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 –ଆହ�ାନ—େର ପୂ'�ତଃ େମୗଳିକ, ଅ2କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହ< କପିରାଇଟର ବବ>ାେର 

ଚୟନ କରାଯାଏ  | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କC�ବ / ଦାୟିତ� ରହିବ 

ନାହ<, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସୂଚନା କି�ା ନିେ/�ଶ ଦିଆଯାଇନାହ<  | େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା 

ବିଚାର େଲଖକ5ର ସ%ୂ'� ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ%ାଦକ କି�ା 2କାଶକ5 ସହମତି ରହିବ 

େବାଲି େକୗଣସି ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହ<  | ଯଦିଓ ସ%ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 

ବୁଝିବା ପେର ହ< 2କାଶିତ କରିଥାJି  | ତଥାପି େଲଖାର ଶତ2ତିଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ 

େଲଖକ5ର  | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉCରଦାୟିତ� େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ 

େଲଖକ5ର, ଏଥିେର ସ%ାଦକ କି�ା ପ�ିକାର େକୗଣସି ଉCରଦାୟିତ� ନାହ<   |  

 

 ଏହି ପ�ିକାର େକୗଣସି ଅଂଶ ବା େଲଖା ସ%ାଦକ5 ଲିଖିତ ଅନୁମତି ବିନା ଅନ େକୗଣସି 

ମାଧମ (ପ� ପ�ିକା / ଗଣ ମାଧମ / ସ�ାଦପ�  ଇତାଦି)େର 2କାଶିତ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ   

| ଦୟାକରି ଏହି ବିଷୟ 2ତି ବିେଶଷ ଧାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ ଚାହ<େଲ ନିଜ େଲଖାର 

2ଚାର େହତୁ େସମାନ5 େଲଖା 2କାଶିତ େହାଇଥିବା ପୃPାମାନ5 2ତିଛବି ଗଣମାଧମେର / 

ଇRରେନଟେର େଦଇ ପାରିେବ  |  
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 ସମୟ ଅତି କେଠାର ନା ଆେମ ଏହାକୁ କେଠାର କରି େଦଉେଛ ? 

କାହ<କି ଆେମ ଆମ ଭୂଲ ନିUCିକୁ ସମୟର 2ଭାବ େବାଲି କହିେଦଉଛୁ 

ନିଜ ଭୂଲକୁ ସ�ୀକାର କରିବାର େନୖତିକ ଦାୟିତ� ଆେମ ତୁଲାଇବା େକେବ 

ଶିଖିବା ଜନW ପେର ପେର ଆମ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଏକ ସହଜ ପXା 

େଦେଖଇ େଦେଲ, ଭଗବାନ ଭଲେର ମYେର େକବଳ ଭଗବାନ ସାହା 

େବାଲି ଅତି ସରଳ ଭାଷାେର ବୁେଝଇ େଦେଲ କହିେଲ ଯାହା ବି େହଉଛି ବା 

େହବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଭଗବାନ5 ଇZାେର ହ< େହଉଛି େହେଲ ଏଥିେର ଆମ ପିତାମାତା5 

[ାନ କମ ଥିଲା, େବାଧହୁଏ େସମାେନ ଏ ସବୁ ନିଜ ପିତାମାତା5 ଠାରୁ ଶିଖିଥିେଲ ଏହାର ଆର\ 

େକେବ େହାଇଥିଲା, ତାହା ନି]ୟ ଭାେବ ଗେବଷଣାସାେପ^ ଭଗବାନ କିଏ ? େସ େଦଖିବାକୁ 

େକମିତି ? େସ େକଉଁ ଭାଷାେର କଥା ହୁଅJି ? େସ କଣ ଖାଆJି, େକଉଁଠି ରହJି? ଆଦି ଅେନକ 

2ଶ_ର ବାଣେର ମଁୁ ଏବଂ େମା ପରି ଅେନକ ଅସହାୟ ବ`ୁ ଶୀକାର େହାଇଥିେବ ନିଜ ସJାନକୁ 

ଭଗବାନ5 ବିଷୟେର କହିବା ସମୟେର ଏ ସବୁ 2ଶ_ ଆସିବା ସ�ାଭାବିକ ଇZା ହୁଏ େବେଳ େବେଳ 

ମଁୁ େଛାଟ ଶିଶୁଟିଏ େହାଇଯାଆJି କି? ଏ ସବୁ 2ଶ_ର ଉCର ଜୀ[ାସା କରୁଥାJି 

 ବିଗତ ଦିନେର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସେବ�ାପରି ସବ�ଭାରତୀୟ aରେର ଅେନକ ଘଟଣା ଓ ଦୁଘ�ଟଣା 

ଆମ ଜନମାନସକୁ ଆେYାଳିତ କରିଛି ୨୦୧୪େର ଆସd ନିବ�ାଚନ ପରିେ2^ୀେର ବିଭିd 

ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ମାନ5 ତରଫରୁ ବିଭିd 2କାରର େଘାଷଣାମାନ ନି]ୟ ଭାବେର ଆମ େଦଶର 

ଅେନକ କମ�େକାଢ଼ିଆ ଏବଂ ମାଗଣାଖିଆ5ୁ ସୁହାଉଥିବ େଯଉମଁାେନ କିଛି ନ କରି େକବଳ 

ସରକାର5 ଦୟାେର ବfିବା ଶିଖିଗେଲଣି ଅବ>ା ଏମିତି େହଲାଣି େଯ ଏେବ େଦଶେର ଶେହରୁ 

ଅଧିକ େକାଟି ଜନସଂଖା ଥିବା ସେCg  ବିଭିd କମ� ସଂ>ାନପାଇ ଁ ଜନସ�ଳର େଘାର ଅଭାବ 

େଦଖାେଦଲାଣି ସରକାର େଯ େଲାକ5ୁ କମ�େକାଢ଼ିଆ କରିେଦଲାଣି ଏଥିେର େଦାରାୟ ନାହ< 

ସ�ାଦକୀୟ 
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ମାଗାଣାେର ବିଦୁତ, ଘରପାଇଁ ଜମି, େବକାରୀ ଭCା, ମାଗଣାେର ପାଠପୁaକ, ସାଇେକଲ୍, 

ଲାପଟପ,୍ େମାବାଇଲ୍, ଏକ ଟ5ାେର ଚାଉଳ, ଦୁଇ ତିନି ଟ5ାେର ଶସ... ଆହୁରି ଅେନକ କିଛି 

ଏହା ଫଳେର େଦଶେର ଏକ ବୃହତ େଗାPୀ ମୁj େଟକିଲାଣି ଯାହା କାମ କରିବା ଉପେର ଆଉ 

ବିଶ�ାସ କରୁନାହ< ଦିନଟିଏ ମଜଦୁରୀ କରିେଦେଲ ଅନୁନ ଶେହ ଟ5ା ମିଳୁଛି ଯଦି ମାସେର େକଇ 

ଦିନ କାମ କରିେଦେଲ, ହାତେର ଧନ ରହୁଛି ଏକ ଟ5ାେର ମାସକୁ ୩୫ କିେଲା ଚାଉଳ ମା� 

ପfତିରିଶି ଟ5ାେର ପାଇପାରୁଛJି, େସ େଲାକ କାହ<କି କାମ କରିବ େଯେତେବେଳ ମଧବିC 

ପରିବାରେର ୩୫ ଟ5ାେର କିେଲାଟିଏ ଚାଉଳ ଆସୁଛି, େସଇ ସମୟେର କମ�ସଂ>ାନ କରୁନଥିବା 

ଏବଂ ନିଜକୁ ଗରୀବ େବାଲି କୁହାଉଥିବା ଏକ େଗାPୀ ସରକାର5 ଘର େଜାଇଆଁ େହାଇଯାଇଛJି 

େସମାନ5ୁ ସବୁ 2କାର ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅବ>ା ଏମିତି େହଲାଣି, ଏେବ 

ଗଁାେର ନାମକୁ ମା� ଚାଷୀ ରହିଛJି େଯଉମଁାେନ ଅଧିକ ଜମିବାଡ଼ି ରଖିଛJି େସମାେନ ଚାଷବାସ 

କରିବାପାଇଁ ଚଷା େଖାଜି େଖାଜି ନୟାJ େହଉଛJି ଧାନ ରୁଆ, ବୁଣା ସମୟେର ଚଷା ମାନ5ର 

େଘାର ଅଭାବ ରହୁଛି ଗଁାେର ରହୁଥିବା ଅେନକ େଲାକ ଏହି ଅସୁବିଧା ଅେl ନିେଭଇ ସାରିେଲଣି 

ଏହି ସବୁ ମାଗଣା ବବ>ା ପାଇଁ ହ< ଆମ େଦଶେର ସବୁେବେଳ ନିଅRିଆ ଅବ>ା ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବଂ 

ସmତି ଡଲାର ତୁଳନାେର ଟ5ାର ମୂଲ nାସ ପାଇବା ମଧ ଏହାର ଏକ ନିଦଶ�ନ େହାଇପାେର 

ସବୁଥିେର ସବସିଡ଼ି େଦଇ େଦଇ ସରକାର ବାଷoକ ଆୟକୁ େକବଳ ମାଗଣାେର ବାRିବାେର ଲାଗିଛJି 

ସିନା, ଏହାକୁ େକୗଣସି ଉdତିମୂଳକ କାଯ�େର ନିେୟାଜିତ କରିବାର େଯାଜନା କିଛି କରୁନାହାJି 

ସମa 2କାର େସବାକୁ ବବସାୟୀକରଣ ଓ େବସରକାରୀ ସଂ>ାମାନ5 ହାତେର େଟକି େଦଉଛJି, 

ଆଉ େଦଶର ଦୁରାବ>ା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? େକେବ ଏ >ିତି ସୁଧିରିବ? ସହଜ ଉCର ମିଳିବ, 

ଭଗବାନ ଚାହ<େଲ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ 

 ଗତ ମାସେର ନିଜକୁ ଭଗବାନ5 ପଥଚାରୀ େବାଲି େବାଲାଉଥିବା ଜେନୖକ ବାବା5 

କଳାକାରନାମା ପଦାେର ପଡ଼ିବାପେର େଦଶେର ରାଜନୀତି େଯାର ଧରିଥିଲା, େହେଲ ଅବ>ା 

ଅସ\ାଳ େହବାର େଦଖି ସମେa ମl ଛାଡ଼ିେଦେଲ, ଏବଂ ଦିେନ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କୁହାଉଥିବା େସହି 

ବpି ଜଣକ ଏେବ େଜଲର େକାଠରିେର ବସି ଧାନ କରୁଥିବା ଖବର ସବୁ ଖବର େଦଉଥିବା 
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ଚାେନଲେର େଦଖାଯାଉଛି ଭଗବତ୍ ଆ>ା ରଖୁଥିବା ନିରୀହ ଭp5 ସହ ଦୁରାଚାର କରୁଥିବା 

ଏମିତି ଅେନକ ବାବା5 କାହାଣୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆେମ ଶୁଣି ଆସିଛୁ େହେଲ େସ ସବୁ ଆମ 

ମାନସପଟରୁ ଅJହoତ େହାଇଯାଉଥିବା େବେଳ ସଦ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ମାମଲାେର ଛYିେହାଇଥିବା 

ବାବା ଜଣକ ଜେଣ ବିCଶାଳୀ ଏବଂ 2ସିq ବାବା େହାଇଥିବାରୁ ଘଟଣା 2ତି ଦୃ�ିେକାଣ ବଦଳିବାେର 

ଲାଗିଛି ବାବା5ୁ ଧରିବାପେର ବାବା5 ବିେରାଧେର ବିଭିd ସଂ>ା ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାର5 

ତରଫରୁ ମଧ ଅେନକ କାଯ�ାନୁPାନ ଆର\ େହାଇଗଲାଣି ଭାବିେଲ ଅrୁତ ଲାେଗ େଯ 

େଯଉଁମାେନ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ତାଗ କରିେଦଇ ଭଗବତ୍ ମାଗ�େର ଚାଲିେଲ େସମାେନ ସାଂସାରିକ 

ସୁଖରୁ ନିବୃC ରହିବା ବିେଧୟ େବାଲି କୁହାଗଲା କିJs  ଆ]ଯ�ର ବିଷୟ ଆଜିକାଲି ବାବାମାେନ 

ନିଜକୁ ସମa 2କାର ସାଂସାରିକ ସୁଖର ଅଭa କରି ପକାଇେଲଣି େକହି ବାବା ୧୧୦୦ େକାଟିର 

ମାଲିକ ତ ପୁଣି କିଏ ଅଗଣିତ ଆtମର ମାଲିକ େସମାେନ ଆସJି ଯାଆJି ନିଜ େହଲିକପ�ରେର 

କି�ା ଉଡ଼ାଯାହାଜେର ରହJି ବହୁତଳ ବିଶି� 2ାସାଦ ମାନ5େର ପାଖେର ଅଗଣିତ ପରିଚାରକ 

ଓ େସବକ େସବିକା ସବୁେବେଳ ଟିଭିର ପରଦାେର େଦଖାେଦଇ 2ବଚନ େଦଉଥାJି େସମାନ5ର 

ଥାଟ୍ େଦଖି ଅେନେକ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିେବ ଆେମ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରୀ କେଲ ବି ଏେତ ସ%Cି 

କରିପାରିବା ନାହ<, ଚାଲ ବାବାଜୀ େହବା େଗରୁଆ ବu କି�ା ଧଳା ବu ପରିହିତ େହାଇ ଭp 

ମjଳୀେର ବସି ନାଚଗୀତ କରିବା ଆଉ ଧନ ସହିତ ରା�ୀର ଅ`କାରମୟ 2ହରୀେର େକୗଣସି 

ମହିଳା ଭp5 ସହ େଦୖହିକ [ାନ ଆହରଣ କରିବା ଆଉ ଧରାପଡ଼ିଗେଲ କହିବା, ଯାହା େହଉଛି 

ସବୁ ଭଗବାନ5 ଇZା, ମଁୁ କିଛି କରିନାହ<, ଏ ସବୁ େମା ବିରୁqେର ଏକ ଷଡ଼ଯv 

 ମାନସମXନ କରିବାପାଇଁ ଏତିକି ସ%ାଦକୀୟ ଯେଥ� େବାଲି ମଁୁ ଭାବୁଛି ଅବଶ କିଛି 

ପାଠକ ଏହି ସ%ାଦକୀୟକୁ ଅଣସାହିତିକ ବା ଅସ�ାଦୁକର ସାରା େଦଶ ଗଜାନନ5 ଆଗମନେର 

ଖୁସିେର ଉତ୍ ଫୁwିତ େହାଇ ଉxବମୁଖର େହାଇ ଉଠିଛି, େସେତେବେଳ ଉCର2େଦଶେର ଏହି 

ଜିwାର େଲାକମାେନ ପରyରର ରp େଦଖିବାପାଇଁ ଆତୁର େହାଇ ଉଠିବା ନି]ୟଭାେବ ଏକ ଦୁଃଖଦ 

ଘଟଣା ମଁୁ ଏହିପରି ଜାତିଆଣ ଦlାକୁ େଘାର ଶzେର ନିYା କେର ଏବଂ ଭାବୁଛି, ଆହ�ାନ ଇ-

ପ�ିକା ପଢୁଥିବା ସମa ପାଠକପାଠିକ ମଧ େମା ସହ ସହମତ େହେବ 
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 େଶଷେର ଭଗବାନ tୀ ଗେଣଶ5 ଆଗମନର ପବ� ବିନାୟକ ଚତୁଥ�ୀ ଉପଲେ^ ସମa 

ପାଠକ ପାଠିକା5ୁ ଭଗବାନ ବି|ହରଣ କରି ଦୀଘ�ାୟୁ 2ଦାନ କରJs  େବାଲି 2ାଥ�ନା କରୁଛି ଆଜି 

ପ]ିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ 2ମୁଖ ପବ� ନୂଆଖାଇ ପବି� ନୂଆଖାଇ ଅବସରେର ବିଭିd >ାନେର 

ମେନାର}ନ କାଯ�~ମମାେନ ଆେୟାଜନ କରାଯାଏ ପ]ିମ ଓଡ଼ିଶାେର ଏହି ପବ�କୁ ନୂଆଖାଇ 

େଭଟଘାଟ୍ େବାଲି ମଧ କୁହାଯାଏ ଏହି ପବ� ଉପଲେ^ ମଁୁ ସମa ଓଡ଼ିଶାବାସୀ5ୁ ଅଭିନYନ 

ଜଣାଉଛି ନୂଆ ଫସଲ ପେର ନୂଆ ଚାଉଳେର ତିଆରି େହାଇଥିବା ପିଠାପଣା ସେମତ ଅେନକ 

ଆfଳିକ ଖାଦ ପରଶି ଏହି ପବ�କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ େସୗଭାଗବଶତଃ େମା ଚାକିରୀ ଜୀବନ 

2ାର\େର ମଁୁ ସୁବ'�ପୁର ଜିwାେର ଥିବା ସମୟେର େଗାଟିଏ ବଷ� ନୂଆଖାଇ େଭଟଘାଟେର ସାମିଲ୍ 

େହବାର େସୗଭାଗ ପାଇଥିଲି େମାେତ ଏହି ପବ�େର ଗାଁର ଘେର ଘେର େହଉଥିବା ପିଠାପଣା ଏବଂ 

ଆଗମନ କରିଥିବା ଅତିଥି5ୁ ସମୁଦାୟ ଗଁାର 2େତକ ଘେର ସ�ାଗତ କରି ଖୁଆଇବାର ପର%ରା 

ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ମଁୁ ଜେନୖକ ବpି5 ସହ ତା5 ଭଉଣୀ5 ଗଁାକୁ 

ଯାଇଥିବା ସମୟେର େସହି �ାମର ଅେନକ ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଘରକୁ ନିମvଣ କରି ବିଭିd 2କାରର 

ସୁଖାଦ ଖୁଆଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହା େମାେତ ଅତJ ଆନY େଦଇଥିଲା ଏହିପରି ସଦଭାବନା ଓ 

ଭାତୃତ�ର ନିଦଶ�ନ ହ< ଆମ ବିଶାଳ ଭାରତବଷ�ର ଐକର କାରଣ ଆେମ ସମେa ଜାତିଧମ�ବ'� 

ନିବoେଶଷେର ଏକ 

 ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ମାସର ଆହ�ାନ ଆପଣମାନ5ୁ ଆେମାଦିତ କରିବ ପ�ିକାେର 

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିd କଥାକାହାଣୀ ଓ କବିତା ବିଷୟେର ନିଜସ� ମତାମତ ଆମକୁ ଅବଶ 

ଜଣାଇେବ 

 ଧନବାଦ 

 ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ 
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ମା      ୮ 

ସନମ କୁମାରୀ 

ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା    ୯ 

ଡା ସହେଦବ ସ�ାଇଁ 

େ2ମ ଅତୃ
 ମନର ଅକୁହା େବଦନା   ୧୧ 

େବୖକୁ�ନାଥ ସାହୁ ଓ ଜଗେମାହନ ବାଘ 

େଖଳନା ନୁହଇଁ ନାରୀ - ୩    ୧୩ 

ରଶWିର}ନ କର 

ଭାରତୀୟ ମୁ�ାର ଅବମୂଲାୟନ   ୧୪ 

2ୀତି2ିୟଦଶoନୀ ମହାପା� 

ଆର\      ୧୭ 

ର}ନ କୁମାର ପାଣି�ାହୀ 

ବାବୁଭାଇ5 ନିଜ କଥା    ୧୮ 

ଅରବିY ଆଚାଯ� 

ଭଗବାନ କିଏ ?     ୨୫ 

ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ 

ତୁେମ ଗଲାପେର     ୨୭ 

ଶୁଚି�ିତା ଗୁରୁ 

େଜେଜ5 େ2ମ     ୨୮ 

ଜୟJ ଦାସ 

ଅସ%ୂ'�ା      ୩୦ 

ବନାନୀ ଶତପଥୀ 

ତୁେମ ଫୁଲଟିଏ     ୩୨ 

ଅବିନାଶ କୁମାର ସାହୁ 

େଯେବ େଦଖାେହବ     ୩୩ 

ସବସାଚୀ ରଥ 

 

ତୁେମ      ୩୪ 

ସେJାଷ କୁମାର ସାହୁ 

ପୂବ�ରାଗ      ୩୬ 

ଶ5ଷ�ଣ ପରିଡ଼ା 

ବନାନୀ      ୩୮ 

ବିନୟ େମାହନ ଦାସ 

ମା— େମାର     ୪୦ 

ନିେବଦିତା ମିtଗୁରୁ 

ଭୁଲ ରାaା     ୪୧ 

ପତିତପାବନ େଲ5ା 

ଗୁରୁ ହ< ସା^ାତ ଈଶ�ର    ୪୨ 

େମୗସୁମୀ ଦାସ 

ଅଭିଭାବକ ମାନ5 ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର   ୪୩ 

 

ଭାlିଦିଅ େମରୁଦj    ୪୫ 

ଡା େମଜର େଗୗରୀ 2ସାଦ ମହାପା� 

ମୁହଁଚୁଆଁ      ୪୬ 

ତାରା2ସାଦ େଜନା 

ଆସ ବୁଲିଯିବା ଆମ ରାଇଜ    ୪୮ 

ଜଗdାଥ ରାୟ 

ବସJ ଆସିଛି     ୫୮ 

କମଳ କୁମାର ଦାସ 

କହିେଲ କହୁଛି କହିଲା େବାଲି   ୫୯ 

2ଶାJ କୁମାର ଭୂୟଁା 

ବିେଶଷ ସୂଚନା     ୬୪ 

ସୂଚୀପ� 
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ଭାବର ସହେର େମାର ମନ ମYିର 

ମନ ମYିରେର ମା ତୁ େଦବୀ େମାହର 

େତା ପାଇଁ େସହି ମନ ଆଜି ସରଗ ପୁର 

େତା ବିନା ନାହି ଆଉ କିଛି ଖୁସି େମାହର [୧] 

ପୃଥିବୀଠୁ ବଡ଼ ମା—ତୁ ଆକାଶ ଠୁ ଉ� 

େତା yଶ� ଭରିଦିଏ ଜିବେନ ମହକ 

ତୁ େମାର ସ�ପ_ ମା ତୁ େମାର ଆଶା 

େତା ବିନା ଜୀବନ େମା ଅ`କାର ରାaା[୨] 

େତା ଠାରୁ ଜୀବନର ମv ମଁୁ ଶିଖିଛି  

ଭୁଲିବିନି ତାକୁ େକେବ କଥା ମଁୁ େଦଉଛି 

େତା କଥା ଶୁଣି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି 

ଜୀଇଥିଁବା ଯାଏ େତା ପାେଶ ରହିଥିବି[୩] 

ମା େତା—ପାେଶ ମଁୁ କରୁଅଛି ଅଳି 

େମାେତ େକେବ ଭୁଲିବୁନି ମଁା େମାହରି 

େତା ବିନା ଜୀବନ େମା ମରୁଭୂମି ସମ 

େତା ପାଇ ଜୀବନ େମା ସ�ପ_ର ମହଲ[୪] 

ମା 

ସନମ ୍କୁମାରୀ 
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ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା 
ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲୁଥିଲା 
ଟୁକୁ ଟୁକୁ େଦଖୁଥିଲା 
େମାେତ େଦଖି ହସୁଥିଲା 
ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୧ 
 
େକେତ ଗପ ଗପୁଥିଲା 
ପାହାJିଆରୁ ଡାକୁଥିଲା 
ଲ�ନ ଲାେଗଇ େଦଇ 
ପାଠ ପଢ଼ କହୁଥିଲା 
ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୨ 
 
ମାଆ େମାର ମାଆ ନୁେହଁ 
େମା ବାପା5 ମା— ସିଏ 
ତା ବୁକୁର ^ୀର େଦଲା 
କାେଖଇ େକାେଳଇ େନଲା 
ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୩ 
 
ଦୁଃେଖ ସୁେଖ ସାଥୀ ଥିଲା 
ପଖାଳ ଓ ଭଜା େଦଲା 
ନିେଜ ସିନା ମୂଖ� ଥିଲା 
ହାଇ�sଲ ପଠାଇଲା 

ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା... 

ଡା ସହେଦବ ସ�ାଇ ଁ
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ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୪ 
 
ଗାଆଁରୁ ସହର ଗଲା 
ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କଲା 
ନାତି ଅଣନାତି କଲା 
କାଶୀ ପjିେଚରୀ ଗଲା 
ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୫ 
 
ଅଶି ବଷ� ବfିଥିଲା 
େକେତ କ� କରିଥିଲା 
ଡିେମନ୍ ସିଆ ଲାଗିଗଲା 
ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲା 
ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୬ 
 
େକେତ େ�ହ କରିଥିଲା 
ଡାpର େବାଲି ଗବ�ଥିଲା 
ମାଆ ସିନା ଚାଲିଗଲା 
��ତି ତା—ର ରହିଗଲା 
ମାଆ େମାର ଚାଲିଗଲା ୭ 
 
(ସ�ଗ�ୀୟା େଶାଭା ସ�ାଇଁ5ର ବାଷoକ ସ�ଗ�ବାସର ��ତିେର କବିତାଟି ଉxଗ�ୀକୃତ) 



ଅ�ମ ବଷ�, ସ
ମ ସଂଖା 
େସେପ��ର ୨୦୧୩ 

 

 11 
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ତୁମ ଝାପସା ହସର ସହେର, 

ମିଛ �ପ_ର ଧାରା ।  

ସବୁ ଲୁହ ତ ତୁମର, 

ଶp  ଅଭିଶାେପ ଭରା ॥  

 

ଜାେଣ ମଁୁ , 

େମା ଆଶାେଟ ତ
 ଖଡ ଆଶ5ା, 

େକେବବି ଲୁଟିପାେର  କାଳ ସାଜି, 

େଦହ, ମନ, ଭରସା ।  

ତଥାପି ତ ହଜିଛି ତୁମଠି; 

େ2ମିକେଟ ସାଜି, 

େଖଳିବାକୁ ପେଡ ଏଠି ଜୀବନର ବାଜି ॥  

 

ତୁମ 2ତିଟି ଦୁଃଖର ଦାେନ; 

ଲୀନ େହବା ପାଇଁ, 

ଏକାJେର ନିେଜ ପେଛ; 

ବାହୁନି ବି ନିଜ ପାଇଁ, 

ତୁମ ସାେଥ ଥିବା ଯାଏ; 

ବfୁଥିବି ତୁମପାଇଁ ॥  

 

େ�ମ-ଅତୃ�ମନର ଅକୁହା େବଦନା 
େବୖକୁ� ନାଥ ସାହୁ ଓ 

ଜଗେମାହନ ବାଘ 
 
 
 

NIT, Rourkela 
No Photos Submitted 
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ନୀରବତା ଅେଟ େମା େ2ମର ଭାଷା, 

ମାେନ ଭରୁଥାଏ େମାର େକେତ େଯ ଆଶା ।  

ଜାଣୁଛି େଯ ମଁୁ ଆଜି ଧାଉଁଥିଲି, 

ମରିଚୀକା େ2ମୀ ସାଜି ।  

େଯେତ େରାକିେଲ ବି ମନ ଅବୁଝା ମନ, 

ହଉନଥିଲା େଯ ରାଜି ॥  

 

େ2ମ ଏ ଅପୂବ� ସୁଖ, 

ଶୁ¥ ମନର ଦୂରକେର ଦୁଃଖ ।  

ଅତୃ
 ସାଧନାର ଏ େଯ  ଅକୁହା େବଦନା , 

ଚାଲିଆେସ ସପେନ -ଚାଲିଯାଏ ସପେନ , 

ନପେଡ େଯ ଜଣା ॥ 

 

ସମୟ ଚକେର ଗଡିଯାଏ , 

ଏ ଜୀବନ ରଥ।  

ବାଟବଣା େହାଇ ରହିଯାଏ, 

େ2ମର ଏ ପଥ ॥  
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ରଶWିର}ନ କର 
ଗବoତ ସJାନ େମା ମାତୃଭୂମିର 
ପିତା5ର େ�ହି କନା, 
ମଁୁ େସହି କିରଣ ମଁୁ େସହି 2ତିଭା 
କ¦ନା, ଲତା ଓ ସାଇନା ୧ 
େଦଶ ଶାସନରୁ େଖଳକୁଦ ଯାଏଁ 
ନିଜକୁ କରି >ାପିତ, 
ସାହିତ ବି[ାନ କଳା ସଂ��ତିେର 
େହାଇଛି ବିଶ� ଚ�oତ ୨ 
ଆଜି ଏ ବିଶ�ର େକାେଣ ଅନୁେକାେଣ 
ସବୁଠି ଆଗେର ମଁୁ, 
ଭୃଣହତା ଅବା ବଳା§ାରୁ କିଆ ଁ
ବିରତ ନ ରହୁ ତୁ ୩ 
ମଁୁ ବfିଥିେଲ ତ ପାଇବୁ େ2ମିକା 
ଭ¨ୀ ମାଆ ଝିଅଟିଏ? 
ବଂଶଧାରା କି େତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ 
ନ ପାଇେଲ ପ©ୀଟିଏ ୪ 
ମଣିଷ ଜୀବେନ ମହCg  ନାରୀର 
ବୁଝୁନୁ କାହ< େର ମୂଖ�, 
ନାରୀ ଦିଏ ପରା ସବ�ସୁଖ ଜାଣ 
େ�ହ ତା—ର ନିଃସ�ାଥ�୫ 
ମେନ ରଖିଥାେର ଯଉତୁକ େଲାଭୀ 
ଜାଣିଥାେର ବଭିଚାରୀ, 
େସହି ନାରୀ େ�େହ ଉqାର ପାଇବୁ 
ନାରୀ କୁ ନ େଦ ତୁ ମାରି ୬ 

େଖଳନା ନୁହଇଁ ନାରୀ - ୩ 

ରଶWିର}ନ କର 
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tୀମତି 2ୀତି2ିୟଦଶoନୀ ମହାପା� 

 ବିଗତ ସ
ାହେର ଭାରତୀୟ ମୁ�ା ବଜାରେର ଟ5ା ତୁଳନାେର 

ଡଲାର ଅଧିକ ଶpିଶାଳୀ େହବାପଛେର ରହସ କଣ ?  କାହ<କି ଡଲାର୍ 

ଯାହା ମା� ବେଷ� ତେଳ ୩୯ ଟ5ାେର ଥିଲା ଏେବ ୬୮ ଟ5ାେର 

ପହfିଛି? 

 ଏହା ପଛେର ଆେମରିକୀୟ ଅଥ�ବବ>ାର 2Zd ହାତ ରହିଛି 

ଏହାର କାରଣ କଣ ଆେମରିକୀୟ ଅଥ�ବବ>ାେର ଉdତି ? ନା, ଏହା 

େକବଳ ଓ େକବଳ ଭାରତୀୟ ଅଥ�ଶାuୀମାନ5 ଦ^ତାର ଅଭାବ ମା� 

 ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ବହୁ ରାªୀୟ କ%ାନୀ ମାନ5ୁ ବବସାୟ 

କରିବାର ସୁେଯାଗ େଦଇେଦବା ଆମ ଅଥ�ବବ>ାକୁ ଦୁବ�ଳ କରିବାପାଇ ଁ

ଯେଥ� ସାଧାରଣତଃ ଆେମ ପିଉଥିବା ଥjା ପାନୀୟର ନିମ�ାଣେର ଏକ 

ଟ5ାରୁ ବି କମ ଖ�� ହୁଏ କିJs  ଏହାକୁ ଦଶଟ5ାେର ବି~ୟ କରାଯାଏ, 

ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବିେଦଶକୁ ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ଆେମ େସ 

େଦଶର େକୗଣସି ଉ«ାଦର ଏକ ନାମକୁ ବବହାର କରୁଥାଉ େବାଲି 

େକବଳ ¬ାfାଇଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବବସାୟିକ େଗାPୀ 

ବିେଦଶକୁ େକାଟି େକାଟି ଟ5ା େଦଇଥାJି 2ତିବଷ� ଏହିପରି ହଜାର 

ହଜାର େକାଟି ଟ5ା ଆମ େଦଶରୁ ବିେଦଶକୁ ର
ାନୀ େହାଇଯାଏ 

 ଏେବ ଚିJା କରି େଦଖିବା ସମୟ ଆସିଛି, ଡଲାରର ମୂଲ ବଢୁଛି 

କାହ<କି ? ଯଦି ଭାରତେର ଉ«ାଦନ େହଉଥିବା ବas ବିେଦଶକୁ ର
ାନୀ 

କରାଯାଆJା, େତେବ ଭାରତକୁ ଡଲାର୍ ଆସୁଥାJା, ଏବଂ ଭାରତର 

ଭାରତୀୟ ମୁ%ାର ଅବମୂଲ&ାୟନ 

2ୀତି 2ିୟଦଶoନୀ ମହାପା� 
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େଶୟାର୍ ବଜାରେର ବିେଦଶୀ ଉପେଭାpାମାେନ ଡଲାର ଲଗାଇଥାେJ, କିJs  ଦୁଭ�ାଗର ବିଷୟ ବିଗତ 

ପାfବଷ�େର ଭାରତର େଶୟାର ବଜାର େଯଉଁ2କାର ଦୁଗ�ତି ମଧେର ଗତି କରୁଛି, େସଥିେର 

ହେତାxାହିତ େହାଇ ଅେନକ ବିେଦଶୀ ଅଥ�ନିେବଶକାରୀ ଭାରତେର ନିେବଶ କରିଥିବା ଡଲାର 

ଉେଠଇ େନଇଯାଇଛJି, ଯାହା ଫଳେର ଡଲାରର ମୂଲ ବୃqି େହାଇଛି 

 ଆେମ େଯତିକି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁେଛ, ତାହାଠୁ େଢର୍ କମ ର
ାନୀ କରୁେଛ, ଅଥ�ାତ 

ଆେମ ଡଲାର ଆକାରେର ଅଧିକ ଖ�� କରୁେଛ କିJs  ଟ5ା ଆକାରେର କମ ୍ଆଦାୟ କରୁେଛ େତଣୁ 

ଟ5ାର ମୂଲ nାସ ପାଇବାେର ଲାଗିଛି 

 େଗାବାଲାଇେଜସନ୍ ବା ବହୁରାªୀୟକରଣ 2~ିୟାେର ଆେମ ବିେଦଶରୁ ଆମଦାନୀ େହଉଥିବା 

ବasମାନ5 େମାହେର ପଡ଼ିଯାଉେଛ, ସତ କିJs  ଅନ ଦୃ�ିେର େଦଖିେଲ ଏହା ଏକ 2କାର 

ଉପନିେବଶବାଦ େବାଲି ମଧ କହିପାରିବା ବିେଦଶୀ ବas ଓ ସଂ��ତି ଧିେର ଧିେର ଆମ ସଂ��ତି 

ଉପେର 2ଭାବ େଦଖାଇବାେର ଲାଗିଛି ସଂ2ତି ଏହାର 2ଭାବ ଆମ ବଜାର ଉପେର ପଡୁଛି  

 ଆେମରୀକିୟ ଉପନିେବଶବାଦର 2ଭାବ ଅେନକ େଦଶ ଯଥା, େମ®ିେକା, େକାରିଆ, ଆଦି 

େଦଶେର େଦଖାଯାଇଥିଲା ଅତୀତେର, ଏେବ ଭାରତ େସହି ସମୟ େଦଇ ଗତି କରୁଛି, ଯଦି ଆେମ 

ସାଧାରଣ ମନୁଷମାେନ ନିେଜ ନ ସୁଧୁରିବା ତା—େହେଲ ଦିନ ଆସିବ ଆମ ଟ5ାର ମୂଲ ଡଲାର 

ତୁଳନାେର କିଛି ରହିବ ନାହ< ଏହାଫଳେର ଅଧିକ ଅସୁବିଧା େଭାଗିବା େକବଳ ଆେମ ଆମ 

ପିଲାମାେନ ବିେଦଶେର ଯାଇ ଶି^ା ପାଇେବ ନାହ< ବିେଦଶର ସଂ>ାମାେନ ଆମ ପିଲାମାନ5ୁ ଚାକିରୀ 

େଦେବ ନାହ< େଯଉ ଁ ଅ¦ େକେତଜଣ ବିେଦଶେର ଚାକିରୀ ପାଇେବ େସମାେନ ବହୁତ କମ 

ଦରମାେର ଚାକିରୀ କରିେବ, ଏହା ଏକ 2କାରର ଦାସ2ଥା େହବ ତାହା ନି]ୟ ବC�ମାନ ବି ଆମ 

େଦଶରୁ ଆେମରିକା ଯାଇ କ%ୁଟର ଇ}ିନିୟରିଂ କରୁଥିବା ଅେନକ େଲାକ ଆେମରିକୀୟ 

େବତନେଭାଗୀ5 ଠାରୁ େଢର୍ କମ ଦରମାେର କାମ କରୁଛJି ଏହି ସମସା ଅଧିକ ବଳବCର 

େହବ 

 ଆମ େଦଶର ଅଧିକାଂଶ ପୁ}ି ବିେଦଶରୁ କfା େତୖଳ ଆମଦାନୀେର ଖ�� ହୁଏ, ଯଦି ଆେମ 

େପେ¯ାଲିୟମ ୍ପଦାଥ�ର ବବହାର କମ ୍କରିବା ନାହ<, େତେବ ଆମର େଦଶର ଅଥ�ଭjାର ଦିନକୁ 
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ଦିନ କମ ୍େହାଇଯିବ ଏହାର ଦୁ°ଭାବ ଆମ ଅଥ�ନୀତି ଉପେର ପଡ଼ିବ 

 େତଣୁ ବିେଦଶୀ ବas ଓ େସବାର ବବହାର ଆେମ େଯେତ କମ କରିବା ଆେମ େସେତ ଅଧିକ 

ଡଲାର ବfାଇପାରିବା ଯାନବାହାନ ବବହାର ସମୟେର ଯଥାସ\ବ କମ େତୖଳ ବବହାର 

କରିବା, କି�ା ସାବ�ଜନୀନ ଯାତାୟାତର ବବହାର କରିବା ଦ�ାରା େପେ¯ାଲିୟମ ପଦାଥ�ର ବବହାର 

କମ କରିପାରିବା ବିେଦଶୀ ବas ବବହାର କମ ୍ କରିବା ଅତାବଶକ ପଦାଥ� ମାନ5ୁ 

ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େସୗଖୀନ ବବହାଯ� ପଦାଥ�ର ବବହାର ଯଥା ସ\ବ କମ କରିେଦେଲ ଆମ ପାଇ ଁ

ନି]ୟ ଭାବେର ଭଲ େହବ 

ଟମାଟ େପେ¯ାଲ୍ ଲୁହ ବହାଉଛି 
ପିଆଜକୁ େଦଖି େକାହ 
େଦଶର ଅବ>ା େଦଖି େଦଖି ମେର 
ଛାଡୁଛି ବfିବା େମାହ... 
 
ଦିନୁ ଦିନ ବେଢ଼ ବfିବାର ମୂଲ 
ଦରମା ବେଢ଼ନି େସେତ, 
ଖାଇ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କି ନିଅR 
ବfାଇବି ଆଉ େକେତ ??? 
 
ଦିନ ରାତି ଖଟି ଦିଓଳି ପାଇଁ କି 
ଦି ମୁଠା େଯାଗାଡ଼ କରୁ, 
େସଥିରୁ ମଧ େହ କର େବାଲି ନିଅ 
େଭାେକ ପେଛ ଆେମ ମରୁ... 
 
େକେତ ଅନାୟ ଓ ଅନୀତି େଦଖିବା 
କହିେଲ ବି େହଲୁ େଦାଷୀ, 
ସତ କଥା ଭାଇ ସରକାର େନେଲ 
ଆମ ରpମାଂସ େଶାଷି... 

ଗରିବ ନଁାେର ମାଗଣା ଚାଉଳ 
େଫାନ୍ ଓ ବିଜୁଳୀବତୀ, 
ଧନୀେଲାେକ କିଛି ଚିJାନାହ< 
ମରୁ ଧନପାଇଁ ଆେମ ନିତି... 
 
ଇYିରା ଆବାସ, ୧୦୮ ଗାଡ଼ି 
ସବୁ ତା5 ପାଇଁ ଖ}ା, 
ମଧମବଗ�କୁ ବଳି େଦେବ ସେତ 
ଆେମ ଖାସି ଅବା ଗ}ା.... 
 
େମାଦି, ରାହୁଳ, ମାୟା ମୁଲାୟମ 
େସମାନ5ୁ କିବା ଭୟ, 
ଜିଭେର ମJର ଫୁ5ିେଲ େଲାେକ ବି 
କରୁଥିେବ ଜୟ ଜୟ... 
 
େକେବ ସୁଧୁରିବ ଏ େଦଶ ଅବ>ା 
େଦଖିବାକୁ ଥିବ କିଏ, 
ମାରି ଖାଉଥିବ ଝା%ି େନଉଥିବ 
େହାଇଥିବ େନତା ଯିଏ ... 
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ର}ନ କୁମାର ପାଣି�ାହୀ 

େଯେବ େଯେବ ଭାେବ 

ଆଉ ଭଲପାଇବିନି େତାେତ 

େମା ମନ, 2ାଣ, ହୃଦୟ େଦଇ 

ଆଉ ସଜାଇବିନି 

େମା ପାଟରାଣୀ େବଶେର 

ହୃଦୟର 2ତିଟି େକାଠରୀରୁ 

ବାହାର କରି େଫାପାଡ଼ି େଦବି 

େତାେତ େକଉଁ ଏକ 

ଅଜଣା ଅଚି±ା >ାନେର 

ଭୁଲିଯିବାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

େଯେବ ମେନ ମେନ >ିର କେର 

େସେତେବେଳ କାହ<କି େକଜାଣି 

ଆର\ ହୁଏ େତା 2ତି 

େବଶୀ େବଶୀ ଭଲପାଇବା 

ଅଜାଣତେର, ଅେଗାଚରେର 

ଚି±ା ଚି±ା ହୃଦୟର 

ଅଚି±ା >ାନେର 

ଆର' 

ର}ନ କୁମାର ପାଣି�ାହୀ 
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-ପାf- 

 କୁନି େମା ପାଖରୁ 2ାୟ ଦୁଇ ତିନି ଘRା େହବ ଗଲାଣି କିJs  ତା—ର 

ମୁହଁଟା େମାର ପାଖେର ସବୁେବେଳ ଦିଶୁଥାଏ ଉପରେବଳା ମଁୁ ଓ ମା— 

ଦିେହଁ ତା5 ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ମା— କିJs  େକୗଣସି କାମ େହତୁ 

ଯାଇପାରିଲା ନାହ< ମଁୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଲି ଆଗରୁ ମଁୁ ଏପରି ଭାବେର 

କାହା ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇନଥିଲି କିJs  େସଦିନ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ମଁୁ 

କିପରି ଭାବେର ଜେନW}ୟ ବାବୁ5 ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି ଓ ପୁରା ¬ି େହାଇ 

ନିଜକୁ ସମa5 ସହ ମିେଶଇ େଦଲି ମଁୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହ< 

 େସଠି ମଁୁ ପହfିବା େବଳକୁ କୁନା, ଲୁନା, ମିନି ଆଉ ଜେନW}ୟ 

ବାବୁ5 ସାନ ଝିଅ ରିନା ପାଟି କରି ଉଠିେଲ - 

 –ବାବୁ ଭାଇ.... ବାବୁ ଭାଇ...— 

 ମଁୁ କିJs  କାହ<କି େକଜାଣି, ତା5 କଥାକୁ ମୁj ଭିତେର ପୁରାଇଲି 

ନାହ< ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି ସେତ େଯପରି କିଏ େମାେତ ଆକଷoତ 

କଲା େଶାଇବା ଘେର ପଶୁ ପଶୁ କୁନି ଆଉ ତାର ଖୁଡ଼ି, ମାେନ ଜେନW}ୟ 

ବାବୁ5 uୀ5ୁ େଭଟିଲି କୁନି ତେଳ ବସିପଡ଼ି ଘର ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲା ଲାଲ୍ 

ରlର ଗାଉନଟା ପି`ିଥାଏ ମେତ େଦଖି ହଠାତ୍ ସଂଯତ େହଲା ମୁହ ଁ

ତଳକୁ େପାତି ଶୀ² ଶୀ² ଘର ସଫାେର ଲାଗିଗଲା 

 ମଁୁ ଅନମାନ5 ସହିତ ଗପସପେର ବa େହାଇଗଲି କୁନି ଏଇ 

ସମୟ ଭିତେର ଝାଡୁ ମାରିେଦଇ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଧରି େମା ପାଖକୁ ଆସିଲା 

ପିଲାମାନ5ୁ କହିଲା- 

ବାବୁଭାଇ( ନିଜ କଥା 

ଅରବିY ଆଚାଯ� 
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 –େହ! ଯାଉନ େର େସଇଠି େଖଳିବ— 

 -ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାରୀ ଖୁଶିଥିଲି କହିଲି - 

 –ଥାଆJs  େସମାେନ— 

 ମେତ ସିଏ େଟେରଇ କି ଚାହ<ଲା େସଇଟା ତା—ର େyଶିେମନ୍ ଚାହାଣୀ ମାେନ ମୁହଁଟାକୁ 

ପୁରା ଉପରକୁ ନ େଟକି ଚାହ<ବା ମଁୁ ହସୁଥିଲି 

 ଦୁେହଁ ଆର ଘରକୁ ଗଲୁ ମସିଣାଟାଏ ବିେଛଇେଦଇ ବସିଲୁ ମଁୁ ଦୂରତା ର^ା କରି ବସିଥାଏ 

ମେନ ମେନ କିJs  କିଛି ଅଲଗା କଥା ବିଚାର କରୁଥାଏ େଯେତେବେଳ ଦୂରେର ଥିଲି େସେତେବେଳ 

ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ େକେତ ମନ େହଉଥିଲା, ଆଜି ଏେତ ପାଖେର ଥାଇ ବି ଶାଳୀନତା େଦେଖଇ 

ଦୂେରଇ େଦଉଛି ! 

 ଅବଶ କୁନି େମାେତ ବାର�ାର କହୁଥାଏ, –ଠିକ୍ େସ ବସୁନ— େମାେତ ଭାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା 

ତା—ର ଏଇ କଥା ପଦକ ମନ େହଉଥିଲା େସ ଯଦି ସବୁେବେଳ େମାେତ ଏମିତି କୁହJା େକମିତି 

ଲାଗJା! କିJs  ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କାହ<କି େକଜାଣି େମାେତ ଭାରୀ ଭୟ ଲାେଗ କଣ େସ ବାଘ ନା 

ଭାଲୁ ? କିJs  କଥାବାC�ା କରିବା େବେଳ ମଁୁ ଏେତ ଖୁଶି େହାଇଯାଏ େଯ େମା ପାଟି ଆଉ ଆଖି 

ଦୁଇଟାରୁ ଖୁସିର ସୀମା ପାର େହବା ପାଇଁ 2ବଳ ଉZgାସ ଉେଠ ଆଖି ଆ�� େହାଇ ଉେଠ ଖୁସିର 

ଲୁହେର 

 େସଦିନ ସାହିତ କଥା କିଛି ଆେଲାଚନା କଲୁ କିJs  ପୂବ� ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ସ�`େର ମଁୁ ଆଉ େସ 

ଉଭୟ ଜେଣ ଅନକୁ ପଚାରିବାକୁ 2ବଳ ଇZା ସେCg  େକହି ପଚାରି ପାରିଲୁ ନାହ< ଏବଂ ନିରବ 

ରହିଲୁ 

 2କୃତେର କହିବାକୁ ଗେଲ େମାେତ କାହ<କି ତା—ପାଖେର ବସି େକବଳ ତା—ମୁହଁକୁ ଚାହ< 

ରହିବାକୁ 2ବଳ ଇZା େହଉଥିଲା େସ କଣ ଭାବୁଥିଲା, ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହ< ଏଇ ଭାବନାଟା ଯଦି 

େମାର ଖରାପ େବାଲି ଧରାଯିବ ତା—େହେଲ ମଁୁ େବାଧହୁଏ 2ଥମ ଥର ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବନା େମା 

ମୁjେର ଭCoକଲି ଅବଶ ଏ ସବୁ େମା ଅଜାଣତେର େହାଇଗଲା 

 ଆZା, ତା—ର ଅନ େକୗଣସି ଅlେର ଦୃ�ି ପଡ଼ିେଲ ମଁୁ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥିଲି େତଣୁ 
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ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

ମଁୁ େକବଳ ତା ମୁହଁ ଓ ମୁjେର ହ< େମା ଦୃ�ି ସୀମିତ ରଖିଲି କୁfୁକୁfିଆ ଚୁଟି େକେତଟା ମୁହ ଁ

ଆଗକୁ ଆସି ତାକୁ ଅସୁବିଧାେର ପକାଉଥାଏ, ସିଏ ବଁା ହାତେର ତାକୁ ସଜାଡ଼ି େଦଉଥାଏ କିଛି 

ନଥାଇ ମଧ ମେତ ସବୁ ସୁYର ଲାଗୁଥାଏ ସୁYରତା କଣ ତାହା େମାେତ ଜଣାନାହ<, କିJs  କାହ<କି 

େସ ଏେତ ସୁYର୍ ଲାେଗ ତାହା ମଁୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି 

 ଯିଏ ଯାହାକୁ ହୃଦୟ େଦଇ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାେଗ ଅବଶ େମା ବିଷୟେର 

ତା—ର ଧାରଣା କଣ ମଁୁ େସ ପଯ�J କିଛି ଅନୁମାନ କରି ପାରୁନଥାଏ 

 େମାେତ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମିତି ଆେମ ଦୁଇଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀର ପାଇଥିେଲ 

ସୁqା ଆତWାେର ଏକ ଏଥିେର େକୗଣସି 2କାର ଅ´ୀଳତା ନାହ<, ଏହା ସ%ୂ'� ଶାଳୀନ ଚିJା ଧାର, 

ଏକାJେର େମାର ତା େଦହେର ଛୁfିେଟ େଫାଡ଼ିେଦେଲ େଯମିତି େମାେତ କାଟିବ ବାସ୍ େସମିତି 

େକେତ କଣ ଚିJା କରି ଯାଉଥିଲି, କିJs  କାହ<କି ଜାଣିନି 

 2କୃତେର େମାେତ –େମାହ— ରୂପକ ରା^ସ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା େସ ଏେତ େଯାରେର େଯ ଭିଡ଼ି 

ଧରିବ, ତାହା େମା କ¦ନାର ବାହାେର 2କୃତେର ମିଳନର ଫଳଟା େଯତିକି ମିଠା ବିେZଦର ଫଳଟା 

େସମିତି ଖଟା େବାଲି ମଁୁ ଅନୁଭବ କଲି ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ହୃଦୟlମ କରିହୁଏ େକବଳ ଅେl 

ନିେଭଇଥିେଲ 

 ବହୁତ ସମୟଧରି ମଁୁ ଓ ସିଏ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଓ କଥାବାC�ା େହଲୁ ସିଏ ତଥାପି ମଧ ¬ିେର 

କଥା େହଉନଥାଏ ମଁୁ ଯିବାପାଇଁ ନିଜକୁ 2asତ କଲି ଅବଶ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଟିେକ ବି ମନ 

େହଉନଥିଲା େସ କଣ ଭାବୁଥିବ େକଜାଣି ? େସ େବାଧହୁଏ ଭାବୁଥିବ, –ଏ ବଦମାଦ୍ ପିଲାଟା ଶୀ² 

ଏଠୁ ଯାଆJା କି ? ମଁୁ ଟିେକ ଶାJି ପାଆJି— 

 2କୃତେର ମଁୁ ଭାରି ବଦମାସ୍ େହାଇ ଆସୁଥିଲି କିJs  ନିଜକୁ ଶାଳୀନତାର ସୀମା େଡଇଁବାକୁ 

େଦଉନଥିଲି େସ ଯାେହଉ େଶଷେର େଫରିବାକୁ ହ< େହଲା ଅବଶ ମନ ନଥିଲା, କିJs  କଣ ଆଉ 

କରିଥାJି, େସଠି ରହିବା ବି ସ\ବ ନଥିଲା ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ସିନା ତା କଥାବାC�ା ତା ରୂପ ସବୁ େମାେତ 

ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ େନଉନଥିେଲ ତା କଥା ସବୁ ବାର�ାର ମେନ ପଡୁଥିଲା 
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 ଏମିତି ଏମିତି ତା—ର େମାର େଦଖା ସା^ାତ େହଲା ଦୁେହଁ ଅବଶ ଏକାଠି େହେଲ 2େତକ 

ଅନକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପେର ତାଗିଦ କରୁଥିଲୁ ମନେର ଯାହା ଥାଉନା କାହ<କି ଦୁେହଁ ଦୁହ<5ୁ ପାଠ ପଢ଼ା 

ଆଉ ପରୀ^ା କଥା େଚତାଇ େଦଉ େଦଉ ସମୟ ବିେତଇ େଦଉଥିଲୁ 2କୃତେର ସ�ଗ�ୀୟ ପରିେବଶ 

ସୃ�ି େହଉଥିଲା କିJs  ଅନ େଲାକ ମାେନ ଆମକୁ େଯଉଁମାେନ ଘRା ଘRା ଧରି ଏକାଠି ବସି 

ପଢୁଥିବାର େଦଖିେଲ, େସମାେନ ମନେର ଶ5ା ଆଣିେଲ କିJs  ମଁୁ ବାଜି ମାରିକହିଛି ଆେମ ଟିେକ ବି 

ସମୟ ଏଣୁେତଣୁ କଥାବାC�ା କରିନାହଁୁ  େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ େମା ହୃଦୟ େଦଇେଦଇଥିଲି, 

ଆଊ େବାଧହୁଏ େସ ବି ଏଇୟା ହ< ଭାବୁଥିବ 

 ମେନ ମେନ ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି, େଯ ଯଦି ଆେମ ପରyରକୁ ଉେCଜିତ କରିବୁ, ତା—େହେଲ ଲାଭ 

କଣ େହବ ? ବରଂ ^ତି ହ< େହବ ଉେCଜିତ େହବାଟା ସହଜ, କିJs  ତାକୁ ଶାଳୀନତାର ଦଉଡ଼ିେର 

ବା`ି ରଖିବା କଣ ସ\ବ ? ଆେମ ପରyରର ମlଳ ଚାହଁୁ ଥିଲୁ େତଣୁ େକହି କାହାକୁ କ� 

େଦଉନଥିଲୁ 

 ମଁୁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏ2କାରର ଭାବନା 2େତକ ବିବାହିତ5 ମନେର ଅJରରୁ ଉକୁଟି ଉଠିବ, 

େତେବ ସଂସାର ନି]ୟ ସ�ଗ�େର ପରିଣତ େହାଇଯିବ ଜେଣ ଅନକୁ କାହ<କି କ� େଦବ ? େସ 

ଯଦି ଅନର କ�କୁ ନିଜର କ� େବାଲି ଭାବିବ େସ କାହ<କି ଅନକୁ ଅବାଟେର ଯିବାକୁ ସୁେଯାଗ 

େଦବ? ନୁେହଁ କି ?? 

 ହଁ, ଏ ପଯ�J ତା—ମୁହ ଁବିଷୟେର ମଁୁ କିଛି େଲଖିନି ସରୁ ମୁହଁଟିଏ, ମଝିେର ଖjାଧାର ଭଳି 

ସରୁ ନାକଟିଏ ଭସାଣିଆ ଭସାଣିଆ ଆଖି ଦି—ଟା ଠିକ୍ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଦିେଶ ଖୁବ୍ େଛାଟ୍ େଛାଟ 

ଆଖି େମାେତ ଭାବି ଭଲ ଲାେଗ ତା— ସାlକୁ କୁନି ଓଠଟିଏ ନାକ ତେଳ ଚି� କଲାପରି ଦିେଶ 

େଯଉଁଟା କି ଖୁବ୍ ଅ¦ ସମୟ ପାଇ ଁ େଖାଲି ପୁଣି ବY େହାଇଯାଏ ଅବଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ େମାର 

ନିଜସ� ଦୃ�ିଭlୀ 2କୃତେର କଣ ସମେa ତାକୁ ଏଇୟା ହ< ଭାବିେବ ? େକେବ ନୁେହଁ.... 

 ଜେଣ ଯଦି ଜଣକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାେଗ ଆଉ ସୁYର ଦିେଶ ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଖୁବ୍ ବିକୃତ ବି 

େଦଖାଯାଇପାେର େତଣୁ 2କୃତେର େଦଖିବାଟା ଆଉ େସୗYଯ�ର ଅନୁମାନ କରିବାଟା ବାହ 

ଚ^ୁଦ�ାରା ନୁେହଁ, ବରଂ ଅJର ଭିତରୁ ହ< ସ\ବ ନୁେହଁ କି ...? ଆZା ଆଜିକାଲି ତାହା େହେଲ 
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କାହ<କି, ବC�ମାନର ତଥାକଥିତ େଲାେକ ବିବାହ ସମୟେର ବରପ^ କନାର ରୂପକୁ େବଶୀ ମହCg  

ଦିଅJି ଜାଣି ହୁଏନି  ଯଦି େଗାଟିଏ ଝିଅର େଗାଟିଏ କି�ା ଦୁଇଟି ଆଖି ମଧ ନ� େହାଇ ଯାଇଛି, 

େତେବ ତାକୁ କଣ େହୟ ମେନ କରାଯିବ ? ଧରାଯାଉ େକୗଣସି ଅତିସୁYରୀ ଝିଅଟିଏ ବିବାହପେର 

େକୗଣସି କାରଣବଶତଃ ପୁରାପୁରି କୁରୂପ ଓ କଦାକାର େହାଇଯାଏ, େତେବ ତାର ସ�ଭାବ, ଭଲ 

ପାଇବାର ଗଭୀରତା କଣ କମ େହାଇଯିବ ? େସ କଣ ଆଉ ଜେଣ େହାଇଯିବ? କଣ ତାକୁ 

ଦିଆଯାଇଥିବା େ�ହ, tqାକୁ କମ ୍କରିେଦବା ଉଚିତ େହବ ? ମଁୁ କହିବି ନା... ବରଂ ବଢ଼ାଇ େଦବା 

ଉଚିତ 

 େତଣୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ରୂପର ଆବଶକତାକୁ ମଁୁ ଖୁବ୍ କମ ୍ଉପଲବଧ କେର ମୁଖତଃ 

ଜେଣ ଅନ ଜଣ5 ପାଇଁ େକେତ ଗଭୀର ଭାବେର ନିଜକୁ ଉxଗ� କରି ପାରୁଛି, େସଇଟା ମୁଖ 

େବାଲି ମଁୁ ଭାେବ 

 

 ମଁୁ ଥେର ତା— ପାଖକୁ ଚିଠିେର େଲଖିଥିଲି, େଯ େସ ତା—ର ଓ ଅନ ପିଲାମାନ5 ଏକ ଗ¶ପ ୍

େଫାେଟା େମାେତ ପେଠଇବ େସ କିJs  ପେଠଇନଥିଲା ଏଇ ପରୀ^ା କିଛି ଦିନ ଭିତେର େସ ତା—ର 

ଅେନକ େଫାେଟା େମାେତ େଦେଖଇଥିଲା େଫାେଟାେର େକହି େକେବ ଅସୁYର େଦଖାଯାଆJି ନାହ<, 

ଏବଂ ସୁYର ବି େଦଖାଯାଆJି ନାହ< ଯାହା େନଚୁରାଲ୍ ତାହା ସବୁେବେଳ ସୁYର୍ େବାଲି ମଁୁ ଭାେବ 

େସ ଏେତ େଫାେଟା େଦେଖଇେଲ ବି ମଁୁ କିଛି କହିଲି ନାହ<, ଅବଶ ଏଥିପାଇଁ େସ ମେନ ମେନ ବହୁତ 

ରାଗିଥିବ େଫାେଟା େଦଖୁଥିଲି ଆଉ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲି ଏ େଫାେଟା େନଇ ମଁୁ କରିବି କ—ଣ ? 

କିJs  େକଜାଣି କାହ<କି ତା େଫାେଟା ସବୁ େଦଖିବାପେର େମାେତ େସ ସବୁ ନିଜ ପାଖେର ରଖିବାପାଇ ଁ

ବହୁତ ମନ େହଲା 

 େମାେତ ଭାରୀ ଅସହାୟ ଲାଗୁଥାଏ ପରୀ^ା ସରି ଆସୁଥାଏ େଶଷ ଦିନ େସ ପୁଣି େଫାେଟା 

େଦଖାଇବା େବେଳ ମଁୁ ସବୁତକ େଫାେଟା େନଇ ଆସିଲି େସ ମନା କରୁଥିଲା, କହିଲା- କାହ<କି ଏ 

ସବୁ େନଉଛ ? କଣ କରିବ ? ଚିଠି ତ ଆଉ େଦବା ସ\ବ ନାହ< ? ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ େହବ ସିନା... 

 ତାର ଏ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ େଗାଟିଏ େପାଖତ uୀ େଲାକର କଥା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ମଁୁ ତା କଥା 
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ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁଶି େହାଇଯାଉଥିଲି େକେତ ବଢ଼ିଆ କଥା େସ କହୁଛି ଏମିତି କା ଗୁଣୀ ଝିଅେଟ 

ପାଇବା ଭାରି କ� 

 ପରୀ^ା ପେର ମଁୁ େମା କମ�େ^�କୁ େଫରି ଆସିଲି ଅଫିସ କାମେର ବaତା ଭିତେର ପୁଣି 

ଦ�ିତୀୟ ପାଟ� ପରୀ^ା ପାଇଁ ମଧ ନିଜକୁ ତୟାର କରୁଥିଲି େହେଲ କୁନିର କଥାବାC�ା, ଚାଲିଚଳନ, 

ମୁଖଭlୀ ସବୁ େମାେତ ବାର�ାର ଅତିP କରି େଦଉଥିଲା 

~ମଶଃ... (ପରବC�ୀ ଭାଗ ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣେର) 

ଆସିଥିଲି କାଳିଆ େତା ଦରଶନ ପାଇଁେର  
େତାେତ କି େଦଖିବି ମନ ଥୟ ଧରୁନାହ< େର... 
 
ଶୁଣିଛି େତା େଦଉଳେର ର^ା ନାହ< ଭpର, 
ପବି� େଦଉେଳ ବେହ ଧାର ଲାଲ ରpର, 
କାହ<କି ଡାକିବ େତାେତ, 
ଭpି କି କରିବ େତାେତ... 
ଥାଉ ଥାଉ ତୁ େସ ଖାଲି େଖାଜୁଥାଏ ଡାpର... 
 
େତା େସବକ, ପୂଜାପjା ଭp ଖାଲି େନାଟ୍ ର, 
ଜାଣୁଛJି ଝୁଣି ଖାଲି କରିବା ପେକଟ୍ ଆମର, 
େସ େନାଟ୍ ପାଇଁ ବାୟା ଏ ଦୁନିଆ, 
କି େନତା କି େଭାଟର... 
ଆଖିମୁଦି ମାେଗ ଧନ ଭp େହାଇ କାତର.... 
 
େସମାନ5 ଦୟାେର ତ ତୁ ବି ଚଳ2ଚଳ, 
ତୁZାଟାେର ନଁା ସିନା ମହାେମରୁ ଅଚଳ... 
ଭp ପାଇଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ କାେଳ ବିକଳ, 
ଲୁେହ ଭCo େମା ଆଖି 
ତୁ କି ପାରୁନୁ େଦଖି 
ସତେର କି ମହାବାହୁ ତୁେମ କାଠ ପଥର... 

କାଳିଆ େର କାଳିଆ, 
(ଭଜନ ସ·ାଟ ଭିକାରୀ ବଳ5 2ସିq ଭଜନ କାଳିଆେର କାଳିଆ, 
ଆର ଜନମେର କରିବୁ େମାେତ େତା ଜମି ହଳିଆ ସ�ରେର ରଚିତ) 
 
ଯଦି ସେତ ପାଉଛୁ ଭଲ 
େଦବୁ େମାେତ େମା ଭpି ମୁଲ, 
ପୂଜାପjା କରି ଜନମିବୁ େମାେତ 
କରୁଥିବି େତାେତ ଗଳାମାଳିଆ  
କାଳିଆେର କାଳିଆ 
 
େତା େଦଉେଳ ଖାଇବି ଅd 
ବଢ଼ାଇବି େମାର ଓଜନ 
ଭp େଦଖିକରି ମାଗିବି ପାଉଣା 
ଉଣାକେଲ େଦବି ମାଡ଼ ଧକିଆ.... 
କାଳିଆେର କାଳିଆ... 
 
େତା ପୂଜାେର ବିତିବ ଦିନ 
େମା ଘେର ମଁୁ ଭରିବି ଧନ, 
ମନ କରୁଥିବ ରଥପେର ଥାଇ 
ଟ5ାପାଇ ଫିlୁଥିବି ଟାହିଆ... 
କାଳିଆେର କାଳିଆ 
 
ଯଦି େକହି ଆେସ ବିେଦଶୀ  
େତାେତ େଦଖି ହୁଏ େସ ଖୁସି 
ଡଲାର୍ ମାଗିବି ପୂଜା ପାଇଁ େତାର,  
ନ େଦେଲ େଦବି ମଁୁ  େବତ ବାଡ଼ିଆ... 
କାଳିଆେର କାଳିଆ… 

ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ, ସ%ାଦକ –ଆହ�ାନ— 

ଜଗdାଥ5 ଉେ/ଶେର  
ସାଧାରଣ ଭpର ହୃଦୟରୁ ଜାତ  

ଦୁଇଟି ଜଣାଣ... 
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 ଭଗବାନ5 ପରିଚୟ ଏବଂ ସଂ[ା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ 

ମନୁଷମନେର ଅେନକ 2ଶ_ ଜା�ତ େହାଇଛି ଏହି 2ଶ_ର ଉCର 

ପାଇବା ପାଇଁ ଅେନକ େଚ�ା କରିଛJି ମଧ କିJs  2କୃତେର ଭଗବାନ 

କଣ, ଏହା େକବଳ ଏକ ନାମ ନା ଏହି ନାମ ପଛେର ଲୁଚି ରହିଥିବା 

2ଚj ଶpିର ନାମ ଭଗବାନ5ୁ କଣ େକହି େକେବ ସତେର େଦଖିଛି ? 

ନା, ଅନୁଭବ କରିଛି ମା�? 

 ସ\ବତଃ େଯେବଠାରୁ ମନୁଷର ମନେର ଭୟ ଜା�ତ େହାଇଛି, 

େସେବଠାରୁ େସ ଏହି ଭଗବାନ ନାମକ ସCାକୁ ନିଜର ଉଧାରକC�ା 

ଭାବେର ମାନି େନଇଛି ଜନW େହବାପେର ନିଜ ପିତାମାତା5 ଠାରୁ ଏହି 

[ାନ ~ମଶଃ ନୂତନ ପିଢ଼ୀକୁ ଯାଇଛି >ଳ ବିେଶଷେର ପୃଥିବୀ ଉପେର 

ଅେନକ ମହାପୁରୁଷ ଜନW େନଇ ନିଜକୁ ଭଗବାନ5 ସJାନ େବାଲି 

2ମାଣିତ କରିଛJି ଚି�କରର ସ�ରୂପେର େକେବ େକେବ ଭଗବାନ ବି¹s 

ରୂପେର ତ େକେବ º»ା5 ରୂପେର ଏବଂ େକେବ େକେବ ଶିବ5 ରୂପ 

େନଇଛି ଏମାେନ ସବୁ >sଳତଃ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚରି� ଏମାନ5 

ଆବିଭ�ାବ ଓ ଅJଧ�ାନ େହବାର େକୗଣସି ଲିଖିତ 2ମାଣ ନାହ<, େତଣୁ 

େସମାନ5ୁ ହ< ଭଗବାନ େବାଲି ଅେନକ ଧରି ନିଅJି ହିYୁ ଧମ�େର 

େତତିଶି େକାଟି େଦବୀେଦବତା ଅଛJି ତା ମାେନ କଣ ଏମାେନ ସମେa 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଭଗବାନ ? ନା, ଏମାେନ େସହି ପରମ ଶpିମାନ 

ଭଗବାନ5 ଅଂଶ ମା� ଅତୀତର େଲଖକ ଓ କବିମାନ5 ମାନସଜାତ 

ଏହି ସବୁ ଚରି� ମା� ଭଗବାନ ଏ ସବୁରୁ ଉqg�େର େସ େକବଳ 

େଗାଟିଏ ସ�ରୂପ େନଇ ଆସJି, ଯାହା ନା େକହି େଦଖିଛି ନା େକହି 

ଭଗବାନ କିଏ ? 

ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ 
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ଜାଣିପାରୁଛି ସମେa ଅନୁଭବ କରୁଛJି ଅବଶ ଭଗବତ୍ ଅବିଶ�ାସୀମାେନ କହିପାରJି େଯ 

ଦୁନିଆେର ଘଟୁଥିବା ସମa ଘଟଣା ପଛେର ବି[ାନର 2Zd ହାତ ରହିଛି ସତ କଥା ମଁୁ ବି 

େସଇୟା ହ< ଭାେବ, କିJs  ପୁଣି ମଁୁ ଭାେବ ଅକ�ାତ୍ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ ଆେମ େଦୖବୀଦୁବoପାକ 

େବାଲି ମଧ କହିଥାଉ, ତା େହେଲ ଏଠାେର ଆେମ ଭଗବାନ5 ଅaିତ�କୁ ସ�ୀକାର କରୁ ହ< କରୁ 

 େବେଳ େବେଳ ହଠାତ୍ େକୗଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିଗେଲ, ଆେମ ଆନYେର େହ ଭଗବାନ 

ଧନବାଦ େବାଲି କହୁ, ଦୁଃଖ ସମୟେର େହ 2ଭୂ, କାହ<କି ? େବାଲି 2ଶ_ ବି କରୁ ଭଗବାନ5ୁ 

ଆେମ ଆମ �ାୟୁ ଏବଂ ଆତWାରୁ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହ< କିJs  ଆେମ ଭଗବାନ5ୁ େଦଖିପାରିବା ବି 

ନାହ<, େକବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ପୃଥିବୀେର ଏମିତି ଅେନକ ପଦାଥ� ଅଛି ଯାହା େକବଳ 

ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କିJs  େଦଖି ହୁଏନି କି ଛୁଇଁହୁଏନି େବାଧ ହୁଏ ଭଗବାନ ମଧ େସଇ 2କାରର 

ଏକ ଅନୁଭବ ମା� େହାଇଥାଇ ପାେର 

 ଆସJା ମାସେର ଦଶହରା ଉପଲେ^ ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକାର ଏକ ବୃହତ 

କେଳବର 2କାଶିତ େହବ, ଏବଂ ଏଥିନିମେJ େଲଖା ଆହ�ାନ କରାଯାଉଛି 

ସ%ୂ'� ଓଡ଼ିଆେର ଲିଖିତ ଆପଣ5 ଗ¦, କବିତା, 2ବ`, ଶିଶୁ ସାହିତ, 

ବl, ¼ମଣ କାହାଣୀ, ^ୁ� ଗ¦, ନାଟକ, ଇତାଦି ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ 

ଶୀ² ପଠାJs  ଇେମଲ୍ ଦ�ାରା ମାଇେ~ାସଫ୍ ଟ ୱାଡ଼�େର ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 

(ୟୁନିେକାଡ଼)େର ଟାଇପ େହାଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଟାଇପ କରି 

ପାରୁନାହାJି େତେବ ନିଜସ� ହaଲିଖିତ େଲଖାକୁ �ାନ୍ କରି ଇେମଲ ଦ�ାରା 

ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାJs  ଆପଣ5 ସହେଯାଗ ଆହ�ାନର ଉdତି ପାଇଁ କାମ 

E-Mail: aahwaan@gmail.com (call at : 90409 85463 for details) 

ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ, ସ%ାଦକ –ଆହ�ାନ— 
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ତୁେମ ଗଲାପେର  

ଏେବ ସବୁ ର େଶଷ 

କିJs  

ମଁୁ ପାଇଛି ସ�ୟଂକୁ 

େମା େକାହଭରା େବଦନାେର 

ଆଜି ନାହ< 2ଶ_ବାଚୀ 

େମା ପାଇ ଁ2CୁCର ତୁେମ 

େଯୗବନର ସମa ଭୂଲ 

ଛଳ େଯ କରିଥିଲି ନିଜ ସାେଥ 

ଆଜି ତାର 2ାୟ]ିତ କରୁଚି ମଁୁ 

ତୁେମ ଗଲାପେର 

 

ଯୁଗପୁରୁଷ ତୁେମ 

Î�ା ଗବoତା ଆଜି ତା5 ସୃ�ିେର 

ଝଡ଼ା ଫୁଲ ମଁୁ 

ସୃ�ିନିୟJା5 ପାଦ ପଦWେର 

େଶାଭା ପାଇବାକୁ 

ଆଉ େଯାଗତା ନାହ< େମାର 

ହସୁଥିବ ନା 

େମା ନିସହାୟତାେର 

 

ସତ କହୁଛି, ସ�ୟଂକୁ ପାଇଛି 

େହ ଯୁଗପୁରୁଷ 

ତୁେମ ଗଲାପେର ... ତୁମ ସତ େ2ମେର 

ତଥାପି କଳୁଷିତ େଲାଭୀ ମନ େମାର 

ଆଶା କେର ତୁମକୁ 

^ମାର ସାଗର େହାଇ, ତୁେମ ^ମା ଦିଅ 

ଯଦି 

ତୁମ ପାଦ ଧୁଳିେର 

ସମପ�ଣ କରିେଦବି ନିଜକୁ 

ଯଦିଓ େଯାଗତା ନାହ< େମାର 

େହ ଯୁଗପୁରୁଷ 

^ମା କର ^ମା କର ^ମା କର 

ଶzେର ବି ଆଉ ଶpି ନାହ< େମାର 

ତୁେମ ଗଲାପେର 

ତୁେମ ଗଲାପେର 

ତୁେମ ଗଲାପେର... 

ଶୁଚି�ିତା ଗୁରୁ 
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େଜେଜ େମାେତ ଡାକିେଦେଲ ଥେର 

ଏ ନାତିଆ... 

ଶୁଣିବୁ ଯଦି ଆ ନାତିଆ ଶୁଣିବୁ ଯଦି ଆ.. 

କହିବି ଆଜି ଅନୁଭବର ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା 

ଭାବିଲି ମଁୁ... 

ଚତୁେବ�ଦ ବା ଅ�ାଦଶ ପୁରାଣରୁ 

କହିେବ େସ ଶିଖିଥିେବ ଯାହା 

ସଧୀେର ମଁୁ ଚାଲିଗଲି, tବଣର ଦୁବ�ାର ଆଶା 

କହିେଲ େସ- 

ଆଜି ସିଏ କହିେବନି ପୁରାଣ କି ଭାଗବତ 

କହିେବ େସ େ2ମ ପରିଭାଷା 

ଲାଜେର ମଁୁ ମରିଗଲି 

େକେଡ଼ ଅଲାଜୁକ ବୁଢ଼ା କି େହା 

ମା�ାଧିକ ବୟସେର ବଡ଼ ସାନ ଗେଲ କି େସ ଭୁଲି !!! 

ବଜାଇେଲ - ଆଦ େ2ମ ବୀଣା 

କଅଁଳିଆ େଯାବନେର େ2ମ ହୁଏ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା 

ଜlଲି ଉ/ାମତାେର ଅସଂଜତ ମନ, ହୁଏ ଆନମନା 

ମାେନ ନା େସ ବ`ବାଡ଼ 

ଭାlିରୁଜି ସ%କ� ପାହାଡ଼ 

େଜେଜ( େ�ମ 

ଜୟJ ଦାସ 
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ବାପା, ମା, ଭାଇ ବ`ୁ ଶୁଭାକାଂ^ୀ 2ିୟ ପରିଜନ 

ସବୁ ଲାେଗ ତୁZ ଆଉ ଶୂନ ମହା ଶୂନ 

େ2ମିକା ହ< େ2ମିକର yYନ, ଜୀବନ 

 

ମଧେ2ମ ବଜାଇେଲ ବିହାଗ ରାଗେର 

ବୟସଟା ବହିଯାଏ, ପାହାଡ଼ି ଝରଣାଟା ନଦୀ ହୁଏ 

ଦୁଇକୂଳ ଟାେଣ ସୀମାେରଖା 

େ2ମ େସଠି ଶୃÏଳାର ଶୃÏଳେର ବା`ିଯାଏ 

ବାହାରର ^ୀ2 େÎାତ ନ ଦିଅଇ େଦଖା 

ଉqତ ଉଦ� ନୁେହଁ େÎାତ ତାର 

ସଂସାରେର ଭଉଁରୀ କାଟଇ 

ହୁଏ ବହୁରୂପୀ ସିଏ ସ%କ�କୁ ନିେରଖି େଦଖଇ 

 

ଅJଃ େ2ମ ରାଗଥିଲା ତା5 ଆଶାବରୀ 

ସlମେର ବାଜୁଥିଲା ମlଳ ମହୁରୀ 

ଅଭିଷିp େହଉଥିଲା ବୟସଟା ଅJିମ ପାହାେଚ 

ନଥିଲା 2ାର\ର ଉ/ାମତା ନା ମଧ ଶୃÏଳତା 

ହରାଉଥିଲା ଅaିତ� ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା 

େ2ମ ଏଠି ସାମବାଦୀ ସlମେର ସଂେଯାଗର 2ା
ି 

ଆହା ସତେର େ2ମ ଏଠି ବିଶ�ାତWା ପାଇଯାଏ ତୃ
ି ଆଉ ମୁpି.... 
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ତୁମ 2ତି^ାେର 

ରହୁଥିଲି ମଁୁ 

କାଟୁଥିଲି ଅନି�ାେର 

2ତିଟି 2ହର 

ଏକା ଏକା ରା�ୀର ନିଜ�ନତାେର 

ମେନ େହଉଥିଲା 

ପଡ଼ିଯିବ ପୂ'�େZଦ ଦୀଘ� ଏ 

2ତୀ^ାେର େମାର, 

ବୁକୁ ଫେଟଇ ହସିବି ମଁୁ 

ତୁେମ ନି]ୟ ଆସିଗଲାପେର 

ଅକ�ାତ୍ ବାଧ େହଲି 

ବୁଝିବାକୁ ମଁୁ 

ଅପହf ତୁେମ 

ତଥାପି ଚଢୁଥିଲି ପାହାଚ ପାହାଚ 

ଆଶାର ନିଶୁଣିେର 

ଲ^ଥିଲା କହିବାକୁ ଦୁନିଆକୁ 

ନା ନା ତୁେମ ନୁହଁ ଅପହf 

ଅJତଃ େମା ପାଇଁ 

ଅସ�ୂ-.ା 

ବନାନୀ ଶତପଥୀ 
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ମଉଳି ଯାଇଛି ଏେବ 

ରା�ୀର ରଜନୀଗ`ା ସବୁ 

ସ�ପ_ ସବୁ େମାର ବୃJଚୁତ 

ଗlଶିଉଳୀର ଫୁଲପରି 

ଅସମାହିତ 2ଶ_ର ପୁଟୁଳି କାେ`ଇ 

ଘୁରିବୁଲୁଛି ମଁୁ 

ଟାଣିବାକୁ ଯବନିକା 

ଅସ%ୂ'� ଏ େମାର ନାଟରୂପେର 
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ତୁେମ ଫୁଲଟିଏ େହାଇ ଫୁଟJ କି 

ମଉଳିବା ପୂବ�ରୁ 

େମା ମନର େକାମଳତାେର 

ତୁମକୁ ସାଇତି ଦିଅJି 

ତୁେମ ଶିଶିର ବିYୁଟିଏ ହୁଅJ କି 

ମଁୁ ପ� ସାଜି 

େମା ବୁକୁେର 

ସବୁଦିନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରJି 

ତୁେମ ରୂପାର ଜ±ଟିଏ ହୁଅJ କି 

ମଁୁ ପୂ'�ମୀ ରାତି େହାଇ 

ତୁମ େଜାÐାେର ଭିଜୁଥାJି 

ତୁେମ ଫୁଲଟିଏ... 

ଅବିନାଶ କୁମାର ସାହୁ 
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ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

କିଏ ଜାେଣ େକେତେବେଳ େକଉଁଠାେର େକେବ 

ତୁମ ସାେଥ େମାର ହଠାତ େଦଖା େହାଇଯିବ, 

ଜୀବନର ଅ5ାବ5ା ରାaାେର ଅଥବା 

ମଶାଣୀେର େଯେବ େମାର ପଡ଼ିଥିବ ଶବ 

େହାଇପାେର ତୁେମ େମାେତ ଚି±ିବନି ଆଉ 

ଅଚି±ା ଅଜଣା େବାଲି ଚାହ< ଚାଲିଯିବ 

କି�ା େମାେତ ଚି±ିେଦଇ ବିÑsର ନୟେନ 

ଶବକୁ େମା ତୁମ ଆଖି ଲୁେହ ଭିଜାଇବ 

ଆଖି ପାଉଥିବା ଯାଏ ଦୂର ଦିଗବଳୟ 

ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ, 

େମାେତ ଆଉ ଜାଳିେଦବା େଲାଡ଼ା େହବନାହ< 

କାହ<କି ନା େମା େଦହ ତ ଆେପ ଜଳୁଥିବ 

େଯେବ େଦଖାେହବ... 

ସବସାଚୀ ରଥ 
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ମ ସଂଖା 
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ତୁେମ ଶିଶୁଟିଏ େହାଇ 

କାYି କYାଇ, ହସି ହସାଇ ପାର 

ଅନୁସୂୟା, ଯେଶାଦା, େକୗଶଲା 

ସ�ି, େମରୀ ମାତାଦି ଗରଭୁ ଜନମି ପାର 

ତୁେମ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣେର 

ସୁଦାମା ହନୁମାନ ମଧୁମlଳ ଆଦି5 

ସହିେତ ନାନା ଲୀଳା ରଚାଇ 

ସାl ସାଥୀ େମେଳ େଖଳିପାର 

େଗାପ େଗାପାବଳୀ େମେଳ 

ତୁେମ ଯୁବକେଟ େହାଇ େ2ମିକ ସାଜି 

ଯମୁନା କୂେଳ, ମଧୁପୁର ମଧୁବେନ 

ରାହାସ ରଚାଇ ପାର 

ତୁେମ ସ�ାମୀଟିଏ େହାଇ ପ©ୀବିରହେର 

କାYି କାYି ବେନ ବାଚାଳ ପରି ବୁଲି 

ଏ ଜୀବ ମjେଳ ¼ମ ରଚାଇ ପାର 

ତୁେମ... 

ସେJାଷ କୁମାର ସାହୁ 
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ମ ସଂଖା 
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ପ©ୀ ବିେZଦେର ମମ�ାହତ େହାଇ 

କାେ` ଶବ ଧରି ଚଉଦିଗ ବୁଲି ପାର 

ତୁେମ ସଖାଟିଏ େହାଇ ସୁଦାମା ଭଳି 

ଦୀନ ଦରି�ର ଦୁଃଖକୁ ନାଶିପାର 

ତୁେମ ପfୁପାjବ5 ସକଳ ବିପଦୁ 

ଉqାରିବାପାଇଁ ଦୂତଟିଏ େହାଇ ତିର�ାର 

ସହି ସ�ା ବ`ୁଟିଏ େହାଇପାର 



ଅ�ମ ବଷ�, ସ
ମ ସଂଖା 
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ସୁYରଠାରୁ ସୁYର ତୁେମ 

ରୂପେର ଗୁଣେର 

ନିଖୁଣା ନିପୂଣା ନାରୀ 

ଆକାଶଠୁ ଉ�, ମାଟି ଠୁ ଉଦାର 

ସାଗରଠୁ ବଳି ଗହନ ଗଭୀର 

କିଏ େହବ ସମସରି 

 

ଚାଲିେର ତୁମର ପଦWଫୁେଟ 

କଥାେର କଥାେର, ଓଠରୁ ତୁମର 

ଝରିପେଡ଼ ମwୀ ଫୁଲ 

ଆଖିେର ତମର ସୂଯ� ଚÒ 

ଛାତିେର ତୁମର େକାଟି େକାଟି ତାରା 

�ିଗ ୍ଧ ଶୀତଳ 

ନିହତକ ନିଆଁଝୁଲ 

 

ଝାଉଁବଣ ଆଉ ସମୁ� କିନାେର 

ତୁମକୁ େଦଖିେଲ ମେନ ପେଡ଼ ତେମ 

ମୃତ ଅତୀତର େକାଟି ସୁଷମାର ଶୀରି 

ଭ¨ ମYିର ରୁq ଦୁଆେର 

ପୂବ.ରାଗ 

ଶ5ଷ�ଣ ପରିଡ଼ା 



ଅ�ମ ବଷ�, ସ
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ଏେବ ବି ଶୁଭୁଛି 

ମÒ ମଧୁର ଲଳିତ େଦହାଗ 

ଏେବ ବି ଦିଶୁଛି, ମ¨ ବିେଭାର 

େ2ମୀ ତ ଜୀବନ 

2ଣୟ ବିଧୂରା ନାରୀ 

 

ରିମ ୍ଝିମ ୍ତାେଲ 

େମଘ ଆସି ଦିେନ 

କହିଲା ମାଟିର କାେନ 

ତୁମରି ବିହୁେନ ଆକାଶ େକମିତି 

ବିରହ ବିଧୂର ବÓବଂଶୀ ସେନ 

ପବନ ଗାଇଲା 2ଣୟ ଗୀତି 

ଆେଲାକ କହିଲା ମହାଜୀବନର ଗାଥା 

ଦୂେର ଦୂେର େମାହନ ବଂଶୀ 

ପରାେଣ ଜଗାଏ ବଥା 
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ସବୁେଜ େସୗYଯ�ମୟୀ 
2କୃତି 2ଦCା 
ସୁବିaାର ସବୁଜିମା 
ସଦା ଉrାସିତା 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
େତା—ସବୁଜ ପଣତେର 
ବୃqି କରୁ େଶାଭା 
ବ^େର େତା ବାସ େଦଲୁ 
ଅଗଣିତ ବିଭା 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
ବନ ଭୂମି ବିaାରିଛୁ 
େନଇ େଛାଟ ବଡ଼ 
ନିର5ୁଶ ଚିJାଧାରା 
ସେତ େକେତ ବଡ଼ 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
2କୃତିର ସମକ^ା 
େହବାକୁ ଚାହ<ଛୁ 
ନିଜସ�କୁ ବଳିେଦଇ 
ଆେଗଇ ଚାଲିଛୁ 

ବନାନୀ 

ବିନୟ େମାହନ ଦାସ 
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ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
ମାତୃତ�ର ପରାକାPା 
େଦଖାଇଛୁ ତୁହି 
େତା କାନି ପଣତ ତେଳ 
ଦୁଃଖୀ ନୁେହଁ େକହି 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
2ଣମି ତୁ 2କୃତିକୁ 
େଦଇଥିଲୁ କଥା 
–େମା େକାେଳ ବଢ଼ିେବ ସବୁ— 
ନ କରିବୁ ଚିJା 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
ବନାନୀ ବଢ଼ିବ େନଇ 
ନିଜସ� ସ\ାର 
^ୟ^ତି େହବ ନାହ< 
ଶପଥ େତାହର 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
 
ବନାନୀର ମୂଲେବାଧ 
2କୃତିକୁ ଜଣା 
ବାaବେର କରିଥାଏ 
ର^ଣା େବ^ଣା 
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!! 
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ମାଟି ମା େମାର 

କିଏ କେହ ତନୁ େତାର 

ସିp ଆଜି ଧାରାtାବଣୀେର ? 

ପାବିତ େସ େଯ ଆଜି 

ଅବାରିତ ଅଶ¶ ପେଟ େତାର... 

ବିଦୀ'� ହୃଦୟ େତାର 

ଅେଶଷ ଦୁଃଖେର 

େକାମଳ ଶିଶୁ କନା େଯ 

ଏଠି ବଳି ଚେଢ଼ 

େତା ନିPsର ସJାନର 

ଲାଳସା ଅ¨ିେର!!! 

 

ମା େମାର 

ସମ� ଶରୀର େର େତାର 

ଆତ5ର ନିଆ ଁ

ଜଳୁଛି ମାନବିକତା ଏଠି 

ଜଳୁଛି ସମାଜ 

େମଘାZd 

ସମa ଆକାଶ 

େତା ରୁq େକାହେର 

ଭାଇ ହାେତ ଖଡ଼୍ ଗ ଆଜି 

ଭାଇ ବିେରାଧେର 

େକେବ ଭାଷା, ଜାତିର ନାମେର 

େକେବ ପୁଣି ଧମ� ଆଉ 

^ମତାର ଆଢୁଆେଳ...!!! 

 

ପବେନ ଗୁ}ିତ ଆଜି 

ଜvଣା ଜଜ�ରିତ 

ଦୀଘ� ଶ�ାସ େତାର 

ଚିର େଗୗରବମୟ �ିରlାେର 

ରୁଧିର ର ଛିଟା 

 

ମା େମାର 

ପାରିବୁକି ହସି ଥେର ? 

ଆସୁଛି ଏଇ େଯ ପୁଣି 

େତା ସ�ପ_ର ଅଗ� ପYର... 

ମା—େମାର... 

ନିେବଦିତା ମିtଗୁରୁ 
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କାହ<କି ଆସିଥିଲ 

େସଇ ରାତିେର, ଚୁପ ୍ଚାପ ୍

େମା େଶାଇବାେର ବାଘାତ େଦବା କୁ 

ତୁମକୁ କଣ ଏେତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯ 

େମା ସାଥିେର 2ଣୟର ଅଭିନୟ କରି 

େମା ଅସହାୟତାର ସୁେଯାଗ େନଇ 

େମା େଦହକୁ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ !!! 

କାହ<କି ଅଭିଳାଷ କଲ 

ବା`ି ରଖିବାକୁ ତୁମ େ2ମର ଜାଲେର 

କି ବା ପାଇଲ େମାର ସତୀତ�କୁ ଲୁ�ନ କରି 

େଯଉଁଥି ପାଇଁ କି ମଁୁ ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ5 ପାଖେର 

ଘୃଣିତା, ଅବେହଳିତା, ନିଯ�ାତିତା େହାଇ 

ବfି ରହିବାକୁ େଚ�ା କରି ବି 

ଆଜି ବfି ପାରୁନି 

ଆଉ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତୁେମ ଦାୟୀ 

ନା... େମା ଭଲ ପାଇବା ଦାୟୀ 

ନା... ଜୀବନ ର ରାaାେର 

ଚାଲିବାଟା େମାର ଭୁଲ 

ରହିଗଲା 

େକଉଁଠି, କାହ<କି, କଣ ପାଇଁ....!!! 

ଭୁଲ ରା3ା... 

ପତିତପାବନ େଲ5ା 
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େମୗସୁମୀ ଦାସ 

ତୁମରି ଚରଣତେଳ ଆଜି ମଁୁ 2ଣତି ଢାେଳ 

େଘନିବ େହ ଗୁରୁ େମାର 

ଗୁରୁ ତୁେମ º»ା, ଗୁରୁ ତୁେମ ବି¹s, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶ�ର 

ପେଥ ଯଦି େକେବ ଥକି ମଁୁ ପଡ଼ିବି 

ଆଶା େଦଇ େନବ ବଢ଼ାଇ 

ଭୁଲ ବାେଟ ଯଦି େକେବ ମଁୁ ଚାଲିବି 

ହାତ ଧରି େଦବ କଢ଼ାଇ, 

[ାନର ଆେଲାେକ ଲିେଭଇ େଦବ େମା 

ଅ[ାନର ଅ`କାର..... 

ଗୁରୁେଦବ ମେହଶ�ର... 

ଗୁରୁ ତୁେମ º»ା, ଗୁରୁ ତୁେମ ବି¹s, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶ�ର 

 

ଗୁରୁ ଭିତେର େଯ ମଣିଷ େଦଖିଛି 

େଦବତା5ୁ ଚିର ଦିନ 

େସଇ ଗୁରୁ ତୁମ ଆଶିଷ ଲଭିେଲ 

ସାଥ�କ ଏଇ ଜୀବନ 

ତୁମରି ଆଶିେଷ େହାଇବ ଜଗେତ 

ପରିଚିତ ନାମ େମାର.... 

ଗୁରୁ ତୁେମ º»ା, ଗୁରୁ ତୁେମ ବି¹s, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶ�ର 

ଗୁରୁ ହ4 ସା5ାତ ଈଶ8ର... 

େମୗସୁମୀ ଦାସ 
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 ନୂତନ ଭାବେର େହାଇଥିବା ବା େହବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିତାମାତା5ର ଅେପ^ାର ବC�ମାନ ଅJ 

େହାଇଯାଇଛି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନ5 ବିଭିd ସ�ା>ଜନିତ ସମସାର ସମାଧାନ ଓ ଉପେଦଶ ପାଇ ଁ

ଉ/ି� ଓଡ଼ିଶାର ଏକମା� ବାପକ େୱବସାଇଟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଡବs ଡବs ଡବs . 

ପିଙÕ୍ େ�ପସ୍.କମ ୍ (www.pinksteps.com) ନାମକ ଏହି େୱବସାଇଟେର ଆପଣ5 ସମa 

ସମସାର ସମାଧାନ ସହଜେର ମିଳିପାରିବ –ମିଶା ଚାରିେଟବୁଲ୍ ¯�—ର ଆନୁକୂଲେର 

ସବ�ସାଧାରଣ5 େହତୁ ଏହି େୱବସାଇଟର ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଛି 

 ଭୁବେନଶ�ରର ଜେନୖକ tୀ ଶpି2ସାଦ ପାଳ5 ନିରବZିd 2େଚ�ାର ଫଳ େହଉଛି ଏହି 

େୱବସାଇଟ ଓଡ଼ିଶାେର ଶିଶୁମାନ5 ସ�ା>ଜନିତ ସମସାର ନିଦାନ େହତୁ େକୗଣସି ଅନଲାଇନ 

ସାଧନର ଅଭାବ େଦଖିବାପେର, ଏବଂ ନିଜ ଝିଅର ଜନWସମୟେର ବିଭିd 2କାରର ସମସା ଓ 

ଉପେଦଶ ଆଦି ପାଇବା ପାଇଁ େସ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁକୁ ଦୃ�ିେର ରଖି ଏହି 

େୱବସାଇଟ୍ ନିମ�ାଣ କରିଛJି ଓଡ଼ିଶାେର ଥିବା ସମa ଶିଶୁ ଚିକିxାଳୟ ସ�`ୀୟ ସୂଚନା ସେମତ, 

ଡାpର, ଡାpରଖାନା, େରାଗନିଦାନ େକÒ, ରpମଳମୂ� ପରୀ^ାଗାର, ଔଷଧ େଦାକାନ, 

ଅଭିଭାବକ ମାନ( ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର 
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ବିଦାଳୟ, ରpଭjାର ଓ ଅନାଥାtମ ଆଦି ବିଷୟେର ବିଷଦ ସୂଚନା ଏହି େୱବସାଇଟେର ପାଇ 

ପାରିେବ 

 ଏହି େୱବସାଇଟେର ଭାବି ପିତାମାତା ଶିଶୁ5 ଯ© ସ�`େର [ାନ ପାଇ ପାରିେବ ଏବଂ ସଦ 

ଜନWିତ ଶିଶୁର ପିତାମାତା ମାେନ େସମାନ5 ସ�ା>, ଘେର ବିଭିd େରାଗର ଉପଚାର, ଗଭ� ସ�`ୀୟ 

ବିଷୟ, େରାଗ 2ତିେଷଧକ ଟୀକାର ବିବରଣୀ, ପଥି ଓ ପୁ�ିକର ଖାଦ, ବିଭିd 2କାରର ରp, 

ମଳମୂ� ପରୀ^ା, ଶିଶୁ ଅଧିକାର, ବ`ାଜନିତ ସମସା ଆଦି ଅେନକ ବିଷୟେର ଅେନକ ସୂଚନା 

ପାଇପାରିେବ 

 ଏହା ସବୁ ବତୀତ ଏହି ସାଇଟେର ଅେନକ 2ବ`, ଆେଲାଚନା ଓ ଚ��ା ଆଦି ଦ�ାରା ବିଭିd 

2କାରର େରାଗ ଓ ତା—ର ଉପଶମ ସ�`େର ଜାଣିେହବ 

 ଏହି େୱବସାଇଟର ଏକ ଅନନ ବିେଶଷତ� େହଉଛି ଆପଣ ଚାହ<େଲ ଏହି ସାଇଟ ଦ�ାରା 

ଆପଣ ବିଭିd ବିେଶଷ[5 ସହିତ ନିଃଶୁ+ ଅନଲାଇନ୍ ପରାମଶ� କରିପାରିେବ ପିତାମାତା ମାନ5ୁ 

ସ�ା>େସବା ପହfାଇବା ପାଇଁ 2ଖାତ ଡାpର ଓ ଡାpରଖାନା ମାନ5 ସହିତ ଏହି େୱବସାଇଟ 

ନିବ`ିତ େହାଇଛି ଏହି ସବୁ େସବା ନିଃଶୁ+ େଯାଗାଇ େଦବାର ସ%ୂ'� ବବ>ା ରହିଛି 

 ସmତି ଏହି େୱବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ଏହ ସ%ୂ'� େୱବସାଇଟ ଭାବେର 

ଖାତି ଅଜ�ନ କରିଛି tୀ ଶpି 2ସାଦ ପାଳ5 ଏହି ସାଧୁ ଉଦମ ପାଇଁ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର 

ତରଫରୁ ତା5ୁ ଅଭିନYନ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ତା5ର ଦୀଘ� ଓ ନିେରାଗ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛୁ 

ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ତା5ର ମାନସପୁ� ଏହି େୱବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ5ୁ ଦୀଘ�ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ 

କରିବାେର ସ^ମ େହବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବାପକ ସାହାଯ 2ଦାନ କରିବ 
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ଡ଼ େମଜର େଗୗରୀ 2ସାଦ ମହାପା� 

 

ଦସୁ ର©ାକର ବାଲWୀକି ସାଜିଲା 

ମରା ମରା - ଡାକି  

ରାମ ନାମ ଜପି ଦିେନ 

ସୀତା5ୁ ଆtେମ ଦୁହିତା ପରାଏ 

ପାଳିଥିଲା ଏହି ଧାେମ 

ଦୁହିତା ବୟସ ନାରୀ5ୁ ଆଣJି 

ଭj କଥା ସବୁ କହି 

କଳ ବଳ ଅବା କଉଶଳ କରି 

ଆtମେର ଆtା େଦଇ 

ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ପାଇଗେଲ ଥେର 

ବଳା§ାର ହୁଏ ନାରୀ 

ଧମ� ¼� କରି ଉ«ାତ ହୁଅJି 

ଅମୃତ ପା�େର ହଳାହଳ ବିଷ ଧରି 

େସପରି ବାବାଜୀ ଦାଢ଼ୀକୁ ଝିକେର 

ଦିଅ ତା5ୁ ମୃତୁଦj 

ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼େର ତା5ର 

ଭାlିଯାଉ େମରୁଦj............ 

ଭା9ିଦିଅ େମରୁଦ: 

ଡ: େଗୗରୀ 2ସାଦ ମହାପା� 
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 ନୂଆେବାହୁ ଘରକୁ ଆସିେଲ ବ`ୁବା`ବ [ାତି କୁଟୁ� ଯିଏ 

ଯୁଆେଡ଼ ଆସJି, ନୂଆେବାହୁକୁ େଦଖJି ଜାଣତ ଅଜାଣତେର 

ରୂପଚ��ା ସହିତ ଗୁଣର ବଖାଣ ମଧ ହୁଏ ଆଉ ପାନଖିଆ 

ଖ��, ହାତକାଚ ପାଇଁ ଖ�� ଆଦି ନୂଆେବାହୁ ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ 

ଦିଅJି ଏଇଟା କୁଆେଡ଼ େବାହୁର ସ%ୂ'� ନିଜସ� ହାତପା�ି 

ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିେଲ େବାହୁ ତା ପାନଖିଆ ହାତ ଖ��ରୁ 

ଘରକୁ େଦଇ ସୁନାେବାହୁର େମାହର ଓ ଉପାଧିଟିଏ ପାଏ 

 ଦିନ ବେଳଇ ଗଲାଣି ସୁନାେବାହୁର ରୂପ ଝଟକିବା ମଳିନ 

ପଡ଼ିଲାଣି କିJs  ଗୁଣେର ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ ଜଳୁଛି ସ�ାମୀ 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ uୀର ମୁହଁକୁ ଚାହ< ବୁେହ ଗର ଗର 

େହେଲଣି ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ଅଛି ତୁମ ମୁହଁ ସକାଳୁ 

େଦଖିଲିଣି; ଯଦି କଣ କିଛି େହବ, ସତ କହୁଚି ଆଜି ରାତିକୁ 

ଝାଡ଼ିେଦବି... ଏେବ uୀ5ର ପାଳି େସ ବି ଛାଡ଼ିବା ଜJs  

ନୁହJି ଚିହ<କି ଉଠିେଲ - ମଁୁ ବି ତୁମ ମୁହଁ ଆଗ େଦଖିଛି, ଯାହା 

ଭଲମY େହେଲ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କହି େଦଉଛି 

ମୁହଁଚୁଆଁ 

ତାରା2ସାଦ େଜନା 
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 େବାଉ ପେଳଇ ଆସିେଲ ପାଟିକେଲ ଜବର କହିେଲ, ଏଗୁରା5ର ସେତ 

େଯମିତି କିଛି କାମଧYା ନାହ<; ଏମାନ5ୁ ମୁହଁ ଚୁଆଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅଥଚ େସଇ େବାଉ, 

ପୁଅର ପିଲାଦିେନ କାେଳ ମୁହଁଚୁଆଁ ପଡ଼ିଯିବ େବାଲି ତା ହତେର ବଜର େଡଉଁରିଆଟିଏ 

ବା`ିଥିେଲ କାେଳ େକାଉ ପାପ ଆଖି ପୁଅ ଉପେର ପଡ଼ି ରp ଶୁେଖଇ େଦବ 

 ପୁଅ େବାହୁ େବାଉର ଆକଟେର ଆଉ ରହି ପାରିେଲନି ମୁହଁଚୁଆଁକୁ ନିଜ ନିଜ 

ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ି ଯିଏ ଯାହାର ବାଟ ଧରିେଲ 
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କବାଟ ନ ଥିବା ଗଁା ‘ “ଶିଆଳିଆÙ 

 2ାୟ ଅେଢଇ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି| ସୁଦୂର ମାÒାଜରୁ ନିଜର ଶି^ାଗତ 

କାଯ�କାଳ ସମା
 ପେର ମଁୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଥାଏ ନିଜ ମାଟି େବୖକୁ� ମାଟି 

ମା ଓଡ଼ିଶାକୁ| ମାଘ ମାସ, ଅସହ ଶୀତର ଲହରୀ େଖଳିଥାଏ ଆମ 

ଓଡ଼ିଶାେର| ଆଉ ଏହି ସମୟେର ମଁୁ ¼ମଣ କରିଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 

େକÒାପଡା ଜିwାର େଛାଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଗଁା ପwୀ ସବୁ| ଆଉ ପହfି 

ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ଏକ ଗଁାେର, େଯଉଁ ଗଁାେର 2େତକ5 ଘେର ଘେର ନା 

ଥିଲା କବାଟ ନା ଥିଲା ଦୁଆର ବ`| ଆ]ଯ� ଚକିତ େହାଇ ରହି ଯାଇଥିଲି 

2ଥେମ ମଁୁ ଏଇ �ାମକୁ େଦଖି| ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଭାରତ େଦଶର  ପ]ିମେର 

ଅବ>ିତ ମହାରାª ରାଜେର ଶନି ଶିlଣାପୁର େବାଲି ଏକ >ାନ େଯଉଠିଁ 

ଘର ଅଛି କିJs  ଘରର କବାଟ ନାହ<, ଗଛ ଅଛି କିJs  ଗଛର ଛାଇ ନାହ< । 

କିJs  ଏମିତି ଏକ >ାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ଅବ>ିତ ଯାହା ମଁୁ ଆଗରୁ 

େକୗଣସି ପଯ�ଟନ ତାଲିକା , ବିବରଣୀ କି�ା ଇRରେନଟ୍ ମାଧମେର 

ଗୁଗଲ୍ କି ୱିକିେପଡ଼ିଆେର ମଧ େଦଖିବାକୁ ପାଇନାଁହି| ଏହି >ାନ ¼ମଣ 

ପେର ମଁୁ ବହୁତ ବpି ମାନ5 ସେl ଏହା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା 

କରିଥିଲି, କିJs  ସଭି5 ପାଇ ଁଏହା ଏକ ବି�ୟବାଚକ ସୃ�ି କରିଥିଲା, ଏକ 

ନୂଆ ନିଆରା >ାନ ଥିଲା ସଭି5 ପାଇଁ| େତେବ ଆଜି ସମୟ ମିଳିଛି,  ଡା 

େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ (2ିୟ େଜାତି ସାର୍)5 ସ%ାଦନାେର ଆମ 

ଓଡ଼ିଶାର ସବ� 2ଥମ ସ%ୁ'� ସାହିତ ଇ-ପ�ିକା ଆହ�ାନ େମାେତ ଏଇ 

ସୁେଯାଗ େଦଇଛJି, େଯ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ଏକ ପଯ�ଟନ 

ଦଶ�ନୀୟ>ଳ େଯଉଁଠିକାର ପର%ରା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ େକେତ େଯ 

ନିଆରା ଆଉ ସ�ାଭିମାନୀ ତାହା ମଁୁ ଏହି ଇ-ପ�ିକା ମାଧମେର ଉେwଖ 

ଆସ ବୁଲିଯିବା ଆମ ରାଇଜ 

ଜଗdାଥ ରାୟ 
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କରୁଅଛି େତେବ ବ`ୁଗଣ ଚାଲJs  େମାର ଏହି ¼ମଣ କାହାଣୀ ସହିତ ବୁଲିଯିବା ଆମ ରାଇଜର 

ଏକ ନିଆରା ଦଶ�ନୀୟ >ଳୀ "କବାଟ ନଥିବା ଗଁା - ଶିଆଳିଆ " | 

 ଜୟ tୀ ରାମ ...ଜୟ tୀ ରାମ ...!!! ବାଦେର ବାଜି ଉଠିଲା  ଆମ ଘରର ଡାକ ଘRି| 

ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ େଯ ! ଶୀତ େଯଉଁ ଭଳି େହଉଥାଏ େଶଯ ଛାଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ମନ ବି େହଉ 

ନଥାଏ| ଘେର େକହି ନଥାJି ମଁୁ ଏକା, ସମେa ମାମଁୁ5 ଘରକୁ ଯାଇଥାJି ଏକ ଯ[ ଉxବେର 

େଯାଗ େଦବାପାଇଁ| ଉଠିକି ଦାj ଦୁଆର �ୀଲ୍ କବାଟ େଖାଲିଲି| େଦେଖ ତ ବଡ଼ ମଝିଆ ମାମଁୁ5 

ପୁଅ ଆଉ ତା5 ସାେl େମା େବାଉ| କିଛି କାମେର ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ| ଗଲାେବେଳ ବାଧ କେଲ, 

େଚdାଇରୁ ଆସିକି ଏକା ଏକା ଘେର କଣ କରିବୁ ଚାଲ୍ ଯିବା ମାମଁୁ ଘରକୁ, େସଠି େତାେତ େଦଖି 

ସମେa ଖୁସି େହେବ| ଇZା େହଉ ନଥିଲା, ନା ଯିବିନି ନା ଯିବିନି େବାଲି ବାର�ାର ମନା କରିଲା 

ପେର ହଠାତ୍ କଣ େହଲା େକଜାଣି, ମନ େହଲା ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ହ ଁକହି 2asତ େହାଇଗଲି| ଦୁଇ 

ଚକିଆ ଗାଡ଼ି େବଗ ଟିେକ ଅଧିକା କରିେଦଇ 2ାୟ  ଦୁଇଘRା ଭିତେର ପହfିଗଲି ମାମଁୁ5 ଘର  ଯ[ 

ଉxବେର | େସଇଠି ପରିଚୟ ହୁଏ ଯ[ କରୁଥିବା ପୂଜକ ବାବା5 ସହିତ| େସ େମା ସହିତ ମା� 

କିଛି ସମୟ ଭିତେର ଜେଣ ଅJରl ବ`ୁ ଭଳି ମିଶିଗେଲ| ଆଉ େମା ମନ ଭିତରୁ ମନର କଥା 

ଜାଣିେନେଲ| ମଁୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ପଯ�ଟନ, ଧାମoକ >ାନ ସବୁ  ବିଷୟେର 

ଜାଣିବାକୁ େଦଖିବାକୁ େମାର ବହୁତ ଇZା, ବିେଶଷ କରି େଛାଟ େଛାଟ ଗଁାର ଜୀବନ େଶୖଳୀ|  ପୂଜକ 

ବାବା5  ଯ[ କାଯ� 2ାୟ ସବୁ ଗଁା ଗଁା ଭିତେର ଅନୁPିତ େହବାର ଥାଏ| େତଣୁ େସ େମା ଇZାକୁ 

ସÛାନ ଜେଣଇ େମାେତ ତା5 ସେl ବୁେଲଇ େନବା ପାଇଁ ଇZା 2କାଶ କେଲ| ମଁୁ ମଧ ବହୁତ 

ଖୁସି ଥାଏ | ଠିକ୍ େଗାଟିଏ ଦିନ ପେର ଆେମ ଯା�ା ଆର\ କରିେଦଲୁ ଭ�କ ଜିwାର ଚାYବାଲି 

ନିକଟ> ଏକ େଛାଟିଆ ଗଁା ଅଭିମୁେଖ| ଯାହାକି ପାରଦୀପରୁ େକÒାପଡ଼ା ରାaାେଦଇ ଭ�କ ଜିwାକୁ 

2େବଶବାଟ| 2ାୟ ୫୯ ମାଇଲ୍ ର ରାaା ମାେନ ୯୫ କିେଲାମିଟର ପାଖାପାଖି େହବ| ସାଥିେର ଥା—Jି 

ପୂଜକବାବା ଆଉ ସାଥି ଦୁଇ ସହକମ�ୀ ଏବଂ କାର୍ ଚାଳକ| ମନ ହଷ�ଉwାସେର ଭରପୁର ଥାଏ| 

ରାତି ସମୟେର ପୂଜା କାଯ� ଥିବାରୁ ଆେମ ଯା�ା ଆର\ କରିେଦଲୁ ସ`ା ସମୟରୁ| ଅସହ 

ଶୀତକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଆେଗଇ ଚାଲିଲା ଆମ କାର୍ ଗାଡି | 

 େତେବ ପାଠେକ ଆପଣ ଯଦି େକେବ ପାରଦୀପରୁ ଭ�କ ଯା�ା କରJି େତେବ ରାaା 2ତି 
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ନିହାତି ଧାନ େଦେବ| କାରଣ ପାରଦୀପରୁ 2ଥେମ େକÒପଡ଼ା ଆଳି ଅfଳ ପହfିଲା ପେର 

ଆପଣ5ୁ େସଠୁ ଦୁଇଟି/ତିନିଟି  ବା5 ରାaା ଦୃଶ େହବ, ଡାହାଣ ପଟରୁ ଚାYବାଲି ରାaା େହାଇ 

ଭ�କ ଜିwାକୁ (ଆଳିରୁ ୬୯ କି.ମି.), ଏବଂ ବାମପେଟ ସିଂଗିପୁର ପେର ବିଂଝାପୁର ରାaା େହାଇ 

ଯାଜପୁର ଜିwାକୁ (ଆଳିରୁ ୪୮ କି.ମି.), ଏବଂ ଆଉ ଏକ ରାaା ଯାହା ସାେଲପୁର ରାaା େହାଇ ଆପଣ 

କଟକେର (ଆଳିରୁ ୯୪ କି.ମି.) ପହfି ପାରିେବ| କିJs  ଯଦି େକେବ ଆପଣ5ୁ ପାରଦୀପରୁ କଟକ 

ଯା�ା କରିବାର ହୁଏ େତେବ ଆପଣ ଏହି ରାaାେର ନ ଯାଇ, ସିଧାସଳଖ କଟକକୁ ବସ ୍  କି�ା 

କାର୍ େର ଯାଇ ପାରିେବ, ଯାହାକି ପାରଦୀପରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ ରାaା େହାଇ ଆପଣ କଟକେର 

ପହfି ଯିେବ (୮୨ କି.ମି.)| ଏଥି ସହିତ କଟକରୁ ପାରଦୀପ ପାଇ ଁ େରଳ ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ମଧ 

ଅଛି, ବାଟେର ଆପଣ ଚଁାହିେଲ ଶାରଳା େରାଡ଼ େ�ସନେର ଓେÜଇ ଆପଣ ଝ5ଡ଼ବାସିନୀ ମା 

ଶାରଳା5 ମYିରକୁ ଯାଇ ଦଶ�ନ କରି ପାରିେବ, େ�ସନରୁ ମYିର ପାଖକୁ ଅେଟା, ରି®ାର ସୁବିଧା 

ସବ�ଦା ଉପଲÝ 

 େତେବ େସହି ଦିନ ଆେମ ଭ�କ ଜିwା ଚାYବାଲି ଅଂଚଳ ର େସହି େଛାଟିଆ ଗାଁ ଟିେର ପହfୁ 

ପହfୁ 2ାୟ ରାତି ୧୦ଟା େହାଇ ଯାଇଥିଲା| ପେର େସହି ଗଁାେର କଟି ଥିଲା  ପୁରା ରାତି| େମାେତ 

କିJs  ଠିକ୍ େସ ନିଦ େହଉ ନ ଥିଲା, େଯମିତି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା| 2ଭାତ େହଲା, ଗଁାେର 

କାଉ ଏବଂ କୁକୁଡା ମାନ5 ରାବେର େମା ନିଦ ଏକା ଥରେକ ଭାlିଗଲା| ଉଠିକି ନିଜର ନିତକମ� 

ସାରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଲି| ଗଁା ମଝିେର େଗାଟିଏ ନଳକୂପ େସଇଠି ସମେa ଭିଡ଼ ଲେଗଇ ଥାJି| ମଁୁ 

ଟିେକ େଧାଇ େହବି େବାଲି 2ାୟ ଅଧ ଘRା ଠିଆ େହାଇ ରହିଲି, ତଥାପି େଶଷେର ନିରାଶ େହାଇ ଗାଁ 

ଅନ ଏକ ପାଶ��କୁ ଗଲି| ଦୂରରୁ େଦଖିଲି ସଭିଏଁ େଗାେଟ ନାଳେର ଗାେଧାଇ, େଶୗଚେହାଇ 

େଫରୁଛJି| ପେର ପୂଜା େହଉଥିବା ବpି5 ଘରକୁ େଫରିଲି, େସ େମାର ଏପରି େନୖରାଶ 

ଭାବନା େଦଖି, େମାର ସକାଳ ନିତକମ� ପାଇ ଁସବୁ ଆେୟାଜନ କରିେଦେଲ| ତା—ପେର ମଁୁ ଖୁସ୍| 

କିJs  ପେର ମନେର ରହିଗଲା ଗଁା େଲାକମାନ5  ଏହି େଶାଚନୀୟ ଅବ>ା| େକେତ ସୁYର ଗଁା, ମନ 

େଖାଲା ପରିେବଶ, ଗାଁ ରାaା ଘାଟ ଖୁବ୍ ସୁYର, ଗଁାଟିର 2ାୟ ସମେa ବବସାୟୀ େଲାକ, କିJs  ପାଣି 

ପାଇଁ େସଇ େଗାଟିଏ ନଳକୂପ ଉପେର ସମେa ନିଭ�ରଶୀଳ ! କିଛି େଲାକ5 ଘେର ପାଇଖାନା 

ନଁାହି ! ପଚାରିେଲ ସରକାର5ୁ େଦାଷ| ପେର ସକାଳର କିଛି ସମୟ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନା 
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କରିଚାଲିଲି ଗଁାର କିଛି ବpି ବିେଶଷ5 ସହିତ| େକୗଣସି 2ଶାସନ କି ସରକାର5 ଉପେର ଏସବୁକୁ 

େଦାଷ େଦେଲ େହବନି, ଏସବୁ ଆମ େମୗଳିକ ଅଧିକାର, ନିତିଦିନର କାଯ�| ଘରକୁ େବାହୁଟିଏ 

ଆସିେଲ କଣ' 2ଶାସନକୁ ଅେପ^ା କରି ରହିବା, େଯ େସ ଆମ ଘେର ପାଇଖାନା ଗାଧୁଆ ଘର 

କରିେବ ? ନିଜର େକେବ କିଛି େପଟ ଖରାପ େହେଲ, ହଠାତ୍ କଣ କରିବ ? ସବୁ ସମୟ ତ ଠିକ୍ 

ନଁୁ େହ ନା, କି ଦୁଇ କି.ମି ଚାଲିଚାଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଓ, ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ େସ ମଇଳା ନାଳ ପାଣିକୁ 

ଯାଓ| ଯାହା ଦ�ାରା 2ାୟ ସମୟ େଦହ ଖରାପ େହବ, ଅସୁ> ରହିବ| ତା ପୁବ�ରୁ କଁାହିକି  ଆେମ 

ନିଜକୁ ସୁ> ନ ରଖିବା| ଏଥି ପାଇ ଁ  ନିଜ େଦୖନYିନ  ଜୀବନକୁ ସୁ> ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଖ-

ପାଖ ପରିେବଶକୁ ସୁYର କର| ଆମ ଚାରି ପାଖେର ଏ ପରିେବଶ ସୁYର ରହିେଲ ଆେମ ସୁYର 

ରହିବା ଆଉ ଆେମ ସୁYର ରହିେଲ ଏ ଜଗତ ସୁYର ଲାଗିବ| େତଣୁ ଘେର ଘେର ଗାଧୁଆ ଘର /

ପାଇଖାନା ନି]ୟ କରJs  ଆଉ ନିଜକୁ ସୁ> ରଖJs | ପୁଣି ମଧୁବାବୁ5 "ତୁମପରି େଛାଟ ପିଲାଟିଏ" 

କଥା ମେନ ପେକଇ େଦଇଥିଲି| କଣ ଭୁଲିଗଲ ସମେa ! େସଦିନର େସ େଛାଟ ପିଲାଟି କିପରି 

ସମa5 ସେl  ମିଳିମିଶି ଗାଁ ଦାj ସଫା କରିଥିଲା, ବାଲି େଗାଡ଼ିମାଟି େନଇ କିପରି ଗାଁ ଦାjକୁ 

ସମତୁଲ କରିଥିଲା| େସଦିନ କଣ େସ େଛାଟିଆ ପିଲାଟି 2ଶାସନକୁ ଅେପ^ା କରିଥିଲା!  ପେର 

ସମେa 2ତିଶ¶ତି େଦଇଥିେଲ, ଆଉ ନିଜ ଅfଚଳକୁ ସଭିଏଁ ମିଶି ଏକ ଉdତି ପଥେର ଆେଗଇ 

େନବା ପାଇଁ କଥା େଦଇଥିେଲ| �ିତ ହାସ େଦଇ ପେର ମଁୁ େସଠୁ େଫରିଥିଲି | କିଛି ସମୟ ପେର 

ସମa କାଯ� ସାରି, ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆେମ ବାହୁଡ଼ିଲୁ େକÒପଡ଼ା ଅଭିମୁେଖ | 

 ଆଖିକୁ ନିଦ ଛୁଇଁ ଛୁଇ ଁଆସୁଥାଏ| କାର୍ େର ବାଜୁଥାଏ ଭଜନ ସ·ାଟ ଭିକାରୀ ବଳ5 ଏକ 

ପୁରୁଣା tୀ ଜଗdାଥ ଭଜନ|–"େକାଠ େଭାଗ ଖିଆ େହ ଚକା ଆଖିଆ ଉଠ େହ ପହଡ ଭାlି— ଏଇ 

ଧୀର ସ�ରର ଭଜନ ସହିତ େମା ଭିତରକୁ 2େବଶ କରୁଥାJି ମା ନି�ାେଦବୀ| ରାତିେର େଯାଉ ଠିକ 

ଭାେବ ଶୁଆ େହାଇନଥିଲା ! ହାଃ... ହାଃ... ତଥାପି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ େଦଖିେଲ, େମାର ଆଖି 

ପୂରା େଖାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମଁୁ  େଦଖିବା ପାଇ ଁ କାର୍ କାଚରୁ ମଁୁହ କରି ଅେନଇ ରହି 

ଯାଉଥିଲି| ବାଟେର େଯଉଁ ସୁYର ସୁYର >ାନ ସବୁ ଆସୁଥାଏ , ପୂଜକ ବାବା େସ ସବୁକୁ େଦେଖଇ 

େଦଉଥାJି ଏବଂ େସହି >ାନ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା ମଧ କରୁଥାJି| ଏଇ ଆେଲାଚନା ଭିତେର 

ହଠାତ୍ ପୂଜକ ବାବା କହିେଲ, ଆଜି କବାଟ ନ ଥିବା ଗଁା କୁ ଟିେକ ବୁଲିଯିବା ଆଉ ମା ଖରାଖାଇ5ୁ 
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ଦଶ�ନ କରିବା| ଜଗବ`ୁ ବି  (େମାେତ tqା େର ପୂଜକ ବାବା ଡାକJି ) େଗାେଟ ନୂଆ ନିଆର ଜାଗା 

େଦଖିବ| ନା କଣ କହୁଛ ଜଗବ`ୁ| ଏତିକି କଥା େମା କାନେର  ଶୁଣୁଶୁଣୁ େମା ଅଖିକୁ ଆସୁଥିବା 

ନିଦ କୁଆେଡ ହଜି ଗଲା | ପଚାରିଲି :- ବାବା କଣ ସତେର ଗଁାେର କାହା ଘେର କବାଟ ନଁାହି ! 

େତେବ େସଠାେର ତ େଚାରି 2ବଳ େହଉଥିବ | 

 ପୂଜକ ବାବା (�ିତ ହସି ):- ଆେର ମଁୁ କଣ େକେବ ମିଛ କୁେହ| ଆଉ େଚାରି କଥା କହୁଛୁ , 

େଚାରି ତ େଚାରି ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଗଁା କୁ େପାଲିସ୍ ମଧ ଆସି ନଁାହି |  

 ମଁୁ ଏତିକି ଶୁଣି ପୁରା ପୁରି ଆ]ଯ� େହାଇ ଚଁାହି ରହି ଥାଏ| ପୂଜକ  ବାବା କାର୍ ଚାଳକକୁ 

ଶିଆଳିଆ �ାମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିେଲ| କିଛି ସମୟ ଭିତେର ଆେମ ପହfି ଯାଇଥିଲୁ େସଇ 

ଐତିହାସିକ ଦଶ�ନୀୟ >ାନ ଶିଆଳିଆ �ାମେର, େଯଉଠିଁ 2େତକ5 ଘେର ନା ଥିଲା କବାଟକି 

ଦୁଆର ବ`| ଏହି ଶିଆଳିଆ �ାମଟି ଏକ ଅଖାତ ପwୀ ଭୂଇଁ ପରି ଦୃଶ େହଉଥିଲା| ଗଁାଟି େସେତ 

ବଡ଼ ନଁୁ େହ| 2ାୟ ଏକ କି.ମି. େହବ ଗାଁର 2େବଶ ପାଶ��ରୁ େଶଷପାଶ�� ଯାଏଁ| ଅଖାତ ପwୀ ସଦୃଶ 

ଏହି ଗଁାେର 2ାୟ ନିମ_, ମଧବିC ପରିବାରର ବସତି| ଗଁା ର ଉCର ଦିଗ ବା ସବ� େଶଷପାଶ��େର 

ଏକ େଖାଲା>ାନେର �ାମେଦବୀ  ମା ଖରାଖାଇ5 ପୀଠ >ଳୀ| ଏହି ସୁYର େଖାଲା >ାନଟିେର େଛାଟ 

ବଡ଼ େକYୁବୃ^ େବଶ୍ େଶାଭା ପାଉଛJି| ସୂଚନାେଯାଗ : ଏହି େକYୁବୃ^ ନାମାନୁଶାେର ମା— 5 

ନାମ େକYୁବାସୁେଳଇ ଥିଲା| େତେବ ପେର ପେର ଏପରି େଖାଲା >ାନ, ସୂଯ�େଦବ5  ସୁସßିତ 

କିରଣ ଯାହା େକYୁବୃ^ ମାନ5 ମଧରୁ ଖୁବ୍ ସୁYର ଭାେବ ମା5 ପୀଠ >ଳୀ ଉପେର ବିରାଜମାନ, 

ଏହି ପରିେ2^ୀେର ଯାହା କି ମା— ଆଜି ଖରାଖାଇ ନାମେର 2ସିq | 

 ଏହି ଐତିହାସିକ କି�ଦJିପୂ'� ଦଶ�ନୀୟ >ାନ ଶିଆଳିଆ �ାମ ବିଷୟେର ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି 

ଜାଣିବା ପାଇଁ େମା ମନେର ଆ�ହ ସୃ�ି େହାଇଥିଲା| ଏହି ବିଷୟେର େସଠାକାର �ାମବାସୀ, 

ସାlେର ଥିବା ପୂଜକ ବାବା ଏବଂ ମା' ଖରାଖାଇ5 ମୁଖପୂଜକ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟେର େବଶ୍ କିଛି 

ତଥ ଜଣାଇଥିେଲ| କନିକା ରାଜର ଅନ େଯେତ କି�ଦJିପୂ'� ଐତିହାସିକ ଦାଶ�ନୀୟ >ାନମାନ 

ରହିଛି, େସମାନ5 ମଧେର ରାଜକନିକା ଅfଳର ଅଖାତ ଏହି ପwୀ �ାମ ଶିଆଳିଆ| ଯାହାର 

ପର%ରା, �ାମନୀତି-ଆଦଶ� ଏକ ଅrୁତ ଏବଂ ବାaବ ପୂଣ େ^� ରୂେପ ବହୁ ଅତୀତରୁ 2ତିPିତ 

େହାଇଅଛି|  2ଥେମ ଏହି �ାମ ସି-ଆଡିଆ ନାମେର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା ଏବଂ ପେର ପେର ନାମ 
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ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

ପରିବC�ନ ~େମ ଏହା ବC�ମାନ ଶିଆଳିଆ �ାମ ନାମେର ପରିଚିତ| େକÒପଡ଼ା ଜିwାର ରାଜକନିକା 

ବକ ଅJଗ�ତ ବରଡ଼ିଆ ପfାୟତେର ଅବ>ିତ ଏହି ଶିଆଳିଆ ଗଁାଟି 2ାୟ ଉ�>ାନ, ଢିପ ପwୀ ଭୂଇ ଁ

ସଦୃଶ |  

 େତେବ ପାଠେକ ଏହି ଗଁାର ବିେଶଷତ� େହଉଛି, େଯ ଏହି �ାମେର କାହାରି ଘେର ଦୁଆର କି 

କବାଟ ନାହ< ଭpି ଓ ବିଶ�ାସର ସହିତ ସମେa ଭରସା ରଖିଛJି ଏଠି ମା' ଖରାଖାଇ5 ଉପେର| 

କାହ< େକଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସୁଖ-ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଆପଦେର ସାହା େହାଇଛJି 2ତ^ ଠାକୁରାଣୀ 

ମା'ଖରାଖାଇ| �ାମବାସୀମାନ5 କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମା' ଖରାଖାଇ ଆ\ର ସବୁକିଛି, ମା' ଆମର 

ସୁଖ-ଦୁଃଖର ସାହା ଭରସା| ସତେର ଏହି ଶିଆଳିଆ �ାମବାସୀମାନ5 େକେତ 2ଗାଢ଼ ଭpି ଏବଂ 

ଭରସା ମା' 5  ଉପେର| ଯାହା5 ଉପେର ଭରସା ରଖି ସୁଖ ଶାJି ଆନYଭରା ଜୀବନ ଯାପନ 

କରୁଛJି ଏହି ସରଳ �ାମବାସୀ ମାେନ| ଏଠି ନା ଅଛି ଧନୀଗରିବର େଭଦଭାବ ନା େକୗଣସି ହିଂସା, 

େଲାଭ ମାୟା| ସମେa ଏକ ଆଦଶ� ପର%ରାେର ଅନୁଗାମୀ |  

 ସୂଚନାେଯାଗ: େଯ ଯଦି େକୗଣସି କଳହ ବିବାଦ ପରି  ସମସା  ଗଁା େର େଦଖା ଦିଏ, େତେବ 

ତାହା େସହି ଗଁାେର ହ< ତୁଟି ଯାଏ| ଏପରିକି ଶିଆଳିଆ �ାମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ େପାଲିସର ପାଦ ମଧ 

ପଡ଼ିନାଁହି, କି େକୗଣସି ବାଦ ବିବାଦ େମାକ/ମା େକାଟ୍ କେଚରୀକୁ ମଧ ଯାଇନାହ<| ସୁଖଶାJିେର 

ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସୁଛJି ଏହି ଶିଆଳିଆ �ାମର ସରଳ �ାମବାସୀମାେନ| କାହାରି ଘେର 

କବାଟ ନଁାହି, ଦିନ ରାତି ୨୪ଘRା ସମa5 ଦୁଆର େଖାଲା ରହି ଥାଏ| ନା େକୗଣସି େଚାର ମାନ5 

ଭୟ ନା ବାଘଭାଲୁ5 ଭଳି ହିଂÎ ଜJs  ମାନ5 ଭୟ, ସଭିଏଁ ଭpି ଓ ବିଶ�ାସେର ମା'ଖରାଖାଇ5 

ଉପେର ଭରସା ରଖି ଆସୁଛJି |  

 େତେବ ମନେର 2ଶ_ ଉେଠ ! ଶିଆଳିଆ �ାମର ଆଖପାଖ ଅfଳେର 2େତକ5 ଘେର 

କବାଟ-ଦୁଆର ବ` ରହିଥିବା େବେଳ, ଶିଆଳିଆ �ାମେର କାହାରି ଘେର କବାଟ ଦୁଆର ବ` 

କଁାହିକି ନଁାହି ?  

 କଁାହିକି ଏପରି ଏହି ଗାଁ ର ପରି>ିତି ?  

 କିଛି ତ କାରଣ ନି]ୟ ଥିବ ! 



ଅ�ମ ବଷ�, ସ
ମ ସଂଖା 
େସେପ��ର ୨୦୧୩ 

 

 54 

ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

 େତେବ �ାମେଦବୀ ମା' ଖରାଖାଈ 5 ମୁଖ ପୂଜକ ନନା5 କହିବା ଅନୁସାେର : ଶିଆଳିଆ 

�ାମେର ଆଜି ନୁେହ,ଁ କାହ< େକଉଁ ପିତୃ ପିତାମହ ଅମଳରୁ ଗାଁେର କାହାରି ଘେର କବାଟ 

ନଁାହି| �ାମବାସୀମାେନ 2ଗାଢ଼ ବିଶ�ାସର ସହିତ ମା'ଖରାଖାଇ5 ଉପେର ଭରସା କରି 

ଆସୁଛJି|  ମା'ଖରାଖାଇ କବାଟ ଭଳି ସଭି5 ଦୁଆର ଜଗି ରହିଛJି| ପାଠେକ ଯଦି େକେବ ଆପଣ 

ମା—ଖରାଖାଇ5 ପାଖକୁ ଦଶ�ନ କରିବା ନିମିC ଯାଇଥାJି, େତେବ େଭାର୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନି]ୟ 

ଦଶ�ନ କରିେବ| କାରଣ ଏହି ସମୟ ମା5ୁ ଉପଯୁp ଦଶ�ନ କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଶୁଭ2ଦ| 

ପୂଜକ ନନା5 କହିବା ଅନୁସାେର ଏହି ସମୟେର ମା5ର �ାନ କାଯ� କରାଯାଏ| ବC�ମାନ ପାଶ�� 

େଫାଟେର ଆପଣ େଦଖି ପାରୁଥିେବ େଯ ମା'5 ମୂଣWୟ�ୀ ମୁC�ୀ ଯାହା ସଜ ଫୁଲମାଳ ମାନ5େର 

ସ%ୂ'�ରୂେପ ସୁସßିତ| େତେବ 2ଭାତ ସମୟେର ଏହି ଫୁଲ ମାଳମାନ ଏବଂ ମା—5 ବu 

ବଦଳାଯାଇ, �ାନ କରାଇ ପୁଣି ଥେର ମା—5ୁ  ବu ପରିଧାନ-ପୁU ସßିତ କରା ଯାଇ ପୂଜା��ନା 

କରାଯାଇଥାଏ| େତେବ ଏହି ସମୟେର ମା—5 ମୁC�ୀକୁ ଠିକ୍ ଭାେବ ଅନୁଧାନ କରି ପାଦ ପାଶ��ରୁ 

େଦଖିେଲ, ଆପଣ େଦଖି ପାରିେବ ମା'ଖରାଖାଇ ଏକ କବାଟ ବ` ଉପେର ବିରାଜ ମାନ| ବିଳ�େର 

ପହfିଥିେଲ ମଧ େସଦିନ ପୂଜକ ନନା ମା'5 ପାଦ ପାଶ��ରୁ ଟିେକ ଉପରକୁ ପୁU ଆେଡ଼ଇ 

ଆମମାନ5ୁ  ଏହା ଦଶ�ନ ମଧ କରାଇଥିେଲ| ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଏକ ଘଟଣା ମଧ  ସାଥିେର 

ଥିବା ପୂଜକବାବା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଥିେଲ, େଯ  ପଠାଣ କିଆରୀ ନାମକ ଏକ ବpି ଏହି ସବୁ 

ପର%ରାକୁ ନମାନି, ମୁଖ�ତା ଭାବି େହୟ ମେନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରର 2େବଶ ଦ�ାରେର କବାଟ 

ଲେଗଇ ଥିଲା| ପେର ପେର ଏହି ବpିର େସହି ଘର ନିଆଁ  ଲାଗି େପାଡ଼ି େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 

ଘରର ସବୁ ଧନ, ଧାନ, ଚାଉଳ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଜଳି ଭ� େହାଇଯାଇଥିଲା|  ଆ]ଯ�ର କଥା ଆଖ 

ପାଖେର କାହାରି ପେଡ଼ାଶୀଘରକୁ ନିଆଁ  ଲାଗି ନଥିଲା| ଏପରି ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା େସହି ବpିର 

ବଂଶେର େକହି ବି ବpି ବfି ନ ଥିେଲ| ସାଥୀ ପୂଜକବାବା େମାେତ େସହି >ାନ ମଧ େଦଖାଇ 

େଦଇଥିେଲ, ଆଜି ମଧ େସହି >ାନ ଟି ଖାଲି ଢିପ େହାଇ ରହି ଯାଇଛି| >ାନଟିେର ଅନାବନା ଗଛ 

ସବୁ ଉଠି ବଣ ପରି େଦଖାଯାଉଛି | 

 ଏଭଳି େଦୖବିଶpି ଏବଂ ମା'ଖରାଖାଇ5 ଦାଶ�ନିକ ଆଧାରକୁ େନଇ ଆଜି ବି ଶିଆଳିଆ 

�ାମବାସୀ ମାେନ ବିନା ଦୁଆର ବ`, ବିନା କବାଟେର ପରyର ସହେଯାଗ ଭରା ସରଳ 
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ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

ଜୀବନଯାପନ କରି ଆସୁଛJି| ବC�ମାନ ସ�ାଥ�ପର ଅବିଶ�ାସପୂ'� ମାନବସମାଜେର ଏହା ଏକ 

ଅ`ବିଶ�ାସ, କୁ-ସଂ�ାର େବାଲି ଯଦି କୁହାଯାଏ େତେବ ଶିଆଳିଆର ଏହି ସରଳ �ାମବାସୀମାେନ 

କଦାପି ସ�ୀକାର କରJି ନାହ<| ଏଥିପାଇ ଁଅନୁଭବୀ ବା 2ତ^ଦଶ�ୀ େହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ| େହେଲ 

କଥାଟି ସତ ଏବଂ ବିଶ�ାସେଯାଗ| କିଛି ସମୟ ଶିଆଳିଆ �ାମେର ବିତାଇବା ପେର ଆେମ 

େଫରିଥିଲୁ ପୁଣି ବYର ସହର ପାରଦୀପ ଅଭିମୁେଖ| େଫରିଲା ସମୟେର ରାଜକନିକା ଏବଂ ଆଳି 

ଅfଳର କିଛି >ାନ ମଧ ପରିଦଶ�ନ କରିଥିଲୁ|  କନିକା ରାଜ2ସାଦ, ଆଳି ରାଜ2ସାଦ ଏବଂ 

ବରାହଜୀଉ 5 ମYିରେର କିଛି ସମୟ ବିେତଇ ଥିଲୁ| ବରାହଜୀଉ5 ମYିର ପରିସରେର ଏକ 

େଛାଟିଆ କଳା ଚିକଣ ପଥରଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମଁୁ େମାର ସବୁ ଶpି ଲେଗଇ ମଧ ଉେଠଇ 

ପାରିନଥିଲି| ପାଠେକ ଆପଣ ମାେନ େକେବ ଏଠାକୁ ଆସିେଲ ନି]ୟ ଏହି ପଥର ଉେଠଇବାକୁ େଚ�ା 

କରିେବ| େତେବ େଫରିଲା େବେଳ ମନେର ରହିଯାଇଥିଲା ଏହି ଶିଆଳିଆ ଗଁା ର ସରଳ ଜୀବନ 

ଯାପନ କରୁଥିବା �ାମ ବାସୀ ମାନ 5 କଥା ଆଉ ମା' 2ତ^ ଠାକୁରାଣୀ ଖରାଖାଈ5 ଅପାର 

କରୁଣା ଏବଂ �ାମବାସୀ ମାନ5 2ତି ଆଶିବ�ାଦ| ମନ େହଉଥିଲା ଶିଆଳିଆ �ାମେର ଆଉ କିଛି 

ସମୟ ବିେତଇ ଥାJି କି କିJs  ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ| ସମୟ ସହିତ ହାତେର ହାତ ମିଳାଇ େମାେତ 

େସହି >ାନରୁ ବିଦାୟ େନବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା| 

 େତେବ ପାଠେକ େକେବ ସମୟ ବାହାର କରି ନି]ୟ ଏହି >ାନଟିକୁ ବୁଲି ଆସିେବ| ଆସିବା 

ପାଇଁ ମଁୁ େଯପରି ପୁବ�ରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଭୁବେନଶ�ର ପେର କଟକେର ପହfି ସିଧା ସାେଲପୁର 

ରାaା େଦଇ େକÒାପଡା ଜିwାର ଆଳି କି�ା ରାଜକନିକା  ଅfଳେର ପହfି  ଯିେବ| ଯାହାକି 

ଶିଆଳିଆ ଗଁା ରାଜକନିକା ମୁଖ ରାaାରୁ ମା� ୪କି.ମି.| କଟକରୁ ରାଜକନିକା ପାଇଁ ସବୁେବେଳ 

ବସର ସୁବିଧା ଅଛି|  

 ଏହାଛଡା େକÒପଡା ଜିwାେର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପଯ�ଟନ >ଳୀ ଯାହା ଆପଣ ଏଠାେର 

ରହି ସବୁ >ାନ ¼ମଣ କରି ପାରିେବ| େଯପରି କନିକା ରାଜ2ସାଦ ଯାହା ରାଜା ରାେଜÒ ନାରାୟଣ 

ଭ}େଦବ5 ଦ�ାରା ନିମoତ 2ାୟ ୪ ଏକର ଯାଗା େନଇଥିବା ୭୫ ଫୁଟର ଉ� ରାଜ2ାସାଦ| ଆଳି 

ରାଜ2ାସାଦ ଯାହା ଆଳି ସହର ମଧେର ଅବ>ିତ, 2ାୟ ୪୦ ଏକର ବିଶି�  ଭିତେର ଆପଣ 

େଦଖି ପାରିେବ ରାଜା5 ରାଜବାଟି, ରାଣୀ ମହଲ, େଘାଡ଼ାଶାଳ, ଭjାର, ଉଦାନ, 2େମାଦ 
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ଉଦାନ, େଦବାଳୟ, େଦବୀ ମYିର ଏବଂ ପାଖେର ଥିବା ଏକ ସୁYର େପାଖରୀ ଯାହାକି ଏକ ସୁYର 

ପରିେବଶ ଭିତେର ଅବ>ିତ| ଏହାପେର ଜିwା ମୁଖ ରାaାଠୁ 2ାୟ ୪୫ କି.ମି. ଗେଲ ଇଂେରଜ 

ଅମଳର ବତୀଘର େଦଖିପାରିେବ ଯାହାର  ଉ�ତା 2ାୟ ୧୨୫ ଫୁଟ୍ େହବ ଏବଂ ଏହାର ସାମ_ା 

ପଟେର ୧୮୫୫ ମସିହା ସମୟର ଫଲସ୍ ପଏR ନାମକ ଏକ ବYର ବତୀଘର େଦଖିବାକୁ ପାଇେବ 

ଯାହାକି ପୂବ� ଭାରତର ସବ�2ଥମ ଏବଂ ଅତାଧୁନିକ ବତୀଘର ନାମେର ପରିଚିତ| ଏହା ଛଡ଼ା 

ବରାହଜୀଉ ମYିର, େଗାଜବାୟାଣୀ, ବଳେଦବ ଜୀଉ ମYିର (ତୁଳସୀ େ^�) ମଧ ଦଶ�ନ 

କରିପାରିେବ| ଏଥି ସହିତ ଆପଣ େକÒପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ମଧ ପରିଦଶ�ନ କରି ପାରିେବ| 

ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୁ\ୀର ଅଭୟାରଣ ବା ଭିତରକନିକା  ଅଭୟାରଣ ନାମେର 2ସିq| ଆହୁରି 

ବହୁତ ସୁYର ସୁYର େଛାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ମନ େଖାଲି ¼ମଣ କରିପାରିେବ| 

େଫରିଲା େବେଳ ବYର ସହର ପାରଦୀପ େହାଇ ଯା�ା କେଲ ସୁବିଧା େହବ, କାରଣ ଏହା ସହିତ 

ପେଡ଼ାଶୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିwାେର ଆପଣ ପାରଦୀପ ବYର, ମା' ସୁଭ�ା5 େ^� ଗଡ଼କୁ}ଗର 

କୁ}ବିହାରୀ ପୀଠ, ମହାବୀର, ସାରଳା ମYିର ଏବଂ  ବିଭୁତି େ^� ବାବା େଗାରଖନାଥ ମYିରେର 

ଦଶ�ନ କରି ପାରିେବ| ଆଉ ମୁଖ  ରାଜପଥ େହାଇ ଆପଣ କଟକ , ଭୁବେନଶ�ରେର ପହfି ପାରିେବ 

|  

 ଏହି େକÒପଡ଼ା ¼ମଣ ସମୟେର ମଁୁ େସଠିକାର ବହୁତ ଗାଁ  ବୁଲି ଥିଲି| ଖୁବ୍ ସୁYର ଥିଲା 

ଗଁାର ପରିେବଶ| ଏମିତି କିଛି ଗଁା ସବୁ ଥିଲା େଯଉଁଠି ଗଲାପେର େଫରିବାକୁ ମଧ ଇZା େହଉ 

ନଥିଲା| କିJs  ନିଜର ଆଶାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତେର ସାଇତି ରଖି େସଠୁ ବିଦାୟ େନବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା| 

ଏହା ପେର ମଁୁ ପୁଣି େଫରିଥିଲି ନିଜ ଗଁାକୁ | ପାଠେକ େମା ଗଁା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିwାର 

ପାରଦୀପ,  କୁଜl ନିକଟ> ବାଲିତୁଠ �ାମ| ନିଜ  ଗଁାେର  କିଛିଦିନ ରହିଲା ପେର ପୁଣି ନିଜ 

କାଯ�େର ବାହାରିଥିଲି| ପେର ପେର େନାଇଡ଼ା, ବିଶାଖାପତନମେର ନିଜର ବାକିଥିବା 

କାଯ�ସାରି  ବC�ମାନ ଫରିଦାବାଦ ସହରେର| କଣ କରିବା, କମ� ଆଉ ବିଶ�ାସ ହ< ଭଗବାନ| େତେବ 

ଆଜି ଏ ସହରର ଚାକଚକ ଭିତେର ରହି ସମେୟ ସମେୟ ନିଜ ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମେନ ପେଡ଼ 

ଗଁାେର ବିତି ଥିବା ପିଲାଦିନର ��ତି ସାlସାଥୀ େଖଳ ମଜା, ବାପା, େବାଉ, ସାନଭାଇର େ�ହ  ଆଦର, 

ଆଜି ବି ମେନ ପଡ଼ିଗେଲ ଖୁସିେର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଆସି ଯାଏ |  
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 େତେବ ପାଠକ େ2ମୀ ବ`ୁଗଣ େମାେତ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅJs , ନିଜର କାଯ� ସମୟରୁ 

ବିରତି େନଇ ମଁୁ ପୁଣି ନିଜ ମାଟି େବୖକୁ�କୁ େଫରିବି| ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି, ¼ମଣ 

କାହାଣୀ ସହିତ ମଁୁ ପୁଣି ଥେର ଏହି ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକାେର  ଉପ>ିତ େହବି , ଆପଣ ମାନ5 

ସହିତ | େସେତେବଳ ଯାଏଁ ବିଦାୟ| 

 ଜୟ ଜଗdାଥ ...  
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ବସJ ଆସିଛି   େମା 2ୀୟା ଆଖିେର 

ଆକାଶ ନୀଳିମା େନଇ 

ସୁମଧୁର ବାସ   ମନେର ଭରିଛି 

ପୁଲକ େରାମାf େଦଇ - ୧ 

ବସJ ଆସିଛି   2ୀତି କାନନେର 

ଶୀତଳ ଚାYିନୀ ଢାଳି 

ତରୁ ଲତା କୁ}  ପwବିତ ଆଜି 

ତା େ2ମ ପରଶ ପାଇ - ୨ 

ବସJ ଆସିଛି   େମା ଆ� େତାଟାେର 

ବଉେଳ ଗଛ ଭରିଛି 

େସ େତାଟା ମାଳେର  କୁହୁ କୁହୁ ତାେନ 

େକାକିଳ େ2େମ ଗାଉଛି - ୩ 

ବସ; ଆସିଛି... 

କମଳ କୁମାର ଦାଶ 
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ସାର୍.. .!!! 

ସୁଧୀ ପାଠେକ... 

 ମଁୁ େହଲି ମାªିଆ େଲାକଟିଏ । ଏହାକୁ େପଷା କୁହJs  ବା ବୃCି, 

େବଉସା କୁହJs  ବା ଆ�ହ; ଘେର ସାତ2ାଣୀ ଏଥିେର ଓତଃେ2ାତ ଭାେବ 

ଜଡ଼ିତ । ପିଲାଦିେନ ବାପା5 ନାମ େକହି ପଚାରିେଲ ମଁୁ େଯେତେବେଳ 

କେହ �ିନାଥ ଭୂୟଁା; େସମାେନ ତୁରJ କହJି, ଓଃ... ଭୂୟଁା ମାେª ! 

ତୁେମ ତା5 ପୁଅ ? େସଇୟା କହୁନ । 

 ବଡ଼ ଖୁସି ଲାେଗ ଏଇଭଳି ଇßତ େହବାର େଦଖିେଲ । ଏଣୁ 

ପିଲାଦିନୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ବି ମାª େହବି । ପିଲାମାନ5ୁ ପଢ଼ାଇବି ଜୀବନ ସାରା 

। ମଁୁ ଅ�ମ େtଣୀ ପଢ଼ିଲା େବଳୁ ଅନ ପିଲାମାନ5ୁ ପଢ଼ାଏ । ଏହିଭଳି 

ଆଜିଯାଏଁ ଚାଲିଛି େସହି ପେଢ଼ଇବା କାମ। 

 ଗତକାଲି ଏଇଠି ଓଡିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ5 ସହ ଆେଲାଚନା 

କରିଲାେବେଳ େଗାଟିଏ େକୗତୁକିଆ କଥା କହୁଥିଲି । େସଥିରୁ ଫାେଳ ଏଇଠି 

େଲଖୁଛି । ବାlାେଲାର୍ େର ମଁୁ ଆJଜ�ାତୀୟ ବିଦାଳୟର ଛା�ମାନ5ୁ 

ପଢ଼ାଇଲା େବେଳ ଜେଣ ବରିP ଶି^କ େମା ନିକଟକୁ ଅତି ବିଷ'� ମନେର 

ଆସିେଲ କିଛି 2ଶ_ େନଇ । େମାେତ ବa ଥିବାର େଦଖି େସ େଫରିବାକୁ 

କହିେଲ କହୁଛି କହିଲା େବାଲି...!!! 

2ଶାJ କୁମାର ଭୂୟଁା 
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ଉଦତ ହୁଅେJ, ମଁୁ ତା5ୁ ପଚାରିଲି , 

 " ବିଗି ବାବୁ, କିଛି କହିବାର ଥିଲା କି ? " 

 େସ କହିେଲ, 

 ହଁ ଥିଲା େଯ େହେଲ ଆପଣ5ୁ ବିºତ କରିବାର ଉେ/ଶ ନାହ< । 

 କଥାବାC�ାେର ମଧୁଚÒିକାକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଦଇ ତା5 କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆ�ହ 2କାଶ 

କଲି । େସ ଟିେକ ସେ5ାଚ େହାଇ େମା ନିକଟେର ପଡ଼ିଥିବା ଚଉକିଟାକୁ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆଣି 

କହିେଲ, 

 େଦଖJs , ଭୂୟଁା ବାବୁ ମଁୁ ଆପଣ5ୁ ସÛାନ ଦିଏ ଜେଣ ଭଲ ଶି^କ ରୂେପ । ଆପଣ େମା କଥା 

ଶୁଣି େମାେତ ଇଷ�ାଳୁ ଭାବିେବ ନାହ< । ଏହା ଅତJ ସେ�ଦନଶୀଳ ଆଉ ବpିଗତ କଥା ।ଯଦି ଠିକ୍  

ଭାବୁଛJି ଉCର େଦେବ , ନେହେଲ ଆେମ ଏହି କଥାବାC�ା େକେବ େହାଇନାେହଁ ଭାବି ଭୁଲିଯିେବ । 

କ—ଣ ବୁଝିେଲ ତ ? 

 ମଁୁ ଏ କଥାର ଅଗମୂଳ କିଛି ନବୁଝି ମୁjଟାକୁ ଏjsଅଭଳି ଦୁଇଚାରିଥର ହଲାଇବା ପେର େସ 

ଅତି ସJପ�ଣର ସହ ନିଜ 2ଶ_ମୁଣିରୁ ବାହାର କେଲ ଲେ^ ଟ5ିଆ ସେ�ଦନଶୀଳ 2ଶ_ଟିକୁ। 

 େସ କହିେଲ, 

 େଦଖJs , ଆମ େଦଶେର ଗୁରୁ େହେଲ ନମସ । 

 ଗୁରୁ º»ା...ଗୁରୁ ବି¹s... ଗୁରୁେଦବ ମେହàର...! 

 ଗୁରୁ ସା^ାତ୍  ପରଂº»...ତେ�ୖବ tୀ ଗୁରୁେବୖ ନମଃ । 



ଅ�ମ ବଷ�, ସ
ମ ସଂଖା 
େସେପ��ର ୨୦୧୩ 

 

 61 

ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

 ମଁୁ ମୁjକୁ ପୁଣି ଏjsଅ ଭଳି ହଲାଇଲି । 

 ତା5 କଥା ପୁଣି ଚାଲିଲା, ଓ.ଆର୍ .ଟି କ%ାନୀର ବଦାlି ବସ୍  ପରି । 

 ... ଆଜିଯାଏଁ ସମେa ଆ[ା, ସାର୍ , ଜୀ, ଗୁରୁଜୀ, 2ଭୃତି କହି େମାେତ ସ\ାଷଣ କରJି । 

େମାର ନିଜ ଗାଁେର େହଉ ବା ଏହି ସହରେର େହଉ େମାର ଇßତ ଅଛି ଭୂୟଁା ବାବୁ । ଏେବବି ଗାଁେର 

ପିଲାମାେନ େଦଖିେଲ େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ିଯାJି । େହେଲ, ଆଉ ଜମା ସହି େହଉନାହ< । 

 ମଁୁ ତା5ୁ ମଝିରୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲି, 

 କ—ଣ େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ିଯିବାଟା କହୁଛJି ତ ? 

 େସ ଟିେକ ଉCp େହାଇ େଦହଟାକୁ ସିଧାକରି କହିେଲ, 

 ଆପଣତ ଦିହକୁ େନଇ େମା କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାJି ଜମା । କଣ ସହି େହଉନାହ< େସଇଟା ବା 

କହିନି ଏ ପଯ�J । କିେହା କାହାରିକୁ ସୁଖ ନଲାଗୁଛି କହିଲ ଯଦି କିଏ ତା—ର େଗାଡ଼ ତେଳ ପେଡ଼? 

 େସ ଏପେଟ େସପେଟ ଅନାଇ କହିେଲ, 

 ମଁୁ ଏଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧମର ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କଥା କହୁଛି େହା । ହାଳିପ ଗୁଡ଼ାକ, ନାକ ଚିପିେଲ 

େସାେଲ ^ୀର ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିବ; େମା ନଁା ଧରି ଡାକୁଛJି େହା । ଗାଲ୍ �େ¬jକୁ ହାେଲା..ହାଏ କଲା ଭଳି 

େଦଖାେହେଲ , ହାେଲା ମି�ର୍  ବିଗି...ହାଏ ବିଗି କହି ହାତ ଧରି ହଲାଇ ପକାଉଛJି ପରା। େହେଲ 

ଷାଠିଏ ବଷoଆ ଏହି ମଗଜଟାେର ଏତିକି ଢୁକୁନାହ< େଯ େସମାେନ ଆପଣ5ୁ େଦଖିଲା ^ଣି କିପରି 

ସାର୍ ...ସାର୍ ...ଭୂୟଁା ସାର୍  କହି ଭpିେର ବିଗଳିତ େହାଇ ପଡ଼ୁଛJି େହା । ଆ[ା, ମଁୁ ବି ଭଲ ପଢ଼ାଏ । 

େସଥିେର ରାମୀ ନାହ< । 

 ମଁୁ ତା5 ବିºତ େହବାର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲି । େସତ ନିଜର ସଂଶୟକୁ େମା ଆଗେର ଓଟାର 
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ଆଣି ବିେଲଇ ବାJି କଲା ଭଳି ଢ଼ାଳି େଦେଲ। େହେଲ େମାର ମନଟା ଆ�ିଳିଆ େହାଇଗଲା । କ� 

ଲାଗିଲା ଟିେକ । େସ ଜେଣ ବେୟାବୃq ଶି^କ ଆଉ ନିଜର ସÛାନ ଏବଂ �ାଭିମାନର କାXଟିକୁ 

ଭୁଷୁଳିବାର େଦଖି ବଥିତ େହଉଛJି । କିJs  ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର େକୗଣସି ଯୁ ନାହ<। 

 ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଇଚାରି ପଇସା ପାଇଁ ଆେମ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧମ ଛା�ମାନ5ୁ ପଢ଼ାଉଛୁ । 

ଆଉ ଆଜି କାଲିର ଛା�ଛା�ୀମାେନ ବିେଦଶରୁ େକବଳ େଫସନ୍  ନୁହଁ ପାଠ ଓ ଶାଠକୁ ମଧ ଅତି 

ଉCମରୂେପ ଆୟC କରୁଛJି। ଆଉ େସହି 2ଭାବେର େସମାେନ ଶି^କ ମାନ5ୁ ହାେଲା,ହାଏ, ମି�ର୍  

ସଂ[ାେଦଇ ନାମ ଧରି ଡାକିବାେର କୁ�ାେବାଧ କରୁନାହାJି । >ାନ ବିେଶଷେର ମଁୁ ଏହା ମଧ ଶୁଣି 

ଆସିଛି େଯ ଶି^ୟ�ୀ ମାନ5ୁ େକହି େକହି ଛା� କହିଛJି, 

 ମାଡ଼ାମ ୍, ୟୁ ଆର୍  ଲୁକିl େସ®ି !!! 

 ଏହାକୁ େଘାର କଳିକାଳ କୁହJs  କି ଆଧୁନିକତାର áାହୀ ଦିଅJs ; 

 ବିଗି ବାବୁ5 ଭଳି ଅେନକ ଶି^କ ଓ ଶି^ୟ�ୀ ଏହିଭଳି ସÛାନ ଆଉ ଅଭିମାନକୁ ଜଳା}ଳୀ 

େଦଇ େକବଳ ଦୁଇପଇସା େରାଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶି^କ େପଷାକୁ ଆଦରି ରହିଛJି । ତା5ୁ ମିେଳ 

ସÛାନ ଆଉ tqା, େହେଲ େଗାଟିଏ ଦିନ । େସେପ��ର ୫ ତାରିଖ ଦିନ, ମିେଳ ଆ�oସ୍  ଅଥବା 

େପପର୍  େରାଜ୍  କ%ାନୀର ରlବିରl �ିଟିl କାଡ଼�ଟିଏ । ବିକୃତ ଆକାର ଆଉ ବିଭିd 2କାର 

େଡ଼ାରେର ଗୁଡ଼ା େହାଇଥିବା ଉପହାର େପଢ଼ିଟିଏ । େସଇ ଦୁଇଘଡ଼ି ଟିଚସ� କମନ୍  ରୁମ ୍ ଟିେକ ଉZୁଳି 

ପେଡ଼ "େହପି ଟିଚସ� େଡ ସାର୍ " ଅଭିନYନେର । ଆଉ ତାପର ଦିନ େସଇ ଚିରାଚରିତ, ମି�ର୍  

ଏ..ବି... ଅଥବା ମାଡାମ ୍ ସି...ଡି...। 

 େମାେତ ଏହିଭଳି ଭାବିବାର େଦଖି ବିଗି ବାବୁ କହିେଲ, 
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 େଦଖJs  ଯଦି କହିବାର ଇZା ନାହ< େତେବ କୁହJs  ନାହ< େହେଲ ଏଇଭଳି ମଣିଷକୁ 

ଅସମ}ସେର ପକାJs  ନାହ< । ଏଇଭଳି କହି ଅଭିମାନେର େସ େଥାଡ଼ି ତେଳ ହାତଟାକୁ ମୁଠାକରି ପୁରା 

ମୁjଟାର େବାଝ ତା ଉପେର ଲଦିେଦେଲ । 

 ମଁୁ କହିଲି, ବିଗି ବାବୁ...େସପରି କିଛି ନାହ< । ହଁ ଆପଣ5ର 2ଶ_ର ଉCର ଶୁଣJs  । 

ପିଲାମାନ5 ପାଇଁ େମା ନାମ େହଉଛି ସାର୍ । ଏଣୁ େସମାେନ େମାେତ ସାର୍  େବାଲି ଡାକୁଛJି। 

 େସ େବାଧହୁଏ ବୁଝି ପାରିେଲ ନାହ< । ଏହା ମଁୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲି େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ 

ତା5ର ଚ^ୁ ମାଂସେପଶୀ ଗୁଡ଼ାକ େଗାଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଅେଡ଼ଇ େହାଇଯାଇଥିେଲ । 

 ଏଣୁ ପୁଣିଥେର ମଁୁ ତା5ୁ ପୂରା କଥାଟା କହିଥିଲି ଏହିପରି । 

 2ଥମ ଦିନ େଯେବ ମଁୁ େtଣୀଗୃହେର 2େବଶ କରି େମାର ପରିଚୟ େଦବାକୁ ଆର\ 

କରିଥିଲି; ମଁୁ ସବୁ କହିଥିଲି େହେଲ େମାର ନାମଟି କହିବାକୁ ଭୂଲି ଯାଇଥିଲି। ସବାେଶଷେର ଜେଣ 

ଛା� ପଚାରିଥିେଲ, ହâାଟ୍  ଇଜ୍  େୟାର୍  େନମ ୍ ? 

 ଆଉ ମଁୁ 2ତୁCରେର କହିଥିଲି "ସା...ର୍.. "। 

 ବାସ୍  େସମାନ5 ପାଇଁ େମାର ନାମ େସଇଦିନ ଠଁୁ  ସାର୍  େହାଇଯାଇଛି । 

 ବିଗି ବାବୁ5 ହାତମୁଠା ଉପରୁ େଥାଡ଼ିଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ସJsଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ । ଦୁେହ ଁ ଦୁହ<5ୁ 

ଅେନଇ ରହିଲୁ ଘଡ଼ିଏ । 

 ମଁୁ ତା5ୁ ନିରୀହ ଛା�ଟିଏ ଭଳି ଅନାଇଥିଲି ଆଉ େସ େମାେତ "ହଁା " କରି । 

 - 2ଭୂ 
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ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଏବଂ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ଉେ/ଶେର ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ5 ଦ�ାରା 2କାଶିତ 

 ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକା ଓଡ଼ିଶାରୁ 2କାଶିତ 2ଥମ  ଏବଂ 

ଏକମା� ସଂପୂ'� ଓଡ଼ିଆେର 2କାଶିତ ସାହିତ ଇ-ପ�ିକା | ଏହା 

2େତକ ମାସର 2ଥମ ସ
ାହେର 2କାଶିତ େହାଇଥାଏ | େବେଳ 

େବେଳ ପୂଜାପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବିେଶଷ 

ସଂ�ରଣମାନ ମଧ 2କାଶିତ ହୁଏ | ଓଡ଼ିଆ ସାହିତର ବିଭିd 

ବିଭାଗ ଯଥା, ଗ¦, କବିତା, 2ବ`, ରମ ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, 

¼ମଣ କାହାଣୀ ଇତାଦି ଏଥିେର 2କାଶିତ ହୁଏ |   

 ଏହି ପ�ିକାେର େଲଖା 2କାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ 

ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହିତକାର5ୁ େ2ାxାହନ ଦିଆଯାଇଥାଏ |  

େଯେହତୁ ଏହି ପ�ିକା ନିଃଶୁ+ ବିତରଣ ନିମିC ଉ/ି� େତଣୁ 

େଲଖକ, େଲଖିକାମାନ5ୁ େକୗଣସି 2କାରର େ2ାxାହନ ରାଶି 

ଦିଆଯାଏ ନାହ< | ପାରିtମିକ ଆଶା କରୁଥିବା େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ 

ନିଜ େଲଖା ବବସାୟିକ ପ�ପ�ିକାକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ |   

 ଏହି ପ�ିକା 2େତକ ମାସେର ଇRରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁ+ 

ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲÝ େହାଇଥାଏ | ପାଠକ ଚାହ<େଲ ଏହି ପ�ିକାର 

େଗାଟିଏ 2ତିଲିପି ନିଜ କଂପୁଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ  

|  

 େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ 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 

ହaା^ରେର େଲଖି ପଠାJs , କି�ା ଟାଇପ ୍କରି ମଧ ପଠାJs  | ଇ-

େମଲ୍ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର �ାନିଂ କରି 

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାJs  |   

 ଆହ�ାନର 2କାଶନ ସଂପୂ'� ପରିେବଶ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ 

ଏହାଦ�ାରା କାଗଜର ବବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ 

କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହ< | ଆେମ ପରିେବଶ 2ଦୁଷଣ ବିେରାଧ କରୁ |   

 ଆହ�ାନ ଇ-ପ�ିକାେର େଲଖା 2କାଶିତ କରିବାପାଇଁ ଯଦି 

ଆପଣ ଇZୁକ େତେବ ନିଜ ଲିଖିତ କୃତିକୁ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ 

ପଠାJs  | େଯେହତୁ ଏହି ପ�ିକା ଇRରେନଟେର 2କାଶିତ ହୁଏ 

ଏବଂ 2େତକ ମାସେର ଶହÎାଧିକ ଓଡ଼ିଆ5 କ%ୁଟରେର 

େଶାଭାପାଏ େତଣୁ ଏହି ପ�ିକାପାଇଁ େଲଖା ମଧ ଇRର୍ େନଟ 

ମାଧମେର ହ< �ହଣ କରାଯାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା 

ଆମ ନିକଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାରିେବ ନାହ<, େତେବ ଆପଣ ନିଜ 

େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନିମ�ଳ ହaା^ରେର େଲଖି 

ଆମ ନିକଟକୁ ନିମ_ ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାରିେବ |  

ଡା େଜାତି 2ସାଦ ପ3ନାୟକ 

ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି 

ଆ�ପୁଆ, º»ପୁର - ୭୬୦୦୧୦ 

ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

 ଯଦି ଆପଣ ଇRର୍ େନଟ୍ ମାଧମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ 

ଚାହାJି େତେବ ନିଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ ୍ (ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିେକାଡ଼ ଫRେର 

ଟାଇପ ୍ କରିେବ ଯଥା ଅ2ାJ ଓଡ଼ିଆ / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ 

¯ାନã୍ ଲିେଟେରସନ୍) କରି Microsoft Word Document େର ଆମ ନିକଟକୁ 

ପଠାJs , କି�ା େଲଖାକୁ �ାନ୍ କରି େଜପିଇଜି ଫମ�ାଟେର ଇେମଲ୍ 

Attachment କରି ପଠାJs  | ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହଲା -  

aahwaan@gmail.com 

 ଏହି ପ�ିକା ଉdତି େହତୁ ଆପଣ5 ସହାୟତା ଆମର 

ଏକାJ କାମ |   

 ଧନବାଦ 

 ଡା େଜ&ାତି �ସାଦ ପJନାୟକ 

 2ତିPାତା-ସ%ାଦକ, –ଆହ�ାନ— 
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