଚାଲି ଛି l”
େକଳା ଏତି କି କଥାବା^ା ପେର ବି େସ ଜାଗାରୁ ନ ଯି ବାରୁ ରେମଶବାବୁ ପଚାରିେଲ,
“କଣ କହି ବୁ ନା କି ଛି କାମ अଛି ?”
େକଳା କହି ଲା, “ଆା ସାନ ବାବୁ , ପାଖେର ଟିେକ କାମ ଥିଲା l”
ରେମଶବାବୁ ବଡପାଟି କରି ବାବୁ ନା ବାବୁ ନା େବାଲି ଡାକି େଲ l କି  ବାବୁ ନା ଘେର
ନଥିବାରୁ ତା ପୁअ अଥାତ୍ ରେମଶବାବୁ , ନାତି େଦବୁ ଆସି କହି ଲା, “ବାପା ଘେର
ନାହାpି , ବାହାରକୁ କୁ ଆେଡ ଯାଇଛpି l”

େକଳା କହି ଲା, “ସାନ ବାବୁ ଦୁ ଇ ଦି ନ ତେଳ େମା ଠାରୁ ଦୁ ଇଟି େଗାଧି ର ମାଂସ
କରି କି ଆଣିଥିେଲ l େସ ବାବଦକୁ ୧୦୦ ଟ,ା ଆଜି ଆସି େନବାକୁ କହି ଥିେଲ l”
ରେମଶବାବୁ ,ର େକଳା କଥାେର ମୁo ପୁରା ଝାଇଁଝାଇଁ େହାଇଗଲା l ତଥାପି
େଧୖ ଯ ଧରି ପଚାରି େଲ, “ଦୁ ଇଦି ନ ତେଳ ମାେନ ଏ ବୁ ଧବାର ଦି ନ େସ େତା ଠାରୁ େଗାଧି

ତ
ିକ

ା

ମାଂସ ଆଣିଥିଲା?”

ଇ
-ପ

େକଳା କହି ଲା, “ହଁ ଆା, ଛୁଆ,ର ସବୁ େବେଳ ଥoା େହଉଛି େବାଲି ଡା~ର

ଆ

ହ
ାନ

କହି ଥିେଲ େଗାଧି ମାଂସ ଖୁଆଇବାକୁ l େସଥିପାଇଁ ସାନ ବାବୁ େମା ଠାରୁ ଦୁ ଇଟି େଗାଧି ର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରେମଶବାବୁ ଏଥର େକଳାକୁ ପଚାରି େଲ, “େତାର କି କାମ ତା ପାଖେର କି େର?”
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ମାଂସ ଆଣିଥିେଲ l”
େକଳା କଥା ସରି ଛି କି ନାହY ରେମଶବାବୁ , ଘୃଣାେର େପଟ ଭିତରୁ େଯମି ତି କି ଛି
ଆଉoି ପକାଇଲା ଆଉ େସ अअଁ अअ କରି ସକାଳ ଜଳି ଖିଆେର ଯାହା ସବୁ ଖାଇଥିେଲ
ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ବାpି କରି ପକାଇେଲ l
େକଳା ରେମଶବାବୁ ,ର ଏ अବgା େଦଖି େସଠୁ ତା ଟ,ା ନେନଇ େଦୗଡି େଦୗଡି
ପଳାଇଲା l
ରେମଶବାବୁ , ୀ ବାpି େହବା େଦଖି ପାଣି ଆଣି େଦେଲ l ରେମଶବାବୁ େସ େଗାଧି
ମାଂସ କଥା ଘେର ଆଉ କାହାକୁ କହି ବା ଠି କ୍ େହବନି ଚି pା କେଲ l ଯଦି ପୁରୁଷ େଲାକ
େହାଇ େଗାଧି ମାଂସ କଥା ଶୁଣି ତା,ର ଏ अବgା ତାେହେଲ ଘରର ୀେଲାକ େସକଥା
ଜାଣିେଲ େସମାନ,ର କି अବgା ନେହବ !
କି ଛି ସମୟ ପେର ରେମଶବାବୁ ଧି ରgିର େହାଇ ବସି ପଡ଼ି େଲ l ନି ଶାଡି ପୁअ ବାବୁ ନା

ପାେର! ନି ଶା ମଣିଷକୁ ସଇତାନ୍ କରିଦି ଏ େଯେତସବୁ େଲାମହଷକାରୀ ହତାକାo ଏ
ସମାଜେର ଘଟୁ ଛି େସଥିରୁ अଧି କାଂଶେର ନି ଶାଡି ମାେନ ହY ଜଡି ତ ଥାpି l
ସତେର ମଦ ନି ଶାେର अମଣିଷ ପାଲଟିଯାଏ ମଣିଷ l େକଉଁଠି ନି ରାପ^ାରfୀ
ନି ଶାପାନ ପେର ମାଲି କାଣୀକୁ ହତା କଲାଣି ତ ଆଉ େକଉଁଠି ବଳା®ାର ଭଳି ଦୁ ଃଖଦ

ତ
ିକ

ା

ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି େସଇ ନି ଶାପାଇଁ l ବହୁତ ଯାଗାେର ଗୃହକ^ା ସବୁ ଦି େନ ମଦପି ଇ ଆସି
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ଉପେର ପବଳ ରାଗ େହଉଥିଲା l ନି ଶା ସତେର ମଣିଷକୁ େକଉଁ `ରକୁ େନଇଯାଇ

ଇ
-ପ

ୀ, ପୁअ, ଝି अ,ୁ ମାରଧର କରୁଛି l ଦି ନ୍ ଘଟୁ ଥିବା ସଡକ ଦୁ ଘଟଣା, ଛି ନତାଇ, େଚାରି ,

ଆ

ହ
ାନ

ଡକାୟତି ସହ ମହି ଳା ମାନ, ପତି अେସୗଜନ ଆଚରଣ ଆଦି ବି ଭିନt କି ସମର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अପରାଧର अପରାଧି , ଭିତରୁ ସଂଖ୍ଯାଧି କ େହଉଛpି ମଦୁ ଆ l େପାଲି ସ୍ ନି ଶାେଖାର୍
अପରାଧି , ପଛେର େଗାେଡଇ େଗାେଡଇ ହାଲି ଆ େହାଇପଡୁ ଛି l ଆଜି କାଲି अପରାଧ
ବୃ ିର ମୂଳକାରଣ େହଉଛି ଏଇ ନି ଶାର ପସାର l ଛାତ ଠାରୁ ଆର କରି ଯୁବେଗା.ୀ
ସମେ` ଏେବ ନି ଶାର କବଳେର l
ଏଇ ନି କଟେର ରେମଶବାବୁ ଖବରକାଗଜେର େଗାେଟ ନି ଉଜ୍ ପଢି ଖୁବ୍ ଆଯ
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ l ଏକଦମ୍ ନି ଶାେର ମସଗୁଲ୍ େହାଇ ରାତି େର ଡୁ ଟି କରି ବାକୁ ଆସୁଥିବା
େରଳ ବି ଭାଗର ଏହି ମଦୁ ଆ ସୂଚନା ପଦାନକାରୀ, ପାଇଁ ଯାତୀମାନ,ୁ

ନାନା

अସୁବିଧାେର ସଖୀନ େହବାକୁ ପେଡ l େଯମି ତିକି ଜେଣ ଯାତୀ ହାଓାଡା େଟନ୍ ବି ଷୟେର
ପଚାରି େଲ େସ अଫିସର୍ ତା,ୁ ବି ଳାସପୁର େଟନ୍ ସୂଚନା େଦଉଥିେଲ l ଆଉ ଜେଣ ଯାତୀ
ପଚାରି େଲ अହମଦାବାଦ- ହାଓାଡା େଟନର ସମୟ ବି ଷୟେର l ନି ଶାଡି ବାବୁ ଉ^ରେର
କହି େଲ ଏମି ତି ନାମେର େକୗଣସି େଟନ ହY ନାହY େବାଲି l

ରେମଶବାବୁ ଭାବୁ ଥିେଲ େକେବ ଏସବୁ ନି ଶା ଦବ େଦଶେର ବାନ୍ େହବ ଆଉ ତା,
ପୁअ ପରି ବହୁ ଯୁବକ ଠି କ୍ ରା`ାକୁ ଆସି େବ l ସତେର କଣ େସଦି ନ ତା, ଜୀବhଶା
ଭିତେର ସବ େହବ ???
अଧାପକ ପଶାp କୁ ମାର େବେହରା
ରାଜନୀତି ବି ାନ ବି ଭାଗ ମୁଖ,
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ସାମୀ ବି େବକାନD ସG ାରକ ସୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ,
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େକବଳ ସହରେର ଏ अବgା ନୁ େହଁ , ଗଁ ା ମାନ,େର ମଧ अବgା अହୁରି ସଂଗୀନ l

ଆ

ହ
ାନ

ଜଗତସି ଂହପୁର l, ଦୂ ରଭାଷ - ୯୪୩୭୧୩୫୯୧୬
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କାକେଜାqା
କଳା ରrର ସୁନାମ ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ ଜଗନt ାଥ, କଳାକେହtଇ,
େକାଇଲି , କଳାେମଘ, େକାଇଲା ଆଦି ର େଯେତ ଉଦାହରଣ େଦେଲ ବି
ମନ ମାେନନା। ଝି अମାନ, େfତେର ଝି अର େଦହର ରr ଯଦି କଳା
େହଲା େତେବ ତ କଥା ସରିଲା। ସବୁ ପକାର କୁ ାରଟନା, अପମାନ ଓ
ଦୀପକ ଷଡ଼rୀ

ହୀନମନତାର ଶି କାର ହୁଏ େସ। ଏଇ େଯମି ତି ଆମ ଗଁା ଦୀନା
ମଉସା, ଝି अ, ଭ{ ସାହି ତର ଉପମା େଦବାକୁ ଯାଇ ଦୀନା ମଉସା
ଝି अର ନା ରଖିଥିେଲ ଲାବଣବତୀ, କି  ବି ଧିର ବି ଧାନ ଥିଲା ତା’ର
ଠି କ୍ ଓଲଟା। ଝି अ େଯେତେବେଳ ଜନGେହଲା େସେତେବେଳ ଟିେକ

ରr ଫିଟି ଯି ବନି , ତୁ

ଜମା ମନ ଦୁ ଃଖ କରନି ସନାେବାଉ”

ଲାବଣବତୀ ଉପେର ତା’ର େଗାେଟ ପାu ବଷର ବଡଭାଇ ସନାତନ
ଥିଲା। ସନାତନ େଦଖିବାକୁ ଠି କ ଦୀନାମଉସା, ଭଳି େହାଇଥିବା
େବେଳ ଲାବଣବତୀ େହାଇଥିଲା େରବୀ ମାଉସୀ, ଭଳି । “ପି ତା ଗୁେଣ
ପୁତ ଓ ମାତା ଗୁେଣ କନା ନାୟ”େର ଲାବଣବତୀ େହାଇଥିଲା
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ମାଉସୀ, ଭଳି କଳା କି  ଗୁଣ, ପାଠ ଓ ଚାଲି ଚଳନେର ତା ଭଳି ଝି अ
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ସାବନା ରr େହIଇଥିଲା ସମେ` ଝି अକୁ େଦଖି କହି େଲ “ବଡ େହେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ମି ଳିବା କକର ବାପାର। ବୟସ ବଢି ବାରୁ ଲାବଣବତୀର େଦହର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ରr ଧୀେର ଧୀେର ଆହୁରି କଳା େହବାେର ଲାଗିଲା। :ୁଲେର ପଢି ବାେବେଳ ତାକୁ ତା
ନା ଧରି େକହି ବି ଡାକୁ ନଥିେଲ। ସମେ` ତାକୁ କାଳୀ େବାଲି ହY ଡାକpି । ଧୀେର ଧୀେର
ସାର୍ ମାେନ ବି େସଇ କାଳୀ ନଁାକୁ ହY ଆପେଣଇ େନଇ ତାକୁ େସଇ ନଁାେର ଡାକି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ। :ୁଲେର ତା ସହି ତ େକହି େବଶି ମି ଳାମି ଶା କରୁ ନଥିେଲ। ଖାଇବା ଛୁଟି
ସମୟେର ବି େକହି ପି ଲା ତା ସହ ମି ଶି କି ଖାଇବା କି aା େଖଳାେଖଳି ବି କରୁ ନଥିେଲ।
େସ େଗାେଟ ହୀନମନତାର ଶୀକାର େହଉଥିଲା। େସ ନି େଜ ବି ତା ମନକୁ ବୁ େଝଇ
ସାରି ଥିଲା େଯ ତା’ର ରr କଳା େବାଲି େକହି ବି ତା’ର ପାଖ ମାଡୁ ନାହାpି େବାଲି । :ୁଲ
ପାଠପଢା ସରି ଲା। ବହୁତ ଭଲ ନaର ରଖି େସ ଦଶମ େଶଣୀ ପାସ୍ କଲା।

ଦୀନା

ମଉସା ତାକୁ ସହରର ଭଲ କେଲଜେର ନଁା େଲେଖଇେଦେଲ। କେଲଜେର ବି ତା’ର େସଇ
କଳା ରrକୁ େନଇ ସହପାଠୀମାନ, ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା। ବ³ Iକ୍ ୱିେଡା, କାଲି
ନାଗିନ୍, େପଚି କି ଇତାଦି ନାମେର େସ ପୁରା କେଲଜେର ପସି  ଥିଲା। େଯୗବନର

େସ େଦଖି ପାରୁଥିଲା େଯ ପାୟ ସବୁ ଝି अମାନ,ୁ େକହି ନା େକହି ଜେଣ େପମି କ ଜୁ ଟି
ଯାଉଥିବାର ହାତେର ହାତ ଛDି ବୁ ଲି ବା, ବାଇକ୍ ପଛେର ବସି ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ ଯି ବା,
ପାକେର େଦହକୁ େଦହ ଲେଗଇ ବସି ବା ଏ ସବୁ କୁ େଦଖି ତା’ର ବି ବହୁତ ମନ କେର ତାକୁ
ବି େକହି ଜେଣ ଭଲ ପାଉ ତା ମନର କଥାକୁ ବୁ ଝୁ; କି  ଏ ସବୁ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଦି ବାସ ପt।

ତ
ିକ

ା

ଧୀେରଧୀେର େସ ନି ଜକୁ अନମାନ, ଠାରୁ ଦୂ େରଇ େନବାକୁ େଚା କଲା। ମନକୁ ଦ
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େକାଡି ଏ ଟି ପାହାଚ ଚଢି ସାରିଲା ପେର ବି େକୗଣସି ପି ଲା ତା ଆଡକୁ अନାଉ ନ ଥିେଲ।

ଇ
-ପ

କରି େସ ବି ଭିନt ପରୀfା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ପ`ୁତ କଲା ଓ େଶଷେର େଗାେଟ ଭଲ ସରକାରୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଚାକି ରି ମଧ ମି ଳିଗଲା। ଘେର ଚାକି ରି େହବା କଥା ଶୁଣି ସମେ` ଖୁସି େହେଲ। ଦୀନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମଉସା ଓ େରବୀ ମାଉସୀ ଝି अର ବାହାଘର େଖାଜି ବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡି େଲ। ତା ବଡ ଭାଇ
ସନାତନ ଏମବି ଏ କରି ଦି ଲAୀେର ନି ଜ ୀ ପି ଲାଛୁଆ ଧରି ରହୁଥାଏ। େତଣୁ ବୁ ଢା
ବାପ’ମା, ସବୁ ଦାୟି ତ ଲାବଣବତୀ ଉପେର ହY ଥିଲା। େଯେତ ବି ଭଲ ପ`ାବ
ଆସୁଥାଏ ତା’ର ରr େଯାଗଁୁ ହY ସବୁ ପ`ାବ ଭାrି ଯାଉଥାଏ। ଏମି ତି କି ଛିଦିନ ଗଲାପେର
ଦୀନା ମଉସା,ୁ ପାରାଲି ସିସ୍ ଧରି ଲା। ହାତ େଗାଡ ସବୁ ବ,ା େହାଇ କି େସ ଶଯାଶାୟୀ
େହାଇ ପଡି ରହି େଲ। ଯାହା ବି ଟିେକ ତା ପାଇଁ େଖାଜାେଖାଜି ଚାଲି ଥିଲା େସତି କି ବି
ପୁରାପୁରି ବD େହାଇଗଲା। ଏେବ ଲାବଣବତୀ ମେନମେନ gିର କରି େନଲା େଯ େସ
ଆଉ ଜୀବନେର େକେବ ବି ବାହା େହବନି େବାଲି । ବାପ’ ମା େଯେତଦି ନ ବuିଥିେବ
େସମାନ, େସବା କରି ବ ତାପେର େସ େକଉଁ ଆଶମେର ରହି ଦରିଦ ଜନ ଓ ଭଗବତ୍
େସବାେର ନି ଜକୁ ହେଜଇ େଦବ। ଲାବଣବତୀ ନି ଜକୁ अଫିସ୍ କାମ ଓ ମା ବାପା,
େସବାେର ଲେଗଇ େଦଇଥାଏ। ଠି କ୍ ଏଇ ସମୟେର ଦି େନ େସ ରାତି େର अଫିସ୍ ରୁ ଘରକୁ

ଦଶଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। अେଟାବାଲା ଆଣି ଛକ ପାଖେର ଛାଡି େଦଇଗଲା ତାକୁ । େସଠୁ
ଘର ପାୟ अଧ କି େଲାମି ଟର େହବ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, େସ େଦଖି ଲା କି ଏ ଜେଣ େଲାକ
ଯଣାେର ଚି ®ାର କରି ବାର। ପାଖକୁ ଯାଇ େମାବାଇଲ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରି କି େଦଖି ଲା ଜେଣ
ମଧ ବୟ: େଲାକେଟ ରା`ା ଉପେର ପଡି ରହି ଛି କି ଛି ଦୂ ରେର ପଡି ଛି ତା’ର କୃ ତି ମ

ତ
ିକ

ା

େଗାଡ। େଜାରେର ମାଡ େହଇ କି େସଇ କଟା େଗାଡରୁ ର~ ବାହାରୁଥାଏ। ଲାବଣବତୀ
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େଫରୁଥାଏ। େସଦି ନ ଘରକୁ େଫରି ବାେର ଟିେକ େଡରି େହାଇ ଯାଇଥାଏ। ରାତି ପାୟ

ଇ
-ପ

ସେrସେr ଆaେଲନ୍ସକୁ େଫାନ୍ କଲା। ତାକୁ େନଇ େସ ଡା~ରଖାନା ଗଲା। ସାରା

ଆ

ହ
ାନ

ରାତି େସ ଡା~ରଖାନାର ବାହାେର ଜଗିକି ବସି ରହି ଲା। ମଝି େର ମଝି େର ଯାଇ ଡା~ର,ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଚାରୁଥାଏ େଯ କଣ େହାଇଛି େବାଲି । ଡା~ର କହି େଲ “େସ େଗାଡେର ଆଗରୁ fତ ଥିଲା
ଦୁ ଘଟଣାେର େଜାରେର ମାଡ େହIଇ ଯି ବାରୁ ର~ସାବ େହାଇ କି େସ େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ
ପଡି ଛpି କି  ବ` େହବାର କି ଛି ନIହY। ତା,ୁ ଆେମ ର~ େଦଇ େଦଇଛୁ ଆପଣ ଯଦି
ତା,ୁ ଆଣି ବାେର ଆଉ ଟିେକ େଡରି କରି ଥାଆେp ହୁଏ ତ ତା,ୁ ବେuଇବI ବି ସବ
ପର େହାଇ ପIରି ନ ଥାଆpା” ଏତି କି କହି ଡା~ର େସଠୁ ଚାଲି ଗେଲ ଲାବଣବତୀ
ଘରକୁ େଫାନ୍ କରି ସବୁ େରବୀ ମାଉସୀ,ୁ କହି େଦଇଥାଏ। ରାତି ପାହି ସକIଳ େହଲା।
େସ ରାତି ସIରା େସମି ତି ଡା~ରଖାନାର ରି େସ«ନେର ବସି ବସି ରାତି କେଟଇ
େଦଇଥାଏ। ଡା~ର ଆସି ତାକୁ କହି େଲ “ଆପଣ, େପେସର େଚତା ଆସି ଯାଇଛି
ଯାଆ େଦଖା କରି ଆସି େବ” ଲାବଣବତୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। େଦଖିଲା େଲାକଟି େସମି ତି
gାଣୁ େହାଇ ପଡି ରହି ଛି, ସାଲାଇନ ଓ ର~ ଲଗାଯାଇଛି । ଡାହାଣ େଗାଡର ଆ¡ୁ
ପାଖେର ଗଜ୍ କନI ଗୁଡା େହIଇଛି । ଲାବଣବତୀକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର େଦଖି େସ

ମୁoକୁ ଧରି ଧୀେର େନଇ ଶୁଆଇ େଦଲା। ନି େଜ ପାଖେର ଥିବା େଗାେଟ େଚୟାର ଆଣି
ବସି ଲା। େଲାକଟି ଧୀର କ¡େର କହି ଲା “ଆପଣ େମାେତ ଏଠି କି ଆଣିଥବାରୁ
ଧନବାଦ” େସ େଗାେଟ ନaର େଦଇ କି କହି ଲା “ଏଇ ନaରେର େଫାନ୍ କରି କି େମା
ଝି अକୁ ଡକା େସ ଘେର ଧାଇ ସେr ଏକI ଥିବ” ଲାବଣବତୀ େସଇ ନaରେର େଫାନ୍

ତ
ିକ

ା

କରି ବାରୁ େସପଟୁ ଧାଇ େଫାନ୍ ଉେଠଇଲା। ଲାବଣବତୀ ତାକୁ ଡା~ରଖାନାର ଠି କଣା
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ଉଠି ବାକୁ େଚା କଲା କି  ଲାବଣବତୀ ତା,ୁ େଶାଇ ରହି ବା ପାଇଁ କହି ବାକୁ ଯାଇ

ଇ
-ପ

େଦଇ ଝି अକୁ ଧରି ଶୀଘ ଆସି ବାକୁ କହି ଲା। ଲାବଣବତୀ ତା,ୁ ପଚାରିଲା “କି ଏ ଆପଣ?

ଆ

ହ
ାନ

ଆଉ ଆପଣ, ଏମି ତି अବgା େକମି ତି େହଲା?” ଧୀର ଗଳାେର େସ କହି େଲ “ମଁୁ େହଉଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମଜର୍ अବି ନାଶ ମହାpି ” କାଶGୀରେର ଆତ,ବାଦୀ, ସହ ଗୁଳି ବି ନିମୟ ସମୟେର
େଗାେଟ ଗୁଳି ଆସି େମା ଡାହାଣ େଗାଡେର ବାଜି ଲା ମଁୁ େସଇଠି େଚତା ହେରଇ କି
ପଡି ରହି ଲି। ସାଥି ଯବାନମାେନ େମାେତ ଆଣି େସନା ହିଟIଲ୍ େର ଭ^i କେରଇ
େଦେଲ। ଗୁଳି ବାଜି ଥିବା gାନେର ସଂକମଣ ବଢି ଯିବାରୁ ଡା~ର ବାଧ େହାଇ େମାର
େଗାଡକୁ

ଆ¡ୁ ତଳୁ କାଟି େଦେଲ। େସେତେବଳକୁ େମା ୀ ସୀମା ଆସନt ପସବା।

େମାର ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପେର େସ ବ` େହାଇପଡି ଲା। ଘେର େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ବି
େସ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି କାDିକାDି अଥୟ େହାଇପଡି ଲାେବେଳ ପାହାଚରୁ ତା େଗାଡ
ଖସି ଗଲା। େପଟେର େଜାରେର ମIଡ େହବାରୁ ଗଭ ଯଣା ଆର େହାଇଗଲା। ତାକୁ
େନଇ ଘର େଲାେକ ଡା~ରଖାନା ଗେଲ। େସଇଠି ସୀମା େମାର ଏଇ ଝି अକୁ ଜନG େଦଇ
ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା। େମାର ଡାହାଣେଗାଡ କଟାେହଇ ସାରି ଥିଲା େସଥିପାଇଁ େସନା
ବାହି ନୀ ତରଫରୁ େମାେତ ଓଡି ଶା ପେଠଇ ଦି ଆଗଲା ଏବଂ ଏଇଠି େଗାେଟ ବା,େର

ବାପା, େଦହ ଭଲ ନIହY େବାଲି େସ କି ଛିଦିନ େହବ ଗଁାକୁ ଯାଇଛି । ଗତ କାଲି ରାତି େର
ମଁୁ ବI,ରୁ େଫରୁଥିବା େବେଳ ପଛରୁ େଗାେଟ କାର୍ ଆସି େମାେତ ଧ°ା େଦଇ ପେଳଇ
ଗଲା। ମଁୁ େସଠି ପଡି ରହି ବହୁତ ଚି ®ାର କରୁଥିଲି କି  େକହି େମାେତ ଆସି ଉଠାଉ ନ
ଥିେଲ। ତୁ ମ ଭଳି େଦବୀ ଯଦି େମାେତ କାଲି ସାହାଯ ନ କରି ଥାଆେp ହୁଏତ େମା ଝି अ

ତ
ିକ

ା

ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ବାପା ମା େଛଉo େହାଇ ପଡି ଥାଆpା” ଏତି କି କହି େସ ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
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େମାେତ ନି ଯୁ~ି ମି ଳିଲା। େମା ମା ସବୁ େବେଳ େମା ଝି अ ପାଖେର ଥାଏ; କି  ଗଁାେର

ଇ
-ପ

େପାଛି େଲ। ଧାଇ अବି ନାଶର ପାu ବଷର ଝି अ ମି ନୁକୁ ଆଣି ପହuିଗଲା। अବି ନାଶର
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ଏମି ତି अବgା େଦଖି ମି ନୁ ବହୁତ କIDିଲା। ମି ନୁକୁ େକାଳକୁ େନଇ ଲାବଣବତୀ ବୁ େଝଇ
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କହି ଲା “ତୁ ମ ପାପା,ର କି ଛି େହIଇନି । ମଁୁ अଛି ପରା। ଆେମ ସମେ` ମି ଶି ତା,ୁ ଭଲ
କରି ଶୀଘ ଘରକୁ େନଇଯି ବା” ଲାବଣବତୀ अବି ନାଶ,ର ଖୁବ େସବା ଯତt କଲା।
ମି ନୁକୁ େନଇ ନି ଜ ଘେର ରଖି ଲା। ଧୀେର ଧୀେର अବି ନାଶ ମଧ ଲାବଣବତୀ ପତି
ଢଳି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ହିଟାଲ୍ ରୁ ଡି ସ୍ଚାଜ େହବାଦି ନ अବି ନାଶ ଲାବଣବତୀକୁ କହି େଲ
“ମଁୁ ଚାେହଁ ତୁ େମ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆସି େମା ପାଖେର ରୁହ ମି ନୁର ମା େହIଇ”
ଲାବଣବତୀ କହି ଲା अବି ନାଶ ବାବୁ “ଆପଣ େଦଖୁଛpି େମାର େଦହର ରr େକେତ
କଳା େକହି ବି େମା ସହି ତ ଠି କ୍ େସ କଥା ବି ହୁअpି ନIହY ଆଉ ଆପଣ ଏମି ତିଆ େଗାେଟ
କାଳୀ ଝି अକୁ ମି ନୁର ମା ବେନଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଛpି ?” ଠି କ୍ େସତି କି େବେଳ ମି ନୁ ପଛରୁ ଆସି
ମା ମା େବାଲି କହି ଲାବଣବତୀକୁ କୁ େµଇ ପେକଇଲା। अବି ନାଶ କହି ଲା “ମଁୁ କି ଏ ତୁ ମକୁ
ମି ନୁର ମା େହବା ପାଇଁ କହି ବାକୁ ମି ନୁ ତ ତା’ର ମା େସ ନି େଜ ହY ଠି କ୍ କରି ଛି”
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ା
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अଧାପକ,େରାଲାo ଫାମାସୀ କେଲଜ
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େଖାଡାସି ଂଗି , ବହGପୁର – ୧୦
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କAାp अପରାହt

ସବୁ ଦି ନ ଖେo ସାଇେକଲ ଧରି ଏ ଗଳି ରୁ େସ ଗଳି ଏ ଛକରୁ େସ
ଛକ ଆଉ ଏ େଦାକାନରୁ େସ େଦାକାନ ବୁ ଲି ବୁ ଲି େପପର େଦଉଥିେଲ
େପପରଵାଲା ରାଧୁ ମଉସା। ସମେ` ତା,ୁ େପପରଵାଲା ଡାକpି କି 
अସୀମା ସବୁ େବେଳ ତା,ୁ ମଉସା ମଉସା େବାଲି ଡାେକ। ଖରାେର ବୁ ଲି
ପଶାp କୁ ମାର ନାଥ

ବୁ ଲି କ³ ାp େହାଇ ପଡୁ ଥିବା େଦହେର ଟିେକ ଶ~ି ଭରି ବାକୁ ତା,
ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ ଦି ଏ େଗାେଟ ଗAାସ େଲa ସବତ। ଇjା ନଥିେଲ ବି େସ
ପି अpି । କି  ତା,ୁ ଖରାପ ଲାେଗ େଯ େସ ସବୁ େବେଳ अସୀମାକୁ
ଖାp କରpି େବାଲି । ସତେର େଯମି ତି େସ େକଉଁ ଜନମେର ବାପା

ରହି ଥାଏ। ରାଧୁ ମଉସା ସବୁ ଦି ନ ତା, ଘର ପି oାେର ଟିେକ ବସି
ପଡpି । େସ େଯେତ ସମୟ ବସpି अସୀମା ମଧ େସେତ ସମୟ ତା,
ପାଖେର େସମି ତି ଠି ଆ େହାଇ ରହି ଥାଏ। अେନକ ସୁଖ ଦୁ ଃଖର କାହାଣୀ
କହି ବସpି ରାଧୁ ମଉସା। େବେଳ େବେଳ अସୀମା, ସାମୀ ମଧ ବସି
ପଡpି ମଉସା, ପାଖେର। ତା,ୁ ବହୁତ ସାନ କରpି , େଦଖାେହେଲ
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ଉେଠଇ କହି ଯାଆpି “अହ ସୁଲfଣି େହାଇଥା େଲା ମା”
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ତ
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ା

ପାଦ ଛୁଇଁ ନମ:ାର କରpି । ଗଲାେବେଳ अସୀମା ଆଡକୁ ହାତ
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ଝି अ ଥିେଲ। अସୀମା ମଧ ସବୁ େବେଳ ତା,ର ଆସି ବା ବାଟକୁ ଚାହY
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ମଉସା େଖାଲି ବସpି ତା, ଦୁ ଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। ଆଜି କାଲି ଡି ଜିଟାଲ ଦୁ ନି ଆଁେର
େଲାକମାେନ अନଲାଇନେର େପପର ପଢି ପକାଉଛpି ଆଉ େପପର ମଗାଉ ନାହାpି
ତା'ପେର ଏ ମହାମାରୀ କେରାନା ଆସି ଲା ପେର େଲାକମାେନ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ େହାଇ
ପଡୁ ଛpି । ଭାବୁ ଛpି େପପରଵାଲା अେନକ ଆେଡ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଆସୁଛି େତଣୁ अେନକ େଲାକ
େପପର ମେଗଇବା ମଧ ବD କରି ସାରି େଲଣି। ଆଗରୁ ପାଖେର ପାଖେର େପପର େଦଇ
ଶୀଘ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ। ଏେବ କି  अେନକ ଦୂ ର ଦୂ ର ଯି ବାକୁ ପଡୁ ଛି । अେନକ
େଲାକ େଡରି େର େପପର ପାଇବା େଯାଗଁୁ ମଧ ମେଗଇବା ବD କରି େଦଉଛpି େହେଲ
ସି ଏ ବା କଣ କରି େବ ?
େସଦି ନ अସୀମା, ଘର ପାଖେର ପହuିଲା େବଳକୁ େଦଖିେଲ ତା, ଦାoରୁ େଗାେଟ
ଆaଲାନ୍ସ ବାହାରିଗଲା। ତରତର େହାଇ ମଉସା ଯାଇ େଦଖିେଲ अସୀମା ମୁହଁେର ଆଉ
େସ ହସ ନଥିଲା। ଖେନଇ ଖେନଇ ପଚାରି େଲ “କଣ େହଇଛି କି େଲା ମା?” ଆaଲାନ୍ସ

ବାହାରି ଛି। େସଥିପାଇଁ ତା,ୁ େକାଭିଡ େକୟାରକୁ େନଇଗେଲ।” ମଉସା ମୁoେର ହାତ
େଦଇ ଘଡ଼ି ଏ ବସି ପଡି େଲ। ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରି ଲାନି । କି ଛି ସମୟ ଗୁମ ମାରି ବସି
ପଡି େଲ ରାଧୁ ମଉସା।
କହି େଲ ମା'େଲା ମଁୁ କାଲି ଠାରୁ କି ଛିଦିନ ଆସି ବିନି। େମା ଝି अ ବାହାଘର अନ
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ପି ଲାଟିଏ ଠି କ କରିଛି କି ଛି ଦି ନ ସି ଏ େପପର େଦଉଥିବ, ପେର ମଁୁ ଆସି ବି। ଭାବୁ ଥିଲି

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

କାହYକି ଆସି ଥିଲା? अସୀମା କାDି କାDି କହି ଲା “ମଉସା ୟା',ୁ କେରାନା ପଜି ଟିଭ

ଇ
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େତାେତ ଆମ ଘରକୁ େନଇ ଯାଇଥାpି କି  େତାେତ ଏ ସମୟେର େକମି ତି ଡାକି ବି େଲା
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ମା' କି  ଭଗବାନ ଏେତ ନି .ୁର ନୁ ହpି େତା ସାମୀ ଖୁବ ଶୀଘ ଭଲ େହାଇ େଫରି
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ଆସି େବ। କି ଛି ସମୟ ନି ରବ ରହି ବା ପେର େସମି ତି ଚାଲି ଯାଉଥିେଲ, अସୀମା ପଚାରିଲା
ମଉସା ଆପଣ କି ଛି ଭୁ ଲି ଯାଇଛpି କି ? ଟିେକ ପଛକୁ ବୁ ଲି ଚାହYେଲ, ଆଉ କହି େଲ “अହ
ସୁଲfଣି େହାଇଥା େଲା ମା” ଏହି ଆଶୀବାଦ ଟିେକ ପାଇବାପାଇଁ अସୀମା ଚାହY
ରହି ଥାଏ।
ତା, ଝି अ ବାହାଘର ଥିବାରୁ କି ଛିଦିନ ସି ଏ ଆଉ େପପର େଦବାକୁ ଆସି େଲ ନାହY।
କି ଛି ଦି ନ ପେର ଆସି େଲ ଦାo ଦୁ ଆରୁ ଡାକ ଛାଡି ଛାଡି ଆସି େଲ ମା'େଲା ମା' ପାଣି ମୁେD
ଆଣିଲୁ। ଏ ନି ଆଁ ଲଗା ଖରା ଏେତ ପଖର େହଲାଣି େଯ ଆଉ ଯାଇ ଆସି େହଉନି । ଘର
ଭିତରୁ अସୀମା କାDି କାDି ବାହାରି ଆସି ଲା। ମଉସା ତାକୁ େଦଖି ଚମକି ପଡି େଲ।
अସୀମା ତା,ୁ େଦଖି େଭା େଭା େହାଇ କାDି ଉଠି ଲା, ତା ହାତେର ଶ·ା କି ମଥାେର
ସି Dୁର ନଥିଲା ।
ମଉସା େବାଧ କରାଇେଲ ଆଉ ଜାଣିେଲ େଯ କେରାନାେର ତା' ସ ାମୀ ତାକୁ ଏକା

ଥିବା ଭଲ େଲାକମାନ,ୁ ହY େସ ମାରି େଦଉଛି । େକେତ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି େଦଉଛି ।
अସୀମା କହି ଲା ମଉସା ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା େହେଲ େକମି ତି ଏମି ତି ଘଟିଲା ଜାଣି
େହଉନି । େସହି ଦିନ ହY ମଁୁ ତା, ସହି ତ ତି ନିଥର କଥା େହାଇଛି । େସମାେନ େଗାେଟ
ହିଟାଲରୁ ଆଉ େଗାେଟ ହିଟାଲକୁ gାନାpର କରୁଥିେଲ। ତାର ଠି କ अଧଘା ପବ
ୂ ର
 ୁ

ତ
ିକ

ା

ହY େସ େମା ସହି ତ କଥା େହାଇଥିେଲ ଆଉ କହୁଥିେଲ େମାର ଭଲ େହାଇଗଲାଣି ଆଉ ଦୁ ଇ
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କରି ଚାଲି ଯାଇଛpି । ସତେର େକେତ ନି .ୁର ଏହି ମହାମାରୀ କେରାନା। ଦୁ ନି ଆଁେର

ଇ
-ପ

ଦି ନ ପେର ମଁୁ ଘରକୁ ପେଳଇବି । ଆଉ ଏକଥା ମଧ କହୁଥିେଲ େଯ େମାେତ अନ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଗାକୁ ରି ଫର କରୁଛpି । ମଁୁ ଯି ବିନି େମାେତ ବାଧ କେଲ ମଁୁ ଘରକୁ ପେଳଇବି । କି 
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତା'ର ଠି କ ଘାଏ ପେର ଖବର ଆସି ଲା ସି ଏ ଆଉ ନାହାpି ।
ମଉସା `¸ େହାଇଗେଲ। କାହYକିନା େସ ପବ
ୂ ର
 ୁ େକୗଣସି େରାଗେର ଆକାp
ନଥିେଲ ଆଉ ଦୁ ବଳ ମଧ ନଥିେଲ କି  େକମି ତି ଏମି ତି ଘଟିଗଲା ତା, ସହି ତ। ମଉସା
ଆଉ ଚାହY ପାରୁନଥିେଲ अସୀମାର ମୁହଁକୁ। େସ ନି ଜକୁ ସାଳି ପାରୁନଥିେଲ। अସୀମା
ଉପରକୁ ହାତ ଉେଠଇ କହି ଉଠୁ ଥିେଲ

“अହ ସୁଲfଣି େହାଇଥା”, ହଠାତ ରହି ଗେଲ

ପାଟି ଖେନଇ ଆସି ଲା ନି ଜ ଆଖି ର ଲୁ ହକୁ ଆଉ େରାକି ପାରି େଲନି । ପାଦ ତା,ର
ଟଳମଳ େହଉଥାଏ। େସହି କ³ ାp अପରାହt ତା,ୁ ଆହୁରି अବଶ କରି ପକାଉଥାଏ.....
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ତ
ିକ

ା

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

ପଶାp କୁ ମାର ନାଥ

ହ
ାନ

ସୁDରପୁର,ପୀତି ପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

େମା-୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩
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ଖାଲି େପଟ ଓ ଖାଲି େବu୍
ସବୁ ଦି ନ ପରି େସଦି ନ ମଧ ମଁୁ ପାତଃ ଭମଣେର ଯାଉଥାଏ।
ପତୁ ଷେର ସଦୀପା अଧି କ ସୁDର ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମି ତି ସtାନ କରି
ଏେବ ହY ଆସି ଛି। ପfୀମାନ, କଳରବେର ଧରଣୀ ଗୁ{ରି ତ
େହଇଥାଏ। କୁ ହୁଡି େର ରା`ା अାଧି କ ଦି ଶୁ ନଥାଏ ତଥାପି ରା`ା
ଜୀବନ ପଦୀପ
ପଧାନ

କଡର ବୃ fସବୁ

अତି ସୁDର ଭାେବ ଦୃ ିେଗାଚର େହଉଥିେଲ।

ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି େକୗଣସି ମହାନ୍ ବ~ି, ଆଗମନ ପାଇଁ ପଲA ବରୂପୀ
ଉପହାର ଧରି ସ ାଗତ ସaନା ପାଇଁ ଛି ଡ଼ା େହାଇଛpି ବୃ f ସବୁ । ସବୁ
ପତେର କି ଛି ନୂ ତନ ସେତଜତା ଶି ହରୀ ଉଠୁ ଥିଲା।

ଆେବଗ ମଧ କୁ ହା ଯାଇପାେର। अଳସ ଭାrି ଉଠି ଥିବା ଧରି ତୀ
ଉପେର ଭଲ କି ଆଖି ନ ବୁ ଲାଇେଲ ଦି ନଟି अସ!ୂ# ଲାେଗ। ଦୀଘ ୬
ବଷ େହବ ସବୁ ଦି ନ ଏହି େପାଲି ସ୍ େଟନି ଂ :ୁଲ୍ େଦଇ ମଁୁ ଯାଏ।
ବାଟେର ଗଲାେବେଳ ସବୁ ଦି ନ େଦେଖ େଗାଟିଏ ବୁ ଢା ବର ଗଛକୁ ।
ତାକୁ େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଧୖ ଯ ର ପାହାଡଟିଏ କାହY େକଉଁ अନାଦି

ଇ
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ତ
ିକ

ା

କାଳରୁ େକେତ ସୁଖ ଦୁ ଃଖର ବାତକୁ ସାମtା କରି ଛି ଡ଼ା େହାଇଛି ।
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ସବୁ ଦି ନ ପାତଃ ଭମଣେର ଯି ବା େମାର अଭାସ କି ମା ରୁଚି ଗତ

ଆ

ହ
ାନ

େଯେତେବେଳ ବି ମଁୁ ସକାଳୁ େସ ରା`ା େଦଇଯାଏ, େସ ବରଗଛକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଖି େମା ଆତG ବି ଶାସ ବଢି ଯାଏ। େମା ଜୀବନର ଆଦଶ ଭାେବ େସ ବରଗଛ େମାେତ
େଧୖ ଯ ର ଶି fା େଦଇଛି । େକେତ ଝଡ଼ ବଷା ସହି ମଧ ନି ଜର କମକୁ ନ ଭୁ ଲି ବା ପାଇଁ
େପରଣା େଦଇଛି େସ ବର ଗଛ।
ମଁୁ େଯେତେବଳ କେଲଜେର ପଢ଼ୁଥିଲି େସେତେବେଳ ମଧ ଏହି ରା`ା େଦଇ
अଧି କାଂଶ ଯି ବା ଆସି ବା କରୁଥିଲି। अତି ପରି ଚିତ ରା`ାଟି, ଏ ରା`ା ବି େମାେତ ଚି ହt ି ଛି ।
ମଁୁ େଯେତେବଳ େସ ରା`ା େଦଇଯାଏ େସେତେବେଳ ରା`ା କଡେର ଥିବା ବି ମଳ ପାନ
େଦାକାନେର େଗାଟାଏ କପ୍ ଚା ପି ଇ ଆଗକୁ ବେଢ। ଚା ସହ େଯତି କି ସଂପକ, ବି ମଳ
ଭାଇ, ସହ ମଧ େସତି କି ଆpରି କତା। ସବୁ ଦି ନ ସମାନ ଯାଗାେର ସମାନ ସମୟେର ମଁୁ
ଯାଏ େସ ଚା େଦାକାନ ନି କଟକୁ । ଏମି ତି କି ଛି ଦି ନର ଯି ବା ଆସି ବା ପେର େମା ସହ
ପରି ଚିତ େହାଇଥିେଲ ପଦୀ ବାବୁ । ଆମ ଭିତେର ନା ଥିଲା ର~ ସଂପକ ନା ଥିଲା କମ
ସଂପକ େକବଳ ଥିଲା ଦୁ ଇ କପ୍ ଚା ର ସ!କ।

ଥିେଲ। ଚାକି ରୀ ଜୀବନେର ୧୪ ବଷ େଗାଟାଏ େଟନି ଂ :ୁଲେର ବି େତଇ ସାରି ଛpି େସ।
ନି ଜର କାଯଦfତା ଓ ସୋଟ ଦାୟି ତେବାଧ େଯାଗଁୁ ତା,ର ବାରaାର ପେଦାନt ତି
େହାଇଥିେଲ ମଧ େସ ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ଯି ବା ପାଇଁ େକେବ ରାଜି େହାଇନଥିେଲ।
gାନୀୟ अuଳେର ସହୃଦୟତା ପାଇଁ ପଦୀ ବାବୁ ,ର ଏକ ସୁନାମ ଥିଲା।

ତ
ିକ

ା

ବହୁତ କମ ଦି ନ ମଧେର ଆେ ପରର ସହି ତ अତି ନି କଟତର େହାଇଗଲୁ ।
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ପଦୀ ବାବୁ , gାନୀୟ େପାଲି ସ େଟନି ଂ :ୁଲ୍ େର ହି ସାବ ରfକ ଭାବେର କାଯରତ

ଇ
-ପ

େବେଳ େବେଳ ଆମ ଜୀବନେର କି ଛି ଏମି ତି େଲାକ, ସହ ଘନି .ତା ବଢି ଯାଏ େଯାଉ

ଆ

ହ
ାନ

ମାେନ ଆମ ସ!କେର କି ଛି ନୁ ହଁ ମାତା େସମାନ, ଆଗମନ ପେର ଜୀବନେର କି ଛି
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ନୂ ତନ ଶି fା ମି ଳିଥାଏ।
ଏଥର ପଦୀ ବାବୁ ଏବଂ ମଁୁ ଏକା ସହ ପାତଃ ଭମଣ କରୁ। କି ଛି କି ଛି ବା^ାଳାପ
ସହ ଆଗକୁ ବଢୁ । ଦୁ ଇ କି େଲା ମି ଟର ଗଲା ପେର ରା`ା କଡ଼େର ତି ଆରି େହାଇଥିବା ଏକ
ସି େମ େବu ଉପେର କି ଛି ସମୟ ବି ଶାମ େନଉ।
ଦି େନ ଆେମ ବସୁଥିବା େବu ଉପେର ନୁ ଖୁରା େକଶଧାରୀ ଝି अଟିଏ େଶାଇଥିଲା।
େଦହେର ଚି ରଫଟା େପାଷାକ, ପାଦେର ଚପଲ ନାହY। ତା ନି ରୀହପଣିଆ ବD ଥିବା
ଆଖିରୁ ମଧ ପଢି େହଉଥିଲା।
ତାକୁ ନ ଉଠାଇ େବu ପାଖେର ତେଳ ହY ବସି ପଡ଼ି େଲ ପଦୀ ବାବୁ ଆଉ ମଁୁ ମଧ
ବାଧ େହାଇ ତେଳ ବସି ଲି।
୧୦ ମି ନିଟ୍ ପେର ନି ଦ ଭାrି ଉଠି ଲା ଝି अଟି। ପଦୀ ବାବୁ ଝି अଟିକୁ ସବୁ ପଚାରି
ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ଝି अଟି अନାଥ। କାଲି ରାତି େର େଭାକେର ଏଠି େଶାଇପଡି ଥିଲା। ଏହା

ଝି अଟିକୁ କହି େଲ, “ପତି ଦିନ ତୁ େମ ସକାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବ”
ଝି अଟି ମଧ ହଁ େର ହଁ େଯାଡ଼ି ଲା ଏବଂ େସ ଟ,ାେର କି ଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖ
େଦାକାନକୁ ଚାଳି ଗଲା। ପରଦି ନ ପଦୀ ବାବୁ ପାତଃ ଭମଣ ସମୟେର ହାତେର େଗାଟିଏ
ବାଗ୍ ଧରି ବାହାରିେଲ। େସହି େବu ନି କଟକୁ ଆେମ ପହuିଲା େବଳକୁ େବu ତେଳ

ତ
ିକ

ା

ବସି ଥିଲା େସ ଝି अଟି।

ଇ
-ପ

ପଦୀ ବାବୁ ବାଗ୍ଟିକୁ ଝି अଟି ହାତକୁ ବଢାଇ େଦେଲ, ଝି अଟି ବାଗ୍ େଖାଲି େଦେଖ

ଆ

ହ
ାନ

ତ ନୂ ଆ େପାଷାକ କି ଛି ବି :ୁଟ ଆଉ େଗାଟିଏ କaଳ। ଏହା େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଝି अଟି। େମାେତ ମଧ େଦଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଝି अଟି ତେଳ ବସି ଥାଏ ମଁୁ ଆଉ ପଦୀ ବାବୁ
େବu ଉପେର ବସି ଥାଉ। ପଦୀ ବାବୁ ଝି अଟିର ନାମ ପଚାରି ବାରୁ ଝି अଟି ଉ^ର େଦଲା
'ପଜ
ୂ ା'। ସବୁ ଦି ନ ଏହି ସମୟେର ଏହି େବu ପାଖକୁ ଆସି ବାକୁ ପଜ
ୂ ାକୁ କହି େଲ ପଦୀ
ବାବୁ ।
ସବୁ ଦି ନ ପଦୀ ବାବୁ ସକାଳୁ କି ଛି ରୁଟି ତି ଆରି କରି ପଜ
ୂ ା ପାଇଁ େନଇକି
ଯାଉଥିେଲ। େସହି େବu ପାଖେର ହY ବସି ପଜ
ୂ ା ମଁୁ ଆଉ ପଦୀ ବାବୁ କି ଛି ସମୟ
ବା^ାଳାପ ପେର େଫରି ଆସୁ ଥିଲୁ।
ପଦୀ ବାବୁ , େକହି ପରିବାର ନଥିେଲ, େସ अବି ବାହି ତ ଥିେଲ। ଆଉ ସାରା
ଜୀବନ ମଧ अବି ବାହି ତ ରହି ବାର ପତି ା କରି ଥିେଲ। ମାଆବାପା େକେତ ବଷ ତଳୁ
ଇହଧାମ ତାଗ କେଲଣି। ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ନି ଆେର ଏକା ହY अଛpି େତଣୁ ପାରି ବାରି କ
ଜ{ାଳ ମୁ~ େସ । େସ ଏବୂତ ସହୃଦୟତା ପାଇଁ gାନୀୟ अuଳେର େବଶ ଜଣାଶୁଣା।

ବହୁତ କଥା ଶି ଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି।
ହଠାତ୍ ଦି େନ ରାତି େର ଖବର ପାଇଲି େପାଲି ସ୍ େଟନି ଂ :ୁଲ୍ ଉପେର ମାଓ ଆକମଣ
ଚାଲି ଛି। ଦୀଘ ତି ନି ଘା ସମୟ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ବଷା ପେର ସକାଳୁ ପରି gିତି अସ ାଭାବି କ
ଥିଲା। େସହି अଂଚଳର ସୁରfା ବବgା କଡାକଡି କରା ଯାଇଥିବାରୁ େସ अuଳ େଦଇ

ତ
ିକ

ା

ପାତଃ ଭମଣେର ଯି ବା ସବ େହଲା ନାହY। େସହି ଦି ନ ମଁୁ ପାତଃ ଭମଣ ପାଇଁ ଗଲି
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ସମ`, ଦୁ ଃଖେର ସହଭାଗୀ ହୁअpି ପଦୀ ବାବୁ । ତା, ସହ ପାତଃ ଭମଣେର ଯାଇ ମଁୁ
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ନାହY।

ଆ

ହ
ାନ

େସଦି ନ ଦି ପହେର ମଁୁ ଦୂ ରଦଶନେର ସaାଦ େଦଖୁଥିଲି, ଗୁଳି ବି ନିମୟେର ୧୫
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଓବାଦୀ ଓ ୬ ଜଣ ପୁଲିସ୍ ନି ହତ େହାଇଥିବା ସaାଦ େଦଖିଲି। େମା ଆଖିରୁ ଦୁ ଇ
େଟାପା ଲୁ ହ ଗଡ଼ି ଗଲା େଯେତେବେଳ ଦୂ ରଦଶନେର ମଁୁ ମୃତ େପାଲି ସ୍ अଧି କାରୀ,
େଫାେଟା ଭିତେର ପଦୀ ବାବୁ , େଫାେଟା େଦଖି ବାକୁ ପାଇଲି । ମଁୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁ
ନଥିଲି ବା`ବତାକୁ ।
ଆଉ ପାତଃ ଭମଣେର ଯି ବା ପାଇଁ େମାର ମାନସି କ ସାହସ େହଉନଥିଲା। ୨ - ୩
ଦି ନ ନ ଯି ବା ପେର େମାର ମେନ ପଡି ଲା ପଜ
ୂ ା କଥା। େତଣୁ ବାଧ େହାଇ ସକାଳୁ ଗଲି
େଦଖିବା ପାଇଁ ପଜ
ୂ ାକୁ । େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି େଟନି ଂ :ୁଲ୍ ରା`ା େଦଇ ଯାଉଥାଏ
େସେତେବେଳ େମାେତ େକବଳ ପଦୀ ବାବୁ , ବ~ିତ କଥା ମେନ ପଡ଼ୁଥିଲା।
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବି ମଳ ଚା େଦାକାନେର ପହuିଲି ହାତକୁ ଚା କେପ ବେଢଇ େଦଲା
ବି ମଳ ଭାଇ। ମଁୁ ଏକା ବସି ଥିଲି, ଖାଲି ଥିଲା େମା ପାଖ େବu ।
ଚା ପି ଇ ସାରିବା େବଳକୁ ମଁୁ ସବତଃ अଧି କ अେବଗପବଣ େହାଇ ସାରି ଥିଲି।

ଦୁ ଃଖକୁ େଦଖି ସାରି ମଧ େସ ଛି ଡା େହାଇଛି ନି ଃଶhେର। ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମି ତି େସ
ବରଗଛ କହୁଛି , “ଏ କି ଛି ନୁ େହଁ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଆଉ େତା ଦାୟି ତ ଉପେର ଗୁରୁତ
େଦବାକୁ େଚା କର”
କି ଛି fଣ ଚାଲି ବା ପେର ମଁୁ ପହuିଲି େସ େବu ପାଖେର। ଆଜି ବି େସ େବu ତେଳ

ତ
ିକ

ା

अେପfା କରି ବସି ଛି ପଜ
ୂ ା। େମାେତ େଦଖି ପଶtବାଚୀର ହସଟିଏ ହସି େଦଲା େସ। ମଁୁ
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ଭିଜା ଆଖି େନଇ ଆଗକୁ ବଢି ଲା େବେଳ େଦଖି ଲି େସ ବରଗଛକୁ , େମାଠୁ େକେତ अଧି କ

ଇ
-ପ

ଯାଇ ପଜ
ୂ ାକୁ କି ଛି ଟ,ା େଦଇ ଖାଇବାକୁ ପେଠଇେଦଲି । ଏେବ ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା େସ

ଆ

ହ
ାନ

େବu ଉପେର ବସି ବାକୁ । ମଁୁ ନି ରବେର ଛି ଡା େହାଇଥିଲି େସ େବu ପାଖେର। କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସମୟ ପେର େମାେତ ଲାଗିଲା େସ ଖାଲି େବu େଯମି ତି େମାେତ କହୁଥିଲା, “ଆଜି ଠୁ ଏ
ତୁ ମର ଜାଗା, ତୁ େମ ଏ େବuେର ବସି ବା ପାଇଁ ପ`ୁତ ହୁअ”
ମଁୁ ପତି ଦିନ େସ ଖାଲି େବu ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଉ ପଜ
ୂ ା ସହ ଦୁ ଇ ପଦ ମନେଖାଲି କଥା
େହାଇ ଆେସ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଇ େବu ଉପେର ବେସ େସେତେବେଳ େମାେତ
ଶନ
ୂ ତା ଭିତେର ବି ପ#
ୂ  ତାର अନୁ ଭବ ମି େଳ। େସ ଖାଲି େବu େମାେତ ମାନବି କ
ଦାୟି ତର ହୃଦେବାଧ କରାଏ ।
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ା
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ଦଶପଲA ା, ନୟାଗଡ଼

ହ
ାନ

୭୫୨୦୯୧

ଆ

ଦୂ ରଭାସ- ୬୩୭୦୨୭୨୯୯୦
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କେହtଇ

କେହtଇ ପାଖରୁ ଆସି କେହtଇକି ଛାଡି କେହtଇ, ବି ଗହ ପାଖେର
ସାାr ପଣିପାତ କଲି , ଲୁ ହ ଗୁଡା କି ଏ େଦଖିେନବ କାେଳ େବାଲି
ଓଢଣାଟା ମୁହଁ ଯାଏ େଘାଡାଇ େଦଇଥିଲି ଆଉ େକେତ କଣ କହି
ଯାଉଥିଲି କେହtଇ,ୁ अଭିମାନେର, अରମାନ େମିଗଲା ଯାଏଁ, େହେଲ
ସୁନDା ମହାpି

େସତ ପଥର, ଆଉ ମଁୁ େକାଉ ଭ~େର ବା ଗଣା !
କେହtଇ ପରି େଜାଇଁ େଦଇଛ େହ ପଭୁ , େହେଲ ଓଡି ଶା ଭି ତେର
ଥାଇ ବି େକେତ ଦୂ ର, ନାତୁ ଣୀ ଜନGଦି ନ ପାଇଁ େମା କେହtଇ ଆସି େନଇ
ଯାଇଥିେଲ େଯ ରହି ପାରି ଲି ନାହY, ଖବର ପହଁ ଚିଲା, କେହtଇ ପରା ପୁअ

େକାଳର କେହtଇ ଏଇ ଏଇ ବି େଦଶରୁ ଆସି ଥିଲା ରାଜଧାନୀ େଯ ଟିେକ
ଭଲମD ବୁ ଝୁଥିଲା େମାର, େଦଖି ପାରୁଥିଲି କେହtଇକି େମାର, ପୁଣି ଯି ବ
ବି େଦଶ, ତାକୁ େସନେର ଛାଡି ସି ଧା କେହtଇ, ମDିରେର ପଶି
କେହtଇ, କଳା କମନୀୟ ମୁଗୁନି ପଥର ମୂ^ୀ, େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡି ଛpି
େଯ ଉଠି ବାର ନାମ ଧରୁନାହାpି , କଣ ଭାବି େଲ ନନା, ମାଆ ତୁ ଳସୀ
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ନି अ କହି ଡାକି େଦେଲ, କଲବଲେର ଓଢଣା ଭିତେର ଲୁ ହ େପାଛି ଠି ଆ
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େମାର ବି େଦଶ ଯି ବ, େକେତ କେର କେହtଇ,ୁ ଡାକି ଡାକି େମା

ଆ

ହ
ାନ

େହଲି େହେଲ ନନା, ଆଖିକୁ ଫା,ି ପାରୁଛି କୁ ଆଡୁ ? କହି େଲ
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ମନଦୁ ଃଖ କରନାହY ମାଆ, କେହtଇ,ୁ ଭରସା କରିଛ େଯେତେବେଳ େସ ହY ସବୁ ଠି କଠାକ
କରି େଦେବ, अବଶ ପାଦ େଘାସାରୀ ଘେର ପହଂଚୁ ପହଂଚୁ େମା କେହtଇର େଫାନ, େକମି ତି
ପହଂଚି ଲୁ ମାଆ, ପଚାରୁଥିଲା ତ, େତା ବି ନା ମଁୁ ଆଉ େତା ବାପା େକମି ତି ରହି ବୁେର
କେହtଇ କହି ବାେର, ହସୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ବ` କାହY େହଉଛୁ େଚା କରି ବେଷ ଭିତେର
ପୁଣି େଫରି ଆସି ବିନି ରାଜଧାନୀ, ତୁ ଆଉ େଲଖା େଲଖି କରୁନୁ କି ମାଆ, ଆେର ଛାଡ଼ େସ
େଲଖାେଲଖି, ଖତ ଖାଉଛି ସବୁ , େକାଉ ପକାଶି ତ େହାଇପାରୁଛି ନା କଣ, ତଥାପି ତୁ
େଲଖି ଚାେଲ ମାଆ କହୁଥିଲା େମା କେହtଇ ତ କାମଦାମ େର ମନଲଗାଇ, ସ{ େହଳାଣି
ଜଣା ନାହY େଫାନ ବାଜୁ ଛି କେହtଇ େମାର େଫାନ କରୁଛି େବାେଧ ଭାବି ଦଉଡି ଯାଇ
େଫାନ ରି ସିଭ କଲି l
େସପଟରୁ ଏକ ପତି କାର ସ!ାଦକ େମା ଲି ଖିତ ଗଟିଏର ତାରି ଫ କରି ଆଉ
େଲଖା ମାଗୁଥିେଲ ତ ମଁୁ ଆା କହି ବାେର, ବି ଚଳି ତ େହାଇ अନୁ େରାଧ କରି କହି େଲ ମଁୁ
ଆପଣ କୁ ହ ନାହY, ଜୀବନେର ପଥମ ଥର

ଖୁସିେର ବି ହଳି ତ େହାଇ କହୁ କହୁ କହି େଦଲି ହଁ ହଁ କାହYକି ନୁ ହଁ , ତୁ େମ ତ େମା କେହtଇ,
େସ େସପଟୁ ପଶtବାଚି ସୂଚକ अା? କହୁଥିେଲ ତ ମଁୁ କହୁଥିଲି ନା ନା ପୁअ ତୁ ମ ନାମ
ଜାଣିନି ତ କେହtଇ େବାଲି କହି େଦଲି , ଖରାପ ଭାବି ବନି , େସପଟୁ େସଇ କେହtଇ କହୁଥିେଲ
ନାଇଁ ନାଇଁ େମାର କି ଭାଗ, ଆଉ େସ ତା, ନାମ ଜଣାଉଥିେଲ ତ ମଁୁ କେହtଇ, ପାେଖ
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ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ େଦୗଡୁ ଥିଲି ରୀତି ମତ l
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ଆପଣ, ପୁअ ପରି ଆା ମେତ, ଆା
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ସାfୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ ୭୦୦୮୯୪୨୨୧୫
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େଲାଭ
ମଫସଲି ଆ ଗଁା ଟିଏ । ନଁା ତାର ଚାDପଲA ୀ । ଗଁାେର ରହୁଥାଏ
େଗାଟିଏ େକଉଟ। ନଁା ତାର ହରି ଆ। ୀ ଓ ଦୁ ଇ ପୁअକୁ େନଇ ତାର
େଛାଟିଆ ସଂସାର। ହରି ଆ ସବୁ ଦି ନ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଏ।
େସଇ ମାଛକୁ ହାଟେର ବି କି ଦି ପଇସା େରାଜଗାର କେର। େକେବ
କଲାଣୀ ଦାଶ

ମାଛ ପେଡ ତ େକେବ ନାଇଁ। ଥେର ଚାରି ପାu ଦି ନ ଲାଗି ଲାଗି ତା
ଜାଲେର ମାଛ ପଡି ଲା ନାହY ହାଟକୁ ନଯି ବାରୁ ପଇସା ବି କି ଛି େହଲା
ନାହY। ପରି ବାର େଭାକେର ବି କଳ। ପରଦି ନ ସକାେଳ ପଭୁ , ପାଖେର
ପାଥନା କରି ହାତେର ଜାଲ ଧରି ବାହାରି ଲା। ସକାଳ ଯାଇ ଖରାେବଳ

େଶଷ େଚା ପଭୁ ଦୟା କର। ଜାଲ ପକାଇଲା ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା
େବଳକୁ ବହୁତ ଓଜନ। େଦଖି ଲା ବହୁତ ବଡ ମାଛ, େକଉଟକୁ କହି ଲା
ମଁୁ ତମ କ ଜାଣିଛି ତୁ େମ େମା ଭିତରକୁ ଆସ େମା ଭି ତେର ବହୁତ
ସୁନା ରୂପା ଟ,ା ପଇସା अଛି େନଇଯାअ। ହରି ଆ ପଥେମ ରାଜି
େହଉନଥିଲା କି  ପେର ତା ଭିତରକୁ ଗଲା। େଦଖି ଲା େସ ମାଛ େପଟ
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ଭିତେର ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଆଉ ପଇସା। ହରି ଆ ଭଲେର ରହି ବା
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େହଲା େଗାେଟ ବି ମାଛ ପଡି ଲାନି । ମେନ ମେନ ଭାବି ଲା ଏଇ ଥରକ
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ପାଇଁ େଯତି କି ଦରକାର େସତି କି େନଇ ଆସି ଲା। ମାଛକୁ ଧନବାଦ
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େଦଲା। ଘରକୁ ଆସି ଲା। ୀ ଏସବୁ େଦଖି अବାକ େହଇଯାଇ ୟାର ରହସ ପଚାରିଲା
ହରି ଆ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହି ଲା। ହରିଆ କହି ଲା େବେଳ ସୁଦାମ େବାଲି ଜେଣ େକଉଟ
ଝରକା ପାଖେର ରହି ଏସବୁ ଶୁଣିଲା। ପରଦି ନ େସ ବି ଜାଲ ପକାଇଲା େସଇ ମାଛକୁ
अେପfା କଲା। େସଇ ବଡ ମାଛ ଆସି କହି ଲା େମା ଭି ତେର ବହୁତ ଟ,ା ପଇସା ସୁନା
ଗହଣା अଛି େନଇଯାअ। ସୁଦାମ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତେର ଏେତ ସୁନା ପଇସା େଦଖି ତାର
ବହୁତ େଲାଭ େହଲା। େସ ଦରକାରଠୁ अଧି କ ସୁନା ଗହଣା ଆଉ ପଇସା େନଲା। ଠି କ
େସତି କିେବେଳ ମାଛର େପଟ ଫାଟିଗଲା ଓ ସୁଦାମର ମୃତୁ େହଲା। ଏପେଟ ହରି ଆ
େଲାଭ ନା କରି ଦରକାର ତୁ ଳନାେର େନଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସିେର ରହି ଲା ଓ ସୁଦାମ अତି
େଲାଭ କାରଣରୁ ମୃତୁବରଣ କଲା। अତି େଲାଭ ମୃତୁର କାରଣ େହଇଥାଏ।
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ଭାମଭାଷ : ୬୩୭୧୨୧୭୨୫୧
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ପରିgିତି ର ଚାପ
ପରି gିତି ର ଚାପ ମଣିଷ ଜୀବନେର ଛାପ ଛାଡି େଦଇ ଚାଲି ଯାଏ।
ନି ଜକୁ ଦୁ ଃଖ ଓ ଦାରି ଦର ସବଳ ପାଦତେଳ ଚାପି େହଇ େବଶ େଗାେଟ
ହସ ହସ ମୁହଁେର ସହି ବା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ପ`ୁତ କରୁଥାଏ ପା.........
ନଁାଟା େଗାେଟ अନାବି ଳ େପମ ସଂପକ ସହି ତ ମୁିେମୟ େଲାକ େଯାଡି
ଇDି ରା ଚରଣ

ଦି अpି , अବଶ अବାଚି ନ ସଭତାର ପତନ େହଲା ଭଳି େପମ
ସ!କେର ବି େଗାେଟ ପ#
ୂ  େଛଦ ପଡି ଯାଇଛି । କାରଣ େଗାେଟ ଝି अ
ନୁ େହଁ ବରଂ େଗାେଟ अହଂକାର, ନି ଜକୁ ନି େଜ ସାଧୀନ କରି ବାର
ପେଚା କାରଣ ବାବୁ ଆମର କାହା ଭିକ ଦି ଆ ପଇସାେର ଚଳି ବାକୁ
ତା,ର

ନାରୀବ|ୁ

ଜେଣ

ତା,ୁ

ଥ*ାେର

ତା,

େବେରାଜଗାରୀ ଉପେର ଥେର କହି େଦେଲ େସଇୟା କୁ ମେନ କରି େସ
ତା, ସହି ତ କଥା େହବାକୁ ନାରାଜ ତାଛଡା େସ କଥାଟା ବି ଏେତ କଡା
ଥିଲା େଯ େଯେକୗଣସି ର~ମାଂସ ପ#
ୂ  େଦହରୁ ର~ ନି ଗାଡି େଦଇ
ପାରି ବ କଥାଟା ସ ଭାବି କ କି  ତାର େକୗଣସି ପତି କାର ଏଇ ଭଳି ଶ
ପଯୁଜ ନୁ େହଁ । ବାବୁ ବି ଆମର କଥା କଟା କଟି େହଇ ଭଲ କି େଗାେଟ
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ଶୁେଣଇ େଦଇ ଚାଲି ଆସି େଲ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀେର କୁ ହାଯାଏ break
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up... କଥାଟା ଠି କ ଏମି ତି ଥିଲା - ଭସା େମଘ ପରି ଇତ`ତଃ ଘୁରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବୁ ଲୁ ଥିବା ମଣିଷଟିଏ ମଁୁ ତୁ ମ େସଇ ବି ଳାସପି ୟ ସ # ପ{ୁ ରୀେର ରହି ବାର େମାର େକୗଣସି
अଭିପାୟ ନାହY…  ସମୟ ସହି ତ ମଁୁ ବୃ  େହଇ ଯାଇପାେର କି  ପାରି ବାରି କ ବ|ନର
େସ ପୀଡ଼ାେର ସବୁ ଦି ନ ତୁ ମ ସହି ତ ତି ଳ ତି ଳ େହାଇ ନି ଜକୁ ଜାଳି ବାଠୁ ବହୁ ଉ 
େସାପାନେର ନି ଜକୁ ପତି .ିତ କରି ବାକୁ ଚାେହଁ ..... ବ|ନର େସଇ େବଡି କୁ ମଁୁ ନ
କରି ବାକୁ ଚାେହଁ , େଗାେଟ ପfୀଭଳି ମୁ~ ଆକାଶେର େଡଣା େମେଲଇ ଉଡି ବାକୁ ଚାେହଁ
ବହୁ ଦୂ ରକୁ ଆଉ ଦୂ ରକୁ ....... େସଇ େବଳଠୁ ବାବୁ ଆମର େଗାେଟ ଦାଶନିକ ମେନାଭାବ
ଆପେଣଇଛpି । ଗଁାକୁ ଆସି ଛpି , ଗଁାର ପରି େବଶ କଥା ବୁ ଝି ଛpି । େକାଉ େଗାେଟ ପାଚୀନ
ବରଗଛେର ଆଉେଜଇ େହଇ ଗଁାକୁ େଦଖpି , ଗଁାକୁ େଦଖି ସହରକୁ କନା କରpି , ଆେର
କାଳକେମ ସହର ଏମି ତି େହଇଯାଇଥିବ ଭାବି େସଇ ବରଗଛ ଓହଳକୁ ଟାଣି ଆଣି
ଆଲି rନ କରpି ସେତକି େଯମି ତି ତା ବାଲକାଳର ବ|ୁ । ଏେତ ନି ବିଡ଼ ସ!କ େଯ
ବରଗଛ ବି େଯମି ତି ପବନ େର ନି ଜ ଓହଳକୁ ହେଲଇ ହାତ ଠାରି ଡାେକ। ପା ପୁଣି

େହଇଯାଏ।
ଏମି ତି ବହୁତ ସ ପt େଦେଖ, ଇତି ହାସର ପୃ.ା ଓଲଟାଏ ମଣି ଷର େସଇ ପ`ର ଯୁଗରୁ
ଏଇ ଏକବି ଂଶ ଶତାୀ କଥା ଚି pା କେର, ବାଇେବଲର େସଇ ଆଦମ ଆଉ ଇଭ କଥା
ଚି pା କେର ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ ସୃି େହଇଥିଲା, ମଣିଷକୁ ପୁଣି ରାେଗ କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ

ତ
ିକ

ା

ଏ ସାରା ସଂସାର େକେତ େବେଳ ହୁ ହୁ େହଇ ଜଳୁ ଛି ତ େକେତ େବେଳ ଓଜନ `ର େର
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“େମା ଗଁା ଆଜି ସହର ସହର ବାସୁଛି” େବାଲି ଭାେବ, େହାକା ଭାଇର ସrୀତେର ମସଗୁଲ
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ଗାତ ସୃି େହଉଛି ।

ଆ

ହ
ାନ

କଁାଭଁା େକାଉ େଗାେଟ ଖବର କାଗଜେଟ ଉେଠଇ ଆଣି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଧି °ାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କେର, ଖବର କାଗଜର ପତି ଟି ଖବର ପାଈଁ େସ ନି ଜ ହି ସାବେର କି ଛି େଗାେଟ କେହ।
ପତି ଟି ଖବର େଯମି ତି େକୗଣସି େଗାେଟ ଯାତା ଠାରୁ ତାକୁ କମ ଲାେଗନି । ଆକାଶର େସଇ
ସ|ା ସମୟେର ପାଉଁଷିଆ ରrକୁ େଦଖି କଣ େଗାେଟ ଆେଜବାେଜ ଗେପ, ପୁଣି ଏ
ଦୁ ନି ଆକୁ ଚାଲି ଆେସ ବି କାଶର ପହସନ କରିଥିବା ଏ ସମାଜ, ସରକାର ଉପେର ଖୁବ ପାଟି
କେର। ଗଳା ବସି ଗଲା ପେର ଆସି ନି ଜ ସମସା ଉପେର କାDି େବାବାଏ, अେହତୁ କ କ³ ାpି
अନୁ ଭବ କେର, କାଗଜ କଲମ େର ସାଧା ଫଦ୍ େଦଖି କି ଛି େଗାେଟ ଗାେରଇ ପକାଏ,
େଲାକ,ୁ ଡାକି ପଢାଏ, ଏ ସମାଜ, ଏ ମାନସି କତା କୁ ଘୃଣା କେର।
ନି େଜ ବାହା େହଉନପାରି ଥିବା ତା େପମି କା କଥା ଥେର ଚି pା କେର, ମଣିଷ
ଜୀବନର େସଇ ନି ରାଟ ସତକୁ େସ ଭାେବ। ଆେପ ଆେପ େସ ନି ଜ ଲୁ ହର ବଢି େର
େଡଇଁପେଡ। ପୃଥିବୀ ସାରା ତାକୁ େଗାେଟ ରr େଦଖାଯାଏ ତାହା ଯାହା ତା ଜୀବନ େହଇ
ସାରି ଛି.........
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ଇରିେଗସନ କେଲାନୀ, େଲନ୍: ୧୨, ଭବାନୀପାଟ୍ଣା,
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୭୦୭୭୫୭୭୯୯୫
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अେପfାର ଫଳ ମିଠା
େଧୖ ଯ , ନମ, ବି ଶାସ ଓ ଭ~ି
ରଖିଥିେଲ କମ ନି .ା....
ସତ ଷଡ଼ଯ ଝଡଝ{ା ସେ^
अେପfାର ଫଳ ମି ଠା ।।
ଛବି ରାଣୀ ପତି

ସମୟର अତି କାେp....... େବେଳ େବେଳ ସବୁ କି ଛି ଭାରାକାp
େହାଇଯାଏ ମଣିଷେଟ ପାଇଁ। କି  ନି ଜ ଉପେର ତଥା अବି େନଶର
ଐଶରୀୟ ସ^ା ଉପେର ଆgା ଭାଜନ େହାଇ, ସୁଚାରୁରୂେପ ନି ଜ କମ

ଚୁ ମି ଥାଏ। େଗାଟିଏ ଛାତ, େଗାଟିଏ ଭାତ ଆଉ ଦୁ ଇଖo େହାଇଥିବା
େଗାଟିଏ ନାହି , ଥିେଲ ଲକି ଆଉ ଲି କି ଜାଆଁଳା ବା ଯମଜ ଭଉଣୀ
ଦୁ ଇଜଣ। ରୂପ, ରr ସାrକୁ ସବୁ େଯପରି ଥିଲା ଏକ ଓ अଭିନt ।
ମାତ, ସଂପ#
ୂ  अଲଗା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦୁ ଇଜଣ,ର ସଭାବେର। େତଣୁ,
କାହାରି ମନ ମି ଶୁ ନଥିଲା କାହା ସାଥୀେର। ଜନGରୁ अଦାବଧି ....
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ତ
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ା

ଦୁ ହY, ଭିତେର ମନାpର ଏବଂ ମତାpର ନି ରpର ଲାଗି ରହି ଥିଲା।
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ସ!ାଦନ କରିଚାଲୁ ଥିେଲ, େଶଷେର ସଫଳତା ନି ିp ଆମ ପାଦ
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ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଲକି , ଥିଲା ପଚo अବାଧ, ବଦରାଗି ଓ अହ,ାରୀ। ତାର
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସ!ୂ# ବି ପରୀତ ଥିଲା ତାର ସାନ ଭଉଣୀ। ସରଳ, ଶାp, ସ ାଭିମାନୀ ଓ ସଂ:ାରୀ। ଖାଲି
ବାପାମାଆ, କଡା ତାଗିଦ୍, ଶୃ·ଳି ତ ଶାସନେର ସୁରୁଖୁରୁେର ବି ତିଗଲା ବାଲ,
େକୗେଶାର। ଏେବ େଯୗବନର ଉପନି େତ ଦୁ ଇଜଣ,ର ମନ...... ଭାରି ଆନମନା ।
ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ପଢpି , େଯାଗକୁ େଗାଟିଏ କେଲଜ୍ େର। ସମୟ ଏପରି େଖଳ େଦଖାଏ
େଯ' ନି ଜ अତାବଶତଃ ଦୁ ଇ ଜଣଯାକ ଭଲ ପାଇ ବସpି େଗାଟିଏ ପୁअକୁ । अpର ଏତି କି,
ଲି କି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଶାp, ସରଳ, ଭଦ ଓ ନମ ତଥା େମଧାବୀ ଯୁବକକୁ । ଆଉ ଲକି .....
ଭଲ ପାଉଥିଲl ବି ^ଶାଳି ଓ ସବୁ ଝି अ,ୁ ଆକୃ  କରିପାରୁଥିବା ସୁDର ଯୁବସୁଲଭ
ଆଚରଣ ଓ ଗତି ବିଧିର ପୁअକୁ । ଯୁବକ କି  ଜେଣ। ନାଆଁ ତା,ର अଭିନDନ। ଲକି ଓ
ଲି କି... କେଲଜର ହତା ଭିତେର ପଶି ଲା fଣି ହY, େଖାଜି ବୁ େଲ ତା, ଚାରି ଆଖି େକବଳ
अଭିନDନ,ୁ । अଭି ନDନ ମଧ କମଶଃ ଗହଣ କରି େନଇଛpି ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ,ୁ ନି ଜର ପି ୟ
ସାr ଭାବେର। କି , ତା, ମନେର େଯ' କାହାପତି अଧି କ ଦୁ ବଳତା... ନା େସ ଆଜି ଯାଏ

अତଧି କ ତାଗ ଓ ସମପଣ ଭାବକୁ ସାନ େଦଉଥିେଲ େହଁ , ପଶଂସା କରି ଥିେଲ ବି ,
ତାଗିଦ୍ କରpି ଆଜି ର ସାଥବାଦୀ ଦୁ ନି ଆଁ ଠଁୁ ସତକ ଓ ସେଚତ ରହି ବା ପାଇଁ ଲି କିକୁ ।
ଆଜି अଭି Dନର ଜନGଦି ନ। ମଧବି ^ ପରି ବାରର ଲକି ଓ ଲି କି। ସପରିବାର ଆଜି
अତି ଥି... ସମାp ଶି fିତ ସଭ ସମାଜର अଭିନDନ, ଘେର। ଧନର ପାଚୂଯ ଉପେର
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ଛି ଡା େହାଇ ମଧ, अଭିନDନ, ପରି ବାର େଲାେକ ଠି କ୍ अଭିନDନ ପରି ଶି  ଆଉ ଭାରି

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

ଜାଣି ପାରି ଛpି !! ନା କାହାକୁ ଏ ବାବଦେର େକେବ କି ଛି କହି ଛpି । ହଁ , ଏତି କି କରpି .....
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ଭଦ। ଆଯବ^ ହି Dୁଧମର ପାର!ରି କ ରୀତି ନୀତି ଢrେର ପାଳୁ ଥାଆpି अଭି ର ଜନG
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ଦି ବସକୁ । େଗାେଟ ପେଟ ପଭୁ ସତନାରାୟଣ, ପଜ
ୂ ା ସ!ାଦନ େହଉଥାଏ। ଆରପେଟ
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େକକ୍ କଟାର ମଧ ବବgା ରହି ଥାଏ। େତଣୁ, ନି ଜ ନି ଜ ସାଭବକୁ େନଇ ଲକି େକେକ
କଟା ପାଖେର ପାଟi େସଲି େବଟ୍ େର ନାଚି କୁ ଦି ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଦଉଥିଲା େବେଳ, ଲି କି
କି  ଗୁରୁଜନମାନ, ସାrେର ବସି େହାଇଯାଇଥାଏ ବି ଭୁ ପାଦେର ଲୀନ। ବାପା ଓ ମା',ୁ
अନୁ େରାଧ କେର ଘରକୁ ଶୀଘ େଫରି ଯିବା ଲାଗି। କାରଣ ଘେର ଥାଆpି ମୂକ, अସହାୟ
େଭାକି ଲା ଜୀବନ ଦୁ ଇଟି, କୁ କୁ ର ଆଉ ବି ରାଡ଼ି ।
କି ଛିଦିନ अେp କେଲଜ୍ ସରି ଯାଏ। େରାଜଗାର ଚି pାେର ଥାଆpି ସମେ`। ଏତି କି
େବେଳ ବାପା ଓ ମାଆ ଚି pା କରpି , ଯାହାର େହେଲ ଜଣ,ର ବି ଭାଘର କରିେଦବାକୁ ।
ଜାଆଁଳା େହେଲ େବାଲି ଏକା ସାrେର ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟା ବାହାଘର ଦାୟି ତ ତ' େସ ଏକା
େଲାକ ତୁ ଟାଇ ପାରିେବନି ନା। ପଚାରିେଲ ପି ଲା ମାନ,ୁ । ସବୁ େବଳ ପରି ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାଏ
ଲି କି। ଲକି କେହ... ମଁୁ ଯଦି ବହାେହବି େକବଳ अଭି ନDନ,ୁ । ବଡ଼ ଝି अର ଏପରି
ଯୁଲମ୍ େଦଖି ପରିବାର େଲାେକ ରାଜି େହାଇଯାpି । ସଂ:lରି ମେନାଭାବ େଯାଗଁୁ ପାଟି

ହୁଏ। ବାପାମାଆ, ହ`େfପେର ଆଉ େଧୖ ଯ ପ#
ୂ  ଶାଳୀନତା େଯାଗଁୁ ତାର अଭାବ
ନଥାଏ େକଉଁଥିେର। ଭାବୁ ଥାଏ ଲି କି...!! କଣ୍ ୟା ପେର ବି ' ମଁୁ अଭି ,ୁ ଭଲପାଏ େବାଲି
କହି ବାଟା ଠି କ୍ େହବ...!! ତାପେର, ଖାଲି ମଁୁ ଭଲ ପାଇେଲ ତ' ଚଳି ବନି !! େସ େଯ'
କାହାକୁ ଭଲ ପାଆpି , େସକଥା ତ' ଆେମ େକହି ବି ଜାଣୁନା। ସତେର କଣ୍ ତା'େହେଲ,

ତ
ିକ

ା

अଭି ଲକି କୁ ଭଲ ପାଆpି ...!!!! ସବୁ କି ଛି अ ଥିଲା ଲି କି ପାଇଁ। अେପfା ଥିଲା
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େଖାଲି ପାରି ନଥିଲା ଲି କି। ଆଜି ଯାଏଁ ପେତକ େfତେର ପେତକ ଜି ନିଷେର ତାହା ହY ତ'

ଇ
-ପ

अଭିନDନ,ର ମତାମତ ଉପେର। ପୁଣି अେପfା, ଖାଲି अେପfା ଆଉ अେପfା। ସେତ

ଆ

ହ
ାନ

େଯପରି ... ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଖାଜୁ ଥିଲା ତା' अଭିକୁ ଲି କି। େଭାକ ନାହY କି , େଶାଷ ନାହY।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନାହY ବି ' େସ अମାନି ଆ अବି ଶାp ଆଖିକୁ ଟିକିଏ େବାଲି ନି ଦ। େବଶ୍ କି ଛିଦିନ अେପfା
ପେର, ଦି େନ ହଠାତ୍ େଫାନ୍ ଆେସ ଦୁ ଇ ଝି अ,ର ବାପା,ୁ । ସମେ` କାନ େଡରି
ଶୁଣୁଥାଆpି । ବାପା ଜବାବ୍ େଦେଲ କାଲି ଯି େବ େବାଲି । ସବ, ବାପା କାଲି ଲକି ର
ବାହାଘର ଠି କ୍ କରିେଦଇ ଆସି େବ। ତଥାପି ଥିଲା ନୀରବ ଲି କି। ଆଉ ଏକ ଜି ତାପଟର
ଖୁସି େନଇ ଉଛୁଳୁ ଥିଲା ଲକି ।
ଆଜି अଭିନDନ, ଘେର ବସି ଛି େବୖ ଠକ। अଭିନDନ, ଆଗେର ଏକ ବି ରାଟ
ପଶt। େସ ଏେତଦି ନ ଧରି ପାଉନାହାpି ତାର ସଠି କ ଉ^ର। େତଣୁ, େସହି अସବ ପଶt
େନଇ ଚାହY ରୁହpି ନି ଜ ବାପା ଆଉ ମାଆ, ଉ^ର ଆଶାୟୀ ମୁହଁକୁ। ନି ରୂ^ର ପୁअର
अସ ାଭାବି କ ପରି gିତି କୁ ଲfକରି େଶଷେର ସବୁ େଦାଷକୁ ନି ଜ ମୁoକୁ େନଇ ଶୁଣାpି
େଗାେଟ ଚୂଡାp ନି ତି । ପୁअ ତା,ର। େସ ଜାଣpି ତାର ପସD ଆଉ ନାପସD। ବୁ ଝpି
अଭିର ମନ`ତକୁ । େତଣୁ, ପୁअର अବଦମି ତ ମନର ଆଶା अଭିଳାଷାକୁ ଚରିତାଥ

େସତି କି ବି ' ନୁ େହଁ ...!! अଭି ଜନGଦି ନ ୂତiେର ..... ଲି କି ନି ଜ ଆଚାର, ବି ଚାରକୁ େନଇ
ଏଇ ପରି ବାରର ସଦସମାନ, ମନେର େସେବଠଁୁ ଏକ ସ ତ gାନ ତି ଆରି କରି
ଯାଇଥିଲା ନି ଜପାଇଁ। େସଦି ନ ଲି କି ନି ଜକୁ ସଜାଇ େଦଇଥିଲା ଆକଷଣର ମୁଖ େକD
ବି Dୁଟିଏ। ହଠାତ୍... `¸ େହାଇଯାଇଥିବା ମାେହାଲଟି ପୁଣି ନାଚି ଉଠି ଥିଲା ହଷ

ତ
ିକ

ା

ଉଲA ାସେର। ଆଜି ଲି କିର ବାପା ମଧ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ତା,ର ଉେhଶ ଥିଲା ବ|ୁ
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କରି ବାକୁ ଯାଇ ଲକି ବଦଳେର ଲି କିର ହାତ ମାଗି ବସpି ତା'ର ବାପା,ୁ । କାରଣଟା

ଇ
-ପ

ବା|ିବାେର, େଗାଟିଏ ଝି अ ବାହା କରିବାେର। େଗାଟିଏ ମି ନିଟର ବବଧାନ ଉଭୟ,

ଆ

ହ
ାନ

ମଧେର। ବଡ଼ ସାନ ଆଉ କଣ େଯ...!! େତେବ ଯାହାେହଉ ଲକି ପରି େମା' ଲି କି ଟା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େକେବ ବି ମୁହଁ େଖାଲି ପାରି ନ'ଥାpା ନି ଜପାଇଁ। अବଶ େସମାେନ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ ନି ଜ
ଝି अର ନି ରବତାର କାହାଣୀ। କି  ଲକି ର ଆଗହ ପାଖେର ଚୁ ପ୍ ରହି ବାକୁ େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ େଯପରି ବାଧ। ପଫୁଲିA ତ ମନେର ଘରକୁ େଫରି ସମ`,ୁ ଶୁଣାଇେଦେଲ
େଶଷ ନି ^ି। ତାପେର, ଧୁମ୍ ଧାମେର ଲାଗିପଡି େଲ ବାହାଘର ପ`ୁତି ଲାଗି ସମେ`
େଯପରି । ଏହି ଥିରୁ  अନୁ େମୟ େଯ “ପକୃ ତେର अେପfାର ଫଳ ସତେର ମି ଠା”

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ହ
ାନ

ଛବି ରାଣୀ ପତି , ମଧ ଶାସନ

ଆ

ବି ରିଡ଼ି ,ଜଗତସି ଂହପୁର ।।
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରି ଘୁରିକା
ନାଟକ:- (୩ୟ ଭାଗ)
।। ୯ମ ଦୃ ଶ ।।
(ଗୀତା ଡି େଶାଜାର େଫାଟକୁ ଏକ ଧାନେର ଚାହYରହି ମନକୁ ମନ
କହି େହଉଥାଏ।)
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ଗୀତା- ମଁୁ ଜାେଣନା ଡି େଶାଜା ତୁ େମ ଏେବ େକାଉଠି ? ଜାେଣନା ତୁ େମ
ଏେବ େକାଉ अf ଚାରି ପାେଖ କf େହାଇ ଘୁରିବୁଲୁ ଛ? େହେଲ ମଁୁ ...
ବଣମଲିA ଭଳି ବଣେର ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଉଛି । େସଇ ପୁରୁଣା ଇତି ହାସର
अନାରକଲି ସାଜି ଆକବର ତାନେସନମାନ,ର ଖର ନି ଃଶାସର ଇଟା

କରୁଛି , ଚି ®ାର କରୁଛି । େହେଲ େମା କାD କାହାକୁ ଶୁଭୁନାହY, େକହି
ଶୁଣିପାରୁ ନାହାpି । ଆଜି ସମେ` େମା ପାଇଁ अ|, ମୂକ, ବଧି ର।
अସି ତ- (ଦାର ପାେଖ) ଆଇନ କି  अ|, ମୂକ, ବଧି ର ନୁ େହଁ । ଭିତରକୁ
ଆସି ପାେର..?
ଗୀତ- ଆପଣ..?

ତ
ିକ

ା

अସି ତ- (ଆଇ କାଡ େଦଖାଏ)

ଇ
-ପ

ଗୀତା- ଓଃ େପାଲି ସ ବାବୁ ! ଆସ ଆସ। (अସି ତ ଭି ତରକୁ ଆେସ)

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ହ େମା ପାେଖ କି କାମ ଥିଲା େଯ ଏମି ତି ଆେବଳେର ଚାଲି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆସି େଲ?
अସି ତ- ଆଇନ ପାେଖ େବଳ ଆେବଳ ସବୁ ସମାନ।
ଗୀତ- ହଁ ତାହାତ ମଁୁ ବହୁପବ
ୂ ର
 ୁ ଜାେଣ।
अସି ତ- କଣ ଜାଣିଛpି ଆପଣ?
ଗୀତା- ଆଇନ େଚାର େଚାରି କରି ସାରିବା ପେର ପହuିଯାଏ। ଆଇନ ନାରୀଟିଏ ବଳା®ାର
େହାଇସାରି ବା ପେର ପହuିଯାଏ ଆଇନ ହତାକାରୀ ହତା କରି ସାରିବା ପେର
ପହuିଯାଏ।
अସି ତ-ସମ`,ୁ ସମାନ ନି କିତିେର ତଉଲା ଯାଏନା ମି େସସ ଗୀତା।
ଗୀତା- ଗୀତା? ଗୀତା କି ଏ? ହୁ ଇଜ ଗୀତା?
अସି ତ- ଚମକି ପଡ଼ନି । ସତତା ଉପେର େଯେତ ମି ଥାର ଆବରଣ ଢା,ିେଲବି ସତ
ଡାଇମo ଭଳି ଚି କ ଚି କ କରି ବ।

अସି ତ- ପୁଣିଥେର ସତକୁ ଢା,ିବାର ପୟାସ।
ଗୀତା- ଯାହାକୁ ଆପଣ ସତ କହୁଛpି ତାହା ଆଇନ ଦୃ ିେର େହାଇପାେର କି  େହେଲନା
େକେବ ଗୀତା େହାଇପାରି ବନି ।
अସି ତ- ଠି କअଛି ଆପଣ ଯଦି ଗୀତା ନୁ ହଁ pି ତାେହେଲ କହି ପାରି େବ ଏଇ େଫାଟଟି
କାହାର?(ପେକଟରୁ େଫାଟ କାଢି େଦଖାଏ)

ତ
ିକ

ା

ଗୀତା- ଉଁ..(ଚି ହt ି ବାର ଛଳନା)ନା ଜାେଣନି ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अସି ତ- ଏ ବ~ି, ସହି ତ ଆପଣ,ର ସ!କ?
ଗୀତା- ସମ`, ସହି ତ େଯମି ତି ସ!କ ଥାଏ।
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ଗୀତା- ଆପଣ ଭୁ ଲ କହୁଛpି ମଁୁ ଗୀତା ନୁ େହଁ େହେଲନା।
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अସି ତ- େଦଖ--ଆପଣ େବଶୀ ଚତୁ ରୀ େହବାକୁ େଚା କରନି । ଠି କ ଠି କ ଜବାବ
ଦି अ।
ଗୀତା-େତେବ ଏପଯp ମଁୁ ଯାହାସବୁ କହି ଛି େସସବୁ କଣ ଭୁ ଲ?
अସି ତ- ଇଏସ, ହେoଡ଼ ପରେସ ଭୁ ଲ। ଠି କ କଣ ମଁୁ କହି ବି?
ଗୀତା- କୁ ହ।
अସି ତ- ଡି େଶାଜା କଣ ଆପଣ, ସାମୀ ନୁ ହଁ pି?
ଗୀତା- ଡି େଶାଜା େମା ସାମୀ? ଆପଣ କଣ କହି ବାକୁ ଚାହାpି ଇନ୍ସେପର?
अସି ତ- େମାର ସେDହୀ ଆଖିକୁ ଆପଣ େଧାକା େଦଇ ପାରି େବନି । ମଁୁ ଆପଣ,ୁ ଠି କ ମାକ
କରି ଛି ଏଇ େଫାଟଟି େଦଖିବାେବେଳ ଆପଣ ବତି ବ` େହାଇ ପଡୁ ଥିେଲ।
ଗୀତା- େହାଇପାରି ଥାଏ...,େତେବ ଆପଣ କହି େବ କି ଇନ୍ସେପର ଜେଣ ନାରୀର ନାମକୁ
ଏେତ ଗୁରୁତ େଦଉଛpି କାହYକି?

ଗୀତା-ନା ନା ନା ମଁୁ େକବଳ େହେଲନା।
अସି ତ-େହେଲନା େହେଲନା େହେଲନା? ତା’େହେଲ ଗୀତା କି ଏ?
ଗୀତା- ଇନକାରୀ କର ବେଳ ଜାଣିଯିେବ।
अସି ତ- ଆପଣ ସି ନା େମାେତ ମି ଛ କହି ଠକି େଦଉଛpି । େହେଲ ଆଇନକୁ େକେବ ଫା,ି
ପାରି େବନି । ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲaା। ଦି େନ ଆେପ ଆେପ ସବୁ ସତ ଓଗାଳି େବ।

ତ
ିକ

ା

ଗୀତା-ହଁ ମଁୁ ମାନୁ ଛି ଆଇନର କମଚାରୀ େବାଲି ଆପଣ ତାର ବେଡଇ କରିେବ। କି 
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अସି ତ- ଏଥିରୁ  अନୁ େମୟ ଆପଣ ଗୀତା ଓରଫ େହେଲନା।

ଇ
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େଯଉଁମାେନ ଆଇନକୁ େପାଷା ପାରା ବେନଇ ଆକାଶକୁ ଉେଡଇ ତେଳ ଥାଇ ତାଳି ମାରି

ଆ

ହ
ାନ

ଚମକ ପ#
ୂ  ଯାଦୁ ବି ଦା େଦଖାpି । େଯଉଁମାେନ ଗରୀବର ବfର~ ପି ଇ ମହାତGା ସାଜpି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକେବ ଆପଣ ଆଇନର ଧମକ ଶୁେଣଇଛpି ? େମା ମ^େର ଆପଣ

େସଇମାନ, ନି କଟକୁ ଯାଆ ସବତଃ ଗୀତାର ସ|ାନ ମି ଳିଯିବ।
अସି ତ- ଗୀତା େଦବୀ!
ଗୀତା- ବାରaାର କହି ବା ପେର ଆପଣ କାହYକି ଭୁ ଲି ଯାଉଛpି ମଁୁ ଗୀତା ନୁ େହଁ େହେଲନା।
अସି ତ- ମଁୁ ଯଦି େସଇ ଏକାପକାର ପଶt ପଚାେର େହେଲନା କି ଏ? େହେଲନାର େପଶା
କଣ?
ଗୀତା- ଜେଣ ସାଧାରଣ ନାରି ପତି

ଏେତଗୁଡିଏ ପଶt ପଚାରି ବାର ତାÂଯ କଣ

ଥାଇପାେର?
अସି ତ- ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବୁ ଛpି ତାହା େମା ପାଇଁ ଆସାଧାରଣ।
ଗୀତା- ହାଟ୍ ଡୁ ଇଉ ମି ନ?
अସି ତ- ଆଇ ମି ନ ଟୁ େସ ଆପଣ ଏ ସମାଜର अpରାେଳ ଯାହା ସବୁ କରpି ମଁୁ ଭଲଭାେବ

ଗୀତା-ତାେହେଲ ଆପଣ କୁ ହ କି ଏ ସେଜଇଛି େମାେତ ଏହି ପରି ନଚରି ତା? ମଁୁ କଣ
ସପt େଦଖିନଥିଲି ଜେଣ ସୁଗୃହିଣୀ େହାଇ ଘର ସଂସାର ଗଢି ବା ଲାଗି? ମଁୁ କଣ ଭାବି ନଥିଲି
େଗାେଟ ବଂଶର କୂଳବଧ ୂ େହବାପାଇଁ? କି  ସବୁ ସପt ସବୁ ଭାବନା ଭାrି ରୁଜି ଛାର
ଖାର େହାଇଯାଇଛି ।
अସି ତ- କି  େକମି ତି? କି ଏ ଆପଣ, ଘର ସଂସାରକୁ ଭାrିେଦଲା?

ତ
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ା

ଗୀତା- େକଉଁ ଏକ अଜଣା ପୁଲକେର ଦୁ େହଁ ଦୁ ହY,ୁ अତି ନି ବିଡ଼ ଭାେବ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ।
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ଜାେଣ।
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ପାଥକ ଏତକି ଥିଲା ମଁୁ ହି Dୁ ଘରର ଝି अ ଆଉ ଡି େଶାଜା ଖୀିଆନ। ତଥାପି ଆମ
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 , ନି ବିଡ଼। କି  ହାୟ! ଆମ କନାର ବାୟାବସା
ଭଲପାଇବା ଥିଲା ପବି ତ, ନି ମଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗଢି ଉଠି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମାୟାବୀ ଡି ଭି ଡି ଏନ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି େଦେଲ।
अସି ତ- ଡି ଭି ଡି ଏନ ?
ଗୀତା- େଯଉଁମାନ, ପାଇଁ ଡି େଶାଜା ପାଗଳ। ଆଉ ମଁୁ ଗୀତାରୁ େହାଇଗଲି େହେଲନା....।
(ମu अ|ାର)

।। ୧୦ମ ଦୃ ଶ।।
(ଦ୍ଵିତୀୟ ମu।ଚେର ବି ବାହ ଉବ। ଫାଦର, ଦାରା ଡି େଶାଜା ଓ ଗୀତାକୁ
େବୖ ବାହି କ ସତପାଠ କରpି । ଉପgିତ େଲାକମାେନ अଭିବାଦନ ଜଣpି ।)(ପେର ପେର
ଡି େଶାଜା ଆନD ବି େଭାରି ତ ଭାେବ ଗୀତାର ହାତ ଧରି ପଥମ ମuକୁ ଆେସ।)
ଡି େଶାଜା- ଆଜି ଆମର ହନି ମୁନ େଡ ଗୀତା। ଆେମ ଆଜି ଆମର ସମ` ପୁ{ିଭୁ ତ
ଭଲପାଇବାକୁ ଏଇ ରାତି ର अ|ାରେର ହେଜଇେଦବା।

ଡି େଶାଜା- ତୁ ମରି ପାଇଁ ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀରୁ ପୁଣାତGା େହାଇ ପାରି ଛି। ତୁ େମ େମା
ଭଲପାଇବାକୁ ଏଭଳି ମୂଲା,ନ କଲ େଯ େଶଷେର ତୁ ମକୁ ହି Dୁରୁ ଖୀିଆନ େହବାକୁ
ପଡି ଲା।
ଗୀତା- େପମ ପାେଖ ଜାତି ଧମ ବ# ର କି ଛି ମାେନ ନଥାଏ।
େପମ ତ ପରମ ପବି ତ।

ତ
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ା

ଡି େଶାଜା- ସତ କହୁଛି ଗୀତା ମଁୁ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ମା' ବାପା,ୁ ହେରଇଛି । ଦୁ ଃଖ େଦୖ ନେର
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ଗୀତା- ସତେର !

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି  େସମାେନ େଯ ଏେତ ନୃ ଶଂସ ତାହା ମଁୁ େକେବ କନା କରି ନଥିଲି।
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ଦି ନ ବି ତାଇଛି । େଶଷେର ଡି ଭି ଡି ଏନ, କ!ାନୀେର କାମ କରି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଛି ।
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ଗୀତା- ଛାଡ଼ େସସବୁ ଗଲା କଥା। ତାକୁ ମେନ ପକାଇ ଆଜି ର ଦି ନକୁ କଣ ପାଇଁ କ
େଦଉଛ।
ଡି େଶାଜା- ତାେହେଲ ତୁ ମପାଇଁ ମଁୁ କଣ କରି ପାେର?
ଗୀତା- କି ଛିନାଇଁ..
ଡି େଶାଜା- ଉଁ ହଁୁ େସମି ତି କି ଛିନାଇଁ କହି େଲ େହବ।
ଗୀତା- େତେବ...?
ଡି େଶାଜା- (ଗୀତାକୁ ନି ଜ ବାହୁ ଫାଶେର ଭିଡ଼ି ଧେର)
(ମି ଳନର ଗୀତ:--)
(ଗୀତପେର ଦୁ େହଁ ଆଲି rନ अବgାେର ଡି ଭି ଡି ଏନ ଚାରି ପଟେର ଠି ଆେହାଇ ତାଳି
ମାରି "େହÃି େମେରଜ େଡ"କହି अଭି ବାଦନ କରୁଥାpି ।)
(ଡି େଶାଜା ଓ ଗୀତା ଭୟପାଇ)- କି ଏ?କି ଏ ତୁ େମମାେନ?

ବି ଶ- ଭି (ଏକସେr)
ଦି ନ- ଡି
ନାଥୁ - ଏନ
େଦବ- ମନି ଇଜ ହନି

ତ
ିକ

ଦି ନ- ମି ଟ ଚାହେନୱାଲା ଦି ନ ଦୟାଲ ଶମା। ମାରୱାଡି େହା େକ ଭି ମି ଟ ଖାତା ହଁୁ ।

ା

ବି ଶ- ଆଲେକାହଲ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନି କାରକ। ତଥାପି େମାେତ ଦରକାର ମଦ।

ଇ
-ପ

ନାଥୁ- ମଁୁ କନ ଚାେହ ଟୁ େମଟ ଜାନି ଠିବ। ବି ଉଟି(ଗୀତା ପତି ) େଭଡି େଭଡି ବି ଉଟିଫୁଲ।

ଆ

ହ
ାନ

େତାଡ ୱାଇଫ ବଡ଼ ସୁDଡ଼ अଚି । ନାଠୁ ରାମ ଲାଇଫେର ବହୁଟ ବଟରଫAାଇ େଦଖି ଚି।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବଟ େତାଡ ୱାଇଫ େଫାିକ।(ଧରି ବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ)
ଗୀତା- ଛି ଥୁ (େଛପ ପକାଏ)
େଦବବି ଶ- (ଏକସେr) ଇଉ ରାସେକଲ।
ଦି ନନାଥୁ- ରିଲାÄ େଫoସ! ରି ଲାÄ। (ଗୀତାକୁ )ଠୁ େମ ଆପନକୁ ଥୁକ ପକାଇଲା।
ଗୀତା- େକବଳ େଛପ ପକାଇନାହY ନାଲି ମୁହଁା ମା,ଡ଼ ଆଉ
ଥେର ଏମି ତି अଭଦାମି କେଲ େତା ଉପେର ଗରମ ପାଣି ଛାଟିବି।
ଦି ନ- ଇତନା ଘମo! ଆେର ନାଥୁରାମ ମାଗ ରହା େହ େତା ଏକବାର ଇଜତ େଦ େଦେନ
େସ େତରା ନୁ କସାନ କି ଆ େହ?
ଗୀତା- ତୁ େକାଉଠି ଜାଣିବୁ ଜେଣ ନାରୀର ଇxତ ଗେଲ ତାର ଲାଭ େକେତ ନୁ କସାନ

ନାରୀର ଇଜତ େକେତ ମୂଲବାନ?
ନାଥୁ- ନାଠୁ ରାମ ବହୁଟ ଛୁଣି ଲା।(ଗୀତାକୁ ଧରି ବାକୁ ଆଗାଏ)
ଡି େଶାଜା- ଖବରଦାର ଆଉ ପାେଦ େଯମି ତି ଆେଗଇବାକୁ େଚା ନକରୁ ନେହେଲ ମଁୁ
ତୁ ମାନ,ୁ େପାଲି ସେର େଦବି ।(ପେକଟରୁ େମାବାଇଲ ବାହାର କରି କଲ କେର।)
େଦବ-(ଡି େଶାଜା ହାତରୁ େମାବାଇଲ ଛେଡଇ େନଇ)ଆେର ଏଇଟା କାହYକି ଆେବଳେର

ତ
ିକ

ା

ବାହାର କଲୁ ?

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

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଡି େଶାଜା- େଦବ କୁ ମାର ମଁୁ େତାେତ- (ଭିଡି ଆସି ବା େବେଳ ବି ଶନାଥ ଓ ଦି ନଦୟାଲ ଧରି
ନି अpି ।)
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବି ଶ- ଏେତ େବଶୀ ଫଡ ଫଡ ହअନାେର େଡଣା ଭାrିଯି ବ।
ଦି ନ- େଦଖ ମରା ବାତ ମାନ େଲ େମ େଜା େବାଲତା ହଁୁ ସ େବାଲତା ହଁୁ । ଖାଲି
ଏକବାର ନାଥୁରାମ କା ପାଶ େତରା ବି ବି େକା େସୗଂପ େଦ ଔର ଫିର େଦଖ ସବ କୁ ଛ
ମାଫ େହା ଯାଏଗା।
ଡି େଶାଜା- ଇଉ :ାଉoାଲ।
େଦବ- ଆମ କ!ାନୀେର କାମ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତୁ କହି ଥିଲୁନା କ!ାନୀ ସହି ତ େବଇମାନି
କେଲ ପରି gିତି ବଡ଼ ଭୟ,ର େହବ।
ଡି େଶାଜା- ତୁ େମମାେନ େଯ ଜେଣ ଜେଣ ବି ଷା~ ଭୁ ଜr ଏକଥା କଣ ମଁୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜାଣିଥିଲି?
ନାଥୁ- ନାଠୁ ରାମ ବହୁଟ ଛୁନି ଲା। ଆଉ ନୁ େହଁ ...(ଗୀତାକୁ ଧରି ବାକୁ େଗାଡ଼ାଏ)
ଗୀତା- ନା ପିAଜ େମାେତ ଧରି ବାକୁ େଚା କରନା। ପିAଜ ପିAଜ
ନାଥୁ- (ହସ ମଧେର ଗୀତାକୁ ଧରି ନିଏ)

ବି ଶ- ଆମ ହାତରୁ ଖସି େଲ ତ ଯାହା କରି ବୁ।
ନାଥୁ- (ଗୀତାର ଶାଢି ଟାେଣ ପେର ପେର ରଫ)
(ମu अ|ାର)
।। ୧୧ଶ ଦୃ ଶ ।।
(ପବ
ୂ ର
 ଗୀତାର ଘର।ଇନ୍ସେପର अସି ତ ଓ ନି େଜ ଗୀତା)

ତ
ିକ

ା

ଗୀତା- ତାପରଠୁ ଗୀତା େହାଇଗଲା େବଶା େହେଲନା। ଆଉ ଡି େଶାଜା େହାଇଗଲା
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ଡି େଶାଜା- ନାଥୁରାମ ଗୀତାକୁ ଛାଡ଼ି େଦ। ତା ନେହେଲ

ଇ
-ପ

ପାଗଳ। େସଦି ନ ଆମ ଡାକ େକହି ଶୁଣିେଲନି । ନାଥୁରାମର ଶାଣଦି ଆ ଦାpେର fତ

ଆ

ହ
ାନ

ବି fତ େହାଇ ଗଲି ମଁୁ । େମାହରି ସାମtାେର େସମାେନ ଡି େଶାଜାକୁ ବି ଷା~ ଇେ{Äନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଇ ପାଗଳ କରି େଦେଲ।
अସି ତ- ଗୀତା େଦବୀ!
ଗୀତା- ନା ଗୀତା ନୁ େହଁ େହେଲନା କୁ ହ। ଗୀତା ମରି ଯାଇଛି , ତା ହଜି ଯାଇଛି , ଗୀତା
ଶGଶାନର ସମାଧି େହାଇସାରି ଛି।
अସି ତ- ଏେତଗୁଡିଏ ଘଟଣାପେର ଆପଣ,ର କଣ େସମାନ, ପତି ପତି େଶାଧ େନବାପାଇଁ
ଇଛା ହୁଏନି ?
ଗୀତା- ପତି େଶାଧ? ହଁୁ - ଡି ଭି ଡି ଏନ ଚାରି ମୁo। େଗାେଟ ମୁo କଟିେଲ ଆହୁରି ୩ ମୁo
अବଶି ।
अସି ତ- େମାେତ କଣ କି ଛି ପମାଣ େଯାଗାଇ ପାରି େବନି ଯାହା
ଦାରା ମଁୁ େସମାନ,ର अସଲ ମୁଖା ପଦାେର ପେକଇ ପାରି ବି
ଗୀତା- କଣପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ,ୁ ସାହାଯ କରି ବି? େକଉଁ ଉେhଶ େନଇ ସାହାଯ କରି ବି?

େସେତେବେଳ େକାଉଠି ଥିେଲ ଭଗବାନ ନାମଧାରୀ ବୁ , ଯୀଶୁ, ମହଦ? ଭାରି
କୁ ରୁସଭା ତେଳ ଯି ଏ େଦୗପଦୀକୁ ବ େଦଇ ଲଜା ନି ବାରଣ କରି ପାେର େସଇ ଭଗବାନ
େସେତ େବେଳ େକାଉ େଦଉଳେର ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇଥିେଲ? ମଁୁ କଣ ସୀତା ସାବି ତୀ
େଦଶର ନାରୀ ନୁ େହଁ ? ମଁୁ କଣ େଦୗପଦୀ ଭଳି ଭଗବାନ,ୁ ପାଥନା କରି ନଥିଲି? ଆଉ
େସେତେବେଳ େକାଉଠି ଥିଲା ଆପଣ, ଏ अ| ଆଇନ?

ତ
ିକ

ା

अସି ତ- ଗୀତା େଦବୀ!

ଇ
-ପ

ଗୀତା- ଗୀତା(୩ ଥର)େହେଲନା େକେବ ଗୀତା େହାଇ ପାେରନା। ସମାଜ अରଣେର

ଆ

ହ
ାନ

ମଣିଷ ରୂପୀ ବାଘ ସାଜି ଥିବା ଡି ଭି ଡି ଏନ ପବି ତ ଗୀତାକୁ େବଶାେର ପରିବ^iତ କରି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଇଛpି । ଗୀତାର ନଁା ଆଜି अେଲାଡା, अେଖାଜା, अନାବଶକ अସି ତ- ସବୁ ମଣିଷ ବାଘ
ନୁ ହଁ pି କି ସବୁ ବାଘ ମଣିଷ ଖାଆpି ନାହY। ଆଜି େଯଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜେଣ େବଶାର
ପରି ଚୟ େଦଉଛpି ଆପଣ କଣ ଚାହାpି ଏ େଦଶର ପତକ ମା' ଭଉଣୀମାେନ ଆପଣ,
ପରି େହାଇଯାଆ? ନି ଜର ପବି ତତାକୁ ମଣିଷ ରୂପୀ ବାଘ, ନି କଟେର ସମପi ଦି अ?
ଯଦି େସଇୟା ଚାହଁୁ ଥାଆpି େତେବ ଆପଣ, ବହୁମୂଲ ସମୟ ନ କରି ଥିବାରୁ େମାେତ
fମା େଦେବ।(ପgାନ ସମେୟ)
ଗୀତା- अେପfା କର। ଆପଣ ଆଜି େମା ଆଖି େଖାଲି େଦଇଛpି ଇନ୍ସେପର। େମା
ପାଇଁ େଦଶର ଶହ ଶହ ମା' ଭଉଣୀ, ପବି ତତା ନ େହାଇଯାଉ ଏହା େକେବ ଜେଣ
ନାରୀ ସହ କରି ପାରି ବ ନାହY। େଯଉଁ ଗୀତା ଆଜି ପଯp େହେଲନା ସାଜି ଥିଲା େସଇ
େହେଲନା ପୁଣି ଆଜି ଗୀତା ସାଜି ଡି ଭି ଡି ଏନ,ର अସଲ ମୁଖାକୁ େଖାଲି ବ।
(ମu अ|ାର)

ତ
ିକ

ା

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

ଇ
-ପ

କମଶଃ......

ଆ

ହ
ାନ

email-dwibedysudhansu@gmail.com
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अମରେଜାତି କାବ ସୟaର
ପଥମ ଛାD
ଦି ତୀୟ अଧାୟ (ଭାଗ “୪”)

େଦବଦ^ ସୁନା

ହଜି ଛି ବସନ ନାହY,

େସମି ତି ପାଖ େଦୗଡ଼ି ଛି ।

अଳି ଆ ମଧେର କାହY ଛି ଡ଼ା ଦୂ େର

अଧେର ତା,ର ଖାଳି ଥାଏ ସର

ପାଖକୁ ଆସି େବ ଧାଇଁ ।”

ଝି अ େଦଶବାଳା କହି ,

अନି ଳ अନୀଳ କାହYକି ପବଳ

अନୁ ନାଦ ପୁଣି ଗୁ{ରି ତ ଶୁଣି

େବଗେର ବହି ଲା ଏେବ,

ପକ!ିତ ଏହି ମହୀ ।

अଳି କ ମୁଖେର ନାଶି କା अଧର

अଧି ର ପୟର ଏହି କବି ,ର

ସଂପ#
ୂ  ଏ େଦଖାେଦେବ ।

ଯାଉଥିେଲ କନା ପାଖ,

अଦୂ ରେର ରହି ତାକୁ ଚି ହt ି ପାରି

अନୁ ନେୟ ପୁଣି ବାଳା କେହ ଜାଣି

େଲାତକ ନୟେନ ରଖି,

“ନ ଆସ ଆର ପାଖ ।

अଚାନକ ସି ଏ ଯି ବା ପାଇଁ ଚାେହଁ

अନୁ ଗହ କର େହ କନା ପି अର

ପାଖକୁ ତାହାକୁ େଦଖି ।

अrର ଚମ ଗଲି ତ,

अଦୂ ରେର ଯି ଏ ତା, କନା ହୁଏ

अନୁ ତ ଜାଣି ବହୁ ଖୁସି ଏଣି

ଯାହା, ପାଇଁ ଆସି ଛି,

ଛୁଇଁେଲ ଯି ବ ଗଲି ତ ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अଶଳ େଲାଚନ ପୁରି ବେହ ଜାଣ
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କରି କି ପାପ କଳି େଯ ।

ଦାନ କରିଲି କାହାକୁ ,

अନୁ ଦାର କି ଏ अନକୁ େଚାରାଏ

अେହାରାତ ପୁଣି ଦି ଶୁଛି ରଜନୀ

ମୃତ ଶରୀରକୁ ଚାହY,

ନ ଚି ହt ି ପାେର କାହାକୁ ।

अମାନୁ ସି କ ଏ କରମ କରି ଛି

अrରୁ େକବଳ ନୟନ ପାଗଳ

େତଣୁ ଆେ େଦାଷୀ କହି ।”

େହାଇ ଦାନ କରି ଥିଲି,

अଶ ମି ଶା ଦୁ ଇ ବାକ ଶୁଣି େଦଇ

अନୁ ତ ନି ଏ ବୃ କକ୍, ହୃଦୟ

ବାଳା ତ କହି ଲା, “ନାହY,

ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ହେରଇଲି ।

अନୁ ତାପ କାହY କରୁଛpି ଚାହY

अଳୀକ ବି କହି ପାେଖଇବ ନାହY

अତି ତକୁ େଦାହରାଇ ।

ନେହେଲ ଦୂ େରଇ ଯି ବି,

अଶ ପାଇଁ ଆଖି ନୁ େହଁ ବାପା େଦଖି

अନୁ ମାନ କରି ଜାଣୁନି କି ପରି

ପରଖି ବାକୁ େଯ େସହି ,

ବାପା େକମି ତି ମଣିବି?”

अpରୁ େକବଳ ଦୁ ଃଖ ଛଳଛଳ

अଗତା ଏ କବି କହpି ଚାହYଳ

ଦି ଶିେଳ େସ ଦୁ ଃଖୀ କହି ।

“ତୁ ର ଜନକ କବି ,
अପକାଶ ତୁ  ଆଖି ପାଇଁ fମା

(କମଶଃ)

କରି ବ ନି ଦୟ
 େହବି ।

ତ
ିକ

ା

अଦୃ ଶ अେନକ ସpାନ ସpକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପାଇଁ ଏ ପାଷାଣ େହଲି ,
अତଃ ନି ଜ କନା ଚfୁ ଦୁ ଇ ଦାନ
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ସାଗର ତୀେର
अସୀମ ସାଗରଟିଏ େଦଖୁଥିେଲ ଆଖି ପାଏ ନାହY ,
ଆଖିର ଆଲୁ अ ସେତ େକେତଦୂ େର କାହY ହଜି ଯାଏ I

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ତଥାପି େସ ସାଗରର ଥଳକୂଳ ମାପି ହୁଏ ନାହY,
ସବୁ ମାପ, ସବୁ ରୂପ, େସମି ତି େସମି ତି ଖାଲି अଧା ରହି ଯାଏ I

ଏ ସାଗର କୂେଳ େକେବ ସୂଯ ଉଁଏ ପfୀର କାକଳି ଶୁେଭ,
ମଛୁଆରା ମାନ,ର େଛାଟ େଛାଟ ହୁଲି ଡ଼rା ମାନ

ରାତି ର अ|ାର କାଟି ନୂ ଆ ସକାଳେର
ଦି ବସ ଆର ହୁଏ
କମମୟ ଜୀବନର ଜୀବି କା ସଂଧାେନ I

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ମାଛର,ା ପfୀମାେନ ଡୁ ବ େଦଇ େଦଇ ସୂଯ ସtାତ ସାଗର ବfେର

ା

େବଳାଭୂ ମି ବାଲୁ କା େଶଯେର ଜୀବନର ଯାତା ହୁଏ ଦତ,

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

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

ସାଗରର କୂଳ ଛୁଇଁ ସାଗେର ମି ଳାଇ ଯାଏ I

Aahwaan.com

83

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ନି ରେଘାଷpି ଜୀବନର ଆବାହ ସଂଗୀତ I
ଥାଉ ପେଛ େଯେତ ଦୁ ଃଖ ବଥା
ଏ ଜୀବନ େକେଡ ପି ୟ ସେତ,
ଆଶାର େରାଷଣୀ ଜାଳି ଏ ଜୀବନ େଖାଜୁ ଥାଏ ସାଗରର ବା अସୀମତା I

ଜୀବନ ବି ପଣି ବେସ ଏ ସାଗର କୂେଳ େକେତ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ହାଟ ସଉଦାେର,
େକେତ ଆଶା େକେତ ସ ପt େନଇ
ବଂଚି ବାର େଭଳା େକେବ ନାଚି ନାଚି ଭାସି ଭାସି ସାଗରର ପରି ଧିକୁ ଯାଏ ସେତ ଛୁଇଁ I
ଜୀବନେର ଥାଉ ପେଛ अୟୁତ ବି େfାଭ ସାଗରର ଉଦେବଳି ତ ଉମiମାଳା ପରି ,
ଏ ଜୀବନ ଶାp ସମାହି ତ ସାଗରର ଗଭୀର ଗରେଭ -

ରତନର ସୁ ଗpାଘର I

ଚି କି ମି କି ମାଛ କାତି ପରି ଝି ଲି ମି ଲି ସାଗରର ପାଣି,
େସ ପାଣିେର ବହି ଯାଏ ଜୀବନର अୟୁତ ରାଗିଣୀ -

ତ
ିକ

ା

ଛଳ ଛଳ େଶୖ ଶବର ବାଲ ପଗଲଭତା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆଉ ପୁଣି େଯୗବନର େପମାଶ~ ପଣୟ କାହାଣୀ,
ବାକର अ`ରାେଗ ଭରା अପରାହt ଦ¥ ମମାହତ ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆସନt ମୃତୁକୁ ଚାହY କରୁଥାଏ ପାତେପ ବି ଳାପ େରାଦନ I

ଏ ସାଗର କୂେଳ ପୁଣି ସୂଯ ଡୁ େବ ଦି ଗpର ଦୂ ର ଚକବାେଳ,
ସ{ ନଏଁ ଦି ନାpେର େବଳାଭୂ ମି ଘଂଚ ଝାଉଁ ବେଣ,
अଂଧାରଟା େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁେଲ ସୁନୀଳ ଆକାେଶ,
ହଜି ଯାଏ ହସ अଶ କମକAାp ଦି ବସର େଶେଷ I
ଘୁମp ଆଖି ରୁ ହେଜ ନି ଦର ବହଳ, ଥରିଉେଠ ମଣିଷ, ଛାତି ,
ଜୀବେନ ସuାରି ପୁଣି ଭୀତି ର ଫୁଆରା ପକ!ିତ କରୁଥାଏ ତମି ସର କାକକୃ  ରାତି I

ଏ ସାଗର ଦି ଏ ପୁଣି ଆଶାର ସଂେକତ ରାତି ର अ|ାର କାଟି େହବ ଦି େନ ନବ ସୂେଯାଦୟ,
ଝଲସାଇ अଭ,ଶ ସ ଣ  अରୁଣିମା I
ପାମୟ ସୂଯ ଏକ େହବ ଉÈାସି ତ,

ହ
ାନ
ଆ

ଦି ନାpେର ନୁ େହଁ େକେବ ଜୀବନର େଶଷ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦୀ କରି ମଣିଷର ତି ମିରିତ अାନ େଚତନା I
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ଜୀବନୁ ଜୀବନ ଛୁଇଁ ଜୀବନ େଯ କରୁଥାଏ ଆପଣାର ପ#
ୂ  ାr ପକାଶ ଏ ସାଗର ଦି ଏ େସହି ଗଭୀର ଆଶାସ I

ଇoିଆନ अଏଲ କେପାେରସନ ଲିମି େଟଡ଼, ନୂ ଆ ଦି ଲAୀ

ତ
ିକ

ା

ସାଇକୃ ପା, ନଂ : ୮୦, ମାରିଆମାନ୍ େକାଇଲ୍ ି ଟ୍
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अବସରପା ମହା ପବ|କ (ବି ^)

ଇ
-ପ

େବୖ ଠିକୁପମ୍, ପoିେଚରୀ : ୬୦୫୦୦୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : dasshibanarayan61@gmail.com
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ଜଗxନ ଦୁଃଖହାରୀ
ଜଗନt ାଥ େହ ! ଜଗxନ ଦୁ ଃଖହାରି ,
େମା' ାନ-ମାନେସ ଧାନବି ହାରୀ I

 ଶୀ
ସ ଗତ

ମାୟାଧର ଦାଶ

अଖo-ମoଳାକାର େନତାaଜ अପଲକ अଂତଃଚାରୀ,
ବଳି ଆରଭୁ ଜ ବି `ାର କରି ଛ ବି େଶ ଆଲି rନ କରି I

अରୂପରୁ ରୂପ ଧରି अଭିବ~ अfରୁ ଯାଇଛି fରି ,
अନpରୁ ସାp ତୁ େମ ମୂ^iମp ଚରାଚେର अଛ ପର
ୂ ି I

अେଲାକର ନାଥ େଗାଲକବି ହାରୀ ଭୂ େଲାକେର अବତରି I

अବି ଦା अାେନ ପଥ ହାରି ଛି ମଁୁ ପପu ମାୟା ଆଦରି ,

ତ
ିକ

ା

ଜଗତର ପେଥ ଜୀବନର ରେଥ ମମତାର େବାଝ ଭାରି !
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अଵ~ରୁ ବ~ ପଭୁ ଜଗନt ାଥ ମର-କେଳବରଧାରୀ,

ହ
ାନ
ଆ

ବା|ି ଭାବ-ନାବ ଭାବଗାହୀ ଭବ-ସାଗରରୁ କର ପାରି I

ଇ
-ପ

ଦୀନ ଦୁ ଃଖୀଜନ ବ|ନେର ମନ ତୁ େମ େଯ ବ|ୁ େମାହରି ,
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ପଥମ अfର
ଲୁ ହେର େଲଖିଛି ପଥମ अfର
ଲହୁେର େଲଖୁଛି େଶଷ

ଦୁ ଷGp େବେହରା

अfର ଦି ନ ସରି ରାତି अଳପ ବାକି
ତଥାପି ପାରୁନି େଲଖି ଇତି !!

କଳେ, େଲଖିେଦଲ େମା ନଁା

ତୁ ମ ଇତି ରୁ ନୂ ଆ େପମ

ଛେଡଇଲା େବଳକୁ

ଆରର ସାବନା ଥାଏ ସବୁ

ସମୟ କାହY

ଭାବନା ବଳି ନ ହୁଏ !!

ତୁ େମ ନଈ ଠାରୁ େବଶୀ ମି େଛଇ
ସେଜଇ େଦଲ େମାେତ

ଇତି େର ଆର ଇତି େର େଶଷ

ଭେoଇ େଦଇ !!

ଇତି ତମ େଶଷ ଠି କଣା !!

ଲf ସହନେର ପହuିବା
ଆଗରୁ ହାତ ଛାଡି େଦଇ ଗଲ

ଆ

ହ
ାନ

େଦହ ସହ ମୁହଁ ମୁଡି େଦଇ !!

ତ
ିକ

ଭାବି ଲନି େମା େଚେହରା ଛବି

ଇ
-ପ

ଇତି େର ମି ଛ ଇତି େର େଲଛ

ା

ଇତି ଥିଲା ତୁ ମ ଛଳନା କଥା
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अତି ର ଇତି ସୁନିିତ ହୁଏ
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ରାତି େର ଝରୁଛି ସକାେଳ ସୁଖୁଛି
ଦି ନେର ହସୁଛି େମା ମନ
ଏ ଲୁ ହ ଆଶା ଛଳନା େନଇ ହସpି
େମାେତ େଦଖି େଦଖି !!

ଥିଲ ଛାଇ ଠାରୁ େବଶୀ ଆପଣା
େହଲ ଭାଗ ଠାରୁ େବଶୀ
ଯାତନା ଭୁ ଲି ଯାଉଛ େମା େପମ
ପଥମ अfର ପଥମ ଇତି !!

ତ
ିକ

ା
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ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଷି

ଇ
-ପ

େଢ,ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪
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େବାଉ
େବାଉ, ମଁୁ ଭାରୀ ଭୀତତ`,
କାହY େତା' ପଣତକାନି ?

अମେରଶ
ମହାପାତ

ଲୁ ଚି ଯାଆpି ତା'ର ଆଢୁ ଆେଳ,
ସୋହି ତ ହୁअpି ତା'ର ବାସtାେର।

େବାଉ, ମଁୁ େଯେତେବେଳ େଛାଟ ଥିଲି,
େଶାଉଥିଲି େତା' େକାଳେର,
େକୗଣସି ଶ,ା ନଥିଲା,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ପାଖେର ଥିଲାପରି ମେନେହଉଥିଲା!
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ଚD ଓ ତାରା, େକେତ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ: ୯୭୭୬୧୧୧୧୭୨
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ଗଁାର ସGzତି
ପକୃ ତି ର େକାଳେର ଗଁା ଦି େଶ ସୁDର।
ମାଟିର ବାସtାେର ଲାେଗ अତି ଆପଣାର।

ସତବତ ବାରିକ

अ,ା ବ,ା ରା`ାେର ଦି େଶ େକେତ ପଦଚି ହt
ଚାDିନୀ ରାତି େର ଖି ଲି ଖିଲି ହେସ ରୂେପଲି ଜହt।

ପହି ଲି ବରଷାେର ଭିେଜ ଧରଣୀ ରାଣୀ
ସବୁ ଜ େfତେର େଲେଖ ନୂ ଆ କାହାଣୀ

େଦାଳି େଖେଳ ପକୃ ତି ପବନର ଶେର

ଶୀତ ସକାଳର କୁ ହୁଡି େର ହୁଏ ଧାନ କଟା

ହ
ାନ
ଆ

କୁ ଆଁରୀ ଝି अ, େଭଟ ଗଁା ଚାDିନୀେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଭାରି ମି ଠା ଲାେଗ ଆରି ଶା କାକରା ପି ଠା
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ରr ବୁ େଣ ଇDଧନୁ ଆକାଶ ଛାତି େର

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

Aahwaan.com

91

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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େଧାବା ଲୁ ଗା ସଫାକେର ଗାଧୁଆ ତୁ ଠେର

ଗଁା ଦାo ଧଳ
ୂ ି େଖଳ ଓ ମା' ର ଆକଟ
ବରଷାେର ଡrା ଭସା ଆଉ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ

ଭାଗବତ ଟୁrି େର କୁ ହାଯାଏ ନୀତି ଶିfା କଥା
କାଳଜୟୀ ଗÉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗାଥା।

ଖରାଦି ନ େହେଲ ଆa େତାଟା େର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ
ଦଶହରା ଛୁଟିେର ସାଥୀ େହାଇ ବୁ ଲି ବାର େବଳ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହୃଦୟେର ରହି ଥିବ ଆମର ସାଥୀ େହାଇ।
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ପବି ତ ଜନG ଭୂ ମିକୁ ଆେମ ଭୁ ଲି ବା ନାହY

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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ତୁମପାଇଁ କାମ
େଖାଜି ନି अ ତୁ ମ ପାଇଁ କାମ
ସବୁ ଶି ଳା ଏେବ ତୁ ଳା ପରି ,

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଏେବ କାମ କରିବାର େବଳ
ଦୁ ବଳ ଉପେର ଭାର ପବଳ
େଦଖ ଆଖି ଛଳଛଳ କି ପରି ।

ଭିfୁ େଫରୁଛି ଶୁନହ` େହାଇ ।
କାଲି କାମ ଆଜି ଆଜି ର ଏେବ
କାମ ସହି ତରେର ବା|ି ରହି େଲ,
ନି ିତ ଇଶ୍ଵର, ଆଶି ଷ ମି ଳିବ
କାହY ପାଇଁ ଦୂ ର ଦୁ ରାpକୁ ଯି ବ
ମଥାେର ବି ଭୂ ଆଶି ଷ ରହି େଲ ।

େସଇଟି अଟେକ ମାନ ସାନ ।
ଏଣୁ ତୁ ମ ପାଇଁ କାମ ଆସି ଛି
ଭାବନା ନି ଜର ଭାବନାହY ପର,
ଖରେସାତ ମୁେହଁ ନହୁअ ଚuଳ
କମ କରି ଗେଲ େହବ ସବଳ
ଗୁଣଗାନ କରିବ ସାରା ସଂସାର ।

ମାଲକାନଗି ରି , ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

େସଲ:-୭୬୮୩୯୨୦୨୨୧
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ସବସ୍ଵାp ମନ ଭି ତରର ଆୟୁ

ସମୟ ପା{ିରୁ ବୟସ ଖେସ

ା

ବହୁଛି अନୁ କୂଳ ଦfିଣା ବାୟୁ

ଲଟକି ରହି ଆତGବି ଶାସ ପାେଶ

ତ
ିକ

ଶତକଡ଼ାର ଭାଗବୁରା ପାଇଁ ,

େହାମ ନି ଆଁପରି କେର ହବନ,

ଇ
-ପ

ପୁତି ଗ|ମୟ ପରି େବଶ ସବୁ

ଛଳନା अନୁ ରାଗ ଏକ ଖିଆଲ
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अpହୀନ ନାୟକ
ମଁୁ ନୁ େହଁ ବ|ା ଏକ ପି {େର
अବା ଶାpି େଗାେଟ ପାଖୁଡ଼ାେର

अେଶାକ କୁ ମାର
ପଧାନ

ସମ` ଫୁଲ ଏଠି େମାର
ଯି ଏ େମାେତ ବାସtା ଦି ଏ, ଖୁସୀ ଦି ଏ ଏବଂ େପମ
ଯାହା ପାଇଁ େମାର ମେନ ଜାଗୃତ ହୁଏ ଶୃrାର
ମଁୁ ତାର ।
ନୁ େହଁ ମଁୁ ନାୟକ
େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ କବି ତାର

ମଁୁ ନାୟକ ପତି ଟି କାବର, କବି ତାର
ଉପନାସ ଓ ନାଟକର
ଯଉଠି ପତି fେଣ ଚୁ ମି ଛି ନାୟି କା, ଓଠ
ଯୁଗରୁ ଯୁଗ, କାବରୁ କାବ
ପାନ କରି ଛି ପତି ଟି ନାୟି କାର େଯୗବନ ଜଳ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନା ମଁୁ ଲ!ଟ ନା କାହାକୁ କହି ବି େବଶା

ା

ସଭି,ୁ େଦଇଛି େମାର ପୁରୁଷତର ପରିଚୟ ।
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ମଁୁ େକବଳ ଜେଣ ପି ପାସୁ
ଠି କ େଗାେଟ ଚାତକ ପରି
ପି ଇଛି ଦଶ ଦି ଗର ବଷା େଯୗବନ ଜଳ
େମାଇବାକୁ େମା अେମଟା ତୃ ଷା ।
େମଘକୁ କି ଏ କହି ବ େବଶା େବାଲି
ସି ଏ କି ଆେପ ଯାଉଛି ବଷi
ବୟସ କରୁଛି ସୃି अଦି ନିଆ େମଘ
ବାଧକରୁଛି ତାକୁ ବଷiବା ପାଇଁ
ତାକୁ କି ଜଣା ପକୃ ତି ନି ୟମ
ଚଷା କ^ବ ସି ନା ରଖି ବା ସାଇତି େମଘକୁ
ଆପଣା ବି ଲ ଭରି ବା ପାଇଁ

ଲଭି ବାକୁ ଟିକିଏ ତୃ ି ।
ହଁ , ମଁୁ େଦଇଛି ଶାpି କରି ଛି ତୃ ି
େଦଖିଛି ବି ଚାରି େମଘକୁ
ମେମମେମ ଆଘାଣ କରି ଛି ତା କଷଣ

ତ
ିକ

ା

ଛୁଇଛି େଯୗବନ ଜରର ତାତି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚୁ ମି ଛି fେଣ ପତି fେଣ ଜଳି ମରୁଥିବା ତା ବfକୁ
େଦଇଛି ତା ଓେଠ ବି ଶଲକାରଣୀ
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େଦବାକୁ ଟିକିଏ ଶାpି
େଦଖିଛି ତା ସତି ତକୁ ତା ପବି ତତାକୁ
ଚଷା ପତି ତା ତାଗ ଓ େପମକୁ
ଯି ଏ ପfପf ଧରି ସହି ଛି ନି `¸ ରାତି ର ଦୁ ଃଖକୁ
ସି ଏ ତ ପବି ତ ସାରୁ ପତଟିଏ ପରି
ଯାଉଠି କଲ, ବୁ Dାଏ ର gାନ ନାହY।
ନାୟକ ମଁୁ େସଇ ବହGାoର
ଗହ େଯଉଁଠି ଘୁରୁଛି अ|କାେର ଦି ଗହରା େହାଇ
ସୂଯ େଗାଟାକର ଆକାଂfାେର
େମା ବତୀତ ଯହY ନାହY अ`ିତ
ସାଉଁଟିବାକୁ ତା, ଦୁ ଃଖ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ଚି ର अମର अpହୀନ ନାୟକ ।
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େସଇଥିପାଇଁ େମା ନାହY ପ#
ୂ  େଛଦ

ହ
ାନ

ଗି ଧମାଲ, ଡୁ rୁରିପାଲି, େସାନପୁର, ୭୬୭୦୨୩

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୧୭୮୪୪୦୬୮୨
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ମୁନା ଡାକୁ ଛି େବrୁ ଲିକୁ
େବrୁଲି ରାଣୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇअଛି ବରଷା ପାଣି
ସାରୁ ଗଛ ମୂେଳ ବସି ଛ କି ଆଁ ?
ଆସ ବାହାରି ଯି ବା ଆେମ ବୁ ଲି ସରଗପୁରି

अମରନାଥ ବାରିକ

ଆଉ ରାବ ନାହY "କଟର କୁ ଆଁ" ।
େଡାଳା ବୁ େଲଇ ଭାବୁ ଛ କअଣ ଜି ହା ହେଲଇ
କର ନାହY ଆଉ ମନକୁ ଊଣା ।
ଡରନି ମେତ ମଁୁ ତୁ ମ ସrାତ କହୁଛି ସେତ
ବୁ ଲି ବାକୁ ଯି ବା ଆମ अଗଣା ।।

ମି ଳୁନାହY ପରା ତୁ ମରି େଦଖା ।
ବରଷା େହେଲ ଫକଫକ କରି େଡ଼ଉଁଥା ଭେଲ
ସେr ସହଚରି ଧରିଣ ସଖା ।।

ତ
ିକ

ା

ଆଜି ଏଠାେର ବସି अଛ କାହY ନଈ ପଠାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମଉନ ବରତ ପାଳନ କରି ?
ଚାଲ ପଳାଇ ଆମ ଘର ଆେଡ଼ ମନ ବଳାଇ
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ମାଆ େଖାଜୁ ଛpି ତୁ ମକୁ ଭାରି ।।
ଆମରି ଘର ଘର ନୁ େହଁ େସ'ତ ସରଗପୁର
େଯଉଁଠି अଛpି େମା ବାପା ମାଆ ।
ଆେମ କାDିେଲ େଗଲ କରୁଥାpି ଆମକୁ ଭେଲ
ତୁ ମକୁ େଦଖାଇ େକାଳେର ମାଆ ।।
କୁ ହpି ମେତ ବାଇଆ ମାରି ବ କାDୁ ଛୁ େକେତ
ବୁ ଝି ଯାଆ ବାବୁ ନକରି अଳି ।
ଚୁ ଚୁ ମା େଦବି ବୁ ଝି ଗେଲ ପୁଣି େଦେଖଇ େନବି
େବr ସାେଥ କେର େବrୁଲି କଳି ।।

େସଇଥିପାଇଁ କି ଲୁ ଚି ଛ ଏଠି ।
କୁ ହ େଲା କଥା ଆଉ ବସନାହY ନୁ ଆଁଇ ମଥା
େବr ରଜା କ'ଣ ମାରି ଛି ଲାଠି !

ତ
ିକ

ା

କୟଁା, ମrଳପୁର, ଯାଜପୁର
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େସ କଥା ଭାବି େହାଇअଛ େବାେଧ ତୁ େମ अରାଜି

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶା, ପି ନ୍ ନଂ - ୭୫୫୦୧୧

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ନୂ ଆଦି ଲAୀ)
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

98

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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କନାରତt
ପକୃ ତି ସରୂପିଣୀ
ମrଳ କାରି ଣୀ

ସେରାଜି ନୀ ମି ଶ

 ି ଣୀ
େପମ ନି ଝର

ବ^iଗେଲ

ଶାpି ପଦାୟି ନୀ

ଆସଇ ଦୁ ଦiନ

କନା ରତt ଟିଏ ମଁୁ

ସଦଜାତ

ତଥାପି

କନାଯାଏ

ସୁfG ବୀଜଟିଏ େହାଇ

अଳି ଆ ଗଦାକୁ

gାନ ନି ଏ େଯେବ

େହାଇଥାଏ କୁ କୁ ରର ଖାଦ l

ଖୁସିର ଆେଲାକ

େସଥିରୁ େସ

ହୁअଇ ମଳି ନ

ପାଇଗେଲ ରfା

ପୁତ ପାିର ପବଳ ଉ®¡ା

ହୁअଇ କି େଶାରୀ

अଟକାଇ ପlେର ନାହY

େହାଇଯାଏ

ଭଣହତା ପରି

ଲ!ଟର ଲାଳାୟି ତ

ତ
ିକ
ଆ

ଲାଗିଯାଏ

ା

ଚfୁର ଶି କାର

ଇ
-ପ

l

ହ
ାନ

ଜଘନ ପାପକୁ
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ଇxତେର ଦାଗ

ନୟନର ନୀେର ତାର

କି ବା

ଆସି ଥାଏ ବନା

ପାଏ ମୃତୁର ଯpଣା

l

ଗ{ଣାର େକାଠାଘେର
କଟିଯାଏ ଦି ନ

କି େଶାରୀରୁ ଯୁବତୀକୁ

ଚୁ ଲି ର ପାଉଁଶ ହୁଏ

େହେଲ ପେଦାନt ତି

ନାରୀର ସାନ l

େବୖ ବାହି କ ସa|େର
ସୁ ମାନବ

େଯୗତୁ କ ରାfସ

େକେବ େହାଇବ ଜାଗତ

ଗଳା ଚି ପିକେର େଶଷ

ବୁ ଝି ବ େସ

ମୃତୁ ଲେଭ

କନାର ମହ^

ୀର ବି ଶାସ l

ଭଗିନୀ, ଜନନୀ ,ଜାୟା
ଦୁ ହି ତାର ମୂଲ

େସୗଭାଗ ତା

ସୃିର କାରଣ ଯାର

େହାଇେଲ ଉଦୟ

ମୂଲଟି अମୂଲ l

ସାମୀ ହାତ ଧରି ସି ଏ
अ| ସମାଜ

ପୁତ ପରି ବେ^ ଯଦି

ଚfୁ େଫଡ଼ି ବାେର େଦଖ

ପାଏ କନାରତt

ନଗt ମାନସି କତାରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଯାଏ ପତt ୀ
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ହୁअ େହ ବି ମୁଖ
अ| ବି ଶାସ,
କୁ ସଂ:ାର କୁ ଦୁ େରଇ
କନାରେତt ସୁସାଦେର
ନି अ ଆପେଣଇ l

ପୁତ କନା ମେଧ
େଭଦ ଭାବର ପାଚୀର
ଦୃ ଢ ହେ` କର େହ ଦମନ
ଲ!ଟତାର ସୀମାକୁ
କର ସଂକୁ ଚି ତ

େସ େଯ अେଟ କନାରତt

l

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆେଲାକ ନଗର, ଆaପୁଆ
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କନା ନୁ େହଁ କୀଡ଼ନକ

ହ
ାନ

ବହGପୁର , ଗ{ାମ

ଆ

୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭

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

Aahwaan.com

101

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ବି ଦାୟ
ଦୁ ନି ଆ ବୁ କୁ ରୁ ବି ଦାୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ
େଶଷ अଳି ଶୀଛାମୁେର,
ତୁ ମ ପାଦପେଦG ରହି ଥିବି ଭାେବ
ଝୁରୁଥିବି େମା अpେର |
ଆଖି ଦୁ ଇ େମାର େଯେବ େହବ ପର
ତୁ ମ ଛବି ଭାସୁଥିବ,
େମା ଚମ ଆଖିେର ନଦି ଶୁ ଦୁ ନି ଆ
ଦୁ ଃଖ େମା ଲାଘବ େହବ |

ମେନ ତୁ ମ ନାମ େନବି ,
ହୃଦେୟ ଆ,ି ମଁୁ ତୁ ମ ଛବି ଛାମୁ
ପରଶ େଯ ପାଉଥିବି |

ନାୟକ

ଜୀବ ଗଲାପେର ଛଖo କାଠେର
େଯେବ େମାର ଶବ ଯି ବ,
ତୁ ମ ଛଡା ଫୁଲ େକାେକଇ ଉପେର
େଗାଟିଏ େହେଲ ବି େଦବ |
ସଗଦାେର େଯେବ ଜୁ ଇ େମା ଜଳି ବ
ସମୁେଦ ପବନ େଦବ,
ପବନେର ଭାସି ଜୁ ଇ ଧଆ
ୂ ଁ କି ଛି
ଶୀମDିର ଛୁଇଁଯିବ |
ଜୀବନ େମାହର ହୁअpା ସାଥକ
ଏତି କି କରୁଣା େହେଲ,
ବି ଦାୟ େବଳାର ପଣତି ବାଢ଼ୁଛି

ତ
ିକ

ା

ପଭୁ ତୁ ମ ପାଦତେଳ |

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଖoବ|, େଢ,ାନାଳ |

ଆ

େଫାନ : ୮୮୪୭୮୪୨୨୯୭
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େହ ପି ୟ ବାପୁଜୀ
କଇଁଚି କାକୁ ଡ଼ି ନଳି ତା ପି ତା
େସ ମହାମାନବ ଜଗତଜି ତା

ନୀଳମଣି ଚାD

ଯା'ର ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁଟି ଗୀତା
କହି ଲା ନୀତା
େସ େମାହନ ଦାସ ଜାତି ର ପି ତା।

ପଦଯାତା କେଲ େସ େଦଶ ସାରା।

ରାମଧନ
ୂ ଟିକୁ େସ ସଦା ଗାଇ

ଶାpି ର ପରା ଦୂ ତଟି ଯି ଏ

କହୁଥିେଲ" ଆେମ ଭଉଣୀ ଭାଇ

ଚାଲୁ ଥିେଲ ସତପେଥ େଯ ସି ଏ

ପରାଧୀନ, ନି ଜ େଦଶେର ଥାଇ

ଜାେଣନି କି ଏ

ମି ଶି ଲଢ଼ି ବା
ରାମ ରାଇଜଟି ଆସ ଗଢ଼ି ବା ।

ସା ସତାଗହୀ ମଁୁ ଭାବି ନି ଏ।
ଜାଣୁ अହYସାର ପଜ
ୂ ାରୀ ସି ନା

ା

େମାହନରୁ ଗା|ୀ େହେଲ େସ ସି ନା।

ଆ

େଭାଗିେଲ କାରା

କହି ଲା ମୀନା

ତ
ିକ

अରଟ କାମେର ଥିେଲ େସ ରତ

ତା,ପାଇଁ େଦଶ ବି ଶେର ଚି ହtା

ଇ
-ପ

"କୁ ଟି ଖାअ କାଟି ପି |" ଯା ମତ

ଲଢ଼ି ଥିେଲ େଗାଳା, ବ|ୁ କ ବି ନା

ହ
ାନ

କରୁଥିେଲ ପରା ମଉନ ବତ
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ସଂଗାମ କରି େଲ ସରାଜ ପାଇଁ
ତା, ପରି ଜେଣ ମି ଳଇ ନାହY
େସହି ସତାଗହୀ ରହି େଲ କାହY
ଆସେର ଧାଇଁ
ଯା' "ତି ନିମା,ଡ଼" େଦଖି ବାପାଇଁ ।

अୋବର ଦୁ ଇ ପକାଏ ମେନ
ଭୂ ମି. େସ େହାଇଥିେଲ ଏ ଦି େନ
ମହାନାୟକ ତ ମଁୁ ତା,ୁ ମେଣ
ସମାଧି gଳ
ରାଜଘାଟ ସଦା ଚଳଚuଳ।

ଖଦଡ଼ ମଣିଷ,ପି ୟ ଯା ଗୀତା
କରୁଥିେଲ ଜନGଭୁ ଇଁର ଚି pା
କହି ଲା ମି ତା

ତ
ିକ

ା

େସ ପି ୟ ବାପୁଜୀ ଜାତି ର ପି ତା।
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କଇଁଚି କାକୁ ଡ଼ି ନଳି ତା ପି ତା

ଇ
-ପ

୨୭, ମ ମାେନାର, େଗାଠପାଟଣା

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର-୨୯, େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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ନୀଳ େପମିକ - ୨
ଆସ ବଂଶୀ ଶୁଣିବା
େସଇ େସଇ ଶେନଇ

ସୁଧିରାଜ ରାଉତ

େକେତ େଖଳି ବା, େକେତ ଲଢ଼ି ବା ...
ନି ଖୁେଣ
ଫିrିେଦବା ଆସ ସବୁ ଶ
ଶରତ ଆକାଶ ପାେୟ େହାଇବା

ଆସ ନୀରବତାେର ଢ଼ା,ି େହାଇଯି ବା
ସବାr
ବଂଶୀ ଶୁଭୁଛି ?

େସଇଠୁ
ଶୁଣି ଚାଲ !
ବାହାର अବା ଭିତର
ଯମୁନା କୂେଳ ବସି
େକହି କଣ
ଶ ସବୁ େର ସଜହୁଏ ?

କୁ ଆେଡ଼ ଯାअନାହY
अତୀତ अବା ଭବି ଷତ
କୁ ଆେଡ଼ ଯାअନାହY

ତ
ିକ

ା

ବ^ମାନ ମୁହୁ^ ସବୁ ରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମୁ~ ରୁହ
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େମାେଟ ସାଉଁଟ ନାହY ଶ ...

ଶଟିଏ ସାଉଁଟିବା ତ
ଶୁଭିବନାହY ଆଉ ବଂଶୀ

େକେବ ବୁ ଝି ବା !
ଶ ସବୁ ହତାକାରୀ

ପୁଣି େଫରି ଆସି ବା

ଆତGାର,ଆେଲାକର,ଆନDର ହତାକାରୀ ।

ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା
େସଇ େକାଳାହଳ ପୃଥିବୀକୁ

ଆସ ବଂଶୀ ଶୁଣିବା

ଚାଲି ଥିବା ପାଦଚି ହtେର ପୁଣି ଚାଲି ବାକୁ ।

ଆସ !
ନୀତି ନି .ୁର ଭାେବ

ଏଇମି ତି ଚାଲି େଛ

ମାଗିେନବା ସମୟଠୁ ନୀରବତା

େଭାକର ଭୂ େଗାଳ େଶଷ େହଉନାହY

େସଇଠୁ

ଶର ଶବଯାତା େଶଷ େହଉନାହY

ଯମୁନା େମାେଟ େବଶୀଦୂ ର ନୁ ହଁ

ଇ
-ପ

େସଇଠି ଠି ଆେହେଲ ବଂଶୀ ଶୁଭିବ

ତ
ିକ

ା

ନୀତି ନି .ା ଭାେବ
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ଜନG ପେର ଜନG

ଆ

ହ
ାନ

େସଇଠି ଠି ଆେହେଲ ଛୁଇଁେହବ ନୀଳ ।
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ଜୟ ମା ଭବାନୀ
ଜୟ ମା ଭବାନୀ ମାତ ଜୟ ଲେ,ଶରୀ
କଳାହାoି ଗେଡ଼ ବାସ ଭବନ େତାହରି l
ଗିରିରୁ ସୁତ ମାେଗା େହାଇ ଥିଲୁ ଜାତ

କୁ ମରଲାଲ ରଣା

ଗିରି ନDିନୀ ନାମେର ବି ଖାତ ଜଗତ l
ଗିରୀନDିନୀ ତୁ ମାେଗା ଗୁଣ ବତୀ ନାରୀ l
ଗଳାେର ରହି ଛି ମାେଗା ମୁକୁତାର ମାଳି l
ଗଜ ଗମନି େଗା ମାତ ବଦନୀ ଚDମା l
କହି ନ ପାରpି ମାେଗା େତାର ଗୁଣ ସୀମା l
ହ`େର େଶାଭିତ ମାେଗା ଖoା ଧନୁ ଫରି l
ବାହୁେର ବାହୁଟି ଲମି ମୁକୁତା ଗଳାେର
ଦp ରଟମଟ ଜି ହା ଲହ ଲହ କେର l
ଆଶି ନ ମାସେର ମାେଗା अମୀର ଦି େନ
ନି ଶି ପଜ
ୂ ା ପାଉ ମାତ ଆନDିତ ମେନ l
େତତୟା ଯୁଗେର ମାେଗା କଲୁ ଲୀଳା େଖଳା

ତ
ିକ

ା

ଲ,ା ରfା କରୁ ଥିଲୁ ତୁ ଇ ମା ଚଂଚଳା l

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଲ,ା ଗଡ଼ ସୀମା ଦାେର ସୁରfା କାରି ଣୀ l
ଜଗି ବସି ଥିଲୁ ମାେଗା ଶତ ଗୁଣ ଜାଣି l
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବୀର ହନୁ ମାନ ଲ,ା ଗଡ଼େର େଭଟିେଲ l
ବର େଦଲୁ ତାକୁ ମାତ ଛାଡି େଦଇ ଦାେର l
ସୀତା ଠାବ କର େବାଲି କହି େଦଲୁ ଗିର
େସ ଦି ନୁ ଛାଡି ଲୁ ମାତ ସ # ଲ,ା ପୁର l
ଯାअ ହନୁ ମାନ େବାଲି ଆା କଲୁ ମୁେଖ
ମାର ଲ,ା ପୁର େବାଲି କହି ଲୁ ସେଖ l
ବର େଦଲୁ ତାକୁ ମାେଗା ପସନ େହାଇଣ l
େଗା ମା େକ କହି ପାରି ବ େତାର ସୀମା ଗୁଣ
ଦାପର ଯୁଗେର ମାେଗା େତାର ବହୁଳି ଲା l
ବାଳ ବୃ  ରୂପ େହାଇ କରୁ ମାତ େଖଳା l
fେଣ fଣକେର ନାନା ରୂପ ଧରି ତୁ ଇ
ଭାରତ ଯୁେଧ ମାେଗା ତୁ େଭୖ ରବୀ େବାଲାଇ l
େତାେତ େସବା କରିଥିେଲ ବି ଶାସର ଦଳ l
େବଳ ପେତ ପୁ{ି ପାରି େତାର ଗୁଣ ସG ରି l
ଜୟ ଶବଦେର ମା େଗା `ୁତି ଗାନ ପୁରି l
ଜୟ ଲେ,ସରୀ ମାେଗା ଜୟ ମା ଚoୀକା
ଜୟ ରfଣୀ ଭfଣୀ ଶୀପୁର ନାୟି କା l

ତ
ିକ

ା

େତାର ପାଦ ତେଳ ମାେଗା ଶୀ କୁ ମର ମଣି
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େସତୁ ବେ| େଭଟିେଲକ ଯାଇ େସୖ ନ ବଳ l

ଇ
-ପ

ପଶୁଛି ଶରଣ ରfା କର େଗା ଭବାନୀ l

ଆ

ହ
ାନ

ମହୁଆ ଭଟା ନୂ ଆପଡ଼ା
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ବି ଦାଳୟ ଆଜି ନି ଃସ
ଏକୁ ଟିଆ ଆଜି ଠି ଆ ମଁୁ େହାଇଛି
ନି ଃସ ପରାେୟ େହାଇ

ଗୀତା{ଳୀ ସ ାଇଁ

ଆଠ ମାସ େହଲା ନି ରବି ଯାଇଛି
େକାଳାହଳ ଶୁେଭ ନାହY।
େକେତ ଛାତ ଛାତୀ ପଢୁ ଥିେଲ ପାଠ
େମା ଘେର ବସି ନି ଇତି
ଦି ନ ସାରା ଏଠି ପାଠପଢା ଚାେଲ
େକେତ େଲାକ ଆସି ଯାpି ।

େଶଣୀଗzହ ଦାo -ାର
ଗଣି ଗଣି ଘା ବଜାଇ ଦି ଏ େସ
ପତି ଦିନ ଆଠ ଥର।

ଧାଡି େହାଇ ପି ଲାମାେନ
ବDନା କରpି `ୁତି ଗାଇଥାpି
ସଭିଏଁ ଭକତି ମେନ।
େଖଳଛୁଟି େବେଳ ଜଳପାନ କରି
େଖଳpି େମା ପଡି ଆେର
କବାଡି ବାଗୁଡି ଫୁଟ୍ ବଲ୍ େଖଳ
ଲୁ ଚା ଲୁ ଚି କି ଏ େଖେଳ।
େଘା େଘା ନାଦେର ଉତ୍ଫୁଲି ତ େହାଇ
ମନେମାର ପୁରିଯାଏ

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପଡି ଆଟା ଭ^i ହୁଏ।

ା

अଗ ପDର ଜନରାଜଦି ବେସ
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େସବକ ଭାଇ େମା ପରି Ëାର କେର

ଦଶଟା େବଳକୁ ପାଥନା ଆରେ
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अତି ଥି ଆସି େଲ କୁ ହpି ପି ଲା,ୁ
ନା ନା ଉପାେଦୟ ବାଣୀ
େସ ବାଣୀକୁ ପି େଲ ପାେଥୟ କରି େଲ
ହୁअpି େଦଶର ମଣି ।
ଶୀ ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ା ସରସ ତୀ ମାତା
ସାନି ଟାଇଜେର ହାତ େଧାଇ େଧାଇ

ନୂ ଆ େଡସ୍ ପି |ି ପଜ
ୂ ା କେଲ ମାତା

ଧଳା ପଡି ଲାଣି ହାତ

ଆଶି ଷ अଜାଡି ଦି ଏ।

ତଥାପି କେରାନା ଛାଡୁ ନି େଦଶକୁ

େଖଳ କସରତ ପଜ
ୂ ା ମେହାବ

ସରକାର अଣାୟ^।

ଆଠମାସ େହଲା ମନା

କି ପରି ବି ଚାର କେର ସରକାର

ମୁେହଁ ମା: ବା| କାହାକୁ ଛୁअଁନା

େଖାଲି ବାକୁ ବି ଦାଳୟ

ମାଡି ଯିବ େଯ କେରାନା।

ନାହY ପତି େଷଧ ନାହY ଓଉଷଧ

ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପଢାଉ अଛpି

ପି ଲା ଯି ବା ପାଇଁ ଭୟ।

େମାବାଇଲି ଟିପି ପାଠ

ମୁରୁଖ େହାଇେବ ଆମ ଭବି ଷତ

ମୁରୁଖ ହୁअpି ପି ଲାମାେନ େମାର

ଛାତ ଛାତୀ େଯେତଛpି

େସଥିପାଇଁ ମନ ଦୁ ଃଖ।

ପଭୂ ଜଗନt ାଥ ସାରା ସଂସାରକୁ

ତ
ିକ

ା

କେରାନାରୁ କର ମୁ~ି।
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ପଜ
ୂ ା େହେଲ ବି ଦାଳେୟ

ଇ
-ପ

କାନନବି ହାର େଫଜ୍..୨

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର .
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କାଶତoୀ
ଶରତ ମରେତ କାଶତoୀ ହେସ
ଚଉଦି ଗ ଚମକାଇ

ରାମଚD ପଧାନ

ଶରତ ଆସି ଛି ମାଆ ଦୁ ଗା,ର
ଆଗମନୀ ବା^ା େନଇ l
ନଈପଠା ଧାେର ପବନ ଗାଉଛି
କାଶତoୀ ପାଇଁ ଗୀତ
 ଆକାେଶ ଧଳା େମଘ ଭାେସ
ନି ମଳ
େଯସନ ଜଳେର େପାତ l

େଦଖି କାଶତoୀ ମାଳ
ସତେର अନନ ପୁËରିଣୀ ଜେଳ
କ{ କୁ ମୁଦ, େମଳ l

ଦି େଶ ଭାରି ରମଣୀୟ
କାଶତoୀ ଫୁେଲ ଶରତ େସମି ତି
ଲାଗଇ େସୗDଯମୟ l
କାଶତoୀ ଫୁଲ ଚାମର ଶେର
ଝଲେସ ଶରତ ଭୂ ଇଁ
ପାବଣ ମହେକ ମନ ନାଚି ଉେଠ

ତ
ିକ

ା

ହୃଦୟକୁ ପୁରା ଛୁଇଁ l

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

େନତ ଭରି ଯାଏ ଧବଳ ବ#େର

ନବ ବସନେର ରମଣୀ େଯମି ତି

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶି fକ, ସାpରାପଲAୀ, ଗ{ାମ

ଆ

େମା : ୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

111

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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अସହନଶୀଳ
ସହନଶୀଳତା ବଇଶାଖି ଝଡ
अତକiେତ େନଲା ହରି ,

अେଲଖ େମେହର

ହି ଂସା େ-ଷ ଘୃଣା େହଲାଣି ପୁରୁଣା
ବfେର ଉଟଜ କରି।

ଲେଭ ଉ ପଦାଶନ,
ସତର ପାoବ ଦୁ ଃଖ ଭାର େବାହି
ଭମୁଛpି େଘାର ବନ।
ଦୂ ଷଣ ଆଚାର अaରେର ଘନ
ବରେଷ ମୁଷଳ ଧାରା,
ରୁଦରୂପ ଧରି

ଧାଏ ପୟସି ନୀ

ଦି ପର ଦଶନ ବି fଣ େଭାଜନ
अଲଗ ଜାେଣ ଶୟଳ,
ଆଜି ର ମାନବ ଗଢି ଛି ଚରି ତ
େତସେନକ କୁ ଟ ଛଳ।
େଯଉଁ େଦଶ ପାଣି

अନି ଳେର ଗଢା

ପୃଣ ପୀୟୁସ ଶରୀର ,
ପରପେରାଚନା ପର
ୂ ାଇ କ#େର
ଗୁପେତ କେର ସମର।

ଆ

अଧମେର ବୁ େଡ ଧରା ।

ାନର ପାଦପ ଢାେଳ।
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ସ ାଥେର ମାତାଳ କୁ ଚକେର େଭାଳ

ପଳୟ ବତାସ अ#ବରୁ ଆସି

ା

अଶନୀର ନାଦ କେର।

ଭାrିଯାଏ ପି ଲାେଖେଳ,

ତ
ିକ

ମନର ଗୁ¦ାେର େଶାଇଥିବା ବାଘ

ସାେଜ ବାଲି ବ|

ଇ
-ପ

ମଥାେଟେକ ବି ରବେର,

େଧୖ ଯ ହି ମାଳୟ

ହ
ାନ

ଜାତି ସଂପଦାୟ ଉ®ଟ ଭୁ ଜr
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ଦଶନପତେର ହସ ମଧୁଝରା
अpରେର ଭରା ବି ଷ,
ଦୁ କୁ ଳି ଆ ପି |ି େପମ ରxୁ ଛDି
କେମ କେର ସବନାଶ ।
ନି ଳକDରେର ବସି ଛ ମୁରାରି
ଚକାନୟନ େମଳାଇ,
ସରଳ ନି ରୀହ ମାନବ ମରpି
େଦବାରୀ, ତାସ ପାଇ।
ଓହA ାଇ ଆସେହ ଭରତ ଭୂ ମିକୁ
ଧମର କର gାପନ,
ଶରଣ ରfଣ ପତି ତପାବନ

ଟୀକା-ଉଟଜ-କୁ ଟୀର, ଭୁ ଜr-ସାପ,अଶନୀ-ବଜ, ଦୂ ଷଣ ଆଚାର- ଖରାପ ବବହାର,
अ#ବ-ସମୁଦ,ପାଦପ- ବୃ f, ଦି ପ- ହାତୀ,ଦଶନ- ଦାp, अନି ଳ- ପବନ,ଦଶନପତଓଠ,ଦୁ କୁ ଳି ଆ- ପ*ବପରି ଧାନ କରିଥିବା ବ~ି ,େଦବାରୀ- अସୁର,ଭରତ ଭୂ ମି- ସମାଟ
ଭରତ, ଭୂ ମି,

ତ
ିକ

ା

अେଲଖ େମେହର (ଯାଯାବର)

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

େଟକି ରଖ ଦି ନହୀନ।

ଇ
-ପ

େସାେହଲା ବରଗଡ

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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ଓଁ ଶୀ ହନୁମେତ ନମଃ
ହରି ନି अ େମା ମନରୁ କଳୁ ଷ ବି ଚାର
ଭରି ଦି अ ମେନ େମାର ଭାବ ଭକତି ର ।।

ପକାଶ ଚD
ପଧାନ

ରାମ େପମ ଭ~ି ଭାବ ଥାଉ େମା ମନେର
ରାମ ରୂପ ରହି ଥାଉ ନି ତ େମା अpେର ।।

ରାମ ନାମ ମ ସଦା ତୁ େo ଥାଉ େମାର

ତୁ ାଶୀେଷ ଲଭିବି ମଁୁ ରାମ ସୁଧା ରସ
ରାମଭ~ ରାମଦୂ ତ ଦି अ େହ ଆଶୀଷ ।।

ରାେମ ଆgା କଦାପି େମା ନ େହଉ अpର
ଆେହ ପଭୁ ହନୁ ମp ତୁ େମ ଆ{େନୟ
ତୁ  ଶୀପୟେର ଥାଉ ସଦା େମାର ଲୟ
अନୁ ଗହ କର ପଭୁ ଆେହ କପି ସୁତ

।।

ରାମାଶୀଷ ରାମାମୃତ େହଉ ପରାପତ ।।
ନ ଜାଣଇ ମ ଜପ ପଜ
ୂ ା ପାଠ ଧାନ

ତ
ିକ

ା

अpରୁ ଡାକୁ ଛି ପଭୁ େଘନ ନି େବଦନ ।।
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।।

ଇ
-ପ

ତୁ ଷୁରା, ବଲାrୀର

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୯୮୫୩୭୨୮୧୨୦
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େଗାେଟ अସଜଡ଼ା ସ|ାର େ:ଚ୍
ତାରାମାେନ େକେବଠୁ ଆସି େଲଣି,
ଝି କମି କ ଆଲୁ अେର ଭରିଲାଣି

ସୁବତ କୁ ମାର
େଜନା

ଏ ସାରା ଆକାଶ,
େହେଲ େସ ଜହtଟାର େଦଖାନାହY,
େବାେଧ ହୁଏ ହଜି ଯାଇଛି ,
ଦୂ ର େକଉଁ ଏକ େମଘର ଖoେର ।

ଏ ପାେଖ ନୂ ଆ େବାହୁ अେପfାେର,

ପି ୟତମ ନାହାpି ପାଖେର,
କାହY ଆକାଶରୁ ଝରୁନି ତ େମଘର ଧାରା,
ଏମି ତି େକମି ତି ଭୁ ଲି ଲା େସ ବାଟ,
ସମୟ େଯ ଗଡ଼ି ବା ଗଡ଼ି ବା ଉପେର,

ହ
ାନ
ଆ

ଘରର ମୁଖ କବାଟେର ଆଘାତ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତାେହେଲ ଚାD ପଜ
ୂ ା!
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େକେତେବେଳ ଆସି ବେଯ େସ,
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ....
ଓଃ େହା ଟିକିଏ ରଖାଇ େଦେବନି ,
ଆସୁଛି ଆସୁଛି େବାଲି ,
ନୂ ଆେବାହୂର ଛାତଉପରୁ ଉସରେର ବା^ା

ବଦଳି ଯାଇଛି ଘରର ସମଗ ଚି ତ,
ଖୁସିବାସୀର ମାେହାଲେର ପଶି ଆସି ଛି अଦି ନିଆ ଝଡ଼,
ଆଶା ସବୁ ଶବ ପାଲଟିଛି ଜୀବନ ରା`ାେର,
ବାପା-େବାଉ,ଦି अର-ନଣD ସମେ` ନି ବା କ,
ବାରaାର େଚତା ହରାଉଛି ନୂ ଆ େବାହୁ,
ଏମି ତି କଣ େହବାେର ଥିଲା !

ସୀମାpି ନି ର ସୀମାpରୁ ସି Dୁର େପାଛି େଦବାକୁ ,
ସୀମାେର ସହି ଦ ନୂ ଆ େବାହୂର ସି Dୁର ।

अଚାନକ ତାରା ମାେନ ଲୁ ଚି ଗେଲ,

ତ
ିକ

ା

ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଲା ତମଶା ରଜନୀ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଚାରି ଆେଡ ଭରିଛି ଶନ
ୂ ତା,
େବାେଧ ଏଥିଲାଗି ଚାD ବି ଲୁ ଚି ଥିଲା,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକମି ତିେର େସ େଦଇଥାpା ମି ଛ अଭୟ ବାଣୀ,
ଯି ଏ େଯମି ତି ଗଁା, ସହର, ରାଜ, େଦଶେର େଶାଇେଲଣି,
କି  ନୂ ଆ େବାହୁ େସମି ତି ଗୁମୁରି କାDି ଚାଲି ଛି,
ଭାଇର अେଫରା ପଥକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି ......

ତ
ିକ

ା
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ସୁବତ କୁ ମାର େଜନା

ଇ
-ପ

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନDି ପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ -୮୨୪୯୨୨୦୮୩୦ ..
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ବି ଧାତା
କି ଏ କହି ପାେର ଆଗତ ଭବି ଷ
ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା

ନି ର{ନ ସାହୁ

ଯି ଏ କହୁअଛି ସବୁ ଜାଣିअଛି
ଡାହା ମି ଛ अେଟ ତାହା ।

ଯଦି ସଂସାରେର ଭଗବାନ େବାଲି
େକହି ଜେଣ ରହି ଥାpି
ହୁଏତ େସ ଏକା ଜାଣିଥିେବ ଯଦି

ମଣିଷ ବୁ େଝ କି ଦଇବର କୂଟ
େହାଇବ ଆମରି ସାହା ।

େକହି ପାେରନାହY େଦଖି
ବି ଧିର ବି ଧାନ ବି ଧାତା ବୁ ଝଇ
କପାଳ ପାରି ଛି େଲଖି
ରଖିେଲ ରଖି ବ ମାରିେଲ ମାରି ବ
େସ ଏକା କରି ବ ଆହା ।

ତ
ିକ

ା

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା
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ସବୁ ସି ଏ କରି ଥାpି

େକହି ଜାଣିନାହY େକହି ବୁ ଝି ନାହY

ଇ
-ପ

େଢ,ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬

ଆ

ହ
ାନ

େମା -- ୯୯୩୮୭୪୧୬୮୩
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ଶାରଦୀୟ “ଶୁଭ ଆଗମେନ”
ଆଗମେନ”
କି ଏ େସ ଧରି ତୀ ରାଣୀ କାେନ କହି ଗଲା
ଘ ଶଂଖ ହୁଳହୁଳି କାେନ ବାଜି ଗଲା

ମେନାର{ନ
ସୁରୁଜାଳ

ଏ ମ^ ଭୁ ବେନ େଯ,
ଶାରଦୀୟ ଶୁଭ ଆଗମେନ େସ।

ବରଷାେର ବେ#ାବ ସବୁ ଜ ଧରଣୀ
ଧନ ଧାେନ अ#ପ#
ୂ  ା େକଦାର କାମି ନୀ

ଶରତର େଶାଭା େଘନି କାଶତoୀ ହେସ

ବେ#ାମୟ େଶାଭା େଯ,

ସବୁ ଜି ମା ମେଧ େଯେହt ଶୁଭାେଜାତି ଖେସ
ଆଗମନୀ ବା^ା େଯ,
ମଧୁ ବାି ଭୁ ବନ କରତା େସ।

अସୁର ବଳ ନାଶି ନୀ େଭା େଦବୀ ଶି ବାନୀ
ଖoା ଖପର ଧାରି ଣୀ ସ ୟଂଭୁ ଭାବାନୀ
ବାେର କର କୃ ପା େଯ,

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜଗତ େମାହି ନୀ ମାତୃ ରୂପା େସ।

ଆ

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସaଲପୁର
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ଜଗେତ ରହି ବ ଯଶ
ଲf ପେଥ ଭମି ଚି pା କର ନାହY
କେମ କମ ବୀର ହୁअ,

ପହA ାଦ ଦoେସନା

ଆଗତ ଭବି େଷ କ ନ େଭାଗିବ
ମନ ପତି ଧାନ ଦି अ ।
ଜଗତ ହି ତେର ପୁଣାତGା େହାଇଣ
କର ଜଗତ କଲାଣ,
ହି ଂସା େଦଷ ଛାଡ଼ି ଆନD ଉଲA ାେସ
ପୁତୁ ଲ ବି ତରଣ ।

କଟୁ ~ି ତାଗ ସକେଳ,
ଶାpି େମୖ ତୀ ପୀତି ବାନା ଉଡାଇକି
ଖୁସି ବା ଦୁ ନି ଆେର ।
ପର ଉପକାରୀ ମହାତGା अଟpି

ା
ତ
ିକ

ବି ଦାଳୟ ଘୁନା, ବଲାrୀର

ଆ

ଜଗେତ ରହି ବ ଯଶ ।

ସହକାରୀ ଶି fକ, ସରକାରୀ ଉନt ୀତ ଉ

ଇ
-ପ

ସୁକମ କରି େଲ अମର ଲଭି ବ

କବି ଶୀଯୁ~ ପହଲA ାଦ ଦoେସନା

ହ
ାନ

ଫଳpି ବୃ f ସଦୃ ଶ,
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ମହତ ଆକାଂfୀ ବାକପଟୁ େହାଇ
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େକାଣାକ 
ରାଗ- ରାମେକରୀ
ବି େଶ अଦି ତୀୟ ସାଜି ଛି ଯାର ନାମ େକାଣାକ।
େଶ. ଶି ୀ ସୁତ ଦାନ େସ ସମା େfତ अକ ।।

ରବି ନାରାୟଣ
ସାହୁ

ଯାର ପାଣ ପତି ବଦେଳ ଗଲା ବାଳକ ପାଣ ।
ବି ଶୁମହାରଣା ଆତGଜ ଧମପଦ ତା ନାମ ।।
ବାରଶ ବେଢଇ ପାଣ େଯ େସହି ଧରମା ପାେଣ ।
ଯାହା ପାଇଁ अଛି େକାଣାକ ବି େଶ ପସି ି ନାେମ ।।

ପତି ଟି େଖାଦି ତ ମୂରତି େନେତ ଦି େଶ ଜୀବି ତ ।।
େସ କାଳ ନୃ ପତି ଲାrୁଳା ନରସି ଂହେଦବ େଯ ।

ତ
ିକ

ା

ମୀ ଶି େବଇକୁ େକାଣାକ ଭାର େଦଇଥିେଲ େଯ ।।
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ନି ଜiବ ପକୃ ତି ସାର ସେତ अଛି ପର
ୂ ିତ ।

ହ
ାନ
ଆ

ସେତ ସअଶ ରଥେର ବି େଜ ସା, ପତି ।।

ଇ
-ପ

ରବି ରଥ ସମ େକାଣାକ ଆଜି େସହି ମୂରତି ।
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ଚDଭାଗା ଗଭ େଦଶେର ପଦG େତାଳାର ଗେo ।
ପଥରେର ପାଣ gାପି ତ ସତତାକୁ ମେo ।।
େପମକଳାର ଗÉାଘର େଯ େକାଣାେକ େଖାଦି ତ ।
ସେତ ନି Ëାମ ର ମନେର କେର ପଣୟ ଜାତ ।।
ନି ହଣର ମୁେନ अ,ିତ ଚାରୁକଳା ର ଛବି ।
ଉପମା ର େଯ ଗÉାଘର କି ବା ଉପମା େଦବି ।।
ସ# ତି େକାଣେର ଯାହାର ନାମ अଛି ଉେଲA ଖ ।
ବି ଶୁମହାରଣା ଶି ୀର ଯାହା ଥିଲାଟି ଲf ।।

େସ ଦୃ ଶକୁ େଦଖି କି ଏବା ନ େହାଇବ ତୃ ପତ ।।
େକତନ ବି ହୀନ ରଥର ପାୟ ଆଜି େଶାଭି ତ ।
ତଥାପି ପଡି ନି ନାମ ତା ମଳି ନ ର ବଶତ ।।

ତ
ିକ

ା

େପାତି अଛି ବାଲି ମDିର ସି |ୁ ଯାଇଛି ଘୁuି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େସେବ ର ପାକୃ ତି କ େଶାଭା କି ଏ େଦବଟି ସuି ।।
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ସେତ ବି ଶର ସବ ଚି ତ େହାଇअଛି ଚି ତି ତ ।
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ଇତି ହାସ ଯାର ଗାଉଛି ସଦା अମର ଗାଥା ।
େଶ.ନର ପତି ଆଜି ର ଭାବ ସମାନ ପଥା ।।
ସେତ କି ବା ସଗୁ େଦୗଶି ୀ େକାଣାକ େତାଳି ଥିେଲ ।
େଯେତ େଦଖିେଲ ବି େମା ମନ େସହି ପରି କା େବାେଲ ।।

ତ
ିକ

ା
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अବ~ େକାହ
ଦୁ ଃଖ ଆସି େଲ ଝେର ଆଖିରୁ ଲୁ ହ
କି  ଯାହା ସହି ହୁଏ ନି କହି ହୁଏ ନି

ସୁେରଶ ଚD
ପାଢ଼ୀ

େସଇ ତ अବ~ େକାହ
ସଂସାର ଭିତେର େକେତ କଥା ମେନ
ମେନ ରହି ଯାଏ
େକେତ ଦୁ ଃଖ ସାେଥ େକେତ ଯାତନା अସହାୟ େହାଇ ଯାଏ
ଝରି ଯାଏ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
େସଇ ତ अବ~ େକାହ

अକଥନୀୟ ଦୁ ଃଖ ସଦା େଦଇଯାଏ
ଝରି ଯାଏ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
େସଇ ତ अବ~ େକାହ
ମନ ଯାହା େଖାଜୁ ଥାଏ ପାଏ ନାହY ସବୁ େବେଳ
ଆଶା ନି ରଶା େହାଇ ଯାଏ ବୁ ଡ଼ାଇ ଦି ଏ ଭାବନାେର େବେଳ େବେଳ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େସଇ ତ अବ~ େକାହ

ା

ଝରି ଯାଏ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
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ଦି ନ ଆେସ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଏ ବୟସ ବି ଗଡି ଯାଏ
अେନକ ସ ପt ସବୁ ଭାrି ଯାଏ ଚୁ ର୍ ମାର େହାଇ ଯାଏ
ଝରି ଯାଏ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
େସଇ ତ अବ~ େକାହ
େକେତ େରାଗ ଆସି େଦହ କୁ ଦୁ ବଳ କରି ଦି ଏ
େକେତ ଝଡ଼ ବତାସ ଜୀବେନ ଆସି
ଛାର୍ ଖାର କରି ଦି ଏ
ଝରି ଯାଏ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
େସଇତ अବ~ େକାହ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ବୁ ଗୁଡ଼ା, ଗ{ାମ
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ପfୀ
େଡଣାେର ପର ଲାଗିେଲ
ପfୀକୁ କି ଏ ସାେଳ େଯ...?

ମ{ୁ ଲତା ସି ଂହ

ରଖିପାେର ନି ଜ अ~ିଆରେର..??
େଦଖାଇ ପlେର ତାକୁ ନି ଜ ଇଛାମେତ ସପt..??
ଖୁିଖାି ଆଣୁଥିବା ମାଆର ଚଂଚୁ ଏ ଆହାର
କଣ ମି ଟାଇ ପାେର ତମାମ ଜୀବନର
େଭାକ ଆଉ ସପt..??
ପfୀଟିଏ ସବୁ େବେଳ ଉଡାଣେଖାର।

अଦମ ଲି «ାର ବି େଭାରତlେର अଥୟ..।
ପତି ମୁହୂ^େର ଲହୁଲୁ ହାଣ ହୁଏ
ମାଆ ପfୀର ଭୀତତ` େଚନାଏ ବି ଶାସ..।
ବି ଶାସ ଟିକକ ଜାବୁ ଡି ଧରି ତ
ଜୀବନ ଚାଲି ଥାଏ ତା ବାଟେର..।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନଈରୁ.. ସମୁଦ

ା

ଆକାଶରୁ... ମାଟି
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େଖାଲା ଆକାଶ ଛାତି କୁ ଉଡି ଯିବାର
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ଜୀବନରୁ... ଜୁ ଇ
ସବୁ ଠି ଧାେର ବି ଶାସର େମାହ
अେବାରି ଥାଏ ଜୀବନର େଚୗହଦୀକୁ ..।
େଯାଡୁ ଥାଏ ଭrା ତୁ ଟlର अଶାର ମହଲ।
େକଜାଣି... ପfୀଟିଏ େକେତ ବୁ େଝ
ଏ ଆେବଗ ପଣକୁ ..??
କअଁଳ େଡଣାେର ଖoିଉଡା େଦଉଥିବା ପfୀ
ଖୁବ ଫଡଫଡ ଉେଡ େଡଣା ଶ~ େହେଲ।
ଆଗେର ପରି ବା ଆକାଶର
ଆଦି ଗp େଖାଲାେମଲା ଛାତି ।
ତାରା ଭ^i ଆକାଶ..

ମଧୁର ଆମଣ,..
ସପି ଳ.. ଫୁଲଫୁଟା ଋତୁ ର ସବୁ ଜ ପୃଥିବୀ..
ଯା.. ଉଡି ଯା.. ପfୀ.. େଯେତଦୂ ର ପାରୁ..
େହେଲ.. ମେନରଖ..

ତ
ିକ

ା

ଏଠି ବି अଛି ଜହt ତାରlର ପୃଥିବୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କୁ ଟlକାଠି ର ନୀଡ଼ ଆରପlେର
ଗହଳ ମାoିଆ କି ଆରୀ।
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ଏଇଠି ଖାଲି ଶୁେଭ ଜୀବନର
େଧା ବାୟl ଗୀତ...।
ଏଇଠି ଖୁବ ମୁଲାୟମ ମାଆର େକାଳ..
ଆକାଶ ତ ଖାଲି ଶୁନ.. ମହାଶନ
ୂ ..
ଶୁନତାର ତାତି େର ତରଳୁ ଥାଏ
ବuିବାର େମାହ..
ଆେବଗ ଓ ବି ଶାସର ମହମ ଦୁ ଗ..
ଯା.. ଉଡି ଯା.. େତା େଫରି ବା ଠି କଣା େନଇ
ଭୁ ଲି ନ ଯା.. େତା େଫରିବାର ବାଟ..।
ମେନରଖ.. ସପt ପେଛ ଭାrୁ
େହେଲ... ବି ଶାସ ନ ଭାrୁ

ତ
ିକ

ା
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େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର

ଆ
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ଭୁ ବେନଶର
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ଆଉ କିଛି ବାଟ ମାତ
ଜୀବନର ବାଟ ସଳଖ ନୁ ହଇଁ ପତି ମୂହୂ^ ସÌଷପ#
ୂ ,
ସୁଖଦୁ ଃଖର ଚକା ଭଉଁରୀଟିଏ ବୁ ଲୁ ଛି ନି ରବjି ନt ।

ପ,ଜ କୁ ମାର
ମrଳ

ଆଜି ସୁଖ େହେଲ କାଲି କି େଯ କ ଏହି େଯ ସଂସାର ନୀତି ,
ତୁ ଛାର ମଣିଷ ଏ ନି ରାଟ ସତରୁ େକମି ତି ପାରି ବୁ ବ^i।
ଜୀବନ ହାଟେର କମର ସଉଦା କରିବାକୁ େହବ ସବତ,
ବି ଶାସ ତୁ ଟାନି ଭରସା ହରାନି ଚାଲ ଆଉ କି ଛି ବାଟ ମାତ।

ଜୀବନ େଯତି କି ସÌଷେର ଭରା େସତି କି ଯାxଲମାନ,

ସଣ ଯଦି ଡେର अନଳ ଜାଳାକୁ େସ କି େଶ.ତା ପାଇବ,
ହାତୁ ଡ଼ି ପହାର ଶୀଳା ନ ସହି େଲ ମୂ^i େକମି ତି େହାଇବ।
ତୁ ଜୀବନ ଯୁେର ଏକା ମହାରଥୀ ପୟାସ ହY େଶ. अ,
େସ अକୁ ଧରି ଆେଗଇଯା ବୀର ଆଉ କି ଛି ବାଟ ମାତ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ବି ଫଳତା ସାଦ ନ ଚାଖି େକହି ପାଇନି ସଫଳ gାନ।

ା

ବି ଜୟ ରହି େଲ ପରାଜୟ अଛି ପତନର अଛି ଉତଥାନ,
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ମେନ ଆସୁଛି କି େତାର ଭାଗେର ବି ଧାତା େଲଖି ଛି କ,
ବି ଧାତା ଜାଣିଛି େତାରି ଭିତେର ଲୁ °ାୟି ତ अଛି େଶ.।
କମେଯାଗୀ େହାଇ ଆଗକୁ ଜୀବେନ େହଉଥା अଗସର,
ପାହି ଆସି ଲାନି ତ ଭାଗ ରଜନୀ ଆଉ କି ଛି ବାଟ ମାତ।

ରାଜାଠାରୁ ପଜା କି aା ବି ାନୀ ଡା~ର େଯେତ େପରଣା ଧରାେର अଛି ,
େକହି ଜନନୀ ଗଭରୁ ଧରି କି ଆସି ନି ସବୁ କମ ଫଳରୁ ଲଭିଛି ।
କାହYକି ଭାବୁ ଛୁ ନି ଜକୁ ଦୂ ବଳ
 ତୁ େଯ େଶ. ବୀର ହବୁ ,
ମାନ ସାନ ପତି .ା ମି ଳିବ େଯେବ ନି ରpର କମ କରୁଥିବୁ।
କମଫଳ ଭଗିବାକୁ ଦି ବାତGା ପୁରୁଷ ଆସpି ଧରାକୁ अନବରତ,
େତାରି କମକୁ େତାେତ ଭଗିବାକୁ େହବ ଆଉକି ଛି ବାଟ ମାତ।

अେପfା କର ଆଶା ନ ହେରଇ अନତି ଦୂ ରେର କମଫଳ େତାର अେପfାେର ରହି ଛି।
ବି ଫଳ ବଉଦ ହଟିେଲ ଜୀବନରୁ ସଫଳ ସୁରୁଯ ପାଇବୁ ,
ଆଜି ସି ନା ତୁ ଲୁ  ପାୟ ମଣି େହେଲ ନି ିତ ଦି େନ ଚମକି ବା।

ତ
ିକ

ା

ପାର¸ अେପfାେର ବସ ନାହY ବୀର କମ କରିଚାଲ େତାେହାର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କି ୟମାଣ କମ ଫଳ ମି ଳିବ ନି ୟ ଆଉ କି ଛି ବାଟ ମାତ।
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ଦୁ ନି ଆକୁ ଡରି ପଛଘୁuା େଦେଲ ବି ଜୟୀ େକମି ତି େହାଇବୁ ,
ନି ଜ କମ ଯୁେର ବନି ଜା ସାରଥି ଯଦି ଲf୍ଯେର ଆଗକୁ ବଢି ବୁ।
ହଜି ଯବୁ ଦି େନ କାଳର ଗଭେର ଛାଡି ବାକୁ େହବ ଶରୀର,
େଶ. କମ କରି ଥିେଲ ମେନ ପଡି ବୁ ତୁ ଯଦି ଆଜି େହବୁ କମବୀର।
ସୁେନଲୀ ଭବି ଷ୍ଯ ପାଇବାକୁ େହେଲ ଆଜି ଯଣାେର ବି କମକର,
ବାଟ अଗାଳି ବନି ନି ୟତୀ େତାେହାର ଆଉ କି ଛି ବାଟ ମାତ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ହ
ାନ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ-୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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େସବକକୁ अବି ଚାର
ଚାଳକଟି ଭାରି , ଯତt ସ{ମେର,
ଚଳାଏ ମାଲି କ ଗାଡି ।

ମେହଶର ସାହୁ

ଦାମୀ ଗାଡି ସି ନା, କମ େfତ ତାର,
େପଟେର େଭାକର ରଡି ।।
ସାରା ବରଷକ,

କାମ କରି ଚଷା,

ଭାରତୀୟ ଆେମ, ଆେମ ନାଗରି କ,
ଏହି ଭାରତ ମାଟିର ।

ନପାଏ େପଟକୁ ଦାନା ।

େନତା ନି ବା ଚେନ, ନାହY ଭଲ ମD,

ଋଣ ପରି େଶାଧ, ମହାଜନ ଚାପ,

अଥ ପାଇଁ ବି କ ଶି ର ।।

ଚାଷୀକୁ ଦoଇ ସି ନା ।।
ପି ତା ସୁଖ ପାଇ,

ଖୁସିେର ବି େଭାର େହାଇ ।
େସtହ ସରଧାେର, ବଢ଼ାଇ ପୁତକୁ ,

ନି ଜ ବାସgାେନ,

ସୁରfିତ ରାତ ଦି ନ ।
ଶତ ସହ ଲେଢ଼,

ବି ର ସଇନି କ,

ଜୟ ଜୟ େହ ଯବାନ ।।

ବୃ ାଶମ େଲାେଡ଼ ଯାଇ ।।

ସବୁ ରି େfତେର, ବଡ଼େଲାକ ପାଇଁ,

କନା ରତt େବାଲି , अତି ଯତନେର,

ନି ମt gାନର େକାହ ।

ା
ତ
ିକ

ପି ଏ ନି ଜ ଆଖି ଲୁ ହ ।।

େଗାପୀବି |ା, ବାହGଣ ଗଁା, ବାେଲଶର

ଆ

ବ|ନକୁ ଯାଏ େପାଛି ।।

େଭାକା େପଟ ରେହ,

ଇ
-ପ

କନାଦାନ ପେୂ ବ, େପମି କର ସାେଥ,

ସୁଖ ଶାpି େଦଇ,

ହ
ାନ

अଭାବ ନରଖି କି ଛି ।
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ମହାଳୟାର ମହ^
ହି Dୁ ମାନ,ର ମହାଳୟା ପବ
ହି Dୁ ଧମ ଶା କେହ

ବାସpୀ ଲତା

ପାବଣେର ଆେସ ମହାଳୟା ତି ଥି

େଜନା

ପି o ଦାନ କରା ଯାଏ l୧l
ନାମ େଗାତ ଜପ ମ ବେଳ ହୁଏ
ଶରଧାେର ଯାହା अପଣ କରpି

ପି ତୃ ପୁରୁଷ ତପଣ

କୁ ହା ଯାଏ ତାକୁ ଶା

ମହାଳୟା ଆଉ ପୟାଶା ଦି ନ

ପି ତୃ ପୁରୁଷ, ସି ପାଇଁକି
अପର ପfଟି ସି 

େହାଇ ଥାଏ ପି o ଦାନ

l୪l

l୨l

ମହାଳୟା ଶା ମଉଳା ଶାେର

ମହାଳୟା େହାଇ ଥାଏ

େହାଇ ଥାଏ ତ ବ#ନା

ପି ତୃ ପୁରୁଷ,ୁ ଶାର ସୁମନ

अଶି ନ ମାସର ପଥମ ପfକୁ
ପି ତୃ ପf ହୁଏ ଗଣl

ଏହି ପେf ଦି ଆ ଯାଏ

l୫l

l୩l
ପି ତୃ ତପଣେର ପି ତା ରୁଦ େଦବ

ହ
ାନ

l୬l

ଆ

େସତ ଆଦି ତ ସରୂପ

ଇ
-ପ

ପପି ତାମହ,ୁ ଶା ବଢ଼ା ଯାଏ

ତ
ିକ

ା

ପି ତାମହ ବାସୁ ରୂପ
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ମହାଳୟା ପି େo ସବ େଦବ ଋଷି
ପି ତୃେଲାକ ଉପgିତି
ତି ଳ କୁ ଶ ମ ଆବଶକ ହୁଏ
ବାହGଣ କରpି ଶାpି

l୭l

ନାମ େଗାତ ସବୁ ଉାରି ତ ହୁଏ

ଶା େଦଉଥିେଲ ପି ତୃ ପୁରୁଷ,ୁ

ସଂ:ୃତି ଆମ ଚଳଣି

ବୁ ି ଆୟୁ ଯଶ ଖାତି

अନt ଦାନ କେଲ ପୁଣ ଫଳ ମି େଳ

ପୁଣ ଲାଭ େହବ ନୂ ତନ ପି ଢ଼ିର

ହି Dୁ ଧମ ପି ୟ ବାଣୀ

l୮l

ପାଇବା अମାପ ଶାpି

l୧୧l

ଶା ଦି ବସେର ଏକ େବଳା अନt

େସତ ପି o ଦାନ ଦpି

େଭାଜନେର ତୃ ି େହବ

ପି ତା ବସୁେଦବ ଜନନୀ େଦବକୀ

ନଦୀ ପାର େହାଇ େକେବ ଯି ବ ନାହY
अନ ଘେର ନ ରହି ବ

l୧୨l

ଦଶରଥ ପି ତା କଉଶଲା ମାତା

ନି ଶ ଦାଢ଼ି କଟା अପର ପf େର

ଆଜ ଦି େନ ପି o ପାpି

େହାଇ ଥାଏ ତ ବାରଣ

ନର ରୂେପ ପଭୁ ମ^େର ଜନମି

ନୀତି ନି ୟମକୁ ପାଳନ କରି େଲ

ରଖି ଯାଇଛpି କି ^i

|୧୦l

ସୁଖ େର କାଟିବ ଦି ନ |

ା

l୯l

ତ
ିକ

ନD ରାଜା ଯେଶାମତି

ଇ
-ପ

ଗା|ୀନଗର,

ଆ

ହ
ାନ

େପା / ଜି ଲAା : ନବରrପୁର
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Aahwaan.com

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

ସନାତନ ଧମ ଭଗବାନ ସୃି

134

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଜୀବନ
ବି ଚିତ ଏ ଜୀବନ,
େଯେତ େଦଖିେଲ ବି ନୂ ଆ

ନି ତର{ନ ନD

େଯେତ ପଢି େଲ ପଢା ସେରନା
େଯେତ ବୁ ଝି େଲ अବୁ ଝା
ଜୀବନ ଗଣି ତକୁ େଯେତ କଷିେଲ ଛି େoନା
େସtହ େପମର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ ଏଠି
େଲାଭ େମାହ ହି ଂସାବାଦର ପେକାପ ସବୁ ଠି ।

ସୁଖ ଟିେକ ପାଇବାକୁ ମରୀଚି କା ପେଛ ଧାଇଁବା
ଆଗକୁ ଚାହYେଲ ଶନ
ୂ ତା
ପଛକୁ अନାଇେଲ ନି ଜନ
 ତା
ଦୁ ଇକେଡ ନୀରବତା ଆଉ ନି ଃସrତା ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଯଦି ମେତ େଦଇଛ ଜୀବନ

ା

େହ ପଭୁ ,
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କର ମେତ ପୃଥିବୀ ପରି ସହନଶୀଳା
ଆକାଶ ପରି अସୀମା
ସମୁଦ ପରି େସtହଶୀଳା
ଶାସ ପଶାସେର ଭରି ଦିअ ଶ~ି ଓ ସାହସ
ଧଯ ଦି अ ପି ଇବାକୁ ସବୁ ଦୁ ଃଖ ନୀଳକ¡ ସାଜି ।

ତ
ିକ

ା

ବୀର ସୁେରD ସାଏ ନଗର

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

ଡି .ଏଲ.ଏ-୧୨

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶର-୭୫୧୦୧୦

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ- ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪
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େଫକ୍ ଆଇଡ଼ି
ବା,ଚୂଳ ବାବୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଏେବ
େଖାଲି ଛpି େଫସ ବୁ ଉକୁ

ଶି ଶିର କୁ ୍ମାର
ପoା

ବୟସ ଛପନ, େହେଲ େଟାକାଭଳି
ବଦଳି ଗଲାଣି ଲୁ ଉକୁ ।
ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଏେବ ମୁହଁ େଦଖାହୁଏ
ହାତେର ଧରି କି ଆଇନା
ବ|ୁ େହାଇଛpି ଏେବ ଯାହାସେr

େମେସ{ର୍ େଖାଲି େକେତ ଖୁସି ଗପ
ହଉଛpି ସି ଏ ରାତି େର
େଭାକେଶାଷ ବୁ ଲି ଉଲୁ ସି ଉଠpି
କୁ ତୁ କୁ ତୁ ଭାବ ଛାତି େର ।
େସଦି ନ େଦଖିଲି ବା,ଚୂଳ ବାବୁ

ମୁନାେବାଉ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହY

ବସି ଛpି ମୁହଁ ଓେଳଇ

ଦି ଶିଲାଣି ବୁ ଢ଼ୀ ଭଳି ଆ

ପୁjା କରି ବାରୁ କାରଣ ତାହାର

ଡାଇନା ପାଖେର ୟା ମୁହଁ ସେତ
େଯମି ତିକା ଗଦା अଳି ଆ ।

କଥାଟିକୁ େଦେଲ େଗାେଳଇ ।
କହୁକହୁ ସି ଏ ଗୁମର େଖାଲି େଲ ,
ଡାଇନା କୁ ଆେଡ଼ ପୁअେଟ
େଫକ୍ ଆଇଡି େର ଲେଗଇ େଦଇଛି

ତ
ିକ

ା

ସୁDରୀ ଝି अର ମୁହଁେଟ ।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ

ଆଳାପ:~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ସି ଏ କାେଳ ମି ସ୍ ଡାଇନା ।
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ମନର ଭମ
କି ଛିକିଛି କଥା କହି ମଁୁ ପାେରନା
ତଥାପି ମନେର ଲଗାଏ ଦାଗ

ସେରାଜ କୁ ମାର
ସାହୁ

ନି ଇତି ଆଖି ର ପଲେକ ଭାସଇ
ଛୁଇଁଗଲା େମାେତ ଏ କି େରାଗ ।
ଓଠତେଳ େଖେଳ ଲୁ ଚାଛପା ହସ
ଚାଲି ଯାଏ ପାଦ ଦୂ ରରୁ େଦଖି
ସବୁ ତ ଦି ଶଇ ତେମତେମ େବାଲି
ଆସୁअଛ େବାେଧ अଳତା ମାଖି ।

ପଚାରି ପାେରନା ଠି କଣା ନାମ
କାହାକୁ କହି ବି ସପନର କଥା

ତ
ିକ

ା

ସତ अବା ଇଏ ମନର ଭମ।
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ଚି ହଁାଜଣା ପରି ଲାଗ େମାେତ ଭାରି

ଇ
-ପ

ଖୁୁଣୀ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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ଭୁଲ କରିଥିଲି
ମଁୁ େତାେତ ଭଲପାଇ ଭୁ ଲ କରି ଥିଲି
ସେତ େଯପରି କୁ ମୁଦ ଶଶୀକୁ େଦଖି

ରୁ ଦ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ମନ େଦଇେଦଲା ପରି
ଶରତ ଶି ଶିର କାଶତoୀକୁ
ବାହୁ େର ଧରି ରଖି ବା ପରି
େସପରି ମଁୁ ବି େକେତ କ’ଣ ଭାବି ଥିଲି
ସେତ ତୁ ତ େସ ଦୂ ର ପାହାଡ଼ର अ«ରୀ ।।

ଉଠାଇେବ ଆସି ପୁଣି େକେତ େକେତ ଜହt,
ଶରତ ଶି ଶିର ଧରି େନେବ
େସଇ େଗାେଟ ରାତି ର ଉଦେବଳି ତ ମନକୁ

ମନ ଚଗଲା େହଇ ଧାଇଁଯିବ େକେତେବେଳ
ପୁଣି ଖସି ଯିବ େଯୗବନ ପାହାÎେର
ଲାଗିଥିବା ଶି ଉଳି େର ଚଟ୍ କି ନା

ପଲ,େର ରrାୟି ତ କରି ବା ପାଇଁ।।

ଏପରି ବି କରି ଥିଲୁ ତୁ େମା ସହ
େସହି ପ#
ୂ  ମୀର ଦି ତୀୟ ପହରେର
ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ଆଉ କାହା ପାେଶ

ତ
ିକ

ା

ଏଇ େଯମି ତି ଶଶୀ ଆଉ ଶି ଶିର ପରି ...।।
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ମାତ; ଏମାେନ ବା କ’ଣ ଜାଣpି

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଠି କଣା- ଭୁ ବେନଶର

ଆ

େମା- ୯୮୬୧୭୦୧୭୧୪
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େହ ଶୁଣୁଛ
ତେମ କୁ ହୁଡି େହଇ ଯି ବକି ?
ମଁୁ ଲୁ ଚି ବାକୁ ଚାେହଁ ..
ପାରି ବତ अ|ାରବି େହଇଯାअ

ଲିଟନ୍ କୁ ମାର
େବେହରା

ମଁୁ ହଜି ଯିବାକୁ ଚାେହଁ ।

େହଇଟି ଶୁଣୁଚ !
ଶାବଣ ଆସି ଚି ପରା
ବଷାବି େହଇଯାअନା,

ଆଉ େମଘ ଆକାଶେର
ଈDଧନୁ େହବାକୁ ଭୁ ଲି ବନି ,
ମଁୁ େସ ରrେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଜକୁ ରେrଇବାକୁ ଚାେହଁ ।
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ମଁୁ ଟିେକ ଭିଜି ବାକୁ ଚାେହଁ ।
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ପୀତି ପସରା
ପାଣ ପfୀ ଆଜି ଝୁ ରୁଛି ଝୁ ରି ବ
ହୃଦୟ େର େପମ ସରାଗ ଭରା

ବୀଣା ସାହୁ

ପୀତି କାଦମି ନୀ ଝରିପେଡ େଖାଜି
ପାଇବାକୁ ଟିେକ ପୀତି ପସରା।

ତୁ ମ अନୁ ରାଗ ସାଇତି ରଖିଛି
ରଖିଥିବି ମୁହY ଜୀବନ ସାରା,
ହୃଦୟ ମDିେର ଜାଗା େଦଇ ମେତ

େହାଇଛ ତୁ େମ େମା େଦହର ଛାଇେଟ

ରଖିଥିବ େମାେତ ଛାତି େର ଚାପି
ନି ତି ଶୁଣୁଥିବି ତୁ ମ Dନ ମଁୁ
ପୀତି ର ଗୁ¦ାେର କୁ ଶେଳ ଛାପି ।

अନାବି ଳ େସtହ ଶରଧା େଦଇ
େମା ପାଇଁ ବି ଶାସ େବାଳା ପୀୟଷ
ୂ

ା

ପୁଜୁଥିବି ମୁହY ଦି ବସ ରଜନୀ

ଆ

ହ
ାନ

ପୀତି ପସରାେର ମାରି ନି ଃଶାସ।

ତ
ିକ

ହସୁଥାଉ ସଦା ପୀତି ବୁ ହାଇ।

ପାଣ ପି ୟ ତୁ େମ େପରଣା ଆଦଶ

ଇ
-ପ

ବି ଶାସର େବଗ ବାସ ଚDନେର
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େପମ କୁ େଦଇଛ ତୁ େମ ସାହାରା।

ବି ଶାଳ ହୃଦୟ ପାଇଛ ତୁ େମ ତ
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ପତି ଭା ଓ େଜାତି େସୗDଯର ପୀତି
ତୁ ମ େସtହ ଶା େବାଳା ଆଦର
େମା ପାଇଁ ତ ସବୁ ପି ରତୀ ପସରା
ତୁ େମ େମା େପମର ଉନG~ ଦାର।

ତୁ ମ ମଧୁ ଗୁ{ନର ଛାଇ ତେଳ
ମନ େମା ଝୁରୁଛି ପତି ମହୁ^
ତୁ ମ ସ୍ଵj ନି ରିମଳ ମହକେର
ନାଚି ଉଠୁ ପ#
ୂ  କଳସୀ ସତଃ।

ବୁ କୁ ତଳ ତୁ ମ ସାଇତା େସtହର

ପୀତି ପସରାର ଫୁଲଟିଏ େହାଇ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମହକାଇେଦବି ପଣୟ ବନ।
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ପାଇଛି ମଁୁ अଫୁଟା ଶି ହରଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଟାଟାିଲ, େକDୁ ଝର*
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ମଁୁ ମତଟିଏ
ହୃଦୟର କୁ {ବନେର େଦାଳି େଖଳୁ ଥିବା ପାରି ଜାତଟିଏ ମଁୁ
େଯଉଁଠି େଦେଖ ସା, େପମମୟ ଭାଷା
ଆଦରେର ବି ତେର ଟିେକ େମା ମନେର ବାସ

ନାରାୟଣ ଚD
େସନାପତି

ସଭି,ୁ ଖୁସି େଦଇ ହସ େଦଖିବା େମା ଲf
େକେବ ଚାେହଁ ନା କରି ବାକୁ କା ମନ ହୃଦୟ fତ
ବରଂ fତକୁ େଯେବ ଚୁ େମ େମା ଭାଷା
େପରଣାେର ଉତ୍ଫୁଲିA ତ ପତି ଭା ଖୁସିେର ମାେର
ଆନDର ଦୀଘଶାସ।

ଆଉ େକେବ େଶାଇଥିବା ଶି ଶୁ ପାଇଁ ପଭାତର କାଉ ରାବ
ହାତ ଧରି େନଇ େନଇ अେନୗପଚାରି କ ଭାେବ ଶି ଖାଏ େକେତ ତଥ
अଜାଣତେର କେର େକେତ ଭମ ସଂେଶାଧନ
ପତି ଭାପାଇଁ ସାେଜ अନୁ କୂଳର ତରଣୀଟି ଏ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େସtହ େପମ ପୀତି ମମତା େବାଳା ଶରଧାର ପuାମୃତଟିଏ ମଁୁ

ା

ଆଉ େକେବ ସpାନପାଇଁ େଯପରି ମମତାର ଲୁ ଗାକାନି
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େଯ ଥେର ଚାେଖ େସ କେର ଆତGୀୟତାର अନୁ ଭବ।

କନାର ଇD ଭୁ ବନେର ବି ଚରଣ କରୁଥିବା ସୁDରୀ ପରୀଟିଏ ମଁୁ
ନି Ëପଟ େଭଦ ଭାବ ଶୁନ ନୁ େହଁ େକ େମା ପରି
ଯାହାକୁ ଭାେବ େମା େପମ ପଣାୟି ନୀ
ବି ନା ଦି ଧାେର अନାବି ଳ େପମ ଦି ଏ େସ अଜାଡି
ଉାହ େପାାହନ ର ମ ଜପୁଥିବା କୁ ନି ସାଧକଟିଏ ମଁୁ
େତାଷମଦ କୁ େଦଇଥାଏ ଜୀବନୁ ମାରି
େମା େପମର ଛୁଆଁ ସଫଳତାର ଶୀଷ ଛୁଉଁ
अpରେର ଭାବୁ ଥିବା ପି ୟ ମତଟିଏ ମଁୁ
ରହି ଛି ରହି ବି ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଉନt ତି ର ସପtକୁ ଜାବୁ ଡି ।

ଆ

ହ
ାନ

ଜରା, େକDୁ ଝର
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ତୁମ अବଦାନ
ତୁ ମରି େପମକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି
ନି ଜ ସ^ା ଭୁ ଲି ଯାଏ

ଆଦରମଣି ପଧାନ

ସବୁ ଠାରୁ ତୁ େମ अpରr େବାଲି
ସଦା ମଁୁ େଯ ଝୁରୁଥାଏ  ୧

େଜାଛନା ପରେଶ ହସି ଉେଠ େଯେବ
ସେରାବର ମେଧ କଇଁ
ମନ ଆନDେର ତୁ ମକଥା ଭାେବ

ସrୀତମୁଖର ହୁଏ
େମା अpର ମେଧ ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ େଯ
େପମର େସୗଧ େତାଳି ଥାଏ  ୪

ନବ ମୁକୁଳି ତ ଚୁ ତଡାଳ ମଧୁ

କୁ ସୁମ େସୗରଭ ମଧରୁ ମଁୁ अବା
ତୁ ମ ସ^ା େଖାଜି ବେସ ୫

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ଉଭା ହୁअ ମେନ। ୩

ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଝୁଲି ହେସ

ା

େସtହଁ ସରାଗର ରାଗିଣୀ େତାଳି

ପବନ ପରେଶ ପୁରାଜି େଯେବ

ତ
ିକ

େକାକି ଳର ମୃଦୁ ତାେନ

ଆ

ସି rିଟି, ମେତା, ଚାDବାଲି, ଭଦକ
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ବଷା
ବଷା ...
ତୁ େମ େକେତେବେଳ

ଡଃ ମାrଳି କା

अଦି ନିଆ େହଇ ଆସ

ମହାପାତ

େଦଇକି ମଧ ଆସନି

ତୁ େମ अବି ରତ ଧାରା

େକେତେବେଳ ତନୁ ମନ

ନା କି ଛି ସମୟର ଦି ଗହରା...

ଓଦା କରିଦି अ...

ବଷା

ପୁଣି େକେତେବେଳ ଶୁËତାର

ତୁ ମକୁ େନଇ ଏେତ ସେDହ କାହYକି

ପରି ଭାଷା ବୁ ଝାଇଦି अ...

ତୁ ମକୁ େନଇ ଏେତ କନା କାହYକି

ବଷା...

କାହYକି ତୁ େମ କାହା ପାଇଁ ଛଳନା

ତୁ େମ ସତେର କଣ

କାହYକି ଏ ସୃି ତୁ ମ ପାଇଁ ଏକ େଖଳନା

ଆକାଶ ଓ ଧରଣୀ ମଝି େର

ବଷା ବଷା ବଷା...

ସ!କ ର ଏକ େସତୁ

ବୁ ଝି ପାେର ମଁୁ ,

ନା ଆକାଶର େବଦନାସି ~ अଶ

ତୁ େମ େକବଳ ତୁ େମ

ନା ଧରି ତୀର ପି ପାସା

େକଉଁ ରୂପେର କି ଏ ପାଇବ ତୁ ମକୁ

େମାଇବାର ଏକ ପୟାସ

େସ ତ ତା ନି ଜ ମନର ଭାବନା...

ତ
ିକ

ହ
ାନ

େରେଭନସା ବି ଶବିଦାଳୟ, ୯୪୩୭୮୬୧୯୯୯

ଆ

ତୁ େମ କଣ ସତେର କବି ର ମେନାରମା

ଇ
-ପ

ବଷା...

ା

ନା ଚାଷୀର କନାର େପେନାରମା
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ଶରତେର ମଁା ଶାରଦା
ଶରତର ଆଗମେନ
ଶତ ଶତଦଳ ମୁଖରିତ ହୁଏ

ଦି େନଶ୍ େମେହର

ପ, ପୁËରି ଣୀ େଖଳି ଉେଠ
ଆନD ଉଲA ାସ େର।

ଧରଣୀ ରାଣୀ ମଥା ଭରି ଯାଏ
େକେତ ରୂେପ େକେତ ନାେମ

ଚଉଦି ଗ ପାବଣର ଋତୁ େର

ମହୀମoେଳ ପଜ
ୂ ା ପାଏ

ଭ~ି ଭିତେର ହଜି ଯାଏ।

ଦୁ ଃଖୀ ହୃଦୟ ର ଦୁ ଃଖ ଲାଘବ କରି
ନୁ ଆ ଜୀବନର ପଥ େଦଖାଏ।

ଶରତ ଶୁକ³ପf ସମୀ ତି ଥିେର
କି ଏ କେହ ଦୁ ଗା, କି ଏ କେହ ଦଶଭୁ ଜା

ମଁା ସି ଂହବାହି ନୀ ଧରାବତରଣ କେର

ପୁଣି ମଁା ସାରଦା

ହେର।

ପାପୀ

ନାଶି ,

ଦୁ ଃଖୀ

ଦୁ ଃଖ

କି !
ମୂଳ अfର େଯ ମଁା,

ା

ଧରାପୃେ.

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େସ ବା ଜଗତର ମଁା ଜଗତ୍ ଜନନୀ।

ତ
ିକ

ଦୟାମୟୀ ମଁା ଆଗମନି
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ଦଶମୀେର ମଁା ମୃଣGୟୀ େବେଶ
ଦଶନ ଦି ଏ େକାଟି ଭକତ ନୟେନ
ଉଗ ରୂପ ଦଶନ अଭିଳାେଷ
େକାଟି ଭକତ ଚାେହଁ ଲେf ଆନେD।

ଦୁ ଃଖର ନଈଁ ଶୁେଖଇ େଦଇ
ସୁଖ େଦବ ମଁା ଢାଳି
ଏତି କି ନୀତି ମାଗୁଛି ମୁହY
େବନି ହାତ ପାତି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ପଳାସ,କଳାହାoି
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େପମ ଏକ अଲଗା ପକାର
େଯେତ ଭୁ ଲି ବାକୁ େଚା କେର
'ଏ ମନ ମାେନନା',

ରଶGୀବାଳା
ଶତପଥୀ

ସବୁ େବେଳ ଭାେବ ମଁୁ େଯ
'େମା େକାଳ େତା ଝୁଲଣା'।
'ମଁୁ େପମୀ ମଁୁ ପାଗଳ' ତୁ ମ ପାଇଁ
ବୁ ଝି ବାକୁ େମାେତ ଥେର େଚା

ଜାେଣନା କାହYକି

କର େମା 'ସାଥୀେର',

େତା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜି େମା

'ସମଥିr ସମଥିr' ହୁଏେର,
'ଛାତି େର େଲଖିଛି େତାରି ନଁା'
ଏ କଥା ଥେର ବୁ ଝି ଯାअେର।

ଆମ ଏ ବ|ନ ଯୁଗ ଯୁଗର,
'କଥା ଦଉଛି ତୁ ମ ମଥା ଛୁଇଁ'
'ପାରି େବନି େକହି अଲଗା କରି '।

'ବାଳୁ rା େଟାକା' ଥିଲି ମଁୁ କଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତେମ େମାେତ ସୁନା ପି ଲା

ା

ତୁ ମ ପାଇଁ ଛାତି େର େମାର

'ରହି ଛି ରହି ବି େତାରି ପାଇଁ' ପି ୟାେର
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'ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ' ପି ୟାେର।

ମନ 'ଆକାେଶ କି ରr ଲାଗିଲା'।

ତ
ିକ

ଓଠ େଖାଲି ଥେର କହି ଦିअ େମାେତ
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'ଡହରା େଟାକା' େବାଲି ସବୁ ଡାକୁ ଥିେଲ
ଏେବ କହୁଛpି ଭଲ ପି ଲା।

'େରାମି ଓ ଦ ଲଭର୍ ବୟ' େହଲି
ତୁ ମ େପମେର ପଡ଼ି ଲା ପେର,
'ଇ: ତୁ ହି ତୁ ' କହୁଛି ଏେବ େମା
ହୃଦୟ ସବୁ ସମୟେର।

'ମଁୁ ସପନର େସୗଦାଗର' ସାଜି
େଚାରି କଲି ତୁ ମ ସପନ,
'େତା ବି ନା ଭଲ ଲାେଗନା' ସତେର

'ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି େତାର' େଲା
ଏ ମନ ତେତ ହY ଝୁେର,
େକେବ ଆସି ବ େମା ଜୀବେନ ତେମ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କହି ଦି अନା ତୁ େମ ଥେର।
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ତୁ ମ େଶ ଆେସ ଶି ହରଣ।

ଆ

ହ
ାନ

gାନ - ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଯାଜପୁର
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ପଥମ ପାହାଚ
ଜୀବନ ସାରା अକA ାp ପରି ଶମ କରି
ଥକି ପଡ଼ି େଲ ବି ମଁୁ ଠି କ୍ अଛି

ଝରଣା ବାରିକ

କହି ପୁଣି ନି ଜ କାମେର
ବାହାରି ଯାଆpି ଯି ଏ
ସି ଏ ବାପା।

ପି ଲାମାନ,ୁ ସାrେର ବେସଇ
ବେଳଇ ବେଳଇ େପଟ ପୁରା

ଝାଳୁ ଆ ବାସtାର ମଳି ଧୁଳି ଜାମାକୁ

େଖାଇ ସାରି ବଳକା ଖାଇବାକୁ ଖାଇ
ଯି ଏ ଆତG ସେpାଷ ଲାଭ କରpି

ଆଉ ଦୁ ଇ ବଷ ଚଳି ଯିବ

ସି ଏ ବାପା।

ନୂ ଆ ଜାମାର ଆବଶକ ନାହY
େବାଲି ଯି ଏ କହୁଥାpି
ସି ଏ ବାପା।

ନି ଜ ପେକଟ୍ ଖରୁ ବେuଇ
ଯି ଏ ପି ଲା, ପାଇଁ େଖଳଣା
କି ଣି ଘରକୁ ଆଣି
ଆମ ଓଠେର ହସ େଦଖି ଯି ଏ

ତ
ିକ

ା

ଖୁସି େହଇ ଯାଆpି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସି ଏ ବାପା।
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ଦୁ ଃଖ େବେଳ ଆଖି ର ଲୁ ହକୁ ଲୁ େଚଇ
ଛାତି ର େକାହକୁ ସାଳି
ଯି ଏ ପରି ବାରକୁ ସାହାସ ଦି अpି
ସି ଏ ବାପା।

ଆକଟ କରି ନାଲି ଆଖି େଦେଖଇ
ଯି ଏ अବାଟ ରୁ ବାଟ କୁ ଆଣpି
ଛାତି େର ଭଲ ପାଇବାକୁ
ଲୁ େଚଇ ଯି ଏ ସବୁ େବେଳ ଆମ
ଭଲ ଚି pା କରି ଗାଳି ଦି अpି
ସି ଏ ବାପା।

ଚଢି ବା ପାଇଁ ଯି ଏ ଆମ ହାତ ଧରି
ଛାତ ପଯp େନଇ ଯାଆpି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସି ଏ ବାପା।
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ଜୀବନ ଆର ର ପଥମ ପାହାଚ

ଆ

ହ
ାନ

ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ
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ପଛକୁ େଦଖିବା ମନା
ପଛକୁ େଦଖିବା ମନା
अତୀତ କାେଳ ଦୁ ଃସପtଟିଏ,

ବି ନୟ ମହାପାତ

ଇତି ହାସ କାହା ପାଇଁ
ଭଗt େକାଣାକର ଉଜୁ ଡା ମୁଖଶାଳା
କାହା ପାଇଁ ଭୂ ତେକାଠି ,
କାହା ପାଇଁ ପରି ତ~ ପାÉଶାଳା ।
ପଛକୁ େଦଖିେଲ, େକେବ ଛାତି ଥରି ଯାଏ
େକେବ ଆଖି ଭରି ଯାଏ अସରା ଲୁ ହେର

ଆଉ ଥେର େସଇ ଉଜାଣି ସୁअେର,
େହେଲ, ମନ ଡରି ଯାଏ
େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଭୟେର ।

अତୀତରୁ ସାଉଁି ଆଣିବାକୁ
କି ଛି अଧା େଦଖା ସପt,
େଗାେଟଇ ଗାେଟଇ ଚାrୁଡି ଭରି ବାକୁ
अଦି ନେର ଝରି ଯାଇଥିବା
କି ଛି ଚି ହtା अଚି ହtା ମହକର ଫୁଲ ।
େକେବ ପୁଣି ମନ ହୁଏ,
ବD ହାତ ମୁଠାେର ଭରି େନବାକୁ
ଆଉ ମୁଠାଏ ସମୟର େଚାରାବାଲି ,

ତ
ିକ

ା

ଆଉ କି ଛି ମି ଠା ମି ଠା ହସ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

କି ଛି अଭୂ ଲା ମୁହୁ^
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େକେବ ପୁଣି ମନ ହୁଏ େଲଉଟି ଯି ବାକୁ

େକେବ ମନ ହୁଏ
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अଧା ବାେଟ ହଜି ଯାଇଥିବା
କି ଛି ସG zତି, କି ଛି ପୀତି
ଆଉ କି ଛି ପଣୟର अଭୂ ଲା अତୀତ ।

ଆଗକୁ େଦଖିବା ମନା
ସାମtାେର अନି ିତ, अଜଣା ଭବି ଷତ
କି ଏ ଜାେଣ, ଆଗକୁ କଣ ରହି ଛି,
ଚାଳି ଶ େଚାର, ବD ଗୁ¦ାେର
अଜସ ସ!^ି अବା
ମୃତୁ େସଠି अେପfା କରି ଛି ।

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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େବାଉ କଥା ଆଜି ଭାବୁ ଛି ମୁହY
େକେଡ଼ ଯତନେର ଆରି ସା ପି ଠାକୁ
ତି ଆରି କରଇ େବାଉ

ଜୟp କୁ ମାର
ମଲିA କ

ପି ଲା େବେଳ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି
ଆେମ େଯ ପାଗଳ ହଉ
ଖାଇେଲ େସ ପି ଠା ସୁଆଦ ଲାଗଇ
ଲାଗଇ ତ ଭାରି ମି ଠା
େସହି ପି ଠା ଆଉ ପାଉନି େଲା େବାଉ
ପାଟି ମାରି ଯାଏ अଠା

ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁ ହ
ଏଇ ଦୁ ନି ଆେର େକମି ତି ବuିବି
ସରଗେର ଥାଇ କହ
ଆଜି ସି ନା େବାଉ ପର କରି ମେତ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଆଳାପ:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭

ଆ

ଭାବୁ ଥିବି ନି ରpେର ।

ଶର
ୂ ଡି ହ , ନDି ପୁର , ଯାଜପୁର

ହ
ାନ

ମୁଉଁ ଆଜି ଏଠି େତା କଥା ଭାବୁ ଛି

ା

ରହି ଗଲୁ କାହY ଦୂ େର
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ଆଜି େତାଓ ପାଇଁ अpର କାDୁ ଛି
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ହଜିଗଲା
ଶି fାରୁ ଚରି ତ,
କମ अପବି ତ,

ନି ର{ନ ପାେo

ସମାଜର ହି ତ ହଜି ଗଲା;
ଉ ଶି fା େନଇ,
ବଡ଼ ପଦ ପାଇ,
ମାନବତା କାଇଁ ହଜି ଗଲା ?

ପରି ବାର ପାଇଁ,
ରାତି ଦିନ ଧାଇଁ,
ସପନର ଘର ଗଢ଼ି ଥିଲା;
ବାପାକୁ ଦୂ େରଇ,

ସ ାଭିମାନୀ େହାଇ,

ଆନେD ଚଳି ବା ହଜି ଗଲା;
ଦରମା େଗାେଟଇ,
ଉପୁରି କେମଇ,
ଆହୁରି ନି अ ରହି ଗଲା ।

ବୃ ାଶେମ ପୁअ ଛାଡ଼ି େଦଲା ।

ଝି ିକା ମାରଇ,
ବଣିକୁ େପାଷଇ,
अାନ अ|ାେର ହଜି ଗଲା;
ଧମକୁ अେନଇ,

ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ସତ ନାୟ କାହY ହଜି ଗଲା ?

ତ
ିକ

ା

ମାନବ େବାଲାଇ,
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ଝରକା
ଝରକା େଖାଲାଥାଉ
ଭରି ଯାଉ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ମନ ଆଉ ଘେର
ସୁଚିpା ଆେଲାକ ପବନ ଦୃ ଶ अନୁ ପମ ,
ସuାରୁ ନୂ ଆ ଆଶା अସୁମାରୀ ସାବନା
ଦି ଗp ପଯp ,
ତଥାପି अଛି ସ ାଧୀନତା
ବD କରି ବାକୁ

କାହାଣୀ ସବୁ କୁ
ଘଉଡାଇ େଦବାକୁ
ମନ अଗଣା
ଆଉ

ଜି ଲAା-ନୟାଗଡ-୭୫୨୦୮୨, ଓଡ଼ି ଶା ।
ଦୂ ରଭାଷ:୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮

ା

ଘର ଭିତରରୁ ।

*ଗାମ/େପା.अ- େବରୁ ଆଁବାରୀ
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अଯାଚି ତ अେଲାଡା अକୁ ହା अନଧି କାର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଇ-େମଲ-sanmahakud@gmail.com

ଆ

ହ
ାନ

େୱବସାଇଟ: www.sanatanmahakud.in
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ତୁମ ପାଇଁ
ସୁDର ଦୁ ନି ଆ େଦଖି ଲି
ମା, ତୁ ମ ପାଇଁ

ବାପା, ପାଇଲି ତୁ ମ ପାଇଁ ...||

ମା, ତୁ େମ େଦଇଥିଲ
ବାପା, ତୁ େମ ଛାତି େର ଆଉଜି
େକେତ େଗହA ା କରୁଥିଲ..||
େଛାଟ େବେଳ େକେତ
ମା ତୁ େମ अଳି अଝଟ ସହି ଲ
େକେତ ନୂ ଆ କଥା ପୁଣି

ମା’, ପଣତ ଛତ ଛାୟା
ବାପା, ଆଶୀବାଦର ହାତ
ଯାହା ମଥାେର ରହି ବ ପୁଣି
ଜୀବନ େହାଇବ େଶ.....||
ବାପା, ପରିଚେୟ େମାର
ଆର ଶି fା ଦି fା
ମା’, ଭାଗବତ ପୁଣି
କେର େମାେତ ରfା...||
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ପଥେମ େସtହେର ଚୁ ମା

ଦୁ ହY,ୁ ପଂଶସା କରpି ...||

ା

ପଥମ ପରିଚୟ େମାର

ଯଦି ଭଲ କେର ପୁଣି

ତ
ିକ

ମା, ତୁ ମ ପାଇଁ

ତୁ ମ ଦୁ ହY,ୁ କୁ ହpି

ଇ
-ପ

ପଥମ ଶ ପାଇଲି

ଭୂ ଲ ମଁୁ କେଲ େଲାେକ

ହ
ାନ

ବାପା, ତୁ ମ ପାଇଁ...||

ବାପା, େମାେତ ଶି ଖାଇଲ....||

ଆ

ବାଟ ଚାଲି ବା ଶି ଖିଲି

ବଷାରାଣୀ ଦାଶ
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ଭୁ ଲିନାହY େକେବ ନ ଭୁ ଲିବି େକେବ
ଭୁ ଲି ନାହY େକେବ

ନ ଭୁ ଲି ବି େକେବ

अଳପ ଦି ନର ଗ
ହୃଦୟ େମା କେହ

ପତି ମା େମେହର

ଆସି ବ େମା ପାେସ

େହଉ ସମୟଟି ସ ||

ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା

ସମୟ େଯତକ

କାହା ନାେମ େଦଲ ଢ଼ାଳି
େବାଳି େଦଲ େଯଉଁ

େଗାଲାପି ର ରr

ଋୁତୁ ବି ନା ଲାେଗ େହାରି
ମହେକ अଗଣା

ସୁରଭି ବି ହୀନ

ନାହY େମା ମହକ

ଶୁË େଚାରା ଚଇତାଳି ||

ପାଇ ତୁ ମ ସr

େକହି ନାହY ତୁ ମ ପରି ||

ହାରି ଥିେଲ ରାଧା େପମର ସାଗେର

ନୀରେବ ଗୁମୁରି

ପାହୁଥିଲା ରାତି

େହାଇ ଉଭା େଦବଦୂ ତ
अକାରେଣ ପୁଣି

ସାତ ତାଳ ପ,

ପଦG ସେରାବେର

ମନଟା ପ| ପକାଇ ||

ଭୁ ଲି ଗଲ ସାଥି

ନାମ େଦଲ ମନ ମି ତ ||

ହଜି ଗେଲ ଥେର

େଫେରନାହY ମନ

ଇ
-ପ

ଛାତି ତେଳ େଚାରା ପୀତି ||

ତ
ିକ

ପତାରଣା ଭରା ଶୁେଭ ବଂଶୀ ସନ

ା

ରହି ଯାଏ ଖାଲି ସG zତି

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟଣାଗଡ଼, ଜି .ବଲାrୀର
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ବଷା ସହ ପେଦ କଥା
ବଷାର ପାଣିେର
ଲୁ ଚି ଯାଉଛି େମା ଲୁ ହ
ଜୀବନର ବ`ତା ଭିତେର
ହଜି ଜାଉଛି େମା େକାହ । ୧

ଡଃ ହି େତଶ୍
ମହାପାତ

ଦପଣ େଦଖିେଲ ପାରୁନାହY
ମଁୁ େମା ନି ଜକୁ ଚି ହt ି

କି ଏକ ଘା ବା|ିଲି , େମା କଚି େର
ସମୟ ଏେବ େମା ପଛ ହY ଛାଡୁ ନି । ୨

ଭାବି ଥିଲି, ପଚାରିବି ସମୟର ଖବର
େସଇ ଏକ ସ ପt
କରି େଦଲା େମାେତ, ଭିତରୁ ବାହାର ଯାଏଁ ଯାଯାବର । ୩
ଥକି ଯାଇ ବସି ଥିଲି
େସଇ ଭଡା ଘରର, ଝରକା ପାଖେର

ତ
ିକ

ା

ନା, ଆଉ େକଉଁ ସ ପt ଥିଲା ନା ଆଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଖାଲି , ଯାହା, ବଷା ହY ଥିଲା େମା ପାଖେର । ୪
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ବହୁତ ସମୟର ନୀରବତା ପେର
ବଷା କହି ଲା, ପେଦ
ଯାହା ସବୁ ତୁ େଗାଟାଇଛୁ

ସଂସାରୁ ଗଲାେବେଳ, େନଇଁ ପାରି ବୁକି େସଥିରୁ अେଧ । ୫

େମାହ ମାୟାର ଏ ସଂସାେର
ମି ଛ େତାର ଏ ସ ପtର ଘର
ଆସି ଥିଲୁ େଯମି ତି, ଯି ବୁ ବି େସମି ତି
ତା ପାଇଁ, କାହY ପାଇଁ ଏେତ େବପାର । ୬
ଜଳଚକେର େଯମି ତି
େକେବ େମଘ ତ େକେବ େଖାଲା ଆକାଶ
ଏ ଜୀବନ ଚେକ ମଧ

ବଷା କହି ଲା,
ଏମି ତି ନ େହଉ, କାଲି ହଜି ଯି ବ ଆଜି ପାଇଁ
ଆଜି ହଜି ଯି ବ କାଲି ପାଇଁ
େକେବ ନ ପାରି ବୁ ବuି, ଆଜି େର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନ କଟିଯିବ କାଲି , ଆଜି ଆଉ କାଲି ପାଇଁ । ୮
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େକେବ ଆଶା ତ େକେବ ନି ରାଶ । ୭

ପି ଏଚ୍ଡି (ସି ଏସଇ),

ଆ

ହ
ାନ

ବୀର ସୁେରD ସାଏ େବୖ ଷୟି କ ବି ଶବିଦାଳୟ୍, ବୁ ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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େଯେବ େଗାବି D କେର ଭାବ
ଆେର ବାୟା ମନ ! େଘନ େମା' ବଚନ
ନ ହୁअ ତୁ अମାନି ଆଁ
େହବୁ ତୁ ମହାନ

।

ମାନ ଗୁରୁ ାନ

ଏ ରr ଦୁ ଇ ଦି ନିଆଁ ।।୧
ମେନ ପକା ଥେର

ତୁ ମାତୃ ଗଭେର

କରି ଥିଲୁ କି ଶପଥ ?
ଛାଡି ମD କମ

କରି ବୁ ସୁକମ

ଧରି ବୁ େବାଲି ସୁପଥ ।।୨
ମାୟାେର େମାହି ତ

ଚି ^ େତା' ଭମି ତ
କି ଚି pି ମନେର

ପାପକୁ କରୁ ସାରଥୀ ।।୩
ବାହGଣ କୁ ଳେର

ଜନମ ଲଭିଣ

ଜଗେତ ପସି ି

ଲଭି ଛି କହ େକ

ପଭୁ ସାେଥ ରଚି ବାଦ ।।୫
ମାନବ ଜୀବନ

େହାଇବେର ଧନ

ଶୀ ପେଦ ପଶ ଶରଣ ।
ତାରି େଦେବ େତାେତ

ଏ ଭବ ସାଗରୁ

अରଜି ବୁ େଯେବ ପୁଣ ।। ୬
େସ ମହାପୁରୁଷ

ଜଗନt ାଥ ଦାସ

କହି ଛpି େର ମାନବ ।
େଗାବି D ସାଥିେର

ପାଇବୁ ମୁକତି

କରି ବୁ େଯେବ ତୁ ଭାବ ।।୭

अଜାମି ଳ େହଲା ପାପୀ ।

ଦାନବ ବଂଶ େର

େହାଇ ଉତପତି

ା

ଭାୟା:େକାଲାବି ରା, ଜି ଲAା:ଝାର୍ ସୁଗୁଡା,

୭୬୮୨୧୩.

େମା:-୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪.

ଆ

ଖାତ ଧବ ପହଲA ାଦ ।

ଗାମ/େପା:-ସମାସି Ìା,

ତ
ିକ

ପଭୁ ,ର ନାମ ଜପି ।।୪

ଇ
-ପ

େହାଇେଲ ବାଲିG କୀ

ହ
ାନ

ଦସୁ ରତt ାକର
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अସତ ସାେଥ ପୀରତି ।
ଜୀବନ ରଥେର

ଗୁେଶର ଚାD
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ମାଟିଘର
ଏଇ ମାଟିଘର

ନଡ଼ାର ଛପର

ଉଛୁନା ପଡି ଛି ନଇଁ

ବାଲାଜୀ େସଠୀ

ଟିକି ଆକାଶଟି ଓେହA ଇ ଆସି ଛି

େମା ଘର अମାର ବି ^ ।

ଘଷି େଦେଲ ଥେର ପି ଠି
େସ କାÉ ବfେର ଆଉଜି ଶାpି େର
କA ାpି , କି³  ଯାଏ େମି ।
େଗାମୟେର ଲି ପା ଆୟତ େକାଠରୀ
ମମତାର ଗpାଘର
େଗରୁ ଧାର କଟା େଝାଟି ଚି ତା କୁ ଟା

ଏ ଘେର ସଭିଏଁ

ଏକତାେର ବ|ା

ଏକକ ବି ଚାର େବାଧ
େସtହ, ସନମାନ, ସଂ:ାର ଚରି ତ
ଜୀବନର ମୂଲେବାଧ ।
େଯୗଥ ପରି ବାର ଯୁେଝ ବାରି ବାର
ବ|ା କାଠି ବିଡ଼ା ସମ
େଗାଠୁ ଗେଲ ଖସି ଏକ େଧନୁ , ରାଶି
अବାେଟ ହୁअଇ ଭମ ।
ବତୁ ରା ମାଟିର

ଭି ଦୁ ର ବି ଶାସ

ଆ

ଦି ଶଇ େକେଡ ସୁDର ।

ନ ଆଚରି ମେନ ଖଳ ।
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କାÉ ଚୁ ନ ଖସି େହାଇଯାଏ େଲସି

ଆନେD ଚଳpି

ା

ବାଉଁଶ ଫଡାେର ମାଟି େଲସା ଭାଡ଼ି

ସମେ` ଏକାଠି

ତ
ିକ

କାେ|ଇ ଛପର ଛାତ

ଭାଇଭଉଣୀ, େମଳ

ଇ
-ପ

ଝାଟି ମାଟି କାÉ ଉଭା अବି ଶାp

ବାପା, େବାଉ, େଜେଜ ଦାଦାଖୁଡି ସାେଥ

ହ
ାନ

ସରାେଗ ଛୁଇଁବ ଭୂ ଇଁ ।
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମମତାର କତରୁ
ଏଡ଼ି ର ବାସtା େକାେଣେକାେଣ ମି ଶି
ମDିରଠୁ ମହା ଗରୁ ।
ମାଟିର ମଣିଷ

ମାଟିର ପରସ

ମାଟିର अତୁ ଟ ଭାବ
ଏ ଜୀବନ ଛାର

ମୁଠାଏ ମାଟିର

ଶGଶାନେର ମି ଶି ଯି ବ ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

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

ଆ

ହ
ାନ

ଚି ତେକାoା, ମାଲକାନଗି ରି
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପାବଣ
 କବି ତା
କାଶତoୀ (ଏକ)
ଏକ)
ପୁା{ଳୀ ପoା

ଶରତର ଏଇ अମୃତେବଳାେର
 ଆକାଶ, ନଈପଠାଧାେର
ନି ମଳ

ଶହସ ମହି ଷା

ମୁକୁଳି ପଡି ଛି ପବେନ ହଲୁ ଛି

ର~େର ମାଟିକୁ

ଶୁଭ କାଶତoୀ ବନ

ଭିଜାଇ େଦବାକୁ ।।

ଆବାହନୀ ସୁର ତାନ
ମରତ କୁ ଦି ଏ ସରଗ ସୁଷମା

ମୃ#ୟୀ ପତି ମା

ମମୁ¥ ହୁଏ ମନ।

ଜଗତ କଲାଣୀ

ଦୁ ଗା (ଦୁ ଇ
ଇ))

ସି ଂହ ବାହି ନୀ
ଦଶଭୂ ଜା ଧରି ଆସ

ଦୁ ଗମ ଦୁ ଗତି

ପୃଥିବୀ ଭାରା ଉସାସ।।

ଦୁ ର କରିବାକୁ ।।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ାଟିିକାଲ୍ अଫିସର

ଆ

ହ
ାନ

ଧରଣୀ ପୃକୁ ।।

ା

ପାବଣେର ଆସ
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ମହି ଷା ମhiନୀ

ଯାଜପୁର
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ପାବଣ
 ଋତୁ ଆଶି ନ

ଦି ଶିଲାଣି ଆକାଶ ନି ମଳ

ଶୁଭିଲାଣି େକେତ େକାଳାହଳ।
ଆସି ଲା ପଣ
ୂ  ମାସ ଆଶି ନ
ହୁଏ ମାଆ,ର ଆଗମନ।
ଏହି ମାେସ କରpି ସG ରଣ
ପବ
ୂ  ପୁରୁଷ , ଶା ଦି ନ।
ମହାଳୟା ନାମେର ବି ଖାତ
अପର ପf ହୁଏ ପାଳି ତ।

ମାନସି କ ପି ଠା ହୁଏ ସଜା।
ସpାନ ଆେରାଗ କାମନା େର
ମାଆ ରହି ଥାଏ ଉପାସେର।

ଧୀେର, ଧୀେର ଆେସ ଦଶହରା
ବାଇଦ ବଜା େର କେ! ଧରା।
କୁ ଆଁରୀ ମନର େକେତ ଆଶା
ପାେଳ କୁ ଆଁରପେୂ ନଇ ଓଷା।
ପାବଣ ଋତୁ ମଧେର ସାର
ଏ ଋତୁ େଯ ଦୀପ, ଆେଲାକ ର।
ମହାଲfGୀ, ଦଶଭୁ ଜା, କାଳୀ
େସମାନ, ପାଇଁ ଦୀପାବଳୀ।
ଆଶି ନ ମାସ, ଋତୁ ଶରତ
ହଷ ଚି ^ େର ପାଣୀ ଜଗତ।
ଆସୁଥାअ ଆଶି ନ ଏମେp

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଖୁସି ମେନ ରୁହ ସମେ`।
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ହୁଏ ବଜମହାକାଳୀ ପଜ
ୂ ା

େଗୗରୀ ପoା

ଜୟପୁର
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ଲୁ ଣିଆର ଗୁଳିକାo
ସG zତିେର ସG zତିେର େକଉଁ ଦି ଗpେର
ରହି ଲ େହ ମହା ନାୟକ,

ଯଚି D ସ ାଇଁ

ସ ାଧୀନତା ପାଇଁ ଆତGବଳି େଦଇ
ରଖି ଲ ମାଟିର େଟକ।(୧)

ଖପରପଦାର ଗj ଉହାଡେର
ରହି େଲ ପୁଲିସ ଯାକ,

ଆଜି େସେÐaର ବାଇଶି ତାରିଖ
ଲୁ ଣିଆ ଗାମର ବୁ କ,
ର~ ଛି ଟାେର ଭୂ ମି ଭିଜି ଥିଲା

ଛାଡି େଲ ଗୁଳି अେନକ।(୪)

ଆତ,ିତ େହାଇ ଛତଭr େଦେଲ
ନି ରିହ ଜନତା ଯାକ,

ବବରତା ପ#
ୂ  ଆଚରଣ କେଲ
େବଇମାନ୍ ବି ଟିଶ୍ ଯାକ,
ସରଳ ଭାରତବାସୀ , ହୃଦେୟ
େଦେଲେଯ अେନକ ଦୁ ଃଖ।(୩)

fଣିକ ମଧେର ଧରାଶାୟୀ େହେଲ
ଯୁବ ନି ଧି ମହାଳି କ।(୫)

अଗଣି ସାହୁ ଓ େଗାପି ନାଥ େଜନା

ଇ
-ପ

ଆ

ହ
ାନ

ଚି pାମଣି ଦାସ, ଶ,ର େବେହରା

ତ
ିକ

ା

କୃ , ଶାମ ମହାଳି କ,
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ଟଳି େଲ େନତା अେନକ।(୨)

अତକiତ ଭାେବ ସଂଗାମୀ ଉପେର
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନବ କି େଶାର ନାୟକ।(୬)

େଗୗରୀ େଜନା ମି ଶି ନବ ସଂଗାମୀ ,
ଗୁଳିେର ଫାଟିଲା ବୁ କ,
ପୁରୁଣା ବଜାର େଗାଶାଳା ନି କେଟ
ଶGସାନେର େହଲା େମାf।(୭)

ଲୁ ଣିଆର ଗୁଳିକାoର gାନଟି
ଶହି ଦ ନଗର ଡାକ,
ର~ର ସ ାfର ବହନ କରି େସ
େନଲା ର~ ତୀଥ ଡାକ। (୮)

େଦଶ ବାସୀ,ର େଟକ,
ପତି ବରଷ େର ଏହି ଦି ବସେର
ଝୁରି େବ ତୁ ମକୁ େଲାକ।(୯)

ତ
ିକ

ା

ଭା:ପା:ପଧାନ ଶି fକ, ଡାଇକ ଥୀ
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ଶା{ଳି େଘନ େହ ମହାନାୟକ

ଇ
-ପ

ବାଲିେମଳା, ମାଲକାନଗି ରି, ଓଡି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ :୭୬୮୨୮୬୪୪୫୧
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ରfା ବ|ନ
ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ବା|ିଣ ରାfୀକୁ
ଆଶୀବାଦ କେର ଭିfା ,

ସେରାଜ କୁ ମାର
େଜନା

ସଦା ସରବଦା ଭାଇର ବରଦା
ଭଗିନୀ କୁ କେର ରfା ।
ପବି ତ ବ|ନ ହି Dୁ ଧେମ ଜାଣ
ପୁରାେଣ अଛି ବ#iତ ,
ପବି ତ ସ!କ ଫୁଟାଏ ମହକ
ଜାଣିଛି ସାରା ଜଗତ ।।

ତ
ିକ

ା
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ଦରଦୀ କବି - ସେରାଜ କୁ ମାର େଜନା

ଇ
-ପ

ବାଲିଝରୀ, ନରସି ଂହପୁର, କଟକ

ଆ

ହ
ାନ

େମା -୯୩୪୮୭୮୩୭୯୧
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ସ{ୟ
ଧନ େସହି ପୁଣ,
ଚfୁ ଲେଭ ଦି ବ ଦା।

ସG zତିର{ନ ବାରିକ

ନଜାଣଇ fୁଦ ରୂପ,

ପି ତାମହ ରେଖ ଟାଣି।

ବି ଶgର ପୃ.ା େଲଖି।
अଧମର ରେଥ ବସି ,
अ,କେସ ଧମ ହସି ।
ସବୁ ଜାଣି ଧାେନ କାଯ,
ପରି ଚୟ ଦି ଏ େଧୖ ଯ ।
ଧୃତରା ପି ୟ ଜନ,

ସ{ୟର ରାଜେସବା,
ବି େମାହି ତ କେର ସଭା।
ଦୃ ଢ଼ ବା^ା ରେଖ ମୁେଖ,
ନଡେର େକେବ ନି ଜ ସୁେଖ।
ବାସୁେଦବ ଆଶି ବା ଦ,
ସ{ୟର ଧମବାଦ।
ଧୃତରା ଚfୁ ସାେଜ,
ମହାରାଜା େଦେଖ ନି େଜ।

ଆ

କାଯ କେର େଦଇ ମନ।

କୁ େହ ବାଣୀ େଦଇ ଦାହି ।
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ସ{ୟର କାେଯ େଦଖି,

ମହାରାଜା ପାେଶ ରହି ,

ା

अଧି ରଥ ବାଣୀ ଶୁଣି,

ବuିରେହ େହାଇ କା.ା।

ତ
ିକ

ସୁଖ ଯାତା ରେଥ କରି ।

ସତପତି ଦି ଏ ନି .ା,

ଇ
-ପ

ଧୃତରା ସେr ଧରି ,

ହ
ାନ

ବଖାଣଇ ବି ଶରୂପ।
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କୁ ରୁେfେତ ମହାଯୁ,
ବଖାଣଇ ସ{ୟ ସୁତ।
ଦି ବ ଚfୁ ପାଏ ସି ଏ,
ବାସୁେଦବ ହୁେୟ ପି ୟ।
ମହାଯୁ େଦେଖ ବସି ,
ବ#ନଇ େହାଇ ବଂଶୀ।
ଆଦଠାରୁ କୁ େହ अp,
ନି େଜ େଦେଖ ସବୁ ପାp।
କୁ ରୁବଂଶ େଲାପ ପାଇ,
ଧୃତରା ଶୁେଣ ରହି ।
ଦଶନଇ ବି ଶରୂପ,

ତ
ିକ

ା

ଗାମ:-अନୁ ପଲା,େପା:-अେpଇ,
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ସ{ୟ େଯ ଦୂ ର ଦୀପ।

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା:-ଜଗତସି ଂହପୁର,

ଆ

ହ
ାନ

smrutiranjanbarik.smruti@gmail.com
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ଚDବଦନୀ
େଯୗବନ ଆସି ଛି ତୁ ମ ଶରୀେର
ନି ଜ େସୗDଯର ପରି ଚୟ ପାଇଁ

ରିଭୂ ଆଭୁ ଷଣ
ପoା

ତୁ ମ ଗଠନ ଏକ ସ ପtସାଗର
ଲାେଗ ଆକାେଶ ଫୁଟିଛି କଇଁ ୧
ତୁ ମ ତଚା ରr, ଓଠ ତରr
ଶି ହରୀତ କେର ଏ ମନକୁ
अପବ
ୂ  ଚାହାଣୀ, ଲାବଣ ଠାଣି
ଆକଷiତ ହୁଏ ବି ଚାରା ବୁ କୁ  ୨

େମାହି ନୀ କଥାେର କର ତୁ େମ ମାୟା
ରସ ଲାବଣେର ଗଢ଼ା ତୁ ମ ଶରୀର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଥେର େଦଖିେଲ ହେଟନା ଏ ନଜର ୩
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अଲି ଭା ହସ ତୁ ମ, ଭାrିଦି ଏ ତପସା

ଆ

ହ
ାନ

ପାରଳାେଖମୁoି, ଗଜପତି , ଓଡ଼ି ଶା
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ନା କହି ବା ଉ^ାରୁ
ତୁ େମ ନା କହି ବା ଉ^ାରୁ

ଚାଲି ଆସି ଛି ମଁୁ ଚDଭାଗା କୂଳକୁ ,
େଦଖୁଚି ଭଗtାଂଶ େକାଣାକ

ର{ିତ ସାହୁ

ଆଉ अନି jୁକ ତଥା ସମୁେଦ ଲୀନ ଚDଭାଗାକୁ ।

ମଁୁ ସୂଯ ନୁ େହଁ , କି

ଇD ଚD अନ େଦବତା ନୁ େହଁ
ମଁୁ ମଣିଷକୁ ପାଣେଦଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ..
ନ ପାଇ ବି ମେନ ତୃ ି ଆେଣ।
େମାେତ ଡର ଲାେଗ,
େମାର ମନେର ଶ,ା ପେଶ,
ତା ଡାଇରୀ, ୱାଟସପେର ଥିବ େମାର େକେତ ଡାଟା
ଯଦି େଖାଜି େଖାଜି େପାଲି ସ ପହେu େମା ଦୁ ଆେର
ସୂଯ ପରି େହବନି କି େମାର अବgା!!
ପୁଣି ଭାବି ସାpନା ପାଏ, ପାଇବାେର ଘାରି େହବା େକବଳ େପମ ନୁ େହଁ
ତାଗେର ବି େପମ अଛି ,

ଏଇ େଦଖ୍ अଭିଶାର ନାୟି କା େକମି ତି ବuୁ ଚି!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସଇ ତାଗ ଏକା ତ ହY अସଲ େପମ।

ଆ

ହ
ାନ

ବି େଜପୁର,ବରଗଡ଼
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ନୀରବତା
ଜୀବନର
େବଳ अେବଳେର

ଡା ନୀଳମାଧବ
କର

ବାଟ ଭାrି ପଶି ଆେସ

ଶୁନତାେଟ ସୃି ହୁଏ

ବଢ଼ି ଚାେଲ ଧୀେର ଧୀେର
ମନ ଉହାଡ଼େର
େମାତି ପରି
ଶାମୁକା ଭିତେର
.
େଛାଟ େଛାଟ ଶୁନତାସବୁ େଯାଡ଼ି େହଇ

ବାଟ ସରି ଗଲାପେର
ଭାrିଯାଏ ଶାମୁକାର େଖାଳ
gିର, େଦହାତୀତ अବgାେର ଏେବ
ଏକାଏକା ବି ଜନ େବଳାେର
ନି ରବ େମାତି େର, େସମି ତି ଝଟକୁ ଥାଏ
अବି ନାଶୀ ଆତGା

ଓଲଭରହା!ଟନ, ୟୁେକ
nmadhab@yahoo.com

ଆ

अସହ େହଇଯାଏ ସମୟ

.
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ହୃଦୟେର, ଓ

अpରାଳେର ସ^ା ବୁ ଡ଼ି ଯାଏ

ା

.

ବ| େଡଇଁ ଉଛୁଳି ପଡି ବାପେର

ତ
ିକ

अଚି ହtା ଗଳି େର

ଆଉ ଘଡ଼ି େକ

ଇ
-ପ

ଏଠି େସଠି

अଣନି ଶାସୀ ଲାେଗ

ହ
ାନ

ନୀରବତା

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

Aahwaan.com

174

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ
ସାତ ତାଳ ପାଣି ତେଳ ନअର
ଫରୁଆ ଭିତେର ଭअଁର

ମ{ୁ ରାଣୀ ମି ଶ

ପfୀରାଜ େଘାଡା ଚଢି ଆେସ

ରାଧି କାର ମାନଭଂଜନ

ଫୁଲ ଗେ| अେମାଦି ତ
ପୀତି ର ପାବଣ

ନଈତୁ ଠେର
ଛାଇ ଆଲୁ अର
େହମ ହରି ଣୀ େଖଳ
ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ

ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ ପରା ଇଏ

େକଶ ପଖାେଳ

େଝାଟି ପକା अଗଣାେର

ହଳଦୀେର େଦହ ମାେଜ

କ,ିର ଗୁଡ଼ି ଉଡା

ମୁ¥ େଚତନାେର ହେଜ

ଚି ତାକୁ ଟା ତରୁଣୀ େଦହେର

ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ

ଆ

ବୟସର େଶାଷ

ମନର ମାନଚି ତ େଖାେଜ
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ନି ଛାଟିଆ କଦaବନ

ମହୁମାଛି ର ଉଆସ

ା

ପୁରୁଣା ଗର ସଂଳାପ

ପରାଗେର ଭିଜି ଯାଏ

ତ
ିକ

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଲାେଗ

ପବନର ନି ବିଡ ପରସ

ଇ
-ପ

ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ ପରା ଇଏ

ପଜାପତି ର ଦୁ ାମୀ

ହ
ାନ

ସପନର େସୗଦାଗର
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ଆଉଜି ପେଡ ଝରକାେର
ବାଲେକାନି େର ଗପ କେର
ନି େରାଳା ସ|ାେର
ଝୁମି ଯାଏ
ଆଉ କାହା ଓଠ ଚି ବୁକେର
ଜହtକୁ ଚି ଠି େଲେଖ
ମଖମଲି ବଗିଚାେର
େମଘକୁ ଠି କଣା ମାେଗ
ଚଲାପଥେର अଟକି ଯାଏ ମନ
अଚାନକ ସାଥିଟିଏ
େଭଟ ହୁଏ

ତ
ିକ

ା
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ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଋତୁ ପରା ଇଏ

ଇ
-ପ

ହାଇଦାବାଦ

ଆ

ହ
ାନ

୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭାେଲାଇନ୍ େଡ...
େଡ...
େସଦି ନ େକେତଦି ନ ପେର େଦଖାେହଲା
ଭାଗ ଏମି ତି ଥିଲା େସଦି ନ ଭାେଲାଇନ୍ େଡ

ଶୁଭମ୍ କୁ ମାର
ସାହୁ

ମେନମେନ ଭାବୁ ଥିଲି
େଗାଲାପ ଫୁଲେଟ
ତୁ ମ ହାତେର ଧେରଇବା ପାଇଁ
କହି ଲି ମଁୁ ,
ଏଇଠି ରୁହ
अେପfା କର ସେrସେr ଆସୁଛି

ବଜାରରୁ ଆଣିଲା େବଳକୁ
ତେମ ନଥିଲ ,
େଖାଜି ଲି . . . . .
େଖାଜି ବୁ ଲି ଲି ପାଗଳ, ପରି
ତୁ ମ ପାଦ ଚି ହtକୁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସାଗର େବଳାେର ଝା«ା ଝା«ା କଣ ଦି ଶୁଥାଏ

ା

ତୁ ମ ସ|ାନେର ଆେଗଇ ଚାଲି ଲି ବହୁଦୂ ର
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ମାଡି ଚାଲି ଲି ଆଗକୁ
େଶଷେର େଦଖିଲି େସ ହY ତୁ େମ
ଯାହାକୁ ମଁୁ ସବୁ େବେଳ ନି ଜ ଆଖି ଆଗେର
େଦଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁ ଥିଲି
କି  ,
ହଠାତ୍ ଆଖି େଖାଲି
ବା`ବେର େଦଖି ଲା େବଳକୁ
େସଠି ତୁ େମ ନଥିଲ
େସ ତ ଥିଲା େକବଳ େଗାେଟ ସପt ମାତ

ତ
ିକ

ା
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ସା : ପଦାପଡ଼ା, େପା : ଗୁଡ଼ିଖାଳ

ଇ
-ପ

ଜି ଲ³ା : ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୩୦

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : sahoosubham603@gmail.com
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ଆସ ମା ମହାଶ~ି
ଦାନବର ହା.... ହା.... କାର ବି ଦୀ# ପାଇଁ ତୁ େମ ସୃ
ମାନବୀର େଦହ ଧରି ,ଏ ଧରା ପୃ.େର ,
ସକଳ େତଜର ସମାବୃ ତ ତୁ େମ

अନସୂୟା ପoା

େଗାଟି େଗାଟି େଦବଗଣ େତେଜାଦୀ କରି ଗଢି େଲ ।
ସୁଦୀଘ, ସୁDର, ସୁପୃ ସୁେଶାଭିତ ଶରୀର
ନୂ ଆ ଏକ ସମୁxଳ ସକାଳର ପତି .ା ପାଇଁ
ଶି ବ, େତଜରୁ ମୁଖ, अଗିt , େତଜରୁ ତି ନୟନ
ନାସି କା କୁ େବର େଦେଲ, ବି ୁ େଦେଲ ହ`,
େକଶ େଦେଲ ଯମ, ଚD େଦେଲ `ନଯୁଗଳ।
ସୂଯ , ବହGା ତି ଆରିେଲ ପଦ ଓ अrୁଳି
ପୃଥିବୀ େଦେଲ ନି ^a
ଗଢାେହଲ ମା େଦୖ ତର ବି ନାଶ ପାଇଁ ।
େଲାକବDା ତି େଲାକ େମାହି ନୀ, अ ଶ ଭରି େଦେଲ ସାରା େଦବ ଗଣ
ଶି ବ, ତି ଶଳ
ୂ , ପବନ, ଧନୁ ଶର ବି ଶକମା କୁ ଠାର େଦେଲ ,

ତ
ିକ

ା

ଇD େଦେଲ ବଜ, ଐରାବତ ଘା ଘି ପୁଣି ବହGା, କମoଳୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଯମ କାଳଦo େଦେଲ, ବରୁଣ ଶ·େର ସୁେଶାଭିତ କେଲ ।
ସମୁଦ େଦେଲ ପଦG ,ବି ୁ େଦେଲ ଚକ,
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ଖÒ ଢାଲ କାଳେଦବତା େଦେଲ
अଜସ ଶ~ି ଆଉ ସାମଥେର ଭରି େଦେଲ ନାରୀର ଶରୀର
ଜନନୀରୁ ଜଗତ୍ ଜନନୀ କରି େଦେଲ ଦୁ ର ବି ନାଶ ପାଇଁ ।
ସହ ସହ ଚି f୍ଯର
ୂ ାf ଶି ରେଛଦ ପାଇଁ,
ବାସୁକି େଦେଲ କାଳ ସପ ଗଳା ବି ମoନ ପାଇଁ
ତୁ େମ ଦୂ ଗା , ତୁ େମ କାଳୀ, ତୁ େମ ଲfGୀ
ତୁ େମ ସରସ ତୀ, େଦୖ ତ ବି ନାସି ନୀ ମା।
ମହାମାୟା, ମହାଶ~ି େହ ମା ଦୁ ଗତିନସି ନୀ
ଦାରିଦ ହାରି ଣୀ ତୁ େମ, ତୁ େମ अନt ପ#
ୂ ା
अ|ାରେର ଆେଲାକ ବ^iକା ତୁ େମ
ସକଳ ଦୁ ଃଖ ନି ପାତି ନୀ ମା ଚି ଦାନDମୟୀ ।
ସାରା ବି ଶରୁ ମହି ଷାସୁର ବଧକରି
ସୁେଶାଭିତ କର ନୂ ଆ ସକାଳ ନୂ ଆ ବି ଭାକର
ସpାପି ତ ଆ^ସରେର ଜି ଜୀବି ଷା ଭରିଦି अ ଜଗାତୀ ମା େମାର ।
ଯୁଗରୁ ଯୁଗକୁ ,ପି ଢି ପେର ପି ଢି,
ସମାଜର ଦଶ ଦି ଗେର ଗୁ{ରଣ େହଉ
ପୁରୁଷର ସାମଥେର, ସମଥନେର, ଊଜାେର ନାରୀ ସବ ଶ~ିମାନ୍

ତ
ିକ

ା

େଯେବ େଯେବ ପୁରୁଷ ବି ମoିତ କରି ବ,
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େଯେତ ସବୁ ଶୁ ନି ଶୁ ପରାହତ କରି

ଇ
-ପ

ନାରୀ େହବ ମହାଶ~ି, ଧରା ପରି ସବଂସହା ।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ{ିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, କେଲାନୀ, ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧
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ଥେର?
?
ଆସିବକି ଗା|ୀ ଥେର
ବାପୁଜୀ ଆହାନ ସ!ତି ସପନ
ମି ଛ ବେଳ ସତ େଭାେଗ ନି ବା ସନ

ସୁସG ି ତା ମହାପାତ

ହି ଂସା େଖଳଇ େହାରି ,
अହି ଂସା ଭାବନା ଆଜି ଆନମନା
ପରାେଣ ପରାେଣ େଦଷ ଆଉ ଘୃଣା
ନି .ା େହଉଛି ଘାରି ll

ଶାସନ ନାଆଁେର େଶାଷଣ କଷଣ

ବାପୁ ଚି ତା େଦେହ ଲୀନ ତା’ର ସ^ା
ବ|ୁ ସାଜି ଛି अରି ,
ବ|ା ପଡି ଛି ସଶ~ିକରଣ
ସୂରୁଜ କି ରେଣ ଇxତ ହରଣ
ଜୀअpା ଜଳୁ ଛି ନାରୀ ll

େଧୖ ଯ ଯାଇଛି ହାରି,
ଗଣତ ତା’ ମ ଭୁ ଲି ଛି
ଯ ପରି ଏ େଦଶ ଚଳୁ अଛି
ନାୟ ଛାଡୁ ନାହY ହୁରି ll

କାpି ନାମେର ଭାpି ବି ରାେଜ
ଶାpି େଶାଇଛି ଗହନ ରାଇେଜ
ମାେଥ ପରାଜୟ ବରି ,
fାpି ଲଭିଛି ତାଗରୁ ସଇନ

ତ
ିକ

ା

ମୁ~ି ମଶାଲ ଜାଳୁ ନି ଯବାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

अ|ାର ପଥ ଚି ରି ll
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ନି ରୀହ ବରଇ अକାଳ ମରଣ
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ସତାଗହ ସତ େହାଇଛି अତୀତ
ପରମାଣୁ अ କରୁଛି ବଥିତ
ଶତ େହଉନି ବାରି ,
ମି ଥା ଛଳନା ଆଭୂ ଷେଣ ସି ନା
अଧୁନା ମଣିଷ ପେଡନାହY ଚି ହtା
ହୃଦ େହଇଯାଏ େକାରି ll

ଆପଣା ରକତ ବି େଦେଶ ଖଟଇ
ବି ମାତା ଲଲାେଟ ତି ଳକ େଲପଇ
ଭିଟାମାଟି ପର କରି ,
ଜଠର ଜଳଇ ଜନନୀ ଝୁରଇ

ରାଜଘାଟ ଛାଡି ଆସ ଥେର ମାଡି
େଦଖିବାକୁ େଦଶ ଶି ରୀ,
ଗା|ୀ େହ ଆସ େଫରି ,
ଶାୀ ସହି େତ ଏ ମାଟି ମରେତ

ତ
ିକ

ା

େଜୖ ତୀ େକତନ ଧରି,

ଇ
-ପ

ଗା|ୀ େହ ଆସ େଫରି ll

ଆ

ହ
ାନ

ରାଉରେକଲା
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ଜଗନt ାଥ ସଂ:ୃତି

ଆେହ ଜଗନt ାଥ ଜଗତର ନାଥ
େଘନ େମା ଜୁ ହାର ଥେର,

ବି େଶ େତା ବି ଚିତ ସଂ:ୃତି କୁ େଦଖି
ହୃଦୟୁ ପଣାମ କେର ।

କି ଗୁଣ ଗାଇବି େତାହରି କାଳି ଆ

ରାଧାେମାହନ
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

େଯଉଁ "ଚାଉଳ"କୁ ଆଣୁ,
େସହି ଚାଉଳକୁ "अମୁଣିଆ अନt "
ନାମେର ସଭିଏଁ ଜାଣୁ ।

ସାମାନ ମଁୁ ଜୀବଟିଏ,
ସାମାନ ଚାଉଳ େତାର କୃ ପା ବେଳ

ମରଣ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସହି ନି ମା ଲକୁ
ପାଇ ଶାp ହୁଏ ମନ,
କହୁଛି ଶୁଣ େସ ନି ମା ଲ ବି ଷେୟ
େଦଇ ମନ ସୁଧିଜନ ।

ନାମ ତା' ବଦଳି ଯାଏ,
ତା' ପେର େକବଳ େରାଷ ଘେର ସି ଏ
"अନt " ନାେମ େଶାଭା ପାଏ ।

େସହି ର|ା अନt େରାଷ ଘରୁ େଯେବ
ବାହାରୁଛି ବାହାରକୁ ,

ତ
ିକ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େସ ସ ାଦି  ଆହାରକୁ ।

ଆ

କାଳି ଆର େରାଷ ଘେର ର|ା ପାଇଁ

ା

ଭକତ ଜାଣଇ "େଛକ"ର ନାମେର
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ନି ମା ଲର ରୂପ ନି ଏ ।

େରାେଷଇ ଶାଳେର ର|ା ସରି ଗେଲ
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େଭୖ ରବୀ ଚକେର େଯେତେବେଳ ଏହା
କି ଛି fଣ ରହୁअଛି ,
େସେତେବେଳ ଏହା ଭକତ ଗହେଣ
"େଭାଗ" ନାମ ବହୁअଛି ।

େସହି େକୖ ବଲକୁ ଖାଏ େଯେବ ଭ~
"अଭଡ଼ା" େସ େହାଇଥାଏ,

ଏହି େଭାଗ େଯେବ ତି ନି ଠାକୁ ର,

କି ଛି ଖାଇ କି ଛି ନି ଜ, ପାଇଁ େସ

ପାଖେର ଲାଗି ହଉଛି ,

ପୁଟୁଳିେର େଥାଇଥାଏ ।

େସେତେବେଳ ତା'କୁ "େନୖ େବଦ" େବାଲି ଣ
ଭ~ିେର ଭ~ କହୁଛି ।

अଭଡ଼ାର େଶଷ अଂଶକୁ ଖରାେର
ଶୁଖାଇ େଯେବ ରଖpି ,
ଶୁଖି ଯାଇଥିବା େସ अବେଶଷକୁ

ପାେଖ ଲାଗି ହୁଏ େଯେବ,

"ନି ମା ଲ" େବାଲି କହpି ।

"ମହାପସାଦ"ର ନାମେର ତାହାକୁ
ଭ~ ପାଇଥାଏ େତେବ ।

ଜୀବନର େଶଷ ସମେୟ ଭକତ
େସହି ନି ମା ଲକୁ ଖାଏ,
ମରଣ ପୁବର
 ୁ କାଳି ଆ ନାମକୁ

ପରେମଶର, ଆେଗ,

ତୁ େo ଧରି ମୁ~ି ପାଏ ।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ଦୂ ରଭାଷ : ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨

ଆ

ତାକୁ ଭକତି ର ଭାେବ ।

ବୀରମହାରାଜପୁର (ସୁବ#ପୁର)

ହ
ାନ

ଭକତ ସ ୀକାେର "େକୖ ବଲ" ନାମେର

ା

ଏ ମହାପସାଦ ରେହ େଯେବ ପu
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ଘର
େକେତ ଯତେନ ସାଇତି ରଖି ଛି େମା ସପନର କାଚଘର
अଧା ଛାଇ ଆଲୁ अେର ଝଲି ମିଲି ଦି େଶ େମା ମନର ମDିର |

ପହA ାଦ ସାହୁ

ବଷା, ବସp, େବୖ ଶାଖ େମା ଲାଗି ଥିଲା ନି ମି^ ମାତ
ଗଢି अଛି ତାକୁ ନ ମାନି ଶୀତ, େହମp अବା ଶି ଶିର |
େସ ଘେର ସାଇତି ଛି ମଁୁ େମା ଜୀବନର େକେତେଯ अଭୁ ଲା ସG zତି
ସଞ ନଇଁଗେଲ ବୃ Dାବତୀ ପାେଶ ପୀୟା େମା ବାେଢ ପଣତି |
େସ ଘେର ପୀୟା ହାତର|ା ଖାଇ ମେନ ମେନ ପାଏ ମଁୁ ତୃ ି
େସ ଘର କାଚ अଇନାେର ନି ତି େଦଖୁଥାଏ ସପନ अେନକ
େସ ସପେନ ହଜି ପାଇଛି ମଁୁ ଆଜି ଜୀବନର ଶାpି अେଶଷ |
େସ ଘରକୁ ପାଇବାର େମାହେର ମଁୁ େଯ ହାରି ଛି अେନକ
ଭଂଗା ଗଢା ଦୁ ନି ଆେର େସହି ଏକା ଆଶୟ ଜୀବନ ଯାକ |
େସ େମା ଘର - େମା ମନର ମDିର ………….!

ତ
ିକ

ା

ଚି ଫ୍ ଏଡି ଟର
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ସକାଳରୁ ସଞ ଯାଏ େଲଖୁଥାଏ ମଁୁ ଦାo ଦୁ ଆେର ବସି |

ଇ
-ପ

ଆକାଶ ଇନଶ୍ଟିଚୁଟ୍, ନୂ ଆଦି ଲAୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରବା^ା – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬
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ପିତୃପf
ଶାର ସରାେଗ

ପି ତା ପର
ୂ ୁ ବ ପୁରୁେଷ;
ର|ା ପରସାକୁ

େତଳି ଚୁ ଇଁେର

ତି ଳ ସାରୁ କDମୂଳ ;
ଖaଆଳୁ ମହୁ

କuା କଦଳୀକୁ

ସରୁ अରୁଆ ଚାଉଳ ।।୦୨
अନt ଚୂ# ଛକି

ମଝି େକାଠାର ଆgାେନ ;
ପୀେଢ ପୁେରାହି ତ

େଶୗେଚ ଶୁ ପତ
ୂ

ଧପ
ୂ ଦୀପ କୁ ପେୂ # ।।୦୩
ପuାମୃତ ଗrା-

ଜେଳ କୁ ଶ େଘନି

ପି o ପି ତଳ ପାତେର ;
କୁ ଳେବାହୂ ହାତ-

ପାତି ପୁअ ନାତି

ଦୀପ ଝୁ ଣାର ସୁଗେ| ;
ପି ତା ପି ତୃେଲାକ

ସÈାେବ କୁ ଟୁ a

ର~ର ବ|ନ ବାେ| ।।୦୫
 ଶରେତ
ନି ମଳ

ମହାଳୟା ଆେସ

ସରବ ମrଳାଧୀଶ ;
ଶୁ ପତ
ୂ ମେନ

ସଦାଚାର େଘନି

ସାକା अନt ସୁନିବାସ । ୦୬
କାହY େକଉଁ କାଳୁ

କରିଛ ପବ|

ବବgିତ ସୁବିଚାର ;
ଜୁ ହାରୁଛି ଜେନ

ମହ^ ବି ାେନ

ପଦ ପେଦG ନମ:ାର ।।୦୭

ଆ

अରେପ ମ ପାଠେର ।।୦୪
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ରrମାଟି ଚକି

ଆଖୁ, କୁ ଶ-ଜଳ

ା

ପଣସ ପତେର

अନt , ବ ,ଗୁଡ,

ତ
ିକ

अନାଇ ଥା'pି ହରେଷ ।।୦୧

ଇ
-ପ

ପୁअ େବାହୁ ହାତ

ଦoାସି ପଧାନ

ହ
ାନ

ଆଶି ନ କୃ େର
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अେହା ଭାଗବାନ

ଶାର ତପଣ

ଶରଧା अpେର ବହି ;
କୁ ଟୁ a ସାଦେର

ମାତା ପି ତା ସG ରି

କୁ ଳ ଉାରଣ େସହି ।। ୦୮
ମହାଳୟା ଠାରୁ

ଦୀପାବଳି ଯାଏଁ

ଘେର କରpି ନି ବାସ;
अ|ାରେର ଆସି

ଉxେଳ ଗମpି

ସୁେଖ अରପି ଆଶି ଷ।। ୦୯

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

अବସରପା ପଧାନ ଶି fକ, ବାଦପୁର, ଗ{ାମ,ଓଡି ଶା।
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ମେନପେଡ଼ ଆଜି େସଦି ନ କଥା
ନା କାଉର କକଶ ରାବ ନା କୁ ାଟୁ ଆ ବଣି,
େକାଇଲି ର କୁ ହୁକୁ ହୁ ସ ର, ଆଉ ତ ଶୁଭୁନି ।

अଭି ଜି ତ ସାହୁ

ଶୁଭୁ ନାହY ଆଉ େଗାରୁ େଗାଠ ହମା ରଡି ,
ନାହY େଯ ବସp, ନା अଛି ଶୀତର କୁ ହୁଡି ।
ନା ବସpର ଆa ବଉଳ ନା ଗୀଷGର ଆaେତାଟା,
ନାହY େଯ ଚାଳ ଛପର ସବୁ ଆେଡ ଖାଲି ବଡ େକାଠା ।

ମି ଳୁନି ଆଉ ତାଳ ସଜ, ନା ମି ଳୁଛି ଖଜୁ ରୀ ।
ନାହY ପଜ
ୂ ା, ନାହY ଓଷା ନାହY େଯ ହୁଳହୁଳି ,
ନାହY ପି ଠାପଣା ଆଉ ନା ରଜର େଦାଳି ।

ତ
ିକ

ା

ମି ଳୁନି େଯ ଗାଈ fୀର, ନା ଦହି ଲହୁଣି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନା ବାଟି େଖଳ ଆଉ ହାରି େଲ କହୁଣି ।
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ନା ପାହାpି ଆ ରବି , ନା ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ,
अତର ଲଗାଇ ପୁअ ଆଜି ମି ଛୁଆ ରାଧୁଆ ।
ନାହY ବରଗଛ ତଳ ସଂଧା ତାସର ଖଟି,
ନାହY ଆଉ ଭାଇଚାରା େଲାେକ େଦଖି ଯାpି ଉଠି ।
ନାହY େବାହୂେଚାରି ନା େଖାେଖା ଓ ବାଗୁଡି
ପବଜି ଫିଫା େଖଳି ପି ଲା ଗେଲଣି ବି ଗିଡି ।
ନା ଚାଲି ଛି ଶଗଡ ନା अଛି ମାଟି ରା`ା
ସବୁ ଆେଡ ପ°ା, ପିଚୁ ଗାଡି େହଲାଣି େଯ ଶ`ା ।

ଇDିରା ଆବାସ ଆଜି ଆଉ ଘର ନାହY ଭrା ।
ନାହY ଚୁ ଲି େପାଡା ଆଳୁ ନା କDମୂଳ ସି ଝା,
ଖାଉଛpି େଲାେକ ଆଜି ବଗର ଆଉ ପି ଜା ।

ତ
ିକ

ା

ଆରି ସା, ଏoୁରି , ମoା, େପାଡ ଓ କାକରା ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େମାମସ୍, ଚାଉମି ନ୍ ଆଉ େସାଡା ଦି ଆ ବରା ।
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ନାହY ବାଇଗଣ େପାଡା ଆଉ अରୁଆ ଟମାେଟା
ସି ଗି, ଓବର୍ ଇଟସ୍, ଫୁଡ ପାoା ଓ ଜମାେଟା ।
ବଡି ଚୁରା, ଶୁଖୁଆ ଓ େସ କାଳ ପଖାଳ,
କ#େଫAÄ, େବଡେର ଆଜି କଟୁଛି ସକାଳ ।
ବହୁଦୂ ରୁ ଦି ଶୁଥିଲା ଗଁା ମDିରର େନତ,
ଚାରି ଆେଡ େକାଠାଘର ଭାଗ ଲାେଗ େfତ ।
ନା ଦୀପାଳି େର ଦୀପ ନା ଫଗୁଣେର ଫଗୁ,
ନା କା^iକେର ଡrା ନା ନି ଜଳ
 ାେର ସାଗୁ ।

ନା ସାaେର ଖିଚୁଡି ନା ମକରେର ଗୁଡି ।
ନାହY ଆଉ ପର!ରା ନା अଛି େଯ ସଂ:ୃତି ,
େଯେତ ଭାଇ େସେତ ଘର ନା େପମ ଆଉ ପି ତି ।

ତ
ିକ

ା

ବଦଳୁ ଛି ଗଁା େମାର େହଉଛି ସହର,

ଇ
-ପ

ନାହY ଆଉ େପମ ଏଠି େକହି ନୁ େହଁ କାହାର ।

ଆ

ହ
ାନ

ଖoଗି ରି, ଭୁ ବେନଶର, େମାବାଇଲ- ୮୯୧୭୫୦୦୯୩୪, ଇେମଲ୍- sabhijit05@gmail.com
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େପମ
अତୀତ େପମ ନା େପମେର अତୀତ କି ଏ େସ କହି ପାରି ବ,
େପମର ଆର େକେବ େହଲା ପୁଣି େକଉଁଠାେର ତାର अp ?

ଦୁ ଷGp ଖଟୁଆ

ଜନମ ଆଗରୁ ମାତୃ ପି ତୃ େପମ अମୃତ ପରେଶ ମି େଳ,
ବାଲକାେଳ େପମ ସଖା ସେହାଦର େକେତ अବା କି ଏ ଢାେଳ |
କି େଶାର କାଳେର ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ େପମର ମହକ ମି େଳ,
େପମର ମହକ େପମର ମହତ େଖାେଜ ଜୀବନର ତରୁ ଡାେଳ |

ଜଗତ େଦଖୁଛି ଏହି େପମ ଭାବ ଓଡି ଆ ବଡ େଦଉେଳ |
ବୃ  ବୟସେର ପଭୁ , ପୟେର େପମ ନି େବଦନ କେର,
ମୁ~ କର ପଭୁ ଏ ଭବ ସଂସାରୁ gାନ ମି ଳୁ ଶୀପୟେର |

ତ
ିକ

ା

େପମରୁ ଉÂତି ଏ ସାରା ସଂସାର, अବି ନାଶୀ ପୁଣି େପମ

ଇ
-ପ

େକ କରି ପାରିବ ବାଖା େଯ େପମର ଏ ମୂଢ अଧମ|

ଆ

ହ
ାନ

୭୭୫୨୦୦୫୫୨୨
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େମାହି ତ ବଂଶୀ
ତୁ ମରି ତୃ ା ଆତୁ ର ମାୟାେର
େମାହି ତ େହ ନୀଳअଂଶୀ

ଦି ଲିAପ କୁ ମାର
େଜନା

ଭାବର ଦରି ଆ ପାରି କରିଦି अ
ଶୁଭୁଥାଉ ତୁ ମ ବଂଶୀ 

ବି `ୀ# ନୀଳ ଗଗନେର ମି ଶି
କି ରଣେର େଭଦି ଯାଇ
ବି jୁରିତ େହାଇ େଖଦି ଯିବି ଧି େର

ଭାସି ବି ତୁ ମରି ପାଇଁ
ଶରଧାେର ଧରି ତୁ ମରି ହାତକୁ

अସୀମର ଦି ଗ ଦି ଗାpେର େଭଟି

ତୁ ମକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ 

ଭ~ିର ଗୀତ ଗାଇ
ପି ତାaରୀ ଧଜା ଧରି
ଜୀବନର େଡାରି ବା|ିେଦଇ ଧି େର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଉଡି ଯିବି ପfୀ ପରି 

ା

ନି ରିଖି ରହି ବି ଚାହY 

ଋତୁ ରr ଧୀର ହଳଦୀର ଧାର

ତ
ିକ

ଶରଣେର ତୁ ମ ଚରଣେର ବସି
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ଆକାରର େକେତ ପକାରେର ମି ଶି
अେଲଖେର େଲଖି େହାଇ
ମି ଶିଯିବି ଧି େର ନଦୀର ସମାନ

ତୁ ମରି अଶାେର अଶି ତ ପଥିକ

ହୃଦୟ ସାଗେର ଯାଇ 

ଚାଲୁ ଛି ତୁ ମରି ପାଇଁ
େଭଟିବି ତୁ ମକୁ କହି ବି ତୁ ମକୁ

ସପନେର ଗଢି ତୁ ମରି ମୂରତି

ମେନ ଯାହା ତୁ ମ ପାଇଁ 

ସେଜଇ ହୃଦେୟ ରଖି
ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ପରଶର ମେନ

ବସି ଛି अନାଇ ତୁ ମରି ବାଟକୁ

ଭାବର ଚDନ ମାଖି 

ତୁ ମକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ
େଦଖିେଦେଲ ତୁ ମ େମାହନ ସରୂପ

अରୂପେର ତୁ ମ ଆକାରର ରୂପ

ପରି ତାଣ ମୁ~ି ପାଇଁ 

ତୁ ମରି ପକାେଶ ପଥକାp େଶେଷ

ମୁ~ିର ପଥେର ଶାpି ର ନି ଃଶାସ

େଡଇଁଯିବି ପୁଣ ନଈ 

ଭାସି ଯାଏ ତୁ ମ ପାଇଁ
ମି ଶିଯିବ େକେବ ତୁ ମରି ସାଥିେର
େଗାଲକ ଧାମେର ଯାଇ 

ତ
ିକ

ା

( କଳା ଶି fକ )
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ଶାମଳ େମାହନ ଛାଇ

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ ,

ଆ

ହ
ାନ

ରାୟଗଡ଼ , ଗଜପତି
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ବ^ମାନକୁ ବି ଗାଡ଼ି େଦଇଥିବା କି ଛିେଲାକ
ବ^ମାନ କୁ ବି ଗାଡି େଦଇଥିବା କି ଛିେଲାକ
ବସି ଛpି େସଇଠି ।

ସୁଧମା ଡାrୁଆ

ଜରାଜୀଣ अବgାେର ,
ଏଠି अଟକି ଛpି ।

େବାେଧ ମୃତୁର अେପfାେର ।

ହଁ

ଇjା ହୁଏ

ଉ^ର ତ େଖାଜି େବ ,

ଗୁଡିଏ ପଶtର େପାଥି

େସହି ବି ଲୁ ଇତି ହାସରୁ

ରଖିେଦବାକୁ ତା,ର ସାମtାେର ,

କି  !

ଆଉ ଚୁ ପଚାପ

ଉ^ରେର କଣ

ବସି ଯିବି ବୟସର େଶଷ ପାpେର ଥିବା

ଭବି ଷତ ସଜାଡି େହାଇଯି ବ ?

ପଥର ପାଖେର ।

ନା

ଶୁଣିବାକୁ

ବାକି ଥିବା ବ^ମାନ ହY ଚାଲି ଯିବ

କାହYକି ? େକଉଁଠି ? ଓ କି ପରି ?

େସଇଠି ବସି ବସି ?

େବାେଧ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେବ ଇତି ହାସ ।
ଲି ଭିଯାଇଥିବା

ା

ତ
ିକ

େଗାସାଣି , ପାରଳାେଖମୁoି , ଗଜପତି
େମାବାଇଲ୍ – ୯୦୭୮୪୩୯୮୦୩

ଆ

अତି କାp କରି େସମାେନ

ଓଡି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ ଲିrିପୁର

ଇ
-ପ

ଯାହାକୁ

କଳା ଶି fକ

ହ
ାନ

େସହି କାଳି େବାଳା अଧାୟ ଗୁଡିକ
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अ ସମୟର ସ!ତି େନଇ
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ପଥମ େଦଖା
ମେନ अଛି େସ ହି ଆଜି ବି େମାହର
ରrୀନ ପଥମ େଦଖା

କଲାଣୀ ଦାଶ

େଦଖି ବି ନଥିଲ ଛୁଇଁ ବି ନଥିଲ
ଟାଣିଥିଲ ପୀତି େରଖା
ଆଜି ବି େସ େରଖା େଡଇଁ ମୁ ପାରି ନି
ତୁ ମର େସ େପମ ପାଇଁ
ଆଖି ବି ଚuଳ, ଓଠ ବି ନି ଳ
ମନ େର େମା କାବୁ ନାଇଁ ।

ଶାp ପଡି ଗଲା ଧୀେର
ମନ େମାର କାେଳ ଭାrି େଦଇପାର
ଏକଥା ଜାଣିଲା ପେର ।

ଓେଠ ଥିଲା ପୀତି ସୁର
େପମର ଗଳି େର ହଜି ଳି େସଦି ନୁ
ମଁୁ ଆଊ ନାହି େମାର

ପଥମ େସଦି ନ ମନେର େମାହର
ପୀତି ମଧୁ ଥିଲ ସି uି
ପଥମ େଦଖା େମା अମର ରହି ବ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଯୁଗ ଯୁଗ ଥିବ ବuି

ଆ

୬୩୭୧୨୧୭୨୫୧
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ଆଖିେର ତ ଥିଲା ନି ଆରା ଚମକ

ମେନ ଉଠି ଥିଲା ପୀତି ର ଜୁ ଆର

Aahwaan.com

195

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଜୟ ଶୀ ଜଗନt ାଥ
... { ରାଗ – କାେମାଦୀ }
କଳାକର ଶୀ ମୁଖ

କମଳଜି ତ अf

ପଦୀପ କୁ ମାର
ଜି ଲିକାରା

କଉଣପ କୁ ଳ ନାଶକ
କର ପତକୁ େଯାଡ଼ି

କ{ ଚରେଣ ପଡ଼ି

କହଇ କରୁେଣ େମା ଦୁ ଃଖ, େହ କଳାନି ଧି

କହି ବି କି ସ अବା

କହ ବି ରଶବା

କେ# ତୁ ଳା େଦଲ କି ବୁ ଣି! ୨

କହpି େତାେତ ଦୀନ ବ|ୁ

କଳା ଶୀ ମୁଖ ନି ଧି

େକାଟି ଜେନ େକୖ ବଲ ଦାତା
କୁ ରୁ ସଭାର ତେଳ

କୃ ା ଡାକୁ ବି କେଳ

କୁ ରୁ କୁ ଳ ବଳ ହୀନତା , େହ କଳାନି ଧି
କରୀ ମି ରିଗ ଆ^ ଶୁଣି

କମଳା ପତି ମହା ବଳୀ , େହ କଳାନି ଧି
କହଇ କ| େଶାକ ଚି େ^
କର ତୁ ବି ଚାର େଯମେp
କର କ ଲାଘବ

କେହ କମଳାଧବ

କମଳ ମନ େଦଲି େତାେତ। ୩

ଠି କଣା- ହାଡ଼ଶି ,ୁଳା, ଚାଟିେକାଣା, ବି ଷମକଟକ,

ରାୟଗଡ଼ା, ୮୨୪୯୪୩୯୯୩୯

ଆ

କଲ ଉାର େସହି fଣି

କରିଲୁ ଦି ଗହରା

ା

େକାଟି କାମକୁ ନି Dି

େକାପ କରି ଲା ପରା
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କର ସୁଦୟା ପଦGା ବ|ୁ । ୧

କରୁଣା କଟାf ନଢାଳି

ତ
ିକ

କହଇ ହୀନମତି

କରି ବି ମୁଖ ପୁଣି

ଇ
-ପ

କୃ ପା ସରି ତ ପତି

କରୁଣ ବାଣୀ ଶୁଣି

ହ
ାନ

େକମେp ଦୀନ ଜେନ ବଧୁ
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अ| ଆଇନ
କି ଏେସ ଗଢି ଛି ଆଇନି ଖସଡା
ଗରି ବ ଲାଗି େକବଳ

ନି ରୁପମା ପାଣି

ବଡେଲାକ ଲାଗି ଲାେଗନି ଆଇନି
अଛି ତା ପାଖେର ବଳ
େନତା ମୀ ଲାଗି ଲାଗୁହୁଏନାହY
େକେବ ବି କି ଛି ଆଇନି
େପାଲି ସିର ଇଛା ଯାହା େସ କରି ବ
ତା େଦାଷ େକହି େଦେବନି

ମି ଛ େକଶେର ଫେସଇ
ହାଜତେର ଭରି ଚମଡା ଉତାରି
ରହି େବ ନି େhାଷୀ େହାଇ

ନଥାଏ ତାହାର େଦାଷ
କୁ ଜି େନତା ତାକୁ କରpି ସେପାଟ
କି ଏ ବା କରିବ କି ସ
ଦରମା ପାଇେବ ସରକାରଠାରୁ
େରାଗୀେସବା ବାହାନାେର
କିA ନି କିେର ବସି େସବାେଯାଗାଇେବ
ମୁo ପି ଛା ଦୁ ଇଶହେର
ନେଦେଲ ପଇସା କରି ଫରୁୱାଡ୍
ଦୂ ରକୁ ପେଠଇ େଦେବ

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନି େଜ ଭଲେର ରହି େବ

ା

ଗରି ବେଲାକର ଗରିବି ବେଢଇ
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ଯଦି କି ଏ ଥେର ମୁହଁ େଦଲାେଖାଲି
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ସବୁ େଦଖିଶୁଣି ନୀରବ ରହି ବା
अ| ଆଇନି ର କାମ
ଗରି ବର ଲାଗି ଲାଗୁ ଏ ଆଇନି
େସମାେନ ମାନି େବ ଜାଣ
ନମାନି େଲ ସି ଏ େକାଟ କେଚରି
ତା,ଲାଗି अଛି େଖାଲା
େଶଷେର ହାରି ବ ନେହେଲ ମରି ବ
ଆଜି ର ଆଇନି ଢି ଲା
ବାବୁ ବାବୁ , ଜନମ ସାଥକ
ଆଇନ ଲାେଗନା ତା,ୁ
ଆଜି ର ଆଇନି ସୁରfା େଦଉଛି

ତ
ିକ

ା
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ସବୁ େଯେତ ବାବୁ ବଦଳେର

ଇ
-ପ

ନି ରୁପମା ପାଣି

ଆ

ହ
ାନ

ଚାDବାଲି

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

Aahwaan.com

198

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ସଂବଲପୁରୀ
ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଦୁଇଟା अfର
ଶତ େହେଲ ବି ବି ଶବା ଋଷିର୍ ପୁअ ରାବନେକ ଗୁେଟ ବାମହାନ୍
ହି ସାେବ ନି ଉତା େଦଇଥିେଲ ରାମ, େସତୁ ବ|େକ ପତି .ା କରବା

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

େବାଲି । ରାବନ ବଡା ଉସତ୍ ମେନ ଆସି କରି ପତି .ା କାମ ବି

କରି େଦଲା ସୁDର ଭାେବ। କାମ ସରଲା ଉତୁ ରୁ ତାର୍ କମ ଦfିଣା ମାଗଲା ହାତ ପେତଇ
କରି ରାମ ସାମେନ। ରାମ ତାହାେକ ଯାହା ମାଗେଲ ମୁଇଁ ତମେକ େଦବାର ଲାଗି ଘୁେଚ
ନାଇଁ। ସତ କରି କେହଲି ତେମ କଁାଏ ଜି ନିଷ ମାଗୁଛ େଯ ମାଗ ।
ରାବନ କେହଲା "ହଁ , ମୁଇ ଜାନୁ େଛ ତେମ ସତ ରfା କସ। ପି ତାସତ ରfାର୍ ଲାଗି
ଚଉଦ ବରଷ ବନବାସ ଆସି ଛ। ତମେକ ମୁଇ अବି ଶାସ ନି କବାର। ମୁଇ ଖାଲି ଗୁେଟ

ଇନୁ ଟିେକ ହେଟଇ ଦି अ। ଲଖନ୍ େକ ବି ।
ଶୁନି କରି ଲfନ୍ ସହି େତ ସେଭ ଯାକ ଚି pାେନ ପଡି ଗେଲ। ଇ ବଦମାସ ରାବନ
ସୀତା େକ େଦଇଦି अ େବାଲି ଦfିଣା ମାଗି େନବା। ରାମ ତ ସତ କରି ଛନ୍। ସୀତା େକ
େଦଇ େଦେବ ଜରୁର୍।
େଯନ୍ ସୀତା ର୍ ମୁ~ି ଲାଗି ଏେତ ଦୂ ର୍। ଆଜି ସବୁ ଯାକ ପରି ସରମ୍ ମେହଲି ଆ

ହ
ାନ
ଆ

ସେଭଟିେକ ଦୁ େର ରହ େବାଲି ରାମ ମି ନତୀ କେଲ ସମେକ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଯି ବା। ଲfGନ ତ ରେସା ରେସା କାDୁ ଥିେଲ। ରାମ ତାେକ ବୁ େଝଇ ସୁେଝଇ କରି
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ଦୁ ଇ अfରର୍ ଜି ନିଷେଟ ମାଗମି । େସଟା ଫୁନି ତେମ ଏେକଲା ଥିବ। ସବୁ ମକଟ ଭାଲୁ େକ
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ଜାଗା ଛି ନା େହଲା େକ ରାବନ େକ କେହେଲ “ମାଗ ରାବନ୍ ! ତେମ େକଁନ୍ ଦୁ ଇଟା
अfର ର୍ ଦfିଣା ମାଗୁଛ ମାଗ। ସୀତା, ପାନ୍, ଯାହା ମାଗିପାର ମାଗ।” ରାବନ୍ ହାତ ଜୁ ରି
କରି କେହଲା "େହ ପଭୁ ! ଯାନୀ ଯାନୀ େକେତ अଜନା ହଉଛ?”
ତମର -ାରପାଲ୍ ଜୟ ମୁଇଁ। େହେତଦି ନ େହଇଗଲା ଇେନ ମୁଇ ରହି ଗଲି ନ अସୁର
େହଇକରି , ଇଥର ତେମ ଦୁ ଇ अfର ର୍ ଶବଦ୍ "ମୁ~ି" ଦି अ। ମେତ ମୁ~ି ଦି अ ରାମ
ଦି ବ ଚି pନ୍ କରି ରାମ୍ ତାହାେକ କେହେଲ "ଆେର ଜୟ! ତେତ ମୁ~ି େଦବାର
ଲାଗି ତ େମାର୍ ରାଜପଦ ଛାଡି ବନବାସ। ତର ପାେଖ अମରି ମି େବାଲି ତ େସତୁ ବ|ର୍
ତି ଆରି। ଆରୁ ଯହ ଦି ନ ନାଇଁ ଲାେଗ। ବଡା ଜଲଦି ତେମ ଜୟ ବି ଜୟ ଦୁ ଇଭାଇ ମୁ~ି
ପାଇ କରି େବୖ କୁ¡େକ ଯି ବ। ତମର ପେଛ ପେଛ ମୁଇ ବି ।
ଧଏଁନ୍ େହଲି ନାରାୟନ େବାଲି ଭାବ ର୍ ଭୁ େଲ କାDି ପକାଲା ରାବନ। ତାର ଯି ବାର
ବାଟେକ େଦଖି େଦଖି ରାମର୍ ଆଖିନୁ ବୁ ହି ଯାଉଥାଏ ଆଖଲ୍। େସନୁ ରାବନ ନାଟକ୍ ଚାଲୁ

ଏ ଜଟାଧାରୀ। ଆେର ତୁ ଇ ଇ ମାକର ଭାଲୁ ଥୁେର ଆଣି କରି କାହY ଯୁଝି ପବୁ अସୁର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସେr । େମାର୍ ଶର ଥି ମବ ସେଭ ,ସେଭ ମବ ..........
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କରି େଦଲା ରାମ ରିଶି ମି ହଉ ଆରୁ େମାର୍ ସଂେଗ ଜୁ ଧ କରୁ। ରଡି ରଡି କେହଲା "ଆେର

ଆ

ହ
ାନ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ, ସି ଂେଧେକଲା, ବଲାrିର
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମରନ୍ ଥି ମାେହାଲ୍
ମରନ୍ ଥି ମାେହାଲ୍ ଭି
ମରନ୍ େଲେଖ ବାସୁଥିସି

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

ଚାର୍'ହି କୁତି ସେଥ ଦୁ ଖର୍ ପର୍'ଦାଟା
ଉଷତର୍ ମହକ୍ ଢାପି େଦସି ....!
ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କଥା ସୁର୍'ତା କରି
ଆଏଁଖ୍ ଭିତ୍'େର ସମ୍'କି ରର୍
ଦୁ ଖ୍ ମନାର୍ ଧାର୍ ଦି ଶୁଥିସି
ହୂରୁଦ୍ ଭରା ସତ୍ ପି ର୍'ତୀ

ସେଥ େଯpା ଇ ସମି ଆଁ ଥି
ମରନ୍ େଚେହରା ଝଲ୍'ସୁଥିସି...!

େଯେତ ଥିେଲ ଭି େଗଲ୍ ଝଗର୍
ସବୁ କି ଛି ତ ଭୁ େଲଇେଦସି
ଭାଲି ବସ୍'େଲ ସବୁ କଥାେକ
େଭାକ୍ େଶାଷ୍ ଭି ଦୁ େରଇ ଯାଏସି ....!

ତ
ିକ

ା

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି
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ପାଏନ୍ ବାଗିର୍ ଉବ୍'ଜୁ ଥିସି....!

ଭାବ୍'ନାର୍ ନଦୀ ମନ୍ ତଁରୁଥିସି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ଜି ଇଁ େଦଖ ଦୁଇଘଡ଼ି
ଥରେକ ଥର ଆର େକେତେଯ ଥର
ଆଇଛୁ ମେନଇପୁର

ମେନାର{ନ
ସୁରୁଜାଳ

ଚଉରାଶି ଚକରି କି Dିରି ବୁ ଲି
େଶେଷଁ ଥୁଆ ଯମଘର ।
େକେତ ଜନମର ପୁଇନ େକ ଯୁରି
ପାଏଲୁ ମୁନୁଷ ଜନମ
ଛୁେଛଁ ବାଇ େହଇ ସାରୁଛୁ ଦି ନେକ
ଛୁଛା ସପନ ଭରମ।

ତାର ଫାେD ଗୁରମୁସି
ରୁଷିର ମନ ଭି ମି ରିଗ ଛୁଆେନ
ସରାେଗ ଗଲା େକଁ ଫସି ।

ମି ରିଗ ଛୁଆେକ ନୁ ରି
ମୁନି ରୁଷି ଭିଲ ଫାେD େଗରେମଟି
ମାୟା ପାେଖଁ ଗେଲ ହାରି ।
ସଭୁ କଲା କରମ ଛୁଛା େହବା େକଁ
େବଲସଁୁ अରଜି ଧରମ
ନାଇଁ ମି େଲ େଫର ବହଁ କି ଗେଲତ
ଇହାଛି ନିର ଇ ଜନମ।
ମାୟା େମାେହା ଜାଲ ଯାରନୁ ଭିଆନ
ତାର ପାହଁ ା ତେଲ ପଡି
ପୁରନି ପତେର େଯନତା ପାଏନ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଇଁ େଦଖ ଦୁ ଇ ଘଡି ।

ଆ

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

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

ମାୟା ନାଇଁ ଛାେଡ ଧେର ବରକସ

ବାଏବି େଛା ମନ ଛାଡଲା ପରାନ

Aahwaan.com

203

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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େମାର୍ ସୁନା ରାଏଜର୍ ପରୀ
अଛୁ କାହY େକେତ ଦୂ େର ମନ୍ ଝୁେର
େମାର୍ ଆଁଖି ଲୁ ହୁ ପେଡ଼ ଝରି ,

ରାଧାେମାହନ
ପଜ
ୂ ାହାରୀ

େତାର୍ ବି େନ ଧନ୍ ନାଇଁ ଲାେଗ ମନ୍
େମାର୍ ସୁନା ରାଏଜର୍ ପରୀ । (୧)

େତାେତ ଭାଲି ଭାଲି ରହୁେଛଁ େଲା ଖାଲି
େତାର୍ ସG zତି ସବୁ େସାର୍ କରି ,
ଫିରି ଆ େଲା ତୁ ଇ ଡାକୁ େଛଁ େଲା ମୁଇଁ

ମୁଇଁ ରହୁଥିମି ଡରି ଡରି ,
ବାଟ୍ େଦଖା େମାର୍ अବୁ ଝା ମନ୍ େକ
େମାର୍ ଦୁ ଃଖ୍ େନଇ ଯା େଲା ହରି । (୩)

ଚାଲ୍ ଚଲନ୍ ଆର୍ ଗୁନ୍ ଗାମ୍ େକ
ଆେଲା କି ଏ େହବା େତାର୍ ସରି !
େମାର୍ ପାେଖ ଫିରି ଆ େତାର୍ ରାଏଜୁ

ତ
ିକ

ା

େମାର୍ ସୁନା ରାଏଜର୍ ପରୀ । (୪)
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େତାର୍ ପୀରତି ପସରା ଧରି । (୨)

େତାର୍ ବି େନ ଧନ୍ େକେତ ଦି ନ୍ ଆର୍

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବୀରମହାରାଜପୁର (ସୁବ#ପୁର)

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ : ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨
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ଯଉତୁକ୍
ପି ଛାଲୁ ଯୁଆନ୍ ଶାଶ୍ ଘରୁ ତାର୍
ମାଗିଥିଲା ଗୁେଟ ଫଟ୍ଫଟି,

ସେpାଷ କୁ ମାର
अଦାବର

େପେଟାଲ୍ ଭରି ଭରି ଇହାେଦ େସ
େହଇଗଲା ନ ତ ଚୁ ର୍ମୁଟି ।୧।
ଫିରି ଜ୍,କୁ ଲର୍,ପଁଖା ପାଇଥିଲା
ଆରୁ ପାଇଥିଲା େଗେରoର୍,
ଲାଇନ୍ ବି ଲ୍ େସ ବୁ େଝଇ ବୁ େଝଇ
କଲା ନ ନି ଜ୍େକ ସେରoର୍ ।୨।

ଟଁକା ବୁ େଝଇ ବୁ େଝଇ अଥା,
ଛ' ଟଁକାର୍ ଘୁଡା େକ ନ' ଟଁକାର୍ ଦାନା
ହଜି ଗଲା ନ ତାର୍ େଚତା ।୩।
େଯତ୍କି େଦେବ ତେତ େସଥି ଖୁସ୍ ରହ

ତ
ିକ

େମା-୯୭୭୭୯୧୦୭୨୮

ଆ

ଇ କଥା େକ ଭଲ୍ େସ ବୁ ଝ୍ ।୪।

ଇ
-ପ

ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ#ପୁର

ହ
ାନ

େଯେଡ ବାଉଁଶ୍ େକ େସେଡ ପୁଲା ଥିସି

ା

ରୁrି ରୁrି ମାଗୁ ଯଉତୁ କ୍,
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ପେuତ
ଗଁାର ପେuତ ଗଁା ତି ନାଇନ
ଯାଇସୂ ଦୂ ର୍ େକ ଚାଲି

େକଶବ ନାଏକ

ଖରା ମାେସ ତ ଝାଉ ପି ଟୁଥିେଲ
ବଷା ମାେସ େଗାଡ଼ ଜାଇସୀ ଶଲୀ।

ଚାଏର େକାଷ ଯି ବାେକ ପଡ଼ୁେଛ

ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ ର କି ଏ ନାଇନ ସଖା

ଚାଉଳ ୫ େକଜି ର ଲାଗି

ଏେଡ ଦୁ ନି ଆ ତି ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ

ଆେମ ସି ନା ଜୀମୁ ବି େହେଲ

ସ{ ପାଂହରୁ ଉଠଲା ବୁ ଢ଼ୀ
ସବୁ କାମ େକ େଦଲା ସାରି
ବୁ ଢ଼ା କେହଲା ଚାଲେଗା ବୁ ଢୀ

ଭାତା ଛି ନାେବ ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ
େପଟ ପୁଶ୍ ବାର ଲାଗି ।

ସାେr ଧର କାଡ ଜରି ତି ଭରି
ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ ତ ଚାଲ େଲ ବାେଟ
ଗଲାେବେଳ ବାେଟ ଧସି ଫୁେଟ।
େବଲେଜଗଲାନହେତକ୍ େଡrା ଲମି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତକର୍ अଗ ଆର୍ େଲାକ अଛନ୍ ଜଗି

ା

ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ अଛନ ଜଗି

ପେuତ୍ େକ ଜି ମା ଜଲଦି କରି

ତ
ିକ

ଭାତା ଛି ନବା ର ଦି ନ େଖଟଲା
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ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ େକଂତା ଯି େବ ଚାଲି ।
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ରପ୍ ଟି କରି େଖଟେଲ ଦୁ ହି
େହେଲ ସପ୍ କର ମୁହଁା ମୁହY
କାଡ େଯ ରଖିଛନ୍ ଧଡ଼ି େକ ଧାଡ଼ି
େଦଖିକରି ବୁ ଢୀ ର େହାସ ଗଲା ଉଡି

ରଖି କରି ଦୁ େହଁ ବସ େଲ ଥକି
ତାକର୍ ନଁା ଆସ ବା ଆଗୁ

ବୁ ଢ଼ା ରଡ଼ି ରଡ଼ି କରି ସବକୁ ଡାେକ

ଆର୍ ୫ ଧାଡ଼ି अେj ତା ବାକି ।।

କି ଏ ବି ନାଇନ ଆେଖ ପାେଖ
େହେତ ଦୁ େର ଥାଇ େଦଖ୍ ଲା ଜେନ

କାହାର କପାେଳ କାଣା େହଇେଛ

ଶି ଟଲା ତଳ େକ େନେଲ ଶୁଆଇ ପାନ୍ ପୁନା

ଭାତା ଛି ନି କରି ଆସୁଛନ୍ ଦୁ ହୀ

ଟିେକ େଦେଲ ପି ଆଇ।

ଦୁ ଃଖର ସୁଖର କୁ ହା କୁ ହି

ପି ଲା Ambulance େକ କଲ୍ କରି

ଛନ୍ େକ ଛନ୍ େଶାସ୍ ଲାଗୁେଛ

ଆସ ବାଇ ଲା ଜଲଦି କରି

ଟାଏଁ ଟାଏଁ କରି ଖରା କରୁେଛ

ହିଟାଲ୍ େକ େନେଲ ଦୂ ହି

ବୁ ଢ଼ୀ ପଢ଼ ଲା େଭାକର୍ େବେଳ

ଡା~ର କହି ଲା େବଶୀ କି ଛି ନି େହଇ

ବୁ ଢ଼ା କାDି କାDି କରି କହୁେଛ

ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ ଦୁ େହଁ ବସ୍ େଲ ଛେନ ଭଗବାନ

କି ଏ େକେନ अଛ अସେବା ପି େଲ।

ବାଗିର୍ େସ ପି ଲା अମେକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରପଟି ଆସି ଲା େଦେହ ପରାେନ
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ଦଇବର କଥା କି ଏ ଜାଣିଛି

ଆ

ହ
ାନ

ଜୀବନ ବଁଚାଲା ବଲି ଭାବଲ ମାେନ
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अେଭ ଘର ଆସେବ େକpା କରି
ସବୁ ପଇସା ଔଷଧ େନ ଗଲା ସରି
କେଲ କେଲ କରି ଆସ େଲ ଘର
ନାଇନ ନ ତାକର अତି ନି ଜର।

ଘେର ବସି କରି ଭାବେଲ ଦୁ ହି
େକpା ଚଲେବ େହେଲ କୁ ହା କୁ ହୀ
ବୁ ଢ଼ା କହି ଲା, ବଳ ସକତ୍ େଯନାଇ
େଦେହ ଭୂ ତି ଗେଲ କି ଏ ନାଇଲଗାଏ
ବୁ ଢ଼ୀ କାDି କାDି କହି ଲା ,
ତୁ େମ କାହY ଗେଲ ନାଇ ବାେଚ ମୁଇ

ତୁ େମ େହେଲ କୁ ହ େହା ଭାଇ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବହୁ ଚି pା େର ରହି ଛି ମୁଇ
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ଏେବ େକp କରେବ ଇ ଦୁ ହି

ଆ

ହ
ାନ

େବାରିr ପଦର, କଳାହାoି
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ପବ ବିଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

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

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

ମହାପୁରାଣର

୮ମ

:|

ବି ଷୟସୂଚୀ

ଏବଂ

अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ ଶୀମÈାଗବତ
ସଂ:ରଣେର

୮ମ

ମହାପୁରାଣର
:|

ବି ଷୟେର

୧୨ଟି

:|

ସବି `ୃତ

ମଧରୁ
ବି ବରଣ

ଏହି
ପଦାନ

କରାଯାଉଛି । अମ :|ର ବି ଷୟ ସୂଚୀଠାରୁ ଆର କରି ସବେମାଟ

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

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

ା

୨୪ଟି अଧାୟର ସାରାଂଶ ଏଠାେର ବ#ନା କରା ଯାଉଛି । େତଣୁ େହ

ଆ

ହ
ାନ

ଆନେD କର ସୁଧା ପାନ । େଯେଣ ପାଇବ ଦି ବ ାନ । ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अମ :| - ୨୪ ଟି अଧାୟ (ମନpର)

ଭାଗବତର ୬. ଲfଣ

ସଂଖା

अଧାୟ

ବି ଷୟ ବ`ୁ

୧

ପଥମ

ମନpର ବ#ନା ଓ ମନୁ ବଂଶ ଚରିତ– ସାୟaବ, ସାେରାଚି ଷ,

ଉ^ମ ଓ ତାମସ ପଭୃ ତି ୪ ମନୁ ର କଥା ।
୨

ଦି ତୀୟ

ବରୁଣ ହଦେର ଗଜରାଜର ସtାନ ଓ କୁ ୀର ସେr ଯୁ ।

୩

ତୃ ତୀୟ

ଗେଜD ସG zତି ଓ ଗଜ ଉାରଣ ।

୪

ଚତୁ ଥ

ଗଜ କୁ ୀରର ପବ
ୂ ଜ
 ନG ବୃ ^ାp ।

୫

ପuମ

ମନpର ବ#ନା; େଦବଗଣ,ର ବହGା, ନି କଟକୁ ଗମନ ଏବଂ

ବହGାକୃ ତ ଭଗବତ୍ `ୁତି ।
୬

ଷ.

ଭଗବାନ, ଆବି ଭାବ ଓ fୀରସାଗର ମÉନ ପାଇଁ ପ`ୁତି ତଥା

ମDର ପବତ ଆନୟନ ।
ସମ

 ୂ େପ ପୃେ. ମନଦର ପବତ ଧାରଣ
ସମୁଦ ମÉନ, ବି ୁ,ର କୂମର

ଏବଂ ଶି ବ,ର ବି ଷପାନ ।
୮

अମ

ସମୁଦରୁ କାମେଧନୁ , अଶ, ଗଜ, ପାରି ଜାତ ପୁ, अପସରାଗଣ,

ଲfGୀ, अମୃତ ଆଦି ର ଉÂ^ି, ବି ୁ,ର େମାହି ନୀରୂପ ଧାରଣ ।
୯

ନବମ

େମାହି ନୀରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ, ଦାରା अମୃତ ପରି େବଷଣ –

ତ
ିକ

ା

ରାହୁ,ୁ ଗହମoେଳ ରହି ବା ବରଦାନ ।
ଦଶମ

େଦବାସୁର ସଂଗାମ ।

୧୧

ଏକାଦଶ

େଦବାସୁର ସଂଗାମ - ନମୁଚି ବଧ, ନାରଦ, ଦାରା େଦବ ସାpନା,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

୧୦

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶୁକ, ସ{ିବନୀଦାରା େଦୖ ତମାନ, ପୁନଃ ଜୀବନପାି ।
୧୨

ଦାଦଶ

େମାହି ନୀରୂପ େଦଖି ଶି ବ, େମାହ ।

୧୩

ତେୟାଦଶ େଶଷ अ ମନpର ବ#ନା – େବୖ ବସତ, ସାବ#i, ଦfସାବ#i,

ବହGସାବ#i, ଧମସାବ#i, ରୁଦସାବ#i, େଦବସାବ#i ଓ ଇDସାବ#i ।
ଚତୁ hଶ

ମନpର ଧମବ#ନ - ମନୁ ପଭୃ ତି ,ର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କମ

୧୫

ପuଦଶ

ଦାନବରାଜ ବଳି ର ସଗବିଜୟ ।

୧୬

େଷାଢଶ

अଦି ତି,ୁ ପେୟାବତ ପାଳନ ନି ମେp କଶପ,ର ଉପେଦଶ ।

୧୭

ସଦଶ

अଦି ତି, ପେୟାବତ ପାଳନ - अଦି ତି, ପୁତ େହାଇ ଜନିG ବାକୁ

୧୪
ନି ରୂପଣ ।

ଭଗବାନ,ର ପତି ଶତି ଓ अଦି ତି, ଗେଭାଦୟ ।
अାଦଶ

ବାମନ ଜନG ଓ ବଳି ଯଶାଳାେର ବାମନ, ପେବଶ ।

୧୯

ଉନବି ଂଶ

ବାମନ, ତି ପାଦ ଭୂ ମି ଯାଚନା ଓ ବଳି ର ସତ ପତି ା, କି 

ଶୁକ, ବଳି କୁ ବାରଣ ।
୨୦

ବି ଂଶ

ବାମନ,ର ବି ରାଟରୂପ ଧାରଣ ଓ ଦୁ ଇପାଦେର ମ^ ଓ ସଗ

୨୧

ଏକବି ଂଶ

ବଳି ନି ବ|ନ - ବାମନ ବଳି କୁ ୩ୟ ପାଦେର ଭୂ ମିତେଳ ଚାପି େଲ।

୨୨

ଦାବି ଂଶ

ବଳି ର `ୁତି ଓ ଭଗବାନ, अନୁ ଗହ – ବଳି େମାfଣ ।

୨୩

ତେୟାବି ଂଶ ବ|ନ ମୁ~ େହାଇ ବଳି ର ସୁତଳ ଗମନ ।

୨୪

ଚତୁ ବiଂଶ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଭଗବାନ, ମ अବତାର ଚରିତ ବ#ନ ।

ା

ମାଗିବା ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अମ :| अଧାୟଗତ ସାରାଂଶ
ପଥମ अଧାୟେର ବି ଭିନt ମନpର ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ପଦGେଯାନି ତନୁ
ସାୟୂବ ମନୁ ଜାତ େହେଲ । ତା, ପତt ୀ ଶତରୂପା । ସାୟୂବ ମନୁ ତପସାେର ସମାଧି
ପାି େହବା ସମୟେର अସୁର ଯାତୁ ଧାନଗେଣ ତା,ୁ ଭfିବା ପାଇଁ ଗେଲ । େତଣୁ ବି ୁ,
ଯପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ତା,ୁ େନଇ ସଗେର ପାଳି େଲ ।
ସୟୂବ ମନୁ ,ର अେp ୨ୟ ମନୁ ସାେରାଚି ଷ । ସାେରାଚି ଷ अଗିt ର ପୁତ ।
ସାେରାଚି ଷର ୧୦ ପୁତ - ଦୁ ମନ, ସୁେଷଣ, େରାଚି ଷ ଇତାଦି । ସାେରାଚି ଷ ମନୁ ,
ସମୟେର ସୁରନାଥ ଥିେଲ େରାଚନ। େରାଚନ େଦବପତି ଥିବା ସମୟେର େଦବତାମାେନ
ଦୂ ଷିତ ନାମେର ଖାତ ଥିେଲ। ଉଜ` ଆଦି ସଋଷି, ମଧେର େବଦଶି ରା ମୁନି,
ପତt ୀ, ନାମ ତୁ ଷିତା। ତୁ ଷିତା ଗଭେର ବି ଭୂ ନାମେର ବି ୁ ଜନG େହେଲ । ଏମାନ,ର
ଉ^ରାଧି କାରୀମାେନ ବହGଚାରୀ ଥିେଲ ।

ସୃ{ୟ, ବଳବp ଇତାଦି । େସ ସମୟର ସଋଷି ଜନ ବଶି  ଋଷି, ନDନ। ପମଦ
ପଭzତି ସସୁତ। ଇD ବା େଦବରାଜ, ନାମ ସତଜି ତ। ସୁନୃତା ଧମପତt ୀ ଗଭରୁ
ସତେସନ ଜନG େହେଲ । େସ ଧମ ରfା କରି ଥିେଲ ।
୪ଥ ମନୁ ତାମସ ଯି ଏ କି ଉ^ମ, ଭାତା। ତାମସ,ର ୧୦ଟି ସpାନ - ପୃଥୁ, େକତୁ ,

ତ
ିକ

ା

ଖାତି , ନର ପଭzତି। େସ ସମୟର ସୁେରଶର ନାମ ତି ଶି ଖ। େଦବତାମାେନ ସତକ, ହରି ,

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

୩ୟ ମନୁ ନାମ ଉ^ମ। େସ ମନୁ ପୁତ ପି ୟବତର ୨ୟ ପତt ୀର ପୁତ। ଉ^ମ, ପୁତ

ଇ
-ପ

ବୀର ଆଦି ନାମେର ପସି । ମୁନିମାେନ େଜାତି ାମ ନାମେର ପସି । େବୖ ଧୃତି ନାେମ

ଆ

ହ
ାନ

େଦବଗଣ ନାଶ ଯାଉଥିବା େବଦକୁ ରfାକେଲ। ତାମସ ମନୁ , अpେର अଚୁ ତ ହରି ଣୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉଦେର ସୂତ। େତଣୁ ହରି ନାମ େହଲା। େସ କୁ ୀର କବଳରୁ ଗଜକୁ ରfା କେଲ।
ଦି ତୀୟ अଧାୟେର କୁ ୀର କବଳେର ପଡ଼ି ଗେଜDର ଦୁ ଃଖ ବି ଷୟ ବ#iତ। ତି କୁ ଟ
ନାେମ ପବତ fୀର ସମୁଦ େବିତ। ଏହି अଧାୟର େଶ³ାକ ୧୦ ରୁ ୧୯ ମଧେର ବି ଭିନt
ବୃ fର ନାମ ଉେଲA ଖ अଛି । ତି କୁ ଟ ନାମକ ପବତର ବରୁଣ ହଦେର ଗଜକୁ କୁ ୀର
ଗାସୁଥିଲା। ଗଜ କୁ ୀର ଯୁ ସହସ ବରଷ ଚାଲି ଲା ।
ତୃ ତୀୟ अଧାୟେର ଗେଜD ଦାରା ଭଗବାନ,ୁ `ୁତି ଓ ତାହାର ସଂକଟେମାଚନ
ବି ଷୟ ବ#iତ। ଗଜରାଜ ଭଗବାନ,ୁ ଏକ ଧାନେର `ୁତି କରି ବାରୁ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼
ପୃ.େର ଆସି ତା ଠାେର ଉପgିତ େହାଇ ଗେଜD ସହ କୁ ୀରକୁ ମଧ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ
ଟାଣି ଆଣିେଲ। ତା ପେର ସବୁ େଦବତା, ସଖେର ହY ଭଗବାନ ଶୀହରି ଚକଦାରା
କୁ ୀରର ମୁହଁ ଫାଡ଼ି େଦଇ ତା କବଳରୁ ଗେଜDକୁ ମୁ~ କରିେଦେଲ ।
ଚତୁ ଥ अଧାୟେର ଗେଜD ଓ କୁ ୀରର ପବ
ୂ ଜ
 ନG ବୃ ^ାp ତଥା େସମାନ,ର

କରୁଥିବା ହୁହୁ ନାମକ ଗ|ବ େସହି ଜଳେର ସtାନ କରିବାକୁ ପବି  େଦବଳ ମୁନି,
ପାଦଧରି ଟାଣେp ମୁନି କ େହାଇ “ତୁ କୁ ୀର ହୁअ” େବାଲି ଶାପ େଦେଲ। ଗ|ବ ତା,ୁ
ବି ନୟଭାବେର ପସନt କରାଇବାରୁ ମୁନି କହି େଲ, “ତୁ ଗେଜDର ପାଦ ଆକଷଣ କେଲ
ଗେଜDକୁ ଉାର କରି ବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସି େତାେତ ମଧ ଶାପମୁ~ କରି େବ ।”

ତ
ିକ

ା

ଦାବି ଡ଼ େଦଶେର ପାo ନାମେର ଇDଦୁ ମt ନାମକ ରାଜା ବି ୂ ଭ~ ଥିେଲ। େସ
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ଉାର ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଏକଦା ୀମାନ, ସହି ତ ପୁËରିଣୀେର କୀଡ଼ା

ଇ
-ପ

ତପସାେର ବସି ଥିବା ସମୟେର अଗ`ି ମୁନି ବି େଜ କରି ବାରୁ ତା,ୁ ସମାନt ନ ଜଣାଇବାରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ତାକୁ ପରଜନGେର ଗଜ ଜନG ପାଇବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗାହ ଗାସି ବ େବାଲି अଭିଶାପ େଦେଲ।
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ପuମ अଧାୟେର ୫ମ ଓ ୬. ମନୁ (େରୖବତ ଓ ଚାfୁଷ ମନୁ ), ବି ଷୟ ତଥା
ବହGା, ନି କଟକୁ େଦବଗଣ, ଗମନ ଏବଂ ଭଗବାନ,ୁ ବହGା,ର `ୁତି ବି ଷୟ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି ।
୪ଥ ମନୁ ତାମସ,ର ସାବତ ଭାଈ େରୖବତ, ୫ମ ମନୁ ନାେମ ଖାତ। ତା,ର
अଜୁ ନ, ବଳି , ବି | ଆଦି अେନକ ପୁତ ଥିେଲ। େସହି ମନpରେର ଇD, ନାମ ଥିଲା ବି ଭୂ
ଏବଂ ଭୂ ତରୟ ପମୁଖ ଥିେଲ ପଧାନ େଦବଗଣ। େସେତେବେଳ ହି ରଣେରାମା,
େବଦଶି ରା, ଉବାହୁ ଆଦି ଥିେଲ ସଷi। େସମାନ, ମଧରୁ ଶୁଭ ଋଷି, ପତt ୀ,ର
ନାମ ଥିଲା ବି କୁ¡ା। ତା,ରି ଗଭରୁ େବୖ କୁ¡ ନାମକ େଶ. େଦବତାମାନ, ସହି ତ ନି ଜ
अଂଶ ଧରି ସୟଂ ଭଗବାନ େବୖ କୁ¡ ନାମକ अବତାର ଧାରଣ କେଲ। ବି କୁ¡ା ନାମକ
ନାରୀ ଗଭରୁ ଜନG େହବାରୁ ନାମ େବୖ କୁ¡ େହଲା ।
ଷ. ମନୁ ଚାfୁଷ, ଚfୁଷ, ସୁତ। ଚାfୁଷର ୩ଟି ମୁଖ ପୁତ- ପୁରୁ, ପୁରୁଷ ଓ

ନାମ अପା ଇତାଦି । େସହି ମନpରେର ହବି ଷମାନ୍ ଓ ବୀରକ ଆଦି ଥିେଲ ସଷi ।
େସ ମନୁ କାେଳ ଭଗବାନ େବୖ ରାଜ, ପତt ୀ ସୂତିର ଉଦେର अଜି ତ ନାେମ ଜନG
େହେଲ। େସ ହY ସମୁଦ ମÉନ କରି େଦବତାମାନ,ୁ अମୃତ ପି ଆଇେଲ ଓ କjପରୂପ
ଧାରଣ କରି ମDରାଚଳରୂପୀ ମÉନଦoର ଆଧାର େହାଇଥିେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ଏହି अଧାୟେର ବ#ନା କରାଯାଇଛି େଯ, ଏକଦା ଦୁ ବାସା ମୁନି େବୖ କୁ¡ରୁ
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ସୁଦୁ୍ମt। ଚାfୁଷ ମନୁ , ସମୟର ଇDନାମ ମଦମ। େସ ସମୟେର ପଧାନ େଦବଗଣ,

ଇ
-ପ

େଫରୁଥିବା େବେଳ ମାଗେର ଐରାବତ ପୃ.େର ଆରୂଢ଼ ଇD,ୁ େଭଟିବାରୁ ଭଗବାନ,

ଆ

ହ
ାନ

ଛଡ଼ାମାଳ ନି ଜ କ¡ରୁ କାଡ଼ି ତା,ୁ େଦେଲ। କି  ଇD ଐଯ ମଦେର ମାଳଟିକୁ ଆଦର
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ନ କରି ଐରାବତର କୁ gଳେର ପକାଇେଦେଲଏବଂ ଐରାବତ ମଦମ^ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ
ଶୁoେର ଉଠାଇ େନଇ ପାଦେର ଦଳି ପକାଇଲା। ଏହା େଦଖି ଦୁ ବାସା କୁ ପି ତ େହାଇ
ଇD,ୁ अଭିଶାପ େଦେଲ- “ତି େଲାକ ସହି ତ ତୁ अତି ଶୀଘ ଶୀହୀନ େହାଇଯି ବୁ”। ଫଳେର
ଇDପୁରୀ ସହ ସମ` େଲାକ ଶୀହୀନ େହାଇଯି ବାରୁ ଇD ସେମତ ସମ` େଦବତା ବହGା,
ନି କଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ପେର ସମେ` ମି ଶି ବି ୁ, ନି କଟକୁ ଗେଲ। ଭଗବାନ,ୁ ବହGା
ସେମତ ସମେ` `ୁତି କେଲ। େସମାେନ ଭଗବାନ,ୁ ଶରୀରତ^ (अପକୃ ତି - ପୃଥିବୀ,
ଜଳ, େତଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମନ, ବୁ ି ଓ अଂହକାର; ଦଶ ଇDି ୟ, ପପାଣ) ତଥା ଜରାୟଜ
ୂ ,
अoଜ, େସଦଜ ଓ ଉÈି ଦଜ ଆଦି ପାଣୀମାନ,ର ଶରଣଦାତା କହି `ୁତି କେଲ ।
ଷ. अଧାୟେର ସମୁଦମÉନ କରି ବାକୁ େଦବତା ଓ େଦୖ ତମାନ,ର ମି ଳିତ
ଉଦମ ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । अମ³ ଔଷଧି ଗୁଳG ପଥରେର େଛଚି fୀରସାଗରେର
ପକାଇ ମDର ପବତକୁ ମÉନ ଦo କରି ବାସୁକି ନାଗକୁ ରxୁ କରି , େଦବତା ଓ

ଶାପେର େଦବପୁର ଶୀ ଧଂସ େହାଇଥିଲା ଓ େଦବତାମାେନ ନି େ`ଜ େହାଇଥିେଲ । अମୃତ
ପାି ପାଇଁ fୀରସାଗର ମÉନ କେଲ ।
ସମ अଧାୟେର ସମୁଦମÉନ ଆର ଓ ଶି ବ,ର ବି ଷପାନ ବି ଷୟ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ବାସୁକି ଏକ ରୂପେର ପୃଥିବୀ ଧରି ଲା। अନ ରୂପେର େସ ସମୁଦ ମÉନ

ତ
ିକ

ା

ନି ମେp ରxୁ େହଲା। େଦବତାମାେନ ଫଣା ଧରି ବାକୁ ଓ अସୁରମାେନ ପୁj ଧରି ବାକୁ ବି ୁ
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अସୁରମାେନ ମÉି େଲ। fୀର ସାଗର କାହYକି ମÉନ କେଲ କି େଯ ଦୁ ବାସା ଋଷି,

ଇ
-ପ

କହି ବାରୁ अସୁରମାେନ ନାରାଜ େହବାରୁ େଦବତାମାେନ ପୁj ଧରି େଲ। ମÉନ ଆର

ଆ

ହ
ାନ

 ୂ ପେର ଗିରିକୁ ପି ଠି ଉପେର
କଲାେବେଳ ମDର ଗିରି ଢ଼ଳି ପଡ଼ି ବାରୁ ଭଗବାନ କୂମର
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ଧରି େଲ ।
େଯ କେର ଦାନ ଉପକାର

।

େସ ଧମାନୀ,ର ସାର

।।

ଦୁ ଃଖଁୁ େଯ ପରି ତାଣ କେର

।

ସଂକଟୁ ପାଣୀ,ି ଉେର

ତା ଜନG ଧନ ଏ ସଂସାେର

।

େଯ ରେହ ପର ଉପକାେର

।।

ସାଧୁଜନ,ର ଏ ଗତି

।

େକେବେହଁ ଧମ ନ ଛାଡ଼pି

।।

fଣଭrୁର ଏ ଶରୀର

।

ସୁଦୃଢ଼ ପର ଉପକାର

।।

।।

ସମୁଦ ଉÂନt ବି ଷକୁ ବି ୁ, अନୁ େରାଧ କେମ ଶି ବ ପାନ କେଲ। ଶି ବ ବି ଷ ପାନ
କଲାପେର କୂଳେର ଥିବା ବି ଷକୁ ବି jା ଓ ଦDଶକ
ୂ (ସାପ)ମାେନ ଭfିେଲ ।
अମ अଧାୟେର ସମୁଦରୁ अମୃତର ଉÂ^ି ଏବଂ ଭଗବାନ,ର େମାହି ନୀରୂପ
ଧାରଣ ବି ଷୟ ବ#iତ। ସମୁଦ ମÉନେର ଜାତ କାମେଧନୁ କୁ ଯ ନି ମେp ବାହGଣମାନ,ୁ
ଦି ଆଗଲା। ଉୈ ଃଶବା अଶକୁ ଭଗବାନ,ର ସନGତି କେମ ଇD,ୁ ଦି ଆଗଲା। ଐରାବତ

ଫୁଲ ଇD, ଉଦାନ ମoିତ କଲା। अପସରାଗଣ ଇDର ଭୁ ବନ ମoନ କେଲ। ଲfGୀ
ଆବି ଭାବ େହେଲ। ଲfGୀ ବି ୁ, େକାେଳ ବସି େଲ। ବାରୁଣୀ ସୁDରୀକୁ अସୁରମାେନ
ପା େହେଲ। ଆୟୁେବଦ ଗୁରୁ ଧନpରୀ, ଆବି ଭାବ େହଲା ଯାହା, ହାତେର କି
अମୃତଭାo ଥିଲା। େସ କଳସୀକୁ अସୁରମାେନ ଛଡ଼ାଇ ଧାଇଁେଲ। अସୁରମାନ,ୁ େମାହି ତ

ତ
ିକ

ା

କରି अମୃତ କଳସକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ବାକୁ ବି ୁ େମାହି ନୀରୂପ ଧାରଣ କେଲ।

ଇ
-ପ

ନବମ अଧାୟେର େମାହି ନୀରୂପୀ ବି ୁ ଓ अସୁରମାନ,ର କେଥାପକଥନ। ବି ୁ

ଆ

ହ
ାନ

େମାହି ନୀ ରୂପେର अସୁର,ୁ ବଶ କରି अମୃତ ଆଣି େଦବତାମାନ,ୁ େଦେଲ। ବି ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାହି ନୀ ରୂପେର अସୁର,ୁ ବଶ କରି अମୃତ ଆଣି େଦବ,ୁ େଦବା େବେଳ ରାହୁ
ଗୁଭାେବ େଦବ, େମେଳ ରହି अମୃତ ଭfିଲା। ତାହା େଦଖି ସୂଯ ଓ ଚD ଚfୁେର
ଠାରି ବି ୁକୁ ଏ କଥା ଜଣାଇବାରୁ ବି ୁ ତାକୁ ଚକେର େଛଦନ କରିବାରୁ େସ ଦୁ ଇ ଖo
େହାଇ अମୃତ କଳସୀେର ପଡ଼ି ଲା। ରାହୁ ଓ େକତୁ ରୂପେର ରହି ଲା। ପେର ବି ୁ,ୁ ବର
ମାଗି ଗହମoେଳ ରହି ରାହୁ ଓ େକତୁ , ରବି ଚD,ୁ ଗାସ କରି ଆସୁଛpି ।
ଦଶମ अଧାୟେର େଦବାସୁର ସଂଗାମ ବ#iତ। ଏହି अଧାୟର େଶ³ାକ ୧୯ ରୁ ୨୨
ମଧେର अସୁରମାନ, ନାମ ତଥା େସମାନ, ସାରଥି ମାନ, ନାମ ଉେଲA ଖ अଛି ।
େଶ³ାକ ୨୮ ରୁ ୩୪ ମଧେର ସମୁଦ ମÉନ ପେର େକଉଁ େଦବତା ସହ େକଉଁ अସୁର ଯୁ
କେଲ ତାହା ଓ अସୁର ମାନ,ର ବାହାନମାନ,ର ନାମ ଉେଲA ଖ। େଶ³ାକ ୩୫ ରୁ ୫୨
ମଧେର େଦବ ଓ अସୁର ମଧେର େହାଇଥିବା େଘାର ସଂଗାମ ତଥା େସହି ଯୁର
ଭୟାବହ ପରି ଣାମ ଓ fୟfତି ବ#iତ। େଶ³ାକ ୫୩ ଠାରୁ ୫୫ ମଧେର ଭଗବାନ ବି ୁ,ୁ

ମଧେର କାଳେନମି େଦୖ ତ(ପରବ^ୀ କାଳର କଂସ) ଏବଂ ମାଳୀ ଓ ସୁମାଳୀ େଦୖ ତ,ୁ
ଭଗବାନ କି ପରି ବଧ କରି ଥିେଲ ତାହା ବ#ନା କରାଯାଇଛି ।
ଏକାଦଶ अଧାୟେର େଦବାସୁର ସଂଗାମ ସମା େହାଇଛି । େଦବରାଜ ଇD ଓ
ଦାନବରାଜ ବଳି ମଧେର ଯୁର ଆଭାସ । ପେତେକ କାଳର ବଶ अଟpି । ଯୁେର

ଯୁେ ମି ଳpି େଯେତ ବୀର

।।

ଜୟ अଜୟ ମୃତୁ ଯଶ

।

େଯବା ରହଇ अବେଶଷ

।।

ଇ
-ପ

।

ଆ

ହ
ାନ

କାଳର ବେଳ ଏ ସଂସାର

ତ
ିକ

ା

ଏକ ପfର ଜୟ ତ अନର ପରାଜୟ; ଏହା ସୁନିିତ । ଯଥା -

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

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

`ୁତି , ତା,ର ଆବି ଭାବ ତଥା ତା,ର ମହି ମା ଗାନ ବି ଷୟ ବ#ନ। େଶ³ାକ ୫୬ ଓ ୫୭

Aahwaan.com

218

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଯୁେ ମାରି ଣ ଜୟ େଘାଷି

।

ମରେଣ ସେଗ େଯଣୁ ବସି

ଏଣୁ ଶୟେଳ େଯେତ ଜନ

।

କାଳ ଗରାେସ ନି ବ|ନ

।।

ପoିତ ଜନ ଏହା ଜାଣି

।

ଧମ अଧମ ପରି ମାଣି

।।

େଶାକ ହରଷ ପେଥ ମନ

।

େକେବେହଁ ନ କରpି ଛନt

। । ୮/୧୧/୮

ବଳି କୁ ଇD ତେଳ ଗଡ଼ାଇେଦବାରୁ

୮/୧୧/୭

ବଳି ର ଘନି . ମି ତ ଜaାସୁର ସି ଂହ ଉପେର

ବସି ଇD ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଐରାବତକୁ ଗଦା ପହାରେର େଲଉଟାଇ େଦଲା । କି 
ଇD, ସାରଥି ମାତଳୀ ତୁ ରp ଇD, ନି କଟକୁ ରଥ େନଇ ଆସି େଲ । ଜa ମାତଳୀକୁ
ଆଘାତ କଲା ସତ କି  ତତ୍ fଣାତ୍ ଇD ଜaକୁ େସଠାେର ହY ଶି ରେjଦନ କରି ବଧ
କରି େଦେଲ ।
ନାରଦଠାରୁ ଜa ହତା ସଂବାଦ ଶୁଣି ତାର ଭାଈ ନମୁଚି, ବଳ ଓ ପାଳ अବି ଳେa
ରଣଭୂ ମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସି େଲ । େଶ³ାକ ୨୦ ରୁ ୨୮ ମଧେର େସମାନ, ମଧେର ଯୁର ଗତି

ନମୁଚି ଓ ଇD ମଧେର ଯୁ (ନମୁଚିର ମୃତୁ ରହସ ଉେନGାଚନ ଇତାଦି ବି ଷୟ)
ବ#ନ। ଜଳେଫନ ମାରି ନମୁଚିକୁ ଇD ବଧ କେଲ । ବହGା, ନି େhଶକେମ ନାରଦ ଯାଇ
େସମାନ,ୁ ବୁ ଝାଇେଲ ଏବଂ ନାରଦ, ଉପେଦଶକେମ େଦବାସୁର ସଂଗାମ ସମା
େହଲା।

କରାଯାଇଛି ।
ପରମ ପୁରୁଷ େକ ଚି pି

।।

ହ
ାନ

।

ଆ

ସଦ अସଦ ପେର gିତି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଦାଦଶ अଧାୟେର ବି ୁ,ର େମାହି ନୀରୂପ େଦଖି ଶି ବ,ର େମାହ ବି ଷୟ ବ#ନା
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ଓ ପକୃ ତି ତଥା ବଳ ଓ ପାଳ अସୁରର ନି ଧନ ବ#ନ । େଶ³ାକ ୨୯ ରୁ ୪୦ ମଧେର
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ପକୃ ତି ପୁରୁଷ ରୂପର

।

େକ ସାଂେଖ କରpି ବି ×ର

।।

अେନ ବଦpି ନବଶ~ି

।

େଯ अବା ଛpି ପାରାତି

।।

अବୟ ଆତGତରୂପୀ

।

ତୁ ନାଥ ଠୂ ଳ ଶନ
ୂ  ବାପୀ । ।

ଏମp ହରି ର ମହି ମା

।

େକ କହି ପାେର ଗୁଣସୀମା । ।

୮/୧୨/୯
୮/୧୨/୪୫

ତେୟାଦଶ अଧାୟେର अବଶି  ୮ଟି ମନୁ ବି ଷୟେର ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ସମ
ମନୁ େବୖ ବସତ ବା ଶାେଦବ। େବୖ ବସତ ମନୁ , ୧୦ ପୁତ ଇfାକୁ , ନଭଗ, ଶଯାତି ,
ଧୃ, ନରି ଷpି , ନାଭାଗ, ଦି , କରୂଷ, ପୃଷଧ ଓ ବସୁମାନ। ଏହି ମନୁ , ସମୟେର
େଦବଗଣ ଆଦି ତ, ବସୁ, ରୁଦ, ବି ଶ, अଶି ନୀ, ଋଭୂ , अଣ×ଷ (ମରୁØଣ)। ଏହି େଦବଗଣ
ମଧେର ଇDର ନାମ ପୁରDର । ଏହି ସମୟର ସଋଷି – କଶପ, अତି , ବଶି ,
େଗୗତମ, ବି ଶାମି ତ, ଜମଦଗିt , ଭରଦାଜ । ଏହି ସମୟେର ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପେର
अଦି ତି ଗଭେର କଶପ, ଘେର ଜନିG େଲ ।

(େଘାଟକୀ ରୂପେର) ସୂଯ ,ୁ ରମି ବାରୁ अଶି ନୀକୁ ମାର ଜନG େହେଲ । ସଂା,ର ୨ ପୁତ ଯମ ଓ ଶାେଦବ ଏବଂ କନା - ଯମୁନା । ଛାୟାର ପୁତ, ସାବ#i ଓ ଶେନୖ ର ଏବଂ
କନା ତପତି ।
अମ ମନୁ (ସୂଯ ଓ ଛାୟାର ସୁତ) ସାବ#i। ସାବ#i, ୨ ପୁତ ନି େମାକ ଓ

ତ
ିକ

ା

ବି ରଜ:। ଏ ସମୟେର େଦବଗଣ ନାମ ବି ରଜ। ଏହି ସମୟେର ବି ୁ ବାମନ ରୂେପ
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ବି ଶକମାର ୨ କନା – ସଂା ଓ ଛାୟା, ସୂଯ ,ୁ ବାହା େହେଲ । ସଂା अଶି ନୀ

ଇ
-ପ

ବଳି କୁ ଚାପି େଲ। ସାବ#i, ସମୟେର ସମୁନି – ଗାଲବ, ଦୀିମାନ, ରାମ, କୃ ପାଚାଯ,

ଆ

ହ
ାନ

େଦାଣନDନ, ଋଷଶୃr ଓ ବାସ। ଏହି ସମେୟ ବି ୁ େଦବଗୁହ ଘେର ସରସତୀର ଗଭୁ Ù
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାବେଭୗମ ନାେମ ଜନG େହାଇ ବଳି କି ଇDପଦ େଦେଲ ।
ନବମ ମନୁ ଦfସାବ#i। ତାର ପୁତ – ଭୂ ତେକତୁ ଓ ଦୀେକତୁ । େଦବତା, ନାମ
- ପାରା ମରୀଚି ଗଭ। ଇD ନାମ अÈୁ ତ। ଋଷିମାେନ - ଦୁ ତି ମାନ ପଭzତି। ଆୟୁଷGାନ
ଘେର अaଧାରୀର ଗଭେର ବି ପ ଜନG େହାଇ ଋଷଭ ନାେମ ଖାତ େହେବ ।
ଦଶମ ମନୁ ବହGସାବ#i। ତାର କୁ ମରମାେନ ଭୂ ରିେଷଣ ଇତାଦି । ଋଷିମାେନ
ସୁକୃତି , ସତ, ହବି ଷGାନ, ଜୟ, ମୂ^i ପଭୃ ତି । େଦବତା ନାମ ବି ରୁ ସୁବାସନ। ଇDର
ନାମ ଶୁ। ବି ଶସୃଜର ଘେର ଭଗବାନ ବି ଷୁଚି ଗଭେର ବି ଶେକସନ ନାମେର ଜନG
େହେବ। ବି ଶେକସନ, ଶୁ ସrତେର ସତଯୁଗେର ମି ତ େହେବ ।
ବି ଶେକସନ, ଏକାଦଶ ମନୁ ଧମସାବ#i େହାଇ ପୃଥିବୀ ପାଳି େବ । ଏ ମନୁ ,ର
ସମୟେର େଦବ, ନାମ ନି ବା ଣରୁଚି ବି ହrମ କାମଗମ େହବ। ଇD, ନାମ ବଇଧୃତ
େହବ। ଋଷିମାେନ अରୁଣ ଇତାଦି ନାମେର ଖାତ େହେବ। ନାରାୟଣ अଂଶେର

ରୁଦସାବ#i ଦାଦଶ ମନୁ । େଦବତାମାେନ େଦବବାନ, ଉପେଦବ, ହରି ତ ପଭୃ ତି ।
ଇD ନାମ ଋତଧାମ। ତପସୀ, ତେପାମୂ^i, अଗtୀଧକ ପଭୃ ତି ସଋଷି। ଏହି ମନୁ ,
ସମୟେର ସଧାମା ନାେମ େଦବହରି ସୁନୃତା ଗେଭ ଜନG େହେବ ।
ତେୟାଦଶ ମନୁ

େଦବସାବ#i। େଦବସାବ#i ପୁତମାେନ ବି ଚିତ, ଚି ତେସନ।

ତ
ିକ

ା

େଦବତାମାେନ ସୁକମ, ସୁତାମ। ଇD ନାମ ଦି ବତି । ସଋଷିମାେନ ନି େମାକ, ତ^ଦଶ
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ଧମେକତୁ ଜନG େହେବ ।

ହ
ାନ
ଆ

େହେବ।

ଇ
-ପ

ଇତାଦି । େଦବେହାତ, ଔରସେର ବୃ ହତୀ ଗଭରୁ ହରିର अଂଶେର େଯାେଗଶର ଜନG
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ଚତୁ hଶ ମନୁ ଇDସାବ#i। ଇDସାବ#i, କୁ ମରମାେନ ଉରୁ ଓ ଗୀରବୁ ି।
େସହି ସମୟେର େଦବତା ନାମ ଚାfୁସ। ଇD ନାମ ଶୁଚି। ସଋଷିମାେନ अଗିt , ବାହୁ,
ଶୁଚି, ଶୁ ଓ ମାଗଧ ପଭୃ ତି । ଏହି ମନpରେର ବୃ ହଦଭାନୁ अବତାେର ସତାୟଣ, ପତt ୀ
ବି ତାନ ଉଦେର ବି ୁ ଜନG େହେବ ।
ଚତୁ hଶ अଧାୟେର ମନୁ ଆଦି ,ର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କମ ନି ରୂପଣ କରାଯାଇଛି ।
ମନୁ , ମନୁ ପୁତ, ସଷi, ଇD ଓ େଦବତା – ଏ ସମ`,ୁ ସୟଂ ଭଗବାନ ହY ନି ଯୁ~ କରpି ।
ଭଗବାନ,ର େଯଉଁ ଯପୁରୁଷ ଆଦି अବତାର ଶରୀର ବି ଷୟେର ବ#ନା କରାଗଲା,
ତା,ରି େପରଣାେର ମନୁ ଆଦି ବି ଶବବgା ସଂଚାଳନ କରpି । ଚତୁ ଯୁଗୀ େଶଷେର
ସମୟର ପରିବ^ନ ଫଳେର ଶତିସବୁ ନପାୟ େହାଇଯାଆpି ; େସେତେବେଳ ସଷiଗଣ
ନି ଜ ତପସାବଳେର ପୁନବାର େସସବୁ ର ଯଥାବତ୍ ସାfା®ାର କରି ଥାଆpି । େସହି
ଶତିମାନ, ଦାରା ହY ସନାତନ ଧମ ସୁରfିତ ହୁଏ। ଏହି ପରି ମହାକ ଓ अବାpର

କେର ଚଉଦଟି ମନpର ହୁଏ ।
ପuଦଶ अଧାୟେର ରାଜା ବଳି ,ର ସଗ ବି ଜୟ ବି ଷୟ ବ#iତ। ଇD ବଳି କୁ
ପରା` କରି ତା,ର ସ!^ି ଛଡ଼ାଇେନେଲ ଓ ତା,ୁ ବଧ କେଲ। କି  େଦୖ ତଗୁରୁ
ଶୁକାଚାଯ ସ{ିବନୀ ପେୟାଗ କରି ବଳି କୁ ପୁନଜୀବି ତ କରି େଦେଲ। ଏହି अଧାୟର

ତ
ିକ

ା

େଶ³ାକ ୧୨ ରୁ ୨୨ ମଧେର ଇDପୁର େଶାଭା ବ#ନ। ଦାନବରାଜା ବଳି ଇDପୁରୀ
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କର ପରି ମାଣ ନି ରୂପିତ ଏବଂ େସ ସବୁ ର କାଯ ନି ାରିତ अେଟ । ପେତକ अବାpର

ବୃ ହତି ,

ପରାମଶ େନେଲ।

େଦବତାମାେନ

ବୃ ହତି ,

ହ
ାନ

େଦବଗୁରୁ

ଆ

ଡ଼ରି ଯାଇ

ଇ
-ପ

अମରାବତୀକୁ ଚତୁ hiଗରୁ େଘରି ଗଲା। ବଳି ର ଯୁ ଆେୟାଜନ ଚମ®ାର ଥିଲା। ଇD
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ପରାମଶକେମ ରୂପ ବଦଳାଇ ଲୁ ଚି ପଡ଼ି େଲ। ବଳି अମରାବତୀକୁ ନି ଜ କବଳକୁ େନଇଗଲା
ଓ ତା’ପେର ତି ନି ପୁରକୁ ଜି ଣିଗଲା। ଏପରି ଭାବେର ବଳି ସଗବିଜୟ କରି ପାରିଲା ।
େଷାଢ଼ଶ अଧାୟେର ପେୟାବତ କରିବା ନି ମେp अଦି ତି,ୁ କଶପର ଉପେଦଶ
େଦବା ବି ଷୟ ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ବଳି ସଗ अଧି କାର କରି େନବାରୁ େଦବମାତା अଦି ତି
ମନେର ଦୁ ଃଖ କେଲ । ବହୁଦି ନ ପେର ସମାଧି ଭାrିବାରୁ କଶପ अଦି ତି, ଆଶମେର
ପହuିେଲ। ତା ପେର େସ ପତt ୀ अଦି ତି,ର କୁ ଶଳ ସମାଚାର ପଚାରି ନି ମt ପକାେର କି ଛି
ବାଣୀ କହି େଲ ।

େକ ଭୃ ତ େକ अବା ଈଶର

।।

େଭାଗ ସ!ଦ अଥ ଗୃେହ

।

ପାଣୀ ସାଧpି अତି େମାେହ

।।

ଏ ଭାେବ ସଂସାର ରଚି ତ

।

କି ବା େହାଇଲା ଆଚମି ତ। । ୮/୧୬/୫

ଯା ଘରୁ अତି ଥି ବାହୁେଡ଼

।

େସ ପାଣୀ େପତ ମୁେଖ ପେଡ଼ । ।

ତାର ସuିତ ପଣ
ୂ  େଯେତ

।

ଗମpି अତି ଥି ସrେତ

अଜi ଲା କମର ଆୟେ^



ଜ ସରpି ଜଗେତ

। । ୮/୧୬/୭
।।

୮/୧୬/୧୪

ଏହି अଧାୟର େଶ³ାକ ୨୫ ରୁ ୨୮ ମଧେର ବ#ନା କରାଯାଇଛି େଯ ବଳି ର
अତାଚାରେର େଦବଗଣ ଶୀହୀନ େହାଇଥିବାରୁ େଦବମାତା अଦି ତି କଶପ,ୁ ଏହାର
ସମାଧାନ ନି ମେp ପଚାରି ବାରୁ କଶପ ହରି େତାଷଣ ବତ ବା ପେୟାବତ ପାଳନ କରି ବାକୁ

ତ
ିକ

ା

अଦି ତି,ୁ କହି େଲ। ଫାଲଗୁନ ଶୁକ³ ପତି ପଦାଠାରୁ ଦାଦଶୀ ଦି ନ ପଯp ଏହି ବତ ପାଳନ
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କାଳର ବଶ ଏ ସଂସାର

ଇ
-ପ

କରି ବ। अମାବାସା ପାତରୁ ହY ବରାହ ଦp ଖାତକୁ ଯାଇ ମାଟି ମpି अେr େଲପି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ଇତାଦି ବି ଧି କହି ଛpି । େଶ³ାକ ୨୯ ରୁ ୩୭ ମଧେର କଶପ अଦି ତି,ୁ ଭଗବତ୍ `ୁତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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(ପେୟାବତ ସମୟର ସ!ୂ# `ୁତି ) କହି ଛpି । େଶ³ାକ ୩୦ େର ବ#ନ अଛି େଯ,
ଚତୁ ବiଂଶତି ଗୁଣ – ସାଂଖ ମତାନୁ ସାେର – ମୂଳପକୃ ତି , ମହ^, अହଂକାର, ପତନGାତା
(ଶ, ଶ, ରୂପ, ରସ. ଗ|), ପବୂ ତ (ଆକାଶ, ବାୟୁ, अଗିt , ଜଳ, ପୃଥିବୀ), ଦଶଇDି ୟ (ପାେନDି ୟ – େଶାତ, ତକ୍, ଚfୁ, ରସନା, ନାସି କା; ପ କେମDିୟ – ହ`, ପାଦ, ମୁଖ,
ଜନେନDି ୟ, ଗୁହଦାର) ଓ ମନ  ଦାଦାଃ ପକୃ ତି ବି କୃତୟଃ ସ ।
ମୂଳ ପକୃ ତି ର ବି କୃତି ମହ
େଷାଡଶକ`ୁ ବି କାେରା ନ ପକୃ ତି ନ  ବି କୃତି ଃ ପୁରୁଷଃ । ।
(ସାଂଖ ପବଚନ ଭାଷ, ୧ମ अଧାୟ) େବୖ େଶଷିକ ମତାନୁ ସାେର – ରୂପ, ରସ,
ଗ|, ଶ, ପରତ, अପରତ, ଗୁରୁତ, ଦବତ, େସtହ, େବଗ, ବୁ ି, ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ, ଇjା,
ପଯତt , ଧମ, अଧମ, ଭାବନା, ଶ, ସଂଖା, ପରି ମାଣ, ପୃଥ~, ସଂେଯାଗ ଓ ବି ଭାଗ –
ରୂପ ରସ ଗ| ଶ ପରତାପରତ ଗୁରୁତ ଦବତ େସtହେବଗା ମୂ^ଗୁଣାଃ ।

ସଂଖା ପରି ମାଣ ପୃଥ~ ସଂେଯାଗ ବି ଭାଗା ଉଭୟଗୁଣାଃ ।
କି  ‘ତକ ସଂଗହ’େର ସଂକଳି ତ ଚତୁ ବi ଂଶତି ଗୁଣ କଥନେର ଉପେରା~ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ
ମଧରୁ ‘େବଗ’ ଓ ‘ଭାବନା’ ପରି ବେ^ ‘େଦଷ’ ଓ ‘ସଂ:ାର’ ଗୁଣ ଦୁ ଇଟିର ନାେମାେଲA ଖ
ମି େଳ ।

ଚତୁ ର ସୃr ତ େଦହୀ

।।

ସପତହ` ଯରୂପୀ

।

ଆତGା େତା ତି ନିେବଦ ବାପି

। ।”

ଇ
-ପ

।

ଆ

ହ
ାନ

“ଦି ଶି ର ତି ଚରଣ ତୁ ହି

ତ
ିକ

ା

େଶ³ାକ ୩୧ େର ବ#ନା
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अଥାତ୍ ଯରୂପୀ ଭଗବାନ,ର ପାୟଣୀୟ ଓ ଉଦୟନୀୟ କମ - ଦୁ ଇଟି ଶି ର; ପ ାତଃ,
ମଧାହt ଓ ସଂଧା (ସବନ ତୟ) – ତି େନାଟି ଚରଣ; େବଦ ଚତୁ ୟ – ଚାେରାଟି ଶୃr;
ଗାୟତୀ ଆଦି ସ jD - ସାତଟି ହ` । ସୟଂ ଭଗବାନ ହY ଏହି େବଦ ପତି ପାଦି ତ
ଧମମୟ ବୃ ଷଭରୂପୀ ଯର ଆତGା । େଶ³ାକ ୩୮ ରୁ ୫୭ ମଧେର ପେୟାବତ ପାଳନର
ସ!ୂ# ପଜ
ୂ ାବି ଧି ବ#iତ ।
ସଦଶ अଧାୟେର अଦି ତି, ବତ, ପୁଜା अନା ଓ ପାଥନା େଯାଗଁୁ ଭଗବାନ
କଶପ ଶରୀରେର ପେବଶ େହାଇ अମରଗୁରୁ ଲଗtେର अଭି ଜି ତ ନାମକ ମୂହୂ^େର ବାମନ
ରୂପେର अଦି ତି ଗଭେର ସuାର େହେଲ ।
अାଦଶ अଧାୟେର ବାମନଜନG ଓ ବଳି , ଯଶାଳାକୁ ବାମନ, ଗମନ ବି ଷୟ
ବ#ନା କରାଯାଇଛି । ଭଗବାନ ବାମନ ଶବଣା ନfତର अଭିଜି ତ୍ ମୁହୂେ^ ଜନG ଗହଣ
କରି ଥିେଲ ଓ େସ ଦି ନ ଥିଲା ଭାଦବ ଶୁକ³ପfର ଦାଦଶୀ । ଏହି ତି ଥିକୁ ବି ଜୟା ଦାଦଶୀ

ଭଗବାନ ବାମନ,ୁ ସବି ତା (ସୂଯ ) ସାବି ତୀମ କେ# କହି େଲ, अବନୀ କୃ ାଜି ନ
େଦେଲ, ଶଶା, - ଦo, अଦି ତି – କଉପୀନ, କଶପ - କଟିସତ
ୂ , ଆକାଶ –

ଛତଦାନ,

ମି ନିମାେନ - କୁ ଶ, େବଦଗଭ – କମoଳୁ , ଶାରଦା - अfମାଳା, ଯfରାଜା – ଭିfାପାତ,
अମି କା – ଭିfା ଓ ମୁନିମାେନ ବହGେତଜ େଦେଲ ।

ତ
ିକ

ା

ସମ` ପକାର େଶାଭା ମoିତ େହାଇ ବାମନ ନମଦା ନଦୀର ଉ^ର ତଟେର ଥିବା
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େବାଲି କୁ ହାଯାଏ ।

ଇ
-ପ

ଭୃ ଗୁକj ନାମକ gାନ େଯଉଁଠି ବଳି ଯ କରୁଥିେଲ େସଠାକୁ ଚାଲି େଲ। ଭଗବାନ

ଆ

ହ
ାନ

ବାମନ,ୁ େଦଖି ସମ`, େତଜ ନି େ`ଜ େହାଇଗଲା। ନି ଜ ମାୟାେର ଛଦGେବଶୀ
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ବହGଚାରି ବାମନକୁ େଦଖି ବଳି ଓ ସମ` ଉପgିତ ବାହGଣ ତା,ୁ ଯଥାେଯାଗ ସାନ
ସ®ାର କେଲ। ବହୁତ ଆନDିତ େହାଇ ବଳି ବାମନ,ୁ ଯାହା ଇjା ଦାନ ମାଗିବାକୁ
କହି େଲ ।
ଉନବି ଂଶ अଧାୟେର ବାମନ,ର ବଳି କୁ ତି ନିପାଦ ଭୂ ମି ଯାଚନା, ଭୂ ମିଦାନ
କରି ବାକୁ ବଳି ,ର ସତପତି ା ଓ ତା,ୁ ଶୁକାଚାଯ,ର ବାରଣ ବି ଷୟ ବ#ନା
କରାଯାଇଛି । ଏଠାେର ବଳି ର ପେୂ ବାଜ, ଉÂ^ି ଓ କ^ୁ ତ ବା ମହି ମା ବ#ନ अଥାତ୍
ହି ରଣାf ଓ ହି ରଣକଶି ପୁ - ପହA ାଦ - ବି େରାଚନ - ବଳି ପଭୃ ତି , ବି ଷୟ ବ#ନ । ବଳି ର
ପି ତା ବି େରାଚନକୁ େଦବତାମାେନ ଛଦG ବାହGଣ େବଶେର ଆୟୁ ଭିfା ମାଗିଥିେଲ।
େସମାନ,ର କପଟ ଜାଣିପାରି ବା ସେ^ ବି େରାଚନ ନି ଜର ଆୟୁ ପଦାନ କରି ଥିେଲ।
େଶ³ାକ ୧୫ ରୁ ୧୭ ବାମନ ବଳି କୁ ତି ନି ପାଦ ଭୂ ମି ମାଗିେଲ। େଶ³ାକ ୩୦ ରୁ ୩୪ ମଧେର
ଦାନ ନ େଦବା ପାଇଁ ବଳି କୁ ଶୁକାଚାଯ ଉପେଦଶ େଦେଲ। େତଣୁ ବଳି ଶୁକାଚାଯ,ୁ

ସଂକ କରି ଦାନ अେଥ

।

ପେଛ ନ ଦpି େଯ ଜଗେତ

।।

େସ କାହY ଥିେବ ଏ ସଂସାେର

।

ପଡ଼pି अ|ତମ େଘାେର

।।

େଯ ଦାେନ ବୃ ^ି ଯାଏ ନାଶ

।

କୁ ଳ ସ!ଦ କମ ଯଶ

।।

େସ ଦାନ େକେବେହଁ ନ କରି

।

ଯଶ ସ!ଦ ଧମ ହରି

।।

ଧମ अଥ େଯ ଯଶ କାମ

।

ଆବର କୁ ଟୁ a େପାଷଣ

।।

ଏଥକୁ ରଖି ଦାନ କେଲ

।

ଆନD ଲେଭ ପାଣୀ ଭେଲ

।।

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ତା ପେର ବଳି କହି େଲ -
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ପରି ହାସେର ନାରୀ ସେr

।

ବି ବାେହ କନାବର େଯାେଗ

ବୃ ^େଥ ପାଣର ସଂକେଟ

।

େଗାରୁ ବାହGଣ,ର କେ

ମି ଥା କହି େଲ େଯେବ ତେର ।

ଏ କଥା େକ अବା ନ କେର

।।
।।
।।

“ରାମାଦି ବତ୍ ବ^iବଂ ନ ତୁ ରାବଣାଦି ବତ୍ ।”
ବି ଂଶ अଧୟାୟେର ବାମନ,ର ବି ରାଟରୂପ ଧାରଣ ଏବଂ ଦୁ ଇ ପାହୁoେର ମ^ ଓ
ସଗ ମାପି େନବା ବି ଷୟ ବ#ନ। ଶୁକାଚାଯ, ଉପେଦଶ ଶୁଣି ବଳି କହି େଲ ରେଣ ଝାସpି େଯଉଁ ବୀର

।

ସମେର ତଜpି ଶରୀର

।।

ତହଁୁ अଧି କ ପାେତ ଦାନ

।

େଯ କେର େସହି ମହାଜନ

।।

େଯ ସତପାେତ ଦpି ଦାନ

।

େସ ସେବ ସା^ ି କ ଜୀବନ

।।

ବଳି ର ପତt ୀ ବି |ାବଳୀ, ବଳି ଦାନ େଦବା ସମୟେର ବାମନ,ୁ ଭ~ି ଓ ଶା ସହ
ସ®ାର କେଲ। େଶ³ାକ ୨୧ ରୁ ୩୪ ମଧେର ବାମନ ସଗ ଓ ମ^, ଦୁ ଇ ପାଦେର

ଏକବି ଂଶ अଧୟାୟେର ବଳି ନି ବ|ନ ବି ଷୟ ବ#iତ। ବଳି अସୁରଗୁରୁ ଶୁକାଚାଯ,
କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ େସ ବଳି କୁ अଭି ଶାପ େଦେଲ। अନ अସୁରମାେନ ଭଗବାନ,
ବି ରୁେର ଯୁ ଆର କରି େଦେଲ। ଭଗବାନ, ପାଷଦମାେନ ସମ` अସୁର,ୁ ଧଳ
ୂ ି ସାତ୍
କରି େଦେଲ। ବଳି ପୁର ଶୀହୀନ େହାଇଗଲା। ଭଗବାନ ବାମନ ଦୁ ଇ, ପାଦ ସଗରୁ ମ^

ତ
ିକ

ା

ପଯp ପସାର କରି ତୃ ତୀୟ ପାଦେର ବଳି କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି େଦେଲ ।

ଇ
-ପ

ଦାବି ଂଶ अଧୟାୟେର ବଳି ଭଗବାନ,ୁ `ୁତି କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ତା ପତି

ଆ

ହ
ାନ

अନୁ ଗହ କରିଛpି । ଏଠାେର ଭଗବାନ ବୁ ଝାଇବା ଭାଗବତର ମହତ ବାଣୀ अନୁ ସାେର
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କୁ ହାଯାଇଛି େକବା ଜନନୀ ଭାତା ତାତ

।

କି ବା ସ!ଦ ଏ ଜଗତ

।।

ପତt ୀ ତନୟ େକହି େନାେହ

।

ସେବ ଯpି ତ ମାୟାେମାେହ

।।

ଏ େଯେତ ସଂସାର େଦଖଇ

।

ଜେନG ମରେଣ େହତୁ ତୁ ହି

।।

ମଁୁ ଯାକୁ अନୁ ଗହ କେର

।

ସବ ସ!ଦ େବେଗ ହେର

।।

େଯ अଥ ମେଦ अ| େହାଇ

।

ପର अପର ନ ଜାଣଇ

।।

ମଁୁ େଯ ବସଇ ସବଭୂେତ

।

େମାେତ ନ ମାେନ ଗବଚିେ^



ଏ ଜୀବଆତGା କାମ କେମ

।

ମାୟାେର ସବଭୁେତ ଭେମ

।।

ନାନା େଯାନି େର ଜନG େହାଏ

।

ାନ ନ ଲେଭ ମାୟାେମାେହ

ଜନG କରମ ବୟ ରୂପ

।

ବି ଦା ଐଶଯ ଧନାଧି ପ

।।
।।

।

େମାହର अନୁ ଗହ ତହY

।।

େଯ ଜନ ମାନ ଗବ ବେହ

।

ଧନ ସ!ଦ ରୂପ େଦେହ

।।

େସ େମାେତ ଜାଣିବ େକମେp ।

ମାୟା େମାହି ତ अବି ରେତ

।।

ପରି େଶଷେର ଭଗବାନ ବଳି , ଉେhଶେର କହି େଲ େଯ, ବଳି େହଉଛpି ଏକ
ମହାନ୍ ସତପି ୟ ଦାନୀ ରାଜା। େତଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ େଦବତାମାନ,ୁ େଯଉଁ gାନ ମି େଳ େସହି
gାନ ବଳି କୁ ମି ଳିବ। ବଳି େହଉଛpି ଭଗବାନ,ର ପରମ ଭ~। େତଣୁ ତା,ୁ ସାବ#i

ତ
ିକ

ା

ମନpରେର ଇDପଦ ମି ଳିବ ଏବଂ େସ ପଯp େସ ବି ଶକମା, ଦାରା ନି ମiତ
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ଏ ଭାେବ ଯାର ଗବ ନାହY

ଇ
-ପ

ସୁତଳେଲାକେର ବାସ କରି େବ । ତା’ପେର ଭଗବାନ ବଳି କୁ ତା, ନି ଜ ବ|ୁ ବା|ବ,

ଆ

ହ
ାନ

अତGୀୟ ସଜନ, ସହ ସୁତଳ େଲାକକୁ ଯାଇ अତି ଆନDେର େଭାଗବି ଳାସେର ରହି ବାକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ ।
ତେୟାବି ଂଶ अଧୟାୟେର ବଳି ର ବ|ନମୁ~ି ଓ ସୁତଳେଲାକ ଗମନ ବି ଷୟ ବ#iତ।
ଏହି अଧାୟେର ଆହୁରି ମଧ ବ#ନା କରାଯାଇଛି େଯ, ବଳି କୁ ସୁତଳେଲାକ େପରଣ
କଲାପେର ଭଗବାନ ପହA ାଦ,ୁ ମଧ ସୁତଳେଲାକକୁ ଯାଇ ତା, ନାତି ସହ ସjDେର
ସୁଖେଭାଗ କରି

ସୁଖେର କାଳାତି ପାତ କରିବାକୁ

କହି େଲ। ଫଳେର ପହA ାଦ ବି

ସୁତଳେଲାକକୁ ଯାଇ ନି ଜ ନାତି ସହ ସୁଖ ଜୀବନ ବାହି ତ କେଲ। ଭଗବାନ ବି ନି ଜ ଲୀଳା
ସରୂପ କି ଛିକାଳ ସୁତଳେଲାକର ଦାରପାଳ େହାଇ ରହି ଥିେଲ ।
ଚତୁ ବiଂଶ अଧାୟେର ବି ଗତ କର ସୃି अpକାେଳ ବହGା କୂଳେର େବଦ େଥାଇ
ସଂ|ା କରି ବାକୁ ଜଳେର ପଶେp େସହି େବଦକୁ ହୟଗୀବ अସୁର ହରଣ କରି
େନଇଗଲା। େସେତେବଳଏ ବହGା ବି ୁ,ୁ ସG ରି ବାରୁ ବି ୁ ଶଫରୀ ରୂପ ଧରି अସୁର
ହୟଗୀବକୁ ବି ନାଶ କେଲ। (ଷ. ମନୁ ଚାfୁଷ ମନୁ अpକାଳର ଘଟଣା) ଉ~ କ अp

ସି |ୁ ତେଟ ରାଜୁ ତି କରୁଥିେଲ ଯି ଏ କି େସହି କ अେp ଶାେଦବ ମନୁ ନାମେର ବି ଦିତ।
େସହି ସତବତ ରାଜା କୃ ତମାଳା ନାମକ ନଦୀ କୂଳେର ସtାନ କଲାେବେଳ ଜଳ
अ{ଳି କଲାେବେଳ ଭଗବାନ ମୀନ ରୂପ ଧରି ତା,ର ହ`େର ରହି େଲ। ବଡ଼ ମାଛ
ଖାଇଯି ବା ଭୟେର ନଦୀେର ନ ରହି ବାକୁ अନୁ େରାଧ କରି ବାରୁ ରାଜା ତାକୁ େନଇ କମoଳୁ

ଆପେଣ ରfା ପାଇ ଭେଲ

।।

ତ
ିକ

।

ଇ
-ପ

ପାଣୀ ଜୀବନ ରfା କେଲ

ା

ମଧେର ରଖିେଲ ।
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କାେଳ େଦୖ ନDିନ ବା େନୖ ମି^ିକ ନାମକ ପଳୟ ଉପଗତ ସମେୟ ସତବତ ନାମକ ରାଜା

ଆ

ହ
ାନ

ମୀନର अନୁ େରାଧ କେମ ରାଜା ମୀନକୁ କମoଳରୁ କଳସକୁ , ତାପେର କୂପକୁ , ପେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖାତ ଜଳକୁ , ତା ପେର ସେରାବରକୁ , େସଠାରୁ ହଦକୁ ଏବଂ େଶଷେର ସମୁଦକୁ
େନଇଗେଲ। ରାଜା ସତବତ ଜାଣିପାରି େଲ େଯ େସହି ମୀନ ସାଧାରଣ ମୀନ ନୁ େହଁ ,
ନି ୟ ଏହା ଭଗବାନ,ର ଲୀଳା । େତଣୁ େସ ତା,ୁ `ୁତି କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
अାନୀ ଜନ ଏ ଜଗେତ

।

ବ|ନ କମର ଆୟେତ

।।

ସୁଖର େଲାେଭ ଦୁ ଃେଖ ପେଡ଼ ।

ଯାବତ ଭ~ିମାଗ ହୁ େଡ଼

।।

ତାବତ ସୁଖ ନାହY ତାର

।

ଲଭଇ ଦୁ ଃଖ ମହାେଘାର

।।

ଯାବତ ନ ଜାଣଇ େତାେତ

।

ତାବତ ଭମଇ ଜଗେତ

।।

 ୁ ମୁଖ  କେଲ ଗୁରୁ
ମୁଖକ

।

ତରି କି ପାେର ତମେଘାରୁ

।।

ରାଜା ସତବତ ଏପରି ପାଥନା କରି ବାରୁ, ମରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ପଳୟ ଜଳେର
ବି ହାର କରି କରି ତାହା,ୁ ଆତGତ^ ଉପେଦଶ େଦେଲ। ସତବତ,ୁ ଭଗବାନ ନି ଜ
ସରୂପର ସ!ୂ# ରହସ ବ#ନା କରି ବା ସହି ତ ଉପେଦଶ ଛଳେର ାନ, ଭ~ି ଓ
ମପୁରାଣ

କୁ ହାଯାଏ। େନୗକା ଉପେର ବସି ସତବତ ଭଗବାନ,ର ସନାତନ ବହGସରୂପ
ଆତGତ^କୁ ଶବଣ କେଲ। ପଳୟ େଶଷ େହାଇଯି ବାରୁ ଏବଂ ବହGା, ନି ଦ ଭାrିବାରୁ
ହୟଗୀବ अସୁରକୁ ବଧ କରି ଭଗବାନ ତା ଠାରୁ େବଦ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିେଲ ଏବଂ ତାହା
ବହGା,ୁ ପଦାନ କେଲ। ଭଗବାନ, କୃ ପାରୁ ରାଜା ସତବତ ାନ ଓ ବି ାନେର ସ!ନt

ଇ
-ପ

ଇତି ଶୀମÈାଗବେତ ମହାପୁରାେଣ ପାରମହଂସାଂ ସଂହି ତାୟାଂ େବୖ ୟାସି କାଂ

ତ
ିକ

ା

େହାଇ ଏହି କେର େବୖ ବସତ ମନୁ େହେଲ ।

ଆ

ହ
ାନ

ସେବଷାମ୍ अଧାୟନାମ୍ ସାରସଂଗହ ବି େଶ³ଷଣ ଚି ତି ସମାଽୟମ୍ अମ :|ଃ ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କମେଯାଗେର ପରିପ#
ୂ  ଦି ବ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇେଲ। େସହି ପୁରାଣକୁ
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ଭୀମସାପି ରେଣ ଭେrା ମୁେନରପି ମତି ଭମଃ ।
ଯଦି ଶୁମଶୁଂ ବା ମମ େଦାେଷା ନ ବି ଦେତ । ।
ତଦୀୟଂ ବ`ୁ େଗାବି D ତୁ ଭେମବ ସମପେୟ ।
େତନ ତଦଂଘି କମେଳ ଋତି ଂ େମ ଯj ଶାଶତମ୍ । ।
ମହୀନଂ. କି ୟାହୀନଂ, ଭ~ିହି ନଂ ସୁେରଶର ।
ଯତ୍ ପଜ
ୂ ି ତଂ ମୟାେଦବ! ପରି ପ#
ୂ  ଂ ତଦ`ୁେମ । ।
ଯଦfରପଦଭଂ, ମାତାହୀନଂ ଚ ଯଦ୍ ଭେବତ୍ ।
ତବଂ fମତାଂ େଦବ! ପସୀଦ ପରେମଶର । ।
କମଶଃ - - - - - -  ହରି ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ।

ତ
ିକ

ା
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ସୁବ#ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ,ଗ{ାମ

ଇ
-ପ

େମାବାଇଲ୍ ନଂ – ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫

ଆ

ହ
ାନ

e-mail: sahadeva.pradhan04@gmail.com
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ଭାଗବତ
‘ଭାଗବତ’ – ଏହି ଚାରି ଟି अfରର अଥ େହଲା – ‘ଭା’ अଥାତ୍
‘ଭାବ’, अଥାତ୍ ସମ`, ସହ ଭଲ ସଂପକ ରଖି ବା । ‘ଗ’ अଥାତ୍ ‘ାନ’
अଥାତ୍ ପଠନ ମାଧମେର ନି ଜର ାନ ବି ତରଣ କରିବା । ‘ବ’ अଥାତ୍
‘େବୖ ରାଗ’ अଥାତ୍ େକୗଣସି ଜି ନିଷକୁ େଲାଭ ନ କରି ବା । ‘ତ’ अଥାତ୍
ଶାpି ଲତା ସାହୁ

‘ତ^’ अଥାତ୍ ଏହାର अଥ ବୁ ଝି କାଯ କରି ବା । ଏହା ଚାେରାଟି
अଧାୟେର ବ#iତ ଗÉ । ଏହାକୁ ‘ନବାfରୀ’ ଗÉ ମଧ କୁ ହାଯାଏ।
ଭାଗବତକୁ

ପଥେମ

ସଂ:ୃତେର

ବାସେଦବ

େଲଖି ଥିେଲ।

ବାସ, ସଂ:ୃତ ଭାଗବତ ସମେ` ପଢ଼ି ପାରୁନଥିେଲ। େସହି

ଦାସ, ଔରସରୁ ପଦGାବତୀ, ଗଭରୁ ଜନGଲାଭ କରି ଥିେଲ ମହାନ୍କବି
ଜଗନt ାଥ ଦାସ। ପଦGାବତୀ ପତି ଦିନ ବଡ଼େଦଉଳକୁ ଯାଇ ଶୀ ଶୀ
ମହାପଭୁ ,ୁ ମୁoିଆ ମାରି ମୁ~ି ମoପେର ପoିତମାନ, ଠାରୁ ସଂ:ୃତ
ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିେଲ। କି  ଭଲଭାେବ ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥିେଲ। ମାଆ ମନ
ଦୁ ଃଖ କରି ରହୁଥିେଲ। ପୁତ ଜଗନt ାଥ ଦାସ ମାତା, ମନର ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାକୁ ଚି pା କରି େଲ। ଏହାପେର ବଡ଼ଠାକୁ ର,ୁ ପଣିପାତ କରି
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ସମୟେର ପୁରୀ ଜି ଲAାର କପି େଳଶରପୁର ଶାସନେର ସଗତଃ ଭଗବାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଆ ମଠରୁ ସଂ:ୃତ ଭାଗବତ ଆଣି ପଥେମ ଏକ ତାଳପତ େପାଥିେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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‘ଭାଗବତ’ର ପଥମ :| ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ରଚନା କେଲ ଏବଂ ପତି ଦିନ ନୀଳାଚଳନାଥ
ଶୀଜଗନt ାଥ,ୁ ପଣାମ କରି େବଢ଼ା ଭିତେର ଥିବା ବଟଗେଣଷ, ପାଖେର अତି ସୁଲଳି ତ
କ¡େର ଭାଗବତକୁ ପାଠକେଲ। ଏହାକୁ ଭାଗବତେପମୀ ଭ~ମାେନ ମହାଆନDେର
ଶୁଣିେଲ ଏବଂ ଗଁା ଗଁା େର ଭାଗବତ ଟୁ rୀକରି ପତି ଦିନ ସକାଳ ସ|ାେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଗବତ
ପାଠକେଲ। ଭାଗବତର ଆଦର ଘେର ଘେର ବଢ଼ି ଚାଲି ଲା। ଭାଗବତ କ^ବ କରି ବାକୁ
ଶି ଖାଏ। ମନେର ଦୃ ଢ଼ତା ରଖିବା ଶି ଖାଇବା ସହି ତ ବି ଚାର ଶ~ି ବଢ଼ାଏ । େତଣୁ
ପେତକଦି ନ ସ|ାେର ଭାଗବତ अଧାୟ େଲଖାଏଁ ପଢ଼ି ବା ଉଚି ତ୍ ।
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ତ
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ା
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ହ
ାନ

କଟକ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୭୩୮୧୩୪୧୦୦୨
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 ୀତି ଉପେର ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନର ପଭାବ
अଥନ
अଥନୀତି ଉପେର ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନର ପଭାବ ଏବଂ ଆମର କ^ବ
ସ!ତି ୨୩୪

ପାଇଁ ଆଇପି ସିସି

େବୖ ାନି କ ଜାତି ସଂଘ

(Intergovernmental
Intergovernmental Panel on Climate Change) ଜଳବାୟୁ
ରି େପାଟ  େଲଖିଛpି (ଦି ହି Dୁ ପତି କା) ପାୟ
अସି ତ ମହାpି

୨୦୦ େଦଶ ଏହାର

ପାସrିକତା ଏବଂ ରି େପାଟେ ର ଥିବା ତି ~ ସତକୁ ସୀକାର କରି ଛpି ।
କି  ଆେମ ଏବି ଷୟେର ଏେତ ଯତt ବାନ ନୁ େହଁ | କି  େଯେତେବେଳ
ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ ନ ଆପଣ,ୁ

ଏବଂ ଆପଣ, ପରି ବାରକୁ ଏବଂ

ଆପଣ, ଆୟକୁ ମଧ ପଭାବି ତ କରି ବ… ଆପଣ ଯତt ବାନ େହେବ |

ପୃଥିବୀକୁ ବuାଇବା ପାଇଁ ଆେମ କଣ କରି ପାରି ବା? ପାଗଳ ପରି
ପୃଥିବୀର ତାପମାତା ବଢୁ ଛି । ବ^ ମାନର ତାପମାତା ପବ
ୂ  ଶି 
ତାପମାତା ଠାରୁ ୧.୧ ଡି ଗୀ अଧି କ | ୨୦୧୫ ପାରି ସ୍ ଚୁ ~ିନାମା
अନୁ ଯାୟୀ ୨୦୪୦ ସୁା ୧.୫ ସୀମା ଉଲA ଂଘନ େହବାର ସାବନା
ରହି ଛି। ଏହାକୁ ହାଲୁ କା ଭାେବ ଗହଣ କର ନାହY କାରଣ ଏହା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆହୁରି ବଢି ପାେର | ୨୧୦୦ ସୁା ଏହା ୨.୭ ଡି ଗୀ ସୀମା ଉଲÌନ
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ଯଦି ଏହା ହୁଏ େତେବ ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନକୁ ମୁକାବି ଲା କରି ବା ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

େହାଇପାେର। ଭାରତେର ଏହି ବୃ ି अଧି କ ଖରାପ େହାଇପାେର।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

234

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ ନ, ଜଳର अଭାବ ଏବଂ େଦୖ ନିକ ଉÂାଦନେର ହାସ ଭଳି ଭୟ,ର
ପଭାବ ପକାଇପାେର ଆଇ ଏଲ୍ ଓ अନୁ ଯାୟୀ, େଗAାବାଲ ୱାମiଂ େଯାଗଁୁ ଭାରତ ୩୪
ନି ୟୁତ ଚାକି ରି ହରାଇପାେର। ସରକାରୀ ଡି େସaର ୨୦୧୯ ରୁ ରି େପାଟ  अନୁ ଯାୟୀ,
ପି ଆଜ ମୂଲ ବୃ ିେର ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନର ହାତ अଛି (ଦି ହି Dୁ ପତି କା) କାରଣ
ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନ ସମଗ ଭାରତେର ପାଣିପାଗେର अସାଭାବି କ ପରି ବ^ନ ଘଟାଇଥାଏ
େଯପରି ଶୁଖିଲା gାନ ଗୁଡିକେର ହଠାତ୍ ବନା ଏବଂ ଆଦତା gାନଗୁଡିକେର ମରୁଡ଼ି ପରି
ପରି gିତି ସୃି ହୁଏ ତାପମାତାେର ପତି ୨ ଡି ଗୀ ବୃ ି ସହି ତ ଫସଲ अମଳ ୧୫ - ୧୭%
ହାସ ହୁଏ (Scroll.in) େତଣୁ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳର ମୂଲ ବୃ ି େହବ अଥାତ କମ୍
ସuୟ! ଜମାନ ୱାଚ୍ अନୁ ଯାୟୀ, େକବଳ ୨୦୧୮ େର ଭାରତ ୩୭ ବି ଲିୟନ ଡଲାରର fତି
ସହି ଛି (Scroll.in) ଆଗାମୀ ଦଶ|ିେର ଜଳବାୟୁ ଭାରତର ଜି ଡିପି ୫ % ହାସ
କରି ପାେର ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ନ ସହି ତ ଲଢ଼ି ବା ପାଇଁ अେନକ ପଦେfପ अଛି  ଯଦି

ଏପକାର ଚି pା ବି ପଦପ#
ୂ  େହବ ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନ ତମାଖୁ ପରି ମାରାତGକ ୨୦୦୦
ରୁ ୨୦୧୯ ପଯp ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନ ର ସି ଧାସଳଖ ଫଳାଫଳ ଭାବେର ୪୭୫୦୦୦ ରୁ
अଧି କ େଲାକ ପାଣ ହରାଇେଲ (ହି Dୁ`ାନ ଟାଇମ୍ସ) । ୨୦୧୯େର ଫନି ବାତା ୨୮
ନି ୟୁତ େଲାକ,ୁ ପଭାବି ତ କରି େଦଶକୁ ୮ ବି ଲିୟନ ଡଲାରର fତି ଘଟାଇଥିଲା (ହି Dୁ`ାନ

ତ
ିକ

ା

ଟାଇମ୍ସ)। ଏତି କି ପଇସାେର ୭୨ ମି ଲିୟନ୍ ପି ଲା,ୁ ବଂଚାଇବା ଏବଂ ଶି fିତ କରାଯାଇ
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େଲାକମାେନ ଭାବpି େଯ େସମାେନ ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ନ ସହି ତ ଆଡଜ େହେବ,

ଇ
-ପ

ପାରି ଥାpା େତଣୁ ଉପଶମ अେପfା ସତକତା ଭଲ ବା`ବେର ଆମର अଧି କାଂଶ ଜଳ

ଆ

ହ
ାନ

େଗAସିअର ତରଳି ବା ତରଳରୁ ଆସି ଥାଏ କି  ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ନ ଏହାକୁ ତରାନି ତ
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କରି ବ ଏବଂ ଏହା ସମୁଦ ପ^ନେର ବୃ ି ଘଟାଇବ େତଣୁ, ବଢୁ ଥିବା ଜଳଚାପ ପାୟ
୫୦୦୦ ହି ମାଳୟ ହଦକୁ ବି େßାରଣ କରି ପାେର ଯାହା ବହୁ ଜନସଂଖା ବି ଶି ଗାେrଟିକ୍
ସମତଳ ଭୂ ମି (ଟାଇମ୍ସ ଟାେଭଲ ପତି କା) କୁ ପଭାବି ତ କରି ବ େତଣୁ ଆପଣ ବ^ମାନ
ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ ନ ବି ଷୟେର ଚି pା କରୁଥିେବ … ବ^ମାନ ପଶt େହଉଛି ପରି େବଶ
ସ,ଟରୁ ନି ଜକୁ କି ପରି ରfା କରାଯାଇ ପାରିବ? ମି ଳିତ ଜାତି ସଂଘ କହି ଛି େଯ ଜଳବାୟୁ
ପରି ବ^ନ ବି େରାଧେର ଲେଢଇେର ଭାରତ ଏକ ବି ଶ ଶ~ି େହାଇପାେର। ଜଳବାୟୁ
ପରି ବ^ନକୁ ମୁକାବି ଲା କରିବା ପାଇଁ ୫ ଟି ସମାଧାନ अଛି | #୧ - ଗଛ ଲଗା | ବୃ f
ଏକ ମୂଲବାନ ଉ | ଏକ ପରି ପକ ଗଛ ବାଷiକ ୪୮ ପାଉo (୨୨ କି େଲା) କାବନ
ଡାଇअÄାଇଡ୍ ଗହଣ କରି ପାରି ବ (ଆେମରି କାର କୃ ଷି ବି ଭାଗ କହି ଛି) | େସହି କାବନ
ଡାଇअÄାଇଡ୍ ଯାହା ବି ଶ ତାପମାତା ପାଇଁ ଦାୟୀ | େତଣୁ ବୃ f େରାପଣ ଏହାର ପରି ମାଣ
ହାସ କରି ବାେର ସାହାଯ କରି ବ | #୨ - ନବୀକରଣ େଯାଗ ଶ~ି େହଉଛି ଭବି ଷତ |

ପଦୂ ଷିତ କେର | ସj ଶ~ିକୁ ପରି ବ^ନ କରି ବା ପାଇଁ ଜେଣ ନି ଜର େଟେରସ େର
େସାଲାର ପାେନଲ gାପନ କରି ପାରିବ | ଛାତର େସାଲାର ପାେନଲ ପାଇଁ ସରକାର
୩୦% ସବସି ଡି ପଦାନ କରୁଛpି । ଆପଣ ଇେକା-େଫoଲି ବି ଦୁତ୍ ହାସଲ କରିବା ସହି ତ
अତି ରି~ ଶ~ିକୁ

ବି କୟ କରି ପାରି େବ (ଇେକାେନାମି କ୍ ଟାଇମ୍ସ) |#୩- ଜଳ ସuୟ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାକୁ େହବ | ଜଳ ସuୟ କରି ବା ଦୀଘ ସମୟ ମଧେର ସହାୟକ େହବ | ଏହା
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ଏହା ଜଣା େଯ େକାଇଲା ଶୀଘ ହାସ େହଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଜଳି ବା ପରି େବଶକୁ ମଧ

ଇ
-ପ

େକବଳ ଜଳ ନୁ େହଁ अେନକ କି େଲାୱାଟ ମୂଲର ବି ଦୁତ୍ ସuୟ କରିବାେର ଏବଂ ବି ଶ

ଆ

ହ
ାନ

ତାପମାତା ହାସ କରି ବାେର ସାହାଯ କରି ବ | #୪ - ପAାିକକୁ ନା କୁ ହ- ଭାରତ ପାୟ ୫.୫
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ନି ୟୁତ ଟନ୍ ପAାିକ୍ ବଜବ`ୁ ଉÂାଦନ କେର | ଏହା ସତ େଯ ଆଜି ର ସମୟେର
ପAାିକ୍ ବାଗ୍ ଛାଡି ବା अତp କସାଧ, କି  ଯାହା ବି େହଉ, ପAାିକ gାନେର ଏକ
କପଡା ବାଗ ବବହାରର अଭାସକୁ ଆପଣାଇବାକୁ େହବ gାୟୀ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ
ପୃଥିବୀକୁ ବuାଇବାର ଚାବି अେଟ #୫

- ରାଜେନତାମାନ,ୁ ଉ^ରଦାୟୀ କର |

ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ ନକୁ ନି ୟଣ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ କଣ କରୁଛpି ? ନି କଟg
େଲାକମାେନ ମଧ ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ ନ ବି ଷୟେର अବଗତ କି ? ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ନ
େକେତ ମାରାତGକ େହାଇଛି ତାହା ଆମ ପି ୟ େଲାକ,ୁ ଜଣା | ଜଳବାୟୁ ପରିବ^ନ ଏକ
େପୗରାଣିକ କଥା ନୁ େହଁ , ଏହା ବି ାନର ଏକ ସତ ଏବଂ ଏହାର ପଭାବ ବ^ମାନ
अଧି କରୁ अଧି କ ଦୃ ଶମାନ େହଉଛି ଏବଂ ବି ଶ `ରେର ସତକ ଘି ଶୁଣାଉଛି | େତଣୁ,
ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ନକୁ ହାଲୁ କା ଭାେବ ଗହଣ କରିବା ନାହY ଏବଂ ବି ଳa େହବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
ପୃଥିବୀକୁ ରfା କରି ବା | କାରଣ ମନୁ ଷ ଏବଂ ଜୀବଜଗତକୁ

ରହି ବା ପାଇଁ अନ

କରି ବା ଉଚି ତ୍ |

ତ
ିକ

ା

अସି ତ ମହାpି
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େକୗଣସି ଗହ ନାହY | ଜଳବାୟୁ ପରି ବ^ ନ ଦି ଗେର ପତକ ବ~ି ନି ଜର କ^ ବ ପାଳନ
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ସୁଜନପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ଓଡ଼ି ଶା ରrମuର ବି କାଶ : ଏକ अଧୟନ
ପାଚୀନ କାଳରୁ ନାଟକର ଏକ ମୁଖ ଉପାଦାନଭାେବ “ରrମu”
ପରି ଗଣିତ। ମଁୁ “ନାଟକ” ଓ “ରrମu”କୁ ମୁଦାର ଦୁ ଇ ପାଶଭାେବ
ଗହଣ କେର କାରଣ ନାଟକ ମug ନ େହଲା ପଯp ତାର ବା`ବି କ
ଗୁଣାତGକ ଓ ପରି ଣାତGକ ମାନ ନି ାରଣ କରାଯାଇନପାେର ନାଟକ ସ ତଃ
ସୁବାଷ ବାରିକ

ସ!ୂଣ  अଭିନୟ ଉପେର ନି ଭର କରି ଥାଏ ଓ ଏହି अଭିନୟ ପାଇଁ ମuର
अବଶକତା अନୁ ଭୂ ତ ହୁଏ। ନାଟକ ତା’ର କନା ବି ଳାସ ଚି pା
େଚତନା ରୂପନି ଏ। ଏହି ରrମuେର ତା’ର ଭିତେର ଦଶକର େମାହି ତ
ପାଇଁ ବୁ େଣ ଏକମାୟା ଜାଲ। ନାଟକ ସଫଳତା ପାଇଁ ରrମuର

ସଫଳତା ଆଡକୁ ଟାଣିନିଏ। େତଣୁ ମେନ ହୁଏ ନାଟକର ବି କାଶେର
ରrମuର ଭୂ ମିକା ସ!କେର ଜାଣିବା ନି ହାତି ଆବଶକ ମେନହୁଏ ।
ଭାରତ ବଷେର ରrମuର ପରି କନା gାନ, କାଳ, ପାତ, ନି ୟମ
ଉପେର ଆଧାରି ତ। ମଁୁ ପଥେମ ରrମu ସ!କେର ଆେଲାଚନା
କରୁଛି । ରrମu ବା େପfାଗୃହ େହଉଛି ଏକ gାନ େଯଉଁଠି ବି ଭିନt

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ସାଂ:ୃତି କ କାଯକମ ଆେୟାଜନ େହାଇଥାଏ ଏଠି ଦଶକ ଓ େଶାତା
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ସାଜସଜ। ଉପେର ଗୁରୁ^ାେରାପ େଦଇଥାଏ। ଏହି ରrମu ହY ତାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ବସି ଆନD ଉପଲ¸ି କରି ଥାpି । ଏହି େପfାଗୃହ କହି େଲ ସାଧାରଣତଃ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଗଜ ବା ରrgଳ, ଏବଂ େପfାgଳ କହି େଲ ଦଶକ ବସି ବା gାନକୁ ବୁ ଝାଏ େତଣୁ ଏହି
େପfାଗୃହ ବା अଡି ଟରି ୟମ ବି ଭିନt ସ ରୂପ େଦଖାଯାଏ, ସି େନମାହଲ, ୂଡିଓ, ରrଶାଳା
ଆଖଡା ଘର, ନାଟଶାଳା,ସଭାଘର ଓ ରr ମoଳ ଇତାଦି । ପାଚୀନ କାଳେର ଚାରି
ପକାର େପfାଗୃହ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ ଯଥା: ଚତୁ ରସ, ବି କୃ, ତfସ ଏବଂ ଏବଂ
ବ^ଣକାର अଥାତ ବଗାକାର, ଆୟତକାର, ତି େକାଣକାର ଏବଂ େଗାଲାକାର। ସବ
ପଥେମ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ। ନାଟ ଶାେର ତି ନିେଶଣୀ େପfାଗୃହ ଉେଲA ଖ ଥିଲାେବେଳ
ଶାରଦୀତନୟ କୃ ତ ଭାବପକାଶ ଗÉେର “ବୃ ^” ପକାର େପfା ମoପର ଉେଲA ଖ ରହି ଛି।
ମହାଭାରତେର ବ#iତ କଂସର ରrପୀଠ ଆଜି ର ାଡି ୟମକୁ ବୁ ଝାଇଥାଏ। ପଥମତଃ
ରrମu ପକାର େଭଦେର ପଥେମ ଚତୁ ରସକୁ ଆେଲାଚନା ପରି ସରକୁ ଆଣୁଛି। ୧.
ଚତୁ ରସ- ଶ-କଦମ ଗÉେର କୁ ହାଯାଇଛି “ଚତୋଡଗୟମ େକାଣାଃ अସ” ପାକ
କାଳରୁ ବଗାକାର ମoପର ନି ମା ଣ ପର!ରା ରହି ଛି। ପୁନ “ମୀମାଂସ” ଗÉେର ମଧ

ଚାରି ଆଶମ, ଚାରି अବgା ଜୀବନର ପତୀକ ପୁନ ଚାରି େକାଣର ମହ^କୁ ବ`ୁଶା
ଗୁରୁତ ଦି ଏ। େତଣୁ ଏହି େପfାଗୃହ ନି ମା ଣ ଚତୁ ରାସ ଆକାର େପfାଗୃହ ନି ମା ଣ
ପର!ରା अତି ପାଚୀନ ଏହା ପୃଥିବୀର ପାୟ अେନକ େଦଶେର େଦଖା େଦଇଥାଏ,
ଦି ତୀୟତଃ ବି କୃଷୁ କାବ “ଶh କଦମ”େର କୁ ହାଯାଇଛି - ବି ଭାେଶନ କୃ  ଦୀଘ ଇତି

ତ
ିକ

ା

ବି କୃ “अଥାତ ଯାହା ବି ଭିନt ପକାର େଦୖ ଘ ଓ ପgକୁ ବୁ ଝାଏ” ପୁନ େଜୖ ନ ସାହି ତେର

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

ବଗାକାର ବା ଚତୁ ରାସ ଆକାରେର ସେ,ତ ମି େଳ। କୁ ହାଯାଏ ଚାରି େବଦ, ଚାରି ବଶି ,

ଇ
-ପ

ମଧ ଏହି ଧରଣ ପସାଦ ନି ମା ଣର ପର!ରା େଦଖାଯାଏ। େପfାଗୃହକୁ ବି କୃ
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ଆୟତକାର କରିବାର ବ#iତ ନାଟ ଶାରୁ ସୂଚନା ମି ଳିଥାଏ। ତୃ ତୀୟତଃ, ତୟ`ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆକାର େପfାଗୃହ ଏହା ତି େକାଣାକାର ସାଧାରଣତଃ ପାଚୀନ କାଳେର ସାହି ତେର ତୟ`
କହି େଲ। ପାସାଦର ଆକାରକୁ ବୁ ଝାଉଥିଲା ନାଟ ଶାର “ତୟସ” େପfାଗୃହକୁ
ତି ନିଭାଗେର ବି ଭ~ କରାଯାଇଛି ୧.ବଡ ତୟସ, ୨.ମଧ ତୟସ, ୩.େଛାଟ ତୟସ। ଚତୁ ଥ
ବୃ ^ାକାର ପାଚୀନ କାଳରୁ अଦବଧି ଏ ପକାର େପfାଗୃହ ବହୁଳ ପରି ମାଣଦୃ ି େଗାଚର
ହୁଏ। ଏହା ମୁ~ାକାଶ ଏବଂ ଆjାଦି ତ ଏପରି ଦୁ ଇ ଭାଗେର େପfାଗୃହ ଥିଲା।
ମହାଭାରତର अଦପବେର ବ#iତ ସ ୟଂaର ମoପ ବୃ ^କାର ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି
ବୃ ^ାକାର ମଧଭାଗେର ବହୁତ େଗାଲାକାର ଚଟାଣ ଉପେର େଜ ଥିଲା। ମuର
ଚତୁଦି ଗେର େସାପାନ ଆକୃ ତି ଆସନ ରହୁଥିଲା। ଏଥିେର ଥିବା `ଗୁଡିକର ସୁDର
ମୂ^iମାନ େଖାଦି ତ େହାଇଥିଲା, ଏହି େପfାଗାର ତି ନିଦିଗେର ଦଶକ ବସpି ଏବଂ େଗାଟିଏ
ଦି ଗେର ସrୀତ ବାଦକାର ବସି ଥାpି , ରrପୀଠ ଗୁଡିକ ବା େଜ େବେଳ େବେଳ ଦଶକ
ବସି ବା gାନରୁ ଉ େହାଇଥାଏ, ଏହି ଭଳି ଭାେବ ପାଚୀନ କାଳରୁ ଆଦବଧି ବି ଭିନt

ସେ^, ଆଜି ର ରrମu ଭିନt ରୂପ ଧାରଣ କରି ଛିଏହା ବି ନା ଦି ଧାେର ଗହଣ କରି ବାକୁ
ପଡି ଥାଏ ।
ଭାରତ ବଷର ତ®ାଳୀନ ସମସାମୟୀକ, ରାଜେନୖ ତିକ, ସଂ:ୃତି କ ପରି େବଶ ଭିତେର
अେନକ ଉ×ାନପତନ େଦଇ “ନାଟକ” ରrମu ଗୁଡିକ ଆେଗଇ ଆସି ଛି େମାର ମେନହୁଏ
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ସମ ଶତାୀେବଳକୁ ପାଚୀନ ଭାରତର େପfାଗୃହ ଗୁଡିକ କମଶଃ ହାସପାଇ ଏକ
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ପକାର ପାେୟାଗିକ ସାଜସଜ ବବହାର କରି ସମସାମୟି କ ପରିgିତ ବି ଭିନt ବାଧା ବ|ନ
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ସୀମି ତ`ର େଦଇ ପହuିଥିଲା। ତୟଦଶ ଶତାୀ େବଳକୁ ପୁଣିଥେର ରrଶାଳା ମୁo

ଆ

ହ
ାନ

େଟକି ବାକୁ ଆର କଲା अଦଶ ଶତାୀେର ୟୁେରାପୀୟମାେନ ଆଗମନେର ରrମu
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

240

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଜଗତେର ଏକ ନୂ ତନ ବି ପAବ ଆଣି ଥିଲା ଏହି ବିକାଶ ଫଳେର େପfାଗୃହ ଦୁ ଇଟି ରୂପ
ଧାରଣ କରି ଥିଲା ୧. अଭିନୟ ପାଇଁ ରrମu ଓ ଦି ତୀୟଟି ନି ଜୀ ବ ଚି ତ ପାଇଁ
ସି େନମାହଲ। ତ®ାଳୀନ ସମୟେର େପfାଗୃହ ମଧେର, ଭାରତଭବନ (େଭାପାଳ)
ରବି Dଲାୟ େପfାଗୃହ ଲେfGୗ (୧୯୯୪) ଭାେଳରାଓ େପfାଗୃହ ମୁaାଇ (୧୯୭୪) ପ୍ତି ରfା
ମoପ ଦି ଲAୀ (୧୯୬୧) ବି ରଯା ମାତୃ ଶୀ ସଭାଘର ମୁaାଇ, ମି ରାଟ ବି ଶବଳୟ େପfାଗୃହ
ରୁରୁକୀ- ବି ଶବି ଦାଳୟ େପfାଗୃହ, ବrଳା ରrମu, ମରାଠୀ ରrମu ଇତାଦି ।
ବ^ମାନ ଓଡି ଶାର ରrମu ଆଡକୁ ଆପଣ, ଦୃ ି ଟାଣିେନଉଛି । ଓଡି ଶା
ସା:ୃତି କ ନାଟ ପରି େବଶେର ବି କାଶ କଥା େଯେତେବେଳ ପେଡ ମନେର ଏକ ଶି ହରଣ
ଉନGାଦନା େଖଳି ଯାଏ। ଓଡି ଶାର ରାଜା ମହାରାଜାମାେନ ଥିେଲ କଳାର ପଜ
ୂ ାରୀ, ଆେମାଦ
ପେମାଦ ପାଇଁ ବି ଭିନt ରrଶାଳା ନି ମା ଣ କରୁଥିେଲ, ରାଜ,ର gାୟୀ ରrଶାଳା ଥିବା
gେଳ ଧନୀ ଜମି ଦାର ମାନ,ର अgାୟୀ ରrଶାଳା ଥିଲା, ଏଗୁଡିକ ପବପବାଣୀ

ମତବ~ କରpି

େଯ, ଓଡି ଶା ପଥମ ରrମu ମାହାrାର अgାୟୀ ରrମu,

(ରାଧାକାpମu) ୧୮୭୭େର ନାଟକାର ଜଗେମାହନ ଲାଳ, “ବାବାଜୀ” ପ ଥେମ ମu`
ହୁଏ। ୧୮୮୧ ମସି ହା अୋବର ସାତ ତାରି ଖେର ରାମାଶ,ର, କାuି କାେବରୀ ନାଟକ
ମu` ହୁଏ। ଏହି ସମୟେର ୧୮୮୧ -୧୮୮୩ ମସି ହାେର ପବ
ୂ  ଓଡି ଶାେର gାୟୀ ମu ଦୃ ି

ତ
ିକ

ା

େଗାଚର ହୁଏ ନାହY। ୧୮୮୫ ଉମାଶ,ର “ବି ଶାସ” କଟକେର gାୟୀମu gାପନ
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ମାନ,େର ନାଟକ अଭିନୟ ପଦଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ବି ଭିନt ଆେଲାଚକ ସାହି ତକାର

ଇ
-ପ

କରି ଥିେଲ। ଏହି ବଷ କଟକେର ସତୀଶଚD ସରକାର “ମାେଗtଟିକ” ଥିଏଟର ଗଠନକରି

ଆ

ହ
ାନ

ବrଳା ନାଟକ अଭିନି ତ କରଯାଇଥିଲା। ୧୮୮୭େର ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, ପେଚାେର
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ଭିୋରି ଆ ଆେମଚର ଥିଏଟସ ପତି .ିତ ହୁଏ, ଶାମ ସୁDର ମୁଖିଆ, ପେଚ.ା କଟକ
ଠାେର ବୀଣାପାଣି ଥିଏଟସ ୧୯୯୮ ପତି .ିତ ହୁଏ। ୧୮୯୭ ମସି ହାର ପାରଳାେଖମୁoି
ଠାେର ଏକମି Dିର ପତି .ା େହାଇଥିଲା ମାତ ବି ଭିନt କାରଣରୁ ବDେହବାକୁ ଯାଉଥିବା
େବେଳ ରାଜାସାେହବ ପଦGନାଭ ନାରାୟଣ େଦବ, ପେଚା ଫଳେର ଏକନୂ ତନ ଢrର
୧୯୦୫ ଏହା ପଦGନାଭ ରrାଳୟ ଭାେବ ପରିଚି ତ େହଲା, କଟକର ଜମି ଦାର
କୁ {ବି ହାରୀ େବାଷ, ପେଚାର ମେହDଗିରି ଠାେର ଏକ अgାୟୀ ମu ଗଠନ
େହାଇଥିଲା (୧୯୧୦) ଏହାର ନମଥିଲା ବାସpୀ ଥିଏଟର। ମାରୱାଡି ପଟିର ଜମି ଦାର
ରଜନୀକାp ବି ଶାସ, ଉଦମେର ବା,ବଜାର ଠାେର ୧୯୧୩ ଉଷାଥିଏଟର gାପନହୁଏ,
ବ^ମାନ ଏହି ଠାେର ଜନତା ରrମu ଥିଏଟର ଥିବାର େଦଖାଯାଏ। ଜମି ଦାର
ସେବଶର, ଉଦମ ଫଳେର କଟକ େଚୗଧୁରୀ ବଜାରେର ୧୯୧୨େର େଫ o ଡାମାଟିକ
କ³ ବ ପତି .ା ହୁଏ। ପୁରୀ ଜି ଲAା ବଳrାର ବନମାଳୀ ପତି , ଉଦମେର ପଥମ

“ରାଧାକୃ  ଥିଏଟସ”। ସମୟାନୁ କେମ ଦୀଘ ୧୬ ବଷର ଯାତା अତି ବାହି ତ କରି ଏହି ସଂgା
ପତି , ମୃତୁ ପେର अଶି ନ କୁ ମାର ଏହାକୁ କମକରି ୧୯୨୮େର ଏହାର ନାମ ବନମାଳୀ
ଆଟ୍ ଥିଏଟର ରଖି ଥିେଲ। ବହGପୁର ଠାେର ସାରଥି ସାହୁ, ପେଚ.ାେର ୧୯୩୫ ସାରଥି
ଥିଏଟର ଆବି ଭାବ ଘଟିଥିଲା। େସାମନାଥ ଦାସ, ପେଚ.ା ଗଠି ତ (୧୯୩୩) अନt ପଣ
ୂ ା

ତ
ିକ

ା

ନାଟମoଳୀ ନି ଜର ସଦସ, अpଃ କଳହ େଯାଗଁୁ ଭାrି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂ ତନ
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ବବସାୟୀକ ରrମuର ଆବି ଭାବ ଘଟିଥିଲା ୧୯୧୧େର, ଯାହାର ନାମ ରଖାଗଲା

ଇ
-ପ

ରrମu ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। େସାମନାଥ, ପେଚ.ା ପୁରୀଠାେର अନt ପ#
ୂ  ା “A” ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

ଲି rରାଜ, ପଚାେର अନt ପ#
ୂ  ାର “B” ନାଟମDିର gାପି ତ େହାଇଥିଲା ପୁନ
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କ³ ାpକବି ଲfGୀକାp ମହାପାତ, େନତୃ ତେର ତା, ନDିଗାମେର ତାଳପଡାଠାେର
“େଗାପୀନାଥ ନାଟ ସମାଜ” ପତି .ା କରି ଥିେଲ ।
ବ^ମାନ ଓଡି ଶାର କି ଛି ସାଂ:ୃତି କ ସେଚତନ ଜି ଲAାମାନ,େର ପତି .ିତ କରି
େପfାଳୟକୁ ଆେଲାଚନା ପରି ସରକୁ ଆଣୁଛି। ପଥେମ େଦଖାଯାଉ ବାେଲଶର ସହରେର
ଥିବା ମି ଜା େପାଖରୀ ପବ
ୂ  ପାଶେର ୧୮୯୮ “ରାଧା େଗାବି D” ଥିଏଟର ପତି .ାଲାଭ
କରି ଥିଲା ପଥେମ, ଦି ତୀୟେର ନାଟାଚାଯ ଶୀ ଶଚି D େଦଓ ଓ अନ ବ~ିତ,
ଉଦମେର ୧୯୧୬ ଜୁ େଭନାଇଲ ଥିଏଟର अନତ ୧୮୧୮ ମସି ହାେର ଜଗନt ାଥ ତି ପାଠୀ ଓ
अନାନ ସଂ:ାରେପମୀ, ଉେhଶେର ୧୮୧୮େର େଗୗରହରି ରrାଳୟ ପତି .ା
େହାଇଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ରାଜା ପଦGନାଭ ସି ଂହ େଦଓ, ପି ତା ବଜକି େଶାର ସି ଂହ,
ପୃ.େପାଷକତାେର

ଧରାେକାଟଠାେର

ଓଡି ଶାର

ପଥମ

ମହି ଳା

ରାସଦଳ

ଗଠି ତ

େହାଇଥିଲା, “ଶୀ କି େଶାର ଚD ନାଟ ସି ଂହ” ଭାବେର େବଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିେଲ ।

ଭବାନୀପାଟଣା େବଶ ପରି ଚିତ ହୁଏ। ୧୯୩୦ ମସି ହାେର ରାଜା ବଜେମାହନ େଦଓ
ତା,ର ପୁତ ପତାପ େକଶରୀ େଦଓ, ଶାସନବଳେର ବଜେମାହନ ସାହି ତ ସମି ତି
ପତି .ା ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ଥିଲା କଳାହାoି ଜି ଲAାର ସବ ପଥମ ରr ମDିର
େଯଉଁଥିେର କି ପଥମ ନାଟକ “ପକୃ ତ ବ|ୁ ” ମug େହାଇଥିଲା (୧୯୧୭) अନତ

ତ
ିକ

ା

େଦଖିବାକୁ ଗେଲ अଭିେନତା अସରଫअଲA ୀ ଖଁା ପି ତା ଆଲି ଦ ଖଁା ପୃେପାଷକତାେର
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ପୁନ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ପି ମ ଓଡି ଶାେର ଦି ତୀୟ ସାଂ:ୃତି କ ପାଣେକD ଭାବେର

ହ
ାନ
ଆ

“ଉଦୟନାଟ ସଂgା” ପତି .ା େହାଇଥିଲା େବାଲି ମେନହୁଏ।

ଇ
-ପ

“ଆଦି ଲ ଥିଏଟର” ଗଢି ଉଠି ଥିଲା। ୧୯୫୦ ମସି ହାେର ଉଦୟନାଥ, ଉଦମ ଫଳେର
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ତୃ ତୀୟ େକାରାପୁଟ ଜି ଲAା କଥା ବି ଚାରକୁ େନଉଛି ଆଦି ବାସୀ ବହୁଳ ଗାମ ଜୀବନ
େହାଇଥିଲା ମଧ ଆେମାଦ ପେମାଦ ମୁଖ ମାଧମ େହାଇଥିଲା ନାଟକ। ରାଜାମାନନ,୍
ପୃ.େପାଷକତା ଲାଭକରି ତ®ାଳୀନ ସମୟେର ସାଂ:ୃତି କ ସେଚତନର ପରି ଚୟ େବଶ
େଦଖାଇ ପାରି ଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ ୧୯୩୧ ମସି ହା ସବପଥମ ନାଟକ “ବାଣାସୁର ବଧ” ମug
େହାଇଥିଲା। ରାଜା ବି କମେଦବା “ଜଗନt ମି ତ କଳାମDିର” ନାମେର ଏକ େପfାଳୟ
ନି ମା ଣ କରି ଥିବା ଦୃ ିେଗାଚର ହୁଏ। अନ ଏକ ସାଂ:ୃତି ନାଟ େପମୀତଥା ଚD େମାହନ
ସି ଂ, ତତାବଧାନେର ୧୯୩୬ର “ଜଗନt େମାହନ ନାଟକ ସମାଜ” ଆଦି ନାଟସଂgା
ପତି .ା ଲାଭକରିଥିବା ଦୃ ି େଗାଚର ହୁଏ ।
ପି ମ ଓଡି ଶାର ସାଂ:ୃତି କ େକD ସaଲପୁର ରrମuର ଜଗତକୁ अେନକ अବଦାନ
ରହି ଛି। ତାର ଇତି ହାସ ପୃ.ାକୁ େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ ମେନହୁଏ ପଥେମ “ଚି େତାÂଳା ନାଟ
ସଂଘ” ପଥେମ ଦୃ ି େଗାଚର ହୁଏ। ଏହି ଥିଏଟର ପଥେମ ରfଣଶୀଳ ପରି ବାର

୧୯୫୩ େବଳକୁ ନାମପରି ବ^ନ େହାଇ “ଚି େତାÂଳା କଳା ପରି ଷଦ”େର ରୂପାpରି ତ ହୁଏ,
ପୁନ, ଶି ୀ, ସୁେରଶରୀ ସାଂ:ୃତି କ ପରି ଷଦ, ପoିତ ଲfGୀ ନାରାୟଣ ସାଂ:ୃତି କ, ପଗତି
ସଂଘ ରrମu ଆଦି ରrମu ପତି .ାଲାଭ କରି ଥିଲା ।
ଚତୁ ଥ ସାଂ:ୃତି କ ପରି େବଶେର ମoିତ ଗଡଜାତ ରାଜା ତଥା ବାମoା ବା

ପତି .ାଲାଭ କରି ଥିଲା। ୧୯୨୫ ଶଶି ଭୂଷଣେଦବ, ପେଚ.ାେର
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“ଗାେrୟ ରrମu”

ତ
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ା

େଦବଗଡର ରrମu ଆେଲାଚନାକୁ ଆଣୁଛି। ୧୯୧୨ େବଳକୁ ଦି ବଶ,ର ପେଚ.ାେର
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ଝି अମାେନ अଂଶଗହଣ କରି (୧୯୫୨) “ଉ^ରା” ନାଟକ ମug କରି ଥିେଲ। ସମୟାନୁ କେମ

ଆ

ହ
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“ରାମ େଗାପାଳ ନାଟ ସଂଘ” gାପି ତ େହାଇଥିଲା। ପୁନ ୧୯୩୩େର “େଗାପି କିେଶାର
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ସଂଘ” gାପନ େହାଇଥିବାର अନୁ ମାନ କରାଯାଉଛି ।
ପuମତଃ, ବଲାrିର ଜି ଲAାେର ରrମu ଗୁଡିକ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ, ତଥା “କବି
ଲି େଟରାରୀ ଆo େସାସି ଆଲ କA ବ” ଏହି ନାଟସଂgା ମହାରାଜ ପୃଥିରାଜସି ଂହ,
ପେଚ.ାେର gାପି ତ େହାଇଥିବା ଶୁଣାଯାଏ। ପାଟଣା େଟ େଦୱାନ ବାଳ ମକୁ D
ବହି ଦାର େନତୃ ^େର ପୃଥୀରାଜ ହାଇ :ୁଲେର ଜି .ଏଲ.ଏସ କA ବରୁ

ପତି .ିତ

େହାଇଥିଲା। େସହି ସମୟେର अନ ଏକ ରrମu େସମି ତି ପତି .ା ଲାଭ କରିଥିଲା ତଥା“କଳି r ସାହି ତ ସମି ତି” ଓ “ନବନୀ ସାହି ତ ସାଂସଦ” ୧୯୪୬େର “େକାଶଳ କଳାମoପ”
ଓ ୧୯୫୫େର “ନୃ ତ ସrୀତ କଳାପରିଷଦ” ଆଦି ପତି .ା ଲାଭ କରି ଥିଲା ।
ପାକୃ ତି କ ଖଣିଜ ପଦାଥେର ଭରପୁର େକDୁ ଝର ଜି ଲAା ମଧ ସାଂ:ୃତି ପରି େବଶେର
ବି ରଚ େହାଇଥିଲା ପଥେମ ଚ!ୁ ଆଠାେର “ବଳଭଦ ସଂgା” ପତି .ା ଲାଭ କରିଥିଲା ପୁନ
୧୯୩୩ ଆନDପୁର ଠାେର “ନରସି ଂହ ନାରାୟଣ ରାସ ନାଟ ସଂgା”, ୧୯୩୮ ପାଣ ବଲA ଭ
ଡାମାଟିକ କA ବ,

୧୯୭୨ େସବା ମrଳ ସଂgା, ୧୯୭୪ ମି ଳନ ସାହି ତ ସାଂସଦ, ୧୯୭୫ “େଗାପାଳଜୀଉ
ପାଠାଗାର” ଏତଦ ବତୀତ ଜି ଲAାେର ଆହୁରୀ अେନକ gାୟୀ ରrମu ପତି .ା ଲାଭ
କରି ଥିବା ଶୁଣାଯାଏ ।
େଶଷେର େକDାପଡା ଜି ଲAାର ରrମuକୁ ଆେଲାଚନା ପରି ସରକୁ ଆଣୁଛି, ୧୯୧୧େର
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ା

ଲfGୀ ନାରାୟଣ ଜଗେଦବ, ଉଦମେର ସବ ପଥେମ େକDାପଡା ମu gାପନ
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ପାଠାଗାର, ୧୯୩୭ େକDୁ ଝର अମଳା କA ବ, ୧୯୬୮ ଜି ଲAା କେଲର
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େହାଇଥିଲା। ପଥମ ବrଳା ନାଟକ “ଆଳି ବାବା” ମug େହାଇଥିଲା। ୧୯୧୭େର ମହp
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ରାମ ପସନt ରାମାନD ଦାସ ଓ अମି କା ପସାଦ ଉଦମେର “ବଳେଦବ ଡାମା କA ବ”
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୧୯୨୫େର ଦଳ େଗାବି D ମହାpି ପେଚାେର “ୟୁନିୟନ ଡାମାଟିକ କA ବ” ୧୯୩୪ େର
“େଗାବି D ଡାମାଟିକ କA ବ” ୧୯୩୫େର “ବନଦୂ ଗା ନାଟ କାଳସଂସଦ”, ୧୯୪୮ “ମହାବୀର
ଡାମାଟିକ କA ବ” ୧୯୪୩େର “ହରପାବତୀ ଡାମାଟିକ କA ବ” ୧୯୪୪େର “ବନଦୂ ଗା
ଡାମାଟିକ କA ବ” ୧୯୪୬େର େଗାବି Dଥିଏଟରସ ଆଦି ମu ପତି .ା ଲାଭ କରିଥିବା ଶୁଣା
ଯାଏ ।
ବା`ବି କ ଓଡି ଶାର ରrମuର ବି କାଶ ଆେଲାଚନା ପସrେର େମାର ସମକ
अନୁ ଭବରୁ କି  अବତରଣ କରି ଛି ଓ କି ଛି େମାର ଦୃ ିବାହାେର ବି ରହି ଯାଇଛି । ଯାହା
ଆେଲାଚନା ପରି ସରକୁ ଆଣିପାରୁନାହY, େତଣୁ ପାଠକ ବ|ୁ ମାନ,ୁ ମଁୁ fମା ଯାଚନା
କରୁଛି ।
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ା
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“अଧାପକ ସୁବାଷ ବାରିକ”
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ଆuଳି କ ଗା.ପ ମହାବି ଦାଳୟ +୩ (କଳା) ଘାପଡା
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େମା:- ୭୭୪୯୮୦୨୯୧୧
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ସମାଜର ରୀତି
ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃ.େର େକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଜୀବଜଗତର
ସୃି େହାଇ अଛି ତାହା େସଇ ପରଂବହG,ୁ ହY ଜଣା । ଜୀବଜଗତେର
େଶ. ଜୀବ ନାମେର ମାନବ ଜାତି ଆଜି ସ!ୂଣ  ଧରାଧାମକୁ ନି ଜ
କରାୟତ କରି , ନି ଜକୁ େଶ. ଓ ମହାମହି ମର ଆଖା େଦଇ ପାରୁଛି ।
ମେହଶର ସାହୁ

ଜନG ଥିେଲ ମୃତୁ ମଧ ରହି ଛି। ସକଳ ପାଣୀ ଓ ଉÈି ଦ ଜନG ନି अpି ,
ଶରୀରର ବୃ ି େହାଇଥାଏ, ବଂଶ ବୃ ି େହାଇଥାଏ ଓ େଶଷେର
େଦହତାଗ କରି ଥାpି ।
ସମ` ପାଣୀମାନ, ମଧେର ମନୁ ଷ େଶ. େହାଇ ପାରି ଛି

ଓ ବଳି . ପାଣୀ ମାେନ ମଧ ଏହି ମାନବର ଦାସତ ସୀକାର କରିବାକୁ
ବାଧ େହାଇଛି । ମାନବର ବୁ ି ଓ ବି େବକ ପାଇଁ,େସ ନି ଜକୁ ଶୃ·ଳି ତ
କରି ବାକୁ ସମାଜ ସୃି କରି ଛି । ଏହି ସମାଜେର ସଂ:ୃତି , ସଂ:ାର,
ଶି fା ଓ ଦୀfା ଭଳି େକେତକ େମୗଳି କ ଆଧାର ରହି ଥିବାରୁ ମାନବ ଆଜି
ଶୃ·ଳି ତ େହାଇପାରି ଛି ।
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ମାନବ ସମାଜେର ଆେମ ସାଧାରଣତଃ ତି େନାଟି ଭିନt ଭିନt
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େକବଳ ନି ଜର ବୁ ି ଓ ବି େବକ ପାଇଁ। ହାତୀ, ବାଘ, ସି ଂହ ଭଳି ହି ଂସ
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ପକୃ ତି ର େଲାକ, ସଂଶେର ଆସି ଥାpି । କି ଛି ଦାନବ ପକୃ ତି ଧାରୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଥିବା େବେଳ अନ େକତକ ମାନବ ପକୃ ତି ଧାରୀ େହାଇଥାpି । କି ଛି ମଧ େଦବତ
ପକୃ ତି ଧାରଣ କରି ଏହି ଜଗତର କଲାଣ କରି ଥାpି ।
ଦାନବ ପକୃ ତି ଧାରଣ କରି ଥିବା ବ~ି ସମୂହ, ନି ଜର ପକୃ ତି अନୁ ସାେର ରାବଣ ଓ
ମହି ଷାସୁର ଭଳି अେନୖ ତିକ କାଯ ତଥା; ଲୁ ¡ନ, େଚାରି , ହତା, ଧଷଣ, ବଭିଚାର,
अତାଚାର ଆଦି କାଯେର ଲି  ରୁହpି । େସମାେନ େକବଳ ନି ଜର ଓ ନି ଜ ପରି ବାରର
ମrଳ ପାଇଁ କାଯରତ ରୁହpି । ନି ଜ ଧନ ନି ଜ ସ!^ିର ଉନt ^ି ଓ ନି ଜର ପତି ପ^ିର
ଉନt ତି ପାଇଁ ସବଦା अନାୟର ପÉା अବଲaନ କରpି । େସମାନ,ର ପକୃ ତି େଯ
"ନି େଜ ବuିେଲ ବାପା,ର ନାମ"। ଏହି ପକୃ ତି ର େଲାକ ମାେନ ସମାଜର ଭି^ିଭୂ ମିକୁ
ଦୁ ବଳ କେରଇ ଦି अpି

। ସରଳ ପକୃ ତି ର େଲାକ ମାନ,ର अଭିଶାପର ପାତ

େହାଇଥାpି ।
ମାନବ ପକୃ ତି ଧାରୀ ବ~ି ଯଥା ; େଗାପବ|ୁ ଦାସ, ମଦର ଟେରସା ଭଳି େଲାକ

ଦୁ ଃଖ େଦଖି ନି ଜ େକାମଳ ହୃଦୟକୁ ସpାପି ତ କରାଇଥାpି । अନର ଦୁ ଃଖ ଓ ଯଣାର
େକାହକୁ ନି ଜ ନୟନର अଶ ମାଧମେର ପରି ପକାଶ କରାଇଥାpି । ଯଥା ସfମ
ସାହାଯର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଥାpି । ନି େଜ ଉପବାସ ରହି ମଧ fୁଦାଥର fୁଧା ନି ବାରଣ
କରpି । ଏଇ ପକୃ ତି ଧାରୀ େଲାକମାନ,ୁ ସମାଜ ରfକର ଆଖା ଦି ଆଯାଇଥାଏ ।

ତ
ିକ

ା

େଦବତ ପକୃ ତି ଧାରୀ େଲାକମାେନ ଯଥା : ସାମୀ ବି େବକାନD, ରାମକୃ  ପରମହଂସ
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ମାେନ ସବଦା ସମାଜ ମrଳ ପାଇଁ କାଯରତ ରୁହpି । ଦୁ ଃଖୀ, ଦରିଦ ଓ େରାଗୀମାନ,ର

ଇ
-ପ

ଆଦି େଲାକମାେନ, ଏହି ସମାଜର କଲାଣ ପାଇଁ ଓ ସମାଜର ଭି ^ିଭୂ ମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ପାଇଁ, ନି ଜର ତାଗ ଓ ବହGତର ପରି ପକାଶ କରି ଯାଇଛpି । ସମାଜର ହି ତପାଇଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସମାନ,ର ତପସା ଓ ତାଗ अତp ଗୁରୁତପ#
ୂ  େହାଇଥାଏ। ଈଶର ପକୃ ତି ଧାରୀ
ବ~ି,ର ମୁଖ ଚି pନ େହାଇଥାଏ "ଜି େବ ଦୟା ପରମ ଧମ"। େସମାନ,ର ସମାଜ
ପତି .ାେର ଗୁରୁତପ#
ୂ  ଭୂ ମିକା ରହି ଥାଏ। ସମାଜେର ଗୁରୁଜନ, ପତି ଭ~ି, ଲଘୁଜନ,
ପତି େସtହର ଆଦଶ, ଏହି ସମାଜକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦି ãଶନ େଯାଗାଇଥାଏ ।
ଆଜି ର ସମାଜେର ବଧୁ ନି ଯା ତନା, ଧଷଣ, ଲାu କାରବାର, ସେDହରୁ ବି େjଦ, ବୃ 
ବୃ ାଶମ ବି େjଦ, ଛାଡ଼ ପତ, ହତା ଆଦି अମାନବୀୟ କାଯ ଏହି ସମାଜକୁ ଦୁ ବଳ ଓ
अବେହଳି ତ କରୁअଛି ।
ବଧୁ ନି ଯା ତନା େକବଳ େସଇ ପରିବାରେର େହାଇଥାଏ େଯଉଁଠି ପାରି ବାରି କ
େଲାଭ, େମାହ ଓ ହି ଂସା ଭରି ରହି ଥାଏ। େସଇ ପରିବାରର େଲାକ ମାେନ अଥ େଲାଭି
େହାଇଥାpି ଓ େସୗDଯ େଲାଭି େହାଇଥାpି । େସମାନ, ପାଖେର ଦୟା, କରୁଣା, େସtହ
ଓ ମମତାର କାଣି ଚାଏ ମଧ ଛାପ ନଥାଏ। େଯେତ ଆଧୁନିକା, ରfଣଶି ଳା, ଓ

ଠାରୁ ବ^i ପାରି େବ ନାହY । େସମାନ,ର କଳି , ଝଗଡା, ମାର ପି ଟ ଆଦି ପାଶବି କ ଗୁଣ
କାରାଗାରକୁ ଟାଣି େନଇଥାଏ ।
ଧଷଣ ଏକ ଏମି ତି େରାଗ ଯାହାକି କକଟ େରାଗଠାରୁ ଭୟ,ର। ସେବା
ନାୟାଳୟ, ମତେର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ,ର ସୁବିଚାର ଓ ବୁ ଝାମଣା େନଇ ଶାରୀରି କ

ତ
ିକ

ା

ସ!କ ସୃି େହେଲ ତାକୁ ଧଷଣ କୁ ହାଯାଇ ନଥାଏ । ବୟସର ତାରତମେର ଶାରୀରି କ
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େସୗDଯବତୀ କନା େହାଇଥିେଲ ମଧ ଦାନବ ପକୃ ତି ର ପାରିବାରି କ େଲାକ ମାନ,

ଇ
-ପ

ସ!କ ବାଧା ସୃି କରି ପାେରନାହY େଯେତେବେଳ ଦୁ ଇ ହୃଦୟର ମି ଳନ େହାଇଯାଇଥାଏ।
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ଧଷଣର अନନାମ ଆକଷଣ। ନାରୀ ପତି ପରୁଷର ଆକଷଣ େସେତେବେଳ େହାଇଥାଏ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଯେତେବେଳ ଜେଣ ନାରୀ ନି ଜର अr ପଦଶନ କରି ଥାଏ। େବେଳେବେଳ अତଧି କ
ମଦପାନ ମଧ ଧଷଣର ମୁଖ କାରଣ େବାଲି ପରି ଲfିତ େହାଇଥାଏ। ନାରୀ ନି େଜ
ନି ଜକୁ ସମାଜର ସଂ:ାର ମଧେର ରଖି ପାରି େଲ େକେବ ବି ଧଷiତା େହାଇପାରି େବ
ନାହY। କାରଣ ଆଧୁନିକତାର ଦାହି େଦଇ अr ପଦଶନ କଲା ଭଳି କପଡା ବବହାର
କରି ବା, ଓଢଣୀ ବବହାର ନ କରିବା, ବାପାମାଆ ଓ ଗୁରୁଜନ, ପତି ଭ~ି ନ ରଖିବା
ମଧ ଧଷଣର କାରଣ େହାଇଯାଏ। େହେଲ ଧଷଣକାରୀ ଭାବି ବା ଦରକାର େଯ ଧଷiତା
ଯଦି େମାର ଝି अ କି ଭଉଣୀ େହାଇଥାpା େତେବ କଣ େହାଇଥାpା?
ବୃ  ବୃ ାଶମର ବି େjଦ େକବଳ େସଇ ପରିବାରେର େହାଇଥାଏ େଯଉଁମାେନ
ସମାଜର ଉ େର ରହି ଲା ଭଳି अନୁ ଭବ କରpି । ନି ଜର ଜନGଧାତୀ ମାଆ ଓ ବାପା, ପତି
କ^ବ ହରା େହାଇଯାଇଥାpି । ଶାଶୁଶଶୁର ଓ ୀ ହY ନି ଜର େବାଲି ଜଣା ଯାଇଥାpି
େକବଳ େସଇମାନ, ପରିବାରେର ବାପା ମାଆ अବେହଳି ତ। େଦଖାଯାଇଛି ଆମ

କାରଣ କୃ ଷକର ଫୁଲାଣି େବାଲି କି ଛି ନାହY। ନି ଜ ଜମି େର ବାପା ଚାଷ କରୁଥିେଲ, ମଁୁ
କରି ବି। ବାପା ପାନ ଖେo ଭାrି େଦ ଓ ନାଶ ଟିେକ େଦ! ଚାଲ ବି ଲକୁ ଯି ବା, ବାପା ତୁ
ଯାହା ପାରି ବୁ କରିବୁ ନ େହେଲ ହୁଡାେର ବସି େମାେତ ଟିେକ ବେତଇ େଦବୁ । କାରଣ
କୃ ଷକ ପାଇଁ େବାେଧ ତା ବାପା ନି ହାତି ଜରୁରୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ! ଯି ଏ ଖେo ସରକାରୀ
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ଚାକି ରୀ ପାଇଗଲା େବାଧହୁଏ େସ ସମାଜରୁ ବହୁ ଉ େର େହାଇଗଲା। ଯାହା େହେଲବି
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ଭାରତେର େକୗଣସି ଏକ କୃ ଷକର ବାପା ଓ ମାଆ ଆଶମେର ଆଶି ତ ଓ ଆଶି ତା ନୁ ହpି ।
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ବାପା ମାଆ ଋଣ େକେବ ବି େକହି ସୁଝି ପାରି େବ ନାହY । ବାପା ବuିଥିବା ଯାଏ ବାପା "

ଆ
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ପି ତା ସଗ, ପି ତା ଧମ, ପି ତା ହY ପରମ ତପ, ପି ତେର ପତି ମା ପେନ, ପି ୟେp ସବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଦବତାଃ" ମାଆ,ର ତପସା, େସtହ, େପମ ଓ ମମତାର ଋଣ କି ଏ ବା ସୁଝି ପାରି ବ!
େତଣୁ କୁ ହା ଯାଇଛି ଜନନୀ ଜନG ଭୂ ମି, ସ ଗା ଦପି ଗରୀୟସୀ। ଏହି ପରି େପfୀେର ଏକ
fୁଦ ଗ େଯ "ପୁअଟି ମାଆକୁ କହି ଲା ମା' ମଁୁ ତୁ େମାେତ ଜନG େଦଇଛୁ ବହୁତ କ େମା
ପାଇଁ ସହି ଛୁ େତଣୁ ମଁୁ େତା ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି । ମାଆ ହସି େଦଇ କହି େଲ ବାପାେର ତୁ
କଣ େମା ଋଣ ସୁଝି ପାରି ବୁ! ମାଆ ଋଣ କଣ େକହି ସୁଝି ପାେର!
ହଁ ମାଆ ମଁୁ ସୁଝିବି !
ହଉ ବାପା ତୁ ଆଜି େଗାେଟ ଦି ନ େମା ପାଖେର େଶାଇଯାଆ। ଜାଣିବି ତୁ େମା ଋଣ
ସୁଝି ପାରି ବୁ। ପୁअ ମାତୃ ଭ~ ସାଜି ରାତି େର ମାଆ ପାଖେର େଶାଇବାକୁ ଗଲା। ଦୁ ଇ ଜଣ
େଗାଟିଏ ବି ଛଣାେର େଶାଇେଲ। ପୁअ ରାତି ର ଗଭୀରତାେର ସ!ୂ# ନି ଦି ତ େହାଇ
ଯାଇଥାଏ। ମାଆ ଡାକ େଦେଲ "ବାପୁଜି ଉଠି ଲୁ ବହୁତ େଶାଷ ଲାଗିଲାଣି, ତି ସୁଖୀ
ଯାଉଛି ।"

କରୁଥାଏ। ପାଣି ଢାଳେର ଆଣି ମାଆ ହାତକୁ ଭ~ିେର େଟକି େଦଲା। ମାଆ ପାଣି ଦୁ ଇ
େଢ଼ାକ ପି ଇ େଦଇ ବଳକା ପାଣି ବାପୁର େଶାଇଥିବା ଜାଗାେର ଢାଳି େଦେଲ। ବାପୁ କହି ଲା
କଣ କଲୁ ମାଆ େମା ବି ଛଣାେର ସବୁ ତକ ପାଣି ଢାଳି ଓଦା କରି େଦଲୁ ମଁୁ େକମି ତି
େଶାଇବି ? ମାଆ କହି େଲ ହଉ ବାବା େଶାଇପଡ଼। ବାପୁ ବି ଛଣା କେଡଇ େଦଇ

ତ
ିକ

ା

େଶାଇଗଲା। ବାପୁ ନି ଦିତ अବgାେର ଥିବାେବେଳ ପୁନ ମାଆ ଡାକି େଲ ବାପୁ... ବାପୁ...
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ବାପୁଜି ଧଡ଼ ପଡ଼ େହାଇ ଉଠି ପଡ଼ି ଲା। ନି ଜକୁ ମାତୃ ଭ~ିର ପଗାଢ଼ତେର ଗବiତ

ଇ
-ପ

େଶାଷ ଲାଗିଲାଣି । ପାଣି ମୁେD ଆଣିବୁ ଯାଆ। ବାପୁ ଏଇଥର ବହୁତ କେର ଉଠି ଲା

ଆ

ହ
ାନ

େହେଲ ମନେର ଚି ଡା ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁ ଥାଏ ନାଆଁ ମାଆ ଆଜି ରାତି କ େଶାଇବାକୁ
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କହି ଛି ତା'ର େସବା କରି ବା ଧମ। ପାଣି ଆଣି ମାଆ,ର ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଲା। ପୁନ
ମାଆ କି ଛି ପାଣି ପି ଇ ବଳକା ବାପୁର ବି ଛଣାେର ଢାଳି େଦଇଥିେଲ। ବହୁତ କେର ବାପୁ
ଚି ଡିଚିଡା େହାଇ େସବା କରୁଥାଏ ଏମି ତି ବାରaାର କରିବା େଯାଗଁୁ ବାପୁ अତp ରାଗି
ଯାଇଥିଲା। କହି ଲା ମାଆ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ େମାେତ କଣ ଶୁଆଇ େଦବୁ ନାହY। େମା
ବି ଛଣା ତ ଓଦା କରିେଦଉଛୁ ।
ମାଆ, ଚfୁେର େଲାତକ ଆସି ଯାଇଥିଲା। କହି ଥିେଲ ବାପୁ େମା ଧନ ତେତ ମଁୁ
ଜାଣିଶୁଣି ଏମି ତି କରୁଥିଲି। ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର େଯ ମାଆର ଋଣ କଣ? ତୁ ଏମି ତି ରାତି
ସାରା େମା ଉପେର ପରି ସା କରି େଦଉ ଆଉ ମଁୁ ରାତି ସାରା େତାର ଏଇ ମୂତ ଭରା େମା
ଭିଜା ଶାଢୀେର େଶାଇ ରୁେହ। ରାତି ସାରା ତୁ େକେତଥର ଚମକି ଉଠୁ କାDି ପକାଉ, ଆଉ
ମଁୁ େତା ବି ଛଣା ଚାରି ପାଖେର େଖାଜି ହୁଏ କାହYକି କାDିଲା କହ ଧନ ତୁ କଣ େମା ଋଣ ସୁଝି
ପାରି ବୁ? ବାପୁ େକବଳ କ|ୁ ଥିଲା ମାଆ ମାଆ କହି ।

େହଉ କି ଡା~ର େହଉ େସ ଆମର ବାପା ଆମର ଭଗବାନ ଯି ଏ ଆକାଶ ଠାରୁ ବଡ଼।
ବାପା ଥିଲା ପୁअ େକେବ ସଭାେର ହାେର ନାହY। ମାଆ ମଧ େସମି ତି ଜେଣ ଗୃହି ଣୀ ହୁअ
କି ଚପରାସି ହୁअ କି ଚାକରାଣୀ ହୁअ େସ େହଉଛpି ମାଆ, ଯି ଏକି ଏହି ଦୁ ନି ଆର
ଆେଲାକ େଦଖାଇ ଛpି େତଣୁ ବାପା ଓ ମାଆ,ୁ अବେହଳା କରି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।

ତ
ିକ

ା

ସେDହ ଏକ ଏମି ତି ଚି pାଧାରା ଯାହା ଦାରା େପମୀ ଯୁଗଳା, ମଧେର ଫାଟ ସୃି
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ଏହି ପରି େପfୀେର କହି ବାକୁ ଗେଲ ସତେର ବାପା ଆମର ମୂଲିଆ େହଉ କି କୃ ଷକ

ଇ
-ପ

କେର। ହଁ ଏଇଟା ଠି କ େହାଇ ପାେର ପୁରୁଷ ହୁअ କି ନାରୀ ଆଜି କାଲି େଦାମୁହଁା

ଆ

ହ
ାନ

ନୀତି େର ପଡୁ ଛpି । अନର କଥାେର ପଭାବି ତ େହଉଛpି ଯାହା ଦାରା ସେDହ ସୃି
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େହଉଛି । अପରପfେର େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ କି ଛି ପକୃ ତି ହୀନ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ନି ଜ
ତରଫରୁ ନି ଜ େପମୀ ପାଇଁ କି ଛିଟା अବେହଳା ରଖିଥାpି । ନି ଜର ସମୟ अତି ବାହି ତ
କରି ବା ପାଇଁ କାଯରତ େପମୀର अନୁ ପgିତି େର अନ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀେର ମନ ଦି अpି ।
ଏହା ଦାରା ବି େjଦ ସୃି ହୁଏ । େପମ ଦାରା ସୁଖ ଓ ଶାpି ମି ଳିଥାଏ େହେଲ ଏଥିେର
ସେDହ ଆସି ଗେଲ ଏହି େପମ ପଚାର େହାଇଯାଏ । ଏହି େପମ ପଚାର େହାଇଗଲା ପେର
େଲାକ େଲାଚନେର ବଦନାମ େହବାକୁ ପଡି ଥାଏ । ବଦନାମ ହY ଆତGହତାର କାରଣ
େହାଇଥାଏ । ଏହା େଚାରାପି ରତି ର ଗୁ ରହସ କହି େଲ अତୁ ~ି େହବ ନାହY ।
ଛାଡପତ କଥା କହି ବାକୁ ଗେଲ ଆେମ ଭାବି ବା େଯ ସାମୀ ୀ,ର ସ!କର ବି େjଦ
। ହଁ େକବଳ ଏଇ ବି େଛଦର ମୁଖ କାରଣ େଯୗତୁ କ ଓ ସେDହ େହାଇଥଇପାେର ! କି ଛି
ଜାଗାେର େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ଗରିବ ବାପା ଟିଏ େଯୗତୁ କ େଦଇ ପାେର ନାହY । ଯାହା ଦାରା
ତାର କନା ଶଶୁର ଘେର ନି ଯା ତି ତ େହାଇଥାଏ । अନ ପfେର ଏମି ତି େଦଖାଯାଏ ଛାଡ଼

େହାଇଥାଏ । େକୗଣସି ସାମୀ ଚାେହଁ ନାହY ତାର ୀ facebook େର ସେଜଇ େହଇ ଏମି ତି
େଫାେଟା ଛାଡୁ ଯାହା ଦାରା अଜଣା େଲାକଟିଏ କୁ ମpବ େଦଉ ! ଯାହା ଦାରା ସାମୀ
ୀ,ର ବି େjଦ ସୃି େହାଇଥାଏ । ସାମୀ କମେfତକୁ ଗଲା ପେର ୀ ପୁअସାrମାନ,
ସହି ତ ବ^ାଳାପ କରି ବା ମଧ ସ!କେର ଫାଟ ସୃି କେର । ଏମି ତି କି ଛି ଘଟଣା ଆମ

ତ
ିକ

ା

ସୁଖ ସjDକୁ ନ କରି ଏହି ସମାଜେର ଆମକୁ କଳ,ିତ କରି ଥାଏ । ଆେମ ଏହି ସବୁ
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ପତର ମୁଖ କାରଣ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ ଯାହାକି facebook ଓ whatsapp ଆଦି

ହ
ାନ
ଆ

ସଂସାର ସୃି କରି ଏହି ସମାଜେର ପତି .ିତ େହାଇ ପାରି ବା ।

ଇ
-ପ

ସମସାରୁ ଦୁ େରଇ ରହି ବା ଆବଶକ । ଯାହାଦାରା ଆେମ ଏକ ସୁରfିତ ଓ ଖୁସିର
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ଲାu କଥା େଦଖିବାକୁ ଗେଲ ଏହାର ମୁଖ କାରଣ अତଧି କ େଲାଭ େହାଇଥାଏ ।
ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ େଯେତେବେଳ େଲାଭ ଗାସ କରି ଯାଏ େସେତେବେଳ େସ ଲାuୁ ଆ ଓ ଠକ
ପବୃ ^ି ଧାରଣ କରି ଦାନବତ୍ଵ ସୃି କରି ଥାଏ । ଏହା ମଧ ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ अତp
କଳ,ିତ अେଟ । ଆେମ ବୁ ଝି ବା ଦରକାର ଲାu େଦଇଥିବା ବ~ି ଜଣକ େକେତଦୂ ର
ସfମ अଥ େଦବା ପାଇଁ । ଲାu େନବା ପାପ ଓ େଦବା ପାପ अେଟ ଏଣୁ ଲାu କାରବାର
କରି ବା ସାମାଜି କ अପରାଧ अେଟ ।
ହତା େସେତେବେଳ େହାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ ମଣିଷ ନି ଜର ଦାନବ ପକୃ ତି
ଜାଗତ କରି ଥାଏ । େସେତେବେଳ ହତାକାରୀର ହୃଦୟ ପଥର େହାଇ ଯାଏ । ତା'ର
ହୃଦୟରୁ େସt ହ, ମମତା ଦୁ େରଇ ଯାଇଥାଏ ।
େସ କରୁଥିବା େଲାକଟି ଜେଣ अତାଚାରୀ େହାଇପାେର, ଜେଣ ପରମ ଶତ
େହାଇପାେର अଥବା ଜେଣ ଧନୀକ ବ~ି େହାଇ ପାେର । କି  ହତା କରିବା ମହାପାପ

ଦାନବ ପବୃ ^ି ଜାଗତ େହାଇ ଉେଠ । େହେଲ ହତା ପରର କରୁଣ ଦୃ ଶ େସେତେବେଳ
ତାହାର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାେର ନାହY । ଫାଶୀ େହଉକି ଆଜୀବନ କାରାଦo େସ
େକଉଁଥିେର ଭେfପ କେର ନାହY । ହତା କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମନୁ ଷ ହଜାେର ଥର ଚି pା
କରି ବା ଆବଶକ େଯ ଏଥିେର ଆମର ଭବି ଷତ କଣ ଓ ବ^ମାନ ମଁୁ କଣ କରୁଛି ।
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ା

େଶଷେର ମଁୁ ଏତି କି କହି ବାକୁ ଚାେହଁ ଆେମ ଯଦି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସମାଜ ଗଠନ
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। େଯେତେବେଳ ଜେଣ ହତାକାରୀ େହାଇଯାଏ େସେତେବେଳ ତା'ର ହୃଦୟେର ପଶୁ ଓ
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କରି ବାକୁ ଚାହYବା େତେବ ବୁ ିଜୀବୀ, ାନୀ ଓ ଗୁଣି ବ~ି ମାେନ ସତଃପୃତ ଭାେବ

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଗଦାନ େଦବା ଆବଶକ । ଏକତା ଓ ସୁବୁଝାମଣା ହY ଏକ ସୁg ଏକ ସୁg ସମାଜ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଗଠନେର ମୁଖ ଆଧାର େହାଇପାରି ବ । ମଣିଷ ମଧେର ନମତା ସହି ତ ସହନ ଶି ଳତା
ଗୁଣ ପଶଫୁଟିତ େହବା ଆବଶକ । ଆବଶକ अନୁ ସାେର ଦୁ ଖୀ ଦରିଦ ଓ େରାଗୀ
ମାନ,ୁ ଦାନ କରିବା ଆବଶକ େତେବ ଯାଇ ଆେମ ଏକ ସୁg ସମାଜ ଗଠନ କରି ଏହି
ବି ଶାଳ ଭୂ ଖoେର ଶାpି ର ପଦୀପ ଉନG~ କରି ପାରି ବା ।
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େଗାପୀବି |ା, ବାହGଣ ଗଁା, ବାେଲଶର
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ସା!ତି କ ଜୀବନେବାଧ
ସମାଜେର ଚଳପଚଳ କରୁଥିବା ମଣିଷମାେନ ନି ତ ପତହ
ଘଟଣାବଳୀର ସାଥକ ସମନୟ। ମଣି ଷ ଏକ ବୃ ହ^ର ପରି ସରେର
ସଂଚରି ତ େହବାର अଭିପାୟ ରଖି ସୃି କରି ଛି ପରି ବାର ଓ ସମାଜ।
ମଣିଷର ସାଥ ସି ି ଏବଂ କଲାଣ ଉେhଶେର ସମାଜର ପରି କନା।
ଡଃ ମେନାର{ନ
ବି େଷାୟୀ

ସମାଜକୁ ଶୃ·ଳି ତ କରି ବା ଏକ ସାମୂହିକ କଲାଣର ପତି ଫଳନ।
ନୀତି , ଆଦଶ, ଚଳଣି ଓ ବି ଶାସ- ବuିବାର ମାଗ ଉପେର ପଯେବସି ତ।
ସମୟର ଧାରାେର କି  ଆଜି ମୂଲେବାଧ କମଶଃ ଏକ fୟି ୁ ପଥେର
ଗତି କରି ଆସି ଛି ।

ଏକ କରୁଣ ପରି ଣତି । ସାଧୀନତା ପରବ^ୀ ସମୟେର ଆେମ ନି ଜର
अେନକ ସମସା ସମାଧାନ କରି ଥିେଲ ମଧ अେନକ ନୂ ତନ ସମସା
େଦଖାେଦଇଛି । କେମ ମଣିଷର େନୖ ତିକ ଚି pାଧାରା ଓ ଆଦଶ ବି ଡମି ତ
େହାଇଛି । ଫଳେର ସାଧୀନ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ େଦଖି ଥିବା ନୂ ତନ
ଆଶାର ସପt କାଳବfେର ତି େରାହି ତ େହାଇଯାଇଛି । ସମାଜେର
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ଆଶାତୀତ ଭାେବ ବି ଭିନt अପରାଧ, େଚାରି , ବଭିଚାର, ଧଷଣ, ଲୁ ¡ନ,
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ବ`ୁତଃ କହି ବାକୁ ଗେଲ ଚଳpି ସମୟର ମଣିଷ େହଉଛି - କାଳର
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ଦୁ ନୀତି , େଯୗତୁ କଜନି ତ ହତା ଓ अମାନୁ ଷିକତା ବୃ ି ପାଇବାେର
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ଲାଗିଛି। अଥ ଲାଳସା, ପବuନା, ମି ଥା ଓ ପଚାରଧମiତା ମଣିଷର ମଣିଷପଣିଆକୁ
କଳୁ ଷିତ କରିଛି । େଶାଷକମାେନ େସବକ େବଶେର ରାଜନୀତି ମuେର अନୁ ପେବଶ
କରି ବା ଫଳେର େସବା ଓ ତାଗ େହାଇଛି ବି ଡମି ତ। ଏ ପକାର अଶ`ିକର ପରି େବଶ
ଭିତେର ଆଜି ର ମଣି ଷ ବuିଛି। ସବୁ େବେଳ ତା’ ଆଖି ଆଗେର ଫୁଟି ଉଠି ଛି ଏକ अ|କାର
ସମାଜର ଚି ତ । ଏକ ଦି ଗେର ବି ାନର अଗଗତି େହେଲ अପର ପfେର ରହି ଛି ଦାରିଦ,
ବାଧି ଓ fୁଧା ତୃ ାର ତାଡ଼ନା ।
ପକୃ ତ ପେf କହି ବାକୁ ଗେଲ ଆଜି ମଣିଷର ସାମାଜି କ ଜୀବନ େହାଇଉଠି ଛି
ସମସାକି³  । ଏପରି କି ଆଧାତିG କ ଓ ମାନସି କ ଭାବସ^ା େହାଇଉଠି ଛି ତା’ଠୁ अଧି କ
ବି ପଯ` । ଆଜି ମଣିଷ ଏକ ଧସ
ୂ ର ଉପତକାର अଧି ବାସୀ । ସଫଳତା ଓ ସୀକୃ ତି ର
େଘାଡ଼ା େଦୗଡ଼େର େସ अଣନି ଃଶାସୀ । ସଫଳତାର ସି ଡ଼ି ଚଢ଼ାେର େସ ଲଗାଇଛି ଆପଣାର
ମୂଲେବାଧ । ଏପରି କି ଆଧାତିG କ ବି ଶାସହୀନତା ମଣିଷ ପାଇଁ ସୃି କରିଛି ଏକ ନାହY

ବ`ୁତଃ ଏହାହY େହଉଛି ସା!ତି କ ସମାଜର ଏକ ନି jକ ପତି ରୂପ। ଆଜି
ପାରରି କ ସଂପୀତି ଏବଂ େସୗହାh ସୁଦୂର ପରାହତ । ସବତ ଆଜି ମଣିଷ ଆପଣାର
ପାି ପାଇଁ; ନି ଖିଳ ବି ଶକୁ ଉେପfା କରିଥିବା ସତ ମେନହୁଏ ।

ସtାତେକା^ର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ,
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ବହGପୁର ବି ଶବି ଦାଳୟ
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ନାହYର ଉପତକା ।
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ସଂପକ: ୮୮୯୫୧୪୧୭୨୭
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ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂ^ରୁ...
କି େଶାର, କି େଶାରୀ, ସା!ଦାୟୀକ, ଦଳଗତ ବି ଚାରଧାରାେର

ଭବି ଷତ !!
େଶୖ ଶବର ଆନDମୟ अନୁ ଭୂ ତି ଗୁଡିକୁ ବି ଦାୟ େଦଇ କି େଶାର
ବୟସେର ପଦାପଣ କରୁଥିବା ଶି fାଥୀ, ଭବି ଷ ଗଠନର ପଥମ
ପ,ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

େସାପାନ ବି ଶବି ଦାଳୟରୁ ଆର େହାଇଥାଏ। େସହି ସମୟେର ମଣିଷ
ମନେର अେଲୗକି କ ଭାବନା ତଥା ନୂ ତନ अନୁ ଭବ ଗୁଡିଏ ମନକୁ
ଆସି ଥାଏ ଯାହାର ଗତି ବିଧି ଓ ସୀମା ଧାଯ କରି ବା अସବ
େହାଇପେଡ େସମାନ, ପାଖେର। କି େଶାର ବୟସେର अେନକ ଶି fାଥୀ

ଜୀବନକୁ େଶାକ ସpାପି ତ अବgାେର ପରି ଚାଳି ତ କରୁଥିବା ବି ଷୟ
ବାଖା କରି ବା ଆବଶକ ନାହY, କାରଣ ତାହା ସମେ` େଦଖୁଛpି ,
ଜାଣିଛpି । େହେଲ େସମାନ,ୁ

ଉପଯୁ~ ରା`ା େଦଖାଇବା ଏବଂ

ସଳି ତ, ସରସମୟ ଭବି ଷତ ଗଠନ ଦି ଗେର ବତୀ କରାଇବା ଦାୟି ତ
କାହାର? ନି ିତ ଭାେବ େସମାନ, ପରି ବାର ବଗ ଏବଂ ଶି fକ,
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ଭୂ ମିକା ଏଥିପାଇଁ ଯେଥ ଗୁରୁତପ#
ୂ  । େହେଲ େସମାେନ କ'ଣ ନି ଜ
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େକେତକ अବାଟେର ପରିଚାଳି ତ େହାଇ ପରବ^ ୀ ସମୟେର ନି ଜ
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ନି ଜ କାଯ ସଠି କ୍ ଭାେବ କରୁଛpି ? ନା! ଆଉ େସଇଥିପାଇଁ ଆଜି
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କି େଶାର, କି େଶାରୀ अବାଟେର ପଡି ଜୀବନ ସାରା ହpସp େହଉଥିବା ଲf କେଲ
ଜାଣିେହବ ।
ଘେର ପରିବାର ବଗ ପି ଲାଟିକୁ ବି ଦାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇ ନି ଜନି ଜ କାଯେର ବ` ।
ବି ଦାଳୟେର ଶି fକ ବି ଭିନt

ସରକାରୀ କାଯକମ କରି ବା ଏବଂ ନି ଜ ବୃ ^ିଗତ

ଉ^େରା^ର ଉନt ତି ବି ଷୟେର ଭାବୁ ଭାବୁ ସମୟ fୀଣ ! େକମି ତି େକୗଣସି ପକାେର କି ଛି
େପାଥିଗତ ବି ଦାକୁ ଗାଇେଦେଲ କ^ ବ େଶଷ ! େହେଲ ନୂ ତନଭାେବ ପକୃ ତି କୁ
େଦଖୁଥିବା ଗଠନ କମେର ଥିବା ମ`ିËଟି ପଥ अେନଷଣେର ନି ମଗt ଉପଯୁ~ ରା`ା
ପାଇବ େକମି ତି ?! ଶି fା ବତୀତ ମନେର ଉଠୁ ଥିବା ଆଶାତୀତ ପଶtର ଉ^ର ପାଇବ
େକଉଁଠୁ ?! ନି ଜକୁ େକଉଁ ପଥର ପଥିକ କରି ଭବି ଷତ ଉxଳ କରିବ, ବୁ ଝି ବ
େକମି ତି ?! କି େଶାର, କି େଶାରୀ, ମନର ଏହି ସବୁ ଉେ-େ◌ଗ ଜନକ ବି ଷୟ ବୁ ଝି
େସମାନ, ଉପଯୁ~ ଭବି ଷତ ଗଠନ ଦି ଗେର ପରି ଳି ତ କରାଯି ବା ଲf ନାହY କାହାର !

ସମାଜ େଯ େଦଶର ଭବି ଷ ପି ଢି,ୁ େକବଳ अାନ କରୁଛି ତା ନୁ େହଁ , ବରଂ ଏହି ଘଡ଼ି ସ|ି
ମୁହୂ^ର

ସୁେଯାଗ

େନଇ

େକେତକ

ଦଳୀୟ,

େଗା.ବ,

ସା!ଦାୟୀକ

େହଉକି

ଆତ,ବାଦୀ ସଂଗଠନ, େସମାନ,ୁ ପଥଭ କରି ନି ଜ ସାଥେର ବବହାର ପବ
ୂ କ

େସମାନ, ଜୀବନକୁ अମାନବୀୟତାେର ଭରି େଦଇ ହpସp କରି ବା ସହି ତ ରାକୁ

ତ
ିକ

ା

ନି ମtଗାମୀ କରୁଥିବା ବୁ ଝି ବା ସାମଥ ବି ହୀନ ମଣିଷର ଗତି େକଉଁଆଡକୁ ବି ର କରି ବା.....
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କି େସମାେନ ନି େଜ ବୁ ଝି ପାରି ନି ଜକୁ ସୁଗଠି ତ କରିବା ସୁେଯାଗ, େପରଣା ଶନ
ୂ  अମଣିଷ

ଇ
-ପ

ଶରୀରେର େକେତକ ହେମାନ୍ଗତ ପରି ବ^ନ ସାrକୁ ମ`ିËେର अେଲୗକି କ

ଆ

ହ
ାନ

ଭାବନା ସମୂହକୁ େନଇ ଗଠନ କମେର ଥିବା ମଣିଷ ମ`ିË େଯ େକେତେବେଳ େକଉଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

259

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ଦି ଗଗାମୀ େହବ ତାହାର ସଠି କ ଆକଳନ କରି ବା ସହଜ ନୁ େହଁ । େକେତକ େfତେର
ତାହାର ଜି ନ୍ଗତ, ଜନGଗତ ସଭାବ ମଣିଷକୁ ପଭାବି ତ କରୁଥିବା େବେଳ ପରିେବଶ ଏବଂ
ପରି ପାଶiକ अବgିତି , ପରି gିତି ମଧ କି ଛି କମ୍ ପଭାବ ପକାଇନଥାଏ େସମାନ,
ଉପେର। େତଣୁ େକେତେବେଳ ପରିେବଶ, ପରି gିତି କୁ େନଇ କି ଏ େକଉଁ ବାଟେର
ପରି ଳି ତ େହବ ଧାଯ କରି ବା अତp ଜଟିଳ । ଆଉ ଯାହାକୁ େକୗଣସି ଲଗାମ୍ ନାହYକି
ନି ୟଣ, େସମାନ, ଗତି ବିଧିର ସମୀfା କରି ବା ଯେଥ କକର । େତଣୁ ଏହି ମାନସି କ
ଭାବଧାରା ନି ୟଣ ବହି ଭୁ ତ କି େଶାର, କି େଶାରୀ ମାେନ େକେତେବେଳ କାହା େପମେର
ପଡି େକଉଁ ଦି ଗଗାମୀ େହାଇଥା'pି ତାହା ଆକଳନ କରି େହବ ନାହY ।
अେନକ ସମୟେର େଦଖିବାକୁ ମି େଳ, େକେତକ କି େଶାର, କି େଶାରୀ େପମେର ପଡି
େକେତେବେଳ କି ଏ ନି ରୁାହି ତ େହାଇ ନି ଜର ଜୀବନ ନ କରି ଥା'pି ତ ଆଉ େକେତଜଣ
େପମେର କୃ ତକାଯ େହାଇ ନି ଜର fମତା अpଭୁ ~ େକୗଣସି କାଯ କରି ପାରି ବାରି କ

ମି ଳpି େଯଉଁମାେନ େକୗଣସି ଦଳୀୟ, େଗା.ିଗତ କି aା ସା!ଦାୟୀକ ବି ଚାରବତା ସହି ତ
ନି ଜକୁ ସାମି ଲ କରି ପରି େଶଷେର େସମାନ, େପରଣାକୁ ହY ସେବସବା େବାଲି ମେନ
କରି ଥା'pି । ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖକ ମଣି ଷ କି େଶାର ବୟସେର ନି ଜର ଉେ-ଗକୁ ସଂକୁ ଚି ତ
କରି ନି ଜସ ବି ଚରବତା ମଧେର ନି ଜକୁ ବା|ି ଏକ ନି ରେପf ଜୀବନ ପ`ୁତ କରି ବାେର

ତ
ିକ

ା

ସfମ େହଉଥିବା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଛି ଆମ ସମାଜେର ।

ଇ
-ପ

ଗୁରୁତପ#
ୂ  କଥା େହଲା ନି ରେପf ବି ଚାର ରଖୁଥିବା କି େଶାର, କି େଶାରୀ, ସଂଖା

ଆ

ହ
ାନ

ଖୁବ୍ କମ୍ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଥିବା େବେଳ େପମେର କୃ ତକାଯ ସରସମୟ ଜୀବନ ହାସଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େମାହେର ବା|ି େହାଇଯା'pି । ଏମାନ, ବତୀତ अନ ଏକ ସଂଖା ଗରି . େଦଖି ବାକୁ
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କରି ପାରୁଥିବା ମଧ अନୁ ରୂପ ସଂଖକ େହାଇଥାଏ । ବି ଫଳ େପମି କ, ଜୀବନର
ଗତି ବିଧି କାହାକୁ େଗାଚର ନଥିବା େବେଳ ଏହି େଗା.ିଗତ ବି ୍ଚାରଧାରାେର ନି ମxି ତ
ସଂଖା ଗରି . କି େଶାର, କି େଶାରୀ ନି ଜ ଶି fାେfତ ଠାରୁ ଦୂ େରଇଯାଇ େକବଳ େସହି
େଗା.ିଗତ ବି ଚାରଧାରାେର ଉ- ନି ଜ ଜୀବନକୁ େସହି ଦି ଗଗାମୀ କରାଇଥା'pି ଯାହା
ସ!ୃ ~ େଗା.ୀର ଲf ଥାଏ । ଏମାନ, କମବି କାଶମୁଖି ମ`ିËେର େସହି େଗା.ିଗତ
ବି ଚାରଧାରା ଏମି ତି ଉେଲA ଖିତ େହାଇଥାଏେଯ ସାରାଜୀବନ େସମାେନ ବାଛି େନଇଥିବା
ସ!ୃ ~ େଗା.ୀଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୁ େରଇ ନପାରି େକବଳ େସମାନ, ଗୁଣଗାନ କରି ଥା'pି ।
ଭଲ ମDର େକୗଣସି ବି ଚାରବି ହୀନ କି େଶାର ସମୟର େସହି ସମିG ଳନୀ ଜନି ତ ଜୀବନ
େଶଷ ପଯp େସହି େଗା.ୀ ସହି ତ ନି ଜକୁ ଜଡି ତ ରଖି ଜୀବନକୁ ନି ଜ ହାତେର
ତଳି ତଳାp କରି ନି ଜକୁ ନି େଜ ପତାରି ତ କରୁଥିବା ବି ଷୟ େକେବେହେଲ ମନକୁ ହY
ଆସି ନଥାଏ େସମାନ,ର, କାରଣ େସହି େଗା.ିଗତ େପରଣାର ଷଢ଼ଯ େସହି ଭଳି

ନି ଭର କରିଥାଏ ଯାହା ତା,ୁ ଯେଥ ନି ଜସ ସାଥ ହାସଲ କରି ବାେର ସହାୟକ େହଉଥିବା
େବେଳ ଏହି ସଦସ,ୁ ମଧ େସହି ମାନ, ଦାରା ପଦ^ अଂଶରୁ କି ଂଚି ତ ସାଥ ପଦାନ
ପବ
ୂ କ
 କି ଛି େପରଣାଦାୟୀ ବ~ବ ଦି ଆଯାଇଥାଏ େଯଉଁଥିେର अନୁ ପାଣିତ ଏହି ନି େବାଧ
େସମାନ, ସହି ତ ଜୀବନସାରା ବା|ି େହାଇ ନି ଜ ଜୀବନକୁ ନ କରି ଥା'pି । େତଣୁ ଏହି

ତ
ିକ

ା

କମବି କାଶଶୀଳ ମ`ିË ମାନ,ୁ ନି ଜସ ଭବି ଷ ଗଠନ କରି ାନ ଆହରଣ କରି ବାର
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ରହି ଥାଏ ! େଗା.ିଗତ ବି ଚାରଧାରା ସ!ୃ ~ େଗା.ୀର ମୁଖିଆ, ବି ଚାରଧାରା ଉପେର

ଇ
-ପ

େକୗଣସି ପଥ ପଦଶକ ପରି େବଶ ସୃି କରାନଯାଇ େକେତକ େଗା.ୀ, ଦାରା ପତାରି ତ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ରଖାଯାଉଥିବା अନୁ ଧାନ କେଲ ଜାଣିେହବ । ଏଥିରୁ ନି `ାର ନାହY, େଯ ପଯp
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାଧାରଣ େଲାେକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପତି ବାଦ ପବ
ୂ କ
 ନି ଜ ସpାନ ମାନ,ୁ େକୗଣସି ଦଳ, େଗା.ୀ,
ସଂଗଠନ କି aା ସା!ଦାୟୀକ ମେନାଭାବ ତଥା ସଂଶି³.ତା ଠାରୁ ଦୁ େରଇ ରଖି ବା ପୟାସ
କରି ଛpି େବାଲି ଆମ ବି ଚାରେର ଆପଣ, ମତବ~ କରିେବ େବାଲି ଆଶା.....◌ା

ତ
ିକ

ା

େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)
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ପ,ଜ କୁ ମାର ପାଣିଗାହୀ ।

ଇ
-ପ

ଛତପୁର, ଗଂଜାମ.

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାପା
େକାଟି ଓଡି ଆର ମଉଡମଣି ପଭୁ ଶୀ ଜଗନt ାଥ,ୁ ମୁoିଆ େଟ
ମାରି େଲଖା ଆର କରୁଛି ।
ବାପା ଶଟି େହଉଛି ଦୁ ଇ अfର କି  ମାଆ ଶ ପରି ଶzତିମଧୁର
अେଟ। ବାପା ଶଟିକୁ ପାଟିେର ଧରିବା ମାେତ ଆମ ଶରୀରେର ଏକ
ମାନସ ର{ନ ପାତ ପକାରର ଶି ହରଣ ସୃି େହାଇଥାଏ। ପି ଲାର ପଥମ ମୁଖ ନି ଃସୃତ ବାଣୀ

େହଉଛି ମା କି  ପେର ପେର ବାପା େବାଲି ଉାରଣ କରି ଥାଏ।
ପି ଲାଟି ଜନG େହବାପେର ଏଡି କିଟାରୁ ଏେଡ େହଲା ଯାଏଁ ମା'ର
ଭୂ ମିକା େଯତି କି ରହି ଛି ବାପା, ଭୂ ମିକା ମଧ େସତି କି ଗୁରୁତପ#
ୂ 

କି ପରି ଖୁସିେର ରହୁ, େସ େଯପରି େକୗଣସି अଭାବ अସୁବିଧା अନୁ ଭବ ନ
କରୁ।
ସଂ:ୃତେର େଗାେଟ ପଦ ମେନ ପଡି ଯାଉଛି
ପି ତା ସ ଗଃ ପି ତା ଧମ ପି ତା ପରମଂକ ତପ
ପି ତରି ପୀତି ମାପନେନ ସବାଃ ପି ୟpି େଦବତାଃ

ତ
ିକ

ା

ବାପା ଶର ପତି ଶ େହଉଛି ପି ତା। ପି ତା ଶଟି େଯପରି
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ରହି ଥାଏ ମୁo ଝାଳ ତୁ େo ମାରି ସମ`, ବାପା ଚାହଁ ାpି େମା ଛୁଆ

ଇ
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ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ େଯପରି , େସହି ପରି ପି ତାକୁ ଖାଦ ଭାବେର ଗହଣ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବାକୁ ମଧ अସ ାଦକର େହାଇଥାଏ। େସହି ପରି ଭାେବ ଆଜି ଆମ
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ଉପେର ବାପା ହୁअ କି ମାଆ ଟିେକ ଟିେକ ଭୁ ଲ୍ କେଲ ରାଗpି ଓ ତାଗିଦ୍ ମଧ କରpି
େସହି କଥା ଟି ଆଜି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଇପାେର , େସହି ପରି ଭୁ ଲ୍ ଭବି ଷତେର
େଯପରି ପୁନବାର ନ କରି ବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଚତନ କରାଇ େଦଇଥାpି । ପି ତା ,ୁ ଠୁ
ବଳି ଭଲ ପରାମଶ ଦାତା ଦୁ ନି ଆ େର ମି ଳିବା अସବ।
ଚାଣକ ନୀତି ନୁଯାୟୀ ଛାତଛାତୀ ଜୀବନେର ଶି fିତ େହବା ନି ହାତି ଜରୁରୀ। ଛାତ
ଯଦି ଶି fା अଜନ େର ଯଦି େକୗଣସି ପକାର अସୁବିଧା ହୁଏ େସହି अସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ
ରହି େବ ପି ତା। ପି ତା, କ^ବ ପୁତକୁ अଧି କରୁ अଧି କ ଶି fିତ କରି ବା।
ଯାହା ହାତଧରି ଚାଲି ବା ଶି ଖିେଲ, ଯାହାପାଇଁ ଆେମ ଏହି ବି ରାଟକାୟ ଦୁ ନି ଆ
େଦଖିେଲ, ଯାହା ପରି ଚୟେର ଆେମ ପରି ଚିତ େହେଲ, ଆଜି ର ଏହି ଶି fିତ ସମାଜେର
େକେତଜଣ ଶି fିତ ବ~ି ବି େଶଷ ତା, ପି ତାମାତା,ୁ ହତାଦର କରି ବାକୁ ପଛଘୁuା
େଦଉନାହାpି ଓ ପଇସା ଲାଳସାେର ପାଲଟି ଯାଉଛpି ସ ାଥୀ।

ସମୟର ଧି େର ଧି େର ଆଗମନ େହଲାଣି।
େଶଷେର ଏତି କି େମାର ନି େବଦନ ରହି ବ େଯ ଆମ ପାଇଁ େଯ ସବୁ କି ଛି ତାଗ
କରି ବାକୁ ପ`ୁତ, ଆମଠାରୁ ତା ବଦଳେର ଆଶା କରି ଥାpି ଭଲପାଇବା, େସtହ, ମଧୁର
ସ ରର ଦୁ ଇ ପଦ କଥା ଓ ଆମର ଉପgିତ ଆେମ ଯଦି ଏହାକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ େଚା ନ

ତ
ିକ

ା

କରି ପାରି ବା ଆମ ଜନG େହଉଛି ଧି କ୍।
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ଦି େନ ପି ତୃସତ ପାଳନ କରି ପଭୁ ରାମଚD କରିଥିେଲ ୧୪ ବଷ ବନବାସ, େସହି

ଜଟଣୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମାନସ ର{ନ ପାତ
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ଶିfା/
ା/ବି ଦାଳୟେର ମହାମାରୀ ପଭାବ
।। ଏହି ପରି ଗେଲ ଊନt ବି ଂଶ ମାସ।।
।। ଫିଟିବ େମାର ବDୀ ନାଗଫାଶ।।
ଏହି ଉ~ିଟି ଉ®ଳମଣି େଗାପବ|ୁ େଜଲ୍େର ଥିବା ସମୟେର
େଲଖିଥିେଲ। ଆଉ ୧୯ ମାସ ପେର ବDୀ ଜୀବନରୁ ମୁ~ି ମି ଳିବ।
େଶୖ ଳବାଳା ସି ଂହ

େସେତେବେଳ େଗାପବ|ୁ ସି ନା େକେବ ମୁକୁଳି େବ େସ କଥା ଜାଣିଥିେଲ,
େହେଲ ବ^ମାନ ସମୟେର େଯପରି ଏକ अଜଣା ମହାମାରୀ ସାରା
ବି ଶର ମଣିଷ,ୁ ବDୀ କରି େଦଇଛି େଯ େସଥିରୁ େକେବ ମୁ~ି ମି ଳିବ
େସ କଥା ସମ`, ପାଇଁ अଜଣା। ଆଜି ଏମି ତି ଏକ अଜଣା ଭୟ

କରୁଛି ।
ଏହି ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବ^ମାନ ସଂକମି ତ, ସଂଖା ଦି ନକୁ ଦି ନ
ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି। େଲାକମାେନ ମୃତୁର ଶି କାର େହଉଛpି ଓ ଆକାp
ମାନ, ଚି କିା ଦି ଗେର ସମସା ସୃି େହଉଛି । ଏପରି କି ସାମାଜି କ
अgିରତା (ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ େଭଦଭାବ) ସୃି ବି େହଉଛି ।

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଏପରି ଏକ ଆତ,ଜନକ ପରି େବଶେର ବି ଦାଳୟଗୁଡିକୁ ବD
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େଲାକମାନ,ୁ ଗାସ କରି ଛି େଯ ତାହା ଆତ,ର ବାତାବରଣ ସୃି

ଆ

ହ
ାନ

ରଖି ବା ପାଇଁ କ^ୃ ପf ବା ସରକାର ବାଧ େହଉଛpି । ପାଠ ପଢ଼ା ଏକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

265

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ଷଡ଼ଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୨୧
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ପକାର ଠପ୍ େହାଇଯାଇଛି ।
ଯଦି ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ି ବା ପଦେfପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧରୁ ଏହା ଏକ अଂଶ ଭାେବ
ବି େବଚନା କରାଯାଏ, େତେବ ବ^ମାନ ପରି gିତି ର ମୁକାବି ଲା ଦୃ ିରୁ ପି ଲାମାନ, ପାଇଁ
ଆବଶକ ପରି େବଶର अଭାବ ପରିଲfିତ େହାଇଛି । ବି େଶଷକରି ପି ଲାମାେନ ବି ଦାଳୟ
ଯାଇ ସାଂଗମାନ, ସହ ରହି ବା ଓ େସମାନ, ନି କଟରୁ ସାମାଜି କ ସମଥନ ପାଇବାର
ସୁେଯାଗକୁ ବD କରି େଦଇଛି । ଯାହକି ସୁg ମାନସି କତା ପାଇଁ ନି ତାp ଆବଶକ।
ବି jିନt ତା, ଏକାକି ତା ଆମକୁ ମାନସି କ କ େଦଇଛି । ଏହା अସ ୀକାର କରି େହବ ନାହY
େଯ ଏହା ସମ`, ପାଇଁ ଏକ ଚାପ ଗ` ସମୟ। ଏ ସମୟେର ଆେମ କି ପରି େରାଗଠାରୁ
ଦୂ େରଇ ରହି ବା ସମେ` ଯେଥ ଯତt ବାନ େହବା ଆବଶକ। ଏଥିପାଇଁ ନି ମtମେତ
େକେତକ ନୀତି ନି ୟମ ମାନି ଚଳି ବା।
୧- ସାବୁ ନ, ପାଣି -ାରା ବାରaାର ହାତ େଧାଇବା କି aା ସାନି ଟାଇଜର -ାରା ହାତ

୨- ହାତକୁ ମୁହଁଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରଖିବା
୩- ଯଥା ସବ ଘେର ରହି ବା
୪- ଭିଡ଼ ବା ଜନଗହଳି ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା
୫- ସମ` अଣअତାବଶକ ସପି ଂ ଏବଂ ଭମଣରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା

ତ
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ା

୬- ପରର ମଧେର अତି କମ୍େର ୬ ଫୁଟର ଦୂ ରତା ରଖି ବା
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ଇ
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୭- ବାହାରକୁ ଗଲା େବେଳ ପେତକ ନି ଜ ନି ଜର ପାଟି ଓ ନାକ ବD ପାଇଁ ମୁହଁେର
ମା: ପି |ିବା
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୮-ପତି ଦିନ ଗାଢ଼ ନି ଦେର େଶାଇବା
୯- ନି ୟମି ତ େଯାଗ ଓ ଧାନ କରି ବା
୧୦- ସ ାg କ^ୃ ପf, ସୁପାରି ସ ଓ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାେବ ପାଳନ କରି ବା
ଇତାଦି
ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହି ମହାମାରୀ ଏେବ ନାନା ସମସା ସୃି କରି ଛି। େସହି ପରି
େକେତକ ପମୁଖ ସମସା ମଧେର ରହି ଛି
अଥେନୖ ତିକ अgିରତା
ଆତ,ିତ େହାଇ अଧି କ अତାବଶକ ଜି ନିଷ କି ଶିବା
ବି ଦାଳୟ ଏବଂ କାଯୟ୍ାଳୟ ବD ରହି ବା -ାରା ପାଠପଢ଼ା ଓ अନାନ କାଯ ବD
ରହି ବା
ପବାସୀ ଶମି କମାେନ ବାହାେର अଟକି ରହି ବା/ବୃ ^ି ହରାଇବା ଇତାଦି ।

ସମସାକୁ ସମାଧାନ କରି ବାେର ଯତt ବାନ େହବା ନି ହାତି ଆବଶକ। ମଣିଷ ଜୀବନର
ଉେhଶକୁ ଚରି ତାଥ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାଳୁ ଓ ପେରାପକାରୀ େହବା ହY ଧବ ସତ अେଟ।
ଆମ ପରି ଆମ ଛାତଛାତୀ ମଧ ମହାମାରୀ େକାଭିଡ୍ ସମୟେର अେନକ ସମସାର
ସଖୀନ େହଉଛpି । अନି ିତତା ଏବଂ ମାନସି କ ଚାପ ମଧ େସମାନ,ୁ ପଭାବି ତ

ଇ
-ପ

ପରି ବାର, ପରି େବଶ, ସାଂଗସାଥୀ, ଶି fକ ଇତାଦି ,ର ଗୁରୁଦାୟି ତ ରହି ଛି।

ତ
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ା

କରୁଛି । େସମାନ,ୁ ଯେଥ ସମଥନ େଦବାର ଆବଶକତା ରହି ଛି। େଯଉଁଥିେର
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ଏ ପରି gିତି ରୁ ମୁକୁଳି ବାକୁ େହେଲ ଆେମ अନକୁ ଯଥା ସବ ସାହାଯ କରିବା ଓ

ଆ

ହ
ାନ

ଶି fୟି ତୀ, କୁ ସୁପୁର, ମାହାrା, କଟକ' େମା-୯୧୭୮୩୭୭୭୯୦
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ଭାରତରତt େଗାବି D ବଲA ଭ
ଦି ଗଳୟର ମଧବି Dୁେର ଦoାୟମାନ େହାଇ ମଣିଷ େଦେଖ
ପକୃ ତି ର

େବୖ ଚିତ । େସହି େବୖ ଚିତ ମଧେର ସଗୀୟ େଶାଭାର

ଭoାର। େଶତ ବ#ର ଆସନ ଉପେର ଉପେବଶନ କରି ଥାpି ଚି ତ୍
େଦବଦାରୁ, ବୃ fରାଜୀ, ବରଫ ପାହାଡ ସବୁ ଜ ବନାନି ର ମଧ ଭାଗେର
अfୟ କୁ ମାର ରାଉତ

ଗିରିଶୃr ହି ମାଳୟ। ଏହି ସୁେଶାଭିତ ହି ମାଳୟ ନି କଟେର अଛି େକାସୀ
ନଦୀ। େକାସୀ ନଦୀର ସାମtାେର ସାହି େଦବୀ ପାହାଡ, କଟାର ମଲA ାର
ସୂଯ ମDିର, ତା ନି କଟେର अଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଗଁା ଖୁଣଟ। ଆଜକୁ ପାୟ
୧୨୯ ବଷ ତେଳ ୧୮୮୭ अଗ ୩୦ ତାରି ଖ अନpବତ ଦି ନ (ପର

େସÐaର ପାଳନ କରାଯାଏ) ଏହି ଖୁଣଟ ଗାମେର ଜନGଗହଣ କରି ଥିେଲ
ପoିତ େଗାବି D ବଲA ଭ ପÉ। ତା, ପି ତା, ନାମ ମେନାରଥ ପÉ ଓ
ମାତା େଗାବି D ବାଇ। େସମାନ, ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ଜୟେଦବ ପÉ ମହାରା
ନି କଟବତୀ େକା,ଣରୁ ତୀଥଦଶନେର ଆସି ଗrାବାଲି

େfତର

ମଣୀେକାଟି ରାଜବଂଶର ରାଜ ଦରବାରେର ରାଜେଜାତି ଷ ଭାବେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ରହି ଗେଲ। କେମ ତା,ର ବଂଶଜମାେନ ରି ବାଡି , ଉପରପଡା, ଖୁଣଟ,
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ମୂହୁତେର ୧୦ େସÐaର अନpବତ ପଡୁ ଥିବାରୁ ତା,ର ଜନG ଦି ନ ୧୦

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ନଲତା ଓ अେଲGାଡାେର ବସବାସ କେଲ େଗାବି D ବଲA ଭ ପÉ,
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୀବନର ପାୟ ସମୟ अେଲGାଡାେର ତା,ର ମାମଁୁ अଜା ପoିତ ବଦି ଦତ େଯାଶୀ, ଗୃହେର
କଟିଯାଇଥିଲା ।
अେଲGାଡାର ରାେମେସ :ୁଲେର ପାଥମି କ ଶି fା କରି ଥିେଲ। େଗାବି D ସମ
େଶଣୀର ଛାତ, େସେତେବେଳ ତା,ର ବୟସ ମାତ ୧୨ ବଷ। ଏହି ସମୟେର ତା, अଜା
ବଦି େଯାଶୀ ତା,ର ବି ବାହ କାଯ ସାରିେଦେଲ। ବି ବାହର अଦି ନ ପେର ମାମଁୁ अଜା,
ମୃତୁ େଗାବି D,ୁ अସହ ଦୁ ଃଖ େଦଲା। େସ ଗୀର ସଭାବର େହାଇଗେଲ। େସ अମ
େଶଣୀ େବାଡ ପରୀfାେର अତି ସାଧାରଣ ଭାେବ ପାଶ କେଲ। ଦଶମ େଶଣୀ ପରୀfାେର
େଗାବି D ସାରା ରାଜେର ତୃ ତୀୟ gାନ अଧି କାର କରି ସଫଳତାର ସହ ପାଶକେଲ।
ଦାଦଶ

େଶଣୀେର

ପଢି ବା

ସମୟେର

ତା,ର

ହୃଦେରାଗ

ଆର

େହାଇଥାଏ।

େମାରାଦବାଦେର ଚି କିା େହାଇ ସୁg େହେଲ। ବି ନା ପରି ଶମେର ଦାଦଶ େଶଣୀ
ପରୀfାେର େମରି ଟ୍ ତାଲି କାେର ପାସ୍ କେଲ। ଏହA ାବାଦର ‘aର େସନଟାଲ କେଲଜ’େର

ସମୟେର ମାଲବ ଛାତବାସେର ପରି ଣତ େହଲା। େଗାବି D ୧୯୦୯ ମସି ହାେର ଆଇନ୍
ପରୀfାେର ସବପଥମ gାନ अଧି କାର କରି ‘ଲୁ ମ୍ସେଡନ୍ ସ# ପଦକ’ ଲାଭ କେଲ ।
େଗାବି D ଦି େନ ବଡ ମଣିଷ େହବାର ଲfଣ ପି ଲାଦି ନରୁ ଜଣା ପଡି ଥିଲା। ଦି ନ େସ
ତା, ଆଈ,ୁ ପଚାରି େଲ ଏ କାଉମାନ, ରr କଳା କାହYକି? ଆଈ, ଉ^ର ଥିଲା

ତ
ିକ

ା

“ଈଶର ଏକ ପକାର ପାଣୀ,ୁ ଏକ ପକାର ରr େଦଇ ଗଢି ଛpି ”। ବାଳକ େଗାବି D କହି
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େମକଡାନଲ୍ ହି Dୁ ହେଲେର ରହି ପାଠ ପଢାପଢି କେଲ। ଏହି ଛାତବାସଟି ପରବ^i

ଇ
-ପ

ପକାଇେଲ-ଗାଈ ମାେନ ତ େଗାଟିଏ ପକାର ପାଣୀ େସମାନ,ର ରr କାହYକି ଭିନt ଭିନt

ଆ

ହ
ାନ

ପକାରର। ଆଈ କି ଛି ଉ^ର େଦଇ ପାରି ନଥିେଲ। ଏଥରୁ େସ ଜେଣ ଚତୁ ର ଓ ବୁ ିମାନ
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ଜଣା ପଡି ଥିଲା। େସ ନି ଜ େଚାେର ‘ବାଲ୍ କA ବ’ ନାମେର ଏକ अନୁ .ାନ ଗଢି ଥିେଲ।
ପାଠ ପଢି ବା ସମୟେର େସ ଉଭୟ ପାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହି ତର ବହି ପଢି ବାକୁ ଭଲ
ପାଉଥିେଲ। କେମ େସ େଲଖାେଲଖି ଆର କେଲ ଓ ହି Dି ପତି କା “ସରସତୀ”େର ତା,
େଲଖା ଗୁଡିକ ପକାଶ ପାଇଲା। େସ ଏହA ାବାଦେର ପଢି ବା ସମୟେର ଏକ ବଡ ଧରଣର
ବନା େହାଇଥାଏ। ଏହି ବନାେର अସହାୟ େଲାକ,ୁ ସାହାଯ କରି ବା ଓ अନt ବ
ପଦାନ କରି ବା କାଯକମେର େଗାବି D ଭାଗେନେଲ। ୧୯୦୫ ମସି ହାେର ବନାରସେର
େହଉଥିବା

କଂେଗସ

अଧି େବଶନେର

େଗାବି D

େଯାଗେଦେଲ।

େଗାପାଳ

କୃ 

େଗାେଖଲ,ର ସାରଗଭକ अଭିଭାଷଣ େଗାବି D,ୁ अତp ପଭାବି ତ କରି ଥିଲା। େସହି
ଦି ନଠାରୁ େଗାବି D େଗାେଖଲ,ୁ

ତା,ର ରାଜେନୖ ତିକ ଗୁରୁ ଭାବେର ଗହଣ କରି

େନଇଥିେଲ ।
ଆଇନ ପାଠ େଶଷ କରି , େଗାବି D ବଲA ଭ अଲେମାଡାଠାେର ଓକି ଲାତି ବବସାୟ

େହବାରୁ, େଗାବି D ବଲA ଭ अଲେମାଡା ଛାଡି କାଶି ପୁରଠାେର ଆଇନ ବବସାୟ ଆର
କରି ବହୁ ପସି  ଲାଭ କେଲ। ୧୯୦୮ ମସି ହାେର ତା,ର ଏକ ପୁତ ଜନG େହଲା। अ
ଦି ନ ପେର ପୁअଟି ମରି ଗଲା, କି ଛି ଦି ନ अpରେର ତା,ର ପତt ୀ, ସଗବାସ େହାଇଗେଲ।
େତଣୁ େସ ୩୦ ବଷ ବୟସେର ଦି ତୀୟ ବି ବାହ କେଲ। କାଶି ପୁରଠାେର େସ ବାପା, ମା,

ତ
ିକ

ା

ୀ, ଭଉଣୀ ଓ ଭୀେଣାଇ, ସହ ଏକାଠି ସୁଖେର ବହୁ ଦି ନ କଟାଇଥିେଲ। ହଠାତ୍ ଦି େନ
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ଆର କେଲ। अଲେମାଡାର अହଂକାରୀ ଇଂେରଜ ବି ଚାରପତି , ସହ ତକବିତକ

ଇ
-ପ

ତା, ପି ତା ହଇଜା େରାଗେର ୪୪ ବଷ ବୟସେର अକାଳ ମୃତୁବରଣ କେଲ। େତଣୁ

ଆ

ହ
ାନ

ପରି ବାରର ସମ` ଦାୟି ତ ତା, ଉପେର ନ` େହଲା। ପÉଜୀ କାଶି ପୁରଠାରୁ
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େନୖ ନତାଲ ପଯp ଭଲ ସୁନାମ अଜନ କରିଥିେଲ। ଏହା ପେର େସ ସାହି ତ, ଶି fା ଓ
ରାଜନୀତି େର ସକି ୟ ଭାଗ େନବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତା,ର ସାହି ତ ପତି ଆଗହ େଯାଗୁ େସ
କାଶି ପୁରଠାେର ‘େପମ ସଭା’ ନାମେର ଏକ ସାହି ତ अନୁ .ାନ ଗଠନ କରି ଥିେଲ। ଏ
अନୁ .ାନ ଦି େନ କାଶି ପୁର अଚଂଳେର ଜନ ଆେDାଳନ ସୃି କରି ଥିଲା। ପÉଜୀ,
ଉଦମେର କାଶି ପୁରଠାେର ‘ଉଦୟବୀର ରାଜ ହି Dୁ ଉ ବି ଦାଳୟ’ ପତି .ା କରି ଥିଲା।
ପÉଜୀ କାଶି ପୁର ବି ାପି ତ अଚଂଳ ପରି ଷଦର ସଭ ଥିଲା େବେଳ ଶି fାକୁ ବି ନା
େବତନେର ବାଧତାମୂଳକ କରାଇଥିେଲ ।
େନୖ ନତାଲେର ପÉଜୀ ପାବତୀୟ अଚଂଳର ବି କାଶ ଲାଗି ‘କୁ ମାୟୁନ୍ ପରି ଷଦ’
ନାମେର ଏକ ସଂଗଠନ କରିଥିେଲ। ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧମେର େବଠି -େବଗାରୀ, କୁ ଲି ଗିରି
ଓ ଭୂ ମିହିନ ଶମି କମାନ,ୁ େଶାଷଣରୁ ରfା କରି ବା ପାଇଁ ଆେDାଳନ ଜାରି ରଖିଥିେଲ।
ବଦୀଦତ ପାେo ଓ ପÉଜୀ, ଉଦମ େଯାଗୁ କୁ ମାୟୁନର େଲାକମାେନ େଶାଷଣରୁ ମୁ~

ଏହି ଶ~ି ଏେବବି ଉxଳ ଦୀପ ପରି ଆେଲାକ ପଦାନ କରୁଛି ।
କଂେଗସ ଭିତେର ‘ସରାଜ ପାଟi’ ନାମେର ଏକ ନୂ ଆ ଦଳ ଗଢି େଲ ଚି ^ର{ନ ଦାସ
ଓ େମାତି ଲାଲ େନେହରୁ ପÉଜୀ ଏହାର ସମି ଧାନ ପ`ୁତି େର ସକି ୟ ଭାଗ େନଇଥିେଲ।
‘ସାଇମନ କମି ଶନ’,ୁ ବି େରାଧ କରି ପ{ାବେକଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ୍ ରାୟ େପାଲି ସର

ତ
ିକ

ା

 ଲାଠି ମାଡେର େଦହାp େହାଇଗଲା। ଲେftୗେର ପoିତ େନେହରୁ ଓ ପÉଜୀ ଏହା
ନି ମମ
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େହେଲ। ୧୯୧୮ ମସି ହା ଦି ପାବଳୀ ଦି ନ ‘ଶ~ି’ ନାମେର ଏକ ସaାଦପତ ପକାଶ କେଲ।

ଇ
-ପ

ବି େରାଧ କରି ଲାଠି ମାଡ ଖାଇେଲ। ଏହି ମାଡେର ତା,ର ପି ଠି ହାଡ ଜଖମ େହାଇଗଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ପÉଜୀ େନେହରୁ,ୁ ଲାଠି ମାଡରୁ ଉାର କରି ଥିବାରୁ ଉଭୟ, ମଧେର ଘନି . ବ|ୁ ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସୃି େହଲା। ୧୯୩୦ ମସି ହାେର ଲବଣ ସତାଗହେର େଯାଗେଦଇ େମ ୨୫ ତାରି ଖେର
େନୖ ନତାଲେର ଲୁ ଣ ତି ଆରି କରି ଲବଣ ଆଇନ ଭr କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ପÉଜୀ ଗିରଫ
େହାଇ ୬ ମାସ େଜଲଦo େଭାଗ କେଲ। େସ ଭବାଲି େର ଏକ ବrଳାଟିଏ କରି େସଠାେର
କି ଛି ଦି ନ କଟାଇଥିେଲ। େସଠାେର ତା,ର ଏକ ପୁତ ଜନG େହଲା ଯାହାର ନାମ କୃ ଚD
(ରାଜା) ପÉ। ତାପେର ତା,େର ୨ଟି କନା େହାଇଥିଲା। ୧୯୩୪ ମସି ହାେର ପÉଜୀ
େକDୀୟ ବି ଧାନସଭାର ସଭ ଭାେବ ନି ବା ଚି ତ େହେଲ। ୧୯୩୭ ମସି ହାେର କଂେଗସ
େନତୃ ତେର େକେତକ ରାଜେର ସରକାର ଗଢା େହଲା। ଯୁ~ ପେଦଶ (ଉ^ର
ପେଦଶେର) ପÉଜୀ, େନତୃ ତେର ମୀମoଳ ଗଠନ େହଲା। ଜୁ ଲାଇ ୧୭ ତାରି ଖେର
ପÉଜୀ ଯୁ~ ପେଦଶର ମୁଖମୀ େହେଲ। ଦି ତୀୟ ମହାଯୁେର କଂେଗସ अସହେଯାଗ
କରି ବା ପାଇଁ gିର କଲା। େତଣୁ ସବୁ ରାଜର କଂେଗସ ସରକାର ଇ`ଫା େଦଇେଦେଲ।
अସହେଯାଗ ଆେDାଳନ ଆର େହଲା । େସ ଗିରଫ େହାଇ ଏକ ବଷ େଜଲ ଦo େଭାଗ

ମୁସିA ମ୍ ଲି ଗ୍ ଦଳ ହି ଂସା ପଥକୁ ଆଦରି େନଇଥିଲା। ୧୯୪୬ ମସି ହାେର ମୁସିA ମ୍ ଲି ଗ୍
ଦଳ अଗ ୧୬ ତାରି ଖେର ସି ଧା ମୁକାବି ଲା ଦି ବସ ପାଳନ କରି ବାରୁ େଦଶେର ହି ଂସାକାo
ବାପି ଗଲା। େକବଳ କଲି କତାେର ଦଶ ହଜାର େଲାକ ମେଲ। ୧୯୪୭ ମସି ହା ଜୁ ନ ୧୪
ତାରି ଖେର ପÉଜୀ େଦଶ ବି ଭାଜନ ପ`ାବ ଆଗତ କେଲ, अଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂେଗସ

ତ
ିକ

ା

କମି ଟି ବାଧେହାଇ େଦଶ ବି ଭାଜନ ସି ାpକୁ ମାନି େନଲା। ଭାରତ ସାଧୀନ େହଲା।
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କେଲ ।

ଇ
-ପ

ପÉଜୀ ଯୁ~ ପେଦଶର ମୁଖମୀ େହେଲ। ୧୯୩୭ ମସି ହା ମୀମoଳେର େଯଁଉମାେନ

ଆ

ହ
ାନ

ଥିେଲ େସମାନ,ୁ ମଧ ଏହି ମୀମoଳେର gାନ େଦେଲ। ପÉଜୀ ଯୁ~ ପେଦଶର ନାମ
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ଉ^ର ପେଦଶ େଦଇଥିେଲ। ୧୯୫୫ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ ୧୦ ତାରିଖେର େସ େକDେର
ଗୃହମୀ ଭାେବ ଦାୟି ତ ଗହଣ କେଲ। େସ ଥିେଲ ଦି ଗଦା, ଦୂ ରଦା ସଂପ# ସବୁ
ଧମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ। ତା,ର ମହାନ ଦfତା ପାଇଁ ୧୯୫୭ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ
୨୬ ତାରି ଖ ଗଣତ ଦି ବସେର ତା,ୁ େଦଶର ସେବା ସାନ ‘ ଭାରତରତt ’ ଉପାଧି
ପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
୧୯୬୧ ମସି ହା ମାଚ ୭ ରାତି ଖେର ପÉଜୀ େକାଟି େକାଟି େଦଶବାସୀ,ୁ
େଶାକସାଗରେର ଭସାଇ େଦଇ ସଗାେରାହଣ କେଲ। େସ ଥିେଲ ନବ ଭାରତର ନି ମା ତା,
ତା,ର ନାମ ଶା ଓ ଆଦରେର ଇତି ହାସ ପୃ.ାେର ସ#ାfରେର ଲି ପିବଧ େହାଇ
ରହି ବ।

ତ
ିକ

ା
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ପାରାଦୀପଗଡ, କୁ ଜr, ଜଗି ଂହପୁର

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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ଗଡ଼ଜାତ
ଏପି ଲ୍ ୫, ୨୦୧୮ ଓଡ଼ି ଶା ଇତି ହାସ ଦାରା
ଯୁ ପରବ^ ୀ ପରିgିତି େର ଓଡି ଶା ପାେଦଶି କ ବି ଧାନସଭା ପାଇଁ
ନି ବା ଚନ अନୁ .ିତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ କଂେଗସ ବହୁମତ ହାସଲ
କରି ଥିଲା। ୩ ଏପି ଲ ୧୯୪୬େର ହେରକୃ  ମହତାବ ପଧାନମୀ
େଦେବD ସାମଲ

ଭାବେର ନି ଯୁ~ େହାଇଥିେଲ। େସହି ବଷ କାବି େନଟ ମି ଶନ ଭାରତ
ଗ`େର ଆସି ଥିଲା ଏବଂ ମହତାବ େସମାନ,ୁ ଆଶାସନା େଦଇଥିେଲ
େଯ େସ ନୂ ତନ ଓଡ଼ି ଶା ପେଦଶ ସହି ତ ‘ଗଡଜାତ’ ରାଜଗୁଡ଼ିକର ମି ଶଣ
ପସrକୁ େସମାନ, ଦୃ ିେର ରଖିେବ।

ଭାରତର ସ ାଧୀନତା ପେର

ଶୁଣିଥିଲା। अଧି କାରୀମାେନ ନୀଳଗିରିକୁ ଓଡି ଶା ସହି ତ ମି ଶଣ କରି ବାକୁ
ବାଧ େହାଇଥିେଲ। ଏହା ପେର, ଆଇରନ୍ ମାନ୍ ସhାର ପେଟଲ
ଏବଂ ହେରକୃ  ମହତାବ ଆଦି ବାସୀ ରାଜକୁ ମାର, ସାଧୀନତା େଶଷ
କରି ବା ପାଇଁ ମି ଳିତ ପୟାସ କରି ଥିେଲ। ଏହି ରାଜଗୁଡ଼ିକ ପେର
ଓଡି ଶାେର अବେଶାଷିତ େହାଇଥିେଲ।
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ତ
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ମି ଶଣର ଆର

ଆ

ହ
ାନ

ଏହି ପରି େପfୀେର, ହେରକୃ  ମହତାବ, କାବି େନଟ ମି ଶନେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ!ୂ # ନି ଃଶୁ& ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ*ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏହି ଦାବି ଉପgାପନ କରି ସମ` ଆଦି ବାସୀ ରାଜକୁ ଓଡି ଶା ପଶାସନେର ଏକୀକରଣ
କରି ବାର ପକି ୟା ଆର କରି ଥିେଲ। ୧୬ अୋବର ୧୯୪୭େର, େସ ସମ` ରାଜକୁ ମାର
ରାଜମାନ,ର ସaଲପୁରେର ଏକ ସଭା ଡକାଇେଲ େସ େସମାନ,ୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ
େଚା କେଲ େଯ ଶାpି , अନୁ ଶାସନ, ଆଇନ ଏବଂ ବବgାର ରfଣାେବfଣ ପାଇଁ ଏହା
अତp ଗୁରୁତପ#
ୂ   ତଥାପି ଏହି େବୖ ଠକ अତp ସକରାତGକ ଫଳାଫଳ େଦଇ ନଥିଲା
ଆଦି ବାସୀ ପେଦଶର ରାଜାମାେନ ଏହାର ପତି ବାଦ କେଲ େଯ ମହତାବ, ଚାହି ଦାକୁ
ମାନି ବା अଥ େହଉଛି ପି ଢ଼ି ପେର େସମାେନ ଉପେଭାଗ କରି ଥିବା ସମ` ସୁବିଧା ତାଗ
କରି ବା ସା!ତି କ ପଜାମoଳ ଆେDାଳନର ପଭାବକୁ େସମାେନ ସହଜେର अଣେଦଖା
କେଲ ଏବଂ ଏହାର ଭବି ଷତ ଆକୃ ତି ର ସାବନାକୁ अଣେଦଖା କେଲ अନପfେର
ମହତାବ ବ^ମାନ ପଯp ସ!ୂ# ନି ରାଶ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ
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କଟକଠାେର ପଜାମoଳ ଉପେର ଆେଲାଚନା
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େଦେବD ସାମଲ
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୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ:ରଣ : ନେଭaର ୨୦୨୧
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ନେଭaର ୨୦୨୧
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ, େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହY ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛpି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହuୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି aା ପବ| ପଠାଉଛpି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି gାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ#
ୂ  େଛଦ, ଯୁ~ାfର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବ|ୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀfା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହY, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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aahwaan@gmail.com
ଆ

ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

ତ
ିକ

େଲଖି େଦଉଛpି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବÄ୍େର ହY ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବ|ୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ:ରଣ ନି ମେp େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହY ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବ|ୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି pାେର ପକାଇ େଦଉଛpି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବÄ ଭ^i େହଉଛି
ଏବଂ ସ!ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ^ େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛpି େସମାନ, अବଗତି ନି ମେp
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରaାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବÄ୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବÄରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା

କି aା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହY ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହY ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହY େକବଳ ଇେମଲ୍

-ାରା ହY େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆoଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ!ାଦକ fମାପାଥୀ 
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ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମ` ସାହି ତିକ ବ|ୁ ,ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା
ଆପଣ ଚାହYେଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାp / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ -ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥେର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଯାହା
ଫଳେର ପତି କା ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳa େହଉଛି 
େତଣୁ ଆପଣ, େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍
କି aା Microsoft Word File େର ହY ପଠା
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ଆହାନେର ପକାଶି ତ କଥାବ`ୁ ସେମତ अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ଶୁଣିପାରି େବ

ା

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ୍କା୍ େସବା ଏେବ ଉପଲ¸ ଏଥିେର ଆପଣ
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