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ଷ� ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା 
େସେପ��ର, ୨୦୧୧ 

ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ାଇବା 

ତି�ାତା ଓ ସଂପାଦକ 

ଡ଼ା େଜ�ାତି  ସାଦ ପ"ନାୟକ 
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ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲୁJାୟ ପରଂପରା 
େଯଉଁଥିେର େଲାକମାେନ ପରNର ସହିତ 

ପଦ�ାବଳୀେର ବା*�ାଳାପ କରୁଥିେଲ 
େସମିତି ଏକ ପରଂପରାକୁ ବPାଇ ରଖିବା 
ପାଇଁ ଆମ ସହ ହାତ ମିଶାଇଥିବା ଏବଂ 
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉQତି ନିମେ4 ଆଗଭର 
େହାଇଥିବା ସମ@ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ 

ମାନR ଉେSଶ�େର ଉTଗ�ୀତ 
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ଓଡ଼ିଶାର ାଚୀନ ସାଂVWତିକ ନୃତ�କଳା ଓଡ଼ିଶୀ ସାଂତିକ ସମୟେର ବିଶ�ବ�ାପୀ 
ଆଦୃତ େହଉଛି  ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ହୃତ େଗୗରବର ସଂVWତମୟ ଓ େଗୗରବମୟ 

ପରଂପରାର ଧାରାକୁ ବିଶ� ପରିବାର ସ[5ଖେର ଉପ\ାପିତ କରି ସ[ାନର ଅଧିକାରୀ 
େହାଇଥିବା ଏହି ନୃତ� ତି େଲାକମାନRୁ ଆକୃ] କରିବା ଉେSଶ�େର ଚଳିତ ମାସର 
ପ�ିକାର 1ଦ କୁନୀ ନୃତ�ା^ନା ––ନ�ାସା ନେବାଦିତା—— R ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ� େପାଷାକ 

ପରିହିତ ଏହି ଛବି ଦ�ାରା ଉପ\ାପନ କରାଯାଇଛି   
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ଆହ(ାନ  କାଶନ ବିଷୟେର ସମ�କ୍ ବିବରଣୀ 

• ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଓଡ଼ିଶାରୁ କାଶିତ ଥମ ଏବଂ ଏକମା� ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆେର କାଶିତ ସାହିତ� ଇ-
ପ�ିକା  

• ଏହା େତ�କ ମାସର ଥମ ସJାହେର କାଶିତ େହାଇଥାଏ  

• େବେଳ େବେଳ ପୂଜାପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବିେଶଷ ସଂVରଣ ମାନ ମଧ� କାଶିତ ହୁଏ  

• ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ର ବିଭିQ ବିଭାଗ ଯଥା, ଗb, କବିତା, ବc, ରମ� ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, dମଣ କାହାଣୀ 
ଇତ�ାଦି ଏଥିେର କାଶିତ ହୁଏ  

• ଏହି ପ�ିକାେର େଲଖା କାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହିତ�କାରRୁ ୋTାହନ 
ଦିଆଯାଇଥାଏ 

• େଯେହତୁ ଏହି ପ�ିକା ନିଃଶୁf ବିତରଣ ନିମି* ଉSି] େତଣୁ େଲଖକ େଲଖିକା ମାନRୁ େକୗଣସି କାରର 
ୋTାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଏ ନାହ6 

• ପାରିgମିକ ଆଶା କରୁଥିବା େଲଖକ େଲଖିକା ମାେନ ନିଜ େଲଖା ବ�ବସାୟିକ ପ�ପ�ିକାକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ 

• ଏହି ପ�ିକା େତ�କ ମାସେର ଇiରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁf ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲk େହାଇଥାଏ 

• ପାଠକ ଚାହ6େଲ ଏହି ପ�ିକାର େଗାଟିଏ ତିଲିପି ନିଜ କଂପୁ�ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ 

• ଏହି ପ�ିକା ଉQତି େହତୁ ଆପଣR ସହାୟତା ଆମର ଏକା4 କାମ� 

• େଲଖକ େଲଖିକା ମାେନ ନିଜ କୃତି ଆମ ନିକଟକୁ ଡ଼ାକଦ�ାରା କି$ା ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ପଠାଇପାରିେବ 

• ଡ଼ାକ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ ନିଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନିଭ�ୂ ଲ ହ@ା,ରେର େଲଖି ପଠା45 , 
କି$ା ଟାଇପ ୍କରି ମଧ� ପଠା45  

• ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର Vାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା45  

• ଆହ�ାନର କାଶନ ସଂପୂ�� ପରିେବଶ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହାଦ�ାରା କାଗଜର ବ�ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  
େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ6 

ଆମକୁ େଲଖା ପଠାଇବା ଠିକଣା : - 

ଡ଼ା େଜ�ାତି  ସାଦ ପ"ନାୟକ 
ଏମ.୍ବି.ବି.ଏସ୍, ପିଜିଡ଼ିଏମ ୍ସିଏଚ,୍ ପିଜିଡ଼ିଏଚ ୍ଏମ ୍

ବୀମା ନଗର, ABପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍:- ୯୬୧୯୬୨୧୬୦ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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ସୂଚୀପ/ 

ସଂପାଦକୀୟ          - ୮ 

େଶଷ ବସ4ର ଚିଠି    - ମେନାଜ ଦାସ     - ୧୧ 

ଆସ ବୁଲିଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା   - ଭିତର କନିକା     - ୧୬ 

ସାଂତିକ ସମାଜେର ଗଁା    - ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକ   - ୧୯ 

ଜେଣ େମଧାବୀ ଛା�R ସହ ସା,ାତକାର  - ଡ଼ଃ କୁଳା^ାର     - ୨୧ 

ସଫଳ େଯାଜନା     - ବିଦ�ାଧର ପ~ା    - ୨୨ 

ଚି�ଶିbୀ ମୀନେକତନR ଦୃ]ିେର କଳା  - ମୀନେକତନ ପ}ନାୟକ   - ୨୪ 

ମସୀଜୀବର ଡ଼ାଏରୀ    - ଲେ$ାଦର ସାଦ ଦାଶ   - ୨୫ 

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ    - ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକ   - ୨୭ 

ପାରିବାରିକ ହିଂସା    - ଉଦୟନ ସୂପକାର    - ୩୨ 

ବାପୁ ତୁେମ ହାରିଗଲ    - ରଶ�ୀ ର�ନ ଦାଶ    - ୩୩ 

େମା ସ�ପ�ର ପୃଥିବୀ    - gାବଣୀ ପ}ନାୟକ    - ୩୫ 

ିୟା ଓ ନିଦ କଥା    - ରଶ�ୀ ର�ନ     - ୩୬ 

ମୁ�ି      - ସ�ପ�ଲତା ମିg     - ୩୭ 

ମାମୁନ୍      - ସୁବାସିନୀ �ିପାଠୀ    - ୩୯ 

ସାେଜ ମୁହ6 ଓଏସିସ୍ ତୁମ ମରୁ ପାଇ ଁ  - ରୀତା ରଥ     - ୪୦ 

ସଂVାର      - େଦେବ� କୁମାର ପାଣି�ାହୀ   - ୪୧ 
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େମ ପାଗଳ     - ଚ� େଶଖର ବିଶ�ାଳ    - ୪୨ 

ଚଳ4ି ତିମା     - ସେରାଜ ମିg     - ୪୩ 

ହଜିଗେଲ ଥେର     - ଡ଼ା ନୀଳମାଧବ କର    - ୪୫ 

େଫସ୍ ବୁକ୍     - ନେଗନ ସାମଲ    - ୪୬ 

ଅଣନିଃଶ�ାସୀ     - ନିରୁପମା ମହା4ି    - ୪୮ 

େକାହ      - ର�ିତା ପ~ା     - ୫୦ 

ଜୀବନ      - ସୁନିତା ଦାସ     - ୫୧ 

ଜାଗେର ଭାରତର ବୀର ପୁ�   - ଆଦିତ� ସାହୁ     - ୫୨ 

ହେଜଇ େଦଇଛି ନଁା କୁ    - ବି�5 ସାଦ େଚୗଧୁରୀ    - ୫୪ 

କଥା ଓ କବିତା          - ୫୫ 

ପାଠକୀୟ ମତାମତ         - ୬୮ 

ପାଠକ ମାନR ନିମେ4 ଶ�        - ୭୨ 
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 ବିଗତ ସଂVରଣକୁ ଆପଣ ମାନR େ�ହ ଓ g�ାର ବଷ�ାେଦଖି ଆଖି ଓଦା 

େହାଇଗଲା େଯଉଥିଁ ପାଇ ଁଆହ�ାନର ଅବ\ିତି ତାହା େସ କିଛିକାଂଶେର ପାଇ ପାରିଛି ଜାଣି 

ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା େତ�କ ଥର କିଛି ନୂଆ କରିବାର େଚ]ା ଆଉ ଉଦ�ମକୁ ଆପଣ 

ମାନR ପରି ପାଠକ ପାଠିକାR େ�ହ ଓ ସହାନୁଭୂତିରୁ େଯଉଁ େରଣା ମିେଳ ତାହା ଯେଥ] 

ଅବଶ� ଅେନକ ଆମକୁ େଖାଲାେଖାଲି ଶଂସା କରୁଥିବା େବେଲ େକଇଜଣ ସହୃଦୟ ବ��ି 

ଆମକୁ ପେରା,େର େରଣା େଯାଗାଇଛ4ି, େତେବ େସମାନR କଥା ପେର କହିବି 

 ଅଗ] ମାସେର ପ�ିକାର କାଶନ ପେର ପେର େସେପ#$ର ମାସପାଇଁ ଅେନକ 

ଯୁବବcୁ ଶୁେଭ1ା ଜଣାଇ ଯାହା ସବୁ ସ$ାଦ େଦଇଥିେଲ, େସ ସବୁକୁ ଏହି ପ�ିକାେର \ାନ 

େଦବା ସ�ବ େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା େକବଳ େକେତାଟି ସ$ାଦକୁ ହ6 \ାନ େଦଇଛି, ଏହା 

ବ�ତୀେରକ, ବିଗତ ମାସେର ପାଠକପାଠିକା ମାନR ନିମେ4 ଦିଆଯାଇଥିଲା େଗାଟିଏ ଶ� - 

–gୀ ଜଗQାଥ ମ�ିରେର ଅଣ-ହି�ୁ ମାନR େବଶ କଟକଣା ରହିବା ଉଚିତ କି?— ର 

ଉ*ରେର ମିଳିଥିବା ସମ@ ପ� ଓ ମ4ବ�କୁ ଏହି ସଂVରଣେର \ାନ ଦିଆଯିବା ସହିତ 

ଆଗାମୀ ସଂVରଣ ନିମେ4 ଶ� ଦିଆଯାଇଛି 

 ଅଗ] ମାସ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଗଣତ� ନିମେ4 ଏକ ଘଟଣା ବହୁଳ୍ ମାସ ୧୯୪୭ 

ପୂବ�ରୁ ଭାରତର ସ�ାଧୀନତା େହତୁ େହାଇଥିବା ଗଣସଂ�ାମର ପୁନଃଅବଧାରଣା କରି, େଦଶରୁ 

d]ାଚାର ଓ ଦୁନ�ୀତି ରୂପକ କୁସଂVାରକୁ ଦୂର କରିବାର ୟାସ କରିଥିେଲ, gୀ ଆQା 

ହଜାେର ଆQା ହଜାେରR ଆହ�ାନେର Aତୀ ଲ, ଲ, େଲାକ ତ�, ଓ ପେରା, ଭାବେର 

ତାRୁ ସମଥ�ନ େଦଇ ବିଭିQ କାରର ଧାରଣା, ଅନଶନ ଓ ଶା4ିପୂ�� ବିେରାଧ ଆଦିର 

ଦଶ�ନ କରିଥିେଲ ଦୀଘ� ବାରଦିନର ଉପବାସ ପେର ସରକାର ମଥାପାତି ଆQା ହଜାେର ଓ 

ସିଭିଲ୍ େସାସାଇଟି ଦ�ାରା @ାବିତ ଜନ େଲାକପାଳ ବିଲ୍ କୁ େଲାକସଭାେର ମ�ୁରୀ କରାଇବା  

ତିଶୃତି େଦଇଥିେଲ  

 ଅନଶନ ଓ ଅହିଂସା ଦ�ାରା ଏହି ଯୁ�କୁ ଜିତିବା ଆQାR ସ�ପ� ଥିଲା, ଯାହା ସାକାର 

େହାଇଥିଲା େଦଶବ�ାପୀ ଏହାକୁ େନଇ ବିଭିQ \ାନେର ବାକ୍ ବିତ~ା ମଧ� େହାଇଥିଲା  େସ 

ଯାେହଉ, ଜନ େଲାକପାଳ ବିଲ୍ ଆସିେଲ ବଡବଡିଆ ମାେନ ସୁଧୁରିଯିେବ େବାଲି ଆଶା 

କରିବା ତଳ@ରେର ବି ଏହାର ଭାବ େଦଖାଯାଇପାେର ଅବଶ� କିଛି କହିେହବ ନାହ6 

କାରଣ ଦୁନ�ୀତିକୁ ଆେମ ରା�ୀୟ ଚରି�େର ସାମିଲ୍ କରିସାରିେଛ େତ�କ \ାନେର ପାP 

ଦଶ େଦଇ ନିଜ କାମ କରାଇ େନବାର ଦୁବ�ାର ଅଭିଳାଷାକୁ ଆେମ େକମିତି ଅବଦମନିତ 

�������� 
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କରିପାରିବା ତାହା େଦଖିବାକୁ ରହିଲା 

 ଜନ େଲାକପାଳ ଦ�ାରା ସମାଜରୁ d]ାଚାରକୁ ଦୂେରଇ େହବ, ଏ ବିଶ�ାସ ଅ4ତଃ 

େମାର ନାହ6 େଯଉ ଁ ମହାନୁଭବ ଜନେଲାକପାଳ େହେବ େସ େକେତଜଣR ଅଭିେଯାଗ 

ଶୁଣିେବ, ଆଊ ଅଭିେଯାଗ କରିବ କିଏ ? ଚାକିରୀରୁ ଅବସର େନଇଥିବା ଷାଠିଏ ବଷ�ର ଜେଣ 

ବୃ� ନିଜ େପନ୍ ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବିନା ହାତଗୁ�ାେର କିଛି ପାଇବ କି ? ଯଦି ନ େଦବ େସ 

ବPିବ େକମିତି ? ଆଉ େସ କଣ ଜନ େଲାକପାଳRୁ ଅଭିେଯାଗ କରି ପାରିବ କି ? 

ଅଭିେଯାଗ କେଲ ତା େପନ୍ ସନ୍ େପପର୍ କୁଆେଡ େଯ ଗାୟବ େହାଇଯିବ ତା କଥା ସ�ୟଂ 

ଭଗବାନ ବି ଜାଣିପାରିେବ ନାହ6 ଏହା ମା� ଏକ ଉଦାହରଣ ଏମିତି ସବୁ \ଳେର ଉେ�ାଚ 

େନବା ଓ େଦବା ଏକ ଚିରାଚରିତ ଥା େହାଇଗଲାଣି େଖାଦ୍ ଭୁବେନଶ�ର ରାଜଦା~େର ଗାଡ଼ି 

ଭିତରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ �ାଫିକ୍ େପାଲିସ୍ ମାେନ ହାତଗୁ�ା େନଉଥିବା ଅେନକ େଦଖୁଛ4ି, 

େକହି େକେବ ତାହାର ତିେରାଧ କରିବାର ସାହାସ ୍କରିଛ4ି କି ? ନା କରିେବ ? 

 d]ାଚାର ଯଦିଚ ଦୁନ�ୀତି ବା ଅଣଆଇନସି� କି45  ଏହା ସବ�� ବ�ାJ, ଏହାକୁ ଦୂର 

କରିବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ମାନସିକ @ରେର ପରିବ*�ନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ବିଷୟ 

ଉପେର ଆଧାରିତ େହାଇଛି ଚଳିତ ମାସର ଶ� ? ––ଭାରତ ଭୂମିେର ଆସି ଆତ�ଲୀଳା 

କରୁଥିବା ଆତ�ବାଦୀମାନ�ୁ ରା�ୀୟ ସୁର�ା େଦଇ ବ�ାଇ ରଖିବା େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ?—— 

ଆପଣ ମାନR ଉ*ରର ଅେପ,ାେର ରହିଲୁ  

 କଥା ସ^େର କହିଥିଲି େଯ, େକେତକ ବcୁ ଆମକୁ ତ�,େର ୋTାହିତ 

କରୁଥିବା େବେଳ େକଇଜଣ ବcୁ ଆମକୁ ପେରା,େର ଉTାହିତ କରିଛ4ି େବେଳ େବେଳ 

କିଛି ବcୁR �ିୟା ଆମକୁ ପେରା,େର ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ ଅେନକ ବcୁR ଆେ,ପ ଓ 

ଆେଲାଚନା ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯ�ଶୀଳ େହବା ସହ ଉTାହର ସହ କାମ କରିବାକୁ 

େଖାରାକ୍ େଯାଗାଇ ଥାଏ 

 ଅେନକ ଦିନତେଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜେନୖକା ମହିୟସୀ େଲଖିକା େମାେତ ଏହି ଶ� 

ପଚାରିଥିେଲ, ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତେର ପୁଣିଥେର େସହି କଥା େମାେତ ପଚାରିଥିେଲ ଆମ ବcୁ 

ରଶ�ୀ ର�ନ, େଯ ଆପଣ –ଆହ�ାନ—କୁ ଥମ ଇ-ପ�ିକା େବାଲି କାହ6କି କହୁଛ4ି ? େଲଖିକା 

ଜଣକ େମାେତ ଉଦାହରଣ େଦଇ କହିଥିେଲ େଯ ଅତୀତେର ରାଉରେକଲା ରା�ୀୟ େବୖଷୟିକ 

ଶି,ାସଂ\ା (ଏନ୍.ଆଇ.ଟି)େର ମଧ� ଏକ ଇ-ପ�ିକାର ଚଳନ ଥିଲା, େତଣୁ ଆହ�ାନ 

ସ�ବତଃ ଥମ ନୁେହଁ ମଁୁ ତାRୁ ସସ[ାେନ ଜଣାଇ େଦଇଥିଲି େଯ, େସ କହୁଥିବା କଥା 

ସତ, ୧୯୮୧ ମସିହାେର  ରାଉରେକଲା \ିତ ଏନ୍.ଆଇ.ଟିେର କିଛି ଛା�ଛା�ୀ ପରୀ,ାମୂଳକ 

ଭାେବ ଏକ ଇ-ପ�ିକାର ଚଳନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାର ନାମ େବାଧହୁଏ –ସ$ିତ୍— 
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େଦଇଥିେଲ େହେଲ େସହି ଇ-ପ�ିକା ଏକ ସଂପୂ�� ଓଡିଆ ଇ-ପ�ିକା ନଥିଲା, କାରଣ 

େସଥିେର େକବଳ ଇଂେରଜୀ ଭାଷାେର େଲଖା କାଶ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର 

େକେତାଟି ହାତେଲଖାର ନକଲ କାଶ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଦ�ିତୀୟତଃ େସହି ପ�ିକାର କାଶନ 

ସମୟ ମା� େକଇ ମାସ ଥିଲା େମାର େଯେତଦୂର ଧାରଣା ତାହା େକୗଣସି ଛା� କି$ା ଛା�ୀ 

ନିଜ ପରୀ,ା ପାଇଁ କରିଥିବା ଏକ ୋେଜକ#ର ଅଂଶ ମା� ଥିଲା ଅବଶ� େସ ବିଷୟେର 

ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ େମା ପାଖେର ନାହ6 କି45  ଆହ�ାନ େଯ ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ 

ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା ଏଥିେର ଦ�ିମତ ନାହ6 ୨୦୦୬ରୁ ଅଦ�ାବଧି ଛଅ ବଷ�ଧରି ଅନବରତ 

ଏହା କାଶିତ େହାଇ ଆସୁଛି ତଥାପି କିଛି ସହୃଦୟ ବcୁ ଏହାର କାଶନେର ଅେହତୁକ 

ବିର�ି ଭାବ କାଶ କରି ଆମକୁ ଅେନକ ନାମେର ନାମିତ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହା4ି, ଅବଶ� 

େସ ସବୁ ନାମର ଅଥ� ବୁଝିବା ଭଳି �ାନ ଏ ଅଧମର ନାହ6  େସହି ପରି ବcୁମାନRୁ 

ଭଗବାନ ଦୀଘ�ାୟୁ କର45 , କାରଣ େସହିପରି �ାନୀ ବcୁR ଆେ,ପ ଆମ ପରି ନିବ�ୁ �ିଆRୁ 

ପେରା,େର େହଉ ସୁ�ା ଆଗଭର େହବାକୁ େଖାରାକ୍ େଯାଗାଇେଦଉଛି  

 େଶଷେର ସମ@ ପାଠକ, ପାଠିକା, େଲଖକ, େଲଖିକା, ସହାୟକ, ଶୁଭାକାଂ,ୀ ଓ 

ବcୁମାନRୁ ଅଭିନ�ନ ଜଣାଇ ଉପ\ାପନ କରୁଛି େସେପ#$ର ମାସର –ଆହ�ାନ—  

ଆପଣମାନR ମତାମତର ଅେପ,ାେର ରହୁଛି  

 ଧନ�ବାଦ 

 

 ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକ 

������ �	
� �� ���� ��	������� ����  - 

Web Design, Web Hosting, Domain Registration, Web 
Development, Maintenance, Dynamic Web Design,  

e-Commerce Web Sites 
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େଶଷ ବସ0ର ଚିଠି 

ମେନାଜ ଦାସ 

 େଛାଟ ସହରଟିର ଅେପ,ାକୃତ ଜନବିରଳ ପ�ିମା4େର େକାେତାଟି ଆଧୁନିକ 

ଧରଣର ଘର - ଆକାଶ ର^ର, ବିV5ଟ ର^ର, କଦବା ସବୁଜ ଅ^ୁର ଭଳି ଟହଟହ ସ�1 

ଓ େଲାଭନୀୟ  

 ଏଇ କେଲାନୀର େଶଷ ା4େର େଯଉଁ ଦୁଇ ମହଲା ଘରଟି, ସଯ�ବ��ତ ଫଳପୁ�ର 

ଗଛଲତା ଗହନରୁ େସଇଟା ଦୂରକୁ େଦଖାଯାଏ େଗାଟାଏ ନୀଡ଼ ଭଳି  

 ନୀଡ଼ ଭିତରୁ ଯିମିତି ବିହ^ ଶାବକଟିଏ ଆଖିେତାଳି ଅନାଏ, ଠିକ୍ େସମିତି ଦ�ିତଳର 

ବାର�ାେର େକେତାଟି ପ�ପୁେ�ା1ଳ ଟବ୍ ଭିତରୁ ଟିକି ଝିଅଟିଏ େରଲିଂ ଉପେର ଭରା େଦଇ 

ଅନାଇ ରହିଥାଏ ରାଜପଥର ଦୃଶ�ମାନ ସୀମା ପଯ��4  

 େସ ପଥେର େଦୖନିକ ଯାଏ େକେତ ଯାନବାହାନ, େକେତ କିସମର  କି45  ଟିକି 

ଝିଅଟିର ନିନ�େମଷ ଦୃ]ିକୁ ନିେମଷକ ପାଇ ଁ ମଧ� େସମାନRର େତୖଳା� ଗତିଶୀଳ ଦୁ�ତି 

ଚମକାଇ େଦଇ ପାେରନାହ6  େସ ପଥେର ଯାଏ  ମ ପିଟି ପିଟି, ସୁଲଳିତ ବଂଶୀ ବଜାଇ 

ବଜାଇ, ସିେନମାର ମ¡ର ବି�ାପନ ଗାଡ଼ି େଦୖନିକ ସାେଢ଼ ଦଶଟାେର ଦୁଇଟି ସାଇେକଲେର 

ଲଗାଲଗି େହାଇ େକୗଣସି ଅଫିସ ଉେSଶ�େର ଯୁବକ ଯୁବତୀଟିଏ  ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଏମିତି 

ଆଚରଣ କରୁଥାଆ4ି େଯ, େସଥିେର ତେଳ ଫାଟକ ଆଗେର ଟୁଲ୍ ପକାଇ ବସି ନିଶ ଆଉଁସା 

ଆଉଁସି କରି ମହାକାଳ ଅତି�ମ କରି ଚାଲିଥିବା ଦରୁଆନ୍ ଟି କୃ�ିମ ଭାବେର କାଶି ଉେଠ, 

କଦାଚିତ୍  େଫରିବାଲା କିେଶାରଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦିଏ  େସ ପଥେର ପୁଣି ଜେଣ 

ଜଟାଜୁଟଧାରୀ, ବିଭୂତି-ବିମ~ିତ ନିରାସ� ପୁରୁଷ ବଶୀକରଣ, �ହଶା4ି ଇତ�ାଦିର 

ସ�ପ�ଲବ୍ ଧ ଅବ�ଥ� କବଚ, େଚରମୂଳି ଇତ�ାଦି ଧରି ବିଦଗ ୍ଧ ମାନବତାର େସବାେଥ� ାୟଶଃ 

ଯିବାଆସିବା କର4ି  ଟିକି ଝିଅଟିର ସୁଦୂରସାରୀ ଦୃ]ି କି45  େକଉଥିଁେର େହେଲ ବି 

ଚହଲିଯାଏ ନାହ6  

 ପଥର ବିପରୀତ ଦିଗେର, ଅଦୂରେର େଯଉ ଁ ,ୁ¢ େହାେଟଲର ଦୁଇ ମହଲାେର 

ଏକମା� େକାଠରିଟି ଭଡ଼ା େନଇ ମଁୁ ରହିଥାଏ, େସଠାରୁ େସଇ ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ଦୀଘ� ସମୟ 

ଧରି ଅବେଲାକନ କରିବାଟା େମାର ନିଃସ^ ଜୀବନର ଏକ ୀତିକର ଅଭ�ାସେର ପରିଣତ 

େହାଇଯାଇଥିଲା  ସରକାରୀ କେଲଜରୁ ଅବସର �ହଣ କରିବାପେର ହ6 ମଁୁ େସଠାକୁ ସ£ତି 
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ଏକ ାଇେଭଟ ସାc� କେଲଜର ଅଧ�ାପକ ରୂେପ ନିଯୁ�ି ପାଇ ଆସିଥିଲି  ଲ�ାଂଗଲା~ଠୁଁ 

ଏଲିଆଟ୍ ପଯ��4 ବହୁ @5ତି ଜୀବନବ�ାପୀ କରିଛି  ଅତଏବ ମେଧ� ମେଧ� ପିଲାRର 

ଖାତା ସଂେଶାଧନ କରିବାଛଡା ଏଣିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର ବା ଆଉ କିଛି କରିବାର ବୃ*ି 

ନଥିଲା  

 ଦିବସବ�ାପୀ ଅେନକ ଅଳସ ମୁହୂ*� ଧରି ମଁୁ େମା େକାଠରିର ବାତାୟନ ଭିତରୁ 

ଝିଅଟିକୁ ଅନାଇ ରହୁଥିଲି  ମେଧ� ମେଧ� ପରିବାରର ପରିଚାରିକା ଭଳି େବାଧ େହଉଥିବା 

ଜେଣ ମହିଳା ଆସି ତାକୁ ସେ�ହ ଭିତରକୁ ଡ଼ାକି େନଉଥିେଲ  କି45  ସକାଳ ାୟ ଆଠଟା 

ପେର ଓ ଉପର ଓଳି ତିନିଟା ପେର ଝିଅଟି ତିଥର ଦୁଇ ତିନିଘiା େଲଖାଏଁ େସଇଠି େଯପରି 

ନି�ୟ ନି�ଳ େହାଇ ରହିବ, େସଥିପାଇ ଁକିଏ େଯପରି ତାକୁ ମ�େମାହିତ କରି େଦଇଥିଲା  

ଥେର ଥେର ତାର େସଇ ଏକା4 କମନୀୟ ବଦନକୁ ଟିକିଏ ନିରୀ,ଣ କରି େଦଖିବା ସକାେଶ 

େମାର ଇ1ା ବଳ େହେଲ ମଁୁ େମାର େକାଠରି ସ[5ଖର ,ୁ¢ ବାର�ାକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲି 

ଝିଅଟି େମା ଆଡ଼କୁ ମେଧ� ମେଧ� ଅନାଉଥାଏ  ଦୂରତ� ତଥା େମାର ବା��କ�-ପୀଡ଼ିତ 

ଦୃ]ିର ମଳିନତା ସେ*+  ମଁୁ େଦଖୁଥିଲି, ବରଂ କୁହାଯାଇପାେର େଯ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଝିଅଟିର 

ନୟନ ଯୁଗଳ ବଡ଼ ଉଦାସ  ତଥାପି େସହି ଔଦାସ� ତେଳ ଚାପି େହାଇ ରହିଥିଲା େଯଉ ଁ

ସ�ାଭାବିକ ¥5*�ର ¥5ଲି^, ତାହା ଥେର ଥେର ଯିମିତି ତା—ର ପରିପାଶ��କୁ ଝଲସାଇ େଦଉଥିଲା 

-ଥେର ଥେର, େଯେତେବେଳ େଛାଟ ପ,ୀଟିଏ ଫୁଲକୁ~ ସବୁ ଭିତର େଦଇ େଡ଼ଇଁ େଡ଼ଇଁ ତା— 

ସ[5ଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଅଥବା େଯେତେବେଳ ପାଶ��ବ*�ୀ ଘରର ପାଳିତ ପାତିମାRଡଟି 

ଜ�ିରରୁ େକୗଣସି କାେର ମୁକୁଳି ଆସି େସହି ବାର�ାେର ବସୁଥିଲା ଓ େସ ରୂପ ଦଶ�େନ 

ଶ¦ୀ ବିେଲଇଟିଏ �ମାଗତ ଭାବେର ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା  

 କି45  େସ ¥5ଲି^ର ¥5ରଣ େହଉଥିଲା ମୁହୂ*�କ ସକାେଶ  ମଁୁ େଯେତ ଆ�ହେର 

ଝିଅଟିର ଆଚରଣେର ଏଇ ବିରଳ ବ�ତି�ମକୁ ଅେପ,ା କରୁଥାଏ ନା କାହ6କି, େମା ଉପେର 

ଆଖିପଡ଼ିେଲ େସ ପୁଣି ତା—ର ବିଷ� ଏକା�ତା ଭିତେର ନିମ§ିତ େହାଇଯାଏ; େଲଉଟିଯାଏ 

ଏକ ସୁଦୂର ପୃଥିବୀକୁ, ଯା—ର ଏକମା� ବାସି�ା େସ ନିେଜ ଛା� ଅବ\ାେର, ତଥା 

ଅଧ�ାପକ ଜୀବନର ଥମ ପଯ��ାୟେର, ମଁୁ ବରଂ ବିଭିQ େସୗଖୀନ ଅଭିନୟ ଅନୁ�ାନେର 

ସବ�ଦା ହାସ�-ରସାତ�କ ଭୂମିକାେର ଅବତୀ�� େହଉଥିଲି ଅନ� ଭିତେର ମଜା ଉେ¢କ 

କରିବାଟା ଥିଲା ଦୁଭ�ାଗ� ବା େସୗଭାଗ��େମ େମା େଚେହରାର ଜନ�ଗତ ବିେଶଷତ� ଅଥଚ 

ଝିଅଟି େମାେତ େଦଖି କିପରି ପାତିମାRଡ଼ ସାQିଧ�ରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ସQତା ଟିକକ ହରାଇ 

େଦଇପାେର, ତାହା େମାେତ େକବଳ ବି©ିତ ନୁେହଁ, ହତାଶମଧ� କରୁଥିଲା  ଭାବୁଥିଲି, 

ବା��କ� େବାଧହୁଏ େମା େଚେହରାେର ଆଣିେଦଇଛି ଅନାହୂତ ଗା�ୀଯ��  
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 ଦିେନ ସାେଢ଼ ଦଶଟାରୁ ଏଗାରଟା ଭିତେର ସାଇେକଲ ଚଢ଼ି, ଖାକି ପରି1ଦେର 

ରାଜପଥର ବRିମ ସୀମାେର େଯଉଁ ବ��ିଟି ଆବିଭ�ୂ ତ ହୁଏ, ତାକୁ ହ6 ଦୁଇ ତିନି ଘiା ଧରି 

ଝିଅଟି ଅେପ,ା କରିଥାଏ େପା]ମ�ାନଟି ବିଭିQ ଘର ଆଗେର ଦ�ିଚ�ରୁ ଅବତରଣ କରି ଚିଠି 

ବiା ବiି କରି େଯେତେବେଳ େସଇ ଦୁଇମହଲା ପାଖକୁ ଆେସ, େସେତେବେଳ ଝିଅଟି ାୟ 

ଶ�ାସରୁ� ଉ�ªା େନଇ ବାର�ାର ଲୁହାବାଡ଼ ଉପରୁ ଝୁଲିପଡ଼ି ଶ�କେର, "େମା ପାଇଁ ଚିଠି 

ଅଛି ? େମା ନାମ ରୀନା !" େପା]ମ�ାନଟି ଈଷତ୍ ହସି ନା@ିସୂଚକ ହାତ ହଲାଇ ଚାଲିଯାଏ  

ତା—ପେର େଯଉ ଁଦୀଘ� ନିଃଶ�ାସ ଛାଡ଼ି ଝିଅଟି ତାର ଗତି ପଥକୁ େକଇ ମୁହୂ*� ଅନାଇ ରହି ଘର 

ଭିତରକୁ ଧୀେର ଧୀେର ଅପସରିଯାଏ, େସ ଦୃଶ� େମାେତ ବି େକମିତି ଉଦାସ କରିଦିଏ ଯଦିଓ 

ଟିକି ଝିଅଟି କାହାଠୁଁ ଚିଠିର ଅେପ,ା କରି ରହିଛି, େସ ବିଷୟେର ମଁୁ କିଛିହ6 ଜାେଣ ନା େସ 

ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ�ତ େହେଲ ମଁୁ ବି େମା େକାଠରି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି  

 ଉ�ªିତ ତୀ,ା ଓ ଅବେଶଷେର ହତାଶ ଦୀଘ�ନିଃଶ�ାସର ଏଇ ଏକହ6 ଦୃଶ� 

ପୁନରାୟ ଅପରାହଣେର େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା  ାୟ ତିନିଟା େବଳଠୁଁ ଝିଅଟି ଆସି ଛିଡା 

େହାଇ ରହୁଥିଲା - ସାେଢ଼ ଚାରିଟା େବେଳ େପା]ମ�ାନ େସ ଅPଳ ପରି�ମା େଶଷ କରି 

ଚାଲିଯିବା ପେର େସ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଥିଲା - ଆଉ ମଁୁ ବି ଚାଲି ଆସୁଥିଲି  ହଁ - 

ବାର�ାେର ଦୀଘ� ସମୟ ଛିଡ଼ାେହାଇ ରାଜପଥକୁ ଅନାଇବା େମାର ବି �େମ ଏକ ନିୟମିତ 

ଅଭ�ାସେର ପରିଣତ େହାଇଯାଇଥିଲା କହିବା ବାହୁଲ�, ଚିଠି ପାଇ ଁେମାର ଅେପ,ା ନଥିଲା  

େସସବୁ ଆସୁଥିଲା କେଲଜ ଠିକଣାେର ଏଇ ଅଭ�ାସ ପଛେର ରହିଥିଲା ଟିକି ଝିଅଟିକୁ 

ବାର$ାର େଦଖିବାର ସୁତୀA ଆକାଙ୍ ,ା  ଝିଅଟି ମଧ� �େମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ େମା 

ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିବାେର ଅଭ�@ େହାଇପଡ଼ିଥିଲା  ଥେର ଥେର ମେନ େହଉଥିଲା, େଯମିତି 

େସ େମାେର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାେହଁ, ଅଥଚ ତା—ର ସହଜାତ ସ¯ମେବାଧ ତାକୁ ବାଧା 

େଦଉଛି  େସ ଯାହାେହଉ, �େମ ବୟସ ଓ ଅପରିଚୟର ସମ@ ବ�ବଧାନ ସେ*+  ଆେମ 

ଦୁେହଁ ପରNର ଘନି] େହାଇ ଉଠିଥିଲଁୁ  େବାଲି େମାର ହୃଦ୍ େବାଧ େହଉଥିଲା  ଆମ ଭିତେର 

ଯିମିତି ଗଢ଼ିଉଠୁଥିଲା ଏକ ନିବ�ାକ୍  ମମତା ଓ ସହାନୁଭୂତିର ବcନ  

 େବଶ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଗଡ଼ିଚାଲିଯିବା ଉ*ାରୁ ଦିନକର ନି@ବ୍ ଧ ଅପରାହ୍ ଣେର 

େମାର େକାଠରିର ଦ�ାର େସପେଟ ଜେଣ େକହି ମୃଦୁ ସେRତ େଦବାରୁ ମଁୁ କବାଟ େଖାଲିେଦଇ 

େଦେଖ ତ େସହି ସ[5ଖ\ ଦ�ିତଳ ହମ��ର ଅତିକାୟ ଦରୁଆନ୍ ଟି ସସେRାଚ ଦ~ାୟମାନ  

ତା— ମୁହଁେର ସତିଭ ©ିତହସ େଦଖି ମଁୁ ଅନୁଭବ କଲି, େଲାକଟିର ହିଂ°-ଦଶ�ନ ନିଶ ହଳକ 

ହ6 ତା—ର ସମୁଦାୟ ଚରି� ନୁେହଁ  ମଁୁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡ଼ାକିେନଲି  େସ େମା ହାତକୁ ଖ~ିଏ 

ଲଫାଫା ବଢ଼ାଇେଦଲା  ତହ6 ଉପେର ଠିକଣା େଲଖାଥିଲା, "ରୀନା, େକଆର୍ ଅଫ୍..." 
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ଇତ�ାଦି  ମଁୁ ଜି�ାସୁ ନୟନେର ଦରୁଆନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇେଲ ସୁ�ା ନୀରବ ©ିତହସ 

ବ�ତୀେରକ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ� ତାହାଠାରୁ ଅପାତତଃ ପାଇଲି ନାହ6  ଲଫାଫାଟି େଖାଲାଥିଲା 

 ତହ6 ମଧ�ରୁ ନୀଳର^ର କାଗଜଟି ବାହାର କରି ଅଗତ�ା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି 

 େଛାଟ ଚିଠିଟିଏ େଲଖା େହାଇଛି ଦୂରା4ର ଏକ ହସ୍ ପିଟାଲରୁ  ବୁଝିଲି ରୀନା ନିକଟକୁ 

ବାସରୁ ତା—ର ଜନନୀ େଲଖିଛ4ି : 

"ରୀନା, 

 ତୁ ଯଦି େମାର ଏ ଚିଠି ଖ~ିକ ପଢ଼ିପାରିବୁ, େତେବ େମାର େଲଖି ଶିଖିଥିବା ସାଥ�କ 

େହବ େବାଲି ଜାଣିବି  ତୁ େମା ପାଇଁ େକେତ ମନ ଖରାପ କରୁଥିବୁ  ଏଠାେର େମାେତ ଆଉ 

େବଶିଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ6 େବାଲି ଡ଼ା�ରମାେନ କହୁଛ4ି  େତେବ େଯତିକି ଦିନ 

ରହିବି, ତୁ ସୁନା ପିଲାଟି, େମାେତ େମାେଟ ଝୁରିେହବୁ ନାହ6  

 ତୁ ଫୁଲ େତାଳିବାକୁ େକେତ ଭଲପାଉ  ତୁ ଫୁଲକୁ ଭଲପାଉ େବାଲି ମଁୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ 

ପାଉଥିଲି  ଏଠାେର େମା େଶଯକଡ଼ର ଝରକା େସପେଟ ସୁ�ର ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି  ଆଜି 

ବଗିଚାଟି ଭାରି ଭଲ େଦଖାଯାଉଛି  େବାଧହୁଏ ବସ4 ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି  ଆମ ବଗିଚାେର 

େକେତ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ତୁ ଏଥର ଆୟା ସହିତ ଫୁଲ େତାଳିବୁ ଆଗାମୀ ବସ4 େବଳକୁ ପୁଣି 

ମଁୁ କାଖେର ଧରି େତାେତ ବଗିଚାଯାକ ବୁଲାଇବି ଉ² ଡ଼ାଳ ମାନRୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତୁ ଫୁଲ 

େତାଳିବୁ 

 ମଁୁ ସବୁେବେଳ େତା କଥା ଭାବୁଛି େତାର େଯଉଁ େକେତଖ~ି ଫେଟା େମା ନିକଟେର 

ଥିଲା, େସଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁେବେଳ େଦଖୁଛି କି45  େତା ବାପା େଲଖିଥିେଲ, ତୁ କୁଆେଡ଼ 

ଅଭିମାନେର ଆଉ ଫଟି ଉଠାଇବାକୁ େଦଉନାହୁଁ ସୁନା ପିଲାଟି, େତାର ଆଉ େକେତଖ~ି ନୂଆ 

େଫାେଟା ଯିମିତି ମଁୁ ଅତିଶୀ³ ପାଏ  ବଦଳେର ମଁୁ େତା ପାଖକୁ ତି ସାତଦିନେର ଖ~ିଏ 

ଖ~ିଏ ଚିଠି େଲଖୁଥିବି ଅଭିମାନ କରିବୁ ନାହ6..." 

 ଚିଠିଟିର ତାରିଖରୁ ବୁଝିଲି, ତାହା ାୟ ତିନିମାସ ତେଳ େଲଖା େହାଇଛି ତିଶୃତି 

ଅନୁସାେର େସ ଚିଠିର ପରବ*�ୀ ଏଗାର ଖ~ି ଚିଠିରୁ ଖ~ିଏ ମଧ� େଯ ରୀନାର ହ@ଗତ 

େହାଇନାହ6, ତାହାର ସା,ୀ ମଁୁ ସ�ୟଂ  

 ପଢ଼ିସାରି ଦରୁଆନ୍ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲି େସହି ଦାନବଜାତୀୟ ମଣିଷଟିର ଆଖି 

େସେତେବେଳ ଅଶ́ସଜଳ   େମାର ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା େହଲାନାହ6 ରୀନା ତା—ର ଜନନୀ 

ଠାରୁ ଆଉ େକେବ ବି ଚିଠି ପାଇବ ନାହ6  ଡ଼ା�ରମାେନ ଠିକ୍ କହିଥିେଲ ରୀନାର ଜନନୀRୁ 
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େବଶୀଦିନ େସ ଆେରାଗ� ନିେକତନେର ରହିବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥିଲା  ରୀନାର ପିତା ବିଭବଶାଳୀ 

ବ�ବସାୟୀ କି45  ବି*ଲବ୍ ଧ ସମ@ ଆେୟାଜନ ଚିଠି ପାଇଁ ରୀନାର ବ�ାକୁଳ ତୀ,ାକୁ 

ତିହତ କରିପାରିନାହ6  

 ସବୁ ବୁଝିଲି; କି45  ବୁଝିପାରିଲି ନାହ6 େମା ପାଖକୁ ବା କାହ6କି େସ ଦରୁଆନ୍ ଟି ଚିଠି 

ଖ~ିକ େନଇ ଆସିଛି, କିଏ ପଠାଇଛି  କୃତି\ େହାଇ ଦରୁଆନ୍ େମାେତ ବୁଝାଇେଦଲା 

ରୀନା ସବୁଦିେନ େମାେତ େମା ବସାର ବାର�ାେର ତାହାରି ଭଳି ତୀ,ାରତ ଥିବାର େଦେଖ- 

ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ� େଦେଖ େଯ େମା ମା—ପାଖରୁ େମା ନିକଟକୁ ଚିଠି ଆେସନାହ6 େସ େମା 

ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଏ କି45  କ—ଣ ବା କରିବ ? େଶଷକୁ ତା— ମାଆ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା 

ଏକମା� ଚିଠିଟି େସ େମାେତ େଦଇେଦବା ନିମେ4 ସି�ା4 କରିଥିଲା  

 ଅ�� ଶତାµୀ ତେଳ ମଁୁ େମାର ମା—କୁ ହରାଇଥିଲି ବୟସ ଓ ଅଭି�ତାର ପାଷାଣ @5ପ 

ଭିତେର େପାତି େହାଇପଡ଼ିଥିବା େସହି େବଦନା ତଥା େକୖେଶାର କାଳର କbନାେର, ସ�ପ�େର 

ତାକୁ େଫରିବାଇବାର େକେତ େକେତ ବିଗତ ,ଣିକ ପୁଲକ- େସସବୁର ସମନ�ୟ ସୂତ ଏକ 

ଶିହରଣ ବିଦୁ�ତ୍  ଭଳି େମା ଭିତେର ଚମକିଗଲା  

 ଅ�ାତସାରେର ଚି�ାର କରିଉଠିଲି, "ରୀନା ! ଟିକି ମାଆଟି େମାର !" 

 

( ଓଡ଼ିଶାର ବେରଣ� କଥାକାର 3ୀ ମେନାଜ ଦାସ4 ଲିଖିତ ଅନୁମତି ଦ(ାରା  କାଶିତ ) 

ଚଳିତ ମାସେର ଆମର ପାଠକ ମାନ� ପାଇଁ ଆେମ େଦଉଛୁ ଆଉ ଏକ 'ଶ)  

––ଭାରତ ଭୂମିେର ଆସି ଆତ�ଲୀଳା କରୁଥିବା 

ଆତ�ବାଦୀମାନ�ୁ ରା�ୀୟ ସୁର�ା େଦଇ ବ�ାଇ 

ରଖିବା େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ?——  
 

ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆପଣ ମାନ� ମତାମତ ଆମ ପାଖକୁ ଇ-େମଲ୍ ଦ1ାରା ପଠାଇ ପାରିେବ କି2ା େଫସ ୍ବୁକ୍ ର ଆମ ସଦସ4 ପୃ6ାେର େଦଇ ପାରିେବ 

E-Mail : aahwaan@gmail.com 

http://www.facebook.com/jyoti.pattnaik 
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ଆସ ବୁଲିଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା 

ଭିତର କନିକା 

 ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଥା4ି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ�4ରୀଣ େସୗ�ଯ�� େଦଖିବା, ତା—େହେଲ ଭିତର 

କନିକା ଆପଣR ପାଇଁ ଏକ ଉନ� 5� ପଯ��ଟନ\ଳୀ ଭାବେର ଉପଲk ଘP ଅରଣ�, ଅଛୁଆଁ 

େବଳାଭୂମି, ଅପରିଚିତ ପଶୁପ,ୀ,  ଅସଂଖ� ବୃହତ୍ କ1ପ, କୁ�ୀର, ଦ�ୀପ ଓ ଉପଦ�ୀପମାଳା 

ଏବଂ ଚାରିପାଖେର ସଂପୂ�� ଖଁା ଖଁା ନିରବତା ଏବଂ ପରିେବଶ ସହ ଐକ�ତା 

 ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ 

ଭୁବେନଶ�ରଠାରୁ ମା� ୧୩୦ କିେଲାମିଟର 

ଦୂରେର ପୂବ�ତଟେର ଅବ\ିତ ଏହି 

ପଯ��ଟନ\ଳୀ ବଣ�ସଂର,ଣ େହତୁ 

୧୯୭୫େର ଅଭୟାରଣ� ଭାବେର ବି�ାପିତ 

େହାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୯୮େର ରା�ୀୟ ବଣ�ାଣୀ ଉଦ�ାନ ଭାବେର େଘାଷିତ େହାଇଥିଲା 

ଦୀଘ� ୬୫୦ ବଗ� କିେଲାମିଟର ଅPଳେର ବ�ାJ ଏହି ଅଭୟାରଣ�େର ୩୮୦ ବଗ� 

କିେଲାମିଟର ଘP ଜ^ଲ ଆଛାଦିତ, ଏଥିେର ୧୧୫ କିେଲାମିଟର ବ�ାପୀ େହ4ାଳବଣ 

ଅ4ଭ�ୁ � ଏହାର ବିଭିQ ଦିଗେର AାBଣୀ, େବୖତରଣୀ ଓ ଧାମରା ନଦୀ ରହିଛି ଏହା 

ପରିେବଶ ଦୃ]ିରୁ ଏକ ଆ�ଯ�� କହିେହବ 

 ପରିେବଶକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା 

ପାଇଁ ଇ1ୁକ ପଯ��ଟକ ମାନR ପାଇ ଁ

ଏଠାେର ଅେନକ କିଛି ରହିଛି ଭାରତେର 

ସୁ�ରବନ ପେର େହ4ାଳ ବନ ପାଇ ଁ

ସି� ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ� ତିବଷ� 

ଅସଂଖ� କୃତିେମୀRୁ ଆକଷ�ତ 

କରିଥାଏ 

 ବିଭିQ କାରର ସରିସୃପ ମାନR ପାଇଁ ସି� ଏଇ ଅଭୟାରଣ�େର କୁ�ୀର, ସାପ, 

େଗାଧି, ଅହିରାଜ, େବାଡା ଆଦି ବିଭିQ କାରର ସରୀସୃପ େଦଖାଯାଆ4ି ନଦୀ 

ଅବବାହିକାର ବାଲୁକାେର ନିମ�ତ ଦୁଇଟି ଦ�ୀପ ଡା^ମାଳ ଓ ଏକକୂଳେର ସରୀସୃପ ସେମତ, 

ମାRଡ଼, ଚିତାହରିଣ, ସା$ାର, ଏବଂ ଶ¦ୁଆ ଜାତିର ଧଳା କୁ�ୀର ମଧ� େଦଖାଯାଏ 
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ବଗଗହନ ଓ ସାରିବଣେର ବିଭିQ ଜାତିର ାୟ 

୧୭୦ କାରର ପ,ୀ େଦଖାଯାଆ4ି ବଗ, 

ସାରସ, ଇଗଲ୍, ବାଲିଚେଢ଼ଇ, ସମୁ¢ି ପ,ୀ ଆଦି 

ଏଠାେର ବହୁ ସଂଖ�ାେର େଦଖାଯାଆ4ି 

ଡା^ମାଳଠାରୁ ଡ଼^ାେର ବସି େସହି\ାନକୁ ଯିବାକୁ 

ହୁଏ, ଏବଂ ଦିନେର ସାେଢ ନ—ଟାରୁ ଅପରା· 

ସାେଢ଼ ଚାରିଟା ପଯ��4 େସଠାେର ପ,ୀମାନRୁ େଦଖିବା ସୁବିଧା ରହିଛି 

 ଡା^ମାଳଠାରୁ ସାେଢ ତିନି କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

ରହିଛି ଗହୀରମଥା ସମୁ¢ େବଳାଭୂମି, ଏହିଠାେର 

ତିବଷ� ଲ, ଲ, ଅଲିଭ୍ ରିଡ଼୍ େଲ କଇଁଛ ଆସି ଅ~ା 

େଦଇଥା4ି େସଠାକୁ ଯିବାପାଇଁ ଡ଼^ାେର ଯିବାକୁ ହୁଏ 

ସକାଳ ସାେଢ଼ ନ—ଟାରୁ ସଂଧ�ା ସାେଢ଼ ଛଅଟା ପଯ��4 

େସଠାେର ପଯ��ଟକ ମାନRୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ 

 ଭିତରକନିକା ଯିବାପାଇଁ ଆପଣRୁ ରାଜନଗର ବିଭାଗର ବନପାଳR ଠାରୁ ଅନୁମତି 

ଆଣିବାକୁ େହବ କି$ା ସହକାରୀ ବନସଂର,କ ଚା�ବାଲିR ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିେବ 

ଭିତରକନିକା ଯିେବ େକମିତି :- 

 ଭିତରକନିକାେର ପହPିବାପାଇଁ ଆପଣ େକବଳ ଜଳପଥର ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ 

ଉଭୟ ଚା�ବାଲି ଓ ରାଜନଗର ଠାରୁ େମାଟର େବାଟେର ବସି ଆପଣ ଭିତର କନିକାେର 

େବଶ କରିପାରିେବ 

ଚା�ବାଲି- ଭ¢କଠାରୁ ୫୦ କିମି ଏବଂ ଭୁବେନଶ�ରଠାରୁ ୧୯୦ କିମି 

ରାଜନଗର- େକ�ାପଡ଼ାଠାରୁ ୩୦ କିମି 

ଏବଂ ଭୁବେନଶ�ରଠାରୁ ୧୩୦ କିମି 

ଗୁJି - ରାଜନଗର ଠାରୁ ୨୫ କିମି 

 ଚା�ବାଲି ଓ ରାଜନଗର ଠାରୁ 

ଭିତରକନିକା ଯିବାପାଇ ଁ ଆପଣRୁ 

ତିନିଘiା ସମୟ ଲାଗିପାେର ଉଭୟ 

ଚା�ବାଲି ଓ ରାଜନଗର ଯିବାପାଇଁ 
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ଭୁବେନଶ�ରରୁ ବସ େସବା ଉପଲk ରହିଛି 

ନିକଟ\ େରଳ େ]ସନ :-  

ଭ¢କ- ଚା�ବାଲିଠାରୁ ୫୦ କିମି 

ବାେଲଶ�ର - ଚା�ବାଲିଠାରୁ ୧୨୦ କିମି 

କଟକ - ଚା�ବାଲିଠାରୁ ୧୧୦ କିମି 

ଭୁବେନଶ�ର - ଚା�ବାଲିଠାରୁ ୧୯୦ କିମି ଏବଂ ରାଜନଗର ଠାରୁ ୧୩୦ କିମି 

ନିକଟ\ ବିମାନବ�ର :- 

ଭୁବେନଶ�ର ଏବଂ େକାଲକାତା 

ରହିେବ େକଉଁଠି :- 

ଅରଣ�ନିବାସ, ଚା�ବାଲି 

ବିେଶଷ ସୂଚନା : -  

 ଆପଣR ଜି¸ାେର ଥିବା େଯେକୗଣସି ଦଶ�ନୀୟ \ାନ ବିଷୟେର 

େଲଖି ପଠା45  ଆେମ ଆହ�ାନର ଆଗାମୀ ସଂVରଣେର ତାହା 

କାଶିତ କରିବୁ େଲଖା ସହିତ େଫାେଟା ମଧ� ପଠାଇେଲ ତାହା 

କାଶ କରିବୁ 

 ନିଜ େଲଖା ସହିତ ପରିଦଶ�ନ \ଳର ସମ�କ ଇତିହାସ, 

ଭୂେଗାଳ ଇତ�ାଦି ମଧ� େଲଖି ପଠାଇେଲ ତାହା କାଶ କରାଯିବ 

 ପଯ��ଟନ \ଳ ନିକଟେର ପହPିବା ଓ ରହିବାର ସମ@ ବ�ବ\ା 

ବିଷୟେର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ େଲଖି ପଠାଇବା ଅତ�4 ଜରୂରୀ 

ଏହା ଫଳେର ଆପଣR ଜି¸ାକୁ ପଯ��ଟନ ବଢ଼ିବା ସହିତ \ାନୀୟ 

ଅଧିବାସୀRୁ େରାଜଗାରର ପ¡ା ମିଳିବ 

 ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମେ4 ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର45  
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ସାଂ ତିକ ସମାଜେର ଗଁା 
ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକ 

 ଗଁା ଆଉ କ—ଣ ଗଁା େହାଇ ଅଛି ? ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି ଗଁା ଦା~େର ଆଉ ବାଲିଧୁଳି 
େଖଳ େଦଖାଯାଉନି, ଘର ଚଟିଆର ଚ6 ଚ6 ଶµ ଶୁଣାଯାଉନି, ବଷ�ାଦିେନ ଚାଳରୁ ପଡୁଥିବା 
ପାଣିେର େହଉଥିବା ଜଳତର^ ଏେବ ହଜିଗଲାଣି, V5ଲ୍ ପି~ାେର ବସୁଥିବା କ¹ାସେର ଏେବ 
େଟବୁଲ୍ େଚୟାର୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଗଁା ମାେ� ଏେବ ସାଇେକଲ୍ ଛାଡ଼ି V5ଟରେର ଆସିେଲଣି 
ଘେର ଘେର ବିଜୁଳି ବତୀର ଉ§ଳ ଆେଲାକ ବ�ାପୀ ଗଲାଣି, େହେଲ ଗଁା େବାଲି ଆଉ କିଛି 
ନାହ6 ଗଁା ନାଟ କରିବା  କଥା ଦୂେର ଥାଉ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦଶ�କ ଅଭାବ େହେଲଣି, ଘେର 
ଘେର ଶାଶୁେବାହୁ କଳି େଦଖିବାପାଇଁ ଟିଭି ଲାଗିଲାଣି େହେଲ ମା� େକଇ ବଷ� ତେଳ ଏଇ ଗଁା 
େର ଥିଲା ଏକ ଅଛୁଆଁ ଗଁାତ� ଯାହାର ନିଶାେର ସବୁେଲାକ ଥିେଲ ଚୁର୍ ଆଜି ସମେ@ 
ସମ@Rଠାରୁ ଦୂର୍ େହ େହ େହ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଭଲ କଥା କାହା ଘେର କଣ େହଲା 
େସଥିେର େମାର ଯାଏ ଆେସ କ—ଣ? ମଁୁ ଭଲ ତ ସବୁ ଭଲ  ଗଁାେର ଏଇ ପରଂପରାର 
ାଧାନ�୍  େସଇଦିନୁ ବଢିଗଲା େଯଉଁଦିନୁ ଆମ ପିେଲ ପଇସା େରାଜଗାର୍ କରିବାପାଇଁ ବିେଦଶ 
ଯିବା ଆର� କେଲ ଘେର ଘେର ପିଠାପଣାର େଯଉଁ ଉQତ ପରଂପରା ଥିଲା ତାକୁ େକକ୍ 
ଖାଇେଦଇ େବାତଲ ବ� କଳା ଆଉ ନାଲି ପାଣି ପିଇ େଦଇ ପାଳିେଲ 

 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଁା ଦା~େର ହଳ ଲ^ଳ ଆଉ ତା—କୁ େନଇ ଯାଉଥିବା ଚଷା ହଃ ହଃ 
ଶµ ସପନ େହଲାଣି, ଦ�ାେର ଦ�ାେର �ାକ#ର ପାୱାର୍ ଟିଲର୍ ଆସିଲାଣି ଚଷା ଗୀତ ଏେବ 
ଶୁଭୁନି ଆଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାବୁନି କାଉ ଗଁା ବରଗଛେର ପିଲାମାେନ େଦାଳି େଖଳୁନାହା4ି, 
ସକାଳୁ ଉଠି V5ଲ୍ ଯାଉଛ4ି, କାcେର ବ@ାନି ଧରି ଶିଶୁ ମ�ିରଠୁଁ କନ୍ େଭi୍ V5ଲ୍ ସବୁ 
ଏଇଠି େହଲାଣି କାହା କାହା ଘେର ପିଲାମାେନ ରାଗେର ଇଂରାଜୀେର ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫୁଲ୍ କହି 
େବାପା ମା—କୁ ଗାଳି ବି େଦେଲଣି ଓଃ ଗାଳି ଶୁଣି ରଘୁ ଭାରୀ ଖୁସି, େମା ପୁଅ ଇଂେରଜ୍ କହି 
ଯାଉଛି ବରଷି 

 ଗଁା ମଝି ମ~ପ ଉପେର  ଏେବ ବି ହୁଏ ଭିଡ଼, ମାସ ମଝିଆକୁ ବୁଢାବୁଢୀRୁ ଭ*ା 
େଦବା ପାଇ ଁଲାଗୁଥାଏ ଲ$ା ଲାଇନ୍ ବିନା ପଇସାେର ଲାଇଟ୍ ଜାଳିେଲ େଜଲ୍ ଯିବ, ଏଇଟା 
ନୂଆ ଆଇନ୍ ଗଁା କରେଣ ଆଉ ଗଁା ର ମୁରବି େହାଇ ନାହା4ି, କଳି କଜିଆ େହେଲ, େଜଲ୍ 
ଥାନା ଆଉ କାନୁନ ଆଇନ୍ େବାଲି େଲାେକ ଜାଣିେଲଣି  ଭଲ କଥା ପୁରୁଣା େପା] ଅଫିସ ୍
ଏେବ ବି ରହିଛି, େହେଲ େଲାେକ ବ�ାRେର ଖାତା େଖାଲିେଲଣି ନଖୀନାନୀ ଆଉ ବାସ4ୀ 
ଭଳିଆ ହାତମୁଠା େକେତଜଣ ଯାହା େପା] ଅଫିସେର ଟRା ରଖୁଛ4ି, ବାକି ସବୁ ସୁରାଟ୍ 
ପଇସାେର ଏେବ ଧନୀ 

 ସଂଜେବେଳ େକାଠଘେର ଆଉ ମୃଦ^ ବାଜୁନି, ମାଇକ୍ େର ବାଜୁଛି ଆଧୁନିକ ଭଜନ 
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ରାଧା କାହ6କି ଗାେଧାଇଗଲା େବାଲି ଗାଇ ଗାଇ ଆମ ପିେଲ ଭ�ି ଗଦ ଗଦ େହଉଛ4ି, ଭିକାରୀ 
ବଳR ଅବ\ା କୃତେର ଭିକାରୀ େହାଇଗଲାଣି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ କ—ଣ ଆମ ପିେଲ ଜାଣୁ 
ନାହା4ି, ସରକାର ତଥାପି େସଇ ଦାସକାଠିଆ କେରଇ େଲାକRୁ ଚାଷବାସ ବିଷୟେର 
ବୁେଝଇବା ୟାସ କରୁଛ4ି ସତ େହେଲ େଦଖିବାପାଇଁ େଲାକ ନାହା4ି, କାେଳ ସଂଜେବେଳ 
େଦଶ ଦୁନିଆର ଖବର୍ େଦଖିବାପାଇଁ ଟିଭି ଆଗେର ବସିଯାଉଛ4ି 

 ଗଁା ତୁଠେର ଆଉ ଗହଳି ନାହ6, ସବୁ ଘେର ଘେର ବାଥ ୍ରୁମ ୍େହଲାଣି ଭଲ କଥା 
ପରି»ାର ପରି1Qତା ଦ�ାରା ଆେମ ନିେରାଗୀ ରହିପାରିବା ବାସ୍ ଯାହା ସଂଜ ସକାେଳ ତୁଠେର 
ବସି କଥାବା*�ା େହଇ କିଏ କାହାର୍ କାମେର ଅସୁଥିେଲ ଏେବ ଆଉ େସ ସବୁ ନାହ6 ଗଁାେର 
ବାହାଘର େହେଲ ପୁରା ଗଁା ମାତି ଉଠୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି କାହ6କି େକଜାଣି ଆଉ େସ ସବୁ 
ଲାଗୁନି 

 େତେଣ ସହରେର ବି େସଇ ଏକ ଅବ\ା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର କୁଆେଡ଼ ଗଲା, ଏେବ ସବୁ 
ଘର ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି େହଲା ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କରିଛ4ି, ସବୁ ଘର ମଧ�େର ଫାR୍ ରହିବା 
ଆବଶ�କ, େକଜାଣି କାହ6କି ? େଚାର ମାନRୁ ସହଜ େହବେବାଲି ପରା ! ଯିଏ ଯାହା ଘେର 
ରହି ରହି ଭୟେର ଅତି� େହେଲଣି ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ନିଭ�ୟ ମଣୁନାହା4ି େକହି, େତଣୁ 
େକହି େକହି ଆପାଟ�େମiେର ରହିେଲଣି େଯଉ ଁଗଁାକୁ େସମାେନ େଦଖିେଲ ନାକ େଟକୁଥିେଲ 
ଏେବ କୁଆେଡ଼ େସମାେନ ଆପାଟ�େମiେର େଗାେଟ ଗଁା ବେସଇ େଦେଲଣି 

 ଏଠି ସବୁ ଘର ଲାଗିଲାଗି, ଏକାଠି ପୂଜାପବ� ଜାନିଯାତରା କରୁଛ4ି, କାହା ପୁଅର 
ଜନ�ଦିନ ତ କାହା ଝିଅର ବାହାଘର ସବୁ ଏକାଠି ପାଳୁଛ4ି ଅବଶ� ସବୁଘରକୁ େବଭାର୍ 
େଦଇ େଦଇ େକହି େକହି ବିର� ବି େହେଲଣି ମାସେର ଅ4ତଃ ଦଶଟା କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା 
ଘଟୁଛି, ବାଥ୍� େଡ଼, ଆନିଭସ�ାରୀ, ମ�ାେରଜ୍ ଏମିତି େକେତ କଣ, ଅନୁ�ନ ଦୁଇଶହ 
ଦିଆଯିବାର୍ ନିୟମ େହାଇଛି ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ପେର େସଇ ଆପାଟ�େମiେର ଘର 
କରିଥିବା ପ~ା, ଦାସ, ମହାରଣା ଖାଲିଟାେର ମାସକୁ ମାସ ଦୁଇରୁ ତିନି ହଜାର େଦଇ େଦଇ 
ନୟା4 େହେଲଣି, େହେଲ ବPିବାର ଉପାୟ ନାହ6 ଏେବ େସମାନRୁ ମେନ ପଡୁଛି ଗଁା, 
େହେଲ ଗଁା େକଉଁଠି ? 

 ସମୟ େଗାଟିଏ ଚ�େର ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ� ମଁୁ େଦଖିଥିଲି ଦୁରଦଶ�ନେର ମହାଭାରତ 
ଧାରାବାହିକେର ହରିଶ୍ ଭିମାନୀR ଗୁରୁଗ�ୀର ସ�ରେର –େମଁ ସମୟ ହୁଁ— ଶୁଣି ଶୁଣି କª\ ବି 
କରିେଦଇଥିଲି, େହେଲ ସମୟ ଯଦି ଚ� ତା େହେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି େଫରିଆସିବ କି ? 
ପୁଣି ଗଁାର େସ ଶା4 ନିରୀହତା ଆେମ େଦଖିପାରିବା କି ? ସମୟ େକେବ ଆସିବ କିଏ ଜାେଣ, 
େହେଲ ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପ� ବୁଣିେଦଇଛି, ସ�ବତଃ ଅେନକ େସମିତି ଭାବୁଥାଇ ପାର4ି 
ସମୟ ! ଓଃ ସମୟ ! 
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ଜେଣ େମଧାବୀ ଛା/4 ସହ ସା<ାତକାର 
ଡ଼ଃ କୁଳା^ାର 

 ବcୁଗଣ ଆଜି ଆମ ପାଖେର ଅଛ4ି ଜେଣ େମଧାବୀ ଛା� ଆସ45  ତାRୁ େଭଟିବା 
ଏବଂ କଥାବା*�ା େହବା 

ଶ� - ଆଛା ! ଆପଣRର ଏ ସଫଳତା ପଛେର କାହାର ହାତ ଅଛି ? 

ଉ*ର - ବହୁତ େଲାକ ଏଇ େଯମିତି ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ ଯାହାR ସହ ତିେଯାଗିତା କରି 
େମାର ମମି େମାେତ ଟ¼ର େହବା ପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାଧ�କେଲ ଆମର ମାମୁଁ, ପିଉସୀ, 
ଅRଲ୍ େଯଉଁମାେନ ପରୀ,ା େକ�ର ପାେଚରୀ କଡ଼େର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ 

ଶ� - ଆଉ ଆପଣR ବିଦ�ାଳୟର ଧାନ ଶି,କ ଓ ଶି,କଗଣ ? 

ଉ*ର - େସମାେନ ସମେ@ ବଷ�ର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଦରମା ଓ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀେର 
ଧମ�ଘଟ ଓ ବିେ,ାଭ ଦଶ�ନେର ବ�@ ରହୁଥିେଲ 

ଶ� - ଆପଣ ଦିନକୁ େକେତ ଘiା ପରିgମ କରୁଥିେଲ ଏବଂ କ—ଣ ସବ୍ @5ତି �ହଣ 
କରିଥିେଲ ? 

ଉ*ର - ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି େଗାଟାଏ ଘiା େଟ] େପପରରୁ ଉ*ର ଚୟନ କରି ଚିରିବାେର, 
ଦି—ଘiା େଦାକାନ ଯାଇ ମାଇେ�ା େଜର½ ୍ କରିବାେର, ଦି—ଘiା ଏ ସବୁକୁ ,ୁ¢ାତି,ୁ¢ 
ଭା^ିବାେର, ଏକ ଘiା ପ�ାକିଂ ଏବଂ ଏକ ଘiା େଦହର ବିଭିQ ଜାଗାେର ଏ ସବୁକୁ ମୃତୟନ 
କରିବାେର; ଏମିତି ଦିନକୁ ସାତ ଆଠ ଘiା ପରିgମ କରୁଥିଲି ଏହାଛଡ଼ା ପରୀ,ା ପାଇ ଁ
ବିେଶଷ ପ�ାେକଟ୍ ବାଲା ପ�ାଣ¾୍ ସାଟ୍�. େଜାତା, େବଲ୍ ଟ ଆଦି @5ତ କରିଥିଲି 

ଶ� - ଆପଣ ମୂଲ�ାୟନ େର ସ45] କି ? 

ଉ*ର - ହଁ, ଆମ ଡ଼ାଡ଼ି ଶି,ା ବିଭାଗେର ଥିବାରୁ େମାର ଖାତା େଦଖିଥିବା ସମ@ ପରୀ,କRୁ 
ମଁୁ ଜାଣିଛି େସମାନR ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭ¢େଲାକ ଜେଣ ଦିଜଣ ଅବାଗିଆ ଥିେଲ କି45  
ମା� େକେତଟା େଫାନ୍ କଲ୍ େର ଭ¢ େହାଇଗେଲ 

ଶ� - ଆପଣ ଭବିଷ�ତେର କ—ଣ େହବାକୁ ଲ,� ରଖିଛ4ି ? 

ଉ*ର - ଥମ ଲ,� ଆଇଏଏସ୍ ଏହାଦ�ାରା ଡାଡ଼ିRର େମାଶନ ଏବଂ ବଦଳିେର 
ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହ6 ଆଇଏଏସ୍ ନ େହେଲ ଡ଼ା�ର େହବି, ଏହାଦ�ାରା ପରୀ,ା େସiର୍  
ପାେଚରୀ େଡ଼ଇଲଁା େବେଳ ମାମଁୁRର ଭ^ାଯାଇଥିବା େଗାଡ଼ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି ଯଦି ଡ଼ା�ର ବି 
ନପାଇଲି ଚି4ାନାହ6 ରାଜନୀତି କରିବି 
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ସଫଳ େଯାଜନା 
ବିଦ�ାଧର ପ~ା 

 ୨୦୫୦ ମସିହା –ଧନୀ ଓଡ଼ିଶା— ଦଳ ବିଧାନସଭା ନିବ�ାଚନ ଜିତିଲା ବିପୁଳ ବିଜୟ 
ପଛେର େସଥର ଦଳର ଗରିବ ହଟାଅ େସ¹ାଗାନ୍ ଟା େବଶ୍ କାମ େଦଇଥିଲା େଖାଦ ସଭାପତି 
gୀମାନ୍ ଭାଇରସ୍ R ମୁ~ରୁ ଏଇ ଚମ�ାର େସ¿ାଗାନ୍ ଟି ବାହାରିଥିଲା େଟଲି କନ୍ େଫେରନÀ 
ମାଧ�ମେର ବରି� େନତାମାନR ସହ ବିଚାର ବିମଷ� େହାଇଥିଲା େସମାେନ କହିଥିଲା, –ବାଃ 
ବାଃ— ସାରା ରାଜ�େର େନଟୱାକ� ବିଛାଇ ଦିଆଗଲା ଗରିବ ହଟାଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଇ-
େମଲ୍/ଏସ୍ ଏମ ୍ଏସ୍ ଜରିଆେର େକାଟି େକାଟି ବା*�ା ଗଲା ନାହିେର େତଲ େଦଇ େଶାଇଥିବା 
ଶାସକ ଦଳର େହଲା ନିଘ�ାତ ଚିତ୍ ପଟା^ ସଫଳତାର ହାୱାେର ବେଷ� ବିତିଗଲା େକମିତି 
ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହ6 ନିଜ ସଫଳତାର େଢ଼ାଲ ପିଟିବା ସମୟ ଆସିଲା 

 ୨୦୫୧ ମା²� –ଧନୀ ଓଡ଼ିଶା— ସରକାରର ବଷ� ପୂ*� ଉTବମୁଖ�ମ�ୀ ଓ ସବୁ 
କ�ାବିେନଟ୍ ମ�ୀ ମP ଉପେର ଆଗଧାଡ଼ିେର ନିଜ୍ ନିଜ ଲ�ାପଟପ ୍ମାନ େକାେଳଇ 
ଗଣମାଧ�ମ ତିନିଧିମାେନ ଅ^ୁଳି ଚଳାଇବାେର ଲାଗିଥା4ି ଅଥ�ମ�ୀ gୀ ୋ�ାମର୍ ମP 
ଉପେର ଦଳ ଓ ସରକାରRର ସଫଳତାର ଫାଇଲ୍ େଖାଲୁଥା4ି ବିଶାଳାକୃତି ୧୦୦ ଫୁଟିଆ 
ଏଲସିଡ଼ି ପରଦାେର ଡିସ୍ େପ¹ ଚାଲିଥାଏ େଫାଲ୍ େଡବଲ୍ ଚକମକିଆ ଚଉକିେର ବସିଥା4ି 
ଆମ�ିତ ଜନତା ସୁବିଧା ଥାଏ େଯମିତିକି ମନ କେଲ େଶାଇେହବ େସଥିେର ମ�ୀ, େନତା, 
ଚାମଚା ଓ ଜନତାR ଗହଳି େହାଇଥାଏ େହେଲ େସମାନR କାର୍ ୧୦ ଗୁଣ \ାନ ମାଡ଼ି 
ବସିଥାଏ ସଫଳତାର ଚବ�େର ସରକାରୀକଳ ଫୁଲି ଉଠିଥାଏ 

 ବଷ�କ ଭିତେର ଅେନକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ପୁରୁଷ/ମହିଳାR ପାଇ ଁ ସ�ତ� 
ବିଭାଗ ନଥାଏ ଯିଏ େଯଉଁଠି ଚାହ6େଲ େସଇଠି ବସିଥା4ି ଦଳୀୟ େନ�ୀମାେନ କେଲଜ 
ଗାମିନୀ ତରୁଣୀR ଭଳି ସଜାଡ଼ି େହାଇଥା4ି େସମାନR ଉପେର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ�ାେମରା 
ଘୁରି ଆସୁଥାଏ ଲିଭିଂ ଟୁେଗେଦର୍ ର ଯୁବକ ଯୁବତୀ େଯାଡ଼ି ଆସିଥା4ି ମୁ� ସମାଜର 
ତିଫଳନ ସଭାେର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ ବରି� ନାଗରିକ ମାେନ େସମାନR ପାଖେର ଢଳି 
ବସିଥିବା ଯୁବତୀRୁ ନିଃସେRାଚେର ଚୁମା େଦଉଥା4ି ବୟVାମାେନ ଜେଣ ଜେଣ ଯୁବ 
ସାଥୀRୁ ଧରି ଆସିଥା4ି େକହି େଯମିତି େବାର୍ େହେବନି େସଥିପାଇଁ ସରକାରୀକଳ ଦ�ାରା 
ବ�ାପକ ବେ�ାବ@ େହାଇଥାଏ  େରାମାiିକ୍ ଗପ ଭିତେର ସ�ାଧୀନତାର ସଂ�ା ଶ@ େହାଇ 
ଯାଇଥାଏ  

 ମP ଉପେର ଜମା ପାଣିେବାତଲ ନଥାଏ ଫରାସୀ ବିୟର୍ ଦିେପଗ ୍େନଇ ମୁଖ�ମ�ୀ 
ଶା4ିେର ଝୁମୁଥା4ି ମାଇେ�ାେଫାନ୍ ବି ନଥାଏ ସବୁ କିଛି କଡ଼�େଲସ୍ ୱାଇ ଫାଇ 
ଅଥ�ମ�ୀ ମୁ�ଜିକ୍ ସହ ତାଳ େଦଇ ବିବରଣୀ େଦଉଥା4ି ଗତ ବଷ�କ ଭିତେର ରାଜ�ର 
ଜନସଂଖ�ା କମିଛି, ଗରିବ ହଟାଅ ଅଭିଯାନ ଶତତିଶତ ସଫଳ, ସବୁ େବକାର ଯୁବକ 
ଯୁବତୀRୁ ଭ*ା େଦଉଛୁ ଆୟ୍ ନଥିବା େଲାକ ନାହା4ି –ମୁ� େଯୗନବ�ବହାର— ଚଳନ 
େଯାଗୁଁ େଯୗନ ବ�ାଭିଚାର କମିଛି ପୂବ�ତନ ଗରିବR ସଂପ*ି ନିଲାମ କରି ବାiିଛୁ ଧନୀ 
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ଅଧିକ ଧନୀ େହାଇଛ4ି ନ½ଲ ନାହା4ି ଚାଷୀ କାର୍ ଚଢୁଛ4ି ଅନାହାର ମୃତୁ� ସ�ପ�େର 
ପରିଣତ େହାଇଛି ଖାଦ� ସାମ�ୀ ସଂର,ଣ ବଡ଼ ସମସ�ା ଭାେବ େଦଖା େଦଇଛି ାଚୁଯ�� 
େହତୁ ଶା4ି େଖାଜୁଛ4ି ବହୁ େଲାକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆେବଦନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି 

 ସଂଜ ଯାଇ ରାତି ବଢ଼ୁଥାଏ ମଝିେର ମଝିେର ପାନୀୟ େଯାଗାଣ ଚାଳିଥାଏ 
ମ�ୀମାନR ବୟାନବାଜି େତେବ ବି ସରୁନଥାଏ େକବଳ କୃଷିମ�ୀ ମନ ଉଣା କରୁଥା4ି 
ଧନୀ ସଂଖ�ା ବଢ଼ିବାରୁ ପାରଂପରିକ ଖାଦ� ତି ଆଉ େସେତ ଚାହିଦା  ନଥାଏ ବିେଦଶରୁ 
ଆମଦାନୀ େହଉଥିବା େସଓ, କମଳା, ଅ^ୁର ସାଧାରଣ େମନୁେର ସାମିଲ୍ େହାଇଥାଏ େଦଶୀ 
ପନିପରିବାକୁ େକହି ପଚାରୁ ନାହା4ି ଚାଷୀମାେନ ମୁ~େର ହାତ େଦବା ଅବ\ା େତେବ 
େସମାନRୁ ସଭାେର କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁମତି େଦଇନଥା4ି ମୁଖ�ମ�ୀ ନିେଜ ମୁଖ�ମ�ୀ 
ଗରିବ ହଟାଣେର ରାଜ� େକମିତି ବିଶ� େରକଡ଼� କରିଛି େସଇ ଡି~ିମ ପିଟୁଥା4ି ତାR ସ�ରେର 
ସ�ର ମିଳାଉଥା4ି ସବୁ ମ�ୀ ଜେଣ ଜେଣ ମ�ୀ ଭାଷଣର ଆଉଟ୍ େସାଷ�ଂ କରିଥା4ି ହାଲିଆ 
େହାଇଯିବା ଭୟେର େସମାନR ବଦଳେର ଭାଷଣ େଦବା ପାଇଁ ଠିକାେର ଉ²ଶି,ିତା 
ଯୁବତୀମାନRୁ ଉ² ପାରିgମିକ େଦଇ ଅଣାଯାଇଥାଏ େସମାେନ ଭାଷଣ େଦବାେବେଳ ସୁସୁରି 
ବାଜୁଥାଏ ପୁଣି ଠିକ୍ ତାଳି ଭଳି କିଛି ଶµ ଶୁଭୁଥାଏ ଏେବ ତ ରାଜ�େର ଗରିବR ଛାଇ 
ସୁ�ାନାହ6 େକଇ ବଷ�ତେଳ େସମାେନ ବହୁ ସଂଖ�ାେର ଥିେଲ ସଭାସମିତି େବେଳ 
େସମାନRୁ ଖାସ ୍ତାଳି ପାଇ ଁେଖାଜା ପଡୁଥିଲା ବହୁ ବଷ� ତଳର ଏକ ସଭାେର େସେତେବଳର 
ଗରିବମାନR ତାଳିର େରକଡ�ଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏେବ ଅତ�ାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ େକୗଶଳେର 
ଏହାର୍ ]5ଡ଼ିଓ େରକଡ�ଂ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଠିକ୍ ତାଳି ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା ସଭା ସରିଲା ଜମା 
ାକୃତିକ ତାଳି ନଥିଲା କାରଣ ଗରିବ ନଥିେଲ ମ�ୀମାନR େବକର ଫୁଲମାଳ ବି ମଉଳି 
ନଥିଲା କାରଣ େସଇ ଫୁଲ େଦଶେର ଅମଳିନ ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜ�ରୁ ୨୦ ଲ, ଟRାର  ଫୁଲ 
ଆସିଥାଏ ମ�ୀମାନRୁ ପରିବାର ପିଛା ମା� ୫ଟି େଲଖାଏଁ ଫୁଲ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ସୁ�ରୀ 
ତିେଯାଗିତାର ବିଜୟିନୀ କେଲଜ୍ ଛା�ୀମାନRୁ େସମାନR େସୗ�ଯ��ର @ର ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଲ 
ମିଳିଥାଏ େସମାନR େସୗ�ଯ��ର @ର ନି��ାରଣ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ କମିଟିର 
ଅଧ�, ଥା—4ି ନିେଜ ମୁଖ�ମ�ୀ 

 ସଭା ସରିବା ଆଗରୁ ସରକାରR ବିଭିQ େଯାଜନା ଉପେର ସୁଚି4ିତ ମତାମତ ଜଣାଇ 
ଏସ୍ ଏମ ୍ଏସ୍ କରିବାକୁ ମୁଖ�ମ�ୀ ନିେବଦନ କେଲ ସଭ6Rୁ ଅଧିକାଂଶ େgାତାR ନିବିଡ଼ 
ଅବ\ା ବଦଳି ନଥାଏ ରଂଗୀନ ଆେଲାକର ପରିେବଶ ଏକ ସାମୂହିକ –େବଡ଼ ରୁମ—ର dମ 
ସୃ]ି କରୁଥାଏ ରାଜ�ର େକାଣ ଅନୁେକାଣରୁ ଆସିଥିବା ଭିଆଇପି ଯୁବକମ�ୀR ସୁନି¢ାପାଇ ଁ
ଡାକବ^ଳାେର ରା�ୀକାଳୀନ ବେ�ାବ@ କରିବାେର ମ�ୀ େନତା ବ�@ ଦିଶୁଥାଆ4ି 
ଆଇେଫାନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସ�ର େବଶ୍ ଗହଳି କରୁଥାଏ ରାତିକୁରାଯ�ର ବଷ�କର େମାଟ 
ବେଜଟ୍ ବ�ୟେର ହତ�ା କରାଯାଇଥିବା ଗରିବR େତମାେନ ଇତିହାସର ଏକ େକାଣେର 
\ାନଟିେକ ପାଇବାର ସ�ପ� େଦଖୁଥା4ି ଭିଆଇପି ମାନR ଟାବେଲଟ୍ ପିସି VÁ ି ନ୍ େର ମୁକୁଳା 
ଛବି ଚାଲିଥାଏ 
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ଚି/ଶି@ୀ ମୀନେକତନ4 ଦୃBିେର କଳା 

ମୀନେକତନ ପ}ନାୟକ 

୧. –କଳା—, ସୃଜନା ଓ ସେ$ଦନତାର ଏକ ମିgରାଗ ଅେଟ 

୨. େତ�କଟି ସୃଜନଶୀଳ ବ�� ଜେଣ ଜେଣ ଦାଶ�ନିକ 

୩. ଶିbୀ ନିଜ କଳା ସାÂାଜ�ର ସÂାଟ େତଣୁ ସ�-ସାÂାଜ�ର ପରିବ�ାJ ପାଇ ଁସଦା ସୁେଯାଗ 

ସୃ]ି କରିବାେର ଲିJ ରହିବାକୁ ଭଲପାଏ 

୪. ଫାRା କ�ାନ୍ ଭାସ୍ ସହ ମୁହଁାମୁହ6 େହଲାେବେଳ େଯଉଁ ଦୃଶ�ଗତ କାବ� ରଚନା ହୁଏ, ତାହା 

ହ6 କଳା 

୫. େୟାଗଶାଳାର ଆଶାର ଆେଲାକ ବା ବକୁଳ ବନର ବଇଁଶୀର ସ�ର, ତାହା ହ6 କଳା 

େହାଇପାେର ଯାହା ଆକଷ�ଣୀୟ ଅେଟ 

୬.  ଭଲ ଚି�କର ଟିଏ େହବା ପାଇଁ େଢ଼ର୍ ନଁା କେମଇଥିବା, ବହୁ ସ[ାନର ଅଧିକାରୀ 

େହବା, କଳାର ବ�ବସାୟୀକରଣେର ଧୁମ ୍ମାତିବା, ଆଦି ଅେପ,ା ଛବିକୁ ଭଲ ପାଇବା େବଶି 

ଗୁରୁତ�ପୂ�� ଅେଟ 

୭. ଶିbୀ ଠିକ୍ େଗାଟିଏ ଗଭ�ବତୀ ନାରୀ ସଦୃଶ ନିଜର ମନର ଭାବନାକୁ ଚି�ପଟେର 

ଚି�ାୟିତ କରିବା ପଯ��4 େସ ଗଭ� େବଦନା େଭାଗ କରୁଥାଏ ଛିବିଟି ସଂପୂ��ତ� ାJି େହେଲ 

ସ4ାନାJିର ସୁଖଦ ଅନୁଭୁତି ଭଳି ଲାେଗ 

୮. ଚି�କର ଦିବ�¢]ା ଅେଟ କଳା ସାଧନାେର ରତ ଥିବା େବେଳ ତା—ର ତୃତୀୟ େନ� 

ଯେଥ] �ିୟାଶୀଳ େହାଇଯାଇଥାଏ େତଣୁ ତା—ର କଳାକୃତିେର ଆଗାମୀ ସମୟେର ସମାଜ 

ପାଇଁ କିଛି ବା*�ାର ଆଭାସ ଦୃ]ିେଗାଚର ହୁଏ 

ବିେଶଷ ସୂଚନା : -  

 ଏହି ଚି�କୁ େଦଖି କାହାଣୀ 
କି$ା କବିତାଟିଏ େଲଖି ପଠା45  
ତାହା ଆହ�ାନର ଆଗାମୀ 
ସଂVରଣେର କାଶିତ େହବ 
ଏବଂ େg� ବିେବଚିତ କବିତା ଏବଂ 
କାହାଣୀକୁ ପୁରVWତ କରାଯିବ  
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ମସୀଜୀବିର ଡାଏରୀ 

ସ(ାଧୀନ 

ଲେ$ାଦର ସାଦ ଦାଶ 

 େସଇ ଜ^ଲ ପାହାଡ଼ ତଳି ଗଁା ଟି େସଠାେର ଯାହା େକେବ ଘଟିନଥିଲା, ଏେବ 

ଘଟିଲା େଗାଟିଏ ନୁେହଁ, ଅେନକ କଥା ଜେଣ –ବାବୁ— ଆସିେଲ ଗଁା େର ଗାଡ଼ି ଚକା 

ମାଡ଼ିଲା ସାଥିେର ୪/୫ ଜଣ ପ�ାiସାଟ୍�, ବିଲାତି େପାଷାକ ପିcା େଲାକ ବି ଆସିେଲ 

ଜ^ଲୀ ଫୁଲ, ଓଦା ମାଟିର ମହକ ଭିତେର ବଢ଼ିଥିବା ମଳିମୁ~ିଆ େଲାକR ନାକେର ସହରୀ 

ଅତରର ନକଲି ବା�ା ଲାଗିଲା ଦିନ େଶଷେର ଯାହା ଶୁଣାଗଲା, ତା—ବି ଥମ ଥିଲା ଗଁା କୁ 

ରା@ା ପଡ଼ିବ, ଚଉଡ଼ା ରା@ା ଆଗରୁ ଗଁା େଲାକକୁ କିଏ କାମ େଦଉନଥିଲା, ସବୁ ମନକୁ ମନ 

କରୁଥିେଲ ଏେବ େକହି ଜେଣ –ସରକାର— େବାଲି –ବାବୁ—ଟା କାମ େଦବ ଆହୁରି ଏଇଆେଯ, 

େସ ବାବୁଟା କୁଆେଡ଼ ସମ@Rର ବାବୁ ! େତେବ ଏେତ ଦିନପେର େସଇ –ସରକାର— ବାବୁଟାର 

ଅଜଣା ଗଁା ପାଇ ଁଏ ଦରଦ କାହ6କି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଏହା ଭିତେର ୧୦ ବରଷ ବିତିଗଲା 

ରା@ାଟି ତିଆରି େହଲା ଗଁାର ସୁକୁ, ମନୁଆ, ହରି ସବୁ େଧାତିକଛା ଛାଡ଼ି ପ�ାଣ¾୍  ପିcିେଲଣି 

ଗୁରୁବାରିର ପିଲାଟା ଏେବ ତା—ବାପା ସହ ବିଲକୁ ଗଲାଣି ଧନୁଆର ଆଖି େପଜୁଆ େପଜୁଆ 

େହାଇଗଲାଣି ମୁ~5 ବାହା େହାଇ ପିଲାର ବାପା େହଲାଣି େହେଲ ଗଁାକୁ ଗାଡ଼ିେମାଟର ଆସିଲା 

ନାହ6 

 ହଠାତ୍ ଦିେନ ଜେଣ ଧଳାକୁ*�ା ପିcା େଲାକଟା ସହ ୩/୪ଟି ଧଳା ଗାଡ଼ିେର ଗୁଡ଼ାଏ 

େଲାକ ଆସିେଲ ସବୁ –ଜୟ ଜୟ— କରୁଥିେଲ ସୁକୁ, ମନୁଆ, ହରି ସବୁ େସମାନR ସ�ରେର 

ସୁର ମିଳାଉଥିେଲ ଧଳାକୁ*�ା େଲାକଟା କହିଲା, କାଲିଠୁ ଗାଡ଼ି ଗଁା କୁ ଆସିବ ଗଁା େଲାକ ସବୁ 

ଅନାଉଥିଲା, େସମାେନ ସବୁ ମନକୁ ମନ ତାଳି ମାରିେଲ ଏହା ଭିତେର ଆଉ ୨ ବଷ� 

କଟିଗଲା ଧନୁଆ ମରିଗଲା, ସୁକୁ ଫଟଫଟିଆ ଚଢ଼ିଲା ଗୁରୁବାରି ପୁଅଟା ବାପାର ବିଲ ବିକି 

ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଗଁା କୁ ରା@ା କାହ6କି େହଲା ? 

 ପୁଣି ଦିେନ ଗଁା ଦା~େର େବୖଠକ ବସିଲା େସହି –ସରକାର— ବାବୁଟାର ପାଖ େଲାକ 

ଆସିେଲ କହିେଲ, –ପାହାଡ଼ ଟାେର ସୁନା ଭଳିଆ ଧାତୁ ଭ*� ଅଛି ପାହାଡ଼ଟାକୁ େଖାଳିେବ 

ଗଁାକୁ ହେଟଇେବ ଗଁା େଦବୀ ପାଖ େପାଖରୀଟାକୁ େପାତି େଦେବ େହେଲ ଏହା ବଦଳେର 

ନୂଆ ପÃା ଘର ମିଳିବ ଚାକିରୀ ମିଳିବ ଗଁାେର େସଦିନ ରାତିେର େକହି େଶାଇନଥିେଲ 

ଚାରିଆେଡ଼ ଝିiିକା ଝ6 ଝ6 କରୁଥିଲା ଗଁା େଦବୀ େପାଖରୀ ପାଖେର ବୁଢ଼ା େବ^ଟା େକଁ କଟର 
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କରୁଥିଲା ବଷ�ା ନ ଥାଇ ବି ପବନ ଓଦାଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଶୁକ́ ଗଁା ଦା~େର ଖଟିଆ ଉପେର 

ବସି ଆକାଶକୁ ଅନାଉଥିଲା ଧନୁଆ ପଚାରିଲା, 

-ବା— ! ଏେବ କ—ଣ କରିବ େଯ  –ସରକାର— େବାଲି େଯଉ ଁେଲାକଟା, ତା—ର ବଳ େବଶି, 

ତାକୁ ପାରିବାନି ତା—ର ଗ~ା ଗ~ା େଲାକ ଶୁଣିଛି ମଣିଷ େହେଲ ବି େସମାେନ ମଣିଷଗୁଡ଼ାକୁ 

େପାକମାଛି ପରି ଦଳିଦିଅ4ି ଆେମ ତ ମୁଠାଏ ? 

ଶୁକ́ର ବୁଢ଼ା ଦଦରା େଦହଟା ଥରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଶୁକ́ କହିଲା, 

-ଆେର େଭ~ିଆ ! ମଣିଷ ଜିଇଁବାକୁ ଶ�ାସଶ�ାସ େଲାଡ଼ା ଲଢ଼ିବାକୁ ବିଶ�ାସ େହେଲ େହଲା  

–କି ବାବା ! ଛାଡ଼ି ପେଳଇେଲ େହବନି ?— ଧନୁଆ କହିଲା, ଶୁକ́ର ଆଖି ଟା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ େପାକ 

ଭଳି ଜଳୁଥିଲା, କହିଲା, - –ରା@ା େହବା ଆଗରୁ ଆମର େକହି ବାବୁ ନଥିଲା ଏେବ ଗ~ା 

ଗ~ା ବାବୁ ଏ ପାହାଡ଼ଟା କାଟିେଲ, ଆଉରି ଗ~ାଏ ବାବୁ ଆସିେବ... ଧନୁଆ, ଆମକୁ ବାବୁ 

େଲାଡ଼ା ନାଇଁେର  ଟRା ବି େଲାଡ଼ା ନାହ6  ଆମକୁ ଜିଇଁବାକୁ େଲାଡ଼ା େଯଉଁଠି ଆମର 

ପାଣିପବନ, ମାଟି ସବୁଥିବ ଏତିକିେବେଳ ଶା4ିର ପିଲାଟି କା�ି ଉଠିଲା...କୁଆଁ....କୁଆଁ... 

ଘରର ମିଟି ମିଟି କରୁଥିବା ଡିବିରିଟି ଜଳିଉଠିଲା  
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ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ୍ 

ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକ 

 ବୁ�ିଆ ଗଁା ଦା~େର ଢ଼ଳି ଢ଼ଳି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଥିଲା, ବାଟେର ହ6 ହରି ତା—କୁ 

ଅଟକାଇ େଦଇ କହିଲା, ––ହଇେର, ତୁ ମଦ ପି—ଚୁ ?—— ବୁ�ିଆ ଦୁ] ହସଟିଏ େଦଇ କହିଲା, 

––ଯା େବ କା େବାପାର ପଇସାେର ପି—ଚି କି ? େଖାଦ୍ ଖଟିଲି ପିଇଲି—— ହରି କହିଲା, 

––ମାେ� କ—ଣ କହିଥିେଲ ଭୁଲିଗଲୁ ?—— 

 ମା�R କଥା ଶୁଣି ଟିେକ ମା�ା ପଡ଼ିଯାଇ ବୁ�ିଆ କହିଲା, ––େକାଉ ସବୁଦିନ ପିଉଚି 

କି ? ଆଜି ଟିେକ ପେକଇ େଦଇଚି େଯ ଏେତ ଭାଷଣ କାହ6କି େଦଉଚୁ ? ମା� ଶଳା ପିଇବନି 

େବାଲି କ—ଣ ପୁରା ଗଁା ପିଇବନି ?—— 

 ହରି ଶRିଯାଇ କହିଲା, ––ତୁ କ—ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୁଝିଲୁ ଦି ଗିଲାସ 

ପେକଇେଦଇ ବାପ ABା~ େଛାଟ େବାଲି େଦଖୁଚୁ, େଦଖିବୁ ମା�Rୁ କହିବି !!!—— 

 ବୁ�ିଆ ହସିେଦଇ କହିଲା, ––ଯାଃ େବ, ମା� କ—ଣ େମା ଘର େପାଷିବ କି େର ? ତା— 

କଥା ମଁୁ କାହ6କି ଶୁଣିବି ? —— ଆଉ କିଛି କହିଥା4ା କି କ—ଣ ? ପଛରୁ ଆସି ବଂଶୀ ତା ମୁ~କୁ 

େଢ଼ା କରି ଚାପୁଡ଼ାେଟ େଦଲା ହ ହ କହୁ କହୁ ବୁ�ିଆ ଗଁା ଦା~େର ଚିତ୍ ପଟା^୍ େହାଇ 

ପଡ଼ିଗଲା  କଥା କ—ଣ ବୁଝିବା ପୂବ�ରୁ ଶଗଡ଼େର ବcାଥିବା ଜୁଆଳି ବାଡ଼ିଟା ଉେଠଇ େଦଲା 

େଗାେଟ ପାହାର େଯ ବୁ�ିଆ େବେହାସ୍ େହଇଗଲା ହରିଆ କ—ଣ କରିବ ବୁଝିବା ପୂବ�ରୁ େସ 

ପଳାଇଗଲା ବୁ�ିଆକୁ କାcେର ଭରାେଦଇ ହରି ତା—ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା ଏହି ସମୟେର 

ବାଟେର ଚାଲି ଆସୁଥିବା କାଜ�R ନଜର ବୁ�ିଆ ଉପେର ପଡ଼ିଗଲା ––କି—େର କଣ େହଲା ? 

ବୁ�ିଆକୁ ? ତାକୁ ଏମିତି େଟକିଧରି ଚାଲିଛୁ କାହ6କି ?—— ହରିଆ କହିଲା, ବାଟେର ମୁହଁ 

ବୁେଲଇ େହଇ ଚÃର ଖାଇ ପଡ଼ିଗଲା େଯ ତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଛି 

 ବୁ�ିଆ ଘର ସାମନା ପି~ାେର ତା—କୁ ଶୁଆଇ େଦଇ ହରିଆ ଡ଼ାକ ପକାଇଲା, ––ଖୁଡ଼ୀ, 

ଏ ଖୁଡ଼ୀ, ଧାଇଁ ଆ— ବୁ�ିଆର େହାସ୍ ନାଇଁ—— 

 ବୁ�ିଆ @ୀରି ଲଳିତା ଧାଇ ଁଆଇଲା ପେର ସବୁ କଥା ହରି କହିଲା ବୁ�ିଆ ମାଇପ 

ଚୁପ ୍ଚାପ ୍ଘର ଭିତରକୁ େଗର@କୁ େଟକି େନଇଗଲା ହରିଆ ହାତେର ଗଁା କଂପା~ର ପାଖକୁ 

ଖବର୍ େଦଲା ଆସି େଦଖିଯିବାପାଇଁ ସଂଜ େବଳକୁ ବୁ�ିଆ େସଇମିତି ବିଛଣା ଉପେର 

ପଡ଼ିଥିଲା, ହରିଆ ଆସିକହିଲା, ––ନିଶା ଛାଡ଼ିଲାଣି ନା ନାହ6—— ବୁ�ିଆ @ୀରି ଲଳିତା କହିଲା, 
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––ବାପ ତେମ ଆଉ େସ କଥା ତୁ~େର ଧରନି ମାେ� ଶୁଣିେଲ ଗଁାରୁ ବାହାର କରିେଦେବ—— 

ହରିଆ କହିଲା, ––ଆଉ କଂପା~ର ଆ�ା ! ତାRୁ କିଏ ମନା କରିବ, ସିଏ ତ ନିେ� ମା�Rୁ 

କହିେଦେବ?—— ବୁ�ିଆ ଖଟେର ବସି କହିଲା, ––ଦି େକାଡ଼ି େଦଲି, ଆଉ ମୁଗ ଦି ଅଡ଼ା େଦବି 

େବାଲି କହିଲି, େସ କାହାକୁ କିଛି କହିେବନି େବାଲି କହିଚ4ି—— 

 ଦୁଇଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ବୁ�ିଆର ,ତ ଶୁଖିଗଲାଣି ତୁଠକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା, 

ଦୁଆର ପାଖେର ଆସି ବଂଶୀ ରଡ଼ିେଟ େଦଲାରୁ ଚୁପ ୍ଚାପ ୍ବସିପଡ଼ିଲା ବଂଇଶୀ କହୁଥିଲା, 

––ଭଲ ଦଶା ଅଛି େବାଇେଲ େମା ପଇସା େଦଇ େଦ ନହିେଲ, େଦଖିବୁ ବାଟେର ଚେଲଇ 

େଦବିନି ତେତ େଗାଡ଼ଟାକୁ ଟା^ିେଦବି େଯ ଘେର େଘାଷାରି ହଉଥୁବୁ—— ବୁ�ିଆ @ୀରି ଦୁଆର 

େସପାେଖ ଥାଇ କହିଲା, ––ଏ ବାପ ଏ ତେତ ଜୁହାର େହାଉଛିେର ବାପ, ତୁ ଯା— କାଲି ଆଡ଼ୁକୁ 

ମଁୁ ତେତ େତା ପଇସା େନଇ େଦଇେଦବିେର ବାପ ତୁ ଏ,େଣ ଯା— ମାେ� ଶୁଣିେଲ ଗଁାରୁ 

ବାହାର୍ କରିେଦେବେର ବାପ ତୁ ଯା——— 

 ବଂଶୀ ଚାଲିଗଲା ଘର ଭିତରକୁ େଲଉଟି ପଡ଼ି ଲଳିତା ବୁ�ିଆ ଉପେର ଭୀଷଣ 

ରାଗେର ପାଟିକରୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ––ଯାଉନ େପାଖରି ତୁଠେର ଗୁହ େଗାବର ଖାଇବ 

େକେତ ମନାକେଲ ସୁଧାରୁ େମା କଥା ଶୁଣୁନ ତେମ ଥିେଲ େକେତ ନଥିେଲ େକେତ? ମରି 

ହଜି ଯ— ଶା4ିେର ରହିବି ଏ ନିତି ଦିନ କାହାର େହେଲ େଗାଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବାହା 

େହବା ଦିନରୁ ଶା4ି ନାହ6 ପିଇ ପିଇ ତ ବଂଶ ବୁେଡ଼ଇଲଣି ଘର ଡ଼ିହ ଖେ~ େହେଲ ଅଛି 

େସତକ ବିକି ଦିଅ ତମର କ—ଣ ଯାଉଚି, ମରି ହଜି ଗେଲ ମଁୁ ବାରଦୁଆର ଶୁÄିପି~ା ହଉଥିବି 

ନା କୁଳା^ାର ପୁଅେଟ ଜନ� େଦଇଚ େଯ ଯାଇ ସୁରାଟେର ଘର କରିପେକଇଲା େବାପା 

େବାଉ ବPିେଲ କି ମେଲ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହ6, ଏଇଠି ଏ ରଇଜଳା ମରଦଟା ମଦେର ବୁଡ଼ି 

ରହୁଛି େଯ ଘରଦ�ାର କଂସାବାସନ ସବୁ ବcା ପେକଇ େଦଲାଣି ମଁୁ ଏେବ କ—ଣ କରିବି େଲା 

େବାଉ େକେଡ଼ ଆଶା କରି ବାହା େଦଇଥିଲୁ େଲା େବାଉ ଘଇତା େମା—ର ମଦୁଆ େହଇକି 

ପିଠିେର େମା—ର ଖାଲ େଖାଳି େଦଲାେଲା େବାଉ ପୁଅ େବାଲି ଯିଏ ଜନମ କରିଲି, ମୁହଁ ନ 

େଦଖି େସ ସୁରାଟ ଗଲାେଲା େବାଉ—— ଲଳିତା ବାହୁନି ବାହୁନି କା�ୁଥିଲା କା¡ି େସପାଖେର 

ଛିଡ଼ାେହଇ, କୁନାେବାଉ ସବୁ େଦଖୁଥିଲା, କୁମାରୀ ନାନୀକୁ କହୁଥିଲା, ––ନି—ତି ଦିନ ଘେର 

କଳିକଜିଆ ଲାଗିଚି େକେତ ଆଉ ସହିବ େହେଲ ନଳିତା ? ବାହା େହଇ ଆସିଲା େବଳୁକୁ 

ଆମ ଗଁା େର ସବୁଠୁ େତାଫା େଗାରା େବାହୁ େବାଲି ସବୁ କହୁଥିେଲ, ଏେବ ପୁଅ ସୁରାଟ 

ପେଳଇଲା ଆଉ ଘଇତା ! ତା—କୁ ମଦ ଖାଇଲାଣି େକାଉଦିନ େସ ବି ଚାଲିଯିବ, ବିଚାରିଟା 

କରିବ କ—ଣ ଆଉ—— 
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 ଆହା ଚୁ ଚୁ େହଇ େସମାେନ ତୁଠକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିେଲ 

 ଆଜି ରବିବାର, େକାଠଘେର �ିନାଥେମଳା ପାଇଁ େଯାଗାଡ଼ ଚାଲିଛି ବଳିଆ, ରେମଶ, 

କୁେରଶ ମୃଦ^ ଧରି ତାଳ େଦଉଛ4ି, ଗଁା ଦା~େର ବିଚି� ସଂଗୀତର ଲହରୀ େଖଳୁଛି, ଗିନି 

ଆଉ ଝା� ସା^େର ରଘୁ ଧାନର ଭଜନା ଶୁଭୁଛି ବୁ�ିଆ ଦୁଆର ପାଖ ପିÄାେର କ$ଳେଟ 

େଘାେଡ଼ଇ େହଇ ବସିଛି ଦୁଆରବc େସ ପାଖକୁ ଲଳିତା ମୁହଁେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ କାନିଟାକୁ 

ଦା4େର ଧରି ବସିଛି କା·5 ପୁେରାହିତ ପୂଜା ଆର� କରି େମଳା ବହି ପଢ଼ିେଲଣି ପିଲାମାେନ 

ଏେଣ େତେଣ ବୁଲୁଛ4ି ଦୁଆେର ବସି ବସି ବୁ�ିଆ କହୁଥିଲା, ––େମା େପଟଟା କିସ 

ମାରୁଚି ?—— 

 ଲଳିତା ରାଗ ଗରଗର େହଇ କହୁଥିଲା, ––ଯାହା ତ ନିଆଁ ପାଣି ଗିଳୁଚ, େପଟ 

କାଟିବନି ତ ଆଉ କ—ଣ େହବ ?——  ଗିଲାେସ ପାଣି ଆଣି ବେଢ଼ଇ େଦଇ ଦୁଆରବc 

େସପାଖେର ବସିଥିଲା ଲଳିତା ବୁ�ିଆ ପାଣି ଗିଲାସଟା ହାତେର ଧରିଲା, େହେଲ ମୁହଁ ପାଖକୁ 

େନଲାେବଳକୁ ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ସହିତ େସ ବି ପି~ା ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ––ଏ 

େବାଉେଲା େମା ରାଜୁ ବାପାକୁ କିସ େହଇଗଲା େଲା—— େବାଲି ଲଳିତା େଯମିତି ଚି�ାରଟାଏ 

ଛାଡ଼ିଛି ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିେଲ େଟକା େଟକି କରି କଂପା~ର ପାଖକୁ େନଇଗେଲ ଦି—ଟା 

ସାେଲନ୍ ଆଉ ଦି େଯାଡ଼ା ଇେ�ସନ୍ ଲାଗିଲା ପେର ତା େହାସ୍ ଆସିଲା କଂପା~ର କହିଲା, 

ଆଉ କିଛି େହେଲ ତା—କୁ ସହରକୁ େନବାକୁ ପଡ଼ିବ 

 ରାତି ସାରା ଲଳିତାକୁ ଆଉ ନିଦ େହଇନି ବୁ�ିଆ ଘୁ^ୁଡ଼ି ମାରୁଛି, ଚମକୁଚି ଆଉ 

ବିଳିବିେଳଉଚି ସକାଳ େହଲା, ବୁ�ିଆ ବ*�ମାନ ଠିକ୍ ଥିଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଲି ଟିେକ 

ମୁ~ଟା ବୁେଲଇ େଦଉଥିଲା, େହେଲ କଂପା~ର କହିଥିଲା ସାେଲନ୍ ଲାଗିଚି ମୁ~ ବିcିବ ଆଉ 

ବୁେଲଇବ ଦିପହର େବଳକୁ ପଖାଳ ଖାଇେଦଇ ପି~ାଟାେର େଶାଇଗଲା ବୁ�ିଆ ରା@ାେର 

ଯାଉଥିଲା ହରିଆ, ବୁ�ିଆ ପାଖାକୁ ଆସି ତା— େଦହପା କଥା ବୁଝିଲା ବୁ�ିଆ ଭାରୀ ଦୁବ�ଳ 

େହଇଯାଇଥିଲା କହିଲା ଆଉ ମଁୁ ବPିବିନି େର େମା ପୁଅଟାକୁ ଟିେକ େଦଖିବାକୁ ମନ 

େହଲାଣି ହରିଆ କହିଲା, ମଁୁ କାଜ� ଆ�ାକୁ କହିେଦବି େସ ତାର(େଟଲି�ାମ)େଟ ବାେଟଇ 

େଦେବ େପାଖରୀ ପାଖେର ବୁ�ିଆ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଦା45 ରା କହିଲା, ––ବୁ�ିଆଟା ମରିବନି ତ 

ଆଉ କଣ େହବ ? ତା ଭାରିଜା ନି—ତି ତାକୁ େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ସୁଧାରୁ ଶୁଣୁନି ମଦ 

େଦାକାନେର ଘର କରି ନିଇତି ଦିନ ଘେର କଳିେଗାଳ ଲେଗଇଚି ଏକା େସଇ ମଦ ନିଶା ପାଇ ଁ

ପୁଅ ତା—ର ଘର ଛାଡିଲା େଯ େଫରିବା ନଁା ନଉନି ଗଲା ହJାେର ହ~ାେଟ ଧରି ଆସିଥିଲା 

େମା ପାଖକୁ କହିଲା, ଏଇଟା ରଖିକି ଟRା ଚାରିେକାଡ଼ି େଦ ଧାନସିଝା ହ~ାଟା ପଚାରିଲି 
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ଘେର କହିଚୁ, େସ ଗର ଗର େହାଇ ଚାଲିଗଲା ସବୁ ତ େସଇ ଗcିଆ ପା� ପାଖେର ବcା 

ପେକଇଚି େଗର@ ଭାରିଜା ସବୁ ଦିନ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଛ4ି କ—ଣ ଆଉ େହବ? —— 

 କା·5 କହିଲା, ––ଏଇ ଚାରିଦିନ ତେଳ ବଂଇଶୀ ପରା ତା—କୁ ବିଚ ୍ରା@ାେର ପିଟିଥିଲା 

କଥାଟା କ—ଣ ବୁଝିଲା େବଳକୁ ଜଣାପଡିଲା େଯ େସ କୁଆେଡ଼ ଉଧାର େନଇଚି, େଦବାର ନଁା 

ଧରୁନି—— 

 ଏଇମିତି କଥାବା*�ା ଚାଲୁଥିବା ସମୟେର କାଜ� କରଣ େସହି ବାଟ େଦଇ ତୁଠକୁ 

ଯାଉଥିେଲ, ଅଟକି ଗେଲ, କଥା କ—ଣ େବାଲି ପଚାରିେଲ ସବୁ ଶୁଣି କରଣ ଆ�ା କହିେଲ, 

––ମୁଖ� ଗୁଡ଼ାକ େକାଉଠିକାର ! େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ସୁଧା ମୁ~େର ପଶିବନି ଗଁାେର ମଦ 

ପଶିବନି େବାଲି ନିୟମେଟ କରିଥିଲି େଯ ଶୁଣିଲି, କିଏ କିଏ କହୁଛ4ି, କରଣ ନ ପିଇେଲ 

ଆେମ ପିଇବୁନି କି ? ଯାଅ ପିଅ େହଇ େଯମିତି ବୁ�ିଆ ଏେବ ଛଟପଟ େହଇ ମରୁଚି 

େସମିତି ମରିବ ସବୁ—— 

 ପ�ର ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ବୁ�ିଆ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି ଭାରିଯା ସବୁେବେଳ 

ଚାହ6 ରହିଛି ଜାଣିଛି େଗର@ ଗୁଣ ଘରୁ ବାହାରିେଲ ମଦ ପିଇବ େହେଲ ବୁ�ିଆ ଆଖି 

ଅcାର ଦିଶୁଛି େଦହହାତ ଅବଶ େହଇଗଲା ପରି ଲାଗିଲାଣି େପଟଟା ଫୁଲିଯାଇଛି, େତଲ 

ମାଖିଲା ପରି ଚିକିଚିକ୍ କରୁଚି, େଲାେକ କହୁଛ4ି କାେଳ ଜେଳାଦରୀ େହଲାଣି ମାଧିଆ 

ଧାନକୁ େହଇଥିଲା େଯ ଡା�ରଖାନା େର ତା େପଟରୁ ପାଣି ବାହାର୍ କେଲ ସୁ�ା ବPିଲାନି 

ଲଳିତା ଛଟପଟ ହଉଚି କ—ଣ କରିବା ବାଟ ଦିଶୁନି ଆଜିକାଲି ବୁ�ିଆ ଖାଇେଲ ପିଇେଲ ବି 

ଅଣନିଃଶ�ାସୀ େହଇ ଯାଉଚି କବିରାଜ ଆ�ାକୁ କହିବା ପେର େସ କହିେଲ ତା—କୁ େନଇ ବଡ଼ 

େମଡ଼ିକାଲ୍ ଯାଆ େକମିତି ଯିବ େସ ଅପାେଠାଇେଟ, ବାଟ ଚାଲିବା ଜାେଣନି ଅଗତ�ା 

ହରିଆକୁ ଡ଼ାକ ପକାଇ େନହୁରା େହଲା, ହରିଆ ଯିବାପାଇଁ ଅମ^ େହଉଥିଲା, େହେଲ 

େଶଷେର ରାଜି େହାଇଗଲା 

 ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲେର ଦଶ ଦିନ େହଲାଣି ପଡ଼ିଚି ବୁ�ିଆ େପଟେର ଛୁPି େଫାଡ଼ିେଦଇ 

ଡା�ର ନିତି ପାଣି ବାହାର୍ କରୁଛ4ି, େହେଲ ଆଉଥେର ପାଣି ଜମା େହଇ ଯାଉଚି ବଡ଼ 

ଡ଼ା�ର ଜେଣ କହିେଲ, େସ କାେଳ ଆଉ ବPିବନି ତାR େଗାଡ଼ ଧରି କା�ିଲା ଲଳିତା 

କହିଲା ଆ�ା େମା ସଂସାର ଭାସିଯିବ ଡ଼ା�ର କହିେଲ େସ େଯେତେବେଳ ମଦ ପିଉଥିଲା 

ମନା କଲୁନି, ଏେବ କା�ିେଲ କଣ େହବ ? ତିରିଲା େଲାକ ଆ�ା ମରଦଟା ଆଗେର େକମିତି 

ଉ² ସ�ରେର କହିଥା4ି କଥାେଟ ? ଏେବ େଭାଗୁଛି େବାଲି ପେଦ ଅେଧ କହିେଦଉଚି, ନଇେଲ 

ଗଁା େର ମରଦ ଆଗେର ପାଟି େଖାଲିେଲ, େଲାେକ କ—ଣ କହିେବ ? 
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 ବଡ଼ େମଡ଼ିକାଲେର ରହିବାର ପ�ର ଦିନ େହଇଗଲାଣି ରାଜୁ (ବୁ�ିଆର ପୁଅ) 

ଆସିଚି, ସୁରାଟରୁ େମଡ଼ିକାଲ୍ ଭିତେର େବାପା ଉପେର ବେହ ବଷ�ଗଲା ରାଗ ଗର ଗର 

େହଇ କହିଲା, ତୁ ମରି ଯା— େବାଉ କୁ େନଇ ମଁୁ ସୁରାଟ୍ ପେଳଇବି ପୁଅକୁ େଦଖି ତା—େଦହ 

ଭଲ େହଇଗଲା ପରା, ଚାରିଟା ଦିନେର ସୁ\ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଡ଼ା�ର କହିେଲ ଆଉ ପାଣି 

ଜମା ହଉନି ସୁ\ େହଇ ଗଁାକୁ େଫରିଲା ଘେର ମଢ଼ପରି େଶଯେର ପଡ଼ିରହୁଥିଲା ସବୁ 

କହିେଲ, କାେଳ ବPିବନି, େହେଲ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖେର େବାଦା ପେକଇବ େବାଲି ଲଳିତା 

ମନାସିଲା ପେର କାେଳ ବୁ�ିଆ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କଲା ଏେବ ସାମନ� ସୁ\ େହଇଚି ଘରୁ 

ଆଉ ବାହାରୁ ନାହ6 ପୁଅ ମାେସ ରହିଲା, ଯାହା ଟRା ପଇସା ଆଣିଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା ପେର 

େସ ବି ସୁରାଟ୍ ପେଳଇଲାଣି  

 ଗଁା ମ~ପ ଉପେର ବସି କାଜ� କରେଣ କଥା ହଉଥିେଲ, କହୁଥିେଲ ଏଇ କଥାଟା 

ବୁେଝଇେଲ ସୁ�ା େଲାକ ବୁଝୁନାହା4ି ମଦ ପିଇ କାହାର ଭଲ େହଇଛି କହିଲ େଦଖି ? ମଦ 

ତ ନାଇଁ ବିଷ ଯାକ ମାଧିଆ ଧାନକୁ େଯେତ ବୁେଝଇେଲ ବି େସ ଶୁଣିଲା ନାଇଁ, କଣ େହଲା, 

ବଡ଼ ଡ଼ା�ରଖାନାରୁ ଡ଼ା�ର େଫେରଇ େଦେଲ ଗଁା ଭିତରକୁ ମଦ ପଶିବ ନାହ6, ଆଉ ଖାଲି 

କହିେଲ େହବନି କାଜ�ଏ କହିେଲ କିଛି େଗାେଟ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁ�ିଆ Åୀ ଦୁଆର 

େସପାେଖ ଥାଇ କହିଲା ଆମ ମାଇପି ମାନR୍ ଉପେର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମାେ� ଆ�ା, ନିୟମ 

କରିଦିଅ, ଯିଏ ମଦ ପିଇ ଗଁାେର ପଶିବ ତା—କୁ ମାଈପି ମାେନ ମାଡ଼ ମାରିେବ େସଇଠି ହ6 

ନିୟମ େହଇଗଲା  

 ଏେବ ଗଁା ମୁ~େର ପଟାେର େଲଖି ଝୁେଲଇ ଦିଆଯାଇଛି, - 

 ମଦ�ପ େଲାକ େଦଶର ଶତC  

   ନିଜ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼ 

 ମଦ ପିଇ େଦଇ ଗଁାେର ପଶିେଲ 

   ମାଇେପ ମାରିେବ ମାଡ଼  

CCCC                                    cccc 
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ପାରିବାରିକ ହିଂସା 
ଉଦୟନ ସୂପକାର 

ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଅଟଇ ଅତି ଗୁରୁତର - ପ� ପ�ିକାେର ହୁଅଇ ଏକଥା ଚାର ୧ 

ପୁ� ଏହି କଥା ଜାଣି ଆଚ$ିତ େହଲା - ନିଜ ପିତାRୁ ଯାଇଣ ଶ� ପଚାରିଲା ୨ 

ନାରୀ ଉପେର ଜୁଲମ ୍ପୁରୁଷ କରଇ - ଗଣ ମାଧ�ମ ସବ�ଦା ଏ କଥା କହଇ ୩ 

ଉଜାଣି ଯମୁନା ବେହ ଆମ ପରିବାଏର୍ - ହିଂସାେଦ�ଷରୁ େହ ପିତା ଅଛ ତୁେମ ଦୂେର ୪ 

ପ�ୀର ଉପେର ପତି କେର ଅତ�ାଚାର - ତୁେମ କି45  ପ�ୀ ଆେଗ େଯାଡ଼ିଥାଅ କର ୫ 

ତାTଲ� କର4ି େମାେତ େମାର ସାଥୀମାେନ - ତୁମ ବିନÂତାର ତୁେମ କୁହ େମାେତ ମାେନ ୬ 

କହିେଲ ପିତାେର ପୁ� କରନାହ6 ଚି4ା - ଯା ଆେଗ େଯାେଡ଼ ମଁୁ କର େସହୁ େତାର ମାତା ୭ 

ନିଜ ପ�ୀ ଆେଗ ମା� ନଇଁଛି ଏ ମଥା - େକେଡ଼ େକେଡ଼ ବ��ିRର କହିବି ମଁୁ କଥା ୮ 

େନତା େହାଇ ନାଚ4ି େଯ ଜନତା ଉପେର - ଦ~ବତ ହୁଅ4ି ମ�ାଡ଼ାମ ୍R ଦରବାେର ୯ 

ନିଜ ପ�ୀକୁ େଦଖିେଲ ନାକ େଯ େଟକ4ି - ମ�ାଡ଼ାମ ୍R ପଦେରଣୁ g�ାେର ପାଆ4ି ୧୦ 

ତଥାପି ଏମାେନ େଦେଶ ମହାନ୍ େବାଲା4ି - ବିେବକହୀନ ଜନତା @5ତି ତାR ଗାଆ4ି ୧୧ 

ମଁୁ େମାହର ନିଜ ପ�ୀେର ରଖିଅଛି g�ା - ଇତର ଜନR ହୃଦେୟ ହୁଏ କିଆଁ ବାଧା ୧୨ 

େବୖକୁª ସମାନ ରହୁ ଆମ ଏଇ ଘର - େତଣୁ କେର େର ପୁ� ମଁୁ ପ�ୀର ଆଦର ୧୩ 

ପଢ଼ିଅଛି ଯାହା ମୁହ6 ଶାÅ ଓ ପୁରାଣ - ନାରୀର ସ[ାେନ ୀତ ଭୁ ନାରାୟଣ ୧୪ 
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ବାପୁ ତୁେମ ହାରିଗଲ 
ରଶ�ୀ ର�ନ ଦାଶ (ବାପୁ) 

ବାପୁ ତୁେମ ହାରିଗଲ, 

ନବ� ଯୁଗର ସଭ� ସମାେଜ ହାରିବାକୁ ତୁେମ ବାଧ� େହଲ 

ଦିନଥିଲା ତୁେମ ଥିଲ ଦିନକର ସଦୃଶ, 

ତୁ� ଆେଲାେକ ଆେଲାକିତ େହଉଥିଲା େଦଶ  

ଅହିଂସାର ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ସତ�ତାର ଖଦଡ଼କୁ ପିcି 

କରୁଥିଲ ସ�ାଧୀନତାର ସାଧନା 

ଅନଶନ ଅÅ େନଇ ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ େଦଇ 

େହଉଥିଲା ରାମ ରାଜ�ର ରଚନା  

ନାହ6 ବାପୁ !!! ନାହ6 ଆଜି ଆଉ େସ ଦିନ, 

ଲୁªିତ ହୁଏ ନିତି ତୁ� ମୂଲ�େବାଧ ମାନ (ମାନ=ସ[ାନ) 

ନିତି ଆଜି ଚାେଲ ଏଠି ତୁ�ର ଚରି� ସଂହାର, 

ନାଥୁରାମର େହଉଥାଏ ଜୟ ଜୟକାର 

–ମହାତ�ା— ନୁହ4ି ଆଜି େସ –େମାହନ ଦାେସ— 

ମୂଢ଼ ନାଥୁରାମ ୍କି45  –ନାଥୁରାମ ୍ବିନାୟକ ଗଡ଼୍ େସ— 

ତୁ� ସତ� ଯୁେଝ ନିତି ଅସତ�ର ସାେଥ 

କି45  ହାରିଯାଏ ସିଏ ତିଟି ମୁହୂେ*�  

ଏଇ େଦଶ ଭାର ଦିେନ େଦଇଥିଲା ଯା—କୁ 

େକେତ ଦିନୁ ଭୁଲି ଗେଲଣି େସ ତୁମକୁ  

ଗାcୀ େଟାପି ରହିଅଛି ସିନା ତାRରି ମଥାେର 

ଚାଲିଯାଇଛ4ି କି45  ତୁ� ସଂVାରଠୁଁ ବହୁ ଦୂେର  

ଲୁଚାଇ ଖାଇଲ େଯଣୁ ମାଂସ ପିଲାଦିେନ 

ସ�ାଭିମାନ େଛଳି ସାଜି େପେଟ କଲା େମଁ େମଁ 
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କି45  େହ ! ବାପୁ.... 

ତୁ� ଉ*ର ଦାୟାଦ େଦଶଟାକୁ ଖାଇଗେଲ ସୁ�ା 

େହା4ି ନାହ6 ତିେଳ ବିଚଳିତ 

କହିଲ େହ ବାପୁ.. ନୁହଁ କି ଏହା ତୁ� ପରାଜୟ !!! 

ରାମରାଜ� ଭାର େଦଇଥିଲ ଯା—କୁ 

କରାଏ େସ ଦୁନ�ୀତିର ଜୟ  

ହଁ ବାପୁ ... ମାନୁଅଛି ମୁହ6... 

ସଭ�ତା ବଦଳିଛି ବଦଳିଛି ସମାଜ, ହୁଏତ ପାଇଛୁ ଆଜି ଆେମ ପୂ�� ସ�ରାଜ 

ଉନବିଂଶ ଗେତ ଏକବିଂଶ େଯ ଆସିଛି, 

ପୁରୁଣାକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଯୁଗ ଆେଗଇଛି 

କର45  କାଳିଆ େଦଶ େମାର ଆଗଉ ଏପରି 

କି45  ମୂଲ�େବାଧ ନଯାଉ େମା େଦଶକୁ ଛାଡ଼ି  

 

ଏେତ ସବୁପେର ମଧ�... 

େହ ବାପୁ !! ହାରିବାର ନଥିଲା ତୁ�ର 

ହାରି ନ ପାର େଯ ତୁେ� 

ତୁ� ହାରିବା ଅଟଇ ଭୂRର ଲୀଳା, 

େଶଷ େଚତାବନୀ େବାେଧ, େରାକିବାକୁ ବୁଡୁଥିବା େଭଳା 

ସମୟ ଆସିବ ଦିେନ ତେମ ପୁଣି େଲଉଟିବ 

ଅହିଂସାର ଲାଠି େନଇ ଦୁନ�ୀତି ତଡ଼ିବ 

େସଦିନକୁ ରହିଅଛି ଚାହ6 

େହ ବାପୁ.... ଏ ବାପୁ ସାେଥ ଥିବ ସଦା ରହି  
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େମା ସ(ପEର ପୃଥିବୀ 
gାବଣୀ ପ}ନାୟକ 

େଯେତ ସବୁ ସ�ପ� େମାର ମିେଳଇ ଯିବାପେର 

ହଜିଯିବା ପେର୍ 

ସବୁଠୁ ନିଜର ଏ ପରିଚିତ ପୃଥିବୀ ଅଜଣା, ଅଚି·ା ଲାେଗ, 

ନୂଆ ଏକ େଚତନା େର ମନ ପୁଣି ତୁମକୁ େଖାେଜ ବPିବା ଆଶାେର.... 

 

କୁହ ତ ! 

ସ�ପ� ଯଦି ବାଟ ବଣା ହୁଏ 

ମଁୁ ସ�ପ� େଦେଖ କାହା ପାଇ ଁ? 

,ଣିକ ଆନ� ଆଶାେର ନା ଆଉ କିଛି ପାଇବା ଆଶା େର  

ମନ େମାର ନାଚି ଉେଠ ପୁଣି ନୁଆ ସ�ପ� େଦଖିବା ଆଶାେର ! 

 

ସ�ପ� ଭ^ୁର ପୃଥିବୀେର ସ�ପ�େର ମଁୁ ବେP ପୁଣି ସ�ପ�େର ହ6 ପେର, 

ସ�ପ� ପିୟାସୀ ମଁୁ, 

ମଁୁ େଯ ତି,େଣ ମରି ମରି ବେP େକବଳ  

ତୁମକୁ ସାମନା ସାମନି େଭଟିବା ଆଶାେର  
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 ିୟା ଓ ନିଦ କଥା  
ରଶ�ୀ ର�ନ 

ନିଦ ମାଉସୀ କୁ କହି ପେଠଇଚି ଗାଇ ଶୁେଣଇବ ଗୀତି .. 

ଗହନ ନିଦ େର େଶାଇପଡ ତୁେମ ଗପ କହିଦବ ରାତି ..!! 

ସୁନା ର ଫୁଲ େଟ ରୁପା ଚା^ୁଡି େର ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାର .. 

ବିଦାୟ ସଜନୀ ରାତି େସପାରି ରୁ ; ଆଖି େର ଅଳସ ଭର.........!!! 

 

ଆଖି ଦୁଇ ତୁମ ଥକି ଥିବ ପରା େଶାଇଥାଅ ନିରବ େର .. 

ଆଉଁସୀ ଦବ େଗା େମ େର ପବନ କହିଚି ମୁ ବାେର ବାେର ..!! 

ଆହୁରି କହିଚି ଭାରୀ ସୁକୁମାରୀ ିୟା େମା ; ଗପ ତାକୁ କହିଦବୁ .. 

ଭଲ ନାଇ େମା ିୟା ର େଦହ ଟା ; କଥା ତାର ବୁଝୁଥିବୁ .................!!! 

 

ସବୁ ସଂଧ�ା େର କହିବ ତ ତୁେମ ଗୀତ େଟ ମଁୁ େଲଖିେଦବି ... 

ରାତି ବଢିଗେଲ ଗପ ଶୁେଣଇ ମଁୁ ତୁମକୁ ଶୁଏଇ େଦବି..!! 

ଅcାେର ଯଦି ବାଉଲା ହୁଅ େଗା ଥାପି େଦବି ତୁମ ନିଦ .. 

କହିବି ରାତି କୁ ଡରୁଚି େମା ିୟା ଧିେର ଧିେର ପକା ପାଦ ...........!!! 

 

ରାତିଏ ନିଦ ର ସପନ ଆେବେଗ ବାଉଳା େହାଇେଲ ସଖୀ .. 

ଚୁପି ଚୁପି ଯାଇ ଥାପୁେଡ଼ଇ େଦବି ଆ�ୁଳାଏ ନିଦ ମାଖି..!!! 
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ମୁFି 
ସ�ପ�ଲତା ମିg (ରଥ) 

 

ପାଦ ମାଟିକୁ ଛୁଁ ଛୁଁ 

ମା େକାଳ 

େଛାଟ େହାଇଯାଏ 

ଘରଟାବି ଅେiନା ଆଉ 

ବୁଲିବାକୁ, େଖଳିବାକୁ, 

ଗଁା ଦା~ େଦଖିେଦଲା ପେର 

ସାରା ଗଁା େଛାଟ ଲାେଗ 

ଆଖପାଖ ସହରର ନଁା 

ଥେର ଜାଣିଗେଲ 

ଅହରହ- ନାଲିେନଳି 

ଆଲୁଅର ବରଷାେର 

ଭିଜୁଥିବ ସହରର ର^ 

ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଫିକା ଲାେଗ 

େଦଶ ମହାେଦଶ ପରି 

ଦୂରଦୂରା4ର ଶµ ସବୁ 

�ାନକୁ ଛୁଇଁେଲ 

 

ଏ ପୃଥିବୀ ଚୁପ ୍ଚାପ ୍

ବାଟବଣା ହୁଏ 

ମନେଯେବ ଉଡିଯାଏ, 

ହଜିଯାଏ ଅଗଣିତ 

ତାରାR େମଳେର 

ସୀମାରୁ ସୀମା4ର େଡଇ ଁ
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ଉଡୁ ଉଡୁ, ଦିେନ ପୁଣି.... 

ମନପ,ୀ ଥକିଯାଏ 

େଦହ ବି ଅବଶ ହୁଏ, 

ଅ4ହୀନ ନୀଳିମା ନୁେହଁ 

ମାଟି ମା— ଆପଣାର ଲାେଗ 

େକେବ େକେବ 

ଆଖି ଆଗେର ନାଚିଯାଏ 

ଗଁା ଦା~ 

େକେବ ପୁଣି 

ମା—ର ଉଷୁମ େକାଳ 

ଖୁବ୍ ମେନପେଡ 

 

©Wତି େଯେବ ଫିକା  

ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ 

ନୟନ ବି ସ�ପ�ହୀନ ହୁଏ 

େଫରିବାର େବଳ ଆେସ 

ଆତ�ାଟିଏ ମୁ�ି-ମୁ�ି ଝୁେର 

 

ହେର ରାମ ହେର କୃ� 

ରାମ ରାମ ହେର ହେର 

ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଧ�ନି 

ଏକାକାର ହୁଏ 

 

ପାଦ ମାଟି ଛୁଁ ଛୁଁ.... 

ମା େକାଳ  

େଛାଟ େହାଇଯାଏ 
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ମାମୁନ୍ 
ସୁବାସିନୀ �ିପାଠୀ 

ନଁା ଟି େମାହର ––ମାମୁନ୍—— ପରା 

ପାପା ମାମାRର ମଁୁ େ�ହ ପସରା 

 

କୁନ୍ ମୁନ୍ ମଁୁ େଯ େଛାଟିଆ ଝିଅ 

ଣାମ ସଭ6Rୁ ଆଶିଷ ଦିଅ 

 

ଅଲିଅଳି ମଁୁ େଯ େଗାଲାପ କଢ଼ି 

ସଭିଏଁ ଦିଅ4ି େ�ହ ଅଜାଡ଼ି 

 

ଦୁ] ମଁୁ ତ େକେବ ହୁଅଇ ନାହ6 

େତଣୁ ସୁନାପିଲା ସବୁ ଦିଅ4ି କହି 

 

ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚେର େମାର ବହୁ ଆଦର 

ମନ େମାହିନିଏ ମଁୁ ସଭିRର 

 

ଖିଲି ଖିଲି େହାଇ ମଁୁ େଯେବ ହେସ 

ସଭିR ମନେର ଖୁସି ହରେସ 
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ସାେଜ ମୁହG ଓଏସିସ୍ ତୁମ ମରୁ ପାଇଁ 
ରୀତା ରଥ 

ଅ^ାରେର ଲଟ୍ ପଟ୍ େହବାଭଳି 
ତୁମ ଜୀବନ ମରୁଭୂମି 
ହୁ ହୁ େହାଇ ବହୁଥିବା 
ଉ*J ଶୁ» ଲୁ ..... 
 
ତା— ପାଇଁ ଏକ େଛାଟ ଏକ ଓଏସିସ୍ ସାଜିବାର 
ଅଦମ� ଇ1ାେର 
ତୁମ ଜୀବନର ଅନାଗତ ପଥିକକୁ 
ମରିଚୀକାର dମ ନ େଦଇ 
ତା—ର ତୃ�ା େମiାଇବାର ଅେଶଷ ସ�ପ�େର 
େଖାଲି େଦଲି େମା ଜୀବନର ତିଟି ଝରକା; 
ଧେସଇ ପଶିବାକୁ େଦଇଥିଲି ତୁମ 
ତୁମ ଦାବାନଳ ଅନୁଭବ 
ହୃଦୟେର ସାଉଁଟି େନଇଥିଲି 
ଦାନବର ଅନୁର�ି 
ତା—ମଧ�େର ଅ�ା ମା�ା 
କରିେଦବା ପେର 
ଏ ମନର ସବୁଜଳ ବା�କରି 
ଆକାଶେର ମିେଶଇ େଦବାପେର 
େମା ତି ଟିେକ ଆସ�ିର ଆଶା 
େମା ଲାଗି ଟିେକ ୀତିର ତ�ାଶା 
କୁହ ିୟତମ ! ସେତ କି ଏ ଭୁଲ୍ ? 
ଆଜି କହୁଅଛ... 
ମଁୁ ବି—ତ ମରୁଭୂମି ତୁେମ ବି ନିରସ ଶିଥିଳ 
ମରୁ ସିନା ଓଏସିସ୍ େଖାେଜ 
ତୁମ ପାେଖ ଆଜି ନାହ6 େସତିକି ସ$ଳ 
 
©Wତି ତୁମ ଘୂ��ବାୟୁ ପରି ବୁେଲ 
ଏ ମନର େକାେଣ ଅନୁେକାେଣ 
ଅନୁଭବଟିଏ ପୁଣି ତିଆରି େହଉ 
ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇ ଁ
ଛଳ ଛଳ କରି ନୟନ ଓ ାଣ  
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ସଂIାର 
େଦେବ� କୁମାର ପାଣି�ାହୀ 

ସତ ଆଉ ମିଛ ଭିତେର ଫରକ୍ 

ସଂସାର ଆଉ ସଂVାର ଭିତରର ଫରକ୍ ପେର 

ମାକ�ସୀୟ ଦଶ�ନ ଆଉ ସାମ�ବାଦର ଇ@ାହାର 

ଆଜିର ଯୁବକ ପାଇଁ ଏକ ଅପହP ଇଲାକା 

ମାଓ-େସ-ତୁ^R େଚତନା ବି ଠିକ୍ େସମିତି, 

ତାR ଚି4ାଧାରାକୁ ବି�ୀ କରି ମତଲବୀ ଯୁବକ 

ହତ�ାକାରୀ ସାେଜ 

ସେତ େଯମିତି ମାଓବାଦୀ ଅଥ� ହତ�ା ଓ ଲୁªନ 

ଏ େଦେଶ ଆସିେଲ ସରକାର େଯେତ 

େତାଷାେମାଦିଆର ଦଳ 

ଚାଲୁଣୀ ଛୁPିକୁ କହିବା ପରାଏ 

ଉପେଦଶ ମାଳ ମାଳ 

ଭାଷଣ ବାଜିଏ ପୁେର ନାହ6 େପଟ 

ଲ,� ହାସଲ ରୂପର ସବୁ ଇତ@ତଃ 

ତଥ� ନ ବୁଝି ବାଟ ହୁଡ଼ିଥିବା ଯୁବଶ�ି 

ନ ହୁଏ ଜା�ତ, 

ଶି,ା ଦୀ,ା ସଂVWତିକୁ ହରାଇ 

ମାଓବାଦୀ ସାଜିବା ତ ଆଜିର ]ାଇଲ୍ 

ଆମ ୍ଜନତାର େସଇ ଲ,ଣ 

େନତା ପଯ��4 ସବୁଠି ଅପସଂVWତି 

ଫÈା ଆବାଜେର ସଭିଏଁ @�ିତ 

ଯୁଗ ଜନ�ା ସୁଭାଷ, ଭଗତ, ବାଜି ରାଉତ 

େକଉଁ ବି©Wତିର ଅତଳ ଗଭ�େର ଶାୟିତ 

ତଥାପି ବPିଛି ଏ େଦଶ 

କିମା�ଯ��ମ ୍ଅତଃ ପରମ ୍ 
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Ò Í̀c `ÐNfÒ Í̀c `ÐNfÒ Í̀c `ÐNfÒ Í̀c `ÐNf    
QtÍ ÒhMe aÞhéÐf 

Ò`Íc Ò$Íc jÒ[ LeÊRÞ bÐeÞ N¨ÒNÐf 

LÞH LÒk HWÞ cÊÜ Ò`ÍcÑ cÊÜ `ÐNf 

LÞH LÒk ỀZÞ AÒc @VÊ eÐ^ÐLó» `eÞ dÊNf 

Ac Ò`Íc @ÒV bÐeÞ aÞef AD @_ÐaÞf 

LÞH LÒk cÊÜ @ÒV ÒcÐ Ò`ÍÒc @Vf 

LÞH ỀZÞ LÒk Ò`Íc ÒcÐe MÐmÞ kÊH Vfcf Ð 

 

HcÐÒ_ @V«Þ bÐeÞ Ò Í̀c `ÐNf, 

Ò`Íc`ÐBÜ _ÞS SÞ]çÒe @Vf, 

Ò`Íc `ÐBÜ c^Ô LeÞ`Ðe«Þ `ÍÞ¯S_* jk N¨ÒNÐf Ð 

ASÞLÐmÞ Ò`ÍcÒe Ò Í̀cÞLÐcÐÒ_ VÞÒL aÞef, 

LÐeZ ÒNÐVÞH Ò`ÍcÞLÐ `ÐMÒe Ò Í̀cÞL \Ð'«ÞÞ cÐfcÐf Ð 

 

HcÐÒ_ ÒkÒm LfÞdÊNe Ò`Íc`ÐNf, 

HcÐ_* `ÐBÜ _ÐkÞÜ dcÊ_Ð LËf LÞcéÐ L]cécËf 

Ò`ÍcÞLÐe ÒLÐf jÒ[ mÐÒN ae Jkf, 

`ÐLàe ầÐ½ÞL NR, jÒ[ L]cée cËf Ð 

 

d]Þ QÐkÊÜ\Ð«Þ Ò]MÞaÐLÊ HcÞ[Þ Ò`ÍcÐf, 

dÐA«Ê Ò]MÞÒa `ÐLàÒe, kÐ[ ^eÞ aÊmÊR«Þ kf kf, 

HcÐ_* LÐc ÒkmÐ LÊLÊeWÐeÊ aÞ [f, 

Ò`ÍcÞLÐ jÐSÞ\ÐH ÒLDÜWÞ Ò`ÍcÞLe NfÐcÐf, 

AD Ò`ÍcÞL `YÊ\ÐH Ò`ÍcÞLÐ heÑe bËÒNÐf Ð 

 

Ò`ÍcÑ* `ÐBÜ _ËA LÞRÞ _ÐkÞÜ,  

ÒkÒm, [Ð*Ê Ò]MÞaÐ`ÐBÜ `ÐLàÒe jaÊÒaÒf ÒNÐfcÐf Ð 
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ଚଳ0ି  ତିମା 

ସେରାଜ ମିg 

ଜେଣ ,ୀରସର ଆରଟି େଛନା, 

ଜେଣ ରୂପା େହେଲ ଆରଟି ସୁନା  

ଜେଣ ଜଗQାଥ ଜେଣ ଲÉୀ ମା, 

ଜେଣ ଆଲି^ନ ଆରଟି ଚୁମା  

ଜଣR ଆ^ୁଠି ଜଣR କାନି, 

ଇଏ ଶµ େହେଲ େସ ତିଧ�ନି  

ଜେଣ ଜଳ େହେଲ ଜେଣ ଅବନୀ 

ଜେଣ ଖରା େହେଲ ଜେଣ ଚା�ିନୀ  

େଗାଟିଏ ହସ ତ େଗାଟିଏ କା� 

(େମା) ଜୀବନ ସୁତାର ଦୁଇଟି ଛ�  

ତାR ଉପେଦଶ େମା ପାଇଁ ସ�ଗ� 

ଜେଣ ସ�ର େହେଲ ଆରଟି ରାଗ  

େମା ଦୁଇ ଆଖିର ଦୁଇଟି େଜ�ାତି 

ଜେଣ ଲୁହ େହେଲ ଆରଟି େମାତି  

ଜେଣ ପାଣିେଟାପା ଜେଣ କାକର 

ଜେଣ େଧୖଯ��ବାନ ଜେଣ ଅଧୀର  

େଗାଟିଏ ନିକିତି ଦୁଇଟି ପଲା, 

ତାRରି ଆଖିେର ମଁୁ ଏେବ ବି ପିଲା  

ଦୁଃେଖ ଭା^ିଗେଲ ସିଏ ସାହାସ 

ମିଠା କଥା କହି କର4ି ବଶ  
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ପଲେକ ହଜିେଲ ତାR ଆଖିରୁ, 

ପେଦ ନ ହଟ4ି ଦା~ ଦୁଆରୁ  

େକେବଠୁ ଗଲାଣି େଦଖାତ ନାହ6, 

ଚାହ6 ବସିଥା4ି ଭାତକୁ େଥାଇ  

େଭାକ ଲାଗିଲାଣି ହାତ େଧାଇବା 

େଭାକନାହ6 ସିଏ ଆସୁ ଖାଇବା  

ଏଭଳି ତ�ାଗର କି ତିଦାନ 

ତଥାପି ଶୁଣୁଛି ଏଭଳି କାନ  

ପୁଅ େବାହୁRର ରାଜ ଉଆସ 

ବ�ାR ବାଲାନÀ କଲା ରା,ସ  

ନିରଥ�କ ହୁଏ ତାRରି gମ 

ଆgୟ ତାRର ଅନାଥାgମ  

ଦିନ ରାତି ଯିଏ ଏକାଠି କରି 

ପୁଅଲାଗି ସବୁ େଦଲାେର ସାରି  

ଏଭଳି ପୁଅRୁ କି ଭଳି ଦ~ 

େgାତାଏ କୁହ45  ଖଟାଇ ମୁ~  

ତୁମ ଆଶୀବ�ାଦ େମା ମୁେ~ ଥାଉ 

ଏଭଳି ଘଟଣା େମା ପାେହ େନାହୁ  

େ�ହ ମମତାର ଦୁଇ ମୁରତି 

ନନା-େବାଉ ତୁମ ପାେଦ ଣତି  
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ହଜିଗେଲ ଥେର 
ଡ଼ା. ନୀଳମାଧବ କର 

ସହଜେର 

ପର େହାଇଯାଉଥିବା 

ଆପଣା େଲାକମାନRର 

ଏଇ ପୃଥିବୀେର 

ନିଜର େବାଲି 

ପରଟିଏ କୁ ପାଇବା 

ତାRୁ ପାଇବା ପେରଇ 

 

େତଣୁ  

ଦୁଃଖ ହୁଏ 

ଅସାବଧାନତାେର  

ଅକମ�ଣ�ତାେର 

ଲାଜେର 

ମିଛ ମିଛ ରାଗେର 

େରାଷେର 

ଅଜାଣତେର 

ଦୂର େହାଇଗେଲ 

ପରଟିଏ ଭିତେର ଛପିଥିବା 

ନିଜ େଲାକ ! 

 

େଯଣୁ  

ହଜିଗେଲ ଥେର 

ଆଉ ମିେଳ ନାହ6 

ଆର ଜନମେର  

ଏ ଜୀବନ 

ଜିଇଁ ହୁଏ ନାହ6  
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େଫସ୍ ବୁକ୍ 
ନେଗନ ସାମଲ 

 

େସାସିଆଲ୍ େନଟୱାକ୍� ର ସିଂହାସେନ 

େହାଇ ବିରାଜମାନ 

େଦଶ ବିେଦଶର ଜନତାRୁ କରାଅ 

ଭାବର ଆଦାନ ଦାନ 

ଅକ�ୁ ଟ୍ ଘାଟିର ତୁେମ କରିଲ ପତନ 

ରାଗ ତମ ତମ ହୁଏ ଗୁଗୁଲ୍ ସଚ୍� ଇ�ିନ୍  

 

କେହ ଗୁଗୁଲ୍ ପ¹ସ୍ ଗଢ଼ି ଗଡ଼ ଜିତିେନବ, 

େହାଇ ଯା ିେପର୍ ତାର ବିକb କାଢ଼ିବ  

ଚଢ଼ିଅଛ ନିଶା େହାଇ ଯୁବତୀ ଯୁବକଠ6 

ତୁ� ବଳ ମାପିବାକୁ ପାଉ ନାହ6 କାଠି  

 

ତୁ� ଜରିଆେର େକେତ େକେତ ଉପକୃତ 

େହଉଅଛି ବିେଦଶ ଅଥବା ଭାରତ  

ନିକଟ ଅତୀତେର ଆେମ ଆମ ଆQାRୁ 

େଦଉଥିଲୁ େଭାଟ୍ େଲାକପାଳ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ  

 

େକେତ େକେତ ସା^ ଆମ େଫାଟ େଯ ପକା4ି 

କେମi େଦଇ ସେଭଁ  ତାR ମଜା ବି ନିଅ4ି  

ଯଦି କିଛି କେମi୍ େସେବ ମନକ୍ ଆେସନି 

ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ସା^ େକେବ ବି ଭୁେଲନି  
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ଦୁଃଖେର ସୁଖେର େକହି ତାର ]ାଟସ୍ େଲଖିଦିଏ 

ବcୁ ବା ବାcବୀ ତାର ହାଲ୍ ଜାଣି ନିଏ  

େକେବ େକହି େଦଇଥାଏ ସା4+ାନାର ଭାଷା 

େକହି େକେବ ଗଢ଼ିଦିଏ ମାନସ ବିଳାସା  

 

ତବ ପୃେ� େହାଇଥାଏ ଧମ� ସମନ�ୟ 

ହି�ୁ ମୁସଲିମ ୍Êୀ]ିଆନର ଉଦୟ  

ଗେଣଷ ଚତୁଥ�ୀ ମୁସ¹ିମ ୍ଭି ପାଳଇ 

େକହି ବଡ଼ ସାନ ଏଠି ଜମାରୁ ନଥାଇ  

 

ଲଗିନ୍ ,େଣ େଖାେଜ ମନ େନାଟିଫିେକସନ 

େË~୍ ରିେକ�] କି$ା େମେସଜ୍ କଲମ ୍ 

ଟିପି ଟାପି େଦଖି ଚାଲ ସବୁଜାକ ଲିଂକ୍ 

େଗମ ୍େଖଳି ଜିତିଚାଲ୍ େଲବଲ୍ ଟିକ୍ ଟିକ୍ 

 

କି45  ବcୁ ସାବଧାନ !! 

ଆମ ଗଁା େମଳେର େଯମିତି ପେକଟ୍ ମାରୁ ଥା—4ି 

ଏଠିବି ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ –ଭାଇରସ୍— ଛାଡୁଛ4ି  

ଅଜଣାକୁ କର ଭାଇ େଦଖି ଚାହ6 ସା^ 

ଅଜଣା ଲିଂକ୍ େର େଦଖି ଚାହ6 ଦିଅ ପାଦ  

 

େଶଷ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ଧନ�ବାଦ େଦବା 

େଫସ୍ ବୁକ୍ ର ବାପା ମାକ� ଜୁେକର୍ ବଗ୍� 

ବଢ଼ିଆ ସାଇଟ୍ େଟ ତିଆରି କରିଛ େହ ଭାଇ  

ଏଇଠି ରହିଲୁ ଆେମ ତୁ� ଗୁଣ ଗାଇ  
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ଅଣ ନିଃଶ(ାସୀ  
ନିରୁପମା ମହା4ି 

ଭାବନାର ଜାଳରୁ ଖିଅଟିଏ ସୁତା 

ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ...... 

ଗୁେଡ଼ଇ େହାଇଯାଏ 

ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମନ େମାର 

ଘୁରି ଘୁରି... 

େହାଇଯାଏ... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

କିଏ ଜାେଣ େସ ଜାଳେର 

ଉଡ଼ିଆସି ବସିଯାଏ ନିରୀହ ମାଛିଟି 

ଯାଇ ତ ପାେରନି 

ହୁଏ େକବଳ... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ଅRଟିଏ କଷୁ କଷୁ 

ସମୟ ତ ଗଡ଼ିଚାେଲ 

ସମାଧାନ କିଆଁ େସ ହୁଏନା 

ଛଟପଟ ମନ େମାର 

େସ ଚି4ାେର  

େହାଇଯାଏ... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

କଣ କରିବି... 

ଧମ� ତ େଗାଟି ଗଣିତ 

,ୀରବାଲା, େପପର୍ ବାଲା 

ଘର ସଉଦା, ବାପାR ଔଷଧ 

ମା ଚଷମା ଭା^ି ଯାଇଛି 

ପୁଅ େଜାତା ଛି~ି ଗଲାଣି 

ତିନି ମାସ େହଲାଣି 

ଓହ୍ଃ... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ବାପା କହୁଛ4ି ତିନି ତିନି ଟା ଝିଅ 

ଘେର ବସିେଲଣି... 
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ବର କହୁଛ4ି 

ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି 

ଟିେକ ଅଧିକ ଦିଅ 

େସ ଚି4ାେର ... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ଘର ଖେ~ ନାହ6 

ଚାକିରୀ ପେର ରହିବି େକାଉଠି 

କିରାଣୀ ପଇସା 

ଅ@ବ�@ ମଁୁ 

ମନ େମାର... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ଉଃ... 

କି— ଟାଣ ଖରା 

ପାଣି େଟାପାଏ ମିଳୁନି 

େଶାଷେର... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ଏେତ ବଷ�... 

ବନ�ା ଆସିଗଲା 

ଦୁବି ଗଲା ଘର 

ଭଉଁରୀ ଭିତେର 

ମଁୁ... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ଜୀବନର ଜଉଘେର  

ଜଳିବାନି ଜଦି 

ଅଧ� ଦÌ େହାଇ 

େହାଇଯିବା... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  

ଦୁନିଆେର... 

ମଁୁ, ତୁେମ, େସ.... 

ସୂଯ��, ଚ�, �ହ, ନ,�, 

ପଶୁ, ପ,ୀ, କିଟପତ^ 

ସମେ@ 

କାରାେ4... 

େହାଇଥା4ି... ଅଣନିଃଶ�ାସୀ  



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

ଆହ�ାନ, ଷ� ବଷ�, ଚତୁଥ� ସଂଖ�ା, େସେପ#$ର, ୨୦୧୧ 

ପୃ�ା ସଂଖ�ା 50    

Visit us Online at : www.aahwaan.com/ebook 

––େକାହ—— 
ର�ିତା ପ~ା 

ହଜିଯାଏ େସ େସ ©Wତି େସୗ�ଯ��ର ତାେଳ ତାେଳ 

ସୁମଧୁର ଆଶା ଜେଳ... 

ସc�ାର ନିଃ@k ସ�େର d]ାଚାର ବ�ାପିଚାେଲ.. 

ନିରାକାର, ଅହଂକାର ତାରଣାେର ଭେର ସଂସାର, 

ଅଶ́ର ମୂଲ� ନାହ6 କିଛି... 

ବାସନାର ଚ�ବୁ�ହେର ପେଡ ଜୀବନ କାହାର, 

ଶରୀରର ବାସନାେଟ ମିେଟ େକେତ ସ�ପ� ଏଠି, 

ସÈକ�ର ମିଛ ଲାଳସାେର ହଜିଯାଏ େକେତ ରାତି, 

େକେତ ନିରୀହR ର�େର ର�ିତା ଏଇ ମାଟି େମାର, 

ଧନ ଲାଳସାେର ବହିଯାଏ ର�ର ଗ^ା ଏଠି, 

େମର ପରିଭାଷାଠୁ ଅପରିଚିତ ଏ ମନୁଷ�, 

ସ�ାଥ� ପାଇ ଁବଳିପେଡ଼ ନିରୀହ ଜୀବନ 

ଜୀବନ ଥାଇ ଆଜି ମନୁଷ� ମୃତ, 

ହୃଦୟର େକାହ, 

ନାରୀର ପବି�ତା ଆଜି ,ଣେକ ହଜିଯାଏ, 

ଇ§ତର ଅଥ� ଏଠି ପଇସା ସାେ^ େତାଳା ଯାଏ, 

ଅସର4ି ସ�ପ� ଏଠି ହଜି ହଜି ଯାଏ, 

ଅଶ́ଭରା େନ�େର ମଁୁ ଖାଲି ଶା4ି େଖାଜୁଥାଏ  
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ଜୀବନ 
ସୁନିତା ଦାସ 

ଜୀବନ  

ଜି�ାସାଟିଏ ଅଥବା ଅନୁଭବ ଟିଏ, 

େକଉଁଠୁ ଆର� ସିଏ ? 

ଆଉ େକଉଁଠି ତା— େଶଷ ? 

େକେତେବେଳ ଦୁଃଖର ନଈ, 

ସୀମାହୀନ େଶାକ ସିଏ 

ଯା—ର ଥଳକୂଳ ନାହ6  

େକେତେବେଳ ସୁଖର ଆସର 

େଚନାଏ ହସର କଅଁଳ Nଶ� ଟିଏ  

େରଣାର ମାଣେଟ େକେତେବେଳ, 

େକେତେବେଳ ଆକାଂ,ା 

 ପରିପୂ�� ଅଭୀପ ୍ସା ଆଉ 

 ଇ�ଧନୁର ବ��ାଳୀଟିଏ  

େକେତେବେଳ, 

 ଭାବବଣତା, 

 ପୁଣି େକେତେବେଳ 

  ଅେବାଧ� କବିତାଟିଏ  

ବା@ବତାର େଖାଳେର 

 ଜ�ଳ4 ସଳିତା ଟିଏ 

ନେହେଲ 

 ସାମୟିକ େକାଳାହଳ ଟିଏ, 

ଚାରିପେଟ, 

 କି45  

 ଯୁଗ ଯୁଗର ନୀରବତା  
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ଜାଗେର ଭାରତର ବୀର ପୁ/ 

ଆଦିତ� ସାହୁ, ମୁ$ାଇ 

 

ଉଠେର ଉଠେର େମାର ବିପ¹ବୀ ସ4ାନ 

ଉଠ ଥେର ତୁେମ ନି¢ା କରି ଭÍ 

d]ାଚାର ରା,ସ ଆଜି କରିଛି ଆ�ମଣ 

ସରକାର ଆମ େହାଇଛି ଅକମ�ଣ� 

 

େଶାଇ ରହିବୁ ତୁ ଆଉ େକେତ ଦିନ 

େଚଇଁ େଶାଇ ରହିଲୁଣି ତୁ ବହୁଦିନ 

ଏକା େସ ଆQା କେର ଆେ�ାଳନ 

ଏକା େସ କରିବ ଆଉ େକେତ ଦିନ ? 

 

େଦଶମ ଭାବ େତାର ମଉଳି ଗଲା କି ? 

ଶୁଣି ଛାର ସ�ାନର ଗଜ�ନ 

ଆେର ଆମ ସରକାର ସ�ାନ ଠାରୁ ହୀନ 

ତୁ େଯ ଅଭିମନୁ� ସJ ରଥୀ ସହ ସମାନ 

 

ଉଠେର େମାହର େଦଶ ଯୁବ ଶ�ି 

ଭାରତ ମାତା ଆଜି କରଇ ଆହ�ାନ 

ଉଷ� ର� ତାର ପାେଦ ଢ଼ାଳି ଦିଅ 

କର d]ାଚାରକୁ ଦମନ 
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ମା—ର ପଣତ ତେଳ ଲୁଚିକୁ ଆଉ େକେତ ଦିନ 

ଭାରତ ମା— େତା ମା ପରି ସମାନ 

େଗାଟିଏ ମା— କଥା ଭାବି କରୁ ତ�ାବ*�ନ 

େହେଲ େକାଟିଏ ମା ଆଜି ହୁଅ4ି ଉଲÍ  

 

େତା େଦେଶ ଜନ�ିଛି ଗାcୀ େଗାପବcୁ 

ତୁ େଯ ଅଟୁ ତା—ର ଅମୃତ ସ4ାନ 

ଉଠି ଥେର େଦଖ େଖାଲି େତା ନୟନ 

ଭାରତ ମା ଆଜି କେର ଅଭିମାନ  

 

ଶୁଣେର େମାହର ସୁJ ଯୁବଶ�ି 

ନା କର ତୁ ପଳାୟନ 

େତା େଦେହ ବହିଚି ବୀରର ରକତ 

କର d]ାଚାର ରା,ସର ଦମନ  
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ହେଜଇ େଦଇଛି ନଁା କୁ... 
ବି�5 ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

ହେଜଇ େଦଇଛି ନଁା କୁ 

ଗୁଡୁଲୁ ରୁ ଗୁରୁସାଦ ଏକ ବିଶାଳ ସମୟର ଦୂରତା 

 

ଆଜି େଯେବ ମେନପେଡ଼ େସ ଗୁଡୁଲୁ ର େ�ହଭରା ଡ଼ାକ 

©Wତି ଭରା େସ ଅତୀତ 

ସା^ମାନR ସହ ଝଗଡ଼ା 

V5ଲର ମିଠା ମିଠା େଖଳକୁଦ ପରିେବଶ 

ଆଉ କାଶତ~ୀ ଫୁଲ ନଦୀପଠାର ମୃଦୁହସ 

�ୀଷ� ଦିନର ଆ$େତାଟାର ଆ$େଚାରି 

ପୁଣି େସ ଜଗୁଆଳିର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି 

ଖରାଛୁଟିର ଦିନରାତି �ିେକଟ୍ େଖଳ 

ଆଉ ସବୁ ଖୁସି ଭରା ପିକ୍ ନିକ୍ େବଳ 

ମେନପେଡ଼ େଯେବ ଆଖିରୁ ଝରିଆେସ ଲୁହ 

 

ହୁଁ... ବସିଛି ଆଜି େସ ଏ ଏସି େକାଠରିେର 

ପPତାରକା େହାେଟଲ୍ ର ମୃଦୁ ଆେଲାକେର 

ତଥାପି ମେନପେଡ଼ େସ ଦୀପ ଅcାରକୁ 

ପଢୁଥିଲା ସା^ସାଥି େମେଳ ଟିକିଟିକି ଆଖିେର 

ହଜିଯାଉଥିଲା ଅcାରର ଲୁଚକାଳି େଖଳେର 

 

କଣ ଆଜିର ଏ ଗୁରୁସାଦ ଭୁଲି ପାରିବ କି ତା ବାବୁପଣ 

େଫରି ପାଇବାକୁ ଗୁଡୁଲୁ ର ସବୁ େକାଣ ଅନୁେକାଣ 

ଆଉ ତା V5ଲ୍ ର େସ ପିଲାେବଳ 

ଆଉ ହସଖୁସି ଭରା ସା^ସାଥି େମଳ 

କଣ େସ ହେଜଇ ପାରିବ ତା—ର ଏ ନଁା କୁ 

େଫରି ପାଇବାକୁ େସ ଗୁଡୁଲୁ ର େ�ହଭରା ଡ଼ାକ କୁ.... 
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କଥା ଓ କବିତା 

 ଇiରେନଟ୍ େର େଫସ୍ ବୁକ୍ େସାସିଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକ�ଂ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ େର ବିଭିQ େଗା�ୀ ବା 

ଗ́ପ ୍ ରହିଥିବା ସମୟେର –କଥା ଓ କବିତା—ର ଉଦ୍ ଭବ ହୁଏ ଏମିତି ଏକ ସମୟେର 

େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�କୁ ଏକ ନବଦିଗ4 େଦବା ଦିଗେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର 

ଆଗଭର େହଉଥାଏ ଭାଷାକୁ ସବ�ବ�ାପୀ କରିବା ଦିଗେର ଅେନକ ସଂଗଠନ ଉେ¸ଖେଯାଗ� 

କାଯ�� କରୁଥିବା ସମୟେର ଆେମ ଆଣି େଦଇଛୁ ଏପରି ଏକ ଗ́ପ େଯଉଁଠି ସମ@ ସଦସ� 

େଲଖା ଯାହା ବି ଦିଅ4ି ସବୁ ଦିଅ4ି େକବଳ କବିତା ଆକାରେର 

 ଅନ� ସମ@ ଗ́ପ ୍ ଠାରୁ –କଥା ଓ କବିତା— ଅଲଗା କାରଣ ଏଠାେର େକବଳ 

େସହିମାେନ ହ6 ସଦସ�ତା �ହଣ କରିଥା4ି େଯଉଁମାେନ କବିତା ତି ଆକୃ] ଏହି ଗ́ପକୁ 

େଦଖିବାପେର ଏହାର ସଦସ� େହବାର ଇ1ାକୁ େକହି ଦମନ କରି ପାରି ନାହା4ି 

 ବ*�ମାନ –କଥା ଓ କବିତା— ଗ́ପ ୍େର ାୟ ୭୫ ଜଣ ସଦସ� ଅଛ4ି, ଏବଂ ତିଦିନ 

ଅସଂଖ� କବିତା ଏହି ଗ́ପ ୍େର କାଶିତ େହଉଛି ଏବଂ ଜେଣ ସଦସ� କବିତା କାଶିତ 

କରିବା ପେର େସହି କବିତା ଉପେର ଦିଆଯାଉଥିବା ମ4ବ� ମଧ� କବିତାେର ହ6 େଦବା 

ଅନିବାଯ��, େହାଇଥିବାରୁ ଏହି ଗ́ପର ପରିେବଶ ସଂପୂ�� କବିତାମୟ ଲାେଗ 

 ତି ମାସେର ଆହ�ାନ ପ�ିକାେର ଏହି –କଥା ଓ କବିତା— ଗ́ପ ୍େର କାଶିତ କବିତା 

ମାନR ମଧ�ରୁ କିଛି କବିତା କାଶିତ କରାଯିବ ଚଳିତ ମାସେର ଏହି ଗ́ପେର କାଶିତ 

କିଛି କୃତିକୁ ଏହିଠାେର କାଶିତ କରାଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହି ଗ́ପେର 

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦସ� ସଦସ�ା େହେବ 

 ଅତୀତେର ଓଡ଼ିଶାେର ଥିଲା ଏକ ସମୃ� ପରÈରା କବିତାେର ଏବଂ ପଦ�େର ତଥା 

ଢ଼ଗ ଦ�ାରା ପରNର ସହ ଭାବର ଆଦାନ ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଅବଶ� ଏଥିେର ବିଭିQ 

ଯୁ�ା,ରକୁ ଭା^ି ସରଳ କରି କବିତାର ସୁର ସହ ତାଳ େଦଇ ପାରିବା ପରି ପରିବ*�ତ କରି 

ଦିଆଯାଉଥିଲା େସହି ସମୃ� ପରÈରାକୁ ସାଂତିକ ସମୟେର ଅନୁଭବ କରିବାର ସବ�େg� 

\ାନ େହଉଛି –କଥା ଓ କବିତା— ଆମ ଗ́ପ ୍େର ସଦସ� େହବାପାଇଁ ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା 

ଲିଂକ ଉପେର କ¹ିକ୍ କର45   ଧନ�ବାଦ 

https://www.facebook.com/groups/146695028745928/ 
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ଲiୀ ନାରାୟଣ ପ"ନାୟକ 
ମନ କୁ ପାଇଲା େଜ�ାତି ଭାଇRର ଏହି ସ^ଠନ ରୀତି 
କବିତାେର କଥା... କବିତାେର ବା*�ା ନିତି କରିବାକୁ ଏଠି, 
 
ଭା¢ବ ମାସ—ର ବୁେଧଇ ଓଷାର େଶଷ ପାଳିଥିଲା ଆଜି, 
ଅଫିସ୍ ରୁ େଫରି ଖିରି ପିଠା ଖାଇ େନଟ୍ େର ଗଲି ମଁୁ ହଜି  
 
ଖବର ମିଳିଲା େଜ�ାତି ଭାଇRର ନୁଆ ଏହି ଆବି»ାର, 
ମନ କୁ େମାହିଲା... ହୃଦୟ ଛୁଇଁଲା ନିତି ଆସିବି ମଁୁ ଏଠାର  
 
ଧନ�ବାଦ େମାର gାବଣୀ ନାନି—କୁ ଜଣାଇବ େଜ�ାତି ଭାଇ, 
ସୁନା ନାକି ସାନ ଭଉଣୀକୁ େମାର ଆଶୀବ�ାଦ େଦବ କହି  
େବଦ  କାଶ ରଥ 
େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକ-> 
ଡା�ର ବାବୁ ମରିଗଲି, 
ଅଜବ ଜାଗାେର ଫସିଗଲି, 
ଯଦି କରିେଦେବ େମାେତ କବି 
ଇ�ିନିୟରିଂ ପାଠ ସବୁ ଯିବ ଦବି, 
ସୁଭାତ େବାଲି କହିବାକୁ  
ଆସିଥିଲି ଏଠାକୁ 
କହିେଦଲି ଏେବ େଫରୁଛି େମା ଜାଗାକୁ  
କମଳ କୁମାର ଦାସ 
ତୁମରି ହସରୁ କବିତା େଲଖୁଚି 
େମା ଲୁହକୁ କରି କାଳି 
ତୁମ ପାଉଁଜି କୁ େଦଖିବା ପାଇଁକି 
ବସିଚି ଦିପାଳି ଜାଳି--୧ 

ଲାେଗ ମେତ ଏକା େଲାକ ଗହଳିେର 
ମ�ିେର ବସି ଆଜି 

ମେନପେଡ ସବୁ ଗଲାଦିନକଥା 
ଆଖି ଆେଗ ଯାଏ ଭାସି --୨ 

ଦିନଥିଲା ଆେମ ଦୀପ ଜାଳୂଥିେଲ 
ଦୁେହଁ ତ ଦୁହ6କ ପାଇ ଁ
େହେଲ ଆଜି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଚି 
େସ କଥାେର ଲାଭ ନାହ6--୩ 

ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦୀପଜାଳି େଯେବ 
େହଉ ଥିବ ତୁେମ ଖୁସି 
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େମାର ଦୀପ ଏଠି ନିତି ଜଳୁ ଥିବ 
ତୁମରି ଶୁଭ ମନାସି--୪ 

ଭୁଂକ କୃପାରୁ ସବ� ସୁଖ ଲଭି 
େହଉଥାଅ ତୁେମ ଖୁସି 
ତୁମ ଚଲା ପଥ ମଧୁ ମୟ େହଉ 
କୁସୁମ ଯାଉ ବରଷି--୫ 

ସତେର ନେହେଲ ସପନେର ଆସି 
ଥେର ଯାଅ େଦଖ େଦଇ 

ଆମ କାହାଣୀର େଶଷ ଗୀତ ଟିକୁ 
ଥରେଟ ଯାଅ ଶୁଣାଇ--୬ 

ମଳୟ ମହା0ି 
©Wତିର ଧୂସର େସଇ େବଳାଭୂମିରୁ 
େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଆସି ଯାଅ ମାନସୀ େଗା... 
ବସ4ର ମୃଦୁମଳୟର ତାେଳ ତାେଳ 
ରଜନୀଗcାର ବାସ େନଇ.... 
 
ଠିକ୍ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଗିଉେଠ 
ତୁମର ମଧୁର Nଶ� ର ଶିହରଣେର 
ମା�, ବା@ବ କୁ ମଁୁ େଯେବ େଫରିଆେସ 
େଖାଜିପାଏ ଅତୀତକୁ େମାର... 
 
ଯାହା ହଜି ଯାଇଥିଲା େସଇ ସାଗରର େଢ଼ଉ େର 
େବଳାଭୂମିର ବାଲୁକା ଶଯ�ାେର... 
ନିତ�ଦଶ�ନ ମି3 
ଣୟର ଚାରୁକଳା 
ମଧୁଚ�ିକା ତୁେମ ବାସର ରାତିର... 
ସପନ େଶଯେର ବସ4ର ଛା� 
ଆଖିେର େଯ େକେତ ପହଲି ଣୟ ନିଶା 
ମଧୁ ଚ�ିକା ତୁେମ.... 
 
େକେତ େଗାଲାପର ର^କୁ େନଇ େଗା 
ସଜାଇଛ ତୁମ ଅଧର ପାଖୁଡ଼ା ଦୁଇ, 
େକେତ ତି,ାର ପରଦା ହଟାଇ 
କେହ େଯେବ କାେନ ମୁହ6 ତୁମ ିୟ ସହି 
ଫୁଲେର ଫୁଲେର ସଜଡ଼ା େଶଯ େର... 
ତୁମ ଗଭା ପେର ଅଜଡ଼ା ଫୁଲର େଖାସା... 
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ମଧୁ ଚ�ିକା ତୁେମ ବାସର ରାତିର... 
 
ଟିକି ଟିକି େକେତ ସାଇତି ରଖିଛି 
ହୃଦୟେର େମାର ନୂଆ ଣୟର କଥା... 
ଫୁଲର େଶଯକୁ ଉଜାଡ଼ି େଦଇ େଗା... 
ଗାଇବି ତୁମ ରୁପସୀ ଣୟର ନୂଆ ଗାଥା 
ବାସର ମ�ିେର ମୁଖଶାଳା ପେର.... 
ନÍ ନୃତ�ା^ନାର ଆଉ ଏକ ଶିଳା େଲଖା... 
ମଧୁ ଚ�ିକା ତୁେମ ବାସର ରାତିର... 
(ରୀତା ରଥ) 
ସମା4ର  
କଳା ଲାଲ ଭାର େନଇ 
ଦୁଇ କୂଳ ତାର ସମା4ର 
ଅନଳ ର^ ଦିଗେ4 
ଆକାଶ ଓ ର�ାକର ସମା4ର 
 
େମା ଗଁା କନିଆର ବାପଘର 
ଆଉ ଶାଶୁଘର ସମା4ର 
େଷାଡ଼ଶୀ ିୟାର ଦୁଇଅ ହାେତ ଚୁଡ଼ି ସମା4ର 
ବଡ େଦଉଳେର ଗ�ୀରା ଭିତେର 
କାଳିଆ ଓ ଗରୁଡ଼ @େ� ବିେଜ ସମା4ର 
 
ଚକାେଡ଼ାଳିଆର ଦୁଇ ଆଖି 
ସାରିତ ଦୁଇ ହ@ ସମା4ର 
ମହାଶୂେନ� �ହ ଓ ତାରକାର 
ଚଲାପଥ ରେହ ସମା4ର 
 
ସୂଯ��ର ତିଟି ରଶ�ୀ 
ଆକାଶେର ଧାଏଁ ସମା4ର 
ଜୀବନର କୁରୁେ,େ� 
େକୗରବ ପା~ବ ଯୁେ� \ିତି ସମା4ର 
 
ପରମାତ�ା ମିଳନକୁ ଇ1ୁଥିବା 
ଦୁଇେଗାଟି ଆତ�ାର ତି,ା ହୁଏ ସମା4ର 
ବPିବା େମାହ େନଇ 
ଏ45 ଡ଼ି ଓ ମଶାଣୀର \ିତି ସମା4ର 
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ପରAB ଅେନ�ଷେଣ 
ଉପେଭାଗ ଆଉ େମା, ଉଭା ସମା4ର 
ଜୀବନ ଓ ମୃତୁ� ହ6 ସମା4ର 
ମିଳନ ଓ ବିେ1ଦ ବି ସମା4ର 
ଦିନ ଆଉ ରାତି ସମା4ର 
ଆର� ଓ େଶଷ ମଧ� ସମା4ର 
ସୁବାସିନି /ିପାଠି 
େମା ାଣିୟା, 
 
େହ େମା ଜୀବନ ସ^ିନୀ େମା ଅନୁଗାମିନୀ... ! 
ମାନିନୀ େମା ଅଭିମାନିନୀ  
ଚପଳ ଛ�ା େମା ଅଳକାନ�ା 
ମଧୁମାଳତୀ େମା େହନା େସବତୀ 
ିୟତମା େମାର ଣୟି ନାୟିକା 
ଲାବଣ�ବତୀ େମା ପୁନମୀ ରାତି 
(ଏତିକି େହବ...? ନା ଆଉ େଲଖିବି...?) 
 
େଯେବ ତୁେମ ଆସିଥିଲ ରୁଣୁଝୁଣୁ ତୁମ ପାଉଁଜି ବାଜଇ 
ହାତେର ଶଂଖା ଓ ମଥାେର ସି�ୁର େନଇ 
ଭାବିଲି ମେନ ମଁୁ ସେତ କି ଚା� ଧରଣୀକୁ େମାର ଆସିଲା ଓÏାଇ 
ତୁମ ଆେ@ ଆେ@ ଚାଲି, ଧିର ଧିର କଥା 
ମିଠା ମିଠା ୀତି... ଆହା େସ ମଧୁର ପିରତୀ...!! 
େମା ସାଥୀେର ଖାଲି ମିଠା ଅଭିମାନ 
ଆହ କି ମଧୁର ଥିଲା ତୁମ ବଚନ... !! 
ଭାବିଲି ମେନ ମଁୁ ସେତ... କଥା ନୁେହ ଏଇଟା 
ଅମୃତ ଝରଇ ତୁମ ଓଠରୁ େକେତ...? 
େତଣୁ େହଲି ମଁୁ ଆନେ� ବିେଭାର 
ମେନ େହଉଥିଲା ଖୁସିେର ଅଧିର  
 
ଦିନ େକଇଟାେର େମା ସପନ ଭା^ିଲା 
େସ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଚାଲୁ ଦୁମ ୍ଦୁମ ୍ଶୁଭିଲା 
ସେତ ଅବା ଭୂମି କÈ କି ଆସିଲା... !! 
େମା ଉପେର ଖାଲି ଗର ଗର େହଲ 
େଯେତ କଟୁ କଥା ମେତ ହ6 କହିଲ 
େମା ବାପା ମା—Rୁ ଛାଡି ବି ନଥିଲ... ? 
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େହେଲ, ମଁୁ ଆଜି ବି କହିବି 
ତୁେମ ହ6 େମାର ାଣିୟା, ଜୀବନ ସ^ିନୀ, ଣୟି ନାୟିକା 
ନ କହିବି େକମିତି କୁହ ...? 
ଦୁନିଆକୁ ମିଛ ମେତ ତ ସତ 
ଘରକୁ ଆସିେଲ ଦ�ାର େଖାଲିବନି 
ଖାଇବାକୁ ଗେ~ ଭାତ ବି େଦବନି...??? 
...ଭଉଣୀ ମାେଣ େମା ଖରାପ ଭାବିବନି 
ଏ ସବୁ ଖାଲି ଆମ ଗ́ପ ୍େର ଥିବା ଭାଇ ମାନR ପାଇ ଁ
ହା ହା ହା 
ଅନୁଭବ ଟିେକ େଶୟାର୍ କରିେବ େବାଲି ଆସ 
 
ନିତ�ଦଶ�ନ ମି3 
ହଁ ହଁ ମଁୁ େମ କରିଛି 
ହଁ ମଁୁ େମ କରିଛି, 
କାହାକୁ ମାରିନି ଆଖିର ଶରେର 
ଛାତିର ଶର େର ମାରିଛି 
ହଁ ହଁ େମ କରିଛି, 
ପାକ�େର ବସି ଚୁ$ନ େଦଇନି 
ଏକା ଏକା ତା—କୁ ଝୁରିଛି... !!! 
ହଁ ହଁ େମ କରିଛି  
 
ତାRୁ େଦଇ ନିଜ ମନ ପୂଜାଥାଳି, 
ନି�ା ଅପବାଦ ସହିଛି, 
ହଁ ହଁ େମ କରିଛି...!!! 
େସ ସିନା ଭୁଲିେଲ ଜୀବନ ପଥେର, 
ଆଜି ବି ମ�ିେର ତାR ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛି 
ହଁ ହଁ େମ କରିଛି... 
ହଁ ମଁୁ େମ କରିଛି...!!! 
 
ଉମkଳା ମି3 
ଉପଯାଚିକା ଉବାଚବଣ ମ¸ୀ ମଁୁ 
ବନେର ଫୁଟି ବନେର 
ଗଲି ମଁୁ... ଝଡ଼ି 
ବ�ଥ� ଜୀବନ  
ସାଥୀ ହୀନ େହାଇ 
ହା ହା କାର କଲି... 
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କାହାରି ଗଳାର  
ହାର େହବା େମା 
ଭାଗ�େର ନାହ6 େଲଖା 
ସମାଜେର ଆଜି ଉପାଧି 
ମିଳିଛି ନା େମା 
ଲେ, ଘର ଉଜାଡ଼ି 
ମଁୁ... ସାଜିଛି ରାଣୀ 
ମହୁମାଛି... ଲେ,  
େଲାକRୁ େରାଗ ବାiି ମଁୁ 
ନିଜକୁ ନିେଜ େଭାଗୁଛି... 
େହ ଭ¢ ସମାଜ 
ଜାଗୃତ ହୁଅ ନକର 
ରାସର ଲୀଳା... ଲାଗିଗେଲ େରାଗ 
ନଥିବ ଜୀବନ 
କରିବାକୁ ଲୀଳା ହୁଅ ଅଜାଚିକା 
ଜାଗୃତ ନକର ଭ¢ ସମାଜ 
େହ େରାଗ େଖଳ ରାସର ଲୀଳା... ଲାଗିଗେଲ 
 
ଊମkଳା ମି3 
ନା ମଁୁ େମ କରିନି 
େମର ଅନ�ନାମ 
େଯେବ... ତାରଣା ହୁଏ 
େତେବ ମଁୁ େମ କରିନି 
କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମଁୁ 
େଦଇନି... କିଏ େମା ପାଇଁ ପାଗଳ 
େହାଇ...ବିରହ ଯ�ଣା ସହିନି 
ନା ମଁୁ େମ କରିନି 
 
େମର ଅନ�ନାମ  
େଯେବ... ସ�ପ� େଚାରି ହୁଏ 
େତେବ ମଁୁ େମ କରିନି 
କାହା ସ�ପ� କୁ େଚାରାଇ 
େନଇ... ତାକୁ ରାତି ଉଜାଗର କରିନି 
ନା ମଁୁ େମ କରିନି 
 
େମର ଅନ�ନାମ 
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େଯେବ... ଯ�ଣା ହୁଏ 
େତେବ ମଁୁ େମ କରିନି 
କାହାକୁ ଯ�ଣା େଦଇନି 
କିଏ େମା ପାଇ ଁଉ*J ଲୁହାକୁ 
ନରମ ଓଠେର େପଇନି 
ନା ମଁୁ େମ କରିନି 
 
ଆଦିତ� ସାହୁ 
କଥାେର କଥାେର ଆେମ କବିତା େଲଖିବା 
କବିତା ଭିତେର ଆେମ ଭାଷା ସଂଜତ କରିବା 
ଭାଷା ଭିତେର ଆେମ ଅଥ� େଖାଜିବା 
ଅଥ�ର ମାେନ ଏଠି ଆେମ ବାcିବା ଆଉ ସାଥିେର 
କଥା ଓ କବିତାକୁ େନଇ ବଢ଼ିବା 
 
ଉଦୟନ ସୂପକାର 
େବାମା ବିେ¥ାରଣର େଯେବ ବ�ାପୀ ଗଲା ଖବର, 
ବଡ଼ ବଡ଼ େନତା ସବୁ ଘରୁ େହେଲ ବାହାର  
କିଏ କେର ନି�ା କିଏ ଦୁଃଖ କେର କାଶ, 
ଟିଭି କ�ାେମରା େଦଖି କା—ର ଓେଠ େଖେଳ ହସ  
ମରିଗେଲ ଯିଏ ସବୁ ତ ସାଧାରଣ ଜନତା, 
ବୃଥା ଅେଟ କରିବା ଭାଇ େସମାନR ଚି4ା 
ସୁର,ା କମ�ୀ େନତାR ସାେଥ ଜାଗତିଆର, 
ସାପ ଗଲା ଚାଲି ଏେବ ଚି· ପେର ପାହାର  
ନିଲ�ଜ େନତାR େଯାଗୁଁ ଦୁଃସହ େହଲା ଜୀବନ, 
ର,ା ପାଇଗେଲ ଯିଏ ପାଇକରି ମରଣ  
 
ଏଇ କବିତାଟି ଦି¸ୀେର ସାଂତିକ ଘଟିଥିବା େବାମା ବିେ¥ାରଣ ସ�ଭ�େର ରଚିତ 
 
ରଶmୀ ରnନ ଦାଶ 
କବି ଭାବନାେର –ମଁୁ— କାର ର ସୃ]ି 
 
ମାତା ଗେଭ� ଥାଇ ଶିଶୁ ଟିଏ ଜାଣ େହାଇକରି େଯାଡ଼ହ@ 
ବିକେଳ ବିନତି କରୁଥିଲୁ ଭୂRୁ ଉ�ାର େହ ଜଗQାଥ  
ଭୂ କରୁଣା ସାଗର େଯଣୁ... ସହି ନପାରିଣ କଷଣ ଶିଶୁର ସଧିେର ଭାଷିେଲ େତଣୁ... 
ଆେହ େମା ସୃ]ି ର ସବ� େg� ଜୀବ େତାେତ ମଁୁ ଉ�ାରି େଦବି... 
େହେଲ େତାେତ ମୁହ6 ଉ�ାର କେଲ କି ଲାଭ ସେତ ପାଇବି...!!! 
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ଶିଶୁଟି କହଇ ଧିେର.. େଯେତ ଦିନ ଥିବି ଏ ଧରାେର ମୁହ6 ଭଜିବି ତୁ� ପୟର... 
ହସିେଲ ଚକାନୟନ... ଏେଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବୁନି ଆେର େମା ବାତୁଳା ଧନ, 
ଶିଶୁଟି େଯ ତହ6 କୃତି\ େହାଇ ଭାଷିଲା ମଧୁର ଗୀତ 
ତିଦିନ ମୁହ6 ଥରୁେଟ ଡ଼ାକିବି ନି»ାମ ଭାବେର ନାମକୁ େତାର 
ଭୂେହେଲ ଛଳ ଛଳ.. ଯା—େର େତାେତ ମଁୁ ଉ�ାର କରିଲି ମାତୃଗଭ�ୂ  େତାର... 
ଭୂ ଆେଦଶ ପାଇଲା... 
ଶିଶୁଟି ଜନମ େହଲା... 
ଭୂମି� େହବାର ସେ^ ସେ^ ଶିଶୁ ଭୂ ନାମ ପାେସାରିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ େଦଲା... 
ଏକି ଅକଥା େହାଇଲା ??? ଏ ଧରା ବୁକୁେର ପାଦ େଦଉ େଦଉ ବିଭୁ ନାମ ଭୁଲି ଗଲା 
ମଣିଷ ଅଭ�ାସ ଏହି... 
ସୁବିଧା ପାଇେଲ ବିପଦ ବcୁRୁ େହଲାେର ପାେଶାରି ଯାଇ... 
ଆଉ ଆେମ ମୂଖ� ମଣିଷ ଜାତି ଶିଶୁର କୁଆଁେର ବିକଳ ଆମର ଛାତି 
ଭୁଲିଗଲୁ ଏହି ସତ କଥାଟି... 
କୁଆଁ କୁଆଁ ନୁେହଁ –େକା-ଅହଂ— କହୁଛି େସଇ ପିଲାଟି 
ଛୁଟିକୁ ଖିଲାପ ୍କରି ମଁୁ କାରକୁ ଜନ� େଦଇନ ଆଜିେସ ଭୁRୁ ଗଲା ପାେଶାରି 
କିସ ବା େହବ ତାହାରି ଜାଣିଥିେଲ ଜାଣିଥିେବ ଏକା େଗାଲକ ବିହାରୀ 
 
ରୀତା ରଥ 
ତୁମ ପାଇ ଁ
 
ଜୀବନର ସିଲଟେର 
ମନର ଚକ୍ ଖଡ଼ିେର 
ତୁମ ନାମ ବାର$ାର େଲେଖ ଓ ଲିଭାଏ 
ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି 
କବିତା େଲଖିବା ପାଇ ଁ
େମର ନାଲିଆ ସ�ାହି ଭେର ଓ ନିଗାେଡ଼ 
 
ତୁମ ପାଇଁ ସ�ପ�ଟିଏ 
ବୁଣିବାକୁ ମନ େହେଲ 
ଆଖିେମାର ଏଇ ଡୁେବ ଗଭୀର ନିଦେର 
ତୁମପାଇଁ ରାତିଟିଏ 
ପାହିବାକୁ ମନ େହେଲ 
ଜୀବ4 ବିଜୁଳି ଚ� ଘୁେର ଧମନୀେର 
 
ତୁମ ପାଇଁ ଲୁହଟିଏ 
ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ 
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©ିତହସଟିଏ ଏଇ ଓଠ ଛୁଇଯଁାଏ 
ତୁମ େନଇ କ] େହେଲ 
ଆେସ ନାହ6 ଏ ଓଠେର 
ତୁମରି ଗାୟ�ୀ ମ� ଆତ�ା େମାର ଗାଏ 
 
ତୁମ ପାଇଁ ପୂଜାଟିଏ 
ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସେତ 
ଆରତୀ ଥାଳି େମା ସାେଜ ବାର$ାେର 
ତୁମପାଇଁ ଦୀପଟିଏ 
ଜାଳିବାକୁ ମ�ିରେର 
ଏଇ ମନ ସଳିତାେର ହୁଏ ବାର$ାର 
ଏଇ ମନ ସଳିତାେର ହୁଏ ବାର$ାର.... 
 
ବିଭୁତି ରଥ 
େଗାେଟ କବିତା 
 
ହଁ େମାର ବି ଜେଣ େମିକା ଥିଲା 
ମଁୁ ବି େମ କରିଛି, ରାତିେର େଶାଇ 
େକେତ ସ�ପ� େଦଖିଛି, ମାଲୁଣି ର 
ଘେର ବcା ରାଜ କୁମାରୀ, ରାଜା ପୁଅ 
ସାଜି େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ିଛି  
 
ସତ କହୁଛି େମର ବନ�ା ମଁୁ 
େଦଖିଛି, ତା—ର ଶୀତ େର େମା େଦହ 
ଶୀେତଇ ଯାଇଛି, ବସ4େର କୃ�ଚୁଡ଼ା 
ଫୁଲ ଆଉ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେର 
େକେତ େଯ ମଁୁ ନାଚିଛି, 
େମିକାର ସାେଥ ବୁଲି ବୁଲି 
ଜାପତି ଧରିବାକୁ ଧାଇଁଛି 
ସମୁ¢ କୂଳେର କRଡ଼ା 
େଖାଳ ପଡ଼ିଆେର କRି Rୁ ମଁୁ 
ନିଜର ଭାବିଛି... 
ହଁ ତ ସବୁ ନିଜର, େମାର 
ଏହି ଭାବ ହ6 େଦଖିଛି  
 
ମଁୁ ଜାଣିଛି, େମର ସୁନାମି 
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େଦଖିଛି, େକେତ ଭୟRର 
ତାର ଦାବାନଳ, ସୁଦୂର ସାରୀ 
ତା ଅନୁଭବ, ହଁ ହଁ ମଁୁ ସବୁ ବୁଝିଛି 
 
ସୁନାମୀ ପେର କRି Rୁ ଡ଼ାକିଛି 
କRଡ଼ାRୁ କହିଛି, ଜାପତି କୁ 
ହାତ ଠାରି େକେତ େନହୁରା େହାଇଚି 
ଆସ େମା ସେ^ ଟିେକ କଥା ହୁଅ 
ନିଜର କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ େଟାେପ 
େପାଛିଦିଅ କହିଛି, କୃ� ଚୁଡ଼ା 
ଫୁଲ ତ ମେତ େଦଖି ତା ର^ ବି  
ବଦେଳଇ େଦଇଚି, ବସ4 ଆଉ ଶୀତ 
େସଦିନ ଠୁ େମା ଘରକୁ କି 
େମା ପାଖକୁ ଆସି ନାହା4ି... 
 
େମ ସୁନାମୀେର ସବ�ହରା 
ମଁୁ ରୂପୀ ମଣିଷମାେନ, ଏେବ 
ଭୟେର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି 
ଚାହୁଁଛ4ି େମ କଥା ଶୁଣିେଲ.... 
 
ଉଦୟନ ସୂପକାର 
 
ସାେହବ କହିେଲ ଦିେନ କିରାଣୀକୁ ରାଗି କରି 
ଭୟ େମା ତି ନାହ6 ତୁମର େହଲା ଏହା କିପରି ? 
କହିଲା କିରାଣୀ ବିନୟେର େଯ ହାତ େଯାଡ଼ିକରି 
ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମଁୁ ଦୀଘ� କାଳ ଧରି 
ବଚନ େଦଇଛି ପ�ୀକୁ ହାତ ଧରି କରି 
ତାR ଛଡ଼ା କାହାକୁ ମଁୁ ପାରିବିନି ଡ଼ରି  
 
ରnନ କୁମାର ପାଣିoାହୀ 
ବରଷା ଜୀବନ 
 
କୁନି ବରଷା ଜୁଲାଇ ମାସେର 
ଅସରାଏ ଢ଼ାଳିେଦଇ ଛାଡ଼ିଯାଏ 
ଯୁବ ବରଷା ଅଗ] ମାସେର 
ନିଘ�ାତ ବରେଷ କିଛି େବଳ ଛାଡ଼ିଯାଏ 
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ବୁଢ଼ା ବରଷା େସେପ#$ର ମାସେର 
କଳା ହା~ିଆ େମଘ ସହ ଆେସ 
ମୁଷଳ ଧାରାରୁ ଆର� 
ନିଘ�ାତ ବାଘୁଆ େଟାପା 
େକେବ େଜାର୍ େଜାର୍ େକେବ ଝିପ ୍ଝିପ ୍
ବୁଢ଼ା େମଘ ବଷ�ୁଥାଏ... 
ଅଭିଗଣ�ତାେର ନୟ4ା କେର 
ଛାଡ଼ିବାର ନଁା ଧେରନି ମନ େହେଲ 
ଟିେକ ଥମି ଯାଏ, କି45  ବଷ�ୁଥାଏ 
ଏଠି, େସଠି ଛାଡ଼ିଗେଲ ଆଉ େକାଉଠି... 
 
ରୀତା ରଥ 
ବାସି ବନଫୁଲ େନଇ, େକମିତି ପୂଜିବି ମୁହ6 
ଣୟ ଜ� ଅÍିେର ଜୀବନ ତ ଧେର ଧୁଆଁ 
େସ ଧୁଆଁ ମହକ େଖେଳ ପୃଥିବିର ଦିଗବିଦିେଗ, 
କୁହ େହ ାଣର ସାଥି ପାରିବକି ସହି ? 
ତୁମ ପାଇଁ େଦବଦାସୀ ସାଜିବାର େଧୖଯ��ନାହ6, 
ଊଥଳ ଯମୁନା କିବା ପାରିବ ଶୁଖାଇ ? 
ତୁମ ପାଇଁ ମାଣିକ େଯ ସାଜିବାର ଦ� ନାହ6 
ତୁମ ମନ େଶାଷ ସେତ ପାରିବି େମiାଇ ? 
ତଥାପି କାହ6କି ଆଜି େତାେଳ ବାସି ଫୁଲ ମୁହ6, 
ଭିଜାଏ ନିଜକୁ ଆଜି ତୁମ ୀତି କାକର ବି�ୁେର 
ସେତକି ସେତଜ େହବ, ପବନେର ଝୁଲୁଥିବ 
େଛାଟ ଶ�ଟିଏ ଆଜି ଆସଇ ମନେର... 
 
ନିତ�ଦଶ�ନ ମି3 
ତୁେମ ସାଥି କାେଳ େସଇ �ିÌ କବି, େଲଖି ପାେର ଯିଏ ଜୀବନର ଛବି ମନର ର^ େଦଇ 
ତୁେମ କାେଳ ସାଥି େସଇ ଚି�କର, ଆRଇ େଯ ଶୂନ�, ପୃଥ�ିର ଆକାର... ଭାଷା ମିେଳନି େଗା 
କହି 
ତୁେମ କାେଳ ସାଥି େମ ରାଇଜର ରାଣୀ... ବିଶ� ରଖିଛ ନିଜ େ�ହେର ଟାଣି 
ତୁେମ କାେଳ ସାଥି, ପାହା4ି ସ�ପ� ଥରାଇ ଦିଅେଯ ଏଯିବ ପରାଣ.. େଦେଲ ଥେର ମେନ ଛୁଇ ଁ
ତୁମଏ ଆଜି େମାର େସ ନବ ଦିଗ4, ତୀ,ା ସେତକି େହାଇବ େମା ଅ4... େହଲି ତୁମ 
ପାେଶ ଋଣୀ 
ତୁେମ କାେଳ ସାଥୀ... େସଇ ସହଯା�ୀ, ଯାହାର ସପନ େଦେଖ େକେତ ରା�ୀ... ଉଭାନ ହୁଅ 
େଯ ସପନ ପତରୁ ଆଖି େଖାଲି େଦେଲ ଚାହ6 
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ରଶmୀ ରnନ ଦାଶ 
ଭାଲୁଣୀ ପରି ମୁହଁ ଟି ତାହାର... ହାତୀ ପରି ଅେଟ େଦହ 
ସJ େକାଟି ପବ�ତରୁ ପୁଣି ଭାରି... ସବୁଠାେର ତା—ର ଥୟ... 
ଯିଏ ତା—କୁ ଡାେକ ତାକୁ େସ କ�ାଏ... ହସୁ ଥାଏ ସବୁେବେଳ 
କିଏବା ଏମିତି ରହିଛି େକଉଠିଁ ଖୁଶି ହୁଏ ଗାଳି େଦେଲ 
େଛାଟ େବଳୁ ମୁହ6 ଅ�ାନ ବଶେର ତାହା େେମ ଗଲି ପଡ଼ି 
ପାରୁନି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି... 
ଉଠିବା, ବPିବା େଚଇଁବା େଶାଇବା ସବୁ ହୁଏ ତା ନାମକୁ ଧରି 
କର ବୁ�ି ଅଛି କହିବା େସ କିଏ େକଉଁ େଦେଶ ତା—ର ଘର... 
ଉ*ର କହିେଲ ତା େେମ ପଡ଼ିବ େତଣୁ କୁହ େହ କରି ବିଚାର 
 
ସୁବାସିନୀ /ିପାଠୀ 
ଆମ –ବାପୁ— ମନ ଆଜି ବିକେଳ କା�ୁଛି 
ଆଜି ଏ େଦଶର ଅବ\ା ପାଇଁ 
ଏହି ଦିନ ସବୁ େଦଖିବା ପାଇଁ କି 
ଆମ େଦଶ ସ�ାଧୀନ ଥିଲା କି େହାଇ ??? 
 
କୁହ କୁହ େମାର ଭଉଣୀ ଭାଇ 
ଏଇ ପରି\ିତି ପାଇଁ କିଏ େହାଇବ େଗା ଦାୟୀ ??? 
 
ବାପୁ େଫରିେବନି ଆଉ ଏ େଦଶକୁ 
ଆମ ସାେଥ ଲେଢ଼ଇ କରିବା ପାଇ ଁ
ଆମ ପାଇଁ ଆେମ ନିେଜ ହ6 ଲଢ଼ିବା 
ଏକଜୁଟ ଆଜି େହାଇ... 
 
ଆଗେର ଅଛ4ି –ଆQା— ଜୀ ଆମର 
ଚାଲ ପେଛ ଯିବା ଛିଡ଼ା େହାଇ 
େଦଖିବା େକମିତି ନ�ାୟ ମିଳିବନି 
ଆେମ ସତ୍ ପଥେର ଥିେଲ ରହି 
ହଁ ସତ୍ ପଥେର ଥିେଲ ରହି 
 
ହାତେର ହାତ ମିଶାଅ... ଆସ ସାଥିେର ଲଢିବା ଆସ... 
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ପାଠକୀୟ ମତାମତ 

 ଆହ1ାନ ଇ-ପOିକାର େଲାକ'ିୟତାେର େଯଉଁମାନ� ସହଭାଗିତା ରହିଛି, େସମାନ�ୁ 
ହୃଦୟରୁ ଧନ4ବାଦ େଦଉଛି ବିଗତ ସଂTରଣ ପେର ଅେନକ ବVୁମାେନ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ 
ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛYି, େସହି ସବୁ ମତାମତ ଭିତରୁ ମାO େକେତାଟି ମତାମତକୁ ଆେମ 
ଏଠାେର େଦଉଛୁ ଆପଣ� ମତାମତ ଆମକୁ ଏହି ଇ-ପOିକାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉZତ[ର 
କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆେ^ାଳନେର ସହାୟକ େହବ େବାଲି ଆେମ ଦୃଢ଼ ଆଶା େପାଷଣ 
କରୁଛୁ ଆପଣ� ମତାମତକୁ ଆେମ ଅେପ�ା କରିଛୁ େକଇଜଣ ବVୁ ଆମକୁ ଅଣ-'କାଶନ 
େଯାଗ4 ମତାମତ ବି େଦଇଛYି, ଭଗବାନ େସମାନ�ୁ ସଦ ୍ବୁ`ି ଦିଅYa େବାଲି ଆେମ 'ାଥbନା 
କରୁଛୁ 

 ଆପଣ� ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ ଇ-େମଲ୍ ଦ1ାରା ପଠାଇପାରିେବ ଆମ ଇ-
େମଲ୍ ଠିକଣା େହଉଛି aahwaan@gmail.com କି2ା ଆମ େଫସ ୍ବୁକ୍ ସଦସ4 ପୃ6ାେର ଆପଣ 
ନିଜସ1 ମତାମତ େଦଇ ପାରିେବ ଆମ େଫସ ୍ବୁକ୍ ସଦସ4 ପୃ6ାର ଠିକଣା େହଉଛି http://
www.facebook.com/jyoti.pattnaik ଧନ4ବାଦ 

ବସ4 ମହା4ି - 

 ଭାରୀ ଭଲ ଲାେଗ ଆପଣR ଆହ�ାନ ଓ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆପଣ, 
ଆପଣRୁ ଯିଏ ସାମାନ� ଭାବିବ େସ ଅତି ମୂଖ�  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ସୁବାସିନୀ �ିପାଠୀ 

ଆହ�ାନ େହଉ ଆପଣRର ମହାନ 

ସଭିRୁ େମାର ଏତିକି ଖାଲି ନିେବଦନ 

ସମୃ�ି ପଥେର େସ ଯାଉ ଆେଗଇ 

ସଭିRର ଶୁଭକାମନା େନଇ  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ସେରାଜ ସାହୁ 

 ବହୁତ ଶଂସନୀୟ ପଦେ,ପ, ଲାଗୁଛି େଯମିତି ଏହା ବଢ଼ୁଛି  ସାହିତ� ଓ ସଂVWତିକୁ 
ଏପରି େଗାଟାଏ ବାହାନ ର ଆବଶ�କତା ଥିଲା ଏ ଥରକ ଏହା େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 
େହାଇଛି, ଜାରୀ ରହୁ ଜୟ ଯା�ା 

gାବଣୀ ପ}ନାୟକ 

ଜମିଗଲା ହା ହା ହା 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
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ଗୁରୁଦ* ସାମ4ସିଂହାର 

ବାଃ, ଆପଣR ନିମ�ଣପାଇ ମଁୁ ଆନ�ିତ, ସ�ାଗତଂ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଲÉୀକା4 ପାଢ଼ୀ 

ବହୁତ ଭଲ ଇ-ପ�ିକା ଭଗବାନ ଆପଣRୁ ଆଶୀବ�ାଦ କର45  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ବି�5 ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

ଆହÑାନ....ସତେର ଏକ ଆହÑାନ ଆଜିର ଏ ନୁଆ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ହଜି ଯାଉଥିବା ସଂVWତି ଏବଂ 
ଲୁଚିଯାଉଥିବା ତିଭା କୁ ବେPଇବା କୁ.. ଆପଣ Rୁ ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଧନ�ବାଦ େଜ�ାତି 
ଭାଇ...ଆପଣR ୟାସ ସତେର ବହୁତ୍ ମୂଲ�ବାନ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଶା4 ନାୟକ 

ମେତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧନ�ବାଦ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

gାବଣ ସାମଲ 

ବହୁତ ଭଲ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଲେ$ାଦର ସାଦ ଦାସ 

ପରିବ*�ନ ପାଇଁ ଏକ ଅତ�ାବଶ�କ ଆମ�ଣ  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଚିନ�ୟ ଦେଳଇ 

ବହୁତ ବଢିଆ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଧୀେରନ୍ କୁମାର ସାହୁ 

ଚମ�ାର 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
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ଅନୁପା�ଳୀ ମହା4ି 

ବହୁତ ବହୁତ ଧନ�ବାଦ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

କାଶ ମହା4ି 

ଏହା ଅତ�4 ସୁ�ର େହାଇଛି  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଉଦୟନ ସୂପକାର 

1ଦ ପଟର ଛବି ବହୁତ୍ ଆକଷ�କ େହାଇଛି  ଅଭିନ�ନ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଶ�ାମ ଦାସ 

ଖୁବ୍ ଖୁବ୍, ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ସୁ�ର, ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଗବ� ଲାଗିଲା, ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଭଲ 
ଲାଗିଲା, କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହ6  ଆପଣR େଚ]ାକୁ େମାର େଟାପି େଖାଲିକି ସାଲୁ�ଟ୍ 
ଜଣାଉଛି  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ରୀତା ରଥ 

ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ େମାର ଆନ� କାଶ କରିବାକୁ ଶµର ଅଭାବ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ସୁଦ*ା ବିଶ�ାଳ 

ବାଃ, ବହୁତ୍ ବଢିଆ  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ଚ� େଶଖର ବିଶ�ାଳ 

1ଦ ବହୁତ୍ ବଢିଆ େହଇଚି, ଆଉ ପ�ିକା ଅବ��ନୀୟ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

େଗାଲାପ ମ�ରୀ ପ~ା 

ଧନ�ବାଦ ଆପଣR େଚ]ା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ ଥାନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ� କରିବ  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
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ସେରାଜ ମିg 

ସମେ@ େମା ପରି ବାଲି ଝାଡ଼ିବାେର ସାହାଯ� କର45 , ଆହ�ାନ ଦୀଘ�ାୟୁ େହଉ   ଆହ�ାନ 
େସତୁବcେର ମଁୁ ଗୁ~5ଚି ମୂଷା େହାଇପାେର କି ? 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

ରଶ�ୀ ର�ନ ଦାଶ 

ଜୟ ଜଗQାଥ ଆହ�ାନର ଅଗ] ସଂଖ�ାଟି ଖୁବ୍ ହୃଦୟNଶ�ୀ େହାଇଛି... କି45  ପରିତାପର 
ବିଷୟ େଯ ମଁୁ ଏହି ସଂଖ�ାେର ସାମିଲ୍ େହାଇ ପାରିଲି ନାହ6 ପରୀ,ା ତଥା ଅନ� କିଛି 
ଅସୁବିଧା େହତୁ କବିତାଟିଏ େଲଖିଥିେଲ ସୁ�ା ଆପଣRୁ େଦଇ ପାରିଲି ନାହ6 େତଣୁ ମଁୁ 
ଅତ�4 ଦୁଃଖିତ ଆଶା କରୁଛି ପରବ*�ୀ ସଂଖ�ାେର େମା େଲଖାଟିକୁ \ାନ େଦବାର କ] 
କରିେବ  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

gାବଣୀ ପ}ନାୟକ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ ସାହିତ� ଫଦ�େର ଆହ�ାନ େଗାଟିଏ ନବ ଦିଗ4 ! 

ଓଡ଼ିଆ େମୀ ସୁଧୀ ସାହିତି�କ ବcୁଗଳ ଜୀବନବ�ାପୀ ଓଡ଼ିଆଭାଷା ଓ ସାହିତ� ସାଧନା େର 
ନିଜକୁ  ସମପ� ସାରସ�ତ ର େ°ାତସ�ିନୀ ସୃ]ି କରି ଚାଲିଛ4ି, ତା—ର ସୁ�ର ତିଫଳନ... 
ଆେମ ଏଠି ଆହ�ାନେର େଦଖି ଖୁସିେର ବିେଭାର େହାଇ ପଢୁଛୁ 

ଆହ�ାନର ତି�ାତା ସÈାଦକ େଜ�ାତି ସାଦ ପ}ନାୟକR ସୃଜନେମ ହ6 ଆମକୁ ସୁେଯାଗ 
େଦଇଛି ଏହି ସାବଲୀଳ ଓଡିଆ ପ�ିକା ହାତ ପାଆ4ାେର ପଢିବା ପାଇଁ େପଶାେର ଜେଣ 
ଡ଼ା�ର, ନିଶା କି45  ସାହିତ� ଚ²�ା, ସାରା ଜୀବନେର ଦୁଇଟି Aତ ତାRର, ସାହିତ� ଓ 
ମାନବେସବା େକେତ ଉ² ଆଦଶ�, ମହନୀୟ ଜୀବନ ଧମ�, ଜୀବନର ସଂ�ା େଖାଜୁ େଖାଜୁ 
ପହPିଯାଏ ମଁୁ ଏଠି, ମଥିତ ହୁଏ େମା ମାନସ ଭୂମି, ସାରସ�ତର ପୁଲକ ଛୁଇ ଁ ଯାଏ େମା 
େଚତନା ଆକାଶକୁ, ଜେଣ ବିଦÌ ପାଠିକା ଭାେବ େମା ସ4ାପିତ ାଣକୁ ମିେଳ ଅଫୁର4 
ଆସ�@ି ର ଆନ�  

େଜ�ାତି ଭାଇ ! ତୁମକୁ େବାନିର ସg� ବିନÂ ଣାମ ! 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 

େକୖଳାଶ ଚ� ଗୁରୁ 

େଜ�ାତି ବାବୁ ଆହ�ାନ ପଢ଼ିଲି ଆଉଥେର ଅେଶଷ ଅେଶଷ ଧନ�ବାଦ େଦଉଛି ଆପଣR 
ଉଦ�ମକୁ ଆପଣ ନିଜ ସଂପାଦକୀୟେର େମା ମନ କଥା କହିଛ4ି ଭଗବାନ gୀ 
ଜଗQାଥR ପାଖେର େକୗଣସି ଧାମ�କ େଭଦଭାବ କରିବା ଅନୁଚିତ ନିକଟ ଅତୀତେର 
ଜଗଦିଶ୍ ଟାଇଟ୍ ଲର ଆସିଥିବା ସମୟେର ଏହି କଥା ଉଠିଥିଲା ମଁୁ ଆପଣR ମତ ସହ 
ସହମତ ଭଗବାନ ଆପଣRୁ ଦୀଘ�ାୟୁ କର45   
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ପାଠକ ମାନ� ନିମେ! "ଶ$ 
 ବିଗତ ମାସେର ପାଠକୀୟ ମତାମତ ପାଇଁ ଆେମ ପଚାରିଥିଲୁ ଏକ ସେ2ଦନଶୀଳ 'ଶ) 

––cୀ ଜଗZାଥ ମ^ିରେର ଅଣ-ହି^ୁ� 'େବଶ କଟକଣା ରହିବା ଉଚିତ କି ?—— ଏହାର 

ଉ[ରେର ଆେମ ପାଇଥିଲୁ ଅେନକ 'କାରର ମତାମତ, ଦୃଢ଼ ମତବାଦ ଠାରୁ ଆରd କରି ନରମ 

ମତ େପାଷଣ କରୁଥିବା ବିଭିZ ମତ ଆମ ହeଗତ େହାଇଛି ଏହାର ଫଳାଫଳ କ—ଣ ତାହା 

କହିବା ବ[bମାନ ତ ସdବ ନୁେହଁ କାରଣ ମୁfିେମୟ ବ4�ି� ମତାମତ ଆମ ସମାଜେର େକୗଣସି 

ମୂଲ4 ରେଖ ନାହh ତଥାପି ବହୁତ ବVୁ ଏହି ମତର ବିପରୀତ ମYବ4 େଦଇଛYି ଅଧିକାଂଶ 

େଲାକ କହିଛYି େଯ cୀମ^ିରର ଦ1ାର ଅଣ-ହି^ୁ ଓ ହି^ୁ ଉଭୟ� ପାଇଁ ଉନi a� େହବା ଉଚିତ 

 ଚଳିତ ମାସେର ଆମର ପାଠକ ମାନ� ପାଇଁ ଆେମ େଦଉଛୁ ଆଉ ଏକ 'ଶ) ––ଭାରତ 

ଭୂମିେର ଆସି ଆତ�ଲୀଳା କରୁଥିବା ଆତ�ବାଦୀମାନ�ୁ ରା�ୀୟ ସୁର�ା େଦଇ ବ�ାଇ ରଖିବା 

େକେତଦୂର ଯୁ�ିଯୁ� ?—— ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆପଣ ମାନ� ମତାମତ ଆମ ପାଖକୁ ଇ-େମଲ୍ 

ଦ1ାରା ପଠାଇ ପାରିେବ କି2ା େଫସ ୍ବୁକ୍ ର ଆମ ସଦସ4 ପୃ6ାେର େଦଇ ପାରିେବ 

 

ରିପୁଦମନ େସୗରଭ ମିg 

ନା, କଦାପି ନୁେହଁ  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାେବ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କେର 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ଚିଦା$ରିଶ ଶିବୁ 

ହଁ ରହିବା ଉଚିତ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ଆଭାସ କୁମାର ବରାଳ 

ମ�ିର କଣ କାହାର େପୖତୃକ ସଂପ*ି କି ?? 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ବସ4 ମହା4ି 

 ଯଦି ଆଗରୁ ନିୟମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାେର େତେବ ରହିବା ହ6 ଭଲ େହବ, ଯଦି କିଛି 

ପରିବ*�ନ ପାଇଁ େତେବ ପରବ*�ୀ ସମୟ େର ଓଡ଼ିଶା େର ହ6 ସମସ�ା ଭୟRର ପୁରା �ହଣ 

କରିବ ପୁରୀ gୀମ�ିରେର ଅଣହି�ୁR େବଶ ନିେଷଧ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ�କ କାରଣ 

ଆମ ଓଡ଼ିଶା େର ଆଗରୁ ଏହି ପରଂପରା ଚାଲି ଆସୁଛି  ଅଣ ହି�ୁ ମାନR େବଶ ନିେଷଧ 

ଯଦି ଏଥିେର କିଛି ପରିବ*�ନ ଆେସ େତେବ ପରବ*�ୀ ସମୟେର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃ]ି 

େହାଇପାେର କାରଣ ବିେଦଶୀRୁ ବିଶ�ାସ କରି ଆମ େଦଶ ୨୦୦ ବଷ� ପରାଧିନ େହାଇଛି 

ଆଉ ବିେଦଶ କୁ କି$ା ବିେଦଶୀ ପଯ��ାଟକ ମାନRୁ ବିଶ�ାସ କରିବା ଠିକ େହବନି, ଯଦି ଆଜି 

େସମାନRୁ ପୁଣି ଆgୟ ଟିେକ େଦବା େତେବ ପୁଣି ଆମ େଦଶେର ଗାcୀ, ଭଗତ ସିଂ ମାନRୁ 

ଜନ� େନବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆଉ ଅସ�ବ େତଣୁ େମାର ମତ, ଅଣ ହି�ୁR େବଶ 
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ନିେଷଧ ହ6 ଠିକ୍ ଅନ�ମାନR ମତ େସମାନR ବ��ିଗତ େହାଇପାେର  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ସଲୀଳ କୁମାର ସ�ାଇ ଁ

କିଛି କହି ପାରିବି ନାହ6 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ିୟଦଶ�ୀ �ିପାଠୀ 

କିଛି କହି ପାରିବି ନାହ6 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ଉମ�ଳା ମିg 

େମା ମତେର ନୁେହଁ.... ଠାକୁରR ପାଖେର ଏଇ େଭଦଭାବକୁ ମଁୁ ପସ� କେରନି  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ର�ନ କୁମାର ପାଣି�ାହୀ 

 ହି�ୁ ମାନRୁ ମୁସଲ୍ ମାନR ାଥ�ନା ଗୃହେର ଉପ\ିତ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହ6, 

େତେବ େସମାନRୁ gୀମ�ିରେର େବଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦବା କାହ6କି ? େସମାେନ କ—ଣ 

କହି େଦଇପାରିେବ େଯ ଆମ ଭଗବାନ େସମାନR ଭଗବାନR ପରି ସବୁଠାେର ଅଛ4ି 

େବାଲି ? 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ବିଭୁତି ରଥ 

 ର�ନ ତୁେମ ଭୁଲ କହିଲ େକୗଣସି ବି ଧମ�େର ଅନ� ଧମ�ର ବ��ିକୁ େବଶ ପାଇ ଁ

େକୗଣସି ବାଧା ନାହ6, େସଇଥି ପାଇଁ ଆପଣ େଯେକୗଣସି ଧମ�\ଳେର ବିନା ଦ�ିଧାେର େବଶ 

କରି ପାରିେବ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
େଦବାଶିଷ ଶତପଥୀ 

 େଦବତା ମାନRୁ େନଇ ହି�ୁମାେନ ସ�ାଥ�ପରତା େଦଖାଇଛ4ି ଯଦି ଆେମ ଜଗQାଥRୁ 

ବିଶ� ABା~ର ସୃ]ିକ*�ା େବାଲି ଧରିବା ତା େହେଲ, ତାR ମ�ିରେର େବଶ କରିବା 

ଅଧିକାର େତ�କ ବ��ିର ରହିଛି 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ସେରାଜ ମିg 

 ଜଗQାଥ ଜଗତର ଠାକୁର... ସବ�ଧମ� ସମନ�ୟର ତୀକ, େତଣୁ େମା ମତେର gୀ 

ମ�ିରେର ଅଣ ହି�ୁ େବଶ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରଂପରା େହେଲ ମଧ� ତା—ର ପୁନବ�ଚାର େହବା 

ଆବଶ�କ, କି45  ତା— ସହ gୀ ମ�ିରର ସୁର,ା ବ�ବ\ା ଆହୁରି କେଠାର େହବା ଉଚିତ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
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gାବଣୀ ପ}ନାୟକ 

 େଯଉଁ େମୗଳିକ ବିଚାର ଦୃ]ିରୁ gୀ ମ�ିର େର ଅଣ ହି�ୁ େବଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, 

ତା—ର ପୁ¦ାନୁପୁ¦ ବିଚାର କରା ନଯାଇ, ଭାବ ବଣ େହାଇପଡ଼ି ଜଗQାଥ ଜଗତର ଠାକୁର, 

ସମ@Rୁ େବଶ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ କହିବା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବୁ�ିଜୀବି ମହଲେର ଏହାର 

ତକ� ରଖାଯାଇ ବିଚାର କରାଯାଉ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ଆୟୁଷି େଜୖନ୍ 

 gାବଣୀ ତୁେମ ଠିକ୍ କହିଲ ଜଗQାଥ ହି�ୁ ମାନRର ଆରାଧ� େଦବତା, େତଣୁ 

େସମାେନ ତାRୁ ପୂଜା କରିବା ଉେSଶ�େର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଅନ�ମାେନ େକବଳ େଦଖିବା 

ପାଇଁ ଯିେବ, ଏହା ଦ�ାରା gୀମ�ିର ଏକ ପଯ��ଟନ \ଳ େହାଇ ରହିଯିବ ଯଦି େକହି ପୂଜା 

କରିବା ପାଇଁ ଆେସ େତେବ ବିେଶଷ ଆେବଦନ କରିପାେର ଏହା ପୂଜା େକୗଣସି ମଜା ନୁେହଁ 

େତଣୁ ଏହି ଆଧାରେର ଅଣହି�ୁ ମାନRୁ gୀ ମ�ିରେର େବଶ ମନା କରିବା ଉଚିତ୍ 

 ଯଦି gୀ ମ�ିରେର େବଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, େତେବ Êୀ]ିୟାନ୍ ମାେନ 

ଥେମ ଯିେବ ଏବଂ େସମାେନ ଜଗQାଥR ବ�^ କରିେବ କcମାଳେର େସମାେନ ଯାହା 

କରୁଛ4ି ତାହା ଧମ�ା4ିକରଣ ନୁେହଁ ବରଂ ପାପ, େତଣୁ ହି�ୁ ବ�ତୀତ ଅନ� େକୗଣସି ବ��ିRୁ 

ଏହି ମ�ିରେର େବଶାଧିକାର େଦବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ 

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
େଗାଲାପ ମ�ରୀ ପ~ା 

 ଜଗQାଥR ମ�ିରେର ସମ@Rୁ େବଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ.. େସ 

ସମ@Rର ଠାକୁର... େକେତ େଲାକ େକେତ ଆଶା େନଇ ଆସୁଛ4ି, ଭ�R ଭ�ି ଥେମ 

େଦଖିବା କଥା  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
ନେଗନ୍ ସାମଲ 

 ଜଗQାଥ ମ�ିରେର େବଶ ପାଇଁ ଆପଣ େଯଉଁ ବିଷୟ ଉପ\ାପନ କେଲ େସଥିରୁ ମଁୁ 

େକେତାଟି ଯୁ�ି ଉପେର ମତ କାଶ କରିବି ଥମଟି େହଲା, ––ଜଗତର ନାଥ ଜଗQାଥ—— 

ହଁ ଜଗQାଥ ଜଗତର ନାଥ ନି�ୟ କି45  ଜଗQାଥRର ନାମକରଣ େକେବ େହଲା 

କହିପାରିେବ, ୧୧୦୦ ଶତାµୀର ମ�ିର, ମେନ କର45  େସହି ସମୟର ଠାକୁର, େସେତେବେଳ 

ଅଣହି�ୁ ଥିେଲ େକାଉଠି? Êୀ]ିୟାନ୍ ଯଦିଓ ଥିେଲ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼45 , େସମାେନ ଭାରତ 

ସୀମାରୁ ଅେନକ ଦୂରେର ଥିେଲ ଅନ� ସବୁ ବିଷୟେର ଆପଣ ବି ଜାଣ4ି େତଣୁ ନାମ 

ଅନୁସାେର ବୁଝିବାକୁ ଗେଲ ଜଗତେର େସେତେବେଳ େଯଉଁ ସବୁ େଲାକଥିେଲ, େକବଳ ହି�ୁ 

ମାନR ଠାକୁର ବା ନାଥ ଜଗQାଥ ଆଜି ଅବଶ� ଯୁଗ ବଦଳିଛି, କି45  ପୁରୁଣା କଥା 

ଭୁଲିଗେଲ େକମିତି େହବ ? 



ଆହ�ାନ - ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସଂପୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା 
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 ଦ�ିତୀୟଟି େହଲା, ଆମ ପିଲା େଯଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ4ି, ହଁ ମଁୁ ମଧ� ମାେଲସିଆେର 

ଅଛି, ଅନ� ଧମ�ର େଲାକR ସହ ଚଲାବସା କରୁଛି, କି45  ଏହା େକବଳ େମାର ନୁେହଁ ଅନ� 

ଧମ� ର ବ��ିRର ଆବଶ�କ୍ତା େମାଟାେମାଟି ଭାବେର ଏହା ଏକ ବ�ବସାୟ, େତଣୁ ଏହାର 

ମ�ିରେର େବଶ ସହିତ େକୗଣସି ସ$c ନ ରହିବା ଉଚିତ୍ 

 ଅଣସୁ�ି େହେଲ େଭାଗ ନ] କରିବା କଥା ଉପେର ଆେମ ଆେଲାଚନା କରିବା 

ଅନୁଚିତ ଜଗQାଥRର ନୀତି େକବଳ େସହିମାେନ ଜାଣ4ି  େସମାନRର ଏହା ବିଶ�ାସ, 

ବିେଶଷ କରି ଏଥି ସହିତ ବି�ାନ କୁ େଯାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ େହବନାହ6  ନିେଜ ଭଗବାନ ତ ଆସିକି 

ଆମକୁ ବୁେଝଇେବନି କଣ ଠିକ୍ ଆଉ କଣ ଭୁଲ  

 ଚତୁଥ� କଥାଟି େହଲା ଅସଲି େବଶ କଥା ଜଗQାଥ ମ�ିର ଭିତରକୁ ବିେଶଷ କରି 

ଭ� େବଶ କର4ି ଅଣ ହି�ୁ ଯଦି େବଶ କରିେବ େସ େହେବ ପଯ��ଟନକାରୀ, େକେତକ 

ଖଳ କୃତିର େଲାକ ବି ଅଛ4ି େସମାନRୁ ବାଦ୍ ଦିଅ45  ଆେମ ଏହି ଭ� ଆଉ 

ପଯ��ଟକR କଥା େହବା େମାର ମେନ ପଡୁଛି, ମଁୁ ଦି¸ୀେର ଥିବା ସମୟେର କୁତୁବ୍ ମିନାର୍ 

ଯାଇଥିଲି ଆେମ େଯେତସବୁ ପଯ��ଟକ ଯାଇଥିଲୁ ଚପଲ ପିcି ସବୁଆେଡ଼ ବୁଲୁଥିଲୁ, କିଛି 

ମୁସଲ୍ ମାନ ପରିବାର୍ ଆସି େସଠାେର ାଥ�ନା କେଲ େମାେତ ଏ ସବୁ େଦଖି କିଛି ଭଲ 

ଲାଗିଲାନି କାରଣ ଆେମ େସମାନR ବିଶ�ାସ ଅଥବା ଭ�ିକୁ େହୟ ମେନ କଲୁ ବା ଉପଯୁ� 

ସ[ାନ େଦଇ ପାରିନଥିଲୁ େସହିପରି ଭ�Rୁ ପଯ��ଟକR ସହ ନ ମିଶିବା ହ6 ଠିକ୍ ଜଗQାଥ 

ବଷ�କୁ ଥେର ବହାରକୁ ଆସ4ି ନିେଜ ଦଶ�ନ େଦବାକୁ ଭ�Rୁ, ତା—ପେର ୧୧୦୦ ଶତାµୀର 

ମ�ିରର ନିମ�ାଣେଶୖଳୀ େସହି ଅନୁସାେର, ଗଭ� ଗୃହ ମଧ�େର େବଶ କେଲ ହାତ ନିେଜ 

ନିେଜ ଉଠିଯାଏ ଜୟ ଜଗQାଥ କହି େସଠିକୁ ପଯ��ଟକ ଗେଲ େସହି ପରିେବଶ ବା ଭାବ 

ରହିବ ନାହ6 

 ହଁ, େମା ମନକୁ େଗାେଟ @ାବ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆେମ ପଯ��ଟକ ମାନR ପାଇ ଁ କିଛି 

ବିେଶଷ ବ�ବ\ା କରି ପାରେ4, ମ�ିର ଭିତେର େବଶ ନ କରି ମଧ�୍  େସମାେନ ମ�ିର 

ବିଷୟେର େଦଖିଜାଣି ପାରେ4 େତେବ ବାଡ଼ି ଭା^4ା ନାହ6 ଆଉ ସାପ ବି ମରି ପାରିଥା—4ା  

’ ’ ’ ’ ( ୦ ୦ ) ’ ’ ’ ’ 
 ଆମ ମତାମତ ସବ�ସାଧାରଣR ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ନାହ6, େହେଲ ଆେମ �ାନୀ 
େନାହୁଁ, କି$ା ସମାଜର ତଥାକଥିତ �ାନୀ ମାନR ସମକ, ବି େନାହୁଁ  େହେଲ ସାଧାରଣ 
ମଣିଷ ମାନR ପରି ଆେମ େକବଳ ଏତିକି ବୁଝୁ େଯ ଭଗବାନ େହଉଛ4ି ଧମ�ରୁ ଉ�+�େର 
େତଣୁ ତାR ନିକଟେର ଧମ�ଗତ େଭଦଭାବ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯିଏ ଜଗତଠାକୁର େସ ପୁଣି 
ଅଣ ହି�ୁ ଓ ହି�ୁ ଭିତେର ଫରକ କରିେବ କାହ6କି ? ଯଦି େସପରି େହାଇଥା4ା ତା—େହେଲ 
ଭ� ସାଲେବଗ ଜଗQାଥR ପରମ ଭ� ଭାେବ ପରିଚିତ େହାଇନଥାେ4 !  
 
 େତଣୁ gୀ ମ�ିରେର ହି�ୁ-ଅଣ ହି�ୁ େଭଦଭାଦ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ େବାଲି ଆେମ 
ମେନ କରୁଛୁ ବାକି ଜଗତର ଠାକୁର ଯାହା ଚି4ା କରିେବ  ତାହା ହ6 େହବ  


