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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ'ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହ^ 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କc�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହ^ େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମd ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ0ର ସ%ୂ'� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ%ାଦକ କି�ା ପ�କାଶକ0 ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହ^ ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହ^ ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ0ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉcରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ0ର, ଏଥିେର 
ସ%ାଦକ କି�ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉcରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହ^ 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ%ାଦକ0 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 େଲଖକ0ର ରହିବ, େସ ଚାହ^େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି�ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ଆଗାମୀ  ମାସେର ପବିତ�  ଦଶହରା ଉପଲେi ଆହ� ାନ 
ଇ-ପତି� କାର ଏକ ବିେଶଷ ଶାରଦୀୟ ବିେଶଷାଂକ 

ପ�କାଶିତ େହବ ଆପଣ ନିଜସ� କୃତ େଶ�2 ଓଡ଼ିଆ 
ଆେଲଖ� ଯଥାଶୀଘ� ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାl 
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 େଯଉଁ ବoୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛqି େସମାନ0ୁ ବିନୀତ 
अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପiା କରl 
ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େୱବ୍ସାଇଟ ଏବଂ 
ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ 1ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ�oୀୟ ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  
 ପ�େତ�କ ମାସେର ଜେଣ େଲଖକ0 ସବ�ାଧିକ ଦୁଇଟି େଲଖା ହ^ ପ�କାଶିତ 
େହବ େସଥିପାଇଁ େଲଖକ ନିେଜ ସ�ରଚିତ େକବଳ େଗାଟିଏ କି�ା ଦୁଇଟି େଲଖା 
ହ^ ପଠାl ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇେଲ, ପ�ଥେମ ମିଳିଥିବା େଲଖାକୁ ହ^ ପ�କାଶନ 
େହତୁ ସ�ୀକାର କରାଯିବ େଲଖା ପାଇବା ପେର ଆେମ ଇେମଲ୍ 1ାରା 
ଜଣାଇଥାଉ, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ପାରqି ନାହ^, େତେବ ଆମ ଇ-ପତି� କାର 
ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍  ଡାଉନେଲାଡ୍ କରି େସଠାେର ସଂଗୃହୀତ ଆେଲଖ� ପୃ2ାେର 
ଆଗାମୀ ସଂ>ରଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା େଲଖା ତାଲିକା େଦଖି ପାରିେବ 
 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେc�  अେନକ ବoୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 
ନାହାqି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ0ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 
ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବH କରିେଦେବ, କାରଣ 
େସମାନ0ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 
ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲi� େତଣୁ େମାର 
ବ�dବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେ�ଶ�େର 
ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ0 ସହେଯାଗ 
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ0 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 ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ0 ପାଇଁ ସଚୂନା    

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆt�ଏଡ୍ ଆପ୍ ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ଭାବେର ଆମ େୱବ୍ସାଇଟ୍ େର ଉପଲv अଛି 
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ସ%ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ  ୧୫ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ           ୩୦ 

ସୁେନଲୀ ସିଂହ    अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୩୧ 

ଗୁରୁ, अoକାର ଜୀବନର ସଯୂ��ାେଲାକ  ପାରମିତା ମିଶ�   ୩୯ 

ଇମିେଟସନ୍ ଚୁଡ଼ି    େରାଜା ପtା     ୪୪ 

କମ� ପରିଣାମ    ଶିଶିର କୁମାର ପtା    ୫୦ 

ଚାକିରୀ     ସେqାଷ ସ�ାଇଁ     ୫୩ 

ବoୁତ�      େମାନାଲିସା ପି�ୟଦଶzନୀ ନH   ୫୭ 

ସୁନୀତା     ନାରାୟଣ ଚH�  େସନାପତି   ୬୧ 

ଉେପiିତା     ବିନୟ ମହାପାତ�      ୬୯ 

अସହାୟ ଦୁଇବoୁ    କୃ{ଚH�  ଡାକୁଆ     ୭୬ 

ନିଜ ଭଗବାନ    ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୮୩ 

ପୁର>ାର     अ0ିତା ପାଢ଼ୀ     ୮୮ 

ଆଲାମ� ଘଡ଼ି    ସେqାଷ କୁମାର ନାୟକ    ୯୪ 

ରମା      ଦୁଷKq କୁମାର ମିଶ�    ୯୮ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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ଲାେବାରାେଟାରୀେର ରାତ� ୀ ଉଜାଗର  ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ  ୧୦୮ 

କୁମାରୀ     अନସୟୂା ପtା     ୧୧୭ 

ପରିବc�ନର ସ�ର    ମିନାiୀ ପ.ନାୟକ    ୧୨୩ 

ଦି’ଧାର ଲୁହ    ଲiK ୀକାq ପ.ନାୟକ    ୧୨୭ 

କାମିନୀ     ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ     ୧୩୧ 

ଚାେରାଟି େଲାକଗ~   ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ     ୧୩୯ 

ଭଗବାନ0 ଭରସାେର(?)   ବାଲK ୀକି ନାୟକ     ୧୪୨ 

ସରି ସାର୍ (ଏକା0ିକା)   ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୪୭ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୫୩ 

ସୁଖ େଖାଜା     ପୁ�ା�ଳୀ ପtା     ୧୫୪ 

ବୟସର କୃ{ଚୁଡ଼ା   ଲିପିନ୍ ରାଉତ     ୧୫୫ 

ଜାତିବାଦ ଛାଡ଼    ସେqାଷ ପ.ନାୟକ    ୧୫୬ 

ଯଥାଥ�ତା     ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ଚଇତି    ୧୫୮ 

ସ�ଭାବକବି0 ପ�ତି   େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୧୫୯ 

ପHର अଗ�    ଜଗବoୁ ସାହୁ     ୧୬୨ 

କଳି      ବିଜୟଲiK ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ    ୧୬୩ 

ସୁନାହରିଣୀ, ମାୟାମୃଗ   ଚିନK ୟ ବାରିକ     ୧୬୪ 
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ଆେହ ଗୁରୁବର    ରବୀH�  କୁମାର ବିଶ�ାଳ    ୧୬୬ 

କୁହ କାହ^କି?    ସାଧନା ପtା     ୧୬୭ 

ଶ��ା�ଳୀ      ସଂଯୁ�ା ସାହୁ     ୧୬୮ 

ବଷ�ା      ପ�ୀତିେରଖା ପରିଡ଼ା    ୧୬୯ 

ଛିଦ� କେଲ ରୁ�    ଚିନK ୟୀ ସାହୁ     ୧୭୧ 

େପ�ମ ଚିରqନ ସତ�   ସଂଯୁ�ା ରାଉତ     ୧୭୩ 

ମୁକୁଟ ମtିତା ମାଆ   େବୖଜୟqୀ ସାହୁ     ୧୭୫ 

କବି ସମିKଳନୀ    ପଜୂା ପtିତ      ୧୭୬ 

ନରସଂହାର     ପ�ଣତି ମହାପାତ�      ୧୭୭ 

ବଷ�ାରାଣୀ     ରଂଜିତା ପତି     ୧୭୯ 

ନିଦ ମାଉସୀ    ବଷ�ା ମହାପାତ�      ୧୮୦ 

ତୁେମ କଣ ଠିକ କଲ?   କୁମୁଦିନୀ େବେହରା    ୧୮୧ 

ସK �ତି      ରୁକିK ଣୀ ସାହୁ     ୧୮୨ 

ଆଗରୁ ଆଉ ଏେବ   ତପନ ସାହୁ      ୧୮୩ 

େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ  ଡି}ର୍ ନାଏକ     ୧୮୪ 

ବଷ�ାଭିଜା     ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୧୮୫ 

ସୁ�ମାନବ     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�     ୧୮୬ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     8 

अoାରୀ ଦୁନିଆ    ର0ନିଧି େସଠୀ     ୧୮୭ 

ବଷ�ା      କtୁରୀ ଚରଣ ରାଉତ    ୧୮୮ 

ଖଟାମିଠା     ନାରାୟଣ ଚH�  େସନାପତି   ୧୮୯ 

େଯାଗ : ପରମ େଯାଗ   େସଠୀ କାczକ ଚH�     ୧୯୦ 

ବିେଦଶୀ ମାୟାେର!   अରୂପ କୁମାର ବିଶ�ାଳ    ୧୯୧ 

ସ�ପ�ର ସହେର ହଜିଯାଏ ମଁୁ  अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୧୯୨ 

େସଦିନର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ  କୃ{ଚH�  ଡାକୁଆ     ୧୯୩ 

କଥାଦିअ     अରୁoତୀ ମହାqି     ୧୯୪ 

ହୁअqାକି ଦିନ ଚବିଶିଘ�ା  ରବିନାରାୟଣ ବo    ୧୯୬ 

େପ�ମେର ଶ�ାବଣ    ପ�ଶାq କୁମାର ପ�ଧାନ    ୧୯୮ 

େବାଉ ଓ ମମିK     ମେନାଜ କୁମାର ପtା    ୧୯୯ 

ବିଶ�ାସ     ଆନH ସାଗରିଆ     ୨୦୧ 

ସK �ତି ମେରନାହ^    अମି�କା ସ�ାଇଁ     ୨୦୨ 

େଯୗବନର ଆଗମେନ   ଭାରତୀ ସାହୁ     ୨୦୩ 

ବିରହୀ     ଶ�ୀ େସାମନାଥ ରାଜଗୁରୁ   ୨୦୫ 

େକାଟିଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସିଏ ଶିଶିର କୁମାର ପtା    ୨୦୬ 

କବିତା େହ ଜୀବନ   ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�      ୨୦୭ 
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ଆଜି ବି େତାେତ ଝୁରୁଛି   अନନ�ା अନୁ�ା     ୨୦୯ 

ବିରହିଣୀ ପଥିକା    ସୁମିତ� ା ପୃ�ି      ୨୧୦ 

େଶଫାଳୀ     ଶିଶୁପାଲ୍ ସାମ�ଥ     ୨୧୧ 

अବା�ିତ अତିଥି    ଡଃ ପ�ତିମା ଉପାଧ�ାୟ    ୨୧୨ 

ମନ ମHିେର    ଶାରଦା ପ�ସନ�  ସାହୁ    ୨୧୩ 

ଶାଶ�ତ େପ�ମ    ସଂଗୀତା ବାରିକ     ୨୧୪ 

ପରୀiା     ଭୂେପH�  େବେହରା    ୨୧୫ 

ବଷ�ାର ସK �ତିେର    ସତ�ବ�ତ ସାହୁ     ୨୧୬ 

अବା�ିତ     ବHନା ନାୟକ     ୨୧୭ 

ବଷ�ା ତୁେମ ସତକୁହ   ପ�ାଧ�ାପିକା େଜ�ା�ା ରାୟ   ୨୨୦ 

େମା ପି�ୟା ରାଗିକି ନିଆଁ   େଜ�ାତିର�ନ ମହାରଣା   ୨୨୨ 

ଏେବ ବି ମେନପଡ଼   ଶୟନ ନାୟକ     ୨୨୪ 

अଭିବାଦନ     ନବୀନ କୁମାର ପଧାନ    ୨୨୫ 

ଛବି      ଲିପ୍ ସା ଆଚାଯ��     ୨୨୬ 

େପ�ମର ପୃଥିବୀ    ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୨୨୮ 

ଆତK  ନିଭ�ରଶୀଳ    अବିନାଶ େବେହରା    ୨୩୦ 

େଲାଡ଼ାନାହ^ େମାର   ନିେବଦିତା ମହାପାତ�     ୨୩୨ 
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େକାଣାକ�ର ଯ�ଣା   ଜୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା    ୨୩୩ 

ମାଆର ସ�ଗ�ୀୟ ସ�ପ�   ବୁଲୁ େପାଲାଇ     ୨୩୪ 

ଲକି ନଁାେର ସବୁ ଝିअ ଲକି ନୁହqି ଦିଲE ୀପ କୁମାର ତି� ପାଠୀ    ୨୩୫ 

ପ�ଭୂ      ଇ�ିତାରାଣୀ ସାହୁ    ୨୩୬ 

अହିଂସା     ତୁଷାରକାq ପ�ସାଦ୍    ୨୩୭ 

ବିଶ�ଯୁ�     ମେହଶ�ର ସାହୁ     ୨୩୯ 

ଆମ ଓଡ଼ିଶା    अ0ିତା ପାଢ଼ୀ     ୨୪୧ 

ର} ଶ�ାବଣର    ସୁଜାତା ଗିରି     ୨୪୩ 

େପ�ମିକା ପରି େକହିଜେଣ  अଖିେଳଶ ମହାqି     ୨୪୪ 

ଈଷ�ା      ବସq କୁମାର ପtା    ୨୫୦ 

କବିର ଭାବନା    ଚିcର�ନ ନାୟକ    ୨୫୧ 

େପ�ମିକ     ମେନାରମା ହାତୀ     ୨୫୩ 

ପୁରୀେiତ�  ବ'�ନା   ଦୁଷKq କୁମାର ମିଶ�    ୨୫୫ 

अଳିକେର ପୀତବାସ   ପି�ୁ ମିଶ�      ୨୫୭ 

କବି ଓ କବିତା    ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ     ୨୫୮ 

େକାଣାକ�     ଧୀେରH�  କୁମାର ପ�ଧାନ    ୨୫୯ 

େମା େଦଶ ହସୁଛି    େପ�ମଶିଲା ରାଉତ     ୨୬୦ 
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େବାଉ     ବିଜୟ ପାଣିଗ�ାହୀ     ୨୬୧ 

ମଁୁ ନାରୀ     ମିହିର ର�ନ ପାତ�     ୨୬୨ 

ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ    ପ�ଦୀପ ବo      ୨୬୩ 

ଆସ େହ ଗାoିଜୀ ଆଉଥେର  େରାଜା ପtା     ୨୬୪ 

େଲା େରବୀ     ଲiK ୀପି�ୟା ଓଝା     ୨୬୫ 

ମୃତୁ� ଆେସ    ପ0ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୨୬୬ 

ଶୁଭ�  ଶରତ     ହୀରାବତୀ ପାତ�      ୨୬୭ 

ମାଟି ମାଆ     ବିକାଶ ଚH�  ଧୁ}ିଆ    ୨୬୮ 

ପରିେବଶ ସୁରiା : अନୁଚିqା  ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼   ୨୭୦ 

ବାପା      ଶୁଭ ପଧାନ      ୨୭୨ 

କୃପାଶିଷ ଦିअେଗା ଝରାଇ  ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୨୭୩ 

ମଁା ମ}ଳା     ଦୀପା ମହାqି     ୨୭୪ 

अdରାଗ     ସଯୂ��କାq େବେହରା    ୨୭୫ 

ଏମିତି କାହ^କି ହୁଏ?   କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ     ୨୭୭ 

अଭିମାନ     ଶିବଶ0ର ସାହୁ     ୨୭୮ 

ମଁା ମହିଷାମ��ନୀ    ପ�ଦୀପ କୁମାର ପଧାନ    ୨୭୯ 

ଆତK ା ପରମାତK ା    अiୟ କୁମାର େବେହରା   ୨୮୧ 
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अନାଥ ଆଶ�ମ    ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୨୮୨ 

କବି      ବିଭୁପ�ସାଦ ସାହୁ     ୨୮୩ 

ଗେଣଶ ବHନା    ଶଶିଭୂଷଣ େଗୗଡ଼     ୨୮୪ 

ସଂପକ�ର େଶଷ ଖିअ   ଯେଶାବq ପ.ନାୟକ    ୨୮୫ 

କାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆ    ପtିତ ର�ନ ଦାଶ    ୨୮୬ 

ନିବ�ାଚନ     ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ�     ୨୮୭ 

ବoୁ      ହେରରାମ ପtା     ୨୮୯ 

ସହିଦ୍     ପ�କାଶ ଚH�  ପtା     ୨୯୦ 

ପଂଚରାଗିଣୀ    ପୁ�ା�ଳୀ ପ.ନାୟକ    ୨୯୧ 

େଧୖଯ�� ହୁଏ ଆତK ହରା   ଜୟq କୁମାର ସାହୁ    ୨୯୨ 

ବHକର ବଳିପ�ଥା    ଆଶିଷ େବେହରା     ୨୯୩ 

ମାଟି ପଲ0    ମେନାର�ନ ମୁଦୁଲି    ୨୯୪ 

ସକାଳ     ସାଗର ନାୟକ     ୨୯୭ 

ବଷ�ା      ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୨୯୯ 

ମଣିଷର ଏଇ ମନ    अନୁରାଧା ମିଶ�     ୩୦୦ 

ମା’       ସୁବାସ ଚH�  ମୁଦୁଲି    ୩୦୨ 

ଗୁହାରୀ     ପ�କାଶ ଚH�  ମୁଦୁଲି    ୩୦୩ 
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ମୃତୁ�      ସୁଶାq କୁମାର ଧଳ    ୩୦୪ 

ଜୀବq ଠାକୁର    ରଶK ୀକାq ବାରିକ     ୩୦୫ 

ମହିମା     ଲିଲି େଗୗଡ଼      ୩୦୬ 

ପରାଜିତ ବିଜୟ    ରାେଧଶ�ାମ ମିଶ�     ୩୦୭ 

ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ    ସହେଦବ ପ�ଧାନ     ୩୦୮ 

ବoୁଟିଏ     େଶୖଳବାଳା ଷଡ଼}ୀ    ୩୧୦ 

େକ� ାଧ     ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା   ୩୧୧ 

ବସq     ଚH�କାq େଜନା     ୩୧୩ 

ପଲE ୀ ସକାଳ    ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ଚିମା    ୩୧୪ 

େକବଳ ତୁେମ    ପବିତ�  ଦାସ      ୩୧୫ 

ସ�ଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୩୧୬ 

ନୁଆଁଖାଇ ତିହାର    େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୩୧୭ 

ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର    େବଦବ�ାସ ମାଝୀ     ୩୧୮ 

ନୂଆଖାଇ     େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ     ୩୨୦ 

ନୂଆଖାଇ     କବି ପ�ସାଦ      ୩୨୧ 

ପର୍ ଆଶରି     ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ     ୩୨୨ 

अନ୍ ମୁନ୍ଷିଆ    ହରୀଶ୍ ତାtି     ୩୨୩ 
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ଆେମ ଆଦିବାସୀ    େଦବାଶିଷ ସାଗର     ୩୨୪ 

ମଦୁଆ ହବା ହିେରା   ଆc�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼zଆ     ୩୨୬ 

େଖତ୍ ଖଲା     iମାନିଧି ସାହୁ     ୩୨୮ 

ଟଁେଢ଼ଇ     ସୁଧୀର ପtା     ୩୩୦ 

ପ�ବo ବିଭାଗ           ୩୩୩ 

ଇତିହାସ କେହ ଆଜି କାହାଣୀ  ମେନାଜ କୁମାର ପtା    ୩୩୪ 

େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ    ପ0ଜ କୁମାର ମାହାନା    ୩୪୩ 

ଭାଷା      ଲiKଣ କୁମାର େବେହରା   ୩୪୮ 

ଉcର ଜୀବନେର ସାମାଜିକ ଉcରଦାୟିତ�   ସୁେଦ{ା ତି� ପାଠୀ   ୩୫୭ 

ଲୀଳାମୟ ଜଗନ� ାଥ   ଶାqିଲତା ସାହୁ     ୩୫୯ 

ବ�ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା କାହ^କି ନେରH�  ପ�ସାଦ େବେହରା   ୩୬୧ 

ଗାoୀ ଓ ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହ  ନାରାୟଣ ଚH�  େସନାପତି   ୩୬୪ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୩୬୬ 
 

ଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇଆହ� ାନ ଇ----ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ପତି� କାର ଆଗାମୀ ((((अେ�ାବର अେ�ାବର अେ�ାବର अେ�ାବର ୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯୨୦୧୯) ) ) ) ସଂ>ରଣ ସଂ>ରଣ ସଂ>ରଣ ସଂ>ରଣ 
ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ନିମେq େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : ୩ ୩ ୩ ୩ अେ�ାବର अେ�ାବର अେ�ାବର अେ�ାବର     
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ 

ସ%ାଦକ0 କଲମରୁସ%ାଦକ0 କଲମରୁସ%ାଦକ0 କଲମରୁସ%ାଦକ0 କଲମରୁ............    
ନମ>ାର 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର େସେ��ର ୨୦୧୯ ସଂ>ରଣକୁ ଆପଣ0ୁ ସ�ାଗତ 

ଜଣାଉଛି ବ�dବହୁଳ ଜୀବନେର ସାହିତ�ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି 

ଆପଣ ଏହି ପତି� କାଟିକୁ ପଢୁଥିବା େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଆପଣ0ୁ ଧନ�ବାଦ 

ଜଣାଉଛି ଭଗବାନ କରl ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର ଉନ� ତି 

େହତୁ ନିଜର ଆଗ�ହ ଏବଂ ଉ�ାହ ନିଜର ବoୁ ଏବଂ ପରିଜନ0 

ମଧ�େର ପ�ସାରିତ କରିେବ 

ଘଟଣା अେନକ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ େନଇ ଚ��ା ବି अେନକ ବିଗତ ମାସ 

ଭାରତୀୟ ଉପ1ୀପ ବିଶ� ସମାଜକୁ अେନକ ଭାବେର ପ�ଭାବିତ କରିଛି 

ଏହା ଆପଣମାେନ ଉଣାअଧିେକ ସମେd ଜାଣିଥିେବ, େସ କାଶK ୀରରୁ 

ଧାରା ୩୭୦ର ଉେ�ଦ େହଉ ବା ବିଶ� ଦରବାରେର ପାକିdାନକୁ 

अପମାନିତ କରିବା େହଉ ବା ଚH�  ଉପେର ଭାରତର ଚH�ଯାନର 

ପହ�ିବା ଖବର େହଉ, ପ�େତ�କ ଖବର ଆମକୁ ଆନHିତ କରିଥିଲା 

ଏବଂ ହୃଦୟେର ଭାରତୀୟତାର ଭାବ ଜାଗ�ତ କରିଥିଲା ଆସl 

ଜାଣିବା ବିଗତ ମାସର କିଛି ପ�ମୁଖ ଘଟଣାବଳୀର ସଂେiପ ବ�ାଖ�ାନ 

୧. କାଶK ୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ହଟିଲା 
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ସ�ାଧୀନତା ପରବc�ୀ ସମୟେର କାଶK ୀରକୁ ବିେଶଷ अଧିକାର େଦଉଥିବା ପ�dାବ ଧାରା 

୩୭୦ ଭାବେର ପ�ଚଳିତ େହାଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାଫଳେର କାଶK ୀରେର େଯଉଁ ସବୁ 

ଘଟଣା ବିଗତ ଛअ ଦଶକେର ଘଟିଗଲା ତାହା ସବ�ଜନବିଦିତ अେନକ ବଷ�ରୁ ଏହି ଧାରା 

୩୭୦ ଉେ�ଦ ପାଇଁ ଦାବୀ େହାଇ ଆସୁଥିଲା କିl ତ�ାଳୀନ କଂେଗ�ସ ସରକାର ଏହାକୁ 

“େଯଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ଚାଲିଥାଉ” ନୀତିେର ଚଳାଇ େନଇଥିେଲ ବିେଜପି ଶାସନେର 

ଆସିବାପେର ଧାରା ୩୭୦ ଉେ�ଦ େନଇ ସଂେକତ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିେରାଧୀମାେନ 

ବାର�ାର ଏହା ବିଷୟେର ସରକାର0ୁ अବଗତ କରାଉଥିେଲ ସୁ�ା ହଠାତ୍ ଏମିତି ଧାରା 

୩୭୦ ଉେ�ଦ େହାଇଯିବ େବାଲି େକହି ଆଶା କରିନଥିେଲ  

ଏହି ଧାରା ଉେ�ଦ େହବାପେର ବc�ମାନ ଜ�� କଶK ୀର ସ%ୂ'�ତଃ ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର 

अବିଭାଜ� अଂଶ େବାଲି ପ�ମାଣିତ େହାଇଗଲା େସଠାେର େକୗଣସି �ାନୀୟ ସମି�ଧାନ, 

ଆଇନ ବ�ବ�ା, ପତାକା ଆଦି ରହିବ ନାହ^ ବc�ମାନ େସଠାକାର अଧିବାସୀମାନ0ୁ 

ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେର ସମd ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ େସଠାେର 

ବ�ାପିଥିବା ଆତ0ବାଦୀ କାଯ��କଳାପ ଉପେର अ0ୁଶ ଲାଗିପାରିବ 

୨. ବିଶ�େର ପାକିdାନ ଏକଘରିକିଆ େହାଇଛି 

ଧାରା ୩୭୦ ହଟିବାପେର ଭାରତେର ଆନHର ପରିେବଶ ଥିବା େବେଳ କିl ପଡ଼ିଶା 

ପାକିdାନର अବ�ା अତ�q ଉଦ୍ େବଗଜନକ େହାଇଯାଇଛି ଏହି ମାମଲାକୁ େନଇ 

अେନକ େଦଶ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରିବା ପ�ୟାସେର अସଫଳ େହବାପେର ଚୀନ 

ସହାୟତାେର ସଂଯୁ� ରା��  ସୁରiାପରିଷଦେର ଏହି ମାମଲାକୁ ଉଠାଇବାକୁ େଚ�ା 

କରିବାପେର अପମାନିତ େହାଇଛି ପାକିdାନ 
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ପାକିdାନ ପ�ଧାନମ�ୀ ଆେମରିକା ଗdେର ଯିବା ସମୟେର ଆେମରିକୀୟ ରା��ପତି 

େଡାନାଲ୍ ଡ୍ ଟ�%୍ ଭାରତ ପାକିdାନ ମଧ�େର କାଶK ୀର ସମସ�ାପାଇଁ ମଧ�dତା 

କରିବାପାଇଁ ସଚୂନା େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ ପାକିdାନ ବହୁତ ଉ�ାହିତ 

େହାଇଥିଲା ମଧ�, କିl ବିଗତ ସ�ାହେର ପ�ଧାନମ�ୀ େମାଦୀ ଫ� ାନ୍ ସେର अନୁ2ିତ ଜି-୭ 

ସମିKଳନୀେର େଯାଗେଦଇଥିବା ସମୟେର େଡାନାଲ୍ ଡ୍ ଟ�%0 ସହ ମିଳିତ ଭାବେର ଏହ 

ସା�ାଦିକ ସମିKଳନୀ ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ ଏହି ସମୟେର ପ�ଧାନମ�ୀ େମାଦୀ ସେୂଚଇ 

େଦଇଥିେଲ େଯ ଭାରତ େକୗଣସି େଦଶର अଭ�qରୀଣ ମାମଲାେର ହdେiପ କରୁନଥିବା 

େହତୁ ଆମ େଦଶ अନ� େଦଶକୁ ଆମ ମାମଲାେର ହdେiପ କରିବାର କ� ନ କରl 

େବାଲି ଆେମ ଚାହୁଁ ପେରାiେର େସ ଜଣାଇ େଦଇଥିେଲ େଯ କାଶK ୀର ମାମଲା ସ%ୂ'� 

ଭାବେର ଆମର अଭ�qରୀଣ ବ�ାପାର ଆପଣ ଏଠାରୁ ଦୂରେର ରହl େସଇ 

ସମିKଳନୀେର ଟ�%୍ କହିଥିେଲ େଯ େସ େମାଦୀ0 ସହ କାଶK ୀର ବିଷୟେର ବହୁତ ସମୟ 

ଧରି ଚ��ା କରିଛqି ଏବଂ େମାଦୀ ଜଣାଇଛqି େଯ କାଶK ୀରେର ସବୁକିଛି ସାମାନ� ରହିଛି 

େତଣୁ ଏହି ମାମଲାେର େକୗଣସି େଦଶ ହdେiପ କରିବା ଦରକାର ନାହ^ 

ଏହି ସମିKଳନୀ ସମୟେର େମାଦୀ ଓ ଟ�% ମଧ�େର େହାଇଥିବା କରମ��ନ ଏବଂ 

ପରିଚିତ0 ଭଳି ବ�ବହାରକୁ େଦଖିବାପେର ବିଶ� ଚକିତ େହଉଥିବା େବେଳ ପାକିdାନ 

ର�ଚାଉଳ େଚାବାଉଥିବ ନି�ୟ 

୩. ପାକିdାନର ମ�ୀ େଦେଲ ଯୁ�ର ଧମକ 

ଚଳିତ ସମୟେର କାଶK ୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉେ�ଦ ପେର ପାକିdାନର ସରକାର ଦୁ�ିqାେର 

ପଡ଼ିଯାଇଛqି ଭିନ�  ଭିନ�  ସମୟେର ଭାରତ ବିରୁ�େର ବ�ବ� େଦଇଚାଲିଛqି ଏହି 
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ଧାରାର ପ�ଥେମ ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ ଖାନ୍ ପରମାଣୁ ଶ�ି ମଧ�େର ଯୁ�ର ସ ାବନା ଏବଂ 

ଏହା1ାରା ବିଶ�େର अଶାqି ସୃ�ି େହବ େବାଲି ପେରାiେର ଧମକ େଦଇଥିେଲ, ପେର 

ପେର अେନକ ମ�ୀ ସମାନ ପ�କାର ମqବ� େଦଇଛqି, କିl ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ� ପ'ୂ� ଥିଲା 

େଯ ପାକିdାନ ସରକାରେର ଥିବା େରଳମ�ୀ େଶଖ୍ ରଶୀଦ अହ�ଦ ମqବ� େଦଇ 

କହିଥିେଲ େଯ ଭାରତ ପାକିdାନ ଭିତେର ପରି�ିତି ଏଭଳି अବ�ାେର ରହିଛି େଯ 

ସ ବତଃ अେ�ାବର କି�ା ନେଭ�ର େବଳକୁ ଯୁ� େହାଇପାେର 

୪. ଆମାଜନ୍ ଜ}ଲେର अଣାୟତ ନିଆଁ 

ବିଶ�ର ଫୁସଫୁସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଆମାଜନ୍ ଜ}ଲେର ବ�ାପକ अଗି�କାt ଘଟୁଛି, ଏହା 

ଫଳେର ଘନ अରଣ�ାବୃc ଏହି अ�ଳରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଛ ସଂଖ�ା କମ େହବାେର ଲାଗିଛି 

ଯାହା ବିଶ�ର ବାତାବରଣ ପାଇଁ ନି�ୟ ହାନିକାରକ େହବ ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ବ� ାଜିଲର 

ନବନିବ�ାଚିତ ରା��ପତି अଥ�ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ�କ~କୁ ମ�ୁରୀ 

େଦବାପେର ଜ}ଲ ନ�କରି କାରଖାନା ତିଆରି ପ�କି� ୟାରୁ ହ^ ଏହି ଜ}ଲନିଆଁ ବ�ାପୁଛି 

୫. ବିଶ�ବିେଜତା େହେଲ ବ�ାଡ଼ମି�ନ ତାରକା ପି ଭି ସିoୁ 

ବିଡବE �ଏଫ୍ ବିଶ� ଚାଂପିୟନ୍ ଶିପ୍ ¡��ାେର ବିଶ� େର0ି}ର ତୃତୀୟ �ାନେର ଥିବା 

ଜାପାନର େନାେଜାମି ଓକୁହାରା0ୁ ୨୧-୭, ୨୧-୭ େସଟେର ହରାଇ ସ�'�ପଦକ ପାଇବାେର 

ବ�ାଡ଼ମି�ନ େଖଳାଳୀ ପିଭି ସିoୁ ପ�ଥମ ଭାରତୀୟ େହାଇଛqି 

୬. େସାନିଆ ଗାoୀ କଂେଗ�ସ୍ ଦଳର ସଭାପତି ନିବ�ାଚିତ 

ଚଳିତ େଲାକସଭା ନିବ�ାଚନର ଫଳାଫଳ ପେର ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇdଫା େଦଇଥିବା ରାହୁଳ 

ଗାoୀ0 �ାନେର େଯାଗ� ବ��ି0 ଚୟନେର ସତୁରି ଦିନରୁ अଧିକ ସମୟ ବିତିଯିବାପେର 
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କଂେଗ�ସ ଦଳ ସବ�ସ�ତି କ�େମ ପୁଣିଥେର େସାନିଆ ଗାoୀ0ୁ ସଭାପତି ଭାବେର ନିବ�ାଚିତ 

କରିଛqି ଏହାପେର ଏହି ନିବ�ାଚନକୁ େନଇ ସମୁଦାୟ କଂେଗ�ସ ଦଳ େସାସିଆଲ୍ 

ମିଡ଼ିଆେର େଟ�ାଲ୍ ର ଶୀକାର େହାଇଥିେଲ ଉେଲE ଖେଯାଗ� େଯ ପରିବାର ବା ବଂଶବାଦକୁ 

ଆେଡ଼ଇ ନ ପାରିବାର अଭିେଯାଗ କଂେଗ�ସ ଦଳ ଉପେର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟz अେନକ 

ବଷ�ରୁ ଲଗାଇ ଆସୁଛି 

୭. କାଶK ୀର अବ�ା ଦିନକୁ ଦିନ ସାମାନ� େହବାେର ଲାଗିଛି 

କାଶK ୀରରୁ ଧାରା ୩୭୦ ଉେ�ଦ କରିବା ନି�cି ପେର ଉପତ�ାକାେର ବଡ଼ ଧରଣର 

ହିଂସାର ଆଶଂକା କରି ସ%ୂ'� ରାଜ�କୁ େସନା ଛାଉଣୀେର ପରିବczତ କରି 

ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧାରା ୩୭୦ ଉେ�ଦ ପେର ରା�� ୀୟ ସୁରiା ଉପେଦ2ା ଶ�ୀ अଜିତ 

େଦାଭଲ ନିେଜ ଜା��କାଶK ୀରେର ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ�  अ�ଳେର େଲାକମାନ0 ପ�ତିକି� ୟା 

ସଂଗ�ହ କରିଥିେଲ ଧାରା ଉେ�ଦ ପେର ଶାସକ ଦଳକୁ ନାଜିବାଦୀ େବାଲି ଆେiପ କରି 

ବିେରାଧୀ ଦଳମାେନ କାଶK ୀରରୁ େସନା ହଟାଇବା ଦାବୀ କରିବା ସେମତ ଉପତ�ାକାର 

େଲାକମାେନ अତ�q अସୁବିଧାେର ଚଳୁଛqି େବାଲି କହିଥିେଲ  

ବି�ିନ� ତାବାଦୀ େନତାମାନ0ୁ ଗୃହବHୀ କରାଯାଇଥିବା େବେଳ अେନକ अ�ଳେର କଫ�ୁ � 

େକାହଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆେଲଖ� େଲଖୁଥିବା ସମୟେର ସମଗ� ଜ�� ଓ କାଶK ୀର 

अ�ଳରୁ କଫ�ୁ � ପ�ତ�ାହାର େହାଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସମd େଯାଗାେଯାଗ ସାଧନ ଉପଲv 

ରହିଥିବା କଥା ସରକାରୀ ଭାବେର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା  

ଉେଲE ଖନୀୟ େଯ ଲଦାଖ अ�ଳକୁ ସ�ାୟcତା ଦିଆଯାଇ େକH�  ଶାଶିତ अ�ଳ ଭାବେର 

େଘାଷଣା କରାଯିବାର ଦଶଦିନ ମଧ�େର େସଠାେର ନअ ଦିନବ�ାପୀ ସବ�ଭାରତୀୟ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     20 

ଆଦିବାସୀ ମେହା�ବର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବିପୁଳ ଭାବେର େଲାକମାେନ 

ଉପେଭାଗ କରିଥିେଲ 

୮. ପି ଚିଦା�ରମ୍ େଶଷେର େଜଲ୍ ଗେଲ 

अେନକ अଥ� େହରେଫର ମାମଲାେର ଛHିେହାଇ ନ�ାୟାଳୟଠାରୁ ବାର�ାର ଜମାନତ 

ପାଇଥିବା ପବୂ�ତନ अଥ�ମ�ୀ ପି ଚିଦା�ରମ େଶଷେର ମା¢୍ अଥ� େହରେଫର ମାମଲାେର 

େକୗଣସି ନିରାପcା ପାଇନଥିେଲ ବିେଶଷ ନାଟକୀୟ ଢ}େର େସ ଦୁଇଦିନ େଗାପନ 

ଭାବେର ରହିବା ପେର େଶଷେର ଦିଲE ୀ�ିତ ବାସଭବନରୁ ସିବିଆଇ अଧିକାରୀ0 1ାରା 

ଗିରଫ େହାଇଥିେଲ  

ତା0ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ କରୁଥିବା अଦାଲତ ତା0ୁ େକୗଣସି ପ�କାର ସୁବିଧା ନ େଯାଗାଇ 

ତିହାର େଜଲକୁ ପଠାଇବା ନି�cି େନଇଥିେଲ ବc�ମାନ େସ ତିହାର େଜଲେର ରହୁଥିବା 

ଜଣାଯାଇଛି 

୯. ପାକିdାନକୁ କଳାତାଲିକାେର ସାମିଲ୍ କରାଗଲା 

ବିଶ� dରେର ଆତ0ବାଦୀ କାଯ��କଳାପକୁ ପ�ତିହତ କରିବା ଉେ�ଶ�େର ଗଠିତ 

ଏଫ୍ ଏଟିଏଫ୍ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆ¢ନ୍ ଟା¢୍ େଫାସ୍ �ର ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଡିଭିଜନ 

1ାରା ପାକିdାନକୁ କଳା ତାଲିକା ଭୂ� କରାଯାଇଛି ଏଫ୍ ଏଟିଏଫ୍ 1ାରା ପ�dାବିତ 

ଚାଳିଶିଟି ପ�dାବରୁ ପାକିdାନ ୩୨ଟିେର ବିଫଳ େହାଇଥିବା େହତୁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଯଦି େକୗଣସି େଦଶ ଏଫ୍ ଏଟିଏଫ୍ 1ାରା କଳାତାଲିକାଭୂ� େହାଇଯାଏ 

େତେବ େସହି େଦଶକୁ େକୗଣସି େଦଶ ଆଥzକ ସହାୟତା ଦିअqି ନାହ^ ଏବଂ ସାଂପ�ତିକ 

ସମୟେର ପାକିdାନ ଆଥzକ େଦବାଳିଆ ଭଳି �ିତି େଦଇ ଗତି କରୁଛି 
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୧୦. अରୁଣ େଜଟଲୀ0 େଦହାq 

େମାଦୀ ସରକାର0 ପ�ଥମ କାଯ��କାଳର अଥ�ମ�ୀ ଶ�ୀ अରୁଣ େଜଟଲୀ ଦୀଘ�ଦିନର 

अସୁ�ତା ପେର େଦହତ�ାଗ କରିଛqି ମାତ�  ଛଷଠି ବଷ� ବୟସେର େସ ବୃକକେର 

ସମସ�ା ଜନିତ କାରଣରୁ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିେଲ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଆଗରୁ େସ 

ଆେମରିକା ଯାଇ ନିଜ ସ�ା��ପାଇଁ ପରୀiା କରି ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ସ�ା��ଗତ କାରଣରୁ 

େମାଦୀ ସରକାର0 ଦି� ତୀୟ କାଯ��କାଳେର େସ ମ�ୀମtଳେର େଯାଗ େଦବାକୁ अନି�ା 

ପ�କାଶ କରିଥିେଲ 

ତା0ର ନିଧନ େହବାପେର अେନକ ଆ�ଯ��ଜନକ ତଥ� ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା 

अବିଶ�ାସ େହଉଥିେଲ ସୁ�ା େସ ନିଜ अଧୀନେର କାଯ�� କରୁଥିବା କମ�ଚାରୀ0 ପ�ତି अତି 

େସ�ହ ଓ ସ�ାନର ବ�ବହାର କରୁଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ0 ପରିବାରର ସାମୁହିକ ଉନ� ତି 

ପାଇଁ େସହି ପରିବାରର ସqାନ ମାନ0ୁ ଉ� ଶିiା େହତୁ ସମdପ�କାର ସହାୟତା 

େଯାଗାଇ େଦଉଥିେଲ 

୧୧. େମାଦୀ0ୁ ମିଳିଲା ସଂଯୁ� ଆରବ अମିରାତର ପୁର>ାର 

ସଂଯୁ� ଆରବ अମିରାତର ସେବ�ା� ନାଗରିକ ସ�ାନ “अଡ଼�ର अଫ୍ ଜାେୟଦ୍” 1ାରା 

ଭାରତୀୟ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ ନେରH�  େମାଦୀ0ୁ ସ�ାନିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ�ାନ 

ଫଳେର ଦୁଇ େଦଶ ମଧ�େର ଶି~ ଓ ବାଣିଜି�କ ସଂପକ� अଧିକ ସୁଦୃଢ଼ େହବ େବାଲି 

ଜଣାଯାଇଛି ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ େମାଦୀ ଏହି ପୁର>ାରକୁ ସ%ୂ'� ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ 

ସ�ାନ େବାଲି ସଚୂନା େଦଇଛqି 

େସହିଭଳି ବାହରିନର ସେବ�ା� ନାଗରିକ ସ�ାନ “ଦ କି}୍ ହମାଦ୍ अଡ଼�ର अଫ୍ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     22 

େରନାଇସାନ୍ ସ୍” 1ାରା ମଧ� ଶ�ୀ େମାଦୀ0ୁ ସ�ାନିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ ସ�ାନ 

ପାଇବା 1ାରା ଭାରତର ସ�ାନ ବିଶ�dରେର ବୃ�ି ପାଇଛି ଏଥିେର ଦି� ମତ ନାହ^ 

୧୨. ଭାରତୀୟ अଥ�ନୀତିକୁ ଦୂବ�ଳ କରୁଛି ଆଥzକ ମାHାବ�ା 

ଚଳିତ ବଷ� ଭାରତର ଜିଡ଼ିପି ( ଗ�ସ୍ େଡାେମ�ିକ୍ େପ�ାଡ଼�୍) ପା� ପ�ତିଶତକୁ ଓହE ାଇ 

ଆସିବା ଚିqାର ବିଷୟ େହାଇଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି ମାHାବ�ା େହତୁ अେନକ 

ବ�ବସାୟିକ अନୁ2ାନ ଏବଂ କାରଖାନାେର କମ�ଚାରୀ ଛେଟଇ େହାଇଥିବା େହତୁ 

ବିେରାଧୀ ଦଳମାେନ ସରକାର0ୁ ଦାୟୀ କରିଛqି  

ବିଶ� dରେର ଆଥzକ ମାHାବ�ା ସୃ�ି େହାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ�ମୁଖ କାରଣ େହଉଛି 

ଆେମରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ�େର ବାଣିଜି�କ अଶାqି ଆେମରିକା ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା 

ଚୀନିୟ ଉ£ାଦ ଉପେର अଧିକ କର ଲଗାଇବା ଫଳେର ଚୀନ ମଧ� ଆେମରିକୀୟ ଉ£ାଦ 

ଉପେର କର ବସାଇଥିଲା ଏହାଫଳେର ବିଶ�ର ଏହି ଦୁଇ ଆଥzକ ମହାଶ�ି0 ମଧ�େର 

ଶୀତଳ ଯୁ� ଆର  େହାଇଥିଲା ଏହାର ପ�ଭାବ ସମୁଦାୟ ବିଶ� अଥ�ନୀତି ଉପେର 

ପଡିଛି ସ ବତଃ ଆହୁରି अେନକ ମାସ ପେର ଏହି अବ�ା ସୁଧିରିପାେର େସେତେବେଳ 

ପୁଣିଥେର ଜିଡ଼ିପି ବଢ଼ିବ େବାଲି କୁହାଯାଉଛି 

ଆଥzକ ମାHାବ�ା ଏବଂ ବ�ା0 ମାନ0ର ଦୁବ�ଳ �ିତିକୁ ଦୃ�ିେର ରଖି ସରକାର ଦଶଟି 

ପବିE କ୍ େସ�ର୍ ବ�ା0କୁ ଚାେରାଟି ରା�� ାୟତ ବ�ା0 ସହ ମିଶ�ଣ ପ�କି�ୟାକୁ ମ�ୁରୀ 

େଦଇଛqି  

୧୩. ଆସାମେର ନାଗରୀକତା ତାଲିକା ପ�କାଶିତ 

ଆସାମ ରା�� ୀୟ अଧିବାସୀ େରଜି�ାର (ଏନ୍ ଆର୍ ସି)ର ସବ�େଶଷ ତାଲିକା ପ�କାଶିତ 
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େହାଇଛି ଏହାପବୂ�ରୁ ଏହି ତାଲିକା ପ�କାଶିତ େହାଇଥିଲା େଯଉଁଥିେଲ ପ�ାୟ ଚାଳିଶି ଲi 

ବାସିHା ତାଲିକାେର ନିଜ ନାମ ପାଇନଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ େନଇ अେନକ ରାଜେନୖତିକ 

ସଂକଟ େଦଖା େଦଇଥିଲା େସେତେବେଳ ସରକାର େଘାଷଣା କରିଥିେଲ େଯ ଏହି 

ତାଲିକା ପ�ାର ିକ ପଯ��ାୟର ମାତ�  ଏହାକୁ ପେର ତ� �ଟି ସଂେଶାଧନ କରାଯାଇ ପ�କାଶ 

କରାଯିବ अଗ�ମାସ େଶଷ ଦିନ ଏହି ତାଲିକାର ପ�କାଶନ ପେର ପ�ାୟ ଉେଣଇଶି ଲi 

େଲାକ ଏହିଭଳି अଛqି େଯଉଁମାେନ अନଧିକୃତ ଭାବେର ଭାରତେର ବସବାସ କରୁଛqି 

େସମାେନ ବ}ଳାେଦଶୀ େହାଇପାରqି େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି 

ଗୃହମ�ୀ ଶ�ୀ अମିତ୍ ଶାହ େଘାଷଣା କରିଛqି େଯ େକୗଣସି ବି अନଧିକୃତ ବ��ି0ୁ 

ଭାରତେର ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହ^ ଏହି ତାଲିକା େଘାଷଣା େହବାପେର ଦିଲE ୀ ବିେଜପି 

ପ�ମୁଖ ମେନାଜ ତିୱାରୀ ଦିଲE ୀେର ମଧ� ଏନ୍ ଆର୍ ସି କରିବାପାଇଁ ଦାବୀ କରିଛqି, ଏବଂ 

ଓଡ଼ିଶାେର अନୁପ�େବଶ କରିଥିବା ବ}ଳାେଦଶୀ ନାଗରିକ0ୁ ବାହାର କରିବାପାଇଁ 

ଏନଆର୍ ସି କରିବା ଦାବୀ ଉଠିଛି 

୧୪. ପାକିdାନ ବିେଦଶମ�ୀ କହିେଲ ଜ��କାଶK ୀର ଭାରତ अଂଶ 

ମ}ଳାବାର ଦିନ ପାକିdାନର ବିେଦଶ ମ�ୀ ଶାହ୍ ମହ�ଦ କୁେରଶୀ ସା�ାଦିକ0 ପ�ଶ�ର 

ଉcର େଦଇ କାଶK ୀରକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜ� େବାଲି କହିଛqି େସ କହିଥିେଲ େଯ ଭାରତ 

ବିଶ�କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି େଯ କାଶK ୀରେର ସବୁକିଛି ସାମାନ� େହାଇଛି, କିl େକୗଣସି 

अqରା�� ୀୟ ଗଣମାଧ�ମକୁ, ସଂ�ା, ସଂଗଠନ ବା େବସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ଭାରତୀୟ 

କାଶK ୀରେର ପ�େବଶ କରିବା अଧିକାର େଦଉନାହ^  

ବିଳ�େର େହେଲ ସୁ�ା ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ େବାମାର ଧମକ େଦଉଥିବା ପାକିdାନ 
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େଶଷେର ମାନିଲା େଯ କାଶK ୀର ଭାରତର ହ^ अଂଶ 

୧୫. ଚୀନ ଓ ପାକିdାନର ମିଳିତ ବିବୃcିେର କାଶK ୀର 

ଚୀନ େବୖେଦଶିକ ମ�ୀ ୱା}୍ ୟି0 ପାକିdାନ ଯାତ� ା ପେର ଉଭୟ େଦଶ ମିଳିତ ବିବୃcିେର 

କାଶK ୀର ବିଷୟ ଉେଲE ଖ କରିଥିବା କଥାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିHା 

କରିଛqି େବୖେଦଶିକ ବିଭାଗ ପ�ବ�ା ରବୀଶ କୁମାର ଜଣାଇଛqି େଯ ଚୀନ 1ାରା ପାକ୍ 

अଧିକୃତ କାଶK ୀରେର ନିମ�ାଣାଧୀନ ଚୀନ୍ ପାକିdାନ ଇେକାେନାମିକ୍ କରିଡର୍ ପ�କ~ 

େବଆଇନ୍ ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ୧୯୪୭ ପେର ସ�ାଧୀନ ଭାରତର ଜ��କାଶK ୀର ରାଜ�ର 

ଏକ अ�ଳକୁ ପାକିdାନ अନଧିକୃତ ଭାବେର ନିଜ अ�ିଆରେର ରଖିବା ସହ ଏହାକୁ 

ଆଜାଦ୍ କାଶK ୀର େବାଲି କହି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି अ�ଳେର ଚୀନ ନିଜର ବିକାେଶାନK �ଖୀ 

ପ�କ~ ସିପିଇସି ନିମ�ାଣ କରୁଛି କିl ଭାରତ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିHା କରୁଛି 

୧୬. େଶଷମୁହୂc�େର ନିରାଶ କଲା ଚH�ଯାନ-୨ 

ଭାରତର अତି ଆକାଂiିତ ଚH�ଯାନ-୨ ପରିେଯାଜନା ସଫଳତାର ସହ କାଯ��କାରୀ 

େହବାପେର ଏହା ଗତ ଆଠ ତାରିଖ ମଧ�ରାତ� ୀେର ଚH�ର ଦiିଣ େମରୁେର ଓହE ାଇବା 

େଯାଜନା ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ େଦଶବ�ାପୀ ଜନ ସେଚତନତା ସୃ�ି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 

अେନକ େଲାକ ଏହା େଦଖିବାପାଇଁ अେପiା କରିଥିେଲ ଏହି କାଯ��କ�ମକୁ ପ�ତ�i ଭାେବ 

େଦଖିବାପାଇଁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଶ�ୀ େମାଦୀ େବ}ାଲୁରୁ �ିତ ଇେସ�ା କାଯ��ାଳୟେର ନିେଜ 

ଉପ�ିତ ଥିେଲ 

େଯାଜନା ମୁତାବକ ଚH�ଯାନରୁ ବିକ�ମ ଲ�ାtର ସଫଳତାର ସହ ଓହE ାଇଥିଲା କିl ଚH�ର 

ପୃ2କୁ ଛୁଇଁବାର ମାତ�  ଦୁଇ କିେଲାମିଟର ପବୂ�ରୁ ଏହାର େଯାଗାେଯାଗ ଇେସ�ା େକH�  ସହ 
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ବି�ିନ�  େହାଇଥିଲା ଏହାପେର ବିକ�ମ ପହ�ିଲା ନା ନାହ^ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ଏହାକୁ 

େନଇ େଦଶବ�ାପୀ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ େଖଳି ଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟେର ଇେସ�ାର 

େବୖ¤ାନିକ ମାନ0ୁ ଏବଂ େଦଶବାସୀ0ୁ ଉଦ୍ େବାଧନ େଦଇ ଶ�ୀ େମାଦୀ କହିଥିେଲ େଯ 

ଆେମ ବିଫଳ େହାଇନାହୁଁ ପ�େଚ�ା ପୁଣି କରାଯିବ କିl ସାମୟିକ ବିଫଳତାେର କାHି 

ପକାଇଥିବା ଇେସ�ାର ନିେ��ଶକ େକ ଶିବନ0ୁ େଯଉଁଭଳି ଭାବେର େମାଦୀ ଆଲି}ନ କରି 

ସମେବଦନା ଜଣାଇ ସାହାସ ଓ େଧୖଯ�� େଦଇଥିେଲ େସଥିପାଇଁ େସ ପୁଣିଥେର 

େଦଶବାସୀ0 ଦୃ�ିେର ମହାନ େହାଇଯାଇଥିେଲ  

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଗତକାଲି ଏହି ଲ�ାtରକୁ ଚH�ପୃ2େର ଉcାପଛବି (ଥମ�ାଲ୍ ଇେମଜ୍) 

1ାରା ଚିହ�ଟ କରାଯିବାପେର ଭାରତ ଦiିଣ େମରୁେର ପହ�ିଥିବା ପ�ମାଣିତ େହାଇଥିଲା 

ଯଦିଓ ବc�ମାନ ସୁ�ା ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ପ�କାର େଯାଗାେଯାଗ ସ ବ େହାଇ 

ପାରିନାହ^ କିl େବୖ¤ାନିକ ମାେନ ସକାରାତK କ ଭାବେର ନିରqର ପ�େଚ�ା ଜାରୀ 

ରଖିଛqି 

୧୭. େଦଶେର ଚ��ାେର ରହିଛି ନୂତନ ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମ 

अେନକ ବଷ�ରୁ ପ�ଚଳିତ େମାଟର େଭହିକଲ୍ ଆ�େର ବ�ାପକ ପରିବc�ନ କରାଯାଇଛି 

ଏବଂ ଏଥିେର ଥିବା ଦtାେଦଶ ପ�ାବଧାନକୁ ବହୁଳ ମାତ� ାେର ବୃ�ି କରାଯାଇଛି, େଯଉଁ 

େଦାଷପାଇଁ ଆଗରୁ ଆପଣ0ୁ ମାତ�  ଶେହ ଦୁଇଶହ କି�ା ପା�ଶହ େଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା 

ଏେବ େସହି େଦାଷପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଆର  କରି ଦଶହଜାର ପଯ��q ଦtର ବିଧାନ 

କରାଯାଇଛି ଏହାଫଳେର େଦଶେର ବ�ାପକ ଜନअସେqାଷ ସୃ�ି େହାଇଛି  

ଚଳିତ ମାସ ପହିଲାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ େହବାର କିଛି ଘ�ା ମଧ�େର ଦିଲE ୀ ନିକଟେର 
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ଜେଣ ବ��ି0ୁ ଏହି ନିୟମ अqଭ�ୂ� ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ�  ନଥିବା, ଡ� ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ ସ 

ନଥିବା ଏବଂ େହଲ୍ େମଟ୍ ନ ପିoିଥିବା େହତୁ ୨୩ ହଜାର ଟ0ାର ଚାଲାଣ 

କଟାଯାଇଥିଲା ସଂପୃ� ବ��ି େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଏହାକୁ େନଇ ବ�ାପକ ପ�ସାର କରି 

ଜଣାଇଥିେଲ େଯ ମାତ�  ପHର ହଜାର ଟ0ାର >ୁଟି ପାଇଁ େତଇଶି ହଜାର ଟ0ାର ତt 

େସ କାହ^କି େଦେବ େଦଖୁ େଦଖୁ ଏହିଭଳି अେନକ ଚାଲାଣ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର 

ପ�ସାର େହବାର ଲାଗିଲା େକଉଁଠି େତଇଶି ତ େକଉଁଠି ସତଚାଳିଶି, େକଉଁଠି ପଚାଶ ତ 

େକଉଁଠି अଶୀ ହଜାର ଏହାକୁ େନଇ େଲାକମାନ0 ମଧ�େର େକ� ାଧ ଜାଗ�ତ େହଉଥିବା 

େବେଳ अେନେକ ଏହାକୁ ନିHା କରିଥିେଲ କିl ଏହାଫଳେର अେନକ ବ��ି ନିଜର 

େବଖିଆଲି ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ଦୂର େହାଇ ପାରିଛqି ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହାର ସୁଫଳ 

ନି�ୟ େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ 

ଗତକାଲି ଭୁବେନଶ�ର ରାଜମହଲ ଛକେର କc�ବ�ରତ ଟ�ାଫିକ୍ କେନ�ବଳ ଜେଣ 

ବ��ି0 ଚାଳାଣ କାଟୁଥିବା େବେଳ ଉପ�ିତ ଜନତା0 ମଧ�େର େକ� ାଧ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ 

େସମାେନ ସମd ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ�  େଦଖିବାକୁ ଦାବୀ କରିଥିେଲ अବ�ା 

ଏଭଳି େହାଇଥିଲା େଯ ଉ�ପଦ� େପାଲିସ अଧିକାରୀ େସଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ� 

େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଉତ�� ଜନତା0ୁ ଶାq କରିବା अସ ବ େହାଇପଡ଼ିବା ପେର 

େପାଲିସ ପiରୁ ମୃଦୁ ଲାଠିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିେର अେନକ ବ��ି ଆହତ 

େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା ଏହାକୁ େନଇ େକେତ अସେqାଷ ଜନତା0 ମଧ�େର ରହିଛି ତାହାର 

ଏକ ଚିତ�  କାଲି େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ�ମ�ୀ ଶ�ୀ ନବୀନ ପ.ନାୟକ ଆଗାମୀ ତିନିମାସ ପାଇଁ 
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ଟ�ାଫିକ୍ ନିୟମ େକାହଳ କରାଯିବା େନଇ େଘାଷଣା କରିବା ସହ ଏହି ସମୟ ସୀମା 

ମଧ�େର ସମେd ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଆନୁସ}ିକ କାଗଜପତ�  େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ ନିେ��ଶ ମଧ� 

େଦଇଛqି 

ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ନିୟମ ପ�କାଶିତ େହବାପେର अେନକ ବ��ି ଏେବ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ�  

େଯାଗାଡ଼ କରିବାପାଇଁ ବିଭିନ�  ସଡ଼କ ପରିବହନ କାଯ��ାଳୟ, ପ�ଦୁଷଣ ପରୀiଣ େକH�  

ଆଗେର ଧାଡ଼ି ବାoିଥିବା େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆବଶ�କ अନୁସାେର ମାନବ ସ�ଳ 

अଭାବେର अେନକ ବ��ି ଏହି ସବୁ �ାନେର अଯଥା ହଇରାଣ େହଉଥିବା େଦଖିବାକୁ 

ମିଳୁଛି 

अତ�q ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ଲାଗୁ େହଉଥିବା େହତୁ 

େଲାକମାେନ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁନାହାqି ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନେର େପେଟ�ାଲ୍ 

ପ%ମାନ0େର अନୁ�ନ ଚାଳିଶି େକାଟି ଟ0ାର iତି େହାଇଛି େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି, କିl 

ଖୁସିର ବିଷୟ େଲାକମାେନ ସାମାଜିକ ପରିବହନ ବ�ବ�ା ଉପେର अଧିକ ନିଭ�ରଶୀଳ 

େହଉଛqି ଏବଂ େପେଟ�ାଲିୟମ େତୖଳର ବ�ବହାର କମ େହବାେର ଲାଗିଛି 

୧୮. ଭାରତୀୟ ବାୟୁେସନାେର ସାମିଲ୍ େହଲା ଆପାେଚ େହଲିକ�ର 

ଆେମରିକା େସୖନ�ବାହିନୀର ସବୁଠାରୁ ନିଭ�ରେଯାଗ� େହଲିକ�ର ଆପାେଚ ବc�ମାନ 

ଭାରତୀୟ େସନାବାହିନୀେର ସାମିଲ େହାଇଛି ଆେମରିକାଠାରୁ ପ�dାବିତ ଚବିଶିଟି 

ଆପାେଚ େହଲିକ�ରର ପ�ଥମ କିdିେର ଆଠଟି ଆପାେଚ େହଲିକ�ର ଭାରତେର 

ପହ�ିବାପେର ଆନୁ2ାନିକ ଭାବେର େସମାନ0ୁ େସନାବାହିନୀେର ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି 

ସଚୂନାେଯାଗ�୍ େଯ ଏହି ୨୪ଟି ଆପାେଚ େହଲିକ�ର ଭାରତ ପାକିdାନ ଏବଂ ଚୀନ 
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ସୀମାେର ମୃତୟନ କରିବ ଏବଂ ଏହାଫଳେର େଦଶର ଆqରିକ ସୁରiା ସେମତ 

ସୀମାେରଖାେର େକୗଣସି ପ�କାରର ଉେcଜନାକୁ ତ� ରାନି� ତ ଭାବେର ପ�ତିହତ କରିେହବ 

୧୯. ଭାରତ େଦବ ରୁଷକୁ ଋଣ 

ବିଗତ ଦିନେର ଋଷଗd ସମୟେର ଋଷର ପବୂ�ା�ଳ ଉନ� ତି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ 

ବିଲିୟନ ଆେମରିକୀୟ ଡଲାର ସହାୟତା େଦେବ େବାଲି କଥା େଦଇଛqି ତିନିଦିନିଆ 

ଋଷ ଗd ସମୟେର अେନକ ବିଷୟେର ସoି ସ�ାiରିତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାଫଳେର 

ଉଭୟ େଦଶ ଲାଭବାନ େହେବ େବାଲି ମିଳିତ ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି େସ ଯା େହଉ ଭାରତ 

ଭଳି ଏହ ପ�ଗତିଶୀଳ ରା��  ଋଷ ପରି ଏକ ରା�� କୁ ଆଥzକ ସହାୟତା େଦଇ ପାରିବ େବାଲି 

ଚିqା କେଲ ଛାତି ଗବ�େର ଫୁଲିଯାଉଛି 

୨୦. ପାକିdାନ ଭାରତରୁ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ କରିବ 

ଧାରା ୩୭୦ ଉେ�ଦ ପେର  ତ� ରାନି� ତ କାଯ��ାନୁ2ାନ କରି ପାକିdାନ ଭାରତ ସହ ସମd 

ବାଣିଜି�କ ସ%କ� ବି�ିନ�  କରିଥିଲା କିl େଦଶେର ଔଷଧ अଭାବ େହବାପେର ନିଜଆଡୁ 

ପୁଣି ଭାରତରୁ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ କରିବାପାଇଁ ଆେବଦନ କରିଛି ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ 

ପ�ତିବଷ� େକାଟି େକାଟି ଟ0ାର ଔଷଦ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରି ପାକିdାନ ସ�ା��େସବା 

େଯାଗାଇଥାଏ ଯiK ା, କୁ2େରାଗ ସେମତ अେନକ ବିପଦଜନକ େରାଗପାଇଁ ଔଷଦ 

ଭାରତଠାରୁ ହ^ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ 

ଏଠାେର ଆଉେଗାଟିଏ ଉେଲE ଖନୀୟ ଖବର ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି େଯ େଯଉଁ ପାକିdାନ ପ�ତି 

କଥାେର ସଂଯୁ� ଆରବ अମିରାତକୁ ନିଜର ଆତK ୀୟ େବାଲି ଦଶ�ାଉଥିବା େବେଳ ବିଗତ 

ଦିନେର ୟୁଏଇେର କାଯ��କରୁଥିବା ପାକିdାନୀ ମଳୂର ଡା�ରମାନ0ୁ अେବୖଧ େବାଲି 
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େଘାଷଣା କରି େସମାନ0ୁ କାଯ��ରୁ ନିଲମି�ତ କରିଛି 

अେନକ ଘଟଣା ଦୁଘ�ଟଣାର ସମୟ େକମିତି ବିତିଯାଉଛି ଜଣାପଡୁନି ବିଗତ ଦିନେର 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ପାଇଁ ଆପଣମାନ0 େସ�ହ ଓ ଶ��ା अେନକ ଗୁଣେର ବୃ�ିପାଇଛି 

ଆଶା କରୁଛି ଏହିଭଳି ଏହା ବୃ�ିପାଇବ େଯେତେବେଳ ସବୁ ସାହିତ� ସଭାେର ଏବଂ 

ସଂଗଠନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ�ତି ବିପଦ ଭଳି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ ମନେର ଦୃଢ଼ ଆଶା 

ସଂଚାର ହୁଏ େଯ ଆପଣ0 ଭଳି ଗୁଣଗ�ାହୀ ସାହିତ�େପ�ମୀ ଥିେଲ ଏହା କଦାପି ସ ବ 

ନୁେହଁ 

ଆଶା କରୁଛି ଚଳିତ ମାସର ଆହ� ାନ ଆପଣ0ୁ ଭଲ ଲାଗିବ 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ 

ପ�ତି2ାତା - ସ%ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ରାଜ� अଧିକାର 

 ଦୁଇ ଭାଇ अେନକ କିଛି अଭି¤ତା ହାସଲ କରିେନେଲଣି। ଏ 

ଭିତେର କିଛି ମାସ କଟିଯାଇଛି। େସମାେନ ଖୁବ ସାବଧାନତାର ସହ 

ଜୀବନ ବିତାଉଛqି। େକଉଁ ଦଳ ସହ ଲଢାଇ କରି ନାହାqି। ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ 

େସମାନ0ୁ େମାେଟ ଇ�ା େହଉନଥିଲା। ନିଜ ଭିତେର अସୁମାରୀ ଶ�ିର ପ�ବାହ अନୁଭବ 

କରୁଥିେଲ। ଏେବ ସହଜେର େସମାେନ ଶିକାରମାନ0ୁ ତଂଟି ଝୁଣି ମାରି େଦଉଛqି। ତା0 

ଥାବା ମାଡେର ହରିଣ ଏକଥେର ତେଳ ପଡି ମରିଯାଉଛି। ଏମାେନ ଶ�ିଶାଳୀ 

େହାଇଗେଲଣି। ଏେବ ଦୁଇ ତରୁଣ ସିଂହ ନିଜ अ�ିଆରର ଏକ ରାଜ� ରଖିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିେଲ।  

 ଏକ अoାରିଆ ରାତି, ଗିର୍  ଜ}ଲେର अେନକ ସିଂହର ଗଜ�ନ କରୁଥିେଲ। ଏ ସିଂହ 

ଦୁେହଁ ଏମିତି ଏକ ସିଂହର ଗଜ�ନ ପାଖେର ଶୁଣିେଲ। େତଣୁ ବc�ମାନ ଜଣାପଡିଲା ପାଖେର 

ଥିବା ରାଜ�ର ପରିଧି ଓ ସାମ�ାଜ�ର �ିତି। େସ ଗ§�ନେର ଗଛ ପବ�ତ ହଲି ଯାଉ ନଥିଲା। 

େବାଧହୁଏ ରାଜ�ଧିପତି ଟିେକ ବୟ> େହାଇ ଆସିଲାଣି ଏ ଏହାହ^ ସୁବ'� ସୁେଯାଗ।  

 ଜୟ, ଗ§�ନ ଶୁଣିଲୁ - ବିଜୟ କହିଲା। 

 ଗଛ, ପବନ ତ କାହ^ ଥରିଗଲା ନାହ^।- ଜୟ କହିଲା। ଜୟ ଆଖି ତାରା ଭଳି 

ଜଳୁଥିଲା। ଏକ ଶ�ିଶାଳୀ ସିଂହର ଆଖି ସବୁେବେଳ ଜଳୁଥାଏ। 

 अଥ� ବୁଝିପାରୁଛୁ? - ବିଜୟ କହିଲା। ତା ମୁହଁେର ଆନHର ଭାବ। ପାଖେର ସିଂହ 

अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 
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अଛି। କିl ଗ§�ନରୁ ଲାଗୁଛି ଏେତ ଶ�ିଶାଳୀ ନୁେହଁ। ଶ�ିଶାଳୀ ସିଂହର ଗ§�ନେର 

ଆକାଶ ପାତାଳ କ%ିଯାଏ। େସ କ%ନ ନାହ^।  

 ଏମିତିଆ ସିଂହଠାରୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହ^। ନିଜର ଭାଗ� ପରୀiା କରାଯାଇପାେର। 

େତଣୁ ଦୁେହଁ େସ ରାଜ� अ�ିଆର କରିବା ପାଇଁ େବଗେର ଆେଗଇ ଗେଲ। େସଇଠି 

େସମାନ0ର ଶ�ି େଦଖାଇେବ ଆଉ ପୁରୁଣା ସିଂହକୁ ତଡିେଦେବ। େସମାେନ ରାତିେର 

ପାଖ ସିଂହର अଂଚଳକୁ ଆସିଗେଲ। ଦିନେର େସମାେନ ଦଳପତି ସିଂହର ଶ�ି ପରୀiା 

କରିେବ।  

 ପ�ଥେମ ଛପିକରି େସ ସିଂହର ଆକାର ଆଉ ଶ�ି ଆକଳନ କରିେବ। ଜିତିବାର 

ସ ାବନା ଥିେଲ ଷ¨ୁଆସୀ ଆକ�ମଣ କରିେବ। ଦୁଇଟି ସିଂହର ଆହ©ାନ ନଥିଲା अଥ�ାତ 

ଏଠି ଏ अଂଚଳ ଏକ ସିଂହର अଧିକାରେର अଛି।  

 ବିଜୟ, ଡର ଲାଗୁଛି କି? - ଜୟ କହିଲା। ତାର ସ©ର ଉେcଜନାେର ଥରୁଥିଲ। ଏହା 

କ%ନ ନୁେହଁ। େସ ଥରେର କିଛି ଡର ନଥିଲା। ନିଜ ପାଖର ସାଥିକୁ ସାହାସ େଦବା 

ଦରକାର। 

 ନାହ^। - ବିଜୟ କହିଲା।  

 ସ©ରରୁ ଲାଗୁଛି, अେପiାକୃତ ବୟ> ସିଂହ। କିl ଦଳର ରାଜା େହତୁ ଆେମ ତାକୁ 

େହୟ କରିବା ନାହ^। ତାର ଶ�ି ପ�ଥେମ ଆକଳନ କରିେନବା। େଜାର ଚାଲି, ଗ§�ନ 

େହଉଛି ସିଂହର ସାମଥ��ର ପରିଚାୟକ। େସମିତି କାହ^ ଜଣାପଡୁନି। ଯଦି ଖୁବ େଜାରେର 

ଆମକୁ େସ େଖଦିବ େତେବ ତାର ଶ�ି अଛି େବାଲି ଜଣା ପଡିଯିବା – ବିଜୟ ନିଜର ବୁ�ି 

ବିେବକ ଖଟାଇ ନିଜର ମqବ� ରଖୁଥିଲା। 

 ସିଂହମାନ0 ଯୁ�େର ବୁ�ିର ମଧ� ଆବଶ�କତା अଛି। େସମାେନ ନିଜ ଭିତେର 
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ଆେଲାଚନା କରିେନେଲ। ନିଜର ମୁt ଘଷା ଘଷି େହେଲ। ଏମିତି କରି ଜେଣ ଜଣ0ୁ 

ସାହାସ େଦଉଥିଲା। ଏମିତି ଯୁ�େର ଭୟ0ର ଆଘାତ ଲାଗିପାେର ବା ମୃତୁ� 

େହାଇପାେର। େତଣୁ ନିଜ ଭିତର ସାହାସ ଆଉ ଶ�ିକୁ ଉ§ିବୀତ କରିବା अତି ଆବଶ�କ।  

 ସକାଳ ଟିେକ ଗଡି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ପୁରୁଣା ସିଂହର अଂଚଳକୁ ଚାଲିଆସିେଲ।  

ଏ अଂଚଳ ଟିେକ ଶୁଖିଲା। େବଶୀ ଘାସ ନଥିଲା। अ~ ପଥୁରିଆ ଯାଗା। କିl ପାଣି ଥିଲା। 

ପାଣି ପାଖେର ସିଂହ ସହଜେର ଶିକାର କରି େନଇପାେର। େସମାେନ ଦୂରରୁ ଏକ ବୁଦା 

ଗହଳରୁ ଉtିେଲ। କିଛି ସିଂହୀ ଆଉ ଏକ ସିଂହ ଦିଶୁଥିେଲ। େସମାେନ ଧିେର େଦୗଡିେଲ। 

େସମାନ0 ସବୁ ଇHି�ୟ ଜାଗ�ତ ଥିଲା। କାନ, ଆଖି, ନାକ େଖାଲାଥିଲା। ସବୁ ଶ« 

େସମାେନ ଶୁଣୁଥିେଲ। େସଠିକାର କc�ା ସିଂହ ନିଜ ଆଗେର ଥିବା ବିପଦକୁ ଜାଣିପାରିଲା। 

ଜାଣିପାରିଲା େଯ ଦୁଇଟି ସିଂହ ଆସି ତାର अଧିକାର ଛଡାଇ େନବାକୁ ଚାହୁଁଛqି। େସ 

ବହୁତ ସାହାସୀ ଥିଲା। େତଣୁ ଯୁ� କରିବାକୁ ପ�dୁତ େହଲା ଆଉ ଖୁବ୍ େଜାରେର ଗଜ�ନ 

କଲା। ଏେବ ତାର ଗ§�ନ େଜାରେର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। େସ ଗ§�ନରୁ ତାର ଶ�ି अନ� 

ସିଂହମାେନ ତଉଲୁଥିେଲ।  

 ସିଂହଟି अେପiାକୃତ ବୟ>। ଦଳର େନତୃତ© ପ�ାୟ ୩ ବଷ� େହଲା େନଲାଣି। 

ଦଳେର ସବୁ ଛୁଆ ତାର ଔରସରୁ ଜାତ େହାଇଛqି। ଆଗରୁ ତାର ଦଳ ପ�ତି अେନକ 

ଆକ�ମଣ େହାଇଛି। କିl ସବୁ ଆକ�ମଣକୁ େସ ପ�ତିହତ କରିଛି ଆଉ ଆକ�ମଣକାରୀ 

ମାନ0ୁ ଉପଯୁ� ଶାdି େଦଇଛି। ଏେବ ତାର ବୟସ କିଛି ଆେଗଇ ଗଲାଣି। େଦହେର 

ଆଗଭଳି ଶ� ନାହ^। ତଥାପି ବି େସ ଏେତ ଶ�ିହୀନ ନୁେହଁ। େସ ପୁଣିଥେର ଖୁବ 

େଜାରେର ଗଜ�ନ କଲା। ତାର ସିଂହୀମାେନ ତାକୁ अନାଉଥିେଲ। ଏପେଟ ତାର 

ସିଂହୀମାେନ ମଧ� ଡରିଯାଇଥାqି। ଯଦି ତା0 ରiାକc�ା ସିଂହ ମୃତୁ�ବରଣ କେର େତେବ 
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େସମାନ0ୁ ମଧ� ମାରି ଦିଆଯାଇପାେର।  

 ବାସ୍, अେନକ ସମୟ ଧରି ନିଃdvତା। ଦୁଇ ପi अପର ପiର ଶ�ି ତଉଲୁଥିେଲ। 

ଦୁଇ ପiରୁ କିଛି ଗଜ�ନ ନଥିଲା। ଯୁ� ଆର  ପବୂ�ରୁ ପ�ଥେମ େଯା�ାମାେନ अନ� ପiର 

ଶ�ି ଆକଳନ କରqି ଆଉ େସମାନ0 େକୗଶଳ ଭାବqି। ସିଂହମାେନ େହଉଛqି େଶ�2 

େଯା�ା। େସମାେନ ଛଳ େକୗଶଳର ସାହାରା ନିअqି ନାହ^। ସ��ଖ ଯୁ�େର ପ�ତିଦ©Hୀ0ୁ 

ହରାଇବାକୁ ପ�ାଧାନ� ଦିअqି। େସମାନ0 ଲା}ୁଡ ଟିକିଏ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଆଉ 

ହଲୁଥିଲା। େସମାେନ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ ପ�dୁତ। େସମାେନ ଜେଣ ଜଣକୁ ଭଲ ଭାେବ 

େଦଖୁଥିେଲ। ଆଖି ତରାଟି ଯାଇଛି। େକଶର ଠିଆ େହାଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଦାq ଏେଡ ଏେଡ 

େଦଖା ଯାଉଛି। ନିଜର ସବୁ अ¬କୁ େସମାେନ ସଜ କରୁଥିେଲ। ସିଂହ0ର ଭୟ0ର 

ମୁହଁେର ଆଖିମାନ ଜଳୁଥିଲା।  

 ଏ ନୂଆସିଂହ ଦୁେହଁ ଗ§�ନେର କିଛି ଡରିେଲ ନାହ^। ହଠାତ୍ ଏ ଦୁଇ ସିଂହ ପ�ବଳ 

ଗଜ�ନ କରି େସଠାକାର अଧିକc�ା ସିଂହକୁ ଆକ�ମଣ କେଲ। ଏମାନ0 ମିଶି�ତ ଗ§�ନ 

ଘଡଘଡିଠାରୁ अଧିକ ଶ« କରୁଥିଲା। ସମେd dv େହାଇଗେଲ।  

 ତାପେର ତୁମୁଳ ସଂଗ�ାମ େହଲା। ଜେଣ ଜଣ0ୁ ମାରି େଦବା ପାଇଁ େଚ�ା 

କରୁଥାqି। ନିଜର ଥାବାକୁ ଖୁବ େଜାରେର ମାରୁଥାqି। ଟିକିଏ ସୁେଯାଗ ମିଳିେଲ 

େଜାରେର କାମୁଡି େଦଉଥାqି। କିl ଏମାେନ ଦୁଇଟି अ~ ବୟ> ସିଂହ। େଦହେର ନବ 

ଶ�ି ଭରପରୂ अଛି। ଏ ଲେଢଇେର ଜିତିେଲ େସମାନ0ୁ ନୂଆ ସାମ�ାଜ� ମିଳିବ। େତଣୁ 

ଦୁଇ ଭାଇ ଖୁବ େଜାରେର ଲଢାଇ କରୁଥାqି। େସମାେନ ଷ¨ୁଆସୀ ଆକ�ମଣ କରୁଥିେଲ। 

ବୁଢା ସିଂହ ଜଣ0 ଆେଡ ତଡିେଲ अନ� ଭାଇଟି କଡରୁ ଆସି ଖୁବ େଜାରେର କମୁଡି 

େଦଉଥିଲା। ଏପଟକୁ ବୁଲିବାମାେତ�  अନ�ପଟୁ ଆର ଭାଇଟି କାମୁଡି େଦଉଥିଲା। ଏହି 
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କାରଣରୁ ବୁଢା ସିଂହକୁ ଲଢାଇ କରିବାକୁ ଖୁବ अସୁବିଧା େହଉଥିଲା। ବୟ> ସିଂହଟି 

ଏମାନ0 ଭଳିଆ ଆଉ ପ�ତାପୀ ନଥିଲା। େସ ଥକି ଯାଉଥିଲା। ଏମାେନ ତାକୁ अେନକ 

ଥର ତେଳ ପକାଇେଦଇ ଝୁଣି ପକାଇେଲ। अବଶ� ତାର େବକ କାମୁଡି ତାର ଶ©ାସ େରାଧ 

କରିପାରି ନାହାqି।  

 ଏମାନ0 କାମୁଡାେର ତାର େଦହସାରା ର� ଝରୁଥିଲା। େସ ବହୁତ ଘାଇଲା େହାଇ 

ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଏ ଦୁଇଜଣ ଷ¨ୁଆସୀ ଆକ�ମଣ କରି ଖୁବ ଜଲଦି ହରାଇେଦେଲ। 

ପବୂ�ର अଧିକc�ା ସିଂହ ବହୁ େଚ�ା କଲା। କିl ଆଉ ପାରିଲା ନାହ^। ଏ ପ�ତାପୀ 

ସିଂହମାନ0ୁ ହରାଇ େହଉନଥିଲା। େସ ସିଂହଟି ନିଜ ରାଜ� ହରାଇ ପ�ାଣ ବିକଳେର 

ପଳାୟନ କଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ତାକୁ अେନକ ଦୂର ଯାଏଁ େଖଦିେଲ। ଦିେନ ଏେଡ ପ�ତାପୀ 

ସିଂହ ଆଜି ରାଜ�ଚୁ�ତ େହଲା। ତାର ମୁt ତଳୁଆ େହାଇଯାଇଥିଲା। େକଶର ସବୁ ନଇଁ 

ଯାଇଥିଲା। ଧଳିୂେର ତାର େଦହ ଭରିଯାଇଥିଲା। େସ ସିଂହଟା ପ�ାଣ ବିକଳେର 

େଦୗଡୁଥାଏ।  

 ଏମାେନ ନିଜ ମୁt ଘଷି େହେଲ। ବିଜୟୀ େହାଇଛqି। ବc�ମାନ ଏ ସିଂହ ଦୁେହଁ 

अନ� ଏକ ରାଜ�ର ମଧ� अଧିକc�ା। ସବୁ ସିଂହୀ ଏମାନ0 अଧିନେର ରହିେବ। 

େସମାେନ ଏେବ ଖାଇବାେର अଧିକାର ଜମାଇେବ। ନିଜ ରାଜ�ର ସୀମା ନି��ାରଣ 

କରିେବ। ନିଜ ରାଜ�େର େସମାେନ ଗ§�ନ କରିେବ अେନକ ସିଂହୀ0 ସହିତ ଏମାନ0ର 

ମିଳନ େହବ। अେନକ ନୂଆ ସିଂହ ଜନK  େନେବ।  ସିଂହ ସାମ�ାଜ�ର ଏହାହ^ ନିୟମ।  

 ଏହି ଦଳର ସିଂହୀମାେନ ଖୁବ ଡରି ଯାଇଥିେଲ।  ନୂଆ ସିଂହମାେନ େସମାନ0 ସହ 

େକମିତି ବ�ବହାର କରିେବ ଜଣାନଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ସିଂହ ସିଂହୀମାନ0 ଆଡକୁ େଦୗଡି 

ଆସିେଲ। ଚାଲିେର ଔ�ତ�, ଆଉ ଆଖିରୁ ନିଆଁ ଝରୁଥିଲା। େସମାନ0 ଲା}ୁଡ ସବୁ 
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ଠିଆ େହାଇଥିଲା। ଜୟ ସବୁଠାରୁ ବୟ>ା ସିଂହୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା। େସ ସିଂହୀ ଟିକିଏ 

େଦୗଡି ପେଳଇ ଠିଆ େହାଇଗଲା। ଜୟ ପୁଣି ତାକୁ ଦୁଇପାଦ େଖଦିଲା। ସିଂହୀ ତେଳ ଗଡି 

ନିଜର ଆନୁଗତ� େଦଖାଇଲା। ଏମିତି ସବୁ ସିଂହୀ ଦୁଇ ସିଂହ0ୁ ଆନୁଗତ� େଦଖାଇେଲ। 

େସମାେନ ଏହି ସିଂହୀମାନ0 କାମୁଡିେଲ ନାହ^। ଆବଶ�କ ନାହ^। େସମାେନ ଏମାନ0 

ସାମ�ାଜ�ର ପ�ଜା। ଏମାେନ ଦୁଇ ଭାଇ0 ପାଇଁ ଶିକାର କରିେବ। 

 ଏ ଭିତେର ଏକ ସିଂହୀ ଟିେକ ପଛକୁ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାର ଦୁଇଟି ଶିଶୁ। ପୁରୁଣା 

ସିଂହର ସqାନ। ଜୟ ତାକୁ େଦଖିେଦଲା। େସ ବିଜୟ ଆଡକୁ अନାଇଲା। ବିଜୟ ମଧ� 

େସ ଛୁଆ ଦୁହ^0ୁ ଲi�କଲା। େସମାେନ ଠାରେର ନିଜ ଭିତେର କଥା େହାଇଗେଲ। 

େସଇ ଦୁଇ ଛୁଆ0ୁ ବଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଦଳେର େକବଳ େସମାନ0ର ସqାନ 

ରହିେବ।  ଜୟ ଡରି ଲୁଚୁଥିବା ଛୁଆ ମାନ0ୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆେଗଇଲା। ଛୁଆମାେନ 

ଡରି ବୁଦାତଳକୁ ଖସିଗେଲ। ନୂଆ ସିଂହ ବୁଦା ଆଡକୁ େଖଦି ଆସିଲା। ସିଂହୀମାେନ ଡରି 

ଠିଆ େହାଇଥାqି। କିl ଛୁଆ0ର ମା ଛୁଆ0ୁ ବଂେଚଇବାକୁ େଦୗଡି ଆସିଲା। େସ ଗଜ�ନ 

କରି ବଡ ସିଂହ ଜୟକୁ अଟକାଇ େଦଲା।  

 ଜୟ ସିଂହ ଆଉ ସିଂହୀ ଭିତେର ଥାବା ଯୁ� େହଉଥିଲା। ଏ ବଡ ସିଂହ ମାକୁ 

କାମୁଡିବାକୁ େବଶୀ େଚ�ା କରୁନଥିଲା। ତାବା ପ�ହାର ଦ©ାରା ତାର ଔ�ତ�େର ଶାdି 

େଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଥାବା ଦ©ାରା ତାକୁ ପ�ହାର କରୁଥିଲା। କତ�ା ସିଂହକୁ ଏକ ସିଂହୀ 

अଟକାଇ ପାେରନା। କିl ମା ଛୁଆ0ୁ ମରିବାକୁ େଦଇ ପାରିବନି। ମା େଯମିତି େହେଲ 

ଛୁଆ0ୁ ବଂେଚଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। େସ ନୂଆ ସିଂହର ଆେଗଇବାକୁ ଜଗୁଥିଲା। 

ନୂଆ ସିଂହ ସିଂହୀର ଔ�ତ� େଦଖି ନିଜର େକ� ାଧ ଆଉ ବିର�ି ପ�କାଶ କରୁଥିଲା। େସ ମା 

ସିଂହୀ ଆଡକୁ େଜାରେର େଖଦି ଆସିଲା। କିl ମା ସିଂହୀ େମାେଟ ରାdା ଛାଡିଲା ନାହ^। 
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ଏକ ପାେଚରୀ ଭଳି ଜୟ ସିଂହର ରାdା ଜଗି ଠିଆ େହଲା। େସମାନ0 ଭିତେର ଏକ ଥାବା 

ଯୁ� ଲାଗିଗଲା।   

 ଏ ଭିତେର अନ� ଭାଇ ବିଜୟ ବୁଦା ଗହଳିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବୁଦା ଗହଳିେର 

େଛାଟ ସିଂହ ଦୁେହଁ ଛପି ଯାଇଥିେଲ। ଏପେଟ ଜୟ ଆଉ ମା ସିଂହ ଭିତେର ଘମାେଘାଟ 

ଯୁ� ଲାଗିଥାଏ। ମା ସିଂହୀକୁ େକହି ସାଥି େଦଉନଥିେଲ। ମା ହାଲିଆ େହାଇ ଯାଉଥିଲା। 

କିl ପ�ାଣପେଣ ଜୟକୁ अଟକାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। ବିଜୟ ଏପେଟ ବୁଦା ଭିତରକୁ 

ଥାବା ପୁରାଇ ଏକ ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଛୁଆଟି ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବିକଳ େହଉଥାଏ 

କିl ବିଜୟ ଟିେକ ଦୟା ନେଦଖାଇ ନିମିଷେର ତାର ତଂଟି ଝୁଣି ମାରିେଦଲା। अନ� ଛୁଆଟି 

ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କିl େସ ମଧ� ନିଜର अନ� ଭାଇର ଦଶା ଲାଭ କଲା। ବିଜୟ 

ସାେ} ସାେ} କାମୁଡି ଛୁଆକୁ ମାରିେଦଲା।  ତାର ମୁହଁେର ର� ଲାଗିଥିଲା।  

 ଜୟ ଏକଥା ଲi� କରିଥିଲା। େସ ଲଢାଇ ବାହନାେର ମା’କୁ अଟକାଇଥିଲା। ମା 

ବିଜୟର ଚାଲ ବୁଝିନପାରୁ। ଏେଣ ବଡ ଭାଇ ଜୟ ଆଉ ଲଢାଇ କଲାନାହ^। େସମାନ0ର 

ଉେ�ଶ� ସାଧିତ େହାଇ ସାରଲାଣି ଆଉ ଏ ସିଂହୀ ସହ ଲେଢଇ କରି ଲାଭ କଣ? ପେର 

ଏ ସିଂହୀ ତ େସମାନ0 ସqାନର ମା େହବ। େସ ରହିଗଲା। 

 ସିଂହୀ ବୁଲିପଡି େଦଖିଲା ବିଜୟ ମୁହଁେର ର� ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଦୁେହଁ ତେଳ 

ପଡିଛqି। େସ ଛୁଆ ମାନ0 ପାଖକୁ େଦୗଡିଗଲା। େସେତେବଳକୁ ତାର ଛୁଆମାେନ 

ମରିଗେଲଣି। େସ ଚାଟିଲା କିl ବୃଥା। ତାର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ନଥିଲା। ଆଉ 

ଲେଢଇେର ମଲୂ� କଣ? କାହା ସ}େର ଲଢାଇ କରିବ। ତାର ମୁt ଝୁଲି ପଡିଲା। 

ଦୁଃଖେର अନ� ସିଂହୀ ମାନ0 ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣିକି ଏଇ ଦୁଇ ସିଂହ େସମାନ0ର 

ହତ�ାକତ�ା ଆଉ ବିଧାତା େହେବ। 
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 ଏମିତି ଦୁଇ ନବାଗତ ସିଂହ ପୁରୁଣା ସିଂହର ଦଳକୁ अଧିକାର କରିେନେଲ। ଏେବ 

ସବୁ ସିଂହୀ େସମାନ0 ନୃଶଂସତା େଦଖିେଲଣି। େସମାନ0ର ଆକ�ମଣର ତୀବ� ତା େଦଖି 

ସମେd ଡରି ଯାଇଛqି। ଦଳେର ଶୃଳା ରହିବ। େସମାେନ ନିଜକୁ ଚାଟି ସଫା କେଲ। 

अନ� ସିଂହୀମାେନ ଟିକିଏ ଦୂରେର େଶାଇ ରହିେଲ। େସମାେନ େପେଟଇ ପଡି ସିଂହୀ 

ଦଳକୁ अନାଇ ରହିେଲ।  

 େସମାନ0ର ମୁଖ� କାମ ଥିଲା ନିଜର ପରିଧିେର ପରିକ�ମଣ କରିବା। ଯଦି 

େସମାେନ େକଉଁଠି ନୂଆ ସିଂହକୁ େଦଖୁଥିେଲ ତାକୁ ତିେଳମାତ�  ଦୟା ନ କରି ଭଗାଉ ଥିେଲ 

କି�ା ମାରିେଦବାର େଚ�ା କରୁଥିେଲ। ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ अେନକ ସମୟ େଦବାକୁ 

ପଡୁଥିଲା। ତାଦ©ାରା ନିଜର ସିଂହୀ ଦଳଠାରୁ େସମାେନ अେନକ अଲଗା ରହୁଥିେଲ। ଏ 

ଦୁଇ ସିଂହ ନିଜର ବoୁତ© େଦଖାଇବା ପାଇଁ େବେଳେବେଳ କାoକୁ କାo ଘଷି େହଉଥିେଲ 

ବା ମୁtକୁ ମୁt ଘଷି େହଉଥିେଲ ଆଉ େଠଲା େଠଲି େହଉଥିେଲ। େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ 

େଯ ତା0ର ବoୁତା ହ^ ତା0ର ଶ�ି। ଏହାଦ©ାରା େସମାେନ ତା0ଠାରୁ ପରାକ�ମଶାଳୀ 

ସିଂହକୁ ମଧ� ହରାଇ େଦଇ ପାରିେବ। େସମାେନ ଏକ ସାମ�ାଜ� ଗଠନ କେଲ। େସହି 

ସାମ�ାଜ�େର अେନକ ନିୟମ ଥିଲା। ସିଂହୀମାେନ େସ ନିୟମ ସବୁକୁ अiେର अiେର 

ପାଳନ କରୁଥିେଲ। ଦଳର କେଠାର ନିୟମ େଯାଗୁ େସମାନ0 अଂଚଳ ବଢିଗଲା। େକଉଁ 

ନୂଆ ସିଂହ ଏପେଟ ଆସିବାକୁ ସାହାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲା। 
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ଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁ, , , , अoକାର ଜୀବନର ସଯୂ��ାେଲାକअoକାର ଜୀବନର ସଯୂ��ାେଲାକअoକାର ଜୀବନର ସଯୂ��ାେଲାକअoକାର ଜୀବନର ସଯୂ��ାେଲାକ    

କାହାଣୀ ନେବ ମସିହାର। ଆେମ ସବୁ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ ଛାଡି 

ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ0 ଭିତରୁ 

େକହି େସ ସମୟେର ଗଁାେର ରହି ପାଠ ପଢିଥିେବ େତେବ େମା ସହ 

ଏକମତ େହେବ େଯ ଗୁରୁ େସେତେବଳ ଆମ ଜୀବନେର କଣ ମହc© ରଖୁଥିେଲ। ପ�ାଥମିକ 

ବିଦ�ାଳୟେର ଦୁଇ ଜଣ ହ^ ଗୁରୁ ଥିେଲ। >ୁଲ ସରିଲା ବଷ� ମାେନ ପ�ମ େଶ�ଣୀେର ଗୁରୁ 

ଦiିଣା ସ�ରୂପ ଭଲ େଧାତି ଗାମୁଛା ନାରିେକଳ େଦଇ ଆଶୀବ�ାଦ େନଇ >ୁଲ ତ�ାଗ 

କରିଥାଉ। 

 େସ ଯାହା େହଉ ମଁୁ ଆଉ େମାର କିଛି ସହପାଠୀ ଘର ପାଖ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟେର 

ଷ2 େଶ�ଣୀେର ଜଏନ କଲୁ। ସତ କହିେଲ ଏବର ପାଠ ଆଉ ଆମ େବଳର ପାଠେର 

ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ। ଚତୁଥ� େଶ�ଣୀେର ଆେମ ଇଂରାଜୀର େବ� ଧରିବା 

ଶିଖିଥିଲୁ। କିl अସଲ ପାଠ ଷ2 େଶ�ଣୀେର ଯାଇକି ହୁଏ। ଆଉ ମଁୁ ପ�ମ େଶଷ ଯାଏଁ 

ଭଲକି >ୁଲେର ଯାଉନଥାଏ ପାଠ ତ େତଣିକି ଥାଉ। ଷ2 େଶ�ଣୀର ପାଠ େମା ପାଇଁ 

ଏମିତି ଥିଲା େଯମିତି ପହଁରା ଜାଣି ନଥିବା ପିଲାକୁ େନଇ ମଝି ଦରିଆେର ଫି}ିେଦଇ 

ଆସିବା। ସବୁଠୁ ବଡ କ� ଥିଲା ବିଶ�ାମିତ�  ସାର୍। ବାପ୍ େର ଠିକ୍ ନାମ ଖେt ପାଇଥିେଲ। 

ଯମ ସାଂେଗ ସମାନ େସ। େଶ�ଣୀେର େକହି େଗାଟାଏ ବି ପିଲା ଥିେବ ଯିଏ ତା0ୁ ପସH 

କରୁଥିେବ। ପାଠ ପଢା ଆର  େହଲା। ବିଶୁ ସାର୍ ଗଣିତ ପଢାqି। କିl ଗଣିତ ସବୁ 

ପାରମିତା ମିଶ� 
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ବା� େହାଇଯାଏ ମୁtେର କିଛି ପେଶନି। ଆଉ ତା ଉପେର କି େଛଚା େଲା ମା। ବାଡ଼ି 

ଖtକ ଏେବବି ମେନ ପଡି ଯାଉଛି। େଯାଡ଼ିଏ ଦିନ ଯାଇଛି ତାପେର ତ େମାର େପଟ କଟା 

ଆର  ଆଉ। ଆଉ କି >ୁଲ। ମାଆ େକେତ କଣ ବାଟି କି ପିଆଇଲା। ବାପା କ%ାଉtର 

ଡାକି କି େମଡିସିନ୍ ବି େଦେଲ େହେଲ ପା� ଦିନ େହଇଗଲା। କାଟୁଥିେଲ ତ ଭଲ େହବ। 

ଷ2 ଦିନ ସଂଧ�ାେର ମଁୁ ମନେମୗଜେର ଦାtେର େଖଳୁଥାଏ। ସାଥୀ ପିଲାମାେନ >ୁଲରୁ 

େଫରିବା େଦଖି ଇେଲଇ େହଉଥାଏ କି ହଠାତ୍ େମାର ନଜର ପଡିଲା େଗାଟିଏ ସାଇକଲ 

ଆଗେର ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ ଉପେର। ଚିହ� ା ଚିହ� ା। ବିଶୁ ସାର0 ସାଇକଲ। ଆଉ କି अଛି 

ପୁଣି େପଟ କାମୁଡି େଦୗଡିଲି ଘରକୁ। େଦଖିଲା େବଳକୁ ସାର୍ େମାରି ଘରକୁ ଆସିେଲ। 

େମାର େଗାଡ ହାତ ସବୁ ପିେଳହି ପାଣି। ମଁୁ ଯାଇ ସିଧା ଖୁଡି ପାଖେର ହାଜର। ଜାଣିଛି 

ଧରା ତ ପଡିଗଲିଣି େହେଲ ବାପା ବାେଡଇବାକୁ ଏଇ ଆଡକୁ ଆସିେବନି। ବାପା ଡାକ 

ଛାଡିେଲ, େବାଉ ହାତ ଧରି ଝିକି ଝିକି ଧରିକି ଆସିଲା। େମାର ଆଜିବି ମେନ अଛି ତେଳ 

ଗଡି ଯାଇ କାHିଥିଲି। ସାର୍ େଗାଟିଏ ପାଟିେର ସା�ା} ଠିଆ େହଲି ଆସି। କହିେଲ 

କାଲିକୁ ବାେଟ ବାେଟ >ୁଲ ଆସିଥିବୁ ଆଉ >ୁଲରୁ େଫରିଲା ପେର ଟିକିଏ େଡଇଁ େଖଳି 

ସିଧା ପାଠାଗାରେର ହାଜରା ପେକଇବୁ, େଗାେଟ ବି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ହବନି। ବିଶୁ ସାର୍ 

କଥା ବାପା ସେ} ସେ} ମୁt ଟୁ}ାରି ହଁ ମାରିେଲ। େସ ଗଲାପେର ମଁୁ େଯତିକି େଛଚି 

ବାେଡ଼ଇ େହାଇ କାHିଛି। େବାଉ େଯତକ ବୁଝାଇବା ବୁଝାଇଲା େଶଷକୁ ଛା�ୁଣି ଧରି 

ଡେରଇଲା କହିଲା ମଣିଷ େହଇଯିବୁେର କୁଳା}ାର, ତୁ େଯତିକି କାHୁଚୁ କାେH େହେଲ 

କାଲିଠୁ ବିଶୁ ଆ¤ା ଟୁସନ ତ ଯିବୁ ହ^ ଯିବୁ। ଆଉ କଣ େହବ ଗଲି ମଁୁ। େସଠି ଯାଇ 

େଦଖିଲା େବଳକୁ େମା େଶ�ଣୀର ସବୁତକ अକାଲକୁଷK ାt େସଇଠି। ରତନ ଆମ େଶ�ଣୀେର 
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ପେଢ ମଁୁ ତା ପାେଖ ବସିଲି। ରତନ କହିଲା ଆସିଗଲୁ! ମଁୁ କହିଥିଲି ହଁ େଯ ମାତ�  ଦୁଇଦିନ 

େଦଖିବୁ ରହିଥା। ରତନ ତା�ଲ�ର ହସ େଦଇ କହିଲା ଆଜି ଆସିବାକୁ କାHୁଛୁ କାଲି 

ଗଲାେବେଳ କାHିବୁ। ମଁୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। େବଶି ସମୟ ଲାଗିଲାନି ବୁଝିବାକୁ ମେତ। ଏ 

ଟୁ�ସନ ଆମ ପରି ଗରିବପିଲା0 ପାଇ ମାଗଣା ସଂ%ୂ'� ମାଗଣା ଥିଲା। ଯିଏ ସ�ଇଛା ଯାହା 

େଦେଲ େସ ରଖୁଥିେଲ। ରତନର ବାପା ନାହ^ ଆଉ ପାଠ ତ ଦୁର ଖାଇବା ବି ନଥିଲା 

ତା’ର। ତା ଭଳି େକେତ ପିଲା ବିଶୁ ସାର0 ସା}େର ତା0 ଘେର ରହୁଥିେଲ। େକଜାଣି 

େକେତ ପିଲା ଏଇ ଘରୁ ମଣିଷ େହାଇ ବାହାରିଛqି। େସମାନ0 ଖାଇବା ପିoିବା ଠୁ ସବୁ 

ପ�କାର ପରୀiା ପାଇଁ ବି ସାର୍ ଆଥzକ ସାହାଯ� କରqି। ଆମ ସମୟର ମ�ାଟି�କ ପରୀiା 

େବେଳ ସାର୍ ରାତିସାରା ନେଶାଇ ଡିବି ବତି ଧରି ବସqି ପୁଣି ପରଦିନ ପରୀiା େକH�  

ବାହାେର ପହରା ବି ଦିअqି। ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ େକବଳ ଆମରି ପରି ପିଲା0 ଶିiା 

ପାଇଁ ବିଶୁ ସାର୍ ନିଜର ସବ�ସ� ବଳିଦାନ େଦଇ େଦଇଥିେଲ ଏମିତିକି େସ ବିବାହ ବି 

କରିନଥିେଲ। 

 ମାଗଣା ଟୁ�ସନ ପାଇଁ ହୁଏତ େସ >ୁଲର अନ� ସାର୍ ମାନ0ର ଏେତ ପି�ୟଭାଜନ 

ନଥିେଲ। ପ�ଥମ ନଜରେର େସ ପିଲାଟିର ଦୁବ�ଳତା ଜାଣି େନଉଥିେଲ। ପଢାଇବା େଶୖଳୀ 

ବି ସ%ୂ'� अଲଗା। େଗାଟିଏ ଝଟକାେର ବଡବଡ ଜଟିଳ अଂକ ଗୁଡିକ ସମାଧାନ 

କରିଦିअqି। 

 ଉଦାହରଣ ସ©ରୂପ ପଚାଶ ହଜାରକୁ େସ କହିେବ ତୁ ପ�ଥେମ ପା�କୁ େନ ତାପେର 

ପଚାଶକୁ ହିସାବ କର। ଆହୁରି େକେତ iୁଦ�  ସମାଧାନେର ବଡ ବଡ ଗୁଣନ, ହରଣ 

ବତାqି। 
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 ପ�ଥମ େଦଖାେର ଯାହାକୁ ମଁୁ େମା ଜୀବନେର ଯମ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲି େସ 

ପ�କୃତେର େମା अoକାର ଜୀବନର ସଯୂ��ାେଲାକ ଥିେଲ। ପା�ବଷ� ମଁୁ ତା0 ପାଖେର 

ପଢିଲି। ଆମ ଆଗରୁ େକେତ ପିଲା ଯାଇଥିେଲ। ପ�ତି ଥର ଗୁରୁଦିବସେର ପିଲାମାେନ 

ସାର୍ କିଛି ଉପହାର େଦବାପାଇଁ ଚାହଁାqି କିl ସାର୍ ଉପହାର ନଁାେର ରାଗି ଯାଆqି। 

େସବଷ� ଆମର ମ�ାଟି�କ ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସ���ନା ସଭା ରଖା 

ଯାଇଥିଲା। ରତନ କହିଥିବା କଥା ସତ େହଲା ମଁୁ କାHି କାHି ଆସିଥିଲି ଆଉ େସଦିନ ବି 

ନଯିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ପରି ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାHି ଥିଲି ଖାଲି ମଁୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀର ସବୁ ପିଲା 

େସଦିନ ବିଶୁ ସାର0 େଗାଡ ତେଳ ପଡି କାHିଥିଲୁ। ସାର ବି କହିଥିେଲ ଏଇତ େମାର 

ଗୁରୁଦiିଣା। 

 େସଦିନ ଆମର େଶଷ ପରୀiା ଥିଲା। ପରୀiାେକH�  ବାହାେର ତା0ୁ େଦଖିଥିଲୁ। 

ବାସ୍ େଫରିକି ଆସିଲା େବଳକୁ େସ ନଥିେଲ। ଗଁାେର ଆସି ବହୁତ୍ େଖାଜିଲୁ ତା0ୁ କିl 

କିଛି େଖାଜ ଖବର ନାହ^। ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ନିତି ପାଠାଗାରେର ଆସି 

ବସିବସି ଆସୁ। କିl ସାର0ର େଦଖା ନାହ^। ସ�ାହ ପେର >ୁଲରୁ ଡାକରା ହଠାତ୍ 

अସିଲା। ଯାଇ େଦଖିଲା େବଳକୁ କିଛି େପାଲିସ अଧିକାରୀ ହାତେର କିଛି ଲୁଗାପଟା ଆଉ 

କାଗଜ ପତ�  େନଇ ଆସିଥିେଲ। ପ�ଧାନଶିiକ ଜଣାଇେଲ େଯ ବିଶୁ ସାର୍ ଏକ ଜଟିଳ 

େରାଗର ଶିକାର େହାଇଥିେଲ। ତାରି ଚିକି�ା ପାଇଁ େସ ଦିଲE ୀ ଯାଉଥିେଲ। अକସK ାତ କି 

ଜାଣିଶୁଣି େକଜାଣି େଟ�ନେର କଟି ତା0ର ମୃତୁ� େହାଇଛି। ମୃତେଦହ ଚିହ� ଟ ନେହାଇ 

ପାରିବାରୁ େସଇଠି ତାର अqିମସଂ>ାର କରିଦିଆଗଲା। ଛାତିରୁ କଲିଜା େଯମିତି ବାହାରି 

ପଡିଲା। ଆମ ଆଦରର ବିଶୁ ସାର ଆମ ସମd0ୁ ପର କରି ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ଠକିେଦଇ। 
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ଏମିତି ଏକ ପୁଣ�ାତK ା ବଣମଲE ୀ ପରି ବଣେର ସମd0 अେଗାଚରେର ଝଡି ପଡିେଲ। 

ତାପେର ତା0 ବିଷୟେର ଆଉ କିଛି ବି ଜଣା ପଡିଲାନି। ବିଶୁ ସାର୍ ଆତK ହତ�ା ତ େକେବ 

କରିନଥିେବ େତଣୁ ତାକୁ ଏକ େଦୖବୀ ଦୁଘ�ଟଣା େବାଲି ଧରି ନିଆଗଲା। ସାର୍ ସିନା 

ଚାଲିଗେଲ କିl ଆମ ମନ ମHିରେର େସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେବ�ା� �ାନେର ରହିଥିେବ। 

ଆଜିବି ଗଁାର େସହି ପାଠାଗାର ଟି ତା0ରି ନାମେର ଚାେଲ। ତା0ରି ଛାତ� ଛାତ� ୀ ମାେନ 

ଏଇ ପା®ିକୁ ଦାନ େଦଇଥାqି। ପା®ି େକେବ ଖାଲି ହୁଏନି େକହି ଜାଣି ନାହଁାqି େକାଉଠୁ 

କିଏ ଟଂକା ପଠାଏ କିl ଗରିବ ନିରାଶ�ୟ ପିଲାମାନ0ୁ େସଠାେର ପାଠ ପଢିବାର ସବୁ 

ସାହାଯ� ମିେଳ। 

 ମଁୁ େସଇ ଠକ ତପୁ ଯିଏ ଗଣିତ ନଁାେର ପା�ଦିନ ମିଛ େପଟକଟା ବାହାନା କରି ଘେର 

ପଡିଥିଲା ଆଜି େସ ଗଣିତେର ଡ�େରଟ ପାଇ ବିଶ� ଦରବାରେର ସୁନାମଧନ� ଗଣିତ¤। 

ବିଶୁ ସାର0 ସବୁ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ବc�ମାନ ସମେd ପ�ାୟ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନେର ସଫଳତା 

ପାଇଛqି। ଆମ ସମୟର ସବୁ ପିଲା ତ ଭଲଭଲ ଜାଗାେର କାଯ��ରତ କିl ରତନ େସହି 

ନିରାଶ�ୟ ଦରିଦ�  ପିଲାଟି ଆଜି ବିେଦଶେର ଜେଣ ବିଶି� େବୖ¤ାନିକ 

 
ବ� ହK ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଇମିେଟସନ୍ ଚୁଡ଼ିଇମିେଟସନ୍ ଚୁଡ଼ିଇମିେଟସନ୍ ଚୁଡ଼ିଇମିେଟସନ୍ ଚୁଡ଼ି    

 ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ ଆମ ପାଖ ପେଡାଶୀ। ଖୁବ ବଡ଼େଲାକ 

େସମାେନ। ତା0 ସ©ାମୀ େପାଲିସ ବିଭାଗର ଜେଣ ଉ� କମ�ଚାରୀ। 

େପଶାେର େପାଲିସ େହେଲ ବି ଖୁବ ଶାq ସ©ଭାବର େଲାକ ଏବଂ ଖୁବ 

ଦୟାଳୁ ମଧ� େପାଲିସ ବାବୁ। ତା0ର ଦୁଇଟି ଝିअ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअ। ପୁअ, ଝିअମାେନ 

ବଡ ବଡ >ୁଲେର ପାଠ ପଢ଼qି। କଥା କଥାେର ଇଂରାଜୀ କୁହqି। ମ�ାଗି, ଚାଓମିନ୍, ପିଜା 

େହଉଛି ତା0ର ସକାଳର ଜଳଖିଆ। ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ ପ�ତିଦିନ କିଟିପାଟzେର ବ�d 

ରୁହqି। ଘର କାମ କରିବାକୁ ତା0ୁ ସମୟ ନଥାଏ। ସମୟ େହବ ବା େକଉଁଠୁ? ଦିନେର 

ଦୁଇଥର ହାତ ଆଉ େଗାଡେର େନଲପଲିସ୍ ଲଗାଇବା ତା0ର ନିତିଦିନିଆ अଭ�ାସ। ଭଳି 

ଭଳି ମ�ାଚିଂ ଚୁଡ଼ି, କାନଫୁଲ, େନକେଲସ୍ ସା}କୁ अତ�ାଧୁନିକିଆ ବE ାଉଜ, ମ�ାଚିଂ ଶାଢ଼ୀ 

ଓ ହାଇହିଲ୍ ପିoି େସ ସାରାଦିନ ସେଜଇ ହୁअqି। ଏସବୁରୁ ଫୁରସତ ମିଳିେଲ ସିନା 

ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ ଘରକାମ କରିେବ। େସଥିପାଇଁ େପାଲିସ ବାବୁ ବାଧ�େହଇ ଚ%ାକୁ 

ରଖିେଲ ଘରକାମ ପାଇଁ। ଚ%ା ପHର କି େଷାହଳ ବଷ�ର ଝିअଟିଏ। ଖୁବ ଗରିବ ଘରର 

ଝିअ। ତା ମାଆ ମରିଗଲା ପେର ବାପା0 ନିଯ�ାତନା ସହି ନପାରି ଘର ଛାଡି ଆସି 

େ�ସନେର ଜରି େଗାେଟଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ େମ�ଉଥିଲା। ଦିେନ େପାଲିସ ବାବୁ ଡିଉଟି 

କରୁଥିବା ସମୟେର ତାକୁ େଦଖି ନିଜ ଘରକୁ େନଇଆସିଥିେଲ। ଭାବିଥିେଲ ଗରିବ 

ଛୁଆଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇେବ କିl ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ ତା0ୁ ଘର କାମେର ଲଗାଇେଦେଲ। 

େରାଜା ପtା 
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ଚ%ା ଘରର ସବୁକାମ କେର। अଇଁଠା ବାସନ ମାେଜ, ଘର ଝାଡ଼ୁ କେର, କପଡା ସଫା 

କେର ଏମିତିକି େବେଳ େବେଳ ପିଲା0 େଜାତା ମଧ� ପଲିସ୍ କରିଦିଏ। ଏଡିକି ଟିକିଏ 

ଛୁଆ ହାତେର ଏେତ ବଳ େକାଉଠୁ ଆେସ େକଜାଣି? େପାଲିସ ବାବୁ ଚ%ାକୁ ଖୁବ ଭଲ 

ପାଆqି ଠିକ୍ ନିଜ ଝିअପରି। କିl ଘରର ବାକି ସମେd ଚ%ାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରqି, କଥା 

କଥାେର ତାର ଭୁଲ୍ େଖାଜqି। ଘରର ବଳକା ବାସି ଖାଦ� ଖାଇବାକୁ ଦିअqି ଚ%ାକୁ। 

କିl େସ ଦୁଃଖ କେରନି, ଯାହା ମିେଳ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଖାଇେଦଇ ନିଜ କାମେର ଲାଗିପେଡ଼। 

କାମରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳିେଲ େପାଲିସ ବାବୁ ଆଣିେଦଇଥିବା ବହି ପେଢ। ଖୁବ ବିଶ©ାସୀ 

ଚ%ା। ଘରର େକୗଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ବାହାେର ପଡିଥିବାର େଦଖିେଲ ତାକୁ ଆଣି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି 

ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ0 ହାତକୁ ବଢାଇଦିଏ। େକାଉ ଜିନିଷେର ତାର େଲାଭ ନଥାଏ। ନିଜ 

ଜିନିଷ କହିେଲ ତାର େଗାେଟ ଚିରା ପୁଟୁଳି। େସଇଥିେର ଥାଏ ଦୁଇହଳ ପୁରୁଣା ଜାମା, 

ଦୁଇ କି ତିନି ଖt ପୁରୁଣା ବହି, ତା ମାଆର େଗାେଟ େଫାେଟା ଆଉ େଗାଟିଏ େଛାଟିଆ 

ନାଲି କନାେର ବoା େହଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ। େବାଧହୁଏ ତା ମାଆର अ�ି େହଇଥିବ। 

ବାସ୍ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚ%ାର େଗାଟିଏ ଦରଛିtା ମସିଣା। ଯାହା େସ ରାତିେର େଶାଇବା ପାଇଁ 

ବ�ବହାର କେର। ପ�ତିଦିନ ଚ%ା େଶାଇବା ପବୂ�ରୁ ତା ମାଆର େଫାେଟାକୁ କାଢି େଦେଖ, 

େସଇ ନାଲିର}ର କନାକୁ େଖାଲି େସଥିେର ଥିବା ଜିନିଷକୁ େଛାଟ ପପି େଗାେଟ େଦଇ ପୁଣି 

ରଖିଦିଏ। ଏହା ହ^ ତାର ନିତିଦିନର କାଯ��। ଆଜି ରବିବାର। अଫିସ ଛୁଟି। େପାଲିସ 

ବାବୁ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛqି। ଚ%ା ଚା େନଇ ଆସିଲା। ହାତେର ପିoିଥିଲା ହଳଦୀ 

ର}ର ଦାଉ ଦାଉ େହଇ ଜଳୁଥିବା ଦୁଇପଟ ଚୁଡ଼ି।  ଚ%ା େପାଲିସ ବାବୁ0ୁ ପ�ଣାମ 

କଲା। ଚ%ା ହାତେର ଥିବା ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ େଦଖି େପାଲିସ ବାବୁ ସିKତହାସ� େଦଇ କହିେଲ 
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-ଆେର ଚ%ା ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ େତା େଗାରା ହାତକୁ ଖୁବ ଭଲ ମାନୁଛି। େହେଲ ଟିେକ ବଡ 

େହଇଗଲା। ଆଉ ଟିେକ େଛାଟ ମାେନ େତା ହାତ ମାପର କିଣିଲୁନି? ଚ%ା େପାଲିସ 

ବାବୁ0 ପ�ଶ�ର ଉcର େଦବା ପବୂ�ରୁ ପଛରୁ କାହାର କକ�ଶ ସ©ର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। 

ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ ଗଜ�ନ କରି ଆସୁଛqି - େତାର ଏେତ ସାହାସ, ତୁ େମାର ଚୁଡ଼ି େଚାରି 

କରିବୁ। ରହ ଆଜି େତା ମଜା ବୁଝୁଛି, େତା ଜନK ଦିନ ଛଡାଉଛି। େଚାରଣୀ ଚ%ା।  

 ଏସବୁ ଶୁଣି େପାଲିସ ବାବୁ ବୁଝିଗେଲ େଯ ଆଜି ଚ%ାର ଜନK ଦିନ। େହେଲ େସ 

େଛାଟ ପିଲାଟା କଣ କଲା େଯ? ଏ ସାବିତ� ୀ ତାକୁ େଚାରଣୀ େବାଲି ଆେiପ କରୁଛqି। 

ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ ଚ%ାର କାନ େମାଡି କହିେଲ - ଏଇ େଚାରଣୀ, େମା ଦାମୀ ଇମିେଟସନ 

ଚୁଡ଼ି େଚାରି କରି ନିେଜ ପିoିଛୁ। େକାଉଠୁ େଚାରି କଲୁ କହ? ଆଉ କଣ େଚାରି କରିଛୁ 

େଦ, ଶୀଘ� େଦ, ନେହେଲ ତେତ େପାଲିସେର େଦବି। ଚ%ା କାHି କାHି ବିକଳେର 

କହୁଥାଏ - ନା ମଁୁ େଚାରି କରିନି। ଏଇଟା େମାର। ମଁୁ େଦବିନି। ଏଇଟା େମା ଚୁଡ଼ି। 

ଏଇଟା େମାର। ଏସବୁ ଶୁଣି େପାଲିସ ବାବୁ ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ0ୁ କହିେଲ - କାହ^କି େଛାଟ 

ପିଲାଟା ସହିତ ଲାଗିଛ, େସ କାହ^କି ତୁମ ଇମିେଟସନ ଚୁଡ଼ି େଚାରି କରିବ? େଦଖ ତେମ 

ଆଉ େକାଉଠି ରଖିଥିବ? େପାଲିସ ବାବୁ0 କଥାର ଉcରେର ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ କହିେଲ - 

ତେମ େଦଖ େମା ଚୁଡ଼ି ବ¢ ଖାଲି ପଡିଛି। ଆଉ େସ ଚ%ା େଯଉଁ ଚୁଡ଼ି ପିoିଛି େସଇଟା 

େମା ମାପର। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଚ%ାର ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଟାଣିେନଇ ନିଜ ହାତେର 

ପିoିେଦଇ କହିେଲ - େଦଖୁନ େଦଖ, ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ େକମିତି ମେତ ପୁରା ଠିକ୍ 

େହଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା େମା ଚୁଡ଼ି ନୁେହଁ େତେବ େମା ଚୁଡ଼ି ବ¢ରୁ ଚୁଡ଼ି କୁଆେଡ ଗଲା? 

ଆଉ ଏେତ ଦାମୀ ଚୁଡ଼ି ଚ%ା େକାଉଠୁ ଆଣିଲା? ଏସବୁ ଶୁଣି େପାଲିସ ବାବୁ ଚ%ାକୁ 
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କହିେଲ - ଚ%ା ତୁ େଶଷେର େତା ମାଆର ଚୁଡ଼ି େଚାରି କଲୁ? େମା ମୁt ତଳକୁ କରିେଦଲୁ 

ଛିଃ ଛିଃ... 

 ଚ%ା କାHି କାHି କହିଲା ମଁୁ େଚାରି କରିନି ବାବୁ, ମେତ ବିଶ©ାସ କର, ମାଆ ମେତ 

ଏଇଟା େଦଇଥିେଲ, ମଁୁ େଚାରି କରିନି, ମଁୁ ସତ କହୁଛି। େହେଲ େକହି ତା କଥା ଶୁଣିେଲ 

ନାହ^। ଏମିତି େଚାରି, ପ�ମାଣ େଖାଜାେର ପୁରା ଦିନଟା ଚାଲିଗଲା। ସମେd କିଛି ନା କିଛି 

ଖାଇ େଶାଇବାକୁ ଗେଲ କିl ଚ%ା େସମିତି ବାରtାେର ପଡିଥାଏ। େପାଲିସ ବାବୁ 

ଭାବୁଥିେଲ ସତେର କଣ ଚ%ା େଚାରି କରିପାରିବ? ଆଉ ଯଦି େସ େଚାରି କରିନି େତେବ 

ଏେତ ଦାମୀ ଇମିେଟସନ ଚୁଡ଼ି େସ ପାଇଲା େକଉଁଠୁ? ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ େପାଲିସ 

ବାବୁ0ର ମେନ ପଡ଼ିଲା େଯ ଚ%ା େସେତେବେଳ ଚି�ାର କରି କହୁଥିଲା, ମେତ ଏଇ ଚୁଡ଼ି 

ମାଆ େଦଇଛqି େବାଲି। େସ ସେ}ସେ} ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ%ା ପାଖକୁ େଦୗଡିେଲ। 

ଚ%ା େସେତେବଳକୁ ନିଜ ମାଆର େଫାେଟାକୁ ଛାତିେର ଚାପି ଧରି କାHି କାHି ବାରtାେର 

େକଉଁ ଏକ େକାଣେର େଶାଇପଡିଛି। େପାଲିସ ବାବୁ ଧୀେର ଧୀେର ଚ%ା ପାଖକୁ ଗେଲ। 

ତା ଛାତିେର ଲାଗିରହିଥିବା େଫାେଟାକୁ କାଢ଼ିେଲ ଆଉ େଦଖିେଲ େସଇ େଫାେଟାଟି ଜେଣ 

¬ୀ େଲାକର। େଗାରା ତକତକ େଚେହରା। ବିଲକୁଲ ଚ%ାର ଗଢ଼ଣ ପରି। ଇଏ ଚ%ାର 

ମାଆ0 େଫାେଟା। େହେଲ ହାତେର େସଇ ଏକା ପ�କାର ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ। େପାଲିସ ବାବୁ 

ଆ�ଯ�� େହଇ ଚ%ାର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ତନ�  ତନ�  କରି େଦଖିେଲ। େସ େଯଉଁ ନାଲି କନାେର 

ଚ%ାର ମାଆ0 अ�ିଥିବ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ େସଥିେର େଗାେଟ ଚୁଡ଼ିବ¢ ଥିଲା ଆଉ ଖେt 

ଚିଠି ଥିଲା। େପାଲିସ ବାବୁ େସଇ ଚିଠିଟିକୁ େଖାଲିେଲ। ଚିଠିେର େଲଖାଥିଲା, “ପି�ୟର 

ଚ%ା, େତା ବାପା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକି�  କରିସାରିେଲଣି। େମା 
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ପାଖେର ତେତ େଦବାପାଇଁ କିଛି ନାହ^। ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ େଶଷ ସqକ। ଏଇଟା ଖା�ି 

ସୁନା। େତା ବାପା ବ�ିଛqି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସଧବା। ଆଉ ସଧବାମାେନ େକେବ ହାତ 

ଖାଲି କରିବା କଥା ନୁେହଁ। େହେଲ ମଁୁ ସଧବା ରହି ଲାଭ କଣ? େକେତଦିନ ଯାଏ ଏଇ 

ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟକୁ େତା ବାପା0 ଠାରୁ ଲୁେଚଇ ରଖିବି। େସ େଯଉଁଦିନ େମା ହାତେର ଏଇ 

ଚୁଡ଼ି େଦଖିେବ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତେର ମେତ ବିଧବା ସେଜଇ େମା ହାତରୁ େଖାଲି 

େନଇଯିେବ। େସଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଁୁ ଏକ ନାଲି କନାେର ଗୁେଡଇ ବାଡି ପେଟ 

େପାତିେଦଉଛି। େତା ଜନK ଦିନେର ତ ତେତ କିଛି େଦଇପାରିଲିନି। ଆରବଷ� ଜନK ଦିନେର 

ତୁ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ପିoିବୁ। ହଁ ଏଇଟା ତେତ ଟିେକ ବଡ େହବ, େହେଲ ତୁ ବ�d 

ହବୁନି। ତୁ େଯେତେବେଳ େମା ବୟସର େହଇଯିବୁ ତେତ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଠିକ୍ େହବ। 

ମଁୁ ମରିଗଲାପେର ତୁ ମେତ ଏଇ ଚୁଡ଼ିେର େଦଖିବୁ ଆଉ ଭାବିବୁ େତା ମାଆ େତା ପାଖେର 

अଛି। ଇତି େତାର अଭାଗିନି ମାଆ” 

 େପାଲିସ ବାବୁ ଏସବୁ ପଢି ଦୁଃଖେର ଭା}ିପଡିେଲ। ଆଉ ¡� ଭାବେର ଜାଣିଗେଲ 

େଯ ଚ%ା େଚାରି କରିନି। େସ ଚ%ାକୁ ଭୁଲ୍ ମାଗିବାପାଇଁ ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ େଚ�ା 

କେଲ। େହେଲ ଏ କଣ? ଚ%ାକୁ େଯେତ ଡାକିେଲ ବି େସ ଉଠୁନି। ହାତ େଗାଡ଼ ନାଠି 

କରି ପଡିଛି। କିଛି ସମୟ େପାଲିସ ବାବୁ ଚ%ାକୁ ନିେରଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ ଚ%ା 

ଆଉ ନାହ^। ସମd0ୁ ଛାଡି ଆରପାରିକୁ ମାେନ ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସକାଳ 

େହଲା। ସାବିତ� ୀ ମ�ାଡମ େରଡି େହଇ ଚ%ାଠାରୁ ଛେଡଇ େନଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ପିoି କକ�ଶ 

ଗଳାେର ଚି�ାର କରି ଡାକି ଡାକି ଆସିେଲ - ଆେଲା େହ େଚାରଣୀ ଚ%ା, ଆଜି ଚା’ 

ଜଳଖିଆ େଦବୁନି କି? େପାଲିସ ବାବୁ େସେତେବଳକୁ ଚ%ାର ମର େଦହଟାକୁ କାoେର 
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କାେoଇ ବାଡିପଟ ଆଡକୁ ଯାଉଥିେଲ। ବାଡିପଟ ଝରକା ପାେଖ େଦଖିେଲ ସାବିତ� ୀ 

ମ�ାଡମ0 ହଜିଯାଇଥିବା ଇମିେଟସନ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ପଡିଛି। ପୁରାପୁରି ର} ଛାଡିଯାଇଛି 

େସଇ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟରୁ। ତା ସା}େର ସବିତ� ୀ ମ�ାଡମ0ର କିଛି ପୁରୁଣା ର} ଛଡା 

ଇମିେଟସନ ଗହଣା ମଧ�। ଏସବୁ େଦଖି େପାଲିସ ବାବୁ ଭାବୁଥିେଲ, “ଏଇ ¬ୀ 

େଲାକମାେନ କିଛିଟା अପ�ାକୃତିକ ଦାମୀ ଜିନିଷର େଲାଭ ଫଳେର ଜୀବନେର अେନକ 

ପ�ାକୃତିକ ମଲୂ�ବାନ ଜିନିଷ ହରାqି। ଏଇ େଯମିତି ସୁନା େଲାଭେର ସ©ୟଂ ଲiK ୀ0ୁ” 

 
ପ'ୂ� ାନH ଭବନ, 

େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା 

କଟକ - ୭୫୩୦୧୦ 
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କମ� ପରିଣାମକମ� ପରିଣାମକମ� ପରିଣାମକମ� ପରିଣାମ    
 ଏକଦା ଦୁଇ ବoୁ ଏକ ସହରେର େଗାଟିଏ ଫ�ା�ି� େର କାମ 

ପାଇଲା ପେର �ିର କେଲ େଗାଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା େନଇ ରହିେଲ। 

ଉଭେୟ अବିବାହିତ। ହରିସ ତାର ସ�ଭାବାନୁସାେର ଫିଲK  େଦଖିବା, 

ମଦ ପିଇବା, େମାବାଇଲେର ସମଭାବାପନ�  ବ��ି ସହ ଚାଟି} ଆଦି ପcନମୁଖୀ କାଯ��େର 

ନିଜର ସମୟ अତିବାହିତ କେର କିl ନେଗନ ତାକୁ ବୁଝାଏ େସସବୁ ନକରିବା ପାଇଁ, େସ 

ତାର ବଳକା ସମୟେର ସତ ସାହିତ� ପେଢ, ଉପାସନା କେର ଯଥାସ ବ ସତସ}େର 

ସମୟ କଟାଏ। ଉଭୟ ଛୁଟି େନଇ ଗଁାକୁ ଗେଲ ହରିସ ତାସ େଖଳ, ଗେ�ଇ ଆଖଡା, ମଦ 

ଭାଟିେର ସା}ମାନ0 ସହିତ ଜୀବନକୁ ଉପେଭାଗ କେର। 

 ନେଗନ ଘର କାମେର ବାପା0ୁ ସାହାଯ� କରିବା ସହ ଗଁାର ପତିତ ଜାଗାେର 

ପିଲାମାନ0ୁ େନଇ ଗଛ ଲଗାଏ, େସ ଗଁାେର େଖାଲିଥିବା ପିଲାମାନ0 ପାଇଁ 

'ଶିଶୁବାଟିକା'େର ପ�ତି ରବିବାର ଦିନ ଯ¤ ଆେୟାଜନ କରି, େଯାଗ କରାଏ, ଯ¤ର 

ଉପକାରିତା ତଥା ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ସୁHର, େତେଜାମୟ କରି ଗଢ଼ି େତାଳିବା ସହ 

ପରିେବଶର କିପରି ସୁରiା େନବା ଆଦି अେନକ ବିଷୟେର େକାମଳମତି0ୁ ଶିiା ଦିଏ। 

 େସମାନ0 ବ��ତ�  ବିକାଶ ନିମେq ଶିiଣୀୟ, ମନଛୁଆଁ କାହାଣୀମାନ ଶୁଣାଏ। 

ତାହା ସହ ମେନାର�ନ ନିମେq ନାଚ, ଗୀତ ଆଦିର କାଯ��କ�ମ କରାଏ। ପିଲାମାେନ 

ଏବଂ ଗଁାର ସମd େଲାକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆqି, କୁହqି, “ପିଲାଟି ମାଟି�କ ପାସ 

ଶିଶିର କୁମାର ପtା 
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ନକେଲ କଣ େହଲା, େସ ¤ାନୀ, ସମାଜ ହିେତୖଷୀ ଏବଂ ଆମ ଗଁାର ମଣି ଖେt ଗଁାର 

ଯାବତୀୟ ବିକାଶମୁଳକ କାମେର ତାର अବଦାନ ନି�ୟ ପ�ଶଂସନୀୟ।” 

 अପର ପiେର ହରିସକୁ କୁହqି, “କୁଳା}ାର ମା, ବାପା, ଗଁାର ନଁା ପକାଉଛି, ଛିଃ 

ଏମ.ଏ ପଢ଼ି େସୖତାନ ପରି କାଯ��।” ନେଗନର ପ�ଶଂସା ଶୁଣି, ହରିସ ଇଷ�ାେର ଜଳି 

ମରୁଥାଏ, ସବୁେବେଳ ତାର ନିHା ଗାଏ अନ�ମାନ0 ଆଗେର ସହରେର କିl ନେଗନ 

ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ� ନଜାଣିଲା ପରି ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ େଚ�ା କେର। ପ�ତି 

ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନେଗନ ଘର ପରି�ାର, ପ�ାଥ�ନା କରି ନିକଟେର ଥିବା ଏକ ବୃ�ାଶ�ମେର 

ସମୟ ଦାନ କରି, କାମକୁ ଯାଏ। 

 ହରିସ ଘେର ରହି ଗେ�ଇ ଭିଡ଼ି, ପାନ ଖାଇ େନଟ୍ ବିପରୀତି ଲି}ୀ ବoୁ0 ସହ 

ବହୁତ ଚାଟି} କରି ମଜା ମାେର। େକେତକ0ୁ ପ�ଶଂସା କରି, େପ�ମ ସେ�ଦନା େଦଖାଇ, 

ମିଳନର ଆଶା ରେଖ। ସମବିଚାରଯୁ� ବାoବୀ ଏସବୁ ଶୁଣି କାେଳ କିଛି ସହାୟତା 

ମିଳିଯିବ ଭାବି, ଭାବକୁ ନିବିଡ଼ କରqି। େସମାେନ ତାକୁ ମହାନ କରି ଦିअqି ତଥା େପ�ମ 

ଭାବନାେର ଗଦ ଗଦ େହାଇଯାqି। 

 ଆଜିର ଯୁଗେର ବିନା ସ�ାେଥ� କିଏ କାହ^ କାହାକୁ ସାହାଯ� କରିବ, ତୁମ ନାନା ସଂକଟ 

ଦୂର କରିବ। ତା ବାଦ ଯିଏ ପ�କୃତେର ଉcମ ଚରିତ� ର େହାଇଥିବ େସ ସବୁଠାରୁ 

ଦୂରେର। अଯଥାେର ସମୟ ନ� ନକରି କିଛି ନେହେଲ ମଧ� ସ�~ସାଧନେର େବଶ ସୁଖ, 

ଶାqିେର ନେଗନ ପରି ବ�ିପାରିବ। 

 େଦଖୁ େଦଖୁ ସମୟ अତିବାହିତ େହାଇଚାେଲ, ଉଭୟ0 ପିଲା >ୁଲ ଗେଲଣି। 

ନେଗନର ପୁअ ଶିଶୁ ମHିରେର ପଢୁଛି ଓ ହରିସ ପୁअ ସରକାରୀ >ୁଲେର। ନେଗନ ଆଉ 
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ସହରେର ନରହି ଗଁାେର ବ�ବସାୟ କରି ତାର ସବୁ କାମ ବୁଝାସୁଝା କେର, ହରିସ 

ସହରେର ରହି େସମିତି କାମ କରୁଥାଏ। ଦିେନ ଖବର ଆସିଲା କି ହରିସ ବହୁତ ସିରିୟସ, 

ଘର େଲାକ ଯାଇ େମଡ଼ିକାଲେର ଚିକି�ା କରାଇ ଘରକୁ ଆଣିେଲ। େସ ସା°ାତିକ 

ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ େରାଗେର ଆକ� ାq େହାଇ କଥା କହି ପାରୁ ନଥାଏ କି ଠିକେସ 

ଚଲାବୁଲା ମଧ� ବH। 

 ନେଗନ ତାର କ� େଦଖି କାHି ପକାଇ କହିଲା, “ବoୁ, ମଁୁ େକେତ ବୁଝାଇଛି କିl 

ବୁଝିଲୁନି। ହଉ ଛାଡ଼, ଏେବ ପ�ଭୁ0ୁ ଡାକ” ହରିସ ନେଗନର େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡ଼ି, ହାତ 

େଯାଡ଼ି iମା ମାଗୁଥାଏ, େସେତେବେଳ ତାର ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ େଯ ମଁୁ େକେତ କ� 

େଦଇଛି, ଘର େମୖଳା ଆବଜ�ନା କରି, ନିHା ଗାନ କରି ଏବଂ ମାନସିକ ଆଘାତ େଦବାକୁ 

ମଧ� ପଛାଇନି କିl ବoୁ ନେଗନ ନିବzକାର ଚିcେର ସବୁ ସହି େମାେତ ସବୁେବେଳ େସ�ହ 

େଦଇଛି, େମାର ଭଲ ଚିqା କରିଛି। ତାର ଫଳ େସ ଆଜି ପାଉଛି, ମଁୁ େମା କମ�ର 

ପରିଣାମ େଭାଗୁଛି। ନେଗନ କିଛି ଆଥzକ ସାହାଯ� େଦଇ ବିଦାୟ େନଲା। 
                     ଶିଶିର କୁମାର ପtା, କଟକ। 
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ଚାକିରୀଚାକିରୀଚାକିରୀଚାକିରୀ    
 େଠା େଠାର ମାରି ହସୁ ହସୁ େଗାଟିଏ ବଡ଼ କାଶର ବିକଟାଳ ଶ« 

ମାେହାଲକୁ ଟିେକ ଶାq କରିେଦଲା। ତା’ପେର ଖଁୁ ଖଁୁ କରି େମ�ାଏ 

ଖ0ାର ପାନ େଦାକାନ େକବିନ୍ ପଛକୁ େଫାପାଡି କଥା ଆର  କଲା 

କୁHୁରି େଜନା। ଏ ଗୁଡାକ କ'ଣ କଥା? େହ .... ଆଜିକାଲି େକେତ େବକାରୀ अଛqି 

ହିସାବ କେଲ ଥଳକୂଳ ପାଇବୁନିେର ବାପା। ଆଉ କ’ଣ େସ ଯୁଗ अଛି? ସମୟ ଥିଲା, 

ସରକାର ଡାକିକି ଚାକିରି ଦ ଉଥିେଲ, ଆଉ କ'ଣ େସକାଳ ପଖାଳ ମିଳିବ? ଇଁ... େହ... େହ 

କରି ହସି ମାେହାଲକୁ ଟିେକ ଗ ୀର କରିେଦଲା। ସୁେରଶଟା ପୁରା ସାଦାସିଧା। କାନ 

ପାଖେର େଖାସିଥିବା ବିଡିଟାକୁ ଲେଗଇ ବାକ� ସ%ୂ'� କରିବା ପାଇଁ େଯାଡିଲା, ଠିକ୍ 

କହିଲୁେର କୁHୁରି, ବିତକ� ପୁରର ଜାଲିଆ ଭାଇ ପରା େସ ସମୟେର ଦଶମ ଯାଏଁ 

ପଢିଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଏସ୍ ପି ଚାକିରିଟି ମିଳିଲା। ଏମିତି େକେତ କିଏ ଚାକିରି ପାଇଥିବ 

ତା'ର ହିସାବ ନାହ^ ଆଉ ଏେବ ପାଠ ପଢି ପଢି ମଧ� ଚାକିରି ନାହ^। ଏଇ େଦଖୁନ ଆମ 

ଗଁା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ। କ'ଣ କମ୍ ପଢ଼ିଛqି, େହେଲ ଚାକିରି ଘର ଶନୂ୍। ପଂଝାଏ अଛqି ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ କେଲଜ ପଡ଼ିଆେର େଦୗଡ଼ୁଛqି। କୁଆେଡ ସବୁ ଡିେଫନ୍ସେର ଭcz େହେବ। 

ସମେd କ'ଣ ପାଉଛqି?  

 କଥାକୁ େବ�କ େଦଇ ଆର  କଲା ତାଳଗଛ ମହାqି। ଆେର ବଟୁ ଭାଇନା0ର 

ଚାକିରି େହଇଗଲା ନା' କ'ଣ? ଖାଲି ଭାଇବା ଟା ଥିଲା, େମାେତ ଲାଗୁଛି େସ ପକା 

ପାଇଥିବ, ତା' ଭଳି ବି� ଲିଆ� ପିଲା ଆଉ କିଏ अଛି?  

ସେqାଷ ସ�ାଇଁ 
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 ଏତିକି େବେଳ ବାଇକ୍ େର ବସି େଗାଡ଼କୁ ବ0ା କରି ଚେଲଇ ଚେଲଇ େଦାକାନ 

ପାଖେର କ�ାେ�ନ ପହ�ିଲା। ତା' ନଁା କ�ାେ�ନ ଏଇଥି ପାଇଁ, େସ ସବୁେବେଳ ଗଁାର 

ପ�େତ�କ କଥାେର ଆଗ ଧାଡିେର ଥାଏ।  

 ଆେର କ�ାେ�ନ, ତୁ ପରା ବଟୁକୁ େନଇ ପରୀiା ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କ'ଣ େହଲା, 

ପାଇଲା ଟି। େସ କୁଆେଡ ଗଲା? ତୁ ପେଳଇ ଆସିଲୁ? 

 �ାt ମାରି ବଟୁ କହିଲା, େହଇ ଯାଇଚି। େସ ଆସିେଲ ସବୁ ମିଠା ଖାଇବ। ଶ�ୀଧର 

ଭାଇ ¬ୀ େପ�ଗନାଂଟ अଛି, େସ କହିଲା ଟିେକ େଚକ୍ अପ୍ କେରଇବାକୁ। ଆସିଛି ଭାଉଜକୁ 

ହ¡ିଟାଲ େନଇଯିବି। 

 େହଇେର....... ବଟୁ ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଟି। ଚାକିରି ପାଇଲା ପେର ଖାଲି 

େଗାଲାପୀ େଗାଲାପୀ େନାଟ୍ କୁ େଦଖିେଲ କିଏ ସ ାଳି ହବ। ହ ଉ େଦଖାଯାଉ? କ'ଣ 

ହ ଉଛି। 

 ଆ ଭିତେର ଦୁଇଘ�ା ବିତିଗଲା, ଖଟି ସରିନି। ଚାଲିବ, ଆହୁରି ଚାଲିବ, େଭାକ 

ଲାଗିବା ପଯ��q ଚାଲିବ। ଏ ଭିତେର େକେତ ସଂପାଦକ, ସଭାପତି, ଉପ�ାପକ, ଗାୟକ, 

ବାୟକ, ପାଳିଆ ସବୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଚରିତ� କୁ ନିଖୁଣ ଭାେବ ଚିତ� ଣ କରିେବ, ତା'ପେର 

େଯଝା ଘରକୁ ଯିେବ, େସେତେବେଳ ଯାଇ ସଭା ଭ} େହବ। 

 ବଟୁ ଭାଇ ଶାq ସରଳ ଭାେବ ମୁହଁେର ମୁଚୁକୁHିଆ ହସ େଦଇ ଆଗମନ କେଲ। 

ବଟୁ ଭାଇକୁ େଦଖି ସମେd ଏକ ସ�ରେର କହି ଉଠିେଲ କଂଗ�ାଜୁେଲସନ୍ ଭାଇ, ପାଟz ଟା 

େକେବ ଦ ଉଛ? 

 ବଟୁ େସମିତି ହସି ହସି କହିଲା, ଆେର ମଁୁ ପାଟz ତ େଦବି, ତା ପବୂ�ରୁ େମା କଥା 

ଟିକିଏ ଶୁଣ। ମୁଚୁକୁHିଆ ହସର ପ�ଭାବ ସମd0ୁ ଆେHାଳିତ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଏହାର 
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ଝଲକ ସମd0 ଓଠେର ପ�କାଶ େହଉଥାଏ। ତାଳଗଛ ମହାqି ଆର  କେଲ, ହ ଉ ଭାଇ 

ଏଥର ଶୁେଣଇବା େହଉ, େଶ�ାତା ମtଳୀ ବହୁତ ଉ�ୁକତାର ସହ अେପiା କରିଛqି 

ଆପଣ0ର ମୁଖ ନିସୃତବାଣୀକୁ ହୃଦୟ}ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଠାରୁ ଆପଣ ଆମ अ�ଳ 

ପାଇଁ େପ�ରଣାର େସ�ାତ ପାଲଟି ଯିେବ ଆଉ େମା ଭଳି େକେତ ଜଣ ନିଜ ଘରୁ ଆପଣ0 

ଉଦାହରଣ ପାଇ ତାଡନାର ଶୀକାର େହେବ। 

 ନା ନା େସମିତି କିଛି ହବନି। ଶୁଣ....... 

 ଆଜି ଭାଇବା ଦବାକୁ अଫିସେର ପହଁଚିଲି। େସଠାେର କ©ଆଲିଫାଏ କରିଥିବାର 

ପିଲା ସଂଖ�ା କମ୍ ଥିଲା, ଖୁସି ବି େହଇଗଲି। ଜଣ0 ପେର ଜେଣ ପରୀiା େଦଇ 

ଯାଉଥାqି। େମା ପାଳି ବି ଆସିଲା, ଭାଇବା ପରୀiା େନବାକୁ ଜେଣ ଦiିଣ ଭାରତୀୟ 

ଥିେଲ। େମାେତ େଦଖି କହିେଲ, ଆସନ୍ଟୁ, ବସନ୍ଟୁ। େମାେତ ତାଜୁବ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଜେଣ 

ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ତାମିଲନାଡୁର ବ��ି ଏଭଳି ସୁHର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛqି। ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି େମାେତ 

ଇଂରାଜୀେର ପଚାରିେବ େବାଲି। 

 ପୁଣି କହିେଲ, ଆପଣ0ର ପିଟା େକମିଟି अଛqି? କହିଲି ବେଷ� ହବ ଗେଲଣି। 

 େମା ଉcରକୁ अେପiା ନ କରି ନନ୍ �ପ୍ କହି ଚାଲିେଲ, ମଁୁ ଟା0ୁ ଜାେନ। େସ ଖୁବ୍ 

ଭଡ�  େଲାକ। ଟୁେମ ଟା0ର ଉ.ମ ସ�ାନ, ଆପଣ0ୁ ନିଯୁ� କଡିବି େବାଲି ମେନ ମେନ 

ସ୍ଠିର୍ କରିଛି   ଆପଣ କାଯ��େର େଯାଗ େଡବାକୁ ପ�ସ୍ଟୁଟ କି ନାହ^ ? ମଁୁ କାଲି ନିଯୁ�ି ପଟ� 

େଦବାକୁ ପ�ସ୍ଟୁଟ। 

 େଯମିତି ପ�ଚାର ଗାଡ଼ି ନନ୍ �ପ୍ କହି ଚାଲିଥାଏ କାହାକୁ ଭୃେiପ ନକରି, େସମିତି 

େସ େମା ଆଗେର ମାଡିଗେଲ ଚାରି ନ�ର ଗିअର ପେକଇ। ମଁୁ େଶଷ କ�ମର ଥିଲି, ଗଲା 

େବେଳ ଲ�ା ହସଟିଏ େଦଇ ହାtେସକ କରି ବାହାରିଗେଲ। ଏେତଦିନ ଧରି ଚାପି 
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ରଖିଥିବା େକାହ େମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର େହାଇ ଲୁହ ବହିଗଲା। ଭଗବାନ0ୁ अଜସ� 

ଧନ�ବାଦ େଦଲି, ଭାବିଲି, କିଏ ଜେଣ କହିଛqି अେପiାର ଫଳ ମିଠା ମିଠା। ଉପ�ିତ 

େଶ�ାତା ମtଳୀ ସମେd ଫE ାସବ�ାକ୍ େର ବିଚରଣ କରୁଥାqି। ତାଳଗଛ ମହାqି ଆର  

କେଲ, ପେର କ'ଣ େହଲା ଭାଇ? 

 ବଟୁ ଭାଇ କହିେଲ, େସ ଗଲାପେର ତା0 େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥିବା ନାଲି ର}ର 

କାଗଜଟି ଉପେର ନଜର ପଡିଲା, ତାକୁ ଆଣି େଦଖିଲି........ ଇଂରାଜୀେର େଲଖା େହଇଛି, 

ଆସନ୍ଟୁ, ବସନ୍ଟୁ। ଆପଣ0 ପିଟା ଜେଣ ଭଡ�  େଲାକ, ମଁୁ ଟା0ୁ ଜାେନ। ମଁୁ ଟୁମକୁ 

ନିଯୁ�ି େଡବି........  ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି। ଏଗୁଡିକ ପଢିଲା ପେର େମା ମୁt ଝାଇଁ ଝାଇଁ 

େହଇଗଲା େସତିକିେବେଳ େସ ରୁମ୍ କୁ ପଶିଆସିେଲ େ�େନା ବାବୁ। େମା ହାତେର 

କାଗଜଟି େଦଖି ସାମାନ� ହସି କହିେଲ, ଏଇଟିକୁ ମଁୁ େଲଖିଥିଲି, ଉପରୁ अଡ�ର ଥିଲା। 

େମାେତ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନ ଥିଲା େଯ ସମାନ ଉcର ସବୁ ପରୀiାଥ�ୀ0ୁ ମିଳିଥିବ। 

ପୁଣି କହିେଲ ଯିଏ ପାଇବା କଥା େସ େକେବଠୁ ପାଇଗେଲଣି। ଏଇଟା େଗାେଟ ଏକ୍ଜାମ୍ 

ଫରମାଲିଟି ସମd0 େଗାଚରେର କରାଗଲା। 

 େସଠୁ େଫରି ନି�cି େନଲି, ଚାକିରି ବିନା କ'ଣ ଜୀବନ ନାହ^। ଇ§ତ ନାହ^। ହଁ ମଁୁ 

କରିବି। ଚାଷ କରିବି, ଆେର େମା ବାପାର ଜମି ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ପଡିଆ ପେକଇବି, ନା, 

କରିବି ମଁୁ ଚାଷ କରିବି। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଜେଣଇ େଦବି, ଚାଷ କରି ଜୀବନ ନିବ�ାହ 

କରିବା ସହ ପା� ଜଣ0 ପରିବାରକୁ େପାଷି େହବ। େଯତିକି ପାଠ ପଢିଥିଲି, ଚାକିରି 

ପଛେର େଦୗଡିଲି, ଏେବ େସଇବୁ�ିକୁ ଚାଷେର ଲେଗଇବି। େଶ�ାତା ମtଳୀର अ��ାଧିକ 

େଶ�ାତା ଆେମ ବି କରିବୁ "ଚାଷ" ନାରା େଦଇ େସଦିନରର ସଭାକୁ ଭ} କେଲ। 
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ବoୁତ�ବoୁତ�ବoୁତ�ବoୁତ�     
ସ�ାଗତିକାର ପରିବାର ଭୁବେନଶ©ରକୁ ଆସିେଲ ରହିବା ପାଇଁ ତାର 

ବାପା େଗାଟିଏ ସରକାରୀ କିରାଣୀ ଯାହା ପଇସା ମିେଳ ସୁେଖ ଦୁଃେଖ 

ପରିବାରର ଭରଣେପାଷଣ େହାଇଯାଇଥାଏ େସଇ ପାଖେର ଥିବା ଏକ 

େନାଡାଲ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟେର ସ�ାଗତିକାର ନାମନବମ େଶ�ଣୀେର 

େଲଖାଇେଦେଲ ଝିअଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପେଢ ବହୁତ ଶୀଘ� अଚିେର ସମd0ୁ େସ�ହ 

ବoନେର ବାoିେଦଇଥାଏ ଏହି ଗୁଣ େଯାଗୁ େସ ତାର ବିଦ�ାଳୟେର ବହୁତ ସା}ସାଥୀ 

େହାଇଗେଲ  ତାକୁ ସମେd ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାqି ସେqାଷ େବାଲି ପିଲାଟିଏ େସ  

ତାର ସହପାଠୀ େସ ସ�ାଗତିକାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାେର ବହୁତ ସାହାଯ� କେର ଧୀେର ଧୀେର େସ 

ତାର ଭଲ ବoୁଟିଏ େହାଇଗଲା ଦୁଇଜଣ0ର ଘର େଗାଟିଏ କେଲାନୀେର ଦୁଇ ଚାେରାଟି 

ଘର ଛାଡିକି,  ଦୁଇଜଣ अତି ପି�ୟ ବoୁ େହାଇଗେଲ ଏମିତି କି ଦୁଇ ଜଣ ଟିଫିନ ସା} 

େହାଇ ଖାଇଥାqି ସା} େହାଇକି ସ�ାଗତିକା ଘେର ପାଠ ପଢିଥାqି ଦିନକୁ ଦିନ ସ%କ� 

अତି ନିବିଡ଼ େହବାକୁ ଲାଗିଲା େଗାେଟ ଦିନ ବି ନେଦଖି କିଏ କାହାକୁ ରହିପାରqିନି 

ସେqାଷର ବାପା ଜେଣ ବ�ବସାୟୀ ମା ଗୃହିଣୀ अଟqି ସ�ାଗତିକା ତା0 ଘେର େଯମିତି 

ଝିअଟିଏ ଭଳି ସେqାଷ ନିଜ ହୃଦୟେର ସ�ାଗତିକାକୁ ଭବିଷ�ତେର ଜୀବନସାଥୀ କରିବ 

େବାଲି ଭାବିସାରିଛି କିl ମନ କଥା େକେବ ତାକୁ କହିପାରିନି କାରଣ ବୟସର 

ଚପଳତାେର ସ�ାଗତିକା ଏକାେଳ  କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହ^?   

େମାନାଲିସା 
ପି�ୟଦଶzନୀ ନH 
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  ସମୟ କ�େମ ଦୀଘ�ପା� ପେର ସେqାଷ ଆେମରିକାରୁ ଜେଣ ଡା�ର େହାଇ ଓଡିଶାକୁ 

େଫରିଆସିଲା ମନେର େକେତ ସ�ପ� ସ�ାଗତିକାକୁ େନଇ ଏେବ ସ�ାଗତିକା ତାର ମନର 

କଥା ବୁଝିପାରିବ ପୁଣି ମନେର ବହୁତ ପ�ଶ� ଥିଲା କି ସ�ାଗତିକା କଣ ଏଯାଏଁ କୁଆଁରି ଥିବ!

େମାେତ କଣ େସ अେପiା କରିଥିବ? କାରଣ ପା� ବଷ� ଭିତେର ତାର ସ�ାଗତିକା ସହିତ 

େକୗଣସି ସ%କ� ନଥିଲା ସ�ାଗତିକା ବାପା0ର अବସର ପେର େସ ଗଁାକୁ ଚାଲି 

ଯାଇଥିେଲ ସେqାଷ ନିଜ ବାପାମା0ୁ ମଧ� ଏହି ବିଷୟେର କିଛି କହିନଥିଲା କି ସ�ାଗତିକା  

ବିଷୟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥିଲା, କାରଣ େସ ଭାବୁଥିଲା ସ�ାଗତିକା ବିଷୟେର 

ପଚାରିେଲ ବାପା ମା କଣ ମନେର ଭାବିେଦେବ-ପୁअ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚୁ�ତି େହଉଛି, 

ଏହିପରି ମନେର କିଛି 1H ଆଣିପାରqି ଏହି ସବୁ ଭାବନା ଭିତେର ସେqାଷ ଆସି ପହ�ି 

ଗଲା ନିଜ ଗୃହେର ସେqାଷକୁ ମା ପଜୂା ଥାଳି ଧରି ସ©ାଗତ କେଲ, ବoୁ ବାoବ ବହୁତ 

ମଧ� ସାଥିେର अଛqି ସମେd ଆଜି ସହାସ� ବଦନେର ଉପ�ିତ ଡା�ର ସେqାଷକୁ 

ସ©ାଗତ କରିବା ପାଇଁ କିl ସେqାଷ ତାର ପିଲାଦିନ ବାoବୀକୁ େଖାଜିଚାଲିଛି, ହଠାତ 

ତାର ଚiୁ ନିେiପ େହଲା ଜେଣ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବିଧବା0 ଉପେର 

େସଇ ନିରୀହ ଆଖି, େସ ପଦK  ପାଖୁଡା ଓଠ ସହ ସୁHର ମୁଖ ମtଳ! େସ କଣ େମାର େସ 

ପି�ୟତମା ସ�ାଗତିକା ତାର ଏପରି ପରିଧାନ କଣ ପାଇଁ େସ କରିଛି କହି -େଜାରେର ଚି�ାର 

କରି ଡାକିଲା ସ�ାଗତିକା........! ହଠାତ ସ�ାଗତିକା ରହିଗଲା ଆଉ ହସ ହସ ମୁହଁେର ତାକୁ 

अଭିନHନ ଜଣାଇେଲ ସେqାଷ କହିଲା େତାର ଏଇ କି େବଶ େମାେତ ରହସ� କରୁଛୁ 

ଏଭଳି ରହସ� େମାର ପସH ନୁେହଁ େହଲା ଯା ଜଲଦି ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇକି ଆେସ. 

ସ�ାଗତିକା dv ପ�ାୟ େହାଇଯାଇ କହିଲା ରହସ� େତାେତ କାହ^କି କରିବି ଭାଗ� େମା 
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ସହିତ େଖଳ େଖଳି ରହସ� କରିଛି କହି େଭା େଭା କାHି ଉଠିଲା ସେqାଷ କିଛି 

ବୁଝିପାରିଲାନି ତାକୁ କହିଲା ତୁ େମାେତ ସବୁ କହ କଣ େହାଇଛି େତାର ସୁନିତା କହି 

ଚାଲିଲା अତୀତ ଘଟଣା ସବୁ....  

 ସେqାଷ ତୁେମ େମଡିକାଲ ପଢିବାକୁ ଗଲାପେର, େମାର ବିବାହ ଜେଣ ଡା�ର0 

ସହିତ ଠିକ େହାଇଗଲା ତୁମକୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ େଚ�ା କରିଛି କିl 

ଭାବିଲି ଏକଥା ଜାଣିେଲ ତୁେମ ସିଧା େମା ବିଭାଘରକୁ ଚାଲିଆସିବ ଫଳେର ପାଠ ପଢ଼ାେର 

अସୁବିଧା େହବ େସଥିପାଇଁ ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ0ୁ ମଧ� ମନା କରିଥିଲି ଏକଥା ତୁମକୁ 

ନଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତୁେମ ଆସିେଲ ମଁୁ अଚାନକ ଜଣାଇ ତୁମକୁ ଉପହାର େଦବି େବାଲି 

ଭାବିଥିଲି କିl ସବୁ ସରିଗଲା ସେqାଷ ବାହାଘର ବହୁତ ଧମୂଧାମେର େହଲା ବିବାହ 

ସରିଲା ପେର କନ�ା ବିଦା ପେର ରାତି� େର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟେର ଟ�କଧକାେର   

େମାର ସ©ାମୀ0ର ମୃତୁ� େହଲା ଶାଶୁ ଘର େଲାକ0 ନିHା अପମାନ अସହ� 

େହାଇଗଲା େସମାନ0 ଆଖିେର ମଁୁ େଦାଷୀ େହାଇଗଲି େମାେତ ବିବାହ କରିଲା ପେର 

ତା0 ପୁତ� ର ମୃତୁ� େହଲା େବାଲି ସବୁଦିନ ଗ�ଣା ଶୁଣି ଶୁଣି अଣନିଶ©ାସୀ େହାଇଗଲି ମଁୁ  

ଆଜି ମଁୁ ବାପାମା0 ପାଖେର ତା0 ମୁtେର େବାଝ େହାଇରହିଛି ବହୁତ �ାନରୁ 

ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ େଚ�ା କରି ମାଂସ େଲାଭୀ ମାନ0ର ଶିକାର େହାଇ ଆଜି ନିରାଶ�ୟା 

େହାଇ ପଡ଼ିରହିଛି କହି କାHି ଉଠିଲା ସ�ାଗତିକା... ସେqାଷ ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣି 

ଛାତିେର ଚାପି ଧରିଲା ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ େପାଛିେଦଲା ଆଉ କହିଲା ସ�ାଗତିକା ତୁମକୁ 

େଗାେଟ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବନି ସ�ାଗତିକା କହିଲା ହଁ କୁହ ତୁେମ େମାର ବoୁ 

ଯାହା କହିବ ମାନିବି ସେqାଷର ଓଠ ଥରିଉଠିଲା ଥର ଥର ଓଠେର େସ କହିଲା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     60 

ସ�ାଗତିକା-ମଁୁ ତୁମକୁ ପିଲାେବଳୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କରିବି େବାଲି ଭାବିେନଇଥିଲି କିl 

େକେବ ତୁମ ନିକଟେର ପ�କାଶ କରି ନାହ^ ତୁେମ ଯଦି ରାଜି େହବ େମାର ତୁମ ହd 

ଧରିବାେର କିଛି ଆପcି ନାହ^ ସ�ାଗତିକା କହିଲା, ତୁେମ ଜେଣ ଏେତ ବଡ ଡା�ର ତୁମକୁ 

ଜୁଆଇଁ କରିବା ପାଇଁ େକେତ ଧନୀ ବ��ି ତା0ର ସୁHର ଝିअମାନ0 ସହିତ ବିବାହ େଦବା 

ପାଇଁ ଚାହ^ବସିଛqି କାହ^କି ମିଛ ମରୀଚିକା ପଛେର ଧାବମାନ େହଉଛ େଯଉଁଠି େକେବ 

ବି ଜଳ େଟାେପ ମିଳିବା अସ ବ अେଟ େମାେତ ଏକାକୀ ବ�ିବାକୁ ଦିअ ସେqାଷ କିl 

ସେqାଷ କହିଲା େମାର ଦରକାର ନାଇଁ େସ ମାୟାବୀ ଜଳ ବିHୁ ଭରା ତଟିନୀ 

ମରୁଭୂମିେର ମଁୁ ନିେଜ ଜଳଧାରା େଖାଦିତ କରିବି ବoୁଟିଏ େହାଇ ଜୀବନସାରା ବoୁ 

େହାଇ ରହିବାକୁ ଭିiା ମାଗୁଛି ତୁମକୁ ଏହା ପେର ସ�ାଗତିକା ମୁଖମtଳେର ଆନH ଆଉ  

ଚiୁେର ଖୁସିର ଲହୁ ଏହି ପ�କୃତ ବoୁ0ର ମିଳନେର ପୃଥିବୀ ରାଣୀର ଆନH अଶ��  

ଶ�ାବଣର ଧାରାେର ପ�ବାହିତ େହଲା ଆଜି ଦୁଇଜଣ ପ�କୃତବoୁ0ର ମିଳନ ଦୁଇ 

ପରିବାର ମଧ� ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିେଲ ହୁଏତ ଆଜି 

ସ�ାଗତିକାକୁ ଏଭଳି ପରି�ିତିର ସମ�ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାqା ଦୁଇ ଜଣ0ର ବିବାହ ରୀତି 

अନୁସାେର ସ%ଣ� େହଲା ସମd0 ଆଶୀବ�ାଦରୁ ଦୁଇ ବoୁ0ର ବoୁତା ଚିରଦିନ अମର 

େହାଇ ରହିଗଲା...  ୟାକୁ ତ କୁହqି ପ�କୃତ ବoୁତା...  

 ବିନା ସ©ାଥ�େର ଗଢ଼ା େହାଇଥିବା ବoୁତା େକେବ ବି ଭା}ିଯାଇ ନଥାଏ ଯଦି ସ©ାଥ� 

ହାତୁଡି ହୁଏ, ବoୁ ରୂପୀ ପାେଚରୀକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ସିେମ� ଆଉ ନଇବାଲି ରୂପୀ ନିସ�ାଥ� 

ସ%କ�...  
େବଦପୁର, ବା0ୀ, କଟକ  
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ସୁନୀତାସୁନୀତାସୁନୀତାସୁନୀତା    
 େସଦିନ େପା� ପିअନଠାରୁ ଏକ ନିମ�ଣ କାଡ� ରିସିଭ କେଲ  

ଜୀବନ ବାବୁ। ବହୁତ ଉ�®ାର ସହ େଖାଲି ଆବିଳ େସ�ହ ଶରଧାେର 

େଦଖିେଲ ତାକୁ। ସତେର ଆତK ାଟା ପ�ଶାqି ଲାଭ କଲା େଯମିତି। 

କାହ^କି ବା େହବନି? ସୁଦୂର େକHୁଝର ମାଟିରୁ ଆସିଛି ତା ପାଖକୁ। 

େଯଉଁ ମାଟି ସହ େକେତ େଯ ଜୀବq କି�ଦqୀ ଆଜି ବି ସK �ତି େହାଇ ଉ§ୀବିତ େହାଇ 

ଝଲସୁଛି ତା ମାନସ ପଟେର। େଯଉଁ ମାଟି ଥିଲା ତା ଜୀବନ ଯାହାର ଜଳ ବାୟୁ ଥିଲା ତା 

¡Hନ, ସବୁଠୁ अତି अqର} ଥିେଲ ତା େପ�ମ ବoନେର ବoା ସାଥିଗଣ। ଯାହା0ୁ 

ପାଇେଲ ନିମିଷେକ ତା ଦୁଃଖ ପାଣି େଫାଟକା ପରି ମିେଳଇଯାଏ। େସହି ସାଥୀଭିତରୁ ଜେଣ 

ସାଥି ଡବE �। ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର। େଯଉଁ କାଡ�େର େଲଖାଥିଲା େଶାଭାଗିନୀ େୱଡସ 

ଶଶୀକାq। ଏ େଶାଭାଗିନୀ କିଏ? ଡବE �ର  ତିନି ଭଉଣୀ। କିଏ ଜେଣ େହାଇଥିବ। ନି�ୟ 

ବଡ଼ ଭଉଣୀ େହାଇଥିବ। ଏମାନ0ୁ ଭିତରୁ ମଝିଆଁ ଯିଏ େସ ତ ଥିଲା ଜୀବନର ଜୀବନ। 

ତା ମନେର ବି ଟିେକ ଛାନିଆଁ ପଶୁଥାଏ। କାେଳ େସ େହାଇଥିବ କି? ଏଇ ତିନି ବଷ� େହବ 

ତାର ଡବE � ପରିବାର ସହ ସଂେଯାଗ ନ ଥିଲା। ନଁା ନି�ୟ ବଡ଼ େହାଇଥିବ, କାହ^କି ନା 

ବଡ଼ର ଯଦି ଆଗରୁ ବିବାହ ସରିଥାqା େତେବ  େସ କଣ ଜାଣି ନ ଥାqା। ଚାହ^ ରହିଥାଏ 

କା²େର ଥିବା କ�ାେଲtରକୁ େସଇ େସେ��ର ୧୫କୁ। େସ ଯାଇ ବିବାହ ଘେର ଉପ�ିତ 

େହବ। କଥାଟା ପ�କୃତ େସଇଠି ନୁହଁ େସ ବହୁତ ଦିନ ପେର ତା ମନର ମାନସୀକୁ ପାଖେର 

ନାରାୟଣ ଚH�  
େସନାପତି 
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ପାଇବ, େକେତ ହସ ଖୁସି ଆଉ ମଜା ବି କରିବ, ଖାଲି େସତିକି ନୁହଁ େସ ପଚାରିବ, ଆଉ 

େସମାେନ େକେବ ଏପରି ଉ�ବେର ମିଳିତ େହେବ? େକେବ େସ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ କରି 

ତା ମହଲକୁ ତା ସ©ପ�ର अ�ରୀକୁ ରାଣୀକରି େନଇ ଆସିବ? 

 ବିବାହ ଦିନ ପବୂ�ରୁ ନୂଆ ଦାମିକା େପାଷାକ ସହ ଚି³ଣ ଚା³ଣ େହାଇ ପୁରା ହିେରା 

ସାଜି ବାହାରିଲା େସ। ମନେର େକେତ ଉ�®ା! େକେତ ଉନK ାଦନା! ଭଲ ଗି´ ବି 

କିଣିଲା। ତା ସହ ତା ଭାବି ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଁ ବଢିଆ ଉପହାରେଟ କିଣି  ଆେଗଇ 

ଚାଲିଲା େଟ�ନେର କିl ମନ ଉଡୁଥାଏ ଗଗନେର। ତା ମନର ମଣିଷର अତି ମନ ପସHର 

କିଛି ଚେକାେଲଟ କିଣି ପହଁଚିଲା ଡବE � ଘେର। ଡବE � ଘର ଥିେଲ ମାରୁୱାଡି ସ%�ଦାୟର। 

अଭିନବ ବିବାହ ବ�ବ�ା। ସତେର ସ§ିତ ଘର ବାହାର ଲାଗୁଥାଏ ସେତ କି ତାଜମହଲ !

ସ��ଖେର େକେଡ ଡିଜାଇନେର େଲଖା େହାଇଥାଏ େଶାଭାଗିନୀ େୱଡସ ଶଶୀକାq। 

ମେନ ମେନ େସ ବହୁତ କୁରୁଳୁଥାଏ କାହ^କି ନଁା ଦିନ ଆସିବ େସହି ଜାଗାେର େଲଖାେହବ 

ସୁନୀତା େୱଡ଼ସ ଜୀବନ। ବାର�ାର େସ େଦଖୁଥାଏ ଆଉ ହସୁଥାଏ ମଧ�, କାରଣ ତାକୁ 

ଲାଗୁଥାଏ ତା0 ଦୁହି0 ନଁା େଲଖାଯାଇଛି କି ? 

 ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ସୁHର ସାଜସ§ା ତା ମନକୁ ଟାଣି େନଉଥାଏ। अବଶ� ଭିତରଟା 

ତାକୁ अଚିହ� ା ଲାଗୁ ନ ଥିଲା। ଏଇ ଘରକୁ େସ େକେତଥର ଆସିଛି। ଘରର ପ�ତି େରଣୁ ତା 

ହସେର ହସ ବି େଯାଗ କରୁଥିେଲ। େସ େଯେତେବେଳ ଆଗରୁ ଆେସ ଲାେଗ କିଏ ଜେଣ 

ହାତ ଧରି ଟାଣି େନଉଛqି କି? ଚାରିଆଡକୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥାଏ। କିଛି ଚିହ� ା କିଛି अଚିହ� ା 

ବି। େଗ� ବସିଥିବା େଚୟାରେର ବସିଲା। ତା ପୁରୁଣା ସା}ମାନ0ୁ ମେନ ମେନ 

େଖାଜୁଥାଏ। େକେତଜଣ0ୁ େଦଖିଲା, େହେଲ େସମାେନ କାହ^ ତା ପାଖକୁ ଆସୁନାହଁାqି?
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ପ�ାୟ କାଯ�� ବ�d ଥିେବ। େକହି େକହି ବି ଶୁଖିଲା ହସଟାଏ ମାରି ଚାଲିଯାଉଛqି। ତା 

ଭିତରୁ ଉଦୟକୁ େଦଖି ଡାକିଲା, ହ�ାtେସକ କଲା। ଏଇ ସମୟେର ଡବE � ଆସିଲା। ଦୁେହଁ 

େକାଳାେକାଳି େହେଲ। ବାଃ କି ସ%କ�! ଡବE � କହିଲା ତୁ କି ବାେଜ ପିଲାଟାଏ େବ। 

ଏକେର େଡରିେର ଆସିଲୁ ପୁଣି କୁଣିଆ ପରି େଗ� େଚୟାରେର ବସିଛୁ। ଯା ଘର ଭିତରୁ 

ବୁଲିଆ। ସୁନୀତାକୁ େଦଖାକରି ଆସ। ମନେର େଯତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ େସତିକି ବି 

ଆଶ0ା। ଆେର ଏ ଡବE � େମା କଥା ଜାଣି େଦଇଛି ନା କଣ? ହଉ େହଲା ମଁୁ ବସିଛି ଟିେକ 

ପେର ଯିବି। କଣ କରିବି େମାେତ ଟିେକ କହ। ଡବE � କହିଲା ଆେର ଏେତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ 

ଟିେକ ବିଶ�ାମ େନ। ହଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ମଁୁ ଟିେକ େଗ� କଥା ବୁେଝ। 

 ଚାଲିଲା ଜୀବନ ଭିତରକୁ। େସହି ଘର େସହି अଗଣା େସହି ସୁନୀତାର �ଡି ରୁମ। 

େଯଉଁଠି ସମୟ ପାଇେଲ େସ ଟିେକ ମଜାଖୁସି କେର। ଡାହାଣ ପେଟ େଦଖିଲା େବଦି। ଠିକ 

ଆକବର0 ସିଂହାସନ ପରି ସ§ା େହାଇଛି। ଝିअ ଚାରିପାଖେର ସମେd, ଫେଟା ଉଠାେର 

ମାତିଥାqି। ନିଜକୁ ଟିେକ ସେଜଇ େନଲା େସ। ହାତେର ଗି´ ବ¢। େସଠାେର ସୁନୀତା 

ଯଦି ଥିବ ତାପାଇଁ ଗୁ�େର ଆଣିଥିବା ଗି´ ଆଉ ଚେକାେଲଟ ବି େଦବ। ଆେଗଇ 

ଚାଲିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଦିଶିଲା ମୁହଁ। ଚମକି ପଡିଲା ଜୀବନ। ତା ହୃତ¡Hନ ବଢିଗଲା, 

ଚାରିଆେଡ अoାର େଦଖାଗଲା। ଏଇ ତ ସୁନୀତା। ଏ େଶାଭାଗିନୀ େକମିତି ସୁନୀତା 

େହାଇପାେର? ଓଃ ନି�ୟ ଜାତକ ନଁା େହାଇଥିବ, ତାହା େସ ଚିqା କରି ନ ଥିଲା। 

ସୁନୀତାର ଆଖି ବି ପଡିଗଲା ଜୀବନ ଉପେର। େବଦୀରୁ ଆ�ଯ��ର ସହ ଉଠିପଡ଼ି ଚମକି 

ପଡିଲା। अ~ େକଇ ପାହୁt ଦୂରେର େସ ଆଉ ତା ପୁରୁଣା ସK �ତିର ନାୟିକା0 ଆଖିର 

ମିଳନ। ଦୁହି0 ଆଖିରୁ ବିଗଳିତ अଶ��। ଜୀବନର ଜୀବନରୁ ଜୀବନ ସେତ େଯମିତି ଛାଡି 
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ଚାଲିଗଲା। ତା ପାଦତଳ अତଡାଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। କୁଆେଡ ଯିବ ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ। 

ରାମ, ହଳଧର, ବିଲୁ, ଶ�ି େଯେତକ ସା} ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ କି ଜୀବନ ଓ ସୁନୀତାର 

ଭଲପାଇବା ଜାଣିଥିେଲ ଭିତେର ଭିତେର କାHୁଥାqି େହେଲ କଣ ବା କହିେବ? 

କିଂକc�ବ�ବିମୁଢର  ପାଦେଦଶେର ଦtାୟମାନ େହାଇ େଖାଜୁଥାଏ ଏ ଚକ� ବୁ�ହର ବାଟ। 

େସପେଟ ସୁନୀତାର ଆଖିରୁ େକେତ େଯ अଶ��? ଇ�ା କରୁଥାଏ େକମିତି ତା ଜୀବନ ପାଖକୁ 

େଦୗଡ଼ି ଆସି ସବୁ କଥା କହିଦିअqା କି। େହେଲ ଏ ସମୟ େସ ସମୟ ନୁହଁ। ସେ} ସଂେଗ 

ଜୀବନ ପେକଟରୁ େସଲ େଫାନ େଖାଲି େଫାନ କରିବାର अଭିନୟ କଲା। ଆଉ 

ହଳଧରର ସାନ ଭାଇ ପ�େମାଦକୁ ଡାକି ଗି´, େ¡ଶାଲ ଗି´ ଆଉ ଚେକାେଲଟକୁ 

େଦଇେଦବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ସା} ମାନ0ୁ କହିଲା େଗାଟିଏ अେଜ�� କଲ, େମାେତ 

େଫରିବାକୁ ପଡିବ, େଜେଜମା0 େଦହ ସିରିୟାସ। ସୁନୀତାର ବାପା ମାଆ0ୁ ଆସୁଥିବାର 

େଦଖି ପାଦଛୁଇଁ ପ�ଣାମ ଜଣାଇଲା ଓ ଜରୁରୀ ଘଟଣା ବ'�ନା କରି ଆ¤ା ଆସୁଛି ପେର 

ନି�ୟ ଆସି ସୁନୀ ଘରକୁ ଯିବି କହି ଦ� �ତ ଗତିେର େଫରିଗଲା ତା ଆସqା ବାଟକୁ। 

ସାଥୀମାେନ अନୁଭବ କରିପାରିଥିେଲ ଜୀବନର ଜୀବନ ଯ�ଣା। 

 ବାଟସାରା ଭାବୁଥାଏ ତାର अତୀତର ସୁନୀତା ସହ ସK �ତି େବଳାଭୂଇଁକୁ। େସ ଥିଲା 

+୩ ଦି� ତୀୟ ବଷ� ବି¤ାନ ଛାତ�  ଐତିହାସିକ ଧରଣୀଧର ମହାବିଦ�ାଳୟର। ଘରୁ ବାହାରି 

ନିଜ �� ୀଟ କ�ାଟ ସାଇେକଲ ଧରି अେପiା କରିଛି ସାଥି ସୁବାସକୁ ପାଖ ସିରାଜୁ�ିନ 

ଛକେର। କି ଆ�ଯ��! ଏକ ସୁHରୀ ମେନାହରୀଣି ତନୁପାତଳୀ �ାଇଲି� ଝିअ ତା 

ଆଖିେର ପଡ଼ିଲା। ଛକକୁ ପଏେ�ଡ଼ ହିଲେର ନବୀନ ଢ}େର ଚାଲି ଏକ ରି¢ା ଧରି 

ଚାଲିଲା ଦiିଣ ମୁେଖ। ଇତି ମଧ�େର ଜୀବନ ଏକ ଲୟେର ଚାହ^ ରହିଥାଏ େସହି 
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ସୁHରୀକୁ। ତା ଆଖି ବି ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ ଆଖିେର। ହଠାତ ଲାେଜଇ ମୁହଁ ବୁେଲଇ 

ଚାଲିଗଲା ରି¢ା ଚାଲିବା ଦିଗେର ମୁହଁ କରି। ଆଉ ପଛକୁ ପୁଣି ଥେର ବୁଲି ନ 

अେନଇବାକୁ ବି େସ ଭୁଲି ନ ଥାଏ। ଜୀବନ ମନେର ଏକ अଫୁରq ପୁଲକ ଜାଗ�ତ 

େହଲା। େସ କଣ କରିବ ଜାଣିପାରିଲା ନାହ^। ସୁHରୀ ତରୁଣୀର େସୗHଯ�� ଓ ଚାହାଣୀ 

ସେତ େଯମିତି ଆମqି� ତ କରିଥିଲା ତା ପେଛ ପେଛ ଯିବାକୁ। ନିଜ �ାଇଲ ସାଇେକଲେର 

ପିଛା କରି ଚାଲିଲା େସ। ରି¢ା ଆଗ ତ େସ ପଛ ଆଉ େକେତେବେଳ େସ ଆଗ ତ ରି¢ା 

ପଛ। ହଠାତ ତରୁଣୀ ଚାହ^ େତାଫା େଦଇଥିଲା ଏକ ମୁରୁକି ହସା। ଆଉ େସ ହସେର 

ସଂଚାର େହାଇଥିଲା େପ�ମର ପ�ଥମ ସଚୂନା। ରି¢ାରୁ ଓହE ାଇ ବାର�ାର ପିଛାକୁ ଚାହ^ 

ଯାଉଥାଏ େସ। ସାଇେକଲ ଉପେର ବସି ଛିଡ଼ାେହାଇ ଏକ ଲୟେର ଚାହ^ଥିଲା ଜୀବନ। 

ଆଉ େଶଷେର ଟା ଟା କରିବାକୁ ବି ଭୁଲି ନଥିଲା। ସୁନୀତା ଥିଲା ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େକHୁଝରର +୨ ଦି� ତୀୟ ବଷ�ର କଳା ଛାତ� ୀ। ଏଇମିତି ପ�ତ�ହ ଚାଲିଥିଲା ଜୀବନ 

ସୁନୀତାର ଆଗ ପଛ ରି¢ା ସାଇେକଲର ଲୁଚକାଳି େଖଳ ଓ ଭାବ ବିନିମୟର ସ©ପି�ଳ 

େସତୁ। 

 ଦିନକର କଥା। ଚାଲିଥିଲା ଶ�ୀଗେଣଶ ପଜୂା। ସୁନୀତା ଆସିଥାଏ ଭାଉଜ ଓ ପୁତୁରା 

ଝିଆରୀ0 ସଂେଗ େଦଖିବାକୁ ଗେଣଶ େମଢ଼। ହଠାତ ଜୀବନକୁ େଦଖି ସୁନୀତା ଖୁସିେର 

ମୁ· େହାଇଗଲା। ଜୀବନ ଚାଲିଲା େସହି କେଲଜ େମଢ଼ େଦଖି। ନିଜ ବୁଟ େଖାଲି 

େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ରଖି ଯାଉଥାଏ ଧୀେର ଧୀେର।ହଠାତ ପିଛାକୁ ଚାହ^ଲା। ସୁନୀତାର 

ଝିଆରୀ େଗାଡ଼ ବାଜି ଦୂରେର ପଡୁଥିବା ଜୀବନର ବୁଟକୁ ହାତେର ସଜାଡୁଥାଏ ସୁନୀତା। 

ସତେର େକେତ ସଂ>ାରୀ ଆଉ अହଂଶୁନ�ା ଏ ଝିअ ସୁନୀତା। େପାଷାକରୁ ଲାେଗ େସ 
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ବହୁତ अ¸�ା ମଡ଼'�, େହେଲ ଆଚରଣେର କି ସଂଭ� ମ! ମନ େବାଧ େହାଇଗଲା ତାର, 

ଆତK ା ଶାq େହାଇଗଲା ଏସବୁ େଦଖି। ମେନ ମେନ ଭାବିଲା ଜୀବନ ୟାଠାରୁ ବଳି ସାଥୀ 

କିଏ ବା ଥିବ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ େହବାକୁ! େହେଲ ତା ସ�oେର େସ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହ^ 

େଯ। 

 ଦିେନ ରି¢ାେର େଫରୁଥିବାେବେଳ ତାକୁ ଫେଲା କଲା େସ। ଏକ ବିଶାଳ ବି¹ିଂକୁ 

ଗଲା ଝିअଟି। ଆଉ ଯିବାେବେଳ ଦୂରରୁ ଟାଏ ଟାଏ अଭିନHନ ବି େଦବାକୁ ଭୁଲି ନ ଥାଏ 

ସୁନୀତା। ଛକେର କେଲଜ ଗଲାେବେଳ ଜୀବନକୁ ନ େଦଖିବା ପଯ��q େସ କଦାପି ରି¢ା 

କେର ନାହ^। ଜୀବନ ବି ଜାଣିଶୁଣି େକୗଣସି େଦାକାନ ଭିତେର ରହି ଏ ଦୃଶ� େଦଖୁଥାଏ। 

ପେର ବାହାରି ଆସି ସୁନୀତା ହସ ସହ ହସ ମିଳାଇଲା ପେର େସ ରି¢ାେର ଓ େୟ 

ପଛେର। 

 ଏଇମିତି ଗମନାଗମନର ସତୂ�  େଯାଗାେଯାଗ ସ%କ�କୁ ବି ବହୁତ ବେଢ଼ଇେଦଲା। 

ଜୀବନକୁ େହାଇଥିଲା ଭୀଷଣ §�ର। ପ�ାୟତଃ ଏକ ସ�ାହ େଦଖା େହାଇନାହ^। ସୁନୀତା 

ପାଗଳି ପରି େହଉଥାଏ। ଜୀବନର ପି�ୟ ସାଥୀ ହଳଧର ଏସବୁ ଲi�କରି ଜୀବନକୁ ସ�ାଦ 

େଦଇଥାଏ। ସୁ� େହଲାପେର ଜୀବନ େଖାଜିଥିଲା ସୁନୀତାକୁ। ଛୁଟି େହାଇଥାଏ ଜୀବନର 

ମନ େହଉଥାଏ େକମିତି େଦଖqାକି ତା ମନର ସ�ପ� ମାନସୀକୁ। ହଠାତ ରୁବି ବିୟୁଟି 

କ'�ରେର େଦଖିଲା ତାକୁ ରାdାରୁ। ସୁନୀତା ତା ଭାଉଜ ସହ କିଣୁଥାଏ େ�ସନାରୀ। 

अସ ାଳ ଜୀବନ ପହଂଚିଗଲା େସଠାେର େବ¸ କିଣିବା ବାହାନାେର। ବଡ ମହଲ। 

ଭାଉଜ କିଣିବାେର ବ�d େବେଳ ସୁନୀତା ଜିନିଷ େଦଖୁେଦଖୁ ପଚାରିଲା 

 କଣ େହାଇଥିଲା? 
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- §�ର ଭୀଷଣ? 

- ଯତ�  େନଉନାହଁ କି? 

- ହଁ େହାଇଗଲା? କିଏ ଆଉ ଯତ�  େନବ? 

- ଭାଉଜ ଆସିଛqି? 

- ହଉ ଯାअ। 

 ଜୀବନ ଓ ସୁନୀତାର ମନ ପୁରି ଉଠିଥିଲା। କେଲଜେର ତ अେନକ ସା}। ଦିେନ 

ଡବE � ତା ବାଥ�େଡେର ସମd ସା}କୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲା। ଜୀବନ ବି ଗଲା ଡବE � 

ସାଥୀେର। ଆ�ଯ�� େହାଇଥିଲା ସିଏ। ଇଏତ ସୁନୀତା ଘର। ସୁନୀତା ତାେହେଲ ଡବE � 

ଭଉଣୀ। େସଦିନ ସୁନୀତା अବାକ େହାଇଥିଲା ଜୀବନକୁ ତା ଘେର େଦଖି। ଆଦରେର 

ଆଗ�ହେର ମୁଚୁ ମୁଚୁ ହସି େଦଇଥିଲା େକେତ ଦରବ। ଆଉ ଡବE � ତା ଭଉଣୀ0ୁ ପରିଚୟ 

ବି କରିେଦଇଥିଲା େସମାନ0 ସହିତ। ଏଥର ଜୀବନର ଚଲାବାଟ ଫିଟି ଗଲା। ଡବE � 

ସାଥୀେର ଆେସ ସୁନୀତା ଘରକୁ। ଦିେନ ସୁନୀତା ତାକୁ ଲାଲ େଗାଲାପ େଦଇ ପ�େପାଜ 

କଲା। ଜୀବନ ବି ଖୁସି େହଲା, େହେଲ େସ ଖୁସି ଭିତେର ଟିେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସୁନୀତା 

ଜାଣିବାକୁ ଚାହ^ବାରୁ େସ କହିଥିଲା, ତୁେମ େମା ସା}ର ଭଉଣୀ, ଭଲ ପାଇବା अବିଚାର 

େହବ? ଆେମ ଭଲପାଇବା ପେର ପରା ଜାଣିଲ ମଁୁ ସା}ର ଭଉଣୀ। ତୁମକୁ ମଁୁ େକେବ 

ଛାଡ଼ିବି ନାହ^। ଏଇମିତି ସ%କ�ର ବoନ ବହୁତ ଶ� େହାଇଗଲା ଆଉ ଦୁେହଁ ପ�ତି¤ା 

କରିଥିେଲ େକହି କାହାଠାରୁ େକୗଣସି ପରି�ିତିେର अଲଗା ନ େହବାକୁ। େସ ଚାଲିେଲ 

ବାଣୀବିହାର ପିଜି କରିବାକୁ। ଆଉ ସୁନୀତା େସହି କେଲଜେର ପଢୁଥାqି +୩। ହଠାତ୍ 

ସୁନୀତାର ବଡ଼ଭାଇ �ିର କେଲ ସୁବୀତାକୁ ମୁ�ାଇେର ନିଜ ପାଖେର ରଖି ପଢ଼ାଇବାକୁ। 
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ନିଜର ଇ�ା ନ ଥିେଲ ବି ପରିବାର ଚାପେର େସ ଯାଇଥିଲା ମୁ�ାଇ। େଶଷ େଦଖା 

କରିଥିଲା ତା କେଲଜ କ�ା%ସେର। ଆଖିରୁ  ଧାର ଧାର ଲୁହ। େପାଛିେଦଇ ବୁେଝଇଥିଲା 

େସ (ଜୀବନ)। େହେଲ ଆଜି ତା ଲୁହକୁ କିଏ େପାଛିବ? ସତେର ସୁନୀତା େକେତ 

ବଦଳିଗଲା? 

 ନିଜ ଘରପାଖେର ପହଁଚିଗଲା ଜୀବନ। କାରରୁ ବାହାରିଛି କି ନାହ^ ହଠାତ୍ େଫାନ୍ 

ରିଂ େହଲା। ଖବର ପାଇଲା ଆ¢ିେଡ�େର ବର ଶଶୀକାqର େଡଥ େହାଇଯାଇଛି। ଦ� �ତ 

ଗତିେର ଛୁଟିଗଲା େସ। ସମd0ୁ ବୁଝାଇଲା। ସମେd କହୁଥାqି ଏ ଝିअକୁ ବିବାହ କରିବ 

କିଏ। ସମସ�ା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ େସ େକବଳ ତା ମୁt ଟୁ}ାରି ସ�ତି 

ଜଣାଇଥିଲା। ସୁନିତା ନିଜ ମୁt ତଳକୁ କରି ପି ଯାଉଥିଲା अମାନିଆ ଆଖିର େକଇଧାର 

ଲୁହ। 
ଜ ରା,େକHୁଝର।* 
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ଉେପiିତାଉେପiିତାଉେପiିତାଉେପiିତା    
 ସମୟ ରାତି ଏଗାରଟା ପାଖାପାଖି େହବ, अଧା ସହର 

େଶାଇପଡିଲାଣି େସେତେବଳକୁ, କିl ରାନୁ ତାର ପଢା େଟବୁଲ 

ପାଖେର ବସି ମାଟି�କ୍ ପରୀiା ପାଇଁ ପାଠପଢାେର ଲାଗିଥାଏ । ଏପି�ଲ 

ମାସର ଗରମ, ସିଲିଂଫ�ାନଟା ଘୁରୁଛି ମୁtଉପେର, େଟବୁଲ ଲ�ା%ର ଆଲୁअ େକବଳ 

େଟବୁଲଟାକୁ ଯାହା ଆେଲାକିତ କରୁଥାଏ, କିl ବାକି ବଖରାଟା ଝା�ା अoକାର ଭିତେର 

ବୁଡିରହିଥାଏ । ରାନୁ ତାର ପାଠପଢା ବହିଭିତେର ପୁରା ହଜି ଯାଇଥାଏ । ଧିେର ଧିେର 

ନିଦମାଉସୀ ତାର େକାମଳ ହାତ ରାନୁର ସାରା େଦହେର ବୁଲାଇ ଆଣୁଥାଏ ଏବଂ େସ  

ନିଦର େସ�ହ ବoନ ଭିତେର ଧୀେର ଧୀେର ହଜିଯାଉଥାଏ । ହଠାତ୍ ରାନୁର 

ମେନପଡିଗଲା, ପରୀiା ପାଇଁ ପଢା େଯ ବହୁତ ବାକିରହି ଯାଇଛି । ମାଟି�କ୍ ପରୀiା ତା 

ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ©ପ'ୂ� ଏବଂ ନି'�ାୟକ ପରୀiା । େସ ଜାଣିଛି, ଏଇ ପରୀiାର 

ଫଳାଫଳ ତାର ଭବିଷ�ତର ଦିଗନିେ��ଶ କରିବ । ତାକୁ ନିଦ ଉପେର ବିଜୟହାସଲ 

କରିବାକୁ ପଡିବ । ନେହେଲ ହୁଏତ ତାର ଭବିଷ�ତବି େଶାଇପଡିବ । ରାନୁ ପାଠପଢାେର 

ଖୁବ୍ ଭଲ, ସବୁେବେଳ କE ାସେର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି େପାଜିସନ ରଖିଆସିଛି । ଖାଲି 

ପାଠପଢା ନୁେହଁ, େଖଳକୁଦେର ବି େସ ଆଗୁଆ । अେନକ ସାଟzଫିେକଟ ଆଉ ଟ�ଫିେର 

ତା0ର ଡ�ଇଂରୁମର େସ»ଟା ପୁରାପୁରି ଭରିଯାଇଛି । ତାର ଇ�ା ଭବିଷ�ତେର େସ 

କ%ିେଟଟିଭ୍ ପରୀiା େଦବ, କେଲ�ର କି ଆଉକିଛି ବଡ अଫିସରଟିଏ େହବ, ନେହେଲ 

ବିନୟ ମହାପାତ�  
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େସନାେର ଫାଇଟର େପEନ୍ ଉେଡଇବ । େକବଳ ତାର କଠିନ ପରିଶ�ମହ^ ତା ଜୀବନର 

ସବୁ ସ©ପ�କୁ ସାକାର କରିପାରିବ ।  ତାର ଦୃଢ ଇ�ାଶ�ି ତାକୁ ତାର ଇ�ିତ ଫଳ ପ�ଦାନ 

କରିପାରିବ । 

 ନିଦର ପ�ଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁ� କରିବାପାଇଁ ଡାଇନିଂେ¡ସେର ଲାଗିଥିବା େବସିନେର 

ମୁହଁ େଧାଇବାକୁ ଚାଲିଆସିଲା । ହଠାତ୍ େକହି ଜେଣ ବଡ କ�େର କୁେ²ଇ େହଉଥିବାର 

ଶ« େସ ଶୁଣିପାରିଲା । ବାଆଁ ପଟକୁ ବାପାେବାଉ0 େବଡରୁମ୍ । କୁେ²ଇ େହଉଥିବା 

ଶ«ଟି ତାକୁ ବହୁତ ଚିହ� ା ଚିହ� ା ଲାଗୁଥାଏ, ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ହୁଏତ େବାଉର ଶ« । 

ବାପାବି ଆଜି ଘେର ନାହାqି । अଫିସ ଟୁର୍ େର ସଂଧ�ାେବେଳ େକାରାପୁଟ ବାହାରିଗେଲ 

। େବାଉର େଦହ କଣ କିଛି ଖରାପ େହଲାକି ? ଏପରି ଭାବି ରାନୁ ବାପା0 େବଡରୁମ 

ପାଖକୁ ଯାଇ କବାଟ ପାଖେର କାନେଡରି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା । ହଁ ଏଇଟା ତ େବାଉର 

ଶ«, ତାର ସେHହ अମୁଳକ ନଥିଲା । ଏଇଟା େବାଉର କ�େର କୁେ²ଇ େହବାର ଶ« 

। ରାନୁ କବାଟେର ହାତ ମାରିଲା, କବାଟଟା ଭିତରପଟୁ େକବଳ ଆଉଜା େହାଇଥିଲା । 

େବଡରୁମେର ଜିେରା ପାୱାର ବଲ� ର ମି�ି ମି�ି ଆଲୁअେର ରାନୁ େଦଖିଲା, େବାଉ ତାର 

େପଟକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ବଡ କ�େର କୁେ²ଇ େହଉଛି, ସେତ େଯପରି ବହୁତ କ� େହଉଛି 

। ରାନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, ପଚାରିଲା େବାଉ କଣ େହଉଛି ? େବାଉର ଜ�ଣା 

େସେତେବଳକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ବଡ କ�େର େବାଉ କହିଲା, ଆେର, 

ସଂଧ�ାେବଳରୁ अ~ अ~ େମାର େପଟବଥା େହଉଥିଲା । ଭାବିଲି ଖାଇବା ପିଇବାେର 

କଣ ଟିେକ अସୁବିଧା େହାଇ ଏମିତି ଗ�ାସ େହାଇଯାଇଥିବ । ଆଜି ସକାଳ ଜଳଖିଆ 

ଖାଉଖାଉ ଦିନ ବାରଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା । େପଟବଥା ଲାଗି ଥtା ଖିର କେପ ପିଇଥିଲି 
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ସଂଧ�ାେବେଳ, େସଥିେର ଏସିଡି େପ�ାେବE ମ ଠିକ୍ େହାଇଯାଏ । କିl ଆଜି ବଥା କମ୍ 

େହଲାନି, ଏେବ ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଢିଗଲା । ଦୂେଯ�ାଗକୁ ବାପା ବି ସଂଧ�ାେବେଳ ଟୁର୍ େର 

ଚାଲିଗେଲ । େବାଉକୁ କହିଲି, ଘେର ଭାଇ ତ अଛି, ତାକୁ ଡାକିେଦବି ? ସିଏ ବଜାରକୁ 

ଯାଇ କଣ ଟିେକ େମଡିସିନ୍ େନଇ ଆସିବ । େବାଉ ବିକଳ େହାଇ କହିଲା, େସ େଟାକା 

େଶାଇଥିବ । ଏେବ କହିେଲ େସ କଣ ଯିବ ? ତା କଥା ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ? ତଥାପି କ� 

ବିକଳେର େବାଉ େସାନୁ ଭାଇକୁ ଡାକ ଛାଡିଲା, କହିଲା ବାପାେର, ବଡ କ� େହଉଛି, 

େବଶି ରାତି େହାଇନି ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜିଛି◌ି, ଯା ଟିେକ େଦଖ, େମଡିକାଲ ଛକେର 

େକଉଁ େକମି� େଦାକାନ େଖାଲାଥିବ, ଇେନା େଗାେଟ ପାଉଚ୍ େନଇଆ । େହେଲ 

େସାନୁଭାଇ କିଛି ଜବାବ େଦଲାନି । େବାଉ ତିନି ଚାରିଥର ଡାକି ସାରିବା ପେର ରାନୁ 

କହିଲା, ତୁ ରହ, େସ େବାେଧ େଶାଇ ପଡିଥିବ । ମଁୁ ଯାଇକି େଦଖୁଛି । 

 ରାନୁ ଯାଇ େସାନୁର େବଡରୁମର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା । େକେତ େଚ�ା ପେର 

େସାନୁ କବାଟ େଖାଲିଲା । ତା କାନେର ଇअର େଫାନ୍ ଟା ଠୁସା େହାଇଛି । ହାତେର 

େମାବାଇଲ େଫାନ୍ ଟା ଏେବବି अନ୍ अଛି । େସ କିଛି ଫିଲK  ଡାଉନେଲାଡ କରି େଦଖୁଥିଲା 

େବାଧହୁଏ । େସାନୁକୁ ଏପରି अବ�ାେର େଦଖି ରାନୁର ମୁt ଗରମ େହାଇଗଲା । େହେଲ 

େସ ତା ରାଗକୁ ଚାପିରଖି କହିଲା, ଭାଇ, େବାଉର େପଟ ବଥା େହଉଚି, େସ କ�େର କଥା 

କହି ପାରୁନି । େସାନୁ କାନରୁ ଇअରେଫାନଟା ନକାଢି ରାନୁକୁ ପଚାରିଲା କଣ େହଲା? 

ରାନୁର ପିତ ସେତ େଯପରି ତା ମୁtକୁ ଚଢି ଚଢି ଆସୁଥିଲା । େସ େସାନୁର କାନରୁ ଇअର 

େଫାନଟା ଏକପ�କାର ଓଟାରି ଆଣି କହିଲା ଏଇଟା ତ କାନେର ଠୁଁସିଛୁ, ଶୁଭିବ େକମିତି । 

କିଏ ମେଲ କି ଗେଲ େତାର ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର ? ବାପା ଘେର ନାହାqି, ଏେବ ତୁ ଏକା 
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ପୁअପିଲା ଏଇ ଘେର । କାହାର କଣ େହଲା ନେହଲା ତାର ଧ�ାନ ରଖିବୁନି ? େବାଉର 

େପଟ ଖରାପ େହାଇ ବଥା କରୁଛି, କ�େର େସ କାHି ପାରୁନି । େତାେତ ଡାକ ଛାଡି 

ଚାଲିଛି, େହେଲ ବାବୁ0ୁ ଫିଲିମରୁ ସମୟ ବଳିେଲ ସିନା କାହା ଖବର ଜାଣିବ । ଚାଲ 

େଦଖିବୁ େବାଉକୁ େକେତ କ� େହଉଛି କହି େସାନୁର ହାତଧରି ବାପା0 ରୁମ୍ କୁ ଟାଣି 

େନଇଗଲା । 

 େବାଉ, େସାନୁ ପାଖକୁ ଆସିବାେଦଖି କହିଲା, ପୁअେର ଏେବ ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜିଛି 

। େମଡିକାଲ ଛକେର େକମି�େଦାକାନ ସବୁ ପ�ାୟ େଖାଲାଥିବ । ଯାଇକି େଗାେଟ ଇେନା 

େନଇ ଆସିବୁ, ବଡ କ�େହଉଛି । େମଡିସିନ୍ ଖାଇେଦେଲ ଟିେକ ଭଲ ଲାଗିବ । େହେଲ 

େସାନୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ୍, କହିଲା ଏେତ ରାତିେର େକାଉ େକମି� େଦାକାନ େଖାଲିକି 

ବସିଥିବ େଯ ? େମାେତ ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି, ମଁୁ ଏେବ ଯାଇ ପାରିବିନି, ତୁ େଶାଇପଡ, 

େଶାଇପଡିେଲ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ । ମଁୁ କାଲି ସକାଳ େହେଲ ଯାଇ େମଡିସିନ୍ େନଇ 

ଆସିବି େତାପାଇଁ, କହି େସାନୁ ଚାଲିଗଲା ତା ରୁମକୁ। 

 ରାନୁ େବାକି ଝିअଟିଏପରି ଚାହ^ ରହିଥାଏ େସାନୁଭାଇର ଯିବା ବାଟକୁ । ମେନ ମେନ 

ଭାବୁଥାଏ, ଏଇ େସାନୁଭାଇ କେଲଜ ଯିବେବାଲି େମାଟର ସାଇେକଲ କିଣି େଦବାକୁ अଝଟ 

କରିଥିଲା । େସେତେବେଳ ବାପା ମନା କରିେଦଇଥିେଲ, କହିେଲ େମାଟର ସାଇେକଲ 

ମିଳିେଲ ବାବୁ ଆଉ ପାଠ ପଢାେର ମନ େଦେବନି । ସା}ମାନ0 ସା}େର ଖାଲି 

ବୁଲାବୁଲି କରିବ । େହେଲ େବାଉ େସତିକି େବଳକୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା । 

ବାପା0ୁ କହିଲା ପୁअଟା କେଲଜ ଗଲାଣି, େକେତ ସାଇେକଲ େପଲି େପଲି ଯାଉଥିବ । 

ତାର ସା}ମାେନ ସବୁ େମାଟର ସାଇେକଲେର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛqି େବାଲି କହୁଥିଲା । 
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ବାପା କହିେଲ, ବୁଝିଲ ଆେମ େଯେତେବେଳ କେଲଜେର ପଢୁଥିଲୁ ଆମ ପାଖେର 

ସାଇେକଲଟିଏ ବି ନଥିଲା । େମସ୍ ରୁ ଦୁଇ େକେଲାମିଟର ରାdା ଚାଲି ଚାଲି ଝାଳନାଳ 

େହାଇ କେଲଜ ଯାଉଥିଲୁ । ଆଜି ବାବୁ0 ପାେଖ ସାଇେକଲ ଖେt ତ अଛି, େସ କଣ କମ୍ 

କଥା । ତାକୁ କୁହ ଏଥର ପରୀiାେର ଯଦି ଭଲ ନ�ର ଆଣିବ େତେବ ଭାବିବି ତାପାଇଁ 

େମାଟର ସାଇେକଲ କିଣିବାକଥା । େଦଖିଲ, ରାନୁ ଆମର ଝିअଟା, େହେଲ େକେତ 

ପରିଶ�ମ କରୁଛି । ସବୁ ପରୀiାେର କE ାସେର ଫା� େସେକt େହାଇ େପାଜିସନ ରଖୁଛି । 

ପ�ତି ବଷ� >ୁଲ େ¡ାଟ�ସେର େକେତ େକେତ ଟ�ଫି େନଇକି ଆସୁଚି । ଆଉ ପୁअ ଆମର 

େସଇ ଥାଡ� ଡିଭିଜନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ମନ କରୁ ନାହାqି । ରାନୁକୁ େଦଖି କିଛିତ 

ଶିଖqା ସାନ ଭଉଣୀଠୁ । େକଳକୁଦ କଥା ତ ଛାଡ । େବାଉ େଶଷେର ବାପା0ୁ ବୁେଝଇ 

କହିଲା ତୁେମତ ମାସେର अଧାଦିନ ଟୁରେର ଚାଲିଯାଉଛ । ଘେର ପୁअଟା अଛି, 

େକେତେବେଳ କଣ ଦରକାର ପଡିେଲ ବଜାର ସଉଦାଟିକିଏ କରିେଦବ । ରାତିअଧେର 

େକେବ କିଛି ଜରୁରୀ ପଡିଗେଲ େସ କରିେଦବ ନା' ସବୁକାମ । େହେଲ େସାନୁକୁ ଆଜିଯାଏ 

ଘରକାମ ପାଇଁ େକେବ ସମୟ ମିଳିନି । ଆଉ ଆଜି େଯେତେବେଳ େବାଉର ଦରକାର 

ପଡୁଛି, େସେତେବେଳ ବାବୁ0ର ଫିଲିମରୁ ମନ ଛାଡୁନି । 

 େବାଉର କ� ରାନୁ ଆଉ ସହି ପାରିଲିନି । େସ କହିଲା, େବାଉ ମଁୁ ବଜାର ଯାଇ 

େନଇ ଆସିବି େତା େମଡିସିନ୍ । େବାଉ ତା ମୁହଁକୁ ଟିେକ ସେHହଭାରା ଦୃ�ିେର अେନଇ 

କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଏେବ ରାତି ଏଗାରଟା ବାଜିଲାଣି । ଆଜିକାଲି େଯମିତି ସମୟ େହଲାଣି ତୁ 

ଝିअପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ଏେତ ରାତିେର ବାହାରକୁ ଯିବୁ ? ତୁ କଣ ପୁअପିଲା େହଇଛୁ ? ନାଃ, 

ଏେତ ରାତିେର ଝିअପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଆqିନି । ମଁୁ େଶାଇ ପଡିେଲ େମାର ଠିକ୍ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     74 

େହାଇଯିବ, ତୁ ଯା େଶାଇପଡ । େବାଉର କ�େର େସତା ପଡି ଯାଇଥିବା ମୁହଁ ଆଡକୁ 

ରାନୁ ପୁଣିଥେର ଚାହ^ଲା । ତାର ଆଖି ଜେକଇ ଆସିଲା । ଭାବିଲା ଧନ�େର ତୁ ମାଆ, 

ଏେତ କ�େର ବି ଝିअର ନିରାପcା କଥା ଭାବୁଛୁ । ରାନୁ େବାଉ ମୁହଁକୁ ଚାହ^ କହିଲା ମଁୁ 

େନଇ ଆସୁଚି େମଡିସିନ୍ ତୁ ବ�� ହୁअନା । ତୁ େମା କଥା ଚିqା କରନା, ମଁୁ ଏଇ ଗଲି, 

ଆଉ ପା� ମିନିଟେର େନଇ ଆସିବି େତା େମଡିସିନ୍ କହି ରାନୁ ବାହାରିଗଲା । େବାଉ 

ବାର�ାର ପାଟିକରି କହୁଥାଏ ଆେର ଯାଆନାେର, େମା କଥା ମାନ । େମାର େବଶି କ� 

େହଉନି, ଏେବ ଟିେକ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଓଃ, କାହାକଥା ଶୁଣିବନି ଝିअଟା, ଆେର େହ ରାନୁ, 

ବାହାରକୁ ଯାଆନାେର ମାଆ, ଆଜିକାଲି ସମୟ ଭଲ ନୁେହଁ । ଓହଃ, େକେଡ ଆମାନିଆ 

ଝିअଟାେର ତୁ ରାନୁ, େକେଡ 'अtିରାଚtି' ଝିअଟା ସେତ । େସେତେବଳକୁ ରାନୁ 

ସାଇେକଲ େନଇ ବାରt ତଳକୁ ଓେହEଇ ସାରିଥିଲା । ମାଆର କ2 ଆଗେର ତାକୁ 

ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ େଛାଟ ଲାଗୁଥିଲା । ରାନୁ େମଡିକାଲ ଛକେର େକମି� େଦାକାନ େଖାଜୁ 

େଖାଜୁ ଭାବୁଥିଲା, ଏେତ ସବୁ େହଲା ପେର ବି, େବାଉ ତାର େଗହE ା ପୁअକୁ 'ମାଇଚିଆ' 

େବାଲି କହି ପାରିଲାନି, କିl େକେଡ ସହଜେର େମାେତ 'अtିରାଚtି' େବାଲି କହି 

ପାରିଲା ! 

 (ନାରୀ ସ©ାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତା କଥା ପ�ତିଦିନ ଟିଭି, ଖବରକାଗଜେର ପଡୁଛୁ 

ଶୁଣୁଛୁ, ବଡବଡ ସଭା ସମିତିେର େନତାମାେନ ଲ�ାଲ�ା ଭାଷଣ େଦଉଛqି । ଆେମ 

ସମେd ଏ କଥା ଜାଣୁ, ଦରକାର ପଡିେଲ େକୗଣସି ଆେଲାଚନାେର େସ ବିଷୟେର ଭଲ 

ଭାଷଣ ବି େଦଇପାରୁ, େହେଲ ସତେର କଣ ଆମ ପୁରୁଷସମାଜ ନାରୀର ଶ�ିକୁ 

ସହୃଦୟତାର ସହିତ ସ©ୀକାର କରି ପାରିଛି ? େଖଳକୁଦ ଠାରୁ ଆର  କରି ପାଠପଢା 
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ପଯ��q ସବୁ େiତ� େର ମହିଳାମାନ0ର ପୁରୁଷମାନ0 अେପiା ବହୁତ ଭଲ ପ�ଦଶ�ନ 

ସେc© ନାରୀମାନ0 ପ�ତି ପୁରୁଷମାନ0ର ଦୃ�ିେକାଣେର କିଛି ପରିବc�ନ ଆସିଛି ? 

ଆଜିବି ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷ ସୁଲଭ କାଯ�� େକୗଣସି ଜେଣ ନାରୀ େକେବ କରିଦିଏ, େତେବ 

ଆେମ େକେଡ ସହଜେର ତାକୁ 'अଲାଜୁକି' କି�ା 'अtିରାଚtି' େବାଲି କହିେଦଇପାରୁ । 

ଆଜି େକବଳ ଆମର ଦୃ�ି ନୁେହଁ ଆମର ଦୃ�ିେକାଣେର ମଧ� ପରିବc�ନର ଆବଶ�କତା 

ରହିଛି ।) 

 

ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 
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अସହାୟ ଦୁଇବoୁअସହାୟ ଦୁଇବoୁअସହାୟ ଦୁଇବoୁअସହାୟ ଦୁଇବoୁ    
 ସତେର ଭଗବାନ0 ସୃ�ିଟା ବିଚିତ� ! କିଏବା େକଉଁ େବେଳ 

େକଉଁ अବ�ାେର ଥିବ ବତ�ମାନ ଠାରୁ କ~ନା କରିବା କ� ସାଧ�, େସ 

ମଣିଷ େହଉ अବା ପଶୁ। ମେନ େହଉଛି େଯମିତି ଜୀବନ ମାତ� େକ 

ଜିଂବାର ସଂଘଷ�। अନ� ପେଟ ତ େଗାଟିଏ ମୁଦ� ାର ଦୁଇ ପାଶ� ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଳି ମେନ ହୁଏ। 

 ସୃ�ି କc�ା େକେତେବେଳ କାହା ମୁtେର ସୁନା କଳସ ଢାଳି ଦିअqି ତ ଆଊ କାହା 

ମୁtେର ଫ%ା କଳସ। ଉ� କଥା ଏଠି କହିବାର ଉେଦଶ� କିଏ ସୁଖେର ଜୀବନ କାେଟ ତ 

अନ� କିଏ ଦୁଃଖ େର अଥ�ାତ ଜୀବନ ଥାଇ ମଧ� ନଥିବା ଭଳି। ମନେର ସବ�ଦା େଗାଟିଏ 

ପ�ଶ� ଉ0ି ମାେର ଏ ସବୁ କାହ^କି,ଇଏ ଭଗବାନ0  େକଉଁ ବିଚାର! ଏସବୁ ପବୂ� ଜନK ର 

କମ� ଫଳ େନେହଁ ତ। ୟାକୁ ବୁଝିବା କାଠି କର ପାଠ। ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ବ�ି ରହିବା 

ପାଇଁ ଖାଦ� ଆବଶ�କ अନ�ପେଟ େଯେକୗଣସି କମ� କାେଲ େହଁ ପାଟିକୁ ଦାନା ଓ େଦହକୁ 

େପାଷାକ ଖେt େହବ। ଏମିତିେର ତ କଥାେର अଛି अଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଯିଏ େକୗଣସି 

କମ� କରିବା ପାଇଁ ପଛ ଘୁ�ା ଦିଏ େସ ତ अବଶ� େଭାକ ଉପାସେର ରେହ। 

 ଏକଦା େଗାଟିଏ ଗ�ାମେର ଜେଣ ବ��ି ସବ�ଦା େବସ୍ ହସ ଖୁସିେର ରହୁଥିେଲ। 

ହଟାତ ଦିେନ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ନିଜ ପରିବାର ମଧ� ଘୃଣା କରିବାେର ଲାଗିଲା। ଆପଣ 

ଭାବୁଛqି ନା କାରଣ କଣ େହାଇଥିବ େବାଲି? କହିେଲ େଦଖିବା, ନା ମଁୁ ଜାେଣ ଆପଣ 

କହିପାରିେବନି କାରଣ େସ କାହାଣୀ ସଂiି� ନଥିଲା । େଦଖିବାେର ବ��ି ଜଣକ ଭଦ�  ଓ 

କୃ{ଚH�  ଡାକୁଆ 
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ସରଳ ଭଳି ଲାଗqି କିl କିଛିଟା ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଥିଲା ଯାହା ତା0ୁ ଦିେନ ପରିବାର ଠାରୁ 

अଲଗା କରିଲା । ପରିବାର େଲାେକ େସହି ଖରାପ ଗୁଣ ବା ବଦ अଭ�ାସରୁ ବିରୁତ କରିବା 

ପାଇଁ େଯେତ େଚ�ା କେଲ ମଧ� ସଫଳ େହାଇ ନଥିେଲ । ଦିେନ େସହି ବ��ି0ୁ 

ପiାଘାତ ବା ପାରାଲିସିସ୍ େହଲା । ଘର େଲାକ େସହି େରାଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ 

ଡା�ରଖାନା ତଥା ଓଷା ଉପବାସ କେଲ େହେଲ େସହି େରାଗ ଛାଡ଼ିବାେର ନା 

େନଉନଥିଲା । େସହି ବ��ି0 ବ�ତିତ ଆଊ ଦୁଇ ଭାଇ ତାହା0 ଥିେଲ ଓ େସମାନ0 

ପରିବାର ମଧ� ଥିଲା । ଏମିତିେର ତ େସ अଣେରାଜଗାରୀଆ ଥିେଲ େତଣୁ ପରିବାର 

େଲାେକ ଧୀେର ଧୀେର ତା0ୁ ପଚାରା ଉଚୁରା ବH କରିେଦେଲ । 

 ଏମିତିେର ତ ଜୀବନ ମାତ� େକ ଯ�ଣା,ବ��ି ଜଣକ ପରିବାର ଠାରୁ अଲଗା େହଲା 

ପେର ନିଜ େପଟ େପାଷିବା ତା0 ପାଈଁ କାଠିକର ପାଠ େହାଇ ପଡ଼ିଲା । ଜୀବନ 

ବ�ାଇବା ପାଈଁ େସ େକେତେବେଳ ବାର ଦ୍ଵାର ସୁtି ପିtା ହୁअqି ତ େକେତେବେଳ 

ନିକଟେର ଥିବା ଗ�ାମ ମHିର େର ଆଶ�ୟ ନିअqି । େହେଲ କିଏ ବା େକେତ ଦିନ ଖାଇବା 

ପାଇଁ େଦବ । ଦିେନ ଦିେନ ଉପବାସେର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା େବେଳ େକେତେବେଳ ଚୁଡ଼ା 

ବିେ>ଟ୍ ସାହା ଭରସା େହାଇଥାଏ।  

 ଉପରି� କାହାଣୀ େଗାଟିଏ ବ��ି0 ଥିବା େବେଳ अନ� ବ��ି0 କାହାଣୀ ନିମ�େର 

ବ'�ନା କରାଗଲା, େଯେହତୁ ଗ~ଟିର ନାମ ଦୁଇ अସହାୟ ବoୁ - 

 େଗାଟିଏ ବୃହତ ଗ�ାମେର ଏକ ମାଳି ବା ମୁନି ପରିବାର ଏକଦା େବସ୍ ହସ ଖୁସିେର 

ବସବାସ କରି ଆସୁଥିେଲ । ନିଜର ପରିବାର େପଟ େପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ େସ େକୗଳିକ 

ବୃcି ମHିର ପଜୂା ଆପଣାଇ ଥିେଲ ଓ ସ©~ ପାଉଣା ମଧ� ମHିର ପ�ଶାସନ ଠାରୁ 
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ପାଉଥିେଲ । େସତିକିେର  େସ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଦୁଇରୁ ତିନି ଝିअର ବାହାଘର 

କରିବା ସହ ପୁअର ମଧ� ବାହାଘର କରିଥିେଲ । େହେଲ ଆଜିର ମାହା}ା ଯୁଗେର ମHିର 

ପ�ଶାସନ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ସ©~ େବତନ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କ� ସାଧ� 

େହାଇପଡିଲା । େତେଣ  ପରିବାର ଚଲାଇବା ପାଈଁ अନ� ଉପାୟ ତଥା ମHିର ପଜୂା 

କରିବା ପାଇଁ ନିକଟ ବତ�ୀ ଗ�ାମ ମାନ0େର अନୁସoାନ କରିବାେର ଲାଗିେଲ ବିରୁ� ଜଣକ 

ଲାଗିେଲ,ଏହା ପୁअକୁ ଭଲଲାଗିଲା ନାହ^ । େହେଲ େରାଜଗାରୀଆ ପୁअ ବାପା0 ଏହି 

अଵ�ା େଦଖି େସ ବିେଦଶ ଯିବା ଛାଡ଼ି େଦଲା ଓ  ନିଜ ଗ�ାମ ଠାରୁ अ~ ଦୂରେର ଥିବା ଏକ 

ଗ�ାମେର ମHିର େସବା କରିବା ପାଇଁ ମHିର ପ�ଶାସନ ସହ ଚୁ�ିନାମା କଲା ଏବଂ 

ସପରିବାର ଆସି େସହି ଗ�ାମେର ବସତି �ାପନ କେଲ । ଦୀଘ� ବଷ� େସହି ଗ�ାମେର ରହି 

ମHିର ପଜୂା କରିବା ସହ अନ�ାନ କାମ କରୁଥିେଲ । େସହି ପୁअର େଗାଟଏ ପୁअ ଓ ଝିअ 

ଥିଲା,େସମାନ0 ଭବିଷ�ତର ଉ§©ଳ କାମନା କରି >ୁଲେର ନାମ େଲଖାଇଥିେଲ । ଏତିକି 

େବଳକୁ ବାପା0 ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ।  

 ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦିେନ ପୁअ ନିଜର ମHିର ପଜୂା େଶଷ କରି अନ�ାନ କାମ ପାଈଁ 

ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ େହେଲ ଏମିତି ଖବର ଆସିଲା ପୁअର ସ�ା�� अବ�ା ଖରାପ । ଖବର 

ପାଇ ଘର େଲାେକ ସ�ା�� େକH�  ଠାେର ପହ�ିେଲ,ପହ�ିଲା େବଳକୁ େସ ଗୁରୁତ©ର ଏବଂ 

େଶଷେର ପ�ାଣ ମଧ� ଚାଲିଗଲା । ଦୁଃଖ କ�େର ଶୁ�ିକି�ୟା ସମା� େହଲା,େଶଷେର 

େବାହୂ ଘର େଲାେକ ନିଜ ଝିअକୁ ନିଜ ଗ�ାମକୁ େନବା ସହ ତା'ର ପୁअ ଝିअକୁ ମଧ� 

େନଇଗେଲ । ଏେଣ ବୃ� ବୟସେର ଶଶୁର ବୁଢାଟି ଦୁଃଖ ଦୁଦzନେର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା 

େବେଳ ସମେୟ ସମେୟ େସ ତାର ଝିअ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଏ । ଏମିତି କିଛି 
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ଦିନ ଗଲା ପେର େଗାଟଏ େଗାଡ଼ ଓ ହାତ ପiାଘାତ ଆକ�ମଣ େହଲା । ଝିअ ମାେନ ବୃ� 

ବାପା0ୁ କିଛି ଦିନ େଦଖା ଶୁଣା ପେର େକହିବି ପଚାରିେଲନି । ବୃ� ବୟସେର ବ��ି 

ଜଣକ େଘାସଡି େଘାସଡି ଯିବା ଆସିବା କରqି । 

 ଦିେନ ଉଭୟ ଦୁଇ अସହାୟ େଭଟ ହୁअqି ଓ େଯାଜନା କରqି ଜୀବନ ଜିଂବା ପାଈଁ 

ଏବଂ ନି�ତି ନିअqି ଗ�ାମେର ଥିବା ଯାତ� ୀ ବିଶ�ାମଗାରେର ରହିବା ପାଇଁ । ଏମିତିେର ତ 

ଦୁେହଁ ଏେକଲା ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ େଦବ ? ଯଦିଓ େକହି ସହୃଦୟ ବ��ି ହାବୁଡ଼େର 

ପଡ଼qି େତେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିେଳ ନେଚତ େଭାକ ଉପାସେର ଜୀବନ କେଟ। 

 େସହି ସମୟେର ଗ�ାମର କିଛି ସେଚତନ ଯୁବକ ଓ େଲାକମାେନ ମିଶି େଯାଜନା 

କରqି ଦୁେହଁ0 ଥଇ ଥାନ ସଂପ�େକ ଏବଂ �ିର କରqି �ାନୀୟ ପ�ଶାସନକୁ ଜଣାଇବା 

ପାଈଁ । ଏକ ଦରଖାd େଲଖqି �ାନୀୟ ବି.ଡି.ଓ.0ୁ, ବି.ଡି.ଓ. ମେହାଦୟ ହଟାତ ବିନା 

ସଚୂନାେର ତଦq ପାଇଁ ଘଟଣା �ଳକୁ ନିେଜ ଆସିବା ସହ କିଛି କମ�ଚାରୀ0ୁ ମଧ� ତଦq 

କାଯ��େର ନିେୟାଜନ କରି େଫରqି । ପରଦିନ ପ�ାୟତଃ ସମd ଖବର କାଗଜେର ଏ 

ସ%କ�େର ଏକ ବିdୃତ ଖବର ପ�କାଶ ପାଏ । ଖବର ପ�କାଶ ପେର ଏହି ପଦେiପକୁ 

ପ�ଶଂସା କରି କିଛି ବ��ି ବିେଶଷ0 ଗ�ାମକୁ ସୁअ ଛୁଟି ଥିବା େବେଳ େକହି େକହି ପହ�ି 

ସୁସ©ାଦୀ ଫଳ ମୁଳ ଆଣି ଦୁଇ अସହାୟ0 ହାତେର େଦଇ ଯିବା ସହ େଦଖି ଯାqି । 

ଏମିତିେର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା େହେଲ ପ�ଶାସନ ପiରୁ େସମିତି କିଛି ପଦେiପ ଗ�ହଣ 

କରିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହ^ । େତେଣ େସହି େଗା2ି ବ�d େହାଇ ପୁଣି  ବି.ଡି.ଓ. 0 

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଥଇ ଥାନ ସ%କ�େର ଖବର ନିअqି ଓ େସ କୁହqି ମଁୁ ଦିେନ ଦୁଇ ଦିନ 

ମଧ�େର କଣ େଗାଟଏ ବ�ବ�ା କରୁଛି ।େତେଣ ବି.ଡ଼ି.ଓ.0 ଏହି କଥା ଶୁଣି ସମେd ଗଁାକୁ 
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େଫରି ଆସqି । 

 ଦିେନ ଗଁାେର ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବଷ�ା ଲାଗିଥାଏ ସମୟ ପ�ାୟ ପାଖାପାଖି ଦିନ ତିନିଟାରୁ 

ଚାରିଟା ମଧ�େର େହବ ଏକ ସରକାରୀ ଜିପ୍ େର ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିoା अଫିସର ମାେନ 

ଯାତ� ୀବିଶ�ାମଗାର ଠାେର ନିଜ ଜିପ୍ ରଖୀ ବିଶ�ାମଗାର ଭିତରକୁ ଯାqି ଓ େଦଖqି ଦୁଇ 

अସହାୟ0 अବ�ା ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝqି ଭଲ ମH । ସରକାରୀ ବାବୁ0 ସମd ପ�ଶ�ର 

ଉcର େଦଲା ପେର अସହାୟ ଦୁଇ ପଚାରqି ଆପଣ କିଏ ? ଏତିକି େବଳକୁ ଗଁାର କିଛି 

େଲାକ େସଠାେର ପହ�ି ଯାଇଥାqି ,େସହି ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିoା ବାବୁ ମାେନ ମୁରୁକି ହସqି ଓ 

କୁହqି ଆେମ ବE କରୁ ଆସିଛୁ ଆ¤ା ଆପଣ ଦୁେହଁ0ୁ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ ! ଏହି ସବୁ କେଥାପ 

କଥନ ପେର େଖାଜା ପଡ଼qି େସହି ଯୁବ େଗା2ି । କିଏ ଗଁାେର ଥାଏ ତ ଆଊ କିଏ ବାହାେର 

। ବିଶ�ାମଗାର ରାdା େଦଇ ଜେଣ େସହି େଗା2ିର ଯୁବକ ସାଇେକଲେର ଯାଉଥାଏ । 

େସତିକି େବଳକୁ କିଛି େଲାକ ତା0ୁ ପାଖକୁ ଡାକqି ଓ େସମାନ0 ସହ ଜରାଶ�ମକୁ ଯିବାକୁ 

କୁହqି । ଏତିକିେର େସହି ଯୁବକ ବ�d େହାଇ େଫାନ ଲଗାqି अନ� ସା} ମାନ0 

ପାଖକୁ େସମାେନ କୁହqି ତୁ ବ�d େହବାର ନାହ^ େସମାନ0 ସହ ଆେସ ଆେମ ବାଟେର 

ମିସିବୁ । ଦୁଇ ଜଣ0 ଲୁଗା ପଟା େପକ୍ କରିବା େବଳକୁ ବଷ�ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଓ ଗଁାେର 

ଭାେଳଣି ପେଡ଼ ଆଜି ଦୁଇ अସହାୟ ଆଶ�ମ ଚାଲୀ ଯାଉଛqି । ଧୀେର ଧୀେର େଲାକ0 

ଗହଳି େସଠାେର ବଢିବାେର ଲାେଗ କିଏ ଯୁବକ0 ପ�ୟାସକୁ ପ�ଶଂସା କେରତ ଆଊ କିଏ 

କୁେହ ଏମା0 କିଛି କାମ ଧHା ନାହ^ ତ େଗାଟଏ ପ�ହସନ ଲଗାଇଛqି । େଲାକମାନ0 

କଥା ଶୁଣି ସମd ଯୁବକ0 ଘେର ମଧ� ନାନା କଥା ପେଡ଼ େହେଲ ଗାଡ଼ି େସତିକି େବେଳକୁ 

ଆଶ�ମ अଭିମୁେଖ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଗାଡିେର ବସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ବାର�ାର 
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େଫାନ ଲଗାଏ अନ� ସା} ମାନ0ୁ ତୁେମ ଜଲଦି େରଡି ହୁअ ଗାଡ଼ି ଏଠୁ ବାହାରିଲା ।   

 ଯୁବ େଗା2ିର କିଛି अଗ�ଣୀ ସଭ� କେଲଜେର ପଢ଼qି ।ଗାଡ଼ିେର ବସିଥିବା ଯୁବକ0 

କଥାନୁସାେର କେଲଜ ସ��ଖେର ଜିପ୍ अଟକି ଯାଏ ଏବଂ େସହି ଯୁବକ0ୁ अେପiା କେର 

। ଯୁବକ ତିନି ଜଣ ପଢ଼qି କିl ଜେଣ ସା}େର ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିବା େବେଳ ଆଊ ଦୁଇ 

ଜଣ ନାରାଜ । ରାଜି େହାଇଥିବା ଯୁବକ ଜିପ୍ େର ବସqି ଓ ଗାଡି ଜରାଶ�ମ अଭିମୁେଖ 

ବାହାରିଯାqି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପେର ଜିପ୍ ଆଶ�ମ ନିକଟେର ଲାେଗ ଓ ସମେd ଓଲE ାହି 

ପଡ଼qି । ଦୁେହଁ ଭଲେର ଚଳିବା ପାଈଁ କହିେଦଇ େଲଖା ପଢ଼ା ସାରି ବE କ ନିକଟକୁ 

ଆସqି,ବି.ଡି଼.ଓ. ତଥା ବE କର ସମd କମ�ଚାରୀ ପ�ଶଂସାେର ଯୁବକ ଦୁେହଁ0ୁ େପାତି ପକାqି 

। ଗଁାକୁ େସହି ଯୁବକ ମାେନ ରାତି ପ�ାୟ ସାତଟା େବଳକୁ ଆସqି,େହେଲ ଆସିଲା େବେଳ 

କିଏ େକଉଁ କଥା କେହ ଏମିତିେର ତ ଘର େଲାକ अନ�ମାନ0 କଥା ସୁଣି ବିର� କିଛି 

ପ�ଶଂସା ଏବଂ ଗାଳି ସୁଣି େସହି ରାତିକଟା କଟିଯାଏ । ଏମିତିକି ଦିେନ ଦୁଇ ଦିନ ଘେର 

ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପେଡ଼ େଲାକ0 ଗାଳି ଠାରୁ ମୁ�ି ପାଇବା ସକାେଶ । 

 କିଛି ଦିନ ଗଲା ପେର ଖବର ଆେସ େସହି ହାତ େଗାଡ଼ ପiାଘାତ ଆକ� ାq ଥିବା ବୃ� 

ଜଣକ अଵ�ା ଗୁରୁତ©ର ଓ େସ अନ� ଏକ ଆଶ�ମକୁ �ାନାqରିତ େହାଇଛqି । ଆଊ କିଛି 

ଦିନ ଗଲା ପେର ପୁଣି ଏକ ଖବର ଆେସ େକେବଳ େଗାଡ଼ ପiାଘାତ ଆକ� ାq ଥିବା ବ��ି 

ଜଣକ ଲୁଚି ଜରାଶ�ମରୁ ଆସିଛqି  ! ଦିେନ ତାହାର କାରଣ େଖାଜୁ େଖାଜୁ େସହି ବ��ି 

ଜଣକ ଆଶ�ମେର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଜେଣ ଯୁବକ0 ହାବୁଡ଼େର ପେଡ େସମାନ0 ପ�ଶ�ର 

ଉcର େଦବାକୁ ଯାଇ अସହାୟଟି କୁେହ େମାେତ େସଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହ^ । 

ଯୁବକ ଜଣକ କୁହqି େସଠି ତ ସବୁ ସୁବିଧା अଛି ତୁମର अବା କଣ अସୁବିଧା 
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େହଲା,अସହାୟଟି କିଛି ନ କହି ଚାଲିଯାଏ । ଏେବ େସହି अସହାୟ ବାର ଦ୍ଵାରା ସୁtି 

ପିtା େହଉଥିବା େବେଳ େକେତେବେଳ େକମିତି ମHିର ପିtାେର ପବ� ପବ�ଣି େଦଖି ବେସ 

କିଏ େଭାଗ କି�ା ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ େଦବ । ଏହି ଜଣକ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ପୁଣି ଖବର 

ଆେସ ବୃ� ଜଣକ ବହୁ ଚିକି�ା ସେତ� ମୃତୁ�ବରଣ କରିଛqି । ଏହି ଖବର ସୁଣି ଯୁବକ 

ମାନ0ୁ ଦୁଃଖ େଲେଗ େହେଲ କଣ କରିେବ ଏହା ତ ସୃ�ିର ନିୟମ । 

 ଜୟ ଜଗନ� ାଥ, ଭଗବାନ କରl ସମେd ସବ�ଦା ଭଲେର ରୁହl । 

 
କୃ{ ଚH�  ଡାକୁଆ 

କରଚୁଲି(ବୁଗୁଡ଼ା) ଗ�ାମ 

ପିନ୍ : ୭୬୧୧୪୩  
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ନିଜ ଭଗବାନନିଜ ଭଗବାନନିଜ ଭଗବାନନିଜ ଭଗବାନ    
 ବବୁଲ ବାପା ମାଆ0ର ବହୁତ େଗହE ା ଓ ଏେକାଇରବଳା 

ବିଶିେକସନ। ବାପା ମାଆ ବବୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆqି ତା ସହିତ 

ବବୁଲର ସମd ଇଛା ମଧ� ପରୂଣ କରqି। ବବୁଲ ମନ େଦଇ ପାଠ 

ପେଢ। ବାପା ମାଆ0ର କଥା ମାେନ। ବବୁଲ େଛାଟ ପିଲାଟିଏ। େଦୖନିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ଯାଇଥାଏ। ଦିେନ ବି ବିଦ�ାଳୟ ବH କେର ନାହ^। 

 ଦିେନ ଗୁରୁଜୀ ପିଲାମାନ0ୁ ଶିiା େଦଉଥାqି ଓ କହୁଥାqି ପିତାମାତା େହଉଛqି 

ପିଲା0ର ପ�କୃତ େଦବତା। ଆେମ ମHିର, ମସଜିଦ, ଚ�� ଓ ଗୁରୁଦ©ାର ଯାଇଥାqି। 

େସଠାେର େକବଳ ଆମକୁ ପଥରର ମcୂz ଗୁଡିକ େଦଖା ଯାଇଥାqି। େହେଲ ଘେର ନିଜର 

ପିତା ମାତା େହଉଛqି ପ�କୃତ ଭଗବାନ । 

 ଆମକୁ ଜ©ର େହେଲ କି େକୗଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାର ଆଗ�ହ େହେଲ ଭଗବାନ େଦଇ 

ନ ଥାqି। େକମିତି େଦେବ େଯ ଭଗବାନ ତ ପଥରଟିଏ ମାତ� , େହେଲ ଆମକୁ େରାଗ 

ସମୟେର ମାଆ0ର େସବା ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ�କତା ରହିେଲ ବାପା 

େଯାଗାଇ ଦିअqି। ଏମିତି କି ନିେଜ ଛିଡା ଗୁ²ା ପିoି ନିଜର ସqାନ0ର ମ}ଳ କମାନେର 

ସଦା ସବ�ଦା ବାପା ମାଆ ନିଜ ପାଖେର ରହିଥାqି । 

 ଆେମ ଯଦି ମHିର ମସଜିଦ କି ଗୁରଦ©ାରେର ଦିନ ଦିନ ବସିରହି େକୗଣସି ଦରବର 

କାମନା କରିବା େତେବ ତାହା ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହ^। କିଏ େଦବ େଯ? େହେଲ ଆେମ 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 
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ଥେର କହିେଦେଲ ବାପା େମା ପାଇଁ ଜମା ଆଣିବ େତେବ ସେ} ସେ} ବାପା େଯାଗାଇ 

ଦିअqି । ବାପା ମାଆ େହଉଛqି ଚଳqି େଦବତା ଓ ଆେମ େସମାନ0ର େସବା କରିବା 

ଆବଶ�କ । ଏମିତି ଗୁରୁଜୀ ନିଜ ବ�ବ�େର ବିେଶÀଷଣ କରୁଥାqି । ବବୁଲ ମନ େଦଇ 

ଶୁଣୁ ଥାଏ । େସ ଘରକୁ ଆସିଲା ଓ ବାପା ମାଆ0ୁ ପଚାରିଲା । ବାପା ବାପା !!!! ମାଆ 

ମାଆ କୁହତ ତେମ କଣ େମା ପାଇଁ ଭାଗବନ ଆମ ଗୁରିଜି କହୁଥିେଲ । 

 ବାପା କହିେଲ ଜଉ ମାେନ ଆଦଶ� ଛାତ�  େସମାନ0 ପାଇଁ ତା0ର ବାପା ଆଉ ମାଆ 

ଭଗବାନ ସଦୃଶ । େତଣୁ ତୁ ଯଦି େତା ଗୁରୁ0ର ଆଦଶ� ଛାତ�  େହଇଥିବୁ ତାହାେହେଲ 

ଆେମ େତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ । ବବୁଲ କହିଲା ହଁ ମାଆ ! ହଁ ବାପା ମଁୁ େହଉଛି 

ଜେଣ ପିତୃ ମାତୃ ଭ� ଆଦଶ� ଛାତ�  । 

 େତେବ ଆଦଶ� ଛାତ�  ସବୁେବେଳ କଣ କରqି ।କଠିନ ପରିଶ�ମ କରqି ଓ ଭଲ ମାକ� 

ରଖqି ପରା ! ବାପା ମଁୁ ଭଲ ମାକ� ରଖିବି, ମଁୁ ବି ଭଲ ପଢିବି ଖୁସିେର କହି ପେକଇଲା 

ବବୁଲ । େସଇ ଦିନ ଠାରୁ ପିଲାଟିର ଏମିତି ପରିବc�ନ େହାଇ ଗଲା େଯ , େସ ଖାଲି ଦିନ 

ଆଉ ରାତି େଯେତେବେଳ ସମୟ ପାଇଲା ବହି ପଡଗିବାେର ଲାଗିଲା ଓ ବାପା ମାଆ0ର 

ପାଦ େସବା କରବାକୁ ଆଗ�ହୀ େହଲା । ଘେର ଟିକିଏ ବି अପରି�ାର ପକାଏ ନାହ^ । ଧଳିୂ 

ମଳି ଟିେକ େଦଖିେଲ ସେ} ସେ} ସଫା କରି ଦିଏ । ତା ମନେର ଏହି ଚିqା 

ଆସିଯାଇଥିଲା ସତେର ଦୁନିଆେର ଭଗବାନ କହିେଲ େମା ବାପା ଓ ମାଆ अଟqି । େତଣୁ 

ବାପା0ର ପାଦ ଦେବଇ ଦିଏ େଯେତେବେଳ ବାପା ନିଜ କାଯ��ରୁ ଥକି ଯାଇ ଘରକୁ େଫରି 

ନିଜର ନିତ� କମ� ସାରqି େସେତେବେଳ ବବୁଲ ଟାଣି ଟୁଣି ବାପା0ର େଗାଡ଼ ଦେବଇ ଦିଏ 

। ବାପା େଯେତ ମନା କେଲବି ଛାେଡ ନାହ^ ଆଉ କାoି କାoି କେହ ବାପା ବାପା ତେମ 
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ପରା େମାର ଭଗବାନ ଆଉ େମାେତ େମାର ଭଗବାନ0 େସବା କରିବାକୁ ଦିअ । ମାଆ0ୁ 

ମଧ� ଏମିତି କରିଥାଏ । ବାପା ମାଆ େଯେତ ବାରଣ କେଲ ମଧ� ବାବୁେର େଶାଇବୁ ଯାଆ 

। ଶୁଣିବ କାହ^କି େଯ, େଯ ପରା ତା ବାପା ମାଆ ରୂପୀ ଚଳqି ଭାଗବନ0ର ପ�ତିମାର 

େସବା କରୁଛି । 

 ସତେର ଘେର ବୁଢ଼ୀ ମାଆ କି ବୁଢ଼ା ବାପା iୀର ଟିକିଏ ପିଇବାକୁ ସ©ପ� େହାଇଥାଉ ! 

ଫଳର ସ©ାଦ ପାଇବାକୁ ସ©ପ� େହଇଥାଉ େହେଲ ଆଜି କାଲିର ପୁअ ନିଜ ଭ�ି ଆଉ ନିଜର 

େଦଖାଣିଆ ପ�ହସନ େଯାଗଁୁ ହଜାର ହଜାର ଟ0ାର ଫଳ ମଳୂ ମିଠା େନଇ ଭଗବାନ0 

ଉେ�ଶ�େର अପ�ଣ କରି ପଜୂାରୀକୁ େମାଟା अ0େର ଦiିଣା େଦଇ ଆସqି । େହେଲ 

ବୁଢା ବାପାକୁ ଟିେକ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ବା ଖtିଏ ଫଳର ଆବଶ�କତାରୁ 

ବ�ିତ େହବାକୁ ପଡିଥାଏ । iୀର େଟାେପ ବୁଢା ବାପା କି ବୁଢ଼ୀ ମାଆ0ୁ ସ©ପ� କରି ପଥର 

ଉପେର େକଉଁ ଲାଳସାେର ମଣିଷ ଏମିତି କରିଥାଏ େକଜାଣି  ? ଭt ଓ ତାqି� କ ବାବା0ର 

अେଲୗକିତ ଶ�ିେର ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ କରିବାର ସ©ପ� େନଇ ଏହି େଲାଭି ଓ ଆସ�ି ପଣୂ � 

ମାନବ ସମାଜ ଆେଗଇ ଚାଲିଛି ଗqବ� ପଥେର ଯାହାକି अଜଣା ପାପର ନିଜକୁ ଭାଗୀ 

କେରଇ । େହେଲ େଛାଟ ଓ ଟିକି ବୟସରୁ ବବୁଲ ଉପେର ପ�ଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁରୁ¤ାନ । 

ଉcମ ¤ାନର अଧିକାରୀ େହାଇ େଗାଟିଏ ଆଦଶ� ଓ େଗୗରବାନି©ତ ଛାତ� ର ନମୁନା େହାଇ 

ପ�କଟ େହାଇଥିଲା ଦୁନିଆ ଆଗେର ବବୁଲ । 

 ଶିiକ, ଶିiୟତ� ୀ, ପିତା, ମାତା ଓ अନ� ଗୁରୁଜନ ମାେନ ସଦା ସବ�ଦା ଆଶୀବ�ାଦର 

କଳସି ଉଜାଡ଼ି େଦଇଥିେଲ ବବୁଲ ଉପେର । ସମେd ମHିର ଯାଆqି ଭଗବାନ0 ଦଶ�ନ 

ପାଇଁ େହେଲ ବବୁଲ ନିଜ ଭାଗବବ0ୁ ନିଜ ଚiୁ ସ��ଖେର ସବ�ଦା େଦଖି अତ�q ଖୁସି ଓ 
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ଆନHିତ େହଉଥାଏ । 

 ଦିନକର କଥା ଭଗବାନ ତାର ପିତୃ ମାତୃ େସବାେର ସl� େହାଇ अତ�ଧିକ 

ଦଶ�ନଭିଲାସୀ େହାଇ ଗେଲ । େୟ ବବୁଲ କିଏ ଆଉ ତାର ଏେତ ପିତୃ ମାତୃ େସବା ! 

ନି�ୟ ଏହି ପିଲାର ଦଶ�ନ କରିବି ଭାବି ଭଗବାନ ବା ଈଶ©ର ଧାଇଁ ଆସିେଲ ମc��ପୁରକୁ । 

ଆସି ସିଧା ପହ�ି ଯାଇଥିେଲ ବବୁଲର ବାସ ଭବନେର । ବବୁଲକୁ େଦଖିବାକୁ ପହ�ି 

େଦଖିେଲ ବବୁଲ ତା ବାପା0ର ପାଦ ଦେବଇ େଦଉଛି । अତି ଯତ� େର େତଲ ଲେଗଇ 

ବାର�ାର ନମ>ାର କରୁଛି । ଆସି ବାହାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଭଗବାନ କହିେଲ ବବୁଲ 

ତେମ ଟିେକ ବାହାରକୁ ଆସ । ମଁୁ ତୁମର ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ । େହେଲ ବବୁଲ 

କହିଲା ମଁୁ ଏଇେନ େମା ପିତା0ର ପାଦ େସବା କରୁଛି ତା ପେର ମାଆ0ର କରିବି ତା 

ପେର ମଁୁ ବାହାରକୁ ଯିବି । ଭଗବାନ କହିେଲ ବାବା େମାର ବହୁତ କାମ अଛି, ତେମ ଟିେକ 

ବାହାରକୁ ଆସ ମଁୁ ଦଶ�ନ କରି ଚାଲିଯିବି । େହେଲ ବବୁଲ କହିଲା ଭଗବାନ େମାେତ iମା 

କରିେବ େମା ଭଗବାନ0 େସବା ନ ସରିବା ଯାଏ ମଁୁ େକମିତି ଯିବି କହିେଲ । 

 କିଛି ସମୟ अେq ବବୁଲର ପିତା ମତା0ର ପଦ େସବା ସରିଯାଇଥିଲା । ବବୁଲ 

ବାହାରକୁ ଆସି େଦଖିଲା ଭଗବାନ େସମିତି ତା ପାଇଁ अେପiା କରିଛqି । ବବୁଲକୁ େଦଖି 

େକାେଳଇ େନଇଥିେଲ ଭାଗବନ ଆଉ କହିେଲ ବାବା େର େମା ଦଶ�ନ ପାଇଁ େଲାକ େକେତ 

ବ�ତ େକେତ ତପ କରି ଦଶ�ନ ପାଉ ନାହାqି େହେଲ ତେମ କାହ^କି ଆସିଲ ନାହ^ । ବବୁଲ 

କହିଥିଲା ଭଗବାନ ମଁୁ େମା ପିତା ମାତା0ର େସବା କରିଥିବାରୁ ଆପଣ େମା ପାଖକୁ ଆେପ 

ଆେପ ଟାଣି େହାଇ ଆସିେଲ । ମଁୁ ଜାଣିପାରିଲି ପିତା ମାତା0 େସବାେର ଭଗବାନ0 

େସବା େହାଇଥାଏ । େତଣୁ ଆପଣ େମା ପାଖକୁ ଆେପ ଆେପ ଆସିଛqି अଥ�ାତ େମାର 
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ଭଗବାନ0 େସବା ଓ ନି2ାେର ମଁୁ ନି�ୟ େମା ଭଗବାନ0ୁ େଦଖି ପାରୁଛି ଏବଂ େଦଖି 

ପାରିବି ମଧ� । େତଣୁ ମଁୁ ବିବ� ତ େହଲି ନାହ^ । 

 ଏେବ ଜାଣିପାରିଲି ଈଶ©ର ଆହE ା ଓ ଭାଗବନ କିଏ ? ଆେମ ନିଜ ପିତା ମାତା0 

अବେହଳା କରି ହଜାେର ଚଦର ଚେଢ଼ଇ , ହଜାେର େଭାଗ େଦଇ କି ହଜାେର ପ�ାଥନା 

କରି େକୗଣସି ଲାଭ େହାଇ ନ ଥାଏ । େତଣୁ ମହତ ମାେନ କହିଛqି ପ�ୀତେର ପ�ତିମା 

ପଂେନ ପି�ୟେq ସବ� େଦବତା । 

 ଭଗବାନ ଯାଚି ଯାଚି ବବୁଲ କୁ ଦିବ� ¤ାନ, ବିଚiଣ ସKରଣ ଶ�ି ଓ ମାନବ େସବା 

ଆଦି ଗୁଣ ଭରିେଦଇଥିେଲ । ଏେବ େସଇ ବବୁଲ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ନବୀନ ଆେଲାକ 

େହାଇ ପ�କଟିତ େହାଇ अଛି । ଯାହା ଆଜିର ଛାତ�  ସମାଜକୁ ଏକ େପ�ରଣା अେଟ। 
 

େଲଖକ: ମେହଶ©ର ସାହୁ 

େଗାପିବିoା, ବ� ାହK ଣ ଗଁା, ଭଦ� କ, 
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ପୁର>ାରପୁର>ାରପୁର>ାରପୁର>ାର    
 ଗଁାେର ଦୁଇ ଜଣ ସା} ପାଠ ପଢ଼qି  ସାଥିେର ବିଦ�ାଳୟ ଯାଆqି 

ଓ ସାଥିେର ମଧ� େଫରqି। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ େବାକା ଥିେଲ। ଯିଏ 

ଯାହା କେହ ହଁ ମାରିବା ସହିତ େକହି ଜେଣ ହସିେଲ ଏମାେନ ବିନା 

କାରଣେର ମଧ� ହସି ଦିअqି। ବିଦ�ାଳୟେର ପିଲାମାେନ ତା0 ସହିତ ବହୁତ ମଜା 

କରqି। କିଏ ବdାନି ଲୁଚାଇ ଦିଏ ତ କିଏ ତା0 ପଛ ପାଖରୁ ପିଠିେର ଗଧ େଲଖିଦିଏ। 

ଏମାେନ ସମd0ର ଟାହି ଟାପୁରା ବୁଝି ପାରqି ନାହ^। ଓଲଟି ହସି ଦିअqି େଫଁ କିନା। 

 ଦୁଇ ସା} ବହୁତ ଖୁସିେର େଖଳ ବୁଲ କରqି। ଜଣ0ର ନାମ ଗୁଡୁ ଆଉ ଜଣ0ର 

ନାମ ବବୁଲ। ବାପା ଓ ମାଆ େସମାନ0ର ବହୁତ ଦୁଃଖ अନୁଭବ କରqି କାରଣ ତା0ର 

ପାଠ ମଧ� ଭଲ ହୁଏନି। ଯାହା େହେଲବି ପୁअ ପିଲା। େବାକା େହେଲ ବି ପୁअ ଆମର କହି 

ବାପା ମାଆ ସହି ଯାଆqି ନିଜର ପୁअ ମାନ0ର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକରି। ଦିେନ େସମାନ0 ପାଇଁ 

ବିଦ�ାଳୟେର ଜ�ାମିତି କରିବାବୁ ବାପା ତା0ର େଗାଟିଏ ଜ�ାମିତି ବା¢ ଆଣିଥିେଲ। ଗୁଡୁ 

ବବୁଲ ବହୁତ ଖୁସି ନୂଆ ଜ�ାମିତି ବା¢ େଦଖି। ଖୁସିେର ପାଗଳ େହାଇ ଦୁଇଜଣ ଯାକ 

ଜ�ାମିତି ବା¢ େନଇ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଗେଲ। େସମାେନ ସବୁ ପିଲା0ୁ ନିଜର ଜ�ାମିତି 

ବା¢କୁ େଦେଖଇେଲ। ତା ପେର ପାଖା ପାଖି ବସୁଥିବାରୁ େସମାନ0ର େବାକାମୀ ଆର  

େହାଇଗଲା। ଗୁଡୁ ବବୁଲକୁ କହିଲା ବବୁଲ େମା ଜ�ାମିତି ବା¢େର େଗାେଟ କଇଁଚି अଛି 

ଜାଣିଛୁ। ବବୁଲ କହିଲା େମାର ବି अଛି। ଗୁଡୁ କହିଲା ବବୁଲ ଜାଣିଛୁ ବାରିକ େକମିତି 

अ0ିତା ପାଢ଼ୀ 
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କଇଁଚିେର ଚୁଟି କାଟିଦିଏ। େଦଖନା େତା କଲି ମଁୁ କାଟି େଦଇ ନୂଆ �ାଇଲ୍ େର 

କରିେଦବି େଯମିତି ଓଡ଼ିଆ ହିେରା ଭଳି । "ହଉ କାଟିଲୁ କାଟିଲୁ େଦଖିବା! େକମିତି ମଁୁ 

ହିେରା େହଇଯିବି ?" 

 ଗୁଡୁ କହିଲା "େହେଲ େଗାେଟ ସc�େର କାଟିବି " 

 ବବୁଲ କହିଲା "କଣ ସc� କହିଲୁ ଶୁେଣ?" 

 ଗୁଡୁ କହିଥିଲା "ମଁୁ େଯମିତି ନୂଆ �ାଇଲ୍ େର େତାର କଲି କାଟିବି, ତୁ ବି େସମିତି 

େତାର ଏକ ନୂଆ �ାଇଲେର କାଟିକି େଦେଖଇବୁ। " 

 ବବୁଲ ହଉ ଠିକ अଛି କହିବାରୁ ଗୁଡୁ ତାର କଲି କାଟିବା ଆର  କରିେଦଲା ଓ 

ବବୁଲ ମଧ� ଗୁଡୁର କାଟି େଦଲା। ଏେବ ଆର  େହଇଗଲା ହସା ହସି। ବିଦ�ାଳୟର 

ସମd ପିଲା ଦୁଇଜଣ0ୁ େଦଖି ହସିବା ଆର  କରିେଦେଲ। ତା ପେର ଗୁରୁଜୀ0 ପାଖକୁ 

କଥା ଯିବାରୁ ବହୁତ ବାେଡଇ ଥିେଲ ଗୁରୁଜୀ। 

 ଘରକୁ େଫରିବାରୁ ବୁେହ ଗାଳି ଖାଇଥିେଲ ବାପା ମାଆ0 ଠାରୁ। ବାପା ଗାଳି 

େଦବାରୁ ବବୁଲ ହସିେଦଇ କହିଲା, "ବାପା ବାପା ଗୁଡୁ ପରା େମାେତ ଓଡ଼ିଆ ହିେରା 

କରିେଦଇଛି।" 

 ବାପା େଛନା ଗଡ଼ୂ କହିକି େଦେଲ େଗାଟିଏ ଜବଡା। ବବୁଲ କହିଲା ବାପା େମାେତ 

ମାରିଲ କାହ^କି। ମଁୁ ବି ତାକୁ ହିେରା କରିେଦଇଛି। େସଦିନ ଗଲା ତା ପେର ଦିେନ 

ବିଦ�ାଳୟରୁ େଫରୁଛqି ଦୁଇଜଣ0 ପଛେର େଗାଟିଏ କୁକୁର ହାତ େଧାଇକି ପଡିଗଲା। 

ଆଉ ପିଛା ଛାଡିଲା ନାହ^। ଆଗେର ଦଉଡି ଦଉଡି ଚାଲିଛqି ଗୁଡୁ ଆଉ ବବୁଲ ଓ ପଛେର 

େଦୗଡ଼ିଛି କୁକୁର। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର କୁକୁର ଟିେକ ଧୀର େହାଇଗଲା। କାରଣ କୁକୁର 
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ନିଜ ରହୁଥିବା �ାନେର ସିଂହ ଭଳି ଆଉ ତା �ାନ ପାରି େହାଇଗେଲ ନିଜ କୁକୁର अବ�ାକୁ 

ପେଳଇ ଆେସ। କୁକୁର ରହିଯିବାରୁ ବବୁଲ କହିଲା ଗୁଡୁ କୁକୁର ହାରିଗଲା। ଗୁଡୁ କହିଲା 

ହଁ ମଁୁ ଜାଣିଛି ଆମ ସା}େର ପାରିବ ନାହ^ େସ। େହେଲ େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ଗୁଡୁ ତା ବିଦ�ାଳୟ 

ବହି ବdାନି ଝୁଲାଟିକୁ ଖେସଇ ପେକଇଛି। ଏଣୁ ହସି ହସି କହି େଦଲା ବୁଝିଲୁ ବବୁଲ 

ବdାନି ଥିେଲ ଆେମ ହାରିଥାେq େତଣୁ ବdାନିକୁ ମଁୁ ପେକଇ େଦଇଛି େସଇ କୁକୁର 

ପାଖେର। େସ େନଇକି ବdାନିେର ପାଠ ପଢୁ େମାର ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର ନାହ^। 

ବବୁଲ କହିଲା ତୁ େମାେତ ଟିେକ କହିଥିେଲ େହଇ ନଥାqା ମଁୁ ବି ପେକଇ େଦଇଥାqି। 

ହଉ ଯାହା େହଲା େହଲା ତୁ େତା ବdାନି ପେକଇ େଦଇ ଆରାମେର ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମଁୁ 

ବdାନି ଧରିକି ଯିବି। ନାଈଁ ନାଈଁ, ନାଈଁ ମ! ମଁୁ ବି ଏଇ କିଆବୁଦା ମଳୂକୁ ପେକଇ 

େଦଉଛି। ଏତିକି କହି ବବୁଲ ତା ବହି ବdାନି କିଆ ବୁଦା ମଳୂକୁ ପେକଇ େଦଲା। ଆଉ 

କହିଲା ଶିଆଳ ଭାଇ ମାେନ ତେମ ଏେବ ପାଠ ପଢ଼। ମଁୁ ଆଉ ଏେତ େବାଝ େବାହି ପାରିବି 

ନାହ^। 

 ଦୁଇ ସା} ଖୁସି େହଇ ଘରକୁ େଫରି ନିଜ ନିଜର ମାଆ0ୁ କହିେଲ ମାଆ ମାଆ 

ଆେମ ଦାନ କରି େଦଇଛୁ। ବବୁଲକୁ ତା ମାଆ ପଚାରିେଲ କଣ େହଲା କିେର େତା ବdାନି 

କାହ^ େଯ? ବବୁଲ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ମାଆ ଶିଆଳ ବିଚରା ବେଷ� େହଲା ପଢିବ ପଢିବ 

େହଉଛି ଆଉ ଦିନେର େମାେତ अନାଉଛି ଓ ରାତିେର ବିଚରା ହୁେକ ହୁ େହଉଛି। ହୁ େକ 

ହୁ ର ମାେନ ଜାଣିଛୁ ମାଆ । 

 ହୁ େକ ହୁ ର अଥ� ବବୁଲ େତା ବହି ବdାନି େଦ ମଁୁ ପାଠ ପଢିବି। ମାଆ ତ ଶୁଣି ଶୁଣି 

ପୁରା ରାଗିକି ଖÁା। େଦେଲ େଗାେଟ ଜାବୁଡା। ଯା ଏଇେନ ବହି ବdାନି େନଇକି 
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ଆସିବୁ। ନ େହେଲ ବହୁତ ବେଡଇବି। ଚାଲ କଉଠି ପେକଇଛୁ। 

 େସହି ପରି ଗୁଡୁ ମଧ� ତା ମାଆ0ୁ କହିଲା ମାଆ ମାଆ କୁକୁରଟା ବହୁତ ଦିନ େହଇ 

ଗଲାଣି ଖାଲି ପଢିବ ପଢିବ କହୁଛି। ଆଜି େମାେତ ଛାଡିବାର ନାହ^। େତା ବହି ବdାନି 

େଦଇକି ଯା। ନ େହେଲ କାମୁଡି େଦବି। ଏମିତି କହି େମାେତ ଓ ବବୁÂୁ େଗାେଡଇଲ। 

ବହୁତ େଜାରେର ଦଉଡିଲା। େଶଷେର ମଁୁ କଣ କରି ପାରିବି କହିଲୁ ମାଆ। େମା ବdାନି 

ତାକୁ େଦଇ ଆସିଛି। ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୁଡୁର ମାଆ ବହୁତ ରାଗେର ପାଚି ଯାଇଥିେଲ। କହିେଲ 

ଏେତ େବାକା ଦୁନିଆେର େକହି ନ ଥିେବ। େତାେତ କୁକୁର କହିବ ପାଠ ପଢିବି ତୁ ବହି 

ବdାନି େଦଇ େଦବୁ। ଚାଲ କଉଠି ପେକଇଛୁ େତା ବହି ବdାନି। 

 ଏମିତି ଦୁଇ ସା} ନିଜ ନିଜର େବାକାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଳି ମାଡ଼ ସହ ଟାହି ଟାପୁରା 

ସହିଥାqି। 

 ଦିେନ ଦୁଇ ସା} ବସି କଥା େହଉଥିେଲ। ଗୁଡୁ କହିଲା ବବୁଲ ଜାଣିଛୁ କାଲି 

େଜାରେର ବଷ�ା େହବ। ବବୁଲ କହିଲା ହଁ େଯ େହେଲ ବହୁତ େଜାରେର ହୁअqାକି ଆଉ 

ବିଦ�ାଳୟ ଯାଆେq ନାହ^ କି ଗୁରୁଜୀ ବାେଡଇ ପାରେq ନାହ^। ହଉ କହିଲୁ ବବୁଲ େୟ 

ଜଉ ପାଠଟା ନା ଆମର େହଉ ନାହ^ କାହ^କି? 

 ବବୁଲ କହିଲା " ବୁଝିଲୁ ଗୁଡୁ ସବୁ ଯଦି ପାଠ ପଢିେବ େତେବ ଗଧ େହବ କିଏ 

େଯ ?" । ଆମର ତ ପାଠ େହବନି ! ଆମ ସାଥେର କାହ^କି ଲାଗିଛqି ଆମର ବାପା ମାଆ 

ଆଉ େସ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ମଧ� । " ହଁ େର ବବୁଲ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମା ଆମକୁ ବହୁତ 

ହଇରାଣ କରୁଛqି । ଟିେକ କିଛି କହି ନ ପାରିେଲ କି ପଢି ନ ପାରିେଲ କି େଲଖି ନ 

ପାରିେଲ େକମିତି ବାେଡଇ େଦଇ ଯାଉଛqି କହିଲୁ । ଇଛା ହୁଏ ତା0 ହାତ ଆମ ଆଗେର 
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ଛିଡି ପଡqା କି ! 

 ଆଜି ଗେଣଶ ପଜୂା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଖୁସି । ବବୁଲ କହିଲା ଗୁଡୁ ଠାକୁର0ୁ 

ଆେମ କିଛି ମାଗିବା । ତୁ କଣ ମାଗିବୁ ଗୁଡୁ ? ଗୁଡୁ କହିଲା ମଁୁ ଠାକୁର0ୁ ଡାକିବି " ଲଡୁ 

ଖିଆ ଗେଣଶ େପଟୁଆ ମହାେଦବ । ତେମ ସବୁ ଦିେନ ଆମ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଆସ । େଗାେଟ 

ଦିନ ବି ବH େହବନି । ତମର କଣ ବାପା ମାଆ ନଁାହାqି ? ତମକୁ ମାରqି ନାହ^କି ? ଯଦି 

ମାରqି େତେବ ତେମ କାହ^କି େଦୖନିକ ଆସିକି ଆମ >ୁଲେର ହାଜିରା ପକାଉ ନଁାହ େଯ । 

ଏମିତି ଗଲା ବଷ� ଭଲେର କହିଲି ଶୁଣିେଲ ନାହ^ କିl ଆଜି ଗାଳି େଦଇ କହିବି ତୁ ମରିଯା 

ଗେଣଶ େପଟୁଆ । ତୁ ଏମିତି େଦୖନିକ ଆମ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଆେମ େକେତ 

ମଜା କରୁଛୁ । େତାର କଣ ଟିେକ ସାଧାରଣ ¤ାନ ନାହ^ ଗେଣଶ େପଟୁଆ । ନ େହେଲ ମଁୁ 

ମା0ଡ଼କୁ କହିବି େତା ଲଡୁ ସବୁ ମା0ଡ ଖାଇ େଦବ । ଏମିତି କଥା େହଇ ଦୁଇ ଜଣ ସଜ 

େପାଷାକ େହଇ ବିଦ�ାଳୟକୁ ଗେଲ । 

 ଖୁବ ସୁHର ସଜାଣି େହଇଛି ଓ ମାଇକି ବାଜୁଛି ତା ସହିତ ନାନା ବ��ନ େରାେଷଇ 

ଚାଲିଛି । ଦୁଇ ସା} ବିଦ�ାଳୟେର ପହ�ି ଟିେକ ଚାରିଆେଡ ବୁଲି ଆସିେଲ । ଗୁଡୁ 

କହିଲା ହଇେର ବବୁଲ ଏମିତି ଯଦି େଦୖନିକ ହୁअqା େକମିତି ହୁअqା କହିଲୁ । େୟ ବହି 

ବdାନି ଗୁଡାକ େବାଝ େହଇ ଗେଲଣିେର । ବବୁଲ କହିଲା ଏଇ େଦଖିଲୁ େଦଖିଲୁ େକେତ 

ସୁHର ନାଚୁଛି େସ ଝିअଟା େକେତ ସୁHର ନାଚୁଛି । ହଁ ତ ଭଲ ନାଚୁଛି େର େବାଲି 

କହିଲା ଗୁଡୁ । ନାଚ କାଯ��କ�ମ ପେର ଆର  େହଇଥିଲା କୁଇଜ ପ�ତିେଯାଗିତା ଓ ତା 

ପେର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ପୁର>ାର । ଯିଏ ଭଲ କଲା ପାଇଲା ନାନା ଜାତିର ପୁର>ାର । 

ପୁର>ାର ବିତରଣ େଦଖି ମନ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ପିଲା0ର । ଆେମ ବି ଭଲ ପଢିବା 
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ବଦମାସି କରିବା ନାହ^ େବାଲି ଦୁଇ ସା} ଶପଥ କରି େନଇଥିେଲ ଗଣପତି ବାବା0 

ପାଖେର। ତା ପର ଠାରୁ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ଦିअqି ଶିଖିବାକୁ ଓ େଲଖିବାକୁ େକହି ଶୁଣି ନଁାହାqି 

ବବୁଲ ଆଉ ଗୁଡୁ କରି ନାହାqି େବାଲି। ଏେବ ନାଚେର େହଉକି େକୗଣସି 

ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଏଇ ଦୁଇଟି ପିଲା ପ�ଥମ କି ଦି� ତୀୟ �ାନେର ରହିଥିେବ । 

ବାପା: ର�ନ ପାଢ଼ୀ 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ । 

ଗଗନବାବୁ ଛକ , ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ� କ 
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ଆଲାମ� ଘଡ଼ିଆଲାମ� ଘଡ଼ିଆଲାମ� ଘଡ଼ିଆଲାମ� ଘଡ଼ି    
 ମଁୁ ଆଲାମ� ଘଡିକୁ ସବୁଠୁ अଧିକ ଘୃଣା କେର କାରଣ ପ�ତିଦିନ 

ସକାଳ ସାତଟାେର େସ େମା ନିଦ ଭା}ିଦିଏ। ଖାଲି ନିଦ ନୁହଁ, ନିଦ 

ସହ ସ�ପ�କୁ ବି ଭା}ିଦିଏ। ମଁୁ ପ�ତି ରାତିେର ନୂଆ ନୂଆ ସ�ପ� େଦେଖ, 

େହେଲ ସବୁ ସ�ପ� अଧୁରା େକବଳ ଏ ଆଲାମ� ପାଇଁ । ଆଲାମ� ବାଜିବା 

ମାେତ�  େମା ଆଖି େଖାଲିଯାଏ, ଆଉ ମଁୁ  अଧଘ�ା ଭିତେର େମା ନିତ�କମ� ସାରି 

ବସ�ାtକୁ େଦୗେଡ। ବସ�ାtରୁ ବସ୍ ଧରି ପହ�ିଯାଏ େମାର କମ�େiତ� େର। ତା' ପେର 

ମଁୁ ହଜିଯାଏ ଟାଇପ୍ େମସିନର ଧଡଧଡ ଶ« ଭିତେର; େମା अdିତ�  ଲୁଚିଯାଏ ବିଡାବିଡା 

ଫାଇଲ ଭିତେର । 

 ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାେଲ, େହେଲ େସ ଦିନ ଟିକିଏ ଭିନ�  ଥିଲା। େସଦିନ େକଜାଣି 

କାହ^କି ଆଲାମ� ବାଜିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ସାେଢ ଛअ ଭିତେର େମା ନିତ�କମ� 

ସରି ଯାଇଥିଲା । ଭାବିଲି " ଆଜି ତ ଆଟଲି� େମାେତ େଦୗଡିବାକୁ ପଡିବନି, ଚାଲିଚାଲି 

ଗେଲ ବି ମଁୁ ବସ୍ ପାଇଯିବି।" େମାର ର}ହୀନ କଳାଧଳା ୟୁନିଫମ୍� ପିoି ବସ�ାt 

अଭିମୁେଖ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଁୁ େସଦିନ ହ^ ପ�ଥମ ଥର ପାଇଁ େମା ସହରକୁ ନିେରଖି 

େଦଖିଥିଲି। େଛାଟ େଛାଟ ପିଲାମାେନ ପିଠିେର ବହିବdାନି ଧରି >ୁଲ ଯାଉଥିେଲ; 

ଆଭିଜାତ� ସ%ନ�  ବୟ>ମାେନ ସାଥିେର େପାଷା କୁକୁରକୁ ଧରି ମ'z}ଓକ୍ କରୁଥିେଲ; 

iୀରବାଲା ଘରଘର ବୁଲି iୀର ବା�ିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା ଆଉ େପପରବାଲା ତାଜା 

ସେqାଷ କୁମାର 
ନାୟକ 
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ଖବର ସବୁ ବା�ି ଚାଲିଥିଲା। ସକାଳର ତାଜା ପବନ େମା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ�  अନୁଭୂତି ଆଣି 

େଦଇଥିଲା। ମଁୁ ଧିେର ଧିେର ଆେଗଇ ଚାଲିଥିଲି। ହଠାତ୍ େମାର ନଜର ପଡିଲା ଏକ 

ବିଲଡିଂ ଉପେର । ବିଲଡିଂର ଦି� ତୀୟ ଫE ର୍ ବାଲେକାନିେର ଶୁଖୁଥିଲା ଏକ ଲାଲ୍ ର}ର 

ଓଢଣୀ। ଲାଲର} େମାର ଭାରି ପି�ୟ । ଲାଲ୍ ର} କାହ^କି ମଁୁ ସବୁର}କୁ ଭଲପାଏ; 

ଖାଲି ଭଲ ପାଏନି େମାର କଳାଧଳା ୟୁନିଫମ�କୁ। ଧିର ପବନ ସହ ତାଳେଦଇ ଓଢଣୀଟି 

ଦହଲୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଲାଲ୍ ର} େମାେତ େମାର ପିଲାେବଳ କଥା ମେନପକାଇ 

େଦଇଥିଲା । ମଁୁ ପିଲାେବେଳ ଚିତ�  ଆ0ିବାକୁ ଭାରି ଭଲପାଉଥିଲି। ଲାଲ୍, ନୀଳ, ହଳଦିଆ 

ଭଳି ଗାଢ ର} େମାେତ ଭାରି ଆକଷzତ କେର। ଥେର ର}ୀନ ଛବିଟିଏ ଆ0ି ବାପା0ୁ 

େଦଖାଇଥିଲି। ଆଶା ଥିଲା ବାପା େମାେତ ଓ େମା ଛବିଟିର ଖୁବ୍ ପ�ଶଂସା କରିେବ। 

େହେଲ ପ�ତି ବଦଳେର ବାପା କହିଥିେଲ, " ଏସବୁ ଚିତ�  ଆ0ି କିଛି ଲାଭ ନାହ^,  

ପାଠପଢ଼ାେର ଧ୍ଯାନ େଦଏ। େସ ଦିନଠୁ ମଁୁ େକବଳ ପାଠପଢ଼ାେର ହ^ ଧ୍ଯାନ େଦଇଥିଲି, 

ଆଉ େମାର ଛବି ଆ0ିବାର ନିଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। କିl େସଦିନର ଲାଲ୍ 

ଓଢଣୀ େମା ମନ ଭିତେର ମରିଯାଇଥିବା ଚିତ� କରଟିକୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ 

େଦଇଥିଲା। େକଜାଣି କାହ^କି ଛବି ଆ0ିବାକୁ ଭାରି ଇ�ା େହଉଥିଲା। ଓଢଣୀଟିକୁ େଦଖି 

େଦଖି ମଁୁ ଆେଗଇ ଚାଲିଲି । ବସ�ାtେର ବସ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ।େସଦିନ ପ�ଥମ ଥର 

ପାଇଁ ବସେର ଯାତ� ୀ0 ଭିଡ େମାେତ ଭିଡ ଭଳି ମେନ େହଉ ନ ଥିଲା। ମଁୁ େକବଳ ଭାବି 

ଚାଲିଥିଲି ଲାଲ୍ ଓଢଣୀ ଆଉ ତାକୁ ପିoୁଥିବା ଝିअ କଥା। େମା ମନ ଭିତେର ଲାଲ୍ 

ପରୀଟିଏ ଘର କରି ବସି ସାରିଥିଲା । 

 अଫିସରୁ େଫରିବା େବେଳ ମଁୁ ଆଉ ବସେର ଆସିଲିନି। ଚାଲିଚାଲି ଆସିଲି କିl 
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ବାଲେକାନିେର େସଇ ଲାଲ୍ ଓଢଣୀଟି ଆଉ ନ ଥିଲା। କାହ^କି ବା ଥିବ େଯ! େସ ତ 

ଶୁଖିଯାଇଥିବ ଦିନର ପ�ଖର ଖରାେର। େଫରିଲା େବେଳ ମଁୁ ବହି େଦାକାନରୁ ଏକ ବଡ 

ଡ�ଇଂ କାଗଜ ଓ କିଛି ର} କିଣି ଆଣିଲି। ରୁମେର ପହ�ି ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ ବସିପଡିଲି 

େମାର େସଇ ଲାଲ୍ ପରୀଟିକୁ କାଗଜେର ରୂପ େଦବା ପାଇଁ । अେନକ ବଷ� ପେର ତୁଳୀ 

ଧରିଥିଲି, େମା ହାତ ଥରୁଥିଲା । ତଥାପି अତି ସତକ�ତାର ସହ ତୁଳୀଧରି େମାର ମନର 

ମାନସୀକୁ ଆ0ିବାକୁ ଲାଗିଲି । ସବୁ ଠିକ୍ େହଲା, କିl େଚେହରାଟି ଆେଦୗ ଆ0ି ପାରିଲି 

ନାହ^ । େକମିତି ବା ଆ0ିଥାqି? େମା ଆଖି ତ େସଇ ଲାଲ୍ ପରୀଟିକୁ େଦଖି ନ ଥିଲା। 

अେନକ େଚ�ା କଲି, େହେଲ ପାରିଲିନି । 

 େସଦିନ ରାତିେର େମାେତ ନିଦ େହଲାନି। ତା ପର ଦିନ ବି ମଁୁ ଜଲଦି ଉଠିପଡିଲି 

ଆଉ େମାର ନିତ୍ଯକମ� ସାରି अଫିସ ବାହାରିଗଲି। ଯିବା ବାଟେର ବାଲେକାନି ଉପେର 

େଦଖିଲି େସଇ ଲାଲ୍ ଓଢଣୀ । େମାର ଇ�ା େହଉଥାଏ, େସଇ ଘରଟିକୁ ଯାଇ େଦଖି 

ଆସିବି େମାର ଲାଲ୍ ପରୀଟିକୁ। କିl େକମିତି ଯିବି, େକାଉ ପରିଚୟ େନଇ ଯିବି?  

 ଏମିତି କିଛିଦିନ ଚାଲିଲା। अଫିସ ଗଲାେବେଳ ଓଢଣୀଟିକୁ େଦଖିଥାଏ ଆଉ 

େଫରିଲା େବେଳ ତାକୁ େସଠାେର   ପାଏନି। ଦିେନ ମଁୁ େସଇଭଳି अଫିସ ଯାଉଥାଏ, 

େଦଖିଲି ଓଢଣୀଟି ଖସିଯାଇ ରାdାେର ପଡିअଛି । ତାକୁ ହାତେର େତାଳିେନଲି ଆଉ 

ଭାବିଲି ଓଢଣୀଟିକୁ େଫେରଇବା ବାହାନାେର ମଁୁ େମା ମନପରୀଟିକୁ େଦଖି ଆସିବି। 

ଓଢଣୀଟି ଧରି ମଁୁ ପାହଚ ଚଢିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ�ତିଟି ପାହଚ େମା ମନେର ନୂଆ ଉନK ାଦନା 

ଭରୁଥିଲା। େମାର अେନକ ଦିନର ସ�ପ� ସତ େହବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି େବାେଧ ଛବିଟିକୁ ମଁୁ 

ଠିକ୍ ଭାେବ ଆ0ିପାରିବି। अ~ କିଛି େସେକtେର ମଁୁ ଦି� ତୀୟ େଫE ାରେର ପହ�ି 
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ଯାଇଥିଲି। ରୁମଟି ଭିତରପଟୁ ବH ଥିଲା। ବାହାେର େନମେପEଟେର େଲଖାଥିଲା େକବଳ 

େଗାଟିଏ ନାଆଁ 'ସ�ପ�ା'। ଟାଇଟଲ୍  ନାହ^, େକବଳ ସ�ପ�ା। େମାେତ ଟିକିଏ अଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, 

ତଥାପି ଭାବିେନଲି ଇଏ େବାେଧ େମା ସ�ପ� ନାୟିକା 'ସ�ପ�ା'। କଲିଂେବଲ୍ ବଜାଇଲି। ଦୁଇ 

ମିନିଟ୍ ପେର କବାଟ େଖାଲା େହଲା । େମାେତ ଲାଗିଲା ସେତ େଯମିତି ଏଇ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ 

ପାଇଁ େମା ହୃଦ¡Hନ ବH େହାଇ ଯାଇଛି ।କବାଟ େଖାଲୁେଖାଲୁ ମଁୁ ଓଢଣୀଟି ବେଢଇ 

େଦଇ କହିଲି " ତେଳ ପଡି ଯାଇଥିଲା ମଁୁ େନଇ ଆସିଲି।" ସ�ପ�ା େମା ହାତରୁ ଓଢଣୀଟି 

େନଇଗଲା। ଓଢଣୀଟି େନବା େବେଳ େମା अଜାଣତେର ମଁୁ ତା ହାତକୁ ¡ଶ� କଲି। ଏ 

ଯାଏଁ ମଁୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ସ�ପ�ାକୁ େଦଖି ନ ଥିଲି। ତା ହାତ କିl େମା ସ�ପ�ନାୟିକାର ହାତ ଭଳି 

େକାମଳ ନଥିଲା । ହଠାତ୍ ମଁୁ ମୁtେଟକି ତା' ମୁହଁକୁ େଦଖିଲି। ବ� ଣଭରା ମୁହଁେର କୃତି� ମ 

େଲପ, ଓଠେର ଲିପ�ିକ୍, ଆଖିେର କଜଳ ଆଉ ଦୁଇ ଭ� �ଲତା ମଝିେର ଏକ େଛାଟ ଲାଲ୍ 

ବିHି । अତ�ାଧୁନିକ ରୂପଚଯ୍�ଯା ସେc�  ¡� ବାରି େହାଇ ପଡୁଥିଲା େଯ େସ ଝିअ ନୁେହଁ । 

େସ ର}କୁ ଭଲପାଉଥିବା ର}ଟିଏ। ଆମ ସମାଜ ତାକୁ ମାଈଚିଆ, ହି�ଡା ବା େବଜୁ 

େବାଲି ଡାେକ। 

 ମଁୁ ସ�ପ�ାକୁ ଓଢଣୀଟି େଦଇ େଫରି ଆସିଲି। ତା ପରଠୁ ମଁୁ ଆଉ େକେବ ଜଲଦି 

ଉଠିନାହ^। ସାତଟାେର ଆଲାମ� ବାଜିେଲ ହ^ ମଁୁ ନିଦରୁ ଉେଠ। େସଦିନ ଈଶ�ର େମା ସ�ପ�କୁ 

ଭା}ି େଦଇ ଥିେଲ; ଆଉ ପ�ତିଦିନ ଏ ଆଲାମ� ଘଡି େମା ସ�ପ�କୁ ଭା}ିଦିଏ। 
ବିଷମ କଟକ, ରାୟଗଡା  

୭୬୫୦୧୯, ଓଡ଼ିଶା 
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ରମାରମାରମାରମା    
(ଏକ ସତ� ଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତ କାହାଣୀ) 

 ଶ0ର େସନାପତି, େପଷାେର ସି.ଡି.ଏମ.ଓ। ପରିବାର କହିେଲ 

ତିନି ପୁअ ଓ େଗାଟିଏ ଝିअ। ରବି, ସଯୂ�� ଓ ତପନ ପୁअ ତିନିପୁअ0 

ନାମ ଓ ରମା ଝିअଟିର ନଁା। ସାବିତ� ୀ େଦବୀ, ଶ0ର ବାବୁ0 

ଧମ�ପତ� ୀ। ପୁअ ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର0 अଧୀନେର ଜେଣ ଜେଣ ପଥମ େଶ�ଣୀ 

अଧିକାରୀ। ଝିअ ରମା ସବୁଠାରୁ ସାନ ଥିବାରୁ ଶ0ର ବାବୁ0 ପାଖେର ରହି ପାଠ ପେଢ।  

 ଶ0ର ବାବୁ ଓ ସାବିତ� ୀ େଦବୀ0ର ଟ0ାପଇସାେର अଭାବ ନଥାଏ। ଝିअକୁ अତି 

େଗଲ ଓ ଶ��ାେର ଲାଳନ ପାଳନ କରqି। ଝିअର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ସବୁ अଳିକୁ ପୁରଣ 

କରqି ଶ0ର ବାବୁ। ରମାର ପାଟିରୁ ବାହାରିବା iଣି େଯନେତନ ପ�କାରର େହଉ ତାହା 

ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରମା କାହାକୁ ଖାତିରି କେରନାହ^। ଏମିତି ବି ସା} ସାଥି0ୁ 

ବି େସ ପସH କେରନାହ^। 

 ଛୁଆ ଥିଲା ରମା, ଏସବୁ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଏେବ େସ କେଲଜର ପ�ଥମ ବଷ�ର 

ଛାତ� ୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ପଇସାର େମାହ ତଥା ଆଭିଜାତ�ର ବଡ଼ିମାେର अo େହାଇ 

ସବୁେବେଳ ନିଜର ବଡ଼ିମା େଦଖାଇ ହୁଏ। ରମା ବି ଭଲ ପାଠ ପେଢ। େହେଲ କ'ଣ 

େହବ? ସମd0 ଆଗେର ତାର ବଡ଼ିମା, ବାହାଦୁରୀ ଗୁଣେଯାଗଁୁ େକହି ତାକୁ ଭଲ ପାଆqି 

ନାହ^। 

ଦୁଷKq କୁମାର 
ମିଶ� 
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 ଝିअର ସ©ଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାେଲ, ଶ0ର ବାବୁ0ୁ ଜେଣ ଉ� ପଦ� अଫିସର 

େହାଇଥିବାରୁ େକୗଣସି େଲାକ ସାହାସ କରି ଝିअ ରମାର अଭିେଯାଗ କହିପାରqି ନାହ^। 

ଶ0ର ବାବୁ କିl  ଝିअର ସମd अସାମାଜିକ ବ�ବହାରକୁ ଲi� ରଖିଥାqି। 

 ........ରମା ଓରଫ ରାଜଶ�ୀ େସନାପତି। ସୁHର ଓ ମନଜିଣା େଚେହରା। ଉ�ତା 

ପା� ଫୁଟ ସାତ ଇ�। ହଳଦୀ େଗାରା ବ'� ଟଣା ଟଣା ଆଖି, ସୁେକଶୀ, ଗାଲ ଦୁଇଟି 

ପାଚିଲା େସଓ ପରି। 

 େମାଟ ଉପେର କହିବାକୁ ଗେଲ ରମା ବହୁତ ସୁHରୀ ଥିଲା। ଏହି ସୁHରକୁ େନଇ ବି 

ରମାର ବହୁତ ଗବ�। ଏମିତି ଗବ� କେର େଯମିତି ସ�ଗ�କୁ ହାତ ବେଢ଼ଇ େସ ଟାଣି 

ଆଣିବ ??? 

 ଦିନକର ଘଟଣା ଶ0ର ବାବୁ अଫିସ ଗାଡି ଧରି େକୗଣସି ଏକ ଜରୁରୀ କାମେର 

ବାହାରି ଯାଆqି। ଝିअ େଯଉଁ କେଲଜେର ପାଠ ପେଢ େସଇ ବାେଟ ଶ0ର ବାବୁ 

ଯାଉଥିେଲ। ହଠାତ େଦଖିେଲ ତା0 ଝିअ ରମା, କେଲଜର େଗାଟିଏ ପୁअକୁ ରାdା ଉପେର 

ନିଜ େଗାଡ଼ରୁ ଚପଲ େଖାଲି ବାେଡଇ ବାେର ଲାଗିଛି। 

 ଶ0ର ବାବୁ ଆଉ ସ ାଳି ନପାରି ଗାଡିରୁ ଓହE ାଇ େସଠାେର ଉପ�ିତ େହାଇଗେଲ। 

କେଲଜେର ସି.ଡି.ଏମ.ଓ0ୁ େଦଖି କେଲଜ ପି�ନ୍ସିପାଲ େସଇ �ାନକୁ ଆସିଗେଲ। 

ପି�ନ୍ସିପାଲ କହିେଲ ଆସl अଫିସେର ବସି କଥା େହବା। େସଇଆ େହଲା अଫିସେର 

କଥା େହାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ ଝିअ ରମା ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି କାt କେର। 

ଝିअର ଏ ପ�କାର ବ�ବହାରେର ଶ0ର ବାବୁ ଲ§ିତ େହେଲ ଓ ଝିअକୁ ଧରି େସଦିନ ଟୁର 

ବାତିଲ କରି ଘରକୁ େଫରିଆସିେଲ। ରମାକୁ ବହୁତ କଡା ଭାଷାେର ପାଟି କରିଥିେଲ 
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ଶ0ର ବାବୁ, େହେଲ ସାବିତ� ୀ େଦବୀ ଝିअକୁ ସେପାଟ� କରିବାରୁ ଶ0ର ବାବୁ ଆଉ େବଶୀ 

କିଛି  ନ କହି ଚୁପ୍ େହାଇଗେଲ। 

 ରମା ଏମିତି ସବୁେବେଳ କିଛି ନା କିଛି କରିବେସ। ବଷ� ପେର ବଷ� ଗଡି ଚାେଲ। 

ରମା ଇତିହାସ ବିଷୟେର  ପି.ଜି.କରି ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର ପାଶ କେର। 

 ଶ0ର ବାବୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରୀରୁ अବସର େହାଇଗେଲ। ପୁअମାେନ ସମେd 

େମାଟ अ0ର ଦରମା ସହିତ ଶ0ରବାବୁ0 अବସରକାଳୀନ ଗ�ାଚୁଇଟ ଓ ମାସିକ 

େପନସନ। अବସର େନେଲବି ଟ0ାର େକୗଣସି अଭାବ େଦଖାଯାଏ ନାହ^। 

 ଦିେନ ଶ0ର ବାବୁ ଓ ସାବିତ� ୀ େଦବୀ ଚିqା କେଲ ଆେଗ ଆେମ ଝିअ ରମାର 

ବାହାଘର କରିେଦବା ତାପେର ପୁअ ମାନ0ୁ ବାହା େଦବା। େସଇଆ ବି େହଲା। ରମା 

ପାଇଁ ବରପାତ�  େଖାଜା ଚାଲିଲା। अବସର ପ�ା� ସି .ଡି.ଏମ.ଓ.। ତା0 ଘେର ବoୁ କରିବା 

ପାଇଁ ବହୁ ନାମୀ ନାମୀ ଆଭିଜାତ� ସ%'� ଘରର ପୁअ ମାନ0ର ଲବି ଲାଗିଲା। ଏମିତି 

ଲବି ଲାଗିଲା େଯ ଶ0ର ବାବୁ0 ଘେର ପ�ାୟ ପ�ତିଦିନ କୁଣିଆ ଲାଗି ରହିେଲ। 

 ରବିନାରାୟଣ େସନାପତି, ଡାକ ନାମ ରବି। ସରକାରୀ କେଲଜର ପଦାଥ� ବି¤ାନର 

अଧ�ାପକ। ପିତାମାତା0ର ଏକମାତ�  ସqାନ ଥିଲା ରବି। େଚେହରା अତି ଭଲ ନେହେଲ 

ବି ମHନୁେହଁ। େଦଖିବାକୁ କୃ{ବ'�। अତି ସାଧାସିଧା ମଣିଷଟିଏ। କାହାରି କଥାେର ମୁt 

ପୁରାଇ ନାହ^ ରବି। ନିଜ ଚାକିରୀ ଭଲ ତ େସ ଭଲ। अଧ�ାପକ ହିସାବେର େବଶ୍ 

ଜଣାଶୁଣା। 

 ରବିର ବାପା େକଦାର ବାବୁ ଜେଣ अବସର ପ�ା� େ�େନା। ପୁअର େଯାଗ�ତା 

େଦଖି ଶ0ର ବାବୁ0 ଘେର ବoୁ ବାoିବା ପାଇଁ ଆସିେଲ। ଶ0ର ବାବୁ ଓ ସାବିତ� ୀ 
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େଦବୀ ରବିର ସରଳ ପ�କୃତି େଯାଗ�ତା ତଥା अ~ ପରିବାର ଓ ରବିର ଚାକିରୀକୁ େଦଖି  

ନିଜ ଝିअ ରମାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇ�ା କେଲ। ଝିअ ରମାକୁ ଏହି ପ�dାବ ମା ସାବିତ� ୀ 

େଦବୀ କହିେଲ। ରମା ହଁ, କି ନାଇଁ କିଛି କହିନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଶ0ର ବାବୁ ଜାଣିଗେଲ େଯ 

ଝିअ ଏ ପ�dାବେର ରାଜି। 

 .........ଶ0ର ବାବୁ, ରବିର ବାପା0ୁ କଥାେଦେଲ େଯ ଆପଣ0 ପୁअ ସହିତ େମା 

ଝିअକୁ ବିବାହ େଦବା ପାଇଁ ରାଜି। ହଁ, ସମୁଦି ଡିମାt ପତ�  କଣ ତୁମର अଛି କୁହ? ରବିର 

ବାପା କହିେଲ େମାର କି େମା ପୁअର କିଛି ଡିମାt ନାହ^। େକବଳ ରବି ଥେର ଆସି ଝିअକୁ 

େଦଖିଯିବ। ତାପେର ଆେମ ଆେଗଇବା।  

 ରମାକୁ େଦଖିବାକୁ ରବି ଆସିଥିଲା। ବାପା0 କଥାରୁ ବାହାରି ନଯାଇ ରମାକୁ େଦଖି  

ରବି ରାଜି େହାଇଥିଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ରମା ମଧ� ରବିକୁ େଦଖି ରାଜି େହାଇଥିଲା 

ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ। 

 .....ବିବାହ ତାରିଖ, ଠିକ୍ େହାଇଗଲା। ଝିअ ରମା ପାଇଁ ଦାମୀ अଳ0ାର ସହିତ  

ସମd ଜିନିଷ ପତ�  େଦଇ ପିତା ଶ0ର ବାବୁ ଝିअକୁ ବିବାହ େଦେଲ। ସମେd ଖୁସି 

େହାଇଥିେଲ ବିବାହେର। ରମା ଚାଲିଗଲା ଶାଶୁଘର। ତିନି ଭାଇ ରମାକୁ ଛାଡିବାକୁ 

ଯାଇଥିେଲ। ରବିର ଘର ପୁରୁଣା କାଳର। ଜେଣ େ�େନା େଯପରି ଘେର ଚଳିବା ପାଇଁ 

କରିଥାଏ େସହି ପ�କାରର ଘର, କିl ସମd ପ�କାର ସୁବିଧା ଥାଏ। େବଶୀ ଆଡ଼�ର ପଣୂ� 

ଘର ନୁେହଁ। 

 ଘରକୁ େଦଖି ରମା ଖୁବ୍ ବିର� େହାଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଏ ଘେର ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ 

କିପରି କାଟିବି ?ଏମିତି अେନକ ପ�ଶ�। ଆଜି ରମାର ଚତୁଥ�ୀ ରାତ� ୀ! ଆଡ଼�ରପଣୂ� ସଜାଇ 
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େହାଇଥିଲା ରମା, କିl ରବି େବଶ୍ କିଛି ସଜାଇ େହାଇ ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ େଗାଟିଏ 

ଧଳା େଧାତି ଓ ଗଂଜି ଏବଂ ଧଳା ର}ର ତଉଲିଆ ଖେt େଦହେର। ରବିକୁ ଏପରି 

େବଶେର େଦଖି, ରମା ର� ଚାଉଳ େଚାବାଇବା ପରି ଜଣା ପଡୁଥିଲା। େସ ଯାହାେହଉ 

ଚତୁଥ�ୀ ଆଜି। େସହି ରାତିେର ରମା, ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଇଥିଲା ରବିକୁ। ରବି କହିଲା  

ତୁେମ ଯାହା ଚାଂହୁଛ ତାକୁ ମଁୁ ଆେd ଆେd ପୁରଣ କରିବି। 

 ରମାକିl ଏଥିେର ଶାqି ନଥିଲା। ଚତୁଥ�ୀ ରାତି େସେତ ଭଲେର କଟି ନଥିଲା। ରବି 

ନିରବେର ସବୁ କ'�ପାତ କରି କଥାକୁ ସ ାଳି େନଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ରମା େରାେଷଇ 

କରିବ କଣ? ଗାେଧାଇ ପଡି ଶାଶୁ0ୁ କହିଥିଲା ଚା ଆଣିବା ପାଇଁ। ନୂଆ େବାହୁ, କିଛି 

ଜାଣିନି ଭାବି ଶାଶୁ ଚା େନଇଥିେଲ ରମା ପାଖକୁ। େସଠାେର ରମା ବରାଦ େଦଲା ଶାଶୁ0ୁ 

େଯ େମା ପାଇଁ ପରଟା, ଦହି ଓ अtା ଆେମେଲଟ ବନାଇ ଆଣ? ଶାଶୁ ଆ�ଯ�� େହାଇ 

ଚାହ^ଥାqି ରମାର ମୁହଁକୁ!! ଆଉ ରମାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଶାଶୁ ସବୁ ସମୟେର 

ଖାଇବାକୁ େନଇ େଦଇଆସqି ରମାପାଖେର। ରବି କଣ କହିବ??ନିଜ ଇ§ତକୁ ଡରି 

ସ ାଳି ନିଏ । 

 ଆଜକୁ ପHର ଦିନ େହବ ଆସିଲାଣି ରବି, ସରକାରୀ ଛୁଟି ସରି ଆଜି ସରିବ। କାଲି 

ସକାଳୁ ବାହାରିବ ରବି ନିଜ ଚାକିରୀ �ାନକୁ। ଏଖବର େଯମିତି ରମା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ 

େସ ମଧ� ରବିସେ} ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଶାଶୁ ଶଶୁର ମନା କେଲ ଓ କହିେଲ େଦଖ ଝିअ 

ବାହାଘର ମାେସ େହାଇନି ତୁ ଏେବ ଯାଇପାରିବୁ ନାହ^? ପୁअ ଆର ଥର ଆସିେଲ େତାେତ 

ଆେମ ପୁअ ସହିତ ପଠାଇ େଦବୁ। ରମା ମାନି ନଥିଲା ଶଶୁର0 କଥାକୁ। ବାହାରିଲା ରବି 

ସ}େର ଓ ଗଲା ମଧ�। 
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 େଲକ୍ଚରସ କେଲାନୀ, ସା} अଧ�ାପକମାେନ ରମାକୁ େଦଖି ଆ�ଯ��! ଏେତ ଶୀଘ� 

ରମା ଏଠାେର। ସବୁ କଥା ସା} ମାନ0ୁ କହିଲା ରବି। ସମୟ ଗଡିଚାେଲ। ନିଜର 

ଆଭିଜାତ�କୁ ଜାହିର କେର ରମା। ସବୁ କଥାେର ନିଜ ବାପଭାଇ0ର ଏୟା अଛି, ତୁମର 

ନାହ^ ତୁେମ ଏୟାକର। ଏମିତି ମାନସିକ अଶାqି ଦିଏ ରବିକୁ। କିଛି େରାେଷଇ କେର ନାହ^ 

ରମା, ବଜାରରୁ କଦଳୀ, େବ�ଡ଼ ମଗାଇ ଖାଇନିଏ। ସo�ାେର ରବି ଆସିେଲ ରୁଟି, ଡାଲମା 

କେର ନିେଜ ଖାଏ, ରମାକୁ ଦିଏ। ଭଲ େରାେଷଇ ତେମ ଜାଣିନା, ଖାଇ ଶିଖିଥିେଲ ସିନା 

କରି ଜାଣିଥାq? ତୁମର େକେତ ଟ0ା ଆୟ େଯ ତୁେମ ଖାଇବ। େମା ବାପଘର କୁକୁର 

ଯାହା ଖାଏ ତୁେମ ତା ସାତ ଜନK େର ପାଇବ ନାହ^ ?? ହଁ କାଲି ଠାରୁ େଗାେଟ େରାେଷୟା 

ଠିକ୍ କର? େଗାଟିଏ କାର କିଣ? ସହରେର ଜାଗା ଓ ଘର ତିଆରି କର? ମଁୁ ବାପଘେର 

େଯମିତି ଚଳି ଆସିଛି ତା ଠାରୁ ଏଠାେର अଧିକେର ଚଳିବି?? ରମାର ଏପ�କାର କଥା ଶୁଣି 

ରବି କହିଲା -ଆେମ ଆେd ଆେd ସବୁ କରିବା, ଏେତ ଶୀଘ� ଏହା କଣ ସ ବ? ରବି ର 

କଥା ଶୁଣି ରମା, ଶ0ର ବାବୁ0ୁ େଫାନ କରିକହିଲା ବାପା େମା ପାଇଁ େଗାେଟ େରାେଷଇ 

କରିବା ପିଲା ପଠାअ? ଶ0ର ବାବୁ ସଂେଗ ସଂେଗ େରାେଷୟା ପିଲାକୁ ପଠାଇେଦେଲ। 

 ରମା ଆହୁରି ଫୁଲିଯାଇ ରବିକୁ କହିଲା-େଦଖିଲ େଗାେଟ େଫାନ୍ େର କିପରି ପିଲା 

ଆସି ଘେର ହାଜର। ରବି କିଛି କହି ନଥିଲା ରମାକୁ। ରମା, ରବିକୁ ପସH କେରନି?

କାରଣ ରବି  ପାଖେର ପ�ଚୁର ପଇସା ନାହ^। ଦୁନିଆକୁ ସ©ାମୀ, ¬ୀ ଭୂମିକା ଲିଭାଉଥିବା 

ରମା େକେବ ବି ସ©ାମୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସ%କ� ରେଖ ନାହ^। ରବି େଗାଟିଏ ଘେର 

େଶାଇେଲ, ରମା अନ� ଏକ ଘେର ଶୁଏ। ରମାର ଉ£ାତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାେଲ। କିଛି 

କୁେହନି ରବି। ଦିେନ ରମା ଜିଦି ଧରି ବସିଲା େଯ-ଆଜି ତୁେମ କାରଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିବ 
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ରବି  କହିଲା େଦଖ େମାର ତୁମ କଥା ମେନ ରହିଲା କିଛିଦିନ ପେର ନି�ୟ କାର 

କିଣାେହବ। 

 ରମା କିl ଏଥିେର ଏକମତ େହାଇପାରିଲା ନାହ^। ଭାଇ କି େଫାନ କରି କାର 

ମଗାଇ େଦଲା। ଡ� ାଇଭର ବି ରମାର ଭାଇ ପଠାଇ ଥିେଲ।..   

 .......ଦୀଘ� ସାତ ବଷ� ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥାଏ। ସ©ାମୀ, ¬ୀ େକେବ ଦୁଃଖ ଶୁଖ 

େହବାର େକହି େଦଖିନାହାqି, କି ତା0 ଭିତେର ସ©ାମୀ¬ୀର ସ%କ� ନାହ^। 

 ଦିନକର ଘଟଣା ରବି କହିଲା-ଆମ ଭବିଷ�ତ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଆମ କଣ ଦୁଇରୁ ତିନି 

େହବାନି? ରମା ବାଘୁଣୀ ପରି େଗାେଡଇ ଆସି କହିଲା-ଯା, ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରି 

ଭବିଷ�ତ ଚିqା କରିବୁ? ରବି ତଥାପି ନିଜ ଇ§ତକୁ ଜଗି ସହିଗଲା। 

 -----ସବୁ अଧ�ାପକ0ର ପା� ଦିନିଆ େଟ�ନି ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଛି। ରବିବାବୁ ପା� ଦିନ 

ଦିଲE ୀେର େଟ�ନିଂ େନବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିେଲ। 

 ରମା ଭାବିଲା ଏଠାେର ରଖି ଲାଭ କଣ? ଏଣୁ ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ 

ଧରି କ� ାଟସ�କୁ ଚାବି େଦଇ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବାପଘରକୁ, ଚାଲିଗଲା। ରମାବି ଏକଥା 

ଚିଠିେର େଲଖିଥିଲା େମାେତ ଆଉ ଜୀବନେର େଖାଜିବ ନାହ^ କି ମଁୁ ତୁମ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା 

କେରନାହ^। 

 ହଠାତ ରମାକୁ ଏପରି अବ�ାେର େଦଖି ଶ0ର ବାବୁ0 ପ�ାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା। 

କିଛିଦିନ ପେର ସାବିତ� ୀ େଦବୀ ଝିअ ଚିqାେର ଆରପାରୁକୁ ଚାଲିଗେଲ। 

 ....ତିନି ଭାଉଜ0 ସହିତ ମିଶି ରମା କିଛିଦିନ ହସ ଖୁସିେର କାଟିଲା। ଭାଇ ମାେନ 

ରମାକୁ अତି େସହ�  କରqି। ଭାଇ0 ଭୟେର ଭାଉଜ ମାେନ କିଛି କୁହqି ନାହ^। 
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 .....େଟ�ନିଂରୁ େଫରି ରବି ବାବୁ େଦଖqି େଯ ଘେର ତାଲା ପଡିଛି। ପାଖ अଧ�ାପକ0ୁ 

ପଚାରିେଲ? अଧ�ାପକ ବoୁ କହିେଲ ଆପଣ0 ¬ୀ ସବୁ ଜିନିଷ େନଇ ବାପଘରକୁ ଚାଲି 

ଗେଲ। ରବିବାବୁ0ର ମନଦୁଃଖ େହାଇଥିଲା େସଦିନ। ନିଜ କମ�କୁ ଆଦରି ରହିଥିେଲ। 

ରମାର ଚିଠିକୁ ପଢିଥିେଲ। ଚିଠିେର େଲଖାଥିଲା େଯ -ଆଉ ରମାକୁ ଡାକିବନି। 

 ଏମିତି ଏକା ଏକା ଚାଲିଗଲା ଦୀଘ� ପଚିଶ ବଷ�। ଏୟା ଭିତେର ରବିର ବାପା ମା 

ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ େନଇଥିେଲ। େସଦିନ ଥାଏ ୨୦୧୬ ମସିହା ଏପି�ଲ ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖ, 

ସବୁ ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ0 ପରି ରବି ବାବୁ ଚାକିରିରୁ अବସର େନେଲ। ଯାହା ପଇସା 

ପାଇେଲ େଗାଟିଏ ଜଗନ� ାଥ0 ମHିର ତିଆରି କରି अବଶି� ଜୀବନ େସଠାେର ବିତାଇବା 

ପାଇଁ େଯାଜନା କେଲ। ମୁtର ବାଳ ଓ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଲ�ାଇ ବାବାଜୀ େବଶ ଧାରଣ କେଲ। 

 ଦିନକୁ ଦିନ ରମା ତା ତିନି ଭାଉଜ0 ଉପେର ଜୁଲମ ଜାରି କରି ଚାଲୁଥାଏ। 

ଏପରିକି ତା ଭାଉଜ0 ବାପଘର ଭିକାରୀ, ଦରିଦ�  ଇତ�ାଦି କହି ଗାଳି ଗୁଲଜ କେର। 

ଭାଇମାେନ ସିନା ଭଉଣୀର କଥାକୁ ସହିେବ? ଭାଉଜମାେନ ସହିେବ କାହ^କି। ଏମିତି 

ଦିେନ ତିନି ଭାଉଜ କଥା େହେଲ ରମା अପା ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣ0ୁ କହିେବ, 

ଆେମ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଭଲକରି ଶୁଣାଇେଦବା। 

 ....ସୁେଯାଗ अେପiାେର ତିନିଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଉଜକୁ ରମା କହିଲା -େମା ପାଇଁ 

ଗରମ ପାଣି କର? ମଁୁ ଗାେଧାଇବି। ବଡ଼ ଭାଉଜ କହିେଲ ରୁହl ତୁମ ଭାଇ अଫିସ 

ଗଲାପେର ମଁୁ  ଗରମ ପାଣି କରିେଦବି। ଏତିକିେର ରମା ବିର� େହାଇ କହିଲା-

ହାଇେଲା ! େତାର ତ ବଡ଼ ସାହସ େମା କଥା ଉପେର ଜବାବ େଦଉଛୁ? 

 ବଡ଼ ଭାଉଜ କହିେଲ -ତୁେମ କିଏକି? ତୁମକୁ ଆେମ ଦୟା େଦଖାଇ ଘେର ରଖିଛୁ। 
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େଯମିତି ଚଳିବା କଥା ଚଳ? ନେହେଲ  ତୁମ ରାdା ତୁେମ େଦଖ? 

 କଥାଟା ବହୁତ ବାଧିଲା ରମାକୁ? ଚିqାକଲା େସ ଆେର ମଁୁ, େମା ଘର ସଂସାର ଛାଡି 

ଏମାନ0 ପାଖକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲି, େହେଲ ଏମାେନ େମାେତ ଏପ�କାର କଥା କହୁଛqି। 

ଏମାେନ ବି କିଛି ଭୁଲ କହୁ ନାହାqି। ମଁୁ କାହ^କି ଏମାନ0 ପାଖେର ପଡି ରହିବି? 

 େମା ସ©ାମୀ ଜେଣ ପ�େଫସର। େମାର ସ©ାମୀ0ର ଇ§ତ अଛି? 

 ମଁୁ େସଠାକୁ ଚାଲିଯିବି। 

 ସାନ ଭାଉଜ କହିଲା-େହ अପା ସ©ାମୀକୁ େକାଉ ତୁେମ ସୁଖେର ରଖିଛ େଯ ଯିବ? େସ 

ମୃତ କି ଜୀବିତ अଛqି େକେବ ଦିେନ ପଚାରିେଦଇଛ? ଆଜି ସ©ାମୀ, ସ©ାମୀ େହଉଛ?ତୁେମ 

ଜେଣ ବo�ା ନାରୀ, ତୁମ ମୁହଁ ଚାହ^ବା କଥା ନୁେହଁ? ଶୀଘ� ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାअ? 

 ରମା ସାନ ଭାଉଜ କଥା ସ ାଳି ନପାରି ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ତା ଗାଲେର ଲଗାଇ େଦଲା। 

ସଂେଗ ସଂେଗ ତିନି ଭାଉଜ ମିଶି ରମାକୁ ଭଲକରି ବାେଡ଼ଇଥିେଲ। 

 ଏମିତି अବ�ାେର ରବି ବାବୁ0 ଠିକଣା େଖାଜି େଖାଜି ଯାଇ େଲକ୍ଚରସ 

କେଲାନୀେର ରମା ପଂହଁଚିଗଲା। େଲାକମାେନ ତାକୁ େଦଖି ଛିଛାକର େହେଲ? କହିେଲ 

କୁଆେଡ ଆସିଲୁ। ରମା େକବଳ କାHୁଥାଏ। ବିକଳେର କହିଲା-େମା ସ©ାମୀ େକଉଁଠି अଛqି 

ତା0 ଠିକଣା ଦୟାକରି ଦିअl??? 

 ରମାର ଏପରି अବ�ା େଦଖି ଜେଣ अଧ�ାପିକା କହିେଲ େସ େଯଉଁ ଜଗନ� ାଥ0 

ମHିର େଦଖୁଛ େସଇଠାେର ଜେଣ ବାବାଜୀ ରହୁଛqି, େସହି ତୁମ ସ©ାମୀ। ରମା 

ଜଗନ� ାଥ0 ମHିର ଯାଇ େଦେଖତ! ଜେଣ ବାବାଜୀ अଛqି, ଚିହି�  ପାରିଲାନି ରମା ନିଜ 

ସ©ାମୀ ରବିକୁ େକେତ ସମୟ ପେର ରବିକୁ ଚିହି� ଲା ରମା। 
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 ରବିର େଗାଡ଼ତେଳ ପଡି ଭୁଲ ମାଗିଲା ଓ କହିଲା ସ©ାମୀ ଏେବ ଚାଲ ଆେମ ଆମ 

େଛାଟ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସଂସାର କରିବା। ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ମାଗିବିନି। ଏହା ସତ�, 

ସତ�, ସତ�। 

 ରବି କହିଲା-ବହୁତ େଡରି କରିେଦଲ? ଆଉ କିଛି ଲାଭ େହବନି। ବୟସର େଶଷ 

ସମୟେର ଆଉ ମଁୁ ସଂସାର କରି ପାରିବି ନାହ^? ଏୟା କହି େସଇ ଜଗନ� ାଥ0 ମHିରେର 

ରବିର ପ�ାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା । 

 -----ରମା ଏକାକୀ ବହୁତ କାHିଥିଲା େସଦିନ। ଧିକାର କରିଥିଲା ନିଜ ଆଭିଜାତ�କୁ। 

ଜଗନ� ାଥ0 ନିକଟେର ଭୁଲ ମାଗି अବଶି� ଜୀବନ ଠାକୁର0 େସବାେର କଟାଇଥିଲା 

ରମା।   

ପ�ଧାନ ଶିiକ 

ଓରି}ା, ବାଲିସାହି, ମଠକରେଗାଳା 

େଢ0ାନାଳ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     108 

ଲାେବାରାେଟାରୀେର ରାତ� ୀ ଉଜାଗରଲାେବାରାେଟାରୀେର ରାତ� ୀ ଉଜାଗରଲାେବାରାେଟାରୀେର ରାତ� ୀ ଉଜାଗରଲାେବାରାେଟାରୀେର ରାତ� ୀ ଉଜାଗର    

 अଧ�ାପକ ଜୀବନେର େଗାେଟ ଉପକଥା, କିl େଲାମହଷ�ଣକାରୀ 

ଭାରି। ଭୟାନକ େସ କାହାଣୀ। ଶୁଣିେଲ ଛାତି ମୁt ବିoି ଉଠିବ 

ନି�ୟ। ମଁୁ କିl  କାହ^କି  କହିବି? ଆପଣମାେନ ତ ପଢିେଲ ଘଟଣାଟି 

େକେତ ଆତିK କ ଓ ସତ� अନୁସoି�ୁର ସତ� ଉେନK ାଚନ, ତାହା ଆପଣମାେନ ହ^ କହିେବ। 

ମଁୁ େକବଳ ସତ�ର ଉଜାଗର କରିବା କଥା ତାହା ହ^ ତ କରିଛି। 

 ୧୯୬୮ ମସିହାର କଥା। ଏମ୍. ଏସସି. ପାସ୍ କରି ଲiK ୀକାq ନାୟକ ଗେଲ अନୁଗୁଳ 

କେଲଜକୁ अଧ�ାପନା ପାଇଁ। ପ�ାଣୀ ବି¤ାନେର େସ अଧ�ାପକ। ନୂଆ ଚାକିରୀ। ମନେର 

ଭିନ� ୍ ପ�କାରର ଉ�ାହ ଓ ଉ�ୀପନା ଭରି ରହିଥାଏ। ପୁଣି େଟାକା େଲାକ ତ, େତଣୁ ସାତ 

ସିଂହର ବଳ। େହେଲ େଖଚଡ0ର େସ ଶିେରାମଣୀ। ସବୁ କଥାକୁ ହାଲକା ନିअqି। ଥ.ା 

ମ§ା କରି େଯେକୗଣସି ଗ ିର ଓ ସେ�ଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ମଧ� େସ ହସିକି ଉେଡଇ 

ଦିअqି। ସହେଜ ତ ବୟସ କମ୍, ଏଇ ବୟସେର ପ�ାୟତଃ ସମେd ଏଇମିତି। େଯମିତିକି 

ଏକାେବଳେକ ପାହାଡ଼ଟା େଖାଳି ଓଲାଟାଇ ପେକଇେବ , ଭାରି ପାରିବାର ପଣିଆ େଦଖାqି 

- ଏମାେନ। ଫୁଟାଣି ଟିÁଣୀ ସବୁ ମାରqି। अଭି¤ ଓ ବୟ> ମାନ0 କଥାକୁ ବଡ଼ 

अେକÀଶେର ବାଏଁ ବାଏଁ ଉେଡଇ ଦିअqି । େହେଲ ବାdବତା ବୁଝିଲା େବଳକୁ ସବୁ ଶନୂ୍, 

େସ ଦେ ା�ି ଓ ମୁହଁ ଭୂରି ଆଉ େବଳକୁ ନଥାଏ। 

 ଲiK ୀକାq ନାୟକ ଡାକରା ପାଇ ଗେଲ अନୁଗୁଳ କେଲଜ। େସଠି ନୂଆ ଚାକିରୀେର 

ସତ�ପ�କାଶ େସଠୀ 
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ଜଏନ୍ କେଲ। ହାତେର େଛାଟ େବଡିଂେଟ, କିଛି ଲୁଗାପଟା, ସାମାନପତ�  େକେତାଟି ଓ 

କାଗଜପତ�  େକଇଖt ମାତ� । ହଠାତ୍ େକଉଁଠି ରହିେବ ଭାେଳଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ବଡ଼ବାବୁ 

କହିେଲ- “ଲାେବାରେଟାରୀେର େଗାେଟ େବଡ୍ ପଡ଼ିଛି, େସଇଠି ରାତିକ ରହିଯାअ! ତା' 

ପେର ଘର ଫର୍ େନେଲ ଯାହା େହବ େଦଖିବା, େଗଟ୍ ପାଖେର ତ ଦରୱାନ୍ ରହୁଛି, 

େକଉଁଠି କିଛି ଦରକାର େହେଲ ତା' ହାତେର ମେଗଇ େନେବ” 

 ସାହସୀ ବି¤ାନୀ ମଣିଷ ଜୀବନେର ଆର  େହଲା ନୂଆ अଧ�ାୟ ରାତିକ ଭଲେର 

କଟିଲା, େସଇଠି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଭାବିେଲ – “ପି. ଏ. ସି. ତ ଏଯାଏଁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ 

(confirm) େହାଇ ନାହ^, ଆଗ େହାଇଯାଉ ତା’ପେର େଦଖିବା। ନେହେଲ अଯଥାେର ଘର 

େନଉଥିେବ, େଦଖିଲା େବଳକୁ ପୁଣି ବଦଳି ଫଳ େଭାଗିବାକୁ ପଡିପାେର। େତଣୁ କନଫାମ� 

ପେର ଯାଇ ଘର 1ାର େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମନ� କେଲ। େସଯାଏଁ ମାଡ଼ି ମକଚି େହାଇ 

ଏଇଠି ଏଡଯ� କରିେନେଲ, କାମ େଶଷ । 

 େସଦିନ ଭାରି ବଷ�ା ପବନର ରାତି। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ଖାଲି ଚମକୁଥାଏ। 

अoାରିଆ ବାଦଲ ଭରା ଆକାଶ, େଦହେର ଭିcି ସ�ାର କରୁଥାଏ। ବଷ�ଣ ମୁଖର ନିଝୁମ୍ 

ଶନୂ୍ଶାନ୍ ରାତି ତ େଯେକୗଣସି ବdୁର ବି ଭିcି ପ�dର େଦାହଲାଇ ରଖିେଦଇ ପାେର, ଏ ତ 

ଛାର୍ ମଣିଷର କଥା, କିଏ ବା ପଚାେର। ଆସନ�  ବାତ�ାର ଆଶ0ା କରି, ବିଦୁ�ତ୍ ବିଭାଗ 

ହୁଏତ କେର� କାଟି େଦଇଥାଇପାେର। ପବନର େବଗ ତ ଶେହ ଉପେର େହବ କି 

କ’ଣ। ଗଛପତ�  ଖାଲି ରଡ଼ରାଡ଼ ଡାକି ଭା}ି ଯାଉଥାଏ। ଗଛର ପତ�  ସବୁ ପତପତ େହାଇ 

ଖସୁଥାଏ। ବରେକାଳିଆ େଟାପା ସବୁ ଝଡୁଥାଏ। ପତ�  ଉପେର ପାଣି ପଡି ଟପଟପ ଶ« 

େହାଇ ଛନକା ପଶୁଥାଏ। େତଣୁ ତାର ଖୁ�ିଗୁଡା ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡିଥିବ ଓ ତାର ଗୁଡିକ ସବୁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     110 

ରାdାେର ବିଛାଡି େହାଇ ନି�ୟ ପଡ଼ିଥିବ। ଏେତେବେଳ ଆଉ ଲାଇନ୍ କଥା କିଏ ବା ଚିqା 

କରିବ? େତଣୁ ରାତିକ अoାରେର କଟିବାଟା �ିର ନି�ୟ ଜାଣ। ଏଭଳି ପାଗେର ବରଂ 

େଘାେଡଇ ଘାେଡଇ େହାଇ େଶାଇ ପଡିବା ଭଲ। କିl ବାହାରକୁ ବାହାରି କିଛି ଲାଭ 

ନାହ^। ଖାଲି େଦହ ପୀଡା ଓ ପ�ାଣହାନୀ। 

 ବରଂ ନିଢଳ ନିଦର ନିବିଡ଼ ¡ଶ�େର ରାତିଟା ସ�ପ� ମହଲେର ହେଜଇ େଦେଲ ବହୁତ 

ଭଲ।ଏଭଳି ଭାବି ବିଛଣାେର େଲଟଇ ଶରୀରଟାକୁ େଶାଇ ଗେଲ। ଲାେବାରେଟାରୀରୁ 

ଆଉ ବାହାରି ନାହଁାqି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ� ଯାଇ ପାରିେଲ ନାହ^। ରାତିଟା ଆହୁରି 

ଗାଢରୁ ଗାଢତର େହଉଥାଏ। ଚାରିଆେଡ଼ ନିଶା ଗଜzଉଠୁଥାଏ ।େସ ଟିକିଏ ଉଠି ପଡ଼ି ପୁଣି 

ସରୁ େବଡ୍ ସିଟଟା େଘାେଡଇ େହାଇ େଶାଇ ପଡିେଲ। 

 ନୂଆ ନୂଆ ମାେସ େହବ େସ ବାହା େହାଇଛqି। େତଣୁ ପତ� ୀ ପ�ତି ମନେର ବଡ଼ 

ସରାଗ ଥାଏ। ସଜୁ କଥା ମେନ ପଡିଯିବାରୁ ମନଟା ବଡ଼ କୁଲୁକୁଲୁ େହଉଥାଏ। ଇ�ା - 

ବଷ�ଟା ଏେବ ଛାଡ଼ି ଯାଆqା କି େସ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ଘେର ପହଂଚି ଯାଆେq। ଏେତ 

ରାତିେର ପତ� ୀ େଦଖି ବଡ଼ ସରାଗେର କବାଟ େଖାଲି ଦିअେq। େସ ନଖାଇପିଇ ଆଗ 

ତା0 େକାଳେର େଶାଇ ଯାଆେq। େସ ମୁt  ଆଉଁଷି େଦଉେଦଉ େକେତ ସୁHର ସୁଭାଷଣ 

େଦଇଥାେq। ମନ ପ�ଫୁଲିE ତ େହାଇ ଉଠqା। ଇଏ ଟିକିଏ ଦୁ�ାମି କରିବାକୁ ଯାଇ ତା0 

ମୁହଁ ଉପରୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ଚୁଟିଟାକୁ ଟାଣି ଦିअେq, େସ ଖିଲିଖିଲି େହାଇ ହସି ଉଠେq। 

ଏଇମିତି ମଣିଷ अବାdବ ପରିକ~ନା କରୁକରୁ ହଠାତ୍ େଗାେଟ अଜବ ପ�କାର ଖଡଖାଡ 

ଶ« େହଲା। େସ ଧଡ଼ଧାଡ୍ େହାଇ ଉଠିପଡ଼ି ଚାରିଆଡକୁ ଚାହ^େଲ। କାହ^ କିଛି ଜଣା 

ପଡିଲା ନାହ^। ଟ�� ପେକଇ ନିଖାରି େଦଖିଲା େବଳକୁ ପାଖେର କାଚ ବା¢ ଭିତେର ଚାବି 
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ପଡି ବHଥିବା କ0ାଳଟି ଭାରି େଯାହରେସ େଦାହଲୁଛି ।େଯମିତି ଦାq କଡ଼ମଡ଼ କରି େସ 

ତା0ରି ଆଡକୁ ଚାହ^ ରହିଛି। ଏ अସ©ାଭାବିକ ଶ«ରାଜି ତା0 ମନ ଇଲାକାେର अସ ବ 

ପରିବc�ନ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ବୟାନ କରିବା ଏେତଟା ସହଜ ନୁେହଁ। େସ ଭୟ 

ପାଇବାକୁ ଆର  କେଲ। ମନେର ଡର ପଶିଗଲା। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାqି, ପଢିଲା 

େବେଳ ତ ଜେଣ ଲାେବାେରଟାରୀଆନ୍ କହୁଥାqି – “ରାତିେର ଲାେବାରେଟାରୀରୁ କ0ାଳ 

ଓ େପ�ତାତK ା ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରି କୁଆେଡ଼ ନାଚqି। ଭାରି अଥୟ କରqି। ଏକୁଟିଆ 

ପାଇେଲ ନାନା ହଇରାଣ ଓ ହରକତ ମଧ� କରିପାରqି” । େସଦିନ େସ ତା0ୁ େକେତ 

ତା�ଲ� କରିଥିେଲ। ଆଜି କିl କଥାଟି କି�ିତ୍ ସତ�େବାଧ େହଉଛି। େସ ବିଛଣାରୁ 

ଉଠିେଲ ହାତେର ଟ��ଟା ଧରି – “ଏ ବାହାଦୁର! ବାହାଦୁର!! ମାତାଲ ସିଂ କୁଆେଡ଼ ଗଲୁ! 

ହୁଡ଼ି ପକାଇଥାqି। ଜବାବ ନମିଳିବାରୁ େଗଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗେଲ। େଦଖିେଲ େଗଟ୍ ଟା 

ବାହାରୁ ତାଲା ପଡିଛି, ମାତାଲ ସିଂ ନାହ^। ଏଇ ମାତାଲ ସିଂଟା ଭାରି ଠକ। େଯେତେବେଳ 

ମନ େହବ ରାତି अଧରୁ ଉଠି ତା’ ¬ୀ ବୁ�ିନ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନେହେଲ ହାtିଆବାଲି 

ବୀର୍ ସିଂ ମୁtା ମାଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ। ଏ କଥାଟା େସ ତ ଦିେନ ତା ମୁହଁେର କହୁଥାଏ – 

“ନାଇଁ ବାବୁ! ସବୁ ଦିେନଟା ନୂେହଁମ, ଏମିତି ଥୁେର ଥୁେର ମନ େହେଲ ହଁ ଯିବାଟା” 

 ମେନ ମେନ अଧ�ାପକ ରାଗି ଆସୁଥିେଲ ନିଜକୁ ନିେଜ କହିେହେଲ – ରାତି ପାହି 

ଆସୁ, େସ ମାତାଲ ସିଂ କଥାଟା ବିଚାର କରିେବ ପି�ନ୍ସପାଲ0ୁ କହି ଏମିତି ପାେନ େଦେବ 

େଯ ଏକା ଥେରେକ ମ§ା ପାଇବ ଚାକିରୀ ଖtକ ଗେଲ ଯାଇ ପୁअ ବୁ�ି ଶିଖିବ” 

 େହେଲ ମୁtେର ଚଡକ- ଏକଲା େକମିତି ଏେଡ ବଡ ରାତିଟା ଗୁଜାରିେବ? ରାତିଟା 

ଆଗ ଜୀବନ ବ�ିେଲ ତ ତା’ପେର ଯାଇ େଯାଉ କଥା। ବୁ�ିବାଟ କିଛି କାହ^ ଦିଶୁ ନଥାଏ, 
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ଉପାୟ ବି ତ ନାହ^। ବାହାେର ତ ଭୀଷଣ ବଷ�ା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁ ନାହ^। ଖାଲି अଯଥାେର 

ବଷ�ାେର ଭିଜି ତିqି ଗେଲ ସିନା, େହେଲ ମାତାଲ ସିଂର େଦଖା अଛି ନା ଏଠୁ ମୁକୁଳିବାର 

ଭିନ� ୍ କିଛି ଉପାୟ। ଡର ଭୟ ନଥାଉ ପେଛ, ଏକଲାପଣ ଭୂତଟା ପରା େଗାଡାଇ ଖାଏ। 

 ଉ�ା ବାଉt� ୀ ସା}କୁ େଗଟ୍ େର ଭୁtା ତାଲା। ପୁଣି ବଜାର ଘାଟ ସବୁ ତ ବH। 

ଏଠି େସ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହି� ଛqି େଯ, କାହା ଘରକୁ ଯାଇ ରାତିଟା ମୁt ଗୁ�ିେବ। ଏହିଭଳି 

କିଛି अନାବଶ�କ ଚିqା ମୁtେର ଉ0ାରି ଆସୁଥିଲା। େହେଲ ଫାଇଦା କ’ଣ? ବାହାେର ତ 

ଭୀଷଣ ବଷ�ା, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁ ନାହ^ ।ଖାଲି अଯଥାେର ବଷ�ାେର ଭିଜି ତିqିବା ସାର 

େହଲା। ନିଜ ପ�େକା2କୁ େଫରି ଆସି େପାଛିପାଛି େହଲାଠୁଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା େଦହକୁ ଟିେକ 

ଜ୍ଵର ଆସିଗଲାଣି। େହେଲ ମନକୁ ଟିେକ ଦୃଢ଼ କେଲ।େଦହେର ଚମକ ଆସିଯିବାରୁ 

ଛାତିେର ପୁଳାଏ ଖt େଛପ ପକାଇ ମନକୁ େବାଧ େଦେଲ। ଏଥର େଗାେଟ ଚାଦର ଓ 

େବଡ୍ସିଟ ଏକାେବଳେକ ମୁହଁ ଉପେର ଢା0ି େଦଇ େଘାେଡ଼ଇ େହାଇ େଶାଇପଡିେଲ। 

 ଟିକିଏ ଛାଇ ନିଦଟା େଘାଟି ଆସିଛି। େସ अନୁଭବ କେଲ କ0ାଳଟା କାଚରୁ ବାହାରି 

ଆସି ତା0ରି ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ମାେନ ଖୁବ୍ ପାଖେର।େହଁ େହଁ…. େହଁ େହଁ.. କୁରୁଳି 

ଉଠି ହସୁଥାଏ ଓ ନାକେର କଥା କହୁଥିଲା ପରି ମେନେହଲା – “ରହି²ାେଲ ପୁअ… େତାେତ 

ମ§ା ଚଖଉଁଛି…” ଏେବ େସ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତ ବଢାଇଲା ତା0 ଗଳା ଆଡକୁ ଓ ଦୁଇ 

ହାତେର ତ�ିଟାକୁ ଚିପି ଧରିଲା, କିl େସ କେ¨ଇ ନାଚ ନାଚିଲା ପରିକା ଦୁଇ ପାହୁଲ 

େଗାେଟ ତାଳେର ତଳ ଉପର କରି େସମିତି ହ^ ହ^ େହାଇ ହସୁଥାଏ। अଧ୍ଯାପକ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ 

େବାଲି ବହୁତ େଜାହର୍ ଚି�ାର ଛାଡୁଥାqି। अବଶ� କଥାଟା ନିଜ ବ�ତୀତ ଆଉ କାହାକୁ 

ଶୁଭୁନଥାଇପାେର। ଏଥର ପ'ୂ�ମାତ� ାେର ଶ�ି ଖେଟଇ େସ ନିଜ ଦୁଇ ହାତେର ତ�ି 
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ପରିେବ�ିତ ତା’ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଛେଡ଼ଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥାqି। ତ�ିଟା ଏେଣ ଚାପି 

େହାଇଯାଉଥାଏ। ଶ୍ଵାସରୁ� େହଲା ପରି ମେନ େହଉଥାଏ। ଶରୀରର ବଳ େକଉଁ ଆେଡ଼ 

ଭୂଶାୟିତ େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଆହୁରି ଶ�ି ଲଗାଇ ତାହାର ଶ� କବଜାରୁ େସ 

ଏଥରକ ମୁ�ି ପାଇବାକୁ ସiମ େହେଲ। “ଓଃ! କି ଶାqି” ପାଟିରୁ अଗତ�ା ବାହାରି 

ପଡ଼ିଲା। ନିଶ�ାସ ଓ ପ�ଶ©ାସ ଟିକିଏ େଫରିଲା। ଛାତି କିl ଧଡପଡ େହଉଥାଏ। ମୃଦୁ ଭୂମି 

କÇ େହଲା କି କ’ଣ, େସ ଧଡକିନା ଉଠି ପଡ଼ି ଟ��ଟାକୁ ଆଗ अtାଳି େହେଲ। ଟ��ଟା 

ପାଇଗଲାଠୁଁ ଆଗ ଜଳାଇ େଦଖିେଲ। କାହ^ କିଛି ତ ଜଣାପଡୁ ନଥାଏ। କ0ାଳଟା ବି ତା 

ଜାଗାେର ଠିକ୍ େସମିତି अଛି। େହେଲ ତା0 ଆଡ଼କୁ ପୁନଃ ଦୃ�ି ନିବ� କରି ଚାହ^ 

ରହିଥାଏ। अଧ�ାପକ ଆଲୁअଟା ଜାଳି େଦଇଥିବାରୁ େତରିେମରି େହାଇ ତା ଉପେର େକ� ାଧ 

ପ�କାଶ କରୁଥାqି। କ0ାଳଟା ଆଡକୁ ଚାହ^ କହୁଥାqି – “ରହ! ରହ!! କାଲି େତାେତ 

େନଇ ବାହାେର ଫି}ି େଦବି େଯ ଏକାେବଳେକ ସବୁ ନାଟକ ଖତମ” । େହେଲ 

ପରiଣେର ଭାବିେଲ – “ଏହା କ'ଣ ତା0ର ମନେର ଭ� ମ ନା େପ�ତାତK ାର अଦୃଶ� କାt? 

କାହ^ ଆମ ବି¤ାନେର େପ�ତାତK ାର �ିତି ସ%କ�େର କିଛି ତ କୁହାଯାଇ ନାହ^, ବରଂ 

अସ©ୀକାର କରାଯାଇଛି। ” ?ଏେବ ବୁଢୀ ମା କଥାଟା ମେନ ପେକଇ ହାତଟାକୁ ନିଜ 

ନଖେର ଚିମୁଟିକି େଦଖିେଲ। ହଁ ତ କାଟୁଛି ତ। ବୁଢୀ ମା ପରା କହିଥିଲା – “ଭୂତ େପ�ତ 

କଥା ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବାକୁ େହେଲ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଗ ଚିମୁଟିକି େଦଖିବ, କାଟୁଛି ନା’ 

ନାହ^। ଯଦି କାଟୁଛି, େତେବ ଭୂତଟା ମିଛ ନୂେହଁ କି ସ୍ଵପ� ସବୁ ସତ ନୂେହଁ “। ଏଥର 

अଜଣା ଡରେର ଶିହରିତ େହାଇ ଉଠିେଲ। େତେବ କ’ଣ ବୁଢୀ ମା’ର ଗପଗୁଡାକ ବି  ସବୁ 

ସତ ଆଉ ସତ ଏ କ0ାଳର ତାtବ ନୃତ�? ମେନମେନ ଭଗବାନ0ୁ ସୁମରଣା କେଲ – 
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“େହ ମାଆ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ େମାେତ ତୁ ରiା କର। େତା େଦହୁରିକୁ ଡାକି େତାେତ ବରଂ 

େଗାେଟ କୁକୁଡା ବଳି େଦବି”। େସଦିନ ଏମିତି କିଛି ପରା ମାତାଲ ସିଂ କହୁଥିଲା । ତାକୁ 

େଯେତେବେଳ ପଚାରିେଲ – “ତୁ ତ ଏଠି ଏକଲା ଏଇମିତି ରହୁଛୁ! େହେଲ େତାେତ େକେବ 

ଡର ଲାେଗ ନାହ^ନା? େସେତେବଳ େସ କହିଲା -” ଆେମ ଡରିବୁ କାେହ ବାବୁ କି! ଆମର 

ପରା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ अଛିନା। େସଇରି ଲାଗି ଆେମ କାହାକୁ ନାହ^ ଡେର, ସତ କହିମୁ 

ବାବୁ! ଆରର ବରଷେକ ଆେମରଟା ପରା ତାହାର ଲାେଗ କୁକୁଡା ବଳି େଦଇଛନ । େସ 

ଆମର କିଛି ନାଇ କେର “। ଏେତେବଳକୁ ବି¤ାନୀ ମଣିଷର ସମd ଟାଣପଣ କୁଆେଡ଼ 

ମାଟିେର ମିଶିଗଲା। େସ ଦେ ା�ି ଆଉ ନଥାଏ। େଦହ ତାତିେର ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। 

 ଏଥର େସ େଦହରୁ େଖାଲି ଚାଦରଟା େସ କ0ାଳ ଉପେର ଥରଥର େହାଇ 

ପକାଇେଦେଲ। ଟିକିଏ ମନକୁ ଆଶ©dି େବାଧ େହଲା। କାହ^କିନା ଆଖି ସାମ�ାେର ଆଉ 

େସହି କ0ାଳଟା ପଡ଼ିବ ନାହ^। େଗାଟାପୁଣି ଢା0ି େହାଇଯାଇଛି। କିl ବାତ�ାେର 

ଚଡଚଡ ଓ ରଡରଡ ଗଛ ଭା}ିବାର ଶ« ଓ ବଷ�ାର ଟୁପୁରୁ ଟାପୁର ଶ« ସହିତ ଝରକା 

ଗୁଡ଼ାକର େକଉଁଠି େଠା ଠା ବାେଡ଼ଇ େହଉଥିବାର େଧାନୀ ପ�ତିଦ©ନିର ପ�ବାହ କଲିଜାକୁ 

ଥରାଇ େଦଉଥାଏ। ତଥାପି େସ ସବୁକୁ ଭୁଲି େଶାଇବାକୁ ସଂଗ�ାମ ଜାରି ରଖିଥାqି।ନିଦଟା 

େଘାଟି ଆସୁଥାଏ ।େହେଲ ପାଣି? ପାଣି ତ ମାତାଲ ସିଂ ଆଜି େଦଇନାହ^। େଶାଷେର ତ�ି 

ଶୁଖି ଯାଉଛଥାଏ, ଏେବ େସ କ’ଣ କରିେବ? ଭାବିେଲ - "ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହ^, ଯାଉଛି 

ଲାେବାେରେଟାରୀର ବ�ବହାର ନିମେq ପିଲା0 ପାଇଁ ଥିବା ଆଲେକାେହାଲରୁ ଚଳାଏ ଖt 

ପିଇଯିବି। େତଣିକି ପି�ନ୍ସିପାଲ ପେଛ ଯାହା କୁହl" । 

 େଶଷେର େସୟା କେଲ, େଶାଷ େମ�ିଗଲା। େହେଲ ନିଶାଟା ଘାରିଲା ଖଟ ଉପେର 
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େବଶ୍ କିଛି ସମୟ ଶାqିେର େଶାଇଗେଲ। 

 େବଶ୍ କିଛି ସମୟର ବଡ ବ�ବଧାନ ପେର େସହି ସମାନ ଘଟଣାକ�ମର ପୁନରାବୃcି 

। କ0ାଳର ଉପଦ� ବ, ଉ£ୀଡକର ଉ£ୀଡ଼ନ, अ.ହାସ�େର ପୁରି ଉଠୁଥାଏ ସମଗ�୍ ନିଭୃତ 

େକାଠରୀଟି ।अ¡� େକାଳାହଳ ଓ अଶରୀରୀ େପ�ତାତK ା ମାନ0ର କଳରବ କ'� ଗୁହା 

େଭଦି अଣନିଶ୍ଵାସୀେବାଧ େହଉଥାଏ।ସେତ କି େସମାନ0ର େବୖଠକ ବସିଛି।େସମାନ0 

ଭିତରୁ େକହି ଜେଣ େଯମିତି ଉଠି ଆସି ତା0ୁ ଜଗି ରହିଛି, େଯପରି େସ ଭୂତ ରାଇଜର 

କଥାଟା ନ ଜାଣି ପାରqି। େଯମିତି େସ ଟିକିଏ ହାତ େଗାଡ଼ ହେଲଇ କଡ଼ େଲଉଟାଇବାକୁ 

େଚ�ା କେଲ, େକହି ଜେଣ ତା0 ଗଳାଟାକୁ େଜାହରେର ଦବାଇ ଧରିଲା। ନିଶ୍ଵାସ ଓ 

ପ�ଶ©ାସର ଚଳପ�ଚଳ ଥମି ଯାଉଥାଏ। େଯମିତି ତ�ିଟାକୁ କିଏ ଆକଟ କରି ରଖିଛି। ଦୁଇ 

ହାତର ଦଶଟା ଆ}ୁଠି ମାଂସ ନଲଗା ହାଡ଼େର ତ�ିଟାକୁ ଚିପି ଧରିଥାଏ େଯ, अଧ�ାପକ 

ଆଉ ହଲି ଚଳି ପାରୁନଥାqି। ଆଃ.. ଆଃ.. ଖାଲି अ¡� ଗୁ�ରଣ। ନାକ ବାେଟ େଦଇ 

ସିଂଘାଣି ଗୁଡାକ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ। ରୀତିମତ କସରତ। ଭୂତ ଛେଡଇବାର ପ�େଚ�ା। 

“େହ.. ତ.. ତୁ.. କିଏ.. ? – କହି େଜାହର୍ ଲେଗଇ ହାତଟାକୁ ଛି�ାଡି େଦେଲ। କ’ଣ ସବୁ 

ହାତ ବାଜି ଘରରଘରର ଝଣର ଝଣର ଶ« େହାଇ ଭା}ି ତେଳ ପଡି ଯାଉଥାଏ । କାନକୁ 

କିl େଜାହର୍ ଶୁଭ ଥାଏ। େହାସ୍ ଟିକିଏ ଆସିବାରୁ अତରଛିଆ ଟ��ଟା ଜାଳି େଦଇ କିଛି 

ସମୟ ଉଠିକି ବସିେଲ । େରେଜଇ ତକିଆ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ େସହି କ0ାଳ ଉପେର 

ପେକଇ େମାଟା ରକମର ଢା0ି ପେକଇେଲ। 

 ମନକୁ ଆସୁଥାଏ – ଏଥର ଜୀବନ ବେ�ଇ ରଖିବା େବାଧହୁଏ ଆଉ ସ ବପର 

ନୁେହଁ । େତେବବି ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହ^। ରାତି ପାହିଲା ଯାଏଁ ଯଦି ଜୀବନ ବ�ି ରେହ 
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େତେବ ଲାେବାେରେଟାରୀ କାହ^କି, ଏ କେଲଜ ଛାଡ଼ି ସିଧା ଘରକୁ ଧାଇଁେବ। ମାଆକୁ ସବୁ 

କଥା କହିଲା ପେର ଯାହା, ନେହେଲ ମନ ଥୟ ଧରୁ ନଥାଏ।ସଜୁଟା ବି ବ�d େହଉଥିବ। 

ମାଆ ତ ଆଇଲା େବେଳ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲା – “ବାବୁେର! ଜ}ଲିଆ ଜାଗା େଦଖିକି 

ଚଳିବୁ ,େସଠି ତ ଭୁତେପ�ତ ଓ ଗୁଣୀଗାେରଡ଼ି ଭାରି। େଯେତେବେଳ କିଛି ଡର ଲାଗିବ 

ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଖtକ ପଢ଼ିେନବୁ ” । େସ କିl ତା0 କଥାକୁ େସଦିନ ଗିରାଜ କରି 

ନଥିେଲ। ମାଆ କଥା ମେନ ପଡିବାରୁ, ଏଥର ବ�ାଗରୁ ବହି ଖtକ େଖାଲି ଗଣୂୁଗୁଣୁ େହାଇ 

ଗାଇେଲ । େକେତେବେଳ େଯ ନିଦ ଖtକ ଆଖିେର ପହଳ ପକାଇ ମାଡି ଆସିଛି େସ 

ଆେଦୗ ଜାଣି ପାରି ନାହଁାqି। 

 ଉଠିଲା େବଳକୁ ସକାେଳ ବିଛଣାଟା ଉପେର ପଡ଼ିଛqି। ରାତି� ର ଘନ अoକାରର 

ପଟଳ ଦୂରୀଭୂତ େହାଇସାରିଥାଏ, ଦିବସର ପ�ଖର ସଯୂ�� କିରଣ ମଧ୍ଯ ଚାରିଆେଡ଼ ବି�ୁରି 

େହାଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ବଷ�ା ପବନ ବି ଏକଦମ୍ ଥପ୍। ପିଲାମାେନ େବାଧହୁଏ କେଲଜ 

ଆସିଗେଲଣି ।େବଶ୍ େକାଳାହଳପ'ୂ� ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ପରିେବଶ ।ଏଥର ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି େହାଇ 

େସ ବିଛଣାରୁ ଉଠିେଲ। 

 
ଉପସହକାରୀ ନିବoକ  

ସମବାୟ ସମିତି ସମହୂ  

େଢ0ାନାଳ  
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କୁମାରୀକୁମାରୀକୁମାରୀକୁମାରୀ    
 ଲୁଗା ଗ®ିଲି ଭିତରୁ ମା େଦଇଥିବା ରୁଟି ଓ ଗୁଡ଼ ପଲିଥିନଟି 

କୁମାରୀ କାଢ଼ିଲା ରୁଟି ଖtିଏ ଗୁଡ଼ ଲଗାଇ ହାତେର ଧରି ଖାଇବାକୁ 

ଗଲାେବେଳ ତା ମା’ର ଲୁହ ଟଳଟଳ ଆଖି େଯାଡ଼ିକ ମେନ ପଡ଼ିଲା 

ହରି ସାହୁ େଦାକାନରୁ ବାକି ଖାତାେର େଲଖି ମା अଟା େକଜିଏ ଆଣିଥିଲା, ‘କୁମାରୀ’ 

ବାଟେର ଖାଇବ େବାଲି ରୁଟି କରିେଦବ ମା ରୁଟି କରୁ କରୁ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ିକ 

ବିକଳ େହାଇ ରସ େବଲାରୁ ରୁଟି କାଢ଼ିକି େନଇ ଯାଉଥାqି ମା’ ତାର େବଲଣା ବାଡ଼ିେର 

େସମାନ0ୁ ବାଡ଼ିଏ ବାଡ଼ିଏ େଦଇ କହୁଥାଏ, ଆେର ‘କୁମାରୀ’ େଦଇ ଦୂର ସହରକୁ ଯିବ, ତା 

ପାଇଁ ରୁଟି କରୁଛି ବାପା େଦହ ବି ଖରାପ ତା’ପାଇଁ ଦିଖt ରଖ, ବଳିେଲ ଖାଇବ 

େହେଲ ମା’ କଥା େକହି ଶୁଣୁନଥିେଲ, ସବୁଦିେନ ବାସି ପଖାଳ, ଆଳୁଚକଟା, ଶାଗଭଜା 

ଖାଇବା ପାଟି, ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ବିକଳ େହଉଥିଲା 

 ବାପା0 େଦହ ଖରାପ େହଲାପେର ଘର ଚଳାଇବାକୁ ବହୁତ अସୁବିଧା େହଲା 

ବଡ଼ସାନ େହାଇ କୁମାରୀକୁ ମିେଶଇ ପା�ଭଉଣୀ, ସବା ସାନ ଭାଇଟିଏ ତା0ର ଦିମାଣ 

ଜମି, ହେଳ ବଳଦ, ସବୁଥିଲା େସଥିେର େପଟର େଭାକ େମ�ି ଯାଉଥିଲା େହେଲ ବାପା 

ସବୁଦିନ ରାତିେର ପଲିଥିନ୍ ପ�ାେକଟେର ଆସୁଥିବା କମ୍ ଦାମିକିଆ ମଦ, ହାtିଆ ଖାଇ 

ଖାଇ ତା0 ଲିଭର ଖରାପ େହାଇଗଲା ତା0 େପଟକୁ ଦାନା ଗଲାନାହ^, अହରହ ବାqି 

େହଲା ଗଁାପାଖ ସରକାରୀ ଡା�ରଖାନାେର େଦଖାଇବାରୁ ଡା�ରକହିେଲ କଟକ ବଡ଼ 

अନସୟୂା ପtା 
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ଡା�ରଖାନା ଯାଇ େଦଖାअ ମା ତା’ର ମାମଁୁ0ୁ ଡକାଇଲା, ଜମିବାଡ଼ି, ହଳବଳଦ ବିକି ମା 

ମାମଁୁ0ୁ େନଇ ବାପା0ୁ କଟକ ବଡ଼ ଡା�ରଖାନାେର େଦଖାଇଲା ପରୀiା କରିବାପେର 

ଡା�ର କହିେଲ କ�ାନସର୍ େହାଇଗଲାଣି ଲିଭରେର, ବେ� େନଇ େଦଖାअ, अପେରସନ 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ� ଯିବାକୁ ପଇସା କାହ^? ବାପା ଆଉ ଟାଣ କାମ କରିବା अବ�ାେର 

ନଥିେଲ, ଘେର ପଡ଼ିକି ରହିେଲ ଔଷଧେର ଜୀବନ ବ�ିରହିଲା, ମାତ�  ଭଲ ଡା�ର 

ପାଖକୁ ଯିବାକୁ अଧିକ ଟ0ା ପଇସା ଦରକାର, ଟ0ା ଆସିବ େକଉଁଠାରୁ? 

 କୁମାରୀ ଓ ତା ସାନ ଦୁଇଭଉଣୀ ଗଁାେର ଥିବା ଆଶ�ମ >ୁଲେର ପଢୁଥିେଲ 

େସମାନ0 ପାଠପଢ଼ାେର େଡାରି ବoାେହଲା କୁମାରୀ ସ�ମେର ପଢୁଥିଲା, ପାଠ 

ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ଭାରି ମନ େହେଲ ଘେର ନାନା अଭାବ अନଟନ େଯାଗଁୁ େସ ସ ବ 

େହଲାନି ସାର୍ ଆସି ତା ମା’କୁ ପଚାରିେଲ, “କୁମାରୀ ଭଲ ପଢୁଥିଲା, ତା ପାଠ କାହ^କି 

ବH କଲ?” ମା କହିଲା, “ପାଠ ପଢ଼ି କଣ ସାେହବାଣୀ େହବ? ଆେମ ଗରିବ ଗୁରୁବା 

େଲାକ ଆ¤ା, ମଲୂ ଲାଗିେଲ େପଟକୁ ଦାନା ଗtିଏ ଯିବ ଆଉ ପାଠପଢ଼ି ଆେମ କଣ 

କରିବୁ? ସତେର େଯଉଁଠି େପଟ ଖାଇବା ବିନା େପାଡ଼ିଯାଉଛି, େସଠି ପାଠଶାଠ କଥା କିଏ 

ପଚାରୁଛି?” ସାର୍ େଫରିଗେଲ କୁମାରୀ ଓ ତା ସାନ ଭଉଣୀମାେନ >ୁଲ୍ ଗେଲନି ତା 

ମା’ ଓ ତା ବଡ଼ଭଉଣୀ ନିରୁେଦଇ ଖଣିେର ପଥର କାଟିବାକୁ କାମେର ଯାଆqି, େହେଲ 

ପରିଶ�ମକୁ ଚାହ^ ଦରମା ବହୁତ କମ ଏେଣ ଘେର ଆଠ ପ�ାଣୀ0 େପଟେର ଦାନା ପଡ଼ିବ 

କୁମାରୀ େରାେଷଇବାସ କେର, ବାପାର େହପାଜତ କେର ଓ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ0ୁ 

େଦଖାଚାହଁା କେର 

 ତା0 ଗଁାର ସୁରିଆ ନନା ଭୁବେନଶ�ରେର କଣ କାମଦାମ କରି ବଡ଼େଲାକ 
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େହାଇଯାଇଛି ଗଁାର େକେତଟା େବକାରିଆ ପିଲା0ୁ େନଇ ମଧ� କଣ େକଉଁ ଫ�ା�ି� େର 

କାମେର ଲଗାଇ େଦଉଛି କୁମାରୀର ମା’ ବହୁତ ଥର ତାକୁ କହିଥିଲା ଭୁବେନଶ�ରେର 

କଣ କାମଦାମ େଦଖିେଲ କୁମାରୀକୁ େନଇ ରଖାଇ େଦବେବାଲି େକେତଥର ମା’ଠାରୁ 

ହାତଗୁ�ା େନବାର ମଧ� କୁମାରୀ େଦଖିଛି ସବୁଥର ମା’କୁ ଭରସା େଦଇ କହିବ, “ତୁ 

ଜମା ବ�d ହୁअନା େଲା ଫୁଲେଦଇ, େତା ଝିअର େଯାଉ ରୂପ ନା, େସ ଶୀଘ� କାମ ପାଇବ 

ରାଣୀ େହାଇ ରହିବ, େତାର ଦୁଃଖ ଯିବ” ଏ କଥା ସୁରିଆ ନନାଠୁ ଶୁଣି େମା ମୁହଁେର ହସ 

େଖଳିଯାଏ 

 କୁମାରୀ ମଧ� ସ�ପ� େଦେଖ, କଳାହାtିର ଏକ ତଳିଆ ଗଁାରୁ ଯାଇ ରାଜଧାନୀ 

ଭୁବେନଶ�ରେର େକଉଁ କାରଖାନାେର େସ ଚାକିରୀ କରିବ, ଚକଚକିଆ ସହର, ଗାଡ଼ି 

ମଟର, ବିଜୁଳି ଆଲୁअ, ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବ ତା ଗଁାେର ସିନା ଆଜିଯାଏ ଏ 

ସବୁର ବଡ଼ अଭାବ ଚାକିରୀ ପାଇଗେଲ ପ�ଥେମ ତା ବାପା0ୁ ବଡ଼ ଡା�ର େଦଖାଇ ଭଲ 

କରିବ ତା ନିରୁ େଦଇର ବାହାଘର କରିବ େସ ଖଣିକୁ କାମେର ଗେଲ କୁମାରୀକୁ ଜମା 

ଭଲ ଲାେଗନି  େସ ଖଣିର ସୁପରଭାଇଜରର ସବୁେବେଳ ଖରାପ ଆଖି ନିରୁ େଦଇ େଦହ 

ଉପେର ଦିେନ ସo�ାେର ତାକୁ ସୁେଯାଗ େଦଖି ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଟାଣି େନଇ ତା ସହ 

େଜାର ଜବରଦdି କରୁଥିଲା ଚି�ାର ଶୁଣି ତା ମା ଓ अନ�ମାେନ ପହ�ିଗେଲ ସିନା, ନ 

େହେଲ... 

 କାମ ମିଳିେଲ କୁମାରୀ ତା ମା’କୁ ମଧ� ଆଉ ଖଣିକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇବନି ମା 

ତା’ର ଘେର ବାପା ଓ ଭାଇଭଉଣୀ0 ଯତ�  େନବ ତା ମା’ର କାନଫୁଲଟା ବି କଣା ବଣିଆ 

ପାଖେର ବoାପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମୁକୁେଳଇବ ସିଏ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲାନି, େହେଲ କଣ 
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େହଲା ତା ଭାଇଭଉଣୀ0ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ଭଲ ମଣିଷ କରିବ ହଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ 

େହଲା େସ ହରିସାହୁର ବାକି ଖାତା ତୁେଟଇବ अଧିକ ଦିନ ବାକି ରଖିବାରୁ ସବୁ ମାସେର 

ବେଢ଼ଇ ଚେଢ଼ଇ ବାକି େଲଖି େଦଉଛି କୁମାରୀର ସ�ପ� ସେରନି ଓଃ! େକେତ େଯ କାମ 

କରିବାର अଛି କୁମାରୀର 

 େଶଷେର େସ ଦିନ ଆସିଥିଲା, ମୁହଁ ସଂଜେବେଳ ସୁରିଆ ନନା େଗାେଟ ଚାରିଶହସାତ 

ଟ�କ ଧରି ଆସିଲା କୁମାରୀକୁ ମିେଶଇ ତା0 ଗଁାର ଆହୁରି ବାରଜଣ ପିଲା ଯିେବ ତା0 

ଘର ପାଖର ସାବିେଦଇ ମଧ� ଯାଉଥିଲା ସାବି େଦଇର ନअଜଣ ଭାଇଭଉଣୀ ବାପା 

ତା’ର ରି¢ା ଟାେଣ ପୁଣି ଆଉେଗାେଟ ବାହା େହାଇ ଏମାନ0ୁ ଛାଡ଼ି ଗଲାପେର ଯିଏ 

ଯୁଆେଡ଼ େପଟ ବିକଳେର ମଲୂମଜୁରୀେର ଲାଗିଛqି କୁମାରୀର ମା ସାବି େଦଇକୁ 

େନହୁରା େହାଇ କହୁଥାଏ କୁମାରୀର େଦହପା ହାନିଲାଭ ଟିେକ ବୁଝିବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା 

େବେଳ କୁମାରୀ ତା ବାପା0 େପଜୁଆ ଆଖି, ତା ମା’ର ଲୁହଝରା ମୁହଁ, ଭାଇଭଉଣୀ0 

କାHୁରା ମୁହଁ ଆଉ େବଶୀ ସମୟ ନ େଦଖିପାରି ତରତର େହାଇ ଟ�କର ପଛପେଟ 

ଚଢ଼ିଯାଇ ତା ଲୁଗା ଗ®ଲିଟିକୁ ମୁହଁେର ଜାକିଧରି େଭା େଭା େହାଇ अେନକ େବଳଯାଏ 

କାHିଥିଲା 

 କୁମାରୀ ରୁଟି ଖାଇସାରି େଛାଟ େବାତଲରୁ ପାଣି େଢାେକ ପିଇଲା େକେତ ସମୟ 

େହବଣି େକଜାଣି ତା ଘେର ସମେd େଶାଇ ସାରିେବଣି ଦିନସାରା ଧୁଳିବାଲିେର େଖଳି 

େଖଳି ତା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାେନ ତ ସ� େହଉ େହଉ ଘୁମାଉଥିେବ ବାପା0ୁ େଭାକ 

େହବାରୁ ଚିଲାଉଥିେବ “ଆେର ନିରୁେବାଉ େରାେଷଇ ସରିଲା?” ମା ଚୁଲିଜାଳି େରାେଷଇ 

କରିସାରି ସମd0ୁ ଖାଇବାକୁ ଡାେକ ଦିନ୍ସାରା ପଥର କାଟି କାଟି ମା’ର େଗାଡ଼ହାତ ବି 
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େଘାଳାବିoା େହଉଥାଏ, େସ ଖାଲି ଟିେକ ଟିେକ କଥାେର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି େହଉଥାଏ ତଥାପି 

କୁମାରୀକୁ ତା ଘର ଭଲଲାେଗ 

 କୁମାରୀ ସାଥିେର ତା ଗଁାରୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାେନ କାହ^ େକେତେବଳୁ ଖାଇକି େଶାଇ 

ସାରିଥିେଲ କୁମାରୀକୁ ହ^ ଏ ଟ�କ ଡାଲାେର ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ଘେର େସ େଗାବର ମାଟି 

େପାଛା ତଳ ଖୁବ୍ ଭଲ, ମସିଣାଟିଏ ପାରିେଦଇ ପଡୁ ପଡୁ ନିଦ େହାଇଯାଏ କୁମାରୀକୁ 

ତା0ର ଗାଡ଼ି ଏକ अoାରୁଆ ଜ}ଲିଆ ରାdାେର ଚାଲୁଥାଏ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ରହିଲାରୁ 

କୁମାରି ଭାବନା ରାଜ�ରୁ େଫରିଆସି ବାହାରକୁ ଚାହ^ଲା ବାହାେର ଆଲୁअ ଦିଶୁଥାଏ, 

େବାେଧ ଚା’ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହିଲା ସୁରିଆ ନନା କାହା ସହ େମାବାଇଲ୍ 

େଫାନେର କଥା େହବାର ଶୁଣି କାନ ପାରିଲା କୁମାରୀ େସ ଯାହା ବୁଝିପାରିଲା, ସୁରିଆ 

ନନା ତା ସା}େର େନଉଥିବା ପିଲାମାନ0ୁ େଦଶବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛି ଝିअମାନ0ୁ 

େଦହଜୀବି କରିବାକୁ, ପୁअ ମାନ0ୁ େଗାତି ଶ�ମିକ କରିବାକୁ ବିକି େଦଉଛି େସଥିପାଇଁ 

ଦରଦାମ ମଲୂଚାଲ କଥା ଛିtୁନଥାଏ, କଥାବାc�ାେର ଯୁ�ି ଲାଗିଥାଏ 

 ପାଣିେର ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା अସହାୟ ମଣିଷଟି କୁଟାଖିअକୁ ବି ଭରସା କେର ମାତ�  େସ 

କୁଟାଖିअଟି ଯଦି ଆଶ� େଦବାପରିବେc� େଶଷେର ବୁଡ଼ାଇଦିଏ? ପାଣିେର ବୁଡ଼ିଗଲାେବେଳ 

ପାଣି େଢାେକ ପିଇ अଣନିଶ�ାସୀ େହଲାେବେଳ, अନ� େକହି ନୁେହଁ ନିଜକୁ ହ^ େଢସ ମାରି 

ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପେଡ଼ କୁମାରୀ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା େସ ସାଥୀ ପିଲାମାନ0ୁ ଡାକିଲା 

ଟ�କଟିକୁ अoାରୁଆ ଜାଗାେର ରଖିେଦଇ ଗାଡ଼ି ଡ� ାଇଭର ଓ ସୁରିଆ ନନା ଚା ପିଇବାକୁ 

ରାdାକଡ଼ ଢାବାକୁ ଗେଲ ଏଇ ସୁେଯାଗେର ଧିେର ଧିେର ସମେd ଟ�କରୁ ଓହE ାଇ 

ବୁଦାମେୂଳ ଲୁଚି ରହିେଲ ସୁରିଆ ନନା ଚା ପିଇେଦଇ ଡ� ାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ି େନଇ 
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ଚାଲିଗେଲ ପିଲାମାେନ େସମିତି େସ ବୁଦାମେୂଳ ସକାଳ େହବାଯାଏଁ अେପiା କେଲ 

ବଣଜ}ଲେର ବଢ଼ିଥିବା ପିଲା0ୁ अପରିଚିତ ଜାଗାେର ବୁଦାମେୂଳ ମଶା, ଡାଆଁଶ, ଜlଯୁqା 

ସରୀସୃପ0 ଭୟ ନଥିଲା, ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତା0 ଗଁାର ଚିହ� ା ପରିଚିତ ସୁରିଆ ନନାକୁ, 

କାେଳ ପୁଣି ଟ�କ୍ େଫରାଇ ଆଣି େସମାନ0ୁ େଖାଜି େନଇଯିବ? ମା ଡ�ରୁଶ�ରୀ0 କୃପାରୁ 

େସମିତି କିଛି େହଲାନି, େବାେଧ ସୁରିଆ ନନା େସମାେନ ସବୁ ଟ�କ ଡାଲାେର େଶାଇଛqି 

ଭାବି ନି�ିq େହାଇଥିବ, ଭୁବେନଶ�ର ପହ�ିବାପେର େସମାନ0ୁ ଟ�କ ପଛ ଡାଳାେର ନ 

ପାଇ, ଦାq କାମୁଡ଼ିଥିବ 

 ସକାେଳ ପାଖ ଗଁା େଲାକ0 ସହାୟତାେର କୁମାରୀ ତା ଗଁାର ପିଲାଏ ନିଜ ଗଁାକୁ 

େଫରିେଲ ସୁରିଆ ନନାର अସଲ ମୁଖା େଖାଲି ତାକୁ େପାଲିସ୍ ଜିମା େଦେଲ 

 ନିେଜ ପେଛ ଗଁାେର ଦୁଇଓଳି େପଜ େତାରାଣୀ ଶାଗଭଜା ଖାଇ ମୁt େଟକି 

ବ�ିଯିେବ, େହେଲ ପଇସା ପାଇବା ଆଶେର କଳ0ିତ େହାଇ ସାରାଜୀବନ ମୁହଁ ଜାକି ବ�ି 

େହବନି 

 ଜୀବନଠୁ अଧିକ ପାଇବାର ଇ�ା ଥିେଲ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସଉଦା କେର, ଆଉ 

େଯଉଁଠି ଜୀବନକୁ ସହଜେର ଗ�ହଣ କରାଯାଏ, େସଠି ହିସାବ ନିକାଶ, େବପାର ବଣିଜର 

କଣ ଆବଶ�କ 

 
ହ� ାଇଟଫିଲ୍ ଡ, େବ}ାଲୁରୁ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦ 
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ପରିବc�ନର ସ�ରପରିବc�ନର ସ�ରପରିବc�ନର ସ�ରପରିବc�ନର ସ�ର    
 ସୀମା ପ.ନାୟକ, ସହରର ଜେଣ ନାମକରା ହାଟ୍� େ¡ଶାଲି�୍ 

ଭଗବାନ0 ଆଶୀବ�ାଦରୁ ଆଜି ଧନ, iମତା, ବିଦ�ା ସବୁକିଛି ତା ହାତ 

ମୁଠାେର अଛି ଗତକାଲି ରାତିେର ଛାତିେର ଯ�ଣା अନୁଭବ କରିବାରୁ 

େମାେତ ଡା�ର0 ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିE ନିକ୍ ବାହାେର େଯେତେବେଳ େସଇ 

ନାମଫଳକଟି େମା ଆଖିେର ପଡ଼ିଲା, େମାେତ ଲାଗିଲା କାହ^ ଇଏ େସଇ ସୀମା ନୁେହଁ ତ? 

ତା’ର ପିଲାଦିନ କଥା େମା ଆଖି ଆଗେର ଭାସି ଉଠିଲା 

 ସୀମା ଆଠ ବଷ�ର କୁନି ଝିअଟିଏ ଗଁା ଦାtେର ସା}ସାଥୀ େମଳେର ହସିେଖଳି 

ତା’ର ସମୟ ବିତୁଥାଏ େକେତେବେଳ ପୁଚିେଖଳ ତ େକେତେବେଳ ଦଉଡ଼ି ଡିଆଁ, ପୁେନଇ 

ପରବେର ସଜବାଜ େହାଇ ଆ�େତାଟାେର ରଜେଦାଳି େଖଳ ଏବଂ େହାଲିେର 

ର}େଖଳ େକାମଳମତି ନି�ାପ ଶିଶୁଟିଏ ଥିଲା ସୀମା କିl ହଠାତ୍ ଦିେନ ସମୟର 

ନି2ୁର ପ�ହାର ତା ଉପେର ପଡ଼ିଯିବ େବାଲି େସ ଆେଦୗ ଭାବିନଥିଲା 

 ଦିେନ ଚାରିଟା େବେଳ >ୁଲରୁ େଫରିଲା ପେର େସ େଦଖିଲା େଯ େକେତଜଣ େଲାକ 

ତା0 ଘେର ବସିଛqି ଆଉ ତା’ର ମାଆ ତା0 ଚ��ାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଛqି ସୀମା କିଛି 

ପଚାରିବା ପବୂ�ରୁ ତାର ମା ତାକୁ ଘରର େଗାେଟ େକାଣକୁ ଟାଣି େନଇଥିେଲ େଗାେଟ 

ସୁHର ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ତାକୁ ପିେoଇ େଦଇଥିେଲ ଆଉ ତାକୁ ସୁHର ଭାବେର ସଜ କରି 

େଦଇଥିେଲ ସୀମା େସେତେବେଳ ପ�ଶ� କରିଥିଲା, “ମାଆ ମଁୁ କାହ^କି ଶାଢ଼ୀ ପିoିଛି? କ’ଣ 

ମିନାiୀ ପ.ନାୟକ 
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ଆମ କେ¨ଇ ବାହାଘର େହବ?”  

 - ନଁା, େତାର ବାହାଘର େହବ େତାେତ େଦଖିବାକୁ ଆସିଛqି  

 ସୀମାର अ¤ାତ ମନଟିଏ ଜାଣିନଥିଲା, ବାହାଘର ମାେନ କଣ “ମଁା ମଁୁ େଖଳି ପାରିବି 

ତ? ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି ତ?” 

 - ହଁ େସମାେନ େତାେତ ପାଠ ପେଢ଼ଇେବ, ତୁ >ୁଲକୁ ଯିବୁ ତା0 ପାଖେର ତୁ େଗହE ା 

ଝିअଟିଏ ପରି ରହିବୁ 

 ତା’ପେର ସମୟର ନିୟମ अନୁସାେର ସୀମା ହାତକୁ ଦି’ହାତ େହାଇ, ମୁtେର ଓଢ଼ଣା 

ଟାଣି ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 

 ଶାଶୁ ଘରର ପ�ଥମ ଦିନ ପଦK ପତ�  ଭଳି ମୁହଁେର ଲାଲ ଟିପିଟିପି ଚHନ ଲଗାଇ ସୀମା 

ମୁtେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ ବସିଛି ସାହିପଡ଼ିଶା, ବoୁବାoବ ସମେd ନୁଆ େବାହୁକୁ େଦଖିବା 

ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛqି କିଛି ସମୟପେର ଦହି ହାtିେର ମୁଦି େଖାଜିବା କାଯ�� ଆର  

େହବ ସାମନାେର ଲଡୁ େପEଟେର ରଖାଯାଇଛି ସୀମା ଆଉ ନିଜକୁ ସ ାଳି ପାରିଲା 

ନାହ^ ସେ} ସେ} େପEଟରୁ ଲଡୁ ଉଠାଇ େନଇ ଖାଇେଦଲା ଏହା େଦଖି ସମେd େହା 

େହା େହାଇ ହସି ଉଠିେଲ ସାହିଭାଇର ମାଇପିମାେନ ସବୁ ଫୁସୁରଫାସର େହବାକୁ 

ଲାଗିେଲ ଏମିତି ଆଚରଣ େଦଖି ସୀମାର ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗିେଲ ଆେd ଆେd ସୀମା 

ଉପେର अତ�ାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏମିତିକି ତା’ର ସ�ାମୀ ମଧ� ତାକୁ ଛାଡ଼ିେଲ 

ନାହ^ ସୀମାର ପାଠପଢ଼ା େଡାରି ବoା େହାଇଗଲା େଗାଟିଏ ଘର ଭିତେର ବHୀ େହାଇ 

ରହିବା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଥେର କଣ େଗାେଟ ଭୁଲ କରିେଦବାରୁ ତାର ସ�ାମୀ ତାକୁ 

ବାoି ବହୁତ ବାେଡ଼ଇେଲ ସୀମା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏ ସବୁ ତା ଜୀବନେର କ’ଣ ଘଟି 
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ଚାଲିଛି ଦିେନ ଘେର େକହି ନଥିବା ସୁେଯାଗ ପାଇ େସ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ 

ଆସିଲା ତା’ର ମା0ୁ ପାଖେର ପାଇ ବହୁତ କାHିଥିଲା ତା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ସବୁ ମା’0 

ଆଗେର କହିଥିଲା ତା’ର ମା ସୀମାଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ମଧ� ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁନଥିେଲ 

ରାତିେର ତା’ର ବାପା अଫିସରୁ େଫରିବାପେର ସୀମାର ମା’ ସବୁକଥା ତା0ୁ ଜଣାଇଥିେଲ 

ମାତ�  ତା’ର ବାପା ତାକୁ ପୁଣିଥେର ଶାଶୁଘରକୁ େଫରିଯିବାପାଇଁ ତାଗିଦ କରିେଦେଲ 

ବାହାେହଲାପେର ଝିअ ବାପଘେର ରହିବା ଉଚିତ ନାହ^ େବାଲି େରାକେଠାକ୍ 

ଜଣାଇେଦେଲ ତା’ର ବାପା0ର ବିେରାଧ ସେc�  ମଧ� ସୀମା େସ କାଳେକାଠରୀକୁ 

ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା 

 କିl ତା ମାଆ0 ହୃଦୟ ଏ ସବୁ ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ରାଜିନଥିଲା େସ ମଧ� ସୀମାକୁ 

ନିଜଠାରୁ अଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିେଲ ସୀମାର କ� େଦଖି ତା0 ମାତୃ ହୃଦୟ ବିଳାପ 

କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା, ଏଥର େସ ନିଜର अ�ା ଭିଡ଼ିେଲ େସ େରାକେଠାକ୍ ଭାବେର 

ତା0 ବାପା0ୁ ଜଣାଇଥିେଲ, “ସୀମା ଏଥର ପୁଣି >ୁଲ୍ ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତା’ର 

ଭବିଷ�ତ ନିେଜ ଗଢ଼ିବ େସ ଆଉ େସ ନକ� ସଦୃଶ ଶାଶୁଘେର ପାଦ େଦବନି” 

 ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବାପାମାଆ ଭିତେର ପ�ବଳ ଯୁ�ିତକ� ଓ ଗtେଗାଳ ବି େହାଇଥିଲା 

େଶଷେର ତା ମା ସୀମାକୁ ସା}େର େନଇ ଘରଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ସୀମା 

ସ%ୂ'�ଭାବେର ନୀରବ ଓ dv େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

 ଏହାପେର अେନକ ବଷ� ବିତିଯାଇଛି ସୀମାର ମାଆ ବc�ମାନ ବୃ�ାବ�ାେର 

ପହ�ିଯାଇଛqି ଜୀବନସାରା ମୁtଝାଳ ତୁtେର ମାରି େସ ସୀମାକୁ ମଣିଷଟିଏ ପରି 

ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି େତାଳିଛqି ବc�ମାନ େସ ସୀମାରୁ ଡା�ର ସୀମା ପ.ନାୟକ େହାଇ 
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ଯାଇଛି अନବରତ ଭାେବ େରାଗୀ0ର େସବାେର ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁବଷ� ଧରି 

ବି�ିନ�  େହାଇଯାଇଥିବା ତା ବାପା0ୁ ମଧ� ତା0 ପାଖକୁ େନଇ ଆସିଛି ଏେବ ପ�ାୟ ତା’ର 

ସଂଘଷ�ମୟ ଜୀବନର अq ଘଟିଛି ଏବଂ ପୁଣି େସଇ େଗହE ାଝିअ ସୀମା ପରି ତାର 

ବାପାମା0 ପାଖେର ଆନHେର କାଳ କଟିଯାଉଛି 
ମାଫ�ତ : ଜଗବoୁ ପ.ନାୟକ 

ଇ-୪୦୨, ମରାଠା ମHିର ପଛ 

ବାଉଧାନ୍, ସୁବ'� ପାକ� 

ପୁେନ - ୨୧, ମହାରା��  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୯୮୦୨୧୬୦୬ 
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ଦିଦିଦିଦି’’’’ଧାର ଲୁହ ଧାର ଲୁହ ଧାର ଲୁହ ଧାର ଲୁହ     
 “କୁଆେଡ଼ ଗଲୁକି େଲା, ବୁରୁସୁଟା େଦଲୁ ଦାq ଘଷିବି ଦି ଦିନ 

େହଲା ମେତ अଘଷା ପାଟିେର ଖୁଆଉଛୁ ଆଜି ଦାq ନ ଘଷି େମାେଟ 

ଖାଇବିନି କ’ଣ ଶୁଭୁନି କି େଲା?” 

 େରାଗୀ ଘରର େଶଷ ଭାଗେର ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଖଟିଆ ଉପରୁ ଡାକ 

ପକାଇଲା ନିଧିଆ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଆଉ ଜେଣ େରାଗୀର ସ%କ�ୀୟା0 ସାଥୀେର କଥା 

େହଉଥିଲା ବୁେଧଇ ନିଧିଆର ପାଟି ଶୁଣି କହିଲା, “ଏେବ ପରା ରାତି ଆଠୁଟା କି ନअଟା 

େହଲାଣି ଏେବ କି ଦାq ଘଷିବୁ? େଶାଇପେଡ଼” େହେଲ ନିଧିଆର େସଇ ଏକା ଜିଦ୍, େସ 

ଦାq ଘଷିବ ବାଧ� େହଲା ବୁେଧଇ ଦାq ଘେଷଇବାକୁ ତିନିଭାଗ ରୁଆ ସରିଯାଇଥିବା 

ବ� ସଟିଏ ନିଧିଆ ହାତେର ଧେରଇ େଦଇ ତାକୁ ଝରକା ପାଖକୁ ବାଟ କେଢ଼ଇ େନଲା ରସ 

େବଲାଟାେର ପାଣି ମେH ଝରକା ଉପେର େଥାଇେଦଇ କହିଲା, “ଘେଷ” 

 ଏଇ ନିଧିଆ - ବअସ ପଚାଶ ସରିକି େହବ େକାଉ ପିଲାଦିନୁ ବସqେର ଆଖି ଦି’ଟା 

ହେରଇଛି େସ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଦିନୁ େଦଖି ଆସୁଛି, ସବୁେବେଳ େସ ଏଇମିତି ଘେର 

ଥିଲା ଖାଲିଟାେର ବି େସ ଏମିତି ଡାକ ପେକଇଥିବ ତାକୁ େବେଳ େବେଳ ବିର� ଲାେଗ 

ବୁେଧଇକୁ ରାେଗ, େହେଲ େସ ବାହାରକୁ ଗେଲ ତା ଛାତିେର ଛନକା ଲାେଗ 

ଭାତଗେt ଫୁେଟଇ େଦଇ ପିଲା ଦି’ଟାକୁ ଗେt ଖୁଆଇ ଦିଏ ଆଉ େସ ନିେଜ ତା େଫରିବା 

ବାଟକୁ अେନଇ ବେସ େସ ଘେର ପହ�ିେଲ ତା ପିtେର ଜୀବନ ପେଶ ତା’ରି ମେନ 

ଲiK ୀକାq 
ପ.ନାୟକ 
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ପଡ଼ିଯାଏ ନିଧିଆର କଥା, “ତୁ େମା ଭାରିଜା ନୁହଁ େଲା, େମା ଆଖି” 

 ନିଧିଆ ପାଟିକଲା, “ଘଷି ସାଇଲି େଲା, ପାଉଁରୁଟି ଖେt କି ବିସୁକୁଟୁ ଦିଟା େଦ” 

ବୁେଧଇ ଚାହ^ଲା ତା ଆଡ଼କୁ ଖଟିଆଟା ପେର ବେସଇ େଦଇ ପାଉଁରୁଟି ଖେt 

ବେଢ଼ଇେଦଲା ହାତକୁ ତା’ର ନିଧିଆ ପାଉଁରୁଟି ଖେt େଚାେବଇେଦଇ ହଠାତ୍ େକମିତି 

अନ�ମନ> େହାଇଗଲା  କହିଲା, “ଜାଇଁଲୁ, ଡାକତରଖାନାକୁ ଆସିବା ଆଜିକି ଆଠ ଓଳି 

େହାଇଗଲା ପିଲା ଦି’ଟା କଥା ମେନ ପଡୁଚି େଲା, ମେତ ତ ଭଲ ନାଗିଲାଣି ତୁ କାଲି 

ଗଁାକୁ ଯାଆ, ଘର ଉପେର ଟିେକ ଆଖି ପେକଇ େଦଇ ଆସିବୁ” 

 “େମାର କ’ଣ ମେନ ପଡୁନି? ତୁ ତ ଖାଲି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଚୁ ଚା, ପାନ, ଗୁtି 

ଖା’ନା କହିେଲ ଖାଉଚୁ ଦିହ ଖରାପ ହଉଚି, ଜ� ର ହଉଚି ତୁ େଭାଗୁଚୁ, ମଁୁ େହେଲ େତା 

ସାଥିେର େଭାଗୁଚି ତେତ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନି, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ମନ ବି 

ଡାକୁନି କ’ଣ କରିବି କହ? ଘେର ବଢ଼ିଲା ଝୁअଟା, କିମିତି ଥିେବ ଭଗବନା ଏକା ସାହା 

ଭରସା ହଉ, ସକାଳ ହଉ” କହିଲା ବୁେଧଇ 

 ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଦି ଆସି ସବୁ େରାଗୀ0 ଆତK ୀୟମାନ0ୁ କହିଗେଲ, 

େ�ାଭ୍, େଡକଚି, ବାସନ କୁସନ ଆଦି େରାଗୀଘରୁ ବାହାର କରିେଦବାପାଇଁ ଜେଣ ଘର 

ଝାଡୁ ଚାଲିଯିବା ପେର ଦି ତିନିଜଣ ଦିଦି ଆସି ସବୁ େରାଗୀ0ର ଖଟିଆର ବିଛଣା ଚାଦର 

ବଦେଳଇ ସଫା ଚାଦର ପେକଇେଦଇ ଗେଲ ବୁଧିଆ ସବୁକଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଭାବୁଥିଲା, 

ସବୁ ଦିେନ ତ ଏମିତି ହୁଏନି କୁତୁହୁଳି େହଇ ପଚାରି ପକାଇଲା, “ଦିଦି ଆ¤ା, ଆଜି କ’ଣ 

କି?” 

 “ଆଜି ପରା अଗ� ପHର, ସ�ାଧୀନତା ଦିବିସ, ମ�ୀ अସିେବ, ଡା�ରଖାନା ବୁଲି 
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େଦଖିବା ପାଇଁ ଫଳ ବା�ିେବ” ଦିଦି ଉcର େଦେଲ 

 ନିଧିଆର ମନଟା ଫୁଲି ଉଠିଲା ଆନHେର ଠିକ୍ ସମୟେର ଡା�ର ଆସିେଲ 

କହିେଲ, “େତାର ଆଉ କିଛି अସୁବିଧା ନାହ^ ନିଧିଆ ତୁ ଆଜି ଘରକୁ ଚାଲିଯା” ନିଧିଆ 

ଡାକିଲା ବୁେଧଇକି, କହିଲା, “ଜାଇଁଲୁ, ମନୁଟା ଘା�ି ହଉଥିଲା, ଭଲ େହଲା ସା} େହଇ 

ଯିବାେହରି” 

 ପତାକା ଉେଡ଼ଇସାରି ମ�ୀ ଆସିେଲ ଡା�ରଖାନା ବୁଲି ସବୁ େରାଗୀ0ୁ ଫଳ 

ବା�ିେଲ ନିଧିଆର ଭଲମH ପଚାରି ବୁଝିେଲ ତାକୁ ଫଳ େଦେଲ ଶେହ ଟ0ା ବି 

େଦେଲ ନିଧିଆର ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା ବୁେଧଇକି ଫଳ ଓ ଟ0ା ବେଢ଼ଇେଦଇ କହିଲା, 

“େବେଗ ସବୁ ସଜ କର େଲା, ଘରକୁ ପେଳଇବା” 

 ଗଁା ମୁେt ପହ�ିଛି କି ନାହ^ ନିଧିଆ ଶୁଣିଲା, କାଳି ରାତିେର ତିନିଚାରିଜଣ େଟାକା 

କୁଆେଡ଼ ତା ଘେର ପଶିଥିେଲ ରାତିେର ତା ଝିअ ବଡ଼ ପାଟିେର ଗଁା େଲାକ0ୁ ଡାକ 

ପକଉଥିଲା ଗଁା େଲାେକ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁେଲ େହେଲ କିଏ େଗାେଟ ବoୁକ ଫୁେଟଇ 

େଦଲା େଯ ଯିଏ ଯୁଆେଡ଼ ଡରି ପେଳଇେଲ 

 ମୁtଟା ତା’ର ଝିମ୍ ଝିମ୍ େହଇଗଲା ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁେଧଇ ତ अବାକ୍ 

େହାଇଯାଇଥିଲା େସେତେବଳକୁ ଦୁେହଁ େକମିତି େଯ ଯାଇ ଘେର ପହ�ିଛqି 

ଜାଣିନାହାqି 

 अଧା ଭ}ା କବାଟଟାକୁ େଠଲିେଦଇ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବୁେଧଇ ପଛେର ନିଧିଆ 

ବୁେଧଇ େଦଖିଲା କିଛି ଦୁରେର ଗଡୁଛି ସାତବରଷର ପୁअ ବଳିଆ ପାଟିେର କନା 

ବିtାଟାଏ ପଛପଟୁ ହାତଦିଟା ବoା ବୁେଧଇ ଧାଇଁ ଯାଇ କନାବିtାଟା ପାଟିରୁ ବାହାର 
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କରିେଦଇ ହାତ ଦିଟା େଖାଲିେଦଲା ଓ ଛାତିେର ଜେଡ଼ଇ ଧରିଲା ବଳିଆକୁ ବଳିଆ 

ବଳିଆ େବାଲି େକେତ ଡାକିଲା, େହେଲ ବଳିଆ ତୁtେର ଉcର ନଥିଲା େକବଳ ବଡ଼ 

ବଡ଼ ଆଖିେର ଯାହା ଚାହ^ ରହିଥିଲା ତା ମୁହଁକୁ ହଠାତ୍ ବୁେଧଇର ହୃତପିtର ¡Hନ 

େଯମିତି ଧିେର ଧିେର ବH େହଇ ଆସିଲା ବଳିଆର ନି�� ାଣ ଶରୀରଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି 

େମା ବଳିଆେର ଡାକିେଦଇ େସଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବୁେଧଇ 

 ବାଡ଼ିଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ କଣ େଗାେଟ ବାଜିଲା ନିଧିଆ େଦହେର 

ବାଡ଼ିଟା ପେକଇ େଦଇ अtାଳି ପେକଇଲା େସ ତା’ ହାତେର ପଡ଼ିଲା େଗାଡ଼ ଦି’ଟା 

ପରଖି େଦଖିଲା, ଉପରୁ ଓହଳିଛି ତା ଝିअ ଶାରିଆର ନି�� ାଣ ଶରୀରଟା େସ ଲଥ୍ କରି 

ବସିପଡ଼ିଲା େସଇଠି ତା ମୁହଁେର ଆଉ ଭାଷା ନଥିଲା ତା ମୁtର ତ�ୀଗୁଡ଼ାକ େଯମିତି 

ଛିtି ଖିନ୍ ଭିନ୍ େହାଇଯାଉଥିଲା ପିଲା େବଳର େକଉଁ ଏକ अଶୁଭ ମୁହୂc�ରୁ ତା ଆଖିେର 

ଜମାଟ ବାoି ଯାଇଥିବା ବହଳ अoାର ଆହୁରି ବହଳ େହଇ ଆସୁଥିଲା ନି��ଭ ଦୁଇ ଆଖି 

େକାଣରୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଦି ଧାର ଲୁହ 

 
अବସରପ�ା� ଶିiକ 

କୁରୁମ, ବା0ତରା 

ଓଡ଼ଗଁା, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୭୧୮୦୫ 
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କାମିନୀକାମିନୀକାମିନୀକାମିନୀ    
 ସୀତାନାଥ ବାବୁ କଟକେର ନୂଆ କରି େପା�ମା�ର େଜନରାଲ 

େହାଇ କି ଆସି ଥାଆqି ।  ତା0 अଧୀନେର କଟକ ଜିଲE ାର अଧିକାଂଶ 

େପା� अଫିସ ରହିଥିଲା । କିଛିଦିନ େହବ ବଡ�ା अ�ଳ ଦୁଜ�ନପୁରର 

େଲାକ0 ଠାରୁ େସ अଭିେଯାଗ ପାଇ ଆସୁଥିେଲ େଯ େସଠିକାର େପା� अଫିସେର କିଛି 

କାମ େହଉନି େବାଲି । େସଠିକାର େପା�ମା�ର ଯିଏ ଥିେଲ େସ ମାସକେର ୭ ଦିନ 

ଆସିେଲ ୧୦ ଦିନ ଛୁଟିେର ରହୁଛqି  । େଯେହତୁ ଗ�ାମା�ଳ େସଥି ପାଇଁ ବହୁତ େଲାକ 

େପା� अଫିସ ଉପେର ହ^ ନିଭ�ର କରି ଆସୁଥିେଲ  ଟ0ା ରଖିବା, ଉଠାଇବା ଫି¢ 

ଡିେପାଜିଟ, ଚିଠିପତ�   ଆଦି ବହୁ କାମେର େପା� अଫିସ ହ^ ଥିଲା େଲାକ0ର ଏକମାତ�  

ସାହା ଭରସା । ସରକାର0 ତରଫରୁ ଆେଦଶ ଆସିଲା େଯ ପଯ��q ଦୁଜ�ନପୁରକୁ 

େକୗଣସି ନୂଆ େପା�ମା�ର0ୁ ନିଯୁ�ି ଦିଆଯାଇ ନାହ^ େସ ପଯ��q ସୀତାନାଥ ବାବୁ କିଛି 

ଦିନ ଦୁଜ�ନପୁର େପା�अଫିସେର େଡପୁେଟସନେର କାମ କରିେବ। ବିଧିବ� ଭାେବ 

ସରକାରୀ ଚିଠି ପାଇବା ପେର େସ ବାହାରିେଲ ଦୁଜ�ନପୁର अଭିମୁେଖ। ବସେର ପ�ାୟ 

ତିନିଘ�ାର ଯାତ� ା ପେର େସ ଯାଇଁ ପହ�ିେଲ ବସ�ାtେର। େଲାକ0 ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି 

େନେଲ େଯ େସଇଠୁ ଦୁଜ�ନପୁର ଗଁା ପ�ାୟ ୧୦ କିେଲାମିଟରର ରାdା େଯଉଠି କି ଯିବା ପାଇଁ 

ମଧ� କିଛି ସାଧନ ନାହ^।  

 ବସ�ାtେର କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପେର ଜେଣ େଲାକ ଆସି ତା0ୁ ନମ>ାର 

ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା “ଆ¤ା ଆପଣ େହଉଛqି ସୀତାନାଥ ମହାqି ନା? ସୀତାନାଥ ବାବୁ 

ଦୀପକ ଷଡ଼}ୀ 
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ସ�ତି ଦବା ପବୂ�ରୁ େଲାକଟି ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ର ବ�ାଗ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ହାତେର ଉଠାଇ 

େନଇ କହିଲା “ଆସl େମା ସାଥିେର ଆପଣ ଆଜି ଆସୁଛqି େବାଲି େମାେତ ଆଗରୁ କଟକ  

अଫିସରୁ ଖବର ମିଳି ସାରିଥିଲା େମା ନା ପୀତା�ର ସାହୁ ମଁୁ ଦୁଜ�ନପୁର େପା�अଫିସର 

ଏକମାତ�  କମ�ଚାରୀ। ଆପଣ0ର ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ବ�ବ�ା ସବୁ ଆମ ଗଁା ଡାକ 

ବ}ଳାେର େହାଇଛି। ସୀତାନାଥ ବାବୁ ପଚାରିେଲ “ଆଛା ତୁେମ େମାେତ ବସ �ାtେର 

ଚିହି� ଲ େକମିତି”? ପୀତା�ର କହିଲା ଏଥିେର େକୗଣସି ସେHହ ନଥିଲା େଯ ପରି�ାର 

ସୁଟସାଟ� ପିoା ବାବୁ ତ ଆମ ଗଁା ବସ�ାt େର ତ ଆପଣ ହ^ ଥିେଲ । ମଁୁ ଆମ ଗଁା ର ସବୁ 

େଲାକ0ୁ ଚିହି� ଛି  େତଣୁ ଆପଣ0ୁ ପାଇବା େମା ପାଇଁ କିଛି କ�କର କାମ ନଥିଲା” । 

ସୀତାନାଥ ବାବୁ अ~ ହସି କହିେଲ “ପୀତା�ର ବତ�ମାନ ଆେମ  ତୁମ ଗଁା କୁ ଯିବା 

େକମିତି” । ପୀତା�ର ସେ} ସେ} ନିଜ ସାଇେକଲ ଆଡକୁ ହାତ େଦେଖଇ କହିଲା ଏଇ 

େଦଖୁ ନାହଁାqି ସାର ଆପଣ0ୁ ନବା ପାଇଁ ମୁ େମା ଶନୂଗାଡି କୁ େକମିତି ସେଜଇ କି 

ଆଣିଛି। ଶନୂ ଗାଡି ଶୁଣି ସୀତାନାଥ ବାବୁ ହସି ଉଠିେଲ।    

 ପୀତା�ର କହିଲା, “ଆପଣ ହସିେଲ େଯ ଆମ ଗଁାେର ତ ୟାକୁ ସମେd ଶନୂ ଗାଡି ବ 

ସାର େବାଲି କହୁ। ଆପଣ ପଛେର ବସl ମଁୁ ଆପଣ0ୁ େନଇ ସାବଧାନେର 

ଡାକବ}ଳାେର ଛାଡି େଦଇ ଆସିବି । ଏତିକି କହି ପୀତା�ର ବ�ାଗ ଦୁଇଟିକୁ ସାଇେକଲ 

ହ�ାtଲ୍ େର ଟେ}ଇ େଦଇ ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ୁ ସାଇେକଲ ର କ�ାରିଆର େର ବସିବାକୁ 

କହିଲା। ପୀତା�ର ସାଇେକଲ େର େପଡାଲ ମାରି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା ପଛେର 

ବସିବାକୁ ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ୁ ଟିେକ କ� େହଉଥାଏ। କିl ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ମଧ� 

ନାହ^। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର ମାଟି ରାdା ପଡିଲା ରାdାେର ବଡ ବଡ ଖାଲଖମା । 

େଗାେଟ େଗାେଟ ଜାଗାେର ବଡ ବଡ ପଥର ମଧ� ବାହାରି କି ଥାଏ। ପଛେର ବସିଥିବା 
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ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ୁ ବଡ କ� େହଉଥାଏ। େସ ପୀତା�ରକୁ କହିେଲ “ଏମିତିଆ ରାdା 

ଆଉ େକେତ ବାଟ ପଯ��q ରହିବ ପୀତା�ର କହିଲା ହଁ ପ�ାୟ ୩/୪ କିେଲାମିଟର ପଯ��q 

ରହିବ ସୀତାନାଥ ବାବୁ କହିେଲ “େତେବ ଟିେକ ରହିଯାअ ଆେମ େସତିକି ବାଟ 

ଚାଲିଚାଲି ପେଳଇବା” ସୀତାନାଥ ବାବୁ0 କଥା ଶୁଣି ପୀତା�ର ସାଇେକଲରୁ ଓେହEଇ 

ଗେଡଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ସୀତାନାଥ ବାବୁ ତାକୁ ପଚାରିେଲ “ତୁେମ ଏ େପା� अଫିସେର 

େକେତ ଦିନ େହଲାଣି ରହିଲଣି”? ପୀତା�ର ଉcର େଦଲା େମାର ଏଇଠି ତ ଜନK  ମାଟି�କ 

ପାସ କଲା ପେର ବାପା ମରିଗଲା ପେର ମଁୁ ବାପା0 େପା�େର ରହିଛି । େମାର ଏଠି ପ�ାୟ 

୧୫ ବଷ� େହାଇ ଗଲାଣି” । ସୀତାନାଥ ବାବୁ ପୁଣି ପଚାରିେଲ “ଏଠିକି େକୗଣସି େପା� 

ମା�ର କାହ^କି ରହୁ ନାହଁାqି? ଯିଏ ବି ରହୁଛି େପା� अଫିସକୁ ନିୟମିତ ଆସୁନି ଯାହା 

ଫଳେର କି େମାେତ ଏଠିକି େଡପୁେଟସନେର ପଠା େହାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି େହଉଛି? 

ପୀତା�ର କିଛି ସମୟ अଟକି ଯାଇ ପଚାରିଲା “ସାର ଆପଣ0 ପରିବାରେର ଆଉ କିଏ 

କିଏ अଛqି”? ସୀତାନାଥ ବାବୁ କହିେଲ “େମାର ପରିବାର କହିେଲ ମଁୁ ଏକା େମା ¬ୀ ଗତ 

ଦୁଇ ବଷ� େହଲାଣି ଆର ପାରିକି ଚାଲି ଗଲାଣି । ଆଉ ବାପା ମା ତ େକେବ ଠୁ ଚାଲି 

ଗେଲଣି। ମଁୁ ଏେବ ସ%ୂଣ� ଏକା ପୀତା�ର ଟିେକ ରହି ଯାଇ କହିଲା “େତେବ ସାର ଆପଣ 

ଏଠି ଟିେକ ଜଗି ରଖି ଚଳିେବ”।  ସୀତାନାଥ ବାବୁ ପଚାରିେଲ “କାହ^କି କଣ ପାଇଁ”? 

ଏଥର ପୀତା�ରର ସ�ର ଟିେକ ଗ ୀର େହାଇ ଗଲା େସ କହିଲା “ସାର ଆମ େପା�अଫିସ 

ଯିବା ବାଟେର େଗାେଟ ନିଛାଟିଆ ରାdା ପେଡ େସଇ ବାଟ େଦଇ ସାଧାରଣତଃ େକହି 

େବଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରqି ନାହ^। ପ�ାୟ ପା� ବଷ� ତେଳ କାମିନୀ େବାଲି େଗାେଟ 

୨୦ /୨୧ ବଷ�ର ଝିअକୁ  ଆମ ଗଁାର ୨ଟା େଟାକା ତାକୁ େସଇଠି ଧଷ�ଣ କରି ମାରି କି 

େଫାପାଡି େଦଇ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। େସ ମରିବାର କିଛି ଦିନ ପେର େଗାେଟ େଟାକାର ଶବ 
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ଠିକ୍ େସଇ ଜାଗାରୁ ହ^ ମିଳିଥିଲା। କାମିନୀର अେମାi ଆତK ା ତାକୁ ମାରି ଗଛେର ଟେ}ଇ 

େଦଇଥିଲା। େଲାକମାେନ କୁହqି େଯ କାମିନୀ କୁଆେଡ ରାତି େହେଲ େସଇ ରାdାେର 

ବସି କାେH। ଏମିତିକି ଗଁା େଲାେକ ତାକୁ େସଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ େକେତ ଥର ଗୁଣିଆ 

ଓ ତାqି� କ ଆଦି ଆଣି ପଜୂା ପାଠ କେରଇେଲଣି କିl କାମିନୀ େସ ଯାଗା ଛାଡି ଜମାରୁ 

ଯାଉନି, ଆଉ େସଥି େଯାଗଁୁ େକୗଣସି େପା�ମା�ର ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉ 

ନାହାqି ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସୁଛqି େସ କିଛି ଦିନ ପେର ଏଠୁ ଛାଡି ପଳାଉଛqି। େସଥିପାଇଁ 

ମଁୁ ଆପଣ0ୁ ଏେବଠାରୁ ସାବଧାନ କେରଇ ଦଉଛି ଆପଣ ୪ଟା ବାଜିଲାମାେନ 

େପା�अଫିସ ଛାଡି ଡାକ ବ}ଳାକୁ େଫରି ଆସିେବ। ଟିେକ ରାତି େହଲା ମାେନ ତା’ର 

େଦୗରାତK � ଆର  େହାଇଯାଉଛି। େସ ରାdାେର େସଥିପାଇଁ ସo�ା େହେଲ ଆଉ େକହି 

ଯିବା ଆସିବା କରୁ ନାହଁାqି” ।  

 ଏ ସବୁ କଥା ପୀତା�ର ଠାରୁ ଶୁଣି ସୀତାନାଥ ବାବୁ ହସି ଉଠିେଲ କହିେଲ “ଆଜିକା 

ଯୁଗେର ତୁେମ ଏ ଭୂତେପ�ତ କଥାେର ବିଶ�ାସ କରୁଛ। ହଉ ହଉ ମାଟି ରାdା ସରି 

ଆସିଲାଣି ଏଥର ତୁେମ ପଛେର ବସ ମଁୁ ସାଇେକଲ ଚଳଉଛି” ଏତିକି କହି ସୀତାନାଥ 

ବାବୁ ନିେଜ ସାଇେକଲ ଚେଲଇେଲ ଆଉ ପୀତା�ର ପଛେର ବସିଲା ପ�ାୟ େଗାେଟ अଧ 

ଘ�ା ପେର େସମାେନ ଯାଇଁ ଦୁଜ�ନପୁର ଗଁାର ଡାକ ବ}ଳାେର ପହ�ି ଗେଲ। େସଦିନ 

ଆଉ େପା�अଫିସକୁ ନ ଯାଇ ସୀତାନାଥ ବାବୁ ଡାକ ବ}ଳାେର ବିଶ�ାମ କେଲ । ତା ପର 

ଦିନ ଯାଇ  ସୀତାନାଥ ବାବୁ େପା� अଫିସର ସବୁ କାମ କୁ ନିେଜ ତନଖି େନେଲ। କିଛି 

ଦିନ ଭିତେର ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ୁ ଗଁାର ସମେd ଚିହି� ଗେଲ। ତା0 କାମକୁ ମଧ� ସମେd 

ପ�ଶଂସା କରୁଥିେଲ କାରଣ େସ ଥିେଲ ଜେଣ କତ�ବ�ପରାୟଣ େଲାକ। ଠିକ ସମୟେର 

େପା�अଫିସ କୁ ଯିବା ଓ ବH କରିବା ଥିଲା ତା0ର ନିତି ଦିନିଆ କାମ। ଏଇ ଭିତେର 
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େସସବୁ ଦିନ େସହି ରାdା େଦଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଆqି େଯଉଁ ବାଟର କଥା େସ 

ପୀତା�ର ଠାରୁ ଓ ଗଁା ର अନ� େଲାକ ମାନ0 ଠାରୁ ମଧ� ଶୁଣିଥିେଲ କିl େସ େକେବ 

େକୗଣସି ଦିନ କିଛି अସୁବିଧାର ସ��ଖୀନ େହାଇ ନାହାqି ।  

 ଏମିତି ପ�ାୟ ୬ ମାସ କଟିଗଲା ବଷ�ା ଦିନ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଗଁା ରାdା ଏକଦମ 

କାଦୁअେର ଭତz େହାଇ ଯାଇଥାଏ। େସଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର ଆଉ अମାବାସ�ାର ତିଥି। 

େସାମବାର କିଛି େଗାେଟ ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ସୀତାନାଥ ବାବୁ ଚାହୁଁଥିେଲ ସବୁ କାମ ଠିକ 

େସ ସାରିେଦବା ପାଇଁ କାରଣ ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। େସଦିନ କାମ ସରୁସରୁ 

ଟିେକ େବଶୀ ରାତି େହଇଗଲା ପୀତା�ର ବି ଦୁଇ ଦିନ େହଲାଣି େପା� अଫିସ ଆସି ନ 

ଥିଲା। ରାତି ପ�ାୟ ୮ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ ସବୁ କାମ ସାରି େପା�अଫିସ ବH କରି 

ସୀତାନାଥ ବାବୁ ସାଇେକଲ େନଇ ଡାକବ}ଳାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ କୁଆେଡ 

େଗାେଟ ବାଦଲ ଥିଲା େକଜାଣି ଆସି अସରାଏ ବଷ�ା ଢାଳି େଦଇଗଲା।  ଝି0ାରି, େବ} 

ଆଦି ଜl ମାନ0 ଶ« ପରିେବଶକୁ ଆହୁରି ଭୟ0ର କେରଇ େଦଉଥାଏ। େପା� 

अଫିସେର ଲାଇନ ସo�ା େବଳଠାରୁ ନାହ^। ପାଖେର ଥିବା ବ�ାେଟରୀ ଟଚ�କୁ ସୀତାନାଥ 

ବାବୁ ବାହାର କେଲ ଓ ସାଇେକଲ ଚେଲଇ ଧୀେର ଧୀେର ଆଗକୁ ବଢିେଲ ଆଜି ତା0ୁ 

ଟିେକ େବଶୀ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। अoାର ରାତିକୁ ବଷ�ା କିl ତଥାପି େସ ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� 

ଜପ କରି କରି େସ ଆଗକୁ ଚାଲି ଥାଆqି। େପା�अଫିସ ଠାରୁ ଡାକ ବ}ଳା ପ�ାୟ ୫ 

କିେଲାମିଟରର ରାdା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପେର େସହି ରାdା ପଡିଲା େଯଉଁ ରାdାେର 

କାମିନୀ ମରିଥିଲା। େସ ଚାହୁଁ ଥାଆqି ସାଇେକଲ େଜାରେର ଚେଳଇବା ପାଇଁ କିl ବଷ�ା 

ଆଉ କାଦୁअ ରାdାେର ତାହା ଥିଲା अସ ବ। ହଠାତ ତା0ୁ ମେନ େହଲା େଯପରି ତା0 

ପଛରୁ ଜେଣ କିଏ ତା0 ପେଛପେଛ ଆସୁଛି। େସ ଶୁଣି ପାରୁଥାqି ଜେଣ କିଏ ¬ୀ େଲାକର 
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ଚାଲିବାର ଶ« େସଥିପାଇଁ େସ ସାଇେକଲର େବ�କ ମାରିେଲ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଗେଲ। 

ଏଥର େସ ଚାଲିବାର ଶ« ମଧ� ବH। ସୀତାନାଥ ବାବୁ ପୁଣି ସାଇେକଲ ଚେଳଇବାକୁ 

ଆର  କେଲ। ପୁଣି େସହି ଚାଲିବାର ଶ« ଏଥର ଚାଲିବାର ଶ«ଟା େବଶୀ ¡� 

ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ତା0ୁ। ମେନେହଲା କିଏ େଯପରି ତା0 ସାଇେକଲର ପଛକୁ ଟାଣି 

ଧରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି। ଖୁବ େଜାରେର ଡରିଗେଲ ସୀତାନାଥ ବାବୁ ମହା ମୃତୁ��ୟ 

ମ�କୁ େସ େଜାରେର ବଡପାଟିେର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତା0ୁ ଲାଗିଲା େଯ ସେତ 

େଯପରି େସ ଶ« କୁଆେଡ ଉେଭଇଗଲା ପରି। େସ ସାଇେକଲ ଚେଳଇବାକୁ ଗଲା େବଳକୁ 

ତା0ୁ ଲାଗିଲା େଯ େକହି ଜେଣ ¬ୀ େଲାକର କାHିବାର ସ�ର। ସୀତାନାଥ ବାବୁ ସବୁ 

ସାହସ ଜୁେଟଇ କହିେଲ, “େଯ େକହି ବି ଏଠି अଛ ମଁୁ ସବୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଗଁା େଲାକ ଆଉ 

ପୀତା�ର ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ତୁେମ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ରହି େଲାକ ମାନ0ୁ ହଇରାଣ କରୁଛ 

କଣ ତୁମ ଇ�ା?” ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ର ଏତିକି କଥା ସରିଛି କି ନାହ^ େସ େଦଖିେଲ 

ରାdାର ଆରପେଟ ବିଲ ଭିତେର ଏକ କୁଡିଆ ଘର ଭିତେର େଗାେଟ ଉ୍ଜ� ଳ େହାଇ ଆଲୁअ 

ଜଳି ଉଠିଲା।  ତା0ୁ ମେନ େହଲା େଯପରି କିଏ ତା0ୁ ଜେଣ େସଠାକୁ ଭିଡି େନଇ 

ଯାଉଛି। ସୀତାନାଥ ବାବୁ କୁଡିଆ ପାଖେର ପହ�ିଲା େବଳକୁ ଶୁଣିପାରିେଲ େଗାେଟ 

େଜାରେର ଗଜ�ନ କରୁଥିବାର ଶ«। େସ କୁଡିଆ ଭିତରକୁ ଗେଲ େସ େଯମିତି ଭିତରକୁ 

ଯାଇଛqି ସେ} ସେ} େସ ଆଲୁअଟି ଲିଭିଗଲା କିl େସ ଗଜ�ନ ଆହୁରି େଜାରେର 

ହଉଥାଏ। ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯପରି କିଏ େଜେଣ କାହାର େବକକୁ େଜାରେର ମାଡି ବସିଛି 

ସୀତାନାଥ ବାବୁ ଟଚ� ମାରିଲା େବଳକୁ ଆେର ଏ କଣ ଏ ତ ପୀତା�ର। କିl ପୀତା�ରର 

ଶରୀର ଶେୂନ� ଶେୂନ� କୁଡିଆର ଉପେର ଥାଏ। ପୀତା�ରର େବକକୁ େଗାେଟ अଦୃଶ� 

ଶ�ି ଚିପିକି ଧରିଥାଏ। େସ ଗଁ ଗଁ ଶ« କରୁଥାଏ। ସୀତାନାଥ ବାବୁ େଯମିତି ମହା 
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ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରିଛqି କଚାଡି େହାଇ କି ପଡିଲା ପୀତା�ର ଉପରୁ ତଳକୁ। େସ 

ଦଉଡି ଆସି ସୀତାନାଥ ବାବୁ0 େଗାଡ ତେଳ ପଡି ଚି�ାର କରି କହିଲା  “ସାର େମାେତ ଏ 

କାମିନୀ କବଳରୁ ରiା କରl” ଏତିକି କହିଛି କି ନାଇଁ ପୁଣି ପୀତା�ରର ଶରୀର 

ଉପରୁକୁ ଉଠି େସଇଠି ଲଟକିଲା ଭଳି ରହିଗଲା। ତାକୁ ଜେଣ େଯମିତି କହୁଥାଏ େଯ ତୁ 

ସୀତାନାଥ ବାବୁ0ୁ ସବୁ ସତ କଥା କହ। ପୁଣି କଚାଡି େହାଇ ତେଳ ପଡିଲା େସ। 

ପୀତା�ର ସୀତାନାଥ ବାବୁ0 ପାଖକୁ ଦଉଡି ଆସି କହିଲା “ସାର ଏ େହଉଛି କାମିନୀ େସ 

େମାେତ କହୁଛି େଯ ମଁୁ ଆପଣ0ୁ ସବୁ ସତକଥା କହି ଦବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ େମା କଥା 

ଶୁଣି ୧୦୮ ମହା ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରି ଏ କୁଡିଆେର ନିଆଁ ଲେଗଇ େଦଇ ପାରିେବ 

େତେବ ଯାଇଁ କାମିନୀର ଆତK ା େମାi େହବ।  ସୀତାନାଥ ବାବୁ କହିେଲ େକଉଁ ସତ କଥା 

ତୁ େମାେତ କହିବୁ?  

 ପୀତା�ର ଆର  କଲା “କାମିନୀ େହଉଛି ଆମ ଗଁା େଭାଳା ମଉସା0ର ଏକମାତ�  

ଝିअ। େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁHର ମଁୁ ଦଶମେର ପଢିଲା େବେଳ େସ >ୁଲେର ନବମ 

େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥିଲା। ମଁୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମଁୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀ ପାସ 

କରିବାପେର େମା ବାପା ମରିଗେଲ ଏବଂ େମାେତ ତା0 ଜାଗାେର େପା�अଫିସେର 

ଚାକିରି ମିଳିଲା। ଭଲ କିଛି ପଇସା ଆସିବା ପେର ମଁୁ େମା ସା} ମଦନା ସହିତ ମିଶି ମଦ 

ପିଇବା ଆର  କଲି। େମାେତ କାମିନୀ ସବୁେବେଳ ମନା କରୁଥିଲା େଯ ମଦନା ସହ ନ 

ମିଶିବା ପାଇଁ କିl ମଁୁ ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି। ଏମିତି ଦିେନ ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ ସା} 

ଏଇ କୁଡିଆ ଭିତେର ବସି ମଦ ପିଉଥିଲୁ। େସଦିନ ଆମକୁ ଏଇ କୁଡିଆ ଭିତେର କାମିନୀ 

େଦଖିେନଲା େମାେତ ମଦନା ସହ େଦଖି େସ ବହୁତ ରାଗିଗଲା କହିଲା େଯ ଆଜି ଠାରୁ 

ତା’ର େମା ସହ ଆଉ କିଛି ସ%କ� ନାହ^ େବାଲି।  ମଁୁ ମଦ ନିଶାେର ଏକ ଦମ ଚୁର୍ ଥିଲି।  
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େସ ଏମିତି ସବୁ କହି କୁଡିଆ ବାହାରକୁ ଗଲାେବଳକୁ ମଁୁ ଆଉ ମଦନ ତାକୁ ପଛରୁ ମାଡି 

ବସିଲୁ ଆଉ ଜଣକ ପେର ଜେଣ ଆେମ ତାକୁ ବଳ�ାର କଲୁ। କାେଳ େସ ଗଁାେର ସମd0ୁ 

ଜେଣଇ ଦବ େବାଲି ତା’ର ତ�ି କି ଚିପି କି ମାରି େଦଇ ଏଇ ପାଖ ଆ� ଗଛେର ଟେ}ଇ 

େଦଲୁ। ପର ଦିନ ସମେd ଜାଣିେଲ େଯ କାମିନୀ ଆତK ହତ�ା କରିଛି େବାଲି”  

 ପୀତା�ରର ଏତିକି କଥା ସରିଛି କି ନାହ^ ସୀତାନାଥ ବାବୁ0 ଆଗେର ହ^ େଗାେଟ 

अଦୃଶ� ଶ�ି ଆସି ପୀତା�ରର ମୁtକୁ େମାଡି େଦଲା କଡମଡ େହାଇକି ତା ମୁt ତା ପିଠି 

ଆଡକୁ ବୁଲି ଗଲା ଆଉ େସ େସଇଠି ଟଳି ପଡିଲା। ସୀତାନାଥ ବାବୁ େଦଖିେଲ େସ 

ମରିବାର କିଛି iଣ ପେର ପୁଣି ଆେଲାକିତ େହଇ ଉଠିଲା କୁଡିଆଟି େସ େଦଖିେଲ ଭିତେର 

କିଛି କାଠ େଦଇ ନିଆଁ ଲାଗିଛି।  ପୀତା�ରର କହିବା ମୁତାବକ େସ ୧୦୮ ଥର ମହା 

ମୃତୁ��ୟ ମ� ଜପ କରି ସାରିଲା ପେର େସ କୁଡିଆେର ନିଆଁ ଲେଗଇ େଦେଲ।  ବଷ�ାେର 

ଓଦା େହାଇଥବା ଚାଳ ଛପର କୁଡିଆ ହୁତୁହୁତୁ େହଇ ଜଳିବା ସୀତାନାଥ ବାବୁ ତା0 

ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର େଦଖୁଥିେଲ। େସପେଟ ଆକାଶେର େମଘ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ 

ସଯୂ�� ଉଦୟ େହାଇ ଆସୁଥିେଲ ପବୂ� ଦିଗବଳୟରୁ।  

 
(ଏକ ବ}ଳା କାହାଣୀ ରୁ अନୁପ�ାଣିତ ) 

अଧ�ାପକ, େରାଲାt ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ, 
ବ� ହK ପୁର, ଓଡିଶା 
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ଚାେରାଟି େଲାକଗ~ଚାେରାଟି େଲାକଗ~ଚାେରାଟି େଲାକଗ~ଚାେରାଟି େଲାକଗ~    
୧. େତନାଲି ରାମ (ଦiିଣ ଭାରତର େଲାକଗ~) 

 ଦiିଣ ଭାରତର େତନାଲୀ ଗଁାେର େତନାଲୀ ରାମ େବାଲି ଜେଣ 

ବାଳକ ଥିଲା େକହି ଜେଣ ସନ� �ାସୀ0 କହିବା अନୁସାେର େସ 

କାଳିମHିରେର ବସି ମା’0ର ଲେi ଜପ କଲା କାଳି ମା’ ତା’ପ�ତି ଖୁସି େହାଇ  ସହସ� 

ମୁହଁ ଓ ଦୁଇଟି ହାତ ସହ ପ�କଟ େହେଲ ମା’0ୁ େଦଖି େତନାଲୀରାମ ଭୟ ନକରି ଖୁବ୍ 

େଜାରେର ହସିଲା 

 ଫଳେର ମା’ କାଳୀ ଆ�ଯ�� େହାଇ ତାକୁ ପଚାରିେଲ, “କିେର! େମାର ଏଭଳି 

ବିକଟାଳ ରୂପ େଦଖି ଭୟଭୀତ ନ େହାଇ ଏେତ େଜାରେର ହସୁଛୁ କାହ^କି?” 

 େତନାଲୀ ପବୂ�ପରି ହସି ହସି କହିଳା, “େହ ମା! ଆପଣ0ୁ ଯଦି େକେବ ଥtା / ସ�z 

େହବ, େସେତେବେଳ ଦୁଇହାତେର ହଜାେରଟା ନାକକୁ େକମିତି େପାଛିେବ?” 

 େତନାଲୀ ରାମର ତା�ଲ�ଭରା କଥା ମା’େକ� ାଧିତ େହାଇ କହିେଲ, “ତୁ େମା 

ବିକଟାଳ ରୂପ େଦଖି ହସୁଛୁ, ଯା ଆଜିଠୁ ହସିବା େତାର କାଯ�� େହବ, ତୁ ବିକଟ େହବୁ” 

 ବିକଟ କବି - ଏହା ଏକ ବିେଲାମ ଶ«, ଡାହାଣରୁ ପଢ଼ିେଲ ଯାହା ବାମରୁ ପଢ଼ିେଲ ବି 

େସଇୟା ହୁଏ  

 ସମୟକ�େମ େତନାଲୀ ରାମ ବିଜୟନଗର ରାଜ ଦରବାରେର ମହାରାଜା କୃ{ଚH�  

େଦବରାୟ0ର ପରାମଶ�ଦାତା ଭାେବ େଶଷ ଜୀବନ ଯାଏ ବିକଟ କବି େହାଇ କାଯ�� 

ସୁଧାଂଶୁ ଦି� େବଦୀ 
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ତୁଲାଇଥିେଲ 

୧. अପ�ସନ�  (କାଶK ୀରର େଲାକଗ~) 

 ଜେଣ େଲାକ अଖରୁଟ୍ ଗଛତେଳ ବସିଥାଏ, ନିକଟେର କଖାରୁ ଲତା ମାଡ଼ି ଗଛ 

ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ, େସଥିେର ମଧ� କଖାରୁ ଫଳିଥାଏ େଲାକଟି अଖରୁଟ ଫଳକୁ େଦଖି 

ବଡ଼ अପ�ସନ�  ଭାବେର କହିଲା, “େହ ଭଗବାନ! ତୁମଭଳି ମଖୂ � ଏ ଦୁନିଆେର େକହି 

ନାହାqି ଏେତବଡ଼ ଗଛେର ଏେତ େଛାଟ ଫଳ अଥଚ େଛାଟ ଲତାେର ଏେତବଡ଼ ଫଳ! 

ଯଦି ଏହି ବିଶାଳ ବୃiେର କଖାରୁ ଭଳି ଫଳ ଫଳିଥାqା ଆଉ ଏଇ ଲତାେର अଖରୁଟ୍ 

େହଉଥାqା, ତା େହେଲ ତୁମ ବୁ�ିକୁ ମଁୁ ତାରିଫ୍ କରିଥାqି” 

 ଠିକ୍ େସଇ ସମୟେର େଗାେଟ अଖରୁଟ୍ େଲାକଟିର ମୁtେର ପଡ଼ିଲା େସ ଚମକି 

ଉଠି କହିଲା, “ପ�ଭୂ! ତୁମ ସଜ�ନା ସବୁ ଠିକ୍ ଯଦି ଏେତ ଉ�ରୁ କଖାରୁଟା େମା ମୁtେର 

ପଡ଼ିଥାqା...!! ତୁମ ବୁ�ି ଓ ଦୟା ସମd0 ପାଇଁ अପାର अେଟ” 

୩. ନଦୀେର ଚାଲିେଲ (ବ}ଳା େଲାକଗ~) 

 ଜେଣ ସାଧୁ ଗ}ାନଦୀ କୂଳେର ଧ�ାନେର ବସିଥାqି, ତା0ୁ ପ�ଭାବିତ କରିବାକୁ 

अନ�ଜେଣ ସାଧୁ େସ କୂଳରୁ ପାଣି ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ତପସ�ାରତ ସାଧୁ0 ନିକଟକୁ 

ଆସିେଲ 

 ପ�ଥେମ େସ ସାଧୁ0 ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “େମା ଚମ�ାର େଦଖିେଲ ତ! କିପରି 

ମଁୁ ପାଣି ଉପେର ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ପାର େହଲି” 

 “ହଁ େଦଖିଲି! ବଡ଼ ଚମ�ାର, େହେଲ େସ ବିଦ�ା ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଶିiା 

କରିଥିେଲ?” ତପସ�ାେର ବସିଥିବା ସାଧୁ ପ�ଶ�କେଲ 
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 “ଦୀଘ� ୧୨ ବଷ� ହିମାଳୟର ପବ�ତ ଶିଖରେର ମଁୁ ତପସ�ା କରିଛି, ତା ସହ 

କି�ୟାେଯାଗ अଭ�ାସ କରିଛି ସ�ାହେର ମାତ�  ଥେର େଭାଜନ କରିଛି ଏେତ ସବୁ ପେର 

ସି�ି ହାସଲ କରିପାରିଛି” ଆଗlକ ସାଧୁ ଜଣାଇେଲ 

 ତପସ�ାେର ବସିଥିବା ସାଧୁ ହଠାତ୍ କହିେଲ, “ଆଛା େସ ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ 

କାହ^କି ଏେତ କ� କରୁଥିେଲ? ନାଉରିଆକୁ ଟେ0 କି ଦି ଟ0ା େଦଇଥିେଲ େସ ଘାଟରୁ 

ଆଣି ଏ ଘାଟେର ଛାଡ଼ି େଦଇଥାqା” 

୪. େଲାକଗ~ର ମହc�  ( ଦiିଣ ଭାରତର େଲାକଗ~) 

 ଜେଣ ବୁଢ଼ୀ ଗାଢ଼अoାରେର େଗାେଟ ଗଳି ରାdାେର କିଛି େଖାଜୁଥାଏ, ଜେଣ ପଥିକ 

ତାର ଏଭଳି କାଯ�� େଦଖି ପଚାରିଲା, “କଣ େଖାଜୁଛ ମାଉସୀ? କିଛି ହଜିଯାଇଛି କି?” 

 ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, “ହଁେର ପୁअ େମା ତାଲାଟା ହଜିଯାଇଛି, ସଂଜରୁ େଖାଜୁଛି େଯ 

ମିଳୁନି” 

 “ତାଲା େକାଉଠି ପେକଇଛୁ େତାର ମେନ अଛି?” ପଥିକ ପଚାରିଲା 

 “ନା, କିଛି ମେନ ପଡୁନି େବାେଧ ଘେର ପେକଇଥିଲି” 

 “ଘେର ପେକଇଛୁ, अଥଚ ଏ अoାର ଗଳିେର େଖାଜୁଛୁ?” 

 “ଘର ଭିତେର ଖୁବ୍ अoାର, େମା ଦୀପେର ବି େତଲ ନାହ^ ଏଠି ଗଳିେର ଜଳୁଥିବା 

ବତୀେର େମା ତାଲା େଖାଜୁଛି” 

 ବୁଢ଼ୀର କଥା େଯେତ ଆ�ଯ�� ଥିଲା, ତାର ତାଲା େଖାଜିବା ପ�ସ} େସେତ 

େରାମା�କର୍ ମେନ େହଉଥିଲା ପଥିକକୁ 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨, ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ((((? ? ? ? ))))    
େମା : ୯୪୮୨୦୧୬୨୬୦ 

 ଥେର ଆେମ େବ}ାଲୁରୁ ଠାରୁ େଟ�ନେର ଓଡିଶା ଯାଉଥିଲୁ I 

କ%ାଟ�େମ�େର ସମେd ଓଡ଼ିଆ ଯାତ� ୀ ଥିେଲ I ଆଖ ପାଖ ବଥ�େର 

ବସିଥିବା ଯାତ� ୀ0 ସହ ସାମାନ� ପରିଚୟ େହାଇ ଯିବା ପେର ସମେd ନିଜକୁ ସହଜ 

अନୁଭବ  କରୁଥିେଲ I ମାତ�  ଚବିଶ ଘ�ାର କଥା I ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଗପିବା ଜରୁରୀ 

ଥିଲା I  

 ଜେଣ ବୟ> ଯାତ� ୀ କଥା ଆର  କେଲ - “ଆ¤ା ଏ େଦଶର अବ�ା ଯାହା େହଲାଣି, 

େଟ�ନେର ଯାତ� ା କରିବା ସୁରiିତ ମେନ େହଉନି I ଆେମ ଖାଲି ଭଗବାନ0 ଭରସାେର 

ଯାତ� ା କରୁଛୁ I” 

 अନ� ଜେଣ ଯାତ� ୀ କହିେଲ - “ଠିକ କହିଛqି ଆ¤ା I ଆମ ରାଜ�ର अବ�ା ଏମିତି 

େଯ ଆମ ଗ�ାମ अ�ଳେର େଛାଟ ଡା�ରଖାନାଟିଏ ମଧ� ନାହ^, େଲାକମାେନ େକବଳ 

ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ବ�ି ରହିଛqିI”  

 ପବୂ� ଯାତ� ୀ କହିେଲ - “ମଁୁ ଜେଣ अବସରପ�ା� अଧ�ାପକ I ବc�ମାନ ସହର ଛାଡି 

ନିଜ ଗ�ାମେର ରହୁଛି I ଭାବିଥିଲି ସହରର ପ�ଦୂଷଣ ଓ େକାଳାହଳଠାରୁ ଦୂରେର ରହି 

ଶାqିେର ଜୀବନ କଟିଯିବ I ପୁअ େବାହୂ େବ}ାଲୁରୁେର ରହି ଚାକିରି କରୁଛqି I ବଷ�େର 

ଦୁଇ ଚାରିଥର ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ I ଗ�ାମର ପରିେବଶ ଆଉ ଆଗଭଳି ନାହ^ I 

ବାଲK ୀକି ନାୟକ 
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େସଠାେର ମଧ� ଗଛ ଲତା ସବୁ କାଟି ନିମ�ୁଳ କରି ସାରିେଲଣି I ଗାଆଁ େଟାକା0 ଦ©ାରା 

ବଷ�କୁ ତିନି ଚାରିଟା ପଜୂା ମtପ ସଜା ହୁଏ I ପଜୂା ପାଇଁ ଚାHା େଦବା ବାଧ�ତା ମଳୂକ I 

ପଜୂା ଦିନ ଗୁଡିକେର ଲାଉଡ଼ ¡ିକର ଲେଗଇ अଶ�ାବ� ଭଜନ ଓ ସିେନମା ଗୀତ 

ବଜାଉଛqି େଯ ମଣିଷ ଟିକିଏ ଶାqିେର େଶାଇ ପାରିବନି I ଧ©ନି ପ�ଦୂଷଣ କଥା କାହାକୁ 

କହିେଲ, େକହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହ^ I ସମେd େତଣୁ ଭଗବାନ0  ଭରସାେର ବ�ୁଛqି I” 

 ପାଖେର ବସିଥିବା ଜେଣ ଯୁବକ ମଁୁହ େଖାଲିେଲ - “େଦଶେର େଯେତ अବ�ବ�ା 

ଚାଲିଛି ସବୁ ଆମର ଭ� � ରାଜେନତା0 େଯାଗୁ I କୃଷକମାନ0 ସମସ�ା, ଶ�ମିକମାନ0 

ସମସ�ା, ଶିiା େiତ� େର ସମସ�ା, ସ©ା�� େiତ� େର ସମସ�ା ସବୁ କିଛି େସମାନ0 

अପାରଗତାର ପରିଣାମ I ସମେd ନିରୁପାୟ େହାଇ ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ହ^ କାଳ 

କାଟୁଛqି I”  

 ମଁୁ ସମd0 ମqବ�କୁ ନିରବେର ଶୁଣୁଥିଲି I େମାର େହତୁବାଦୀ ମନ ଟିକିଏ ଖୁଜୁ 

ବୁଜୁ େହଲା I ମଁୁ କହିଲି - “ଆପଣମାେନ ସମେd େମାେତ iମା କରିେବ, େମାର େକେତାଟି 

ପ�ଶ�ର ଉcର ଦିअl I” ସମେd େମାେତ ପ�ଶ�ବାଚୀ ଦୃ�ିେର ଚାହ^େଲ I ମଁୁ ପଚାରିଲି - 

“ଆପଣମାେନ ସମେd ଭଗବାନ0ୁ ବିଶ©ାସ କରୁଛqି ତ?” 

 ସମେd ଏକ ସ©ରେର କହିେଲ - ‘ହଁ’ 

 ମଁୁ ପଚାରିଲି - “କରି କରାଉଥାଏ ମୁହ^, େମା ବିନୁ अନ�ଗତି ନାହ^ I अଥ�ାତ ସବୁ କିଛି 

ଭଗବାନ ହ^ କରୁଛqି I ଏହି ଆ� ବାକ�ଟି ଠିକ ନା ଭୁଲ?” 

 ସମେd ହୁଏତ ଟିକିଏ ଚିqାେର ପଡିଗେଲ I େକହି କିଛି ଉcର େଦେଲ ନାହ^ I    

 ମଁୁ େସମାନ0ର ନିରବତାର ସୁେଯାଗ େନଇ ଏଥର ପଚାରିଲି - “ଭଗବାନ ସବ� 
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ଶ�ିମାନ, ସବ�¤ ଓ ମ}ଳମୟ େବାଲି ମାନୁଛqି କି ନାହ^?” 

 ସମେd ପୁଣି କହିେଲ - “ହଁ ମାନୁଛୁ I” 

 ମଁୁ ଉ�ାହିତ େହାଇ କହିଲି - “ତା'େହେଲ ଆପଣମାେନ ସରକାର ଓ ରାଜେନତା 

ମାନ0 अବ�ବ�ା େଦଖି ଚିqା କରୁଛqି  କାହ^କି ଏବଂ ଏେତ ଦୁଃଖୀ େହଉଛqି କାହ^କି? 

ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ସମେd अଛqି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା I ଭଗବାନ ସମd0ର ମ}ଳ 

କରିେବ I”  

 େମାର ଉcର ଶୁଣି ସମେd ପର¡ରକୁ ଚାହ^େଲ I କ'ଣ କହିେବ ହୁଏତ 

ଭାବୁଥିେଲ ?  

 अଧ�ାପକ ଜଣକ କହିେଲ - “ଆପଣ ଯାହା କହୁଛqି ଠିକ େଯ େହେଲ ଭଗବାନ କ’ଣ 

ନିେଜ ଆସି ବ�ବ�ା ଠିକ କରିେଦେବ? ମଣିଷର ବି ତ କିଛି କc�ବ� अଛି I ମଣିଷ ତା’ର 

କc�ବ� ନ କରି ଖାଲି ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ବସି ରହିେଲ କ’ଣ ବ�ବ�ା ସୁଧୁରିଯିବ?” 

 ମଁୁ କହିଲି - “ଠିକ କହିେଲ ଆପଣ I ମଣିଷ ନିଜର ଉଚିତ କc�ବ� ନ କରି, 

ତଥାକଥିତ ଭଗବାନ ଉପେର ଭରସା କରୁଥିବାରୁ କିଛି ମଧ� ସୁଧୁରି ପାରୁନି I ଗଣତ� 

େଦଶେର ଆେମ ହ^ ତ େନତାମାନ0ୁ େଭାଟେଦଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଠାଉଛୁ I 

େସେତେବେଳ ଆେମ ଭଲ େଲାକଟିଏ ବାଛି ପାରୁନୁ କାହ^କି? ଯଦି ଖରାପ େଲାକକୁ ଆେମ 

ବାଛିବା େତେବ ସରକାର ଭଲ େହବ କିପରି?  

 ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ଚିqା କରl - ଆମର ଧାମzକ ବିଶ©ାସ େଯାଗୁ ଭାରତର ପ�େତ�କ 

ଗ�ାମେର େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ଦୁଇଟି ମHିର ନିମ�ାଣ କରିବାପାଇଁ, େଲାକମାେନ ମୁ�ହdେର 

ଧନ ଦାନ କରୁଛqି କିl େସହି ଗ�ାମର ଭ}ା ରାdାଟିର ମରାମତି ପାଇଁ, ଭ}ା ଚାଳଘେର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     145 

ଚାଲୁଥିବା ପିଲା0 ବିଦ�ାଳୟ ପାଇଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ�ବ�ା ପାଇଁ କି�ା ସ©ା�� େକH�  

ପାଇଁ େକହି ଟ0ାଟିଏ ମଧ� ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାqି ନାହ^ I କୁହqି - ଏସବୁ ସରକାର0ର 

କାମ, ଆେମ କାହ^କି ଖ�� କରିବୁ?” 

 େସମାେନ ବୁଝି ପାରୁନାହାqି େଯ ମHିରେର ଖ�� କେଲ, ଯଦି କିଛି ଫାଇଦା େହବ 

ତାହା ମୃତୁ� ପେର ହ^ ସ©ଗ� (?) ଲାଭେହବ I େହବ କି ନାହ^ ତାହା ମଧ� ନି�ିତ ନୁେହଁ I 

କିl ବ�ିଥିବା େବେଳ ରାdା, ବିଦ�ାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଡା�ର ଖାନାେର ଖ�� କେଲ 

ସମd0ର ଜୀବନ ସୁଖମୟ େହବ I େସହିଭଳି ସହରେର ଲi ଲi ଟ0ା ଖ�� କରି 

େଦବୀ େଦବତା0ର େମଢ଼ ଲଗାଇ େଯଉଁ ଧନ ଖ�� କରୁଛqି, ତାହା ଦ©ାରା ସାଧାରଣ 

ଜନତା0 କ’ଣ ଫାଇଦା େହଉଛି ? ଓଲଟା ଧ©ନି ପ�ଦୂଷଣ, ପରିେବଶ ପ�ଦୂଷଣ ଓ ନଦୀ ବା 

େପାଖରୀର ଜଳ ପ�ଦୂଷଣ େହଉଛି I େସହି ଧନେର େସହି ସାହି ବା ଗଳିର अେନକ 

ଜନହିତକର କାମ େହାଇପାରqା I କିl ପଜୂାପାଇଁ ଦାନ େଦଉଥିବା େଲାକ ଏଥିପାଇଁ 

େଦେବ ନାହ^ I େସମାେନ ବି େସହି କଥା କୁହqି - ‘ଏସବୁ ପ�ଶାସନର କାମ, ଆେମ କାହ^କି 

ଖ�� କରିବୁ?’ େସମିତି अସ©ା��କର ପରିେବଶେର, ନାନା ପ�କାର  अସୁବିଧାେର, ବଷ� ବଷ� 

ଧରି ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ� େହଉଛqି ସିନା କିl ନିଜ ଖ��େର ନିଜ अ�ଳକୁ 

ସୁଧାରିବାକୁ େକହି ଚାହଁାqି ନାହ^ I ନିଜର େଦାଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁହqି - ‘ଆେମ ତ 

ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ବ�ିଛୁ I’ 

 ଜେଣ ବoୁ0 ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି - ଜେଣ ଭାରତୀୟ ବାବୁ ଆେମରିକା ଗd ସମୟେର 

ଉଡାଜାହାଜେର ଜେଣ ନାdିକ  ଇଂେରଜ େଲାକ0 ପାଖେର ବସିଥିେଲ I ଭାରତୀୟ ବାବୁ 

ତା0ୁ ପଚାରିେଲ - ଆପଣ ଭାରତ ଭ� ମଣ अନୁଭୂତି ସ%କ�େର କିଛି କହିେବକି ? େସ 
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ଉcର େଦେଲ - ମଁୁ ଜେଣ ନାdିକ (An Atheist) କିl ଭାରତ ଭ� ମଣ କରିବା ପେର ମଁୁ 

ଭଗବାନ0ୁ ବିଶ©ାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି I ଭାରତୀୟ ବାବୁ ଉ�ାହିତ େହାଇ ପୁଣି ପଚାରିେଲ - 

ଆପଣ କାହ^କି ଏପରି କହୁଛqି? େସ ଉcର େଦେଲ - ଏହି େଦଶେର ସବୁ ପ�କାର 

अବ�ବ�ା ଥାଇ ମଧ� ଏେତ ବଡ଼ ଗଣତାqି� କ େଦଶ ଭଗବାନ0 ଭରସାେର ଚାଲିଛି I ଏହା 

କ*ଣ ଭଗବାନ0ୁ ବିଶ©ାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ� ନୁେହଁ ? ଭାରତୀୟ ବାବୁ ଜଣକ ଏଭଳି 

ଉcର ଶୁଣି ମନେର ଗବ� अନୁଭବ କରୁଥିେବ, କି ଲ§ା अନୁଭବ କରୁଥିେବ ମଁୁ କହି ପାରିବି 

ନାହ^ I  
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ସରି ସାର୍ ସରି ସାର୍ ସରି ସାର୍ ସରି ସାର୍ ((((ଏକା0ିକାଏକା0ିକାଏକା0ିକାଏକା0ିକା))))    
(ଭୂମିକାେର ଦୀପକ, ରବିନ୍, ମଧୁକ® ଓ ପ�ାଚୁଯ�� ଚାHା ଆଦାୟକାରୀ, 

ମେହଶ�ର ବାବୁ, ପଥିକ ଗାଡି ଆେରାହୀ, ଏସ. ଆଇ. ସତ�ାନH ସାର୍ 

ଏବଂ କେନ�ବଳ ଦୀନାନାଥ ) 

ପ�ଥମ ଦୃଶ�  

(ମ�କୁ ଆେଲାକ ଆସିବାରୁ େଦଖାଗଲା ବ�d ବହୁଳ ସହରର ରାଜ ରାdା, ଏକ ଛକ 

�ାନେର େଦାକାନ ବଜାର। ହାତେର ରସିଦ୍ ବହି ଧରି ଠିଆେହାଇ ପଥିକମାନ0ଠାରୁ 

ଚାHା ଆଦାୟ କରୁଥାqି)  

ଦୀପକ - (ସାମ�ା ଆଡୁ ଆସୁଥିବା କାରଟିକୁ ହାତ େଦଖାଇ अଟକାଇଛି, ଗାଡି ସାଇଡ୍ େର 

ରଖି ଓହE ାଇଛqି ମେହଶ�ର ବାବୁ)  

ମେହଶ�ର ବାବୁ - ଏ କଣ େହଉଛି? େମା ଗାଡି अଟକାଇେଲ କାହ^କି? 

ଦୀପକ - କିଛି ନାହ^ ସାର୍, ଆେମ ଦୁଗ�ା ପଜୂା ଚାHା ଆଦାୟ କରୁଛୁ।  

ମେହଶ©ର ବାବୁ - ତ! ଏଇଥି ପାଇଁ ଯାକୁ ନାହ^ ତାକୁ ବାଟେର अଟକାଇବ। 

ରବିନ୍ - (ଆଗକୁ ଆସି) ସାର୍ ଆପଣ0ୁ ନ अଟକାଇେଲ ଆେମ ଚାHା ଆଦାୟ କରିବା 

େକମିତି?  

ପ�ାଚୁଯ�� - ଆେର ସାର୍ ବ�d ଥିେବ, ଛାଡ।  

ସାର୍ ଆପଣ ମାତ�  ୫୦୧ ଟ0ା ଦିअl, ଏଇ ରସିଦ୍ ରଖl। 

ମେହଶ©ର ବାବୁ - କଣ େହଲା ୫୦୧ ଟ0ା, ଏଇଟା ଚାHା ଆଦାୟ ନା ଜୁଲୁମ୍। ତେମ 

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 
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େବାଧ୍ହୁଏ ଜାଣିନ ଏଇଟା େବଆଇନ୍ କାମ   

ମଧୁକ® - ସାର୍, ଏେତ ଲିଗାଲ୍ ଫିଗାଲ୍ ଆେମ ଜାଣୁ ନା, ଆମର ଚାHା ଦରକାର। ଆପଣ 

େଦେବ ଆଉ ଆେମ େନବୁ। अଯଥା ଝାେମଲା କରl ନାହ^। ଶୀଘ� ଦିअl।  

ମେହଶ�ର ବାବୁ - ଜମାରୁ ମଁୁ େଗାଟାଏ ଟ0ା ବି େଦବିନି, କଣ କରିବାର अଛି କର (ଗାଡି 

ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ�ତ) 

ରବିନ୍ - ଆେବ ଏଇଟା ଭାରି ଗିଧ ବୁଢାଟା, ଏ ପରା କାହାକୁ ଦିହର ମଳିଟିେକ ଦିଏ ନାହ^।  

ଦୀପକ - ହଉ, ଠିକ୍ अଛି, େଦଖି େନବା। 

ମେହଶ©ର ବାବୁ - (େଫରି ଆସି) କଣ କହିଲ, କଣ କହିଲ, େଦଖି େନବ, କଣ େଦଖିବ 

େଦଖ। ଏମିତି ଧମକ୍ କଣ େଦଉଛ? ଧମକ୍ େଦେଲ ଭାବୁଛ ମଁୁ ୫୦୧ ଟ0ା େଦଇ େଦବି, 

ନୁେହଁ। ଆେର ତୁେମମାେନ ପୁରାପୁରି ବଦମାସ ଗୁଡାକ। କିଛି ଭଲ ବ�ବହାର ଜାଣିନ। 

ମଧୁକ® - (ବ�} କରି) ଆେର ସାର୍ ଜାଣିଛqିେର ଆେମ ବଦମାସ୍ ପିଲା ଆମ 

େକେର�ାର ଢିଲା। (ସମେd ବିଦ� �ପ କରି ହସିେଲ ) 

ଦୀପକ - ଆେର ଜାଣିେଲ େକେତେବେଳ, ରହ ରହ କାଲି େଯେତେବେଳ ତା0 ଝିअ 

କେଲଜ୍ ଆସିବ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଜାଣିେବ ଆେମ େକେତ ଖରାପ। 

ମେହଶ©ର ବାବୁ - (ଦୀପକ ଗାଲେର ଶ� ଥାପଡ୍ ମାରି)   ବଦମାସ୍ କଣ ଭାବିଲ, େମା 

ଝିअକୁ ଖରାପ୍ ବ�ବହାର କରିବ, କିଡ଼ନାପ୍ କରିବ... ଜାଣିଛ ମଁୁ କିଏ ?  

ରବିନ୍ - ହଁ, ଆପଣ ପ�ଧାନମ�ୀ ନା ମୁଖ�ମ�ୀ, ପୁରା ବିଶ� ପ�ସି� େଯ ଆେମ ଜାଣିନୁ, 

ଏେବ ଜାଣିବା। 

ମେହଶ©ର ବାବୁ - ଠିକ୍ अଛି, େମାେତ ଜାଣିବ ତ? ରୁହ ତୁମର ଚାHା ଆଦାୟ ଛଡାଉଛି। 

ଚାHା ନାଆେର େଦବାେଦବୀ0ର 1ାହି େଦଇ अନ�ାୟ ଭାେବ େଲାକ0ୁ ଠକୁଛ ଆଉ 
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େସହି ଟ0ାେର ମଦ ମାଂସ େଭାଜିକରି ଖାଉଛ। ଏେବ େଦଖା େହବ ଥାନା अବା 

େକାଟ�େର...  

(ରାଗ ତମ ତମେର ଗାଡି ସ୍ଟାଟ୍ କରି ଚାଲିଗେଲ ) 

ମଧୁକ® - ଆେବ, ସତେର େସ େଲାକଟା କିଏ? 

ରବିନ୍ - ମଁୁ ଜାଣିନି। ଛାଡ୍, ଯିଏ େହେଲ େହଉ ଆମର େଢା...  

ପ�ାଚୁଯ�� - ରବିନ୍, କଥାଟାକୁ େସମିତି ହାଲୁକା ଭାେବ େନ ନା, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ େହବ େସ 

କିଏ? (େନପଥ�ରୁ, ଆେର ସବୁ ମଲେର, କାହା ସାଥିେର ପ}ା େନଉଛ, ଜାଣିଛ େସ 

କିଏ? େସ ପରା ଆମ ତହସିଲଦାର, ନୂଆ ଆସିଛqି, ଭାରି �ି��୍ େଲାକ)  

ସମେd - ଏଁ (ଆ�ଯ��େର) କଣ େହଲା ତହସିଲଦାର...  

ମ� अoାର  

ପରବc�ୀ ଦୃଶ�  

(ମ�େର ଆେଲାକିତ େହଲା ପେର େଦଖା ଗଲା ଥାନା, अଫିସ୍ ସାଜସ§ା। ବସିଥାqି ଏସ୍. 

ଆଇ. ସତ�ାନH ସାର୍। ଆସିଛqି କେନ�ବଳ ଦୀନନାଥ)  

ଦୀନନାଥ - (ସାଲୁ�ଟ୍ ମାରି)  ସାର୍ େସମାେନ ଆସିଛqି।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - େକଉଁମାେନ...  

ଦୀନାନାଥ - ସାର୍ େସହି ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ, େଯଉଁମାେନ ଚାHା ମାଗି ତହସିଲଦାର ସାର0ୁ 

ହଇରାଣ କରୁଥିେଲ।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଓେକ, ଠିକ୍ अଛି। ତା0ୁ ଆସିବାକୁ କୁହ।  

(ଦୀନନାଥ ସାଲୁ�ଟ୍ ମାରି ଗଲା ଓ ତା0ୁ େନଇ ଆସି ପୁଣି ସାଲୁ�ଟ୍ ମାରି ପାଖେର ଠିଆ 

େହଲା)  
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ସତ�ାନH ସାର୍ - (ହାତେର ରୁଲ୍ ବାଡି ଧରି) କଣ ସାର୍ ମାେନ ଆସିଗେଲ। ଭାରି 

ଦାଦାଗିରି କରୁଛ। ଜୁଲୁମ୍ କରି ଚାHା ଆଦାୟ କରୁଛ।  

ସମେd - ଆମର ଭୁଲ୍ େହାଇଛି ସାର୍।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଦୀନାନାଥ ଏମାନ0ୁ ହାଜତ୍ ଭିତେର ପୁରାअ। 

ପ�ାଚୁଯ�� - ସାର୍ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିअl, ହାଜତ୍ ଭିତରକୁ ନିअl ନାହ^। ଆମର ଲାଇଫ୍ 

ମଡର୍ େହାଇ ଯିବ, ଆେମ ପାଠ ପଢିଛୁ।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଚୁପ୍, ବଦମାସ୍, କଣ କହିଲା ପାଠ ପଢିଛୁ, ହଇେର ଏଇ (ପାଖକୁଆସି) 

କି ପାଠ ପଢିଛୁ, ରାdା ଘାଟେର େଲାକ0ୁ ଡେରଇ ଧମେକଇ ବଟି ଆଦାୟ କରିବ ନାହ^। 

(ଚାରି ଜଣ0ୁ ପିଟିପିଟି) ପର ଝିअକୁ କେମ� ମାରିବ, ମିସ୍ ବିେହବ୍ କରିବ ନାହ^। ଆଜି 

ତୁମକୁ ପିଟି ତୁମର ଗୁtାଗିରି ଛେଡଇ େଦବି।  

ମଧୁକ® - ସାର୍ ଆମ କଥା ଟିେକ ଶୁଣl, ଆମକୁ େଗାରୁ ଗାଈ ପରି ମାରl ନାହ^। ଆେମ 

ମାନୁଛୁ ଆମର ଭୁଲ୍ େହାଇଛି।  

ରବିନ୍ - ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକି ଏମିତି ବାେଡଇବାଟା ଉଚିତ େହଉନି ସାର୍। ହଁ 

ଆେମ ଭୁଲ୍ କରିଛୁ, ଏମିତି ପିଟିେଲ କଣ ଆେମ ବଦଳି ଯିବୁ? କହି ପାରିେବ ସାର୍, 

ଆପଣମାନ0 ପରି େପାଲିସ୍ ଠାରୁ ମାଡ ଖାଇ ଆଜି ପଯ��q ବଦଳିଛqି େକେତ, ନା ସାର୍ 

କହିପାରିେବ ନାହ^। େକହି ବଦଳି ନାହଁାqି ବରଂ ଡକାୟତ ସାଜିଛqି,ସ�ାସବାଦି 

ସାଜିଛqି। 

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, େସ ସିେନମା ଡାଇଲଗ୍ ବHକର। ଏମିତି ମଁୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି।  

ମଧୁକ® - ବହୁତ ଶୁଣି ଥିେବ ସାର୍, େସହି ସିେନମା ଡାଇଲଗ୍ ତ ଆମରି ପରି େକହି 

େଲଖୁଛି େକହି କହୁଛି। ଏ ସବୁ ଏମିତି ଘଟଣାକୁ ବେଢଇବା ପାଇଁ ନୁେହଁ ବରଂ କେମଇବା 
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ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଆଁେର କୁଟା ପକାଉଛqି। ଆମକୁ ଉପହାସ କରୁଛqି  । 

ଦୀପକ - ଆମକୁ ଛତରା ଭାବl ନାହ^ ସାର, ଆେମ ବି अେନକ ପାଠ ପଢିଛୁ। ଭାଗ� ସାଥ୍ 

େଦେଲ ଆେମ ବି ବଡ ବଡ ପଦବୀର अଧିକାରୀ େହାଇପାରିବା।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଠିକ୍ अଛି ଆସ, ବସିବା ଆେଲାଚନା କରିବା।  

ପ�ାଚୁଯ�� - ଧନ�ବାଦ ସାର, ଆମ ମଜବୁରି ବୁଝl। ଆେମ ଶିiିତ େବକାର, ବାପା ମାଆ 

ଉପେର ଏେବ ବି େବାଝ।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ତୁେମମାେନ ଏେତ ବୁଝାମଣାର େହାଇ ଏମିତି କଲ କାହ^କି? 

ରବିନ୍ - ଆମକୁ ଆମ ସାହିର କିଛି େନତୃ�ାନୀୟ ବ��ି େଗାଟିଏ ଟାେଗ�ଟ୍ େଦଇଥିେଲ, 

ଚାHା ଆଦାୟ କରି େସତିକି େଦବା ପାଇଁ।  

ମଧୁକ® - ଆଉ ପରୂଣ ନ କେଲ ଆମ େକରିୟାର ଖରାପ କରିେଦେବ େବାଲି ଧମକ୍ ମଧ� 

େଦଇଛqି। 

ଦୀପକ - ଆମ अଜଣାତେର କଲ୍ ଡି� ଂ¢୍ େର ନିଶା ମିଶାଇ େଦଇଥିେଲ। ଆେମ ଠିକ୍ େର  

କହି ପାରୁନି, କଣ କଣ େହାଇଛି। 

ପ�ାଚୁଯ�� - ଆମକୁ େହଲପ୍ କରl ସାର୍। ଆେମ େଲାକାଲ୍ ପିଲା ନହୁଁ। ଏଠି େମସ୍ କରି 

ଆେମ ପରୀiା େଦବାପାଇଁ ପଢାପଢି କରୁ। ଏଠି ଆଉ ଆେମ ରହିବୁ ନାହ^। ଆପଣ ଏ 

େକଶ୍ ଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦିअl ନ େହେଲ ଆେମ ବରବାଦ େହାଇଯିବୁ।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଠିକ୍ अଛି। ଏ ସବୁ ମଁୁ ଜାଣି ନଥିଲି। ତୁେମମାେନ ନିେଜ ସେଚତନ 

େହବା ଦରକାର, अନ� କାହା କଥାେର ଏମିତି  

ରବିନ୍ - ସରି ସାର୍,  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଏ ସରି ତୁମକୁ ସାରି େଦଇଛି। ଆେର ଆମ ଓଡିଆମାେନ ଏମିତି ସରି 
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ସରି ଆଉ େକେତଦିନ କହୁଥିବା। ନିଜ ଭୁଲ୍ ବୁଝି ପାରିଛ େସଇଟା ଯେଥ�। ମଁୁ ତୁମ 

ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ସାର୍ 0ୁ କହିବି ଏଥରକ ପାଇଁ ତୁମକୁ iମା କରିେବ। େସ ରାଜି 

େହାଇ େକଶ୍ ଟାକୁ ଉଠାଇେନେଲ େହଲା।  

ଦୀପକ - ଆେମ ତା0 ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ େସ ନ ଥିେଲ।  

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଠିକ୍ अଛି, ସାର୍ 0ୁ ମଁୁ ତୁମ ତରଫରୁ କହିବି, ଶୁଣ ଏେବ ଆଉ ଏମିତି 

ବାେଜ ଧHାେର ମନ ନ େଦଇ ନିଜ ଉପେର ଧ�ାନ ରଖ। ଭଲ ମଣିଷ ହୁअ।  

ପ�ାଚୁଯ�� - ଥ�ା0୍ ଇୟୁ ସାର୍। 

ସତ�ାନH ସାର୍ - ପୁଣି ଇଂରାଜୀ, ମେନରଖ ଆେମ େଯେତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିେଲ ବି 

ଓଡିଆେର କହିବା। ଆମ ମାତୃଭାଷାର େଟକ ରଖିବା।  

ସମେd - ସରି ସାର୍,  

ସତ�ାନH ସାର୍ - (ହସି, ରୁଲ୍ ବାଡି ଉଠାଇ ) ପୁଣି େସହି ସରି, ଆେର ଏଣିକି ଓଡିଆ କୁହ 

ଓଡିଆ ହୁअ। ଆମ ଓଡିଆ ଭାରି ବଢିଆ।  

ସମେd - iମା କରl ଆ¤ା। 

ସତ�ାନH ସାର୍ - ଠିକ୍ अଛି। ସାର୍ ଆସିେଲ ଡାକି ପଠାଇବି, ତୁେମମାେନ ଆସିପାର  । 

ସମେd - ଧନ�ବାଦ ଆ¤ା, ଆସୁଛୁ ନମ>ାର  । 

     ( କ�େମ ମ� अoାର େହାଇ ଆସିଲା)  
  େକାହି, ଗଡିଆ, ମୟରୂଭ�  

   ଦୂରଭାଷ-୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ସୁଖ େଖାଜାସୁଖ େଖାଜାସୁଖ େଖାଜାସୁଖ େଖାଜା    
େଦଖ, ମଁୁ େକମିତି ଖୁସୀ ପାଳୁଛି! 

ତୁେମ ଯାଚି େଦଇଥିବା ଦୁଖଃକୁ 

ଗ�ହଣ କରି ସୁଖ େଖାଜିଛି। 

ତୁେମ ସୁଖ େଖାଜି େଖାଜି ଖୁବ୍ େଦୗଡ଼ିଲ 

େଦଖିଲି, େଶଷେର ଥକି ପଡିଲ 

େସଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜକୁ  

ହେଜଇ େଦଲି ତୁମଠୁ ଗ�ହଣ କରିଥିବା 

ସମd ଦୁଃଖ ଭିତେର।। 

ହାତଧରି କଥାେଦଇଥିବା ନିଆଁର ସାiୀ 

ଆଗେର 

ସଂପକ� ବିନିମୟେର !! 

େସଇ ନିଆଁେର େପାଡ଼ିଗଲା ଆଶା ଆଉ 

ବିଶ©ାସ....।। 

ପୁ�ା�ଳୀ ପtା 

 

େପ�ମେର, େଧାକାେର, ନିଜକୁ େଖାଜୁେଖାଜୁ 

ହୃଦୟଟା “ପଥର” ପାଲଟିଗଲା! 

ପଥର େକେବ ନିଏକି ନିଶ©ାସ ?…।। 

ତୁମକୁ ମେନ ପକାଇବନି େବାଲି ମନକୁ 

କହିେଦଇଛି । 

ହୃଦୟେର ଖାଲିଯାଗା ନାହ^, େକହିଜେଣ ଘର 

କରି ବସିଛି । 

ବାଟେର ହାଟେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ  

ଯଦି େକେବ େଦଖାେହବ,େଦଖିଯିବ  

ଦୁଖଃ େର ବି ସୁଖେଖାଜି ବ�ିଛି ମଁୁ 

 “ ଆପଣା” ଭିତେର....!! 
 

ଆସି�ା� �ାଟି�ିକାଲ୍ अଫିସର 

ଯାଜପୁର 
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ବୟସର କୃ{ଚୁଡ଼ାବୟସର କୃ{ଚୁଡ଼ାବୟସର କୃ{ଚୁଡ଼ାବୟସର କୃ{ଚୁଡ଼ା    
ଉଜୁଡ଼ା अତୀତେର ବୟସର କୃ{ଚୁଡ଼ା ଗଭା 

େଖାଲି  

ମଁୁ େଖାଜି ବେସ, 

ମଉଳା ଫୁଲେର ସୁମଧୁର ବାସଟିକୁ 

 

ମୁ�ିର ସାନିଧ� ପାଇଁ 

ବାର�ାର ଉେପiିତ ଥିଲା େସ ପ�ାଣ 

 

ଭ� ମରର अକସK ାତ େଲଉଟାଣି ପେର  

ପଡିରହିଛି ପ�ାଣହୀନ ଶରୀରେଟ 

ବାସ େକଉଁଠୁ ଆସିବ କୁହ....? 

 

ଲିପିନ୍ ରାଉତ 

 

ସୁHରତା ତ େକେବଠୁ ଯାଇଛି 

କପ�ରୂକୁ ସା} କରି 

ଖାଲି ପଡିରହିଛି େସଇ 

କନା ଖtକ ଯାହା, 

ଆଉ େସ ସମୟ ନାହ^ 

କୂଳ ଖାଇ ବo ଏେବ ଭା}ିବା ଉପେର 

ପାଦ େମାର ଟଳ ମଳ ଟା}ରା ଭୂଇଁେର, 

 

ଧୀେର ଧୀେର ଖସି ଯାଉଛି 

ପୁନ�, େମା ମdକରୁ  

େସଇ ବୟସର କୃ{ଚୁଡା ।। 
ମଦନପୁର, େକHୁଝର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୧୨୩୧୬୭, ୭୦୦୮୯୮୦୧୯୬ 
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ଜାତିବାଦ ଛାଡ଼ିଜାତିବାଦ ଛାଡ଼ିଜାତିବାଦ ଛାଡ଼ିଜାତିବାଦ ଛାଡ଼ି    
ଜାତିବାଦ ଛାଡି ସରେବ ହସl, ବିଜୟ ଧ�ଜାର ତେଳ"..... 

 

ମୁ�ାକାଶ େକାେଳ ଲହେର ତି� ର}ା ବଖାଣି େଗୗରବ ଗାଥା  

ସ�ାଧୀନ ଭାରତ ବିଜୟ ଧ©ଜା' ଏ ଚରେଣ ନୂଆଁअ ମଥା 

ହଜିଛି େଗୗରବ ଲୁଚିଛି େବୖଭବ ଶାସକ ଆଜି େଶାଷକ 

अମଲୂ� ରକତ ଢ଼ାଳୁଛି େସୖନିକ ବିଷ ଆଦେର କୃଷକ ।। 

 

ସ�ାଥ�କୁ ଆଦରି ସ�ାଭିମାନ ବoା ଜନନୀ ସ�ାନ ବିକି 

ଜନନୀ ବି ଏଠି ନି��ୟ ସାଜିଛି ସqାନକୁ ତାର ଫି}ି 

ଆଦଶ�ବାଣୀକୁ ଧି³ାରୁଛି ମନ ଚାଲୁଛି अନୀତି ତାେଳ 

ମାନ ସନମାନ ବିକିରି ଚାଲିଛି अଥ� ଖ�� ଆଢୁଆେଳ ।। 

 

ମାତୃଭାଷା ଭୁଲି ବିେଦଶୀ ଭାଷାେର ଶିiା ପ�ତି ତିଆରି 

ସଂ>ୃତି ବିହୀନ ଶିiାକୁ ଆଦରି ଯୁବକ ଏଠି େବକାରୀ  

ଭାଷଣ ବାଜିେର ସରଇ ଦିବସ ତୁଛା ମିଛ ଆÏାଳନ 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ ଗଣ ମ�େର ଗାଆqି େଘାଷା "ଜନ ଗଣ ମନ" ।। 

ସେqାଷ ପ.ନାୟକ 
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କନ�ା ରତନକୁ ଚିହ� qିନି ଜେନ ବୃ�-ବୃ�ା ହୀନିମାନ 

अନ�ାୟ अନୀତି ସୀମା ଟପିଲାଣି ସହା ହୁअ ଜନା��ନ  

ସ�ରାଜ ସପନ  ଉେଭଇ ଯାଇଛି ନାହ^ ଆଉ ଭାତୃଭାବ 

ଉÐାନ ଆଳେର ଶାସକ ଗଢ଼ିଛି ଜାତିଆଣ େଭଦଭାବ ।। 

 

ସାହାସ ଶକତି ଦିअ ମହାବାହୁ ଦିअଏକ ମହାପୁରୁଷ  

ଉଜୁଡା େଦଶକୁ ସଜାଡି ପାରିବ ସ%କ�ର େହାଇ ଦାସ   

ଆସqା ଦିବେସ େମାେଦଶ ଜନତା ବିଜୟ ଧ�ଜାର ତେଳ 

ଜାତିବାଦ ଛାଡ଼ି ସରେବ ହସl ଭାରତ ମାତାର େକାେଳ ।। 

 
େବଗୁନିଆପଡା ବÀକ୍, ତିରିଡା, ଗ�ାମ  

ଦୂରାଭାଷ:- ୮୮୬୬୩୫୯୨୧୧ 
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ଯଥାଥ�ତାଯଥାଥ�ତାଯଥାଥ�ତାଯଥାଥ�ତା    
ରାଜପୁତ�  େହାଇ ଜନିK ନାହଁ ତୁେ  

ଛାରଖାର କରିବାକୁ अବନୀ, 

ମୁ�ି ପଥର ପଥିକ େହାଇଣ 

ଗାअ ଜୀବନର 'ହଂସଧ�ନି' । 

 

ସ�ଗ�ର अଧୀଶ ସାଜିବାକୁ ତୁେ  

କରନାହ^ େକେବ अଯଥା ଆଶା, 

ସଫଳତା ତାକୁ ଜଗି ରହିଥାଏ 

େଯ ଜାେଣ अସଫଳତା ର ଭାଷା । 

 

ନରସିଂହ 
ପ�ସାଦ ଚଇତି 

 

ଦୁଃଖ ପିoିଥାଏ ସୁଖର ମୁଖାକୁ 

ସୁଖ େବାଲି ଏଠି କି अଛି କହ ? 

ସୁଖ अେନ� ଷେଣ ଚାଲିବୁ ଯଦି ତୁ 

ଦୁଃଖ ଭରିେଦବ अେନକ େକାହ । 

 

ମରୁଭୂମି ର ତୁ ମରିଚୀକା େଦଖି 

ଆଶାେର େକେବ ନ ପଡ଼ିବୁ ଥକି , 

अଟକିବୁ ନାହ^ ଚାଲୁଥିବୁ ତୁହି 

େଯେତ ବାଟ अଛି େତାହରି ବାକି । 

              

                
େକ ସୀତାପୁର, ପାରଳାେଖମୁtି 

ଗଜପତି, ଓଡିଶା  

୮୧୧୪୯୦୭୫୯୧ 
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ସ�ଭାବକବି0 ପ�ତିସ�ଭାବକବି0 ପ�ତିସ�ଭାବକବି0 ପ�ତିସ�ଭାବକବି0 ପ�ତି    
अମୃତ ସ�ଭାେବ  ପ�କୃତି ର�େନ  

ଜନିK ତ େହ ଗ}ାଧର , 

अମୃତର ଧାେର  ଓଡ଼ିଆ ସାହିେତ�  

ସାଜି अଛ ଜଳଧର, େହ ଗ}ାଧର ।୧ 

ବରପାଲି େଦେଶ  ପ'ୂzମା ଶ�ାବେଣ  

ଜନିK ତ େହାଇଛ ବୀର , 

ଦିବ� େଶାଭା ବେଳ ନିଖିଳ ସଂସାେର 

ଗଢିଛ କାବ�ର ଶିର, େହ ଗ}ାଧର ।୨ 

ପିତା ଶ�ୀ େଚୖତନ� େଦବୀ େସବତୀ ମଁା 

ଜନK  େଦେଲ ¤ାନବୀର , 

अଥ� अଭାବେର  ବିଦ�ା अଧ�ୟେନ  

େହାଇ ନ ଥିଲ େହ ଦୂର, େହ ଗ}ାଧର ।୩ 

ଉ�ଳ ଜନନୀ  େଶାଭା ବିଦ�ାରାଣୀ 

ହୃଦେୟ େହାଇଣ ହାର , 

ତିନି ପୁେର ରୂପ  ସତ� -ଧମ� dୁପ 

ଗ}ାଧର କେଲ ପାର, େହ ଗ}ାଧର ।୪ 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 
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େବୖ}ୀୟ ଚକ� ାq  ଖtିେଲ ସମd  

ସତ� – ଶିବ େହ ସୁHର , 

ପ�କୃତି ପ�ାଣେର  ଓଡ଼ିଆ ସାହିେତ�  

ଗଢିଛ କୀcz अମର, େହ ଗ}ାଧର ।୫ 

େପୗରାଣିକ ରୂେପ          ଆଧୁନିକ ପେଦ  

ଗଢି େକେତ ଉପହାର , 

ବିଶ� ଦରବାେର            ସାହିତ� ଜଗେତ 

ଉ� ତୁ  େଲଖାଧାର, େହ ଗ}ାଧର ।୬ 

କାବ� ତପସି�ନୀ          ପ�ଣୟ ବଲE ରୀ 

କୀଚକ ବଧ अମର , 

କବିବର ରାୟ            ହିେତ ଇHୁମତୀ  

ଗଢି ଭ�ି ଉପହାର, େହ ଗ}ାଧର ।୭ 

କୃଷକ ସ}ୀତ             ଭଜନ ମାଳାର  

ମହିମା अମୃତ ଝର , 

ଗୀେତ अଘ��ଥାଳୀ        ମହିମା ପଦିK ନୀ 

अମୃତ ହୁଏ ନିଝ�ର, େହ ଗ}ାଧର ।୮ 

କାବ� -କବିତାେର           ନୁେହଁ �ିର ମନ  

ରଚିଛ ଗଦ�ର ଧାର , 

େସ ଆତK ଜୀବନୀ            ଉ�ଳ ଜନନୀ 
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ଗାଏ ଧରି ବାର�ାର, େହ ଗ}ାଧର ।୯ 

ମଧୁମୟ ସୃ�ି                अମୃତର ବୃ�ି  

ଭ�ି ସହିେତ ମନର , 

ସମୁଦ�  - ଆକାଶ            अମର – अଜୟ  

ପଦ େହାଇଛି ସୁHର, େହ ଗ}ାଧର ।୧୦ 

କବି ଗ}ାଧର              अଥଳ ସାଗର  

ହୃେଦ ଆଣି ¤ାନ ଶର , 

େଜୗତିମ�ୟୀ ବେଳ         ସମଗ� ଭୁବେନ  

ଶୁେଭ ତୁ  ଜୟ କାର, େହ ଗ}ାଧର ।୧୧ 

ଆେଲାକର ପ�ଭା          ଜନK ର ଭରସା  

ସଚିୂତ େସ ଦିବ� ଶରୂ , 

अoାରର ପ�ଭା             େଦବନି େସ ବାଧା  

अମର – अଜୟ ସୁର, େହ ଗ}ାଧର ।୧୨ 

େଘନେହ େମାହର         ଭ�ି ଫୁଲ ହାର  

ଋଷିକବି ଗ}ାଧର , 

ଚରେଣ ତୁମର             अପ�େଣ ଶରୀର  

ଦୂର କର अoକାର, େହ ଗ}ାଧର ।୧୩ 
ଜି.ଏମ୍. ୟୁ, ସ�ଲପୁର, (अମୃତ ବିହାର), ସ�ାତକ ତୃତୀୟ ବଷ� ,  

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ� ବିଭାଗ, େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ପHର अଗ�ପHର अଗ�ପHର अଗ�ପHର अଗ�    
ହାତେର  ଧରିବା   ତି� ର}ାକୁ  ଆଜି 

       ଗାଇବା ସ�ାଧୀନ ଗାଥା 

ସ�ାଧୀନ ଗାଥାକୁ  ଶୁଣି ମଧ� ଶତୃ 

        ନୁହଁାଇବ ତାର ମଥା 

ଆସ ସେବ� ଆଜି େହାଇବା ଏକାଠି 

       ତି� ର}ାକୁ ହାେତ ଧରି 

ଭାରତମାତାର   ସqାନ େହାଇକି 

       ଶତୃକୁ େଦବା େଯ ତଡି 

େପାଛିେଦବା  ସବୁ ଆତ0କୁ ଆଜି 

        ଏଇ ଭାରତ ବଷ�ରୁ 

େହ ଭାରତବାସୀ ଆଗାମୀ ଶୁେଭ�ା 

        ଜଣାଉଛି   ହୃଦୟରୁ 

 
େପ�ମ୍ କବି ଜଗବoୁ ସାହୁ 

           ଛ�ାଣିଆ ପଲE ୀ, ଗ�ାମ 

ଜଗବoୁ ସାହୁ 
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କଳିକଳିକଳିକଳି    
ଲୀଳାମୟ ତୁମ ଲୀଳା अେଗାଚର 

ବିଚିତ�  ସୃ�ି ଭିଆଣ । 

ସଜୀବ ନିଜ�ୀବ ସଭି0ୁ ଗଢିଲ 

କଳି େର ଦିବ� ପରାଣ । 

ନି�ାପ ମନେର ବିନା ଛଳନାେର 

ଦେରାଟି ଦେରାଟି ଭାଷା । 

ସରଗ ସୁଷମା ଝରିପଡୁଥାଏ 

ବଢାଏ ବ�ିବା ନିଶା । 

ଫୁଲର େସୗHଯ�� କଳିରୁ ସ ବ 

େକେଡ ପାରିବାର ସିଏ। 

ବିଛୁରିବା ବାସ ବାoି ରଖି ପାେର 

अqେର ମହକୁ ଥାଏ। 

ର}ମୟ ଆଉ େକାମଳତା ଭାେବ 

ସଭି0ୁ ପାେଶ ଆକେଷ� । 

ଖିଲି ଖିଲି ହସ ସiୂK  ଓଠ ଧାେର 

ପ�ାେଣ ପୁଲକ ବରେଷ। 

ବିଜୟଲiK ୀ 
ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

ଫୁଟା ଫୁଲ ସିନା ପବନେର ହଲି 

ଝୁଲି ଝୁଲି ନାଚୁଥାଏ। 

କଳିଟିଏ କିl ସଂଭ� ମେର ରହି 

ଫୁଲ ପାଇଁ ଗଢ଼ାହୁଏ । 

କଳିେର ରହିଛି ଫୁଟିବା ସପନ 

ଫୁଲର ଝଡ଼ିବା ଦୁଃଖ। 

କଳି ଜୀବନଟା ଭାରି ଭବ� ମୟ 

ପିେଲ  ବା�ୁଥା ସଦା ସୁଖ । 

 
ବିଜୟଲiK ୀ ପାଣିଗ�ାହି, ଜୟପୁର 

ଶିiୟତ� ୀ 
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ସୁନାହରିଣୀସୁନାହରିଣୀସୁନାହରିଣୀସୁନାହରିଣୀ, , , , ମାୟାମୃଗମାୟାମୃଗମାୟାମୃଗମାୟାମୃଗ    
ଫୁଲ ଫୁେଟ  

ପୁଣି! ଭୂମିଛୁଏଁ, 

ଆ�ୁଳାଏ ଫୁଲ ସାଇତି ରଖିଛି 

ସୁନା ହରିଣୀର ଭ� �ଲତାେର ବିଛୁରୀତ, 

କରିବାପାଇଁ।। 

  

କି ସୁନା ହରିଣୀ? 

କି ମୃଗ? 

ସବୁତକ ମୁହୂc� େଯମିତି ପ}ୁେହାଇ 

अକାମି ପାଲଟି ଯାଇଛି, 

େସଇ ସୁନା ହରିଣୀ  

ଆଉ ମାୟାମୃଗ ର ସoାନେର।। 

 

େବେଳେବେଳ ବଷ�ା ନଥାଇବି 

ମାଟିର ମାଦୁଆ ବାସ�ାକୁ ମଁୁ ପିଇଚାେଲ, 

ଆନମନା େହାଇ! 

ଚିନK ୟ ବାରିକ 

 

ଏଇ କିଛିiଣ ପାଇଁ। 

େଯମିତି େଶାଷ େମ�ିଗଲା 

ଏଇ अପବୂ� ମହକେର, 

ଆଉ ଆତK ା ବି ସାେqାଷ ଲାଭକଲା। 

ଆଉ ମଁୁ େଯମିତି ଲ°ି ଯାଉଛି 

ଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ� କୁ अେଚତନ ଭାବେର, 

େସଇ ଉପ�ିତିକୁ ଯାହିର କରିବା ପାଇଁ।। 

 

େକବଳ ତା'ର ସlନି� ଧ�େର 

ଆଜି ମଁୁ ଆବାକ୍। 

ସୁନା ହରିଣୀ ନାହ^ କି? 

ମୃଗ ବି...? 

େକବଳ େକାଷ ଦୂରେର  

ଦିକି ଦିକି ଜଳୁଛି ବତିଟି, 
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अoର ସିକୁଳି ନୟେନ ବାoି।। 

 

େକବଳ ମାୟା  

ମୃଗର ସoାନେର 

ଆଜି ଭା}ି େଦଇଛି  

ନିଜ ହାତଗଢ଼ା  

େସୗHଯ�� ର ମହଲକୁ।। 

 

ଆଜି ହେରଇଛି  

େସୗHଯ��ର ପରାକ2ାକୁ, 

ଆଉ ପାଇଛି? 

େମାହ ଆଉ େକାହେର  

ପରିପ'ୂ� , 

ବତୀ ଘରକୁ।।  

   (କିଏ ଜାେଣ େକେବ ଆଉ କଉଠି)। 

            "ଆଜି ବି ସୁନା ହରିଣୀ ଆଉ ମାୟାମୃଗ ସoାନେର?" 

 
ବ� ାହK ଣଡ଼ିହି, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତ୍ ସିଂହପୁର 

ଦୂରଭାଷା-୬୩୭୦୩୫୨୦୮୪ 
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ଆେହ ଗୁରୁବରଆେହ ଗୁରୁବରଆେହ ଗୁରୁବରଆେହ ଗୁରୁବର    
ଆେହ ଗୁରୁବର େଘନା େହଉ  

ଭକତି କୁସୁମ ହାର, 

ଚରେଣ କେର ମଁୁ ତବ ଆରାଧନା 

େକାଟି େକାଟି ନମ>ାର। 

ଆେହ ଗୁରୁବର... 

ତୁେମ ସତ�ଶିବ ସୁHର ମରୂତି 

ବ� ହK ାବି{ୁ ମେହଶ©ର,  

ତୁମରି ମହିମା କି ବ'z ବି अବା 

ନାହ^ ତାର ପଟାqର, 

ସତ� ଶାqି େପ�ମ ସବୁରି अqେର 

ଭରିଛ ନମସ� ବର। 

ଆେହ ଗୁରୁବର... 

ତୁମରି ଦୟାେର ପ}ୁ ଲେ° ଗିରି 

ମୁକ କେର ଗୁଣଗାନ, 

अo େଦଖିପାେର ତୁମ ସରଜନା 

େହ ପ�ଣମ� ଧନ�ଧନ�, 

ରବୀH� କୁମାର 
ବିଶ�ାଳ 

 

ତୁମ ପରସାେଦ ଦୂବ ହୁଏ ଦାରୁ 

ଲଭି ପରଶ अପାର। 

ଆେହ ଗୁରୁବର... 

ତୁମ ପାଦପେଦK  ଥାଉ େମାର ମନ 

େଘନା େହଉ େମା ପ�ଣତି, 

ଦିବାନିଶି ତୁମ ଗୁଣଗାନ କରି 

ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ବିତି, 

ଏହି େମାର ଶିେର ଝରିପଡୁ ସଦା 

ତୁମରି ଆଶିଷ ଝର। 

ଆେହ ଗୁରୁବର େଘନା େହଉ େମାର 

ଭକତି କୁସୁମ ହାର। 
        

ସତ�ନାରାୟଣ େନାଡ଼ାଲ ଉ� ବିଦ�ାପୀଠ। 

ଭୀମପୁର, ବାେଲଶ�ର 
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କୁହ କାହ^କିକୁହ କାହ^କିକୁହ କାହ^କିକୁହ କାହ^କି????    
ଫୁଲ  ଆନମନା ସମୀର ସାେଥ 

 େବଢqି  ଭ� ମର  କୁସୁମ  ପାେଶ 

ହସଇ ଚH�ମା େଜାଛନା ରାେତ 

 ରାତି ଚହେଟ ତା ଉଷK ପରେଶ  

ପiୀ  ନୀେଡ େଫେର ସଞ ନଇଁେଲ 

 ତଟିନୀ ତ ଧାଏଁ ସାଗର ପାେଶ 

କଇଁ  ଉତ୍ଫୁଲE ୀତା   ଉଇଁେଲ  ଚାH  

 ରୁଣୁଝୁଣୁ  ପାେଦ ନୂପୁର ଛH 

େବସୁରା ରାଗିଣୀ କା"ର ବିରେହ 

 ନିଶିଗoା ବାେସ କବରୀ େଦେଶ 

େଶଫାଳୀ ଝରଇ ଯାମିନୀ େଶେଷ 

 ନବ  କିଶଳେୟ ବନ େଯ ହେସ 

ପଳାଶ ରଂଗୀନ ପ�ୀତି ସୁବାେସ 

 ଫଗୁଣ  ସାଜଇ େସ ମଧୁ ମାେସ 

ସାଧନା ପtା 

 

ଶ�ାବଣ ଢାଳଇ ବରଷି ପ�ୀତି  

 ମାଟିକୁ  ଭିଜାଏ େପ�ମ  ପରସି 

ସାଗର अଧୀର ପୁ'zମା ତିେଥ 

 େଢଉ ଚୁମି ଯାଏ  େସୖକତ ଓେଠ 

ମଧୁପ େବଢଇ ଫୁଲ ର ପାେଶ  

 ଆହା ! କି ସୁHର େଚୗଦିଗ ଦିେଶ  

ସପନ ହଜଇ (ରାତି)େଶଷ ପ�ହେର 

 ମନ ଟି  ଝୁରଇ  କା'ର  ଆତୁେର 

     କୁହ କାହ^କି ..... ? 

 କି अବା  ରହିଚି,  

 अqେର  ଲୁଚି,,,,,,, 

କହିବକି  ବଂଧୁ .... 

 ବସି ଭାବୁଚି............ !!Ò 
ଭୁବେନଶ�ର  
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ଶ��ା�ଳୀଶ��ା�ଳୀଶ��ା�ଳୀଶ��ା�ଳୀ    
ଧନ� ତୁେମ ନାରୀେନତ� ୀ 

 ପୁେରାଧା ରାଜନୀତିର  

ଧନ� ତୁମର େତଜସ©ୀ କଥା  

 ରହିଗଲ ଚିର अମର  | 

ଭାରତ ମାଟିେର ଜନମିଛ  

 ତୁେମ ସୁଷମା େଦବୀ  

ଏେତ ଗୁଣର अଧିକାରୀ ତୁେମ  

 କି ଉପମା ବା େଦବି  | 

ସଂଯୁ�ା ସାହୁ 

 

ରୂପେର ଗୁଣେର ବୁ�ିେର  

 େକଉଁଥିେର କମ ନୁେହଁ,  

ତୁେମ ପରି ଆଉ େକହି ନାହ^  

 ମେନ ପକାଇେବ ସଭିେହଁ  | 

ତୁମ ପ�ତିଭାର ଗୁଣ ବିକଶିଛି  

 ସK �ତି େହାଇ ରହିଯିବ,  

ତୁମ �ାନ ଶୁନ� େହାଇଲା  

 କିଏ ବା ପରୂଣ କରିବ | 

େତଜସି©ନୀ ତୁେମ अଗି�ଶମ  

 ନାମ ତୁମର ସୁଷମା,  

ତୁମ ଆତK ା ଶାqି ପାଉ   

 ଭାରତବାସୀ0 କାମନା  | 
ସଂଯୁ�ା ସାହୁ 

ପାରାଦୀପ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ବଷ�ା ଆସିଛି 

ଶୀତଳତେର ଭରିଛି 

ଏ ଧାରାକୁ 

େନଇ ଆସିଛି 

ବାଦଲର ପଟୁଆର 

ବିଜୁଳି ଆେଲାକେର 

ସେଜଇ େହାଇ 

ଘଡ ଘଡିର ଗଛ ବାଣ 

ଫୁଟାଇ 

ଝର ଝର ବଷ�ାର େରାଷଣୀ 

ଜାଳି 

ଧରଣୀ ମାର େଦହକୁ  

ଶୀତଳା ଇଛି 

ଭରି େଦଇଛି ସବୁଜିମାେର। 

ନାନା କିସମର ଫୁଲେର 

ଚିତି� ତ କରିଛି 

ପ�ୀତିେରଖା 
ପରିଡ଼ା 

 

ମାଆର େଦହକୁ 

େଭଟି େଦଇଛି 

अେନକ ପବ� ପବ�ାଣୀର 

ସ ାର। 

ଜହି�  ଫୁଲେର ସେଜଇ 

େହାଇଛି ବାଡ଼ 

ଫୁଲ ଫଳେର ଆତK ହରା 

େହାଇ ଉଠିଛି 

ପୃଥିବୀ ମାଆ 

ସବୁଜ ପରିବାର ହାଟ 

ବସିଛି ସଭି0 ବାଡ଼ିେର 

େବାଇତି କଖାରୁ ଓ 

େପାଇଡ0 ମଥାନ 
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ଛୁଇଁଲାଣୀ 

ବାଡ଼େର ମାଡ଼ିଥିବା ଡ0 େର 

କଷି ଧରିଲାଣୀ 

ବାଡ଼ିରୁ େତାଳି ଆଣି 

ଖାଇବାର ମଜା 

ଆନମନା କରିଦିଏ 

ବଷ�ା ଆସିଛି େବାଲି ତ 

ସଭି0 ଓଠେର 

ହସର ଜୁଆର 
        

ପ�ୀତି େରଖା ପରିଡ଼ା 

ଜରଡା 

अନୁଗୁଳ 
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ଛିଦ� କେଲ ରୁ�୍ଛିଦ� କେଲ ରୁ�୍ଛିଦ� କେଲ ରୁ�୍ଛିଦ� କେଲ ରୁ�୍    
ଗାoି ବୁଢା ଆମ ଜାତିର ଜନକ, 

େବଶୀ ଟିେକ ଥିେଲ ଭଲ। 

ପାକି�ାନୀ େହେଲ ସୁଏର୍ କି ଔଲାଦ୍ । 

ବୁଝିେଲ ତାହାକୁ େଭଲ।.....୧ 

 

କାଶିKରୀ ତ ଥିଲା ଭାରତେର ଏକ , 

ଛିଦ� ଟିଏ ପରି େଯଣୁ। 

ବହୁଦିନ େସଠି ପଶି କରୁଥିେଲ , 

ଆତ0 ଭାରେତ େତଣୁ।.....୨ 

 

ଭାରତର ବୀର, ସାହସୀ ସqାନ, 

େମାଦି0ୁ େକାଟି ପ�ଣାମ। 

ପEା�ର କରି  ରୁ� କେଲ େସ ଛିଦ� କୁ, 

ତିନିଶ ସତୁରୀ ଥିଲା ଯା 'ନାମ।.......୩ 

 

 

ଚିନK ୟୀ ସାହୁ 

 

େକH�  ର ଶାସନ अଧିନ କରିେଲ, 

େହବ ଏେବ ସବୁ ଜଣା। 

अସ ବ ଏେବ ସ ବ େହାଇବ, 

ଦୁ୍· -ପାଣି େହବ ଛଣା।......୪ 

 

ଭୂସ©ଗ� ଆମର, େସୗHଯ�� ସ ାର, 

ତା'ର ପଜୂାରୀ ତ ଆେମ। 

ତା'ର ସୁHରତା ଉପେଭାଗ ଆେଶ, 

ସଭି0ର ମନ ଝୁେମ।.......୫ 

 

ରହିବନି  ଆଉ େକଉଁ କଟକଣା , 

େସଠାର ବାସିHା ପାଇଁ। 

ମିଳିମିଶି ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ େହାଇ , 

ଚଳିବା ଖୁସିେର ରହି।......୬ 
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େଦଶେଦ� ାହୀ 0ୁ ତ  ଚିହ�ଟ କରିବା, 

ତଡିବା ତ�ିଆ େଦଇ। 

େଦଶ ର ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା, 

ସୁ -ନାଗରିକ େଟ େହାଇ।.......୭ 

  

ବ�ାପାର -ବଣିଜ, ଝିअ-ପୁअ ବାହା, 

େହବାେର  ବାଧା ତ ନାହ^। 

ସୁଷମା 0 ଆଶା ମରିବା ପବୂ�ରୁ, 

ପରିୂଲା େମାଦି0 ପାଇଁ।.......୮ 

 

ଧନ� େମା ଭାରତ ଭୂଇଁ..... .. 

ଯାହା अଛି େମାର ଭାରତ ମାଟିେର, 

अବା ଥିବ ଆଉ କାହ^. ??.....୯ 

 

 

 
ମଳିୂସିଂ ସହର। 

ଜଗତସିଂହପୁର। 
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େପ�ମ ଚିରqନ ସତ�େପ�ମ ଚିରqନ ସତ�େପ�ମ ଚିରqନ ସତ�େପ�ମ ଚିରqନ ସତ�    
ସହଜେର େକେବ  

ବୁଝିତ ହୁଏନି   

େପ�ମ ବିରହର ଗାଥା  

                  କହି ହୁଏ ନାହ^  

                  ସହି ହୁଏ ନାହ^  

                  अବ�� अକୁହା ବ�ଥା   ୲୲  

 

ମିଳନ ବିରହ  

ବିରହ ମିଳନ  

अବୁଝା ଗଣିତ ଧାରା  

             କିଏ ଜିେତ ଏଠି  

             କିଏ ଯାଏ ହାରି  

             ପଥ େଯ କ�କ ଭରା    ୲୲  

ସଂଯୁ�ା ରାଉତ 

 

 

େକେବ େସ ଫଗୁେଣ 

େକେବ ଶ�ାବଣେର  

अେ} अେ} ପ�ୀତି ଫୁଲ   

                   ହୃଦ ଡାଏରୀର  

                   ପୃ2ାେର ପୃ2ାେର   

                   ଲିପିବ� ସK �ତି ଚିର   ୲୲   

 

ଦୂେର ଥିେଲ ସାଥୀ  

ଝୁେର ଏହି ମନ  

ବିରହେର ଜଳି ଜଳି  

                   ମିଳନର େସହି  

                   ମଧୁର ଲଗନ  

                   ସଦା େହଉଥାଏ ଭାଳି   ୲୲  
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ଝୁେର ନୀଳ କଇଁ  

ତା' ଶଶା0 ପାଇଁ  

ପଦK  ଝୁେର ଦିବାକର  

              ରାଇ ମନ ଝୁେର  

              ଯମୁନାର କୂଳ  

              ଆତK ା ତା'ର ବଂଶୀଧର    ୲୲  

 

େପ�ମ େଯ ଶାଶ�ତ  

ସତ� ଚିରqନ  

ତ�ାଗ ତପସ�ାର ଗୀତି  

                 ଯୁଗ ପେର ଯୁଗ  

                 ଯାଏ ସିନା ବିତି  

                 େପ�ମର ହୁଏନି ଇତି   ୲୲ 

 
ଜୟପୁର, େକାରାପୁଟ 
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ମୁକୁଟ ମtିତା ମାଆମୁକୁଟ ମtିତା ମାଆମୁକୁଟ ମtିତା ମାଆମୁକୁଟ ମtିତା ମାଆ    
ସମଗ� ବିଶ�େର ଭାରତ ମାଆର 

अପବୂ� ବୀରତ�  ଠାଣି 

ମୁକୁଟ ମtିତା େହାଇଣ ମଥାେର 

େଗୗରବ अଧିକାରିଣୀ  । 

 

ବିପୁଳ ଐ�ଯ�� ନିମ�ଳ ହୄଦୟ 

अେନୖକ� ମଧ�େର ଐକ 

େବୖଶମ� ମଧ�େର ସାମ� ବିେଶଷତ�  

ବିଶ�େର ରଖିଛି େଟକ  । 

 

କାଶK ୀରିଠାରୁ କୁମାରୀକା ଯାଏ 

ଏକସୁେତ�  ଗୁ²ି ମାଳ 

ଜୀବନ ଦଶ�େନ ଶିଖାଇଛି େମୖତ� ୀ 

अନ� ସଂ>ୃତିେର ବିରଳ । 

 

ନୂତନ ଆେଲାେକ ଆେଲାକିତ ଆଜି 

ଭାରତ ନHନବନ 

େବୖଜୟqୀ ସାହୁ 

 

ସ�ଗ� ପାରିଜାତ ଫୁଟି ମହକୁଛି 

ବିଶ�କୁ ଦିଏ ଦଶ�ନ । 

 

ପଣୂ�ଭୂମି, େଦବଭୂମି, ଜନK ଭୂମି 

ସୁବ'� ସପନ ବୁଣି 

ବହୁ ପ�ତୀiାର अବସାନ ପେର 

ଆଣିଲା ତା' ମଥାମଣି  । 

 

ନୂଆ ସକାଳର ଆର  େହାଇଲା 

ବଦଳିଲା େଭୗଗଳିକ 

ପଣୂ�ମୟୀ େକାେଳ ଉଜ� ଳିତ େହଲା 

ନୂତନ अଧ�ାୟ ଏକ  । 

 
ନରସିଂହପୁର, ଶ�ୀରାମନଗର 

ପିପିଲି,ପୁରୀ 
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କବି ସମିKଳନୀକବି ସମିKଳନୀକବି ସମିKଳନୀକବି ସମିKଳନୀ    
କବି ନୁେହଁ ମଁୁ, ତଥାପି  

କବି ସମିKଳନୀକୁ ଯାଇଚି 

େକେତ େକେତ କବି 

େକେତ ମାନପତ�  ପାଉଚି 

ଏେତ ସବୁ ସ�ାନକୁ େଦଖି 

େଶାଇଥିବା କବି ମନଟା ଆଜି େଚଇଁଚି 

ପାହି ଯାଉ ପେଛ ଚାହ^ ଚାହ^ ରାତି 

ରାତିକ ଭିତେର କବିତାେଟ ମଁୁ େଲଖୁଚି 

ସକାଳ େବଳକୁ ଦୁନିଆ ଆଗେର 

କବି େବାଲି ନିଜକୁ କହୁଚି 

େଦଖିଲି କବିେଟ ମାନପତ� ଟିଏ ଧରିଚି 

ମୁହଁର ହସ ତା କହୁଚି 

ସତ ନୁେହଁ ମିଛ ହସ ସିଏ ହସୁଚି 

ପଚାରିଲି ବoୁ ମାନପତ� େଟ ତ ପାଇଚ 

ମେନ ତୁମ କିଆଁ ହରସ ନାହ^ 

ମିଛ ହସେଟ ହସୁଚ 

କଣ କହିବି େକମିତି କହିବି 

ପଜୂା ପtିତ 

 

େସଇ କଥା ବସି ଭାବୁଚି 

ଦଶ ହଜାରେର ମାନପତ� ଟାକୁ କିଣିଚି 

ଯାହାଠୁ ଧାର ଆଣିଚି 

ସିଏ େମା ଦୁଆେର ବସିଚି 

ତା ଟ0ା େକମିତି ଶୁଝିବି 

େସଇ  କଥା ବସି ଭାବୁଚି 

ତା0 ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଏମିତି କଥା 

ମନ େମା  ହସି ହସି  କହୁଚି 

ଏେତ ଟ0ା ଯଦି େମା ପାେଖ ଥାqା 

ମଁୁ  େହଇଥାqି ଟାଟା अ�ାନୀ 

ମନ େମା ହସି ହସି େମାେତ କହୁଚି 

ଏଇ ଜନମରୁ ଧନ ଟ0ା ସ�ୁଥିବୁ 

ଆର ଜନମେର କବିେଟ େହାଇବୁ 

ଲi ଟ0ାର ମାନପତ� େଟ କିଣି 

ଦୁଆର ଆଗେର ଟା}ିବୁ 
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ନରସଂହାରନରସଂହାରନରସଂହାରନରସଂହାର    
ଚାରିଆେଡ଼ ହୁରି ପଡିଗଲା ଭାଇ 

ରାମୁଲୁଟା େକେଣ ଗାଏବ, 

ପୁअଟା ହସୁଛି ଝିअ ମାଇପ ତା 

କାHି କାHି ଭୁଇଁ େଭେଦ। 

ଏଇ କିଛି ଦିନ ନିତି େଭାର ଚାରିରୁ 

ରାମୁଲୁଟା ଯାଏ କାମକୁ, 

ରାତି ଦିଘଡିକୁ ଟୁଲଟାଲ େହାଇ 

େଫରୁଥିଲା ତାର ଘରକୁ। 

ଟ0ା ପଇସା ତ ଦୂେରଥାଉ ସିଏ 

କହୁଥିଲା କାମ ସରିେଲ, 

ବହୁତ ଧନ ସହରୀବାବୁ େଦବ  

ତା ହାତେର େବାେଲ। 

ପ�ଣତି ମହାପାତ�  

 

ଖୁଦ କଣିକାେଟ ଘେର ତ ନ ଥାଏ 

ସାତସିଆଁ ଲୁଗା େବାହୁଛୁଆର, 

ପରଘେର ବାସିପାଇଟି କରିେଲ 

ପିଲା0 େପଟକୁ ଯାଏ ଆହାର। 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଜେଣ ଆସି 

ଖବରେର କହିଗେଲ, 

ଦୁଇଦିନ େହଲା ରାମୁଲୁ କାମେର 

େଯାଗ େଦଇନାହ^ କାେଳ। 

ଏମିତି ଚିqାେର ବସିଥିବା େବେଳ 

ଆସିଲା ଶେହଆଠ ଗାଡ଼ି, 

ରାମୁଲୁର ଶବ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ 

େଥାଇେଦେଲ ବାବୁ କାଢ଼ି। 

ମଦ ପିଇ ପିଇ ହିତାହିତ ଭୁଲି 

ଚାଲୁଥିଲା ସିଏ ରାdାେର, 
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ଦଶଚକିଆ ଗାଡ଼ି କାଲିଠାରୁ 

ମାଡିଗଲା ତାର ଉପେର। 

ଜୀअqା ରାମୁଲୁ ଶବ େହାଇ ଗଲା 

ମଦ ଆଉ କିଏ ପିଇବ, 

େଦାକାନୀ ବାବୁଟା ମଦସାେଥ ଆଉ 

ଚାଖଣା ମାଗଣା କାହାକୁ େଖାଇବ। 

େବଶୀ ବିକିଥିେଲ ମଦୁଆ0 ସଂଖ�ା 

ବଢାଇ ପାଆqା ପୁର>ାର, 

ରାମୁଲୁ ପରିକା େଯେତ ମରିଯାl 

ବଢୁ ପେଛ ଲୁଟ ବଳା�ାର। 

ଧନ� ଧନ� ଆମ ପ�ଶାସନ ପୁଣି 

ଧନ� ଧନ� ଆମ ସରକାର, 

ପେରାiେର େପ�ା�ାହନ େଦଇ େଦଇ  

ପ�ତ�େi କରqି ନରସଂହାର। 

 
ପ�ଣତି ମହାପାତ�  

ବାେଲଶ�ର 
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ବଷ�ାରାଣୀବଷ�ାରାଣୀବଷ�ାରାଣୀବଷ�ାରାଣୀ    
ଆଦ� ଆଷାଢେର 

 ଶୁଭ�  ପାଲି0ିେର 

  କଳା େମଘ ପାଟ ପoି 

ଟମକ, େରାଷଣି ସାେଥ 

 ବାଦଲର ହାତ ଛoି..... 

େମଘ ମହE ାର ସୁେର 

       ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଉଁଜିର ଛେH 

ଆସ ଆସ ବଷ�ା ରାଣୀ 

 ଶାୟରୀର ଶେ«..... 

ବାଦଲର ବାହୁ ପାେଶ 

 ମାନିନୀ अଳସୀ କନ�ା 

अଶ��ସଜଳାେଗା,ପଦାପzେତ ତୁମ 

 ଲହେର ଖୁସିର ବନ�ା..... 

अଜଣା ପୁଲେକ ହେସ ଏଇ 

 ଧରା, ତୁମରି अମୃତ ¡େଶ� 

ପହିଲି ଆଷାଢୀ अନୁପମା ତୁେମ 

 ନୃତ� ରଚ େଯେବ ହେଷ�.... 

ରଂଜିତା ପତି 

 

ଲଭିବ ମାତୃତ�  ତୁମ ପ�ତିଦାେନ 

 ଧରା ହୁଏ ରଜସ�ଳା 

ସବୁଜ େଶାଭା ସ ାର େନଇ 

 େହବାକୁ ଶସ�ଶ�ାମଳା..... 

अମୃତମୟୀ େଗା ଢାଳି 

 ତବ ସୁଧା ପ�ୀତି 

ଶୁ�ପତୂ କର ଦୂଷିତ ଧରଣୀ 

 େହଉ ସୁସୁ�ିର ଇତି..... 

କର ପଦାପ�ଣ ଶଚୀେଜମା.     

 ଆେଗା 

 ନବହି ମନେର େରାଷ 

ତ� d ଧରଣୀ େହଉ ଋତୁ ରା 

 ଲଭି ତୁମରି ଆଶ�ାସ.....। 

 
ଗଂଜାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ନିଦ ମାଉସୀନିଦ ମାଉସୀନିଦ ମାଉସୀନିଦ ମାଉସୀ    
ନିଦ ମାଉସୀ େଲା ନିଦ ମାଉସୀ 

ପାଖେର ବସି େଦ ଆଉଁସି। 

 

ସୁନା ଝିअ େମାର अତି ଫୁେଲଇ 

ଭାରି अଭିମାନି ପୁରା େଗେହEଇ। 

 

ରାତି େଘାଡ଼ିକେର େହଲାଣି ଆସି 

େଶାଉନାହ^ େସତ େଖଳୁଛି ବସି। 

 

ନିଦ ମାଉସୀ େଲା ନିଦ ମାଉସୀ  

େଗଲE ୀକୁ େମାର େଦ ଆଉଁସି। 

 

ଜହ� , ତାରା ସବୁ ଗେଲଣି ଲୁଚି 

ଦୁ�ାମି କରନା ଆଉତୁ େବସି। 

 
ବdା,ବାେଲଶ©ର 

ବଷ�ା ମହାପାତ�  
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ତୁେମ କଣ ଠିକ୍ କଲତୁେମ କଣ ଠିକ୍ କଲତୁେମ କଣ ଠିକ୍ କଲତୁେମ କଣ ଠିକ୍ କଲ????    
ସମୀର େହ, ତୁେମ ଏକି କଲ 

        ସବୁ ମହତକୁ ଲୁଟି େନଲ । 

ସରମର କଥା ମରେମ ମରୁଛି 

        କୁହ ଏମିତି େକମିତି କଲ?  

 

ପଣତକୁ େମାର େଦଲ ଟାଣି, 

        େଖାଲିଲା େମା ମଥାର ଓଢଣୀ । 

 अଲରl  କଲ େମା' ଘନ କବରୀକୁ 

        ଭାବୁଛ କି ତୁେମ ଗଲ ଜିଣି ?  

 

ସବ�ା} େମାହର ଗଲ ଛୁଇଁ 

       ଲାଜେର  ମଥା େମା ଗଲା ନଇଁ 

        अ}ବାସ େମାର अଣାୟc କଲ 

         ଏେତ अବିେବକୀ େହଲ କାହ^ ?  

 

ଚୁମି ଗଲ େମାର अଧରକୁ 

       ଦୃଶ� ନ େହାଇଲ ନୟନ କୁ 

କୁମୁଦିନୀ େବେହରା 

 

       େକମିତି अବା ମଁୁ କରିବି ବାରଣ 

           ଭାବି ନ ପାରିଲି େମା ମନ କୁ l 

 

ହାତ େଯାଡି କେର ନିେବଦନ  

      ଆସ ପେଛ େହାଇ ସମୀରଣ  

      ବହି�  ମୁଖ ରୂେପ  ଆସିବନି େକେବ  

          अସହ� ହୁଏ େମା ତନୁ ମନ l 

 

अଲାଜୁକ ପଣ ମେନ େବାହି 

    ପ�ଭ�ନ ତୁେମ େହଲ ବାଇ 

ମରୁତ େହ ତୁମ ଚଗଲା ପଣଟା  

      ମାନ ମହତ  େମା େଦଲା େଧାଇ l 
ଶିiୟିତ� ୀ, ଭାଗୀରଥୀପୁର ପ�କ~ ଉ� ପ�ାଥମିକ 

ବିଦ�ାଳୟ, େଛtିପଦା, अନୁେଗାଳ 
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ସK �ତିସK �ତିସK �ତିସK �ତି    
ଦୀଘ� ଦିନ  अତିକ� ାେq  

 େସ ଦିନର ସK �ତି ସବୁ ଉ0ିମାେର  

 ମନ ଆକାଶେର  

 େଯଉଁଦିନ ବୁଲୁଥିେଲ  

 ସାଗରର େବଳାଭୂମି ପାେର  

 ମନର अଜସ� କାହାଣୀ  

 ଶୁଣୁ ଥିେଲ ସାଗରର ନୀଳ ଉମzମାଳା  

 େବଦନା ସି� ମନର ପରିଭାଷା  

 ମକୂସାiୀ ରହିଥିଲା  

 ନୀଳ େଯାଜନର ନୀରବ ମୁହୂତ�  

 

ବିଗତ ଦିନର େସହି  

 अଭୁଲା ସK ାରକୀ  

 ଆଜିକିl ସମୟର ଉଜାଣି େସ�ାତେର  

ରୁକିK ଣୀ ସାହୁ 

 

 ସବୁ ଯାଇଛି ଚାଲି  

 ଦୂରକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ 

 କାଳେବୖଶାଖୀର  ଘୁନzବଳୟ  

 ଛିନ�  କରିଛି େସହି ସ%କ� ର େସତୁ  

 ରାଶି ରାଶି ଦୁଃଖ ଆଉ ଯ�ଣା ର  

 ପରିଧି ମଧ�େର ବଂଦୀ  

 େଯଉଁଠାରୁ ମୁ�ି ସ�ପ� େର ବି ନୁେହଁ   

        

ମନେର अସୁମାରୀ ପ�ଶ�  

 ସାଗରର ତର} ସମ  

 ଉ0ିମାରି ପୁଣି ହଜିଯାଏ  

 ସK �ତିର ମାନସ ପ.େର  
 

ଶିiୟିତ� ୀ, ଉଦଳା, ମୟୁରଭ�    
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ଆଗରୁ ଆଉ ଏେବଆଗରୁ ଆଉ ଏେବଆଗରୁ ଆଉ ଏେବଆଗରୁ ଆଉ ଏେବ    
ମଁୁ ତ ଜଳକା େହାଇ ଚାହ^ ରହିଛି 

 ଶ« େକାଷର ଦୂର ଦିଗq ଯାଏଁ , 

ଫ�� ଫ�� କରି ଓଲଟାଇ ସାରିଲିଣି 

 ମନ अଭିଧାନର େଶଷ ପୃ2ାକୁ । 

 

ପରd ପରd ହqାଳି ସାରିଲିଣି 

 ହୃଦୟର ସାତ ତାଳ ପ0କୁ, 

େଗାଡ ହାତ अବଶ େହାଇ ଗଲାଣି 

 ଆଉ ଜୂ ନାହ^ େମାର....। 

 

ଗୁଡାଏ अଣ �ିରୀକୃତ 

 ଶ« ମାନ0 ସହ ସoି କରି 

ତୁେମ ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଛ 

 େମା ଆଖିେର अo ପୁଟୁଳି ବାoି । 

 

ତପନ ସାହୁ 

 

ଭାରି ଇ�ା ଥିଲା .......! 

 ତୁମକୁ କାବ�ନାୟିକାର ରୂପ େଦବାକୁ, 

अୟୁତ େଚ�ାେର ବି ବିଫଳ ମଁୁ 

 େକଜାଣି ଇଏ େମାର ପାଗଳାମି ନା 

ଆଉ କ'ଣ? 

 

ତୁେମ କାହ^କି େଯ ଲୁଚିଯାअ 

 କବାଟ େକାଣେର, ହାେତ ଲ�ର 

ଓଢଣା ଟାଣି 

ଠିକ୍ ଭୂଆସୁଣୀେଟ ପରି  

 ଏେତ ଲାଜ କ'ଣ ପାଇଁ େଯ ....? 
 

କନି2 ଶିiକ, 

େଗୗଡୁଣୀେପାଖରୀ ସରକାରୀ ଉ� ପ�ାଥମିକ 

ବିଦ�ାଳୟ, ଚାHବାଲି,ଭଦ� କ । 
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େସ ମାଆଟିଏେସ ମାଆଟିଏେସ ମାଆଟିଏେସ ମାଆଟିଏ, , , , େସ ସାହାଟିଏେସ ସାହାଟିଏେସ ସାହାଟିଏେସ ସାହାଟିଏ    
େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ 
ନିରାଶ�ୟ େରାଗୀ0 ସୁ� େହବାର ରାହାଟିଏ 
େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ .......। 
 
େମସିେଡାନିଆର େ>ାେପ୍ଜେର  
 ଜନK  କରିଥିବାର ନାରୀଟିଏ 
ମାନବ ସମାଜେର ଶାqି ପ�ତି2ା କରିବାର 
 ଯିଏ େଦବୀଟିଏ । 
େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ ..........। 
 
େସବା ମମତାର ମାତୃମcୂz  
 ଜୀବq ପ�ତିମାଟିଏ 
ସଯୂ��ସମ ଦି�ିମq େସ 
 େତଜସ�ୀ ହସଟିଏ  
େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ .......। 
 
ମାନବ େସବା ହ^ ମାଧବ େସବା  
 ଥିଲା ତା0ର ମଳୂମ�ଟିଏ  
ବିେଦଶିନୀ ନାରୀ ଭାରତ ବଷ�େର  
 ମଦର େଟେରସା ନାମ େବାଲାଏ  

ଡି}ର ନାଏକ 

 

େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ .........। 
 
'ମ'-ମ§ିଗେଲ ମାନବ େସବାେର  
 'ଦ'-ଦୁଃଖି ଦରିଦ� 0  ହୃଦୟ ପୃ2େର  
'ର'-େରାଗୀ0ର ଯିଏ ଆଶ�ୟ�ଳୀ ଟିଏ  
 େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ...। 
 
'େଟ'-େଟକ ରଖିଛqି अq�ରା�� ୀୟ dରେର 
 'େର'-େରଣୁର ଛିଟା ଯା0 ସମଗ� 
ବିଶ�େର  
 'ସା'- ଶାqିର େନାେବଲ ପୁର>ାର 
ପାଇଛି  ଯିଏ  
େସ ମାଆଟିଏ, େସ ସାହାଟିଏ .........। 
 

କନାଗଁା,କଳାହାtି  
ଭ� ାମ� ଭାଷ-୮୬୫୮୯୧୬୪୧୭ 
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ବଷ�ା ଭିଜାବଷ�ା ଭିଜାବଷ�ା ଭିଜାବଷ�ା ଭିଜା    
ବଷ�ାେର େଦହ  

ଭିଜିଗଲା ପେର 

ଶୀତଳ େହବା ବଦଳେର 

ଏେତ ନିଆଁ କିଆଁ ଲାେଗ ?? 

ବଷ�ାେର େଦହ 

ଭିଜିଗଲା ପେର 

ରଂଗ ସବୁ େଧାଇ ନ ଯାଇ 

ଏେତ କିଆଁ ଦପ୍ ଦପ୍ ଦିେଶ ?? 

 

ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

 

ଏ ସବୁର ଉcର ତୁମ ପାେଖ 

अଛି ଯଦି  

ମନ େଖାଲି 

କହି ଦିअ ସଖୀ କହ ଦିअ ।। 

କାହ^କି ନା 

ଏେବ ଏେବ ଭରିଯାଇଛି 

ଆକାଶେର 

କଳା ଛମ୍ ଛମ୍ େମଘ 

ବଷzବି ବଷzବି  

ଥମ୍ ଥମ୍ େହାଉଛି 

ଆଉ ମଁୁ 

ମଁୁ ଭିଜିବାକୁ 

ପ�dୁତ େହାଇ ଯାଇଛି ।। 
୫୪ ଆୟ�ପଲE ୀ, କିଟଛକ, ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ�ର, 

୭୫୧୦୨୪, ଦୂରଭାଷ  ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ସୁ� ମାନବସୁ� ମାନବସୁ� ମାନବସୁ� ମାନବ    
ସୁ� ମାନବ ହୁअ ଜାଗ�ତ 
 ସମୟ ଦିଏ ହୁଂକାର 
ପୀଡିତ, ନଗ�, ଲା�ିତ, ମୃତ 
 ସ�ାଧୀନତା अହଂକାର 
 
अଭାବ କଷଣ ନୁେହ ବିକଟାଳ 
 ବିକଟାଳ ବୁଭୂiତା 
अବେଚତନାର अପରିପକ� ତା 
 ନଗ� ମାନସିକତା  
 
ମୃତ ଆଜି ଆମ ସଂ>ାର ସଂ>� �ତି 
 iୁv ମନୀଷି ଗଣ 
अଶ��ର ଶ�ାବେଣ ବିେଧୗତ ଶରୀର 
 ଜୀବନେର ନାହ^ ପ�ାଣ  
 
କୁ�ିତ କାମନା ସଂକୁଚିତ ମନ 
 ପ�ାଚୁଯ��ର   अଂହକାର 
କେର କଳୁଷିତ ଏ େଦଶର ମାଟି 
 ଜାଗି ପ�ତିକାର କର  
 

ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

 

ସ�ାଧୀନତା ଆଜି କରଇ େରାଦନ 
 ଭଗ� ହୃଦୟ େନଇ 
େହେବକି अବଳା ସଭି0 ଭଗିନୀ 
 ପ'ୂ� ସ�ାଧୀନ େହାଇ? 
 
େହାଇବକି ସତ� ଗାoିଜୀ0 ସ�ପ� 
 ଆସିବକି ରାମରାଜ� 
ଭାରତ ମାତାର ନୂତନ ଗଗେନ 
 ଉଁଇେବକି ନବ ସଯୂ��  
 
ଜାଗିଉଠ ଜାଗିଉଠ େଦଶବାସୀ 
 ମା କରଇ  େରାଦନ 
ମାଆର  ଲହୁେର େଖଳନାହ^ େହାଲି 
      ଜାଗ�ତ କର େଚତନ  
      ଜାଗ�ତ କର େଚତନ                      

 
ଆେଲାକ ନଗର, ଆ�ପୁଆ, ବ� ହK ପୁର, 

୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭  
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अoାରୀ ଦୁନିଆअoାରୀ ଦୁନିଆअoାରୀ ଦୁନିଆअoାରୀ ଦୁନିଆ    
अoାରକୁ ସେତ କରିଛି ନିଜର 
 ଆେଲାକକୁ ଲାେଗ ଡର 
ଦୁନିଆଁ ନିଆଁେର   ଜଳୁଛି ମଁୁ  ଆଜି 
 େହାଇ ଡହଳ ବିକଳ । 
 
େଖାଜିେଖାଜି ସାରା ଦୁନିଆ େଖାଜିଲି   
 ସଂ>ାରିେଟ ନ ମିଳିଲା 
अoାରି ଦୁନିଆ    କରୁଛି ରାଜୁତି  
 ଆଲୁअ ବଳି ପଡିଲା ।। 
 
େକେବ ରାଗ,ହିଂସା, ମିଛ େମାହମାୟା 
 ଏକୁ ଆେରକ ଟପିଲା   
େଚାରି, ଛିନତାଇ, ହତ�ା ଓ ଠେକଇ   
 ମାନ ମହତ ସାରିଲା  ।। 
 

ର0ନିଧି େସଠୀ 

 

 
କୁନି କୁନି ଛୁଆ   େହାଇେଲ ଧଷzତା   
 ବାପ ଭାଇ ଗୁରୁ ଜେନ 
ଗଣଧଷ�ଣର    ଶିକାର େହାଇେଲ 
 ସଭ�ତାର ମାତାମାେନ ।। 
 
ସ%cିର େଲାେଭ ହଣାକଟା ଚାେଲ 
 ଭାଇ ଭାଇ0 ମଧ�େର 
ବିcଶାଳୀ ଏଠି  ବଳବାନ  ହୁଏ 
 ଦୀନ ଦରିଦ�  ଲୁେଟ େର ।। 
 
ଏତିକି ଗୁହାରି      ଆେହ ଚକ�ଧାରୀ 
 ରiାକର ନିଜ ସୃ�ି 
ପାପୀ अଧମ�ୀ0ୁ     ବିନାଶ  କରିଣ 
 କର ପ�ଭୁ କୃପା ବୃ�ି ।। 

 
େସ�ର-୯, ରାଉରେକଲା 

େମା.୯୩୩୭୨୫୦୫୭୨ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ଶ�ାବଣ ମାସେର ଆକାଶ ଆଖିେର 

अସରା ଲୁହର ଧାର 

ବରଷା ରୂପେର ଧରା ବୁକୁ ପେର 

ଝରୁअଛି ଝରଝର । 

 

େଛାଟ େଛାଟ ଛୁଆ େକେତ ଖୁସି ଆହା 

କାଗଜର ଡ}ା ଧରି 

ଚଷାପୁअ ମନ ଭାରି ଛନଛନ 

ଚାଷବାସକୁ ସୁମରି । 

 

ହଳିଆ ଗୀତର ସୁମଧୁର ସୁର 

अଦୂର ବିଲରୁ ଶୁେଭ 

ମୟୁର ପୁ�େର େମଘର ମହE ାର 

ଖୁସିେର ମtୁକ ରାେବ । 

କtୁରୀ ଚରଣ 
ରାଉତ 

 

 

ବରଷାର ଜଳ େହାଇେଲ ପ�ବଳ 

अସ ାଳ ନଈନାଳ 

େହାଇ ଗତିଶୀଳ ଲ°ି କେର କୂଳ 

ଜଳା'�ବ ସମତଳ । 

 

ତଥାପି ବରଷା ଜୀବନର ଆଶା 

ଧରଣୀର ମଧୁବାସ 

ସୁଖର ଆସର ତା' अମୃତ ଧାର 

ସାଧବ େବାହୁର େବଶ । 
 

ଶିiକ, ସତ�ବାଦୀ ହାଇ>ୁଲ 

ଧtାମାଳ, େଦଓଗଁା, ବଲା}ିର 

େମା.୯୯୩୭୯୮୨୮୪୬ 
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ଖଟାମିଠାଖଟାମିଠାଖଟାମିଠାଖଟାମିଠା    
ସତ�ଟା କ%ୁଛି ପ�ବଳ ଜ� ରେର 
अହିଂସା େହାଇଛି ବHୀ 
ଚୁଗୁଲିଆ ଆଜି ନଗେର ମାତqି 
ସାଧୁ େଖାେଜ ଗଳିକHି। 
 
େସ�ହ ମମତାଏ ବାହୁନି କାHqି 
ଶ��ା ଝୁେର ଦୁଃେଖ ବସି 
କପଟ ନାଚୁଛି ଛHର ମ�େର 
ମାୟା ଛଳ ଜାଲ େଖାସି। 
 
କନି2 ସାଜୁଛି ସବ�େଶ�2 ଏଠି 
େଜ�2 ଲାେଜ ମଥା ନଏଁ 
ଛାତ�  ହେସ େଦଖି ବିଚରା ଗୁରୁ0ୁ 
କି अସହାୟ ଆଃ ଇଏ ! 
 
ଶୃଳା ଲୁଚିଛି अସଭ� ଗାତେର 
ସଂ>ାର ଗଲାଣି ବୁଡି 
अ¤ାନ େଦଖୁଛି ଦିବା ସ�ପ� ଏଠି 
¤ାନକୁ ପିoାଇ ଚୁଡ଼ି। 
 

ନାରାୟଣ ଚH�  
େସନାପତି 

 

ନ�ାୟ ସାଜିଲାଣି ପଳାୟନ ପ²ୀ 
अନ�ାୟ ପିେo ମୁକୁଟ 
ବିଚାର ଘରଟା େପାଡି ଧ�ଂସ େହଲା 
ଠକ ମଡ଼ାଏ ମଲାଟ। 
 
ଧମ� ଡାକୁअଛି ରiାକର ପ�ଭୁ 
ପାପଟା େନଲାଣି େଶାଷି 
ପୁଣ� କେହ କାHି ଭିiା ମୁେଠ ଦିअ 
अଧମ� ଦୁଆେର ବସି। 
 
େତdରୀ ବରଷ ବୁଢ଼ାଟା ହସୁଛି 
ସ�ାଧୀନତା ସଂ¤ା ଭୁଲି 
ନିଲ�ଜ କୃତଘ�  ଭୁତଟା ପାଗଳ 
ପରାଧୀନ କାଳି େବାଳି। 
 

ଜ ରା, େକHୁଝର  
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େଯାଗ େଯାଗ େଯାଗ େଯାଗ : : : : ପରମ େଯାଗପରମ େଯାଗପରମ େଯାଗପରମ େଯାଗ    
ନିେରାଗ ଶରୀର    ଶାqିର ଆଧାର 

 ଆଉ ସବୁ ତତପେର 

େଯାଗ ସାଧନର   ମହc�  अପାର 

 ବିଶ� ଆଜି अନୁସେର ।। 

 

ରତ� ଗଭ�ା ଆମ          ଆଯ�� ଭୂମିକୁ 

 ବିଶ� ମାେନ 'ବିଶ�ଗୁରୁ'  

ନିେରାଗ ତ�ର   େଯାଗ ବିଦ�ା अେq 

 ଆଧ�ାତିK କ େପ�ମ ତରୁ ।। 

 

େଯାଗ ଠାରୁ ମିେଳ   ପୁଳା ପୁଳା ସୁଖ 

 ଯିଏ ସାେଧ ସିଏ ଜାେଣ  

ଆତିK କ ଉନ� ତି          େକବଳ ସ ବ 

 େଯେବ ଥାଉ ସୁ� ମେନ ।। 

େସଠୀ କାczକ 
ଚH�  

 

 

 

 

ମହାନ ବିଦ�ା ଏ      ଭାରତ ଭୂମିର 

 ସଂ>ାର ସଂ>ୃତି ବୀଜ 

'ସଯୂ�� ନମ>ାର'  ଶ�ି ମଳୂାଧାର 

 अେମାଘ ଔଷଧି ଚିଜ ।। 

 

ଆସ ଆସ ଭାଇ      ଆସ ଯିବା ଗାଇ 

 େପ�ମ ଓ େମୖତ� ୀ ର ଗୀତି 

େଯାଗ ଆପେଣଇ   ବିଶ� ଦରବାେର 

 ସୁଦୃଢ଼  କରିବା   �ିତି ।। 
 

ଚଉମୁଖ, ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର 
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ବିେଦଶୀ ମାୟାେରବିେଦଶୀ ମାୟାେରବିେଦଶୀ ମାୟାେରବିେଦଶୀ ମାୟାେର!!!!    
ଆମର ସଂ>ୃତି ହରାଉଛି �ିତି 
ପା�ାତ�ର ଆକ�ମେଣ। 
ଶିରିହୀନ ହୁଏ ଆମରି ସମାଜ 
ବିଗିଡଇ ପ�ତିiେଣ। 
ବିେଦଶୀ ମାୟାେର ଯୁବକ ବାଇଆ 
ଭୁଲି ଯାqି ନିଜଭାଷା। 
ଶିଶୁଟିଏ ଡାେକ ମମି ଡାଡି ଡାକ 
ଇଂରାଜୀ କରୁଛି େଘାଷା। 
ବାପା େବାଉ ଡାକ ଆହାକି ମଧୁର 
ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳନାହ^। 
ମାତୃଭାଷା େପ�ମ ତୁଟିତୁଟି ଯାଏ 
ଭାବିେଲ ଲାଜ ଲାଗଇ। 
କିଥିଲା ଏ ମାଟି କିଏ େଦଲା କାଟି 
େଚତନାର େସତୁ ବo। 

अରୂପ କୁମାର 
ବିଶ�ାଳ 

 

ବିେଦଶୀ େପାଷାକ ବିେଦଶୀ ପାନୀୟ 
କରିେଦଲା କିବା अo। 
େଗାରା ସାେହବ କି ଛାଡି େଦଇ ଗେଲ 
अପସଂ>ୃତିର ଭୁତ। 
େସଦିନୁ ଗେଲଣି ଏ େଦଶକୁ ଛାଡି 
କାହା କଥା ଏଠି ସତ। 
ସଭ�ତା ବିଗିେଡ ବ�ବ�ା ଭୁଷୁେଡ 
ଦିନୁଦିନୁ अସ ାଳ। 
ଦୂନzତୀ अନୀତି ଦୁ�ମ� ଦୁଗ�ତି 
ସମାେଜ ହୁଏ ପ�ବଳ। 
ଧନୀ େହାଇଯାଏ ଧନର କୁେବର 
ଗରିବ ଖାଉଛି େଧାକା। 
ମଧ�ବିc ଖାଲି ସପନ େଦଖୁଛି 
ଗଣତ� ଲାେଗ ଫିକା। 

ସହକାରୀ ଶିiକ 
ଏନ୍.ଏ.ସି ବାଳିକା ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

ପାରା1ୀପ। େମା : ୯୦୪୦୮୭୦୧୦୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     192 

ସ�ପ�ର ସହେର ହଜିଯାଏ ମୁଁସ�ପ�ର ସହେର ହଜିଯାଏ ମୁଁସ�ପ�ର ସହେର ହଜିଯାଏ ମୁଁସ�ପ�ର ସହେର ହଜିଯାଏ ମୁଁ    
ସ©ପ�ର ସହେର ହଜି ଯାଏ ମୁହ^ 

ମନେର अେନକ ଭାବନା େନଇ 

अସୁମାରି ସ©ପ� ଭା}ି ଯାଏ େଯେତ 

ପି�ୟାର अେପiାେର ରହି ଥାଇ...।୧। 

ମେନ ଗଢ଼ି ବେସ େପ�ମରତାଜମହଲ 

େଖାେଜ ପୁଣି େବଗମ0 ସK �ତିକୁ 

ଧନ� ତୁେମ େପ�ମୀ अମର େହାଇଲ 

େଦଇଗଲ େପ�ମର¡ଶ� ଏ ସାରା 

ସ}ସାରକୁ...୨ 

ତୁମ େପ�ମ େସତ ସ©ଗ�ୀୟ ଥିଲା 

ଦୁଇ େପ�ମୀ0 ବାc�ାବହ ସାଜିଲା 

େମା େପ�ମେର ବେଧ ସ©ାଥ� ନିହିତ ଥିଲା 

ବିନା ବାଦଲେର େମଘ ବରଷି ଗଲା...୩ 

ଭୁଲିବାର ଯଦି ଥିଲା ସେତ ତୁମର 

କାହ^ କରୁଥିଲ େମାେତ ଏେତ ନିଜର 

େପ�ମ ପiୀଟିଏ େହାଇ ଆସିଥିଲ 

ରହିବ େବାଲି ସେତ ସାେଥ େମାହର...୪ 

अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

େସ अଭୁଲା,अେଫରା अତୀତକୁ 

ସେତ ଭୁଲିଲ େକମିତି କୁହ ପି�ୟା 

ତୁମ ହୃଦେୟ େଲଖା େମାର ନାମ 

େଖାଲି େଦଖ ଥେର ସେତ ତୁମ ହିଆ...୫ 

ଆଜିବି अoାେର ଭାବୁअଛି ମୁହ^ 

ତୁମ अେପiା ବାେଟ ବସୁଛି ଯାଇ 

କାେଳ େଦଖା େହବ ସାେଥ ତୁମର 

େନଇ ଯିବି ମଁୁ ସେତ ପ�ୀତି େଗାଲାପ 

େଦଇ...୬ 
 
 

ଗ�ା/େପା : େମାରଡ଼ା, ଜିଲE ା-ମୟରୂଭ�। 
ପିନ-୭୫୭୦୨୦,  

େମାବାଇଲ: ୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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େସଦିନର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସେସଦିନର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସେସଦିନର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସେସଦିନର ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ    
ମେନ अଛି େମାର  

େସଦିନର ସK �ତି  

ଭୁଲିନାହ^ ଜମା ତାକୁ 

ନ�ାୟ ପାଇଁ ସତ ବoା ପଡ଼ିଥିଲା  

ସ�ାଧୀେନ ହରାଇଥିଲୁ ତାକୁ, 

 

ନ�ାୟର ମHିର अନ�ାୟ କରିଲା 

ମିଳିଲାନି ଜମା ନ�ାୟ 

ନ�ାୟ ପାଈଁ ବାର1ାର ବୁଲିବୁଲି 

ଥକି ପଡ଼ିଗଲୁ େଶଷେର  

କରିଲୁ ଆମରଣ अନଶନ, 

 

अନଶନ ଆମ ସଫଳ େହଲାନି 

ସଭିଏଁ େଦେଲ ଛତ�  ଭ} 

େହେଲ ପରିଣାମ ସ©ରୂପ ଆଜି 

अନ�ାୟ ପୀଡିତ ସହେଜ ବୁଝୁଛି 

କୃ{ଚH�  ଡାକୁଆ 

 

େସ ସମେୟ ଆଉ କିଛି  

ପଦେiପ େନବା   

ନିତ�ାq ରହିଥିଲା ଆବଶ�କ, 

 

ତାକୁ ଏକ ବଷ� ପcୂz  

େହାଇଗଲା ସତ 

େହେଲ ଆଜି ଯାଏଁ ଜମା 

ମିଳିଲାନି ନ�ାୟ, 

 

େତେବ ଆେମ କି ସ�ାଧୀନ  

ନ�ାୟର ମHିର  

ଆମ ସାେଥ କରିଛି अନ�ାୟ  ।। 
 

କରଚୁଲି (ବୁଗୁଡ଼ା), ଗ�ାମ, ୭୬୧୧୪୩ 
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କଥାଦିअକଥାଦିअକଥାଦିअକଥାଦିअ    
େମା ମୃତୁ�ର ବହୁଦିନ ପେର 

େଯେବ ଖବର ପାଇବ 

ଜଳି ସାରିଥିବ େମାର ହାଡ଼ ମାଂସ 

ଆକାଶେର େଖଳୁଥିବ ଚିତାର  ପାଉଁଶ 

ପରିଚିତ ଲାଗୁଥିବ େମା अନୁପ�ିତି 

ପରିଜନମାନ0ଠୁ ସରିଥିବ 

ସବୁ େଦଣା େନଣା 

ସମୟ ବି ଭୁଲିଥିବ େମାରି ଠିକଣା 

ଧୀେରଧୀେର ଭରି ଆସୁଥିବ 

େମା ବିେ�ଦର କଣା 

ସK �ତି େମା ପଡିଥିବ 

ଶୁଖିଲା ଫୁଲେଟ ପରି 

େଗାେଟ अେଧ ଆଲବମ୍ େକାଣେର 

େମା ଉଇ ଲଗା କବିତା ଖାତାେର । 

अରୁoତୀ ମହାqି 

 

ଜାେଣ 

ତେମ ଧାଇଁ ଆସିବନି ଆମରି ଦୁଆର 

अଧାରୁ अଫିସ୍ ଛାଡ଼ି େଫରିବନି ଘର 

ତେମ ଖାଲି େକଇଦt ଚୁପ୍ େହାଇଯିବ 

ତୁମ ଛାତିତଳ କଳ0ି ସିHୁକ େଖାଲି 

ରଂକଟିଏ ପରି  

େମାେତ ଖାଲି ନିେରଖି ଚାହ^ବ । 

ମଁୁ ନିେ� ଦିଶୁଥିବି ବିଶୁ� ସେତଜ 

େହାଇଥିବି ର�େବାଳା 

କାକର ସାଉଁଳା େଦହ 

ବାସୁଥିବି ମହମହ 

ହସୁଥିବି ଟହଟହ, 

େସେତେବେଳ ଡରିବନି 

େଦଖି େଗାେଟ ଫ� କ୍ ପିoା  
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କଳ କଳ ନି�ାପ ଆଖିକୁ 

ଥରେଟ ଆଉଁସି େଦଇ 

ମନଭରି ଚୁମାଟିଏ େଦବ 

ଏବଂ କିଛି ନଘଟିଲା ପରି 

ତୁମ େଟବୁଲକୁ  େଫରି ଆସୁଥିବ । 

ତୁେମ େକେବ କିଛି ମାଗିନାହଁ 

େଖାଲିନ ବି କ® 

ମଁୁ ଯାଚିନି କି ମାଗିନି ବି ଦିେନ 

ଫେଟାଟିଏ, ଚିଠିଟିଏ, କବିତାେଟ 

େଖାସି ଦିअ ଗଭାେର େଗାଲାପ 

େକେବ େମାେତ ଛୁଇଁ ନାହଁ  

କରିନ ବି ପାପ 

ଆଜି କିl ତୁମକୁ ମାଗୁଛି ମଁୁ 

କଥା ଦିअ 

େସଦିନ ବି ମାଗିବନି େକେବ 

କାହାଠାରୁ େମା ମୃତୁ�ର ଗପ 

ପାରିବ ତ ଫୁ0ି େଦବ  

େମା ସK ତିର ଦୀପ ।। 
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ହୁअqାକି ଦିନ ଚବିଶିଘ�ାହୁअqାକି ଦିନ ଚବିଶିଘ�ାହୁअqାକି ଦିନ ଚବିଶିଘ�ାହୁअqାକି ଦିନ ଚବିଶିଘ�ା    
ଲାଗିଛି ବାଜି େଖଳଟା 

କୁନାର ଏହିପାଳିଟା 

ଜିତିେଲ େନବ ବାଜିଟା 

କରୁଛି ବହୁତ େଚ�ା 

ଶୁଭିଲା ବଉ ରଡିଟା 

ହବୁେର ଟିଉସନଟା 

ବିର�ି ଭାବେର େଖଳଛାଡି କେହ 

ହୁअqାକି ଦିନ ୨୪ ଘ�ା l 

 

କାଲି ପହିଲି  ରଜଟା 

ଆଜିକିଣା ଲୁଗାପଟା 

ଝିअ0ର ପେଡ଼ ଲଟା 

ଭଲକରି ବାଛିବାଟା 

େଫରିବାଲା ହଟହଟା 

ସାରିବ ଲୁଗା ଗା®ିଟା 

େବଳକୁେସ ଚାହ^ ଗରାiୀ0ୁ କୁେହ 

ରବିନାରାୟଣ ବo 

 

ହୁqାକି ଦିନ ୨୪ ଘ�ା l 

 

େଶଷ ବାହା ଲଗନଟା 

ବର ଆେସ ଗୁଟାଗୁଟା 

କାଲି अiୀ ତୃତୀୟାଟା 

ବ� ାହK ଣ ରଖିଲା ନୁଟା 

ହାତଗ®ି ଛHି ବାଟା 

ପାଠ କରୁअଛି ଛିଟା 

ବରସୁअ େଦଖି ବ� ାହK ଣ କହୁଛି 

ହୁअqାକି ଦିନ ୨୪ ଘ�ା l 

  

ଆଜି େସସ ତାରିଖଟା 

ମୁକଳିବ କୟଦିଟା 

ଜଜ େଦଖିେଲ ଘ�ା 
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ବାଜିଛି ଦିନ ଚାରିଟା 

ଆଜିର ଏ େକସଟା 

ଶୁଣାଣି କାଲି ଦଶଟା 

ରାଗେର କହିଲା କୟଦି ଗଡାେର 

ହୁअqାକି ଦିନ ୨୪ ଘ�ା l 

 

ରେଥଦିअଁ େଦଖିବାଟା 

ଚାଲିଛି ମtା ଚକୁଟା 

ମୁରୁକି ହସqି ଶ�2ା 

ଡୁବିଲା ସରୁୂଜଟା 

ଗହଳି ପଡ଼ିଲା ଭଟା 

ପ�ଭୁ0ର ମନଖଟା 

ସବୁତ କରିଲ କାହ^କି ନକଲ 

ଦିନଟାକୁ ପ�ଭୁ ୨୪ ଘ�ା l 
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େପ�ମେର ଶ�ାବଣେପ�ମେର ଶ�ାବଣେପ�ମେର ଶ�ାବଣେପ�ମେର ଶ�ାବଣ    
େମଘ ଢା0ିଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶକୁ 

ଶ�ାବଣର ଆଗମେନ 

ବିରହ  ନିଆଁେର  ଯାଉଥିଲି  ଜଳି 

ସେତକିବା ପ�ତିiେଣ  ।। 

ମେନअଛି ଆଜି  ଯାଇଥିେଲ ଭିଜି 

େକଉଁ ଏକ ଶ�ାବଣେର 

ବାଟ ଚାଲୁଥିେଲ ନିେରାଳା ରାdାର 

ସୀମାହୀନ ଦିଗqେର  ।। 

अେବଳେର ଆସି ଶ�ାବଣ ଢାଳିଲା 

ପ�ଣୟର  ମିଠା ମହୁ 

ମନ ଚାହୁଁଥିଲା ନ େଫରୁ ବରଷା 

ଆଉ କିଛି iଣ ରହୁ   ।। 

ପ�ଶାq କୁମାର 
ପଧାନ 

 

ଓଠେର  ତୁମର  ଲୁଚି  ରହିଥିଲା 

େକେତ େଯ अକୁହା କଥା 

ଛାତି ¡Hନର  ବଢ଼ୁଥିଲା େବଗ 

ଭା}ୁଥିଲା ନୀରବତା  ।। 

ନିଆରା ଥିଲା େସ ମିଠା अନୁଭୂତି 

େଖଳୁଥିଲା ଶିହରଣ 

ଯାଦୁଥିଲା କିବା ତୁମ ମୃଦୁ ¡େଶ� 

େହାଇଥିଲି ସେ�ାହନ ।। 

େଗାେଟଛତା ତେଳ अଧାଭିଜା େଦହ 

ମନ ବି ତ ଥିଲା ଓଦା 

େମଘ େଫରିଥିଲା ଇH�ଧନୁ ଆ0ି 

ରଖିେଦଇ େପ�ମ अଧା ।। 
ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁtା, ଜିଲE ା-ବରଗଡ, ଓଡ଼ିଶା 
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େବାଉ ଓ ମମିKେବାଉ ଓ ମମିKେବାଉ ଓ ମମିKେବାଉ ଓ ମମିK     
େବାଉ ଡାେକ େଯଉଁ ମଧୁରତାଥାଏ େସ ସବୁ ମିେଳନା ମମିରଡାେକ, 

ଭାତ ଖାଇସାରି େବାଉର କାନିେର ମୁହଁ େପାଛିେଦେଲ କି ସୁଖ ସେତ | 

ଖାଇବା ସରିେଲ ମମି େଦଇଥାqି ଟାଉଏଲ ହାତ େପାଛିବା ପାଇଁ , 

େସେତେବେଳ ଭାରି େବାଉ ମେନପେଡ େକଜାଣି କାହ^କି ପାରୁନି କହି | 

େବାଉ ଚାହ^ଥାଏ ଦୁଆର ମୁହଁେର େକେତେବେଳ ପିଲା େଫରିବ  େବାଲି, 

ମମି େଦଖୁଥାqି ଟି ଭି ସିରିଏଲ୍ େଗାେଟ ପେର େଗାେଟ ଚ�ାେନଲ୍ େମାଡି | 

ସ� େହେଲ େବାଉ ଚଉରା ମଳୂେର ସ�ବତୀ ଜାଳି ମୁtିଆ ମାେର, 

ମମି ଯାଇଥାqି ପାର୍ ଲରକୁ େତେଣ ନିଘା ନାହ^ ତାଂକ ସମୟ ଆେଡ | 

ବାହାରୁ େଫରିେଲ ଝାଳ ନାଳ େହାଇ େବାଉ ତା କାନିେରେପାଛଇ େଦହ, 

ଆଉଁସି ପାଉଁସି ପଚାରୁଥାଏ େସ କାହ^କି ଦିଶୁଛି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ | 

ବାହାରୁ େଫରିେଲ ମମି ରାଗିଯାଇ କହqି ଫ�ାନ୍ େର ବସ ତୁ ଯାଇ, 

ଝାଳଗoେହବ ଏଥିେର େସଥିେର େଦହମୁହଁ ସବୁ ତୁ େପାେଛ ନାହ^ | 

ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ପାେଖବସି େବାଉ ନସରୁ ପଚାେର କअଣ େଦବି, 

ମମି ବାଢିେଦଇ କହି ଯାଇଥାqି ଦରକାର ଯାହା ତା0ୁ ମାଗିବି  

ପାଠପଢା େବାଉ ବୁଝୁକିନବୁଝୁ କେହ ଭଲ ପଢି ମଣିଷ ହୁअ, 

ଟିଉସନ େଦଇ ମମିକହଥାqି େହାମ୍ ଟା¢ ତାକୁ अଧିକ ଦିअ | 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପtା 
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ବାହାରକୁଗେଲ େବାଉ ଚାହ^ରେହ ଏରୁtି ପାଖେର ଲୁଚିବାଯାଏଁ, 

େକମିତି େଫରିବ ପିଲା େମାର େବାଲି ଦିअଁ0ୁ ମୁtିଆ େସ ମାରୁଥାଏ | 

ମମିତ ଥାଆqି ତା0 କାେମ ବ�dକରିଯାଇଥାqି ତାଗିଦ୍ ସିଏ 

ଠିକ୍ ସମୟେର ଘରକୁ େଫରିବୁ ନେହେଲ ଚିହି� ବୁ େସେବ ମୁ କିଏ | 

େବାଉ ଆଉ ମମି ଭିତେର ତୁଳନାକରିବାକୁ େମାର ନାହ^ ସାହସ, 

ଏତିକି ଜାଣିଛି ବାପା ରାଗିଗେଲସାହା ଏକା େମାର େବାଉ ପଣତ 

 
ମେନାଜ କୁମାର ପtା 

अଡା,ବାେଲଶ�ର 

କି� ଂକି� ଂ--୯୩୪୦୦୪୫୩୩୫,୯୫୮୩୫୩୧୩୪୮ 
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ବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସବିଶ�ାସ    
କାହାକୁ କରିବି ବିଶ�ାସ କହ 
ତୁମକୁ ନା  
ଜନK  େଦଇଥିବା ବାପା ମାଆ0ୁ  ନା  
ଆକାଶର ଛାୟା ତେଳ  
ବାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନ0ୁ।  
 
ତୃଣେଭାଜୀ ପ�ାଣୀକୁ ନା 
ସମାଜର କୁଚକ� ାq େଲାକ0ୁ ନା 
ସରଳ ନି�ପଟ ସାଧୁ ସ²କୁ ନା 
ସରକାରୀ କମ�ଚାରୀ ମାନ0ୁ।  
 
େ�ଚୁ� ଛକେର ଥିବା 
ଚା’ େଦାକାନୀକୁ ନା 
ନିଜ ଭାତୃ1ୟ ଭାଇକୁ ନା 
ସ%କ�ୀୟ ବoୁ ବାoବୀ ମାନକୁ।  
 

ଆନH ସାଗରିଆ 

 

ଏ ମାେନ ତ ସବୁ 
ସ�ାଥ� ପରର େଲାକ 
ନିଜ କାମ ହାସଲ କରି  
ପଛେର େଗାଇଠା ମାରି 
େଠଲି େଦଇ ଚାଲି ଯାଆqି େକେତ ଦୂର।  
 
ଏମାନ0ୁ ଦିେନ  
ବିଶ�ାସ କରି ଥିଲି େବାଲି 
ପଛେର ଛୁରୀ ମାରି 
ଭେସଇ େଦଇ ଗେଲ ଭବ ସାଗେର 
ଆଜି अନୁଭବ କରିପାରୁଛି 
ନୁେହଁ କାହାର କିଏ?  ସବୁ ପରର!!  
 
ଆଉ କାହାକୁ କରିବି ବିଶ�ାସ କୁହ  
ଆଉ କାହାକୁ କରିବି ବିଶ�ାସ କୁହ...  
 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୨୩୪୧୦୬ 
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ସK �ତି ମେରନାହ^ସK �ତି ମେରନାହ^ସK �ତି ମେରନାହ^ସK �ତି ମେରନାହ^    
ସK �ତି େକେବ ମେର ନାହ^ 

ସK �ତିର ତ ମୃତୁ� ନାହ^ 

ସK �ତି ସବ�ଦା ଜୀବିତ, 

ବc�ମାନ ଓ अତୀତ ।୧। 

 

ଆଖି େଡାେଳ ସK �ତି ଝୁେର, 

ଆନମନା ମନ କେର 

େଫରି ଆସqା କି େସଦିନ 

ମଧୁ େବାଳା ମିଠା ଦିନ ।୨। 

 

अମି�କା ସ�ାଇଁ 

 

ସବୁ ମଧୁଭରା ସK �ତି 

ଗାଇଥା ଏ େପ�ମ ଗୀତି 

ଦୁଃଖ ଭାରା ସବୁ ସK �ତି 

 ବୁହା ଏ େଲାତକ ତାତି ।୩। 

 

ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ସK �ତି 

ହୃଦ େୟ ଥାଏ ସାଇତି 

େଯେତବେଳ ମନ ଝୁେର 

ମେନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭେର  ।୪। 

 

ସK �ତି େକେବ ମେର ନାହ^ 

ସK �ତିର ତ ମୃତୁ� ନାହ^ ।। 
 

ଭୁବେନଶ©ର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     203 

େଯୗବନର ଆଗମେନେଯୗବନର ଆଗମେନେଯୗବନର ଆଗମେନେଯୗବନର ଆଗମେନ    
ଶୀତ ପେର େଯେବ ଆେସ ବସq 

ଆନHେର ଧରଣୀ ପାଗଳିନୀ ହୁଏ 

ହୁଏ ତାର ବୁକୁ ଉଲE ସିତ। 

 

ସରଳ କିେଶାରୀ ମନେର େଯେତେବେଳ େଦଖାଦିଏ କअଁଳ େଯୗବନ 

େସ ବୁଝିପାେର ସବୁ କଥାର अଥ� 

ବୁଝିପାେର ସବୁରି ଇ}ିତ । 

 

ମଁୁ େଯେତେବେଳ ପହ�ିଲି େଯୗବନର ପାଦେଦଶେର 

ସବୁ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ 

ସବୁତ ର}ୀନ । 

 

ବଷ�ାର ଆଗମେନ େକକୀ େଯେହ�  ହୁଏ ଆତK ହରା 

ସବୁଠାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ 

अତୀବ ତମର େସ େଚାରା େଚାରା ଚାହାଣୀ 

ଆଉ ତମ ପ�ୀତିର ଇଶାରା, 

ଭାରତୀ ସାହୁ 
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େସେତେବେଳ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଭଲଲାେଗ 

େଯେତେବେଳ ଏ େଦହେର ଏ ମନେର 

ଥିରି ଥିରି ପାଦ ଚାପି ଆେସ େଯୗବନ  

ତାର ର}ର େରାଷଣୀ ଜାଳି 

େଦଇଯାଏ େପ�ମର ଇ}ୀତ । 

 
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, 

ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର 

େମା- ୮୮୯୫୯୪୬୩୨୩ 
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ବିରହୀବିରହୀବିରହୀବିରହୀ    
ଫୁର କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ବଣି 

ଫର କିନା ଉଡ଼ିଗଲା କାନି 

ହାଇ େର ପଣତ କାନି 

ନୀଳ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ 

ସତେର େକେତ ସୁHର 

अମାନିଆ ପବନ ବି 

କହିଯାଏ କାେନ କାେନ 

େକେତେଯ अକୁହା କାହାଣୀ 

େଗାଧଳିୂଭିଜା ସଂଜ େବଳ ବି 

ଗୀତଗାଏ େସଇ ‘ବଣି ଚେଢ଼ଇ’ 

ଶ�ୀ େସାମନାଥ 
ରାଜଗୁରୁ 

 

 

 

 

 

ବିରହୀ ମନର अେଦଖା ମHିରେର 

େକେତେଯ ସପନ ଉ0ି ମାେର 

େଦହର अସୁମାରୀ अପାେସାରା କଥା 

କା ଆେଗ େଦେଖଇ ହୁଏନା 

କି କାହାକୁ କହି ହୁଏନା 

अଳସ ଭା}ି ନିଦ ଯାଏ ମାମୁ ଘରକୁ 

େସଇଠି ରହିଥାଏ ଚିqା ଆଉ େଚତନା 

ହଁ ଆସୁ େସଦିନ 

ସେତ କଣ େସ ସପନ ସତ େହବ 
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େକାଟିଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସିଏେକାଟିଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସିଏେକାଟିଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସିଏେକାଟିଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସିଏ    
େମାଟି େମେହବୁବା, େସଏକା ଉମର 

ଫअଁ ତୁମ ଗଲା ବାହାରି 

ଛପନ ଇ�ର ଛାତିଟା େକବଳ 

େମାଦୀ ଛଡ଼ା ନୁହଁ କାହାରି । 

େବପାରେର ତୁମ ତାଲା ପଡ଼ିଲାଣି 

େଫରିଯାଆ ନିଜ ଘରକୁ 

କପଡ଼ାେର ଏେବ ମୁହଁ ଢା0ିପକା 

େଦେଖଇବ ଆର ଥରକୁ । 

େଦଶପାଇଁ ଯାହା ଶୁଭ0ର, ଆମ 

ପ�ଧାନମqିରୀ ଜାଣqି  

ଶିଶିର କୁମାର 
ପtା 

 

େସଥିପାଇଁ ସିଏ କେଳ, ବେଳ, ଛେଳ 

ନିୟମ ସବୁକୁ ଆଣqି । 

ତି� ପୁଲ୍ ତଲାକ୍ ପେରପେର ପୁଣି 

ତିନିଶ ସତୁରୀ ଉଠିଲା 

ଇସଲାମ ଧମ�ୀ େଲାକ0 ଭିତେର 

ନୂଆ ଆଶା ଟିଏ ଛୁଟିଲା । 

େକାଟିଏ ଭିତେର େଗାଟିଏ ମଣିଷ 

ଜନମିଛି ଆମ େଦଶେର 

କିଏଜାେଣ ପ�ଭୁ ରାମଚH�  अବା 

ଆସିଛqି େମାଦୀ େବଶେର ! 

 
 

କୁଆଁସ, େମରଦା କାଟିଆ, ଯାଜପୁର 

ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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କବିତା େହ ଜୀବନକବିତା େହ ଜୀବନକବିତା େହ ଜୀବନକବିତା େହ ଜୀବନ    
େହ ଜୀବନ, 

ଟିେକ ଆସ, େମା ପାଖେର ବସ, 

ଦି ଘଡି ସୁଖ, ଦୁଃଖ େହବା । 

କିଛି ତୁମ କହିବ, କିଛି ମଁୁ କହିବି, 

ଏଇ କୁହା ଶୁଣାେର, 

ମନ ଟିେକ ହାଲୁକା େହାଇଯିବ । 

 

ତୁମ ସାେଥ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, 

େକେତ େଲାକ, େକେତ କଥା, 

ଏଇ ଚଲାପଥେର ଆସିେଲ, 

କିଛି ସାେଥ ରହିଗେଲ, ଆଉ କିଛି 

अଧା ବାେଟ, ବାଟ ଭା}ି ଚାଲିଗେଲ । 

 

ଯିଏ ଗଲା ଆଉ ଯାହା ନମିଳିଲା, 

ତା ପାଇଁ, ଲୁହ ତ ଆସିଛି ଆଖିେର । 

େହେଲ, େକେବ अଭିେଯାଗ କରିନି କାହାକୁ 

ସଂଯୁ�ା ମହାପାତ�  

 

अଭିମାନ କରିନି ବି େକେବ । 

େହ ଜୀବନ, ତୁେମଇ ତ 

ସବୁ ଠାରୁ अqର} େମାର, 

ତୁମ କାେo ମଥା ରଖି କାHି ତ ପାରିବି ! 

େମା ଦୁଃଖ ତୁମକୁ କହିବିନି ତ 

ଆଉ କା’ ଆେଗ କହିବି ? 

 

େହ ଜୀବନ, େବେଳ େବେଳ  

ମନ ହଜିଯାଏ ଭାବନାେର,  

ଯାହା କିଛି େଦଇअଛ ତୁେମ 

େସତିକି ବି ମିଳୁନି କାହାକୁ, 

ଯାହା କିଛି ମିଳିअଛି ତୁମ ସ}ତେର 

अେନକ ସl�ି ମିଳିଛି ମନେର । 
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େହ ଜୀବନ ବହୁତ ଧନ�ବାଦ ! 

ତୁେମ ସଦା अଛ ସାେଥ େମାର, 

ତୁମ ବିନା अବା କାହ^ अdିତ© େମାହର ? 

େଯେବ ତୁେମ ଯିବାକୁ ଭାବିବ, 

େମାେତ ବି ତୁମ ସାଥି କରି େନବ । 

େହେଲ, େଗାଟିଏ ବୀନତି, 

ସାଥି େହାଇ 

ଆେମ ଏଇମିତି କିଛି େଦଇ ଯିବା 

ଆେମ ଗଲା ପେର, 

ଆମ କଥା ଭାବି େଦେଲ ଥେର, 

କାହା ଓେଠ ହସ ଟିେକ େଖଳି ଯିବ, 

अବା ନୟନେର ଲୁହ େଟାେପ ଆସି ଯିବ । 
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ଆଜି ବି େତାେତ ଝୁରୁଛିଆଜି ବି େତାେତ ଝୁରୁଛିଆଜି ବି େତାେତ ଝୁରୁଛିଆଜି ବି େତାେତ ଝୁରୁଛି    
ସରୁୂଜ ଉଇଁେଲ ପୁରୁବ ଆକାେଶ, 

 ମେନ ପେଡ େତାର ମୁହଁ। 

ପୁରୁଣା ସK �ତିକୁ ଝୁରିହୁଏ ନିତି, 

 ଆଖିରୁ ଝରାଇ ଲୁହ।। 

େସ ଲୁହର ମଲୂ ତୁ କାହୁଁ ବୁଝିବୁ, 

 ରାଣ େଦଇ କଲୁ ପର। 

ତୁ ଗଲା ଦିନୁ େତା ସାଇତା କଥାକୁ, 

 କରିଛି ମଁୁ ଆପଣାର।। 

अ0ା ଛବି ସାେଥ ଗପି ଗପି େମାର, 

 ସାରା ଦିନ ଯାଏ ବିତି। 

ଥେର ଆସlନି େଦଖିବାକୁ େମାେତ, 

 େତା ବିନା ଜିଇଁଛି େକମିତି।। 

ଜହ�  ଆଲୁअେର ନିଜ ସାେଥ ଗପି, 

 ରାତି େମାର ଯାଏ ପାହି। 

େତା ଛାଇକୁ ପାେଖ ପାଇବାକୁ ଟିେକ, 

 ପାେଗଳୀ େହଉଛି ମୁହ^।। 

अନନ�ା अନୁ�ା 

 

ଚିହ� ା ରାdା ସବୁ ଛୁରୀ ଭୁସୁଛqି, 

 ଜାଣିଜାଣି ହୃଦୟେର। 

ଦଳିେଦଲୁ େଯେବ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା, 

 ଆଣିଥିଲି ସରାଗେର।। 

କି ସୁଖ େଦବି ମଁୁ ବଣ ପାହାଡକୁ, 

 ଖୁସି ଆଜି େମାର େକାହ। 

ପଥର କରିଛି ଏ ଛାତିକୁ େମାର, 

 ତଥାପି ଝରୁଛି ଲୁହ।। 

କହ େକେତ କାଳ ଚାହ^ ବସିଥିବି 

   େତା େଫରିଲା ବାଟକୁ ଆଉ। 

ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତୁଛି ବରଷ, 

   ତଥାପି ଆସୁନୁ ତୁ।। 
କଳାରାହାଂଗ, ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର 

େମା: ୯୪୩୭୪୮୬୬୮୦ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     210 

ବିରହିଣୀ ପଥିକାବିରହିଣୀ ପଥିକାବିରହିଣୀ ପଥିକାବିରହିଣୀ ପଥିକା    
ଶ�ାବଣର ବାରିଧାରାେର ପୃଥିବୀର 

ଜୀବଜଗତ ସଜଳ େହାଇଗଲାପରି 

ତୁମ ଶୀତଳ ପରଶେର ସି� େଦହ ଆଉ 

ମନ େମାର ବାର�ାର େଖାେଜ ତୁମକୁ 

େମା ସ�ପ�ର ନାୟକସାଜି ତୁେମ ଦିେନ 

ଆସିଥିଲ 

େମା କାନେର ଶୁେଣଇଥିଲ ଜୀଇଁବାରମ� 

ଶିେଖଇଥିଲ ଚାଲିବା ଆଉ େଦେଖଇଥିଲ 

ରାdା 

ହଠାତ୍ େକଉଁଏକ अଶୁଭ ମହୁୂc�େର 

େମା ଠାରୁ ବି�ିନ� େହାଇ ଚାଲିଗଲ 

अେନକପଥ 

େମାେତ ମଝିରାdାେର ଏକା ଛାଡିେଦଇ 

ଏେବ େମାେତ ଭୟଲାେଗ ରାdା ଚାଲିବାକୁ 

ଥେରେହେଲ େଫରିଚାହ^ଲନି ପଛକୁ 

ଭାବିଲନି ବାଟବଣା ପଥିକର ଦୟନୀୟ 

ସୁମିତ� ା ପୃ�ି 

 

अବ�ାକୁ 

ତୁେମ ତ अେଫରା ପଥିକ 

େକମିତି ବୁଝିବ ପଥହରାର ହୃଦୟେବଦନା 

ତଥାପି ତୁମ �ଳୂହd ନଥିେଲବି 

େମା ସହ अଛି ତୁମ ସiୂK  ଆେଶEଷ 

ବିଶ�ାସ,ଭରସା ଏବଂ ଆଶ�ାସନାର 

ତୁମ େପ�ରଣାଦାୟୀ ହd ଆଜିବି 

ପ�ସାରିତ अଛି େମା ପାଇଁ 

ଏତିକି େମାର ଯେଥ� 

େମା ଲi��ଳେର ପାଦେଦବା ଲାଗି 

େମା ପଥଭ� ାq ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ 

ମାଗ�େର େନଇଯିବା ଲାଗି। 
 

ପ�ାକଗେବଷିକା, ବ� ହK ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ। 
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େଶଫାଳୀେଶଫାଳୀେଶଫାଳୀେଶଫାଳୀ    
ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗo େସ େତାହର 
ମହ ମହ ବାସ 
େହ େଶଫାଳୀ, କହ େତାହର ! 
େକଉଁ ବନେର ବାସ।୧। 
ଝରିପଡୁ ତୁହ^ ନିଇତି ନିଇତି 
େଦଇ ମଧୁର ମହକ 
ବିଧାତା କି ରେ} ତେତ ଗଢିଲା 
ପବନର େହଲୁ ବାହକ।୨। 
ସअଳ ସକାଳର ବାc�ା େନଇ 
ମଧୁର ମହକ ବି�ିଲୁ 
େଖାଜି େଖାଜି ମଁୁ ଭ� ମିତ ହୁଏ 
େକଉଁ ବେନ ତୁ ଲୁଚିଲୁ।୩। 
ବାେର ଦଶ�ନ େମାର ପ�ବଳ ଇ�ା 
େଖାଜି ବୁଲୁଛି ଏ ବନେର 
କାୟା ନାହ^ କି େତା ଛାୟା ନାହ^ 
େକମିତି ବୁଝିବ େମା ମନେର।୪। 
ପବନର ମଧୁର ମହକ ପେଛ ପେଛ 
େଖାଜି ମଁୁ କÀ ାq ପଥିକ 
ତଥାପି ମନେର ଉେତ� ଳର ତର} 
ଭରିଛି ମନେର ଉ�ୁକ।୫। 

ଶିଶୁପାଲ ସାମ�ଥ 

 

ମଧୁ ନିମେq ଭ� ମର ପ�ାୟ ପାଗଳ 
ଉଡୁଛି େତାର अେନ� ଷେଣ 
େସ ସେ} ବିକଳ ଏ ମନ େମାହର 
ଆନH େହଉ ଚିc ନିରୀiେଣ।୬। 
ମେନ ନ ରଖି େକେବ ଗବ� अହ0ାର 
ଫୁଟିପଡୁ ଏ ଧରାତେଳ 
ହୃଦେୟ ନାହ^ େତାର ପାତରअqର 
ରାଗ େରାଷ ନାହ^ ତିେଳ।୭। 
ଏତିକି େମା ପ�ାଥ�ନା େହ େଶଫାଳୀ 
ଜଣାଉଛି କର େଯାଡି 
ଗଢି ଦିअ ମେତ ତବ ତନୁ ସମ 
ଫୁଟି ଝରୁଥିବି ନିଇତି।୮। 

 
 

ଗ�ାମ-କୁେ ା, େପା�-କୁେ ା 
ଭାୟା-ଭୁ�ା, ଜିଲE ା-ବରଗଡ଼, ପିନ୍-୭୬୮୦୪୫ 

ଇେମଲ୍ : sishupalsamrath5@gmail.com 
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अବା�ିତ अତିଥିअବା�ିତ अତିଥିअବା�ିତ अତିଥିअବା�ିତ अତିଥି    
େହ ପ�ଭୂ ! 

ବିଚିତ�  ତୁେମ ନାଟ�କାର  

ବିଚିତ�  ତୁମ ଏ ସଂସାର । 

ହସ ବି େଦଇଛ ଲୁହ ବି େଦଇଛ 

େଦଇଛ अେନକ ପି�ତି, 

େହେଲ େଦଇ ନାହଁ 

ଜୀବନେର େକେବ ଆସିବ ମରଣ �ିତି । 

ସଭିଏଁ ଜାଣqି ଜନମ ମରଣ 

ଭବ ସଂସାେର ଦୁଇଟି ଦ©ାର , 

ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ । 

ଯିଏ େଦଇଥାଏ େସ େଫରାଇ ନିଏ 

ଜଗି ବସିଥାଏ ଘାଟ । 

ଆେସ ଏକା ଏକା, ଯାଏ ଏକା ଏକା, 

ଡ: ପ�ତିମା 
ଉପାଧ�ାୟ 

 

କାଳର କବେଳ ସଂସାର ସାରା, 

େକହି ଜାେଣ ନାହ^ 

ତା ର} େକମିତି, ତା ରୂପ େକମିତି , 

େକେତେବେଳ ଆେସ 

େକମିତି ନିଏ େସ ମଶାଣି ଭୂଇଁ । 

କିଏ ଜାେଣ ସିଏ ଦୁଃଖ ନିଏ अବା 

ସାରା ସଂସାରର ସୁଖ େସ ନିଏ?? 

େଦଇଯାଏ ପି�ୟ ଜନ0 ଆଖିେର 

ଲୁହର ଶ�ାବଣ  

ଜୀବନର େକେତ अଭୁଲା ସK �ତି, 

ମୃତୁ�ର କିअବା ଭରସା ଜୀବେନ 

ଦୁନିଆେର େସ अବା�ିତ अତିଥି .......। 
(ମାରୁତି ଭିଲE ା, କିଟ୍ ଛକ, ପଟିଆ, ଭୂବେନଶ©ର) 
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ମନ ମHିେରମନ ମHିେରମନ ମHିେରମନ ମHିେର    
ପ'ୂzମା ରାତିେର ଉ0ି ମାର ତୁେମ େମା ମନ ମHିେର 

ତୁମ ମହକ ଭାସି ବୁେଲ େମା ବାସ ଚହଟେର, 

ମନ କାନଭାସ େର ଆ0ି ହୁଏ ତୁମ ଚିତ� ପଟ 

ମନ ହୁଏ ଶୀତଳ ପ'ୂ� ଚH�  େକାେଳ କରିବାକୁ େଭଟ || 

 

େନତ�  ସାଗରରୁ ଝରି ଆେସ अସୁମାରୀ ଲୁହ 

ହୃଦୟ ବୁକୁେର ପ�ଜଳିତ ଆ�ୁଳାଏ େକାହ, 

ଇ�ା ହୁଏ ବାହୁ ବoନେର ଚୁମି�ବାକୁ ତୁମ ମଥା 

େଯଉଁ ¡ଶ�େର ଜାଣି ଯିବ େମା ମନ କଥା || 

 

େମା ମନ ମHିରେର େପ�ମର ପଜୂାରୀ ସାଜି 

େଖଳି ଗଲ େମା ସାେଥ ମରୀଚିକା ବାଜି, 

ମାୟାବିନୀ ସାଜି ହଜିଗଲ ତୁେମ ମାୟା ବେନ 

ତୁେମ ପ'ୂzମା ଚାH ମଁୁ ତୁମ ବାମନ କହିଗଲ କାେନ || 
 

ଚତୁଥ� ବଷ� ଛାତ� , କୃଷି ସ�ାତକ (ଓୟୁଏଟି), ଚିପିଲିମା, ସ�ଲପୁର 
କିଶିନାପୁର,ସାେଲପୁର, କଟକ, େମା-୯୦୯୦୨୭୪୮୭୭ / ୮୯୧୭୫୬୮୭୫୭ 

ଶାରଦା ପ�ସନ�  
ସାହୁ 
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ଶାଶ�ତ େପ�ମଶାଶ�ତ େପ�ମଶାଶ�ତ େପ�ମଶାଶ�ତ େପ�ମ    
ସଯୂ�� େଯେବ ନଇଁ ଯାଏ 

 ପ�ିମ ଘାଟେର, 

ଚH�  ଆେସ ସିKତ ହସି 

 ଗଗନ ବiେର । 

ସି�ିଦିଏ ଶୀତଳତା 

 ଧରା ଧମନୀେର, 

ପୁଲକତା ଭରିଯାଏ 

 ପ�ତିଟି ପ�ାଣେର । 

ସଂଗୀତା ବାରିକ 

 

କମନୀୟ ଶୁଭ� କାqି 

 େପ�ମସି� କେର, 

େପ�ମୀ ଯୁଗଳ ହଜqି 

 ବାହୁ ବoନେର । 

ଚH�ର ନଜର ଥାଏ 

 ସେରାବେର ଲାଖି, 

କଇଁ ହସୁଥାଏ ଜେଳ 

 ପ�ତିବି� େଦଖି । 

ଶାଶ�ତ େପ�ମ अଟଇ 

 ଶୁଭ�  ଚିରqନ, 

ଆତK ା ଯହ^ େଖାଜୁଥାଏ 

 ଆତK ାର ମିଳନ । 
ବାେଲଶ�ର 
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ପରୀiାପରୀiାପରୀiାପରୀiା    
ପରୀiା ହ^ ପରୀiା 

ଜୀବନଟା ଖାଲି ପରୀiାମୟ 

ପରୀiା ହ^ ଜୀବନ 

ଜୀବନ ହ^ ପରୀiା 

ପରୀiା ନାହ^ ତ 

ଜିଇଁବାର େଯାଗ� ବିେବଚିତ ବି ନୁେହଁ 

କମ�ମୟ ଜୀବନେର 

ବାର�ାର େଦବାକୁ ପେଡ 

େହାଇ ସଂଘ�ଷର ସ��ଖୀନ । 

େକେତେବେଳ ଉଠୁଥିବ ତ 

େକେତେବେଳ ପଡୁଥିବ ତ 

େକେତେବେଳ େପୗରୁଷ ବଳେର 

ପହଁରି ପହଁରି କରୁଥିବ अତିକ�ମ 

ଜୀବନ ସଂଘ�ଷର ସମହୂେର  ।। 
(ଗtାେମର, େଗାଲାମୁtା, କଳାହାtି) 

େମା-୮୦୧୮୯୦୯୫୧୪ 

ଭୂେପH�  େବେହରା 
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ବଷ�ାର ସK �ତିେରବଷ�ାର ସK �ତିେରବଷ�ାର ସK �ତିେରବଷ�ାର ସK �ତିେର    
ବଷ�ା ଆସିେଲ.. 
ଆମ ବାଡ଼ିେର ଆେପ ଆେପ ଉଠିପେଡ  
ଓଲ ଗଛ ଓ ହଳଦୀ ଗଛ 
ମୁt େଟକqି ଆହୁରି अେନକ अନାବନା ଗଛ, 
େବାଉ େପାତିଦିଏ ଖଡା, େପାଇ ଓ ଛଚିH� ା  
ବାପା ତିଆରି କରିଦିअqି ମ�ା  
ପିଲାଦିେନ ଓହଳିଥିବା େଛାଟ ଛଚିH� ା ଲା�େର ମଁୁ ବାoିଦିଏ େଛାଟ ଇଟା ଖେt, 
ଛଚିH� ା ଲ�ା େହବ େବାଲି । 
ବଷ�ାକୁ େନଇ अେନକ ସK �ତି .. 
କାଗଜ ଡ଼}ା, ପାଣି େଫାଟକା, ଓଦା ଓଦା >ୁଲ େଫରqା ସମୟ.. 
ଏେବ ଆଉ େସମିତି ବଷ�ା ନାହ^ େଯମିତି ଥିଲା େମା' ପିଲାଦିେନ । 
ଏେବ ତ ଶ�ାବଣେର ବି େଲାଡା ପଡୁନି ଛତା କି ପiୀଆଟିଏ  
अଥଚ ମଁୁ ବଷ�ାଦିେନ ରଖିଥାଏ ବଷ�ାତିଟିଏ େମା' ବ�ାଗେର । 
େସଦିନ କେଲଜରୁ େଫରୁଥିବା େବେଳ ବଷ�ାର ଦାଉ ସହିନପାରି ରାdା ତଳକୁ 
ପଡିଯାଇଥିବା ଝିअ ବଷ�ାର ସK �ତି ପରି ଏେବ ବଷ�ା ସK �ତିଟିଏ । 
ଏେବ ବଷ�ା ପାଇଁ କବିତା ମେନପଡୁନି, 
ମେନପଡୁଛି େସହି ଝିअ ବଷ�ାର ସK �ତିେର । 

 
ପଲE ାସାହି, କମାଳପୁର, 

अହିୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬ 
େମା-୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 
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अବା�ିତअବା�ିତअବା�ିତअବା�ିତ    
େକଉଁ ପାପର ସ�ାiର ବହନ କରି ଭୂମି� େହାଇଥିଏ 

ନବଜାତକଟି େକଜାଣି !!! 

ବଜ��ବdୁ ପରି अବିଳେ� 

ଫି}ି ଦିଆଯାଏ ଡ�ବିନ୍ େର, 

େରଳ ଧାରଣାେର କି�ା େକଉଁ 

अପqରା ବୁଦା ଉହାଡେର..... 

ନିଜ ଭାଗ� ସହ ସ°ଷ� କରିବାକୁ 

େକେତ ନିରିହ,େକେତ ନିମ�ଳ 

ସଯୂ��0 ପହିଲି କିରଣ ପରି 

ଚକ୍ ଚକ୍ ସୁନା େଦହ 

ଶିକାର େହାଇଯାଏ କାଉ ଶାଗୁଣା0ର ତ େକେବ  

କୁକୁର ଝୁଣି ଝୁଣି ଟାଣି ଆେଣ 

େଲାକ େଲାଚନକୁ..... 

ମାଆ ତ ସବୁ େବେଳ ମାଆ 

ନିଜ ର�ର अବିକଳ  

ପ�ତିଲିପିକୁ ନିମ�ମ ଭାେବ 

ବHନା ନାୟକ 
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ଫି}ିଲା େବେଳ କଣ 

କ%ି ଉେଠନି ହାତ ?  

ଫାଟି ପେଡନି ହୃଦୟ  ? 

େକେତ େକେତ ଯ�ଣାକୁ 

ଆତK � କରି ଦଶ ମାସର 

ଦୀଘ� ପ�ତୀiା ପେର 

ଧରା ପୃ�କୁ ଓହE ାଇ ଆଣିଥିବା 

अମୃତର ସqାନଟିକୁ ଏଇମିତି 

अବା�ିତ ଭାେବ ଫି}ିେଦବାକୁ 

ମାଆଟିଏ ବାଧ� ହୁଏ କାହ^କି ? 

ନିମ�ୟା अ¤ାନ ଶିଶୁଟି କଣ 

େଖାଜିଥାଏ ବାପାର ସ¤ା, ସାନିଧ� ନା ପରିଚୟ ? 

େତେବ କଣ ଏଇ ଉ�ତ ସମାଜର ସାମାଜିକ अଂହ0ାର ପାଖେର ହାରମାେନ ମାତୃତ� ? 

ମାଆଟି ବିବଶ ହୁଏ... 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଲୁହକୁ ଉଦର� କରି େସ ନିଜର 

କଲିଜାକୁ ଆଲଗା କରିଦିଏ 

େକେବ अନାଥର କଟୁ�ି ସେହ ଶିଶୁଟି ତ େକେବ ଜାରଜର କଳ0ିତ ନାମକୁ ବୁଜୁଳା କରି 

ଉେପiିତ େହଉଥାଏ ..... 

େହେଲ ମାଆଟିକୁ କଣ  
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iମା କରିପାେର ସିଏ ? 

େସଦିନ ଶକୁqଳା କଣ iମା କରି ପାରିଥିେଲ ମାତା େମନକା0 अସହାୟତା କୁ 

ବ�ାସ କଣ iମା କରି ପାରିଥିେଲ ରାଜମାତା ସତ�ବତୀ 0ୁ ? 

କ'� କଣ ବୁଝି ପାରିଥିେଲ 

ମାତା କୁqୀ0ର ବିବଶତା କୁ ? 

ଏଠି ପ�ଶ� ଉେଠ ନାରୀଟିଏ 

କଣ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ମାଆ େହାଇଯାଏ ? 

ଏଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ 

ଇଏତ ବଡ଼ ଗହନ ପ�ଶ� 

େଦାଷ ସମାଜ ର ଥାଉ କି ବାପା ର କି�ା ମାଆ ର 

ପରିଣାମ ତ େଭାଗିଥାଏ  

ସିଏ ଯିଏ ନା ପାପେର ଥାଏ 

ନା ପୁଣ�େର  

ନା େଦାଷେର ଥାଏ ନା ....... 

    
ଭୁବେନଶ©ର 
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ବଷ�ା ତୁେମ ସତକୁହବଷ�ା ତୁେମ ସତକୁହବଷ�ା ତୁେମ ସତକୁହବଷ�ା ତୁେମ ସତକୁହ    
ବଷ�ା! 

ତୁମକୁ ମଁୁ ମାଗିଥିଲି 

ଶେ େପ�ମ, ଶାମୁେକ ବିଶ�ାସ, 

ଗtୁେଷ ଜଳର ¡ଶ�, 

େମଘ ମହE ାରର ରାଗ, 

କାଣିଚାଏ ଇH�ଧନୁ ର}ର ବିଭବ, 

ଭରିବାକୁ ଜୀବନେର େମାର 

ସାରାଜନK  ବoା ମଁୁ େଯ 

େପ�ମେର ତୁମର 

 

अଥଚ ଜାେଣନା ମୁହ^ 

କାହାର େପ�ମେର ହଜି, 

ତୁେମ ମେତ କରିଲ ବିବଶ, 

ଜାେଣନା ମଁୁ କିଏ େନଲା ଲୁଟି 

ତୁମ ମନୁ ଏେତ ଆତK ୀୟତା, 

ଭରିେଦଲା अବିଶ�ାସ 

ପ�ାଧ�ାପିକା 
େଜ�ା�ା ରାୟ 

 

ଈଷ�ା ଆଉ େ1ଷର କଳୁଷ, 

ତୁେମ େମାେତ କରିଲ ନିରାଶ, 

ପାଇନାହ^ ଶାqି କାହ^ ତୁମବିନା 

ଲଭିନାହ^ ସୁଶୀତଳ -  

ମଧୁମୟ  ପ�ୀତିର ପରଶ 

 

ଏେବ ବି ଶୁଭୁଛି େମାେତ ତୁମ ସ�ର, 

ତୁମର େସ ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଦର ନୂପୁର 

ଆଜି ବି ବିେଭାର ହୁଏ ତୁମରି ସK �ତିେର 

େଖାଜୁଥାଏ ପଦଚିହ�  -  

ସପନର କାଗଜ ଡ}ାେର 

 

ବଷ�ା!  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     221 

ତୁେମ ସତକୁହ 

କାହାକୁ ଝୁରୁଛ, 

କାହାପାଇଁ ଆନମନା 

କାHୁରା କାHୁରା ମୁହଁ, 

କାହାପାଇଁ ଏେତ ଲୁହ 

ନୀରେବ ଢାଳୁଛ 

ବିରହ ରାଗିଣୀ କୁହ -  

କା’ ପାଇଁ େତାଳିଛ? 

 
ଆଜିମାବାଦ, ବାେଲଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 

େମା:  ୮୭୬୩୧୪୧୦୨୨ 
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େମାପି�ୟା ରାଗିକି ନିଆଁେମାପି�ୟା ରାଗିକି ନିଆଁେମାପି�ୟା ରାଗିକି ନିଆଁେମାପି�ୟା ରାଗିକି ନିଆଁ    
େମା ପି�ୟା ରାଗିକି ନିଆଁ 

     କହୁଥିଲା େସ ଖାଇବ େବାଲି ମସଲା ମୁଢି, 

ତାକୁ ମଁୁ ବୁେଝଇଲି ଏମିଚି 

 ଯଦି ଖାଇବୁ େହାଇଯିବୁ ବୁଢି । 

ମନା କରିେଦଲା ଖାଇବନି ଆଉ 

 ମୁଢି କୁ ସାଇଡ଼୍ କଲି   

ଦୁଃଖେର ଆଖିକୁ ଛଳଛଳ କଲା 

 ଆଖିଟି ପଡିଲା ଲିପ୍ �ିକ୍ ପରି ନାଲି । 

ମଁୁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା 

 ଖାଇବାକୁ ପରା ଗୁପ୍ ଚୁପ୍, 

େସ କହିଲା ଖାଇେଲ ଗୁପ୍ ଚୁପ୍ 

 ପାଟି େହାଇଯିବ ପୁରାଚୁପ୍ । 

ଆଈ ମା କହିଚି ଖାଇବୁକିେର ନାତୁଣୀ 

 ବରା ଆଉ ତରକାରୀ , 

େହାଇଯିବୁ ପରା େତା ସ�ାମୀର  

 ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟର ପରୀ । 

େଜ�ାତିର�ନ 
ମହାରଣା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     223 

ତାେହେଲ ଚାଲ ପିଇବା ¡� ାଇଟ୍  

 ନ େହେଲ େକାକାେକାଲା, 

ପାଇପ୍ ନ େହେଲ ମଁୁ ପିଇ ପାରିେବନି 

 େବାତଲ କରିକି େଖlଲା  

 ତୁ ଥା ମଁୁ  ଖାଉଚି େସଠି, 

ତୁେମ େମାର ସ�ାମୀ ଖାଇେଦେଲ  

 େପଟ ପୁରିଯିବ ଏଠି l 

 

 
େଜ�ାତିର�ନ ମହାରଣା 

ସିଠାେଲା, ନିଆଳି 

କଟକ, ୭୫୪୨୯୪  

େମା : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮ 
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ଏେବ ବି ମେନପଡ଼ଏେବ ବି ମେନପଡ଼ଏେବ ବି ମେନପଡ଼ଏେବ ବି ମେନପଡ଼    
ଏେବ ବି ମେନପଡ଼ ତୁେମ, 
 ସo�ା େଯେବ ଆେସ 
ଭାବନା ମନେର ବେସ 
 ରାତି� େର େଦଖଇ ମଁୁ अେନକ ସ�ପ�, 
କିl କାହ^କି ? 
ସତ େହାଇନାହ^ ମିଛ ମିଛିକେର ମୁହଁ ଦିଶୁଛି ମିଳିନ       
େମା େଯୗବନ ଦି�ିମq 
 ତୁେମ ଥିଲ ମଁୁ ବି ଥିଲି 
ଏେବ ଶରୀର େହାଇଛି ମÀାନଚମ� ,େହାଇଛି ଶୀ'� 
 େକେତ ଭାବିେଲବି ଆସୁ ନାହଁ ତୁେମ 
ଭାବିକି ପାରୁଛ ହସି େଦଉଥାअ ବୟସର ତେଳ 
 ଚାହ^ େଦଉଥାअ ସା} ସାଥି େମେଳ 
ଲାଜକୁଳୀ ଲତା ଲୁଚାଉଥିଲ ମୁହଁ 
 ମେତ କହୁ ନଥିଲ କଥା 
େସଥିପାଇଁ ତ ! 
 ବୟସର ସ�େବେଳ 
ଏେବ ବି ମେନପଡ ତୁେମ  . 

 
ଭ�ନଗର ,ଗଂଜାମ 

େମା: ୯୯୩୮୮୦୨୭୦୨  

ଶୟନ ନାୟକ 
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अଭିବାଦନअଭିବାଦନअଭିବାଦନअଭିବାଦନ    
େମା ପାଖୁ ବିଦାୟ େନଉଥିବ ତେମ 
 ତୁମ ଆେଗ ମୁହ^ ଥିବି 
अତି ପରିଚିତ ବଦନକୁ ତୁମ 
 ବାର�ାର େଦଖୁଥିବି।। 
 
ଉପହାର େଦବି ସଜ େଗାଲାପ ମଁୁ 
 ଭାେଳ ବିଜୟ ତିଳକ 
अେପiା କରିବି େଲଉଟା ପଥକୁ 
 ସାଜି ମଁୁ ଏକ ଚାତକ।। 
 
ତୁମରି  ଛାତିେର  େମାର ମଥା ରଖି 
 କଥା କିଛି ମଁୁ କହିବି 
ହୃଦୟେର ତୁମ ଭାରତ ମାତା କି 
 ଜୟ ଶ« େଲଖିେଦବି।। 

ନବୀନ କୁମାର 
ପଧାନ 

 

 
ଚାଲିଯିବ ତୁେମ ତୁମ କମ�େiତ�  
 ଜ�� ଓ କାଶK ୀରକୁ 
ଜନମ େନଇଛ ପି�ୟତମ େମାର 
 େଦଶ ରiା କରିବାକୁ।। 
 
ଆତ0ବାଦୀ0 ସହ ଲଢିକରି 
 ରଖିବ େମା େଦଶ ମାନ 
ଜୟଲାଭ କରି େଫରିବ େଯ ଦିନ 
 କରିବି େକାଟି ପ�ଣାମ।। 
 
ଧପୂ ଦୀପ ଜାଳି ତୁମ ପଦ େଧୗତ  
 ଜଳକୁ କରିବି ପାନ 
ପଣତ କାନିେର ତୁମ ପାଦ େପାଛି 
 କରିବି अଭିବାଦନ।। 

ଜଗନ� ାଥ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ ବାବୁଫାସଡ, ବଲା}ିର 
େମା : ୯୧୭୮୩୨୨୮୪୧ 
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ଛବିଛବିଛବିଛବି    
अଲଗା େହବା ପବୂ�ରୁ  

ଟିକିଏ अଟକି ଗଲି... 

ପଛକୁ େଫରି अନାଇଲି  

ତେମ ଆ0ି ଥିବା ଛବିକୁ । 

େମାେତ ନ େଦଖିବି ... 

ସଠିକ୍ ଛବିେଟ କିପରି ଆ0ିଥିଲ ??? 

ତମ ବିଶ�ାସକୁ େଦଖିେଲ ଆ�ଯ�� ଲାେଗ.... 

ମଁୁ ବାହାଘର ଦିନ େଯପରି େଦଖାଯାଉଥିଲି, 

ଛବିଟି ଠିକ୍ େସପରି େହଇଛି ।  

ସପନର ନାୟିକାକୁ େନଇ.... 

ଏେତ ସୁHର ପରିକ~ନା କରିଥିଲ । 

ଜାଣ, ମଁୁ କଣ ଚିqା କରୁଛି??? 

େଯାଗ� ନଥିଲି ତୁମର । 

ଆଜି ଲାଗୁଛି ତୁେମ ନୁେହଁ 

ବରଂ ମଁୁ ତମଠାରୁ अଲଗା େହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି 

ନାରୀ ଉ�ଶିiିତା େହେଲ..... 

ଲିପ୍ ସା ଆଚାଯ�� 
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େବାଧହୁଏ ତା' ସାମାଜିକ ଦାୟିତ� କୁ ଭୁଲିଯାଏ  

େସଥିପାଇଁ େଦଖିପାରି ନଥିଲି.... 

ତମ ଭଲପାଇବାକୁ। 

ଯଦି ତମକୁ କ� ହଉଥିଲା , 

କହୁ ନ ଥିଲ କାହ^କି??? 

େମା ଉଦtପଣିଆ େଦଖି ଚୁପ୍ େହଇଯାଉଥିଲ 

ଭାବିଥିବ ଟିକିଏ ନଇଁ ଗେଲ ଝଡ ମୁt ଉପର େଦଇ ଚାଲିଯିବ । 

କଥା ଏେତ ଆଗକୁ ମଁୁ େନଇଗଲି .... 

ଆଲଗା େହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । 

ଆଜି ନ�ାୟାଳୟର ସମୟ ସରିଗଲା । 

କାହ^କି େକଜାଣି अଲଗା େହବାକୁ ଚାହୁଁନି ?? 

ମଁୁ अଲଗା େହଇଗେଲ ବି ... 

ତେମ ଆ0ିଥିବା ଛବି, 

କଣ େମାେତ ତମଠାରୁ अଲଗା କରିଦବ ???? 

େମା ଆତK ଚି�ାର ତମ ପାଖେର ପହ�ି ପାରିବ ନାହ^ !! 

େମା ଆଖିର ଭାଷାକୁ ପଢି ଉcର ଦିअ । 

ଶୁଣିବା अେପiାେର ମଁୁ ...... 
 

ବ� ହK ପୁର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା 
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େପ�ମର ପୃଥିବୀେପ�ମର ପୃଥିବୀେପ�ମର ପୃଥିବୀେପ�ମର ପୃଥିବୀ    
େପ�ମର ପୃଥିବୀଟାେର ବି  

अଣ ତିରିଶ ଭାଗ �ଳ,  

ଆଉ ଏକdରୀ ଭାଗ ଜଳ।  

ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏକ ଆନୁପାତିକ ମିଶ�ଣ,  

େକେତେବେଳ ଫଗୁଣର ଭରା ମହକ  

ପୁଣି େକେତେବେଳ ଧାରା ଶ�ାବଣ।  

ସୁଖ ଯଦି ହୁଏ �ଳଭାଗ  

ପା� ମହାେଦଶର େଗାଟାଏ  

େବୖେଦଶିକ ନୀତିର ସୁସ�o, 

ଦୁଃଖ अେଟ ସାତ ସମୁଦ� ର  

ପ�ବଳ ଜୁଆର  

ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯିବାର ପ�ତିବo।  

ହସ ଲୁହର େଖଳ ଭିତେର  

େବେଳେବେଳ ବଦଳି ଯାଏ  

େପ�ମର ସାତ ର},  

ମିଳନର ଉଲE ାସ ବିେ�ଦର ବିଷାଦ  

ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ସlଳିତ କେର ମନର ପ�ସ}।  

ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟର ଏକ  

ନିଛକ ଆକଷ�ଣ,  

ଚିରqନ ସତ�ର ଜୀବନ ଜାଗରଣ।  

ଛଳନାର କୁ×ଟିକା େପ�ମର ପ�ତିଫଳନକୁ  

ହୁଏତ େଦଇ ପାେର ସାମୟିକ ବାଧା,  

େହେଲ ବାdବେର ସଯୂ��ାେଲାକର   

େକେବ ହୁଏ ନାହ^ ତିେଳ ବି अସୁବିଧା। 

େପ�ମର ପୃଥିବୀେର ମଧ� ହୁଏ  

ଆବc�ନ ଓ ପରିକ�ମଣ, 

ଦିନରାତି ହୁଏ ଋତୁ ବଦେଳ  

ଉ�ାଟନ ହୁଏ ମନ ପ�ାଣ।  

େପ�ମ ଆତିK ୟତାର  
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ଏକ ମାଧ�ାକଷ�ଣ ବଳ,  

ଆତK ା ସାେଥ ଆତK ାର େହେଲ ମିଳନ  

ଏକ ଆେରକର ହୁଏ ଆକଷ�ଣର ଫଳ। 

େପ�ମ ବିନା ଏ ପୃଥିବୀଟା  

ଲାେଗ ଶନୂ� ଶନୂ� ମହାଶନୂ�,  

େପ�ମ ଦିଏ ଶାଶ�ତର ପରିଚୟ  

କେର ଜୀବନକୁ ଧନ�।  
 

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟରୂଭ�  
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ଆତK  ନିଭ�ରଶୀଳଆତK  ନିଭ�ରଶୀଳଆତK  ନିଭ�ରଶୀଳଆତK  ନିଭ�ରଶୀଳ    
ପଛକୁ ନଯାଇ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, 
ନିଜ କାମ ନିେଜ କରିବୁ, 
ନିେଜ ସବୁେବେଳ ଆତK ନିଭ�ରଶୀଳ େହାଇବୁ । 
 
ନିଜକୁ ନିେଜ କରିବା ବିଶ�ାସ, 
ମନେର ଆଣିବା अଦମ� ସାହସ, 
ବଢାଇବା ଆେମ ଆମ ଆତK ବିଶ�ାସ । 
 
କରି ସଂେଶାଧନ ନିଜର ଭୁଲକୁ, 
ଆମ ଭବିଷ�ତ ଆେମ ଗଢିବୁ, 
ଆେମ ଆମ ଚଲାପଥକୁ ନିେଜ ପରି�ାର ରଖିବୁ । 
 
ପରକୁ କରି अନୁସରଣ ଚାଲିବୁ ନାହ^ ବାଟ, 
କାହାରି ସହ େକେବ କରିବୁ ନାହ^ କପଟ, 
ନିେଜ େହାଇ େଯାଗ� अନ�କୁ େଦଖାଇବା ବାଟ । 
 
କାହାରିକୁ େଦବା ନାହ^ ଆଘାତ, 
ନିଜ କାମେର ନିେଜ ରହିବା ରତ, 
ସଦା ହରେସ ସାଧିବା ହିତ, 
ନିଜକୁ କରି ଦୃଢ अନ�ର ଧରିବା ହାତ । 

अବିନାଶ େବେହରା 
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ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ େହବା ନାହ^ କାତର, 
ପ�େଚ�ା କରି ଚାଲିବା ବାର�ାର, 
ସଫଳତା ମିଳିବ ଆମକୁ ଆମ କମ�ର। 
 
ସତ�ର ପଥରେର अଗ�ସର େହବା, 
ନିଜ ବିଚାରକୁ ନିେଜ ତଉଲିବା, 
ନିେ� ଆେମ ଆମ ରାହା ପାଇବା । 
 
ଜୀବେନ େଯେବ ଆେମ ଆତK ନିଭ�ରଶୀଳ େହବା, 
ଆମ ପାଇଁ ଆେମ ସବୁ କରିପାରିବା, 
ଜୀବନ ଆମର େହବ ସୁଗମ, 
ଆେମ ସବୁଥିେର େହବୁ ପାରଂଗମ । 
 

ସଂ>ୃତ ଶିiକ, 
କୁଜିଡିହୀ ସରକାରୀ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ , 

ମୟରୂଭ�, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ:-୯୯୩୮୩୩୪୨୨୫ 
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େଲାଡ଼ାନାହ^ େମାରେଲାଡ଼ାନାହ^ େମାରେଲାଡ଼ାନାହ^ େମାରେଲାଡ଼ାନାହ^ େମାର............    
େଲାଡା ନାହ^ େମାର ଫୁଲର ଝୁଲଣା 

େଲାଡା ନାହ^ ସ�ଗ� ସୁଖ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ଚାHର अଗଣା 

ମାଆ େକାେଳ େମା ଆନH॥ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ପାରିଜାତ ପୁ� 

େଲାଡା ନାହ^ ବଇଭବ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର କୁେବର ଭଣ୍ତାର 

ତା' ପଣତେର େମା େଲାଭ॥ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ରାଣୀ ହଂସପୁର 

େଲାଡା ନାହ^ ରତ�  ଖଟ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ସୁସ�ାଦ ବ��ନ 

ହାତ ରoା ତା' अମୃତ॥ 

ନିେବଦିତା 
ମହାପାତ�  

 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର େସବା ମେହାଷଧି 

େଲାଡା ନାହ^ ଜଡିବୁଟି 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର କାଉଁରି ପରସ 

ତା' ¡େଶ� ମିଳଇ ଶାqି॥ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ବିଭୁ ଆରାଧନା 

େଲାଡା ନାହ^ ପଜୂା ଜପ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ବ�ତ ଉପବାସ  

ତା' େସବାେର ମିେଳ ମୁ�ି॥ 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ତୀଥ� ପଣୂ� ଫଳ 

େଲାଡା ନାହ^ ଧମ� କମ� 

େଲାଡା ନାହ^ େମାର ଯିବା ଚାରିଧାମ 

ତା'ପାେଦ ସକଳ ସୁଖ॥ 
ନିେବଦିତା ମହାପାତ�   

ମୁକୁH ମିଶ� ନଗର,ପୁରୀ  
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େକାଣାକ�ର ଯ�ଣାେକାଣାକ�ର ଯ�ଣାେକାଣାକ�ର ଯ�ଣାେକାଣାକ�ର ଯ�ଣା    
ପଥର ଯୁଗର             ପଥର ମଣିଷ 

 ଆ0ିଛି ପଥର େଦେହ  

अତୀତର କିଛି            ବୀରଗାଥା ପୁଣି 

 େଖାଳିଛି ନିହାଣ ମୁେହଁ   । 

ଘରଦ©ାର ଛାଡ଼ି             ବାର ବଷ� ଯାଏ 

 ତପସ�ା େଯ ନିେଜ କରିଛି 

ଚH�ଭାଗା କୂେଳ            अରଣ�ର ମେୂଳ 

 ତା କ�ର ମଲୂ� ପାଇଛି   । 

ଜୟନାରାୟଣ 
ପରିଡ଼ା 

 

ପୃଥିବୀର ମୁହ^                अଦି©ତୀୟ ଶି~ 

 ଭା>ଯ��ପ'ୂ�   ମHିର  

ଦାଶ�ନିକ େମାେତ         େଲେଖ ଇତିହାେସ 

 ଭାବି କାମନାର ଘର  । 

ଯାqି� କ ଯୁଗର                ଯାqି� କ ସqାନ 

 ତୁେମ କି େସ କ� ବୁଝିବ 

ଯିଏ େମାେତ ଏେତ            ମମ�େର ଗଢ଼ିଛି  

 ମଲୂ� କଣ ତାର ସୁଝିବ      । 

ନିଜ କାମନାକୁ             ତୁ� ମେନ କରି 

 ଫୁଟାଇଛି େମା ମେଧ� କମନୀୟତା 

ଆଜି େମାେତ େଦଖି         ବୁଲାଉଛ ତୁେମ 

 ନଥିଲା କି ତା0 ପାେଖ ନିଲ�ଜତା 
ନାରାୟଣ ପୁର, ବାଲିଆପାଳ, ବାେଲଶ�ର 

ପିନ : ୭୫୬୦୮୩ 
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ମାଆର ସ�ଗ�ୀୟ ସ�ପ�ମାଆର ସ�ଗ�ୀୟ ସ�ପ�ମାଆର ସ�ଗ�ୀୟ ସ�ପ�ମାଆର ସ�ଗ�ୀୟ ସ�ପ�    
େଦଖି ନବଜାତ ଶିଶୁ  

ମା'ମନ ବ�ାକୁଳ  

ହୃଦୟ େକାହଳ  

ଝେର ନୟନରୁ अଶ��  | 

ନାରୀ ଜୀବନ ସାଥ�କତା  

ଲଭିବା ପାଇଁ ବ� ତ ଓଷା  

େକେତ ମHିର ଦିअଁ େଦବତା  

ପାଇଛି େଶେଷ ସ୍ଵ अଭିଳାଷ| | 

ମେନ अଛି ଆଶା अସୁମାରୀ  

ଗଗନୁ େଦବ ତାରା ଫୁଲ େତାଳି  

ଋଷିେଲ େଦଖାଇବ ସରଗ ଶଶୀ  

େକାଳେର ଶୁଆଇ େଦବ ଆଉଁସି | 

େଖାଇ େଦବ ଦଧି ଭାତ  

ଗାଇ ନାନା ଗପ ଗୀତ  

େଦଖାଇ ପଶୁ, ପiୀ अନାବନା  

କିଣି େଦବ ଭଳି ଭଳି େଖଳନା | 

ବୁଲୁ େପାଲାଇ 

 

ହାତ ଚଟକଣୀ ପାଦ େଗାଇଠି  

ହସି ହସି ସବୁ େନବ ସହିଟି  

କୁନି ହାତ ଧରି ଶିେଖଇବ ଚାଲି  

ପଡିଲା େବଳକୁ େନବଟି ସ ାଳି | 

ଜୀବନର ଇଛା ସବୁ କରିବ ପରୂଣ  

ତା'ଜୀବନ ପେଛ େହାଇଯାଉ ଖିନ� ଭିନ�   

େଲାଡ଼ା ନାହ^ ତାର ଜୀବେନ ସୁଖ  

ଦିେନ େସ ଶୁଣିବ କେ'� ମା' ଡାକ | 

ଭାବିବ ପାଇଗଲା ସବୁ କିଛି  

ସଂସାେର େଯେତ ସୁଖ अଛି  

ସ�ଗ�ୀୟ अପବୂ� अମୃତ ସୁଖ  

ମମତା ର ଧାରା अବ�ାହତ | 
 

ହିtଳ, ଗ�ାମ, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୬୧୧୮୪୯୨୦ 
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ଲକି ନଁାେର ସବୁ ଝିअ ଲକି ନୁହqିଲକି ନଁାେର ସବୁ ଝିअ ଲକି ନୁହqିଲକି ନଁାେର ସବୁ ଝିअ ଲକି ନୁହqିଲକି ନଁାେର ସବୁ ଝିअ ଲକି ନୁହqି    

େଦଖ ! େମାେତ ଆଉ େବଶୀ ହସାअନି 

ନେହେଲ ତେମ ଜାଣିଦବ 

େମା ଭିତେର ମଁୁ ଯ�ଣାେର अଣନିଶ�ାସୀ 

ହଉଛି  

ଜାଣିଦବ ସବୁ अକୁହକଥା େମା ମନର  

ଶୁଣିଦବ େମା ହସ ଭିତରୁ ଆc� ଚି�ାର 

େଦଖିଦବ ଦୀପ ତଳ ବହଳ अoାର । 

 

ଦିଲE ୀପ କୁମାର 
ତି� ପାଠୀ 

 

େମା ପାଖେର େବଶୀ ରୁହନି 

ନେହେଲ ତେମ ପଢ଼ିଦବ 

େମା େଦହର ଭୂେଗାଳେର 

अ0ା ଯାଇଥିବା ରାଜ ରାdାର ନ¢ା, 

େମା ମଥାର ସିHୂର ଗାର େକେତ କ�ା , 

େକେତ ପ³ା  

 

ଶୁଣ! ତେମ ଏଥର ଯାअ 

ନେହେଲ, ତେମ ନପଚାରିେଲ କାେଳ ମଁୁ 

କହିେଦବି 

‘ଲକି’ ନଁା େର ସବୁ ଝିअ ଲକି ନୁହqି ମ’!  
େଢ0ାନାଳ, ପଜ�},କୁHନେଦଇପୁର ଶାସନ  

ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା:dkt.writer@gmail.com 

ଦୂରଭାଷ:୯୭୭୮୧୦୬୧୦୫/୯୯୧୬୦୬୫୮୬୬ 
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ପ�ଭୂପ�ଭୂପ�ଭୂପ�ଭୂ    
ଜାଣି ନାହ^ ପ�ଭୁ ତୁମ ପରିଚୟ  
  ଜାଣି ନାହ^ ତୁମ ମାୟା, 
ଜାଣି ନାହ^ ତୁମ �ିତି େଯ େକଉଁଠି 
  େକଉଁଠି ତୁମରି ଛାୟା । 
ଜାେଣ ନାହ^ ମୁହ^ ପଜୂାପାଠ କରି 
  େପ�ମ େଦବା ଖାଲି ଜଣା, 
ଜାେଣ ନାହ^ ଧପୂ ଦୀପ ଲେଗଇବା  
  ଲୁହ, ଢାଳିେଦବା ଖାଲି ଜଣା । 
ମେନ ନାହ^ ତୁମ ସହସ� ନାମ େଯ 
  କୃ{ ଖାଲି ମେନ ରେହ, 
ମେନ ନାହ^ ତୁେମ ଆସ େକେତେବେଳ  
  ବଂଶୀ ସ�େନ ଜାଣିଯାଏ । 
କିଏ ଜାେଣ େକେବ େସଇ ସ�େନ ମୁହ^  
  ମ�ମୁ· େହାଇଯିବି, 
କୃ{ପି�ୟା ଠାରୁ କୃ{ଦାସୀ େହାଇ  
  କୃ{ ଠାେର ଲୀନ େହବି । 

 
ଗ�ା/େପା - ବିେଜପୁର  

ଜିଲE ା- ବରଗଡ଼  

ଇ�ିତାରାଣୀ ସାହୁ 
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अହିଂସାअହିଂସାअହିଂସାअହିଂସା    
ଯୁ�େର ରାଜ� ଜୟ କରିହୁଏ,  

 ଜୟ କରିହୁଏ ଧନ, ସ%cି।  

ଶ�ି, ସାମଥ�� ତା'ର କିବା େଲାଡା,  

 ଯା'ର ହତିଆର अହିଂସା ନୀତି।।  

 

ବିc ଓ ଶ�ି ଯାହା ପାେଶ ଥାଏ,  

 अହଂକାରୀ ଯଦି ହୁଏ େସ ଜନ।  

ନିଜ ବଡପଣ େଦଖାଏ ସିନା,  

 ବୁେଝ ନାହ^ ଦୁଃଖି ଜନର ମନ।।  

 

अହିଂସା ବାc�ା ଜଗତ କଲ�ାଣ,  

 ନିେଜ ବ� ଓ ବ�ାअ ଆନ କୁ,  

ପଶୁ ଜାତି ସମ ହିଂସ� ପ�ବୃcି,  

 ହରଇ ବିେବକ, ବୁ�ି, ¤ାନକୁ।।  

ତୁଷାରକାq 
ପ�ସାଦ 

 

ଏକତା ରଜୁେର ବାoି ରଖିଛି,  

 ଭାଷା, ଜାତି ମେଧ� ଥାଇ ଭିନ� ତା।  

ଭାଇ-ଭାଇ ମେଧ� ସ%cି ବା�,  

 ବା�ିେକ ପାରିଛ ମାଆ ମମତା।।  

 

େଧୖଯ��ହରା ପାଇଁ अହିଂସା ତୁ�,  

 ତା ପାଇଁ अହିଂସା ଶ« ମାତର।  

େସ କାହୁଁ ବୁଝିବ अହିଂସା ଶ�ି,  

 ବିପଦ ନେଦଖି ହୁଏ କାତର।।  

 

େପ�ମର ବୀଜ ମ� ଯିଏ ହୃେଦ,  

 କରିପାରି ନାହ^ େକେବ େରାପଣ।  

େସ କାହୁଁ ବୁଝିବ ବିଶ� େପ�ମକୁ,  

 ହିଂସା, େ1ଷ ଭାବ ଯା ଆଭୂଷଣ।।  
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ଶତ� �କୁ अହିଂସାେର ଜିଣି େହବ,  

 ନ� କରି ତା'ର ଶତ� �ତା ଭାବ।  

େଧୖଯ�� ବଳ ଯା'ର अହିଂସା ନୀତି,  

 अସ ବ ମଧ� ହୁଏ ସ ବ।।  

 

ମହାଭାରତ ଯୁ� େନାହିଥାqା,  

 ମାନି େନଇଥିେଲ ଶାqି ପ�dାବ।  

अହ0ାେର अo ମାନେଗାବିH,  

 େଦଖିଥାେq କୁହ ଭାଇ0 ଶବ।।  

 

 

 

ଇତିହାସ କେହ ରାଜା अେଶାକ,  

 अହିଂସା ନୀତିକୁ ଆଦରି େନେଲ।  

କଳି} ଯୁ�ର ର�ପାତେର,  

 ବିଜୟୀ େହାଇବି ବ�ଥିତ ଥିେଲ।।  

 

ହୃଦୟ କାହାର ଜୟ ନିମେq,  

 େଲାଡା ହୁଏ କୁହ ତରବାରିକି।  

େକାଟିଏ ହୃଦୟ ଜିତିଥିେଲ େଯ,  

 ଚାଲୁଥିେଲ ବାପୁ ଲାଠି ଧରିକି।।  

 

ହିଂସା ମାଗ�େର ଚାଲିେଲ ଜୀବେନ,  

 अଜ�ନ କରିବ ଶତ� � ବହୁତ।  

अହିଂସା ପେଥ େଯ ପଥିକ ସାେଜ,  

 ଶତ� � ମଧ� କେର ତା' ମଥା ନତ।।  
ତୁଷାରକାq ପ�ସାଦ  

ବରୀ, ଯାଜପୁର  
                େମା - ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦ 
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ବିଶ�ଯୁ�ବିଶ�ଯୁ�ବିଶ�ଯୁ�ବିଶ�ଯୁ�    
अଦିନିଆ େମଘ   ଆସିବ ଆକାେଶ 

େହବ ଚାରିଦିଗ अoାର: 

ସୁବୁଠାେର ଧୁଆଁ   ବାରୁଦର ବାସ�ା 

ପଡିବ େଯ ହାହାକାର:: 

 

ନିଶ©ାସ ପ�ଶ©ାସ    େହବ କ� ସାଧ� 

अଭାବେର अମÀଜାନ: 

ଖାଇବା ପିଇବା    ନମିଳିବ ଜେନ 

ପୃଥ©ୀେହବ ଶKଶାନ:: 

 

ବାପା ମାଆ ମଁୁହ   ଚାହ^ କାoୁଥିେବ 

ବିକଳେର ପୁअ ଝିअ: 

ହୃଦୟ େବଦନା    ବୁଝିେବନି େକହି 

ଥିବ ଜୀବନର ଭୟ:: 

ମେହଶ�ର ସାହୁ 

 

ଆକାଶୁ ଖସିବ,    ଗଦା ଗଦା ନିଆଁ 

ତରୁ ଲତା ଜାଳି େଦବ: 

ନଦୀ ନାଳ ହ� େଦ,   ଲାଗିଯିବ ନିଆଁ 

ସାଗର ବି ଜଳୁଥିବ:: 

 

ଆର  େହାଇବ    ଆେମରିକଠାରୁ 

ଉcର େକାରିଆ ଦ©ାରା: 

ଚୀନ ବି ଲଢ଼ିବ,    ଆେମରିକା ସହ 

େକାରିଆ ପାଇଁ ସlହାରା:: 

 

ପାକିdାନ ସଦା     ଚାହ^ ରହି अଛି 

ଭାରତକୁ େଦବ ଧକା: 

ଚାଇନା ସହିତ,    ମିଶି ପାକିdାନ 

ମାରିବାକୁ େନବ ଛକା:: 
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ଭାରତ ମଧ�େର,   ଚାଲୁଥିବ ଦ}ା 

ହିHୁ ଓ ମୁସଲମାନ:: 

କିଛି ଦିନ ପାଇଁ,   ପ�ବଳ ଦ}ାେର 

ମରିେବ ନିରୀହ ଜନ:: 

 

ହିHୁ ମୁସଲମାନ  ବୁଝାମଣା େହେବ 

ପାକିdାନ ଚାଲାକି େଦଖି: 

ଲଢ଼ିେବ େଶଷେର ଏକ ସାଥିେହାଇ 

କାoେର କାoକୁ ରଖି:: 

 

 

ପାକିdାନ ଚୀନ,  ଭୟେର ଥରିେବ 

ଏକତା େଦଖି ଭାରେତ: 

ପଛ ଘୁ�ା େଦଇ  ବିକେଳ କାoିେବ 

ଶାqି େଲାଡ଼ା େୟ ଜଗେତ:: 

 
େଗାପୀବିoା, ବ� ାହK ଣ ଗଁା, 

ବାେଲଶ©ର(ଭଦ�କ) 
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ଆମ ଓଡ଼ିଶାଆମ ଓଡ଼ିଶାଆମ ଓଡ଼ିଶାଆମ ଓଡ଼ିଶା    
ସତ� ସାଧନାର ଦୀiା ଧମ�ର 

               ଆମର ଏହି ଓଡିଶା 

ଆେମ अଟୁ ଭାଇ ସ©ାଭିମାନ ଶିଖା 

           େହବାନି େକେବ ନିରାଶା । 

ଯାହାର ବiେର ବହୁअଛି ସଦା 

             େସ�ାତସିନୀ ମହାନଦୀ 

ଶସ� ଶ�ାମଳାେର ଭରି अଛି ଏହି 

            େବାହି ଚାେଲ ବi େଭଦି । 

ଜଗନ� ାଥ ଧାମ ପୃଥିବୀ ବିଖ�ାତ 

            ଶ�ୀେiତ�  ନାମେର ଖ�ାତ 

ଚH�ଭାଗା କୂେଳ ସଯୂ�� ମHିର 

            କାରୁକାଯ��େର ବିଖ�ାତ । 

अ0ିତା ପାଢ଼ୀ 

 

ମାଆ ସ�ଲାଇ ସ�ଲପୁରେର 

            ଯାଜପୁେର ମାଆ ବିରଜା 

ନୀଳଗିରି ଧାେମ ଜୟ ଜଗନ� ାଥ 

              ରାଜପୁରୀ ମହାରାଜା । 

ଧାମରା ବHର ଇରମର d� 

              ଆରଡିେର ବାବାମଣି 

େକଉଁଝର ପୀଠ ମା’ ତାରିଣୀର 

            अେଟ େସ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ । 

ବାରିପଦା କୀcz ତିନିରେଥ ଉଭା 

             ଜଗା ବଳିଆ ସୁଭଦ� ା ମା’ 

ଜାହାଜର େଭଳା ଲାଗିଥାଏ ସଦା 

              ପାରାଦୀପର ସୁଷମା । 

ବ� ହK ପୁରେର ତାରା ତାରିଣୀ େସ 

             କରୁଣାମୟୀ େସ ଆମ 
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ବଡ ଡା�ରଖାନା ଉ� ନ�ାୟାଳୟ 

             କଟକ ସହର େୟ ରମ� । 

ରହି अଛି େକେତ କିରତି अତୀତ 

                 ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର 

ସୁବାଷ େବାଷ ସୁେରH�  ସାଏ 

            ଲଢ଼ିଛqି େଯ େକେତ ସମର । 

ମଧୁବାବୁ ଠାରୁ ଫକୀରେମାହନ 

              କବି ଗ}ାଧର େମେହର 

ରଖିଯାଇଛqି ଆମର କୀcz 

               କରିବା ତା0ର ଆଦର । 
ବାପା: ର�ନ ପାଢ଼ୀ, 

େଜନିଥ ଇଂରାଜୀ ମାଧ�ମିକ ବିଦ�ାଳୟ, 

ଗଗନବାବୁ ଛକ, ଏଡ଼ତାଳ, ଭଦ�କ 
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ର} ଶ�ାବଣରର} ଶ�ାବଣରର} ଶ�ାବଣରର} ଶ�ାବଣର    
ପି�ୟ...  
କିଛି ମୁହୂc� ସK �ତିର  
କିଛି କଥା अତୀତର  
କିଛି ସୁଖ ଲଗ�ର  
େସ ମନମହାନିଆ  
େପ�ମ ସଂଗୀତର ! 
 
େଫରିଛି ପୁଣି ଶ�ାବଣ  
ପ�ୀତି ଭାବନାେର ମନ  
ଦୂର ଲାେଗ ଏେବ ନିକଟ  
ଭିଜା ଭିଜା ଏହି  
ଶ�ାବଣର ର} ! 
 
ପୁଲକିତ ହୁଏ  
ପଲE ବିତ ମନ  
ପ�ଫୁଲୀତ ମନ ମୟୁର  

ସୁଜାତା ଗିରି 

 

ଏମିତି ଏକ ଗୀତ  
ଗାଇ ଦିअ େମା ମିତ  
अqର ମନକୁ  
ଛୁଇଁ ଯାଉ  
ଏ ଶ�ାବଣର ର} ! 
 
ରିମ ଝିମ ଝେର  
ବଷ�ାର ଶୀତଳ ଝର  
ହୃଦେୟ କ%ନ  
ସ�ର େମା ପି�ୟର  
ଶ�ାବଣର ଛୁଆଁେର  
ଆେପ ଆେପ ରେ}ଇ  
ଯାଏ !  
େମା ରୂପର ଶୃ}ାର !!! 
 

ଚHେନଶ©ର, ବାେଲଶ©ର  
େମାବଇଲ ନ�ର - ୭୯୭୮୯୭୩୯୮୭ 
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େପ�ମିକା ପରି େକହିଜେଣେପ�ମିକା ପରି େକହିଜେଣେପ�ମିକା ପରି େକହିଜେଣେପ�ମିକା ପରି େକହିଜେଣ    
କାଲି  

ତେମ େଯମିତି ଥିଲ  

ଆଜି  

अବିକଳ େସମିତି,  

ଏଠି କିl  

ରାତିଏ ସ�ପ� ପାଇଁ  

ପହଁରୀବାକୁ ହୁଏ  

ନିଜ ଭିତେର ନିଇତି  l  

 

କିଏ ତମକୁ ଝୁଲାଏ  

କୁହ େମଘ  

େଦାଳିେର  

ତେମବି ଝୁଲ  

ସମୁଦ�  କୂଳେର  

ସେତକି  

କାହା ଲୁଣି େଦହର  

अଖିେଳଶ 
ମହାqି 

 

अନାସ� େମାହେର  l  

 

ମଁୁ ' କିଛିବି ମାଗିନି  

ତମକୁ  

ତେମ କହିଲ ନବତ  

ନିअ  

େପ�ମ,  

ମଁୁ' ଜାଣିଛି  

ତମକୁ ମାଗିବାକୁ ପେଡ଼ନି  

ତେମ େଖାଲିଦିअ  

ଗଭାରୁ ଗଜରା,  

ଓଠରୁ ବିଶ©ାସ  

ପାଦରୁ ଘୁ}ୁର  
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ଆଖି ଭcz ସ�ପ� ଓ ତମାମ  

ଫୁ}ୁଳା େଦହକୁ  

ତମର  l  

 

ତେମ େକମିତି ଜାଣିବ  

ମଁୁ ' େଗାେଟ େପ�ମ ମନ>  

ପiୀ  

େମାର ଟିକିଏ ଛାଇ  

ଦରକାର,  

ମୁଠାଏ ଆଲି}ନ  

ଓ େକରାଏ ଜହ�  ରାତିର  

ବାସ�ାବି ତା'େଦହେର  

ଥିବ,  

ତେମ କହିଲ  

ନିअ  

େମା'ଭିତେର ଥିବା  

ପୁଣ�  

ତେମବି କହିଛ  

େଫେରଇ ଦବାର अଛି  

େଯେତ େଯେତ  

ଶତ� �ପଣକୁ େମାର  l  

 

ଏମିତି େହେଲ କଣ  

ସେରନି ରାତିର  

 ଆୟୁଷ  

ତମକୁ ଦି' ଧାଡି  

अଳତା ପିoିବା ପାଇଁ  

अେ�ନି ସମୟ,  

ହଜାେର ବାରଣ ଥାଉ  

ତେମ ଟିେକବି  

ବଦଳିନ  

ମଁୁ ' ପାଦ ତିେqଇେଲ  

ତେମ ପୁରା ଓଦା େହଇପଡ଼  l  

ତେମ ଯଦି  

अଟକିବ ଭାବିଲ 

େଯାଉଠି अଟକୁଛ  

अଟକ,  

ମଁୁ 'କଣ ଜାଣିନିକି େସଠିତେମ   
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ମହମହ ଵାସୁଥିବା  

େଗାେଟ ଜହ�ରାତିର  

ସରୁନଥିବା ସ�ପ�  l  

 

ମଁୁ 'େଦଖୁଚି  

ତମ ହାତେର ଆଗଭଳି  

େସଇ େଗାଲାପୀ ଚିଠିର  

ଧାଡିଧାଡି  

अqର}ତା ଛାଇେହଇ ଯାଏ,  

ରୂପା ସକାଳ ଛାତିେର  

ଦି' ପଟ ପାଉଁଜି ତମର  

ସୁନା ର}ର ସଂଜ ଭିତେର  

ପବନେର ଝୁଲୁଥିବା  

ଝରା ଫୁଲରୁ େକରାଏ l  

  

ତେମ ଜାବୁଡି ଧରୁଚ  

େସଇ ପବନକୁ  

ଯିଏ  

ଆକାଶରୁ ଚୁେମ  

ଗୁଡ଼ାଏ अନ�ମନ> ଇ�ା,  

େମାେତ  

ବିେଭାର କେର  

େମଘ ଭିତେର ଆହୁରି  

େମଂଚାଏ େମଘ 

େଗାେଟ େଦହ ଭିତେର  

େଯମିତି ଆଉକାହ  

େଦହର ଭୁରୁଭୁରୁ ଗଂଧ  l  

 

ସବୁଥର  

ମଁୁ 'ଯାହାଯାହା େଦଇଛି  

ତେମତ  

କିଛିବି େନଇନ,  

େଗାଟିେଗାଟି କରି  

ସବୁ େଫେରଇ େଦଇଛ  

ଓ କହିଛ  

େଦଇେଦବାକୁ ହୁଏ  

ଏମିତି େପ�ମେର ପଡିେଲ  

ମନ ଓ ହୃଦୟ  l  
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କହିଲିତ'  

ନିअ  

ଜହ�  ରାତିର  

ଆ�ୁଳା ଆ�ୁଳା  

ସK �ତି,  

ପୁଣି କହିଲି  

ନଉନ  

କିଆ ଫୁଲେର ମହକୁଥିବା  

େକରାଏ ସଂଜ,  

ତମର କିଛିବି ଇଛା  

ନଥାଏ  

ଥାଏ େକବଳ େମାର  

େଶାରିଷ େiତର  

େକଇ ଧାଡି ଗୀତେର  

ତେମ ଝୁରିହୁअ  

अେନକ ଲାଜୁଆ ସକାଳ l  

 

ଏମିତି अେନକ ଥର  

ପଚାରିବାକୁ ପେଡ଼  

କାେଳ  

 କିଛି ଘଟqାକି  

େମା' अଜଣାତେର,  

ପଚାରି ଦିअqି  

େପ�ମିକା ପରି  

ତେମେବାେଧ  

େକେବଠୁ େହଇସାରିଲଣି  

କାହାରକି' କଣ,  

ତମକୁ ବା�ିବାକୁ  

ରାତିର अଂଧାର 

 ନା' ଦିନର  

ଆଲୁअ େଲାଡ଼ା  

େସଇ େସତିକିେବାେଧ   

େମାର अବୁଝାପଣ  l  

 

 ଏଇ ଏତିକି' େବାଲିତ  

କଥା  

ଏଣିକି େକବଳ  
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େମା' ଭିତେର ମଁୁ' 

ତମର ନିରୀହ ପଣକୁ  

ଝୁରୁ ଝୁରୁ  

କହି ଦିअqି  

େହଇ େନଇଯାअ,  

ମଁୁ ଆଉ  

େମାର େହଇକି ନାହ^ 

ଠିକ ତମପରି  

अବିକଳ ମcୂzର ମଣିଷ    

ଛୁଇଁେଲ ଜାଣିବ  l  

 

ତେମ ମେତ  

ହାତଧରି ଡ଼ାକିେନଲ  

ମାଗିବା ପାଇଁ  

ସମୁଦ� କୁ ସାରା  

ଶ��ାପଣ, 

ଓ କହିଲ ଟିେକ ରହିଯା' 

ସିଏ କିl  ମୁହୂc�କ ଲାଗି  

अଟକି ଯିବାକୁ ମନାକଲା 

ଏେବ ଦିଶୁଚି ତେମ  

େସମିତି ନିରୀହ ନିରୀହ  

େପ�ମିକା ପରି  

େଯମିତି ଥିଲ େସମିତି  

କିଛି ବଦଳିନ  l  

 

 ତେମ  

େକବଳ ଦବା ଜାଣିଛ  

ନବାକୁ ମନା ତମର,  

େସଇ ପାଦ  

ପାପୁଲି  

ଆଖି ଓ ଓଠ ଭିତେର  

ବିଶ©ାସ େବାଲି  

ଯାହାଯାହା अଛି  

ସିଏ ଆଜିଠାରୁ ଆଉକା'ର  l  

 

େପ�ମିକା ପରି  

େକହିଜେଣ  

େମା' ଭିତେର େମାର େହଇକି  
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ରହୁ  

ୟା'ଠାରୁ अଧିକ ଆଉକଣ  

େଲାଡ଼ା େମାର,  

ମଁୁ ' ପସିଯାଉଥାଏ  

ଗଭୀର ସମୁଦ�  ଭିତରକୁ  

େଯାଉଠି  

େମାେତ ବୁଝିବା ପରି  

ହୃଦୟେଟ अଛି,  

ଯିଏ େମାର େହଇକି  

ଚିରକାଳ  

ମହମହ ବାସୁଥିବ  

अବିକଳ େପ�ମିକା େଯମିତି !! 

 
େକାଠପଦା, କୁଆଁପାଳ, ମାହା}ା, କଟକ, 

୭୫୪୨୦୪,  

େଫାନ (୭୦୦୮୬୫୬୨୭୨) 
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ଈଷ�ାଈଷ�ାଈଷ�ାଈଷ�ା    
ହୀନ ମନା ନର  େକ� ାେଧ ଜର ଜର 

ଆନ ସୁଖ ସନମାେନ 

ଧରି ଏ ଚରିତ�         ହୁअଇ ଜନିK ତ 

ଛାଡିଥାଏ ସମଶାେନ 

ବୁକୁ ତେଳ ଚାପି  ବିଳପି ବିଳପି 

କୁହୁଳାଇ ପ�ତିହିଂସା 

ପିଇ ଉcରଳ-  ଉcାଳ ଗରଳ 

ନିରେବ ଉÚାେର ଈଷ�ା l  

ଲେi ତାରା ମିଳି କରୁଥାqି କଳି 

ଚାH କି ପେଡ ମଳିନ  

ଚାHିନୀ ଚମକ  ଗୁଣ ଜକ ଜକ 

ଜଗତର େମାେହ ମନ l  

ବନ ବିଛୁଆତି  ଲେଟଇ ରଖqି 

ଦେବଇ ଗୁଳK  ଉହାେଡ଼ 

େହେଲ ପଜୂାରିଣୀ ଗୁଣି ଗୁଣ ଜାଣି 

ତୁଳସୀର अ} ଭିେଡ଼ l  

ବସq କୁମାର 
ପtା 

 

ଈଷ�ାେର ଆକାଶ ଶହ ଶହ ବଷ� 

ଢାଳୁଛି ବାରିଧି ଜଳ 

େଧାଇବାକୁ ସcା ଉବ�ୀ ଉବ�ରତା 

େହଇନି େକେବ ସଫଳ        l 

କାକ ବଂଶ େଦଖି   ପିକ ହୁଏ ଦୁଃଖି 

ଷଡ଼ଯେ� ଭାେ} अtା 

ପିକ ଶିଶୁ ପାଳି-    ଥାଇ କାକ ଆଳି 

େହେଲ କାଉ ଗtା ଗtା      l 

ଆେର ଈଷ�ାମନା  ବୃଥା େତା କାମନା 

ବo�ା କି ଫଳ ଫଳାଏ      

ତତଲା ପାଣି କି ଚାଳେର ଢାଳିେଲ 

ନିଆଁ ପରି ଘର ଜଳାଏ ?    l 
                  ବଇ�ା, ଇରମ,ଭଦ�କ 
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କବିର ଭାବନାକବିର ଭାବନାକବିର ଭାବନାକବିର ଭାବନା    
କବିର ଭାବନା  

ଭାବପ�ବଣତାେର 

େଯେବ ଢଳି ଯାଏ  

ତା େକାମଳ ହୃଦୟ  

ହୁଏ ଆେHାଳିତ  

କବି ନୁେହଁ ଆତ0ବାଦୀ  

କବି ନୁେହଁ ଉଗ�ବାଦୀ  

କବି ସତ�ବାଦୀ  

କବି ରା��ବାଦୀ ! 

 

କବି ପାେଶ ନାହ^  

ବoୁକର ଗୁଳି  

କବି ପାେଶ ନାହ^  

େଗାଲା ବାରୁଦ ଖଣି  

କବି ନୁେହଁ ନିରବ  

କବି ପରି�ିତିକୁ  

େଦଖି କଲମେର  

ଚିcର�ନ ନାୟକ 

 

ମାେର ଶ«ର େଭଦ ! 

 

अଭୟା ରୁ ଉନାଉ  

େବବିନା ରୁ କୁHୁଲି  

ନିକଟେର ପା� ବଷ�ର  

ନି�ାପ ଶିଶୁ  

अନଗୁଳର 

ଧଷ�ଣ ହତ�ାର 

େପୖଶାଚିକ ପିପାସାର  

ଭୟ ଲଜ�ାର କାହାଣୀ  

ଭାବି େଦେଲ ଥେର  

ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଏ ପାଣି ! 

   

 

ମଁୁ ଭାବୁଛି अଫୁଟା  
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କଢି ମାନ0ୁ  

ପାପ ହାତର  

¡ଶ�େର  

ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପବୂ�ରୁ  

ପଡqି ଝରି..  

 

ମଁୁ ଭାବୁଛି ଝଲ ମଲ  

େରାଷଣୀକୁ  

ପ�କାଶ ପବୂ�ରୁ  

େଯଉଁ ମାେନ େଭାକ ଉପାସର  

अoାରେର ଛଟ ପଟ େହାଇ  

ପ�ାଣକୁ ଦିअqି ଆହୁତି ! 

 

ମଁୁ ଭାବୁଛି  

ସୁHର େକାମଳ  

ର}ୀନ ପ�ଜାପତିକୁ...  

େଡଣା େମଲିବା ପବୂ�ରୁ  

ତାର େଡଣାକୁ ଦିअqି କାଟି ! 

 

ମଁୁ ଭାବୁଛି  

ହତଭାଗା ମାଆ ବାପା  

ମାନ0 ପୀଡା ଯ�ଣାକୁ  

ମମତାର ଝୁଲଣାେର  

ଝୁଲୁଥିବା କନ�ାକୁ  

ଗଁା ରୁ ସହର ଯାଏ  

ସଭ� ଆଧୁନିକ  

ସେଚତନ ସମାଜେର  

ନଂପୁସକ ରାଜେନତା0  

ପ�ଶାସନର ଆଖିେର  

ଧଳିୂ ପକାଇ, ନିଭ�ୟେର  

ଗଳି ଗଳିେର  

ମାନବର ମୁଖାେର  

ରାiସ ମାେନ େକମିତି  

ଖିନ ଭିନ କରି  

ଦିअqି ଦଳି ଚକଟି ! 
ଗ�ାମ / େପା� - ନେଖଇ  

ଜିଲE ା - ଯାଜପୁର  
ପିନ - ୭୫୫୦୦୭ 

େମାବାଇଲ - ୯୩୨୦୪୪୦୦୬ 
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େପ�ମିକେପ�ମିକେପ�ମିକେପ�ମିକ    
େପ�ମିକ 

ଶହ ଶହ ମିଠା ପ�ତିଶ��ତି ର  

अସଂଖ� େଢଉ ଭରା 

ନୀଳ ଦରିଆେଟ - ୧ 

 

େପ�ମିକା ର ହଜାେର େଦାଷକୁ 

iଣେକ iମା କରି ଦଉଥିବା 

ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଉଦାର ହୃଦୟେଟ - ୨ 

 

ଦୁନିଆଯାକର ଫାଜିଲପଣକୁ 

ସାଇତିରଖିଥିବା ପୁରୁଣା ଲାଇେବ� ରୀେଟ - ୩ 

 

ଦିନ ଦି� ପ�ହରେର ଆଖିେର 

अସୁମାରି ସ©ପ� ବୁଣୁଥିବା  

ପରେଦଶୀ େସୗଦାଗରେଟ - ୪ 

 

ମେନାରମା ହାତୀ 

 

अନାୟାସେର ରାତିର ବଗିଚାରୁ 

ନିଦର ରଜନୀଗoାକୁ 

େଚାରି କରି ନଉଥିବା ଫୁଲ ବିକାଳିେଟ - ୫ 

 

ପ�ତିଟି ଶ«େର ପ�ତିଟି ବାକ�େର 

େପ�ମର କବିତା େଲଖୁଥିବା 

ଯାଦୁଗରୀ େଲଖନୀେଟ - ୬ 

 

ହୃତପିtକୁ ଫୁଲ ବଗିଚା  

ମେନ କରାଉଥିବା  

अବିଶ©ସନୀୟ କ~ନାେଟ - ୭ 

 

ଭାବି ଭାବି ସରୁ ନ ଥିବା 

ନଦୀ ବାଲି ପରି अସରqି ଭାବନାେଟ - ୮ 
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େଯେତ େଦଖିେଲ ବି  

ବିର�ି ଲାଗୁ ନ ଥିବା 

ମନଛୁଆଁ ଧାରାବାହିକେଟ - ୯ 

 

େଦହ ମନ ପୃଥିବୀେର ଥାଇ 

ଆେବଗ अନୁଭବକୁ 

अଜଣା ଗ�ହକୁ େନଇ ପାରୁଥିବା 

अଦଭୁତ େବୖ¤ାନିକ ଯାନେଟ - ୧୦ 

 

ଖୁସି ପାରିଜାତ କାନନକୁ 

ଘର अଗଣାର କାନଭାସେର ଆ0ି 

ଦଉଥିବା ବିଖ�ାତ ଚିତ� କରେଟ - ୧୧ 

 

ପଦିଏ କଥାେର ଜହ� କୁ 

ଝରକା ପାେଖ କ�ାେଲtର ପରି 

ଟା}ି ଦଉଥିବା ଦୁଃସାହସ ଚରିତ� େଟ - ୧୨ 

 

 

ହଜାେର ଭିଡ ଭିତେର  

ନିଜ ଆଡକୁ ଆକଷzତ କରୁଥିବା  

କମନୀୟ ପ�କୃତିର ସେତ  

େଲାଭନୀୟ ଦୃଶ�େଟ - ୧୩ 

 

େଶଷେର େପ�ମିକର  

ଆiରିକ अଥ� କହିେଲ କବି  

"ରାଧାନାଥ ରାୟ "ଚିଲିକା ଉେ�ଶ�େର  

କହିଥିବା ବାକ�ଟି ପରି 

"ସୁHର ତୃ�ିର अବସାଦ ନାହ^  

େଯେତ େଦଖୁଥିେଲ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ।  

 

ସତେର! େପ�ମିକ ସବୁେବେଳ ନୂଆ  

ଖାଲି अଣେପ�ମିକ ମାେନ ଯାହା 

अତୀତର ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ପାଲଟିଯାଆqି। 

 
କେହ�ଇପୁର, କଟକ 
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ପୁରୀେiତ�  ବ'�ନାପୁରୀେiତ�  ବ'�ନାପୁରୀେiତ�  ବ'�ନାପୁରୀେiତ�  ବ'�ନା    
ରାଗ -ବ}ଳାଶ�ୀ  

ମନେଦଇ ଶୁଣ େହ ସୁବୁ�ିଗଣ  

େiତ�  ରାଜର ମହିମା 

ଗୁଣେq ଶୁଣେq େନତ� ାେq  ଭୁ�ାେq  

ଭାେ} ଯମର ଗାରିମା  ।।୧।। 

ଶ ଆକାରେର  ପ� େକାଷ ବିdାର  

अଟଇ େଯ ପଣୂ� �ଳୀ 

ମାନେବ କି ତାହା ବିଚାରି ପାରିେବ  

େଦେବ ନ ପାରqି କଳି ।।୨।। 

ବିରାଟ ସୁରାଟ ବିଚିତ�  ମୁରାଟ  

ତିନି ମcୂz ଦାରୁ ହରି  

କଇବଲ� ହାଟ ପସରା ପ�କଟ  

ବିରାଟେକ ମୁ�ି ଚାରି ।।୩।। 

ଦୁଷKq କୁମାର ମିଶ� 

 

 

 

େରାହିଣୀକୁtେର ପଡିକି  ଚାtେର  

କାକ େହଲା ଚତୁଭ�ୁ ଜ  

ଯମନିକ ରାଜା େiତ�  ନାମ ବେହ  

େସବା କରି େଦବରାଜ ।।୪।। 

ଚତୁଦ�ଶ େକାଟି ଶିବଗଣ େଭଟି  

ପାତାଳ ନାଥ ନାମେର  

ପତିତ ପାବନ ମୁରତି ଦଶ�ନ  

କର ସିଂହଦର ଜାେର ।।୫।। 

େଭାଗ ମtପ େଯ ତୁt ଶ�ୀ ହରିର  

ଜାନୁ ମୁକତି -ମtପ  

ହୃଦୟେର ବସି ବିଚାରେq ହୃଷୀ 

େକଶ ସ}େତ  ଯଦୁପ ।।୬।। 
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ପତାକାକୁ अନା କରୁअଛି ମନା  

अqକର  अଧିକାର 

ନାହ^ଟି ଏଥିେର ପ�େବଶ େଯ ଧୀେର  

କଇବଲ� େସବନର ।।୭।। 

ତିନିପୁର ବାସୀ           ନର ପରି ଦିଶି 

କରqି େକୖବଲ� ଜୁର  

ମହାପାପମାନ         ଦହqି  ବହନ  

अନାଇଁ ପ�ାଚୀର ଦ©ାର ।।୮।। 

ଚାରିଦ©ାେର ଚାରି      ମୁକତି ପ�ସାରି 

ଦଇତାରି अରିଧାରୀ , 

ଭାଇ-ଭଗ�ୀ େଘନି      ଦାରୁ ରୂେପ ପୁଣି  

ମାନସରୁ  ପାପହରି ।।୯।। 

େସ େiତ�   ରାଜକୁ         ଚିqିଣ  ସୁମେନ  

ପ�ାଣ େତଜିେଲ ମାନବ, 

କହଇ ଦୁଷKq         ଯମଦt  ତା'ର 

େଛଦqି  ଶ�ୀବାସୁେଦବ ।।୧୦।। 
                       ପ�ଧାନ ଶିiକ  

ଓରି}ା ବାଲିସାହି, ମଠକରେଗାଳା 

େଢ0ାନାଳ 
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अଳି କେର ପୀତବାସअଳି କେର ପୀତବାସअଳି କେର ପୀତବାସअଳି କେର ପୀତବାସ    
ପ�ଭୁ ପ�ଭୁ ଡାକି ପଡିଲିଣି ଥକି 

 ଡାକ େମା ଶୁଣିଲ ନାହ^ 

େହ ନୀଳ ଶଇଳ କାହ^ କର ଛଳ 

 େଦାଷ େମାର ଦିअ କହି 

ରତନ େବଦୀେର ବସିଛ ସୁଖେର 

 ଷାଠିଏ ପଉଟି ଖାଇ 

ବଳିପେଡ ଦୁଃଖ ହଜିଛି େମା ସୁଖ 

 ବ�ୁଛି ଲୁହକୁ ପିଇ 

ପି�ୁ ମିଶ� 

 

ଦିअ ବାେର େଦଖା େହ अନାଥ ସଖା 

 ଡାକୁଛି ହାତକୁ େଯାଡି 

ସଂସାର ଯ�ଣା କେର ବାଟବଣା 

 ପିoିଛି ଦୁଃଖର େବଡି 

ଏତିକି ମିନତୀ େହ ଜଗତପତି 

 ଦିअ ଏ କଷଣୁ ମୁ�ି 

ରହିଥାଉ ମେନ େମାର ସବୁଦିେନ 

 ତବ ପାେଦ ଲୟ ଭ�ି 

ଗେଲ ଏ ଜୀବନ ଛାଡି ଇହଧାମ 

 େବୖକୁ®େର େଦବ ବାସ 

ଆଉ ମଁୁ ନ ଜେନK  ଏ ମରତଧାେମ 

 अଳି କେର ପୀତବାସ 
ହଳଦିଆ, ନି�ିqେକାଇଲି, କଟକ 

       େମା- ୭୭୮୮୮୨୭୬୭୪ 
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କବି ଓ କବିତାକବି ଓ କବିତାକବି ଓ କବିତାକବି ଓ କବିତା    
ସତେର କବି େହବା େକେତ େଯ କଠିନ 
େକେତ ଲିଭାଇ େକେତ େଲଖିବାକୁ ପେଡ଼ 
େକେତେବେଳ ପଦକୁ ପଦ ମିେଶନା 
ଆଉ େକେବ ପୁଣି ମନକୁ ଭାବନା ଆେସନା 
अେନକ ଭାବିଥିବା କବିତା ଭୁଲିଯାଏ 
ପୁଣି ଭାବିେଲ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ମନକୁ ଆେସ 
େବେଳ ଶ« ଥାଇ ମଧ� ନଥାଏ ମନର ଭାବନା 
ପୁଣି ଭାବନା ଆସିେଲ େଖାେଜ େସ ଶ« ଗୁଡ଼ିକୁ 
େକେତେବେଳ ପ�କୃତିକୁ େନଇ େଲଖିବାକୁ ପେଡ଼ 
ଆଉ େକେବ ଭ�ି, େପ�ମ,ଭଲପାଇବା ଏମିତି अେନକ କିଛି 
ଭିନ�  ଭିନ�  ଶ« ସବୁ େଯାଡ଼ି କେର େସ अେନକ ଉପମା 
େଶେଷ େସହି ଉପମାକୁ ରୂପ ଦିଏ େସ ଏକ ପ'ୂ� କବିତାର 
ଯାହା ବି େଲଖିେଲ କବିର ମନ ବୁେଝନା 
ଭାେବ ଆଉ ଟିେକ କାେଳ ଭଲ େହାଇପାରିଥାqା 
ସତେର କବିର େସ ଭାବନାକୁ ପ�ଣାମ 
ପ�ଣାମ ତା'ର େସ କବିତ©କୁ  
େଯ ସୃ�ି କରିଛି अେନକ କବିତା। 

 
ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 

ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 

ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 
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େକାଣାକ�େକାଣାକ�େକାଣାକ�େକାଣାକ�    
अତୀତ କହୁଛି ହାତଠାରି େଦଖ  

ଇତିହାସ ବହି ପୃ2ାେର  

ଉ�ଳ ମାତାର ସqାନ ମୁହ^ େର 

ମଥା ଉ� ଗରବେର। 

 

େକାଣାକ� ଝୁରୁଛି ଧରମପଦକୁ 

ଏକାଏକା ଠିଆ େହାଇ  

ମୃତ ପଥରେର ଜୀବq ଏ କୃତି  

ଯାଇଛି ପରଶ େଦଇ।। 

ବାରଶବେଢଇ ନିହାଣ ମନୂେର 

ପଥର ସାଜିଛି ଜୀବq  

ଧୀେରH�  କୁମାର 
ପ�ଧାନ 

 

ଜୀବq ବୁଲqି ମୃତକ ପରାଏ  

ଭଗ�ାଂଶ ହୁଏ ଚିqିତ।।। 

�ିରଚକ ସିଏ କଳି} ଗରବ 

ଘୁରୁअଛି ନିରqର  

ସୁअେର ଠିକଣା େଖାେଜ ଏକବିଂଶ  

ଲାେଜ ମଥାନତ େମାର ।।।। 

 

ଗଉରବମୟ ଇତିହାସ େମାର 

ବc�ମାନ କେର ଶପଥ 

ଉ�ଳ ର କୃତି ଉ�ଳ ସଂ>ୃତି  

ଉ�ଳୀୟ େମା ରକତ। 
 

ଝଜିରୀବାହାଳ, अନୁେଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
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େମା େଦଶ ହସୁଛିେମା େଦଶ ହସୁଛିେମା େଦଶ ହସୁଛିେମା େଦଶ ହସୁଛି............    
େଦଶେର େମାହର ପାପର ଭାରା 

ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସେତ ଚାଲିଛି 

ନାରୀ ନିଯ�ାତନା ନାରୀକୁ अସ�ାନ 

ସବୁେବେଳ ସେତ କରୁଛି 

ତଥାପି…. େମା େଦଶ ହସୁଛି । ୧ 

ଦିନେର ରାତିେର େଚାରି ଡକାୟତି 

େମା େଦଶ ଭାଇ କରୁଛି 

କାହାର ସଂସାର ଛାରଖାର କରି 

କାହାକୁ ଜୀବନୁ ମାରୁଛି 

ତଥାପି …. େମା େଦଶ ହସୁଛି। ୨ 

େଛାଟ େଦଖୁନାହ^ ବଡ଼ ଭାବୁନାହ^ 

ମଁା ଭଉଣୀ ସାେ} େଖଳୁଛି 

କୁକମ� ବେଳ ଜୀବନ କରି ନ� 

ବାହାଦୁରି େକେତ ମାରୁଛି 

ତଥାପି…. େମା େଦଶ ହସୁଛି । ୩  

 

େପ�ମଶିଲା ରାଉତ 

 

 

 

ସମାଜ େର େକେତ ନୃଶଂସ କାମ 

ଭ� �ଣ ହତ�ା କିଏ କରୁଛି 

ଭଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଚଷା ଭାଇ ସେତ 

ଶିଶୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛି।  

ତଥାପି ….. େମା େଦଶ ହସୁଛି । ୪ 

ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଶରଧାେର େକେତ 

ଝିअ େମାର >ୁଲ ଯାଉଛି 

>ୁଲ େର ଶିiକ ଶିiାଦାନ ବଦେଳ 

ଆରାମ େଚୟାର୍ େର େଶାଉଛି। 

ତଥାପି…. େମା େଦଶ ହସୁଛି। । ୫ 
ଗ�ାମ-  ବୃHାବାହାଲ,  ବE କ- େଗାଲାମୁtା 

ଜିଲE ା- କଳାହାtି 
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େବାଉେବାଉେବାଉେବାଉ    
ବରଷାେର ଛତା ତୁ 

ଶୀତେର କ�ଳ 

େତା ପଣତ ଛାଇ ଦିଏ 

ଗ�ୀଷK  େର ଶୀତଳ ୧ 

କଥା େତା अମୃତ ବାଣୀ 

ଗୀତା ଭାଗବତ 

ଭାବନା ପବିତ�  େତାର 

ହାତ ଆଶୀବ�ାଦ ୨ 

େକାଳ େତା ଝୁଲଣା େମାର 

ହୃଦୟ ସାଗର 

େସ�ହ,େପ�ମ,କରୁଣାେର 

ଭରା େତା अqର ୩ 

େପଟ େତାର ପୁରିଯାଏ 

େମା େପଟ ପୁରିେଲ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଉ 

େମା ସୁଖ େଦଖିେଲ ୪ 

ବିଜୟ ପାଣିଗ�ାହୀ 

 

iତେର ମଲମ ତୁହି 

ଛାତିର ¡Hନ 

ଆଖିର ପଲକ ତୁହି 

ମଥାେର ଚHନ ୫ 

ମହିୟସୀ ଗରୀୟସୀ 

अଟୁ ତୁ ମହାନ 

ମଥା େମାର ନଇଁଥାଏ 

ସଦା େତା ଚରଣ ୬ 

ଆଖି େମାର େଖାଲିେଦେଲ 

ତୁ ସବ� ମୟ 

ତୁ ନଥିେଲ ଏ ଜୀବନ 

अଥୟ अଥୟ ।। ୭ 
ଫିରି}ିଆ, କoମାଳ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୫୩୨୦୦୦୫୧  
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ମୁଁ ନାରୀମୁଁ ନାରୀମୁଁ ନାରୀମୁଁ ନାରୀ............    
ପିଲା ଦିନରୁ ହ^ ଶିଖିେନଇଥିଲି  

ଜlଣି ସହ େସ�ହ ମିେଶଇବା  

अ~ ବଡ଼ େହଉ େହଉ ଶିଖିେନଲି  

ଚକିେର ଚାଉଳ ସହ କ� ସବୁ େପଶି େନବା  

ଭାଇର ସାଟ�ର େବାତାମ ଲଗାଇଲାେବେଳ  

ଶିଖିେନଲି ସଂପକ�ସବୁ0ୁ ମରାମତି କରିବା 

ବାରି ଚୁଲିେର अ}ାର େଦଖି  

ଜାଣିଥିଲି अେପiାର ମଜା ଆଉ  

ଶିଖିଥିଲି େଧୖଯ��ର ମହତ�   

ମାଗ�ଶିର ଗୁରୁବାରେର ମୁହଁ अoାରେର 

େଝାଟି ପକାଇଲା େବେଳ 

ଶିଖିଥିଲି ଜୀବନକୁ ନିଜ ର}େର ରେ}ଇବା  

ମିହିର ର�ନ ପାତ�  

 

 

 

 

 

 

ଗ�ୀଷK  ଦିପହେର ଗଁା ବଗିଚାେର ଆ� ବାଛୁ ବାଛୁ  

ବାଛି େନଇ ଥିଲି ସ}ାତ, ମକର ଆଉ ସା} ସବୁ  

ମHିର େବଢ଼ାେର ମାଳ ବୁଣୁ ବୁଣୁ  

ଶିଖିଥିଲି ସଂପକ� ସବୁକୁ ବୁଣିେନବା  

େଜାଡି େହବା ଶିଖିଛି, େଜାଡିବା ଶିଖିଛି 

ସଜାଡ଼ିବା ଶିଖିଛି, ସଂଭାଳିବା ଶିଖିଛି  
ତିଳ ତିଳ ମରି ଶିଖିେନଇଛି ମଁୁ ଜୀଇଁବାର କଳା  

अ~ ନିଜ ପାଇଁ  

अେନକ ସାରା अନ�0 ପାଇଁ...... 
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ତୁେମ ଆଉ ମଁୁତୁେମ ଆଉ ମଁୁତୁେମ ଆଉ ମଁୁତୁେମ ଆଉ ମଁୁ!!!!    
ଜୀବନର ପ�ତିଟି ମୁହୂc� 

ତୁେମ ଆସ 

େମା ଖିଆଲି ମନେର 

ସପନର ପ�ତିଟି  

ସକାଳ ହୁଏ 

ଆଖି ମଳି 

ତୁମ ଛବି ଆ0ି େଦଲା ପେର।। 

 

କଥା ଥିଲା ଛାଡିବାନି ହାତ 

ଝୁ�ିେଲ  

ଏ ଦୁନିଆ ହାଟେର 

ଜୀଇଁଥିବା େଯେତଦିନ 

ଚାଲୁଥିବା 

ପଦାକୁ ପାଦ ମିଶାଇ 

ଏମିତି ସାଥିେର।। 

 

ପ�ଦୀପ ବo 

 

ଆଜି କିl ଏକା ଏକା 

ଝୁଲି ପଡିଲ ଫେଟା େହାଇ 

ସବୁ ଭୁଲି 

କାଦୁअ କା²େର 

େହେଲ 

ଏେବବି ଆଁକୁଛି 

ଆପଣାପଣେର 

ତୁମ ଛବି େମଳିଛିଆ 

କାଗଜ ଛାତିେର।। 

 
ପ�ଦୀପ ବo, ଭଦ� କ, ବାସୁେଦବପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୭୨୭୮୩୨୨୦ 
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ଆସେହ ଗାoିଜୀ ଆଉଥେରଆସେହ ଗାoିଜୀ ଆଉଥେରଆସେହ ଗାoିଜୀ ଆଉଥେରଆସେହ ଗାoିଜୀ ଆଉଥେର    
ମହାତK ା ପୁରୁଷ ଗାoୀ ଥିେଲ ଦିେନ 
ଆମରି ଜାତିର ପିତା 
େଦଉଥିେଲ ସଦା ଶାqିର ବାରତା 
ଥିେଲ େସ ଜଗତଜିତା ।। 
କୁଟି ଖାଇ,କାଟି ପିoିବା ପାଇଁ କି 
େଦଉଥିେଲ ପରାମଶ� 
େଗାଟିଏ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିେଲ 
େଦଖାେq अପର ପାଶ�© ।। 
ସତ�ାଗ�ହ କରି ଛଡାଇ ଆଣିେଲ 
ଆମରି ଶାସନ ଭାର 
ତିେଳ େହଁ କାତର ନକରି ସହିେଲ 
କଳାପାଣି,କାରାଗାର ।। 
େଶଷେର ବି� ଟିଶ ମୁt ନୁଆଁଇେଲ 
ତା0 ଆେHାଳନ େଦଖି 
ଛାଡି ପଳାଇେଲ ମୁଲକ ଆମର 
ଇତିହାସ ତାର ସାiୀ ।। 
ଆଜି ସିନା ଆେମ ଗାoୀ ଜୟqୀେର 
ପାଳୁଛୁ ଗାoୀ0 ଜନK  
ଗାoୀ0 ବାରତା ମନୁ ଭୁଲି କିl 
କରୁଛୁ अସତ� କମ� ।। 

େରାଜା ପtା 

 

ଗାoୀଗିରି ଏେବ ଚଳୁନାହ^ ଆଉ 
अହିଂସା ଗଲାଣି ଲୁଚି 
ହିଂସା,अହଂକାର ଉ£ାତ ଚାଲିଛି 
ଧମ� କାେH ମୁt ପିଟି ।। 
ସତ�,ଶାqି ସବୁ ଲୁଚିଯାଇअଛି 
अସତ� କୁହୁଡ଼ି ତେଳ 
ପାପ ଖାଲି ପାପ ତାtବ କରୁଛି 
ଘେର ଘେର ପୁେର ପୁେର ।। 
ଆସ େହ ମହାତK ା ଆଉଥେର ଆସ 
ସାଜି ଆମ ପୁ§� ପିତା 
ସତ�,अହିଂସାର ମ�ି ବୁଣିଦିअ 
ଡାକୁଛି ଭାରତ ମାତା ।। 
 

ପ'ୂ� ାନH ଭବନ,େନତାଜୀ ନଗର,ମଧୁପାଟଣା, 
କଟକ-୭୫୩୦୧୦ 

ଦୁରଭାଷ-୯୪୩୮୧ ୭୫୯୩୦ 
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େଲା େରବୀେଲା େରବୀେଲା େରବୀେଲା େରବୀ!!!!    
ସଯୂ�� ଉଠୁଛି, ବୁଡୁଛି, 

ଜହ�  ଉଉଁଛି, ଡୁବୁଛି 

ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଲିଭୁଛି 

େରାଗ, ବନ�ା, ବାତ�ା 

ଆସୁଛି, ଯାଉଛି 

ନ ଜାେଣ େମା ଉତ୍ ଥାନ ପାଇଁ 

େକେତ >ିମ୍ ର ଶିଳାନ�ାସ 

େକେତ ସଭା, ସମାେରାହ 

େକେତ ଆଇନ, କାନୁନ 

ଏ ଯୁଗ େଲଖୁଛି 

 

େଲା େରବୀ, େଲା ନିଆଁ, େଲା ଚୁଲି 

େଦଖ େମାେତ 

ମଁୁ ଏ ଯୁଗର େରବୀ 

କଢ଼ିଟିଏ ଖାଲି, 

ଫୁଲ େହବାପାଇଁ 

ଲiK ୀପି�ୟା ଓଝା 

 

अେନକ ସମୟ ବାକି 

ତଥାପି େମା ଚାରିପେଟ 

ମାଳ ମାଳ ଭअଁର0 ଆଖି 

େପ�ମେର, େଭାକେର, ଘୃଣାେର 

େଧାକାେର, କାମୁକତାେର 

ମଁୁ ଜଳୁଛି अହରହ 

େତା ଠୁ अଧିକ ଏଠି 

 
ବି-୪୦୧, ଦି ଆଟ୍ ଲା�ିକ୍ 

ଏସ୍ ଆର୍ ପି ଗ�ାଉt୍ - ୯ ନିକଟ 

ମକରପୁରା େରାଡ଼, ବେରାଦା 

ଗୁଜୁରାତ, ୩୯୦୦୧୦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୪୯୦୯୯୬୮୬୫ 

ଇେମଲ୍ : laxmipriyaojha70@gmail.com 
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ମୃତୁ� ଆେସମୃତୁ� ଆେସମୃତୁ� ଆେସମୃତୁ� ଆେସ    
ଏକ अଦିନିଆ ଝଡ ପରି ଆେସ 

     ସବୁ ଖୁସି ସାଥିେର େନଇ 

            ଆରପାରିରୁ  

                ବସିେଦେଖ । 

            ମୃତୁ� ଆେସ ..... 

 କ'ଣ ସୁଖମିେଳ ? 

         ଦୁଃଖର ସାଗରେର  

      ସମେବଦନାର ସୁअ ଛୁଟିଆେସ । 

   ଖାଲି େମ�ାଏ ଲୁହ  

           ପଦିଏ କଥା 

              କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ େପାଛିଦିଏ ? 

ପ0ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 

 

 କାହା ମୁହଁରୁ କଥାଟିଏ  

           ଭାସି ଆେସ  

     ଥିଲା ଭଲ େଲାକଟିଏ ! 

ପୁଣି କିଏ କୁେହ - 

       ଭଲ େହଲା ମରିଗଲା !! 

   ସତେର କଣ ଆମ ସମାଜ  

         ତା'ର ମୃତୁ� ପାଇଁ ଦାୟୀ ? 

                    ନଁା 

        ନିଜ ପବୂ� କମ�ର ଫଳ ?? 

              ମୃତୁ�ଆେସ ..... 
 

ବାରିପଦା,ମୟୁରଭ� 

ଭ� ାମ�ଭାଷା - ୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮  
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ଶୁଭ�  ଶରତଶୁଭ�  ଶରତଶୁଭ�  ଶରତଶୁଭ�  ଶରତ    
ବରଷା େଶଷେର ଶରତ ଆସଇ 

କାଶତtୀ ଫୁଲ ଫୁେଟ,  
ସବୁଜ େiତର ସବୁଜିମା ଭରା 
ଆକାଶ ନିମ�ଳ ଦିେଶ।। ୧। 

ଭାଦ� ବ ଆଉ ଆଶି©ନ ଦୁଇ ମାେସ 
ବିରାଜିତ ଏଇ ଋତୁ,  

କୁଟା ଭାଡିତେଳ ବଣ ବୁଦା ମେୂଳ 
େବେଳେବେଳ ଫୁେଟ ଛତୁ।।୨। 
ଭାଦ� ବ अଟଇ ବିଲ ବାଡି ମାସ 

ଚାଷ ବାସ କାମ ସେର,  
ଚଷା ଭାଇନା ଚାଷ କାମ କରି 

     ମନ ଆନHେର ନାେଚ।। ୩।। 
ଏଇ ମାେସ ପେଡ ବଡ ଏକାଦଶୀ 

ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଉ ରାiୀ,  
ଭାଇ ହାେତ ଭଉଣୀ ବାେo ରାiୀ 
ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ  ।। ୪।।     

ହୀରାବତୀ ପାତ�  

 

ଭାଦ� ବ ରବିବାେର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା 
ପେୂବ� ତअେପାଇ ପଜିୂତା,  

ଜନK ା�ମୀ ଲାେଗ ତା' ଠାରୁ ନିଆରା 
ପାଳିଥାqି େଗାପବାଳା।। ୫।।  
ଗେଣଶ ଚତୁଥ�ୀ ପାଳଇ ବିଦ୍ଯାଥ�ୀ 

ନୂଆଖାଇ େଭଟ୍ ବିଧି,  
ଆମ ପର%ରା ସଂ>ୃତିର େଦଖ 
ରହିअଛି ଛHାଛHି।। ୬।।  

ଆଶି©ନ अଟଇ େଦବୀ0 ମାସଟି 
ପାବ�ଣ ଯାତ ଆସଇ,  

ନାଚଇ ମନ ନାେଚ ପରାଣ ଆଜି 
ମtେପ ମାଆ0ୁ େଦଖି।। ୭।।  
ପାଦ ଥାପି ଥାପି କାକର କୁହୁଡ଼ି 

ଆସଇ ଧରାକୁ ମାଡି,  
ଲାଜ ସରମେର ଶୁଭ�  ଶରତଟି 
ଚାଲିଯାଏ ବାଟ ଛାଡି।। ୮।। 

(ନଳଗଜା), ମୟରୂଭଞ 
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ମାଟି ମାଆମାଟି ମାଆମାଟି ମାଆମାଟି ମାଆ    
ଦୁନିଆେର ମୁହ^ ଜନମିଲାପେର, 

 େଯାଉଠି ପଡିଲା ପାଦ । 

ସବ�ଂସହା େସଇ ମାଟି ମାଆ େକାେଳ, 

 ଜୀବନ ହୁଏ ଆର  ।। 

ସଂସାର ଭିତେର େକେତ ଗେଲ ଆସି, 

 ପଡିତ ରହିଛି ମାଟି । 

ତାହାରି ପାଇଁ ତ ଏ ଜୀବ ଜଗତ, 

 ହସି େଖେଳ ନାଚି ଗାଇ ।। 

ବରଷା ରାଣୀର ଛମ ଛମ ପାେଦ, 

 େଯେବ ଆସି ଚାଲିଯାଏ । 

ମାଟିର ମହକ ଚହେଟ ସଂସାେର, 

 େଗtୁ ମଲିE  ଫିକା ପେଡ ।। 

ବିକାଶ ଚH�  
ଧୁ}ିଆ 

 

 

େଦଶ େଦଶ ଆଜି ଲେଢଇ ଚାଲିଛି, 

 ମୁଠାଏ ମାଟିର ପାଇଁ । 

ଭାଇ ଭାଇ ମେଧ� ହାଣ କାଟ ହୁଏ, 

 କମିଗେଲ ଭାଗ ପୁଣି ।। 

ମହାଭାରତେର ମାନୀ ଦୁେଯ��ାଧନ, 

 ଚାହ^ ପାtବକୁ କହି । 

ବିନା ଯୁେ� ମୁହ^ େଦବି ନାହ^ େକେବ, 

 ସଚୂ�େଗ� େମଦିନୀ ପୁଣି ।। 

ମାଟିେର ଫସଲ ଫସେଲ ଜୀବନ, 

 ଚାଲୁଛି ସଂସାର ରଥ । 

ମାଟି ମାଆ କଥା େକହି ବୁଝୁନାହ^, 

 ଚାଷୀହୁଏ ଛଟପଟ ।। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     269 

ମାଟି ସାେଥ େଯାଡା ଚାଷୀର ଜୀବନ, 

 େସଇଠି ହୁअଇ ଲୀନ । 

ସରକାର ଏଠି େଦଖି अଣେଦଖା, 

 ଚାଷୀ ଋେଣ ଯାଏ ପ�ାଣ ।। 

େକେଡ େକେଡ ବୀର ଆେଲକଜାtାର, 

 ହିଟିଲର ମୁେସାଲିନୀ । 

ମାଟି ମାଆ େକାେଳ େହାଇଛqି ଲୀନ, 

 କ0ାଳ ସାରେଯ େହାଇ ।। 

ବୃଥା अହ0ାର ମନେର ନ ଧରି, 

 ସଭିଏଁ େହାଇବା ଏକ । 

ମାଟି ସଂରiଣ କରିବା ସଭିଏଁ, 

 ହାତେର ମିଶାଇ ହାତ ।। 

 
ବିକାଶ ଚH�  ଧୁ}ିଆ । 

ଶୁଳିଆପଦା,ମୟରୂଭ� । 
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ପରିେବଶ ସରୂiା ପରିେବଶ ସରୂiା ପରିେବଶ ସରୂiା ପରିେବଶ ସରୂiା : : : : अନୁଚିqାअନୁଚିqାअନୁଚିqାअନୁଚିqା    
ସୁHର ଧରିତ� ୀ ମାତାର େକାଳେର 

େହାଇ ଆେମ ଆତଯାତ 

अମୃତ ସମାନ ପାଣି ପବନେର 

କେଳବର ସୁରiିତ।। 

ଭା>ର ଆେଲାେକ ଆେଲାକିତ ଆେମ 

ଖଣିଜ ସ%େଦ ଧନୀ 

ଚିର େସ�ାତା ନଦୀ ପାହାଡ଼ ପବ�ତ 

ସାଗର ହ�ଦ ବନାନୀ ।। 

କାହ^କି େକଜାଣି ନିଜର କୁରାଢି 

ନିଜ େବେକ ଲଗାଉେଛ 

ବିପଯ��ୟ ପେର ବିପଯ��ୟ ଡାକି 

ନିଜ କବର େଖାଳୁେଛ ।। 

ଫାଲଗୁନ ମାସେର अଂଶୁଘାତ ହୁଏ 

େବୖଶାଖେର ହୁଏ ବଢି 

ଧରମ ମାସେର ମହାବାତ�ା ହୁଏ 

ଶ�ାବଣେର ହୁଏ କାଢି ।। 

ପ�ଦୁ�ତ କୁମାର 
ମହାକୁଡ଼ 

 

ବିଶ�ତାପନେର ଜଳୁଛି ପୃଥିବୀ 

ସବୁଜ ଘର ପ�ଭାବ 

अ}ାର କାମEର ଆଶାତୀତ ବୃ�ି 

अମÀଜାନର अଭାବ ।। 

ଆଣବିକ େବାମା ପରୀiଣ ହୁଏ 

ବାଲି�ିକ େiପଣା¬ 

ଉଦଜାନ େବାମା ଆହୁରି ବିପଦ 

ରସାୟନ अ¬ଶତ�  ।। 

କଳ କାରଖାନା ପରିବହନ େର 

ଜଳ ବାୟୁ ପ�ଦୂଷଣ 

ଓେଜାନ ରo� କୁ ବାଇଗଣୀ ରଶK ୀ 

େଦେବ अେନକ କଷଣ ।। 

ଏ ମହା ବିପଦୁ ପରିତ� ାଣ ପାଇଁ 
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ଆେମ ପ�ୟାସ କରିବା 

ନୂତନ ଜ}ଲ ସୃ�ି କରିବାକୁ 

अ}ୀକାର ବ� େହବା ।। 

ପ�ତି ଜଣକେର େଗାଟିଏ ଦୁଇ ଟି 

ଗଛ ପ�ତି ବରଷ େର 

ଯତ�  କରି ତାକୁ ରଖିେଲ ସାଇତି 

अରଣ� େହାଇବ ଧୀେର ।। 

ସବୁଜ ସୁHର ଗହନ କାନନ 

ଚିc ବିେନାଦନ େହବ 

ମାନବ ସମାଜ ଚିର�ିବୀ େହାଇ 

ବିପଦ ଆେପ ହଟିବ ।। 

ଚାଲ ସେବ� ମିଶି ଆନHେର ହସି 

ହାତକୁ ମିଳାଇ ହାତ 

ସବୁଜିମା ଧରା ନିମ�ାଣ କରିବା 

ପ�ାଥ�ନା କେର ପ�ଦୁ�ତ ।। 

 
ବି¤ାନ ଶିiକ, ପ�ାୟତ ଉ�ବିଦ�ାଳୟ 

ଇଛାବତୀପୁର, େଢ0ାନାଳ 
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ବାପାବାପାବାପାବାପା    
େମାେତ ପଚିଶ ଫଗୁଣ ଛୁଇଁବା ଓ ମଁୁ 

େଦୗଡ଼ ପ�ତିେଯାଗିତାେର ଭାଗେନବା 

ବିଷୟେର 

ତୁେମ େଶଷ ପଯ��q अେଗାଚର ଥିଲ 

େତଣୁ ତୁମ କାଉକାଉ ଡାଉ ଡାଉ 

ଓମ୍ ଡିଡି ମାମ୍ ମାମ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲ 

େକହି ଜାଣିନାହାqି େଯ 

ତୁମ ନିରାପଦ କାoେର ବସି ମଁୁ अେନକଥର 

ଜହ�ମାମଁୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି 

ଓ ତାରାମାନ0ୁ ଚିମୁଟି ଆ%ୁଡ଼ି 

ତୁମ ଆଢୁଆଳେର ଲୁଚିଛି 

ଶୁଭ ପଧାନ 

 

େମା ଚାରିପେଟ େବଢ଼ି ରହିଥିବା 

ଏଇ ନାହ^ ନଥିବା ଶନୂ�ତା ଦୂରିବାକୁ 

େକବଳ ତୁମର ହ^ iମତା ଥିଲା 

ତୁମ ତଜ�ନୀ अ}ୁଳି अଗେର 

अେଭଦ� ଦୁଗ�ର ନିରାପcା ଥିଲା 

अବେଶାଷର େବାଝେର ମଁୁ ସଂକୁଚିତ 

େହଉଛି 

ଆଗାମୀ ଜନK ର ଆଶା अଂକୁରିତ େହଉଛି 

ତୁମ ପ�ତିରୂପ ସାଜିବି ପୁଣି, 

ଇତି, ତୁମଠାେର ଚିର ଋଣୀ 

 
ଇଂରାଜୀ ଶିiକ 

ଓଡ଼ିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ, ଗାଇସିେଲଟ 

୭୭୫୨୦୯୦୮୪୦ 
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କୃପାଶିଷ ଦିअେଗା ଝରାଇକୃପାଶିଷ ଦିअେଗା ଝରାଇକୃପାଶିଷ ଦିअେଗା ଝରାଇକୃପାଶିଷ ଦିअେଗା ଝରାଇ    
ସବୁଜିମା ର} ଢାଳି ମଉସୁମୀ ରାଣୀ 

ବିଦାୟ େନଇଛି ଧରା ହୃଦୟକୁ ଜିଣି । 

ନାହ^ ଆଉ ଜଳକ� ନାହ^ ହାହାକାର 

ଧାନେiତ ସ©ପ� ବୁେଣ ଆଶା ଭରସାର । 

ଶରତର  ଆଗମେନ  ନିମ�ଳ  ଗଗନ 

ଶଶା0 କରୁଛି େତାଫା ରଶିK  ବିକିରଣ । 

ସେରାବେର ନୀଳକଇଁ ପ�Ïୁଟିତ େହାଇ 

ଧରିତ� ୀର ସୁଷମାକୁ ବଢ଼ାଉଛି େସହି । 

ଗହୀର  ପାଟେର  ଶୁଭ�    କାଶତtି ଫୁଟି 

େଦାଳି େଖଳୁअଛି ସେତ ପବନେର େଲାଟି । 

ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

 

ଶ�ାମଳି ମହୀର େଦେହ ପୁ�ର ସ ାର 

अପରୂପ େଶାଭା େଦଖି ସକେଳ ବିେଭାର । 

ଦୁଃଖକ�  ଚିହ�  ସବୁ  ଲିଭାଇ ମନରୁ 

ପାବ�ଣର  ହସଖୁସି  ଝଲେସ  ମୁଖରୁ । 

ଦଶଭୂଜା କାତ�ାୟିନୀ ଦୁଗ�ତି ନାଶିନୀ 

ଉଭା େହେବ ଧରାଧାେମ ମହିଷ ମ�zନୀ । 

ଆେଲାକ ମାଳାେର ସଜାେହାଇ ପୁରପଲE ୀ 

ଆେୟାଜେନ ମ§ିଛqି ସେବ� ମାନେଖାଲି । 

ଆନH ମନେର ସେବ� େହାଇ ଏକ ମନ 

ଆଡ଼�େର ମାଆ0ର କରୁ ଆବାହନ । 

ସଂସାରରୁ ପାପତାପ ବିନାଶିବା ପାଇଁ 

ମାଆ ତୁମ କୃପାଶିଷ ଦିअ େଗା ଝରାଇ । 
 

ବାଣପୁର, େଖା��ା 
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ମଁା ମ}ଳାମଁା ମ}ଳାମଁା ମ}ଳାମଁା ମ}ଳା    
େକଉଁ ଶ« େନଇ େଲଖିବି େଲା ମା 

ଶ« ଜମା ପାଉନାହ^, 

େଲଖୁେଲଖୁ ତୁମ ନାମ େଯ अେନକ 

ସKରଣେର ଆସୁଥାଇ ।। 

 

କାକଟପୁେର ମା ମ}ଳା ସାଜିତୁ 

ଭକତ ଆପଣା କଲୁ, 

ଘଟଗଁାେର ମା ତାରିଣୀ ନାମେର 

ଭକତ ମନ େମାହିଲୁ ।। 

 

ଦୀପା ମହାqି 

 

ଫୁଲ ଭିତେର ମା ବାଛିେନଲୁ ପୁଣି 

ମHାର ଫୁଲକୁ ସାର, 

ନାଲିନାଲି ପୁଣି େଦଖାଯାଉଥାଏ 

େମାହିନିଏ ମନ େତାର ।। 

 

ଭୁବେନଶ©ରେର େଗୖରୀ ସାଜିତୁ 

ସ©ୟଂ ବିଜମାନ େହଲୁ, 

ସ�ଲପୁରେର ସମେଲଇ ସାଜି 

ସ©ୟଂ ବିେମାହିତ କଲୁ ।। 

 

ପଣାପାଣିେର ମା ଆଗ�ହ କରିଛୁ 

ଭକତ ଜାଣିେଲ ମନ, 

କଳିଯୁେଗ ମହାକାଳୀକା ସାଜିତୁ 

କରିଲୁ ଦୁ� ଦମନ ।। 
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अdରାଗअdରାଗअdରାଗअdରାଗ    
କ’ଣ େଖାଜୁଛି 

ନିେଜ ହ^ ଜାଣିନି 

ପଳାଶ ଫୁଲର ବାସ�ା ନା ଡିମିରି ଫୁଲ 

ସେୂଯ��ାଦୟ ନା ସଯୂ��ାd 

ବିଦ�ାଳୟ ନା େବଶ�ାଳୟ 

ମHିର ନା ପଥର ମcୂz 

େଦବତା ନା ଭୂତ ପିଶାଚ 

େକହି େଦଖାେହେଲ ପଚାରିେଲ 

ମଉଳା ମୁହଁ ଛଡ଼ା କିଛି ନଥାଏ 

ନା କାHି େହଉଥାଏ କି ହସି େହଉଥାଏ 

ନା ମଁୁ ସୁଖୀ ନ ଥାଏ 

 

अସମା� େକେତାଟି କବିତା 

କିଛି अଡୁଆ ସ%କ�ର ଖିअ 

ଗୀତର ରାଗ ମେନ ପେକଇ ଦିଏନି 

େବସୁରା ହୁଏ, ଆତK ଶ�ାଘାେର ନୀରବି ଯାଏ 

ସଯୂ��କାq େବେହରା 

 

 

େପ�ମ ନଥିଲା, ଠି ଥିଲା, କାହ^କି ନା 

अେପ�ମ ଭିତେର ବ�ିବା ସାେ} ସାଲିସ୍ 

କରିେଦଇଥିଲି 

କିl ଏେବ अେପ�ମଟା ହାତ ଛଡ଼ା େହଉଛି 

ଭାରି अସହ� େସ ମୁହୂc�ଗୁଡ଼ା 

େଯଉଁଠି ତୁେମ ଏକୁଟିଆ ଖରାେର ଶିଝୁଥାअ 

ପାଣିେଟାେପ େଦବାକୁ କି ଆହାପେଦ 

କହିବାକୁ େକହିନଥାଏ 

 

ବଉଳଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଏ 

ସଁବାଳୁଆ ସାଲୁ ବାଲୁ କଦ� ଗଛେର କି 

େମା ମନ ଭିତେର େକଜାଣି; 

େକେବ େସ ସବୁ ର}ୀନ ପ�ଜାପତି 
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ପାଲଟିେବ 

େମା ହୃଦୟ ଗୁÇାକୁ ହାଲୁକା କରି 

अoକାରରୁ ଆଲୁअ ଆଡ଼କୁ ହାତଠାରି େନେବ 

େବାଧହୁଏ େସଦିନ ମଁୁ ଯାହା େଖାଜୁଛି 

ପାଇଯିବି 

 
େଦଉଳି ଗ�ାେମଶ�ର, ଜଗତସିଂହପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୧୦୧୨୧୦୯୮୧ 
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ଏମିତି କାହ^କି ହୁଏଏମିତି କାହ^କି ହୁଏଏମିତି କାହ^କି ହୁଏଏମିତି କାହ^କି ହୁଏ!!!!    
ରାତିପେର ରାତି େଚଇଁ 

ଭଲପାଉଥିବା ମଣିଷକୁ 

अେନକ ସାରା େପ�ମ କରିବାପେର 

ଇH�ଧନୁର ସାତ ର}ପରି 

ସ�ପ� େଦଖିବାପେର 

ଭୁଲିହୁଏନି େଗାେଟ େସେକt୍ ପାଇଁ 

େସେତେବେଳ ଦୂେରଇ ଯାଏ ସିଏ...  

 

ଖୁବ୍ କ� ହୁଏ... 

କ� େହେଲ ବି ତୁନି ରହିବାକୁ ହୁଏ 

अନୁଭବ କରି ପାରୁନଥିବା ମଣିଷକୁ 

ଭଲପାଇ ନିଜର କଲାପେର... 

କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ 

 

 

 

େକଜାଣି ଏମିତି କାହ^କି ହୁଏ 

ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ 

ତା’କଥା ନିରqର ଭାବୁଥାଏ 

େହେଲ ସିଏ ପାେରନା ବୁଝି 

ଭଲପାଉଥିବା ମଣିଷର 

अଛି ହୃଦୟଟିଏ... 

ସିଏ ସହଜେର ଭୁେଲଇ ଦିଏ 

େକଜାଣି କାହ^କି ଏମିତି ହୁଏ...!! 

 
ପ�ତି2ାତା-ସ%ାଦକ, ସୃ�ି-ସ ାର 

ପtକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାtି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୪୯୫୨୦୮୮୦ 
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अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
ଆଜି ବୁଝୁଛି, 

େସସବୁ ମାୟା ଥିଲା 

େଦହ ଓ ଦାୟେର କେଟଇଥିବା 

େସ ସବୁ କାଳ 

େଯମିତି ସାହୁକାର େiତେର 

ଫସଲ ଉତାରୁଥିବା ମଲିୂଆ 

 

ବୁଝିବାେର େଡରି େହଲା 

େକହି କାହାକୁ େଖାଜqିନି 

ଖାଲି େଗାେଟ ବାହାନା, ନିରqର 

େଗାେଟ େଖଳ ଚାଲିଥାଏ 

ଆତK  ପ�ବ�ନାେର! 

ଶିବଶ0ର ସାହୁ 

 

 

ନିଜ ଭିତେର ନିଜକୁ ଜାଳୁଥିବା ଜୀବନ 

ନା अଛି ଆର  

ନା अଛି େଶଷ, 

ବୁଝିବା େବଳକୁ ଆକାଶରୁ ଲିଭିଯାଏ 

ଇH�ଧନୁ 

େଶାଷ - ମନ ଓ େଦହରୁ 

ଆଉ ଯାହା ରହିଯାଏ 

अଭିମାନର ବଳକା ଆୟୁଷ! 

 
ସହକାରୀ ଯ�ୀ (େରଳପଥ) 

ପ�ଧାନ ମୁଖ�ଯ�ୀ0 କାଯ��ାଳୟ 

ନଥ� ବE କ୍, େରଳ ସଦନ 

ପବୂ�ତଟ େରଳବାଇ, ଭୁବେନଶ�ର - ୧ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୫୮୪୫୮୯ 
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ମଁା ମହିଷାମ��ନୀମଁା ମହିଷାମ��ନୀମଁା ମହିଷାମ��ନୀମଁା ମହିଷାମ��ନୀ    
ଜୟ ମାତ ସିଂହବାହିନୀ ମଁା ମହିଷାମ��ନୀ 

େକେତ �ାେନ ପଜୂାପାଉଛୁ ନାମ ସହସ� େଘନି 

କ0ାଳୀ କାଳୀ ତୁ କରାଳୀ अଟୁ ବ�ାଘ� ବାହିନୀ 

ବିରଜା ଭବାନୀ େଡାକରୀ ମାେଗା େଗାଜବାୟାଣୀ 

ନାମ ଭଗବତୀ ବିରଜା ମାେଗା ମାଣିେକଶ�ରୀ 

ଚ�zକା ମ}ଳା ଚtୀ ତୁ अଟୁ ସମେଲଶ�ରୀ 

ସହସ�ନାମ େଯ େତାହର अଟୁ ସହସ�ଭୁଜା 

େହେଲ ତୁ ଜଗତମାତା େଗା ତେତ କରୁଛି ପଜୂା 

ଆଶ�ୀନ ମାସେର ଆସୁ ମା େହାଇ ସିଂହବାହିନୀ 

ଦଶଭୁଜା େବାଲି ଜାଣିଛି ସାରା ଜଗତ ପୁଣି 

େମଢ଼ପେର ବସିଥାଇ ମା ତୁହି ପାଉଛୁ ପଜୂା 

କିପରି ପଜିୂବି ଜାଣିନି ତେତ ମା ଦଶଭୁଜା 

ମ�ପାଠ ସବୁ अଜଣା ମଁୁ େଯ अେଟ अ¤ାନ 

େହେଲ ଭ�ିଭାେବ ଡାକୁଛି େଘନ େମାର ପ�ଣାମ 

ତିନିପୁରବାସୀ ବିକଳ ମାେଗା ସହି ନପାରି 

ଦଶଭୁଜା େହାଇ ଧରାକୁ ଆସିଲ अବତରି 

ପ�ଦୀପ କୁମାର 
ପଧାନ 
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ଧମ� ସ²ଜନ ପାଳନ ପାଇଁ ମହୀେର ବାସ 

େତଣୁ ମହିଷାସୁର େଦୖତ� କଲୁ ତୁହି ବିନାଶ 

େକାଟି େକାଟି ତେତ ପ�ଣାମ େତାର ପାଦ ଯୁଗେଳ 

କରୁଛି ତେତ ଆରାଧନା ରଖିଥିବୁ ମ}େଳ 
 

କ�ାରେଡେ}ନ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାtି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୬୫୩୯୦୪୭୫୭ 
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ଆତK ା ପରମାତK ାଆତK ା ପରମାତK ାଆତK ା ପରମାତK ାଆତK ା ପରମାତK ା    
ପ�ଭୂେତ ଗଢ଼ା ଆମ ଏ ଶରୀର 
ପିତାମାତା ବରଦାନ 
ବାୟୁ, ଜଳ, अଗି�, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ 
अେଟ ଏଇ ଉପାଦାନ୧ 
ପ�କୃତି ପୁରୁଷ ମିଳନ ଫଳେର 
ସୃ�ି ଏ ସାରା ସଂସାର 
ମାତା0 ରଜେର ପିତା0ର ବ�ହK  
ମିଶ�େଣ ଗଢ଼ା ଶରୀର୨ 
ମାତୃଗଭ� ମେଧ� ଧିେର ଧିେର େହାଇ 
ବଢ଼ଇ ଶିଶୁର ତନୁ 
ଆତK ାର ସଂେଯାଗ ପରଠୁ ହୃଦେୟ 
ପ�ଭୂ0ୁ ଭେଜ େସ ଦିନୁ୩ 
ରiାକର ନାଥ ଏ ନକ� କୁtରୁ 
ତୁମଠି ଗଲି ଶରଣ  
ନାମ ରସାମୃତ ପାନ କରୁଥିବି 
େଯେତଦିନ ଥିବ ପ�ାଣ୪ 
ଜନK  େହାଇ ଶିଶୁ ପଡ଼ିେଲ ଧରାେର 
ସଂସାର େଦଖି ଚକିତ 
ମାୟା ବoନେର ବାoି େହାଇ ସିଏ 
ହରାଏ ଭ�ିର ଚିc୫ 

अiୟ କୁମାର 
େବେହରା 

 

ପ�ଭୂ0ର ସcା େକଉଁଠି ନ ପାଇ 
କାHି ଉେଠ କୁଆଁ କୁଆଁ 
କିପରି ପାଇବ ବି{ୁଚକ�ଧର 
ବିଚିତ�  अେଟ ଦୁନିଆ୬ 
ଷଡ଼ରିପୁ ପ� ଇHି�ୟ ଆୟେତ 
ଯିଏ ଚାେଲ ସଦା ବାଟ 
ଚଲାପେଥ ତାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥାଏ 
ନ ଆେସ େକେବ ସଂକଟ୭ 
ସଦବୁ�ି ¤ାନେର ଈଶ�ର ଠାେର 
େଯ ରେଖ ଭ�ିର ଭାବ 
ମନୁଷ� ଜନମୁ ମୁ�ିପାଇ ଆତK ା 
ବ� ହK  େଲାେକ ମିଶିଯିବ ୮ 
 

େକHୁଡିଆ, ବଡ଼ସାହି, ମୟୁରଭ� 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୮୧୯୯୧୭ 
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अନାଥ ଆଶ�ମअନାଥ ଆଶ�ମअନାଥ ଆଶ�ମअନାଥ ଆଶ�ମ    
ମଳୂ ରଚନା(ବ}ଳା) : ମାନସ କୁମାର ଚିନି 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାqର : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

ବାଳକଟି ଜାେଣନା ତା ବାପାମା େକଉଁଠି 

ଗଛର ଲତାପରି େସ 

ପିଲା0 ସାେଥ ବଢ଼ି ଉଠିଛି, 

ବHଘରୁ େକେବ 

େସ ଝରକା ଦିେଗ ଚାହ^ରେହ 

େଦେଖ େଖଳସାରି 

ଘରକୁ େଫରୁଥିବା ପିଲାମାେନ 

ବାଳକଟି ଜାେଣନା ତା’ର ଘର େକଉଁଠି 

ମାତ�  अo େହାଇ େସ କାେH 

ମା’ର ଡାେକ ଘେର େଫରିବ େକେବ? 

 
 

 

 

ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨ 

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲE ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : www.sanatanamahakud.in 
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କବିକବିକବିକବି    
େକଉଁଠୁ ତୁ ସୃ�ି କିଏ େତାର ସ��ା 

କହିେଦ ତୁ ଥେର େମାେତ, 

କାହାକୁ େକଉଁଠୁ ସାଉଁଟି ଆଣୁଛୁ 

ପୁନ� େଯାଡୁଛୁ ତୁ େକେତ 

 

ଛାୟାକାଶ ଜହ�ପାେଶ ତୁହି କରୁ 

କଇଁକୁ ଗାଢ଼େପ�େମ େପ�ରିତ, 

ମୟୁରୀ ମନ ଇଲାକାେର ସ�ାରୁ 

ବଷ�ାପାଇଁ ହୃଦେପ�ମ ଗୀତ 

 

ମାନବିକତାର ଉ��� େର ଜୀବq 

ପ�ତିଭା ସ%ନ�  େତା ବ��ିତ� , 

କଲମ ମନୂ େତା ସଶ� ସଶ¬ 

ତକ�ଯୁେ� ନିଭାଉ ଦାୟିତ�  

 

 

ବିଭୁପ�ସାଦ ସାହୁ 

 

 

 

 

ସତ�ତା ପ�କାଶ ପୁଣି ଆେHାଳନ 

ସବୁରି ପାଇଁ େତା େପ�ା�ାହନ, 

ଭାରାକ� ାq ମେନ ସୁଶୀତଳ ¡ୃହା 

ସହୃଦେୟ କରୁ ପ�ସାରଣ 

 

ଏେତ ଦାୟିତ� ର ଠୁଳ େଗାଛା ପେଛ 

ଲୁ� େତାର ପ�ୀତି ପ�ତିଛବି 

ସଚୂନା ଦିଏ ତୁ ନିେ� େଗାେଟ 

ଦୁ�ମ� ବିେଦ� ାହୀ ବ��ି କବି 

 
ସାହାସପୁର, କଟକ 
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ଗେଣଶ ବHନାଗେଣଶ ବHନାଗେଣଶ ବHନାଗେଣଶ ବHନା    
ଜୟ ଗଣନାଥ ଗଜପତି େହ 

େଘନ େଘନ ଆ ର ବିନତୀ େହ 

ଆେମ अେବାଧ ବାଳକ ଶିଶୁ େହ 

କିସ ଜାଣିବୁ ତୁ  ଭକତି େହ 

ତୁେମ ହେd ଧରି अଛ ଲିଖନୀ 

ସଦାସବ�ଦା େଲଖି େହଲ ¤ାନୀ 

ବିଦ�ା ମାଗୁଛୁ ତୁ କୁ କିଛି େହ 

ନ ମାଗିେଲ ମାଗିବୁ କାହାକୁ େହ 

ଆ ମାନ0 ଗୁହାରି ଶୁଣିବ 

ଏଇ ମହୀତେଳ ଯଶ ରଖିବ 

ଗଣପତି ଚରେଣ େମା ମଥା େହ 

କ® ସୁତ କେର ବିନତୀ େହ 

ଜୟ ଗଣନାଥ ଗଣପତି େହ 

େଘନ େଘନ ଆ ର ବିନତୀ େହ 
ଏଲ୍ ଆଇଜି - ୧୯, େଫଜ୍ - ୩ 

ଡୁମୁଡୁମା ହାଉସିଂ େବାଡ୍� କେଲାନୀ 

ଭୁବେନଶ�ର - ୭୫୧୦୧୯ 

ଶଶିଭୂଷଣ େଗୗଡ଼ 
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ସଂପକ�ର େଶଷ ଖିअସଂପକ�ର େଶଷ ଖିअସଂପକ�ର େଶଷ ଖିअସଂପକ�ର େଶଷ ଖିअ    
ମଁୁ ଜାେଣନା... 

ତୁେମ େମା ଭିତେର ସଂପକ�ଟା େକେବଠୁ; 

ତୁେମ େମାର ସ��ା ଏତିକି ଜାଣିଛି 

ତୁମକୁ ମଁୁ ଚିହି� ଲି େଯେବଠୁ, 

ତୁମ େମା ସଂପକ�ଟା ପ�ାୟତଃ େସେବଠୁ 

େକେବ େକଉଁ ରୂପେର ତୁେମ 

େମା ଚିqେନ ଆସ 

େମା ହୃଦେୟ ବସ 

ମଁୁ ତୁମକୁ ଡାକିବା ଦିନଠୁ ୧ 

ମଁୁ ଜାେଣନା... 

ତୁେମ େମାେତ େକେତ ଭଲପାअ; 

ତୁମକୁ ମଁୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ ଏତିକି ଜାଣିଛି 

େବେଳ େବେଳ କାହ^ ହଜିଯାअ 

ଆଖି ଲୁେହ ବ�ଥିତ ଆତK ାକୁ ଭିଜାअ 

େକେବ େକଉଁ ନିଦ� ାେର ତୁେମ 

େମା ସ�ପ�େର ଆସ 

ଯେଶାବq 
ପ.ନାୟକ 

 

େମା ନିକେଟ ବସ 

ହାତଧରି ପାେଶ େତାଳିନିअ ୨ 

ମଁୁ ଜାେଣନା... 

ଆଉ େକେତ ଜୀଇଁବି ମଁୁ ପାଥzବ ଜୀବନ; 

ସଂପକ�ର େଶଷଖିअ ତୁେମ ଏତିକି ଜାଣିଛି 

େସଥିପାଇଁ ରହିଛି ମଉନ 

କମ�ର ବଗିଚାେର କଟିଯାଏ ଦିନ 

ଆେହ ପରଂବ�ହK  ତୁେମ 

अବତରି ଆସ 

ଧରି ମୁ�ଫାଶ 

େଦଇ ତବ ଦିବ�ଦଶ�ନ ୩ 
 

ଓଡ଼ଗଁା, ଗାoୀନଗର, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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କାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆକାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆକାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆକାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆ    
ନୀଳ ପାହାଡ଼ିଆ   ଦରିଆ କୂଳିଆ 
କାଳିଆ ଗୁଡ଼ିଆ ଡାକୁଛି 
अବଢ଼ା କୁଡୁଆ   ବାଢ଼ିକି ବଢ଼ିଆ  
ଆନH ବଜାେର ବିକୁଛି 
େସ ତ ଆନH ବଜାେର ବିକୁଛି [େଘାଷା] 
ତା अନ� ବ��ନ କେଲ ଆହରଣ 
ତାହାରି େଭାଜନ ତାକୁ अରପଣ 
ଗଜା ଖଜା ମଜା   ପାଇ ମନ ରଜା 
କାଳିଆ ସୁଆଦ ଚାଖୁଛି ୧ 
 
ପାଉଥାେର ଧନ ତୁଳସୀର ଜଳ 
ଗାଉଥାେର ମନ ଜଗା ଆଉ ବଳ 
ପିଉଥାେର ଟା0ି   ଟ0 େତାରାଣୀକି 
େପଟ ପାଟି ଯାହା ଟାକିଛି ୨ 
 
ଭାତରୁ ଚାଉଳ କରିଛି ଗୁଡ଼ିଆ 
େମାiପ�ଦାୟକ ନିମ�ାଲ� ପୁଡ଼ିଆ 
କାଳିଆ ପସରା ସଂସାର ପାେଶାରା 
ର�ନ ପtିତ େଲଖୁଛି ୩ 

ପtାଳମ, ବା0ୀ 

ପtିତ ର�ନ ଦାଶ 
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ନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନନିବ�ାଚନ    
ଘାଇଁ ଘାଇଁ ଚାେଲ ଗାଡି ମଟର 

ଚାରିଆେଡ େହାଡzଂଗ େପା�ର, 

କିଏ ଏଠି ସାତ କିଏ ସତର 

କିଏ अବା େଚାର େକ େଚୗକିଦାର। 

 

 କିଏ କେହ େଦବୁ ଛତା ଓ େଜାତା  

କିଏ କେହ େଦବୁ ମାସିକ ଭcା, 

କିଏ କେହ େହବ ସବୁ ଚୀଜ ଶdା 

େକ କେହ କରିବୁ ସବୁଠି ରାdା । 

 

କାଲି ଥିଲା ଯିଏ ଗୁଡଠୁ ମିଠା  

ଆଜି ଲାେଗ ସିଏ ନି� ଠୁ ପିତା, 

ପାଇବାକୁ ଏଠି ଆସନ ସcା  

ଲେଢଇ କରqି ପୁତ�  ଓ ପିତା । 

 

 

 

ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ� 

 

ଉପେର ଗାଳିକୁ ଭିତେର େମଳି 

ଜନତା ହୁअqି ଖାଲି ବାଉଳି, 

େନତା0ର ର} ଭଳି କି ଭଳି  

େଦଖୁଥା ବାବୁେର ଟିେକ ସ ାଳି । 

 

ଆତସ ବାଜିେର ଫାଟୁଛି କାନ 

େନତା 0ର ଏଠି ମନ ଉ�ନ�  

େନାଟ େଦଇ େଭାଟ କିଣିେବ ବାବୁେର 

ଦିନେର େଦଖାଇ ଆକାେଶ ଜହ�। 

 

େନତା अଭିେନତା ସଭିଏଁ ମିଶି  

ଶେହ ଶେହ େଖଳ କରqି ବସି, 

ଚକ ଘୁ�ି ଗେଲ ପା� ବଷ� ବାବୁ 

ଜିତିଗେଲ େଦେବ େକାଣକୁ େଠସି। 
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ନିରiର अବା େହଉ ସାiର 

ବାଜିଗେଲ ମୁେt େନତା େମାହର, 

ଜନତା ନଁାେର େହାଇ ଲହର ଫର 

େଦେବ କଥା ଯାହା ପାଣି ର ଗାର । 

 

ମାରିେଦେବ େନତା ଛକା ଚଉକା 

କାବୁ କରିେବେର େଦଖି ମଉକା, 

କାଗଜ କଲେମ ପ�ଗତି କରିେବ 

ଚାହ^ ରହିଥିବୁ େହାଇ ଜଳକା। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶିiିତ ଚିହି� େବ େନତା0ୁ େଯେବ 

ଦଳ ଓ ବ��ିକୁ ପରଖୁ  ଥିେବ, 

ଟ0ା େଲାଭ ଛାଡି େଦଶ େଲାଭ କରି 

ସଠିକ େଲାକ େଦଖି େଭାଟ େଦେବ। 

 

ରାଜତ� ନୁେହଁ ଏ ଗଣତ� 

ପରିବc�ନ ତା ୟା ମଳୂମ�, 

େନତା ଓ ଜନତା ଜାଗ�ତ େହାଇେଲ 

ରାମରାଜ� େହବ ଆମରି ରା��  । 

 
ବିଦୁ�ତଲତା ମିଶ� 

ବ� ହK ପୁର 
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ବoୁବoୁବoୁବoୁ    
ବoୁ େବାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି 

 ଥାଉ ଥାଉ ଜଗବoୁ, 

ଭକତି େଡାରେର ବoା େଯଉଁ ବoୁ ‐ 

 େସ ପରା କରୁଣାସିoୁ! 

ମନେଖାଲି ମନକଥାଟି କହିେଲ ‐ 

 କାନେଡରି ଯିଏ ଶୁେଣ, 

ସୁଖେର, ଦୁଃଖେର, ହସେର, କାHେର, 

 ସାେଥଥାଏ ପ�ତିiେଣ ॥ 

େପଟେଭାକ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ‐ 

 अନ� ଥାଳି ଆଣିଦିଏ , 

େରାଗ କି କଷଣ ଆସିେଲ ଜୀବେନ ‐ 

 iଣିେକ ଦୂେରଇ ଦିଏ ॥ 

ହେରରାମ ପtା 

 

ଆଖି ମିଶିଗେଲ ତା ଚକାଆଖିେର ‐ 

 ଝରିପେଡ଼ ଲୁହଧାର , 

ଶୟେନ , ସ�ପେନ अବା ଜାଗରେଣ ‐ 

 ଦିଶଇ ଶ�ୀମୁଖ ତାର ॥ 

ବoୁ अଧିକାେର କିଛି ମାଗିନାହ^ 

 େକେବ ବି ହାତପେତଇ , 

ଭାବଗ�ାହୀ ବoୁ ପରି ବoୁଟିଏ ‐ 

 ମିଳୁ ଜନK ଜନK  ପାଇଁ ॥ 
 

 

କୁଆଁସ, େମ��ା କାଟିଆ ଛକ, ଯାଜପୁର  

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିiକ  

ମଧୁପୁର ସରକାରୀ େନାଡାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ  

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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ସହିଦ୍ସହିଦ୍ସହିଦ୍ସହିଦ୍    
अଶ��ଳ ବିଦାୟ େଦଉଛୁ ତୁମକୁ 
େହ ବୀର ତୁେମ अମର 
ବ�ଥ� େହବନି ବଳିଦାନ ତୁମ 
ତୁମକୁ େକାଟି ଜୁହାର 
େକାଟି ଜନତା0 ତ� ାଣକc�ାସାଜି 
ଲଢୁଥିଲ ରଣା}େନ 
ବଷ�ା ଖରା अବା ଶୀତକାକରେର 
ଶୟେନ अବା ସପେନ 
କାHୁଛି ଜନତା କାେH ପିତାମାତା 
କାHୁଛି ପୁରପଲE ୀ 
ସଭି0 ଆଖିେର େଲାତକର ବନ�ା 
କିଏ ବା ପାରିବ ଭୁଲି 
ବୁଢ଼ାବାପା ତୁମ େକାହଭରା କେ® 
କେହ ସହିଦ୍ େମା ପୁअ 
ବୁଢ଼ୀମା ତୁମର ଚାହ^ ବସିअଛି 
ଆଖିରୁ ଝରାଇ ଲୁହ 
େହ ବୀର ତୁମ ପାଇଁ ଗବzତ 
ଏହି ମାଟିମାଆ େମାର 
ଶତ� �ପi ଦିେନ େତା ବoୁକ ମେୂନ 
ନୁଆଇଁବ ନିେ� ଶିର 

ପ�କାଶ ଚH�  ପtା 

 

ତୁେମ ବoୁ ସଖା ସେହାଦର ମାେନ 
ଏେବ ବି ସିମାେq ଜାଗି 
ପ�ତିେଶାଧ େନବା ବହି�  ଜଳୁअଛି 
ସହେଜ ଯିବନି ଲିଭି 
ଏକତି� ତ ପୁରା अଖt ଭାରତ 
ଆବାଳ ବୃ� ବନିତା 
ସ�ାସବାଦର ବିେଲାପ େହବ 
ପଣ େନଇଛି ଜନତା 
େହ ବୀର କେର େକାଟିଦtବତ 
କରଚରଣେର େତାର 
अମର େହଉ େସ ପାଥzବ ଶରୀର 
अମର ହୁअ େହ ବୀର, 
अମର ହୁअ େହ ବୀର... 
 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୫୨୫୫୩୫ 
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ପଂଚରାଗିଣୀପଂଚରାଗିଣୀପଂଚରାଗିଣୀପଂଚରାଗିଣୀ    
ଚଇତ अ}େନ ଚାତକ ଚାହ^ଛି 

ଆଶାର ପ�ଦୀପ ଜାଳି, 

ଶ�ାବଣ ଆସିବ ଧରା ଚମକାଇ 

ନୀର ଧାରା ଓେ2 ଢାଳି ୧ 

 

ରାତ� ୀର अoାେର ରୁଣୁଝୁଣୁ ସ�େର 

ବଷ�ା ସ}ୀତ ଗାଇଲା, 

େମା’ ହୃଦ ଭିତେର କାହ^କି େକଜାଣି 

ତୁମ ରୂପ ଦିଶୁଥିଲା ୨ 

 

ମନମୟୁରୀ େମା’ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା 

ଶ�ାବଣ ଧାରାେର ମିଶି, 

ବିଶାଳ ତ�ୀେର ପଂଚରାଗିଣୀେର 

ଘୁ}ୁର ନିନାେଦ ହସି ୩ 

 

 

ପୁ�ା�ଳୀ 
ପ.ନାୟକ 

 

 

 

ହୃଦୟର ବୁକୁ ଚିରି ବଷ�ା େଯେବ 

ସK �ତି େହାଇ ଆେସ ଝରି, 

ସ%କ� ନଈେର ଆସିଯାଏ ବନ�ା 

ମାଡ଼ିଯାଏ ମନ ଚିରି ୪ 

 

ଦିେନ ବଷ�ୁଥିଲା ଶ�ାବଣ ବରଷା 

ମହାଶନୂ� ଆକାଶରୁ, 

ଏେବ କିl ସବୁଦିେନ ବଷ�ାହୁଏ 

େମା’ ଦୁଇ ଆଖି ଭିତରୁ ୫ 

 
ବ� ହK ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୦୪୩୯୫୧ 
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େଧୖଯ�� ହୁଏ ଆତK ହରାେଧୖଯ�� ହୁଏ ଆତK ହରାେଧୖଯ�� ହୁଏ ଆତK ହରାେଧୖଯ�� ହୁଏ ଆତK ହରା    
ଠପ୍ ଠପ୍ ବଷ�ାପରି 

ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ପ�ୀତି 

ନିଶ« ରାତ� ୀର ଆକାଂiା 

ବଉଦ ତେଳ 

ଭାସିଯାଉଥିବା ସ�ପ�କୁ 

ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା 

େଧୖଯ�� ଆଜି ଚୁପ୍ 

 

େସ ପାଲଟିଛି ଆତK ହରା 

କାରଣ େସ ଚାେହଁନି 

ବିେବକ ଆଉ ସମୟର 

କଳହ ଭିତେର ଯୁ�ି ବାଢ଼ିବାକୁ 

 

େସ ଚାେହଁନି ଆଉ ଏକ 

ସହନଶୀଳତାର ପରୀiାେର 

ଉcୀ'� େହବାକୁ 

ଜୟq କୁମାର 
ସାହୁ 

 

େହେଲ େଧୖଯ�� ବି ବୁଝିବାର ଥିଲା 

ତା’ର ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ 

େକେତ ରାତ� ୀର ସ�ପ� 

ମନକୁ अଧିର କରି ଚାଲୁଥିବ 

େକେତ ପୁଣି ଲୁହର 

ଜୁଆରଠାରୁ ବ�ିବାକୁ 

େଧୖଯ��ର ବାଟକୁ अେପiା କରିଥିବ 

 

କିl େଧୖଯ�� ଆଜି 1Hେର 

ଲୁଚକାଳି େଖଳିଚାେଲ 

କାହାର ବିଜୟ େଦଖିବ 

ସମୟର ନା ତା ନିଜ ବିେବକର 

େହଇଚାେଲ େସ ଆତK ହରା 
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ବHକର ବଳିପ�ଥାବHକର ବଳିପ�ଥାବHକର ବଳିପ�ଥାବHକର ବଳିପ�ଥା    
ସୁHର ସୃ�ି ମା େଗା ଏ ପୃଥିବୀ ତୁ ର 

ଏଇଠି ମାନବ େଯ କରୁଛି अତ�ାଚାର 

ସକଳ ଜୀବ ମା େଗା େତାହର ସqାନ 

ବଳିନାେମ ମାରି ତେତ ଦିଏ େତା ସqାନ 

କଣ େକେବ ଖାଇପାେର ମା ପୁअର ର�, ମାଂସ 

ତେତ ମା ଏ ମାନବ କରୁଛି ବଦନାମ 

ଯଦି ମା େଗା ସେତ ତୁହି अଛୁ ଏ ସୃ�ିେର 

ପାପୀ0ୁ ଦt େଦ ମା ଯିଏ ବଳି େତାଠି ଦିଏ 

େକେତ ନିରୀହ ଜୀବ ଉପେର କେର अତ�ାଚାର 

େଯ କରିପାେର ନାହ^ ନିଜର ରiଣ 

େଛାଟ େଛାଟ ଶିଶୁ0ୁ ବି ମାରqି ଏମାେନ 

ଏପରି ପାପୀ0ୁ ମା’ ନ ରଖ ଧରାେର 

ସେଚତନ ହୁअl ଜୀବନ ବ�ାl 

ଜୀବନର ମଲୂ� େକେତଥେର ଭାବି େଦଖl 

ଆଶିଷ େବେହରା 
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ମାଟି ପଲ0ମାଟି ପଲ0ମାଟି ପଲ0ମାଟି ପଲ0    
ନିରାଶା अoାେର ଭାେବ ନାହ^ ମା େକେବ େବସାହାରା, 

ସିHୂର ସିମl ଚାଲିଗଲା ପେର ଚHନ େଟାପାଏ ବି ତା ପାଇଁ ସାହାରା, 

ତୁଳସୀ ମାଳିକୁ ସ�ସକାେଳ ଗଣୁଥାଏ ନିତି ହାେତ ରଖି, 

अେପiା େଶଷ ନିଃଶ©ାସ ଆଶାେର ଆକାଶଦୀପକୁ ରଖିଛି ସାiୀ। 

 

ଗଁାରୁ ସହର େନଇଆେସ ପୁअ କାମ େଲାକ अଭାବରୁ, 

ମାଆର ଆନH, େମା ପୁअ ଆଣିଛି ସହରକୁ ନିପଟ ଗଁାରୁ। 

େଖେଳଇବି ନାତିଟାକୁ ମ§ାେର କହି ଗପ େକେତ, 

ମଲାେବେଳ ପୁअନାତି ମୁହଁେର ତ େଦେବ ପାଣି େଟାେପ। 

 

अଜବ ଏଇଠି ସବୁ ସ%କ� ସମୟ ସୁअେର, 

ପୁअଟା ଯାଇଛି ବଦଳି ତା ବାହାଘର ପେର। 

େକମିତି ବଦଳିଗଲା କାନକୁହା କଥା େକଇଟାେର, 

ତଥାପି ମାଆଟା େକେତ ଖୁସି ପୁअଟା ଉପେର। 

 

 

ମେନାର�ନ 
ମୁଦୁଲି 
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ମା ଛାତି ଫୁଲିଉେଠ ପୁअ ଚାକିରୀ କ%ାନୀେର, 

େବାହୂ ବି ଚାକିରୀ ସରକାରୀ ଦ�େର, 

ନାତିଟାକୁ େଖେଳଇ ବି ଚାକରାଣୀ अଛି ଘେର, 

ବିଡ଼�ନା, ଚାକରାଣୀ ବିଦାହୁଏ ମାଆ ଆସିବାର ପେର। 

 

ପୁअେବାହୁ ନାତି ବାହାରqି ନିଇତି ସo�ା ସାତଟାେର, 

ଖାଇ ପିଇ େଫରqି ଗାଡ଼ିେର ରାତି ଦଶଟାେର, 

ମାଆପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୁଡିଆ ଖାଦ� ତା0ରି ହାତେର, 

ଟିଭି େଦଖି ମାଆ େଶାଇ ଯାଇଥାଏ େକେବ ବି ରାତିେର। 

 

ପୁअେବାହୂ େଶାଉଚqି େଦଢ଼ଲi ଟ0ା ପଲ0େର, 

अଦମ� ଖୁସିଥାଏ ମାଆର ମନେର, 

ଯଦି ବା ମା େଶାଉअଛି ମାବ�ଲ ଚଟାଣ ଉପେର, 

କ²ା ଖେt ଚଦର ଉପେର ….., ବିନା ତକିଆେର। 

 

ନାତି ଚାଲିଚାଲି ଆସୁଥାଏ କୁନି ତକିଆ ଧରି ତା ହାତେର, 

କହି କହି େଶାଇବି ମଁୁ େଜେଜମା0 ପାଖେର...., 

ପୁअ ସେ} ସେ} ଆସିଯାଏ, େକାଳକରି େନଇଯାଏ..., 

କହୁଥିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ ଥtା ଲାଗିଯିବ େତାେତ ଚଟାଣେର। 
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ମାଆ କେହ େଶାଇଥାଉ, େନଇଯିବୁ ନିଦ େହଲାପେର I 

େତା ବାପା ଥିେଲ େକେତ ଖୁସି େହାଇଥାେq, 

େତାର ଏ ସୁHରପଲ0 େଦଖିଥିେଲ ଥେର 

କିଣିଥିେଲ କାଠଗtି ପଲ0 ପାଇଁ େସ, େଦଇେଦଲି ସବୁ ତା0ରି ଚିତାେର…� 

 

ମାଆଟା େଶାଇ ପେଡ ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର ଚଟାଣ ଉପେର, 

ଚଦର ଖେt ସାହାରା ରାତିର ଥtା अoାେର, 

କାଶ କି ଘୁ}ୁଡି େକେବ ଯଦି ହୁଏ ଥେର, 

ପୁअେବାହୂ0ର ବ�ାଘାତ ହୁअଇ ନିଦ� ାେର। 

 

େଦଖିେଦେଲ ପୁअେବାହୁ େଛାଟ ନାତିଟାକୁ ଥେର, 

ତଥାପି ମାଆ ଖୁସିେର ଗବ� କେର….., 

ମାଆଟା କି अଭିଶ�ା େଶାଉअଛି ମାଟି ଚଟାଣେର….! 

ତଥାପି ମାଆ ଗବ�କେର େଶାଇ େଶାଇ ମାଟି ପଲ0େର। 
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ସକାଳସକାଳସକାଳସକାଳ    
ମେନ ପେଡ େମା ଗାଆଁ 

େସଇ ବଷ�ା ଦିନିଆ ସକାଳ 

ବାଦଲ ଆଉ ପରୁୂେବ ଉେଠ ସୁରୁଜ 

ଆମ ମହାନଦୀର ମଧୁର ଜଳ 

ଗାଆଁ େଗାହିରୀ ବରଗଛ ମଳୂ 

ନାଚି ଉେଠ ଧାନବିଲ ତନୁ ମନ ....!!!!(୧) 

 

ସକାଳ ର ପହିଲି ପରେସ 

େକାକିଳର କୁହୁତାନ 

କବିର ମସୀେର େନସି େହଇଯାଏ 

ଦୂର ରାଇଜରୁ କିଛି  

େପ�ମ, ପ�ୀତି ଭରା  

ମଧୁର ମଧୁ ଲଗନ .......!!!(୨) 

 

କାହ^କି େକଜାଣି ମେନ ପେଡ 

ଏ ଦିନ ବହୁତ ନିଜର 

ସାଗର ନାୟକ 

 

ଏ ସକାଳ ପ�ୀତି ଭରା ଚିହ�   

େସଇ େଲଖା ମେନ ପେଡ  

ସକାଳ ର ପାହାqି ପ�ହର 

ନିଦ ହଜିଯାଏ  

େଭାକ େମ�ି ଯାଏ 

ନିଶା ଥାଏ େମା ପାେଖ  

ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ର ମଳୟ ପବନ .....(୩) 

 

ମେନ ପେଡ ପ�ଭଟି 

ଆଉ େକେତେଯ ସK �ତି ର ଶାq ପରିେବଶ 

େମା ଗୁରୁ ଆଶୀବ�ାଦ ଥାଏ ସବୁେବେଳ  

ବିଜୟର अତି ନିକଟର  

ଗଜ�ନର ତାtବେର  
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େଦାହଲାଇ େଦଇ ଆକାଶ ଆଉ ପାହାଡ଼ 

ମନ େର ବିଶ©ାସ 

ରଖି ମଁୁ ସବୁେବେଳ  

ଥାଏ अତି ପରିଚିତ......(୪) 

 

େଖାେଜ େସଇ ସକାଳର  ପେରଡ଼ ସମୟ କୁ 

େଦଖିବାକୁ ଇ�ା ହୁଏ େସଇ ତିର}ା ପତାକା 

କୁ 

ମଁୁ େଖାେଜ େମା ନାଆଁ େଲଖା ଥିବା  

ପୁର>ାର ପତ� କୁ 

କରତାଳି ର ସ©ର କୁ 

ପି�ୟା ର ଲାଜୁଆ ଆଖିକୁ 

ସK �ତି ହଜିଯାଇଛି  

ଯଦୁମଣି ସK �ତି ପରିଷଦ େଶଷ ଭାଗକୁ.....(୫) 

 
ରିୟାଦ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : +୯୬୬୫୪୯୧୯୪୮୧୪ 
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ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
େଯେବ ବଷ�ାର ହୁଏ ଆଗମନ, 

ଧରା ଶସ�େର ହୁअଇ ପରୂଣ 

ଧାନେiତ ଓ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ, 

ସବୁଜିମାେର ପୁେର ଏ ଦୁନିଆଁ। 

ବଷ�ାଦିଏ କୃଷକକୁ ଆନH, 

କୃଷି କାେଯ�� ତା ମନ ଗଦଗଦ 

ଦିବେସ େiେତ େସ କେର କାମ, 

ନିଶିେର କେର ଆନH ଶୟନ। 

ଆଦର କରଇ େସହୁ ବଷ�ାକୁ, 

େମଘ ବ�ାଏ ତା ପରିବାରକୁ 

କୃଷକ ପାଇଁ ଜଗତ ଜୀବq, 

ଦୂର କେର ଜଗତର ବିଷାଦ। 

ଏ ସବୁ ଦାନ अେଟ ତାହା0ର, 

େତଣୁ ତା0ୁ ମଁୁ କେର ନମ>ାର 

ରଜନୀଗoା, ଜୂଇ, ଜାଇ, ମାଳତୀ 

ବରଷା କାେଳ ଫୁଟି େସ ବାସqି। 

ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

 

अତିବ ସୁHର ଦିେଶ ଏ ଧରା, 

ସବୁଆେଡ ଦିେଶ ସବୁଜିଆ ପରା  

ଆେବଗେର ଚକ୍-ଚକ୍ ଜେଳ ବିଜୁଳି, 

ଘଡଘଡି ସେ} ବଷ�ାଦିଏ ଢାଳି। 

ଏ ଲୀଳା अଟଇ ପ�ଭୁ0ର, 

ମଁୁ କି ବ'�ନା କରିବି ପାମର ? 

ରମଣୀୟ ପରାଏ ବଷ�ାକାଳ, 

ଉପେଭାଗ� େସ ବତାସ େହମାଳ। 
 

 

ଗ�ାମ-କାଳିଆହତା, ଡାକ-ଗା}ିେଯାଡି 

ଥାନା-ତୁମୁସିଂହା, ଭୟା-अଁଳାେବେରଣୀ  

ଜିଲE ା-େଢ0ାନାଳ, ପିନ୍-୭୫୯୦୨୬ 

ଦୂରଭାଷା-୭୦୦୮୫୯୯୮୨୯ 
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ମଣିଷର ଏଇ ମନମଣିଷର ଏଇ ମନମଣିଷର ଏଇ ମନମଣିଷର ଏଇ ମନ    
ଗଁା ଦାt ଧଳିୂବାଲିେର ଲଟପଟ େହଉଥିବା 
अକପଟ ପିଲାଦିନ 
ସିଲଟ୍ ଉପେର ମା’ ହାତଧରି ମୁtୁଳା ମଡ଼ାଇ 
ବିଶ� ବ� ହK ାtକୁ ଚିହି� ବାର 
େସଇ ସବୁ ମଧୁର iଣ 
 
କାoେର େବାହି ବdାନୀକୁ 
ବିଦ�ାଳୟର େସ ପ�ଥମ ଦିନ 
ମାତାପିତାପେର େଭଟ େହଲା େଯେବ 
ଆଉ ଜେଣ ସିଏ, ଗୁରୁ ତା0 ନାମ 
 

अନୁରାଧା ମିଶ� 

 

 
 
 
ଭୟମିଶା ଭ�ିେର ମଥାକରି ନତ 
କରୁଥିେଲ ବoୁ 
ଯାହା0 अଭିବାଦନ! 
ଯାହା0 ଶାସନ, ଶିiାଦାନର ମqବ� ସବୁ 
େଶ�ଣୀ ପେର େଶ�ଣୀ ଚଢ଼ାଇ ଆମକୁ 
ଚରିତ� କୁ କଲା अନୁଭୂତିପ'ୂ� 
 
େକମିତି ଭୁଲିବ ଜୀବେନ ଏ ସK �ତି 
ମଣିଷର ଏଇ ମନ! 
ଶିiା ସାେଥ ଦୀiା, ଭ�ି, େପ�ମ ଦାଢ଼��ତା 
ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ଯାହା0ଠାରୁ 
ସିଏତ अଟqି ଗୁରୁ 
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ଶିiା ଦୀiା ସାେଥ 
ଲଭିଲା େଯ ଆତK ¤ାନ 
ଜୀବନ ତାହାର ଗତିଶୀଳ େହଲା 
अoାରରୁ ଆେଲାକକୁ 
 
¤ାନକୁ ଯାହାର ଆବୃତ କଲା 
अ¤ାନ ତମସା 
େସ ତ େହାଇଗଲା अହ0ାରୀ 
ସଂକୀ'� େହଲା ତା ଗତିପଥ 
କୁଶିiା, କୁସଂଗ, କୁପ�ବୃcି ସବୁ 
ଜୀବନକୁ ତାର କେଲ କବଳିତ 
 
ଜୀବନର ଏହି କ� ମିକତାକୁ 
କିଏ ବା େକମିତି କରିବ େସ ଉପେଭାଗ 
ପ�ଗତିର ପଥ ଉ��� ଗାମୀ ଆଉ 
ßଳନର କି�ୟା ସବ�ଦା ନିମ� 
ସକାରାତK କ ଭାବନା ନଥିେଲ 
େକମିତି ମେନ ରଖିବ ଏ ସତ 
ମଣିଷର ଏଇ ମନ! 

 
 
 
 
 
 
ନୀଚ ସଂସଗ�ରୁ ନ� ହୁअଇ ଚରିତ�  
ମାନବୀୟ ସcା ହୁଏ ରସାତଳ, 
ବଦଭ�ାସ, ନିଶା, ଧ�ଂସ େସ କୀଟର 
ନ� କରିଦିଏ अqଃଶରୀର 
 
ମାନସିକ dର ହୁअଇ ଦୁବ�ଳ 
ଶ�ିହୀନ ପାଦ ସଦା ଟଳମଳ! 
 
ପ�ାଣବାନ अଂଗ ଯୁବଶ�ି ସମାଜର 
ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବା ସେତ -  
େକମିତି ସୁ� ସମାଜ େହାଇବ ଗଢ଼ା? 
 
ବିସK ରି ଯାଇ କc�ବ�ର ପଥ 
େହେବ କି ନି�ିତ 
ମଣିଷର ଏଇ ମନ! 
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ମାମାମାମା’’’’    
ମାତୃଭୂମି ପରି ମା  

ଶିଶୁ ତୁେt କୁହାଏ େସ ମାତୃଭାଷା  

େକାଳ ତାର ପିଲା ପାଇଁ  

ବାଇ ଚ6ଢ଼ଇର ବସା ଭଳି  

ନାହ^ ଯହ^ ଝଡ ଓ ବରଷା  

କବିର ଭାଷାେର  

ନଁା' ଟି ତାର  

"ମଧୁର अତି अମୃତ ସମାନ" 

ଥନ ଭା}ି ଶିଶୁକୁ େଯ  

ଦିअଇ ଜୀବନ  

ତା' ଲାଗି ବଡ଼ ଆେଲକଜltlର, େନେପାଲିୟନ   

ବିେବକାନH, ଗାoିଜୀ  

ସୁଭାଷ େବାଷ, ଲାଲବାହାଦୂର  

ଆଉ  ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ  
ବରି2 ପ�ାଯୁ�ିକ 

ଜ଼ିଲE ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟ , ସ�ଲପୁର, େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪       

ସୁବାସ ଚH�  
ମୁଦୁଲି 
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ଗୁହାରୀଗୁହାରୀଗୁହାରୀଗୁହାରୀ    
ଭାବ ଭକତେର ବoା କଳl ଠାକୁର  

अଭାବେର େଦଖାଦିଏ େସ ନିରqର ... 

 

ଜଗତଜନ ହିତକାରୀ େହ ଲଷK ୀପତି  

अଭାେବ ଡାକୁଛି ମଁୁ ଶୁଣ ଗୁହାରୀ ... 

 

ଏହି ବୁ�ି ¤ାନ ଦିअ ପ�ଭୁେହ େମାେତ  

ଗାଉଥିବି ତୁମ ଗୀତି ସ� ସକାେଳ ... 

 
ସହକାରୀ ଶିiକ                                                                     

ରାୟଗଡା  

ପ�କାଶ ଚH�  
ମୁଦୁଲି 
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ମୃତୁ�ମୃତୁ�ମୃତୁ�ମୃତୁ�    
अେଫରା ପଥ େସ अେଟ ବoୁର 

ନାହ^ ଇ�ା ତହ^ ଯିବାକୁ କାହାର 

ବାଲ� େଯୗବନ ଆଉ ବୃ�ର ତନୟ 

ପରିବc�ନେର କାଳ ପରାଭୟ 

ଜୀବନ ପ�ଦୀପ େହାଇଯିବ ସାଂଗ 

ନିେdଜ େହାଇବ େତାର ପ�ତି अ} 

ତହ^ରୁ ସମା� ଯାତ� ା ଜୀବନର 

ମାଟିେର ମିଶିବ େତାହର ଶରୀର 

ପିତାମାତା ପତ� ୀ ପୁତ�  ଓ ଦୁଲE ଣୀ 

ନିàେଳ ନୟନୁ ଝରାଇେବ ପାଣି 

ସୁଶାq କୁମାର 
ଧଳ 

 

ବଡ଼କ� �ର ଏଇ ମୃତୁ�ର ଭିଆଣ 

ଆଚମି�େତ ନିଏ ସଭି0 ପରାଣ 

ମୃତୁ� ତ ଆସିବ ଏହା अେଟ ସତ� 

ଆପଣାର ନୁେହଁ ଏ ମିଛ ଜଗତ 

ମାୟାର େଖଳେର ହୁअନାହ^ ବାଇ 

ପରମ କାରେଣ ସଦାମନ ଧ�ାୟୀ 

ଧମ�ାଦି କାେଯ�� ବାେର ମନ ଦିअ 

ମିଛ ଚାକଚେକ� ବାଉଳା ନ ହୁअ 

 

 
ବ� ାହK ଣୀକୂଳ, ଦଶରଥପୁର 

ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୦୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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ଜୀବq ଠାକୁରଜୀବq ଠାକୁରଜୀବq ଠାକୁରଜୀବq ଠାକୁର    
େହ େମାର ପିଲାଦିନ...! 

ମଁୁ ତ, ଆେଗଇ ଆସିଲି 

ଭାଗ�ର ହାତଧରି 

କ’ଣ େଗାେଟ ପାଇବା ଆଶାେର 

େହେଲ ତୁ> 

େକାଉଠି अଟକି ଗଲୁ! 

ନା ଲୁଚିଗଲୁ! 

ନା ପୁଣି ଭାସିଗଲୁ! 

ସମୟର ସୁअେର 

ଆଜି କାଇଁ ଭାରି ମେନ ପଡୁଛି, 

ରଶKୀକାq ବାରିକ 

 

େମା ଗଁା ଭ}ା ଚାଳଘର 

ଝାଟିମାଟି କା² 

ତା େଦହେର ଝୁଲୁଥିବା 

େସଇ ହାତୀଶୁ¨ିଆ ଠାକୁର 

ତେଳ ବସି... 

ଧ�ାନ କରୁଥିବା 

କାଠର ଚଉକି 

ତା ଉପେର ବସିଥିବା 

ଜୀବq ଠାକୁର 

ଆଉ ତା0 େବତ ପାହାର 

 
ନାଉଗଁା, ଜଗତସିଂହପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୩୫୦୫୩୫ 
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ମହିମାମହିମାମହିମାମହିମା    
ହୃଦରୁ ଲିଭୁନି େତା 
ରୂପ ଦରଶନ 
ବାଟ ଓଗାଳୁଛି େମା 
ଜ�ାଳ ଜୀବନ 
ଭକତ ଭିଡ଼େର ତୁ 
ଭୁଲିଗଲୁ େମାେତ 
କହ େକଉଁନାମଧରି 
ଡାକିବି େତାେତ 
ଦୁଃଖିର ଦୁଃଖିଧନ 
ସୁଖୀର ରତନ 
େମା ପାଇଁ ତୁ ପରା 
अଟୁ ପରାଣ ଧନ 
ମନକୁ ବୁଝୁ େବାଲି 
ମନୁଆ ଠାକୁର 
ପିt ବ�ହK ାt ତc�  
ସବୁକିଛି େତାର 

ଲିଲି େଗୗଡ଼ 

 

େତା ପାଦଧଳିୂ େମାର 
କରୁଣା ସାଗର 
ପାଖେର ଥିେଲ ତୁ 
ଡର ନାହ^ କାହାର 
ତୁେt ଥିବ ତୁଳସୀ 
ଶୁଭୁଥିବ ହରି 
ପାପ ପଣୂ�ର ଭାର 
କାେoଥିବ େମାରି 
ଏତିକି ମାଗୁଣୀ େମା 
ଶୁଣ େହ ମଣିମା 
ଚରେଣ ଆଶ�ାଦିअ 
କରିଣ ମହିମା 
 

ମାଫ�ତ : ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 
ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୪୭୭୭୭୭୧୯୪ 
ଇେମଲ୍ : mahakud.gouda@gmail.com 
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ପରାଜିତ ବିଜୟପରାଜିତ ବିଜୟପରାଜିତ ବିଜୟପରାଜିତ ବିଜୟ    
ଏମିତି ସରିସରି ଯାଉଥିବା ବୟସ ଭିତେର , 
େଖାଜୁଥାଏ ତୁମକୁ  
ଶୁନ୍ଶାନ୍ ମଶାଣୀର अଶୁଭ ଥୁନ୍ଟା ବରଗଛ 
ଦଦରା ଡାଳେର ବସିରହିଥିବା 
ମଡାଖିଆ ବୁଢାଶାଗୁଣାେଟ ପରି 
କାହ^କି ନା ........ ??? 
ମେତ ତ ବଖାଣିବାର୍ अଛି अqତଃ ତୁମକୁ 
େମା ଜୀବନର अdବ�d ଆଶା 
ଆଉ େଦବାର अଛି େଶଷ ଇ�ାପତ�  
େମା ବଳକା ଆୟୁଷର ୧ 
ଏମିତି अନି�z� ଆକାଂiା େନଇ 
ଘୁରିବୁଲୁଥାଏ  अହ�ନିଶୀ 
ଉନK �� େହବାକୁ 
ନୀଳରାତ� ୀ ର ପ�ୁରୀ ଭିତରୁ , 
ଆଉ େକେବ େକମିତି 
ଭାସିଯାଉଥାଏ ସିମାହୀନ ଆକାଶର୍ ଛାତିେର 
ପାପୁଲିଏ अଧୁରା ଜି¤ାସା କୁ 
ଛାତିେର ଗୁ�ି 
େଲଖିବି େବାଲି ପାପ ପଣୂ�ର 
ନୂତନ ଆଉ ଏକ ଶ«େକାଷ। ୨ 

ରାେଧଶ�ାମ 
ମିଶ� (अଂଶୁ) 

 

ଏମିତି ଘୁ�ି ଘୁ�ି ଯାଉଥାअ 
େମା ହାତ ପାହାqାରୁ 
ତଲାସୁ ଥାअ େମା ପ�ତିଟି ନିଶ©ାସ ଭିତେର 
ପି�ରା ଆବ� େମା ନିରୀହ 
ଜୀବନ ପiୀର ନିଃସ© , ନିଃସ} ନିରବତା 
ମଁୁ କିl ମାଡିଚାଲୁଥାଏ 
ଆବୁଡା ଖାବୁଡା ରାdା ଛାତିେର 
ପାହୁt ପେର ପାହୁt 
େଖାଜିବାକୁ अୟୁତ ଯୁଗର 
ବିଜୟୀ ପାtବ 0 
ପରାଜିତ अଭିମନୁ�ର 
ପ�ତାରିତ କାହାଣୀ । 

 
 

अଭି�ା ନିବାସ, ଖtହତା 
ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୁବ'�ପୁର 
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ସ�ାଧୀନତା ଦିବସସ�ାଧୀନତା ଦିବସସ�ାଧୀନତା ଦିବସସ�ାଧୀନତା ଦିବସ    
अଗ� ପHର ଆସିଛି ପୁଣି, 

ସ©ଧୀନତାର ବାc�ା ଆଣି  । । ।୧ । । 

ତି� ର}ା ପତାକା ଉେଡ଼ ଫରଫର, 

>ୁଲ, କେଲଜ, अଫିସ୍ ଆଉ କେଚରୀ ଘର  । । ।୨ । । 

ସ©ାଧୀନତା ଆମ ଜନK ଗତ ହକ, 

ସ©ାଧୀନଭାରତର ରଖିବା େଟକ  । । ।୩ । । 

ଗାoି, େନହୁରୁ, ସୁବାସ େବାଷ୍, 

େଦଶରୁ ତଡ଼ିେଲ ନି2ୁର ବି� ଟିଶ୍  । । ।୪ । । 

େହେଲ ଆଜିର ସ©ାଥ�ୀ େନତା0ୁ େଦଖ, 

ଛାଡ଼ି କି ପାରqି ଆପଣା ସୁଖ  । । ।୫ । । 

अେନକ େଯାଜନା କରqି ସିନା, 

ସବୁ େଯାଜନା अନୁଦାନ ବାଟମାରଣା  । । ।୬ । । 

ନିଜ ଦଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, 

ପ�ୀୟାପ�ୀତି େତାଷଣ ନୀତ, ଆେବାରି େନଇ  । । ।୭ । । 

ଜାତି, ଧମ�  ମେଧ� ଲଗାqି କଳି, 

ଭାଇ ଭାଇ ପ�ାଣ ଦିअqି ବଳୀ  । । ।୮ । । 

ସହେଦବ ପ�ଧାନ 
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ମିଥ�ା ପ�ତିଶ�âତିେର ଆମ ପୁରୁଛି େପଟ, 

ପା ବରଷେର ଥେର େନତା0 େଭଟ  । । ।୯ । । 

ହିଂସା, େଦ©ଷ, ଈଷ�ା, ସ©ାଥ�, େଲାଭ, 

କାମ, େକ� ା� ଆଉ अହଂଭାବ  । । ।୧୦ । । 

ଆଜିର ନର ଏ ସବୁର अଧୀନ, 

ତଥାପି କହୁଛି ମଁୁ ସ%ୂ'� ସ©ାଧୀନ  । । ।୧୧ । । 

େନତା, େନତ� ୀ, ମ�ୀ େଯ ଯାହା େହଉ, 

ନୀତି, ପ�ତିଶ�âତି, ଭାଷଣ ଚୂଲିକି ଯାଉ  । । ।୧୨ । । 

अଗ� ପHର ଆଜି, ସ©ାଧୀନତା ଦିବସ, 

ପାଳନ ସମାେରାହେର ଆେମ अତି ହରଷ  । । ।୧୩ । । 

ପୁଣି ରାiୀବoନ ଆଜି କି ସୁHର ସଂେଯାଗ, 

ଖାଇବା ଏକତ�  େଭାଜି, ମିଠା, ପିଠା, େଭାଗ  । । ।୧୪ । । 
 

ସୁବ'�ପୁର, ଜରଡ଼ା 
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ବoୁଟିଏବoୁଟିଏବoୁଟିଏବoୁଟିଏ    
ଏ ମନ େଖାଜୁଥିଲା ବoୁଟିଏ 

େସ ରୂପେର ପାଇଲି ମଁୁ, ସାଥୀଟିଏ 

ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ, ସାଥୀେର ରହିଲା 

େସ�ହର ର}େର େମାେତ ର}ିତ କଲା 

ଲାେଗ ନାହ^ ଏକୁଟିଆ, ଏ ଜୀବନ େମାର 

ସବୁେବେଳ ବoୁ େହାଇ, ରହିଲା ମନର 

ବହୁତ େଖାଜିଲାପେର, ପାଇଛି ମଁୁ ତାକୁ 

ଲାଗିବନି େମାେତ ଡର, ଆଉ କାହାକୁ 

ସାଥୀେର େମା ରହିଥିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ତା ହାତଧରି ମଁୁ ବାଟ ଯିବି ଆେଗଇ 

ମନେର େମା ଏହି ସ�ପ�, େକେବଠାରୁ ଥିଲା 

େସ ଆସିଲା ପେର, େମା ଆଶା ପରିୂଲା 

େଶୖଳବାଳା 
ଷଡ଼}ୀ 
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େକ� ାଧେକ� ାଧେକ� ାଧେକ� ାଧ    
େକ� ାଧ, 

େକେଡ େଛାଟିଆ ଶ�ଟିଏ େହେଲ 

ସତେର େସ େକେତ ଭୟ0ର 

iଣିେକ େସ ନିଆଁ ଲେଗଇ ଦିଏ ଗଁା ଗtା ମଲୂକେର 

ତ େକେତେବେଳ ଉଜାଡି ଦିଏ େକେତ େକେତ 

ସୁନାର ସଂସାର ଆଉ ସ©ପ�ର ସହର, 

iଣିେକ ଭା}ିଯାଏ ନବ ବଧରୂ ହାତର ପାଣିକାଚ 

ଆଉ ଲିଭିଯାଏ ପାଦରୁ अଳତା ସାେଥ ମଥାର ସିHୁର । 

େକ� ାଧ, 

େଯେତେବେଳ ଆେସ ମଣିଷକୁ କରିଦିଏ अମଣିଷ 

ନଁା େସ ନୁେହଁ ମାଓବାଦୀ अବା ଆତ0ବାଦୀ 

ତଥାପି େସ ଛୁରିେଟ ପରି କାଟିଦିଏ କଲିଜା, 

ଆଉ ଭୂଜାଲୀେଟ ପରି ମାରିଦିଏ ମଣିଷକୁ 

ଠିକ୍ େଗାଟିଏ ହିଂସ� ଜାନୁଆର ପରି  

େଖାଦ େଦଇପାେର େସ ଦଶଦିଗ ଆଉ 

ଭା}ିଦିଏ ମହୁୂc�େକ ସବୁ ବାଡ ବo ସ%କ�ର । 

ନୃସିଂହ ଚରଣ 
େବେହରା 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     312 

େକ� ାଧ, 

ଯିଏ େହଉଛି ଏକ ଜୀବq ଜହର, 

ମଣିଷକୁ କେର ଉନK c ପ�ମc େଯେତେବେଳ 

କରିନିଏ େସ ମନକୁ ଆରc,ବଶୀଭୂତ 

ସବ�ଦା େକ� ାଧର ପରିଣତୁ ହୁअଇ ଦୁଃଖଦ 

େକ� ାଧ େମାର େହଉ अବା ଆଉ କାହାର,  

େଗାଟିଏ ଆକସିKକ अସ©ାଭାବିକ ଭାବେର 

େଦଇଯାଏ ଦାରୁଣ ଆଘାତ अସହାୟତାର । 

 
୨୧୭,ୟୁନିଟ-୯(ଫE ାଟ) 

ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ©ର-୨୨ 

େଫାନ-୯୦୯୦୪୫୯୭୪୫ 
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ବସqବସqବସqବସq    
ଶୀତ ସରିଗଲା, ବସq ଆସିଲା 
ମୃଦୁ ମଳୟକୁ େନଇ 
ମଳୟକୁ ମଁୁ େଯ, େଖାଜି େହଉଥିଲି 
ନିଦାଘ ଆସିଲା ଧାଇଁ 
େକାଇଲିର କୁହୁ, ଶୀତଳ ପବନ 
ଆହା କି ସୁHର ପରିେବଶ 
ସବୁ ହଜିଗଲା, େଖାଜି େହଉଥିଲି 
अପବୂ� େସ ଧରା େବଶ 
ମଳିନ ପଡ଼ିଲା, ଶ�ୀହୀନ ଦିଶିଲା 
ବସqର ପରିପାଟି 
ନିdv େହାଇଲା ନିେdଜ ପାଲଟି 
ମୁେଖ अoକାର ଆେସ େଘାଟି 
ମେନାହରୀ େସହି ମୃଦୁତାର ପ�ୀତି 
ମେନାରମା ତାର ରୀତି 
ସେତ କିଆଁ अବା ନିଦାଘର ଉଷK  
ଭରିେଦଲା ତହ^ ତାତି 
ଶୀତଳ ତା ଛୁଆଁ, େକାମଳ ତା େପ�ମ 
ପୁଲକିତ କେର ମନ 

ଚH�କାq େଜନା 

 

େହ ବସq ତୁମ ଚମ�ାରିତାର 
ହେଜଇ େଦଲ କି ଦିନ? 
ସK �ତି ଆକାଶେର ବିସK �ତିର ଚିହ�  
େକେବ...? ହୃଦୟକୁ କେର ଶନୂ� 
ଶନୂ�ତାର ଭେବ, ପ'ୂ�ତା ଆଣିେଲ 
ପୁଣି େଫରqା େଯ, େସହି ଦିନ 
अେଫରା ରାଇଜୁ ଯାଇଛ କି ଚାଳି 
ପ�କୃତି ରାଣୀକୁ ଗଲଣି କି ଭୁଲି? 
ଚାଲି ଆସ େଫରି, ନ ଯାअ ନ ଭୁଲି 
ଚହଟିବ ଚ%ା, ଚହଟିବ ମଲିE  
େଫରିଆସୁ ସୁଖ େଫରିଆସୁ ଶାqି 
ଉପଶମ େହଉ କE ାqି 
େହ ବସq ଆଜି ତୁମ ଆଗମେନ 
ହସି ଉଠqା ଏ ଧରିତ� ୀ 

ପୁରୁେଷାcମପୁର, ଫୁଲନଖରା, ଓଡ଼ିଶା 
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ପଲE ୀସକାଳପଲE ୀସକାଳପଲE ୀସକାଳପଲE ୀସକାଳ    
ପଲE ୀ-ସକାଳ େକେତ େଯ ପରିମଳ,  

କୁକୁଟ ସ©େର ଆର  ହୁଏ କମ�େବଳ,  

କୁହୁଡିଆ େମଘ ଦିଶୁଥାqି अତି ନିମ�ଳ,  

ବନଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ହୁअqି ବହୁ ବ�ାକୁଳ ।୧। 

ଲହରୀରୁ ସୁHର ଦିଶୁଛି ଗାଆଁ େପାଖରୀ,  

ସଯୂ�� ନମ>ାର କରୁଛqି ମHିର ପୁଜାରୀ,  

ମାଠିଆେର ପାଣି େନଉଛqି ପଲE ୀ ନାରୀ,  

ପiୀ କୂଜନ କରୁଛqି େହାଇ ବିେନାଦ ବିହାରୀ ।୨। 

ବିଲ ଯିବାପାଇଁ ପ�dୁତ େହେଲଣି କୃଷକ,  

େଗାରୁ କାମେଧନୁ ସ ାଳୁଛqି େଗାରiକ,  

ବିଦ�ାଥ�ୀ0ୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛqି ଶିiିକା ଶିiକ,  

ଗ�ାମ� ହାଟେର େକାଳାହଳ େହଲାଣି अଧିକ ।୩। 

ଗୁଡ଼ିେର ଶ�ୀଜୀଉ ଗ�ାମେଦବତା େହାଇଛqି ସମଳ0ୃତ, 

ଘ� ଘ�ି ଶନାଦରୁ ମନ େହଲାଣି ପ�ଫୁଲିE ତ ପୁଲକିତ, 

ନିଜ ବିଧି ସ}ତ କାମେର अଧ ିବାସୀ େହେଲଣି କାଯ��ରତ, 

ସୁଚାରୁ ରୂେପ ପଲE ୀ-ସକାଳରହୁ ସବୁକାଳେର ଶାq ଶୃଳିତ |୪| 

ଶ�ୀରାଜେଶଖର 
ସି ‘ଚିମା’ 
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େକବଳ ତୁେମେକବଳ ତୁେମେକବଳ ତୁେମେକବଳ ତୁେମ    
ତୁମ ଓଠ ପାଖୁଡାେର 

େଗାଲାପି ହସର ଜହର 

ତୁମ ଆଖି ପତାେର 

ନାଗେଫଣୀ କ�ାର ଯ�ଣା 

ତଥାପି ମନ କେହ 

େସ ଜହର ପିଇ େଭାଗqି କି ଯ�ଣା ।। 

 

ତୁମ ଆଖିେର ଭରିअଛି 

ମତୁଆଲା କରିବାର ପିପାସା 

ତୁମ ଚାହାଣୀେର ସେତ କି 

ବାଟ ହୁଡିବାର ସମସ�ା ।। 

 

ତଥାପି ଇ�ା ହୁଏ ଥେର 

ହାତେର ହାତ ଛHି  ଚାଲqି କି 

अେନକ ବାଟ ।। 

ପବିତ�  ଦାସ 

 

 

ତୁେମ ଏମିତି ଚପଳଛHା େଯ 

ତୁମ ଆଗମନେର େଖଳିଯାଏ 

େମା अqରେର ନୂଆ ଏକ ଫଲ୍ ଗୁ 

ମଁୁ ଭୁଲିଯାଏ େଦହ ମନର 

ସବୁତକ ଯ�ଣା ।। 

 

େକବଳ ତୁେମ ହ^ ତୁେମ 

ଆସୁଥାअ େମା ସ©ପ�େର; 

େମା ଖିଆଲେର,ଆଉ େମା ଜୀବନର 

ପ�ତିଟି ମୁହୂc�େର । 

 
ଗେବଷକ,େରେଭନ୍ସା ବିଶ©ବିଦ�ାଳୟ,କଟକ 

େମା ନଂ-୭୦୦୮୪୮୯୭୫୧ 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ନୂଆଁଖାଇ ତିହାରନୂଆଁଖାଇ ତିହାରନୂଆଁଖାଇ ତିହାରନୂଆଁଖାଇ ତିହାର    
ଖିଲ୍  ଖିଲାଉେଛ ଉଁକିଆ ତରା 

ଚକ୍ ଚକାଉେଛ ଦିନର୍ ଖରା  

 ନାଚୁେଛ କଲିଆ ବାଦଲ୍ ...... 

ସअଁ ସअଁ କରି ବହୁେଛ ଧୁକା  

 ସମିଆଁ ବଜାଉେଛ ମାHଲ୍ । 

ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରଂେଗ ଫୁଲର୍ େଭସ୍ 

ରୂପ୍ ରଂଗ ତାର୍ ନାଇଁନ େଶଷ୍ 

 ମହଁକୁେଛ ଚାରି ଦିେଗ ...... 

ଗହ ଗହ ମେନ ଗୁେଟ େହେଲନ  

 ସବୁ ପଶୁ - ପiୀ ସେତ । 

ଗର୍ ଜି ଘୁମ୍ ରି ମାଡ଼ି ଆସୁେଛ  

ସେତ େଯନ୍ ତା ପାହାଡ୍ ଦିଶୁେଛ 

 ସମୁଦର୍ େସ ଲହରୀ ....... 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

ସବୁ ଭିଡ୍ ଭିତ୍ ରୁ ଆଗ୍ େକ ଯାଇ  

 ଶୁନାବା ମାଆଁେକ ତାର୍ ଗୁହାରି । 

ଫୁଟିେଛ ପଦମ୍ ଫୁଟିେଛ କଇଁ  

ଲାଲିଆ ମHାେର ସୁHରୀ ମୁହ^ 

 ଷୁଲ୍ ହ ଘରନି ଇ ସୁେର ...... 

ମଘା ଗଲାନ ପୁର୍ ବା ଆସିେଛ 

 ଆମର୍ ତିଥି - ବାର୍ ସୁେର ।   

ମଗ୍ ମଗାଉେଛ ଆମର୍ ଗାଆଁ 

ବଢିଯାଇେଛ ତାହାର୍ ନାଆଁ 

 ଆସିେଛ ଆମର୍ ତିହାର୍ ....... 

ହିଂସା - अହଁକାର୍ ଭୁଲି କରି  

 ମାନ୍ ମା ଆସ ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ । 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି , ଡୁ}ୁରିପାଲି 

ସୁବ'�ପୁର, େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ ଆଜି 

ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର, 

େଛାଟ୍ ମାନକୁ େସ�ହ ଆଉ 

ବଡ୍ ମାନକୁ ଜୁହାର୍୧ 

ଭୁେଦା ମାେସ ତ ନିସାନ୍ ତାସା 

ବାଜି ଯାଏସି େଢାଲ୍ 

ନୂଆଁଖାଇ ଆସ୍ େଲ ସେଭ 

ଘେର େହସନ୍  େଠାଲ୍୨ 

ପହ ପହନୁ ନୂଆଁଧାନ୍ େଯ 

ଘେର େଦସି ଝାକର୍, 

ନୂଆଁଖାଈ େକ ନୂଆଁଚରା 

ଖାଏସୁ ଗଁା ଯାକର୩ 

େବଦବ�ାସ ମାଝୀ 

 

ନୂଆଁଖାଇର୍ ନୂଆଁଚରା ଖାଇ 

ପୁରି ଯାଏସି େପଟ୍ 

ଖାଇ ସାଏେଲ ନୂଆଁଚରା 

େହସୁ ସେଭ ତ େଭଟ୍୪ 

େଛାଟ୍ କୁ େଦଇ ଆଶିର୍ ବାଦ୍  

ବଡ଼କୁ କରୁ ଜୁହାର୍ 

ସବୁଠାନୁ େଯ अଲଗା ଆମର 

ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍୫ 

େକନ୍ ଠାେନ କା ହାଣିପିଟାନି 

େକନ୍ େଯ ବାଡ଼ି େଖଲ୍ 

ତାସ୍ େଖଲର୍ ଯମକ୍ ପେଡ଼ 

େହଇ ବସୁଥିେଲ େବଲ୍୬ 

େବଲ୍ ବୁଡ଼ାେକ ଗାଆଁର ସେଭ 

ଗୁେଟ ନ େଭଟ୍ ଘାଟ୍ 
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କିଏ ପିoିେଥ ନୂଆଁ ଧତିୂ କିଏ 

ସ�ଲପୁରୀ ପାଟ୍୭ 

େଢାଲ୍, ମୁହୁରୀ, ତାସା ବାଜ୍ େଲ 

ଗର୍ ଜି ଯାଏସି ଖୁଲି 

ନୂଆଁଖାଇର୍ େସ େଭଟ୍ ଘାଟ୍ 

ନାଇ ହୁଏ େଯ ଭୁଲି୮ 

ଗୁେଟ ଡୁେର ବାoି ରଖିେଛ 

ଆମର୍ ଇ ତିହାର୍ 

େଛାଟ୍ ମାନ୍ କୁ େସ�ହ ଆଉ 

ବଡ଼୍ ମାନକୁ ଜୁହାର୍୯ 

 

କୁଚିପାଲି, ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ନୂଆଖାଇନୂଆଖାଇନୂଆଖାଇନୂଆଖାଇ    
ରାଗଋଷା ଭୁଲି ସେବ ଏକଜୁଟ େହମା ଆସ 

ଆସିଗଲାେର अମର ଗରବ ତିହାର 

ନୂଆ ଖାଏମା ଆସ 

ଦୁର ବିେଦେସ अଛନ୍ େଯେତ ଆମର ଭାଏ ବୁେହନ୍ 

ମେନ ପେକଇ କରି ସମେକ ଆେମ ଡାକି ଆନମା ଆସ 

ସରିଆଁ ଧାନ ଆଉ କୁେର ପତର 

ନୂରମା ଆସ, 

ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଲିପିକରି ଚକଚେକଇ େଦମା ଆସ 

ନୂଆ ଖାଇକରି େଭଟ େହମା ସେବ ଆସ, 

େଛାଟ େକ େସନହ ବଡ଼ େକ ଜୁହାର କରମା ଆସ 

ସେବ ମିଶିକରି ଏକ୍ େହଇକରି ନୂଆ ଖାଏମା ଆସ, 

ଆସେର ପିେଲ ଆସ ଆମର ଗରବ ତିହାର ନୂଆ ଖାଏମା ଆସ 

 
ଘସିଏନ୍, ବଲା}ିର 

େଯାେଗଶ�ର ସାହୁ 
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ନୂଆଖାଇନୂଆଖାଇନୂଆଖାଇନୂଆଖାଇ    
ଶରତ୍ ରୁତୁ ଆଏସି 
ଆନିକରି େଭାେଦା ମାସ 
ମନ୍ ରସା ଦିେଶ ଚାର୍ ହିକୁତି 
େଧାପ୍ ଫର୍ ଫର୍ କାଇଁଶ । 
େଭାେଦା ମାସର୍ ପHର ଦିନ୍ 
अoାର୍ ପେi ଯାଏସି 
ଉଜଲ୍ ପେiର୍ ପ�ମୀ ତିଥିେକ 
ସଁସାର୍ ଗୁରୁ ପ�ମୀ କେହସି । 
ଘେର ଘେର ପୁେର ପୁେର ମହକି ଉଠ୍ ସି 
ମଡା ପିଠା ପୁରର୍ ମହକ୍ 
ଛୁଆ ଠାନୁ ବୁଢ଼ା ଯାହାେକ େଦଖ 
ମନ୍ ଥିସି ସମିକଁର୍ ଗହକ୍ । 
ଘର୍ ଦୁଆର୍ ଗଁା ଠାନୁ ସହର୍  
ସବୁ ଲାଗୁଥିସି ନୂଆ ନୂଆ 
ସେଭ ପିoିଥିସନ୍ ନୂଆ ବdର୍ 
ଛୁଆ ହଉ କି େହଇଥଉ ବୁଆ । 
ନୂଆ କୁେର ପତରର୍ ଦନାଥି 
ନୂଆ େଭାଗ୍ େଦସଁୁ ମାଆ ସମେଲଇେକ 
ସେଭ ବସି େଫନ୍ ଗୁେଟ ଠାେନ 
ଭାଗ୍ ବଟା କରି ଖାଏସଁୁ ତାହାେକ । 

କବି ପ�ସାଦ 

 

ସାେନ ସୁରୁ େକ କରସଁୁ େଗଲ୍ 
ସିଆନ୍ ସୁଜନ୍ କୁଁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର୍ 
ସଁେଭ ମିଲିଜୁଲି ତିହାର୍ ମନାସଁୁ 
ନାଇଁ େଥ ହିଂସା अହଂକାର୍ । 
ଘୁମୁରୁ ଥିସି ଘୁମୁରା ଦୁଲ୍ ଦୁଲି 
େଖାଲ୍ କୁବ୍ ଜା ହରିନାମ୍ 
ଉଛବ୍ ଆନH୍ ଥି ସେଭ ମାତିଥିସନ୍ 
ସେଭ ଛାଡିକରି ସବୁ କାମ୍ । 
ନୂଆ ଧାନର୍ କଏଁସି ଚୂରା 
େଭାଗ୍ ଖାଏସି ମାଆ ସମେଲଇ 
ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଲିକରିତ 
ତାେକ କେହସଁୁ ନୂଆଖାଇ 
ତାେକ କେହସଁୁ ନୂଆଖାଇ । 
 

ସଗzଗୁଡା , ମtଳ , େବଲପଡା ,ବଲା}ୀର 
େମାବାଇଲ୍ - ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ପର୍ ଆଶରିପର୍ ଆଶରିପର୍ ଆଶରିପର୍ ଆଶରି    
ପର ଆଶରି ବଲି 

ହୁଲା ଜାରି କର ନିେଯ 

ବିନା ଆଶରା ଥିନ୍ େକନ୍ ଲହଁକି େହସି 

ନଏଦ 

େହଥିର୍ ଲାଗି ଭିଲ୍ ତ 

ଡ}ା େଟ ଚାହି 

କାତ ପତେର ଚାହି 

ମ}ୁଆ ଝେନ ଚାହି। 

 
କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

େମା-୯୭୭୭୨୮୦୫୯୪ 

ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ 
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अନ୍ अନ୍ अନ୍ अନ୍ ମୁନ୍ ମୁନ୍ ମୁନ୍ ମୁନ୍ ଷିଆଷିଆଷିଆଷିଆ    
ମୁନୁଷ୍ ଆରୁ ମୁନୁଷ୍ ନୁେହଁେସ 

େଦଖ୍ ପଏସାର୍ ରୁବାବ୍ 

ହାେତଥିେଲ ଧନ୍ େମାର୍ େଲାକ୍ ଜନ୍ 

ବଦ୍ ଲି ଯଉେଛ ସଭାବ୍ । 

ହ^ସା अଁହକାର୍ ନାଇଁନ ବିଚାର୍ 

କମାେଲ ଘିଚ୍ େବ ଗୁଡ଼୍ 

ପଏସା ପାଏେଲ କାଏଁ େଲାକ୍ ବାକ୍ 

କାଟ୍ େବ ମୁନୁଷ୍ ମୁଡ଼୍ । 

ଧନ୍ ଥିେଲ ସେଭ ନର୍ ଧି ପଡ୍ େବ 

ବିପଦ୍ ପଡ୍ େଲ ଉଭା 

ହରୀଶ୍ ତାtି 

 

ଠଁକି େନେଲ ଧନ୍ କିଏ େଲାକ୍ ଜନ୍ 

କାହ^ ପାଏବୁ େଦଖା । 

ମୁନୁଷ୍ ଜିବନ୍ ନାଇଁନ ଧରମ୍ 

ଆହା େବାଲି ଗୁେଟ ପଦ୍ 

ସକାଳ୍ ପାଏେଲ ହ^ସା अଁହକାର୍ 

କିଏ କହୁେଛ ସତ୍। 

ମୁନୁଷ୍ େହଇ ଇ ମୁନୁଷ୍ ଜିବନ୍ 

ପଶୁ ସଁାେଗ ସମାନ୍ 

ଧର ତୀର୍ ବଡ଼୍ ଜିବ୍ େହଇ କଲୁ 

अନ୍ ମୁନ୍ ଷିଆ କାମ୍ । 

 
ସାେଲପାଲି , ଗଜବo , ସୁବ'�ପୁର 

େମା-୮୦୧୮୪୦୫୨୮୭ 
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ଆେମ ଆଦିବାସୀଆେମ ଆଦିବାସୀଆେମ ଆଦିବାସୀଆେମ ଆଦିବାସୀ    
ସିର୍ ଜିନା ଦିନୁ ଘର୍ ଦୁଆର୍ ଗାଡି  

                ଜଂଗ୍ େଲ अଛୁେର ରହି , 

ଜଂଗଲ୍ ଆମର୍ ମାଆଁ – ବୁଆ ଆଏ 

               ଜୀବନ୍ େଦଇେଛ ଗଢି ।୧ 

ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି କରି େକେତ ବାପ୍ – अଜା  

               ମାଟି ମିଶିଛନ୍ ଇନ୍ , 

ଇନ ଆମର୍ ଜନମ୍ – ମରନ୍  

               ଇ ମାଏଟ୍ ଆମର୍ ଜୀବନ୍ ।୨ 

େଦଇେଛ ଆହାର୍ ରହନି ବାସ୍  

               େଖେଲଇେଛ କୁେଲ ଧରି , 

ମାଏଟ୍ ମାଆଁେକ ଜୀବନ୍ ଆଗ୍ ରୁ  

               ନାଇଁ ହୁଏ ସେତ ଦୂେରଇ ।୩ 

େଦବାଶିଷ ସାଗର 

 

କରୁେଛ ସର୍ କାର୍ େକେତ ଭୁର୍ କୁଟି 

               ଜଂଗ୍ ଲୁ ଆମ୍ କୁ ତଡ୍ ବାର୍ େକ , 

ମେନ ରଖିଥା ସର୍ କାର୍ ତୁଇ  

                ଜଂଗଲ୍ ମାଲିକ୍ ଆେମେର ।୪ 

ଭାବୁଛୁ କାଏଁ ହାେତଁ ନାଇଁ ନ ବଲ୍  

                  ଆେମ ଆଦିବାସୀ ଜାତି , 

ମେନ ରଖ୍ ବୁ କଥା ଗୁେଟେକ  

                  ବାଘର୍ ଚିର୍ ସୁ ଛାତି ।୫ 

ନାଇଁ େମଟି ଆମର୍ ଟ°ାରିର୍ ଧାର୍ 

                   କୁେଢର୍ - ପନ୍ ଖି – ଦାଆ , 

ବର୍ ଛା – ଶାବଲ୍ – ଧନୁଶର – ଟା}ୀ  

                   ହାେତ େହଇେଛ ଥୁଆ ।୬ 

କରୁଛୁ େଯେତ ନିअମ୍ – କାନୁନ୍  

                  କରୁଥିବୁ ତୁଇ େସନ , 
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ଜଂଗଲ୍ ଭିତର୍ େକ ଆଏଁକ୍ ପକାଇେଲ  

                    ଟାଣ୍ ମୁ ଆଏଁକ୍ ଇନ ।୭ 

ଜାନିଥିବୁ ତୁଇ ଶୁନିଥିବୁେର  

                   ଆମର୍ ବାହଁା ବଫୁ , 

ଜଂଗଲ୍ ଭିତ୍ େର ବରଷ୍ ବରଷ୍  

                  ରହିଛୁ ଆେମ ସବୁ ।୮ 

େକେତ ବର୍ ଷା – ଖରା – ଶୀତ୍  

                  ସହିେଛ ଇ ଦିହ^ , 

ଲେଢଇ ଲାଗିର୍ ନାଇଁ ଡାକ୍ ବୁ  

                 ଚୀରି େଦମୁ ଥୁଇ ।୯ 

େତାର୍ ଭେଲ ତୁଇଁ ଆମର୍ ଭେଲ ଆେମ  

                  ରହି ଥିସୁେର ଇନ , 

ଶୁଇଲା ବାଘ୍ େକ ଉେଠଇ େଦେଲ  

                 ଶୁଇ ଥିବୁ ତୁଇଁ େସନ ।୧୦ 

 
ବଡ଼ନୂଆଁପାଲି, (ଡୁ}ୁରିପାଲି ) 

 ସୁବ'�ପୁର , 

େମା.ନଂ - ୯୯୩୮୮୪୪୯୫୭ 
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ମଦୁଆ େହବା ହିେରାମଦୁଆ େହବା ହିେରାମଦୁଆ େହବା ହିେରାମଦୁଆ େହବା ହିେରା    
ଈ >ୁଲ୍  ମାନେକ  ମା�ୁର୍  ନାଇନ 

ସକ�ାରର୍ ନାଇ ଚିନତା, 

ମଦୁଆ  ବନଜିଆ  ଇନାମ୍ ପାଏେବ 

େଦଖତ ଘାଏ ଇ କଥା. 

ଜାତିର୍ ଗରବ୍ େଦଶର୍  ଉଜଲ୍ ତାରା 

ଆଓନ୍ ଇ ପିଲା ଛୁଆ, 

ଡିଂଡା େନତା ମଂତିରି ଜାନେବ କଁାଏଟା 

ମଦଟା ତାକର୍ ଚାହା. 

ଇେଲକସେନ  ମଦ୍  ପିଆଇ  ପିଆଇ 

ଜିତୁଛନ୍ ପଁାଚ ବଛର୍ , 

ଲୁଟି ଖାଏେବ अଫିସର୍ େକ େଦଖାେବ 

MP,MLA ଦ�ର୍ . 

ଆc�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼zଆ 

 

ବାପର୍   ପୁତାତ   ଏଜୁେକଶନ୍  ରୁଲ୍  

ବଦଲାଇ େଦଖ ଘାଏ, 

ଖତ୍    ଗଦାଠାନୁ    ପଦମ୍   ଫୁଟବା 

ଉଡିଶାର୍ େହବା ଜଏ. 

ଇଠାନୁ ବାହାରେବ େକେତେଟ APJ 

ଆରୁ େକେତ ଆଇନ�ାଇନ୍ , 

ସୁଧରାଇ  ଦିअ   ଇ  >ୁଲ୍  अରକଲ୍  

ବଦଲାअ ଶିiାର୍ ଆଇନ୍ . 

ବିକାଶର୍   ମୁଲ୍   ଏଜୁେକଶନ୍  ରୁଲ୍  

ବରକସ୍ େଜନ ଥିବା, 

େସଠାନର୍  ଇ  ଶିଖିତ୍   ପିଲା  କଁାଏ 

ଦାଦନ୍ ଖଟି ଯିବା, 

କଁାଏଟା କରବା  ଆରୁ େହେଲ ଭାଇ 

ଚାକରୀ ଆଶଟା ମାHା, 
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ଖରଚା କରି କରି ଜମିନ୍ ଟାେକ ବୁଆ 

ପେକଇ େଦଇେଛ ବoା. 

ଶିଖିତ୍   ମାନକୁ    ନାଇନ   ଚାକରୀ 

ବୁଲୁଛନ୍ ସବୁ େବକାରୀ, 

ସାମାଜିକ୍ ଆଏ ଯଦି ମଦୁଆ େବପାର 

ଧଏନ୍  ଇ କୁଟ୍ କଚରୀ. 

ମା�ୁର୍   େଜନେନ   ଦରମାର୍  ଲାଗି 

େପଟ୍ ନ^ ପାେର ପୁଷି, 

େସଠାନୁ  େକନତା   ବେନ  ରକମର୍  

ରିଜଲ୍ ଆଏବା େବଶୀ. 

ମା�ୁର୍   ଇଠାେନ   ଭିଲିଏନ୍   େହବା 

ମଦୁଆ ବନବା ହିେରା, 

େସନର୍  ଇ>ୁଲ୍  ରିଜଲ୍   େହା  ଭାଇ 

ଆଏବାନ ଏନତା ଜିେରା. 

ଆଏବାନ ଏନତା ଜିେରା. 
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େଖତ୍ ଖଲାେଖତ୍ ଖଲାେଖତ୍ ଖଲାେଖତ୍ ଖଲା    
ସଁସାର୍ ଭିତେର ଜଁୀବାର୍'େକ େହେଲ 

अରନ୍ ମୁଠାକ ଆଶ୍ 

ଚଷା େଭଇ ପୁଷସି େଦଶେକ 

କରି ଇେନ ଚାଷବାସ୍.. 

 

अiି ତୃତୀୟାନୁ ମୁଲ୍ େହସି ଚାଷ୍ 

ନିେରାଲ୍ ବିହାନ୍ ବୁନି 

ପଜୂା ପାଏସନ୍ ଧରତି ମଁା' 

ଫଳ୍ େଦସନ୍ ମନ୍ ଜାନି.. 

 

ଘିଡ୍ ଘିେଡଇ ବରଷିଲା ପାଏନ୍ 

ଫୁେଲ େଖଲଲା ଭअଁର୍ 

iମାନିଧି ସାହୁ 

 

ଧରଲା ଚାଷୀ ହଲ୍ ନ}ଲ ଜୁଏଡ୍ 

ମାଏଟ୍ ଜୁତି କଲା ବତର୍ 

 

अର୍ ତ..ତ..ତ େବାଲ୍ େବାଲ୍ କରି 

ନ}େଳ ମାଏଟ୍ େହଲା ଝାରି 

ଚାରା ପଲ୍ହାେକ କିସମ୍ କିସମ୍ ଚାଷ୍ 

େକେଲଇ େହସି ଫଲ୍ ଧରି.. 

 

ମାଏଟ୍ ଜାନିକରି ଡୁଲି ବଏରଛା 

େକେତ କିସମର୍ େଫର୍ ନାଆଁ 

ବୁେoନ୍,ପଁାେକଲ୍,ମୁଡାଡୁଲି ବଲି 

ଏqା େକେତ ଥିସି ନାଆଁ.. 
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ଧାନ୍,କଁେକାେଡା,ମିରଚା,ବାଏଗନ୍ 

ପତାଲି,େଭଣି,ଝୁେଲର୍ 

ଜହି� ,କଲ�ା,କଁାେକଁର୍ ସାେ}  

ଭାଜି,ନଏଲତା,କୁେଲର୍.. 

 

ଧାନ୍'େକ େଚହ^ ରୁଆ-ବିହିଡା 

କଁେକାେଡାଥି ରଁା�୍-ରୁଇ 

ମିରଚା,ପତାଲି,ବାଏଗନ୍ ରିଢାମା 

ଖତ୍ ସାର୍ ଉେସା େଦଇ.. 

 

କୁମ�ା ଭିତେର ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ୍ 

ମନେକ େନସି ଘିନି 

ବାସି ପଖାେଳ ଛତି ପୁରଗା ଟା 

ଘିଚାସି ଠାନ୍'େକ ଜାନି.. 

 

ଦିନକ ଥେର ନାଇଁ ବୁଲେଲ ଇ 

େଖତ୍ ଖଲା, ଡୁଲି,ବଏରଛା 

ବoଲିର୍ ପାନି ନାଇଁ ଉଧଲିେଲ ଘାଏ 

ମନ୍ ନାଇଁ ଲାେଗ ପଏରଛା.. 

 

ଇଟାେକ ହ^ ଚଷା ଉଧା କରସି 

ଇତାର୍ ବିନା େଦଶ୍ ମଲା 

ସମକିରର୍ ଲାଗି ଖାଆନା େଯନୁ ତିଆର୍ 

ନାଆଁ ତାର୍ େଖତ୍ ଖଲା.. 

 
ଜାମପାଲି,ସାେଲପାଲି,େମଲଛାମୁtା,ବରଗଡ଼ 

୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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ଟଁେଢ଼ଇଟଁେଢ଼ଇଟଁେଢ଼ଇଟଁେଢ଼ଇ    
ସାନ୍ େବେଳଁ କଥାନି କହୁଥିଲା ଆଇ 

ତୁରତି େକqା ମେତ େଦବା ଶୁଏଇ 

ଜୀବନ୍ ସାରା େକେଭଁ ନାଇଁ େଦଖି ମୁଇଁ 

ଦଁାତି�  େପେତନ୍ କାଲି ଭୁଷକି ଟଁେଢଇ 

ଇଏ ପେର ପିଇସନ୍ ମୁନୁଷର୍ କଁଚା ରକତ୍ 

କଁଚାରକତ୍ ପିଇେଲଁ ଉଭରିସି ତାକତ୍ 

ସେତମିେଛଁ େକେଭଁ ନାଇଁ େଦଖିମୁଇଁ 

େଗାଡ୍ ଉପେକ� େଟକି ହାେତଁ ଚାଲସି 

ଟଁେଢଇ 

अଧା ରାତ^ ଯାଏସି ଭଟାେକ ଚରି 

େକେଭଁ କିଏ ତାେକ ନାଇଁ ପାରନ୍ ଧରି 

ଯଦି କିଏ ତାେକ କରବା ପିଛା 

ସୁଧୀର ପtା 

 

ବୁ�ି ହଜିଯିବା ହଏବା ମ�ୂ�ା 

ହରାଳି ଉଆଁଶ୍ ତାକର୍ ବଡ ପରବ 

େସଦିନ ଜାନବ ତାହାକର୍ ଭାବ 

ଜୁଆନ୍ ବଏେସଁ ମୁଇଁ ଥିଲି ଗାଆଁନ 

ଟଁେଢଇ େଦଖବାରେକ କଲା େମାର୍ ମନ 

ଗାଆଁଥ^ ଥିଲା ଗୁେଟ ବଡ୍ ଗୁନିଆଁ 

ବାଗଡି ବାଲଥ^ ଖୁେଚ ଶିଂଘ୍ ପାନିଆଁ 

ସିHୁର୍ ଲଗାଏ କପାେଲଁ ତାର 

ଟଁେଢଇେକ ତାର ନାଇଁଥାଏ ଡର 

କାେନ ପିେo କୁtଳ ମୁଠନିନ ବଳା 

ଟଁେଢଇେକ କରିେଦସି ଗୁଲଗୁଲା 

େସଥିର୍ ଲାଗି ପଁାଚପାଲିଥ^ ତାର୍ ନାମ 

ଟଁେଢଇ ଟାେ}ନ୍ ଛଡ଼ା ତାହାର କାମ 

ଦୁବ�ଲିଆ ଲୁକକୁ ଯଦି େକନ୍ େଦଖବା 
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ଟଁେଢଇ ତାହାେକ ଚୁହୁअେଛ ବଲବା 

ଗାଆଁନ ତାର୍ ପେଛଁ କିଏ କାଣା କେହ 

ଟଁେଢଇର୍ अସଲି ଗୁରୁ ଗୁନିଆଁ ଇଏ 

କଲାଦହନା ପତେରଁ ପିoିେଛ ମାଳ 

ଲାଲ୍ ପାେଗଁ ଖୁଚିେଛ ମHାର ଫୁଲ 

ମେତ କେହଲା ଦିେନ अଧରାତିେର 

ଟଁେଢଇ େଦଖିଯିବୁ େମାର ସାଥୀେର 

ମqର ଫୁକି କିଲି ଦଉେଛଁ ତେତ 

କଲ�ା ଡଁାଡିଥ^ େଫର୍ ଦାଗଲା ମେତ 

ଦୁେହଁ ଗଲୁ କଁଟା ଆରିେକ ସିଧା 

ଟଁେଢଇେକ ଜରୁର୍ େଦବା ଦୁଇବିଧା 

ଉଆଁଶ୍ ରାତିନ କିଛି ନାଇଁ ଦିେଶ 

ଲବାର୍ ଟଁେଢଇ ଆସିବା େକନ୍ ସାହେସ 

ଗୁନିଆଁ ବସି अoାେରଁ ପେଢ ମqର 

କଲାଛାଏ ଗୁେଟ ଯାଏ େସପାର 

ଚକନି ଭିତେରଁ ଜଲୁେଛ ସଏଲତା 

ଧିେର କେହଲ^ ମୁଇଁ ଇଏ କିଏ ବତା 

ଗୁନିଆଁ କେହଲା ବବା ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ବସିଥା 

ଇ ଶାଳୀେକ ସାବାଡ୍ କରମି େଦଖୁଥା 

ତାର୍ ପେଛଁ ଗୁନିଆଁ ଗଲା ପେଲଇ 

ଡରେହଁ ବସିଥିଲ^ ଏେକଲା ହଇ 

अଧା ଘଁଟା ଉତାରୁ ଆଏଲା ଗୁନିଆଁ 

ତାହାେକ େଦଖି ମୁଇଁ େହଲି ଛାନିଆଁ 

ଗମଗମ୍ ଗହଦୁଥିଲା ବରଷା ଦିେନ 

ସଁ ସଁ ହଉଥିଲା ପରାନ୍ ଯିବା ଇେଖେନ 

ମହାଲବାର୍ ଟଁେଢଇ ଚଢିେଛ ବୀରବାନ୍ 

େକଁଚି ବସିଥିଲା େନଇଥିତା ପରାନ୍ 

େହଁେକଇ େହଁେକଇ େବବଲଉ ଥିଲା ଗୁନିଆଁ 

ବାଗଡ଼ି ବାେଲଁ ଚଲଉଥିଲା ପାନିଆଁ 
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ଟଁେଢଇ େକନେକ ଗଲା ପଚାରଲ^ 

ହୁଡୁଥିଲା ଗୁନିଆଁ, ହାରାମଜାଦୀ ଶାଳୀ 

ବୀରବାନ୍ ଚଢିେଛ ଚାଲସି ପାଏନ୍ ଉପେର 

େପେଲହିେଛଁ ମqର ଇଗଁାେକ ଆସି ନି 

ପାେର 

େମାର୍ ବପୁ େଦଖି ଦିରିପ୍ ଛାଡି ଭାଗିେଛ 

ଯିବାର୍ ସେମନ୍ ଦୁଇଶହ ଟଁକା େଦଇେଛ 

ଟଁେଢଇ ଟଁକା ତେତ କାଏଁେଜ େଦଲା 

ଟଁକା େଦଇ େକନଆେଡ଼ ଭାଗଲା 

ଗୁନିଆଁ ବଏଲା ମୁଇଁ ଚିନହିେଛଁ ତାହାେକ 

କାଏଁ ଲାେଜଁ ଶାଳୀ ଆଏବା ଇଠାନେକ 

ସବୁକଥା ବବା ନିପାେରଁ ତେତ ବୁେଝଇ 

କାଏଲ୍ େକ ଆମର୍ ଘରେକ ଆଏବୁ ତୁଇଁ େକେତ ଟଁେଢଇ ଟାେ}ନ୍ େକ ଶଇୂନ୍ କରି 

େଠଁକି ଆଉର୍ ବୁତଲ୍ ଥ^ ରଖିେଛ ଭରି 

ରାoନି ଗାଧୁଆ ସେମନ୍ ଆଏବୁ େମାର୍ ଘର 

ରାoିଥିମି ବବା କୁକରା ଶିକାର 

अେଘଇ ଯିବାର୍ ତକ୍ ଖାଏବୁ େମାର୍ ଘେରଁ 

ଇକଥା ନିକେହବୁ କାହାର ଆଗେର 

 
ସୁରୁ ଗୁନିଆଁ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 
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ଇତିହାସ କେହ ଆଜି କାହାଣୀଇତିହାସ କେହ ଆଜି କାହାଣୀଇତିହାସ କେହ ଆଜି କାହାଣୀଇତିହାସ କେହ ଆଜି କାହାଣୀ    
 ଇତିହାସ ଜାତିର अତୀତ ସ%କ�େର ଏହାର ନାଗରିକ ମାନ0ୁ 

ସKରଣ କରାଇଦିଏ। अତୀତ େଗୗରବ ବc�ମାନର କାଯ�� ନି��ାରଣ 

ପାଇଁ େପ�ରଣା ଦିଏ। େତଣୁ ଇତିହାସ େହଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକ 

ଚିର ସ�ାବି ନିଝ�ର। େକୖଣସି େଦଶର ଏକ  ଐତିହାସିକ �ାନ ତାହାର ନାଗରିକ ମାନ0 

ଆଗେର ଇତିହାସ ସାiୀ ସ�ରୁପ ଦtାୟମାନ େହାଇଥାଏ। 

 "କହ କହ େକଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକତି,କରି ହରି-ହାରି-ଗୁହାରି" 

 େସଦିନ ସଂଗ�ାମୀ କବିର ଦୁ� କ®ରୁ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା ସ�ାଧିନତାର ଆବାହନୀ ମ�। 

େକେବ େକଉଁ ଜାତି ବିକଳ ଆକୁତି ବାଢ଼ି ନିଜର ସ�ାଧିନତା ରୂପ ପରମ ସଂପଦକୁ ଲାଭ 

କରିପାରିନାହ^। ସ�ାଧୀନତା ଏକ କ�ଲv ସଂପଦ, ଏହାର अqରାଳେର ଭରି ରହିଛି 

େକେତ ଗଣହତ�ା, େକେତ ର�ପାତ, େକେତ ନର ଦମନର ନାରକୀୟ ବୀଭ�ତା। 

ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ କରି ଗଢିେତାଳିବା ନିମିc ସ�ାଧୀନତା େହଉଛି ମହାଘ� ସଂପଦ, 

ଜାତୀୟ ଐକ� ଆଉ ସଂଗ�ାମର ଆହ� ାନ େନଇଆେସ ସ�ାଧୀନତା। ପ�ତିଟି ସ�ାଧୀନ ଜାତି 

ଇତିହାସର ଜୀ'� ପୃ2ାେର ସଂଚିତ େହାଇ ରହିଛି େସହି ସ�'�ଲିପି। 

 ସୁଜଳା-ସୁଫଳା-ଶସ�-ଶ�ାମଳା, ତଟିନୀ-େମଖଳା-अରଣ�-କୁtଳା ସ�'�ପ�ସୁ ଭାରତ 

ବଷ� ବିଶ� ସରସୀର ସ�'� କମଳ, ରୂେପ ଥିଲା ବିଦିତ। େଶୗଯ��ମୟୀ ଭାରତଭୁମିର 

ଐଶ�ଯ��େର ପ�ଲୁv େହାଇ େସଦିନ ବିେଦଶୀ ବଣିକ େଗା2ି ସାତ-ଦରିଆ େସପାରିରୁ 

ମେନାଜ କୁମାର 
ପtା 
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େମଲିଥିେଲ ବାଣିଜ�-େପାତ। ଦୁଃଖ-ଦୁଭ�ାଗ�- ପୀଡ଼ିତ ଭାରତମାତାର ବୀର ସqାନଗଣ 

ପାର¡ରିକ ଆଭ�qରିଣ ଯୁ� ପ�ମc ଥିବା ବଣିକ ଇଂେରଜମାେନ ଆର  କରି ବସିେଲ 

ରାiସୀ ମାୟା। ବ�ବସାୟ କରୁକରୁ ଚତୁର ଇଂେରଜ ଜାତି ଶଠତା ଓ ଛଳନାେର 

ଭାରତର ଶାସନ େଡାରିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିେଲ। ଶାସନ ନାମେର ଏ େଦଶେର ଆର  କେଲ 

େଶାଷଣ ଓ अତ�ାଚାରର େପୖଶାଚିକ ନାଟକ। �ାନ-ବି�ାନ-େଶୗଯ��-ବୀଯ��-ଐଶ�ଯ��ମୟୀ 

ଭାରତ ଭୂମିର ସ�ାଧୀନତାକୁ ଛିନ�  କରିେନେଲ େସମାେନ। 

 ବି� ଟିଶ ଇ� ଇtିଆ କ%ାନୀର େସହି ଧୁc� କE ାଇବ0 ଚାତୁଯ�� ଆଉ ଶଠତାେର 

ବଶୀଭୁତ େହାଇ iମତା ନିଶାେର ପାଗଳେହେଲ େଦଶେଦ� ାହୀ ମୀର୍ ଜାଫର। ହତଭାଗ� 

ସିରାଜ ଉେ�ୗଲା0 େଦଶପ�ୀତି େହଲା ଭୁଲୁ®ିତ ଆଉ ଆର  େହଲା ପଲାସୀ ଯୁ�। 

୧୭୫୭ର ଏଇ ସମର ହ^ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଚରମ ଦୁଭ�ାଗ�। ଶଠ କE ାଇବ୍ ର େଦୖତ 

ଶାସନ ହ^ ଭାରତୀୟ0 ଭାଗ�ାକାଶେର ଢା0ି େଦଲା ଦୁ�zନର କଳା ବାଦଲ। ଚୀର�ାୟୀ 

ବେHାବd, ସଯୂ��ାd ଆଇନ, ବଳେର ବିେଦଶୀମାେନ ଏ େଦଶର ବ��ିମାନ0ୁ କ�େମ ପ}ୁ 

ଏବଂ iମତାହୀନ କରିବାକୁ ଆର  କରିେଦେଲ। 

 ମନୀଷା ମ}ଳ େଜ�ାତି ଶୁଭଶାqି ଗqାଘର 

 ସୃ�ି ର ସୁଗoି ପୁ� ଉ�ଳ ଜନନୀ େମାର୍। 

 ଭାରତମାତାର ବିଳାସ ପ�କୃତିର अଲିअଳି େହଉଛି ଆମର ପି�ୟ ଜନK ଭୂମି ଉ�ଳ। 

େଶାଭାମୟୀ ଏଇ ପ�କୃତି ପ�େତ�କ ରସଗ�ାହି ପ�ାଣକୁ କେର ପ�ଲୁv। ପଟାqରହୀନ ଏଇ 

େଶାଭାର ବ'�ନା ପ�ଦାନ କରି କବି କ®ରୁ ଶୁଣାଯାଏ 

 "ଆହା ଏ େଶାଭାର ନାହ^ ପଟାqର  
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 ଥିେଲ ଥିବ ସ�େଗ�,ମେc�� अେଗାଚର। 

 ଉ�ଳର ଚାରୁ ପ�କୃତିର ମନେଲାଭା େସୗHଯ��େର ଲାଳାୟିତ େହାଇ ଦିେନ ଇଂେରଜ 

ମାେନ ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ବହୁ ବବ�ର अତ�ାଚାର କରିଥିେଲ।  

 ଉ�ଳ ଇତିହାସର ବାରବାଟି ଏକ ପ�ଧାନ କୀcz, ଏବଂ ଏହାର अବଦାନ 

अତୁଳନୀୟ। ଓଡିଶାର ନଗରମାନ0 ମଧ�େର କଟକ अେପiାକୃତ ନୁତନ। ଯାଜପୁର, 

ପୁରୀ ଓ ଭୁବେନଶ�ର କ�ମାନ� ୟେର େକଶରୀ ବଂଶର ପ�ଥମ ନୃପତିମାନ0ର ରାଜଧାନୀ 

ଥିଲା। 

 େକଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ନୃପ େକଶରୀ0 1ାରା ୯୮୯ ଖ�ୀ.अ.େର[୧][୨] ଏକ େସନା 

ଛାଉଣି ଭାବେର କଟକର ପ�ତି2ା େହା ଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜଗନ� ାଥ ମHିରର ମାଦଳା ପା�ିରୁ 

ଏହାର ପ�ମାଣ ମିଳିଥାଏ। ସନ ୧୦୦୬େର ରାଜା ମକ�ତ େକଶରୀ0 ଶାସନ କାଳେର 

ମହାନଦୀ ଉପେର ପଥର ବo ତିଆରି େହାଇଥିଲା, ଆଉ େଲାକ0ୁ ବନ�ା ଦାଉରୁ 

ବ�ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଥରବo ତିଆରି ପଛେର ଥିେଲ େସକାଳର କୁଶଳୀ ବିoାଣି 

ବାଇଧର ମୁtି (େଲାକତୁtେର ବାଇମୁtି ନାମେର ଜଣାଶୁଣା)। 

 େକଶରୀ ବଂଶ ପେର କଟକ ୧୨୧୧ ଖ�ୀ.अ.େର ଗ} ବଂଶଜ अନ}ଭୀମ େଦବ0 

ସାମ�ାଜ�ର ରାଜଧାନୀ ରୂେପ ରହିଥିଲା। ଗ}ବଂଶ ପେର iମତାେର ଥିବା ସଯୂ��ବଂଶଜ 

ଗଜପତି ରାଜା (୧୪୩୫-୧୫୪୧ ଖ�ୀ.अ.)ମାେନ ମଧ� କଟକକୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀର ମାନ�ତା 

େଦଇଥିେଲ। ଓଡ଼ିଶାର େଶଷ ହିHୁରାଜା ମୁକୁHେଦବ0 अେq କଟକ ମୁସଲିମ ଓ 

େମାଗଲମାନ0 अ�ିଆରକୁ  ଆସିଥିଲା କଟକ। अଠର ଦଶକର ମଝି ଆଡ଼କୁ, ପ�ାୟ ୧୭୫୦ 

େବଳକୁ କଟକ ମରହ.ାମାନ0 अଧୀନକୁ ଆସିଲା। ନାଗପୁରର ମରହ.ା ଏବଂ 
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େକାଲକାତା (ତ�ାଳୀନ କଲିକତା)ର ଇଂେରଜ ବଣିକମାନ0 ସହ ଗମନାଗମନ ଓ 

େଯାଗାେଯାଗ ଲାଗି ଉcମ �ାନେର କଟକ अବ�ିତ େହା ଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟେର କଟକର 

ବାଣିଜି�କ ପ�ତିପcି ବୃ�ି ପାଇଲା ୧୮୦୩େର ଇଂେରଜମାେନ କଟକକୁ ଦଖଲ କେଲ 

ଏବଂ ୧୮୧୬େର ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ୍ ର ରାଜଧାନୀ େଘାଷିତ କରାଗଲା। ଯଦିଓ 

ସ�ାଧୀନତା ପରବc�ୀ କାଳେର ୧୯୪୮େର ଭୁବେନଶ©ର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀେର ପରିଣତ 

େହଲା ତଥାପି ଶାସନତ�େର ଏଯାବତ୍ କଟକ ନିଜର ଏକ ସ©ତ� ପତିଆରା ବଜାୟ 

ରଖିଛି 

 କଟକ ଇତିହାସର ମକୂସାiୀ ରୂେପ ଓଡ଼ିଶା ବିଦିତ ପୁରାତନ ବାରବାଟି ଦୁଗ� 

ଏଯାବତ୍ ସଗେବ� ଦtାୟମାନ। ଏହି ଦୁଗ�ର ସମୀପେର अତ�ାଧୁନିକ ସୁବିଧାସୁେଯାଗ ଯୁ� 

ବାରବାଟି �ାଡିअମ ରହିଛି। ଗ} ବଂଶର ପ�ମ ନରପତି अନ}ଭୀମ େଦବ ବାରବାଟି 

ଦୁଗ� ନିମ�ାଣ କରାଇଥିେଲ। अନ}ଭୀମ େଦବ ତା0 ରାଜତ� ର ପ�ଥମା��େର ଯାଜପୁରେର 

ବାସ କରୁଥିେଲ। େସ ଉcର ଦିଗରୁ କ� େମ ଆଫଗାନ ଆକ�ମଣର ଆଶ0ା େଦଖି େଗାଟାଏ 

ସୁରiିତ �ାନେର ସୁଦୃଢ ଦୁଗ� ନିମ�ାଣର ଆବଶ�କତା अନୁଭବ କେଲ ଏବଂ ଖ�ୀ�ୀୟ 

1ାଦଶ ଶତା«ୀର େଶଷଭାଗେର ବାରବାଟି ଦୁଗ� ନିମ�ାଣ କରାଇଥିେଲ। ଯାଜପୁରରୁ େସ 

ବାରବାଟିକୁ ତା0ର ରାଜଧାନି ଉଠାଇ ଆଣିଥିେଲ। 

 ପାଇକ ବିେଦ� ାହର ଦୁଇଶହ ବଷ�େର ମେନପେଡ଼ ଏହାକୁ େନଇ ରଚିତ େଗାଦାବରୀଶ 

ମିଶ�0 ୧୮୧୭ ଉପନ�ାସ, ଯାହା ଦୂରଦଶ�ନେର ଧାରାବାହିକ ଭାବେର ପ�ଦଶzତ 

େହାଇଥିଲା। ଉପନ�ାସର େଗାଟିଏ ପେଟ ଧcୂ� ସବ�ରାକାର ଚରଣ ପ.ନାୟକ 

ଥିଲାେବେଳ अପର ପାଶ©େର� ଥିେଲ ବ¢ି ଜଗବoୁ ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� । େତଣୁ ବ¢ି0 
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ଜୀବନ ଥିଲା ସଦାସବ�ଦା ବିପଦପ'ୂ�। େସଦିନ ବାଣପୁର ହlଆଡ଼ଠାେର େସ ମରୁ ମରୁ 

ବ�ିେଲ। ଆସl ପଢ଼ିବା ୧୮୧୭ ଉପନ�ାସର େସଇ अଂଶ …..   

 ଫଗୁ ଦଶମୀ ସo�ାେର ହlଆଡ଼ ଚକାଠାକୁର0 ମtପେର ଚH�  ଆେଲାକେର ଜେଣ 

ପ�ବାସୀ ଏକାକୀ ଏକଧ�ାନେର ବସିଛି। ଖେt ଦୂରେର ଆଉ ଜେଣ େଲାକ କିଆବାଡ଼ 

ଆଢ଼ୁଆଳେର ନଇଁ ନଇଁ େକେତେବେଳ ଆଗକୁ ଓ େକେତେବେଳ ପଛକୁ େଛାଟ ନଦୀର 

ଘାଟଡ}ାପରି ଯିବା ଆସିବାେର ଲାଗିଛି। େଲାକଟା କଳା ନୁେହଁ; ମାତ�  କଳା େବାଳି ସମଗ� 

େଦହଟାକୁ ଚH�ପi ରାତିର ଛାଇ ସହିତ ମିଶାଇେଦବା ପାଇଁ ଶ�ାମଳ ବ'� କରି 

ପକାଇଛି। ଫସଲ ଜଗାଳି ଭାଡ଼ିଶୁଆ0 ଭଳି େସ ହାତେର େଗାଟାଏ େତ�ା ଧରିଛି; ତାର 

अପର ହାତେର अଛି ଏକ ଦଉଡ଼ି। େସ ବୁଦାମେୂଳ େଠକୁଆଛୁଆ ପରି ଆଗକୁ ପଛକୁ 

ଚାହୁଁଛି, ପତ�  ଖଡ଼ ଖଡ଼ େହଲାମାେତ�  େଗାଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆ}ୁଠି ଟିପେର ଦଶହାତ ଧାଇଁ 

ଯାଉଛି।  

 ଜ}ଲେର ବାଘ ଗୟଳକୁ ଛକି ରହିଥାଏ ଓ ଧରିବାକୁ ସୁବିଧା ଉtୁଥାଏ। େସ େଲାକ 

େସହିପରି ଆଉ ପଛଘୁ�ା ନେଦଇ ମtପ ଉପେର ପ�ବାସୀ ପାେଖ ଯାଇ ହାଜର 

େହାଇଗଲା। ପ�ବାସୀ ଏକାେବଳେକ ଧ�ାନମଗ�; ସୁତରାଂ ତାହା ଜାଣି ସୁ�ା ପାରିଲାନି। 

େସ ସୁବିଧା ପାଇ େଲାକଟା ତା ଦୁଇହାତ ପଛଆଡ଼କୁ ଖସାଇ ଆଣି ଦଉଡ଼ିର େଗାଟାଏ 

अଗେର ଧୀେର ଧୀେର ବାoି ପକାଇଲା। ତା’ପେର େସ ଆର अଗଟାେର େଗାଟାଏ ଫାଶ 

ପକାଇ ତା ମୁtବାେଟ େବକ ଉପରକୁ ଗଳାଇେଦଲା। େସେତେବେଳ ତାର ଆନHର 

ସୀମା ରହିଲାନାହ^। େସ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ଆଉ ଯାଏ କୁଆେଡ଼? ଏଥର େମାର 

ପାଟଶାଢ଼ି ଥୁଆ। ଭାବି େସ ଫାଶଟା ହାତେର ଟାଣିେଦଲା। ପ�ବାସୀ ଆଖି ଫିଟାଉ ଫିଟାଉ 
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କହିଲା, “କିଏ ନୃସିଂହ? ଏ କଣ?”  

 “ନୃସିଂହ ଫୃସିଂହ େକହି ନୁେହଁ, ଚtାଳ; ଏ ସାiାତ ନୃସିଂହ अବତାର। ତୁ େଗାଟାଏ 

ହିରଣ�କଶିପୁ କିନା; ଆଜି ତେତ ଦି’ଫଡ଼ା କରି ଚିରିେଦବି। େଦଖୁଚୁନା ଏଇ କq?” େସ 

ହାତେର ଧରିଥିବା କqର ମୁନ ପ�ବାସୀ ମୁହଁ ପାଖକୁ େଟକି େଦଖାଇଲା। ତା’ପେର କହିଲା, 

“ଆଜି େଦଖିବୁ, ତୁ େକେତକର, ଆଉ ଚରଣ ପ.ନାୟକ େକେତକର। ଜାଣୁ, ତୁ’ଟା ଦାtର 

ଭିଖାରୀ, ଭିକ ମାଗି େପଟ େପାଷୁଚୁ? ଆଉ େସ େହଉଛqି ବିଶାଶେହ ବାଟିର ମାଲିକ।” 

କହି, େସ ଫାଶଟା ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିେଦଲା। ପ�ବାସୀ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନେଦଖି େଡଇଁ 

ଦୁଇପାଦେର ଠିଆ େହାଇପଡ଼ିଲା।  

 ମtପ ତେଳ ଜେଣ अଶ©ାେରାହୀ ଦୁମୁକିନି େଘାଡ଼ାରୁ େଡଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହlକକୁ 

ଚତୁ�zଗ अoାର ଦିଶିଗଲା। କିl ଆତତାୟୀ0 ପାଦ अoାରେର ହ^ ଭଲ ଚଳିପାେର। େସ 

ଦଉଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ି କqଟା ପକାଇେଦଇ ଛାଟିପିଟି େହାଇ ପଳାଇଗଲା।  

 अଶ©ାେରାହୀ ପ�ବାସୀ େବକରୁ ଫାଶ ଫିଟାଇ ହାତର ଗ®ି କାଟିପକାଇ କହିଲା, “ଏ 

କଣ ମଣିମା? ମଁୁ ଆଉ ମୁହୂେc� ବିଳ� କରିଥିେଲ ତ ସରିଥିଲା। ମଁୁ ଭଲ ଖବର ଧରି 

ଆସୁଚି। ତଥାପି ବଁା ଆଖିଟା େଡଇଁଲା। ପଡ଼ିଉଠି ତ ଧାଇଁଚି।”  

 “କଣ ଖବର କହ େଦଖି ନୃସିଂହ!”  

 “ଘୁମୁସରରୁ ଚାରିଶ’ କo ପାଇକ ଆସୁଚqି; ବରବରା ପାଖଆଖ ଆସି 

େହଇଗେଲଣି। ଦୁଇଟା ରଣପାେର ଦି’ଜଣ ଦେଳଇ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଚqି। ଏ ଆେଡ଼ ସବୁ 

େଯାଗାଡ଼ େହଲାଯାଏ େସମାେନ ସମେd େସଇ ବରବରାେର ରହିେବ। ମଧୁ ଗେଦଇ ତ 

େଫରିେଲ ନାଇଁ; ଏେତେବଳ ପଯ��q କୁଆେଡ଼ ଗେଲ େକଜାଣି?”  
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 “ଆସୁଥିେବ ନୃସିଂହ। କାମ େତେବ ଠିକ୍ ଚାଲିଚି। ଗଜପତି କହିଥିେଲ, ଓଡ଼ିଶା 

ସାରା ନିଆଁ କୁହୁେଳଇ ରଖ। ମଁୁ େଗାଟାଏ େଲାକ ଯାହା ପାେର କରିଚି। ମଁୁ ତ ବସି ମା’ 

ଭଗବତୀ0 ଧ�ାନ କରୁଥିଲି। େସ େଲାକଟା କିଏ? ଓଃ ମେତ ମାରି ତ ଥିଲା! େଦଖ 

ନୃସିଂହ, ଏ ପ�ାଣଟା ଏେଡ଼ ସହଜେର ଯିବାର ନୁେହଁ। ମେତ େଯେବ ବେ�ଇଲ େମାଠୁ 

େଷାଳअଣା କାମ अସୁଲ କରିନିअ।”  

 ଦୁଇଜଣ େଲାକ ଧଇଁସଇଁ େହାଇ ଆସି ପହ�ିେଲ। ନୃସିଂହ ପଚାରିଲା, “କଣ ମଧୁ, 

ଗେଦଇ? ଏପରି ଧାଇଁଚ କାହ^କି? ଦଳେବେହରା କଣ କହିେଲ?”  

 “େସ ଠିକ୍ अଛqି ଦେଳଇ ଆ¤ା! ମଣିମା0 ନଁା ଧରି କହିେଲ, େସ ଆ¤ା େଯାଉ 

ମୁହୂc�େର ହୁକୁମ କରିେବ, ମଁୁ ବାହାରିବି। ତା0 ହାେତ ସୀମାଟା ଯାକର ପାଇକ अଛqି; 

अଠରଶ’ରୁ अଧିକ।”  

 “େବଶ୍ େବଶ୍ । େତେବ ଏମିତି ପଡ଼ିଉଠି ଧାଇଁଥିଲ କିଆଁ?”  

 “ଦେଳଇ ଆ¤ା, ଏେତ ବାଟ ତ ରାତି ରାତି ଆସିଲୁ; କାହ^ କିଛି େଦଖିଲୁ ନାଇଁ। 

େହେଲ, ଏଇଠି ଖେt ଦୂରେର େହଲା କଣ କି, େଦଖିଲୁ, େଗାଟାଏ େଲାକ ଛାଟିପିଟି େହଇ 

ପେଳାଉଚି; अମଡ଼ା अତଡ଼ା, ବଣ ନାଇଁ, ବୁଦା ନାଇଁ, ଆଖିବୁଜି ଧାଇଁଚି ତ। ଇମିତି କିଏ 

ଯିବ? ଏ ଥାନଟା ଟିକିଏ ଭୟଥାନ ନା? ଭୂତ କି ବ� ହK ରାiସ କଣ ହବ େକଜାଣି। ଆମର 

ତ ପିେଳହୀ ପାଣି।  

 ବ¢ି ହସି ହସି ସବୁ କହିଗେଲ; ନୃସିଂହ ମଧ� େସଥିେର େଯାଗେଦଲା। ତାପେର ମଧୁ 

କହିଲା, “ଗେଦଇ ଭାଇ, ମଁୁ କହିଲିନାଇଁ, ଡରନା; ଏ ତ ଭଁୀପୁର ନିର�ିନିଆମିତି ଲାଗୁଚି।” 
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ଶାqି dୁପ, ଧଉଳିଗିରି : 

 ଧଉଳିଗିରି ଓଡ଼ିଶାେର ଥିବା ଏକ େବୗ� ବିହାର ଓ dୁପ। ଏହା ଦୟା ନଦୀ କୂଳେର 

ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପେର ରହିଛି। ଏହି ପାହାଡର ପଥର ଉପେର ବ� ାହK ୀେର अେଶାକ0 

ଶିଳାେଲଖ अଛି। ଏଠାେର କଳି}ଯୁ� େହାଇଥିଲା େବାଲି ଐତିହାସିକମାେନ ମତ 

େଦଇଥାqି। 

 ଧଉଳି ଭୁବେନଶ©ର ଠାରୁ ୮ କିମି ଦୁରେର ରହିଛି। ଏଠାେର ଥିବା ଏକ 

ଶିଳାେଲଖେର अେଶାକ ପୁରା ପୃଥିବୀର ମ}ଳ ପାଇଁ ହାତକୁ େନଇଥିବା ସବୁ କାମ ଉପେର 

େଲଖାଯାଇଛି। ପଥରେର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ହାତୀ ଯାହା ଏହି ଶିଳାେଲଖ ଉପେର 

अଛି ତାହା अେନକ ଦିନ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର େବୗ� କୀcz। ଏହାର 

ବିେଶଷତା େହଉଛି, ଏହି ହାତୀ ବୁ�0 ଶିଷ�ମାନ0 ପାଇଁ େଖାଦ ବୁ�0ୁ ହ^ ସଚୂାଏ। 

अେଶାକ ଏହି ଜାଗାେର କଳି} ଯୁ� ଲଢ଼ିବା ପେର ହଜାର ହଜାର େଲାକ0 ମରଣ ତା0ୁ 

ଶାqି ଆଡ଼କୁ ବାଟ େଦଖାଇଥିଲା େବାଲି ବିଶ�ାସ କରାଯାଏ। େତେବ ଏହା ଏେବ ବି ସବୁ 

ଗେବଷକମାନ0 େଦଇ ଗ�ହଣ କରାଯାଇନାହ^, କିଛି ଗେବଷକ अେଶାକ0 ସମୟେର 

େହାଇଥିବା କଳି} ଯୁ� ତା0ୁ ପ�ଭାବିତ କରିନଥିଲା େବାଲି ଯୁ�ି ବାଢ଼qି। େସ େବୗ� 

ଧମ�େର ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପେର अେନକ େବୗ� dୁପ, d  ଗଢ଼ାଇଥିେଲ। ସାଧାରଣ 

େଲାକ0 ପାଇଁ େସ 'ଦtନୀତି' ଲାଗୁକରାଇଥିେଲ। ୧୯୭୦େର ଜାପାନ ବୁ� ସ° ଓ 

କଳି} ବୁ� ସ°ର ମିଳିତ େଚ�ାେର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପେର ଏକ ଶାqି dୁପ 

େତାଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗେବଷକମାନ0 ପାଇଁ ଏକ ବିେଶଷ ଜାଗା। ଏକଦା ଧଉଳି 

ପାହାଡ଼ ସୁରଭିଗିରି ନାମେର ଐତିହାସିକ ସ�ାiର ବହନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଶିଖର 
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େଦଶେର ଏକ େଭଷଜ ଉପବନ ଓ ପ�େମାଦ ଉଦ�ାନ ମଧ� ଥିଲା। अେଶାକ0 

ଧମ�ାନୁଶାସନ ବହନ କରିଥିବା ଦiିଣ ସୀମାqବc�ୀ ପାହାଡେର ପି�ୟଦଶ�ୀ ରାଜତ� ର 

ମକୂସାiୀ ରୂେପ ବିଦ�ମାନ ଶିଳାହdୀକୁ ମହାଭାରତ ସମୟର अଶ�ତ୍ ଥାମା ହdୀ ନାମେର 

ଓ ପାହାଡ଼ଟିକୁ अଶ�ତ୍ ଥାମା ପାହାଡ଼ ନାମେର ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଜତୁଗୃହରୁ ଆତK ରiା 

ପାଇଁ ମାତା କୁqୀ0 ସହ ପ�ୁପାtବ ଏଠାେର ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁÇା ସମୁହକୁ 

ପ�ୁପାtବ ଗୁÇା ନାମେର ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।.......  

 ଆଜିଠାରୁ ପ�ାୟ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ବଷ� ତଳ ଆଜିର ଏହି ଓଡିଶା କଳି} 

ସାମ�ାଜ� ନାମେର ଖ�ାତି अଜ�ନ କରିଥିଲା। ଧନ ସ%ଦ, ¤ାନେକୗଶଳ, ସଂ>ୃତି ସଭ�ତା, 

କଳା ଓ ବାଣିଜ�େର ଉ�ଷ�ତା ଲାଭ କରି ଏକ ସମୃ� ରାଜ� ରୂେପ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ 

େସହି ସମୟେର ମଗଧର େମୗଯ�� ବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ ନିଜର ସାମ�ାଜ� ବିdାର କରି 

ପୃଥିବୀର ଏକ େଶ�2 ସାମ�ାଜ� ରୂେପ ନିଜକୁ ପ�ତି2ିତ କରିଥିେଲ। ମଗଧ ଠାରୁ 

ଆୟତନେର େଛାଟ ଏକ ସମୃ�ଶାଳୀ ରାଜ� କଳି}କୁ ନିଜର ଶାସନାଧୀନ କରିବାର ଇ�ା 

େମୗଯ�� ବଂଶୀୟ ରାଜା ଚH�ଗୁ� େମୗଯ�� ଓ ତା0 ପୁତ�  ବିHୁସାର0 ରାଜତ© କାଳେର 

ସ ବ େହାଇପାରି ନଥିଲା। ଖ�ୀ. ପ ୂ୨୬୧େର अେଶାକ େମୗଯ�� ମଗଧର ରାଜଗାଦି ଦଖଲ 

କରିବାର ଆଠବଷ� ପେର କଳି}କୁ ନିଜ ସାମ�ାଜ�େର ମିଶାଇବାର अଦମ� ଇ�ାକୁ 

ଫଳବତୀ କରିବାପାଇଁ କଳି} ଆକ�ମଣ କରିଥିେଲ। େସ କଳି} ଜୟ କରିଥିେଲ ସତ� 

େହେଲ କଳି}ବାସୀ0ର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରି ପାରିନଥିେଲ  
अଡା,ବାେଲଶ�ର 
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େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆେମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆେମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆେମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ    
େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ବc�ମାନର �ିତି ଓ ତା’ର ଭବିଷ�ତ! 

 ଉ�ୃ2 କଳାର େଦଶ ଉ�ଳ। ରାଜ�େର ପ�ାୟ ୪୨ ପ�କାରର 

ଜନଜାତି ବାସ କରqି। ସବୁ ଜନଜାତିମାନ0ର ଭିନ�  ଭିନ�  ଆ�ଳିକ 

ଭାଷା ଥିବା ସେc�  ମଧ� େସମାନ0ର େଗାଟିଏ ଭାଷା େହଉଛି 

ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଖtବିଖtିତ ଭାଷାଭିcିକ ରାଜ� ଗଠନପାଇଁ େକେତ େଯ, କ�ସହ� 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାର ସାiୀ ଉ�ଳ ଜନନୀ। େତଣୁ ‘ମାତୃଭୂମି’ ଓ ‘ମାତୃଭାଷା’ ଏ 

ଶ«ଦୁଇଟି ଶ« ଉ�ାରଣ କରିବା ମାତ� େକ କବିର େଚତନାେର ଏକ अନନ� ଶିହରଣ 

େଖଳିଯାଏ େତଣୁ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ପବିତ�  ଭାବନାେର ଉଦ୍ ବୁ� େହାଇ ସ©ଭାବ 

କବି ଗ}ାଧର େମେହର0 ହୃଦୟକHରରୁ େସ�ାତସି�ନୀ ଗ}ାର ଧାରାପରି ପ�ବାହିତ 

େହାଇଥିଲା। େସହି अମୃତର ସୁଧାବଷz ବାଣୀଟିଏ ଯଥା- 

“ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା  

 ଯା ହୃଦେୟ ଜନମିନାହ^  । 

ତାକୁ ଯଦି ¤ାନୀ ଗଣେର ଗଣିବା  

 अ¤ାନ ରହିବ କାହ^ ।” 

 ମଣିଷ େଯଉଁ ଭୂମିେର ଜନK  ନିଏ, େସ ତା’ର ଜନK ଭୂଇଁ - ମାତୃଭୂମି। େସହି େଦଶର 

ଭାଷା ତା’ର ମାତୃଭାଷା। ଏହି ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ତା’ର ନିଜର ମା’ପରି। ମାତୃଭୂମିର 

େସବା ହ^ ମା’ର େସବା। େସମିତି ମାତୃଭାଷାର େସବା ମଧ� ମା’ର େସବା। େତଣୁ 

ପ0ଜ କୁମାର 
ମାହାନା 
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କୁହାଯାଏ େଯ- 

“ପ�ତି ମଣିଷ ପାଇଁ ପି�ୟ ତା’ର ମାତୃଭୂମି । 

 ପ�ତି ମଣିଷ ପାଇଁ ପି�ୟ ତା’ର ମାତୃଭାଷା ।” 

 ଆମ ଜନK  ଓଡ଼ିଶାେର। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମାତୃଭୂମି। ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃଭାଷା। 

ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସୁHର ମଧୁର ତଥା ମନମୁ·କର ଭାଷା। ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନ0 ମଧ�େର 

ଏହା ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ଭାଷା। ଏହି ମାଟିେର ବହୁ କବିମାେନ ଜନK  େନଇଛqି। ମହାନ ଏ 

ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। େଯଉଁ ଜାତି ନିଜକୁ ଏକ ପରିଚୟ େଦବାପାଇଁ ସହି अଛି େକେତ େଯ ଝା�ି 

ଖରା େକେତ େଯ କଷଣ। ତା’କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି େଯ; 

 “ଓଡ଼ିଆ ଏ�ା ଭାଷା ନଇ” 

 ଏହା ଥିଲା ବ}ୀୟମାନ0ର ମତ କିl ଆମର ଓଡ଼ିଶାେର ଜନK  େନଇଥିବା 

ଯୁଗଜନK ା ମନିଷୀମାନ0 ଦ©ାରା ତାହା ପରିବcିତ େହାଇ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା େବାଲି  

ଗୁ�ରିତ େହାଇ ଉଠିଲା େତଣୁ ଭ� କବି ମଧୁସୁଦନ ରାଓ0 ଭାଷାେର; 

 “ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭେୟ ଜନନୀ, 

 େସବତା0ୁ ଭ�ି ଭେର ଦିବସ ରଜନୀ” 

 ଭାଷାବିନା ମାନବ ଜୀବନ अoକାରମୟ ‘ଭାଷା’ ଶ«ଟି ସଂ>ୃତ ଶ« ‘ଭାସ୍’ 

ଧାତୁରୁ ଉ£ନ�  େହାଇଛି। ଏହାର ଶା�ିକ अଥ� େହଉଛି ‘କହିବା’। େତଣୁ କୁହାଯାଏ- 

“ଭାଷ�େତ अେନନ ଇତି ଭାଷା”  

 अଥ�ାତ୍ ସ©ଜାତୀୟ ପ�ାଣୀ ସ©ଜାତୀୟ ପ�ାଣୀଠାେର ତା’ର ମନର ଭାବକୁ ବ�� 

କରିବାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ମହଷz ପତ�ଳି ପାଣିନୀ0ର अ�ାଧ�ାୟୀର ମହାଭାଷ�େର 

ଭାଷାର ପରିଭାଷା ବ��ି କରିଛqି େଯ-  
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 “ବ��ା ବାଚି ବ'�େଯଷା ତ ଇେମ ବ��ବାଚଃ” 

 ନୀତିଶତକର ରଚୟିତା ଭc�ୃ ହରି ଶ«ର ଉ£ତି ଗ�ହଣକୁ ଆଧାର କରି ଭାଷାକୁ 

ପରିଭାଷିତ କରିଛqି। ଯଥା- 

 “ଶ« କାରଣାମଥ�ସ� ସହିେତେନାଜାୟେତ । 

        ତଥାଚ ବୃ�ିବି¤ାୟାଦଥ�ାଛHଃ ପ�ତୀୟେତ 

 ଯୁ� ଯଥାଥ�େଦବ ବୁ�ଯଥ�େଦବ ବୁ�ଯଥ�-  

  ଜାେତ ତଦାନି ଦୃଶ�େତ”  

 अମରେକାଷେର ମଧ� ଉେଲE ଖ अଛ ଭାଷା ସ%କ�େର;  

 “ବ�ହK ାତୁ ଭାରତୀ ଭାଷା ଗୀର ବାକ୍ ଗାଣୀ ସରସ©ତୀ” 

ଓଡିଆ ଭାଷାର ବc�ମାନର �ିତି:- 

 ବc�ମାନର ଯୁଗ ବି¤ାନ ଯୁଗ। अ~iଣ ମଧ�େର ଗ�ହ ଗ�ହାqରୁ ଭ� ମଣ କରି 

ଆସୁଥିବା ମଣିଷ ଧିେର ଧିେର େସ ନିେଜ ତା’ର ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲିବାେର ଲାଗିଛି।  

 ଆଜିର ସଭ� ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନର ର} ପରିବc�ନ େହାଇଛି। େଯଉଁଠି 

େଦଖିେଲ ବି େକହି ଜାଣିଥିବା େଲାକ ମଧ� କହିବାକୁ ପଛଘୁ�ା େଦଉନାହ^। ଦିେନ ଏହି 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଲହୁର େସ�ାତ ବହି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧୁବାବୁ0ର “ଛବିଳ ମଧୁ 

ବ'�େବାଧ”କୁ ଭୁଲିବାେର ଲାଗିଛି ସମାଜ। େଯଉଁ ପୁdକ ଦିେନ ଓଡିଆଭାଷା ଶିiା 

କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାଧ�ମ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଇଂରାଜୀ ସଭ�ତାର କଂକି�ଟ୍ 

ଛାତତେଳ ଚାପିେହାଇ ଯାଉଛି।  

 ପିଲାମାନ0ୁ ମାତୃଭାଷାେର ଶିiା ଦିଆଯାଉଥିବା େବେଳ େଯପରିକି- 

 “ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି  
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  ସତ କହିପେଛ ମେଲ ମରିବି” 

 ଆଜି କିl ଇଂରାଜୀ ଶିiା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଥା-  

 “ଜନି ଜନି ଇଏସ୍ ପାପା, 

  ଇଟିଂ ସୁଗାର େନା ପାପା......... 

 ଆଜି ଶିiା େiତ� େର ମନୁଷ� ପ�ବୀଣ େହାଇଛି। ତଥାପି େସ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା’ର 

ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତ� ା ନଥିବା अiରକୁ େନଇ େସ ଆଜି ଗବ� अନୁଭବ କରୁଛି। େଯଉଁ ମା’ 

ଡାକେର  ପୁରି ରହିଥିଲା ଏକ େସ�ହଭରା ମମତା ତାହା ଆଜି ପରିବczତ େହାଇ ଏକ ନୂଆ 

ରୂପ ସୃ�ି େହାଇଛି ଯଥା-ମମି। ବାପା ଶ« ପରିବczତ େହାଇ ଡାଡି ପାପା ଇତ�ାଦି 

େହାଇଛି। ଏହା ପ�ତି ଓଡିଆ ଘେର ନିତିଦିନିଆ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା  ।  

 ଭାରତୀୟ ସମି�ଧାନର अନୁେ�ଦ ୨୯(୧) अନୁସାେର ଭାରତର ପ�େତ�କ ନାଗରିକ  

ନିଜ ନିଜ ଭାଷା, ଲିପି ଓ ସଂ>ୃତିର ବିକାଶ କରିବାେର େମୗଳିକ अଧିକାର ପ�ା� अେଟ। 

ପ�େତ�କ �ାନେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଉ�ାରଣକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି େଲଖା େହଉଥିଲା 

େଯପରି Orissa ତା ପରିବczତ େହାଇ Odisha େହାଇଛି । 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ�ତ:- 

 ସୁHର ଭବିଷ�ତ ନିମ�ାଣ କରିବାେର ଓଡିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ© ରହିଛି। େତଣୁ ସ©ାମୀ 

ବିେବକାନH କହିଛqି େଯ-  

 “େଯ ସାମ୍ ଉ�ୃ2ଃ ଭୂତକାଳଃ अdି େତଷାମ୍ ଏବ ଭବିଷ�ତ କାଳଃ ଉcମଃ 

ସ ବିଷ�ତି ଇତି ।”  

 अଥ�ାତ୍ େଯଉଁମାନ0ର ସୁHର अତୀତ अଛି େସମାନ0ର ଭବିଷ�ତ ମଧ� ସୁHର 

େହାଇ ପାରିବ। େତଣୁ ଭବିଷ�ତ ଓଡିଆ ଭାଷାର କ’ଣ ତାହା ଆପଣମାେନ ନିେଜ 
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अନୁମାନ କରୁଥିେବ । େସହି େପରିେପ�iିେର କବିତାର େକେତାଟି ପଂ�ି- 

“ଆମ ଜନK  ଭୂମି ଏହି ଓଡିଶା  

ସବୁଠୁ ସୁHର ଓଡିଆ ଭାଷା।  

ଇ, ଈ, ଉ, ଊ, ର େଦଖ ଏ କି ହାୱା 

ହଜାଇ େଦଇଛି ଆମ अ, ଆ ।  

ମମି ଡାଡି ଡାକ ପୁଣି अ0ଲ 

ତହ^େର ନାହ^ଟି ମାଆର ମଲୂ ।  

ଭାଷା ଜାଗରେଣ ନାହ^ ତା ପ�ାଣ 

ସଭିଏଁ େବାଲାଇବା େକଉଁ କାରଣ? 

ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ସଂକ~ େନବା 

ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ େଦବା । ” 

ସହାୟକ ଗ�² ସଚୂୀ:- 
 ୧. ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�  
 ଡଃ ଶୁେଭH�  େମାହନ ଶ�ୀଚHନ ସିଂହ 

 ୨. ଭ� ଭାରତୀ- 
 ମହାରାଜା ପ'ୂ�ଚH�  ସ©ଂୟ ଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ତକତପୁର,  

 ବାରିପଦା-୨୦୧୧-୧୨ 
  ୩. ସଂ>ୃେତ କିମ୍ ନାdି   

अତିଥି अଧ�ାପକ, ସଂ>ୃତ ବିଭାଗ 
ମହାରାଜା ପ'ୂ�ଚH�  କନି2 ମହାବିଦ�ାଳୟ,  
ବାରିପଦା, ମୟରୂଭ�, -୯୫୮୩୨୫୪୯୨୮ 
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ଭାଷାଭାଷାଭାଷାଭାଷା    
 ଓଡ଼ିଆ ଛବିଳ ମଧୁ ବ'�େବାଧ ପୁdକ େପାଡ଼ିବାର ଭାଇରାଲ 

ଦୃଶ� େମାବାଇଲେର ଘୁରୁଥିବାକୁ େନଇ ଆମ ଗଁାର କqାରୁ ଆଉ 

କHପ� େସଦିନ ଭାଗବତ ଟୁ}ୀେର କେଥାପକଥନ କରୁଥାqି ମଁୁ 

ତା0ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେର କଦ� ଗଛମେୂଳ ବସି ଦୁଇଜଣ0 କଥା ସବୁ ନିରବେର 

ଶୁଣୁଥାଏ ପ�ଥେମ କqାରୁ କହିଲା, 

 - ତୁଇ େକଉଁ ଭାଷାକୁ अଧିକ ଭଲ ପାଉ ବ କHପ�? 

 - (କHପ�) ମୁଇଁ ସ�ଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ େବଶୀ ଭଲପାଏ ତୁଇ ସ�ଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ 

ଭଲ ନାଇଁ ପାଇବାର କି? 

 - ଭଲ ପାଏ ତ ସ�ଲପୁରୀ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ, ହିHୀ, େତଲୁଗୁ, ଇଂରାଜୀ, 

ସାqାଳୀ, ସାଦ� ୀ... ସବୁ ଭାଷାକୁ ପ�ାଣେଦଇ ଭଲପାଏ େହେଲ ସବୁଠାରୁ अଧିକା ଭଲପାଏ 

େସଇ ଛବିଳ ମଧୁବ'�େବାଧ, ମଲାଟେର େଯଉଁ ବିେଲଇ ଚିତ�  अଛି େସଇ ବହିଟି େମା 

ପିଲାଦିନର ପାଠପଢ଼ା ମଁୁ େସଇ ବହିରୁ ଆର  କରିଥିଲି େସଇ ବହିଟି େମାର ଭାରି 

ପି�ୟ ଆଜି ବି େମା ବହିଥାକେର େସଇ ବହିକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି ମଁୁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ 

େସ ବହି େପାଡ଼ିବାର ଦୃଶ� େଦଖି ତୁ କ’ଣ ପିଲାଦିେନ େସ ବହିଟି ପଢ଼ିନୁ କି? 

 - ପଢ଼ିଛି! େସ ବହି ପଢ଼ିନଥିେଲ ସ�ଲପୁରୀ େକମିତି େଲଖୁଥାqି େଯ! 

 େସ ଦୁହ^0 କଥା ଶୁଣି ମଁୁ େସଦିନ ପ�ଚୁର ଆନH ପାଉଥାଏ ମଁୁ େସମାନ0 କଥା 

ଲiKଣ କୁମାର 
େବେହରା 
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ଶୁଣି ହସିଲି େମା ହସିବାର େଦଖି େସମାେନ େମା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ, “ତୁ ତ ବିଭିନ�  

ଭାଷା ସାହିତ� ଉପେର ଗେବଷଣା କରୁଛୁ, ତା’େହେଲ, ଆମକୁ କହ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ 

େବଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ନା ସ�ଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ?” 

 ମଁୁ 1Hେର ପଡ଼ିଗଲି େକଉଁ ଭାଷାକୁ େଶ�2 େବାଲି କହିବି? ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପି�ୟ 

ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ତା’ ସହ ରାଜ�େର अେନକ ଆ�ଳିକ ଭାଷା अଛି େସ ମଧ�ରୁ 

ସ�ଲପୁରୀ ଏକ ଆ�ଳିକ ଭାଷା ମନ ଭିତେର ଏମିତି अେନକ ବିଚାର ବିମଷ� କଲାପେର 

ମଁୁ େସମାନ0ୁ କହିଲି ଆଗ ତୁେମ ଦୁେହଁ ଛିଡ଼ା ନ େହାଇ େମା ପାଖେର ବସ ତା’ପେର ମଁୁ 

ତୁମକୁ ଭାଷା ଉପେର ସବୁ କଥା କହିବି େସମାେନ ଉ�ୁକତାର ସହ ପାଖେର ବସି 

ଶୁଣିବାପାଇଁ ସଜ େହାଇଗେଲ 

 - ଏ ପୃଥିବୀ ଆମର ବାସ�ାନ ଏଠାେର ବସବାସ କରୁଥିବ ସମd ମାନବ ହ^ 

ଆମର କୁଟୁ� ଆମକୁ ପର¡ର ସହ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଭବିଷ�ତର ରାdାେର ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବାକୁ େହବ ସମd0ୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ େହବ ସମd0ର ଭାଷାକୁ ଆମକୁ ଭଲ 

ପାଇବାକୁ େହବ, ସ�ାନ େଦବାକୁ େହବ, ସମାନ େବାଲି ଭାବିବାକୁ େହବ ଆମ ପାଇଁ 

ଆମ ଭାଷା େଯତିକି ମହାନ, େସମାନ0 ପାଇଁ ମଧ� େସମାନ0 ଭାଷା େସତିକି ମହାନ 

ଭାଷା ନ େହେଲ ଭାବ ବ�� କରିବା େକମିତି ? 

 ପ�ତିଦିନ ଆେମ େଯଉଁ ଭାଷାେର ନିଜ ପି�ୟ ମଣିଷମାନ0 ସହ ବାc�ାଳାପ କରqି 

େସଇ ଭାଷା ତ ଆମର ପି�ୟ ତଥା ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷାର ଉନ� ତି ପ�େତ�କ0ୁ କରିବା 

ଦରକାର ତା’େବାଲି अନ�ର ଭାଷା ପୁdକକୁ ପାଦେର ଦଳି, ନିଆଁେର ଜାଳି ନିଜ ଭାଷାର 

ଉନ� ତି କଣ େକେବ ସ ବ? अନ� ଭାଷା ଯଦି େଲାପ ପାଇେଲ କଣ ନିଜ ଭାଷା ଉନ� ତି 
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େହାଇପାରିବ? ଯଦି ନୁେହଁ ତା େହେଲ ପୁdକକୁ ନ େପାଡ଼ି ନିଜ ଭାଷାେର କାଳଜୟୀ 

ସାହିତ� ସୃ�ି ହ^ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର ଉନ� ତିର ଏକ ମାତ�  ପ²ା 

 ଭାଷା ସାହିତ�ର େସବାେର ନିଜକୁ ସ%ୂ'� ଭାେବ ସମପzତ କରି ତା’ର ପ�ସାର ଓ 

ପ�ଚାର କରିବା ହ^ ଜେଣ ଭାଷାେପ�ମୀର ପରମ କc�ବ� ଭାଷା ସାହିତ�େର େଯ ପ�ତିଟି 

ମୁହୂc� ବେ�, େସ ଭାଷାକୁ ଭଲପାଏ, ଜାତିକୁ ଭଲପାଏ ଆଉ ଏ ଧରାକୁ ବି ଭଲପାଏ 

 ଭାଷା ଆମ ମାଆ ଭାଷାର अସ�ାନ କଥା ଚିqା କରିବା ହ^ ମାଆକୁ अପମାନ 

େଦବା ସହ ସମାନ ଏଇ ଭାଷା ପାଇଁ ହ^ ଆେମ ବିଶ�େର ପର¡ର ସହ ମିତ� ତା �ାପନ 

କରି ପାରୁଛqି ଯଦି ପୃଥିବୀେର େକୗଣସି ଭାଷା ନଥାqା ଆେମ େକହି କାହାରିର 

ଭାବନାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ବୁଝିପାରେq ନାହ^ 

 ଭାଷାର अèୂତ ଶ�ି ରହିଛି ଏକଥା ମଁୁ ସ�ୀକାର କରୁଛି େକଉଁ ଭାଷା େଶ�2 

ଏକଥା େକବଳ ସ��ା ହ^ କହିପାରିେବ ମଁୁ ତ ଛାର ମାନବ ଏ ସଂସାରେର ଭିନ�  ଭିନ�  

ଭାଷା अଛି ମଣିଷ ମାନ0 ଭାଷା କଥାକୁ ତୁେମ ଦୁେହଁ ସ%ୂଣ�� ରୂେପ ଭୁଲିଯାअ ଭୁଲିଲ 

କି ନାହ^?  

 - ହଁ, ହଁ, ଭୁଲିଗଲୁ 

 ଏେବ ଚିqାକର େଯ, ବାଛୁରୀ େକଉଁ ଭାଷାେର ଗାଈକୁ ଡାେକ? େସ େଯେତ ଦୂରେର 

ଥିେଲ ବି अତି ଶୀଘ� ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଏ କଳାହାtିଆ େମଘ େକଉଁ ଭାଷାେର 

ଗୀତ ଗାଏ େଯ, ମୟୁରୀ ପୁ� େମେଲଇ ନୃତ� ରଚନା କେର ସଯୂ��ମୁଖୀ ଫୁଲ ସଯୂ��ର 

େକଉଁ ଭାଷା ବୁଝିପାେର େଯ, ସଯୂ�� ଉଇଁଥିବା ଦିଗକୁ େସ ମୁହଁ କରି अନାଇ ରହିଥାଏ 

େବ} େକଉଁ ଭାଷା ଶିଖିଛି େଯ େସ ବଷ�ା ଆର  େହବାiଣି ରାବ କେର अଥ�ାତ ଏ 
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ସମd0 ଭିତେର ଭାଷା अଛି େହେଲ ଭିନ�  ଭିନ�  ଯଦି ପ�କୃତିର ଭାଷା ନଥା’qା, 

ଏମାେନ କଣ ପର¡ରକୁ ବୁଝିପାରି ଖୁସିେର ଆତK ବିେଭାର େହାଇ ପାରୁଥାେq? 

 ଭାଷାର େକୗଣସି ଜାତି ନଥାଏ େସ ଉ� କି ନୀଚ ନୁେହଁ ଭାଷା ତ େକବଳ ଭାଷା 

ହ^ େହାଇଥାଏ େସ କ'�କୁ ଶ��ତିମଧୁର ଆଉ ମନେର ପ�ସନ� ତା ଭରି େଦଇଥାଏ ଆେମ 

େକୗଣସି ଭାଷାକୁ ନୀଚ କହି କାହା ମନର ଆଘର େଦଇ ପାରିବା ନାହ^ କି अପମାନିତ କରି 

ପାରିବା ନାହ^ ଏହା ଏକ ଦtନୀୟ अପରାଧ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପ�ଥେମ ଆମକୁ 

ଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିନା ଭାବେର କ’ଣ ବ୍ଃଆଷା ଉନ� ତି ସ ବ? ନିଜ ହୃଦୟେର 

େଯେବ ଭାଷା ପ�ତି େପ�ମଭାବ ସୃ�ି େହବ େସେବ ଭାଷାର ଉନ� ତି ନିମେq ପଥ ପରି�ାର 

େହଇଯିବ ଭାଷା ବିନା ଏ ସଂସାରର अdିତ�  େଯପରି ଶନୂ�, ଭାବ ବିନା ମନର अdିତ�  

ମଧ� େସହିପରି ଭାବ ଓ ଭାଷା ପର¡ର ପରିପରୂକ ଜେଣ अନ�ଠୁ अଭିନ�  

 ଧରାେର ପ�େତ�କଟି ଜୀବ0ର ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ମାଧ�ମେର େସମାନ0ର ଭାବକୁ 

େସମାେନ ପର¡ର ମଧ�େର ବିନିମୟ କରି ଆତK ସେqାଷ ଲାଭ କରqି ପର¡ରକୁ 

ଭଲଭାବେର ବୁଝିବାପାଇଁ ସମଥ� ହୁअqି ଭାଷା ମାଧ�ମେର କବି, େଲଖକ, 

କଳାକାରମାେନ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃ�ି କରି ପାରିଛqି ଯଦି ଭାଷା ନଥାqା ଏ ସୃ�ି 

ଆଜି अଚଳ ପ�ାୟ ଚଳୁଥାqା ଯଦି ସ��ା ମନେର ଭାବ ସୃ�ି କରିନଥାେq େତେବ ଏ 

ଜଗତେର ସମେd ରାiସ ସ�ଭାବର େହାଇଥାେq ଦଶଦିଗ ବିଷମୟ ପରି�ିତି ସୃ�ି 

େହାଇଥାqା 

 େମା ଭାଷାକୁ ମଁୁ ଯଥାସ ବ ବ�ାଇବା ପାଇଁ େଚ�ା କରିବି ଯଦି ଏମିତି ଭାବନା 

ମନେର ଜାଗ�ତ େହଲା େତେବ ଭାଷା ନି�ିତ ବ�ିବ ଯଦି ଭାଷା ବ�ିଲା େତେବ ଭାଷା 
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ସାହିତ� ସୃ�ି କରୁଥିବା ସ��ାଗଣ ବ�ିଯିେବ ଧରା ଥିବା ଯାଏ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଆଉ अନq 

अନq କାଳଯାଏଁ 

 ଥରୁଟିଏ ତୁେମ ଭାଷାକୁ ମନପ�ାଣ େଦଇ ଭଲ ପାଇ େଦଖ େଦଖିବ ଏ ଭାଷା ତୁମକୁ 

ଏେତ ଭଲ ପାଇବ େଯ, ନା ତୁେମ ତାକୁ ଭୁଲିପାରିବ ନା ତୁମକୁ େସ େକେବ ଭୁଲିବା ପାଇଁ 

େଦବ ତୁମ ଭିତେର ଭାଷାର अଜସ� ସୃ�ି ସ ାବନା अଛି ତୁେମ ବି ସୃ�ି କରିପାରିବ 

ସାହିତ� ସ��ାେହାଇ ପାରିବ ଆପଣା ରଚିତ ଜଗତର ତୁମ ନିମzତ ଜଗତର ତୁେମ 

ସମ�ାଟ େହାଇପାରିବ ଭାଷାକୁ, ଭାବକୁ ସ�ାନ େଦବାକୁ େହବ ଯଥାସ ବ ଭାଷା 

ସାହିତ�ର ସୁରiା ସହିତ ପଜୂା କରିବାକୁ େହବ େତେବ ଜଗତେର ଭାଷା ବ�ିବ, ତୁେମ 

ବ�ିବ 

 ଭାଷାର ମୃତୁ� ଚିqା କରୁଥିବା ହୀନ ମdି�ଧାରୀ ଜୀବ ହ^ ନିଜ�ୀବ ଶନୂ� ମdି� 

ଆଉ ଶନୂ� ହୃଦୟେର ଏ ଧରାେର ବିଚରଣ କେର ¤ାନଶନୂ� ଆଉ ବିେବକ ଶନୂ� ତା’ର 

ମdି� ଭାଷାର ହୀନ ଚିqାକରି କରି େସ େରାଗଗ�d େହାଇଯାଏ େଯଉଁ େରାଗରୁ କି 

େସ େକେବ ବି ଜୀବନକାଳ ଭିତେର ମୁକୁଳିପାେର ନାହ^ ବରଂ େରାଗ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ 

େଶଷେର ଏ ମc��ରୁ େସ େଲାପ େହାଇଥାଏ 

 ଯିଏ େଯେତ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଉନା କାହ^କି େଯେବ ଏ ଭାଷା ଯାହାକୁ ହୁେଡ଼ େସ 

ତଳକୁ ନୁେହଁନିHା अପମା ପାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏ ଜଗତ ଭାଷାର 

ଜଗତ ଏ ଜଗତ ସାହିତ�ର ଜଗତ ଏଠାେର ଭାଷା ସାହିତ�ର ନିHା अiମଣୀୟ 

 ଯଦି ନିେଜ अମର େହବାକୁ ଇ�ା କରୁଛ ତା’େହେଲ ଭାଷା ¤ାନର अଧିକାରୀ ହୁअ 

ଯଦି ନିଜ ଆତK ାକୁ ପରମାତK ା0 ଠାେର ଲୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     353 

େତେବ ଭାଷାକୁ ଆପଣାର ଆତK ା ସହ ପ�ଥେମ ମିଶାअ େପ�ମେର, ସତ�େର େକେବ ବି 

ପ�ତାରଣା କି�ା अସତ�େର ନୁେହଁ େଯେତ ପାର ସ ବ ଭାଷାର ପ�ଚାର ପ�ସାରେର 

ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିରଖ ଭାଷାକୁ ସମd0 ହୃଦୟର ନିଭୃତ େଦଶେର ପହ�ାअ 

ବିଭିନ�  ସତ୍ ସାହିତ� ସୃ�ିକର ଯାହା ସମାଜର ହିତେର ଲାଗିବ ବିଭିନ�  ଗ~, ପ�ବo, 

କବିତା ରଚନା କରି ଭାଷାର ଉନ� ତି ଚିqା କେଲ ଭାଷାର ଉନ� ତି ଆେମ ଆେପ 

େହାଇଯିବ ପର¡ର ଆେରାପ ପ�ତ�ାେରାପେର କଣ ଭାଷାର ଉନ� ତି ସ ବ? େକେବ 

ନୁେହଁ ଭାଷାର ଉନ� ତି ଆଶା କରିବା ହ^ ବୃଥା ଭାଷାର େସେତେବେଳ ଉନ� ତି େହବ 

େଯେତେବେଳ ଭାଷା ସାହିତ�ର ସ��ାମାେନ ଭାଷାର ଉନ� ତି ଚିqା କରୁଥିବା େଫୗଜିମାେନ 

ସତ୍ ସାହିତ� ସୃ�ି କରି ସମାଜକୁ ଦାନ କରିେବ ତା’ର ପ�ଚାର ପ�ସାର କରି ଜନମାନସର 

ଚିcବୃcିେର ହଜାଇେଦେବ େସେବ ଭାଷାର ଉନ� ତି ସ ବ ନେଚତ୍ ଭାଷା ରସାତଳଗାମୀ 

େହବ ସିନା େକେବ ଉନ� ତି େନାହିବ 

 ଆପଣମାନ0 ଆqରାତK ା କଣ କହୁଛି? ଭାଷାର ଉନ� ତି କରିେବ ନା ନାହ^? ଯଦି 

କରିେବ, ତା’େହେଲ େକମିତି କରିେବ? େକଉଁଠାରୁ ଆର  କରିେବ? କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି, 

ପର¡ରକୁ େଦାଷାେରାପ କରି, अନ�କୁ ବ�} କରି? ନୁେହଁ ନା! େକବଳ ପର¡ରକୁ 

ଭାଷାର ମ�େର अଭିମqି� ତ କରି, େପ�ମ କରି ଏହା ହ^ େଶଷ ସ�ର େହଉ ବିନା େପ�ମର 

ବାc�ାେର ଏ ଜାତି େକେବ ବି ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହ^ େତଣୁ େପ�ମ ମାଧ�ମେର ସଭି0ୁ 

ଏକାଠି କରିବାକୁ େହବ ବିନା େପ�ମର ଭାବେର, ଶ«େର, ଭାଷାେର କ’ଣ ସାହିତ� ସୃ�ି 

ସ ବ? େକେବ ବି ସ ବ ନୁେହଁ ଆପଣା ଭାଷାର ଉନ� ତି େସେତେବେଳ େହବ 

େଯେତେବେଳ ଏ ସଂସାରବାସୀ ପ�କୃତିକୁ େପ�ମ କରିବା ଶିଖିଯିେବ ପର¡ରକୁ େପ�ମକରି 
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େପ�ମର अଥ�କୁ ହୀନ ଆଉ ଋଗ୍ ଣ େବାଲି ବିଚାର ନ କରିେବ େପ�ମ େକେବ ବି ପାପ 

ନୁେହଁ େବାଲି ପବିତ�  େବାଲି ଭାବିେବ 

 େପ�ମ ସାହିତ�ର ମଶାଲ ଜାଳି େଯ େକୗଣସି ଭାଷାର ଉନ� ତି ସାଧନ କରି େହବ ନା 

େକେବ ଭାଷାର ଉନ� ତି ହିଂସାେର କରିେହବ ନା ଆେରାପ ପ�ତ�ାେରାପେର 

 ମଇନା େହଉ ବା ଶାରୀ କଥା ଶିଖାଇେଲ େସମାେନ ଶିଖqି େସମାେନ େକେବ 

ପଚାରqି ନାହ^ ଏହା େକଉଁ ଜାତିର, େକଉଁ ରା��ର କି େକଉଁ ଭୂଖtର ଭାଷା େବାଲି 

େସମାେନ େକବଳ ଭାଷା ଶିଖqି ଯାହା ଶିiା ପାଆqି ମାଲିକକୁ ତାହା ଶୁଣାqି ମାଲିକର 

କାଯ��େର ସହେଯାଗ କରqି ଏଠାେର ଭାଷା ଶିଖାଉଥିବା ଆଉ ଭାଷା ଶିଖୁଥିବା ଦୁହ^0 

ଭିତେର ଭାଷା ପ�ତି ପ�ଗାଢ଼ େପ�ମ ଥାଏ 

 ପ�ଥେମ ଭାଷାର ମହc� କୁ ବୁଝିବାକୁ େହବ ଭାଷା ପାଇଁ ନିଜର େକେତ ଉନ� ତି 

େହାଇଛି ମନ ଭିତେର ବିଚାର କରିବାକୁ େହବ ତା’େହେଲ अନ� ଭାଷପ�ତି ଥିବା 

अହମିକା iଣିେକ ମନରୁ ଦୂରିଭୂତ େହଇପାରିବ 

 େଯ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏନାହ^ େସ ନିଜ ଭାଷାକୁ େକେତେବେଳ ଭଲ ପାଇବ? ଆଉ େଯ 

ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବାେର अସମଥ� େସ େକେବ ମଧ� अନ�ଭାଷାକୁ ଆଦର କି ସ�ାନ 

ପ�ଦଶ�ନ କରି ପାରିବ ନାହ^ अଥ�ାତ େସ ଧରାର ଭାର ସଦୃଶ େକବଳ ଜୀବିତ େହେଲ 

ବୁ�ି ବିେବକ ଶନୂ� ମୃତପ�ାୟ अଚଳ ଯଦି ମଁୁ େମା େଦଶକୁ ଭଲ ପାଇବି ନାହ^ େତେବ 

ଗାଆଁକୁ କିପରି ଭଲ ପାଇପାରିବି? ଏହା କଣ େକେବ ସ ବ? ବୃiକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବି 

ନାହ^ ତା’ର ଡାଳପତ� କୁ େକେତେବେଳ ଭଲ ପାଇବି? େସହିପରି ରାଜ�ର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ 

ମନେର, ହୃଦୟେର ଆଳାପେର ଯଦି େକେବ ଭଲ ପାଇବି ନାହ^ େତେବ ମଁୁ କଦାପି 
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ଜୀବନେର ଆ�ଳିକ ଭାଷାକୁ ଭଲପାଏ େବାଲି ସ�ୀକାର କରି ପାରିବି ନାହ^ 

 ତୁେମ କଣ ସତେର ଭଲପାअ ନିଜ ଭାଷାକୁ? ସତେର କ’ଣ ତୁେମ ସାହିତ� ସୃ�ି 

କରି ମାନବ କଲ�ାଣ କରିବାକୁ ଇ�ୁକ? ଏ ଧରାକୁ, ଭାଷା ସାହିତ�କୁ ତୁେମ କ’ଣ ସତେର 

ଭଲପାअ? ତୁେମ େମା ପ�ଶ�ର ଉcର େଦଇ ପାରିବ ନାହ^ କାରଣ ମଁୁ ଜାଣିଛି ନା ତୁେମ 

ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲପାअ ନା ମାଟିକୁ, ନିଜ ଗାଆଁକୁ ଭଲପାअ ନା ମାଆକୁ! ତୁେମ େକବଳ 

ଭଲପାଇବାର अଭିନୟ କରୁଛ ବାdବେର ଭଲ ପାଉନ େଯ ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲପାଏ 

େସ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ନି�ିତ ଭଲ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାେର ବସବାସ କରୁଥିବା 

ଲi ଲi େଲାକ0 ଜୀବନ ତଥା ପି�ୟଭାଷା େହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ପି�ୟ 

ସକାଳୁ ସ�ଯାଏଁ ରାତିରୁ ପାହାqି ପଯ��q ତ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ବ�ିଛୁ ଓଡ଼ିଶା 

ଭିତେର ଆେମ େଯଉଁ अ�ଳକୁ ଭ� ମଣେର କି�ା अନ� କାମେର ଯାଉ େସଠାେର ଆେମ 

ଆ�ଳିକ ଭାଷାର ବ�ବହାର କରିଥାଉ ଆ�ଳିକ ଭାଷାତ अେନକ अଛି େହେଲ 

େକୗଣସି ଆ�ଳିକ ଭାଷାକୁ ଆେମ କ’ଣ ରାଜ�ର ରାଜଭାଷା କରିପାରିବା? ଏମିତି େହେଲ 

ତ ଓଡ଼ିଶାେର ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ अଧିବାସୀମାେନ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାକୁ ରାଜ�ର 

ମୁଖ�ଭାଷା କରିବାକୁ ଆେHାଳନ କରିେବ େସେତେବେଳ ତ ଜଗନ� ାଥ0 अହିଂସା ରାଯ� 

ହିଂସାେର େହାଲି େଖଳୁଥିବ 

 ତୁେମ କ’ଣ େକେବ ନିଜ ଭାଷାର अସ�ାନ କିଏ କରୁଥିବା େଦଖି ସହି ପାରିବ? 

େକେବ ନୁେହଁ ଟି! େହେଲ अନ�ଜେଣ େକମିତି େଦଖି ସହିପାରିବ ତା’ ଭାଷାକୁ ତୁେମ 

अସ�ାନ କରୁଥିେଲ? 

 ମଁୁ େଯେବ ଆେମରିକା ଯାଏ େସେବ ଇଂରାଜୀେର କେହ, େଯେବ ଦିଲE ୀଯାଏ ହିHୀେର, 
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ତାମିଲନାଡୁେର ତାଲିମ୍ ଭାଷାେର ତା େବାଲି କ’ଣ େମା ପି�ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ େସଠାେର 

ମଁୁ अସ�ାନ କରିବି? ଭୁଲିଯିବି ତା’କୁ େଯ େମାେତ ଭାଷା ଶିେଖଇ ଏଡୁଟିଏରୁ ଏେଡ଼ଟିଏ 

କଲା? ମଁୁ େକମିତି ଭୁଲିଯିବି େମା ଆ�ଳିକ ଭାଷା ସ�ଲପୁରୀକୁ? େସ ତ େମା अତିପି�ୟ 

ଭାଷା େମା ଗାଆଁର ଆଖପାଖ अ�ଳେର अେନକ ଭାଷାଭାଷୀ େଲାକ ବାସ କରୁଛqି 

େସମାନ0୍ ସହ େଯେବ ବାc�ାଳାପ କେର େସେବ ମଁୁ େସମାନ0ର ଭାଷା ହ^ କହିଥାଏ 

କାରଣ ସବୁ ଭାଷା େମାର ପି�ୟ ମଁୁ ପୃଥିବୀର େକୗଣସି ଭାଷାକୁ ନା ଘୃଣା କରିପାେର ନା 

अସ�ାନ ମଁୁ ମାନବ ଜାତିକୁ େଯେତ ଭଲପାଏ, ମାନବ ମାେନ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ମଧ� 

େସତିକି ଭଲପାଏ ଆଉ ଆପଣ ଦୁେହଁ? 

 େମା ପ�ଶ�ଶୁଣି କHପ� ଆଉ କାqାରୁ ଉଭୟ ଏକ ସ�ରେର ଉcର େଦେଲ, “ହଁ ହଁ 

ଆେମ ବି ଭଲପାଉ” 
େପ�ମସମ�ାଟ ଲiKଣ କୁମାର େବେହରା (ଯତି) 

ନିେ��ଶକ, େପ�ମ ସମ�ାଟ ପ�କାଶନୀ, 

ଦtାସିଂହା, େଦବଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଉcରଜୀବନେର ସାମାଜିକ ଉcରଦାୟିତ�ଉcରଜୀବନେର ସାମାଜିକ ଉcରଦାୟିତ�ଉcରଜୀବନେର ସାମାଜିକ ଉcରଦାୟିତ�ଉcରଜୀବନେର ସାମାଜିକ ଉcରଦାୟିତ�     

 ଭଦ�  ବ��ି ଜଣକ େମାର ପରିଚିତ ନଥିେଲ। ଘଟଣା କ�େମ ତା0 

ସହିତ କଥା ବାc�ା େହବାର ସୁେଯାଗ ମଁୁ ପାଇଥିଲି। େସ ରହୁଥିେଲ 

ଆମ ଆଖପାଖ ସାହିେର େକଉଁଠି। अବସରପ�ା�, େମାଟା अବସର ଭcା ପାଉଥିବା ଜେଣ 

ବ��ି। ସୁ� େଚେହରା ଆଉ ମୁଖମtଳେର ସାହସର ଦୀ�ି। େମାର କିଛି 

ପରିବାରବ��ି0 ସହ ତା0ର ଥିଲା ପରିଚୟ। ଆଉ କିଛି କେଥାପକଥନ ଆଳେର େସ 

ଆସି ଥିେଲ ଆମ ଘରକୁ। 

 ଆମ अ�ଳ, ଗ�ାମ ପ�ାୟତ अ�ଳ ଥିଲା। େଯଉଁଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ସରକାରୀ 

ସହାଯତା ମିଳୁଥିଲ। अ�ଳବାସୀ0ୁ। କିl ସମସ�ା ଥିଲା େଯ ସରକାରୀ ସହାୟତାର 

ଉପେଯାଗ ସବୁ अ�ଳେର ସମାନ ଭାବେର େହାଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଖ� ରାdା ତଥାସହର 

ବଜାର अ�ଳର ଉନ� ତି େହଉଥିବା େବେଳ अେପiାକୄତ ଦୂର ସାହି ଗୁଡ଼ିକେର 

ସମପରିମାଣେର ସୁବିଧା ପହ�ି ପାରୁନଥିଲା। ଫଳେର ବଢୁଥିଲା ଜନ अସେqାଷ। ଆଉ 

ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଗ�ାମ ପ�ାୟତ ସଦସ�0 ମଧ�େର ସମନ©ୟର अଭାବ। 

 अ�ଳର ଯୁବକମାେନ ସାହିେର ଯାନିଯାତ� । କରିବାପାଇଁ େଯତିକି ଆଗ�ହ 

େଦେଖଇଥିେଲ ସମପରିମାଣର ଆଗ�ହ ଉନ� ତିମଳୂକ କାଯ�� କରିବାପାଇଁ େଦଖାଉ 

ନଥିେଲ। କିଛି ଯୁବକ0 ନିକଟେର ଜୀବିକା ଉପାଜ�ନ ଜନିତ ସମୟର अଭାବ ଥିଲା। 

ଆଉ କିଛି ଏ अପରିଛନ�  କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିେଲ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ଇ�ା ଥାଇ  

ସୁେଦ{ା ତି� ପାଠୀ 
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ମଧ�  ରାଜେନୖତିକ ଭୟ କାରଣରୁ  ଚୁପ୍ ରହୁଥିେଲ। 

 ଭଦ� ବ��ି ଜଣ0ର କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ�ା ନ ଥିଲା। ଜୀବନର अ��ାଧିକ ସମୟ 

अନ�ର ଚାକିରିେର ବିେତଇ େଦଇଥିବା େଯାଗଁୁ ଏେବ େସ ଏକ ସ�ାଧୀନ ଜୀବନ ବ�ିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିେଲ। ଏସବୁ ସାହି ସମସ�ାର ସମାଧାନ ପାଇଁ େସ ଆଗଭର େହେଲ। ଆଉ ତା0ୁ  

ସାହାସ ଓ ବଳ େଦଇଥିେଲ ତା0 ଭଳି ଆଉ କିଛି अବସରପ�ା� ବoୁ। 

 ଏମାେନ ସମେd ଥିେଲ ନିସ�ାଥ�ପର। କାରଣ ଉcର ଜୀବନେର େସମାେନ ସମେd 

ଚାହୁଁଥିେଲ କିଛି ସାମାଜିକ କମ� କରିବାକୁ, ଯାହା ତା0ୁ  େଦବ ଆତK ସେqାଷ। ଏହି 

ଜୀବନର ଉcର ପଯ��ାୟେର ପହ�ିଥିବା ଶିiିତ ବ��ି0 ନିକଟେର ପ�କୃତେର ଥାଏ 

ପଯ�ା� ସମୟ। ସାମାଜିକ ଭୂଲକୁ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିବାର ଦ । ଆଉ ନଥାଏ 

ମରଣର ଭୟ। ବିଭିନ�  େiତ� ର अଭି¤ତାକୁ ଆଧାର କରି ସମସ�ାର ସମାଧାନ  କରିବାେର  

ଧୁରoର ଏଇ ବ��ି ସମୁହ0 ସମାେବଶ ତଥା ଇ�ାଶ�ି କଣ ସତେର ଏକ ସାମାଜିକ 

ବାc�ାବହ ନୁେହଁ କି?  

 ସରକାରୀ କଳର େଦାଷ ତ� �ଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାରିବାରିକ ଲାଭରୁ ଉ��� େର ରହି  

ସାମାଜିକ ଲାଭପ�ତି ଦୃ�ି େଦବ ଯଦି ଏହି ବ��ିମାନ0 ଲi� ହୁअqା, ତା’େହେଲ ନି�ିତ 

ଭାବେର କିଛି ସାମାଜିକ ସମସ�ାର अq େହାଇପାରqା ନାହ^କି? 
କରାପଲE ୀ, ଓଡ଼ିଶା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୩୭୭୦୯୦୬୬୬ 
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ଲୀଳାମୟ ଜଗନ� ାଥଲୀଳାମୟ ଜଗନ� ାଥଲୀଳାମୟ ଜଗନ� ାଥଲୀଳାମୟ ଜଗନ� ାଥ    
 େହ ନୀଳାଦି� ନାଥ! ତୁମ କଥା ଭାବିବାେର ଆନH अଛି ତୁମ 

ଚିତ�  ମନେର ଆ0ିବାେର ଆନH अଛି, ତୁମ ମହିମାର ଗୀତ ଗାଇବାେର 

ଆନH अଛି ତୁମ ଲୀଳା ରଚନାର ଆେଲାଚନାେର ଆନH अଛି 

କାରଣ ତୁେମ ଆନHମୟ, ମଧୁମୟ, କି अପବୂ� ଲୀଳା ତୁମର, େସ ଲୀଳାର ପଟାqର ନାହ^ 

େହ अସୀମ ଲୀଳାମୟ, ପାଖେର ଥାअ, ମାତ�  ଦୂରେର ଥିଲାପରି ଜଣାପଡୁଥାअ ଆମକୁ 

ଚାହ^େଲ ପଛେର ହସୁଥାअ ପଛକୁ ଚାହ^େଲ ଆଗେର ମହମହ ବାସୁଥାअ େକେତ 

ଶା¬େର ତୁମ ପ�ଶdି ଓ ତୁମ ଧାମର ପ�ଶdି ବ'zତ େହାଇଛି >H ପୁରାଣେର ଶ�ୀେiତ� ର 

ବି¬�ତ ବିବରଣୀ ରହିବା ସହିତ ରହିଛି ତୁମର ନବକେଳବର ନିମେq ଦାରୁ ସଂଗ�ହ, 

ମcୂz ନିମ�ାଣ, ମcୂzପ�ତି2ା ତଥା ବହୁ ନୀତିକାqିର ତc�  ଓ ତଥ� 

 େହ ଲୀଳାବିଳାସୀ ମହାପ�ଭୁ; ବାରମାସେର ତୁମର େତରଯାତ� ା, ଯଥା - ଚHନଯାତ� ା, 

ସ�ାନଯାତ� ା, ଶ�ୀଗୁtିଚାଯାତ� ା, ଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ପାଶ�� ପରିବc�ନ, ଉତ୍ ଥାପନ, ଦiିଣାୟନ 

ଯାତ� ା, ପ�ାବରଣ ଷ2ୀ, ପୁଷ�ାଭିେଷକ, ମକର ସଂକ� ାqି, େଦାଳଯାତ� ା, ଦମନକ ଚତୁ��ଶୀ, 

ନୀଳାଦ� ୀ ମେହାଦୟ ମେହା�ବ ଏଥିମଧ�ରୁ ସ�ୟଂଲୀଳା ଦୁଇଟି, ତାହା େହଉଛି 

ସ�ାନଯାତ� ା ଓ ଗୁtିଚାଯାତ� ା ଶ�ୀ ଗୁtିଚାଯାତ� ାେର ବଡ଼େଦଉଳରୁ ଆସି ତୁେମ ବଡ଼ଦାtେର 

ଉଭାହୁअ ସମd0 ଭାବବିଭବେର ମ§ିରହି ତୁେମ ଭାବଗ�ାହୀ ନାମର ଯଥାଥ�ତା 

ପ�ତିପାଦନ କର ସମେd ତୁମର ଓ ତୁେମ ସମd0ର ଏଇ ପ�ତ�i अନୁଭବ 

ଶାqିଲତା ସାହୁ 
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ଆଣିବାପାଇଁ ଏଇ ଗୁtିଚାଯାତ� ା ଏକ ବିରଳ ପରିେବଶ ସୃ�ି କେର ଯାତ� ାମାନ0 ଭିତେର 

ଏହା େଶ�2 ଯାତ� ା ଏହାର ଭିନ�  ଭିନ�  ନାମ ରହିଛି, ଶ�ା¬ପୁରାଣ ମାନ0େର ଯଥା 

ଆଡ଼ପମtପ ଯାତ� ା, ଦଶାବତାର ଯାତ� ା, କନକପୁରୀ ଯାତ� ା, େଘାଷଯାତ� ା, ନବଦିନାତK କ 

ଯାତ� ା, अqେବ�ଦୀ ଯାତ� ା, ପତିତପାବନ ଯାତ� ା, ଜନK େବଦୀ ଯାତ� ା, ଦiିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ� ା 

ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି େହ ମହାବାହୁ ବାରମାସେର ତୁମର ବାରେଗାଟି ନାମ ରହିଛି ଯଥା 

ମାଗ�ଶୀର ମାସେର େକଶବ, େପୗଷମାସେର ନାରାୟଣ, ମାଘ ମାସେର ମାଧବ, ଫଗୁଣ 

ମାସେର େଗାବିH, େଚୖତ�  ମାସେର ବି{ୁ, େବୖଶାଖ ମାସେର ମଧୁସଦୂନ, େଜ�2ମାସେର 

ତି� ବିକ�ମ, ଆଷାଢ଼ମାସେର ବାମନ, ଶ�ାବଣ ମାସେର ଶ�ୀଧର, ଭାଦ� ବମାସେର ହୃଷୀେକଶ, 

ଆଶି�ନମାସେର ପଦK ନାଭ ଏବଂ କାczକ ମାସେର ଦାେମାଦର ଇତ�ାଦି 

 େହ अଗତିର ଗତି अସହାୟର ସହାୟ ପରମପ�ଭୁ, େମାର କିଛି ନାହ^ ତୁମକୁ 

େଦବାକୁ ଯାହା अଛି େମାର େବାଲି ସବୁ ତ ତୁମର ଦାନ, ନିଜକୁ ମଁୁ ତୁମ ପାେଦ କରି 

ସମପ�ଣ ଜଣାଉଛି ମହାପ�ଭୁ େକାଟିଏ ପ�ଣାମ େମାେତ ଦୁଃଖଯ�ଣା ସହିବାପାଇଁ 

ଶ�ିଦିअ ତୁମ ଆଶ�ାବିନା अନ�ଭରସା ପ�ତି ଜେନK  ଜେନK  ମନ ନ ବଳୁ ବିପଦ େବେଳ 

ତଥା ଜୀବନର ସାୟଂକାଳେର ମନେର େକବଳ ତୁମରି ଚିqନ ଜାଗ�ତ େହଉ 
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ବ� ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା କାହ^କିବ� ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା କାହ^କିବ� ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା କାହ^କିବ� ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା କାହ^କି!!!!    

ଭାଗବତ କଥା-୧୩ 

 େଗାପପୁରେର अନ�ାନ� େଗାପବାଳକମାନ0 ସହିତ ଶ�ୀକୃ{ 

ପ�ତିଦିନ େଗାରୁପଲ ସହ ପାହାଡ ତଳ ସମତଳ ଭୂମିକୁ େଗାରୁ 

ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯା'qି। ଦିେନ ବାଛୁରୀମାନ0ୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡିେଦଇ 

ଶ�ୀକୃ{ ସଖାମାନ0 ସହିତ ବଣେଭାଜି କରୁଥାqି। େସମାେନ ସମେd ମtଳାକାରେର 

ବସି ଖାଉଥିବା ସମୟେର ଶ�ୀକୃ{ ଆନHେର ଆତK ହରା େହାଇ ସାଥୀମାନ0 ଉ�ି� ମଧ� 

ଖାଉଥିେଲ। ଏହି ସମୟେର ବ� ହK ା ଉପେର ଥାଇ କୃ{0ର ଏ ପ�କାର େକୗତୁକ ଲi� କରି 

େଦଖୁଥାqି। ବ� ହK ା0 ମନେର ସେHହ ଜାତ େହଲା। େସ ଭାବିେଲ, େୟ କ'ଣ େସହି 

ପରମପୁରୁଷ ବି{ୁ? େୟ ତ େଗାଟିଏ ଗଉଡ ପିଲା। େଗାଠେର ଗାଈ ଚରାଉଛି। 

ସାଥୀମାନ0ର अଇଁଠା ଖାଦ� ଖାଉଛି। ନିଜ କାo ଉପେର ସା}ମାନ0ୁ ବସାଇ 

େଖଳୁଛି। ସତେର କअଣ େୟ େସହି ପରମ ପୁରୁଷ? ବ� ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା।  

 ଏହାର ସତ�ାସତ� ପରୀiା କରିବା ନିମେq େସ େଗାଟିଏ ଉପାୟ �ିର କେଲ। 

ଶ�ୀକୃ{ ସାଥୀମାନ0 ସହିତ େଖଳ େକୗତୁକେର ମାତିଥିବା େବେଳ, େସମାନ0ର 

अନ�ମନ>ତାର ସୁେଯାଗ େନଇ ବ�ହK ା େଗାଠେର ଥିବା ବାଛୁରୀମାନ0ୁ େଚାରାଇ େନଇ 

ନିକଟବc�ୀ ପାହାଡର େଗାଟିଏ ଗୁÇା ମଧ�େର ଲୁଚାଇ େଦେଲ। େଗାପ ବାଳକମାେନ 

େଖଳ େକୗତୁକ େଶଷ କରି େଗାଠକୁ अନାଇ େଦଖqି ତ ବାଛୁରୀ ସବୁ ନାହଁାqି। ବାଛୁରୀ 

ସବୁ ଗେଲ କୁଆେଡ? େସମାେନ ବ�d େହାଇ ପଡିେଲ। କୃ{ େସମାନ0ୁ ଆଶ�ାସନା 

ନେରH�  ପ�ସାଦ 
େବେହରା 
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େଦଇ କହିେଲ, ମଁୁ ଯାଏ େଦେଖ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଆଉ େକଉଁଠି ଚରୁଥିେବ। ଏହା କହି କୃ{ 

ବାଛୁରୀ େଖାଜିବାକୁ ନିକଟବc�ୀ ଏକ ପଡିଆକୁ ଯାଇ ବାଛୁରୀମାନ0ୁ େଖାଜିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ। ଏହି ସମୟେର ବ� ହK ା ଶ�ୀକୃ{0 अନୁପ�ିତିେର େଗାପ ବାଳମାନ0ୁ ମଧ� ହରଣ 

କରି େନଇ ଆଉ େଗାଟିଏ ପାହାଡ ଗୁÇା ଭିତେର ଲୁଚାଇେଦେଲ। ଏେଣ ଶ�ୀକୃ{ 

ବାଛୁରୀମାନ0ୁ େଖାଜି େଖାଜି ଥକି ପଡିେଲ। େକଉଁଠି େହେଲ େସମାନ0ର ଚିହ�ବ'� 

ପାଇେଲ ପାଇଁ। େସ ନିରାଶ େହାଇ ସାଥୀମାେନ ଥିବା �ାନକୁ େଫରି ଆସିେଲ। ଶ�ୀକୃ{ 

ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡିେଲ। ଇଏ କअଣ? େମା ସା}ମାେନ ଗେଲ କୁଆେଡ? େସ ପୁଣି ସାଥୀ 

େଗାପ ବାଳକମାନ0ୁ େଖାଜିେଲ। କିl େକଉଁଠି େହେଲ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ ନାହ^। େସ 

iଣକ ପାଇଁ ଚିqାକେଲ େଗାଠ ମଧ�ରୁ ସବୁତକ ବାଛୁରୀ ଓ େମା ସା} ପିଲାମାେନ କିପରି 

अଦୃଶ� େହାଇଗେଲ? େସ ଭାବି ଭାବି କୂଳକିନାରା ପାଇେଲ ନାହ^। ଏପରି କାଯ�� କଲା 

କିଏ? େସ ପୁଣି ସା}ମାନ0ୁ େଖାଜିେଲ ଆଉ ଚି�ାର କରି ଡାକିେଲ। ଶ�ୀଦାମ ସୁଦାମ 

େକଉଁଠି अଛ ଆସ। କିl କାହାରି େଦଖା ନାହ^। ଶ�ୀକୃ{ ଭାବିେଲ, ଆ�ା ଠିକ୍ अଛି, 

େଯଉଁ ବ��ି ଜଣକ ଏପରି କାଯ�� କରିଥିେବ, ତା0ୁ ପାେନ ଶିiା େଦବି। କିଏ ଏ କାଯ�� 

କରିଛqି, େସ ଜାଣିପାରି ମେନ ମେନ ହସିେଲ, ଆଉ ତାପେର ତା0 ମାୟା ବଳେର ସୃ�ି 

କେଲ େସହିସବୁ ବାଛୁରୀ ଓ ସାଥୀ ବାଳକମାନ0ୁ। ସବୁକିଛି ସ�ାଭାବିକ। ଗାଈସବୁ 

େସମାନ0ର ବାଛୁରୀମାନ0ୁ ପାଇ ଖୁସି। ଶ�ୀକୃ{0 ସହିତ ସାଥୀ ପିଲାମାେନ େସମାନ0 

ଘରକୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ। େସମାନ0 ପରିବାରେର େକହି ଜାଣିପାରିେଲ ନାହ^ େଯ 

ଏମାେନ ଶ�ୀକୃ{0 ମାୟା ବଳେର ସୃ�ି େହାଇଥିବା ପିଲା।  

 ଏହିପରି ଭାବେର େଗାଟିଏ ବଷ� अତୀତ େହାଇଗଲା। ପବୂ�ପରି କୃ{ ସାଥୀ 

ବାଳକମାନ0 ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ େଗାଠକୁ ଯା'qି। େସଠାେର ପବୂ�ପରି େଭାଜି ହୁଏ, 
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କ� ୀଡା େକୗତୁକ ହୁଏ। ଦିେନ ବ�ହK ା ଆସି ଉପ�ିତ େହେଲ। େସଠାକୁ ଆସି େସ ଯାହା 

େଦଖିେଲ େସଥିେର ତା0ର ବିସKୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହ^। ବ� ହK ା େଦଖିେଲ େଯ େଯଉଁ ସବୁ 

ବାଛୁରୀ ଓ େଗାପ ବାଳକମାନ0ୁ େସ େଚାରାଇ େନଇ ଗୁÇା ଭିତେର ରଖିେଦଇ 

ଆସିଥିେଲ, େସମାେନ ଏଠାେର ଉପ�ିତ। ଭାବିେଲ, େସମାେନ କअଣ େକୗଣସି ପ�କାେର 

ଏଠାକୁ ଖସି ଆସିେଲ କି? ବ�ହK ା ଧାଇଁେଲ ଗୁÇା ଭିତରକୁ। େଦଖିେଲ ସବୁତକ ବାଛୁରୀ ଓ 

େଗାପ ବାଳକମାେନ େସଠାେର ନିଦି� ତାବ�ାେର ରହିଛqି। ବ�ହK ା ପୁଣି େଫରି ଆସିେଲ 

ଶ�ୀକୃ{ ଗାଈ ଚରାଉଥିବା �ାନକୁ। େଦଖିେଲ, େସହି ସବୁ ବାଛୁରୀ େଖଳୁଛqି ଆଉ 

ମା'ମାନ0 ଠାରୁ iୀର ପିଉଛqି। େସହି ସବୁ େଗାପବାଳକ ଶ�ୀକୃ{0 ସହିତ େଖଳୁଛqି। 

ବ�ହK ା0ର ମତିଭ� ମ େହଲା। େସ �ିର କରିପାରିେଲ ନାହ^, େକଉଁଟା ସତ ଆଉ େକଉଁଟା 

ମିଛ। ସେତ େଯପରି େଗାଟାଏ ମାୟାେର େସ ବିେମାହିତ େହାଇ ପଡିଛqି। ଏହି ମାୟା 

अପସରି ଯିବାରୁ େସ ମେନ ମେନ ହସିେଲ ଲୀଳା0ର अପାର ଲୀଳାକଥା ଭାବି। େସ 

େଯଉଁ ବାଳକକୁ ଜେଣ ସାଧାରଣ େଗାପାଳ ବାଳକ େବାଲି ମେନ କରିଥିେଲ, େସ େଯ ସ�ୟଂ 

ପରମବ�ହK  ଏଥିେର ତା0ର ଆଉ ସେHହ ରହିଲା ନାହ^। ଏହି ସମୟେର ବ�ହK ା0ର ଦୃ�ି 

ପଥେର ଆବିଭ�ୂତ େହେଲ ଶ-ଚକ� -ଗଦା-ପଦK ଧାରୀ ସ�ୟଂ ବି{ୁ। ବ� ହK ା0ର େମାହଭ} 

େହଲା। େସ ଶ�ୀକୃ{0ର dବଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଗଦଗଦ କ®େର କହିେଲ, େହ 

ଭଗବାନ! ତୁେମ ସତ�, ନିତ�, अiୟ, अନq। ତୁେମ ସନାତନ ପୁରୁଷ, ସ�ପ�କାଶ, 

ନିରବ�ିନ�  ସୁଖସ�ରୂପ। ତୁେମ ତୁଳନା ରହିତ, ସବ�ାତK ା, ସବ�କାରଣ ସ�ରୂପ, ଉପାଧିବଜzତ 

ଓ अମୃତମୟ। ତୁମକୁ େମାର େକାଟି େକାଟି ପ�ଣାମ। ମc��ମtଳେର ତୁମର ଆହୁରି 

ଲୀଳା େଦଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହା କହି ବ� ହK ା अq��ାନ େହାଇଗେଲ। 
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାେଲଶ�ର, େମା--୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦ 
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ଗାoୀ ଓ ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହଗାoୀ ଓ ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହଗାoୀ ଓ ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହଗାoୀ ଓ ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହ    
ସ©େଦଶ ଦ� ବ�କୁ ବିେଦଶୀଠୁ କିଣି 

 ନୂଆଁଇବ ନାହ^ ଶୀର 

େଗାଲାମ ନୁେହଁ େମା ପି�ୟ ଭାରତୀୟ 

 ଲi� ନ�ାଯ�� अଧିକାର। 

 ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଦ· କରି ଭାରତମାତାର ମୁଖେର ଟିେକ ହସ ଫୁଟାଇବାର 

ସ�ପ� େଯଉଁ ବୀର ଭାରତୀୟ ଗଣ େଦଖିଥିେଲ େସମାନ0 ମଧ�େର ସବ�ାେଗ� ଥିେଲ 

ମହାମାନବ ମହାତK ାଗାoୀ। ସମd0 ଠାରୁ ତା0 ଆେHାଳନର ତରିକା ଥିଲା ଭିନ� , ସ©ତ� 

ଓ अନନ�। ସତ�କୁ ସାରଥୀ କରି अହିଂସାର ପ�ଜନ� ଶେର ନି2ାପର ଭାେବ ଆଗ�ହ 

ରଖି କରିଥିେଲ ସତ�ାଗ�ହ। ସବୁଠାରୁ ଆ�ଯ��ଜନକ ଓ କଠିନ ଦୁବ�ାର ପଥ ଥିଲା ଲବଣ 

ସତ�ାଗ�ହ। 

 ଆମ ଭାରତ ସୀମାେର ଲୁଣ ମାରି ଆମକୁ ବିକ�ୟ କରିବା, ଆମ ଉପେର ଟିକସ 

ବସାଇବା ସତେର େକେତ अନ�ାୟ! େକେତ ସ©ାଥ�ପରତା! ବାର�ାର ଏପରି अସମାହିତ 

ପ�ଶ� iତା� କରିଥିଲା ସ©ାଭିମାନୀ ସ�ାଧୀନେଚତା ଗାoିଜୀ0ୁ। ସତେର ଆେମ ଏେତ 

ଦୁବ�ଳ? ଆେମ କଣ େଗାଲାମ? ନ�ାଯ��ଦାବୀ ସାବ�d କରିବା କଣ ଆମର अଧିକାର 

ନୁହଁ? अଠdରୀ ଜଣ ସ�ା अନୁଗାମୀ0ୁ କା'�ମ� େଦଇ ଆର  କେଲ ଦାtିଯାତ� ା। 

େସଦିନ ଗାoୀ0 େନତୃତ©େର ୧୯୩୦ ମା�� ୧୨ େଦଖିଥିଲା ଲୁଣମାରିବାର ସୁେନଲି ସ�ପ�। 

ଇଂେରଜର ଏକଛତ� ବାଦୀ େବଆଇନ ଶାସନ ବିରୁ�େର अେପ�ଲ-୬ ପଯ��q ଦୀଘ� ଚବିଶ 

ନାରାୟଣ ଚH�  
େସନାପତି 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ଚତୁ��ଶ ବଷ�, अ�ମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୧୯ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ%ୂ'� ନିଃଶୁ) ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ.ନାୟକ0 1ାରା ପ�ତି2ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     365 

ଦିନର ପଦଯାତ� ା। ପଣୂ� ସାବରମତୀ ଆଶ�ମରୁ ବିଜୟର ତିଳକ ପିoି ମୁଖେର େସEାଗାନର 

ଜୟଧ�ନି ଓ ହାତେର ସ©ାଭିମାନୀ ଶ« ଲିଖନର ଇdାହାର। ସେତ େଯମିତି ଚମକିଥିଲା 

ଆଯ��ାବc� ଭୂଖt। ଦୀଘ� ୨୪୦ ମାଇଲ ବା ୩୮୦ କି.ମି.ର ଦୀଘ�ତମ ପଥ अତିକ�ମର 

ଦୁଃସାଧ� ଆଶା। ପଥପ�ାqରେର ଧପୂ ଦୀପ ଓ ପୁ�ର अଘ�� ଢାଳି ବHାପନା କରୁଥିେଲ 

ସ�ା ଭାରତୀୟ। େଶାଭାଯାତ� ା ମଇଦାନକୁ ଓହE ାଉଥିେଲ େସ��ାକୃତ ଭାେବ ଶହ ଶହ, 

ହଜାର ହଜାର, ଲi ଲi ଦରଦୀ ଆଯ�� ସqାନ। ନରନାରୀ େକୗଣସି େଭଦଭାବ ନ ଥିଲା 

େସଠାେର, େକବଳ ଥିଲା ବି� ଟିଶର अନ�ାୟ अନୀତି ଦମନ ଓ ନ�ାଯ�� ଦାବୀ ନ�ାୟର ସହ 

अ�ିଆର। ବି� ଟିଶ ହୃଦୟେର ସୃ�ି େହଲା କ%ନ। ଭା}ିେଲ ଲବଣ ଆଇନ ମାରିେଲ 

ଲୁଣ। ହଜାର ହଜାର େଦଶେପ�ମୀ ଆନHେର ସହିେଲ ବି� ଟିଶ େପାଲିସ ବାହିନୀର 

ଲାଠିମାଡ଼। ୧୯୩୦ ମସିହା अେପ�ଲ ୬ ସକାଳ ୬.୩୦େର ଗାoିଜୀ ଭା}ିେଦେଲ ଲବଣ 

ସତ�ାଗ�ହ ବା ଦାtିଯାତ� ାର ନୀରବ अହିଂସା ବିପÀବ। ଏହି ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହେର ଓଡିଶା 

େହଲା ପ�ଭାବିତ। ସେରାଜିନୀ ନାଇଡୁ ଓ ଉ�ଳମଣୀ େଗାପବoୁ0 େନତୃତ©େର ଓଡ଼ିଶାର 

ସମୁଦ� େବଳାେର ମାରିେଲ ଲୁଣ ଉଡାଇେଲ ବିଜୟର ପରୱାନା। 

 ମାତ�  ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦି� ତୀୟ େଗାଲେଟବୁଲ େବୖଠକର ନି�cି अନୁସାେର ଲବଣ 

ସତ�ାଗ�ହ अପରାଧେର ବHୀ େହାଇ େଜଲଦt େଭାଗିେଲ ୬୦,୦୦୦ ନିରୀହ ଭାରତୀୟ। 

 େହେଲ େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହବାକୁ ସ�ାଧୀନତା ନିଜ अଧିକାର ରୂେପ ସାବ�d କରିବାକୁ 

ଗାoୀ0ର ଲବଣ ସତ�ାଗ�ହ ଥିଲା ଏକ ପ�ଶd ଓ ବଳି2 अଭିଯାନ। ଯାହାର ପ�ଭାବେର 

ଭାରତୀୟ0 ଐକ� ଓ ଶ�ି ସଂଗଠିତ େହାଇ ପରବc�ୀ ସମୟେର େଭଟିେଦଲା 

ସୁଖ,ସ�ାଛଂଦ� ଓ ଉଲE ାସର ସ�ାଧୀନତା। 
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େସଥିପାଇଁ ସ%ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହ^ 

 ଯଦି ଗ~ ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବo ପଠାଉଛqି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअl, ପ�େତ�କ ଶ« 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ'ୂ�େଛଦ, ଯୁ�ାiର ଆଦି 
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ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବoୁ0 1ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀiା କରି ନିअl 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ^, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁHର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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