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ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସ#ୂ% ଓଡ଼ି ଆ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା
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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ%
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହX
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ]ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହX େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମ^ ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ-ର ସ#ୂ%
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ#ାଦକ କି ା ପକାଶକ- ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହX ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହX ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ]ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ-ର, ଏଥିେର
ସ#ାଦକ କି ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉ]ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହX
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ#ାଦକ- ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସାଦପତ ଇତାଦି )େର
ପକାଶି ତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର
ସ#ୂ% अଧି କାର େଲଖକ-ର ରହି ବ, େସ ଚାହXେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି ା अନ ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ

ପବି ତ ଗେଣଶ ଉdବ ଏବଂ ନୂ ଆଖାଇ ଉପଲେe
ଆହାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠି କା, େଲଖକେଲଖିକା,
ଶୁଭାକାଂeୀ ବfୁ ମାନ-ୁ ତଥା ସମ^ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ-ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭgା
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େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସୂଚନା
େଯଉଁ ବfୁ ମାେନ ଏହି ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛkି େସମାନ-ୁ ବି ନୀତ
अନୁ େରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ ର ସହ ପତି କାର ପକାଶନକୁ अେପeା କରm
ପତି କା ପକାଶି ତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବfୁ ମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧମେର େଲଖା
ପଠାଇଥି େବ େସମାନ-ୁ ତୁ ରk ଇେମଲ .ାରା ପତି କାର ପକାଶନ ସfୀୟ
ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
ଆପଣମାେନ ଜାଣkି ଏହି ପତି କା େକୗଣସି ବବସାୟି କ ବା ଲାଭଜନକ
ପତି କା ନୁ େହଁ , େତଣୁ ଏହାକୁ

ଧାଯ ସମୟ ମଧେର ପକାଶନ କରିବା,

କାଯବ^ତା ଭି ତେର ସnବ େହଉନାହX, େତଣୁ ପାୟତଃ ପେତକ ମାସେର କି ଛି
ଦି ନ ବି ଳ େହଉଛି  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ବoି ଗତ ଭାବେର eମାପାଥୀ
ବାରାର अନୁ େରାଧ ସେ] अେନକ ବfୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ
ନାହାkି , ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ କରାଯାଏ, ଉଣାअଧି େକ େଲଖା
ପଠାଉଥି ବା ନେବ ପତି ଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବp କରିେଦେବ, କାରଣ
େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି  େତଣୁ େଯମି ତି ବି େହଉ ଏହି
ପତି କାକୁ ପେତକ ମାସେର ପକାଶନ କରିବା େମାର ଲe େତଣୁ େମାର
ବ^ବହୁଳ ଜୀବନଚଯାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରିବା ଉେqଶେର
ଏହି ପତି କାକୁ ପକାଶି ତ କରୁ ଛି ଏବଂ କରୁ ଥିବି ମଧ ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ- ନି କଟେର ଋଣୀ

ପ,ନାୟକ,, ସ#ାଦକ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ
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ବି ପିଏଲ୍ କାଡ୍

ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି

୧୮୦

अମର अଟଳ

ସାଗର ନାୟକ

୧୮୩

ସ ପ} ନା ତୁ ସତ

ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ

୧୮୬

अkି ମ ପତ

अରୁଣ କୁ ମାର ପାତ

୧୮୭

କଳାପୀତି

ଗyାସୁନpିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ

୧୯୦

अବି ସEତ

ଆଦା अନି pିତା ଦାଶ

୧୯୩

ବଳୟ

ଡା ନୀଳମାଧବ କର

୧୯୪

ମାନସ ମ ନ

ଜୀବେନpୁ େଜନା

୧୯୬

ଏକ ପଶ}ବାଚୀ

ଜି େତp କୁ ମାର କହଁ ର

୧୯୭

ଆସ ପଜ
ୂ ି ଯିବା ଗୁରୁ

କବି ତା ମହାkି

୧୯୯

ଗୁରୁ

ରାେଜp ଗିରି

୨୦୧

ଭୁ ଲି ହୁଏନା

ସେkାଷ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୦୨

େଦବକୀନpନ

େଗୗରାଂଗ ଚରଣ େବେହରା

୨୦୪

େମା ପୁତୁଲୁ ମା...

ନି ରୁପମା ନାୟକ

୨୦୬

େକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି ୟ

ରାେଜଶ ପଝ
ୂ ାରୀ

୨୧୦
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େହ ପେଭା

ଚି ]ର~ନ ସାହୁ

୨୧୧

କୁ ନି ଝିअ

ସସିE ତା ମହାkି

୨୧୩

େହ େପମ

ତୁ ଷାରକାk ପସାଦ

୨୧୫

ଜୀବନନଈର ବାଟ

ତପନ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୨୧୭

େଭାକ

ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ,ନାୟକ

୨୧୮

ଭାରତମାତା

ପଫୁଲ କୁ ମାର ନାହାକ

୨୨୧

ତୁ ମପାଇଁ

ସୁଦଶନ ସାହୁ

୨୨୩

କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ

େସୗମାସୁଚରି ତା େସଣ

୨୨୪

ବସି ମଁୁ ମନେର ଭାେଳ

ଶି ଶିର କୁ ମାର ପwା

୨୨୬

ରାeୀ

ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ

୨୨୭

କଳାଚଷମାର ସଂସାର

ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୨୨୯

ମା ପରି େକହି ନାହX

ଧୀେରp

୨୩୦

ବଦମାସ େପମି କ

ପାଣକୃ z ମହତାର

୨୩୧

େସକାଳ ପଖାଳ

ହେରରାମ ପwା

୨୩୩

େକହି ତ ନି ଜର ନୁ ହଁ

କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

୨୩୫

ବpୀପରି ଲାେଗ

େସୗମର~ନ ସ ାଇଁ

୨୩୬

ମଁୁ କଣ ମଣିଷ?

अେଶାକ କୁ ମାର ପଧାନ

୨୩୮

ଭାରତ ଆମ ଗଁା

अନk କୁ ମାର ଦୀପ

୨୪୧

ପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେର

ପଣତି ମହାପାତ

୨୪୩
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ପଥମ େଦଖା

ରାହାସ କୁ ମାର େବେହରା

୨୪୬

ପତୀeା

େଦବବତ େଜନା

୨୪୯

କେଇ ସଜ

ସଂ<ୃତି ମହାkି

୨୫୦

େସବା ହX େଶ/ଧମ

ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ

୨୫୨

ଭଉଣୀଟିଏ ଦି अ

ଆଦି ତ ନାରାୟଣ ସାହୁ

୨୫୪

ହି େତୖ ଷୀ

ବି zୁପି ୟା କରସୁଧା ପ,ନାୟକ

୨୫୫

ଏଇ କଣ େପମ ସେତ!

ପି ୟ-ା ପି ୟଦଶtନୀ ପାଢ଼ୀ

୨୫୮

अଧାଗଢ଼ା ଦି अଁ

ପି ୟ-ା ସାହୁ

୨୫୯

ରଜନୀଗfା େସ

ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

୨୬୦

ଗୁରୁ ଉପାସନା

େରାଜା ପwା

୨୬୧

ଭାବନା

ରମା କାk ମି ଶ

୨୬୩

ମନ ଓ ବି େବକ

ନେରp ସାହୁ

୨୬୭

ସବୁ ଠି କ୍ अଛି

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

୨୬୯

ରାeୀ ପେୂ ନଇଁ

େପମଶି ଲା ରାଉତ

୨୭୧

ଜୀବନଯ

ଶୀନୀଳକ ମହାkି

୨୭୩

େମାହ ମରୀଚି କା

ରୁଖସାର୍ େବଗମ୍

୨୭୪

ବି ଚିତ େମା ଭାରତ

କୃ z ଦାସ

୨୭୫

ମଁୁ

ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା

୨୭୭

ତମ ପାଇଁ

ଇତି ଦାସ

୨୭୯

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 9

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଥେର ଯଦି ପଚାର

ଡଃ अସି ତ୍ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

୨୮୦

ଜୀବନନଈ

ସି ଦାନp ବାରି କ

୨୮୨

अଜଣା େପମ

ସିE ତା ତି ପାଠୀ

୨୮୪

ଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣା

ଶୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚି ମା’

୨୮୭

ଆକାଶ ପରି କା ପି ତା

ଶି ଶିର କୁ ମାର ସାମଲ

୨୮୯

ଶାବଣ ରାତି

ସତବତ ବାରି କ

୨୯୧

ଥେର େଫର

ମି ହିର ପwା

୨୯୨

ଭଗବାନ କି ଏ?

ସୁଶାk କୁ ମାର ଧଳ

୨୯୪

ମଶା

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୨୯୬

କାହXକି ଢାଳୁ ଛ ଲୁ ହ?

ସତବତ ସାହୁ

୨୯୮

ସ ାଧୀନ ଭାରତ ଝି अ ମଁୁ

ମେହଶର ସାହୁ

୨୯୯

ଧରଣୀର ବି ଳାପ

ଜଗଜୀବନ େସଠୀ

୩୦୧

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟି

ରାମ କଲତା

୩୦୩

ସମଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୩୦୮

ନୂ ଆଖାଇ ଜୁ ହାର୍

eମାନି ଧି ସାହୁ

୩୦୯

ଯଉତୁ କ

ରମଣୀର~ନ ବି ଶାଲ

୩୧୧

ଗଡୁ

ମେନାଜ ମହାନp

୩୧୩

େନତା

ଶି ବାନp ବନେଛାର

୩୧୫

ନାରୀ

କବି ପସାଦ

୩୧୭
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ମୁସକି ଲ୍

ଶୀୟକାk ଦାସ

୩୨୦

ଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତି ନ୍ ମାଲି

ଆ]ତାଣ ଖୁଡ଼tଆ

୩୨୧

ବଂଝା ରଜାର୍ କଥା

ମେନାଜ ମହାନp

୩୨୫

ଧର୍ସା ବାଟ

ପସନ} ପୟାସ ଭୁ ଏ

୩୩୦

ପବf ବି ଭାଗ

୩୩୩

ଭାରତବଷ

ଶୀେବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

୩୩୪

ସୁରeା ବି ଚାର

ଶୀ ରମା କାk ମି ଶ

୩୪୧

ବାେସନ- ଚି ତକଳା

ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ

୩୪୮

ମାନବ ଓ ରା ଇତି ହାସ

ପତି ଭା ପି ୟଦଶtନୀ

୩୫୧

େଦଓମାଳୀ

ମେହp କୁ ମାର ନାୟକ

୩୫୭

ପାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣ

अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

୩୬୦

ମାତୃ ଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବି କାଶ

अଧାପି କା ର~ିତା ପାତ

୩୬୪

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୩୬୮

ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ନି ମେk ଆପଣ- େଲଖା
अୋବର ୩ ତାରିଖ ସୁା ପହିବା ଦରକାର
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ସ#ାଦକ- କଲମରୁ...
ସଂପାଦକୀୟ
ନମ<ାର, ଆହାନ ଇ-ପତି କାର େସେର ୨୦୧୮ ସଂ<ରଣକୁ
ଆପଣ-ୁ େଭଟି େଦଉଛି  ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ପବ
ୂ ଭ
 ଳି େସ}ହ
େଦେବ ଏବଂ ଏହାର ଉନ} ତି େହତୁ ନି ଜସ ସୁଚିkିତ ମତାମତ ଦି अm
ଆମ ପତି କାର େୱବ୍ସାଇଟ୍ ସେମତ ଏହାର ଆwଏଡ୍ ଆପ୍ ଆପଣ
ଗୁଗୁଲ୍ େପ ୋରରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି ପାରି େବ ଏହା.ାରା ଆପଣ
ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରି େବ ଏବଂ ଆହାନର ସମ^ ସୂଚନା
ସହଜେର ପାଇ ପାରି େବ
ଚଳି ତ ସଂ<ରଣକୁ ପଢ଼ି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆସm େଦଖି ବା ବି ଗତ ଏକ
ମାସେର େଦଶେର ଘଟିଥିବା କି ଛି ପମୁଖ ଘଟଣାର ସମକ ବି ବରଣୀ
ଦାେମାଦର ରାଉତ ବି େଜଡି ରୁ ବହି ୃତ
 ପାରୀେମାହନ ମହାପାତମଇ ୨୯ ତାରି ଖ ରାତୀେର ସ ଗତ
ପେରାଚନାେର ନବୀନ ପ,ନାୟକ-ୁ ଗାଦି ଚୁତ କରାଯାଇ ପାରୀ-ୁ
ମୁଖମୀ କରାଇବାର େଯଉଁ ଷଡ଼ଯ େହାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଭwୁର
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ

କରି ବାେର ପମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରିଥିବା ବରି/ ରାଜନୀତି  ଶୀ
ଦାେମାଦର ରାଉତ-ୁ ଗତକାଲି ଆନୁ /ାନି କ ଭାବେର ଦଳରୁ ବି ତାଡ଼ି ତ
କରାଯାଇଥିବା ଖବର େସେତେବେଳ ଆେଲାଡ଼ନ ସୃି କରି ଥିଲା
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େଯେତେବେଳ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ଶୀ ରାଉତ ଚଳି ତ ସରକାର.ାରା େହାଇଥିବା अେନକ ଦୁ ନୀତି ର େଘାଷଣା େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର
କରି ଚାଲି ଥିେଲ େସ ଆଣିଥିବା ସମ^ अଭିେଯାଗ ଯଦି ସତ ତା େହେଲ
ରାଜ ସରକାର ନି ୟ ଭାବେର ଏହାପାଇଁ ଉ]ରଦାୟୀ େହବା
ଦରକାର
ଯଦି ଶୀ ରାଉତ-ୁ ଦଳରୁ ବହି ାର କରାଗଲା ଏହା େକଉଁଥି
ପାଇଁ କରାଗଲା େସ ଦଳର ଜେଣ ବରି / ସଦସ ଥିେଲ କି m େସ
ନି କଟ अତୀତେର ଆଣିଥିବା अଭିେଯାଗ େଯ ବ]ମାନ ବି େଜଡ଼ି କୁ ଦଳୀୟ
କମକ]ା

କମ

କି m

ଆଇଏସ୍

अଫିସର

ମାେନ

ଚଳାଉଛkି କୁ

ଗnୀରତାର ସହ େଦଖାଯାଉଛି  ବି ଗତ ସାହେର ଶୀ ରାଉତ ନବୀନ
ସରକାରେର େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଦୁ ନୀତି ବି ଷୟେର
ମୁହଁ େଖାଲି କହୁଥିବା େବେଳ अେନକ ହୁଏତ ଶୀ ରାଉତ ଦଳ ଛାଡ଼ି
ବି େଜପି େର ମି ଶିେବ େବାଲି ଭାବୁ ଥିେଲ, କି m େସ ହX ପେର େଘାଷଣା
କରି କହି ଥିେଲ େଯ େସ ବି େଜଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପାରkି କି m ବି େଜପି କୁ ଯି େବ
ନାହX
ଆଜି

ତା-ୁ

ଆନୁ /ାନି କ ଭାବେର ବହି ୃତ କରାଯାଇଛି 

ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ପାଟt ସୁପି େମା ଶୀ ନବୀନ ପ,ନାୟକ ତି ନିଦିନିଆ
ଦି ଲୀ ଗ^େର ଥିବା େବେଳ ଏହି ନି ]ି ନି ଆଯାଇଛି  ସମେ^
अନୁ ମାନ କରୁଥିେଲ େଯ େସ ଦି ଲୀରୁ େଫରି ବା ପେର େକୗଣସି
ପଦେeପ େନେବ କି m ଶୀ ରାଉତ-ୁ ବହି ାର କରାଯାଇଥିବାର
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ତରବରି ଆ ନି ]ି କାହXକି ନି ଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ ତଦkର ବି ଷୟ
ବ]ମାନ ବୁ ିଜୀବି ମହଲେର ଦାବୀ ଉଠୁ ଛି େଯ ଯଦି ଶୀ
ରାଉତ-ୁ ତରବରିଆ ଭାବେର ଦଳରୁ ବହି ାର କରି ଛ ତା େହେଲ େସ
କରି ଥିବା ସମ^ अଭିେଯାଗ ମି ଥା େବାଲି ପମାଣ କର େଦଖାଯାଉ
ବଷ ୨୦୧୯ ଆସୁ ଆସୁ ଏମି ତି େକେତ ସବୁ ନାଟକ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିବ
अପର ପeେର ଶୀ ରାଉତ ନି ଜର ବହି ାର େନାଟିସ୍ ବି ଷୟ
ଜାଣିବାପେର କଟାe କରି କହି ଥିେଲ ବ]ମାନ ବି େଜଡ଼ି େର େକହି
ନାହାkି  ବି ଜୁ- ଆନୁ ଗତ ପାଇଥିବା ସବୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରି େଲଣି,
େକବଳ େଯଉଁମାେନ अନାୟ, अନୀତି ଓ ଦୂ ନୀ ତି କରିଛkି େସମାେନ
ନି ଜର ଗିରଫ େହବା ଭୟେର ହX ଦଳେର अଛkି  େସ ମଧ କହି ଛkି
େଯ ନବୀନ ପ,ନାୟକ ତା-ୁ ବହି ାର କରି ନାହାkି , ଦୁ ନୀତି ଗ^
ଦଳୀୟ କମୀମାେନ ହX ଏହା କରାଇଛkି 
ମାନସେରାବର ଯାତାେର କଂେଗସର ଯୁବରାଜ
ବି ଗତ ମାସେର କଂେଗସର ରାୀୟ ପଭାରୀ ସଭାପତି ଶୀ ରାହୁଲ
ଗାfୀ अଚାନକ ମାନସେରାବର ଯାତାେର ଯି ବାପାଇଁ ନି ]ି େନଇ
अେନକ-ୁ

ହତଚକି ତ କରି େଦଇଥିେଲ ବି ଗତ ବଷ ଗୁଜୁରାତେର

ନି ବା ଚନ ସମୟେର େସ अେନକ ମpିର ବୁ ଲି ବୁ ଲି ପଜ
ୂ ାନା କରୁଥିବା
ସମୟେର େସ ପଇତା ପି fୁଥିବା ହି pୁ େବାଲି ଦାବୀ କରାଯାଉଥିଲା
କି m କ%ାଟକ ନି ବା ଚନ ପୁବର
 ୁ େସ ମୁସଲି ମ ସଂଗଠନ- ସମeେର
କଂେଗସକୁ ଏକ ମୁସଲମାନ- ଦଳ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ବି ବାଦେର
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ଫସି ଥିେଲ େସ ଯା େହଉ ବ]ମାନ ବଷ ୨୦୧୯ ପାଇଁ ନି ବା ଚନୀ अକଷା େହବାର अବବହି ତ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ ମାନସେରାବର ଯାତା ସମାପନ
କରି ଛkି , अବଶ ପବ
ୂ ଭ
 ଳି େଯଉଁଠି ରାହୁଳ ଗାfୀ େସଇଥି ସମସା
ନାୟେର ଏହି ଯାତା ମଧ ବି ବାଦରୁ ଦୂ ରେର ନଥିଲା
ପଥମତଃ ଏହି ଯାତା ଚୀନ େଦଇ ସnବ େହଉଥିବା େହତୁ
ବି େଜପି ଏହାକୁ କଂେଗସ ଯୁବରାଜ- ଚୀନ ସରକାର- ସହ ଗୁ
ମଣା େଯାଜନା େବାଲି େଘାଷଣା କରି ଥିଲା େସ ବି ଷୟେର अଧି କ
ଚା ହୁଏତ େହାଇ ପାରି ଥାkା କି m ଏହି ସମୟେର ଶୀ ଗାfୀ ଏମି ତି
କି ଛି କରିବସି େଲ ଯାହା ସମ^-ୁ ଚକି ତ କରି େଦଲା େସାସି ଆଲ୍
ମି ଡ଼ିଆେର ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ି ଓେର ଜେଣ ପରିଚାରକ କହୁଥିବାର
େଦଖାଗଲା େଯ ଶୀ ଗାfୀ ମାନସେରାବର ଯାତାେର ଯାଉଥିବା େବେଳ
ତା- େରେ^ାରଁ ାେର ଆମି ଷ ଦବ ଭeଣ କରି ଥିେଲ ଏହି ଖବର
अେନକ-ୁ ଆେମାଦି ତ ବି କରି ଥିଲା କି m ଏହାକୁ େନଇ ରeଣଶୀଳ
ହି pୁମାେନ ଆପ]ି ଜଣାଇଥିେଲ
େବୖ ଦୁତି କ ଗଣମାଧମକୁ ମଧ ଭଲ େଖାରାକ ମି ଳି ଯାଇଥିଲା
ପେର अବଶ ସଂପୃo େରେ^ାରାଂ ନି ଜ େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱକ୍ ପୃ/ାେର
ଏହି ବି ଷୟେର ିକରଣ େଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ ଶୀ ଗାfୀ ଆମି ଷ
ଖାଇନଥିେଲ, କି m ଭିଡ଼ି ଓ େର େଦଖାଯାଉଥିବା ତଥକୁ अବି ଶାସ
କରି ବାର େକୗଣସି କାରଣ ନଥିଲା
ମାନସେରାବର ଯାତା ସମୟେର ଶୀ ଗାfୀ ନି ଜର ଟ ି ଟର
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ଏକାଉେର କି ଛି ଫେଟା େପା୍ କରିଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ ମଧ ବି ବାଦ
େଦଖାଯାଇଥିଲା ପଥମତଃ ମାନସେରାବର अତି
ରହୁଥିବା େହତୁ

ଉ ାନେର

େସଠାେର େମାବାଇଲ୍ ସଂେଯାଗ ସnବ ନଥିବା

ସମୟେର େସ ଫେଟା େକମି ତି େପରଣ କେଲ ତାହା ଆଚମି ତ
କରି ଥିଲା ପେର ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମ େସ େଦଇଥିବା ସମ^ ଛବି
ଗୁଗୁଲରୁ େଖାଜି ବାହାର କରି ବାେର ସeମ େହବାପେର ସମାେଲାଚନାର
ଶୀକାର େହାଇଥିେଲ େସ ଯା େହଉ, ମାନସେରାବର ହି pୁ ମାନତାେର
ଶୀଷତମ ାନ ଗହଣ କେର ୧୯୬୨ ମସି ହାେର ଚୀନ ସହ ଯୁ
ସମୟେର ଭାରତର अଧୀକୃ ତ ଏହି

अଳକୁ

ଚୀନକୁ

ତାଳୀନ

ପଧାନମୀ ଜବାହାରଲାଲ େନେହରୁ ଚୀନକୁ େଦଇ େଦଇଥିେଲ
ଏେବ େସଠାକୁ ଯି ବାକୁ େହେଲ ଚୀନର ଭିସା ଆେବଦନ କରିବାକୁ
ପଡୁ ଛି େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି 
େକରଳେର ନନ୍- ସହ ବାଭୀଚାର
ଚଳି ତ ସାହର ସବୁ ଠାରୁ ଚt ତ ଖବର ମଧେର ରହି ଛି
େକରଳେର ଜେନୖ କା ଖୀିୟାନ୍ େସବି କା ବା ନନ୍- ଧଷଣର ଖବର
ଘଟଣାେର ସଂପୃo ନନ୍- ହି ସାବେର अଭିଯୁo ବି ଶପ୍ ତା-ୁ अନୁ ନ
େତର ଥର ଧଷଣ କରି ଛkି  େସ ଏହି अନାୟକୁ ଆଉ ସହ ନ
କରି ପାରି େପାଲି ସେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛkି 
ଏହି ଘଟଣା ପଘଟ େହବାପେର େକରଳର ଜେନୖ କ ବି ଧାୟକ
ହାସାଦ ବoବ େଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ ସଂପୃo ନନ୍ ଜଣ- ଜେଣ
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େବଶା େହାଇ ପାରkି  ଇgା ବି ରୁେର େଯୗନ ସଂେଭାଗର अଧି କାର
କାହାର ବି ନାହX େବାଲି େସ େବାଧହୁଏ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିେଲ ପେର େଗାଟିଏ
ଗଣମାଧମ ତା-ୁ ଏହି ବାବଦେର ପେଶ}ା]ର କରି ବା ପେର େସ ନି ଜ
ବoବରୁ ଓହରି ଯାଇଥିେଲ
ଚ ତରଫରୁ ଏହି ସମ^ अଭିେଯାଗ ମି ଥା େବାଲି ଜଣାଇ ଏକ
େପସ୍

େନାଟ୍

ଜାରୀ

କରାଯାଇଥିଲା,

େଯଉଁଥିେର

କରାଯାଇଥିଲା େଯ ଯଦି ସଂପୃo ବି ଶପ୍ ମହି ଳା-ୁ

अଭିେଯାଗ
अସଦାଚରଣ

କରି ଥିେଲ ତା େହେଲ େସ ଏେତ ଦି ନ ଚୁ ପ୍ ରହି ଥିେଲ କାହXକି? କାହXକି
େସ ବି ଶପ- ସହ ମି ଶି अେନକ କାଯକମେର अଂଶ ଗହଣ କରି ଥିେଲ?
କାହXକି େସ ନି ଜ ଘେର ଆେୟାଜି ତ अେନକ କାଯକମକୁ ବି ଶପ-ୁ
ନି ମkି ତ କରି େନଉଥିେଲ ଏଥିେର େକୗଣସି ସତତା ନାହX େବାଲି
େସମାେନ ସଂପ%
ୂ  अଭିେଯାଗ କେପାଳକିତ ଏବଂ ଉେqଶପେଣାଦି ତ
େବାଲି ଦଶାଇ ଥିେଲ
କି m େକରଳ େପାଲି ସେର ଦାୟର େହାଇଥିବା ମାମଲାର ଚାଜସିଟ୍
ବାହାରକୁ ଆସି ବାପେର ଏହା ଏକ ଧଷଣର ମାମଲା େବାଲି େଘାଷଣା
େହାଇଯି ବା ପେର ଜେନୖ କ ବି ଧାୟକ ତଥା ଚ अନୁ ଧାବକ କହି ଥିେଲ
େଯ ସଂପୃo ବି ଶପ୍ ମହି ଳା- ସହ େଯୗନ ସଂେଭାଗ କରି ନଥିେଲ ବରଂ
େସ ମହି ଳା-ୁ ଭଗବତ୍ ପାି କରାଇଥିେଲ
େସ ଯାହା ବି େହଉ କି m େଗାଟିଏ କଥା ବୁ ଝା ପଡ଼ି ଲା ନାହX, ଜେଣ
ମହି ଳା ନି ଜପତି େହାଇଥିବା ପାଶବି କ अତାଚାର ବି ଷୟେର ମାମଲା
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େଦବାପେର

ମଧ

ସଂପୃo

अଭିଯୁo-ୁ

ଗିରଫ

କରାଯାଉନାହX କାହXକି? େପାଲି ସ ତଦkେର େସ ହ^େeପ କରୁଥିବା
अଭିେଯାଗ ମଧ େହାଇପାେର ନି ୟମ अନୁ ଯାୟୀ अଭିଯୁo-ୁ ଗିରଫ
କରି ବା ପେର ତୁ ରk େସମାନ-ୁ େକାଟ୍ କୁ ଚାଲାଣ କରାଯି ବ କଥା
ଉଭୟ ପe-ର େମଡ଼ି କାଲ ଯା କରାଯି ବା କଥା, ଏହି ମାମଲାେର ଏ
ସବୁ େହାଇନାହX କାହXକି? ବି େଜପି େନତା ସୁବମଣମ୍ ସ ାମୀ ଏହି
ବି ଷୟକୁ େନଇ ଟ ି ଟ୍ କରି କହି ଥିେଲ େଯ ଯଦି ଜେଣ ହି pୁ ପଦାଧି କାରୀ
ଏହି ାନେର ଥାଆେk ତା େହେଲ ବି ନା ତଦkେର ତା-ୁ ଗିରଫ
କରାଯାଇ େଦାଷୀ େବାଲି ସାବ^ କରିବାକୁ ସମେ^ ଆଗଭର େହାଇ
ପଡ଼େk ବା^ବି କ ବ]ମାନର ପକରଣେର ଏହା ସତ ମେନ
େହଉଛି  ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ସ#ୂ% ମାମଲାର अଭି ଯୁo ଜଳfର
ବି ଶପ୍ ଫାେ-ା ମୁଲଲ-ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହX ଏବଂ ତା-ୁ ୧୯
ତାରି ଖ ଦି ନ େପାଲି ସ ନି କଟେର ହାଜର େହାଇ ନି ଜ ପe ରଖି ବାକୁ
କୁ ହାଯାଇଛି 
େକରଳ ସରକାର ଏହି ମାମଲାର ନାୟି କ ଯା କରାଯାଇ
େଦାଷୀକୁ ଦw ବି ଧାନ କରି ବା ସପeେର କହୁଥିବା େବେଳ ମହି ଳା
କଂେଗସ, ବି େଜପି ଏବଂ अେନକ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ଧାରଣା େଦଉଥିବା
ନନ୍ ମାନ- ସପeେର ଆସି ଛkି  ଦୁ ଭାଗର ବି ଷୟ େକରଳ
କାେଥାଲି କ୍ ବି ଶପ୍ କାଉନ୍ସି ଲ୍ ଏହି ଧମଘଟକୁ अଗାହ କରି େଦଇ
ଏହା େସମାନ- ବି େରାଧେର ଷଡ଼ଯ େବାଲି କହି ଛkି  ଧାରଣାେର
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ବସି ଥିବା ନନ୍ ମାନ-ୁ ଏଥିରୁ ନି ବୃ] ରହି ବାପାଇଁ ପେରାeେର ଧମକ
େଦଇଛkି 
େପେଟାଲ ଦରବୃ ି ପତି ବାଦେର ଭାରତବp
ବି ଗତ ଏକ ମାସ େହଲା ନି ରବgି ନ} ଭାବେର େପେଟାଲ ଓ
ଡି େଜଲର ଦାମ ବୃ ି ପାଇଚାଲି ଛି अନୁ ନ ଛअ ଟ-ାରୁ अଧି କ
ବୃ ିପାଇବା ପେର ଏେବ ଲି ଟର ପତି ନେବ ଟ-ା ପାଖାପାଖି ଦର
େହଲାଣି ବଷ ୨୦୧୯ର ନି ବା ଚନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ବି େରାଧୀମାନ-ୁ ଏହି ଭଳି
ଏକ अବାର अେପeା ଥିଲା, େତଣୁ କଂେଗସର ସଭାପତି ଶୀ ରାହୁଳ
ଗାfୀ ମାନସେରାବର ଯାତା ସାରି େଫରି ବା ପେର ପେର ଚଳି ତ ମାସର
ଦଶ ତାରିଖେର େଦଶ ବାପୀ ବpର ଆହାନ ଦି ଆଯାଇଥିଲା
अେନକାଳେର ଏହା ସଫଳ ମଧ େହାଇଥିଲା ସ ାଭାବି କ
ଭାବେର େପେଟାଲି ୟମ ଦବ ଉପେର େଦଶର अଥନୀତି ନି ଭର
କେର େତଣୁ ଏହାର अେହତୁ କ ଦରବୃ ି ସମ^-ୁ କ େଦଉଛି 
अବଶ ଚି kା କରି େଲ େଦଖାଯି ବ େଯ ଦରବୃ ିର େକେତ ପଭାବ ଆମ
ପରି ବାର ପତି େପାଷଣ ଉପେର ପଡୁ ଛି 
ଏହି ଆେpାଳନେର ଭାରତର ଏେକାଇଶି ଟି ବି େରାଧୀ ଦଳ ଏକତ
େହାଇଥିେଲ ଯାହା ବଷ ୨୦୧୯ ପାଇଁ ଏକ ସେ-ତ େବାଲି
ରାଜେନୖ ତିକ ବୁ ିଜୀବି େଗା/ୀ ସୂଚନା େଦଇଛkି  କି m ଏହି ଧାରଣା
ଓ ଧମଘଟର ପକୃ ତ େଦାଷୀ କି ଏ ତାହା ବି େଜପି ନି ଜର େଘାଷଣା
ପତେର ଜଣାଇବାକୁ େଚା କରି ଛkି  ମି ଳିଥିବା ସୂଚନା अନୁ ଯାୟୀ
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କଂେଗସର ଶାସନ କାଳେର େପେଟାଲି ୟମ ଦବର ଦର ୭୦ ରୁ ୮୦
ପତି ଶତ ପଯk ବୃ ିପାଇଥିଲା ବଷ ୨୦୧୩-୧୪େର େପେଟାଲ୍ ଦର
୮୨ ଟ-ା ପଯk ପହି ଯାଇଥିଲା େସହି ସମୟେର ତାଳୀନ
ପଧାନମୀ ଶୀ ମନେମାହନ ସି ଂହ-ୁ ପଶ} କରାଯି ବା େବେଳ େସ
କହି ଥିେଲ େଯ “ଟ-ା ଗଛେର ଫେଳନି  େସଥିପାଇଁ େପେଟାଲର ଦର
ବୃ ିକରିବା अନି ବାଯ...” େହେଲ ଚଳି ତ ସଂ<ରଣେର େସ ଦରବୃ ି
ବି େରାଧେର ଆେpାଳନ କରି ବାକୁ େକମି ତି ଆେଗଇ ଆସି େଲ?
ଭାରତ ସରକାର- .ାରା ପଦ] ସୂଚନା अନୁ ଯାୟୀ ବଷ
୨୦୧୪ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯେତ ସବୁ େତୖ ଳ ବି େଦଶରୁ ଆମଦାନୀ େହାଇଥିଲା େସ
ସବୁ ବଦଳେର େସହି ସବୁ େଦଶକୁ େତୖ ଳବw ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର
େଦୟ ଏେବ ଚଳି ତ ସରକାର-ୁ େଦବାକୁ ପଡୁ ଛି  ୧ ଲe ୨୦ ହଜାର
େକାଟିର ବେକୟା ରାଶି ଏବଂ ସୁଧ ସେମତ ପାଖାପାଖି ୨ ଲe େକାଟି
ଟ-ାର େଦୟ ସରକାର େପେଟାଲି ୟମ ପଦାଥ ଉପେର ସରଚାଜ୍
ଲଗାଇ ହX େଦଇ ପାରି େବ େବାଲି ଜଣାଇଛkି  ନେହେଲ ଏହି ଋଣ
ଦି ନକୁ ଦି ନ ବୃ ିପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆମ େଦଶକୁ ଆେମ ଋଣମୁo
କରି ବା ପଦେeପ ପାଇଁ େତୖ ଳ ଦର ବୃ ି अନି ବାଯ େବାଲି ଜଣାଇଛkି 
ଦଶ ତାରିଖର ଆେpାଳନ ସେ] େତୖ ଳଦର अପରିବ]tତ ରହି ବା
ସହ ବୃ ି ଜାରୀ ରହି ଛି େତଣୁ ଏହି ଆେpାଳନର ସରକାର- ଉପେର
େକୗଣସି ପଭାବ ପଡ଼ି ନାହX େବାଲି କହି େହବ ବି ଗତ ବଷମାନ-େର
ବି େରାଧି ମାେନ अେନକ ଖାଉଟି ଦବର ଦରବୃ ି ସମୟେର ସରକାର-ୁ
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େଘରାଉ କରୁଥିବା େବେଳ ଚଳି ତ ସରକାରେର େସମି ତି େକୗଣସି
ସୁେଯାଗ େସମାନ-ୁ ନ ମି ଳୁଥିବାରୁ େସମାେନ େପେଟାଲ୍ କଥା କହି
ସାଧାରଣ ଜନତା-ୁ ଭୁ ଆଁ ବୁ ଲାଉଥିବା କୁ ହାଯାଉଛି 
େଦଶସାରା ଗେଣଶ ଉdବର ଧୁମ୍
ଆଜି ପବି ତ ଗେଣଶ ଚତୁ ଥୀ ବି ଭିନ} େଦବାଳୟଠାରୁ ଆରn
କରି ଶି eାୟତନ ପଯk अେନକ ାନେର ଗଣପତି -ୁ ାପି ତ କରି
ପଜ
ୂ ା କରି ବାର ଦି ନ ବି େଶଷକରି ବି ଦାଳୟ ମାନ-େର ଏହି ଦି ନକୁ
अତି ଆଡ଼ରେର ପାଳନ କରାଯାଏ ବି ଭିନ} ଗାମ ଓ ସହର ମାନ-େର
ମଧ େଲାକମାେନ ସାମୁହିକ ଭାବେର ଗେଣଶପଜ
ୂ ା ପାଳନ କରି ଥାkି 
ଭାରତେର ମହାରାର ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ା अkରାୀୟ ଖାତି
ପାଇଛି  ମୁାଇ ମହାନଗରର ପେତକ ଗଳି କpିେର ଗଣପତି ଉdବ
ପାଳନ ହୁଏ ଶୁଣାଯାଏ ଶି ବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ଉdବ ପାଳନ
କରି ବାର ଆରn କରି ଥିେଲ ଜାତି ଧମ ନି ବtେଶଷେର ପେତକ
ମୁାଇକର (ମୁାଇ ବାସି pା) ଏହି ଉdବକୁ ଧୁମଧାମେର ପାଳନ
କରkି  ବି ଘ}ହ]ା ଗେଣଶ ସମ^- ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଓ ଆନpମୟ
କରm େବାଲି ଆେମ ପାଥନା କରୁଛୁ
େଦଶ ଛାଡ଼ି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଜଟଲୀ-ୁ େଦଖା କରି ଥିଲା ବି ଜୟ ମାଲା
ଗତ କାଲି ଏକ अପତାଶି ତ ଘଟଣାକମେର ପଳାତକ ବବସାୟୀ
ବି ଜୟ ମାଲା ବି େଟନର ଏକ अଦାଲତେର ହାଜର େହଉଥିବା
ସମୟେର ଗଣମାଧମକୁ ବୟାନ େଦଇଥିଲା େଯ େସ ଭାରତ ତାଗ
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କରି ବାପବ
ୂ ର
 ୁ अଥମୀ अରୁଣ େଜଟଲୀ-ୁ େଭଟି ସମସାର ସମାଧାନ
ପାଇଁ अନୁ େରାଧ କରି ଥିଲା ଏହାପେର ବି େରାଧୀ ଦଳ अରୁଣ
େଜଟଲୀ- ବି େରାଧେର अେଘାଷିତ ଆକମଣ କରି େଦଇଛkି  ବି େରାଧୀ
କଂେଗସ କହି ଛି େଯ अରୁଣ େଜଟଲୀ ନି ଜ ପଦବୀରୁ ଇ^ଫା େଦବା
ଉଚି ତ
अପରପeେର ଶୀ େଜଟଲୀ କହି ଛkି େଯ ମାଲା ପଳାତକ େହବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ରାଜସଭା ସଦସ ଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସ ତା-ୁ
େସୗଜନମୂଳକ ସାeାତ କରି ଥିେଲ କି m େସ େଫରାର େହବା ବି ଷୟେର
େକୗଣସି କଥା କହି ନଥିେଲ ଏେବ ଏହାକୁ େନଇ ରାଜନୀତି ଗରମ
େହବାକୁ ଲାଗିଛି
ବି େଜପି ଏହାକୁ େନଇ ନି ଜ ମତ ରଖିଛି େଯ ୨୦୧୧-୧୨େର
ତାଳୀନ ଶାସକ କଂେଗସ ବି ଜୟ ମାଲାକୁ अେହତୁ କ अନୁ କ#ା
େଦଖାଇ

ହଜାର

ହଜାର

େକାଟିର

ଋଣ

କରାଇଥିେଲ

ଯାହା

ସବଜନବି ଦିତ ବ]ମାନ ନି ଜ ମୁwରୁ अଠା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି େଜପି କୁ
େଦାଷ ମୁwାଇବାକୁ ବାଧ କରୁଛkି 
ଚୀନେର अଭିଯୁoର अେଘାଷିତ ଆକମଣେର ନअ ମୃତ
ଗତକାଲି ସfାେର ଚୀନର ହୁନାନ୍ ରାଜର େହyଡଂ ନଦୀ
ପାଶେର ଜମା େହାଇଥିବା ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନି ଜ କାରକୁ େନଇ अେନକ
ବoି- ଉପେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପେର ଜେଣ ବoି ଗାଡ଼ି ରୁ ଓହ ାଇ
ଧାରୁଆ ଛୁରୀେର अେନକ ବoି-ୁ ଆକମଣ କରି ବା ଘଟଣାେର अନୁ ନ
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ନअ ଜଣ ପାଣ ହରାଇଥିବା େବେଳ ଛୟାଳି ଶି ଜଣ ଆହତ େହାଇଛkି 
ଏହି

ଘଟଣା

ଆତ-ବାଦୀ

ଆକମଣ

ଭଳି

େହାଇଥିବା

अେନକ

ପତeଦଶୀ କହି ଥିବା େବେଳ ଏହା ଜେନୖ କ ୫୪ ବଷ ବୟ< ୟଁ ା
ଜାନୟଁୁ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି  େସ ପବ
ୂ ର
 ୁ अେନକ अପରାଧ
ମାମଲାେର ବାରାର େଜଲ ଦw େଭାଗିଥିବା କଥା େପାଲି ସ ପeରୁ
କୁ ହାଯାଉଛି 
େସହି ାନେର ଥିବା ଏକ େରେ^ାରଁ ାର ମାଲି କ- କହି ବା
अନୁ ଯାୟୀ ଗତ ସଂଧାେର ରାତୀେଭାଜନ ସମୟେର ଏକତି ତ େହାଇ
ନାଚଗୀତେର ମସଗୁଲ ଥିବା ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ

ଏକ ଲାଲ ରyର

ଲାwେରାଭର ଗାଡ଼ି ତୀବ େବଗେର ଧେସଇ ଆସି ଥିଲା ଏହାର େବଗ
ଏେତ ତୀବଥିଲା େଯ େଲାକମାେନ ଘୁିବାପାଇଁ ସମୟ ପାଇେଲ ନାହX
ଏବଂ ବି େଶଷତଃ ବୟ< ବoିମାେନ ଏହି ଗାଡ଼ି ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ
ପେର ଗାଡ଼ି अଟକି ବା ପେର ଚାଳକ ୟଁ ା ଗାଡ଼ି ରୁ ଓହ ାଇ ଏକ ଧାରୁଆ
ଛୁରୀେର ଉପିତ େଲାକମାନ- ଉପେର ଆକମଣ କରି ଚାଲି ଥିଲା
अତୀତେର

ଚୀନେର

अେନକ

ଆତ-ବାଦୀ

ଆକମଣ

ଏହି

ଧରଣେର େହାଇଥିବା େହତୁ ପଥେମ ପଥେମ ଏହାକୁ ଆତ-ବାଦୀ
ଆକମଣ େବାଲି ଭାବି ଥିେଲ
ଧାରା ୩୭୭ ବ]ମାନ अବଲୁ 
ସ ାଧୀନତା ପେର अେନକ ବଷଧରି अେନକ ସଂଗଠନ ସମଲି yୀ
େଯୗନ ସଂପକକୁ अପରାଧ ବି େବଚନା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପି yଳ
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 ଧାରା ୩୭୭କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବୀ କରି ଆସୁଥିେଲ ଭାରତୀୟ
େକାଟର
ରeଣଶୀଳ ସମାଜେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ପକାରର ଧାରଣା
ରହି ଥିବା େହତୁ ଏହା ସପeେର ବା ବି ପeେର ମତ େଦବାକୁ अେନକ
ସମୟେର अଦାଲତମାେନ ଦୂ ରତା ବଜାୟ ରଖିଥିେଲ
ସମେଲୗyିକ େଯୗନ ସଂେଭାଗକୁ ମାନସି କ େରାଗ େବାଲି अେନକ
ହି pୁବାଦୀ ବoି ତଥା ଗୁରୁମାେନ େଘାଷଣା କରି ଛkି  େସମାନମତେର ଏହା ଏକ ବଧି  େତଣୁ ଏହି ପରି ବoି- ଚି କିdା କରି ବା
ଆବଶକ େବାଲି ମତ େଦଇଛkି  େତଣୁ ସମଲି yୀ ବoି- ସମାଜେର
ାନ ନାହX େବାଲି କହି େଲ अତୁ oି େହବ ନାହX େଯଉଁମାେନ ବି
ଏହି ଭଳି ଜୀବନଯାପନର ସ ପ} େଦଖୁଥିେଲ େସମାେନ ଭୟେର ହX
କାଳାତି ପାତ କରୁଥିେଲ
ବି ଗତ ସାହେର ଭାରତର ସେବା ନାୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାର
ଶୁଣାଣି କରି ସ ାଧୀନତା ପୁବର
 ୁ ଥିବା ଏହି ଆଇନକୁ ବରଖା^ କରି ବା
.ାରା ଦୁ ଇଜଣ ବୟ< ବoି- ଭିତେର େହଉଥିବା ଇgାପବ
ୂ କ
 େଯୗନ
ସଂପକକୁ अପରାଧ େଶଣୀରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି  ଏହା ଫଳେର
କି m ସମାଜେର अେନକ ହାନି ଘଟିବ େବାଲି କି ଛି ସମାଜବାଦୀ ମତ
େଦଇଥାkି 
ଏହି େଘାଷଣା ପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବyାତEକ ପକରଣ
ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଛି ଆମ ସମାଜ େଯ ଏହି
ପକାରର ସଂପକକୁ େକେବ ମାନତା େଦବ ନାହX, ତାହା ଏଥିରୁ
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ଜଣାପଡୁ ଛି  ବି ଶର अେନକ େଦଶେର ସମଲି yୀ ବି ବାହକୁ ମାନତା
ମି ଳି ସାରି ଛି, ଏବଂ अତୀତେର ଭାରତେର ମଧ ଏହି ଧରଣର
ଘଟଣାମାନ ପକଟ େହାଇ ସାମାଜି କ ଆେଲାଡନ ସୃି କରିଛି  େସ ଯା
େହଉ ଏହି ନି ୟମର ପରିବ]ନ େହତୁ ସାମାଜି କ ଭାବେର ବାସp ମେନ
କରୁଥିବା ଏକ ବି ଶାଳ େଗା/ୀ ଏେବ ଶାkି େର ଶାସ େନଇ ପାରୁଥିେବ
େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ
୨୦୧୯େର ବି େଜପି ସବାଧି କ ସଂଖାପାଇ ବି େଜତା େହବ: ଶାହ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟtର ରାୀୟ अଧe ଶୀ अମି ତ ଶାହ, ନୂ ଆ
ଦି ଲୀଠାେର ଆେୟାଜି ତ ରାୀୟ କମୀ ସମିE ଳନୀେର ଦୃ ଢ଼ତାର ସହ
କହି ଛkି

େଯ ବି େଜପି ବି ଗତ େଲାକସଭା ନି ବା ଚନଠାରୁ अଧି କ

ସଂଖାେର ୨୦୧୯େର ବି େଜତା େହବ
ଏହି ଦୃ ଢ଼ ସଂକକୁ େନଇ େସ ବି ଭିନ} ^ରେର କାଯରତ
କମକ]ାମାନ-ୁ କମଶୀଳ େହବାପାଇଁ ନି େqଶ େଦଇଛkି  ଏହାପେର
ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରp େମାଦୀ ଆଉ ଏକ େସାଗାନ୍ େଦଇଛkି , ‘େମା
ବୁ ଥ୍, ସବୁ ଠାରୁ ସଶo ବୁ ଥ୍’ ଏବଂ େସ ମଧ ବୁ ଥ ^ରୀୟ କମକ]ା-ୁ
अନୁ େରାଧ କରି ଛkି େଯ େସମାେନ ତୃ ଣମୂଳ ^ରେର େଲାକମାନ-ୁ
ସରକାର- ଉପଲ¢ି ବି ଷୟେର ସୂଚନା େଦେବ ଏବଂ େସମାନ-ୁ
ବି େଜପି ଶାସନର ସୁଫଳ ବି ଷୟେର ବୁ ଝାଇ କହି େବ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ବି େଜପି .ାରା ବି ଗତ ଏକବଷେର ଦଶ ଲeରୁ
अଧି କ କମକ]ା-ୁ

ବି େଶଷ ତାଲି ମ ଦି ଆଯାଇଛି ଏବଂ େସମାେନ
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ସବୁ ଠାରୁ ନି ମ}^ରେର ରହି େଭାଟରମାନ-ୁ ଶି eିତ କରାଇବା ସହ
ବି େଜପି ପାଇଁ ସମଥନ ମାଗିେବ
ଆସkା କାଲି ନୁ ଆଖାଇ ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ ପମୁଖ ଗଣପବ
ଏହି ପବ ଉପଲେe ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ତରଫରୁ ସମ^
ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ-ୁ ହାqtକ अଭିନpନ ଏବଂ ଶୁେଭg
େସେର ମାସର ଆହାନ ଆପଣ-ୁ େଭଟି େଦଉଥିବା େବେଳ
ପବ
ୂ ପ
 ରି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ- େସ}ହ ସଦି gା ଓ ସାହାଯ ବଜାୟ
ରହି ବ ଆସm ଆେମ ସମେ^ ମି ଳିମିଶି ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖି ବା, ପଢ଼ି ବା
ଓ ପଢ଼ାଇବା
ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ
ପତି /ାତା-ସ#ାଦକ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ
अପାେସାରା अନୁ ଭୂ ତି-ପରିବାର ସହ ମି ଳନ
ଆଠ ସାହ ବି ତିଗଲାଣି। ଏ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଜୀବନର ସବୁ ଠୁ
ସfିସମୟ େଦଇ ଗତି କରି ଛkି ଆଉ ବଂଚି ବାହାରି ଆସି ଛkି । ଏେବ
ଏେତ ବି ପଦର ଆଶ-ା ଆଉ ନାହX। ଏ ପଯk ମା’ ତା-ୁ ଲୁ ଚାଇ
ଆସି ଛି। ବତମାନ ପରି ବାରର अନ ସଦସ ସହି ତ ମି ଳାମି ଶା କରି ବା
ପାଇଁ ସମୟ ଆସି ଛି। ବଡ େହଲା ପେର ମା ସି ଂହୀ ଛୁଆମାନ-ୁ ନି ଜ
ଦଳକୁ େନଇ ଆେସ। ଦଳେର अନମାେନ ସି ଂହୀର ଛୁଆକୁ ଲାଳନ
ପାଳନ କରkି । େସଠି ଛୁଆମାେନ ସଂପ%
ୂ  ଭାବେର ନି ରାପଦ ରୁହkି ।
ମା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନି अ ।- ଦୁ ଇ ପୁअ ଏକା ସାଥିେର କହି େଲ ।
ଛୁଆ ମାେନ ଏେବ ଭଲ ଭାେବ ଚାଲି ଶି ଖିେଲଣି । ମା ପଛେର ଚାଲି େଲ
ଆଉ ଥକୁ ନାହାkି । ମା ସହ ତାଳ ମି େଳଇ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଆରn
କେଲଣି । ମା अବଶ େଜାରେର ଚାଲୁ ନଥିଲା । କି m ମା େସମାନ-ୁ
ବାହାେର ବୁ ଲି ବାକୁ अନୁ ମତି େଦଇନାହX ।
ସି ଂହୀଟିେକ ବାହରକୁ अନାଇଲା ।
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଦି ନ ଦି ନ ଟିକିଏ ଆେଗଇ ଗଲାଣି ।
େସ ଛୁଆ ମାନ-ୁ अନଇଲା େସମାେନ ତାକୁ अନାଇଥିେଲ ।
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ଏେବ ଛୁଆମାେନ ଦଳେର ମି ଶି ଯାଇ ପାରି େବ । ଛୁଆ ମାନ-ୁ ମଧ ଖାଇବା ପଯା
େହଉନାହX । ସି ଂହ ଛୁଆ । େସମାେନ ଶି କାର େଦଖିବା ଆଉ ଦଳ ସହ ମି ଶି ଶି କାର
କରି ବ ପଣାଳୀ ଯାଣିବା ଦରକାର ।
େସ ଛୁଆ ଦୁ ହXକୁ ଟିେକ ଚାଟିଲା । ସି ଂହୀ ଚାଟିେଲ ଛୁଆ ଦୁ ହXକୁ ସାହାସ ଆେସ ।
ମାର େସ}ହେର ଆଶ¤ାସନା ଭରି ରହି ଥାଏ ।
ମା ସି ଧା େହାଇ ଠି ଆ େହାଇଗଲା । ତାର ଆଗ େଗାଡକୁ ଲାଇ େଦଇ ଟିକିଏ ଭିଡି
େମାଡି େହଲା ।
ଛୁଆମାେନ ଏମି ତିଆ ଲeଣ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ । ଏମି ତିଆ ଭିଡି େମାଡି
େହବମାେନ ସି ଂହୀ ଛୁଆମାନ-ୁ ସାyେର ଯି ବା ପାଇଁ ଡାକୁ ଛି । ବାହେର ବୁ ଲି େଲ ଛୁଆ
ମାନ-ୁ ଖୁବ ଖୁସି ଲାେଗ । ସବୁ ନୂ ଆ ଲାେଗ, ସବୁ ସୁpର ଲାେଗ । ଗଛ, ପତ ଘାସ ସବୁ
କି ଛି ଚମକୁ ଥାଏ । ବାହର ପବନ େସମାନ-ୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାେଗ । ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି େସମାନ-ୁ
କି ଛି ଭଲ ଲାେଗନାହX ।
ସି ଂହୀକୁ କି ଛି ଗf ମି ଳୁଥିଲା । େସ ଏକ ଲା ନି ଃଶ¤ସ େନଲା । ଏ ଗf ତାର
ଦଳର । ନି ଜ ଦଳ ପାଖେର ଥିେଲ । ସି ଂହୀ ନି ଜ ଛୁଆ-ୁ ଧରି ବାହାରି ଆସି ଲା ।
ଛୁଆମାେନ ଖୁବ ଖୁସିେର ମା ସହ ଚାଲି ବାକୁ ଆରn କେଲ । ସି ଂହୀ େସଦି ନ ଖୁବ
ସାଧାରଣ ଭାେବ ଚାଲୁ ଥିଲା । ଛୁଆ ମାନ-ୁ ଚାଲି ବାେର କି ଛି अସୁବିଧା େହଉ ନଥିଲା ।
କି ଛି ସମୟ ଚାଲି ଲା ପେର େସମାେନ ଏକ अେପeାକୃ ତ େଖାଲା ଯାଗାେର ପହଂଚି େଲ ।
ମ଼ଝିେର ମଝି େର କି ଛି ଗଛ । ଘାସ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ନଥିଲା । अେପeାକୃ ତ େଛାଟ ଘାସ,
ସବୁ କି ଛି ବାରି େହଉଥିଲା ।
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ଛୁଆମାେନ ଏକ ସି ଂହର ଦଳକୁ େଦଖିେଲ । େସମାେନ ଏେତ ଦି ନ ପଯk ଆଉ
େକଉଁ ସି ଂହ େଦଖି ନଥିେଲ । ଦୁ ନି ଆ େସମାନ- ମା ଭିତେର ସୀମି ତ ଥିଲା । ମା ସି ଂହୀ
ସି ଧା ଆସି ଦଳ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗଲା । ତା ପଛେର ଛୁଆମାେନ ଚାଲୁ ଥାkି । ଛୁଆମାେନ
କି ଛି ବୁ ଝି ପାରି େଲ ନାହX । ଏେତ ବଡ ବଡ ସି ଂହ । ସବୁ ଆେଡ େଶାଇ ରହି ଛkି ।କି ଏ
େଗାଡ ଉପରକୁ କରି ଗଡୁ ଛି ତ କି ଏ ନି ଜର ଆଗ େଗାଡ ଆଗକୁ କରି େଦଇଛି ତ କି ଏ
ଭୂ ମିେର କି ଏ ପାୟ ମି ଶି ରହି େଶାଇ ରହି ଛି । ସମେ^ ବଡ ବଡ ଆଖିେର ସି ଂହୀ ଆଉ ତା
ଛୁଆ-ୁ େଦଖଥ
ୂ ି େଲ । େକହି କି ଛି ଗ¦ନ କରୁନଥିେଲ । ଏ ଛୁଆମାେନ ସି ଂହର ଗ¦ନ
ଦୂ ରରୁ ଶୁଣିଛkି କି m ଗ¦ନ କରୁଥିବା ସି ଂହକୁ ପାଖରୁ େଦଖି ନାହାkି । ମା େକେବ କି m
ଗ¦ନ କେରନା ।
ଏେତ ବଡ ବଡ ଜୀବ-ୁ େଦଖି େସମାେନ ଡରି ଯାଉଥିେଲ । ଆଯର କଥା େକଉଁ
ସି ଂହ ବା ସି ଂହୀ େସମାନ-ୁ ଦୂ ରକୁ ତଡୁ ନଥିଲା । ଏଠାେର ଡରିବାର କି ଛି କଥା ନଥିଲା
। କି m େସମାନ-ୁ କାହା ପାଖକୁ ଯି ବାକୁ ସାହାସ ଆସୁ ନଥିଲା । େତଣୁ େକଉଁ ସି ଂହୀ
ପାଖକୁ ଯାଉ ନଥିେଲ । ମା ପେଛ ପେଛ ଲାyୁଡ ଭଳି ଥିେଲ । ମା ଯାଇ ସବୁ ସି ଂହୀ
ପାଖେର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଘଷି େହଲା । ଏମି ତି କରି େସ ନି ଜ ଛୁଆ-ୁ ଦଳ ସହ ପରିଚୟ
କରାଉଥିଲା ।

ଏଇଟା େହଉଛି େସମାନ-ର ମାର ନି ଜ ଦଳ । କି ଛି ସମୟ ପେର

େସମାେନ ଆଉ ଡରିେଲ ନାହX । ଏେବ ଦଳକୁ େଦଖି ବଡ ଖୁସି େହାଇଗେଲ । ଦଳେର ତା
ମା ଭଳି अେନକ ବଡ ସି ଂହୀ ଦଳେର ଥିେଲ । େସମାେନ ଏେବ ସି ଂହୀମାନ- ପାଖ େଦଇ
ଚାଲୁ ଥିେଲ କି m ମା ପାଖ ଛାଡୁ ନଥିେଲ ।
ଏମି ତି କି ଛି େବଳ କଟିଗଲା । େସମାେନ ଆବା କାବା େହାଇ अେନଇ ରହି େଲ ।
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ପାୟ ମା େପଟ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ । ମା ପାଖେର ରହି େଲ େସମାନ-ର ସାହାସ
େଫରି ଆେସ ।ବତମାନ େସମାନ-ୁ ସବୁ ଜି ନିଷ େଖଳନା ପରି ଲାଗୁ ଥିଲା । ଏେତଦି ନ
ଧରି େସମାେନ ଛପି ରହି ଥିେଲ । ବାହାର ଦୁ ନି ଆକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖି ନଥିେଲ । ଏଣୁ
େସମାନ-ୁ ସବୁ ଜି ନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ।
େସମାେନ ସବୁ ସି ଂହୀ-ୁ ଶୁଂଘୁ ଥିେଲ ଆଉ ଟିକିଏ େଖଳୁ ଥିେଲ । କି ଛି ସି ଂହୀ
ଛୁଆମାନ-ୁ ଶୁଂଘୁଥିେଲ । ଏମାେନ ଏେଣେତେଣ ଚାଲୁ ଥିେଲ । କି m ସି ଂହୀମାେନ କି ଛି
ବି ରo େହଉ ନଥିେଲ । ଦଳେର ସବୁ ବୟସର ସଦସ ଥିେଲ । େସମାେନ ଏ ଛୁଆ
ମାନ-ୁ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ ।
େକହି କି ଛି କରୁନଥିବା अଥ େସମାେନ ଦଳର ନୂ ଆ ସଦସ । ଦଳର ସବୁ କାମେର
େସମାେନ ସାମି ଲ େହେବ । ଦଳ େସମାନ-ୁ ରeା କରିବ । ଛୁଆମାନ-ୁ ସବୁ େବେଳ
ଏେବ େଖଳି ବାକୁ ମି ଳିଗଲା । ଆଉ ଲୁ ଚି ଛପି ବୁ ଲି ବାର ଆବଶକତା ନାହX । େସମାନସାହାସ ବଢୁ ଥିଲା । େସମାେନ ଟିେକ େଦୗଡା େଦୗଡି େହେଲ । ମଝି େର ମଝି େର େସମାେନ
ସି ଂହୀମାନ- େଦହେର ଘଷି େହାଇ େଦାଢୁ ଥିେଲ । ସି ଂହୀମାେନ କି ଛି କହୁ ନଥିେଲ ।
ମା ବି ନା େସମାନ- ସାହାସ େଫରି अସି ଲା । ଆଗେର ଏକ ବି ରାଟ ସି ଂହ େପେଟଇ
ପଡି ଥିଲା । ଦଳଠାରୁ େକଇ େଖାଜ ଦୂ ରେର । ମା େସହି ସି ଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଘଷି
େହାଇଥିଲା । କି m ଛୁଆମାେନ େସ ସXହ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥିେଲ । ଏେବ କି ଏ କି ଛି କରୁ
ନଥିବାରୁ ମନରୁ ଡର ପାୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ।
ଦୁ ଇ ଭାଇ ଆଗକୁ अନାଇେଲ । ଏକ ବି ଶାଳ ସି ଂହ अନମାନ- ପାଖରୁ ଟିକିଏ
ଦୂ ରେର େଶାଇଛି । େସ अନ ମାନ- ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ । ଗଳାେର ଲା େକଶର । େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 31
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ବଡ ସି ଂହ ସାେy େଖଳି ବକୁ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଇgା କରୁଥିେଲ । େସମାନ ମାକୁ अନାଇେଲ ।
ମା अନ ଆଡକୁ ମୁହଁକରି େଶାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ଜୟ ଆଗକୁ अନଇଲା । ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ବି ଶାଳ ସି ଂହଟିଏ େଶାଇଥିଲା । ଏପେଟ
अେନକ ସି ଂହୀ େଶାଇଥିେଲ । ସି ଂହର ମୁwଟା अନମାନ- ତୁ ଳନାେର ଖୁବ ବଡ େଦଖା
ଯାଉଥିଲା । ଜୟକୁ େଖଳି ବାକୁ ଇgା େହଲା । ତାକୁ ଖୁବ ଡର ମାଡୁ ଥିଲା । ଏକ ବି ରାଟ
ମୁହଁ ଚାରି ପାେଖ ଧୁଷରି ଆ େକଶର େଘରି ରଖିଥିଲା । ସି ଂହଟା ଆଖି ବp କରିଥିଲା ।
ଜୟ େସମି ତି େପେଟଇ େପେଟଇ ଯାଇ ସି ଂହ ପାଖେର ପହଁ ଚିଲା । ସି ଂହଟା ଟିକିଏ
ଆଖି େଖାଲି ଲା । ଛୁଆଟିକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖୁଥିଲା । ଜୟ ସି ଂହର ଚାରି ପାେଖ ଡରି ଡରି
ବୁ ଲି ଲା ।ଆଉ ତାକୁ ଶୁଂଘୁଥିଲା । ସି ଂହ କି ଛି କହି ଲା ନାହX । ଛୁଆଟା ତାର ପୁअ । େତଣୁ
ତାର କି ଛି अଧି କାର अଛି । ଏମି ତି ଶୁଂଘି ବା ଦ¤ାରା େସ ସି ଂହକୁ ଚି ହ}ଥିଲା । ପଶୁ
ସମାଜେର ଚି ହ} ି ବା ପାଇଁ ଗf ଏକ अତି ଆବଶକ ଉପାଦାନ ।
ବଡ ସି ଂହ ଟିେକ ବୁ ଲି ଗଲା । ତାର ବଡ ମୁw ହଲୁ ଥିଲା । ସି ଂହଟି ଛୁଆକୁ ଟିେକ
ଶୁ§ିଲା । ତା ପେର ତାକୁ ଟିେକ ଚାଟିଲା । ଏକ ବି ଶାଳ ମୁହଁ ବଡ ବଡ େକଶର, ଛୁଆଟି
ଡରି ଯାଇ ^¢ େହାଇ ଠି ଆ େହଲା । କି m ସି ଂହ କି ଛି କଲା ନାହX । ଛୁଆମାେନ ବୁ ଝି
ପାରି େଲ ବ]ମାନ େକଉଁଆଡୁ ବି ପଦ ନାହX । ଛୁଆ ସି ଂହ ଜୟ େଶାଇଥିବା ବି ରାଟ ସି ଂହ
ଉପେର େଡଇଁ ପଡି ଲା ଆଉ େସଠି େଖଳି ବାକୁ ଲାଗିଲା । େସମାେନ ଜେଣ ଜଣ-ୁ
ଚି ହ}ଥିେଲ । ସି ଂହଟି ଗଡି ଗଲା ଛୁଆଟି ପୁଣି େସମି ତି େଖଳୁ ଥାଏ । ତାର ଥାବା, ମୁହଁ ସବୁ
େଖଳି ବାେର ବବହାର କରୁଥାଏ ।
अନ ଛୁଆ ବି ଜୟ ସି ଂହର େକଶର େଦଖି ବଡ ଆେମାଦି ତ େହାଇଗଲା । ମାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 32
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ଏମି ତି କି ଛି େକଶର ନାହX । ଏ ସି ଂହର ବି ଶାଳ େକଶର । ଏମି ତିଆ ଲା ବାଳ େଦଖି
ତାକୁ ମଜା ଲଗୁଥିଲା । େସ େକଶରକୁ ଧରି ଟାଣି ବାକୁ େଚା କଲା । अନ େକଶର ତା
ଆଖିକୁ େଘାଡାଇ େଦଉଥିଲା । ତାକୁ କୁ ତୁ କୁ ତୁ ଲାଗୁଥିଲା । ଏ ଛୁଆର ଏମି ତି କାw
କାରଖାନା େଦଖି ଆର ଛୁଆର ସାହାସ ଆସି ଲା । ଏମି ତିଆ କି ଛି ଲା ବାଳ ମୁହଁ ପାଖେର
ବଢି ଛି । େସ ଛୁଆଟି ଛୁଆଟି ସି ଂହର ମୁg ଧରି ଟାଣିବାକୁ େଚା ଗଲା । ସି ଂହ ଟିେକ
ବି ରo େହଲା । ଛୁଆଗୁଡା ବ^ କରୁଛkି । େଯତି କି େଖଳି ବାର କଥା ତାଠାରୁ अଧି କ
ବ^ କରୁଛkି । ସାମାନ ଗଜନ ।
ମା େଦଖି ଲା େଯ ଛୁଆ ଯାଇ ବଡ ସି ଂହର ନି ଶ ଟାଣୁଛି । ମା କୁ ଡର ଲାଗିଲା । େସ
ଜେଣ ସି ଂହ େକେତ ଶoିଶାଳୀ ଆଉ ଭୟ-ର । ଏ ଛୁଆଗୁଡାକ କି ଛି ବୁ ଝୁ ନାହାkି ।
େସମାନ-ୁ ତାଗିଦ କରି ବା ଦରକାର । ଆଉ ସି ଂହ ସହି ତ ଦୁ ାମୀ କରି ବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ
। ନି ଦେର େଶାଇଥିବା ସମୟେର ସି ଂହ ଥାବା େଜାରେର ବୁ ଲାଇେଦେଲ ଛୁଆ ମରି ଯିବ ।
ମା ସାମାନ ଗ¦ନ କଲା । ଛୁଆମାେନ ମା ଠାରୁ ବି ପଦ ଆଉ अନ ସତକ ଶ¨ମାନ ଭଲ
ଭାେବ ଶି ଖି ଗେଲଣି । ଏ ଶ¨ର अଥ େହଉଛି ମା ପାଖକୁ ସାେy ସାେy େଫରି ଯିବା ।
େସମାେନ େଫରି ଗେଲ ।
େଶାଇବା ସି ଂହ ସହ େବଶୀ େଖଳି ବ ନାହX ।- ମାର ପଥମ ତାଗିଦ ।
ସି ଂହକୁ ବ^ କରିବ ନାହX । ସି ଂହକୁ େବଶୀ ସମୟ େଖଳି ବାକୁ ଭଲ ଲାେଗନା ।
େତଣୁ କି ଛି ସମୟ େଖଳି େସଇଠୁ ବାହାରି ଆସି ବ ।
ସି ଂହ ଟିକିଏ ବି ରoିର ଶ¨ କେଲ ତା ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସି ବ । ଏମି ତି ଶ¨ର अଥ
େହରଉଛି ତୁ େମମାେନ ସି ଂହକୁ ବ^ ବି ବତ କରୁଛ । ସି ଂହ ରାଗୀଗେଲ କି ଛି ଦୟା ମାୟା
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ରଖି ବ ନାହX, େସ ଖାଲି କାମୁଡିବ ନାହX ସାେy ସାେy ମାରି େଦବ । ଏଣୁ ସି ଂହ ପାଖେର
ସାବଧାନ ରହି ବ ।
ମାର ତାଗିଦ ପେର ଆଉ ଦୁ ଇଭାଇ ସି ଂହ ସହ େଖଳି େଲ ନାହX । ମା’ ପାଖେର ଲାଗି
େହାଇ େଶାଇଗେଲ । ତା’ପେର ମା’ଠୁ ଦୁ ଧ ଖାଇବା ଆରn କେଲ ।
ମା ଦଳକୁ ଛୁଆ ଆଣିବାର ମୁଖ ଉେqଶ ଥିଲା ଛୁଆ ମାନ-ର ସୁରeା । ଦଳେର
ସି ଂହୀମାେନ ଛୁଆମାନ-ୁ ଏକାଠି େହାଇ ରeା କରkି ଆଉ ଲାଳନ ପାଳନ କରkି ।
ଏକାଠି େହାଇ ଶି ଶୁ ବଢାଉଥିବାରୁ ଛୁଆ ମାନ-ର ବଂଚି ବାର ସnାବନା अେନକ ବଢି ଯାଏ
। ଶି କାର ସମୟେର େଗାଟିଏ ମା ବା ମାଉସୀ ସି ଂହୀ ଛୁଆମାନ-ୁ ଜଗିରେହ अନମାେନ
ଶି କାର କରି ବାକୁ ଚାଲି ଯାkି । େଗାଟିଏ ସି ଂହୀର ଛୁଆ ଆଉ େଗାଟିଏ ସି ଂହୀଠାରୁ
ଦୁ ©ପାନ କରି ପାେର । ପଥେମ ସାହ ପଯk ସି ଂହ ଛୁଆମାେନ ମା’ର ଦୁ © ପାନ
କରkି , ତା ପେର ପାଖା ପାଖି ୩ ମାସ ଆଡକୁ େସମାେନ ମାଂସ ଖାଇବା ଆରn କରkି ।
ଶି କାରେର ଛୁଆମାେନ ସାଧାରଣତଃ େଶଷେର ଭାଗ ପାଆkି । ସି ଂହ ମାେନ ନି ଜର
ଶି କାରରୁ କାହାକୁ ଭାଗ ଦି अkି ନାହX । କି m ଛୁଆମାେନ ସି ଂହମାନ- ପାଖକୁ ଆସି େଲ
ସି ଂହମାେନ ହଠାତ୍ ଛୁଆମାନ-ୁ ତଡkି ନାହX ।ଖାଇବା ସମୟେର ସି ଂହମାେନ େକେବବି
ସି ଂହୀମାନ-ୁ ମଧ ପାଖେର ପଶି ବାକୁ ଦି अkି ନାହX ।
େସମାେନ अେନକ ସମୟ ଦୁ ଧ ପି ଇ ଚାଲି େଲ। ଏେଣ ସି ଂହଟି ଉଠି ପଡି ଲାଣି । ତାର
ଆଖି ଏହି ଦୁ ଇ ଛୁଆ ଉପେର ଲାଗି ରହି ଥିଲା। େସ େସମାନ- ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାର
ଚାଲି େର େଖଲି ବା ପାଇଁ େଯମି ତି ଆହ¤ାନ ଥିଲା। ଭାଇ ଦୁ େହX ଦୁ ଧ େଚାସୁ େଚାସୁ ମୁଖ
ସି ଂହକୁ େଦଖୁଥିେଲ। ପି ତା ମୁଖ ସି ଂହ ଦଳର ଏକଦମ ପାଖେର ଶୁଏ ନାହX। ଟିକିଏ
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ଦୂ ରେର ବି ଶାମ କେର। अନ ସମୟେର ନି ଜ ାନର ପରି ଧି କରି ବାକୁ ଚାଲି ଯାଏ ।
ମୁଖ ସି ଂହ ଏମି ତି ଉଠି େଦଖୁଥିବାରୁ ଜୟ ମନେର ସାହାସ ଆସି ଲା । କି ଛି ସମୟ
ପବ
ୂ ର
 ୁ ମା ତାକୁ ତାଗିଦ କରି ଥିବା ଶ¨ମାନ ତାର ଆଉ ମେନ ପଡି ଲା ନାହା◌ି◌ଁ । କି ଏ
ଠି ଆ େହାଇ େଖଳି ବାକୁ ଡାକୁ ଛି अଥ ଏକ ଛୁଆ ଆଉ ବସି ରହି ପାେରନା । େସ ମାଠୁ ଦୁ ଧ
ପି ଇବା ଛାଡି ତା ଆଡକୁ େଦୗଡି ଗଲା । ସି ଂହଟି କି ଛି ଗ¦ନ କଲା ନାହX । େସ ଏେବ କି ଛି
ବ^ ନୁ େହଁ , ତା ମି ଜାଜ ମଧ ଠି କ अଛି । अନ ଛୁଆମାେନ ତାକୁ ଲe କରୁଥାkି ।
ସି ଂହଟି ରାଗି ଯାଇ ପାେର । କି m ସି ଂହଟି ଛୁଆଟିକୁ େଦଖି ଏକଦମ୍ ରାଗିଲା ନାହX ।
ପରm ତା ସହି ତ େଖଳି ବାକୁ ଆରn କଲା । ଛୁଆଟି ଆଗେର ଆଗେର ଚାଲୁ ଥାଏ ପଛେର
ତା ପି ତା ସି ଂହଟି ଥାବାେର ତାକୁ େଠଲୁ ଥାଏ । ଟିକିଏ େଠଲା, ଛୁଆଟି ଗଡି ଗଡି ଫୁଟବଲ୍
ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ । ଦୁ ଇ ତି ନିଥର ଗଡି ଯାଉଥାଏ । ପୁଣି ଚାଲୁ ଥାଏ । ଏମି ତି ୨/୪ଥର
େଖଳି ସି ଂହଟି ଆସି େଶାଇଗଲା । ତାପେର अନ ଛୁଆଟି େଖଳି ବାକୁ େଚା କଲା ।
ଛୁଆମାେନ ଏମି ତି େଖଳkି । ଛୁଆଟି ତା ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ ସି ଂହୀ ପାଖକୁ
ଚାଲି ଗଲା । ସି ଂହୀଟି ତା ସହି ତ କି ଛି ସମୟ େଖଳି ଲା । ତା ପେର ବୁ ଲି େଶାଇ ପଡି ଲା ।
ସି ଂହୀମାେନ ଛୁଆମାନ-ର େଖଳି ବାେର େବଶି କି ଛି ଧାନ ଦି अkି ନାହX । େବେଳେବେଳ
େସମାନ- ସହି ତ େଖଳkି ।
ସି ଂହ ମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଆମାନ- ସହ େଖଳି ବାକୁ ପସp କରkି ନାହX କି m
େବେଳ େବେଳ େଖଳି ଥାkି । ଦୁ ଇ ଭାଇ କଥା େମାେଟ ମାନkି ନାହX । କି ଛି ସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ
େସମାେନ ପି ତା ସି ଂହ ସହ େଖଳି ଥିେଲ । କି m େସମାନ- ଛୁଆ ମନ ମାନୁ ନଥିଲା ।
ଆହୁରି େଖଳି ବା ଦରକାର । ସବୁ ସମୟେର େଖଲି ବା ଦରକାର । ଏମି ତି େଖଳୁ େଖଳୁ
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େଗାଟିଏ ଛୁଆ େଶାଇଥିବା ସି ଂହ ପାଖକୁ ଯି ବାକୁ ଆରn କଲା । ମା’ ଧୀେର ଗଜନ କଲା,
ଛୁଆଟି ମା’ର ଗଜନକୁ ଶୁଣିଲା ନାହX । ମା’ଆଉ ଥେର ଗଜନ କଲା । ଛୁଆଟି ତଥାପି
ଶୁଣିଲା ନାହX । ସି ଂହର େକଶରକୁ େଦଖି ବାକୁ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା । େସ ସି ଂହଟି
େଶାଇଥିଲା । ଛୁଆଟି ଯାଇ ତାର େକଶରକୁ ଟାଣିବା ଆରn କଲା । ସି ଂହଟି ତା’ର
ଥାବାଟି େଜାରେର ବୁ ଲାଇ େଦଲା ଆଉ ଛୁଆଟି ତି ନି ଗଡା େଦଇ ତେଳ ପଡି ଲା । ମା’
େଜାରେର ଗଜt ଉଠି ଲା । ଆଉ େଖଳି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ େଫରି ଆସ । ସି ଂହ ଛୁଆଟି ବୁ ଝି
ପାରି ଲା ଏେତବଡ େଶାଇଥିବା ସି ଂହ ସାyେର େଖଳି ବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ ।ତା ପାଇଁ ଏହା
ଏକ ଶି eା ଥିଲା । େସ ମା’ ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ଲା ଆଉ ଦୁ ଧ େଚାଷିବାକୁ ଲାଗିଲା ।ସି ଂହ
ଛୁଆମାେନ ତି ନି ମାସରୁ ୨ ବଷ ବୟସ ପଯk ସବୁ େବେଳ େଖଳି ବାକୁ ପ^ୁତ ଥାkି ।
ଏମି ତି େଖଳୁ େଖଳୁ ଜୀବନର अେନକ ଶି eା େସମାେନ ପାଇଥାkି ।
େସମାନ- ଦଳେର କେଠାର ନି ୟମ ମାନ ଥାଏ । େସମାେନ अେନକ ଜି ନିଷ େଦଖି
ଶି ଖୁଥିେଲ । ଶି କାର େକମି ତି କରାଯି ବ , ଶି କାର କରି ବା ସମୟେର କି ଏ େକଉଁଠି ରହି ବ,
କି ଏ ଶି କାରକୁ ପଥେମ ଆକମଣ କରିବ । ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କଥା େହଉଛି ଶି କାର େହଲା
ପେର ଭାଗ େକମି ତି େହବ ଆଉ କି ଏ ପଥେମ େଭାଜନ କରି ବ । ଏମି ତି ସବୁ ନି ୟମ ।
ଏହି ନି ୟମ ସବୁ ମାନୁ ଥିବାରୁ ଦଳ ସହଜେର ଶି କାର କରିପାେର ଆଉ େବଶି ଦି ନ େକହି
େଭାକି ଲା ରହkି ନାହX ।
ଦଳେର ବଢି ପାୟ ଦୁ ଇବଷ ପଯk ସି ଂହମାେନ ତରୁଣ अବାେର ପହଁୁ ଚkି ।
ସାଧାରଣତଃ अwିରା ଛୁଆମାେନ ଟିକିଏ ଜଲଦି ବଢି ଯାଆkି ।ଆଉ ୩ ବଷ ପଯk େସ
ତରୁଣ अବା ଲାଗି ରେହ । ତା ପେର ନବସି ଂହ ମାନ-ୁ ନି ଜର ଦଳରୁ ମୁଖ ସି ଂହ
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ତଡି ଦିଏ । େସମାେନ ବାସହରା େହାଇ ଘର
ୂ ି ବୁ ଲkି , କି m ତରୁଣୀ ସି ଂହୀମାେନ ଦଳେର
ରୁହkି ତା-ୁ ତଡି ଦିଆଯାଏ ନାହX ।
ଏହି ଦଳେର ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଆଦି ବfୁ ବାfବ ଥିେଲ । ଛୁଆ ମାନମଧେର ବି ନି ୟମ ଥାଏ । ବଡ ଛୁଆଟିଏ ଛୁଆମାନ- ମଧେର ପଥେମ ଖାଇବା ଆରn
କେର । େତଣୁ ଦୁ ଇ ଭାଇ अେନକ ସମୟେର କଳି ତକାରଳ କରି ପଥେମ ଖାଇବାକୁ
େଚା କରkି । अନ େଛାଟ ଛୁଆମାେନ େସମାନ-ୁ େଦଖkି । ଖାଇବା ସମୟେର
ସାଧାରଣତଃ ସି ଂହୀମାେନ ଛୁଆମାନ-ୁ ଆସି ବାକୁ ଦି अkି ନାହX । କି m େସଇ ଦୁ ଇ ଭାଇ
କି ଛି ନାମାନି ମା’ମାନ- ସହି ତ ଖାଉଥିେଲ । ପକୃ ତି ର ନି ୟମ । ପୁअମାେନ ଜଲଦି ଖାଇ
ନି अkି । େସମାେନ ଜଲଦି ବଢି ଯାଆkି ।
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ସଂପକ  ଏକ ସୁନାହାର
ରାତି ଠି କ୍ ତି ନିଟା େହବ, ହଠାତ୍ େମା େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠି ଲା
ମଁୁ ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇ ଭାବୁ ଥାଏ େବାଧହୁଏ ଆଲାମ୍ ବାଜୁ ଥିବ
େତଣୁ ଭଲୁ ମ୍ ବଟନକୁ ଚି ପି େଦଇ େଶାଇଗଲି  କି m ବାରାର େଫାନ
ରି ଂ େହବାପେର ବାଧ େହାଇ ଉଠି େଦଖି ଲି େକହି ଜେଣ ବାରାର
େଫାନ୍ କରୁଛି  େଫାନ ଉଠାଇବି ନା ନାହX େବାଲି ମେନ ମେନ ଚି kା
କରିଲି କାରଣ ସମୟ ରାତି ତି ନିଟା େହାଇଥିଲା ତଥାପି େସ ବାରାର
େଫାନ୍ କରୁଛkି ଭାବି େଫାନ ଉଠାଇଲି  େସପାଖରୁ େକହି ଜେଣ
ମହି ଳା-ର କାp ଶୁଭୁଥିଲା କାpିବାର କାରଣ ପଚାରି େଲ ସୁା େସ
କି ଛି କହୁନଥାkି  अେନକ ସମୟ ଏମି ତି େହବାପେର ବି ରo େହାଇ
କହି ଲି, “ଆପଣ କି ଏ, କାpୁ ଛkି କାହXକି? କି ଛି କୁ ହm” ତଥାପି କି ଛି
ଉ]ର ନ ପାଇବାରୁ କହି ଲି, “କାp ବp େହବାପେର େମାେତ େଫାନ୍
କରି େବ” ଏବଂ େଫାନ୍ କାଟିେଦଲି 
େଫାନ୍ କାଟିେଦଲି ସତ କି m କି ଏ କାହXକି େମାେତ ଏମି ତି ମଧ
ରାତୀେର େଫାନ୍ କରି କାpିବ େବାଲି ମେନ ମେନ ଚି kା କରି ବାକୁ
ଆ]ତାଣ ଖୁଡ଼tଆ

ଲାଗିଲି ନି ଦ ଆସି ଲା ନାହX ଜମା େତଣୁ अଧଘା ପେର େସଇ
ନରକୁ

ପୁଣିଥେର

େଫାନ

କରିଲି 

େସ

େଫାନ୍

ଉଠାଇେଲ,
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େସେତେବଳକୁ କାpିବା ବp େହାଇ ସାରି ଥିଲା କି m ପାଟିରୁ କଥା ଥତମତ େହାଇ
ବାହାରୁଥିଲା େସେତେବେଳ ପଶ} କଲି , “ତୁ େମ କି ଏ? କାହXକି େମାେତ େଫାନ୍
କରି ଥିଲ?”
େସପାଖରୁ େସ ଉ]ର େଦେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ-ର अତି ନି ଜର, अତି ଆପଣାର ଜେଣ ବfୁ
କି ା ଶୁେଭgୁ େହାଇପାେର”
“େସ କଥା େହାଇପାେର, କି m ଆପଣ କି ଏ? ଆପଣ- ନଁା କଣ?” ମଁୁ ଦୃ ଢ଼ଭାବେର ପଶ}
କଲି 
“କାଲି ସକାଳୁ ମଁୁ େଫାନ୍ କରି ନି େଜ ଜଣାଇେଦବି ” େସ କହି େଲ “ଆପଣ- ଗଭୀର
ନି ଦାେର ବାଘାତ େଦଇଥିବାରୁ ମଁୁ ଦୁ ଃଖିତ, େମାେତ eମା କରି େଦେବ ରହୁଛି ” କହି
େସ େଫାନ୍ କାଟିେଦେଲ
ତୁ gାଟାେର ନି ଦ ଭାyିବାର ବି ରoେବାଧେର ଆଉ ନି ଦ େହଲାନି  େଦଖୁ େଦଖୁ ସକାଳ
େହାଇଗଲା ସକାଳ ଯାଇ अପରାହ} େହବାକୁ ଆସି ଲା କି m ଆଉ େସ ନରରୁ େଫାନ୍
ଆସି ଲା ନାହX ମଁୁ ମଧ େସ କଥା ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି କି m ସଂଧା ପାଟାେର ପୁଣିଥେର
େସଇ ନରରୁ େଫାନ୍ ଆସି ଲା
- କୁ ହm କଣ କହି େବ ମଁୁ କହି ଲି
- ମଁୁ େମା ପରିଚୟ େଦବା ଆଗରୁ ବoିଗତ ଜୀବନର କି ଛି ଜି ନିଷ କହି ବାକୁ ଚାେହଁ , ଯଦି
ଆପଣ ଶୁଣିେବ
- ଠି କ୍ अଛି କୁ ହm
- କାଲି ଆପଣ ହX େମାେତ ବେଇ େଦେଲ ଆପଣ ନଥିେଲ ହୁଏତ ମଁୁ ଏ ଦୁ ନି ଆେର
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ନଥାkି  ମଁୁ େହଉଛି ଆମ ପରି ବାରର ବଡ଼ ଝି अ ବି ବାହ େହାଇ ସାରି ଛି େମା ସ ାମୀଘର
ବହୁଉ ଆଭିଜାତ ସଂପନ} ପରି ବାର ଆଉ େକୗଣସି ଥିେର ବି କି ଛି ବି अସୁବିଧା ନାହX
େହେଲ ସବୁ ସୁଖ ମଣିଷକୁ ଶାkି େଦଇ ପାେରନା େମା ବଡ଼ଭାଇ େପାଲି ସ ବି ଭାଗେର
ଚାକି ରୀ କରkି  େମା ସାନ ଭଉଣୀ ବା-େର ଚାକି ରୀପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେର
- େହେଲ, ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ବାଇଲି େକମି ତି? େମାେତ ଲାଗୁନି ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ଜାେଣ କି
ଚି େହ} ଆପଣ କି ଏ? େମାେତ େକମି ତି ଜାଣିେଲ? େମା େଲଖାର ଆପଣ କଣ ଜେଣ
ପାଠି କା, ନା ଆଉ କି ଏ?
- ଆପଣ କଣ କରkି ? ଆପଣ अବି ବାହି ତ? ନା ଆପଣ- ବoିଗତ ଜୀବନ ବାବଦେର
ପଚାରି କି କି ଛି ଭୂ ଲ କରିଲି କି ?
- ମଁୁ ଜେଣ ସବହରା, ଜୀବନର ସବୁ କି ଛି ହେରଇ େଦଇଛି  କାଗଜ ଆଉ କଲମ େହଉଛି
େମାର ସବୁ କି ଛି ଆଉ ଏଇ ନି ଃସ ଜୀବନ େନଇ ମଁୁ ବ]ମାନ ଭୁ ବେନଶରେର अଛି 
େଲଖାେଲଖି ବତୀତ େମାର ଆଉ କି ଛି କାମ ନାହX
ଏହା ଶୁଣିବାପେର ତା ସ ର ଓଦା ଓଦା ଲଗୁଥିଲା ସnବତଃ େସ କାpୁ ଥିଲା କି କଣ ତା
ପେର େସ ପୁଣି କହି ଲା;
- ମଁୁ ବି ଭୁ ବେନଶରେର ରେହ ଆପଣ-ୁ େଭଟି ପାରି ବି କି ?
ହଠାତ୍ ଏମି ତି ଜେଣ अାତ ବoି-ୁ ଠି କଣା କହି ବା କଣ ଠି କ୍ େହବ େହେଲ ଏହି ଠି କ୍
ଭୁ ଲ କଥା ଚି kା କରୁ କରୁ ମଁୁ େମା ଠି କଣା ତା-ୁ େଦଇ ସାରି ଥିଲି
ଘାଏ ପେର ମଁୁ ବସି େଲଖାେର ବ^ ଥିବା େବେଳ ଘର କଲି ଂ େବଲ୍ ବାଜି ଲା େମା
ସାନଭାଇ ଯାଇ କବାଟ େଖାଲି ଭଦମହି ଳା-ୁ ପାେଛାଟି ଆମ େବୖ ଠକ ଘେର ବସାଇଲା
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ମଁୁ େମା େଲଖାେର ବ^ ଥିଲି ହୁଏତ ସାନ ଭାଇର େକହି ବfୁ କି ବାfବୀ ଆସି ଥିବ
ଭାବି ମଁୁ େସ ପତି ଧାନ େଦଇନଥିଲି ଦୁ ଇତି ନି ଥର େମାେତ ଡାକି ବା ପେର େମା ପାଖକୁ
ଆସି ସାନ ଭାଇ ଡାକି ବା ପେର େମା ଧାନ ଭଗ} େହଲା କହି ଲି, “ତୁ ଯା, ତା- ସହ କଥା
େହଉଥିବୁ ମଁୁ ଟିେକ େଲଖାଟା ସାରି େଦଇ ଆେସ” ସାନଭାଇ େବୖ ଠକକୁ ଚାଲି ଯାଇ
ମହି ଳା- ସହ କଥା େହଉଥିଲା
- ଆପଣ କି ଏ? ଆପଣ-ର ପରିଚୟ ଜାଣିପାେରକି ? ଭାଇ- ପାଖେର କି କାମ अଛି ?
େସ ନି ରବ ରହି ବା େଦଖି ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲା, “ଆମ ଭାଇ େଲଖାେଲଖିେର ଏେତ ମଗ}
ରହkି େଯ ଖାଇବା, ପି ଇବା, େଶାଇବା ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଆkି  ଡାକି େଲ ବି ଶୁଣିେବନି 
େଲଖାେଲଖି ହX ତା- ଜୀବନ େବାଲି କହି ପାରି େବ <ୁଲେର ପଢୁ ଥିବା େବେଳ ଭାଇ
ଜେଣ ଝି अକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, େସ ବାହା େହଇ ଚାଲି ଗଲା ପେର ଭାଇ ସବୁ ଥିରୁ ମନ
ଦୂ େରଇ େଦଇ େକବଳ େଲଖାେଲଖିେର ହX ଲାଗିଛି अେନକ େଲାକ ଆସkି ଭାଇସହ
େଦଖା କରି ବାକୁ  ବହୁତ ପଶଂସା କରkି , େହେଲ େସ ସବୁ େସ ଶୁେଣନି କି େଦେଖନି ”
- େକଉଁ ଝି अ? ତା ନଁା କଣ ଥିଲା” େସ ମହି ଳା ଜଣକ ପଶ}କେଲ
- େକଜାଣି, ଆେମ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ତ େକେବ େସ ବି ଷୟେର କୁ େହନି ବି େଶଷ ତା ଡାଏରୀ
ପଢ଼ି ଯାହା ଜାଣିଛି ଭାଇ େବାଧହୁଏ ଭୁ ଲି ଗଲା େଯ ଏଠି अତି ଥି अଛkି  ମଁୁ ଯାଏ ତା-ୁ
ଡାକି ଆଣିବି
ପାଖେର ଥିବା ବହି ଥାକରୁ “ଆ] ର ମି ନତି ” ନାମକ ବହି ଖwିଏ ମହି ଳା-ୁ େଦଇ ସାନଭାଇ
କହି ଲା, “ଏଇଟା େମା ଭାଇ-ର ସବୁ ଠୁ अଧି କ ପସpର ବହି  ପଢ଼m େଦଖି େବ ଭାଇବି ଷୟେର अେନକ କି ଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇେବ”
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ସାନଭାଇ ହାତରୁ ବହି ଟି େନଇ େସ ମହି ଳା ସାନ ଭାଇକୁ କୁ େଇ ପକାଇେଲ ଏ ସବୁ
କଥା ଆମ ଭଉଣୀ େମାେତ କହି ଲା, ମଁୁ କହି ଲି ତା- ନଁା ପଚାରିଲୁ ନି  ଭଉଣୀ କହି ଲା ପଚାରିଲି , କି m କହି େଲନି 
କି ଏ େହଇଥିବ େକଜାଣି କହି ଆେମ କଥାେର ମ¦ି ଗଲୁ  ହଠାତ୍ ଦି େନ ଆେମ ସାନଭଉଣୀ
ସହ ପାକ ବୁ ଲି ବାକୁ ଯାଇଥିବା େବେଳ େମା େଫାନ୍ ବାଜି ଉଠି ଲା
- ଆପଣ କଣ ପାକେର ଏକା ବସି ଛkି ?
- ଜୀବନ ଯୁେର ହାରି ଯାଇଥିବା େଲାକ କଣ ଜୀବନସାଥି ପାଇପାରି ବ? ମଁୁ କହି ଲି
- େସଦି ନ ମଁୁ ଆପଣ-ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କି m ଆପଣ େଲଖାେଲଖିେର ବ^ ଥିେଲ
େତଣୁ ଚାଲି ଆସି ଲି େସଥିପାଇଁ अବେଶାଷ ରହି ଗଲା ଆଜି କି m ମଁୁ ଆପଣ-ୁ େଦଖି
ପାରୁଛି  ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ- ଛାତି ଭିତେର ଥିବା େକାମଳ ହୃଦକୁ , ବୁ ଝି ପାରୁଛି
ଆପଣ- ବି ରହର ଯାତନାକୁ 
- ଆପଣ କି ଏ? େକାଉଠି अଛkି ? ଯଦି େମାେତ େଦଖି ପାରୁଛkି ତା େହେଲ େମା
ସାମନାକୁ ଆସୁନାହାkି କାହXକି? େମାର ଭୁ ଲି ଯାଇଥିବା अତୀତର eତାo ଦାଗକୁ କାହXକି
ପୁଣିଥେର ବି ଦାରି େଦଉଛkି ?
- ଆପଣ- ସାମନାକୁ ଯି ବାପାଇଁ େମାର ସାହାସ ନାହX ତଥାପି େଚା କରୁଛି  େସ େଫାନ
କାଟିେଦେଲ
ହଠାତ୍ େମା ଭଉଣୀ ସହି ତ େଗାଟିଏ ବି ବାହି ତ ମହି ଳା କି ଛି ସମୟପେର ସାମନାେର
ଦୃ ଶମାନ େହଲା ତାକୁ େଦଖି ବା ପେର ମଁୁ ନି ବା କ େହାଇଗଲି  ଶାସରୁ େହବାପରି
ମେନ େହଲା େମା ଭାବାkର ଭିତେର ଭାସି ଆସୁଥିବା ଭାଷାକୁ ବାକେର ପକାଶ କରି
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ପାରି ଲିନି ତା’ପେର େମା ଭଉଣୀ କହି ଲା, “ଏଇ େସହି ଭଦମହି ଳା, େଯ ତମକୁ େଭଟିବାକୁ
ଆସି ଥିେଲ”
େସ ମହି ଳା ଆଉ େକହି ନଥିେଲ, େସ ଥିେଲ େମାେତ େମା ଜୀବନଯୁେର ହରାଇ
େଦଇଥିବା େମା ମନର ମାନସୀ, େମା ରଚନାର େପରଣା ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ନି ରବେର
କଟିଗଲା ମଁୁ କି ଛି କହି ପାରି ଲି ନାହX ତା’ପେର େସ କହି େଲ;
“େମାେତ eମା କରି େଦବ, ଏ ଜନମେର ମଁୁ ତୁ ମକୁ େମା ସଂପକର ସୁନାହାର କରି ଗଳାେର
ଲଗାଇ ପାରିଲି ନି କାରଣ େସେତେବେଳ ଧନ ହX ମଣିଷର ସବୁ କି ଛି େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲି
କି m େମା ସ ାମୀ େଯେତେବେଳ ଭଦମୁଖା ପି fି େମା ସହି ତ ପାଶବି କ अତାଚାର କେଲ,
ଆଉ अେନକ ଝି अ- ସହି ତ ତା-ର ଶାରୀରି କ ସଂପକ କଥା ଜାଣିପାରି ଲି େମା ସହି ବାର
ସବୁ ସୀମା ଲଂଘି ଗଲା ଆଉ ମଁୁ େମା ପାରି ବାରି କ କଳହକୁ େନଇ ଆତEହତା କରି ବାକୁ
ଯାଉଥିଲି େଚୗକି ଉପେର ଚଢ଼ି େବକେର ଶାଢ଼ୀକାନି କୁ ଫାଶ କରି ଠି କ୍ ପ¬ା ପାଖେର
ଲଗାଇବା େବଳକୁ କା େର ଲାଗିଥିବା େପପରେର ତୁ ମ େଲଖା ‘ସଂପକର ଏକ ସୁନାହାର’
ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ अeରେର ତୁ ମ ନଁା ପଢ଼ି ଜାଣିପାରି ଲି ଏ େଲଖା ସହ େମାର ସଂପୃoି ଆଉ
େବକରୁ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରି ପୁରା ଉପାଖାନକୁ ପଢ଼ି ବୁ ଝି ପାରି ଲି େପମର ଜଟିଳ ରହସ
ମେତ ଏକା ଭଲ ପାଉଥିବା େଲାକ ବି ଏ ଦୁ ନି ଆେର अଛkି େବାଲି ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି
େହଲି  ତା’ପେର ଆତEହତା କରି ବିନି େବାଲି ମନ କଲି  अଥଚ अଗି} କୁ ସାeୀ ରଖି
ବାହା େହାଇଥିବା େମା ସ ାମୀ ପାଖରୁ େକବଳ କ]ବ ସଂପାଦକ ଛଡ଼ା େକେବ େସ}ହ,
େପମ କଣ ଜାଣିନି ଜାଣିଛି େକବଳ ଶାରୀରି କ ସୁଖ ଓ ମାନସି କ अଶାkି  କି m ଭଲ
ପାଇବାର ମି ଛ अଭି ନୟେର ଯାହାକୁ ମଁୁ ହତାଦର କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି େସ ମେତ
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ଗଳାର ‘ସୁନାହାର’ କରି ରଖି ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଆଜୀବନ କୁ ଆଁରୀ ସେଜଇ େଦଇଛି  ବୁ ଝି
ପାରି ଲି େପମର ସଂପକ ସବୁ େବେଳ ‘ସୁନାହାର’ ଭଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥାଏ ବା^ବେର
ତୁ ମ ପରି ପୁअ ପାଇବା ବି ରଳ ତୁ ମର େଲଖା ତେଳ େଦଇଥିବା େଫାନ ନର େଦଖି
େସଇ ରାତି ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଫାନ କରି ଥିଲି କାରଣ ତୁ ମ ସ ର ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇgା ଲାଗିଲା
ମଁୁ କରି ଥିବା େମା ଭୁ ଲ ପାଇଁ ମେତ eମା କରି େଦବ ଆସୁଛି ନମ<ାର କହି େସ
ଚାଲି ଗଲା ଆଉ ଆମର େପମକୁ ‘ସଂପକର ସୁନାହାର’ କରି ରଖି ଥିବାରୁ ଧନବାଦ
ଆଉ େକେବ େଦଖାେହେଲ େମା ଜୀବନର ଆଉ କି ଛି ଦୁ ଃଖ ବାିବି 
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ଗରୀବ
ଦି ନ ସାେଢ଼ ଏଗାରଟା ସବୁ ଦି ନ ଭଳି ଆଜି ବି ଏଇ ସମୟେର ତା
ବଜାଜ <ୁଟର ବାହାର କରି ବାକୁ ଥାକରୁ ଚାବି ବାହାର କଲା ବି ପବ
ଦି ’େଘରା ବୁ ଲି

େଗାେଟ ସି ଗାେରଟ୍ ଟାଣି େଦଇ ଆସି େଲ ପୁଣି

ମେନାନି େବଶ କରି ବ ତା’ କବି ତା େଲଖି ବା କାମେର କୀ]t ଆଜି
କେଲଜ ଯାଇନି , ଛୁଟି େନଇଛି , ଝି अର ପଢ଼ାପଢ଼ି େଦଖିବା ଲାଗି ତା’ର
ପରୀeା ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ଆରn େହବ ତା’ ହାତେର ଚାବି େଦଖି
େଯମି ତି ମୁହଁ କଲା କୀ]t, ବି ପବ େବଶ୍ ପଢ଼ି ପାରିଲା େସ ମୁହଁର
ଭାବକୁ  ମନ ଭିତରଟାକୁ କି ଏ େଯମି ତି ରା#ି ବି ଦାରି ପକାଇଲା େସ
ଭାବି ଲା, ଇଏ େସଇ କୀ]t? ଯି ଏ ବାଣୀ ବି ହାରେର ପଢ଼ି ଲାେବେଳ
ଇେକାେନାମି ®ର ଥି ଓରି ନ ବୁ ଝି ପାରି େଲ ବି ନ ଦି ଧାେର ତାର ହେଲ
ରୁମେର ପହି ଯାଉଥିଲା, ତା’ େଲଖା କବି ତା ସବୁ ଶୁଣି ପାଗଳି େହାଇ
ଯାଉଥିଲା, ରି ଜ¯୍ ବାହାରି ବା ଦି ନ େସ ଟ°ର େହାଇଥିଲା େବାଲି
ଗବେର ଫାଟି ପଡୁ ଥିଲା, ଫୁେଲଇ ହଉଥିଲା ତା’ର ସାyମାନଗହଣେର, ଡି ପାଟ୍େମ୍ ଟ°ର େପମି କା େବାଲି ?
अନୁ ସୂୟା େଜନା

ସମୟ ଚକେର ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି  େସ ଚାରି ଚାରି ଟା ଚାକି ରୀ
ବଦଳାଇ େଶଷେର େବେରାଜଗାରି ଆ େହାଇ ଘେର ବସି ଛି, ଆଉ କୀ]t

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 45

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଉପେର ହାତଖ ପାଇଁ ତାକୁ ନି ଭରଶୀଳ େହବାକୁ ପଡୁ ଛି  ମନର େକାହକୁ ସି ଗାେରଟର
ଧୁଆଁେର ଉେଡ଼ଇ େଦବାଲାଗି ଭାବି <ୁଟର ାଟ୍ କଲା ବି ପବ
କାହXକି େକଜାଣି ଆଜି ତା <ୁଟରଟା ଗkବ ପାନ, ସି ଗାେରଟ୍ େଦାକାନ ଆଗକୁ
ଆହୁରି ଗଡ଼ି ଗଲା, କାଉନ୍ େହାେଟଲ୍ ସାମ}ାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ  ସବୁ ଦି ନ ସକାଳୁ େସଠି
ମୂଲିଆ, େରଜା (ମୁଲିଆ)-ର ଦରମା କଷା ହୁଏ, େଯମି ତି ମଣିଷ ନୁ ହkି େସମାେନ, ହାଟକୁ
ଆସି ଥିବା ଗାଈେଗାରୁ ଦର କଷାକଷିେର ସବୁ ଜୁ ଆନ୍ କାମି କାମାେନ ଆେଗ କାମ ପାଇ
ଯାଆkି , ମନ ଖୁସିେର କାର ପଠାଇଥିବା ମି ନିଟକ ଡାଲାେର ଖୁpି ଖାpି େହାଇ କାମ
ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଆkି , ଆଶ^ିେର ନି ଶାସ ମାରି , େଯ ଆଜି େପଟ अେପାଷା ରହି ବନି 
ଏମି ତି ଏମି ତି ଦଶଟା ଭିତେର ପାୟ ଭି ଡ଼ ଭାyିଯାଏ େସଠି  କି ଛି अେଲାଡ଼ା ବୁ ଢ଼ା ବୁ ଢ଼ୀ
କାମ ପାଇବା େଲାଭେର ଆସି ଥିବା ଭି ନ} eମ େଲାକ अେପeାେର ହX ରହି ଯାଆkି , ଠି କ୍
େଯମି ତି େଗାରୁ ହାଟେର ରହି ଯାଆkି ହଡ଼ା ବଳଦ କି ବୁ ଢ଼ୀଗାଈ ବି ପବର ନଜର ପଡ଼ି ଲା
ରା^ାକଡ଼େର ଥିବା ଡି ଭାଇଡର୍ ଉପେର ମୁwେର ହାତେଦଇ ବସି ଥିବା ବୁ ଢ଼ା େଲାକଟି
ଉପେର ତା <ୁଟର अବି ଳେ େସ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଗଲା
“ମଉସା, କାଇଁ ଏମିତି ବସି ଛ?” େସ ପଚାରିଲା ବୁ ଢ଼ା ତା ଶୁଖିଲା ଓଠେର ଜି ଭ୍
ବୁ େଲଇ ଆଣି ବି ପବ ଆଡ଼କୁ କରୁଣ ଆଖି େର ଚାହXଲା ଥର ଥର ଗଳାେର କହି ଲା, “ବାବୁ ,
କାମ କରି ବାକୁ ଯି ବି େବାଲି ଆସି ଥିଲି, କି m େକହି ସୁପରଭାଇଜର ମେତ େନେଲନି  ଗଲା
ଦି ଦି ନ େହଲା କାମ ପାଇନି , ଘେର ଚୁ ଲି ଜଳି ନି ଆଜି ବଡ଼ ଆଶାେର ଆସି ଥିଲି କାମ
ମି ଳିଯିବ େବାଲି ” ବି ପବର ମନ ଭିତରଟା ଓଦା େହାଇଗଲା “ଘେର ଆଉ ସବୁ କି ଏ
अଛkି ?” େସ ପଚାରି ଲା “ବଢ଼ି ଲା ଝି अ, ଆଉ େମା ±ୀ ±ୀଟା େମାର େରାଗିଣୀ ଆଉ
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ଝି अକୁ କୁ ଆେଡ଼ କାମ ପାଇଟି କରିବାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଡର ଲାେଗ ମଁୁ ଯାହା ମୂଲ ପାଏ,
େସଇଥିେର ଚଳି ଯାଉ” ନି ଜ ପେକଟ अwାଳି ଲା ବି ପବ ମେନ ପଡ଼ି ଲା, କାଲି ରାତି େର
େଦଢ଼ଶ ଟ-ା େଦଇଥିଲା କୀ]t, ଝି अର ଦୁ ଇଟା ଖାତା କି ଣିବା ଲାଗି “ଆgା ମଉସା,
ତମକୁ କାମ କେଲ େକେତ ମୂଲ ମି େଳ ଦି ନକୁ ?”
“ଏଇ ଶେହ ଚାଳି ଶି ଟ-ା ବୁ ଢ଼ା େଲାକକୁ କି ଏ ପୁରା ମୂଲ ଦବ ବାବୁ ?” ବୁ ଢ଼ା
କହି ଲା ବି ନା ଦି ଧାେର ପେକଟରୁ ଶେର ଚାଳି ଶି ଟ-ା ବାହାର କରି ବୁ ଢ଼ାକୁ
ଧେରଇେଦଲା ସି ଏ ଏଇ ନି अ ମଉସା, ଆଜି ର ମଜୂ ରୀ ଗଛ ଛାଇେର ଯାଇ ବସ
ସ~େବଳକୁ କାମି କା ମାେନ େଫରି ବାପେର ତା- ସାେy ଘରକୁ େଫରି ବ ବାଟରୁ ଆଜି
ପାଇଁ ଖାଇବା ଜି ନିଷ କି ଣିେନବ” ଲୁ ହଭରା ଡବ ଡବ ଆଖିେର ବୁ ଢ଼ା ଚାହXଲା ବି ପବର
ମୁହଁକୁ
ବୁ ଢ଼ା ପାଖରୁ <ୁଟର ାଟ୍ କରି ବି ପବ ମୁହଁାଇଲା ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ମwପ ବ^ି ପାଖେର
ଥିବା ପାନ େଦାକାନ ପାଖକୁ , ସି ଗାେରଟ୍ ଖେw ଟାଣିବ େବାଲି  ପାନ େଦାକାନ ସାମ}ାେର
ସରକାର- ପାଟ-ିଆ ଆହାର େଯାଜନା େକp ଭି ଡ଼ ଲାଗିଛି େଲାକମାନ-ର
ନୀରବେର େସ ଘର ଭିତରକୁ ଚାହXଲା, ବାହାର ବାରwାେର ବସି ଛkି ଆଠଦଶ ଜଣ
ବୁ ଢ଼ାବୁ ଢ଼ୀ ବି ପବକୁ ଲାଗିଲା ଗେw ଖାଇବା ଲାଗି େସହି ପାଟ-ା ହୁଏତ ଏଇ
େଲାକମାନ- ପାଖେର ନାହX ପୁଣି ପେକଟ ଭିତେର ହାତ ପୁରାଇଲା େସ, ଦଶଟ-ିଆ
େନାଟଟିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି ନାହX ହତାଶା ଭାବେର ଆଖି ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଆ େହାଇଗଲା
ତା’ର ଧି କ୍ ତା’ ଜୀବନକୁ  ତା’ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ  ଟ-ା ପଚାଶଟା ପେକଟେର ନାହX!
ମେନ ପଡ଼ି ଲା ବାମ ପେକଟେର ଦଶଟ-ିଆ କଏନ୍ ଟିଏ अଛି , କାଲି ରାତି େର ପରି ବା
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େଦାକାନୀ େଫେରଇଥିଲା <ୁଟରକୁ ାwମାରି େସ େଲାକମାନ- ପାଖକୁ େସ ଗଲା
େକାଡ଼ି ଏ ଟ-ା ବାହାର କରି େଗାଟିଏ ବୁ ଢ଼ାକୁ ଧରାଇ େଦଇ କହି ଲା, “ମଉସା ନି अ
ଏତି କିେର ଚାରି ଟା ମି ଲ୍ େହଇଯି ବ ଭାଗବାି ଖାଇେନବ ସମେ^” େସମାନ- ଭିତରୁ
ବୁ ଢ଼ୀଟିଏ ପାକୁ ଆ ପାଟିେର େକେତ ଆଶୀବାଦ କରି ପକାଇଲା ତାକୁ  ପାନ େଦାକାନେର
ଗୀତ ବାଜୁ ଥାଏ, “ଦୁ ନି ଆ େମଁ କି ତ୍ନା ଗମ୍ େହୖ , େମରା ଗମ୍ କି ତ୍ନା କମ୍ େହୖ ” ବି ପବକୁ
ଲାଗିଲା ତା ଆଖିର ଲୁ ହ କି ଏ େଦଖିପେକଇବ ବୁ ଲି ପଡ଼ି ତରତର େହଇ <ୁଟର ଉପରକୁ
ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ଲା ମେନ ମେନ ଭାବି ଲା, େମା ପାଖେର ସି ନା ପଇସା ନାହX, अେନକ
ସାyମାେନ ତ ଖୁବ୍ ଭଲେର अଛkି  ଯଦି ହଜାେର ଟ-ା େଲଖାଏ ଜେଣ ଜେଣ ଦି अkି ,
ତା େହେଲ ପାଜଣ ମି ଶିେଲ ପା ହଜାର ଟ-ା େଦଇ ପାରି େବ େସଥିେର ମାସକୁ अତି
କମେର ତି ରିଶି, ଚାଳି ଶିଜଣ ଏମି ତି अସହାୟ େଲାକ ଓଳି ଏ ଖାଇ ପାରି େବ
ସବୁ ଠୁ ଆେଗ ବି କାଶର ନଁା ମନକୁ ଆସି ଲା ତା’ର େସଲ୍େର କାମ କରୁଛି  ମାସକୁ
େଦଢ଼ଲe ଦରମା େବାଲି अେନକ ଥର ଗବେର କହି ଛି, ତା’ଲାଗି ହଜାେର ଟ-ା େଦବା
ନି ହାତି ସାଧାରଣ କଥା େହବ ନି ୟ ଭାବି ତାକୁ େଫାନ୍ କଲା ବି କାଶର ନରେର ପା
ସାତଟା ରି ଂ ପେର େସ େଫାନ ଉଠାଇଲା “ଆେର ଭାଇ ଆଜି ଟିେକ ଛୁଟିେର अଛି ,
େଶାଇପଡ଼ି ଥିଲି କାଲି ରାତି େର ପାଟt ଥିଲା, ହାy୍ ଓଭର୍ ଯାଇନି ଏେତଯାଏଁ କାଇଁ
େଫାନ୍ କରି ଥିଲୁ କହ” ବି ପବର ହଜାେର ଟ-ିଆ ପ^ାବକୁ ସି ଧାସଳଖ ନାକଚ
କରି େଦଲା ବି କାଶ କହି ଲା, “ତୁ କାହXକି ଏେତ େଗାପବfୁ େହଉଛୁ? େସମାନ- ପାଇଁ
ସରକାର ଯେଥ କରୁଛkି  ତୁ ନି ଜ କଥା ଚି kା କର ହଉ ପେର କଥା େହଉଛି ”
ବି କାଶ େଫାନ୍ କାଟିେଦଲା ଦୀଘଶାସଟିଏ ମାରିଲା ବି ପବ ବି କାଶ େକାଉ ପାଟt କଥା
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କହୁଛି , अଛପା ନଥିଲା ତାକୁ  ଆଜି କାଲି ରାଜଧାନୀେର େଗାେଟ ନୂ ଆ େଫସନ୍ େହାଇଛି ,
ବଡ଼ ବଡ଼ େହାେଟଲେର ବp ହଲେର ଝି अ-ୁ ଆଣି ନଚାଇବା, ଆଉ अଧା ବୟସର ପୁରୁଷ
ମହି ଳାମାେନ ନି ଶାସo େହାଇ ନାଚି ନାଚି େସମାନ- ଉପେର ଟ-ା ବି ିବା ଇେୟ
େସଇ ବି କାଶଟି, ସାy େହାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଲା େବେଳ ତା’ଠାରୁ େକେତ ଧାର ଉଧାର
େନଇଛି , ଗରି ବ ପରି ବାରରୁ ଆସି ଥିବାର .ାହି େଦଇ ଆଜି େପଟର େଭାକ କଣ େସ
ଭୁ ଲି ଗଲା?
ବି ପବର ମନ ଭିତେର ଗୁଣି େହଉଥିଲା, ସତେର ଗରିବ କି ଏ? ଆଜି େଭଟିଥିବା
ମଣିଷମାେନ, ଝି अର ଖାତା କି ଣା ପଇସା ଦାନ କରି େଦଇ ପେକଟ୍ ଶନ
ୂ  େହାଇ ଘରକୁ
େଫରୁଥିବା େସ ନି େଜ ନା ବି େବକକୁ େପାଡ଼ି ଖାଇ ପବନେଦାଳି େର ଭାସୁଥିବା ବି କାଶ?
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अେବୖ ଧ
େକବଳ ତି େନାଟି ଚରି ତକୁ େନଇ ଗଢି ଉଠି ଛି ଏ ଗ। େସମାେନ
େହେଲ େଶ¤ତାyୀ, ବାନାର ଓ ରମାକାk। ତି େନାଟି ଚରି ତେର ଥିବା
ପାତ ମାନ-ର ପରି ଚୟ ମଁୁ ଏଠି େଦଇେଦବା ଭଲ େହବ େବାଲି
ଭାବୁ ଛି ।
େଶ¤ତାyୀ

ବାଇଶି

ବଷୀୟା।

ଶାମଳୀ

ସୁpରୀ

ଯୁବତୀ।

ଉପନାମେର ମହାkି , ଦାସ, ପ,ନାୟକ କି ା ପାତ େହଇପାେର।
କହି େଦେଲ େସ ଜାଣିେଦବ ତା ଉପେର ଗ େଲଖାଯାଇଛି । େତଣୁ ନ
େଲଖିବା ଭଲ। ଏକ ପତି /ିତ କେଲଜେର ସ}ାତେକା]ର ଛାତୀ।
ବି ଶ¤ବିଦାଳୟ, ବି ଭାଗ ଓ ବି ଷୟ ନଜାଣିବା ଭଲ। ନେହେଲ ତା’
ସାyସାଥୀ ଜାଣିେନବ େଶ¤ତାyୀ ବି ଷୟେର ଏ ଗ ବାନାର

େମା

ଗଁା ପି ଲାେବଳର ସାy। ଉପନାମେର ସାହୁ, ଦାସ ବାରି କ କି ା ପାଢୀ
େହଇପାେର।

କହି େଦେଲ

େସ

ଜାଣିେଦବ

ତା’

ଉପେର

ଗ

େଲଖାଯାଇଛି । େତଣୁ ନେଲଖି ବା ଭଲ। ବି ବାହି ତ ଓ ଏକ ପୁତ
ସkାନର ପି ତା। ପତି /ିତ ପକାଶନୀେର କାମ କେର ଏବଂ ବି ଶି
ଭାଗି ରଥୀ େବେହରା

ଗା²ିକ । ତା ସହର ଓ ପକାଶନୀର ନାମ ନ େଲଖିବା ଭଲ । ନେହେଲ
ତା ସହରର େଲାେକ ଜାଣିଗେଲ ତା’ର ବଦ} ାମ େହବ । ଆଉ ଯଦି ତା
±ୀ ଜାଣିେଦଲା କଥା ସରି ଯିବ ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 50

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଶଷେର ମଁୁ େହଲି ରମାକାk । ଉପନାମେର େବେହରା, ପାଣିଗାହୀ, ମଲି କ କି ା
ପwା େହଇପାେର। କହି େଦେଲ େମାେତ ସମେ^ ଜାଣିେଦେବ ଏବଂ ପଚାରି ବସି େବ ଗ
ସତ କି ମି ଛ। େତଣୁ ନେଲଖିବା ଭଲ। ଜେଣ ସହକାରୀ अଧାପକ। ପତି /ିତ
ବି ଶ¤ବିଦାଳୟେର କାଯରତ। ଏ ଯାଏଁ अବି ବାହି ତ।
ଗ ତ ନୁ ହଁ , ଏହା ଏକ ଘଟଣା। ବାନାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ େରାମାକ ଯାତ ା ।
େସ େମାେତ ଯାହା କହି ଛି ତାହା ହX ହୁବହୁ ମଁୁ େଲଖିବାକୁ େଚା କରି ଛି ।
େହଇପାେର ବାନାର ଏ ଗପ େକେବ ନା େକେବ ପଢି େମା ଉପେର ରାଗିବ।
ନେଲଖି ମଁୁ ରହି ପାରୁନି । କି m େଶ¤ତyୀ ଉପେର େକୗଣସି ପଭାବ ପେକଇବ ନାହX ।
କାରଣ ଗପ ପଢି ବା ତା’ର ରୁଚି ନୁ ହଁ । େସ େକେବ ଜାଣିବନି େଯ ତା ଉପେର ଗ
େଲଖାଯାଇଛି ।
ଠକ୍ ! ଠକ୍ ! ଠକ୍ ! େମା ସରକାରୀ ବାସଭବନର ପୁରୁଣା ଉଇଲଗା କାଠକବାଟ
ଉପେର କରାଘାତ। ମଁୁ କି m େଶାଇଥିଲି ନି େଘାଡ ନି ଦେର । ଦି ନ ସାରା େସାଧ କାଯେର
ବ^। ରାତି ଟି.ଭି.େର ଫିଲE ନେଚତ ସାy ସାଥିେର ଚାଟିେy େକେତ େବେଳ ରାତି ଦୁ ଇ
ବାଜି ଯାଏ ଜଣା ପେଡନି ।
ପୁଣି ଥେର କରାଘାତ। କି m େଜାରେର। ଠକ୍ଠକ୍ ! ଠକ୍ଠକ୍ ! ଠକ୍ଠକ୍ ! ଓଃ !
କି ଏ ଏେତ ସକାଳୁ ? ଆସୁଛି ବାବା। େକେତ ଥର ମରାମତି ବି ଭାଗକୁ େଲଖି ଲିଣି କଲି y୍
େବ¯ା ଟିେକ ତି ଆରି କରm । ଶୁଣୁଛି କି ଏ । ଆଖି ମଳି ମଳି କବାଟ େଖାଲି ଲା େବଳକୁ
ସାମନାେର ବାନା । (ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜେଣଇଥିବା ଏ ଗର ଚରି ତ ବାନାର ଯାହାକୁ ଆେମ
ସାyମାେନ ବାନା େବାଲି ସୋଧନ କରି ଆସି ଛୁ । େତଣୁ ଆଗକୁ ବାନା ନାମେର
ପଢି ବାକୁ ମଁୁ ଆପଣମାନ-ୁ अନୁ ମତି ମାଗୁଛି) । କାfେର ବାଗ୍ । ବି ବତ ମନ ।
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େମା କଥାେର अଭିମାନ କଲା ।
“ଆେର କଥା କ’ଣ? କହି େଦଉ େଦଉ େବଇ େଦବି କି। ଉଠି ଲା ଯି ବା ପାଇଁ।” - େସ
େମା କଥାେର अଭିମାନ କଲା। େଭାର ସମୟ ସକାଳ ବି େହଇନି । ପୁଣି େମା
ଡି ପାଟେ ମର अେନକ କାମ। େମା କହି ବାର अଥ ଥିଲା ସାେy ସାେy ପିଲା ଜନମ
କରି େଦବି କି।
“େବଇବୁ ନି ତ କ’ଣ? ହଇେର ପୁअ, ରବି ବାରଟାେର େତାର କି ଡି ପାଟେ ମ?
ମେନାବି ାନ अଧାପକ ତ। େବଶି ପାଠ େଦଖାଉଛି ।” - ଘାଇଲା ବାଘ ପରି େସ ପତି କି ୟା
େଦଲା। ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଲି ବାନା ଧୀେର ଧୀେର ରାଗିବା ଆରn କଲାଣି। ତା’ ହି ସାବେର
ଯଦି କି ଛି କାମ ନହୁଏ ରାଗିବା ସ¤ାଭାବି କ । ମଁୁ ପି ଲାେବଳୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ । େତଣୁ େସ
ଫାଟିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ େମା ବାପା େଦଇଥିବା <ୁଟର ବାହାର କଲି ଏବଂ ତା’ କଥାକୁ ସମଥନ
ଜଣାଇଲା ଭଳି ◌ି କହି ଲି -“ହଉ ଆଜି ସମୁଦ ଦଶନ େହାଇଯାଉ । ମଁୁ ବି ବହୁଦି ନ େହଲା
ବ^ତା େଯାଗଁୁ ଯାଇପାରି ନି ।”
ରା^ାସାରା ବାନା ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ । ମଁୁ ବି ଭିନ}

अକନୀୟ ଭାବନାେର <ୁଟର

ଚଲାଉଥିଲି । ଏଇ େଯମି ତିକି ମାଡ ଖାଇବା... ମନି ପସ ହଜି ଯିବା... ଭୁ ଲ ଧରାପଡି ବା...
ଚାକି ରି ପେଳଇବା...
±ୀ ସହ ଝଗଡା େହବା... । ନତୁ ବା ଯାହା अଜାଗା ଘା ଭଳି େଦଖି େହଉନଥିବ କି ା
େଦେଖଇ ପାରୁନଥିବା... ଇତାଦି ... ଇତାଦି ।
“ହଁ କହ । କ’ଣ ପାଇଁ େତାର ଏ ଚୁ ପି ?” - ଝାଉଁବଣ ବାଲି କୁଦା ଉପେର ବସୁ ବସୁ
ପଚାରିଲି ତାକୁ ।
“ତୁ କାହାକୁ କହି ବୁ ନାହX ତ ?”
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“ଠି କ୍ अଛି । ଯଦି େତାର ବି ଶ¤ାସ ନାହX ଚାଲ େଫରି ଯିବା ।”- ଏତି କି କହି ମଁୁ ଉଠି ଲି
। ଏଥର ଥିଲା େମା ପାଳି । େସ େନହୁରା େହଲା । ଭୁ ଲ େହଇଛି େବାଲି eମା ମାଗିଲା ।
“ଜେଣ ±ୀ ସହ अେନକ ଦି ନ େହଲା ଚାଟିy୍ ଚାଲୁ ଥିଲା” 
“ନି ୟ େତା ଗର କି ଏ ଜେଣ ବି ଦ© ପାଠି କା େହାଇଥିବ ” - ମଁୁ ଫଟ୍କିନା
ଜେଣଇଲି 
“ହଁ ଆଗରୁ େଯଉଁଠି ମଁୁ କାମ କରୁଥିଲି ଏେବ େସଇଠି େସ କାମ କରୁଛି ”
“ତା ନଁା କ’ଣ?”
“ତୁ କ’ଣ କରି ବୁ ତା ନଁା ଜାଣି? ତୁ କ’ଣ ଚି ହ} ି ପାରି ବୁ ନା ମି ଶିପାରି ବୁ । ଶନ
ୂ ଟାେର
ପଚାରୁଛୁ ।”
“ଆgା ଆgା। ତା ପେର ?” ମଁୁ ହାରି ଗଲା ଭଳି ପଚାରିଲି ।
“ବହୁଦି ନ େହଲା ମଁୁ କା କରି ବାକୁ େଚା କରୁଛି େହେଲ ଧରି ପାରୁନି ।
ହ¤ାଟ୍ସअପ୍, େଫସ କ୍, ଇେମଲ୍ ସବୁ ଠୁ େସ େଯମି ତି ଗାୟବ େହାଇଯାଇଛି ।”
“କ’ଣ େହଲା . . . . ? ବାହା େହଇପଡି ଲା . . . ? କାହା ସହି ତ ପେଳଇଲା . . . ?
ତା’ ସ¤ାମୀ ଜାଣିେଦଲା . . . . ? ମରିଗଲା . . .. ? ତା’ ବାପା ମା ମନା କେଲ . . .. ?
େକତୀ ଭାଉଜ ଜାଣି େଦଲାକି . . . .? (ଛଦE ନାମ ନ େହେଲ ଭାଉଜ ଜାଣି େଦେବ ଆେମ
କି ଏ । ଆମ ଗଁାର ଝି अ େକତକୀକୁ ବାହା େହଇଛି ବାନାର େତଣୁ େକତୀ ଭାଉଜ େବାଲି
ମଁୁ ଡାେକ) । ତାକୁ ଆଉ କି ଏ ମି ଳିଗଲା କି . .. . .? ନ େହେଲ ତୁ ଗୁଗୁଲ, ଟ¤ୀଟର ଆଦି େର
େଖାଜି ଲୁନି ?”
“ରହ ମ ! ମାରଣା ମଇଁଷି ଭଳି ଏେଣ େତେଣ ଦଉଡୁ ଛୁ କାହXକି ଶନ
ୂ ଟାେର ।
େସମି ତି କି ଛି େହଇନି ।”
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“ଓଃ େହା ।” ଶାkି େର ନି ଶ¤ାସ ମାରିଲି ମଁୁ । କି ଛି eଣ ନୀରବତା ।
“ଆgା, ତା ପେର?”
“େମାେତ ଆଉ ଜେଣ ପାଠି କା ମି ଳିଲା ଯି ଏ ମଁୁ େଖାଜୁ ଥିବା ପାଠି କାକୁ ଭଲ ଭାବେର
ଜାଣିଥିଲା । େସ ବି େମା ଗର ଜେଣ ନୁ ଆଁ ପାଠି କା ।”
“ପୁଣି ପାଠି କା? କ’ଣ େବ? ତମମାନ-ୁ ସବୁ ମି ଳୁଛkି । ଆମ ଭାଗେର କି ଛି ନାହX
। ଆହା ! ମଁୁ ଗାିକ େହଇଥାଆkି କି !” – ଏକ ଦୀଘନିଶ¤ାସ େନଇ ଦୁ ଃଖ ପକାଶ କଲି ମଁୁ
।

“ଏମି ତି କ’ଣ अଭଦ ଭଳି େହଉଛୁ ତୁ ? अଧାପକ ତୁ । ଟିେକ ସ~ମତା ରeାକର

।” – ତାଗିଦ୍ କରି କହି ଲା ବାନା । େଯମି ତି େସ େମା ଗୁରୁ । ମଁୁ ତା େଚଲା । ମଁୁ ମେନ
ମେନ ଭାବି ଲି – ଶଃ ! ଇହାପ ନି େଜ କୃ z େହଇ େଗାପୀ- େମେଳ େଥଇେଥଇ ନାଚୁ ଛି ।
ଆମ ପାଳି ପଡି ଲା େବଳକୁ କ’ଣ ନା अଧାପକ । ସଂଯମତା । ନୀତି ନି ୟମ । େଯମି ତି
अଧାପକ େହଇ ପାପ କରି ଛୁ ।
“େସ ପି ଜି କରୁଛି । ବାଇଶି ବୟସ ପାଖାପାଖି ।”
“ମାେନ େତା ଆଉ ତା ଭିତେର ଚଉଦ ବଷର ତଫାତ୍ !” - ମଁୁ ଆଯ େହଇ
ପଚାରି ବସି ଲି ।
“ତୁ କହି ବାକୁ କ’ଣ ଚାହଁୁ ଛୁ ? ତୁ ଶଳା ବଡ ଛତରାଟା । अନାବନା କଥା ସବୁ
ଭାବୁ ଛୁ କାହXକି? ବୟସ ବବଧାନ େହଲା େବାଲି େକଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଖସି ପଡି ଲା କି ?”
“ହଉ । ହଉ । ଚାଟିy କଲୁ ତ ଭଲ କଲୁ । ଏଥିେର ଉତo େହବାର କ’ଣ
अଛି ?”
“େତାେତ କି ଏ अଧାପକ କଲା େବ? ପଇସା େଦଇ େବାେଧ ଚାକି ରି ପାଇଛୁ ?
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ଧଯ ଟିେକ ନାହX ଶୁଣିବାକୁ ।”
“ହଉ ସରି । କହ ।” – ତା କେମେର ମଁୁ eମା ମାଗିଲି । ନ େହେଲ ସମ^
अଧାପକ ଜାତି କୁ ଏଇେନ େସ ଗାଳି େଦଇଥାkା । ମନ ଭିତେର ବେହ ଗାଳି େଦଲି
ବାନାକୁ

- ହାରାମୀ ! ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମା ନି ଦ ଖରାପ କରି େମାେତ ଡାକି ଆଣିଛି

ନି ଛାଟିଆ ଝାଉଁବଣ । କି m କହୁଛି େମାର େପେସନ୍ସ ନାହX ।
“ଚାରିଦି ନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ରାତି ଦୁ ଇଟା ଯାଏଁ ଆମର ଚାଟିy୍ େହଲା ।”
“େକତୀ ଭାଉଜ ଗରଗର େହେଲନି ?”
“ଘେର ଥିେଲ ତ େହବ। ଦଶଦି ନ ପାଇଁ ତା ବାପଘର ସହ େକଉଁ େଶୖ ବପୀଠକୁ
ଯାଇଛି ।”
“ଆ ହା ! ଏଥିପାଇଁ ଏେତ ନାଟ । ବି େଲଇ ନଥିବାରୁ ମୂଷାର ଏ ତମାସା । େହେଲ
अସୁବିଧା େକଉଁଠି? ଆଜି କାଲି କା ଝି अ େମାବାଇଲ ପରି ବୟେଫw ବଦଳୁ ଛkି । େତାର
ତ ମଜା ହX ମଜା । େତା ଭଳି ଆ ଦରବୁ ଢା ସହ େସ କअଁଳ େଟାକୀ । କ’ଣ ସବୁ କଥା
େହଲାକି ?” – ମଁୁ କୁ ରୁେଳଇ ତାକୁ ପଚାରି େଦଲି ।
“ବୁ ଢା କାହାକୁ କହୁଛୁ େବ? େତାର ତ ବଡ ସାହସ । ଏେବବି ଯଦି ଜି ନ୍ସ ଆଉ ଟୀ
ସାଟ  ପି fି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡି ବି , େକେତ କେଲଜ ଝି अ େଚତା ହେରଇେଦେବ ।
ଛାଡ ତୁ ତ ବାହା େହଇନୁ । ଜାଣିବୁ କ’ଣ?”
ତା’ର ଏ କଥାେର େମା େଦହେର ନି ଆଁ ଲାଗିଗଲା । ବାହା େହଇନି େବାଲି କ’ଣ ମଁୁ
ବରଯାତୀେର ଯାଇନି । ପତି େଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ମଁୁ ଟିେକ ନି ଆଁେର ଘି अ େଦଲି ।
ପଚାରିଲି - “କି ଏ କହି ଲା କି ତୁ ଜି ନ୍ସ ପି fିେଲ େଲାେକ େଫ୍ େହଇଯାଉଛkି ?”
“େତା େକତୀ ଭାଉଜକୁ ପଚାର । अେନକ ଥର େସ କ#ି େମ େଦଇଛି ।”
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“ହଉ ହଉ େମାର ଭୁ ଲ େହଇଗଲା । ତା ପେର କହ । “ – ମଁୁ ଆତEସମପଣ କଲି ।
କାରଣ ମଁୁ ବାହା େହଇନି । ବରଯାତୀେର ଯି ବାର ମାେନ ନୁ ହଁ େଯ ବାହା େହଇପଡି ବା ।
“ଆେମ ରାତି ସାରା କଥା େହଲୁ । ପଥେମ ପଥେମ अନାବନା କଥା । ତା ପେର େମା
ପବ
ୂ  ପାଠି କା ବି ଷୟେର । କାରଣ େସ ତା’ର ଛାତୀ ଥିଲା । ବାହାେର ଥିଲା ବଷା । ଆମ
ଭିତେର କି ଛି େଗାେଟ ଗଢି ଉଠୁ ଥିଲା ।”
“ସ#କ?”
“ଥାଉ ଥାଉ । ଗା²ିକ ମଁୁ , ତୁ ନୁ ହଁ । ଯାହା ବି ଆମ ଭି ତେର ଗଢି ଉଠୁ ଥିଲା ତାକୁ
ଛାଡି ଦି ଆଯାଉ । କି m ତା अଜାଣତେର ମଁୁ େମା ଭିତେର େହଉଥିଲି ଓଦା । ବାହାେର
େହଉଥିଲା ବଷା ।”
“େମାେତ େଫାନ୍ କଲୁ ନି । ଛତା ପେଠଇ ଦି अkି ।” – ଟାପରା କରି ମଁୁ କହି ଲି ।
“ଚୁ େପ । ମଁୁ େଯଉଁ ପକାର ଓଦା େହଇଥିଲି େତା ଛତା କ’ଣ କାମ େଦଇଥାkା ।
ନି ଜକୁ ଟିକିଏ ସାହସ କରି ମାଗିେଦଲି ତା ଫେଟା । କହି ଲି ମଁୁ ତାକୁ ଏେବ େଦଖିବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି ।”
“େଦଲା?” – ମଁୁ ଜି ାସୁ େହଇ ପଚାରିଲି ।
“େତାେତ ମି ଳିଗଲା ଭଳି କାହXକି େହଉଛୁ?”- ବାନାଟିେକ ବି ରoି ପକାଶ କଲା । ମଁୁ
ଚୁ ପ୍ େହଲି ।
େସଇଠୁ େସ କହି ଲା - “ଦୁ ଇ ତି ନିଟା ଫେଟା େସ ପଠାଇଲା । ମଁୁ ଭାବି ଲି କାଟା
ଠି କ୍ ଲାଗିଛି ମାଛର ପାଟିେର । ନ େହେଲ अଧାରାତି େର ଜେଣ अଜଣା ଝି अ େମାେତ
ଫେଟା ପେଠଇ ଥାଆkା କାହXକି? ମଁୁ ତା’ର କି ଏ କି ? ଆଉ ଟିେକ ସାହସ ବଢି ଲା େମାର
। ଆyୁଠି ପୁେରଇବା ସୁେଯାଗେର ବାହୁ ପୁେରଇବା ନୀତି େର ମଁୁ େଲଖିଲି – ତେମ
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ବୁ ଝି ଲନି । ମଁୁ େଲଖିଛି ତୁ ମକୁ ଏେବ େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି । ମାେନ ଏେବ। ଏଇ eଣି ।
ରାତି ବାରଟାେର ।”
“େକେଡ अଲାଜୁ କଟାେର । ଏମି ତି ପଚାରି ବାକୁ େତା ପାଟି ଫିଟିଲା େକମି ତି? େତା
±ୀ କି ଶାଳୀ ରାତି अଧେର କ’ଣ ପି fkି ତୁ ଜାଣିନୁ କି ? େସ େସତେବଳର ଫେଟା
େଦଇଥାkା େକମି ତି? अଭଦତାର େଗାେଟ ସୀମା अଛି ।” - ଏଥର ଥିଲା େମା ପାଳି । ମଁୁ
ତାକୁ ଖି-ାରି ଲା ଭଳି କହି ଲି ।
“ତୁ କ’ଣ ପସନାଲ େହଉଛୁ । େମା ±ୀ କ’ଣ କଲା େବ? େମା ଶାଳୀ ଏ ଯାଏଁ କ’ଣ
ପି fି େଶାଉଛି ମଁୁ ଜାଣିନି । ତୁ େକମି ତି ଜାଣିେଦଲୁ ?”
“eମା ବାନାର eମା । ତୁ ତାକୁ ରାତି ବାରଟାେର େଦଖିପାରିଲୁ କି ନାହX ଖାଲି
ଏତି କି କହ ।”
“େଦଖିବିନି କାହXକି? ଏମି ତି କ’ଣ େଗାେଟ ମାଗିେଦଲି କି ? अେନକ ନା ନା କଲା ।
ନାରୀ େକେବ ପୁରୁଷର ଆତୁ ର ଓ େପମଭରା अନୁ େରାଧ ଭାyିପାେର? ସ ୀପେଲସ୍ ଟପ୍ ଓ
ହାେଫ୍ପ ପି fା ଫେଟା ପେକଇ େଲଖି ଲା – ମଁୁ ଏେବ ଏଇଟା ପି fିଛି । ଦୟାକରି ଡି ଲିଟି
କରି େଦେବ । େଯମି ତିକି ଭoର ଆକୁ ଳ ନି େବଦନେର େଦବୀ ପସନ} ନ େହଇ ରହି
ପାରkି ନି । ତା अବା େମାେତ େସ ପକାର ଲାଗିଲା ।”
“କି ଭାଗ । ଭଲ େଦଇଛି େକତୀ ଭାଉଜ ନାହଁ ାkି । ନ େହେଲ अବା ସାଂଘାତି କ
େହଇଥାkା । ଟିେକ େଦେଖଇବୁ କି ?”
“େକେଡ େବାକାଟା କି େର । େଗାେଟ अଜଣା ଝି अର अଧା ଲyଳା ଫେଟା
େମାବାଇେଲ ରଖି ତୁ କ’ଣ ଚାହଁୁ ଛୁ ମଁୁ େଜଲ ଯି ବି। େସ ଯାହା େହଉ ମଁୁ ବୁ ଝି ଗଲି େଯ ଯାହା
ସବୁ କହୁଛି , େଲଖୁଛି ତାକୁ ନି ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ତା’ ପେର େମାେତ େଫାନ୍ କରି ବାକୁ
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अ^ବ^ େବଶଭୁ ଷା । अନି ଦା ଆଖି । ଉଜୁ ଡା ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କି ଏ ଭୟ-ର
अପମାନ କି ା ଆଘାତ େଦଇଛି ।
େମା ବି ନା अନୁ ମତି େର ସି ଧା ବସି ପଡି ଲା େମା େଶଯ ଉପେର ।
“କି େର ! ବାନା ଭଳି ଏମି ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ େକଉଁଠୁ ଉଡି ଆସି ଲୁ ?” - ପାଣି ଗିଲାେସ
ତାକୁ ପି ଇବାକୁ େଦଲି । ଏକା େଢାକେର ପି ଇ େନଲା େସ ।
“ଯା ଯା ଟିେକ େଶାଇପଡ । େମା ନି ଦ ବି ପୁରା େହଇନି । ପେଛ କଥା େହବା ।” ମଁୁ
ଏତି କି କହି ଲା ପେର ବି ମୁହଁଟା ତଳକୁ କରି ବସି ଛି । େସ ନି ରୁ]ର । ବି ବତ ମନ ।
अ^ବ^ େବଶଭୁ ଷା । अନି ଦା ଆଖି । ଉଜୁ ଡା ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କି ଏ ଭୟ-ର
अପମାନ କି ା ଆଘାତ େଦଇଛି ।
େମାେତ ଲାଗିଲା କି ଛି ଘଟିଛି । ତାତି ଲା ପାଣିେର ଆyିଠି ପୁେରଇେଲ ଜଳି ଯିବାର
ସnାବନା ଭାବି ମଁୁ ଚୁ ପ୍ଚାପ ବାଥରୁମ୍ ପଶି ଗଲି ।
“ଚାଲ, ଝାଉଁବଣକୁ ଯି ବା।” ମଁୁ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ େସ କହି ଲା। େସ େଯଉଁ
ଝାଉଁବଣ କଥା କହୁଛି ତାହା େହଲା େମା ବି ଶ¤ବିଦାଳୟଠଁୁ ପା କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର
ଥିବାର ସମୁଦ। ଏଠି ମଁୁ ସମୁଦକୁ ଳ ନଁା କହି ବିନି। ନ େହେଲ ଏ ଗର ଚରି ତମାେନ
ଧରାପଡି ଯିବାର ଭୟ। ବି େଶଷତ¤ େହଲା ସମୁଦର ଗଜନ ଶୁଣାଯାଏନା େସଠି । େଯେବବି
ବାନା େମା ପାଖକୁ ଆେସ ମଁୁ ତାକୁ େସଠି କି ନି ଏ। ତାକୁ କ’ଣ ! ଯି ଏ ବି େମା ପାଖକୁ
ଆେସ ମଁୁ େସଠି କି ସମ^-ୁ ନି ଏ”
“ଆେର ପାଗଳ େହଲୁ କି ଏେଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ? ପାଟା େହଇଛି । େଭାର ସମୟ
ସକାଳ ବି େହଇନି । ପୁଣି େମା ଡି ପାଟେ ମେର अେନକ କାମ।”
“ହଉ! ଚାଲି ଲି। ତୁ େତା ଡି ପାଟେ ମ ସnାଳ।” - ବାନା ଉଠି ଲା ଯି ବା ପାଇଁ। େସ
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କହି ଲା । ଆେମ ରାତି ସାରା ଗପି ଲୁ । ଏଇ େଯମି ତି ବୟେଫw ଗଲେଫw ପରି ।
ପାଠରୁ ଶାଠ । ଗଁାରୁ ସହର । ଇgାରୁ ମନ । ମନରୁ େଦହ । େଦହରୁ . . . . ।” अଧାେର ଛାଡି ଲା କଥା ବାନା ।
“ରହି ଗଲୁ କାହXକି? ଆଗକୁ କହ ।” - ବଡ ଉାର ସହ ପଚାରିଲି ମଁୁ । କାରଣ ମଁୁ
ବି ଶ¤ାସ କରି ପାରୁନଥିଲି । ଜେଣ କେଲଜ ଝି अ ବାନା ଭଳି ଆ ବୁ ଢାଠୁ ପାଉଥିଲା କ’ଣ ।
“େମାେତ କ’ଣ ମୂଖ  ଭାବି ଛୁ କି େର? अଧାପକ ତୁ । େତା କେଲଜେର ପୁअ ଝି अ
ଗwାଗwା େଯାଡି େହଇ ବୁ ଲୁ ଛkି । ସାମାନ କଥା ବୁ ଝି ପାରୁନୁ । େମାେତ େଖାଲି କି
କହି ବାକୁ ପଡି ବ ।”
େମା ମନଟା ମରି ଗଲା । କାରଣ ବାନା ସବୁ କଥା େଖାଲି କହୁନଥିଲା ।
“ତା’ ପେର?”
“ମଁୁ େଲଖିେଦଲି - ଯଦି େଭଟିବାକୁ ଚାେହଁ ତୁ େମ େଭଟ େହଇପାରି ବ?”
“େକଉଁ ଜାଗାେର ତାକୁ େଭଟିବାକୁ ତୁ କହି ଲୁ?”
“ମଁୁ କହି ପାରି ବିନି େତାେତ । କହି େଲ ତୁ ରାଗିବୁ। େସ ପଚାରିଲା – କ’ଣ ପାଇଁ
ତେମ ଆସି ବ େମା ସହର? ମଁୁ ମି ଛ କହି ଲି - େମାର ସଭା ସମି ତି अଛି । ଏଇ ବାହାନାେର
ତା ମାଡାମ ମାେନ େମା ପବ
ୂ  ପାଠି କା ବି ଷୟେର अଧି କ ଜାଣିପାରି ବି । େସ ରାଜି
େହାଇଗଲା । ବାସ୍ ! ରାତି ସାରା େମାେତ ନି ଦ େହଲାନି ।”
ପୁଣି କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା । ପୁଣି ବାନା କହି ବା ଆରn କଲା-“କ’ଣ କହି ବି
ରମା । (େମାେତ େବେଳ େବେଳ େସ ରାମାକାkରୁ ରମା ଡାକି ଦିଏ) େମାେତ ପୁଣି ଯୁବକ
େହଲା ଭଳି ଲାଗିଲା । େମା ଭିତେର ବି ଶ¤ାସଟିଏ ଜାଗତ େହଲା େଯ ମଁୁ ବୁ ଢା େହଇନି ।
अ ବୟସୀ ଝି अମାନ-ୁ ଆକଷtତ କରି ବାର अନ ପକାର ଏକ अେବାଧ ସ]ା େମା
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ଉପେର ମାଡି ବସି ଲା । ତାକୁ େଭଟିବାର ପବଳ ଇgା େହଲା । ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇgା
େହଲା । ତା ସହ କି ଛି ମୁହୂ] ବି େତଇବାକୁ ଇgା େହଲା । ସତ କହି ବାକୁ ଗେଲ ଜେଣ
େଯୗବନାବତୀର େମାହେର ମଁୁ ବାfି େହାଇ ଯାଇଥିଲି । ଯା’ର ବୟସ େମାଠୁ ଚଉଦ ବଷ
କମ୍ । େକବଳ ବୟସ ନୁ ହଁ ବରଂ େଦହ, ଇgା, ଚାଲି ଚଳଣି, ପରି ବାର, ଚି kାଧାରା ସବୁ
ଭିନ} ଥିଲା । ତଥାପି ମଁୁ ନି ]ି େନଲି ଏ ସୁେଯାଗ ମଁୁ େଯପରି ହାତଛଡା ନକେର ।
େବୖ ବାହି କ ଜ~ାଳମୟ ସଂସାରରୁ ଟିେକ ବି ରତି ଚାହଁୁ ଥିଲି ମଁୁ । ଏକ ପକାର ମୁoି । ଏ
ଦୁ ବାର କାମନା େମାେତ ଟାଣି େନଇଗଲା ତା ସହରକୁ ।”
“ପାଗଳ େହଲୁ କି େର । କି ଛି କାମ ନଥାଇ େକବଳ ତାକୁ େଭଟିବାକୁ ତା ସହରକୁ
ଚାଲି ଗଲୁ । ଟିେକ େକତୀ ଭାଉଜ କଥା ଭାବି ପାରିଲୁ ନି । ତା- ପତି ଏେତ ବଡ େଧାକା
। ଆେବ ! ଏଇଟା େତାର ଜ~ାଳମୟ ସଂସାରରୁ ମୁoି ନୁ ହଁ ବରଂ ସମାଜର ଆଖିେର
ପରକୀୟା ପୀତି । अେବୖ ଧ ସ#କ । ବରଂ ମଁୁ କହି ବି ଏଇଟା ପୁରୁଷମାନ- କୁ କୁ ରି ଆ ବୁ ି
। କଡା ଆଖିେର େଦଖି ଲି ମଁୁ ତାକୁ ।”
“ହଉ ହଉ ରଖ େତା େଲକ୍ଚର । ଯାଇ ପି ଲାମାନ-ୁ ପଢା । ନି ଜକୁ କୁ କୁ ର କ’ଣ
କହୁଛୁ? କ’ଣ ମଁୁ େକତୀକୁ ଛାଡି ତାକୁ ବାହା େହଇଗଲି କି?” ବାନାର ମୁହଁେର ଥିଲା ଘୃଣା
। अଜବ ପକାର ଘୃଣା । କି m ବୁ ଝା ପଡୁ ନଥିଲା େସ ଘୃଣା ଯୁବତୀ ପାଇଁ କି େକତୀ ଭାଉଜ
ପାଇଁ । ଆମ ଭିତେର ସୃି େହଇଥିବା ଗରମ ପବନକୁ ଥwା କରି ବାକୁ ମଁୁ କହି ଲି - “ହଉ
ଟିେକ ଚାଲି ବା । େବଶି ବସି େଲ େଗାଡ କାଟିବ ।”
ଆେମ ସମୁଦକୁ ଳର ଓଦାବାଲି ଉପେର ଚାଲି ବା ଆରn କଲୁ । ସମୁଦ ଆରପଟ
ସୂଯ ମୁw େଟକି ତା-ର ଆଭା ବି ତରଣ କରି ବା ଆରn କେଲଣି । ବାନାର କି m
ପୁବବ
 ] ିତି ଥିଲା । ବି ବତ ମନ । अ^ବ^ େବଶଭୁ ଷା । अନି ଦା ଆଖି । ଉଜୁ ଡା
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ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କି ଏ ଭୟ-ର अପମାନ କରି ଛି, କି େସ ନି ଜ ଭିତେର ନି େଜ ଆଘାତ
ପାଇଛି ।
“େହେଲ ତୁ ପହିଲୁ ତା’ ସହର । ତାକୁ େଭଟିଲୁ ତ?”- ମଁୁ କଥା ଆରn କଲି ।
“ମଁୁ ତା ସହରେର ପହିଲି । େତା ଭଳି କି ଛି ଜାଣିବା େଲାକ େସଠି ଥିେଲ । କି m ମଁୁ
ରହି ଲି େହାେଟେଲ । ମଁୁ ଚାହଁୁ ନଥରଲି େମାର ଏ अବା´ିତ ଯାତାେର କି ଏ ବି ଘ} ଆଣୁ ।
କି ଏ ଏ ବି ଷୟେର ନ ଜାଣୁ । ମଁୁ ତାକୁ ଡାକି ଲି କଫି ହାଉ<ୁ । ତୁ ବୁ ଝି ପାରି ବୁନି ରମା ।
ବଡ अବ%ନୀ ୟ େସ େଭଟ । େସ ନଥିଲା अତk ସୁpରୀ କି େଗାରୀ କି m େକୗଣସି
ପୁରୁଷକୁ ଆକଷtତ କଲା ଭଳି ତା अy ଶଇ/ବ । ବଣ ଝରଣା ଭଲି େଖାଲି େଦଲା ନି ଜକୁ
। ଗପୁଥିଲା େଯ ଗପୁଥିଲା । େଯମି ତି ଏେତ ଦି ନ ଧରି କି ଏ ଶୁଣି ନଥିଲା ତାକୁ । କଥାେର
କଥାେର େମା ଉପେର େଲାଟି ପଡୁ ଥିଲା । ବାରାର ନି ଜକୁ ସଂଯତ କରି eମା ମାଗୁଥିଲା
। ପୁଣି େଲାଟି ପଡୁ ଥିଲା । ମଁୁ େକବଳ ତା ପତି ଆଦରର ଭାବ େଦଖଉଥିଲି । ଆଇ<ି ମ୍,
ପି ଜା, ବଗରଠଁୁ କଫି ଯାହା ଚାହXଲା, େଦଲି । ମଁୁ ଟାଣି େହଇ ପଡୁ ଥିଲି ତା ଆଡକୁ ।
େମାେତ ଲଗୁନଥିଲା େସ ନୁ ଆଁ ନୁ ଆଁ େଦହ ଧରି ଥିବା ଯୁବତୀ ବରଂ ଥିଲା ସ#ୂ%ା ନାରୀ
ଯାହାର ଜନE େକବଳ େପମ ପାଇବାକୁ େହଇଛି । କି ଚପଳାମି ! କି ମାଦକତା ! କି
ସରଳତା ! େମାେତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ପେତକ eଣ େମାେତ େଦଲା ସୁଖ । ମଦୀରା
ପାନର ନି ଶା । ଲାସମୟୀର ସାନି ଧେର ମଁୁ େହଇଥିଲି ବି େଭାର ।”
“ଯାହା େହଉ! େତା କଥା ଗୁଡାକ ସି େନମାର ଦୃ ଶ ଭଳି ଲାଗିଲା େମାେତ । କି
େସୗଭାଗ । େଗାଟିଏ ହାତେର ଲଡୁ ଆଉ େଗାେଟ ହାତେର ଗୁଲାବ ଜାମୁନ । େଗାେଟ
ହାତେର ଦହି ଆଉ େଗାେଟ ହାତେର େଛନା ।”
“କି େର, କ’ଣ ଆଜି କାଲି କବି ତା ଫବି ତା େଲଖି ଲୁଣି କି ? ଭଲ ଭାଷା େଦଉଛୁ ତ ।”
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“ଏ ଯାଏଁ ତ ସବୁ ଭଲ େହଇଛି । ତୁ ଯାହା ଚାହଁୁ ଥିଲୁ ପାଇଲୁ । େହେଲ ଖୁସି
ବଦଳେର ଦୁ ଃଖ କାହXକି । ପଶାkି ବଦଳେର ଏେତ अଶାkି କାହXକି େତା ମୁହଁେର?”
अସଲ କଥାଟା ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହXଲି ।
“ନା ! େସମି ତି ନୁ ହଁ । ମଁୁ ପଥମ ସି ଡି ଚଢି ସାରି ଥିଲି । ମଁୁ ପବ
ୂ ର
 ୁ अଧି କ ନି ିତ
େହଲି େଯ େମା ସହ ସମୟ ବି େତଇବାେର ତା’ର େକୗଣସି ଆପ]ି ନଥିଲା । ଆଉ ପାେଦ
ଆେଗଇବାକୁ େମାେତ ସାହସ କରି ବାକୁ ପଡି ନଥିଲା । େକୗଣସି ଡର ନଥିଲା େମା
େରାମାିତ ଯାତାେର ଆହୁରି अଧି କ େରାମା ଭରି େଦବାକୁ ।”
“ଯାେବ ଶଳା । ଖାି ମି ଛ । େତାେତ କ’ଣ ମଁୁ ଚି ହ} ି ନି । େସଇଟା େରାମା ନୁ ହଁ
ବରଂ େସଇଟା େରାମାନ୍ସ । ଘରର ବି ରିଆନୀ େତାେତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ । େତଣୁ
ତୁ େହାଟଲ ବି ରିଆନୀ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଲୁ । େହେଲ ବାପ ! େହାେଟଲେର ଖାଇେଲ େପଟ
ଖରାପ େହବାର ସnାବନା अଧି କ । ଜାଣିଛୁ କି ନାହX?”
“କାହXକି ଏେତ ଆଡକୁ ଆଗଉଛୁ । କ’ଣ େତାଠୁ ଏତି କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଁୁ ସକାଳୁ
ସକାଳୁ ଆସି ଛି ଝାଉଁବଣକୁ । “ – ଏଥର କି m ସତେର ଆହତ େହଲା ବାନାର େମା
କଥାେର ଯାହା ମଁୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି । ମଁୁ ଟିେକ ଚୁ ପ େହଲି । େମା ମଉଳା ମୁହଁକୁ େଦଖି େସ
କହି ଲା - “ରାଗି ଗଲୁ କି େର ରମା । ହଉ େମା ଉପେର ରାଗିବାର अଧି କାର େତାର अଛି ।”
– େବାେଧ ତା କଥା େମାେତ ଖରାପ ଲାଗିଲା େବାଲି େସ ଜାଣିେନଲା । େଯେହତୁ ତା
ସଂଘଷ ସମୟେର ମଁୁ ତାକୁ अେନକ ସାହାଯ କରି ଥିଲି ଏଣୁ େସ अଧି କାର କଥା
ଉେଠଇଥିଲା ।
“ହଉ ଛାଡ । ତା ପେର କ’ଣ େହଲା?”
“େହବ କ’ଣ ? ମଁୁ େକବଳ ତା ସହ କି ଛି ସମୟ ବି େତଇବାକୁ ଚାହXଥିଲି ।
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େସଥିପାଇଁ େମାେତ ପୁଣି କି ଛି ଉପାୟ େଖାଜି ବାର ଥିଲା । ପୁଣି େଭଟ େହବାର ରାତି େର
େସ ସୁେଯାଗ ମି ଳିଲା । ଆେମ ପୁଣି ଚାଟିେy ଥିଲୁ । ମଁୁ େଯେତ ଫେଟା ମାଗିଲି େସେତ
େଦଲା । େଯମି ତିକା ଫେଟା ମାଗିଲି େସମି ତିକା େଦଲା ।”
“େଯମି ତିକା . . . . ?” – ମଁୁ ପଶ} अଧାେର ଛାଡି ଲି ।
“ନା ନା ଏେତ ଭିତରକୁ ଆେସନା । ଟିେକ େବକ୍ ମାର । ଆମ ସ#କର େକୗଣସି
ନାମ ନଥିଲା । େତଣୁ େସ ତା ମଯଦାେର ଥିଲା । େମାେତ ଭଲ େଡସପି fା ‘ଫେଟା ଟିଏ
ପେଠଇଲା । ଯଦି ବା ‘ଫେଟାେର େସ ସୁpର େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା ତଥାପି ମଁୁ ତାକୁ ସୁpର
େଦଖାଯାଉଛ େବାଲି କହି ଲି । େସ େଲଖି ଲା - ଦୁ ଃଖର କଥା ଜେଣ ସାyର େଡସ ।
େମାେତ ସୁେଯାଗଟିଏ ମି ଳିଲା । ମଁୁ କହି ଲି େମା ତରଫରୁ ତମକୁ ଏଇଟା ଗିµ େହବ । େସ
ମନା କଲା । କହି ଲା – ବି ନା ସ#କେର େସ କାହXକି ଗିµ୍ େନବ । ତା ପେର େସଇଦି ନ
ପି fିଥିବା ନାଇଟ୍ େଡସ୍ ଫେଟା ପେକଇଲା । ମଁୁ ପୁଣି ଓଦା େହଲି । ବାହାେର କି m ବଷା
ନଥିଲା । ତା अ ଉନEo ବeେଦଶ ଓ ଉଲଗ} ଜ§ େଦଖି ମଁୁ ଆନମନା େହଲି । ମଁୁ ଜାଣି
ପାରୁଥିଲି େଯ ଯାହା କରୁଥିଲି ଭୁ ଲ କରୁଥିଲି । କି m େସ େଗାେଟ अଜବ ପକାର େମାହ ।
ତାକୁ ବ%ନା କରି େହବନି । ତାକୁ ମନା କରି େହବନି । ତାକୁ ଆକଟ କରି େହବନି ।
କି m କି ଏ ଏେତ ଭାବୁ ଛି ? ଭୁ ଲ ଠି କର ହି ସାବ ରଖୁଛି । ଝି अଟିଏ େହଇ ଯଦି ତା’ର
अସୁବିଧା ନାହX ପୁअଟିଏ େହଇ େମାର କାହXକି अସୁବିଧା େହବ? ଯଦି େସ ବାଇଶି ବରଷର
େହଇ ତା’ଠୁ ଚଉଦ ବରଷର ବଡପୁରୁଷ ଆଗେର ନି ଜକୁ ପସାରି ତ କରି ପାେର ମଁୁ କାହXକି
ନି ଜକୁ ସ-ୁ ଚି ତ କରି ବି । ଏଥର ମଁୁ ଜାଣିପାରି ଥିଲି ତାକୁ େକମି ତି କାବୁ କରିେହବ । ତା
ମୁକୁଳା ପାଦ େଦଖି କହି ଲି - ଯଦି ସୁpର ପାଉଁଜିଟିଏ ଥ।।ଆkା େତେବ ଆହୁରି ସୁpର
େଦଖା ଯାଇଥାkା । େସ ଦୁ ଃଖ କରି କହି ଲା – କି ଛି ଦି ନ ତେଳ ପାଉଁଜି ଛି wି ଯାଇଛି । ମଁୁ
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କହି ଲି – େମା ତରଫରୁ ତମକୁ ଏଇଟା ବି ଗିµ େହବ । େସ କହି ଲା – ତାକୁ େନବାକୁ
ଖରାପ ଲାଗିବ । ମାେନ ଯଦି ଖରାପ ନ ଲାଗିବ େସ େନବ । ଏଇଟା ହX ତା କଥାର अଥ
ଥିଲା । କାେର ମଁୁ ଆଉ ଟିେକ େଥାକ ଲେଗଇଲି । େମାେତ େଦବାକୁ େଯେତେବେଳ
କୁ ାେବାଧ ନାହX େତଣୁ ତୁ ମକୁ େନବାେର କୁ ାେବାଧ କରିବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ । ମଁୁ କହି ଲି
ଭାବି ଦିअ ଆମ େଭଟ େହବାର ଏହା ସE ତି । ମଁୁ ଟିେକ ଇେମାସନାଲ େହବାର ନାଟକ କଲି
। ଶୁଣିଥିଲି ଝି अମାେନ ଆମଠୁ अଧି କ ଇେମାସନାଲ । େସ ନାଇଁ ନାଇଁ କଲା କି m ତା ନଁା
ନଁାେର ହଁ ଥିଲା । ଆମ ଭିତେର ପାନି ଂ ସରି ଲା । ସି େନମା । ସି େନମାରୁ ମାେକଟ୍
କେ#୍ଲ® । େସଠି ମଁୁ ତା ପାଇଁ କି େଣଇ େଦବି େଡସ୍ ଓ ପାଉଁଜି ।”
“ୱା େବଟା । ତୁ ତ ବଡ େଖଳୁ ଆଡ । ଭଲ େଟନି ଂ ପାଇଛୁ େକମି ତି କାହାକୁ
ପେଟଇ େହବ ।”
“ନା ମ ! େସମି ତି କି ଛି େମା ମନେର ଚାଲୁ ନଥିଲା । ମଁୁ େକବଳ ତା ସହି ତ କି ଛି
ଏକାk ମୁହୂ] ବି େତଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି । େସଥିପାଇଁ ଭାବି େଦ େମା ଗgି ତ ଧନରୁ ମଁୁ କି ଛି
ନି େବଶ କଲି । ମାେନ ଇେନ୍ଭେମ ।”
“ହଉ ଥାଉ । େମାେତ ଆଉ ନି େବଶର अଥ ବୁ ଝାନା । ହଇେର ଶୃଗାଳ । ମନ
ପେକଇ କହି ଲୁ େକେତ ଦି ନ ତେଳ ତୁ େକତୀ ଭାଉଜକୁ ପାଉଁଜି େଦଇଥିଲୁ?” - ପୁଲିସ୍ ଭଳି
ମଁୁ େଜରାକଲି । ବାନା ଯି ବାକୁ ଠି ଆ େହଲା । କହି ଲା - “ଚାଲ ଯି ବା ।”
“କ’ଣ େହଲା । ଏମି ତି अଚାନକ ପେଳଇବୁ ପେଳଇବୁ କ’ଣ େହଉଛୁ?”
“ଆଉ କରିବି କ’ଣ? ତୁ ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର େମା ±ୀ ପାଖକୁ ପେଳଇ ଯାଉଛୁ
କାହXକି? ଯଦି ତା ପାଖକୁ େମାର ଯି ବାର ଥିଲା େତେବ େତା ପାଖକୁ ଆସି ଥାkି କାହXକି?”
ଧୀେର ଧୀେର ବାନା ଉ]o େହବାର ଲeଣ ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି । େଦଖି ପାରୁଥିଲି
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ବି ବତ ମନ । अ^ବ^ େବଶଭୁ ଷା । अନି ଦା ଆଖି । ଉଜୁ ଡା ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କି ଏ
ଭୟ-ର अପମାନ କି ଆଘାତ କରି ଛି । କି ନି ଜ ଭିତେର ନି େଜ ଆଘାତ ପାଇଛି ।
“ହଉମ ! ତୁ କ’ଣ େମା ବୁ ି ଜାଣିନୁ କି । ଏମି ତି ତେତ ମଝି େର ମଝି େର ଚି ଡଉ
େଦଉଛି ନା । ମା ରାଣ ଆଉ କରିବି ନି । େତା ପାନ ହି ସାବେର କାମ େହଲା କି ନା ତୁ
କହ ।”
“େହଲା । ତା ପର ଦି ନ ଆେମ ସି େନମା ଗଲୁ । ଦୁ ଇ ସାହ ଧରି ଫିଲିE ଟି
ଚାଲି ଥିବା େଯାଗଁୁ ଦଶକ କମି ଯାଇଥିେଲ । ନି ଛାଟିଆ େକାଣ େନଇ ଆେମ ବସି ଲୁ । ତାକୁ
ଟିେକ ଥwା ଧରିଥିଲା ।”
“ତୁ ଟିେକ ଗରମ କରି େଦଲୁ ନି ? ତୁ ତ େଭରି ହଟ୍ ।”
ଏଥର କି m ରାଗିଲାନି େମା କଥାେର ବାନା । ମଁୁ ଆଉ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କହି ଲା
େସଇ ସୁେଯାଗଟା ହX ମଁୁ େଖାଜୁ ଥିଲି । କହି ଲା ତାକୁ ଜ¤ର ଜ¤ର ଲାଗୁଛି । ତାପମାତା
ଜାଣିବା ବାହାନାେର ମଁୁ ଛୁଇଁଲି ତା’ ହାତ, ଗଳା ଓ କପାଳ । ସତେର ତ ତାକୁ ଥିଲା ଉଷୁମ
ଜ¤ର । ବାହାରକୁ ଯାଇ ଗରମ କଫି ଆଣିଲି । େସ ଭାରି ଖୁସି େହଲା । ତା’ ପାଇଁ ମଁୁ
ଏେତ କରୁଛି େବାଲି େମା ପାପୁଲିକୁ ତା ପାପୁଲିେର ଆବ କଲା । ରମା ! ଏଥର ତୁ ବୁ ଝି
ପାରୁଥିବୁ େମା अବା । କହି ଲା – “ତା’ େଦହ ଥରୁଛି ଏସି େଯାଗଁୁ ।”
ଏତି କି କହି ବାନା େମା ମୁହଁକୁ अେନଇଲା । ମଁୁ େଦଖି ଲି ତାକୁ । କହି ଲା
“କି େର, କାହX ଏଥର ତ କି ଛି କେମ କଲୁ ନି ?”
“କ’ଣ ପାଇଁ କରି ବି । େତା ରyେର ଭାy କାହXକି ମି େଶଇବି ?”
“ନା ନା ସତେର ତାକୁ ଜ¤ର ଥିଲା । ତା େଦହେର କ#ନ ସୃି େହଇଥିଲା । େମାର
ଦୁ ଇ ବାହୁେର ତାକୁ ଭିଡି ଧରିଲି ସି େନମା ହଲର अfାର ଭିତେର । ତା େଦହର ଉ]ାପ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 65

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େମାେତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । େତାେତ ମଁୁ ବୁ େଝଇ ପାରି ବିନି େସ ସମୟର େମା अବା ।
ଲାଗୁଥିଲା ଏମି ତି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ବସି ଥାkି କି େସଇ ସି େନମା ହଲେର ।”
“ବସି ଲୁନି । ତା ପର େସା ପାଇଁ ଟିକଟ କରି ଥାmନା । ଯାହା ଚାହXଲୁ ତାହା ତ
ପାଇଥିଲୁ” -ମଁୁ ଛି ଗୁେଲଇକି କହି ଲି ।
“ତୁ କ’ଣ ସବ େଯ ଜାଣି ପାରୁଥିଲୁ େସେତେବଳ କ’ଣ ଚାହଁୁ ଥିଲି ମଁୁ ?”
“ଆଉ କ’ଣ अଧି କ ଚାହXଥାm କି ? ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିଡାଭିଡି େହଇ କ’ଣ ଆଉ
କରି ଥାେk କି ?”
“ଯାହା ଭାବୁ ଛୁ ତାହା ସତ ନୁ ହଁ । ତା’ ନାରୀତ¤ର ସାଇତା ଗୁଧନ ସହ େଖଳି ବାର
େମାର େକୗଣସି ପକାର ଇgା ନଥିଲା । େମା ମନେର अନ ପକାର ଲାଳସା ଜାଗତ
େହଇଥିଲା । ମଁୁ ଚାହଁୁ ଥିଲି େସ େମାେତ କହୁ – ବାନାର ! ମଁୁ ଏ ଭିତେର ତମକୁ
ଭଲପାଇ ବସି ଲିଣି । ଭାବୁ ଛି ତମ ବି ନା ବିବା ଏେତ ସହଜ େହବନି । ତେମ ହX େମା
ଜୀବନ ପଥମ ଓ େଶଷ ପୁରୁଷ ।”
“େକେଡ ବାେଜ ଝି अଟା ମ? େସ ଜାଣିଥିଲା ତ ତୁ ବି ବାହି ତ? ±ୀ ପି ଲା େନଇ େତାର
ସଂସାର ।”
“ହଁ ମଁୁ କହି ଥିଲି ।”
“ତଥାପି େସ ଜାଣି ଜାଣି ଏେତ ଦୂ ର ଆେଗଇ ପାରିଲା?”
“ଏ ପଶ}ର ଉ]ର େସ ହX େଦଇ ପାରି ବ । ମଁୁ କି m େଦଖି ଲି େସ େମା ପତି अଧି କରୁ
अଧି କ ବି ଶ¤ାସ କରିବାେର ଲାଗିଲାଣି । େମା ଭିତେର ବି ଶ¤ାସ ଜନମୁଥିଲା େଯ ଏ ସ#କ
अେନକ ଦି ନ ଚାଲି ବ ଏବଂ ଭବି ଷତେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମା ସଂସାର ଜ~ାଳରୁ ପୁଣି
େକେବ ମୁo େହବାକୁ ଚାହXବି ତା ପାଖକୁ ଆସି ପାରି ବି ।”
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“ମଁୁ ଧନ େହଲି େତା ଭଳି ଦୂ ରଦଶୀ ସାy ପାଇ । େସଥିପାଇଁ ପରା ତୁ ଗାିକ ।
େମାେତ ତ ସେpହ େହଲାଣି ତୁ େମାେତ କାନି କ କାହାଣୀ କହି ଭୁ ଆଁ ବୁ ଲାଉଛୁ େବାଲି ।
ବାଇଶି ବଷର େଟାକୀ ପେଟଇଲା ଭଳି େତା eମତା ଉପେର େମାର ଭରସା ଆସୁନି । ଏ
ସବୁ େତା ମନର अଜବ ଗଜବ ଖିଆଲ େହଇପାେର ।”
“ତୁ ଯାହା ଭାବୁ ଛୁ ଭାବ । ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଉଁବଣ ଆସି ମଁୁ ଏେତ କନା
ଜନା କରି ବିନି ତ ଆଉ କି ଏ କରି ବ । ହଉ ତୁ ଯାହା ଭାବୁ ଛୁ ଭାବ । ସି େନମା ସରି ଲା
। ମଁୁ ତାକୁ ମାେକଟ କେ#୍ଲ® େନଲି େଡସ ଓ ପାଉଁଜି କି େଣଇବା ପାଇଁ କି m ଚି kାର
ବି ଷୟ ଥିଲା ସି େନମା େଦଖିଲା େବଳଠୁ କି ଏ ଜେଣ ବାରାର େଫାନ୍ କରୁଥିଲା । ମଁୁ
ପଚାରି ଥିଲି । େସ କହି ଥିଲା ସାy । େସ େଫାନ୍ ଉେଠଇଲା ଓ ରାଗିଲା । ତାକୁ
ଜେଣଇଲା ଆେମ େକଉଁଠି अଛୁ । େମା ମନେର ଥିଲା अେନକ ଉ¯ାପୁ¯ା ଚି kା ।
େଯମି ତିକି ତା’ର ବୟେଫw େହଇଥିବ . . . । ଭାଇ େହଇଥିବ . . . । ସ#କୀୟ
େହଇଥିବ . . . . ଏମି ତି ବି ମନକୁ ଆସି ଲା ତା ସାy ନି ଜ ବfୁ ମାନ-ୁ େନଇ େମାେତ
ପି ଟିବାକୁ ଆସୁନି ତ! େଡସ୍ କି ଣି ଆେମ ମାେକଟ୍ କେ#୍ଲ®ରୁ ବାହାରିଛୁ କି ନାହX
କୁ ୁ କୁିଆ ବାଳ ଥିବା େତଇଶି ଚବି ଶି ବରଷର ଯୁବକେଟ ସାଇେକଲେର ଆସି ପହିଲା
। ତାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତା ଉପେର ପବଳ ରାଗିଲା େସ । କହି ଲା ଆଗକୁ େଯପରି ଏ ପକାର
ଭୁ ଲ ନକେର । େକବଳ େସ ନୁ ହଁ , अେନକ ସ#କୀୟ अଛkି ତା’ ଜୀବନେର ।
ଏତି କି କହି अଟକି ଗଲା ବାନା । ଆଉ କହି ପାରି ଲାନି ଆଗକୁ । ତା ମୁହଁେର
ଘୃଣାର ଭାବ अଧି କରୁ अଧି କ ଉକୁ ଟି ଉଠି ଲା । ମନ अଧି କ ବି ବତ । େବଶଭୁ ଷା अଧି କ
अ^ବ^ । ଆଖିେର अଧି କ अନି ଦା । ମୁହଁ अଧି କ ଉଜୁ ଡା । ତାକୁ ନି ୟ କି ଏ ଭୟ-ର
अପମାନ କି ା ଆଘାତ େଦଇଛି ।
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“କ’ଣ େହଲାକି େର ? ଏମି ତି େତା ମୁହଁର ରy ବଦଳି ଗଲା କାହXକି ? ଏwୁअରୁ
ନାଗସାପ େହଉଛୁ ?”
“ତୁ ବୁ ଝି ପାରି ବୁନି ରମା । ତା ପେର ଯାହା େହଲା େମା େଦହେର େଯମି ତି
अପମାନର ନି ଆଁ ଲାଗିଗଲା । ଲାଗିଲା େମାଠୁ ଦୁ ନି ଆେର ବଡ ମୁଖ  କି ଏ ନଥିବ ।”
“କ’ଣ େହଇଗଲା ବା ଏମି ତି? େସ ପି ଲା ତା’ର ବୟେଫw କି ? ଏଥିେର ସମସା
କ’ଣ? େତାର ±ୀ अଛି । ତୁ ବି ବାହି ତ । କାହX ଏଥିେର ତା’ର ତ କି ଛି अସୁବିଧା ନାହX ।
ଏ ବୟସେର ତା’ର ବୟେଫw େହବନି ତ ଆଉ କ’ଣ େହବ? ଏମି ତି ତ, ତମ ସ#କ
ନାମହୀନ । ସାହୀନ । ଚାଟ୍ କରୁ କରୁ େଫwସି ପ୍ । େଫwସି ପ୍ ରୁ ଆଦି ମ ଇgା ।
ଆଦି ମ ଇgାରୁ ଇିମାସୀ । େତଣୁ ଏଥିେର ଏେତ ବି ବତ େହବାର କ’ଣ अଛି । େଯମି ତି
କି ଘର ପରିବାର ଭାସି ଗଲା ଭଳି େହଉଛୁ ।”
“ତୁ ବୁ ଝି ପାରି ବୁନି । େଯେହତୁ ତୁ େମା ଜାଗାେର ନାହଁୁ । ଆଉ ତୁ ଯାହା ସବୁ
ଭାବୁ ଛୁ ଘଟଣାଟା େସମି ତି ନୁ ହଁ । ମଁୁ କ’ଣ ପି ଲା େହଇଛି େଯ ବୁ ଝି ପାରି ବିନି ତା ଓ େମା
ଭିତେର ଫରକ କ’ଣ େହାଇପାେର ? ଆ’ର ରାଗ େଦଖି େସ ପି ଲା ସମ^ି- ଆଗେର
ଏମି ତି ଗାଳି ବକି ଲା ଯାହା ତୁ ପାଟିେର ଧରି ପାରି ବୁନି । େମା େଦହ ଖାଲି ଥରୁଥିଲା । ମଁୁ
ଆଉ ଲଗାମହୀନ େଭwିଆ େହଇନି େସଠି ଯାହା ଚାହXବି ତାହା ବଜାରେର କରିେଦବି ।
ପଥମତଃ ମଁୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି ଏମି ତି କି ଛି ଘଟଣା ଘଟୁ ଯାହା ଦ¤ାରା ମଁୁ ଧରା ପଡି ଯିବି ।
ଦି ¤ତୀୟତ େମା ମନେର େକବଳ େଗାଟିଏ ପଶ} ଉ-ି ମାରୁଥିଲା । ପଶ} େହଲା – େସ ପୁअକୁ
ଇଏ ଏମି ତି କ’ଣ अଧି କାର େଦଇଛି େଯ େସ ବି ଚ ବଜାରେର ତାକୁ ଗାଣି କରି ଚାଲି ଗଲା?
ତା ପେର େସ ପି ଲା ଆହୁରି ବି ଷ ଉ¶ାରି ଲା – ହଁ ହଁ ତୁ ଶାଳୀ, କାମ ଥିଲା େବେଳ େମା
ସାଇେକେଲ ବୁ ଲୁ ଥିଲୁ । ଆଜି େତାେତ କାବାଲା ମି ଳିଗଲା । େଯତି କି ଲୁ ଟିବା କଥା
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ଲୁ ଟିେନ । ଆଜି ଠୁ େମା ଆଗକୁ େକେବ ଆସି ବାକୁ ସାହସ କରି ବୁନି ନେହେଲ ଲyଳା
କରି େଦବି । ଏତି କି କହି େସ ଚାଲି ଗଲା । ମଁୁ ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି । ମଁୁ ମେନ ମେନ
ଖୁସି େହଇଥିଲି େଯ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ଦୁ ଘଟଣା ଟଳି ଗଲା । ମେନ ମେନ ନି ିତ କରି
ସାରି ଥିଲି େଯ ଝି अଟାର ଚରି ତ ଠି କ୍ ନାହX । ତାକୁ େସହି କଥା ପଚାରିଲି େଯ ତେମ ତାକୁ
କ’ଣ ଏମି ତି अଧି କାର େଦଇଛ େଯ ବି ଚ ବଜାରେର ଇ¦ତ ଉ]ାରି ଚାଲି ଗଲା । ଜାଣିଛୁ
େମା ପଶ}ର ଉ]ର କ’ଣ େଦଲା େସ?
“କ’ଣ େଦଲା ? – ମଁୁ ପଚାରିଲି ।”
“କ’ଣ କହି ବ । ଓଲଟା େମାେତ ତି ର<ାର କଲା ଓ କହି ଲା – ତେମ େକମି ତି କା
ପୁରୁଷ । ତମ ଆଗେର େସ େମାର େବଇଜି ତ କରି ଚାଲି ଗଲା । ତେମ ତାକୁ େଧାଇ
େଦଲନି କାହXକି । େକମି ତିକା ପୁରୁଷ ତୁ େମ । ଏତି କି କଥାେର େମା ମୁw ଖରାପ
େହଇଗଲା । ବାପେର େକେଡ େଡ~ର ଝି अ । େସ କହି ଲା ତା ମୁଡ ଖରାପ େହଇଗଲା ।
ଚାଲ ପାଉଁଜି କି ଣି ମୁଡ ଠି କ୍ କରିବା । େମା ସାyମାେନ ପାଉଁଜି େଦଖିବାକୁ ବାକୁ ଳ । ମଁୁ
ଗଲି ପାଉଁଜି କି ଣିବାକୁ । ପଥେମ ପା ହଜାର ଟ-ାର କି ଣିବା ପାଇଁ ଭାବି ଥିଲି । କି m
କି ଣିଲି ଦୁ ଇ ହଜାର ଟ-ାର । େସ କହି ଲା ତା ପାଦେର ପି େfଇ େଦବାକୁ । ମଁୁ କହି ଲି
େଲାେକ େଦଖିେଲ ଖରାପ ଭାବି େବ । େଯେତ ଶି ଘ େହବ ତାଠୁ ମଁୁ ମୁoି ପାଇବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିଲି ।”
ବାନାର କଥା ଶୁଣି ମଁୁ େହା େହା େହଇ ହସି ଲି । କହି ଲି – “େତା ଭଳି ପୁରୁଷକୁ ଏ ପକାର
େହବା ଦରକାର । ବୁ ଢା ବୟସେର ମନ ଏପଟ େସପଟ େହଉଛି । ହଇେର ପୁअ । ତୁ
କ’ଣ ନି ଜକୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଭାବୁ ଥିଲୁ ।”
“ଚୁ େବ ।”ବଡ େଜାରେର େମା ଉପେର ଚି ାର କରି ଉଠି ଲା ବାନା । -“ଆେବ ମଁୁ
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ଏଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରି ନି । ତୁ ଶଳା ସାy ନା ଶତୃ । େମା ଦୟନୀୟ अବା ପାଇଁ
ଟିେକ େହେଲ ସହାନୁ ଭୁ ତି ନାହX । ତା’ର ହଜାେର ବୟେଫw ଥିେଲ କ’ଣ େହଲା । େମାର
ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା େମାେତ ମି ଳୁଥିଲା । ମଁୁ କାହX ମନ ଖରାପ କରି ବି ।” – ରାଗେର ଫଁ
ଫଁ ହଲା ବାନା ।
“ହଉେର ବାନା । େମାର ଭୁ ଲ େହଲା । ତୁ େସଥିପାଇଁ ରାଗିନୁ ମଁୁ ବୁ ଝି ଗଲି ।
େହେଲ ଛି wି ଯାଇଥିବା ପତy ଓ ଝଡି ପଡି ଥିବା ପଇଡ ପରି ମହଁ ଟା କାହXକି କରି ଛୁ ?”
“କ’ଣ ଆଉ କରି ଥାkି ? େସ ପଯk ସବୁ ଚେଳଇ େନଇଥିଲି । େସ ରହୁଥିବା ଫାଟ୍
ଆଗେର ତାକୁ ଛାଡି ଲି । େସ େମା ହାତ ନି ଜ ହାତେର େନଇ ଛାତି କୁ ଛାତି ଲେଗଇ
କହି ଲା – ବାନାର ! ଆଜି ଯାହା ଘଟିଗଲା େସଥିେର ଦୁ ଃଖିତ । ତମ ଦି ନ ଖରାପ କରି
େଦଲି ନା ! କ’ଣ କରି ବି କହି ଲ ? ଆgା େଗାେଟ କଥା କହି ଲ । ତମ ସହ ମଁୁ ତି ନି ଦି ନ
କଥା େହଲି , ଚାଟ୍ କଲି , ସି େନମା ଗଲି , ଗିଫ୍◌୍ଟେନଲି , ହସଗମାତ େହଲି । ତା अଥ
କ’ଣ ମଁୁ ତମ ସ#]ି େହଇଗଲି କି ? ଏମି ତିତ ମଁୁ ତମ ପରି अେନକ ପୁରୁଷ ସହ ବୁ ଲି ଲିଣି
। ତା अଥ କ’ଣ ମଁୁ ସମ^ି- ସ#]ି? େସ ଶଳା କ’ଣ େମାେତ ତା ସ#]ି ଭାବି ଛି େଯ,
अଧି କାର େଦେଖଇ ଚାଲି ଗଲା । ହଉ ଯାହା େହଇଗଲା ଭୁ ଲି ଯାअ । ଆଉ ଥେର େଯେବ
େମା ସହର ଆସି ବ, େମାେତ କଲ କରି ଜେଣଇବ ଆଗରୁ । ମଁୁ ନି ିତ କରି ବି େଯମି ତି
ଏମି ତି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃ ]ି ନହୁଏ । ଏତି କି କହି େସ େମାଠୁ ବି ଦାୟ େନଲା । େମା
େଦହେର େଯମି ତି ପାଣ ନଥିଲା । ସମ^ େମାର ପାରି ବାରପଣ ଭାyି ଚୁ ରମାର େହଇଥିଲା
। େମା ପୁରୁଷ ପଣି ଆ ଉପେର େଯମି ତି କି ଏ କୁ ଠାରଘାତ କରି ଥିଲା । େଗାଟିଏ ଶ¨େର
ଆମ ସ#କକୁ ନାମ େସ େଦଇ େଦଇଥିଲା । ତାହା େହଲା – ସ#]ି । ଏ େରାମାକ
ଯାତାେର ଏହି ପକାର ଶି ହରଣ େମାର ଥିଲା ପଥମ କି m ତା’ ପାଇଁ ଥିଲା େଦହସୁଆ । େସ
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କାର ସ#]ି ନଥିଲା । କି m ଥିଲା ସମ^ି-ର । ତୁ ବି େଚା କର । େତାର ବି
େହଇପାେର ।”
“କ’ଣ?” ମଁୁ ପଚାରିଲି ।
“ସ#]ି !” ବାନା ତାdଲ ଭରା ସ¤ରେର କହି ଲା ।
ସ#]ି କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଟିେକ ଆନମନା େହଲି । ମଁୁ ବୁ ଝି ସାରି ଲିଣି େଯ ବାନାର
କାହXକି अଶାk । କାହXକି ବି ବତ । କାହXକି ତା ମୁହଁେର अପମାନର ଚି ହ} । କହି ବାକୁ
ଗେଲ େସ ଝି अକୁ ବାନା କବଳି ତ କରୁନଥିଲା ବରଂ େସ ଝି अ ତାକୁ କବଳି ତ କରି ଛି ଏଇ
ତି ନି ଚାରି ଦିନ ଭି ତେର । ଏଣୁ ଠକି େହବାର, ହାରିଯି ବାର, ନି ଜ ଆଖିେର ନି େଜ
ଖସି ଯିବାର ପରି ଯଣା େନଇ ଛାଟିପିଟି େହଉଛି ଗାିକ ବାନାର ।
“େହ ଭଗବାନ ! ଯାହା େହଲା ଠି କ୍ େହଲାନି । ଭଲ େହଲାନି । ତୁ େକଉଁ ସହରକୁ
ଯାଇଥିଲୁ କି େର?”
“ତୁ କ’ଣ ସତେର ଜାଣି ପାରୁନୁ ? ଏେଡ େବାକାଟା କି େର । ବି ନା କାରଣେର େତା
ସହରେର ମଁୁ ଥାଆkି କି ?”
“ଓେହା ତାହା େହେଲ େମା ସହରକୁ ଆସି ତି ନି ଦି ନ େହଲା େହାେଟେଲ ରହି ଏେତ
ସବୁ କାw କରି ଛୁ । ହଇେର ପୁअ ଗାିକ । େମାେତ ଜେଣଇଥିେଲ ମଁୁ କ’ଣ ଭାଗ
ବେସଇଥାkି ?” - ରାଗେର ଫାଟି ପଡି ଲି ମଁୁ । ମୁwେର ହାତେଦଲି ।
“ଆଉ अପମାନ ଦି ଏନା ତୁ । ଯାହା ତ अପମାନ ପାଇବା କଥା େସ େମାେତ େଦଇ
ସାରି ଲାଣି େମା ଔକାତକୁ େମାେତ େଦେଖଇ କାଲି ରାତି ସାରା େଶାଇନି अପମାନର
ଜ¤ାଳାେର । େକେଡ କ କରି କେମଇଥିଲି ପଇସା । ଉେଡଇେଦଲି अ² ସମୟ
େମାହେର । ବି ନା ସ#କେର । ନି ଜକୁ ଧି କାରୁଛି େସେବଠୁ । େକତକୀର ମୁହଁ ବାରାର
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ମନକୁ ଆସି ଯାଉଛି । ପୁअ ମନ ପଡୁ ଛି । ବାପା ମା ମେନ ପଡୁ ଛkି । ଭାବି ଲି ସକାଳୁ
ସକାଳୁ େତା ସହର ଛାଡି ବି େତାଠଁୁ ମୁହଁ ଲୁ େଚଇ । କି m େମା ଯଣାର କଥା କାହାକୁ
କହି ବାର ନି ହାତି ଥିଲା । ନେଚତ୍ ଭିତେର ଭିତେର ନି ଇତି ମରି ଥାkି । େସେତେବେଳ
େତା ମୁହଁ ନାଚି ଉଠି ଲା େମା ଆଖି ଆଗେର । େତଣୁ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ
ଆସି ଲି । ଏେବ େମା ମନ ହାଲୁ କା େହଲା । ତୁ କ’ଣ ଭାବୁ ଛୁ ଭାବ । େମା ମୁw ଉପର
ଲଦି େହଇଯାଇଥିବା ବଡ େବାଝଟା େଯମି ତି ହାଲୁ କା େହଇଗଲା । ନअଟାେର େମା ଗାଡି
। ବାପେର ବାପ । ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଘର ତି ଆରି ବି ରିଆନୀ । େପଟ େକେବ ଖରାପ େହବନି
।”
ଦୁ େହଁ େଫରିଲୁ େମା ବାସ ଭବନକୁ । ଯି ବାକୁ ବାହାରିଲା ବାନା । େମା ଗର
ନାୟକ । ଗାିକ ନି େଜ େକଉଁ ଏକ ଗର ଚରି ତ େହଇଯି ବ ମଁୁ ଭାବି ନଥିଲି ।
“ରମା । େତାେତ େମା ରାଣ । ମଲା ପଯk ଏକଥା େଯମି ତି େତା ଓ େମା ବି ନା
ଆଉ କି ଏ ନଜାେଣ । ସବୁ ଠୁ ବଡ କଥା େକତକୀ େଯମି ତି ନଜାଣୁ । ନ େହେଲ େମା
ସଂସାର ଉଜୁ ଡି ଯିବ ।”
“ଠି କ୍ अଛି । କହି ବିନି କି m େଗାଟିଏ ସ]େର ।”
“କ’ଣ ସ] ?”
“େମାେତ ଟିେକ େସ ସ#]ିର ଫେଟା ତ େଦଖା ।”
“ତୁ କ’ଣ କରିବୁ ?”
“ଆେର ତୁ ସି ନା ହାତରୁ ଦି ହାତ େହଇଛୁ େହେଲ ଆେମ ତ ଏେବ ଯାଏଁ ବାବନାଭୂ ତ
। ଯଦି ସୁବିଧା େହବ େସ ସ#]ିକୁ କି ଣିବାକୁ େଚା କରିବି ।”
“ହଉ ଯାହା େତା ଇgା । େମାର ଏ अବା େଦଖିଲା ପେର ବି ଯଦି ତୁ ଜାଣି ଜାଣି
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ନି ଆଁେର ଜଳି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛୁ ଜେଳ । େଯେତେବେଳ ସବୁ କାହାଳି ତୁ ଜାଣି ସାରିଲୁ ଣି
େଫେଟା ଲୁ ଚାଇବାେର କ’ଣ ଫାଇଦା ।”
ଏତି କି କହି େସ ହ¤ାଟସ୍अପରୁ ଫେଟାଟିଏ େଦଖାଇଲା, ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ । ମଁୁ ଫେଟାଟିକୁ
େଦଖି ଚମକି ଗଲି । ବାନାର ଯି ବା ବାଟକୁ ଆଁ କରି ଚାହX ରହି ଲି । ବାନା େମା ସହରକୁ
ଆସି ଥିଲା । ଏଠି କି m ମଁୁ ସହର ନାମ େଲଖିପାରୁନି କାରଣ ଧରା ପଡି ଯିବାର ଡର ।
େସ େକଉଁ େହାେଟଲେର ରହି ଥିଲା, େକଉଁ ଥିଏଟରେର ସି େନମା େଦଖିଥିଲା କି
ସି େନମା େଦଖିଥିଲା େକଉଁ ମାେକଟ୍ କେ#୍ଲ®ରୁ େଡସ୍ ଓ ପାଉଁଜି କି ଣିଥିଲା ସବୁ େସ
େମାେତ କହି ଥିଲା କି m ମଁୁ ଏଠି େଲଖିପାରୁନି । କାରଣ ଧରା ପଡି ଯିବାର ଡର ।
ଫେଟାେର ଥିଲା େଶ¤ତାyୀ । େମା କେଲଜ ଝି अ । ମହାkି , ଦାସ, ପ,ନାୟକ କି ା
ପାତ େହଇପାେର । କି m ଏଠି ମଁୁ େଲଖି ପାରୁନି , କାରଣ ଧରାପଡି ଯିବାର ଡର । ମଁୁ
ଦି େନ େଶ¤ତାyୀ ନାମକ ସ#]ି ଉପେର କବଜା କରି ବାକୁ େଚା କରିଥିଲି । ଏ କଥା
ବାନାର ଜାଣିନି । ସି ଏ କ’ଣ େଶ¤ତାyୀ ବି ନା ଆଉ କି ଏ ଜାଣି ନାହଁ ାkି । ହଁ େସଇଟା
अଲଗା କଥା େଯ େଶ¤ତାyୀ ଯଦି କାହାକୁ େମା अଜାଣତେର କହି ଥିବା ମଁୁ କି ଛି କରିବାର
ନାହX ।
େସେତେବେଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, େସ ସ#]ି ଉପେର କାହାର अଧି କାର ନାହX
କି m େସ ସମ^ି-ର ।
ସତ କଥା କହି ବାକୁ ଗେଲ େସେତେବେଳ ଭାବି ଥିଲି େଶ¤ତାyୀ ଜୀବନର ମଁୁ ପଥମ
ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ େସ େପମି କ ରୂେପ ମଲାଯାଏ ମନ ରଖି ବ । କି m ମଁୁ ଭୁ ଲ ସାବ^
େହଇଥିଲି । େଯମି ତି ଆଜି ଗାିକ ବାନାର େହଲା ।
େସେତେବେଳ ମଁୁ େମା େରାମାକ ଯାତାେର ଭାବି ଥିଲି େମା ପାଖେର େଶ¤ତାyୀ ପରି
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େମାଠୁ କମ୍ ବୟସର ଝି अକୁ ଆକଷtତ କରି ବାର ସମ^ ଗୁଣ ଖୁpି େହଇ ରହି ଥିଲା । କି m
ଗାିକ ବାନାର ପରି େମା अହଂକାର େସେତେବେଳ ଭାyିଥିଲା େଯେତେବେଳ ମଁୁ
अନୁ ଭବ କଲି େଶ¤ତାyୀ ପରି ଝି अ ଆଗେର ପୁରୁଷ ଆକଷଣର ମୂଲ କି ଛି ନଥିଲା ବରଂ
େସମାନ-ୁ ବବହାର କରି ନି ଜ ସୁଖ ସାଧନ ପା ତା’ର େକବଳ ଲe ଥିଲା ।
େସେତେବେଳ ମଁୁ ଭାବି ଥିଲି େଶ¤ତାyୀ େମା ଦ¤ାରା ଆବି ୃତ ଏକ ଗୁ ସ#]ି କି m
अପମାନେର

ମଁୁ

େସେତେବେଳ

ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ

େହଇଥିଲି

େଯେତେବେଳ

ଜାଣିଲି

େସ

अନମାନ- ଦ¤ାରା ଆଗରୁ ଆବି ୃତ । ଆଜି ର ଗାିକ ବାନାର ପରି େସେତେବେଳ ମଁୁ
ନି େଜ ହୀନମନତାର ଶି କାର େହଇଛି । ତାଠୁ अଧି କ େମାେତ କ େଦଇଥିଲା
େଯେତେବେଳ ନି %ୟେର ପହିଥିଲି େଯ େଶ¤ତାyୀ େମାର ସ#]ି ନୁ ହଁ ବରଂ େମା
अଜାଣତେର ମଁୁ , अେନକ ପୁରୁଷ ପରି େଶ¤ତାyୀର अେବୖ ଧ ସ#]ି ।
େଶ¤ତାyୀ ନାମକ ସ#]ିକୁ େନଇ ମଁୁ ବି ଦି େନ ଠକି େହଇଯି ବାର, ହାରି ଯିବାର, ନି ଜ
ଆଖିେର ନି େଜ ଖସି ଯିବାର ପରି ଯଣା େନଇ ଛାଟିପିଟି େହଇଥିଲି େଯମି ତି ଆଜି େହଉଛି
ଗାିକ ବାନାର ।
ତଫାତ୍ େକବଳ ଏତି କି େଯ ଦି େନ अଧାପକ ରମାକାk େଶ¤ତାyୀର अେବୖ ଧ ସ#]ି
ଥିଲା । ଏେବ ଗାିକ ବାନାର ତା’ର ନୂ ଆଁ अେବୖ ଧ ସ#]ି ।

ସଂପାଦକ - ଗ~ାମର କବି ତାଘର, ମାଫ ତ - ପଧାନ ଶି eକ,
ଶୀ ମqରାଜ ଉ ବି ଦାଳୟ, ଖଲି େକାଟ,
ଖଲି େକାଟ, ଗ~ାମ - ୭୬୧୦୩୦, େମା - ୮୨୮୦୨୨୩୬୪୪
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ଜୀବk ଶବ
ସମୟ ସୁअେର ଭାସି ଭାସି କି ଏ େକଉଁ କୁ ଳେର ଲାେଗ ତାହା
େକବଳ ବି ଧାତା-ୁ ଜଣା। ସୁଖଦୁ ଃଖ, ହସଲୁ ହ େଗାଟିଏ ମୁଦାର ଦୁ ଇଟି
ପାଶ¤ ସଦୃ ଶ। ମାତ େକବଳ ଦୁ ଃଖ ଆଉ ଲୁ ହଭତୀ ପାଶ¤ଟି େଯ ମି ଲିକୁ
ମି ଳବ ଏ କଥା େକମି ତି ଭାବି ପାରି ଥାkା େସ। କଥାେର अଛି
अମାବାସାର ଠି କ୍ ୧୪ ଦି ନ ପେର ପୁଣtମା ଆେସ େତାଫା ପୁେନଇ ଜହ}
େଜାଛନା

ଢ଼ାଳି ଦିଏ।

ମି ଲି

ବି

ଭାବି ଥିଲା

ତା

ଜୀବନର

ଏଇ

अମାବାସାର अfାର ଦି େନ ଦୂ ର େହାଇ ପଣ
ୂ tମାର େସଇ ରୂପା ଜହ}
ଆସି ବ। େହେଲ ମି ଲି ଆଜି ପତି କୂଳ ପବନେର ଉଡ଼ି ଆସି ଆଶାର
ଆରପାରି େର ପହି ଯାଇଛି । ନି ଜର अଜାଣତେର ତା अଖି ର अଶଧାର
ମନ ମରୁଭୂ ମିର େଚାରାବାଲି କୁ ଓଦା କରି ଚାଲି ଛି। େକଜାେଣ କାହXକି
ଇଛା େହଉଥାଏ

ଦୁ ଇପାଦ ପଛକୁ

େଫରି ଯାଇ अତୀତର େସଇ

अସମାହି ତ ସମସାର ସମାଧାନ କରି ବାକୁ । ବତମାନର अଧି କାରକୁ
ଦୂ ର କରି ବାକୁ ଯାଇ ଭରସାର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ବାକୁ । ମି ଲି ଭଲଭାେବ
ଜାଣିସାରି ଥାଏ ଭବି ଷତ େବାଲି ତାର ଆଉ କି ଛି ନାହX। େସ େକବଳ
ପି ୟ-ା ସାହୁ

ବତମାନକୁ େନଇ ବିବାକୁ ଚାେହଁ । ଡାoର- ପଶ}େର ନି ଜକୁ େଫରି
ପାଇଲା ମି ଲି।
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ଫାଟି ଯାଇଥିବା ମୁwକୁ ବାେwଜ କରି ସାରି ଡାoର କହି େଲ ତୁ ମ ସହ େକହି ନି ଜ
େଲାକ ଆସି ନାହାkି କି ?
ମି ଲି - ନା ମଁୁ ଏକା ଆସି ଛି।
ଡାoର - ତୁ ମର ତ ବହୁତ ବ ଡ୍ ଯାଇଛି । ଏଇ अବାେର ଏକା ଯାଇ ପାରିବ ତ?
ମି ଲି - ହଁ ମଁୁ ଯାଇ ପାରି ବି େହେଲ େଗାଟିଏ अସୁବିଧା अଛି ।
ଡାoର - କଣ କୁ ହ।
େମା ପାଖେର अ କି ଛି ଟ-ା अଛି , ଆପଣ ଦୟା କରି ଏତି କି ରଖm। ମି ଲି ଆଖିର
अସହାୟତାର ଭାଷାକୁ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି ପାରି େଲ ଡାoର।
ଡାoର - ହଉ ଠି କ୍ अଛି େସତି କି ଦି अ।
ମି ଲି ଡାoରଖାନାରୁ ଆସି ପାଖେର ଥିବା ଏକ ମpିର ଚଟାଣେର ବସି ଭାବି ଲା
କାହXକି ଘରକୁ େଫରି ବି, ମଦପ ସ¤ାମୀକୁ େନଇ अଧାଭଂଗା ସଂସାର ଗଢ଼ା ଯାଇପାରି ବ
ମାତ ଚରି ତହୀନ ସ¤ାମୀ ସହି ତ େସ େକମି ତି ସଂସାର କରିବ। େସଥିେର ପୁଣି ଶାଶୂ ର
କଡା ତାଗିଦ୍ ନି ଜ େଲାକ-ୁ ନି ଜର କରିବା ଶି ଖିନୁ ଆଉ କଣ ଶି ଖିକି ଏଠି କି ଆସି ଛୁ।
େଗାଟିଏ ରeଣଶୀଳ ପରିବାରର ଝି अ େହଉଛି ମି ଲି। ବାପା ସୂଯ ମଣି ଓ ମା ସବି ତୀ
େଦବୀ-ର ୨ ଟି କନା ସkାନ ମଧରୁ ମି ଲି େହଉଛି ବଡ। ପୁରୁଣା କାଳି ଆ ରୀତି ନୀତି ,
ଚାଲି ଚଳଣୀକୁ ମାନି ଚଳୁ ଥିବା ସୂଯ ମଣି- ହୃଦୟର ଧକ୍ ଧକ୍ ସ¤ର େବେଳ େବେଳ
କମି ଯାଏ କାରଣ ସି ଏ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇଟା ବଢି ଲା ଝି अର ବାପ।
ଜାଣି ଶୁଣି ସୁଯ ମଣି େବେଳ େବେଳ ତା- ଝି अମାନ- ପତି ନି qୟ େହାଇଥାଆkି ।
େଯେହତୁ ମି ଲି ବଡ ଝି अ, ଏ ସବୁ ର ପଭାବ ପଥେମ ମି ଲି ଉପେର ପେଡ। ସାମଥ ଥାଇ ବି
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ଆଗକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ମି ଲିକୁ अନୁ ମତି ମି େଳ ନାହX। ଆଖି ଥାଇ ମଧ ସ¤ପ} େଦଖି ବା ପାଇଁ
ତାକୁ

अେଯାଗା େବାଲି

ବି େବଚନା କରାଯାଏ େହେଲ ମି ଲିର ଆଶା, ଆକାଂeା

ଉେକାଟୀର। ତାର ଲe ଥାଏ ପାହାଡ଼ର ଶି ଖରକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଇgା ଥାଏ,
ଚେଢଇଟିଏ ସାଜି ନୀଳ ଆକାଶର ବeେଦଶେର ଉଡି ବା ପାଇଁ ମାତ ବି ଡନା। ଏହି େଯ
ଫୁଲ େତାଳି ଫୁଲଦାନୀେର ସେଜଇ ଗୃହର େଶାଭାବନ କରି ବା ତା ପରି ବାରର ଇgା।
ଝି अଟିଏ ଭାେବ ବାପା, ମା’-ର ସବୁ ଇgାକୁ ସ¸ାନ େଦବା, ପରିବାରର ମଯାଦାକୁ
ଉଲଂଘନ ନ କରିବା େଯେତ କ େହେଲ ମଧ ନି ରବେର ସବୁ ସହି ଯିବା
େଗାଟିଏ ସବଗୁଣସ#%ା ଝି अଟିର ଲeଣ େବାଲି ମା ସାବି ତୀ େଦବୀ-ର ମତ।
େକେବ ବି କାହାକୁ ପତି ବାଦ ନ କରି ବା ଉଚି ତ।
ମା’-ର ଉପେଦଶେର अନୁ ପାଣିତ େହାଇ ସମାଜ ଦୃ ିେର େଗାଟିଏ ଭଲଝି अର
ମାନତା ଲାଭ କରି ଥିଲା ମି ଲି ମାତ େସଥିେର େସ ଖୁସି ନଥିଲା କାରଣ ରeଣଶୀଳ
ନି ୟମର ଜ~ିରେର ତା’ର ସବୁ ସ¤ପ} ବpୀ େହାଇ ଯାଇଥାଏ।
େସଦି ନର େସଇ ସବୁ ସE ତି अବଶ ମନ ଭିତେର ଗବ୍ ଗବ୍ େହାଇ ଫୁଟୁ ଥିଲା। ଫୁଟା
ଭାତହାwି ସnୁତ ବା¹ େଯମି ତି ଢ଼ାକୁ ଂଣି େଠଲି େପଲି ବାହାରିବାକୁ ଚାେହଁ ।
ଦି େନ ସfା େସ ଜହ}ର ଶୀତଳ େଜାସ}ାେର ନି ଜକୁ ଭିେଜଇ କଳା ଘୁମର େବାମେର
ବି େଛଇ େହାଇ ପଡି ଥିବା ତାରା ମାନ-ୁ ମନଭରି େଦଖୁଥାଏ। େସମାନ-ର ଚମକେର
ନି େଜ ଚମକି ପଡୁ ଥାଏ। ଗଣି ବା ପାଇଁ ଶତ େଚାକରି ହାରି ଗେଲ ମଧ ବହୁତ ଆନp
ଲାଗୁଥାଏ। ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ମା କୃ ର କକଶ ସ¤ରେର ମି ଲି ଧାନ ଭଗ}େହଲା। ତାରା
ମାନ- େମଳରୁ ନି ଜକୁ ବାହର କରି େଦଖି ଲା କାନଧରି ମା ତାଗିଦ୍ କରୁଛkି ରାତି େର ଝି अ
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ମାନ-ୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବା ମନା, ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ତାରା େଦଖି ବା େଗାେଟ अପରାଧ। ଏମି ତି
କରି ବାକୁ େତାେତ ଟିେକ ଲାଜ ଲାଗୁନି।
ମି ଲି ଭାବୁ ଥାଏ ଜହ} ତାରା େଦଖି େସ କି ଭଳି अପରାଧ କରି ଲା। ସରଳ ହୃଦୟଟା
ତାର ଭାଂଗି ଖw ବି ଖwିତ େହାଇଗଲା େସଦି ନ, ଠି କ୍ େଯମି ତି ହାତରୁ କାଚଟି ଖସି ପଡି େଲ
ଚୁ ନା େହାଇଯାଏ। ତଥାପି ମି ଲି ନି ରବ ଥିଲା ନି ଜ ପରି ବାର ଉପେର ସବୁ ଭରସା
େସଇଦି ନ ତୁ ଟିଗଲା େଯାଉଦି ନ ବାପା ସୂଯ ମଣି ଓ ମା ସାବି ତି େଦବୀ ଝି अକୁ େବାଝ
ମେନକରି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େବାଝ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚି kା କେଲ। େଯେହତୁ ମି ଲି
ବଡଝି अ େତଣୁ ତାର ପାଳି ଆଗଥିଲା। ମାତ ଉଗ ଆଧୁନିକତାେର अf ସାଜି ଥିବା େଲାକ
ମାେନ ମି ଲିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ। अନ ଉପାୟ ନ ପାଇ େଗାଟିଏ ନି ପଟ ଗରି ବ ଘରର ପୁअ
ମେନାଜର େବକେର ମି ଲିକୁ ଛpି ଦି ଆଗଲା। େଯଉଁଠି ଦାରିଦର କଷାଘାତେର ପତି
ପରେମଶର ମଦପାନ କରkି । ଉଶି eାର अଭାବରୁ ମଦର अପକାରି ତା ଜାଣିନଥାkି ।
ମଦନି ଶାେର ପତି ର କଇଁ ଫୁଲ ପରି େଚେହରାଟି ଘୃଣ େହାଇଯାଏ। ଶାଶୁ ଶଶୁର ମଧ
अମାନୁ ଷିକ अତାଚାର କରkି ।
େଦହର ଝାଳ ଓ ଆଖିର ଜଳ ମଧେର ଫରକ ଜାଣିବାର अଧି କାର ନ ଥାଏ ମି ଲିର,
ସାମାନ ଏକ ଘଟଣାକୁ େନଇ ମେନାଜ ହାତ ଉଠାଇେଲ। ମି ଲିର ମୁwଫାଟି ରo ନି ଗୁଡୁ
ଥାଏ। ଶାଶୁ ଶଶୁର- େବଦରଦୀ ହୃଦୟରୁ ପଦୁ ଟିଏ ଆଶ¤ାସନା ମି ଳିଲା ନାହX େତଣୁ ବାଧ
େହାଇ ମି ଲି ଏକା ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ଡାoରଖାନାକୁ ।
ଶନ
ୂ ରୁ ମହାଶନ
ୂ କୁ ଚାହX ଭାବୁ ଥାଏ ଏେବ େକଉଁଠିକୁ ଯି ବି। େଯାଉ ଘେର ତା ପାଇଁ
େସ}ହ ମମତା ଟିକିଏ ନାହX। କାହାପାଇଁ ତାର ଆବଶକତା ନାହX େସଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ
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କାହXକି େଫରିବି । ବି କ ଥାଏ ନି ଜର ବାପଘର, େଯାଉ ଘର ପରି ବାରକୁ େସ ନି ଜର
କରି ଥିଲା, ନି ଜର ସବୁ ସ¤ପ}କୁ ବpୀ କରି ବାପାମା’ର ସ¸ାନକୁ ଜଗିଥିଲା। େସଇ ପରି ବାର
କଣ ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସ¤ାଥକୁ ଜଳା~ଳୀ େଦଇପାରି ନଥାkା। ସ¤ାଥସବସ¤ ଦୁ ନି ଆେର अତି
ନି ଜର ଲାଗୁଥିବା ପରି ବାର ମଧ ବାଦ୍ ପଡି ନଥିଲା। ମଁୁ ତ ହୀରା କି େମାତି ମାଗିନଥିଲି,
ମାଗିଥିଲି ତ େକବଳ ଭବି ଷତ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ସ¤ପ}।
େଗାଠ ବାହୁଡା େବଳ ମି ଲି ମ ର ମନର ପଟଭୂ ମିେର ଗତି େରଖାଟିଏ ଟାଣିେଦଲା
ପରି େକହି ଜେଣ ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥାkି । अଶିeିତ ଗାଉଁଲି ଝି अ ମି ଲି ଯି ଏକି
ଦୁ ନି ଆ୍କୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିନି ଭୟାତୁ ର େହାଇଗଲା। ତାର ବୁ କୁ େଜାରେର pିତ
େହାଇଉଠି ଲା। ମାତ अ େକଇଟା ମୁହୂ୍] ମଧେର ହୃଦpନ ତା’ର କମି ଗଲା।
େଯେତେବେଳ ମଧ ବୟ<ା ମହି ଳା ଜଣକ- ହାତର ଶ ଓ ମମତାଭରା େକଇପଦ
କଥାେର ମି ଲି ହୃଦର ହୁତୁ ହୁତୁ ଦହନେର ଶୀତଳତା ଭରିଗଲା। େସଇ अଚି ହ}ା ମହି ଳା
ଜଣକ କହି େଲ –
--ମା’େର ତୁ େମ କଣ ଏଠି କାହାକୁ अେପeା କରି ଛ।
ମି ଲି - ନା
--େତେବ େଗାଧଳ
ୂ ି େବଳା ଗଡି ବାକୁ ବସି ଲାଣି ତୁ େମ ଏକାକୀ ଏଠି ନି ରାପଦ ନୁ ହଁ ।
ମି ଲି – ମା ପାଇଁ ସବୁ ଠି ବି ପଦ ପଣ
ୂ ।
---ମାେନ ?
ମି ଲି – ମଁୁ ସ#ୁ % अସହାୟ ଓ ନି ରାଶୟ ।
ନା, େର ମା ଏ ଦୁ ନି ଆେର େକହି अନାଥ କି ା अସହାୟ ନୁ ହଁ kି। େମା ସହି ତ ଆସ
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ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆଶୟେର ପହାଇ େଦବି ।
ଉଚି ତ କି ା अନୁ ଚି ତ ବି ଷୟେର ଚି kା କରି ବା ପାଇଁ ମି ଲି ପାଖେର େଧୖ ଯ ର େଘାର
अଭାବ ଥାଏ। କି ଛି ବି ନଭାବି େସହି ମହି ଳା ଜଣ- ପାଦଚି ହ}କୁ अନୁ ସରଣ କରି
ଚାଲି ଥାଏ। କି ଛି ବାଟ ଗଲାପେର ଆଶୟ ନାମି ତ ଏକ ଆଶମେର େସମାେନ ପହିେଲ।
ମହି ଳା ଜଣକ ମି ଲିର ରହି ବା ପାଇଁ ସବୁ ପକାର ବେpାବ^ କରି େଦେଲ। ମି ଲି ନୀରବ
ଥାଏ, ଭାବୁ ଥାଏ ଜୀବନବାପୀ ସବୁ ସମସାର ସମାଧାନର ବାଟଟିଏ ଆଜି ମି ଳିଗଲା। ତା
ପରି अେନକ अସହାୟ, ନି ଯ ାତି ତା ମହି ଳାମାନ-ୁ अେkବାସୀନି ରୂେପ ପାଇଲା। ମାତ
େସଇଦି ନଠାରୁ ମି ଲି ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ େଖାଜି ବାକୁ େଚା
କରି େଲନି ଯି ଏ ତାକୁ ସାତ ଜନE ପାଇଁ ସାଥୀ େହାଇ ରହି ବାକୁ ପତି ଶତି େଦଇଥିେଲ।
ଆଶମେର ମି ଲି କାହା ସହ अଧି କ କଥା ହୁଏନା ଆବଶକୀୟ ଉ]ର କୁ ହଁ କି ା
ନାେର ପକାଶ କରି ବିଥାଏ ସତ ମାତ ନୂ ଆ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ। ମି ଲି ପାଲଟି
ଯାଇଛି ଜୀअkା ଶବ। अେନକ ସମୟେର େସଇ ମହି ୟସୀ ମହି ଳା ଜଣ- ମୁହଁ ମି ଲିର
ଭାବନାେର ଧେସଇ ପେଶ। ସତେର ଏଇ ସ¤ାଥପର ଦୁ ନି ଆେର େସମି ତି ନି ଃସ¤ାଥପର
ସମାଜ େସବୀ ମହି ଳା ଜଣ-ୁ ମି ଲି ତାର ଭଗବାନ େବାଲି ଭାବୁ ଥାଏ।
କଥାେର अଛି ଯି ଏ ବହି ଗଲା େସ ପାଣି, ଯି ଏ ରହି ଗଲା େସ ଗଂଗା। େସଇ ଉoିକୁ
ସାଥକ କରି ବାକୁ ଯାଇ ମି ଲି େକେବ କାେpନି ସତ କି m ପାଲଟିଯାଏ ଜୀअkା ଶବ।
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର
କଟକ
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ଭାବନାର ଏପାଖ େସପାଖ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ରାନୁ ର ମନଟା ଚି ଡ଼ି ଚି ଡ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ
େକେତ କାମ କରି ବ ଏ ଗରମେର? ଘେର ଯାଆ, େଦଢ଼ଶୁର, ଦି अର
ସମେ^ ଆସି ଛkି  ସାରାଦି ନ ତାର େରାେଷଇେର କଟୁ ଛି ଆଜି
ସକାଳୁ ସାନଦି अର ଚାଲି ଗେଲଣି ରାତି େର ଦୁ ଇ େଦଢ଼ଶୁର ଓ ତାଛୁଆପି ଲା ସବୁ ଚାଲି ଯିେବ ଓଃ ତା ପେର ଯାଇ ରାନୁ କୁ ଟିେକ ଆରାମ
ମି ଳିବ ମଧାହ} େଭାଜନ, ଜଳଖିଆ ଇତାଦି କରି ରାନୁ କ ାk େହାଇ
ଯାଇଥିଲା ଏମି ତିେର ଆଜି ତା ମୁwଟା ସକାଳୁ ବି fୁଥାଏ ସବୁ କାମ
ସାରୁ ସାରୁ ସାେଢ଼ ତି ନି ଟା େବଳକୁ ରାନୁ େଶାଇବା ଘରକୁ ଯାଇ
अମୃତା~ନ ଟିେକ ମୁwେର ଲଗାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଲା େକେତେବେଳ େଯ
ତାକୁ ନି ଦ ଲାଗିଯାଇଛି େସ ଜାଣିପାରି ଲା ନାହX ଉଠି ଲା େବଳକୁ ସfା
େହାଇଗଲାଣି  ରାନୁ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଉଠି ବସି ଲା ଓଃ, େକେତ ସମୟ
ଯାଏ େଶାଇଛି ସି ଏ? ବ^ େହାଇପଡ଼ି ଲା ରାନୁ  ଏେବ େକେତ କାମ
ଯାଆ, େଦଢ଼ଶୁର ସମେ^ ରାତି ଆଠଟା େଟନେର ଯି େବ ସfା
େହଲାଣି େସମାେନ ଏେବ ଚା ଖାଇେବ, ରାତି େର ଖାଇକି ଯି େବ
କଲାଣୀ ନp

େକେତେବେଳ କରିବ େସ ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ରାନୁ ବ^, ବାକୁ ଳ
େହାଇ େରାେଷଇଘର ଆେଡ଼ ମୁହଁାଇଲା ବଡ଼ଯାଆ େସେତେବେଳ ତାକୁ
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ଚା କପଟି ଧରାଇ େଦଇ କହି େଲ, “ରାନୁ , ଏେବ େକମି ତି ଲାଗୁଛି? ମୁwବି fା କମି ଲା? ତୁ
େଶାଇଥିଲୁ ତ, ଉେଠଇଲି ନି େକେତ କାମ ସତେର ତୁ କରୁଛୁ? େସଥିପାଇଁ େତାେତ
ଉେଠଇଲି ନି ତୁ ବ^ ହୁअନି  ମଁୁ ଆଉ ରୀତା ମି ଶି ଆମ ପାଇଁ େନଇ ତୁ ମମାନ- ରାତି
ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖି େଦଇଛି  େତାେତ କି ଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବନି  ଏେବ ଚାଲ, େଯଉଁ ଟିକିଏ
ସମୟ अଛି , ବସି କଥା େହବା ତାପେର ତ ଆେମ ଯି ବାପାଇଁ ବାହାରି ବୁ” ରାନୁ ଆଁ କରି
ଚାହX ରହି ଥାଏ ସକାେଳ େକେତ ବି ରo େହଉନଥିଲା େସ? େକହି ତା ଦୁ ଃଖକ
ବୁ ଝୁନାହାkି େବାଲି  ସମେ^ ନି ଜ ପାଇଁ ବ^ କି m ଏ କଣ େହଲା ସମେ^ ଏେବ ତା
ପାଇଁ ବ^ ରାନୁ ନି ଜ ଭିତେର ନି େଜ ସଂକୁ ଚି ତ େହାଇଯାଉଥିଲା ନି ଜକୁ େଦାଷୀ
େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥିଲା ସତେର େକେତ ଭୁ ଲ ଚି kା େସ କରୁନଥିଲା!!

ବୁ ଢ଼ାରଜା, ସଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ନି ରୀହର ଦw
ଆଜି ବି େସ କଥା ମେନ ପଡି େଲ ସମାଜ ପତି ଚାଲି ଆେସ ଏକ
ଘୃଣା ଭାବ। ଆଉ ଏ ଭଦ ସମାଜର ମୁଖା ମଧେର ଥିବା େସ अଭଦ,
କୁ ଳାyାରମାନ-ୁ

ଟାଣି ଆଣି େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିକ-ର ଛାତି

ମଧକୁ ଗୁଳିବ କରି େଦବାକୁ ଇଛା ହୁଏ। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ
ସମାଜ ବଦନାମ। େସ େଦହେଲାଭୀ ଦୁ େଯାଧନ ମାନ- ଆଖି ର
େଲାଲୁ ପ ଦୃ ିେର ପଡ଼ି େକେତ େକେତ େଦୗପଦୀ- ବ±ହରଣ
େହାଇଛି । ଆଉ େସମାେନ ନି ଜ ଇ¦ତ ହରାଇଛkି । .ାପରେର ସି ନା
ଭଗବାନ ଶୀକୃ z ଆସି ଇ¦ତ ବାଇ େଦେଲ, େହେଲ ନା ଆଜି ଶୀକୃ z
ଆସୁଛkି ନା ଶହ ଶହ େଦୗପଦୀ- ଇ¦ତ ରeା ହଉଛି । େସ
ମଣିଷରୂପୀ ରାeସମାନ- କବଳେର ପଡ଼ି

ଏକା ଥରେକ ନି ଃସ

େହାଇପଡୁ ଛkି ।
ଏମି ତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବହEପୁରେର। େଗାଟିଏ େଲାକ ତା
ଭଉଣୀକୁ େନଇ େସଇଠି ରହୁଥିଲା। େସ ଦି ନେର ରି ®ା ଚଳାଉଥିଲା
ଆଉ ରାତି ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ େଶାଇ ଯାଉଥିେଲ ରା^ା କଡେର। ନା
ଶି ବାନp ବନେଛାର ରହି ବା ପାଇଁ ଘର ଥିଲା, ନା କି ଛି ଖାଇବା ପାଇଁ अଥ। ଦି ନକେର ଭାଇ

େଯେତ େରାଜଗାର କରୁଥିଲା େସଥିେର େମୁଥିଲା ତା- ଗୁଜୁରାଣ।
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େସ ରି®ାବାଲାର ଭଉଣୀର ବୟସ େହବ ୧୮-୧୯ ବଷ। କି m େସ ଥିଲା ମାନସି କ ବି କୃତ।
ତା’ର ଚାଲି ଚଳଣୀେର ନଥିଲା ବୟସର ଭାବ। େଗାଟିଏ ଶି ଶୁପରି ଥିଲା ତା’ର ମାନସି କ
अବା। ନା େସ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଦୁ ନି ଆକୁ , ନା ଏ ଦୁ ନି ଆର ମଣିଷକୁ । ଦି ନସାରା େସ
ବସି ଥାଏ ରା^ା କଡେର ଏବଂ ନି େଜ ନି ଜ ସହ କଥା େହଉଥାଏ। ତା’ର ଭାଇଟା
ଦି ନସାରା କାମ େଖାଜି ବୁ ଲି ଥାଏ। େଯଉଁ ଦି ନ କାମ ମି େଳନାହX େସଦି ନ ଦୁ ଇଜଣକୁ
େଭାକେର ରହି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ। ଭାଗବଶତଃ େସ ସମୟେର େଖାଲି ଥାଏ ଆହାର େକp
େଯଉଁଠି କମ୍ ପଇସାେର େଗାଟାଏ ଓଳି ର ଖାଇବା ମି ଳିଯାଉଥିଲା।
େସ ବି ଚାରୀ ମାନସି କ ବି କୃତ ଯୁବତୀଟା ଦି ନସାରା କାଟିଥାଏ ଏକା ଏକା।
ରି ®ାଚାଳକ ମାନ- ମଧେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା େକେତକ ରାeସମାନ- ଉପେର ବଢ଼ି
ଉଠି ଥିଲା ମଣିଷ ମାଂସର େଭାକ। େସ ଯୁବତୀର େଦହର ବାସ}ାେର େମାଇବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥିେଲ ତା- େସ eୁଧାକୁ । ଆଉ େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥିେଲ ଏପରି ଏକ ସୁେଯାଗକୁ । ଠି କ
ଦି ନକର ରାତି େର େସମାେନ େଟକି େନଇଥିେଲ େସଇ ଯୁବତୀକୁ େଗାଟିଏ ନି ଛାଟିଆ
ଯାଗାକୁ । ଆଉ କରି ପକାଇଥିେଲ ତାକୁ ବ±ହୀନ ଆଉ େମାଇଥିେଲ ତା- eୁଧାକୁ ।
େସ ଯୁବତୀଟା ଜଣି ପାରିଲାନାହX ତା ସହ କଣ େହଉଛି । େସ ଥିଲା ଶି ଶୁ ସୁଲଭ। ନା
ତା’ର ାନ ଥିଲା, ନା ତା’ର େଚତା। ଏମି ତି ରାତୀ ପେର ରାତୀ େସ ରାeସଗଣ େମାଇ
ଚାଲି ଥିେଲ ତା- କାମନାର ବାସ}ାକୁ ।
ଏମି ତି

େକେତଦି ନ

ବତି କମେର

େସ

ଯୁବତୀଟା

େହାଇପଡି ଛି

ଗଭବତୀ।

େଯେତେବେଳ ଜାଣିପାରି ଛି ତାର ଭଉଣୀର ଗଭ ବି ଷୟେର। େସ ଭାବି ପାରିଲା ନାହX,
କଣ କରି ବ? କାହାକୁ େଦାଷ େଦବ? ନା ତା ପାଖେର ପଇସା अଛି େଯ ତା ଭଉଣୀକୁ
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ଡାoରଖାନା େନବ। େସମି ତି ବି େସ ପାଗଳୀଟା ତାକୁ େସ ବି ଷୟେର ଜଣା ବି ନାହX।
ଆଉ େଯଉମାେନ ହX ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ େସମାେନ ଆଜି ତା ଭାଇକୁ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛkି ।
ଠି କ ଦି େନ ରାତି େର େସ ଯୁବତୀର अବା अତk ସ-ଟାପନ} । ଆଉ ଯଣାେର
ଛଟପଟ େହବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ େସ ନି ଜ ଗଭେର ଥିବା ଶି ଶୁ ସହ ଆଖିବୁଜି େଦଇଛି ।
ଆଜି େସ ଦୁ ନି ଆେର କଳ-ିନୀ ପାଗଳୀର ଆଖା ପାଇ ମୃତୁବରଣ କରିଛି । ଆଉ
େଯଉଁମାେନ େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ େସମାେନ ଏ ପଯk ଭଦବoି ହି ସାବେର ବୁ ଲି ଚାଲି ଛkି ।
ଆଉ ତା- େସ ରାeସର ପରି ଚୟକୁ ସମାଜର अkରାଳେର ଲୁ େଚଇ ରଖିଛkି । କି m େସ
ନି ରୀହ ଯୁବତୀଟା ଆଜି ତା’ର ନି ରୀହତାର ଦw ପାଇଛି । ଆଉ େସ ଦwେର ଲି ଭିଯାଇଛି
ତା ଦି ୀଶି ଖା
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अେବୖ ଧ ସkାନ
ସkାନ, ପୁଣି अେବୖ ଧ ସkାନ, ଏପରି ଏକ ଘୃଣ ଶ¨ େବାଧ ହୁଏ
କାନେର ବାଜି ବା େବଳକୁ ଭୃ କୁ ନ ସୃି କରି ଥାଏ ସଭ ସମାଜେର
ମନ ଭିତରର ମଣିଷ ପଣିଆ, ଦୟା, ଭଲପାଇବା ଆେପ ଆେପ
େକଉଁଆେଡ ଦୁ େରଇ େହାଇଯାଏ କମଶଃ ମଣିଷ ପାଖରୁ ମାନବି କତା
ଆେପ ଆେପ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ
େସଦି ନ ହରି ଶ୍ବାବୁ ଚି kାଗ^ ଲାଗୁଥାkି , େସ ସହରର ଜେଣ
ଲ¢ପତି ିତ ବରି/ ଆଇନଜୀବି  ବି େଶଷକରି େଫୗଜଦାରୀ ମମଲା
ପରି ଚାଳନାେର ତା-ର ବି େଶଷ ଦeତା ଥିବାର ସହରେର ଆେଲାଚନା
ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ େବାଧ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ अପରାଧୀମାନ-ର ମାମଲା
ତା- ପାଖେର अଛି  ମାମଲା ପରି ଚାଳନାର अଭିତା ମଧ ତା-ର
କି ଛି କମ୍ ନୁ େହଁ  ଆଇନର ବୁ ଢି ଆଣୀ ଜାଲରୁ ବି ଭିନ} अଭିଯୁoମାନ-ୁ
ମୁକୁେଳଇ େନବାର अଦବ କାଏଦା ତା-ୁ ଜଣା ଓ େସଥିେର େସ ମଧ
ଧୁରfର
େସଦି ନ ଜେଣ ବୃ ା ତା- ପଛେର େକାଟ  ବାରwାେର େଗାେଡଇ
ଗଦାଧର ବଳ

ଥାଏ, ବୟସ ପାୟ ୭୦ ରୁ ୭୫ ବଷ େହବ ଶାମଳ ବ%ର କୁ ିତ ଚମ
ଆବୃ ତ ଶରୀର, अଲୁ ଳାୟି ତ େକଶ, ଆଧୁନିକତାର ଶର ନା ଗf ବି
ବାରି େହଉ ନି ତା ପାଖେର ସାଥିେର ଥାଏ ବାର ବଷର ନାତି େଟାକା,
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େଗାରା ତକ ତକ ରଜାପୁअ ପରି େଚେହରା, େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢା
େକଉଁ ଏକ ମି ଥା अପରାଧେର ଗିରଫ େହାଇ ତାର ଏକମାତ अବି ବାହି ତ େଭwିଆ
ପୁअଟି ଦୀଘ ଛअ ମାସରୁ अଧି କ କାଳ େଜଲ ହାଜତେର अଟକ अଛି  ବୁ ଢୀ ବ^ ଓ
ବି ବତ ତା’ର ପୁअକୁ େଯମି ତି େହଉ େଜଲରୁ ବାହାର କରି େଦବାକୁ  ମାତ ହରି ଶବାବୁ
ବାରାର ସ େୟାଂoି ପକାଶ କରୁଥାkି େଯ ତା’ର ପୁअକୁ ସଂଗୀନ अପରାଧେର ଗିରଫ
କରି ଛି େପାଲି ସ, େତଣୁ ଜାମି ନ େହବା କକର ବି ଷୟ, ଯଦି ଜାମି ନ ହୁଏ, ଉପର
େକାଟେ ର ତ ତା’ପାଇଁ ମଧ କି ଛି अଧି କ ଟ-ାର ଆବଶକତା अଛି  ବୁ ଢ଼ୀ େଲାକଟି
େବକର ପକାଇଥିବା ମୁଣିରୁ ବାହାର କରି କି ଛି ଖୁଚରା ଟ-ା ଓ କାଗଜ ଟ-ାକୁ
ହରି ଶବାବୁ - ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲା ଓ କହି ଲା, “ଏଇ ନି अ ବାବୁ , ଆଠ କୁ ଡି ପା ଟ-ା,
େମା ପୁअକୁ େଯମି ତି େହଉ େଜଲରୁ କାଢ଼ି ଦି अ”
ହରି ଶବାବୁ ବି ରo େହାଇ ଟ-ାତକ ଗଣିସାରି ବା ପେର େଦଖିେଲ ମାତ ଶେହ
ପସଠି ଟଂକା ବୁ ଢୀ ତା-ୁ େଦଇଛି  ବି ରoି ତଥା େକାଧ ଭରା କେର ହରି ଶ ବାବୁ
କହି େଲ, “ତମ ପୁअର ଜାମି ନ ପାଇଁ अତି କମେର ପା ହଜାର ଟ-ାର ଆବଶକତା अଛି ,
ନେହେଲ ଜାମି ନ େହବା ସnବ ନୁ ହଁ ”
ବୁ ଢ଼ୀ େଲାକଟି ହଠାତ ଏେତ ଟ-ା କଣ ବୁ ଝି ପାରିଲା ନାହX ତଥାପି ତା’ର ନି ମା ୟା,
ନି ରପରାଧୀ ଠାଣିେର ପଚାରିଲା, “ବାବୁ , ବହୁ କେର ମାଗିଯାଚି ଆଣି अେନକ ଦି ନରୁ
ଏତି କି ଟ-ା କା

ଠଣାେର ସାଇତି ରଖିଥିଲି, ଏଇ ନାତି େଟାକା ପାଇଁ ସବୁ ଟ-ାକୁ

ତମକୁ େଦଇେଦଲି  ନାତି କୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ ମଧ ପଇସା ନାହX, ନ ଥାଉ ମାଗିଯାଚି
ତାକୁ ଖୁଆଇ େଦବି ”
ହଠାତ୍ ହରି ଶବାବୁ - ମନେର କଣ େହଲା େକଜାଣି, ନି ଜର େକାଧକୁ ସnାଳି େନଇ
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ନାତି କୁ अନାଇ ବୁ ଢୀକୁ ପଚାରି େଲ, “କି ଏ ଏ ପି ଲାଟି?”
ବୁ ଢୀ ଉ]ର େଦଲା, “େମା ନାତି ”
ହରି ଶ ବାବୁ ପଚାରିେଲ, “ପୁअର ନା ଝି अର?”
“ନା ବାବୁ ଝି अ କାହX, ପି ଲା େବାଲି ତ େଗାଟଏ ପୁअ େମାର” ବୁ ଢୀ ଉ]ର େଦଲା
“ତମ ପୁअ ବାହା େହଇନି କହୁଥିଲ, ପୁଣି ନାତି ?” ହରି ଶ ବାବୁ ଆଯ ଚକି ତ
େହାଇ ପଚାରି େଲ
ତ ବୁ ଢୀ କି ଛି ନକହି ନି ରବତା अବଲନ କଲା ତା’ର ନି ରବତା ଭy କରି ହରି ଶ
ବାବୁ ପଶ}ଟି େଦାହେରଇବାରୁ ବୁ ଢୀ ଆଖିେର ଇଶାରା େଦଇ କି ଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲି
ଯାଇଥିଲା ଓ ହରି ଶ ବାବୁ -ୁ ମଧ େସଠାକୁ ଯି ବାକୁ ଇଶାରାେର କହି ଥିଲା ହରି ଶ ବାବୁ
ବୁ ଢୀ ପାଖକୁ ଯି ବାପେର ବୁ ଢୀ ଧି େର ଧି େର ତା- କାନପାଖକୁ ପାେଖଇ ଯାଇ କହଥିଲା,
“ବାବୁ ଏମି ତି ନି /ୁର କଥା େମା ନାତି ସାମ}ାେର େକେବ େମାେତ ପଚାରି ବ ନାହX ପି ଲା
େଲାକ ଜାଣିେଲ ନା ବହୁତ अସୁବିଧା େହଇଯି ବ, ବାର ବଷର ତପ େମାର ଶୁଖୁଆ ମୁwେର
ଚାଲି ଯିବ, ବାବୁ ”
ହରି ଶ ବାବୁ -ର ଉdୁକତା ଦି ଗୁଣିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ପି ଲାଟି ବି ଷୟେର କଛି
ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ େସ ବୁ ଢୀକୁ ତା ବି ଷୟେର କହି ବା ପାଇଁ ଏକ ପକାର ଜି ଦ୍ ଧରି ଥିେଲ
ବୁ ଢୀ ବି ରoି ପକାଶ କରି ତା ଇgା ବି ରୁେର କହି ବା ଆରn କରି େଦଇଥିଲା, “ବାବୁ େମା
େଗର^ ୨୦ ବଷରୁ अଧି କ େହବ େକଉଁ ଏକ अଜଣା େରାଗେର ପଡି େଛାଟ ପୁअଟିକୁ େମା
େକାଳେର ଛାଡ଼ି ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା ପାଖ ମହି ଳା କେଲଜ ପାେଚରୀ ପାଖକୁ ଲାଗି
ସରକାରୀ ଜମି େର େଛାଟ କୁ ଡି ଆ ଘରଟିଏ କରି ରହୁଥିଲୁ, ଜମି ବାଡି ବି ଶା ନା^ି ଯାହା
େରାଜଗାର କରି ଆେଣ କେ ମେ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ, ବାବୁ  ପୁअ ମାତ ୮ ମାସର େବଳକୁ
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କି େରାଗ େହଲା େଯ େସ େମାେତ ଛାଡି ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା େଛାଟ ପି ଲାଟିକୁ ଧରି
ପର ଘେର ମୂଲ ମଜୁ ରୀ ଲାଗି ଯାହା ଆେଣ ମାଆ ପୁअ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ ଟ-ା अଭାବରୁ
ପୁअଟାକୁ ପାଠ ପେଢଇ ପାରିଲି ନି, ବାବୁ  ତାକୁ ଏେବ ୨୧ ବଷ ୧୨ ବଷ ତେଳ ଠି କ୍
ପୁଷମାଷ, ଶୀତ ରାତି , ଜାଡ଼େର ଚାରିଆେଡ ଶୁନସାନ ମଁୁ ଖଟି ଖଟି ଆସି ପୁअକୁ ଧରି
ଥା େଶାଇଥାଏ େଯାରେର ଶୀତ ପଡି ଥାଏ ବାବୁ  ବାହାେର ରାତି ର ନୀରବତାକୁ ଭାyି
ଏକ କअଁଳ ଶି ଶୁର କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ଶ¨େର େମା ନି ଦ ଭାyିଗଲା େମା ଘରର ତାଟି େଖାଲି
ବାହାରକୁ ଆସି େଦେଖତ କି ଛି ଦୁ ରେର ଜେଣ ପୁରୁଷ, ଜେଣ ମହି ଳା ପାଖ ନଦୀ ପଠାେର
ନି ଆଁ ଲଗାଉଛkି , ସେpହ େହଲା ବାବୁ  ପାଖକୁ ଯାଇ େଦଖି ଲି, ପି ଲାଟିର କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ
କାp ଶ¨ ରାତି ର ନି ରବତାକୁ ଭାyି େଦଉଛି  ସାହସ ବାfି ପାଖକୁ ଗଲି , େଦଖି ଲି
ଶି ଶୁଟିକୁ ଜି अଁkା େପାଡି େଦବାକୁ େସମାେନ ଉଦତ କରୁଛkି , େଧୖ ଯ ଧରି ପାରିଲି ନି
ବାବୁ  ମାଆ ମନ େମାର ବାକୁ ଳ େହାଇ ଉଠି ଲା ନି କଟତର େହବାରୁ େଦଖିଲି ପାଖ
ମହି ଳା କେଲଜର ପଢୁ ଥିବା अଭିଆଡି ଚି ହ}ା ଝି अେଟ, ଜେଣ अଜଣା ପୁअ ସହ ଆସି
ପି ଲାଟାକୁ ଜି अଁkା େପାଡି ମାରି େଦବାକୁ ବସି ଛkି  ସବୁ ବୁ ଝି ଗଲି , ମଣିଷ ମାନବି କତା ଭୁ ଲି
ନି ଜର ପାପଗଭରୁ ଜାତ ପି ଲାଟାକୁ ଜି अଁkା େପାଡି େଦବାକୁ ମଧ ପଛଉ ନାହX ଦn ଧରି
ପାଖେର ପଡି ଥିବା ଏକ କାଠ ଫାଳି ଆକୁ େନଇ ପାଟିକରି େଦୗଡି ଗଲି େସଠାକୁ , ତ
େସମାେନ ତୁ ରk ଭୟେର େସଠାରୁ ପଳାଇ ଗେଲ ପି ଲାଟିର ରo ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ ମୁକୁଳା
ଶରୀର ଶୀତ ପେକାପେର ଥରୁଥାଏ େଯମି ତି ତାକୁ ବଂଚାଇ େଦବାକୁ ଆକୁ ଳ ନି େବଦନ
କରୁଥାଏ େସ କାଳ ବି ଳ ନ କରି ତାକୁ େମା କୁ ଡି ଆକୁ େନଇ ଆସି ଲି, ଏ ବୁ ଢୀ
ବୟସେର ପୁअର ମାଆ େହବା अେପeା େଜେଜ ମାଆ େହଇଗଲି ମଁୁ ବାବୁ  अବି ବାହି ତ
ପୁअ େମାର ବି ତାର ବାପା େହାଇଗଲା”
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ବୁ ଢୀ ମାଉସୀର ଫୁyୁଳା େଦହ, ନି ପଟ, ନି ରୀହ ଓଠର େକାହଭରା ବାଣୀ େସଦି ନ
^nିଭୁ ତ କରି େଦଇଥିଲା ହରି ଶ ବାବୁ -ୁ  अ ଉଲଗ} ଶରୀରେର କଳା ମୁଗୁନି ପତି ମ
େଦବୀ ପତି ମୁ]tଟି

େଯମି ତି ନି ଜର େକାହଭରା କେର ତାର ସମ^ ଦୁ ଃଖକୁ ବଖାଣି

ଚାଲି ଥିଲା ହରି ଶ ବାବୁ ଉପଲ¢ି କରିଥିେଲ, ସତେର ଦୁ ନି ଆେର ଏମି ତି ବି ମଣିଷ अଛkି ,
େଯଉଁମାେନ ନି ଜର ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖେର ମଧ ପରାଜୟ ସ ୀକାର କରkି ନାହX ଜନEକଲା
ମାଆ େଯେତେବେଳ ନି ଜର ରoକୁ ଜି अkା େପାଡି ମାରି େଦବାକୁ अପେଚା କେର, ମା
ଦୁ ଗା-ର େସେତେବେଳ ଆବି ଭାବ ହୁଏ ହରି ଶ ବାବୁ - ମନେର ପଶ} ଉ-ିମାେର
“अେବୖ ଧ ସkାନ” ଜହ ାଦ अବି ବାହି ତ ମାଆ ନା ତାର ନି ରୀହ, ନି ପଟ କଁअଳ ଶି ଶୁ ?
େଗାଟିଏ ମାଆ ଆୟୁଷ ନ ପୁରୁଣୁ ନି ଜର ଜନE କଲା ପି ଲାକୁ ଜୀବk ଦ© କରି ବାର
अପେଚାେର ବ^ ତ ଆଉ େଗାଟିଏ ପାଖେର ଦାରି ଦତାର ତାଡନା, eୁଧାକୁ େବଖାତି ର
କରି ପରପି ଲାକୁ ଛାତି େର ଚାପି ରଖିଥିବା ମହି ୟସୀ ମହି ଳା ଏମି ତି अେନକ ପଶ}ର ଉ]ର
ସାଉଁଟିବାକୁ ପାଣ ପେଣ ପେଚା ଜାରି ରଖିଥାkି ବୁ ିଜୀବି ହରି ଶ ବାବୁ 
ବୁ ଢୀର େକାହଭରା କାହାଣୀ େବାଧହୁଏ ଆହୁରି େକେତେବଳ ପଯk ଚାଲି ଥାkା
ତାର ଆକଳନ କରିବା କ କର ମାତ େସ ସବୁ କୁ अk ଘଟାଇ ଚପରାସି ଆସି ହରି ଶ୍
ବାବୁ -ୁ ତା-ର େକଶ ଡାକରା େହଲାଣି କହି େକାଟ  ହଲକୁ ସାଥିେର େନଇ ଯାଇଥିଲା.
.......
ଆଇନଜୀବି , ଭଦକ ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧
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େଖଳଣା
ବସଟି, ତା'ର ଚି ରାଚରି ତ ଢyେର େପଂକାଳୀ ବେଜଇ ଯି ବାର
ସୂଚନା େଦଲା। ନାଇଟ େକାଚ୍, ସି ପର ଆଉ ସି ଟର। ତେଳ ବସି ବା
ପାଇଁ କି ଛି ସି ଟ, ତା ସହ ପଛ ଆଡକୁ େଶାଇବା ସି ଟ। ଉପେର ସବୁ
ଯାକ ସି ପର। ଯାତୀ ସବୁ ଯି ଏ ଯାହା ଜାଗାେର ବସି ସାରି ଛkି ।
ଶୁକବାର ରାତି , ବସ ରାତି େର ରାଉରେକଲାରୁ ବାହାରି ବ ଭୁ ବେନଶର।
ଶନି ବାର, ରବି ବାର ଛୁଟି ପେର େସାମବାର, ମyଳବାର ଦୁ ଇ ଦି ନ ଛୁଟି
େନେଲ ବୁ ଧବାର अଗ ପpର। ଏକା େବେଳ ପାଦି ନ ଛୁଟି ମି ଳିବାର
େଲାଭ ସରଣ କରି ନପାରି କି ଛି େଲାକ ବୁ ଲି ବା ଓ କି ଛି େଲାକ ଘରକୁ
ଯି ବାକୁ ବଗ। ଛୁଆ ପି ଲା େଲାକ ବସେର ଖୁpା ଖୁpି। ଜେଣ େଶାଇବା
ଜାଗାେର ଦି ଜଣ-ୁ ବେସଇ େନଇ ଡବଲ ପଇସା ଆଶାେର କwର ବି
େଶାଇବା ସି ଟ ସବୁ ବସି ବା େଲାକ-ୁ େଦଇ ଖୁସ। ଆଉ ଜାଗା ନାହX,
ଦୁ ଇ ଜଣ େଶାଇବା ପାଇଁ ସି ଟ ଆଗୁଆ ବୁ କ କରି ଥିେଲ ବି ଏେବ ଯାଏଁ
ଆସି ନଥାkି । େସଇ ଦୁ ଇଟି େଶାଇବା ସି ଟକୁ ଛାଡି ବାକି ସବୁ ଫୁଲ
େହାଇ ସାରିଲାଣି। ଡାଇଭର ବି ପା, ଦଶ ଥର େପଁକାଳି ବେଜଇ
ସୁବଳ ମହାପାତ

ସାରି ଲାଣି। ସମୟ ରାତି ଆଠଟା ପଇଁତିରିଶ। ସାେଢ଼ ଆଠଟାେର ବସ
ଛାଡି ବା କଥା। ହଠାତ ଚାରି ଜଣ େଲାକ- ଆବି ଭାବ େହଲା।
ହାତେର ଲା ଲା ଗିଟାର। ଦାଢ଼ି ବାଚୁ େଛଳି ପରି କା ଲମି ଛି, ହାଫ
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ଗଂଜି କୁ ହାଫ େପ ସୁେଚଇ େଦଉଥାଏ େଯ ଏମାେନ ବାଜା ବାଲା। େକଉଁ େଗାେଟ ବାw
ପାଟt େବାେଧ। ଝୁ#ୁ ରା ଚୁ ଟିକୁ େସଥିେର ରିବନ ପରି ଖେw ଖେw କନା ପରି କଣ ସବୁ
ବfା ଯାଇଥାଏ। ବସ କwରକୁ ସି ଟ ପାଇଁ କହି ଟିେକଟ ଦୁ ଇଟି ବେଢ଼ଇ େଦେଲ।
କwର अଧି କ ପଇସା ପାଇଁ କହି େଶାଇବା ଜାଗାେର ଚାରି ଜଣ-ୁ ଆଡ଼ଜ କରି
ବେସଇ େଦଇ ଚାଲି ଗଲା ଡାଇଭର ପାଖକୁ , ଗାଡି ଛାଡି ବା ପାଇଁ କହି ବାକୁ । ଚାରି ଜଣ
ଯାକ େଶାଇବା ଘର ଭି ତେର ପଶି କବାଟକୁ ବp କରି େଦେଲ। ସି ପର େକାଚ୍ ଗୁଡିକ
ଏପରି େହାଇଥାଏ େଯ କବାଟଟିକୁ ବp କରି େଦେଲ, ଭିତେର ପଶନାଲ ରୁମ ପରି ନି ଜସ ।
େଶାଇବା ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ଗଦି । ଚାରି ଜଣ ଯାକ େଶାଇବା ପାଇଁ େଗାେଟ ସି ପର ରୁମ ଭିତେର
ପଶି ଗେଲ।
ଗାଡି ଛାଡି ଲା, େଲାକ ତ ଫୁଲ, ସବୁ ଭୁ ବେନଶର ପାେସ~ର। ବାଟରୁ କାହାକୁ
ଉେଠଇବାର अେପeା ନକରି , ରାଉରେକଲାରୁ ଭୁ ବେନଶ¤ର ଯି ବାପାଇଁ ଉଦତ େହଲା।
ଆେ^ ଆେ^ ଗାଡି ର ଗତି ସହ େଲାକ ସବୁ ଢୁ େଳଈବାେର ଲାଗିେଲ। କି ଛି କି ଛି େଶାଇ ବି
ଗେଲ। ଗାଡି ଚାଲି ଥାଏ, ଭିତର ଲାଇଟ ସବୁ ବp କରି ଡାଇଭର ବି େକବି ନ ଭିତର
ସାଉw ବ®େର ଧୀର ଭାେବ ଗୀତ ଲେଗଇ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ମୁw ହେଲଇ ଗାଡି
ଚେଳଇବାେର ଲାଗିଲା। କwର ଇ~ିନ ଉପେର ଥିବା ପଟାେର ବସି ବି ଡ଼ି କେଳ ଟାଣି
େହଲପରକୁ ଆସkା କାଲି ର କାମ ସବୁ ବି ଷୟେର କହି ବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଦୀଘ ଦୁ ଇ ଘାର ବବଧାନ ପେର େଗାଟିଏ ଢାବା େଦଖି ଡାଇଭର ଗାଡି ରଖି ଲା।
େଲାକ-ୁ ଚା, ଜଳଖିଆ ଓ ଏକ, ଦୁ ଇ ଯି ବାପାଇଁ ଉେଠଇ େଦଇ ଡାଇଭର ଓ କwର
ନି େଜ ଖାଇବା ଲାଗି ଚାଲି ଗେଲ। େଲାକ ସବୁ ଆେ^ ଆେ^ ଓେହ ଇ ନି ଜ ନି ଜ ବବା
କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏେତ େଲାକ- ଭିତେର େସ ଛୁଆଟି କି m ସfାରୁ େଶାଇ
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ପଡ଼ି ଥିଲା। େଲାକ- େକାଳାହଳେର ନି ଦ ଭାyିଲା ତାର। ତି ନି, ସାେଢ଼ତି ନି ବଷର
ପି ଲାଟି। େଶାଇବାକୁ ଜାଗା अଭାବରୁ ବାପା ମା ତାକୁ େଶାଇବା ସି ଟେର ଶୁଏଇ େଦଇ,
ଜେଣ େସହି ସି ଟେର ଆଉ ଜେଣ ତେଳ ବସି ଥାkି । ଏେବ େକାଳାହଳେର ନି ଦ ଭାyିଲା
ପେର କାpିଲା େସ। ବାପା, ମା ତାକୁ େନଇ ବାହାେର କି ଛି ସମୟ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି
ଆସି େଲ। ତଥାପି େଲାକ ଆସି ନଥାkି । ଛୁଆଟି େସଇ ବସ ଭିତେର େଦୗଡା େଦୗଡି କରି
େଖଳି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାତୀ- ଭିତରୁ କି ଏ ବାହାରକୁ ଗଲା, କି ଏ ରହି ଲା ଜାଣିବାର ଉପାୟ
ନାହX। ସମେ^ ନି ଜ ନି ଜ କାମେର ବ^। ଡାଇଭର କwର ଆସି ସାରି େଲଣି।
ଡାଇଭର ବସର େପଁକାଳି ବେଜଇବାରୁ ଆେ^ ଆେ^ େଲାକ ସବୁ ଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ।
ପି ଲାଟି କି m ଏପଟୁ େସପଟକୁ ଧାଇଁ େଖଳୁ ଥାଏ। କି ଛି ସମୟ ପେର କwର ସବୁ ସି ଟ
େଚକ କରି କି ଏ ଆଉ ରହି ଗଲା େବାଲି ହି ସାବ କରି ପଛରୁ ଆଗକୁ ଗଣି ଗଣି ଯାଉଥାଏ।
ଡାଇଭର ଆଉ ଥେର େପଁକାଳି ବେଜଇ ବସ ଛାଡ଼ି ଲା। ପି ଲାର ବାପା ଜାଗା ନ ଥିବାରୁ
କwର ପାଖେର େକବି ନେର ଟିେକ ବସି ପଡି ବା େଲାଭେର ଆଗକୁ , ବସର େକବି ନ
ପାଖକୁ ଗଲା। ପି ଲାଟି ମା ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ପୁଣି ସି ଟେର ବସି ପଡ଼ି ଲା। ବସ ଭି ତର
ଲାଇଟ ତଥାପି ଲି ଭି ନଥାଏ। କହXକି େକଜାଣି ପି ଲାଟି ପୁଣି ଥେର େଦୗଡା େଦୗଡି କରି
ଭିତେର େଖଳି ଲା। ଆେ^ ଆେ^ ଚାରି ଜଣ ଗୀଟାର ଧରି ଥିବା େଲାକ- କବାଟ अ
େଖାଲି ଲା ଏେବ। ପି ଲାଟି େଦୗଡି ଯାଇ, କବାଟ ପେଟ ଉwିବାକୁ େଚା କଲା। କି ଛି ସମୟ
ପେର େଫରି ଆସି ମା ପଖେର ବସି ଲା। ତା ପେର ବାପା ବାପା କହି କାpିବାକୁ ଲାଗିଲା।
अଧି କ କାpିବାରୁ ପି ଲାର ମା ତାକୁ େନଇ ବାପା ପାଖେର ଛାଡି େଦଇ ଆସି ଲା। ପି ଲାଟି
କାpି କାpି ଆେ^ ଆେ^ େଖଳନା ପାଇଁ ଜି ଦ କଲା।
-- କଣ େହଲା କି େର? କାହXକି କାpୁ ଛୁ? ତା ବାପା ପଚାରି େଲ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 93

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

-- େସଇତା, େଖଲି ବି େସଥିେଲ।
-- କଉଟା, ବସ ଚୁ ପ ଚାପ। ଏପେଟ େଦଖ େକମି ତି ଗାଡି ଯାଉଛି ।
-- ନା, େସଇତା, ବfୁ କ। ବfୁ କେର େଖଲି ବି।
ତା ବାପା ତାକୁ ଚୁ ପ କେରଇଲା େବଳକୁ ଡାଇଭର ପଚାରିଲା, କଉ ବfୁ କ? କଉଠି
अଛି ?
-- େସଇ ଘେଲ, ବଲ ବଲ ବfୁ କ ଦି ତା अଛି । ଦାଢ଼ି ନୁ କ ପାଖେର....
ଆଉ କି ଏ ବୁ ଝୁ ନ ବୁ ଝୁ ଡାଇଭର କି m ଜାଣି ସାରି ଥିଲା ଘଟଣା କଣ। ଆଗରୁ େସ
ଏମି ତି ଘଟଣା କି ଛି ଶୁଣିଛି। ନି େଜ ବିେଲ ବାପାର ନଁା ନାୟେର ଭାବି ଲା ଗାଡି ଛାଡି
ଦଉଡି ପେଳଇବ କି ? ନା, ଏେତ େଲାକ- ଜୀବନକୁ ବି ପଦେର ପେକଇ େସ କଣ ଯାଇ
ପାରି ବ? ଯାହା େହେଲବି େସମାେନ ଭରସା କରkି ଡାଇଭରକୁ । ଭଲେର ଭଲେର
ଗkବ ାନେର ପହେଇଲା େବାଲି େକହି େକେବ ଧନବାଦଟିଏ ନଦି अm ପେଛ ଭରସା
ତ କରkି ମେନ ମେନ। ଗାଡି ଛାଡି ଦଉଡି ପେଳଇବାପାଇଁ ତା ବି େବକ ବାଧାେଦଲା
ତାକୁ ।
େସହି ଚାରି ଜଣ- ହାବଭାବ ମେନ ପଡି ବାରୁ, ତା ସେpହ ଆଉ ଟିେକ ଘନୀଭୂ ତ
େହଲା। କାହାକୁ କି ଛି ନ କହି , େସ ଗାଡି ଚେଳଇବାେର ମନ େଦଲା। ଛୁଆକୁ ଏପଟୁ
େସପଟୁ କଥା କହି ବଁାେରଇ ତା ବାପାକୁ କହି ଲା, ୟାକୁ େଶାଇପକା। େସ ଜାଣିଥିଲା,
େପାଲି ସ ଥାନା ଏଠୁ ଦଶ କି େଲାମି ଟର ପେର। କି ଛି ନ େହେଲ ବି ଦଶ ପpର ମି ନିଟ
ଲାଗିବ ପହିବା ପାଇଁ। େଯମି ତି ବି େହଉ େପାଲି ସ େସନ ପବ
ୂ ର
 ୁ କି ଛି अଘଟଣ ନ
ଘଟୁ । କି ଛି ନେହଲା ପରି କା ଭିତର ଲାଇଟ ବି େସ ବp କରି େଦଲା। ଦଶ ମି ନିଟ ଭିତେର
େସମାେନ ଚି kା କରୁ କରୁ ବା କି ଛି अଘଟଣ ପବ
ୂ ର
 ୁ େପାଲି ସ ପାଖେର ପହିବା ନି ହାତି
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ଦରକାର ଥିଲା। ବfୁ କ अଛି େସମାନ- ହାତେର। ଆହୁରି ବି ମାରଣା± ଥାଇପାେର।
ବସ ଲୁ ଟ ଉେqଶେର କି अଗ ପpର ପାଇଁ କି ଛି ବଡ ଦୁ ଘଟଣା ଘେଟଇବା ପାଇଁ
ଏମାେନ ଆସି ଥାଇପାରkି । େକଉଁ ସମୟକୁ େସମାନ-ର ପାନ अଛି କି ଏ ଜାେଣ?
େତେବ ଜରୁରୀ ବବା େହଲା ବସକୁ େପାଲି ସ ଥାନା ଆଗେର ରଖି, ପଥେମ ବସେର
ଥିବା ନି ରୀହ େଲାକ-ୁ ଉାର କରି ବା ଓ େସମାନ-ୁ େପାଲି ସ ହାତେର ଧେରଇବା।
େଗାେଟ େଗାେଟ ମିନିଟ ଡାଇଭର ମୁwେର ହାତୁ ଡି ପି ଟିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େକଜାଣି
େକଉଁଠି କି ଛି ସାହାଯ ମି ଳିଯିବା ଆଶାେର ଆଗ ପଛକୁ ଚାହଁୁ ଥାଏ। କି m ପାଖେର
ବସି ଥିବା କwର, କବାଟ ପାଖ େଛାଟ େବେର ବସି ଢୁ ଳାଉଥିବା େହଲପର କି ା
େଗାଡ ଉପେର ବେସଇ ଛୁଆକୁ ଶୁଆଉଥିବା ତା ବାପାକୁ େସ କି ଛି କହି ପାରୁନଥିଲା।
କହି େଦେଲ ଡରେର କାେଳ କି ଏ अବାକୁ ଆହୁରି ବି ଗାଡି େଦବା ଭୟେର। ଆହୁରି ପା
ଛअ କି େଲା ମି ଟର। ଆଗକୁ ଗାଡି ଚେଲଇବା ସହ ପଛରୁ କାେଳ କି ଛି ଶ¨ ଆସି ଲା େବାଲି
କାନଉଥାଏ। ମୁwେର ଠନ ଠନ େହଉଥାଏ। ରo ଗୁଡା ବି େଦାହ କଲାପରି ମୁw ଭିତେର
ଫୁଲ ୀଡ଼େର େଦୗଡୁ ଥାkି । अଜଣା ଆତ-େର େଦହ ସି ହିରୀ ଉଠୁ ଥାଏ ତାର। ହଠାତ
ଆଗରୁ େପାଲି ସ ଗାଡି େପେଟାଲି ଂେର ଆସି ବା େଦଖି କାଳ ବି ଳ ନକରି େବକେର
ପେକଇଥିବା ନାଲି ଗାମୁଛାକୁ ହାତେର ଭିଡି ଆଣି େପାଲି ସ ଗାଡି କୁ େଦେଖଇଲା େସ।
େପାଲି ସ କି m େଦଖି ପାରିଲା କି ନାହX େକଜାଣି, ବସକୁ କସ କରି ଚାଲି ଗଲା। ଆଶା ଟିକକ
ପୁଣି ମରି ଗଲା ଡାଇଭରର। ଆହୁରି ଦୁ ଇ କି େଲା ମି ଟର। େପାଲି ସ େପେଟାଲି ଂ ପାଇଁ
ଗେଲଣି ମାେନ ଏେବ ଥାନାେର ଜେଣ କି ଦି ଜଣ ମାତ େପାଲି ସ ଥିେବ। ନି ରାଶ ଲାଗିେଲ
ବି ମନ ଭିତେର ସାହସ ସୟ କଲା େସ। ତଥାପି , େଦଖାଯାଉ। ଏେବ ଯାଏଁ ନି ଜ ମନ
ଭିତେର ରଖିବା ଛଡା, ଆଉ କାହାକୁ କହି ପାରୁନଥିଲା େସ। ଗାଡି କୁ ଆେ^ ଆେ^ ଧୀର
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କଲା। ଆଉ ମାତ ପାଶହ ମି ଟର। କି m ହଠାତ େବକ େଦେଲ େଲାକ-ୁ ବାହାର କରି
େହବନାହX। ତା’ର ମେନ ପଡ଼ି ଲା େଯ, େସ ଚାରି ଜଣ ଢ଼ାବାେର ବସ ରହି ଲା ପେର ବି
ବାହାରି ନଥିେଲ। େତଣୁ ଏେବ ବି ବାହାରି େବ କି ନାହX ସେpହ। େତେବ େଲାକମାେନ
ଜାଣିେଲ अସୁବିଧା, େଦୗଡା େଦୗଡ଼ି କରି େବ। ପାଟି କରି େହା ହଲ ା କରି େବ। ଆେ^
ଆେ^ ଗାଡି ଧୀର କରି ଥାନାରୁ ମାତ ଦଶ ମି ଟର ଦୂ ରେର ରଖି ଲା େସ। କwରକୁ
କହି ଲା, େଲାକ-ୁ କହ, ଡାଇଭରକୁ अତଛୟା ଲାଗିବାରୁ େସ ଗାଡି ରଖିଯାଇଛି । ତା ପେର
ଆେ^ ଆେ^ ଜଣ ଜଣ କରି ବାହାରକୁ ଡାକ। କwର କି ଛି ବୁ ଝି ନପାରି ଡାଇଭରକୁ
ଚାହXଲା େବଳକୁ ଡାଇଭର ଏତି କି ସମୟ ଭିତେର କାଳ ବି ଳ ନକରି ଥାନାକୁ ଦଉଡି ଯାଇ
କି ଛି େଗାେଟ ଆଶ-ାେର ଏପରି ଘଟିଛି େବାଲି କହି ଲା ଥାନା ବାବୁ -ୁ ।
ଥାନା ବାବୁ େଫାନ କରି େବ ଭାବୁ ଭାବୁ େପେଟାଲି ଂେର ଯାଇଥିବା େପାଲି ସ ଗାଡି
ଆସି ସାରି ଥିଲା ବସର ପେଛ ପେଛ। େପାଲି ସ ଜି ପର ଡାଇଭର େଶଷ ମୁହୂତେ
 ର େଦଖି
ପାରି ଥିଲା ନାଲି ଗାମୁଛା ଖwିକ। ବସର ପତାକା କି ା ନାଲି କନା େବାଲି ଭାବି ଏେଡଇ
ଯାଇଥିବା େପାଲି ସ ବାବୁ , ଗାମୁଛା ସହ ହାତ ଟି ବି ହଲୁ ଛି େବାଲି େଦଖି ପାରି ଥିେଲ।
େତଣୁ କି ଛି अଘଟଣ ଆଶ-ାେର ଗାଡି ବୁ େଲଇ ବସର ପି ଛା କରି ଥିେଲ।
RTO େଚକି ଂ ଚାଲି ଛି, ବସ କାଗଜ ପତ ଯା େହଉଛି , ସମେ^ ବସି ରୁହ େବାଲି
ଶୁେଣଇ ଶୁେଣଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଥିେଲ ପାୟ ପା, ଛअ ଜଣ ବfୁ କଧାରୀ େପାଲି ସ।
ସମ^-ୁ ଆେ^ ଆେ^ ଚୁ ପ ଚାପ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ହଠାତ କବାଟ େଖାଲି କୁ ଦି
ପଡ଼ି ଥିେଲ େସଇ ସି ପର ରୁମ ଭିତରକୁ । ଖସି ଯି ବାପାଇଁ ବାଟ ନ ପାଇ ଚାରି ଜଣ- ଭିତରୁ
ଜେଣ ବfୁ କରୁ ଗୁଳିଟିଏ ଚେଳଇ େଦଲା। ଗୁଳିଟି ଆସି ବାଜି ଲା ଥାନା ବାବୁ - ଜ§େର।
ତଥାପି ସମେ^ ମିଶି କାବୁ କରି େନଇଥିେଲ ଏହି ଆତ-ବାଦୀମାନ-ୁ , େଯଉଁ ମାନ-ର
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େଯାଜନା ଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସକୁ ଲୁ ଟ କରି ଖସି ଯିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଭୁ ବେନଶର ଭି ତେର
ବସେର ହX ବି େ¾ାରଣ କରିବା। େସହି େଶାଇବା େକବି ନ ଭିତେର ହX େସମାେନ ବମ
ଖ~ିବାର ଥିଲା। ଲୁ ଟ ପାଇଁ ବବହାର କରିବାକୁ ବfୁ କ ଗୁଡିକ େଖାଳରୁ ବାହାର କରି
େସଟ କରି ବା ଭିତେର ହX ଏହି ପି ଲାଟି େଦଖି େନଇଥିଲା ଓ େଖଳନା ଭାବି ବfୁ କ ସହ
େଖଳି ବ େବାଲି अଳି କରି ଥିଲା।
କହି ବା ବାହୁଲ, ପରଦି ନ ସକାେଳ ପେତକ ଖବର କାଗଜର ମୁଖ ପୃ/ାେର ପଥମ
ଖବର ଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟି।
अଗ ପpରେର ବସର ଡାଇଭରକୁ ଉପିତ ବୁ ି ଖଟାଇ ପଚାଶ ଜଣ- ଜୀବନ
ରeା କରି ବା ପାଇଁ ମି ଳିଥିବା ଦଶଲe ପୁର<ାରରୁ ଚାରିଲe ଟ-ା ବfୁ କ ସହ େଖଳି ବ
େବାଲି अଳି କରି ଥିବା ପି ଲାକୁ େଦବ େବାଲି ଡାଇଭର େଘାଷଣା କରୁଥିବା େବେଳ ପି ଲାଟି
କି m अଳି କରୁଥିଲା େଗାଟିଏ େଖଳନା ବfୁ କ ପାଇଁ, ଯାହା େସ ଏେବ େଦଖୁଥିଲା େପାଲି ସ
ଭାଇ ମାନ- ହାତେର, ପେରଡ଼ ପେର େସମାେନ କାfେର ଧରି ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ।
ତା ପାଇଁ ସବୁ ବfୁ କ େଖଳନା ହX ଥିଲା...
ପଢm, ମଜା ନି अm, ମତାମତ ଦି अm....ଜୟ ଜଗନ} ାଥ

ଖଲାରୀ, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡି ଶା
େଫାନ-୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ- subal.mohapatra@gmil.com
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ଗପ େହେଲ ବି ସତ
ରାମ ବାବୁ ଜେଣ ସରପ ହି ସାବେର ନି ଜକୁ ପତି /ିତ କରି
ବହୁତ ଗବ अନୁ ଭବ କରkି । ଏକାଧାରେର େସ ଜେଣ ମଦପ ଆଉ
ବାହୁବଳୀ ମଧ । ଆଖ ପାଖ କି ଛି अଳର େଲାକ ତା- ନଁା ଶୁଣିେଲ
ଥରି ଯାଆkି । ଏମି ତି ପଭାବ ଶାଳୀ ନ େହେଲ ଆଜି କାଲି କା
ରାଜନୀତି େର ବା ତି /ିବ କି ଏ ? ରାମ ବାବୁ -ର ପରି ବାର କହି େଲ
ବାପା, ମାଆ, ଭାଇ, ±ୀ ସହ ଦୁ ଇଜଣ ସkାନ । ରାମ ବାବୁ ବହୁତ
ସଉକି ନ େଲାକ, ନୂ ଆ କପଡା ପି fିବା ଟିେକ ଶରୀରେର ସୁବାସି ତ
अତର ପକାଇ ନି ଶକୁ େମାଡି ଚାଲି ବା ତା-ର ନି ଖୁଣ ପତି ଭାକୁ
ବି େମାଚି ତ କରି ଥାଏ । କି ଛି େଲାକ ତା-ୁ ଗବୀ ଆଉ अହ-ାରୀ େବାଲି
କହି ଥାkି ତ କି ଛି େଲାକ ତା-ୁ ବାହାପି ଆ ଆଉ ମାଢୁ ଆ େବାଲି
କହି ଥାkି ।
ରାମ ବାବୁ ନି ଜ ସ¤ାଥ ନ ଥିେଲ େକୗଣସି କାମେର େଗାେଟ ପାଦ
ଆଗକୁ ପକାkି ନାହX । େକୗଣସି େଯାଜନା ଯଦି କାହା ନାମେର
ଆସି ଥାଏ େତେବ ରାମବାବୁ -ର ସ ାeର ବି ନା ଲାଗୁ ହୁଏନାହX, େହେଲ
ମେହଶ¤ର ସାହୁ

ରାମ ବାବୁ େସ େଲାକକୁ ଏମି ତି ଦଉେଦଇ ଥାkି ନି ଜ ଘରକୁ େଯ
େଯମି ତି େସ ବାଧ େହାଇ େଯାଜନା ପା अଥର अଧା େଦବାକୁ ବାଧ
େହବ । ବି ନା ଲାେର କାହାର ବାକ ଭ]ା କି अନାନ ସରକାରୀ
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ସୁେଯାଗରୁ ବିତ କେରଇ ଥାkି । ରା^ାକାମର अଧା अଥ ରାମ ବାବୁ -ର ଏମି ତିେର
ବହୁତ अଥ ସଂଗହ କରି ନି ଜ ଗୁଜୁରାଣ େମେଇ ଥାkି । େକହି ଏହାର ପତି ବାଦ କେଲ
େସ େଦେଖଇ େଦେଖଇ କୁ ହkି ମଁୁ ନି ବା ଚନ ସମୟେର େକେତ अଥ ବୟ କରି ଛି ଯଦି ଦଶ
ବଷ ପାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ପଇସା ହଡପ କରିବି େତେବବି ପରି େଶାଧ େହବ ନାହX ।
ଯାହା େହଉ େସ ଏମି ତିେର ନି ଜର ସଂସାର ସୁରୁଖୁରୁେର ଚେଲଇ ଥାkି ।
ପାୟତର େଶଷ ମୁwର ମୁଖ ରା^ାର ନି କଟେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଜyଲ ଥାଏ
। େସହି ଜyଲେର ଜେଣ ସାଧୁ ତପସା ରତ ଥାkି । େସ େଗାଟିଏ ବଟ ବୃ eର ପାଦ
େଦଶେର େକଉଁ କାଳରୁ ତପସା କରିଆସୁଛkି େଯ ତାହା ଗାମ ବାସୀମାେନ ମଧ अଜଣା
ଥାkି । ଫୁyୁଳା ଶରୀର ସହ ଜଟା ଜୁ ଟ ମ^କ । େକହି ଭo ଆସି କି ଛି ଫଳ ମୂଳ ଦାନ
କେଲ ଭeଣ କରkି । ଦି େନ ରାମ ବାବୁ େକୗଣସି କାମେର ବହାରି ଥାkି । ହଠାତ ତାେକାପ ଦୃ ି ପଡି ଯାଇଥିଲା େସଇ ବାବା- ଉପେର । େସ ନି ଜର ଗkବ ପଥେର अଟକି
ଯାଇଥିେଲ । ଆଉ ଯାଇ ସାଧୁ ଜଣ-ୁ କହି େଲ: '' ଆେର ମୂଖ  ବୁ ଢା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛି
ଏମି ତି ଉଲଗ} େହାଇ । ଏହା ଆମ ପାୟତ ବାସୀ- ପାଇଁ ଲଜାର ବି ଷୟ । ଭଲ ଦଶା
अଛି ତ େମା ପାୟତ ଛାଡ଼ । ତୁ ଜାଣିନୁ େୟ ପାୟତ େମାର । ଥାନା ବି େମାର,
ସରକାର ବି େମାର । ''
ସାଧୁ ଜଣ- ବି ନମ ଭାବେର କହି େଲ ବାପା ଆପଣ ଜାଣି ନଁାହାkି ମଁୁ େକଉଁ କାଳରୁ
ଏଠି ତପସା କରି ଆସୁଛି, ଆଉ େମାର େଯଉଁ ଦି ନ କରି ଥିବା ପାପ ପାୟି ତ େହାଇ ଯି ବ
ମଁୁ ନି ୟ ଏହି ଇହଲୀଳା ସରଣ କରି ବି । େୟ ଦୁ ନି ଆେର େମାର େକୗଣସି ଆଗହ
ନାହX , ଏଠି ସବୁ ସ¤ାଥପର, ଆେମ ଯାହା ପାଇଁ ଗବ अନୁ ଭବ କରୁଛkି କି ଯାହା ସହ
ସଂସାର କରି ଛkି ସବୁ ନି ଜ ସ¤ାଥ ପାଇଁ ଆମକୁ ନି ଜର କରିଛkି । अେମତ େକବଳ ନି ଜର
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କ]ବ ମାତ କରୁଛkି । ଆପଣ କହୁଥିବା ସଂସାରର ପତକ ସଦସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ
ନି ଜର କହୁଛkି ବା ଆପଣ-ର ପାୟତ ଓ ପରି ବାରର େଲାକମାେନ େସମାନ- ମଧରୁ
ଆପଣ େକବଳ ଜଣ-ୁ ନି ଜର େବାଲି କହି ବାକୁ अeମ େହେବ ତାହା ମଁୁ ପମାଣ କରି
େଦେଖଇ େଦବୀ ନି ୟ ! ଆପଣ-ର ପୁତ, ±ୀ ଓ ବାପା ମାଆ ମଧ ।
ରାମବାବୁ -ୁ ବହୁତ ମମାହତ କରି ଥିଲା ତପସ¤ୀ ଜଣ-ର କଥା ଟି । େହେଲ େସ
କହି େଲ ନା େମା ପରି ବାରର ସମ^ ସଦସ େଯଉଁ ମାନ- ପାଇଁ ମଁୁ ବି ପୁଳ ମାତାେର अଥ
ଉପାଜନ କରି ଛି େସମାେନ େମା ପାଇଁ ନି ଜ ଜୀବନ େଦବାକୁ ପେଛଇେବ ନାହX ।
ବାବା େକାମଳ ସ¤ରେର କହି େଲ ଶୁଣm ସରପ ବାବୁ ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ଏହି ଫଳଟି
େଦଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଫଳଟି ଆଜି ରାତି େର ଖାଇେବ । ଏବଂ ତାପେର ଆପଣ ମୃତ
ସଦୃ ଶ ପଡି ରହି େବ । ଆପଣ-ର େଚତନ ଶoି ଜାଗତ ରହି ବ େହେଲ ଆପଣ କି ଛି
କହି ପାରି େବ ନାହX । ଆପଣ-ର ଶରୀରର ସମ^ अy अeମ େହାଇ ରହି ବ ଜେଣ ମୃତ
ବoି ସଦୃ ଶ ।
ରାମ ବାବୁ କହି େଲ ହଉ ଠି କ अଛି େମାେତ ଫଳ ଦି अm ମଁୁ ଏଇେନ ଘରକୁ ଯାଇ
ଖାଇେନବି େହେଲ ମଁୁ ପୁନ ଜୀବି ତ େହବି ତ?
ନି ୟ ସରପ ବାବୁ ମଁୁ ଯାଇ ଆପଣ-ୁ ଜୀବି ତ କରାଇବି େମାର ତପସା ବଳେର
। ଆପଣ ବ^ ହୁअm ନାହX । ଆପଣ ନି ୟ ଜାଣି ପାରି େବ ଏହି ସଂସାରେର ମଣିଷର
ାନ େକଉଁଠି । ଆପଣ େମା ଘର, େମା ପରି ବାର, େମା ଗଁା, େମା ପାୟତ, େମା ଥାନା
ଆଉ େମା ସରକାରର अହମି କାର ସି ମିତତା ବି ଷୟେର ଉପଲ¢ି ନି ୟ କରି ପାରି େବ ।
ସରପ ରାମ ବାବୁ ଫଳଟି ଧରି ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି େଲ ଆଉ ଘେର ପହି ତପସ¤ୀ
ଜଣ- ଠି କ କହୁଛkି କି ଭୁ ଲ ଭାବି େଲ, ହଉ ଠି କ अଛି ଫଳଟିତ ଖାଇବି େହେଲ ଯଦି େସ
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ବାବା- କଥା ଭୁ ଲ ହୁଏ ତା- ଉେଠଇ ଆଣି ଏଇଠି ହାଣୀବି । ଏମି ତି କହି ରାମ ବାବୁ
ଫଳଟିକୁ ଖାଇ େଦେଲ ।
ଫଳ ଖାଇ େଦବା eଣି ତା-ର ଶରୀର ମୃତ ସଦୃ ଶ େହାଇ ଗଲା । େସ ସବୁ ଜାଣି
ପରି ଥାkି ଆଉ ସମ^- କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛkି େହେଲ କହି ପାରୁ ନାଂହାkି କି କାହାକୁ ଡାକି
ପାରୁ ନାଂହାkି ।
ବାପା-ର, ସ¤ାମୀ-ର, େମା ପୁअର କଣ େହଲା କହି ଘେର ଗଁା େର ଆଉ ପାୟତ
ଓ ସହରେର ହୁଡ଼ି ପଡି ଗଲା । ହଜାର ହଜାର େଲାକ- ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା ଆଉ ଡାoର ଆସି
କହି େଲ ସରପ ବାବୁ ମୃତ ! ଆପଣ ସମାଧି ର ଆେୟାଜନ କରm । ଘେର କpନର
େରାଳ ସହି ତ अkି ମ କି ୟାର ଆେୟାଜନ ଚାଲି ଲା, େନତା ଓ କୁ ଜି େନତା ପୁ ମାଲ
କରୁଥାkି । ରାମ ବାବୁ ସବୁ େଦଖୁଥାkି େସାଇ ରହି ଲା ଭଳି । ଆଉ ମେନ ମେନ ବାବା-ୁ
ସE ରଣେର ବ^ ଥାkି ।
ଠି କ ସମୟେର ବାବା ଆସି ପହଁ ଚିେଲ ସରପ ବାବୁ -ର ଘେର , େହେଲ େଲାକ
ଗହଳି ମଧେର ଏହି ଫୁyୁଳା ବାବା-ୁ ପଚାେର ବା କି ଏ । ଯାହା େହଉ େଠଲା େପଲା
କରି ବାବା ଯାଇ ପହଁ ଚିେଲ ରାମ ବାବୁ - ନି କଟେର ଓ କହି େଲ ମଁୁ ରାମ ବାବୁ -ୁ ବେଇ
େଦବୀ । ଉପିତ ସମ^ ଭଦ ମwଳୀ ଶୁଣି ଆଯ ଚକି ତ ସହ ବି ସE ି ତ େହାଇଥିେଲ ।
ମଲା େଲାକକୁ କଣ ବେଇ େଦେବ ଏଇ ଆମ ଗଁା ବାବା ! ରାମ ବାବୁ େଦଖି ବାବା-ୁ
ମଧ ଖୁସି େହେଲ ।
ଉପିତ ସ¦ନ ମwଳୀ- ମଧେର ଖୁସିର ଛାୟା େଖଳି ଯାଇଥିଲା । େହେଲ ବାବା
କହି େଲ ମଁୁ ସରପ ବାବୁ -ୁ େଗାେଟ ସ] େର ବେଇ ପାରି ବି । େସଇ ସ] ଟି େହଲା
ତା- ପରି ବାର ବା ଆତEୀୟ ମାନ- ମଧରୁ େକହି ଜେଣ ନି ଜର ପାଣ ଦାନ େଦବାକୁ
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ପଡି ବ । କି ଏ େଦଇ ପାରି େବ ତା-ର ଆତEୀୟ ଆସm ଆଉ ନି ଜର ପାଣ ଦାନ ଦି ୟm ।
ରାମ ବାବୁ ସବୁ କି ଛି ଶୁଣୁଥାkି । ନି ୟ େକହି ଜେଣ ତ ନି ଜର ପାଣ େଦଇ େମାେତ
ବେଇେବ ! ପଥେମ ତା-ର ପତ} ୀ-ୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଓ େସ ଏେବ ବି ନି ଜ ପାଖେର
ଥିବା अଥ ଆଉ ପି ଲା-ୁ େନଇ ଜୀବନ କାଟି ପାରି େବ େବାଲି କହି େଲ ଆଉ ତା-ରତ
ବୟସର ହାତ ମରାଯାଇ ନାହX । ତା ପେର ବାପା ମାଆ ତୀଥ ାନ ଭମଣ କରି ବାର
ବାହାନା କେଲ ଏମି ତି ଜଣ- ପେର ଜେଣ ଉପିତ ସମ^ ରo ସ#କ ଠାରୁ ରାଜନୀତି
ସ#କୀୟ ଆଉ ଆତEୀୟ ନି ଜର ପାଣ ଦାନ କରିବାକୁ अନି gା ପକଟ େଦଖି ବାବା େଶଷେର
କହି େଲ ମଁୁ େମା ପାଣ େଦଇ ପାରି ବି ଏଇ ସରପ ବାବୁ - ପାଇଁ । କାରଣ େସ ନି ୟ
ନି ଜର ବାକି ଜୀବନର କମ ଗୁଡିକୁ ଧମ ବାଟେର େନଇ ଜେଣ ସୁ ଶାସକର ଆସନ
ପାଇେବ େବାଲି େମାର ବି ଶ¤ାସ ଆଉ ଭରସା ମଧ ।
ବାବା ନି ଜ କମwଳରୁ ଜୀବନାମୃତ ଛି ନ କରି ରାମ ବାବୁ -ୁ ପାଣ ଦାନ କରି ଇହ
ଲୀଳା ସରଣ କରି ଥିେଲ । ରାମ ବାବୁ ବହୁତ ଦୁ ଃଖିେହେଲ େଯ ମଁୁ ନି ଜର କହୁଥିବା
ସମ^ ପରି ବାର, ସେହାଦର ଆଉ ସ#କୀୟ ମାେନ କଣ େକବଳ ନି ଜର ସ¤ାଥ ପାଇଁ ।
ବାବା-ର ମୃତୁ େର ରାମ ବାବୁ ଖୁ¢ େହାଇ ଥିେଲ ଆଉ ତା-ର ପତି ମା ଏେବବି େସ
ପଜ
ୂ ା କରୁଛkି ନି ଜର ପାୟତ କାଯାଳୟ ସ¸ଖେର । ଏେବ ସମେ^ କୁ ହkି ସରପ
େହବତ ରାମ ବାବୁ - ଭଳି । ପାଠକ ଆଉ ପାଠି କା ମାେନ କଣ ଏଇ କଥା କୁ ଗପ
ଭାବି େଲକି ?
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ସିଏ ବି ମାଆ
ଥର ଥର େହାଇ କ#ୁ ଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ା, କି ଛି ଦୂ ରେର ଠି ଆ
େହାଇଥିଲା ସୁେଦzା, ମୁହଁେର ରoର ଛି ଟା ଆଉ ହାତେର ରo େବାଳା
ଛୁରୀଟି ଧରି । ଆଖି େର ତା'ର ପଲକ ପଡୁ ନଥିଲା। ମହି ଷମqtନୀ ମା'
ଦୁ ଗା- ଭଳି ଉ]ୁ y ଠାଣିେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ସୁେଦzାର ଓଠେର
ଲାଖି ରହି ଥିଲା ବି ଜୟି ନୀର ହସଧାେର। େସଇ अବାେର େସ ଆେଦଶ
େଦଲା

ସଂପ%
ୂ  ାକୁ । “ଭୟ କରନା ମା’ େପାଲି ସକୁ େଫାନ୍ କର”

ମାଆର ଆେଦଶ ପାଇ ତେଳ ରoର ସମୁଦେର ଭାସୁଥିବା ର~ିତକୁ
ଥେର ଆଉ ନି ଜର ଛି ନ} େପାଷାକ ପିfା eତବି eତ ଶରୀରକୁ ଥେର
ଚାହXଲା ସଂପ%
ୂ  ା, ଚଟାଣେର ଥାପି େହାଇ ଯାଇଥିବା ପାଦ ଦୁ ଇଟିକୁ
ଆେ^ ଆେ^ େଘାଷାରି େଘାଷାରି େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା
େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ ପାଖେର ପହିଲା।
େପାଲି ସ୍ କୋଲରୁମର ନର ଡାଏଲ୍ କରି ବା ଆଗରୁ ଆଉଥେର
ଚାହXଲା ମା’ର ମୁହଁକୁ। େଗାଟାଏ अସnବ ଦୃ ଢ଼ତାର ଝଲକେର ଝଲସି
ଉଠୁ ଥିଲା ମା’ର ମୁହଁଟା ଯାହାର ଉ¦ଳ ରଶିE ପତି ଫଳି ତ େହଉଥିଲା
ସୁଷମା ପରିଜା

ସଂପ%
ୂ  ାର ସମଗ ସ]ାେର, ତା’କୁ ¾ୁ]t େଦଉଥିଲା, ସାହସ େଦଉଥିଲା,
ନି ଭୀକ କରୁଥିଲା। େପାଲି ସ୍ କୋଲ ରୁମ୍ର ନର ଡାଏଲ୍ କରି େସ
ନି ଜର ଘରର ଠି କଣା ଏବଂ େସଠି େଗାଟାଏ ହତାକାw େହାଇ
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ଯାଇଥବାର ସାଦଟି େଦଇ େସଠାେର ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ େହାଇ ବସି ରହି ଲା।
ପାୟ अଧଘା ପେର ପହିଥିଲା େପାଲି ସ୍ ଭାନ୍। ଧଡ୍ ଧାଡ୍ େହାଇ ଓହ ାଇ
ଆସି େଲ େପାଲି ସ୍ ମାେନ, ଜେଣ କାେମରା ଧରି ଲାଗିଗେଲ ଘଟଣାଳର ଫେଟା
ଉଠାଇବାେର, ଆଉ ଜେଣ ମହି ଳା ସବ୍ ଇନ୍ସେପର ତା’ ମାଆକୁ ଧରି କ’ଣ େକମି ତି
େହଲା େବାଲି ପଚରା ଉଚରା ଆରn କରି େଦଇଥିେଲ।
ଇନି ସେପର ଜଣକ ସଂପ%
ୂ  ା ଆଡକୁ ଥେର ଦୃ ି ପକାଇ େବାଧହୁଏ କି ଛି अନୁ ମାନ
କରି ପାରୁଥିେଲ େତଣୁ େସ େସଠାେର ପଡ଼ି ଥିବା େଚୗକି ଟି ଉପେର ବସି ପଡି ମୁହଁମାଡ଼ି
ପଡି ଥିବା ଶବଟିକୁ ଓଲଟାଇ େଦବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ତା- ସହେଯାଗୀ ମାନ-ୁ । ଶବର
ମୁହଁକୁ େଦଖି ଚମକି ପଡ଼ି େଲ େସ, କାରଣ ର~ିତ୍ ଥିଲା େସଇ अଂଚଳ ଜଣାଶୁଣା େନତା
ଶnୁନାଥ ନାୟକ- ପୁअ। ବି ଜୁଳି େବଗେର ଖବରଟା େଖଳି ଗଲା अଳସାରା। େପାଲି ସ୍
ଗାଡି େଦଖି କି ଛି େଲାକ ଆଗରୁ ଜମା େହାଇ ସାରି ଥିେଲ, ଏେବ େଲାକାରଣ େହାଇ
ଉଠି ଥିଲା ାନଟି। େପଁ ପଁା କରି ଶnୁନାଥ ନାୟକ- ଦାମୀକାର୍ ସହି ତ ଆଉ ଦୁ ଇ ଚାରି ଟା
କାର୍ ଆସି େବକ୍ କଷିଲା େସଠି । େସଥିେର ଭ]t େହାଇ ଆସି ଥିବା େନତା- େଚଲା
ଚାମୁwା ମାେନ େଲାକ ଗହଳି କୁ େଠଲାେପଲା କରି ମାଡି ଗେଲ ସୁେଦzାର ଘର ଭିତରକୁ ।
ଧର ଧର ମାର ମାର ଧନିେର ଗଗନ ପବନ ପକ#ିତ େହାଇ ଉଠି ଲା, ତହXରୁ କି ଛି ମହି ଳା
କେନବଳ- େହପାଜତେର ଥିବା ସୁେଦzାକୁ ଭିଡି ଆଣି ବି ଧା େଗାଇଠାମାରି ଲହୁ
ଲୁ ହାଣ କରି ପକାଇେଲ। ପରିିତି अଣାୟ] େହବାର େଦଖି େପାଲି ସ୍ ଇନି ସେପର
ଶଶା- ପଧାନ ଉଗେହାଇ ମାରପି ଟ୍ କରୁଥିବା େଲାକ- କବଳରୁ ଉାର କରି ସୁେଦzା
ଆଉ ସଂପ%
ୂ  ା-ୁ େପାଲି ସ ଭାନ ଭି ତେର ବସାଇ ଭିଡଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଥାନା
अଭିମୁେଖ ଗାଡି ଛୁଟାଇ େଦେଲ। ଯି ବା ସମୟେର ଶୀଘ େସଠାେର ରଖା େହାଇଥିବା
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 ପାଇଁ ପଠାଇେଦବା ଲାଗି ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ
ଆଲାନ୍ସେର ଶବକୁ େପାମଟମ
ସହେଯାଗୀ ମାନ-ୁ ।
ଥାନାେର ପହିବା ପେର ପରିିତି अସnାଳ େହାଇ ପଡି ଥିଲା। କଥାଟା ସାଂଘାତି କ
ଆକାର ଧାରଣ କରି ଥିଲା, କାରଣ ସୁେଦzା େକୗଣସି ସାଧାରଣ ମହି ଳାଟିଏ ନଥିଲା, େସ
ଥିଲା ଜେଣ କି ନ}ର। େଗାଟାଏ କି ନ}ର ହତା କରି ଥିଲା ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା େନତାର ଏକ
ମାତ ପୁତକୁ । ାନୀୟ େଲାକ- ଦାବି େହଉଥିଲା ସୁେଦzାକୁ େସମାନ- ନି କଟକୁ ଛାଡି
େଦବାଲାଗି, େସମାେନ ତା’କୁ ଦw ବି ଧାନ କରି େବ, େପାଲି ସ୍ ନୁ େହଁ । “ତାକୁ ଛାଡ଼ ଆମ
ହାତେର”ର ନାରାବାଜି , େହାହାଲ ା ସହି ତ ଉପର ମହଲରୁ ମଧ ଘନ ଘନ େଫାନ୍
ଆସି ବାେର ଲାଗିଥିଲା ଥାନାକୁ । ଏଇ ପରି ିତି େର କ’ଣ କରି େବ ଚି kା କରି ପାରୁନଥିେଲ
ଖwଗିରି ଥାନା अଧି କାରୀ ଶୀ ବରଦା ପସନ} ଦାସ। ସୁେଦzାକୁ େନଇ ସାଧାରଣ
ହାଜତେର ରଖି ବାକୁ ବି ତା-ର ସାହସ େହଉନଥିଲା। େସଠାେର ଥିବା अନ अପରାଧୀ
ମାେନ ହୁଏତ ତା’କୁ ସାମାନ ଭାବେର ଗହଣ କରି ନ ପାରkି । ଝି अଟି ଠାରୁ ଏପଯk
ବୟାନ ନି ଆ େହାଇ ପାରି ନି, େସଥିେର ପୁଣି ଏେତ ଗwେଗାଳ।
ବହୁତ ଭାବି ଚି kି େଶଷେର େସ ଇନ୍ସେପର ପଧାନ ବାବୁ -ୁ ଥାନାେର ଥିବା ଏକ
ସ ତ ରୁମ୍ କୁ େସ ମାଆ ଝି अ ଦୁ ଇ ଜଣ-ୁ ଆଣ େବାଲି ଆେଦଶ େଦେଲ।
ମାଆ ଝି अ େସଠାେର ପହିବା ପେର ସୁେଦzାକୁ େଜରା କରି ବାକୁ ଆରn
କରି ଥିେଲ ଆଇ ଆଇ ସି ବରଦା ବାବୁ । େକୗଣସି ଦି ¤ଧା ନକରି ଦୃ ଢ ସ¤ରେର କହି ଥିଲା
ସୁେଦzା, “ହଁ , ହଁ , ମଁୁ ମାରି ଛି ର~ିତ୍ କୁ , କାରଣ ସି ଏ େମା ଝି अର ଇ¦ତ୍ ଲୁ ଟିବାକୁ
ଯାଉଥିଲା। ତା’କୁ ମାରି େମା ଝି अକୁ ମଁୁ ରeା କରି ଛି। ତା’ ଭଳି ଆ ରାeସଟାକୁ ମାରି ଛି
େବାଲି େମା ମନେର େକୗଣସି अବେଶାଷ ନାହX। ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ମେତ ଯାହା ବି ଦw
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େଦେବ ଦି अm କି m େମା ଝି अକୁ ଛାଡି ଦି अm, ତା’କୁ ସୁରeା ଦି अm, ଏତି କି େମାର
ପାଥନା”
ସୁେଦzା-ର ଏଇ ସ¤ୀକାେରାoି ଆଉ ଘଟଣାଳେର େପାଲି ସ୍ .ାରା ଜବତ
େହାଇଥିବା ମାରଣା± ସହି ତ ପମାଣ ପାଇବା ପେର ଆଇ ଆଇ ସି ବରଦା ବାବୁ
େକୗଣସି

ଆଉ

ପତି କି ୟା ପକାଶ ନକରି ତା-ୁ ସ¤ତ ହାଜତଟିେର ଭ]t କରି େଦଇଥିେଲ।

ସଂପ%
ୂ  ା ତା’ର ବୟାନ େଲଖାଇ ସାରି େଶଷ ଥର ଲାଗି ମା’କୁ େଭଟିବାକୁ अନୁ ମତି
ମାଗିଥିଲା ଆଇ ଆଇ ସି -ୁ । ମହି ଳା େପାଲି ସ୍ କେନବଳ ଜଣକ ସହି ତ ଯାଇ େସ
ପହିଥିଲା ତା’ର ମା’ ବpୀ େହାଇ ରହି ଥିବା େକାଠରୀ ପାଖେର। ହାଜତର ଲୁ ହା ଗୀଲକୁ
ହାତେର ଧରି ପଥରର ମୂ]t ପରି ଠି ଆ େହାଇଥିଲା ମା’, ତା’ର ଆଖିେର ଲୁ ହ କି ମୁହଁେର
େବଦନାର େକୗଣସି ଚି ହ} ନଥିଲା। ସଂପ%
ୂ  ା କାpି କାpି ଚାପି ଧରିଲା ମା’ର ଦୁ ଇ ହାତକୁ ।
କ’ଣ କହି ବ େବାଲି ଭାଷା ¾ୁରୁ ନଥିଲା ତା’ ମୁହଁେର। ସୁେଦzା େସଇ ଲୁ ହାଗୀଲ୍ େଦଇ
ଦୁ ଇ କାf ଧରି ଫିସ୍ ଫିସ୍ େହାଇ କହି ଲା, “ଘରକୁ େଫରି ଯା, ଯାହା କହି ଛି अeେର
अeେର ମାନି ବୁ, ଭୟ କରିବୁ ନି , ସୁମିତା ମାଉସୀ अଛି , େସ େତାର ସବୁ କଥା ବୁ ଝି ବ,
ତେତ େମା ରାଣ ଆଉ େମାେଟ ମେତ େଦଖା କରି ବାକୁ ଆସି ବୁନି , ମଁୁ ନି େ େଫରି ଆସି ବି
େତା ପାଖକୁ । େତା ବି ନା କ'ଣ ମଁୁ ବି ପାରି ବିେର ମାଆ? ତୁ େଯଉଁଠି ଥିେଲ ବି ମଁୁ େତାର
ସବୁ ଖବର ପାଇବି । ଯା’ ଜଗନ} ାଥ ତେତ ରeା କରି େବ” ଯା, ଯା ଶୀଘ ଏଠୁ ପେଳଇ
ଯା
େସମି ତି କାpି କାpି अେଟାରି ®ାଟିଏ ଧରି ଘରକୁ େଫରି ଲା ସଂପ%
ୂ  ା। ବାଟସାରା ତା'
ଆଖରୁ ଲୁ ହ ଝରିବା ବp େହଉନଥିଲା। ଜନE େହଲା ଦି ନୁ େସ ସୁେଦzାକୁ ତା’ର ମାଆ
େବାଲି ଜାଣିଛି। ସି ଏ ବଡ େହବା ପେର ସୁଶୀଳା ମାଉସୀଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା େଯ ତା' ମାଆ
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ଦି େନ ରାତି େର ଆସି ଲା େବେଳ େଗାଟିଏ ଡବି ନରୁ ତା'ର କାp ଶୁଣି କୁ କୁ ରମାନମୁହଁରୁ ଉାର କରି ଆଣିଥିଲା ତା'କୁ । ତା'ର େସ}ହେର ମା' ଏମି ତି ବାfି େହାଇ ପଡି ଥିଲା
େଯ ତା'କୁ ଝି अ କରି ପାଖେର ରଖିବା ଲାଗି ଜି ଦ୍ ଧରି ବସି ଥିଲା ସମ^ ସାଥୀ- ହଜାେର
ବାରଣକୁ ନମାନି । ଖାସ୍ ତା'ରି ପାଳନ େପାଷଣପାଇଁ

अଧାରୁ ପାଠଶାଠ ଛାଡି କି ନ}ର

ବ^ିେର ଆସି ରହି ଥିବା ମା' ପାଇେଭଟେର ବି ଏ ପାଶ୍ କରି , ାଫ୍ ସି େଲ®ନ କମି ଶନେର
ପରୀeା େଦଇ, ନି ଜ ଲାଗି ସରକାରୀ अଫିସେର କି ରାଣୀ ଚାକି ରିଟିଏ େଯାଗାଡ କରି
େନଇଥିଲା।
ପଥେମ ପଥେମ େସମାେନ ଖwଗିରିେର କି ନ}ର ବ^ିେର ରହୁଥିେଲ, ମାଆ ଚାକି ରୀ
କଲାଦି ନୁ େସଇ ପାଖାପାଖି अଲଗା ଘରଭଡ଼ା େନଇ ରହି େଲ। ବ^ିର ମାଉସୀ ମାେନ ମା'
अଫିସ୍ ଗଲାପେର ପାୟତଃ ତା-ର ଘରକୁ ଆସି ତା'ର େଦଖାଶୁଣା କରି ଥାkି । େଛାଟ
ଥିଲା େବେଳ ସଂପ%
ୂ  ା କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା। ସମାଜେର େସମାେନ େଯ େଗାଟିଏ ଭିନ}
େଶଣୀୟ ଜୀବ େସକଥା େସ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା। େସମାନ-ର େବଶ େପାଷାକ, ସଜବାଜ
ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତା'କୁ । େସମାେନ ସମେ^ ଖୁବ୍ େସ}ହ ଶା କରୁଥିେଲ ତା'କୁ ।
ଧୀେର ଧୀେର େସ ବଡ େହଉଥିଲା, ବାହାେର ପି ଲା- ସହି ତ େଖଳି ବାକୁ ଗଲାେବଳକୁ
େସମାେନ ତା'କୁ ସାyେର େଖଳାଉ ନଥିେଲ, ଖୁବ୍ ଦୁ ଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ାକୁ । ମାଉସୀ
ମାନ-ୁ େସକଥା କହି େଲ େସମାେନ ବାଆଁେରଇ େହାଇ କହୁ ଥିେଲ, “ତୁ ତ ଆମ ଝି अ, ଆମ
ସାyେର େଖଳି ବୁ, ତା- ପାଖକୁ କାହXକି ଯାଉଛୁ? ଆଉ େସଠି କି ଯି ବୁନି ” ସଂପ%
ୂ  ାର
ଇgା ନଥିେଲ ବି େସ ବାଧ େହାଇ ଘର ଭିତେର ହX ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ େହଲା
ପେର ମା’ ତା’କୁ <ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ସାyେର େନଇ ଯାଇଥିଲା। େସଠି ତା'ରି
ଭଳି अେନକ ଗୁଡିଏ ପି ଲା ଆସି ଥାkି େସମାନ- ବାପା ମାଆ- ସାyେର। େସମାନ-ୁ
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େଦଖି ତା'କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାy ମି ଳିଯିେବ େଖଳି ବାକୁ େବାଲି , େହେଲ
ତା'ର ନଁା େଲଖା େହାଇ ପାରିଲାନି କାରଣ ତା' ବାପା ନାହଁ ାkି । େସ ମା'କୁ ପଚାରି ଥିଲା
େସଦି ନ କାହXକି ତା'ର ବାପା ନାହଁ ାkି େବାଲି । ମା' କହି ଥିଲା ସବୁ ପି ଲାମାନ-ର ବାପା
ନଥାkି । ତା'ପରଦି ନ କ'ଣ େକଉଁଠୁ କି ଛି କାଗଜପତ ଆଣି ମା' େଦଇଥିଲା <ୁଲେର ଆଉ
ତା'ର ନଁା େଲଖା େହାଇଥିଲା। କାଲି ଠାରୁ <ୁଲ ଯି ବ େବାଲି ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇଥିଲା େସ।
କି m େସ ଖୁସି ତା'ର େବଶୀ ସମୟ ରହି ନଥିଲା, <ୁଲେର ପି ଲାମାେନ ତାକୁ େକମି ତି
େଗାଟାଏ ଭିନ} ପକାରର ଦୃ ିେର େଦଖୁଥିେଲ, େସଇଠି େସ ଜାଣିଲା େଯ ତା' ମାଆ
ସମ^- ମାଆ ଭଳି ନୁ େହଁ , େସ େଗାଟିଏ କି ନ}ରର ଝି अ। େସଇଥିପାଇଁ अନମାେନ ତାକୁ
ଘୃଣା ଚeୁେର େଦଖୁଛkି । ମା'କୁ ପାଣରୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଥିବା ସଂପ%
ୂ  ା େସଇଦି ନ ମନେର
ିର କରି େନଲା େଯ ସି ଏ ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢି ବ, ଦୁ ନି ଆଁେର ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ
େହାଇ େଦଖାଇେଦବ େଯ କି ନ}ର ମା' ବି अନ ମାଆମାନ- ଭଳି ମାଆଟିଏ। ସି ଏ ମଧ
ତା'ର ଛୁଆକୁ ପାଳି େପାଷି ମଣିଷ କରିପାେର।
ପଖର ବୁ ିମତୀ ଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ା, ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢୁ ଥିଲା। ନି ଜର ସୁpର
ନମ ବବହାର ଏବଂ େମଳାପୀ ସ¤ଭାବ େଯାଗୁ अ ଦି ନ ମଧେର େସ ସମ^-ର
ପି ୟପାତ େହାଇ ପାରି ଥିଲା। ପମ, ସମ େଶଣୀରୁ େମଧାବୃ ]ି ପାଇ ମାଟି କ୍ ପରୀeା
ପଥମ େଶଣୀେର ଭଲ ନର ରଖି ପାଶ୍ କରି ରମାେଦବୀ ମହି ଳା ମହାବି ଦାଳୟେର
ବି ାନ ବି ଭାଗେର ପଢୁ ଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ା। ବୟସ ବଢି ବା ସହି ତ ସଂପ%
ୂ  ାର େସୗpଯ ମଧ
ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢି ବାେର ଲାଗିଥିଲା। ଆଖପାଖର ସବୁ ବାଳୁ yା େଟାକା ଯାକ ତା'ର ପି ଛା
ଛାଡୁ ନଥିେଲ। େସଇ େଟାକା ଦଳ- ମୁଖିଆ ଥିଲା ର~ିତ୍। ାନୀୟ ଜେଣ ବାହୁବଳୀ
ରାଜେନତା- ଏକ ମାତ ପୁତ। ଥିଲାବାଲା ଘରର ପୁअ େହାଇଥିବାରୁ ପାଠଶାଠ ନପଢି
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ଦେଳ ବାଳୁ yା େଟାକା-ୁ ସାyେର ଧରି ସବୁ େବେଳ ଛକ ପାନେଦାକାନ ଆଗେର ଆÅା
ଜେମଇ ଥାଏ। ବାଟେର ଯାଉଥିବା ଯୁବତୀ ଝି अମାନ-ୁ ନାନା ପକାରର अଶୀଳ ଇyିତ
କରି ବା ସହି ତ ଟଣା ଓଟରା ବି କେର। େସଠାେର ଉପିତ ଥିବା େଲାେକ ସବୁ େଦଖୁଥିେଲ
ମଧ ତା' ବାପା- ଭଲେର େକହି କି ଛି ପତି ବାଦ କରkି ନାହX। େସଦି ନ କେଲଜେର
ସକାଳୁ ଆ ପାି କାଲ କ ାସ୍ ଥିବାରୁ ସଂପ%
ୂ  ା ତରତର େହାଇ କେଲଜକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ
ଛକ ପାଖେର ତା'ର ସାଇେକଲର ହାwଲ୍ କୁ ଧରି अଟକାଇ େଦଲା ର~ିତ୍। ତା' ସାy
ମାନ- ମଧେର କି ଏ ଜେଣ କହି ଉଠି ଲା, “ଚାରିଦି ନ େହଲା ଭାଇ ଆମର ତମକୁ େକେତ
କରି ଡାକୁ ଛkି ,

ତେମ କାନ େଦଉନ କି ଆଁ? ଭାଇ ଆମର ପସp େହଉନାହଁ ାkି ନା

ଖାତି ରି ପଡୁ ନାହଁ ାkି ମ” ସାଇେକଲରୁ ଓହ ାଇ ଆହତ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଗଜt ଉଠି ଲା
ସଂପ%
ୂ  ା , “କାହXକି ରା^ା ମଝି ଟାେର େମା ସାଇେକଲ୍ ଟା अଟକାଇଛ ଶୁେଣ। ତମ ଭାଇ
କି ଏ କି ? ମଁୁ ତା- କଥା କାହXକି ଶୁଣିବି? ଏ ରା^ାଟି ତା-ର ଜମି ଦାରୀ ନଁା କ'ଣ?”
ଏତି କି କହି ସାରିଲା େବଳକୁ ସାମନାେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ର~ିତ୍ ସଂପ%
ୂ  ାର ହାତଧରି
ଭିଡି େନଇଥିଲା ନି ଜ ଆଡକୁ । ନି ଲଜ
 - ଭଳି କହି ଉଠି ଥିଲା, “ଆେବ ମେତ ଚି ହ} ି ନୁ , ଆ
େମା ପାଖକୁ , ଭଲକରି ଚି େହ}ଇ େଦବି ” ରା^ା ଉପେର ଏମି ତି ଟଣା ଓଟରା କରି ବାରୁ
ଲାଜ ଆଉ ଭୟେର େଗାଟାପେଣ ନାଲି ପଡି ଯାଇଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ା। ରାଗେର ହି ତାହି ତ
ାନଶନ
ୂ  େହାଇ େସ ଠାଏ କରି ଚଟକଣୀେଟ କଷିେଦଇଥିଲା ର~ିତର ଗାଲେର। େସଠି
ଥିବା େଦଖଣାହାରୀଏ ତଟ େହାଇ ପରରକୁ ଚାହX ହସି େଦଇ େଯଝା ବାଟେର ଯି ଏ
ଚାଲି ଗେଲ। ଆଗରୁ େକେବ ପତି ବାଦର ସ¸ଖୀନ େହାଇ ନଥିବା ର~ିତ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା
'ଇ¦ତ୍ କା ସୱାଲ ଥିଲା। େସ ସଂପ%
ୂ  ାକୁ େସଇଠି େସମି ତି ଛାଡି େଦଇ ନି ଜ ଘରକୁ
େଫରି ଗଲା। େଫରି ଗଲା ସି ନା ରହି ରହି ସଂପ%
ୂ  ାର େସଇ ଚଟକଣୀର ଶ¨ଟା ଶୁଣା
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ଯାଉଥିଲା ତା'କୁ । ଗାଲେର େସଇ ଜାଗାଟି ମଝି େର ମଝି େର େପାଡି

ଉଠି ତା'

ପୁରୁଷପଣିଆକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। େସ ସଂପ%
ୂ  ା ବି ଷୟେର ଟିକିନିଖି ଖବର ସଂଗହ
କରି ବାକୁ ତା'ର େଚଲା ଚାମୁwା-ୁ ଲଗାଇ େଦଇଥିଲା ଆଉ ସୁେଯାଗ ଉwୁଥିଲା େକମି ତି
ପାେନ ଚଖାଇବ ତା'କୁ । େସଦି ନ ସକାଳୁ ଝି ପିଝିପି ବଷା ଲାଗି ରହି ଥିଲା। ଛତାଟି ଧରି
अଫିସ୍ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ଝି अକୁ ତାଗିଦ୍ କରି େଦଇଗଲା ସୁେଦzା, “ଆଜି ଦି ନକ ଯାକ
ପବଳରୁ ପବଳତର ବଷା ସହି ତ ବି ଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ବେର ମାଆ, ତୁ ଆଜି କେଲଜ
ଯାଆନା, ଘେର ବସି ପଢାପଢି କର, ମଁୁ ସୁବିଧା କରି अଫିସ୍ ରୁ ଶୀଘ େଫରି ଆସି ବି।”
ମା’ କଥା ମାନି େସଦି ନ କେଲଜ ନଯାଇ ଘେର ବସି ପଢାପଢି କରୁଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ା।
ଦି ନସାରା ପବଳ ଝଡ ବଷା ଲାଗି ରହି ଥିଲା। ଘରୁ େମାେଟ ବାହାରି େହଉନଥିଲା। ରା^ା
ଘାଟ ଶନ
ୂ ୍ ଶାନ୍ େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଖଟ ଉପେର େଶାଇ ପଢୁ ପଢୁ େବେଳ େକେତେବେଳ ତା'କୁ ନି ଦ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା
େସ ଜାେଣନା। ହଠାତ୍ ନି ଜ ଉପେର କ'ଣ େଗାଟିଏ ଓଜନି ଆଁ ଜି ନିଷ ଲଦି େହାଇ ପଡି ଲା
ଭଳି ଲାଗିବାରୁ ଚାଉଁକିନା ନି ଦ ଭାyିଗଲା ତା'ର। ନି ଦ ମଳ ମଳ ଆଖିେର ଚାହXଲା
େବଳକୁ ତା'କୁ ଦି ଶିଗଲା ବହEରାeସ ଭଳି ତା'କୁ ମାଡି ବସି ଥିବା ର~ିତର ମୁହଁଟା। ର~ିତ
ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉଟ ମଦଗfେର ସଂପ%
ୂ  ାର େପଟରୁ ଭାତ ବାହାରି ଆସି ଲା ଭଳି
ଲାଗୁଥିଲା। ର~ିତର େଗାଟିଏ ହାତ ତା' ପାଟିକୁ ଚାପି ଧରି ଥିଲା अନ ହାତଟି ତା’ର
େପାଷାକ ଉ]ାରି ବାେର ଲାଗିଥିଲା। ଗଁ ଗଁ ଶ¨ କରି ର~ିତ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତାହା ସଂପ%
ୂ ା
ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲା କି m େସ େଚାକେଲ ମଧ ତା'ର ପାଟିରୁ େକୗଣସି ଶ¨ ବାହାରୁ
ନଥିଲା। ଶରୀରର ସବୁ ଶoି ଏକତି ତ କରି େସ ତା'ର ଦୁ ଇ ହାତେର ନି ଜ ଉପରୁ େଠଲି
ତେଳ ପକାଇ େଦଲା ର~ିତକୁ ଏବଂ େଗାଟାଏ ଝଟକାେର ଖଟ ତଳକୁ ଡି ଆଁେଟ ମାରି
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ବାହାର ଆଡକୁ ଧାଇଁଲା େସ। ସଂପ%
ୂ  ାର अତକtତ ଆକମଣେର ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିବା
ର~ିତ୍ ଉଠି ପଡି ପାତ୍ ଧାବନ କଲା ତା'ର। ପାଣ ବି କଳେର େରାେଷଇ ଘର ଭିତରକୁ
ପଶି ଯାଇ କବାଟଟାକୁ କି ଳି େଦବାକୁ େଚା କଲା ସଂପ%
ୂ  ା େହେଲ ର~ିତ୍ େସେତେବଳକୁ
େସଠାେର ପହି ସାରି ଥିଲା। କବାଟକୁ େଜାରେର ଧା ମାରି େଖାଲି େଦଇ ଯାଇ
ପଛପଟରୁ ଧରି ପକାଇଲା ସଂପ%
ୂ  ାକୁ । ର~ିତ୍ କବଳରୁ ରeା ପାଇବାର ଆଉ େକୗଣସି
ଉପାୟ େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା ତା'କୁ । େସଠାେର ଥିବା ପରି ବାଡାଲା ଭି ତେର ଥୁଆ
େହାଇଥିବା ଛୁରୀଟିକୁ ଭିଡି ଆଣି ଭୁ ଷିେଦଲା ର~ିତର େପଟେର। ପି ଚକାରୀ ଭଳି ଆ ରo
ଛି ଟିକି ଆସି ଲା ତା'େପଟରୁ। ଆଃ.... େବାଲି ଆ] ଚିାରଟିଏ କରି େପଟକୁ ଚାପି ଧରି
ପଛକୁ ଘୁି ଗଲା ର~ିତ୍ ଆବାକାବା େହାଇ େସ ଚାହX ରହି ଥିଲା ସଂପ%
ୂ  ାର ମୁହଁକୁ।
ଏଡି କି ପତଳା ନକନକ େହାଇ ଝି अଟି ଭିତେର େଯ ଏେତ ଶoି अଛି େସ ଭାବି ପାରୁ
ନଥିଲା। ଛୁରୀଟି ଏପେଟ ଫୁଟି େସପେଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଭୀଷଣ ରoସାବ େଯାଗୁ
ତା'ର ଶରୀର अବଶ େହାଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଖିେର अfାର େଘାଟି ଆସୁଥିଲା, େସ ଟଳି
ପଡ଼ି ଲା ତେଳ।
େସଦି ନ ଲଗାଣ ବଷା େଯାଗୁ अଫିସେର ଉପାନ କମ୍ ଥିଲା, ସୁେଦzାର କାମ ବଢି
ଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଗୁଡିକ ଡି ୋଜ୍ अଫ୍ କରୁ
କରୁ ଦି ନ ତି ନିଟା ବାଜି ଲା। େସଯାଏଁ େସ ଚାହା କପଟିଏ ବି ପି ଇବାକୁ ସମୟ ପାଇ
ନଥିଲା। ବଷା େସେତେବଳକୁ ଟିକିଏ କମି ଯାଇଥିଲା। ଘେର ଏକା ଥିବା ସଂପ%
ୂ  ା କଥା
ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା ତା'ର। କ'ଣ କରୁଥିବ ଏକା ଏକା ଭାବି ମନଟା ଘାି େଗାେଡଇ
େହାଇଗଲା। ବଡବାବୁ - ଠାରୁ अନୁ ମତି ମାଗି େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଥିବା ବାଗ୍ କାfେର
ପକାଇ େସ ବାହାରିଲା ଘରକୁ । ଘେର ପହି େଦଖି ଲା କବାଟ ବp अଛି ଭି ତରୁ। ଠକ୍
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ଠକ୍ କରି ବାେଡଇବା ପେର ମଧ େକହି କବାଟ ନେଖାଲି ବାରୁ ଘରର ପଛ ପେଟ ଥିବା
କବାଟେର ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାେଡଇବା ଆରn କଲା େସ। ଏଥରକ ମଧ ନି ରାଶ େହାଇ
କବାଟଟାକୁ ଟିେକ େଜାରେର େଠଲି େଦଲା ସୁେଦzା। େକଁ କରି ଆବାଜ୍ କରି େଖାଲି ଗଲା
କବାଟଟା। ଆଯ େହଲା ସୁେଦzା, ଏେତ ଦାୟି ତହୀନ ତ ସଂପ%
ୂ  ା ନୁ େହଁ େଯ କବାଟ
େଖାଲା ରଖି ଏମି ତି अଚି kା ନି ଦେର େଶାଇ ପଡି ବ। କି ଛି େଗାଟିଏ अଘଟଣ ଘଟିଥିବା
ଆଶ-ାେର ଘର ଭି ତରକୁ ଧାଇଁଲା େସ। େଦଖି ଲା ରoର ସମୁଦ ଭିତେର ମୁହଁକୁ ମାଡି
ପଡି ଛି େଲାକଟିଏ, ତା' ପଛ ପଟୁ ଛୁରୀର अଗଭାଗଟି ବାହାରି େଦଖା ଯାଉଛି । ଘେର
େଗାଟିଏ କଣେର ତଟ େହାଇ ପଥରର ମୂ]t ପରି ବସି ଛି ସଂପ%
ୂ  ା। ଆଖି େର ପଲକ
ପଡୁ ନି , ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଛି । ଭୟଭୀତ େହାଇ ଏକ ଲୟେର अେନଇ ରହି ଛି
େଲାକଟିକୁ। େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ଝି अକୁ େକାେଳଇ େନଲା ସୁେଦzା। ପାଖେର ମା'କୁ ପାଇ େଭା
େଭା କରି କାpି କାpି କୁ ାଇ ପକାଇଲା ସଂପ%
ୂ  ା। େସଇ अବାେର କହି ଗଲା ତା' ସହି ତ
ଘଟିଥିବା ଦୁ ଘଟଣା ସବୁ । ଝି अର ଦୁ ଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି କାpି ଉଠି ଲା ସୁେଦzାର ମନ।
େକଜାଣି େକେତେବଳ ଯାଏ େସମି ତି ପରରକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି କାpୁ ଥାଆkି ମାଆ ଝି अ ଦୁ ଇ
ଜଣ। କ'ଣ େଗାଟିଏ ଚି kା କରି ଚମକି ଉଠି ଲା ସୁେଦzା। ଆେ^ କରି ନି ଜ ପାଖରୁ
अଲଗା କରି େଗାଟିଏ ଯାଗାେର ବସାଇ େଦଲା ସଂପ%
ୂ  ାକୁ । ତା' ଆଖରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େଦଇ
ତା'କୁ ସାkନା େଦଲା, “ତୁ ଭୟ କରନା ମାଆ, େତା’ ମା’ ବିଥିଲା ଯାଏ େତାର କି ଛି
େହବନି । ତେତ େମା ରାଣ ମାଆ! ତୁ ଏ ବାବଦେର କାହାରି କୁ କି ଛି କହି ବୁନି । ଯାହା
କି ଛି ବି କହି ବାର କି କରି ବାର अଛି ମଁୁ କରି ବି”
ତରବର େହାଇ ତେଳ ପଡି ଥିବା େଲାକଟିକୁ ଓଲଟାଇ େଦଇ ତା' େପଟେର ପଶି ଥିବା
ଛୁରୀଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଭଲକରି େପାଛା େପାଛି କରି ନି ଜ ହାତେର ଆଉଥେର ତା'ର
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େପଟେର ଭୁ ଷିେଦଲା। ସଂପ%
ୂ  ାର ହାତ ମୁହଁେର ଭଲକରି ସାବୁ ନ ଲଗାଇ ସଫାସୁତୁରା
କରି େନଇ ବସାଇ େଦଲା େଗାଟାଏ ଯାଗାେର।
ଘେର େଯଉଁଠି େଯଉଁଠି ସଂପ%
ୂ  ାର ରo ଲଗା ପାଦଚି ହ} ପଡି ଥିଲା, େସସବୁ କୁ ଘଷି
ମାଜି ସଫା କରି କପଡା ସବୁ ଜାଳି େଦଲା। ନି ଜର ଝଞଣ ମୁହଁେର, ହାତେର,
ଲୁ ଗାପଟାେର ରo ର ଛି ଟା ମାରି अେପeା କରି ରହି ଲା େପାଲି ସ୍ ର ଆସି ବାକୁ ।
अେଟାରି ®ାର େବକ୍ ମାରି ବା ଶ¨େର ଧାନ ଭାyିଗଲା ସଂପ%
ୂ  ାର। ପକୃ ତି 
େହଲା େସ। अେଟାରି ®ାର ଡାଇଭରଟି ପଚାରୁଥିଲା, “ଦି ଦି! ଏଇଠି ଓହ ାଇେବ ନା ଆଗକୁ
ଯି େବ?”
ନା ' ନା' ଏଇଠି ରଖ କହି ରି®ାରୁ ଓହ ାଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢାଇଲା ସଂପ%
ୂ  ା।
ରହି ରହି ମା' ର େସଇ ହସହସ ମୁହଁଟା ନାଚି ଉଠୁ ଥିଲା ତା' ଆଖିେର
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ପରିଭାଷା
ବୃ  ଶି eକ ଜଣ- ଜି ଲାପାଳ-ୁ େଭଟିବାକୁ ଖୁବ ଆତୁ ର। ଜେନୖ କ
ଜି ଲାପାଳ ଏକଦା ତା-ର ପି ୟ ଛାତ ଥିେଲ। େସ କଥା ଭାବି ଲା େବଳକୁ
ଛାତି କୁ େ େମାଟ େହଇଯାଉଛି ବୃ  ଶି eକ-ର। ଚି ଠି େଲଖି ନି ଜର
ଦୁ ଃଖ ଜେଣଇଛkି ଆଶୁ ପଦେeପ ଆଶା କରି ଆଜି େଭଟିବାକୁ ଆସି ଛkି
ତା- ବସାକୁ  ହଁ , ସବୁ ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର ଓ ଏ ସୁନାମ ପଛେର
ନି ିତ ଭାେବ ବୃ  ଶି eକ-ର ପgନ} ହାତ ରହି ଛି ମନ ଭିତେର
େକେତ େକେତ କନା ଆଉ କି ଛି ବାଟ ପେର ସତ େହବାକୁ ଯାଉଛି 
ଏମି ତି ଭାବନାେର ବାଟ ଚାଲୁ ଥାkି ବୃ  ଶି eକ ଜି ଲାପାଳ- ବସା
अଭିମୁେଖ ଜି ଲାପାଳ- ବସା ଆଗେର ଲା ଧାଡ଼ି  ନି େୟାଜି ତ
ସୁରeାକମୀ ସଭି-ୁ ଘଉଡ଼ାଇବାେର ବ^ ସାର ଆଜି ନାହାkି ,
କାଲି କି ଆସି ବ ଯାअ ସବୁ ....! ଗହଳି ଭାyି ସାରି ଥାଏ ବୃ  ଜଣସୁରeା କମୀ-ୁ କହି େଲ, “ତୁ ମ ସାର-ୁ ଯାअ କହି ବ, ଗଁାରୁ ତୁ ମ ନାଟ
ସାର ଆସି ଛkି ...!”
େତା ଆଖି ଖରାପ ନା କାନ ଖରାପ, ତେତ େଦଖା ଗଲାନି ସବୁ
େଲାକ େଫରି କି ଗେଲ, ମଁୁ କହି ଲି ପା’ ସାର ନାହାkି େବାଲି  ରୁe
ଗଳାେର ଉ]ର େଦଲା ସୁରeା କମୀ କି ଛି ନା କି ଛି ସ#କ େଯାଡି
अେଶାକ କୁ ମାର େସଠୀ

ଦି अkି ..ଶ...! ଧୀର ଗଳାେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ବି ରoି େହଉଥାଏ
ସୁରeା କମୀ ଜଣ- ...
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କି ଛି ସମୟ ପେର ଜି ଲାପାଳ ମହାଶୟ ତରତରେର ନଟ ସାର- ପାଖ େଦଇ ଗେଲ
ସୁା ଆଡ଼ ଆଖିେର ବି ନଜର ପଡ଼ି ବାକୁ ବି ଫୁରୁସତ ନାହX, ସି ଧା କାରେର ବସି
ବାହାରି ଗେଲ ପର ମୁହୂ]େର ହାବୁ କାେୟ ପବନ ପଶି ଆସି ଉେଡଇ େନଇଗଲା େଟବୁ ଲ
ଉପେର ଗଦା େହାଇଥିବା ଚି ଠି, ଦରଖା^ ସବୁ  ନି ଜର ପାଦ ତେଳ ପଡି ଥିବା ଚି ଠି ଖwିକ
ଉଠାଇବାକୁ ବି ଆଉ ବଳ ନାହX ତଥାପି ଥର ଥର ହାତେର ଚି ଠି ଖwିକ େଦଖି ଚମକି
ପଡି େଲ ନଟ ସାର ...! ଚି ଠି ଖwିକ ମନ ଭିତରର ନି ବୁଜ େeାଭ ପରି େସମି ତି ନି ବୁଜ
େହାଇ ରହି ଗଲା ହଠାତ େଯମି ତି ମନ ଭିତେର ଏକ ପବଳ ଘୁ%t ଝଡ ଆସି ଚାଲି ଗଲା
ନି ରବ ନି ଜନ
 ବି ି େଦଇ (ଯଦି ଓ େକାଳାହଳ ଜାହି ର୍ କରୁଥାଏ ଚାରି ପାଖ)
େରାମ ନ େହାଇଗଲା अତୀତର ସE ତି ସବୁ  ସବୁ କୁ

ଲି େଭଇବାକୁ

ପଡି ବ,

କଳାପଟାକୁ ଡରେର ଲି େଭଇଲା ପରି ଆସି ବା େବଳର େଭାକ େଶାଷ େସ ଘୁ%tଝଡ଼େର
ସବୁ ଉେଡଇ େନଇଛି ..! ବସ ଧରି େଫରିବାକୁ େହବ ସfା ସୁା ପୁଣି ଗଁାକୁ ଦି େକାଶ
ଚଲା ବାଟ ବସ ଚାଲି ଥାଏ ଗkବ अବି ମୁେଖ अବାଧ अତୀତ ପୁଣି ଜଳ ଛବି ପରି
ଆଖି ଆେଗ ଉପଦବ କରିଚାଲି ଥାଏ ମନ ଇଛା କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ଚି ହXକି ଉଠି େଲ ନଟ
ସାର ..
ଟିେକଟ ଦି अ ...?
ପସ କାଢ଼ି ବାକୁ ପେକଟେର ହାତ ପୁେରଇଛkି ତ... ^¢ େହଇଗେଲ ନଟ ସାର..!
ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ି ବାକୁ ବସି ଥାଏ େକଇ େଟାପା ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସି ଲାଣି... ସଠି କ ଭାେବ
ମାେନ ପେକଇ ପାରୁନାହାkି ତା- ପସ େକଉଁଠି ଗେଳଇ େଦେଲ ନା କି ଏ ପେକଟ
ମାରି େନଲା...!!
ବଡ अନୁ ନୟ େହାଇ, କwର-ୁ କହି େଲ, “ମଁୁ ସତ କହୁଛି େମା ପସ େଚାରି େହାଇ
ଯାଇଛି ...!” ବସର ସବୁ େଲାକ ଡବ ଡବ େହାଇ अେନଇଥାkି 
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କwର କି ଛି ମୁହୂ] ନି ରବ ରହି ନଟସାର- ମୁହଁକୁ ଚାହXେଲ, ବସି ବା ପାଇଁ
କହି େଲ ..
ନି ଜକୁ ଖୁବ ନି ସ ଓ अସହାୟ ମେନ କରୁଥାkି ନଟ ସାର ସୁeE ଓ ଳ
ୂ ଭାବେର
ଏେତ ସରି େହେବ େବାଲି େସ େକେବ ଭାବି ନଥିେଲ ମନ ତଳର eତ େବଳୁ େବଳ
ଗଭୀର େହବାେର ଲାଗିଥାଏ
ଠି କଣା ଜାଗାେର ବସ ରହି ଲା, ନଟ ସାର ବସରୁ ଓେହ ଇେଲ ତା- ପେଛ ପେଛ
କwର େସ ଯାଇ ନଟ ସାର- ପାଦ ଛୁଇଁ ପଣାମ କେଲ, “ସାର, ମେତ ଚି ହ} ି
ପାରୁଛkି ...? ମଁୁ , ବି ଶୁ! େଶଣୀର େଶଷ େବେର ମଁୁ ବେସ ଆପଣ- ମାଡ଼ ଆଜି ବି
େମାର ମାେନ ପଡ଼ି ଯାଏ, ହାତ େମାର କଳାଜାମ ପଡ଼ି ଯାଏ େସଇ ପାଠ ଦି ଧାଡ଼ି େମା
ଜୀବନ ଜୀବି କାେର ଖୁବ ସହାୟ େହାଇ ପାରି ଛି େସ ଋଣ ମଁୁ େକେବ ସୁଝି ପାରି ବିନି”
ବାରୁ ଗଳାେର କହି ଚାଲି ଥାଏ େଶଣୀର ପଛ ଧାଡି େର ବସି ଥିବା ପି ଲାଟି ନାଟ
ସାର-ର अkରର େକାହ ଉବେକଇ ଉଠି ଲା କwରକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି େଲ ନଟ ସାର
କି ଛି ମୁହୂ], ନୀରବେର କି ଛି େଟାପା ଲୁ ହ ସମଥନ କରୁଥିେଲ ଏ अବo ଆେବଗକୁ 
ଘେନଇ ଆସୁଥାଏ ମାଛି अfାର ସମୟ ନି ଜ ଗଁାକୁ ଚଲା ବାଟ ଧରି େଲ ନଟ ସାର
ମନ ଭିତେର ଏକ अପବ
ୂ  ଶି ହରଣ ବାଟ ସବୁ

େଘାଡା ଚଢି ଲା ପରି ପଛେର

ରହି ଯାଉଥାଏ େକେତ େବେଳ ଗଁା ମୁwେର ପହଁ ଚିେଲ େସ ନି େଜ ଜାଣି ପାରି େଲନି  େସ
अନୁ ଭୂ ତି େସମି ତି େଶଷ ନି ଶ¤ାସ ପଯk ସେତଜ ରହି ଥାଏ
କଳାପଟାରୁ େସ େସ କ ୀ ସମୀକରଣ େକଉଁ କାଳୁ ଲି େଭଇ ସାରି େଲଣି  ଜଳ ଜଳ
ଦି ଶୁଛି କଳାପଟାେର ଶି eାର ପରିଭାଷା
କଲାଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ମିଲି अପା
ଶି eକ ଦି ବସ अବସରେର ଏକ ମହାନ ଶି eୟତୀ ପାଈଁ କି ଛି
ମି ଲି अପା। ବହୁତ ଦି ନର କଥା। ପି ଲାଟି ପଥମ େଶଣୀ ପଢ଼ୁଛି।

ରାeୀ ପ%
ୂ t ମା େସଦି ନ। ସବୁ ପି ଲାମାନ-ର ହାତେର ରାeୀ। ରy

େବରyର ରାeୀ ସମେ^ ପି fିଥିେଲ। କି m ପି ଲାର ହାତଟି ଖାଲି । ମନ
ଦୁ ଃଖ କରି େଗାଟିଏ େକାଣେର ବସି ଛି। ତାକୁ ରାeୀଟିଏ ବାfିବା ପାଇଁ
କି ଏ ନାହX। ସତେର ଏେତ ବଡ଼ ସଂସାେର କି ଏ ନାହାkି । ମି ଲି अପାନଜର ପଡ଼ି ଲା। େସ ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ େକାମଳ ପି ଲାଟିର େବଦନା।
େକାେଳଇ େନଇଥିେଲ ପି ଲାଟିକୁ। ଆେର ଲି yରାଜ କାହXକି ମନ ଦୁ ଃଖ
କରି ବସି ଛୁ? ମଁୁ ପରା େତାର ବଡ ଭଉଣୀ। ଚାଲ ଯି ବା ଆମ ଘରକୁ
େତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାeୀ କି ଣି ଆଣି ଛି।
ପଧାନ ଶି eୟତୀ-ର अନୁ ମତି େନଇ ପି ଲାଟାକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ
ତା- ଘରକୁ । ରାeୀଟିଏ ବାfି େଦଇଥିେଲ। ଆଳତୀ େଦଇ, ଦୁ ବ
ହଳଦୀ ଚାଉଳ ସହ ପି ଲାଟାକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଆପଣାଇ େଦଇଥିେଲ।
ପି ଠାପଣା, ମି ଠା ନି ଜ ହାତେର ଖୁଆଇ େଦଇଥିେଲ। ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା
େସଇ ଭାଇଭଉଣୀର େସଇ ପବି ତ ବfନ। ପି ଲାଟିର େକୗଣସି ସମସା
अପା अତି ସୁpର ରୀତି େର ଦୂ ର କରି େଦଉଥିେଲ। अପା ପାଖେର ଥିଲା
ଲିyରାଜ ପସାଦ
अମୂଲ ପ,ନାୟକ

अସରkି ଭଲ ପାଇବା। ଗପଗୀତ ଆଉ େକେତ କଥା। ଭଲମp
ଉପେଦଶ। ଭାଇର ରeା ଥିେଲ େସ। କି ଏ କହି ଲା ରo ବfନ?
ସଂପକ ମାେନନି େକୗଣସି ରo ବା ପରିବାର େଛାଟ ସୁତା ଖି अରୁ ହX ଗଢ଼ି
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ଉଠି ଥାଏ ପବି ତ ବfନ। ବାfି େହାଇଯାଇଥାଏ ଜୀବନର େଡାରି । ମି ଲିअପା େମାର
ଶି eୟତୀ ନଥିେଲ େସଇ େମାର अପା। େମାର ବଡ ଭଉଣୀ। ସମୟ େସାତେର େକେତ
େଯ ଚାଲି ଯାଇଛkି । େକେତ େଯ ସଂପକ ଭାyି ଯାଇଛି । େକେତ ରo ସ#କ େସଇ
ସୁअେର ଭାସି ଯାଇଛି ।
ସE ତି ବହୁତ ହଜି ଯାଇଛି । କି m େସଇ ଦି ନର ଖିअଟି ଏେବ ବି େଡାରୀ େହାଇ
ରହି ଯାଇଛି ।
େସ େମାର ଦୁ ଃଖେର ଦୁ ଃଖୀ ଓ ସୁଖେର ସୁଖୀ। ଆଜି ର ଏ ମି ଛ ଭରା ସଂସାର େସ
ଜେଣ ସତ। ସତେର ଯଦି ଏେବ ଏମି ତି ଶି eକ ଥିେଲ ଆମ େଦଶେର ସୁନା ଫଳି ଥାkା।
ସତେର ମି ଲି अପା ପରି ଶି eକ/ଶି eୟତୀ ବ]ମାନ ବି ରଳ। ଧୀେର ଧୀେର ଦୁ ନି ଆ ବଦଳି
ଗଲାଣି। େନୖ ତିକତା ଓ ମୂଲେବାଧ କମି ଗଲାଣି। ସ¤ାଥପର ଦୁ ନି ଆ। କାହାପାଖେର ସମୟ
ନାହX। େମାର ମି ଲି अପା ପାଖେର ସମୟର अଭାବ େକେବବି ନଥାଏ। ସବୁ ପଶ}ର ଉ]ର
ତା- ପାଖେର ଥାଏ। ଝୁି ପଡି େଲ ହାତ ଧରି େଟକି ଦି अkି । କାpିେଲ ପଣତେର େପାଛି
ଦି अkି । େଧୖ ଯ ହରାଇେଲ େଧୖ ଯ ଦି अkି । ଖୁସିେର ଖୁସୀ ହୁअkି । ଭଗବାନ ତା-ୁ ଦୀଘ
ଜୀବନ, ସବଦା ଖୁସି ଓ ସ¤ାବାନ୍ ରଖm।
ପି ଲାଟି ବଡ େହାଇଗଲାଣି। କେଲଜ ଝି अର ବାପା। ନି େଜ ବି ଜେଣ ଶି eକ। କି m
ମି ଲି अପା ପାଖେର େସ କୁ ନି ପି ଲାଟିଏ। ମା, ବାପା ଓ ବଡ ଭଉଣୀ ମି ଲି अପା ତାର।
ଦଉଡ଼ି ଯାଏ ଦୁ ଃଖ ଲାଗିେଲ ତାକୁ । େକାେଳଇ ନି ଏ ତାର କୁ ନି ଭାଇକୁ ମି ଲି अପା। କୁ ହkି
ବାପା େକେବ ସମସାରୁ ପେଛଇ ଯି ବୁନୁ । ସାମନା କରି ବୁ। ଆଜି ର ବଡ ସମସା କାଲି
ବହୁତ େଛାଟ। ମଁୁ ପରା अଛି େତାର ମି ଲି अପା। ଭଗବାନ- ପାଖେର େତାର ସବୁ େବେଳ
ଶୁଭ ମନାସି ବା ପାଇଁ।
େତାର ପାଇଁ ମଁୁ अଛି । େସ କହkି ବାପା ଦୁ ଇଟି କଥା ମନ ରଖିଥିବୁ। ଯାହା କରି ବୁ
ସାହାସ ସହି ତ କରିବୁ ଓ ନି ଜ କାମଟିକୁ ସୋଟେର କରି ବୁ। ବି ଜୟ େଶଷେର ନି ିତ
େତାର।
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କାହାକୁ ନ ମଣି ବ ହୀନ
ଜyଲର ନଁା ଚ#ାବଣ। େସଠାେର ବହୁତ ପଶୁପeୀ ବାସ
କରୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଦୁ  ସି ଂହୀ େସଠାେର ଏକଛତବାଦ ଶାସନ
ଚଲାଇଥିଲା। अନକୁ କ େଦଇ େସ ବହୁତ ଖୁସି ପାଏ। ତା ଉପଦବ
ପାଇଁ ସଭିଏଁ अତି / ଥିେଲ, େହେଲ ଭୟେର ତା ସହ େକହି ଲାଗୁ
ନଥିେଲ।
େସଠାେର ରହୁଥିଲା କୁ ନି ଭअଁରଟିଏ। େସ ଏ ଫୁଲରୁ େସ ଫୁଲକୁ
ଉଡ଼ି ବୁ ଲି ମଧୁ ସଂଗହ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ
ଲାଗୁଥିଲା। େସ ସବୁ େବେଳ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଦୁ 
ସି ଂହୀକୁ ଛାଡ଼ି ସଭି ଏଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ପଶଂସା କରୁଥିେଲ। ସି ଂହୀ ଚାହଁୁ
ନଥିଲା ଜyଲେର ତା' ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଏ ପଶଂସା ପାଉ। େସ କାରେଣ
ଭअଁର ଗାଇବା ଆରnିଲା ମାେତ ଗଜନ କେର। ଯାହା ଶୁଣି ସମେ^
ଉଠି ପଡ଼ି ପଳାkି । ସି ଂହୀର କକଶ ଗଜନ ଶୁଣି ଭअଁର eେଣ ବଧି ର
ପାଲଟିଯାଏ। ନି ଜ ଗୀତ ନି େଜ ଶୁଣି ପାେରନି । ବାକି ମାେନ େକଉଁ
ଶୁଣେk..! େସ ମନମାରି ଚୁ ପ୍ େହାଇଯାଏ ଦି େନ େସ ସି ଂହୀକୁ
ବି zୁପି ୟା ପଜ
ୂ ାରୀ अନୁ େରାଧ କଲା େସ ଗୀତ ଗାଇବା େବେଳ େସମି ତି ନ ଗଜt ବାକୁ ।

ସି ଂହୀକୁ ତାକୁ ପବଳ ଗାଳି େଦଇ ତଡ଼ି େଦଲା।
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ଭअଁର ମନ ଦୁ ଃଖେର ଥାଏ। ଭାବୁ ଥାଏ, ଆଉ େକେତ ଦି ନ ଏମି ତି ଚାଲି ବ। ମେନ
ମେନ ସି ଂହୀକୁ ପାେନ େଦବାକୁ ିର କଲା। ତା ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଜୁ ଟିଲା। ଦି େନ
େଦଖି ଲା ସି ଂହୀ ଚି ତ୍ େହାଇ େଶାଇ ଯାଇଛି । େସ ସି ଂହୀର ନାକ ଭିତରକୁ ପଶି ଖୁ#ିଲା
ତୁ ହାକୁ ତୁ ହା। ସି ଂହୀକୁ େଦେଖ କି ଏ କାpି କାpି ଛଟପଟ େହଉଥିଲା। େହେଲ ଭअଁର
ବାହାରୁଥିଲା। ଏହା େଦଖି ସବୁ ଜୀବଜm ଖୁବ୍ ଖୁସି େହଉଥିେଲ। ସି ଂହୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା
ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବଟିଏ ତା’ ନାକ ଭିତରକୁ ପଶି କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି । ତା’ ଭମ ଧାରଣାର अk
କରି ବାକୁ କି ଛି ସମୟ ପେର ଭअଁର ପଦାକୁ ଆସି ଲା। େସେତେବଳକୁ ସି ଂହୀର अବା
େବହାଲ୍। େସ ଭअଁରକୁ େଦଖି अବାକ୍। ମେନ ମେନ ସବୁ ବୁ ଝି ସାରି ଥିଲା େଯ େକେବ
କାହାକୁ ହୀନ ମଣିବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ । ଭअଁର ସାyକୁ ଜyଲର ସମ^-ୁ eମା ମାଗିଲା।
ସଭିଏଁ ଟିକି ଭअଁରକୁ ପଶଂସା କେଲ। ସି ଂହୀ ସୁଧୁରିଗଲା।
କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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ଝଗଡ଼ା
େସଦି ନ ସfାେର େମା ନ’ ମାସର ଝି अକୁ କାେଖଇ କରି ଡ଼ର
ବାହାରି ଲା େବଳକୁ ସାମନା ଘରର େସୗମା ଭାଉଜ େଦଖାେହେଲ େସ
ବି

ଓଡ଼ି ଶାରୁ,

ଭୁ ବେନଶରେର

ଉଭୟ

ବାପଘର

ଓ

ଶାଶୁଘର

ବାyାେଲାର ହାଇଟ୍ଫିଲ୍ଡ୍ ିତ ଏ ଆପାଟେ ମର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସାମନା
ସାମନି େହାଇ ତି ଆରି େହାଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଲା କରିଡ଼ର ବାହାରି
ଯାଇଛି  େଛାଟ େଛାଟ ପି ଲାମାେନ अପରାହ}େର ଏଠି ସାଇେକଲ
ଚଳାkି , ଦଉଡ଼ା ଦଉଡ଼ି େଖଳkି , ବାଟବଲ୍ କି ଫୁଟବଲ୍ େଖଳkି ,
େହାହଲ ା କରkି  ମଁୁ ଘର ଭିତେର ଥାଇ େସ ସବୁ ର ଆନp ନି ଏ ଏଇ
ମାେସ େହବ ଆେମ ଏଇ ଆପାଟେ ମକୁ ଆସି ଛୁ େତଣୁ ବାହାରକୁ
େବଶୀ ବାହାରି ନି
କି ଛି ଔପଚାରି କ କଥାବା]ାପେର ପଚାରିଲି , “ଭାଉଜ ଆଜି
ପି ଲାମାେନ କାହX କାହାେର େଖଳୁ ନାହାkି ତ?”
“ତେମ ଜାଣିନ କି ତନୁ ? ଗତକାଲି ଏଇ େଡାର୍ ନର ଶେହ
ଦୁ ଇେର ରହୁଥିବା ବyାଳୀ ±ୀ େଲାକଜଣକ ପି ଲାମାେନ େଖଳୁ ଥିବା
अନସୂୟା ପwା

େବେଳ ଭିଡ଼ି ଓ େରକଡ଼tଂ କରି ଆପାଟେ ମର ହାଟ୍ସଆପ୍ ଗପ୍ ଚାଟେର
ଛାଡ଼ି ଛି ପି ଲାମାେନ େଖଳି େଲ କାେଳ ତା’ ଶାkି ଭଗ} େହଉଛି  ଘେର
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େକହି ପି ଲାପି ଲି ନାହାkି  ସବୁ ଦି ନ ସ ାମୀ±ୀ- ଝଗଡ଼ା ଗତକାଲି ରାତି େଗାଟାଏ
େବଳକୁ େମାେତ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲା, ଶୁଣିଲା େବଳକୁ ଦୁ ହX-ର ଝଗଡ଼ା ଖୁଦ୍ େଯାରେର
ଚାଲି ଛି ±ୀେଲାକଟା ସବୁ େବେଳ ଝଗଡ଼ା କରି କରି ଏକ ମାନସି କ େରାଗୀ ପାଲଟି ଗଲାଣି
େବାଧହୁଏ ବାହାେର କାହାସହ ମି ଳାମି ଶା କେରନି , ଘେର ନି ତି ନି ତି ସ ାମୀ ସହ
 ମେର ଘଟୁ ଥିବା ନି ତିଦିନିଆ ଘଟଣା କଥା
ଝଗଡ଼ା” ଭାଉଜ କହୁଥିେଲ, ଆପାଟେ
“ଜାଣିଲ ତନୁ , ତା ସ ାମୀ ଜଣକ ଭଲେଲାକ ମ େଗାଟିଏ ବଡ଼ କ#ାନୀେର ମାେନଜର
अଛkି  ଆମ ଆପଟେ ମର େସେକଟାରୀ କାମ ବି େସ ହX କରkି ”
ଚୁ ପ୍ ରହି ଭାଉଜ- କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଆଉ ଭାବୁ ଥିଲି, “ସ ାମୀ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ
େଲାକ, ବାହାେର ଏେତ ସବୁ ଦାୟି ତ ତୁ ଲାଉଛkି , ଏେତ ଜଣ-ର ଏେତ କଥା ବୁ ଝି
ପାରୁଛkି , େକେବ ନି ଜ ±ୀକୁ ବୁ ଝି ଛkି କି ? େକେତ ଏକୁ ଟିଆ, େକେତ अଶାk େସ
अଭାଗିନୀ ±ୀ େଲାକଟିର ମନ, େକେବ ଜାଣିବାକୁ େଚା କରି ଛkି ? ଜେଣ ଯଦି अନ
ଜଣକୁ ବୁ ଝୁଥାkା, ଏେତ ଝଗଡ଼ା ହୁअkା କାହXକି? ଝଗଡ଼ା କଣ ଏକୁ ଟିଆ କରି ହୁଏ?

ବାyାେଲାର
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ସବୁ ଜ ପୃଥିବୀର ସପ}
େବୖ ଶାଖ ମାସର ସମୟ ଆକାଶଟା େମଘାgନ}  ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ଶି ରି ଶି ରି ପବନ ବହୁଥାଏ େସ ପବନଟା େଦହେର ବାଜି େଲ ଟିକିଏ
ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ େକାଳଥବାଡ଼ି ନାମକ ଗଁା ଟିଏ େସହି ଗଁାେର କୁ ନା
ଓ ମୁନା ନାମେର ଥିେଲ ଦୁ ଇଭାଇ ତା- ଘେର େରାେଷଇ କରି ବାପାଇଁ
ଜାେଳଣୀ ନଥିଲା େତଣୁ େସଦି ନ ଦୁ େହଁ ଜyଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ
ବାହାରି େଲ ତା- ହାତେର ଦୁ ଇଟା ଟାyିଆ ଆଉ େପାଷା କୁ କୁ ର
ତା- ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥିଲା ଜyଲଟି ତା- ଘରଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂ ର
େହବ େସହି କୁ କୁ ରଟି କୁ ନା ଓ ମୁନାର ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥାଏ ତ
େବେଳ େବେଳ େସମାନ- ଆଗେର ଯାଇ ତା-ୁ

अେପeା କରି

ରହୁଥାଏ
ଜyଲେର ଦୁ େହଁ ପହିେଲ ଶାଳ, ପି ଆଶାଳ, ସାହାଜ, ଆ
ଆଦି ବି ଭିନ} ଜାତି ର ଗଛଲତାେର ଜyଲଟି ପରି ପ%
ୂ  ଥିଲା କି m କଣ
େହବ, ସବୁ ଗଛରୁ ପତଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ େଦଖିବାକୁ
ଥୁା ଥୁା ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ଥିବା ପତ ଗୁଡ଼ିକେର େକହି ଜେଣ ଦୁ ବୃ]
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ନି ଆଁ ଲଗାଇ େଦଇଥିବାରୁ ଜyଲଟି ଚାରି ଆେଡ଼ େପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା
ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନି ଆଁେର େପାଡ଼ି କଳା କଳା ଓ ଶୁଖିଲା େଦଖାଯାଉଥିଲା
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अାେର ଗାମୁଛା ଭି ଡ଼ି , ହାତେର ଟାyିଆ ଧରି କାଠ ସଂଗହ କରି ବାପାଇଁ ପ^ୁତ େହେଲ
ଦୁ େହଁ ଦୁ ହX-ଠାରୁ କି ଛି ଦୂ ରତାେର ରହି କାଠ ସଂଗହ କରୁଥାkି  େସତି କି େବଳକୁ
କୁ କୁ ରଟି ତା-ଠାରୁ କି ଛି ଦୂ ରକୁ ଯାଇ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି େଫରି ଆସି ଲାଣି ଆଉ କୁ କୁ ରଟି
କୁ ନା ଓ ମୁନା ପାଖକୁ ଦୁ ଇଚାରି ଥର ଯି ବା ଆସି ବା େହଲାଣି େଯମି ତିକି େସ ଜyଲେର
କି ଛି େଦଖିଛି େବାେଧ େତଣୁ େସ ତା ମାଲି କମାନ-ୁ କହି ତା ପାଖକୁ େନଇ ଯି ବାକୁ
ଚାହଁୁ ଛି  ମୁନା କୁ କୁ ରର ସେ-ତଟି ବୁ ଝି ପାରି ତା ପେଛ ପେଛ ଚାଲି ଲା କୁ କୁ ରଟି ମୁନାକୁ
େନଇ ଚାଲି ଲା, େଠକୁ ଆ ଥିବା ାନକୁ  ମୁନା େଠକୁ ଆକୁ େଦଖି ଭାରି ଖୁସି େସ ତା ବଡ଼
ଭାଇ କୁ ନାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଲା େଠକୁ ଆ ଛୁଆ ଏମାନ-ୁ େଦଖି ଭୟକଲା ଏବଂ େଡଇଁ
େଡଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଲା େଠକୁ ଆ ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ବାକୁ ଭାରି ଇgା େତଣୁ
େସମାେନ ତା ପେଛ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଧରି ବା ପାଇଁ େଚା କେଲ ନି ରୀହ ନି ାପ
େଠକୁ ଆ େସମାନ-ୁ

ଧରା େଦଲାନାହX େଠକୁ ଆଟି କି ଛି କହି ବାପାଇଁ ମନେର

ଭାବୁ ଥିଲା କି m ତା ମନେର ଭାରି ଭୟ ଥିବାରୁ ଲୁ ଚି ଯାଏ ଏବଂ କି ଛି କହି ପାରୁନଥାଏ
କାେଳ େସମାେନ ତାକୁ ଧରି େଦେବ अବା ମାରି େଦେବ ତଥାପି େସ ସାହାସର ସହି ତ
କହି ଲା - େସଇଠି ରୁହ, କାହXକି େମାେତ ଧରି ବାପାଇଁ ଆସୁଛ େଠକୁ ଆଠାରୁ କି ଛି ଶ¨
ଶୁଣି ମୁନା ବୁ ଝି ଯାଇଥିଲା ଆେମ ଘରକୁ େନଇ ଗାଈeୀର ଏବଂ ଭାତ େଦଇ େପାଷି
ରଖି ବୁ
େଠକୁ ଆଟି ମନେର ଭାରି ରାଗ େସ କହି ଲା - ଏହି ସାରା ଜyଲକୁ େପାଡ଼ି ଧଂସ
କରି , ଏଠାେର େଯେତ ପଶୁପeୀ ଥିଲା, ସବୁ ଶୀକାର କରି େଶଷ କରି େଦଲଣି ଆଜି
େମାର ବଂଶ ମଧ େଲାପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି  ମୁନା କାକୁ ତି ମି ନତି ଭରା କେର କହି ଲା
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- ନା ନା! େସ ସବୁ କାମ ଆେମ କରିନୁ  େଠକୁ ଆ ଟିକିଏ ନରମ ଗଳାେର କହି ଲା, ତା
େହେଲ ଆଜି ଆମର ଏ अବା କି ଏ କରି ଛି ମୁନାର ମନଟା ଟିେକ ଦୁ ଃଖ େହଲା ମୁନା
ଭଲ ଭାବେର ଜାଣି ଥିଲା ଏ ସବୁ କାଯ େକହି ଖଳପକୃ ତି ର ବoି ହX ନି ୟ କରି ଥିବ
ଜyଲର େଛାଟ େଛାଟ ବଣବୁ ଦାେର ରହି ତା’ ଜୀବନ ବି ତାଇବା ଭାରି କ अନୁ ଭବ
କରୁଥିଲା େସ େଠକୁ ଆଟି େସମାନ- କଥାବା]ାରୁ ବୁ ଝି ଯାଇଥିଲା େଯ େସମାେନ ଏମି ତି
କାମ େକେବ ବି କରି ନଥିେବ ଆଉ କରି ବାକୁ ସାହାସ ବି କରି େବନି ଏବଂ ତା-ୁ ଭାରି
ବି ଶାସ କରୁଥିଲା
କି ଛି ସମୟ ଭାବି ଲା ପେର େସ କହି ଲା, ମଁୁ ତମ ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି  କି m
େଗାଟିଏ ସ]େର ମୁନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହXଲା େସ ସ]ଟି କଣ ଏବଂ ତାର ସମ^ ସ]
ନି ୟ ପର
ୂ ଣ କରି ବ
େସହି େଠକୁ ଆଟିଏ ସ] ଥିଲା - “େଯେତେବେଳ ବଷାରାଣୀ ପୃଥିବୀ ପୃ/କୁ ଆଗମନ
େହେବ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଆେଡ଼ ଗଛଲତା, ଘାସପତ କअଁଳି ଉଠି ବ ଆଉ ଏ ଧରଣୀ
ଜyଲ ସବୁ ଜ ବନାନୀେର ପରିଣତ େହବ େସେତେବଳକୁ େମାେତ େନଇ ପୁଣି
ଜyଲେର ଛାଡ଼ି ଆସି ବ”
େଶଷେର କୁ ନା ଓ ମୁନା ତା- କୁ କୁ ର ସହି ତ େସହି େଠକୁ ଆ ଛୁଆଟିକୁ େନଇ ଘରକୁ
ଆସି େଲ ଘେର ତା- ପି ତାମାତା ସମ^ ବି ଷୟ କୁ ନା ଓ ମୁନାଠାରୁ ଶୁଣି ଖୁସି େହେଲ ଓ
ତା-ୁ ପଶଂସା କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ ଆକାଶେର କଳାବାଦଲର ଛାୟା ଆଷାଢ଼ ଆସି ବାର
ସେ-ତ େଦଲା ପବଳ ବଷା ମଧ ଧି େର ଧି େର େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଚାରି ଆେଡ଼ ସବୁ ଜ
ଘାସପତ ଲତାବୁ ଦାେର ଭରପୁର େହଲା ଧରଣୀରାଣୀ ହସି ଉଠି ଲା କअଁଳ ଘାସେର
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ମୁନା େସହି େଠକୁ ଆଟିକୁ ଛାଡ଼ି େଦଖୁଥିଲା େଠକୁ ଆଟି ଡି ଆଁମାେର, େକେତେବେଳ ମୁନା
ପାଖକୁ େଡଇଁ ଚାଲି ଆେସ ତ େକେତେବେଳ େଡଇଁ େଡଇଁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯାଏ ଆଉ ମୁନା
ତା ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥାଏ ଗଁାର େଛାଟ େଛାଟ ପି ଲାମାେନ ଏ େଠକୁ ଆଟିକୁ େଦଖିବା
ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି େଲ େସହି େଠକୁ ଆଟିକୁ େଦଖି ସମେ^ ଖୁସି େହାଇଯାଉଥିେଲ
ମୁନା େଠକୁ ଆଟିର ସମ^ ଦାୟି ତ େନଉଥିେଲ େଠକୁ ଆ ଛୁଆଟିକିଏ ବଡ଼ େହାଇ
ହୃପୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆଗ ତୁ ଳନାେର େସ େଠକୁ ଆର ସମ^ ସ] ମେନ ପକାଇଲା
ବାପାମା’- ଠାରୁ अନୁ ମତି େନଇ କୁ ନା, ମୁନା ଓ କୁ କୁ ର େଠକୁ ଆଟିକୁ ସାyେର େନଇ
ଜyଲ अଭିମୁେଖ ବାହାରି େଲ ଜyଲର ପାଦେଦଶେର ପହିବା େବେଳ େଠକୁ ଆ
କହି ଲା - ମୁନା ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି େମା ଜୀବନ ଧନ େହାଇଗଲା ପରି େଶଷେର
ଆନp ଉଲ ାସେର େସମାେନ େଠକୁ ଆଟିକୁ ବି ଦାୟ େଦେଲ େଠକୁ ଆ ଛୁଆଟି ସବୁ ଦି ନ
ପାଇଁ େସମାନ-ଠାରୁ ବି ଦାୟ େନବା ସହ ଧନବାଦ େଦଇ ତା- ଗହଣରୁ େଡଇଁ େଡଇଁ
ଜyଲକୁ ପଳାଇଗଲା
େଠକୁ ଆଟିକୁ ବି ଦାୟ େଦଇ ସଭିଏଁ ଘରକୁ ମୁହଁାଇେଲ ମୁନା େଫରି ବା େବେଳ
ମନେର अେନକ ଭାବନା ଜାତ େହଲା େସ ମେମ ମେମ अନୁ ଭବ କଲା ପକୃ ତେର
ଗଛଲତା, ଜyଲ ହX ଆମର ଜୀବନ ବିବାେର ସହାୟକ େହାଇଥାkି  େତଣୁ େସ ଜyଲ
ସୁରeା କରି ବାର ଉପାୟ ପାିଲା ତା’ର େଗାଟିଏ ସ ପ} େକମି ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚି ର
ସବୁ ଜ କରି ପାରି ବ ତା ଭାଇ ଓ େସ ନି େଜ ତା-ର କି ଛି ସାy-ୁ ଡାକି ଏକତି ତ କେଲ
ତା’ପେର କି ପରି ଜyଲ ସୁରeା େହାଇପାରି ବ ଏବଂ ତା .ାରା େକମି ତି ଆମ ଜୀବନ ରeା
କରି ପାରି ବା େସ ସଂପକେର ବୁ ଝାଇ କହି ବା ପେର ସମେ^ ରାଜି େହାଇଗେଲ ଆଗହର
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ସହି ତ ସମେ^ ମୁନାର ତ]ାବଧାନେର ଗଁା ଗଁା ବୁ ଲି ପଥପାk ନାଟକ ମାଧମେର ଜyଲ
ସୁରeା ଆମର ରeା ବି ଷୟେର େଲାକମାନ-ୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ େଲାକମାେନ ମଧ
ଏହି ବି ଷୟଟିକୁ ହୃଦୟyମ କେଲ ସରକାର- ଜyଲ ବି ଭାଗ େଲାକମାନ-ୁ ବି ଭିନ}
ବୃ eର ଚାରା େଯାଗାଇ େଦଉଛkି  କି m अଧି କାଂଶ େଲାକ ବୁ ଝkି ନାହX େତଣୁ ମୁନା
ଜyଲ ବି ଭାଗକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରି ତା- ତରଫରୁ ଦି ଆଯାଉଥିବା ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ କି ପରି
ଲଗାଇେବ େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନ-ୁ ସାହାଯ କରୁଥିଲା ଫଳେର ପେତକ ପେତକ-ୁ
େଦଖି ବୃ eେରାପଣ କରି ବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସି େଲ ଧି େର ଧି େର ବନପାkର ଆଦି ାନ
ମାନ-େର ବୃ eେରାପଣ କେଲ ଏମି ତି ପେତକ ବଷ େଲାକମାେନ ଗଛ ଲଗାଇେବ ଓ
ଜyଲର େକୗଣସି ନ କରି େବ ନାହX େବାଲି ଶପଥ େନେଲ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚି ର
ସବୁ ଜ ବନାନୀେର ପରି ଣତ କରି ବାପାଇଁ ସମେ^ ସେଚତନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ
ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁ ରୀପଡ଼ା, କfମାଳ
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮
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अପରାହ}ର ଛାଇ

ସ¤ପ}ା, େମା େପମର ମୂ]tମk ପତୀକ, େମା ହୃଦୟର ନି ଭୃତ

େକାଣେର ତୁ ମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଭଲପାଇବା, େସ}ହ, ମମତାର
ସkକ ସ¤ରୂପ ଚି ଠିଟିକୁ ଆଦରେର ଗହଣ କରି ବ େବାଲି ଆଶା ଓ
ବି ଶ¤ାସ ନା-ନା ଚମକି ପଡନି ; େମାବାଇଲ୍, ଇରେନଟର େଫସବୁ କ
ଆଉ ହ¤ାଟ୍ସଆପ୍ ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ କାହXକି ଚି ଠିଟିଏ େଲଖି ଲି? ଲ¦ା ଓ
ଆତEଗାନି ଭରା ହୃଦୟକୁ ହାଲୁ କା କରିବା ବତୀତ अନ କି ଛି ଉପାୟ
େମା ପାଖେର ନ ଥିଲା। ମଁୁ ଜାେଣ, ଚି ଠିଟି ପଢି ସାରି ବା ପେର ତୁ େମ
ବି ଶ¤ାସ ଓ अବି ଶ¤ାସର अଛି wା ଭଗ}ାଂଶକୁ େନଇ अ- କଷିବ, ଜୀବନ
ଚଲାପଥର େଦୖ ଘ ପକୁ ମାପି ବାକୁ େଚା କରି ବ, ଦୁ ଃଖର ବାସାକୁ
େନଇ ବୃ ]ର ପରିଧି अ-ନ କରି ବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନର େକpବି pୁ
େଖାଜୁ ଥିବା େବେଳ େଦଖିବ ମୃଗତୃ zା ପରି ଲି ଭି ଆସୁଥିବା େମା ଭଳି
କାପୁରୁଷର ପତି ଛବି ।
ଏଇ ମେନ ପଡୁ ଚି େସଇ ପଥମ ଦି ନର କଥା, େମାେତ ଗତକାଲି
ପରି ଲାଗୁଛି। କେଲଜରୁ କ ାସ୍ ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିବା ରା^ାେର
େଜାତି ରଂଜନ ମହାରଣା

ପାଇଲି ସ¤ପ}ାରାଣୀ ଦାଶ୍ ନାମେର ମାଟି କ୍ ପରୀeାର ଏକ ଆଡମି ଟ୍
କାଡ। ମାଟି କ୍ ପରୀeା ଆଉ ୩ ଦି ନ ବାକି ଥାଏ। ମେନ ମେନ ଭାବି ଲି
ଆଡମି ଟ୍ କାଡଟା ନ ପାଇେଲ ଝି अଟା ପରୀeା େଦବାେର अସୁବିଧା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 128

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହବ।
ଗୀଷEର େସହି ଖରାେବେଳ ଠି କଣା େଖାଜି େଖାଜି ପହଂଚି ଲି ତୁ ମ ଘେର।
େସୗଜନତା ଦୃ ିରୁ ତୁ ମ ମା େମାେତ ଥwା ସରବତ ପି ଆଇେଲ। େସେତେବଳକୁ ତୁ େମ
ତୁ ମ ଘେର ଆଲମାରି ଥାକ, ବହି , ଖାତାେର ଆଡମି ଟ୍ କାଡ େଖାଜି େଖାଜି ପାଗଳି ପରି
ଦି ଶୁଥିଲ। େମା ଠାରୁ ଆଡ୍ମି ଟ୍ କାଡ ପାଇ ସାରି ଆଶ¤^ିର ନି ଃଶ¤ାସଟିଏ ଛାଡି ଧନବାଦ
େବାଲି କହି ଲ। ଏହି ଆଡ୍ମି ଟ୍ କାଡ ଥିଲା ଆମ େପମର ପଥମ ଇfନ। ଦୁ େହଁ ଦୁ ହXକାରି ୟର ଓ ଭବି ଷତକୁ େନଇ ସଂପକର ବାଲି ଘର ଗଢି ଥିଲୁ, ସୁେନଲି ସ¤ପ}ର ନୀଡ
ରଚନା କଲୁ । ଏମି ତି େପମ ପଣୟର ଲୁ ଚକାଳି ଭିତେର ହଜି ଗଲା ୧୨ଟି ଫଗୁଣ। ଶି ବ
ମpିରେର ଦୁ େହଁ ଶପଥ କରିଥିଲୁ ନି ଜ େଗାଡେର ଛି ଡା େହାଇ ସାରି ବା ପେର ପରରକୁ
ବି ବାହ କରି ବୁ। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ େପମ ଥିଲା ପତୀeା। େମାେତ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ େମ
େକେତ େସାମବାର ଉପାସ ରହି ଛ, େକେତ ଶି ବ ରାତି େର ଜାଗର ଜାଳି ଛ ତା’ର ହି ସାବ ମଁୁ
ରଖିନି।
କି m ମଁୁ ଏତି କି ଜାଣି ଛି ତୁ େମ େକେବ େମାେତ ଧରା େଦଇନ, ତୁ ମକୁ ପାଖେର ପାଇବି
ପାଇନାହX, ତୁ ମକୁ ଛୁଇଁ ବି ଛୁଇଁ ନାହX। େହେଲ ସବୁ େବେଳ େପରଣାର ଇfନ େଯାଗାଇଛ
ଜେଣ ସୁନାଗରି କ େହବା ପାଇଁ ଓ ନି ଜ େଗାଡେର ନି େଜ ଛି ଡାେହବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମ
େପରଣାକୁ ପାେଥୟ କରି କେଲଜରୁ ଇ~ିନି ୟରି ଂ ସାରି ଚାକି ରି କରି ବା ପାଇଁ ବାyାେଲାର୍
ଚାଲି ଆସି ଲି। ତୁ ମକୁ କଟକ ମାଟିର ବାସ}ା, ପାଣି, ପବନ, ମାତୃ ଭାଷା, ସଭତା ଓ ସଂ<ୃତି
ଏେତ ଭଲ ଲାେଗ େଯ, ତୁ େମ ପଥମରୁ ହX ସି ାk େନଇଥିଲ େଯ ଜେଣ ଓଡି ଆ अଧାପି କା
େହବା ପାଇଁ। େମାର ଠି କ୍ ମେନ अଛି ଆଜକୁ ୪ବଷ ତେଳ କଟକେର ତୁ ମର ପି .ଜି . େଶଷ
ବଷ ଥିଲା। ମଁୁ ବାyାେଲାର୍ ଆସି ବାର ଆଗଦି ନ ସfା କଟକର ଡି अର ପାକେର ତୁ ମ
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ସହ େମାର େଶଷ ସାeାତ। ତୁ େମ ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁ ହ, ଛାତି େର ଛାତି ଏ େକାହକୁ ଚାପି
ରଖି अନୁ େରାଧ କରି ଥିଲ ଏଇଟା କରିବନି , େସଇଟା ଖାଇବନି । ଏମି ତି अେନକ କଥା।
େମା ଉପେର ଶତ ପତି ଶତ ବି ଶ¤ାସ ଥାଇ ବି ବୁ ଝାଇ ଥିଲ ସଂଯମ ହX ଶoି, अସଂଯମତା ହX
ମହାପାପ। କାରଣ ଆଜି ର ଯୁଗର ରା^ାଗୁଡିକ ଏେତ ମସୃଣ େଯ ପାଦ ଖସି ବାର ସnାବନା
ପତି େସେକwେର ଥାଏ। ତୁ ମକୁ େମା ହୃଦୟଠଁୁ अଧି କ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ବି ଉଗ
ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ ନି ଶାଟା େମାେତ ଏମି ତି ଘାରି ଥିଲା େଯ, ପତyପରି ସାରା
ଆକାଶ ଉଡି ପାରି ବି ଭାବୁ ଭାବୁ अଗି} େର ଝାସ େଦଇେଦବି , ମଁୁ କ’ଣ ଜାଣିଥିଲି।
ଗତବଷ ଜୁ ନ୍ ୫ ତାରି ଖ ଦି ନ ମଁୁ ଏକ ସାy ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତା’ର ସାନ ଭଉଣୀ
ବଷାର ୬ ତାରିଖେର +୩ େସମି ାର୍ ପରୀeା ଥାଏ। େସ ହେଲ୍ ଯି ବ େବାଲି
 କୁ େଫରି ବା
ବାହାରି ଥାଏ। କି m େସଦି ନ ବସ୍ ବp ଥିଲା। ମଁୁ େଯେତେବେଳ େମାର କ¤ାଟର
ପାଇଁ ବାହାରିଲି , େମାର ସାy େମାେତ କହି ଲା ବଷାକୁ ଟିେକ ହେଲେର ଛାଡି େଦଇଯି ବୁ।
ତା- ଘରଠାରୁ ହେଲ୍ ପାୟ ୫୦ କି .ମି .। ମଁୁ ଏବଂ ବଷା ଠି କ୍ ସfା ୫ଟାେର
ବାହାରି ଲୁ। ବଷାର ହେଲ୍ ମାତ ୧୦ କି .ମି . ବାକି ଥାଏ। ହଠାତ୍ ପାଗ ପରି ବ]ନ େହଲା,
ତୁ ଷାରପାତ ଆରn େହଲା। ନି gାଟିଆ ରା^ା, ପାଖେର ରହି ବାର େକୗଣସି ବବା ନ
ପାଇ ଆେମ ଯାଉଥିବା କାର୍ ଭିତେର अଟକି ରହି ଲୁ। ଚାରିଆେଡ ବରଫେର ଭରି ଗଲା।
ଥwାେର େଦହ ହାତ କ#ୁ ଥାଏ। କାର୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଡି ଲା ନାହX। ଆେମ अଟକି
ରହି ଲୁ କାର୍ ଭିତେର ସାରାରାତି ନୀଳନୟନା ବଷା ଓ ମଁୁ । ଶୀତଳତା ଉଷEତାକୁ େଖାେଜ।
ଘୃତ अଗି} େର ତରଳି ଯାଏ। ଏହା ପକୃ ତି ର ନି ୟମ।
ଏଇ ମାେସ ତେଳ େମାେତ ଥwା ଜ¤ର େହଲା, ପେର ଝାଡା େହଲା, େକେତ ଔଷଧ
ଖାଇେଲ ବି ଭଲ େହଲାନି । ରo ପରୀeା ପେର ଜଣା ପଡି ଲା ମଁୁ ଏକ ଚି କିdା ନ ଥିବା
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ଭୟ-ର େରାଗେର ପୀଡି ତ, ଯାହାର ନାମ ଏଡ୍ସ। େସଦି ନର େସହି ଦୁ ବଳ ମୂହୁ] ର
eଣିକର ଉqୀପନାର ବଶବ]ୀ େହାଇ କରି ଥିବା ଭୁ ଲଟା େମା ପରି ଭସE ାସୁର ପତି
अଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ ମଁୁ କ’ଣ ଜାଣିଥଲି ? ବଷା ଭଳି ଜେଣ ଉ ଶି eିତା ମହି ଳା ବି
ଏଚ୍.ଆଇ.ଭି. ସଂକମି ତ େରାଗୀ? ତୁ େମ କହି ଲ ସ¤ପ}ା, ବାରାର ଭୁ ଲ୍ କରୁଥିବା େଲାକ
ମାନ- ପତି େଲାକମାନ- ପତି ଏେତ କେଠାର ହୁअkି ନି । କି m ଏ ସାଗର ଦାସ ଭଳି ଆ
ମଣିଷ ଯି ଏ ଥେର ମାତ ପରି ିତି େର ପଡି ପାଦତଳକୁ ଖସାଇଥିଲା, ତା’ ପତି ଭଗବାନ
ଏେତ ନି /ୁର େହେଲ େକମି ତି? ଏକଥା ଜଣାପାଡି ଲା ପେର େମାେତ େମା अଫିସ୍ ାଫ୍,
େମାର अଫିସର୍, ମାେନଜର ସମେ^ ଘୃଣା କେଲ, ଆଡ ଆଖିେର ବି େଦଖିେଲ ନାହX।
अନୁ ତାପ, ପାତାପ, ଘୃଣା ଓ ଲ¦ାେର ମଁୁ ଆଉ କଟକ େଫରି ପାରି ଲିନି। ତୁ େମ କୁ ହ
େକଉଁ ମୁହଁ େନଇ ମଁୁ େଫରି ଥାkି ? ଆସି ଥିଲି ଭଲ ଚାକି ରି କରିବା ପାଇଁ, ଘରକୁ
େଫରି ଥା’kି େରାଗକୁ ସାyେର େନଇ। ବାଧ େହାଇ ମଁୁ ଏଠାକାର ଏକ ସରକାରୀ
େମଡି କାଲେର ଆଡମି ଶନ୍ େହାଇଗଲି । ଏଠାେର ଆେମ ସବୁ ମୃତୁକୁ ଜଳଜଳ େହାଇ
େଦଖି ପାରୁେଛ। କାରଣ ଆେମ ସବୁ ମୃତୁ ପଥର ଯାତୀ। ଜାଣିଛ ମଁୁ େଯଉଁଦିନ ଏଠାକୁ
ଆସି ଥିଲି, େମା ଭଳି ବୟସର ସତ ବି ଆସି ଥିଲା। େମା ସହ ଦୁ ଃଖସୁଖ ବି େହଉଥିଲା।
ଗତକାଲି େସ ମରି ଗଲା। ଏଠାେର େଯତକ େରାଗି अଛkି , ସମ^-ର େମା’ଠୁ ବି अେନକ
ଦୁ ଃଖଦ ଭରା କାହାଣୀ अଛି । ମଁୁ ଜାେଣ ତୁ େମ ଏେବ ଜେଣ ଖାଲି ଓଡି ଆ ଭାଷାର ଶି eୟତୀ
ନୁ େହଁ , ଜେଣ ଓଡି ଆ ଭାଷାସାହି ତର ସାରସ¤ତ ସାଧି କା ମଧ। େମାର ଏହି ସତ
କାହାଣୀକୁ େନଇ ଏମି ତି ଏକ ଗପ, କାହାଣୀ େଲଖ ଯାହାକୁ ପଢି ଆଗାମୀ ପି ଢି େକେବ
ସାହସ କରି ବନି ଏମି ତି ଭୁ ଲ କରି ବା ପାଇଁ।
ତୁ େମ ଜାଣିନ, ଏ େରାଗଟା େମାେତ ଏେତ ଭୟ-ର ଭାବେର ଗାସ କରିଚି େଯ
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େଦହେର ଶoି େବାଲି କି ଛି ନାହX। ସକାଳଠଁୁ ଏେତ କ େହଉଚି େଯ, ଲାଗୁଛି େଯମି ତି
ପାଣ ବାହାରି ଯାଉଛି । ଏଭଳି କରୁ ବରଂ ମୃତୁ ଭଲ। ବହୁଦି ନରୁ ଭାବୁ ଚି ଚି ଠିଟିଏ ତୁ ମ
ପାଖକୁ େଲଖି ବି, େହେଲ େଲଖିବାକୁ ଶoି ଓ ସାହସ ପାଉନି । ବହୁ କେର ଆଜି େଲଖୁଛି
ତଥାପି ଜାଣିନି ଚି ଠିଟି ତୁ ମ ପାଖେର ପହଂଚି ବ େକେବ? ହୁଏତ େସେତେବଳକୁ ମଁୁ
ଦୁ ନି ଆଁେର ନ ଥିବି। େରାଗ ଶଯାେର ପଡି ଯଣାେର ଛଟପଟ େହଉଥିବା େବେଳ
ବାପାେବାଉ ବହୁତ ମେନ ପଡୁ ଛି । ନି ଦ ବାଉଳାେର ଚି ାର କରୁଛି ସମ^- ନାମକୁ ।
ତଥାପି ମଁୁ ପଛକୁ େଫରି ପାରୁନି । କାରଣ ଏକଥା େମା ଘର େଲାକ-ୁ କହି ବାର େନୖ ତିକ
ସାହସ େମା ପାଖେର ନାହX। ଭାବୁ ଛି େବେଳ େବେଳ େଫାନ କରି େବାଉକୁ ସବୁ
କହି େଦବି , କି m ମେନ ପଡି ଯାଉଚି , ଜୀବନର ପଥମ ପଭାତେର ବାପା-ର ଚାଟଶାଳୀ
ଶି eା ଥିେଲ ଥାଉ ପେଛ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରି ତ ନ ଥିେଲ ସବୁ अସାର।
ଏଇ େଦଖ ସୂଯ अ^ମି ତ େହବାକୁ ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟେର। अେପeାରତ, ମଁୁ ତ
अପରାହ}ର ଛାଇ ଆଉ अ ସମୟ ଭିତେର ଲି ଭିଜି ବି। ତୁ ମକୁ େମା େପମର ରାଣ,
ଭୁ ଲି ଯିବ େମାେତ। ତୁ ମ ପାଇଁ େସହି ବଡଠାକୁ ର- ପାଖେର ପାଥନା କରୁଚି ନୂ ତନ
ଜୀବନର ଭାବି ସ¤ାମୀ ପାଇ ଦୀଘ ଜୀବନ ବି ତାअ।
ତୁ େମ ଜାଣିଛ ନା, କଇଁ ସି ନା ଜହ}କୁ େଦଖି ଖୁସିେର ଫୁଟି ଉେଠ, େହେଲ ତା
अଜାଣତେର अନ େକଉଁ େଦବତାର େସବାେର େସ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଜହ}ର
କଳ- ଥାଏ ତ େତଣୁ େକେବ ବି ଜହ} ସହ କଇଁର ମି ଳନ େହାଇପାେରନା। ଠି କ୍ େଯମି ତି
ତୁ େମ ଆଉ ମଁୁ ।
ଇତି ତୁ ମର अଭିଶ େପମି କ – “ସାଗର”
ସି ଠାେଳା, ନି ଆଳୀ, କଟକ, େମା-୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮
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ଝଡ଼ାପତ
ଦୀଗk ଉଦୟାଚଳରୁ ରoିମ ଆଭାେର ହସି ହସି ଉଠି ଥିେଲ
ସୂଯ େଦବ। ଦଳଦଳ ବି ହy ନୀଡ଼ ତାଗକରି ଖାଦ अେନ୍ଵଷଣେର
ବାହାରି ଯାଉଥାkି । ଚି ଲିକାର ନୀଳ ଜଳେର ତରୁଣ अରୁଣର ପତି ବି
ଆହୁରି ଦି ଗୁଣିତ କରୁଥିଲା ପକୃ ତି ର େଶାଭା। ଧୀବରମାେନ ଡ଼yାେର
ଜାଲ ଓ ମାଛ େନଇ େଫରି ଆସୁଥାkି ଚି ଲିକାଗଭରୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ।
ପକୃ ତି େପମୀ ଦଶକ- ଭିଡ଼ କେମ କେମ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଥାଏ। ନି ଳା
ଚି ଲିକାର େସ େବୖ ଚିତ େଶାଭା ଦୃ ିପଟେର ଏେବ ବି ଯାଜୁ ଲମାନ
େହାଇ ଆସୁଛି। େମାଟର ଲଗୁଡିକ ଦଶକମାନ-ୁ େନଇ ଚି ଲିକା
ଭିତରକୁ ଯି ବାପାଇଁ ପ^ୁତି ପଥେର। ଆମ କେଲଜ ପeରୁ ପି କନି କ୍
ପାୟ ଚାଳି ଶି ଜଣ ଦି ତୀୟବଷର ବି ାନ ଛାତଛାତୀ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ
ବସ୍ ବାଲୁ ଗଁା ଚି ଲିକାତୀରେର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଲା। ଦୁ ଇଟି େମାଟର
ଚାଳି ତ ଡ଼yାେର ଆେମ ଝି अପୁअ ସବୁ ମି ଶି ବସି ଲୁ। ଚି ଲିକାର ସୁେନଲି
ପତି ବିୀତ ଜଳକୁ ଦୁ ଇଭାଗ କରି ଲ ଆଗକୁ ଚାଲି ଲା। ଜୀବନର
ପତି ଟି େସାପାନର ସ ାଦ अଲଗା। ଆଜି ବି ଗତ ତି ରିଶ ବଷର ସE ତିକୁ
ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି ବ]ମାନର ତରାଜୁ େର ମାପି େଲ ପରିରାଜର ସ ପ}ଭଳି ମେନ ହୁଏ ।

େସଦି ନ ମଁୁ େମାଟର େବାଟର େବ ଉପେର ବସି ଚି ଲିକାର अପବ
ୂ 
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େଶାଭା େଦଖି େଯତି କି ଖୁସି େହଉଥିଲି େମା ଠାରୁ େବଶି ଖୁସିଥିଲା ପତି ଭା। େସ ଆମ
କେଲଜକୁ ମାସଟିଏ ଆଗରୁ अନ କେଲଜରୁ ଆସି ଥାଏ। ତା- ବାପା-ର ସରକାରୀ
ଚାକି ରୀ ବଦଳି େସେକwଇअର୍ अଧାରୁ ଆମ କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇେଲ। େସ ନୂ ଆ
ଆମ କେଲଜକୁ ଆସି ଥିବାରୁ ପି କନି କ୍ ଆସି ବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। କି m ତା- ବାପାଝି अର
ମନ କ ନ େହଉ ଚି kା କରି ପଠାଇେଲ। ପତି ଭା େମା ଆଗେର େବାଟ୍ େବେର
ବସି ଥାଏ। ଚି ଲିକାର ନୀଳ ଜଳ ଉପେର ଦୁ ଇଟି ମରାଳ ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ େହଲା ଭଳି ପତି ଭାର
ହସ ହସ ମୁଖମwଳେର ତାର ଆଖି ଦୁ ଇଟି ମଧ ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ େହଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା। <ୁଲ
ସମୟେର ବfୁ ମାନ- ସହ ମି ଳାମି ଶା ଓ କେଲଜ ସମୟର ବfୁ ସ#କ अେନକ ଫରକ
ଥାଏ। ପତି ଭା େମା ଆଡ଼କୁ ଚାହX କି ଛି କହି ବ କହି ବ େବାଲି ଉଦତ େହାଇ ମଧ କହି
ପାରୁନଥିଲା। ମଁୁ ତାର ଭାବରୁ ବୁ ଝି ପଦାବୃ ତି େର ଗାଇଲି ..... କହି ବାକୁ ଚାହX କି ଛି
କହି ପାରନା......, ନ କହି ବି ନି ରବେର ରହି ପାରନା...., ସେy ସେy ପତି ଭା େମାେତ
କହି ଲା ତୁ େମ ମି ହିର ସୁpର େରାମାିକ ଗୀତ ଗାଇପାର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମଁୁ କହି ଲି େମା ନଁା
ମି ହିର, ଏଇ େକେତଟା ଦି ନେର ତୁ େମ େକମି ତି ଜାଣିଲ। ପତି ଭା ସେy ସେy କହି ଲା
ଏଇଟା ତୁ ମର ନି କ୍ େନମ୍, ସମେ^ ଡାକୁ ଛkି । ତୁ ମର େରଜି େସନ ନାମଟି କଣ ମଁୁ ଜାଣି
ପାେରକି । ମଁୁ କହି ଲି େସମ୍ େନମ୍। ଖାଲି ଆଗୁରୁ ଶୀ ଲାଗିବ ଆଉ ମି ହିର ପେର
ପ,ନାୟକ ଲାଗିବ। ପତି ଭା କହି ଲା ଏଇ ମି ହିର ଛଡା। ଘେର ବାପା େବାଉ ତ ଆଉ କି ଛି
ନି କ୍ େନମ୍ େଦଇ ଡାକkି ନି ୟ। ବyାତEକ ଉoିେର କହି ଲି अେନକ ନଁା ତ अଛି , ତୁ ମକୁ
େକଉଁ ନଁା ଭଲଲାେଗ କୁ ହ େସହି ନଁାଟା ପଚଳନ କରି େଦବା। ଆେମମାେନ <ୁଲେର
ସାରମାନ- ନି କ୍ େନମ୍ େଦବାେର ଏ®ପଟ ଥିଲୁ। କାହାକୁ ନଁା େଦଇଥିଲୁ ଆଇନାଇନ୍
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ତ୍ େକଉଁ ସାର-ୁ େଗାଧୀ ତ ଆଉ କାହାକୁ େହଟାବାଘ ଇତାଦି । େସମି ତି କି ଛି େଗାଟାଏ
ନଁାେର ଡାକି ପାର। ପତି ଭା କହି ଲା ନା ତୁ ମକୁ ତୁ ମ ମା େକଉଁନାମେର ଡାକkି ...., ତୁ େମ
ଆଗ କୁ ହ ତୁ ମ ମା ତୁ ମକୁ େକଉଁ ନାଆଁେର ଡାକkି ...? ଏତି କି ଶୁଣିଲା ପେର ପତି ଭା
ମୁହଁେର ଏକ अÉୁ ତ ପତି କି ୟା अନୁ ଭବ େହଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ନି ଜର ରୁମାଲ େଖାଲି
ଦୁ ଇଆଖିେର ଜେକଇ ଆସୁଥିବା ଦୁ ଇ ବୁ pାଲୁ ହକୁ େରାକି ବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। ପତି ଭାର
ମୁହଁକୁ େଦଖି ମେନ େହଉଥିଲା ସେତ େଯପରି ଚି ଲିକା ଆକାେଶ ହଠାତ୍ ଏକ କଳାବାଦଲ
େକଉଁ ଆଡୁ ଭାସି ଆସି ଲା। ମଁୁ ପତି ଭାକୁ ପଚାରିଲି ଏମି ତି ହଠାତ୍ ଭାବ ପବଣତା କାହXକି
ତୁ ମ ମନେର। ପତି ଭା ଏକ ଶି oଗଳାେର ଉ]ରେଦଲା ନା େସମି ତି କି ଛିନୁେହଁ । େମାର
ଜି ାସୁ ମନ ଏେତ ସହଜେର ମାନି ନଥିଲା। ମଁୁ ପତି ଭାକୁ କହି ଲି ତୁ େମ ହୃଦୟେର କି ଛି
ଲୁ େଚଇ ରଖି ବାକୁ େଚା କରୁଛ। କଣ େହାଇଛି କୁ ହ ପତି ଭା। େମା ପଶ}େର ତୁ େମ କି ଛି
େଗାଟିଏ ହୃଦୟେର ଯଣା अନୁ ଭବ କରି ଛ। ତୁ େମ କୁ ହ ପତି ଭା। अେନକ ଥର କହି ଲା
ପେର ପୁଣିଥେର ରୁମାଲେର ଆଖି ପତାକୁ େପାଛି େଦବାକୁ ଯାଇ ଆଦଗଳାେର କହୁଥିଲା
ପତି ଭା... େମା ମା କରୁ େମା ନି କ୍ େନମ୍ ଡାକଟା ଶୁଣିବା େସୗଭାଗ अେନକ ଦି ନ ଆଗରୁ
ଚାଲି ଯାଇଛି । ମାେନ....? ହଁ େମା ମା ସବୁ ଦି ନପାଇଁ େମାେତ ଛାଡି ଆରପାରି କୁ ଚାଲି
ଯାଇଛkି । େମା ବାପା େସ}ହ ଯତ} େଦଇ ଦୀଘ ବାରବାଷ ଧରି ଖୁବ୍କେର େମାେତ
ବେଢଇଛkି । ସରକାରୀ ଚାକି ରୀ କରି ବି େସ େମାର ସମ^ ଦାୟି ତ¤ अଳୀअqଳୀ
ବୁ ଝି ଛkି । େମା ପାଇଁ େସ ବାପା ଓ ମା ଉଭୟ ଦାୟି ତ¤ ବହନ କରି ଛkି । ସରି ... ପତି ଭା
ମଁୁ ତୁ ମ ମନେର ଏ ସବୁ ପଚାରି କ େଦଇଛି । ପତି ଭା ମନର ଦୁ ଃଖକୁ ପକାଶ କଲାପେର
ଟିକିଏ ଆସ  ମେନ େହଉଥିଲା। ଏମି ତି କଥାବା]ା କରି ବା ଭିତେର େମାଟର ଲ ଦୁ ଇଟି
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अଦୂ ରରୁ अତି କମ କରୁଥିଲା। ଶହଶହ ପeୀମାନ-ର

ସମାେବଶେର ତାହାର େଶାଭା ଦି ଗୁଣିତ କରୁଥିଲା। ଠି କ ଦି ନଦଶଟା ସମୟେର ମଟର
ଲଟି କାଳି ଜାଇ ପାହାଡ଼ ନି କଟେର ପହି ଯାଇଥିଲା। ଲ ଭିତରୁ ପତି ଭା େମାର ହାତକୁ
ଧରି ଧି େର ଧି େର ତଳକୁ ଓେହ ଇ ଆସି ଲା। କାଳି ଜାଇ ମpିର ଭିତରକୁ ପତି ଭା େମା ସହି ତ
ଦଶନ କରି ବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କାଳି ଜାଇରୁ େଫରିବା ସମୟେର ଦୂ ରରୁ ପାରି କୁଦ ଗଡ଼ ଓ
ମାଲୁ ଦ ଦୀପ ସୁpର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ମଝି େର ମଝି େର ଚି ଲିକାର ଜଳେର ବାଦଲର ଛାଇ
ଏପରି ଗତି େର ଭାସୁଥାଏ ତାହା ମନେର ଭମ ସୃି କେର। ବି ଭିନ} ଜାତି ର ମାଛ ମଝି େର
ମଝି େର ଆମ ମଟର ଲ ପାଖେର ଲ¹ ମାରୁଥାkି । ଚି ଲିକାେର େସେତେବେଳ
ପeୀମାନ-ର ଭିଡ଼ ପାୟ େହାଇଥାଏ। ଦଳ ଦଳ ପeୀ ଆମ ଲପାଖେର ଜଳର ତରy
ତାଳେର େଖଳୁ ଥିେଲ। ଆେମମାେନ ଚି ଲିକାକୁ ଦି ପହର ଦୁ ଇଟା ସମୟେର େଫରି ବାଲୁ ଗଁା
ହାଇ<ୁଲ ପାଖେର ପି କନି କ୍ େଭାଜନ ବବା େହାଇଥିଲା। େଭାଜନ େଶଷେର ସମେ^
ବସେର ବସି ଲୁ। ପତି ଭା ମଧ େମା ପାଖେର ଆସି ବସି ଥିଲା। ଆମବସ୍ ଦୃ ତ ଗତି େର
େକାଣାକ अଭିମୁେଖ ଚାଲି ଥାଏ। ପତି ଭା େମା ସହି ତ अେନକ ସମୟ ପଯk ଗପୁଥିଲା।
ଧି େର ଧି େର ତା ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା। େକେତଥର େଢାେଳଇ େଢାେଳଇ େମା
କାfେର ଘୁମkା ମୁwେର ପି ଟି େହଉଥିଲା। ଦୀଘ अେଢଇଘାପେର ଆେମ େକାଣାକର
ସୂଯ ମpିରେର ପେବଶକଲୁ । अ^ାଚଳେର ସୂଯ -ର ରoିମ କି ରଣ ବି ଛୁରିତ େହାଇ
ଯାଇଥିଲା। ସେତ େଯପରି ଭଗ} େକାଣାକର ନଗ}ଶିଳାର ଚାରୁକଳା ସୂଯ -ୁ अkି ମ ବି ଦୟ
अଶୃଳ ନୟନେର େଦଉଛkି । ରଥାକାର ପଥରର େସ ଭଗ}ମpିରର ଭଗ}ାବେଶଷ
ମହାଭାରତର କୁ ରୁେeତର ଭମ ସୃି କରୁଥିଲା। ଉଳର ଉୃ କଳାକୁ କାରି ଗର
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କାହXକି ଏଇଠି ଫିyିେଦଇ କାହାଣୀ ସୃି କରି ଛି…!ଆଜି ର ନି ରସ ଶୁ< ଦୁ ନି ଆେର
ପଥେର ଜୀବନର ଜୀବk ଶୁeE ଚାରୁକଳାର ମୁଲେବାଧ କି ଏ ବା ବୁ ଝି ବ। ଶହ ଶହ
ବି େଦଶୀ ପଯଟକ ଆସି ଏଇ ଭଗ}ଶିଳାର ନଗ}କାହାଣୀ ଶୁଣି ଫେଟା ଉେ]ାଳନ କରି
େକେତ ତାର ଉପେର ଗେବଷଣା अଦାବଧି କରୁଛkି । କି m ଏ ଭଗ}ାବେଶଷ ଆମ ପାଇଁ
କବଟର ଝଡାପତଟିଏ ପରି େହାଇ ପଡି ଛି। अସହାୟ ବି ଧବା ମାଆଟିଏ ସେତ େଯପରି
େରାଗାକାk େପାଲି ଓ ପyୁ ସkାନଟିକୁ େଠଲା ଗାଡି ଟାେର ସକାଳୁ େନଇ ଆସୁଛି
ବଡ଼ଦାwର ସି ଂହ ଦୂ ଆର ଆଗକୁ । ବି କୃତ अyପଦଶନ କରି ବଦାନ अଥ େନଇ େପଟ
େପାଷୁଛି। ଆମ ପଶାସନ- ଆଖିେର ଏଇ ଭଗ}ଶିଳାର ନଗ}କାହାଣୀ ଏକ େରାଜଗାରର
ପ ା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଆମ ମାନ- ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆମର ଐତି ହ େଗୗରବ ଝଡାପତ
ପରି କବଟ ମୂଳେର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଲୀନ େହାଇଯି ବ। ଏହାର ପନ
ୂ ଃଉାର କି ମ¤ା
ପନ
ୂ ଃନି ମା ଣ ଆେମ ଟିକିଏ ବି ଚି kା କରି ନାହାkି । ପyୁ ସkାନର ପତି କାର ଉପଚାର
ବବାଠାରୁ ପyୁର ନାମ ବି କି କରି େପଟେପାଷିବା ଆମକୁ ବରଂ ଭଲ ଲାେଗ। ବାରଶହ
ବେଢଇ-ର ବାରବାଷର ତପସାକୁ ଆେମ ସୁଖୁଆ େଝାଳ କରି େଦଇଛkି । ଶି ୀର
ନି ହାଣ ମୂନେର େଯଉଁ ପଥର ବୁ କୁ େର ତାର ମନ ମୁନ ଭାବଭାଷାର ସେରାଷ ଶୃyାର
ଶି yାର ସବୁ କି ଛି ନି ଗାଡି େଦଇଥିଲା ଆଜି େସ ଶି ଳା କାଳେର କଳ-ୀତ अଭିଶ ନଗ}
କୀନ} ର ପରି ଦwାୟମାନ େହାଇଛି । अଭିଶା ଏ ଉୃ ଚାରୁହାସମୟୀ ଉଳ ଭାରତୀ,
ନା अଭିଷ ଗfବ ଥିେଲ େସଦି ନର ବାରଶହ କାରିଗର। ଝଡାପତ ପରି ଆମkି ତ
ମଳୟକୁ ଉେପeା କରି କବଟରୁ ବୃ kଚୂତ ପରି अବାେର ଭଗ}ଶିଳାର ନଗ}କାହାଣୀ।
ତଥାପି ଆେମ ସି ଂହର ମୁଖା ପି fା ଶୃଗାଳ। ଦୁ ନି ଆର ବଡ଼ଦାେw ଚି ାର କରି କହୁ ମଁୁ
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ଉଳ ସkାନ।
अେନକ ଆଗରୁ अfାର ପୃଥିବୀ ବeକୁ ଆସି ସାରି ଥାଏ। ରାତି ଆେମ ଏଗାରଟାେର
ଘେର ପହିଥିଲୁ। ମଁୁ କେଲଜ ଛକ ପାଖରୁ ବସରୁ ଓହ ାଇ ପତି ଭାକୁ ତା- ସରକାରୀ
ବାସଗୃହ ପଯk େନଇ ଛାଡ଼ି ଥିଲି। ପତି ଭାର ବାପା ସୁଶାk ବି ଶ¤ାଳ େସ ପଯk ଝି अର
େଫରି ବା ପଥକୁ ଚାହX ବସି ଥାkି । ପତି ଭା େମାେତ ତା ବାପା- ସହ େମାର ପରି ଚୟ କରି
େଦଇଥିଲା। ମଁୁ େଶଷେର ସୁଶାk ସାର-ୁ ନମ<ାର ଓ ପତି ଭାକୁ ଶୁଭରାତି ଜଣାଇ ଘରକୁ
େଫରି ଥିଲି।
େସଦି ନର ଚି ଲିକା ଓ େକାଣାକ ଭମଣ ଆଉ ଶୁଭରାତି ର ବି ଦାୟ ଦୃ ଶ େମା ମନେର
ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ରହି ଗଲା। େସଦି ନ ପତି ଭାକୁ ଶୁଭରାତି ଜଣାଇ ଆସି ଲି ସତ, କି m ପତି ଭା
ପାଇଁ େସ ରାତି ଟି ସବୁ ଠାରୁ अଶୁଭ ରାତି ଥିଲା। ପତି ଭା अେପeାେର ବାରwାେର ବସି ବସି
ସୁଶାk ସାର୍ अତି ତ ଦି ନଗୁଡ଼ିକର ସE ତି ପୃ/ା େଲଉଟାଇ େଦଖୁଥାkି । ±ୀ ସୁନିତାର
ମୃତୁପେର େକେତ ସ§ଷ େସ କରି ଛkି । େଗାଟିଏ େବାଲି ଝି अକୁ ମଣିଷ କରି ତି ଆରି
କରି ବାକୁ େକେତ ସଂଘଷ କରି ଛkି । ଆହୁରି अେନକ ରା^ା ବାକି ରହି ଛି ପତି ଭାକୁ ମଣିଷ
କରି ବାପାଇଁ। ଆଉ ମାତ ପାବଷ ତା-ର ଚାକି ରୀ ବାକି ରହି ଛି। ତାର ପଢା ବାହାଘର,
ମା’ େଛଉwିଆ ଝି अପି ଲାଟାର େସ େକମି ତି କରିବ ବାହାଘର ଏମି ତି ସବୁ ଚି kାେର
ସୁଶାkସାର-ୁ ନି ଦ େହଉ ନଥାଏ। ରାତି ସାରା ବି ଛଣାେର ଚି kା କରି କରି ମାନସି କ
अସୁି େଭାଗ କରୁଥିେଲ। ରାତି ଦୁ ଇଟା ସମୟେର ଛାତି େର ସାମାନ ଯଣା अନୁ ଭବ
କରି ଥିେଲ। ସେy ସେy ଚି ାର କରି ପତି ଭାକୁ ଦୁ ଇଥର ଡାକି ଛkି । ପତି ଭା ଦି ନର
କ ାkି େଯାଗଁୁ ଉଠି ବା ବି ଳ େହାଇଛି । ନି େଜ ସୁଶାkବାବୁ େରାେଷଇଘରୁ ପାଣି ଗାସ ଆଣି
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ନି େଜ ପି ଇ କେର ବି ଛଣାେର େଶାଇ ପଡି େଲ। ସକାଳୁ େଭାର ପାଟାେର ପତି ଭା
ବି ଛଣାରୁ ଉଠି ମୁହଁହାତ େଧାଇ େଦେଖ ତ

ବାପା ଖଟତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛkି । ପତି ଭା

ସେy ସେy ବାପା- ହାତକୁ ଧରି ଉଠାଇଲା େସେତେବଳକୁ ତା-ର ହୃଦୟର pନ
ବp େହାଇଯାଇଥିଲା। ବସk अୟମାରnରୁ ପତଝଡା େଦଲା ଭଳି ପତି ଭା ଜୀବନର
अୟମାରnେର ମାତୃ ହରା େହାଇଥିଲା। ଏେବ ବି ତା ଜୀବନର େକାଟି କନାକୁ ସାକାର
କରି ବାକୁ ଥିବା କବଟିର अkି ମପତଟି ମଧ ପତଝଡା େଦଇ ଭୂ ଇଁେର ପଡ଼ି अଛି । ତା
ଜୀବନଟା କଣ ଖାଲି ଝଡାପତ େଦଖି ବାକୁ ଜନE େନଇଛି । ସତେର କଣ ମଳୟର ମୃଦୁ
ପରଶ ତାକୁ ଶ କରି ବ। ଆଖି ର ଲୁ ହ ସବୁ ଶୁଖିଲାଣି। ଖବର ପାଇଲା ପେର ମଁୁ
େଦୗଡ଼ି ଥିଲି ସୁେରଶ ସାର- ଘରକୁ । ସୁେରଶସର-ର ଦୁ ଇଟି ପାଦକୁ ଧରି ପତି ଭା
କାpୁ ଥିଲା। େମାେତ େଦଖି ଲା ପେର ପତି ଭା କହି ଲା ମି ହିର େମା ଜୀବନ ତରୁର
अkି ମପତଟି ମଧ ପତଝଡା େଦଇଛି । ମଁୁ ଏେବ ଏଇ େଶଷ ଝଡାପତଟିକୁ େନଇ କଣ
କରି ବି। ପତି ଭାର ଗତକାଲି ଆଖିେକାଣେର ଶି ଶିର ବି pୁପରି ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା ଆଜି
ତା ଆଖିେର େସ ଲୁ ହ ନାହX। େଶଷପତଟିର ସଶୁନଶୁ େହାଇ ପତଝଡା େଦଇଛି ।
ପତି ଭାକୁ ଆଶାସନା େଦବା ଭଳି େମା ପଖେର େକୗଣସି ଭାଷା ନଥିଲା। ଖବର
ପାଇବାପେର ସୁଶାkସାର-ର ବfୁ ବାfବମାେନ ଆସି ପହିଥିେଲ। ସୁଶାkସାର-ର
େକହି ପୁअ ପୁତୁରା ନଥିବାରୁ ପତି ଭାକୁ अkି ମ ଜୂ ଈେର ପି ତା- ମୁହଁେର ନି ଆଁେଦବାକୁ ହX
ପଡ଼ି ଲା।
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ମଁୁ ତୁେମ ଆଉ େସ
େପମ ଶାଶ¤ତ େପମ ଚି ରkନ େପମର ମାେନ ନୁ େହଁ େକବଳ
ପାଇବା। େପମର अନ ନାମ େହଉଛି ତାଗ। ଏମି ତି କି ଛି ଡାଇଲଗ
କୁ େନଇ अଭିନୟ କରୁଥିଲା ସଦାନp େସଦି ନ କେଲଜ ଡାମାେର।
କେଲଜ ଜୀବନର ଦି ¤ତୀୟ ବଷର ଡାମା। ଆଉ ସାyମାେନ ସବୁ
ତାଳି ମାରି ଉଠୁ ଥିେଲ। ସଦାନpର ଜୀବନେର େସ ଦି ନ ପେବଶ
େହାଇଥିଲା ସିE ତାର।ସିE ତା ଭାରି ସୁpର ଆଉ ସରଳ ଝି अଟିଏ। େଯମି ତି
େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ଯି ଏ ବି ଥେର େଦଖିବ ସେତ େଦଖି ହX
ଚାଲି ଥିବ। େହେଲା... ସଦାନp ଆଇ ଆମ୍ ସିE ତା... ତୁ ମର अଭିନୟ
େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କି ପ୍ ଇଟ୍ अପ୍... ସଦାନpର ଡାମା
ସରି ବା ପେର ସିE ତା ଏମି ତି କି ଛି କହି ଥିଲା। ସଦାନp ଥା-ସ୍ ଜଣାଇ
ସିE ତ ହସଟିଏ େଦଇଥିଲା। ସିE ତା ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ କହି ଥିଲା,
“अେଟାଗାଫ ପିଜ୍।” ଆଉ ସଦାନp ତା ହାତେର େଲଖି େଦଇଥିଲା,
“ଲଟ୍ସ୍ अଫ୍ ଲଭ୍ ଫମ୍ ସଦା।” ସଦାନp େସ ଦି ନ ସିE ତା ହାତେର
ନି ଜର ନଁା େଲଖି ନଥିଲା ତ ତା ନି ଜ ହୃଦୟେର ସିE ତାର ନଁା େଲଖି
ଜି େତp କୁ ମାର କହଁ ର

େଦଇଥିଲା।
େସ ଦି ନ ପରଠାରୁ ଦୁ େହଁ ପରରର ଭଲ ବfୁ

େହାଇ
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ଯାଇଥିେଲ। େହେଲ ସଦାନp ମେନ ମେନ ସିE ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଥିଲା କି m ତାକୁ ମନ
େଖାଲି େକେବ କହି ପାରୁ ନଥିଲା। ଭୟ କରୁଥିଲା ଯଦି େସ ସିE ତାକୁ କହି ବ ଭଲପାଏ େବାଲି
େସ ଯଦି ଗହଣ କରି ବନି । ଆଉ େସ ଯଦି େମାେତ େକବଳ ବfୁ େବାଲି ଭାବୁ ଥାଏ
େତେବ!! ଏମି ତି ଭାବି େସ କହି ପାେରନି କି ଛି। କାରଣ େସ ସିE ତାକୁ େକୗଣସି କାରଣରୁ
ବି ହେରଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲା।
ଦି େନ ରାତି େର େଶାଇବା ଆଗରୁ ସଦାନp ହାଟ୍ସଆପ େଖାଲୁ େଖାଲୁ अଜଣା
ନରରୁ ସଦାନp ପାଖକୁ ହାଟ୍ସଆପେର ହାଏ.... େବାଲି ଏକ େମେସଜ ଆସି ଲା।
ସଦାନp ପଚାରିଲା କି ଏ? ଉ]ର ଆସି ଲା ଚି ହ} ି ପାରୁନାହାkି । ସଦାନpକହି ଲା ନା...
ପରି ଚୟ େଦେଲ ଭଲ ହୁअkା। େରପାଏ ଆେସ ଠି କ अଛି ମଁୁ େଗାଟିଏ କ  େଦଉଛି େଦଖିବା
ଚି ହ} ି ପାରୁଛ କି ନା। େସପଟୁ େଗାଟିଏ େଫାଟ ଆସି ଲା େଗାଟିଏ ଝି अର ହାତର େଫାଟ।
େଯଉଁଥିେର େଲଖାଥିଲା ଲଟ୍ସ अଫ୍ ଲଭ୍ ଫମ୍ ସଦା ଆେର ସିE ତା ତୁ େମ। େମା ନର୍
େକଉଁଠି ପାଇଲ। ସିE ତା କୁ େହ, “ହଁ ଚି ହ} ି ପାରି ଲ େତେବ। ତୁ େମ ତ ଆମ କେଲଜର
େଫମସ ଆର। ତୁ ମ ନର୍ ତ ସମ^- ପାଖେର। ମଁୁ େକମି ତି ପାଇ ନଥାkି େଯ।”
ଧୀେର ଧୀେର ସିE ତା ଆଉ ସଦାନp ର ବfୁ ତା ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଥାଏ।
ଦି େନ ସିE ତା େଫାନ କରି ସଦାନpକୁ କହି ଲା ସଦାନp ତୁ େମ ତ େମାର େବ
େଫw। ମୁ େଗାେଟ େଫାଟ ହାଟ୍ସଆପେର େସw କରୁଛି େଦଖ। ଆଉ କହି ବ େମା ଚଏସ୍
େକମି ତି। ସଦାନp କୁ େହ ଠି କ अଛି ପଠାअ। ସଦାନp अେପeା କରି ଥାଏ। କି ଛି ସମୟ
ପେର େଫାଟଟିଏ ଆସି ଲା... ଆଉ େଫାଟ ତେଳ େଲଖା ଯାଇଛି ... ଦି ସ୍ ଇଜ୍ ର~ନ ମାଇ
ଲଭ୍.. ତୁ ମର ପସp କି ନା ଟିେକ କହି ଲ। ସଦା େଫାଟ େଦଖି େଯତି କି ଆଯ ହୁଏ
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େଫାଟ ତେଳ େଲଖା ଥିବା ଲାଇନ ପଢି ତାକୁ अଧି କ କ ହୁଏ। କାରଣ େସ େଫାଟଟି
ଥିଲା ତାର ପି ଲା େବଳର ସାy ର~ନର। ର~ନ ଦଶମ ପାସ ପେର ସହରକୁ ପଢି ବାକୁ
ଚାଲି ଗଲା ଆଉ େସ ଏଇ ଗଁା ପାଖ କେଲଜେର ପଢୁ ଛି େଯାଉଠି ସିE ତା ବି ତାର
ସହପାଠୀନି । େହେଲ କଣ େହଲା େକଜାଣି େସ େଛାଟ ପି ଲା ପରି କାpି ଉଠି ଲା। େଯମି ତି
େସ ସିE ତାକୁ େସଇ ମୁହୂ]େର ହX ହେରଇ େଦଇଥିଲା। େସପେଟ ସିE ତାର େମେସଜ... ଆେର
କି ଛି ରି ପାଏ େଦଲନି େଯ। ପସp େହଲାନି କି । ସଦାନp କୁ େହ, “ଆେର ନା ନା
େନଟୱକ ପେବ ମ। େମେସଜ ଯି ବାେର େଲଟ େହଉଛି । ଏନି େୱ ଗୁଡ୍ ଚଏସ୍।” ସିE ତା
କୁ େହ, “ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମର ନି ୟ ପସp େହବ। ଥା- ୟୁ… ୟୁ ଆର୍ ମାଇ େବ୍େଫw୍।
ରହୁଛି ପେର କଥା େହବି । ଏତି କି କହି ସିE ତା ଚାଟ୍ ବp କଲା।” େହେଲ ଏପେଟ ସଦା
ବହୁତ କ अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ।
ସଦାନp ସେy ସେy ର~ନ ପାଖକୁ କଲ୍ କଲା ଆଉ କଥା ଛଳେର ସିE ତା
ବି ଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହXଲା। ର~ନ ମୁହଁରୁ ବି ସିE ତା କଥା ଶୁଣି ସଦାନp ଭାରି କ
अନୁ ଭବ କରୁଥାଏ। ର~ନ କହୁଥାଏ, “େସ ଏେବ ଏଇମାସେର ଗଁା କୁ ବାହାରିଛି ।” ସଦା
େକେତ କ’ଣ ଭାବି ନିଏ। ଏେବ ର~ନ ଗଁାକୁ ଆସି ବ ଆଉ ସିE ତା ତା ପାଖରୁ ଆହୁରି अଧି କ
ଦୂ ର େହାଇଯି ବ। ର~ନ ଗଁାକୁ ଆସି ଲା ପେର ସିE ତାକୁ େଭଟିବାକୁ ଯାଏ। ସଦାନp ଆଉ
ର~ନ ଦୁ େହଁ ଆଗରୁ ଚି ହ}ା ଜାଣି ସିE ତା ଭାରି ଖୁସି େହାଇଥିଲା। ଆଉ ର~ନ ବି ଭାରି ଖୁସି
େହାଇଥିଲା ସଦା ସିE ତାର ସାy େବାଲି । େହେଲ ସିE ତା ଆଉ ର~ନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାkି େସ
ଆଜି ଯାଏଁ କାହXକି କହି ନ ଥିଲା। ସଦାନp ମି ଛେର କହି ଦିଏ ସରପାଇଜ ଥିଲା। ସମେ^
ହସି ଉଠkି । ସଦାନp ଭାେବ ଯାହା େହଉ କଥାଟା େମେନଜ୍ କରି େଦଲି । ସିE ତା
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େଯେତେବେଳ ବି ସଦାନp ସହ େଫାନ୍ େର କି ହାଟ୍ସଆପେର କଥା େହଉଥିବ େକବଳ
ର~ନ ବି ଷୟେର କଥା ହୁଏ। ସଦା କି ଛି କହି ପାେରନି ସି ନା େସ ସବୁ େସ ଶୁଣି ପାେରନି ।
େସ କଣ କରି ବ ଉପାୟ ପାେ। େଶଷେର ତାର ମେନ ପଡି ଯାଏ ସିE ତାଆଉ ର~ନର ଧମ
େଗାଟିଏ େହେଲ ବି ଜାତି अଲଗା। କି m ତାର ଆଉ ିତି ର ଜାତି ସମାନ େତଣୁ େସ ିତି ର
अଜାଣତେର ିତି ର ଆଉ ର~ନର ସ#କ ବି ଷୟେର ଟ-ାର େଲାଭ େଦଇ କି ଛି େଲାକର
ସହାୟତାେର ତାର ଘର େଲାକ-ୁ ଜଣାଇ ଦି ଏ। ଆଉ ଭାେବ ସୁବିଧା େଦଖି ସିE ତାକୁ େସ
ନି ଜ ମନ କଥା କହି ବ ଆଉ ନି ଜର କରିବ।
ସିE ତାର ଘର େଲାେକ ତାର ସ#କ ବି ଷୟେର ଜାଣି ତାକୁ ର~ନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂ ରକୁ
େନଇ ଯାଆkି । ର~ନ କି ଛି େଖାଜ ଖବର ପାଏନି ସିE ତାର। େସ ସଦାନp-ୁ ବି ପଚାେର
େହେଲ ସଦାନp ବି କି ଛି କେହନି । ର~ନ ତାର ହାଟ୍ସଆପେର ବାରାର େମେସଜ
କେର େହେଲ କାହX ସିE ତା ତ େଯମି ତି अନଲାଇନ ଆସି ବା ହX ବp କରି େଦଇଛି ।
େଫସବୁ କେର ବି େସ अନ୍ ଲାଇନ ନାହX େକେତେବେଳ। ତା ଘର ବି ତାଲା ପଡି ଛି।
ଭାେବ େକଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିେବ। ସିE ତା ଦି େନ ନି ୟ େଫରି ଆସି ବ। େସ ତାକୁ अେପeା
କରି ବ େବାଲି ମେନ ମେନ ିର କେର। େସପେଟ ସଦାନp ବି ବ^ ଥାଏ। କାରଣ ତାର
ଘର େଲାେକ ତାକୁ େକଉଁଠିକୁ େନଇଗେଲ େସଇଟା େସ ବି ଜାଣି ନ ଥାଏ। େସ େକମି ତି
ତାର ସ ପ} ପୁରଣ କରି ବ। େକମି ତି େସ ସିE ତାକୁ ନି ଜର ମନ କଥା କହି ନି ଜର କରି ବ।
ତାକୁ ବି ତାର ସ ପ} अଧୁରା ରହି ଗଲା ପରି ମେନ ହୁଏ। ଏମି ତି ତି ନି ମାସ ବି ତିଯାଏ।
ହଠାତ ଦି େନ ରାତି େର ସିE ତା ପାଖରୁ ର~ନ ପାଖକୁ େମେସଜ ଆେସ େଯ େସ ଏେବ
ବି ବାହି ତ। ଘର େଲାକ ଆମ ସଂପକ ବି ଷୟେର ଜାଣି େମାେତ ଆଉ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର
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ବାହା କରି େଦଇଛkି । ଆଉ ର~ନକୁ ବି ଜୀବନେର ଆଗକୁ ବଢି ବା ଆଉ ବାହା
େହାଇଯି ବା ପାଇଁ ବି େମେସଜ୍ େର େଲଖିଥାଏ। ର~ନ େମେସଜ ଆସି ଥିବା ନର୍ କୁ
ବାରାର େଫାନ କେର େହେଲ ସି ¤ଚ अଫ କେହ। େସ କଣ କରି ବ ଜାଣି ପାେରନି । କାpି
କାpି େସ ରାତି େର େସ ସଦାନp ଘେର ପହଂଚି ସଦାନpକୁ ସବୁ କଥା କୁ େହ। ସଦାନp
େସ ସବୁ ଜାଣି अବାକ େହାଇଯାଏ। େସ ମେନ ମେନ ଭାେବ କ’ଣ େହାଇଗଲା ଏ ସବୁ ନି ଜ
ଭୁ ଲ ପାଇଁ େସ ନି େଜ ବି ସିE ତାକୁ ହେରଇ େଦଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ତାର ବହୁତ କ
ଲାଗୁଥାଏ। େସ ମେନ ମେନ ଭାେବ େଗାଟିଏ ପକାର ଭଲ ବି େହଲା ସିE ତା ଯଦି ର~ନକୁ
ବାହା େହାଇଥାkା ଆଜି ସିE ତାକୁ ହେରଇ େମାେତ େଯତି କି କ େହଉଛି ତା ଠାରୁ अଧି କ
କ ଲାଗିଥାkା। େସ ନି ଜକୁ ସnାଳି ବା ସହି ତ ର~ନକୁ ବୁ େଝଇବାକୁ େଚା କେର।
େହେଲ ର~ନ କୁ େହ େସ େକେବବି ସିE ତାକୁ ଭୁ ଲି ପାରି ବନି ।
କି ଛି ମାସ ପେର ର~ନର ମଧ ବାହାଘର େହାଇଯାଏ। େହେଲ େସ ସିE ତାକୁ
ଏେବବି ଭୁ ଲି ପାରିନଥାଏ। େସ ଗଁା ଛାଡି ସହରକୁ ନି ଜ ±ୀ ସହ ଚାଲି ଯାଏ। ଏମି ତିେର
କି ଛି ମାସ ବି ତିଗଲା। ସିE ତାର କି ଛି େଖାଜ ଖବର ନ ଥାଏ। ର~ନ ସଦାନp ସହ
େଯେବବି େଫାନେର କଥା ହୁଏ ବା ହାଟ୍ସଆପେର ଚାଟ୍ କରି କଥାହୁଏ ସବୁ େବେଳ ସିE ତା
କଥା ପଚାେର। ଆଉ ତାର କି ଛି େଖାଜ ଖବର ପାଇେଲ େଦବାକୁ କୁ େହ। ସଦାନp ହଁ
େସ କି ଛି ଖବର ପାଇେଲ ନି ୟ େଦବ କୁ େହ। ସଦା ମେନ ମେନ କୁ େହ ବାହା େହଲା
ପେର ସିE ତା କଥା ପଚାରୁଛି ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗୁନି। େହେଲ ର~ନ ଆଗେର କି ଛି କହି
ପାେରନି । ହଠାତ ଦି େନ ସିE ତାର ହାଟ୍ସଆପେର େମେସଜ ଆେସ ସଦାନp ପାଖକୁ ।
ସଦାନp ଭାରି ଖୁସି େହାଇଯାଏ। ମନ ଭରି ଟିେକ ସିE ତା ସହ କଥା େହାଇଗଲା େସ।
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ସିE ତା ତା ବି ଷୟେର ସବୁ ଘଟଣା ବଳି କୁ େହ। େକମି ତି ତା’ର ବାହାଘର େକଉଁ ପରି ିତି େର
େହଲା େବାଲି । େହେଲ ସଦାନp ତା ପାଇଁ ଏେତ ସବୁ ଘଟଣା େବାଲି େସ ଜାଣିବାକୁ
ଦି ଏନି । ସଦାନp ସିE ତା ସହ କଥା େହାଇ େଯତି କି ଖୁସି अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତାର
ଜୀବନ ସାଥୀ କରି ପାରି ନଥିଲା େବାଲି େବଶି ମନ ଦୁ ଃଖ କରୁଥାଏ। େହେଲ େସ ସବୁ ନି ଜ
ଛାତି ଭିତେର ଲୁ ଚାଇ ରଖି ଦିଏ। ସିE ତା କି ର~ନ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦି ଏନି । େବେଳ
େବେଳ ସଦାନp ଭାେବ େସ ସିE ତାର ନର୍ ଡି ଲିଟ କରି େଦବ ଆଉ କଥା େହବନି କି m
ବାରାର େଚା କଲା ପେର ବି କାହXକି େକଜାଣି େସ କରି ପାେରନି । ସିE ତା ର~ନ
ବି ଷୟର ସଦାନpକୁ ପଚାରି ତା’ର ବାହାଘର ବି ଷୟେର ଜାଣିପାେର ଆଉ କୁ େହ ଭଲ
େହଲା େବାଧହୁଏ ଭଗବାନ-ର ଇଛା ଏମି ତି ହX କି ଛି ଥିଲା। େହେଲ ସିE ତା କୁ େହ େସ
ଏେବବି ର~ନ-ୁ ଭୁ ଲି ପାରି ନି। ସଦାନpକୁ ଭାରି କ ହୁଏ ସିE ତା ପାଖରୁ ଏମି ତି ଶୁଣି।
ନି ଜକୁ ନି େଜ କୁ େହ ଏପେଟ ସିE ତା କହୁଛି ର~ନକୁ ଭୁ ଲି ନି େସପେଟ ର~ନକୁ ଭୁ ଲି ନି।
ଦୁ େହଁ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଛkି । ବାହାଘର େହାଇ ଗଲା ପେର ବି ...
ର~ନ ଆଉ ଦି େନ େଫାନ କରି ସଦାନpକୁ ସିE ତାର ଖବର ପଚାେର। ସଦାନp େସ
ସିE ତା ସହ କଥା େହବା କଥା ଜମା କୁ େହନି କି m କୁ େହ, “ର~ନ ତୁ ତ ଏେବ ବାହା େହାଇ
ଗଲୁ ଣି । ଆଉ ସିE ତା ବି ଏେବ ବି ବାହି ତ। େତାର ନି ଜର ±ୀ अଛି ତୁ କାହX ସିE ତା ସିE ତା
ହଉଛୁ। ସାy ହି ସାବେର େତାେତ ଏତି କି ସେଜସନ ତୁ ସିE ତାକୁ ଭୁ ଲି ଯା।” େହେଲ ର~ନ
ରାଗିକି କୁ େହ, “େସ ସିE ତାକୁ ଭୁ ଲି ପାରିବନି ଆଉ େଫାନ କାଟିଦିଏ।” େସେବଠୁ ର~ନ
ସଦାନp ସାyେର ଭଲେର କଥା ହୁଏନି । ସଦାନp ନି ଜ େଫାନରୁ ର~ନର ନର୍
ଡି ଲିଟ କରି େଦବାକୁ ଭାେବ େହେଲ କରି ନି। େସ ଦି ନଠୁ େସ ବି କଥା ହୁଏନି ର~ନ
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ସହ। େକେତେବେଳ କଥାେହେଲ ବି ସେତ େଯମି ତି ଆତEୀୟତା ଜମା ନ ଥାଏ। େହେଲ
ସଦାନp ସିE ତା େଯେବ ବି अନଲାଇନ ଆେସ ଟିେକ କଥା େହାଇଯାଏ। କି m ର~ନକୁ କି ଛି
ବି କୁ େହନି । େସ ଚାହଁୁ ଥାଏ ର~ନ ଆଉ ସିE ତା େକେବବି କଥା ନ ହୁअm। େହେଲ ମେନ
ମେନ ଭାେବ ର~ନ ଆଉ ସିE ତା ଏେବବି କଥା େହଉ ନାହାkି ତ। ଏମି ତି ଭାବି େଗାେଳଇ
ଘାି ହୁଏ। େହେଲ େକମି ତି େସ ଜାଣିବ। ସିE ତା କି ର~ନକୁ ତ ପଚାରି ପାରି ବନି । ଦି େନ
ରାତି େର अଭାସ ଭଳି େଶାଇବା ଆଗରୁ ସଦାନp େମାବାଇଲେର ହାଟ୍ସଆପ େଖାଲି ଲା।
େଚକ୍ କଲା ଉଭୟ ର~ନ ଆଉ ସିE ତାର ନର୍। େଯମି ତି ଭାବି ଥିଲା େସମି ତି ଦୁ େହଁ
अନଲାଇନ ଥିେଲ। ଉଭୟ अନ ଲାଇନ ରହି ବାଟା ସଂେଯାଗ ନା ସତେର େସମାେନ ଚାଟ
କରୁଛkି । କଣ କହୁଥିବ ସିE ତାକୁ ର~ନ!! ର~ନକୁ ସିE ତା!! ରାତି ସାେଢ଼ େଗାଟାଏେର।
ର~ନର ±ୀ ଆଉ ସିE ତାର ସ¤ାମୀ କଣ କି ଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାkି । ସଦାନpର ଛାତି
ଭିତରଟା କଣ େହାଇଗଲା। ତା' ପେର େସ ମେନ ମେନ ହସି ଲା, ନି ଜକୁ ନି େଜ କଠି ନ
କରି ବାକୁ େଚା କଲା। ଏବଂ ୯୯୬ତମ ଥର ପାଇଁ େସ ନି ତି କଲା ଉଭୟ ନରକୁ େସ
ଡି ଲିଟ କରି େଦବ। ନି ୟ କରି େଦବ। ସଦାନp ନି େଜବି ସିE ତାକୁ ଭୁ ଲି ପାରୁ ନଥାଏ।
େହେଲ େସ ମେନ ମେନ ନି ିତ କେର େସ ସିE ତାକୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ େଚା କରି ବ। େହେଲ େସ
େଯେତ େଚା କେଲ ବି ପାେରନି । ତାକୁ ସବୁ େବେଳ ଲାେଗ ସିE ତା ଆଉ ର~ନ ଏେବ
କଥା େହଉ ନ ଥିେବ ତ। େସ ଉପାୟ ପାେ କଣ କରି ବ? େକମି ତି େସମାନଂକୁ अଲଗା
କରି ବ। େସ େଶଷେର େଫକ େଫସବୁ କ ଆକାଉ େଖାଲି ପଥେମ ସିE ତା ଆଉ ର~ନ
ସହ େଫwସି ପ କେର ସିE ତା ଆଉ ର~ନକୁ ପରର ବି େରାଧେର େମେସଜ କେର। ସିE ତା
ଆଉ ର~ନକୁ ପରର ଠାରୁ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ। େସ ଭାବୁ ଥାଏ କାେଳ ସଫଳତା
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ପାଇଯି ବ। େହେଲଫଳ ଓଲଟା ହୁଏ। ସିE ତା ଆଉ ର~ନ ପରର ସହି ତ ଆଉ ଟିେକ
अଧି କ ପାଖାପାଖି େହାଇଯାkି । ସଦାନp ସିE ତା ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ଯି ଏ ତାବି େରାଧେର ଉଭୟ-ୁ େମେସଜ କରୁଛି େସମାେନ ତାକୁ େଖାଜୁ ଛkି । େତଣୁ ସଂେଗ ସଂେଗ
େସ େଫକ୍ େଫସବୁ କ ଆକାଉ ବp କରିଦି ଏ। ସଦାନpର ସାରା ଦି ନ ଆଉ ରାତି
ର~ନ ଆଉ ସିE ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ବି ତିଯାଏ। େସମାେନ ଏେବ କଥା େହଉନଥିେବ ତ!!
ସିE ତା ର~ନ ର~ନ ସିE ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ନ ଥିବ ତ !! େସମାେନ କଣ କଥା େହଉଥିେବ।
ଏମି ତି େକେତ କଥା େସ ମେନ ମେନ ଭାବି ଚାେଲ ଆଉମାନସି କ ଚାପେର ରୁହଥାଏ।
ଏମି ତି କି ଛିଦିନ ଗଲା ପେର ଦି େନ ହଠାତ ସିE ତାର ହାଟ୍ସଆପ େମେସଜ ଆେସ
ସଦାନp ପାଖକୁ , େମେସଜେର େଲଖା େହାଇଥିଲା, “ସଦାନp ତୁ େମ େମା ଭଲ ସାy
େହାଇକି ବି ଏମି ତି େକମି ତି କରି ପାରିଲ?” ସଦାନp େମେସଜ ପଢି ବି ବତ େହାଇଯାଏ।
େସ ରି ପାଏ ଦି ଏ, “ମଁୁ କଣ କଲି ସିE ତା?” ସିE ତା କୁ େହ, “ନି ଜକୁ ଥେର ପଚାରି େଦଖ ତୁ େମ
କଣ କରି ଛ?” ସଦାନpର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ ସବୁ କଥା େକମି ତି ତା ନି ଜର ସ ାଥ ପାଇଁ ସିE ତା
ଆଉ ର~ନକୁ ପରର ପାଖରୁ ଦୁ େରଇ େଦଇଥିଲା। େକମି ତି େଫକ୍ େଫସବୁ କ
ଆକାଉ େଖାଲି େସମାନ-ୁ ଦୂ ର କରିବାକୁ େଚା କରିଥିଲା। ସିE ତା ଆଗେର େଯମି ତି
ତାର ସବୁ ଭୁ ଲ ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲା। େସ ସିE ତାକୁ eମା ମାେଗ ନି ଜ ଭୁ ଲ ପାଇଁ। ସିE ତା
ରାଗିକି କୁ େହ, “eମା ନୁ େହଁ ପଥେମ କଣ ପାଇଁ ଆଉ କାହXକି ଏମି ତି କଲ କୁ ହ?” ସଦା
େମେସଜେର ସବୁ ଭୁ ଲର ସ ୀକାେରାoି େଲଖିଦିଏ େକମି ତି େସ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା।
େକମି ତି େସ ସିE ତାକୁ ର~ନଠାରୁ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ ତା- ଘର େଲାକ-ୁ େସମାନସ#କ ବି ଷୟେର ଜଣାଇ େଦଇଥିଲା। େଶଷେର ପୁଣି େସମାନ-ୁ ନି କଟତର େହବାର
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େଦଖି େଫସବୁ କେର ମି ଛ ଆକାଉ େଖାଲି େସମାନକୁ ଦୁ େରଇବାକୁ େଚା କରି ଥିଲା।
ସଦାନp କୁ େହ, “ପିଜ୍ ସିE ତା େମାେତ eମା କରି ଦିअ। ତୁ ମ ଭଲ ପାଇବାେର अf େହାଇ
େକାଉଟା ଠି କ େକାଉଟା ଭୁ ଲ ଜାଣି ନପାରି ଏମି ତି ଭୁ ଲ କାମ କରି େଦଇଛି ।” ସିE ତା କୁ େହ,
“ମଁୁ ତୁ ମକୁ େକେବ अବି ଶ¤ାସ କରି ନ ଥିଲି ସଦା େହେଲ ମଁୁ ତୁ େମ େମା ସହ ଏମି ତି କି ଛି
କରି ପାରି ଲ ମଁୁ ଏେବ ବି ବି ଶାସ କରି ପାରୁନି । ଆଜି ବି ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସେpହ କରି ନ ଥିଲି।
ତୁ ମକୁ ସେpହ କରିଥିଲା ର~ନ େଫକ୍ େଫସବୁ କ ଆକାଉକୁ େନଇ। େସ ହX େମାେତ
କହି ଥିଲା ତୁ ମକୁ ପଚାରି ବାକୁ । ମଁୁ ତାକୁ କହି ଥିଲି ସଦା େକେବବି ଏମି ତି କରିବନି େହେଲ
ମଁୁ ଭୁ ଲଥିଲି। େହେଲ ମଁୁ ଏେବ ତୁ ମ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ର~ନ ଆଉ ମଁୁ अଲଗା
େହବା ପଛେର ବି ତୁ େମ। ଏଇଟା ର~ନ ଜାଣି ନଥିଲା କି ମଁୁ ବି ଜାଣି ନଥିଲି। ଏେତ
ସରଳ େଚେହରା ପଛେର ଏେତ ବି କତ ମାନସି କତା। ମଁୁ ବି ଲିଭ୍ କରି ପାରୁନି । େମାେତ
ଆଜି ଠୁ େକେବ କଲ୍ କି େମେସଜ୍ କରି ବନି ପିଜ୍ କହି ସିE ତା ଚାଟ୍ अଫ କରି ଦିଏ।”
ସଦାନp ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁ ହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। ସିE ତା ସହି ତ କଥା େହବାର କି ଛି
ସମୟ ପେର ସଦାନp ପାଖକୁ ର~ନର ବାରାର କଲ ଆେସ। େହେଲ େସ ରି ସି ଭ୍
କଲାନି । େକମି ତି ବା ରି ସିଭ କରିଥାkା େସ। ପର ମୁହୂତେ
 ର ର~ନ ପାଖରୁ ସଦା ପାଖକୁ
େଗାଟିଏ େମେସଜ ଆସି ଲା େସଥିେର େଲଖା ଥିଲା, “ବାଃ େର ସାy ବfୁ ତାର ତୁ େବଶ
ଭଲ ପରିଚୟ େଦଲୁ । େତାେତ ବହୁତ ଧନବାଦ।” ସଦାନp େମେସଜଟି ପଢି ଲା ତାକୁ
େସଇ େମେସଜଟି ଛାତି େର କା େଫାଡି େହଲା ପରି ଲାଗିଲା କି m େସ କି ଛି ପତୁ ]ର
େଦଇ ପାରି ନ ଥିଲା। କଣ अବା େଦଇଥାkା ସବୁ ଭୁ ଲ ତ ତାହାର।
ସଦାନp ନି ଜକୁ ନି େଜ ଭାେବ ମଁୁ ତ ଏମି ତି ପି ଲା ନ ଥିଲି। ସତେର ଏ अfେପମ
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ମଣିଷକୁ କଣ ନ କରାଏ। େସ ସିE ତାକୁ eମା ମାଗିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥାଏ। େହେଲ େଫାନ୍ କି
େମେସଜ୍ କରି ବାକୁ େସ ସାହସ କରି ପାେରନି । ଦି େନ ସିE ତାକୁ ହାଟ୍ସଆପେର अନଲାଇନ
େଦଖି ସଦାନp ସାହାସ କରି େମେସଜ କଲା, “ସିE ତା ପିଜ୍ େମାେତ eମା କରି ଦିअ େମା
ଭୁ ଲ ପାଇଁ ମଁୁ अନୁ ତ।” ସିE ତା େମେସଜ େଦଖି ବାର େଢର କି ଛି ସମୟ ପେର ରି ପାଏ
ଦି ଏ, “େଦଖ ସଦାନp ତୁ େମ େମାେତ େମେସଜ କି େଫାନ କେଲ େମାର େସ ସବୁ ଘଟଣା
ଯାହା ତୁ େମ େମା ସହି ତ ଯାହା କରି ଛ ସବୁ ବାରାର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଛି । ପି ଜ୍ େସସବୁ
ମଁୁ ମେନ ପକାଇ ଆଉ କ ପାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନି । ତୁ େମ ଯଦି େମାର ଟିକିଏ ବି ଭଲ
ଚାହଁୁ ଥାअ େତେବ ପି ଜ୍ େମାେତ େକେବ କଲ୍ କି େମେସଜ୍ କରି ବନି । ହଁ ତୁ େମ eମା ଚାହଁ
ନା େତେବ ଏମି ତି େକେବ କାହା ସହ ଆଉ ଜୀବନେର କରି ବନି । ଭଗବାନ ତୁ ମକୁ eମା
କରି େଦେବ। କି m ପିଜ େମାେତ ଆଉ େକେବବି କଲ କି େମେସଜ କରି ବନି । ିତି ର
ଚାଟ୍अଫ୍ େହାଇଯାଏ।” ସଦାନpର ଚାରି ପାଖେର େଯମି ତି ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା।
ସିE ତାକୁ ହରାଇ ସାରି ଥାଏ। ନି େଜ ନି ଜକୁ ପତି ା କେର େସ ଭଲ ମଣିଷ େହବ େବାଲି ।
ଏମି ତି କି ଛି ମାସ ଗଡି ଯାଏ। ନା ର~ନ ନା ସିE ତା ସହି ତ ସଦାନp େକେବ କଥା
େହାଇଛି । େକେବ େକେବ ହାଟ୍ସଆପେର अନଲାଇନ ଆସି େଲ ସିE ତାକୁ अନଲାଇନ
ଥିବାର େଦଖିେଲ ଏେବବି ଖୁସି େହାଇଯାଏ କି m େସ େକେବ େମେସଜ୍ କେରନି । େହେଲ
େସ େସହି ସମୟେର ର~ନକୁ अନଲାଇନ େଦଖିେଲ ତାକୁ େକାଉଠି େଗାେଟ ହୃଦୟ
ଭିତେର କ ହୁଏ କି m େସ ନି ଜକୁ ନି େଜ େଯମି ତି କୁ େହ ନା ତାକୁ ଜମା କ େହଉନି ।
ଏମି ତି କି ଛି ଦି ନ ଗଲା ପେର େସ ଉଭୟ ର~ନ ଆଉ ସିE ତାର ନର୍ କୁ ଡି ଲିଟ କରିଦି ଏ।
େଫସବୁ କେର ମଧ େସ ଦୁ ହି - ଆକାଉକୁ ବ କ କରିଦି ଏ। େସ ଭାେବ େସମାନ-ୁ
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େଦଖିେଲ ସି ନା କ ଲାଗିବ ଆଉ ଏମି ତିେର ସିE ତା ସହ ପୁଣି କଥା େହାଇ ତାକୁ ଆଉ କ
େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ନ ଥିଲା।
ଆଜି ର ଦି ନେର େସ ଘଟଣାକୁ ଚାରି ବଷ ପୁରି ଗଲାଣି। େହେଲ ସଦାନp େକେବବି
ସିE ତାକୁ କା୍ କରି ବାକୁ େଚା କରିନି ନା ସିE ତା େକେବ ସଦାନpକୁ । ତଥାପି େବେଳ
େବେଳ ସିE ତାର ସE ତିେର ସଦାନp ର ଆଖି ଝଲସି ଉେଠ ଆଉ ଦୁ ଇ ଧାର ଲୁ ହ େହାଇ
େବାହି ଯାଏ। େସ ଜାଣି ବି ନ ଜାଣିଲା ପରି अଭିନୟ କେର କି m େବାଧହୁଏ ଆଜି ବି ସିE ତା
ସଦାନp ର ହୃଦୟ ର େକଉଁ ଏକ अେଦଖା େକାଣେର ସାଇତି େହାଇ ରହି ଛି ଆଉ ସବୁ ଦି ନ
ରହି ଥିବ।

ଗାମ- କଲାଡ଼ି େପା- ଟିଟାପyା
ଭାୟା- ଗୁମାଗଡ଼ଜି ଲା- କfମାଳ
ପି ନ- ୭୬୨୦୨୯
ଦୂ ରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧

ବୃ ]ି- ଶି eକତା, ପାଥମି କଶି eକ,
ବି ଦାଳୟ ଓ ଗଣଶି eା ବି ଭାଗ ଓଡି ଶା ସରକାର
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କବିତା ବିଭାଗ
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ଶିeା ଓ ଶିeକ : କାଲି ଓ ଆଜି
େହ ଗୁରୁେଦବ,
ଆଜି କାହXକି ତୁ େମ କହି ଥିବା
କଥା ସବୁ ମି ଛ ମି ଛ ଲାଗୁଛି...
ଆଜି କାହXକି ତୁ େମ େଦଇଥିବା
ପାଠ ସବୁ अଧା अଧା ଲାଗୁଛି...
ଆଜି କାହXକି ତୁ େମ େଦଖାଇଥିବା
ଆେଲାକି ତ ରା^ାଟା अfାରୁଆ ଲାଗୁଛି
ଆଜି କାହXକି ତୁ ମ ହାତଗଢ଼ା ମଣିଷଟା
ବି କଳାy ପରି ଲାଗୁଛି...
େସ ଦି ନ ପା~ଳ ଭାବେର
କହି ପାରୁଥିବା ମଟା
ଗୁରୁ ବହEା, ଗୁରୁ ବି zୁ, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶର
ଗୁରୁ ସାeାତ ପରଂବହE
ତେସୖE ଶୀ ଗୁରେବ ନମଃ
କା]t କ ପାଣିଗାହୀ ଆଜି କାହXକି ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଛି ...?

ଆଜି କାହXକି ଶି eାଦାନ ମହତ ଦାନର
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ପରି ଭାଷାଟା ବଦଳି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି
ଆଜି କାହXକି ଲାଗୁଛି
ଶି eାକୁ ଦାନ କରି ବା ପବୃ ]ିଟା
ଶି eାକୁ ଧନ କରି ବାେର ବଦଳି ଯାଇଛି ...
अେବୖ ତନି କ େସବାଟି ଆଜି କାହXକି
େବତନ ଭିତେର ସୀମି ତ େହାଇଯାଇଛି
ଗୁରୁଶି ଷ अନାବି ଳ ସଂପକ ଭିତେର
ଆଜି କାହXକି ଆବି ଳତାର କଳ- ଲାଗିଛି
ଶି eାେଜାତି ବହନର ସମଥମନେର
ମାନସି କତାର Ìଳନ ଘଟିଛି
ସଂଯମର ବା]ାବହ ପାେଖ
ଆଜି କାହXକି ସଂଯମ ବି ଚୁତି
େହ ଗୁରୁେଦବ କୁ ହm ତ େଦଖି
କାହXକି ଆଜି ଶି eା ଓ ଶି eକ ବି ପରୀତମୁଖି
ସତେର କଣ ଶି eାରମାନ ବଦଳି ଛି?
ନା ଶି eା େଦବାର ମାନସି କତା
କୁ ହm ତ ଥେର!
ସତେର କଣ ସମୟ ଏମି ତି ବଦଳାଇପାେର
ଶି eା ଓ ଶି eକର ଗୁଣବ]ା
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ବି ଦାଦାନର ମହାନତା
ବି ଦାଦାନର ବଦାନତା
ଯଦି ନା
େତେବ କାହXକି ଏ ବି ଶୃ¬ଳତା
ଯଦି ହଁ
େତେବ କଣ ତାର େଶଷ ରା^ା
େହ ଗୁରୁେଶ/
ଆଜି ବି ମଁୁ ପଥଭ
କାହାକୁ ମଁୁ ଆପେଣଇବି
ତୁ େମ େଦଇଥିବା ସବଶିeର ଦାନକୁ
ନା ଆଜି ପାଉଥିବା ସବଭିeାର ମାନକୁ ...

ବହEପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୬୯୨୫୬୫୮୫୧
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େମୗସୁମୀ ଓ ବି ଧାତା
େମୗସୁମୀ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େକେତ ଭଲପାଏ
ତୁ େମ ନି ୟ ଜାଣିଥିବ
ତୁ ମପାଇଁ େକେତ କବି ତା େଯ େଲଖିଛି
ମନକୁ େମା ବୁ ଝି ପାରୁଥିବ [୧]
ତୁ େମ େଯେତେବେଳ େକଇଦି ନ ପାଇଁ
ଆସି େମା ଠୁ ଚାଲି ଗଲ
ଖୁବ୍ ମଁୁ େଖାଜି ଛି ତୁ ମକୁ ଏକାkେର
ଭାyିଛି େମା ମେନାବଳ [୨]
ତଥାପି ଭଲପାଇଛି ତୁ ମକୁ େମା ହୃଦୟରୁ
ଭୃ େeପ କରି ନାହX େକେବ
ତମ ସE ତିକୁ େନଇ ଗାଇଚି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ
େବସୁରା କକଶ अନୁ ରାେଗ [୩]
େମା ପତୀeାର ଆଜି ଘଟିअଛି अk
ତୁ େମ ଆସି ଛ ବଷା ସାଥୀେର
େବଲଗାମ େମା େଦହକୁ ଭିେଜଇଛ
ମ¦ି ତୁ ମ ପୀତି ଧାେର [୪]
କାହ}ଚରଣ ସାହୁ

ଆସି ଲା ପେର ତୁ େମ ଚହଳ ପଡ଼ି ଛି
େମା ଦରଦୀ ହୃଦୟ ଗାେମ
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ସବୁ ଜି ମା େଖଳି ଯାଇଛି ସବୁ ଦି ଗ
ବି ହଗ ଉଲ ାେସ ଭେମ [୫]
ଚଷା ଚେଷ ଆନpେର ଗୀତଗାଇ
ଶୁ େeତେର ତାର
ଲyଳର ଧାେର ବୁ ଣଇ ବି ହନ
ବୁ ହାଇ ଝାଳ େଦହର [୬]
େକେତ କେର ଜୀବନ ଜୀअଁଇ
ଯାଯାବର କାଦୁ अେର
ଓଳି ଏ ଖାଇ ଓଳି ଏ ଓପାସ ରୁହଇ
ଦି ନବି େତ ରାଜପଥେର [୭]
ସଂଘଷ କରୁଥାଏ ଦି ନ ତମାମ
ଏେଣ େତେଣ ବୁ ଲି
ଖେw ରୁଟି ଖାଇ େଶାଇଯାଏ
ସବୁ ଯଣାକୁ ଭୁ ଲି  [୮]
ହାଏେର! ବି ଧାତା ବି ଚିତ େତା େଖଳ
ପାେର ନାହX େକହି ଜାଣି
େକେବ ତୁ ହସେର େକେବ ତୁ କାpେର
ରଚି ଚାଲୁ େତା କାହାଣୀ [୯]
ପwକାମାଳ, ମ. ରାମପୁର, କଳାହାwି
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com
ଭାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭
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ମାଆ ପରି କି ଏ େହବା
ଦଶମାସ ରଖି ଜନମେଦଲୁ ତୁ , ଧରାକୁ ଆଣିଲୁ େମାେତ
େକେତ କ ସହି େମାର ଲାତ ଖାଇ, ସହି ଲୁ ଭାର େଯ େକେତ
େକେତ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି େସବା ଯତ} େମାର କଲୁ
େତାହରି େସ}ହର ପଣର ତଳେର ବୁ କୁ ଚି ରି ଖାଦ େଦଲୁ 
େକେତ अଳି अqଳି अଝଟ େମାର, ହସି ହସି ତୁ ସହି ଲୁ
ନି େଜ ନ ଖାଇ େତା େପଟକୁ ତୁ େମାେତ ଖାଇବାକୁ ସବୁ େଦଲୁ
ଜର ଥwା କାେଶ अନି ଦା ରହି ତୁ େମାର ଯତନ େଯ େନଲୁ
େମା ଆଖିର ଲୁ ହ ସହି ନ ପାରି ତୁ ପଣତେର େପାଛୁଥିଲୁ
ସବୁ ମେନअଛି ତଥାପି ରହୁଛି , ବୁ ଝି ଲି ନାହX େତା ଦୁ ଃଖ
େତା’ଠାରୁ ମୁହX ଦୂ ରେର ରହି ଲି, ଲଭି ଲି ମାୟାର ସୁଖ
େବାଉ ଏ अଧମ eମା ମାଗୁअଛି , ରଖିଥିବୁ ଆଶୀବାଦ
େତାେତ େହଳା କରି अନୁ ତ ମୁହX ମନେର ଆସୁଛି େଦଖ
ମାଆ ପରି କି ଏ େହବ ଏ ସଂସାେର ସି ଏ ତ ଜଗେତ େଶ/
ତା ଋଣ େକେବ େହବନି େହ ସୁଝି, କେର େସ େଯତି କି କ
अମି କା ସ ାଇଁ

ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫
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ଆମର अଟଳ : अମର अଟଳ
େହ ଯୁଗପୁରୁଷ

ଏ ଯୁଗେର େଶ/

अନନ ତୁ ମ ବoିତ
अଟଳ अଚଳ

େହ ମହାମହୀମ

ନୁ େହଁ େକହି ସମକe
ସଂଗାମ ତୁ ମର

ଏକମାତ ମ

ହୃଦେୟ ରହି ଛି ସଦା
ଆଖିେର ଆଖିଏ

ସ ପ}ଥିଲା ସତ

ସୁନାର ଭାରତ ଏକା
ଗଢ଼ି ବାକୁ ଏକ

ସୁନାର ଭାରତ

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ ପ}
ନି ୟତି ନି େqେଶ

ରହି ଗଲା ବାକି

ସ ପ} େହଲା अସଂପ%
ୂ 
ପଲ ୀଠାରୁ ଦି ଲୀ

ସବୁ ରି ହୃଦେୟ

ତୁ ମରି ାନ ନି ଆରା
ପକାଶ ଚp ପwା େପାଖରାନ୍ ପରୀeା

ପରମାଣୁ अେ±

ଚକି ତ େହ ବି ଶସାରା
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ହସ ଛଳ ଛଳ

କଥା କଥାେକ କବି ତା
ଶାଣିତ ଭାଷେଣ

ହସ ହସ ମୁେଖ

କହୁଥିଲ ମନବଥା
ହି pୁତ େବଦନା

ଉଦାର ଭାବନା

ନବଭାରତର ବୀର
କବି , ରାଜେନତା

େହ ମହାନ େନତା

ତୁ ମକୁ େକାଟି ଜୁ ହାର

କଲାଣପୁର, ଭୂ ଇଁପୁର, ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫
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ତୁମପରି କିଏ େହବ
ତୁ ମପରି କି ଏ େହବ
ବରଷା ବଷtେଲ
ଝରକାେର ହାତ େଦଖାଇ
ଖିଲି ଖି ଲି ହସୁଥିବ
ତୁ ମପରି କି ଏ େହବ!

ଓଠରୁ ତୁ ମର

अନାମି କା ପରି ଲାଗ
ଗରୁ ଝରି ତୁ େମ
 ପରୀ ତୁ େମ
ସ ଗର

ଶୁଣିବାକୁ କଥା
ମନ ସବୁ େବେଳ ଝୁରୁଥିବ
ତୁ ମ ପରି କି ଏ େହବ!

େଦଖିବା ଆଗରୁ
କାଗଜ ଉପେର ଏଇ ହାତ
କଲମେର ତୁ ମ ଛବି ଆ-ୁ ଥିବ
ଜୟk କୁ ମାର ସାହୁ ତୁ ମ ପରି କି ଏ େହବ!

ଆଖି ଚାହX ରହି ଥିବ
ତୁ ମ ପରି କି ଏ େହବ!

अଜବ େପମର
େପମି କା େମାହରି
ତୁ ମ ହାତଧରି
ଏଇ ପାଦ ସବୁ ଦି ନ ଚାଲୁ ଥିବ
ତୁ ମ ପରି କି ଏ େହବ!
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ମଁୁ ସପନର େସୗଦାଗର
ଜୀବନଟା େମାର अତୀତ ସE ତିର ଏକ अବା^ବ ପୃ/ା
େସ ପୃ/ାକୁ ପଢୁ ପଢୁ େମାର ମେନପଡ଼ି ଲା ବହି} ଶି ଖାର କଥା
େସ ସରଳ, େକାମଳ ଓ େଗାେଟ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା
େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର ରାଗିଯାଇ ସାଜି ଥାଏ eଣେକାପା
ପି ଲାଦି ନୁ ତା ସହ ଥିବା ସଂପକର अଭୁ ଲା ଗାଥା[୧]

େମା ସାଇେକଲେର ବସି ଭଦକରୁ ଯାଜପୁର ଯାତା
େବୖ ତରଣୀ କୁ ଳେର ଫେଟା ଉଠାଇବାର କଥା
େମା ସହ ତୁ gା କଳି କରି अଭିମାନେର ଥାଏ ତାର ଆଶା
ତଥାପି ଚେକାେଲଟ୍ େଦଇ ମାନଭ~ନେର ଲାେଗ େମା ନି ଶା
ସକାଳର ପଦEକଢ଼ି ପରି େକାମଳ, ସେତଜ ମନମୁ©ା
େକାମଳ ଖରାେର ତା େସୗpଯ େଦଖି ଡାେକ ମଁୁ ତାକୁ ସି} ©ା
େଯେତେବେଳ େସ ତୃ ତୀୟ ପୁରୁଷଟା ଆସି ଗଲା ଆମ ମଝି େର
ସଂପକଟା ଭାyିଗଲା ଗାସ୍ ସାବ୍ ପରି େମା ଆଖି ଆଗେର
େକଶରୀ ପସାଦ ମହାkି

ଆଜି ଏ େବୖ ତରଣୀ ନଦୀର କୂେଳ
ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା ପୁରୁଣା ପୀତି ଏ ଛାତି ତେଳ
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ନଦୀର େସାତ େହବାକୁ ଲାଗିଛି ପଖର
ତଥାପି ମଁୁ ତା अେପeାରତ େପମି କ ପବର
ନଲାଗୁ ତାକୁ କାହାର ନଜର
ମଁୁ ତା ସପନର େସୗଦାଗର
ମଁୁ ତା ସପନର େସୗଦାଗର

ଭଦକ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୧୯୪୬୦୧
ଇେମଲ୍ : keshariprasadmohanty2001@gmail.com
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ପର^ ପର^
ସଖୀଟିଏ ପଚାରିଲା ପୀରତି ପାଇଁ
ଏ ଦୁ ନି ଆଟା ଭିତେର ଆଉ କି ଏ ନ ଥିେଲ େଯ
ଏମି ତି अଜବ ପଥର ସହ ଭାବ ବାfିଲି 

ଏଠି ମୁହୂ]କେର େକେତ େକେତ ଶି ଶୁ
ଜନEନି अkି ଏକ ନି qt ପରିଚୟ ନଥାଇ ବି
ବଡ଼ ହୁअkି , ବଡ଼ େବାଲାkି ଓ େକେତ ରକମର
େଭକ େଦଖାkି ପୀରତି ପାଇଁ
ବି ରତି ନଥାଇ େଶାଷି ଦି अkି ତ’ ଏକଦମ ସବୁ କି ଛି
େବେଳ େବେଳ ନି େଜ ବି େଶଷ େହାଇଯାଆkି
େଖାଜkି କି ଏମାନ- ମଧରୁ କାହାକୁ େଯ ଏଠି
ଭାବର ବି ମପାଚୁ ପା ସଂା ଥାଏ

ଯାହା ସବୁ ସୀମାବ ଥାଏ େହାଇ
ହରିହର ପwା

ଫୁଲଟିଏ, ଫଳଟିଏ अବା ବି pୁଏ ଜଳେଦଇ
ଭାବ ଜମାଇ ହୁଏନା, ମନ ଭିତେର ଫୁଟୁଥିବା
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ନି ଃସyତା କମଶଃ େଦହମନକୁ
େଶାଷି େନଇଗଲାପେର ବି େଶାଷ େମେନା

ମଁୁ ଜାେଣ େମା ଭିତେର ପର^ ପର^
अfାର େକାଠରୀ, ଏକକୁ ଆର ଆହୁରି अfାର
ସୀମାେରଖା ପାଇଁ ଆଲୁ अର ବି ବଳ ପାଏନା
େଯେତ ମ] ହୁଏ େମା अସୀମତା େଦଖି ମଁୁ ନି େଜ
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ହ^େରଖା
େମା ହାତେର େପମେରଖା
अଛି ନା ନାହX!!!
ଯଣାେର ଚାଲି ଛି ଏ ଜୀବନ
ପୀଡ଼ାେର ଜଳୁ ଛି େମା ମନ
ସୁଖର ମହକ ପାଲଟିଗଲା ସପନ [୧]
ଲାେଗ େଯପରି ଛାଡ଼ି ପଳାkି
ଏ ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂ ର
ସୁଖାନେର ବାେଜ ସୁମଧୁର ସ ର
େମା ହାତେର ସୁଖର େରଖା
अଛି କି ନାହX!!! [୨]
ଏ ହ^େରଖା କୁ େହ ସେତ େଯପରି
ପାୟି ତ କରୁଛି ମଁୁ ଗତଜନEର ପାପ
ନାହX ବି େଦଶ ଭମଣ େରଖା, ନା अଛି ରାଜେଯାଗ
अଛି ଏକ ନି ରୀହ ହୃଦୟ[୩]
ରିଭୁ ଆଭୁ ଷଣ ପwା
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େସ ନି ୟ ଆସିବ
ଫୁଲର ବଗିଚାେର

ମାତ େପାଛି ଥାଏ

ତାରାର ଗାଲି ଚାେର

ସମ^- ଲୁ ହ

େଖାଜୁ ଛି ମଁୁ ତାକୁ

କାହାର େଚାରାଏ ଚି ]

େସ ନି ୟ ଆସି ବ

କାହାକୁ ବନାଏ ଭo

େସ ହX ବହE, େସ ହX अନk

କାହାକୁ ତାେର, କାହାକୁ ମାେର

େଗାଟିଏ ହାେତ ତାର

ଆକୁ େଳ ଡାକି େଲ

ଆକାଶର ବe

ହୃଦେୟ ଘରକେର

अନହାେତ ପୃଥିବୀର अe

ଡାକି ଡାକି ତାକୁ

ଚାହXେଦେଲ ତାକୁ

ଗଲି ଣି ମଁୁ ଥକି

ଝରି ଆେସ ଲୁ ହ

ଶୁଖି ଗଲାଣି ତି

ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ମି ଶି

ଶୁଖି ଗଲାଣି ଲୁ ହ

େହାଇଯାଏ େକାହ

େହ େଗାପାଳ...

ଭାରି अଝଟିଆ େମା ପୁअ କାହ}ା

ପେଦ ତ କଥା କୁ ହ

ଭାyିଥାଏ ଲବଣୀ ହାwି

ଆଖି ଆେଗ ଦି ଶୁअଛି

ହି େତଶ ମହାପାତ େକେତ କେଲ ବି ମନା

ତାର ଦୁ ାମୀର ହସ

ନି ୟେମ େସ େମା ପୁअ

ପଲେକ ମାେତ ଭାସି ଆେସ
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ତାର अନk େବଶ
ତା ଆେଦେଶ ସୂଯ ଆେସ
ତା ଆେଦେଶ ଜହ}
ତା ଆେଦେଶ ଫୁଲଫୁେଟ
ବୀଣା କେର ଗାନ
େସ ରାଗିେଲ ଗଗନ କେ#
େସ କାpିେଲ ଝେର ବଷା
अଭିମାନି ଆ େସ େମା
ଦୁ ଃଖର ପସରା
ପତୀeାେର ବସି ଛି ମଁୁ
େସ ନି ୟ ଆସି ବ ପରା
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ଆଖି
ଆଖି

ସତର अସତର

अସମା ସଂଳାପ

କପଟ, ନି ପଟର

ଚି ତମୟ ଧରି ତୀ

ନୀଳ अଂଗୀକାର
अନk ମହାକାଳର

ଆେବଗେର ଭିଜା ଭି ଜା

ଖଳ ଖଳ ତୁ ଯ

ସଜଫୁଟା େଗାଲାପ

ନି ଦାନର ସୂଯ 

ଫଗୁଣେର

ପଭାତ କୁ ମାର ଆଚାଯ

अଣଚାଷ ବାତା

ଆଖି,

ପଲअେର ପୁଲକର

अୟୁତ ଯୁଗର

ସହସ ଜାହ}ବୀ

ତରyିତ ସ ପ}

େବଦନାର अସଂଖ ପୁରବୀ

ବି ବ]ନର अଛି wା ଭଗ}ାଂଶ

େକେବ େକେବ ଆଖି

ନି ଜନ
 ର ପରି ଧିେର

ବାରୁଦର ଗଦା

ଛନ ଛନ ଆଶଂକି ତ ପeୀ

अଜସ ¾ୁଲି y େତାେଳ

େକାଳାହଳ ବfୁ ପେଣ

ଶତ କପାଳେର

ନି ଶ- ସୁpରୀ

କେହ େକେବ ମଧାହ}ର କଥା

ମାଆ ମୁେହଁ ମମତାର

ଆଖି

ଛଳଛଳ ନଈ,

କଷଟି ପଥର

େକେବ ନାେଚ ଆଖି

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 168

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସଂ<ୃତି େର ସଂକେର

अେହତୁ କ ସ]ାର ସଂେକତ

ଜାkବ େଭାକେର ତ

ଚାରି ଆଖିେର

ଶତ ଇpଧନୁ ଫୁେଟ

ସଂସଗର अେମାଘ ଚୁ ନ

ଇpି ୟ ଗଗେନ

ପାଣଁୁ ପାେଣ

ବାଜି ଉେଠ ପଦEବେନ

ନି ଲt ସେ¸ାହନ

अସମା ସ ର

ସଜଳ ସE ତିର अଂଗନ

ସୀମି ତ ସବୁ ଜେର
ମୁହୂ] ପାଲଟିଯାଏ

ଆଖିଥିେଲ

ଜୀବk ଶାଳଗାମ

ପ%
ୂ  ପ%
ୂ  ଲାେଗ
ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ପାତାଳ

େବେଳ େବେଳ ଛୁଏଁ

ସବୁ ଶନ
ୂ ାନ

ନି ଭୃତ ଭୂ େଗାଳ

अପଲକ ଆଖି ର

ସ ପ}ର अଳକାପୁର

अତୀp ଆକଷଣ

ଆକାଂeାର କଳକଳ ସୀମା

େଯଉଁଠି, अଜାଡ଼ି େହାଇପେଡ଼

ସଂପକର ସବୁ ଜ ସ ାeର

ଆତEାର ନି ଃସ] ସମପଣ

ଆଖିେର ଆଖିେର

ଏଲ୍.ଆଇ.ସି କେଲାନୀ, ୨ୟ ଗଳି

ଜନEମୃତୁ ପଳୟର

ଭ~ନଗର, ଗ~ାମ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା

ଯୁଗାkର ଲି ପି:

ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୬୪୦୬୧୧

ସମୟର ଉqୀ କାନଭାସ
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େମା ପିଲାଦି ନ
ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି କାହX
େସଇ ପି ଲାଦି ନ
ବାଲି ଧଳ
ୂ ି େଖଳ ଆଉ
अମାନି ଆ ମନ
େଖାଜି େଲ ବି ମି େଳନାହX
େସ ମଧୁର ସE ତି
ଗଁା ସାyସାଥୀ
ଆଉ େକେତ ପି ୟାପୀତି 
ଗଁାର େସ ଆେତାଟା
ଆଉ ଗାରକାଟି
େଖଳୁ ଥିଲି ଦି େନ ମି ଶି
ମଁୁ ଖପରା କି ତି
କାଗଜ କେଇ ଆଉ
କାଗଜର ଶାଢ଼ୀ
କରି ଦିେନ େଖଳୁ ଥିଲି
ଭାତଡାଲି , ତରକାରୀ
ଆଜି ବି ମେନ अଛି
େବବି ସE ି ତା କର

େସ अଭୁ ଲା ସE ତି
ଟୁ ସନରୁ େଫରୁଥିଲୁ
ଧରି ଲନର ବତୀ
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ଏମିତି ନି ତିଦିନ ଘଟୁ
ଶୁଣ...! ଏମି ତି ନି ତିଦିନ ଘଟୁ
ମଁୁ ଝୁ ମୁଥିବି... ତୁ େମ ଗାଉଥି ବ
େମା ପାଣର ସଂଗୀତ,
ତୁ ମ କ ବୀଣାବାେଦ ବାଜୁ ଥି ବ...!
ତୁ ମ ହସି ଲା ଆଖିର ଯାଦୁ େର
ମଁୁ ଗଢୁ ଥାଏ, ଏକ ସ ପ}ର ମହଲ
ତୁ ମ ନୀରବ ଓଠର ଭାଷାେର
ମଁୁ ଶୁଣିଯାଏ, େସଇ ମଧୁର ଗଜଲ
ଏମି ତି ନି ତିଦିନ ଘଟୁ...!
ମଁୁ ଶୁଣୁଥିବି, ତୁ େମ କହୁ ଥି ବ
େମା ଆଶା ପଦୀପି କା
ତୁ ମ ମନ अଗଣାେର ଜଳୁ ଥି ବ
ତୁ ମ ସରଳ ଆେବଗ ଶ¨େର
ମଁୁ େଲଖୁଥାଏ, ଜାଣ ବି ମୁ© ଶାୟରୀ
ତୁ ମ ଗହନ ପୀତି ର ରyେର
ମଁୁ ଆ-ୁଥାଏ ପରା ପତି ଛବି େମାର
ଏମି ତି ନି ତିଦିନ ଘଟୁ...!
ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ବି...! ତୁ େମ ବୁ ଝୁ ଥି ବ...!
ବpି ତା କର

େମା ମନର ମୟୁରୀ

ତୁ ମ ସୂର ସଂଗୀତେର ନାଚୁ ଥି ବ
େମା ପାଣର ସଂଗୀତ
ତୁ ମ କ ବୀଣାବାେଦ ବାଜୁ ଥି ବ!!!
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ବି ରହି ଣୀ ରାଧା
ଭିଜୁ ଛି ପଲକ ଆଜି ନୟନ ଝରେର
ଦଶନାଭିଳାଷୀ େମାର ବାକୁ ଳ ହୃଦୟ
େକଉଁଠାେର ତୁ େମ ପାଣପି ୟା ଆେହ
େଲାକଲ¦ା ଭୟ େହଲାଣି अସହ
ଶୁଭୁନାହX େବାଲି ତୁ ମ ବଂଶୀ ସ ର ଆଉ
ବି ରହର अଗି} ହୃେଦ ଜେଳ ଦାଉ ଦାଉ
େଶଷ ଇgା ଖାଲି ଥେର େଦଖିବି ତୁ ମକୁ
ଉଡ଼ି ବା ଆଗରୁ ପି ୟ େମାର ପାଣବାୟୁ
କଦରୁ ବାସ େହଲାଣି େଯ େଶଷ

ମରୁଭୂ ମି ସମ ଆଜି ଲାେଗ କୁ ~ବନ
କାpୁ ଛି ଯମୁନା େଦଖ ତୁ ମରି ବି ହୁେନ
କାେp ରାହା ଧରି େମା अବୁ ଝା ମନ
େଚାରି କରି େନଲ େମା ଆଖିରୁ ନି ଦ
େଦଇଗଲ ପୁଣି ହଜାେର ସପନ
କଟୁ ଛି େମା ଦି ନ ପି ୟ ତୁ ମ ପତୀeାେର
ଜୀବନମରଣ ମଝି େର ଜୀବନ
ବିବାକୁ ଆଉ ତି େଳ ନାହX ଇgା
େସୗମର~ନ ସ ାଇଁ

ମରି ପାରି ବିନି ହୃେଦ ତୁ ମ େପମ େନଇ
ତୁ ମ େପମପଜ
ୂ ା ମଁୁ େଯ ପଜ
ୂ ାରି ଣୀ
ପଜ
ୂ ି ବି ତୁ ମକୁ ପୀତି ଜଳା~ଳି େଦଇ
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ଆଶାର ନଈକୂଳ
ପବନର ମୃଦୁ ଆଘାତେର
ଶି ହରୀ ଉଠଇ ମନ,
େକାକି ଳର ପମ ବି ତାେନ
ନାଚି ଉେଠ ଆମବନ
ଆଶାର ନଈକୂେଳ କି ଏ ଜେଣ
ସେତ କରି ଛି अେପeା
ବାିଚାେଲ ତା अଫୁରk େପମ
ଟାଣି ସିE ତହାସ େରଖା
ହୃଦୟର ଏ ନି ଭୃତ ପେଦେଶ
କାହXକି ଏହି pନ,
କାହା କରେଶ ସେତଜ ମନ
ନାଚି ଉେଠ ଘନ ଘନ

ଚଇତି ପବେନ ହେସ ବସk
େଚାରା ପୀରତି କୁ ଚାହX
ଜହ}ସାଥିେର ହେସ ନୀଳକଇଁ
େଜାଛନା ପରଶ ପାଇ
ଛମ୍ ଛମ୍ ନୂ ପୁର ତାେଳ ତାେଳ
ନାଚି ଉେଠ କାହା ପାଦ,
ଭଗ} ହୃଦେୟ ଶୁେଭ अହରହ
େସ ପଦପାତ ଶ¨
କାହା ଓଠର ମି ଠା ମି ଠା କଥା
କାେନ ବାେଜ ବାରାର

ରବୀpନାଥ ମହାରଣା

ଆଶାର ନଈକୂେଳ କି ଏ େସ
େମା ସାେଥ କରି ବ ଘର
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ବି ଘ}ରାଜ
ବି ନାୟକ ଆଜି ଲୋଦର ସାଜି
ଉଦେର କଷଣ ଭର,
ଜାଗତି କ ସୁଖ ବି ^ାେର ମୟୁଖ
ବି ନାଶ ହରଣ କର
େଷାଳକଳା ବଳି ଚଉଷଠି କଳା
ଭରିଛ अkର ମାେଝ
କାରି ଗର ତୁ େମ ନି ପୁଣ ନି ଖୁଣ
ବି ବିଧ ଭyୀେର ସାେଜ
ଗାୟକବର େଯ ଗୁହପବର େସ
ଏକାeର ନାେମ ବି ଧି
ଶୁଭ ପରି ଣୟ ଲାଭeତି ଭୟ
ତୁ ମଠାେର ରି ି ସି ି

େସୗମର~ନ ପାଲ
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ସ#କ 
ସ#କ ନଈ ବଢି ପାଣି
େବଶକି ଛି ବି ଶାସ କୁ ଭରସା କରି
ବାଲି ବ^ା ପେର ବାଲି ବ^ା ଲଦି
ନି େଘାଡ ନି ଦେର େଶାଇ ହୁଏନି ଘେର ଭୟ ଥାଏ
ବଷ ଆକାଶେର ବି ଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ଶ¨େର ନି ଦ ଭାyି ଯି ବାର ଭୟ
ବତମାନ େଧାଇ ଯି ବାର ଭୟ
ପଚୁ ର ଆଶ-ା ବଢି ପାଣିେର

अଧାପକ, େରାଲାw ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ଂଗି, ବହEପୁର – ୧୦

ଦୀପକ ଷଡyୀ
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अଳି ଆ ଗଦାର अେଲାଡ଼ା ତୁଳସୀ
କଟକ ସହର ବଡ େମଡି କାଲ
ଆସkି େସଠାକୁ େରାଗୀ ହଜାର ହଜାର
ମୟର
ୂ ଭଞି ଆ ମଁୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି
େଦଖାଇବାକୁ େମା अସୁ ଶରୀର

[୧]

ଡାoର େଦଖି େମା ଦୁ ବଳ ଶରୀର
େଲଖିେଲ ଔଷଧ େଗାଟିଏ ପୃ/ାର
େସ ଔଷଧ ପୁଣି ମି ଳିବ କହି େଲ
अମୁକ େଦାକାନ अମୁକ ଜାଗାର

[୨]

େଖାଜି େଖାଜି ଯାଇ ପହିଲି େସଠି
ବଢାଇେଦଲି ମଁୁ ଔଷଧ ଚି ଠାଟି
େଗାଟିଏ ଔଷଧ ନଥିଲା େବାଲି େସ
କହି ଲା ଦି अm େମାେତ ଦି ' ମି ନିଟି

[୩]

ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବସି ପାଖ ଚଉକି େର
ଚାହXଲି ରା^ାକୁ अନମନ<େର
େଜାତି ର~ନ ସାହୁ

ଲାଗିଲା େଯମି ତି ହଠାତ୍ କି ଏ େସ
ଡାକି େଦଲା େମାେତ अଜଣା ସ ରେର

[୪]

ଏପଟ େସପଟ େଦଖି ଲି ମଁୁ େକେତ
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ଜାଣିପାରି ଲିନି ଡାକୁ ଛି କି ଏ େସ
ହଠାତ୍ େଦଖିଲି ପାହାଚ କଡକୁ
ସାତ ଆଠ ପତ ତୁ ଳସୀ ଗଛେଟ

[୫]

ଔଷଧର େଖାଳ ଜରି ଓ ଗୁଟୁଖା
ତା ମଝି େର ସି ଏ ହେସ ଫିକା ଫିକା
ତି ନି ଚାରି ପତ ପାନ େଛେପ ନାଲି
ହାÓା ପବନେର ଝୁେଲ ଏକା ଏକା

[୬]

ଲାଗିଲା େଯପରି କହୁଛି ତୁ ଳସୀ
अkର େବଦନା ହୃଦୟେର ଜାକି
अଭିମାନଭରା ଛpେର କୁ େହ େସ
େକହି ନାହX ଏଠି େଯ େମାେତ ଚି ହ}ଛି

[୭]

ତୁ ଳସୀ କଥାେର ମେନପଡି ଗଲା
ମାଟି ଘର ପୁଣି ତୁ ଳସୀ ଚଉରା
ସଞବତୀ ଧରି ଚଉରା ମୂଳେର
ପାଥନା କରି ବା ସE ତିେସ ନି ଆରା

[୮]

ଆଜି ସବୁ ଆେଡ ବଡ ବଡ େକାଠା
ସଂ<ାର ନି ୟମ ଟ-ା ପାେଖ ବ-ା
ମଣିଷ ଚି େହ}ନା ମଣି ଷକୁ ଆଜି
ବି ାନ ବି କେହ କି ଏ େସ େଦବତା

[୯]

ଭyା ପାହାଚର େକାେଣ ଛି ଡା େହାଇ
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ପଚାେର ତୁ ଳସୀ ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇ
ନାଲି େନଳି ଧଳା ବଟିକା ପଛେର
ଆୟୁଷକୁ ତୁ ମ ସାରୁଛ କି #ାଇଁ

[୧୦]

ସୁ ରଖ ସ ା ଚି ାର କରୁଛ
େଶ/ ଜୀବ େବାଲି ଡି ଂଡି ମ ପି ଟୁଛ
ପକୃ ତି କୁ କରି ତୁ ମ ହତାଦର
କି ସମାଜ ତୁ େମ ଗଢି ବ ଭାବୁ ଛ

[୧୧]

अଳି ଆ ଗଦାର ତୁ ଳସୀେଟ ମୁହX
ସନମାନ ଛାଡ ଆଦରବି କାହX
ଧନ କି ରତନ ନୁ େହଁ େବାଲି େବାେଧ
ନଜର କାହାରି େମା ଉପେର ନାହX

[୧୨]

ତଥାପି େଦାଷ ମଁୁ େଦଉନି କାହାକୁ
ପଡ଼ି ଛି ଆଦରି େମା ନି ଜ ଭାଗ କୁ
ଜାଣିଛି ଜୀବନ େମାର ଦୁ ଇ ଦି ନ
ଥରେଟ ସ¸ାନ ଦି अ ଏ ମାଆ କୁ

[୧୩]

अଜଣା ଯୁବକ େବେଗ ଚାଲି ଗଲା
ତାର ପାଦ ତେଳ ମା ଟିଏ ଥିଲା
ଚି ାର କରି ମଁୁ ଉଠି ଲି େସଠାେର
ଟିେକ ଚାହX ତଳ ବାଟ ଚାଲ ଭଲା

[୧୪]

ହସି ହସି େସହି ଯୁବକ କହୁଛି
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अଳି ଆ ଗଦାର ଆେଟ ଏତୁ ଳସୀ
ଏହାକୁ ମାଡି େଲ େଦାଷ କି ଛି ନୁ େହଁ
ନେହେଲ ବାଟେର ଚାଲି ବା େକମି ତି

[୧୫]

ତାର କଥା ଶୁଣି ଲାଗିଲା େଯମି ତି
ଧରାଶାୟୀ ମା' ତୁ ଳସୀ କହୁଛି
ଏଭଳି ଭାବନା ଆସି ଛି େଯେବଠୁ
ବସୁଧା ଜନନୀ େଗାମାତା କାpୁ ଛି

[୧୬]

େବଶି ଦୂ ର ନୁ େହଁ ଆଉ େସହି ଦିନ
ଭୂ ପତି ତ େହେବ ସେବ ସନାତନ
ଏ ଦୁ ନି ଆଁ େଯେବ ଚି ହ} ି ନପାରଇ
େଦଇ ନଜାଣଇ ମା'କୁ ସ¸ାନ

[୧୭]

ସହି ନପାରି ଲି ମା'ର ଭdନା
eମା ଚି kିମେନ ଉଠି ଲି ତତ୍eଣା
ଯତେନ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େସଠାରୁ
ଆଣି ଲଗାଇଲି େମା ଘର अଗଣା

[୧୮]

अଳି ଆ ଗଦାର अେଲାଡା ତୁ ଳସୀ
ଚଉରାେର ମp ମp ହସୁअଛି
ହସ େଦଖିତାର ମେନ ମଁୁ ଚି kିଲି
େବାେଧ ସନାତନ ଆଜି ବି ବିଛି
େବାେଧ ସନାତନ ଆଜି ବି ବିଛି

[୧୯]
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ବି ପିଏଲ୍ କାଡ୍
ନଈପଠା ବି ଲ ସୁନା ଧାନେeତ
ହସୁଥିଲା ସୁନା େସାରି ଷ ଫୁଲ,
ସନି ଆ ପଧାନ ମନ ଭରି ଯାଏ
େଦଖିେଦେଲ ଥେର ସୁନା ଫସଲ। [୧]
ହଳ କରି ବାକୁ ସନି ଆ ଆସଇ
ସକାଳୁ ଧରି ତା ହଳଲyଳ,
ଦି ନ ଦଶଟାେର ଗଉରୀ ତା ±ୀ
େନଇ ଆେସ ଶାଗ ବାସି ପଖାଳ। [୨]
ନାନା ଜାତି ପନି ପରି ବା େତାଳି
ଗଉରୀ ବି କଇ ହାଟେର େନଇ,
ବଡ଼ ବାବୁ ମାେନ ପରି ବା କି ଣkି
ଶାଗ ଲ-ାପରି ପଇସା େଦଇ। [୩]
ଡି ନର ଲअ ବାବୁ ଏ ଖାଆkି
ଡାଇନି ଂ େଟବୁ ଲ ଉପେର ଯାଇ
ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି ଦି ନଟିଏ କି ଏ ବାବୁ ଭାବkି ନି

ସନି ଆ ପଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ। [୪]
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ଖତ ସାରେଦଇ ଚାଷ କରି ଥାଏ
ବନା ମରୁଡ଼ି େର ଯାଏ ଉଜୁ ଡି ,
ଋଣେନଇ ପୁଣି ନି ଲଠା ଚାଷୀଟା
ଆଶା ରଖିଥାଏ ବିବା ପାଇଁ।। [୫]
ସରପ ଆସି କହି େଲ ସନି ଆ
ବି ପିଏଲ୍ କାଡ଼ େନଉନୁ କାହX,
େତା ପାଇଁ େକେତ େଯାଜନା ଏଥର
େନଉନୁ ସୁେଯାଗ ସନା କି #ାଇ। [୬]
ଖପାଣି କି ଛି କରି େଦ ସନି ଆ
ଚାଷ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହX,
ଫସଲ ବୀମା ବି ଜୁ ଆବାସ
ଉଜଳା େଯାଜନା ସବୁ େତା ପାଇଁ। [୭]
ଏକ ଟ-ାେର େକଜି ଏ ଚାଉଳ
ଜୀବନସାରା ତୁ ବସି ଖାଇବୁ ,
ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ତୁ ମ ନାେମ କରି େଦବି
େପନ୍ସନ୍ ପାଇ ତୁ ଘେରବସି ବୁ। [୮]
ନଈପଠା ଜମି ବି କିଲା ସନି ଆ
ସରପଠାରୁ ଆଠ ହଜାର େନଇ,
ପାହଜାର େନେଲ ସରପ
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ସନି ଆ ନାଆଁେର କାଡ଼ େଦଇ। [୯]
ଗଉରୀ ଜାଣି ଲା େବଳକୁ ଖବର
ସନି ଆ ହାତେର କି ଛି ବି ନାହX।
ବଳଦ ଦୁ ଇଟା ବି କିଲା େଶଷେର
କରଜ ଉଧାର ସୁଝିବା ପାଇଁ। [୧୦]
ଖଟୁ ଥିଲା ନି ତି ଭିଟା ମାଟିଟାେର
ଗରବେର େକେତ ଛାତି ଫୁେଲଇ।
ଗଉରୀ ଆଉ ଯାଉନି ହାଟକୁ
ନାନା ରକମର ପରିବା େନଇ। [୧୧]
ଦାଦନ ମଜୁ ରୀ ଖଟିଲା ସନି ଆ
ବାର ଦୁ ଆେର ହାତ ପେତଇ।
ନଈପଠା ଧାନ ସୁନାେeତ ଆଜି
ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ସପନ େହାଇ। [୧୨]
ବଡ଼ବାବୁ -ର ଖାଇବା ପି ଇବା
ଟିକିଏ ତ କି ଛି ଫରକ ନାହX
ବି ପିଏଲ୍ କାଡ଼ ଧରିଛି ସନି ଆ
ବୁ ଲୁ ଛି ଏେବ େସ ଦାଦନ େହାଇ। [୧୩]
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अମର ‘अଟଳ’
अଟଳ’
କଥାେରअଛି
‘ରହି ନାହX େକହି ରହି େବ ନାହXଟି ଏ ଭବରy ଭୂ ମିତେଳ
ସେବ ନି ଜ ନି ଜ अଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡି େବ କାଳ ବେଳ’

ଏକଥା ମଁୁ େଛାଟେବଳୁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ନି ଜର େଲାକ-ୁ ହେରଇଛି ବି
କ ଲାେଗ େହେଲ ଜୀବନର େସାପାନେର ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିେର
ମି ଶିଯାଏ
ଆଉ ଏେବ अମର ‘अଟଳ’ ପାଇଁ େମାର ଶା~ଳୀ କବି ତା

କଳାକାର ମରି ଯାଏ ସି ନା
କଳା ଏଠି ଜମା ମେରନା
ଶରୀରଟା ଜଳି ଯାଏ ସି ନା
େହେଲ ଆତEା ଜମା ଜେଳନା -୧

ସାଗର ନାୟକ

ନଗ}ତାର ଦୁ ନି ଆେର
ନଗ}ତାକୁ ଆଦର ମି େଳ ସି ନା
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ସଠି କ କଳାକାର ସ¸ାନ ପାଏନା
କଳା ତା କୁ ହୁଳି କୁ ହୁଳି େହାଇଯାଏ ଚୂନା -୨
ଏଠି ମି ଛ ମାୟା ସଂସାରେର
ସତ ସ#କ ଗଢ଼ାହୁଏ ସି ନା
ସ#କର େଡାରୀ େନଇ
ଜୀବନର अkି ମ ପଥ ଚାଲି ହୁअନା - ୩
ଜୀବନର ମ ଏଠି
ଥିଟରର ସି େନମା
େହେଲ ସାଧନାର ପୀଠ ଜଳୁ ଛି
େସଠି ଯାଇ ହୁଏନା ଜମା -୪
କଳାକାର ଏଠି ହସୁଛି
କି m ତା अkର ଆତEା କାpୁ ଛି
अନକୁ ସୁଖ େଦବାକୁ ଚାହXେଲ
ଦୁ ନି ଆ ପାଗଳ କହୁଛି - ୫
ଆଜି ର ମଣିଷ ବି ଷକୁ ଆପେଣଇ
अମୃତ େଫାପାଡି େଦଉଛି
ଜୀବନର अମୃତ ଚାଖିବା ଆଗରୁ
ତା ଶରୀରଟା ବି ଷ େହଉଛି - ୬
ଜୀବନର ମୂଲ ବୁ ଝି ନି ମଣିଷ
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ଜୀବନକୁ ଜାଳି େଦଉଛି
ଜୀବନର ମୂଲ ବୁ ଝି ବା ଆଗରୁ
େକେତଥର େସ ମରି ସାରି ଛି - ୭
ଜୀବନର ଶାkି ଭାବି
अଶାkି ର ବାଟ ଧରିଛି
କାନ ଭାବି େସ
କାଚକୁ ସାଥି କରିଛି - ୮
ହରି ନାମ ସତ େହ
ରାମନାମ ସତ େହ

ଇେମଲ୍ : sagarnayaksagu143@gmail.com
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ସପ} ନା ତୁ ସତ
ଫୁଲ ନୁ େହଁ ତୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା , ଛୁଇଁ େଦେଲ ଝଡି ଯି ବୁ ....
 ହୃଦୟ ଧୀର ିର ମନ , ସବୁ େବେଳ ମହକି ବୁ 
ନି ମଳ

ସୁpର େତା ରୂପ ପବି ତ ଭାବନା ,କି ଏ େତା ସରି େହବ ....
ଖୁସିର ବନ େର ତୁ ଏକ ଝରଣ , ଗୀତ େହାଇ ବହୁଥିବ 

ନା କଟୁ କଥା ନାହX େତା ଛଳନା ,ରyିଲା ଇpଧନୁ ଟିଏ ....
ଥେର େଦଖିେଦେଲ ମନ ସବୁ ଭୁ େଲ,େତା ପରି େହବ କି ଏ 

ରy େବାଳା େଦହ ଲାଜକୁ ଳୀ ମୁହଁ,ଜଣାଉ ଖୁସିେର ସ¤ାଗତ..
ଢଳ ଢଳ ଚାଲି ଓଠ େତାର ନାଲି ,ଜାେଣନା ତୁ ସ¤ପ} ନା ସତ

ପଛି େକାଟ, ଯାଜପୁର

ଶୁଭମ କୁ ମାର ଧଳ
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अkିମ ପତ
ଏକ ସE ତିର ଇଲାକାେର
ମଁୁ ଏକା ବସି ଥିଲି ସମୁଦତୀେର
ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲି
ପକୃ ତି ର ଶୀତଳ ପବନ
ସେy ସେy ଜୁ ଆର ଓ ଭ,ା
ଏବଂ ଚାହXଥିଲି ସମୂଦ ବeକୁ ।
େହ ପି ୟା ...!
େହ ନି /ୁର ଜୁ ଆର ...!
अେବଳାେର ଭ,ା େଦଲୁ
ଉବୁ ଟୁ ବୁ େହାଇ ଆହା ... ବୁ ଡ଼ି ଗଲା
େମା' ଭyା ହୃଦୟ
ଶନ
ୂ  ଆଜି ତୁ ମ ପାଇଁ
େମା ମନ ମpିର ।
ଗଂଭୀର ଓଢ଼ଣା ତଳୁ
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ କାଚ ଆଖି ନି ଦ େଚେହରା

अବି କଳ ଏକ କେଇ ପରି
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ଛବି ଟିଏ ଭଳି ଆ-ି େହାଇଯାଏ
େମା' ଆଖିେର ପତି ମୁହୂ]େର ।
ସତେର,
ଆଖିେର ତୁ ମ ମାଦକତା
େନଲା କି ଏ ଛଡ଼ାଇ ...?
अପଘନୁ ତନି ମା ବା କାହX ଗଲା ଲୁ ହ ...?
ଇpଧନୁ ରy ତୁ ମ
ହଜି ଗଲା କାହX ...?
କି ଏ ତୁ େମ େମା’ ମନକୁ
େନଇअଛ ଲୁ ଟି ...?
ସ¤ାଥହୀନ କାମନାର
େଦହଟିକୁ େବାହି
ନି ଜ େଦେହ େଦଇଛ ଗୁଡ଼ାଇ
अହଂର ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ
େମା ପୀତି ର ମୂଲକୁ ତୁ େମ
େଦଇଛ ଏଡ଼ାଇ ... ।
କୁ ହ ପି ୟା ଏେତ ନି /ୁର
କାହXକି େମା ପାଇଁ ... ?
ହସି େଦେଲ କ’ଣ ତୁ ଟିଯାଏ ସବୁ
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ଚାଲି ଗେଲ କ’ଣ ଭୁ ଲି ହୁଏ ସବୁ
କହି େଦେଲ କ’ଣ ବୁ ଝି ହୁଏ ସବୁ
ଦୂ ରତା ବଢ଼ି େଲ ସେତ କ’ଣ
ପୀତି େହାଇଯାଏ ଉଣା ...?

ଶି eକ, େକpୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧
ଭାମଭାଷ – ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, କfମାଳ ଜି ଲା (ଓଡ଼ି ଶା)
ଇେମଲ୍ – arunpatra21171@gmail.com
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କଳାପୀତି
ଗୁରୁ ଦି ବସଟା

ଦି ବସ େହାଇଛି

ଖାତା କଲମେର ଆଜି
ରାଧାକି zନ-

ସପନ ହଜି ଛି

େବସୁରା େସ ଗୁରୁଗୀତି - ୧
अfାରରୁ ଯି ଏ

ଆେଲାକ ଆଡ଼କୁ

ହାତଧରି େନଇଥାkି
ଗୁରୁ େବାଲି ପରା

ସମାଜ ତ କୁ େହ

େସ ଆଉ େକହି ନୁ ହkି - ୨
ସମୟ ସୁअେର

ଭ,ା େଯ ପଡ଼ି ଛି

ଗୁରୁଶି ଷ ସ#କେର
ଭଦମୁଖା ପି fି

େକେତ େଯ ଶି eକ
େଖଳkି ଛାତୀ ସାyେର - ୩
କହି ମି ଠା କଥା

ପାଖକୁ ଡାକkି

अକାରେଣ େଦହ ଛୁଇଁ
ଗyାସୁନpି ନି
ରୁ ପମା ଗୁରୁ

େଯୗନ ପି ପାସାକୁ

େମାkି ତା-ର

କଳି କାେp କଇଁ କଇଁ - ୪
ପି ତାମାତା ତା’ର

ବି ଦାଳେୟ ଛାଡ଼ି
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ଘେର ଥା’kି ନି ିkେର
କାମୁକ ଶି eକ

କାମର ନି ଶାେର

ଆହୁତି ସାେଜ ଯେର - ୫
କଳ-ର କଳା

ପୀତି ର େଖଳେର

ମାେତେର ଯଦି ଶି eକ
େକମି ତି ସମାଜ

ଚାଲି ବ ତ କୁ ହ

ସବୁ ଠି ଖାଲି କଳ- - ୬
ସବୁ ଠି ଆଜି େର

କାମୁକ ଡାହୁକ

ଲୁ ଚି ଥାkି ମୁଖା ତେଳ
ବି ଦାଳୟ େହଉ

अବା େହ ଆଶମ

ଛପି ଥାkି ସବୁ େକାେଳ - ୭
ସମେ^ ନୁ ହkି

ନି ଲଜ
 େଶଣୀର

ଭଲ େକେତକ- ପାଇଁ
କି ିତ୍ ମାତାେର

ସଂ<ୃତି ବିଛି

ବିବାକୁ ଦି अ ଭାଇ - ୮
େକେତ ଆଶା େନଇ

ଜନମ ଦି ବସ

ଗୁରୁ-ୁ କେଲ ଉdଗ
ବାଡ଼ ଯଦି ଆଜି

ଫସଲକୁ ଖାଏ

କି ଏ ବା ରଖିବ େଟକ? - ୯
ଶି eକତା ପରା

ବୃ ]ିନୁ େହଁ ବତ
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ବୃ ]ୁ ମେଧ ପୁଣି େଶ/
େହ ଗୁରୁ ସମାଜ

ଏ ଗୁରୁ ଦି ବେସ

ଆସେର େନବା ଶପଥ - ୧୦
କାହା େଦାଷ ଆେମ

େଦଖିବା ଆଗରୁ

ନି ଜକୁ ସଜାଡ଼ି େନବା
କାମନା ବାସନା

ମନୁ େପାଛି େଦଇ

ଶାkି ର ଦୂ ତ ସାଜି ବା - ୧୧
େକହି ଯଦି େକେବ

କୁ େହ ଥ,ା କରି

ନି ଜ ପତ} ୀ, ଝି अ କଥା
ସହି କି ପାରି ବ

ତୁ ମର ଏ େଦହ

ଆେପ ଘୁରିଯିବ ମଥା - ୧୨
େହ ଶି eକ ଆଜି

ଶୁଣ କାନପାତି

ନାରୀ ଯଦି ସହକମୀ
ମେନାର~ନର

ମାଧମ େସ ନୁ େହଁ

ଏ କଥା ଭୁ ଲି ଯିବନି - ୧୩
ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ

ପଦି ଏ ମି ନତୀ

ବୃ ]ିେର ଯଦି ଶି eିକା
କମସଂାନେର

ନି ଜ ଚରି ତେର

ପି fନି କଳ-ଟିକା - ୧୪
ବାଲି ସୁଆଁ, ୟୁଜି,ୟୁପି <ୁଲ, ମହାକାଳପଡ଼ା, େକpାପଡ଼ା
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अବି ସEତ
अତି କାk ମୁହୂ]ର
ବି ^ୃତ ବfନୀେର

ଆବ ଏକ ଆହତ अତୀତ
ବ]ମାନର ଖସଡ଼ା ପଥର ଉପେର

ପାଦ ଥାପି ବାର ଡର
ସୀମାହୀନ अନୁ ଭବର
ସୀମି ତ ବfନୀେର
ସ#କର ଚରିତ ଚି ାର
ମି ଶିଯିବ अବା ହଜି ଯିବ
ସମୟର ବି ^ୃତ ପୃ/ାେର

େଖାଲି ଯିବ େଯେବ ସବୁ
अନାମି େବଦନା
ମି ଳିତ ମୁହୂ]ର
अକୁ ହା କାpଣା

େତେବ ବି ହଜି ଯିବ ତୁ େମ
େମା ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ି େଲ
େତେବ ବି େଖାଜୁ ଥିବି ମଁୁ
ଆଦା अନି pିତା ଦାଶ

େମା ଆଖିର ବି pୁଏ ଲୁ ହେର
ମyଳପୁର, ଯାଜପୁର
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ବଳୟ
ଜାେଣ,
ମଁୁ ତୁ ମ ନି କଟତମ ବଳୟ ଭିତେର ନାହX

େମା କାନ ପାେଖ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହି ବାକୁ
ଏମି ତି କି ଛି କଥା ନାହX ତମ ପାଖେର
ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିବା ତମ େଚାରା ହସର କାରଣ
କହି ବାକୁ ତେମ ବାଧ ନୁ ହଁ େବାଲି ମଁୁ ଜାେଣ
ଏମି ତି କି ତମକୁ େନଇ କବି ତା େଲଖି ବା
େମା ପାଇଁ ସାଂଘାତି କ ଭାେବ अନୁ ଚି ତ
େତେବ କାହXକି େକଜାଣି
ସବୁ ସfାେର ମନ ହୁଏ
େମାର ସବୁ ଲୁ ାୟି ତ ଇgାକୁ
ତମ ଆେଗ ନି ଦ pେର,
ନି ଃସଂେକାଚେର ବଖାଣିବାକୁ 
େମାର ସବୁ ସମସାର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ଡା ନୀଳମାଧବ କର ସୂତଟିଏ େଖାଜି ବାକୁ अଳି କରି ବାକୁ 

କାହXକି େକଜାଣି ତମ କଥା ମେନ ପେଡ଼
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ନି ଃସହାୟ अfାର ରାତି େର
ଆଉ अଶାଟିଏ ଜେଳ ବିବାର
ହସି େଲ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ହେସ
ଜି ତିେଲ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଜି େତ
େମା ଲୁ ହେର ତମ ଲୁ ହ ମି ଶିଥାଏ
େମା ହାରି ଯିବାେର ତମ ଦୁ ଃଖ ଛପି ଥାଏ
ଲାେଗ େମାର ନି କଟତମ ବଳୟ ଭିତେର
ଖାଲି ତୁ େମ ଆଉ ତୁ େମ
ଏମି ତିକି ମଁୁ ନାହX େମା ବଳୟ ଭିତେର
(କି m) ତେମ अଛ
େ¸ା ପାଇଁ ମଁୁ ନୁ େହଁ , ସେତ େଯମି ତି
ତେମ ହX ଜାଗିଛ

ଓଲ୍ଭର୍ହା#ଟନ୍, ବି େଟନ୍
ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com
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ମାନସ ମ ନ
େହ ଜୀବନ,
େଫରାଇ େଦ େମାେତ େମା ପି ଲାଦି ନ
ମେନପେଡ଼ ରଜେଦାଳି , ଆବଉଳ
େଫରାଇ େଦଇ େମାେତ ବାଗୁଡ଼ି େଖଳ
ଜୀବନେର ଗଲାେମାର େଯେତଦି ନ ବି ତି
ସୁଖନାହX, ଦୁ ଃଖେର େଯ ବିଛି ଏମି ତି
ହସି ବା କାpିବା ଏଠି अଭିନୟ ଖାଲି
କଛି ବି अସଲି ନାହX, ସବୁ ତ ନକଲି 
ନାହX େକ ନି ଜର, ଏଠି ନାହX େକହି ପର
ସଂପକର ମାେନ ଏଠି େଗାେଟ ବାଲି ଘର
ଜୀବନର ମାେନ େଗାେଟ କାଚର କେଇ;
ଭାyିଗେଲ ଆଉଥେର େହବନି ଗେଢ଼ଇ
କଥା େଦଇଥିଲା ଯି ଏ େହବାକୁ େମା ସାଥି
अଧାବାେଟ ଆଣି େମାେତ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଏଠି 
ଜୀବେନpୁ େଜନା େଫରି ବାକୁ ଚାେହଁ ଆଜି େମା ପି ଲାଦି ନକୁ

ପୁଣିଥେର ଗଢ଼ି ବି ମଁୁ େମା ଜୀବନକୁ 
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ଏକ ପଶ}ବାଚୀ
ସତେର ଆଉ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁନି...
ତୁ ଚାଲି ଗଲୁ େବାଲି ...
ନା ମଁୁ ରହି ପାରିଲି ନି େବାଲି
ତା’ ବି ଜାଣିନି...!

ମନ ଆଉ ବି େବକ ଭିତେର ଏ କି ଯୁର ଆରn...
କି ଏ େକେତେବେଳ ଜି ତି ହାରି ଯାଏ
ଜାଣିବି ହୁଏନି କି ଜାଣିବି ପାେରନି ...

ନୟନର ଦୃ ଶପ, େକେତେବେଳ େଯ ବଦଳି ଗଲା!!!
େକାମଳ ଫୁଲ ବି ଲାଗିଲା କା
ପ%
ୂ t ମା ବି अମାବାସା...
ଜାଣିବି େହଲାନି ... କି ଜାଣି ବି ପାରିଲି ନି

ଜି େତp କୁ ମାର କହଁ ର

ଗାନି ର ଚାରି କା

ଭି ତେର अଣନି ଶାସୀ

ମଁୁ େଯ ଆଜି
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ମୁoିର ବାଟ େଖାେଜ
େହେଲ
ନି ରାଶ ଛଡ଼ା କି ଛି ବି ମି େଳନି
ତଥାପି ବି ମଁୁ ହାରିବାକୁ ଦି ଏନି !!!

ହଜାର ମୃତୁର େଘରେର ଥିବା
େଛାଟ ‘ଜୀବନ’କୁ ଦି େନ େଖାଜି େନଉଥିଲି
ଆଜି ସେତ େସ ସବୁ अତୀତର କନାମାତ
अେନକ େଖାେଜ
େହେଲ ପାଏନି କି ପାଇପାେରନି !!!

ସତେର...
ମଁୁ କଣ ଆଜି ଆଉ ମଁୁ େହାଇକି ନାହX
अଜଣା ଏକ अfାର ଭିତେର ହଜି ଯାଇଥିବା ନି ଜକୁ
ପୁଣିଥେର େଖାଜି ପାଇବି ନା ପାଇବି ନି...
ଏକ ପଶ}ବାଚୀ!!!

କଲାଡ଼ି , ଫୁଲବାଣୀ, କfମାଳ
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ଆସ ପଜ
ୂ ି ଯିବା ଗୁରୁ
ସୁବ% ଥାଳି େର ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ
ଚpନ ଧପ
ୂ ଦୀପାଳି
ବpାଇବା ଆସ ଶୀଗୁରୁ ଚରଣ
ପି ନୁ ମି ନୁ ବନମାଳି
େକେତ अଳି ଝଳି ସହି ତୁ ମ ଗୁରୁ
ଦି अkି ସତ୍ ଶି eା
ାନର ଆେଲାକ ସଦା ଜାଳୁ ଥାkି
ନି ରeରୁ େହବୁ ରeା
ଆଜି ସି ନା ତୁ େମ େଛାଟ ଚାରା ଟିଏ
କାଲି େହବ ମହାଦମ
ଗୁରୁ- ଆଶି ଷ ାନାେଲାକ ବେଳ
ଫୁଟି ବାସି ବ କୁ ସୁମ
ାନୀ ଗୁଣି ମହାପwିତ ବି ାନୀ
ଜଗେତ େହବ ବି ଖାତ
କବି ତା ମହାkି

ମାଆ ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିବ େଗୗରବ
େଦଶ େହାଇବ ଗବt ତ
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ମହାନଗୁରୁକଂ ମହାନ କୀରତି
ସଦା ଜଳୁ ଥିବା େଜାତି
ମାଟିକୁ େଦବତା କରି ପାେରଯି ଏ
अମର ତାହାର କି ]ୀ
ଉ ନୀଚ େଭଦ ଭୁ ଲି ଯାଇ ମନୁ
ଆଦେର ଦି अଇ ଶି eା
ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇେଲ ଧନ୍ଯହୁଏ ଶି ଷ
ଲେଭେସ ଉ]ମ ଦୀeା
ରାମକୃ zକଂର ପରେଶ ନେରନ
ବି େଶ େହାଇେଲ ପଜ
ୂ ିତ
ମାନବ େସବାକୁ େଶ/ ଧମ କହି ଉଡାଇ େଲ ଧମ େନତ
ାନ ପୁଣେତାୟା ବହୁ େମାର େଦେଶ
ଗାଉେସ ମାନବି କତା
ଗୁରୁ ଦି ବସେର ଗୁରୁକଂ ବpନା
କରୁେସ ଜଗତ ଜି ତା

ପଧାନ ଶି eୟି ତୀ
ସାଇେଲାଝାରପଡା ଉପା ବି ଦାଳୟ
କାପଡା କଟକ
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ଗୁରୁ
ବpଇ େହ ଗୁରୁ ତବ ଚରଣ
ଉାର କର अାନୁ
ମଁୁ अାନ ଜାଣି ନାହX କି ଛି
କଳୁ ଷ େପାଛ େମାର ମନୁ ।।[୧]
ତୁ ମ ଚରଣାବି pେର ସମପtତ
େମାର ପ-ିଳ ତନୁ
ପାଶବି କ ପବୃ ]ି ହରି ଯାଉ
ପ-ଜ ଫୁଟୁ ଦି ନୁ ଦି ନୁ ।। [୨]
ତୁ େମ ପରଂବହE, ତୁ େମ ହX ଈଶର
ତୁ େମ ତ ଜୀବk ଦି अଁ
ସୁଗମ କର କକି ତ ପଥ
ଭବି ଷତ ବାଟ ବେତଇ ଦି अ ।। [୩]
ସଦା େଲାଡ଼ା େମାର ଆଶି ଷ ତୁ ମର
ଜୀବନର ପତି eେଣ
କରମକୁ େମାର ମାଜt ତ କରାअ
ରାେଜp ଗି ରି

ତୁ ମକୁ ତ ମଁୁ େଦବତା ମେଣ ।। [୪]
େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶର
ଶି eକ ଶି eା ମହାବି ଦାଳୟ, ବାେଲଶ¤ର
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ଭୁଲି ହୁଏନା
ଭୁ ଲି ହୁଏନା ...
ଜୀବନେର େବେଳ େବେଳ
ମି ଳିଥାkି ଏମି ତିକା ବoି
अମାୟି କ ବfୁ ତ¤ର ଏକ ପତି ମ]
ୂ t
ନି େଜ କ ାkଥିେଲ ମଧ େଦଇଥାkି ଶoି
ଯାହା-ୁ େକେବ ବି ଭୁ ଲି ହୁଏନା.... ଭୁ ଲି ହୁଏନା....II ୧ II

ଭୁ ଲି ହୁଏନା ....
ତା-ର ବoିତ¤ ....
େସ}ହେବାଳା କଥା ....
ମି ଠାମି ଠା ହସ .....
ଆଉ ଆତEୀୟତା ଭାବ ସଂରଚନା....
ଭୁ ଲି ହୁଏନା.... ଭୁ ଲି ହୁଏନା ... II ୨ II

ସେkାଷ କୁ ମାର ରାଉତ

ଭୁ ଲି ହୁଏନା ...
ଦୁ qଶାେର ଆଶ¤ାସନା ...
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ବି ରଶେର ସମେବଦନା ...
ଆଗକୁ ବଢି ବାର େପରଣା ...
ଭୁ ଲି ହୁଏନା ... ଭୁ ଲି ହୁଏନା ... II ୩ II

ଭୁ ଲି ହୁଏନା ....
ସୁଖେର अବା ଦୁ ଃଖେର
କାfେର କାf ମି ଶାଇ
ଚାଲି ବାର ଭାବନା ...
ପାଦେର ପାଦମି ଶାଇ
ବେଟଇବାର ସାଧନା ....
अେନକ ସ¤ପ} େଦେଖଇବାର କନା ..
ଭୁ ଲି ହୁଏନା ... ଭୁ ଲି ହୁଏନା ...

II ୪ II

ଭୁ ଲି ହୁଏନା ....ଭୁ ଲି ହୁଏନା ....ଭୁ ଲି ହୁଏନା ....
େକpାପଡା,
ଭାମଭାଷ : ୭୦୦୮୦୩୯୮୪୮, ୯୦୪୦୪୯୭୭୪୧
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େଦବକୀନpନ
େଦବକୀ ନpନ

େମୖ ୟା ପାଣଧନ

ଦ¤ାପର ପୁରୁେଷା]ମ,
ବpୀଗୃେହ ଜନିE

େଗାପେର ବଢି ଲ

ରଚି ନବ ବୃ pାବନ ॥
େଗାପପୁର କରି

ଲୀଳା ନି େକତନ

କଲ ଲୀଳାେଖଳା େକେତ
ଗାଈ େଗାଠ ଧରି

ବାଲଲୀଳା କଲ

େକେତ ସାଂଗସାଥି େମେଳ ॥
ଯେଶାଦା େମୖ ୟାଂକ

ବାଳ େଗାପାଳ େଯ

ଦଧି ହାwି ଭାଂଗୁଥିଲ,
େଗାପାଂଗନା ସହ

ଯମୁନା ଘାଟେର

େକେତ ଲୀଳାକରୁଥିଲ ॥
ଗାଈଆଳ ସାଜି

ସୁବଳ ସହି ତ

ବନ^େର ବୁ ଲୁ ଥିଲ,
େଗୖାରାଂଗ ଚରଣ େବଉରା

ଦଧି େଚାର ସାଜି

େଗାପ ମୂଲକେର

େକେତ ଶା^ି ପାଉଥିଲ ॥
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ରାଧା େପେମ ବୁ ଡି

େପମଭାଷା ଶି ଖାଇଲ,
େପମ ଭକତି ର

େପମ ମpାକି ନୀ

ଜଗତେର ବୁ ହାଇଲ ॥
କଂସାସୁର ମାରି

ଦୁ  ନି ବାରି ଲ

ପାପ ନାଶି ଲ ମହୀେର,
अଜୁ ନ ରଥେର

ସାରଥି ସାଜି ଣ

ଧମ ସଂାପନା ଧାେର ॥
ଯୁେଗଯୁେଗ ତୁ େମ

ନାନା ରୂେପ ପଭୁ

अବତାର ଏ ମହୀେର,
ପାପୀକୁ ସଂହାରୀ

ତପୀକୁ ଉାରୀ

ଧମ ରଚି ଲ अଚି େର ॥
କଳି ଯୁଗ ଆଜି

ବୁ ଡି ଛି କଳୁ େଷ

ଭାଚାର ଦୁ ରାଚାେର,
ସୁଦଶନ ଚେକ

କଳି କଂସ ନାଶ

କେର ମି ନତି ପୟେର ॥

-----ଶି eକ କୁ ଲି ଆମାଲ ଉ ବି ଦାଳୟ-----
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େମା ପୁତୁଲୁ ମା...
ମା...
କୁ ନି ମା' ଟା େମା, ନା ତା ପୁତୁଲୁ
େସ}ହ େର ସଭିଏଁ ଡାକୁ
େଲଖା ଆରn ରୁ ପଭୁ -ୁ ମି ନତୀ
ସଦା ସୁଖୀ ରଖ ତାକୁ

ତା କୁ ନି ପାଦ େର ଜୀବେନ ଆସି ଛି
େକେତ ହସ େକେତ ହଷ
ତା ମୁହଁ ଚାହXକି କଟିଯାଉ ଦି ନ
କଟି କଟି ଯାଉ ବଷ

ତୁ ଆସି ଛୁ ଆମ ଜୀବନେର ଧନ
ଧନ େହଲୁ ବାବା ମାଆ
ସାେଥ ରହି ବୁ େତାେରା ପତି ମୁହୂତ  େର
େହଉ େକେତ ଝଡ ବାଆ
ନି ରୁପମା ନାୟକ

େତାର ଚାହାଣି େର େକେତ େଯ େସ}ହ
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ଆମ ପାଇଁ େଦଖାଯାଏ
େତାର କୀତt ଆଉ େଗଲେଖଳ ସବୁ
କାଗେଯ ନ େଲଖାଯାଏ

ଦି ନ ସରି ଯାଏ ରାତି ପାହି ଯାଏ
େତା ପଛେର ବୁ ଲି ବୁଲି
େକେତେବେଳ ଟିେକ ଶାk େର ବସୁ ନା
ସବୁ େବେଳ ଚୁ ଲବୁ ଲି

େଦଖୁ େଦଖୁ ତେତ ବରେଷ ପୁରିଲା
ମନ େମାର ପୁରୁ ନାହX
ବଡ େହାଇ େଯେବ ବ^ େହବୁ ତୁ ହି
ଜଗିଥିବି ବାଟ ଚାହX

ସବୁ େଖଳ େତାର अସଜଡ଼ା ଘର େମାର
ତଥାପି େକେତ ଆନp
ତୁ ବଡ େହାଇେଲ ସଜଡା ଘେର ବି
କରୁଥିବି େତା ପମାଦ
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କି ଛି ପଦ େମାର
େତା ପାଇଁ ମନରୁ ଏହି ମଧେର େଲଖୁଛି
କି ଛି ସ ପ} କି ଛି ଆଶା େମା ମନେର
େତା ପାଇଁ େଦଖୀରଖିଚି

ଧନ ପରି ବେତ ାନ କୁ अଧୀକ
େଦବୁ ଜୀବେନ ମହତ¤
ଧନ ସରି ଯିବ େହେଲ ମେନ ରଖ
ାନ ବୁ ଝାଇବ ଜୀବନତତ¤

ଥିରି ଥିରି କରି େଯମି ତି ଚଢ଼ୁଚୁ
ଏେବ ଏ ଘର ପାଉଚ
େସହି ଗତି ରଖି ସଫଳ ଦି ଗେର
ଚଢ଼ି ବୁ ଶୀଷ େଯ ଉ

ଶାk ରଖି ବୁ ସ¤ଭାବ ନି ଜର
େତା ବାବା- େଶ/ ଗୁଣ
ଉଗ େହାଇ େଯେବ ଲe କୁ ଜି ତିବୁ
ଶୁଝିେଦବୁ ମାଆ ଋଣ
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େତା ଚଲାପଥେର କା ଥିେଲ ମଧ
ପଛକୁ େଫରି ବୁ ନାହX
ପାଦ କୁ େତାହର ସୁଦୃଢ କରି ବୁ
ଲe କୁ ରହି ବୁ ଚାହX

ଯଦି ମେନ େତାର ଭୟ ଆେସ େକେବ
ମେନ ପକାଇବୁ ମେତ
ବାବା- ଜୀବନୀ ଜାଣିବୁ େଯ ଦି ନ
ନି ଡର େହାଇବୁ ସେତ

େତା ଖୁସି ଆମର େଶ/ ଇଛା अେଟ
େତା ଯଶ ଆମର ଆଶା
ପଭୁ େତା ସାଥିେର ସବଦା ରୁହm
ପୁଣ  ହଉ େତାର ସବୁ अଭି ଲାଷା

ଆେମ ଗଲାପେର ଏକା ମେନ କରି
କାଂଦି ବୁନି େକେବ ତୁ ହି
ଶରୀରେର ସି ନା ପାଇବୁ ନି ସାେଥ
ଆତEା େର ଥିବୁ େଯ ରହି
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େକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି ୟ
େକେବ ନଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି ୟ
ଆସୁଛି ଆସୁଛି କହି
अେପeାେର ତୁ ମ अହରହ େମାର
ମରମ େହଉଛି ଦହି (୦)

अଚି ହ}ା अଜଣା ରାଇଜକୁ ଯାଇ
ଭୁ ଲି ଲ କି ' ମେତ ନୂ ଆଁ ସାଥି ପାଇ
ପୁଣି ଭାେବ ତୁ ମ ପତି ଶତି େକେବ
ପତାରଣା େହବନାହX (୧)

େବେଗ ଆସି ଯାअ ସଖା େମା ପାଖକୁ
अଭିସାରି କା ମଁୁ ଚାହXଛି ପଥକୁ
ଏ ବି ରହ େକାହ େହଲାଣି अସହ
ଆଉ େହଉ ନାହX ସହି (୨)
ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ
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େହ ପେଭା
ଦି अkକି ଏହି ପଶ}ର ଉ]ର!!
ବି ଦଳି ତ କରିଲାଣି ମନକୁ େମାର!
ସ#କର େଡାର ଛି ଡ଼ିଗଲା ପେର
କାହXକି ଶୁଭଇ କାହାର ବାକୁ ଳ ସ¤ର??
ଜୀବ ଥିବା େବେଳ କାହX
ନୟନେର ଆgାଦି ତ ହୁଏ अଭିମାନର ପରଦା
କଣ ଦ¤େୟ ଢା-ି ଯାଏ େରଶମୀ ଚାଦର
ସବୁ େଦଖି ଶୁଣି ମଧ
େହଇ ଯାଏ अf ଆଉ ବଧି ର
ମାତ ମୂକଦଶକ ସାଜି ।
େକହି ଆପଣାର ବହୁଦୂ ର ଚାଲି ଗେଲ
ତା ପତି ଥିବା େସ}ହ େପମ ଭଲପାଇବା
ଦି ଗୁଣିତ େହାଇଯାଏ କାହX ପାଇଁ??
କାହXପାଇଁ େସ अତି ଆପଣାର ଲାେଗ??
ଚି ]ର~ନ ସାହୁ

େସ ଥିବା େବେଳ ତାର ପେତକ କଥା
କାହX अସାର େବାଧ ହୁଏ?
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ପେର କାହX େସହି କଥା ସମୟରେକୗଣସି ବି ମୁହୂତେ
 ର ମେନପଡ଼ି ଯାଏ??
ଆଉ େକୗଣସି େବଦ ବାଣୀ ସମ େବାଧ ହୁଏ।
କହି ବକି ପଭୁ ଏସବୁ କାହXକି ହୁଏ??
କାହXକି ହୁଏ ପଭୁ ।।

ସି yିରି ଆଳି େକpାପଡା
--7377678738
--schittaranjan93@gmail.com
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କୁ ନି ଝିअ
ଗଡି ଚାଲୁ ଥାଏ ସମୟ
ବଦଳୁ ଥାଏ ସଂସାର
କାଲି ସବୁ ସE ତି ହୁଏ,
ଆମ ସାହି କୁ ନି ଝି अ
अନଭ୍ଯ^ େଛାଟ େଛାଟ ପାଦ
ଝୁି ଉଠି ଚାଲି ବା ପୟାସ।
ବି ଶାସ ହୁଏନା,
ଆଜି େସ ନି ଭୀକ, ନି ିk
अ-ାବ-ା ଜୀବନ ରା^ାେର।।

ଧଳ
ୂ ି ଘର କେଇର େଖଳ
କ-ି ପଜାପତି ପାଇଁ अଳି ,
େଛାଟ ବଡ େଶୖ ଶବ अqଳି
अଣାୟେ] ବରଷାଏ ଲୁ ହ
ସସିE ତା ମହାkି

ଖିଆଲି େମୗସୁମୀ ଭଳି ।
ଆଜି ସବୁ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍
ପି ଇଯାଏ ଲହୁ ଆଉ ଲୁ ହ
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ସହି ଯାଏ ହସି ନହସି
ଝଡଝ~ା ଓ ମାନ अଭିମାନ।।

ଗଁା ଦାେw ଲୁ ଚକାଳି ,
ପୁଚି ଓ େବାହୁେଚାରୀ େଖଳ
ମି ଛିମିଛି େବାହୁସାଜି
ରାfୁ ଥିଲା ମି ଛ ଡାଲି ଭାତ।
ବାୁଥିଲା ଖୁସିର ସଂେଦଶ,
େକମି ତି ବା ବୁ ଝି ଲା େସ
େତଲ ଲୁ ଣର ସଂସାର
ନअ ଭଜା,ଛअ ତି अଣ
ଜୀବନର ରହସ୍ଯ ଗହନ।।

ଗଣିତକୁ ଖୁବ୍ ଡର
ଆସୁଥିଲା ଜର,
ଆଜି କେଷ अ- ଜୀବନର।
କୁ ନି ଝିअ ଏେବ ବଡ,
ପରକୁ କରି ଆପଣାର
ଗେଢ ନି ଜ ଘର ପରିବାର।।
ମହାନଦୀ ବି ହାର, କଟକ
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େହ େପମ
ହସ ଥିଲା ଯା'ର ଜୀବନ ଆଧାର,
ଆଖିେର ତୁ େଦଲୁ ଶାବଣର ଧାର।
ଏମି ତି କାହାଣୀ କାହX େଲଖିେଦଲୁ ,
େହ େପମ,ତୁ ଲୁ ହେର ଭିେଜଇ େଦଲୁ ।।

ମଁୁ େଯ ଭାବି ଥିଲି େତାେତ ବତୀଘର,
ଜାଣି ଗଲି ଆଜି ତୁ େଯ ଜଉଘର।
ଏମି ତି ଆଘାତ କାହXକି େଯ େଦଲୁ ,
େହ େପମ,ତୁ ଜଳି ବା ଶି େଖଇ େଦଲୁ ।।

ହୃଦୟ େତା ପାଇଁ ହୁଏ େମା अଧି ର,
ଶୁେଭନି pନ େହଲୁ କି ବଧି ର।
ଏମି ତି ନି qୟ େକମି ତି େର େହଲୁ ,
େହ େପମ, ତୁ ଭୁ ଲି ବା ଶି େଖଇ େଦଲୁ ।।
ତୁ ଷାରକାk ପସାଦ

ଚଲାପେଥ େତାେତ କାହX କଲି ସାଥି,
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େତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଉଆଁସର ରାତି ।
ଏମି ତି अfାର କାହX େଭଟି େଦଲୁ ,
େହ େପମ, ତୁ ଆଧା ବାେଟ ଏକା କଲୁ ।।

କରୁଣାର ବାରି ପୀରତି ର ଝର,
ମାଗିଥିଲି େତାେତ ତୁ େଦଲୁ ଜହର।
ଏମି ତି ପରୀeା କାହXକି େଯ େନଲୁ ,
େହ େପମ, ତୁ ସ ପ} େମାର ଭାyି େଦଲୁ ।।

ମେନ ଆଶା ଆଜି ଯାଇଛି େର ମରି ,
କି ଲାଭ ପାଇଲୁ କରି ଏେତ ସରି।
ଏମି ତି ସ#କ କାହXକି େଯାଡି ଲୁ,
େହ େପମ, ବfନ अଥ ବୁ େଝଇଲୁ ।।

ବରୀ, ଯାଜପୁର
େମା - 9853092630

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 216

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୀବନନଈର ବାଟ
अଳପ ରହି ଲା ପାରି େହବା ପାଇଁ
ଜୀବନ ନଈ ର ବାଟ,
ଉଜାଣି ପବେନ େକେବ अଟକି ବ
ସରି ଯିବ େମାର ହାଟ ।୦।
କି ଏ ଢାଳୁ ଥିବ अସରା ଲୁ ହେର
ଶାବଣ ର ବାରି ଧାରା,
କି ଏ ବି ୁଥିବ ବି ରହ କଉଡ଼ି
ଝା~ି ପବନର ଖରା
ନାଆ ଥିବ େହେଲ ନାଉରି ନଥିବ
କରିବାକୁ ପାରି ଘାଟ ।୧।
अଳପ.........
ଭରା ପତରେର ନଇଁ ପଡୁ ଥିବ
ନଥିବ ଗଛର ଛାଇ,
କ ାk େଗାଧଳ
ୂ ି େର ଦି ନ େଶାଇଥିବ
ମୁଠାଏ ମାଟିକୁ ଚାହX
ଦି ଗk ରୁ ପeୀ ବହୁଡି େବ ଘର
ସରି ଗଲା ପେର ନାଟ ।୨।
ତପନ କୁ ମାର ସ¤ାଇଁ

अଳପ...........
tapankumarswain76@gmail.com
ଜଳେଯାଗାଣ ଶାଖା, ରାଣୀହାଟ,କଟକ, େମା-୯୪୩୭୫୯୬୭୫୧
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େଭାକ
ଏଥର ପଣ କରି ସାରି ଥିଲି
କାpିବି ନି େକେବବି
କହି ବିନି େଭାକି ଲା अଛି େପଟ େମାର
ବହୁ କାଳୁ ବହୁ ଦି ନୁ େବାଲି ..... ।
ବାସ୍ ଯାହାକୁ େଦଖି େଲ ବି '
ଆେପଆେପ େଗାଟିଏ ହାତ
ବଢି ଯାଉଥିଲା ମୁହଁ କୁ ତ'
अନ ଟି େପଟକୁ ,
କି ଛି ନୁ େହଁ , ଗଲା ରାତି
ଖୁବ ଖାଇଥିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ମାଲି କାଣୀ ଖାଇବାକୁ େଦଉେଦଉ
ଖସି ଯାଇଥିଲା ପଣତକାନୀ,
ଜାଣେତ େହଉ अବା अଜାଣତେର
अେନକ େଯ ବଷା
ଆଉ ବି pୁ ବି pୁ ବଷାକୁ
େଶାଷୁଥିଲା େଯ ପୃଥିବୀ..... ।
ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ,ନାୟକ

ଆଶ¤^ ମଁୁ ମଣିଷ
ବାଡି ପଟ େର ଥୁଆ ଏକ
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ପି ଜୁଳି ଗଛ,
େସ ଗଛ େର ନି ତି ଆସି ବେସ
ନୀରି ହ େକାପତ, ଖୁି ଖ
ୂ ି ଖାଉଥଲା
ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦି ଶୁଥିବା
େକେତ େଯ ପି ଜୁଳି ।
ଆଜି କାଲି କି m ଆଉ େଦଖା
ନାହX ତା'ର, ଶୁଣା ଶୁଣି େଯ
କଟା େଡଣା ସହ ପ~ୁ ରୀ ଭିତେର
ଶି ଖିଲାଣି ରାମ ରାମ ଶବଦ୍.... ।
କି ଛି ବୁ ଝି େହଉନଥାଇ
अତକtତ ଭାେବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ
ମpିର ଘି ମାରିଲି , ନଇ ବାଲି ର
ଉ]ାପ େହଉ अବା େହଉ
ଶୁ ମରୁଭୂ ମିର ନି ଦାଘ ଖରା
ଆଶ¤ାସନା, अଭିଶାପ,
ପାପ ପଣ
ୂ  ସବୁ କାହX
ମି ଛ ମି ଛ ଲାଗୁଥାଇ ।
ଚି ାରୀ ଚି ାରୀ ପଚାରି ବା େଯ' େବଳଥିଲା....
ଠି କ୍ େସେତେବେଳ,
ଚpନ, ସି pୂର, ଫଟା ନଡ଼ି ଆ େଟ ଧରି
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ସୁpର ±ୀ େଲାକ ଟି
ପାହାଚ େଦଇ ତଳକୁ ଗଲା,
କି େଖାଜି ବି ?
କାହା ପାଖେର େପଟ ଜକଡି ବି ?
ନି େଜ ବି ତ' େଭାକି ଲା........
ଏକା ଏକା େଫରିଗଲି
ଏକାk ନି ଜର ସମୁଦ କୁ
अଧା ଭିଜା अଧା ଶୁଖିଲା
ବାଲି ପଠାେର
ପାଦ ଚି ହ} ଛାଡି ଛାଡି .....।।

ପଟ୍ ନର - ଇ/୩୯୬.
େସର - ୬. ସି .ଡି .ଏ. କଟକ-୧୪. ଓଡି ଶା.
େମାବାଇଲ ନର - ୯୯୩୭୬୪୬୬୭୫
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ଭାରତମାତା
अନାୟ-अନୀତି େପାଷାକ ପି fି
ନୃ ତ କରୁଛି ହି ଂସାର େଟାକା,
ଭୟ େକାଧର ବୀଭି ଷିକା ମେଧ
ଜଳୁ ଛି ଆଜି େମା ଭାରତମାତା ।
ଧମ ନାମେର ଚାଲି ଛି ଏଠି
ବାଘ ମି ରୀଗର ନାଟ,
ଗାfି ଆଉ ସୁବାଷ- ବାଣୀ
େହାଇଛି ସE ତିପଟରୁ ବି ସEତ ।
ସବୁ ଠି ଖାଲି ହାହାକାର
ଦାରିଦ-ବାଧି ର ନାଦ,
େଚାରୀ-ନାରୀ-ହତା-ବଭି ଚାର
ପୁଣି
କରି ଛି ମାନବି କତାକୁ ନ ।
ଶୁଭୁ ନାହX ଆଉ ଗୀତାର ବଚନ
ପଫୁଲ କୁ ମାର ନାହାକ

ବସୁନାହX ସ~େବେଳ ଭାଗବତ,
eୁଧା ତୃ zାର ତାଡ଼ନା ମେଧ
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କରୁଛି ମଣିଷ ଆ] ନାଦ ।
eମତା ଲାଳସା, अଥ ପି ପାସା
କରି ଛି ରାଜନୀତି କୁ କବଳି ତ,
ତାଗ, େସବାର ଭାବନା
େହାଇअଛି ବି ଡ଼ମି ତ ।
ଧଷଣ-କଷଣ-େଶାଷଣର अନନାମ
ସାଜି ଛି େପମ,
ଆଦଶ େନୖ ତିକତା େକାେଳ
ମି ଥା ପବନା ଗଢି ଛି ଆପଣାର ହମ ।
କାpୁ ଛି ଆଜି ଧରଣୀ େମାର
େହାଇ ପି ତୃମାତୃ ହରା,
େକହି େକେବ ବୁ ଝି ଛ କି େର?
େସ}ହ ମମତାର अମୃତଧାରା ।
ବpକର ଏହି ମି ଥା ଭାଈଚାରା
.ାପରର ମହାଭାରତ,
ଶାkି , େମୖ ତୀର ଧଜା ତେଳ ଆଜି
ଗାअେର ସେବ
ଜନଗଣ ମନअଧି ଜାତୀୟ ସyୀତର ଧାରା ।।
(ଗେବଷକ), େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ।
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ତୁମପାଇଁ
ଆକାଶରୁ ତାରା େତାଳି ଆଣି େଦବି
ତୁ େମ େଯେବ େହବ ସାଥି
େଶାଇବାକୁ େଦବି େପମର େଶଯକୁ
ପାହି ବନି େକେବ ରାତି ।
ରବି କୁ ତୁ ମଠୁ ଦୂ େରଇ ରଖିବି
େହବ ନାହX ଖରା ତାତି
ବାଦଲକୁ ଡାକି ବରଷା କରି ବି
ଭିଜୁ ଥିବୁ ଦି ନ ରାତି ।
ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଏନ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର
୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧

ସୁଦଶନ ସାହୁ
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କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ
ଶି ଶୁଟିଏ ପାଇଁ ମା, ମନ େକେଡ ଆକୁ ଳବି କଳ ହୁଏ
େସଇ ଶି ଶୁେଯେବ अେଲାଡ଼ାଟି େହାଇ ରା^ାକଡେର ଶୁଏ
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

ନି ରୀହ ପି ଲାଟି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭିକାରି ଟି ସାଜି ଥାଏ
ମି ଛେରନାଟକ କରୁଛି ଭାବି କି ବାେଟାଇ କେଡଇଯାଏ
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

େରାଗୀଣା ମା’ର ମୁହଁେର ଟିକିଏ ହସ ଫୁେଟଇବା ପାଇଁ
अଥअଭାବେର ପି ଲାଟି ବାରଦୁ ଆର अଇଁଠା ମାଜୁ ଥାଇ
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

େସଇ ପି ଲାଟିକୁ अଫିସରବାବୁ ଚୁ ପଚାପ ଯାଇ ପଚାେର
କାହାେର ବଇଆ ସତସତକହ ଏ ମାଲି କକି ତେତମାେର
େସୗମା ସୁଚରି ତ େସଣ

ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.
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େସଇ ପି ଲାଟିର ଆଖିେର ଭାସଇ େରାଗିଣା ମାର ମୁହଁ
ମାଡକୁ ତସି ଏ ଆପଣା କରି ଛି ଚି ନହଂତ ସାରାେଦହ
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

େକାମଳ ଏଶି ଶୁ ନି ରୀହ ତାଆଖି अସୁମାରୀ ତାରସ¤ପ}
େସ ସ¤ପ} ସାକାର େହବାକୁ ଦି ଏନି ଏ ପି ଶାଚପରାଏ ଜନ
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

ଏ ସମୟଟା ଆସି ଏମି ତି େହଲାଣି େକହି ନୁେହଁ ସୁରeିତ
େଛାଟେଛାଟ ଝି अ ବାଦ ନ ପଡkି ଏ ସମାଜ କାେଳ ଶି eିତ?
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

ସମାଜର େଠାକର ଖାଇଖାଇ େସଇ अବଟାକୁ ଚାଲି ଯାଏ
ନଥାଏ ତାପାେଖ ମଣିଷ ପଣିଆ अfାରେର ହଜି ଯାଏ
ନା କହି ହୁଏ ନା ସହି ହୁଏ.

ହାଇଦାବାଦ, େତଲyାନା
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ବସି ମଁୁ ମନେର ଭାେଳ
ଟ-ା କି ପଇସା ସୁଖ େଦବ େକେବ
ବାପ ମାଆ ଗେଲ ଭୁ ଲି
େଫରିବାକୁ େହବ େଶଷେର ଗାଆଁକୁ
ସବୁ ଆଡୁ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ।
େଯଉଁଠି ଜନମ େସଇଠି ମରଣ
ଯାହାର େଲଖି ଛି ବି ହି
ଇgା ନଥିେଲ ବି ବିବାକୁ େହବ
ଦୁ ଃଖର ଲୁ ହକୁ ପି ଇ ।
ମଣିଷ ଜୀବନ अେଢ଼ଇ ଦି ନକୁ
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଯାଏ ବି ତି
ସୁଖେର ଲାଗଇ ସବୁ ତ ସମାନ
ଦି ନ,ମାସ,ବାର, ତି ଥି ।
ଜୀବ ଚାଲିଗେଲ ମାଟି ପି w ଛାଡ଼ି
େଲାଡ଼ା ଛअଖwି କାଠ
େଖାଜା ପେଡ଼ନାହX ଟ-ା କି ପଇସା
ପି fିବାକୁ ମଠା ପାଟ ।
ଖାଲିହାେତ ଆସି ଖାଲି ହାେତ ଯଦି
ଯି ବା ସବୁ େଶଷ କାେଳ
କାହXକି େତେବ ଏ ବଡ଼ପଣ କୁ ହ
ବସି ମଁୁ ମନେର ଭାେଳ ।
ଶି ଶିର କୁ ମାର ପwା

କୁ ଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର
ଆଳାପ:- ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ରାeୀ
ସୁpର ସେ¸ାହନର
ଜଳk ଦୃ ଶପ,ଟିଏ ତୁ
େକଉଁ ଏକ ପବି ତ ସ#କର
अମାନ ସ ାeରଟିଏ ତୁ
अୟୁତ अୟୁତ ଦି ନର

ଆେଖାଜା अେଲାଡା େହାଇ ପଡି ରହି ଥିବା

अବେଶାଷ େବାଧ अଳୁ fୁ ଲଗା ମନେର
ମଧୁର ପାବଣର ଭି ଜା ଭିଜା ଋତୁ ଟିଏ ତୁ
ଖୁpି େହାଇ ରହି ଥିବା
େଯେତ ହି ଂସା ରାଗ େକାଧ अଭିମାନ
ଦୃ ଶ ରୁ अଦୃ ଶ େହବାର
େସ}ହ ପବି ତର ସ¸ାଜନୀଟିଏ ତୁ ।
ତୁ ଏମି ତି ଏକ ମମତା ର ଶୃ¬ଳଟିଏ
କାରାରୁ େହାଇଯାଏ ମୁହୂ] କ ପାଇଁ
ଆଂଜୁ ଳା ଆଂଜୁ ଳା ଲୁ ହ
ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ,
अହଂକାର ର େଯେତ ନି /ୁର ପୃ/ା

ଶରତ କୁ ମାର ଦାସ

ଝଲମଲ ହୁଏ େତା ସ}ହସି oା ହାତର
େକାମଳ ଶ େର
अfାର େର ଚି ାର କରୁଥିେଲ ବି
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 େଦଖି ହୁଏ ଆେଲାକର ରଂଗ
ନି ଜ अଜଣାତେର ;
ସବୁ େମାର ନୀରବତା େଯେତ अkଦାହ
ଲି ଭିଯାଏ େତା ଆଗମନୀେର
ଇଷତ ଫିକା ପଡି ଆସୁଥିବା ଦି ନଗୁଡିକ
େଡଣି େମଲି ଉଡି ଯାଆkି
ଫର୍ ଫର୍ ଦି ଗk କୁ ମନଇଛା
अ ଦି ଶୁଥିବା ପାଦଚି ହ} ଗୁଡିକ

ଜୀବନ୍ଯାସ ପାଆkି ସମୟର ବି ^ୀ% ବାଲି େର ।
ସତେର ତୁ ଏମି ତି ଏକ ପୁଗୁଛଟିଏ
ମହମହ ବାସୁଥାଏ ଚଉଦି ଗ
ଲମି ଥାଏ େତା ମଧୁର ପଣତ
ମାଟିରୁ ଆକାଶ
ଝରୁଥାଏ େସାହାଗ अମୃତ
ଝଂକାର େତାେଳ େତା େଜୖ ତ ଗୀତି
ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ ।।

अଧାପକ,ରାଜନୀତି ବି ାନ ବି ଭାଗ
ବଡବି ଲ ମହାବି ଦାଳୟ,ବଡବି ଲ
ଜି -େକpୁ ଝର-୭୫୮୦୩୫
ଦୂ ରଭାଷ-9438243149।
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କଳା ଚଷମାର ସଂସାର
କଳାଚଷମା େର
ସବୁ କି ଛି
ରଂଗୀନ ଦି ଶୁ ଥିବ.....
ଟିେକ ତା'କୁ
ହଟାଇ େଦ' ।।
ଧସ
ୂ ର ଦି ଶୁଥିେଲ ବି
ଏ ମାଟିେର ବୁ ଣି େଦ....
େଚନାଏ ହସ...
ମୁଠାଏ େପମ...
ଆଂଜୁ ଳାଏ େସ}ହ....
ଶାେର କି ଛି ବି ଶାସ.....।।
କି ଛି ଦି ନ ପେର
େଦଖିେନବୁ
କଳାଚଷମା ର'
ଆଉ ଦରକାର ନଥିବ ।।
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

୫୪ ଆୟପଲ ୀ, କି ଟଛକ,ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪,
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ମା ପରି େକହି ନାହX
ଦଶମାସ ଦଶଦି ନ ତୁ େମ ମାଆ ଗଭେର ଧରିଲ ମେତ
ଜନE େଦଲ ମାଆ ଏଇ ଦୁ ନି ଆେର ଯଣା ସହି ଲ େକେତ ,
ପି ଆଇଲ eୀର अମୃତ ସମାନ ତୁ େମ ନି ଜ ଛାତି ଚି ରି
େସେନହୀ ମାଆ େମା ମମତାମୟୀ େଗା େକହି ନାହଁ ତୁ ମପରି ,
ହାତଧରି ତୁ ମ ଚାଲି ମଁୁ ଶି ଖିଲି ବଢି ଲି ତୁ ମରି େକାେଳ
अଳି अଳି େମା ସବୁ ତ ସହି ଲ ଦୁ ଃଖ ନ କରି କି ତି େଳ ,
ନି େଜ ରହି ଯାअ ଉପାସ େଭାକେର େମା େପଟ ରଖିନ ଖାଲି
କୁ ହ ତୁ େମ ମେତ ଖାଇେଦ ଧନେର େମା େପଟ କୁ ଯି ବ ଚାଲି ,
େଯେବ ହୁଏ ଥwା କାଶ କି ା ଜର ମୁw ପାେଖ ବସ ଜଗି
ପଜ
ୂ ାନା କର ପଭୁ - ପାଖେର େକବଳ େମାହରି ଲାଗି,
େକେତ ମାନସି କ ବତ େଯ କରିଛ େମା ଭବି ଷତ ପାଇଁ
େମା ମାଆ ପରି ଆଉ ଦୁ ନି ଆେର େକହି ନାହX ,

ନୀଳକପୁର, ମyଳପୁର ,ଯାଜପୁର
ଧୀେରp ମଲି କ
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ବଦମାସ େପମିକ
अଳସି ନଦୀେର ଆଜି ବନା ଆସି ଛି
ଲାଗୁଛି େଯମି ତି କବଳି ତ କରି େନବ अଶାk ସହରକୁ
ତା କରାଳ ଗାସେର
େହେଲ ମଁୁ ଜାଣିଛି ନଦୀ ପୁଣି େଫରି ଯିବ
ସହର ବି ପୁଣି अଶାk େହାଇଉଠି ବ
େଯମି ତି ଏସବୁ ଭଗବାନ େଲଖି ଛkି ତା- ଡାଏରୀେର
ବାସ େସଥିଲାଗି େସଦି ନ ମଁୁ ନି ରବ ରହି ଗଲି
େଯମି ତି ଆଉଜି େହାଇ ଆରବ ପାରସର ଖଜୁ ରୀ ଗଛକୁ
ନଁା ମଁୁ ସ¤ୀକାର କରିପାରୁଥିଲି େତା େପମକୁ
ନଁା େତା ବି ରହତାକୁ
ପରି ିତି ର ଦାସ ସାଜି अବୁ ଝା ପରି ଚାହXରହି ଥିଲି
େତା ନି ରୀହ ଆଖି ର େସ ବୁ pା ବୁ pା ଉଷୁମ ଲୁ ହକୁ
ହଠାତ ଆଜି େଦେଖ ନଦୀ େଫରି ଯାଇଛି ଆଉ
ସହର ବି अଶାk େହେଲ ମଁୁ େଯମି ତି ବୁ ଢି ଆଣୀ ଜାଲେର
ପାଣକୃ z ମହାତର ମଁୁ ତ ପଲୁ ¢ ନଥିଲି େତା अସାମାନ େସୗpଯେର

ନଁା ମଁୁ ଲାଳାୟି ତ ଥିଲି କାମି ନୀ ଆଉ କାନର ଲାଳସାେର
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କି m େମା ନି ଜ अଜାଣତେର ମଁୁ ବpୀ େହାଇସାରି ଥିଲି
େତା େପମର ଆବ େକାଠରୀେର
ନଁା ମଁୁ େହାଇପାରି ଲି ରାଣୀ ଚାରୁବାକୀ- ପାଇଁ
ଉଳକୁ ଆକମଣ କରି ଥିବା अେଶାକ
ରହି ଗଲି ମଁୁ अkଃସତା ମାଆର ଗଭେର
କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ରଡି ଛାଡୁ ଥିବା େଗାେଟ ଶାବକ
ତଥାବି ତୁ କହି ବୁ ମଁୁ େଗାେଟ
ବଦମାସ େପମି କ

ଉଳ ବି ଶ¤ବିଦାଳୟ, ବାଣୀ ବି ହାର
ଭୁ ବେନଶ¤ର
େଫାନ- 8338016063
ଇେମଲ୍ : mahatar999@gmail.com
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େସକାଳ ପଖାଳ
ମାମୁନ୍, ନି ତୁନ୍, ଚି ନୁ, ଆଷୁ, ସାନୁ
ସାyେର କେଇ ରାଣୀ ,
ଦି େନ ସ~େବେଳ େଘରି େଲ अଜା-ୁ
ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ॥
"ଦୁ ଃଖ କହି ବି ନା ସୁଖ ମଁୁ କହି ବି "
କହkି ଶୁଣାଇ अଜା ,
"ଆଈ ସହ ତୁ ମ ବାହାଘର କଥା
ଶୁଣାअ ଲାଗିବ ମଜା " ॥
अଜା ବଖାଣିେଲ " େସେତେବେଳ ଥିଲା
ପୁअ ଝି अ େଦଖା ମନା ,
ବାପା ଭାଇ ଆଉ ପା ଭଲେଲାେକ
କରି େବ ସବୁ େଯାଜନା ॥
ଘା ସାଇେକଲ େରଡ଼ି ଓ ସାyକୁ
ବାଟ ଖ ଦି 'ହଜାର ,
େସଇଥିେର ଭାଲୁ ନାଚ ବାଡ଼ି େଖଳ
କି ବା ଉପମା ତାହାର ?
ବର ପହିଲା ବାହାଘର େହଲା
ହେରରାମ ପwା

ଝି अର ଆିଏ ଲାଜ ,
ମନ ଚାହXେଲବି କନି ଆଁ େଦଖି ବା
ନଥିଲା େସେତ ସହଜ ॥
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ବରଯାତୀ ଗେଲ େଯଯାହା ବାଟେର
କଲି କତି ମି ଠା ଖାଇ ,
ବାଡ଼ି ଆ ଆଉ ପଣସ ଖାଇକି
େଥାକାଏ ପଡ଼ି େଲ େଶାଇ ॥
ପଖାଳ ଖିଆେର ଶାସୁମାଆ େଦେଲ
ହାତେର ମୁଦି ପି fାଇ ,
ମଥାେର ଓଢ଼ଣୀ କାpି କାpି େସ ତ
କହି େଲ େକେତ ବୁ ଝାଇ ॥
ଆଜି ମେନପେଡ଼ ବଡ଼ ଭାଉଜେକଇପଦ ମି ଠା କଥା ,
ଚାଳି ଶି ବରଷ ବି ତି ତ ଗଲାଣି
ମେନ ପଡ଼ି ଲାେଗ ବ୍ଯଥା ॥
େସକାଳ ପଖାଳ ନାହX ଆଉ ଧନ
ହଜାରକୁ କି ଏ ପଚାେର ?
ଲe ଲe ପାଇଁ ଲାେଗ େକେତ ପାଲା
ଆଜି ବାହାଘର ବଜାେର ॥
अବସର ପା ପଧାନ ଶି eକ
କୁ ଆଁସ, େମqା କାଟିଆ ଛକ, ଯାଜପୁର
ଦୂ ରଭାଷ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫
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େକହି ତ ନି ଜର ନୁେହଁ
ଜୀବେନ ଯାହାକୁ କରି ଲି ଭରସା
ସି ଏ େଦଲା େମାେତ େଧାକା
ଭଲ ପାଇବାଟା ଏେତ ଯଦି କ
ଜୀବେନ ରହି ବି ଏକା,
ବି ଧାତା େଲଖିଛି ବି ଧିର େଲଖନୀ
େକହି ତ ନି ଜର ନୁ େହଁ
େଯତି କି କରି ବ େସତି କି ପାଇବ
ବି ଧାତା ବି ଚାର କୁ େହ,
ବି ଶ¤ାସ କରି କି अବି ଶ¤ାସୀ େହଲି
କି अବା ପାଇଲି ଖୁସି
ସକାଳ ସ~େର କଲମ ଧରି କି
େଲଖୁଛି ଦୁ ଃଖକୁ ବସି ,
କି ଏେସ ବୁ ଝି ବ ହୃଦୟର କଥା
କାହାକୁ କହି ବି କୁ ହ
କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

େକହି ତ ଏଠାେର ନି ଜର ନୁ ହଁ kି
ସାଥୀ ଏକା େମାର ଲୁ ହ ।
େଢ-ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ, ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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ବpୀପରି ଲାେଗ
ବpୀ ପରି ଲାେଗ ଆଜି ଏଇ ସହରେର,
ନି ଶାସ େନବାକୁ ସେତ େଲାଡା अନୁ ମତି .
ବାହୁନି ବାହୁନି କାେp ମନ ଭାଳି େହାଇ,
େଫରି ପାଇବାକୁ ଥେର େମା ଗଁା ଜହ}ରାତି .

ଏ ସହରେର ସି ନା ଜହ} ଖାଲି ଆେସ ଉଇଁ,
ନଥାଏ େଜୗସ}ାେର ପୀତି ର ମଧୁର ଛୁଆଁ.
ଜନଗହଳି ର ଏତ ଖାଲି କମେeତ ଟିଏ,
ଶାkି ଆଉ ତୃ ି ଭରା ଖାଲି େମାର ଗଁା..

ପବନେର ଭାେସ ଯାର େମା ପି ଲାଦି ନ ସE ତି,
ହଜି ଲା ଦି ନର ପୁଣି େକେତ ଧୁଳିେଖଳ ସାଥି.
େକାହର ବାଦଲ ଝେର ଆଖିେର ବରଷା େହାଇ,
େଫରି ପାଇବାକୁ ଥେର େମା ଗଁା ଜହ}ରାତି ...
େସୗମର~ନ ସ ାଇଁ

ବାପା- ଆକଟ ସାେଥ ମା'ର େକେତ ମି ଠା ଗାଳି ,
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ମେନପେଡ ପି ଲାଦି ନ େକେତ अଳି अରଦଳି .
ସ~େବେ◌ଳ ମା େକାେଳ ବୁ ଢି अସୁରୁଣି ଗପ ଆଉ,
କି େରାସି ନ େତଲର ଡି ବିରି ଓ େମା ଗଁା ଚାଟଶାଳି .

ନଇ ଘାେଟ ଡyା ଧରି େସ ବୁ ଢା ନାଉରିଆ,
ସକାଳରୁ ସ~ ଯାଏ ନି ତି ବାହୁଥାଏ ନାअ◌ା.
अ-ା ବ-ା ରା^ା ସାେଥ ସବୁ ଜ ଶାମଳ େeତ,
ନି ଆରା ତା ପରିଚୟ ଦି ଏ ଏହି େମାର ଗଁା....
କଳାଖw, ବରୀ, ଯାଜପୁର
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ମଁୁ କ’
କ’ଣ ମଣିଷ?
େବେଳେବେଳ ନି ^¢ ମନକୁ ପଚାେର
अତk ଶୀତଳତା ସାେଥ
ସତକହ ମନ ମଁୁ କଣ ମଣିଷ ?
ମନ ବି କୁ ାେବାଧ କେର
କାେଳ ମଁୁ କଣ ଭାବି ବି ସାତଟା ଶୁଣି
େବେଳେବେଳ ଉଷତା ସହ ବହାରି ଆେସ ଆେପଆେପ ହଁ !
େକେବେକେବ ତ ରାତି ରାତି ଧରି େଖାଜି ଛି
अନି ଦା ରୁØ ରହି
କି m ପାଏନି
ଯଦି ଓ େକେବ ପାଇଛି
ସହ କରି ବାର ଶoି ପାଇନି ।
େକାଉଠୁ ବା ପାଇବି ଶoି
ସବୁ ଜାକ ତ ବfା ପେକଇେଦଛି
ନି ଜର େବାଲି କି ଛିନାହX
अେଶାକ କୁ ମାର ପଧାନ

ଗୁଡ଼ାଏ ହାଡ, ମାଂସ ବୁ pାଏ ରo ଛଡା
େସଗୁଡ଼ାକ ବି େକେବ କାହାର େହାଇଯି ବ ।
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ମା ଠି କ କହୁଥିଲା
ଚାବି ଟାକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବୁ
ଶଠ ହାତେର ପଡି ଗେଲ ସବୁ ସାରି ଯିବ
ସି pୁକେର ଥିବା ମଁୁ ଆଉ େତା ବାବା
ଜଳୁ ଥିବୁ ସି ନା
ତୁ ପାଣି େଟାେପ ବି େଦଇ ଲି େଭଇ ପାରିବୁ ନି
ସବୁ େଦଖିଥିବୁ ଜାଣୁଥିବୁ
େହେଲ
ତୁ ଦଶକେଟ େହାଇ ରହି ଯିବୁ
େତା ହାତ ଦି 'ଟା ବfା ପଡି ଥିବ
େତା ସାମ}ାେର ଜଳି ଯିବୁ ସୁଖା ଡାଲଟିଏ ପରି
ତୁ 'ବି ଜଳୁ ଥିବୁ କି m ପାଉଁଶ ହବୁ ନି
ଏତି କି େଖାଜୁ ଥିବୁ କି ଛି ହେଜଇ େଦଇଛୁ ।
େଖାଜି ଛି
ଏେବବି େଖାଜୁ ଛି
ପାଇନି
େକମି ତିବା ପାଇବି
ଜଳଧି ଗଭେର ହଜି ଯାଇଥିବା ମଧୁଜଳ
କଣ ମଁୁ ଆଉ େଫରିପାଇବି ?
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ଲୁ ଣିଆ ପାଣିେର ମଁୁ 'ବି ବୁ ଡି ଯିବି
େଖାଜି େଖାଜି
ମଁୁ ହେଜଇ େଦଇଥିବା ଗyା ଧାରକୁ
େସେତେବେଳ ପୁଣି ପଚାରୁଥିବି ମନକୁ
ସତକହ ମନ
ମଁୁ କଣ ମଣିଷ ?

ଗିଧମାଲ, ଡୁ yୁରି ପାଲି , ସୁବ%ପୁର
ଦୂ ରଭାଷ- ୯୧୭୮୪୪୦୬୮୨
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ଭାରତ ଆମ ଗଁା
ଭାରତ ଆମର ଜନମ ଭୂ ଇଁ
ଭାରତ ଆମ ମଁା,
େସବାେର ତା’ର ଜୀବନ େଦବା
ରଖିବା ତ”ର ନଁା ।। ୦ ।।
ଭାରତ ମା’ର ସkାନ ଆେମ
ଜୀବନ େଦବା ତା’ରି ନାେମ,
ତା’ରି େକାେଳ ଜନମ େନଇ
େହାଇଛି ଆଜି ବୀରେଟ ମୁହX

।। ୧ ।।

ତା’ର େଯେତ ମହତ ଗୁଣ
ଜଗାଏ ମେନ ବୀରତ¤ ପଣ,
ବୀର ପରି ଲଢ଼ି ଶତ ସହି ତ
ରଖିବା ଆେମ ତା’ର ମହତ

।। ୨ ।।

ଟାଣୁଆ ପୁअ ଆେମ ଭାରତ ମା’ର
ସଦା ଆମର ଜୟ,
अନk କୁ ମାର ଦୀପ

େଦଖି ଆମରି ବୀରତ¤ ପଣ
ଶତ ବି କରିବା ଭୟ ।।୩ ।।
କରି ବାନି େକେବ ଏମି ତି କାମ
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ଯା ପାଇଁ େହବ ତା’ अପମାନ,
ତା'ରି ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ
ଜୀବନକୁ େଦବା ବାଜି ଲେଗଇ ।। ୪ ।।
ତା’ର ଉନ} ତି କରି ବା ପାଇଁ
ପେଛଇବାନି େକେବେର ଭାଇ,
ତା’ରି େଟକ ରଖିବା ପାଇଁ
ମ^କ ଆମ େଦବା କଟାଇ ।। ୫।।
ଜନମି ଛୁ ଆେମ ତା’ରି େକାେଳ
ମରିବୁ ଆେମ ତା’ରି ଭେଲ,
ତା’ର େସହି େସେନହ ମମତା
କରାଇବ ଦି େନ ଜଗତ ଜି ତା ।। ୬ ।।
କରି ବୁ ଏମି ତି ମହତ କାମ
ଯା’ପାଇଁ ବଢି ବ ତା’ରି ମାନ,
ତା’ େକାେଳ େନଇ ମଣିଷ ଜନମ
ଧନ େହଲା ଆମ ଏଇ ଜୀବନ ।। ୭ ।।
ଆେମ ପରା ସବୁ ତା’ରି ପୁअ
ଉଡାଇବୁ ଆେମ ତା’ରି ଜୟ,
ଉ କରି ବା ତା’ରି ନଁା
େସ ପରା ଆମ ଭାରତ ମଁା ।। ୮ ।।
ପଲମ, କଳାହାwି, ଭାମଭାଷ : ୮୩୨୮୯୦୫୦୭୮
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ପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେର
ବେଟଶ¤ର ଗାମ ଶାମଲାଲ ନାତି
ମହାମାନବ अଟଳ,
ପତି ଭାଦୀ େଶ/ ରାଜନୀତି 
ସେମ ଥିଲ अଚଳ।
ଗାଲି अର ଆଯକୁ ମାର ସଭାରୁ
ଆରn ତୁ n ଆେpାଳନ।
ସ ୟଂ େସବକ ସଂଘର ଥିଲ ତୁ େମ
ବଡ଼ ଆାସଡ଼ର,
େଦଶର ସ ରାଜ ପାଇଁ ଭାଇ ସାେଥ
ଯାଇଥିଲ କାରାଗାର।
ଆଇନ ପଢି ଲ ବାପା ସାେଥ ମି ଶି
ରହି ଲ େଗାଟିଏ ଘେର,
ସୁସାାଦି କ ରୂେପ ପରି ଚିତ େହଲ
ସବୁ ରି ପାଖେର।
ପଣତି ମହାପାତ

ଭାରତୀୟ ଜନ ସଂଘ ପତି /ାତା
ଶାମ ତ ଗୁରୁ ତୁ nର,
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ସେpହ ଜନକ ମୃତୁେର ତାହୃଦ ବି ଦୀ% େଶାକର।
ବୀରବାଣୀ ପୁଣି ବୀରଠାଣି ଆଉ
ନି ଭୀକ ଦe ଭାଷଣ,
େବୖ େଦଶି କ ମୀ ପଦରୁ ଆରn
ତୁ ମ ରାଜେନୖ ତିକ ଜୀବନ।
ଚକି ତ େହେଲ ବି ଶବାସୀ େପାଖରାନ ସୃି େଦଖି,
अଭି ତଥା େଶ/ ସୁଶାସକ
ନି ସାଥ େସବାକରି ,
ଏ ମହାକାଶେର ଆଉ ଏକ େଜୗତି
ଦରଶେନ ପାଣ ଯାଏ ବତୁ ରି ।
ସୁେଯାଗ ସkାନ ଏ ବୀର ଜାତି ର
ଭାରତ ରେତ} ଭୂ ଷିତ,
ପ ମହାଭୂ ତ ମେଧ ବି ଲିନ େଦଖି
^¢ େହଲା ଜଗତ।
କି ଛି eଣ ପାଇଁ ଗଗନ ପବନ ନି ରବି
ମୁକ େହାଇଯାଇଥିଲା,
ତୁ ମ ଓଠର େସ େଲାଭନୀୟ ହସ
କୃ ତି ଯୁଗଯୁଗ ରହି ଲା।
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ଶତା¨ୀର ତୁ େମ ମହାନାୟକ
ପୁଣି େଶ/ କାବକାର,
ରାଜନୀତି ର ତ ପି ତାମହ ଭୀଷE
େଦଶେପମୀ ଭାରତର।
େହ େଦଶେସବକ अମର अଟଳ
ପଣତି ଢାେଳ ପୟେର,
ନୂ ତନ ରୂପେର େସହି ଗୁଣ ଧରି
ପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେର।
ବାେଲଶର
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ପଥମ େଦଖା
େକମି ତି କହି ବି
େକମି ତି ସହି ବି
ଯଣା କାଲି େଦଇଛ େକେତ ,
କାଲି ର ଭାଷା
କାଲି ର ନି ଶା
ବାକି ରହି ଛି ହି ସାବ େଯେତ ।
ସୁେନଲି ରାତି
ସୁେନଲି ପୀତି
ପଥମ ଛୁଆଁ ନି ଜର େକେତ ,
ଦରଦୀ ମନ
ଦରଦୀ ଜହ}
ଶୀତଳ ବାଆ ସଫଳ େଯେତ ।
ମଧ ୂ ମି ଳନ
ମଧୁ ଝୁଲଣ
ରାହାସ କୁ ମାର େବେହରା

ଦରଦୀ ରାଣୀ ଝୁ ରୁଛି େକେତ ,
ସୁଖ ଚୁ ନ
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ସୁଖ ବfନ
ନି ଜ ଆତEା କୁ ମି ଳିଛି େଯେତ ।
ମହୁଆ ନି ଶା
ମହୁଆ ଆଶା
ଭାyିଲା ଦn ସଜନୀ େକେତ ,
ଦୁ  ଭଁअର
ଦୁ  ନଜର
ସାଇତା ଧନ ସରି ଛି େଯେତ ।
ମି ଠା କ#ନ
ମି ଠା pନ
େଗାଲକ ଧpା ରଚି ଲ େକେତ ,
ତୁ ମ କାମନା
ତୁ ମ ଭାବନା
ସରଗ ତୃ ି ମି ଳିଲା େଯତ ।
ଆସି ଲା ଝଡ଼
ଆସି ଲା େମାଡ଼
ଜୀବନ ରy ଵଦେଳ େକେତ ,
ଝରି ଲା ଫୁଲ
ଝରି ଲା େଗଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 247

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ନି ଜର କଲ ନାୟକ େଯେତ ।
ଏମି ତି ମଜା
ଏମି ତି ସଜା
ପହି ଲି ରାତି େସେନହ େକେତ ,
ପାରୁନି େଦଖି
ପାରୁନି େଲଖି
ଏମି ତି ସଖୀ କହି ଲି େଯେତ ।

ବାଲାା, େଢ-ାନାଳ - ୭୫୯୦୧୫
ଭାମଭାଷ : ୮୨୮୦୩୩୬୦୮୮
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ପତୀeା
େତା ବି ନା ବି ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ
 ମୁହୂ] େଯେତ
ନି ମମ
ରଂଗ ତୁ ଳୀ ଧରି କାନଭାସେର
େଯେବ ମୁହX ଆେ- େତାେତ ।। [୧]
େତା ବି ନା ବି େଦେଖ ମଁୁ ସପନ
େକେତ ରାତି ବି ନିଦାେର
ସାଉଁଟି ରେଖ ମଁୁ େକେତ ସ¤ପ} େସୗଧ
େମା ସପନ େପଟିକାେର ।। [୨]
ଆଜି ବି େମା ହୃେଦ ତୁ ହି ରହି अଛୁ
pନ ମଁୁ अନୁ ଭେବ
ମି ଶିଯାଆ ସାଥୀ େମା ହୃଦ ଚpେନ
ବି ତରି ଣ େପମ ସେବ ।। [୩]
େତା ବି ନା ବି ବଂଚି ବି ପାରି ବି
ସE ତିକୁ ସାଇତି ରଖି
େସ ସE ତି अଟଇ अଲି ଭା ଝଲକ
ରହି ଛି ହୃଦେୟ ଲାଖି ।। [୪]

େଦବବତ େଜନା

ଶି eକ, ରଣସି ଂହପୁର ଆଶମ ବି ଦାଳୟ
କମqା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¤ର,
ଦୂ ରଭାଷ :୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩
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କେଇ ସଜ
ଝି ଲିମିଲି ଶାଢ଼ୀ ପି fି,
ମୁହଁେର େସ}ା, ପାଉଡର ମାଖି,
ଶଖୀ କେଇେଟ ପରି
ଝି अ ଯାଏ େଦଖା େଦଖି ପାଇଁ,
େକେତ େଯାଡା ଆଖିର ଚାହାଣୀ,
ଘୁରି ବୁ ଲୁ ଥାଏ ତାଳୁ ରୁ ତଳି ପା ଯାଏ,
ନଖରୁ ଶି ଖ ଯାଏ,
ଗୁଡାଏ ନି ରଥକ ପଶ}ର ଉ]ର େଦବାକୁ ପେଡ଼।
ଶାଢ଼ୀ େଟକି େଦଖାଯାଏ ପାଦ,
ମପାଯାଏ ଉତା,
ପରଖା ଯାଏ େଦହର ରଂଗ ।
ଲାଜ ଆଉ अପମାନେର ,
ଏେତ ଟିେକ େହଇଯାଏ ଝି अର ମୁହଁ,
କୁ ହୁଳା କାଠର ମମଦାହ ପରି ,
ସଂ<ୃତି ମହାkି

େପାଡ଼ି ଯାଏ ତାର ହୃଦୟ ।
ଆଖିର ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ ଆସି ବାକୁ ,
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अଝଟ କରkି अମାନି ଆ ଲୁ ହ ସବୁ ।
ବାପା, ଭାଇ- ନି ରିହ ମୁହଁ,
ଦି ଶୁଥାଏ ଆହୁରି କରୁଣ ।
ଓଠେର ଓଠ ଚାପି ସବୁ ସହି ଯାଏ ଝି अ,
ଉଜୁ ଡି ଯାଏ ସ¤ପ}ର ସୁେନଲି େଖତ ।
ଭାେବ ଝି अ େହାଇ ଜନEେହବା େବାେଧ ପାପ,
େକେଡ ହି ନୀମାନ ସେତ ଝି अ ଜୀବନ ।
ମାସ ପେର ବି ତିଯାଏ ମାସ,
କି m ସେରନି େଦଖାେଦଖି ପବ,
ପାଣି ସୁअ ପରି ଗଡି ଯାଉଥାଏ ଝି अର ବୟସ ।
ବାପା, ମାଆ- ମଥାେର ଲଦା େହଇଥିବା େବାଝ,
େହଉଥାଏ ଆହୁରି ଟାଣ ।
अfାରର କାଳି ମା େଲସି େହାଇଯାଏ,
ତାର ମନ ଆଉ ହୃଦୟେର,
ଦୁ ଃଖମାନ- ର ଧାଡି ଲମି ଥାଏ ଦୂ ରକୁ ଦୂ ରକୁ ,
େସ ନି pୁଥାଏ ପଥର ତେଳ ଥିବା ତାର ଭାଗକୁ ,
େହଉଥାଏ କେଇ ସଜ,
ଆଉ अେପeା କରିଥାଏ,
ପୁଣି ଏକ ରଂଗମର ଦୃ ଶକୁ ......
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େସବା ହX େଶ/ଧମ 
େଛାଟ ଘରଟି ଗଢ଼ି ଛି ସି ଏ
ମାଟି, କାଠ, ଛଣେର
ମାଟି ମା’ ସାେଥ ବିଛି ଏଠି
େସ}ହ ଓ ଶରଧାେର ୧
ଆ, ପଣସ, ଜାମୁ ଓ ନଡ଼ି ଆ
େପାତି ଛି ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି
ଜହି} କାକୁ ଡ଼ି କଖାରୁ ଫେଳ
ବି ଲେର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି  ୨
ସବୁ ଜ ଶସ ଫଳଇ ନି ତି
ତା ଚାଷ କି ଆରୀେର
ତା ଦି ନ କେଟ ସକାେଳ ସେ~
ତା’ରି ବି ଲ ବାଡ଼ି େର ୩
अମଳ େଯେତ କରୁଚି ସି ଏ
ଜନମyଳ ପାଇଁ
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ସଭି- ମୁେଖ ଆହାର େଦଇ
ରହୁଛି ସୁେଖ େସହି  ୪
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ଧାନ, ଗହମ, େକାଳଥ, ବି ରି
ତା’ରି ବି ଲେର ବୁ େଣ
अମଳ କରି କ’ଣ କରୁଛି
ସାରା ଜଗତ ଜାେଣ ୫
ଚାଷୀ ପୁअ େସ କରଇ ଚାଷ
ଏଇତ ତା’ର କମ
ମାଟି ମା’ ଓ େଦଶ ଜାତି ର
େସବା ହX େଶ/ ଧମ ୬

ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁ ରୀପଡ଼ା, କfମାଳ
୭୬୨୦୧୨, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮
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ଭଉଣୀଟିଏ ଦି अ
େମାର ଏଇ େଛାଟ ହୃଦୟର ସୂeE େକାଣରୁ ଉ-ିମାେର ପଶ}ଟିଏ
ପତାଶା କରି ଏକ ସାଥକ ଉ]ର...
ବାରାର ପଚାରି ବ^ବି ବତ କରି ଦିଏ ତଥାପି ମଁୁ ନି ରୁ]ର...
ସଭି- ହାତେର ସ#କର େଡାରୀ ରାeୀକୁ େଦଖି
ନ େଦଖି ବାର ବାହାନା କରି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ମଁୁ
େହେଲ ସମ^ ପୟାସ େମାର अସଫଳ ହୁଏ
ନୟନର େଗାଟିଏ େକାଣରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ଝରି ଆେସ
କ%ଧାେର ବାଜୁ ଥାଏ େସ ହୃଦୟ ପଶ}ର ପତି ଧନି
ଏ ପବି ତ ରାeୀପ%
ୂ t ମାେର େତା ହାେତ ରାeୀ ରହି ଲାନି ?
ଓଃ କି ଯଣା...
ିର अିର େହାଇଯାଏ ମନ... ିର अିର େହାଇ ପବାହ
ତଥାପି ମଁୁ େସ ପଶ}ର ଉ]ର େଦବାେର अସମଥ
େଶଷେର ଏତି କି ଗୁହାରି କେର...
େଦାଷ eମାକରି ଭଉଣୀଟିଏ ଦି अ ଆେହ ପଭୂ ଜଗନ} ାଥ
ଆଦି ତ ନାରାୟଣ ସାହୁ

ରସି କନଗର, ଟାyୀ, କଟକ
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୬୦୧୧୨୩ / ୭୯୭୮୨୮୯୬୧୦
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ହି େତୖ ଷୀ
ପଥ ଦୁ ଗମ େହଉ अବା ସୁଗମ
ଚାଲି ବାକୁ ହୁଏ
ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଭଟିବାକୁ ହୁଏ
ସମୟ, ସ#କର
େଦାଦୂ ଲମାନ ^ୁପକୁ 
ଚି ହ} ି ହୁଏ
ପର ଆପଣାର ଭାବକୁ
ପରଖି ହୁଏ
ସହେଯାଗ, अସହେଯାଗର
ହାତକୁ 
କି ଏ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ତ
କି ଏ େନଇ ଯାଉଥାଏ ପଛକୁ 
ପଛକୁ େନଉଥିବା ହାତ
ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ହାତ
ବି zୁପି ୟା କରସୁଧା ଦି ’ଟା ହX ଲାେଗ ନି ଜର
ପ,ନାୟକ

ହସ ଆଉ ଲୁ ହପରି
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ସତ ଏକ ଜୀବନର
େତେବ, ଭୁ ଲି ହୁଏନା... େଦଖି ହୁଏ
େସହି ସହେଯାଗର ହାତେର
ଈଶରରୂପୀ ଈଶର-ୁ 
କି ଏ ସାy େଦେଲ ବି ପହି ହୁଏ
ସାy ନ େଦେଲ ବି ପହି ହୁଏ
ଆମ ପାଇଁ ପବ
ୂ  ନି ାରି ତ
େସଇ ାନକୁ 
ବାସ୍... ସାରା ଜୀବନ ଭୁ ଲି ହୁଏନା
ଶୁଭାକାଂeୀ ମାନ-ୁ 
ଭୁ ଲି ହୁଏନା େସଇ ଦି ’ପଦ
ମି ଠା ମି ଠା କଥାକୁ
ଯାହା ବେଢ଼ଇ ନି ଏ
ଚାରି ପାଦ ଆଗକୁ 
ଭୁ ଲି ହୁଏନା, ସୁଖ େବେଳ
ସାଥିେର େଖେଳଇଥିବା
ଧାେର ହସକୁ ...
ଦୁ ଃଖ େବେଳ ଝେରଇଥିବା
ଦି ’ େଟାପା ଲୁ ହକୁ 
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ଆଉ େସଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ
ାତ अାତେର
ହୃଦୟ ଆକାଶେର
ଆ-ିେଦଇ ହୁଏ
େସଇ ନି ପଟ ହୃଦୟର
ଜୀବk ଚି ତକୁ 
ଆଉ େବଳ अେବଳେର
ନଇଁ ଯାଉଥାଏ ମଥା
େଭଟି ହୁଏ ନି ଜ ଭି ତେର ହX
େସଇ ହି େତୖ ଷୀ ରୂପୀ
ଈଶର-ୁ 

ଶି eୟି ତୀ, ଡାବୁ ଗଁା ବ କ୍, ନବରyପୁର
୭୬୪୦୫୯, ଓଡ଼ି ଶା
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ଏଇ କଣ େପମ ସେତ!
ସେତ!
ଥିଲି ଏକା ଏକା େମା ଦୁ ନି ଆେର ମୁo ପeୀଟି ପରି
କି ଏ େସ ଆସି ଲା अଚି ହ}ା अଜଣାେନଲା ମେତ ଆଖି ଠାରି
ଚୁ ପି ଚୁ ପି ଆସି େମା ପାଖେର ବସି େନଲା େମା ମନ େଚାେରଇ
ଓଠେର ନ କହି େକେତ କଥା ପୁଣି ଆଖି େର େସ େଦଲା କହି
ନି ଦ େନଇ େମାର ଏ ଦୁ ଇ ଆଖି ରୁ ସପନ ରଖି ଲା ପୁଣି
ଏେତ ଚଗଲା େସ ଶୁଆଇ େଦଉନି କରି ଲା କି ସେତ ଗୁଣୀ
ଚାହXେଲ ବି ଆଉ ପାରି ଲିନି େଫରି ସାଜି ଲି ତ େପମ ପରୀ
ନି ଜର ନ େହାଇ ନି ଜର ଲାଗିଲା ଏ େକମି ତିକା େଡାରି
अଜଣା େହେଲ ବି କହି ଦିअ ଥେର କାହX ମେନପଡ ଏେତ
ଜାଣି ପାରୁନାହX ବୁ ଝାଇଦି अ େହଏଇ କଣ େପମ ସେତ !
ତୁ ମ ଚି ତପ, ଏଇ େମା ଆଖି େରନାଚି ଯାଏ ପତି ମୂହୁେ]
ଏଇ କଣ େପମ ସେତ !
ପି ୟ-ା ପି ୟଦଶtନୀ ପାଢ଼ୀ

କୁ ହତ େଦଖି
ଏଇ କଣ େପମ ସେତ !
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अଧାଗଢ଼ା ଦି अଁ
अଧାଗଢା ଦି अଁ ତୁ ହି अଧେର େତା
ମି ଠାମି ଠା ନାଲି ହସ ,
अଧାବାେଟ େମାେତ ପର କରି ତୁ
ପାଇଲୁ ବା େକଉଁ ଯଶ ...◌ା
अଧା ଥିଲୁ େଦବକୀର अଧା େହଲୁ
େସ}ହମୟୀ ଯେଶାଦାର ,
କାହXକି ଛାଡି ଲୁ ତୁ अଧାେର ତା-ୁ
କହେର କଳା ଠାକୁ ର ...◌ା
ମୀରା- େପେମ ହଜି ଥିଲୁ ତୁ अଧା
अଧାେର ରହି େଲ ରାଧା
େପମ େତା ପାଇଁ େଖଳଘର କାଳି ଆ
ମାନୁ ନୁ କି ଆଁ ତୁ ସି ଧା.....◌ା
ଜନମି ଥିଲୁ ତୁ ହି अଧା ରାତି େର
अଧା ଦି ଶୁ ଥିେଲ ଜହ} ,
ପି ୟ-ା ସାହୁ

अଧାର अଧା େତାେତ ବୁ ଝି ପାରୁନି
अଧି ର େହଉଛି ମନ.....◌ା
ସାହାନି ୟାଜ ପୁର, କଟକ
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ରଜନୀଗfା େସ...
େସ...
ରଜନୀଗfା େସ
ତା ମହମହ ବାସ ଭରା ରଜନୀେର ...
େଚାରାଇ ନି ଏ େସ
େକେତ େଯ ପି ଆସୀ ମନ ତା େପମଚାହାଣୀେର ...
अସୁମାରୀ ସ ପ} ସମୁଦେର
ଭାସି ଭାସି ଯାଏ େମା ମନ େନୗକା
ବାସଭରା ଗfା ରଜନୀେର .
ରଜନୀର अମା अfକାେର
ବି ଷକୀଟ େକହି ହରି ନି ଏ ତାର
ରୂପ େଯୗବନ ଶରୀରେର .
ଆଜି େସ ପାପି ନୀ ପାପ ନ କରି େସ
ପାଗଳି ନୀ େସ ଗଭ ଯଣାେର ..
ଏଇ େସ ରଜନୀ ହରାଇ େନଲା େଯ
େଦଇଥିଲା େଯେତ ଉପହାେର ...
ଛି ନ} ବସନା େସ ରଜସି o
ନି େଜ ଚି kା କେର ...
ଏଇ ନାରି େକଳ ବୃ e ସାeୀ अେଟ ତାର
ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

ଜୀବନର ଏଇ ମଧାହ}େର ....
ଈ େମଲ ଠି କଣା : sambitsm1987@gmail.com
ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡି ଶା, ୭୫୯୦୦୧
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ଗୁରୁ ଉପାସନା
ଗୁରୁ अଟkି ପଭୁ -ର େଶ/ତମ ସଜନା
ତା- ଦାନ अତୁ ଳନୀୟ, ନାହX ତାର ଉପମା I
ରହି ଥିେଲ ଗୁରୁ-ର ଆଶୀବାଦ ଶି ରେର
ଦି ବାନ ମି େଳ ପରା ସଭି -ୁ ଏ ମହୀେର I
ମାଗଦଶକ ଭାବେର ଗୁରୁ ସଦା ପ¦
ୂ ିତ
ତା- ଦ¤ାରା ନି େଦଶିତ ପଥ, ସଦା ସୁସ¦ି ତ I
ାନ ସହ ବୁ ି ,ବି େବକ ଆଉ ମାନବି କତା
ଶି ଖାkି େସ ସମ^-ୁ ରଖି ବାକୁ ଏକତା I
ଗୁରୁ ଶି ଷ ପର#ରା ରହି अଛି ଯୁେଗଯୁେଗ
ପାଚୀନ ଠୁ ଆଧୁନିକ,ସ¸ାନି ତ ସବୁ ଯୁେଗ I
ଏକଲବ େଛଦ କେଲ ବୃ ାyୁଠି ନି ଜର
ଗୁରୁ- ଦeିଣା ଭାେବ େଦେଲ ତାହା ସତ¤ର I
ଯୁେଗଯୁେଗ ଗୁରୁ ପଜ
ୂ  ପାଇଥାkି ସ¸ାନ
ଗୁରୁ ନି pା କେଲ ନେକ ନମି ଳଇ ଆାନ I
େରାଜା ପwା

ଭାବ ବfେନ ବୁ ଡି ଗୁରୁ ଦି अkି ଆମକୁ ାନ
ଆେଲାକର ଉd େହଇ ଦୂ ରୀଭୂ ତ କରkି अାନ I
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ଶି ଷ ଯଶକୀ]t अେଟ ଗୁରୁ-ର ସ#]ି
ଶି ଷ ଠାରୁ ପରାଜୟ, ତା-ପାଇଁ अତk ଖୁସି I
ଗୁରୁ ଆଉ ଶି ଷ-ର अÉୁ ତ ଭାବ ସ#କ
ଶି ଷର ବି କାଶପାଇଁ ଗୁରୁ ଉପାସନା ହX ଏକମାତ ମାଗ I

ପ%
ୂ  ାନp ଭବନ
େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା,
କଟକ-୭୫ ୩୦୧୦
E.Mail- roja.saumya@gmail.com

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 262

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭାବନା
ଭଗବାନ अଛkି କି ନାହX
ଏହାର ଉ]ର େଖାଜି
ହୁअ ନାହX ବି ଚଳି ତ
ଏହାର ଉ]ର अତି ସରଳ
ଭଗବାନ अଛkି ଆମ
ଚତୁ ପାଶ¤ େର ଥିବା
ଜନ ଗହଳି ଭି ତେର I

ଆେମ ଜୀବନେର ଆବଶକତା
କରୁ ବି ଭିନ} ରyର
େକହି େକେବ େହେଲ ବି
େକବଳ କଳା ଆଉ ଧଳା
ରy କୁ ଜୀବନେର
ଚାହX ନ ଥାଏ କି m
ରମା କାk ମିଶ

ଜୀବନଟା ରyେର
ପରି ପ%
ୂ  େହବ
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େଯେତେବେଳ ଆେମ
କଳା ଆଉ ଧଳା ରy କୁ
ଭଲ ପାଇ ଶି ଖିବା I

ଆମ କମ ନି ଭର କେର
ଆମ ବି ଚାର ଧାରା ଉପେର
ବି ଚାରଧାରା ସୃି ହୁଏ
ଆମ ସେଚତନତା ରୁ
ସେଚତନତା ଆେସ ଚି kନ ରୁ
ସକାରାତEକ ଭାବନା ଆେସ
ସୃଜନୀ ଜ¤ାଳାରୁ I

ସବଦା ମୁo ରଖm
ମ^ି, ହୃଦୟ ଏବଂ ହାତକୁ
ଏହା ହX ସଶo କରିବ ଆମର
ଚି kା, େଚତନା ଏବଂ କମ କୁ I

ଆଖି ବp କରି ସ ପ} େଦଖିେଲ
ମନେର अବସାଦ ଜନE ନି ଏ
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େଖାଲା ଆଖିେର ସ ପ} େଦଖେଲ
ଆମର କାଯ eମତା ବଢି ଯାଏ I

अନର ଆେଲାଚନା କୁ
ଖୁସିର ସହ ଗହଣ କରି ବା
ତାହା ସକାରାତEକ ବା
ନକାରାତEକ େହାଇ ଥାଉ
ନକାରାତEକ ଭାବଧାରା ରୁ
ଶି eା ଗହଣ କରି
ତାକୁ ସକାରାତEକ ପାରି େଲ କରି
ଜୀବନେର ପାରି ବ ବି କାଶ କରି I

ମେତ ସାହାଯ ନ କେଲ ନାହX
କି m େମାର eତି କରm ନାହX
ମେତ ଭଲ ପାଇେଲ ପାଆm
ନ ପାଇେଲ ନାହX କି m
ଆkରି କ eତି କରm ନାହX I

ନି ଜ ଜନE ଦି ନେର ନି ଜ
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ଜୀବନ କୁ ନୂ ତନ ଭାବେର
ଆବି ାର କରି ନି ଜତ କୁ
ପୁଣି ଥେର ପତି ପାଦି ତ କରm
ଯଦି ଆେମ ଜନE େହାଇ
ଏ ସଂସାର େର ଖୁସିେର अଛୁ
େତେବ ଆମର େକେତ ବଷର
ଜନE ଦି ନ ପାଳନ େହଉଛି
ତାର କି ଛି ମୂଲ ନାହX I

ଭି.ଆଇ.ଏମ - .୨୬୮
େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶ¤ର -୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ -୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ମନ ଓ ବି େବକ
ଶନ
ୂ  ଆକାଶର ଦି ଗk ବି ^ାେର
अଶାk ଲାଗଇ ମନ
ଭାବନା ଗୁହାେର ମନ ଉଡ଼ି ଘୁେର
ବି ଷାଦ ଭରା ଜୀବନ
ତାରା- େମଳେର ଶ¨ ହେଜ ଆଜି
अପହ ଦୁ ନି ଆେର
ସ g େଶାଭାରାଜି କଳ-ିତ ସାହି
ବି ରହଇ ନି େରାଳାେର
ଚpମା େଜାଛନା ଶୀତଳତା େବାଲି
ଆପଣାର କଲି େଯେତ
ଶୀତଳତା ତାର ଶାkି େଦଲାନାହX
ମନ ହଜି ଲା ବଥିେତ
ମନ ପଚାରିଲା ବି େବକକୁ ଯାଇ
କହ ବଥା କଣପାଇଁ?
ନେରp ସାହୁ

ବାହ ଶୀତଳତା ଲାଭ କି ଛି ନାହX
अkେର କଳ- ଥାଇ
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ମନ େଖାେଜ ଏଠି ବାହ ଆଡ଼ର
ବି େବକ େକେବ ନୁ ହଇଁ
 अkର
ବି େବକ ଚାହଁ ଇ ନି ମଳ
ସତ ଶୁ ପରା େସହି 
କଥାେର अଛି ମନ ମୂେଳ ଏ ଜଗତ
ଉoିଟି ସତ अଟଇ
ଭଲ କାେମ େବେଳ ମନ େଦେଲ ଭାଇ
କାମଟି ସଫଳ େହାଇ
ବି େବକ ଓ ମନ ନୁ ହଁ ଇ ସମାନ
ଜଣ ପେର ଜେଣ ଜାଣ
ପଥେମ ବି େବକ ତାପେର େଯ ମନ
କାଯର ସଫଳ ପଣ

ଡଭାର, ଗ~ାମ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
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ସବୁ ଠି କ୍ अଛି
ମନସି ମଣିଷମାେନ କହି ଥିେଲ
ସୃି ଆରnରୁ
ସତ ନଥିଲା
କି अସତ ନଥିଲା
ଯାହା ବି ଥିଲା
ରହି ଛି
ରହି ବ
ଯାହା କି ଛି अଛି
େଯପରି ବି अଛି
େଯଉଁଠି ବି अଛି
ସବୁ ଠି କ୍ अଛି 
ଜନE େଯଉଁଠି
ମୃତୁ ବି େସଇଠି
ତଫାତ୍ ଏତି କି
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

ଜନEେବେଳ କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ
ମୃତୁେବେଳ ରାମ ରାମ
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ଏହାହX ସତ
ଯାହା ନାହX
େହେଲ ଲାଗୁଛି ପତe
ତାହା ହX अସତ

େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍
ବି ସି-୭୪, େସର-୧
ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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ରାeୀ ପେୂ ନଇଁ
ଶାବଣ ମାସର ପରବ ଏହି ତ
ନଁା ତାର ରାeୀ ପେୂ ନଇ
ସମ^- ପାଇଁ ଖୁସିର ଲହରୀ
ବାି େଦଇଥାଏ େମେଳଇ
ବରଷେକ ଥେର ଆସି ଥାଏ ସି ନା
ପୀତି ର ମହକ େନଇ
େସ}ହର େଡାରି େର ବfା ଏ ବfନ
ଥିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ
ଭାଇଭଉଣୀର ମି ଠା ସ#କର
ଏଇତ ଖୁସିର ଦି ନ
ହସ ଆନpର ସୁଖ ସରାଗର
ନାଆଁଟି ରeାବfନ
େଯେତ ଥାଉପେଛ ରାଗଋଷା ସବୁ
ଭାଇଭଉଣୀ- ପାେଶ
େପମଶି ଲା ରାଉତ

ଦୂ ର େହାଇଯାଏ ନି ମିଷକ ପାଇଁ
େଯେବ ରାeୀବfା ଆେସ
ଫୁଲ, ଚାଉଳ, ଚpନ, ସି pୁର
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ତା ସାେଥ ଦୀପ ଓ ରାeୀ
ସେଜଇ ଥାଏ େସ ଯତନେର େକେତ
ପଜ
ୂ ା ଥାଳି ଆେର ରଖି
ଭାଇ-ୁ ଭଉଣୀ ବpାପନା କେର
ବାେf ରାeୀ ଭାଇ ହାେତ
ମି ାନ} ଖୁଆଇ ଦwବତ ହୁଏ
ଭାଇ-ର ଦୁ ଇପାେଦ
ଭାଇ ହାେତ େନଇ ମମରାର େଡାରି
ବାfଇ ସୁନା ଭଉଣୀ
ବି ପଦରୁ ରeା କରିବା ପାଇଁ କି
ପଭୁ -ୁ କେହ ବଖାଣି
ବି ନତି ତୁ ମକୁ କରୁଛି ପଭୁ େହ
अଛି େଯେତ ଦୁ ଃଖ କ
େମା ଭାଈ ଜୀବନୁ ଦୂ େରଇ ଦି अ େହ
ଦୁ େଯାଗକୁ କରି ନ
ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବି କଶି ତ କର
ସତ୍ପଥେର ଚଲାଇ
େମା ଭାଇ ଜୀବନ ଆେଲାକି ତ େହଉ
ସବୁ େବେଳ ପାେଖ ଥାଇ
ବୁ pାବାହାଳ, େଗାଲାମୁwା, କଳାହାwି
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ଜୀବନଯ
अବି ଶାସର ସହରେର
अକାରେଣ େଖାଜୁ ଥିଲି
अଦମ ବି ଶାସର ପୁଲକି ତ ମହକ
अଶର ମଝି ଦରି ଆେର
େକଜାଣି କାହXକି ସାଜି ଥିଲି ମଁୁ ହସର ବଣିକ
अବୁ ଝା ଶାବଣ ଦି େନ ହାର ମାନି ଥିଲା
ଭିଜାଇ ନପାରି େମାେତ...
अେପeା ଥିଲା ସେତ अବା ତୁ ମ ଦି େଟାପା
ଲୁ ହେର ସାରା ଜୀବନଟା ଭିଜି ବାକୁ ଆପାଦମ^କ
ପଚାରି ଛ େକେବ ତାକୁ ପାଇବାର ସୁଖ!
ଜାଣିଶୁଣି ହରାଇ ସାରି ଛି ଯି ଏ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସମ^ ମହକ
ପତାରଣାର ଯ େବଦୀେର
अନବରତ अଶର ଆ~ୁ ଳିେର ଜୀବନ ଯେମାର ସମାପି ତ େହବ
େହେଲ ରାଣ अଛି ,
ପାତାପର େଲଲି ହାନ ବହି} େର
ତୁ େମ ଆଉ अହରହ
ଭସିE ଭୁ ତ େହବନାହX...
ଶୀ ନୀଳକ ମହାkି

अବସର ପା େଯାଗାଣ अଧି କାରୀ, ଓଡି ଶା ସରକାର
eମଲତା େପେଲସ୍, ବି େବକାନp ମାଗ
ଭୂ ବେନଶ¤ର, ଓଡି ଶା ଭାମଭାଷ- ୯୪୩୯୨୪୭୯୯୯
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େମାହ ମରୀଚିକା
ପୁଣି ଏହି ପ%
ୂ  ମୀ ଶୀତାଂଶୁ ଶୀତଳ େଜାତି
अଳପ अଳପ କରି େଦଲା ସାଗେର େମାତି
ସାଗର ବୁ େକ ଦରଶି ମୁକୁତା ମରି ଚୀକା
ଧାଇଁଗଲି େବେଗ କାେଳ େହାଇଯି ବ କି େଦଖା
ପଳାପ ହେ^ ଧରିଲି ଯଦା अଳପ ଜଳ
ଖସି ଗଲା େଯପତି ବା ଏକ ସାଧୁ ସରଳ
ଜାଣିଲି ଯଦା ନୟନ ପାଇଁ अେଟ େସ ଗଢ଼ା
େଫରିଲି େମା ାେନ େଯଉଁଠୁ ପାଏ ତା େଶାଭା
େମାତି ନୁ େହଁ ଥିଲା େସ େମାହର ମାୟା ତି ଳକ
ପତାରି ଲା ସହେଜ େଦଇ ଆନp eଣିକ

ରୁ ଖସାର୍ େବଗମ୍
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ବି ଚିତ େମା ଭାରତ
ବି ଚିତ େମା ଭାରତ ଭୂ ମି,
ବି ଚିତ ଏ େଦଶବାସୀ
ନି ଜ ଭୂ ମି ଆଜି ମରୁଭୂ ମି ଲାଗୁଛି,
ସ¤ପ}େର ବି େଦଶ ଆଜି ସ¤ଗ  ସାଜି ଛି
େଦଶ ପତି େସ}ହ ଶା େପମ
ଏେବ ଫିକା ପଡି ଛି
ବି େଦଶର େପମ ଆଜି
ହୃଦୟେର ରy େବାଳି ଛି
ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି,
ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି । ୧
କି अବା ଗାଇବି େଦଶର େଗୗରବ
ଇତି ହାସ ଏଠି ପୁ^କେର ବfା ପଡି ଛି,
ଇଂଲି ଶ ାନ ଆଜି
ପwିତର ଶବଦ ସାଜି ଛି
କୃ z ଦାସ

ମାତୃ ଭାଷା अସହାୟ େହାଇ
ଆଜି ଚି ାର କରୁଛି
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ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି, ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି ।୨
େଦଶର ଭାଗ ଆଜି େକେତେଯ ବଦଳି ଯାଇଛି
ଆତ-ବାଦୀ ଏଠି ଯୁବ ଆଦଶ ସାଜି ଛି,
ରeାବାହି ନୀ େସନା ଆଜି ପଥର
ମାଡେର େଭାକ େମାଇ
ରାଜନୀତି ନି କିତି ତଉଲେର ମାପଚୁ ପ ଚାଲି ଛି
ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି, ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି ।୩
ଚାକଚକ ରy େବରyେର ରହୁଥିବା େଲାକ
ନି ଜକୁ ଆଜି अସୁରeିତ େବାଲାଉଛି
େଭାକ ଉପାସେର େଦଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି
ବୀର େସନା ଏଠି ପଥର
ମାଡେର ସ¤ାଗତ ପାଉଛି
ତଥାପି େଖାଲୁ ନି େଦଶବାସୀ-ବୁ ିଜୀବୀ- ଆଖି
ଏଠି ତ ଆଜି ରାଜନୀତି ର ସୁअ ଛୁଟିଛି
ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି,
ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି ।୪
ଇଟାମଟି, ନୟାଗଡ
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ମଁୁ
‘ମଁୁ ’ ଆତEାର ଏକ ସ ତଃପବୃ ] ଉgାସ
େଦହ ମନର ବି କାଶକୁ କେର ପରି ପକାଶ
‘ମଁୁ ’ ଭବରy ଭୂ ମିତେଳ ଜେଣ ଦଶକ
ଜୀବନ ନାଟକର अପତି .pୀ ନାୟକ
‘ମଁୁ ’ ସମି ସମୁଦର େଟାପାଏ ବି pୁ
ବି ଶ ବି ଶାସର ଏକାk ପରମ ବfୁ 
‘ମଁୁ ’ ବୟସ ନଈେର ପବାହି ତ ସ g ଜଳ
ସମୟ ତରyେର ପାବି ତ ଭରସାର କୂଳ
‘ମଁୁ ’ ବସୁଧାରବାସୀ ଈଶର- ସୂeE ସ]ା
ଳ
ୂ ସଂସାରେର ନି ମି] ମାତର କମକ]ା
‘ମଁୁ ’ अନନ ପତି ଭାର अନk ଉd
ଚି ରkନ େଚତନାର ଆାଧି ନ ବd
‘ମଁୁ ’ ପରଂବହE ପରେମଶର- ଏକ େପରଣା
ସୃିର ିତି ଲାଗି େହାଇଛି େମା अବତାରଣା
ନୂ ତନକୁ ମାର େବେହରା

‘ମଁୁ ’ ଚଳkି ଚକର ଦୁ ଇ अଭିନ} ପାଶ
ଶମସାଧନାର ସି ି ବୁ ି ସି ାkର ଶୀଷ
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‘ମଁୁ ’ ସ ାଭିମାନର ସ ଭାବେର ହି ମାଳୟ
ଦୟାeମା େସବା ଗୁଣେର ମହନୀୟ
‘ମଁୁ ’ अହମି କାର ବଶବ]ୀେର ପାଲେଟ ରାeସ
ଈଷା ହି ଂସା େ.ଷ ଘୃଣା କେର ଧଂସ
‘ମଁୁ ’ ସୃିିତି ର ଏକ ସାମୟି କ ଉପକମ
अ^ି ନା^ିର ସmଳନେର ହୁଏ ମତି ଭମ
‘ମଁୁ ’ ସଚରାଚର ବହEାwେର
କେର ବି ଶରୂପ ଦଶନ
‘େସ’, ‘ତୁ େମ’ ାବର ଜyମ
ସବୁ ରି अkେର ‘ମଁୁ ’ର अ^ିତ ପତୀୟମାନ
‘ମଁୁ ’ର ସ ରୂପ ସ ଧାୟେର
କରି ପାରି େଲ ଆୟ]
ଜୀବନର ନବ ସଂ<ରଣ
ପୁନଃ ପୁନଃ େହଉଥାଏ अନବରତ
‘ମଁୁ ’ର ମାନସି କତା ବାରି ହୁଏ
େଦଖି ଆଚରଣ
ସ#କ ସୀମାେର ତାହା
ପମାଣ କେର ତାର ଉାରଣ
େକାହି , ଗଡ଼ି ଆ, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ି ଶା
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ତମ ପାଇଁ
ଭାବି ଥିଲି
ଭିଜି ବିନି,
ବରଷାକୁ ଛୁଇଁବିନି
ମାନି ବିନି,
ତମ କଥା ରଖିବିନି
କହି ବିନି,
େପମଗପ ଶୁଣିବିନି
ଜୀଇଁବିନି,
ସପନ କି ଛି େଦଖିବିନି
େହେଲ ଆଜି
ବତୁ ରି ଯାଉଛି ,
ଆଖି ଚି ରା ତତଲା ଲୁ ହେର
ଜଳି ଯାଉଛି
ତମ ଛୁଆଁ ନି ଆଁେର
ଖିଲି ଖି ଲି ହସୁଛି
ତମ ରyଦି ଆ କଥାେର
अେନଇ ବସି ଛି
ଇତି ଦାସ

ତମ ଆସି ବା अେପeାେର
ବି -୬/୫୦୨, ସି ଟି େହାମସ୍, ବାଟିକା ଇwିଆ େନକ୍ସଟ୍, େସର-୮୩
ଗୁରୁଗାମ, ହରିୟାଣା, ୧୨୨୦୦୪
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ଥେର ଯଦି ପଚାର
ଥେର ଯଦି ପଚାର
କହି ବି ମଁୁ େମାର ନଥିଲା କି ଛି ଭୁ ଲ୍
ତଥାପି କରି ଛି ପାୟି ତ
ଜୀବନର େଶଷ ବି pୁ ପଯk
ଖାଲି େଦବାକୁ ସାkନା
अନୁ ଭବହୀନ अନୁ ଭବକୁ ତୁ ମର
ଆଉ ଗୁରୁତହୀନ ସମାଧାନକୁ
ଫୁଟାଇ େଚନାଏ ହସ ଦୁ ନି ଆ ଆଗେର
ବଖାଣିବାକୁ ମହ] ତୁ ମର
ଥେର ଯଦି ପଚାର
ଆଣି େଦଇଥାkି ଚpମାରୁ େଜାତି
କରି ବାକୁ ଚରି ତାଥ ସ ପ}କୁ ତୁ ମର
ଆଉ େଚେତଇ େଦବାକୁ ସଭି-ୁ
ଆଲୁ अର ପଡୁ ନି अଭାବ
ଡଃ अସି ତ କୁ ମାର ସ ାଇଁ

ଯେଥ ଖାଲି ତୁ ମ ଉପିତି
େମା' ପାେଶ େମା' ନି ଜର େହଇ
ଭୁ ଲି ଯାଇ ଏ अfାର ମୁଲକର
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ନି ତିଦିନର େଚାରା ପୀରତି

ଥେର ଯଦି ପଚାର
ମଁୁ େହଇଥାkି ଇତି ହାସର ସ ାeର
କରି ତୁ ମକୁ େମା' ଜୀବନର ପତି अଂଶ
ହସି ବାକୁ ତୁ ମ ସହ ସୁଖ ସମୟେର
ପି ଇବାକୁ ଦୁ ଃଖ ତୁ ମ ଆପେଦ ବି ପେଦ
କା କାଢି ବି ଛାkି େଗାଲାପର େଶଯ
ତୁ ମ ଚଲାପଥର ପତି ଟି ପାହାେଚ
ସାଜkି ଆଢୁ ଆଳ ତୁ ମ ଚତୁ ଃପାେଶ
କରି ବାକୁ ମୁକାବି ଲା ବଇରୀ ତୁ ମର
ଥେର ଯଦି ପଚାର
ମଁୁ କହkି ପଚାର ନି ଜକୁ
ଭୁ ଲି ଯାଇ େମାେତ ମଁୁ େବାଲି
ଆଉ ନି ଜକୁ କରି ସମପtତ
ଆଶା-ବି ଶାସ-ସତର େକାଳେର
ବp ନୟନଯୁଗଳ କହି ଥାkା ଭାଷା
ମନ ଓ ମ^ି ଝୁ ରିଥାkା ଖାଲି
ଧାଇଁଥାkା ଇpଧନୁ େସ ପାରି େର
େମା' ନି ପଟ େପମର ଭାବକୁ ...
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ଜୀବନନଈ
ଜୀବନଟା ଠି କ୍ ନଈପରି
ଉପର ମୁwେର ବଷା େହେଲ
ତଳ ମୁwେର ବନା
ଆଉ େମା ଜୀବନେର ତୁ େମ ଋଷିେଲ
ମେନ େମାର अଣଚାଷ ପବନ
ଆଉ ଏକାkେର ଆଖିେର ଲୁ ହର ବନା
ନଈ ସି ନା ସମୁଦେର ମି େଶ େବାଲି
ତା ବୁ କୁ େର ଲହଡ଼ି ର ଉଜାଣି
ଠି କ୍ େତା ପରି ପେୂ ନଇ ରାତି େର
अମାବାସା ତି ଥିେର େତାେତ େନଇ अେନକ ସ ପ}
େଦହେର େଯୗବନର ଉଜାଣି
ନଈ ସି ନା ସମୁଦେର ମି ଶିବା େମାହେର
ପଛକୁ େଫେରନି େକେବ
ଯାହାପାଏ ସବୁ େନଇଯାଏ ସାଥିେର
ସି ଦାନp ବାରିକ େହେଲ ସମୁଦେର ମି ଶିଲା ପେର

ନଈ ଆଉ ନଈ େହଇକି ରେହନି
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ସମୁଦ ବି କି ଛି ରେଖନି
ସବୁ କି ଛି େଫରାଇ ଦି ଏ କୂଳକୁ 
ଏଇ ଜୀବନ ବି େସଇମି ତି
କି ଛି େନଇପାେର ନାହX
ବରଂ ବାିବାକୁ ମନର ମଣିଷ ଆଉ
େବେଳ େବେଳ ସମଭାବାପନ} ମଣିଷ େଖାେଜ
ଦୁ ଃଖକୁ ନି ଜର ଲାଗୁଥିବା ମଣିଷ ସହି ତ
ଆଉ ସୁଖ ଏ ଦୁ ନି ଆ ସହି ତ
େଶଷ ସମୟେର େନଇଯାଏ େକବଳ
େମା େମା ସE ତି
अଥଚ ଶoିଶାଳୀ ଇତି ହାସଟିଏ େଲଖିଯାଏ
ସମୟର अଖw ଶି ଳା ଉପେର
ଆଉ ଗଭୀର ଛାପଟିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଏ
ଭଲ ପାଉଥିବା େଲାକ- ମନେର

ଝୁ#ୁ ରା, େକpୁ ଝର, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୬୩୫୦୫୮୦
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अଜଣା େପମ
େବେଳ େବେଳ ମଁୁ କାହXକି େଖାେଜ ସପନେର
େତାର अନାବନା ଛବି
େବେଳ େବେଳ କାଇଁ ମଁୁ ଏମି ତି ହୁଏ
ସେତ କି େପମ କରି ବସୁଛି
େପମ ତ େପମ ମଁୁ ତ ଜାେଣନା
अବାଟରୁ େଫରି ମଁୁ ଆସି ପାେରନା
େପମ କି େପମ କି େହା
ଆଜି କାଲି ର େପମ ଜାେଣନା
ଆଜି କାଲି ର େପମ ଜାେଣନା
ସପନେର ତୁ କାହX ପଶି ଆସୁଛୁ
ବାର ବାର କରି ବି ମଁୁ ବାହାର
ଧେସଇ ପଶି ବାକୁ କାହXକି େଚା କରୁ
େହବାକୁ ନାୟକ େମା ମନର
ଚାଲି ଯା େମା ପାେଶ ନ ରହ
ସିE ତା ତି ପାଠୀ

ନ ଆେସ େମାେତ େପମ
ନ ଆେସ େପମ...
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େପମ କେର ମଁୁ ସବୁ ଜି ମାକୁ
ଶାk ସରଳ ପୃଥିବୀର
େପମେକ ମଁୁ େସଇ ଛୁଆର
ନି ାସ ନି ପଟ ହସକୁ
େପମ କରି ନପାେର ମଁୁ ମି ଛ ଦୁ ନି ଆର
ବାହାେ¾ାଟକୁ 
େପମ ମଁୁ କାଇଁ କରିବେସ
ବାଇଶି ପାହାେଚ ବସି
ଆକାେଶ ମଁୁ େଖାେଜ
ଜଗାକୁ ...
େପମ କେର ମଁୁ ଜଗାକୁ 
ଶାkେର ବସି ଛି େସଇ
ରାଜ ସି ଂହାସେର
ନଥାଏ କୂଟକପଟ
ତା’ରି ମେନ
ଜଗତଯାକର କଳାକୁ େନଇ
ନି େଜ ତ େବାଳି େହାଇଛି
େସଇ କଳାେର ତ େସଇ
ମନ େମାହି େନଉଛି 
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ପାପୀ अଧମର ପାପକୁ େଧାଇ େଧାଇ
ସବୁ ନି େଜ ପି ଇ େଦଇଛି
ଦୁ ଃଖକୁ ସବୁ େନଇ ଆଣି
ସାଗରେର ଢାଳି ଛି
େସଇ ତ ଜଗା
अେବାଧ ମନକୁ େଦଖା େଦଇ
ହସି ହସି ମୁରୁକି ଚାହXଛି
େସଇ ମୁରୁକି ହସକୁ ମଁୁ
େପମ କରି ଛି

ଖଲରୀ, ହୁଲୁ ରି ଶିଂଘା, अନୁ େଗାଳ
୭୫୯୧୨୨, ଓଡ଼ି ଶା
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ଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣା
ଝୁମି ଝୁମି ଝ-ାରେର ଝରାେଝାର ଝରୁଛି ଝରଣା,
ପାହାଡ ପାଷାଣ ତରୁଲତା-ୁ କରିଛି ନି ଜର ଆପଣା,
अନୁ ପମ अେମାଘ େହଲା अରଣ अଗଣା,
ଉପତକା େସୗpଯ େହତୁ ଯି ଏ େଗୗରବି ତ ଗହଣା |[୧]

 ଝରର ଚରି ତ ବହୁ ପୁରୁଣା,
ନି ରୁପମ ନି ମଳ
ପକୃ ତି େଦଖାଉଛି ନି ଜ େକାମଳ କରୁଣା,
େଶ¤ତବଣ ଜଳପପାତ ଲାଗୁଚି େଯମି ତି ଝି ଲ୍ ଝି ଲ୍ ଝୁ ଲଣା
ଝଝର ଝରି ଝରି ନି ଃସ¤ାଥ ଆନp ନାଦ କରିବାର େଦଉଛି େପରଣା |
[୨ ]

अତି ରମଣୀୟ ଗୁwିଚା ଘାଘି ଭୀମକୁ w େଦବକୁ w ପଲି େyଶ¤ର,
अତk ପଜ
ୂ ନୀୟ ମୁଗା -ମହାେଦବ ନୃ ସି ଂହନାଥ କପି ଳାସ ହରି ଶ-ର,
अନଗଳ ଝରkି େଯାରpା ବଡ ଘାଘରା ସାନଘାଘରା ଖwାଧାର,
ଶୀରାଜେଶଖର ସି 'ଚି ମା'

 - ଖାତି अପାର |[୩]
ସମ^ କଳି y अଳ େନୖ ସଗtକ ନି ଝର
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କଥା ନାୟି କା ଝରଣା ଦାସ ଜେଣ େସୗଭାଗ ମ~ରୀ,
ଆଦତା ସହ ପଦାନ କରି େଲ अଭିନୟ ମାଧୁରୀ,
ଶୀଜଗନ} ାଥ- ^ୁତି େର ଭo େଲଖି ଛkି କମନୀୟ କବି ତାଝରୀ,
ଶବଣ କରି େଲ ମନେର ଉପକମ ହୁଏ ସାନp ଲହରୀ |[୪ ]

ଉଷE ପସବଣ ପାଇଁ ସୁପସି  अଟୀ ତପାଣି େଦଉଳଝରୀ,
ତା- ଗfକ ଜଳ େଯମି ତି ପରି ମଳ ଆେରାଗ ପହରୀ,
ତରବାେଲାେର ବି ଦମାନ अଛkି ମଁା େକଳାେଥଶରୀ,
अନନ ଆନpିତ ହୁअkି ଭମଣ ବି ହାରୀ|[୫]

ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଝରାେଝାର ଝରଣା- କାହାଣୀ ନି ତ ନବ,
ଏହି ଦି ବ eୀରସାଗର ବହୁ ରମ େସୗମ,
ଝରୁଥିବା ଗମ ଧ¤ନି ଶ¬ ମହୁରୀସମ ଶାବ,
ବଣନାତୀତ ଯାହାର ଲାସପଣ
ୂ  ଦୃ ଶ କାବ |[୬]
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ଆକାଶ ପରିକା ପିତା
ଆକାଶ ପରି କା

ବି ଶାଳ ହୃଦେୟ

ସଦା eମା ଭରି ଥାଏ,
ସାଗର ପରିକା

अଥଳ େସ}ହେର

ସଦା େପମ ଝରୁଥାଏ।।
ଖରା ବଷା ଶୀତ

ଆମପାଇଁ ଛାତ

ନି େଜ ଦୁ ଖଃକ ସହି ,
ବି ପଦୁ ଆମକୁ

ଉାର କରkି

ପି ତୃେଦବ ଆମ େସହି ।।
କୁ ନି କୁନି ପାଦ

ଛାତି େର ରଖିେସ

ସଂସାେର ଶି ଖାkି ଚାଲି ,
ଦୁ ନି ଆେର ଆଜି

ପରିଚି ତ ଆେମ

ତା-ରି ସkାନ େବାଲି ।।
ଆମପାଇଁ ନି ଜ

କକୁ ଭୁ ଲି େସ

ଆମକୁ ଦି अkି ହସ,
ଶି ଶିର କୁ ମାର ସାମଲ

କଥାେର ତା-ର

ଭରି ରହି ଥାଏ

ସଫଳତାର ମ ।।
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ଏକା ଏକା ସହି

ଗଢkି ସୁଖ ସଂସାର,
ତା- ପାଇଁ ହେସ

ଏ ସୁନା ସଂସାର

ବାfି େସ} ହ େପମ େଡାର ।।
ଦୁ ଃଖ ହରି ଆମ

ସୁଖ ଭରି ଛkି

ସୁଝି ପାରି ବାନି େସ ଋଣ,
ତା- ମୁେଖ ସଦା

ହସ ଭରି େଦବା

ଭୁ ଲି ବାନି ଏହି ପଣ।।

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୭୮୯୪୦୬୦୬୬୬
ଇେମଲ୍ : sisirkumarsamal@gmail.com
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ଶାବଣ ରାତି
ମେନପେଡ଼ େସହି ଶାବଣ ରାତି
ବରଷାେର ଭିଜୁ ଥିଲା େମା ସାଥୀ
ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶୁଭୁଥିଲା ପାଉଁଜିର ସ ର
ଓଠେର ଦି ଶୁଥିଲା ପୀରତି ର ଗାର
ଲାଜକୁ ଳୀ ହସ ତା’ର ହରି ଣୀ ଆଖି
େପମର ବାଟେର ନି ଏ େମାେତ ଡାକି 
େପମ େଦଇଥିଲା ପଥମ େଦଖାେର
ଇଶାରା େଦଉଥିଲା ଆଖିେର ଆଖିେର
ଫୁଲପରି ଲାେଗ ତା’ରି େଚେହରା
ମହମହ ବାେସ ତା’ ଗଭା ଗଜରା
ଭିଜୁ ଥିଲୁ ଆେମ ଦୁ େହଁ ଝି ପିଝିପି ବଷାେର
କି ଛି ଆଶା କି ଛି ସ ପ} ରହି ଛି ଏ ହୃଦୟେର
ପଥମ େପମକୁ େକେବ ଭୂ ଲିହୁଏ ନାହX
ଶାବଣ ରାତି ରହି ଥିବ अଭୂ ଲା ସE ତି େହାଇ
ସତବତ ବାରିକ
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ଥେର େଫର
ଶୁଖିଗଲାଣି
ଉବର କାଦୁ अେର ପଡ଼ି ଥିବା
ତୁ ମ ଧାବମାନ
େଶଷ ପଦଚି ହ}
ନି ରସ ଏେବ ଗାଭୀମମତା ସ#ନ}
ଲାଳାୟି ତ ରଡ଼ି
େସମି ତି ଘୁରିବୁ ଲୁ ଛି ମଧୁମeୀ
କି m ନି ରାଶାେର
अଣଫୁଟା ମାଳତୀ ଧାଡ଼ି େର
अସ~ତ େଗାପାyନା
କମରତ ବଜ ଧରଣୀେର
ଠି କ୍ ପବ
ୂ ଭ
 ଳି 

ମି ହିର ପwା

ଥେର େଫର କୃ z
ପୁଣି ମୀନ େଖଳି ବ ଯମୁନାର କୂେଳ
କଢ଼ େହବ ପୁଣି କୃ zଚୁ ଡ଼ା ଡାେଳ
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ମଦନ ବି ବାଜି ବ ଛpମୟ େହାଇ
ମଁୁ ଝରି ପଡ଼ି ବି ତୁ ମପେର
ଆଷାଢ଼ର କାଦମି ନୀ ପରି
ବସkର ବଉଳ ପରି
ଓ ଶରତର କାକର ପରି
ଛୁଇଁ େନବି ପଦଯୁଗଳ
ପୁଣି େବାଲାଇବି କୃ zାyନା

ଥେର େଫରି େଦଖ
େଚାରା େହବ ତୁ ମ
କପଟୀ ମୁରଲୀ ଓ େମାହନ ଚpି କା
େପମସରଣୀେର
ଭିଜା େହବ ଶାଗୁଆ ଉ]ରୀୟ
ଆଉଥେର
ବfା ପଡ଼ି ଯିବ ତୁ େମ
ପାରେଲୗକି କ ଲୀଳାେର
ସତ ନି ତ େହାଇ
ପୁଣି ଛpାଯି ବ
ମାୟାଧର-ୁ
େକଜାଣି େକେତ ଯୁଗପାଇଁ...
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ଭଗବାନ କି ଏ?
ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ
ମା’କୁ େଗାଟିଏ କଥା
କହ ମାଆ େମାେତ ଭଗବାନ କି ଏ
ଜାଣିଛୁ କି ତା- ସ]ା
କହି ଲା େମା ମା’ େମା ଆେଡ଼ ଚାହX
ଶୁଣ ତୁ େମାହର କଥା
ପି ତାମାତା େତାର ସ ୟଂ ଭଗବାନ
ଏ କଥା ମେନ ରଖି ଥା
ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ
ଗୁରୁ-ୁ େଗାଟିଏ କଥା
କୁ ହ ଗୁରୁ ତୁ େମ ଭଗବାନ କି ଏ
ଜାଣିଛ କି ତା- ସ]ା?
େମା କଥା ଶୁଣି ଟିେକ ହସି େଦଇ
କହି େଲ େମାେତ अନାଇ
ସୁଶାk କୁ ମାର ଧଳ

ଗୁରୁବହEା, ଗୁରୁ ବି zୁ, ମେହଶର
ଗୁରୁ ମେଧ ବହE ହୁअkି େଗାଚର
ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରି େଦଲି ମଁୁ
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ସାଧୁ-ୁ େଗାଟିଏ କଥା
କୁ ହ ସାଧୁ ତୁ େମ ଭଗବାନ କି ଏ
ଜାଣିଛ କି ତା- ସ]ା?
କହି େଲ େସ ସାଧୁ ମି /ଭାଷା େଦଇ
ଶୁଣ େହ ଜି ାସୁ ନର
ଭଗବାନ-ର ରୂପ ନି ରାକାର
ତା- ବି ନା ତୁ g अେଟ ଏ ସଂସାର
ଏେତ କଥା ଶୁଣି ମନ େମାର ପୁଣି
କଦାପି ବୁ ଝି ଲା ନାହX
ପକୃ ତେର କି ଏ ଭଗବାନ ସି ଏ
ଜାଣିପାରି ଲିନି ମୁହX
କି ଏ କେହ ଏଠି ଭoିେର ଭଗବାନ
କି ଏ କେହ େସବା ଭଗବାନ
କି ଏ କେହ ପୁଣି ବି ଶାସ ଥିେଲ
ମି ଳଇ ତା- ସfାନ
ପକୃ ତ ଉ]ର ପାଇବାକୁ େମାର
ପଶ}ବାଚୀ ସୃି ହୁଏ
େକମି ତି ଏହାର ଉ]ର ପାଇବି
ଭଗବାନ अେଟ କି ଏ?
ଜୟkରା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର ୭୫୫୦୦୭, ଓଡ଼ି ଶା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 295

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମଶା
eୁଦ ଏକ ଜୀବ ମୁହX ମଶା େମାର ନାମ
ଜୀବେନ େକେବ କରି ନି କି ଛି ଭଲ କାମ
अଳି ଆ ଆବଜନା ଜଳ ଗଛ ବୁ ଦା
ଘର କରି ଆେମ ଥାଉ ଆନpେର ସଦା
ବରଷା କାଳେର ଆେମ କରୁ ବଂଶ ବୃ ି
େଦଖି ଏହା େଲାକ-ର ହଜି ଯାଏ ବୁ ି
अଳସୁଆ ଜୀବ େଯେତ ଏହି ପୃଥିବୀେର
ରo ଆେମ ପି ଉ ତା- अତି ଆଦରେର
ନାରୀ ବି ଭାଗ ଆମ ମାଇ ଏେନାଫିଲି ସ୍
ବାିବାେର ମାେଲରି ଆ କେରନି ସାଲି ସ୍
ଏନ୍େକଫାଲାଇଟିସ୍ େମଏେଲରି ଆ
େଲାକମାନ- ପାଖେର ନୁ େହଁ ନୂ ଆ
େଗାଦରା େରାଗଟା ମଧ େହଲାଣି ପୁରୁଣା
ତଥାପି अେନକ-ୁ କରୁଛୁ ବାଟବଣା
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼ ସମ^-ୁ କରି ବାକୁ ଭୟେର ଛାନି ଆ

ନୂ ତନ ଛାଡ଼ି ଛୁ େଡyୁ ଚି କୁନଗୁନିଆ
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ଧଆ
ୂ ଁ ଝଡ଼ େତାଫାନକୁ ଆମ ବଡ଼ ଡର
ବିବାକୁ େଚାକରୁ ନ େହାଇ କାତର
ଖରାଦି େନ ପ¬ା ଆଉ ଶୀତେର ଚାଦର
ରଖିଥାଏ ମଣିଷ-ୁ ଆମଠାରୁ ଦୂ ର
ସରକାର କରୁଛkି ଜନ ଜାଗରଣ
ମଶାରୀବାି କରkି ମଶା ନି ବାରଣ
ଚତୁ ର ମଣିଷ ରେଖ ଘର ପରିାର
ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୁअkି ସାରା ପରି ବାର

ଗା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨
ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com
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କାହXକି ଢାଳୁ ଛ ଲୁ ହ?
ହ?
ଆକାଶ େଗା ତେମ ଧରଣୀ ବୁ କୁ େର
କାହXକି ଢାଳୁ ଛ ଲୁ ହ?
ଧରଣୀକୁ अବା ତେମ ଭଲ ପାअ
ମୁହଁ େଖାଲି କହି ଦିअ
ତମ ଇଲାକାେର अଂଶୁମାନ ଆସି
ଧରଣୀକୁ େଦଲା ଜାଳି
ସୃିର ନି ୟମ ମାଣି ଚଳି ଗଲ
େଦଇ ପାରି ଲନି ଗାଳି 
େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ଦୁ ଃଖେର ଢାଳୁ ଛ
ସମେବଦନାର ଲୁ ହ  [୧]
ତମ େବଦନାକୁ ଜୀବନ ଭାବି େସ
ଆନେp େନଇଛି ବରି
ସବୁ ଜି ମା ଭରା କରିଛି ନି ଜକୁ
ପାଇ ତମ ପୀତି ବାରି
ମୁo କେର ତମରି େପମର
କରୁଛି ମଁୁ ଜୟ ଜୟ [୨]
ଆକାଶ େଗା ତୁ େମ...
ସତବତ ସାହୁ

ଧରଣୀକୁ अବା...
ପଲ ାସାହି , କମାଳପୁର, अହି ୟାସ
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ି ଶା ଭାମଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ସାଧୀନ ଭାରତ ଝିअ ମଁୁ
େମା େଦଶ ଭାରତ

େମା େଦଶର ମାଟି

େମା େଦଶ ମୃଦୁମଳୟ
େମା େଦଶେର ବେହ

ଶୀତଳ ସମୀର

େମା େଦଶ େମା ପାଇଁ ପି ୟ
ବସେk େକାକି ଳ

ଗୀେଷE ଝା~ିେରାଳ

ମାେଘ ଦାଢ଼ ଶି େରାମଣୀ
ଗଗନ ଆେବାରି

ଆଷାେଢ଼ ବଉଦ

ଭରିଦି ଏ ନଦୀପାଣି 
େମା େଦଶର ବି େଲ

ବେନ ଉପବେନ

ଶାମଳ ତରୁ ଗହଳ
ପୁ ପ¾ୁଟିତ

ବୃ eଲତା ଶି େର

ମେନାରମ ସୃି େକାଳ
େମା େଦଶ ମାଆର

େଧାଇଦି ଏ ପାଦ

ସାଗର ଲହରୀ ମାଳା
ମେହଶର ସାହୁ

ମ^େକ େଶାଭିତ

ହି ମାଳୟ ଗିରି

ସୀମାେର ପହରୀ େଭଳା
ମାନବ କାନେନ

ଝି अଟିଏ ମୁହX
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ପ¾ୁଟିତ ପୁ ସମ
ସ ାଧୀନ େଦଶର

ନାଗରି କ ପରା

ତି ରyା ଧଜାକୁ ନମ
କହି ପାରି େବକି

ନାଗରି କ ବାପା

ବଢ଼ି ଲା ଝି अର େକାହ
େମା େଦଶ ସ ାଧୀନ

ମୁହX ସ ାଧୀନକି

ଧଷtତା ହୁଏ େମା େଦହ
ମୁo ଗଗନର

ନୀଳି ମାର ତେଳ

अfାର କାଳି ମା େକାେଳ
ବି ଚରଣ ପରା

ନାହX େମା ଭାଗେର

अବଳା ଦୂ ବଳ
 ା ଛେଳ
ରeକ ସାଜkି

ଭeକ େଦଶେର

ମଦପ କରkି ନାଟ
ମୁଖିଆ ତାwବ

अଭିେଷକ ଆେଶ

ବସାଇ ଦୂ ନୀ ତି ହାଟ
ନାରୀ େଯ ଜନନୀ

ଭଗି} , ଜାୟା, କନା

ସୃି ଆଦା ସ ରୂପିଣୀ
ଜୟ ଭାରତେର

ନାରୀ ସୁରeାେର

େଦବା ଜାଗରଣ ଆଣି
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ଧରଣୀର ବି ଳାପ
ଶନ
ୂ  ଆଜି ବe େମାର
ଲwିତ େହଲା ମ^କ
ଶତପe େସନାପରି
ଟଳି ଗଲା ବୃ e ଗୁଡ଼ିକ
କଳ କାରଖାନା, अ,ାଳି କା ଆଦି
େମା ଶରୀେର େହଲା ାପନ
ଜmରାଜି ଗଣ େମା ପାଖରୁ
େହାଇଗେଲ ଆଜି ଉଭାନ୍
ପୃଥୀ ପତି ବ, ଧରଣୀ ଫାଟିବ
ମାଡ଼ି ଆସି ଯିବ ସୁନାମୀ
ଯମାନବ, ତ ଗୁଡ଼ିକ
େହାଇଯି ବ ସବୁ अକାମୀ
ମନୁ ଷ ପାଇବ ନି ଜ କମଫଳ
ରାeସ ପଳୟ ଆସି ବ
ଜଗଜୀବନ େସଠୀ ସୁpର େକତନ ମାନବ େହତୁ ରୁ

ବି ଲୟ अବଶ େଭାଗିବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 301

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସତକ ହୁअ େହ ବି ଶବାସୀ
କରି ଚାଲ ବୃ e େରାପଣ
ମାଟି ମା ହସି ବ, ଜଗତ େଦଖିବ
ସୁରeିତ େହବ ଜୀବନ
ଚୀନ େନପାଳ ପଳୟେର ଭାଇ
ଭାବି େଲ ପଶନ ଛନକା
अେନଶେତ ପରା ସୁଜଳା ଓଡ଼ି ଶା
eଣିେକ ପଡ଼ି ଥିଲା ଫିକା
କେହ ଇତି ହାସ, ପକୃ ତି ତାwବ
ମାଟିକୁ ଫେଟଇ େଦଉଛି
अସଂଖ ପାଣୀ-ୁ ନି ମିଷକ ମେଧ
ସମୁେଦ ଭେସଇ େନଉଛି 
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ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟି
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟି
ନ ଥାଉ ପେଛ ପି ଇବାକୁ ପାଣି
ଥାଉ େଗାେଟ ମଦ ଭାଟି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

େଦଶୀମଦ ଟିେକ ପାଇେଲ ପାଟି
ବଡ଼ ବଡ଼ େଲାକ େଯେତ अଛkି
अଶାଳୀନ ଭାଷା କହି ଚାଲkି ...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଚାଲି ଥାଏ ଏଠି ମାଲି େମାକqମା
ଜମି ଭୂମି ଲାଗି େଲାକ- ଜମା
ଭାଇ ଭାଇ ହkି ପି ଟାପି ଟି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି
ରାମ କଲତା

େଯଉଁଠି ଖାଲି ଚାେଲ ରାଜନୀତି
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କୁ ଜି େନତା ଆସି କୁ ହkି େବଶୀ
େକଉଁ େନତା େଯ େକମି ତି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଦାଦନର ନି ଶା ଘାରିଛି ପି ଲା-ୁ
ଚାଷଜମି ପି ତା ଲାଗୁଥାଏ ତା-ୁ
ଯାଆkି ବି େଦେଶ ଦାଦନ ଖଟି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଗଁା ମୁଖିଆ ତ ଭାରି ଚାଲାଖ
ସମ^- େସ ମାରଇ େପଟ
ଭିତରୁ ରାଜନୀତି କରି କି..
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

अଜନ କେର େଯ अଧି କ ରାଶି
ହି ଂସା अହଂକାର ଚାେଲ ତା ପତି
କହି େଚାରୀ େହଇଯାଉ ରାତି କି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି
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ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଓ ରାଜନୀତି ଆ
କରkି ଗଁା ମଝି ଦାସକାଠି ଆ
ନି ଜ ଇ¦ତ ମହତ ବି କି କି ...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଗଁା ମାର ଓ अyନୱାଡ଼ି
ଆସkି ଚଢ଼ି େସ ମଟରଗାଡ଼ି
େହେଲ କାମ ସବୁ ତା- ଶନ
ୂ ଟି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ପଭୂ ନାେମ ସାଧୁସ

अେନକ

ନ ପଜ
ୂ ି ପଭୂ -ୁ କରkି ରାସ
ଗଁା େଲାକ ବି ଚୁ ପ୍ ରହkି ..
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

େଯାରଯାର ଏଇ ମୂଲକ ତାର
େସାଗାନ अେଟ ଆମ ଗାଆଁର
ଏକଥା କି ଏ ବା ନ ଜାଣkି ...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି
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ଗଁା ଇେଦବୀ ମଁା ମାେହଶରୀ
ତା’ ପାଇଁ େଦେହରୀ ପଜ
ୂ ାରୀ
ବଡ଼ ଦୁ ଃେଖ ମା ରହୁଛି ...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଧନ ଧନ ପତ} ୀ ପାଇଛkି ସେବ
ବାପା ମା’-ୁ ଛାଡ଼kି ଗେବ
ତେମ ତା- ଧମ ପୁअଟି?
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ବାଡୁ अ ପି ଲାତ ଭାରି ଏ®ପଟ୍
କି ଏ ପି େf ଲା କି ଏ ସଟ୍କଟ୍
କହି େବ କା ଝି अ େକମି ତି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥା େଯେତ अଛି
ଏ ଘର ମାଉସୀ େସ ଘର ପି ଉସୀ
େହଉଥାkି ବୁ ଲି ବୁ ଲି କି...
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ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

କି ଏ େଗାେଟ ଆମ ଗଁାେର
ରଖି ଛି ଜି ନିଷ ତା ଘେର
ଯାହା अେଟ ସବ ସ#]ି
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଆସkି ବଡ଼ ପଡ଼ି ଆ ଛାଡ଼ି
େରାଡ଼ ତେଳ ବସkି ଢାଳ ଧରି
ଧନ କହି ବ େସ ନରନାରୀ-ି...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

େଦେରନ େଜେଠନ ନଣp େବାହୁ
ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର ମାରkି ଭାଉ
ଜୀବନ ବା େକେତ ଦି ନକି ...
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି

ଡୁ yୁରି ପାଲି , ଖାରୀ, ସୁବ%ପୁର
ଭାମଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫
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ସମଲପୁରୀ
ବିଭାଗ
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ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର
ନୂ ଆଁ ବଛରର୍ ନୂ ଆଁ ତି ହାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...

ଭୁ େଦା ମାସର୍ ଉଜୁ ର୍ ପେଖଁ
ଉସତ୍ ମନାେହସି ବେଢ ସରାେଗ
ଆଏ ପମୀ ତି ଥିର୍ ବାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...

ପି ମ ଓଡି ଶାର୍ ବଡଖା ପରବ୍
େଭାଗ୍ ଲାଗସି ନୂ ଆଁ ଦରବ୍
ମଁା ସମେଲଇ ଠାନୁ ମୁଲ୍ ତି ହାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...

କି ଏ ଖାଏସି କୁ େର ପତେର
eମାନି ଧି ସାହୁ

କି ଏ ଖାଏସି ମହୁଲ୍ ପତେର
େହେଲ ନୂ ଆଁଚରା ଆଏ ସାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...
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ନୂ ଆଁ େଭାଜର୍ ନୂ ଆଁଚରା
ମନେକ ଜାନି ଜଉବରା
ମି ଠା ଲାଗସି ନଡି ଆ ଜୁ ଗାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...

ପଜ
ୂ ାପାଠ୍ େହସି ଘେରଘେର
ଜୁ ହାର୍ େଭଟ୍ ଘେର ଦୁ ଆେର
ଇଟା ସେଭ ମି ଶବାର୍ ଧାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...

କୀ]ନ,ମାpଲ,ଦୁ ଲଦୁ ଲି ବଜା
କି ସମ୍ କି ସମ୍ େଖଳ୍ ଲାଗସି ମଜା
ଆସି େଛ ଉସତ୍ ଆନନ୍ ତି ହାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...

ମାର୍ ପି ଟାପି ଟି ଗାଳି ଝଗର୍
ସବୁ ପାସରି ସନ୍ ପାଇ ଖବର୍
ଇ ପରବ୍ ଶି ଖାସି ଭଲ୍ େବଭାର୍
ସମକୁ େମାର୍ ନୂ ଆଁଖାଇ ଜୁ ହାର୍...
ଜାମପାଲି ,େମଲଛାମୁwା,ବରଗଡ଼ େମା: ୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯
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ଯଉତୁକ
ଆଏଜ େଫର େମାର ମନ ଡହକ ବି କଲ
କଲଜା ଥରଥେରଇ ଗଲାନ
ସମଦି ଫୁନ କରିଛନ୍ ,
ବାବୁ େକ େଯkା େହେଲ ବି ଗାଡି େଟ ଦରକାର
ଘର ଉବାଗର ନାଇ ଦି ଶବାର
ଭୂ ଆେଷନ୍ କି ଛି ନାଇଁ ଆନି େଯ
େଲାକ କହି ପକଉଛନ୍ ।

ଆଏଜ େଫର େମାର ଆଖି ଜଲ ଜଲ ଦି ଶୁେଛ
ଦୁ ଇ ବଛର େହଇଗଲାନ
ଫୁଲ ବାଗିର ଝି େକ ବି ହା େଦଇଥିଲି,
ଜୀବନଯାକର ପୁ~ି ପଁାଚ୍ ଭରି ସୁନା
ସବୁ େନଇ ଥିଲା
ଘେର କନ୍ହା ପଏସାେଟ ବି ନି ଥାଇ
ରମଣୀର~ନ ବି ଶାଲ

େଫର ବି ସୁେଖ ଥିଲି ।
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େଦଇ ପାରମି ଇହାେଦ ମଁୁ ଡର ପାଚଲା ବାଲ
ସୁଖି ସୁଖି ଯଉଥିବାର ଆଖିର ଧାର
अଏତ୍ କା କାଣଁା अେଛ,
ଖଟତେଲ ରyଗଡୁ ବଉଁଶ ବାଡି େଟ
ପାରବୁ େବେଲ
ଉତୁ େରଇେନ ହାେଡ ଲଟକି ଥିବାର ସୁଖା ଛାଲ
ସରେଗ ଥାଇ ବୁ ଢି ସବୁ େଦଖୁ
ମେତ ବି ତ ତାର ନି େକ ଯି ବାର अେଛ ।

ଉପର ବାହାଲ ,ବଲାyିର
େମା‐ ୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦
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ହେର କୃ z ହେର କୃ z ହେର କୃ z.......

ଗଡ଼ୁ

ଆେହ ପଭୁ ! େକଶବ ମୁରାରି
ତୁ ମର୍ ନଁା'େକ ଜପି ଜପି
େକେତେଟ ପାପି ମାେନ
ଇ' ଭବୁ ଁ େହେଲ ପାରି ,
େହଇଁ ଆଶାେନ ମୁଇଁ ଭି ଲ୍ ପଭୁ
ତେମ୍କ ଡାକୁ େଛଁ......
ଶୁନ ଟିେକ େମାର୍ ଗୁହାରି ।
ମୁଇଁ କାହାର୍ ସଂେଗ େକେଭ
ଗାଲି ଝଗଡ୍ ନାଇଁ କି ......
अହଂକାର୍ େହଇ କାହାେକ
କାହାର୍ ଛି ଦର୍ ନାଇଁ ଘଁାଟି କି ......
କାହାର୍ େପେଟ ଲାଥ୍ ନାଇଁ ମାରX
କାଏଁ ଭୁ ଲ୍ େଦଖ େଯ ପଭୁ !
ମେନାଜ ମହାନp

େମାର୍ ଖାଏଲା ଭାେତ େଦଲ ଧଳ
ୂ ୍ ଝି ଟି ।
େହ अkଯାମୀ!
ତମ୍କୁ ତ ସବୁ ଜନା......
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େଯେତେବେଳ େଲଟି ନ୍ ନାଇଁ ଥାଇଁ
ଯାହାର୍ ଘେକ େଦଖ
ନି ଜର୍ ଛୁଆ େଲଁେଖଁନ୍ .....
ସଫା ସୁତା କରି ରଖୁଥିେଲ
ଆର୍ ରାତି ର୍ ଲାଗି ପାଏନ୍ ଭରି
ଦୁ ଆେର ନାଇଁ ରେଖ.....
କାହାର୍ ଆଁଖି ଝୁମା ନାଇଁ ଥାଇଁ,
ଆଏଲ୍ ମାଲ୍ କି ଏ
ରଖା ଯାଗାନୁ େବଟି େନେଲ
େକେତ ଗାଲି ଝଗଡ୍ ଲାଗୁଥିେଲ
େହେଲ..........
ଆଏଜ୍ େକkା ଦି ନ୍ ଆସି ଗଲା େଯ ପଭୁ !
େମାର୍ ନଁା, ଗଁା ସଂେଗ
ବଂଶର୍ କୁ ଡୁ ମ୍ ନାଶ୍ େହଇଯଉେଛ
ଟିେକ ବି ଚାର୍ କର ଇ' ଉେପ
େହ ପଭୁ ......!!!
ଜଗତର୍ େଗାସାଇଁ ।
ଗଁା - ବାଗେଯାର, ସଇଁkଲା, ବଲାyିର
ପି ନ୍ େକାଡ୍ - ୭୬୭୦୩୨
େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫
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େନତା
ଆସି ଥିେଲ େକେତ େନତା ମୀ
ଆମର୍ ଗାଆଁେକ ଥେର
େଲାକ୍ ଆସେଲ୍ େକତନି େକେତ
ତାହାକୁ େଦଖେବ୍ ପେର ।।
ମଚାନ୍ ଉପେର ବସି ଛନ୍
ସବୁ ବଡ୍ ବଡଖା୍ େନତା
ତାକର୍ ପେଦ ଶୁନବାର୍ ଲାଗି
ସେବ କରି ଛନ୍ ଆଶା ।।
କେହେଲ୍ େକେତ ବି କାଶର କଥା
ଭରି େଦେଲ େକେତ ଆଶା
ନୂ ଆ ଭାରତର୍ ନି ମା ଣ ଲାଗି
େଦଇଗେଲ ତ ଭରଶା୍ ।।
େଭାଟ ଉତାରୁ େକହି ଗେଲ େଯ
ନାଇ ନ ତାକର୍ େଦଖା
ଶି ବାନp ବନେଛାର େକେବ େସ େହବା ବି କାଶ େଯ

ଚାଲି େଛ ସପନ େଦଖା ।।
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ନୂ ଆ ଭାରତର ନି ମା ଣ ଲାଗି
ଟାକି ଛୁ ଆେମ େକେତ
େକେବ େହବା େଯ ନୂ ଆ ଭାରତ
ଜାନି ନାଇ ପାରୁଛୁ ସେତ ।।
ଏkା େନତା ଏkା ମୀ ଠକୁ ଛନ୍
େକେତନି େକେତ େକେତ
ଦି ନ୍ େବେଳ ବି ସପନ୍ େଦେଖଇ
ଠକୁ ଛନ୍ ଯାହା େକ େଯେତ ।।
େଦଖି କରି ଭାଇ େଭାଟ େଦମା
ଭଲ୍ େଲାକ୍ େକ ଗୁେଟ
େଯkା କରି କାମ କରବା୍
ଆମର ଟିେକ ରେଚ ।।
ଗା/େପା : ଶoି, ଝାରବf, ଓଡ଼ି ଶା, ୭୬୮୦୪୨
ଭାମଭାଷ : ୯୦୭୮୬୪୧୨୬୧
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ନାରୀ
ନାରୀର ପରିଭାଷା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି
ହଁ ଏେତ ନି ହାତି କହି ପାରମି
ଯି ଏ ଜନମ୍ କରସି ଗରେଭ ଧରି
ଯାହାର୍ ମମତା ଭରା ପନତ
ସବୁ ସୁଖ୍ େକ ପେଛ ପେକଇେଦସି
ଯାହାେକ ସଁ ସାେର ମାଆ ବଲି କେହସଁୁ
େସ ମହାନ୍ େଦବୀ ଭିଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ ।
ସୁେଖ ଦୁ ଃେଖ ସବୁ େବେଳ
ଯାହାର୍ େସେନହ ଭରା କଥା
ଜୀବନ୍ େକ ସରସ୍ କରି େଦସି
େସେନହ ଶରଧାର୍ ଡୁ େର ଗଁେଠଇ େହଇ
ଜନମ୍ ଠାନୁ ମରନ୍ ଯାଏକ୍
ଯାହାର୍ େସେନହ ଶରଧା ସଁ େଗ ରେହସି
େସ େଗଳବସରା ବୁ େହନ୍
କବି ପସାଦ

େସ ଭି ଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ ।
ନି ଜର୍ ଆତEୀୟକୁ ଁ ଛାଡି କରି
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ଚାଲି ଆଏସି ଆରୁ ଗୁେଟ ଘେର
େକେତ ସୁଖ୍ େକେତ ଦୁ ଃଖ୍ ଭିଲ ପାଏସି
ତାର୍ ପି ରତି ର୍ ପରସ େଦଇକରି
ଗୁେଟ अଚି ହ}ାର୍ େକ କରି େନସି ନି ଜର୍
େକେଭ ହସି କରି ହସାସି
ଆରୁ େକେଭ अଭିମାନ୍ ଭି ଲ କରସି
େସ ଜୀବନ୍ ସyିନୀ ସାyର୍ ଜୁ ଲି
େସ ଭି ଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ ।
ଯାହାର୍ େଗଲବସରା କଥା
ଜୀବନ୍ େକ ସରଗ୍ କରି େଦସି
େମେଟଇେଦସି ସବୁ ଉଘା
େସତାର୍ ମୁହଁୁ ଥି ଫୁଟି ଆଏେଲ ହସି
ସଁ ସାର୍ ତାହାେକ ଦୂ ହିତା କେହସି
େସ ଭି ଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ ।
େସ ଜନମ୍ େଦସି ସହି ପସବପି ଡା
େସ ସେହାଦରୀ ଭଗିନୀ ଭି ଲ
ପରାନ୍ ସyିନୀ ପି ୟା ଭିଲ େସ
େସ ଝି େହଇ ଆଏସି
େସ ବହ ଭିଲ େହଇ ଆଏସି
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େସତ ଆଏ
େସ}ହ ମମତା େପମର୍ ପତୀକ ।
ନାରୀେକ ପରି ଭାଷିତ୍ କରି ନି ହୁଏ
ନାରୀ େସାpଯର ପତି ମା ଆଏ
ନାରୀ ମମତାର୍ ଝରନା ଆଏ
ନାରୀ ସମପନ୍ ର ପରାକା/ା ଆଏ
ନାରୀ ସଂପକ ର ପବି ତତା ଆଏ
ନାରୀ ଶoି ଆଏ ଭoି ଆଏ
ନାରୀ ପଜ
ୂ ା ନମସା ଆଏ
ହଁ ନାରୀ ସବୁ କାେଳ ସବୁ ଠାେନ
ସ¸ାନି ୟା ଆଏ ।

ସଗtଗୁଡା, ମwଳ, େବଲପଡା, ବଲାyୀର, ଓଡି ଶା
ପି ନ୍- ୭୬୭୦୨୬
େମାବାଇଲ୍- ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୪
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ମୁସକି ଲ
ଘରମାେନ ସବୁ ସି େମଟ େହଲା
ଦରକାର ନି ପଡବାର େଛରା
େଗା ମାତା ସବୁ ବି େଦଶ ଗେଲ
ବୁ ଡି ଗଲା େଦଶର ଚରା ।
ଉଜଲା ଗି ଆସ ପେଲଇ ଆଏଲା
ଆରୁ ନି ନ ମାଟିର ଚୂଇଲ
ଯଧରବି ଆଲମାଲ ଫାଟିଗଲା
ଜୀବନ େହଇଯି ବା ଧଇ
ୂ ଲ।
ସମକର ଘେର କୁ ଇଲା ଶଇ
ୂ ନ
ନି ଲାଗବାର େରଁ ଗାଲ ଧପ
ୂ
ନକଲି ବାସନା ପାଇକରି
େଦବେତ ଭି ପଡୁ ଛନ ଚୂପ ।
ଯାର ଘେର େଦଖ ବି ଜଲି अେଛ
ନାଇନ ଆରୁ େସ ଡି ବରି
ଦୁ ହି ଟିଭ ଯଦି ଗୁେଟ େହଲା
େସନ ଯି ମା ସେଭ ମରି ।
ଇହାେଦ ସବୁ ବାଇକ େହଲା
ନି ଚଲାବାର କି େହ ସାଇକି ଲ
ଶୀୟକାk ଦାଶ

ସୁଖେକ ନୁ ରି ରୁ େଗ ସଢୁ ଛୁ ଁ
ଜୀବନ ଟା େହଉେଛ ମୁସକି ଲ ।
ଗା/େପା : ନୁ ଆଗଁା(ବି ), େଲାଇସି ଂହା, अଗଲପୁର ବ କ୍, ବଲାyିର
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୯୪୩୯୨୪
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ଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତି ନ୍ ମାଲି
ଗୁେଟ ଫୁଲେର ତି ନ୍ଟା ମାଲି
ଜନ୍ତା ଆେମଁ େହସଁୁ ଧଂଦାଲି
ସବୁ ଜାନି କରି अଜାନୁ େହଇଛନ୍
କହୁଛନ୍ କି ଛି ନ ଜାନି େବାଲି [୧]
ଇମାେନ ସବୁ ବାଲୁ ତ୍ ଆଏତ
କି ଛି କଥା ନାଇ ଜାନି
ସମି ଆଁ ଆଇେଲ ସଭିଏ ଏକ୍ଲା
େକହି ନୁ େହଁ ମୁର୍ଧାନି [୨]
ବି େଜପି କହୁେଛ ‘ମହାନଦୀ’ର କଥା
େସ କି ଛି ନାଇ ଜାନି
ଆଜି ର ଛୁଆ ଇ ଛତି ଶଗଡ଼ କରବା
ଓଡ଼ି ଶାେକ ବଁଦ୍ ପାନି [୩]
‘କଂେଗସ୍’ େହଉେଛ अଜନା ଭअଁର
ଲୁ କି ଲୁ କି େହସି ଚୁ ମି
ଆ]ତାଣ ଖୁଡ଼tଆ

ଦି ଲୀେର ଥାଇ ହୁକୁ ମ୍ କର
ଇହାେଦ ବଡ୍ ସି ଆନି [୪]
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‘ବି େଜଡ଼ି ’ କହୁେଛ ଏନ୍ତା କଥା
େକେଭନି ସହଁୁ ଆେମ
ନବୀନ୍ କହୁଥିେଲ ବନେଲ ବି େବେରଜ୍
ପାନି େକେଭ ନାଇଁ କେମ[୫]
କେହେଲ ନବୀନ୍ ୨୪% अଏଧି କା
ଓଡ଼ି ଶାେକ ମି ଲିବା ପାନି
ଏେହେଦ େସ ପାନି ବଁଦ୍ େହଇଗଲା
ଚାଲ୍ ତୁ ମର ସବୁ ଲୁ କ୍ େଦଖାନି [୬]
ଭୁ ଟ୍ ପାଏେବ ଲୁ ଟିକରି ଖାଏେବ
‘ମହାନଦୀ’ ବନି େଛ ସୁଦଁରୀ ନନୀ
େଜନ୍ ଆେଡ଼ ବରଷା େସ ଆେଡ଼ ଛତା
ରାଜନୀତି ଟା ବଡ୍ େବଇମାନି [୭]
ବି େଜପି , ବି େଜଡ଼ି ଭି େନ େହଇଛନ୍
ବନି ଛନ୍ ଦୁ ହି ସଉତି ନି
ଆଘ୍ ଜେନ ଖାଏେଲ ଜେଣ ଆଁଚୁଥିେଲ
େହଇଥିେଲ ଭାଏ, ବହନି [୮]
ଇଟା କେହସନ ରାଜନୀତି େର ଭାଇ
ରାଜ୍ନୀତି କଥା ଏନ୍ତା
ସମି ଆଁ ପଡ଼େଲ ବହନି ବଲସି
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ଭାଇେଜ ବି ଇେନ ଘଏତା[୯]
ଇହାେଦ କଁାଦୁ ଛ ଜନତାର ଆଘ୍େର
ଧି କ୍ ତୁ ମର୍ ଇ ଜୀବନ୍
ରାଜନୀତି ନାଇଁ ଦୂ ନୀ ତି କରି ଛ
ଲୁ ଟିଛ ଚାଷୀର ସପନ[୧୦]
ମୁରୁଖ୍ େବାଲି ଚାଷୀମାନେକ ତୁ େମ
କରୁଛ ହୀନ୍ମାନ୍
ଭୁ ଲି ଯାଉଛ େଦଶେକ ବଁଚାସନ
ଯବାନ୍ ଆରୁ ଇ କି ଷାନ୍[୧୧]
ମୁଲିଆ, ପାଠୁ ଆ େଦଶ ଭକ୍ତି ଆ
ନି ପଡ଼ ଇତାକର୍ ଭର୍େମ
କର୍ମା ହyାମା କର୍ମା ଆଂେଦାଲନ୍
େବଲ୍ ଉଦବା କରେମ[୧୨]
ନି ଏ, अନି ଏ ଫଏସଲା ସବୁ
କରବା ଦି େନ ଇ ଚାଷୀ
ବହୁତ େହଲାନ୍ ଆର ନି ସେହ
ଦୁ ରେହ େହଲାନ କଷି[୧୩]
‘ମହାନଦୀ’ ନୁ େହଁ ବୁ ଆର ସଂପଦ
ନବୀନ େହଉ କି ରମନ ସି ଂ
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ଚାଷୀର୍ ସଂପଦ୍ ଚାଷୀର ଦଉଲତ୍
ନ ମାରବା ଇଠାେନ ଡି ଂ[୧୪]
ଚାଷୀର ସମାଧାନ ଚାଷୀ କର୍ବା
କଇକୀର ରୂପ େନବା
କୁ ଶଲି ମଁାର ଗୁରସ୍ ପି ଇେଛ
କାମ୍ କରି େଦଖାଇ େଦବା[୧୫]
ଦି ନରାତି ଖାଲି ତୁ ମର ଚି kା
ପେକଟେକ େକkା ଆଏବା ଧନ୍
ଧି କ୍ ଧି କ୍ ତୁ ମର୍ ଇ ରାଜନୀତି
ଧି କ୍ ତୁ ମର ଇ ରାଜନୀତି ଆ ପନ୍[୧୬]
ସୁବ%ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ବଂଝା ରଜାର୍ କଥା
ଗୁେଟ େଦେଶ ରଜାେଟ ଥିଲା। େସ ରଜାର୍ ସାତ୍ଟା ରାନି ଥିେଲ।
େହେଲ ରଜାର କରମ୍ ଫଟା କାଏଁେସ ବି ହା େହଇକରି ସାତ୍ ବଛର୍
ପୁରିଗଲାନ ଭି ଲ୍ ଛୁଆ ପି ଲାର୍ ଗୁେଠବି େଦଖା ନାଇଁ। େହଥିର୍ ଲାଗି
େଲାକ୍ ମାେନ ତାହାେକ ବଂଝା ରଜା ମୁହଁୁ େଦଖ୍େଲ अଶୁଭ େହବା
େବାଲି ଲୁ େକ େକେତ ଟାହି ଟପରା କଥା କହୁଥିେଲ। ରଜା ବି ଚ୍ରା ବି
େଲାକର୍ କଥା ଶୁନିକରି କାହାର୍େନ ଭଲ୍େସ େଦେଖଇ ନାଇଁ େହବାର୍।
କାହX ଯଉଥିବା ସମି ଆଁ ଥି କାହାେକ ବାେଟ େଦଖିେଦେଲ ଲୁ କି
ଦଉଥିଲା। େହେଡ ବଡ୍ ରଜା अଚାଲ୍ ଚାଲ୍ ଧନ୍ ସ#]ି ସାେy ମାଏନ୍
ମାkା ଥାଇକରି ବି ବୁ ପୁରା େଲାକର୍ ଆେଘ ମୁଡ୍ େଟକି କରି ବାଟ୍ ଚାଲି
ନାଇଁ ପାରୁଥାଇଁ।
ଦି େନ ବନ୍ ବୁ ଲି ଯାଉଥାଏ ଆର୍ େହkା େଲାକ୍ ମାନ୍େକ େଦଖ୍େଲ
ଲୁ କି ଦଉେଛ ଇ କଥା ଭଗବାନ୍ େଦଖ୍େଲ ଆର୍ ଭାବ୍େଲ ଏେତ ବଡ୍
ମହାନ୍ ରଜା ଛୁଆ ପି ଲା ଗୁେଟ ନାଇଁ େହବାର୍ େବାଲି ତାର୍ ମୁଡ୍ ତଲ୍
େହଇଯଉେଛ। ଆହାଃ..! ବି ଚ୍ରା େକେଭଁ େକନ୍ ପଜାର୍ ଦୁ ଃଖ େଦଖି
ମେନାଜ ମହାନp ସହି ନାଇଁ ପାରୁେଥଇଁ ନି ଜର୍ ଜୀବନ୍ େଦଇକରି ବି େସ ପ ଜାେକ ସୁେଖ

ରଖୁଥିଲା, ପଜା ତାହାେକ ଭଗବାନ୍ େଲେଖଁନ୍ ମାନୁ ଥିେଲ। େହେଲ
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ଆଏଜ୍ ଏେତ ହୀନ୍ େହଇଗଲା େକଁ େଯନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଯହX ଗେଲ େଚାର୍ େଲେଖଁନ୍ ଲୁ କି ଲୁ କି
ଯଉେଛ ଆର୍ ଲୁ କି ଲୁ କି अଉେଛ। ନାଇଁ ଇତାର୍ ବି ଚାର୍ କର୍ବାେକ ପଡ଼୍ବା େବାଲି ବାବା
ରୂପ୍ ଧର୍େଲ ଆର୍ ରଜା ଯାଉଥିଲା ବାେଟ ଆଘ୍ଆଡୁ ଆସୁଛନ୍। ରଜା େଦଖିେଦଲା େଯkା
ବାବାେଟ अଉଛନ୍ ବୁ ଆ େମାର୍ ମୁହଁୁ େଦଖ୍େଲ ତାକର୍ अଶୁଭ େହବା ଗଲା େବାଲି ଗଛ୍
ଗୁେଟେକ ଲୁ କି େଦଲା। ଭଗବାନ୍ ସବୁ ଜାନୁ ଛନ୍ ଆର୍ ସି ଧା େସ ଗଛ୍ ତଲ୍େକ ଗେଲ।
ରଜା େଦଖିେଦଲା େଯkା ଲାy୍ ଛାଟ୍ େହଇ ମୁଡିଆ ମାର୍ଲା। ବାବା ଆୟୁଷEାନ୍ ଭବ କହି
ଉଠାେଲ ଆର୍ ମନର୍ କଥା େକେତ ସତ୍ େକେତ ମି ଛ୍ କେହବା େବାଲି ପଚ୍ରାେଲ। େହ
ରଜା! କାଏଁ େହଲା େଯ େମାେତ େଦଖି ଲୁ କି େଦଲ କହତ?
ବାବାର୍ ଏkା ପଚ୍ରାବାର୍ େଦଖି ରଜା ଛେନ ଘୁମ୍ ଖାଇଗଲା। ବାବା େଫର୍
ପଚ୍ରାେଲ, କହ ରଜା କାଣା େହଇେଛ େଯ ତୁ ମର୍ ଯଦି େମାର୍ ହାେତ େହଇପାର୍ବା
ବେୟେଲ ତାର୍ ସମାଧାନ୍ ନି େ କର୍ମି । ରଜାର୍ ଟୁ ଟୁଣୁ ଶୁନ୍ଲା େଯkା ଗହକି େହଲା
ଆର୍ ସବୁ କଥା ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି କହି େଦଲା। େହତ୍କୁ ରୁ ରଜାର୍ କଥା ଶୁନିକରି ବାବା
କେହଲା େଖା.... େହଥିର୍ଲାଗି ତେମ ସର୍ ସର୍ ଘୁଚ୍ ଘୁଚ୍ େହଇ ବାଟ୍ ଚାଲୁ ଛ। ଯ' େହଇଁ
େଯନ୍ ଆମ୍ ଗଛ୍ ଗୁେଟ େଯନ୍ ଦି ଶୁେଛ େହଁ ଠାେନ୍କ ଯ' ଆର୍ ଗୁେ, େଲଦା କଁସି କରି
ମାର୍ବ୍ େଯେତ ଆମ୍ ପଡ଼୍ବା େନଇକରି ତୁ ମର୍ ରାନି ମାେନ୍କ ଖାଏବାେକ େଦବ। େଦଖ୍ବ
ରଜା ଗୁେଟ ବେଷ ଏକା ଖାେକ କୂେଳ ଧବ। ରଜା ଶୁନିକରି େଫର୍ ଘାଏ ମୁଡିଆ ମାରି
ତୁ ମର୍ କଥା ଲେୟ ହଉ ବାବା େବାଲି କେହଲା। ବାବା ତଥା^ୁ କହି ମାୟା େହଇଗେଲ।
ରଜା େଦଖିେଦଲା େଯ ବାବା ନାଇନ ତା'ର୍ ପେର ଭାବ୍ଲା ଇଟା ଭଗବାନ୍ ଆସି ଥିେଲ
େମାର୍ ଦୁ ଃଖ ଚି ନ୍ଭା େକ। ତା'ର୍ ପେର ଆମ୍ ଗଛ୍ ତଲ୍େକ ଗଲା ଆର୍ ଗୁେ, େଲଦା କଁସି
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କରି ମାର୍ଲା, ସାତ୍ଟା ଆମ୍ ପଡ଼ଲା େସ ଆମ୍ ଧରି ଘର୍େକ ଫିର୍ଲା ଆର୍ ରାନି ମାେନ୍କ
ଖାଏବାେକ େଦଲା। ରାନି ମାେନ ବି ବେଢ ଗହକି େହେଲ ଆର୍ ଖାଏବାେକ ମୁଢାେଲ ଛ'ଟା
ରାନି । ବଡ୍ ରାନି ତା'ର୍ ଆମ୍େକ ରଖି େଦଲା ଆରୁ ରଜାର୍ େସବା କର୍ବାେକ ଲାଗ୍ଲା।
େହଇ ସମି ଆଁ ଥି ମୂଷା ଗୁେଟ ଆସ୍ଲା ଆର୍ ରାନି ର୍ ଆମ୍େକ ଫାେଲ େକଁତି େଦଲା।
ରାନି ର େଦଖି ଟିେକ ମନ୍ ଦୁ ଃଖ୍ କଲା ଆର୍ େସ ମୂଷାର୍ अଏଁଠା ଆମ୍େକ ଖାଇେଦଲା।
ଦି ନୁ ଦି ନ୍େକ ସବୁ ରାନି ର୍ ଦି େହ ପାଏନ୍ अଲଗା େହଲା, ରଜା ଇସବୁ େକ େଦଖି ବଡା ଖୁସ୍
ହଉେଛ। େଯେତେବେଳ ସମି ଆଁ ପୁରିଗଲା ଆର୍ ଛୁଆ ଜନମ୍ କେଲ ସବୁ ରାନି ର୍ ମହଲା
ନୁ ସୁନାର୍ ଘଁଟ୍ ର ଆବାଜ୍ ଆସା ଆର୍ ବଡ୍ ରାନି ର୍ ମହଲାରୁ ପି ]ଳ ଘଁଟ୍ ର ଆବାଜ୍
ଆସ୍ଲା ରଜା ଚମ୍କି ଗଲା ଆର୍ ଦାସି ଗୁେଟେକ ପଠାଲା। ଯ'ତ ଦାସୀ ବଡ୍ ରାନି ର୍
ମହଲାରୁ ଖବର୍ ଟିେକ ଆନି କରି ଆସ। ରଜାର୍ ଆା ପାଇ ଯାଇକରି େଦଖି ଆସି
ରଜାେକ କେହଲା େହ ରଜା! ମହରାନି େକ ମୂଷା ଛୁଆେଟ େହଇେଛ। ତା'ର୍ ପେର ରଜାର୍
ମୁେଡ ବଘୁଆ ମାଛି ପଷ୍अଲା େଲେଖଁନ୍ ରି ଶE ି େହଇକରି କେହଲା ଯାହାେକ ମୁଇଁ େବଶି
ବି ଶାସ୍ କରୁଥିନି େସ େମାେତ ଏତ୍କି ବଡ୍ େଧାକା େଦଲା େବାଲି ରାନି େକ ବହୁତ୍ अପେତ
କରି ତାର୍ ସନ ମାେନ୍କ ଆେଦଶ୍ କଲା ଯ' େହ ରାନି େକ େକନ୍ ଝାର୍ ଭିେତଁ କୁ ରି ଆେଟ
କରି ରଖିେଦବ େହତାର୍ ମୁହଁୁ ନାଇଁ େଦେଖନ ବେୟଲା। ରଜାର୍ କଥା ମାନି ଝାର୍
ଗୁେଟେକ େନେଲ ଆର୍ ରଖିେଦେଲ। ମୂଷା ଛୁଆେକ େଦଖି କରି ମନ୍ ବୁ େଝଇକରି
ରେହଲା। ମୂଷା ଛୁଆ ଚାର୍ ଦି େନ ଚାର୍ କାୟା େହଇଗଲା। ଆର୍ ତାକର ଘରୁ ଧାନ୍
ଡୁ ଲି େକ, ତୁ ନ୍ ଶାଗ୍ ବାଏେକ ଦୁ ଲ୍ କୁ ଡି କରି ଘେର ସବୁ ତୁ ନ, ଶାଗ,ଧାନ୍, ଚଉଳ୍
ଗେଦଇେଦଲା େଯ ି ଲାଗି ରାନି ର୍ କି ଛି ଚି kା ନାଇଁ ରେହଲା ।
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ଏkା କରି ଦଶ୍ ବଷ ବି ତିଗଲା। ରଜାର୍ ଆଁଖ୍ ନାଇଁ ଦି ଶ୍ଲା। େକନ୍ଥିେଟ ଉେଷା,
କଷା, େବୖ ଦ୍ କରୁଛନ୍ ବି କେଢ କାମ୍ ନାଇଁ େଦବାର୍ େହଥିର୍ଲାଗି ରଜା ଡି yା ପି େଟଇ
କଲା େଯ ଯି ଏ େମାର୍ ଆଁଖିର୍ ଉେଷା ଆନି େଦବା େସ ହବା ରଜା େବାଲି । େସ ଦି େନ ମୂଷା
େସ ରାଏଜ୍ ଆେଡ୍କ ବୁ ଲି ଯାଇେଛ। ଆର୍ ଗଛ୍ ତେଲ େଖଲୁ େଛ େଦଖି େଦଲା ଛ'ଟା
ଘୁଡାଥି ଛ'ଟା ପି ଲା େହଇଁ ବାଟୁ अଉଛନ୍ ତା'ର୍ ପେର ଗଛ୍ େକ ଚଢି ଗଲା ଆର୍ ଛେନ ତୁ ମ୍
ପଡି ଥିଲା। ଗେଛ େଚେର ଗୁଡାେଟ କରି େଛ ଆର୍ ଦୁ ଇଟା ଛୁଆ ଫୁେଟଇେଛ। େଚେର
ଛୁଆ ମାେନ ପଚ୍ରାେଲ ନା'େଗା ମଁା େହ ପି ଲା ମାେନ କାହX ଯଉଛନ୍ େଗା? ମାଇ େଚେର
କେହଲା େହଟା ଇ ରାଏଜର୍ ରଜାର୍ ଛ'ଟା ପୁଓ ଉେଷା ନୁ ରି ଯଉଛନ୍ ରଜାର୍ ଆଁଖ୍ ନାଇ
ଦି ଶୁେଛ େଯ। େଚେର ଛୁଆ ମାେନ େଫର୍ ପଚ୍ରାେଲ େଯ ହଇେଗା ରଜା ନାଇଁ େଦଖା
ପାଏବାର୍ ବେୟେଲ ତାର୍ ପଜା ମାେନ ନୁ ରି ନାଇଁ ଯାଇଁ ଭାଲି େଗା ? ମାଇ େଚେର
କେହଲା େକନ୍ଥିେଟ ଉେଷା, କଷା, େବୖ ଦ୍ କେଲନ ପେର େହଥିର୍ଲାଗି ରଜା ଡି yା ପି େଟଇ
କଲା େଯ ଯି ଏ େମାର୍ ଆଁଖିର୍ ଉେଷା ଆନି େଦବା େସ େହବା ରଜା େବାଲି । ବେୟେଲ ଇ
ରଜା ଛୁଆ ମାେନ ନୁ ରି ବାହାରି ଛନ୍ ନାେହଁ ତ अଲ୍ଗା କି ଏ ଆନି େଦଲା ବେୟେଲ ଇ େଲାକ୍
େକନ୍େତହି ରଜା େହଇପାର୍େବ। େଚେର ଛୁଆ ମାେନ େଫର୍ ପଚ୍ରାେଲ କାଣା େକ
ଉେଷା େହସି େଯ େଗା ମା ଇ େଲାକ୍ ମାେନ ନାଇଁ ପଉଛନ୍? ମାଇ େଚେର କେହଲା
କାଣାେକ ଆର୍ େହବା ଆମର୍ ଗୁହଁୁ େକ ତ େହସି େହେଲ ଇ େଲାକ୍ ଜାନି ଥିେଲ ତେର ଛୁଏ
େନଇକରି େଦେତ, ଭକୁ ଆଟା ମେନ ଭାଗୁଛନ୍ ଯାହX ତାହX। ମୂଷା ସବୁ ଶୁନିକରି ହର୍
ବେରଇକରି ଉତୁ ର୍ଲା ଆର୍ ବୁ ଚ୍େକ େଚେର ଗୁହଁୁ ଗଁଠାଲା ଆର୍ ରଜାର୍ ପାଖ୍େକ ଗଲା
ଆର୍ ରଜାେକ େଦଲା। ରଜା ଆଁଖି ଲେଗଇ ଦଉନ୍ସାର୍ ଡୁ ଗ୍ ଡୁ ଗାତୁ ନ୍ େଦଖି ପାର୍ଲା
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େଯkା ମୂଷାେକ କେହଲା, ବାଃ! େର ମୂଷା ବାଃ! ଏତ୍କି ବଡ୍ ରାଇେଜ େହେତ ମହାନ୍
ାନି େଲାକ୍ ଥାଇକରି ବି େତାର୍ ସରି େହଇ ନାଇ ପାର୍େଲ କି େହ େବାଲି ବହୁତ୍ ପସଂଶା
କଲା ଆର୍ କେହଲା ଆଏଜ୍ ଠାନୁ ଇ ରାଏଜର୍ ରଜା ତୁ ଇ େହବୁ । ତା'ର୍ ପେର ମୂଷା
ରଜାେକ କେହଲା େହ ରଜା! େମାର୍ ମା'େକ ଆନି ଦିअ େମାର୍ ମା'ର ଆେଘ ସି ଂହାସେନ
ବସ୍ମି େବାଲି ଭାବୁ େଛଁ। େମାର୍ ମଁା ଲାଗି ଇ ଦୁ ନି ଆଁ େଦଖିକରି ଆଏଜ୍ ରଜା େହବାେକ
ଯଉେଛଁ ଆର୍ େସ ମା'େକ ଛାଡି କରି େକେkହି ସି ଂହାସନ ଗହଣ କମt। ରଜା ମୂଷାର୍
କଥାଥX ବହୁତ୍ ଖୁସି େହଲା ଆର୍ ମୂଷା'ର୍ ମା'େକ ଆନ୍ବାର ଲାଗି ଆେଦଶ୍ େଦଲା ତା'ର
ପେର ମୂଷାର୍ ମା'େକ ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଗେଲ ମୂଷାେକ ଠି କ୍ଣା ପଚ୍ରାେଲ ଆରୁ।
ପହଁୁ ଚୁ େଲ େଯkା େଦଖି େଦେଲ େଯ ରାନି । ସେଭଁ ରାନି େକ ମୁଡିଆ ମାରି ସବୁ କଥା
କେହେଲ। େହେଲ ରାନି ରଜା ନି େଜ େନବାର୍ଲାଗି ଆସ୍େଲ ଯାକ୍ରି ଯି ମି ନାେହଁ ତ ନାଇଁ
େବାଲି ମନା କରି େଦେଲ। େସନୁ େଫରି ଆସ୍େଲ ଆର୍ ରଜାେକ ରାନି ର୍ କେହଲା କଥା
ସବୁ କେହେଲ।
ତା'ର୍ ପେର ରଜା ରାଏଜର୍ ସବୁ େଲାକ୍େକ ଠୁ ଲାଲା ବଜା ଗଜା, ଗିତ ବାଦ କରି
ରାନି େକ ଆନି ଗଲା। ଆର୍ ରାନି ର୍ ଆେଘ ସବୁ ଭୁ ଲ୍ ସି ¤କାର୍ କଲା। ରାନି ବି େଫର୍ ଥେର
ମହାରାନି ମାଏkା ପାଇ ଗହକି େହଲା ଆର୍ ନି ଜର୍ ରାଜେକ ଫିରି ଆସ୍ଲା।

ଗଁା - ବାଗେଯାର ,ସଇଁkଲା
େମା - 8018089335
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ଧରସା ବାଟ
ସମି ଆ ସାଂେଗ ଘର ଦୁ ଆର ବାଟ ଘାଟ ଚାଲି ଚଲନ୍ ସବୁ ବଦଲସି ,
େହେଲ େହ ଧରସା ବାଟ େହkା ନ अେଛ। କାଏଲ େଜkା ଥିଲା
ଆଏଜ୍ ବି େହkା अେଛ। ଗଁା େକ କଂକି ଟ ବାଟ େହଲା, ଗଁା ଖୁଇଲ ନୁ
ବାହାରେକ ବାହାରେଲ ପି ଚୁ ବାଟ ଆଏଁଖ୍ ସଲେଖ େଜନ୍ ଦି ଜି ବ। ଇ
ଧରସା ବାଟ େକ ଆରୁ େକ ପଚେର। ସବୁ ପି ଲା ଛୁଆ ଧଂଗରା ବୁ ଢାନୁ
ତ ପି ଚୁ ଚକଚକ ବାଟେକ ମନ। ଘର ଘର ଗାଡି ଘୁଡା େହଲା ଆରୁ
ଧରସା ଚାଲତି ବାଟେକ ମନ କରେବ କାଏଁ ? ସତ୍ କଥା େଜ େହେଲ
ବି ହଦି ରବା, େହ ହପେକା କଚେଡା ବାେଟ।
ଆଗର୍ େଲାକମାେନ େହ ବାଟେକ ବନାଇଥିେଲ। ଧାନ ଧୁନା,
େଖତେକ ଖତଖୁତା ବଲଦ୍ ଗାଡି ଥି କଢାବାର ଲାଗି। ଏେଛନର ଜୁ ଆନ
ଧଂଗରା ମାେନ େକନ ଖତ ଢୁ ଡାେକ ଖତ ପି ଟି ଜାଉଛନ କି ? ସତ
କେହେଲ ତ ଘେର ବଲଦ ନି ନ ଖତ ଆରୁ ଢୁ ଡା ଆସବା େକନ ଆଡୁ ।
ଖତ ବଦଲା ସାର ଆରୁ ବଲଦ ବଦଲା ଟାକଟର୍ ଆଏଲା। େହେଲ ଗଁା
ଥି ଆଏଜ ବି ହଲ ବଲଦ ସଗଡ ରଖିେଛ ମଧୁ। ତାର ସବୁ େବେଲ
ଜାନାଆନା ଇ ଧରସା ବାଟ ଆଏ।
ହାଟ ବଜାର ଉେସା କସା ଘି ନି ଗେଲ ବି ଇ ବାଟେକ ସଲଖାସି ।
େଲାକମାେନ େକେତ କେହସନ୍ େହଟା ପୁହୁର ବାଟ ବଲି େହେଲ ମଧୁ
ପସନ} ପୟାସ ଭୁ ଏ

େକ ଆଗ େଜkା ଲାେଗ ଏେଛନ ବି େହkା ଲାଗସି । େହ ବାେଟ ଗେଲ
ଜାମ ଗଛ ତେଲ ହାବେଡ ବସି କରି େକେତ କାଣା ଭାବୁ ଥିସି ।ଆଁଖି ନୁ
ଗରମ ଲୁ ହୁ ଦୁ ଇ ଥିପା ଥପ୍ ଥପ୍ ଥିପିଗେଲ , ପୁଛି ପୁଛା ହଇ େଫର
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େଜନେକ ଜି ବାର କଥା ଜାଏସି । ଇଟା ତାର ସବୁ ଦି ନିଆ କାମ ଆଏ ।
ତାର ଜୁ ଆନ୍ ବଏେସ ବେଢ ରସି ଆ ଥିଲା ମଧୁ ।କଲା ଭअଁର ହଇ ମାତି ପଡି ଥାଏ ଇ
ଫୁଲ ନୁ େସ ଫୁଲ । େହେଲ ଗୁେଟ ଫୁେଲ ପି ରତି ଥି ବି େଭାର ହଇଥିଲା । େସ ଫୁଲର ନଁା
ମାଲତି । ଚି କନି କାଲି ଥିେଲ ବି େଦହର ଗଢନ ଟା ଗୁେଟ ଚାଉେଲ

ଆଏ ।

େଜ

େଦଖେଲ ଲହଁ ପି ଜି େବ ।
ଗରି ବ ଘରର ନୁ ନି ଛୁଆ । ହାତ ଚଲାେଲ ମୁହଁୁ େକ ଗରେସ ।ମଧୁ ଘରର ବହୁତ

ଧନ୍ । ତି ନ୍ ହଲ ବଲଦ ଆରୁ ଗୁତି ଖଟୁ ଛନ୍ । ମଧୁ ବି ଜବର ଥିଲା । େଜ େଦଖେଲ

ଲହଁ ପି ଆସେବ ଧନ ଆରୁ ମନ େଦଖି । େହ ଫାେp ମାଲତି ବି ପଡି ଜାଇଥିଲା । ଧନ
େଦଖି କରି ନାଇଁ ମନ େଦଖି କରି ।
ମାଲତି ବି ଫୁଲ େଲେଖ ତାର ମନ ଟିେକ କପଟ ନାଇ ।
ଧି େର ଧି େର ତାକର ମି ଲାନ ମି ସାନ ଟା ଗୁରଦୁ ନୁ ଗୁରଦୁ ହଇ ବସଲା । ଧରସା
ବାଟର ଜାମ ଗଛ ତେଲ ।
ସକାେଲ େବଲା ନି େକ ଦି ପହେର , କାଏଁ ଜାଡ କାଏଁ ଖରା କାଏଁ ବରସା ।ଆଏଖଁ
ନୁ ମନ୍, ମନ୍ ନୁ େଦେହ, େଦେହ ନୁ ଆତEା । ଦୁ େହ ଦୁ ହି କର ଜୀବନ ହଇଜାଇଥିେଲ ।
ଦି େନ େଦଖାଦୁ ଖି ନି େହେଲ ବଝା ବାଉରି ହଇଜାଉଥିେଲ ।
ଦୁ ହି କର ଉପେର ଗୁେଟ ବି ସାସ େଟ ପଲପଲାନୁ ବଢି ଜାଇଥିଲା । େହେଲ େପେରମ୍
ଦୁ ଇଟା ମନେକ ଜୁ ଡସି ।
ଆରୁ ବି ହା ଟା ଦୁ ଇଟା ପରି ବାର,

ଦୁ ଇଟା ବଂସେକ ଜୁ ଡସି । ଇ କଥାଟା ଭୁ ଲି

ଜାଇଥିେଲ କି ସମାଜେର ଗୁେଟ ଜାତି ର ବାଡା अେଛ ବଲି ।
ସମି ଆ ତ ବଡ ଆଏ । ତାର ଠାେନ ସେଭ ହାର ମାନସନ୍ । ସମି ଆ

ଆସଲା

ମଧୁେକ ବି ହା କରବାର େହେଲ ମଧୁ ବାହାନା କରି ସବୁ ମନା କଲା । ଦି ନୁଦି ନେକ ମଧୁର
କଥା ଟା ତାର ବୁ ଆର କାେନ ପଡି ଗଲା । ଘେର ଗୁେଟ ମହାଭାରତ ହଇଗଲା । େଛାଟ
ଜାତି ର ଟୁ େକଲ େଫର ଗରି ବ୍ ଘରର େମାର ଘରର ବହ େହବା ,େହଟା େମାର ଜX ଥାଉନ୍
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 331

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା, େସେର୍ ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଥାଉନ୍ େକେବ ନି ହଏ । ମଧୁ ବି ଠାନି େନଲା ମାଲତି ଛଡା କାହାେକ ନି ହଏ ବି ହା ।
ବରସଦୁ ବି ତି ଗଲା । ମାଲତି ର ବଏସ ବି ଖସରୁେଛ । ଆଏଜ୍ ମାଲତି ଡାକି େଛ
ଧରସାର ଜାମ ଗଛ ନି େକ ଦି ପହରି ଆ ସମି ଆ ଥି ।ଆଉ େକେତ ବରସ ମଧୁ ଏkା ଲୁ କି
ଲୁ କି ମି ଲୁଥିମା । ଘେର ମେତ ବି ହା କରି େଦେବ ଇ ଫଗୁେନ । ତେମ ବି ହା େହବ କି
ନାଇଁ? େମାର ବୁ ଆ ଜX ଥିବାର ତକ େକେବ ନି ହଏ । ମୁଇ ମନାଲି ବହୁତ େହେଲ ସବୁ
ଛୁଚା । ଗୁେଟ କଥା ମେନ ରଖିଥିବ ମାଲତି ମୁଇଁ ଖାଲି ତମେକ େମାର ମନର ହୁରୁଦ ଥି
ରଖିେଛ । ତେମ ଜଦି ଟାକି ନି ପାର ବି ହା ହଇ ଜ । ମାଲତି ବେଢ ନି ସାସ େଟ ମାଏଲା
ଆରୁ କେହଲା ଇଟା ତମର ଆଖରି ଫଏସଲା ।
ମଧୁ କାp କାp ଆଁଖି ହଁ କହି ଥିଲା । ମାଲତି ଜୁ େଡ କାଡ ମଧୁର ହାେତ େଦଇ
କାpି କାpି ପେଲଇ ଥିଲା । ଗୁେଟ ବି ହା କାଡ ଥିଲା ଆରୁ ଗୁେଟ ଥି େଲଖା ଥିଲା ତେମ
ଜାଉ ପଲାମା କହି ଥିେଲ ଇ ବାେଟ ପେଲଇଥିତି । ଜାମ ଗଛ ବି
 ବି ତାକର କେରାକେଚା ବp କରି େଦଇଥିେଲ
ଆଏଜ ତୁ ନ୍ ପଡି ଥିଲା େଚେର ଚି ଗୁନ
। ମଧୁର ମନଟା ଧରସା ବାଟ େଲେଖ ଖାଲି ହଇଜାଇଥିଲା । ମାଲତି ଜୀବନର ନୁ ଆଁ
ବାଟ ଧରି ସାରି ଥିଲା େହେଲ ମଧୁ ସE ତିର ଧରସା ବାଟେକ ଆବରି ଜX ଚାଲି ଥିଲା । େକେବ
େକେବ ମାଲତି ଆସେଲ ଗଁାେକ ମୁହଁୁ େକ େଫେରଇ େନସି ମଧୁ
अନମାନ୍ କରି େଛ ।
ପଧାନପାଲି , ସଲପୁର
୮୭୮୯୧୪୨୮୩୨
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ପବ ବିଭାଗ
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ଭାରତବଷ 
ଦି ନ ଥିଲା ମଣିଷ ଜyଲେର ବୁ ଲୁ ଥିଲା। ଆବଶକତା କି ଛି
ନଥିଲା। ଯାହା ମି ଳୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା। ାୟୀ ଭାବେର ବସବାସ କଲା।
ଆବଶକତା ଆେ^ ଆେ^ ବଢ଼ି ଲା। ତା’ ସହି ତ ନୀତି ନିୟମ ମଧ
ତି ଆରି େହଲା। ପଥେମ ପଥେମ ସୀମା ସରହଦ କି ଛି ମାନୁ ନଥିେଲ।
ଧରାଧାମେର ଭଗବାନ୍ ୨୪ अବତାର େନଇଥିେଲ। େସଥିରୁ ୧୦ଟି ବଡ଼
अବତାର। ତୃ ତୀୟ अବତାର େହଲା ବରାହ अବତାର। ବରାହ
अବତାରେର ଭଗବାନ୍ ବି zୁ ପୃଥିବୀକୁ ରeା କରି ଥିେଲ। ସମଗ ସଂସାର
ଜଳମୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ତା’ରି ଭିତେର ଲୁ ଚି ଗଲା। ଭଗବାନ୍ ବରାହ
ରୂପେର अବତାର େନଇ ପାଟିେର ପୃଥିବୀକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଜଳ ଉପରକୁ
ଉଠି ଆସି େଲ। ଜୀବ ଜଗତ ସୃି େହଲା। ରାଜା ପୃଥୁ ଏହାକୁ ଶାସନ
କେଲ। ପୃଥୁରୁ ଏହାର ନାମ େହଲା ପୃଥିବୀ। ପେର ଭାରତ ବଷକୁ
अଜନାଭବଷ କହି େଲ। ଆଉ ଜେଣ ପୃଥୁ ଆସkି େସ େହଉଛkି ରାଜା
ପୃଥୁଦକ। େସ େକଉଁ ସମୟେର ଆସି ଥିେଲ କହି େହଉନାହX।
ଆଜକୁ ପାଂଚହଜାର ବଷ ପେୂ ବ ମହାଭାରତ ଯୁ େହାଇଥିଲା,
ଶୀ େବୖ କୁନାଥ ଖଟୁଆ

ଭାଗବତ, ବି zୁପୁରାଣ, ବହEେବୖ ବତ ପୁରାଣମାନ ରଚି ତ େହାଇଥିଲା।
ମହାଭାରତ ଭୀଷE ପବେର ଉେଲ ଖ अଛି “ସେବ ସୁଦଶେନା ଦ¤ୀେପା
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ଦୃ ଶେତ ଶଶବତ୍ ସି ¤ଧା ଯାଂତୁ ପୁ◌ୁ◌୍ଛସି ମାଂ ରାଜନ୍ ଦି ବ େମତାଂ । ଶଶାକୃ ତି ଂ
ପାେଶ¤ର୍ ଶଶସ େତବ ବେଷ ଉେo େଯ ଦeିେଣାତେର କେ%ୗ ତୁ ନାଗ ଦ¤ୀପ କାଶପ
ଦ¤ପ ଏବ ଚ । ଏହାର अଥ େହଲା ଭାରତକୁ ସୁଦଶନ ଦ¤ୀପ କହୁଥିେଲ । ଏହା ଦୁ ଇ
ଭାଗେର ବି ଭo େହାଇଥିଲା (୧) ନାଗ ଦ¤ୀପ ଓ (୨) କାଶପ ଦ¤ୀପ ।

ଚp ମwଳେର

େଠକୁ ଆର ଚି ହ}ର ଦୁ ଇଟି କାନ ପରି ଏହି ଭୂ ଖwେର ଦୁ ଇଟି ଦୁ ଇଟି ଦ¤ୀପ ଥିଲା େସଗୁଡ଼ିକ
େହଲା ଭାରତ ଓ ଐରାବତ । ମହାଭାରତ ସମୟେର ଏହାର ନାମ ସୁଦଶନ ଦ¤ୀପ େବାଲି
ପମାଣ ମି ଳୁଛି ।
େସେତେବେଳ େଦଶର ସୀମା ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପବତ ସମୁଦକୁ େନଇ ଧରାଯାଉଥିଲା ।
ମହାେଦଶଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ସମୁଦକୁ େନଇ ଧରାଯାଉଥିଲା । ବରାହ ମି ହିର- େଜାତି ଷ
ଶା± अନୁ ସାେର ସମୁଦକୁ ସାତ ଭାଗେର ବି ଭo କରି ଥିେଲ ଏହା ମହାଭାରତରୁ ଆସି ଛି ।
େଦୗପଦୀ ଯୁଧି/ିର-ୁ କହୁଛkି – େହ ପୁରଷ େଶ/ ! ତୁ େମ ତ अେନକ େଦଶ ଜୟ କଲ,
େସଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କ’ଣ ?
ଜଦୀେପା ମହାରାଜ, ନାନ ଜାପେଦୖ ଃ ଯୁତଃ
ଦ¤ୟା ପୁରୁଷ ଶାqୂ ଳ ଦେwନ ମୁଦିତଃ ପେଭା
अy ଦ¤ୀପଂ ଯବଦ¤ୀପଂ ମଳୟ ଦ¤ୀପ େମେବଚ
ଶ¬ଦ¤ୀପଂ କୁ ଶଦ¤ୀପଂ ବରାହ ଦ¤ୀପ େମବେଚ
ଯୁଧି/ିର େଦୗପଦୀ-ୁ

ଜଦୀପ , େକଂଚ ଦ¤ୀପ ଓ ଶାକ ଦ¤ୀପ କଥା କହୁଛkି ।

େସେତେବେଳ ଏ େଦଶର ନା ଜଦ¤ୀପ କହୁଥିେଲ । ଆଜି ମଧ ବାହEଣ ପଜ
ୂ ାପାଠେର
ମ ଉାରଣ କଲାେବେଳ ଜଦ¤ୀେପ ଭଥଖେw େବାଲି କହୁଛkି । େତଣୁ ଆଗରୁ
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ଜଦ¤ୀପ ପେର ଭାରତ ବଷ । ପୁରାଣ ଯୁଗେର ଏହାକୁ ଭାନୁ ମତୀର େଦଶ କହୁଥିେଲ ।
ଏହି ଭାନୁ ମତୀ କି ଏ ? େବାଧହୁଏ ଦୁ ଃେଯାଧନର

±ୀ ଭାନୁ ମତୀ ତା-ରି ନାମେର

େଦଶର ନାମ ଭାନୁ ମତୀ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା ।
ଯଥା ଲବଣ ସାଗର, ସୁରା ସାଗର, ଆଉ ମଧ ସମଗ ପୃଥିବୀକୁ ୭ଭାଗେର ବି ଭo
କରି ଥିେଲ ଯଥା ୧. ଜ ଦ¤ୀପ -ଭାରତ ( ଜାମୁ ଗଛ ଦଖାଯାଏ ) ୨. ପe ଦ¤ୀପ (ପଳାଶ ବା
अଶ¤^ ଗଛ)- ଗୀସ୍, ୩. ଶାଳEଳୀ ଦ¤ୀପ - ଆଫକା ( ଶି ମୁଳି ଗଛ େଦଖାଯାଏ ), ୪.କୁ ଶ ଦ¤ୀପ
-ଇରାନ୍ ( କୁ ଶ େଦଖାଯାଏ ), ୫. େକୗଂଚ ଦ¤ୀପ -କାଜଗା^ାନ ( କାଂଟି ବଗ
େଦଖାଯାଆkି ), ୬. ଶାକ ଦ¤ୀପ -ଇେwାେନସି ଆ ( ଶାଗ ଗଛ େଦଖାଯାଏ ), ୭. ପୁର
ଦ¤ୀପ ( ଜାପାନ) । େଯଉଁ ଜାଗାେର ଯାହା େଦଖାଯାଉଥିଲା ତାହା अନୁ ସାେର େସହି
ଜାଗାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମି ତି ତ ବହୁତ ଜାଗା अଛି େଯଉଁଠାେର ଯାହା
ମି ଳୁଛି େସହି अନୁ ସାେର ତା’ର ନାମ େହାଇଛି । ପରି େବଶ अନୁ ସାେର ଗଛ ବୃ e ଲତା
ପଶୁ ପeୀ ଇତାଦି ରୂପ ନି अkି । େଗାଟିଏ ନି t◌ି ଜାଗାେର େଗାଟିଏ ପକାରର
ଜୀବଜm ପଶୁପeୀ ଜନE ନି अkି । अନ ପରି େବଶେର अନପକାରର ହୁअkି । ପକୃ ତି
େଗାଟିଏ ସୀମା ଭି ତେର କାମ କେର । ସୀମାେରଖାରୁ ବାହାରିଗେଲ अନ େଗାଟିଏ
ପଜାତି ର ହୁଏ । ଏଇତ େପେଭଦ କୁ କୁ ର ଓ ସି ଂହ ବି େଲଇ ଓ ବାଘ । ଏଇ େହଲା
ଡାେରାଇନ୍- ଥିଓରି - ଓରି ଜିନ୍ अଫ େସି ଜ “ଲ’ अଫ୍ ଭାରି ଏସନ୍, େନଚୁ ରାଲ୍
ସି େଲ®ନ ଓ ଇନି େହରି ଟାନ୍ସ ଆw ଡାଇଭରସି ଟି” । ଏଇ େହଲା ବି େଭଦତା ।
ମନୁ ସଂହି ତାେର େଲଖା अଛି –
ଆସମୁଦାତୃ େବହପବ
ୂ ା ତ୍ ଆସମୁଦତୃ ପି ମାତ୍
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ତେୟାଃେରବାkରଂ ଗିେଯାରାଯବତଂ ବି ଦୁବୁଧାଃ ।
ଆଯମାନ- ସମୟେର ଏହାକୁ ଆଯାବତ ଓ ବହEାବତ କହୁଥିେଲ ।
ଭାଗବତ ପୁରାଣ अନୁ ସାେର ଧବ ତା- ପୁअ ଚାeୁଷମନୁ ତା- ପୁअ େବଣ ତାପୁअ ପୃଥୁ-ର ଝି अକୁ କାଶପ ଋଷି ବାହାେହେଲ। ତା- ପୁअ ବି ବସ¤ନ ପୁअ େବୖ ବସ¤ତ ୭ମ ମନୁ , ତା- ପୁअ ସବାଣୀ ୮ମ ମନୁ । ତାପେର ମହାପଳୟ ପଜାପତି ବହEା
ଦeପଜାପତି େଗାଟିଏ େଦଶ ବା ରାଜର ିତି ନି ାରଣ କରି ବା ବଡ଼ କକର କଥା
ଥିଲା େକେତେବେଳ ରାଜ ସଂକୁ ଚି ତ େହାଇଯାଏ ତ େକେତେବେଳ ସୀମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାର
ଚରମ ସୀମାେର ପହଂଚି ଯାଏ। ଏହା ରାଜର ରାଜା- ଶାସନ ଉପେର ନି ଭର କେର
େଦଶର अଭିବୃ ି ଉପେର ନି ଭର କେର। େସମି ତି କଳି yର ସୀମା େକେତେବେଳ
ଗyାଠାରୁ େଗାଦାବଦୀ ନଦୀ ପଯk ବି ^ାରଲାଭ କରିଥିଲା। େକେତେବେଳ ସଂକୁ ଚି ତ
େହାଇ ବତମାନର ଆf ଓଡ଼ି ଶା ସୀମାେର ସୀମି ତ ଥିଲା।
ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆେମ ଲe କରି ବା ଭାରତକୁ ଭାରତବଷ କହୁଥିେଲ। ଏଥିେର
अେନକ ଭାରତ ଥିଲା। ରାଜା ଭରତ ଦୁ ଷEk ଓ ଶକୁ kଳା- ପୁअ ନାମ अନୁ ସାେର ଏ
େଦଶର ନାମ ଭାରତ। ବି େଦହରୁ େବୖ େଦହୀ, ଭରତରୁ ଭାରତ। ରାଜା ଭରତ अେନକ
ରାଜ ଜୟ କରି ଥିେଲ। େସ ସବୁ ରାଜର ନାମ ଭାରତ ରଖି ଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାକୁ
ଭାରତବଷ କହୁଥିେଲ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ अନୁ ସାେର ଋଷଭ- ପୁअ ଧବ ତା- ପୁअ
ପହ Üାଦ ପୁअ ପି ୟବତ ତା- ପୁअ ଭରତ- ନାମ अନୁ ସାେର ଏ େଦଶର ନାମ ଭାରତ।
େଯମି ତି େସାଭିଏତରୁ େସାଭିଏତ୍ “ଇଉନି ୟନ” ଏହି ଇଉନି ୟନ “ବଷ” ସହି ତ ସମାନ।
େଯମି ତି ଆେମରି କାେର ଇଉନାଇେଟଡ଼ ଲାଗଛି । େସମି ତି ଆମର ଭାରତେର “ବଷ” ପାk
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େଯାଜକ ଭାେବ “ବଷ” ଲାଗିଛି “ସମୂହ” अଥେର।
अେନକ ବଷ ପେର ମହାରାଜା ଦୁ ଷk ଓ ଶକୁ kଳା- ପୁତ ସବଦମନ ସୁଶାସନ
କରି ଥିବାରୁ ମରୀଚି -ଦ¤ାରା ଭରତ ନାମେର ନାମି ତ େହାଇ ଭାରତ ନାମେର ଖାତ
େହଲା। କାହା କାହା ମତେର ରାଜା ଯଯାତି -ର ଦୁ ଇଟି

±ୀ ଥିେଲ। ଜେଣ

ଶୁକାଚାଯ-ର କନା େଦବଯାନୀ ଓ ବୃ ଷପବା-ର ଝି अ ଶମt/ା-ର ବି ବାଦେର
େଦବଯାନୀ- ଗଭରୁ अନୁ ଦହୁ କଦ ଓ ଶମt/ା- ଗଭରୁ ପୁରୁ ଓ ଯଦୁ ଜନE େହେଲ।
ପୁରୁରୁ େପୗରବ ବଂଶ ଓ ଯଦୁ ର ଯାଦବ ବଂଶ। ଏହି େପୗରବ ବଂଶେର ଭରତ ଜନE
େହେଲ ଯଦୁ ବଂଶେର ଶୀକୃ z ଜନE େହେଲ। ଭରତ ନାମେର ଏ େଦଶର ନାମ ଭାରତ
େହଲା। ଭାଗବତେର େଲଖା अଛି ରାଜଷt ଋଷଭ- ପୁअ ଭରତ ସୁଶାସନ କେଲ ଓ
अେନକ ରାଜ ଜୟ କେଲ अେନକ େଦଶ ଜୟ କରି ବାରୁ ଏହାକୁ ଭାରତ ନାମ େଦେଲ।
େତଣୁ ଏହାର ନାମ ଭାରତ ବଷ େହଲା। अଉ ମଧ କୁ ହାଯାଇଛି ଭାରତ େଦଖିବାକୁ ଠି କ୍
େଗାଟିଏ ଧନୁ ଭଳି । ଧନୁ ର ଦୁ ଇଟି େକାଟି ଉତର ଭାରତ ଦeିଣ ଭାରତ। ଉତର
ଭାରତକୁ ଭାରତ ଓ ଦeିଣ ଭାରତକୁ ଐରାବତ କହkି । ଏହା ଭରତ : ଐରାବତ ପୁଣି
ଉ]ରକୁ ହି ମବତ। ଏହା ମଧେର େଶ¤ତ, ହି ରଣକ, ଇଳାବୃ ତ, ହରି ବଷ ଏବଂ େହୖ ମବତ
ନମକ ଖw (ବଷ) अଛି । ଏମାନ- ସମିକୁ ଭାରତ ବଷ କହkି । ଭାଗବତ ପୁରାଣ
େହଉଛି ବାସ-ର ଆଉ ମହାଭାରତ େହଉଛି ବାସ-ର। ଉଭୟ ପୁରାଣେର ଦୁ ଇଟି ମତ
ରହୁଛି । େଗାଟିଏ ମତ େହଲା ଯଯାତି - ବଂଶଧର ଆଉ େଗାଟିଏ ମତ େହଲା – ଋଷଭବଂଶଧର। ଜେଣ େଲଖକ-ର ଭିନ} ମତେଭଦ। ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ମତ ରହୁଛି । ଆଉ
ସୃିର ଆରnରୁ अଜନାଭ ବଷ। କି m ଆମର େକୗଣସି କି ଛି ବତମାନ େସ ବି ଷୟେର ତର
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ଇଏ ତ ଗଲା ପୁରାଣ କଥା। ବତମାନ ଆେଲାଚନା କରାଯାଉ ଭାରତରୁ କି ପରି ଇwିଆ
େହଲା। ଭରାତକୁ େକେତ େବୖ େଦଶି କ ଆସି ଛkି ତା’ର ହି ସାବ ନାହX। କି m େସମାେନ
ଏହାର ନାମ ପରି ବତନ କରି ପାରି ନାହଁ ାkି । କି ା କରି ଥାଇପାରି kି କି ଛି ଲି ଖିତ ଇତି ହାସ
ନାହX। ବୁ େଦବ- ପେର ଭାରତକୁ ଗୀକ୍ ବୀର ଆେଲକ୍ଜାwାର ଆସି ଥିେଲ। ତାମୃତୁପେର ତା- ବି ଜିତ ରାଜ ଖw ଖw େହାଇଗଲା। ତା-ର େସନାପତି ମାେନ
ରାଜକୁ ବାଂଟି େନେଲ। େସଲୁ କସ୍ ଭାଗେର ଭାରତ ପଡ଼ି ଲା। େସଲୁ କସ୍- ଝି अକୁ
ଚpଗୁ

େମୗଯ

ବି ବାହ

କରି ଥିେଲ।

େସଲୁ କସ୍

ଚpଗୁ-

ରାଜଦରବାରକୁ

େମଘାନି ସ୍-ୁ ରଜଦୂ ତ ଭାବେର ପଠାଇଥିେଲ। େସ ଭାରତ ବି ଷୟେର ତଥ ସଳି ତ
ଏକ ଗ

ରଚନା କରି ଥିେଲ। ଏହାର ନାମ ଇwିକା। ଏହି ଭମଣ ବୃ ତାk େସ ତା- ସହି ତ

ଗୀକ୍ େନଇଯାଇଥିେଲ।
ପେର ଗୀକ୍ ସାମାଜ େଲାପ ପାଇଗଲା। ଖୀିୟ ଦି ¤ତୀୟ ଶତା¨ୀ େବଳକୁ େରାମ
ସାମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠି ଲା। େରାମ ସାମାଜ ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭo େହଲା। ପବ
ୂ େ
 ର
କଂେଟେନପୁଲ ପି ମେର େରାମ। େରାମ ଆେ^ ଆେ^ ଦୁ ବଳ େହାଇଗଲା।
କଂେଟାଇନ୍- ସମୟେର କଂେଟେନପୁଲ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠି ଲା। େରାମର ପାଧାନ
କମି ଗଲା। କଂେଟେନପୁଲକୁ କହି େଲ ବାଜଂଟାଇନ୍ ସାମାଜ। ଏହି ସାମାଜ ବହୁତ
ବଷ ଯାଏ ତି ି ରହି ଲା। ୧୪୫୩ ଖୀ.େର ଏହାର ପତନ ଘଟିଲା। ୬୧୫େର ମହ¸ଦଜନE।

ଏହି ଠାରୁ

କଂେଟେନପୁଲକୁ

ପାରସର

ରାଜାମାେନ

େଦଶ

ଜୟ

କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ।

ପାରସର ରାଜା େନଇଗେଲ। ୧୨୪୬କୁ ବାେଜଂଟାଇନ୍ ସାମାଜ

ଧ¤ଂସ ପାଇ अେଟାମାନ ସାମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠି ଲା। ଏହାରି ଭି ତେର ପାରସ ରାଜା ଭାରତ
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ଉପେର ଆକମଣ ଚଳାଇେଲ। ଭାରତ ମୁସଲମାନ अଧି କୃତ େହଲା। କି m ପାାତବାସୀ
ଭାରତକୁ ଇwିକ କହୁଥାkି । ମୁସଲମାନ ଭାରତକୁ ଆସି ଏହାକୁ ସି fୁକୁ ହି pୁ ଇwୁ
କହୁଥିେଲ। େସହି ସି fୁରୁ ଏହାକୁ ହି pୁ କହି େଲ।
କଲସ୍ େମଘାାନି ସ୍- ବି ବରଣୀରୁ ଜାଣିଥିେଲ ପବ
ୂ େ
 ର ଇwିକ୍ େବାଲି େଗାଟିଏ
େଦଶ अଛି । ତାକୁ ଆବି ାର କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ। କଲସ୍ ଭାରତ ଆବି ାରେର ଆସି
ଆଂଟାକଟିକା ମହାସାଗରର ଦ¤ୀପେର ପହଂଚି େଲ। ଭାରତେର ପହଂଚି ପାରି େଲନି । ପେର
ଭାରତେର ପହଂଚି େଲ। େସମାେନ ଏହାକୁ ଇwିଜ କହୁଥିେଲ। କଲସ୍- ପେର
ଭାେ<ାଡ଼ାଗାମା ୧୪୯୮େର ଭାରତ ଆସି େଲ। େସ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବି ାର କେଲ।
ପେର ଇଂେରଜ େଫନ୍ଚ ଓ ଡଚ୍ ଦି ନାମାରମାେନ ଜଳପଥେର ବାଣିଜ କରି ବାକୁ
ଭାରତକୁ ଆସି େଲ। େସମାନ- ମଧେର ପତି ଦ¤pିତା େହଲା। େବପାରେର ଭଲ ଲାଭ
େହଲା। ଏହି ପତି ଦ¤pିତାେର ଇଂେରଜମାେନ ଜି ତିଗେଲ। ଖwିଏ ଖwିଏ ରାଜ ଜୟ କରି
ସାରା ଭାରତକୁ କରାୟତ କେଲ। େମଘାନି ସ୍- ଇwିକାରୁ ଏହା ଇwିଆ େହଲା।
ବତମାନସୁା େସହି ଇwିଆ େହାଇ ରହି ଛି। ଏହା କ’ଣ ବଳଦାଇବା ଦରକାର ନାହX।
ଏହା ଆପଣମାେନ କହି େବ! ଏହା ସମ^-ର ଦାୟି ତ¤ !

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁ ମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁ ବେନଶ¤ର-୧୯
(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫)
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ସୁରeା ବି ଚାର
ସୁରeା ଏକ ସ#ୂ % ବoିଗତ େଚତନା I ଏହା ଏକ ଜନEଗତ
େଚତନା ମଧ I ଜନE େହବI ସଂେଗ ସଂେଗ ମାନବ ଶି ଶୁ କpନ
କରି ଥାଏ, କାରଣ ସୁରeିତ ମାତୃ ଗଭ ଛାଡି ସଂସାରକୁ ଆସି ବା ମାେତ
ପଥମଥରକ ପାଇଁ େସ ନି ଜକୁ अସୁରeିତ ମେନ କେର, ଆଉ ତାର
ପରି ଣାମ ହୁଏ କpନ I ଧୀେର ଧୀେର ବୟସ ବଢି ବା ସଂେଗ ସଂେଗ ଏହି
ସ¤ତଃ ପବୃ ] ସୁରeା ପତି ଆହୁରି ଶoିଶାଳୀ ହୁଏ I ବି ଭିନ} ାନ
ଆହରଣ କରି ନି ଜର अଭିତାରୁ ସୁରeିତ େହାଇ ରହି ବାର ନୂ ତନ
େକୗଶଳ ଦି ନକୁ ଦି ନ ବଢି ଚାେଲ I
ଯଦି ଓ ସୁରeା ଏକ ବoିଗତ େଚତନା, କି m େବେଳ େବେଳ
ଏହାକୁ ମେନ ପକାଇ େଦବାକୁ ପଡି ଥାଏ I ଆଜି ର ଯାkି କ ଶମି କ ବି ଭିନ}
ପକାରର ଉନ} ତ ଏବଂ ପରି ମାଜt ତ ଯେର କାଯ କେର ଏବଂ अେନକ
ବି ପଦକୁ େସ ଇଛା କରି ଏଡାଇ ଯାଏ I ଏହି ପକି ୟାେର େବେଳ େବେଳ
େସ ଦୁ ଘଟଣାର ଶି କାର ହୁଏ I େସେତେବେଳ ତାର ସୁରeା କଥା ମେନ
ପେଡ I ଏହି ପରିିତି କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁରeିତ େହାଇ କାଯ କରି ବା
ଶୀ ରମI କାk ମିଶ ପାଇଁ ପବ
ୂ ର
 ୁ େଚତାଇ େଦବାକୁ ପଡି ଥାଏ I

ମନେର ସ¤ତଃ ପଶ} ଉେଠ ଯଦି ସୁରeା ସ#ୂ% ବoିଗତ େଚତନା
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ଏବଂ ଏହା ସ¤ତଃ ପବୃ ] ଭାବେର ମି ଳିଥାଏ, େତେବ କଳକାରଖାନାେର କାମ କରୁଥିବା
ଶମୀକଠାରୁ ଆରn କରି ଘରର ଗୃହିଣୀ ପଯk ସମ^-ୁ କାହXକି ବାରାର ଏହି
କଥାଟିକୁ ମେନ ପକାଇ େଦବାକୁ ପଡି ଥାଏ ? ଏହାର ମୁଖ କାରଣ େହଲା, अେନେକ
ଭାବkି େଯ ଏେତଥରତ ଏମି ତି କଲି େକେବ କି ଛି େହାଇ ନାହX ଆଉ ଏଥରକଵି କି ଛି େହବ
ନାହX I ଆହୁରି अେନେକ ଭାବkି େଯେତଦି ନ ପଯk େମାର କପାଳେର କି ଛି େହବାର
ନାହX େସେତଦି ନ ପଯk କି ଛି अଘଟଣ ଘଟି ନ ପାେର I

ଏହା ଛଡା ଆହୁରି अେନକ

କାରଣ ଥାଇ ପାେର I
ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ, କାରଣ ଯାହା େହଉନା କାହXକି, ମଣିଷର ଖାମଖିଆଲୀ ଗୁଣ
ଉପେର ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁରeା ସfେର ପେଦ अେଧ ସବୁ େବେଳ େଚତାଇ
େଦବା ଉଚି ତ I ଏଥି ପାଇଁ କାରଖାନା ମାନ-େର ାେନ ାେନ େଲଖା େହାଇଥିବାର
େଦଖିବାକୁ ମି େଳ : "ସୁରeା କଥା ସବୁ ଦି ନ I ନାହX ତାହାର ଛୁଟି ଦି ନ I I "
अେନକ ସମୟେର ମଣିଷ ବି ପଦ ଗ^ ଥାଇ ମଧ ବି ପଦ ପତି ସ#ୂ% अନଭିଞ
ରହି ଥାଏ I ଏ ପକାର ପରିିତି ପାଇଁ େସ ନି େଜ େଯତି କି ଦାୟୀ, ବି ପଦ ସୃି କରୁଥିବା
ଉପକରଣ ଏବଂ ତଦୁ ପରି ଉପରି  କମକ]ା େଯଉଁମାେନ ଜାଣି-ଶୁଣି େଲାକ-ୁ ବି ପଦ ପତି
ସେଚତନ ନ କରାkି , େସମାେନ ମଧ େସତି କି ଦାୟୀ I ଉଦାହରଣ ସ¤ରୂପ ଯଦି ଇଉନି ୟନ
କାବାଇଡର େଭାପାଳ କାରଖାନା ପାଖେର ରହୁଥିବା େଲାକ ମାେନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଜାଣିଥାେk
େଯ ଏଠାେର ଏପରି ଏକ ବି ଷାo ଗାସ (ମି ଥାଇଲ ଆଇେସାସାଇେନଟ) अଛି , େତେବ
େସମାେନ ମୂଳରୁ ସାବଧାନ ରହି ଥାେk I
ଏଠାେର େଗାଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରୁଛି େଯ, ଆେମ ସବୁ େବେଳ
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ସୁରeା କଥାଟିକୁ ଦୁ ଘଟଣାର ପଯାୟବାଚୀ ଭାବେର ଗହଣ କରି ଥାଉ I ଆଉ ସୁରeା
କହି ବା ମାେତ କଳକାରଖାନାେର କାମ କରୁଥିବା ଶମି କ ମାନ- କଥା ମେନ ପକାଇ ଥାଉ
I ଏ ଦୁ ଇଟି ଚି kାଧାରା ଭIମକ I ଯଦି ଓ ଏ କଥା ଠି କ େଯ କଳକାରଖାନାେର ବି ଭିନ} ଯର
ବବହାର େଯାଗଁୁ ବି ପଦର ପରି ମାଣ େବଶି ଥାଏ ଆଉ ଏ ସବୁ ାନେର ସୁରeା ପତି େବଶି
େଯାର ଦି ଆ ଯାଇଥାଏ I କି m अଧୁନା େକବଳ କଳକାରଖାନା କାହXକି, ଘେର, ବାହାେର
ଚତୁ ଦtଗେର ବି ପଦ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଛି I ପେତକଟି ଘେର ଆଜି କାଲି ବି ଜୁଳି ଚାଳି ତ
ବି ଭିନ} ପକାରର ଉପକରଣ ମାନ ରହି अଛି ; େଯଉଁ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଠି କ ଭାବେର ବବହାର ନ
କରା ଯାଏ େତେବ େଯ େକୗଣସି ମୁହୂ]େର ବି ପଦ ବରଣ କରି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ I ପେତକ
ଘେର ଆଜି କାଲି ଗୃହିଣୀ ମାେନ ଗାସ ଜାଳkି , ମି କÝସି ଚଳାkି , ଇେଲକÝଟକ ଇ±ୀ
ଚଳାkି ତା ଛଡା ଫି ଜ ଓ ଟି.ଭି अIଦି ତ ରହି ଛି I ଏ ଗୁଡିକର ବବହାରେର ତି େଳମାତ
अସାଵଧାନ େହେଲ, ବି ପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା କଥା େହାଇଥାଏ I ଘରୁ ବାହାରି ରା^ାେର
ଯି ବା ମାେତ ବି ପଦ ଆହୁରି अଧି କ I ଆମ ମାନ- ରା^ାେର ଏେବ ପବ
ୂ ା େପeା ସହସ ଗୁଣ
अଧି କ ଗତି ଶୀଳ <ୁଟର, େମାଟର ସାଇକଲ,ଆଉ କIରÝ ମାନ ଚାଲୁ ଛି , କି m ରା^ା
ଗୁଡିକର ବି େଶଷ ଉନ} ତି େହାଇ ନାହX; ଫଳେର ଟିକିଏ अସାଵଧାନ େହେଲ ବା କାହାରି
ଟିକିଏ अସାବଧାନତା ଫଳେର ଦୁ ଘଟଣା ଘଟି ଥାଏ I
ଏଣୁକରି କଳାକାରଖାନାେର ଦୁ ଘଟଣା ଘେଟ େବାଲି େକବଳ େସହି ଠାେର ସୁରeା
କଥା ଚି kା କରି ବାର ଯୁଗ ଏେବ ଆଉ ନାହX I ବରଂ ଆnମାନ-ୁ ଏେବ ପତି େeତେର
ସୁରeା େଚତନା ସୃି କରି ବାକୁ େହବ I अଥାତ ଜୀବନର ପତି େeତେର ଆମକୁ ବ]ମାନ
ଶୃ¬ଳି ତ େହାଇ କାଯ କରି ବାକୁ େହବ I ନି ଜର ବବହାରେର ପତି ପଦେeପେର ଏପରି
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ବବହାର ପଦଶtତ କରି ବାକୁ େହବ େଯ ତାହା େଯପରି अନର अନୁ କରଣୀୟ େହବ I
ଏଥିପାଇଁ ପାରnିକ କାଳରୁ अଥାତ ପି ଲାମାନ-ୁ ତା-ର ବି ଦାଳୟ ଜୀବନରୁ ସୁରeା
ସfେର ବି ଷଦ ାନ େଦବାର ବବା କରିବାକୁ େହବ I ପାଠ ପୁ^କ ମାନ-େର
ସୁରeା ଶି eା ପାଇଁ ବି ଷୟ ମାନ ସନି} ହି ତ କରି ବାକୁ େହବ I େତେବ ଯାଇଁ 'ସୁରeା' ଧୀେର
ଧୀେର ସମ^-ର େଚତନ ଆଉ अବେଚତନ ମନେର ଗଭୀର ଭାବେର ପେବଶ କରି ବ
ଏବଂ ପରବ]ୀ କାଳେର ଏହା େସମାନ-ର କାଯ କଳାପେର ପରି ଲeିତ େହବ I
ଏହା ଆn ମାନ-ର ଏକ ଦୁ ଭାଗ େଯ, ଆଜି ସୁା ଶି eାର ପସାର ପତି ଘେର
େହାଇ ପାରି ଲା ନାହX I ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁ ଭାଗର କଥା େଯ ଆଜି ସୁା କଳ
କାରଖାନାେର କାମ କରୁଥିବା େଲାକମାନ- ମଧରୁ ଶତକଡା ପଚାଶ ଭାଗ अ ଶି eିତ
ବା अଶି eିତ I କାରଣ ଆଜି ମଧ ଆମର ଉ ମଧମ ଆଉ ଉ ବଗେର କଳକାରଖାନା
ର କାମ ପତି େଯେତ ଆଗହ ଆସି ବା କଥା ତାହା ଆସି ପାରି ନାହX I
ଏହି अ ଶି eିତ ଆଉ अଶି eିତ େଲାକମାେନ େକବଳ ନି ଜର େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ
ଇଛା ବା अନି gାେର କଳକାରଖାନାର ପଶkି ଆଉ ବି ପଦ ସଂକୁ ଳ କାଯମାନ କରkି I ଏ
ମାନ-ୁ ଯଦି ଉପଯୁo ସୁରeା ଶି eା ନ ଦି ଆ ଯାଏ, େତେବ ଏହା ସୁନିିତ େଯ ଏମାେନ
ଦୁ ଘଟଣାର କବଳି ତ େହେବ I ଯଦି ଓ ଏ କଥା ସବୁ ସମୟେର ସତ ହୁଏ ନାହX I କାରଣ
ମଣିଷ େଯେତ अଶି eିତ େହେଲ ମଧ ନି ଜର ବୟସ ଆଉ अନୁ ଭୂ ତିରୁ अେନକ କି ଛି ଶି eା
କରି ଥାଏ I ଆଉ ତାର ସ¤ାଭାବି କ ସୁରeା େଚତନା େବେଳ େବେଳ ତାକୁ େଚତାଇ େଦଇ
ଥାଏ I
ଏହି ପରି େପeୀେର େଗାଟିଏ अନୁ ]ରି ତ ପଶ}ର ଉ]ର େଖାଜି େଲ ମି ଳିଥାଏ I ତାହା
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େହଉଛି େବେଳ େବେଳ ବି ଭିନ} ସୁରeା ସଭାେର ସୁରeା अଧି କାରୀମାେନ ପଶ} କରି ଥାkି ,
େଯ କି ଉପାୟେର େସମାେନ କାରଖାନାର ସବୁ େଲାକ-ୁ ସୁରeା ଉପକରଣ ପି fାଇ
ପାରି େବ ? କାରଖାନାର ସବପଥମ ଓ ପଧାନ ସୁରeା ଉପକରଣ େହଲା 'େଜାତା' I
େଯପରି ମpିରକୁ ପେବଶ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆେମ େଜାତା େଖାଲି େଦଇ ପେବଶ କରୁ, ଠି କ
େସହି ପରି କାରଖାନାେର ପେବଶ କରିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଜାତା ପି fିବା ଆବଶକ I ମpିରକୁ
ପେବଶ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଜାତା କାଢ଼ି ବ ପାଇଁ କାହାରି କୁ କୁ ହାଯାଏ ନାହX, କାରଣ ତାହା
ବହୁ ପାଚୀନ କାଳରୁ ପର#ରାେର ପରି ଣତ େହାଇ ସାରିଲାଣି I େତଣୁକରି େଯଉଁ ଦି ନ
କାରଖାନାେର ପେବଶ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େଜାତା ପି fି ପେବଶ କରି ବା ଆମର ପର#ରା
େହାଇଯି ବ, େସ ଦି ନକୁ ଆମକୁ अେପeା କରି ବାକୁ େହବ I ଏଥିପାଇଁ ସୁରeା अଧି କାରୀ
ମାନ-ୁ ସଵାkଃକରଣେର େଚା କରିବାକୁ େହବ I
େଯଉଁ अଶିଖିତ ବା अଶି eିତ ଶମି କ, ତା ଜୀବନେର େକେବେହେଲ େଦଖି ନାହX େଯ
ତାର ବାପା କି अଜା େକହି େକେବ େହେଲ େଜାତା ପି fି କାମକୁ ଯାଇଛkି I ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ
େସ େଦଖି ଆସି ଛି େଯ ତାର ବାପା ଜମି େଖାଲି ଛkି ଖାଲି ପାଦେର, ଚାଷ କରି ଛkି ଖାଲି
େଗାଡ଼େର, अନାନ େଯେତ ଭାରି କାମ କରି ଛkି ଖାଲି ପାଦେର I େତଣୁ େସ ପକାର
ଶମି କ-ୁ େଜାତାର ମହତ¤ ସfେର ପ%
ୂ  ରୂେପ ବୁ ଝାଇ ପାରି ବI ଖୁବ ସହଜ କଥା ନୁ େହଁ I
କାରଣ େସମାନ- ମୁwେର େଗାଟାଏ କଥା ବସି ରହି ଛି େଯ େଜାତା ନ ପି fି େସମାନ-ର
ବାପା, अଜା ଏେତ ସବୁ କାମ କରି ପାରୁ ଥିେଲ, େତଣୁ अମର ବI େଜାତାର କି ଦରକାର ?
ସ¤ାଧୀନତା ପାିର ସତୁ ରି ବଷ ବି ତିଯାଇଥିେଲ ମଧ, ଏେବବି ଆମର अଧି କାଂଶ
ଶମି କ ରୁହkି ନି ହାତି େଛାଟ େଛାଟ ଚାଳ ଛପର ଘର ମାନ-େର I ଏହା ପକୃ ତେର ଏକ
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ବି ଡନାର ବି ଷୟ I େକେତକ ପତି /ିତ ଶି  ମାଲି କ-ୁ ଛାଡି େଦେଲ, अନମାେନ
େକେବେହେଲ ଏ ବି ଷୟେର ମୁw େଖଳIkି ନାହX I େଯଉଁ ଶମି କ ମାନ-ୁ କାମ ସମୟେର
କାମର ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଏେତ କରି ବୁ ଝାଉ, େସହି ମାେନ କାମ ପେର ରୁହkି
ନି ହାତି अନୁ ନ} ତ ଆଉ अପରିାର ପରିିତି ମଧେର I ଏପରି ବି େରାଧାଭାସ ମଧେର
କି ପରି ଭାବେର ଆେମ ଆଶା କରି ବା େଯ ଆମର କାଯଳୀ ପରି <ାର ଆଉ ପରି gନ}
ରହି ବ ? ଆଚରଣେର ଏ ପକାର ପରି ବ]ନ ଶୀଘ ସnବପର ନୁ େହଁ I
ଆମ େଲାେକ ବି େଶଷକରି ସୁପରଭାଇଜର ମାେନ ସବୁ େବଳ େଗାଟିଏ अଭିେଯାଗ
କରି ଥାkି େଯ ଶମି କ ମାେନ କାମ ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚାହାkି ନାହX I େସଥିେର
େସମାନ-ର େକୗଣସି ଆଗହ ନାହX I େଯେତଥର ତା- କାମ ଜାଗାକୁ ଠି କ କରି େଦେଲ
ମଧ ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର अବା ଠି କ ପବ
ୂ ପ
 ରି େହାଇଯାଏ I ଆେମ ଯଦି ଏହି अଭିେଯାଗଟିକୁ
ଉପେରାo ପାରା ସହି ତ େଯାଡି େଦବା େତେବ ଆମକୁ ନି େଜ ନି େଜ ସେkାଷ ଜନକ ଉ]ର
ମି ଳିଯିବ I େଯଉଁ ଶମି କ ଦି ନର ୧୨ ରୁ ୧୬ ଘା କଟାଉଛି ନି ହାତି अପରିାର ବ^ି
ମାନ-େର, ତାକୁ କାରଖାନାର ୮ ଘା ଭିତେର ଯଦି ଆେମ ନି ହାତି ପରି <ାର େହାଇଯି ବ
ପାଇଁ କହି ବା ତାହା ସnବପର େହବ କି ? େଯ ଦି ନର ୧୬ ଘା ନି ଜ େଶାଇବା ଖଟ
ତେଳ େଛପ ପକାଏ, ରା^ା ଘIଟ ଚାରିଆେଡ େଛପେର ବି କୃତ କରିଦି ଏ, ଦୁ ଆର ମୁହଁେର
ପରି ସା କେର, ଘର ସାମ}ା ନାଳେର ଝାଡା ଯାଏ , ତାକୁ ଯଦି अବଶି  ୮ ଘା େର
କହି ବାେଯ େସ ଶୃ¬ଳି ତ ଭାବେର ରହୁ ତାହା ସnବପର େହବ ନାହX I ଆଚରଣ ବି ଧିର
ପରି ବ]ନ ଏେତ ଦତ ଗତି େର ହୁଏ ନାହX I ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ ସାମାଜି କ ପରି ିତି କୁ
ସୁଧାରି ବାକୁ େହବ I ଆଚରଣ ବି ଧିର ଉନ} ତି ଆଇନ ଶି eା େଦବାକୁ େହବ I େତଣୁ ଖାଲି
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ନି ରୀହ ଶମି କ ମୁwେର େଦାଷ ଲଦି େଦଇ ଭାରତୀୟ ପରିିତି େର ଏହା ସnବପର ନୁ େହଁ
େବାଲି କହି ବାର ଯଥା]ତା

ନାହX I ଏଥି ପାଇଁ ସଂଘବ ଭାବେର ମି ଳିତ ପେଚା

କରି ବାକୁ େହବ I ସୁରeା अଧି କାରୀ ମାେନ ଏ ଦି ଗେର अେନକ କି ଛି କରି ପାରି େବ I
ଉପେରାo ପବfେର ଆେମ େଚା କରି ଛୁ େକେତ ଗୁଡିଏ େମୗଳି କ ପଶ}ର ଉ]ର
େଦବା ପାଇଁ I ସୁରeା ସfେର ସମେୟ ସମେୟ େଯଉଁ ଆେଲାଚନା ମାନ ହୁଏ େସଥିେର
ବି ଭିନ} ପଶ} ମାନ ଉେଠ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ େଖାଜା ଯାଏ I ଆମ ମତେର ପେତକ
ସମସାର ସମାଧାନ ପାଇଁ େମୗଳି କ ପଶ} ଉପେର େଜାର େଦବା ଉଚି ତ I କାହାରି କୁ େଦାଷ
େଦଇ େକୗଣସି ସମସାର ସ#ୂ% ସମାଧାନ अସnବ I େତଣୁ ସୁରeା ସfେର ବି ଚାର
କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆମକୁ ସୁରeିତ ରହି ବ ପାଇଁ େମୗଳି କ କଥା ଗୁଡିକୁ ସବାେଦୗ ବି ଚାର
କରି ବାକୁ େହବ I

- ଜୟ ସୁରeା ଭି.ଆଇ.ଏମ. ୨୬୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର,
ଭୂ ବେନଶ¤ର -୭୫୧୦୨୧
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ବାେସନ- ଚିତେର ଯାkି କ ପକୃ ତି ର ବାସ} ା
କୁ wଳୀ ମwିତ ଲତା ଲାଳି ତ, ଜାମି ତିକ
ଗୁଳE ସମୂହ, ତି େକାଣୀୟ ପତମାଳା, ବଗାକାର
ପୁରାଜି

ଓ ସୂeEାଦି ସe
ୂ E ଡାଳି

ବfନୀ ଆଦି

ବାେସନ- ଆଳ-ାରି କ ଛବି ସଜନାର ବି େଶଷତ
अେଟ। ତା- ଛବି ଗୁଡିକ ଇpଧନୁ ଶୀ ରyର େରୖଖିକ ଉପାପନା
େବାଲି କୁ ହାଯାଇପାେର। ତା-ର ଦୁ ଇଟି ବି େଶଷ ଛବି “େବଗବାନ
ମୃଗ” ଓ “େମ ଆଉଁ” ଖୁବ ଆକଷକ अେଟ। ବଗିଚାେର କୁ ନି କୁ ନି
ଫୁଲର ପସରା ସହ ଘାସ ଗାଲି ଚା ଉପେର ବସି ମା ଓ ଛୁଆ ବି େଲଇକେଥାପକଥନର ଦୃ ଶ େଯପରି ମମଶୀ अେଟ, ଠି କ େସମି ତି ବଣ
ମୂଲକେର ଗତି ବାନ ମୃଗର େବଗ େଦଖଣାହାରି-ୁ େବଶ ଆହ ାଦି ତ
କରି ବାର ଆେପeିକ ଗୁରୁତ ବହନ କେର। ରy ବି ନାଶେର େମୗଳି କ
ରy ତଥା ଦି ତୀୟ ବଗୀୟ ରyର ପବଳ ଉପେଯାଗ େହାଇଥିେଲ େହଁ
ମି ଶ ରy ଗୁଡିକର अନୁ ପିତି େସେତଟା अନୁ ଭୂ ତ େହଉ ନାହX, ଯଥା;
ମା ବି େଲଇର ଡାଳି ଚି ତମୟ ଶରୀରର ରy ଲା~ ଠାରୁ ଶି pୁରୀ ଲାଲ
ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ

ରyେର ଆରn େହାଇ ବି େଲଇର ଶରୀରେର ଧୀେର ଧୀେର ଗାଢ ଲାଲ
ଓ ମୁଖ ମwଳ ଯାଏଁ ଶାମଳ ରyେର ରୂପାୟି ତ େହବାର ସୁpର ପୟାସ
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େହାଇଥିଲା େବେଳ ବି େଲଇ ଛୁଆକୁ ଆକାଶି ନୀଳ ଓ ଘନନୀଳ

ରyେର ରyାୟି ତ

କରି ଛkି ଯୁବ ଶି ୀ ବାେସନ ଟୁ ଡୁ। ଠି କ େସହି ପରି ଧାବମାନ ମୃଗର ଛବି େର ମୃଗର
ଆପାଦ ମ^କକୁ ଶାମଳ, ଦ©ପି yଳ, େଗାଲାପି , ଇଷତ ହଳଦି ଆ, ପୁନଃେଗାଲାପି ,
ବାଇଗଣି ତଥା ଘନ} ନୀଳ ରyର ଡାଳି ଲତାମୟ ଇpଧନୁ ଶୀ ରyିୟ ଧାରାେର ଆ-ିଛkି ।
ରyକୁ

େରୖଖିକ ପଣାଳୀେର ପେୟାଗ କରି ବାେର ବାେସନ- ପରି ପକତା େବଶ

ଉେକାଟିର अେଟ।
ଜୀବଜm ପି ୟ ଶି ୀ ବାେସନ- ମନେର ରହି ଛି अେନକ ଭୟ, ପକୃ ତି ଦ]
ଜୀବଜଗତ ଓ ବନ ଜyଲ ଭରା ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶକୁ ହରାଇବାର ଭୟ। ସୃିର େଶ/
ପାଣୀ ମାନବର ରୁଚି ପକୃ ତି ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ଯାଇ ସନି} େବଶି ତ େହାଇଛି ଯାkି କ ପେୟାଗ
ବି ଦାର େବୖ ଷୟି କ କାରି ଗରୀ ାନେକୗଶଳ ଉପେର େଯଉଁଠି ସବୁ କି ଛି ଛଦE ତଥା ନକଲି
अେଟ। ପାିକ ଫୁଲେର ନଥାଏ ବାସ}ା। କି ା େରାେବାଟିକ ସହକାରୀର ନି କଟେର
ନଥାଏ ଆତEୀୟତା। ସବୁ ଠି ପାିକର ରାଜତ, ସେତ େଯପରି େସ अମରତ ପା
େହାଇଛି । ତାକୁ ପରାଜି ତ କରିବା କକର େହାଇପାେର କି m अସnବ େହାଇ ନପାେର।
େପାକ ସାଲୁ ସାଲୁ ଭଳି ସହରମୁଖୀ େହାଇ ମାଡି ଆସୁଥିବା ଜନ ସମୁଦର ଗମନା ଗମନର
ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଳି ପଡୁ ଛି ରା^ା କଡର ବଡ ବଡ ଛାୟାଦାର ବୃ e ସମୂହ। କା େର ସବୁ ଜ
ରy େବାଳି ଆେମ ମି ଛି ମି ଛିକା ସବୁ ଜି ମାକୁ ଗହଣ କରିବାେର ଲ¦ାେବାଧ କରୁନାହଁୁ ।
େସହି େଖାଲା ଫା-ା ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ରା^ା କଡର ଶନ
ୂ ାନ ଗୁଡିକୁ ମାଡି ବେସ ବଡ
ବଡ େହାଡt yସ, େଯଉଁଥିେର ଗାଢ ସବୁ ଜ ରyେର େଲଖାଥାଏ “ସବୁ ଜ ସୁpର ଆମ
ଭୁ ବେନଶର” ଓ ଆହୁରି େକେତ କଣ। ଆଜି ର ବ^ୁବାଦୀ ଦୁ ନି ଆେର अନକୁ अତି କମ
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କରି ଆଗକୁ ମାଡି ଯିବା ଚରେର ଆେମ ସଭିଏଁ ପାଲଟିଯାଉ ଜେଣ ଜେଣ ଯ ମାନବ,
ଯାହା ପାଖେର ଥାଏ “ସମୟ ସାଥିେର ତାଳେଦଇ” ଆଗକୁ ମାଡି ଯିବାର ଫ#ା .ାହୀ।
ନାଥାଏ ବା^ବ ଜଗତ, ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶ, ଘର ପରିବାର ତଥା ଆତEୀୟ- ସହ
ବି େତଇବା ପାଇଁ କି ଛି ସମୟ। ପରିବାର ବfା ପଡି ଥାଏ ଭିଡି ଓ ଚାଟେର, ପାକୃ ତି କ
ସବୁ ଜି ମା ପରି େବଶକୁ ବାfି ରଖିେଦଉ ଆwଏଡ ସE ାଟ  େଫାନର େମେମାରୀେର କି ା
ୟୁଟୁବର ଭିଡି ଓ ଲି -େର। ଆଗକୁ अବା ଆହୁରି ସାଂଘାତି କ େହାଇପାେର ଯଦି ସେଚତନ
ନହୁଏ ଆମ ତଥା କଥିତ ଆଧୁନିକ ସମାଜ। େସହି ଡର େଯାଗଁୁ ଶି ୀ-ୁ ଚାରି ପେଟ
ସବୁ କି ଛି ପାିକ ପାିକ ଲାେଗ। ଏକ ଯାkି କ ପରି େବଶର ବାସ}ା अଣନି ଶାସୀ କରିଦି ଏ
ଯୁବ ଚି ତକର ବାେସନ-ୁ । ଗଛଲତା ଭରା ବଗିଚାର ଘାସର ମଶି ଣା ଉପେର େଲାଟିପଡି
େଖାଲା ଆକାଶକୁ ଚାହX ପଦୂ ଷଣ ମୁo ତାଜା ବାୟୁ େସବନ କରୁ କରୁ ଚେଢଇମାନ-ର
କି ଚିରି ମି ଚିରି ଗୀତା ତଥା ନି ଜ େପାଷା ବି େଲଇର “େମ ଆଉଁ େମ ଆଉଁ” ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ
ଶି ୀ- ମନ ଛଟପଟ ହୁଏ ଯାହା ଆଜି କାଲି ର ଚାକଚକ ଭରା ସହରୀ ସଭତାେର ତା-ୁ
ଦୁ ଲଭ ଲାେଗ।

ବରି/ अଧାପକ,
ବି େକ ଆଟ  କେଲଜ, ଭୁ ବେନଶର
ଓଡ଼ି ଶା
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ମାନବ ଓ ରା ଇତି ହାସ୍
ପେଶ}ା]ରୀ େର ଜାଣିବା ମାନବ ଓ ରା ଇତି ହାସ
ମାନବ ସଭତାର ଇତି ହାସ, େବୖ ଦିକ କାଳଗଣନା, ଆଯାବ] ର
ରୂପେରଖ ଏବଂ ଶାସନ ବବାର ଉÞାନକୁ େନଇ ପାୟତଃ େକେତାଟି
ସାଧାରଣ ପଶ}ର ଉ]ର େଖାଜି ବା େବେଳ ମି ଳିଥିବା ାନ ଏଠାେର
ପାଠକ ମାନ- ସହି ତ ବାିବାକୁ ଚାହXବି।
(୧) -

ଆଧୁନିକ ବି ାନ, ମାନବ ସଭତାର ଇତି ହାସ ମାତ

ଏକଲe ବଷ ପବ
ୂ ର
 େବାଲି କହୁଥିବା େବେଳ େବୖ ଦିକ କାଳଗଣନା
ଏହାକୁ େକାଟି େକାଟି ବଷ ପୁରୁଣା େବାଲି େକଉଁ ଆଧାରେର କେହ?
ଉ]ର - େବୖ ଦିକ କାଳଗଣନା अନୁ ସାେର ପୃଥିବୀ ପୃ/େର ମାନବ
ଜନEକୁ ୧୯୬ େକାଟି ୮ ଲe ୫୩ ହଜାର ୧୧୯ ବଷ (୧୯୬୦୮୫୩୧୧୯
ବଷ, ବି କମ ସତ୍ ୨୦୭୫ ଯାଏଁ) େହାଇସାରି ଲାଣି । ବି ାନ ପଥେମ
ଲେe ବଷ ପବ
ୂ  ଯାଏଁ ପହିଲା, ମାନବର ପାଚୀନ अବେଶଷ ମି ଳୁଥିବା
ଆଧାରେର ଆହୁରି ପଛକୁ ଯି ବା ପୟାସ େହଲା। Radio Carbon Dating ପଣାଳୀ ସହାୟତାେର, ସି େଲଈ େହାଇଥିବା ମାନବ େଜାତା ପାୟ
ପତି ଭା ପି ୟଦଶtନୀ ୬୦ ଲe ବଷ ପୁରୁଣା େବାଲି ଜଣା ପଡି ଛି (Theosophical path, Au-

guat ୧୯୨୩)। େସହି ପରି ୧୨ େକାଟି ବଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଗୁ¹ା କା େର
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अ-ିତ ଚି ତ ମି ଳିଛି ଯାହା ତଃ େକୗଣସି ଜୀବଜm ନୁ େହଁ ବରଂ ମଣିଷ ହX ଆ-ିଥିବ।
େତଣୁ ଏଥିରୁ ଆଶା କରାଯାଏ େଯ, ଆହୁରି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଇ ବି ାନ ଦି େନ େବୖ ଦିକ
କାଳଗଣନା ର ପାଖାପାଖି ପହିବ ନି ୟ।
(୨) - ମନୁ ଷର ଉá]ି ତି âତେର କାହXକି େହଲା? अନ େକଉଁଠି କାହXକି ନୁ େହଁ ?
ଉ]ର - କାରଣ େସେତେବଳକୁ େକବଳ ହି ମାଳୟ େeତ ଓ ତି âତ ହX ମନୁ ଷ
ରହି ବାେଯାଗ अନୁ କୂଳ ଜଳବାୟୁ ବି ଶି अଳ ଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଳଭାଗ େସେତେବେଳ
ଜଳମଗ} ଥିଲା ତଥା ହି ମାଳୟର ଉତା ମଧ ଯେଥ କମ୍ ଥିଲା।
(୩) - ମନୁ ଷ ପଥେମ େକଉଁ େଦଶ ାପନ କଲା?
ଉ]ର - ମନୁ ଷ ପଥେମ ଆଯାବ] ାପନ କରି ଥିଲା।
(୪) -ଆଯାବ]ର ପରି ସୀମା ବ]ମାନର େଭୗଗଳି କ ିତି अନୁ ସାେର େକଉଁ ପଯk
ବା ଥିଲା?
ଉ]ର - ଏହା ଉ]ରେର ହି ମାଳୟ ବି fାଚଳ, ପି ମେର ସି fୁନଦୀ, ପୁବେ
 ର
ବହEପୁତ ନଦୀ ଓ ଦeିଣେର ନମଦା ମଧେର େଯେତକ ଭୂ ଭାଗ अଛି ତାକୁ ହX ଆଯାବ]
କୁ ହାଯାଏ।
(୫) - େଦଶ ମାନ-ର ନାମକରଣ େକଉଁ ଆଧାରେର କରାଯାଇଥିଲା?
ଉ]ର - େଦଶର ନାମ ମନୁ ଷ ଜାତି - ନାମ अନୁ ସାେର ରଖାଯାଉଥିଲା।
(୬) - ଆଯାବ] େଦଶର ନାମ କି ପରି ପଡି ଲା?
ଉ]ର - ଆଯ େଲାକମାେନ ଏହି अଳକୁ ନି ଜ ନି ବାସ ାନ ବାଛି ଥିବାରୁ ଏହାର
ନାମ ଆଯାବ] ପଡି ଥିଲା।
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(୭) - େକଉଁମାେନ ଆଯ?
ଉ]ର - ଧମପବ
ୂ କ
 େଶ/ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁ ଷ ମାନ-ୁ ଆଯ କୁ ହାଯାଏ।
େଯଉଁମାେନ ସୃିେର ପଥମ ଉáନ} େହେଲ ଏବଂ ହି ମାଳୟରୁ ଓହ ାଇ ଏହି ଭୂ ଖwେର
ବସବାସ କେଲ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଆଯାବ] ରଖିେଲ।
(୮) - ମନୁ ଷ େକେତ ପକାରର?
ଉ]ର - ମନୁ ଷ ମୂଖତଃ ଦୁ ଇ ପକାର ବା ଜାତି ର। ଆଯ ଏବଂ ଦସୁ (ଦୁ 
ସ ଭାବ ଯୁo)। ଏହି ମାନ-ୁ ଯଥାକେମ େଦବ ଓ अସୁର କୁ ହାଯାଏ।
(୯) - ପଥମ ସୃିେର ମନୁ ଷ କି ପରି ଥିେଲ?
ଉ]ର - ପଥମ ସୃିେର ସମ^ ମନୁ ଷ ଆଯ ଥିେଲ। ଦସୁ ସ ଭାବ ନଥିଲା।
(୧୦) - ମନୁ ଷର ବି ^ାର ସ#ୂ% ଆଯାବ]େର କି ପରି େହଲା? ମାନବ କି ପରି
ପଥମ ଆଯାବ] ବସତି ାପନ କଲା?
ଉ]ର - ପଥେମ ହି ମାଳୟର ଉତା ଯେଥ କମ ଥିଲା ଏବଂ अନାନ ଳଭାଗ
ସମୁଦେର ବୁ ଡି ରହି ଥିଲା। ସମୟ ବି ତିବା ସହି ତ କମଶଃ ଜଳ^ର କମି ବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ
ହି ମାଳୟ ଉପରକୁ

ଉଠି ବାକୁ

ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ମାେନ ତି âତରୁ େନପାଳ େଦଇ

ସମୟାନୁ କେମ ଧି େର ଧି େର ଆଯାବ]ର अନାନ ଭାଗେର ପେବଶ ଆରn କେଲ।
ପଥେମ ଉ]ର ପେଦଶ େଦଇ ପ~ାବ ଯାଏଁ ଏବଂ େନପାଳ େଦଇ ଆସାମେର ବହEପୁତ
ନଦୀତଟ ଯାଏଁ ଓ ମଧ ଭାରତର କି ଛି ଭାଗେର ପହିଲା। ଉ]ର ପି ମେର ସି fୁନଦୀ
ତଟଯାଏଁ ଆଯାବ] ବି ^ାରିଗଲା। ମନୁ ଷର ସଂଖା ବଢୁ ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ ଭୂ ଭାଗେର
ଜନବସତି ବି ^ାରି ତ େହଉଥିଲା। ମାନବ ଭୂ ମି ଚଷି କୃ ଷି କରି ବା ଆରn କଲା। ଗାମ ଓ
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ନଗର ମାନ ପତି /ା କଲା। ଏହି ସବୁ ବସତି ପାୟତଃ ନଦୀତଟ ମାନ-େର ାପି ତ
େହଉଥିଲା। ପବତ ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ମାନ-େର ଶି eା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁ ଳ ମାନ େଖାଲି ଲା।
ମାଟି ଖୁବ ଉବର ଥିବା େଯାଗଁୁ ବୃ eଲତା ଫଳପୁେର ଭରି ରହୁଥିେଲ। ବୃ eର ଉତା
ଆଶାତୀତ ଭାେବ ମାଇଲ ମାଇଲ ଲା ଥିଲା, ଯାହା ଏେବ ମି ଳୁଥିବା अବେଶଷାଂଶର
अନୁ ସfାନରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଭଳି ସମୟକେମ ମନୁ ଷ ସମଗ ଭୂ ଖwେର ଆଧି ପତ
ବି ^ାର କରି ଥିଲା।
(୧୧) - ଆଯାବ]େର େବୖ ଦିକ କାଳ କି ପରି ଥିଲା?
ଉ]ର - ଗୁରୁ ଶି ଷ ପର#ରା ଥିବାରୁ ଶି ଷ ଗୁରୁ- ପାଖକୁ ଯାଇ ସଭତା
ଶି ଖୁଥିେଲ। େସ ସମୟେର ମାନବ ବୁ ି अସାଧାରଣ ଓ ବି ଚeଣ ଥିଲା। ସମାଜେର
େବୖ ଦିକ ଚତୁ ବ% ବବା କମ ଆଧାରେର ପଚଳି ତ ଥିଲା। ସମାଜ ସମୃିଶାଳୀ ଥିଲା।
େରାଗ अତି ନୁ ନ ଥିଲା। ସମୟ ସମୟେର ଯଦି େରାଗର ପେକାପ ବଢୁ ଥିଲା ମଧ,
େତେବ ଋଷିମାେନ ପାକୃ ତି କ ଉପାୟେର ତା'ର ନି ରାକରଣ ଓ ଉପଚାର କରୁଥିେଲ। େସହି
ସମ^ ପତି କୁ ଆୟୁେବଦ ଶା± ମାନ-େର ଲି ପିବ କରି ମାନବକଲାଣ ନି ମି] ବି ରାଟ
ଉପକାର ସ ରୂପ ଛାଡି ଯାଇଛkି । ସାମାଜି କ अଥବବାେର ଧନର ପେୟାଗ ନେହାଇ
ବ^ୁ ବି ନିମୟ , ପରି ଶମର ଆଦାନ ପଦାନ ପତି ପଚଳି ତ ଥିଲା। ସkାନ ମାେନ
ଆାକାରୀ ଥିେଲ। େକୗଣସି ବୃ  ବା ବୟ<- ଆଗମନେର ସମ^ ଲଘୁଜନ ଠି ଆେହାଇ
ପଣାମ କରୁଥିେଲ। ପରି ବାର େର ସଦାଚାର ଓ ଶି ାଚାର ବହୁଳ ପଚଳି ତ ଥିଲା।
ସମେ^ ନି ଜ ନି ଜ ାନ ବୃ ି ପାଇଁ ଯତ} ଶୀଳ ଥିେଲ। ବି ବାଦର ପରି ମାଣ କମ୍ ଥିଲା।
ପୁରୁଷ ମାେନ ବଳଶାଳୀ ଓ ପରାକମୀ ତଥା ନାରୀମାେନ ସୁଶୀଳ ଥିେଲ। ସ gତା ପତି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ#ୂ % ନି ଃଶୁ( ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପତି /ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 354
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ସାମଗି କ ଭାବେର ସମେ^ ବି େଶଷ ଧାନ େଦଉଥିେଲ। ବଭି ଚାର ଓ अନାନ
ନକାରାତEକ ପବୃ ]ି ନାମ ମାତ ରହି ଥିଲା। ସାଧାରଣ ମାନବର ପଚଳି ତ ଭାଷା ସଂ<ୃତ
ଥିଲା। ଧମପାଳନ ପେତକ- ପାଇଁ अନି ବା ଯ ଥିଲା। ସମେ^ ବହEଚଯର ପାଳନ
କରୁଥିେଲ। ଏହି ଭଳି ଆଦଶ ^ରର ଥିଲା େବୖ ଦିକ କାଳଖw।
(୧୨) - ଆଯାବ]ର ପତନ କି ପରି େହଲା?
ଉ]ର - ସମୟ ସହି ତ ସଂ<ୃତି ମାନ-େର ଶି ଥିଳତା ଆସି ବାକୁ ଲାଗିଲା। େଯଉଁ
ଓଜସ ୀତାର ସାମଥ ସମଗ ଆଯାବ]େର ଉ]ୁ y ଥିଲା, ତାହା କମଶଃ ଶି ଥିଳ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। େଶୖ ଥିଲର କାଳଚକ ଆରn େହାଇସାରି ଥିଲା। ବtzୁ ଜନସଂଖାର ପଭାବ
ମଧ

େକେତକାଂଶେର

ଦୃ ଶମାନ

େହଉଥିଲା।

ବଭୀଚାରର

ବି ^ାର

ଆରn

େହାଇଥିଲା। ବଳଶାଳୀ ମନୁ ଷ ମାେନ ଦୁ ବଳ- ଉପେର अତାଚାର କରି ବାକୁ ଲାଗିେଲ।
ସବତ ତାହି ତାହି ର ବାତାବରଣ ସୃି େହାଇଥିଲା। ସମାଜେର େବୖ ଦିକ ମଯାଦା ଭy
େହଉଥିଲା। ଏସବୁ ର ପରି ଣାମ େଦଖାେଦବା ଆରn େହାଇଥିଲା।
(୧୩) - େତେବ ଆଯାବ]ର ପତନ େରାକି ବାକୁ ଆଯମାେନ କ'ଣ କରି ଥିେଲ?
ଉ]ର - ଆଯମାେନ େଯେତେବେଳ ଏହି ପତନ ବି ଷୟ अନୁ ମାନ କେଲ, ତାକୁ
େରାକି ବା ପାଇଁ େସମାେନ ଉପାୟ ଚି kାକେଲ। ସବବିଦା ସ#% ତଥା େବଦ ଓ ଶା±
ାତା, ଧମର ଧୁରfର ମହଷt େବୖ ବସ ତ ମନୁ - ପାଖକୁ ଯାଇ ନି େବଦନ କରାଗଲା େଯ,
ଆଯାବ]କୁ ପତନରୁ େରାକି ବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଦwବି ଧାନ ପ^ୁତ କରm ଏବଂ ଏପରି
ଏକ ଶାସନ ପତି ପ^ୁତ କରm ଯାହା.ାରା ପଜା-ର ମହା ଉପକାର େହାଇପାରି ବ,
ଏବଂ େସ ଆଯାବ]ର ପଥମ ଶାସକ (ରାଜା) ହୁअm। ମହଷt ମନୁ ଏଥିେର ସହମତ
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େହେଲନାହX କାରଣ ଋଷିମାନ-ୁ ସଂସାର ଓ ଶାସନ ଇତାଦି ର େମାହ ନଥାଏ। କି m
େଦବ ମାନ- ବାରାର अନୁ େରାଧ କ େମ ମହଷt ମନୁ ପଜା- ହି ତ ଦୃ ିରୁ ଆଯାବ]ର
ଶାସନ ଦାୟି ତ ଗହଣ କରି ବାକୁ ସ¸ତ େହେଲ ଓ ଆଯାବ] ରାର ପଥମ ଶାସକ
େହେଲ।

େବୖ ଦିକ

ବ%ବବା

ଆଧାରେର

"ମନୁ ସE ତି"

ନାମେର

ମହାନ

ଗ

ରଚନାକେଲ। ଏହି ଗ େର େସ, େବୖ ଦିକ ବବା ଭy କରୁଥିବା ମନୁ ଷ- ପାଇଁ
କେଠାର ନି ୟମର ଉପାଦାନ କରିଛkି । କାରାଗାର ଏବଂ େଜାରି ମାନା ବବା ମଧ
କରାଯାଇଛି । ଗାଳି ଗୁଲଜ ବା अପଶ¨ କହୁଥିବା ବoି- ପାଇଁ ଜି ହା େଛଦନ ଯାଏଁ ଦw
ଥିଲା ଏବଂ ହି ଂସା କରୁଥିବା ବoିକୁ अଗି} େର େeପି ବା ବେpାବ^ ମଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫଳତଃ ଆଯାବ] େର ପୁନଃ ସୁଖ, ସମୃି ପତାବ]ନ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାୟି ତ
କରି ବାପାଇଁ ମଧ କଡା ନି ୟମ ଥିଲା, ଯ.ାରା ମନୁ ଷ ସଭ ସମାଜେର ପୁନଃପେବଶ
କରି ପାରି ବ ଏବଂ ସ¸ାନ ପା କରିପାରି ବ। ପରm ସବାଧି କ କେଠାର ଦw ଥିଲା
ସାମାଜି କ ବହି ାର। ଏହି ଦw ମୃତୁଦw ଠାରୁ ଖରାପ େବାଲି ବି ଚାର କରାଯାଉଥିଲା।
ମନୁ ସE ତି େର ଏକ ଆଦଶ ଶାସନ ପତି ଓ ସାମାଜି କ ନାୟ ବବାର ପଣାଳୀ
ଦି ଆଯାଇଛି , ଯାହା ଆଜି ମଧ ଉପେଯାଗୀ। େତେବ କାଳକେମ ଚକତା ପବ
ୂ କ
 ଏହି
ମହାନ ଗ େର ମନଇgା अପମି ଶଣ କରି

ଏହାକୁ କଳୁ ଷିତ ଏବଂ अପଦ^ କରି ବାର

अଭିସfି କରାଯାଇଛି ।
ଲି -୍ େରାଡ଼, କଟକ
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େଦଓମାଳୀ
େଦଓମାଳୀ : ପାଚୀନ କି ଦkୀ ଓ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ- କଥାନୁ ସାେର
େଦଓମାଳୀର

ସୃି

ରାଜବଂଶରୁ,

ଆକଷଣୀୟ ପବତ ନାମକରଣ

େଦଓମାଳୀ

ପବତ

େଯଉଁଭଳି

ମଧ େସହି ଭଳି अତk ମ

ମୁ©କର
ପୁରାତନ ଯୁଗେର, ଜେଣ ରାଜା- ପୁତ ରାଗେର ଘର ଛାଡି ଚାଲି
ଯାଉଥିେଲ େସ ବାଟେର ଯାଉଯାଉ ଏକ ଘଜyଲ ପଡି ଲା, ରାଜାପୁअ
ଜyଲ ବାଟକୁ ନି ଭୟେର ପାର େହବା ସମୟେର କାଠ ସଂଗହ ପାଇଁ
ଜyଲେର ବୁ ଲୁ ଥିବା ଜେଣ ମାଳି ପୁअ ସହି ତ େଭଟ େହଲା ସାyେର
ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାଜାପୁअ ଓ ମାଳି ପୁअ ପରର ମଧେର ବfୁ ତା ସୃି
େହଲା ଦୁ େହଁ ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ହଠାତ ସfା େହାଇଗଲା

େତଣୁ ଦୁ େହଁ

ମି ଶି ମାଳି ପୁअ ଘରକୁ ଗେଲ, ରଜାପୁअକୁ ମାଳି ଘର େଲାକ ପଚାରିବାରୁ
ରାଜାପୁअ ଘରୁ ରାଗି ଚାଲି ଆସି ବା ବି ଷୟେର ମାଳି ପୁअକୁ କହି ଲା ଏବଂ
େସହି ଦିନ ଠାରୁ ରାଜାପୁअ ମାଳି ଘେର ରହି ଲା
ରାଜାପୁअ ଓ ମାଳି ପୁअ ମଧେର ଏଭଳି ଘନି / ବfୁ ତା ସୃି
ମେହp କୁ ମାର ନାୟକ

େହଲା େଯ, ଦୁ େହଁ ଦୁ ହX-ୁ ଛାଡି ରହି ପାରୁ ନଥିେଲ, ପୁଣି ଜଣକ ପାଇଁ
ଜେଣ ଜୀବନ େଦବାକୁ ମଧ ପ^ୁତ ଥିେଲ ଦି େନ ରାଜାପୁअ ଓ
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ମାଳି ପୁअ ଜାେଳଣି କାଠ ସଂଗହ ପାଇଁ ଜyଲେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ରାଜାପୁअ ଏକ ପବତ
େଦଖିେଲ, େସ ଆଗରୁ େକେବ ପବତ େଦଖିନଥିେଲ ରାଜାପୁअ ମାଳି ପୁअକୁ ପଚାରି େଲ,
ସାy ଏହା କଣ, ଏେତବଡ େଦଖାଯାଉଛି ? ମଁୁ ତ ଆଗରୁ େକେବ ଏମି ତି େକେବ
େଦଖିନାହX
ମାଳି ପୁअ ହସି ହସି ଉ]ର େଦଲା - ଏହା େହଲା ପବତ
ପବତ ଚଢ଼ି ନଥିବା ରାଜାପୁअ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ପବତ ନି କଟକୁ ଯାଇ ତା ଉପେର
ଚଢ଼ି େଲ ପବତ ଚଢ଼ି ବା େବେଳ अଧାବାଟେର ହଠାତ ରାଜାପୁअର ମୁw ବୁ ଲାଇ ଛାତି େର
ଯଣା େହଲା ଏବଂ ଉପରୁ ଖସି େସ କି ଛି ଦୂ ରେର କଚାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ଗେଲ ରାଜାପୁअର
ଚି ାର ଶୁଣି ମାଳି ପୁअ ଚମକି ପଡ଼ି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ରାଜାପୁअ ପାଖକୁ ଗେଲ ଏବଂ ସାyର
ଏଭଳି अବା େଦଖି ବହୁତ ବ^ େହାଇଗେଲ ମାଳି ପୁअ ସମ^-ୁ ପାଟିକରି ଡାକି େଲ
ରାଜାପୁअ-ୁ ମାଳି ପୁअ ପଚାରି େଲ, ସାy ତୁ ମର କଣ େହଲା ଉଠ?
ରo ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ ରାଜାପୁअକୁ ମାଳି ପୁअ ଜଂଗଲେର ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗଛର ପତ ଆଣି
ଲେଗଇେଲ, କି m ରo ବp େହଲାନାହX
ପାଖେର ଥିବା େଛାଟିଆ ଝରଣାରୁ ଆ~ୁ ଳାଏ ପାଣି ଆଣି ରାଜାପୁअ ମୁହଁେର
ଛାଟିେଲ, କି ଛି ସମୟ ପେର ରାଜାପୁअ ଆଖି େଖାଲି କି ଉ]ର େଦେଲ - ସାy, ବ]ମାନ
େମାର େଶଷ ସମୟ ଚାଲି ଆସି ଛି ଏପେଟ ମାଳି ପୁअର ଡାକେର ବହୁ େଲାକ ଆସି
େସଠାେର ଜମା େହାଇଗେଲ, କି m ରାଜାପୁअର ମୃତୁ େହାଇଗଲା
ସାyର ଏଭଳି अବା େଦଖି, ରାଜାପୁअର ମୃତୁର ଦାରୁଣ ଦୁ ଃଖେର ମାଳି ପୁअର
ମଧ ଜୀବନ ଚାଲି ଗଲା ରାଜାପୁअ ଓ ମାଳି ପୁअ ଦୁ ଇବfୁ - ମୃତୁ େହାଇଗଲା
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ପାଚୀନ କାଳେର ତଥା ରାଜାରାଜୁ ଡ଼ା ଶାସନ ସମୟେର ରାଜାମାନ- ପୁअ ତଥା
ରଜାପୁअ-ୁ ‘େଦଓ’ େବାଲି ସୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା େତଣୁ ଦୁ ଇ ବfୁ ତଥା ରାଜାପୁअ
ଓ ମାଳି ପୁअର ନାମାନୁ ସାେର ଏହି ପବତର ନାମକୁ ‘େଦଓମାଳୀ’ ନାମେର ନାମି ତ
କରାଗଲା
ବfୁ ତ¤ ସୃି କରୁଥିବା ପବତ, ଦୁ ଃଖୀର ଦୁ ଃଖ ଦୂ ର ଏବଂ ସୁଖୀକୁ ସୁଖ ଓ ଶାkି ପଦାନ
କରୁଥିବା ଏହି େଦଓମାଳୀ ପବତ ଓଡି ଶା ପାଇଁ ଏକ େସୗpଯମୟ ପଯଟନଳୀ अେଟ
ଜାତୀୟ ଯୁବ ପୁର<ାର ବି େଜତା
ନବରyପୁର ଓଡି ଶା
େମାବାଇଲ : ୮୮୯୫୧୧୭୪୫୭
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ପାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣ
ପାଚୀ ନଦୀର ବି ଭିନ} ନାମକରଣ ଓ କି ଦkୀ
େଯପରି ନବଜାତକଟିଏ ଜନE େନେଲ ତାହାର ନାମକରଣ ସଂକାର
କରାଯାଇ ନୂ ଆ ନାମଟିଏ ଦି ଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ अେନକ ଡାକନାମ ବି
ଥାଏ, େସହି ପରି ପଣ
ୂ େତାୟା ପାଚୀ ନଦୀର अେନକ ନାମ ରହି ଛି
େସହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧେର ପାଚୀ, ଗୁ ସରସ ତୀ, ବହEନଦୀ/
ବହEତନୟା, ତୀେଥଶରୀ, ପଥରବୁ ହା ନଦୀ/ଚpଭାଗା ନଦୀ, ଚି େତାáଳା
ନଦୀ, େଗାମତୀ ଇତାଦି ପମୁଖ
ପାଚୀ ନଦୀ :
ପାଚୀର अନ अଥ ପବ
ୂ ଦ
 ି ଗ ଏହି ନଦୀଟି ସୃି େହବା ାନରୁ
ପବ
ୂ ମ
 ୁଖୀ େହାଇ ଗତି କରି ସମୁଦ ବeେର ମି ଶୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାଚୀ
ନଦୀ କୁ ହାଯି ବାର ଯଥାଥତା ପତି ପାଦି ତ େହାଇଥାଏ
ଗୁ ସରସ ତୀ :
େପୗରାଣିକ କଥାବ^ୁ अନୁ ସାେର େଦବ େଦବ ମହାେଦବ- େରତ
ସାଗର ବeେର ପତି ତ େହାଇ ବଡ଼ବାନଳ ଜାତ େହଲା ତାହା
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ଚତୁ qtଗକୁ ବାପି ଗଲା ଏହି ବାଡ଼ବାନଳକୁ େକହି ପଶମି ତ କରି
ପାରି େଲ ନାହX େତଣୁ େଦବତାମାେନ ଚି kିତ େହାଇ ସୃିକ]ା ବହEାନି କଟେର ପହି ଗୁହାରୀ କରି େଲ ବହEା- ସହ ଆେଳାଚନା ପେର
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େଦବତାେମ} ମାତା ଗyା ଓ ଯମୁନା ଆଦି େଦବୀମାନ-ୁ ପାଥନା କେଲ ଏମାେନ ସମେ^
ବାଡ଼ବାନଳ ଶାk କରି ବାକୁ अeମତା ପକାଶ କରି େଲ େଶଷେର ବହE ସରସ ତୀ-ୁ ଧାନ
କରି ବାକୁ େଦବୀ ପସନ} େହାଇ େଧୖ ଯ ଧରି ବାକୁ କହି େଲ ସରସ ତୀ କନକଗିରି
େକାଟରେର ଗୁ ଭାବେର ରହି ଥିେଲ େସଠାେର େସ ପାତାଳ ଗଭେର ଗତି କରି କପି ଳ
ମୂନୀ- ଆଶମେର ପହିେଲ େସଠାରୁ େସ ପୁବଗ
 ାମୀ େହାଇ ସାଗର ସହି ତ ମି ଳିତ
େହବାରୁ ବାଡ଼ବାନଳ ଶାk େହଲା େତଣୁ େସହି ନଦୀକୁ ସରସ ତୀ ବା ଗୁ ସରସ ତୀ
େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଏ
ବହEନଦୀ / ବହEତନୟା :
ପୁରାଣେର ପାଚୀ ନଦୀର ଉá]ି ସfୀୟ ଭିନ} ଭିନ} କାହାଣୀ ଓ ମତ ରହି ଛି
ପାଚୀ ମହାତE ପୁରାଣ अନୁ ଯାୟୀ ପାଚୀ େହଉଛkି ସଂସାରର ସୃିକ]ା ବହEା-ର କନା
େତଣୁ ଏହି ନଦୀକୁ ବହE ତନୟା କୁ ହାଯାଏ अତି ବଡ଼ି ଜଗନ} ାଥ ଦାସ- .ାରା ରଚି ତ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଗବତର ପଥମ ଖwର ନବମ <pେର ପାଚୀକୁ ବହEନଦୀ ଭାବେର ବ%ନା
କରାଯାଇଛି 
ତୀେଥଶରୀ :
ପାଚୀର ସଭତା ବହୁ ପାଚୀନ ଏହି ସଭତାେର କଳା, ାପତ, ବାଣିଜ ଓ ଧମ
ଆଦି େର ବହୁବି ଧି ବି କାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ପାଚୀ ସୁନାବା ଥିଲା େତଣୁ ଏହାର
ତଟେଦଶେର ଏକ ଉନ} ତ ସଭତା ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା େବାଲି ବି ଶାସ କରାଯାଏ ଏହି
ସଭତାର अଧି ବାସୀମାେନ ଶି ବ, ବି zୁ, େଦବୀ, ଗେଣଷ ଆଦି େଦବାେଦବୀ-ର ଉପାସକ
ଥିେଲ େତଣୁ ପାଚୀ ନଦୀ ଧାରେର ଉପାସନାଳୀ ରୂପେର अେନକ େଦବାେଦବୀ ମpିର
ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ ଇତି ହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହାର ଦୁ ଇ ପାଶ ଧାରେର .ାଦଶ ଶnୂ,
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.ାଦଶ ମାଧବ, .ାଦଶ େଦବୀ ଏବଂ ଗେଣଶ ମpିର ଏେବ ମଧ ବି ଦମାନ େତଣୁ ଏହି
ମpିରରୁ େଦବାେଦବୀ ମାନ-ର ସ}ାନଜଳ ନି ାସି ତ େହାଇ ପାଚୀ ନଦୀେର ମି ଶୁଥିବାରୁ
ଏହାକୁ ପବି ତ ଭାବେର ମେନ କରାଯାଏ अେନକ ତୀଥର ଜଳ ଏହି ନଦୀେର ମି ଶୁଥିବାରୁ
ଏହାକୁ ତୀେଥଶରୀ କୁ ହାଯାଏ
ପଥର ବୁ ହା ନଦୀ / ଚpଭାଗା ନଦୀ :
େଭୗଗଳି କ ିତି ଓ ଇତି ହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏକଦା ପାଚୀ ନଦୀ ସୁନାବା ଥିଲା ଏହି
ନଦୀେର ସାଧବପୁअ ମାଏ େବାଇତେର ଯାତା କରି ବି େଦଶକୁ ଯାଇ अେନକ ଧନରତ}
େଦଶକୁ େବାହି ଆଣୁଥିେଲ ପାଚୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖାନଦୀ େକାଣାକେଦଇ ଚpଭାଗାେର
ମି ଶୁଥିଲା େସହି ନଦୀକୁ ଚpଭାଗା ନଦୀ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା ଉଳର ନରପତି
ଲାyୁଳା ନରସି ଂହେଦବ ନି ଜ ମା’- ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ସୂଯ ମpିର ନି ମା ଣ
କରାଇଥିେଲ େସହି

ମpିରଟି

ଚpଭାଗା ନଦୀର ପଦEାନାମକ ଗwେର ନି ମା ଣ

େହାଇଥିଲା ଏହି ମpିର ନି ମା ଣେର ଟନ୍ ଟନ୍ ବା ମହଣ ମହଣ ଓଜନର ମୁଗୁନି ପଥର
ବବହାର କରାଯାଉଥିଲା େସଥିପାଇଁ େକାଣାକ ମpିରକୁ ବ ାକ୍ ପାେଗାଡ଼ା େବାଲି ମଧ
କୁ ହାଯାଏ ବି ଶାସ କରାଯାଏ ଏହି ମହଣ ମହଣ ଓଜନର ପଥର ସବୁ େବାଇତ
ସାହାଯେର ପାଚୀନଦୀ ମଧ େଦଇ अଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମpିରଟି ସଂପ%
ୂ  େହାଇଥିଲା
େତଣୁ ଏହି ନଦୀ ମଧ େଦଇ ପଥରବୁ ହା କାଯ େହାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଥର ବୁ ହା ନଦୀ
ମଧ କୁ ହାଯାଏ ଏେବ ବି ଜୁ େଣଇ ଓ ମାଟିଆପଡ଼ା ନି କଟେର अେନକ ପଥର େପାତି
େହାଇ ରହି ଛି
ଚି େତାáଳା :
ଏହି ନାମକରଣ ପଛେର ଏକ ସୁpର େପମକାହାଣୀ ରହି ଛି ଚଇତ ଓ ଉáଳା
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ପରରକୁ ଭଲପାଇ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ େତଣୁ ଏହି ନଦୀକୁ ଚି େତାáଳା କୁ ହାଯାଏ ଏହି
ନାମକରଣ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି େଲାକକଥା ଗହଣୀୟ
ପଥମଟି େହଲା େଚୖ ତ ଜେଣ ରାeସ ଏବଂ ଉáଳା ଜେଣ ବାହEଣୀ କନା େହାଇଥିେଲ
ମଧ ପରରକୁ େପମ କରି ବି ବାହ କରିଥିେଲ ଏେବ େଚୖ ତ- ନାମ अନୁ ସାେର
ଚି େତଶରୀ ଏବଂ ଉáଳା- ନାମ अନୁ ସାେର ଉáଳା େବାଲି ଦୁ ଇଟି ଗଁା ରହି ଛି
ଦି ତୀୟ େଲାକକତା अନୁ ଯାୟୀ େଚୖ ତ େହଉଛkି େଚୖ ତ ରାଜବଂଶର ଜେଣ ସୁଶାସକ
ଏବଂ ଉáଳା େହଉଛkି ଜେଣ ବାହEଣୀ କନା େଚୖ ତ ଛଦEେବଶେର ଗାମ ଭମଣ
କରୁଥିବା ସମୟେର ବାହEଣୀ କନା ଉáଳର େସୗpଯେର ବି ମୁ© େହାଇ ବି ବାହ
କରି ଥିେଲ େସ ଉáଳାକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େଯ ତା- କଥା अନୁ ସାେର ରାଜର
ଉନ} ତି ପାଇଁ େକନାଲ େଖାଳାଇ ଚାଷବାସର ସୁବେpାବ^ କରିଥିେଲ ଫଳେର
ପଜାମାେନ

ବହୁତ

ଖୁସି

ଓ

ଆନpେର

କାଳାତି ପାତ

କରୁଥିେଲ

ଏହି

ଦୁ ହX-

ନାମାନୁ ସାେର ପାଚୀର ନାମ ଚି େତାáଳା କରାଯାଇଛି 
େଗାମତୀ :
ପାଚୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖାନଦୀ େଗାମତୀ ବା ଲଳି ତା ନଦୀ ପାତାଳଗାମୀ େହାଇଛି 
ତାହାରି କୂଳେର ଲଳି ତା େଦବୀ ବା अମି କା େଦବୀ- ମpିର ରହି ଛି ଏହା ପି ତପଡ଼ାର
अମେରଶର ଠାେର अବିତ ଏହାକୁ େଗାତୀଥ ମଧ କୁ ହାଯାଏ ଏହାର ନାମାନୁ ସାେର
ପାଚୀ ନଦୀକୁ େଗାମତୀ ମଧ କୁ ହkି 

ସହାୟକ ପୁ^କ : ପାଚୀର ପାଚୀନତା : େସାମନାଥ ପାତ
ବି ଭୁତି ପର
ୂ , କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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ମାତୃ ଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବି କାଶ
ମାତୃ ଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବି କାଶ ପଥେର ବହୁ ଆେpାଳନର ପଭାବ ଓ
ପତି କି ୟା
ମାତୃ ଭାଷାର

ସୁରeା

ବପରି କର। ବି ଭିନ}

ଓ

ବି କାଶ

ପାଇଁ

ଓଡି ଶା

ସରକାର

ତଥ ଓ ପରି ସଂଖାନ अନୁ ସାେର ଓଡି ଆ

ଭାଷାର ପେୟାଗ ଓ େଲାକପି ୟତାର अନୁ ପାତ କମଶଃ କମି ବାେର
ଲାଗିଛି। ଆkଜାତି କ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପେୟାଗ େଯଉଁ
ତୁ ଳନାେର େଲାକପି ୟତା ବଢି ବାେର ଲାଗିଛି ତାର ପଭାବ ଆମ
ମାତୃ ଭାଷା ଓଡି ଆ ଉପେର ପଡି ଛି। ଶି eା, ବାଣିଜ-ବବସାୟ ଓ
ପଶାସନି କ େeତେର େଯେତ ପରି ମାଣେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ¤
ଦି ଆଯାଉଛି , େସହି ତୁ ଳନାେର ଓଡି ଆ ଭାଷା ମଯାଦାରୁ ବିତ
େହାଇଛି । ୨୦୨୪ ମା ମାସ ୧୧ ତାରି ଖ ଦି ନ ଆମ ମାତୃ ଭାଷା ଓଡି ଆ,
ପଚୀନ ତଥା ଶ±ୀୟ ଭାଷାର ମାନତା ପା େହାଇଛି । ଏତଦ୍ ବତୀତ
ସରକାରୀ େeତେର ଓଡି ଆ ଭାଷାର ବବହାର ଓ ପଚଳନ କରି ବାକୁ
ନି ୟମ ପଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଭାଷା ନି ୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା
अଧାପି କା ର~ିତା ପାତ

ବoିବି େଶଷ-ୁ ଦw ବି ଧାନର ବବା ମଧ େହାଇ ସାରି ଲାଣି। ମାତ
ଏକ ପାଚୀନ ସମୃ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ବବହାର କମି ବା ନି ିତ
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ଚି kାଜନକ। ମାତୃ ଭାଷାର ାନକୁ अନ େକୖ ାଣସି ଭାଷା अoିଆର କରି େନଉଥିବାରୁ
ଓଡି ଆ ଭାଷା ସଂ-ୁ ଚି ତ େହବା ସ ାଭାବି କ।
ସମୟ ପଥେର ଓଡି ଆ ଭାଷା ବହୁ ଘାତ-ପତି ଘାତ ତଥା ଚକାkର ସ¸ଖୀନ
େହାଇଛି । ବyାଳୀମାନ- ଦ¤ାରା ପାେୟାଜି ତ ଭାଷା ବି େଲାପ ଆେpାଳନ ଓଡି ଆ ଜାତି
ପାଇଁ ଗଭୀର ଉଦେବଳନ ସୃି କରି ଥିଲା। ଭାଷା ବି େଲାପର ଚକାk ଓଡି ଆ ଜାତି ପାଇଁ
େସୖ ଭାଗ ଆଣିେଦଲା। ଏହି ଆେpାଳନ ମୁw େଟକି ବା ଫଳେର ଓଡି ଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ¤
ବୃ ିପାଇଲା।

ଓଡି ଶାର

ବୁ qିଜୀବୀମାେନ

ମୃିେମୟ

ବyାଳୀ

ମାନ-

ଚକାkକୁ

େଖାଲାେଖାଲି ଚାେଲଂଜ୍ କରି ଥିେଲ। ଫଳସ¤ରୂପ ଓଡି ଆ ଭାଷେର ବହୁ ପାଠପୁ^କ
ପଣୟନ କରାଗଲା। ଫକୀର େମାହନ େସନାପତି , ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାୟ,
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, ଗyାଧର େମେହର ଆଦି ମହାମନି ଷୀମାେନ େଲଖନୀ ଚଳାଇେଲ। ସୃି
େହଲା ବହୁ ସାହି ତ ପୁ^କ। ଉମାନର ସାହି ତସୃି ସହି ତ ବାକରଣ, अନୁ ବାଦ
େeତେର ଗୁରୁତ¤ ଦି ଆଗଲା। କାkଚp ଭ,ାଚାଯ- ଉoି, ‘ଉଡି ଆ ଏକଟା ସ¤ତ ଭାଷା
ନୟ’, ଏକ ଇଷାକାତର ଉoି େବାଲି ପମାଣିତ େହଲା।
ଭାଷା ବି େଲାପ ଆେpାଳନ ଓଡି ଆ ଜାତି ର ମମେବଦନାକୁ କରିଥିଲା ଦୁ ଇଗୁଣିତ।
ଇଂେରଜ ଶାସକମାେନ ମଧ ତାହା अନୁ ଭବ କରି ଥିେଲ। େତଣୁ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ଉନ} ତି
ପାଇଁ ସହୃଦୟତା ାପନ କେଲ। ଭାଷା ବି େଲାପ ଆେpାଳନ ଓ ସ¤ତ ଓଡି ଶା ପେଦଶ
ଗଠନ, ଓଡି ଶା ପାଇଁ ଥିଲା ଆଶୀବାଦ। ଓଡି ଶାରୁ ବହୁ ଜନନାୟକ- अବି ଭାବ େହଲା।
ସାହି ତ େeତେର ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା େହଲା अନୁ ରଣିତ। ସମକାଳୀନ अନାନ
ଭାଷାେର ମଧ ସୃି େହଲା ଜାତୀୟତାେବାଧ।
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ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରେମାହନ େସନାପତି , ଗyାଧର େମେହର, ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ
ଆଦି େଲଖକ ମାତୃ ଭାଷା ଉନ} ତି ପାଇଁ ରଚନା କେଲ ହୃଦୟଶୀ କାବକବି ତା। ମାତୃ ଭୂ ମି
ଓ ମାତୃ ଭାଷାକୁ ଗୁତୁତ¤ େଦଇ ଗyାଧର େଲଖିେଲ"ମାତୃ ଭୂ ମି ମାତୃ -

ଭାଷାର ମମତା

ଯା ହୃେଦ ଜନମି ନାହX,
ତାକୁ େଯେବ-

ାନୀଗଣେର ଗଣିବା

अାନ ରହି େବ ନାହX ।"
(ମାତୃ ଭୂ ମି)

"ଉ େହବା ପାଇଁ କର େଯେବ ଆଶା
ଉ କର ଆେଗ ନି ଜ ମାତୃ ଭାଷା
ମାତୃ ଭୂ ମି ମାତୃ ଭାଷାର ବଦନ
ଦୀକର େଦଇ ଧନ ଧାନ ମନ ।"
(ଉଦେବାଧନ)
ଏହି ଭାବଧାରାେର ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ ମାତୃ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ¤ େଦଇ େଲଖିେଲମାତୃ ଭୂ ମି ମାତୃ ଭାଷା ଉଭେୟ ଜନନୀ
େସବୀ ତା-ୁ ଭoଭେର
ଦି ବସ ରଜନୀ ।"
ସମକାଳୀନ ସମୟେର ବହୁ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାପ%
ୂ  ସାହି ତ, ଜନସାଧାରଣ-ୁ
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େଦଶେପମେର ପାବି ତ କେର। ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, ଲeEୀକାk ମହାପାତ, ବୀର କି େଶାର
ଦାସ, େଗାପବfୁ ଦାସ- କବି ତା େଦଶବାସୀ-ୁ େପରଣା େଯାଗାଇଲା। େକବଳ କବି ତା
େeତେର ନୁ େହଁ ବରଂ ନାଟକ ରଚନା େeତେର ମଧ େଦଶେପମର ବହି} ପଜଳି ତ
େହଲା। େଦଶ ଓ ଜାତି ର ଉନ} ତି ପାଇଁ ବହୁ େଲଖକ ଓ ସମାେଲାଚକ େଲଖନୀ ଚାଳନା
ଦୃ ଢି ଭୂତ େହଲା। ସାମଗି କ ଦୃ ିରୁ ଓଡି ଆ ଭାଷା ବି େଲାପ ଆେpାଳନ ଓଡି ଶାବାସୀଭାଷା - ସାହି ତ - ସମାଜେସବା - ଜାତି େପମ -େଦଶେପମକୁ ସୁଦୃଢ କଲା। ଶା±ୀୟ
ଭାଷାର ମାନତା ପାି ପେର ସରକାର- ପୟାସ ଓଡି ଆ ଭାଷାର ଭବି ଷତକୁ ଉ¦¤ଳ
କରି ବ େବାଲି ଆଶା।
ସ}ାତେକା]ର ଭାଷା ଓ ସାହି ତ ବି ଭାଗ
ଉ]ର ଓଡି ଶା ବି ଶ¤ବିଦାଳୟ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ : अୋବର ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ अୋବର ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ(ଆପଣ- ନାମ)
ନାମ) : October 2018
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହX ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ା <ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ^େଲଖା
ସୁpର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ#ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହX
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି ା ପବf ପଠାଉଛkି େତେବ ଧାନ ଦି अm, ପେତକ ଶ¨
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ%
ୂ  େଛଦ, ଯୁoାeର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଆପଣ- ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବfୁ - .ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନି अm
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହX, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁpର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ<ରଣ ନି ମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି
େଲଖା ହX ପଠାm କି ଛି ବfୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି kାେର ପକାଇ
େଦଉଛkି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ¸ଖୀନ େହଉଛୁ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି ବfୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା
ପଠାଇଛkି  ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ® ଭ]t େହଉଛି ଏବଂ ସ#ାଦନା
କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
ବାରାର अନୁ େରାଧ ସେ] अେନକ ବfୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା
ପଠାଉଛkି  ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସ#ାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ନ अାଧିକ ପୃ/ା
ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଏବଂ ଏଥି ପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ େଦଖା
େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସµ୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର
ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁ ନାହାkି ତା େହେଲ अନ ଉପାୟ କରm
ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥି ବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠାm
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାm ନାହX ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହX େକବଳ
ଇେମଲ୍ .ାରା ହX େଲଖା ପଠାm
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