
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  1 

େସେ��ର୍େସେ��ର୍େସେ��ର୍େସେ��ର୍, , , , ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ୨୦୧୮ ସଂ<ରଣସଂ<ରଣସଂ<ରଣସଂ<ରଣ    



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  2 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ସ#ୂ%� ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ସାହିତ� ଇ-ପତି� କା 

ପ�ତି/ାତା - ସ#ାଦକ 
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ବୀମା ନଗର, ଦି� ତୀୟ ଗଳି, ବ� ହE ପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ / ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ | ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 

ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 
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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ%ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହX 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ]�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହX େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ^ ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ-ର ସ#ୂ%� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ#ାଦକ କି�ା ପ�କାଶକ- ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହX ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହX ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ-ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ]ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ-ର, ଏଥିେର 
ସ#ାଦକ କି�ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ]ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହX 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ#ାଦକ- ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 

अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ�ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 

ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 

ସ#ୂ%� अଧିକାର େଲଖକ-ର ରହିବ, େସ ଚାହXେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 

ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି�ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ଗେଣଶ ଉdବ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଉପଲେe 
ଆହ� ାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, 
ଶୁଭାକାଂeୀ ବfୁ ମାନ-ୁ ତଥା ସମ^ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭgା 
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 େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛkି େସମାନ-ୁ ବିନୀତ 

अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପeା କରm 

ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧ�ମେର େଲଖା 

ପଠାଇଥିେବ େସମାନ-ୁ ତୁରk ଇେମଲ .ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ�fୀୟ 

ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ଆପଣମାେନ ଜାଣkି ଏହି ପତି� କା େକୗଣସି ବ�ବସାୟିକ ବା ଲାଭଜନକ 

ପତି� କା ନୁେହଁ, େତଣୁ ଏହାକୁ ଧାଯ�� ସମୟ ମଧ�େର ପ�କାଶନ କରିବା, 

କାଯ��ବ�^ତା ଭିତେର ସnବ େହଉନାହX, େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ ମାସେର କିଛି 

ଦିନ ବିଳ� େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�oିଗତ ଭାବେର eମାପ�ାଥ�ୀ 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ]�  अେନକ ବfୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 

ନାହାkି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ-ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 

ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବp କରିେଦେବ, କାରଣ 

େସମାନ-ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 

ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲe� େତଣୁ େମାର 

ବ�^ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେqଶ�େର 

ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ- ସହେଯାଗ 

ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ- ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ, , , , ସ#ାଦକସ#ାଦକସ#ାଦକସ#ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ- ପାଇଁ ସଚୂନା    
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ସ#ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ  ୧୨ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୨୭ 

ସୁେନଲି ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୨୮ 

ସଂପକ� ଏକ ସୁନାହାର   ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼tଆ     ୩୮ 

ଗରୀବ     अନୁସୟୂା େଜନା     ୪୫ 

अେବୖଧ     ଭାଗିରଥୀ େବେହରା    ୫୦ 

ଜୀअkା ଶବ    ପି�ୟ-ା ସାହୁ     ୭୫ 

ଭାବନାର ଏପାଖ େସପାଖ  କଲ�ାଣୀ ନp     ୮୧ 

ନିରୀହର ଦw    ଶିବାନp ବନେଛାର    ୮୩ 

अେବୖଧ ସkାନ    ଗଦାଧର ବଳ     ୮୬ 

େଖଳଣା     ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୯୧ 

ଗପ େହେଲ ବି ସତ   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୯୮ 

ସିଏ ବି ମାଆ    ସୁଷମା ପରିଜା     ୧୦୩ 

ପରିଭାଷା     अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ    ୧୧୪ 

ମିଲି अପା     ଲିyରାଜ ପ�ସାଦ अମଲୂ� ପ,ନାୟକ ୧୧୭ 

କାହାକୁ ନ ମଣିବ ହୀନ   ବିzୁପି�ୟା ପଝୂାରୀ     ୧୧୯ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ଝଗଡ଼ା     अନସୟୂା ପwା     ୧୨୧ 

ସବୁଜ ପୃଥିବୀର ସ�ପ}   ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୧୨୩ 

अପରାହ}ର ଛାଇ    େଜ�ାତିର~ନ ମହାରଣା   ୧୨୮ 

ଝଡ଼ାପତ�      ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି    ୧୩୩ 

ମଁୁ ତୁେମ ଆଉ େସ   ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର    ୧୪୦ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୫୧ 

ଶିeା ଓ ଶିeକ : କାଲି ଓ ଆଜି କା]tକ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୧୫୨ 

େମୗସୁମୀ ଓ ବିଧାତା   କାହ} �ଚରଣ ସାହୁ     ୧୫୫ 

ମାଆ ପରି କିଏ େହବ   अମି�କା ସ�ାଇଁ     ୧୫୭ 

ଆମର अଟଳ : अମର अଟଳ  ପ�କାଶ ଚp�  ପwା     ୧୫୮ 

ତୁମପରି କିଏ େହବ   ଜୟk କୁମାର ସାହୁ    ୧୬୦ 

ମଁୁ ସପନର େସୗଦାଗର   େକଶରୀ ପ�ସାଦ ମହାkି    ୧୬୧ 

ପର^ ପର^    ହରିହର ପwା     ୧୬୩ 

ହ^େରଖା     ରିଭୁ ଆଭୁଷଣ ପwା    ୧୬୫ 

େସ ନି�ୟ ଆସିବ   ହିେତଶ ମହାପାତ�      ୧୬୬ 

ଆଖି      ପ�ଭାତ କୁମାର ଆଚାଯ��    ୧୬୮ 

େମା ପିଲାଦିନ    େବବିସିEତା      ୧୭୦ 

ଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁ   ବpିତା କର      ୧୭୧ 

ବିରହିଣୀ ରାଧା    େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ    ୧୭୨ 
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ଆଶାର ନଈକୂଳ    ରବୀp�ନାଥ ମହାରଣା    ୧୭୩ 

ବିଘ}ରାଜ     େସୗମ�ର~ନ ପାଲ    ୧୭୪ 

ସ#କ�     ଦୀପକ ଷଡ଼yୀ     ୧୭୫ 

अଳିଆ ଗଦାର अେଲାଡ଼ା ତୁଳସୀ େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ    ୧୭୬ 

ବିପିଏଲ୍ କାଡ୍�    ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି    ୧୮୦ 

अମର अଟଳ    ସାଗର ନାୟକ     ୧୮୩ 

ସ�ପ} ନା ତୁ ସତ    ଶୁଭମ କୁମାର ଧଳ    ୧୮୬ 

अkିମ ପତ�      अରୁଣ କୁମାର ପାତ�     ୧୮୭ 

କଳାପ�ୀତି     ଗyାସୁନpିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ   ୧୯୦ 

अବିସE �ତ     ଆଦ�ା अନିpିତା ଦାଶ    ୧୯୩ 

ବଳୟ     ଡା ନୀଳମାଧବ କର    ୧୯୪ 

ମାନସ ମ�ନ    ଜୀବେନpୁ େଜନା     ୧୯୬ 

ଏକ ପ�ଶ}ବାଚୀ    ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର    ୧୯୭ 

ଆସ ପଜିୂଯିବା ଗୁରୁ   କବିତା ମହାkି     ୧୯୯ 

ଗୁରୁ      ରାେଜp�  ଗିରି     ୨୦୧ 

ଭୁଲି ହୁଏନା     ସେkାଷ କୁମାର ରାଉତ    ୨୦୨ 

େଦବକୀନpନ    େଗୗରାଂଗ ଚରଣ େବେହରା   ୨୦୪ 

େମା ପୁତୁଲୁ ମା...    ନିରୁପମା ନାୟକ     ୨୦୬ 

େକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି�ୟ ରାେଜଶ ପଝୂାରୀ     ୨୧୦ 
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େହ ପ�େଭା     ଚି]ର~ନ ସାହୁ     ୨୧୧ 

କୁନିଝିअ     ସସିEତା ମହାkି     ୨୧୩ 

େହ େପ�ମ     ତୁଷାରକାk ପ�ସାଦ    ୨୧୫ 

ଜୀବନନଈର ବାଟ   ତପନ କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୨୧୭ 

େଭାକ     ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ,ନାୟକ   ୨୧୮ 

ଭାରତମାତା    ପ�ଫୁଲ କୁମାର ନାହାକ    ୨୨୧ 

ତୁମପାଇଁ     ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୨୨୩ 

କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ   େସୗମ�ାସୁଚରିତା େସଣ    ୨୨୪ 

ବସି ମଁୁ ମନେର ଭାେଳ   ଶିଶିର କୁମାର ପwା    ୨୨୬ 

ରାeୀ      ଶରତ କୁମାର ଦାସ    ୨୨୭ 

କଳାଚଷମାର ସଂସାର   ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୨୯ 

ମା ପରି େକହି ନାହX   ଧୀେରp�       ୨୩୦ 

ବଦମାସ େପ�ମିକ    ପ�ାଣକୃz ମହତାର    ୨୩୧ 

େସକାଳ ପଖାଳ    ହେରରାମ ପwା     ୨୩୩ 

େକହି ତ ନିଜର ନୁହଁ   କୁମାର େଲାେକଶ୍     ୨୩୫ 

ବpୀପରି ଲାେଗ    େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ    ୨୩୬ 

ମଁୁ କଣ ମଣିଷ?    अେଶାକ କୁମାର ପଧାନ    ୨୩୮ 

ଭାରତ ଆମ ଗଁା    अନk କୁମାର ଦୀପ    ୨୪୧ 

ପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେର   ପ�ଣତି ମହାପାତ�      ୨୪୩ 
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ପ�ଥମ େଦଖା    ରାହାସ କୁମାର େବେହରା   ୨୪୬ 

ପ�ତୀeା     େଦବବ�ତ େଜନା     ୨୪୯ 

କେ�ଇ ସଜ    ସଂ<ୃତି ମହାkି     ୨୫୦ 

େସବା ହX େଶ�/ଧମ�   ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୨୫୨ 

ଭଉଣୀଟିଏ ଦିअ    ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ    ୨୫୪ 

ହିେତୖଷୀ     ବିzୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ,ନାୟକ  ୨୫୫ 

ଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତ!   ପି�ୟ-ା ପି�ୟଦଶtନୀ ପାଢ଼ୀ   ୨୫୮ 

अଧାଗଢ଼ା ଦିअଁ    ପି�ୟ-ା ସାହୁ     ୨୫୯ 

ରଜନୀଗfା େସ    ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�    ୨୬୦ 

ଗୁରୁ ଉପାସନା    େରାଜା ପwା     ୨୬୧ 

ଭାବନା     ରମା କାk ମିଶ�     ୨୬୩ 

ମନ ଓ ବିେବକ    ନେରp�  ସାହୁ     ୨୬୭ 

ସବୁ ଠିକ୍ अଛି    ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୨୬୯ 

ରାeୀ ପେୂନଇଁ    େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୨୭୧ 

ଜୀବନଯ�     ଶ�ୀନୀଳକ� ମହାkି    ୨୭୩ 

େମାହ ମରୀଚିକା    ରୁଖସାର୍ େବଗମ୍     ୨୭୪ 

ବିଚିତ�  େମା ଭାରତ   କୃz ଦାସ      ୨୭୫ 

ମଁୁ      ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୨୭୭ 

ତମ ପାଇଁ     ଇତି ଦାସ      ୨୭୯ 
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ଥେର ଯଦି ପଚାର   ଡଃ अସିତ୍ କୁମାର ସ�ାଇଁ    ୨୮୦ 

ଜୀବନନଈ     ସ�ିଦାନp ବାରିକ    ୨୮୨ 

अଜଣା େପ�ମ    ସିEତା ତି� ପାଠୀ     ୨୮୪ 

ଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣା   ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’   ୨୮୭ 

ଆକାଶ ପରିକା ପିତା   ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ    ୨୮୯ 

ଶ�ାବଣ ରାତି    ସତ�ବ�ତ ବାରିକ     ୨୯୧  

ଥେର େଫର    ମିହିର ପwା      ୨୯୨ 

ଭଗବାନ କିଏ?    ସୁଶାk କୁମାର ଧଳ    ୨୯୪ 

ମଶା      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୨୯୬ 

କାହXକି ଢାଳୁଛ ଲୁହ?   ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୨୯୮ 

ସ�ାଧୀନ ଭାରତ ଝିअ ମଁୁ   ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୯୯ 

ଧରଣୀର ବିଳାପ    ଜଗଜୀବନ େସଠୀ    ୩୦୧ 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟି   ରାମ କଲତା     ୩୦୩ 

ସମଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୩୦୮ 

ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର୍    eମାନିଧି ସାହୁ     ୩୦୯ 

ଯଉତୁକ     ରମଣୀର~ନ ବିଶ�ାଲ    ୩୧୧ 

ଗଡୁ      ମେନାଜ ମହାନp     ୩୧୩ 

େନତା     ଶିବାନp ବନେଛାର    ୩୧୫ 

ନାରୀ      କବି ପ�ସାଦ      ୩୧୭ 
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ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ନିମେk ଆପଣ- େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ନିମେk ଆପଣ- େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ନିମେk ଆପଣ- େଲଖା ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ ନିମେk ଆପଣ- େଲଖା 
अେ�ାବର अେ�ାବର अେ�ାବର अେ�ାବର ୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ�ିବା ଦରକାର    

ମୁସକିଲ୍     ଶ�ୀୟକାk ଦାସ     ୩୨୦ 

ଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତିନ୍ ମାଲି   ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼tଆ     ୩୨୧ 

ବଂଝା ରଜାର୍ କଥା   ମେନାଜ ମହାନp     ୩୨୫ 

ଧର୍ ସା ବାଟ    ପ�ସନ}  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୩୩୦ 

ପ�ବf ବିଭାଗ           ୩୩୩ 

ଭାରତବଷ�     ଶ�ୀେବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୩୩୪ 

ସୁରeା ବିଚାର    ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�    ୩୪୧ 

ବାେସନ- ଚିତ� କଳା   ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ    ୩୪୮ 

ମାନବ ଓ ରା��  ଇତିହାସ  ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶtନୀ    ୩୫୧ 

େଦଓମାଳୀ     ମେହp�  କୁମାର ନାୟକ    ୩୫୭ 

ପ�ାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣ  अନାମ ଚରଣ ସାହୁ    ୩୬୦ 

ମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶ अଧ�ାପିକା ର~ିତା ପାତ�    ୩୬୪ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୬୮ 
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ସ#ାଦକ- କଲମରୁସ#ାଦକ- କଲମରୁସ#ାଦକ- କଲମରୁସ#ାଦକ- କଲମରୁ............    
ସଂପାଦକୀୟ 

 ନମ<ାର, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େସେ��ର ୨୦୧୮ ସଂ<ରଣକୁ 

ଆପଣ-ୁ େଭଟି େଦଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ପବୂ�ଭଳି େସ}ହ 

େଦେବ ଏବଂ ଏହାର ଉନ} ତି େହତୁ ନିଜସ� ସୁଚିkିତ ମତାମତ ଦିअm 

ଆମ ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ୍ ସେମତ ଏହାର ଆw�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଆପଣ 

ଗୁଗୁଲ୍ େପ� େ�ାରରୁ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରିପାରିେବ ଏହା.ାରା ଆପଣ 

ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ ଏବଂ ଆହ� ାନର ସମ^ ସଚୂନା 

ସହଜେର ପାଇ ପାରିେବ 

 ଚଳିତ ସଂ<ରଣକୁ ପଢ଼ିବା ପବୂ�ରୁ ଆସm େଦଖିବା ବିଗତ ଏକ 

ମାସେର େଦଶେର ଘଟିଥିବା କିଛି ପ�ମୁଖ ଘଟଣାର ସମ�କ ବିବରଣୀ 

ଦାେମାଦର ରାଉତ ବିେଜଡିରୁ ବହି�ୃତ  

 ମଇ ୨୯ ତାରିଖ ରାତ� ୀେର ସ�ଗ�ତ ପ�ାରୀେମାହନ ମହାପାତ� - 

ପ�େରାଚନାେର ନବୀନ ପ,ନାୟକ-ୁ ଗାଦିଚୁ�ତ କରାଯାଇ ପ�ାରୀ-ୁ 

ମୁଖ�ମ�ୀ କରାଇବାର େଯଉଁ ଷଡ଼ଯ� େହାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଭwୁର 

କରିବାେର ପ�ମୁଖ ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରିଥିବା ବରି/ ରାଜନୀତି� ଶ�ୀ 

ଦାେମାଦର ରାଉତ-ୁ ଗତକାଲି ଆନୁ/ାନିକ ଭାବେର ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ 

କରାଯାଇଥିବା ଖବର େସେତେବେଳ ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ�ି କରିଥିଲା 
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େଯେତେବେଳ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର ଶ�ୀ ରାଉତ ଚଳିତ ସରକାର- 

.ାରା େହାଇଥିବା अେନକ ଦୁନ�ୀତିର େଘାଷଣା େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର 

କରି ଚାଲିଥିେଲ େସ ଆଣିଥିବା ସମ^ अଭିେଯାଗ ଯଦି ସତ ତା େହେଲ 

ରାଜ� ସରକାର ନି�ୟ ଭାବେର ଏହାପାଇଁ ଉ]ରଦାୟୀ େହବା 

ଦରକାର 

 ଯଦି ଶ�ୀ ରାଉତ-ୁ ଦଳରୁ ବହି�ାର କରାଗଲା ଏହା େକଉଁଥି 

ପାଇଁ କରାଗଲା େସ ଦଳର ଜେଣ ବରି/ ସଦସ� ଥିେଲ କିm େସ 

ନିକଟ अତୀତେର ଆଣିଥିବା अଭିେଯାଗ େଯ ବ]�ମାନ ବିେଜଡ଼ିକୁ ଦଳୀୟ 

କମ�କ]�ା କମ କିm ଆଇଏସ୍ अଫିସର ମାେନ ଚଳାଉଛkିକୁ 

ଗnୀରତାର ସହ େଦଖାଯାଉଛି ବିଗତ ସ�ାହେର ଶ�ୀ ରାଉତ ନବୀନ 

ସରକାରେର େହାଇଥିବା େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ଦୁନ�ୀତି ବିଷୟେର 

ମୁହଁ େଖାଲି କହୁଥିବା େବେଳ अେନକ ହୁଏତ ଶ�ୀ ରାଉତ ଦଳ ଛାଡ଼ି 

ବିେଜପିେର ମିଶିେବ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ, କିm େସ ହX ପେର େଘାଷଣା 

କରି କହିଥିେଲ େଯ େସ ବିେଜଡ଼ି ଛାଡ଼ିପାରkି କିm ବିେଜପିକୁ ଯିେବ 

ନାହX 

 ଆଜି ତା-ୁ ଆନୁ/ାନିକ ଭାବେର ବହି�ୃତ କରାଯାଇଛି 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ପାଟt ସୁପି�େମା ଶ�ୀ ନବୀନ ପ,ନାୟକ ତିନିଦିନିଆ 

ଦିଲ� ୀ ଗ^େର ଥିବା େବେଳ ଏହି ନି�]ି ନିଆଯାଇଛି ସମେ^ 

अନୁମାନ କରୁଥିେଲ େଯ େସ ଦିଲ� ୀରୁ େଫରିବା ପେର େକୗଣସି 

ପଦେeପ େନେବ କିm ଶ�ୀ ରାଉତ-ୁ ବହି�ାର କରାଯାଇଥିବାର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  14 

ତରବରିଆ ନି�]ି କାହXକି ନିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ� ତଦkର ବିଷୟ 

 ବ]�ମାନ ବୁ�ିଜୀବି ମହଲେର ଦାବୀ ଉଠୁଛି େଯ ଯଦି ଶ�ୀ 

ରାଉତ-ୁ ତରବରିଆ ଭାବେର ଦଳରୁ ବହି�ାର କରିଛ ତା େହେଲ େସ 

କରିଥିବା ସମ^ अଭିେଯାଗ ମିଥ�ା େବାଲି ପ�ମାଣ କର େଦଖାଯାଉ 

ବଷ� ୨୦୧୯ ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି େକେତ ସବୁ ନାଟକ େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ 

 अପର ପeେର ଶ�ୀ ରାଉତ ନିଜର ବହି�ାର େନାଟିସ୍ ବିଷୟ 

ଜାଣିବାପେର କଟାe କରି କହିଥିେଲ ବ]�ମାନ ବିେଜଡ଼ିେର େକହି 

ନାହାkି ବିଜୁ- ଆନୁଗତ� ପାଇଥିବା ସବୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିେଲଣି, 

େକବଳ େଯଉଁମାେନ अନ�ାୟ, अନୀତି ଓ ଦୂନ�ୀତି କରିଛkି େସମାେନ 

ନିଜର ଗିରଫ େହବା ଭୟେର ହX ଦଳେର अଛkି େସ ମଧ� କହିଛkି 

େଯ ନବୀନ ପ,ନାୟକ ତା-ୁ ବହି�ାର କରିନାହାkି, ଦୁନ�ୀତି ଗ�^ 

ଦଳୀୟ କମ�ୀମାେନ ହX ଏହା କରାଇଛkି 

ମାନସେରାବର ଯାତ� ାେର କଂେଗ�ସର ଯୁବରାଜ 

 ବିଗତ ମାସେର କଂେଗ�ସର ରା�� ୀୟ ପ�ଭାରୀ ସଭାପତି ଶ�ୀ ରାହୁଲ 

ଗାfୀ अଚାନକ ମାନସେରାବର ଯାତ� ାେର ଯିବାପାଇଁ ନି�]ି େନଇ 

अେନକ-ୁ ହତଚକିତ କରିେଦଇଥିେଲ ବିଗତ ବଷ� ଗୁଜୁରାତେର 

ନିବ�ାଚନ ସମୟେର େସ अେନକ ମpିର ବୁଲି ବୁଲି ପଜୂା��ନା କରୁଥିବା 

ସମୟେର େସ ପଇତା ପିfୁଥିବା ହିpୁ େବାଲି ଦାବୀ କରାଯାଉଥିଲା 

କିm କ%�ାଟକ ନିବ�ାଚନ ପୁବ�ରୁ େସ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ- ସମeେର 

କଂେଗ�ସକୁ ଏକ ମୁସଲମାନ- ଦଳ େବାଲି େଘାଷଣା କରି ବିବାଦେର 
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ଫସିଥିେଲ େସ ଯା େହଉ ବ]�ମାନ ବଷ� ୨୦୧୯ ପାଇଁ ନିବ�ାଚନୀ अ- 

କଷା େହବାର अବ�ବହିତ ପବୂ�ରୁ େସ ମାନସେରାବର ଯାତ� ା ସମାପନ 

କରିଛkି, अବଶ� ପବୂ�ଭଳି େଯଉଁଠି ରାହୁଳ ଗାfୀ େସଇଥି ସମସ�ା 

ନ�ାୟେର ଏହି ଯାତ� ା ମଧ� ବିବାଦରୁ ଦୂରେର ନଥିଲା 

 ପ�ଥମତଃ ଏହି ଯାତ� ା ଚୀନ େଦଇ ସnବ େହଉଥିବା େହତୁ 

ବିେଜପି ଏହାକୁ କଂେଗ�ସ ଯୁବରାଜ- ଚୀନ ସରକାର- ସହ ଗୁ� 

ମ�ଣା େଯାଜନା େବାଲି େଘାଷଣା କରିଥିଲା େସ ବିଷୟେର अଧିକ 

ଚ��ା ହୁଏତ େହାଇ ପାରିଥାkା କିm ଏହି ସମୟେର ଶ�ୀ ଗାfୀ ଏମିତି 

କିଛି କରିବସିେଲ ଯାହା ସମ^-ୁ ଚକିତ କରିେଦଲା େସାସିଆଲ୍ 

ମିଡ଼ିଆେର ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓେର ଜେଣ ପରିଚାରକ କହୁଥିବାର 

େଦଖାଗଲା େଯ ଶ�ୀ ଗାfୀ ମାନସେରାବର ଯାତ� ାେର ଯାଉଥିବା େବେଳ 

ତା- େରେ^ାରଁାେର ଆମିଷ ଦ� ବ� ଭeଣ କରିଥିେଲ ଏହି ଖବର 

अେନକ-ୁ ଆେମାଦିତ ବି କରିଥିଲା କିm ଏହାକୁ େନଇ ରeଣଶୀଳ 

ହିpୁମାେନ ଆପ]ି ଜଣାଇଥିେଲ  

 େବୖଦୁ�ତିକ ଗଣମାଧ�ମକୁ ମଧ� ଭଲ େଖାରାକ ମିଳି ଯାଇଥିଲା 

ପେର अବଶ� ସଂପୃo େରେ^ାରାଂ ନିଜ େସାସିଆଲ୍ େନଟୱକ୍� ପୃ/ାେର 

ଏହି ବିଷୟେର ��ିକରଣ େଦଇ କହିଥିେଲ େଯ ଶ�ୀ ଗାfୀ ଆମିଷ 

ଖାଇନଥିେଲ, କିm ଭିଡ଼ିଓ େର େଦଖାଯାଉଥିବା ତଥ�କୁ अବିଶ�ାସ 

କରିବାର େକୗଣସି କାରଣ ନଥିଲା 

 ମାନସେରାବର ଯାତ� ା ସମୟେର ଶ�ୀ ଗାfୀ ନିଜର ଟି�ଟର 
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ଏକାଉ�େର କିଛି ଫେଟା େପା�୍ କରିଥିେଲ ଏହାକୁ େନଇ ମଧ� ବିବାଦ 

େଦଖାଯାଇଥିଲା ପ�ଥମତଃ ମାନସେରାବର अତି ଉ� �ାନେର 

ରହୁଥିବା େହତୁ େସଠାେର େମାବାଇଲ୍ ସଂେଯାଗ ସnବ ନଥିବା 

ସମୟେର େସ ଫେଟା େକମିତି େପ�ରଣ କେଲ ତାହା ଆଚମି�ତ 

କରିଥିଲା ପେର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମ େସ େଦଇଥିବା ସମ^ ଛବି 

ଗୁଗୁଲରୁ େଖାଜି ବାହାର କରିବାେର ସeମ େହବାପେର ସମାେଲାଚନାର 

ଶୀକାର େହାଇଥିେଲ େସ ଯା େହଉ, ମାନସେରାବର ହିpୁ ମାନ�ତାେର 

ଶୀଷ�ତମ �ାନ ଗ�ହଣ କେର ୧୯୬୨ ମସିହାେର ଚୀନ ସହ ଯୁ� 

ସମୟେର ଭାରତର अଧୀକୃତ ଏହି अ�ଳକୁ ଚୀନକୁ ତ�ାଳୀନ 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଜବାହାରଲାଲ େନେହରୁ ଚୀନକୁ େଦଇ େଦଇଥିେଲ 

ଏେବ େସଠାକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ ଚୀନର ଭିସା ଆେବଦନ କରିବାକୁ 

ପଡୁଛି େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି 

େକରଳେର ନନ୍ - ସହ ବ�ାଭୀଚାର 

 ଚଳିତ ସ�ାହର ସବୁଠାରୁ ଚ�tତ ଖବର ମଧ�େର ରହିଛି 

େକରଳେର ଜେନୖକା ଖ�ୀ�ିୟାନ୍ େସବିକା ବା ନନ୍ - ଧଷ�ଣର ଖବର 

ଘଟଣାେର ସଂପୃo ନନ୍ - ହିସାବେର अଭିଯୁo ବିଶପ୍ ତା-ୁ अନୁ�ନ 

େତର ଥର ଧଷ�ଣ କରିଛkି େସ ଏହି अନ�ାୟକୁ ଆଉ ସହ� ନ 

କରିପାରି େପାଲିସେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛkି  

 ଏହି ଘଟଣା ପ�ଘଟ େହବାପେର େକରଳର ଜେନୖକ ବିଧାୟକ 

ହାସ�ା�ଦ ବoବ� େଦଇ କହିଥିେଲ େଯ ସଂପୃo ନନ୍ ଜଣ- ଜେଣ 
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େବଶ�ା େହାଇ ପାରkି ଇgା ବିରୁ�େର େଯୗନ ସଂେଭାଗର अଧିକାର 

କାହାର ବି ନାହX େବାଲି େସ େବାଧହୁଏ ଭୁଲିଯାଇଥିେଲ ପେର େଗାଟିଏ 

ଗଣମାଧ�ମ ତା-ୁ ଏହି ବାବଦେର ପ�େଶ}ା]ର କରିବା ପେର େସ ନିଜ 

ବoବ�ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିେଲ  

 ଚ�� ତରଫରୁ ଏହି ସମ^ अଭିେଯାଗ ମିଥ�ା େବାଲି ଜଣାଇ ଏକ 

େପ�ସ୍ େନାଟ୍ ଜାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, େଯଉଁଥିେର अଭିେଯାଗ 

କରାଯାଇଥିଲା େଯ ଯଦି ସଂପୃo ବିଶପ୍ ମହିଳା-ୁ अସଦାଚରଣ 

କରିଥିେଲ ତା େହେଲ େସ ଏେତ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଥିେଲ କାହXକି? କାହXକି 

େସ ବିଶପ- ସହ ମିଶି अେନକ କାଯ��କ�ମେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ? 

କାହXକି େସ ନିଜ ଘେର ଆେୟାଜିତ अେନକ କାଯ��କ�ମକୁ ବିଶପ-ୁ 

ନିମkି� ତ କରି େନଉଥିେଲ ଏଥିେର େକୗଣସି ସତ�ତା ନାହX େବାଲି 

େସମାେନ ସଂପ%ୂ� अଭିେଯାଗ କେପାଳକ�ିତ ଏବଂ ଉେqଶ�ପ�େଣାଦିତ 

େବାଲି ଦଶ�ାଇ ଥିେଲ 

 କିm େକରଳ େପାଲିସେର ଦାୟର େହାଇଥିବା ମାମଲାର ଚାଜ�ସିଟ୍ 

ବାହାରକୁ ଆସିବାପେର ଏହା ଏକ ଧଷ�ଣର ମାମଲା େବାଲି େଘାଷଣା 

େହାଇଯିବା ପେର ଜେନୖକ ବିଧାୟକ ତଥା ଚ�� अନୁଧାବକ କହିଥିେଲ 

େଯ ସଂପୃo ବିଶପ୍ ମହିଳା- ସହ େଯୗନ ସଂେଭାଗ କରିନଥିେଲ ବରଂ 

େସ ମହିଳା-ୁ ଭଗବତ୍ ପ�ା�ି କରାଇଥିେଲ  

 େସ ଯାହା ବି େହଉ କିm େଗାଟିଏ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହX, ଜେଣ 

ମହିଳା ନିଜପ�ତି େହାଇଥିବା ପାଶବିକ अତ�ାଚାର ବିଷୟେର ମାମଲା 
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େପାଲିସେର େଦବାପେର ମଧ� ସଂପୃo अଭିଯୁo-ୁ ଗିରଫ 

କରାଯାଉନାହX କାହXକି? େପାଲିସ ତଦkେର େସ ହ^େeପ କରୁଥିବା 

अଭିେଯାଗ ମଧ� େହାଇପାେର ନିୟମ अନୁଯାୟୀ अଭିଯୁo-ୁ ଗିରଫ 

କରିବା ପେର ତୁରk େସମାନ-ୁ େକାଟ୍� କୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ କଥା 

ଉଭୟ ପe-ର େମଡ଼ିକାଲ ଯା� କରାଯିବା କଥା, ଏହି ମାମଲାେର ଏ 

ସବୁ େହାଇନାହX କାହXକି? ବିେଜପି େନତା ସୁବ� ମଣ�ମ୍ ସ�ାମୀ ଏହି 

ବିଷୟକୁ େନଇ ଟି�ଟ୍ କରି କହିଥିେଲ େଯ ଯଦି ଜେଣ ହିpୁ ପଦାଧିକାରୀ 

ଏହି �ାନେର ଥାଆେk ତା େହେଲ ବିନା ତଦkେର ତା-ୁ ଗିରଫ 

କରାଯାଇ େଦାଷୀ େବାଲି ସାବ�^ କରିବାକୁ ସମେ^ ଆଗଭର େହାଇ 

ପଡ଼େk ବା^ବିକ ବ]�ମାନର ପ�କରଣେର ଏହା ସତ� ମେନ 

େହଉଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି ସ#ୂ%� ମାମଲାର अଭିଯୁo ଜଳfର 

ବିଶପ୍ ଫ� ାେ-ା ମୁଲ�ଲ-ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହX ଏବଂ ତା-ୁ ୧୯ 

ତାରିଖ ଦିନ େପାଲିସ ନିକଟେର ହାଜର େହାଇ ନିଜ ପe ରଖିବାକୁ 

କୁହାଯାଇଛି 

 େକରଳ ସରକାର ଏହି ମାମଲାର ନ�ାୟିକ ଯା� କରାଯାଇ 

େଦାଷୀକୁ ଦw ବିଧାନ କରିବା ସପeେର କହୁଥିବା େବେଳ ମହିଳା 

କଂେଗ�ସ, ବିେଜପି ଏବଂ अେନକ ରାଜେନୖତିକ ଦଳ ଧାରଣା େଦଉଥିବା 

ନନ୍ ମାନ- ସପeେର ଆସିଛkି ଦୁଭ�ାଗ�ର ବିଷୟ େକରଳ 

କ�ାେଥାଲିକ୍ ବିଶପ୍ କାଉନ୍ ସିଲ୍ ଏହି ଧମ�ଘଟକୁ अଗ�ାହ� କରିେଦଇ 

ଏହା େସମାନ- ବିେରାଧେର ଷଡ଼ଯ� େବାଲି କହିଛkି ଧାରଣାେର 
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ବସିଥିବା ନନ୍ ମାନ-ୁ ଏଥିରୁ ନିବୃ] ରହିବାପାଇଁ ପେରାeେର ଧମକ 

େଦଇଛkି  

େପେଟ�ାଲ ଦରବୃ�ି ପ�ତିବାଦେର ଭାରତବp 

 ବିଗତ ଏକ ମାସ େହଲା ନିରବgିନ}  ଭାବେର େପେଟ�ାଲ ଓ 

ଡିେଜଲର ଦାମ ବୃ�ି ପାଇଚାଲିଛି अନୁ�ନ ଛअ ଟ-ାରୁ अଧିକ 

ବୃ�ିପାଇବା ପେର ଏେବ ଲିଟର ପ�ତି ନେବ ଟ-ା ପାଖାପାଖି ଦର 

େହଲାଣି ବଷ� ୨୦୧୯ର ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ବିେରାଧୀମାନ-ୁ ଏହିଭଳି 

ଏକ अବ�ାର अେପeା ଥିଲା, େତଣୁ କଂେଗ�ସର ସଭାପତି ଶ�ୀ ରାହୁଳ 

ଗାfୀ ମାନସେରାବର ଯାତ� ା ସାରି େଫରିବା ପେର ପେର ଚଳିତ ମାସର 

ଦଶ ତାରିଖେର େଦଶ ବ�ାପୀ ବpର ଆହ� ାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା 

 अେନକା�ଳେର ଏହା ସଫଳ ମଧ� େହାଇଥିଲା ସ�ାଭାବିକ 

ଭାବେର େପେଟ�ାଲିୟମ ଦ� ବ� ଉପେର େଦଶର अଥ�ନୀତି ନିଭ�ର 

କେର େତଣୁ ଏହାର अେହତୁକ ଦରବୃ�ି ସମ^-ୁ କ� େଦଉଛି 

अବଶ� ଚିkା କରିେଲ େଦଖାଯିବ େଯ ଦରବୃ�ିର େକେତ ପ�ଭାବ ଆମ 

ପରିବାର ପ�ତିେପାଷଣ ଉପେର ପଡୁଛି  

 ଏହି ଆେpାଳନେର ଭାରତର ଏେକାଇଶିଟି ବିେରାଧୀ ଦଳ ଏକତ�  

େହାଇଥିେଲ ଯାହା ବଷ� ୨୦୧୯ ପାଇଁ ଏକ ସେ-ତ େବାଲି 

ରାଜେନୖତିକ ବୁ�ିଜୀବି େଗା/ୀ ସଚୂନା େଦଇଛkି କିm ଏହି ଧାରଣା 

ଓ ଧମ�ଘଟର ପ�କୃତ େଦାଷୀ କିଏ ତାହା ବିେଜପି ନିଜର େଘାଷଣା 

ପତ� େର ଜଣାଇବାକୁ େଚ�ା କରିଛkି ମିଳିଥିବା ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ 
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କଂେଗ�ସର ଶାସନ କାଳେର େପେଟ�ାଲିୟମ ଦ� ବ�ର ଦର ୭୦ ରୁ ୮୦ 

ପ�ତିଶତ ପଯ��k ବୃ�ିପାଇଥିଲା ବଷ� ୨୦୧୩-୧୪େର େପେଟ�ାଲ୍ ଦର 

୮୨ ଟ-ା ପଯ��k ପହ�ି ଯାଇଥିଲା େସହି ସମୟେର ତ�ାଳୀନ 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ମନେମାହନ ସିଂହ-ୁ ପ�ଶ} କରାଯିବା େବେଳ େସ 

କହିଥିେଲ େଯ “ଟ-ା ଗଛେର ଫେଳନି େସଥିପାଇଁ େପେଟ�ାଲର ଦର 

ବୃ�ିକରିବା अନିବାଯ��...” େହେଲ ଚଳିତ ସଂ<ରଣେର େସ ଦରବୃ�ି 

ବିେରାଧେର ଆେpାଳନ କରିବାକୁ େକମିତି ଆେଗଇ ଆସିେଲ?  

 ଭାରତ ସରକାର- .ାରା ପ�ଦ] ସଚୂନା अନୁଯାୟୀ ବଷ� 

୨୦୧୪ପବୂ�ରୁ େଯେତ ସବୁ େତୖଳ ବିେଦଶରୁ ଆମଦାନୀ େହାଇଥିଲା େସ 

ସବୁ ବଦଳେର େସହି ସବୁ େଦଶକୁ େତୖଳବw ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର 

େଦୟ ଏେବ ଚଳିତ ସରକାର-ୁ େଦବାକୁ ପଡୁଛି ୧ ଲe ୨୦ ହଜାର 

େକାଟିର ବେକୟା ରାଶି ଏବଂ ସୁଧ ସେମତ ପାଖାପାଖି ୨ ଲe େକାଟି 

ଟ-ାର େଦୟ ସରକାର େପେଟ�ାଲିୟମ ପଦାଥ� ଉପେର ସରଚାଜ୍� 

ଲଗାଇ ହX େଦଇ ପାରିେବ େବାଲି ଜଣାଇଛkି ନେହେଲ ଏହି ଋଣ 

ଦିନକୁ ଦିନ ବୃ�ିପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆମ େଦଶକୁ ଆେମ ଋଣମୁo 

କରିବା ପଦେeପ ପାଇଁ େତୖଳ ଦର ବୃ�ି अନିବାଯ�� େବାଲି ଜଣାଇଛkି  

 ଦଶ ତାରିଖର ଆେpାଳନ ସେ]�  େତୖଳଦର अପରିବ]tତ ରହିବା 

ସହ ବୃ�ି ଜାରୀ ରହିଛି େତଣୁ ଏହି ଆେpାଳନର ସରକାର- ଉପେର 

େକୗଣସି ପ�ଭାବ ପଡ଼ିନାହX େବାଲି କହିେହବ ବିଗତ ବଷ�ମାନ-େର 

ବିେରାଧିମାେନ अେନକ ଖାଉଟି ଦ� ବ�ର ଦରବୃ�ି ସମୟେର ସରକାର-ୁ 
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େଘରାଉ କରୁଥିବା େବେଳ ଚଳିତ ସରକାରେର େସମିତି େକୗଣସି 

ସୁେଯାଗ େସମାନ-ୁ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ େସମାେନ େପେଟ�ାଲ୍ କଥା କହି 

ସାଧାରଣ ଜନତା-ୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି 

େଦଶସାରା ଗେଣଶ ଉdବର ଧୁମ୍ 

 ଆଜି ପବିତ�  ଗେଣଶ ଚତୁଥ�ୀ ବିଭିନ}  େଦବାଳୟଠାରୁ ଆରn 

କରି ଶିeାୟତନ ପଯ��k अେନକ �ାନେର ଗଣପତି-ୁ �ାପିତ କରି 

ପଜୂା କରିବାର ଦିନ ବିେଶଷକରି ବିଦ�ାଳୟ ମାନ-େର ଏହି ଦିନକୁ 

अତି ଆଡ଼�ରେର ପାଳନ କରାଯାଏ ବିଭିନ}  ଗ�ାମ ଓ ସହର ମାନ-େର 

ମଧ� େଲାକମାେନ ସାମୁହିକ ଭାବେର ଗେଣଶପଜୂା ପାଳନ କରିଥାkି 

 ଭାରତେର ମହାରା��ର ଗେଣଶ ପଜୂା अkରା�� ୀୟ ଖ�ାତି 

ପାଇଛି ମୁ�ାଇ ମହାନଗରର ପ�େତ�କ ଗଳିକpିେର ଗଣପତି ଉdବ 

ପାଳନ ହୁଏ ଶୁଣାଯାଏ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ଉdବ ପାଳନ 

କରିବାର ଆରn କରିଥିେଲ ଜାତିଧମ� ନିବtେଶଷେର ପ�େତ�କ 

ମୁ�ାଇକର (ମୁ�ାଇ ବାସିpା) ଏହି ଉdବକୁ ଧୁମଧାମେର ପାଳନ 

କରkି ବିଘ}ହ]�ା ଗେଣଶ ସମ^- ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଓ ଆନpମୟ 

କରm େବାଲି ଆେମ ପ�ାଥ�ନା କରୁଛୁ 

େଦଶ ଛାଡ଼ିବା ପବୂ�ରୁ େଜଟଲୀ-ୁ େଦଖା କରିଥିଲା ବିଜୟ ମାଲ�ା 

 ଗତ କାଲି ଏକ अପ�ତ�ାଶିତ ଘଟଣାକ�ମେର ପଳାତକ ବ�ବସାୟୀ 

ବିଜୟ ମାଲ�ା ବି� େଟନର ଏକ अଦାଲତେର ହାଜର େହଉଥିବା 

ସମୟେର ଗଣମାଧ�ମକୁ ବୟାନ େଦଇଥିଲା େଯ େସ ଭାରତ ତ�ାଗ 
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କରିବାପବୂ�ରୁ अଥ�ମ�ୀ अରୁଣ େଜଟଲୀ-ୁ େଭଟି ସମସ�ାର ସମାଧାନ 

ପାଇଁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲା ଏହାପେର ବିେରାଧୀ ଦଳ अରୁଣ 

େଜଟଲୀ- ବିେରାଧେର अେଘାଷିତ ଆକ�ମଣ କରିେଦଇଛkି ବିେରାଧୀ 

କଂେଗ�ସ କହିଛି େଯ अରୁଣ େଜଟଲୀ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇ^ଫା େଦବା 

ଉଚିତ 

 अପରପeେର ଶ�ୀ େଜଟଲୀ କହିଛkି େଯ ମାଲ�ା ପଳାତକ େହବା 

ପବୂ�ରୁ ରାଜ�ସଭା ସଦସ� ଥିେଲ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ େସ ତା-ୁ 

େସୗଜନ�ମଳୂକ ସାeାତ କରିଥିେଲ କିm େସ େଫରାର େହବା ବିଷୟେର 

େକୗଣସି କଥା କହିନଥିେଲ ଏେବ ଏହାକୁ େନଇ ରାଜନୀତି ଗରମ 

େହବାକୁ ଲାଗିଛି 

 ବିେଜପି ଏହାକୁ େନଇ ନିଜ ମତ ରଖିଛି େଯ ୨୦୧୧-୧୨େର 

ତ�ାଳୀନ ଶାସକ କଂେଗ�ସ ବିଜୟ ମାଲ�ାକୁ अେହତୁକ अନୁକ#ା 

େଦଖାଇ ହଜାର ହଜାର େକାଟିର ଋଣ କରାଇଥିେଲ ଯାହା 

ସବ�ଜନବିଦିତ ବ]�ମାନ ନିଜ ମୁwରୁ अଠା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିେଜପିକୁ 

େଦାଷ ମୁwାଇବାକୁ ବାଧ� କରୁଛkି 

ଚୀନେର अଭିଯୁoର अେଘାଷିତ ଆକ�ମଣେର ନअ ମୃତ 

 ଗତକାଲି ସf�ାେର ଚୀନର ହୁନାନ୍ ରାଜ�ର େହyଡଂ ନଦୀ 

ପାଶ��େର ଜମା େହାଇଥିବା ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନିଜ କାରକୁ େନଇ अେନକ 

ବ�oି- ଉପେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପେର ଜେଣ ବ�oି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ� ାଇ 

ଧାରୁଆ ଛୁରୀେର अେନକ ବ�oି-ୁ ଆକ�ମଣ କରିବା ଘଟଣାେର अନୁ�ନ 
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ନअ ଜଣ ପ�ାଣ ହରାଇଥିବା େବେଳ ଛୟାଳିଶି ଜଣ ଆହତ େହାଇଛkି 

ଏହି ଘଟଣା ଆତ-ବାଦୀ ଆକ�ମଣ ଭଳି େହାଇଥିବା अେନକ 

ପ�ତ�eଦଶ�ୀ କହିଥିବା େବେଳ ଏହା ଜେନୖକ ୫୪ ବଷ� ବୟ< ୟଁା 

ଜାନୟଁୁ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି େସ ପବୂ�ରୁ अେନକ अପରାଧ 

ମାମଲାେର ବାର�ାର େଜଲ ଦw େଭାଗିଥିବା କଥା େପାଲିସ ପeରୁ 

କୁହାଯାଉଛି 

 େସହି �ାନେର ଥିବା ଏକ େରେ^ାରଁାର ମାଲିକ- କହିବା 

अନୁଯାୟୀ ଗତ ସଂଧ�ାେର ରାତ� ୀେଭାଜନ ସମୟେର ଏକତି� ତ େହାଇ 

ନାଚଗୀତେର ମସଗୁଲ ଥିବା ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଏକ ଲାଲ ରyର 

ଲାwେରାଭର ଗାଡ଼ି ତୀବ�  େବଗେର ଧେସଇ ଆସିଥିଲା ଏହାର େବଗ 

ଏେତ ତୀବ� ଥିଲା େଯ େଲାକମାେନ ଘୁ�ିବାପାଇଁ ସମୟ ପାଇେଲ ନାହX 

ଏବଂ ବିେଶଷତଃ ବୟ< ବ�oିମାେନ ଏହି ଗାଡ଼ି ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ 

ପେର ଗାଡ଼ି अଟକିବା ପେର ଚାଳକ ୟଁା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ� ାଇ ଏକ ଧାରୁଆ 

ଛୁରୀେର ଉପ�ିତ େଲାକମାନ- ଉପେର ଆକ�ମଣ କରି ଚାଲିଥିଲା 

 अତୀତେର ଚୀନେର अେନକ ଆତ-ବାଦୀ ଆକ�ମଣ ଏହି 

ଧରଣେର େହାଇଥିବା େହତୁ ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଏହାକୁ ଆତ-ବାଦୀ 

ଆକ�ମଣ େବାଲି ଭାବିଥିେଲ 

ଧାରା ୩୭୭ ବ]�ମାନ अବଲୁ� 

 ସ�ାଧୀନତା ପେର अେନକ ବଷ�ଧରି अେନକ ସଂଗଠନ ସମଲିyୀ 

େଯୗନ ସଂପକ�କୁ अପରାଧ ବିେବଚନା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପିyଳ 
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େକାଟ�ର ଧାରା ୩୭୭କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବୀ କରି ଆସୁଥିେଲ ଭାରତୀୟ 

ରeଣଶୀଳ ସମାଜେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ପ�କାରର ଧାରଣା 

ରହିଥିବା େହତୁ ଏହା ସପeେର ବା ବିପeେର ମତ େଦବାକୁ अେନକ 

ସମୟେର अଦାଲତମାେନ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିେଲ  

 ସମେଲୗyିକ େଯୗନ ସଂେଭାଗକୁ ମାନସିକ େରାଗ େବାଲି अେନକ 

ହିpୁବାଦୀ ବ�oି ତଥା ଗୁରୁମାେନ େଘାଷଣା କରିଛkି େସମାନ- 

ମତେର ଏହା ଏକ ବ�ଧି େତଣୁ ଏହିପରି ବ�oି- ଚିକିdା କରିବା 

ଆବଶ�କ େବାଲି ମତ େଦଇଛkି େତଣୁ ସମଲିyୀ ବ�oି- ସମାଜେର 

�ାନ ନାହX େବାଲି କହିେଲ अତୁ�oି େହବ ନାହX େଯଉଁମାେନ ବି 

ଏହିଭଳି ଜୀବନଯାପନର ସ�ପ} େଦଖୁଥିେଲ େସମାେନ ଭୟେର ହX 

କାଳାତିପାତ କରୁଥିେଲ 

 ବିଗତ ସ�ାହେର ଭାରତର ସେବ�ା� ନ�ାୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାର 

ଶୁଣାଣି କରି ସ�ାଧୀନତା ପୁବ�ରୁ ଥିବା ଏହି ଆଇନକୁ ବରଖା^ କରିବା 

.ାରା ଦୁଇଜଣ ବୟ< ବ�oି- ଭିତେର େହଉଥିବା ଇgାପବୂ�କ େଯୗନ 

ସଂପକ�କୁ अପରାଧ େଶ�ଣୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଫଳେର 

କିm ସମାଜେର अେନକ ହାନି ଘଟିବ େବାଲି କିଛି ସମାଜବାଦୀ ମତ 

େଦଇଥାkି 

 ଏହି େଘାଷଣା ପେର ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ବ�yାତE କ ପ�କରଣ 

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ�ମେର େଦଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ ସମାଜ େଯ ଏହି 

ପ�କାରର ସଂପକ�କୁ େକେବ ମାନ�ତା େଦବ ନାହX, ତାହା ଏଥିରୁ 
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ଜଣାପଡୁଛି ବିଶ�ର अେନକ େଦଶେର ସମଲିyୀ ବିବାହକୁ ମାନ�ତା 

ମିଳି ସାରିଛି, ଏବଂ अତୀତେର ଭାରତେର ମଧ� ଏହି ଧରଣର 

ଘଟଣାମାନ ପ�କଟ େହାଇ ସାମାଜିକ ଆେଲାଡନ ସୃ�ି କରିଛି େସ ଯା 

େହଉ ଏହି ନିୟମର ପରିବ]�ନ େହତୁ ସାମାଜିକ ଭାବେର ବାସp ମେନ 

କରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ େଗା/ୀ ଏେବ ଶାkିେର ଶ�ାସ େନଇ ପାରୁଥିେବ 

େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରୁଛୁ 

୨୦୧୯େର ବିେଜପି ସବ�ାଧିକ ସଂଖ�ାପାଇ ବିେଜତା େହବ: ଶାହ 

 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟtର ରା�� ୀୟ अଧ�e ଶ�ୀ अମିତ ଶାହ, ନୂଆ 

ଦିଲ� ୀଠାେର ଆେୟାଜିତ ରା�� ୀୟ କମ�ୀ ସମିEଳନୀେର ଦୃଢ଼ତାର ସହ 

କହିଛkି େଯ ବିେଜପି ବିଗତ େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନଠାରୁ अଧିକ 

ସଂଖ�ାେର ୨୦୧୯େର ବିେଜତା େହବ 

 ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକ�କୁ େନଇ େସ ବିଭିନ}  ^ରେର କାଯ��ରତ 

କମ�କ]�ାମାନ-ୁ କମ�ଶୀଳ େହବାପାଇଁ ନିେq�ଶ େଦଇଛkି ଏହାପେର 

ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରp�  େମାଦୀ ଆଉ ଏକ େସ�ାଗାନ୍ େଦଇଛkି, ‘େମା 

ବୁଥ୍, ସବୁଠାରୁ ସଶo ବୁଥ୍’ ଏବଂ େସ ମଧ� ବୁଥ ^ରୀୟ କମ�କ]�ା-ୁ 

अନୁେରାଧ କରିଛkି େଯ େସମାେନ ତୃଣମଳୂ ^ରେର େଲାକମାନ-ୁ 

ସରକାର- ଉପଲ¢ି ବିଷୟେର ସଚୂନା େଦେବ ଏବଂ େସମାନ-ୁ 

ବିେଜପି ଶାସନର ସୁଫଳ ବିଷୟେର ବୁଝାଇ କହିେବ 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ବିେଜପି .ାରା ବିଗତ ଏକବଷ�େର ଦଶ ଲeରୁ 

अଧିକ କମ�କ]�ା-ୁ ବିେଶଷ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ େସମାେନ 
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ସବୁଠାରୁ ନିମ}^ରେର ରହି େଭାଟରମାନ-ୁ ଶିeିତ କରାଇବା ସହ 

ବିେଜପି ପାଇଁ ସମଥ�ନ ମାଗିେବ 

 ଆସkା କାଲି ନୁଆଖାଇ ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ�ମୁଖ ଗଣପବ� 

ଏହି ପବ� ଉପଲେe ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମ^ 

ଓଡ଼ିଶାବାସୀ-ୁ ହାqtକ अଭିନpନ ଏବଂ ଶୁେଭg 

 େସେ��ର ମାସର ଆହ� ାନ ଆପଣ-ୁ େଭଟି େଦଉଥିବା େବେଳ 

ପବୂ�ପରି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ- େସ}ହ ସଦିgା ଓ ସାହାଯ� ବଜାୟ 

ରହିବ ଆସm ଆେମ ସମେ^ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା 

ଓ ପଢ଼ାଇବା 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ 

ପ�ତି/ାତା-ସ#ାଦକ, 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  28 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ  

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
अପାେସାରା अନୁଭୂତିअପାେସାରା अନୁଭୂତିअପାେସାରା अନୁଭୂତିअପାେସାରା अନୁଭୂତି----ପରିବାର ସହ ମିଳନପରିବାର ସହ ମିଳନପରିବାର ସହ ମିଳନପରିବାର ସହ ମିଳନ    

 ଆଠ ସ�ାହ ବିତିଗଲାଣି। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଜୀବନର ସବୁଠୁ 

ସfିସମୟ େଦଇ ଗତି କରିଛkି ଆଉ ବଂଚି ବାହାରି ଆସିଛkି। ଏେବ 

ଏେତ ବିପଦର ଆଶ-ା ଆଉ ନାହX। ଏ ପଯ��k ମା’ ତା-ୁ ଲୁଚାଇ 

ଆସିଛି। ବତ�ମାନ ପରିବାରର अନ� ସଦସ� ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା 

ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବଡ େହଲା ପେର ମା ସିଂହୀ ଛୁଆମାନ-ୁ ନିଜ 

ଦଳକୁ େନଇ ଆେସ। ଦଳେର अନ�ମାେନ ସିଂହୀର ଛୁଆକୁ ଲାଳନ 

ପାଳନ କରkି। େସଠି ଛୁଆମାେନ ସଂପ%ୂ� ଭାବେର ନିରାପଦ ରୁହkି।  

 ମା ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନିअ ।- ଦୁଇ ପୁअ ଏକା ସାଥିେର କହିେଲ । 

ଛୁଆ ମାେନ ଏେବ ଭଲ ଭାେବ ଚାଲି ଶିଖିେଲଣି । ମା ପଛେର ଚାଲିେଲ 

ଆଉ ଥକୁ ନାହାkି । ମା ସହ ତାଳ ମିେଳଇ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଆରn 

କେଲଣି । ମା अବଶ� େଜାରେର ଚାଲୁ ନଥିଲା । କିm ମା େସମାନ-ୁ 

ବାହାେର ବୁଲିବାକୁ अନୁମତି େଦଇନାହX ।  

 ସିଂହୀଟିେକ ବାହରକୁ अନାଇଲା ।  

 ଦିନ ଦିନ ଟିକିଏ ଆେଗଇ ଗଲାଣି । 

 େସ ଛୁଆ ମାନ-ୁ अନଇଲା େସମାେନ ତାକୁ अନାଇଥିେଲ । 
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ଏେବ ଛୁଆମାେନ ଦଳେର ମିଶି ଯାଇ ପାରିେବ । ଛୁଆ ମାନ-ୁ ମଧ� ଖାଇବା ପଯ��ା� 

େହଉନାହX । ସିଂହ ଛୁଆ । େସମାେନ ଶିକାର େଦଖିବା ଆଉ ଦଳ ସହ ମିଶି ଶିକାର 

କରିବ ପ�ଣାଳୀ ଯାଣିବା ଦରକାର । 

 େସ ଛୁଆ ଦୁହXକୁ ଟିେକ ଚାଟିଲା । ସିଂହୀ ଚାଟିେଲ ଛୁଆ ଦୁହXକୁ ସାହାସ ଆେସ । 

ମାର େସ}ହେର ଆଶ¤ାସନା ଭରି ରହିଥାଏ ।  

 ମା ସିଧା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଗଲା । ତାର ଆଗ େଗାଡକୁ ଲ�ାଇ େଦଇ ଟିକିଏ ଭିଡି 

େମାଡି େହଲା ।  

 ଛୁଆମାେନ ଏମିତିଆ ଲeଣ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ । ଏମିତିଆ ଭିଡିେମାଡି 

େହବମାେନ ସିଂହୀ ଛୁଆମାନ-ୁ ସାyେର ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି । ବାହେର ବୁଲିେଲ ଛୁଆ 

ମାନ-ୁ ଖୁବ ଖୁସି ଲାେଗ । ସବୁ ନୂଆ ଲାେଗ, ସବୁ ସୁpର ଲାେଗ । ଗଛ, ପତ�  ଘାସ ସବୁ 

କିଛି ଚମକୁ ଥାଏ । ବାହର ପବନ େସମାନ-ୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାେଗ । ଲୁଚି ଲୁଚି େସମାନ-ୁ 

କିଛି ଭଲ ଲାେଗନାହX ।  

 ସିଂହୀକୁ କିଛି ଗf ମିଳୁଥିଲା । େସ ଏକ ଲ�ା ନିଃଶ¤ସ େନଲା । ଏ ଗf ତାର 

ଦଳର । ନିଜ ଦଳ ପାଖେର ଥିେଲ । ସିଂହୀ ନିଜ ଛୁଆ-ୁ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲା । 

ଛୁଆମାେନ ଖୁବ ଖୁସିେର ମା ସହ ଚାଲିବାକୁ ଆରn କେଲ । ସିଂହୀ େସଦିନ ଖୁବ 

ସାଧାରଣ ଭାେବ ଚାଲୁଥିଲା । ଛୁଆ ମାନ-ୁ ଚାଲିବାେର କିଛି अସୁବିଧା େହଉ ନଥିଲା । 

କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପେର େସମାେନ ଏକ अେପeାକୃତ େଖାଲା ଯାଗାେର ପହଂଚିେଲ । 

ମ଼ଝିେର ମଝିେର କିଛି ଗଛ । ଘାସ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ନଥିଲା । अେପeାକୃତ େଛାଟ ଘାସ, 

ସବୁକିଛି ବାରି େହଉଥିଲା ।  
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 ଛୁଆମାେନ ଏକ ସିଂହର ଦଳକୁ େଦଖିେଲ । େସମାେନ ଏେତ ଦିନ ପଯ��k ଆଉ 

େକଉଁ ସିଂହ େଦଖି ନଥିେଲ । ଦୁନିଆ େସମାନ- ମା ଭିତେର ସୀମିତ ଥିଲା । ମା ସିଂହୀ 

ସିଧା ଆସି ଦଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା । ତା ପଛେର ଛୁଆମାେନ ଚାଲୁଥାkି । ଛୁଆମାେନ 

କିଛି ବୁଝି ପାରିେଲ ନାହX । ଏେତ ବଡ ବଡ ସିଂହ । ସବୁଆେଡ େଶାଇ ରହିଛkି ।କିଏ 

େଗାଡ ଉପରକୁ କରି ଗଡୁଛି ତ କିଏ ନିଜର ଆଗ େଗାଡ ଆଗକୁ କରି େଦଇଛି ତ କିଏ 

ଭୂମିେର କିଏ ପ�ାୟ ମିଶି ରହି େଶାଇ ରହିଛି । ସମେ^ ବଡ ବଡ ଆଖିେର ସିଂହୀ ଆଉ ତା 

ଛୁଆ-ୁ େଦଖଥିୂେଲ । େକହି କିଛି ଗ¦�ନ କରୁନଥିେଲ । ଏ ଛୁଆମାେନ ସିଂହର ଗ¦�ନ 

ଦୂରରୁ ଶୁଣିଛkି କିm ଗ¦�ନ କରୁଥିବା ସିଂହକୁ ପାଖରୁ େଦଖି ନାହାkି । ମା େକେବ କିm 

ଗ¦�ନ କେରନା ।  

 ଏେତ ବଡ ବଡ ଜୀବ-ୁ େଦଖି େସମାେନ ଡରି ଯାଉଥିେଲ । ଆ�ଯ��ର କଥା େକଉଁ 

ସିଂହ ବା ସିଂହୀ େସମାନ-ୁ ଦୂରକୁ ତଡୁ ନଥିଲା । ଏଠାେର ଡରିବାର କିଛି କଥା ନଥିଲା 

। କିm େସମାନ-ୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହାସ ଆସୁ ନଥିଲା । େତଣୁ େକଉଁ ସିଂହୀ 

ପାଖକୁ ଯାଉ ନଥିେଲ । ମା ପେଛ ପେଛ ଲାyୁଡ ଭଳି ଥିେଲ । ମା ଯାଇ ସବୁ ସିଂହୀ 

ପାଖେର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଘଷି େହଲା । ଏମିତି କରି େସ ନିଜ ଛୁଆ-ୁ ଦଳ ସହ ପରିଚୟ 

କରାଉଥିଲା ।  ଏଇଟା େହଉଛି େସମାନ-ର ମାର ନିଜ ଦଳ । କିଛି ସମୟ ପେର 

େସମାେନ ଆଉ ଡରିେଲ ନାହX । ଏେବ ଦଳକୁ େଦଖି ବଡ ଖୁସି େହାଇଗେଲ । ଦଳେର ତା 

ମା ଭଳି अେନକ ବଡ ସିଂହୀ ଦଳେର ଥିେଲ ।  େସମାେନ ଏେବ ସିଂହୀମାନ- ପାଖ େଦଇ 

ଚାଲୁଥିେଲ କିm ମା ପାଖ  ଛାଡୁ ନଥିେଲ ।  

 ଏମିତି କିଛି େବଳ କଟିଗଲା । େସମାେନ ଆବା କାବା େହାଇ अେନଇ ରହିେଲ । 
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ପ�ାୟ ମା େପଟ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିେଲ । ମା ପାଖେର ରହିେଲ େସମାନ-ର ସାହାସ 

େଫରିଆେସ ।ବତ�ମାନ େସମାନ-ୁ ସବୁ ଜିନିଷ େଖଳନା ପରି ଲାଗୁ ଥିଲା । ଏେତଦିନ 

ଧରି େସମାେନ ଛପି ରହିଥିେଲ । ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖି ନଥିେଲ । ଏଣୁ 

େସମାନ-ୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ।  

 େସମାେନ ସବୁ ସିଂହୀ-ୁ ଶୁଂଘୁ ଥିେଲ ଆଉ ଟିକିଏ େଖଳୁଥିେଲ । କିଛି ସିଂହୀ 

ଛୁଆମାନ-ୁ ଶୁଂଘୁଥିେଲ । ଏମାେନ ଏେଣେତେଣ ଚାଲୁଥିେଲ । କିm ସିଂହୀମାେନ କିଛି 

ବିରo େହଉ ନଥିେଲ । ଦଳେର ସବୁ ବୟସର ସଦସ� ଥିେଲ । େସମାେନ ଏ ଛୁଆ 

ମାନ-ୁ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ ।  

 େକହି କିଛି କରୁନଥିବା अଥ� େସମାେନ ଦଳର ନୂଆ ସଦସ� । ଦଳର ସବୁ କାମେର 

େସମାେନ ସାମିଲ େହେବ । ଦଳ େସମାନ-ୁ ରeା କରିବ । ଛୁଆମାନ-ୁ ସବୁେବେଳ 

ଏେବ େଖଳିବାକୁ ମିଳିଗଲା । ଆଉ ଲୁଚି ଛପି ବୁଲିବାର ଆବଶ�କତା ନାହX । େସମାନ- 

ସାହାସ ବଢୁଥିଲା । େସମାେନ ଟିେକ େଦୗଡା େଦୗଡି େହେଲ । ମଝିେର ମଝିେର େସମାେନ 

ସିଂହୀମାନ- େଦହେର ଘଷି େହାଇ େଦାଢୁଥିେଲ   । ସିଂହୀମାେନ କିଛି କହୁ ନଥିେଲ ।  

 ମା ବିନା େସମାନ- ସାହାସ େଫରି अସିଲା । ଆଗେର ଏକ ବିରାଟ ସିଂହ େପେଟଇ 

ପଡିଥିଲା । ଦଳଠାରୁ େକଇ େଖାଜ ଦୂରେର । ମା େସହି ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଘଷି 

େହାଇଥିଲା । କିm ଛୁଆମାେନ େସ ସXହ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଥିେଲ  । ଏେବ କିଏ କିଛି କରୁ 

ନଥିବାରୁ ମନରୁ ଡର ପ�ାୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ।  

 ଦୁଇ ଭାଇ ଆଗକୁ अନାଇେଲ । ଏକ ବିଶାଳ ସିଂହ अନ�ମାନ- ପାଖରୁ ଟିକିଏ 

ଦୂରେର େଶାଇଛି । େସ अନ� ମାନ- ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ । ଗଳାେର ଲ�ା େକଶର । େସ 
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ବଡ ସିଂହ ସାେy େଖଳିବକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଇgା କରୁଥିେଲ । େସମାନ ମାକୁ अନାଇେଲ । 

ମା अନ� ଆଡକୁ ମୁହଁକରି େଶାଇ ଯାଇଥିଲା ।  

 ଜୟ ଆଗକୁ अନଇଲା । ଟିକିଏ ଦୂରେର ବିଶାଳ ସିଂହଟିଏ େଶାଇଥିଲା । ଏପେଟ 

अେନକ ସିଂହୀ େଶାଇଥିେଲ । ସିଂହର ମୁwଟା अନ�ମାନ- ତୁଳନାେର ଖୁବ ବଡ େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା । ଜୟକୁ େଖଳିବାକୁ ଇgା େହଲା । ତାକୁ ଖୁବ ଡର ମାଡୁଥିଲା । ଏକ ବିରାଟ 

ମୁହଁ ଚାରିପାେଖ ଧୁଷରିଆ େକଶର େଘରି ରଖିଥିଲା । ସିଂହଟା ଆଖି ବp କରିଥିଲା । 

 ଜୟ େସମିତି େପେଟଇ େପେଟଇ ଯାଇ ସିଂହ ପାଖେର ପହଁଚିଲା । ସିଂହଟା ଟିକିଏ 

ଆଖି େଖାଲିଲା । ଛୁଆଟିକୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖୁଥିଲା । ଜୟ ସିଂହର ଚାରିପାେଖ ଡରି ଡରି 

ବୁଲିଲା ।ଆଉ ତାକୁ ଶୁଂଘୁଥିଲା । ସିଂହ କିଛି କହିଲା ନାହX । ଛୁଆଟା ତାର ପୁअ । େତଣୁ 

ତାର କିଛି अଧିକାର अଛି । ଏମିତି ଶୁଂଘିବା ଦ¤ାରା େସ ସିଂହକୁ ଚିହ} �ଥିଲା । ପଶୁ 

ସମାଜେର ଚିହି} ବା ପାଇଁ ଗf ଏକ अତି ଆବଶ�କ ଉପାଦାନ ।  

 ବଡ ସିଂହ ଟିେକ ବୁଲିଗଲା । ତାର ବଡ ମୁw ହଲୁଥିଲା । ସିଂହଟି ଛୁଆକୁ ଟିେକ 

ଶୁ§ିଲା । ତା ପେର ତାକୁ ଟିେକ ଚାଟିଲା । ଏକ ବିଶାଳ ମୁହଁ ବଡ ବଡ େକଶର, ଛୁଆଟି 

ଡରି ଯାଇ ^¢ େହାଇ ଠିଆ େହଲା । କିm ସିଂହ କିଛି କଲା ନାହX । ଛୁଆମାେନ ବୁଝି 

ପାରିେଲ ବ]�ମାନ େକଉଁଆଡୁ ବିପଦ ନାହX । ଛୁଆ ସିଂହ ଜୟ େଶାଇଥିବା ବିରାଟ ସିଂହ 

ଉପେର େଡଇଁ ପଡିଲା ଆଉ େସଠି େଖଳିବାକୁ ଲାଗିଲା । େସମାେନ ଜେଣ ଜଣ-ୁ 

ଚିହ} �ଥିେଲ । ସିଂହଟି ଗଡିଗଲା ଛୁଆଟି ପୁଣି େସମିତି େଖଳୁଥାଏ । ତାର ଥାବା, ମୁହଁ ସବୁ 

େଖଳିବାେର ବ�ବହାର କରୁଥାଏ ।  

 अନ� ଛୁଆ ବିଜୟ  ସିଂହର େକଶର େଦଖି ବଡ ଆେମାଦିତ େହାଇଗଲା ।  ମାର 
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ଏମିତି କିଛି େକଶର ନାହX । ଏ ସିଂହର ବିଶାଳ େକଶର । ଏମିତିଆ ଲ�ା ବାଳ େଦଖି 

ତାକୁ ମଜା ଲଗୁଥିଲା । େସ େକଶରକୁ ଧରି ଟାଣିବାକୁ େଚ�ା କଲା । अନ� େକଶର ତା 

ଆଖିକୁ େଘାଡାଇ େଦଉଥିଲା । ତାକୁ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା । ଏ ଛୁଆର ଏମିତି କାw 

କାରଖାନା େଦଖି ଆର ଛୁଆର ସାହାସ ଆସିଲା । ଏମିତିଆ କିଛି ଲ�ା ବାଳ ମୁହଁ ପାଖେର 

ବଢିଛି । େସ ଛୁଆଟି ଛୁଆଟି ସିଂହର ମୁg ଧରି ଟାଣିବାକୁ େଚ�ା ଗଲା । ସିଂହ ଟିେକ 

ବିରo େହଲା । ଛୁଆଗୁଡା ବ�^ କରୁଛkି । େଯତିକି େଖଳିବାର କଥା ତାଠାରୁ अଧିକ 

ବ�^ କରୁଛkି । ସାମାନ� ଗଜ�ନ ।  

 ମା େଦଖିଲା େଯ ଛୁଆ ଯାଇ ବଡ ସିଂହର ନିଶ ଟାଣୁଛି । ମା କୁ ଡର ଲାଗିଲା । େସ 

ଜେଣ ସିଂହ େକେତ ଶoିଶାଳୀ ଆଉ ଭୟ-ର । ଏ ଛୁଆଗୁଡାକ କିଛି ବୁଝୁ ନାହାkି । 

େସମାନ-ୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର । ଆଉ ସିଂହ ସହିତ ଦୁ�ାମୀ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ 

। ନିଦେର େଶାଇଥିବା ସମୟେର ସିଂହ ଥାବା େଜାରେର ବୁଲାଇେଦେଲ ଛୁଆ ମରିଯିବ ।  

ମା ସାମାନ� ଗ¦�ନ କଲା । ଛୁଆମାେନ ମା ଠାରୁ ବିପଦ ଆଉ अନ� ସତକ� ଶ¨ମାନ ଭଲ 

ଭାେବ ଶିଖି ଗେଲଣି । ଏ ଶ¨ର अଥ� େହଉଛି ମା ପାଖକୁ ସାେy ସାେy େଫରିଯିବା । 

େସମାେନ େଫରିଗେଲ । 

 େଶାଇବା ସିଂହ ସହ େବଶୀ େଖଳିବ ନାହX ।- ମାର ପ�ଥମ ତାଗିଦ । 

 ସିଂହକୁ ବ�^ କରିବ ନାହX । ସିଂହକୁ େବଶୀ ସମୟ େଖଳିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗନା । 

େତଣୁ କିଛି ସମୟ େଖଳି େସଇଠୁ ବାହାରି ଆସିବ । 

 ସିଂହ ଟିକିଏ ବିରoିର ଶ¨ କେଲ ତା ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସିବ । ଏମିତି ଶ¨ର अଥ� 

େହରଉଛି ତୁେମମାେନ ସିଂହକୁ ବ�^ ବିବ�ତ କରୁଛ । ସିଂହ ରାଗୀଗେଲ କିଛି ଦୟା ମାୟା 
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ରଖିବ ନାହX, େସ ଖାଲି କାମୁଡିବ ନାହX ସାେy ସାେy ମାରିେଦବ । ଏଣୁ ସିଂହ ପାଖେର 

ସାବଧାନ ରହିବ । 

 ମାର ତାଗିଦ ପେର ଆଉ ଦୁଇଭାଇ ସିଂହ ସହ େଖଳିେଲ ନାହX । ମା’ ପାଖେର ଲାଗି 

େହାଇ େଶାଇଗେଲ ।  ତା’ପେର ମା’ଠୁ ଦୁଧ ଖାଇବା ଆରn କେଲ ।  

 ମା ଦଳକୁ ଛୁଆ ଆଣିବାର ମୁଖ� ଉେqଶ� ଥିଲା ଛୁଆ ମାନ-ର ସୁରeା । ଦଳେର 

ସିଂହୀମାେନ ଛୁଆମାନ-ୁ ଏକାଠି େହାଇ ରeା କରkି ଆଉ ଲାଳନ ପାଳନ କରkି । 

ଏକାଠି େହାଇ ଶିଶୁ ବଢାଉଥିବାରୁ ଛୁଆ ମାନ-ର ବଂଚିବାର ସnାବନା अେନକ ବଢିଯାଏ 

।  ଶିକାର ସମୟେର େଗାଟିଏ ମା ବା ମାଉସୀ ସିଂହୀ ଛୁଆମାନ-ୁ ଜଗିରେହ अନ�ମାେନ 

ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାଲିଯାkି । େଗାଟିଏ ସିଂହୀର ଛୁଆ ଆଉ େଗାଟିଏ ସିଂହୀଠାରୁ 

ଦୁ©ପାନ କରିପାେର । ପ�ଥେମ ସ�ାହ ପଯ��k ସିଂହ ଛୁଆମାେନ ମା’ର ଦୁ© ପାନ 

କରkି, ତା ପେର ପାଖା ପାଖି ୩ ମାସ ଆଡକୁ େସମାେନ ମାଂସ ଖାଇବା ଆରn କରkି । 

ଶିକାରେର ଛୁଆମାେନ ସାଧାରଣତଃ େଶଷେର ଭାଗ ପାଆkି । ସିଂହ ମାେନ ନିଜର 

ଶିକାରରୁ କାହାକୁ ଭାଗ ଦିअkି ନାହX । କିm ଛୁଆମାେନ ସିଂହମାନ- ପାଖକୁ ଆସିେଲ 

ସିଂହମାେନ ହଠାତ୍ ଛୁଆମାନ-ୁ ତଡkି ନାହX ।ଖାଇବା ସମୟେର ସିଂହମାେନ େକେବବି 

ସିଂହୀମାନ-ୁ ମଧ� ପାଖେର ପଶିବାକୁ ଦିअkି ନାହX ।  

 େସମାେନ अେନକ ସମୟ ଦୁଧ ପିଇ ଚାଲିେଲ। ଏେଣ ସିଂହଟି ଉଠି ପଡିଲାଣି। ତାର 

ଆଖି ଏହି ଦୁଇ ଛୁଆ ଉପେର ଲାଗି ରହିଥିଲା। େସ େସମାନ- ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାର 

ଚାଲିେର େଖଲିବା ପାଇଁ େଯମିତି ଆହ¤ାନ ଥିଲା। ଭାଇ ଦୁେହX ଦୁଧ େଚାସୁ େଚାସୁ ମୁଖ� 

ସିଂହକୁ େଦଖୁଥିେଲ। ପିତା ମୁଖ� ସିଂହ ଦଳର ଏକଦମ ପାଖେର ଶୁଏ ନାହX। ଟିକିଏ 
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ଦୂରେର ବିଶ�ାମ କେର। अନ� ସମୟେର ନିଜ �ାନର ପରିଧି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ।   

 ମୁଖ� ସିଂହ ଏମିତି ଉଠି େଦଖୁଥିବାରୁ ଜୟ ମନେର ସାହାସ ଆସିଲା । କିଛି ସମୟ 

ପବୂ�ରୁ ମା ତାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ଶ¨ମାନ ତାର ଆଉ ମେନ ପଡିଲା ନାହା◌ି◌ଁ । କିଏ 

ଠିଆ େହାଇ େଖଳିବାକୁ ଡାକୁଛି अଥ� ଏକ ଛୁଆ ଆଉ ବସି ରହି ପାେରନା । େସ ମାଠୁ ଦୁଧ 

ପିଇବା ଛାଡି ତା ଆଡକୁ େଦୗଡିଗଲା । ସିଂହଟି କିଛି ଗ¦�ନ କଲା ନାହX । େସ ଏେବ କିଛି 

ବ�^ ନୁେହଁ, ତା ମିଜାଜ ମଧ� ଠିକ अଛି । अନ� ଛୁଆମାେନ ତାକୁ ଲe� କରୁଥାkି । 

ସିଂହଟି ରାଗି ଯାଇ ପାେର । କିm ସିଂହଟି ଛୁଆଟିକୁ େଦଖି ଏକଦମ୍ ରାଗିଲା ନାହX । 

ପରm ତା ସହିତ େଖଳିବାକୁ ଆରn କଲା । ଛୁଆଟି ଆଗେର ଆଗେର ଚାଲୁଥାଏ ପଛେର 

ତା ପିତା ସିଂହଟି ଥାବାେର ତାକୁ େଠଲୁଥାଏ । ଟିକିଏ େଠଲା, ଛୁଆଟି ଗଡି ଗଡି ଫୁଟବଲ୍ 

ଭଳି ଚାଲିଯାଉଥାଏ । ଦୁଇ ତିନିଥର ଗଡି ଯାଉଥାଏ । ପୁଣି ଚାଲୁଥାଏ । ଏମିତି ୨/୪ଥର 

େଖଳି ସିଂହଟି ଆସି େଶାଇଗଲା । ତାପେର अନ� ଛୁଆଟି େଖଳିବାକୁ େଚ�ା କଲା । 

 ଛୁଆମାେନ ଏମିତି େଖଳkି । ଛୁଆଟି ତା ପେର ଆଉ େଗାଟିଏ ସିଂହୀ ପାଖକୁ 

ଚାଲିଗଲା । ସିଂହୀଟି ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ େଖଳିଲା । ତା ପେର ବୁଲି େଶାଇ ପଡିଲା । 

ସିଂହୀମାେନ ଛୁଆମାନ-ର େଖଳିବାେର େବଶି କିଛି ଧ�ାନ ଦିअkି ନାହX । େବେଳେବେଳ 

େସମାନ- ସହିତ େଖଳkି ।  

 ସିଂହ ମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଆମାନ- ସହ େଖଳିବାକୁ ପସp କରkି ନାହX କିm 

େବେଳ େବେଳ େଖଳିଥାkି । ଦୁଇ ଭାଇ କଥା େମାେଟ ମାନkି ନାହX । କିଛି ସମୟ ପବୂ�ରୁ 

େସମାେନ ପିତା ସିଂହ ସହ େଖଳିଥିେଲ । କିm େସମାନ- ଛୁଆ ମନ ମାନୁ ନଥିଲା । 

ଆହୁରି େଖଳିବା ଦରକାର । ସବୁ ସମୟେର େଖଲିବା ଦରକାର ।  ଏମିତି େଖଳୁ େଖଳୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  36 

େଗାଟିଏ ଛୁଆ େଶାଇଥିବା ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆରn କଲା । ମା’ ଧୀେର ଗଜ�ନ କଲା, 

ଛୁଆଟି ମା’ର ଗଜ�ନକୁ ଶୁଣିଲା ନାହX । ମା’ଆଉ ଥେର ଗଜ�ନ କଲା । ଛୁଆଟି ତଥାପି 

ଶୁଣିଲା ନାହX । ସିଂହର େକଶରକୁ େଦଖିବାକୁ ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା । େସ ସିଂହଟି 

େଶାଇଥିଲା । ଛୁଆଟି ଯାଇ ତାର େକଶରକୁ ଟାଣିବା ଆରn କଲା । ସିଂହଟି ତା’ର 

ଥାବାଟି େଜାରେର ବୁଲାଇ େଦଲା ଆଉ ଛୁଆଟି ତିନି ଗଡା େଦଇ ତେଳ ପଡିଲା । ମା’ 

େଜାରେର ଗଜt ଉଠିଲା । ଆଉ େଖଳିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ େଫରି ଆସ । ସିଂହ ଛୁଆଟି ବୁଝି 

ପାରିଲା ଏେତବଡ େଶାଇଥିବା ସିଂହ ସାyେର େଖଳିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ ।ତା ପାଇଁ ଏହା 

ଏକ ଶିeା ଥିଲା । େସ ମା’ ପାଖକୁ େଫରିଆସିଲା ଆଉ ଦୁଧ େଚାଷିବାକୁ ଲାଗିଲା ।ସିଂହ 

ଛୁଆମାେନ ତିନି ମାସରୁ ୨ ବଷ� ବୟସ ପଯ��k ସବୁେବେଳ େଖଳିବାକୁ ପ�^ୁତ ଥାkି । 

ଏମିତି େଖଳୁ େଖଳୁ ଜୀବନର अେନକ ଶିeା େସମାେନ ପାଇଥାkି ।  

 େସମାନ- ଦଳେର କେଠାର ନିୟମ ମାନ ଥାଏ । େସମାେନ अେନକ ଜିନିଷ େଦଖି 

ଶିଖୁଥିେଲ । ଶିକାର େକମିତି କରାଯିବ , ଶିକାର କରିବା ସମୟେର କିଏ େକଉଁଠି ରହିବ, 

କିଏ ଶିକାରକୁ ପ�ଥେମ ଆକ�ମଣ କରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା େହଉଛି ଶିକାର େହଲା 

ପେର ଭାଗ େକମିତି େହବ ଆଉ କିଏ ପ�ଥେମ େଭାଜନ କରିବ । ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ । 

ଏହି ନିୟମ ସବୁ ମାନୁଥିବାରୁ ଦଳ ସହଜେର ଶିକାର କରିପାେର ଆଉ େବଶି ଦିନ େକହି 

େଭାକିଲା ରହkି ନାହX ।  

 ଦଳେର ବଢି ପ�ାୟ ଦୁଇବଷ� ପଯ��k ସିଂହମାେନ ତରୁଣ अବ�ାେର ପହୁଁଚkି । 

ସାଧାରଣତଃ अwିରା ଛୁଆମାେନ ଟିକିଏ ଜଲଦି ବଢି ଯାଆkି ।ଆଉ ୩ ବଷ� ପଯ��k େସ 

ତରୁଣ अବ�ା ଲାଗି ରେହ । ତା ପେର ନବସିଂହ ମାନ-ୁ ନିଜର ଦଳରୁ ମୁଖ� ସିଂହ 
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ତଡିଦିଏ । େସମାେନ ବାସହରା େହାଇ ଘରିୂ ବୁଲkି, କିm ତରୁଣୀ ସିଂହୀମାେନ ଦଳେର 

ରୁହkି ତା-ୁ ତଡିଦିଆଯାଏ ନାହX । 

 ଏହି ଦଳେର ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଆଦି ବfୁବାfବ ଥିେଲ  । ଛୁଆ ମାନ- 

ମଧ�େର ବି ନିୟମ ଥାଏ । ବଡ ଛୁଆଟିଏ ଛୁଆମାନ- ମଧ�େର ପ�ଥେମ ଖାଇବା ଆରn 

କେର । େତଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ अେନକ ସମୟେର କଳି ତକାରଳ କରି ପ�ଥେମ ଖାଇବାକୁ 

େଚ�ା କରkି । अନ� େଛାଟ ଛୁଆମାେନ େସମାନ-ୁ େଦଖkି । ଖାଇବା ସମୟେର 

ସାଧାରଣତଃ ସିଂହୀମାେନ ଛୁଆମାନ-ୁ ଆସିବାକୁ ଦିअkି ନାହX । କିm େସଇ ଦୁଇ ଭାଇ 

କିଛି ନାମାନି  ମା’ମାନ- ସହିତ ଖାଉଥିେଲ ।  ପ�କୃତିର ନିୟମ । ପୁअମାେନ ଜଲଦି ଖାଇ 

ନିअkି । େସମାେନ ଜଲଦି ବଢି ଯାଆkି ।  
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ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼tଆ 

ସଂପକ� ଏକ ସୁନାହାରସଂପକ� ଏକ ସୁନାହାରସଂପକ� ଏକ ସୁନାହାରସଂପକ� ଏକ ସୁନାହାର    
 ରାତି ଠିକ୍ ତିନିଟା େହବ, ହଠାତ୍ େମା େମାବାଇଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା 

ମଁୁ ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର େଶାଇ ଭାବୁଥାଏ େବାଧହୁଏ ଆଲାମ୍� ବାଜୁଥିବ 

େତଣୁ ଭଲୁ�ମ୍ ବଟନକୁ ଚିପି େଦଇ େଶାଇଗଲି କିm ବାର�ାର େଫାନ 

ରିଂ େହବାପେର ବାଧ� େହାଇ ଉଠି େଦଖିଲି େକହିଜେଣ ବାର�ାର 

େଫାନ୍ କରୁଛି େଫାନ ଉଠାଇବି ନା ନାହX େବାଲି ମେନ ମେନ ଚିkା 

କରିଲି କାରଣ ସମୟ ରାତି ତିନିଟା େହାଇଥିଲା ତଥାପି େସ ବାର�ାର 

େଫାନ୍ କରୁଛkି ଭାବି େଫାନ ଉଠାଇଲି େସପାଖରୁ େକହିଜେଣ 

ମହିଳା-ର କାp ଶୁଭୁଥିଲା କାpିବାର କାରଣ ପଚାରିେଲ ସୁ�ା େସ 

କିଛି କହୁନଥାkି अେନକ ସମୟ ଏମିତି େହବାପେର ବିରo େହାଇ 

କହିଲି, “ଆପଣ କିଏ, କାpୁଛkି କାହXକି? କିଛି କୁହm” ତଥାପି କିଛି 

ଉ]ର ନ ପାଇବାରୁ କହିଲି, “କାp ବp େହବାପେର େମାେତ େଫାନ୍ 

କରିେବ” ଏବଂ େଫାନ୍ କାଟିେଦଲି 

 େଫାନ୍ କାଟିେଦଲି ସତ କିm କିଏ କାହXକି େମାେତ ଏମିତି ମଧ� 

ରାତ� ୀେର େଫାନ୍ କରି କାpିବ େବାଲି ମେନ ମେନ ଚିkା କରିବାକୁ 

ଲାଗିଲି ନିଦ ଆସିଲା ନାହX ଜମା େତଣୁ अଧଘ�ା ପେର େସଇ 

ନ�ରକୁ ପୁଣିଥେର େଫାନ କରିଲି େସ େଫାନ୍ ଉଠାଇେଲ, 
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େସେତେବଳକୁ କାpିବା ବp େହାଇ ସାରିଥିଲା କିm ପାଟିରୁ କଥା ଥତମତ େହାଇ 

ବାହାରୁଥିଲା େସେତେବେଳ ପ�ଶ} କଲି, “ତୁେମ କିଏ? କାହXକି େମାେତ େଫାନ୍ 

କରିଥିଲ?” 

େସପାଖରୁ େସ ଉ]ର େଦେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ-ର अତି ନିଜର, अତି ଆପଣାର ଜେଣ ବfୁ 

କି�ା ଶୁେଭgୁ େହାଇପାେର” 

“େସ କଥା େହାଇପାେର, କିm ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ- ନଁା କଣ?” ମଁୁ ଦୃଢ଼ଭାବେର ପ�ଶ} 

କଲି 

“କାଲି ସକାଳୁ ମଁୁ େଫାନ୍ କରି ନିେଜ ଜଣାଇେଦବି” େସ କହିେଲ “ଆପଣ- ଗଭୀର 

ନିଦ� ାେର ବ�ାଘାତ େଦଇଥିବାରୁ ମଁୁ ଦୁଃଖିତ, େମାେତ eମା କରିେଦେବ ରହୁଛି” କହି 

େସ େଫାନ୍ କାଟିେଦେଲ 

ତୁgାଟାେର ନିଦ ଭାyିବାର ବିରoେବାଧେର ଆଉ ନିଦ େହଲାନି େଦଖୁ େଦଖୁ ସକାଳ 

େହାଇଗଲା ସକାଳ ଯାଇ अପରାହ}  େହବାକୁ ଆସିଲା କିm ଆଉ େସ ନ�ରରୁ େଫାନ୍ 

ଆସିଲା ନାହX ମଁୁ ମଧ� େସ କଥା ଭୁଲିଯାଇଥିଲି କିm ସଂଧ�ା ପା�ଟାେର ପୁଣିଥେର 

େସଇ ନ�ରରୁ େଫାନ୍ ଆସିଲା 

- କୁହm କଣ କହିେବ ମଁୁ କହିଲି 

- ମଁୁ େମା ପରିଚୟ େଦବା ଆଗରୁ ବ�oିଗତ ଜୀବନର କିଛି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାେହଁ, ଯଦି 

ଆପଣ ଶୁଣିେବ 

- ଠିକ୍ अଛି କୁହm 

- କାଲି ଆପଣ ହX େମାେତ ବେ�ଇ େଦେଲ ଆପଣ ନଥିେଲ ହୁଏତ ମଁୁ ଏ ଦୁନିଆେର 
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ନଥାkି ମଁୁ େହଉଛି ଆମ ପରିବାରର ବଡ଼ ଝିअ ବିବାହ େହାଇ ସାରିଛି େମା ସ�ାମୀଘର 

ବହୁଉ� ଆଭିଜାତ� ସଂପନ}  ପରିବାର ଆଉ େକୗଣସିଥିେର ବି କିଛି ବି अସୁବିଧା ନାହX 

େହେଲ ସବୁ ସୁଖ ମଣିଷକୁ ଶାkି େଦଇ ପାେରନା େମା ବଡ଼ଭାଇ େପାଲିସ ବିଭାଗେର 

ଚାକିରୀ କରkି େମା ସାନ ଭଉଣୀ ବ�ା-େର ଚାକିରୀପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେର 

- େହେଲ, ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ବ�ାଇଲି େକମିତି? େମାେତ ଲାଗୁନି ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ଜାେଣ କି 

ଚିେହ} ଆପଣ କିଏ? େମାେତ େକମିତି ଜାଣିେଲ? େମା େଲଖାର ଆପଣ କଣ ଜେଣ 

ପାଠିକା, ନା ଆଉ କିଏ? 

- ଆପଣ କଣ କରkି? ଆପଣ अବିବାହିତ? ନା ଆପଣ- ବ�oିଗତ ଜୀବନ ବାବଦେର 

ପଚାରିକି କିଛି ଭୂଲ କରିଲି କି? 

- ମଁୁ ଜେଣ ସବ�ହରା, ଜୀବନର ସବୁକିଛି ହେରଇ େଦଇଛି କାଗଜ ଆଉ କଲମ େହଉଛି 

େମାର ସବୁକିଛି ଆଉ ଏଇ ନିଃସ� ଜୀବନ େନଇ ମଁୁ ବ]�ମାନ ଭୁବେନଶ�ରେର अଛି 

େଲଖାେଲଖି ବ�ତୀତ େମାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହX 

ଏହା ଶୁଣିବାପେର ତା ସ�ର ଓଦା ଓଦା ଲଗୁଥିଲା ସnବତଃ େସ କାpୁଥିଲା କି କଣ ତା 

ପେର େସ ପୁଣି କହିଲା; 

- ମଁୁ ବି ଭୁବେନଶ�ରେର ରେହ ଆପଣ-ୁ େଭଟି ପାରିବି କି? 

ହଠାତ୍ ଏମିତି ଜେଣ अ�ାତ ବ�oି-ୁ ଠିକଣା କହିବା କଣ ଠିକ୍ େହବ େହେଲ ଏହି ଠିକ୍ 

ଭୁଲ କଥା ଚିkା କରୁ କରୁ ମଁୁ େମା ଠିକଣା ତା-ୁ େଦଇ ସାରିଥିଲି 

ଘ�ାଏ ପେର ମଁୁ ବସି େଲଖାେର ବ�^ ଥିବା େବେଳ ଘର କଲିଂ େବଲ୍ ବାଜିଲା େମା 

ସାନଭାଇ ଯାଇ କବାଟ େଖାଲି ଭଦ� ମହିଳା-ୁ ପାେଛାଟି ଆମ େବୖଠକ ଘେର ବସାଇଲା 
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ମଁୁ େମା େଲଖାେର ବ�^ ଥିଲି ହୁଏତ ସାନ ଭାଇର େକହି ବfୁ କି ବାfବୀ ଆସିଥିବ 

ଭାବି ମଁୁ େସ ପ�ତି ଧ�ାନ େଦଇନଥିଲି ଦୁଇତିନି ଥର େମାେତ ଡାକିବା ପେର େମା ପାଖକୁ 

ଆସି ସାନ ଭାଇ ଡାକିବା ପେର େମା ଧ�ାନ ଭଗ} େହଲା କହିଲି, “ତୁ ଯା, ତା- ସହ କଥା 

େହଉଥିବୁ ମଁୁ ଟିେକ େଲଖାଟା ସାରିେଦଇ ଆେସ” ସାନଭାଇ େବୖଠକକୁ ଚାଲିଯାଇ 

ମହିଳା- ସହ କଥା େହଉଥିଲା  

- ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ-ର ପରିଚୟ ଜାଣିପାେରକି? ଭାଇ- ପାଖେର କି କାମ अଛି?  

େସ ନିରବ ରହିବା େଦଖି ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲା, “ଆମ ଭାଇ େଲଖାେଲଖିେର ଏେତ ମଗ} 

ରହkି େଯ ଖାଇବା, ପିଇବା, େଶାଇବା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆkି ଡାକିେଲ ବି ଶୁଣିେବନି 

େଲଖାେଲଖି ହX ତା- ଜୀବନ େବାଲି କହିପାରିେବ <ୁଲେର ପଢୁଥିବା େବେଳ ଭାଇ 

ଜେଣ ଝିअକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, େସ ବାହା େହଇ ଚାଲିଗଲା ପେର ଭାଇ ସବୁଥିରୁ ମନ 

ଦୂେରଇ େଦଇ େକବଳ େଲଖାେଲଖିେର ହX ଲାଗିଛି अେନକ େଲାକ ଆସkି ଭାଇସହ 

େଦଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ପ�ଶଂସା କରkି, େହେଲ େସ ସବୁ େସ ଶୁେଣନି କି େଦେଖନି” 

- େକଉଁ ଝିअ? ତା ନଁା କଣ ଥିଲା” େସ ମହିଳା ଜଣକ ପ�ଶ}କେଲ 

- େକଜାଣି, ଆେମ ଜାଣିନୁ ଭାଇ ତ େକେବ େସ ବିଷୟେର କୁେହନି ବିେଶଷ ତା ଡାଏରୀ 

ପଢ଼ି ଯାହା ଜାଣିଛି ଭାଇ େବାଧହୁଏ ଭୁଲିଗଲା େଯ ଏଠି अତିଥି अଛkି ମଁୁ ଯାଏ ତା-ୁ 

ଡାକି ଆଣିବି 

ପାଖେର ଥିବା ବହି ଥାକରୁ “ଆ]�ର ମିନତି” ନାମକ ବହିଖwିଏ ମହିଳା-ୁ େଦଇ ସାନଭାଇ 

କହିଲା, “ଏଇଟା େମା ଭାଇ-ର ସବୁଠୁ अଧିକ ପସpର ବହି ପଢ଼m େଦଖିେବ ଭାଇ- 

ବିଷୟେର अେନକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇେବ” 
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ସାନଭାଇ ହାତରୁ ବହିଟି େନଇ େସ ମହିଳା ସାନ ଭାଇକୁ କୁେ�ଇ ପକାଇେଲ ଏ ସବୁ 

କଥା ଆମ ଭଉଣୀ େମାେତ କହିଲା, ମଁୁ କହିଲି ତା- ନଁା ପଚାରିଲୁନି ଭଉଣୀ କହିଲା - 

ପଚାରିଲି, କିm କହିେଲନି 

କିଏ େହଇଥିବ େକଜାଣି କହି ଆେମ କଥାେର ମ¦ିଗଲୁ ହଠାତ୍ ଦିେନ ଆେମ ସାନଭଉଣୀ 

ସହ ପାକ� ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା େବେଳ େମା େଫାନ୍ ବାଜିଉଠିଲା  

- ଆପଣ କଣ ପାକ�େର ଏକା ବସିଛkି? 

- ଜୀବନ ଯୁ�େର ହାରିଯାଇଥିବା େଲାକ କଣ ଜୀବନସାଥି ପାଇପାରିବ? ମଁୁ କହିଲି 

- େସଦିନ ମଁୁ ଆପଣ-ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିm ଆପଣ େଲଖାେଲଖିେର ବ�^ ଥିେଲ 

େତଣୁ ଚାଲି ଆସିଲି େସଥିପାଇଁ अବେଶାଷ ରହିଗଲା ଆଜି କିm ମଁୁ ଆପଣ-ୁ େଦଖି 

ପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ- ଛାତି ଭିତେର ଥିବା େକାମଳ ହୃଦ�କୁ, ବୁଝିପାରୁଛି 

ଆପଣ- ବିରହର ଯାତନାକୁ 

- ଆପଣ କିଏ? େକାଉଠି अଛkି? ଯଦି େମାେତ େଦଖି ପାରୁଛkି ତା େହେଲ େମା 

ସାମନାକୁ ଆସୁନାହାkି କାହXକି? େମାର ଭୁଲିଯାଇଥିବା अତୀତର eତାo ଦାଗକୁ କାହXକି 

ପୁଣିଥେର ବିଦାରି େଦଉଛkି? 

- ଆପଣ- ସାମନାକୁ ଯିବାପାଇଁ େମାର ସାହାସ ନାହX ତଥାପି େଚ�ା କରୁଛି  େସ େଫାନ 

କାଟିେଦେଲ 

ହଠାତ୍ େମା ଭଉଣୀ ସହିତ େଗାଟିଏ ବିବାହିତ ମହିଳା କିଛି ସମୟପେର ସାମନାେର 

ଦୃଶ�ମାନ େହଲା ତାକୁ େଦଖିବା ପେର ମଁୁ ନିବ�ାକ େହାଇଗଲି ଶ�ାସରୁ� େହବାପରି 

ମେନ େହଲା େମା ଭାବାkର ଭିତେର ଭାସି ଆସୁଥିବା ଭାଷାକୁ ବାକ�େର ପ�କାଶ କରି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  43 

ପାରିଲିନି ତା’ପେର େମା ଭଉଣୀ କହିଲା, “ଏଇ େସହି ଭଦ� ମହିଳା, େଯ ତମକୁ େଭଟିବାକୁ 

ଆସିଥିେଲ” 

େସ ମହିଳା ଆଉ େକହି ନଥିେଲ, େସ ଥିେଲ େମାେତ େମା ଜୀବନଯୁ�େର ହରାଇ 

େଦଇଥିବା େମା ମନର ମାନସୀ, େମା ରଚନାର େପ�ରଣା ଏମିତି କିଛି ସମୟ ନିରବେର 

କଟିଗଲା ମଁୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହX ତା’ପେର େସ କହିେଲ; 

“େମାେତ eମା କରିେଦବ, ଏ ଜନମେର ମଁୁ ତୁମକୁ େମା ସଂପକ�ର ସୁନାହାର କରି ଗଳାେର 

ଲଗାଇ ପାରିଲିନି କାରଣ େସେତେବେଳ ଧନ ହX ମଣିଷର ସବୁକିଛି େବାଲି ଭାବୁଥିଲି 

କିm େମା ସ�ାମୀ େଯେତେବେଳ ଭଦ� ମୁଖା ପିfି େମା ସହିତ ପାଶବିକ अତ�ାଚାର କେଲ, 

ଆଉ अେନକ ଝିअ- ସହିତ ତା-ର ଶାରୀରିକ ସଂପକ� କଥା ଜାଣିପାରିଲି େମା ସହିବାର 

ସବୁ ସୀମା ଲଂଘିଗଲା ଆଉ ମଁୁ େମା ପାରିବାରିକ କଳହକୁ େନଇ ଆତE ହତ�ା କରିବାକୁ 

ଯାଉଥିଲି େଚୗକି ଉପେର ଚଢ଼ି େବକେର ଶାଢ଼ୀକାନିକୁ ଫାଶ କରି ଠିକ୍ ପ¬ା ପାଖେର 

ଲଗାଇବା େବଳକୁ କା�େର ଲାଗିଥିବା େପପରେର ତୁମ େଲଖା ‘ସଂପକ�ର ଏକ ସୁନାହାର’ 

ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ अeରେର ତୁମ ନଁା ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିଲି ଏ େଲଖା ସହ େମାର ସଂପୃoି ଆଉ 

େବକରୁ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରି ପୁରା ଉପାଖ�ାନକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିଲି େପ�ମର ଜଟିଳ ରହସ� 

ମେତ ଏକା ଭଲ ପାଉଥିବା େଲାକ ବି ଏ ଦୁନିଆେର अଛkି େବାଲି ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି 

େହଲି ତା’ପେର ଆତE ହତ�ା କରିବିନି େବାଲି ମନ� କଲି अଥଚ अଗି}କୁ ସାeୀ ରଖି 

ବାହା େହାଇଥିବା େମା ସ�ାମୀ ପାଖରୁ େକବଳ କ]�ବ� ସଂପାଦକ ଛଡ଼ା େକେବ େସ}ହ, 

େପ�ମ କଣ ଜାଣିନି ଜାଣିଛି େକବଳ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଓ ମାନସିକ अଶାkି କିm ଭଲ 

ପାଇବାର ମିଛ अଭିନୟେର ଯାହାକୁ ମଁୁ ହତାଦର କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି େସ ମେତ 
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ଗଳାର ‘ସୁନାହାର’ କରି ରଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଜୀବନ କୁଆଁରୀ ସେଜଇ େଦଇଛି ବୁଝି 

ପାରିଲି େପ�ମର ସଂପକ� ସବୁେବେଳ ‘ସୁନାହାର’ ଭଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥାଏ ବା^ବେର 

ତୁମ ପରି ପୁअ ପାଇବା ବିରଳ ତୁମର େଲଖା ତେଳ େଦଇଥିବା େଫାନ ନ�ର େଦଖି 

େସଇ ରାତି ମଁୁ ତୁମକୁ େଫାନ କରିଥିଲି କାରଣ ତୁମ ସ�ର ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇgା ଲାଗିଲା 

ମଁୁ କରିଥିବା େମା ଭୁଲ ପାଇଁ ମେତ eମା କରିେଦବ ଆସୁଛି ନମ<ାର କହି େସ 

ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଆମର େପ�ମକୁ ‘ସଂପକ�ର ସୁନାହାର’ କରି ରଖିଥିବାରୁ ଧନ�ବାଦ 

ଆଉ େକେବ େଦଖାେହେଲ େମା ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ବା�ିବି 
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अନୁସୟୂା େଜନା 

ଗରୀବଗରୀବଗରୀବଗରୀବ    
 ଦିନ ସାେଢ଼ ଏଗାରଟା ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଏଇ ସମୟେର ତା 

ବଜାଜ <ୁଟର ବାହାର କରିବାକୁ ଥାକରୁ ଚାବି ବାହାର କଲା ବିପ�ବ 

ଦି’େଘରା ବୁଲି େଗାେଟ ସିଗାେରଟ୍ ଟାଣି େଦଇ ଆସିେଲ ପୁଣି 

ମେନାନିେବଶ କରିବ ତା’ କବିତା େଲଖିବା କାମେର କୀ]t ଆଜି 

କେଲଜ ଯାଇନି, ଛୁଟି େନଇଛି, ଝିअର ପଢ଼ାପଢ଼ି େଦଖିବା ଲାଗି ତା’ର 

ପରୀeା ଦୁଇଦିନ ପେର ଆରn େହବ ତା’ ହାତେର ଚାବି େଦଖି 

େଯମିତି ମୁହଁ କଲା କୀ]t, ବିପବ େବଶ୍ ପଢ଼ିପାରିଲା େସ ମୁହଁର 

ଭାବକୁ ମନ ଭିତରଟାକୁ କିଏ େଯମିତି ରା#ି ବିଦାରି ପକାଇଲା େସ 

ଭାବିଲା, ଇଏ େସଇ କୀ]t? ଯିଏ ବାଣୀ ବିହାରେର ପଢ଼ିଲାେବେଳ 

ଇେକାେନାମି®ର ଥିଓରି ନ ବୁଝି ପାରିେଲ ବିନ ଦି� ଧାେର ତାର ହେ�ଲ 

ରୁମେର ପହ�ି ଯାଉଥିଲା, ତା’ େଲଖା କବିତା ସବୁ ଶୁଣି ପାଗଳି େହାଇ 

ଯାଉଥିଲା, ରିଜ¯୍ ବାହାରିବା ଦିନ େସ ଟ°ର େହାଇଥିଲା େବାଲି 

ଗବ�େର ଫାଟି ପଡୁଥିଲା, ଫୁେଲଇ ହଉଥିଲା ତା’ର ସାyମାନ- 

ଗହଣେର, ଡିପାଟ୍ �େମ�୍ ଟ°ର େପ�ମିକା େବାଲି? 

 ସମୟ ଚକ�େର ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି େସ ଚାରିଚାରିଟା ଚାକିରୀ 

ବଦଳାଇ େଶଷେର େବେରାଜଗାରିଆ େହାଇ ଘେର ବସିଛି, ଆଉ କୀ]t 
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ଉପେର ହାତଖ�� ପାଇଁ ତାକୁ ନିଭ�ରଶୀଳ େହବାକୁ ପଡୁଛି ମନର େକାହକୁ ସିଗାେରଟର 

ଧୁଆଁେର ଉେଡ଼ଇ େଦବାଲାଗି ଭାବି <ୁଟର �ାଟ୍� କଲା ବିପବ 

 କାହXକି େକଜାଣି ଆଜି ତା <ୁଟରଟା ଗkବ� ପାନ, ସିଗାେରଟ୍ େଦାକାନ ଆଗକୁ 

ଆହୁରି ଗଡ଼ିଗଲା, କ� ାଉନ୍ େହାେଟଲ୍ ସାମ}ାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ େସଠି 

ମଲିୂଆ, େରଜା (ମୁଲିଆ)-ର ଦରମା କଷା ହୁଏ, େଯମିତି ମଣିଷ ନୁହkି େସମାେନ, ହାଟକୁ 

ଆସିଥିବା ଗାଈେଗାରୁ ଦର କଷାକଷିେର ସବୁ ଜୁଆନ୍ କାମିକାମାେନ ଆେଗ କାମ ପାଇ 

ଯାଆkି, ମନ ଖୁସିେର କ�� ା�ର ପଠାଇଥିବା ମିନିଟ�କ ଡାଲାେର ଖୁpି ଖାpି େହାଇ କାମ 

ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଆkି, ଆଶ�^ିେର ନିଶ�ାସ ମାରି, େଯ ଆଜି େପଟ अେପାଷା ରହିବନି 

ଏମିତି ଏମିତି ଦଶଟା ଭିତେର ପ�ାୟ ଭିଡ଼ ଭାyିଯାଏ େସଠି କିଛି अେଲାଡ଼ା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 

କାମ ପାଇବା େଲାଭେର ଆସିଥିବା ଭିନ} eମ େଲାକ अେପeାେର ହX ରହିଯାଆkି, ଠିକ୍ 

େଯମିତି େଗାରୁ ହାଟେର ରହିଯାଆkି ହଡ଼ା ବଳଦ କି ବୁଢ଼ୀଗାଈ ବିପବର ନଜର ପଡ଼ିଲା 

ରା^ାକଡ଼େର ଥିବା ଡିଭାଇଡର୍ ଉପେର ମୁwେର ହାତେଦଇ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ା େଲାକଟି 

ଉପେର ତା <ୁଟର अବିଳେ� େସ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲା 

 “ମଉସା, କାଇଁ ଏମିତି ବସିଛ?” େସ ପଚାରିଲା ବୁଢ଼ା ତା ଶୁଖିଲା ଓଠେର ଜିଭ୍ 

ବୁେଲଇ ଆଣି ବିପବ ଆଡ଼କୁ କରୁଣ ଆଖିେର ଚାହXଲା ଥର ଥର ଗଳାେର କହିଲା, “ବାବୁ, 

କାମ କରିବାକୁ ଯିବି େବାଲି ଆସିଥିଲି, କିm େକହି ସୁପରଭାଇଜର ମେତ େନେଲନି ଗଲା 

ଦି ଦିନ େହଲା କାମ ପାଇନି, ଘେର ଚୁଲି ଜଳିନି ଆଜି ବଡ଼ ଆଶାେର ଆସିଥିଲି କାମ 

ମିଳିଯିବ େବାଲି” ବିପବର ମନ ଭିତରଟା ଓଦା େହାଇଗଲା “ଘେର ଆଉ ସବୁ କିଏ 

अଛkି?” େସ ପଚାରିଲା “ବଢ଼ିଲା ଝିअ, ଆଉ େମା ±ୀ ±ୀଟା େମାର େରାଗିଣୀ ଆଉ 
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ଝିअକୁ କୁଆେଡ଼ କାମ ପାଇଟି କରିବାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଡର ଲାେଗ ମଁୁ ଯାହା ମଲୂ ପାଏ, 

େସଇଥିେର ଚଳିଯାଉ” ନିଜ ପେକଟ अwାଳିଲା ବିପବ ମେନ ପଡ଼ିଲା, କାଲି ରାତିେର 

େଦଢ଼ଶ ଟ-ା େଦଇଥିଲା କୀ]t, ଝିअର ଦୁଇଟା ଖାତା କିଣିବା ଲାଗି “ଆgା ମଉସା, 

ତମକୁ କାମ କେଲ େକେତ ମଲୂ ମିେଳ ଦିନକୁ?”  

 “ଏଇ ଶେହ ଚାଳିଶି ଟ-ା ବୁଢ଼ା େଲାକକୁ କିଏ ପୁରା ମଲୂ ଦବ ବାବୁ?” ବୁଢ଼ା 

କହିଲା ବିନା ଦି� ଧାେର ପେକଟରୁ ଶେର ଚାଳିଶି ଟ-ା ବାହାର କରି ବୁଢ଼ାକୁ 

ଧେରଇେଦଲା ସିଏ ଏଇ ନିअ ମଉସା, ଆଜିର ମଜୂରୀ ଗଛ ଛାଇେର ଯାଇ ବସ 

ସ~େବଳକୁ କାମିକା ମାେନ େଫରିବାପେର ତା- ସାେy ଘରକୁ େଫରିବ ବାଟରୁ ଆଜି 

ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣିେନବ” ଲୁହଭରା ଡବ ଡବ ଆଖିେର ବୁଢ଼ା ଚାହXଲା ବିପବର 

ମୁହଁକୁ 

 ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ <ୁଟର �ାଟ୍� କରି ବିପବ ମୁହଁାଇଲା ଦୁଗ�ାପଜୂା ମwପ ବ^ି ପାଖେର 

ଥିବା ପାନ େଦାକାନ ପାଖକୁ, ସିଗାେରଟ୍ ଖେw ଟାଣିବ େବାଲି ପାନ େଦାକାନ ସାମ}ାେର 

ସରକାର- ପା�ଟ-ିଆ ଆହାର େଯାଜନା େକp� ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି େଲାକମାନ-ର 

ନୀରବେର େସ ଘର ଭିତରକୁ ଚାହXଲା, ବାହାର ବାରwାେର ବସିଛkି ଆଠଦଶ ଜଣ 

ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବିପବକୁ ଲାଗିଲା ଗେw ଖାଇବା ଲାଗି େସହି ପା�ଟ-ା ହୁଏତ ଏଇ 

େଲାକମାନ- ପାଖେର ନାହX ପୁଣି ପେକଟ ଭିତେର ହାତ ପୁରାଇଲା େସ, ଦଶଟ-ିଆ 

େନାଟଟିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହX ହତାଶା ଭାବେର ଆଖି ଜାଲୁଜାଲୁଆ େହାଇଗଲା 

ତା’ର ଧିକ୍ ତା’ ଜୀବନକୁ ତା’ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଟ-ା ପଚାଶଟା ପେକଟେର ନାହX! 

ମେନ ପଡ଼ିଲା ବାମ ପେକଟେର ଦଶଟ-ିଆ କଏନ୍ ଟିଏ अଛି, କାଲି ରାତିେର ପରିବା 
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େଦାକାନୀ େଫେରଇଥିଲା <ୁଟରକୁ �ାwମାରି େସ େଲାକମାନ- ପାଖକୁ େସ ଗଲା 

େକାଡ଼ିଏ ଟ-ା ବାହାର କରି େଗାଟିଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଧରାଇ େଦଇ କହିଲା, “ମଉସା ନିअ 

ଏତିକିେର ଚାରିଟା ମିଲ୍ େହଇଯିବ ଭାଗବା�ି ଖାଇେନବ ସମେ^” େସମାନ- ଭିତରୁ 

ବୁଢ଼ୀଟିଏ ପାକୁଆ ପାଟିେର େକେତ ଆଶୀବ�ାଦ କରି ପକାଇଲା ତାକୁ ପାନ େଦାକାନେର 

ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ, “ଦୁନିଆ େମଁ କିତ୍ ନା ଗମ୍ େହୖ, େମରା ଗମ୍ କିତ୍ ନା କମ୍ େହୖ” ବିପବକୁ 

ଲାଗିଲା ତା ଆଖିର ଲୁହ କିଏ େଦଖିପେକଇବ ବୁଲି ପଡ଼ି ତରତର େହଇ <ୁଟର ଉପରକୁ 

ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲା ମେନ ମେନ ଭାବିଲା, େମା ପାଖେର ସିନା ପଇସା ନାହX, अେନକ 

ସାyମାେନ ତ ଖୁବ୍ ଭଲେର अଛkି ଯଦି ହଜାେର ଟ-ା େଲଖାଏ ଜେଣ ଜେଣ ଦିअkି, 

ତା େହେଲ ପା�ଜଣ ମିଶିେଲ ପା� ହଜାର ଟ-ା େଦଇ ପାରିେବ େସଥିେର ମାସକୁ अତି 

କମେର ତିରିଶି, ଚାଳିଶିଜଣ ଏମିତି अସହାୟ େଲାକ ଓଳିଏ ଖାଇ ପାରିେବ 

 ସବୁଠୁ ଆେଗ ବିକାଶର ନଁା ମନକୁ ଆସିଲା ତା’ର େସଲ୍ େର କାମ କରୁଛି ମାସକୁ 

େଦଢ଼ଲe ଦରମା େବାଲି अେନକ ଥର ଗବ�େର କହିଛି, ତା’ଲାଗି ହଜାେର ଟ-ା େଦବା 

ନିହାତି ସାଧାରଣ କଥା େହବ ନି�ୟ ଭାବି ତାକୁ େଫାନ୍ କଲା ବିକାଶର ନ�ରେର ପା� 

ସାତଟା ରିଂ ପେର େସ େଫାନ ଉଠାଇଲା “ଆେର ଭାଇ ଆଜି ଟିେକ ଛୁଟିେର अଛି, 

େଶାଇପଡ଼ିଥିଲି କାଲି ରାତିେର ପାଟt ଥିଲା, ହ�ାy୍ ଓଭର୍ ଯାଇନି ଏେତଯାଏଁ କାଇଁ 

େଫାନ୍ କରିଥିଲୁ କହ” ବିପବର ହଜାେର ଟ-ିଆ ପ�^ାବକୁ ସିଧାସଳଖ ନାକଚ 

କରିେଦଲା ବିକାଶ କହିଲା, “ତୁ କାହXକି ଏେତ େଗାପବfୁ େହଉଛୁ? େସମାନ- ପାଇଁ 

ସରକାର ଯେଥ� କରୁଛkି ତୁ ନିଜ କଥା ଚିkା କର ହଉ ପେର କଥା େହଉଛି” 

ବିକାଶ େଫାନ୍ କାଟିେଦଲା ଦୀଘ�ଶ�ାସଟିଏ ମାରିଲା ବିପବ ବିକାଶ େକାଉ ପାଟt କଥା 
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କହୁଛି, अଛପା ନଥିଲା ତାକୁ ଆଜିକାଲି ରାଜଧାନୀେର େଗାେଟ ନୂଆ େଫସନ୍ େହାଇଛି, 

ବଡ଼ ବଡ଼ େହାେଟଲେର ବp ହଲେର ଝିअ-ୁ ଆଣି ନଚାଇବା, ଆଉ अଧା ବୟସର ପୁରୁଷ 

ମହିଳାମାେନ ନିଶାସo େହାଇ ନାଚି ନାଚି େସମାନ- ଉପେର ଟ-ା ବି�ିବା ଇେୟ 

େସଇ ବିକାଶଟି, ସାy େହାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା େବେଳ ତା’ଠାରୁ େକେତ ଧାର ଉଧାର 

େନଇଛି, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାର .ାହି େଦଇ ଆଜି େପଟର େଭାକ କଣ େସ 

ଭୁଲିଗଲା? 

 ବିପବର ମନ ଭିତେର ଗୁଣି େହଉଥିଲା, ସତେର ଗରିବ କିଏ? ଆଜି େଭଟିଥିବା 

ମଣିଷମାେନ, ଝିअର ଖାତା କିଣା ପଇସା ଦାନ କରି େଦଇ ପେକଟ୍ ଶନୂ� େହାଇ ଘରକୁ 

େଫରୁଥିବା େସ ନିେଜ ନା ବିେବକକୁ େପାଡ଼ି ଖାଇ ପବନେଦାଳିେର ଭାସୁଥିବା ବିକାଶ? 
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ଭାଗିରଥୀ େବେହରା 

अେବୖଧअେବୖଧअେବୖଧअେବୖଧ    
 େକବଳ ତିେନାଟି ଚରିତ� କୁ େନଇ ଗଢିଉଠିଛି ଏ ଗ�। େସମାେନ 

େହେଲ େଶ¤ତାyୀ, ବାନା�ର ଓ ରମାକାk। ତିେନାଟି ଚରିତ� େର ଥିବା 

ପାତ�  ମାନ-ର ପରିଚୟ ମଁୁ ଏଠି େଦଇେଦବା ଭଲ େହବ େବାଲି 

ଭାବୁଛି। 

 େଶ¤ତାyୀ ବାଇଶି ବଷ�ୀୟା। ଶ�ାମଳୀ ସୁpରୀ ଯୁବତୀ। 

ଉପନାମେର ମହାkି, ଦାସ, ପ,ନାୟକ କି�ା ପାତ�  େହଇପାେର। 

କହିେଦେଲ େସ ଜାଣିେଦବ ତା ଉପେର ଗ� େଲଖାଯାଇଛି। େତଣୁ ନ 

େଲଖିବା ଭଲ। ଏକ ପ�ତି/ିତ କେଲଜେର ସ}ାତେକା]ର ଛାତ� ୀ। 

ବିଶ¤ବିଦ�ାଳୟ, ବିଭାଗ ଓ ବିଷୟ ନଜାଣିବା ଭଲ। ନେହେଲ ତା’ 

ସାyସାଥୀ ଜାଣିେନବ େଶ¤ତାyୀ ବିଷୟେର ଏ ଗ� ବାନା�ର େମା 

ଗଁା ପିଲାେବଳର ସାy। ଉପନାମେର ସାହୁ, ଦାସ ବାରିକ କି�ା ପାଢୀ 

େହଇପାେର। କହିେଦେଲ େସ ଜାଣିେଦବ ତା’ ଉପେର ଗ� 

େଲଖାଯାଇଛି। େତଣୁ ନେଲଖିବା ଭଲ। ବିବାହିତ ଓ ଏକ ପୁତ�  

ସkାନର ପିତା। ପ�ତି/ିତ ପ�କାଶନୀେର କାମ କେର ଏବଂ ବିଶି� 

ଗା²ିକ । ତା ସହର ଓ ପ�କାଶନୀର ନାମ ନ େଲଖିବା ଭଲ । ନେହେଲ 

ତା ସହରର େଲାେକ ଜାଣିଗେଲ ତା’ର ବଦ} ାମ େହବ । ଆଉ ଯଦି ତା 

±ୀ ଜାଣିେଦଲା କଥା ସରିଯିବ । 
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 େଶଷେର ମଁୁ େହଲି ରମାକାk । ଉପନାମେର େବେହରା, ପାଣିଗ�ାହୀ, ମଲି� କ କି�ା 

ପwା େହଇପାେର। କହିେଦେଲ େମାେତ ସମେ^ ଜାଣିେଦେବ ଏବଂ ପଚାରି ବସିେବ ଗ� 

ସତ କି ମିଛ। େତଣୁ ନେଲଖିବା ଭଲ। ଜେଣ ସହକାରୀ अଧ�ାପକ। ପ�ତି/ିତ 

ବିଶ¤ବିଦ�ାଳୟେର କାଯ��ରତ। ଏ ଯାଏଁ अବିବାହିତ। 

 ଗ� ତ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଘଟଣା। ବାନା�ର ପାଇଁ ଏହା ଏକ େରାମା�କ ଯାତ� ା । 

େସ େମାେତ ଯାହା କହିଛି ତାହା ହX ହୁବହୁ ମଁୁ େଲଖିବାକୁ େଚ�ା କରିଛି ।  

 େହଇପାେର ବାନା�ର ଏ ଗପ େକେବ ନା େକେବ ପଢି େମା ଉପେର ରାଗିବ। 

ନେଲଖି ମଁୁ ରହି ପାରୁନି । କିm େଶ¤ତyୀ ଉପେର େକୗଣସି ପ�ଭାବ ପେକଇବ ନାହX । 

କାରଣ ଗପ ପଢିବା ତା’ର ରୁଚି ନୁହଁ । େସ େକେବ ଜାଣିବନି େଯ ତା ଉପେର ଗ� 

େଲଖାଯାଇଛି ।  

 ଠକ୍ ! ଠକ୍ ! ଠକ୍ ! େମା ସରକାରୀ ବାସଭବନର ପୁରୁଣା ଉଇଲଗା କାଠକବାଟ 

ଉପେର କରାଘାତ। ମଁୁ କିm େଶାଇଥିଲି ନିେଘାଡ ନିଦେର । ଦିନ ସାରା େସାଧ କାଯ��େର 

ବ�^। ରାତି ଟି.ଭି.େର ଫିଲE  ନେଚତ ସାy ସାଥିେର ଚାଟିେy�  େକେତ େବେଳ ରାତି ଦୁଇ 

ବାଜିଯାଏ ଜଣା ପେଡନି ।  

 ପୁଣି ଥେର କରାଘାତ। କିm େଜାରେର। ଠକ୍ଠକ୍ ! ଠକ୍ଠକ୍ ! ଠକ୍ଠକ୍ ! ଓଃ ! 

କିଏ ଏେତ ସକାଳୁ ? ଆସୁଛି ବାବା। େକେତ ଥର ମରାମତି ବିଭାଗକୁ େଲଖିଲିଣି କଲିy୍ 

େବ¯ା ଟିେକ ତିଆରି କରm । ଶୁଣୁଛି କିଏ । ଆଖି ମଳିମଳି କବାଟ େଖାଲିଲା େବଳକୁ 

ସାମନାେର ବାନା । (ପବୂ�ରୁ ଜେଣଇଥିବା ଏ ଗ�ର ଚରିତ�  ବାନା�ର ଯାହାକୁ ଆେମ 

ସାyମାେନ ବାନା େବାଲି ସେ�ାଧନ କରି ଆସିଛୁ । େତଣୁ ଆଗକୁ ବାନା ନାମେର 

ପଢିବାକୁ ମଁୁ ଆପଣମାନ-ୁ अନୁମତି ମାଗୁଛି) । କାfେର ବ�ାଗ୍ । ବିବ�ତ ମନ । 
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େମା କଥାେର अଭିମାନ କଲା ।  

 “ଆେର କଥା କ’ଣ? କହି େଦଉ େଦଉ େବଇ େଦବିକି। ଉଠିଲା ଯିବା ପାଇଁ।” - େସ 

େମା କଥାେର अଭିମାନ କଲା। େଭାର ସମୟ ସକାଳ ବି େହଇନି। ପୁଣି େମା 

ଡିପାଟ�େମ�ର अେନକ କାମ। େମା କହିବାର अଥ� ଥିଲା ସାେy ସାେy ପିଲା ଜନମ 

କରିେଦବିକି। 

 “େବଇବୁନି ତ କ’ଣ? ହଇେର ପୁअ, ରବିବାରଟାେର େତାର କି ଡିପାଟ�େମ�? 

ମେନାବି�ାନ अଧ�ାପକ ତ। େବଶି ପାଠ େଦଖାଉଛି।” - ଘାଇଲା ବାଘ ପରି େସ ପ�ତିକି�ୟା 

େଦଲା। ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଲି ବାନା ଧୀେର ଧୀେର ରାଗିବା ଆରn କଲାଣି। ତା’ ହିସାବେର 

ଯଦି କିଛି କାମ ନହୁଏ ରାଗିବା ସ¤ାଭାବିକ । ମଁୁ ପିଲାେବଳୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ । େତଣୁ େସ 

ଫାଟିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ େମା ବାପା େଦଇଥିବା <ୁଟର ବାହାର କଲି ଏବଂ ତା’ କଥାକୁ ସମଥ�ନ 

ଜଣାଇଲା ଭଳି◌ି କହିଲି -“ହଉ ଆଜି ସମୁଦ�  ଦଶ�ନ େହାଇଯାଉ । ମଁୁ ବି ବହୁଦିନ େହଲା 

ବ�^ତା େଯାଗଁୁ ଯାଇପାରିନି ।” 

 ରା^ାସାରା ବାନା ଚୁପ୍ଚାପ୍ । ମଁୁ ବିଭିନ}  अକ�ନୀୟ ଭାବନାେର <ୁଟର 

ଚଲାଉଥିଲି । ଏଇ େଯମିତିକି ମାଡ ଖାଇବା... ମନିପସ� ହଜିଯିବା... ଭୁଲ ଧରାପଡିବା... 

ଚାକିରି ପେଳଇବା... 

 ±ୀ ସହ ଝଗଡା େହବା... । ନତୁବା ଯାହା अଜାଗା ଘା ଭଳି େଦଖି େହଉନଥିବ କି�ା 

େଦେଖଇ ପାରୁନଥିବା... ଇତ�ାଦି... ଇତ�ାଦି ।  

  “ହଁ କହ । କ’ଣ ପାଇଁ େତାର ଏ ଚୁପି?” - ଝାଉଁବଣ ବାଲିକୁଦା ଉପେର ବସୁ ବସୁ 

ପଚାରିଲି ତାକୁ । 

 “ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହX ତ ?”  
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 “ଠିକ୍ अଛି । ଯଦି େତାର ବିଶ¤ାସ ନାହX ଚାଲ େଫରିଯିବା ।”- ଏତିକି କହି ମଁୁ ଉଠିଲି 

। ଏଥର ଥିଲା େମା ପାଳି । େସ େନହୁରା େହଲା । ଭୁଲ େହଇଛି େବାଲି eମା ମାଗିଲା ।  

 “ଜେଣ ±ୀ ସହ अେନକ ଦିନ େହଲା ଚାଟିy୍ ଚାଲୁଥିଲା” � 

 “ନି�ୟ େତା ଗ�ର କିଏ ଜେଣ ବିଦ© ପାଠିକା େହାଇଥିବ �” - ମଁୁ ଫଟ୍କିନା 

ଜେଣଇଲି � 

 “ହଁ ଆଗରୁ େଯଉଁଠି ମଁୁ କାମ କରୁଥିଲି ଏେବ େସଇଠି େସ କାମ କରୁଛି �” 

 “ତା ନଁା କ’ଣ?” 

 “ତୁ କ’ଣ କରିବୁ ତା ନଁା ଜାଣି? ତୁ କ’ଣ ଚିହି} ପାରିବୁ ନା ମିଶିପାରିବୁ । ଶନୂ�ଟାେର 

ପଚାରୁଛୁ ।” 

 “ଆgା ଆgା। ତା ପେର ?” ମଁୁ ହାରିଗଲା ଭଳି ପଚାରିଲି । 

 “ବହୁଦିନ େହଲା ମଁୁ କ�ା� କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି େହେଲ ଧରିପାରୁନି । 

ହ¤ାଟ୍ସअପ୍, େଫସ� �କ୍, ଇେମଲ୍ ସବୁଠୁ େସ େଯମିତି ଗାୟବ େହାଇଯାଇଛି ।” 

 “କ’ଣ େହଲା . . . . ? ବାହା େହଇପଡିଲା . . . ? କାହା ସହିତ ପେଳଇଲା . . . ? 

ତା’ ସ¤ାମୀ ଜାଣିେଦଲା . . . . ? ମରିଗଲା . . .. ? ତା’ ବାପା ମା ମନା କେଲ . . .. ? 

େକତୀ ଭାଉଜ ଜାଣି େଦଲାକି . . . .? (ଛଦE  ନାମ  ନ େହେଲ ଭାଉଜ ଜାଣି େଦେବ ଆେମ 

କିଏ । ଆମ ଗଁାର ଝିअ େକତକୀକୁ ବାହା େହଇଛି ବାନା�ର େତଣୁ େକତୀ ଭାଉଜ େବାଲି 

ମଁୁ ଡାେକ) । ତାକୁ ଆଉ କିଏ ମିଳିଗଲା କି . .. . .? ନ େହେଲ ତୁ ଗୁଗୁଲ, ଟ¤ୀଟର ଆଦିେର 

େଖାଜିଲୁନି?”  

 “ରହ ମ ! ମାରଣା ମଇଁଷି ଭଳି ଏେଣ େତେଣ ଦଉଡୁଛୁ କାହXକି ଶନୂ�ଟାେର । 

େସମିତି କିଛି େହଇନି ।” 
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 “ଓଃ େହା ।” ଶାkିେର ନିଶ¤ାସ ମାରିଲି ମଁୁ  । କିଛି eଣ ନୀରବତା । 

 “ଆgା, ତା ପେର?” 

 “େମାେତ ଆଉ ଜେଣ ପାଠିକା ମିଳିଲା ଯିଏ ମଁୁ େଖାଜୁଥିବା ପାଠିକାକୁ ଭଲ ଭାବେର 

ଜାଣିଥିଲା । େସ ବି େମା ଗ�ର ଜେଣ ନୁଆଁ ପାଠିକା ।” 

 “ପୁଣି ପାଠିକା? କ’ଣ େବ? ତମମାନ-ୁ ସବୁ ମିଳୁଛkି । ଆମ ଭାଗ�େର କିଛି ନାହX 

। ଆହା ! ମଁୁ ଗା�ିକ େହଇଥାଆkି କି!”  – ଏକ ଦୀଘ�ନିଶ¤ାସ େନଇ ଦୁଃଖ ପ�କାଶ କଲି ମଁୁ 
। 
 “ଏମିତି କ’ଣ अଭଦ�  ଭଳି େହଉଛୁ ତୁ? अଧ�ାପକ ତୁ । ଟିେକ ସ~ମତା ରeାକର 

।” – ତାଗିଦ୍ କରି କହିଲା ବାନା । େଯମିତି େସ େମା ଗୁରୁ । ମଁୁ ତା େଚଲା । ମଁୁ ମେନ 

ମେନ ଭାବିଲି – ଶଃ ! ଇହାପ ନିେଜ କୃz େହଇ େଗାପୀ- େମେଳ େଥଇେଥଇ ନାଚୁଛି । 

ଆମ ପାଳି ପଡିଲା େବଳକୁ କ’ଣ ନା अଧ�ାପକ । ସଂଯମତା । ନୀତି ନିୟମ । େଯମିତି 

अଧ�ାପକ େହଇ ପାପ କରିଛୁ । 

 “େସ ପି ଜି କରୁଛି । ବାଇଶି ବୟସ ପାଖାପାଖି ।” 

 “ମାେନ େତା ଆଉ ତା ଭିତେର ଚଉଦ ବଷ�ର ତଫାତ୍ !” - ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହଇ 

ପଚାରି ବସିଲି । 

 “ତୁ କହିବାକୁ କ’ଣ ଚାହୁଁଛୁ ? ତୁ ଶଳା ବଡ ଛତରାଟା । अନାବନା କଥା ସବୁ 

ଭାବୁଛୁ କାହXକି? ବୟସ ବ�ବଧାନ େହଲା େବାଲି େକଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଖସିପଡିଲା କି?” 

 “ହଉ । ହଉ । ଚାଟିy କଲୁ ତ ଭଲ କଲୁ । ଏଥିେର ଉତ�o େହବାର କ’ଣ 

अଛି ?” 

 “େତାେତ କିଏ अଧ�ାପକ କଲା େବ? ପଇସା େଦଇ େବାେଧ ଚାକିରି ପାଇଛୁ ? 
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ଧଯ�� ଟିେକ ନାହX ଶୁଣିବାକୁ ।” 

 “ହଉ ସରି । କହ ।” – ତା କେମ�େର ମଁୁ eମା ମାଗିଲି । ନ େହେଲ ସମ^ 

अଧ�ାପକ ଜାତିକୁ ଏଇେନ େସ ଗାଳି େଦଇଥାkା । ମନ ଭିତେର ବେହ ଗାଳି େଦଲି 

ବାନାକୁ  - ହାରାମୀ ! ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମା ନିଦ ଖରାପ କରି େମାେତ ଡାକି ଆଣିଛି 

ନିଛାଟିଆ ଝାଉଁବଣ । କିm କହୁଛି େମାର େପେସନ୍ସ ନାହX । 

 “ଚାରିଦିନ ପବୂ�ରୁ ରାତି ଦୁଇଟା ଯାଏଁ ଆମର ଚାଟିy୍ େହଲା ।” 

 “େକତୀ ଭାଉଜ ଗରଗର େହେଲନି?” 

 “ଘେର ଥିେଲ ତ େହବ। ଦଶଦିନ ପାଇଁ ତା ବାପଘର ସହ େକଉଁ େଶୖବପୀଠକୁ 

ଯାଇଛି ।” 

 “ଆ ହା ! ଏଥିପାଇଁ ଏେତ ନାଟ । ବିେଲଇ ନଥିବାରୁ ମଷୂାର ଏ ତମାସା । େହେଲ 

अସୁବିଧା େକଉଁଠି? ଆଜି କାଲିକା ଝିअ େମାବାଇଲ ପରି ବୟେଫ� w ବଦଳୁଛkି । େତାର 

ତ ମଜା ହX ମଜା । େତା ଭଳିଆ ଦରବୁଢା ସହ େସ କअଁଳ େଟାକୀ । କ’ଣ ସବୁ କଥା 

େହଲାକି?” – ମଁୁ କୁରୁେଳଇ ତାକୁ ପଚାରିେଦଲି । 

 “ବୁଢା କାହାକୁ କହୁଛୁ େବ? େତାର ତ ବଡ ସାହସ । ଏେବବି ଯଦି ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟୀ 

ସାଟ� ପିfି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିବି , େକେତ କେଲଜ ଝିअ େଚତା ହେରଇେଦେବ । 

ଛାଡ ତୁ ତ ବାହା େହଇନୁ । ଜାଣିବୁ କ’ଣ?” 

 ତା’ର ଏ କଥାେର େମା େଦହେର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା । ବାହା େହଇନି େବାଲି କ’ଣ ମଁୁ 

ବରଯାତ� ୀେର ଯାଇନି । ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣ େହାଇ ମଁୁ ଟିେକ ନିଆଁେର ଘିअ େଦଲି । 

ପଚାରିଲି - “କିଏ କହିଲା କି ତୁ ଜିନ୍ସ ପିfିେଲ େଲାେକ େଫ�୍ େହଇଯାଉଛkି?” 

 “େତା େକତୀ ଭାଉଜକୁ ପଚାର । अେନକ ଥର େସ କ#ି� େମ� େଦଇଛି ।” 
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 “ହଉ ହଉ େମାର ଭୁଲ େହଇଗଲା । ତା ପେର କହ । “ – ମଁୁ ଆତE ସମପ�ଣ କଲି । 

କାରଣ ମଁୁ ବାହା େହଇନି । ବରଯାତ� ୀେର ଯିବାର ମାେନ ନୁହଁ େଯ ବାହା େହଇପଡିବା ।  

 “ଆେମ ରାତିସାରା କଥା େହଲୁ । ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ अନାବନା କଥା । ତା ପେର େମା 

ପବୂ� ପାଠିକା ବିଷୟେର । କାରଣ େସ ତା’ର ଛାତ� ୀ ଥିଲା । ବାହାେର ଥିଲା ବଷ�ା । ଆମ 

ଭିତେର କିଛି େଗାେଟ ଗଢି ଉଠୁଥିଲା ।” 

 “ସ#କ�?” 

 “ଥାଉ ଥାଉ । ଗା²ିକ ମଁୁ, ତୁ ନୁହଁ । ଯାହା ବି ଆମ ଭିତେର ଗଢି ଉଠୁଥିଲା ତାକୁ 

ଛାଡି ଦିଆଯାଉ । କିm ତା अଜାଣତେର ମଁୁ େମା ଭିତେର େହଉଥିଲି ଓଦା । ବାହାେର 

େହଉଥିଲା ବଷ�ା ।” 

 “େମାେତ େଫାନ୍ କଲୁନି । ଛତା ପେଠଇ ଦିअkି ।” – ଟାପରା କରି ମଁୁ କହିଲି । 

 “ଚୁେପ� । ମଁୁ େଯଉଁ ପ�କାର ଓଦା େହଇଥିଲି େତା ଛତା କ’ଣ କାମ େଦଇଥାkା । 

ନିଜକୁ ଟିକିଏ ସାହସ କରି ମାଗିେଦଲି ତା ଫେଟା । କହିଲି ମଁୁ ତାକୁ ଏେବ େଦଖିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି ।” 

 “େଦଲା?” – ମଁୁ ଜି�ାସୁ େହଇ ପଚାରିଲି । 

 “େତାେତ ମିଳିଗଲା ଭଳି କାହXକି େହଉଛୁ?”- ବାନାଟିେକ ବିରoି ପ�କାଶ କଲା । ମଁୁ 

ଚୁପ୍ େହଲି । 

 େସଇଠୁ େସ କହିଲା - “ଦୁଇ ତିନିଟା ଫେଟା େସ ପଠାଇଲା । ମଁୁ ଭାବିଲି କ�ାଟା 

ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ମାଛର ପାଟିେର । ନ େହେଲ अଧାରାତି� େର ଜେଣ अଜଣା ଝିअ େମାେତ 

ଫେଟା ପେଠଇ ଥାଆkା କାହXକି? ମଁୁ ତା’ର କିଏ କି? ଆଉ ଟିେକ ସାହସ ବଢିଲା େମାର 

। ଆyୁଠି ପୁେରଇବା ସୁେଯାଗେର ବାହୁ ପୁେରଇବା ନୀତିେର ମଁୁ େଲଖିଲି – ତେମ 
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ବୁଝିଲନି । ମଁୁ େଲଖିଛି ତୁମକୁ ଏେବ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମାେନ ଏେବ। ଏଇ eଣି । 

ରାତି ବାରଟାେର ।” 

 “େକେଡ अଲାଜୁକଟାେର । ଏମିତି ପଚାରିବାକୁ େତା ପାଟି ଫିଟିଲା େକମିତି? େତା 

±ୀ କି ଶାଳୀ ରାତିअଧେର କ’ଣ ପିfkି ତୁ ଜାଣିନୁ କି? େସ େସତେବଳର ଫେଟା 

େଦଇଥାkା େକମିତି? अଭଦ� ତାର େଗାେଟ ସୀମା अଛି ।” - ଏଥର ଥିଲା େମା ପାଳି । ମଁୁ 

ତାକୁ ଖି-ାରିଲା ଭଳି କହିଲି । 

 “ତୁ କ’ଣ ପସ�ନାଲ େହଉଛୁ । େମା ±ୀ କ’ଣ କଲା େବ? େମା ଶାଳୀ ଏ ଯାଏଁ କ’ଣ 

ପିfି େଶାଉଛି ମଁୁ ଜାଣିନି । ତୁ େକମିତି ଜାଣିେଦଲୁ?” 

 “eମା ବାନା�ର eମା । ତୁ ତାକୁ ରାତି ବାରଟାେର େଦଖିପାରିଲୁ କି ନାହX ଖାଲି 

ଏତିକି କହ ।” 

 “େଦଖିବିନି କାହXକି? ଏମିତି କ’ଣ େଗାେଟ ମାଗିେଦଲି କି? अେନକ ନା ନା କଲା । 

ନାରୀ େକେବ ପୁରୁଷର ଆତୁର ଓ େପ�ମଭରା अନୁେରାଧ ଭାyିପାେର? ସ�ୀପେଲସ୍ ଟପ୍ ଓ 

ହାେଫ୍ପ� ପିfା ଫେଟା ପେକଇ େଲଖିଲା – ମଁୁ ଏେବ ଏଇଟା ପିfିଛି । ଦୟାକରି ଡିଲିଟି 

କରିେଦେବ । େଯମିତିକି ଭoର ଆକୁଳ ନିେବଦନେର େଦବୀ ପ�ସନ}  ନ େହଇ ରହି 

ପାରkିନି । ତା अବ�ା େମାେତ େସ ପ�କାର ଲାଗିଲା ।” 

 “କି ଭାଗ� । ଭଲ େଦଇଛି େକତୀ ଭାଉଜ ନାହଁାkି । ନ େହେଲ अବ�ା ସାଂଘାତିକ 

େହଇଥାkା । ଟିେକ େଦେଖଇବୁକି?” 

 “େକେଡ େବାକାଟା କିେର । େଗାେଟ अଜଣା ଝିअର अଧା ଲyଳା ଫେଟା 

େମାବାଇେଲ�  ରଖି ତୁ କ’ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମଁୁ େଜଲ ଯିବି। େସ ଯାହା େହଉ ମଁୁ ବୁଝିଗଲି େଯ ଯାହା 

ସବୁ କହୁଛି, େଲଖୁଛି ତାକୁ ନି�ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ତା’ ପେର େମାେତ େଫାନ୍ କରିବାକୁ 
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अ^ବ�^ େବଶଭୁଷା । अନିଦ� ା ଆଖି । ଉଜୁଡା ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କିଏ ଭୟ-ର 

अପମାନ କି�ା ଆଘାତ େଦଇଛି ।  

 େମା ବିନା अନୁମତିେର ସିଧା ବସିପଡିଲା େମା  େଶଯ ଉପେର । 

 “କିେର ! ବାନା ଭଳି ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ େକଉଁଠୁ ଉଡିଆସିଲୁ ?” - ପାଣି ଗିଲାେସ 

ତାକୁ ପିଇବାକୁ େଦଲି । ଏକା େଢାକେର ପିଇ େନଲା େସ । 

 “ଯା ଯା ଟିେକ େଶାଇପଡ । େମା ନିଦ ବି ପୁରା େହଇନି । ପେଛ କଥା େହବା ।” ମଁୁ 

ଏତିକି କହିଲା ପେର ବି ମୁହଁଟା ତଳକୁ କରିବସିଛି । େସ ନିରୁ]ର । ବିବ�ତ ମନ । 

अ^ବ�^ େବଶଭୁଷା । अନିଦ� ା ଆଖି । ଉଜୁଡା ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କିଏ ଭୟ-ର 

अପମାନ କି�ା ଆଘାତ େଦଇଛି । 

 େମାେତ ଲାଗିଲା କିଛି ଘଟିଛି । ତାତିଲା ପାଣିେର ଆyିଠି ପୁେରଇେଲ ଜଳିଯିବାର 

ସnାବନା ଭାବି ମଁୁ ଚୁପ୍ଚାପ ବାଥରୁମ୍ ପଶିଗଲି ।  

 “ଚାଲ, ଝାଉଁବଣକୁ ଯିବା।” ମଁୁ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ େସ କହିଲା। େସ େଯଉଁ 

ଝାଉଁବଣ କଥା କହୁଛି ତାହା େହଲା େମା ବିଶ¤ବିଦ�ାଳୟଠୁଁ ପା� କିେଲାମିଟର ଦୂରେର 

ଥିବାର ସମୁଦ� । ଏଠି ମଁୁ ସମୁଦ� କୁଳ ନଁା କହିବିନି। ନ େହେଲ ଏ ଗ�ର ଚରିତ� ମାେନ 

ଧରାପଡିଯିବାର ଭୟ। ବିେଶଷତ¤ େହଲା ସମୁଦ� ର ଗଜ�ନ ଶୁଣାଯାଏନା େସଠି। େଯେବବି 

ବାନା େମା ପାଖକୁ ଆେସ ମଁୁ ତାକୁ େସଠିକି ନିଏ। ତାକୁ କ’ଣ ! ଯିଏ ବି େମା ପାଖକୁ 

ଆେସ ମଁୁ େସଠିକି ସମ^-ୁ ନିଏ” 

 “ଆେର ପାଗଳ େହଲୁକି ଏେଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ପା�ଟା େହଇଛି। େଭାର ସମୟ 

ସକାଳ ବି େହଇନି। ପୁଣି େମା ଡିପାଟ�େମ�େର अେନକ କାମ।” 

 “ହଉ! ଚାଲିଲି। ତୁ େତା ଡିପାଟ�େମ� ସnାଳ।” - ବାନା ଉଠିଲା ଯିବା ପାଇଁ। େସ 
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କହିଲା । ଆେମ ରାତି ସାରା ଗପିଲୁ । ଏଇ େଯମିତି ବୟେଫ� w ଗଲ�େଫ� w ପରି । 

ପାଠରୁ ଶାଠ । ଗଁାରୁ ସହର । ଇgାରୁ ମନ । ମନରୁ େଦହ । େଦହରୁ . . . . ।”  - 

अଧାେର ଛାଡିଲା କଥା ବାନା ।  

 “ରହିଗଲୁ କାହXକି? ଆଗକୁ କହ ।” - ବଡ ଉ��ାର ସହ ପଚାରିଲି ମଁୁ । କାରଣ ମଁୁ 

ବିଶ¤ାସ କରି ପାରୁନଥିଲି । ଜେଣ କେଲଜ ଝିअ ବାନା ଭଳିଆ ବୁଢାଠୁ ପାଉଥିଲା କ’ଣ । 

 “େମାେତ କ’ଣ ମଖୂ � ଭାବିଛୁ କିେର? अଧ�ାପକ ତୁ । େତା କେଲଜେର ପୁअ ଝିअ 

ଗwାଗwା େଯାଡି େହଇ ବୁଲୁଛkି । ସାମାନ� କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ । େମାେତ େଖାଲିକି 

କହିବାକୁ ପଡିବ ।” 

 େମା ମନଟା ମରିଗଲା । କାରଣ ବାନା ସବୁ କଥା େଖାଲି କହୁନଥିଲା ।  

 “ତା’ ପେର?” 

 “ମଁୁ େଲଖିେଦଲି - ଯଦି େଭଟିବାକୁ ଚାେହଁ ତୁେମ େଭଟ େହଇପାରିବ?” 

 “େକଉଁ ଜାଗାେର ତାକୁ େଭଟିବାକୁ ତୁ କହିଲୁ?” 

 “ମଁୁ କହି ପାରିବିନି େତାେତ । କହିେଲ ତୁ ରାଗିବୁ। େସ ପଚାରିଲା – କ’ଣ ପାଇଁ 

ତେମ ଆସିବ େମା ସହର? ମଁୁ ମିଛ କହିଲି -  େମାର ସଭା ସମିତି अଛି । ଏଇ ବାହାନାେର 

ତା ମାଡାମ ମାେନ େମା ପବୂ� ପାଠିକା ବିଷୟେର अଧିକ ଜାଣିପାରିବି । େସ ରାଜି 

େହାଇଗଲା । ବାସ୍ ! ରାତି ସାରା େମାେତ ନିଦ େହଲାନି ।” 

 ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା । ପୁଣି ବାନା କହିବା ଆରn କଲା-“କ’ଣ କହିବି 

ରମା । (େମାେତ େବେଳ େବେଳ େସ ରାମାକାkରୁ ରମା ଡାକିଦିଏ) େମାେତ ପୁଣି ଯୁବକ 

େହଲା ଭଳି ଲାଗିଲା । େମା ଭିତେର ବିଶ¤ାସଟିଏ ଜାଗ�ତ େହଲା େଯ ମଁୁ ବୁଢା େହଇନି । 

अ� ବୟସୀ ଝିअମାନ-ୁ ଆକଷtତ କରିବାର अନ� ପ�କାର ଏକ अେବାଧ ସ]ା େମା 
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ଉପେର ମାଡିବସିଲା । ତାକୁ େଭଟିବାର ପ�ବଳ ଇgା େହଲା । ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇgା 

େହଲା । ତା ସହ କିଛି ମୁହୂ]� ବିେତଇବାକୁ ଇgା େହଲା । ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ ଜେଣ 

େଯୗବନାବତୀର େମାହେର ମଁୁ ବାfି େହାଇ ଯାଇଥିଲି । ଯା’ର  ବୟସ େମାଠୁ ଚଉଦ ବଷ� 

କମ୍ । େକବଳ ବୟସ ନୁହଁ ବରଂ େଦହ, ଇgା, ଚାଲିଚଳଣି, ପରିବାର, ଚିkାଧାରା ସବୁ 

ଭିନ}  ଥିଲା । ତଥାପି ମଁୁ ନି�]ି େନଲି ଏ ସୁେଯାଗ ମଁୁ େଯପରି ହାତଛଡା ନକେର । 

େବୖବାହିକ ଜ~ାଳମୟ ସଂସାରରୁ ଟିେକ ବିରତି ଚାହୁଁଥିଲି ମଁୁ । ଏକ ପ�କାର ମୁoି । ଏ 

ଦୁବ�ାର କାମନା େମାେତ ଟାଣି େନଇଗଲା ତା ସହରକୁ ।” 

 “ପାଗଳ େହଲୁକିେର । କିଛି କାମ ନଥାଇ େକବଳ ତାକୁ େଭଟିବାକୁ ତା ସହରକୁ 

ଚାଲିଗଲୁ । ଟିେକ େକତୀ ଭାଉଜ କଥା ଭାବି ପାରିଲୁନି । ତା- ପ�ତି ଏେତ ବଡ େଧାକା 

। ଆେବ  ! ଏଇଟା େତାର ଜ~ାଳମୟ ସଂସାରରୁ ମୁoି ନୁହଁ ବରଂ ସମାଜର ଆଖିେର 

ପରକୀୟା ପ�ୀତି । अେବୖଧ ସ#କ� । ବରଂ ମଁୁ କହିବି ଏଇଟା ପୁରୁଷମାନ- କୁକୁରିଆ ବୁ�ି 

। କଡା ଆଖିେର େଦଖିଲି ମଁୁ ତାକୁ ।” 

 “ହଉ ହଉ ରଖ େତା େଲକ୍ଚର । ଯାଇ ପିଲାମାନ-ୁ ପଢା । ନିଜକୁ କୁକୁର କ’ଣ 

କହୁଛୁ? କ’ଣ ମଁୁ େକତୀକୁ ଛାଡି ତାକୁ ବାହା େହଇଗଲିକି?” ବାନାର ମୁହଁେର ଥିଲା ଘୃଣା 

। अଜବ ପ�କାର ଘୃଣା । କିm ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା େସ ଘୃଣା ଯୁବତୀ ପାଇଁ କି େକତୀ ଭାଉଜ 

ପାଇଁ । ଆମ ଭିତେର ସୃ�ି େହଇଥିବା ଗରମ ପବନକୁ ଥwା କରିବାକୁ ମଁୁ କହିଲି - “ହଉ 

ଟିେକ ଚାଲିବା । େବଶି ବସିେଲ େଗାଡ କାଟିବ ।” 

 ଆେମ ସମୁଦ� କୁଳର ଓଦାବାଲି ଉପେର ଚାଲିବା ଆରn କଲୁ । ସମୁଦ�  ଆରପଟ 

ସଯୂ�� ମୁw େଟକି ତା-ର ଆଭା ବିତରଣ କରିବା ଆରn କେଲଣି । ବାନାର କିm 

ପୁବ�ବ] �ିତି ଥିଲା । ବିବ�ତ ମନ । अ^ବ�^ େବଶଭୁଷା । अନିଦ� ା ଆଖି । ଉଜୁଡା 
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ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କିଏ ଭୟ-ର अପମାନ କରିଛି, କି େସ ନିଜ ଭିତେର ନିେଜ ଆଘାତ 

ପାଇଛି । 

 “େହେଲ ତୁ ପହ�ିଲୁ ତା’ ସହର । ତାକୁ େଭଟିଲୁ ତ?”-  ମଁୁ କଥା ଆରn କଲି । 

 “ମଁୁ ତା ସହରେର ପହ�ିଲି । େତା ଭଳି କିଛି ଜାଣିବା େଲାକ େସଠି ଥିେଲ । କିm ମଁୁ 

ରହିଲି େହାେଟେଲ�  । ମଁୁ ଚାହୁଁ ନଥରଲି େମାର ଏ अବା´ିତ ଯାତ� ାେର କିଏ ବିଘ} ଆଣୁ । 

କିଏ ଏ ବିଷୟେର ନ ଜାଣୁ । ମଁୁ ତାକୁ ଡାକିଲି କଫି ହାଉ<ୁ । ତୁ ବୁଝି ପାରିବୁନି ରମା । 

ବଡ अବ%�ନ�ୀୟ େସ େଭଟ । େସ ନଥିଲା अତ�k ସୁpରୀ କି େଗାରୀ କିm େକୗଣସି 

ପୁରୁଷକୁ ଆକଷtତ କଲା ଭଳି ତା अy ଶଇ/ବ । ବଣ ଝରଣା ଭଲି େଖାଲିେଦଲା ନିଜକୁ 

। ଗପୁଥିଲା େଯ ଗପୁଥିଲା । େଯମିତି ଏେତ ଦିନ ଧରି କିଏ ଶୁଣି ନଥିଲା ତାକୁ । କଥାେର 

କଥାେର େମା ଉପେର େଲାଟି ପଡୁଥିଲା । ବାର�ାର ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି eମା ମାଗୁଥିଲା 

। ପୁଣି େଲାଟି ପଡୁଥିଲା । ମଁୁ େକବଳ ତା ପ�ତି ଆଦରର ଭାବ େଦଖଉଥିଲି । ଆଇ<ି� ମ୍, 

ପିଜା, ବଗ�ରଠୁଁ କଫି ଯାହା ଚାହXଲା, େଦଲି । ମଁୁ ଟାଣି େହଇ ପଡୁଥିଲି ତା ଆଡକୁ । 

େମାେତ ଲଗୁନଥିଲା େସ ନୁଆଁ ନୁଆଁ େଦହ ଧରିଥିବା ଯୁବତୀ ବରଂ ଥିଲା ସ#ୂ%�ା ନାରୀ 

ଯାହାର ଜନE  େକବଳ େପ�ମ ପାଇବାକୁ େହଇଛି । କି ଚପଳାମି ! କି ମାଦକତା ! କି 

ସରଳତା ! େମାେତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ପ�େତ�କ eଣ େମାେତ େଦଲା ସୁଖ । ମଦୀରା 

ପାନର ନିଶା । ଲାସ�ମୟୀର ସାନିଧ�େର ମଁୁ େହଇଥିଲି ବିେଭାର ।” 

 “ଯାହା େହଉ! େତା କଥା ଗୁଡାକ ସିେନମାର ଦୃଶ� ଭଳି ଲାଗିଲା େମାେତ । କି 

େସୗଭାଗ� । େଗାଟିଏ ହାତେର ଲଡୁ ଆଉ େଗାେଟ ହାତେର ଗୁଲାବ ଜାମୁନ । େଗାେଟ 

ହାତେର ଦହି ଆଉ େଗାେଟ ହାତେର େଛନା ।” 

 “କିେର, କ’ଣ ଆଜିକାଲି କବିତା ଫବିତା େଲଖିଲୁଣି କି? ଭଲ ଭାଷା େଦଉଛୁ ତ ।” 
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 “ଏ ଯାଏଁ ତ ସବୁ ଭଲ େହଇଛି । ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ପାଇଲୁ । େହେଲ ଖୁସି 

ବଦଳେର ଦୁଃଖ କାହXକି । ପ�ଶାkି ବଦଳେର ଏେତ अଶାkି କାହXକି େତା ମୁହଁେର?” 

अସଲ କଥାଟା ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହXଲି । 

 “ନା ! େସମିତି ନୁହଁ । ମଁୁ ପ�ଥମ ସିଡି ଚଢି ସାରିଥିଲି । ମଁୁ ପବୂ�ରୁ अଧିକ ନି�ିତ 

େହଲି େଯ େମା ସହ ସମୟ ବିେତଇବାେର ତା’ର େକୗଣସି ଆପ]ି ନଥିଲା । ଆଉ ପାେଦ 

ଆେଗଇବାକୁ େମାେତ ସାହସ କରିବାକୁ ପଡିନଥିଲା । େକୗଣସି ଡର ନଥିଲା େମା 

େରାମା�ିତ ଯାତ� ାେର ଆହୁରି अଧିକ େରାମା� ଭରିେଦବାକୁ ।” 

 “ଯାେବ ଶଳା । ଖା�ି ମିଛ । େତାେତ କ’ଣ ମଁୁ ଚିହି} ନି । େସଇଟା େରାମା� ନୁହଁ 

ବରଂ େସଇଟା େରାମାନ୍ସ । ଘରର ବିରିଆନୀ େତାେତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ । େତଣୁ 

ତୁ େହାଟଲ ବିରିଆନୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲୁ । େହେଲ ବାପ ! େହାେଟଲେର ଖାଇେଲ େପଟ 

ଖରାପ େହବାର ସnାବନା अଧିକ । ଜାଣିଛୁ କି ନାହX?”  

 “କାହXକି ଏେତ ଆଡକୁ ଆଗଉଛୁ । କ’ଣ େତାଠୁ ଏତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଁୁ ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ ଆସିଛି ଝାଉଁବଣକୁ । “ – ଏଥର କିm ସତେର ଆହତ େହଲା ବାନା�ର େମା 

କଥାେର ଯାହା ମଁୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । ମଁୁ ଟିେକ ଚୁପ େହଲି । େମା ମଉଳା ମୁହଁକୁ େଦଖି େସ 

କହିଲା - “ରାଗି ଗଲୁକିେର ରମା । ହଉ େମା ଉପେର ରାଗିବାର अଧିକାର େତାର अଛି ।” 

– େବାେଧ ତା କଥା େମାେତ ଖରାପ ଲାଗିଲା େବାଲି େସ ଜାଣିେନଲା । େଯେହତୁ ତା 

ସଂଘଷ� ସମୟେର ମଁୁ ତାକୁ अେନକ ସାହାଯ� କରିଥିଲି ଏଣୁ େସ अଧିକାର କଥା 

ଉେଠଇଥିଲା । 

 “ହଉ ଛାଡ । ତା ପେର କ’ଣ େହଲା?” 

 “େହବ କ’ଣ ? ମଁୁ େକବଳ ତା ସହ କିଛି ସମୟ ବିେତଇବାକୁ ଚାହXଥିଲି । 
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େସଥିପାଇଁ େମାେତ ପୁଣି କିଛି ଉପାୟ େଖାଜିବାର ଥିଲା । ପୁଣି େଭଟ େହବାର ରାତିେର 

େସ ସୁେଯାଗ ମିଳିଲା । ଆେମ ପୁଣି ଚାଟିେy�  ଥିଲୁ । ମଁୁ େଯେତ ଫେଟା ମାଗିଲି େସେତ 

େଦଲା । େଯମିତିକା ଫେଟା ମାଗିଲି େସମିତିକା େଦଲା ।”   

 “େଯମିତିକା . . . . ?” – ମଁୁ ପ�ଶ} अଧାେର ଛାଡିଲି । 

 “ନା ନା ଏେତ ଭିତରକୁ ଆେସନା । ଟିେକ େବ�କ୍ ମାର । ଆମ ସ#କ�ର େକୗଣସି 

ନାମ ନଥିଲା । େତଣୁ େସ ତା ମଯ��ଦାେର ଥିଲା । େମାେତ ଭଲ େଡ�ସପିfା ‘ଫେଟା ଟିଏ 

ପେଠଇଲା । ଯଦିବା ‘ଫେଟାେର େସ ସୁpର େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା ତଥାପି ମଁୁ ତାକୁ ସୁpର 

େଦଖାଯାଉଛ େବାଲି କହିଲି । େସ େଲଖିଲା - ଦୁଃଖର କଥା ଜେଣ ସାyର େଡ�ସ । 

େମାେତ ସୁେଯାଗଟିଏ ମିଳିଲା । ମଁୁ କହିଲି େମା ତରଫରୁ ତମକୁ ଏଇଟା ଗିµ େହବ । େସ 

ମନା କଲା । କହିଲା – ବିନା ସ#କ�େର େସ କାହXକି ଗିµ୍ େନବ । ତା ପେର େସଇଦିନ 

ପିfିଥିବା ନାଇଟ୍ େଡ�ସ୍ ଫେଟା ପେକଇଲା । ମଁୁ ପୁଣି ଓଦା େହଲି । ବାହାେର କିm ବଷ�ା 

ନଥିଲା । ତା अ� ଉନE �o ବeେଦଶ ଓ ଉଲଗ} ଜ§ େଦଖି ମଁୁ ଆନମନା େହଲି । ମଁୁ ଜାଣି 

ପାରୁଥିଲି େଯ ଯାହା କରୁଥିଲି ଭୁଲ କରୁଥିଲି । କିm େସ େଗାେଟ अଜବ ପ�କାର େମାହ । 

ତାକୁ ବ%�ନା କରି େହବନି । ତାକୁ ମନା କରି େହବନି । ତାକୁ ଆକଟ କରି େହବନି । 

କିm କିଏ ଏେତ ଭାବୁଛି? ଭୁଲ ଠିକର ହିସାବ ରଖୁଛି । ଝିअଟିଏ େହଇ ଯଦି ତା’ର 

अସୁବିଧା ନାହX ପୁअଟିଏ େହଇ େମାର କାହXକି अସୁବିଧା େହବ? ଯଦି େସ ବାଇଶି ବରଷର 

େହଇ ତା’ଠୁ ଚଉଦ ବରଷର ବଡପୁରୁଷ ଆଗେର ନିଜକୁ ପ�ସାରିତ କରିପାେର ମଁୁ କାହXକି 

ନିଜକୁ ସ-ୁଚିତ କରିବି । ଏଥର ମଁୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ତାକୁ େକମିତି କାବୁ କରିେହବ । ତା 

ମୁକୁଳା ପାଦ େଦଖି କହିଲି - ଯଦି ସୁpର ପାଉଁଜିଟିଏ ଥ।।ଆkା େତେବ ଆହୁରି ସୁpର 

େଦଖା ଯାଇଥାkା । େସ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା – କିଛି ଦିନ ତେଳ ପାଉଁଜି ଛିwି ଯାଇଛି । ମଁୁ 
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କହିଲି – େମା ତରଫରୁ ତମକୁ ଏଇଟା ବି ଗିµ େହବ । େସ କହିଲା – ତାକୁ େନବାକୁ 

ଖରାପ ଲାଗିବ । ମାେନ ଯଦି ଖରାପ ନ ଲାଗିବ େସ େନବ । ଏଇଟା ହX ତା କଥାର अଥ� 

ଥିଲା । କ�ାେର ମଁୁ ଆଉ ଟିେକ େଥାକ ଲେଗଇଲି । େମାେତ େଦବାକୁ େଯେତେବେଳ 

କୁ�ାେବାଧ ନାହX େତଣୁ ତୁମକୁ େନବାେର କୁ�ାେବାଧ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ । ମଁୁ କହିଲି 

ଭାବିଦିअ ଆମ େଭଟ େହବାର ଏହା ସE �ତି । ମଁୁ ଟିେକ ଇେମାସନାଲ େହବାର ନାଟକ କଲି 

। ଶୁଣିଥିଲି ଝିअମାେନ ଆମଠୁ अଧିକ ଇେମାସନାଲ । େସ ନାଇଁ ନାଇଁ କଲା କିm ତା ନଁା 

ନଁାେର ହଁ ଥିଲା । ଆମ ଭିତେର ପ�ାନିଂ ସରିଲା । ସିେନମା । ସିେନମାରୁ ମାେକ�ଟ୍ 

କେ#୍ଲ® । େସଠି ମଁୁ ତା ପାଇଁ କିେଣଇ େଦବି େଡ�ସ୍ ଓ ପାଉଁଜି ।” 

 “ୱା େବଟା । ତୁ ତ ବଡ େଖଳୁଆଡ । ଭଲ େଟ�ନିଂ ପାଇଛୁ େକମିତି କାହାକୁ 

ପେଟଇ େହବ ।” 

 “ନା ମ ! େସମିତି କିଛି େମା ମନେର ଚାଲୁନଥିଲା । ମଁୁ େକବଳ ତା ସହିତ କିଛି 

ଏକାk ମୁହୂ]� ବିେତଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । େସଥିପାଇଁ ଭାବିେଦ େମା ଗgିତ ଧନରୁ ମଁୁ କିଛି 

ନିେବଶ କଲି । ମାେନ ଇେନ୍ଭ�େମ� ।” 

 “ହଉ ଥାଉ । େମାେତ ଆଉ ନିେବଶର अଥ� ବୁଝାନା । ହଇେର ଶୃଗାଳ । ମନ 

ପେକଇ କହିଲୁ େକେତ ଦିନ ତେଳ ତୁ େକତୀ ଭାଉଜକୁ ପାଉଁଜି େଦଇଥିଲୁ?” - ପୁଲିସ୍ ଭଳି 

ମଁୁ େଜରାକଲି । ବାନା ଯିବାକୁ ଠିଆ େହଲା । କହିଲା - “ଚାଲ ଯିବା ।” 

 “କ’ଣ େହଲା । ଏମିତି अଚାନକ ପେଳଇବୁ ପେଳଇବୁ କ’ଣ େହଉଛୁ?” 

 “ଆଉ କରିବି କ’ଣ? ତୁ ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର େମା ±ୀ ପାଖକୁ ପେଳଇ ଯାଉଛୁ 

କାହXକି? ଯଦି ତା ପାଖକୁ େମାର ଯିବାର ଥିଲା େତେବ େତା ପାଖକୁ ଆସିଥାkି କାହXକି?” 

 ଧୀେର ଧୀେର ବାନା ଉ]�o େହବାର ଲeଣ ମଁୁ େଦଖି ପାରୁଥିଲି । େଦଖି ପାରୁଥିଲି 
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ବିବ�ତ ମନ । अ^ବ�^ େବଶଭୁଷା । अନିଦ� ା ଆଖି । ଉଜୁଡା ମୁହଁ । େବାେଧ ତାକୁ କିଏ 

ଭୟ-ର अପମାନ କି ଆଘାତ କରିଛି । କି ନିଜ ଭିତେର ନିେଜ ଆଘାତ ପାଇଛି ।  

 “ହଉମ ! ତୁ କ’ଣ େମା ବୁ�ି ଜାଣିନୁ କି । ଏମିତି ତେତ ମଝିେର ମଝିେର ଚିଡଉ 

େଦଉଛି ନା । ମା ରାଣ ଆଉ କରିବିନି । େତା ପ�ାନ ହିସାବେର କାମ େହଲା କି ନା ତୁ 

କହ ।” 

 “େହଲା । ତା ପର ଦିନ ଆେମ ସିେନମା ଗଲୁ । ଦୁଇ ସ�ାହ ଧରି ଫିଲିE ଟି 

ଚାଲିଥିବା େଯାଗଁୁ ଦଶ�କ କମି ଯାଇଥିେଲ । ନିଛାଟିଆ େକାଣ େନଇ ଆେମ ବସିଲୁ । ତାକୁ 

ଟିେକ ଥwା ଧରିଥିଲା ।” 

 “ତୁ ଟିେକ ଗରମ କରି େଦଲୁନି ? ତୁ ତ େଭରି ହଟ୍ ।” 

 ଏଥର କିm ରାଗିଲାନି େମା କଥାେର ବାନା । ମଁୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ କହିଲା 

େସଇ ସୁେଯାଗଟା ହX ମଁୁ େଖାଜୁଥିଲି । କହିଲା ତାକୁ ଜ¤ର ଜ¤ର ଲାଗୁଛି । ତାପମାତ� ା 

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 ବୁଝି 

ପାରୁଥିବୁ େମା अବ�ା । କହିଲା – “ତା’ େଦହ ଥରୁଛି ଏସି େଯାଗଁୁ ।” 

 ଏତିକି କହି ବାନା େମା ମୁହଁକୁ अେନଇଲା । ମଁୁ େଦଖିଲି  ତାକୁ । କହିଲା  

 “କିେର, କାହX ଏଥର ତ କିଛି କେମ� କଲୁନି?” 

 “କ’ଣ ପାଇଁ କରିବି । େତା ରyେର ଭାy କାହXକି ମିେଶଇବି ?” 

 “ନା ନା ସତେର ତାକୁ ଜ¤ର ଥିଲା । ତା େଦହେର କ#ନ ସୃ�ି େହଇଥିଲା । େମାର 

ଦୁଇ ବାହୁେର ତାକୁ ଭିଡି ଧରିଲି ସିେନମା ହଲର अfାର ଭିତେର । ତା େଦହର ଉ]ାପ 
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େମାେତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । େତାେତ ମଁୁ ବୁେଝଇ ପାରିବିନି େସ ସମୟର େମା अବ�ା । 

ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ବସିଥାkି କି େସଇ ସିେନମା ହଲେର ।” 

 “ବସିଲୁନି । ତା ପର େସା ପାଇଁ ଟିକଟ କରିଥାmନା । ଯାହା ଚାହXଲୁ ତାହା ତ 

ପାଇଥିଲୁ”  -ମଁୁ ଛିଗୁେଲଇକି କହିଲି । 

 “ତୁ କ’ଣ ସବ�� େଯ ଜାଣି ପାରୁଥିଲୁ େସେତେବଳ କ’ଣ ଚାହୁଁଥିଲି ମଁୁ?” 

 “ଆଉ କ’ଣ अଧିକ ଚାହXଥାm କି? ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିଡାଭିଡି େହଇ କ’ଣ ଆଉ 

କରିଥାେk କି?” 

 “ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ସତ ନୁହଁ । ତା’ ନାରୀତ¤ର ସାଇତା ଗୁ�ଧନ ସହ େଖଳିବାର 

େମାର େକୗଣସି ପ�କାର ଇgା ନଥିଲା । େମା ମନେର अନ� ପ�କାର ଲାଳସା ଜାଗ�ତ 

େହଇଥିଲା । ମଁୁ ଚାହୁଁଥିଲି େସ େମାେତ କହୁ – ବାନା�ର ! ମଁୁ ଏ ଭିତେର ତମକୁ 

ଭଲପାଇ ବସିଲିଣି । ଭାବୁଛି ତମ ବିନା ବ�ିବା ଏେତ ସହଜ େହବନି । ତେମ ହX େମା 

ଜୀବନ ପ�ଥମ ଓ େଶଷ ପୁରୁଷ ।” 

 “େକେଡ ବାେଜ ଝିअଟା ମ? େସ ଜାଣିଥିଲା ତ ତୁ ବିବାହିତ? ±ୀ ପିଲା େନଇ େତାର 

ସଂସାର ।” 

 “ହଁ ମଁୁ କହିଥିଲି ।” 

 “ତଥାପି େସ ଜାଣି ଜାଣି ଏେତ ଦୂର ଆେଗଇ ପାରିଲା?” 

 “ଏ ପ�ଶ}ର ଉ]ର େସ ହX େଦଇ ପାରିବ । ମଁୁ କିm େଦଖିଲି େସ େମା ପ�ତି अଧିକରୁ 

अଧିକ ବିଶ¤ାସ କରିବାେର ଲାଗିଲାଣି । େମା ଭିତେର ବିଶ¤ାସ ଜନମୁଥିଲା େଯ ଏ ସ#କ� 

अେନକ ଦିନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଭବିଷ�ତେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମା ସଂସାର ଜ~ାଳରୁ ପୁଣି 

େକେବ ମୁo େହବାକୁ ଚାହXବି ତା ପାଖକୁ ଆସି ପାରିବି ।” 
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 “ମଁୁ ଧନ� େହଲି େତା ଭଳି ଦୂରଦଶ�ୀ ସାy ପାଇ । େସଥିପାଇଁ ପରା ତୁ ଗା�ିକ । 

େମାେତ ତ ସେpହ େହଲାଣି ତୁ େମାେତ କା�ନିକ କାହାଣୀ କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛୁ େବାଲି । 

ବାଇଶି ବଷ�ର େଟାକୀ ପେଟଇଲା ଭଳି େତା eମତା ଉପେର େମାର ଭରସା ଆସୁନି । ଏ 

ସବୁ େତା ମନର अଜବ ଗଜବ ଖିଆଲ େହଇପାେର ।” 

 “ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭାବ । ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଉଁବଣ ଆସି ମଁୁ ଏେତ କ�ନା 

ଜ�ନା କରିବିନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ । ହଉ ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭାବ । ସିେନମା ସରିଲା 

। ମଁୁ ତାକୁ ମାେକ�ଟ କେ#୍ଲ® େନଲି େଡ�ସ ଓ ପାଉଁଜି କିେଣଇବା ପାଇଁ କିm ଚିkାର 

ବିଷୟ ଥିଲା ସିେନମା େଦଖିଲା େବଳଠୁ କିଏ ଜେଣ ବାର�ାର େଫାନ୍ କରୁଥିଲା । ମଁୁ 

ପଚାରିଥିଲି । େସ କହିଥିଲା ସାy । େସ େଫାନ୍ ଉେଠଇଲା ଓ ରାଗିଲା । ତାକୁ 

ଜେଣଇଲା ଆେମ େକଉଁଠି अଛୁ । େମା ମନେର ଥିଲା अେନକ ଉ¯ାପୁ¯ା ଚିkା । 

େଯମିତିକି ତା’ର ବୟେଫ� w େହଇଥିବ . . . । ଭାଇ େହଇଥିବ . . . । ସ#କ�ୀୟ 

େହଇଥିବ . . . . ଏମିତି ବି ମନକୁ ଆସିଲା ତା ସାy ନିଜ ବfୁମାନ-ୁ େନଇ େମାେତ 

ପିଟିବାକୁ ଆସୁନି ତ! େଡ�ସ୍ କିଣି ଆେମ ମାେକ�ଟ୍ କେ#୍ଲ®ରୁ ବାହାରିଛୁ କି ନାହX 

କୁ�ୁକୁ�ିଆ ବାଳ ଥିବା େତଇଶି ଚବିଶି ବରଷର ଯୁବକେଟ ସାଇେକଲେର ଆସି ପହ�ିଲା 

। ତାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତା ଉପେର ପ�ବଳ ରାଗିଲା େସ । କହିଲା ଆଗକୁ େଯପରି ଏ ପ�କାର 

ଭୁଲ ନକେର । େକବଳ େସ ନୁହଁ, अେନକ ସ#କ�ୀୟ अଛkି ତା’ ଜୀବନେର । 

 ଏତିକି କହି अଟକି ଗଲା ବାନା । ଆଉ କହି ପାରିଲାନି ଆଗକୁ । ତା ମୁହଁେର 

ଘୃଣାର ଭାବ अଧିକରୁ अଧିକ ଉକୁଟି ଉଠିଲା । ମନ अଧିକ ବିବ� ତ । େବଶଭୁଷା अଧିକ 

अ^ବ�^ । ଆଖିେର अଧିକ अନିଦ� ା । ମୁହଁ अଧିକ ଉଜୁଡା । ତାକୁ ନି�ୟ କିଏ ଭୟ-ର 

अପମାନ କି�ା ଆଘାତ େଦଇଛି । 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  68 

 “କ’ଣ େହଲାକିେର ? ଏମିତି େତା ମୁହଁର ରy ବଦଳିଗଲା କାହXକି ? ଏwୁअରୁ 

ନାଗସାପ େହଉଛୁ ?” 

 “ତୁ ବୁଝି ପାରିବୁନି ରମା । ତା ପେର ଯାହା େହଲା େମା େଦହେର େଯମିତି 

अପମାନର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା । ଲାଗିଲା େମାଠୁ ଦୁନିଆେର ବଡ ମୁଖ� କିଏ ନଥିବ ।” 

 “କ’ଣ େହଇଗଲା ବା ଏମିତି? େସ ପିଲା ତା’ର ବୟେଫ� w କି? ଏଥିେର ସମସ�ା 

କ’ଣ? େତାର ±ୀ अଛି । ତୁ ବିବାହିତ । କାହX ଏଥିେର ତା’ର ତ କିଛି अସୁବିଧା ନାହX । 

ଏ ବୟସେର ତା’ର ବୟେଫ� w େହବନି ତ ଆଉ କ’ଣ େହବ? ଏମିତି ତ, ତମ ସ#କ� 

ନାମହୀନ । ସ�ାହୀନ । ଚାଟ୍ କରୁ କରୁ େଫ� wସିପ୍ । େଫ� wସିପ୍ ରୁ ଆଦିମ ଇgା । 

ଆଦିମ ଇgାରୁ ଇ�ିମାସୀ । େତଣୁ ଏଥିେର ଏେତ ବିବ�ତ େହବାର କ’ଣ अଛି । େଯମିତି 

କି ଘର ପରିବାର ଭାସିଗଲା ଭଳି େହଉଛୁ ।”  

 “ତୁ ବୁଝି ପାରିବୁନି । େଯେହତୁ ତୁ େମା ଜାଗାେର ନାହୁଁ । ଆଉ ତୁ ଯାହା ସବୁ 

ଭାବୁଛୁ ଘଟଣାଟା େସମିତି ନୁହଁ । ମଁୁ କ’ଣ ପିଲା େହଇଛି େଯ ବୁଝି ପାରିବିନି ତା ଓ େମା 

ଭିତେର ଫରକ କ’ଣ େହାଇପାେର ?  ଆ’ର ରାଗ େଦଖି େସ ପିଲା ସମ^ି- ଆଗେର 

ଏମିତି ଗାଳି ବକିଲା ଯାହା ତୁ ପାଟିେର ଧରି ପାରିବୁନି । େମା େଦହ ଖାଲି ଥରୁଥିଲା । ମଁୁ 

ଆଉ ଲଗାମହୀନ େଭwିଆ େହଇନି େସଠି ଯାହା ଚାହXବି ତାହା ବଜାରେର କରିେଦବି । 

ପ�ଥମତଃ ମଁୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁ ଯାହା ଦ¤ାରା ମଁୁ ଧରା ପଡିଯିବି । 

ଦି¤ତୀୟତ େମା ମନେର େକବଳ େଗାଟିଏ ପ�ଶ} ଉ-ି ମାରୁଥିଲା । ପ�ଶ} େହଲା – େସ ପୁअକୁ 

ଇଏ ଏମିତି କ’ଣ अଧିକାର େଦଇଛି େଯ େସ ବିଚ ବଜାରେର ତାକୁ ଗାଣି କରି ଚାଲିଗଲା? 

ତା ପେର େସ ପିଲା ଆହୁରି ବିଷ ଉ¶ାରିଲା – ହଁ ହଁ ତୁ ଶାଳୀ, କାମ ଥିଲା େବେଳ େମା 

ସାଇେକେଲ�  ବୁଲୁଥିଲୁ । ଆଜି େତାେତ କାବ�ାଲା ମିଳିଗଲା । େଯତିକି ଲୁଟିବା କଥା 
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ଲୁଟିେନ । ଆଜିଠୁ େମା ଆଗକୁ େକେବ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବୁନି ନେହେଲ ଲyଳା 

କରିେଦବି । ଏତିକି କହି େସ ଚାଲିଗଲା । ମଁୁ �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି । ମଁୁ ମେନ ମେନ 

ଖୁସି େହଇଥିଲି େଯ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ଦୁଘ�ଟଣା ଟଳିଗଲା । ମେନ ମେନ ନି�ିତ କରି 

ସାରିଥିଲି େଯ ଝିअଟାର ଚରିତ�  ଠିକ୍ ନାହX । ତାକୁ େସହି କଥା ପଚାରିଲି େଯ ତେମ ତାକୁ 

କ’ଣ ଏମିତି अଧିକାର େଦଇଛ େଯ ବିଚ ବଜାରେର ଇ¦ତ ଉ]ାରି ଚାଲିଗଲା । ଜାଣିଛୁ 

େମା ପ�ଶ}ର ଉ]ର କ’ଣ େଦଲା େସ? 

 “କ’ଣ େଦଲା ? – ମଁୁ ପଚାରିଲି ।” 

 “କ’ଣ କହିବ । ଓଲଟା େମାେତ ତିର<ାର କଲା ଓ କହିଲା – ତେମ େକମିତି କା 

ପୁରୁଷ । ତମ ଆଗେର େସ େମାର େବଇଜିତ କରି ଚାଲିଗଲା । ତେମ ତାକୁ େଧାଇ 

େଦଲନି କାହXକି । େକମିତିକା ପୁରୁଷ ତୁେମ । ଏତିକି କଥାେର େମା ମୁw ଖରାପ 

େହଇଗଲା । ବାପେର େକେଡ େଡ~ର ଝିअ । େସ କହିଲା ତା ମୁଡ ଖରାପ େହଇଗଲା । 

ଚାଲ ପାଉଁଜି କିଣି ମୁଡ ଠିକ୍ କରିବା । େମା ସାyମାେନ ପାଉଁଜି େଦଖିବାକୁ ବ�ାକୁଳ । ମଁୁ 

ଗଲି ପାଉଁଜି କିଣିବାକୁ । ପ�ଥେମ ପା� ହଜାର ଟ-ାର କିଣିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି । କିm 

କିଣିଲି ଦୁଇ ହଜାର ଟ-ାର । େସ କହିଲା ତା ପାଦେର ପିେfଇ େଦବାକୁ । ମଁୁ କହିଲି 

େଲାେକ େଦଖିେଲ ଖରାପ ଭାବିେବ । େଯେତ ଶିଘ� େହବ ତାଠୁ ମଁୁ ମୁoି ପାଇବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିଲି ।”  

ବାନାର କଥା ଶୁଣି ମଁୁ େହା େହା େହଇ ହସିଲି । କହିଲି – “େତା ଭଳି ପୁରୁଷକୁ ଏ ପ�କାର 

େହବା ଦରକାର । ବୁଢା ବୟସେର ମନ ଏପଟ େସପଟ େହଉଛି । ହଇେର ପୁअ । ତୁ 

କ’ଣ ନିଜକୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଭାବୁଥିଲୁ ।”  

 “ଚୁେବ ।”ବଡ େଜାରେର େମା ଉପେର ଚି�ାର କରି ଉଠିଲା ବାନା । -“ଆେବ  ମଁୁ 
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ଏଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରିନି । ତୁ ଶଳା ସାy ନା ଶତୃ । େମା ଦୟନୀୟ अବ�ା ପାଇଁ 

ଟିେକ େହେଲ ସହାନୁଭୁତି ନାହX । ତା’ର ହଜାେର ବୟେଫ� w ଥିେଲ କ’ଣ େହଲା । େମାର 

ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା େମାେତ ମିଳୁଥିଲା । ମଁୁ କାହX ମନ ଖରାପ କରିବି ।” – ରାଗେର ଫଁ 

ଫଁ ହଲା ବାନା ।  

 “ହଉେର ବାନା । େମାର ଭୁଲ େହଲା । ତୁ େସଥିପାଇଁ ରାଗିନୁ ମଁୁ ବୁଝିଗଲି । 

େହେଲ ଛିwି ଯାଇଥିବା ପତy ଓ ଝଡି ପଡିଥିବା ପଇଡ ପରି ମହଁଟା କାହXକି କରିଛୁ ?” 

 “କ’ଣ ଆଉ କରିଥାkି? େସ ପଯ��k ସବୁ ଚେଳଇ େନଇଥିଲି । େସ ରହୁଥିବା ଫ� ାଟ୍ 

ଆଗେର ତାକୁ ଛାଡିଲି । େସ େମା ହାତ ନିଜ ହାତେର େନଇ ଛାତିକୁ ଛାତି ଲେଗଇ 

କହିଲା – ବାନା�ର ! ଆଜି ଯାହା ଘଟିଗଲା େସଥିେର ଦୁଃଖିତ । ତମ ଦିନ ଖରାପ କରି 

େଦଲିନା ! କ’ଣ କରିବି କହିଲ ? ଆgା େଗାେଟ କଥା କହିଲ । ତମ ସହ ମଁୁ ତିନି ଦିନ 

କଥା େହଲି , ଚାଟ୍ କଲି, ସିେନମା ଗଲି, ଗିଫ୍◌୍ଟେନଲି, ହସଗମାତ େହଲି । ତା अଥ� 

କ’ଣ ମଁୁ ତମ ସ#]ି େହଇଗଲି କି? ଏମିତିତ ମଁୁ ତମ ପରି अେନକ ପୁରୁଷ ସହ ବୁଲିଲିଣି 

। ତା अଥ� କ’ଣ ମଁୁ ସମ^ି- ସ#]ି? େସ ଶଳା କ’ଣ େମାେତ ତା ସ#]ି ଭାବିଛି େଯ, 

अଧିକାର େଦେଖଇ ଚାଲିଗଲା । ହଉ ଯାହା େହଇଗଲା ଭୁଲିଯାअ । ଆଉ ଥେର େଯେବ 

େମା ସହର ଆସିବ, େମାେତ କଲ କରି ଜେଣଇବ ଆଗରୁ । ମଁୁ ନି�ିତ କରିବି େଯମିତି 

ଏମିତି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃ]ି ନହୁଏ । ଏତିକି କହି େସ େମାଠୁ ବିଦାୟ େନଲା । େମା 

େଦହେର େଯମିତି ପ�ାଣ ନଥିଲା । ସମ^ େମାର ପାରିବାରପଣ ଭାyି ଚୁରମାର େହଇଥିଲା 

। େମା ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଉପେର େଯମିତି କିଏ କୁଠାରଘାତ କରିଥିଲା । େଗାଟିଏ ଶ¨େର 

ଆମ ସ#କ�କୁ ନାମ େସ େଦଇ େଦଇଥିଲା । ତାହା େହଲା – ସ#]ି । ଏ େରାମା�କ 

ଯାତ� ାେର ଏହି ପ�କାର ଶିହରଣ େମାର ଥିଲା ପ�ଥମ କିm ତା’ ପାଇଁ ଥିଲା େଦହସୁଆ । େସ 
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କାର ସ#]ି ନଥିଲା । କିm ଥିଲା ସମ^ି-ର । ତୁ ବି େଚ�ା କର । େତାର ବି 

େହଇପାେର ।” 

 “କ’ଣ?”  ମଁୁ ପଚାରିଲି । 

 “ସ#]ି !” ବାନା ତାdଲ� ଭରା ସ¤ରେର କହିଲା । 

 ସ#]ି କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଟିେକ ଆନମନା େହଲି । ମଁୁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି େଯ ବାନା�ର 

କାହXକି अଶାk । କାହXକି ବିବ� ତ । କାହXକି ତା ମୁହଁେର अପମାନର ଚିହ}  । କହିବାକୁ 

ଗେଲ େସ ଝିअକୁ ବାନା କବଳିତ କରୁନଥିଲା ବରଂ େସ ଝିअ ତାକୁ କବଳିତ କରିଛି ଏଇ 

ତିନି ଚାରିଦିନ ଭିତେର । ଏଣୁ ଠକି େହବାର, ହାରିଯିବାର, ନିଜ ଆଖିେର ନିେଜ 

ଖସିଯିବାର ପରି ଯ�ଣା େନଇ ଛାଟିପିଟି େହଉଛି ଗା�ିକ ବାନା�ର । 

 “େହ ଭଗବାନ ! ଯାହା େହଲା ଠିକ୍ େହଲାନି । ଭଲ େହଲାନି । ତୁ େକଉଁ ସହରକୁ 

ଯାଇଥିଲୁ କିେର?” 

 “ତୁ କ’ଣ ସତେର ଜାଣି ପାରୁନୁ? ଏେଡ େବାକାଟା କିେର । ବିନା କାରଣେର େତା 

ସହରେର ମଁୁ ଥାଆkି କି?” 

 “ଓେହା ତାହା େହେଲ େମା ସହରକୁ ଆସି ତିନି ଦିନ େହଲା େହାେଟେଲ�  ରହି ଏେତ 

ସବୁ କାw କରିଛୁ । ହଇେର ପୁअ ଗା�ିକ । େମାେତ ଜେଣଇଥିେଲ ମଁୁ କ’ଣ ଭାଗ 

ବେସଇଥାkି?” - ରାଗେର ଫାଟି ପଡିଲି ମଁୁ । ମୁwେର ହାତେଦଲି । 

 “ଆଉ अପମାନ ଦିଏନା ତୁ । ଯାହା ତ अପମାନ ପାଇବା କଥା େସ େମାେତ େଦଇ 

ସାରିଲାଣି େମା ଔକାତକୁ େମାେତ େଦେଖଇ କାଲି ରାତି ସାରା େଶାଇନି अପମାନର 

ଜ¤ାଳାେର । େକେଡ କ� କରି କେମଇଥିଲି ପଇସା । ଉେଡଇେଦଲି अ² ସମୟ 

େମାହେର । ବିନା ସ#କ�େର । ନିଜକୁ ଧିକାରୁଛି େସେବଠୁ । େକତକୀର ମୁହଁ ବାର�ାର 
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ମନକୁ ଆସି ଯାଉଛି । ପୁअ ମନ ପଡୁଛି । ବାପା ମା ମେନ ପଡୁଛkି । ଭାବିଲି ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ େତା ସହର ଛାଡିବି େତାଠୁଁ ମୁହଁ ଲୁେଚଇ । କିm େମା ଯ�ଣାର କଥା କାହାକୁ 

କହିବାର ନିହାତି ଥିଲା । ନେଚତ୍ ଭିତେର ଭିତେର ନିଇତି ମରିଥାkି । େସେତେବେଳ 

େତା ମୁହଁ ନାଚି ଉଠିଲା େମା ଆଖି ଆଗେର । େତଣୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ େତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ 

ଆସିଲି । ଏେବ େମା ମନ ହାଲୁକା େହଲା । ତୁ କ’ଣ ଭାବୁଛୁ ଭାବ । େମା ମୁw ଉପର 

ଲଦି େହଇଯାଇଥିବା ବଡ େବାଝଟା େଯମିତି ହାଲୁକା େହଇଗଲା । ନअଟାେର େମା ଗାଡି 

। ବାପେର ବାପ । ସବୁଠୁ ଭଲ ଘର ତିଆରି ବିରିଆନୀ । େପଟ େକେବ ଖରାପ େହବନି 

।” 

 ଦୁେହଁ େଫରିଲୁ େମା ବାସ ଭବନକୁ । ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବାନା । େମା ଗ�ର 

ନାୟକ । ଗା�ିକ ନିେଜ େକଉଁ ଏକ ଗ�ର ଚରିତ�  େହଇଯିବ ମଁୁ ଭାବି ନଥିଲି । 

 “ରମା । େତାେତ େମା ରାଣ । ମଲା ପଯ��k ଏକଥା େଯମିତି େତା ଓ େମା ବିନା 

ଆଉ କିଏ ନଜାେଣ । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା େକତକୀ େଯମିତି ନଜାଣୁ । ନ େହେଲ େମା 

ସଂସାର ଉଜୁଡିଯିବ ।” 

 “ଠିକ୍ अଛି । କହିବିନି କିm େଗାଟିଏ ସ]�େର ।” 

 “କ’ଣ ସ]� ?” 

 “େମାେତ ଟିେକ େସ ସ#]ିର ଫେଟା ତ େଦଖା ।” 

 “ତୁ କ’ଣ କରିବୁ?” 

 “ଆେର ତୁ ସିନା ହାତରୁ ଦି ହାତ େହଇଛୁ େହେଲ ଆେମ ତ ଏେବ ଯାଏଁ ବାବନାଭୂତ 

। ଯଦି ସୁବିଧା େହବ େସ ସ#]ିକୁ କିଣିବାକୁ େଚ�ା କରିବି ।” 

 “ହଉ ଯାହା େତା ଇgା । େମାର ଏ अବ�ା େଦଖିଲା ପେର ବି ଯଦି ତୁ ଜାଣି ଜାଣି 
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ନିଆଁେର ଜଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜେଳ । େଯେତେବେଳ ସବୁ କାହାଳି ତୁ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି 

େଫେଟା ଲୁଚାଇବାେର କ’ଣ ଫାଇଦା ।”  

 ଏତିକି କହି େସ ହ¤ାଟସ୍अପରୁ ଫେଟାଟିଏ େଦଖାଇଲା, ଯିବା ପବୂ�ରୁ । ମଁୁ ଫେଟାଟିକୁ 

େଦଖି ଚମକି ଗଲି । ବାନାର ଯିବା ବାଟକୁ ଆଁ କରି ଚାହX ରହିଲି । ବାନା େମା ସହରକୁ 

ଆସିଥିଲା । ଏଠି କିm ମଁୁ ସହର ନାମ େଲଖିପାରୁନି କାରଣ ଧରା ପଡିଯିବାର ଡର । 

 େସ େକଉଁ େହାେଟଲେର ରହିଥିଲା, େକଉଁ ଥିଏଟରେର ସିେନମା େଦଖିଥିଲା କି 

ସିେନମା େଦଖିଥିଲା େକଉଁ ମାେକ�ଟ୍ କେ#୍ଲ®ରୁ େଡ�ସ୍ ଓ ପାଉଁଜି କିଣିଥିଲା ସବୁ େସ 

େମାେତ କହିଥିଲା କିm ମଁୁ ଏଠି େଲଖିପାରୁନି । କାରଣ ଧରା ପଡିଯିବାର ଡର । 

 ଫେଟାେର ଥିଲା େଶ¤ତାyୀ । େମା କେଲଜ ଝିअ । ମହାkି, ଦାସ, ପ,ନାୟକ କି�ା 

ପାତ�  େହଇପାେର । କିm ଏଠି ମଁୁ େଲଖି ପାରୁନି, କାରଣ ଧରାପଡିଯିବାର ଡର । ମଁୁ 

ଦିେନ େଶ¤ତାyୀ ନାମକ ସ#]ି ଉପେର କବଜା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲି । ଏ କଥା 

ବାନା�ର ଜାଣିନି । ସିଏ କ’ଣ େଶ¤ତାyୀ ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣି ନାହଁାkି । ହଁ େସଇଟା 

अଲଗା କଥା େଯ େଶ¤ତାyୀ ଯଦି କାହାକୁ େମା अଜାଣତେର କହିଥିବା ମଁୁ କିଛି କରିବାର 

ନାହX ।  

 େସେତେବେଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, େସ ସ#]ି ଉପେର କାହାର अଧିକାର ନାହX 

କିm େସ ସମ^ି-ର । 

 ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗେଲ େସେତେବେଳ ଭାବିଥିଲି େଶ¤ତାyୀ ଜୀବନର ମଁୁ ପ�ଥମ 

ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ େସ େପ�ମିକ ରୂେପ ମଲାଯାଏ ମନ ରଖିବ । କିm ମଁୁ ଭୁଲ ସାବ�^ 

େହଇଥିଲି । େଯମିତି ଆଜି ଗା�ିକ ବାନା�ର େହଲା ।  

 େସେତେବେଳ ମଁୁ େମା େରାମା�କ ଯାତ� ାେର ଭାବିଥିଲି େମା ପାଖେର େଶ¤ତାyୀ ପରି 
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େମାଠୁ କମ୍ ବୟସର ଝିअକୁ ଆକଷtତ କରିବାର ସମ^ ଗୁଣ ଖୁpି େହଇ ରହିଥିଲା । କିm 

ଗା�ିକ ବାନା�ର ପରି େମା अହଂକାର େସେତେବେଳ ଭାyିଥିଲା େଯେତେବେଳ ମଁୁ 

अନୁଭବ କଲି େଶ¤ତାyୀ ପରି ଝିअ ଆଗେର ପୁରୁଷ ଆକଷ�ଣର ମଲୂ� କିଛି ନଥିଲା ବରଂ 

େସମାନ-ୁ ବ�ବହାର କରି ନିଜ ସୁଖ ସାଧନ ପ�ା� ତା’ର େକବଳ ଲe ଥିଲା ।  

 େସେତେବେଳ ମଁୁ ଭାବିଥିଲି େଶ¤ତାyୀ େମା ଦ¤ାରା ଆବି�ୃତ ଏକ ଗୁ� ସ#]ି କିm 

अପମାନେର ମଁୁ େସେତେବେଳ ଜୁଡୁବୁଡୁ େହଇଥିଲି େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲି େସ 

अନ�ମାନ- ଦ¤ାରା ଆଗରୁ ଆବି�ୃତ । ଆଜିର ଗା�ିକ ବାନା�ର ପରି େସେତେବେଳ ମଁୁ 

ନିେଜ ହୀନମନ�ତାର ଶିକାର େହଇଛି । ତାଠୁ अଧିକ େମାେତ କ� େଦଇଥିଲା 

େଯେତେବେଳ ନି%�ୟେର ପହ�ିଥିଲି େଯ େଶ¤ତାyୀ େମାର ସ#]ି ନୁହଁ ବରଂ େମା 

अଜାଣତେର ମଁୁ, अେନକ ପୁରୁଷ ପରି େଶ¤ତାyୀର अେବୖଧ ସ#]ି । 

 େଶ¤ତାyୀ ନାମକ ସ#]ିକୁ େନଇ ମଁୁ ବି ଦିେନ ଠକି େହଇଯିବାର, ହାରିଯିବାର, ନିଜ 

ଆଖିେର ନିେଜ ଖସିଯିବାର ପରି ଯ�ଣା େନଇ ଛାଟିପିଟି େହଇଥିଲି େଯମିତି ଆଜି େହଉଛି 

ଗା�ିକ ବାନା�ର ।  

 ତଫାତ୍ େକବଳ ଏତିକି େଯ ଦିେନ अଧ�ାପକ ରମାକାk େଶ¤ତାyୀର अେବୖଧ ସ#]ି 

ଥିଲା । ଏେବ ଗା�ିକ ବାନା�ର ତା’ର ନୂଆଁ अେବୖଧ ସ#]ି । 

 

ସଂପାଦକ  - ଗ~ାମର କବିତାଘର, ମାଫ�ତ - ପ�ଧାନ ଶିeକ,  

ଶ�ୀ ମq�ରାଜ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ଖଲି� େକାଟ,  

ଖଲି� େକାଟ, ଗ~ାମ - ୭୬୧୦୩୦, େମା - ୮୨୮୦୨୨୩୬୪୪ 
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ପି�ୟ-ା ସାହୁ 

ଜୀବk ଶବଜୀବk ଶବଜୀବk ଶବଜୀବk ଶବ    
 ସମୟ ସୁअେର ଭାସି ଭାସି କିଏ େକଉଁ କୁଳେର ଲାେଗ ତାହା 

େକବଳ ବିଧାତା-ୁ ଜଣା। ସୁଖଦୁଃଖ, ହସଲୁହ େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇଟି 

ପାଶ�¤ ସଦୃଶ। ମାତ�  େକବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଲୁହଭତ�ୀ ପାଶ�¤ଟି େଯ ମିଲିକୁ 

ମିଳବ ଏ କଥା େକମିତି ଭାବି ପାରିଥାkା େସ। କଥାେର अଛି 

अମାବାସ�ାର ଠିକ୍ ୧୪ ଦିନ ପେର ପୁଣtମା ଆେସ େତାଫା ପୁେନଇ ଜହ}   

େଜାଛନା ଢ଼ାଳିଦିଏ। ମିଲି ବି ଭାବିଥିଲା ତା ଜୀବନର ଏଇ 

अମାବାସ�ାର अfାର ଦିେନ ଦୂର େହାଇ ପଣୂtମାର େସଇ ରୂପା ଜହ}  

ଆସିବ। େହେଲ ମିଲି ଆଜି ପ�ତିକୂଳ ପବନେର ଉଡ଼ି ଆସି ଆଶାର 

ଆରପାରିେର ପହ�ି ଯାଇଛି। ନିଜର अଜାଣତେର ତା अଖିର अଶ��ଧାର 

ମନ ମରୁଭୂମିର େଚାରାବାଲିକୁ ଓଦା କରିଚାଲିଛି। େକଜାେଣ କାହXକି 

ଇଛା େହଉଥାଏ ଦୁଇପାଦ ପଛକୁ େଫରିଯାଇ अତୀତର େସଇ 

अସମାହିତ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ। ବତ�ମାନର अଧିକାରକୁ 

ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭରସାର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ। ମିଲି ଭଲଭାେବ 

ଜାଣିସାରିଥାଏ ଭବିଷ�ତ େବାଲି ତାର ଆଉ କିଛି ନାହX। େସ େକବଳ 

ବତ�ମାନକୁ େନଇ ବ�ିବାକୁ ଚାେହଁ। ଡାoର- ପ�ଶ}େର ନିଜକୁ େଫରି 

ପାଇଲା ମିଲି।  
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 ଫାଟି ଯାଇଥିବା ମୁwକୁ ବ�ାେwଜ କରି ସାରି ଡାoର କହିେଲ ତୁମ ସହ େକହି ନିଜ 

େଲାକ ଆସି ନାହାkି କି ?  

 ମିଲି - ନା ମଁୁ ଏକା ଆସିଛି। 

       ଡାoର - ତୁମର ତ ବହୁତ ବ� ଡ୍ ଯାଇଛି। ଏଇ अବ�ାେର ଏକା ଯାଇ ପାରିବ ତ? 

 ମିଲି - ହଁ ମଁୁ ଯାଇ ପାରିବି େହେଲ େଗାଟିଏ अସୁବିଧା अଛି। 

       ଡାoର - କଣ କୁହ। 

 େମା ପାଖେର अ� କିଛି ଟ-ା अଛି, ଆପଣ ଦୟା କରି ଏତିକି ରଖm। ମିଲି ଆଖିର 

अସହାୟତାର ଭାଷାକୁ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝି ପାରିେଲ ଡାoର।  

       ଡାoର - ହଉ ଠିକ୍ अଛି େସତିକି ଦିअ।  

 ମିଲି ଡାoରଖାନାରୁ ଆସି ପାଖେର ଥିବା ଏକ ମpିର ଚଟାଣେର ବସି ଭାବିଲା 

କାହXକି ଘରକୁ େଫରିବି, ମଦ�ପ ସ¤ାମୀକୁ େନଇ अଧାଭଂଗା ସଂସାର ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ 

ମାତ�  ଚରିତ� ହୀନ ସ¤ାମୀ ସହିତ େସ େକମିତି ସଂସାର କରିବ। େସଥିେର ପୁଣି ଶାଶ-ୂର 

କଡା ତାଗିଦ୍ ନିଜ େଲାକ-ୁ ନିଜର କରିବା ଶିଖିନୁ ଆଉ କଣ ଶିଖିକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ।  

 େଗାଟିଏ ରeଣଶୀଳ ପରିବାରର ଝିअ େହଉଛି ମିଲି। ବାପା ସଯୂ��ମଣି ଓ ମା ସବିତ� ୀ 

େଦବୀ-ର ୨ ଟି କନ�ା ସkାନ ମଧ�ରୁ ମିଲି େହଉଛି ବଡ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରୀତିନୀତି, 

ଚାଲିଚଳଣୀକୁ ମାନି ଚଳୁଥିବା ସଯୂ��ମଣି- ହୃଦୟର ଧକ୍ ଧକ୍ ସ¤ର େବେଳ େବେଳ 

କମିଯାଏ କାରଣ ସିଏ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବଢିଲା ଝିअର ବାପ। 

 ଜାଣି ଶୁଣି  ସୁଯ��ମଣି େବେଳ େବେଳ ତା- ଝିअମାନ- ପ�ତି ନିq�ୟ େହାଇଥାଆkି। 

େଯେହତୁ ମିଲି ବଡ ଝିअ, ଏ ସବୁର ପ�ଭାବ ପ�ଥେମ ମିଲି ଉପେର ପେଡ। ସାମଥ�� ଥାଇ ବି 
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ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମିଲିକୁ अନୁମତି ମିେଳ ନାହX। ଆଖି ଥାଇ ମଧ� ସ¤ପ} େଦଖିବା ପାଇଁ 

ତାକୁ अେଯାଗ�ା େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଏ େହେଲ ମିଲିର ଆଶା, ଆକାଂeା 

ଉ�େକାଟୀର। ତାର ଲe� ଥାଏ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଇgା ଥାଏ, 

ଚେଢଇଟିଏ ସାଜି ନୀଳ ଆକାଶର ବeେଦଶେର ଉଡିବା ପାଇଁ ମାତ�  ବିଡ�ନା। ଏହି େଯ 

ଫୁଲ େତାଳି ଫୁଲଦାନୀେର ସେଜଇ ଗୃହର େଶାଭାବ��ନ କରିବା ତା ପରିବାରର ଇgା। 

ଝିअଟିଏ ଭାେବ ବାପା, ମା’-ର ସବୁ ଇgାକୁ ସ¸ାନ େଦବା, ପରିବାରର ମଯ��ାଦାକୁ 

ଉଲଂଘନ ନ କରିବା େଯେତ କ� େହେଲ ମଧ� ନିରବେର ସବୁ ସହିଯିବା  

 େଗାଟିଏ ସବ�ଗୁଣସ#%�ା ଝିअଟିର ଲeଣ େବାଲି ମା ସାବିତ� ୀ େଦବୀ-ର ମତ। 

େକେବ ବି କାହାକୁ ପ�ତିବାଦ ନ କରିବା ଉଚିତ।  

 ମା’-ର ଉପେଦଶେର अନୁପ�ାଣିତ େହାଇ ସମାଜ ଦୃ�ିେର େଗାଟିଏ ଭଲଝିअର 

ମାନ�ତା ଲାଭ କରିଥିଲା ମିଲି ମାତ�  େସଥିେର େସ ଖୁସି ନଥିଲା କାରଣ ରeଣଶୀଳ 

ନିୟମର ଜ~ିରେର ତା’ର ସବୁ ସ¤ପ} ବpୀ େହାଇ ଯାଇଥାଏ।  

 େସଦିନର େସଇ ସବୁ ସE �ତି अବଶ ମନ ଭିତେର ଗବ୍ ଗବ୍ େହାଇ ଫୁଟୁଥିଲା। ଫୁଟା 

ଭାତହାwି ସnୁତ ବା¹ େଯମିତି ଢ଼ାକୁଂଣି େଠଲିେପଲି ବାହାରିବାକୁ ଚାେହଁ। 

 ଦିେନ ସf�ା େସ ଜହ}ର ଶୀତଳ େଜାସ}ାେର ନିଜକୁ ଭିେଜଇ କଳା ଘୁମର େବ�ାମେର 

ବିେଛଇ େହାଇ ପଡିଥିବା ତାରା ମାନ-ୁ ମନଭରି େଦଖୁଥାଏ। େସମାନ-ର ଚମକେର 

ନିେଜ ଚମକି ପଡୁଥାଏ। ଗଣିବା ପାଇଁ ଶତ େଚ�ାକରି ହାରିଗେଲ ମଧ� ବହୁତ ଆନp 

ଲାଗୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ମା କୃର କକ�ଶ ସ¤ରେର ମିଲି ଧ�ାନ ଭଗ}େହଲା। ତାରା 

ମାନ- େମଳରୁ ନିଜକୁ ବାହର କରି େଦଖିଲା କାନଧରି ମା ତାଗିଦ୍ କରୁଛkି ରାତିେର ଝିअ 
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ମାନ-ୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମନା, ଲୁଚି ଲୁଚି ତାରା େଦଖିବା େଗାେଟ अପରାଧ। ଏମିତି 

କରିବାକୁ େତାେତ ଟିେକ ଲାଜ ଲାଗୁନି।  

 ମିଲି ଭାବୁଥାଏ ଜହ}  ତାରା େଦଖି େସ କିଭଳି अପରାଧ କରିଲା। ସରଳ ହୃଦୟଟା 

ତାର ଭାଂଗି ଖw ବିଖwିତ େହାଇଗଲା େସଦିନ, ଠିକ୍ େଯମିତି ହାତରୁ କାଚଟି ଖସିପଡିେଲ 

ଚୁନା େହାଇଯାଏ। ତଥାପି ମିଲି ନିରବ ଥିଲା ନିଜ ପରିବାର ଉପେର ସବୁ ଭରସା 

େସଇଦିନ ତୁଟିଗଲା େଯାଉଦିନ ବାପା ସଯୂ��ମଣି ଓ ମା ସାବିତି�  େଦବୀ ଝିअକୁ େବାଝ 

ମେନକରି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େବାଝ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚିkା କେଲ। େଯେହତୁ ମିଲି 

ବଡଝିअ େତଣୁ ତାର ପାଳି ଆଗଥିଲା। ମାତ�  ଉଗ� ଆଧୁନିକତାେର अf ସାଜିଥିବା େଲାକ 

ମାେନ ମିଲିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ। अନ� ଉପାୟ ନ ପାଇ େଗାଟିଏ ନିପଟ ଗରିବ ଘରର ପୁअ 

ମେନାଜର େବକେର ମିଲିକୁ ଛpି ଦିଆଗଲା। େଯଉଁଠି ଦାରିଦ� �ର କଷାଘାତେର ପତି 

ପରେମଶ�ର ମଦ�ପାନ କରkି। ଉ�ଶିeାର अଭାବରୁ ମଦର अପକାରିତା ଜାଣିନଥାkି। 

ମଦନିଶାେର ପତିର କଇଁ ଫୁଲ ପରି େଚେହରାଟି ଘୃଣ� େହାଇଯାଏ। ଶାଶୁ ଶଶୁର ମଧ� 

अମାନୁଷିକ अତ�ାଚାର କରkି। 

 େଦହର ଝାଳ ଓ ଆଖିର ଜଳ ମଧ�େର ଫରକ ଜାଣିବାର अଧିକାର ନ ଥାଏ ମିଲିର,  

ସାମାନ� ଏକ ଘଟଣାକୁ େନଇ ମେନାଜ ହାତ ଉଠାଇେଲ। ମିଲିର ମୁwଫାଟି ରo ନିଗୁଡୁ 

ଥାଏ। ଶାଶୁ ଶଶୁର- େବଦରଦୀ ହୃଦୟରୁ ପଦୁଟିଏ ଆଶ¤ାସନା ମିଳିଲା ନାହX େତଣୁ ବାଧ� 

େହାଇ ମିଲି ଏକା ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଡାoରଖାନାକୁ। 

 ଶନୂ�ରୁ ମହାଶନୂ�କୁ ଚାହX ଭାବୁଥାଏ ଏେବ େକଉଁଠିକୁ ଯିବି। େଯାଉ ଘେର ତା ପାଇଁ 

େସ}ହ ମମତା ଟିକିଏ ନାହX। କାହାପାଇଁ ତାର ଆବଶ�କତା ନାହX େସଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ 
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କାହXକି େଫରିବି। ବିକ� ଥାଏ ନିଜର ବାପଘର, େଯାଉ ଘର ପରିବାରକୁ େସ ନିଜର 

କରିଥିଲା, ନିଜର ସବୁ ସ¤ପ}କୁ ବpୀ କରି ବାପାମା’ର ସ¸ାନକୁ ଜଗିଥିଲା। େସଇ ପରିବାର 

କଣ ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସ¤ାଥ�କୁ ଜଳା~ଳୀ େଦଇପାରିନଥାkା। ସ¤ାଥ�ସବ�ସ¤ ଦୁନିଆେର अତି 

ନିଜର ଲାଗୁଥିବା ପରିବାର ମଧ� ବାଦ୍ ପଡିନଥିଲା। ମଁୁ ତ ହୀରା କି େମାତି ମାଗିନଥିଲି, 

ମାଗିଥିଲି ତ େକବଳ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ସ¤ପ}।  

 େଗାଠ ବାହୁଡା େବଳ ମିଲି ମ�ର ମନର ପଟଭୂମିେର ଗତିେରଖାଟିଏ ଟାଣିେଦଲା 

ପରି େକହିଜେଣ ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥାkି। अ��ଶିeିତ ଗାଉଁଲି ଝିअ ମିଲି ଯିଏକି 

ଦୁନିଆ୍କୁ ଭଲ ଭାେବ େଦଖିନି ଭୟାତୁର େହାଇଗଲା। ତାର ବୁକୁ େଜାରେର �pିତ 

େହାଇଉଠିଲା। ମାତ�  अ� େକଇଟା ମୁହୂ୍] ମଧ�େର ହୃଦ�pନ ତା’ର କମିଗଲା। 

େଯେତେବେଳ ମଧ� ବୟ<ା ମହିଳା ଜଣକ- ହାତର �ଶ� ଓ ମମତାଭରା େକଇପଦ 

କଥାେର  ମିଲି ହୃଦର ହୁତୁହୁତୁ ଦହନେର ଶୀତଳତା ଭରିଗଲା। େସଇ अଚିହ} ା ମହିଳା 

ଜଣକ କହିେଲ – 

       --ମା’େର ତୁେମ କଣ ଏଠି କାହାକୁ अେପeା କରିଛ। 

 ମିଲି - ନା 

 --େତେବ େଗାଧଳିୂ େବଳା ଗଡିବାକୁ ବସିଲାଣି ତୁେମ ଏକାକୀ ଏଠି ନିରାପଦ ନୁହଁ ।  

 ମିଲି – ମା ପାଇଁ ସବୁଠି ବିପଦ ପଣୂ � । 

 ---ମାେନ ? 

 ମିଲି – ମଁୁ ସ#ୁ%� अସହାୟ ଓ ନିରାଶ�ୟ ।  

 ନା, େର ମା ଏ ଦୁନିଆେର େକହି अନାଥ କି�ା अସହାୟ ନୁହଁkି। େମା ସହିତ ଆସ 
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ମଁୁ ତୁମକୁ ଆଶ�ୟେର ପହ�ାଇ େଦବି।  

 ଉଚିତ କି�ା अନୁଚିତ ବିଷୟେର ଚିkା କରିବା ପାଇଁ ମିଲି ପାଖେର େଧୖଯ��ର େଘାର 

अଭାବ ଥାଏ। କିଛି ବି ନଭାବି େସହି ମହିଳା ଜଣ- ପାଦଚିହ} କୁ अନୁସରଣ କରି 

ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର ଆଶ�ୟ ନାମିତ ଏକ ଆଶ�ମେର େସମାେନ ପହ�ିେଲ। 

ମହିଳା ଜଣକ ମିଲିର ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ�କାର ବେpାବ^ କରିେଦେଲ। ମିଲି ନୀରବ 

ଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ ଜୀବନବ�ାପୀ ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନର ବାଟଟିଏ ଆଜି ମିଳିଗଲା। ତା 

ପରି अେନକ अସହାୟ, ନିଯ��ାତିତା ମହିଳାମାନ-ୁ अେkବାସୀନି ରୂେପ ପାଇଲା। ମାତ�  

େସଇଦିନଠାରୁ ମିଲି �ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ କାରଣ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ େଖାଜିବାକୁ େଚ�ା 

କରିେଲନି ଯିଏ ତାକୁ ସାତ ଜନE  ପାଇଁ ସାଥୀ େହାଇ ରହିବାକୁ ପ�ତିଶ��ତି େଦଇଥିେଲ।  

 ଆଶ�ମେର ମିଲି କାହା ସହ अଧିକ କଥା ହୁଏନା ଆବଶ�କୀୟ ଉ]ର କୁ ହଁ କି�ା 

ନାେର ପ�କାଶ କରି ବ�ିଥାଏ ସତ ମାତ�  ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ। ମିଲି ପାଲଟି 

ଯାଇଛି ଜୀअkା ଶବ। अେନକ ସମୟେର େସଇ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଜଣ- ମୁହଁ ମିଲିର 

ଭାବନାେର ଧେସଇ ପେଶ। ସତେର ଏଇ ସ¤ାଥ�ପର ଦୁନିଆେର େସମିତି ନିଃସ¤ାଥ�ପର 

ସମାଜ େସବୀ ମହିଳା ଜଣ-ୁ ମିଲି ତାର ଭଗବାନ େବାଲି ଭାବୁଥାଏ। 

 କଥାେର अଛି ଯିଏ ବହିଗଲା େସ ପାଣି, ଯିଏ ରହିଗଲା େସ ଗଂଗା। େସଇ ଉoିକୁ 

ସାଥ�କ କରିବାକୁ ଯାଇ ମିଲି େକେବ କାେpନି ସତ କିm ପାଲଟିଯାଏ ଜୀअkା ଶବ।  

ସାହାନିୟାଜ ପୁର 

କଟକ 
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କଲ�ାଣୀ ନp 

ଭାବନାର ଏପାଖ େସପାଖଭାବନାର ଏପାଖ େସପାଖଭାବନାର ଏପାଖ େସପାଖଭାବନାର ଏପାଖ େସପାଖ    
 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ରାନୁର ମନଟା ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ 

େକେତ କାମ କରିବ ଏ ଗରମେର? ଘେର ଯାଆ, େଦଢ଼ଶୁର, ଦିअର 

ସମେ^ ଆସିଛkି ସାରାଦିନ ତାର େରାେଷଇେର କଟୁଛି ଆଜି 

ସକାଳୁ ସାନଦିअର ଚାଲି ଗେଲଣି ରାତିେର ଦୁଇ େଦଢ଼ଶୁର ଓ ତା- 

ଛୁଆପିଲା ସବୁ ଚାଲିଯିେବ ଓଃ ତା ପେର ଯାଇ ରାନୁକୁ ଟିେକ ଆରାମ 

ମିଳିବ ମଧ�ାହ}  େଭାଜନ, ଜଳଖିଆ ଇତ�ାଦି କରି ରାନୁ କ� ାk େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା ଏମିତିେର ଆଜି ତା ମୁwଟା ସକାଳୁ ବିfୁଥାଏ ସବୁ କାମ 

ସାରୁ ସାରୁ ସାେଢ଼ ତିନି ଟା େବଳକୁ ରାନୁ େଶାଇବା ଘରକୁ ଯାଇ 

अମୃତା~ନ ଟିେକ ମୁwେର ଲଗାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା େକେତେବେଳ େଯ 

ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି େସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହX ଉଠିଲା େବଳକୁ ସf�ା 

େହାଇଗଲାଣି ରାନୁ ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଉଠିବସିଲା ଓଃ, େକେତ ସମୟ 

ଯାଏ େଶାଇଛି ସିଏ? ବ�^ େହାଇପଡ଼ିଲା ରାନୁ ଏେବ େକେତ କାମ 

ଯାଆ, େଦଢ଼ଶୁର ସମେ^ ରାତି ଆଠଟା େଟ�ନେର ଯିେବ ସf�ା 

େହଲାଣି େସମାେନ ଏେବ ଚା ଖାଇେବ, ରାତିେର ଖାଇକି ଯିେବ 

େକେତେବେଳ କରିବ େସ ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ରାନୁ ବ�^, ବ�ାକୁଳ 

େହାଇ େରାେଷଇଘର ଆେଡ଼ ମୁହଁାଇଲା ବଡ଼ଯାଆ େସେତେବେଳ ତାକୁ 
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ଚା କପଟି ଧରାଇ େଦଇ କହିେଲ, “ରାନୁ, ଏେବ େକମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁwବିfା କମିଲା? ତୁ 

େଶାଇଥିଲୁ ତ, ଉେଠଇଲିନି େକେତ କାମ ସତେର ତୁ କରୁଛୁ? େସଥିପାଇଁ େତାେତ 

ଉେଠଇଲିନି ତୁ ବ�^ ହୁअନି ମଁୁ ଆଉ ରୀତା ମିଶି ଆମ ପାଇଁ େନଇ ତୁମମାନ- ରାତି 

ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖି େଦଇଛି େତାେତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏେବ ଚାଲ, େଯଉଁ ଟିକିଏ 

ସମୟ अଛି, ବସି କଥା େହବା ତାପେର ତ ଆେମ ଯିବାପାଇଁ ବାହାରିବୁ” ରାନୁ ଆଁ କରି 

ଚାହX ରହିଥାଏ ସକାେଳ େକେତ ବିରo େହଉନଥିଲା େସ? େକହି ତା ଦୁଃଖକ� 

ବୁଝୁନାହାkି େବାଲି ସମେ^ ନିଜ ପାଇଁ ବ�^ କିm ଏ କଣ େହଲା ସମେ^ ଏେବ ତା 

ପାଇଁ ବ�^ ରାନୁ ନିଜ ଭିତେର ନିେଜ ସଂକୁଚିତ େହାଇଯାଉଥିଲା ନିଜକୁ େଦାଷୀ 

େଦାଷୀ ମେନ କରୁଥିଲା ସତେର େକେତ ଭୁଲ ଚିkା େସ କରୁନଥିଲା!! 

 

ବୁଢ଼ାରଜା, ସ�ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶିବାନp ବନେଛାର 

ନିରୀହର ଦwନିରୀହର ଦwନିରୀହର ଦwନିରୀହର ଦw    
 ଆଜି ବି େସ କଥା ମେନ ପଡିେଲ ସମାଜ ପ�ତି ଚାଲିଆେସ ଏକ 

ଘୃଣା ଭାବ। ଆଉ ଏ ଭଦ�  ସମାଜର ମୁଖା ମଧ�େର ଥିବା େସ अଭଦ� , 

କୁଳାyାରମାନ-ୁ ଟାଣି ଆଣି େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିକ-ର ଛାତି 

ମଧ�କୁ ଗୁଳିବ� କରିେଦବାକୁ ଇଛା ହୁଏ। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ 

ସମାଜ ବଦନାମ। େସ େଦହେଲାଭୀ ଦୁେଯ��ାଧନ ମାନ- ଆଖିର 

େଲାଲୁପ ଦୃ�ିେର ପଡ଼ି େକେତ େକେତ େଦ� ୗପଦୀ- ବ±ହରଣ 

େହାଇଛି। ଆଉ େସମାେନ ନିଜ ଇ¦ତ ହରାଇଛkି। .ାପରେର ସିନା 

ଭଗବାନ ଶ�ୀକୃz ଆସି ଇ¦ତ ବ�ାଇ େଦେଲ, େହେଲ ନା ଆଜି ଶ�ୀକୃz 

ଆସୁଛkି ନା ଶହ ଶହ େଦ� ୗପଦୀ- ଇ¦ତ ରeା ହଉଛି। େସ 

ମଣିଷରୂପୀ ରାeସମାନ- କବଳେର ପଡ଼ି ଏକା ଥରେକ ନିଃସ� 

େହାଇପଡୁଛkି। 

 ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବ� ହE ପୁରେର। େଗାଟିଏ େଲାକ ତା 

ଭଉଣୀକୁ େନଇ େସଇଠି ରହୁଥିଲା। େସ ଦିନେର ରି®ା ଚଳାଉଥିଲା 

ଆଉ ରାତି ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ େଶାଇ ଯାଉଥିେଲ ରା^ା କଡେର। ନା 

ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଥିଲା, ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ अଥ�। ଦିନକେର ଭାଇ 

େଯେତ େରାଜଗାର କରୁଥିଲା େସଥିେର େମ�ୁଥିଲା ତା- ଗୁଜୁରାଣ। 
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େସ ରି®ାବାଲାର ଭଉଣୀର ବୟସ େହବ ୧୮-୧୯ ବଷ�। କିm େସ ଥିଲା ମାନସିକ ବିକୃତ। 

ତା’ର ଚାଲିଚଳଣୀେର ନଥିଲା ବୟସର ଭାବ। େଗାଟିଏ ଶିଶୁପରି ଥିଲା ତା’ର ମାନସିକ 

अବ�ା। ନା େସ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଦୁନିଆକୁ, ନା ଏ ଦୁନିଆର ମଣିଷକୁ। ଦିନସାରା େସ 

ବସିଥାଏ ରା^ା କଡେର ଏବଂ ନିେଜ ନିଜ ସହ କଥା େହଉଥାଏ। ତା’ର ଭାଇଟା 

ଦିନସାରା କାମ େଖାଜି ବୁଲିଥାଏ। େଯଉଁ ଦିନ କାମ ମିେଳନାହX େସଦିନ ଦୁଇଜଣକୁ 

େଭାକେର ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଭାଗ�ବଶତଃ େସ ସମୟେର େଖାଲିଥାଏ ଆହାର େକp�  

େଯଉଁଠି କମ୍ ପଇସାେର େଗାଟାଏ ଓଳିର ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଥିଲା। 

 େସ ବିଚାରୀ ମାନସିକ ବିକୃତ ଯୁବତୀଟା ଦିନସାରା କାଟିଥାଏ ଏକା ଏକା। 

ରି®ାଚାଳକ ମାନ- ମଧ�େର ଲୁଚି ରହିଥିବା େକେତକ ରାeସମାନ- ଉପେର ବଢ଼ି 

ଉଠିଥିଲା ମଣିଷ ମାଂସର େଭାକ। େସ ଯୁବତୀର େଦହର ବାସ}ାେର େମ�ାଇବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିେଲ ତା- େସ eୁଧାକୁ। ଆଉ େଖାଜି ବୁଲୁଥିେଲ ଏପରି ଏକ ସୁେଯାଗକୁ। ଠିକ 

ଦିନକର ରାତିେର େସମାେନ େଟକି େନଇଥିେଲ େସଇ ଯୁବତୀକୁ େଗାଟିଏ ନିଛାଟିଆ 

ଯାଗାକୁ। ଆଉ କରି ପକାଇଥିେଲ ତାକୁ ବ±ହୀନ ଆଉ େମ�ାଇଥିେଲ ତା- eୁଧାକୁ। 

େସ ଯୁବତୀଟା ଜଣି ପାରିଲାନାହX ତା ସହ କଣ େହଉଛି। େସ ଥିଲା ଶିଶୁ ସୁଲଭ। ନା 

ତା’ର �ାନ ଥିଲା, ନା ତା’ର େଚତା। ଏମିତି ରାତ� ୀ ପେର ରାତ� ୀ େସ ରାeସଗଣ େମ�ାଇ 

ଚାଲିଥିେଲ ତା- କାମନାର ବାସ}ାକୁ। 

 ଏମିତି େକେତଦିନ ବ�ତିକ�ମେର େସ ଯୁବତୀଟା େହାଇପଡିଛି ଗଭ�ବତୀ। 

େଯେତେବେଳ ଜାଣିପାରିଛି ତାର ଭଉଣୀର ଗଭ� ବିଷୟେର। େସ ଭାବି ପାରିଲା  ନାହX, 

କଣ କରିବ? କାହାକୁ େଦାଷ େଦବ? ନା ତା ପାଖେର ପଇସା अଛି େଯ ତା ଭଉଣୀକୁ 
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ଡାoରଖାନା େନବ। େସମିତି ବି େସ ପାଗଳୀଟା ତାକୁ େସ ବିଷୟେର ଜଣା ବି ନାହX। 

ଆଉ େଯଉମାେନ ହX ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ େସମାେନ ଆଜି ତା ଭାଇକୁ ଟାହିଟାପରା କରୁଛkି। 

 ଠିକ ଦିେନ ରାତିେର େସ ଯୁବତୀର अବ�ା अତ�k ସ-ଟାପନ} । ଆଉ ଯ�ଣାେର 

ଛଟପଟ େହବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ େସ ନିଜ ଗଭ�େର ଥିବା ଶିଶୁ ସହ ଆଖିବୁଜି େଦଇଛି। 

ଆଜି େସ ଦୁନିଆେର କଳ-ିନୀ ପାଗଳୀର ଆଖ�ା ପାଇ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଛି। ଆଉ 

େଯଉଁମାେନ େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ େସମାେନ ଏ ପଯ��k ଭଦ� ବ�oି ହିସାବେର ବୁଲିଚାଲିଛkି। 

ଆଉ ତା- େସ ରାeସର ପରିଚୟକୁ ସମାଜର अkରାଳେର ଲୁେଚଇ ରଖିଛkି। କିm େସ 

ନିରୀହ ଯୁବତୀଟା ଆଜି ତା’ର ନିରୀହତାର ଦw ପାଇଛି। ଆଉ େସ ଦwେର ଲିଭିଯାଇଛି 

ତା ଦି�ୀଶିଖା 
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ଗଦାଧର ବଳ 

अେବୖଧ ସkାନअେବୖଧ ସkାନअେବୖଧ ସkାନअେବୖଧ ସkାନ    
 ସkାନ, ପୁଣି अେବୖଧ ସkାନ, ଏପରି ଏକ ଘୃଣ� ଶ¨ େବାଧ ହୁଏ 

କାନେର ବାଜିବା େବଳକୁ ଭୃକୁ�ନ ସୃ�ି କରିଥାଏ ସଭ� ସମାଜେର 

ମନ ଭିତରର ମଣିଷ ପଣିଆ, ଦୟା, ଭଲପାଇବା ଆେପ ଆେପ 

େକଉଁଆେଡ ଦୁେରଇ େହାଇଯାଏ କ�ମଶଃ ମଣିଷ ପାଖରୁ ମାନବିକତା 

ଆେପ ଆେପ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ରାଇଜକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ 

 େସଦିନ ହରିଶ୍ ବାବୁ ଚିkାଗ�^ ଲାଗୁଥାkି, େସ ସହରର ଜେଣ 

ଲ¢ପ�ତି�ିତ ବରି/ ଆଇନଜୀବି ବିେଶଷକରି େଫୗଜଦାରୀ ମମଲା 

ପରିଚାଳନାେର ତା-ର ବିେଶଷ ଦeତା ଥିବାର ସହରେର ଆେଲାଚନା 

ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ େବାଧ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ अପରାଧୀମାନ-ର ମାମଲା 

ତା- ପାଖେର अଛି ମାମଲା ପରିଚାଳନାର अଭି�ତା ମଧ� ତା-ର 

କିଛି କମ୍ ନୁେହଁ ଆଇନର ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରୁ ବିଭିନ}  अଭିଯୁoମାନ-ୁ 

ମୁକୁେଳଇ େନବାର अଦବ କାଏଦା ତା-ୁ ଜଣା ଓ େସଥିେର େସ ମଧ� 

ଧୁରfର  

 େସଦିନ ଜେଣ ବୃ�ା ତା- ପଛେର େକାଟ� ବାରwାେର େଗାେଡଇ 

ଥାଏ, ବୟସ ପ�ାୟ ୭୦ ରୁ ୭୫ ବଷ� େହବ ଶ�ାମଳ ବ%�ର କୁ�ିତ ଚମ� 

ଆବୃତ ଶରୀର, अଲୁଳାୟିତ େକଶ, ଆଧୁନିକତାର �ଶ�ର ନା ଗf ବି 

ବାରି େହଉ ନି ତା ପାଖେର ସାଥିେର ଥାଏ ବାର ବଷ�ର ନାତି େଟାକା, 
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େଗାରା ତକ ତକ ରଜାପୁअ ପରି େଚେହରା, େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢା 

 େକଉଁ ଏକ ମିଥ�ା अପରାଧେର ଗିରଫ େହାଇ ତାର ଏକମାତ�  अବିବାହିତ େଭwିଆ 

ପୁअଟି ଦୀଘ� ଛअ ମାସରୁ अଧିକ କାଳ େଜଲ ହାଜତେର अଟକ अଛି ବୁଢୀ ବ�^ ଓ 

ବିବ�ତ ତା’ର ପୁअକୁ େଯମିତି େହଉ େଜଲରୁ ବାହାର କରି େଦବାକୁ ମାତ�  ହରିଶବାବୁ 

ବାର�ାର ସ�େୟାଂoି ପ�କାଶ କରୁଥାkି େଯ ତା’ର ପୁअକୁ ସଂଗୀନ अପରାଧେର ଗିରଫ 

କରିଛି େପାଲିସ, େତଣୁ ଜାମିନ େହବା କ�କର ବିଷୟ, ଯଦି ଜାମିନ ହୁଏ, ଉପର 

େକାଟ�େର ତ ତା’ପାଇଁ ମଧ� କିଛି अଧିକ ଟ-ାର ଆବଶ�କତା अଛି ବୁଢ଼ୀ େଲାକଟି 

େବକର ପକାଇଥିବା ମୁଣିରୁ ବାହାର କରି କିଛି ଖୁଚରା ଟ-ା ଓ କାଗଜ ଟ-ାକୁ 

ହରିଶବାବୁ- ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲା ଓ କହିଲା, “ଏଇ ନିअ ବାବୁ, ଆଠ କୁଡି ପା� ଟ-ା, 

େମା ପୁअକୁ େଯମିତି େହଉ େଜଲରୁ କାଢ଼ି ଦିअ” 

 ହରିଶବାବୁ ବିରo େହାଇ ଟ-ାତକ ଗଣିସାରିବା ପେର େଦଖିେଲ ମାତ�  ଶେହ 

ପ�ସଠି ଟଂକା ବୁଢୀ ତା-ୁ େଦଇଛି ବିରoି ତଥା େକ� ାଧ ଭରା କ�େର ହରିଶ ବାବୁ 

କହିେଲ, “ତମ ପୁअର ଜାମିନ ପାଇଁ अତିକମେର ପା� ହଜାର ଟ-ାର ଆବଶ�କତା अଛି, 

ନେହେଲ ଜାମିନ େହବା ସnବ ନୁହଁ” 

 ବୁଢ଼ୀ େଲାକଟି ହଠାତ ଏେତ ଟ-ା କଣ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହX ତଥାପି ତା’ର ନିମ�ାୟା, 

ନିରପରାଧୀ ଠାଣିେର ପଚାରିଲା, “ବାବୁ, ବହୁ କ�େର ମାଗିଯାଚି ଆଣି अେନକ ଦିନରୁ 

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

ତମକୁ େଦଇେଦଲି ନାତିକୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ ମଧ� ପଇସା ନାହX, ନ ଥାଉ ମାଗିଯାଚି 

ତାକୁ ଖୁଆଇ େଦବି” 

 ହଠାତ୍ ହରିଶବାବୁ- ମନେର କଣ େହଲା େକଜାଣି, ନିଜର େକ� ାଧକୁ ସnାଳି େନଇ 
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ନାତିକୁ अନାଇ ବୁଢୀକୁ ପଚାରିେଲ, “କିଏ ଏ ପିଲାଟି?” 

 ବୁଢୀ ଉ]ର େଦଲା, “େମା ନାତି” 

 ହରିଶ ବାବୁ ପଚାରିେଲ, “ପୁअର ନା ଝିअର?” 

 “ନା ବାବୁ ଝିअ କାହX, ପିଲା େବାଲି ତ େଗାଟଏ ପୁअ େମାର” ବୁଢୀ ଉ]ର େଦଲା  

 “ତମ ପୁअ ବାହା େହଇନି କହୁଥିଲ, ପୁଣି ନାତି?” ହରିଶ ବାବୁ ଆ�ଯ�� ଚକିତ 

େହାଇ ପଚାରିେଲ 

 ତ ବୁଢୀ କିଛି ନକହି ନିରବତା अବଲ�ନ କଲା ତା’ର ନିରବତା ଭy କରି ହରିଶ 

ବାବୁ ପ�ଶ}ଟି େଦାହେରଇବାରୁ ବୁଢୀ ଆଖିେର ଇଶାରା େଦଇ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲି 

ଯାଇଥିଲା ଓ ହରିଶ ବାବୁ-ୁ ମଧ� େସଠାକୁ ଯିବାକୁ ଇଶାରାେର କହିଥିଲା ହରିଶ ବାବୁ 

ବୁଢୀ ପାଖକୁ ଯିବାପେର ବୁଢୀ ଧିେର ଧିେର ତା- କାନପାଖକୁ ପାେଖଇ ଯାଇ କହଥିଲା, 

“ବାବୁ ଏମିତି ନି/ୁର କଥା େମା ନାତି ସାମ}ାେର େକେବ େମାେତ ପଚାରିବ ନାହX ପିଲା 

େଲାକ ଜାଣିେଲ ନା ବହୁତ अସୁବିଧା େହଇଯିବ, ବାର ବଷ�ର ତପ େମାର ଶୁଖୁଆ ମୁwେର 

ଚାଲିଯିବ, ବାବୁ” 

 ହରିଶ ବାବୁ-ର ଉdୁକତା ଦି� ଗୁଣିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ପିଲାଟି ବିଷୟେର କଛି 

ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ େସ ବୁଢୀକୁ ତା ବିଷୟେର କହିବା ପାଇଁ ଏକ ପ�କାର ଜିଦ୍ ଧରିଥିେଲ 

ବୁଢୀ ବିରoି ପ�କାଶ କରି ତା ଇgା ବିରୁ�େର କହିବା ଆରn କରି େଦଇଥିଲା, “ବାବୁ େମା 

େଗର^ ୨୦ ବଷ�ରୁ अଧିକ େହବ େକଉଁ ଏକ अଜଣା େରାଗେର ପଡି େଛାଟ ପୁअଟିକୁ େମା 

େକାଳେର ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଗଲା ପାଖ ମହିଳା କେଲଜ ପାେଚରୀ ପାଖକୁ ଲାଗି 

ସରକାରୀ ଜମିେର େଛାଟ କୁଡିଆ ଘରଟିଏ କରି ରହୁଥିଲୁ, ଜମିବାଡି ବିଶ�ା ନା^ି ଯାହା 

େରାଜଗାର କରି ଆେଣ କେ� ମେ� ଚଳିଯାଉଥିଲୁ, ବାବୁ ପୁअ ମାତ�  ୮ ମାସର େବଳକୁ 
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କି େରାଗ େହଲା େଯ େସ େମାେତ ଛାଡି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା େଛାଟ ପିଲାଟିକୁ ଧରି 

ପର ଘେର ମଲୂ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଯାହା ଆେଣ ମାଆ ପୁअ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ ଟ-ା अଭାବରୁ 

ପୁअଟାକୁ ପାଠ ପେଢଇ ପାରିଲିନି, ବାବୁ ତାକୁ ଏେବ ୨୧ ବଷ� ୧୨ ବଷ� ତେଳ ଠିକ୍ 

ପୁଷମାଷ, ଶୀତ ରାତି, ଜାଡ଼େର ଚାରିଆେଡ ଶୁନସାନ ମଁୁ ଖଟି ଖଟି ଆସି ପୁअକୁ ଧରି 

ଥ�ା େଶାଇଥାଏ େଯାରେର ଶୀତ ପଡିଥାଏ ବାବୁ ବାହାେର ରାତିର ନୀରବତାକୁ ଭାyି 

ଏକ କअଁଳ ଶିଶୁର କୁଆଁ କୁଆଁ ଶ¨େର େମା ନିଦ ଭାyିଗଲା େମା ଘରର ତାଟି େଖାଲି 

ବାହାରକୁ ଆସି େଦେଖତ କିଛି ଦୁରେର ଜେଣ ପୁରୁଷ, ଜେଣ ମହିଳା ପାଖ ନଦୀ ପଠାେର 

ନିଆଁ ଲଗାଉଛkି, ସେpହ େହଲା ବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇ େଦଖିଲି, ପିଲାଟିର କୁଆଁ କୁଆଁ 

କାp ଶ¨ ରାତିର ନିରବତାକୁ ଭାyି େଦଉଛି ସାହସ ବାfି ପାଖକୁ ଗଲି, େଦଖିଲି 

ଶିଶୁଟିକୁ ଜିअଁkା େପାଡି େଦବାକୁ େସମାେନ ଉଦ�ତ କରୁଛkି, େଧୖଯ�� ଧରିପାରିଲିନି 

ବାବୁ ମାଆ ମନ େମାର ବ�ାକୁଳ େହାଇ ଉଠିଲା ନିକଟତର େହବାରୁ େଦଖିଲି ପାଖ 

ମହିଳା କେଲଜର ପଢୁଥିବା अଭିଆଡି ଚିହ} ା ଝିअେଟ, ଜେଣ अଜଣା ପୁअ ସହ ଆସି 

ପିଲାଟାକୁ ଜିअଁkା େପାଡି ମାରିେଦବାକୁ ବସିଛkି ସବୁ ବୁଝିଗଲି, ମଣିଷ ମାନବିକତା ଭୁଲି 

ନିଜର ପାପଗଭ�ରୁ ଜାତ ପିଲାଟାକୁ ଜିअଁkା େପାଡି େଦବାକୁ ମଧ� ପଛଉ ନାହX ଦn ଧରି 

ପାଖେର ପଡିଥିବା ଏକ କାଠ ଫାଳିଆକୁ େନଇ ପାଟିକରି େଦୗଡିଗଲି େସଠାକୁ, ତ 

େସମାେନ ତୁରk ଭୟେର େସଠାରୁ ପଳାଇ ଗେଲ ପିଲାଟିର ରo ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୁକୁଳା 

ଶରୀର ଶୀତ ପ�େକାପେର ଥରୁଥାଏ େଯମିତି ତାକୁ ବଂଚାଇ େଦବାକୁ ଆକୁଳ ନିେବଦନ 

କରୁଥାଏ େସ କାଳ ବିଳ� ନ କରି ତାକୁ େମା କୁଡିଆକୁ େନଇ ଆସିଲି, ଏ ବୁଢୀ 

ବୟସେର ପୁअର ମାଆ େହବା अେପeା େଜେଜ ମାଆ େହଇଗଲି ମଁୁ ବାବୁ अବିବାହିତ 

ପୁअ େମାର ବି ତାର ବାପା େହାଇଗଲା” 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  90 

 ବୁଢୀ ମାଉସୀର ଫୁyୁଳା େଦହ, ନି�ପଟ, ନିରୀହ ଓଠର େକାହଭରା ବାଣୀ େସଦିନ 

^nିଭୁତ କରିେଦଇଥିଲା ହରିଶ ବାବୁ-ୁ अ�� ଉଲଗ} ଶରୀରେର କଳା ମୁଗୁନି ପ�ତିମ 

େଦବୀ ପ�ତିମୁ]tଟି  େଯମିତି ନିଜର େକାହଭରା କ�େର ତାର ସମ^ ଦୁଃଖକୁ ବଖାଣି 

ଚାଲିଥିଲା ହରିଶ ବାବୁ ଉପଲ¢ି କରିଥିେଲ, ସତେର ଦୁନିଆେର ଏମିତି ବି ମଣିଷ अଛkି, 

େଯଉଁମାେନ ନିଜର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖେର ମଧ� ପରାଜୟ ସ�ୀକାର କରkି ନାହX ଜନE କଲା 

ମାଆ େଯେତେବେଳ ନିଜର ରoକୁ ଜିअkା େପାଡି ମାରିେଦବାକୁ अପେଚ�ା କେର, ମା 

ଦୁଗ�ା-ର େସେତେବେଳ ଆବିଭ�ାବ ହୁଏ ହରିଶ ବାବୁ- ମନେର ପ�ଶ} ଉ-ିମାେର 

“अେବୖଧ ସkାନ” ଜହ� ାଦ अବିବାହିତ ମାଆ ନା ତାର ନିରୀହ, ନି�ପଟ କଁअଳ ଶିଶୁ ? 

େଗାଟିଏ ମାଆ ଆୟୁଷ ନ ପୁରୁଣୁ ନିଜର ଜନE  କଲା ପିଲାକୁ ଜୀବk ଦ© କରିବାର 

अପେଚ�ାେର ବ�^ ତ ଆଉ େଗାଟିଏ ପାଖେର ଦାରିଦ� �ତାର ତାଡନା, eୁଧାକୁ େବଖାତିର 

କରି ପରପିଲାକୁ ଛାତିେର ଚାପି ରଖିଥିବା ମହିୟସୀ ମହିଳା ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ}ର ଉ]ର 

ସାଉଁଟିବାକୁ  ପ�ାଣ ପେଣ ପ�େଚ�ା ଜାରି ରଖିଥାkି ବୁ�ିଜୀବି ହରିଶ ବାବୁ 

 ବୁଢୀର େକାହଭରା କାହାଣୀ େବାଧହୁଏ ଆହୁରି େକେତେବଳ ପଯ��k ଚାଲିଥାkା 

ତାର ଆକଳନ କରିବା କ� କର ମାତ�  େସ ସବୁକୁ अk ଘଟାଇ ଚପରାସି ଆସି ହରିଶ୍ 

ବାବୁ-ୁ ତା-ର େକଶ ଡାକରା େହଲାଣି କହି େକାଟ� ହଲକୁ ସାଥିେର େନଇ ଯାଇଥିଲା. 

....... 

ଆଇନଜୀବି, ଭଦ� କ ୯୪୩୭୧୨୮୮୪୧ 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

େଖଳଣାେଖଳଣାେଖଳଣାେଖଳଣା    
 ବସଟି, ତା'ର ଚିରାଚରିତ ଢyେର େପଂକାଳୀ ବେଜଇ ଯିବାର 

ସଚୂନା େଦଲା। ନାଇଟ େକାଚ୍, ସି�ପର ଆଉ ସିଟର। ତେଳ ବସିବା 

ପାଇଁ କିଛି ସିଟ, ତା ସହ ପଛ ଆଡକୁ େଶାଇବା ସିଟ। ଉପେର ସବୁ 

ଯାକ ସି�ପର। ଯାତ� ୀ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାେର ବସି ସାରିଛkି। 

ଶୁକ�ବାର ରାତି, ବସ ରାତିେର ରାଉରେକଲାରୁ ବାହାରିବ ଭୁବେନଶ�ର। 

ଶନିବାର, ରବିବାର ଛୁଟି ପେର େସାମବାର, ମyଳବାର ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି 

େନେଲ ବୁଧବାର अଗ� ପpର। ଏକା େବେଳ ପା�ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବାର 

େଲାଭ ସ�ରଣ କରି ନପାରି କିଛି େଲାକ ବୁଲିବା ଓ କିଛି େଲାକ ଘରକୁ 

ଯିବାକୁ ବ�ଗ�। ଛୁଆ ପିଲା େଲାକ ବସେର ଖୁpା ଖୁpି। ଜେଣ େଶାଇବା 

ଜାଗାେର ଦି ଜଣ-ୁ ବେସଇ େନଇ ଡବଲ ପଇସା ଆଶାେର କw�ର ବି 

େଶାଇବା ସିଟ ସବୁ ବସିବା େଲାକ-ୁ େଦଇ ଖୁସ। ଆଉ ଜାଗା ନାହX, 

ଦୁଇ ଜଣ େଶାଇବା ପାଇଁ ସିଟ ଆଗୁଆ ବୁକ କରିଥିେଲ ବି ଏେବ ଯାଏଁ 

ଆସି ନଥାkି। େସଇ ଦୁଇଟି େଶାଇବା ସିଟକୁ ଛାଡି ବାକି ସବୁ ଫୁଲ 

େହାଇ ସାରିଲାଣି। ଡ� ାଇଭର ବି ପା�, ଦଶ ଥର େପଁକାଳି ବେଜଇ 

ସାରିଲାଣି। ସମୟ ରାତି ଆଠଟା ପଇଁତିରିଶ। ସାେଢ଼ ଆଠଟାେର ବସ 

ଛାଡିବା କଥା। ହଠାତ ଚାରି ଜଣ େଲାକ- ଆବିଭ�ାବ େହଲା। 

ହାତେର ଲ�ା ଲ�ା ଗିଟାର। ଦାଢ଼ି ବାଚୁ େଛଳି ପରିକା ଲମି�ଛି, ହାଫ 
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ଗଂଜିକୁ ହାଫ େପ� ସୁେଚଇ େଦଉଥାଏ େଯ ଏମାେନ ବାଜା ବାଲା। େକଉଁ େଗାେଟ ବ�ାw 

ପାଟt େବାେଧ। ଝୁ#ୁରା ଚୁଟିକୁ େସଥିେର ରିବନ ପରି ଖେw ଖେw କନା ପରି କଣ ସବୁ 

ବfା ଯାଇଥାଏ। ବସ କw�ରକୁ ସିଟ ପାଇଁ କହି ଟିେକଟ ଦୁଇଟି ବେଢ଼ଇ େଦେଲ। 

କw�ର अଧିକ ପଇସା ପାଇଁ କହି େଶାଇବା ଜାଗାେର ଚାରି ଜଣ-ୁ ଆଡ଼ଜ� କରି 

ବେସଇ େଦଇ ଚାଲିଗଲା ଡ� ାଇଭର ପାଖକୁ, ଗାଡି ଛାଡିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ। ଚାରିଜଣ 

ଯାକ େଶାଇବା ଘର ଭିତେର ପଶି କବାଟକୁ ବp କରିେଦେଲ। ସି�ପର େକାଚ୍ ଗୁଡିକ 

ଏପରି େହାଇଥାଏ େଯ କବାଟଟିକୁ ବp କରିେଦେଲ, ଭିତେର ପଶ�ନାଲ ରୁମ ପରି ନିଜସ�। 

େଶାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗଦି। ଚାରିଜଣ ଯାକ େଶାଇବା ପାଇଁ େଗାେଟ ସି�ପର ରୁମ ଭିତେର 

ପଶିଗେଲ।  

 ଗାଡି ଛାଡିଲା, େଲାକ ତ ଫୁଲ, ସବୁ ଭୁବେନଶ�ର ପାେସ~ର। ବାଟରୁ କାହାକୁ 

ଉେଠଇବାର अେପeା ନକରି, ରାଉରେକଲାରୁ ଭୁବେନଶ¤ର ଯିବାପାଇଁ ଉଦ�ତ େହଲା। 

ଆେ^ ଆେ^ ଗାଡିର ଗତି ସହ େଲାକ ସବୁ ଢୁେଳଈବାେର ଲାଗିେଲ। କିଛି କିଛି େଶାଇ ବି 

ଗେଲ। ଗାଡି ଚାଲିଥାଏ, ଭିତର ଲାଇଟ ସବୁ ବp କରି ଡ� ାଇଭର ବି େକବିନ ଭିତର 

ସାଉw ବ®େର ଧୀର ଭାେବ ଗୀତ ଲେଗଇ ଗୀତର ତାେଳ ତାେଳ ମୁw ହେଲଇ ଗାଡି 

ଚେଳଇବାେର ଲାଗିଲା। କw�ର ଇ~ିନ ଉପେର ଥିବା ପଟାେର ବସି ବିଡ଼ି କେଳ ଟାଣି 

େହଲପରକୁ ଆସkା କାଲିର କାମ ସବୁ ବିଷୟେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା।  

 ଦୀଘ� ଦୁଇ ଘ�ାର ବ�ବଧାନ ପେର େଗାଟିଏ ଢାବା େଦଖି ଡ� ାଇଭର ଗାଡି ରଖିଲା। 

େଲାକ-ୁ ଚା, ଜଳଖିଆ ଓ ଏକ, ଦୁଇ ଯିବାପାଇଁ ଉେଠଇ େଦଇ ଡ� ାଇଭର ଓ କw�ର 

ନିେଜ ଖାଇବା ଲାଗି ଚାଲିଗେଲ। େଲାକ ସବୁ ଆେ^ ଆେ^ ଓେହ�ଇ ନିଜ ନିଜ ବ�ବ�ା 

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏେତ େଲାକ- ଭିତେର େସ ଛୁଆଟି କିm ସf�ାରୁ େଶାଇ 
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ପଡ଼ିଥିଲା। େଲାକ- େକାଳାହଳେର ନିଦ ଭାyିଲା ତାର। ତିନି, ସାେଢ଼ତିନି ବଷ�ର 

ପିଲାଟି। େଶାଇବାକୁ ଜାଗା अଭାବରୁ ବାପା ମା ତାକୁ େଶାଇବା ସିଟେର ଶୁଏଇ େଦଇ, 

ଜେଣ େସହି ସିଟେର ଆଉ ଜେଣ ତେଳ ବସିଥାkି। ଏେବ େକାଳାହଳେର ନିଦ ଭାyିଲା 

ପେର କାpିଲା େସ। ବାପା, ମା ତାକୁ େନଇ ବାହାେର କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରି 

ଆସିେଲ। ତଥାପି େଲାକ ଆସି ନଥାkି। ଛୁଆଟି େସଇ ବସ ଭିତେର େଦୗଡା େଦୗଡି କରି 

େଖଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାତ� ୀ- ଭିତରୁ କିଏ ବାହାରକୁ ଗଲା, କିଏ ରହିଲା ଜାଣିବାର ଉପାୟ 

ନାହX। ସମେ^ ନିଜ ନିଜ କାମେର ବ�^। ଡ� ାଇଭର କw�ର ଆସି ସାରିେଲଣି। 

ଡ� ାଇଭର ବସର େପଁକାଳି ବେଜଇବାରୁ ଆେ^ ଆେ^ େଲାକ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 

ପିଲାଟି କିm ଏପଟୁ େସପଟକୁ ଧାଇଁ େଖଳୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପେର କw�ର ସବୁ ସିଟ 

େଚକ କରି କିଏ ଆଉ ରହିଗଲା େବାଲି ହିସାବ କରି ପଛରୁ ଆଗକୁ ଗଣି ଗଣି ଯାଉଥାଏ। 

ଡ� ାଇଭର ଆଉ ଥେର େପଁକାଳି ବେଜଇ ବସ ଛାଡ଼ିଲା। ପିଲାର ବାପା ଜାଗା ନ ଥିବାରୁ 

କw�ର ପାଖେର େକବିନେର ଟିେକ ବସି ପଡିବା େଲାଭେର ଆଗକୁ, ବସର େକବିନ 

ପାଖକୁ ଗଲା। ପିଲାଟି ମା ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ପୁଣି ସିଟେର ବସି ପଡ଼ିଲା। ବସ ଭିତର 

ଲାଇଟ ତଥାପି ଲିଭି ନଥାଏ। କହXକି େକଜାଣି ପିଲାଟି ପୁଣି ଥେର େଦୗଡା େଦୗଡି କରି 

ଭିତେର େଖଳିଲା। ଆେ^ ଆେ^ ଚାରିଜଣ ଗୀଟାର ଧରିଥିବା େଲାକ- କବାଟ अ� 

େଖାଲିଲା ଏେବ। ପିଲାଟି େଦୗଡି ଯାଇ, କବାଟ ପେଟ ଉwିବାକୁ େଚ�ା କଲା। କିଛି ସମୟ 

ପେର େଫରି ଆସି ମା ପଖେର ବସିଲା। ତା ପେର ବାପା ବାପା କହି କାpିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

अଧିକ କାpିବାରୁ ପିଲାର ମା ତାକୁ େନଇ ବାପା ପାଖେର ଛାଡି େଦଇ ଆସିଲା। ପିଲାଟି 

କାpି କାpି ଆେ^ ଆେ^ େଖଳନା ପାଇଁ ଜିଦ କଲା।  

-- କଣ େହଲା କିେର? କାହXକି କାpୁଛୁ? ତା ବାପା ପଚାରିେଲ।  
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-- େସଇତା, େଖଲିବି େସଥିେଲ। 

-- କଉଟା, ବସ ଚୁପ ଚାପ। ଏପେଟ େଦଖ େକମିତି ଗାଡି ଯାଉଛି। 

-- ନା, େସଇତା, ବfୁକ। ବfୁକେର େଖଲିବି। 

 ତା ବାପା ତାକୁ ଚୁପ କେରଇଲା େବଳକୁ ଡ� ାଇଭର ପଚାରିଲା, କଉ ବfୁକ? କଉଠି 

अଛି? 

-- େସଇ ଘେଲ, ବଲ ବଲ ବfୁକ ଦି ତା अଛି। ଦାଢ଼ି ନୁକ ପାଖେର.... 

 ଆଉ କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଡ� ାଇଭର କିm ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଘଟଣା କଣ। ଆଗରୁ େସ 

ଏମିତି ଘଟଣା କିଛି ଶୁଣିଛି। ନିେଜ ବ�ିେଲ ବାପାର ନଁା ନ�ାୟେର ଭାବିଲା ଗାଡି ଛାଡି 

ଦଉଡି ପେଳଇବ କି? ନା, ଏେତ େଲାକ- ଜୀବନକୁ ବିପଦେର ପେକଇ େସ କଣ ଯାଇ 

ପାରିବ? ଯାହା େହେଲବି େସମାେନ ଭରସା କରkି ଡ� ାଇଭରକୁ। ଭଲେର ଭଲେର 

ଗkବ� �ାନେର ପହେ�ଇଲା େବାଲି େକହି େକେବ ଧନ�ବାଦଟିଏ ନଦିअm ପେଛ ଭରସା 

ତ କରkି ମେନ ମେନ। ଗାଡି ଛାଡି ଦଉଡି ପେଳଇବାପାଇଁ ତା ବିେବକ ବାଧାେଦଲା 

ତାକୁ।  

 େସହି ଚାରି ଜଣ- ହାବଭାବ ମେନ ପଡିବାରୁ, ତା ସେpହ ଆଉ ଟିେକ ଘନୀଭୂତ 

େହଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି, େସ ଗାଡି ଚେଳଇବାେର ମନ େଦଲା। ଛୁଆକୁ ଏପଟୁ 

େସପଟୁ କଥା କହି ବଁାେରଇ ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ୟାକୁ େଶାଇପକା। େସ ଜାଣିଥିଲା, 

େପାଲିସ ଥାନା ଏଠୁ ଦଶ କିେଲାମିଟର ପେର। କିଛି ନ େହେଲ ବି ଦଶ ପpର ମିନିଟ 

ଲାଗିବ ପହ�ିବା ପାଇଁ। େଯମିତି ବି େହଉ େପାଲିସ େ�ସନ ପବୂ�ରୁ କିଛି अଘଟଣ ନ 

ଘଟୁ। କିଛି ନେହଲା ପରିକା ଭିତର ଲାଇଟ ବି େସ ବp କରିେଦଲା। ଦଶ ମିନିଟ ଭିତେର 

େସମାେନ ଚିkା କରୁ କରୁ ବା କିଛି अଘଟଣ ପବୂ�ରୁ େପାଲିସ ପାଖେର ପହ�ିବା ନିହାତି 
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ଦରକାର ଥିଲା। ବfୁକ अଛି େସମାନ- ହାତେର। ଆହୁରି ବି ମାରଣା± ଥାଇପାେର। 

ବସ ଲୁଟ ଉେqଶ�େର କି अଗ� ପpର ପାଇଁ କିଛି ବଡ ଦୁଘ�ଟଣା ଘେଟଇବା ପାଇଁ 

ଏମାେନ ଆସି ଥାଇପାରkି। େକଉଁ ସମୟକୁ େସମାନ-ର ପ�ାନ अଛି କିଏ ଜାେଣ? 

େତେବ ଜରୁରୀ ବ�ବ�ା େହଲା ବସକୁ େପାଲିସ ଥାନା ଆଗେର ରଖି, ପ�ଥେମ ବସେର 

ଥିବା ନିରୀହ େଲାକ-ୁ ଉ�ାର କରିବା ଓ େସମାନ-ୁ େପାଲିସ ହାତେର ଧେରଇବା।  

 େଗାେଟ େଗାେଟ ମିନିଟ ଡ� ାଇଭର ମୁwେର ହାତୁଡି ପିଟିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େକଜାଣି 

େକଉଁଠି କିଛି ସାହାଯ�� ମିଳିଯିବା ଆଶାେର ଆଗ ପଛକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। କିm ପାଖେର 

ବସିଥିବା କw�ର, କବାଟ ପାଖ େଛାଟ େବ�େର ବସି ଢୁଳାଉଥିବା େହଲପର କି�ା 

େଗାଡ ଉପେର ବେସଇ ଛୁଆକୁ ଶୁଆଉଥିବା ତା ବାପାକୁ େସ କିଛି କହି ପାରୁନଥିଲା। 

କହିେଦେଲ ଡରେର କାେଳ କିଏ अବ�ାକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡି େଦବା ଭୟେର। ଆହୁରି ପା� 

ଛअ କିେଲା ମିଟର। ଆଗକୁ ଗାଡି ଚେଲଇବା ସହ ପଛରୁ କାେଳ କିଛି ଶ¨ ଆସିଲା େବାଲି 

କାନଉଥାଏ। ମୁwେର ଠନ ଠନ େହଉଥାଏ। ରo ଗୁଡା ବିେଦ� ାହ କଲାପରି ମୁw ଭିତେର 

ଫୁଲ �ୀଡ଼େର େଦୗଡୁଥାkି।  अଜଣା ଆତ-େର େଦହ ସିହିରୀ ଉଠୁଥାଏ ତାର। ହଠାତ 

ଆଗରୁ େପାଲିସ ଗାଡି େପେଟ�ାଲିଂେର ଆସିବା େଦଖି କାଳ ବିଳ� ନକରି େବକେର 

ପେକଇଥିବା ନାଲି ଗାମୁଛାକୁ ହାତେର ଭିଡି ଆଣି େପାଲିସ ଗାଡିକୁ େଦେଖଇଲା େସ। 

େପାଲିସ କିm େଦଖି ପାରିଲା କି ନାହX େକଜାଣି, ବସକୁ କ�ସ କରି ଚାଲିଗଲା। ଆଶା ଟିକକ 

ପୁଣି ମରିଗଲା ଡ� ାଇଭରର। ଆହୁରି ଦୁଇ କିେଲା ମିଟର। େପାଲିସ େପେଟ� ାଲିଂ ପାଇଁ 

ଗେଲଣି ମାେନ ଏେବ ଥାନାେର ଜେଣ କି ଦି ଜଣ ମାତ�  େପାଲିସ ଥିେବ। ନିରାଶ ଲାଗିେଲ 

ବି ମନ ଭିତେର ସାହସ ସ�ୟ କଲା େସ। ତଥାପି, େଦଖାଯାଉ। ଏେବ ଯାଏଁ ନିଜ ମନ 

ଭିତେର ରଖିବା ଛଡା, ଆଉ କାହାକୁ କହି ପାରୁନଥିଲା େସ।  ଗାଡିକୁ ଆେ^ ଆେ^ ଧୀର 
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କଲା। ଆଉ ମାତ�  ପା�ଶହ ମିଟର। କିm ହଠାତ େବ�କ େଦେଲ େଲାକ-ୁ ବାହାର କରି 

େହବନାହX। ତା’ର ମେନ ପଡ଼ିଲା େଯ, େସ ଚାରିଜଣ ଢ଼ାବାେର ବସ ରହିଲା ପେର ବି 

ବାହାରି ନଥିେଲ। େତଣୁ ଏେବ ବି ବାହାରିେବ କି ନାହX ସେpହ। େତେବ େଲାକମାେନ 

ଜାଣିେଲ अସୁବିଧା, େଦୗଡା େଦୗଡ଼ି କରିେବ। ପାଟି କରି େହା ହଲ� ା କରିେବ। ଆେ^ 

ଆେ^ ଗାଡି ଧୀର କରି ଥାନାରୁ ମାତ�  ଦଶ ମିଟର ଦୂରେର ରଖିଲା େସ। କw�ରକୁ 

କହିଲା, େଲାକ-ୁ କହ, ଡ� ାଇଭରକୁ अତଛ�ୟା ଲାଗିବାରୁ େସ ଗାଡି ରଖିଯାଇଛି। ତା ପେର 

ଆେ^ ଆେ^ ଜଣ ଜଣ କରି ବାହାରକୁ ଡାକ। କw�ର କିଛି ବୁଝି ନପାରି ଡ� ାଇଭରକୁ 

ଚାହXଲା େବଳକୁ ଡ� ାଇଭର ଏତିକି ସମୟ ଭିତେର କାଳ ବିଳ� ନକରି ଥାନାକୁ ଦଉଡି ଯାଇ 

କିଛି େଗାେଟ ଆଶ-ାେର ଏପରି ଘଟିଛି େବାଲି କହିଲା ଥାନା ବାବୁ-ୁ।  

 ଥାନା ବାବୁ େଫାନ କରିେବ ଭାବୁ ଭାବୁ େପେଟ�ାଲିଂେର ଯାଇଥିବା େପାଲିସ ଗାଡି 

ଆସି ସାରିଥିଲା ବସର ପେଛ ପେଛ। େପାଲିସ ଜିପର ଡ� ାଇଭର େଶଷ ମୁହୂତ�େର େଦଖି 

ପାରିଥିଲା ନାଲି ଗାମୁଛା ଖwିକ। ବସର ପତାକା କି�ା ନାଲି କନା େବାଲି ଭାବି ଏେଡଇ 

ଯାଇଥିବା େପାଲିସ ବାବୁ, ଗାମୁଛା ସହ ହାତ ଟି ବି ହଲୁଛି େବାଲି େଦଖି ପାରିଥିେଲ। 

େତଣୁ କିଛି अଘଟଣ ଆଶ-ାେର ଗାଡି ବୁେଲଇ ବସର ପିଛା କରିଥିେଲ।  

 RTO େଚକିଂ ଚାଲିଛି, ବସ କାଗଜ ପତ�  ଯା� େହଉଛି, ସମେ^ ବସି ରୁହ େବାଲି 

ଶୁେଣଇ ଶୁେଣଇ ଭିତରକୁ ପଶିଥିେଲ ପ�ାୟ ପା�, ଛअ ଜଣ ବfୁକଧାରୀ େପାଲିସ। 

ସମ^-ୁ ଆେ^ ଆେ^ ଚୁପ ଚାପ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ହଠାତ କବାଟ େଖାଲି କୁଦି 

ପଡ଼ିଥିେଲ େସଇ ସି�ପର ରୁମ ଭିତରକୁ। ଖସି ଯିବାପାଇଁ ବାଟ ନ ପାଇ ଚାରି ଜଣ- ଭିତରୁ 

ଜେଣ ବfୁକରୁ ଗୁଳିଟିଏ ଚେଳଇ େଦଲା। ଗୁଳିଟି ଆସି ବାଜିଲା 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 ଲୁଟ କରି ଖସିଯିବା ପବୂ�ରୁ ଭୁବେନଶ�ର ଭିତେର 

ବସେର ହX ବିେ¾ାରଣ କରିବା। େସହି େଶାଇବା େକବିନ ଭିତେର ହX େସମାେନ ବମ 

ଖ~ିବାର ଥିଲା। ଲୁଟ ପାଇଁ ବ�ବହାର କରିବାକୁ ବfୁକ ଗୁଡିକ େଖାଳରୁ ବାହାର କରି 

େସଟ କରିବା ଭିତେର ହX ଏହି ପିଲାଟି େଦଖି େନଇଥିଲା ଓ େଖଳନା ଭାବି ବfୁକ ସହ 

େଖଳିବ େବାଲି अଳି କରିଥିଲା।  

 କହିବା ବାହୁଲ�, ପରଦିନ ସକାେଳ ପ�େତ�କ ଖବର କାଗଜର ମୁଖ� ପୃ/ାେର ପ�ଥମ 

ଖବର ଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟି।  

 अଗ� ପpରେର ବସର ଡ� ାଇଭରକୁ ଉପ�ିତ ବୁ�ି ଖଟାଇ ପଚାଶ ଜଣ- ଜୀବନ 

ରeା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଦଶଲe ପୁର<ାରରୁ ଚାରିଲe ଟ-ା ବfୁକ ସହ େଖଳିବ 

େବାଲି अଳି କରିଥିବା ପିଲାକୁ େଦବ େବାଲି ଡ� ାଇଭର େଘାଷଣା କରୁଥିବା େବେଳ ପିଲାଟି 

କିm अଳି କରୁଥିଲା େଗାଟିଏ େଖଳନା ବfୁକ ପାଇଁ, ଯାହା େସ ଏେବ େଦଖୁଥିଲା େପାଲିସ 

ଭାଇ ମାନ- ହାତେର, ପେରଡ଼ ପେର େସମାେନ କାfେର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।  

 ତା ପାଇଁ ସବୁ ବfୁକ େଖଳନା ହX ଥିଲା... 

 ପଢm, ମଜା ନିअm, ମତାମତ ଦିअm....ଜୟ ଜଗନ} ାଥ 

 

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

େଫାନ-୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ- subal.mohapatra@gmil.com 
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ମେହଶ¤ର ସାହୁ 

ଗପ େହେଲ ବି ସତଗପ େହେଲ ବି ସତଗପ େହେଲ ବି ସତଗପ େହେଲ ବି ସତ    
 ରାମ ବାବୁ ଜେଣ ସରପ� ହିସାବେର ନିଜକୁ ପ�ତି/ିତ କରି 

ବହୁତ ଗବ� अନୁଭବ କରkି । ଏକାଧାରେର େସ ଜେଣ ମଦ�ପ ଆଉ 

ବାହୁବଳୀ ମଧ� । ଆଖ ପାଖ କିଛି अ�ଳର େଲାକ ତା- ନଁା ଶୁଣିେଲ 

ଥରି ଯାଆkି । ଏମିତି ପ�ଭାବ ଶାଳୀ ନ େହେଲ ଆଜିକାଲିକା 

ରାଜନୀତିେର ବା ତି/ିବ କିଏ ? ରାମ ବାବୁ-ର ପରିବାର କହିେଲ 

ବାପା, ମାଆ, ଭାଇ, ±ୀ ସହ ଦୁଇଜଣ ସkାନ । ରାମ ବାବୁ ବହୁତ 

ସଉକିନ େଲାକ, ନୂଆ କପଡା ପିfିବା ଟିେକ ଶରୀରେର ସୁବାସିତ 

अତର ପକାଇ ନିଶକୁ େମାଡି ଚାଲିବା ତା-ର ନିଖୁଣ ପ�ତିଭାକୁ 

ବିେମାଚିତ କରିଥାଏ । କିଛି େଲାକ ତା-ୁ ଗବ�ୀ ଆଉ अହ-ାରୀ େବାଲି 

କହିଥାkି ତ କିଛି େଲାକ ତା-ୁ ବାହାପିଆ ଆଉ ମାଢୁଆ େବାଲି 

କହିଥାkି ।  

 ରାମ ବାବୁ ନିଜ ସ¤ାଥ� ନ ଥିେଲ େକୗଣସି କାମେର େଗାେଟ ପାଦ 

ଆଗକୁ ପକାkି ନାହX । େକୗଣସି େଯାଜନା ଯଦି କାହା ନାମେର 

ଆସିଥାଏ େତେବ ରାମବାବୁ-ର ସ�ାeର ବିନା ଲାଗୁ ହୁଏନାହX, େହେଲ 

ରାମ ବାବୁ େସ େଲାକକୁ ଏମିତି ଦଉେଦଇ ଥାkି ନିଜ ଘରକୁ େଯ 

େଯମିତି େସ ବାଧ� େହାଇ େଯାଜନା ପ�ା� अଥ�ର अଧା େଦବାକୁ ବାଧ� 

େହବ । ବିନା ଲା�େର କାହାର ବା��କ� ଭ]ା କି अନ�ାନ� ସରକାରୀ 
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ସୁେଯାଗରୁ ବ�ିତ କେରଇ ଥାkି । ରା^ାକାମର अଧା अଥ� ରାମ ବାବୁ-ର ଏମିତିେର 

ବହୁତ अଥ� ସଂଗ�ହ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ େମେ�ଇ ଥାkି । େକହି ଏହାର ପ�ତିବାଦ କେଲ 

େସ େଦେଖଇ େଦେଖଇ କୁହkି ମଁୁ ନିବ�ାଚନ ସମୟେର େକେତ अଥ� ବ�ୟ କରିଛି ଯଦି ଦଶ 

ବଷ� ପ�ାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ପଇସା ହଡପ କରିବି େତେବବି ପରିେଶାଧ େହବ ନାହX । 

ଯାହା େହଉ େସ ଏମିତିେର ନିଜର ସଂସାର ସୁରୁଖୁରୁେର ଚେଲଇ ଥାkି । 

 ପ�ାୟତର େଶଷ ମୁwର ମୁଖ� ରା^ାର ନିକଟେର େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ ଜyଲ ଥାଏ 

। େସହି ଜyଲେର ଜେଣ ସାଧୁ ତପସ�ା ରତ ଥାkି । େସ େଗାଟିଏ ବଟ ବୃeର ପାଦ 

େଦଶେର େକଉଁ କାଳରୁ ତପସ�ା କରିଆସୁଛkି େଯ ତାହା ଗ�ାମ ବାସୀମାେନ ମଧ� अଜଣା 

ଥାkି । ଫୁyୁଳା ଶରୀର ସହ ଜଟା ଜୁଟ ମ^କ । େକହି ଭo ଆସି କିଛି ଫଳ ମଳୂ ଦାନ 

କେଲ ଭeଣ କରkି । ଦିେନ ରାମ ବାବୁ େକୗଣସି କାମେର ବହାରିଥାkି । ହଠାତ ତା- 

େକାପ ଦୃ�ି ପଡି ଯାଇଥିଲା େସଇ ବାବା- ଉପେର । େସ ନିଜର ଗkବ� ପଥେର अଟକି 

ଯାଇଥିେଲ । ଆଉ ଯାଇ ସାଧୁ ଜଣ-ୁ କହିେଲ: '' ଆେର ମଖୂ� ବୁଢା ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛି 

ଏମିତି ଉଲଗ} େହାଇ । ଏହା ଆମ ପ�ାୟତ ବାସୀ- ପାଇଁ ଲଜ�ାର ବିଷୟ । ଭଲ ଦଶା 

अଛିତ େମା ପ�ାୟତ ଛାଡ଼ । ତୁ ଜାଣିନୁ େୟ ପ�ାୟତ େମାର । ଥାନା ବି େମାର, 

ସରକାର ବି େମାର । '' 

 ସାଧୁ ଜଣ- ବିନମ� ଭାବେର କହିେଲ ବାପା ଆପଣ ଜାଣି ନଁାହାkି ମଁୁ େକଉଁ କାଳରୁ 

ଏଠି ତପସ�ା କରି ଆସୁଛି, ଆଉ େମାର େଯଉଁ ଦିନ କରିଥିବା ପାପ ପ�ାୟ�ିତ େହାଇ ଯିବ 

ମଁୁ ନି�ୟ ଏହି ଇହଲୀଳା ସ�ରଣ କରିବି । େୟ ଦୁନିଆେର େମାର େକୗଣସି ଆଗ�ହ 

ନାହX , ଏଠି ସବୁ ସ¤ାଥ�ପର, ଆେମ ଯାହା ପାଇଁ ଗବ� अନୁଭବ କରୁଛkି କି ଯାହା ସହ 

ସଂସାର କରିଛkି ସବୁ ନିଜ ସ¤ାଥ� ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର କରିଛkି । अେମତ େକବଳ ନିଜର 
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କ]�ବ� ମାତ�  କରୁଛkି । ଆପଣ କହୁଥିବା ସଂସାରର ପ�ତ�କ ସଦସ�, ଯାହାକୁ ଆପଣ 

ନିଜର କହୁଛkି ବା ଆପଣ-ର ପ�ାୟତ ଓ ପରିବାରର େଲାକମାେନ  େସମାନ- ମଧ�ରୁ 

ଆପଣ େକବଳ ଜଣ-ୁ ନିଜର େବାଲି କହିବାକୁ अeମ େହେବ ତାହା ମଁୁ ପ�ମାଣ କରି 

େଦେଖଇ େଦବୀ ନି�ୟ ! ଆପଣ-ର ପୁତ� , ±ୀ ଓ ବାପା ମାଆ ମଧ� । 

 ରାମବାବୁ-ୁ ବହୁତ ମମ�ାହତ କରିଥିଲା ତପସ¤ୀ ଜଣ-ର କଥା ଟି । େହେଲ େସ 

କହିେଲ ନା େମା ପରିବାରର ସମ^ ସଦସ� େଯଉଁ ମାନ- ପାଇଁ ମଁୁ ବିପୁଳ ମାତ� ାେର अଥ� 

ଉପାଜ�ନ କରିଛି େସମାେନ େମା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ େଦବାକୁ ପେଛଇେବ ନାହX ।  

 ବାବା େକାମଳ ସ¤ରେର କହିେଲ ଶୁଣm ସରପ� ବାବୁ ମଁୁ ଆପଣ-ୁ ଏହି ଫଳଟି 

େଦଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଫଳଟି ଆଜି ରାତିେର ଖାଇେବ । ଏବଂ ତାପେର ଆପଣ ମୃତ 

ସଦୃଶ ପଡି ରହିେବ । ଆପଣ-ର େଚତନ ଶoି ଜାଗ�ତ ରହିବ େହେଲ ଆପଣ କିଛି 

କହିପାରିେବ ନାହX । ଆପଣ-ର ଶରୀରର ସମ^ अy अeମ େହାଇ ରହିବ ଜେଣ ମୃତ 

ବ�oି ସଦୃଶ । 

 ରାମ ବାବୁ କହିେଲ ହଉ ଠିକ अଛି େମାେତ ଫଳ ଦିअm ମଁୁ ଏଇେନ ଘରକୁ ଯାଇ 

ଖାଇେନବି େହେଲ ମଁୁ ପୁନ� ଜୀବିତ େହବିତ? 

 ନି�ୟ ସରପ� ବାବୁ ମଁୁ ଯାଇ ଆପଣ-ୁ ଜୀବିତ କରାଇବି େମାର ତପସ�ା ବଳେର 

। ଆପଣ ବ�^ ହୁअm ନାହX । ଆପଣ ନି�ୟ ଜାଣି ପାରିେବ ଏହି ସଂସାରେର ମଣିଷର 

�ାନ େକଉଁଠି । ଆପଣ େମା ଘର, େମା ପରିବାର, େମା ଗଁା, େମା ପ�ାୟତ, େମା ଥାନା 

ଆଉ େମା ସରକାରର अହମିକାର ସିମିତତା ବିଷୟେର ଉପଲ¢ି ନି�ୟ କରି ପାରିେବ । 

 ସରପ� ରାମ ବାବୁ ଫଳଟି ଧରି ନିଜ ଘରକୁ େଫରିେଲ ଆଉ ଘେର ପହ�ି ତପସ¤ୀ 

ଜଣ- ଠିକ କହୁଛkି କି ଭୁଲ ଭାବିେଲ, ହଉ ଠିକ अଛି ଫଳଟିତ ଖାଇବି େହେଲ ଯଦି େସ 
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ବାବା- କଥା ଭୁଲ ହୁଏ ତା- ଉେଠଇ ଆଣି ଏଇଠି ହାଣୀବି । ଏମିତି କହି ରାମ ବାବୁ 

ଫଳଟିକୁ ଖାଇ େଦେଲ । 

 ଫଳ ଖାଇ େଦବା eଣି ତା-ର ଶରୀର ମୃତ ସଦୃଶ େହାଇ ଗଲା । େସ ସବୁ ଜାଣି 

ପରିଥାkି 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 ପ�ାୟତ 

ଓ ସହରେର ହୁଡ଼ି ପଡିଗଲା । ହଜାର ହଜାର େଲାକ- ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା ଆଉ ଡାoର ଆସି 

କହିେଲ ସରପ� ବାବୁ ମୃତ ! ଆପଣ ସମାଧିର ଆେୟାଜନ କରm । ଘେର କ�pନର 

େରାଳ ସହିତ अkିମ କି�ୟାର ଆେୟାଜନ ଚାଲିଲା, େନତା ଓ କୁଜିେନତା ପୁ� ମାଲ� 

କରୁଥାkି । ରାମ ବାବୁ ସବୁ େଦଖୁଥାkି େସାଇ ରହିଲା ଭଳି । ଆଉ ମେନ ମେନ ବାବା-ୁ 

ସEରଣେର ବ�^ ଥାkି । 

 ଠିକ ସମୟେର ବାବା ଆସି ପହଁଚିେଲ ସରପ� ବାବୁ-ର ଘେର , େହେଲ େଲାକ 

ଗହଳି ମଧ�େର ଏହି ଫୁyୁଳା ବାବା-ୁ ପଚାେର ବା କିଏ । ଯାହା େହଉ େଠଲା େପଲା 

କରି ବାବା ଯାଇ ପହଁଚିେଲ ରାମ ବାବୁ- ନିକଟେର ଓ କହିେଲ ମଁୁ ରାମ ବାବୁ-ୁ ବେ�ଇ 

େଦବୀ । ଉପ�ିତ ସମ^ ଭଦ�  ମwଳୀ ଶୁଣି ଆ�ଯ�� ଚକିତ ସହ ବିସିEତ େହାଇଥିେଲ । 

ମଲା େଲାକକୁ କଣ ବେ�ଇ େଦେବ ଏଇ ଆମ ଗଁା ବାବା ! ରାମ ବାବୁ େଦଖି ବାବା-ୁ 

ମଧ� ଖୁସି େହେଲ । 

 ଉପ�ିତ ସ¦ନ ମwଳୀ- ମଧ�େର ଖୁସିର ଛାୟା େଖଳିଯାଇଥିଲା । େହେଲ ବାବା 

କହିେଲ ମଁୁ ସରପ� ବାବୁ-ୁ େଗାେଟ ସ]� େର ବେ�ଇ ପାରିବି । େସଇ ସ]� ଟି େହଲା 

ତା- ପରିବାର ବା ଆତE ୀୟ ମାନ- ମଧ�ରୁ େକହି ଜେଣ ନିଜର ପ�ାଣ ଦାନ େଦବାକୁ 
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ପଡିବ । କିଏ େଦଇ ପାରିେବ ତା-ର ଆତE ୀୟ ଆସm ଆଉ ନିଜର ପ�ାଣ ଦାନ ଦିୟm ।  

 ରାମ ବାବୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଥାkି । ନି�ୟ େକହି ଜେଣ ତ ନିଜର ପ�ାଣ େଦଇ େମାେତ 

ବେ�ଇେବ ! ପ�ଥେମ ତା-ର ପତ} ୀ-ୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଓ େସ ଏେବ ବି ନିଜ ପାଖେର 

ଥିବା अଥ� ଆଉ ପିଲା-ୁ େନଇ ଜୀବନ କାଟି ପାରିେବ େବାଲି କହିେଲ ଆଉ ତା-ରତ 

ବୟସର ହାତ ମରାଯାଇ ନାହX । ତା ପେର ବାପା ମାଆ ତୀଥ� �ାନ ଭ� ମଣ କରିବାର 

ବାହାନା କେଲ ଏମିତି ଜଣ- ପେର ଜେଣ ଉପ�ିତ ସମ^ ରo ସ#କ� ଠାରୁ ରାଜନୀତି 

ସ#କ�ୀୟ ଆଉ ଆତE ୀୟ ନିଜର ପ�ାଣ ଦାନ କରିବାକୁ अନିgା ପ�କଟ େଦଖି ବାବା େଶଷେର 

କହିେଲ ମଁୁ େମା ପ�ାଣ େଦଇ ପାରିବି ଏଇ ସରପ� ବାବୁ- ପାଇଁ । କାରଣ େସ ନି�ୟ 

ନିଜର ବାକି ଜୀବନର କମ� ଗୁଡିକୁ ଧମ� ବାଟେର େନଇ ଜେଣ ସୁ ଶାସକର ଆସନ 

ପାଇେବ େବାଲି େମାର ବିଶ¤ାସ ଆଉ ଭରସା ମଧ� । 

 ବାବା ନିଜ କମwଳରୁ ଜୀବନାମୃତ ଛି�ନ କରି ରାମ ବାବୁ-ୁ ପ�ାଣ ଦାନ କରି ଇହ 

ଲୀଳା ସ�ରଣ କରିଥିେଲ । ରାମ ବାବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିେହେଲ େଯ ମଁୁ ନିଜର କହୁଥିବା 

ସମ^ ପରିବାର, ସେହାଦର ଆଉ ସ#କ�ୀୟ ମାେନ କଣ େକବଳ ନିଜର ସ¤ାଥ� ପାଇଁ । 

ବାବା-ର ମୃତୁ� େର ରାମ ବାବୁ ଖୁ¢ େହାଇ ଥିେଲ ଆଉ ତା-ର ପ�ତିମା ଏେବବି େସ 

ପଜୂା କରୁଛkି ନିଜର ପ�ାୟତ କାଯ��ାଳୟ ସ¸�ଖେର । ଏେବ ସମେ^ କୁହkି ସରପ� 

େହବତ ରାମ ବାବୁ- ଭଳି । ପାଠକ ଆଉ ପାଠିକା ମାେନ କଣ ଏଇ କଥା କୁ ଗପ 

ଭାବିେଲକି ? 
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ସୁଷମା ପରିଜା 

ସିଏ ବି ମାଆସିଏ ବି ମାଆସିଏ ବି ମାଆସିଏ ବି ମାଆ    
 ଥର ଥର େହାଇ କ#ୁଥିଲା ସଂପ%ୂ� ା, କିଛି ଦୂରେର ଠିଆ 

େହାଇଥିଲା ସୁେଦzା, ମୁହଁେର ରoର ଛିଟା ଆଉ ହାତେର ରo େବାଳା 

ଛୁରୀଟି ଧରି। ଆଖିେର ତା'ର ପଲକ ପଡୁନଥିଲା। ମହିଷମqtନୀ ମା' 

ଦୁଗ�ା- ଭଳି ଉ]ୁy ଠାଣିେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସୁେଦzାର ଓଠେର 

ଲାଖି ରହିଥିଲା ବିଜୟିନୀର ହସଧାେର। େସଇ अବ�ାେର େସ ଆେଦଶ 

େଦଲା  ସଂପ%ୂ� ାକୁ । “ଭୟ କରନା ମା’ େପାଲିସକୁ େଫାନ୍ କର” 

ମାଆର ଆେଦଶ ପାଇ ତେଳ ରoର ସମୁଦ� େର ଭାସୁଥିବା ର~ିତକୁ 

ଥେର ଆଉ ନିଜର ଛିନ}  େପାଷାକ ପିfା eତବିeତ ଶରୀରକୁ ଥେର 

ଚାହXଲା ସଂପ%ୂ� ା, ଚଟାଣେର ଥାପି େହାଇ ଯାଇଥିବା ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ 

ଆେ^ ଆେ^ େଘାଷାରି େଘାଷାରି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା 

େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ ପାଖେର ପହ�ିଲା। 

 େପାଲିସ୍ କେ�� ାଲରୁମର ନ�ର ଡାଏଲ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆଉଥେର 

ଚାହXଲା ମା’ର ମୁହଁକୁ। େଗାଟାଏ अସnବ ଦୃଢ଼ତାର ଝଲକେର ଝଲସି 

ଉଠୁଥିଲା ମା’ର ମୁହଁଟା ଯାହାର ଉ¦�ଳ ରଶିE  ପ�ତିଫଳିତ େହଉଥିଲା 

ସଂପ%ୂ� ାର ସମଗ� ସ]ାେର, ତା’କୁ ¾ୁ]t େଦଉଥିଲା, ସାହସ େଦଉଥିଲା, 

ନିଭ�ୀକ କରୁଥିଲା। େପାଲିସ୍ କେ�� ାଲ ରୁମ୍ ର ନ�ର ଡାଏଲ୍ କରି େସ 

ନିଜର ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ େସଠି େଗାଟାଏ ହତ�ାକାw େହାଇ 
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ଯାଇଥବାର ସ�ାଦଟି େଦଇ େସଠାେର ଚୁପ୍ ଚାପ୍ େହାଇ ବସି ରହିଲା। 

 ପ�ାୟ अଧଘ�ା ପେର ପହ�ିଥିଲା େପାଲିସ୍ ଭ�ାନ୍। ଧଡ୍ ଧାଡ୍ େହାଇ ଓହ� ାଇ 

ଆସିେଲ େପାଲିସ୍ ମାେନ, ଜେଣ କ�ାେମରା ଧରି ଲାଗିଗେଲ ଘଟଣା�ଳର ଫେଟା 

ଉଠାଇବାେର, ଆଉ ଜେଣ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସେପ�ର ତା’ ମାଆକୁ ଧରି କ’ଣ େକମିତି 

େହଲା େବାଲି ପଚରା ଉଚରା ଆରn କରି େଦଇଥିେଲ। 

 ଇନିସେପ�ର ଜଣକ ସଂପ%ୂ� ା ଆଡକୁ ଥେର ଦୃ�ି ପକାଇ େବାଧହୁଏ କିଛି अନୁମାନ 

କରିପାରୁଥିେଲ େତଣୁ େସ େସଠାେର ପଡ଼ିଥିବା େଚୗକିଟି ଉପେର ବସି ପଡି ମୁହଁମାଡ଼ି 

ପଡିଥିବା ଶବଟିକୁ ଓଲଟାଇ େଦବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ତା- ସହେଯାଗୀ ମାନ-ୁ। ଶବର 

ମୁହଁକୁ େଦଖି ଚମକି ପଡ଼ିେଲ େସ, କାରଣ ର~ିତ୍ ଥିଲା େସଇ अଂଚଳ ଜଣାଶୁଣା େନତା 

ଶnୁନାଥ ନାୟକ- ପୁअ। ବିଜୁଳିେବଗେର ଖବରଟା େଖଳିଗଲା अ�ଳସାରା। େପାଲିସ୍ 

ଗାଡି େଦଖି କିଛି େଲାକ ଆଗରୁ ଜମା େହାଇ ସାରିଥିେଲ, ଏେବ େଲାକାରଣ� େହାଇ 

ଉଠିଥିଲା �ାନଟି। େପଁ ପଁା କରି ଶnୁନାଥ ନାୟକ- ଦାମୀକାର୍ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା 

କାର୍ ଆସି େବ�କ୍ କଷିଲା େସଠି। େସଥିେର ଭ]t େହାଇ ଆସିଥିବା େନତା- େଚଲା 

ଚାମୁwା ମାେନ େଲାକ ଗହଳିକୁ େଠଲାେପଲା କରି ମାଡିଗେଲ ସୁେଦzାର ଘର ଭିତରକୁ। 

ଧର ଧର ମାର ମାର ଧ�ନିେର ଗଗନ ପବନ ପ�କ#ିତ େହାଇ ଉଠିଲା, ତହXରୁ କିଛି ମହିଳା 

କେନ�ବଳ- େହପାଜତେର ଥିବା ସୁେଦzାକୁ ଭିଡି ଆଣି ବିଧା େଗାଇଠାମାରି ଲହୁ 

ଲୁହାଣ କରି ପକାଇେଲ। ପରି�ିତି अଣାୟ] େହବାର େଦଖି େପାଲିସ୍ ଇନିସେପ�ର  

ଶଶା- ପ�ଧାନ ଉଗ�େହାଇ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବା େଲାକ- କବଳରୁ ଉ�ାର କରି ସୁେଦzା 

ଆଉ ସଂପ%ୂ� ା-ୁ େପାଲିସ ଭ�ାନ ଭିତେର ବସାଇ ଭିଡଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଥାନା 

अଭିମୁେଖ ଗାଡି ଛୁଟାଇ େଦେଲ। ଯିବା ସମୟେର ଶୀଘ� େସଠାେର ରଖା େହାଇଥିବା 
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ଆ��ଲାନ୍ସେର ଶବକୁ େପା�ମଟ�ମ ପାଇଁ ପଠାଇେଦବା ଲାଗି ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ 

ସହେଯାଗୀ ମାନ-ୁ।  

 ଥାନାେର ପହ�ିବା ପେର ପରି�ିତି अସnାଳ େହାଇ ପଡିଥିଲା। କଥାଟା ସାଂଘାତିକ 

ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ସୁେଦzା େକୗଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ ନଥିଲା, େସ 

ଥିଲା ଜେଣ କିନ} ର। େଗାଟାଏ କିନ} ର ହତ�ା କରିଥିଲା ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା େନତାର ଏକ 

ମାତ�  ପୁତ� କୁ। �ାନୀୟ େଲାକ- ଦାବି େହଉଥିଲା ସୁେଦzାକୁ େସମାନ- ନିକଟକୁ ଛାଡି 

େଦବାଲାଗି, େସମାେନ ତା’କୁ ଦw ବିଧାନ କରିେବ, େପାଲିସ୍ ନୁେହଁ। “ତାକୁ ଛାଡ଼ ଆମ 

ହାତେର”ର ନାରାବାଜି, େହାହାଲ� ା ସହିତ ଉପର ମହଲରୁ ମଧ� ଘନ ଘନ େଫାନ୍ 

ଆସିବାେର ଲାଗିଥିଲା ଥାନାକୁ। ଏଇ ପରି�ିତିେର କ’ଣ କରିେବ ଚିkା କରି ପାରୁନଥିେଲ 

ଖwଗିରି ଥାନା अଧିକାରୀ ଶ�ୀ ବରଦା ପ�ସନ}  ଦାସ। ସୁେଦzାକୁ େନଇ ସାଧାରଣ 

ହାଜତେର ରଖିବାକୁ ବି ତା-ର ସାହସ େହଉନଥିଲା। େସଠାେର ଥିବା अନ� अପରାଧୀ 

ମାେନ ହୁଏତ ତା’କୁ ସାମାନ� ଭାବେର ଗ�ହଣ କରି ନ ପାରkି। ଝିअଟି ଠାରୁ ଏପଯ��k 

ବୟାନ ନିଆ େହାଇ ପାରିନି, େସଥିେର ପୁଣି ଏେତ ଗwେଗାଳ। 

 ବହୁତ ଭାବି ଚିkି େଶଷେର େସ ଇନ୍ସେପ�ର ପ�ଧାନ ବାବୁ-ୁ ଥାନାେର ଥିବା ଏକ 

ସ�ତ� ରୁମ୍ କୁ େସ ମାଆ ଝିअ ଦୁଇ ଜଣ-ୁ ଆଣ େବାଲି ଆେଦଶ େଦେଲ।  

 ମାଆ ଝିअ େସଠାେର ପହ�ିବା ପେର ସୁେଦzାକୁ େଜରା କରିବାକୁ ଆରn 

କରିଥିେଲ ଆଇ ଆଇ ସି ବରଦା ବାବୁ। େକୗଣସି ଦି¤ଧା ନକରି ଦୃଢ ସ¤ରେର କହିଥିଲା 

ସୁେଦzା, “ହଁ, ହଁ, ମଁୁ ମାରିଛି ର~ିତ୍ କୁ, କାରଣ ସିଏ େମା ଝିअର ଇ¦ତ୍ ଲୁଟିବାକୁ 

ଯାଉଥିଲା। ତା’କୁ ମାରି େମା ଝିअକୁ ମଁୁ ରeା କରିଛି। ତା’ ଭଳିଆ ରାeସଟାକୁ ମାରିଛି 

େବାଲି େମା ମନେର େକୗଣସି अବେଶାଷ ନାହX। ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ମେତ ଯାହା ବି ଦw 
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େଦେବ ଦିअm କିm େମା ଝିअକୁ ଛାଡି ଦିअm, ତା’କୁ ସୁରeା ଦିअm, ଏତିକି େମାର 

ପ�ାଥ�ନା” 

 ସୁେଦzା-ର ଏଇ ସ¤ୀକାେରାoି ଆଉ ଘଟଣା�ଳେର େପାଲିସ୍ .ାରା ଜବତ 

େହାଇଥିବା ମାରଣା± ସହିତ ପ�ମାଣ ପାଇବା ପେର  ଆଇ ଆଇ ସି ବରଦା ବାବୁ  ଆଉ 

େକୗଣସି  ପ�ତିକି� ୟା ପ�କାଶ ନକରି ତା-ୁ ସ¤ତ� ହାଜତଟିେର ଭ]t କରି େଦଇଥିେଲ। 

ସଂପ%ୂ� ା ତା’ର ବୟାନ େଲଖାଇ ସାରି େଶଷ ଥର ଲାଗି ମା’କୁ େଭଟିବାକୁ अନୁମତି 

ମାଗିଥିଲା ଆଇ ଆଇ ସି -ୁ। ମହିଳା େପାଲିସ୍ କେନ�ବଳ ଜଣକ ସହିତ ଯାଇ େସ 

ପହ�ିଥିଲା ତା’ର ମା’ ବpୀ େହାଇ ରହିଥିବା େକାଠରୀ ପାଖେର। ହାଜତର ଲୁହା ଗ�ୀଲକୁ 

ହାତେର ଧରି ପଥରର ମ]ୂt ପରି ଠିଆ େହାଇଥିଲା ମା’, ତା’ର ଆଖିେର ଲୁହ କି ମୁହଁେର 

େବଦନାର େକୗଣସି ଚିହ}  ନଥିଲା। ସଂପ%ୂ� ା କାpି କାpି ଚାପି ଧରିଲା ମା’ର ଦୁଇ ହାତକୁ। 

କ’ଣ କହିବ େବାଲି ଭାଷା ¾ୁରୁ ନଥିଲା ତା’ ମୁହଁେର। ସୁେଦzା େସଇ ଲୁହାଗ�ୀଲ୍ େଦଇ 

ଦୁଇ କାf ଧରି ଫିସ୍ ଫିସ୍ େହାଇ କହିଲା, “ଘରକୁ େଫରିଯା, ଯାହା କହିଛି अeେର 

अeେର ମାନିବୁ,  ଭୟ କରିବୁନି,  ସୁମିତ� ା ମାଉସୀ अଛି, େସ େତାର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ, 

ତେତ େମା ରାଣ ଆଉ େମାେଟ ମେତ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସିବୁନି,  ମଁୁ ନିେ� େଫରି ଆସିବି 

େତା ପାଖକୁ। େତା ବିନା କ'ଣ ମଁୁ ବ�ି ପାରିବିେର ମାଆ? ତୁ େଯଉଁଠି ଥିେଲ ବି ମଁୁ େତାର 

ସବୁ ଖବର ପାଇବି। ଯା’ ଜଗନ} ାଥ ତେତ ରeା କରିେବ” ଯା, ଯା ଶୀଘ� ଏଠୁ ପେଳଇ 

ଯା  

 େସମିତି କାpି କାpି अେଟାରି®ାଟିଏ ଧରି ଘରକୁ େଫରିଲା ସଂପ%ୂ� ା। ବାଟସାରା ତା' 

ଆଖରୁ ଲୁହ ଝରିବା ବp େହଉନଥିଲା। ଜନE  େହଲା ଦିନୁ େସ ସୁେଦzାକୁ ତା’ର ମାଆ 

େବାଲି ଜାଣିଛି। ସିଏ ବଡ େହବା ପେର ସୁଶୀଳା ମାଉସୀଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା େଯ ତା' ମାଆ 
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ଦିେନ ରାତିେର ଆସିଲା େବେଳ େଗାଟିଏ ଡ�ବିନରୁ ତା'ର କାp ଶୁଣି କୁକୁରମାନ- 

ମୁହଁରୁ ଉ�ାର କରି ଆଣିଥିଲା ତା'କୁ। ତା'ର େସ}ହେର ମା' ଏମିତି ବାfି େହାଇ ପଡିଥିଲା 

େଯ ତା'କୁ ଝିअ କରି ପାଖେର ରଖିବା ଲାଗି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା ସମ^ ସାଥୀ- ହଜାେର  

ବାରଣକୁ ନମାନି। ଖାସ୍ ତା'ରି ପାଳନ େପାଷଣପାଇଁ  अଧାରୁ ପାଠଶାଠ ଛାଡି କିନ} ର 

ବ^ିେର ଆସି ରହିଥିବା ମା' ପ�ାଇେଭଟେର ବି ଏ ପାଶ୍ କରି, �ାଫ୍ ସିେଲ®ନ କମିଶନେର 

ପରୀeା େଦଇ, ନିଜ ଲାଗି ସରକାରୀ अଫିସେର କିରାଣୀ ଚାକିରିଟିଏ େଯାଗାଡ କରି 

େନଇଥିଲା।  

 ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ େସମାେନ ଖwଗିରିେର କିନ} ର ବ^ିେର ରହୁଥିେଲ, ମାଆ ଚାକିରୀ 

କଲାଦିନୁ େସଇ ପାଖାପାଖି अଲଗା ଘରଭଡ଼ା େନଇ ରହିେଲ। ବ^ିର ମାଉସୀ ମାେନ ମା' 

अଫିସ୍ ଗଲାପେର ପ�ାୟତଃ ତା-ର ଘରକୁ ଆସି ତା'ର େଦଖାଶୁଣା କରିଥାkି। େଛାଟ 

ଥିଲା େବେଳ ସଂପ%ୂ� ା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ସମାଜେର େସମାେନ େଯ େଗାଟିଏ ଭିନ}  

େଶ�ଣୀୟ ଜୀବ େସକଥା େସ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା। େସମାନ-ର େବଶ େପାଷାକ,  ସଜବାଜ 

ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତା'କୁ। େସମାେନ ସମେ^ ଖୁବ୍ େସ}ହ ଶ��ା କରୁଥିେଲ ତା'କୁ। 

ଧୀେର ଧୀେର େସ ବଡ େହଉଥିଲା, ବାହାେର ପିଲା- ସହିତ େଖଳିବାକୁ ଗଲାେବଳକୁ 

େସମାେନ ତା'କୁ ସାyେର େଖଳାଉ ନଥିେଲ, ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ସଂପ%ୂ� ାକୁ। ମାଉସୀ 

ମାନ-ୁ େସକଥା କହିେଲ େସମାେନ ବାଆଁେରଇ େହାଇ କହୁଥିେଲ, “ତୁ ତ ଆମ ଝିअ, ଆମ 

ସାyେର େଖଳିବୁ, ତା- ପାଖକୁ କାହXକି ଯାଉଛୁ? ଆଉ େସଠିକି ଯିବୁନି” 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 ପିଲା ଆସିଥାkି େସମାନ- ବାପା ମାଆ- ସାyେର। େସମାନ-ୁ 
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େଦଖି ତା'କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାy ମିଳିଯିେବ େଖଳିବାକୁ େବାଲି, େହେଲ  

ତା'ର ନଁା େଲଖା େହାଇ ପାରିଲାନି କାରଣ ତା' ବାପା ନାହଁାkି। େସ ମା'କୁ ପଚାରିଥିଲା 

େସଦିନ କାହXକି ତା'ର ବାପା ନାହଁାkି େବାଲି। ମା' କହିଥିଲା ସବୁ ପିଲାମାନ-ର ବାପା 

ନଥାkି। ତା'ପରଦିନ କ'ଣ େକଉଁଠୁ କିଛି କାଗଜପତ�  ଆଣି ମା' େଦଇଥିଲା <ୁଲେର ଆଉ 

ତା'ର ନଁା େଲଖା େହାଇଥିଲା। କାଲିଠାରୁ <ୁଲ ଯିବ େବାଲି ଖୁବ୍ ଖୁସି େହାଇଥିଲା େସ। 

କିm େସ ଖୁସି ତା'ର େବଶୀ ସମୟ ରହିନଥିଲା, <ୁଲେର ପିଲାମାେନ ତାକୁ େକମିତି 

େଗାଟାଏ ଭିନ}  ପ�କାରର ଦୃ�ିେର େଦଖୁଥିେଲ, େସଇଠି େସ ଜାଣିଲା େଯ ତା' ମାଆ 

ସମ^- ମାଆ ଭଳି ନୁେହଁ, େସ େଗାଟିଏ କିନ} ରର ଝିअ। େସଇଥିପାଇଁ अନ�ମାେନ ତାକୁ 

ଘୃଣା ଚeୁେର େଦଖୁଛkି। ମା'କୁ ପ�ାଣରୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଥିବା ସଂପ%ୂ� ା େସଇଦିନ ମନେର 

�ିର କରିେନଲା େଯ ସିଏ ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢିବ, ଦୁନିଆଁେର ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ 

େହାଇ େଦଖାଇେଦବ େଯ କିନ} ର ମା' ବି अନ� ମାଆମାନ- ଭଳି ମାଆଟିଏ। ସିଏ ମଧ� 

ତା'ର ଛୁଆକୁ ପାଳି େପାଷି  ମଣିଷ କରିପାେର।  

 ପ�ଖର ବୁ�ିମତୀ ଥିଲା ସଂପ%ୂ� ା, ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ନିଜର ସୁpର 

ନମ� ବ�ବହାର ଏବଂ େମଳାପୀ ସ¤ଭାବ େଯାଗୁ अ� ଦିନ ମଧ�େର େସ ସମ^-ର 

ପି�ୟପାତ�  େହାଇ ପାରିଥିଲା। ପ�ମ, ସ�ମ େଶ�ଣୀରୁ େମଧାବୃ]ି ପାଇ ମାଟି�କ୍ ପରୀeା 

ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ଭଲ ନ�ର ରଖି ପାଶ୍ କରି ରମାେଦବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟେର  

ବି�ାନ ବିଭାଗେର ପଢୁଥିଲା ସଂପ%ୂ� ା। ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ସଂପ%ୂ� ାର େସୗpଯ�� ମଧ� 

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାେର ଲାଗିଥିଲା। ଆଖପାଖର ସବୁ ବାଳୁyା େଟାକା ଯାକ ତା'ର ପିଛା 

ଛାଡୁନଥିେଲ। େ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 ବାଳୁyା େଟାକା-ୁ ସାyେର ଧରି ସବୁେବେଳ ଛକ ପାନେଦାକାନ ଆଗେର ଆÅା 

ଜେମଇ ଥାଏ। ବାଟେର ଯାଉଥିବା ଯୁବତୀ ଝିअମାନ-ୁ ନାନା ପ�କାରର अଶୀଳ ଇyିତ 

କରିବା ସହିତ ଟଣା ଓଟରା ବି କେର। େସଠାେର ଉପ�ିତ ଥିବା େଲାେକ ସବୁ େଦଖୁଥିେଲ 

ମଧ� ତା' ବାପା- ଭଲେର େକହି କିଛି ପ�ତିବାଦ କରkି ନାହX। େସଦିନ କେଲଜେର  

ସକାଳୁଆ ପ�ା�ିକାଲ କ� ାସ୍ ଥିବାରୁ ସଂପ%ୂ� ା ତରତର େହାଇ କେଲଜକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ 

ଛକ ପାଖେର ତା'ର ସାଇେକଲର ହ�ାwଲ୍ କୁ ଧରି अଟକାଇ େଦଲା ର~ିତ୍। ତା' ସାy 

ମାନ- ମଧ�େର କିଏ ଜେଣ କହି ଉଠିଲା, “ଚାରିଦିନ େହଲା ଭାଇ ଆମର ତମକୁ େକେତ 

କରି ଡାକୁଛkି,  ତେମ କାନ େଦଉନ କିଆଁ? ଭାଇ ଆମର ପସp େହଉନାହଁାkି ନା 

ଖାତିରି ପଡୁନାହଁାkି ମ” ସାଇେକଲରୁ ଓହ� ାଇ ଆହତ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଗଜt ଉଠିଲା 

ସଂପ%ୂ� ା , “କାହXକି ରା^ା ମଝିଟାେର େମା ସାଇେକଲ୍ ଟା अଟକାଇଛ ଶୁେଣ। ତମ ଭାଇ 

କିଏ  କି? ମଁୁ ତା- କଥା କାହXକି ଶୁଣିବି? ଏ ରା^ାଟି ତା-ର ଜମିଦାରୀ ନଁା କ'ଣ?” 

ଏତିକି କହି ସାରିଲା େବଳକୁ ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ର~ିତ୍ ସଂପ%ୂ� ାର ହାତଧରି 

ଭିଡି େନଇଥିଲା ନିଜ ଆଡକୁ। ନିଲ�ଜ- ଭଳି କହି ଉଠିଥିଲା, “ଆେବ ମେତ ଚିହି} ନୁ, ଆ  

େମା ପାଖକୁ, ଭଲକରି ଚିେହ}ଇ େଦବି” ରା^ା ଉପେର ଏମିତି ଟଣା ଓଟରା କରିବାରୁ  

ଲାଜ ଆଉ ଭୟେର େଗାଟାପେଣ ନାଲି ପଡି ଯାଇଥିଲା ସଂପ%ୂ� ା। ରାଗେର ହିତାହିତ 

�ାନଶନୂ� େହାଇ େସ ଠାଏ କରି ଚଟକଣୀେଟ କଷିେଦଇଥିଲା ର~ିତର ଗାଲେର। େସଠି 

ଥିବା େଦଖଣାହାରୀଏ ତଟ� େହାଇ ପର�ରକୁ ଚାହX ହସିେଦଇ େଯଝା ବାଟେର ଯିଏ 

ଚାଲିଗେଲ। ଆଗରୁ େକେବ ପ�ତିବାଦର ସ¸�ଖୀନ େହାଇ ନଥିବା ର~ିତ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା 

'ଇ¦ତ୍ କା ସୱାଲ ଥିଲା। େସ ସଂପ%ୂ� ାକୁ େସଇଠି େସମିତି ଛାଡିେଦଇ ନିଜ ଘରକୁ 

େଫରିଗଲା। େଫରିଗଲା ସିନା ରହି ରହି ସଂପ%ୂ� ାର େସଇ ଚଟକଣୀର ଶ¨ଟା ଶୁଣା 
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ଯାଉଥିଲା ତା'କୁ। ଗାଲେର େସଇ ଜାଗାଟି ମଝିେର ମଝିେର େପାଡି ଉଠି ତା' 

ପୁରୁଷପଣିଆକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା। େସ ସଂପ%ୂ� ା ବିଷୟେର ଟିକିନିଖି ଖବର ସଂଗ�ହ 

କରିବାକୁ ତା'ର େଚଲା ଚାମୁwା-ୁ ଲଗାଇ େଦଇଥିଲା ଆଉ ସୁେଯାଗ ଉwୁଥିଲା େକମିତି 

ପାେନ ଚଖାଇବ ତା'କୁ। େସଦିନ ସକାଳୁ ଝିପିଝିପି ବଷ�ା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଛତାଟି ଧରି 

अଫିସ୍ ବାହାରିଲା େବଳକୁ ଝିअକୁ ତାଗିଦ୍ କରି େଦଇଗଲା ସୁେଦzା, “ଆଜି  ଦିନକ ଯାକ 

ପ�ବଳରୁ ପ�ବଳତର ବଷ�ା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବେର ମାଆ, ତୁ ଆଜି କେଲଜ 

ଯାଆନା, ଘେର ବସି ପଢାପଢି କର, ମଁୁ ସୁବିଧା କରି अଫିସ୍ ରୁ ଶୀଘ� େଫରି ଆସିବି।” 

 ମା’ କଥା ମାନି େସଦିନ କେଲଜ ନଯାଇ ଘେର ବସି ପଢାପଢି କରୁଥିଲା ସଂପ%ୂ� ା। 

ଦିନସାରା ପ�ବଳ ଝଡ ବଷ�ା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଘରୁ େମାେଟ ବାହାରି େହଉନଥିଲା। ରା^ା 

ଘାଟ ଶନୂ୍ ଶାନ୍ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

 ଖଟ ଉପେର େଶାଇ ପଢୁ ପଢୁ େବେଳ େକେତେବେଳ ତା'କୁ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା 

େସ ଜାେଣନା। ହଠାତ୍ ନିଜ ଉପେର କ'ଣ େଗାଟିଏ ଓଜନିଆଁ ଜିନିଷ ଲଦି େହାଇ ପଡିଲା 

ଭଳି ଲାଗିବାରୁ ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାyିଗଲା ତା'ର। ନିଦ ମଳ ମଳ ଆଖିେର ଚାହXଲା 

େବଳକୁ ତା'କୁ ଦିଶିଗଲା ବ� ହE ରାeସ ଭଳି ତା'କୁ ମାଡି ବସିଥିବା ର~ିତର ମୁହଁଟା। ର~ିତ�  

ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉ�ଟ ମଦଗfେର ସଂପ%ୂ� ାର େପଟରୁ ଭାତ ବାହାରି ଆସିଲା ଭଳି 

ଲାଗୁଥିଲା। ର~ିତର େଗାଟିଏ ହାତ ତା' ପାଟିକୁ ଚାପି ଧରିଥିଲା अନ� ହାତଟି ତା’ର 

େପାଷାକ ଉ]ାରିବାେର ଲାଗିଥିଲା। ଗଁ ଗଁ ଶ¨ କରି ର~ିତ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତାହା ସଂପ%ୂ� ା 

ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା କିm େସ େଚ�ାକେଲ ମଧ� ତା'ର ପାଟିରୁ େକୗଣସି ଶ¨ ବାହାରୁ 

ନଥିଲା। ଶରୀରର ସବୁ ଶoି ଏକତି� ତ କରି େସ ତା'ର ଦୁଇ ହାତେର ନିଜ ଉପରୁ େଠଲି 

ତେଳ ପକାଇ େଦଲା ର~ିତକୁ ଏବଂ େଗାଟାଏ ଝଟକାେର ଖଟ ତଳକୁ ଡିଆଁେଟ ମାରି 
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ବାହାର ଆଡକୁ ଧାଇଁଲା େସ। ସଂପ%ୂ� ାର अତକtତ ଆକ�ମଣେର ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିବା 

ର~ିତ୍ ଉଠିପଡି ପ�ାତ୍ ଧାବନ କଲା ତା'ର। ପ�ାଣ ବିକଳେର େରାେଷଇ ଘର ଭିତରକୁ 

ପଶିଯାଇ କବାଟଟାକୁ କିଳି େଦବାକୁ େଚ�ା କଲା ସଂପ%ୂ� ା େହେଲ ର~ିତ୍ େସେତେବଳକୁ 

େସଠାେର ପହ�ି ସାରିଥିଲା। କବାଟକୁ େଜାରେର ଧ�ା ମାରି େଖାଲି େଦଇ ଯାଇ 

ପଛପଟରୁ ଧରିପକାଇଲା ସଂପ%ୂ� ାକୁ। ର~ିତ୍ କବଳରୁ ରeା ପାଇବାର ଆଉ େକୗଣସି 

ଉପାୟ େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା ତା'କୁ। େସଠାେର ଥିବା ପରିବାଡାଲା ଭିତେର ଥୁଆ 

େହାଇଥିବା ଛୁରୀଟିକୁ ଭିଡି ଆଣି ଭୁଷିେଦଲା ର~ିତର େପଟେର। ପିଚକାରୀ ଭଳିଆ ରo 

ଛିଟିକି ଆସିଲା ତା'େପଟରୁ। ଆଃ.... େବାଲି ଆ]�ଚି�ାରଟିଏ କରି େପଟକୁ ଚାପି ଧରି 

ପଛକୁ ଘୁ�ି ଗଲା ର~ିତ୍ ଆବାକାବା େହାଇ େସ ଚାହX ରହିଥିଲା ସଂପ%ୂ� ାର ମୁହଁକୁ। 

ଏଡିକି ପତଳା ନକନକ େହାଇ ଝିअଟି ଭିତେର େଯ ଏେତ ଶoି अଛି େସ ଭାବି ପାରୁ 

ନଥିଲା। ଛୁରୀଟି ଏପେଟ ଫୁଟି େସପେଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଭୀଷଣ ରoସ�ାବ େଯାଗୁ 

ତା'ର ଶରୀର अବଶ େହାଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଖିେର अfାର େଘାଟି ଆସୁଥିଲା, େସ ଟଳି 

ପଡ଼ିଲା ତେଳ।  

 େସଦିନ ଲଗାଣ ବଷ�ା େଯାଗୁ अଫିସେର ଉପ�ାନ କମ୍ ଥିଲା, ସୁେଦzାର କାମ ବଢି 

ଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଗୁଡିକ ଡିେ�ାଜ୍ अଫ୍ କରୁ 

କରୁ ଦିନ ତିନିଟା ବାଜିଲା। େସଯାଏଁ େସ ଚାହା କପଟିଏ ବି ପିଇବାକୁ ସମୟ ପାଇ 

ନଥିଲା। ବଷ�ା େସେତେବଳକୁ ଟିକିଏ କମି ଯାଇଥିଲା। ଘେର ଏକା ଥିବା ସଂପ%ୂ� ା କଥା 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ତା'ର। କ'ଣ କରୁଥିବ ଏକା ଏକା ଭାବି ମନଟା ଘା�ି େଗାେଡଇ 

େହାଇଗଲା। ବଡବାବୁ- ଠାରୁ अନୁମତି ମାଗି େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥିବା ବ�ାଗ୍ କାfେର 

ପକାଇ େସ ବାହାରିଲା ଘରକୁ। ଘେର ପହ�ି େଦଖିଲା କବାଟ ବp अଛି ଭିତରୁ। ଠକ୍ 
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ଠକ୍ କରି ବାେଡଇବା ପେର ମଧ� େକହି କବାଟ ନେଖାଲିବାରୁ ଘରର ପଛ ପେଟ ଥିବା 

କବାଟେର ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାେଡଇବା ଆରn କଲା େସ। ଏଥରକ ମଧ� ନିରାଶ େହାଇ 

କବାଟଟାକୁ ଟିେକ େଜାରେର େଠଲିେଦଲା ସୁେଦzା। େକଁ କରି ଆବାଜ୍ କରି େଖାଲିଗଲା 

କବାଟଟା। ଆ�ଯ�� େହଲା ସୁେଦzା, ଏେତ ଦାୟିତ� ହୀନ ତ ସଂପ%ୂ� ା ନୁେହଁ େଯ କବାଟ 

େଖାଲା ରଖି ଏମିତି अଚିkା ନିଦେର େଶାଇ ପଡିବ। କିଛି େଗାଟିଏ अଘଟଣ ଘଟିଥିବା 

ଆଶ-ାେର ଘର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା େସ। େଦଖିଲା ରoର ସମୁଦ�  ଭିତେର ମୁହଁକୁ ମାଡି 

ପଡିଛି େଲାକଟିଏ, ତା' ପଛ ପଟୁ ଛୁରୀର अଗ�ଭାଗଟି ବାହାରି େଦଖା ଯାଉଛି। ଘେର 

େଗାଟିଏ କଣେର ତଟ� େହାଇ ପଥରର ମ]ୂt  ପରି ବସିଛି ସଂପ%ୂ� ା। ଆଖିେର ପଲକ 

ପଡୁନି, ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଛି। ଭୟଭୀତ େହାଇ ଏକ ଲୟେର अେନଇ ରହିଛି 

େଲାକଟିକୁ। େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଝିअକୁ େକାେଳଇ େନଲା ସୁେଦzା। ପାଖେର ମା'କୁ ପାଇ େଭା 

େଭା କରି କାpି କାpି କୁ�ାଇ ପକାଇଲା ସଂପ%ୂ� ା। େସଇ अବ�ାେର କହିଗଲା ତା' ସହିତ 

ଘଟିଥିବା ଦୁଘ�ଟଣା ସବୁ। ଝିअର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି କାpି ଉଠିଲା ସୁେଦzାର ମନ। 

େକଜାଣି େକେତେବଳ ଯାଏ େସମିତି ପର�ରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାpୁଥାଆkି ମାଆ ଝିअ ଦୁଇ 

ଜଣ। କ'ଣ େଗାଟିଏ ଚିkା କରି ଚମକି ଉଠିଲା ସୁେଦzା। ଆେ^ କରି ନିଜ ପାଖରୁ 

अଲଗା କରି େଗାଟିଏ ଯାଗାେର ବସାଇ େଦଲା ସଂପ%ୂ� ାକୁ। ତା' ଆଖରୁ ଲୁହ େପାଛି େଦଇ 

ତା'କୁ ସାk� ନା େଦଲା, “ତୁ ଭୟ କରନା ମାଆ, େତା’ ମା’ ବ�ିଥିଲା ଯାଏ େତାର କିଛି 

େହବନି।  ତେତ େମା ରାଣ ମାଆ! ତୁ ଏ ବାବଦେର କାହାରିକୁ କିଛି କହିବୁନି। ଯାହା 

କିଛି ବି କହିବାର କି କରିବାର अଛି ମଁୁ କରିବି” 

 ତରବର େହାଇ ତେଳ ପଡିଥିବା େଲାକଟିକୁ ଓଲଟାଇ େଦଇ ତା' େପଟେର ପଶିଥିବା 

ଛୁରୀଟିକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଭଲକରି େପାଛା େପାଛି କରି ନିଜ ହାତେର ଆଉଥେର ତା'ର 
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େପଟେର ଭୁଷିେଦଲା। ସଂପ%ୂ� ାର ହାତ ମୁହଁେର ଭଲକରି ସାବୁନ ଲଗାଇ ସଫାସୁତୁରା 

କରି େନଇ ବସାଇ େଦଲା େଗାଟାଏ ଯାଗାେର। 

 ଘେର େଯଉଁଠି େଯଉଁଠି ସଂପ%ୂ� ାର ରo ଲଗା ପାଦଚିହ}  ପଡିଥିଲା, େସସବୁକୁ ଘଷି 

ମାଜି ସଫା କରି କପଡା ସବୁ ଜାଳି େଦଲା। ନିଜର ଝଞଣ ମୁହଁେର, ହାତେର, 

ଲୁଗାପଟାେର ରo ର ଛିଟା ମାରି अେପeା କରି ରହିଲା େପାଲିସ୍ ର ଆସିବାକୁ।  

 अେଟାରି®ାର େବ� କ୍ ମାରିବା ଶ¨େର ଧ�ାନ ଭାyିଗଲା ସଂପ%ୂ� ାର। ପ�କୃତି� 

େହଲା େସ। अେଟାରି®ାର ଡ� ାଇଭରଟି ପଚାରୁଥିଲା, “ଦିଦି! ଏଇଠି ଓହ� ାଇେବ ନା ଆଗକୁ 

ଯିେବ?”  

 ନା ' ନା' ଏଇଠି ରଖ କହି ରି®ାରୁ ଓହ� ାଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢାଇଲା ସଂପ%ୂ� ା। 

ରହି ରହି ମା' ର େସଇ ହସହସ ମୁହଁଟା ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ତା' ଆଖିେର 
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अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ  

ପରିଭାଷାପରିଭାଷାପରିଭାଷାପରିଭାଷା    
ବୃ� ଶିeକ ଜଣ- ଜିଲ� ାପାଳ-ୁ େଭଟିବାକୁ ଖୁବ ଆତୁର। ଜେନୖକ 
ଜିଲ� ାପାଳ ଏକଦା ତା-ର ପି�ୟ ଛାତ�  ଥିେଲ। େସ କଥା ଭାବିଲା େବଳକୁ 
ଛାତି କୁେ� େମାଟ େହଇଯାଉଛି ବୃ� ଶିeକ-ର। ଚିଠି େଲଖି ନିଜର 
ଦୁଃଖ ଜେଣଇଛkି ଆଶୁ ପଦେeପ ଆଶା କରି ଆଜି େଭଟିବାକୁ ଆସିଛkି 
ତା- ବସାକୁ ହଁ, ସବୁ ସୁବିଧା अସୁବିଧାେର ଓ ଏ ସୁନାମ ପଛେର 
ନି�ିତ ଭାେବ ବୃ� ଶିeକ-ର ପ�gନ}  ହାତ ରହିଛି ମନ ଭିତେର 
େକେତ େକେତ କ�ନା ଆଉ କିଛି ବାଟ ପେର ସତ େହବାକୁ ଯାଉଛି 
ଏମିତି ଭାବନାେର ବାଟ ଚାଲୁଥାkି ବୃ� ଶିeକ ଜିଲ� ାପାଳ- ବସା 
अଭିମୁେଖ ଜିଲ� ାପାଳ- ବସା ଆଗେର ଲ�ା ଧାଡ଼ି ନିେୟାଜିତ 
ସୁରeାକମ�ୀ ସଭି-ୁ ଘଉଡ଼ାଇବାେର ବ�^ ସାର ଆଜି ନାହାkି, 
କାଲିକି ଆସିବ ଯାअ ସବୁ ....! ଗହଳି ଭାyି ସାରିଥାଏ ବୃ� ଜଣ- 
ସୁରeା କମ�ୀ-ୁ କହିେଲ, “ତୁମ ସାର-ୁ ଯାअ କହିବ, ଗଁାରୁ ତୁମ ନାଟ 
ସାର ଆସିଛkି ...!” 
 େତା ଆଖି ଖରାପ ନା କାନ ଖରାପ, ତେତ େଦଖା ଗଲାନି ସବୁ 
େଲାକ େଫରିକି ଗେଲ, ମଁୁ କହିଲି ପା’ ସାର ନାହାkି େବାଲି ରୁe 
ଗଳାେର ଉ]ର େଦଲା ସୁରeା କମ�ୀ କିଛି ନା କିଛି ସ#କ� େଯାଡି 
ଦିअkି ..ଶ...! ଧୀର ଗଳାେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ବିରoି େହଉଥାଏ 
ସୁରeା କମ�ୀ ଜଣ- ... 
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 କିଛି ସମୟ ପେର ଜିଲ� ାପାଳ ମହାଶୟ ତରତରେର ନଟ ସାର- ପାଖ େଦଇ ଗେଲ 
ସୁ�ା ଆଡ଼ ଆଖିେର ବି ନଜର ପଡ଼ିବାକୁ ବି ଫୁରୁସତ ନାହX, ସିଧା କାରେର ବସି  
ବାହାରିଗେଲ ପର ମୁହୂ]�େର ହାବୁକାେୟ ପବନ ପଶି ଆସି ଉେଡଇ େନଇଗଲା େଟବୁଲ 
ଉପେର ଗଦା େହାଇଥିବା ଚିଠି, ଦରଖା^ ସବୁ ନିଜର ପାଦ ତେଳ ପଡିଥିବା ଚିଠି ଖwିକ 
ଉଠାଇବାକୁ ବି ଆଉ ବଳ ନାହX ତଥାପି ଥର ଥର ହାତେର ଚିଠି ଖwିକ େଦଖି ଚମକି 
ପଡିେଲ ନଟ ସାର ...! ଚିଠି ଖwିକ ମନ ଭିତରର ନିବୁଜ େeାଭ ପରି େସମିତି ନିବୁଜ 
େହାଇ ରହିଗଲା ହଠାତ େଯମିତି ମନ ଭିତେର ଏକ ପ�ବଳ ଘୁ%t  ଝଡ ଆସି ଚାଲିଗଲା 
ନିରବ ନିଜ�ନ ବି�ି େଦଇ (ଯଦିଓ େକାଳାହଳ ଜାହିର୍ କରୁଥାଏ ଚାରିପାଖ) 
 େରାମ�ନ େହାଇଗଲା अତୀତର ସE �ତି ସବୁ ସବୁକୁ ଲିେଭଇବାକୁ ପଡିବ, 
କଳାପଟାକୁ ଡ�ରେର ଲିେଭଇଲା ପରି ଆସିବା େବଳର େଭାକ େଶାଷ େସ ଘୁ%tଝଡ଼େର 
ସବୁ ଉେଡଇ େନଇଛି..! ବସ ଧରି େଫରିବାକୁ େହବ ସf�ା ସୁ�ା ପୁଣି ଗଁାକୁ ଦି େକାଶ 
ଚଲା ବାଟ ବସ ଚାଲିଥାଏ ଗkବ� अବିମୁେଖ अବାଧ� अତୀତ ପୁଣି ଜଳ ଛବି ପରି 
ଆଖି ଆେଗ ଉପଦ� ବ କରିଚାଲିଥାଏ ମନ ଇଛା କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ଚିହXକି ଉଠିେଲ ନଟ 
ସାର .. 
 ଟିେକଟ ଦିअ ...? 
 ପସ� କାଢ଼ିବାକୁ ପେକଟେର ହାତ ପୁେରଇଛkି ତ... ^¢ େହଇଗେଲ ନଟ ସାର..! 
ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଥାଏ େକଇ େଟାପା ଲୁହ ଜେକଇ ଆସିଲାଣି... ସଠିକ ଭାେବ 
ମାେନ ପେକଇ ପାରୁନାହାkି ତା- ପସ� େକଉଁଠି ଗେଳଇ େଦେଲ ନା କିଏ ପେକଟ 
ମାରିେନଲା...!!  
 ବଡ अନୁନୟ େହାଇ, କw�ର-ୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ସତ କହୁଛି େମା ପସ� େଚାରି େହାଇ 
ଯାଇଛି ...!” ବସର ସବୁ େଲାକ ଡବ ଡବ େହାଇ अେନଇଥାkି 
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 କw�ର କିଛି ମୁହୂ]� ନିରବ ରହି ନଟସାର- ମୁହଁକୁ ଚାହXେଲ, ବସିବା ପାଇଁ 
କହିେଲ .. 
 ନିଜକୁ ଖୁବ ନିସ� ଓ अସହାୟ ମେନ କରୁଥାkି ନଟ ସାର ସୁeE  ଓ �ଳୂ ଭାବେର 
ଏେତ ସରି େହେବ େବାଲି େସ େକେବ ଭାବିନଥିେଲ ମନ ତଳର eତ େବଳୁ େବଳ 
ଗଭୀର େହବାେର ଲାଗିଥାଏ 
 ଠିକଣା ଜାଗାେର ବସ ରହିଲା, ନଟ ସାର ବସରୁ ଓେହ�ଇେଲ ତା- ପେଛ ପେଛ 
କw�ର େସ ଯାଇ ନଟ ସାର- ପାଦ ଛୁଇଁ ପ�ଣାମ କେଲ, “ସାର, ମେତ ଚିହି}  
ପାରୁଛkି ...? ମଁୁ, ବିଶୁ! େଶ�ଣୀର େଶଷ େବ�େର ମଁୁ ବେସ ଆପଣ- ମାଡ଼ ଆଜି ବି 
େମାର ମାେନ ପଡ଼ିଯାଏ, ହାତ େମାର କଳାଜାମ ପଡ଼ିଯାଏ େସଇ ପାଠ ଦି ଧାଡ଼ି େମା 
ଜୀବନ ଜୀବିକାେର ଖୁବ ସହାୟ େହାଇ ପାରିଛି େସ ଋଣ ମଁୁ େକେବ ସୁଝି ପାରିବିନି” 
ବା�ରୁ� ଗଳାେର କହିଚାଲିଥାଏ େଶ�ଣୀର ପଛ ଧାଡିେର ବସିଥିବା ପିଲାଟି ନାଟ 
ସାର-ର अkରର େକାହ ଉବେକଇ ଉଠିଲା କw�ରକୁ ଜାବୁଡି ଧରିେଲ ନଟ ସାର  
କିଛି ମୁହୂ]�, ନୀରବେର କିଛି େଟାପା ଲୁହ ସମଥ�ନ କରୁଥିେଲ ଏ अବ�o ଆେବଗକୁ 
 ଘେନଇ ଆସୁଥାଏ ମାଛି अfାର ସମୟ ନିଜ ଗଁାକୁ ଚଲା ବାଟ ଧରିେଲ ନଟ ସାର 
ମନ ଭିତେର ଏକ अପବୂ� ଶିହରଣ ବାଟ ସବୁ େଘାଡା ଚଢିଲା ପରି ପଛେର 
ରହିଯାଉଥାଏ େକେତ େବେଳ ଗଁା ମୁwେର ପହଁଚିେଲ େସ ନିେଜ ଜାଣି ପାରିେଲନି େସ 
अନୁଭୂତି େସମିତି େଶଷ ନିଶ¤ାସ ପଯ��k ସେତଜ ରହିଥାଏ 
 କଳାପଟାରୁ େସ େସ କ� ୀ� ସମୀକରଣ େକଉଁ କାଳୁ ଲିେଭଇ ସାରିେଲଣି ଜଳ ଜଳ 
ଦିଶୁଛି କଳାପଟାେର ଶିeାର ପରିଭାଷା 

କଲ�ାଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଲିyରାଜ ପ�ସାଦ 
अମଲୂ� ପ,ନାୟକ  

ମିଲି अପାମିଲି अପାମିଲି अପାମିଲି अପା    
 ଶିeକ ଦିବସ अବସରେର ଏକ ମହାନ ଶିeୟତ� ୀ ପାଈଁ କିଛି 
  
 ମିଲି अପା। ବହୁତ ଦିନର କଥା। ପିଲାଟି ପ�ଥମ େଶ�ଣୀ ପଢ଼ୁଛି। 
ରାeୀ ପ%ୂtମା େସଦିନ। ସବୁ ପିଲାମାନ-ର ହାତେର ରାeୀ। ରy 
େବରyର ରାeୀ ସମେ^ ପିfିଥିେଲ। କିm ପିଲାର ହାତଟି ଖାଲି। ମନ 
ଦୁଃଖ କରି େଗାଟିଏ େକାଣେର ବସିଛି। ତାକୁ ରାeୀଟିଏ ବାfିବା ପାଇଁ 
କିଏ ନାହX। ସତେର ଏେତ ବଡ଼ ସଂସାେର କିଏ ନାହାkି। ମିଲି अପା- 
ନଜର ପଡ଼ିଲା। େସ ବୁଝି ପାରିଥିେଲ େକାମଳ ପିଲାଟିର େବଦନା। 
େକାେଳଇ େନଇଥିେଲ ପିଲାଟିକୁ। ଆେର ଲିyରାଜ କାହXକି ମନ ଦୁଃଖ 
କରି ବସିଛୁ? ମଁୁ ପରା େତାର ବଡ ଭଉଣୀ। ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ 
େତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାeୀ କିଣି ଆଣିଛି। 
 ପ�ଧାନ ଶିeୟତ� ୀ-ର अନୁମତି େନଇ ପିଲାଟାକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ 
ତା- ଘରକୁ। ରାeୀଟିଏ ବାfି େଦଇଥିେଲ। ଆଳତୀ େଦଇ, ଦୁବ 
ହଳଦୀ ଚାଉଳ ସହ ପିଲାଟାକୁ  ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣାଇ େଦଇଥିେଲ। 
ପିଠାପଣା, ମିଠା ନିଜ ହାତେର ଖୁଆଇ େଦଇଥିେଲ। ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା 
େସଇ ଭାଇଭଉଣୀର େସଇ ପବିତ�  ବfନ। ପିଲାଟିର େକୗଣସି ସମସ�ା 
अପା अତି ସୁpର ରୀତିେର ଦୂର କରିେଦଉଥିେଲ। अପା ପାଖେର ଥିଲା 
अସରkି ଭଲ ପାଇବା। ଗପଗୀତ ଆଉ େକେତ କଥା। ଭଲମp 
ଉପେଦଶ। ଭାଇର ରeା ଥିେଲ େସ। କିଏ କହିଲା ରo ବfନ? 
ସଂପକ� ମାେନନି େକୗଣସି ରo ବା ପରିବାର େଛାଟ ସୁତା ଖିअରୁ ହX ଗଢ଼ି 
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ଉଠିଥାଏ ପବିତ�  ବfନ। ବାfି େହାଇଯାଇଥାଏ ଜୀବନର େଡାରି। ମିଲିअପା େମାର 
ଶିeୟତ� ୀ ନଥିେଲ େସଇ େମାର अପା। େମାର ବଡ ଭଉଣୀ। ସମୟ େସ�ାତେର େକେତ 
େଯ ଚାଲି ଯାଇଛkି। େକେତ େଯ ସଂପକ� ଭାyି ଯାଇଛି। େକେତ ରo ସ#କ� େସଇ 
ସୁअେର ଭାସିଯାଇଛି। 
 ସE �ତି ବହୁତ ହଜିଯାଇଛି। କିm େସଇ ଦିନର ଖିअଟି ଏେବ ବି େଡାରୀ େହାଇ 
ରହିଯାଇଛି। 
 େସ େମାର ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖେର ସୁଖୀ। ଆଜିର ଏ ମିଛ ଭରା ସଂସାର େସ 
ଜେଣ ସତ�। ସତେର ଯଦି ଏେବ ଏମିତି ଶିeକ ଥିେଲ ଆମ େଦଶେର ସୁନା ଫଳିଥାkା। 
ସତେର ମିଲି अପା ପରି ଶିeକ/ଶିeୟତ� ୀ ବ]�ମାନ ବିରଳ। ଧୀେର ଧୀେର ଦୁନିଆ ବଦଳି 
ଗଲାଣି। େନୖତିକତା ଓ ମଲୂ�େବାଧ କମିଗଲାଣି। ସ¤ାଥ�ପର ଦୁନିଆ। କାହାପାଖେର ସମୟ 
ନାହX। େମାର ମିଲି अପା ପାଖେର ସମୟର अଭାବ େକେବବି ନଥାଏ। ସବୁ ପ�ଶ}ର ଉ]ର 
ତା- ପାଖେର ଥାଏ। ଝୁ�ି ପଡିେଲ ହାତ ଧରି େଟକି ଦିअkି। କାpିେଲ ପଣତେର େପାଛି 
ଦିअkି। େଧୖଯ�� ହରାଇେଲ େଧୖଯ�� ଦିअkି। ଖୁସିେର ଖୁସୀ ହୁअkି। ଭଗବାନ ତା-ୁ ଦୀଘ� 
ଜୀବନ, ସବ�ଦା ଖୁସି ଓ ସ¤ା��ବାନ୍ ରଖm।  
 ପିଲାଟି ବଡ େହାଇଗଲାଣି। କେଲଜ ଝିअର ବାପା। ନିେଜ ବି ଜେଣ ଶିeକ। କିm 
ମିଲି अପା ପାଖେର େସ କୁନି ପିଲାଟିଏ। ମା, ବାପା ଓ ବଡ ଭଉଣୀ ମିଲି अପା ତାର। 
ଦଉଡ଼ି ଯାଏ ଦୁଃଖ ଲାଗିେଲ ତାକୁ। େକାେଳଇ ନିଏ ତାର କୁନି ଭାଇକୁ ମିଲି अପା। କୁହkି 
ବାପା େକେବ ସମସ�ାରୁ ପେଛଇ ଯିବୁନୁ। ସାମନା କରିବୁ। ଆଜିର ବଡ ସମସ�ା କାଲି 
ବହୁତ େଛାଟ। ମଁୁ ପରା अଛି େତାର ମିଲି अପା। ଭଗବାନ- ପାଖେର େତାର ସବୁେବେଳ 
ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ। 
 େତାର ପାଇଁ ମଁୁ अଛି। େସ କହkି ବାପା ଦୁଇଟି କଥା ମନ ରଖିଥିବୁ। ଯାହା କରିବୁ 
ସାହାସ ସହିତ କରିବୁ ଓ ନିଜ କାମଟିକୁ ସେ�ାଟେର କରିବୁ। ବିଜୟ େଶଷେର ନି�ିତ 
େତାର। 
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ବିzୁପି�ୟା ପଜୂାରୀ 

କାହାକୁ ନ ମଣିବ ହୀନକାହାକୁ ନ ମଣିବ ହୀନକାହାକୁ ନ ମଣିବ ହୀନକାହାକୁ ନ ମଣିବ ହୀନ    
 ଜyଲର ନଁା ଚ#ାବଣ। େସଠାେର ବହୁତ ପଶୁପeୀ ବାସ 

କରୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଦୁ� ସିଂହୀ େସଠାେର ଏକଛତ� ବାଦ ଶାସନ 

ଚଲାଇଥିଲା। अନ�କୁ କ� େଦଇ େସ ବହୁତ ଖୁସି ପାଏ। ତା ଉପଦ� ବ 

ପାଇଁ ସଭିଏଁ अତି/ ଥିେଲ, େହେଲ ଭୟେର ତା ସହ େକହି ଲାଗୁ 

ନଥିେଲ। 

 େସଠାେର ରହୁଥିଲା କୁନି ଭअଁରଟିଏ। େସ ଏ ଫୁଲରୁ େସ ଫୁଲକୁ 

ଉଡ଼ି ବୁଲି ମଧୁ ସଂଗ�ହ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ 

ଲାଗୁଥିଲା। େସ ସବୁେବେଳ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଦୁ� 

ସିଂହୀକୁ ଛାଡ଼ି ସଭିଏଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ପ�ଶଂସା କରୁଥିେଲ। ସିଂହୀ ଚାହୁଁ 

ନଥିଲା ଜyଲେର ତା' ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ପ�ଶଂସା ପାଉ। େସ କାରେଣ 

ଭअଁର ଗାଇବା ଆରnିଲା ମାେତ�  ଗଜ�ନ କେର। ଯାହା ଶୁଣି ସମେ^ 

ଉଠି ପଡ଼ି ପଳାkି। ସିଂହୀର କକ�ଶ ଗଜ�ନ ଶୁଣି ଭअଁର eେଣ ବଧିର 

ପାଲଟିଯାଏ। ନିଜ ଗୀତ ନିେଜ ଶୁଣି ପାେରନି। ବାକି ମାେନ େକଉଁ  

ଶୁଣେk..! େସ ମନମାରି ଚୁପ୍ େହାଇଯାଏ ଦିେନ େସ ସିଂହୀକୁ 

अନୁେରାଧ କଲା େସ ଗୀତ ଗାଇବା େବେଳ େସମିତି ନ ଗଜtବାକୁ। 

ସିଂହୀକୁ ତାକୁ ପ�ବଳ ଗାଳି େଦଇ ତଡ଼ି େଦଲା। 
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 ଭअଁର ମନ ଦୁଃଖେର ଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ଆଉ େକେତ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ। ମେନ 

ମେନ ସିଂହୀକୁ ପାେନ େଦବାକୁ �ିର କଲା। ତା ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଜୁଟିଲା। ଦିେନ 

େଦଖିଲା ସିଂହୀ ଚିତ୍ େହାଇ େଶାଇ ଯାଇଛି। େସ ସିଂହୀର ନାକ ଭିତରକୁ ପଶି ଖୁ#ିଲା 

ତୁହାକୁ ତୁହା। ସିଂହୀକୁ େଦେଖ କିଏ କାpି କାpି ଛଟପଟ େହଉଥିଲା। େହେଲ ଭअଁର 

ବାହାରୁଥିଲା। ଏହା େଦଖି ସବୁ ଜୀବଜm ଖୁବ୍ ଖୁସି େହଉଥିେଲ। ସିଂହୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା 

ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବଟିଏ ତା’ ନାକ ଭିତରକୁ ପଶି କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି। ତା’ ଭ� ମ ଧାରଣାର अk 

କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ପେର ଭअଁର ପଦାକୁ ଆସିଲା। େସେତେବଳକୁ ସିଂହୀର अବ�ା 

େବହାଲ୍। େସ ଭअଁରକୁ େଦଖି अବାକ୍। ମେନ ମେନ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା େଯ େକେବ 

କାହାକୁ ହୀନ ମଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। ଭअଁର ସାyକୁ ଜyଲର ସମ^-ୁ eମା ମାଗିଲା। 

ସଭିଏଁ ଟିକି ଭअଁରକୁ ପ�ଶଂସା କେଲ। ସିଂହୀ ସୁଧୁରିଗଲା। 

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
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अନସୟୂା ପwା 

ଝଗଡ଼ାଝଗଡ଼ାଝଗଡ଼ାଝଗଡ଼ା    
 େସଦିନ ସf�ାେର େମା ନ’ ମାସର ଝିअକୁ କାେଖଇ କରିଡ଼ର 

ବାହାରିଲା େବଳକୁ ସାମନା ଘରର େସୗମ�ା ଭାଉଜ େଦଖାେହେଲ େସ 

ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଭୁବେନଶ�ରେର ଉଭୟ ବାପଘର ଓ ଶାଶୁଘର 

ବାyାେଲାର ହ� ାଇଟ୍ ଫିଲ୍ ଡ୍ �ିତ ଏ ଆପାଟ�େମ�ର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସାମନା 

ସାମନି େହାଇ ତିଆରି େହାଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଲ�ା କରିଡ଼ର ବାହାରି 

ଯାଇଛି େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ अପରାହ} େର ଏଠି ସାଇେକଲ 

ଚଳାkି, ଦଉଡ଼ା ଦଉଡ଼ି େଖଳkି, ବ�ାଟବଲ୍ କି ଫୁଟବଲ୍ େଖଳkି, 

େହାହଲ� ା କରkି ମଁୁ ଘର ଭିତେର ଥାଇ େସ ସବୁର ଆନp ନିଏ ଏଇ 

ମାେସ େହବ ଆେମ ଏଇ ଆପାଟ�େମ�କୁ ଆସିଛୁ େତଣୁ ବାହାରକୁ 

େବଶୀ ବାହାରିନି 

 କିଛି ଔପଚାରିକ କଥାବା]�ାପେର ପଚାରିଲି, “ଭାଉଜ ଆଜି 

ପିଲାମାେନ କାହX କାହାେର େଖଳୁନାହାkି ତ?” 

 “ତେମ ଜାଣିନ କି ତନୁ? ଗତକାଲି ଏଇ େଡାର୍ ନ�ର ଶେହ 

ଦୁଇେର ରହୁଥିବା ବyାଳୀ ±ୀ େଲାକଜଣକ ପିଲାମାେନ େଖଳୁଥିବା 

େବେଳ ଭିଡ଼ିଓ େରକଡ଼tଂ କରି ଆପାଟ�େମ�ର ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଗ��ପ୍ ଚାଟେର 

ଛାଡ଼ିଛି ପିଲାମାେନ େଖଳିେଲ କାେଳ ତା’ ଶାkି ଭଗ} େହଉଛି ଘେର 
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େକହି ପିଲାପିଲି ନାହାkି ସବୁଦିନ ସ�ାମୀ±ୀ- ଝଗଡ଼ା ଗତକାଲି ରାତି େଗାଟାଏ 

େବଳକୁ େମାେତ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲା, ଶୁଣିଲା େବଳକୁ ଦୁହX-ର ଝଗଡ଼ା ଖୁଦ୍ େଯାରେର 

ଚାଲିଛି ±ୀେଲାକଟା ସବୁେବେଳ ଝଗଡ଼ା କରି କରି ଏକ ମାନସିକ େରାଗୀ ପାଲଟି ଗଲାଣି 

େବାଧହୁଏ ବାହାେର କାହାସହ ମିଳାମିଶା କେରନି, ଘେର ନିତି ନିତି ସ�ାମୀ ସହ 

ଝଗଡ଼ା” ଭାଉଜ କହୁଥିେଲ, ଆପାଟ�େମ�େର ଘଟୁଥିବା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା କଥା 

“ଜାଣିଲ ତନୁ, ତା ସ�ାମୀ ଜଣକ ଭଲେଲାକ ମ େଗାଟିଏ ବଡ଼ କ#ାନୀେର ମ�ାେନଜର 

अଛkି ଆମ ଆପଟ�େମ�ର େସେକ�ଟାରୀ କାମ ବି େସ ହX କରkି” 

 ଚୁପ୍ ରହି ଭାଉଜ- କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି, “ସ�ାମୀ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ 

େଲାକ, ବାହାେର ଏେତ ସବୁ ଦାୟିତ�  ତୁଲାଉଛkି, ଏେତ ଜଣ-ର ଏେତ କଥା ବୁଝି 

ପାରୁଛkି, େକେବ ନିଜ ±ୀକୁ ବୁଝିଛkି କି? େକେତ ଏକୁଟିଆ, େକେତ अଶାk େସ 

अଭାଗିନୀ ±ୀ େଲାକଟିର ମନ, େକେବ ଜାଣିବାକୁ େଚ�ା କରିଛkି? ଜେଣ ଯଦି अନ� 

ଜଣକୁ ବୁଝୁଥାkା, ଏେତ ଝଗଡ଼ା ହୁअkା କାହXକି? ଝଗଡ଼ା କଣ ଏକୁଟିଆ କରିହୁଏ? 

 

ବାyାେଲାର 
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ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

ସବୁଜ ପୃଥିବୀର ସ�ପ}ସବୁଜ ପୃଥିବୀର ସ�ପ}ସବୁଜ ପୃଥିବୀର ସ�ପ}ସବୁଜ ପୃଥିବୀର ସ�ପ}    
 େବୖଶାଖ ମାସର ସମୟ ଆକାଶଟା େମଘାgନ}  ସକାଳୁ ସକାଳୁ 

ଶିରି ଶିରି ପବନ ବହୁଥାଏ େସ ପବନଟା େଦହେର ବାଜିେଲ ଟିକିଏ 

ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ େକାଳଥବାଡ଼ି ନାମକ ଗଁା ଟିଏ େସହି ଗଁାେର କୁନା 

ଓ ମୁନା ନାମେର ଥିେଲ ଦୁଇଭାଇ ତା- ଘେର େରାେଷଇ କରିବାପାଇଁ 

ଜାେଳଣୀ ନଥିଲା େତଣୁ େସଦିନ ଦୁେହଁ ଜyଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ 

ବାହାରିେଲ ତା- ହାତେର ଦୁଇଟା ଟାyିଆ ଆଉ େପାଷା କୁକୁର 

ତା- ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥିଲା ଜyଲଟି ତା- ଘରଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂର 

େହବ େସହି କୁକୁରଟି କୁନା ଓ ମୁନାର ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥାଏ ତ 

େବେଳ େବେଳ େସମାନ- ଆଗେର ଯାଇ ତା-ୁ अେପeା କରି 

ରହୁଥାଏ 

 ଜyଲେର ଦୁେହଁ ପହ�ିେଲ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ସାହାଜ, ଆ� 

ଆଦି ବିଭିନ}  ଜାତିର ଗଛଲତାେର ଜyଲଟି ପରିପ%ୂ� ଥିଲା କିm କଣ 

େହବ, ସବୁ ଗଛରୁ ପତ� ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ େଦଖିବାକୁ 

ଥୁ�ା ଥୁ�ା ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ�  ଗୁଡ଼ିକେର େକହି ଜେଣ ଦୁବ�ୃ ] 

ନିଆଁ ଲଗାଇ େଦଇଥିବାରୁ ଜyଲଟି ଚାରିଆେଡ଼ େପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା 

ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁେର େପାଡ଼ି କଳା କଳା ଓ ଶୁଖିଲା େଦଖାଯାଉଥିଲା 
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अ�ାେର ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି, ହାତେର ଟାyିଆ ଧରି କାଠ ସଂଗ�ହ କରିବାପାଇଁ ପ�^ୁତ େହେଲ 

ଦୁେହଁ ଦୁହX-ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତାେର ରହି କାଠ ସଂଗ�ହ କରୁଥାkି େସତିକି େବଳକୁ 

କୁକୁରଟି ତା-ଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି େଫରି ଆସିଲାଣି ଆଉ କୁକୁରଟି 

କୁନା ଓ ମୁନା ପାଖକୁ ଦୁଇଚାରିଥର ଯିବା ଆସିବା େହଲାଣି େଯମିତିକି େସ ଜyଲେର 

କିଛି େଦଖିଛି େବାେଧ େତଣୁ େସ ତା ମାଲିକମାନ-ୁ କହି ତା ପାଖକୁ େନଇ ଯିବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି ମୁନା କୁକୁରର ସେ-ତଟି ବୁଝିପାରି ତା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିଲା କୁକୁରଟି ମୁନାକୁ 

େନଇ ଚାଲିଲା, େଠକୁଆ ଥିବା �ାନକୁ ମୁନା େଠକୁଆକୁ େଦଖି ଭାରି ଖୁସି େସ ତା ବଡ଼ 

ଭାଇ କୁନାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା େଠକୁଆ ଛୁଆ ଏମାନ-ୁ େଦଖି ଭୟକଲା ଏବଂ େଡଇଁ 

େଡଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା େଠକୁଆ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଭାରି ଇgା େତଣୁ 

େସମାେନ ତା ପେଛ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ େଚ�ା କେଲ ନିରୀହ ନି�ାପ 

େଠକୁଆ େସମାନ-ୁ ଧରା େଦଲାନାହX େଠକୁଆଟି କିଛି କହିବାପାଇଁ ମନେର 

ଭାବୁଥିଲା କିm ତା ମନେର ଭାରି ଭୟ ଥିବାରୁ ଲୁଚିଯାଏ ଏବଂ କିଛି କହି ପାରୁନଥାଏ 

କାେଳ େସମାେନ ତାକୁ ଧରିେଦେବ अବା ମାରିେଦେବ ତଥାପି େସ ସାହାସର ସହିତ 

କହିଲା - େସଇଠି ରୁହ, କାହXକି େମାେତ ଧରିବାପାଇଁ ଆସୁଛ େଠକୁଆଠାରୁ କିଛି ଶ¨ 

ଶୁଣି ମୁନା ବୁଝିଯାଇଥିଲା ଆେମ ଘରକୁ େନଇ ଗାଈeୀର ଏବଂ ଭାତ େଦଇ େପାଷି 

ରଖିବୁ  

 େଠକୁଆଟି ମନେର ଭାରି ରାଗ େସ କହିଲା - ଏହି ସାରା ଜyଲକୁ େପାଡ଼ି ଧ�ଂସ 

କରି, ଏଠାେର େଯେତ ପଶୁପeୀ ଥିଲା, ସବୁ ଶୀକାର କରି େଶଷ କରିେଦଲଣି ଆଜି 

େମାର ବଂଶ ମଧ� େଲାପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୁନା କାକୁତି ମିନତି ଭରା କ�େର କହିଲା 
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- ନା ନା! େସ ସବୁ କାମ ଆେମ କରିନୁ େଠକୁଆ ଟିକିଏ ନରମ ଗଳାେର କହିଲା, ତା 

େହେଲ ଆଜି ଆମର ଏ अବ�ା କିଏ କରିଛି ମୁନାର ମନଟା ଟିେକ ଦୁଃଖ େହଲା ମୁନା 

ଭଲ ଭାବେର ଜାଣିଥିଲା ଏ ସବୁ କାଯ�� େକହି ଖଳପ�କୃତିର ବ�oି ହX ନି�ୟ କରିଥିବ 

ଜyଲର େଛାଟ େଛାଟ ବଣବୁଦାେର ରହି ତା’ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଭାରି କ� अନୁଭବ 

କରୁଥିଲା େସ େଠକୁଆଟି େସମାନ- କଥାବା]�ାରୁ ବୁଝିଯାଇଥିଲା େଯ େସମାେନ ଏମିତି 

କାମ େକେବ ବି କରିନଥିେବ ଆଉ କରିବାକୁ ସାହାସ ବି କରିେବନି ଏବଂ ତା-ୁ ଭାରି 

ବିଶ�ାସ କରୁଥିଲା 

 କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପେର େସ କହିଲା, ମଁୁ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିm 

େଗାଟିଏ ସ]�େର ମୁନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହXଲା େସ ସ]�ଟି କଣ ଏବଂ ତାର ସମ^ ସ]� 

ନି�ୟ ପରୂଣ କରିବ 

 େସହି େଠକୁଆଟିଏ ସ]� ଥିଲା - “େଯେତେବେଳ ବଷ�ାରାଣୀ ପୃଥିବୀ ପୃ/କୁ ଆଗମନ 

େହେବ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ସବୁଆେଡ଼ ଗଛଲତା, ଘାସପତ�  କअଁଳି ଉଠିବ ଆଉ ଏ ଧରଣୀ 

ଜyଲ ସବୁଜ ବନାନୀେର ପରିଣତ େହବ େସେତେବଳକୁ େମାେତ େନଇ ପୁଣି 

ଜyଲେର ଛାଡ଼ି ଆସିବ” 

 େଶଷେର କୁନା ଓ ମୁନା ତା- କୁକୁର ସହିତ େସହି େଠକୁଆ ଛୁଆଟିକୁ େନଇ ଘରକୁ 

ଆସିେଲ ଘେର ତା- ପିତାମାତା ସମ^ ବିଷୟ କୁନା ଓ ମୁନାଠାରୁ ଶୁଣି ଖୁସି େହେଲ ଓ 

ତା-ୁ ପ�ଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଆକାଶେର କଳାବାଦଲର ଛାୟା ଆଷାଢ଼ ଆସିବାର 

ସେ-ତ େଦଲା ପ�ବଳ ବଷ�ା ମଧ� ଧିେର ଧିେର େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଚାରିଆେଡ଼ ସବୁଜ 

ଘାସପତ�  ଲତାବୁଦାେର ଭରପୁର େହଲା ଧରଣୀରାଣୀ ହସି ଉଠିଲା କअଁଳ ଘାସେର 
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ମୁନା େସହି େଠକୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ି େଦଖୁଥିଲା େଠକୁଆଟି ଡିଆଁମାେର, େକେତେବେଳ ମୁନା 

ପାଖକୁ େଡଇଁ ଚାଲିଆେସ ତ େକେତେବେଳ େଡଇଁ େଡଇଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ମୁନା 

ତା ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥାଏ ଗଁାର େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ ଏ େଠକୁଆଟିକୁ େଦଖିବା 

ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିେଲ େସହି େଠକୁଆଟିକୁ େଦଖି ସମେ^ ଖୁସି େହାଇଯାଉଥିେଲ 

 ମୁନା େଠକୁଆଟିର ସମ^ ଦାୟିତ�  େନଉଥିେଲ େଠକୁଆ ଛୁଆଟିକିଏ ବଡ଼ େହାଇ 

ହୃ�ପୁ� ଲାଗୁଥିଲା ଆଗ ତୁଳନାେର େସ େଠକୁଆର ସମ^ ସ]� ମେନ ପକାଇଲା 

ବାପାମା’- ଠାରୁ अନୁମତି େନଇ କୁନା, ମୁନା ଓ କୁକୁର େଠକୁଆଟିକୁ ସାyେର େନଇ 

ଜyଲ अଭିମୁେଖ ବାହାରିେଲ ଜyଲର ପାଦେଦଶେର ପହ�ିବା େବେଳ େଠକୁଆ 

କହିଲା - ମୁନା ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି େମା ଜୀବନ ଧନ� େହାଇଗଲା ପରିେଶଷେର 

ଆନp ଉଲ� ାସେର େସମାେନ େଠକୁଆଟିକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ େଠକୁଆ ଛୁଆଟି ସବୁଦିନ 

ପାଇଁ େସମାନ-ଠାରୁ ବିଦାୟ େନବା ସହ ଧନ�ବାଦ େଦଇ ତା- ଗହଣରୁ େଡଇଁ େଡଇଁ 

ଜyଲକୁ ପଳାଇଗଲା 

 େଠକୁଆଟିକୁ ବିଦାୟ େଦଇ ସଭିଏଁ ଘରକୁ ମୁହଁାଇେଲ ମୁନା େଫରିବା େବେଳ 

ମନେର अେନକ ଭାବନା ଜାତ େହଲା େସ ମେମ� ମେମ� अନୁଭବ କଲା ପ�କୃତେର 

ଗଛଲତା, ଜyଲ ହX ଆମର ଜୀବନ ବ�ିବାେର ସହାୟକ େହାଇଥାkି େତଣୁ େସ ଜyଲ 

ସୁରeା କରିବାର ଉପାୟ ପା�ିଲା ତା’ର େଗାଟିଏ ସ�ପ} େକମିତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚିର 

ସବୁଜ କରିପାରିବ ତା ଭାଇ ଓ େସ ନିେଜ ତା-ର କିଛି ସାy-ୁ ଡାକି ଏକତି� ତ କେଲ 

ତା’ପେର କିପରି ଜyଲ ସୁରeା େହାଇପାରିବ ଏବଂ ତା .ାରା େକମିତି ଆମ ଜୀବନ ରeା 

କରିପାରିବା େସ ସଂପକ�େର ବୁଝାଇ କହିବା ପେର ସମେ^ ରାଜି େହାଇଗେଲ ଆଗ�ହର 
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ସହିତ ସମେ^ ମୁନାର ତ]� ାବଧାନେର ଗଁା ଗଁା ବୁଲି ପଥପ�ାk ନାଟକ ମାଧ�ମେର ଜyଲ 

ସୁରeା ଆମର ରeା ବିଷୟେର େଲାକମାନ-ୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ େଲାକମାେନ ମଧ� 

ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ହୃଦୟyମ କେଲ ସରକାର- ଜyଲ ବିଭାଗ େଲାକମାନ-ୁ ବିଭିନ}  

ବୃeର ଚାରା େଯାଗାଇ େଦଉଛkି କିm अଧିକାଂଶ େଲାକ ବୁଝkି ନାହX େତଣୁ ମୁନା 

ଜyଲ ବିଭାଗକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରି ତା- ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି 

ଲଗାଇେବ େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନ-ୁ ସାହାଯ� କରୁଥିଲା ଫଳେର ପ�େତ�କ ପ�େତ�କ-ୁ 

େଦଖି ବୃeେରାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେଗଇ ଆସିେଲ ଧିେର ଧିେର ବନପ�ାkର ଆଦି �ାନ 

ମାନ-େର ବୃeେରାପଣ କେଲ ଏମିତି ପ�େତ�କ ବଷ� େଲାକମାେନ ଗଛ ଲଗାଇେବ ଓ 

ଜyଲର େକୗଣସି ନ� କରିେବ ନାହX େବାଲି ଶପଥ େନେଲ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚିର 

ସବୁଜ ବନାନୀେର ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ ସମେ^ ସେଚତନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ 

 ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁରୀପଡ଼ା, କfମାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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େଜ�ାତିରଂଜନ ମହାରଣା 

अପରାହ}ର ଛାଇअପରାହ}ର ଛାଇअପରାହ}ର ଛାଇअପରାହ}ର ଛାଇ    
 ସ¤ପ}ା, େମା େପ�ମର ମ]ୂtମk ପ�ତୀକ, େମା ହୃଦୟର ନିଭୃତ 

େକାଣେର ତୁମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଭଲପାଇବା, େସ}ହ, ମମତାର 

ସkକ ସ¤ରୂପ ଚିଠିଟିକୁ ଆଦରେର ଗ�ହଣ କରିବ େବାଲି ଆଶା ଓ 

ବିଶ¤ାସ ନା-ନା ଚମକି ପଡନି; େମାବାଇଲ୍, ଇ�ରେନଟର େଫସବୁକ 

ଆଉ ହ¤ାଟ୍ସଆପ୍ ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ କାହXକି ଚିଠିଟିଏ େଲଖିଲି? ଲ¦ା ଓ 

ଆତE ଗ�ାନିଭରା ହୃଦୟକୁ ହାଲୁକା କରିବା ବ�ତୀତ अନ� କିଛି ଉପାୟ 

େମା ପାଖେର ନ ଥିଲା। ମଁୁ ଜାେଣ, ଚିଠିଟି ପଢିସାରିବା ପେର ତୁେମ 

ବିଶ¤ାସ ଓ अବିଶ¤ାସର अଛିwା ଭଗ}ାଂଶକୁ େନଇ अ- କଷିବ, ଜୀବନ 

ଚଲାପଥର େଦୖଘ�� ପ��କୁ ମାପିବାକୁ େଚ�ା କରିବ, ଦୁଃଖର ବ�ାସା��କୁ 

େନଇ ବୃ]ର ପରିଧି अ-ନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନର େକp�ବିpୁ 

େଖାଜୁଥିବା େବେଳ େଦଖିବ ମୃଗତୃzା ପରି ଲିଭି ଆସୁଥିବା େମା ଭଳି 

କାପୁରୁଷର ପ�ତିଛବି। 

 ଏଇ ମେନ ପଡୁଚି େସଇ ପ�ଥମ ଦିନର କଥା, େମାେତ ଗତକାଲି 

ପରି ଲାଗୁଛି। କେଲଜରୁ କ� ାସ୍ ସାରି ଘରକୁ େଫରୁଥିବା ରା^ାେର 

ପାଇଲି ସ¤ପ}ାରାଣୀ ଦାଶ୍ ନାମେର ମାଟି�କ୍ ପରୀeାର ଏକ ଆଡମିଟ୍ 

କାଡ�। ମାଟି�କ୍ ପରୀeା ଆଉ ୩ ଦିନ ବାକିଥାଏ। ମେନ ମେନ ଭାବିଲି 

ଆଡମିଟ୍ କାଡ�ଟା ନ ପାଇେଲ ଝିअଟା ପରୀeା େଦବାେର अସୁବିଧା 
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େହବ।  

 ଗ�ୀଷEର େସହି ଖରାେବେଳ ଠିକଣା େଖାଜି େଖାଜି ପହଂଚିଲି ତୁମ ଘେର। 

େସୗଜନ�ତା ଦୃ�ିରୁ ତୁମ ମା େମାେତ ଥwା ସରବତ ପିଆଇେଲ। େସେତେବଳକୁ ତୁେମ 

ତୁମ ଘେର ଆଲମାରି ଥାକ, ବହି, ଖାତାେର ଆଡମିଟ୍ କାଡ� େଖାଜି େଖାଜି ପାଗଳି ପରି 

ଦିଶୁଥିଲ। େମା ଠାରୁ ଆଡ୍ ମିଟ୍ କାଡ� ପାଇ ସାରି ଆଶ¤^ିର ନିଃଶ¤ାସଟିଏ ଛାଡି ଧନ�ବାଦ 

େବାଲି କହିଲ। ଏହି ଆଡ୍ ମିଟ୍ କାଡ� ଥିଲା ଆମ େପ�ମର ପ�ଥମ ଇfନ। ଦୁେହଁ ଦୁହX- 

କ�ାରିୟର ଓ ଭବିଷ�ତକୁ େନଇ ସଂପକ�ର ବାଲିଘର ଗଢିଥିଲୁ, ସୁେନଲି ସ¤ପ}ର ନୀଡ 

ରଚନା କଲୁ। ଏମିତି େପ�ମ ପ�ଣୟର ଲୁଚକାଳି ଭିତେର ହଜିଗଲା ୧୨ଟି ଫଗୁଣ। ଶିବ 

ମpିରେର ଦୁେହଁ ଶପଥ କରିଥିଲୁ ନିଜ େଗାଡେର ଛିଡା େହାଇ ସାରିବା ପେର ପର�ରକୁ 

ବିବାହ କରିବୁ। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ େପ�ମ ଥିଲା ପ�ତୀeା। େମାେତ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁେମ 

େକେତ େସାମବାର ଉପାସ ରହିଛ, େକେତ ଶିବ ରାତି� େର ଜାଗର ଜାଳିଛ ତା’ର ହିସାବ ମଁୁ 

ରଖିନି। 

 କିm ମଁୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତୁେମ େକେବ େମାେତ ଧରା େଦଇନ, ତୁମକୁ ପାଖେର ପାଇବି 

ପାଇନାହX, ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ବି ଛୁଇଁ ନାହX। େହେଲ ସବୁେବେଳ େପ�ରଣାର ଇfନ େଯାଗାଇଛ 

ଜେଣ ସୁନାଗରିକ େହବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ େଗାଡେର ନିେଜ ଛିଡାେହବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଁୁ ତୁମ 

େପ�ରଣାକୁ ପାେଥୟ କରି କେଲଜରୁ ଇ~ିନିୟରିଂ ସାରି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବାyାେଲାର୍ 

ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁମକୁ କଟକ ମାଟିର ବାସ}ା, ପାଣି, ପବନ, ମାତୃଭାଷା, ସଭ�ତା ଓ ସଂ<ୃତି 

ଏେତ ଭଲ ଲାେଗ େଯ, ତୁେମ ପ�ଥମରୁ ହX ସି�ାk େନଇଥିଲ େଯ ଜେଣ ଓଡିଆ अଧ�ାପିକା 

େହବା ପାଇଁ। େମାର ଠିକ୍ ମେନ अଛି ଆଜକୁ ୪ବଷ� ତେଳ କଟକେର ତୁମର ପି.ଜି. େଶଷ 

ବଷ� ଥିଲା। ମଁୁ ବାyାେଲାର୍ ଆସିବାର ଆଗଦିନ ସf�ା କଟକର ଡିअର ପାକ�େର ତୁମ 
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ସହ େମାର େଶଷ ସାeାତ। ତୁେମ ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ, ଛାତିେର ଛାତିଏ େକାହକୁ ଚାପି 

ରଖି अନୁେରାଧ କରିଥିଲ ଏଇଟା କରିବନି, େସଇଟା ଖାଇବନି। ଏମିତି अେନକ କଥା। 

େମା ଉପେର ଶତ ପ�ତିଶତ ବିଶ¤ାସ ଥାଇ ବି ବୁଝାଇ ଥିଲ ସଂଯମ ହX ଶoି, अସଂଯମତା ହX 

ମହାପାପ। କାରଣ ଆଜିର ଯୁଗର ରା^ାଗୁଡିକ ଏେତ ମସୃଣ େଯ ପାଦ ଖସିବାର ସnାବନା 

ପ�ତି େସେକwେର ଥାଏ। ତୁମକୁ େମା ହୃଦୟଠୁଁ अଧିକ ଭଲ ପାଉଥିେଲ ବି ଉଗ� 

ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ� ନିଶାଟା େମାେତ ଏମିତି ଘାରିଥିଲା େଯ, ପତyପରି ସାରା 

ଆକାଶ ଉଡିପାରିବି ଭାବୁ ଭାବୁ अଗି}େର ଝାସ େଦଇେଦବି, ମଁୁ କ’ଣ ଜାଣିଥିଲି। 

 ଗତବଷ� ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ମଁୁ ଏକ ସାy ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତା’ର ସାନ ଭଉଣୀ 

ବଷ�ାର ୬ ତାରିଖେର +୩ େସମି�ାର୍ ପରୀeା ଥାଏ। େସ ହେ�ଲ୍ ଯିବ େବାଲି 

ବାହାରିଥାଏ। କିm େସଦିନ ବସ୍ ବp ଥିଲା। ମଁୁ େଯେତେବେଳ େମାର କ¤ାଟ�ରକୁ େଫରିବା 

ପାଇଁ ବାହାରିଲି, େମାର ସାy େମାେତ କହିଲା ବଷ�ାକୁ ଟିେକ ହେ�ଲେର ଛାଡିେଦଇଯିବୁ। 

ତା- ଘରଠାରୁ ହେ�ଲ୍ ପ�ାୟ ୫୦ କି.ମି.। ମଁୁ ଏବଂ ବଷ�ା ଠିକ୍ ସf�ା ୫ଟାେର 

ବାହାରିଲୁ। ବଷ�ାର ହେ�ଲ୍ ମାତ�  ୧୦ କି.ମି. ବାକିଥାଏ। ହଠାତ୍ ପାଗ ପରିବ]�ନ େହଲା, 

ତୁଷାରପାତ ଆରn େହଲା। ନିgାଟିଆ ରା^ା, ପାଖେର ରହିବାର େକୗଣସି ବ�ବ�ା ନ 

ପାଇ ଆେମ ଯାଉଥିବା କାର୍ ଭିତେର अଟକି ରହିଲୁ। ଚାରିଆେଡ ବରଫେର ଭରିଗଲା। 

 ଥwାେର େଦହ ହାତ କ#ୁଥାଏ। କାର୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଡିଲା ନାହX। ଆେମ अଟକି 

ରହିଲୁ କାର୍ ଭିତେର ସାରାରାତି ନୀଳନୟନା ବଷ�ା ଓ ମଁୁ। ଶୀତଳତା ଉଷEତାକୁ େଖାେଜ। 

ଘୃତ अଗି}େର ତରଳି ଯାଏ। ଏହା ପ�କୃତିର ନିୟମ। 

 ଏଇ ମାେସ ତେଳ େମାେତ ଥwା ଜ¤ର େହଲା, ପେର ଝାଡା େହଲା, େକେତ ଔଷଧ 

ଖାଇେଲ ବି ଭଲ େହଲାନି। ରo ପରୀeା ପେର ଜଣା ପଡିଲା ମଁୁ ଏକ ଚିକିdା ନ ଥିବା 
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ଭୟ-ର େରାଗେର ପୀଡିତ, ଯାହାର ନାମ ଏଡ୍ ସ। େସଦିନର େସହି ଦୁବ�ଳ ମହୁୂ]�ର 

eଣିକର ଉqୀପନାର ବଶବ]�ୀ େହାଇ କରିଥିବା ଭୁଲଟା େମା ପରି ଭସE ାସୁର ପ�ତି 

अଭିଶାପ ପାଲଟିଯିବ ମଁୁ କ’ଣ ଜାଣିଥଲି? ବଷ�ା ଭଳି ଜେଣ ଉ� ଶିeିତା ମହିଳା ବି 

ଏଚ୍.ଆଇ.ଭି. ସଂକ� ମିତ େରାଗୀ? ତୁେମ କହିଲ ସ¤ପ}ା, ବାର�ାର ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା େଲାକ 

ମାନ- ପ�ତି େଲାକମାନ- ପ�ତି ଏେତ କେଠାର ହୁअkିନି। କିm ଏ ସାଗର ଦାସ ଭଳିଆ 

ମଣିଷ ଯିଏ ଥେର ମାତ�  ପରି�ିତିେର ପଡି ପାଦତଳକୁ ଖସାଇଥିଲା, ତା’ ପ�ତି ଭଗବାନ 

ଏେତ ନି/ୁର େହେଲ େକମିତି? ଏକଥା ଜଣାପାଡିଲା ପେର େମାେତ େମା अଫିସ୍ �ାଫ୍, 

େମାର अଫିସର୍, ମ�ାେନଜର ସମେ^ ଘୃଣା କେଲ, ଆଡ ଆଖିେର ବି େଦଖିେଲ ନାହX। 

अନୁତାପ, ପ�ାତାପ, ଘୃଣା ଓ ଲ¦ାେର ମଁୁ ଆଉ କଟକ େଫରିପାରିଲିନି। ତୁେମ କୁହ 

େକଉଁ ମୁହଁ େନଇ ମଁୁ େଫରିଥାkି? ଆସିଥିଲି ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଘରକୁ 

େଫରିଥା’kି େରାଗକୁ ସାyେର େନଇ। ବାଧ� େହାଇ ମଁୁ ଏଠାକାର ଏକ ସରକାରୀ 

େମଡିକାଲେର ଆଡମିଶନ୍ େହାଇଗଲି। ଏଠାେର ଆେମ ସବୁ ମୃତୁ�କୁ ଜଳଜଳ େହାଇ 

େଦଖି ପାରୁେଛ। କାରଣ ଆେମ ସବୁ ମୃତୁ� ପଥର ଯାତ� ୀ। ଜାଣିଛ ମଁୁ େଯଉଁଦିନ ଏଠାକୁ 

ଆସିଥିଲି, େମା ଭଳି ବୟସର ସତ� ବି ଆସିଥିଲା। େମା ସହ ଦୁଃଖସୁଖ ବି େହଉଥିଲା। 

ଗତକାଲି େସ ମରିଗଲା। ଏଠାେର େଯତକ େରାଗି अଛkି, ସମ^-ର େମା’ଠୁ ବି अେନକ 

ଦୁଃଖଦ ଭରା କାହାଣୀ अଛି। ମଁୁ ଜାେଣ ତୁେମ ଏେବ ଜେଣ ଖାଲି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଶିeୟତ� ୀ 

ନୁେହଁ, ଜେଣ ଓଡିଆ ଭାଷାସାହିତ�ର ସାରସ¤ତ ସାଧିକା ମଧ�। େମାର ଏହି ସତ 

କାହାଣୀକୁ େନଇ ଏମିତି ଏକ ଗପ, କାହାଣୀ େଲଖ ଯାହାକୁ ପଢି ଆଗାମୀ ପିଢି େକେବ 

ସାହସ କରିବନି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ। 

 ତୁେମ ଜାଣିନ, ଏ େରାଗଟା େମାେତ ଏେତ ଭୟ-ର ଭାବେର ଗ�ାସ କରିଚି େଯ 
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େଦହେର ଶoି େବାଲି କିଛି ନାହX। ସକାଳଠୁଁ ଏେତ କ� େହଉଚି େଯ, ଲାଗୁଛି େଯମିତି 

ପ�ାଣ ବାହାରିଯାଉଛି। ଏଭଳି କ�ରୁ ବରଂ ମୃତୁ� ଭଲ। ବହୁଦିନରୁ ଭାବୁଚି ଚିଠିଟିଏ ତୁମ 

ପାଖକୁ େଲଖିବି, େହେଲ େଲଖିବାକୁ ଶoି ଓ ସାହସ ପାଉନି। ବହୁ କ�େର ଆଜି େଲଖୁଛି 

ତଥାପି ଜାଣିନି ଚିଠିଟି ତୁମ ପାଖେର ପହଂଚିବ େକେବ? ହୁଏତ େସେତେବଳକୁ ମଁୁ 

ଦୁନିଆଁେର ନ ଥିବି। େରାଗ ଶଯ�ାେର ପଡି ଯ�ଣାେର ଛଟପଟ େହଉଥିବା େବେଳ 

ବାପାେବାଉ ବହୁତ ମେନ ପଡୁଛି। ନିଦ ବାଉଳାେର ଚି�ାର କରୁଛି ସମ^- ନାମକୁ। 

ତଥାପି ମଁୁ ପଛକୁ େଫରିପାରୁନି। କାରଣ ଏକଥା େମା ଘର େଲାକ-ୁ କହିବାର େନୖତିକ 

ସାହସ େମା ପାଖେର ନାହX। ଭାବୁଛି େବେଳ େବେଳ େଫାନ କରି େବାଉକୁ ସବୁ 

କହିେଦବି, କିm ମେନ ପଡିଯାଉଚି, ଜୀବନର ପ�ଥମ ପ�ଭାତେର ବାପା-ର ଚାଟଶାଳୀ 

ଶିeା ଥିେଲ ଥାଉ ପେଛ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ�  ନ ଥିେଲ ସବୁ अସାର। 

 ଏଇ େଦଖ ସଯୂ�� अ^ମିତ େହବାକୁ ଦୂର ଦିଗବଳୟେର। अେପeାରତ, ମଁୁ ତ 

अପରାହ}ର ଛାଇ ଆଉ अ� ସମୟ ଭିତେର ଲିଭିଜିବି। ତୁମକୁ େମା େପ�ମର ରାଣ, 

ଭୁଲିଯିବ େମାେତ। ତୁମ ପାଇଁ େସହି ବଡଠାକୁର- ପାଖେର ପ�ାଥ�ନା କରୁଚି ନୂତନ 

ଜୀବନର ଭାବି ସ¤ାମୀ ପାଇ ଦୀଘ� ଜୀବନ ବିତାअ। 

 ତୁେମ ଜାଣିଛ ନା, କଇଁ ସିନା 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 ମିଳନ େହାଇପାେରନା। ଠିକ୍ େଯମିତି 

ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ। 

 ଇତି ତୁମର अଭିଶ� େପ�ମିକ – “ସାଗର”� 

ସିଠାେଳା, ନିଆଳୀ, କଟକ, େମା-୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮ 
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ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି 

ଝଡ଼ାପତ�ଝଡ଼ାପତ�ଝଡ଼ାପତ�ଝଡ଼ାପତ�     
 ଦୀଗk ଉଦୟାଚଳରୁ ରoିମ ଆଭାେର ହସି ହସି ଉଠିଥିେଲ 

ସଯୂ��େଦବ। ଦଳଦଳ ବିହy ନୀଡ଼ ତ�ାଗକରି ଖାଦ� अେନ୍ଵଷଣେର 

ବାହାରି ଯାଉଥାkି। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳେର ତରୁଣ अରୁଣର ପ�ତିବି� 

ଆହୁରି ଦି� ଗୁଣିତ କରୁଥିଲା ପ�କୃତିର େଶାଭା। ଧୀବରମାେନ ଡ଼yାେର 

ଜାଲ ଓ ମାଛ େନଇ େଫରି ଆସୁଥାkି ଚିଲିକାଗଭ�ରୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ। 

ପ�କୃତିେପ�ମୀ ଦଶ�କ- ଭିଡ଼ କ�େମ କ�େମ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଥାଏ। ନିଳା�� 

ଚିଲିକାର େସ େବୖଚିତ� � େଶାଭା ଦୃ�ିପଟେର ଏେବ ବି ଯାଜୁଲ�ମାନ 

େହାଇ ଆସୁଛି। େମାଟର ଲ�ଗୁଡିକ ଦଶ�କମାନ-ୁ େନଇ ଚିଲିକା 

ଭିତରକୁ ଯିବାପାଇଁ ପ�^ୁତି ପଥେର। ଆମ କେଲଜ ପeରୁ ପିକନିକ୍ 

ପ�ାୟ ଚାଳିଶି ଜଣ ଦିତୀୟବଷ�ର ବି�ାନ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ 

ବସ୍ ବାଲୁଗଁା ଚିଲିକାତୀରେର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ଦୁଇଟି େମାଟର 

ଚାଳିତ ଡ଼yାେର ଆେମ ଝିअପୁअ ସବୁ ମିଶି ବସିଲୁ। ଚିଲିକାର ସୁେନଲି 

ପ�ତିବି�ୀତ ଜଳକୁ ଦୁଇଭାଗ କରି ଲ� ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଜୀବନର 

ପ�ତିଟି େସାପାନର ସ�ାଦ अଲଗା। ଆଜି ବିଗତ ତିରିଶ ବଷ�ର ସE �ତିକୁ 

ବ]�ମାନର ତରାଜୁେର ମାପିେଲ ପରିରାଜ�ର ସ�ପ}ଭଳି ମେନ ହୁଏ । 

େସଦିନ ମଁୁ େମାଟର େବାଟର େବ� ଉପେର ବସି ଚିଲିକାର अପବୂ� 
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େଶାଭା େଦଖି େଯତିକି ଖୁସି େହଉଥିଲି େମା ଠାରୁ େବଶି ଖୁସିଥିଲା ପ�ତିଭା। େସ ଆମ 

କେଲଜକୁ ମାସଟିଏ ଆଗରୁ अନ� କେଲଜରୁ ଆସିଥାଏ। ତା- ବାପା-ର ସରକାରୀ 

ଚାକିରୀ ବଦଳି େସେକwଇअର୍ अଧାରୁ ଆମ କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇେଲ। େସ ନୂଆ 

ଆମ କେଲଜକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପିକନିକ୍ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। କିm ତା- ବାପାଝିअର 

ମନ କ� ନ େହଉ ଚିkା କରି ପଠାଇେଲ। ପ�ତିଭା େମା ଆଗେର େବାଟ୍ େବ�େର 

ବସିଥାଏ। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳ ଉପେର ଦୁଇଟି ମରାଳ ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ େହଲା ଭଳି ପ�ତିଭାର 

ହସ ହସ ମୁଖମwଳେର ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ମଧ� ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ େହଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା। <ୁଲ 

ସମୟେର ବfୁମାନ- ସହ ମିଳାମିଶା ଓ କେଲଜ ସମୟର ବfୁ ସ#କ� अେନକ ଫରକ 

ଥାଏ। ପ�ତିଭା େମା ଆଡ଼କୁ ଚାହX କିଛି କହିବ କହିବ େବାଲି ଉଦ�ତ େହାଇ ମଧ� କହି 

ପାରୁନଥିଲା। ମଁୁ ତାର ଭାବରୁ ବୁଝି ପଦ�ାବୃତିେର ଗାଇଲି ..... କହିବାକୁ ଚାହX କିଛି 

କହିପାରନା......, ନ କହିବି ନିରବେର ରହି ପାରନା...., ସେy ସେy ପ�ତିଭା େମାେତ 

କହିଲା ତୁେମ ମିହିର ସୁpର େରାମା�ିକ ଗୀତ ଗାଇପାର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମଁୁ କହିଲି େମା ନଁା 

ମିହିର, ଏଇ େକେତଟା ଦିନେର ତୁେମ େକମିତି ଜାଣିଲ। ପ�ତିଭା ସେy ସେy କହିଲା 

ଏଇଟା ତୁମର ନିକ୍ େନମ୍, ସମେ^ ଡାକୁଛkି। ତୁମର େରଜିେ��ସନ ନାମଟି କଣ ମଁୁ ଜାଣି 

ପାେରକି। ମଁୁ କହିଲି େସମ୍ େନମ୍। ଖାଲି ଆଗୁରୁ ଶ�ୀ ଲାଗିବ ଆଉ ମିହିର ପେର 

ପ,ନାୟକ ଲାଗିବ। ପ�ତିଭା କହିଲା ଏଇ ମିହିର ଛଡା। ଘେର ବାପା େବାଉ ତ ଆଉ କିଛି 

ନିକ୍ େନମ୍ େଦଇ ଡାକkି ନି�ୟ। ବ�yାତE କ ଉoିେର କହିଲି अେନକ ନଁା ତ अଛି, ତୁମକୁ 

େକଉଁ ନଁା ଭଲଲାେଗ କୁହ େସହି ନଁାଟା ପ�ଚଳନ କରିେଦବା। ଆେମମାେନ <ୁଲେର 

ସାରମାନ- ନିକ୍ େନମ୍ େଦବାେର ଏ®ପଟ ଥିଲୁ। କାହାକୁ ନଁା େଦଇଥିଲୁ ଆଇନ�ାଇନ୍ 
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ତ୍ େକଉଁ ସାର-ୁ େଗାଧୀ ତ ଆଉ କାହାକୁ େହଟାବାଘ ଇତ�ାଦି। େସମିତି କିଛି େଗାଟାଏ 

ନଁାେର ଡାକିପାର। ପ�ତିଭା କହିଲା ନା ତୁମକୁ ତୁମ ମା େକଉଁନାମେର ଡାକkି...., ତୁେମ 

ଆଗ କୁହ ତୁମ ମା ତୁମକୁ େକଉଁ ନାଆଁେର ଡାକkି...? ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପେର ପ�ତିଭା 

ମୁହଁେର ଏକ अÉୁତ ପ�ତିକି�ୟା अନୁଭବ େହଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ନିଜର ରୁମାଲ େଖାଲି 

ଦୁଇଆଖିେର ଜେକଇ ଆସୁଥିବା ଦୁଇ ବୁpାଲୁହକୁ େରାକିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। ପ�ତିଭାର 

ମୁହଁକୁ େଦଖି ମେନ େହଉଥିଲା ସେତ େଯପରି ଚିଲିକା ଆକାେଶ ହଠାତ୍ ଏକ କଳାବାଦଲ 

େକଉଁ ଆଡୁ ଭାସି ଆସିଲା। ମଁୁ ପ�ତିଭାକୁ ପଚାରିଲି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଭାବ ପ�ବଣତା କାହXକି 

ତୁମ ମନେର। ପ�ତିଭା ଏକ ଶିoଗଳାେର ଉ]ରେଦଲା ନା େସମିତି କିଛିନୁେହଁ। େମାର 

ଜି�ାସୁ ମନ ଏେତ ସହଜେର ମାନି ନଥିଲା। ମଁୁ ପ�ତିଭାକୁ କହିଲି ତୁେମ ହୃଦୟେର କିଛି 

ଲୁେଚଇ ରଖିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛ। କଣ େହାଇଛି କୁହ ପ�ତିଭା। େମା ପ�ଶ}େର ତୁେମ କିଛି 

େଗାଟିଏ ହୃଦୟେର ଯ�ଣା अନୁଭବ କରିଛ। ତୁେମ କୁହ ପ�ତିଭା। अେନକ ଥର କହିଲା 

ପେର ପୁଣିଥେର ରୁମାଲେର ଆଖି ପତାକୁ େପାଛି େଦବାକୁ ଯାଇ ଆଦ� ଗଳାେର କହୁଥିଲା 

ପ�ତିଭା... େମା ମା କ�ରୁ େମା ନିକ୍ େନମ୍ ଡାକଟା ଶୁଣିବା େସୗଭାଗ� अେନକ ଦିନ ଆଗରୁ 

ଚାଲି ଯାଇଛି। ମାେନ....? ହଁ େମା ମା ସବୁଦିନପାଇଁ େମାେତ ଛାଡି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି 

ଯାଇଛkି। େମା ବାପା େସ}ହ ଯତ}  େଦଇ ଦୀଘ� ବାରବାଷ� ଧରି ଖୁବ୍କ�େର େମାେତ 

ବେଢଇଛkି। ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରି ବି େସ େମାର ସମ^ ଦାୟିତ¤ अଳୀअq�ଳୀ 

ବୁଝିଛkି। େମା ପାଇଁ େସ ବାପା ଓ ମା ଉଭୟ ଦାୟିତ¤ ବହନ କରିଛkି। ସରି ... ପ�ତିଭା 

ମଁୁ ତୁମ ମନେର ଏ ସବୁ ପଚାରି କ� େଦଇଛି। ପ�ତିଭା ମନର ଦୁଃଖକୁ ପ�କାଶ କଲାପେର 

ଟିକିଏ ଆସ�� ମେନ େହଉଥିଲା। ଏମିତି କଥାବା]�ା କରିବା ଭିତେର େମାଟର ଲ� ଦୁଇଟି 
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ଚେଡଇ ଗୁହା ପାହାଡକୁ अଦୂରରୁ अତିକ�ମ କରୁଥିଲା। ଶହଶହ ପeୀମାନ-ର 

ସମାେବଶେର ତାହାର େଶାଭା ଦି� ଗୁଣିତ କରୁଥିଲା। ଠିକ ଦିନଦଶଟା ସମୟେର ମଟର 

ଲ�ଟି କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ ନିକଟେର ପହ�ି ଯାଇଥିଲା। ଲ� ଭିତରୁ ପ�ତିଭା େମାର ହାତକୁ 

ଧରି ଧିେର ଧିେର ତଳକୁ ଓେହ�ଇ ଆସିଲା। କାଳିଜାଇ ମpିର ଭିତରକୁ ପ�ତିଭା େମା ସହିତ 

ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କାଳିଜାଇରୁ େଫରିବା ସମୟେର ଦୂରରୁ ପାରିକୁଦ ଗଡ଼ ଓ 

ମାଲୁଦ ଦୀପ ସୁpର େଦଖାଯାଉଥିଲା। ମଝିେର ମଝିେର ଚିଲିକାର ଜଳେର ବାଦଲର ଛାଇ 

ଏପରି ଗତିେର ଭାସୁଥାଏ ତାହା ମନେର ଭ� ମ ସୃ�ି କେର। ବିଭିନ}  ଜାତିର ମାଛ ମଝିେର 

ମଝିେର ଆମ ମଟର ଲ� ପାଖେର ଲ¹ ମାରୁଥାkି। ଚିଲିକାେର େସେତେବେଳ 

ପeୀମାନ-ର ଭିଡ଼ ପ�ାୟ େହାଇଥାଏ। ଦଳ ଦଳ ପeୀ ଆମ ଲ�ପାଖେର ଜଳର ତରy 

ତାଳେର େଖଳୁଥିେଲ। ଆେମମାେନ ଚିଲିକାକୁ ଦି� ପ�ହର ଦୁଇଟା ସମୟେର େଫରି ବାଲୁଗଁା 

ହାଇ<ୁଲ ପାଖେର ପିକନିକ୍ େଭାଜନ ବ�ବ�ା େହାଇଥିଲା। େଭାଜନ େଶଷେର ସମେ^ 

ବସେର ବସିଲୁ। ପ�ତିଭା ମଧ� େମା ପାଖେର ଆସି ବସିଥିଲା। ଆମବସ୍ ଦୃତ ଗତିେର 

େକାଣାକ� अଭିମୁେଖ ଚାଲିଥାଏ। ପ�ତିଭା େମା ସହିତ अେନକ ସମୟ ପଯ��k ଗପୁଥିଲା। 

ଧିେର ଧିେର ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା। େକେତଥର େଢାେଳଇ େଢାେଳଇ େମା 

କାfେର ଘୁମkା ମୁwେର ପିଟି େହଉଥିଲା। ଦୀଘ� अେଢଇଘ�ାପେର ଆେମ େକାଣାକ�ର 

ସଯୂ�� ମpିରେର ପ�େବଶକଲୁ। अ^ାଚଳେର ସଯୂ��-ର ରoିମ କିରଣ ବିଛୁରିତ େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ସେତ େଯପରି ଭଗ} େକାଣାକ�ର ନଗ}ଶିଳାର ଚାରୁକଳା ସଯୂ��-ୁ अkିମ ବିଦୟ 

अଶୃଳ ନୟନେର େଦଉଛkି। ରଥାକାର ପଥରର େସ ଭଗ}ମpିରର ଭଗ}ାବେଶଷ 

ମହାଭାରତର କୁରୁେeତ� ର ଭ� ମ ସୃ�ି କରୁଥିଲା। ଉ�ଳର ଉ�ୃ� କଳାକୁ କାରିଗର 
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କାହXକି ଏଇଠି ଫିyିେଦଇ କାହାଣୀ ସୃ�ି କରିଛି…!ଆଜିର ନିରସ ଶୁ< ଦୁନିଆେର 

ପଥେର ଜୀବନର ଜୀବk ଶୁeE  ଚାରୁକଳାର ମୁଲ�େବାଧ କିଏ ବା ବୁଝିବ। ଶହ ଶହ 

ବିେଦଶୀ ପଯ��ଟକ ଆସି ଏଇ ଭଗ}ଶିଳାର ନଗ}କାହାଣୀ ଶୁଣି ଫେଟା ଉେ]ାଳନ କରି 

େକେତ ତାର ଉପେର ଗେବଷଣା अଦ�ାବଧି କରୁଛkି। କିm ଏ ଭଗ}ାବେଶଷ ଆମ ପାଇଁ 

କ�ବଟର ଝଡାପତ� ଟିଏ ପରି େହାଇ ପଡିଛି। अସହାୟ ବିଧବା ମାଆଟିଏ ସେତ େଯପରି 

େରାଗାକ� ାk େପାଲିଓ ପyୁ ସkାନଟିକୁ େଠଲା ଗାଡିଟାେର ସକାଳୁ େନଇ ଆସୁଛି 

ବଡ଼ଦାwର ସିଂହ ଦୂଆର ଆଗକୁ। ବିକୃତ अyପ�ଦଶ�ନ କରି ବଦାନ� अଥ� େନଇ େପଟ 

େପାଷୁଛି। ଆମ ପ�ଶାସନ- ଆଖିେର ଏଇ ଭଗ}ଶିଳାର ନଗ}କାହାଣୀ ଏକ େରାଜଗାରର 

ପ�ା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମ ମାନ- ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଆମର ଐତିହ େଗୗରବ ଝଡାପତ�  

ପରି କ�ବଟ ମଳୂେର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଲୀନ େହାଇଯିବ। ଏହାର ପନୂଃଉ�ାର କିମ¤ା 

ପନୂଃନିମ�ାଣ ଆେମ ଟିକିଏ ବି ଚିkା କରିନାହାkି। ପyୁ ସkାନର ପ�ତିକାର ଉପଚାର 

ବ�ବ�ାଠାରୁ ପyୁର ନାମ ବିକି�  କରି େପଟେପାଷିବା ଆମକୁ ବରଂ ଭଲ ଲାେଗ। ବାରଶହ 

ବେଢଇ-ର ବାରବାଷ�ର ତପସ�ାକୁ ଆେମ ସୁଖୁଆ େଝାଳ କରି େଦଇଛkି। ଶି�ୀର 

ନିହାଣ ମନୂେର େଯଉଁ ପଥର ବୁକୁେର ତାର ମନ ମୁନ ଭାବଭାଷାର ସେରାଷ ଶୃyାର 

ଶି�yାର ସବୁ କିଛି ନିଗାଡି େଦଇଥିଲା ଆଜି େସ ଶିଳା କାଳେର କଳ-ୀତ अଭିଶ� ନଗ} 

କୀନ} ର ପରି ଦwାୟମାନ େହାଇଛି। अଭିଶ�ା ଏ ଉ�ୃ� ଚାରୁହାସ�ମୟୀ ଉ�ଳ ଭାରତୀ, 

ନା अଭିଷ� ଗfବ� ଥିେଲ େସଦିନର ବାରଶହ କାରିଗର। ଝଡାପତ�  ପରି ଆମkି� ତ 

ମଳୟକୁ ଉେପeା କରି କ�ବଟରୁ ବୃkଚୂ�ତ ପରି अବ�ାେର ଭଗ}ଶିଳାର ନଗ}କାହାଣୀ। 

ତଥାପି ଆେମ ସିଂହର ମୁଖା ପିfା ଶୃଗାଳ। ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାେw ଚି�ାର କରି କହୁ ମଁୁ 
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ଉ�ଳ ସkାନ। 

 अେନକ ଆଗରୁ अfାର ପୃଥିବୀ ବeକୁ ଆସି ସାରିଥାଏ। ରାତି ଆେମ ଏଗାରଟାେର 

ଘେର ପହ�ିଥିଲୁ। ମଁୁ କେଲଜ ଛକ ପାଖରୁ ବସରୁ ଓହ� ାଇ ପ�ତିଭାକୁ ତା- ସରକାରୀ 

ବାସଗୃହ ପଯ��k େନଇ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ପ�ତିଭାର ବାପା ସୁଶାk ବିଶ¤ାଳ େସ ପଯ��k ଝିअର 

େଫରିବା ପଥକୁ ଚାହX ବସିଥାkି। ପ�ତିଭା େମାେତ ତା ବାପା- ସହ େମାର ପରିଚୟ କରି 

େଦଇଥିଲା। ମଁୁ େଶଷେର ସୁଶାk ସାର-ୁ ନମ<ାର ଓ ପ�ତିଭାକୁ ଶୁଭରାତି�  ଜଣାଇ ଘରକୁ 

େଫରିଥିଲି। 

 େସଦିନର ଚିଲିକା ଓ େକାଣାକ� ଭ� ମଣ ଆଉ ଶୁଭରାତି� ର ବିଦାୟ ଦୃଶ� େମା ମନେର 

ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। େସଦିନ ପ�ତିଭାକୁ ଶୁଭରାତି�  ଜଣାଇ ଆସିଲି ସତ, କିm ପ�ତିଭା 

ପାଇଁ େସ ରାତିଟି ସବୁଠାରୁ अଶୁଭ ରାତିଥିଲା। ପ�ତିଭା अେପeାେର ବାରwାେର ବସି ବସି 

ସୁଶାk ସାର୍ अତିତ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ସE �ତି ପୃ/ା େଲଉଟାଇ େଦଖୁଥାkି। ±ୀ ସୁନିତାର 

ମୃତୁ�ପେର େକେତ ସ§ଷ� େସ କରିଛkି। େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअକୁ ମଣିଷ କରି ତିଆରି 

କରିବାକୁ େକେତ ସଂଘଷ� କରିଛkି। ଆହୁରି अେନକ ରା^ା ବାକି ରହିଛି ପ�ତିଭାକୁ ମଣିଷ 

କରିବାପାଇଁ। ଆଉ ମାତ�  ପା�ବଷ� ତା-ର ଚାକିରୀ ବାକି ରହିଛି। ତାର ପଢା ବାହାଘର, 

ମା’ େଛଉwିଆ ଝିअପିଲାଟାର େସ େକମିତି କରିବ ବାହାଘର ଏମିତି ସବୁ ଚିkାେର 

ସୁଶାkସାର-ୁ ନିଦ େହଉ ନଥାଏ। ରାତିସାରା ବିଛଣାେର ଚିkା କରି କରି ମାନସିକ 

अସୁ�ି େଭାଗ କରୁଥିେଲ। ରାତି ଦୁଇଟା ସମୟେର ଛାତିେର ସାମାନ� ଯ�ଣା अନୁଭବ 

କରିଥିେଲ। ସେy ସେy ଚି�ାର କରି ପ�ତିଭାକୁ ଦୁଇଥର ଡାକିଛkି। ପ�ତିଭା ଦିନର 

କ ାkି େଯାଗଁୁ ଉଠିବା ବିଳ� େହାଇଛି। ନିେଜ ସୁଶାkବାବୁ େରାେଷଇଘରୁ ପାଣିଗ�ାସ ଆଣି 
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ନିେଜ ପିଇ କ�େର ବିଛଣାେର େଶାଇ ପଡିେଲ। ସକାଳୁ େଭାର ପା�ଟାେର ପ�ତିଭା 

ବିଛଣାରୁ ଉଠି ମୁହଁହାତ େଧାଇ େଦେଖ ତ  ବାପା ଖଟତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛkି। ପ�ତିଭା 

ସେy ସେy ବାପା- ହାତକୁ ଧରି ଉଠାଇଲା େସେତେବଳକୁ ତା-ର ହୃଦୟର �pନ 

ବp େହାଇଯାଇଥିଲା। ବସk अୟମାରnରୁ ପତ� ଝଡା େଦଲା ଭଳି ପ�ତିଭା ଜୀବନର 

अୟମାରnେର ମାତୃହରା େହାଇଥିଲା। ଏେବ ବି ତା ଜୀବନର େକାଟି କ�ନାକୁ ସାକାର 

କରିବାକୁ ଥିବା କ�ବଟିର अkିମପତ� ଟି ମଧ� ପତ� ଝଡା େଦଇ ଭୂଇଁେର ପଡ଼ିअଛି। ତା 

ଜୀବନଟା କଣ ଖାଲି ଝଡାପତ�  େଦଖିବାକୁ ଜନE  େନଇଛି। ସତେର କଣ ମଳୟର ମୃଦୁ 

ପରଶ ତାକୁ �ଶ� କରିବ। ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ ଶୁଖିଲାଣି। ଖବର ପାଇଲା ପେର ମଁୁ 

େଦୗଡ଼ିଥିଲି ସୁେରଶ ସାର- ଘରକୁ। ସୁେରଶସର-ର ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ଧରି ପ�ତିଭା 

କାpୁଥିଲା। େମାେତ େଦଖିଲା ପେର ପ�ତିଭା କହିଲା ମିହିର େମା ଜୀବନ ତରୁର 

अkିମପତ� ଟି ମଧ� ପତ� ଝଡା େଦଇଛି। ମଁୁ ଏେବ ଏଇ େଶଷ ଝଡାପତ� ଟିକୁ େନଇ କଣ 

କରିବି। ପ�ତିଭାର ଗତକାଲି ଆଖିେକାଣେର ଶିଶିର ବିpୁପରି ଲୁହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା ଆଜି 

ତା ଆଖିେର େସ ଲୁହ ନାହX। େଶଷପତ� ଟିର ସଶୁନ�ଶୁ� େହାଇ ପତ� ଝଡା େଦଇଛି। 

ପ�ତିଭାକୁ ଆଶ�ାସନା େଦବା ଭଳି େମା ପଖେର େକୗଣସି ଭାଷା ନଥିଲା। ଖବର 

ପାଇବାପେର ସୁଶାkସାର-ର ବfୁ ବାfବମାେନ ଆସି ପହ�ିଥିେଲ। ସୁଶାkସାର-ର 

େକହି ପୁअ ପୁତୁରା ନଥିବାରୁ ପ�ତିଭାକୁ अkିମ ଜୂଈେର ପିତା- ମୁହଁେର ନିଆଁେଦବାକୁ ହX 

ପଡ଼ିଲା।  
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ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର 

ମୁଁ ତୁେମ ଆଉ େସମୁଁ ତୁେମ ଆଉ େସମୁଁ ତୁେମ ଆଉ େସମୁଁ ତୁେମ ଆଉ େସ    
 େପ�ମ ଶାଶ¤ତ େପ�ମ ଚିରkନ େପ�ମର ମାେନ ନୁେହଁ େକବଳ 

ପାଇବା। େପ�ମର अନ� ନାମ େହଉଛି ତ�ାଗ। ଏମିତି କିଛି ଡାଇଲଗ 

କୁ େନଇ अଭିନୟ କରୁଥିଲା ସଦାନp େସଦିନ କେଲଜ ଡ� ାମାେର। 

କେଲଜ ଜୀବନର ଦି¤ତୀୟ ବଷ�ର ଡ� ାମା। ଆଉ ସାyମାେନ ସବୁ 

ତାଳିମାରି ଉଠୁଥିେଲ। ସଦାନpର ଜୀବନେର େସ ଦିନ ପ�େବଶ 

େହାଇଥିଲା ସିEତାର।ସିEତା ଭାରି ସୁpର ଆଉ ସରଳ ଝିअଟିଏ। େଯମିତି 

େଗାଟିଏ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା। ଯିଏ ବି ଥେର େଦଖିବ ସେତ େଦଖି ହX 

ଚାଲିଥିବ। େହେଲା... ସଦାନp ଆଇ ଆମ୍ ସିEତା... ତୁମର अଭିନୟ 

େମାେତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କିପ୍ ଇଟ୍ अପ୍... ସଦାନpର ଡ� ାମା 

ସରିବା ପେର ସିEତା ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲା। ସଦାନp ଥା-ସ୍ ଜଣାଇ 

ସିEତ ହସଟିଏ େଦଇଥିଲା। ସିEତା ତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଥିଲା, 

“अେଟାଗ�ାଫ ପି�ଜ୍।” ଆଉ ସଦାନp ତା ହାତେର େଲଖି େଦଇଥିଲା, 

“ଲଟ୍ ସ୍ अଫ୍ ଲଭ୍ ଫ� ମ୍ ସଦା।” ସଦାନp େସ ଦିନ ସିEତା ହାତେର 

ନିଜର ନଁା େଲଖି ନଥିଲା ତ ତା ନିଜ ହୃଦୟେର ସିEତାର ନଁା େଲଖି 

େଦଇଥିଲା। 

 େସ ଦିନ ପରଠାରୁ ଦୁେହଁ ପର�ରର ଭଲ ବfୁ େହାଇ 
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ଯାଇଥିେଲ। େହେଲ ସଦାନp ମେନ ମେନ ସିEତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା କିm ତାକୁ ମନ 

େଖାଲି େକେବ କହିପାରୁ ନଥିଲା। ଭୟ କରୁଥିଲା ଯଦି େସ ସିEତାକୁ କହିବ ଭଲପାଏ େବାଲି 

େସ ଯଦି ଗ�ହଣ କରିବନି। ଆଉ େସ ଯଦି େମାେତ େକବଳ ବfୁ େବାଲି ଭାବୁଥାଏ 

େତେବ!! ଏମିତି ଭାବି େସ କହି ପାେରନି କିଛି। କାରଣ େସ ସିEତାକୁ େକୗଣସି କାରଣରୁ 

ବି ହେରଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା। 

 ଦିେନ ରାତିେର େଶାଇବା ଆଗରୁ ସଦାନp ହ� ାଟ୍ସଆପ େଖାଲୁ େଖାଲୁ अଜଣା 

ନ�ରରୁ ସଦାନp ପାଖକୁ ହ� ାଟ୍ସଆପେର ହାଏ.... େବାଲି ଏକ େମେସଜ ଆସିଲା। 

ସଦାନp ପଚାରିଲା କିଏ? ଉ]ର ଆସିଲା ଚିହି}  ପାରୁନାହାkି। ସଦାନpକହିଲା ନା... 

ପରିଚୟ େଦେଲ ଭଲ ହୁअkା। େରପ�ାଏ ଆେସ ଠିକ अଛି ମଁୁ େଗାଟିଏ କ� � େଦଉଛି େଦଖିବା 

ଚିହି}  ପାରୁଛ କି ନା। େସପଟୁ େଗାଟିଏ େଫାଟ ଆସିଲା େଗାଟିଏ ଝିअର ହାତର େଫାଟ। 

େଯଉଁଥିେର େଲଖାଥିଲା ଲଟ୍ ସ अଫ୍ ଲଭ୍ ଫ� ମ୍ ସଦା ଆେର ସିEତା ତୁେମ। େମା ନ�ର୍ 

େକଉଁଠି ପାଇଲ। ସିEତା କୁେହ, “ହଁ ଚିହି}  ପାରିଲ େତେବ। ତୁେମ ତ ଆମ କେଲଜର 

େଫମସ ଆ�ର। ତୁମ ନ�ର୍ ତ ସମ^- ପାଖେର। ମଁୁ େକମିତି ପାଇ ନଥାkି େଯ।” 

ଧୀେର ଧୀେର ସିEତା ଆଉ ସଦାନp ର ବfୁତା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଥାଏ। 

 ଦିେନ ସିEତା େଫାନ କରି ସଦାନpକୁ କହିଲା ସଦାନp ତୁେମ ତ େମାର େବ� 

େଫ� w। ମୁ େଗାେଟ େଫାଟ ହ� ାଟ୍ସଆପେର େସw କରୁଛି େଦଖ। ଆଉ କହିବ େମା ଚଏସ୍ 

େକମିତି। ସଦାନp କୁେହ ଠିକ अଛି ପଠାअ। ସଦାନp अେପeା କରିଥାଏ। କିଛି ସମୟ 

ପେର େଫାଟଟିଏ ଆସିଲା... ଆଉ େଫାଟ ତେଳ େଲଖା ଯାଇଛି... ଦିସ୍ ଇଜ୍ ର~ନ ମାଇ 

ଲଭ୍..� ତୁମର ପସp କି ନା ଟିେକ କହିଲ। ସଦା େଫାଟ େଦଖି େଯତିକି ଆ�ଯ�� ହୁଏ 
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େଫାଟ ତେଳ େଲଖା ଥିବା ଲାଇନ ପଢି ତାକୁ अଧିକ କ� ହୁଏ। କାରଣ େସ େଫାଟଟି 

ଥିଲା ତାର ପିଲା େବଳର ସାy ର~ନର। ର~ନ ଦଶମ ପାସ ପେର ସହରକୁ ପଢିବାକୁ 

ଚାଲିଗଲା ଆଉ େସ ଏଇ ଗଁା ପାଖ କେଲଜେର ପଢୁଛି େଯାଉଠି ସିEତା ବି ତାର 

ସହପାଠୀନି। େହେଲ କଣ େହଲା େକଜାଣି େସ େଛାଟ ପିଲା ପରି କାpି ଉଠିଲା। େଯମିତି 

େସ ସିEତାକୁ େସଇ ମୁହୂ]�େର ହX ହେରଇ େଦଇଥିଲା। େସପେଟ ସିEତାର େମେସଜ... ଆେର 

କିଛି ରିପ�ାଏ େଦଲନି େଯ। ପସp େହଲାନି କି। ସଦାନp କୁେହ, “ଆେର ନା ନା 

େନଟୱକ� ପ�େବ� ମ। େମେସଜ ଯିବାେର େଲଟ େହଉଛି। ଏନି େୱ ଗୁଡ୍ ଚଏସ୍।” ସିEତା 

କୁେହ, “ଜାଣିଥିଲି ତୁମର ନି�ୟ ପସp େହବ। ଥା- ୟୁ… ୟୁ ଆର୍ ମାଇ େବ�୍େଫ� w୍। 

ରହୁଛି ପେର କଥା େହବି। ଏତିକି କହି ସିEତା ଚାଟ୍ ବp କଲା।” େହେଲ ଏପେଟ ସଦା 

ବହୁତ କ� अନୁଭବ କରୁଥାଏ। 

 ସଦାନp ସେy ସେy ର~ନ ପାଖକୁ କଲ୍ କଲା ଆଉ କଥା ଛଳେର ସିEତା 

ବିଷୟେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହXଲା। ର~ନ ମୁହଁରୁ ବି ସିEତା କଥା ଶୁଣି ସଦାନp ଭାରି କ� 

अନୁଭବ କରୁଥାଏ। ର~ନ କହୁଥାଏ, “େସ ଏେବ ଏଇମାସେର ଗଁା କୁ ବାହାରିଛି।” ସଦା 

େକେତ କ’ଣ ଭାବିନିଏ। ଏେବ ର~ନ ଗଁାକୁ ଆସିବ ଆଉ ସିEତା ତା ପାଖରୁ ଆହୁରି अଧିକ 

ଦୂର େହାଇଯିବ। ର~ନ ଗଁାକୁ ଆସିଲା ପେର ସିEତାକୁ େଭଟିବାକୁ ଯାଏ। ସଦାନp ଆଉ 

ର~ନ ଦୁେହଁ ଆଗରୁ ଚିହ} ା ଜାଣି ସିEତା ଭାରି ଖୁସି େହାଇଥିଲା। ଆଉ ର~ନ ବି ଭାରି ଖୁସି 

େହାଇଥିଲା ସଦା ସିEତାର ସାy େବାଲି। େହେଲ ସିEତା ଆଉ ର~ନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାkି େସ 

ଆଜି ଯାଏଁ କାହXକି କହି ନ ଥିଲା। ସଦାନp ମିଛେର କହିଦିଏ ସରପ�ାଇଜ ଥିଲା। ସମେ^ 

ହସି ଉଠkି। ସଦାନp ଭାେବ ଯାହା େହଉ କଥାଟା େମେନଜ୍ କରିେଦଲି। ସିEତା 
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େଯେତେବେଳ ବି ସଦାନp ସହ େଫାନ୍ େର କି ହ� ାଟ୍ସଆପେର କଥା େହଉଥିବ େକବଳ 

ର~ନ ବିଷୟେର କଥା ହୁଏ। ସଦା କିଛି କହିପାେରନି ସିନା େସ ସବୁ େସ ଶୁଣି ପାେରନି। 

େସ କଣ କରିବ ଉପାୟ ପାେ�। େଶଷେର ତାର ମେନ ପଡି ଯାଏ ସିEତାଆଉ ର~ନର ଧମ� 

େଗାଟିଏ େହେଲ ବି ଜାତି अଲଗା। କିm ତାର ଆଉ �ିତିର ଜାତି ସମାନ େତଣୁ େସ �ିତିର 

अଜାଣତେର �ିତିର ଆଉ ର~ନର ସ#କ� ବିଷୟେର ଟ-ାର େଲାଭ େଦଇ କିଛି େଲାକର 

ସହାୟତାେର ତାର ଘର େଲାକ-ୁ ଜଣାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଭାେବ ସୁବିଧା େଦଖି ସିEତାକୁ େସ 

ନିଜ ମନ କଥା କହିବ ଆଉ ନିଜର କରିବ। 

 ସିEତାର ଘର େଲାେକ ତାର ସ#କ� ବିଷୟେର ଜାଣି ତାକୁ ର~ନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ 

େନଇ ଯାଆkି। ର~ନ କିଛି େଖାଜ ଖବର ପାଏନି ସିEତାର। େସ ସଦାନp-ୁ ବି ପଚାେର 

େହେଲ ସଦାନp ବି କିଛି କେହନି। ର~ନ ତାର ହ� ାଟ୍ସଆପେର ବାର�ାର େମେସଜ 

କେର େହେଲ କାହX ସିEତା ତ େଯମିତି अନଲାଇନ ଆସିବା ହX ବp କରି େଦଇଛି। 

େଫସବୁକେର ବି େସ अନ୍ ଲାଇନ ନାହX େକେତେବେଳ। ତା ଘର ବି ତାଲା ପଡିଛି। 

ଭାେବ େକଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିେବ। ସିEତା ଦିେନ ନି�ୟ େଫରି ଆସିବ। େସ ତାକୁ अେପeା 

କରିବ େବାଲି ମେନ ମେନ �ିର କେର। େସପେଟ ସଦାନp ବି ବ�^ ଥାଏ। କାରଣ ତାର 

ଘର େଲାେକ ତାକୁ େକଉଁଠିକୁ େନଇଗେଲ େସଇଟା େସ ବି ଜାଣି ନ ଥାଏ। େସ େକମିତି 

ତାର ସ�ପ} ପୁରଣ କରିବ। େକମିତି େସ ସିEତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହି ନିଜର କରିବ। 

ତାକୁ ବି ତାର ସ�ପ} अଧୁରା ରହିଗଲା ପରି ମେନ ହୁଏ। ଏମିତି ତିନି ମାସ ବିତିଯାଏ। 

ହଠାତ ଦିେନ ରାତିେର ସିEତା ପାଖରୁ ର~ନ ପାଖକୁ େମେସଜ ଆେସ େଯ େସ ଏେବ 

ବିବାହିତ। ଘର େଲାକ ଆମ ସଂପକ� ବିଷୟେର ଜାଣି େମାେତ ଆଉ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର 
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ବାହା କରି େଦଇଛkି। ଆଉ ର~ନକୁ ବି ଜୀବନେର ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ବାହା 

େହାଇଯିବା ପାଇଁ ବି େମେସଜ୍ େର େଲଖିଥାଏ। ର~ନ େମେସଜ ଆସିଥିବା ନ�ର୍ କୁ 

ବାର�ାର େଫାନ କେର େହେଲ ସି¤ଚ अଫ କେହ। େସ କଣ କରିବ ଜାଣି ପାେରନି। କାpି 

କାpି େସ ରାତିେର େସ ସଦାନp ଘେର ପହଂଚି ସଦାନpକୁ ସବୁ କଥା କୁେହ। ସଦାନp 

େସ ସବୁ ଜାଣି अବାକ େହାଇଯାଏ। େସ ମେନ ମେନ ଭାେବ କ’ଣ େହାଇଗଲା ଏ ସବୁ ନିଜ 

ଭୁଲ ପାଇଁ େସ ନିେଜ ବି ସିEତାକୁ ହେରଇ େଦଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ତାର ବହୁତ କ� 

ଲାଗୁଥାଏ। େସ ମେନ ମେନ ଭାେବ େଗାଟିଏ ପ�କାର ଭଲ ବି େହଲା ସିEତା ଯଦି ର~ନକୁ 

ବାହା େହାଇଥାkା ଆଜି ସିEତାକୁ ହେରଇ େମାେତ େଯତିକି କ� େହଉଛି ତା ଠାରୁ अଧିକ 

କ� ଲାଗିଥାkା। େସ ନିଜକୁ ସnାଳିବା ସହିତ ର~ନକୁ ବୁେଝଇବାକୁ େଚ�ା କେର। 

େହେଲ ର~ନ କୁେହ େସ େକେବବି ସିEତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି।  

 କିଛି ମାସ ପେର ର~ନର ମଧ� ବାହାଘର େହାଇଯାଏ। େହେଲ େସ ସିEତାକୁ 

ଏେବବି ଭୁଲି ପାରିନଥାଏ। େସ ଗଁା ଛାଡି ସହରକୁ ନିଜ ±ୀ ସହ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତିେର 

କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ସିEତାର କିଛି େଖାଜ ଖବର ନ ଥାଏ। ର~ନ ସଦାନp ସହ 

େଯେବବି େଫାନେର କଥା ହୁଏ ବା ହ� ାଟ୍ସଆପେର ଚାଟ୍ କରି କଥାହୁଏ ସବୁେବେଳ ସିEତା 

କଥା ପଚାେର। ଆଉ ତାର କିଛି େଖାଜ ଖବର ପାଇେଲ େଦବାକୁ କୁେହ। ସଦାନp ହଁ 

େସ କିଛି ଖବର ପାଇେଲ ନି�ୟ େଦବ କୁେହ। ସଦା ମେନ ମେନ କୁେହ ବାହା େହଲା 

ପେର ସିEତା କଥା ପଚାରୁଛି ଟିକିଏ ଲାଜ ଲାଗୁନି। େହେଲ ର~ନ ଆଗେର କିଛି କହି 

ପାେରନି। ହଠାତ ଦିେନ ସିEତାର ହ� ାଟ୍ସଆପେର େମେସଜ ଆେସ ସଦାନp ପାଖକୁ। 

ସଦାନp ଭାରି ଖୁସି େହାଇଯାଏ। ମନ ଭରି ଟିେକ ସିEତା ସହ କଥା େହାଇଗଲା େସ। 
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ସିEତା ତା ବିଷୟେର ସବୁ ଘଟଣା ବଳି କୁେହ। େକମିତି ତା’ର ବାହାଘର େକଉଁ ପରି�ିତିେର 

େହଲା େବାଲି। େହେଲ ସଦାନp ତା ପାଇଁ ଏେତ ସବୁ ଘଟଣା େବାଲି େସ ଜାଣିବାକୁ 

ଦିଏନି। ସଦାନp ସିEତା ସହ କଥା େହାଇ େଯତିକି ଖୁସି अନୁଭବ କରୁଥିଲା ତାକୁ ତାର 

ଜୀବନ ସାଥୀ କରି ପାରିନଥିଲା େବାଲି େବଶି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। େହେଲ େସ ସବୁ ନିଜ 

ଛାତି ଭିତେର ଲୁଚାଇ ରଖିଦିଏ। ସିEତା କି ର~ନ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଏନି। େବେଳ 

େବେଳ ସଦାନp ଭାେବ େସ ସିEତାର ନ�ର୍ ଡିଲିଟ କରିେଦବ ଆଉ କଥା େହବନି କିm 

ବାର�ାର େଚ�ା କଲା ପେର ବି କାହXକି େକଜାଣି େସ କରି ପାେରନି। ସିEତା ର~ନ 

ବିଷୟର ସଦାନpକୁ ପଚାରି ତା’ର ବାହାଘର ବିଷୟେର ଜାଣିପାେର ଆଉ କୁେହ ଭଲ 

େହଲା େବାଧହୁଏ ଭଗବାନ-ର ଇଛା ଏମିତି ହX କିଛି ଥିଲା। େହେଲ ସିEତା କୁେହ େସ 

ଏେବବି ର~ନ-ୁ ଭୁଲି ପାରିନି। ସଦାନpକୁ ଭାରି କ� ହୁଏ ସିEତା ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି। 

ନିଜକୁ ନିେଜ କୁେହ ଏପେଟ ସିEତା କହୁଛି ର~ନକୁ ଭୁଲିନି େସପେଟ ର~ନକୁ ଭୁଲିନି। 

ଦୁେହଁ ପାଗଳ େହାଇ ଯାଇଛkି। ବାହାଘର େହାଇ ଗଲା ପେର ବି... 

 ର~ନ ଆଉ ଦିେନ େଫାନ କରି ସଦାନpକୁ ସିEତାର ଖବର ପଚାେର। ସଦାନp େସ 

ସିEତା ସହ କଥା େହବା କଥା ଜମା କୁେହନି କିm କୁେହ, “ର~ନ ତୁ ତ ଏେବ ବାହା େହାଇ 

ଗଲୁଣି। ଆଉ ସିEତା ବି ଏେବ ବିବାହିତ। େତାର ନିଜର ±ୀ अଛି ତୁ କାହX ସିEତା ସିEତା 

ହଉଛୁ। ସାy ହିସାବେର େତାେତ ଏତିକି ସେଜସନ ତୁ ସିEତାକୁ ଭୁଲିଯା।” େହେଲ ର~ନ 

ରାଗିକି କୁେହ, “େସ ସିEତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି ଆଉ େଫାନ କାଟିଦିଏ।” େସେବଠୁ ର~ନ 

ସଦାନp ସାyେର ଭଲେର କଥା ହୁଏନି। ସଦାନp ନିଜ େଫାନରୁ ର~ନର ନ�ର୍ 

ଡିଲିଟ କରି େଦବାକୁ ଭାେବ େହେଲ କରିନି। େସ ଦିନଠୁ େସ ବି କଥା ହୁଏନି ର~ନ 
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ସହ। େକେତେବେଳ କଥାେହେଲ ବି ସେତ େଯମିତି ଆତE ୀୟତା ଜମା ନ ଥାଏ। େହେଲ 

ସଦାନp ସିEତା େଯେବ ବି अନଲାଇନ ଆେସ ଟିେକ କଥା େହାଇଯାଏ। କିm ର~ନକୁ କିଛି 

ବି କୁେହନି। େସ ଚାହୁଁଥାଏ ର~ନ ଆଉ ସିEତା େକେବବି କଥା ନ ହୁअm। େହେଲ ମେନ 

ମେନ ଭାେବ ର~ନ ଆଉ ସିEତା ଏେବବି କଥା େହଉ ନାହାkି ତ। ଏମିତି ଭାବି େଗାେଳଇ 

ଘା�ି ହୁଏ। େହେଲ େକମିତି େସ ଜାଣିବ। ସିEତା କି ର~ନକୁ ତ ପଚାରି ପାରିବନି। ଦିେନ 

ରାତିେର अଭ�ାସ ଭଳି େଶାଇବା ଆଗରୁ ସଦାନp େମାବାଇଲେର ହ� ାଟ୍ସଆପ େଖାଲିଲା। 

େଚକ୍ କଲା ଉଭୟ ର~ନ ଆଉ ସିEତାର ନ�ର୍। େଯମିତି ଭାବିଥିଲା େସମିତି ଦୁେହଁ 

अନଲାଇନ ଥିେଲ। ଉଭୟ अନ ଲାଇନ ରହିବାଟା ସଂେଯାଗ ନା ସତେର େସମାେନ ଚାଟ 

କରୁଛkି। କଣ କହୁଥିବ ସିEତାକୁ ର~ନ!! ର~ନକୁ ସିEତା!! ରାତି ସାେଢ଼ େଗାଟାଏେର। 

ର~ନର ±ୀ ଆଉ ସିEତାର ସ¤ାମୀ କଣ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାkି। ସଦାନpର ଛାତି 

ଭିତରଟା କଣ େହାଇଗଲା। ତା' ପେର େସ ମେନ ମେନ ହସିଲା, ନିଜକୁ ନିେଜ କଠିନ 

କରିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ଏବଂ ୯୯୬ତମ ଥର ପାଇଁ େସ ନି�ତି କଲା ଉଭୟ ନ�ରକୁ େସ 

ଡିଲିଟ କରିେଦବ। ନି�ୟ କରିେଦବ। ସଦାନp ନିେଜବି ସିEତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁ ନଥାଏ। 

େହେଲ େସ ମେନ ମେନ ନି�ିତ କେର େସ ସିEତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ େଚ�ା କରିବ। େହେଲ େସ 

େଯେତ େଚ�ା କେଲ ବି ପାେରନି। ତାକୁ ସବୁେବେଳ ଲାେଗ ସିEତା ଆଉ ର~ନ ଏେବ 

କଥା େହଉ ନ ଥିେବ ତ। େସ ଉପାୟ ପାେ� କଣ କରିବ? େକମିତି େସମାନଂକୁ अଲଗା 

କରିବ। େସ େଶଷେର େଫକ େଫସବୁକ ଆକାଉ� େଖାଲି ପ�ଥେମ ସିEତା ଆଉ ର~ନ 

ସହ େଫ� wସିପ କେର ସିEତା ଆଉ ର~ନକୁ ପର�ର ବିେରାଧେର େମେସଜ କେର। ସିEତା 

ଆଉ ର~ନକୁ ପର�ର ଠାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। େସ ଭାବୁଥାଏ କାେଳ ସଫଳତା 
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ପାଇଯିବ। େହେଲଫଳ ଓଲଟା ହୁଏ। ସିEତା ଆଉ ର~ନ ପର�ର ସହିତ ଆଉ ଟିେକ 

अଧିକ ପାଖାପାଖି େହାଇଯାkି। ସଦାନp ସିEତା ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ଯିଏ ତା- 

ବିେରାଧେର ଉଭୟ-ୁ େମେସଜ କରୁଛି େସମାେନ ତାକୁ େଖାଜୁଛkି। େତଣୁ ସଂେଗ ସଂେଗ 

େସ େଫକ୍ େଫସବୁକ ଆକାଉ� ବp କରିଦିଏ। ସଦାନpର ସାରା ଦିନ ଆଉ ରାତି 

ର~ନ ଆଉ ସିEତା କଥା ଭାବି ଭାବି ବିତିଯାଏ। େସମାେନ ଏେବ କଥା େହଉନଥିେବ ତ!! 

ସିEତା ର~ନ ର~ନ ସିEତା ପାଖକୁ ଯାଇ ନ ଥିବ ତ !! େସମାେନ କଣ କଥା େହଉଥିେବ। 

ଏମିତି େକେତ କଥା େସ ମେନ ମେନ ଭାବି ଚାେଲ ଆଉମାନସିକ ଚାପେର ରୁହଥାଏ। 

 ଏମିତି କିଛିଦିନ ଗଲା ପେର ଦିେନ ହଠାତ ସିEତାର ହ� ାଟ୍ସଆପ େମେସଜ ଆେସ 

ସଦାନp ପାଖକୁ, େମେସଜେର େଲଖା େହାଇଥିଲା, “ସଦାନp ତୁେମ େମା ଭଲ ସାy 

େହାଇକି ବି ଏମିତି େକମିତି କରି ପାରିଲ?” ସଦାନp େମେସଜ ପଢି ବିବ�ତ େହାଇଯାଏ। 

େସ ରିପ�ାଏ ଦିଏ, “ମଁୁ କଣ କଲି ସିEତା?” ସିEତା କୁେହ, “ନିଜକୁ ଥେର ପଚାରି େଦଖ ତୁେମ 

କଣ କରିଛ?” ସଦାନpର ମେନ ପଡ଼ିଯାଏ ସବୁକଥା େକମିତି ତା ନିଜର ସ�ାଥ� ପାଇଁ ସିEତା 

ଆଉ ର~ନକୁ ପର�ର ପାଖରୁ ଦୁେରଇ େଦଇଥିଲା। େକମିତି େଫକ୍ େଫସବୁକ 

ଆକାଉ� େଖାଲି େସମାନ-ୁ ଦୂର କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲା। ସିEତା ଆଗେର େଯମିତି 

ତାର ସବୁ ଭୁଲ ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲା। େସ ସିEତାକୁ eମା ମାେଗ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ। ସିEତା 

ରାଗିକି କୁେହ, “eମା ନୁେହଁ ପ�ଥେମ କଣ ପାଇଁ ଆଉ କାହXକି ଏମିତି କଲ କୁହ?” ସଦା 

େମେସଜେର ସବୁ ଭୁଲର ସ�ୀକାେରାoି େଲଖିଦିଏ େକମିତି େସ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା। 

େକମିତି େସ ସିEତାକୁ ର~ନଠାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା- ଘର େଲାକ-ୁ େସମାନ- 

ସ#କ� ବିଷୟେର ଜଣାଇ େଦଇଥିଲା। େଶଷେର ପୁଣି େସମାନ-ୁ ନିକଟତର େହବାର 
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େଦଖି େଫସବୁକେର ମିଛ ଆକାଉ� େଖାଲି େସମାନକୁ ଦୁେରଇବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲା। 

ସଦାନp କୁେହ, “ପି�ଜ୍ ସିEତା େମାେତ eମା କରିଦିअ। ତୁମ ଭଲ ପାଇବାେର अf େହାଇ 

େକାଉଟା ଠିକ େକାଉଟା ଭୁଲ ଜାଣି ନପାରି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରି େଦଇଛି।” ସିEତା କୁେହ, 

“ମଁୁ ତୁମକୁ େକେବ अବିଶ¤ାସ କରି ନ ଥିଲି ସଦା େହେଲ ମଁୁ ତୁେମ େମା ସହ ଏମିତି କିଛି 

କରି ପାରିଲ ମଁୁ ଏେବ ବି ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନି। ଆଜି ବି ମଁୁ ତୁମକୁ ସେpହ କରି ନ ଥିଲି।  

ତୁମକୁ ସେpହ କରିଥିଲା ର~ନ େଫକ୍ େଫସବୁକ ଆକାଉ�କୁ େନଇ। େସ ହX େମାେତ 

କହିଥିଲା ତୁମକୁ ପଚାରିବାକୁ। ମଁୁ ତାକୁ କହିଥିଲି ସଦା େକେବବି ଏମିତି କରିବନି େହେଲ 

ମଁୁ ଭୁଲଥିଲି। େହେଲ ମଁୁ ଏେବ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ର~ନ ଆଉ ମଁୁ अଲଗା 

େହବା ପଛେର ବି ତୁେମ। ଏଇଟା ର~ନ ଜାଣି ନଥିଲା କି ମଁୁ ବି ଜାଣି ନଥିଲି। ଏେତ 

ସରଳ େଚେହରା ପଛେର ଏେତ ବିକ� �ତ ମାନସିକତା। ମଁୁ ବିଲିଭ୍ କରି ପାରୁନି। େମାେତ 

ଆଜି ଠୁ େକେବ କଲ୍ କି େମେସଜ୍ କରିବନି ପି�ଜ୍ କହି ସିEତା ଚାଟ୍ अଫ କରିଦିଏ।” 

ସଦାନp ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଯାଉଥାଏ। ସିEତା ସହିତ କଥା େହବାର କିଛି 

ସମୟ ପେର ସଦାନp ପାଖକୁ ର~ନର ବାର�ାର କଲ ଆେସ। େହେଲ େସ ରିସିଭ୍ 

କଲାନି। େକମିତି ବା ରିସିଭ କରିଥାkା େସ। ପର ମୁହୂତ�େର ର~ନ ପାଖରୁ ସଦା ପାଖକୁ 

େଗାଟିଏ େମେସଜ ଆସିଲା େସଥିେର େଲଖା ଥିଲା, “ବାଃ େର ସାy ବfୁତାର ତୁ େବଶ 

ଭଲ ପରିଚୟ େଦଲୁ। େତାେତ ବହୁତ ଧନ�ବାଦ।” ସଦାନp େମେସଜଟି ପଢିଲା ତାକୁ 

େସଇ େମେସଜଟି ଛାତିେର କ�ା େଫାଡିେହଲା ପରି ଲାଗିଲା କିm େସ କିଛି ପ�ତୁ�]ର 

େଦଇ ପାରିନ ଥିଲା। କଣ अବା େଦଇଥାkା ସବୁ ଭୁଲ ତ ତାହାର। 

 ସଦାନp ନିଜକୁ ନିେଜ ଭାେବ ମଁୁ ତ ଏମିତି ପିଲା ନ ଥିଲି। ସତେର ଏ अfେପ�ମ 
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ମଣିଷକୁ କଣ ନ କରାଏ। େସ ସିEତାକୁ eମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। େହେଲ େଫାନ୍ କି 

େମେସଜ୍ କରିବାକୁ େସ ସାହସ କରି ପାେରନି। ଦିେନ ସିEତାକୁ ହ� ାଟ୍ସଆପେର अନଲାଇନ 

େଦଖି ସଦାନp ସାହାସ କରି େମେସଜ କଲା, “ସିEତା ପି�ଜ୍ େମାେତ eମା କରିଦିअ େମା 

ଭୁଲ ପାଇଁ ମଁୁ अନୁତ�।” ସିEତା େମେସଜ େଦଖିବାର େଢର କିଛି ସମୟ ପେର ରିପ�ାଏ 

ଦିଏ, “େଦଖ ସଦାନp ତୁେମ େମାେତ େମେସଜ କି େଫାନ କେଲ େମାର େସ ସବୁ ଘଟଣା 

ଯାହା ତୁେମ େମା ସହିତ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ବାର�ାର ମେନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପି�ଜ୍  େସସବୁ 

ମଁୁ ମେନ ପକାଇ ଆଉ କ� ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁେମ ଯଦି େମାର ଟିକିଏ ବି ଭଲ 

ଚାହୁଁଥାअ େତେବ ପି�ଜ୍ େମାେତ େକେବ କଲ୍ କି େମେସଜ୍ କରିବନି। ହଁ ତୁେମ eମା ଚାହଁ 

ନା େତେବ ଏମିତି େକେବ କାହା ସହ ଆଉ ଜୀବନେର କରିବନି। ଭଗବାନ ତୁମକୁ eମା 

କରିେଦେବ। କିm ପି�ଜ େମାେତ ଆଉ େକେବବି କଲ କି େମେସଜ କରିବନି। �ିତିର 

ଚାଟ୍अଫ୍ େହାଇଯାଏ।” ସଦାନpର ଚାରି ପାଖେର େଯମିତି ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। 

ସିEତାକୁ ହରାଇ ସାରିଥାଏ। ନିେଜ ନିଜକୁ ପ�ତି�ା କେର େସ ଭଲ ମଣିଷ େହବ େବାଲି। 

ଏମିତି କିଛି ମାସ ଗଡିଯାଏ। ନା ର~ନ ନା ସିEତା ସହିତ ସଦାନp େକେବ କଥା 

େହାଇଛି। େକେବ େକେବ ହ� ାଟ୍ସଆପେର अନଲାଇନ ଆସିେଲ ସିEତାକୁ अନଲାଇନ 

ଥିବାର େଦଖିେଲ ଏେବବି ଖୁସି େହାଇଯାଏ କିm େସ େକେବ େମେସଜ୍ କେରନି। େହେଲ 

େସ େସହି ସମୟେର ର~ନକୁ अନଲାଇନ େଦଖିେଲ ତାକୁ େକାଉଠି େଗାେଟ ହୃଦୟ 

ଭିତେର କ� ହୁଏ କିm େସ ନିଜକୁ ନିେଜ େଯମିତି କୁେହ ନା ତାକୁ ଜମା କ� େହଉନି। 

ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପେର େସ ଉଭୟ ର~ନ ଆଉ ସିEତାର ନ�ର୍ କୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଏ। 

େଫସବୁକେର ମଧ� େସ ଦୁହି- ଆକାଉ�କୁ ବ� କ କରିଦିଏ। େସ ଭାେବ େସମାନ-ୁ 
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େଦଖିେଲ ସିନା କ� ଲାଗିବ  ଆଉ ଏମିତିେର ସିEତା ସହ ପୁଣି କଥା େହାଇ ତାକୁ ଆଉ କ� 

େଦବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲା। 

 ଆଜିର ଦିନେର େସ ଘଟଣାକୁ ଚାରି ବଷ� ପୁରି ଗଲାଣି। େହେଲ ସଦାନp େକେବବି 

ସିEତାକୁ କ�ା�୍ କରିବାକୁ େଚ�ା କରିନି ନା ସିEତା େକେବ ସଦାନpକୁ। ତଥାପି େବେଳ 

େବେଳ ସିEତାର ସE �ତିେର ସଦାନp ର ଆଖି ଝଲସି ଉେଠ ଆଉ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ େହାଇ 

େବାହିଯାଏ। େସ ଜାଣି ବି ନ ଜାଣିଲା ପରି अଭିନୟ କେର କିm େବାଧହୁଏ ଆଜି ବି ସିEତା 

ସଦାନp ର ହୃଦୟ ର େକଉଁ ଏକ अେଦଖା େକାଣେର ସାଇତି େହାଇ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଦିନ 

ରହିଥିବ। 

 

ଗ�ାମ- କଲାଡ଼ିେପା- ଟିଟ� ାପyା 

ଭାୟା- ଗୁମାଗଡ଼ଜିଲ� ା- କfମାଳ 

ପିନ- ୭୬୨୦୨୯ 

ଦୂରଭାଷ- ୯୪୩୯୫୪୨୫୨୧ 

 

ବୃ]ି- ଶିeକତା, ପ�ାଥମିକଶିeକ,  

ବିଦ�ାଳୟ ଓ ଗଣଶିeା ବିଭାଗ ଓଡିଶା ସରକାର 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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କା]tକ ପାଣିଗ�ାହୀ 

ଶିeା ଓ ଶିeକ ଶିeା ଓ ଶିeକ ଶିeା ଓ ଶିeକ ଶିeା ଓ ଶିeକ : : : : କାଲି ଓ ଆଜିକାଲି ଓ ଆଜିକାଲି ଓ ଆଜିକାଲି ଓ ଆଜି    
େହ ଗୁରୁେଦବ, 

ଆଜି କାହXକି ତୁେମ କହିଥିବା 

କଥା ସବୁ ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଛି... 

ଆଜି କାହXକି ତୁେମ େଦଇଥିବା 

ପାଠ ସବୁ अଧା अଧା ଲାଗୁଛି... 

ଆଜି କାହXକି ତୁେମ େଦଖାଇଥିବା 

ଆେଲାକିତ ରା^ାଟା अfାରୁଆ ଲାଗୁଛି 

ଆଜି କାହXକି ତୁମ ହାତଗଢ଼ା ମଣିଷଟା 

ବିକଳାy ପରି ଲାଗୁଛି... 

େସ ଦିନ ପ�ା~ଳ ଭାବେର 

କହିପାରୁଥିବା ମ�ଟା 

ଗୁରୁ ବ� ହE ା, ଗୁରୁ ବିzୁ, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶ�ର 

ଗୁରୁ ସାeାତ ପରଂବ� ହE  

ତେସୖEଶ�ୀ ଗୁରେବ ନମଃ 

ଆଜି କାହXକି ପାଟି ଖନି ମାରିଯାଉଛି...? 

ଆଜି କାହXକି ଶିeାଦାନ ମହତ ଦାନର 
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ପରିଭାଷାଟା ବଦଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି 

ଆଜି କାହXକି ଲାଗୁଛି 

ଶିeାକୁ ଦାନ କରିବା ପ�ବୃ]ିଟା 

ଶିeାକୁ ଧନ କରିବାେର ବଦଳିଯାଇଛି... 

अେବୖତନିକ େସବାଟି ଆଜି କାହXକି 

େବତନ ଭିତେର ସୀମିତ େହାଇଯାଇଛି 

ଗୁରୁଶିଷ� अନାବିଳ ସଂପକ� ଭିତେର 

ଆଜି କାହXକି ଆବିଳତାର କଳ- ଲାଗିଛି 

ଶିeାେଜ�ାତି ବହନର ସମଥ�ମନେର 

ମାନସିକତାର Ìଳନ ଘଟିଛି 

ସଂଯମର ବା]�ାବହ ପାେଖ 

ଆଜି କାହXକି ସଂଯମ ବିଚୁ�ତି 

େହ ଗୁରୁେଦବ କୁହm ତ େଦଖି 

କାହXକି ଆଜି ଶିeା ଓ ଶିeକ ବିପରୀତମୁଖି 

ସତେର କଣ ଶିeାରମାନ ବଦଳିଛି? 

ନା ଶିeା େଦବାର ମାନସିକତା 

କୁହm ତ ଥେର! 

ସତେର କଣ ସମୟ ଏମିତି ବଦଳାଇପାେର 

ଶିeା ଓ ଶିeକର ଗୁଣବ]ା 
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ବିଦ�ାଦାନର ମହାନତା 

ବିଦ�ାଦାନର ବଦାନ�ତା 

ଯଦି ନା 

େତେବ କାହXକି ଏ ବିଶୃ¬ଳତା 

ଯଦି ହଁ 

େତେବ କଣ ତାର େଶଷ ରା^ା 

େହ ଗୁରୁେଶ�/ 

ଆଜି ବି ମଁୁ ପଥଭ� � 

କାହାକୁ ମଁୁ ଆପେଣଇବି 

ତୁେମ େଦଇଥିବା ସବ�ଶିeର ଦାନକୁ 

ନା ଆଜି ପାଉଥିବା ସବ�ଭିeାର ମାନକୁ... 

 

ବ� ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୯୨୫୬୫୮୫୧ 
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କାହ} �ଚରଣ ସାହୁ 

େମୗସୁମୀ ଓ ବିଧାତାେମୗସୁମୀ ଓ ବିଧାତାେମୗସୁମୀ ଓ ବିଧାତାେମୗସୁମୀ ଓ ବିଧାତା    
େମୗସୁମୀ ମଁୁ ତୁମକୁ େକେତ ଭଲପାଏ 
ତୁେମ ନି�ୟ ଜାଣିଥିବ 
ତୁମପାଇଁ େକେତ କବିତା େଯ େଲଖିଛି 
ମନକୁ େମା ବୁଝିପାରୁଥିବ [୧] 
ତୁେମ େଯେତେବେଳ େକଇଦିନ ପାଇଁ 
ଆସି େମା ଠୁ ଚାଲିଗଲ 
ଖୁବ୍ ମଁୁ େଖାଜିଛି ତୁମକୁ ଏକାkେର 
ଭାyିଛି େମା ମେନାବଳ [୨] 
ତଥାପି ଭଲପାଇଛି ତୁମକୁ େମା ହୃଦୟରୁ 
ଭୃେeପ କରିନାହX େକେବ 
ତମ ସE �ତିକୁ େନଇ ଗାଇଚି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ 
େବସୁରା କକ�ଶ अନୁରାେଗ [୩] 
େମା ପ�ତୀeାର ଆଜି ଘଟିअଛି अk 
ତୁେମ ଆସିଛ ବଷ�ା ସାଥୀେର 
େବଲଗାମ େମା େଦହକୁ ଭିେଜଇଛ 
ମ¦ି ତୁମ ପ�ୀତିଧାେର [୪] 
ଆସିଲା ପେର ତୁେମ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି 
େମା ଦରଦୀ ହୃଦୟ ଗ�ାେମ 
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ସବୁଜିମା େଖଳି ଯାଇଛି ସବୁଦିଗ 
ବିହଗ ଉଲ� ାେସ ଭ� େମ [୫] 
ଚଷା ଚେଷ ଆନpେର ଗୀତଗାଇ 
ଶୁ� େeତେର ତାର 
ଲyଳର ଧାେର ବୁଣଇ ବିହନ 
ବୁହାଇ ଝାଳ େଦହର [୬] 
େକେତ କ�େର ଜୀବନ ଜୀअଁଇ 
ଯାଯାବର କାଦୁअେର 
ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଓପାସ ରୁହଇ 
ଦିନବିେତ ରାଜପଥେର [୭] 
ସଂଘଷ� କରୁଥାଏ ଦିନ ତମାମ 
ଏେଣ େତେଣ ବୁଲି 
ଖେw ରୁଟି ଖାଇ େଶାଇଯାଏ 
ସବୁ ଯ�ଣାକୁ ଭୁଲି [୮] 
ହାଏେର! ବିଧାତା ବିଚିତ�  େତା େଖଳ 
ପାେର ନାହX େକହିଜାଣି 
େକେବ ତୁ ହସେର େକେବ ତୁ କାpେର 
ରଚିଚାଲୁ େତା କାହାଣୀ [୯] 

ପwକାମାଳ, ମ. ରାମପୁର, କଳାହାwି 
ଇେମଲ୍ : kahnuchsahus@gmail.com 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 
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अମି�କା ସ�ାଇଁ 

ମାଆ ପରି କିଏ େହବାମାଆ ପରି କିଏ େହବାମାଆ ପରି କିଏ େହବାମାଆ ପରି କିଏ େହବା    
ଦଶମାସ ରଖି ଜନମେଦଲୁ ତୁ, ଧରାକୁ ଆଣିଲୁ େମାେତ 
େକେତ କ� ସହି େମାର ଲାତ ଖାଇ, ସହିଲୁ ଭାର େଯ େକେତ 
େକେତ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି େସବା ଯତ}  େମାର କଲୁ 
େତାହରି େସ}ହର ପଣର ତଳେର ବୁକୁଚିରି ଖାଦ� େଦଲୁ 
 
େକେତ अଳି अq�ଳି अଝଟ େମାର, ହସି ହସି ତୁ ସହିଲୁ 
ନିେଜ ନ ଖାଇ େତା େପଟକୁ ତୁ େମାେତ ଖାଇବାକୁ ସବୁ େଦଲୁ 
ଜ� ର ଥwା କାେଶ अନିଦ� ା ରହିତୁ େମାର ଯତନ େଯ େନଲୁ 
େମା ଆଖିର ଲୁହ ସହି ନ ପାରି ତୁ ପଣତେର େପାଛୁଥିଲୁ 
 
ସବୁ ମେନअଛି ତଥାପି ରହୁଛି, ବୁଝିଲି ନାହX େତା ଦୁଃଖ 
େତା’ଠାରୁ ମୁହX ଦୂରେର ରହିଲି, ଲଭିଲି ମାୟାର ସୁଖ 
େବାଉ ଏ अଧମ eମା ମାଗୁअଛି, ରଖିଥିବୁ ଆଶୀବ�ାଦ 
େତାେତ େହଳା କରି अନୁତ� ମୁହX ମନେର ଆସୁଛି େଦଖ 
 
ମାଆ ପରି କିଏ େହବ ଏ ସଂସାେର ସିଏ ତ ଜଗେତ େଶ�/ 
ତା ଋଣ େକେବ େହବନି େହ ସୁଝି, କେର େସ େଯତିକି କ� 
 

ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫ 
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ପ�କାଶ ଚp�  ପwା 

ଆମର अଟଳ ଆମର अଟଳ ଆମର अଟଳ ଆମର अଟଳ : : : : अମର अଟଳअମର अଟଳअମର अଟଳअମର अଟଳ    
େହ ଯୁଗପୁରୁଷ  ଏ ଯୁଗେର େଶ�/ 

अନନ� ତୁମ ବ�oିତ�  

अଟଳ अଚଳ  େହ ମହାମହୀମ 

ନୁେହଁ େକହି ସମକe 

ସଂଗ�ାମ ତୁମର   ଏକମାତ�  ମ� 

ହୃଦେୟ ରହିଛି ସଦା 

ଆଖିେର ଆଖିଏ   ସ�ପ}ଥିଲା ସତ 

ସୁନାର ଭାରତ ଏକା 

ଗଢ଼ିବାକୁ ଏକ  ସୁନାର ଭାରତ 

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପ} 

ନିୟତି ନିେq�େଶ  ରହିଗଲା ବାକି 

ସ�ପ} େହଲା अସଂପ%ୂ� 

ପଲ� ୀଠାରୁ ଦିଲ� ୀ  ସବୁରି ହୃଦେୟ 

ତୁମରି �ାନ ନିଆରା 

େପାଖରାନ୍ ପରୀeା  ପରମାଣୁ अେ± 

ଚକିତ େହ ବିଶ�ସାରା 
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ନାମେର अଟଳ  ହସ ଛଳ ଛଳ 

କଥା କଥାେକ କବିତା 

ଶାଣିତ ଭାଷେଣ   ହସ ହସ ମୁେଖ 

କହୁଥିଲ ମନବ�ଥା 

ହିpୁତ�  େବଦନା  ଉଦାର ଭାବନା 

ନବଭାରତର ବୀର 

କବି, ରାଜେନତା  େହ ମହାନ େନତା 

ତୁମକୁ େକାଟି ଜୁହାର 

 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ଜୟk କୁମାର ସାହୁ 

ତୁମପରି କିଏ େହବତୁମପରି କିଏ େହବତୁମପରି କିଏ େହବତୁମପରି କିଏ େହବ    
ତୁମପରି କିଏ େହବ 

ବରଷା ବଷtେଲ 

ଝରକାେର ହାତ େଦଖାଇ 

ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଥିବ 

ତୁମପରି କିଏ େହବ! 

 

ଓଠରୁ ତୁମର 

ଶୁଣିବାକୁ କଥା 

ମନ ସବୁେବେଳ ଝୁରୁଥିବ 

ତୁମ ପରି କିଏ େହବ! 

 

େଦଖିବା ଆଗରୁ 

କାଗଜ ଉପେର ଏଇ ହାତ 

କଲମେର ତୁମ ଛବି ଆ-ୁଥିବ 

ତୁମ ପରି କିଏ େହବ! 

 

अନାମିକା ପରି ଲାଗ 

ଗ�ରୁ ଝରି ତୁେମ 

ସ�ଗ�ର ପରୀ ତୁେମ 

 

ଆଖି ଚାହX ରହିଥିବ 

ତୁମ ପରି କିଏ େହବ! 

 

अଜବ େପ�ମର  

େପ�ମିକା େମାହରି 

ତୁମ ହାତଧରି 

ଏଇ ପାଦ ସବୁଦିନ ଚାଲୁଥିବ 

ତୁମ ପରି କିଏ େହବ! 
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େକଶରୀ ପ�ସାଦ ମହାkି 

ମୁଁ ସପନର େସୗଦାଗରମୁଁ ସପନର େସୗଦାଗରମୁଁ ସପନର େସୗଦାଗରମୁଁ ସପନର େସୗଦାଗର    
ଜୀବନଟା େମାର अତୀତ ସE �ତିର ଏକ अବା^ବ ପୃ/ା 

େସ ପୃ/ାକୁ ପଢୁ ପଢୁ େମାର ମେନପଡ଼ିଲା ବହି} ଶିଖାର କଥା 

େସ ସରଳ, େକାମଳ ଓ େଗାେଟ ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା 

େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର ରାଗିଯାଇ ସାଜିଥାଏ eଣେକାପା 

ପିଲାଦିନୁ ତା ସହ ଥିବା ସଂପକ�ର अଭୁଲା ଗାଥା[୧] 

 

େମା ସାଇେକଲେର ବସି ଭଦ� କରୁ ଯାଜପୁର ଯାତ� ା 

େବୖତରଣୀ କୁଳେର ଫେଟା ଉଠାଇବାର କଥା 

େମା ସହ ତୁgା କଳିକରି अଭିମାନେର ଥାଏ ତାର ଆଶା 

ତଥାପି ଚେକାେଲଟ୍ େଦଇ ମାନଭ~ନେର ଲାେଗ େମା ନିଶା 

ସକାଳର ପଦE କଢ଼ି ପରି େକାମଳ, ସେତଜ ମନମୁ©ା 

େକାମଳ ଖରାେର ତା େସୗpଯ�� େଦଖି ଡାେକ ମଁୁ ତାକୁ ସି}©ା 

େଯେତେବେଳ େସ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷଟା ଆସିଗଲା ଆମ ମଝିେର 

ସଂପକ�ଟା ଭାyିଗଲା ଗ�ାସ୍ ସ�ାବ୍ ପରି େମା ଆଖି ଆଗେର 

ଆଜି ଏ େବୖତରଣୀ ନଦୀର କୂେଳ 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରୁଣା ପ�ୀତି ଏ ଛାତି ତେଳ 
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ନଦୀର େସ�ାତ େହବାକୁ ଲାଗିଛି ପ�ଖର 

ତଥାପି ମଁୁ ତା अେପeାରତ େପ�ମିକ ପ�ବର 

ନଲାଗୁ ତାକୁ କାହାର ନଜର 

ମଁୁ ତା ସପନର େସୗଦାଗର 

ମଁୁ ତା ସପନର େସୗଦାଗର 

 

ଭଦ� କ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୧୯୪୬୦୧ 

ଇେମଲ୍ : keshariprasadmohanty2001@gmail.com 
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ହରିହର ପwା 

ପର^ ପର^ପର^ ପର^ପର^ ପର^ପର^ ପର^    
ସଖୀଟିଏ ପଚାରିଲା ପୀରତି ପାଇଁ 

ଏ ଦୁନିଆଟା ଭିତେର ଆଉ କିଏ ନ ଥିେଲ େଯ 

ଏମିତି अଜବ ପଥର ସହ ଭାବ ବାfିଲି 

 

ଏଠି ମୁହୂ]�କେର େକେତ େକେତ ଶିଶୁ 

ଜନE ନିअkି ଏକ ନିqt� ପରିଚୟ ନଥାଇ ବି 

ବଡ଼ ହୁअkି, ବଡ଼ େବାଲାkି ଓ େକେତ ରକମର 

େଭକ େଦଖାkି ପୀରତି ପାଇଁ 

ବିରତି ନଥାଇ େଶାଷି ଦିअkି ତ’ ଏକଦମ ସବୁକିଛି 

େବେଳ େବେଳ ନିେଜ ବି େଶଷ େହାଇଯାଆkି 

େଖାଜkି କି ଏମାନ- ମଧ�ରୁ କାହାକୁ େଯ ଏଠି 

ଭାବର ବି ମପାଚୁପା ସଂ�ା ଥାଏ 

 

ଯାହା ସବୁ ସୀମାବ� ଥାଏ େହାଇ 

ଫୁଲଟିଏ, ଫଳଟିଏ अବା ବିpୁଏ ଜଳେଦଇ 

ଭାବ ଜମାଇ ହୁଏନା, ମନ ଭିତେର ଫୁଟୁଥିବା 
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ନିଃସyତା କ�ମଶଃ େଦହମନକୁ 

େଶାଷି େନଇଗଲାପେର ବି େଶାଷ େମେ�ନା 

 

ମଁୁ ଜାେଣ େମା ଭିତେର ପର^ ପର^ 

अfାର େକାଠରୀ, ଏକକୁ ଆର ଆହୁରି अfାର 

ସୀମାେରଖା ପାଇଁ ଆଲୁअର ବି ବଳ ପାଏନା 

େଯେତ ମ] ହୁଏ େମା अସୀମତା େଦଖି ମଁୁ ନିେଜ 
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ରିଭୁ ଆଭୁଷଣ ପwା 

ହ^େରଖାହ^େରଖାହ^େରଖାହ^େରଖା    
େମା ହାତେର େପ�ମେରଖା 

अଛି ନା ନାହX!!! 

ଯ�ଣାେର ଚାଲିଛି ଏ ଜୀବନ 

ପୀଡ଼ାେର ଜଳୁଛି େମା ମନ 

ସୁଖର ମହକ ପାଲଟିଗଲା ସପନ [୧] 

ଲାେଗ େଯପରି ଛାଡ଼ି ପଳାkି 

ଏ ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର 

ସୁଖ�ାନେର ବାେଜ ସୁମଧୁର ସ�ର 

େମା ହାତେର ସୁଖର େରଖା 

अଛି କି ନାହX!!! [୨] 

ଏ ହ^େରଖା କୁେହ ସେତ େଯପରି 

ପ�ାୟ�ିତ କରୁଛି ମଁୁ ଗତଜନE ର ପାପ 

ନାହX ବିେଦଶ ଭ� ମଣ େରଖା, ନା अଛି ରାଜେଯାଗ 

अଛି ଏକ ନିରୀହ ହୃଦୟ[୩] 
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ହିେତଶ ମହାପାତ�  

େସ ନି�ୟ ଆସିବେସ ନି�ୟ ଆସିବେସ ନି�ୟ ଆସିବେସ ନି�ୟ ଆସିବ    
ଫୁଲର ବଗିଚାେର 

ତାରାର ଗାଲିଚାେର 

େଖାଜୁଛି ମଁୁ ତାକୁ 

େସ ନି�ୟ ଆସିବ 

େସ ହX ବ� ହE , େସ ହX अନk 

େଗାଟିଏ ହାେତ ତାର 

ଆକାଶର ବe 

अନ�ହାେତ ପୃଥିବୀର अe 

ଚାହXେଦେଲ ତାକୁ 

ଝରିଆେସ ଲୁହ 

ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଶି 

େହାଇଯାଏ େକାହ 

ଭାରି अଝଟିଆ େମା ପୁअ କାହ} ା 

ଭାyିଥାଏ ଲବଣୀ ହାwି 

େକେତ କେଲ ବି ମନା 

ନିୟେମ େସ େମା ପୁअ 

ମାତ�  େପାଛିଥାଏ 

ସମ^- ଲୁହ 

କାହାର େଚାରାଏ ଚି] 

କାହାକୁ ବନାଏ ଭo 

କାହାକୁ ତାେର, କାହାକୁ ମାେର 

ଆକୁେଳ ଡାକିେଲ 

ହୃଦେୟ ଘରକେର 

ଡାକି ଡାକି ତାକୁ 

ଗଲିଣି ମଁୁ ଥକି 

ଶୁଖି ଗଲାଣି ତ�ି 

ଶୁଖି ଗଲାଣି ଲୁହ 

େହ େଗାପାଳ... 

ପେଦ ତ କଥା କୁହ 

ଆଖି ଆେଗ ଦିଶୁअଛି 

ତାର ଦୁ�ାମୀର ହସ 

ପଲେକ ମାେତ�  ଭାସିଆେସ 
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ତାର अନk େବଶ 

ତା ଆେଦେଶ ସଯୂ�� ଆେସ 

ତା ଆେଦେଶ ଜହ}  

ତା ଆେଦେଶ ଫୁଲଫୁେଟ 

ବୀଣା କେର ଗାନ 

େସ ରାଗିେଲ ଗଗନ କେ# 

େସ କାpିେଲ ଝେର ବଷ�ା 

अଭିମାନିଆ େସ େମା 

ଦୁଃଖର ପସରା 

ପ�ତୀeାେର ବସିଛି ମଁୁ 

େସ ନି�ୟ ଆସିବ ପରା 
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ପ�ଭାତ କୁମାର ଆଚାଯ�� 

ଆଖିଆଖିଆଖିଆଖି    
ଆଖି 
अସମା� ସଂଳାପ 
ଚିତ� ମୟ ଧରିତ� ୀ 
 
ଆେବଗେର ଭିଜା ଭିଜା 
ସଜଫୁଟା େଗାଲାପ 
ଫଗୁଣେର 
अଣଚାଷ ବାତ�ା 
ପଲअେର ପୁଲକର 
ସହସ� ଜାହ}ବୀ 
େବଦନାର अସଂଖ� ପୁରବୀ 
େକେବ େକେବ ଆଖି 
ବାରୁଦର ଗଦା 
अଜସ� ¾ୁଲିy େତାେଳ 
ଶତ� � କପାଳେର 
କେହ େକେବ ମଧ�ାହ}ର କଥା 
ଆଖି 
କଷଟି ପଥର 

ସତ�ର अସତ�ର 
କପଟ, ନି�ପଟର 
ନୀଳ अଂଗୀକାର 
अନk ମହାକାଳର 
ଖଳ ଖଳ ତୁଯ�� 
ନିଦାନର ସଯୂ�� 
 
ଆଖି, 
अୟୁତ ଯୁଗର 
ତରyିତ ସ�ପ} 
ବିବ]�ନର अଛିwା ଭଗ}ାଂଶ 
ନିଜ�ନର ପରିଧିେର 
ଛନ ଛନ ଆଶଂକିତ ପeୀ 
େକାଳାହଳ ବfୁପେଣ 
ନିଶ- ସୁpରୀ 
ମାଆ ମୁେହଁ ମମତାର  
ଛଳଛଳ ନଈ, 
େକେବ ନାେଚ ଆଖି 
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ସଂ<ୃତିେର ସଂକ�େର 
ଜାkବ େଭାକେର ତ 
ଶତ ଇp�ଧନୁ ଫୁେଟ 
ଇpି�ୟ ଗଗେନ 
ବାଜିଉେଠ ପଦE ବେନ 
अସମା� ସ�ର 
ସୀମିତ ସବୁଜେର 
ମୁହୂ]� ପାଲଟିଯାଏ 
ଜୀବk ଶାଳଗ�ାମ 
 
େବେଳ େବେଳ ଛୁଏଁ 
ନିଭୃତ ଭୂେଗାଳ 
ସ�ପ}ର अଳକାପୁର 
ଆକାଂeାର କଳକଳ ସୀମା 
ସଂପକ�ର ସବୁଜ ସ�ାeର 
 
ଆଖିେର ଆଖିେର 
ଜନE ମୃତୁ� ପ�ଳୟର 
ଯୁଗାkର ଲିପି: 
ସମୟର ଉqୀ� କାନଭାସ 

अେହତୁକ ସ]ାର ସଂେକତ 
ଚାରି ଆଖିେର 
ସଂସଗ�ର अେମାଘ ଚୁ�ନ 
ପ�ାଣଁୁ ପ�ାେଣ 
ନିଲt� ସେ¸ାହନ 
ସଜଳ ସE �ତିର अଂଗନ 
 
ଆଖିଥିେଲ 
ପ%ୂ� ପ%ୂ� ଲାେଗ 
ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ପାତାଳ 
ସବୁ ଶନୂ��ାନ 
अପଲକ ଆଖିର 
अତୀp�  ଆକଷ�ଣ 
େଯଉଁଠି, अଜାଡ଼ି େହାଇପେଡ଼ 
ଆତE ାର ନିଃସ]� ସମପ�ଣ 
 

ଏଲ୍.ଆଇ.ସି କେଲାନୀ, ୨ୟ ଗଳି 
ଭ~ନଗର, ଗ~ାମ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୬୪୦୬୧୧ 
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େବବିସିEତା କର 

େମା ପିଲାଦିନେମା ପିଲାଦିନେମା ପିଲାଦିନେମା ପିଲାଦିନ    
ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି କାହX 
େସଇ ପିଲାଦିନ 
ବାଲିଧଳିୂ େଖଳ ଆଉ 
अମାନିଆ ମନ 
େଖାଜିେଲ ବି ମିେଳନାହX 
େସ ମଧୁର ସE �ତି 
ଗଁା ସାyସାଥୀ 
ଆଉ େକେତ ପି�ୟାପ�ୀତି 
ଗଁାର େସ ଆ�େତାଟା 
ଆଉ ଗାରକାଟି 
େଖଳୁଥିଲି ଦିେନ ମିଶି 
ମଁୁ ଖପରା କିତି 
କାଗଜ କେ�ଇ ଆଉ 
କାଗଜର ଶାଢ଼ୀ 
କରିଦିେନ େଖଳୁଥିଲି 
ଭାତଡାଲି, ତରକାରୀ 
ଆଜି ବି ମେନ अଛି 
େସ अଭୁଲା ସE �ତି 
ଟୁ�ସନରୁ େଫରୁଥିଲୁ 
ଧରି ଲ�ନର ବତୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  171 

ବpିତା କର 

ଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁ    
ଶୁଣ...! ଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁ 
ମଁୁ ଝୁମୁଥିବି... ତୁେମ ଗାଉଥିବ 
େମା ପ�ାଣର ସଂଗୀତ, 
ତୁମ କ� ବୀଣାବାେଦ� ବାଜୁଥିବ...! 
ତୁମ ହସିଲା ଆଖିର ଯାଦୁେର 
ମଁୁ ଗଢୁଥାଏ, ଏକ ସ�ପ}ର ମହଲ 
ତୁମ ନୀରବ ଓଠର ଭାଷାେର 
ମଁୁ ଶୁଣିଯାଏ, େସଇ ମଧୁର ଗଜଲ 
ଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁ...! 
ମଁୁ ଶୁଣୁଥିବି, ତୁେମ କହୁଥିବ 
େମା ଆଶା ପ�ଦୀପିକା 
ତୁମ ମନ अଗଣାେର ଜଳୁଥିବ 
ତୁମ ସରଳ ଆେବଗ ଶ¨େର 
ମଁୁ େଲଖୁଥାଏ, ଜାଣ ବିମୁ© ଶାୟରୀ 
ତୁମ ଗହନ ପ�ୀତିର ରyେର 
ମଁୁ ଆ-ୁଥାଏ ପରା ପ�ତିଛବି େମାର 
ଏମିତି ନିତିଦିନ ଘଟୁ...! 
ମଁୁ ଭାବୁଥିବି...! ତୁେମ ବୁଝୁଥିବ...! 
େମା ମନର ମୟୁରୀ 
ତୁମ ସରୂ ସଂଗୀତେର ନାଚୁଥିବ 
େମା ପ�ାଣର ସଂଗୀତ 
ତୁମ କ� ବୀଣାବାେଦ� ବାଜୁଥିବ!!! 
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େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ 

ବିରହିଣୀ ରାଧାବିରହିଣୀ ରାଧାବିରହିଣୀ ରାଧାବିରହିଣୀ ରାଧା    
ଭିଜୁଛି ପଲକ ଆଜି ନୟନ ଝରେର 
ଦଶ�ନାଭିଳାଷୀ େମାର ବ�ାକୁଳ ହୃଦୟ 
େକଉଁଠାେର ତୁେମ ପ�ାଣପି�ୟା ଆେହ 
େଲାକଲ¦ା ଭୟ େହଲାଣି अସହ� 
ଶୁଭୁନାହX େବାଲି ତୁମ ବଂଶୀ ସ�ର ଆଉ 
ବିରହର अଗି} ହୃେଦ ଜେଳ ଦାଉ ଦାଉ 
େଶଷ ଇgା ଖାଲି ଥେର େଦଖିବି ତୁମକୁ 
ଉଡ଼ିବା ଆଗରୁ ପି�ୟ େମାର ପ�ାଣବାୟୁ 
କଦ�ରୁ ବାସ େହଲାଣି େଯ େଶଷ 
ମରୁଭୂମି ସମ ଆଜି ଲାେଗ କୁ~ବନ 
କାpୁଛି ଯମୁନା େଦଖ ତୁମରି ବିହୁେନ 
କାେp ରାହା ଧରି େମା अବୁଝା ମନ 
େଚାରି କରିେନଲ େମା ଆଖିରୁ ନିଦ 
େଦଇଗଲ ପୁଣି ହଜାେର ସପନ 
କଟୁଛି େମା ଦିନ ପି�ୟ ତୁମ ପ�ତୀeାେର 
ଜୀବନମରଣ ମଝିେର ଜୀବନ 
ବ�ିବାକୁ ଆଉ ତିେଳ ନାହX ଇgା 
ମରିପାରିବିନି ହୃେଦ ତୁମ େପ�ମ େନଇ 
ତୁମ େପ�ମପଜୂା ମଁୁ େଯ ପଜୂାରିଣୀ 
ପଜିୂବି ତୁମକୁ ପ�ୀତି ଜଳା~ଳି େଦଇ 
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ରବୀp�ନାଥ ମହାରଣା 

ଆଶାର ନଈକୂଳଆଶାର ନଈକୂଳଆଶାର ନଈକୂଳଆଶାର ନଈକୂଳ    
ପବନର ମୃଦୁ ଆଘାତେର 

ଶିହରୀ ଉଠଇ ମନ, 

େକାକିଳର ପ�ମ ବିତାେନ 

ନାଚି ଉେଠ ଆମ�ବନ 

ଆଶାର ନଈକୂେଳ କିଏ ଜେଣ 

ସେତ କରିଛି अେପeା 

ବା�ିଚାେଲ ତା अଫୁରk େପ�ମ 

ଟାଣି ସିEତହାସ� େରଖା 

ହୃଦୟର ଏ ନିଭୃତ ପ�େଦେଶ 

କାହXକି ଏହି �pନ, 

କାହା କର�େଶ� ସେତଜ ମନ 

ନାଚିଉେଠ ଘନ ଘନ 

ଚଇତି ପବେନ ହେସ ବସk 

େଚାରା ପୀରତିକୁ ଚାହX 

ଜହ}ସାଥିେର ହେସ ନୀଳକଇଁ 

େଜାଛନା ପରଶ ପାଇ 

ଛମ୍ ଛମ୍ ନୂପୁର ତାେଳ ତାେଳ 

ନାଚି ଉେଠ କାହା ପାଦ, 

ଭଗ} ହୃଦେୟ ଶୁେଭ अହରହ 

େସ ପଦପାତ ଶ¨ 

କାହା ଓଠର ମିଠା ମିଠା କଥା 

କାେନ ବାେଜ ବାର�ାର 

ଆଶାର ନଈକୂେଳ କିଏ େସ 

େମା ସାେଥ କରିବ ଘର 
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େସୗମ�ର~ନ ପାଲ 

ବିଘ}ରାଜବିଘ}ରାଜବିଘ}ରାଜବିଘ}ରାଜ    
ବିନାୟକ ଆଜି ଲେ�ାଦର ସାଜି 

ଉଦେର କଷଣ ଭର, 

ଜାଗତିକ ସୁଖ ବି^ାେର ମୟୁଖ 

ବିନାଶ ହରଣ କର 

େଷାଳକଳା ବଳି ଚଉଷଠି କଳା 

ଭରିଛ अkର ମାେଝ 

କାରିଗର ତୁେମ ନିପୁଣ ନିଖୁଣ 

ବିବିଧ ଭyୀେର ସାେଜ 

ଗାୟକବର େଯ ଗୁହ�ପ�ବର େସ 

ଏକାeର ନାେମ ବିଧି 

ଶୁଭ ପରିଣୟ ଲାଭeତି ଭୟ 

ତୁମଠାେର ରି�ି ସି�ି 
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ଦୀପକ ଷଡyୀ 

ସ#କ�ସ#କ�ସ#କ�ସ#କ�    
ସ#କ� ନଈ ବଢି ପାଣି 

େବଶକିଛି ବିଶ�ାସ କୁ ଭରସା କରି 

ବାଲିବ^ା  ପେର ବାଲିବ^ା ଲଦି 

ନିେଘାଡ  ନିଦେର େଶାଇ ହୁଏନି ଘେର ଭୟ ଥାଏ 

ବଷ� ଆକାଶେର ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ଶ¨େର ନିଦ ଭାyି ଯିବାର ଭୟ 

ବତ�ମାନ େଧାଇ ଯିବାର ଭୟ  

ପ�ଚୁର ଆଶ-ା ବଢି ପାଣିେର 

 

 

अଧ�ାପକ, େରାଲାw ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହE ପୁର – ୧୦ 
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େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ 

अଳିଆ ଗଦାର अେଲାଡ଼ା ତୁଳସୀअଳିଆ ଗଦାର अେଲାଡ଼ା ତୁଳସୀअଳିଆ ଗଦାର अେଲାଡ଼ା ତୁଳସୀअଳିଆ ଗଦାର अେଲାଡ଼ା ତୁଳସୀ    
କଟକ ସହର ବଡ େମଡିକାଲ 

ଆସkି େସଠାକୁ େରାଗୀ ହଜାର ହଜାର 

ମୟରୂଭଞିଆ ମଁୁ ଯାଇଥିଲି କାଲି 

େଦଖାଇବାକୁ େମା अସୁ� ଶରୀର              [୧] 

ଡାoର େଦଖି େମା ଦୁବ�ଳ ଶରୀର 

େଲଖିେଲ ଔଷଧ େଗାଟିଏ ପୃ/ାର 

େସ ଔଷଧ ପୁଣି ମିଳିବ କହିେଲ 

अମୁକ େଦାକାନ अମୁକ ଜାଗାର                [୨] 

େଖାଜି େଖାଜି ଯାଇ ପହ�ିଲି େସଠି 

ବଢାଇେଦଲି ମଁୁ ଔଷଧ ଚିଠାଟି 

େଗାଟିଏ ଔଷଧ ନଥିଲା େବାଲି େସ 

କହିଲା ଦିअm େମାେତ ଦି' ମିନିଟି               [୩] 

ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସି ପାଖ ଚଉକିେର 

ଚାହXଲି ରା^ାକୁ अନ�ମନ<େର 

ଲାଗିଲା େଯମିତି ହଠାତ୍ କିଏ େସ 

ଡାକିେଦଲା େମାେତ अଜଣା ସ�ରେର           [୪] 

ଏପଟ େସପଟ େଦଖିଲି ମଁୁ େକେତ 
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ଜାଣିପାରିଲିନି ଡାକୁଛି କିଏ େସ  

ହଠାତ୍ େଦଖିଲି ପାହାଚ କଡକୁ 

ସାତ ଆଠ ପତ�  ତୁଳସୀ ଗଛେଟ                   [୫] 

ଔଷଧର େଖାଳ ଜରି ଓ ଗୁଟୁଖା 

ତା ମଝିେର ସିଏ ହେସ ଫିକା ଫିକା 

ତିନି ଚାରି ପତ�  ପାନ େଛେପ ନାଲି 

ହାÓା ପବନେର ଝୁେଲ ଏକା ଏକା                [୬] 

ଲାଗିଲା େଯପରି କହୁଛି ତୁଳସୀ 

अkର େବଦନା ହୃଦୟେର ଜାକି 

अଭିମାନଭରା ଛpେର କୁେହ େସ 

େକହି ନାହX ଏଠି େଯ େମାେତ ଚିହ} �ଛି              [୭] 

ତୁଳସୀ କଥାେର ମେନପଡିଗଲା 

ମାଟି ଘର ପୁଣି ତୁଳସୀ ଚଉରା 

ସଞବତୀ ଧରି ଚଉରା ମଳୂେର 

ପ�ାଥ�ନା କରିବା ସE �ତିେସ ନିଆରା                   [୮] 

ଆଜି ସବୁଆେଡ ବଡ ବଡ େକାଠା 

ସଂ<ାର ନିୟମ ଟ-ା ପାେଖ ବ-ା 

ମଣିଷ ଚିେହ}ନା ମଣିଷକୁ ଆଜି 

ବି�ାନ ବି କେହ କିଏ େସ େଦବତା               [୯] 

ଭyା ପାହାଚର େକାେଣ ଛିଡା େହାଇ  
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ପଚାେର ତୁଳସୀ ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇ 

ନାଲି େନଳି ଧଳା ବଟିକା ପଛେର 

ଆୟୁଷକୁ ତୁମ ସାରୁଛ କି#ାଇଁ                      [୧୦] 

ସୁ� ରଖ ସ�ା�� ଚି�ାର କରୁଛ 

େଶ�/ ଜୀବ େବାଲି ଡିଂଡିମ ପିଟୁଛ 

ପ�କୃତିକୁ କରି ତୁମ ହତାଦର 

କି ସମାଜ ତୁେମ ଗଢିବ ଭାବୁଛ                    [୧୧] 

अଳିଆ ଗଦାର ତୁଳସୀେଟ ମୁହX 

ସନମାନ ଛାଡ ଆଦରବି କାହX 

ଧନ କି ରତନ ନୁେହଁ େବାଲି େବାେଧ 

ନଜର କାହାରି େମା ଉପେର ନାହX                [୧୨] 

ତଥାପି େଦାଷ ମଁୁ େଦଉନି କାହାକୁ 

ପଡ଼ିଛି ଆଦରି େମା ନିଜ ଭାଗ� କୁ 

ଜାଣିଛି ଜୀବନ େମାର ଦୁଇ ଦିନ 

ଥରେଟ ସ¸ାନ ଦିअ ଏ ମାଆ କୁ                  [୧୩] 

अଜଣା ଯୁବକ େବେଗ ଚାଲିଗଲା 

ତାର ପାଦ ତେଳ ମା ଟିଏ ଥିଲା 

ଚି�ାର କରି ମଁୁ ଉଠିଲି େସଠାେର 

ଟିେକ ଚାହX ତଳ ବାଟ ଚାଲ ଭଲା                [୧୪] 

ହସି ହସି େସହି ଯୁବକ କହୁଛି 
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अଳିଆ ଗଦାର ଆେଟ ଏତୁଳସୀ 

ଏହାକୁ ମାଡିେଲ େଦାଷ କିଛି ନୁେହଁ 

ନେହେଲ ବାଟେର ଚାଲିବା େକମିତି             [୧୫] 

ତାର କଥା ଶୁଣି ଲାଗିଲା େଯମିତି 

ଧରାଶାୟୀ ମା' ତୁଳସୀ କହୁଛି 

ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିଛି େଯେବଠୁ 

ବସୁଧା ଜନନୀ େଗାମାତା କାpୁଛି                [୧୬] 

େବଶି ଦୂର ନୁେହଁ ଆଉ େସହିଦିନ 

ଭୂପତିତ େହେବ ସେବ� ସନାତନ 

ଏ ଦୁନିଆଁ େଯେବ ଚିହି}  ନପାରଇ 

େଦଇ ନଜାଣଇ ମା'କୁ ସ¸ାନ                   [୧୭] 

ସହି ନପାରିଲି ମା'ର ଭdନା 

eମା ଚିkିମେନ ଉଠିଲି ତତ୍eଣା 

ଯତେନ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େସଠାରୁ 

ଆଣି ଲଗାଇଲି େମା ଘର अଗଣା              [୧୮] 

अଳିଆ ଗଦାର अେଲାଡା ତୁଳସୀ 

ଚଉରାେର ମp ମp ହସୁअଛି 

ହସ େଦଖିତାର ମେନ ମଁୁ ଚିkିଲି 

େବାେଧ ସନାତନ ଆଜି ବି ବ�ିଛି 

େବାେଧ ସନାତନ ଆଜି ବି ବ�ିଛି              [୧୯] 
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ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି 

ବିପିଏଲ୍ କାଡ୍�ବିପିଏଲ୍ କାଡ୍�ବିପିଏଲ୍ କାଡ୍�ବିପିଏଲ୍ କାଡ୍�    
ନଈପଠା ବିଲ ସୁନା ଧାନେeତ  

ହସୁଥିଲା ସୁନା େସାରିଷ ଫୁଲ,  

ସନିଆ ପ�ଧାନ ମନ ଭରିଯାଏ  

େଦଖିେଦେଲ ଥେର ସୁନା ଫସଲ। [୧] 

ହଳ କରିବାକୁ ସନିଆ ଆସଇ  

ସକାଳୁ ଧରି ତା ହଳଲyଳ,  

ଦିନ ଦଶଟାେର ଗଉରୀ ତା ±ୀ  

େନଇ ଆେସ ଶାଗ ବାସି ପଖାଳ। [୨] 

ନାନା ଜାତି ପନିପରିବା େତାଳି 

ଗଉରୀ ବିକଇ ହାଟେର େନଇ, 

ବଡ଼ ବାବୁମାେନ ପରିବା କିଣkି 

ଶାଗ ଲ-ାପରି ପଇସା େଦଇ। [୩] 

ଡିନର ଲअ� ବାବୁଏ ଖାଆkି  

ଡାଇନିଂ େଟବୁଲ ଉପେର ଯାଇ 

ଦିନଟିଏ କିଏ ବାବୁ ଭାବkିନି  

ସନିଆ ପଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ। [୪] 
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ଖତ ସାରେଦଇ ଚାଷ କରିଥାଏ  

ବନ�ା ମରୁଡ଼ିେର ଯାଏ ଉଜୁଡି,  

ଋଣେନଇ ପୁଣି ନିଲଠା ଚାଷୀଟା 

ଆଶା ରଖିଥାଏ ବ�ିବା ପାଇଁ।। [୫] 

ସରପ� ଆସି କହିେଲ ସନିଆ  

ବିପିଏଲ୍ କାଡ଼� େନଉନୁ କାହX,  

େତା ପାଇଁ େକେତ େଯାଜନା ଏଥର  

େନଉନୁ ସୁେଯାଗ ସନା କି#ାଇ। [୬] 

ଖ��ପାଣି କିଛି କରିେଦ ସନିଆ 

ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହX, 

ଫସଲ ବୀମା ବିଜୁ ଆବାସ 

ଉଜ� ଳା େଯାଜନା ସବୁ େତା ପାଇଁ। [୭] 

ଏକ ଟ-ାେର େକଜିଏ ଚାଉଳ 

ଜୀବନସାରା ତୁ ବସିଖାଇବୁ, 

ବୁଢାବୁଢୀ ତୁମ ନାେମ କରିେଦବି 

େପନ୍ସନ୍ ପାଇ ତୁ ଘେରବସିବୁ। [୮] 

ନଈପଠା ଜମି ବିକିଲା ସନିଆ 

ସରପ�ଠାରୁ ଆଠ ହଜାର େନଇ, 

ପା�ହଜାର େନେଲ ସରପ� 
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ସନିଆ ନାଆଁେର କାଡ଼� େଦଇ। [୯] 

ଗଉରୀ ଜାଣିଲା େବଳକୁ ଖବର 

ସନିଆ ହାତେର କିଛି ବି ନାହX। 

ବଳଦ ଦୁଇଟା ବିକିଲା େଶଷେର 

କରଜ ଉଧାର ସୁଝିବା ପାଇଁ। [୧୦] 

ଖଟୁଥିଲା ନିତି ଭିଟା ମାଟିଟାେର 

ଗରବେର େକେତ ଛାତି ଫୁେଲଇ। 

ଗଉରୀ ଆଉ ଯାଉନି ହାଟକୁ 

ନାନା ରକମର ପରିବା େନଇ। [୧୧] 

ଦାଦନ ମଜୁରୀ ଖଟିଲା ସନିଆ 

ବାର ଦୁଆେର ହାତ ପେତଇ। 

ନଈପଠା ଧାନ ସୁନାେeତ ଆଜି 

ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ସପନ େହାଇ। [୧୨] 

ବଡ଼ବାବୁ-ର ଖାଇବା ପିଇବା 

ଟିକିଏ ତ କିଛି ଫରକ ନାହX 

ବିପିଏଲ୍ କାଡ଼� ଧରିଛି ସନିଆ 

ବୁଲୁଛି ଏେବ େସ ଦାଦନ େହାଇ। [୧୩] 
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ସାଗର ନାୟକ 

अମର अମର अମର अମର ‘‘‘‘अଟଳअଟଳअଟଳअଟଳ’’’’    
କଥାେରअଛି 

‘ରହିନାହX େକହି ରହିେବ ନାହXଟି ଏ ଭବରy ଭୂମିତେଳ 

ସେବ� ନିଜ ନିଜ अଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିେବ କାଳ ବେଳ’ 

 

ଏକଥା ମଁୁ େଛାଟେବଳୁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ନିଜର େଲାକ-ୁ ହେରଇଛି ବି 

କ� ଲାେଗ େହେଲ ଜୀବନର େସାପାନେର ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିେର 

ମିଶିଯାଏ 

ଆଉ ଏେବ अମର ‘अଟଳ’ ପାଇଁ େମାର ଶ��ା~ଳୀ କବିତା 

 

କଳାକାର ମରିଯାଏ ସିନା 

କଳା ଏଠି ଜମା ମେରନା 

ଶରୀରଟା ଜଳିଯାଏ ସିନା 

େହେଲ ଆତE ା ଜମା ଜେଳନା -୧ 

 

ନଗ}ତାର ଦୁନିଆେର 

ନଗ}ତାକୁ ଆଦର ମିେଳ ସିନା 
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ସଠିକ କଳାକାର ସ¸ାନ ପାଏନା 

କଳା ତା କୁହୁଳି କୁହୁଳି େହାଇଯାଏ ଚୂନା -୨ 

ଏଠି ମିଛ ମାୟା ସଂସାରେର 

ସତ ସ#କ� ଗଢ଼ାହୁଏ ସିନା 

ସ#କ�ର େଡାରୀ େନଇ 

ଜୀବନର अkିମ ପଥ ଚାଲିହୁअନା - ୩ 

ଜୀବନର ମ� ଏଠି 

ଥିଟରର ସିେନମା 

େହେଲ ସାଧନାର ପୀଠ ଜଳୁଛି 

େସଠିଯାଇ ହୁଏନା ଜମା -୪ 

କଳାକାର ଏଠି ହସୁଛି 

କିm ତା अkର ଆତE ା କାpୁଛି 

अନ�କୁ ସୁଖ େଦବାକୁ ଚାହXେଲ 

ଦୁନିଆ ପାଗଳ କହୁଛି - ୫ 

ଆଜିର ମଣିଷ ବିଷକୁ ଆପେଣଇ 

अମୃତ େଫାପାଡି େଦଉଛି 

ଜୀବନର अମୃତ ଚାଖିବା ଆଗରୁ 

ତା ଶରୀରଟା ବିଷ େହଉଛି - ୬ 

ଜୀବନର ମଲୂ� ବୁଝିନି ମଣିଷ 
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ଜୀବନକୁ ଜାଳି େଦଉଛି 

ଜୀବନର ମଲୂ� ବୁଝିବା ଆଗରୁ 

େକେତଥର େସ ମରି ସାରିଛି - ୭ 

ଜୀବନର ଶାkି ଭାବି 

अଶାkିର ବାଟ ଧରିଛି 

କା�ନ ଭାବି େସ 

କାଚକୁ ସାଥି କରିଛି - ୮ 

ହରିନାମ ସତ� େହ 

ରାମନାମ ସତ� େହ 

 

ଇେମଲ୍ : sagarnayaksagu143@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  186 

ଶୁଭମ କୁମାର ଧଳ 

ସ�ପ} ନା ତୁ ସତସ�ପ} ନା ତୁ ସତସ�ପ} ନା ତୁ ସତସ�ପ} ନା ତୁ ସତ    
ଫୁଲ ନୁେହଁ ତୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା , ଛୁଇଁ େଦେଲ ଝଡି ଯିବୁ .... 

ନିମ�ଳ ହୃଦୟ ଧୀର �ିର ମନ , ସବୁେବେଳ ମହକିବୁ � 

 

ସୁpର େତା ରୂପ ପବିତ�  ଭାବନା ,କିଏ େତା ସରି େହବ .... 

ଖୁସିର ବନ େର ତୁ ଏକ ଝରଣ , ଗୀତ େହାଇ ବହୁଥିବ � 

 

ନା କଟୁ କଥା ନାହX  େତା ଛଳନା ,ରyିଲା ଇp�ଧନୁଟିଏ .... 

ଥେର େଦଖିେଦେଲ ମନ ସବୁ ଭୁେଲ,େତା ପରି େହବ କିଏ � 

 

ରy େବାଳା େଦହ ଲାଜକୁଳୀ ମୁହଁ,ଜଣାଉ ଖୁସିେର ସ¤ାଗତ.. 

ଢଳ ଢଳ ଚାଲି ଓଠ େତାର ନାଲି,ଜାେଣନା ତୁ ସ¤ପ} ନା ସତ� 

 

ପଛିେକାଟ, ଯାଜପୁର 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�  

अkିମ ପତ�अkିମ ପତ�अkିମ ପତ�अkିମ ପତ�     
ଏକ ସE �ତିର ଇଲାକାେର 

ମଁୁ ଏକା ବସିଥିଲି ସମୁଦ� ତୀେର 

ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲି 

ପ�କୃତିର ଶୀତଳ ପବନ 

ସେy ସେy ଜୁଆର ଓ ଭ,ା 

ଏବଂ ଚାହXଥିଲି ସମଦୂ�  ବeକୁ । 

େହ ପି�ୟା ...! 

େହ ନି/ୁର ଜୁଆର ...! 

अେବଳାେର ଭ,ା େଦଲୁ 

ଉବୁଟୁବୁ େହାଇ ଆହା ... ବୁଡ଼ିଗଲା 

େମା' ଭyା ହୃଦୟ 

ଶନୂ� ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ 

େମା ମନ ମpିର । 

ଗଂଭୀର ଓଢ଼ଣା ତଳୁ 

କାଚ ଆଖି ନି�ଦ େଚେହରା 

अବିକଳ ଏକ କେ�ଇ ପରି 
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ଛବିଟିଏ ଭଳି ଆ-ି େହାଇଯାଏ 

େମା' ଆଖିେର ପ�ତି ମୁହୂ]�େର । 

ସତେର, 

ଆଖିେର ତୁମ ମାଦକତା 

େନଲା କିଏ ଛଡ଼ାଇ ...? 

अପଘନୁ ତନିମା ବା କାହX ଗଲା ଲୁହ ...? 

ଇp�ଧନୁ ରy ତୁମ  

ହଜିଗଲା କାହX ...? 

କିଏ ତୁେମ େମା’ ମନକୁ 

େନଇअଛ ଲୁଟି ...? 

ସ¤ାଥ�ହୀନ କାମନାର 

େଦହଟିକୁ େବାହି 

ନିଜ େଦେହ େଦଇଛ ଗୁଡ଼ାଇ 

अହଂର ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ 

େମା ପ�ୀତିର ମଲୂ�କୁ ତୁେମ 

େଦଇଛ ଏଡ଼ାଇ ... । 

କୁହ ପି�ୟା ଏେତ ନି/ୁର 

କାହXକି େମା ପାଇଁ ... ? 

ହସିେଦେଲ କ’ଣ ତୁଟିଯାଏ ସବୁ 
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ଚାଲିଗେଲ କ’ଣ ଭୁଲିହୁଏ ସବୁ 

କହିେଦେଲ କ’ଣ ବୁଝି ହୁଏ ସବୁ 

ଦୂରତା ବଢ଼ିେଲ ସେତ କ’ଣ 

ପ�ୀତି େହାଇଯାଏ ଉଣା ...? 

 

ଶିeକ, େକpୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ – ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, କfମାଳ ଜିଲ� ା (ଓଡ଼ିଶା) 

ଇେମଲ୍ – arunpatra21171@gmail.com 
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ଗyାସୁନpିନି 
ରୁପମା ଗୁରୁ 

କଳାପ�ୀତିକଳାପ�ୀତିକଳାପ�ୀତିକଳାପ�ୀତି    
ଗୁରୁ ଦିବସଟା  ଦିବସ େହାଇଛି 

ଖାତା କଲମେର ଆଜି 

ରାଧାକି�zନ-   ସପନ ହଜିଛି 

େବସୁରା େସ ଗୁରୁଗୀତି - ୧ 

अfାରରୁ ଯିଏ  ଆେଲାକ ଆଡ଼କୁ 

ହାତଧରି େନଇଥାkି 

ଗୁରୁ େବାଲିପରା  ସମାଜ ତ କୁେହ 

େସ ଆଉ େକହି ନୁହkି - ୨ 

ସମୟ ସୁअେର  ଭ,ା େଯ ପଡ଼ିଛି 

ଗୁରୁଶିଷ� ସ#କ�େର 

େକେତ େଯ ଶିeକ  ଭଦ� ମୁଖା ପିfି 

େଖଳkି ଛାତ� ୀ ସାyେର - ୩ 

କହି ମିଠା କଥା  ପାଖକୁ ଡାକkି 

अକାରେଣ େଦହ ଛୁଇଁ 

େଯୗନ ପିପାସାକୁ  େମ�ାkି ତା-ର 

କଳି କାେp କଇଁ କଇଁ - ୪ 

ପିତାମାତା ତା’ର  ବିଦ�ାଳେୟ ଛାଡ଼ି 
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ଘେର ଥା’kି ନି�ିkେର 

କାମୁକ ଶିeକ  କାମର ନିଶାେର 

ଆହୁତି ସାେଜ ଯ�େର - ୫ 

କଳ-ର କଳା  ପ�ୀତିର େଖଳେର 

ମାେତେର ଯଦି ଶିeକ 

େକମିତି ସମାଜ  ଚାଲିବ ତ କୁହ 

ସବୁଠି ଖାଲି କଳ- - ୬ 

ସବୁଠି ଆଜିେର  କାମୁକ ଡାହୁକ 

ଲୁଚିଥାkି ମୁଖା ତେଳ 

ବିଦ�ାଳୟ େହଉ  अବା େହ ଆଶ�ମ 

ଛପିଥାkି ସବୁ େକାେଳ - ୭ 

ସମେ^ ନୁହkି  ନିଲ�ଜ େଶ�ଣୀର 

ଭଲ େକେତକ- ପାଇଁ 

କି�ିତ୍ ମାତ� ାେର  ସଂ<ୃତି ବ�ିଛି 

ବ�ିବାକୁ ଦିअ ଭାଇ - ୮ 

େକେତ ଆଶା େନଇ  ଜନମ ଦିବସ 

ଗୁରୁ-ୁ କେଲ ଉdଗ� 

ବାଡ଼ ଯଦି ଆଜି  ଫସଲକୁ ଖାଏ 

କିଏ ବା ରଖିବ େଟକ? - ୯ 

ଶିeକତା ପରା  ବୃ]ିନୁେହଁ ବ� ତ 
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ବୃ]ୁ ମେଧ� ପୁଣି େଶ�/ 

େହ ଗୁରୁ ସମାଜ  ଏ ଗୁରୁ ଦିବେସ 

ଆସେର େନବା ଶପଥ - ୧୦ 

କାହା େଦାଷ ଆେମ  େଦଖିବା ଆଗରୁ 

ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି େନବା 

କାମନା ବାସନା  ମନୁ େପାଛି େଦଇ 

ଶାkିର ଦୂତ ସାଜିବା - ୧୧ 

େକହି ଯଦି େକେବ   କୁେହ ଥ,ା କରି 

ନିଜ ପତ} ୀ, ଝିअ କଥା 

ସହି କି ପାରିବ  ତୁମର ଏ େଦହ 

ଆେପ ଘୁରିଯିବ ମଥା - ୧୨ 

େହ ଶିeକ ଆଜି  ଶୁଣ କାନପାତି 

ନାରୀ ଯଦି ସହକମ�ୀ 

ମେନାର~ନର  ମାଧ�ମ େସ ନୁେହଁ 

ଏ କଥା ଭୁଲିଯିବନି - ୧୩ 

ନାରୀ ଜାତିପାଇଁ  ପଦିଏ ମିନତୀ 

ବୃ]ିେର ଯଦି ଶିeିକା 

କମ�ସଂ�ାନେର  ନିଜ ଚରିତ� େର 

ପିfନି କଳ-ଟିକା - ୧୪ 

ବାଲିସୁଆଁ, ୟୁଜି,ୟୁପି <ୁଲ, ମହାକାଳପଡ଼ା, େକp� ାପଡ଼ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  193 

ଆଦ�ା अନିpିତା ଦାଶ 

अବିସE �ତअବିସE �ତअବିସE �ତअବିସE �ତ    
अତିକ� ାk ମୁହୂ]�ର 
ବି^ୃତ ବfନୀେର 
ଆବ� ଏକ ଆହତ अତୀତ 
ବ]�ମାନର ଖସଡ଼ା ପଥର ଉପେର 
ପାଦ ଥାପିବାର ଡର 
ସୀମାହୀନ अନୁଭବର 
ସୀମିତ ବfନୀେର 
ସ#କ�ର ଚରିତ ଚି�ାର 
ମିଶିଯିବ अବା ହଜିଯିବ 
ସମୟର ବି^ୃତ ପୃ/ାେର 
େଖାଲିଯିବ େଯେବ ସବୁ 
अନାମି େବଦନା 
ମିଳିତ ମୁହୂ]�ର 
अକୁହା କାpଣା 
େତେବ ବି ହଜିଯିବ ତୁେମ 
େମା ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିେଲ 
େତେବ ବି େଖାଜୁଥିବି ମଁୁ 
େମା ଆଖିର ବିpୁଏ ଲୁହେର 
 

ମyଳପୁର, ଯାଜପୁର 
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ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

ବଳୟବଳୟବଳୟବଳୟ    
ଜାେଣ, 

ମଁୁ ତୁମ ନିକଟତମ ବଳୟ ଭିତେର ନାହX 

 

େମା କାନ ପାେଖ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହିବାକୁ 

ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହX ତମ ପାଖେର 

ମଁୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ତମ େଚାରା ହସର କାରଣ 

କହିବାକୁ ତେମ ବାଧ� ନୁହଁ େବାଲି ମଁୁ ଜାେଣ 

ଏମିତି କି ତମକୁ େନଇ କବିତା େଲଖିବା 

େମା ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ଭାେବ अନୁଚିତ 

େତେବ କାହXକି େକଜାଣି 

ସବୁ ସf�ାେର ମନ ହୁଏ 

େମାର ସବୁ ଲୁ�ାୟିତ ଇgାକୁ 

ତମ ଆେଗ ନିଦ�� pେର, ନିଃସଂେକାଚେର ବଖାଣିବାକୁ- 

େମାର ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 

ସତୂ� ଟିଏ େଖାଜିବାକୁ अଳି କରିବାକୁ 

କାହXକି େକଜାଣି ତମ କଥା ମେନ ପେଡ଼ 
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ନିଃସହାୟ अfାର ରାତିେର 

ଆଉ अଶାଟିଏ ଜେଳ ବ�ିବାର 

ହସିେଲ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ହେସ 

ଜିତିେଲ ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ଜିେତ 

େମା ଲୁହେର ତମ ଲୁହ ମିଶିଥାଏ 

େମା ହାରିଯିବାେର ତମ ଦୁଃଖ ଛପିଥାଏ 

ଲାେଗ େମାର ନିକଟତମ ବଳୟ ଭିତେର 

ଖାଲି ତୁେମ ଆଉ ତୁେମ 

ଏମିତିକି ମଁୁ ନାହX େମା ବଳୟ ଭିତେର 

(କିm) ତେମ अଛ 

େ¸ା ପାଇଁ ମଁୁ ନୁେହଁ, ସେତ େଯମିତି 

ତେମ ହX ଜାଗିଛ 

 

ଓଲ୍ ଭର୍ ହା#ଟନ୍, ବି� େଟନ୍ 

ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com 
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ଜୀବେନpୁ େଜନା 

ମାନସ ମ�ନମାନସ ମ�ନମାନସ ମ�ନମାନସ ମ�ନ    
େହ ଜୀବନ, 

େଫରାଇ େଦ େମାେତ େମା ପିଲାଦିନ 

ମେନପେଡ଼ ରଜେଦାଳି, ଆ�ବଉଳ 

େଫରାଇ େଦଇ େମାେତ ବାଗୁଡ଼ି େଖଳ 

ଜୀବନେର ଗଲାେମାର େଯେତଦିନ ବିତି 

ସୁଖନାହX, ଦୁଃଖେର େଯ ବ�ିଛି ଏମିତି 

ହସିବା କାpିବା ଏଠି अଭିନୟ ଖାଲି 

କଛି ବି अସଲି ନାହX, ସବୁ ତ ନକଲି 

ନାହX େକ ନିଜର, ଏଠି ନାହX େକହି ପର 

ସଂପକ�ର ମାେନ ଏଠି େଗାେଟ ବାଲିଘର 

ଜୀବନର ମାେନ େଗାେଟ କାଚର କେ�ଇ; 

ଭାyିଗେଲ ଆଉଥେର େହବନି ଗେଢ଼ଇ 

କଥା େଦଇଥିଲା ଯିଏ େହବାକୁ େମା ସାଥି 

अଧାବାେଟ ଆଣି େମାେତ ଛାଡ଼ିଗଲା ଏଠି 

େଫରିବାକୁ ଚାେହଁ ଆଜି େମା ପିଲାଦିନକୁ 

ପୁଣିଥେର ଗଢ଼ିବି ମଁୁ େମା ଜୀବନକୁ 
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ଜିେତp�  କୁମାର କହଁର 

ଏକ ପ�ଶ}ବାଚୀଏକ ପ�ଶ}ବାଚୀଏକ ପ�ଶ}ବାଚୀଏକ ପ�ଶ}ବାଚୀ    
ସତେର ଆଉ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁନି... 

ତୁ ଚାଲିଗଲୁ େବାଲି... 

ନା ମଁୁ ରହିପାରିଲିନି େବାଲି 

ତା’ ବି ଜାଣିନି...! 

 

ମନ ଆଉ ବିେବକ ଭିତେର ଏ କି ଯୁ�ର ଆରn... 

କିଏ େକେତେବେଳ ଜିତି ହାରିଯାଏ 

ଜାଣିବି ହୁଏନି କି ଜାଣିବି ପାେରନି... 

 

ନୟନର ଦୃଶ�ପ, େକେତେବେଳ େଯ ବଦଳିଗଲା!!! 

େକାମଳ ଫୁଲ ବି ଲାଗିଲା କ�ା 

ପ%ୂtମା ବି अମାବାସ�ା... 

ଜାଣିବି େହଲାନି... କି ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି 

 

ଗ�ାନିର ଚାରିକା� ଭିତେର अଣନିଶ�ାସୀ 

ମଁୁ େଯ ଆଜି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  198 

ମୁoିର ବାଟ େଖାେଜ 

େହେଲ 

ନିରାଶ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ମିେଳନି 

ତଥାପି ବି ମଁୁ ହାରିବାକୁ ଦିଏନି!!! 

 

ହଜାର ମୃତୁ�ର େଘରେର ଥିବା 

େଛାଟ ‘ଜୀବନ’କୁ ଦିେନ େଖାଜି େନଉଥିଲି 

ଆଜି ସେତ େସ ସବୁ अତୀତର କ�ନାମାତ�  

अେନକ େଖାେଜ 

େହେଲ ପାଏନି କି ପାଇପାେରନି!!! 

 

ସତେର... 

ମଁୁ କଣ ଆଜି ଆଉ ମଁୁ େହାଇକି ନାହX 

अଜଣା ଏକ अfାର ଭିତେର ହଜିଯାଇଥିବା ନିଜକୁ 

ପୁଣିଥେର େଖାଜି ପାଇବି ନା ପାଇବିନି... 

ଏକ ପ�ଶ}ବାଚୀ!!! 

 

କଲାଡ଼ି, ଫୁଲବାଣୀ, କfମାଳ 
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କବିତା ମହାkି  

ଆସ ପଜିୂଯିବା ଗୁରୁଆସ ପଜିୂଯିବା ଗୁରୁଆସ ପଜିୂଯିବା ଗୁରୁଆସ ପଜିୂଯିବା ଗୁରୁ    
ସୁବ%� ଥାଳିେର ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ 

ଚpନ ଧପୂ  ଦୀପାଳି  

ବpାଇବା ଆସ ଶ�ୀଗୁରୁ ଚରଣ  

ପିନୁ ମିନୁ ବନମାଳି  

େକେତ अଳିଝଳି ସହି ତୁମ ଗୁରୁ 

ଦିअkି  ସତ୍  ଶିeା 

�ାନର ଆେଲାକ  ସଦା ଜାଳୁ ଥାkି  

ନିରeରୁ େହବୁ ରeା 

ଆଜି ସିନା ତୁେମ େଛାଟ ଚାରା ଟିଏ 

କାଲି େହବ ମହାଦ� �ମ  

ଗୁରୁ- ଆଶିଷ  �ାନାେଲାକ ବେଳ 

ଫୁଟି ବାସିବ କୁସୁମ 

�ାନୀ ଗୁଣି ମହାପwିତ ବି�ାନୀ 

ଜଗେତ େହବ ବିଖ�ାତ  

ମାଆ ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିବ  େଗୗରବ  

େଦଶ େହାଇବ ଗବtତ  
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ମହାନଗୁରୁକଂ ମହାନ କୀରତି 

ସଦା ଜଳୁଥିବା େଜ�ାତି  

ମାଟିକୁ  େଦବତା କରି ପାେରଯିଏ 

अମର ତାହାର କି]�ୀ 

ଉ� ନୀଚ େଭଦ ଭୁଲିଯାଇ ମନୁ 

ଆଦେର ଦିअଇ ଶିeା  

ସଦ୍ ଗୁରୁ ପାଇେଲ ଧନ୍ଯହୁଏ ଶିଷ� 

ଲେଭେସ ଉ]ମ ଦୀeା  

ରାମକୃzକଂର ପରେଶ ନେରନ  

ବିେଶ� େହାଇେଲ ପଜିୂତ 

ମାନବ େସବାକୁ  େଶ�/ ଧମ� କହି ଉଡାଇ େଲ ଧମ� େନତ 

�ାନ ପୁଣ�େତାୟା ବହୁ େମାର େଦେଶ 

ଗାଉେସ ମାନବିକତା  

ଗୁରୁ  ଦିବସେର  ଗୁରୁକଂ  ବpନା  

କରୁେସ ଜଗତ ଜିତା  

 

ପ�ଧାନ ଶିeୟିତ� ୀ  

ସାଇେଲାଝାରପଡା ଉପ�ା ବିଦ�ାଳୟ  

କ�ାପଡା କଟକ 
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ରାେଜp�  ଗିରି 

ଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁ    
ବpଇ େହ ଗୁରୁ ତବ ଚରଣ  
ଉ�ାର କର अ�ାନୁ 
ମଁୁ अ�ାନ ଜାଣି ନାହX କିଛି 
କଳୁଷ େପାଛ େମାର ମନୁ ।।[୧] 
ତୁମ ଚରଣାବିpେର ସମପtତ  
େମାର ପ-ିଳ ତନୁ 
ପାଶବିକ ପ�ବୃ]ି ହରି ଯାଉ  
ପ-ଜ ଫୁଟୁ ଦିନୁ ଦିନୁ ।। [୨] 
ତୁେମ ପରଂବ�ହE , ତୁେମ ହX ଈଶ�ର  
ତୁେମ ତ ଜୀବk ଦିअଁ  
ସୁଗମ କର କ�କିତ ପଥ  
ଭବିଷ�ତ ବାଟ ବେତଇ ଦିअ ।। [୩] 
ସଦା େଲାଡ଼ା େମାର ଆଶିଷ ତୁମର  
ଜୀବନର  ପ�ତିeେଣ  
କରମକୁ େମାର ମାଜtତ କରାअ 
ତୁମକୁ ତ ମଁୁ େଦବତା ମେଣ ।। [୪] 

େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 
ଶିeକ ଶିeା ମହାବିଦ�ାଳୟ, ବାେଲଶ¤ର  
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ସେkାଷ କୁମାର ରାଉତ 

ଭୁଲି ହୁଏନାଭୁଲି ହୁଏନାଭୁଲି ହୁଏନାଭୁଲି ହୁଏନା    
ଭୁଲି ହୁଏନା ... 

ଜୀବନେର େବେଳ େବେଳ 

ମିଳିଥାkି ଏମିତିକା ବ�oି 

अମାୟିକ ବfୁତ¤ର ଏକ ପ�ତିମ]ୂt  

ନିେଜ କ� ାkଥିେଲ ମଧ� େଦଇଥାkି ଶoି 

ଯାହା-ୁ େକେବ ବି ଭୁଲି ହୁଏନା.... ଭୁଲି ହୁଏନା....II ୧ II 

 

ଭୁଲି ହୁଏନା .... 

ତା-ର ବ�oିତ¤ .... 

େସ}ହେବାଳା କଥା .... 

ମିଠାମିଠା ହସ ..... 

ଆଉ ଆତE ୀୟତା ଭାବ ସଂରଚନା.... 

ଭୁଲି ହୁଏନା.... ଭୁଲି ହୁଏନା ...  II ୨ II 

 

ଭୁଲି ହୁଏନା ... 

ଦୁq�ଶାେର ଆଶ¤ାସନା ... 
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ବିରଶେର ସମେବଦନା ... 

ଆଗକୁ ବଢିବାର େପ�ରଣା ... 

ଭୁଲି ହୁଏନା ... ଭୁଲି ହୁଏନା ...  II ୩ II 

 

ଭୁଲି ହୁଏନା .... 

ସୁଖେର अବା ଦୁଃଖେର 

କାfେର କାf ମିଶାଇ 

ଚାଲିବାର ଭାବନା ... 

ପାଦେର ପାଦମିଶାଇ 

ବେଟଇବାର ସାଧନା .... 

अେନକ ସ¤ପ} େଦେଖଇବାର କ�ନା .. 

ଭୁଲି ହୁଏନା ... ଭୁଲି ହୁଏନା ...          II ୪ II 

 

ଭୁଲି ହୁଏନା ....ଭୁଲି ହୁଏନା ....ଭୁଲି ହୁଏନା .... 

େକp� ାପଡା,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୦୩୯୮୪୮, ୯୦୪୦୪୯୭୭୪୧ 
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େଗୖାରାଂଗ ଚରଣ େବଉରା 

େଦବକୀନpନେଦବକୀନpନେଦବକୀନpନେଦବକୀନpନ    
େଦବକୀ ନpନ          େମୖୟା ପ�ାଣଧନ 

            ଦ¤ାପର ପୁରୁେଷା]ମ, 

ବpୀଗୃେହ ଜନିE          େଗାପେର ବଢିଲ 

            ରଚି ନବ ବୃpାବନ  ॥ 

େଗାପପୁର କରି          ଲୀଳା ନିେକତନ 

          କଲ ଲୀଳାେଖଳା େକେତ 

ଗାଈ େଗାଠ ଧରି        ବାଲ�ଲୀଳା କଲ 

         େକେତ ସାଂଗସାଥି େମେଳ  ॥ 

ଯେଶାଦା େମୖୟାଂକ    ବାଳ େଗାପାଳ େଯ 

              ଦଧିହାwି ଭାଂଗୁଥିଲ, 

େଗାପାଂଗନା ସହ          ଯମୁନା ଘାଟେର 

            େକେତ ଲୀଳାକରୁଥିଲ  ॥ 

ଗାଈଆଳ ସାଜି                ସୁବଳ ସହିତ 

              ବନ^େର ବୁଲୁଥିଲ, 

ଦଧିେଚାର ସାଜି           େଗାପ ମଲୂକେର 

            େକେତ ଶା^ି ପାଉଥିଲ  ॥ 
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ବଇଁଶୀ ସ¤ରେର          ରାଧା େପ�େମ ବୁଡି 

             େପ�ମଭାଷା ଶିଖାଇଲ, 

େପ�ମ ଭକତିର             େପ�ମ ମpାକିନୀ 

              ଜଗତେର ବୁହାଇଲ  ॥ 

କଂସାସୁର ମାରି               ଦୁ� ନିବାରିଲ 

              ପାପ ନାଶିଲ ମହୀେର, 

अଜ�ୁ ନ ରଥେର                ସାରଥି ସାଜିଣ 

             ଧମ� ସଂ�ାପନା ଧାେର  ॥ 

ଯୁେଗଯୁେଗ ତୁେମ         ନାନା ରୂେପ ପ�ଭୁ 

              अବତାର ଏ ମହୀେର, 

ପାପୀକୁ ସଂହାରୀ           ତପୀକୁ ଉ�ାରୀ 

              ଧମ� ରଚିଲ अଚିେର  ॥ 

କଳିଯୁଗ ଆଜି                 ବୁଡିଛି କଳୁେଷ 

              ଭ� �ାଚାର ଦୁରାଚାେର, 

ସୁଦଶ�ନ ଚେକ�                 କଳି କଂସ ନାଶ 

              କେର ମିନତି ପୟେର  ॥ 

 

-----ଶିeକ କୁଲିଆମାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ----- 
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ନିରୁପମା ନାୟକ 

େମା ପୁତୁଲୁ ମାେମା ପୁତୁଲୁ ମାେମା ପୁତୁଲୁ ମାେମା ପୁତୁଲୁ ମା............    
କୁନି ମା' ଟା େମା, ନା ତା ପୁତୁଲୁ 

େସ}ହ େର ସଭିଏଁ ଡାକୁ 

େଲଖା ଆରn ରୁ ପ�ଭୁ-ୁ ମିନତୀ 

ସଦା ସୁଖୀ ରଖ ତାକୁ 

 

ତା କୁନି ପାଦ େର ଜୀବେନ ଆସିଛି 

େକେତ ହସ େକେତ ହଷ� 

ତା ମୁହଁ ଚାହXକି କଟିଯାଉ ଦିନ 

କଟି କଟି ଯାଉ ବଷ� 

 

ତୁ ଆସିଛୁ ଆମ ଜୀବନେର ଧନ 

ଧନ� େହଲୁ ବାବା ମାଆ 

ସାେଥ ରହିବୁ େତାେରା ପ�ତି ମୁହୂତ� େର 

େହଉ େକେତ ଝଡ ବାଆ 

 

େତାର ଚାହାଣି େର େକେତ େଯ େସ}ହ 
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ଆମ ପାଇଁ େଦଖାଯାଏ 

େତାର କୀତt ଆଉ େଗଲେଖଳ ସବୁ 

କାଗେଯ ନ େଲଖାଯାଏ 

 

ଦିନ ସରିଯାଏ ରାତି ପାହିଯାଏ 

େତା ପଛେର ବୁଲିବୁଲି 

େକେତେବେଳ ଟିେକ ଶାk େର ବସୁ ନା 

ସବୁେବେଳ ଚୁଲବୁଲି 

 

େଦଖୁ େଦଖୁ ତେତ ବରେଷ ପୁରିଲା 

ମନ େମାର ପୁରୁ ନାହX 

ବଡ େହାଇ େଯେବ ବ�^ େହବୁ ତୁହି 

ଜଗିଥିବି ବାଟ ଚାହX 

 

ସବୁ େଖଳ େତାର अସଜଡ଼ା ଘର େମାର 

ତଥାପି େକେତ ଆନp 

ତୁ ବଡ େହାଇେଲ ସଜଡା ଘେର ବି 

କରୁଥିବି େତା ପ�ମାଦ 
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କିଛି ପଦ େମାର 

େତା ପାଇଁ ମନରୁ ଏହି ମଧ�େର େଲଖୁଛି 

କିଛି ସ�ପ} କିଛି ଆଶା େମା ମନେର 

େତା ପାଇଁ େଦଖୀରଖିଚି 

 

ଧନ ପରିବେତ� �ାନ କୁ अଧୀକ 

େଦବୁ ଜୀବେନ ମହତ¤ 

ଧନ ସରିଯିବ େହେଲ ମେନ ରଖ 

�ାନ ବୁଝାଇବ ଜୀବନତତ¤ 

 

ଥିରି ଥିରି କରି େଯମିତି ଚଢ଼ୁଚୁ 

ଏେବ ଏ ଘର ପାଉଚ 

େସହି ଗତି ରଖି ସଫଳ ଦିଗେର 

ଚଢ଼ିବୁ ଶୀଷ� େଯ ଉ� 

 

ଶାk ରଖିବୁ ସ¤ଭାବ ନିଜର  

େତା ବାବା- େଶ�/ ଗୁଣ 

ଉଗ� େହାଇ େଯେବ ଲe କୁ ଜିତିବୁ 

ଶୁଝିେଦବୁ ମାଆ ଋଣ 
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େତା ଚଲାପଥେର କ�ା ଥିେଲ ମଧ� 

ପଛକୁ େଫରିବୁ ନାହX 

ପାଦ କୁ େତାହର ସୁଦୃଢ କରିବୁ 

ଲe କୁ ରହିବୁ ଚାହX 

 

ଯଦି ମେନ େତାର ଭୟ ଆେସ େକେବ 

ମେନ ପକାଇବୁ ମେତ 

ବାବା- ଜୀବନୀ ଜାଣିବୁ େଯ ଦିନ 

ନିଡର େହାଇବୁ ସେତ 

 

େତା ଖୁସି ଆମର େଶ�/ ଇଛା अେଟ 

େତା ଯଶ ଆମର ଆଶା 

ପ�ଭୁ େତା ସାଥିେର ସବ�ଦା ରୁହm 

ପୁଣ� ହଉ େତାର ସବୁ अଭିଲାଷା 

 

ଆେମ ଗଲାପେର ଏକା ମେନ କରି 

କାଂଦିବୁନି େକେବ ତୁହି 

ଶରୀରେର ସିନା ପାଇବୁନି ସାେଥ 

ଆତE ା େର ଥିବୁ େଯ ରହି 
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ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ 

େକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି�ୟେକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି�ୟେକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି�ୟେକେବ ନ ଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି�ୟ    
େକେବ ନଆସୁଛ ପରବାସୀ ପି�ୟ 

ଆସୁଛି ଆସୁଛି କହି 

अେପeାେର ତୁମ अହରହ େମାର 

ମରମ େହଉଛି ଦହି (୦) 

 

अଚିହ} ା अଜଣା ରାଇଜକୁ ଯାଇ 

ଭୁଲିଲ କି' ମେତ ନୂଆଁ ସାଥି ପାଇ 

ପୁଣି ଭାେବ ତୁମ ପ�ତିଶ��ତି େକେବ 

ପ�ତାରଣା େହବନାହX (୧) 

  

େବେଗ ଆସିଯାअ ସଖା େମା ପାଖକୁ 

अଭିସାରିକା ମଁୁ ଚାହXଛି ପଥକୁ 

ଏ ବିରହ େକାହ େହଲାଣି अସହ 

ଆଉ େହଉ ନାହX ସହି(୨) 
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ଚି]ର~ନ ସାହୁ 

େହ ପ�େଭାେହ ପ�େଭାେହ ପ�େଭାେହ ପ�େଭା    
ଦିअkକି ଏହି ପ�ଶ}ର ଉ]ର!! 

ବିଦଳିତ କରିଲାଣି ମନକୁ େମାର! 

ସ#କ�ର େଡାର ଛିଡ଼ିଗଲା ପେର  

କାହXକି ଶୁଭଇ କାହାର ବ�ାକୁଳ ସ¤ର?? 

ଜୀବ ଥିବା େବେଳ କାହX  

ନୟନେର ଆgାଦିତ ହୁଏ अଭିମାନର ପରଦା 

କଣ� ଦ¤େୟ ଢା-ି ଯାଏ େରଶମୀ ଚାଦର 

ସବୁ େଦଖି ଶୁଣି ମଧ�  

େହଇ ଯାଏ अf ଆଉ ବଧିର 

ମାତ�  ମକୂଦଶ�କ ସାଜି । 

େକହି ଆପଣାର ବହୁଦୂର ଚାଲିଗେଲ 

ତା ପ�ତି ଥିବା େସ}ହ େପ�ମ ଭଲପାଇବା  

ଦି� ଗୁଣିତ େହାଇଯାଏ କାହX ପାଇଁ?? 

କାହXପାଇଁ େସ अତି ଆପଣାର ଲାେଗ?? 

େସ ଥିବା େବେଳ ତାର ପ�େତ�କ କଥା  

କାହX अସାର େବାଧ ହୁଏ? 
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ପେର କାହX େସହି କଥା ସମୟର-  

େକୗଣସିବି ମୁହୂତ�େର ମେନପଡ଼ିଯାଏ?? 

ଆଉ େକୗଣସି େବଦ ବାଣୀ ସମ େବାଧ ହୁଏ। 

କହିବକି ପ�ଭୁ ଏସବୁ କାହXକି ହୁଏ?? 

କାହXକି ହୁଏ ପ�ଭୁ।। 

 

ସିyିରି ଆଳି େକp� ାପଡା 

--7377678738 

--schittaranjan93@gmail.com 
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ସସିEତା ମହାkି  

କୁନି ଝିअକୁନି ଝିअକୁନି ଝିअକୁନି ଝିअ    
ଗଡି ଚାଲୁଥାଏ ସମୟ 

ବଦଳୁଥାଏ ସଂସାର 

କାଲି ସବୁ ସE �ତି ହୁଏ, 

ଆମ ସାହି କୁନି ଝିअ 

अନଭ୍ଯ^ େଛାଟ େଛାଟ ପାଦ 

ଝୁ�ି ଉଠି ଚାଲିବା ପ�ୟାସ। 

ବିଶ�ାସ ହୁଏନା, 

ଆଜି େସ ନିଭ�ୀକ, ନି�ିk 

अ-ାବ-ା ଜୀବନ ରା^ାେର।। 

 

ଧଳିୂଘର କେ�ଇର େଖଳ 

କ-ି ପ�ଜାପତି ପାଇଁ अଳି, 

େଛାଟ ବଡ େଶୖଶବ अq�ଳି 

अଣାୟେ] ବରଷାଏ ଲୁହ 

ଖିଆଲି େମୗସୁମୀ ଭଳି। 

ଆଜି ସବୁ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ 

ପିଇଯାଏ ଲହୁ ଆଉ ଲୁହ 
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ସହିଯାଏ ହସି ନହସି  

ଝଡଝ~ା ଓ ମାନ अଭିମାନ।।                              

 

ଗଁା ଦାେw ଲୁଚକାଳି, 

ପୁଚି ଓ େବାହୁେଚାରୀ େଖଳ 

ମିଛିମିଛି େବାହୁସାଜି 

ରାfୁଥିଲା ମିଛ ଡାଲିଭାତ। 

ବା�ୁଥିଲା ଖୁସିର ସଂେଦଶ, 

େକମିତି ବା ବୁଝିଲା େସ 

େତଲ ଲୁଣର ସଂସାର 

ନअ ଭଜା,ଛअ ତିअଣ 

ଜୀବନର ରହସ୍ଯ ଗହନ।। 

 

ଗଣିତକୁ ଖୁବ୍ ଡର 

ଆସୁଥିଲା ଜ� ର, 

ଆଜି କେଷ अ- ଜୀବନର। 

କୁନିଝିअ ଏେବ ବଡ, 

ପରକୁ କରି ଆପଣାର 

ଗେଢ ନିଜ ଘର ପରିବାର।। 

ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ 
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ତୁଷାରକାk ପ�ସାଦ  

େହ େପ�ମେହ େପ�ମେହ େପ�ମେହ େପ�ମ    
ହସ ଥିଲା ଯା'ର ଜୀବନ ଆଧାର,  

ଆଖିେର ତୁ େଦଲୁ ଶ�ାବଣର ଧାର।  

ଏମିତି କାହାଣୀ କାହX େଲଖିେଦଲୁ,  

େହ େପ�ମ,ତୁ ଲୁହେର ଭିେଜଇ େଦଲୁ।।  

 

ମଁୁ େଯ ଭାବିଥିଲି େତାେତ ବତୀଘର,  

ଜାଣି ଗଲି ଆଜି ତୁ େଯ ଜଉଘର।  

ଏମିତି ଆଘାତ କାହXକି େଯ େଦଲୁ,  

େହ େପ�ମ,ତୁ ଜଳିବା ଶିେଖଇ େଦଲୁ।। 

 

ହୃଦୟ େତା ପାଇଁ ହୁଏ େମା अଧିର,  

ଶୁେଭନି �pନ େହଲୁକି ବଧିର।  

ଏମିତି ନିq�ୟ େକମିତି େର େହଲୁ,  

େହ େପ�ମ, ତୁ ଭୁଲିବା ଶିେଖଇ େଦଲୁ।।  

 

ଚଲାପେଥ େତାେତ କାହX କଲି ସାଥି,  
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େତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଉଆଁସର ରାତି।  

ଏମିତି अfାର କାହX େଭଟି େଦଲୁ,  

େହ େପ�ମ, ତୁ ଆଧା ବାେଟ ଏକା କଲୁ।।  

 

କରୁଣାର ବାରି ପୀରତିର ଝର,  

ମାଗିଥିଲି େତାେତ ତୁ େଦଲୁ ଜହର।  

ଏମିତି ପରୀeା କାହXକି େଯ େନଲୁ,  

େହ େପ�ମ, ତୁ ସ�ପ} େମାର ଭାyି େଦଲୁ।।  

 

ମେନ ଆଶା ଆଜି ଯାଇଛି େର ମରି,  

କି ଲାଭ ପାଇଲୁ କରି ଏେତ ସରି।  

ଏମିତି ସ#କ� କାହXକି େଯାଡିଲୁ,  

େହ େପ�ମ, ବfନ अଥ� ବୁେଝଇଲୁ।।  

     

ବରୀ, ଯାଜପୁର  

େମା - 9853092630  
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ତପନ କୁମାର ସ¤ାଇଁ 

ଜୀବନନଈର ବାଟଜୀବନନଈର ବାଟଜୀବନନଈର ବାଟଜୀବନନଈର ବାଟ    
अଳପ ରହିଲା ପାରି େହବା ପାଇଁ 
                     ଜୀବନ ନଈ ର ବାଟ, 
ଉଜାଣି ପବେନ େକେବ अଟକିବ 
                   ସରିଯିବ େମାର ହାଟ ।୦। 
କିଏ ଢାଳୁଥିବ अସରା ଲୁହେର 
                   ଶ�ାବଣ ର ବାରି ଧାରା, 
କିଏ ବି�ୁଥିବ ବିରହ କଉଡ଼ି 
                   ଝା~ି ପବନର ଖରା 
ନାଆ ଥିବ େହେଲ ନାଉରି ନଥିବ 
                 କରିବାକୁ ପାରି ଘାଟ ।୧। 
अଳପ......... 
ଭରା ପତରେର ନଇଁ ପଡୁଥିବ 
                ନଥିବ ଗଛର ଛାଇ, 
କ ାk େଗାଧଳିୂ େର ଦିନ େଶାଇଥିବ 
                ମୁଠାଏ ମାଟିକୁ ଚାହX 
ଦିଗk ରୁ ପeୀ ବହୁଡିେବ ଘର 
               ସରିଗଲା ପେର ନାଟ ।୨। 
अଳପ........... 

tapankumarswain76@gmail.com 
ଜଳେଯାଗାଣ ଶାଖା, ରାଣୀହାଟ,କଟକ, େମା-୯୪୩୭୫୯୬୭୫୧ 
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ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ,ନାୟକ 

େଭାକେଭାକେଭାକେଭାକ    
ଏଥର ପଣ କରିସାରିଥିଲି 
କାpିବିନି େକେବବି 
କହିବିନି େଭାକିଲା अଛି େପଟ େମାର 
ବହୁ କାଳୁ ବହୁ ଦିନୁ େବାଲି.....  । 
 
ବାସ୍ ଯାହାକୁ େଦଖିେଲ ବି'  
ଆେପଆେପ େଗାଟିଏ ହାତ  
ବଢି ଯାଉଥିଲା ମୁହଁ କୁ ତ'  
अନ� ଟି େପଟକୁ, 
କିଛି ନୁେହଁ, ଗଲା ରାତି  
ଖୁବ ଖାଇଥିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ମାଲିକାଣୀ ଖାଇବାକୁ େଦଉେଦଉ 
ଖସି ଯାଇଥିଲା ପଣତକାନୀ, 
ଜାଣେତ େହଉ अବା अଜାଣତେର 
अେନକ େଯ ବଷ�ା 
ଆଉ ବିpୁ ବିpୁ ବଷ�ାକୁ 
େଶାଷୁଥିଲା େଯ ପୃଥିବୀ..... । 
 
ଆଶ¤^ ମଁୁ ମଣିଷ 
ବାଡିପଟ େର ଥୁଆ ଏକ 
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ପିଜୁଳି ଗଛ, 
େସ ଗଛ େର ନିତି ଆସି ବେସ 
ନୀରିହ େକାପତ, ଖୁ�ି ଖ�ିୂ ଖାଉଥଲା 
ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦିଶୁଥିବା 
େକେତ େଯ ପିଜୁଳି । 
ଆଜି କାଲି କିm ଆଉ େଦଖା 
ନାହX ତା'ର, ଶୁଣା ଶୁଣି େଯ 
କଟା େଡଣା ସହ ପ~ୁରୀ ଭିତେର 
ଶିଖିଲାଣି ରାମ ରାମ ଶବଦ୍.... । 
 
କିଛି ବୁଝି େହଉନଥାଇ 
अତକtତ ଭାେବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ 
ମpିର ଘ�ି ମାରିଲି, ନଇ ବାଲିର 
ଉ]ାପ େହଉ अବା େହଉ 
ଶୁ� ମରୁଭୂମିର ନିଦାଘ ଖରା 
ଆଶ¤ାସନା, अଭିଶାପ, 
ପାପ ପଣୂ� ସବୁ କାହX  
ମିଛ ମିଛ ଲାଗୁଥାଇ । 
 
ଚି�ାରୀ ଚି�ାରୀ ପଚାରିବା େଯ' େବଳଥିଲା.... 
 
ଠିକ୍ େସେତେବେଳ, 
ଚpନ, ସିpୂର, ଫଟା ନଡ଼ିଆ େଟ ଧରି 
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ସୁpର ±ୀ େଲାକ ଟି  
ପାହାଚ େଦଇ ତଳକୁ ଗଲା, 
କି େଖାଜିବି ? 
କାହା ପାଖେର େପଟ ଜକଡିବି ? 
 
ନିେଜ ବି ତ' େଭାକିଲା........ 
 
ଏକା ଏକା େଫରିଗଲି 
ଏକାk ନିଜର ସମୁଦ�  କୁ 
अଧା ଭିଜା अଧା ଶୁଖିଲା  
ବାଲିପଠାେର 
ପାଦ ଚିହ}  ଛାଡି ଛାଡି.....।। 
 
 

ପ�ଟ୍ ନ�ର - ଇ/୩୯୬.  
େସ�ର - ୬. ସି.ଡି.ଏ. କଟକ-୧୪. ଓଡିଶା. 

େମାବାଇଲ ନ�ର - ୯୯୩୭୬୪୬୬୭୫ 
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ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର ନାହାକ 

ଭାରତମାତାଭାରତମାତାଭାରତମାତାଭାରତମାତା    
अନ�ାୟ-अନୀତି େପାଷାକ ପିfି 

ନୃତ� କରୁଛି ହିଂସାର େଟାକା, 

ଭୟ େକ� ାଧର ବୀଭିଷିକା ମେଧ� 

ଜଳୁଛି ଆଜି େମା ଭାରତମାତା । 

ଧମ� ନାମେର ଚାଲିଛି ଏଠି 

ବାଘ ମିରୀଗର ନାଟ, 

ଗାfି ଆଉ ସୁବାଷ- ବାଣୀ 

େହାଇଛି ସE �ତିପଟରୁ ବିସE �ତ । 

ସବୁଠି ଖାଲି ହାହାକାର 

ଦାରିଦ� �-ବ�ାଧିର ନାଦ, 

େଚାରୀ-ନାରୀ-ହତ�ା-ବ�ଭିଚାର 

            ପୁଣି 

କରିଛି ମାନବିକତାକୁ ନ� । 

ଶୁଭୁ ନାହX ଆଉ ଗୀତାର ବଚନ 

ବସୁନାହX ସ~େବେଳ ଭାଗବତ, 

eୁଧା ତୃzାର ତାଡ଼ନା ମେଧ� 
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କରୁଛି ମଣିଷ ଆ]�ନାଦ । 

eମତା ଲାଳସା, अଥ� ପିପାସା 

କରିଛି ରାଜନୀତିକୁ କବଳିତ, 

ତ�ାଗ, େସବାର ଭାବନା 

େହାଇअଛି ବିଡ଼ମି�ତ । 

ଧଷ�ଣ-କଷ�ଣ-େଶାଷଣର अନ�ନାମ 

ସାଜିଛି େପ�ମ, 

ଆଦଶ� େନୖତିକତା େକାେଳ 

ମିଥ�ା ପ�ବ�ନା ଗଢିଛି ଆପଣାର ହମ� । 

କାpୁଛି ଆଜି ଧରଣୀ େମାର 

େହାଇ ପିତୃମାତୃହରା, 

େକହି େକେବ ବୁଝିଛ କିେର? 

େସ}ହ ମମତାର अମୃତଧାରା । 

ବpକର ଏହି ମିଥ�ା ଭାଈଚାରା 

.ାପରର ମହାଭାରତ, 

ଶାkି, େମୖତ� ୀର ଧ�ଜା ତେଳ ଆଜି 

ଗାअେର ସେବ� 

ଜନଗଣ ମନअଧି ଜାତୀୟ ସyୀତର ଧାରା ।। 

       (ଗେବଷକ), େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 
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ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ତୁମପାଇଁତୁମପାଇଁତୁମପାଇଁତୁମପାଇଁ    
ଆକାଶରୁ ତାରା େତାଳି ଆଣି େଦବି 

ତୁେମ େଯେବ େହବ ସାଥି 

େଶାଇବାକୁ େଦବି େପ�ମର େଶଯକୁ 

ପାହିବନି େକେବ ରାତି । 

ରବିକୁ ତୁମଠୁ ଦୂେରଇ ରଖିବି 

େହବ ନାହX ଖରା ତାତି  

ବାଦଲକୁ ଡାକି ବରଷା କରିବି 

ଭିଜୁ ଥିବୁ ଦିନ ରାତି । 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଛାତ�  

ଏନ ସି କେଲଜ ,ଯାଜପୁର 

୭୦୭୭୬୪୬୯୪୧ 
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େସୗମ�ା ସୁଚରିତ େସଣ 

କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏକହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏକହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏକହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ    
ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଁ ମା, ମନ େକେଡ ଆକୁଳବିକଳ ହୁଏ  

େସଇ ଶିଶୁେଯେବ अେଲାଡ଼ାଟି  େହାଇ ରା^ାକଡେର ଶୁଏ 

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  

 

ନିରୀହ ପିଲାଟି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭିକାରି ଟି ସାଜିଥାଏ  

ମିଛେରନାଟକ କରୁଛି ଭାବିକି ବାେଟାଇ କେଡଇଯାଏ  

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  

 

େରାଗୀଣା ମା’ର ମୁହଁେର ଟିକିଏ ହସ ଫୁେଟଇବା ପାଇଁ  

अଥ�अଭାବେର ପିଲାଟି ବାରଦୁଆର  अଇଁଠା ମାଜୁଥାଇ  

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  

 

େସଇ ପିଲାଟିକୁ अଫିସରବାବୁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ପଚାେର  

କାହାେର ବଇଆ ସତସତକହ ଏ ମାଲିକକି  ତେତମାେର 

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  
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େସଇ ପିଲାଟିର ଆଖିେର ଭାସଇ େରାଗିଣା ମାର ମୁହଁ   

ମାଡକୁ ତସିଏ ଆପଣା  କରିଛି ଚିନହଂତ  ସାରାେଦହ  

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  

 

େକାମଳ ଏଶିଶୁ ନିରୀହ ତାଆଖି  अସୁମାରୀ ତାରସ¤ପ}  

େସ ସ¤ପ}  ସାକାର େହବାକୁଦିଏନି ଏ ପିଶାଚପରାଏ ଜନ  

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  

 

ଏ ସମୟଟା  ଆସି ଏମିତି େହଲାଣି େକହିନୁେହଁ  ସୁରeିତ  

େଛାଟେଛାଟ  ଝିअ ବାଦ ନ ପଡkି ଏ ସମାଜ କାେଳ ଶିeିତ?  

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ.  

 

ସମାଜର େଠାକର ଖାଇଖାଇ େସଇ अବଟାକୁ ଚାଲିଯାଏ  

ନଥାଏ ତାପାେଖ ମଣିଷ ପଣିଆ अfାରେର ହଜିଯାଏ  

ନା କହିହୁଏ ନା ସହିହୁଏ. 

 

ହାଇଦ� ାବାଦ, େତଲyାନା 
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ଶିଶିର କୁମାର ପwା 

ବସି ମୁଁ ମନେର ଭାେଳବସି ମୁଁ ମନେର ଭାେଳବସି ମୁଁ ମନେର ଭାେଳବସି ମୁଁ ମନେର ଭାେଳ    
ଟ-ା କି ପଇସା ସୁଖ େଦବ େକେବ 
ବାପ ମାଆ ଗେଲ ଭୁଲି 
େଫରିବାକୁ େହବ େଶଷେର ଗାଆଁକୁ 
ସବୁଆଡୁ ବୁଲି ବୁଲି । 
େଯଉଁଠି ଜନମ େସଇଠି ମରଣ 
ଯାହାର େଲଖିଛି ବିହି 
ଇgା ନଥିେଲ ବି ବ�ିବାକୁ େହବ 
ଦୁଃଖର ଲୁହକୁ ପିଇ । 
ମଣିଷ ଜୀବନ अେଢ଼ଇ ଦିନକୁ 
ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯାଏ ବିତି 
ସୁଖେର ଲାଗଇ ସବୁତ ସମାନ 
ଦିନ,ମାସ,ବାର, ତିଥି । 
ଜୀବ ଚାଲିଗେଲ ମାଟି ପିw ଛାଡ଼ି 
େଲାଡ଼ା ଛअଖwି କାଠ 
େଖାଜା ପେଡ଼ନାହX ଟ-ା କି ପଇସା 
ପିfିବାକୁ ମଠା ପାଟ । 
ଖାଲିହାେତ ଆସି ଖାଲିହାେତ ଯଦି 
ଯିବା ସବୁ େଶଷ କାେଳ 
କାହXକି େତେବ ଏ ବଡ଼ପଣ କୁହ 
ବସି ମଁୁ ମନେର ଭାେଳ । 
 

                            କୁଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର 
                            ଆଳାପ:- ୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ଶରତ କୁମାର ଦାସ  

ରାeୀରାeୀରାeୀରାeୀ    
ସୁpର ସେ¸ାହନର 
ଜ� ଳk ଦୃଶ�ପ,ଟିଏ ତୁ 
େକଉଁ ଏକ ପବିତ�  ସ#କ�ର  
अମାନ ସ�ାeରଟିଏ ତୁ 
अୟୁତ अୟୁତ ଦିନର 
ଆେଖାଜା अେଲାଡା େହାଇ ପଡିରହିଥିବା 
अବେଶାଷ େବାଧ अଳୁfୁ ଲଗା ମନେର 
ମଧୁର ପାବ�ଣର ଭିଜା ଭିଜା ଋତୁଟିଏ ତୁ 
ଖୁpି େହାଇ ରହିଥିବା  
େଯେତ ହିଂସା ରାଗ େକ� ାଧ अଭିମାନ 
ଦୃଶ� ରୁ अଦୃଶ� େହବାର 
େସ}ହ ପବିତ� ର ସ¸ାଜ�ନୀଟିଏ  ତୁ । 
ତୁ ଏମିତି ଏକ ମମତା ର ଶୃ¬ଳଟିଏ 
କାରାରୁ� େହାଇଯାଏ ମୁହୂ]� କ ପାଇଁ  
ଆଂଜୁଳା ଆଂଜୁଳା ଲୁହ 
ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ପବୂ�ରୁ , 
अହଂକାର ର େଯେତ ନି/ୁର ପୃ/ା 
ଝଲମଲ ହୁଏ େତା ସ}ହସିoା ହାତର 
େକାମଳ �ଶ� େର  
अfାର େର ଚି�ାର କରୁଥିେଲ ବି 
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�� େଦଖି ହୁଏ ଆେଲାକର ରଂଗ  
ନିଜ अଜଣାତେର ; 
ସବୁ େମାର ନୀରବତା େଯେତ अkଦ�ାହ  
ଲିଭିଯାଏ େତା ଆଗମନୀେର 
ଇଷତ ଫିକା ପଡି ଆସୁଥିବା ଦିନଗୁଡିକ  
େଡଣି େମଲି ଉଡିଯାଆkି 
ଫର୍ ଫର୍ ଦିଗk କୁ ମନଇଛା  
अ�� ଦିଶୁଥିବା ପାଦଚିହ}  ଗୁଡିକ  
ଜୀବନ୍ଯାସ ପାଆkି ସମୟର ବି^ୀ%� ବାଲିେର । 
ସତେର ତୁ ଏମିତି ଏକ ପୁ�ଗୁଛଟିଏ 
ମହମହ ବାସୁଥାଏ ଚଉଦିଗ 
ଲମି� ଥାଏ େତା ମଧୁର ପଣତ 
ମାଟିରୁ ଆକାଶ  
ଝରୁଥାଏ େସାହାଗ अମୃତ  
ଝଂକାର େତାେଳ େତା େଜୖତ�  ଗୀତି 
ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ   ।। 

 
 

अଧ�ାପକ,ରାଜନୀତି ବି�ାନ ବିଭାଗ 
ବଡବିଲ ମହାବିଦ�ାଳୟ,ବଡବିଲ  

ଜି-େକpୁଝର-୭୫୮୦୩୫ 
ଦୂରଭାଷ-9438243149।  
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

କଳା ଚଷମାର ସଂସାରକଳା ଚଷମାର ସଂସାରକଳା ଚଷମାର ସଂସାରକଳା ଚଷମାର ସଂସାର    
କଳାଚଷମା େର 
ସବୁ କିଛି 
ରଂଗୀନ ଦିଶୁ ଥିବ..... 
ଟିେକ ତା'କୁ 
ହଟାଇ େଦ' ।। 
 
ଧସୂର ଦିଶୁଥିେଲ ବି 
ଏ ମାଟିେର ବୁଣି େଦ.... 
େଚନାଏ ହସ... 
ମୁଠାଏ େପ�ମ... 
ଆଂଜୁଳାଏ େସ}ହ.... 
ଶ��ାେର କିଛି ବିଶ�ାସ.....।। 
 
କିଛି ଦିନ ପେର 
େଦଖିେନବୁ 
କଳାଚଷମା ର' 
ଆଉ ଦରକାର ନଥିବ ।। 

୫୪ ଆୟ��ପଲ� ୀ, କିଟଛକ,ପଟିଆ 
ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪,  

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ଧୀେରp�  ମଲି� କ 

ମା ପରି େକହି ନାହXମା ପରି େକହି ନାହXମା ପରି େକହି ନାହXମା ପରି େକହି ନାହX    
ଦଶମାସ ଦଶଦିନ ତୁେମ ମାଆ ଗଭ�େର ଧରିଲ ମେତ 

ଜନE  େଦଲ ମାଆ ଏଇ ଦୁନିଆେର ଯ�ଣା ସହିଲ େକେତ , 

ପିଆଇଲ eୀର अମୃତ ସମାନ ତୁେମ ନିଜ ଛାତି ଚିରି 

େସେନହୀ ମାଆ େମା ମମତାମୟୀ େଗା େକହିନାହଁ ତୁମପରି , 

ହାତଧରି ତୁମ ଚାଲି ମଁୁ ଶିଖିଲି ବଢିଲି ତୁମରି େକାେଳ 

अଳି अ��ଳି େମା ସବୁ ତ ସହିଲ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ତିେଳ , 

ନିେଜ ରହିଯାअ ଉପାସ େଭାକେର େମା େପଟ ରଖିନ ଖାଲି 

କୁହ ତୁେମ ମେତ ଖାଇେଦ ଧନେର େମା େପଟ କୁ ଯିବ ଚାଲି , 

େଯେବ ହୁଏ ଥwା କାଶ କି�ା ଜର ମୁw ପାେଖ ବସ ଜଗି 

ପଜୂା��ନା କର ପ�ଭୁ- ପାଖେର େକବଳ େମାହରି ଲାଗି, 

େକେତ ମାନସିକ ବ�ତ  େଯ କରିଛ େମା ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ 

େମା ମାଆ ପରି ଆଉ ଦୁନିଆେର େକହି ନାହX , 

 

ନୀଳକ�ପୁର, ମyଳପୁର ,ଯାଜପୁର 
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ପ�ାଣକୃz ମହାତର 

ବଦମାସ େପ�ମିକବଦମାସ େପ�ମିକବଦମାସ େପ�ମିକବଦମାସ େପ�ମିକ    
अଳସି ନଦୀେର ଆଜି ବନ�ା ଆସିଛି  

ଲାଗୁଛି େଯମିତି କବଳିତ କରିେନବ अଶାk ସହରକୁ 

ତା କରାଳ ଗ�ାସେର 

େହେଲ ମଁୁ ଜାଣିଛି ନଦୀ ପୁଣି େଫରିଯିବ  

ସହର ବି ପୁଣି अଶାk େହାଇଉଠିବ  

େଯମିତି ଏସବୁ ଭଗବାନ େଲଖିଛkି ତା- ଡାଏରୀେର  

ବାସ େସଥିଲାଗି େସଦିନ ମଁୁ ନିରବ ରହିଗଲି   

େଯମିତି ଆଉଜି େହାଇ ଆରବ ପାରସ�ର ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ  

ନଁା ମଁୁ ସ¤ୀକାର କରିପାରୁଥିଲି େତା େପ�ମକୁ  

ନଁା େତା ବିରହତାକୁ   

ପରି�ିତିର ଦାସ ସାଜି अବୁଝା ପରି ଚାହXରହିଥିଲି 

େତା ନିରୀହ ଆଖିର େସ ବୁpା ବୁpା ଉଷୁମ ଲୁହକୁ   

ହଠାତ ଆଜି େଦେଖ ନଦୀ େଫରିଯାଇଛି ଆଉ  

ସହର ବି अଶାk େହେଲ ମଁୁ େଯମିତି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲେର 

ମଁୁ ତ ପ�ଲୁ¢ ନଥିଲି େତା अସାମାନ� େସୗpଯ��େର 

ନଁା ମଁୁ ଲାଳାୟିତ ଥିଲି କାମିନୀ ଆଉ କା�ନର ଲାଳସାେର 
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କିm େମା ନିଜ अଜାଣତେର ମଁୁ ବpୀ େହାଇସାରିଥିଲି  

େତା େପ�ମର ଆବ� େକାଠରୀେର   

ନଁା ମଁୁ େହାଇପାରିଲି ରାଣୀ ଚାରୁବାକୀ- ପାଇଁ 

ଉ�ଳକୁ ଆକ�ମଣ କରିଥିବା अେଶାକ 

ରହିଗଲି ମଁୁ अkଃସତ� ା ମାଆର ଗଭ�େର 

କୁଆଁ କୁଆଁ ରଡି ଛାଡୁଥିବା େଗାେଟ ଶାବକ 

ତଥାବି ତୁ କହିବୁ ମଁୁ େଗାେଟ 

ବଦମାସ େପ�ମିକ 

 

ଉ�ଳ ବିଶ¤ବିଦ�ାଳୟ, ବାଣୀ ବିହାର 

ଭୁବେନଶ¤ର  

େଫାନ-  8338016063  

ଇେମଲ୍ : mahatar999@gmail.com 
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ହେରରାମ ପwା 

େସକାଳ ପଖାଳେସକାଳ ପଖାଳେସକାଳ ପଖାଳେସକାଳ ପଖାଳ    
ମାମୁନ୍, ନିତୁନ୍, ଚିନୁ, ଆଷୁ, ସାନୁ 
ସାyେର କେ�ଇ ରାଣୀ , 
ଦିେନ ସ~େବେଳ େଘରିେଲ अଜା-ୁ 
ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ॥ 
"ଦୁଃଖ କହିବି ନା ସୁଖ ମଁୁ କହିବି " 
କହkି ଶୁଣାଇ अଜା , 
"ଆଈ ସହ ତୁମ ବାହାଘର କଥା 
ଶୁଣାअ ଲାଗିବ ମଜା " ॥ 
अଜା ବଖାଣିେଲ " େସେତେବେଳ ଥିଲା 
ପୁअ ଝିअ େଦଖା ମନା , 
ବାପା ଭାଇ ଆଉ ପା� ଭଲେଲାେକ 
କରିେବ ସବୁ େଯାଜନା ॥ 
ଘ�ା ସାଇେକଲ େରଡ଼ିଓ ସାyକୁ 
ବାଟ ଖ�� ଦି'ହଜାର , 
େସଇଥିେର ଭାଲୁନାଚ ବାଡ଼ିେଖଳ 
କିବା ଉପମା ତାହାର ? 
ବର ପହ�ିଲା ବାହାଘର େହଲା 
ଝିअର ଆ�ିଏ ଲାଜ , 
ମନ ଚାହXେଲବି କନିଆଁ େଦଖିବା 
ନଥିଲା େସେତ ସହଜ ॥ 
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ବରଯାତ� ୀ ଗେଲ େଯଯାହା ବାଟେର 
କଲିକତି ମିଠା ଖାଇ , 
ବାଡ଼ି ଆ� ଆଉ ପଣସ ଖାଇକି 
େଥାକାଏ ପଡ଼ିେଲ େଶାଇ ॥ 
ପଖାଳ ଖିଆେର ଶାସୁମାଆ େଦେଲ 
ହାତେର ମୁଦି ପିfାଇ , 
ମଥାେର ଓଢ଼ଣୀ କାpି କାpି େସ ତ 
କହିେଲ େକେତ ବୁଝାଇ ॥ 
ଆଜି ମେନପେଡ଼ ବଡ଼ ଭାଉଜ- 
େକଇପଦ ମିଠା କଥା , 
ଚାଳିଶି ବରଷ ବିତି ତ ଗଲାଣି 
ମେନ ପଡ଼ି ଲାେଗ ବ୍ଯଥା ॥ 
େସକାଳ ପଖାଳ ନାହX ଆଉ ଧନ 
ହଜାରକୁ କିଏ ପଚାେର ? 
ଲe ଲe ପାଇଁ ଲାେଗ େକେତ ପାଲା 
ଆଜି ବାହାଘର ବଜାେର ॥ 

 
अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନ ଶିeକ 

କୁଆଁସ, େମq�ା କାଟିଆ ଛକ, ଯାଜପୁର  
ଦୂରଭାଷ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ 
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କୁମାର େଲାେକଶ୍ 

େକହି ତ ନିଜର ନୁେହଁେକହି ତ ନିଜର ନୁେହଁେକହି ତ ନିଜର ନୁେହଁେକହି ତ ନିଜର ନୁେହଁ    
ଜୀବେନ ଯାହାକୁ କରିଲି ଭରସା 

ସିଏ େଦଲା େମାେତ େଧାକା 

ଭଲ ପାଇବାଟା ଏେତ ଯଦି କ� 

ଜୀବେନ ରହିବି ଏକା, 

ବିଧାତା େଲଖିଛି ବିଧିର େଲଖନୀ 

େକହିତ ନିଜର ନୁେହଁ 

େଯତିକି କରିବ େସତିକି ପାଇବ 

ବିଧାତା ବିଚାର କୁେହ, 

ବିଶ¤ାସ କରିକି अବିଶ¤ାସୀ େହଲି 

କି अବା ପାଇଲି ଖୁସି 

ସକାଳ ସ~େର କଲମ ଧରିକି 

େଲଖୁଛି ଦୁଃଖକୁ ବସି, 

କିଏେସ ବୁଝିବ ହୃଦୟର କଥା 

କାହାକୁ କହିବି କୁହ 

େକହି ତ ଏଠାେର ନିଜର ନୁହଁkି 

ସାଥୀ ଏକା େମାର ଲୁହ । 

େଢ-ାନାଳ, େଗାରଡାପାଳ, ୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  236 

େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ 

ବpୀପରି ଲାେଗବpୀପରି ଲାେଗବpୀପରି ଲାେଗବpୀପରି ଲାେଗ    
ବpୀ ପରି ଲାେଗ ଆଜି ଏଇ ସହରେର, 

ନିଶ�ାସ େନବାକୁ ସେତ େଲାଡା अନୁମତି. 

ବାହୁନି ବାହୁନି କାେp ମନ ଭାଳି େହାଇ, 

େଫରି ପାଇବାକୁ ଥେର େମା ଗଁା ଜହ}ରାତି. 

 

ଏ ସହରେର ସିନା ଜହ}  ଖାଲି ଆେସ ଉଇଁ, 

ନଥାଏ େଜୗସ}ାେର ପ�ୀତିର ମଧୁର ଛୁଆଁ. 

ଜନଗହଳିର ଏତ ଖାଲି କମ�େeତ�  ଟିଏ, 

ଶାkି ଆଉ ତୃ�ି ଭରା ଖାଲି େମାର ଗଁା.. 

 

ପବନେର ଭାେସ ଯାର େମା ପିଲାଦିନ ସE �ତି, 

ହଜିଲା ଦିନର ପୁଣି େକେତ ଧୁଳିେଖଳ ସାଥି. 

େକାହର ବାଦଲ ଝେର ଆଖିେର ବରଷା େହାଇ, 

େଫରି ପାଇବାକୁ ଥେର େମା ଗଁା ଜହ}ରାତି... 

 

ବାପା- ଆକଟ ସାେଥ ମା'ର େକେତ ମିଠା ଗାଳି, 
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ମେନପେଡ ପିଲାଦିନ େକେତ अଳି अରଦଳି. 

ସ~େବେ◌ଳ ମା େକାେଳ ବୁଢି अସୁରୁଣି ଗପ ଆଉ, 

କିେରାସିନ େତଲର ଡିବିରି ଓ େମା ଗଁା ଚାଟଶାଳି. 

 

ନଇ ଘାେଟ ଡyା ଧରି େସ ବୁଢା ନାଉରିଆ, 

ସକାଳରୁ ସ~ ଯାଏ ନିତି ବାହୁଥାଏ ନାअ◌ା. 

अ-ା ବ-ା ରା^ା ସାେଥ ସବୁଜ ଶ�ାମଳ େeତ, 

ନିଆରା ତା ପରିଚୟ ଦିଏ ଏହି େମାର ଗଁା.... 

କଳାଖw, ବରୀ, ଯାଜପୁର 
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अେଶାକ କୁମାର ପଧାନ 

ମୁଁ କମୁଁ କମୁଁ କମୁଁ କ’’’’ଣ ମଣିଷଣ ମଣିଷଣ ମଣିଷଣ ମଣିଷ????    
େବେଳେବେଳ ନି^¢ ମନକୁ ପଚାେର 

अତ�k ଶୀତଳତା ସାେଥ 

ସତକହ ମନ ମଁୁ କଣ ମଣିଷ ? 

ମନ ବି କୁ�ାେବାଧ କେର 

କାେଳ ମଁୁ କଣ ଭାବିବି ସାତଟା ଶୁଣି 

େବେଳେବେଳ ଉ�ଷ�ତା ସହ ବହାରିଆେସ ଆେପଆେପ ହଁ ! 

େକେବେକେବ ତ ରାତିରାତି ଧରି େଖାଜିଛି 

अନିଦ� ା ରୁØ ରହି  

କିm ପାଏନି 

ଯଦିଓ େକେବ ପାଇଛି 

ସହ� କରିବାର ଶoି ପାଇନି । 

େକାଉଠୁ ବା ପାଇବି ଶoି 

ସବୁଜାକ ତ ବfା ପେକଇେଦଛି 

ନିଜର େବାଲି କିଛିନାହX 

ଗୁଡ଼ାଏ ହାଡ, ମାଂସ ବୁpାଏ ରo ଛଡା 

େସଗୁଡ଼ାକ ବି େକେବ କାହାର େହାଇଯିବ । 
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ମା ଠିକ କହୁଥିଲା 

ଚାବିଟାକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବୁ  

ଶଠ ହାତେର ପଡିଗେଲ ସବୁ ସାରିଯିବ 

ସିpୁକେର ଥିବା ମଁୁ ଆଉ େତା ବାବା  

ଜଳୁଥିବୁ ସିନା  

ତୁ ପାଣି େଟାେପ ବି େଦଇ ଲିେଭଇ ପାରିବୁନି 

ସବୁ େଦଖିଥିବୁ ଜାଣୁଥିବୁ 

େହେଲ 

ତୁ ଦଶ�କେଟ େହାଇ ରହିଯିବୁ 

େତା ହାତ ଦି'ଟା ବfା ପଡିଥିବ 

େତା ସାମ}ାେର ଜଳିଯିବୁ ସୁଖା ଡାଲଟିଏ ପରି 

ତୁ'ବି ଜଳୁଥିବୁ କିm ପାଉଁଶ ହବୁନି 

ଏତିକି େଖାଜୁଥିବୁ କିଛି ହେଜଇ େଦଇଛୁ । 

େଖାଜିଛି 

ଏେବବି େଖାଜୁଛି 

ପାଇନି 

େକମିତିବା ପାଇବି 

ଜଳଧି ଗଭ�େର ହଜିଯାଇଥିବା ମଧୁଜଳ 

କଣ ମଁୁ ଆଉ େଫରିପାଇବି ? 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  240 

ଲୁଣିଆ ପାଣିେର ମଁୁ'ବି ବୁଡିଯିବି 

େଖାଜିେଖାଜି 

ମଁୁ ହେଜଇ େଦଇଥିବା ଗyା ଧାରକୁ 

େସେତେବେଳ ପୁଣି ପଚାରୁଥିବି ମନକୁ 

ସତକହ ମନ 

ମଁୁ କଣ ମଣିଷ ? 

 

ଗିଧମାଲ, ଡୁyୁରିପାଲି, ସୁବ%�ପୁର 

ଦୂରଭାଷ- ୯୧୭୮୪୪୦୬୮୨ 
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अନk କୁମାର ଦୀପ 

ଭାରତ ଆମ ଗଁାଭାରତ ଆମ ଗଁାଭାରତ ଆମ ଗଁାଭାରତ ଆମ ଗଁା    
ଭାରତ ଆମର ଜନମ ଭୂଇଁ 

   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� � ସହିତ  

   ରଖିବା ଆେମ ତା’ର ମହତ      ।। ୨ ।। 

ଟାଣୁଆ ପୁअ ଆେମ ଭାରତ ମା’ର  

   ସଦା ଆମର ଜୟ, 

େଦଖି ଆମରି ବୀରତ¤ ପଣ 

   ଶତ� � ବି କରିବା ଭୟ   ।।୩ ।। 

କରିବାନି େକେବ ଏମିତି କାମ  
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   ଯା ପାଇଁ େହବ ତା’ अପମାନ, 

ତା'ରି ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ 

   ଜୀବନକୁ େଦବା ବାଜି ଲେଗଇ  ।। ୪ ।। 

ତା’ର ଉନ} ତି କରିବା ପାଇଁ 

   ପେଛଇବାନି େକେବେର ଭାଇ, 

ତା’ରି େଟକ ରଖିବା ପାଇଁ 

   ମ^କ ଆମ େଦବା କଟାଇ   ।। ୫।। 

ଜନମିଛୁ ଆେମ ତା’ରି େକାେଳ 

   ମରିବୁ ଆେମ ତା’ରି ଭେଲ, 

ତା’ର େସହି େସେନହ ମମତା 

   କରାଇବ ଦିେନ ଜଗତ ଜିତା   ।। ୬ ।। 

କରିବୁ ଏମିତି ମହତ କାମ  

   ଯା’ପାଇଁ ବଢିବ 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� କରିବା ତା’ରି ନଁା 

   େସ ପରା ଆମ ଭାରତ ମଁା   ।। ୮ ।। 

ପଲମ, କଳାହାwି, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୨୮୯୦୫୦୭୮ 
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ପ�ଣତି ମହାପାତ�  

ପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେରପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେରପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେରପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେର    
ବେଟଶ¤ର ଗ�ାମ ଶ�ାମଲାଲ ନାତି 

ମହାମାନବ अଟଳ, 

ପ�ତିଭାଦୀ� େଶ�/ ରାଜନୀତି� 

ସ�େମ� ଥିଲ अଚଳ। 

ଗ�ାଲିअର ଆଯ��କୁମାର ସଭାରୁ  

ଆରn ତୁn ଆେpାଳନ। 

ସ�ୟଂ େସବକ ସଂଘର ଥିଲ ତୁେମ 

ବଡ଼ ଆ�ାସଡ଼ର, 

େଦଶର ସ�ରାଜ ପାଇଁ ଭାଇ ସାେଥ 

ଯାଇଥିଲ କାରାଗାର। 

ଆଇନ ପଢିଲ ବାପା ସାେଥ ମିଶି  

ରହିଲ େଗାଟିଏ ଘେର, 

ସୁସା�ାଦିକ ରୂେପ ପରିଚିତ େହଲ  

ସବୁରି ପାଖେର। 

ଭାରତୀୟ ଜନ ସଂଘ ପ�ତି/ାତା  

ଶ�ାମ ତ ଗୁରୁ ତୁnର,  
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ସେpହ ଜନକ ମୃତୁ�େର ତା- 

ହୃଦ ବିଦୀ%�  େଶାକର। 

ବୀରବାଣୀ ପୁଣି ବୀରଠାଣି ଆଉ 

ନିଭ�ୀକ ଦe ଭାଷଣ, 

େବୖେଦଶିକ ମ�ୀ ପଦରୁ ଆରn 

ତୁମ ରାଜେନୖତିକ ଜୀବନ। 

ଚକିତ େହେଲ ବିଶ�ବାସୀ େପାଖରାନ ସୃ�ି େଦଖି, 

अଭି� ତଥା େଶ�/ ସୁଶାସକ 

ନିସ�ାଥ� େସବାକରି, 

ଏ ମହାକାଶେର ଆଉ ଏକ େଜ�ୗତି 

ଦରଶେନ ପ�ାଣ ଯାଏ ବତୁରି। 

ସୁେଯାଗ� ସkାନ ଏ ବୀର ଜାତିର 

ଭାରତ ରେତ}  ଭୂଷିତ, 

ପ� ମହାଭୂତ ମେଧ� ବିଲିନ େଦଖି 

^¢ େହଲା ଜଗତ। 

କିଛି eଣ ପାଇଁ ଗଗନ ପବନ ନିରବି 

ମୁକ େହାଇଯାଇଥିଲା, 

ତୁମ ଓଠର େସ େଲାଭନୀୟ ହସ 

କୃତି ଯୁଗଯୁଗ ରହିଲା। 
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ଶତା¨ୀର ତୁେମ ମହାନାୟକ 

ପୁଣି େଶ�/ କାବ�କାର, 

ରାଜନୀତିର ତ ପିତାମହ ଭୀଷE  

େଦଶେପ�ମୀ ଭାରତର। 

େହ େଦଶେସବକ अମର अଟଳ 

ପ�ଣତି ଢାେଳ ପୟେର, 

 ନୂତନ ରୂପେର େସହି ଗୁଣ ଧରି 

 ପୁଣି ଆସ ଏ ମହୀେର। 

ବାେଲଶ�ର 
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ରାହାସ କୁମାର େବେହରା 

ପ�ଥମ େଦଖାପ�ଥମ େଦଖାପ�ଥମ େଦଖାପ�ଥମ େଦଖା    
େକମିତି କହିବି 

େକମିତି ସହିବି 

ଯ�ଣା  କାଲି େଦଇଛ େକେତ , 

କାଲିର ଭାଷା 

କାଲିର ନିଶା 

ବାକି ରହିଛି ହିସାବ େଯେତ । 

ସୁେନଲି ରାତି 

ସୁେନଲି ପ�ୀତି 

ପ�ଥମ ଛୁଆଁ ନିଜର େକେତ , 

ଦରଦୀ ମନ 

ଦରଦୀ ଜହ}  

ଶୀତଳ ବାଆ ସଫଳ େଯେତ । 

ମଧ ୂମିଳନ 

ମଧୁ ଝୁଲଣ 

ଦରଦୀ ରାଣୀ ଝୁରୁଛି େକେତ  , 

ସୁଖ ଚୁ�ନ 
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ସୁଖ ବfନ 

ନିଜ ଆତE ା କୁ ମିଳିଛି େଯେତ । 

ମହୁଆ ନିଶା 

ମହୁଆ ଆଶା 

ଭାyିଲା ଦn ସଜନୀ େକେତ , 

ଦୁ� ଭଁअର 

ଦୁ� ନଜର 

ସାଇତା ଧନ ସରିଛି େଯେତ । 

ମିଠା କ#ନ 

ମିଠା �pନ 

େଗାଲକ ଧpା ରଚିଲ େକେତ , 

ତୁମ କାମନା 

ତୁମ ଭାବନା 

ସରଗ ତୃ�ି ମିଳିଲା େଯତ । 

ଆସିଲା ଝଡ଼ 

ଆସିଲା େମାଡ଼ 

ଜୀବନ ରy ଵଦେଳ େକେତ , 

ଝରିଲା ଫୁଲ 

ଝରିଲା  େଗଲ�  
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ନିଜର କଲ ନାୟକ େଯେତ । 

ଏମିତି ମଜା 

ଏମିତି ସଜା 

ପହିଲି ରାତି େସେନହ େକେତ , 

ପାରୁନି େଦଖି 

ପାରୁନି େଲଖି 

ଏମିତି ସଖୀ କହିଲି େଯେତ । 

 

ବାଲ�ା�ା, େଢ-ାନାଳ - ୭୫୯୦୧୫ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୮୦୩୩୬୦୮୮ 
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େଦବବ�ତ େଜନା 

ପ�ତୀeାପ�ତୀeାପ�ତୀeାପ�ତୀeା    
େତା ବିନା ବି ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ 
ନିମ�ମ ମୁହୂ]� େଯେତ 
ରଂଗ ତୁଳୀ ଧରି କାନଭାସେର 
େଯେବ ମୁହX ଆେ- େତାେତ ।। [୧] 
େତା ବିନା ବି େଦେଖ ମଁୁ ସପନ 
େକେତ ରାତି ବିନିଦ� ାେର 
ସାଉଁଟି ରେଖ ମଁୁ େକେତ ସ¤ପ} େସୗଧ 
େମା ସପନ େପଟିକାେର ।। [୨] 
ଆଜି ବି େମା ହୃେଦ ତୁହି ରହିअଛୁ 
�pନ ମଁୁ अନୁଭେବ 
ମିଶିଯାଆ ସାଥୀ େମା ହୃଦ ଚpେନ 
ବିତରିଣ େପ�ମ ସେବ�  ।। [୩] 
େତା ବିନା ବି ବଂଚି ବି ପାରିବି 
ସE �ତିକୁ ସାଇତି ରଖି 
େସ ସE �ତି अଟଇ अଲିଭା ଝଲକ 
ରହିଛି ହୃଦେୟ ଲାଖି ।। [୪] 
 

ଶିeକ, ରଣସିଂହପୁର ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 
କମq�ା, େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ¤ର,  

ଦୂରଭାଷ :୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩ 
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ସଂ<ୃତି ମହାkି 

କେ�ଇ ସଜକେ�ଇ ସଜକେ�ଇ ସଜକେ�ଇ ସଜ    
ଝିଲିମିଲି ଶାଢ଼ୀ ପିfି,  

ମୁହଁେର େସ}ା, ପାଉଡର ମାଖି, 

ଶଖୀ କେ�ଇେଟ ପରି 

ଝିअ ଯାଏ େଦଖା େଦଖି ପାଇଁ, 

େକେତ େଯାଡା ଆଖିର ଚାହାଣୀ, 

ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ, 

ନଖରୁ ଶିଖ ଯାଏ, 

ଗୁଡାଏ ନିରଥ�କ ପ�ଶ}ର ଉ]ର େଦବାକୁ ପେଡ଼। 

ଶାଢ଼ୀ େଟକି େଦଖାଯାଏ ପାଦ, 

ମପାଯାଏ ଉ�ତା,  

ପରଖା ଯାଏ େଦହର ରଂଗ । 

ଲାଜ ଆଉ अପମାନେର , 

ଏେତ ଟିେକ େହଇଯାଏ ଝିअର ମୁହଁ, 

କୁହୁଳା କାଠର ମମ�ଦାହ ପରି, 

େପାଡ଼ିଯାଏ ତାର ହୃଦୟ । 

ଆଖିର ଝରକା େଦଇ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ, 
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अଝଟ କରkି अମାନିଆ ଲୁହ ସବୁ । 

ବାପା, ଭାଇ- ନିରିହ ମୁହଁ, 

ଦିଶୁଥାଏ ଆହୁରି କରୁଣ । 

ଓଠେର ଓଠ ଚାପି ସବୁ ସହିଯାଏ ଝିअ, 

ଉଜୁଡି ଯାଏ ସ¤ପ}ର ସୁେନଲି େଖତ । 

ଭାେବ ଝିअ େହାଇ ଜନE େହବା େବାେଧ ପାପ, 

େକେଡ ହିନୀମାନ ସେତ ଝିअ ଜୀବନ । 

ମାସ ପେର ବିତିଯାଏ ମାସ, 

କିm ସେରନି େଦଖାେଦଖି ପବ�, 

ପାଣି ସୁअ ପରି ଗଡି ଯାଉଥାଏ ଝିअର ବୟସ । 

ବାପା, ମାଆ- ମଥାେର ଲଦା େହଇଥିବା େବାଝ, 

େହଉଥାଏ ଆହୁରି ଟାଣ । 

अfାରର କାଳିମା େଲସି େହାଇଯାଏ, 

ତାର ମନ ଆଉ ହୃଦୟେର, 

ଦୁଃଖମାନ- ର ଧାଡି ଲମି�ଥାଏ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, 

େସ ନିpୁଥାଏ ପଥର ତେଳ ଥିବା ତାର ଭାଗ�କୁ, 

େହଉଥାଏ କେ�ଇ ସଜ, 

ଆଉ अେପeା କରିଥାଏ, 

ପୁଣି ଏକ ରଂଗମ�ର ଦୃଶ�କୁ...... 
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ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

େସବା ହX େଶ�/ଧମ�େସବା ହX େଶ�/ଧମ�େସବା ହX େଶ�/ଧମ�େସବା ହX େଶ�/ଧମ�    
େଛାଟ ଘରଟି ଗଢ଼ିଛି ସିଏ 

ମାଟି, କାଠ, ଛଣେର 

ମାଟି ମା’ ସାେଥ ବ�ିଛି ଏଠି 

େସ}ହ ଓ ଶରଧାେର ୧ 

ଆ�, ପଣସ, ଜାମୁ ଓ ନଡ଼ିଆ 

େପାତିଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 

ଜହି}  କାକୁଡ଼ି କଖାରୁ ଫେଳ 

ବିଲେର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ୨ 

ସବୁଜ ଶସ� ଫଳଇ ନିତି 

ତା ଚାଷ କିଆରୀେର 

ତା ଦିନ କେଟ ସକାେଳ ସେ~ 

ତା’ରି ବିଲ ବାଡ଼ିେର ୩ 

अମଳ େଯେତ କରୁଚି ସିଏ 

ଜନମyଳ ପାଇଁ 

ସଭି- ମୁେଖ ଆହାର େଦଇ 

ରହୁଛି ସୁେଖ େସହି ୪ 
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ଧାନ, ଗହମ, େକାଳଥ, ବିରି 

ତା’ରି ବିଲେର ବୁେଣ 

अମଳ କରି କ’ଣ କରୁଛି 

ସାରା ଜଗତ ଜାେଣ ୫ 

ଚାଷୀ ପୁअ େସ କରଇ ଚାଷ 

ଏଇତ ତା’ର କମ� 

ମାଟି ମା’ ଓ େଦଶ ଜାତିର 

େସବା ହX େଶ�/ ଧମ� ୬ 

 

ଦଳପଡ଼ା, ଖଜୁରୀପଡ଼ା, କfମାଳ 

୭୬୨୦୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ 

ଭଉଣୀଟିଏ ଦିअଭଉଣୀଟିଏ ଦିअଭଉଣୀଟିଏ ଦିअଭଉଣୀଟିଏ ଦିअ    
େମାର ଏଇ େଛାଟ ହୃଦୟର ସeୂE  େକାଣରୁ ଉ-ିମାେର ପ�ଶ}ଟିଏ 

ପ�ତ�ାଶା କରି ଏକ ସାଥ�କ ଉ]ର... 

ବାର�ାର ପଚାରି ବ�^ବିବ�ତ କରିଦିଏ ତଥାପି ମଁୁ ନିରୁ]ର... 

ସଭି- ହାତେର ସ#କ�ର େଡାରୀ ରାeୀକୁ େଦଖି 

ନ େଦଖିବାର ବାହାନା କରି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ମଁୁ 

େହେଲ ସମ^ ପ�ୟାସ େମାର अସଫଳ ହୁଏ 

ନୟନର େଗାଟିଏ େକାଣରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଝରି ଆେସ 

କ%�ଧାେର ବାଜୁଥାଏ େସ ହୃଦୟ ପ�ଶ}ର ପ�ତିଧ�ନି 

ଏ ପବିତ�  ରାeୀପ%ୂt ମାେର େତା ହାେତ ରାeୀ ରହିଲାନି? 

ଓଃ କି ଯ�ଣା... 

�ିର अ�ିର େହାଇଯାଏ ମନ... �ିର अ�ିର େହାଇ ପ�ବାହ 

ତଥାପି ମଁୁ େସ ପ�ଶ}ର ଉ]ର େଦବାେର अସମଥ� 

େଶଷେର ଏତିକି ଗୁହାରି କେର... 

େଦାଷ eମାକରି ଭଉଣୀଟିଏ ଦିअ ଆେହ ପ�ଭୂ ଜଗନ} ାଥ 

ରସିକନଗର, ଟାyୀ, କଟକ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୬୦୧୧୨୩ / ୭୯୭୮୨୮୯୬୧୦ 
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ବିzୁପି�ୟା କରସୁଧା 
ପ,ନାୟକ 

ହିେତୖଷୀହିେତୖଷୀହିେତୖଷୀହିେତୖଷୀ    
ପଥ ଦୁଗ�ମ େହଉ अବା ସୁଗମ 

ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ 

ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଭଟିବାକୁ ହୁଏ 

ସମୟ, ସ#କ�ର 

େଦାଦୂଲ�ମାନ ^ୁପକୁ 

ଚିହି}  ହୁଏ 

ପର ଆପଣାର ଭାବକୁ 

ପରଖି ହୁଏ 

ସହେଯାଗ, अସହେଯାଗର 

ହାତକୁ 

କିଏ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ତ 

କିଏ େନଇ ଯାଉଥାଏ ପଛକୁ 

ପଛକୁ େନଉଥିବା ହାତ 

ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ହାତ 

ଦି’ଟା ହX ଲାେଗ ନିଜର 

ହସ ଆଉ ଲୁହପରି 
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ସତ ଏକ ଜୀବନର 

େତେବ, ଭୁଲି ହୁଏନା... େଦଖି ହୁଏ 

େସହି ସହେଯାଗର ହାତେର 

ଈଶ�ରରୂପୀ ଈଶ�ର-ୁ 

କିଏ ସାy େଦେଲ ବି ପହ�ି ହୁଏ 

ସାy ନ େଦେଲ ବି ପହ�ି ହୁଏ 

ଆମ ପାଇଁ ପବୂ� ନି��ାରିତ 

େସଇ �ାନକୁ 

ବାସ୍... ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ହୁଏନା 

ଶୁଭାକାଂeୀ ମାନ-ୁ 

ଭୁଲିହୁଏନା େସଇ ଦି’ପଦ 

ମିଠା ମିଠା କଥାକୁ  

ଯାହା ବେଢ଼ଇ ନିଏ 

ଚାରି ପାଦ ଆଗକୁ 

ଭୁଲି ହୁଏନା, ସୁଖ େବେଳ 

ସାଥିେର େଖେଳଇଥିବା 

ଧାେର ହସକୁ... 

ଦୁଃଖ େବେଳ ଝେରଇଥିବା 

ଦି’ େଟାପା ଲୁହକୁ 
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ଆଉ େସଥିପାଇଁ େବାଧହୁଏ 

�ାତ अ�ାତେର 

ହୃଦୟ ଆକାଶେର 

ଆ-ିେଦଇ ହୁଏ 

େସଇ ନି�ପଟ ହୃଦୟର 

ଜୀବk ଚିତ� କୁ 

ଆଉ େବଳ अେବଳେର 

ନଇଁ ଯାଉଥାଏ ମଥା 

େଭଟି ହୁଏ ନିଜ ଭିତେର ହX 

େସଇ ହିେତୖଷୀ ରୂପୀ 

ଈଶ�ର-ୁ 

 

ଶିeୟିତ� ୀ, ଡାବୁଗଁା ବ� କ୍, ନବରyପୁର 

୭୬୪୦୫୯, ଓଡ଼ିଶା 
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ପି�ୟ-ା ପି�ୟଦଶtନୀ ପାଢ଼ୀ 

ଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତ!!!!    
ଥିଲି ଏକା ଏକା େମା ଦୁନିଆେର ମୁo ପeୀଟି ପରି  
କିଏ େସ ଆସିଲା अଚିହ} ା अଜଣାେନଲା ମେତ ଆଖି ଠାରି  
 
ଚୁପି ଚୁପି ଆସି େମା ପାଖେର ବସି େନଲା େମା ମନ େଚାେରଇ  
ଓଠେର ନ କହି େକେତ କଥା ପୁଣି ଆଖିେର େସ େଦଲା କହି  
 
ନିଦ େନଇ େମାର ଏ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ସପନ ରଖିଲା ପୁଣି  
ଏେତ ଚଗଲା େସ ଶୁଆଇ େଦଉନି କରିଲା କି ସେତ ଗୁଣୀ  
 
ଚାହXେଲ ବି ଆଉ ପାରିଲିନି େଫରି ସାଜିଲି ତ େପ�ମ ପରୀ  
ନିଜର ନ େହାଇ ନିଜର ଲାଗିଲା ଏ େକମିତିକା େଡାରି  
 
अଜଣା େହେଲ ବି କହିଦିअ ଥେର କାହX ମେନପଡ ଏେତ  
ଜାଣି ପାରୁନାହX ବୁଝାଇଦିअ େହଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତ ! 
 
ତୁମ ଚିତ� ପ, ଏଇ େମା ଆଖି େରନାଚିଯାଏ ପ�ତି ମହୁୂେ]�  
ଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତ ! 
କୁହତ େଦଖି  
ଏଇ କଣ େପ�ମ ସେତ  ! 
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ପି�ୟ-ା ସାହୁ 

अଧାଗଢ଼ା ଦିअଁअଧାଗଢ଼ା ଦିअଁअଧାଗଢ଼ା ଦିअଁअଧାଗଢ଼ା ଦିअଁ    
अଧାଗଢା ଦିअଁ ତୁହି अଧେର େତା 
ମିଠାମିଠା ନାଲି ହସ , 
अଧାବାେଟ େମାେତ ପର କରିତୁ 
ପାଇଲୁବା େକଉଁ ଯଶ ...◌ା 
 
अଧା ଥିଲୁ େଦବକୀର अଧା େହଲୁ 
େସ}ହମୟୀ ଯେଶାଦାର , 
କାହXକି ଛାଡିଲୁ ତୁ अଧାେର ତା-ୁ 
କହେର କଳା ଠାକୁର ...◌ା 
 
ମୀରା- େପ�େମ ହଜିଥିଲୁ ତୁ अଧା  
अଧାେର ରହିେଲ ରାଧା 
େପ�ମ େତା ପାଇଁ େଖଳଘର କାଳିଆ 
ମାନୁନୁ କିଆଁ ତୁ ସିଧା.....◌ା 
 
ଜନମି ଥିଲୁ ତୁହି अଧା ରାତିେର 
अଧା ଦିଶୁ ଥିେଲ ଜହ}  , 
अଧାର अଧା େତାେତ ବୁଝି ପାରୁନି 
अଧିର େହଉଛି ମନ.....◌ା 

ସାହାନିୟାଜ ପୁର, କଟକ 
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ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�  

ରଜନୀଗfା େସରଜନୀଗfା େସରଜନୀଗfା େସରଜନୀଗfା େସ............    
ରଜନୀଗfା େସ 
ତା ମହମହ ବାସ ଭରା ରଜନୀେର ... 
େଚାରାଇ ନିଏ େସ 
େକେତ େଯ ପିଆସୀ ମନ ତା େପ�ମଚାହାଣୀେର ... 
अସୁମାରୀ ସ�ପ} ସମୁଦ� େର 
ଭାସିଭାସି ଯାଏ େମା ମନ େନୗକା 
ବାସଭରା ଗfା ରଜନୀେର .  
ରଜନୀର अମା अfକାେର 
ବିଷକୀଟ େକହି ହରି ନିଏ ତାର 
ରୂପ େଯୗବନ ଶରୀରେର .  
ଆଜି େସ ପାପିନୀ ପାପ ନ କରି େସ 
ପାଗଳିନୀ େସ ଗଭ� ଯ�ଣାେର ..  
ଏଇ େସ ରଜନୀ ହରାଇ େନଲା େଯ 
େଦଇଥିଲା େଯେତ ଉପହାେର ...  
ଛିନ}  ବସନା େସ ରଜସିo 
ନିେଜ ଚିkା କେର ...  
ଏଇ ନାରିେକଳ ବୃe ସାeୀ अେଟ ତାର 
ଜୀବନର ଏଇ ମଧ�ାହ} େର ....  

ଈ େମଲ ଠିକଣା : sambitsm1987@gmail.com 
ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ-ାନାଳ, ଓଡିଶା, ୭୫୯୦୦୧  
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େରାଜା ପwା 

ଗୁରୁ ଉପାସନାଗୁରୁ ଉପାସନାଗୁରୁ ଉପାସନାଗୁରୁ ଉପାସନା    
ଗୁରୁ अଟkି ପ�ଭୁ-ର େଶ�/ତମ ସଜ�ନା  

ତା- ଦାନ अତୁଳନୀୟ, ନାହX ତାର ଉପମା I  

ରହିଥିେଲ ଗୁରୁ-ର ଆଶୀବ�ାଦ ଶିରେର  

ଦିବ��ାନ ମିେଳ ପରା ସଭି-ୁ ଏ ମହୀେର I  

ମାଗ�ଦଶ�କ ଭାବେର ଗୁରୁ ସଦା ପ¦ିୂତ  

ତା- ଦ¤ାରା ନିେଦ�ଶିତ ପଥ, ସଦା ସୁସ¦ିତ I  

�ାନ ସହ ବୁ�ି ,ବିେବକ ଆଉ ମାନବିକତା  

ଶିଖାkି େସ ସମ^-ୁ  ରଖିବାକୁ ଏକତା I    

ଗୁରୁ ଶିଷ� ପର#ରା ରହିअଛି ଯୁେଗଯୁେଗ  

ପ�ାଚୀନ ଠୁ ଆଧୁନିକ,ସ¸ାନିତ ସବୁ ଯୁେଗ I  

ଏକଲବ� େଛଦ କେଲ ବୃ�ାyୁଠି ନିଜର  

ଗୁରୁ- ଦeିଣା ଭାେବ େଦେଲ ତାହା ସତ¤ର I  

ଯୁେଗଯୁେଗ ଗୁରୁ ପଜୂ� ପାଇଥାkି ସ¸ାନ 

ଗୁରୁ ନିpା କେଲ ନେକ� ନମିଳଇ ଆ�ାନ I  

ଭାବ ବfେନ ବୁଡି ଗୁରୁ ଦିअkି ଆମକୁ �ାନ  

ଆେଲାକର ଉd େହଇ ଦୂରୀଭୂତ କରkି अ�ାନ I  
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ଶିଷ� ଯଶକୀ]t अେଟ ଗୁରୁ-ର ସ#]ି  

ଶିଷ� ଠାରୁ ପରାଜୟ, ତା-ପାଇଁ अତ�k ଖୁସି I  

ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ�-ର अÉୁତ ଭାବ ସ#କ�  

ଶିଷ�ର ବିକାଶପାଇଁ ଗୁରୁ ଉପାସନା ହX ଏକମାତ�  ମାଗ� I     

 

ପ%ୂ� ାନp ଭବନ  

େନତାଜୀ ନଗର, ମଧୁପାଟଣା, 

କଟକ-୭୫ ୩୦୧୦  

E.Mail- roja.saumya@gmail.com 
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ରମା କାk ମିଶ�  

ଭାବନାଭାବନାଭାବନାଭାବନା    
ଭଗବାନ अଛkି କି ନାହX 

ଏହାର ଉ]ର େଖାଜି 

ହୁअ ନାହX ବିଚଳିତ 

ଏହାର ଉ]ର अତି ସରଳ 

ଭଗବାନ अଛkି ଆମ 

ଚତୁପ�ାଶ¤ େର ଥିବା 

ଜନ ଗହଳି ଭିତେର I  

 

ଆେମ ଜୀବନେର ଆବଶ�କତା 

କରୁ ବିଭିନ}  ରyର  

େକହି େକେବ େହେଲ ବି 

େକବଳ କଳା ଆଉ ଧଳା 

ରy କୁ ଜୀବନେର  

ଚାହX ନ ଥାଏ କିm 

ଜୀବନଟା ରyେର  

ପରିପ%ୂ� େହବ 
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େଯେତେବେଳ ଆେମ  

କଳା ଆଉ ଧଳା ରy କୁ 

ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା I  

 

ଆମ କମ� ନିଭ�ର କେର  

ଆମ ବିଚାର ଧାରା ଉପେର 

ବିଚାରଧାରା ସୃ�ି ହୁଏ 

ଆମ ସେଚତନତା ରୁ 

ସେଚତନତା ଆେସ ଚିkନ ରୁ 

ସକାରାତE କ ଭାବନା ଆେସ  

ସୃଜନୀ ଜ¤ାଳାରୁ I  

 

ସବ�ଦା ମୁo ରଖm 

ମ^ି�, ହୃଦୟ ଏବଂ ହାତକୁ 

ଏହା ହX ସଶo କରିବ ଆମର  

ଚିkା, େଚତନା ଏବଂ କମ� କୁ I  

 

ଆଖି ବp କରି ସ�ପ} େଦଖିେଲ 

ମନେର अବସାଦ ଜନE  ନିଏ 
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େଖାଲା ଆଖିେର ସ�ପ} େଦଖେଲ 

ଆମର କାଯ�� eମତା ବଢି ଯାଏ I  

 

अନ�ର ଆେଲାଚନା କୁ  

ଖୁସିର ସହ ଗ�ହଣ କରିବା 

ତାହା ସକାରାତE କ ବା  

ନକାରାତE କ େହାଇ ଥାଉ 

ନକାରାତE କ ଭାବଧାରା ରୁ 

ଶିeା ଗ�ହଣ କରି 

ତାକୁ ସକାରାତE କ ପାରିେଲ କରି 

ଜୀବନେର ପାରିବ ବିକାଶ କରି I  

 

ମେତ ସାହାଯ� ନ କେଲ ନାହX 

କିm େମାର eତି କରm ନାହX 

ମେତ ଭଲ ପାଇେଲ ପାଆm  

ନ ପାଇେଲ ନାହX କିm 

ଆkରିକ eତି କରm ନାହX I  

 

ନିଜ ଜନE  ଦିନେର ନିଜ 
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ଜୀବନ କୁ ନୂତନ ଭାବେର 

ଆବି�ାର କରି ନିଜତ�  କୁ 

ପୁଣି ଥେର ପ�ତିପାଦିତ କରm 

ଯଦି ଆେମ ଜନE  େହାଇ  

ଏ ସଂସାର େର ଖୁସିେର अଛୁ 

େତେବ ଆମର େକେତ ବଷ�ର  

ଜନE  ଦିନ ପାଳନ େହଉଛି  

ତାର କିଛି ମଲୂ� ନାହX I 

 

ଭି.ଆଇ.ଏମ  .- ୨୬୮ 

େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ¤ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ନେରp�  ସାହୁ 

ମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକମନ ଓ ବିେବକ    
ଶନୂ� ଆକାଶର ଦିଗk ବି^ାେର 

अଶାk ଲାଗଇ ମନ 

ଭାବନା ଗୁହାେର ମନ ଉଡ଼ିଘୁେର 

ବିଷାଦ ଭରା ଜୀବନ 

ତାରା- େମଳେର ଶ¨ ହେଜ ଆଜି 

अପହ� ଦୁନିଆେର 

ସ�g େଶାଭାରାଜି କଳ-ିତ ସାହି 

ବିରହଇ ନିେରାଳାେର 

ଚp�ମା େଜାଛନା ଶୀତଳତା େବାଲି 

ଆପଣାର କଲି େଯେତ 

ଶୀତଳତା ତାର ଶାkି େଦଲାନାହX 

ମନ ହଜିଲା ବ�ଥିେତ 

ମନ ପଚାରିଲା ବିେବକକୁ ଯାଇ 

କହ ବ�ଥା କଣପାଇଁ? 

ବାହ� ଶୀତଳତା ଲାଭ କିଛି ନାହX 

अkେର କଳ- ଥାଇ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  268 

ମନ େଖାେଜ ଏଠି ବାହ� ଆଡ଼�ର 

ବିେବକ େକେବ ନୁହଇଁ 

ବିେବକ ଚାହଁଇ ନିମ�ଳ अkର 

ସତ� ଶୁ� ପରା େସହି 

କଥାେର अଛି ମନ ମେୂଳ ଏ ଜଗତ 

ଉoିଟି ସତ� अଟଇ 

ଭଲ କାେମ େବେଳ ମନ େଦେଲ ଭାଇ 

କାମଟି ସଫଳ େହାଇ 

ବିେବକ ଓ ମନ ନୁହଁଇ ସମାନ 

ଜଣ ପେର ଜେଣ ଜାଣ 

ପ�ଥେମ ବିେବକ ତାପେର େଯ ମନ 

କାଯ��ର ସଫଳ ପଣ 

 

 

 

ଡଭାର, ଗ~ାମ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

ସବୁ ଠିକ୍ अଛିସବୁ ଠିକ୍ अଛିସବୁ ଠିକ୍ अଛିସବୁ ଠିକ୍ अଛି    
ମନସି� ମଣିଷମାେନ କହିଥିେଲ 

ସୃ�ି ଆରnରୁ 

ସତ� ନଥିଲା 

କି अସତ� ନଥିଲା 

ଯାହା ବି ଥିଲା 

ରହିଛି 

ରହିବ 

ଯାହା କିଛି अଛି 

େଯପରି ବି अଛି 

େଯଉଁଠି ବି अଛି 

ସବୁ ଠିକ୍ अଛି 

ଜନE  େଯଉଁଠି 

ମୃତୁ� ବି େସଇଠି 

ତଫାତ୍ ଏତିକି 

ଜନE େବେଳ କୁଆଁ କୁଆଁ 

ମୃତୁ�େବେଳ ରାମ ରାମ 
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ଏହାହX ସତ� 

ଯାହା ନାହX 

େହେଲ ଲାଗୁଛି ପ�ତ�e 

ତାହା ହX अସତ� 

 

େଯାଗ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ 

ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 

ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

ରାeୀ ପେୂନଇଁରାeୀ ପେୂନଇଁରାeୀ ପେୂନଇଁରାeୀ ପେୂନଇଁ    
ଶ�ାବଣ ମାସର ପରବ ଏହି ତ 

ନଁା ତାର ରାeୀ ପେୂନଇ 

ସମ^- ପାଇଁ ଖୁସିର ଲହରୀ 

ବା�ି େଦଇଥାଏ େମେଳଇ 

ବରଷେକ ଥେର ଆସିଥାଏ ସିନା 

ପ�ୀତିର ମହକ େନଇ 

େସ}ହର େଡାରିେର ବfା ଏ ବfନ 

ଥିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ 

ଭାଇଭଉଣୀର ମିଠା ସ#କ�ର 

ଏଇତ ଖୁସିର ଦିନ 

ହସ ଆନpର ସୁଖ ସରାଗର 

ନାଆଁଟି ରeାବfନ 

େଯେତ ଥାଉପେଛ ରାଗଋଷା ସବୁ 

ଭାଇଭଉଣୀ- ପାେଶ 

ଦୂର େହାଇଯାଏ ନିମିଷକ ପାଇଁ 

େଯେବ ରାeୀବfା ଆେସ 

ଫୁଲ, ଚାଉଳ, ଚpନ, ସିpୁର 
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ତା ସାେଥ ଦୀପ ଓ ରାeୀ 

ସେଜଇ ଥାଏ େସ ଯତନେର େକେତ 

ପଜୂା ଥାଳିଆେର ରଖି 

ଭାଇ-ୁ ଭଉଣୀ ବpାପନା କେର 

ବାେf ରାeୀ ଭାଇ ହାେତ  

ମି�ାନ}  ଖୁଆଇ ଦwବତ ହୁଏ 

ଭାଇ-ର ଦୁଇପାେଦ 

ଭାଇ ହାେତ େନଇ ମମରାର େଡାରି 

ବାfଇ ସୁନା ଭଉଣୀ 

ବିପଦରୁ ରeା କରିବା ପାଇଁ କି 

ପ�ଭୁ-ୁ କେହ ବଖାଣି 

ବିନତି ତୁମକୁ କରୁଛି ପ�ଭୁ େହ 

अଛି େଯେତ ଦୁଃଖ କ� 

େମା ଭାଈ ଜୀବନୁ ଦୂେରଇ ଦିअ େହ 

ଦୁେଯ�ାଗକୁ କରି ନ� 

ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କର 

ସତ୍ ପଥେର ଚଲାଇ 

େମା ଭାଇ ଜୀବନ ଆେଲାକିତ େହଉ 

ସବୁେବେଳ ପାେଖ ଥାଇ 

ବୁpାବାହାଳ, େଗାଲାମୁwା, କଳାହାwି 
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ଶ�ୀ ନୀଳକ� ମହାkି 

ଜୀବନଯ�ଜୀବନଯ�ଜୀବନଯ�ଜୀବନଯ�    
अବିଶ�ାସର ସହରେର 
अକାରେଣ େଖାଜୁଥିଲି 
अଦମ� ବିଶ�ାସର ପୁଲକିତ ମହକ 
अଶ��ର ମଝି ଦରିଆେର 
େକଜାଣି କାହXକି ସାଜିଥିଲି ମଁୁ ହସର ବଣିକ 
अବୁଝା ଶ�ାବଣ ଦିେନ ହାର ମାନିଥିଲା 
ଭିଜାଇ ନପାରି େମାେତ... 
अେପeା ଥିଲା ସେତ अବା ତୁମ ଦି େଟାପା  
ଲୁହେର ସାରା ଜୀବନଟା ଭିଜିବାକୁ ଆପାଦମ^କ 
ପଚାରିଛ େକେବ ତାକୁ ପାଇବାର ସୁଖ! 
ଜାଣିଶୁଣି ହରାଇ ସାରିଛି ଯିଏ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସମ^ ମହକ 
ପ�ତାରଣାର ଯ� େବଦୀେର 
अନବରତ अଶ��ର ଆ~ୁଳିେର ଜୀବନ ଯ�େମାର ସମାପିତ େହବ 
େହେଲ ରାଣ अଛି, 
ପ�ାତାପର େଲଲିହାନ ବହି} େର 
ତୁେମ ଆଉ अହରହ  
ଭସିE ଭୁତ େହବନାହX... 

अବସର ପ�ା� େଯାଗାଣ अଧିକାରୀ, ଓଡିଶା ସରକାର 
eମଲତା େପେଲସ୍, ବିେବକାନp  ମାଗ� 

ଭୂବେନଶ¤ର, ଓଡିଶା ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୪୩୯୨୪୭୯୯୯ 
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ରୁଖସାର୍ େବଗମ୍ 

େମାହ ମରୀଚିକାେମାହ ମରୀଚିକାେମାହ ମରୀଚିକାେମାହ ମରୀଚିକା    
ପୁଣି ଏହି ପ%ୂ�ମୀ ଶୀତାଂଶୁ ଶୀତଳ େଜ�ାତି 

अଳପ अଳପ କରି େଦଲା ସାଗେର େମାତି 

ସାଗର ବୁେକ ଦରଶି ମୁକୁତା ମରିଚୀକା 

ଧାଇଁଗଲି େବେଗ କାେଳ େହାଇଯିବ କି େଦଖା 

ପ�ଳାପ ହେ^ ଧରିଲି ଯଦା अଳପ ଜଳ 

ଖସିଗଲା େଯପତି ବା ଏକ ସାଧୁ ସରଳ 

ଜାଣିଲି ଯଦା ନୟନ ପାଇଁ अେଟ େସ ଗଢ଼ା 

େଫରିଲି େମା �ାେନ େଯଉଁଠୁ ପାଏ ତା େଶାଭା 

େମାତି ନୁେହଁ ଥିଲା େସ େମାହର ମାୟା ତିଳକ 

ପ�ତାରିଲା ସହେଜ େଦଇ ଆନp eଣିକ 
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କୃz ଦାସ 

ବିଚିତ�  େମା ଭାରତବିଚିତ�  େମା ଭାରତବିଚିତ�  େମା ଭାରତବିଚିତ�  େମା ଭାରତ    
ବିଚିତ�  େମା ଭାରତ ଭୂମି, 

     ବିଚିତ�  ଏ େଦଶବାସୀ 

ନିଜ ଭୂମି ଆଜି ମରୁଭୂମି ଲାଗୁଛି,  

ସ¤ପ}େର ବିେଦଶ ଆଜି ସ¤ଗ� ସାଜିଛି  

େଦଶ ପ�ତି େସ}ହ ଶ��ା େପ�ମ 

                    ଏେବ ଫିକା ପଡିଛି 

ବିେଦଶର େପ�ମ ଆଜି 

                      ହୃଦୟେର ରy େବାଳିଛି 

ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି, 

                         ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି  । ୧ 

କି अବା  ଗାଇବି େଦଶର େଗୗରବ 

ଇତିହାସ ଏଠି ପୁ^କେର ବfା ପଡିଛି, 

ଇଂଲିଶ �ାନ ଆଜି  

               ପwିତର ଶବଦ ସାଜିଛି 

ମାତୃଭାଷା अସହାୟ େହାଇ  

                      ଆଜି ଚି�ାର କରୁଛି 
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ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି, ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି ।୨ 

େଦଶର ଭାଗ� ଆଜି େକେତେଯ ବଦଳିଯାଇଛି 

ଆତ-ବାଦୀ ଏଠି  ଯୁବ ଆଦଶ�  ସାଜିଛି,  

ରe�ାବାହିନୀ େସନା ଆଜି ପଥର   

                 ମାଡେର େଭାକ େମ�ାଇ 

ରାଜନୀତି ନିକିତି ତଉଲେର ମାପଚୁପ ଚାଲିଛି 

ତଥାପି େମା େଦଶ ହସୁଛି, ତଥାପି େମା ମା ହସୁଛି ।୩ 

ଚାକଚକ� ରy େବରyେର ରହୁଥିବା େଲାକ  

ନିଜକୁ ଆଜି  अସୁରeିତ େବାଲାଉଛି 

େଭାକ ଉପାସେର େଦଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି 

ବୀର େସନା ଏଠି ପଥର  

               ମାଡେର ସ¤ାଗତ ପାଉଛି 

ତଥାପି େଖାଲୁନି େ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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ନୂତନକୁମାର େବେହରା 

ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ    
‘ମଁୁ’ ଆତE ାର ଏକ ସ�ତଃପ�ବୃ] ଉg� ାସ 

େଦହ ମନର ବିକାଶକୁ କେର ପରିପ�କାଶ 

‘ମଁୁ’ ଭବରy ଭୂମିତେଳ ଜେଣ ଦଶ�କ 

ଜୀବନ ନାଟକର अପ�ତି.pୀ ନାୟକ 

‘ମଁୁ’ ସମ�ି ସମୁଦ� ର େଟାପାଏ ବିpୁ 

ବିଶ� ବିଶ�ାସର ଏକାk ପରମ ବfୁ 

‘ମଁୁ’ ବୟସ ନଈେର ପ�ବାହିତ ସ�g ଜଳ 

ସମୟ ତରyେର ପ�ାବିତ ଭରସାର କୂଳ 

‘ମଁୁ’ ବସୁଧାରବାସୀ ଈଶ�ର- ସeୂE  ସ]ା 

�ଳୂ ସଂସାରେର ନିମି] ମାତ� ର କମ�କ]�ା 

‘ମଁୁ’ अନନ� ପ�ତିଭାର अନk ଉd 

ଚିରkନ େଚତନାର ଆ�ାଧିନ ବd 

‘ମଁୁ’ ପରଂବ�ହE  ପରେମଶ�ର- ଏକ େପ�ରଣା 

ସୃ�ିର �ିତିଲାଗି େହାଇଛି େମା अବତାରଣା 

‘ମଁୁ’ ଚଳkି ଚକ�ର ଦୁଇ अଭିନ}  ପାଶ�� 

ଶ�ମସାଧନାର ସି�ି ବୁ�ି ସି�ାkର ଶୀଷ� 
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‘ମଁୁ’ ସ�ାଭିମାନର ସ�ଭାବେର ହିମାଳୟ 

ଦୟାeମା େସବା ଗୁଣେର ମହନୀୟ 

‘ମଁୁ’ अହମିକାର ବଶବ]�ୀେର ପାଲେଟ ରାeସ 

ଈଷ��ା ହିଂସା େ.ଷ ଘୃଣା କେର ଧ�ଂସ 

‘ମଁୁ’ ସୃ�ି�ିତିର ଏକ ସାମୟିକ ଉପକ�ମ 

अ^ି ନା^ିର ସmଳନେର ହୁଏ ମତିଭ� ମ 

‘ମଁୁ’ ସଚରାଚର ବ�ହE ାwେର 

କେର ବିଶ�ରୂପ ଦଶ�ନ 

‘େସ’, ‘ତୁେମ’ �ାବର ଜyମ 

ସବୁରି अkେର ‘ମଁୁ’ର अ^ିତ�  ପ�ତୀୟମାନ 

‘ମଁୁ’ର ସ�ରୂପ ସ�ଧ�ାୟେର 

କରିପାରିେଲ ଆୟ] 

ଜୀବନର ନବ ସଂ<ରଣ 

ପୁନଃ ପୁନଃ େହଉଥାଏ अନବରତ 

‘ମଁୁ’ର ମାନସିକତା ବାରି ହୁଏ 

େଦଖି ଆଚରଣ 

ସ#କ� ସୀମାେର ତାହା 

ପ�ମାଣ କେର ତାର ଉ�ାରଣ 

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 
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ଇତି ଦାସ 

ତମ ପାଇଁତମ ପାଇଁତମ ପାଇଁତମ ପାଇଁ    
ଭାବିଥିଲି 
ଭିଜିବିନି, 
ବରଷାକୁ ଛୁଇଁବିନି 
ମାନିବିନି, 
ତମ କଥା ରଖିବିନି 
କହିବିନି, 
େପ�ମଗପ ଶୁଣିବିନି 
ଜୀଇଁବିନି, 
ସପନ କିଛି େଦଖିବିନି 
େହେଲ ଆଜି 
ବତୁରି ଯାଉଛି, 
ଆଖି ଚିରା ତତଲା ଲୁହେର 
ଜଳିଯାଉଛି 
ତମ ଛୁଆଁ ନିଆଁେର 
ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି 
ତମ ରyଦିଆ କଥାେର 
अେନଇ ବସିଛି 
ତମ ଆସିବା अେପeାେର 

ବି-୬/୫୦୨, ସିଟି େହାମସ୍, ବାଟିକା ଇwିଆ େନକ୍ ସଟ୍, େସ�ର-୮୩ 
ଗୁରୁଗ�ାମ, ହରିୟାଣା, ୧୨୨୦୦୪ 
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ଡଃ अସିତ କୁମାର ସ�ାଇଁ 

ଥେର ଯଦି ପଚାରଥେର ଯଦି ପଚାରଥେର ଯଦି ପଚାରଥେର ଯଦି ପଚାର    
ଥେର ଯଦି ପଚାର 

କହିବି ମଁୁ େମାର ନଥିଲା କିଛି ଭୁଲ୍ 

ତଥାପି କରିଛି ପ�ାୟ�ିତ 

ଜୀବନର େଶଷ ବିpୁ ପଯ��k 

ଖାଲି େଦବାକୁ ସାk� ନା 

अନୁଭବହୀନ अନୁଭବକୁ ତୁମର 

ଆଉ ଗୁରୁତ� ହୀନ ସମାଧାନକୁ 

ଫୁଟାଇ େଚନାଏ ହସ ଦୁନିଆ ଆଗେର 

ବଖାଣିବାକୁ ମହ]�  ତୁମର 

ଥେର ଯଦି ପଚାର 

ଆଣି େଦଇଥାkି ଚp�ମାରୁ େଜ�ାତି 

କରିବାକୁ ଚରିତାଥ� ସ�ପ}କୁ ତୁମର 

ଆଉ େଚେତଇ େଦବାକୁ ସଭି-ୁ 

ଆଲୁअର ପଡୁନି अଭାବ 

ଯେଥ� ଖାଲି ତୁମ ଉପ�ିତି 

େମା' ପାେଶ େମା' ନିଜର େହଇ 

ଭୁଲିଯାଇ ଏ अfାର ମୁଲକର 
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ନିତିଦିନର େଚାରା ପୀରତି 

 

ଥେର ଯଦି ପଚାର 

ମଁୁ େହଇଥାkି ଇତିହାସର ସ�ାeର 

କରି ତୁମକୁ େମା' ଜୀବନର ପ�ତି अଂଶ 

ହସିବାକୁ ତୁମ ସହ ସୁଖ ସମୟେର 

ପିଇବାକୁ ଦୁଃଖ ତୁମ ଆପେଦ ବିପେଦ 

କ�ା କାଢି ବିଛାkି େଗାଲାପର େଶଯ 

ତୁମ ଚଲାପଥର ପ�ତିଟି ପାହାେଚ 

ସାଜkି ଆଢୁଆଳ ତୁମ ଚତୁଃପାେଶ�� 

କରିବାକୁ ମୁକାବିଲା ବଇରୀ ତୁମର 

ଥେର ଯଦି ପଚାର 

ମଁୁ କହkି ପଚାର ନିଜକୁ 

ଭୁଲିଯାଇ େମାେତ ମଁୁ େବାଲି 

ଆଉ ନିଜକୁ କରି ସମପtତ 

ଆଶା-ବିଶ�ାସ-ସତ�ର େକାଳେର 

ବp ନୟନଯୁଗଳ କହିଥାkା ଭାଷା 

ମନ ଓ ମ^ି� ଝୁରିଥାkା ଖାଲି 

ଧାଇଁଥାkା ଇp�ଧନୁ େସ ପାରିେର 

େମା' ନି�ପଟ େପ�ମର ଭାବକୁ... 
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ସ�ିଦାନp ବାରିକ 

ଜୀବନନଈଜୀବନନଈଜୀବନନଈଜୀବନନଈ    
ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ନଈପରି 

ଉପର ମୁwେର ବଷ�ା େହେଲ 

ତଳ ମୁwେର ବନ�ା 

ଆଉ େମା ଜୀବନେର ତୁେମ ଋଷିେଲ 

ମେନ େମାର अଣଚାଷ ପବନ 

ଆଉ ଏକାkେର ଆଖିେର ଲୁହର ବନ�ା 

ନଈ ସିନା ସମୁଦ� େର ମିେଶ� େବାଲି 

ତା ବୁକୁେର ଲହଡ଼ିର ଉଜାଣି 

ଠିକ୍ େତା ପରି ପେୂନଇ ରାତିେର 

अମାବାସ�ା ତିଥିେର େତାେତ େନଇ अେନକ ସ�ପ} 

େଦହେର େଯୗବନର ଉଜାଣି 

ନଈ ସିନା ସମୁଦ� େର ମିଶିବା େମାହେର 

ପଛକୁ େଫେରନି େକେବ 

ଯାହାପାଏ ସବୁ େନଇଯାଏ ସାଥିେର 

େହେଲ ସମୁଦ� େର ମିଶିଲା ପେର 

ନଈ ଆଉ ନଈ େହଇକି ରେହନି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  283 

ସମୁଦ�  ବି କିଛି ରେଖନି 

ସବୁ କିଛି େଫରାଇ ଦିଏ କୂଳକୁ 

ଏଇ ଜୀବନ ବି େସଇମିତି 

କିଛି େନଇପାେର ନାହX 

ବରଂ ବା�ିବାକୁ ମନର ମଣିଷ ଆଉ 

େବେଳ େବେଳ ସମଭାବାପନ�}  ମଣିଷ େଖାେଜ 

ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଲାଗୁଥିବା ମଣିଷ ସହିତ 

ଆଉ ସୁଖ ଏ ଦୁନିଆ ସହିତ 

େଶଷ ସମୟେର େନଇଯାଏ େକବଳ 

େମ�ା େମ�ା ସE �ତି 

अଥଚ ଶoିଶାଳୀ ଇତିହାସଟିଏ େଲଖିଯାଏ 

ସମୟର अଖw ଶିଳା ଉପେର 

ଆଉ ଗଭୀର ଛାପଟିଏ ଛାଡ଼ିଯାଏ 

ଭଲ ପାଉଥିବା େଲାକ- ମନେର 

 

ଝୁ#ୁରା, େକpୁଝର, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୩୫୦୫୮୦ 
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ସିEତା ତି� ପାଠୀ 

अଜଣା େପ�ମअଜଣା େପ�ମअଜଣା େପ�ମअଜଣା େପ�ମ    
େବେଳ େବେଳ ମଁୁ କାହXକି େଖାେଜ ସପନେର 

େତାର अନାବନା ଛବି 

େବେଳ େବେଳ କାଇଁ ମଁୁ ଏମିତି ହୁଏ 

ସେତ କି େପ�ମ କରି ବସୁଛି 

େପ�ମ ତ େପ�ମ ମଁୁ ତ ଜାେଣନା 

अବାଟରୁ େଫରି ମଁୁ ଆସିପାେରନା 

େପ�ମ କି େପ�ମ କି େହା 

ଆଜିକାଲିର େପ�ମ ଜାେଣନା 

ଆଜିକାଲିର େପ�ମ ଜାେଣନା 

ସପନେର ତୁ କାହX ପଶି ଆସୁଛୁ 

ବାର ବାର କରି ବି ମଁୁ ବାହାର 

ଧେସଇ ପଶିବାକୁ କାହXକି େଚ�ା କରୁ 

େହବାକୁ ନାୟକ େମା ମନର 

ଚାଲି ଯା େମା ପାେଶ ନ ରହ 

ନ ଆେସ େମାେତ େପ�ମ 

ନ ଆେସ େପ�ମ... 
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େପ�ମ କେର ମଁୁ ସବୁଜିମାକୁ 

ଶାk ସରଳ ପୃଥିବୀର 

େପ�ମେକ�  ମଁୁ େସଇ ଛୁଆର 

ନି�ାସ ନି�ପଟ ହସକୁ 

େପ�ମ କରିନପାେର ମଁୁ ମିଛ ଦୁନିଆର 

ବାହାେ¾ାଟକୁ 

େପ�ମ ମଁୁ କାଇଁ କରିବେସ 

ବାଇଶି ପାହାେଚ ବସି 

ଆକାେଶ ମଁୁ େଖାେଜ 

ଜଗାକୁ... 

େପ�ମ କେର ମଁୁ ଜଗାକୁ 

ଶାkେର ବସିଛି େସଇ 

ରାଜ ସିଂହାସେର 

ନଥାଏ କୂଟକପଟ 

ତା’ରି ମେନ 

ଜଗତଯାକର କଳାକୁ େନଇ 

ନିେଜ ତ େବାଳି େହାଇଛି 

େସଇ କଳାେର ତ େସଇ 

ମନ େମାହି େନଉଛି 
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ପାପୀ अଧମର ପାପକୁ େଧାଇ େଧାଇ 

ସବୁ ନିେଜ ପିଇ େଦଇଛି 

ଦୁଃଖକୁ ସବୁ େନଇ ଆଣି 

ସାଗରେର ଢାଳିଛି 

େସଇ ତ ଜଗା 

अେବାଧ ମନକୁ େଦଖା େଦଇ 

ହସି ହସି ମୁରୁକି ଚାହXଛି 

େସଇ ମୁରୁକି ହସକୁ ମଁୁ  

େପ�ମ କରିଛି 

 

ଖଲରୀ, ହୁଲୁରିଶିଂଘା, अନୁେଗାଳ 

୭୫୯୧୨୨, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି 'ଚିମା' 

ଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣାଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣାଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣାଝରଝର ଝରୁଛି ଝରଣା    
ଝୁମି ଝୁମି ଝ-ାରେର ଝରାେଝାର ଝରୁଛି ଝରଣା, 

ପାହାଡ ପାଷାଣ ତରୁଲତା-ୁ କରିଛି ନିଜର ଆପଣା, 

अନୁପମ अେମାଘ େହଲା अରଣ� अଗଣା, 

ଉପତ�କା େସୗpଯ�� େହତୁ ଯିଏ େଗୗରବିତ ଗହଣା |[୧] 

 

ନିରୁପମ ନିମ�ଳଝରର ଚରିତ ବହୁ ପୁରୁଣା, 

ପ�କୃତି େଦଖାଉଛି ନିଜ େକାମଳ କରୁଣା, 

େଶ¤ତବଣ� ଜଳପ�ପାତ ଲାଗୁଚି େଯମିତି ଝିଲ୍  ଝିଲ୍  ଝୁଲଣା  

ଝଝ�ର ଝରି ଝରି ନିଃସ¤ାଥ� ଆନp ନାଦ କରିବାର େଦଉଛି େପ�ରଣା |

[୨ ] 

 

अତି ରମଣୀୟ ଗୁwିଚା ଘାଘି ଭୀମକୁw େଦବକୁw ପ�ଲିେyଶ¤ର, 

अତ�k ପଜୂନୀୟ ମୁଗ�ା-ମହାେଦବ ନୃସିଂହନାଥ କପିଳାସ ହରିଶ-ର,  

अନଗ�ଳ ଝରkି େଯାରpା ବଡ ଘାଘରା ସାନଘାଘରା ଖwାଧାର,  

ସମ^ କଳିy अ�ଳ େନୖସଗtକ ନିଝ�ର- ଖ�ାତି अପାର |[୩] 

 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  288 

କଥା ନାୟିକା ଝରଣା ଦାସ ଜେଣ େସୗଭାଗ� ମ~ରୀ, 

ଆଦ�� ତା ସହ ପ�ଦାନ କରିେଲ अଭିନୟ ମାଧୁରୀ, 

ଶ�ୀଜଗନ} ାଥ- ^ୁତିେର ଭo େଲଖିଛkି କମନୀୟ କବିତାଝରୀ, 

ଶ�ବଣ କରିେଲ ମନେର ଉପକ�ମ ହୁଏ ସାନp ଲହରୀ |[୪ ] 

 

ଉଷE ପ�ସ�ବଣ ପାଇଁ ସୁପ�ସି� अଟ�ୀ ତ�ପାଣି େଦଉଳଝରୀ, 

ତା- ଗfକ ଜଳ େଯମିତି ପରିମଳ ଆେରାଗ� ପ�ହରୀ,   

ତରବାେଲାେର ବିଦ�ମାନ अଛkି ମଁା େକଳାେଥଶ�ରୀ, 

अନନ� ଆନpିତ ହୁअkି ଭ� ମଣ ବିହାରୀ|[୫] 

 

ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଝରାେଝାର ଝରଣା- କାହାଣୀ ନିତ� ନବ�, 

ଏହି ଦିବ� eୀରସାଗର ବହୁ ରମ� େସୗମ�, 

ଝରୁଥିବା ଗମ� ଧ¤ନି ଶ¬ ମହୁରୀସମ ଶ�ାବ�, 

ବଣ�ନାତୀତ ଯାହାର ଲାସ�ପଣୂ � ଦୃଶ� କାବ� |[୬] 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  289 

ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ 

ଆକାଶ ପରିକା ପିତାଆକାଶ ପରିକା ପିତାଆକାଶ ପରିକା ପିତାଆକାଶ ପରିକା ପିତା    
ଆକାଶ ପରିକା         ବିଶାଳ ହୃଦେୟ 

       ସଦା eମା ଭରିଥାଏ, 

ସାଗର ପରିକା           अଥଳ େସ}ହେର 

        ସଦା େପ�ମ ଝରୁଥାଏ।। 

ଖରା ବଷ�ା ଶୀତ            ଆମପାଇଁ ଛାତ 

          ନିେଜ ଦୁଖଃକ� ସହି, 

ବିପଦୁ ଆମକୁ             ଉ�ାର କରkି 

        ପିତୃେଦବ ଆମ େସହି।। 

କୁନିକୁନି ପାଦ                ଛାତିେର ରଖିେସ 

           ସଂସାେର ଶିଖାkି ଚାଲି, 

ଦୁନିଆେର ଆଜି                ପରିଚିତ ଆେମ 

            ତା-ରି ସkାନ େବାଲି ।। 

ଆମପାଇଁ ନିଜ            କ�କୁ ଭୁଲିେସ 

         ଆମକୁ ଦିअkି ହସ, 

କଥାେର ତା-ର             ଭରି ରହିଥାଏ 

        ସଫଳତାର ମ� ।। 
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ସବୁ ଦୁଃଖ କ�          ଏକା ଏକା ସହି 

       ଗଢkି ସୁଖ ସଂସାର, 

ତା- ପାଇଁ ହେସ      ଏ ସୁନା ସଂସାର 

       ବାfି େସ}ହ େପ�ମ େଡାର ।। 

ଦୁଃଖ ହରି ଆମ       ସୁଖ ଭରିଛkି 

      ସୁଝି ପାରିବାନି େସ ଋଣ, 

ତା- ମୁେଖ ସଦା       ହସ ଭରିେଦବା 

        ଭୁଲିବାନି ଏହି ପଣ।। 

 

 

ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୯୪୦୬୦୬୬୬ 

ଇେମଲ୍ : sisirkumarsamal@gmail.com 
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ସତ�ବ�ତ ବାରିକ 

ଶ�ାବଣ ରାତିଶ�ାବଣ ରାତିଶ�ାବଣ ରାତିଶ�ାବଣ ରାତି    
ମେନପେଡ଼ େସହି ଶ�ାବଣ ରାତି 

ବରଷାେର ଭିଜୁଥିଲା େମା ସାଥୀ 

ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶୁଭୁଥିଲା ପାଉଁଜିର ସ�ର 

ଓଠେର ଦିଶୁଥିଲା ପୀରତିର ଗାର 

ଲାଜକୁଳୀ ହସ ତା’ର ହରିଣୀ ଆଖି 

େପ�ମର ବାଟେର ନିଏ େମାେତ ଡାକି 

େପ�ମ େଦଇଥିଲା ପ�ଥମ େଦଖାେର 

ଇଶାରା େଦଉଥିଲା ଆଖିେର ଆଖିେର 

ଫୁଲପରି ଲାେଗ ତା’ରି େଚେହରା 

ମହମହ ବାେସ ତା’ ଗଭା ଗଜରା 

ଭିଜୁଥିଲୁ ଆେମ ଦୁେହଁ ଝିପିଝିପି ବଷ�ାେର 

କିଛି ଆଶା କିଛି ସ�ପ} ରହିଛି ଏ ହୃଦୟେର 

ପ�ଥମ େପ�ମକୁ େକେବ ଭୂଲିହୁଏ ନାହX 

ଶ�ାବଣ ରାତି ରହିଥିବ अଭୂଲା ସE �ତି େହାଇ 
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ମିହିର ପwା 

ଥେର େଫରଥେର େଫରଥେର େଫରଥେର େଫର    
ଶୁଖିଗଲାଣି 

ଉବ�ର କାଦୁअେର ପଡ଼ିଥିବା 

ତୁମ ଧାବମାନ 

େଶଷ ପଦଚିହ}  

ନିରସ ଏେବ ଗାଭୀ- 

ମମତା ସ#ନ}  

ଲାଳାୟିତ ରଡ଼ି 

େସମିତି ଘୁରିବୁଲୁଛି ମଧୁମeୀ 

କିm ନିରାଶାେର 

अଣଫୁଟା ମାଳତୀ ଧାଡ଼ିେର 

अସ~ତ େଗାପାyନା 

କମ�ରତ ବ�ଜ ଧରଣୀେର 

ଠିକ୍ ପବୂ�ଭଳି 

 

ଥେର େଫର କୃz 

ପୁଣି ମୀନ େଖଳିବ ଯମୁନାର କୂେଳ 

କଢ଼ େହବ ପୁଣି କୃzଚୁଡ଼ା ଡାେଳ 
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ମଦନ ବି ବାଜିବ ଛpମୟ େହାଇ 

ମଁୁ ଝରିପଡ଼ିବି ତୁମପେର 

ଆଷାଢ଼ର କାଦମି�ନୀ ପରି 

ବସkର ବଉଳ ପରି 

ଓ ଶରତର କାକର ପରି 

ଛୁଇଁ େନବି ପଦଯୁଗଳ 

ପୁଣି େବାଲାଇବି କୃzାyନା 

 

ଥେର େଫରିେଦଖ 

େଚାରା େହବ ତୁମ 

କପଟୀ ମୁରଲୀ ଓ େମାହନ ଚpି�କା 

େପ�ମସରଣୀେର 

ଭିଜା େହବ ଶାଗୁଆ ଉ]ରୀୟ 

ଆଉଥେର 

ବfା ପଡ଼ିଯିବ ତୁେମ 

ପାରେଲୗକିକ ଲୀଳାେର 

ସତ� ନିତ� େହାଇ 

ପୁଣି ଛpାଯିବ 

ମାୟାଧର-ୁ 

େକଜାଣି େକେତ ଯୁଗପାଇଁ... 
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ସୁଶାk କୁମାର ଧଳ 

ଭଗବାନ କିଏଭଗବାନ କିଏଭଗବାନ କିଏଭଗବାନ କିଏ????    
ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରିେଦଲି ମଁୁ 

ମା’କୁ େଗାଟିଏ କଥା 

କହ ମାଆ େମାେତ ଭଗବାନ କିଏ 

ଜାଣିଛୁ କି ତା- ସ]ା 

କହିଲା େମା ମା’ େମା ଆେଡ଼ ଚାହX 

ଶୁଣ ତୁ େମାହର କଥା 

ପିତାମାତା େତାର ସ�ୟଂ ଭଗବାନ 

ଏ କଥା ମେନ ରଖିଥା 

ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରିେଦଲି ମଁୁ 

ଗୁରୁ-ୁ େଗାଟିଏ କଥା 

କୁହ ଗୁରୁ ତୁେମ ଭଗବାନ କିଏ 

ଜାଣିଛ କି ତା- ସ]ା? 

େମା କଥା ଶୁଣି ଟିେକ ହସିେଦଇ 

କହିେଲ େମାେତ अନାଇ 

ଗୁରୁବ� ହE ା, ଗୁରୁ ବିzୁ, ମେହଶ�ର 

ଗୁରୁ ମେଧ� ବ� ହE  ହୁअkି େଗାଚର 

ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରିେଦଲି ମଁୁ 
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ସାଧୁ-ୁ େଗାଟିଏ କଥା 

କୁହ ସାଧୁ ତୁେମ ଭଗବାନ କିଏ 

ଜାଣିଛ କି ତା- ସ]ା? 

କହିେଲ େସ ସାଧୁ ମି/ଭାଷା େଦଇ 

ଶୁଣ େହ ଜି�ାସୁ ନର 

ଭଗବାନ-ର ରୂପ ନିରାକାର 

ତା- ବିନା ତୁg अେଟ ଏ ସଂସାର 

ଏେତ କଥା ଶୁଣି ମନ େମାର ପୁଣି 

କଦାପି ବୁଝିଲା ନାହX 

ପ�କୃତେର କିଏ ଭଗବାନ ସିଏ 

ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁହX 

କିଏ କେହ ଏଠି ଭoିେର ଭଗବାନ 

କିଏ କେହ େସବା ଭଗବାନ 

କିଏ କେହ ପୁଣି ବିଶ�ାସ ଥିେଲ 

ମିଳଇ ତା- ସfାନ 

ପ�କୃତ ଉ]ର ପାଇବାକୁ େମାର 

ପ�ଶ}ବାଚୀ ସୃ�ି ହୁଏ 

େକମିତି ଏହାର ଉ]ର ପାଇବି 

ଭଗବାନ अେଟ କିଏ? 

ଜୟkରା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର ୭୫୫୦୦୭, ଓଡ଼ିଶା 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ମଶାମଶାମଶାମଶା    
eୁଦ�  ଏକ ଜୀବ ମୁହX ମଶା େମାର ନାମ 

ଜୀବେନ େକେବ କରିନି କିଛି ଭଲ କାମ 

अଳିଆ ଆବଜ�ନା ଜଳ ଗଛ ବୁଦା 

ଘର କରି ଆେମ ଥାଉ ଆନpେର ସଦା 

ବରଷା କାଳେର ଆେମ କରୁ ବଂଶ ବୃ�ି 

େଦଖି ଏହା େଲାକ-ର ହଜିଯାଏ ବୁ�ି 

अଳସୁଆ ଜୀବ େଯେତ ଏହି ପୃଥିବୀେର 

ରo ଆେମ ପିଉ ତା- अତି ଆଦରେର 

ନାରୀ ବିଭାଗ ଆମ ମାଇ ଏେନାଫିଲିସ୍ 

ବା�ିବାେର ମ�ାେଲରିଆ କେରନି ସାଲିସ୍ 

ଏନ୍ େକଫାଲାଇଟିସ୍ େମଏେଲରିଆ 

େଲାକମାନ- ପାଖେର ନୁେହଁ ନୂଆ 

େଗାଦରା େରାଗଟା ମଧ� େହଲାଣି ପୁରୁଣା 

ତଥାପି अେନକ-ୁ କରୁଛୁ ବାଟବଣା 

ସମ^-ୁ କରିବାକୁ ଭୟେର ଛାନିଆ 

ନୂତନ ଛାଡ଼ିଛୁ େଡyୁ ଚିକୁନଗୁନିଆ 
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ଧଆୂଁ ଝଡ଼ େତାଫାନକୁ ଆମ ବଡ଼ ଡର 

ବ�ିବାକୁ େଚ�ାକରୁ ନ େହାଇ କାତର 

ଖରାଦିେନ ପ¬ା ଆଉ ଶୀତେର ଚାଦର 

ରଖିଥାଏ ମଣିଷ-ୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର 

ସରକାର କରୁଛkି ଜନ ଜାଗରଣ 

ମଶାରୀବା�ି କରkି ମଶା ନିବାରଣ 

ଚତୁର ମଣିଷ ରେଖ ଘର ପରି�ାର 

ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୁअkି ସାରା ପରିବାର 

 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
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ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

କାହXକି ଢାଳୁଛ ଲୁହକାହXକି ଢାଳୁଛ ଲୁହକାହXକି ଢାଳୁଛ ଲୁହକାହXକି ଢାଳୁଛ ଲୁହ????    
ଆକାଶ େଗା ତେମ ଧରଣୀ ବୁକୁେର  
କାହXକି ଢାଳୁଛ ଲୁହ? 
ଧରଣୀକୁ अବା ତେମ ଭଲ ପାअ 
ମୁହଁ େଖାଲି କହିଦିअ 
ତମ ଇଲାକାେର अଂଶୁମାନ ଆସି 
ଧରଣୀକୁ େଦଲା ଜାଳି 
ସୃ�ିର ନିୟମ ମାଣି ଚଳିଗଲ  
େଦଇ ପାରିଲନି ଗାଳି 
େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ଦୁଃଖେର ଢାଳୁଛ 
ସମେବଦନାର ଲୁହ  [୧] 
ତମ େବଦନାକୁ ଜୀବନ ଭାବି େସ 
ଆନେp େନଇଛି ବରି 
ସବୁଜିମା ଭରା କରିଛି ନିଜକୁ 
ପାଇ ତମ ପ�ୀତିବାରି 
ମୁo କ�େର ତମରି େପ�ମର 
କରୁଛି ମଁୁ ଜୟ ଜୟ [୨] 
ଆକାଶ େଗା ତୁେମ... 
ଧରଣୀକୁ अବା... 

ପଲ� ାସାହି, କମାଳପୁର, अହିୟାସ 
ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୩୬, ଓଡ଼ିଶା ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ମେହଶ�ର ସାହୁ 

ସ�ାଧୀନ ଭାରତ ଝିअ ମଁୁସ�ାଧୀନ ଭାରତ ଝିअ ମଁୁସ�ାଧୀନ ଭାରତ ଝିअ ମଁୁସ�ାଧୀନ ଭାରତ ଝିअ ମଁୁ    
େମା େଦଶ ଭାରତ  େମା େଦଶର ମାଟି 

େମା େଦଶ ମୃଦୁମଳୟ 

େମା େଦଶେର ବେହ  ଶୀତଳ ସମୀର 

େମା େଦଶ େମା ପାଇଁ ପି�ୟ 

ବସେk େକାକିଳ   ଗ�ୀେଷE  ଝା~ିେରାଳ 

ମାେଘ ଦାଢ଼ ଶିେରାମଣୀ 

ଗଗନ ଆେବାରି   ଆଷାେଢ଼ ବଉଦ 

ଭରିଦିଏ ନଦୀପାଣି 

େମା େଦଶର ବିେଲ  ବେନ ଉପବେନ 

ଶ�ାମଳ ତରୁ ଗହଳ 

ପୁ� ପ�¾ୁଟିତ   ବୃeଲତା ଶିେର 

ମେନାରମ ସୃ�ି େକାଳ 

େମା େଦଶ ମାଆର  େଧାଇଦିଏ ପାଦ 

ସାଗର ଲହରୀ ମାଳା 

ମ^େକ େଶାଭିତ   ହିମାଳୟ ଗିରି 

ସୀମାେର ପ�ହରୀ େଭଳା 

ମାନବ କାନେନ    ଝିअଟିଏ ମୁହX 
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ପ�¾ୁଟିତ ପୁ� ସମ 

ସ�ାଧୀନ େଦଶର   ନାଗରିକ ପରା 

ତି� ରyା ଧ�ଜାକୁ ନମ 

କହି ପାରିେବକି   ନାଗରିକ ବାପା 

ବଢ଼ିଲା ଝିअର େକାହ 

େମା େଦଶ ସ�ାଧୀନ  ମୁହX ସ�ାଧୀନକି 

ଧଷtତା ହୁଏ େମା େଦହ 

ମୁo ଗଗନର   ନୀଳିମାର ତେଳ 

अfାର କାଳିମା େକାେଳ 

ବିଚରଣ ପରା   ନାହX େମା ଭାଗ�େର 

अବଳା ଦୂବ�ଳା ଛେଳ 

ରeକ ସାଜkି   ଭeକ େଦଶେର 

ମଦ�ପ କରkି ନାଟ 

ମୁଖିଆ ତାwବ   अଭିେଷକ ଆେଶ 

ବସାଇ ଦୂନ�ୀତି ହାଟ 

ନାରୀ େଯ ଜନନୀ   ଭଗି}, ଜାୟା, କନ�ା 

ସୃ�ି ଆଦ�ା ସ�ରୂପିଣୀ 

ଜୟ ଭାରତେର   ନାରୀ ସୁରeାେର 

େଦବା ଜାଗରଣ ଆଣି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  301 

ଜଗଜୀବନ େସଠୀ 

ଧରଣୀର ବିଳାପଧରଣୀର ବିଳାପଧରଣୀର ବିଳାପଧରଣୀର ବିଳାପ    
ଶନୂ� ଆଜି ବe େମାର 

ଲwିତ େହଲା ମ^କ 

ଶତ� �ପe େସନାପରି 

ଟଳିଗଲା ବୃe ଗୁଡ଼ିକ 

କଳ କାରଖାନା, अ,ାଳିକା ଆଦି 

େମା ଶରୀେର େହଲା �ାପନ 

ଜmରାଜିଗଣ େମା ପାଖରୁ 

େହାଇଗେଲ ଆଜି ଉଭାନ୍ 

ପୃଥ�ୀ ପତିବ, ଧରଣୀ ଫାଟିବ 

ମାଡ଼ି ଆସିଯିବ ସୁନାମୀ 

ଯ�ମାନବ, ତ� ଗୁଡ଼ିକ 

େହାଇଯିବ ସବୁ अକାମୀ 

ମନୁଷ� ପାଇବ ନିଜ କମ�ଫଳ 

ରାeସ ପ�ଳୟ ଆସିବ 

ସୁpର େକତନ ମାନବ େହତୁରୁ 

ବିଲୟ अବଶ� େଭାଗିବ 
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ସତକ� ହୁअ େହ ବିଶ�ବାସୀ 

କରିଚାଲ ବୃe� େରାପଣ 

ମାଟି ମା ହସିବ, ଜଗତ େଦଖିବ 

ସୁରeିତ େହବ ଜୀବନ 

ଚୀନ େନପାଳ ପ�ଳୟେର ଭାଇ 

ଭାବିେଲ ପଶନ ଛନକା 

अେନଶେତ ପରା ସୁଜଳା ଓଡ଼ିଶା 

eଣିେକ ପଡ଼ିଥିଲା ଫିକା 

କେହ ଇତିହାସ, ପ�କୃତି ତାwବ 

ମାଟିକୁ ଫେଟଇ େଦଉଛି 

अସଂଖ� ପ�ାଣୀ-ୁ ନିମିଷକ ମେଧ� 

ସମୁେଦ�  ଭେସଇ େନଉଛି 
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ରାମ କଲତା 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟିବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟିବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟିବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟି    
ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁାଟି 

ନ ଥାଉ ପେଛ ପିଇବାକୁ ପାଣି 

ଥାଉ େଗାେଟ ମଦ ଭାଟି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

େଦଶୀମଦ ଟିେକ ପାଇେଲ ପାଟି 

ବଡ଼ ବଡ଼ େଲାକ େଯେତ अଛkି 

अଶାଳୀନ ଭାଷା କହିଚାଲkି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଚାଲିଥାଏ ଏଠି ମାଲିେମାକqମା 

ଜମିଭୂମି ଲାଗି େଲାକ- ଜମା 

ଭାଇ ଭାଇ ହ� kି ପିଟାପିଟି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

େଯଉଁଠି ଖାଲି ଚାେଲ ରାଜନୀତି 
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କୁଜିେନତା ଆସି କୁହkି େବଶୀ 

େକଉଁ େନତା େଯ େକମିତି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଦାଦନର ନିଶା ଘାରିଛି ପିଲା-ୁ 

ଚାଷଜମି ପିତା ଲାଗୁଥାଏ ତା-ୁ 

ଯାଆkି ବିେଦେଶ ଦାଦନ ଖଟି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଗଁା ମୁଖିଆ ତ ଭାରି ଚାଲାଖ 

ସମ^- େସ ମାରଇ େପଟ 

ଭିତରୁ ରାଜନୀତି କରିକି.. 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

अଜ�ନ କେର େଯ अଧିକ ରାଶି 

ହିଂସା अହଂକାର ଚାେଲ ତା ପ�ତି 

କହି େଚାରୀ େହଇଯାଉ ରାତିକି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 
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ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଓ ରାଜନୀତିଆ 

କରkି ଗଁା ମଝି ଦାସକାଠିଆ 

ନିଜ ଇ¦ତ ମହତ ବିକି କି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଗଁା ମା�ର ଓ अyନୱାଡ଼ି 

ଆସkି ଚଢ଼ି େସ ମଟରଗାଡ଼ି 

େହେଲ କାମ ସବୁ ତା- ଶନୂଟି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ପ�ଭୂନାେମ ସାଧୁସ� अେନକ 

ନ ପଜିୂ ପ�ଭୂ-ୁ କରkି ରାସ 

ଗଁା େଲାକ ବି ଚୁପ୍ ରହkି.. 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

େଯାରଯାର ଏଇ ମଲୂକ ତାର 

େସ�ାଗାନ अେଟ ଆମ ଗାଆଁର 

ଏକଥା କିଏ ବା ନ ଜାଣkି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 
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ଗଁା ଇ�େଦବୀ ମଁା ମାେହଶ�ରୀ 

ତା’ ପାଇଁ େଦେହରୀ ପଜୂାରୀ 

ବଡ଼ ଦୁଃେଖ 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 

 

ବାଡୁअ ପିଲାତ ଭାରି ଏ®ପଟ୍� 

କିଏ ପିେf ଲ�ା କିଏ ସଟ୍କଟ୍� 

କହିେବ କା ଝିअ େକମିତି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ କଥା େଯେତ अଛି 

ଏ ଘର ମାଉସୀ େସ ଘର ପିଉସୀ 

େହଉଥାkି ବୁଲି ବୁଲିକି... 
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ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

କିଏ େଗାେଟ ଆମ ଗଁାେର 

ରଖିଛି ଜିନିଷ ତା ଘେର 

ଯାହା अେଟ ସବ� ସ#]ି 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଆସkି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି 

େରାଡ଼ ତେଳ ବସkି ଢାଳ ଧରି 

ଧନ� କହିବ େସ ନରନାରୀ-ି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

େଦେରନ େଜେଠନ ନଣp େବାହୁ 

ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର ମାରkି ଭାଉ 

ଜୀବନ ବା େକେତ ଦିନକି... 

ବଡ଼ େମାର ଏଇ ଗଁା’ଟି 

 

ଡୁyୁରିପାଲି, ଖାରୀ, ସୁବ%�ପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫ 
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ସମଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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eମାନିଧି ସାହୁ 

ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାରନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାରନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାରନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର    
ନୂଆଁ ବଛରର୍ ନୂଆଁ ତିହାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

 

ଭୁେଦା ମାସର୍ ଉଜୁର୍ ପେଖଁ 

ଉସତ୍ ମନାେହସି ବେଢ ସରାେଗ 

ଆଏ ପ�ମୀ ତିଥିର୍ ବାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

 

ପ�ିମ ଓଡିଶାର୍ ବଡଖା ପରବ୍ 

େଭାଗ୍ ଲାଗସି ନୂଆଁ ଦରବ୍ 

ମଁା ସମେଲଇ ଠାନୁ ମୁଲ୍ ତିହାର୍  

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

 

କିଏ ଖାଏସି କୁେର ପତେର 

କିଏ ଖାଏସି ମହୁଲ୍ ପତେର 

େହେଲ ନୂଆଁଚରା ଆଏ ସାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 
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ନୂଆଁ େଭାଜର୍ ନୂଆଁଚରା 

ମନେକ ଜାନି ଜଉବରା 

ମିଠା ଲାଗସି ନଡିଆ ଜୁଗାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

 

ପଜୂାପାଠ୍ େହସି ଘେରଘେର 

ଜୁହାର୍ େଭଟ୍ ଘେର ଦୁଆେର 

ଇଟା ସେଭ ମିଶବାର୍ ଧାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

 

କୀ]�ନ,ମାpଲ,ଦୁଲଦୁଲି ବଜା 

କିସମ୍ କିସମ୍ େଖଳ୍ ଲାଗସି ମଜା 

ଆସିେଛ ଉସତ୍ ଆନନ୍ ତିହାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

 

ମାର୍ ପିଟାପିଟି ଗାଳି ଝଗର୍ 

ସବୁ ପାସରିସନ୍ ପାଇ ଖବର୍ 

ଇ ପରବ୍ ଶିଖାସି ଭଲ୍ େବଭାର୍ 

ସମକୁ େମାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍... 

ଜାମପାଲି,େମଲଛାମୁwା,ବରଗଡ଼ େମା: ୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ରମଣୀର~ନ ବିଶ�ାଲ 

ଯଉତୁକଯଉତୁକଯଉତୁକଯଉତୁକ    
ଆଏଜ େଫର େମାର ମନ ଡହକ ବିକଲ 

କଲଜା ଥରଥେରଇ ଗଲାନ 

ସମଦି ଫୁନ କରିଛନ୍ , 

ବାବୁେକ େଯkା େହେଲ ବି ଗାଡିେଟ ଦରକାର 

ଘର ଉବାଗର ନାଇ ଦିଶବାର 

ଭୂଆେଷନ୍ କିଛି ନାଇଁ ଆନିେଯ 

େଲାକ କହି ପକଉଛନ୍ । 

 

ଆଏଜ େଫର େମାର ଆଖି ଜଲ ଜଲ ଦିଶୁେଛ 

ଦୁଇ ବଛର େହଇଗଲାନ 

ଫୁଲ ବାଗିର ଝି େକ ବିହା େଦଇଥିଲି, 

ଜୀବନଯାକର ପୁ~ି  ପଁାଚ୍ ଭରି ସୁନା 

ସବୁ େନଇ ଥିଲା 

ଘେର କନ୍ହା ପଏସାେଟ ବି ନିଥାଇ 

େଫର ବି ସୁେଖ ଥିଲି । 
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େଦଇ ପାରମି ଇହାେଦ ମଁୁଡର ପାଚଲା ବାଲ 

ସୁଖି ସୁଖି ଯଉଥିବାର ଆଖିର ଧାର 

अଏତ୍ କା କାଣଁା अେଛ, 

ଖଟତେଲ ରyଗଡୁ  ବଉଁଶ ବାଡିେଟ 

ପାରବୁ େବେଲ 

ଉତୁେରଇେନ ହାେଡ ଲଟକିଥିବାର ସୁଖା ଛାଲ 

ସରେଗ ଥାଇ ବୁଢି ସବୁ େଦଖୁ 

ମେତ ବି ତ ତାର ନିେକ ଯିବାର अେଛ । 

 

                    ଉପର ବାହାଲ ,ବଲାyିର 

                     େମା‐ ୭୭୪୯୦୦୦୧୯୦ 
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ମେନାଜ ମହାନp 

ଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁ    
ହେର କୃz ହେର କୃz ହେର କୃz.......  

ଆେହ ପ�ଭୁ! େକଶବ ମୁରାରି  

ତୁମର୍ ନଁା'େକ ଜପି ଜପି  

େକେତେଟ ପାପି ମାେନ  

ଇ' ଭବୁଁ େହେଲ ପାରି, 

େହଇଁ ଆଶାେନ ମୁଇଁ ଭିଲ୍ ପ�ଭୁ  

ତେମ୍କ ଡାକୁେଛଁ......  

ଶୁନ ଟିେକ େମାର୍ ଗୁହାରି । 

ମୁଇଁ କାହାର୍ ସଂେଗ େକେଭ  

ଗାଲି ଝଗଡ୍ ନାଇଁ କି...... 

अହଂକାର୍ େହଇ କାହାେକ  

କାହାର୍ ଛିଦର୍ ନାଇଁ ଘଁାଟି କି...... 

କାହାର୍ େପେଟ ଲାଥ୍ ନାଇଁ ମାରX  

କାଏଁ ଭୁଲ୍ େଦଖ� େଯ ପ�ଭୁ! 

େମାର୍ ଖାଏଲା ଭାେତ େଦଲ ଧଳୂ୍ ଝିଟି । 

େହ अkଯ��ାମୀ! 

ତମ୍କୁ ତ ସବୁ ଜନା...... 
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େଯେତେବେଳ େଲଟି�ନ୍ ନାଇଁ ଥାଇଁ  

ଯାହାର୍ ଘେକ� େଦଖ�  

ନିଜର୍ ଛୁଆ େଲଁେଖଁନ୍ ..... 

ସଫା ସୁତ� ା କରି ରଖୁଥିେଲ  

ଆର୍ ରାତିର୍ ଲାଗି ପାଏନ୍ ଭରି  

ଦୁଆେର ନାଇଁ ରେଖ�..... 

କାହାର୍ ଆଁଖି ଝୁମ�ା ନାଇଁ ଥାଇଁ, 

ଆଏଲ୍ ମାଲ୍ କିଏ  

ରଖ�ା ଯାଗାନୁ େବଟି େନେଲ  

େକେତ ଗାଲି ଝଗଡ୍ ଲାଗୁଥିେଲ  

େହେଲ.......... 

ଆଏଜ୍ େକkା ଦିନ୍ ଆସି ଗଲା େଯ ପ�ଭୁ! 

େମାର୍ ନଁା, ଗଁା ସଂେଗ  

ବଂଶର୍ କୁଡୁମ୍ ନାଶ୍ େହଇଯଉେଛ  

ଟିେକ ବିଚାର୍ କର ଇ' ଉେପ�  

େହ ପ�ଭୁ ......!!! 

ଜଗତର୍ େଗାସାଇଁ । 

ଗଁା - ବାଗେଯାର,  ସଇଁkଲା, ବଲାyିର 

 ପିନ୍ େକାଡ୍ - ୭୬୭୦୩୨ 

େମା - ୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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ଶିବାନp ବନେଛାର 

େନତାେନତାେନତାେନତା    
ଆସିଥିେଲ େକେତ େନତା ମ�ୀ  

               ଆମର୍ ଗାଆଁେକ ଥେର  

େଲାକ୍ ଆସେଲ୍ େକତନି େକେତ  

          ତାହାକୁ େଦଖେବ୍ ପେର ।। 

ମଚାନ୍ ଉପେର ବସିଛନ୍  

  ସବୁ ବଡ୍ ବଡଖା୍ େନତା  

ତାକର୍ ପେଦ ଶୁନବାର୍ ଲାଗି  

  ସେବ କରିଛନ୍  ଆଶା ।। 

କେହେଲ୍ େକେତ ବିକାଶର କଥା  

  ଭରି େଦେଲ େକେତ ଆଶା  

ନୂଆ ଭାରତର୍ ନିମ�ାଣ ଲାଗି  

  େଦଇଗେଲ ତ ଭରଶା୍ ।। 

େଭାଟ ଉତାରୁ େକହି ଗେଲ େଯ  

  ନାଇ ନ ତାକର୍ େଦଖା  

େକେବ େସ େହବା ବିକାଶ େଯ  

  ଚାଲିେଛ ସପନ େଦଖା ।। 
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ନୂଆ ଭାରତର ନିମ�ାଣ ଲାଗି  

  ଟାକିଛୁ ଆେମ େକେତ  

େକେବ େହବା େଯ ନୂଆ ଭାରତ  

  ଜାନି ନାଇ ପାରୁଛୁ ସେତ ।। 

ଏkା େନତା ଏkା ମ�ୀ ଠକୁଛନ୍ 

  େକେତନି େକେତ େକେତ  

ଦିନ୍ େବେଳ ବି ସପନ୍ େଦେଖଇ  

  ଠକୁଛନ୍ ଯାହା େକ େଯେତ ।। 

େଦଖି କରି ଭାଇ େଭାଟ େଦମା 

   ଭଲ୍ େଲାକ୍ େକ ଗୁେଟ  

େଯkା କରି କାମ କରବା୍  

  ଆମର ଟିେକ ରେଚ ।। 

ଗ�ା/େପା : ଶoି, ଝାରବf, ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୮୦୪୨ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୬୪୧୨୬୧ 
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କବି ପ�ସାଦ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ନାରୀର ପରିଭାଷା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି 

ହଁ ଏେତ ନିହାତି କହିପାରମି 

ଯିଏ ଜନମ୍ କରସି ଗରେଭ ଧରି 

ଯାହାର୍ ମମତା ଭରା ପନତ 

ସବୁ ସୁଖ୍ େକ ପେଛ ପେକଇେଦସି 

ଯାହାେକ ସଁସାେର ମାଆ ବଲି କେହସଁୁ 

େସ ମହାନ୍ େଦବୀ ଭିଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ । 

ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ସବୁେବେଳ 

ଯାହାର୍ େସେନହ ଭରା କଥା 

ଜୀବନ୍ େକ ସରସ୍ କରି େଦସି 

େସେନହ ଶରଧାର୍ ଡୁେର ଗଁେଠଇ େହଇ 

ଜନମ୍ ଠାନୁ ମରନ୍ ଯାଏକ୍ 

ଯାହାର୍ େସେନହ ଶରଧା ସଁେଗ ରେହସି 

େସ େଗଳବସରା ବୁେହନ୍ 

େସ ଭିଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ । 

ନିଜର୍ ଆତE ୀୟକୁଁ ଛାଡିକରି 
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ଚାଲି ଆଏସି ଆରୁ ଗୁେଟ ଘେର 

େକେତ ସୁଖ୍ େକେତ ଦୁଃଖ୍ ଭିଲ ପାଏସି 

ତାର୍ ପିରତିର୍ ପରସ େଦଇକରି 

ଗୁେଟ अଚିହ} ାର୍ େକ କରିେନସି ନିଜର୍ 

େକେଭ ହସିକରି ହସାସି 

ଆରୁ େକେଭ अଭିମାନ୍ ଭିଲ କରସି 

େସ ଜୀବନ୍ ସyିନୀ ସାyର୍ ଜୁଲି 

େସ ଭିଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ । 

ଯାହାର୍ େଗଲବସରା କଥା 

ଜୀବନ୍ େକ ସରଗ୍ କରିେଦସି  

େମେଟଇେଦସି ସବୁ ଉଘ�ା 

େସତାର୍ ମୁହୁଁଥି ଫୁଟି ଆଏେଲ ହସି 

ସଁସାର୍ ତାହାେକ ଦୂହିତା କେହସି 

େସ ଭିଲତ ଗୁେଟ ନାରୀ ଆଏ । 

େସ ଜନମ୍ େଦସି ସହି ପ�ସବପିଡା 

େସ ସେହାଦରୀ ଭଗିନୀ ଭିଲ 

ପରାନ୍ ସyିନୀ ପି�ୟା ଭିଲ େସ 

େସ ଝି େହଇ ଆଏସି 

େସ ବହ ଭିଲ େହଇ ଆଏସି 
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େସତ ଆଏ 

େସ}ହ ମମତା େପ�ମର୍ ପ�ତୀକ । 

ନାରୀେକ ପରିଭାଷିତ୍ କରି ନି ହୁଏ 

ନାରୀ େସାpଯ��ର ପ�ତିମା ଆଏ 

ନାରୀ ମମତାର୍ ଝରନା ଆଏ 

ନାରୀ ସମପ�ନ୍ ର ପରାକା/ା ଆଏ 

ନାରୀ ସଂପକ� ର ପବିତ� ତା ଆଏ 

ନାରୀ ଶoି ଆଏ ଭoି ଆଏ 

ନାରୀ ପଜୂ�ା ନମସ�ା ଆଏ 

ହଁ ନାରୀ ସବୁକାେଳ ସବୁଠାେନ 

ସ¸ାନିୟା ଆଏ । 

 

ସଗtଗୁଡା, ମwଳ, େବଲପଡା, ବଲାyୀର, ଓଡିଶା 

ପିନ୍- ୭୬୭୦୨୬ 

େମାବାଇଲ୍- ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୪ 
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ଶ�ୀୟକାk ଦାଶ 

ମୁସକିଲମୁସକିଲମୁସକିଲମୁସକିଲ    
ଘରମାେନ ସବୁ ସିେମଟ େହଲା 
ଦରକାର ନି ପଡବାର େଛରା 
େଗା ମାତା ସବୁ ବିେଦଶ ଗେଲ 
ବୁଡିଗଲା େଦଶର ଚରା । 
ଉଜଲା ଗିଆସ ପେଲଇ ଆଏଲା 
ଆରୁ ନିନ ମାଟିର ଚୂଇଲ 
ଯଧରବି ଆଲମାଲ ଫାଟିଗଲା 
ଜୀବନ େହଇଯିବା ଧଇୂଲ । 
ସମକର ଘେର କୁଇଲା ଶଇୂନ 
ନି ଲାଗବାର େରଁଗାଲ ଧପୂ 
ନକଲି ବାସନା ପାଇକରି 
େଦବେତ ଭି ପଡୁଛନ ଚୂପ । 
ଯାର ଘେର େଦଖ ବିଜଲି अେଛ 
ନାଇନ ଆରୁ େସ ଡିବରି 
ଦୁହି ଟିଭ ଯଦି ଗୁେଟ େହଲା 
େସନ ଯିମା ସେଭ ମରି । 
ଇହାେଦ ସବୁ ବାଇକ େହଲା 
ନି ଚଲାବାର କିେହ ସାଇକିଲ 
ସୁଖେକ ନୁରି ରୁେଗ ସଢୁଛୁଁ 
ଜୀବନ ଟା େହଉେଛ ମୁସକିଲ । 

ଗ�ା/େପା : ନୁଆଗଁା(ବି), େଲାଇସିଂହା, अଗଲପୁର ବ� କ୍, ବଲାyିର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୯୪୩୯୨୪ 
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ଆ]�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼tଆ 

ଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତିନ୍ ମାଲିଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତିନ୍ ମାଲିଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତିନ୍ ମାଲିଏକ୍ ଫୁଲ୍ ତିନ୍ ମାଲି    
ଗୁେଟ ଫୁଲେର ତିନ୍ ଟା ମାଲି 

ଜନ୍ ତା ଆେମଁ େହସଁୁ ଧଂଦାଲି 

ସବୁଜାନିକରି अଜାନୁ େହଇଛନ୍ 

କହୁଛନ୍ କିଛି ନ ଜାନି େବାଲି[୧] 

ଇମାେନ ସବୁ ବାଲୁତ୍ ଆଏତ 

କିଛି କଥା ନାଇ ଜାନି 

ସମିଆଁ ଆଇେଲ ସଭିଏ ଏକ୍ ଲା 

େକହି ନୁେହଁ ମୁର୍ ଧାନି[୨] 

ବିେଜପି କହୁେଛ ‘ମହାନଦୀ’ର କଥା 

େସ କିଛି ନାଇ ଜାନି 

ଆଜିର ଛୁଆ ଇ ଛତିଶଗଡ଼ କରବା 

ଓଡ଼ିଶାେକ ବଁଦ୍ ପାନି[୩] 

‘କଂେଗ�ସ୍’ େହଉେଛ अଜନା ଭअଁର 

ଲୁକି ଲୁକି େହସି ଚୁମି 

ଦିଲ� ୀେର ଥାଇ ହୁକୁମ୍ କର 

ଇହାେଦ ବଡ୍ ସିଆନି[୪] 
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‘ବିେଜଡ଼ି’ କହୁେଛ ଏନ୍ ତା କଥା 

େକେଭନି ସହୁଁ ଆେମ 

ନବୀନ୍ କହୁଥିେଲ ବନେଲ ବି େବେରଜ୍ 

ପାନି େକେଭ ନାଇଁ କେମ[୫] 

କେହେଲ ନବୀନ୍ ୨୪% अଏଧିକା 

ଓଡ଼ିଶାେକ ମିଲିବା ପାନି 

ଏେହେଦ େସ ପାନି ବଁଦ୍ େହଇଗଲା 

ଚାଲ୍ ତୁମର ସବୁ ଲୁକ୍ େଦଖାନି[୬] 

ଭୁଟ୍ ପାଏେବ ଲୁଟିକରି ଖାଏେବ 

‘ମହାନଦୀ’ ବନିେଛ ସୁଦଁରୀ ନନୀ 

େଜନ୍ ଆେଡ଼ ବରଷା େସ ଆେଡ଼ ଛତା 

ରାଜନୀତିଟା ବଡ୍ େବଇମାନି[୭] 

ବିେଜପି, ବିେଜଡ଼ି ଭିେନ େହଇଛନ୍ 

ବନିଛନ୍ ଦୁହି ସଉତିନି 

ଆଘ୍ ଜେନ ଖାଏେଲ ଜେଣ ଆଁଚୁଥିେଲ 

େହଇଥିେଲ ଭାଏ, ବହନି[୮] 

ଇଟା କେହସନ ରାଜନୀତିେର ଭାଇ 

ରାଜ୍ ନୀତି କଥା ଏନ୍ ତା 

ସମିଆଁ ପଡ଼େଲ ବହନି ବଲସି 
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ଭାଇେଜ ବି ଇେନ ଘଏତା[୯] 

ଇହାେଦ କଁାଦୁଛ ଜନତାର ଆଘ୍ େର 

ଧିକ୍ ତୁମର୍ ଇ ଜୀବନ୍ 

ରାଜନୀତି ନାଇଁ ଦୂନ�ୀତି କରିଛ 

ଲୁଟିଛ ଚାଷୀର ସପନ[୧୦] 

ମୁରୁଖ୍ େବାଲି ଚାଷୀମାନେକ ତୁେମ 

କରୁଛ ହୀନ୍ ମାନ୍ 

ଭୁଲିଯାଉଛ େଦଶେକ ବଁଚାସନ 

ଯବାନ୍ ଆରୁ ଇ କିଷାନ୍[୧୧] 

ମୁଲିଆ, ପାଠୁଆ େଦଶ ଭକ୍ ତିଆ 

ନିପଡ଼ ଇତାକର୍ ଭର୍ େମ 

କର୍ ମା ହyାମା କର୍ ମା ଆଂେଦାଲନ୍ 

େବଲ୍ ଉଦବା କରେମ[୧୨] 

ନିଏ, अନିଏ ଫଏସଲା ସବୁ 

କରବା ଦିେନ ଇ ଚାଷୀ 

ବହୁତ େହଲାନ୍ ଆର ନି ସେହ 

ଦୁରେହ େହଲାନ କଷି[୧୩] 

‘ମହାନଦୀ’ ନୁେହଁ ବୁଆର ସଂପଦ 

ନବୀନ େହଉ କି ରମନ ସିଂ 
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ଚାଷୀର୍ ସଂପଦ୍ ଚାଷୀର ଦଉଲତ୍ 

ନ ମାରବା ଇଠାେନ ଡିଂ[୧୪] 

ଚାଷୀର ସମାଧାନ ଚାଷୀ କର୍ ବା 

କଇକୀର ରୂପ େନବା 

କୁଶଲି ମଁାର ଗୁରସ୍ ପିଇେଛ 

କାମ୍ କରି େଦଖାଇ େଦବା[୧୫] 

ଦିନରାତି ଖାଲି ତୁମର ଚିkା 

ପେକଟେକ େକkା ଆଏବା ଧନ୍ 

ଧିକ୍ ଧିକ୍ ତୁମର୍ ଇ ରାଜନୀତି 

ଧିକ୍ ତୁମର ଇ ରାଜନୀତିଆ ପନ୍[୧୬] 

ସୁବ%�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ମେନାଜ ମହାନp 

ବଂଝା ରଜାର୍ କଥାବଂଝା ରଜାର୍ କଥାବଂଝା ରଜାର୍ କଥାବଂଝା ରଜାର୍ କଥା    
 ଗୁେଟ େଦେଶ ରଜାେଟ ଥିଲା। େସ ରଜାର୍ ସାତ୍ଟା ରାନି ଥିେଲ। 

େହେଲ ରଜାର କରମ୍ ଫଟା କାଏଁେସ ବିହା େହଇକରି ସାତ୍ ବଛର୍ 

ପୁରିଗଲାନ ଭିଲ୍ ଛୁଆ ପିଲାର୍ ଗୁେଠବି େଦଖା ନାଇଁ। େହଥିର୍ ଲାଗି 

େଲାକ୍ ମାେନ ତାହାେକ ବଂଝା ରଜା ମୁହୁଁ େଦଖ୍ େଲ अଶୁଭ େହବା 

େବାଲି ଲୁେକ େକେତ ଟାହି ଟପରା କଥା କହୁଥିେଲ। ରଜା ବିଚ୍ ରା ବି 

େଲାକର୍ କଥା ଶୁନିକରି କାହାର୍ େନ ଭଲ୍ େସ େଦେଖଇ ନାଇଁ େହବାର୍। 

କାହX ଯଉଥିବା ସମିଆଁ ଥି କାହାେକ ବାେଟ େଦଖିେଦେଲ ଲୁକି 

ଦଉଥିଲା। େହେଡ ବଡ୍ ରଜା अଚାଲ୍ ଚାଲ୍ ଧନ୍ ସ#]ି ସାେy ମାଏନ୍ 

ମାkା ଥାଇକରି ବି ବୁପୁରା େଲାକର୍ ଆେଘ ମୁଡ୍ େଟକିକରି ବାଟ୍ ଚାଲି 

ନାଇଁ ପାରୁଥାଇଁ। 

 ଦିେନ ବନ୍ ବୁଲି ଯାଉଥାଏ ଆର୍ େହkା େଲାକ୍ ମାନ୍ େକ େଦଖ୍ େଲ 

ଲୁକି ଦଉେଛ ଇ କଥା ଭଗବାନ୍ େଦଖ୍ େଲ ଆର୍ ଭାବ୍ େଲ ଏେତ ବଡ୍ 

ମହାନ୍ ରଜା ଛୁଆ ପିଲା ଗୁେଟ ନାଇଁ େହବାର୍ େବାଲି ତାର୍ ମୁଡ୍ ତଲ୍ 

େହଇଯଉେଛ। ଆହାଃ..! ବିଚ୍ ରା େକେଭଁ େକନ୍ ପ�ଜାର୍ ଦୁଃଖ େଦଖି 

ସହି ନାଇଁ ପାରୁେଥଇଁ ନିଜର୍ ଜୀବନ୍ େଦଇକରି ବି େସ ପ�ଜାେକ ସୁେଖ 

ରଖୁଥିଲା, ପ�ଜା ତାହାେକ ଭଗବାନ୍ େଲେଖଁନ୍ ମାନୁଥିେଲ। େହେଲ 
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ଆଏଜ୍ ଏେତ ହୀନ୍ େହଇଗଲା େକଁ େଯନ୍ ଥିର୍ ଲାଗି ଯହX ଗେଲ େଚାର୍ େଲେଖଁନ୍ ଲୁକି ଲୁକି 

ଯଉେଛ ଆର୍ ଲୁକି ଲୁକି अଉେଛ। ନାଇଁ ଇତାର୍ ବିଚାର୍ କର୍ ବାେକ ପଡ଼୍ ବା େବାଲି ବାବା 

ରୂପ୍ ଧର୍ େଲ ଆର୍ ରଜା ଯାଉଥିଲା ବାେଟ ଆଘ୍ଆଡୁ ଆସୁଛନ୍। ରଜା େଦଖିେଦଲା େଯkା 

ବାବାେଟ अଉଛନ୍ ବୁଆ େମାର୍ ମୁହୁଁ େଦଖ୍ େଲ ତାକର୍ अଶୁଭ େହବା ଗଲା େବାଲି ଗଛ୍ 

ଗୁେଟେକ ଲୁକି େଦଲା। ଭଗବାନ୍ ସବୁ ଜାନୁଛନ୍ ଆର୍ ସିଧା େସ ଗଛ୍ ତଲ୍ େକ ଗେଲ। 

ରଜା େଦଖିେଦଲା େଯkା ଲାy୍ ଛାଟ୍ େହଇ ମୁଡିଆ ମାର୍ ଲା। ବାବା ଆୟୁଷE ାନ୍ ଭବ କହି 

ଉଠାେଲ ଆର୍ ମନର୍ କଥା େକେତ ସତ୍ େକେତ ମିଛ୍ କେହବା େବାଲି ପଚ୍ ରାେଲ। େହ 

ରଜା!  କାଏଁ େହଲା େଯ େମାେତ େଦଖି ଲୁକି େଦଲ କହତ? 

 ବାବାର୍ ଏkା ପଚ୍ ରାବାର୍ େଦଖି ରଜା ଛେନ ଘୁମ୍ ଖାଇଗଲା। ବାବା େଫର୍ 

ପଚ୍ ରାେଲ, କହ ରଜା କାଣା େହଇେଛ େଯ ତୁମର୍ ଯଦି େମାର୍ ହାେତ େହଇପାର୍ ବା 

ବେୟେଲ ତାର୍ ସମାଧାନ୍ ନିେ� କର୍ ମି। ରଜାର୍ ଟୁଟୁଣୁ ଶୁନ୍ ଲା େଯkା ଗହକି େହଲା 

ଆର୍ ସବୁ କଥା ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି କହିେଦଲା। େହତ୍ କୁରୁ ରଜାର୍ କଥା ଶୁନିକରି ବାବା 

କେହଲା େଖା.... େହଥିର୍ ଲାଗି ତେମ ସର୍ ସର୍ ଘୁଚ୍ ଘୁଚ୍ େହଇ ବାଟ୍ ଚାଲୁଛ। ଯ' େହଇଁ 

େଯନ୍ ଆମ୍ ଗଛ୍ ଗୁେଟ େଯନ୍ ଦିଶୁେଛ େହଁ ଠାେନ୍କ ଯ' ଆର୍ ଗୁେ, େଲଦା କଁସି କରି 

ମାର୍ ବ୍ େଯେତ ଆମ୍ ପଡ଼୍ ବା େନଇକରି ତୁମର୍ ରାନି ମାେନ୍କ ଖାଏବାେକ େଦବ। େଦଖ୍ ବ 

ରଜା ଗୁେଟ ବେଷ� ଏକା ଖାେକ କୂେଳ ଧବ�। ରଜା ଶୁନିକରି େଫର୍ ଘାଏ ମୁଡିଆ ମାରି 

ତୁମର୍ କଥା ଲେୟ ହଉ ବାବା େବାଲି କେହଲା। ବାବା ତଥା^ୁ କହି ମାୟା େହଇଗେଲ। 

ରଜା େଦଖିେଦଲା େଯ ବାବା ନାଇନ ତା'ର୍ ପେର ଭାବ୍ ଲା ଇଟା ଭଗବାନ୍ ଆସିଥିେଲ 

େମାର୍ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ଭା େକ। ତା'ର୍ ପେର ଆମ୍ ଗଛ୍ ତଲ୍ େକ ଗଲା ଆର୍ ଗୁେ, େଲଦା କଁସି 
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କରି ମାର୍ ଲା, ସାତ୍ଟା ଆମ୍ ପଡ଼ଲା େସ ଆମ୍ ଧରି ଘର୍ େକ ଫିର୍ ଲା ଆର୍ ରାନି ମାେନ୍କ 

ଖାଏବାେକ େଦଲା। ରାନି ମାେନ ବି ବେଢ ଗହକି େହେଲ ଆର୍ ଖାଏବାେକ ମୁଢାେଲ ଛ'ଟା 

ରାନି। ବଡ୍ ରାନି ତା'ର୍ ଆମ୍ େକ ରଖିେଦଲା ଆରୁ ରଜାର୍ େସବା କର୍ ବାେକ ଲାଗ୍ ଲା। 

େହଇ ସମିଆଁ ଥି ମଷୂା ଗୁେଟ ଆସ୍ ଲା ଆର୍ ରାନିର୍ ଆମ୍ େକ ଫାେଲ େକଁତି�  େଦଲା। 

ରାନିର େଦଖି ଟିେକ ମନ୍ ଦୁଃଖ୍ କଲା ଆର୍ େସ ମଷୂାର୍ अଏଁଠା ଆମ୍ େକ ଖାଇେଦଲା। 

ଦିନୁ ଦିନ୍ େକ ସବୁ ରାନିର୍ ଦିେହ ପାଏନ୍ अଲଗା େହଲା, ରଜା ଇସବୁେକ େଦଖି ବଡା ଖୁସ୍ 

ହଉେଛ। େଯେତେବେଳ ସମିଆଁ ପୁରିଗଲା ଆର୍ ଛୁଆ ଜନମ୍ କେଲ ସବୁ ରାନିର୍ ମହଲା 

ନୁ ସୁନାର୍ ଘଁଟ୍ ର ଆବାଜ୍ ଆସ�ା ଆର୍ ବଡ୍ ରାନିର୍ ମହଲାରୁ ପି]ଳ ଘଁଟ୍ ର ଆବାଜ୍ 

ଆସ୍ ଲା ରଜା ଚମ୍କି ଗଲା ଆର୍ ଦାସି ଗୁେଟେକ ପଠାଲା। ଯ'ତ ଦାସୀ ବଡ୍ ରାନିର୍ 

ମହଲାରୁ ଖବର୍ ଟିେକ ଆନିକରି ଆସ। ରଜାର୍ ଆ�ା ପାଇ ଯାଇକରି େଦଖି ଆସି 

ରଜାେକ କେହଲା େହ ରଜା! ମହରାନିେକ ମଷୂା ଛୁଆେଟ େହଇେଛ। ତା'ର୍ ପେର ରଜାର୍ 

ମୁେଡ ବଘୁଆ ମାଛି ପଷ୍अଲା େଲେଖଁନ୍ ରିଶିE  େହଇକରି କେହଲା ଯାହାେକ ମୁଇଁ େବଶି 

ବିଶ�ାସ୍ କରୁଥିନି େସ େମାେତ ଏତ୍ କି ବଡ୍ େଧାକା େଦଲା େବାଲି ରାନିେକ ବହୁତ୍ अପେତ�� 

କରି ତାର୍ ସନ� ମାେନ୍କ ଆେଦଶ୍ କଲା ଯ' େହ ରାନିେକ େକନ୍ ଝାର୍ ଭିେତଁ�  କୁରିଆେଟ 

କରି ରଖିେଦବ େହତାର୍ ମୁହୁଁ ନାଇଁ େଦେଖନ ବେୟଲା। ରଜାର୍ କଥା ମାନି ଝାର୍ 

ଗୁେଟେକ େନେଲ ଆର୍ ରଖିେଦେଲ। ମଷୂା ଛୁଆେକ େଦଖି କରି ମନ୍ ବୁେଝଇକରି 

ରେହଲା। ମଷୂା ଛୁଆ ଚାର୍ ଦିେନ ଚାର୍ କାୟା େହଇଗଲା। ଆର୍ ତାକର ଘରୁ ଧାନ୍ 

ଡୁଲିେକ, ତୁନ୍ ଶାଗ୍ ବାଏେକ� ଦୁଲ୍ କୁଡିକରି ଘେର ସବୁ ତୁନ, ଶାଗ,ଧାନ୍, ଚଉଳ୍ 

ଗେଦଇେଦଲା େଯ�ିଲ�ାଗି ରାନିର୍ କିଛି ଚିkା ନାଇଁ ରେହଲା । 
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 ଏkା କରି ଦଶ୍ ବଷ� ବିତିଗଲା। ରଜାର୍ ଆଁଖ୍ ନାଇଁ ଦିଶ୍ ଲା। େକନ୍ ଥିେଟ ଉେଷା, 

କଷା, େବୖଦ୍ କରୁଛନ୍ ବି କେଢ କାମ୍ ନାଇଁ େଦବାର୍ େହଥିର୍ ଲାଗି ରଜା ଡିy� ା ପିେଟଇ 

କଲା େଯ ଯିଏ େମାର୍ ଆଁଖିର୍ ଉେଷା ଆନିେଦବା େସ ହବା ରଜା େବାଲି। େସ ଦିେନ ମଷୂା 

େସ ରାଏଜ୍ ଆେଡ୍କ ବୁଲି ଯାଇେଛ। ଆର୍ ଗଛ୍ ତେଲ େଖଲୁେଛ େଦଖି େଦଲା ଛ'ଟା 

ଘୁଡାଥି ଛ'ଟା ପିଲା େହଇଁ ବାଟୁ अଉଛନ୍ ତା'ର୍ ପେର ଗଛ୍ େକ ଚଢି ଗଲା ଆର୍ ଛେନ ତୁମ୍ 

ପଡିଥିଲା। ଗେଛ େଚେର ଗୁଡାେଟ କରିେଛ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଫୁେଟଇେଛ। େଚେର 

ଛୁଆ ମାେନ ପଚ୍ ରାେଲ ନା'େଗା ମଁା େହ ପିଲା ମାେନ କାହX ଯଉଛନ୍ େଗା? ମାଇ େଚେର 

କେହଲା େହଟା ଇ ରାଏଜର୍ ରଜାର୍ ଛ'ଟା ପୁଓ ଉେଷା ନୁରି ଯଉଛନ୍ ରଜାର୍ ଆଁଖ୍ ନାଇ 

ଦିଶୁେଛ େଯ। େଚେର ଛୁଆ ମାେନ େଫର୍ ପଚ୍ ରାେଲ େଯ ହଇେଗା ରଜା ନାଇଁ େଦଖା 

ପାଏବାର୍ ବେୟେଲ ତାର୍ ପ�ଜା ମାେନ ନୁରି ନାଇଁ ଯାଇଁ ଭାଲି େଗା ? ମାଇ େଚେର 

କେହଲା େକନ୍ ଥିେଟ ଉେଷା, କଷା, େବୖଦ୍ କେଲନ ପେର େହଥିର୍ ଲାଗି ରଜା ଡିy� ା ପିେଟଇ 

କଲା େଯ ଯିଏ େମାର୍ ଆଁଖିର୍ ଉେଷା ଆନିେଦବା େସ େହବା ରଜା େବାଲି। ବେୟେଲ ଇ 

ରଜା ଛୁଆ ମାେନ ନୁରି ବାହାରିଛନ୍ ନାେହଁତ अଲ୍ ଗା କିଏ ଆନିେଦଲା ବେୟେଲ ଇ େଲାକ୍ 

େକନ୍ େତହି ରଜା େହଇପାର୍ େବ। େଚେର ଛୁଆ ମାେନ େଫର୍ ପଚ୍ ରାେଲ କାଣା େକ 

ଉେଷା େହସି େଯ େଗା ମା ଇ େଲାକ୍ ମାେନ ନାଇଁ ପଉଛନ୍? ମାଇ େଚେର କେହଲା 

କାଣାେକ ଆର୍ େହବା ଆମର୍ ଗୁହୁଁେକ ତ େହସି େହେଲ ଇ େଲାକ୍ ଜାନିଥିେଲ ତେର ଛୁଏ 

େନଇକରି େଦେତ, ଭକୁଆଟା ମେନ ଭାଗୁଛନ୍ ଯାହX ତାହX। ମଷୂା ସବୁ ଶୁନିକରି ହର୍ 

ବେରଇକରି ଉତୁର୍ ଲା ଆର୍ ବୁଚ୍ େକ େଚେର ଗୁହୁଁ ଗଁଠାଲା ଆର୍ ରଜାର୍ ପାଖ୍ େକ ଗଲା 

ଆର୍ ରଜାେକ େଦଲା। ରଜା ଆଁଖି ଲେଗଇ ଦଉନ୍ସାର୍ ଡୁଗ୍ ଡୁଗାତୁନ୍ େଦଖି ପାର୍ ଲା 
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େଯkା ମଷୂାେକ କେହଲା, ବାଃ! େର ମଷୂା ବାଃ! ଏତ୍ କି ବଡ୍ ରାଇେଜ େହେତ ମହାନ୍ 

�ାନି େଲାକ୍ ଥାଇକରି ବି େତାର୍ ସରି େହଇ ନାଇ ପାର୍ େଲ କିେହ େବାଲି ବହୁତ୍ ପ�ସଂଶା 

କଲା ଆର୍ କେହଲା ଆଏଜ୍ ଠାନୁ ଇ ରାଏଜର୍ ରଜା ତୁଇ େହବୁ। ତା'ର୍ ପେର ମଷୂା 

ରଜାେକ କେହଲା େହ ରଜା! େମାର୍ ମା'େକ ଆନିଦିअ େମାର୍ ମା'ର ଆେଘ ସିଂହାସେନ 

ବସ୍ ମି େବାଲି ଭାବୁେଛଁ। େମାର୍ ମଁା ଲାଗି ଇ ଦୁନିଆଁ େଦଖିକରି ଆଏଜ୍ ରଜା େହବାେକ 

ଯଉେଛଁ ଆର୍ େସ ମା'େକ ଛାଡିକରି େକେkହି ସିଂହାସନ ଗ�ହଣ କମt। ରଜା ମଷୂାର୍ 

କଥାଥX ବହୁତ୍ ଖୁସି େହଲା ଆର୍ ମଷୂା'ର୍ ମା'େକ ଆନ୍ ବାର ଲାଗି ଆେଦଶ୍ େଦଲା ତା'ର 

ପେର ମଷୂାର୍ ମା'େକ ଆନ୍ ବାର୍  ଲାଗି ଗେଲ ମଷୂାେକ ଠିକ୍ଣା ପଚ୍ ରାେଲ ଆରୁ। 

ପହୁଁଚୁେଲ େଯkା େଦଖି େଦେଲ େଯ ରାନି। ସେଭଁ ରାନିେକ ମୁଡିଆ ମାରି ସବୁ କଥା 

କେହେଲ। େହେଲ ରାନି ରଜା ନିେଜ େନବାର୍ ଲାଗି ଆସ୍ େଲ ଯାକ୍ ରି ଯିମି ନାେହଁତ ନାଇଁ 

େବାଲି ମନା କରିେଦେଲ। େସନୁ େଫରିଆସ୍ େଲ ଆର୍ ରଜାେକ ରାନିର୍ କେହଲା କଥା 

ସବୁ କେହେଲ। 

  ତା'ର୍ ପେର ରଜା ରାଏଜର୍ ସବୁ େଲାକ୍ େକ ଠୁଲାଲା ବଜା ଗଜା, ଗିତ ବାଦ� କରି 

ରାନିେକ ଆନିଗଲା। ଆର୍ ରାନିର୍ ଆେଘ ସବୁ ଭୁଲ୍ ସି¤କାର୍ କଲା। ରାନି ବି େଫର୍ ଥେର 

ମହାରାନି ମାଏkା ପାଇ ଗହକି େହଲା ଆର୍ ନିଜର୍ ରାଜ�େକ ଫିରି ଆସ୍ ଲା। 

 

                              ଗଁା -  ବାଗେଯାର ,ସଇଁkଲା 

                              େମା - 8018089335 
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ପ�ସନ}  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

ଧରସା ବାଟଧରସା ବାଟଧରସା ବାଟଧରସା ବାଟ    
 ସମିଆ ସାଂେଗ ଘର ଦୁଆର ବାଟ ଘାଟ ଚାଲିଚଲନ୍ 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 ପିଚୁ ବାଟ ଆଏଁଖ୍ ସଲେଖ େଜନ୍ ଦି ଜିବ। ଇ 
ଧରସା ବାଟ େକ ଆରୁ େକ ପଚେର। ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧଂଗରା ବୁଢାନୁ 
ତ ପିଚୁ ଚକଚକ ବାଟେକ ମନ। ଘର ଘର ଗାଡିଘୁଡା େହଲା ଆରୁ 
ଧରସା  ଚାଲତି ବାଟେକ ମନ କରେବ କାଏଁ ? ସତ୍ କଥା େଜ େହେଲ 
ବି ହଦିରବା, େହ ହପେକା କଚେଡା ବାେଟ। 
 ଆଗର୍ େଲାକମାେନ େହ ବାଟେକ ବନାଇଥିେଲ। ଧାନ ଧୁନା, 
େଖତେକ ଖତଖୁତା ବଲଦ୍ ଗାଡି ଥି କଢାବାର ଲାଗି। ଏେଛନର ଜୁଆନ 
ଧଂଗରା ମାେନ େକନ ଖତ ଢୁଡାେକ ଖତ ପିଟି ଜାଉଛନ କି? ସତ 
କେହେଲ ତ ଘେର ବଲଦ ନି ନ ଖତ ଆରୁ ଢୁଡା ଆସବା େକନ ଆଡୁ। 
ଖତ ବଦଲା ସାର ଆରୁ ବଲଦ ବଦଲା ଟାକଟର୍ ଆଏଲା। େହେଲ  ଗଁା 
ଥି ଆଏଜ ବି ହଲ ବଲଦ ସଗଡ ରଖିେଛ ମଧୁ। ତାର ସବୁେବେଲ 
ଜାନାଆନା ଇ ଧରସା ବାଟ ଆଏ। 
 ହାଟ ବଜାର ଉେସା କସା ଘିନି ଗେଲ ବି ଇ ବାଟେକ ସଲଖାସି। 
େଲାକମାେନ େକେତ କେହସନ୍ େହଟା ପୁହୁର ବାଟ ବଲି େହେଲ ମଧୁ 
େକ ଆଗ େଜkା ଲାେଗ ଏେଛନ ବି େହkା ଲାଗସି । େହ ବାେଟ ଗେଲ 
ଜାମ ଗଛ ତେଲ ହାବେଡ ବସି କରି େକେତ କାଣା ଭାବୁଥିସି ।ଆଁଖି ନୁ 
ଗରମ ଲୁହୁ ଦୁଇ ଥିପା ଥପ୍ ଥପ୍ ଥିପିଗେଲ , ପୁଛି ପୁଛା ହଇ େଫର 
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େଜନେକ ଜିବାର କଥା ଜାଏସି । ଇଟା ତାର ସବୁଦିନିଆ କାମ  ଆଏ । 
 ତାର ଜୁଆନ୍ ବଏେସ ବେଢ ରସିଆ ଥିଲା ମଧୁ ।କଲା ଭअଁର ହଇ ମାତି ପଡିଥାଏ ଇ 
ଫୁଲ ନୁ େସ ଫୁଲ । େହେଲ ଗୁେଟ ଫୁେଲ ପିରତି ଥି ବିେଭାର ହଇଥିଲା । େସ ଫୁଲର ନଁା 
ମାଲତି । ଚିକନି କାଲି ଥିେଲ ବି େଦହର ଗଢନ ଟା ଗୁେଟ ଚାଉେଲ  ଆଏ ।  େଜ 
େଦଖେଲ ଲହଁପି ଜିେବ । 
 ଗରିବ ଘରର ନୁନି ଛୁଆ । ହାତ ଚଲାେଲ ମୁହୁଁ େକ ଗରେସ ।ମଧୁ ଘରର ବହୁତ 
ଧନ୍ । ତିନ୍ ହଲ ବଲଦ  ଆରୁ ଗୁତି ଖଟୁଛନ୍ । ମଧୁ ବି ଜବର ଥିଲା  । େଜ େଦଖେଲ 
ଲହଁପି 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 । 
 ଧିେର ଧିେର ତାକର ମିଲାନ ମିସାନ ଟା ଗୁରଦୁ ନୁ ଗୁରଦୁ ହଇ ବସଲା ।  ଧରସା 
ବାଟର ଜାମ ଗଛ ତେଲ । 
 ସକାେଲ େବଲା ନିେକ ଦିପହେର , କାଏଁ  ଜାଡ କାଏଁ  ଖରା କାଏଁ  ବରସା ।ଆଏଖଁ 
ନୁ ମନ୍, ମନ୍ ନୁ େଦେହ,  େଦେହ ନୁ ଆତE ା । ଦୁେହ  ଦୁହିକର ଜୀବନ ହଇଜାଇଥିେଲ । 
ଦିେନ େଦଖାଦୁଖି ନି େହେଲ ବଝା ବାଉରି  ହଇଜାଉଥିେଲ । 
 ଦୁହିକର ଉପେର ଗୁେଟ ବିସ�ାସ େଟ ପଲପଲାନୁ ବଢି ଜାଇଥିଲା । େହେଲ େପେରମ୍ 
ଦୁଇଟା ମନେକ ଜୁଡସି । 
 ଆରୁ ବିହା ଟା ଦୁଇଟା ପରିବାର,  ଦୁଇଟା ବଂସେକ ଜୁଡସି । ଇ କଥାଟା ଭୁଲି 
ଜାଇଥିେଲ କି ସମାଜେର ଗୁେଟ ଜାତିର ବାଡା अେଛ ବଲି । 
      ସମିଆ ତ ବଡ ଆଏ । ତାର ଠାେନ ସେଭ ହାର ମାନସନ୍ । ସମିଆ  ଆସଲା 
ମଧୁେକ ବିହା କରବାର େହେଲ  ମଧୁ ବାହାନା କରି ସବୁ ମନା କଲା । ଦିନୁଦିନେକ ମଧୁର 
କଥା ଟା ତାର ବୁଆର କାେନ ପଡିଗଲା । ଘେର ଗୁେଟ ମହାଭାରତ ହଇଗଲା । େଛାଟ 
ଜାତିର ଟୁେକଲ େଫର ଗରିବ୍ ଘରର େମାର  ଘରର ବହ େହବା ,େହଟା େମାର ଜX ଥାଉନ୍  
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ଥାଉନ୍ େକେବ ନି ହଏ । ମଧୁ ବି  ଠାନି େନଲା  ମାଲତି ଛଡା କାହାେକ ନି ହଏ ବିହା ।  
      ବରସଦୁ ବିତି ଗଲା । ମାଲତିର ବଏସ ବି  ଖସରୁେଛ । ଆଏଜ୍ ମାଲତି ଡାକିେଛ  
ଧରସାର ଜାମ ଗଛ ନିେକ ଦିପହରିଆ ସମିଆ ଥି ।ଆଉ େକେତ ବରସ ମଧୁ  ଏkା ଲୁକି 
ଲୁକି ମିଲୁଥିମା । ଘେର ମେତ ବିହା କରି େଦେବ ଇ ଫଗୁେନ । ତେମ ବିହା େହବ କି 
ନାଇଁ?  େମାର ବୁଆ 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 ବିହା ହଇ ଜ । ମାଲତି ବେଢ ନିସାସ େଟ ମାଏଲା 
ଆରୁ କେହଲା ଇଟା ତମର  ଆଖରି ଫଏସଲା । 
 ମଧୁ କାp କାp  ଆଁଖି  ହଁ କହିଥିଲା ।  ମାଲତି ଜୁେଡ କାଡ ମଧୁର ହାେତ େଦଇ 
କାpି କାpି ପେଲଇ ଥିଲା । ଗୁେଟ ବିହା କାଡ ଥିଲା ଆରୁ ଗୁେଟ ଥି େଲଖା ଥିଲା  ତେମ 
ଜାଉ ପଲାମା କହିଥିେଲ ଇ ବାେଟ ପେଲଇଥିତି । ଜାମ ଗଛ ବି 
 ଆଏଜ ତୁନ୍ ପଡିଥିଲା େଚେର ଚିଗ�ୁନ ବି ତାକର କେରାକେଚା ବp କରି େଦଇଥିେଲ 
।  ମଧୁର ମନଟା ଧରସା ବାଟ େଲେଖ ଖାଲି ହଇଜାଇଥିଲା ।  ମାଲତି ଜୀବନର ନୁଆଁ 
ବାଟ ଧରି ସାରିଥିଲା େହେଲ ମଧୁ ସE �ତିର ଧରସା ବାଟେକ ଆବରି ଜX ଚାଲିଥିଲା । େକେବ 
େକେବ ମାଲତି ଆସେଲ ଗଁାେକ ମୁହୁଁ େକ େଫେରଇ େନସି ମଧୁ 
 अନମାନ୍ କରିେଛ । 
          

     ପ�ଧାନପାଲି, ସ�ଲପୁର  
        ୮୭୮୯୧୪୨୮୩୨ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ 

ଭାରତବଷ�ଭାରତବଷ�ଭାରତବଷ�ଭାରତବଷ�    
 ଦିନ ଥିଲା ମଣିଷ ଜyଲେର ବୁଲୁଥିଲା। ଆବଶ�କତା କିଛି 

ନଥିଲା। ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା। �ାୟୀ ଭାବେର ବସବାସ କଲା। 

ଆବଶ�କତା ଆେ^ ଆେ^ ବଢ଼ିଲା। ତା’ ସହିତ ନୀତିନିୟମ ମଧ� 

ତିଆରି େହଲା। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସୀମା ସରହଦ କିଛି ମାନୁ ନଥିେଲ। 

ଧରାଧାମେର ଭଗବାନ୍ ୨୪ अବତାର େନଇଥିେଲ। େସଥିରୁ ୧୦ଟି ବଡ଼ 

अବତାର। ତୃତୀୟ अବତାର େହଲା ବରାହ अବତାର। ବରାହ 

अବତାରେର ଭଗବାନ୍ ବିzୁ ପୃଥିବୀକୁ ରeା କରିଥିେଲ। ସମଗ� ସଂସାର 

ଜଳମୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ତା’ରି ଭିତେର ଲୁଚିଗଲା। ଭଗବାନ୍ ବରାହ 

ରୂପେର अବତାର େନଇ ପାଟିେର ପୃଥିବୀକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଜଳ ଉପରକୁ 

ଉଠି ଆସିେଲ।  ଜୀବ ଜଗତ ସୃ�ି େହଲା। ରାଜା ପୃଥୁ ଏହାକୁ ଶାସନ 

କେଲ। ପୃଥୁରୁ ଏହାର ନାମ େହଲା ପୃଥିବୀ। ପେର ଭାରତ ବଷ�କୁ 

अଜନାଭବଷ� କହିେଲ। ଆଉ ଜେଣ ପୃଥୁ  ଆସkି େସ େହଉଛkି  ରାଜା 

ପୃଥୁଦକ। େସ େକଉଁ ସମୟେର ଆସିଥିେଲ କହି େହଉନାହX।   

 ଆଜକୁ ପାଂଚହଜାର ବଷ� ପେୂବ� ମହାଭାରତ ଯୁ� େହାଇଥିଲା,  

ଭାଗବତ, ବିzୁପୁରାଣ, ବ� ହE େବୖବତ� ପୁରାଣମାନ ରଚିତ େହାଇଥିଲା। 

ମହାଭାରତ ଭୀଷE  ପବ�େର ଉେଲ� ଖ अଛି “ସେବ� ସୁଦଶ�େନା ଦ¤ୀେପା 
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ଦୃଶ�େତ ଶଶବତ୍ ସି¤ଧା ଯାଂତୁ ପୁ◌ୁ◌୍ଛସି ମାଂ ରାଜନ୍ ଦିବ� େମତାଂ । ଶଶାକୃତିଂ 

ପାେଶ¤ର୍ ଶଶସ� େତବ ବେଷ� ଉେo େଯ ଦeିେଣାତେର କେ%ୗ ତୁ ନାଗ ଦ¤ୀପ� କାଶ�ପ 

ଦ¤ପ ଏବ ଚ ।  ଏହାର अଥ� େହଲା ଭାରତକୁ ସୁଦଶ�ନ ଦ¤ୀପ କହୁଥିେଲ । ଏହା ଦୁଇ 

ଭାଗେର ବିଭo େହାଇଥିଲା  (୧) ନାଗ ଦ¤ୀପ ଓ (୨) କାଶ�ପ ଦ¤ୀପ ।   ଚp�  ମwଳେର 

େଠକୁଆର ଚିହ}ର ଦୁଇଟି କାନ ପରି ଏହି ଭୂଖwେର  ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ଦ¤ୀପ ଥିଲା େସଗୁଡ଼ିକ 

େହଲା ଭାରତ ଓ ଐରାବତ । ମହାଭାରତ ସମୟେର ଏହାର ନାମ ସୁଦଶ�ନ ଦ¤ୀପ େବାଲି 

ପ�ମାଣ ମିଳୁଛି । 

 େସେତେବେଳ େଦଶର ସୀମା ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପବ�ତ ସମୁଦ� କୁ େନଇ ଧରାଯାଉଥିଲା । 

ମହାେଦଶଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ସମୁଦ� କୁ େନଇ ଧରାଯାଉଥିଲା । ବରାହ ମିହିର- େଜାତିଷ 

ଶା± अନୁସାେର ସମୁଦ� କୁ ସାତ ଭାଗେର ବିଭo କରିଥିେଲ ଏହା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି । 

େଦୗପଦୀ ଯୁଧି/ିର-ୁ କହୁଛkି – େହ ପୁରଷ େଶ�/ ! ତୁେମ ତ अେନକ େଦଶ ଜୟ କଲ, 

େସଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କ’ଣ ?  

 ଜ��ଦୀେପା ମହାରାଜ, ନାନ ଜାପେଦୖଃ ଯୁତଃ 

 ଦ¤ୟା ପୁରୁଷ ଶାq�ୂଳ ଦେwନ ମୁଦିତଃ ପ�େଭା 

 अy ଦ¤ୀପଂ ଯବଦ¤ୀପଂ ମଳୟ ଦ¤ୀପ େମେବଚ  

 ଶ¬ଦ¤ୀପଂ କୁଶଦ¤ୀପଂ ବରାହ ଦ¤ୀପ େମବେଚ  

 ଯୁଧି/ିର େଦୗପଦୀ-ୁ  ଜ��ଦୀପ , େକ� ଂଚ ଦ¤ୀପ ଓ ଶାକ ଦ¤ୀପ କଥା କହୁଛkି । 

େସେତେବେଳ ଏ େଦଶର ନା ଜ��ଦ¤ୀପ କହୁଥିେଲ । ଆଜି ମଧ� ବ� ାହE ଣ ପଜୂାପାଠେର 

ମ� ଉ�ାରଣ କଲାେବେଳ ଜ��ଦ¤ୀେପ ଭ� ଥଖେw େବାଲି କହୁଛkି । େତଣୁ ଆଗରୁ 
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ଜ��ଦ¤ୀପ ପେର ଭାରତ ବଷ� । ପୁରାଣ ଯୁଗେର ଏହାକୁ ଭାନୁମତୀର େଦଶ କହୁଥିେଲ  । 

ଏହି ଭାନୁମତୀ କିଏ ? େବାଧହୁଏ ଦୁଃେଯ��ାଧନର  ±ୀ ଭାନୁମତୀ ତା-ରି ନାମେର 

େଦଶର ନାମ ଭାନୁମତୀ େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।  

  ଯଥା ଲବଣ ସାଗର, ସୁରା ସାଗର, ଆଉ ମଧ� ସମଗ� ପୃଥିବୀକୁ ୭ଭାଗେର ବିଭo 

କରିଥିେଲ ଯଥା ୧. ଜ�� ଦ¤ୀପ -ଭାରତ ( ଜାମୁ ଗଛ ଦଖାଯାଏ ) ୨. ପe ଦ¤ୀପ (ପଳାଶ  ବା 

अଶ¤^ ଗଛ)- ଗ�ୀସ୍, ୩. ଶାଳE ଳୀ ଦ¤ୀପ - ଆଫ� କା ( ଶିମୁଳି ଗଛ େଦଖାଯାଏ ), ୪.କୁଶ ଦ¤ୀପ 

-ଇରାନ୍ ( କୁଶ େଦଖାଯାଏ ), ୫. େକୗଂଚ ଦ¤ୀପ -କାଜଗା^ାନ ( କାଂଟି ବଗ 

େଦଖାଯାଆkି ), ୬. ଶାକ ଦ¤ୀପ -ଇେwାେନସିଆ ( ଶାଗ ଗଛ େଦଖାଯାଏ ), ୭. ପୁ�ର 

ଦ¤ୀପ ( ଜାପାନ) । େଯଉଁ ଜାଗାେର ଯାହା େଦଖାଯାଉଥିଲା ତାହା अନୁସାେର େସହି 

ଜାଗାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜାଗା अଛି େଯଉଁଠାେର ଯାହା 

ମିଳୁଛି େସହି अନୁସାେର ତା’ର ନାମ େହାଇଛି । ପରିେବଶ अନୁସାେର ଗଛ ବୃe ଲତା 

ପଶୁ ପeୀ ଇତ�ାଦି ରୂପ ନିअkି । େଗାଟିଏ ନି�t◌ି� ଜାଗାେର େଗାଟିଏ ପ�କାରର 

ଜୀବଜm ପଶୁପeୀ ଜନE  ନିअkି । अନ� ପରିେବଶେର अନ�ପ�କାରର ହୁअkି । ପ�କୃତି 

େଗାଟିଏ ସୀମା ଭିତେର କାମ କେର । ସୀମାେରଖାରୁ ବାହାରିଗେଲ अନ� େଗାଟିଏ 

ପ�ଜାତିର ହୁଏ । ଏଇତ େପ�େଭଦ କୁକୁର ଓ ସିଂହ ବିେଲଇ ଓ ବାଘ । ଏଇ େହଲା  

ଡାେରାଇନ୍- ଥିଓରି - ଓରିଜିନ୍ अଫ େ�ସିଜ “ଲ’ अଫ୍ ଭାରିଏସନ୍, େନଚୁରାଲ୍ 

ସିେଲ®ନ ଓ ଇନିେହରିଟାନ୍ସ ଆw ଡାଇଭରସିଟି” । ଏଇ େହଲା ବିେଭଦତା ।  

 ମନୁ ସଂହିତାେର େଲଖା अଛି – 

 ଆସମୁଦ� ାତୃେବହପବୂ�ାତ୍ ଆସମୁଦ� ତୃ ପ�ିମାତ୍ 
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 ତେୟାଃେରବାkରଂ ଗିେଯ��ାରାଯ��ବତ�ଂ ବିଦୁବ�ୁ ଧାଃ । 

 ଆଯ��ମାନ- ସମୟେର ଏହାକୁ ଆଯ��ାବତ� ଓ ବ� ହE ାବତ� କହୁଥିେଲ ।  

 ଭାଗବତ ପୁରାଣ अନୁସାେର ଧ��ବ ତା- ପୁअ ଚାeୁଷମନୁ ତା- ପୁअ େବଣ ତା- 

ପୁअ ପୃଥୁ-ର ଝିअକୁ କାଶ�ପ ଋଷି ବାହାେହେଲ। ତା- ପୁअ ବିବସ¤ନ ପୁअ େବୖବସ¤ତ - 

୭ମ ମନୁ, ତା- ପୁअ ସବ�ାଣୀ ୮ମ ମନୁ। ତାପେର ମହାପ�ଳୟ ପ�ଜାପତି ବ� ହE ା  

ଦeପ�ଜାପତି େଗାଟିଏ େଦଶ ବା ରାଜ�ର �ିତି ନି��ାରଣ କରିବା ବଡ଼ କ�କର କଥା  

ଥିଲା େକେତେବେଳ ରାଜ� ସଂକୁଚିତ େହାଇଯାଏ ତ େକେତେବେଳ ସୀମା ବଢ଼ିବଢ଼ି ତାର 

ଚରମ ସୀମାେର ପହଂଚିଯାଏ। ଏହା ରାଜ�ର ରାଜା- ଶାସନ ଉପେର ନିଭ�ର କେର 

େଦଶର अଭିବୃ�ି ଉପେର ନିଭ�ର କେର। େସମିତି କଳିyର ସୀମା େକେତେବେଳ 

ଗyାଠାରୁ େଗାଦାବଦୀ ନଦୀ ପଯ��k ବି^ାରଲାଭ କରିଥିଲା। େକେତେବେଳ ସଂକୁଚିତ 

େହାଇ ବତ�ମାନର ଆf�  ଓଡ଼ିଶା ସୀମାେର ସୀମିତ ଥିଲା।  

 ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଯଦି ଆେମ ଲe� କରିବା ଭାରତକୁ ଭାରତବଷ� କହୁଥିେଲ। ଏଥିେର 

अେନକ ଭାରତ ଥିଲା। ରାଜା ଭରତ ଦୁଷEk ଓ ଶକୁkଳା- ପୁअ ନାମ अନୁସାେର ଏ 

େଦଶର ନାମ ଭାରତ। ବିେଦହରୁ େବୖେଦହୀ, ଭରତରୁ ଭାରତ। ରାଜା ଭରତ अେନକ 

ରାଜ� ଜୟ କରିଥିେଲ। େସ ସବୁ ରାଜ�ର ନାମ ଭାରତ ରଖିଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାକୁ 

ଭାରତବଷ� କହୁଥିେଲ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ अନୁସାେର ଋଷଭ- ପୁअ ଧ��ବ ତା- ପୁअ 

ପ�ହ� Üାଦ ପୁअ ପି�ୟବ� ତ ତା- ପୁअ ଭରତ- ନାମ अନୁସାେର ଏ େଦଶର ନାମ ଭାରତ।  

େଯମିତି େସାଭିଏତରୁ େସାଭିଏତ୍ “ଇଉନିୟନ” ଏହି ଇଉନିୟନ “ବଷ�” ସହିତ ସମାନ। 

େଯମିତି ଆେମରିକାେର ଇଉନାଇେଟଡ଼ ଲାଗଛି। େସମିତି ଆମର ଭାରତେର “ବଷ�” ପ�ାk 
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େଯାଜକ ଭାେବ  “ବଷ�” ଲାଗିଛି  “ସମହୂ” अଥ�େର।   

 अେନକ ବଷ� ପେର ମହାରାଜା ଦୁଷ�k ଓ ଶକୁkଳା- ପୁତ�  ସବ�ଦମନ ସୁଶାସନ 

କରିଥିବାରୁ ମରୀଚି-ଦ¤ାରା ଭରତ ନାମେର ନାମିତ େହାଇ ଭାରତ ନାମେର ଖ�ାତ 

େହଲା। କାହା କାହା ମତେର ରାଜା ଯଯାତି-ର ଦୁଇଟି ±ୀ ଥିେଲ। ଜେଣ 

ଶୁକ� ାଚାଯ��-ର କନ�ା େଦବଯାନୀ ଓ ବୃଷପବ�ା-ର ଝିअ ଶମt/ା-ର ବିବାଦେର 

େଦବଯାନୀ- ଗଭ�ରୁ अନୁ ଦ� �ହୁ କଦ� � ଓ ଶମt/ା- ଗଭ�ରୁ ପୁରୁ ଓ ଯଦୁ ଜନE  େହେଲ। 

ପୁରୁରୁ େପୗରବ ବଂଶ ଓ ଯଦୁର ଯାଦବ ବଂଶ। ଏହି େପୗରବ ବଂଶେର ଭରତ ଜନE  

େହେଲ ଯଦୁ ବଂଶେର ଶ�ୀକୃz 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 କରିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାରତ ନାମ େଦେଲ। 

େତଣୁ ଏହାର ନାମ ଭାରତ ବଷ� େହଲା। अଉ ମଧ� କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ େଦଖିବାକୁ ଠିକ୍ 

େଗାଟିଏ ଧନୁ ଭଳି। ଧନୁର ଦୁଇଟି େକାଟି ଉତର ଭାରତ ଦeିଣ ଭାରତ। ଉତର 

ଭାରତକୁ  ଭାରତ ଓ ଦeିଣ ଭାରତକୁ ଐରାବତ କହkି। ଏହା ଭରତ : ଐରାବତ  ପୁଣି 

ଉ]ରକୁ ହିମବତ। ଏହା ମଧ�େର  େଶ¤ତ, ହିରଣ�କ, ଇଳାବୃତ, ହରିବଷ� ଏବଂ େହୖମବତ 

ନମକ ଖw (ବଷ�) अଛି। ଏମାନ- ସମ�ିକୁ ଭାରତ ବଷ� କହkି। ଭାଗବତ ପୁରାଣ 

େହଉଛି ବ�ାସ-ର ଆଉ ମହାଭାରତ େହଉଛି ବ�ାସ-ର। ଉଭୟ ପୁରାଣେର ଦୁଇଟି ମତ 

ରହୁଛି। େଗାଟିଏ ମତ େହଲା ଯଯାତି- ବଂଶଧର ଆଉ େଗାଟିଏ ମତ େହଲା – ଋଷଭ- 

ବଂଶଧର। ଜେଣ େଲଖକ-ର ଭିନ}  ମତେଭଦ। ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମତ ରହୁଛି। ଆଉ 

ସୃ�ିର ଆରnରୁ अଜନାଭ ବଷ�। କିm ଆମର େକୗଣସି କିଛି ବତ�ମାନ େସ ବିଷୟେର ତର 
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ଇଏ ତ ଗଲା ପୁରାଣ କଥା। ବତ�ମାନ ଆେଲାଚନା କରାଯାଉ ଭାରତରୁ କିପରି ଇwିଆ 

େହଲା।  ଭରାତକୁ େକେତ େବୖେଦଶିକ ଆସିଛkି ତା’ର ହିସାବ ନାହX। କିm େସମାେନ 

ଏହାର ନାମ ପରିବତ�ନ କରିପାରି ନାହଁାkି। କି�ା କରିଥାଇପାରିkି କିଛି ଲିଖିତ  ଇତିହାସ 

ନାହX। ବୁ�େଦବ- ପେର ଭାରତକୁ ଗ�ୀକ୍ ବୀର ଆେଲକ୍ଜାwାର ଆସିଥିେଲ। ତା- 

ମୃତୁ�ପେର ତା- ବିଜିତ ରାଜ� ଖw ଖw େହାଇଗଲା। ତା-ର େସନାପତିମାେନ 

ରାଜ�କୁ ବାଂଟି େନେଲ। େସଲୁ�କସ୍ ଭାଗେର ଭାରତ ପଡ଼ିଲା। େସଲୁକସ୍- ଝିअକୁ 

ଚp�ଗୁ� େମୗଯ� ବିବାହ କରିଥିେଲ। େସଲୁକସ୍ ଚp�ଗୁ�- ରାଜଦରବାରକୁ 

େମଘା�ନିସ୍-ୁ ରଜଦୂତ ଭାବେର ପଠାଇଥିେଲ। େସ ଭାରତ ବିଷୟେର ତଥ� ସ�ଳିତ 

ଏକ ଗ�� ରଚନା କରିଥିେଲ। ଏହାର ନାମ ଇwିକା। ଏହି ଭ� ମଣ ବୃତାk େସ ତା- ସହିତ 

ଗ�ୀକ୍ େନଇଯାଇଥିେଲ। 

 ପେର ଗ�ୀକ୍ ସାମ�ାଜ� େଲାପ ପାଇଗଲା। ଖ�ୀ�ିୟ ଦି¤ତୀୟ  ଶତା¨ୀ େବଳକୁ େରାମ 

ସାମ�ାଜ� ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। େରାମ ସାମ�ାଜ� ଦୁଇଭାଗେର ବିଭo େହଲା। ପବୂ�େର 

କଂେଟ�େନପୁଲ ପ�ିମେର େରାମ। େରାମ ଆେ^ ଆେ^ ଦୁବ�ଳ େହାଇଗଲା। 

କଂେଟ�ାଇନ୍- ସମୟେର କଂେଟ�େନପୁଲ ସହର ଗଢ଼ିଉଠିଲା। େରାମର ପ�ାଧାନ� 

କମିଗଲା। କଂେଟ�େନପୁଲକୁ କହିେଲ ବାଜଂଟାଇନ୍ ସାମ�ାଜ�। ଏହି ସାମ�ାଜ� ବହୁତ 

ବଷ� ଯାଏ ତି�ି ରହିଲା।  ୧୪୫୩ ଖ�ୀ.େର ଏହାର ପତନ ଘଟିଲା। ୬୧୫େର ମହ¸ଦ- 

ଜନE । ଏହିଠାରୁ ପାରସ�ର ରାଜାମାେନ େଦଶ ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 

କଂେଟ�େନପୁଲକୁ  ପାରସ�ର ରାଜା େନଇଗେଲ। ୧୨୪୬କୁ ବାେଜଂଟାଇନ୍ ସାମ�ାଜ� 

ଧ¤ଂସ ପାଇ अେଟାମାନ ସାମ�ାଜ� ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହାରି ଭିତେର ପାରସ� ରାଜା ଭାରତ 
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ଉପେର ଆକ�ମଣ ଚଳାଇେଲ। ଭାରତ ମୁସଲମାନ अଧିକୃତ େହଲା। କିm ପା�ାତବାସୀ 

ଭାରତକୁ ଇwିକ କହୁଥାkି। ମୁସଲମାନ ଭାରତକୁ ଆସି ଏହାକୁ ସିfୁକୁ ହିpୁ ଇwୁ 

କହୁଥିେଲ।  େସହି ସିfୁରୁ ଏହାକୁ ହିpୁ କହିେଲ।  

 କଲ�ସ୍ େମଘା�ାନିସ୍- ବିବରଣୀରୁ ଜାଣିଥିେଲ ପବୂ�େର ଇwିକ୍ େବାଲି େଗାଟିଏ 

େଦଶ अଛି। ତାକୁ ଆବି�ାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲ�ସ୍ ଭାରତ ଆବି�ାରେର ଆସି  

ଆଂଟାକ�ଟିକା ମହାସାଗରର ଦ¤ୀପେର ପହଂଚିେଲ। ଭାରତେର ପହଂଚି ପାରିେଲନି। ପେର 

ଭାରତେର ପହଂଚିେଲ। େସମାେନ ଏହାକୁ ଇwିଜ କହୁଥିେଲ। କଲ�ସ୍- ପେର 

ଭାେ<ାଡ଼ାଗାମା ୧୪୯୮େର ଭାରତ ଆସିେଲ। େସ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବି�ାର କେଲ।  

ପେର ଇଂେରଜ େଫ� ନ୍ଚ ଓ ଡଚ୍ ଦିନାମାରମାେନ ଜଳପଥେର ବାଣିଜ� କରିବାକୁ  

ଭାରତକୁ ଆସିେଲ। େସମାନ- ମଧ�େର ପ�ତିଦ¤pିତା େହଲା। େବପାରେର ଭଲ ଲାଭ 

େହଲା। ଏହି ପ�ତିଦ¤pିତାେର ଇଂେରଜମାେନ ଜିତିଗେଲ। ଖwିଏ ଖwିଏ ରାଜ� ଜୟ କରି 

ସାରା ଭାରତକୁ କରାୟତ କେଲ। େମଘା�ନିସ୍- ଇwିକାରୁ ଏହା ଇwିଆ େହଲା। 

ବତ�ମାନସୁ�ା େସହି ଇwିଆ େହାଇ ରହିଛି। ଏହା କ’ଣ ବଳଦାଇବା ଦରକାର ନାହX। 

ଏହା ଆପଣମାେନ କହିେବ! ଏହା ସମ^-ର ଦାୟିତ¤ !  

  

ଏଲ୍-୨୪୨/େଫଜ-୧,ଡୁମୁଡୁମା ହା.େବା. ଭୁବେନଶ¤ର-୧୯ 

(େମା-୯୭୭୭୧ ୪୩୪୮୫) 
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ଶ�ୀ ରମI କାk ମିଶ�  

ସୁରeା ବିଚାରସୁରeା ବିଚାରସୁରeା ବିଚାରସୁରeା ବିଚାର    
 ସୁରeା ଏକ ସ#ୂ%� ବ�oିଗତ େଚତନା I ଏହା ଏକ ଜନE ଗତ 

େଚତନା ମଧ� I ଜନE  େହବI ସଂେଗ ସଂେଗ ମାନବ ଶିଶୁ କ�pନ 

କରିଥାଏ, କାରଣ ସୁରeିତ ମାତୃଗଭ� ଛାଡି ସଂସାରକୁ ଆସିବା ମାେତ�  

ପ�ଥମଥରକ ପାଇଁ େସ ନିଜକୁ अସୁରeିତ ମେନ କେର, ଆଉ ତାର 

ପରିଣାମ ହୁଏ କ�pନ I ଧୀେର ଧୀେର ବୟସ ବଢିବା ସଂେଗ ସଂେଗ ଏହି 

ସ¤ତଃ ପ�ବୃ] ସୁରeା ପ�ତି ଆହୁରି ଶoିଶାଳୀ ହୁଏ I ବିଭିନ}  �ାନ 

ଆହରଣ କରି ନିଜର अଭି�ତାରୁ ସୁରeିତ େହାଇ ରହିବାର ନୂତନ 

େକୗଶଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାେଲ I  

 ଯଦିଓ ସୁରeା ଏକ ବ�oିଗତ େଚତନା, କିm େବେଳ େବେଳ 

ଏହାକୁ ମେନ ପକାଇ େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ I ଆଜିର ଯାkି� କ ଶ�ମିକ ବିଭିନ}  

ପ�କାରର ଉନ} ତ ଏବଂ ପରିମାଜtତ ଯ�େର କାଯ�� କେର ଏବଂ अେନକ 

ବିପଦକୁ େସ ଇଛା କରି ଏଡାଇ ଯାଏ I ଏହି ପ�କି� ୟାେର େବେଳ େବେଳ 

େସ ଦୁଘ�ଟଣାର ଶିକାର ହୁଏ I େସେତେବେଳ ତାର ସୁରeା କଥା ମେନ 

ପେଡ I ଏହି ପରି�ିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁରeିତ େହାଇ କାଯ�� କରିବା 

ପାଇଁ ପବୂ�ରୁ େଚତାଇ େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ I  

 ମନେର ସ¤ତଃ ପ�ଶ} ଉେଠ ଯଦି ସୁରeା ସ#ୂ%� ବ�oିଗତ େଚତନା 
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ଏବଂ ଏହା ସ¤ତଃ ପ�ବୃ] ଭାବେର ମିଳିଥାଏ, େତେବ କଳକାରଖାନାେର କାମ କରୁଥିବା 

ଶ�ମୀକଠାରୁ ଆରn କରି ଘରର ଗୃହିଣୀ ପଯ��k ସମ^-ୁ କାହXକି ବାର�ାର ଏହି 

କଥାଟିକୁ ମେନ ପକାଇ େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ ? ଏହାର ମୁଖ� କାରଣ େହଲା, अେନେକ 

ଭାବkି େଯ ଏେତଥରତ ଏମିତି କଲି େକେବ କିଛି େହାଇ ନାହX ଆଉ ଏଥରକଵି କିଛି େହବ 

ନାହX I ଆହୁରି अେନେକ ଭାବkି େଯେତଦିନ ପଯ��k େମାର କପାଳେର କିଛି େହବାର 

ନାହX େସେତଦିନ ପଯ��k କିଛି 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 ସ�fେର ପେଦ अେଧ ସବୁେବେଳ େଚତାଇ 

େଦବା ଉଚିତ I ଏଥି ପାଇଁ କାରଖାନା ମାନ-େର �ାେନ �ାେନ େଲଖା େହାଇଥିବାର 

େଦଖିବାକୁ ମିେଳ : "ସୁରeା କଥା ସବୁଦିନ I ନାହX ତାହାର ଛୁଟି ଦିନ I I " 

 अେନକ ସମୟେର ମଣିଷ ବିପଦ ଗ�^ ଥାଇ ମଧ� ବିପଦ ପ�ତି ସ#ୂ%� अନଭିଞ 

ରହିଥାଏ I ଏ ପ�କାର ପରି�ିତି ପାଇଁ େସ ନିେଜ େଯତିକି ଦାୟୀ, ବିପଦ ସୃ�ି କରୁଥିବା 

ଉପକରଣ ଏବଂ ତଦୁପରି ଉପରି� କମ�କ]�ା େଯଉଁମାେନ ଜାଣି-ଶୁଣି େଲାକ-ୁ ବିପଦ ପ�ତି 

ସେଚତନ ନ କରାkି, େସମାେନ ମଧ� େସତିକି ଦାୟୀ I ଉଦାହରଣ ସ¤ରୂପ ଯଦି ଇଉନିୟନ 

କାବ�ାଇଡର େଭାପାଳ କାରଖାନା ପାଖେର ରହୁଥିବା େଲାକ ମାେନ  ପବୂ�ରୁ ଜାଣିଥାେk 

େଯ ଏଠାେର ଏପରି ଏକ ବିଷାo ଗ�ାସ (ମିଥାଇଲ ଆଇେସାସାଇେନଟ) अଛି, େତେବ 

େସମାେନ ମଳୂରୁ ସାବଧାନ ରହି ଥାେk I  

 ଏଠାେର େଗାଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମେନ କରୁଛି େଯ, ଆେମ ସବୁେବେଳ 
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ସୁରeା କଥାଟିକୁ ଦୁଘ�ଟଣାର ପଯ��ାୟବାଚୀ ଭାବେର ଗ�ହଣ କରିଥାଉ I ଆଉ ସୁରeା 

କହିବା ମାେତ�  କଳକାରଖାନାେର କାମ କରୁଥିବା ଶ�ମିକ ମାନ- କଥା ମେନ ପକାଇ ଥାଉ 

I ଏ ଦୁଇଟି ଚିkାଧାରା ଭ� Iମକ I ଯଦିଓ ଏ କଥା ଠିକ େଯ କଳକାରଖାନାେର ବିଭିନ}  ଯ�ର 

ବ�ବହାର େଯାଗଁୁ ବିପଦର ପରିମାଣ େବଶିଥାଏ ଆଉ ଏ ସବୁ �ାନେର ସୁରeା ପ�ତି େବଶି 

େଯାର ଦିଆ ଯାଇଥାଏ I  କିm अଧୁନା େକବଳ କଳକାରଖାନା କାହXକି, ଘେର, ବାହାେର 

ଚତୁଦtଗେର ବିପଦ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଛି I ପ�େତ�କଟି ଘେର ଆଜିକାଲି ବିଜୁଳି ଚାଳିତ 

ବିଭିନ}  ପ�କାରର ଉପକରଣ ମାନ ରହିअଛି; େଯଉଁ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବେର ବ�ବହାର ନ 

କରା ଯାଏ େତେବ େଯ େକୗଣସି ମୁହୂ]େର ବିପଦ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡି ଥାଏ I  ପ�େତ�କ 

ଘେର ଆଜିକାଲି ଗୃହିଣୀ ମାେନ ଗ�ାସ ଜାଳkି, ମିକÝସି ଚଳାkି, ଇେଲକÝଟ�କ ଇ±ୀ 

ଚଳାkି ତା ଛଡା ଫି� ଜ ଓ ଟି.ଭି अIଦିତ ରହିଛି I ଏ ଗୁଡିକର ବ�ବହାରେର ତିେଳମାତ�  

अସାଵଧାନ େହେଲ, ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା କଥା େହାଇଥାଏ I ଘରୁ ବାହାରି ରା^ାେର 

ଯିବା ମାେତ�  ବିପଦ ଆହୁରି अଧିକ I ଆମ ମାନ- ରା^ାେର ଏେବ ପବୂ�ାେପeା ସହସ� ଗୁଣ 

अଧିକ ଗତିଶୀଳ <ୁଟର, େମାଟର ସାଇକଲ,ଆଉ କIରÝ ମାନ ଚାଲୁଛି, କିm ରା^ା 

ଗୁଡିକର ବିେଶଷ ଉନ} ତି େହାଇ ନାହX; ଫଳେର ଟିକିଏ अସାଵଧାନ େହେଲ ବା କାହାରି 

ଟିକିଏ अସାବଧାନତା ଫଳେର ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟି ଥାଏ I  

 ଏଣୁକରି କଳାକାରଖାନାେର ଦୁଘ�ଟଣା ଘେଟ େବାଲି େକବଳ େସହିଠାେର ସୁରeା 

କଥା ଚିkା କରିବାର ଯୁଗ ଏେବ ଆଉ ନାହX I ବରଂ ଆnମାନ-ୁ ଏେବ ପ�ତି େeତ� େର 

ସୁରeା େଚତନା ସୃ�ି କରିବାକୁ େହବ I अଥ�ାତ ଜୀବନର ପ�ତି େeତ� େର ଆମକୁ ବ]�ମାନ 

ଶୃ¬ଳିତ େହାଇ କାଯ�� କରିବାକୁ େହବ I ନିଜର ବ�ବହାରେର ପ�ତି ପଦେeପେର ଏପରି 
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ବ�ବହାର ପ�ଦଶtତ କରିବାକୁ େହବ େଯ ତାହା େଯପରି अନ�ର अନୁକରଣୀୟ େହବ I 

ଏଥିପାଇଁ ପ�ାରnିକ କାଳରୁ अଥ�ାତ ପିଲାମାନ-ୁ ତା-ର ବିଦ�ାଳୟ ଜୀବନରୁ ସୁରeା 

ସ�fେର ବିଷଦ �ାନ େଦବାର ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େହବ I ପାଠ� ପୁ^କ ମାନ-େର 

ସୁରeା ଶିeା ପାଇଁ ବିଷୟ ମାନ ସନି} ହିତ କରିବାକୁ େହବ I େତେବ ଯାଇଁ 'ସୁରeା' ଧୀେର 

ଧୀେର ସମ^-ର େଚତନ ଆଉ अବେଚତନ ମନେର ଗଭୀର ଭାବେର ପ�େବଶ କରିବ 

ଏବଂ ପରବ]�ୀ କାଳେର ଏହା େସମାନ-ର କାଯ�� କଳାପେର ପରିଲeିତ େହବ I  

 ଏହା ଆn ମାନ-ର ଏକ ଦୁଭ�ାଗ� େଯ, ଆଜି ସୁ�ା ଶିeାର ପ�ସାର ପ�ତି ଘେର 

େହାଇ ପାରିଲା ନାହX I ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁଭ�ାଗ�ର କଥା େଯ ଆଜି ସୁ�ା କଳ 

କାରଖାନାେର କାମ କରୁଥିବା େଲାକମାନ- ମଧ�ରୁ ଶତକଡା ପଚାଶ ଭାଗ अ�� ଶିeିତ 

ବା अଶିeିତ I କାରଣ ଆଜି ମଧ� ଆମର ଉ� ମଧ�ମ ଆଉ ଉ� ବଗ�େର କଳକାରଖାନା 

ର କାମ ପ�ତି େଯେତ ଆଗ�ହ ଆସିବା କଥା ତାହା ଆସି ପାରି ନାହX I  

 ଏହି अ�� ଶିeିତ ଆଉ अଶିeିତ େଲାକମାେନ େକବଳ ନିଜର େପଟ େପାଷିବା ପାଇଁ 

ଇଛା ବା अନିgାେର କଳକାରଖାନାର ପଶkି ଆଉ ବିପଦ ସଂକୁଳ କାଯ��ମାନ କରkି I ଏ 

ମାନ-ୁ ଯଦି ଉପଯୁo ସୁରeା ଶିeା ନ ଦିଆ ଯାଏ, େତେବ ଏହା ସୁନି�ିତ େଯ ଏମାେନ 

ଦୁଘ�ଟଣାର କବଳିତ େହେବ I ଯଦିଓ ଏ କଥା ସବୁ ସମୟେର ସତ� ହୁଏ ନାହX I କାରଣ 

ମଣିଷ େଯେତ अଶିeିତ େହେଲ ମଧ� ନିଜର ବୟସ ଆଉ अନୁଭୂତିରୁ अେନକ କିଛି ଶିeା 

କରିଥାଏ I ଆଉ ତାର ସ¤ାଭାବିକ ସୁରeା େଚତନା େବେଳ େବେଳ ତାକୁ େଚତାଇ େଦଇ 

ଥାଏ I  

 ଏହି ପରିେପ�eୀେର େଗାଟିଏ अନୁ]ରିତ ପ�ଶ}ର ଉ]ର େଖାଜିେଲ ମିଳିଥାଏ I ତାହା 
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େହଉଛି େବେଳ େବେଳ ବିଭିନ}  ସୁରeା ସଭାେର ସୁରeା अଧିକାରୀମାେନ ପ�ଶ} କରିଥାkି, 

େଯ କି ଉପାୟେର େସମାେନ କାରଖାନାର ସବୁ େଲାକ-ୁ ସୁରeା ଉପକରଣ ପିfାଇ 

ପାରିେବ ? କାରଖାନାର ସବ�ପ�ଥମ ଓ ପ�ଧାନ ସୁରeା ଉପକରଣ େହଲା 'େଜାତା' I 

େଯପରି ମpିରକୁ ପ�େବଶ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଆେମ େଜାତା େଖାଲିେଦଇ ପ�େବଶ କରୁ, ଠିକ 

େସହିପରି କାରଖାନାେର ପ�େବଶ କରିବା ପବୂ�ରୁ େଜାତା ପିfିବା ଆବଶ�କ I ମpିରକୁ 

ପ�େବଶ କରିବା ପବୂ�ରୁ େଜାତା କାଢ଼ିବ ପାଇଁ କାହାରିକୁ କୁହାଯାଏ ନାହX, କାରଣ ତାହା 

ବହୁ ପ�ାଚୀନ କାଳରୁ ପର#ରାେର ପରିଣତ େହାଇ ସାରିଲାଣି I େତଣୁକରି େଯଉଁ ଦିନ 

କାରଖାନାେର ପ�େବଶ କରିବା ପବୂ�ରୁ େଜାତା ପିfି ପ�େବଶ କରିବା ଆମର ପର#ରା 

େହାଇଯିବ, େସ ଦିନକୁ ଆମକୁ अେପeା କରିବାକୁ େହବ I ଏଥିପାଇଁ ସୁରeା अଧିକାରୀ 

ମାନ-ୁ ସଵ�ାkଃକରଣେର େଚ�ା କରିବାକୁ େହବ I  

 େଯଉଁ अ��ଶିଖିତ ବା अଶିeିତ ଶ�ମିକ, ତା ଜୀବନେର େକେବେହେଲ େଦଖି ନାହX େଯ 

ତାର ବାପା କି अଜା େକହି େକେବ େହେଲ େଜାତା ପିfି କାମକୁ ଯାଇଛkି I ପିଲାଟି ଦିନରୁ 

େସ େଦଖି ଆସିଛି େଯ ତାର ବାପା ଜମି େଖାଲିଛkି ଖାଲି ପାଦେର, ଚାଷ କରିଛkି ଖାଲି 

େଗାଡ଼େର, अନ�ାନ� େଯେତ ଭାରି କାମ କରିଛkି ଖାଲି ପାଦେର I େତଣୁ େସ ପ�କାର 

ଶ�ମିକ-ୁ େଜାତାର ମହତ¤ ସ�fେର ପ%ୂ� ରୂେପ ବୁଝାଇ ପାରିବI ଖୁବ ସହଜ କଥା ନୁେହଁ I 

କାରଣ େସମାନ- ମୁwେର େଗାଟାଏ କଥା ବସି ରହିଛି େଯ େଜାତା ନ ପିfି େସମାନ-ର 

ବାପା, अଜା ଏେତ ସବୁ କାମ କରି ପାରୁ ଥିେଲ, େତଣୁ अମର ବI େଜାତାର କି ଦରକାର ? 

 ସ¤ାଧୀନତା ପ�ା�ିର ସତୁରି ବଷ� ବିତିଯାଇଥିେଲ ମଧ�, ଏେବବି ଆମର अଧିକାଂଶ 

ଶ�ମିକ ରୁହkି ନିହାତି େଛାଟ େଛାଟ ଚାଳ ଛପର ଘର ମାନ-େର  I ଏହା ପ�କୃତେର ଏକ 
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ବିଡ�ନାର ବିଷୟ I େକେତକ ପ�ତି/ିତ ଶି� ମାଲିକ-ୁ ଛାଡିେଦେଲ, अନ�ମାେନ 

େକେବେହେଲ ଏ ବିଷୟେର ମୁw େଖଳIkି ନାହX I େଯଉଁ ଶ�ମିକ ମାନ-ୁ କାମ ସମୟେର 

କାମର ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଏେତ କରି  ବୁଝାଉ, େସହିମାେନ କାମ ପେର ରୁହkି 

ନିହାତି अନୁନ} ତ ଆଉ अପରି�ାର ପରି�ିତି ମଧ�େର I ଏପରି ବିେରାଧାଭାସ ମଧ�େର 

କିପରି ଭାବେର ଆେମ ଆଶା କରିବା େଯ ଆମର କାଯ���ଳୀ ପରି<ାର ଆଉ ପରିgନ}  

ରହିବ ? ଆଚରଣେର ଏ ପ�କାର ପରିବ]�ନ ଶୀଘ� ସnବପର ନୁେହଁ I  

 ଆମ େଲାେକ ବିେଶଷକରି ସୁପରଭାଇଜର ମାେନ ସବୁେବଳ େଗାଟିଏ अଭିେଯାଗ 

କରିଥାkି େଯ ଶ�ମିକ ମାେନ କାମ ଜାଗାକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚାହାkି ନାହX I େସଥିେର 

େସମାନ-ର େକୗଣସି ଆଗ�ହ ନାହX I େଯେତଥର ତା- କାମ ଜାଗାକୁ ଠିକ କରିେଦେଲ 

ମଧ� ଦୁଇ ଦିନ ପେର अବ�ା ଠିକ ପବୂ�ପରି େହାଇଯାଏ I ଆେମ ଯଦି ଏହି अଭିେଯାଗଟିକୁ 

ଉପେରାo ପାରା ସହିତ େଯାଡି େଦବା େତେବ ଆମକୁ ନିେଜ ନିେଜ ସେkାଷ ଜନକ ଉ]ର 

ମିଳିଯିବ I େଯଉଁ ଶ�ମିକ ଦିନର ୧୨ ରୁ ୧୬ ଘ�ା କଟାଉଛି ନିହାତି अପରି�ାର ବ^ି 

ମାନ-େର, ତାକୁ କାରଖାନାର ୮ ଘ�ା ଭିତେର ଯଦି ଆେମ ନିହାତି ପରି<ାର େହାଇଯିବ 

ପାଇଁ କହିବା ତାହା ସnବପର େହବ କି ? େଯ ଦିନର ୧୬ ଘ�ା ନିଜ େଶାଇବା ଖଟ 

ତେଳ େଛପ ପକାଏ, ରା^ା ଘIଟ ଚାରିଆେଡ େଛପେର ବିକୃତ କରିଦିଏ, ଦୁଆର ମୁହଁେର 

ପରିସ�ା କେର, ଘର ସାମ}ା ନାଳେର ଝାଡା ଯାଏ , ତାକୁ ଯଦି अବଶି� ୮ ଘ�ା େର 

କହିବାେଯ େସ ଶୃ¬ଳିତ ଭାବେର ରହୁ ତାହା ସnବପର େହବ ନାହX I ଆଚରଣ ବିଧିର 

ପରିବ]�ନ ଏେତ ଦ� �ତ ଗତିେର ହୁଏ ନାହX I ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ ସାମାଜିକ ପରି�ିତିକୁ 

ସୁଧାରିବାକୁ େହବ I ଆଚରଣ ବିଧିର ଉନ} ତି ଆଇନ ଶିeା େଦବାକୁ େହବ I େତଣୁ ଖାଲି 
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ନିରୀହ ଶ�ମିକ ମୁwେର େଦାଷ ଲଦିେଦଇ ଭାରତୀୟ ପରି�ିତିେର ଏହା ସnବପର ନୁେହଁ 

େବାଲି କହିବାର ଯଥା]�ତା  ନାହX I ଏଥି ପାଇଁ ସଂଘବ� ଭାବେର ମିଳିତ ପ�େଚ�ା 

କରିବାକୁ େହବ I ସୁରeା अଧିକାରୀ ମାେନ ଏ ଦିଗେର अେନକ କିଛି କରି ପାରିେବ I  

 ଉପେରାo ପ�ବfେର ଆେମ େଚ�ା କରିଛୁ େକେତ ଗୁଡିଏ େମୗଳିକ ପ�ଶ}ର ଉ]ର 

େଦବା ପାଇଁ I ସୁରeା ସ�fେର ସମେୟ ସମେୟ େଯଉଁ ଆେଲାଚନା ମାନ ହୁଏ େସଥିେର 

ବିଭିନ}  ପ�ଶ} ମାନ ଉେଠ ଏବଂ  ତାର ସମାଧାନ େଖାଜା ଯାଏ I ଆମ ମତେର ପ�େତ�କ 

ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ େମୗଳିକ ପ�ଶ} ଉପେର େଜାର େଦବା ଉଚିତ I କାହାରିକୁ େଦାଷ 

େଦଇ େକୗଣସି ସମସ�ାର ସ#ୂ%� ସମାଧାନ अସnବ I େତଣୁ ସୁରeା ସ�fେର ବିଚାର 

କରିବା ପବୂ�ରୁ ଆମକୁ ସୁରeିତ ରହିବ ପାଇଁ େମୗଳିକ କଥା ଗୁଡିକୁ ସବ�ାେଦୗ ବିଚାର 

କରିବାକୁ େହବ I  

 

                                                  -  ଜୟ ସୁରeା - 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. ୨୬୮, େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର,  

ଭୂବେନଶ¤ର - ୭୫୧୦୨୧  
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ମୀନେକତନ ପ,ନାୟକ 

ବାେସନ- ଚିତ� େର ଯାkି� କ ପ�କୃତିର ବାସ}ାବାେସନ- ଚିତ� େର ଯାkି� କ ପ�କୃତିର ବାସ}ାବାେସନ- ଚିତ� େର ଯାkି� କ ପ�କୃତିର ବାସ}ାବାେସନ- ଚିତ� େର ଯାkି� କ ପ�କୃତିର ବାସ}ା    

 କୁwଳୀ ମwିତ ଲତା ଲାଳିତ�, ଜ�ାମିତିକ 

ଗୁଳE  ସମହୂ, ତି� େକାଣୀୟ ପତ� ମାଳା, ବଗ�ାକାର 

ପୁ�ରାଜି ଓ ସeୂE ାଦିସeୂE  ଡାଳି ବfନୀ ଆଦି 

ବାେସନ- ଆଳ-ାରିକ ଛବି ସଜ�ନାର ବିେଶଷତ�  

अେଟ। ତା- ଛବି ଗୁଡିକ ଇp�ଧନୁଶୀ ରyର େରୖଖିକ ଉପ�ାପନା 

େବାଲି କୁହାଯାଇପାେର। ତା-ର ଦୁଇଟି ବିେଶଷ ଛବି “େବଗବାନ 

ମୃଗ” ଓ “େମ ଆଉଁ” ଖୁବ ଆକଷ�କ अେଟ। ବଗିଚାେର କୁନି କୁନି 

ଫୁଲର ପସରା ସହ ଘାସ ଗାଲିଚା ଉପେର ବସି ମା ଓ ଛୁଆ ବିେଲଇ- 

କେଥାପକଥନର ଦୃଶ� େଯପରି ମମ��ଶ�ୀ अେଟ, ଠିକ େସମିତି ବଣ 

ମଲୂକେର ଗତିବାନ ମୃଗର େବଗ େଦଖଣାହାରି-ୁ େବଶ ଆହ ାଦିତ 

କରିବାର ଆେପeିକ ଗୁରୁତ�  ବହନ କେର। ରy ବିନ�ାଶେର େମୗଳିକ 

ରy ତଥା ଦି� ତୀୟ ବଗ�ୀୟ ରyର ପ�ବଳ ଉପେଯାଗ େହାଇଥିେଲ େହଁ 

ମିଶ� ରy ଗୁଡିକର अନୁପ�ିତି େସେତଟା अନୁଭୂତ େହଉ ନାହX, ଯଥା; 

ମା ବିେଲଇର ଡାଳି ଚିତ� ମୟ ଶରୀରର ରy ଲା~ ଠାରୁ ଶିpୁରୀ ଲାଲ 

ରyେର ଆରn େହାଇ ବିେଲଇର ଶରୀରେର ଧୀେର ଧୀେର ଗାଢ ଲାଲ 

ଓ ମୁଖ ମwଳ ଯାଏଁ ଶ�ାମଳ ରyେର ରୂପାୟିତ େହବାର ସୁpର ପ�ୟାସ 
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େହାଇଥିଲା େବେଳ ବିେଲଇ ଛୁଆକୁ ଆକାଶି ନୀଳ ଓ ଘନନୀଳ  ରyେର ରyାୟିତ 

କରିଛkି ଯୁବ ଶି�ୀ ବାେସନ ଟୁଡୁ। ଠିକ େସହିପରି ଧାବମାନ ମୃଗର ଛବିେର ମୃଗର 

ଆପାଦ ମ^କକୁ ଶ�ାମଳ, ଦ©ପିyଳ, େଗାଲାପି, ଇଷତ ହଳଦିଆ, ପୁନଃେଗାଲାପି, 

ବାଇଗଣି ତଥା ଘନ} ନୀଳ ରyର ଡାଳି ଲତାମୟ ଇp�ଧନୁଶୀ ରyିୟ ଧାରାେର ଆ-ିଛkି। 

ରyକୁ େରୖଖିକ ପ�ଣାଳୀେର ପ�େୟାଗ କରିବାେର ବାେସନ- ପରିପକ� ତା େବଶ  

ଉ�େକାଟିର अେଟ।  

 ଜୀବଜm ପି�ୟ ଶି�ୀ ବାେସନ- ମନେର ରହିଛି अେନକ ଭୟ, ପ�କୃତିଦ] 

ଜୀବଜଗତ ଓ ବନ ଜyଲ ଭରା ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶକୁ ହରାଇବାର ଭୟ। ସୃ�ିର େଶ�/ 

ପ�ାଣୀ ମାନବର ରୁଚି ପ�କୃତିଠାରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ସନି} େବଶିତ େହାଇଛି ଯାkି� କ ପ�େୟାଗ 

ବିଦ�ାର େବୖଷୟିକ କାରିଗରୀ �ାନେକୗଶଳ ଉପେର େଯଉଁଠି ସବୁକିଛି ଛଦE  ତଥା ନକଲି 

अେଟ। ପ�ା�ିକ ଫୁଲେର ନଥାଏ ବାସ}ା। କି�ା େରାେବାଟିକ ସହକାରୀର ନିକଟେର 

ନଥାଏ ଆତE ୀୟତା। ସବୁଠି ପ�ା�ିକର ରାଜତ� , ସେତ େଯପରି େସ अମରତ�  ପ�ା� 

େହାଇଛି। ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବା କ�କର େହାଇପାେର କିm अସnବ େହାଇ ନପାେର। 

େପାକ ସାଲୁ ସାଲୁ ଭଳି ସହରମୁଖୀ େହାଇ ମାଡି ଆସୁଥିବା ଜନ ସମୁଦ� ର ଗମନା ଗମନର 

ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଳି ପଡୁଛି ରା^ା କଡର ବଡ ବଡ ଛାୟାଦାର ବୃe ସମହୂ। କା�େର ସବୁଜ 

ରy େବାଳି ଆେମ ମିଛି ମିଛିକା ସବୁଜିମାକୁ ଗ�ହଣ କରିବାେର ଲ¦�ାେବାଧ କରୁନାହୁଁ। 

େସହି େଖାଲା ଫା-ା ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ରା^ା କଡର ଶନୂ��ାନ ଗୁଡିକୁ ମାଡି ବେସ ବଡ 

ବଡ େହାଡtyସ, େଯଉଁଥିେର ଗାଢ ସବୁଜ ରyେର େଲଖାଥାଏ “ସବୁଜ ସୁpର ଆମ 

ଭୁବେନଶ�ର” ଓ ଆହୁରି େକେତ କଣ। ଆଜିର ବ^ୁବାଦୀ ଦୁନିଆେର अନ�କୁ अତିକ�ମ 
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କରି ଆଗକୁ ମାଡିଯିବା ଚ�ରେର ଆେମ ସଭିଏଁ ପାଲଟିଯାଉ ଜେଣ ଜେଣ ଯ� ମାନବ, 

ଯାହା ପାଖେର ଥାଏ “ସମୟ ସାଥିେର ତାଳେଦଇ” ଆଗକୁ ମାଡିଯିବାର ଫ#ା .ାହୀ। 

ନାଥାଏ ବା^ବ ଜଗତ, ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶ, ଘର ପରିବାର ତଥା ଆତE ୀୟ- ସହ 

ବିେତଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ। ପରିବାର ବfା ପଡିଥାଏ ଭିଡିଓ ଚାଟେର, ପ�ାକୃତିକ 

ସବୁଜିମା ପରିେବଶକୁ ବାfି ରଖିେଦଉ ଆw�ଏଡ ସE ାଟ� େଫାନର େମେମାରୀେର କି�ା 

ୟୁଟୁବର ଭିଡିଓ ଲି-େର। ଆଗକୁ अବ�ା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ େହାଇପାେର ଯଦି ସେଚତନ 

ନହୁଏ ଆମ ତଥା କଥିତ ଆଧୁନିକ ସମାଜ। େସହି ଡର େଯାଗଁୁ ଶି�ୀ-ୁ ଚାରିପେଟ 

ସବୁକିଛି ପ�ା�ିକ ପ�ା�ିକ ଲାେଗ। ଏକ ଯାkି� କ ପରିେବଶର ବାସ}ା अଣନିଶ�ାସୀ କରିଦିଏ 

ଯୁବ ଚିତ� କର ବାେସନ-ୁ। ଗଛଲତା ଭରା ବଗିଚାର ଘାସର ମଶିଣା ଉପେର େଲାଟିପଡି 

େଖାଲା ଆକାଶକୁ ଚାହX ପ�ଦୂଷଣ ମୁo ତାଜା ବାୟୁ େସବନ କରୁ କରୁ ଚେଢଇମାନ-ର 

କିଚିରି ମିଚିରି ଗୀତା ତଥା ନିଜ େପାଷା ବିେଲଇର “େମ ଆଉଁ େମ ଆଉଁ” ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ 

ଶି�ୀ- ମନ ଛଟପଟ ହୁଏ ଯାହା ଆଜି କାଲିର ଚାକଚକ� ଭରା ସହରୀ ସଭ�ତାେର ତା-ୁ 

ଦୁଲ�ଭ ଲାେଗ।  

 

ବରି/ अଧ�ାପକ,  

ବିେକ ଆଟ� କେଲଜ, ଭୁବେନଶ�ର 

ଓଡ଼ିଶା 
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶtନୀ 

ମାନବ ଓ ରା��  ଇତିହାସ୍ମାନବ ଓ ରା��  ଇତିହାସ୍ମାନବ ଓ ରା��  ଇତିହାସ୍ମାନବ ଓ ରା��  ଇତିହାସ୍    
ପ�େଶ}ା]ରୀ େର ଜାଣିବା ମାନବ ଓ ରା��  ଇତିହାସ 

 ମାନବ ସଭ�ତାର ଇତିହାସ, େବୖଦିକ କାଳଗଣନା, ଆଯ��ାବ]� ର 

ରୂପେରଖ ଏବଂ ଶାସନ ବ�ବ�ାର ଉÞାନକୁ େନଇ ପ�ାୟତଃ େକେତାଟି 

ସାଧାରଣ ପ�ଶ}ର ଉ]ର େଖାଜିବା େବେଳ ମିଳିଥିବା �ାନ ଏଠାେର 

ପାଠକ ମାନ- ସହିତ ବା�ିବାକୁ ଚାହXବି। 

 (୧) -  ଆଧୁନିକ ବି�ାନ, ମାନବ ସଭ�ତାର ଇତିହାସ ମାତ�  

ଏକଲe ବଷ� ପବୂ�ର େବାଲି କହୁଥିବା େବେଳ େବୖଦିକ କାଳଗଣନା 

ଏହାକୁ େକାଟି େକାଟି ବଷ� ପୁରୁଣା େବାଲି େକଉଁ ଆଧାରେର କେହ? 

 ଉ]ର - େବୖଦିକ କାଳଗଣନା अନୁସାେର ପୃଥିବୀ ପୃ/େର ମାନବ 

ଜନE କୁ ୧୯୬ େକାଟି ୮ ଲe ୫୩ ହଜାର ୧୧୯ ବଷ� (୧୯୬୦୮୫୩୧୧୯ 

ବଷ�, ବିକ�ମ ସ�ତ୍ ୨୦୭୫ ଯାଏଁ) େହାଇସାରିଲାଣି। ବି�ାନ ପ�ଥେମ 

ଲେe ବଷ� ପବୂ� ଯାଏଁ ପହ�ିଲା, ମାନବର ପ�ାଚୀନ अବେଶଷ ମିଳୁଥିବା 

ଆଧାରେର ଆହୁରି ପଛକୁ ଯିବା ପ�ୟାସ େହଲା। Radio Carbon Dat-

ing ପ�ଣାଳୀ ସହାୟତାେର, ସିେଲଈ େହାଇଥିବା ମାନବ େଜାତା ପ�ାୟ 

୬୦ ଲe ବଷ� ପୁରୁଣା େବାଲି ଜଣା ପଡିଛି (Theosophical path, Au-

guat ୧୯୨୩)। େସହିପରି ୧୨ େକାଟି ବଷ� ପୁରୁଣା ଏକ ଗୁ¹ା କା�େର 
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अ-ିତ ଚିତ�  ମିଳିଛି ଯାହା ��ତଃ େକୗଣସି ଜୀବଜm ନୁେହଁ ବରଂ ମଣିଷ ହX ଆ-ିଥିବ। 

େତଣୁ ଏଥିରୁ ଆଶା କରାଯାଏ େଯ, ଆହୁରି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଇ ବି�ାନ ଦିେନ େବୖଦିକ 

କାଳଗଣନା ର ପାଖାପାଖି ପହ�ିବ ନି�ୟ। 

 (୨) - ମନୁଷ�ର ଉá]ି ତିâତେର କାହXକି େହଲା? अନ� େକଉଁଠି କାହXକି ନୁେହଁ? 

 ଉ]ର - କାରଣ େସେତେବଳକୁ େକବଳ ହିମାଳୟ େeତ�  ଓ ତିâତ ହX ମନୁଷ� 

ରହିବାେଯାଗ� अନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ବିଶି� अ�ଳ ଥିଲା ଏବଂ ବାକି �ଳଭାଗ େସେତେବେଳ 

ଜଳମଗ} ଥିଲା ତଥା ହିମାଳୟର ଉ�ତା ମଧ� ଯେଥ� କମ୍ ଥିଲା। 

 (୩) - ମନୁଷ� ପ�ଥେମ େକଉଁ େଦଶ �ାପନ କଲା? 

 ଉ]ର - ମନୁଷ� ପ�ଥେମ ଆଯ��ାବ]� �ାପନ କରିଥିଲା। 

 (୪) -ଆଯ��ାବ]�ର ପରିସୀମା ବ]�ମାନର େଭୗଗଳିକ �ିତି अନୁସାେର େକଉଁ ପଯ��k 

ବ�ା� ଥିଲା? 

 ଉ]ର - ଏହା ଉ]ରେର ହିମାଳୟ ବିf�ାଚଳ, ପ�ିମେର ସିfୁନଦୀ, ପୁବ�େର 

ବ� ହE ପୁତ�  ନଦୀ ଓ ଦeିଣେର ନମ�ଦା ମଧ�େର େଯେତକ ଭୂଭାଗ अଛି ତାକୁହX ଆଯ��ାବ]� 

କୁହାଯାଏ। 

 (୫) - େଦଶ ମାନ-ର ନାମକରଣ େକଉଁ ଆଧାରେର କରାଯାଇଥିଲା? 

 ଉ]ର - େଦଶର ନାମ ମନୁଷ� ଜାତି- ନାମ अନୁସାେର ରଖାଯାଉଥିଲା। 

 (୬) - ଆଯ��ାବ]� େଦଶର ନାମ କିପରି ପଡିଲା? 

 ଉ]ର - ଆଯ�� େଲାକମାେନ ଏହି अ�ଳକୁ ନିଜ ନିବାସ �ାନ ବାଛି ଥିବାରୁ ଏହାର 

ନାମ ଆଯ��ାବ]� ପଡିଥିଲା। 
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 (୭) - େକଉଁମାେନ ଆଯ��? 

 ଉ]ର - ଧମ�ପବୂ�କ େଶ�/ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ� ମାନ-ୁ ଆଯ�� କୁହାଯାଏ। 

େଯଉଁମାେନ ସୃ�ିେର ପ�ଥମ ଉáନ}  େହେଲ ଏବଂ ହିମାଳୟରୁ ଓହ� ାଇ ଏହି ଭୂଖwେର 

ବସବାସ କେଲ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଆଯ��ାବ]� ରଖିେଲ। 

 (୮) - ମନୁଷ� େକେତ ପ�କାରର? 

 ଉ]ର - ମନୁଷ� ମଖୂ�ତଃ ଦୁଇ ପ�କାର ବା ଜାତିର। ଆଯ�� ଏବଂ ଦସୁ� (ଦୁ� 

ସ�ଭାବ ଯୁo)। ଏହି ମାନ-ୁ ଯଥାକ�େମ େଦବ ଓ अସୁର କୁହାଯାଏ। 

 (୯) - ପ�ଥମ ସୃ�ିେର ମନୁଷ� କିପରି ଥିେଲ? 

 ଉ]ର - ପ�ଥମ ସୃ�ିେର ସମ^ ମନୁଷ� ଆଯ�� ଥିେଲ। ଦସୁ� ସ�ଭାବ ନଥିଲା। 

 (୧୦) - ମନୁଷ�ର ବି^ାର ସ#ୂ%� ଆଯ��ାବ]�େର କିପରି େହଲା? ମାନବ କିପରି 

ପ�ଥମ ଆଯ��ାବ]� ବସତି �ାପନ କଲା? 

 ଉ]ର - ପ�ଥେମ ହିମାଳୟର ଉ�ତା ଯେଥ� କମ ଥିଲା ଏବଂ अନ�ାନ� �ଳଭାଗ 

ସମୁଦ� େର ବୁଡି ରହିଥିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ କ�ମଶଃ ଜଳ^ର କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ 

ହିମାଳୟ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ମାେନ ତିâତରୁ େନପାଳ େଦଇ 

ସମୟାନୁକ�େମ ଧିେର ଧିେର ଆଯ��ାବ]�ର अନ�ାନ� ଭାଗେର ପ�େବଶ ଆରn କେଲ। 

ପ�ଥେମ ଉ]ର ପ�େଦଶ େଦଇ ପ~ାବ ଯାଏଁ ଏବଂ େନପାଳ େଦଇ ଆସାମେର ବ� ହE ପୁତ�  

ନଦୀତଟ ଯାଏଁ ଓ ମଧ� ଭାରତର କିଛି ଭାଗେର ପହ�ିଲା। ଉ]ର ପ�ିମେର ସିfୁନଦୀ 

ତଟଯାଏଁ ଆଯ��ାବ]� ବି^ାରିଗଲା। ମନୁଷ�ର ସଂଖ�ା ବଢୁଥିଲା ଏବଂ ସମଗ� ଭୂଭାଗେର 

ଜନବସତି ବି^ାରିତ େହଉଥିଲା। ମାନବ ଭୂମି ଚଷି କୃଷି କରିବା ଆରn କଲା। ଗ�ାମ ଓ 
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ନଗର ମାନ ପ�ତି/ା କଲା। ଏହିସବୁ ବସତି ପ�ାୟତଃ ନଦୀତଟ ମାନ-େର �ାପିତ 

େହଉଥିଲା। ପବ�ତ ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ମାନ-େର ଶିeା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ମାନ େଖାଲିଲା। 

ମାଟି ଖୁବ ଉବ�ର ଥିବା େଯାଗଁୁ ବୃeଲତା ଫଳପୁ�େର ଭରି ରହୁଥିେଲ। ବୃeର ଉ�ତା 

ଆଶାତୀତ ଭାେବ ମାଇଲ ମାଇଲ ଲ�ା ଥିଲା, ଯାହା ଏେବ ମିଳୁଥିବା अବେଶଷାଂଶର 

अନୁସfାନରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସମୟକ�େମ ମନୁଷ� ସମଗ� ଭୂଖwେର ଆଧିପତ� 

ବି^ାର କରିଥିଲା। 

 (୧୧) - ଆଯ��ାବ]�େର େବୖଦିକ କାଳ କିପରି ଥିଲା? 

 ଉ]ର - ଗୁରୁ ଶିଷ� ପର#ରା ଥିବାରୁ ଶିଷ� ଗୁରୁ- ପାଖକୁ ଯାଇ ସଭ�ତା 

ଶିଖୁଥିେଲ। େସ ସମୟେର ମାନବ ବୁ�ି अସାଧାରଣ ଓ ବିଚeଣ ଥିଲା। ସମାଜେର 

େବୖଦିକ ଚତୁବ�%� ବ�ବ�ା କମ� ଆଧାରେର ପ�ଚଳିତ ଥିଲା। ସମାଜ ସମୃ�ିଶାଳୀ ଥିଲା। 

େରାଗ अତି ନୁ�ନ ଥିଲା। ସମୟ ସମୟେର ଯଦି େରାଗର ପ�େକାପ ବଢୁଥିଲା ମଧ�, 

େତେବ ଋଷିମାେନ ପ�ାକୃତିକ ଉପାୟେର ତା'ର ନିରାକରଣ ଓ ଉପଚାର କରୁଥିେଲ। େସହି 

ସମ^ ପ�ତିକୁ ଆୟୁେବ�ଦ ଶା± ମାନ-େର ଲିପିବ� କରି ମାନବକଲ�ାଣ ନିମି] ବିରାଟ 

ଉପକାର ସ�ରୂପ ଛାଡି ଯାଇଛkି। ସାମାଜିକ अଥ�ବ�ବ�ାେର ଧନର ପ�େୟାଗ ନେହାଇ 

ବ^ୁ ବିନିମୟ , ପରିଶ�ମର ଆଦାନ ପ�ଦାନ ପ�ତି ପ�ଚଳିତ ଥିଲା। ସkାନ ମାେନ 

ଆ�ାକାରୀ ଥିେଲ। େକୗଣସି ବୃ� ବା ବୟ<- ଆଗମନେର ସମ^ ଲଘୁଜନ ଠିଆେହାଇ 

ପ�ଣାମ କରୁଥିେଲ। ପରିବାର େର ସଦାଚାର ଓ ଶି�ାଚାର ବହୁଳ ପ�ଚଳିତ ଥିଲା। 

ସମେ^ ନିଜ ନିଜ �ାନ ବୃ�ି ପାଇଁ ଯତ} ଶୀଳ ଥିେଲ। ବିବାଦର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିଲା। 

ପୁରୁଷ ମାେନ ବଳଶାଳୀ ଓ ପରାକ�ମୀ ତଥା ନାରୀମାେନ ସୁଶୀଳ ଥିେଲ। ସ�gତା ପ�ତି 
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ସାମଗି�କ ଭାବେର ସମେ^ ବିେଶଷ ଧ�ାନ େଦଉଥିେଲ। ବ�ଭିଚାର ଓ अନ�ାନ� 

ନକାରାତE କ ପ�ବୃ]ି ନାମ ମାତ�  ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣ ମାନବର ପ�ଚଳିତ ଭାଷା ସଂ<ୃତ 

ଥିଲା। ଧମ�ପାଳନ ପ�େତ�କ- ପାଇଁ अନିବ�ାଯ�� ଥିଲା। ସମେ^ ବ�ହE ଚଯ��ର ପାଳନ 

କରୁଥିେଲ। ଏହିଭଳି ଆଦଶ� ^ରର ଥିଲା େବୖଦିକ କାଳଖw। 

 (୧୨) - ଆଯ��ାବ]�ର ପତନ କିପରି େହଲା? 

 ଉ]ର - ସମୟ ସହିତ ସଂ<ୃତି ମାନ-େର ଶିଥିଳତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। େଯଉଁ 

ଓଜସ�ୀତାର ସାମଥ�� ସମଗ� ଆଯ��ାବ]�େର ଉ]ୁy ଥିଲା, ତାହା କ�ମଶଃ ଶିଥିଳ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। େଶୖଥିଲ�ର କାଳଚକ�  ଆରn େହାଇସାରିଥିଲା। ବ�tzୁ ଜନସଂଖ�ାର ପ�ଭାବ 

ମଧ� େକେତକାଂଶେର ଦୃଶ�ମାନ େହଉଥିଲା। ବ�ଭୀଚାରର ବି^ାର ଆରn 

େହାଇଥିଲା। ବଳଶାଳୀ ମନୁଷ� ମାେନ ଦୁବ�ଳ- ଉପେର अତ�ାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 

ସବ�ତ�  ତ� ାହି ତ� ାହିର ବାତାବରଣ ସୃ�ି େହାଇଥିଲା। ସମାଜେର େବୖଦିକ ମଯ��ାଦା ଭy 

େହଉଥିଲା। ଏସବୁର ପରିଣାମ େଦଖାେଦବା ଆରn େହାଇଥିଲା। 

 (୧୩) - େତେବ ଆଯ��ାବ]�ର ପତନ େରାକିବାକୁ ଆଯ��ମାେନ କ'ଣ କରିଥିେଲ? 

 ଉ]ର - ଆଯ��ମାେନ େଯେତେବେଳ ଏହି ପତନ ବିଷୟ अନୁମାନ କେଲ, ତାକୁ 

େରାକିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଉପାୟ ଚିkାକେଲ। ସବ�ବିଦ�ା ସ#%� ତଥା େବଦ ଓ ଶା± 

�ାତା, ଧମ�ର ଧୁରfର ମହଷt େବୖବସ�ତ ମନୁ- ପାଖକୁ ଯାଇ ନିେବଦନ କରାଗଲା େଯ, 

ଆଯ��ାବ]�କୁ ପତନରୁ େରାକିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଦwବିଧାନ ପ�^ୁତ କରm ଏବଂ ଏପରି 

ଏକ ଶାସନ ପ�ତି ପ�^ୁତ କରm ଯାହା.ାରା ପ�ଜା-ର ମହା ଉପକାର େହାଇପାରିବ, 

ଏବଂ େସ ଆଯ��ାବ]�ର ପ�ଥମ ଶାସକ (ରାଜା) ହୁअm। ମହଷt ମନୁ ଏଥିେର ସହମତ 
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େହେଲନାହX କାରଣ ଋଷିମାନ-ୁ ସଂସାର ଓ ଶାସନ ଇତ�ାଦିର େମାହ ନଥାଏ। କିm 

େଦବ ମାନ- ବାର�ାର अନୁେରାଧ କ� େମ ମହଷt ମନୁ ପ�ଜା- ହିତ ଦୃ�ିରୁ ଆଯ��ାବ]�ର 

ଶାସନ ଦାୟିତ�  ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ସ¸ତ େହେଲ ଓ ଆଯ��ାବ]� ରା��ର ପ�ଥମ ଶାସକ 

େହେଲ। େବୖଦିକ ବ%�ବ�ବ�ା ଆଧାରେର "ମନୁସE �ତି" ନାମେର ମହାନ ଗ�� 

ରଚନାକେଲ। ଏହି ଗ��େର େସ, େବୖଦିକ ବ�ବ�ା ଭy କରୁଥିବା ମନୁଷ�- ପାଇଁ 

କେଠାର ନିୟମର ଉପାଦାନ କରିଛkି। କାରାଗାର ଏବଂ େଜାରିମାନା ବ�ବ�ା ମଧ� 

କରାଯାଇଛି। ଗାଳିଗୁଲଜ ବା अପଶ¨ କହୁଥିବା ବ�oି- ପାଇଁ ଜିହ� ା େଛଦନ ଯାଏଁ ଦw 

ଥିଲା ଏବଂ ହିଂସା କରୁଥିବା ବ�oିକୁ अଗି}େର େeପିବା ବେpାବ^ ମଧ� କରାଯାଇଥିଲା। 

ଫଳତଃ ଆଯ��ାବ]�େର ପୁନଃ ସୁଖ, ସମୃ�ି ପ�ତ�ାବ]�ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ�ାୟ�ିତ 

କରିବାପାଇଁ ମଧ� କଡା ନିୟମ ଥିଲା, ଯ.ାରା ମନୁଷ� ସଭ� ସମାଜେର ପୁନଃପ�େବଶ 

କରିପାରିବ ଏବଂ ସ¸ାନ ପ�ା� କରିପାରିବ। ପରm ସବ�ାଧିକ କେଠାର ଦw ଥିଲା 

ସାମାଜିକ ବହି�ାର। ଏହିଦw ମୃତୁ�ଦw ଠାରୁ ଖରାପ େବାଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। 

 ମନୁସE �ତି େର ଏକ ଆଦଶ� ଶାସନ ପ�ତି ଓ ସାମାଜିକ ନ�ାୟ ବ�ବ�ାର ପ�ଣାଳୀ 

ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜିମଧ� ଉପେଯାଗୀ। େତେବ କାଳକ�େମ ଚ�କତା ପବୂ�କ ଏହି 

ମହାନ ଗ��େର ମନଇgା अପମିଶ�ଣ କରି  ଏହାକୁ କଳୁଷିତ ଏବଂ अପଦ^ କରିବାର 

अଭିସfି କରାଯାଇଛି।  

ଲି-୍ େରାଡ଼, କଟକ 
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ମେହp�  କୁମାର ନାୟକ  

େଦଓମାଳୀେଦଓମାଳୀେଦଓମାଳୀେଦଓମାଳୀ    
 େଦଓମାଳୀ : ପ�ାଚୀନ କି�ଦkୀ ଓ ପବୂ�ପୁରୁଷ- କଥାନୁସାେର 

େଦଓମାଳୀର ସୃ�ି ରାଜବଂଶରୁ, େଦଓମାଳୀ ପବ�ତ େଯଉଁଭଳି 

ଆକଷ�ଣୀୟ ପବ�ତ ନାମକରଣ  ମଧ� େସହିଭଳି अତ�k ମ� 

ମୁ©କର 

 ପୁରାତନ ଯୁଗେର, ଜେଣ ରାଜା- ପୁତ�  ରାଗେର ଘର ଛାଡି ଚାଲି 

ଯାଉଥିେଲ େସ ବାଟେର ଯାଉଯାଉ ଏକ ଘ�ଜyଲ ପଡିଲା, ରାଜାପୁअ 

ଜyଲ ବାଟକୁ ନିଭ�ୟେର ପାର େହବା ସମୟେର କାଠ ସଂଗ�ହ ପାଇଁ 

ଜyଲେର ବୁଲୁଥିବା ଜେଣ ମାଳିପୁअ ସହିତ େଭଟ େହଲା ସାyେର 

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାଜାପୁअ ଓ ମାଳିପୁअ ପର�ର ମଧ�େର ବfୁତା ସୃ�ି 

େହଲା ଦୁେହଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ ସf�ା େହାଇଗଲା  େତଣୁ ଦୁେହଁ 

ମିଶି ମାଳିପୁअ ଘରକୁ ଗେଲ, ରଜାପୁअକୁ ମାଳିଘର େଲାକ ପଚାରିବାରୁ 

ରାଜାପୁअ ଘରୁ ରାଗି ଚାଲି ଆସିବା ବିଷୟେର ମାଳିପୁअକୁ କହିଲା ଏବଂ 

େସହିଦିନ ଠାରୁ ରାଜାପୁअ ମାଳିଘେର ରହିଲା  

 ରାଜାପୁअ ଓ ମାଳିପୁअ ମଧ�େର ଏଭଳି ଘନି/ ବfୁତା ସୃ�ି 

େହଲା େଯ, ଦୁେହଁ ଦୁହX-ୁ ଛାଡି ରହିପାରୁ ନଥିେଲ, ପୁଣି ଜଣକ ପାଇଁ 

ଜେଣ ଜୀବନ େଦବାକୁ ମଧ� ପ�^ୁତ ଥିେଲ ଦିେନ ରାଜାପୁअ ଓ 
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ମାଳିପୁअ ଜାେଳଣି କାଠ ସଂଗ�ହ ପାଇଁ ଜyଲେର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାଜାପୁअ ଏକ ପବ�ତ 

େଦଖିେଲ, େସ ଆଗରୁ େକେବ ପବ�ତ େଦଖିନଥିେଲ ରାଜାପୁअ ମାଳିପୁअକୁ ପଚାରିେଲ, 

ସାy ଏହା କଣ, ଏେତବଡ େଦଖାଯାଉଛି? ମଁୁ ତ ଆଗରୁ େକେବ ଏମିତି େକେବ 

େଦଖିନାହX  

 ମାଳିପୁअ ହସିହସି ଉ]ର େଦଲା - ଏହା େହଲା ପବ�ତ  

 ପବ�ତ ଚଢ଼ି ନଥିବା ରାଜାପୁअ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ପବ�ତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ଉପେର 

ଚଢ଼ିେଲ ପବ�ତ ଚଢ଼ିବା େବେଳ अଧାବାଟେର ହଠାତ ରାଜାପୁअର ମୁw ବୁଲାଇ ଛାତିେର 

ଯ�ଣା େହଲା ଏବଂ ଉପରୁ ଖସି େସ କିଛି ଦୂରେର କଚାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଗେଲ ରାଜାପୁअର 

ଚି�ାର ଶୁଣି ମାଳିପୁअ ଚମକି ପଡ଼ି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ରାଜାପୁअ ପାଖକୁ ଗେଲ ଏବଂ ସାyର 

ଏଭଳି अବ�ା େଦଖି ବହୁତ ବ�^ େହାଇଗେଲ ମାଳିପୁअ ସମ^-ୁ ପାଟିକରି ଡାକିେଲ 

ରାଜାପୁअ-ୁ ମାଳିପୁअ ପଚାରିେଲ, ସାy ତୁମର କଣ େହଲା ଉଠ? 

 ରo ଜୁଡୁବୁଡୁ ରାଜାପୁअକୁ ମାଳିପୁअ ଜଂଗଲେର ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗଛର ପତ�  ଆଣି 

ଲେଗଇେଲ, କିm ରo ବp େହଲାନାହX  

 ପାଖେର ଥିବା େଛାଟିଆ ଝରଣାରୁ ଆ~ୁଳାଏ ପାଣି ଆଣି ରାଜାପୁअ ମୁହଁେର 

ଛାଟିେଲ, କିଛି ସମୟ ପେର ରାଜାପୁअ ଆଖି େଖାଲିକି ଉ]ର େଦେଲ - ସାy, ବ]�ମାନ 

େମାର େଶଷ ସମୟ ଚାଲି ଆସିଛି ଏପେଟ ମାଳିପୁअର ଡାକେର ବହୁ େଲାକ ଆସି 

େସଠାେର ଜମା େହାଇଗେଲ, କିm ରାଜାପୁअର ମୃତୁ� େହାଇଗଲା 

 ସାyର ଏଭଳି अବ�ା େଦଖି, ରାଜାପୁअର ମୃତୁ�ର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖେର ମାଳିପୁअର 

ମଧ�  ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ରାଜାପୁअ ଓ ମାଳିପୁअ ଦୁଇବfୁ- ମୃତୁ� େହାଇଗଲା  
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 ପ�ାଚୀନ କାଳେର ତଥା ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ସମୟେର ରାଜାମାନ- ପୁअ ତଥା 

ରଜାପୁअ-ୁ ‘େଦଓ’ େବାଲି ସେ�ାଧନ କରାଯାଉଥିଲା େତଣୁ ଦୁଇ ବfୁ ତଥା ରାଜାପୁअ 

ଓ ମାଳିପୁअର ନାମାନୁସାେର ଏହି ପବ�ତର ନାମକୁ ‘େଦଓମାଳୀ’ ନାମେର ନାମିତ 

କରାଗଲା  

 ବfୁତ¤ ସୃ�ି କରୁଥିବା ପବ�ତ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ଏବଂ ସୁଖୀକୁ ସୁଖ ଓ ଶାkି ପ�ଦାନ 

କରୁଥିବା ଏହି େଦଓମାଳୀ ପବ�ତ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ େସୗpଯ��ମୟ ପଯ��ଟନ�ଳୀ अେଟ  

ଜାତୀୟ ଯୁବ ପୁର<ାର ବିେଜତା  

ନବରyପୁର ଓଡିଶା  

େମାବାଇଲ : ୮୮୯୫୧୧୭୪୫୭  
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

ପ�ାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣପ�ାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣପ�ାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣପ�ାଚୀ ନଦୀର ନାମକରଣ    
ପ�ାଚୀ ନଦୀର ବିଭିନ}  ନାମକରଣ ଓ କି�ଦkୀ 

 େଯପରି ନବଜାତକଟିଏ ଜନE  େନେଲ ତାହାର ନାମକରଣ ସଂକାର 

କରାଯାଇ ନୂଆ ନାମଟିଏ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ अେନକ ଡାକନାମ ବି 

ଥାଏ, େସହିପରି ପଣୂ�େତାୟା ପ�ାଚୀ ନଦୀର अେନକ ନାମ ରହିଛି 

େସହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ�େର ପ�ାଚୀ, ଗୁ� ସରସ�ତୀ, ବ� ହE ନଦୀ/

ବ� ହE ତନୟା, ତୀେଥ�ଶ�ରୀ, ପଥରବୁହା ନଦୀ/ଚpଭାଗା ନଦୀ, ଚିେତ� ାáଳା 

ନଦୀ, େଗାମତୀ ଇତ�ାଦି ପ�ମୁଖ 

ପ�ାଚୀ ନଦୀ : 

 ପ�ାଚୀର अନ� अଥ� ପବୂ�ଦିଗ ଏହି ନଦୀଟି ସୃ�ି େହବା �ାନରୁ 

ପବୂ�ମୁଖୀ େହାଇ ଗତିକରି ସମୁଦ�  ବeେର ମିଶୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ�ାଚୀ 

ନଦୀ କୁହାଯିବାର ଯଥାଥ�ତା ପ�ତିପାଦିତ େହାଇଥାଏ 

ଗୁ� ସରସ�ତୀ : 

 େପୗରାଣିକ କଥାବ^ୁ अନୁସାେର େଦବ େଦବ ମହାେଦବ- େରତ 

ସାଗର ବeେର ପତିତ େହାଇ ବଡ଼ବାନଳ ଜାତ େହଲା ତାହା 

ଚତୁqtଗକୁ ବ�ାପିଗଲା ଏହି ବାଡ଼ବାନଳକୁ େକହି ପ�ଶମିତ କରି 

ପାରିେଲ ନାହX େତଣୁ େଦବତାମାେନ ଚିkିତ େହାଇ ସୃ�ିକ]�ା ବ� ହE ା- 

ନିକଟେର ପହ�ି ଗୁହାରୀ କରିେଲ ବ� ହE ା- ସହ ଆେଳାଚନା ପେର 
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େଦବତାେମ} ମାତା ଗyା ଓ ଯମୁନା ଆଦି େଦବୀମାନ-ୁ ପ�ାଥ�ନା କେଲ ଏମାେନ ସମେ^ 

ବାଡ଼ବାନଳ ଶାk କରିବାକୁ अeମତା ପ�କାଶ କରିେଲ େଶଷେର ବ�ହE  ସରସ�ତୀ-ୁ ଧ�ାନ 

କରିବାକୁ େଦବୀ ପ�ସନ}  େହାଇ େଧୖଯ�� ଧରିବାକୁ କହିେଲ ସରସ�ତୀ କନକଗିରି 

େକାଟରେର ଗୁ� ଭାବେର ରହିଥିେଲ େସଠାେର େସ ପାତାଳ ଗଭ�େର ଗତିକରି କପିଳ 

ମନୂୀ- ଆଶ�ମେର ପହ�ିେଲ େସଠାରୁ େସ ପୁବ�ଗାମୀ େହାଇ ସାଗର ସହିତ ମିଳିତ 

େହବାରୁ ବାଡ଼ବାନଳ ଶାk େହଲା େତଣୁ େସହି ନଦୀକୁ ସରସ�ତୀ ବା ଗୁ� ସରସ�ତୀ 

େବାଲି ମଧ� କୁହାଯାଏ 

ବ�ହE ନଦୀ / ବ� ହE ତନୟା : 

 ପୁରାଣେର ପ�ାଚୀ ନଦୀର ଉá]ି ସ�fୀୟ ଭିନ}  ଭିନ}  କାହାଣୀ ଓ ମତ ରହିଛି 

ପ�ାଚୀ ମହାତE � ପୁରାଣ अନୁଯାୟୀ ପ�ାଚୀ େହଉଛkି ସଂସାରର ସୃ�ିକ]�ା ବ� ହE ା-ର କନ�ା 

େତଣୁ ଏହି ନଦୀକୁ ବ� ହE  ତନୟା କୁହାଯାଏ अତିବଡ଼ି ଜଗନ} ାଥ ଦାସ- .ାରା ରଚିତ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ପ�ଥମ ଖwର ନବମ <pେର ପ�ାଚୀକୁ ବ� ହE ନଦୀ ଭାବେର ବ%�ନା 

କରାଯାଇଛି 

ତୀେଥ�ଶ�ରୀ : 

 ପ�ାଚୀର ସଭ�ତା ବହୁ ପ�ାଚୀନ ଏହି ସଭ�ତାେର କଳା, �ାପତ�, ବାଣିଜ� ଓ ଧମ� 

ଆଦିେର ବହୁବିଧି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ପ�ାଚୀ ସୁନାବ�ା ଥିଲା େତଣୁ ଏହାର 

ତଟେଦଶେର ଏକ ଉନ} ତ ସଭ�ତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା େବାଲି ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ ଏହି 

ସଭ�ତାର अଧିବାସୀମାେନ ଶିବ, ବିzୁ, େଦବୀ, ଗେଣଷ ଆଦି େଦବାେଦବୀ-ର ଉପାସକ 

ଥିେଲ େତଣୁ ପ�ାଚୀ ନଦୀ ଧାରେର ଉପାସନା�ଳୀ ରୂପେର अେନକ େଦବାେଦବୀ ମpିର 

ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହାର ଦୁଇ ପାଶ�� ଧାରେର .ାଦଶ ଶnୂ, 
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.ାଦଶ ମାଧବ, .ାଦଶ େଦବୀ ଏବଂ ଗେଣଶ ମpିର ଏେବ ମଧ� ବିଦ�ମାନ େତଣୁ ଏହି 

ମpିରରୁ େଦବାେଦବୀ ମାନ-ର ସ}ାନଜଳ ନି�ାସିତ େହାଇ ପ�ାଚୀ ନଦୀେର ମିଶୁଥିବାରୁ 

ଏହାକୁ ପବିତ�  ଭାବେର ମେନ କରାଯାଏ अେନକ ତୀଥ�ର ଜଳ ଏହି ନଦୀେର ମିଶୁଥିବାରୁ 

ଏହାକୁ ତୀେଥ�ଶ�ରୀ କୁହାଯାଏ 

ପଥର ବୁହା ନଦୀ / ଚp�ଭାଗା ନଦୀ : 

 େଭୗଗଳିକ �ିତି ଓ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏକଦା ପ�ାଚୀ ନଦୀ ସୁନାବ�ା ଥିଲା ଏହି 

ନଦୀେର ସାଧବପୁअ ମାଏ େବାଇତେର ଯାତ� ା କରି ବିେଦଶକୁ ଯାଇ अେନକ ଧନରତ}  

େଦଶକୁ େବାହି ଆଣୁଥିେଲ ପ�ାଚୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖାନଦୀ େକାଣାକ�େଦଇ ଚp�ଭାଗାେର 

ମିଶୁଥିଲା େସହି ନଦୀକୁ ଚp�ଭାଗା ନଦୀ େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଉ�ଳର ନରପତି 

ଲାyୁଳା ନରସିଂହେଦବ ନିଜ ମା’- ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ସଯୂ�� ମpିର ନିମ�ାଣ 

କରାଇଥିେଲ େସହି ମpିରଟି ଚp�ଭାଗା ନଦୀର ପଦE ାନାମକ ଗwେର ନିମ�ାଣ 

େହାଇଥିଲା ଏହି ମpିର ନିମ�ାଣେର ଟନ୍ ଟନ୍ ବା ମହଣ ମହଣ ଓଜନର ମୁଗୁନି ପଥର 

ବ�ବହାର କରାଯାଉଥିଲା େସଥିପାଇଁ େକାଣାକ� ମpିରକୁ ବ� ାକ୍ ପାେଗାଡ଼ା େବାଲି ମଧ� 

କୁହାଯାଏ ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ ଏହି ମହଣ ମହଣ ଓଜନର ପଥର ସବୁ େବାଇତ 

ସାହାଯ�େର ପ�ାଚୀନଦୀ ମଧ� େଦଇ अଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମpିରଟି ସଂପ%ୂ� େହାଇଥିଲା 

େତଣୁ ଏହି ନଦୀ ମଧ� େଦଇ ପଥରବୁହା କାଯ�� େହାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଥର ବୁହା ନଦୀ 

ମଧ� କୁହାଯାଏ ଏେବ ବି ଜୁେଣଇ ଓ ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟେର अେନକ ପଥର େପାତି 

େହାଇ ରହିଛି 

ଚିେତ� ାáଳା : 

 ଏହି ନାମକରଣ ପଛେର ଏକ ସୁpର େପ�ମକାହାଣୀ ରହିଛି ଚଇତ ଓ ଉáଳା 
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ପର�ରକୁ ଭଲପାଇ ବିବାହ କରିଥିେଲ େତଣୁ ଏହି ନଦୀକୁ ଚିେତ� ାáଳା କୁହାଯାଏ ଏହି 

ନାମକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି େଲାକକଥା ଗ�ହଣୀୟ 

 ପ�ଥମଟି େହଲା େଚୖତ ଜେଣ ରାeସ ଏବଂ ଉáଳା ଜେଣ ବ� ାହE ଣୀ କନ�ା େହାଇଥିେଲ 

ମଧ� ପର�ରକୁ େପ�ମ କରି ବିବାହ କରିଥିେଲ ଏେବ େଚୖତ- ନାମ अନୁସାେର 

ଚିେତ� ଶ�ରୀ ଏବଂ ଉáଳା- ନାମ अନୁସାେର ଉáଳା େବାଲି ଦୁଇଟି ଗଁା ରହିଛି 

 ଦି� ତୀୟ େଲାକକତା अନୁଯାୟୀ େଚୖତ େହଉଛkି େଚୖତ ରାଜବଂଶର ଜେଣ ସୁଶାସକ 

ଏବଂ ଉáଳା େହଉଛkି ଜେଣ ବ� ାହE ଣୀ କନ�ା େଚୖତ ଛଦE େବଶେର ଗ�ାମ ଭ� ମଣ 

କରୁଥିବା ସମୟେର ବ� ାହE ଣୀ କନ�ା ଉáଳର େସୗpଯ��େର ବିମୁ© େହାଇ ବିବାହ 

କରିଥିେଲ େସ ଉáଳାକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉଥିେଲ େଯ ତା- କଥା अନୁସାେର ରାଜ�ର 

ଉନ} ତି ପାଇଁ େକନାଲ େଖାଳାଇ ଚାଷବାସର ସୁବେpାବ^ କରିଥିେଲ ଫଳେର 

ପ�ଜାମାେନ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନpେର କାଳାତିପାତ କରୁଥିେଲ ଏହି ଦୁହX- 

ନାମାନୁସାେର ପ�ାଚୀର ନାମ ଚିେତ� ାáଳା କରାଯାଇଛି 

େଗାମତୀ :  

 ପ�ାଚୀ ନଦୀର ଏକ ଶାଖାନଦୀ େଗାମତୀ ବା ଲଳିତା ନଦୀ ପାତାଳଗାମୀ େହାଇଛି 

ତାହାରି କୂଳେର ଲଳିତା େଦବୀ ବା अମି�କା େଦବୀ- ମpିର ରହିଛି ଏହା ପିତପଡ଼ାର 

अମେରଶ�ର ଠାେର अବ�ିତ ଏହାକୁ େଗାତୀଥ� ମଧ� କୁହାଯାଏ ଏହାର ନାମାନୁସାେର 

ପ�ାଚୀ ନଦୀକୁ େଗାମତୀ ମଧ� କୁହkି 

ସହାୟକ ପୁ^କ : ପ�ାଚୀର ପ�ାଚୀନତା : େସାମନାଥ ପାତ�  
ବିଭୁତିପରୂ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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अଧ�ାପିକା ର~ିତା ପାତ�  

ମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶ    
ମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶ ପଥେର ବହୁ ଆେpାଳନର ପ�ଭାବ ଓ 

ପ�ତିକି�ୟା 

 ମାତୃଭାଷାର ସୁରeା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର 

ବ�ପରିକର। ବିଭିନ}  ତଥ� ଓ ପରିସଂଖ�ାନ अନୁସାେର ଓଡିଆ 

ଭାଷାର ପ�େୟାଗ ଓ େଲାକପି�ୟତାର अନୁପାତ କ�ମଶଃ କମିବାେର 

ଲାଗିଛି। ଆkଜ�ାତିକ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ�େୟାଗ େଯଉଁ 

ତୁଳନାେର େଲାକପି�ୟତା ବଢିବାେର ଲାଗିଛି ତାର ପ�ଭାବ ଆମ 

ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆ ଉପେର ପଡିଛି। ଶିeା, ବାଣିଜ�-ବ�ବସାୟ ଓ 

ପ�ଶାସନିକ େeତ� େର େଯେତ ପରିମାଣେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ¤ 

ଦିଆଯାଉଛି, େସହି ତୁଳନାେର ଓଡିଆ ଭାଷା ମଯ��ାଦାରୁ ବ�ିତ 

େହାଇଛି। ୨୦୨୪ ମା�� ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆ, 

ପ�ଚୀନ ତଥା ଶ±ୀୟ ଭାଷାର ମାନ�ତା ପ�ା� େହାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ 

ସରକାରୀ େeତ� େର ଓଡିଆ ଭାଷାର ବ�ବହାର ଓ ପ�ଚଳନ କରିବାକୁ 

ନିୟମ ପ�ଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାଷା ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା 

ବ�oିବିେଶଷ-ୁ ଦw ବିଧାନର ବ�ବ�ା ମଧ� େହାଇ ସାରିଲାଣି। ମାତ�  

ଏକ ପ�ାଚୀନ ସମୃ� ଓଡିଆ ଭାଷାର ବ�ବହାର କମିବା ନି�ିତ 
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ଚିkାଜନକ। ମାତୃଭାଷାର �ାନକୁ अନ� େକୖାଣସି ଭାଷା अoିଆର କରି େନଉଥିବାରୁ 

ଓଡିଆ ଭାଷା ସଂ-ୁଚିତ େହବା ସ�ାଭାବିକ।  

 ସମୟ ପଥେର ଓଡିଆ ଭାଷା ବହୁ ଘାତ-ପ�ତିଘାତ ତଥା ଚକ� ାkର ସ¸�ଖୀନ 

େହାଇଛି। ବyାଳୀମାନ- ଦ¤ାରା ପ�ାେୟାଜିତ ଭାଷା ବିେଲାପ ଆେpାଳନ ଓଡିଆ ଜାତି 

ପାଇଁ ଗଭୀର ଉଦେବଳନ ସୃ�ି କରିଥିଲା। ଭାଷା ବିେଲାପର ଚକ� ାk ଓଡିଆ ଜାତି ପାଇଁ 

େସୖଭାଗ� ଆଣିେଦଲା। ଏହି ଆେpାଳନ ମୁw େଟକିବା ଫଳେର ଓଡିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ¤ 

ବୃ�ିପାଇଲା। ଓଡିଶାର ବୁqିଜୀବୀମାେନ ମୃ�ିେମୟ ବyାଳୀ ମାନ- ଚକ� ାkକୁ 

େଖାଲାେଖାଲି ଚ�ାେଲଂଜ୍ କରିଥିେଲ। ଫଳସ¤ରୂପ ଓଡିଆ ଭାଷେର ବହୁ ପାଠ�ପୁ^କ 

ପ�ଣୟନ କରାଗଲା। ଫକୀର େମାହନ େସନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସଦୂନ ରାୟ, 

ମଧୁସଦୂନ ଦାସ, ଗyାଧର େମେହର ଆଦି ମହାମନିଷୀମାେନ େଲଖନୀ ଚଳାଇେଲ। ସୃ�ି 

େହଲା ବହୁ ସାହିତ� ପୁ^କ। ଉ�ମାନର ସାହିତ�ସୃ�ି ସହିତ ବ�ାକରଣ, अନୁବାଦ 

େeତ� େର ଗୁରୁତ¤ ଦିଆଗଲା। କାkଚp�  ଭ,ାଚାଯ��- ଉoି, ‘ଉଡିଆ ଏକଟା ସ¤ତ� ଭାଷା 

ନୟ’, ଏକ ଇଷ�ାକାତର ଉoି େବାଲି ପ�ମାଣିତ େହଲା।  

 ଭାଷା ବିେଲାପ ଆେpାଳନ ଓଡିଆ ଜାତିର ମମ�େବଦନାକୁ କରିଥିଲା ଦୁଇଗୁଣିତ। 

ଇଂେରଜ ଶାସକମାେନ ମଧ� ତାହା अନୁଭବ କରିଥିେଲ। େତଣୁ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉନ} ତି 

ପାଇଁ ସହୃଦୟତା �ାପନ କେଲ। ଭାଷା ବିେଲାପ ଆେpାଳନ ଓ ସ¤ତ� ଓଡିଶା ପ�େଦଶ 

ଗଠନ, ଓଡିଶା ପାଇଁ ଥିଲା ଆଶୀବ�ାଦ। ଓଡିଶାରୁ ବହୁ ଜନନାୟକ- अବିଭ�ାବ େହଲା। 

ସାହିତ� େeତ� େର ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା େହଲା अନୁରଣିତ। ସମକାଳୀନ अନ�ାନ� 

ଭାଷାେର ମଧ� ସୃ�ି େହଲା ଜାତୀୟତାେବାଧ।  
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 ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରେମାହନ େସନାପତି, ଗyାଧର େମେହର, ମଧୁସଦୂନ ଦାସ 

ଆଦି େଲଖକ ମାତୃଭାଷା ଉନ} ତି ପାଇଁ ରଚନା କେଲ ହୃଦୟ�ଶ�ୀ କାବ�କବିତା। ମାତୃଭୂମି 

ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁତୁତ¤ େଦଇ ଗyାଧର େଲଖିେଲ- 

"ମାତୃଭୂମି  ମାତୃ-       ଭାଷାର ମମତା  

        ଯା ହୃେଦ ଜନମି ନାହX, 

ତାକୁ େଯେବ-      �ାନୀଗଣେର ଗଣିବା  

         अ�ାନ ରହିେବ ନାହX ।" 

              (ମାତୃଭୂମି) 

        

"ଉ� େହବା ପାଇଁ କର େଯେବ ଆଶା 

ଉ� କର ଆେଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା 

ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ 

ଦୀ�କର େଦଇ ଧନ ଧ�ାନ ମନ ।" 

                          (ଉଦେବାଧନ) 

 ଏହି ଭାବଧାରାେର ମଧୁସଦୂନ ଦାସ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ¤ େଦଇ େଲଖିେଲ- 

ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭେୟ ଜନନୀ 

େସବୀ ତା-ୁ ଭoଭେର  

ଦିବସ ରଜନୀ ।" 

 ସମକାଳୀନ ସମୟେର ବହୁ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାପ%ୂ� ସାହିତ�, ଜନସାଧାରଣ-ୁ 
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େଦଶେପ�ମେର ପ�ାବିତ କେର। ମଧୁସଦୂନ ଦାସ, ଲeE ୀକାk ମହାପାତ� , ବୀର କିେଶାର 

ଦାସ, େଗାପବfୁ ଦାସ- କବିତା େଦଶବାସୀ-ୁ େପ�ରଣା େଯାଗାଇଲା। େକବଳ କବିତା 

େeତ� େର ନୁେହଁ ବରଂ ନାଟକ ରଚନା େeତ� େର ମଧ� େଦଶେପ�ମର ବହି}  ପ�ଜ� ଳିତ 

େହଲା। େଦଶ ଓ ଜାତିର ଉନ} ତି ପାଇଁ ବହୁ େଲଖକ ଓ ସମାେଲାଚକ େଲଖନୀ ଚାଳନା 

ଦୃଢିଭୂତ େହଲା। ସାମଗି�କ ଦୃ�ିରୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ବିେଲାପ ଆେpାଳନ ଓଡିଶାବାସୀ- 

ଭାଷା - ସାହିତ� - ସମାଜେସବା - ଜାତିେପ�ମ -େଦଶେପ�ମକୁ ସୁଦୃଢ କଲା। ଶା±ୀୟ 

ଭାଷାର ମାନ�ତା ପ�ା�ି ପେର ସରକାର- ପ�ୟାସ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ�ତକୁ ଉ¦¤ଳ 

କରିବ େବାଲି ଆଶା।    

ସ}ାତେକା]ର ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ 

ଉ]ର ଓଡିଶା ବିଶ¤ବିଦ�ାଳୟ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ<ରଣ : अେ�ାବର ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ अେ�ାବର ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମଆପଣ- ନାମ) : October 2018 ) : October 2018 ) : October 2018 ) : October 2018     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହX ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି�ା <ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ�୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ^େଲଖା 

ସୁpର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ#ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହX 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବf ପଠାଉଛkି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअm, ପ�େତ�କ ଶ¨ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ%ୂ�େଛଦ, ଯୁoାeର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଆପଣ- ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବfୁ- .ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନିअm 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହX, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁpର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ<ରଣ ନିମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି 

େଲଖା ହX ପଠାm କିଛି ବfୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିkାେର ପକାଇ 

େଦଉଛkି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସ¸�ଖୀନ େହଉଛୁ 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି ବfୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା 

ପଠାଇଛkି ଏହା.ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ® ଭ]t େହଉଛି ଏବଂ ସ#ାଦନା 

କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 

 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ]�  अେନକ ବfୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା 

ପଠାଉଛkି ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସ#ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ/ା 

ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ� େଦଖା 

େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସµ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର 

ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାkି ତା େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରm 

ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାm 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାm ନାହX ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହX େକବଳ 

ଇେମଲ୍ .ାରା ହX େଲଖା ପଠାm  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ#ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  

aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର୍ ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ#ୂ%� ନିଃଶୁ( ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ- .ାରା ପ�ତି/ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  370 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ଏକ ବ�ବସାୟିକ ବା अଥ� ଲାଭକାରୀ ପତି� କା ନୁେହଁ େତଣୁ 

ଏହାର ପ�କାଶନ େହତୁ େହଉଥିବା ସମ^ ଖ�� ବ�oିଗତ ଭାବେର କରାଯାଏ େଯେହତୁ 

ଏକ ପତି� କା ପ�କାଶନେର अେନକ ସମୟ ଏବଂ ଖ�� ସାମିଲ େହାଇଥାଏ, େତଣୁ ଏହି 

ପତି� କା ପ�କାଶନେର अେନକ ସମୟେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ 

 େତଣୁ ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକ ମାନ-ୁ अନୁେରାଧ େସମାେନ େଲଖା େଦବାପେର 

ଦୟାକରି ପତି� କାର ପ�କାଶନ ପଯ��k अେପeା କରm ଆପଣ େଲଖା ପଠାଇଥିବା 

ଇେମଲ୍ .ାରା ମଁୁ ବ�oିଗତ ଭାବେର ଆପଣ-ୁ ଜଣାଇବି 

 ଦୟାକରି େଲଖା େକବଳ ଇେମଲ୍ .ାରା ହX େପ�ରଣ କରm ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ ଯଦିଓ 

ଏକ ସରଳ ବ�ବ�ା କିm ପ�ତ�ହ େମାେତ अନୁ�ନ ପା�ଶହ େମେସଜ୍ ମିଳୁଥିବା େହତୁ 

ଆପଣ- େଲଖାକୁ ସnାଳିକରି ରଖିବା କି�ା େସହି େଲଖାକୁ ପୁଣିଥେର ଇେମଲ୍ .ାରା 

ପଠାଇବା କି�ା କ#ୁ�ଟରକୁ ବାହାର କରିବା ସnବ େହଉନାହX  

 ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇେଲ 

ଆେମ ଆପଣ- େଲଖାକୁ ପତି� କାେର �ାନ େଦବାକୁ କୁ�ାେବାଧ କରିବୁ ନାହX अଧିକାଂଶ 

ବfୁ ହାତ େଲଖା କି�ା ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା େଲଖାକୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ .ାରା ପଠାଉଛkି ଯାହା 

ଫଳେର ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା 

ସମୟସାେପe ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ ପ�କାଶନେର ବିଳ� ମଧ� େହଉଛି 

ବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧବିେଶଷ अନୁେରାଧ    


