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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 କ �̀ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହ[ େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମb ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ+ର ସ ୂ"� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ ାଦକ କି�ା ପ�କାଶକ+ 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 େଲଖକ+ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ`ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ+ର, ଏଥିେର 
ସ ାଦକ କି�ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ`ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହ[ 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ ାଦକ+ ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ�ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 
ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ ୂ"� अଧିକାର େଲଖକ+ର ରହିବ, େସ ଚାହ[େଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି�ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  
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ସ ାଦକ+ କଲମରୁ    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ ୧୬ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗକାହାଣୀ ବିଭାଗ                                        ୧୮୧୮୧୮୧୮    
ବ�ାଘ� ସାମାଜ� �ର ନୀଳ ଆେଲାକ  अେଶାକ ବିଶ�ାଳ    ୧୯ 
अଫିମ      ବିନୟ ମହାପାତ�     ୨୯ 
ଆମର ବି ଦିନ ଆସୁଛି    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ ୩୪ 
ସ�ପr ରାଇଜର ସDୀପ    ଉଦୟଭାନୁ ରାଉତ   ୪୧ 
ଚାକିରୀ      अନସୟୂା ପsା    ୪୭ 
େପ�ମିକାର अଭିମାନ    ନିତ�ରtନ ନD    ୫୨ 
େଯୗତୁକ ଜୁଇେର ରାଧା    ସuିଦାନD େବେହରା   ୭୪ 
ପ�ାଣର ସ�ାର     ରାେଜD�  ପାତ�     ୭୮ 
େଲଉଟିଆ ଶାଗ     ସତ�ରtନ ମିଶ�    ୮୦ 
अଛୁଆଁ େବାଉ     େମାନାଲିସା ରାଉତ   ୯୬ 
େମା େବାଉ      ବିଶ�ନାଥ     ୧୦୩ 
ବj�ା       ଗୀତାtଳି ମହାରଣା   ୧୦୬ 
ସାହାଯ� େଲାଡ଼ା     େନପାଳ କୁମାର େବେହରା  ୧୧୦ 
ସରଗୀ ଫୁଲ     ପ�ଫୁଲA  କୁମାର ପାଣି   ୧୨୦ 
େସଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କଥା   ଜନG ଜୟ ନାୟକ    ୧୨୫ 
େବାଉ ଓ ଗଁା ବାଳିଆ    ଗଦାଧର ବଳ    ୧୨୮ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     5 

अେପxା      େଲାକନାଥ ସାହୁ    ୧୩୩ 
ଦାରିଦ� �ର ମୁହଁ     ନଳିନୀପ�ଭା ମିଶ�    ୧୩୯ 
ସ�ପrର ନାୟିକା     ରାେଜଶ ରଥ    ୧୪୩ 
ଦୁଃଖର ବିଳାପ     ଶାyନୁ ସାମଲ    ୧୪୫ 
ରାxୀ       ମହzଦ ହନିଫ୍ ସାହା   ୧୪୯ 
ପରିପ"ୂ� ପରିବାର    ବDନା ନାୟକ    ୧୫୩ 
ନୂତନ ସେୂଯ��ାଦୟ    ସୀତାରାମ ଦାସ    ୧୬୦ 
ବାହାଘର      ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ   ୧୬୫ 
अପରିଚିତା      ମୀନାxୀ ଦାସ    ୧୬୭ 
ହଜିଲା ଦିନ, अଲିଭା ଚିହr    ସୁବ� ତ େଜନା    ୧୭୧ 
xୀରୱାଲା      ସିେ|ଶ�ର ତି� ପାଠୀ   ୧୭୪ 
ଗୁରୁ       अରୁଣ କୁମାର ଦ`   ୧୮୦ 
ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା     ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପsା   ୧୮୨ 
ମଁୁ ଆଉ େସ      ପି�ୟଦଶ�ୀ     ୧୮୯ 
ନ�ାୟ       ଭବାନୀ ଶ+ର ପେଟଲ୍   ୧୯୨ 
ଭଦ�        ଝିଲିମିଲି ସାହୁ    ୧୯୫ 
ସମପ�ଣ      ଆଭାtଳି ଶତପଥୀ   ୧୯୮ 
ପ�ତିଶ�}ତି      ମେନାଜ କୁମାର େବେହରା  ୨୦୭ 
ରେ~ଇନାନୀର अଭିଶାପ   ବି. ନିରୁପମା    ୨୦୯ 
ବାbବତା      ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼    ୨୧୫ 
अକୁହା କାହାଣୀ     ପ�ଭାତୀ ମହାପାତ�     ୨୧୯ 
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େରାହତା~୍ ପାସ୍     ପଲA ବୀ ଦାସ    ୨୨୬ 
ପରିବ �̀ନ      ଦୁଷGy େବେହରା    ୨୩୩ 
ଶିଳାନ�ାସ      ବିନୟ କୁମାର ଦାସ   ୨୩୭ 
ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଦୂରତ�     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ  ୨୪୦ 

ଗi�|�ା ବିଭାଗଗi�|�ା ବିଭାଗଗi�|�ା ବିଭାଗଗi�|�ା ବିଭାଗ                                        ୨୪୪୨୪୪୨୪୪୨୪୪    
ତୃତୀୟ ଗi�|�ା ପ�ତିେଯାଗିତା ତୃତୀୟ ଗi�|�ା ପ�ତିେଯାଗିତା ତୃତୀୟ ଗi�|�ା ପ�ତିେଯାଗିତା ତୃତୀୟ ଗi�|�ା ପ�ତିେଯାଗିତା ୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦                            ୨୪୫୨୪୫୨୪୫୨୪୫    
ସଂପକ� ହୃଦୟର ୬    ଦମୟyୀ େଜନା    ୨୪୭ 
କମ� ହ[ ଧମ�  ୮    ସେରାଜିନୀ ମିଶ�    ୨୫୦ 
अମୃତ ନା ବିଷ ୬    ସେରାଜିନୀ ଦାସ    ୨୫୭ 
େପ�ମସୁଧା  ୬    ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ    ୨୬୨ 
ରାଧା   ୬    ପ�ଶାy କୁମାର ନାଥ   ୨୬୮ 
ଦୁଃଖର ଦୁଆେର ଏ କି ଖୁସି  ୫ ସଯୂ��କାy ମଲିA କ    ୨୭୩ 
ସyାନ  ୭.୫    ବାଦଲ ମହାରଣା    ୨୭୬ 
ଆେଲା ସଖୀ  ୭   ମtୁରାଣୀ ମିଶ�    ୨୮୦ 

କବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗକବିତା ବିଭାଗ                                        ୨୮୫୨୮୫୨୮୫୨୮୫    
अମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟଂବର  େଦବଦ` ସୁନା    ୨୮୬ 
ମୁhି अେପxାେର...    ବବି अନସୟୂା    ୨୮୮ 
ମଦିରାxୀ      ରାଧାକୃ� ଦେଳଇ   ୨୯୦ 
ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରି ବଢିଆ   ଝରଣା ଧରୁଆ    ୨୯୨ 
अେଲାଡ଼ା      ମtୁଲତା ସିଂ    ୨୯୪ 
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ମଁୁ କିଏ      ପ�ଦୀପ କୁମାର ସିଂହ   ୨୯୬ 
େହ କୃ� ଆସ अବତରି    ଫାଲ୍ ଗୁନୀ ସାହୁ    ୨୯୭ 
ଚାେହଁ କିଛି      ମଧୁସିGତା ନାୟକ    ୨୯୮ 
କମ�       अେଲଖ େମେହର    ୨୯୯ 
अଭିଶ� ଉ�ଳ     ବିଶ�ଜିତ୍ ନାଥ    ୩୦୧ 
ବଷ�ା ତୁେମ ଆସିଲ    ଦୁଷGy େବେହରା    ୩୦୪ 
ପାଳ ଭୂତ      ରାଧାେମାହନ ପଜୂାହାରୀ  ୩୦୬ 
ସୁDରୀ ନାୟକ     ଆଶୁେତାଷ େମେହର   ୩୦୮ 
ଆଖି       ପବିତ�  ଦାସ     ୩୦୯ 
ଭ~ା ଆଇନା     ବାସyୀଲତା େଜନା   ୩୧୦ 
अଗିr       ପ�କାଶ କୁମାର ଚାD   ୩୧୩ 
େସୗDଯ��ତାର ମାଧରୂୀେର ନାରୀ  ଭା9ର ଚD�  ଖsା   ୩୧୫ 
ମିଠା ସପନ      ସଂଯୁhା ମହାପାତ�     ୩୧୭ 
ସଲାମ୍ ସହିଦ୍     ରାମଚD�  ପ�ଧାନ    ୩୧୯ 
େପ�ମ       ଭାଗ�ବୀ ମାଝୀ    ୩୨୧ 
ସଂସାର      େରାହିତ୍ ପ)ନାୟକ   ୩୨୩ 
େକେତ ଭଲପାଏ     ଲିଟନ୍ କୁମାର େବେହରା  ୩୨୪ 
ସ କ�      ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ   ୩୨୬ 
କୃଷକ ଆମର ବjୁ    अଭୟ କୁs     ୩୨୮ 
ପାଇଥିଲି      ଡଃ ତନG ୟ କବି    ୩୩୧ 
ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ   ସେରାଜ କୁମାର େଜନା   ୩୩୩ 
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ମା ବରାଳୀ      ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ    ୩୩୫ 
ଜୟ ଶ�ୀଗେଣଶ     ସମ�ଜିତ ପାତ�     ୩୩୭ 
ଗୁରୁ       େସୗମ�ରtନ ପାଲ   ୩୩୮ 
ସj�ାେର େମା ଗ�ାମ    ଯଚିD�  ସ�ାଇଁ     ୩୩୯ 
ଶିxକ      କମଳ େଲାଚନ ମଲିA କ   ୩୪୧ 
ଝରାେଶଫାଳୀ ମଁୁ     ଗୁେ�ଶ�ର ଚାD    ୩୪୩ 
ଭିନr  ଏକ େଗାବିDଚD�     ରମାକାy େସଠ    ୩୪୫ 
ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି     ସG �ତିରtନ ବାରିକ   ୩୪୭ 
ଚାଷୀଭାଇ      ପି ପୁରବୀ ମହାyି    ୩୪୯ 
ବାସର େଶଯ     େହମy୍ ନାଏକ    ୩୫୧ 
କୁରୁେxତ�       ପରମାନD ରାଜହଂସ   ୩୫୩ 
अଡୁଆ ସତୂା     ହାସ�ମୟୀ ରାଜ    ୩୫୫ 
ମନ ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକ ଦିଲିପ କୁମାର ତି� ପାଠୀ   ୩୫୭ 
ଗୁରୁ ସବୁଠୁ ଉ|�� େର    ସେyାଷ କୁମାର ନାୟକ   ୩୫୯ 
ଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀ     ସୁବ� ତ କୁମାର ଗିରି   ୩୬୧ 
ମାଆର ପଣତ     ଜନG ଜୟ ନାୟକ    ୩୬୨ 
କୃଷକ ଭାଇ      ମହzଦ ହନିଫ୍ ସାହା   ୩୬୫ 
େଗାମାତା      ଉ`ମ ମହାପାତ�     ୩୬୭ 
କେରାନା ଯୁ|     ସେରାଜିନୀ ମିଶ�    ୩୬୯ 
ଦିଦି ତୁ େଫରିଆ     ଶରତ କୁମାର ନାୟକ   ୩୭୨ 
ଉଆଁସୀ କନ�ା     ସେyାଷ ପ)ନାୟକ   ୩୭୪ 
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ଭ~ା ହୃଦୟ     ଜଗବjୁ ସାହୁ    ୩୭୬ 
େହ ପାଥ�ସାରଥୀ     ମେନାରtନ ସୁରୁଜାଳ   ୩୭୮ 
ସାଉଁଟା अତୀତ     ପ��ାଭାରତୀ ପାଣି    ୩୮୦ 
ଭୃଣ       ବାଲାଜୀ େସଠୀ    ୩୮୩ 
ଶାରଦୀୟ ମା ଦୁଗ�ା    अମରନାଥ ବାରିକ   ୩୮୫ 
ବୁଢ଼ା ବଳଦ      ଭରତ ଧରୁଆ    ୩୮୭ 
ଏଇ େମାର େଛାଟ ଗଁା    ଆେଲାକ କୁମାର ସାହୁ   ୩୮୯ 
େଭାଳାନାଥ      ବାବାେଶଖର େବେହରା   ୩୯୩ 
ସଖା       ନବୀନ କୁମାର ପଧାନ   ୩୯୫ 
ପଥିକ ମଁୁ କି ପଥର    ଶାyନୁ କୁମାର ରାଉତ   ୩୯୬ 
ମୃତୁ�ର ଆଲି~ନ     ପ�ଶାy କୁମାର ପ�ଧାନ   ୩୯୮ 
ଗୁରୁ ଆଶିଷ      ପୁ�ଲତା ସାହୁ    ୩୯୯ 
ଯଥା ପବୂ�ଂ ତଥା ପରଂ    ଜଗନr ାଥ ରଥ    ୪୦୧ 
ପାଦଚିହr       ପ�ଶାy କୁମାର ମହାyି   ୪୦୨ 
ରxାକର ମହାବାହୁ    ହେରରାମ ପsା    ୪୦୪ 
ପରମବjୁ      େରାହିତ େସଠୀ    ୪୦୬ 
ତୁମ ଇ�ା ପ"ୂ� େହଉ    ଶରତ ଚD�  ଜାଲି    ୪୦୮ 
ଗୁରୁ ସzାନ     अଲିଭା ସାହୁ    ୪୧୦ 
ପୁअଟିଏ ହୁअyି କି?    ଦମୟyୀ େଜନା    ୪୧୧ 
ସରକାର ଆସିଛି     ପ"ୂ�ମା େଲ+ା    ୪୧୩ 
େଖାଜୁଛି ମଁୁ      ଶ�|ାtଳୀ ପsା    ୪୧୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     10 

ମାୟା ସଂସାର     ପ�ମିଳା ଦାସ    ୪୧୭ 
େପ�ମର अନ�ନାମ ଯ�ଣା   ଗେଣଶ ଦାସ    ୪୧୯ 
अଭିମାନ      ସତ�ବ�ତ ସାହୁ    ୪୨୧ 
େଫରିଗଲ ତୁେମ     ସୁଶାy କୁମାର ଧଳ   ୪୨୩ 
ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର     अନy ପେଟଲ    ୪୨୫ 
ଏ ସୃ�ିକୁ ରxାକର    ଭାରତୀ ସାହୁ    ୪୨୬ 
େପ�ମଭିଜା ରାତି     ନମିତା ତାsି    ୪୨୮ 
ସ�ାଧୀନ ଭାରତ     ରାେଜD�  େବାଡ଼କିଆ   ୪୩୦ 
ପୁbକ      ନିରtନ ସାହୁ    ୪୩୨ 
ବାଳୁ~ା ପୁअ     ଜଗଦୀଶ ସାହୁ    ୪୩୪ 
ପ�ତିବି�      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼   ୪୩୫ 
ଆଜି ବି ସବୁଠି     ରାଜ କିେଶାର ସ�ାଇଁ   ୪୩୬ 
ଜୀବନଟା ଯଦି ମରୁଭୂମି    ଶିରିଶ ଚD�  ପ�ଧାନ   ୪୩୮ 
अଧିନ      ଛବିରାଣୀ ପତି    ୪୩୯ 
ଗରୀବ      ସୁଶିଲ୍ କୁମାର ପାଣି   ୪୪୧ 
ଆଧୁନିକ ନୀତି     ଡ�ରୁଧର ଦାଶ    ୪୪୨ 
ସାଧୁତ�  ଓ ଧମ�     ଲିଟୁ ନାୟକ     ୪୪୪ 
ଜୀବନର ଗାଡ଼ି     ସଯୂ��କାy ମଲିA କ    ୪୪୫ 
କାହାକୁ କହିେବ...     ଚି`ରtନ େବେହରା   ୪୪୭ 
ଗୁରୁଭhିର ଫଳ     अନାମ ଚରଣ ସାହୁ   ୪୪୯ 
କୃଷକ      କାହr }ଚରଣ ସାହୁ    ୪୫୧ 
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େଲେଖ ମଁୁ କବିତାଟିଏ    ସେବ�ଶ�ର ସାହୁ    ୪୫୪ 
ମହାଶhି ସତ�     େବୖଦ�ନାଥ ପsା    ୪୫୬ 
ନୀଳାଚଳ ଦିअଁ     ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ   ୫୪୮ 
ଆଇନା      ପ+ଜ କୁମାର ମାହାନା   ୪୬୦ 
अ+ୁେରାଦ୍ ଗମ୍     ବିକାଶ ଚD�  ଧୁ~ିଆ   ୪୬୨ 
ଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣ     ହୀରାବତୀ ପାତ�     ୪୬୪ 
ଗୁରୁ ଶିଷ� ପ�ତି     ରାେଜD�  ସାମଲ    ୪୬୬ 
ରxା ବjନ      ପ�ଭାତୀ ମହାପାତ�     ୪୬୯ 
ନିଆରା ଉପନ�ାସ    ସଂଜୀବ ଦାସ    ୪୭୦ 
ମଁୁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି   ଶିଶିର କୁମାର ପsା   ୪୭୧ 
ବିନତୀ      ଖେଗD�  ପାତ�     ୪୭୩ 
ଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉ   ଡା େସୗମ�ରtନ ମିଶ�   ୪୭୫ 
କାହାଣୀ କୃଷକର     ରtନ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ  ୪୭୭ 
ନୀରବତା      ସୁଶ�ୀ ଆରତି ପ)ନାୟକ  ୪୭୮  
ନାରୀ       ନବନୀତା ଚକ�ବ �̀ୀ   ୪୮୦ 
ପ�କୃତିର କରାଳ ରୂପ ବନ�ା   େକୖଳାଶ ଚD�  ସାହୁ   ୪୮୧ 
ଗୁରୁ ଦିବସ      ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼    ୪୮୪ 
େପ�ମ       ଜୟy କୁମାର ସାହୁ   ୪୮୫ 
େମାର ପରିଚୟ     ଦୀପକ ଷଡ଼~ୀ    ୪୮୭ 
େସ କଥା େସ ବ�ଥା    अଭିମନୁ� େବେହରା   ୪୮୮ 
अଜଣା ବ�ାଧି     ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ    ୪୮୯ 
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କାହ[କି ଏଭଳି ଏକ କୃର ସମୟ େଲଖିେଦେଲ 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲାଣି ଦୀଘ� ପDର ବଷ�ର 

ଯାତ� ାପେର ବି ଆଜି େଯେତେବେଳ େକହି ବjୁ େଫାନ କରି କହୁଛyି 

େଯ ଆପଣ ଏହି ପତି� କା ପ�କାଶନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାସାହିତ� ପାଇଁ 

ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛyି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବି ଯା’େହଉ ଆହ� ାନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     17 

ନିଜ ଲx�େର ସଫଳ େହଉଛି, କିk ଦୁଃଖ େହଉଛି େଯ ବ �̀ମାନ ସୁ|ା अେନକ ବjୁ 

ଜାଣିନାହାyି ଆହ� ାନ ବିଷୟେର ଏହା ଆମ ସମb+ର ସାମଗି�କ ଦାୟିତ� , ଆେମ ଆହ� ାନ 

ଇ-ପତି� କାକୁ ବହୁଜନ ବିbାରୀ କରିବା ଆଉ ସମେb େକମିତି ଏହି ପତି� କାକୁ ପଢ଼ିେବ ତାହା 

ସୁନି�ିତ କରାଇବା 

 ଆପଣ+ ଗi, କବିତା, ପ�ବj ଏହି ପତି� କାର ପୃ-ା ମsନ କରିେଦେଲ ଆପଣ+ 

ଦାୟିତ�  ସ ୂ"� େହଉନାହ[ ଏହା େକମିତି अଧିକରୁ अଧିକ େଲାକ ପଢ଼ିେବ ତାହା ସୁନି�ିତ 

କରିବା ଦାୟିତ�  ମଧ� ଆପଣ+ର ନିଜର ବjୁ, ପରିଜନ+ୁ ଏହି ପତି� କା ବିଷୟେର 

ଜଣାk େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଏହା ବିଷୟେର େଲଖିେଲ, ପ�ସାର କେଲ ହ[ अଧିକ େଲାକ 

ଆପଣ+ େଲଖାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇେବ 

 ପ�େତ�କ ମାସେର अନୁ�ନ ଶେହ ଜଣ େଲଖକେଲଖିକା ଆହ� ାନକୁ େଲଖା 

ପଠାଉଛyି ଯଦି ପ�େତ�େକ अନୁ�ନ ଦଶ ଜଣ+ୁ ଏହି ପତି� କା ପଠାyି, ତା େହେଲ ଏହା 

ଆହୁରି अଧିକ ବିbାରଲାଭ କରyା ମେନ ରଖk, ଏହି ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ%, ଏବଂ 

ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ େକୗଣସି ପ�କାର ଖu� କରିବାକୁ େହବନାହ[ େତଣୁ ଆପଣମାେନ ଏତିକି 

କରିେବ େବାଲି େମାର ଆଶା ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନ+ୁ ଉପହାର େଦଉଛି, େସେ��ର 

ମାସର ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

 ଧନ�ବାଦ 

 

 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ 

 ପ�ତି-ାତା-ସ ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ 

ବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକବ�ାଘ� ସାମ�ାଜ�ର ନୀଳ ଆେଲାକ    
ଆେଲୟା- 

 ସଂj�ାପେର ବାହରକୁ ବୁଲିଯିବାଟା େସମାନ+ର अଭ�ାସ 

େହାଇଯାଇଥିଲା। ବjୁମାନ+ ସେ~ ଗପେର ସମୟ ସହଜେର 

ବିତିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ େସହି ଗପଟା କଫିହାଉସେର ବସି ଗରମ କଫି 

ପିଇବା ସମୟେର େହାଇଯାଏ। ଦିନ ଧଳିୂେର ମିଶିଗଲା ପେର 

ସଂj�ାେର କଫି େକମିତି ଉଷୁମ େହାଇଉେଠ। ଝଡାଝଡି େହାଇଗଲା 

ପେର ମୁହୁ �̀ଗୁଡାକ ପୁଣି ନୂଆ େହାଇଯାଆyି। ଏମିତିଆ ତର~ାୟିତ, 

ଧମୂାୟିତ କଫି ପିଇବାପାଇଁ େସମାେନ କଫିହାଉସେର ଭିଡ ଜମାyି। 

 େସେତେବଳକୁ ହଲ ଭିତେର ବହୁତ ଧଆୂଁ େହାଇଗଲାଣି। अେନକ 

େଲାକ ସିଗାେରଟ ଟାଣୁଛyି। କଫି ସହ ସିଗାେରଟ ଟାଣିବାକୁ କିଛି+ୁ 

ଭଲ ଲାେଗ। ବହୁତ େଲାକଥିବା ଏମିତି ଏକ ଧଆୂଁଳିଆ ଯାଗାକୁ 

ଆସିଗେଲ अେନକ କଥା ମନକୁ ମନ ବାହାରି ଆେସ। ତାପେର କଥାର 

ଖିअ ଲମି� ଲମି� ଯାଏ। େସଦିନ ଆ�ାେର ସମେb ଜଲଦି ଏକାଠି 

େହାଇଯାଇଥିେଲ। କଥାଟା ଆେଲୟା ଉପେର ଆର� େହଲା। ପାଓଲି 

ନିଜର अନୁଭୂତି କହୁଥିେଲ। କିk ତା+ କଥାକୁ େଦବଶ�ୀ େମାେଟ 

ମାନିେଲ ନାହ[।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     20 

“ଆେଲୟା, ତୁେମ କହୁଛ ଆେଲୟା ନାହ[। ତା ମାେନ ତୁେମ େମାେଟ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟକୁ 

ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନା|” ପାଓଲି େଜାରେର ମୁs ହଲାଇେଲ ତା+ର ବାଳ ହିମାଳୟାର 

ଚଉଁରୀଗାଈ  ଲା~ୁଡର ଚଉଁରୀ ଭଳି ଏପଟ େସପଟ େହଉଥିଲା ଗଛେର ଚେଢଇମାେନ 

ବସା ବjିଲା ପରି अେନକ ରହସ� ତା+ ମନେର ବସା ବାjିଥିଲା ଆଉ େସଉଠୁ କିଚିରି 

ମିଚିରି କରୁଥିଲା  

 अନ�ମାନ+ କହିବାର କଥା େହଉଛି ଆେଲୟା ନାହ[ କିk ପାଓଲି େସମିତି 

କଥାଟାକୁ ମାନିେବ ନାହ[ େସ ମନେର ଦୃଢ କିଏ ଖାଲି ମୁs ହଲାଇେଦେଲ ନିଜ ଜିଦିରୁ 

ଟଳିଯିେବ ନାହଁ ତା+ ପାଖେର ଆେଲୟା ବିଷୟେର अେନକ ତଥ� ଥିଲା ଆେଲୟା 

ନି�ିତ ଭାବେର अଛି 

 ତୁେମ ନୀଳ अେଲାକ କଥା କହୁଛ ତ?  େଦବଲ କହିେଲ 

 ପାଓଲି ମୁs ହଲାଇେଲ ଆଉ ସପନ ଦାସଗୁ�ା+ ଆଡକୁ अନାଇେଲ ସପନବାବୁ 

ଏକ ଆ�ଯ�� ମଣିଷ, अନ�ମାନ+ଠାରୁ ସଂ ୂଣ� ଭିନr   ସପନବାବୁ ଏକ ଆବି�ାରକ ଭଳି 

େସ ସବୁଆେଡ ଘୁରି ବୁଲୁଥିେଲ େକଉଁଠି େକେବ gିର େହାଇ ବସିପାରyି ନାହ[ 

ଜୀବନଟା ତ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ େସ େକଉଁଠି अଟକି ରହିେବ େବାଲି ଭାବୁଥିେଲ? ଜୀବନ 

अଯଥାେର ବ�ଥ� େହବ ଦିଗବଳୟେର ନୂଆ ସବୁଜ ର~ େଦଖିେଲ ତା+ ରh ଭିତେର 

अମ�ଜାନବାହୀ କଣିକାଗୁଡିକ େଯମିତି ଉଲକା ଭଳି ଛୁଟyି ମନ ଭିତେର ଏକ ବାତ�ା 

େବାହିଯାଏ େସ ବହୁତ ଉ�ାହିତ େହାଇ ଉଠyି ତା+ୁ अନି�ିତର ଡାକ ଶୁଣାଯାଏ 

ସବୁେବେଳ କାନ ପାଖେର କିଏ ନା କିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥାଏ ଆଉ ତା+ୁ ଜଲଦି ଚାଲ, 

ଜଲଦି ଚାଲ େବାଲି କହୁଥାଏ େକେତ େଲାକ ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି 
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େଭଟଣା େହାଇଛyି ବା ଦିଗହରା େହାଇ ନିେଖାଜ େହାଇଛyି େସ ଏକ ଭିନr  ଡାକ 

ନିଜର ଭିତେର ନିଜକୁ ଡାକିବାର ଶ� ଶୁଣାଯାଏ ଦିଗ�ଳୟ ପେର ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ 

ମନକୁ ମନ ବାହାରିଆେସ େତଣୁ ପାଓଲି ସପନବାବୁ କିଛି କହିେବ େବାଲି ଆଶା 

କରୁଥିେଲ ଆେଲୟା େଯ ଏକ ଭିନr  ଆେଲାଚନା ସପନବାବୁ କିk ଚୁପଚାପ ବସି ପାଓଲି 

ଆଉ अନ�ମାନ+ୁ େଦଖୁଥିେଲ  

 ଏେବକାର ଶୁଣା ଦୁନିଆେର ତଥାପି କିଛି अଜଣା ଜିନିଷ अଛି अନ�ମାନ+ ପାଇଁ 

େନଳି ଆଲୁअ େଯ अଜଣା ବିଷୟ- ପାଓଲି କହିେଲ  

 କିଛି ବିସGୟର ଶ�, अନି�ିତତା ଭରା କାହାଣୀ ବା ଆଉ କିଛି अସ�ାଭାବିକ କଥା 

ଶୁଣିେଲ କିଛି ବାଧା ନମାନି େସଇଠାକୁ ଛୁଟି ଯିବାକଥା ଆଉ କଣ କହୁଛyି ସପନବାବୁ- 

େଦବଲ କହିେଲ େସ ଭାବୁଥିେଲ ଏମିତି ଏକ अଶୁଣା ବିଷୟ ଉପେର ସପନବାବୁ ନି�ୟ 

ନିଜର ମତ ରଖିେବ  

 ସପନବାବୁ କିk କିଛି କହିେଲନି ଟିକିଏ ହସିେଲ ଆଗର ଦୁନିଆେର अେନକ 

ଆବି�ାରକ ଥିେଲ ଏେବ େକଉଁଠି କଁା ଭଁା େଦଖା ଯାଆyି ସବୁକଥା ତ ଆଜି ନଖ 

ଆଗେର ମିଳୁଛି ଏହା ଭିତେର अନି�ିତ ଦୁନିଆ େକଉଁଠି अଛି େଖାଜିବା କାଠିକର ପାଠ 

ନିଜ ଭିତେର अେନକ ତ��ମା କରyି େସ କିk କିଛି କହିେଲନି େନଳି ଆଲୁअ 

ତା+ପାଇଁ କଣ अଜଣା अଶୁଣା ବିଷୟ ନୁେହଁ ?  

 ପାଣି ଭିତେର େନଳି ଆଲୁअ ଆଉ େସଇଟା ପାଣିେର ଜଳୁଛି ନିଆଁ ପାଣିେର 

ଲିଭୁନି କି ଚମ�ାର- େଦବଲ େକହି ନକହୁଥିବାର େଦଖି କହିଚାଲିେଲ  

 ପାଓଲି+ ମୁହଁ ଉ��ଳ େହାଇଉଠିଲା େଦବଲ ତା+ କଥାଟା ଠିକ ଠଉରାଇଛyି 
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କିଛି ଜାଣିବାକୁ ତା+ର ଇ�ା अଛି ସପନବାବୁ ଆଉ अନ�ମାେନ ମୁs ହଲାଇେଲ 

େତେବ େଦବଶ�ୀ+ ମୁs ହଲାଟା େଜାର ଥିଲା େସଇଟା କିk କଥାଟା େମାେଟ ଗ�ହଣ 

କରୁନଥିବା ମୁsହଲା ସୁDରୀ େଦବଶ�ୀ ସବୁ କଥାେର ବହୁତ ଲ�ା ଲଜିକ େଖାଜyି अତି 

ଆଧୁନିକା ତରୁଣୀ େଦହେର ଶାଟ� ଆଉ ପ�ା  ପାଦେର ପତଳା ଚପଲ ଓଠେର 

ସିଗାେରଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସିଗାେରଟ ବିନା ତା+ ମୁsକୁ କିଛି ଭାବନା ଆେସନା େସ 

ଏକ ଲ�ା େଢାକ ନିअyି, ଧଆୂଁକୁ ଫୁସଫୁସେର କିଛି ସମୟ ଜାକି ରଖyି ତା+ ମୁହଁଟା 

ତାଜା େହାଇଉେଠ  

 େଦବଶ�ୀ ଏେବ ଏକ ଲ�ା େଢାକ େନେଲ ନାକ अଗେର ଏକ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ େପାକ 

ଚାଲୁଥିଲା ଭଳି ସିଗାେରଟର ନିଆଁଟା ଦିଶୁଥିଲା େସ ଫୁ ଫୁ କରି ଧଆୂଁ ବାହାର କେଲ 

ତା+ ମୁହଁରୁ ତାପେର ଧଆୂଁ େଗାଲ େଗାଲ ଚ¡ର କାଟି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପାଓଲି େସଇ 

ଧଆୂଁକୁ କିଛି ସମୟ अନାଇ ରହିେଲ ଧଆୂଁଟା ଟିକଏ ଉପେର ଧିେର ଚଉଡା େହାଇ 

ମିଳାଇଗଲା ପାଓଲି+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା+ କଥାକୁ େଦବଶ�ୀ ଏମିତି ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡାଇ 

େଦଉଛyି ସବୁକିଛି ଧଆୂଁଭଳି ହାଲୁକା କରିେଦଉଛyି କିk ପାଓଲି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ 

େଦବଲ ପଚାରିେଲ  

 ଆେଲୟା କଥା ତ ଜାଣିନି କିk େକଉଁଠି ପାଣିର ନୀଳ ଆଳୁअ କଥା ପଢିଛି ଆ�ା 

ଯାଗାଟା େକଉଁଠି? 

 ଏଇ ସୁDରବନେର ସୁDରବନେର ଆେଲୟା अଛି ସବୁଆେଡ ଆେଲୟା - 

ପାଓଲି ବଡ଼ ଉ�ାହିତ େହାଇ କହିେଲ 

 େଦବଶ�ୀ+ର ଆେଲୟା କଥାକୁ ବିଶ�ାସ କରିବାକୁ େମାେଟ ମନ େହଉନଥିଲା 
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କଥାଟା ନି�ିତ ଭାେବ ଉ¢ଟ ମନର ସୁDରବନର ତଳ अ�ଳ ଗୁଡାକେର କାେଳ 

ଆେଲୟା ମିେଳ? େବକାର କଥା କିଛି ନାହ[ ଏମିତି ଏକ ଧଆୂଁଳିଆ ଯାଗାେର କିଏ ଧଆୂଁକୁ 

ବିଶ�ାସ କରିବ  

 ତୁେମ ସତେର ଏକ ବଡ଼ ଖବର େନଇ ଆସିଛ? ଯାହାକୁହ ସବୁେବେଳ ତୁମ ପାଖେର 

କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଥାଏ- େଦବଲ ପୁଣି କହିେଲ 

 ଆେଲୟା କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ପ�ଥମେର ଆ�ଯ�� େହାଇଯାଇଥିଲି କିk େଲାକମାନ+ 

ବିଶ�ାସ େମାେତ ଆେଲୟା ପାଖକୁ େଯମିତି ଟାଣିେନଲା ସଜନାଖାଲିର େଦବୁଦା ନିଜ 

अନୁଭୂତି େଲଖିଛyି ଆେଲୟା ସତେର अ¢ୂତ ଆଲୁअ େମାେଟ ଭାବି େହଉନଥିବା 

ଆଲୁअ- ପାଓଲି କହିେଲ    

 େଦବଶ�ୀ ଭାବୁଥିେଲ ପାଓଲି ପ�କୃତ ଆେଲୟାର ଯାଗାକୁ ଯାଇନାହାyି ଆଉ େସମିତି 

କିଛି ଚମ�ାରୀ ଘଟଣା ନିଜ ଆଖିେର େଦଖିନାହାyି କିଛି େବକାର ମନଗଢା 

କାହାଣୀମାନ ସାଧାରଣ ଲାଇେବ�ରୀେର ପଢିଛyି କିଛି ମଫସଲି େଲାକ+ अନୁଭୂତି 

ଶୁଣିଛyି କଥାଗୁଡାକ अବାyର କାନକୁହା କଥା ଧିେର ପ�କୃତ ସତ ବା+ିଦିଏ େସଥିରୁ 

अସ�ବ ଆକାରମାନ ବାହାରି ଆେସ େଦବଶ�ୀ ନିେଜ ଏପଯ��y ଏମିତି କଥା ଆଉ 

କାହାଠାରୁ ଶୁଣିନାହାyି େକହି େଦବଶ�ୀ+ ଆଗେର ଏମିତିଆ କଥା କହିବାକୁ ସାହାସ 

ଜୁଟାଇ ନାହାyି ସବୁ ଉ¢ଟ କiନା େଦବଶ�ୀ+ର ଲଜିକ ଆଗେର ହାର ମାନିଯିବ େସ 

ମୁs ହଲାଇେଲ  

 େଦବୁଦା? େଲାକଟା କିଏ?- େଦବଲ ପଚାରିେଲ 

 ଏକ ମାଛ ଧରୁଥିବା େକଉଟ ନିଜ ଡ~ାେର ସବୁଆେଡ ବୁଲିଛyି ସୁDରବନର 
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ସବୁ େକାଣ ତା+ ନଖେର େସ ନିଜ अନୁଭୂତି େଲଖିଛyି - ପାଓଲି କହିେଲ ତା+ 

ଆଖି ସମb+ ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲା  

 ଏେଣ େଦବଶ�ୀ ଆଉ ଏକ ଲ�ା େଢାକ ସିଗାେରଟ ଧଆୂଁ ଫୁସଫୁସକୁ ଟାଣିେନେଲ 

ତାପେର େରଳ ଇଁଜିନର ଛୁକଛୁକ ଧଆୂଁ ବାହାର କଲାଭଳି ନାକରୁ ଧଆୂଁ ବାହାରକେଲ 

େସ ପାଓଲି+ ଆଡକୁ ନअନାଇ ହଲର କା£କୁ अନାଇଥିେଲ ତା+ର ଏମିତି ନି�ୃହ 

ବ�ବହାର େଦଖି ପାଓଲି+ ମନଟା ଦବିଗଲା େଦବଶ�ୀ ଭାବୁଥିେଲ ନିଜ ମତାମତ 

ନରଖିେଲ କଥା ଜମିବନି ପାଓଲି+ର ମେନ େହଉଥିଲା େଦବଶ�ୀ+ୁ କଥାଟା ଭଲ 

ଭାବେର ବୁଝାଇବା ଦରକାର େଦବଶ�ୀ ସାହିତ�, ସଂ9ୃତିେର ଋଚି ରଖୁଥିବା ତରୁଣୀ 

ତା+ୁ ସାହିତ�ର अତି ଜଟିଳ ବିେଶ�ଷଣ ଭଲ ଲାେଗ େସମିତି କି�� ବଣ�ନା କେଲ 

େଦବଶ�ୀ ହୁଏତ କଥାକୁ ଭଲଭାେବ ଶୁଣିେବ ନେହେଲ େସମିତି ତା+ କଥାଗୁଡାକ 

ପବନେର ମିେଳଇ ଯିବ େତଣୁ େଦବଶ�ୀ+ ନାମେନେଲ େଦବଶ�ୀ अନାଇେବ  

 “େଦବଶ�ୀ, ନାଲି ହଳଦିଆ ଗାଢ ତର~ାୟିତ େରଖା େଯେତେବେଳ ସବୁଜ ପ)ୀ 

ଉପେର ବୁଲିଯିବ େସେତେବେଳ କiନା ବାହାରର अେନକ ଚିତ�  ଫୁଟିଉଠିବ ଜେଣ ଯଦି 

କହିବ ଲ�ା ଗାଢ ନାଲି ବାଦାମୀ ର~ ଜ~ଲେର ନାହ[,  ତାେହେଲ ତ ସିଏ େକେବବି 

ଆେଲୟା କଥା ଭାବିପାରିବନି ଯଦି କହିବ ପାଣିର ର~ ଏକ ଯାଗାେର ଗାଢ ନୀଳ ଆଉ 

ସବୁଜ େହାଇ ନ ପାେର, େତେବ େସ ଆେଲୟା କଥା େମାେଟ ଚିyା କରିପାରିବନି 

ଆେଲୟାର ଆଲୁअ ତ େସମିତିଆ ଭାବି େହଉନଥିବା ଯାଗାେର ଜଳି ଉେଠ”- ପାଓଲି 

ଏତିକି କହି ରହିଗେଲ  

 ଏେଣ େଦବଶ�ୀ+ ମୁs େଜାରେର ହଲୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି େଦହେର ଏକ �ି� ~ 
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ଲଗାଇ ମୁsକୁ େଯାଡାଯାଇଛି କେ¥ଇେର ଚାବି େଦଇଦିअ, ତାପେର ମୁsଟା େସମିତି 

ହଲୁଥିବ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହ[, କହିବାକୁ କିଛି କଥା ନାହ[ ପାଓଲି 

ଭାବିେଲ େଦବଶ�ୀ+ ଏଇଟା ବଦଭ�ାସ ନିଜ ମନକୁ ମଧ� କଳଭଳି କରିେଦେଲଣି େସ 

ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଯିବାକୁ େମାେଟ ବାଟ ନାହ[   

 ଆେଲୟା ନାହ[ କିଛି େସମିତି ତଥ� ନାହ[ ସାଇ ିଫିକ େହବା ଦରକାର କିଛି 

ରିସu� େପପର ପବିA ଶ େହବା ଦରକାର େକହି େବୖ�ାନିକ ଏପଯ��y ଆେଲୟା अଛି 

େବାଲି କହିନାହାyି େଦଶ ବିେଦଶର େବୖ�ାନିକ ଆଉ କି� ଟିକମାେନ ଏହାକୁ ତ��ମା 

କରିବା ଦରକାର ତାପେର ଯାଇ ବିଶ�ାସ କରାଯାଇ ପାରିବ – େଦବଶ�ୀ କହିେଲ ଏେତ 

ପେର 

 “ତୁେମ ଏମିତି ସବୁକଥାକୁ ଭୁଲ େବାଲି କହି ପାରିବନି अେନକ େଲାକ ଆେଲୟା 

େଦଖିଛyି େଦବୁଦା अେନକ େଲାକ+ ନାମ େନଇଥିେଲ ସମେb ଆେଲୟା 

େଦଖିଛyି”- ପାଓଲି+ କ¦େର ସାମାନ� େxାଭ ଥିଲା େହବାଟା ସ�ାଭାବିକ  

 ମଣିଷ ସବୁେବେଳ ଏକଦମ ନାକସିଧା ଚାଲିବା କଥା ଭାବିେଲ ଗଁା ଦାs ରାbା କଥା 

ଭାବି ପାରିବନି ସହର ଛଡା अନ� ଯାଗାେର ମଧ� େଲାକ ରହୁଛyି, କିଛି ଭିନr  ଭାବେର 

ଦୁନିଆକୁ େଦଖୁଛyି େସମାନ+ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ େବାଲି କହି େହବନି- େଦବଲ 

କହିେଲ    

 େଦବଶ�ୀ ଟିକିଏ ହସି ମୁs ହଲାଇେଲ େସ ଏହାକୁ ଠିକ ଯୁhି ଭାବୁ ନାହାyି 

ପାଓଲି େଦବଶ�ୀ+ୁ େଦଖି ଭାବୁଥିେଲ କଣପାଇଁ େଦବଶ�ୀ େମାେଟ ନିଜକୁ ସହଜ 

କରୁନାହାyି ଆଉ अଲଗା ଭାବନାକୁ ସଂ ୂଣ� େହୟ କରୁଛyି  
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 େବୖ�ାନିକମାେନ ଏପଯ��y ଆେଲୟା କଥା କହିନାହାyି େବାଲି େସଥିେର କିଛି ତଥ� 

ନାହ[ େବାଲି କହିବା ଭୁଲ େହବ- ପାଓଲି ନିଜ ମତ ରଖିେଲ  

 ଏପେଟ େଦବଶ�ୀ ପାଓଲି+ୁ ନ अନାଇ ହଲର କା£କୁ अନାଇେଲ ର~ ଫିକା ପଡି 

ଆସିଲାଣି ତା+ୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେର କଣ ପାଓଲି+ ମନରୁ ସହରର ଚାକଚକ� ଆଉ 

ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ପଢା ଯାଉଥିବା ତ`�ମାନ ଗଁା ମାଟିର ଧିଳି ଲାଗି ଫିକା େହାଇ 

ଆସିଲାଣି?  େସ ନିଜ ଭିତର କଥା ପାଓଲି+ୁ କହିେଦବାକୁ ଠିକ ଭାବିେଲ ତା+ ମୁs 

ପାଓଲି+ ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲା  

 “ପାଓଲି ତୁେମ ତୁମ ବିଶ�ାସର କଥା କହିଚାଲ େହାଇପାେର େସଥିେର କିଛି 

େବୖ�ାନିକ ଭି`ିଭୂମି ଥାଇପାେର କିk କିଛି ଭଲଭାେବ ନବୁଝି ମଁୁ େମା ବିଚାରେର ଆଜି 

ପରିବ �̀ନ କରିବିନି କିଛି ମେନକରନା ତୁେମ କହିଚାଲ”- େଦବଶ�ୀ କହିେଲ େସ 

ନିଜ କଥାକୁ  ସିଧା କୁହyି अନ�ର ଭାବନା ତା+ ପାଖେର େଗୗଣ ତଥାପି ବି ନିଜର 

अyର~ ବାjବୀ ପାଓଲି+ କଥାକୁ େସ ସିଗାେରଟର ଫୁ+ାେର ଉଡାଇ େଦବାକୁ ଚାହୁଁ 

ନଥିେଲ େସ ସିଗାେରଟକୁ ତଳୁଆ କରିେଦଇଥିେଲ ପାଓଲି ଖରାପ ନଭାବk କିk 

ତା+ ମୁsଟା ତା+ ବିଚାରସହ ମିଳୁନଥିଲା ନିଜ अଜାଣତେର ଏପଟ େସପଟ 

େହଉଥିଲା  

 ପାଓଲି ଟିେକ ଲ�ା ନିଃଶ�ାସ େନେଲ ତା+ ଛାତି ଭିତରକୁ ଗରମ ପବନ 

ପଶିଯାଉଥିଲା େସଠି େସ କିଛି ହଲଚଲ େହଉଥିବା अନୁଭବ କରୁଥିେଲ େଦବଲ କିk 

କିଛି କହିେଲ 

 ଆେଲୟା ଥାଇପାେର େଦବଶ�ୀ ସୁDରବନେର ଏେତ େଲାକ େଯ କହୁଛyି 
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ପାଓଲି+ ଆଖି େଦବଶ�ୀ+ ଆଡକୁ ଟାଣି େହାଇଗଲା େଦବଶ�ୀ+ର ମୁହଁେର ସାମାନ� 

ହସ ଥିଲା ତା+ର େଛାଟହସ ବଡ଼ ମଧୁର ଲାେଗ ଆଖି ସାମାନ� ଟାଣି େହାଇଯାଏ 

େଦବଶ�ୀ+ର अେନକ ଭଲଗୁଣ अଛି େସ ନିଜ ସା~ମାନ+ୁ େକେବବି अପମାନିତ 

କରିବାକୁ ଚାହାyିନି କିଛି ଯାଗାେର अଜଣାେର ଭୁଲ େହାଇଯାଏ କିk େସ ନିଜକୁ 

ସ�ାଳି ନିअyି ସମb+ର ନିଜର ବ�hିଗତ ମyବ� अଛି ପାଓଲି+ର ମଧ� अଛି 

ପାଓଲି+ ଇେମାସନାଲ କଥାଗୁଡା େଦବଶ�ୀ ବୁଝିପାରyି ମନେର अବଶ� ମାନyି ନାହ[ 

େସଇଟା अଲଗା କଥା ତା+ୁ େକେବ େରାକyି ନାହ[ ଆଉ ପାଓଲି କହିଲାେବେଳ 

ନଦୀଭଳି ନିଜକୁ େବାହିଯିବାକୁ ଦିअyି େକହି ତା+ୁ ନअଟକାଉ ତା+ର ମୁହଁରୁ 

କଥାମାନ ଉ�ୁଳା ବନ�ାପାଣି ଭଳି େବାହିଆସୁଥିଲା  

 ପାଓଲି+ ପାଇଁ ଏେତ ଗାଉଁଲି େଲାକ+ର କଥାେର କଛି ସତ ନି�ିତ ଭାବେର 

अଛି କିk अେନକ अବିଶ�ାସର ଆଖି ତା+ ଉପେର ପହଁରିଗଲାରୁ କଫିହାଉସର ସହରୀ 

ପରିେବଶ ଭିତେର ତା+ େଗାଡ ତଳୁ ମାଟି ଦବିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଏଠି ପ�ମାଣ 

କରିବା ପାଇଁ ପାଖେର ଯେଥ� ଉପାଦାନ ନାହ[ ଏେତ େଲାକ ଆଉ ଏେତ ଆଲୁअ 

ଭିତେର ଗଁାର अବିଶ�ାସନୀୟ ଘଟଣା େକେବ ବି ଘଟିବନି ତଥାପି ନିଜପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ 

ପଡିବ 

 ଆେଲୟା ନି�ିତ ଭାବେର अଛି ଆେଲୟା ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ gାନ अଲଗା अତି 

ନିେରାଳା gାନେର ଆେଲୟା ତ େଦଖାଯାଏ,  ସହରଠାରୁ अେନକ अେନକ ଦୂରେର, ପାଣିର 

ଦୁନିଆେର - ପାଓଲି କହିେଲ  

 ପାଓଲି+ୁ  େକେତେଯାଡା ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ େଡାଳାେର େଦଖୁଥିଲା ଓଠମାନ ଦାyେର 
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ଚିପି େହାଇଯାଇଥିଲା କିଛି+ୁ ଧଆୂଁଭିତେର ପାଓଲି ଏକ ଆ�ଯ�� ଚରିତ�  ଲାଗୁଥିେଲ 

ସୁDରବନ ପାଣିରୁ ଲ§େଦଇ କଫି େଟବୁଲ ପାଖେର ସିଧା ବସିଯାଇଛyି କି କି 

କଥାମାନ ସା~େର େନଇଆସିଛyି ? କଫି ହାଉସେର େକେତ େକେତ କଥା ଆେଲାଚନା 

ହୁଏ ସାରା ଦୁନିଆଟା େଯମିତି କଫି େଟବୁଲରୁ ଆର� େହାଇଥାଏ ଦୁନିଆେର ଏମିତି 

କିଛି ବିଷୟ ନାହ[ ଯାହା ଉପେର ଚu�ା ହୁଏନି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପ�ଶr ନାହ[ ଯାହାର ଉ`ର 

ମିେଳନା ମଣିଷ ମନଟା अ¢ୂତ ସବୁ କଥାକୁ ଜଲଦି ବୁଝିେନଇପାେର ଆଉ କିଛି େଛାଟ 

କଥାକୁ ଜମା ବୁେଝନା ଆଖିେର अେନକ ପ�ଶr 

 ଏେତ ଉ�ୁକ ଆଖି େଦଖି ପାଓଲି+ ସିଧା ଶରୀର ଆଗକୁ ଝୁ+ି ଆସିଲା ତା+ 

କହୁଣୀ କଫି େଟବୁଲ ଉପେର େସ ମୁsକୁ ଆଗକୁ ଲ�ାଇେଦେଲ अନ�ମାେନ ମଧ� 

ତା+ େଦଖାେଦଖି ଆଗକୁ ମୁs କରିେନେଲ େକଇେଯାଡା ଆଖି ଏକଦମ ପାଖକୁ 

ଆସିଗଲା ସେତ େଯମିତି େସମାେନ ନିଜ ଭିତେର କିଛି ଗୁ� ଆେଲାଚନା କରୁଛyି େସ 

କଥାଗୁଡା େକହି ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ 

 

-କ�ମଶଃ- 
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

अଫିମअଫିମअଫିମअଫିମ    
 ପୁअ େଯଉଁ ଦିନ ଆେ¦ଇଲା ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା, 

ମାଆ ବାପାର ମୁହଁକୁ ଚାହ[ ଟିକିଏ ହସିେଦଇ କହିଲା, ପୁअ ଆମର ବଡ 

େହଉଛି। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା, ପୁअ ଦିେନ ଆେ¦ଇ ଆେ¦ଇ ଏରୁsିବj 

ପାଖେର ପହ�ିଗଲା, ମାଆ ବଡ ଉbୁକତାଭରା ନୟନେର अେନଇ 

ରହିଥାଏ, ପିଲାଟି େଯେତେବେଳ ଦୁଆର ବjକୁ ଧରି ଠିଆେହବାକୁ 

େଚ�ା କଲା ମାଆ ଖୁସିେର ଡାକ ପକାଇଲା, କୁଆେଡ ଗଲ, ଆସ 

େଦଖିବ, ପୁअ ଆମର ଠିଆେହବାକୁ େଚ�ା କରୁଛି। ବାପ ଧାଇଁ ଆସିଲା, 

ବଡ ବଡ ଆଖିକରି ପୁअକୁ ଠିଆ େହଉଥିବାର େଦଖିଲା, ମେନ ମେନ 

ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଭାବିଲା, ଏେବ ଠିଆ େହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, େଯତିକି 

େଯତିକି ବଡ େହବ ତାର ଖାଇବା ବି ବଢିବ। ଠିଆ େହବା ଶିଖିଗେଲ 

ପୁଣି ଚାଲିବ, ଚାଲିବା ଶିଖିଗେଲ ବାହାରକୁ ଯିବ। ବାହାରକୁ ଗେଲ 

ପିjିବାକୁ ସାଟ� େପ  ମାଗିବ, ପାଠ ପଢିବାକୁ ମନବଳାଇବ। ଏ ସବୁ 

କରିବାକୁ ଧନ େକଉଁଠୁ ଆସିବ? ଖu� ବଢିଯିବ! ଏତିକି ଟ+ାେର ଏେବ 

ଘର ଚଳୁନି, ଆଗକୁ େକମିତି ଚଳିବ? ବଡ ବିକଳ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ବଡ 

ନିରାଶ ଭରା କ¦େର ପୁअକୁ କହିଲା, ନା'େର ପୁअ, ଠିଆ ହୁअନା, 

ଠିଆେହବା କିଛି ଭଲ କଥା ନୁେହଁ। ଚାଲି ବୁଲି, େଦୗଡି େଖଳିବାକୁ ଏଇ 
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ସଂସାରଟା େମାେଟ ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ! େଯମିତି अଛୁ, ଭଲେର अଛୁ, େସମିତି ସବୁଦିନ 

ଆେ¦ାଉଥା। 

 ବଡଭାଇ େକାଉଠି ଥିଲା େକଜାଣି, ଧାଇଁ ଆସିଲା, ସାନଭାଇକୁ ଠିଆ େହବା ପାଇଁ 

େଚ�ା କରୁଥିବାର େଦଖିଲା। ରାଗ ତମ ତମ େହାଇ ଦଉଡି ଆସି, ସାନଭାଇକୁ ମାରିଲା 

େଗାଇଠାଟାଏ, କହିଲା, ଶଳା, ଭାବୁଛି ଠିଆେହବ! ତୁ ଠିଆ େହବା ଶିଖିଗେଲ େମା େଭଳା 

ବୁଡିଯିବ, େମା ଭାଗ କମ୍ େହାଇଯିବ। ତୁ ବଡ େହେଲ େମାର ଆଦର କମିଯିବ। ମଁୁ ପୁଣି 

େକମିତି ବଡ େହବି? େଗାଟିଏ େଖାଳେର ଦୁଇଟି ଖsା େକମିତି ରହିବ? ଠିଆ େହବାକୁ 

ଯଦି ଆଉ ଥେର େଚ�ା କରିବୁ ଶଳାର େଗାଡ ଭା~ି େଦବି। େସମିତି ଆେ¦ାଉଥା 

ସବୁଦିନ, ଠିଆ େହବାକୁ େକେବବି େଚ�ା କରିବୁନି, ଯଦି ଆଉଥେର ଯଦି ଠିଆ େହବୁ, 

େଦଖିବୁ େମାର ଉଗ�ରୂପ, ଶଳା େତାର େଗାଡ ଦୁଇଟା ଭା~ିେଦବି। 

 ମାଆ ତାର ବାହୁନି କାDିଲା, ବିଚରା ଛୁଆଟା, ତାକୁ େକହି ଠିଆ େହବାକୁ ମଉକା 

େଦଉନାହାyି। େକମିତି େସ ବଡ େହବ? ନିଜ େଗାଡେର ନିେଜ େକମିତି ଠିଆ େହବ, 

େକମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ? ବିଚରା ସବୁଦିନ କଣ ଏଇମିତି ଗୁରୁsୁ ଥିବ? 

 ସମାଜେର ପି ୁଡିପରି ଭୂଇଁେର େର~ୁଥିବା ଏଇ ଗରୀବମାେନ ସତେର କଣ 

ମଣିଷେର ଗଣା ଯାଆyି? ଏଇଠି ଦରିଦ� ତା ଗରୀବର ମାନଦs ନୁେହଁ, ଦରିଦ� ତା େକବଳ 

େଗାଟିଏ େଭାଟ ବ�ା+, ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିେର ଏକ ଟାଣୁଆ େଗାଟି। ଗରୀବ େକବଳ 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମଲୂ�ବାନ େଭାଟ୍। ଗରୀବକୁ ଗରୀବ ରହିବାକୁ ଦିअ, ଗରୀବର 

ପରିଭାଷା େକବଳ ଜାତି, ନି|�ନତା ଗରୀବର ମାପକାଠି ନୁେହଁ। ଜାତି ହ[ ଗରୀବ। େସହି 

ହିସାବ ଚାଲିଛି, କିଏ ପଚାରୁଛି ତୁମ ଘେର ଖାଇବାକୁ अଛି କି ନାହ[? କିଏ ପଚାରୁଛି ତୁମର 
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ଆୟର େସ�ାତ କଣ? େକେତ େରାଜଗାର କରୁଛ, େକମିତି ଖାଉଛ, କଣ ପିjୁଛ, େକମିତି 

ଚଳୁଛ? 

 େକବଳ ଜାତିଆଣ ସାଟ�ଫିେକଟ अଛି ତ ତୁମକୁ େକହି କିଛି ପଚାରିବନି ତୁେମ 

ଗରୀବ କି ନୁେହଁ, ତୁେମ ପାଠ ପଢିଛକି ନାହ[? ଚାକିରୀ ପାଇଁ ତୁମର ଉପଯୁh େଯାଗ�ତା 

अଛି କି ନାହ[। ତୁମ ପାଖେର ଜାତି ପ�ମାଣପତ�  अଛିତ ତୁେମ अତ�y େଯାଗ�, ସବୁ 

କାମପାଇଁ ତୁମ ଠାରୁ अଧିକ େଯାଗ� ଆଉ େକହି େହାଇପାରିବ ନାହ[। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି 

अଛି, ତୁମ ପାଇଁ େଯାଗ�ତାର କିଛି ଆବଶ�କତା ନାହ[। 

 କିk କିଏ ବୁଝାଇ େଦବ ଏଇ େଦଶର xମତାେଲାଭୀ ରାଜେନତା ମାନ+ୁ, ଗରୀବର 

େକୗଣସି ଜାତି ନଥାଏ, ଥାଏ େକବଳ େଭାକ ଆଉ େଭାକର େକୗଣସି ଧମ� ନଥାଏ। 

େଭାକେର େପଟ େଯେତ େବେଳ ଜେଳ େସେତ େବେଳ ମଣିଷ ଜାତି େଦେଖନି, ମDିର କି 

ମସଜିଦ୍ କଥା ଭାେବନି, ଭାେବ େକବଳ ମୁଠାଏ ଭାତ ଆଉ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣର କଥା। କିk 

ଘିअ ମହୁେର ଭାସୁଥିବା ଏଇ େନତାମାନ+ୁ କଣ ଜଣା, େପଟର େଭାକ କଣ, अଲିअଳ 

ସyାନ େଯେତେବେଳ େଭାକେର କାେD, େକେତ ଯ�ଣା ହୁଏ ମାଆର ଛାତିେର, ବଢିଲା 

ଝିअ ପାଖେର େଦହ ଢା+ିବାକୁ େଯେତେବେଳ ଚାରିହାତର ଲୁଗାଖେs ନଥାଏ, अ|� ନଗr 

ଝିअ ଆଗେର େକେତ अପମାନିତ େହାଇଯାଏ ବିଚରା ବାପା, ଲାଜେର ମୁହଁ ତଳକୁ 

େହାଇଯାଏ, ନିଜକୁ ନିେଜ ଧି¡ାର କେର, ନିଜର अପାରଗପଣକୁ ମେନ ମେନ ଗାଳି ଦିଏ। 

କିଏ ବୁଝି ପାରିବ ଏ ଯ�ଣା, କିଏ ବୁଝାଇ େଦବ େସମାନ+ୁ? 

 xମତାର େଲାଭେର ଗରୀବେର େସମାନ+ୁ େକବଳ େଭାଟବ�ା+ ଦିେଶ, ଜାତି 

ଦିେଶ, ଆଉ ଦିେଶ ରାମ ଆଉ ଆଲA ା କି�ା ଯିଶୁ, ଇଟା ପଥରେର ତିଆରି ମDିର, ମସଜିଦ୍ 
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କି ଗୀଜ�ା। େଭାକିଲା अଝଟିଆ ଛୁଆକୁ ମାଆ ଚିମୁଟାଏ अଫିମ େଖାଇେଦଇ ଶୁଆଇ ଦିଏ। 

अେବାଧ ଶିଶୁ ତାର ସୁଧବୁଧ ହରାଇ େଶାଇଯାଏ, ଉଠିକି େକେବ ପଚାେରନି ମାଆ ତୁ 

ଏପରି କାହ[କି କଲୁ, ବରଂ अଫିମର ଗୁଲାମ େହାଇଯାଏ, ପରଦିନ ପୁଣି ମାଆ ପେଛ ପେଛ 

ଧାଏଁ କାଣିଚାଏ अଫିମ ପାଇବା ଆଶାେର। ଆଜି ରାଜନୀତି େସମିତି ଚାଲିଛି, େକେବ 

ଧମ�ର अଫିମ, େକେବ ମାଗଣା ପାଇବାର अଫିମ। ଏଇ अଫିମ ନିଶାେର ଆଜି अଧା 

ଭାରତ ନିଶାଗ�b। ନିଶାଗ�g ମଣିଷର ବୁ|ି ବିେବକ କିଛି କାମ କେରନା, େସ େକବଳ 

େସଇ ନିଶା ପଛେର ହ[ େଗାଡାଇ ଚାେଲ, ଆଉ େଗାଟାଏ େଡାଜ ନିଶା ପାଇଁ। ଏେବ ନିଶା 

େଦବାପାଇଁ ତ अେନକ େଲାକ କିk ଏ ନିଶା ଛଡାଇବ କିଏ? 

 ଗରୀବର କଣା ଚାଳେର ଦିନେର ସଯୂ�� ଦିେଶ, ଆଉ ରାତିେର ତାରା। ବଷ�ା ଦିନେର 

େସଇ ବାଟେଦଇ ଘରଭିତେର ପାଣିପେଶ। ସାତସିଆଁ ଫଟା ଲୁଗାେର ବଢିଲା ଝିअ ଘର 

କଣେର ଲୁଚିବେସ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାେରନି। େଭାକେର େଛାଟ ଛୁଆ େଯେତେବେଳ 

ଡହଳ ବିକଳ େହାଇ କାେD େସେତେବେଳ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁେହଁ ରh ଝେର, 

ନିରୁପାୟ ବାପା ଛାତିେର ସେତ କରତ ଚାେଲ। ନିଜ କପାଳକୁ ନିେD, ନିଜର अପାରଗ 

ପଣକୁ ଧି¡ାର କେର। େହେଲ ନିରୁପାୟ ମଣିଷ େଶଷେର ଦିେନ େବକେର ଗାମୁଛା ବାjି 

ଝୁଲିପେଡ ଗାଆଁ ମୁs ବରଗଛେର। 

 େହେଲ କିଏ ବୁଝାଇ େଦବ ଆଜିର ଏଇ xମତାେଲାଭୀ ରାଜେନତା ମାନ+ୁ, 

େସମାେନ ସବୁ ବୁଝି ବି େକେବ କିଛି ବୁଝି ପାରyି ନାହ[ େଯ, ଗରୀବର ଜାତି ନଥାଏ, 

େଭାକେର ଧମ� ନଥାଏ। ଗରୀବର ନା' େକହି ବାପା ଥାଏ ନା' େକହି ମାଆ ଥାଏ, ଥାଏ 

ଖାଲି ବଡଭାଇ, ଦାଦାଗିରୀ କରି ଲୁଟି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କୁ�ୀରର ନକଲି ଲୁହ େଦଖାଇ, 
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ଗରୀବ ଆଖିକୁ अେନକ ସ�ପr େଦଇ ସ`ାସୁଖ େଭାଗିବାକୁ, େଛାଟ, ବଡ େକେତ େକେତ 

ରାଜେନତା। 

 େର ଗରୀବ, େତାର େକବଳ େସଇ ଭଗବାନ ଭରସା, ତା+ରି ଆଶ�ାେର େକବଳ 

ଆକାଶକୁ େଦଖୁଥା ଆଉ ଦିନ ଗଣୁଥା, େକେବ େତା ଜୀବନେର ଆସିବ େସଇ ନୁଆଦିନ। 

अସରyି ବª େଦଇ କୁରୁସଭା ତେଳ େଦ� ୗପଦୀର ଲାଜ ବ�ାଇବାକୁ କି କୁେବର ସ `ି 

େଦଇ ଦରିଦ�  ସୁଦାମାର କ� ଦୂର କରିବାକୁ େସ କୃ� ଆଉଥେର ଜନିG େବନି। ଦୁନିଆେର 

ଆଜି ଖାଲି ମାଳ ମାଳ କଂଶ+ର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି। ଏେବ େକବଳ କଳକୀ अବତାର ପାଇଁ 

अେପxା। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର  
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ 

ଆମର ବି ଦିନ ଆସୁଛିଆମର ବି ଦିନ ଆସୁଛିଆମର ବି ଦିନ ଆସୁଛିଆମର ବି ଦିନ ଆସୁଛି    
 ସୁେଲାଚନା େଦବୀ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ପାଖାପାଖି ଦୁଇବଷ� େହଲା 

େସ ଖାଲି ଦାବୀ କରି ଆସୁଥିେଲ ଯାହା ସତ�ବାନ ବାବୁ ସବ�ଦା 

अଣେଦଖା କରି େଦଉଥିେଲ ଘେର ଛअ ପ�ାଣୀ ପରିବାର ନିଜର ଦୁଇ 

ସyାନ କୁନା ଆଉ ମୁନା, ସ�ାମୀ+ ବ�ତୀତ ଶାଶୁଶଶୁର ଦିନେର 

ଦୁଇଥର ହାsିବେସ ଘରର ସମb+ର ମନମୁତାବକ େରାେଷଇ 

କରିବା, ପିଲା+ୁ 9ୁଲ୍ ପାଇଁ ପ�bୁତ କରିବା, ସ�ାମୀ, ଶାଶୁଶଶୁର+ େସବା 

କରିବାେର େକମିତି ସମୟ ବିତିଯାଏ କିଛି ଜଣାପେଡ଼ନି ପେଡ଼ାଶୀ 

ପsାବାବୁ+ ଘେର ବି େସଇ ଏକା अବgା େହେଲ ସୁ|ା େସମାେନ 

ବଷ�େର अyତଃ ଥେର अେଧ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆyି 

ନି�ୟ ଏଠି କିk अବgା ନିଆରା ବାବୁ+ୁ େଯେତ अନୁନୟ େହାଇ 

କହିେଲ ବି େସ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଉuସ�ରେର କହିବା ଭଳି ବ�ବgା 

ଘେର ନାହ[ ବିବାହ ପରଠାରୁ ଏହି ଘରକୁ ନିଜର କରିେଦଇଛyି 

ସୁେଲାଚନା େଦବୀ ଯାହା େହେଲବି ମଣିଷ ଶରୀର, େବେଳ େବେଳ 

ବିରh ଭାବ ଆସିଯାଏ କିk କହିେବ କାହାକୁ? ସ�ାମୀ ତ ଦିନରାତି 

ନିଜ ଚାକିରୀ େବଉସାେର ବ�b ରହିେଲ ଶାଶୁଶଶୁର+ ଟିଭି ଭଲ ତ 

େସମାେନ ଭଲ କୁନା ଆଉ ମୁନା ଏେବ ସାନ ପିଲା ସମୟ ସୁେଯାଗ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     35 

େଦଖି ସୁେଲାଚନା େଦବୀ अେନକ ଥର ସତ�ବାନ ବାବୁ+ୁ अନୁେରାଧ କରିଛyି କିଛିଦିନ 

ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସତ�ବାନ ବାବୁ+ ଭଳି ପ�ାଣୀ ପାଇବା ବିରଳ 

ପ�େତ�କ ପ�ଶrପାଇଁ ତା+ ପାଖେର ସୁDର ଉ`ର ଥାଏ େକେବ ପିଲା+ 9ୁଲେର ପରୀxା 

ଥାଏ ତ େକେବ अଫିସେର କାମ ଆଉ େକେବ ବାପାେବାଉ+ ସ�ାg� ଖରାପ, ବାସ୍ 

େଯାଜନା େହାଇପାେର ନାହ[ 

 ଗତକାଲି ସj�ାେର अଫିସରୁ େଫରିବାପେର ରାତ� ୀେଭାଜନ ସମୟେର ସତ�ବାନ 

ବାବୁ ଧିର ସ�ରେର ଜେଣଇ େଦେଲ, “ଏଥର ପଜୂା ଛୁଟିେର ସମେb ମିଶି ଦିଲA ୀ ବୁଲିବାକୁ 

ଯିବା ତେମ ତ अେନକ ଦିନରୁ କହୁଥିଲ ନା େଯ ଛୁଟିେର କୁଆେଡ଼ ଟିେକ ବୁଲି ଆସିବ 

େବାଲି ଚାଲ ଏଥର ଯିବା” 

 ସୁେଲାଚନା େଦବୀ+ ମନ କୁେ¥େମାଟ େହାଇଗଲା ମେନ ମେନ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ 

ଲୁଗାପଟା ସାଇତା କାମ ସାରିେଦେଲ େକଉଁଠି କଣ େଦଖିବା କଣ କରିବା ସବୁ ବୁଝାବୁଝି 

କରିବାପାଇଁ ନିଜର ବିଶ�b ପେଡ଼ାଶୀ ମହିଳା େଗା-ୀ+ ନିକଟେର ଖୁସି ଖବରଟା 

ପହ�ାଇବାକୁ େସ ବିଳ� କେଲନାହ[ ସକାେଳ ବାବୁ ଓ ପିଲାମାେନ ବାହାରି ଗଲାପେର 

ପଡ଼ିଶାଘେର ବସି ସବୁ େଯାଜନା େହଲା ଦିଲA ୀେର କଣ अଛି ନ अଛି ସବୁ ପsାବାବୁ+ 

ªୀ ଜେଣଇ େଦେଲ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସୁେଲାଚନା େଦବୀ अଧିକରୁ अଧିକ ଉ�ାହିତ େହାଇ 

ପଡୁଥିେଲ ରାଜ� ବାହାରକୁ େବାଧହୁଏ ଏଇଟା ତା+ର ପ�ଥମ ଯାତ� ା େହବାର ଥିଲା 

େତଣୁ େସ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେର ପ�bୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ 

 अନ�ମାେନ ନିଜ ନିଜ ମତ େଦଉଥିେଲ, େକହି େକହି କହିେଲ, “ତେମ ଭାରି 

ଭାଗ�ବତୀ ଆମ ସ�ାମୀ ଆମକୁ େନଇ କୁଆେଡ଼ ଯାଆyି ନାହ[ ତେମ ତ ଦିଲA ୀ ଯାଉଛ” 
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ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା େବଳକୁ ସୁେଲାଚନା େଦବୀ+ ଆଖିେର ସତ�ବାନ ବାବୁ+ ପାଇଁ ଶ�|ା 

ଆଉ ସzାନ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଦି� ପହର େବଳକୁ ସଭା ସାରିେଦଇ ନିଜ ଘରକୁ େଫରିବା 

େବଳକୁ ପsାବାବୁ+ ªୀ କହିେଲ, “ଦିଲA ୀ େଦଖିଲା ଭଳିଆ ଯାଗା େଟ ମାତ�  ବହୁତ 

ଖu� ତମ ପିଲା ଦି’ଟା ତ ସାନ अଛyି େତଣୁ େବଶୀ ଖu� େହବନି ନେହଲ ଖାଲି 

େହାେଟଲେର ରହିବା ପାଇଁ ରାତିକ ଦି’ହଜାର ଟ+ାରୁ अଧିକ ଖାଇବା ଖu� ନ କହିେଲ 

ଭଲ ତେମ ହାତଖu� ପାଇଁ ପା� ଦଶହଜାର ଧରିଥିବ ନେହେଲ କିଛି େହେଲ କିଣାକିଣି 

କରି ପାରିବନି” 

 ଘରକୁ େଫରିବା େବଳକୁ ସୁେଲାଚନା+ ମୁହଁେର କଳା େମଘ େଘାଟି ଆସିଥିଲା 

ବାବୁ କହିଛyି ଆେମ ସମେb ଯିବା ସମେb କହିେଲ ଶାଶୁଶଶୁର ବି ଯିେବ? ଯଦି 

େସମାେନ ଯିେବ ତାେହେଲ ଖu� ବହୁତ େହବ ବୟ9 େଲାକ ଯାଇ କଣ କରିେବ? 

େକାଉ ଚାଲି ପାରୁଛyି? ଯଦି ବୁଲାବୁଲି ସମୟେର େସମାନ+ େଦହପା କିଛି େହଲା ତା 

େହେଲ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ବରବାଦ୍ େହଇଯିବ େସମାେନ ଘେର ଥାଆk ବରଂ ଦିନ ସାରା 

ଏଇ କଥା ସୁେଲାଚନା+ ମୁsକୁ ବାjି ରଖିବା ସj�ା େହଉ େହଉ ମୁs ବ�ଥା ଆର� 

େହାଇଯାଇଥିଲା  

 ସତ�ବାନ ବାବୁ ଘରକୁ େଫରିବା େବଳକୁ ଚା କପଟିେର ଧେରଇ େଦଇ ସୁେଲାଚନା 

ତା+ ପାଖ ପାଖେର ବସିେଲ େସ ଏମିତି େକେବ କରyି ନାହ[ अେନକ କାମ अଛି କହି 

ଚା େଦଇ ଚାଲିଯିବା େଲାକ ଆଜି ନିରବେର ବସିଛି ମାେନ କିଛି କହିବାର अଛି 

ସତ�ବାନ ବାବୁ ସବୁ ଜାଣିଗେଲ ଆଉ ପଚାରିେଲ, “କଣ େହଲା? ଚିyାେର ରହିବା ଭଳି 

ଲାଗୁଛ? େଦହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି?” 
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 ସୁେଲାଚନା େଦବୀ କଥା ବାଆଁେରଇବାକୁ େଚ�ା କରିେଲ କିk ପୁଣି କହିେଲ, 

“େକେତଦିନ ପାଇଁ ଦିଲA ୀ ଯିବା? େକାଉଠି ରହିବା? େକମିତି ଯିବା?” ସତ�ବାନ ବାବୁ 

କହିେଲ, “େଦଖୁଛି, େବଶୀଦିନ ତ ଛୁଟି ନାହ[ େତଣୁ ଭାବୁଛି ସ�ାହେଟ ପାଇଁ ହ[ ଯିବା 

େଟ�ନ୍ ଟିେକଟ୍ କରିବାପାଇଁ କହିେଦଇଛି ରବିବାର ଏଇଠୁ ବାହାରିେଲ ମ~ଳବାର 

ଦିଲA ୀେର ପହ�ିବା େସଇଠୁ େସାମବାର ବାହାରିେଲ ଏଠି ବୁଧବାର େବଳକୁ ପହ�ିବା 

ଦଶଦିନ େସମିତି େହଇଯିବ ଦଶହରାେର ଛୁଟିଟା ବିତିଯିବ ଆଉ ରହିବା କଥା 

ଭାବିନି ଆମ अଫିସର ପାଢ଼ୀବାବୁ ଗଲାବଷ� ଦିଲA ୀ ଯାଇଥିେଲ, ତା+ଠୁ ଠିକଣା 

େନଇଯିବା ରହିବା ପାଇଁ अସୁବିଧା େହବନି” 

 - ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖu� େହବ ନା? 

 - ହଁ, ଖu� ତ େହବ ଦଶଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା କହିେଲ अନୁ�ନ ମାସକର 

ଦରମା ତ ଖu� େହବ ହ[ 

 - େଫରିଲା ପେର କୁମାର ପ"ୂ�ମୀ अଛି ସମb+ ପାଇଁ ନୁଆ େପାଷାକପତ�  

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ  

 - ଦିଲA ୀେର େପାଷାକପତ�  ଶbା େବାଲି ଶୁଣିଛି ଯଦି େହବ େସଇଠୁ େନଇ ଆସିବା  

 - ନାଇଁ ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି କି.... ସୁେଲାଚନା େଦବୀ ନିଜ କଥାକୁ अଧାେର ରଖିେଦେଲ 

ଆଉ ସତ�ବାନ ବାବୁ+ୁ ଚାହ[େଲ ସତ�ବାନ ବାବୁ ଖବର କାଗଜର ପୃ-ାେର ଧ�ାନମଗr 

ଥାଇ ପଚାରୁଥିେଲ; 

 - ହଁ କୁହ  

 - ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖu� େହେଲ, ତମ ଉପେର अଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଯିବ 
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 ସତ�ବାନ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିେଲ ଆଉ କହିେଲ, “ତା େହେଲ କଣ 

କହୁଛ? କାଯ��କ�ମ ବD କରିେଦବା?” 

 - ନା, ବD କରିବାକୁ ମଁୁ କହୁନି ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ବାପାେବାଉ ତ ବୟସ अଧିକ 

େହଲାଣି, େସମାନ+ୁ ସାଥିେର େନଇ ଯିବା କଣ ଦରକାର େସମାେନ ହଇରାଣ େହେବ 

େସମାେନ ଘେର ଥାଆk, ଆେମ ପିଲା+ୁ େନଇ ଗେଲ ଚଳିବନି? ଆଉ ଖu� ବି अଧା ପାଖା 

ପାଖି େହଇଯିବ 

 - ହୁଁ, ହଉ େଦଖ ଯଦି ତୁେମ କହୁଛ ଚାଲ େସମିତି କରିବା ବାପାେବାଉ ଘେର 

ଥାଆk ଆେମ ବୁଲି ଆସିବା ଖବର କାଗଜକୁ ଧ�ାନ େଦଇ ପଢୁଥିବା େବେଳ 

ସତ�ବାନ ବାବୁ ଏହା କହିେଲ 

 ସୁେଲାଚନା େଦବୀ+ୁ ଲାଗିଲା େସ ଯୁ| ଜିତିଯାଇଛyି ଏେବ ଆଉ ତା+ ମନେର 

କିଛି ଚିyା ନଥିଲା ବାପାେବାଉ ନ ଗେଲ ଖu� अଧା କମ େହଇଯିବ େସ अଧିକ ଖu� 

କରିପାରିେବ େସ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା େବେଳ ସତ�ବାନ ବାବୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି 

ବାପାେବାଉ ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆେy ତା େହେଲ କୁନାମୁନା ଖୁସି ହୁअେy ହଉ 

ଛାଡ଼, ଯଦି ତେମ ଭାବୁଛ େସମାେନ ନଗେଲ ଭଲ, ତାହା ବି ଠିକ୍ अଛି ତୁେମ କହୁଛ ଯଦି 

ନି�ୟ କିଛି ଚିyା କରି କହିଥିବ” 

 ସୁେଲାଚନା େଦବୀ କଥା ଶୁଣିେଦଇ ଖୁସି େହବାଭଳି ସୁDର अଭିନୟଟିଏ କରିେଦଇ 

ସାମନାେର ଥୁଆ େହାଇଥିବା ଚା କପଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିବା େବେଳ ସତ�ବାନ 

ବାବୁ କହିେଲ, “େଗାେଟ କଥା କହିବି ଶୁଣିେଦଇ ଥାअ କୁନା ଆଉ ମୁନା ଏେବ ପିଲା 

अଛyି ଯାହା େଦଖିେବ ଶିଖିେବ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବଡ଼ େହଇଯିେବ ଆଉ 
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େସମାେନ ନିଜ ପରିବାର େନଇ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିେବ େସେତେବେଳ ଆେମ ବି 

ବାପାେବାଉ ବୟସର େହାଇଯାଇଥିବା ଆଉ ହୁଏତ େସମାେନ ଭାବିେବ େଯ ପିଲାଦିେନ 

ବାପାମା ଆମକୁ େନଇ ବୁଲିଯାଉଥିେଲ େତଣୁ େସମାେନ ନିଜ ପିଲା+ୁ େନଇ ବୁଲିଯିେବ 

େସମାେନ ବି ଭାବିେବ କାହ[କି ବାପାେବାଉ+ୁ ସା~େର େନଇଯିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖu� 

େହବ ଆମକୁ ଘେର ଛାଡ଼ିେଦଇ େସମାେନ ବୁଲିଯିେବ ତମ େଗହA ା ପୁअକୁ ତେମ କହିବି 

ପାରିବନି େଯ େମାେତ ସା~େର େନଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆ, େସ କହିବ, ତୁ େଜେଜବାପା+ୁ 

େନଇ ଯାଇଥିଲୁ କି? େସେତେବେଳ ତେମ େମା ଆଗେର ଲୁହ ଝେରଇବନି କି�ା େମାେତ 

अଭିେଯାଗ କରି କହିବନି େସମାେନ କାହ[କି ଆମକୁ ସା~େର େନେଲନି େବାଲି!!! ” 

 ସୁେଲାଚନା େଦବୀ ମ ୂ̀ �ପରି gିର େହାଇ େସଇଠି ଠିଆ େହାଇଗେଲ ଆଖିରୁ 

ଦିଧାର ଲୁହ େବାଲ ନମାନି ଝରିଗଲା ଲାଗିଲା ସେତ େଯମିତି ବାପାେବାଉ gାନେର େସ 

ଆଉ ସତ�ବାନ ବାବୁ अଛyି ପାଦତଳୁ ଜମି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ନିଜର अତିପି�ୟ 

ପୁअ ଯଦି ସତେର େସମିତି କରିବ େସ ବ�ିପାରିେବ ତ? ସତେର ମଁୁ େକେତ ନିେବ�ାଧ 

ଥିଲି େକମିତି अନ�ର ପ�େରାଚନାେର ନିଜ ଭବିଷ�ତ କଥା ଚିyା ନ କରି ଏେତବଡ଼ ଭୂଲ 

କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି େସ ସତ�ବାନ ବାବୁ+ୁ ଚାହ[େଲ  

 ସତ�ବାନ ବାବୁ+ ମୁହଁେର ସିGତହସ ଥିଲା େସ ସୁେଲାଚନା େଦବୀ+ ହାତକୁ ଧରି 

ପାଖେର ବେସଇ କହିେଲ, “ତମକୁ େକହି अବେହଳା କେଲ ମଁୁ ବ�ିପାରିବି? ତମ 

ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ମଁୁ ଏଇ ସବୁ କରୁଛି ନା ଆମର ଆଜିର କମ� ହ[ ଆମ ପିଲାମାନ+ 

ଭବିଷ�ତର କମ�େର ପ�ତିଫଳନ େହବ ଆେମ ଯାହା କରିବା େସମାେନ ବି େସଇୟା 

କରିେବ ଆେମ େଯେତେବେଳ ପିଲା ଥିଲୁ େସେତେବେଳ ଛୁଟିେର ଆେମ ସବୁ ମିଶି 
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ବୁଲିଯାଉଥିଲୁ ବାପା ସବୁ ବ�ବgା କରୁଥିେଲ, ଖu� ବି କରୁଥିେଲ କିk ସାଥିେର 

େଜେଜବାପା ଆଉ ମା ଯାଉଥିେଲ େକେବ ବି େକଉଁଠି ବି େସ ଆମକୁ अନୁଭବ େହବାକୁ 

େଦଉନଥିେଲ େଯ େଜେଜବାପା ଆଉ ମା ଆମ ଉପେର େବାଝ େବାଲି ବହୁତ ଭଲ 

ଲାଗୁଥିଲା ସମେb ମିଶି ବୁଲିଯିବା େଜେଜବାପା ଆଉ ମା େଶଷ ସମୟ ପଯ��y ଆମ 

ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ ମଁୁ ବି େସଇୟା ହ[ କରୁଛି ଯଦି ଆମ ପିଲାମାେନ େଯାଗ� 

େହେବ ତ େସମାେନ ବି ଆମକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମୟେର ସାଥିେର େନଇ ବୁଲିଯିବାକୁ ମନ 

କରିେବ” 

 ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛି େଦଇ େରାେଷଇଘରକୁ ଯାଉଥିବା େବେଳ ସୁେଲାଚନା େଦବୀ 

କହୁଥିେଲ, “ମଁୁ େକେତବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି େହ ଭଗବାନ, େମାେତ xମା 

ମିଳିବ? ତେମ ମେତ ବେ�ଇେଦଲ” 

  

 

 

 

 

 
ସ ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 

ବୀମାନଗର, ବ� ହG ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୫୬୭୦୮୫ 
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ଉଦୟ ଭାନୁ ରାଉତ 

ସ�ପr ରାଇଜର ସDୀପସ�ପr ରାଇଜର ସDୀପସ�ପr ରାଇଜର ସDୀପସ�ପr ରାଇଜର ସDୀପ    
 େସଦିନ ଶିବରାତି� , ପ�ବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ମDିରେର। ସDୀପ 

ମଧ� ଯାଇଥାyି ମDିରକୁ। ମDିରେର ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁର+ୁ ଦଶ�ନ କରି 

ମDିର ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା େବେଳ ହଠାତ େଦଖା 

େହାଇଗଲା ତା+ अତୀତର ସG �ତି "େସାନୁ"+ ସହିତ। େସାନୁ ଥିଲା  

ସDୀପ+ ଛାତିର �Dନ ମନର ମାନସୀ, ଆଉ ତା+ ହୃଦୟର  

ଫୁେଲଇ ରାଣୀ। ଯାହାକୁ େସ ପ�ାଣଠୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଥିେଲ, ଯାହାକୁ 

େନଇ େଦଖିଥିେଲ େକେତ େଯ ମିଠା ମିଠା ର~ୀନ୍ ସ�ପr। େହେଲ 

ସDୀପ+ ସବୁ ସ�ପr  ସ�ପrେର ହ[ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗଢି େତାଳିଥିବା 

େଛାଟ ବାଲିଘରକୁ ସମୁଦ� ର େଢଉ ଆସି ଭା~ିରୁଜି ଚୂର ମାର  କରି 

ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 

 େସାନୁକୁ େଦଖିବା ମାେତ�  ସବୁ କଥା େଗାଟି େଗାଟି କରି ଆଖି 

ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥିଲା ସDୀପ+ର l େସାନୁ ସହିତ ବିେତଇଥିବା 

अyର~ ମୁହୁତ�, ହାଇ9ୁଲ୍ ଠୁ ଆର� କରି କେଲଜ କ�ାରିୟର ପଯ��y 

ସବୁ କିଛି କାଲି ପରି ମେନ ହଉଥିଲା l କିk ଏହା ଭିତେର अତିକ�ମ କରି 

ସାରିଥିଲା ପା� ବଷ�। 

 अତୀତକୁ ସGରଣ କରୁ କରୁ ଆଖି େକାଣେର ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। 

ସତ େଚ�ା କରି ମଧ� େସ ଲୁହକୁ अଟକାଇବାେର ବିଫଳ 
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େହାଇଥିେଲ। େସ ଲୁହେର ଲୁଚି ରହିଥିଲା अେନକ अଭୁଲା अତୀତ। ସDୀପ ମେନ ମେନ 

କହୁଥିେଲ ସବୁଦିନ େତା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ େବାହିବା अେପxା ଏକା ଦିେନ ସବୁ ଲୁହ 

େବାହିଯିବା ବହୁତ ଭଲ େହବ ଆଉ, ଭାବୁଥିେଲ େସ ଦିନର େସାନୁ ଆଉ ଆଜିର େସାନୁ 

ଭିତେର େବଶ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ୍  

 େସାନୁ ପବୂ� अେପxା ଆହୁରି अଧିକ ସୁDର େଦଖା ଯାଉଥିଲା। େଦହେର ଲାଲ 

ର~ର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମ�ାଚିଂ ବA ାଉଜ୍, ହାତେର ଶା ସହିତ ର~ େବର~ର ଚୁଡି, ମଥାେର 

ତାର ନାଲି ସିDୂର, ପୁଣି ରୂପା ପାଦେର ତା ନାଲି अଳତାର ଗାର। ତାର କଳା କଳା 

େରଶମୀ େକଶ, ତl ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଆଖି ସା~କୁ େଗାଲାପି ର~ର ଓଠ। ଖା ି ଓଡ଼ିଆ 

ଘରର ଲାଲ୍ ଟୁକୁ ଟୁକୁ  ସାଧବ େବାହୂ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଝିअ େବଶ ଠାରୁ େବାହୂ େବଶେର 

अଧିକ ସୁDର୍ େଦଖା ଯାଉଥିଲା େସାନୁ। 

 େସଦିନ େସାନୁ अପଲକ ନୟନେର ଚାହ[ ରହିଥିଲା ସDିପ+ୁ l େସାନୁର ଆଖିର 

ଭାଷାକୁ  ବୁଝିବାକୁ  େସଦିନ େବଶି ସମୟ  ଲାଗିନଥିଲା ସDୀପ+ୁ। ଯାହା କହିବା ପାଇଁ 

େସାନୁ ଏେତ ଦିନ ଧରି ଚାହ[ ବସିଥିଲା, ଆଉ କଥା େହବା ପାଇଁ ବି ସୁେଯାଗ େଖାଜୁଥିଲା l 

ସDୀପ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିେଲ। େହେଲ ଏେତ େଲାକ ଗହଳି, େକମିତି ସାମrା କରିେବ 

େସାନୁକୁ! ଯଥା ଶୀଘ� କାମ ସାରି ଚାଲି ଆସିେଲ ସDୀପ। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାyି ଏକା 

ଏକା ଭଲେର ଥିଲି। କାହ[କି େଦଖା େହଲା ତା ସା~େର? ସତେର କଣ... େସାନୁ େମାେତ  

ଭୁଲି ନାହ[...! ଏେବବି େମାେତ ମେନ ରଖିଛି? େମା ପ�ତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ଏଯାଏଁ କଣ 

ତା ମନରୁ ଲିଭିନି? ଏମିତି ନାନା ପ�କାର ପ�ଶr ଉ+ି ମାରୁଥାଏ ସDୀପ+ ମନେର l 

 େସଇ େସାନୁ ତ ଯିଏ କହୁଥିଲା େମା ପାଇଁ କଣ ତୁମ ପାଖେର ଟିକିଏ େହେଲ ବି 

ସମୟ ନାହ[। ବାପାମାଆ+ର େଗାଟିଏ େବାଲି ଝିअ ଥିଲା େସାନୁ। େତଣୁ କରି ବହୁତ୍ 
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େଗହA ାେର ବଢ଼ିଥାଏ। େସାନୁ ଟିେକ ରାଗି ଆଉ ଜିଦେଖାର୍ ଝିअ। ତା ରାଗ ବି େବଶି ସମୟ 

ପାଇଁ ନୁେହଁ। ତା ମନେର ବି କିଛି ନ ଥାଏ। େମା ସାେ~ ଝଗଡା କରି କିଛି ସମୟ ରାଗି 

କରି କଥା ହବନି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପେର, େଫାନ କରି କହିବ, ତମ ସାେ~ ରାଗି କଥା ନ 

େହାଇ କଣ ମଁୁ ରହିପାରିବି। ଝଗଡା କରି ବି ପର ମୁହୁ �̀େର ମେନଇ ନଉଥିଲା। 

 ଏମିତି अେନକ କିଛି ଭାବି ନିଦେର ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଥାଏ, ଜାଣି ପାରିନଥିେଲ 

ସDୀପ କିଛି  ସମୟ ପେର  େଫାନ ରିଂଗ େହଲା। େସହି ଶ�େର ନିଦଟା ବି 

ଭା~ିଗଲା ସDୀପ ଯାଇ େଫାନ୍ େଦଖିେଲ, େଗାେଟ अଜଣା ନମ�ରରୁ କଲ ଆସିଛି...? 

ସDୀପ େଫାନ ରିସିଭ୍ କେଲ?.. କହିେଲ ହେଲA ା େସପଟୁ ଧୀର ସ�ରେର ଭାସି ଆସିଲା.. 

େହେଲA ା! ସ�ରଟି େବଶ୍ ପରିଚିତ େବାଲି ଲାଗୁଥିଲା ସDୀପ+ୁ। ସତେର କଣ ଇଏ େସାନୁର 

ସ�ର୍, ନା େସ ବି କାହ[କି େଫାନ କରିବ....। େସଦିନ ବିଶ�ାସ କରିପାରି ନଥିେଲ ନିଜକୁ। 

 େସ ପଟୁ କ¦ ସ�ର ଭାସି ଆସିଲା ମଁୁ େସାନୁ କହୁଥିଲି, ଶୁଣି ସାରିବା ପେର ପାଦ 

ତଳର ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ଛାତି ଭିତରଟା କଣ େହଇ ଯାଉଥିଲା। ସତେର କଣ 

େସାନୁ େମାେତ ଭୁଲି ନଥିଲା। ଏମିତି अେନକ କଥା ମନକୁ ଆସୁଥାଏ...। େଛାଟ ପିଲା+ 

ପରି େଭା- େଭା େହାଇ କାDୁଥାଏ େସାନୁ। ମଁୁ କହିଲି କଣ େହାଇଛି ତ ଆେଗ କହ..। କିଛି 

ବି କହୁ ନଥାଏ...। 

 ମଁୁ ବୁେଝଇକି କହିଲି... ଛି... େଛାଟ ପିଲା+ ପରି କଣ ହଉଛ। କାD ବD କର...। 

େମା କଥାମାନି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମଁୁ କହିଲି େସାନୁ ତେମ ଏେବ ବି େମା ନମ�ର୍ ରଖିଛ। 

 ଜାଗର ପାଇଁ ଗଁାକୁ ବୁଲି ଆସିଥାଏ େସାନୁ। ପଚାରିଲି ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଛyି, 

େସାନୁ କହିଲା ମଁୁ େମା ପୁअ ଆଉ େମା ସ�ାମୀ। େସାନୁ କହିଲା େମା ସ�ାମୀ ଆମ ଦୁଇ 

ଜଣ+ୁ ଆମ ଘେର ଛାଡ଼ି କିଛି ସମୟ ରହି ଚାଲିଗେଲ କାର େନଇ..। ମଁୁ ପଚାରିଲି େକମିତି 
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अଛ। ଆଉ କିଏ କିଏ ତୁମ ଶାଶୁଘେର अଛyି l ଶଶୁର, ଶାଶୁ, ନଣD ବାହା େହାଇ 

ଯାଇଛି। ସାନ ଦିअର ହେ�ଲେର ରହି ପଢୁଛyି, ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସyି। 

 ସ�ାମୀ ଜେଣ ବଡ ବିଜିେନସମ�ାନ ବହୁତ୍ ବଡ ଘର अଛି ତା+ର। ତା’ଛଡା 

ଭୁବେନଶ�ରେର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫA ାଟ୍, ଦାମୀଦାମୀ କ ାନୀର କାର, ଟ+ା, ପଇସା 

େକୗଣସିେର अଭାବ ନାହ[। ସ�ାମୀ ସବୁେବେଳ ନିଜ ବ�ବସାୟକୁ େନଇ ସବୁେବେଳ 

ବ�b େମା ପାଇଁ ତା+ର ଟିେକ ବି ସମୟ ନାହ[। ଘରର ଚାରିକା£ ଭିତେର ରହି ରହି ମଁୁ 

अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇ ପଡ଼ିଲିନି ସତେର ମଁୁ େଗାଟିଏ କଥା କୁହା କାଠ କେ¥ଇ ପାଲଟି 

ଯାଇଛି ସମb+ ପାଇଁ। ନିଜ କାମ ଛଡା ପିଲାର ଭଲ ମD ବୁଝିବା, ଶାଶୁ, ଶଶୁର ବୁଢ଼ା 

ବୁଢ଼ୀ େହେଲଣି ତା+ ଖବର ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସ�ାମୀ ବି ପ�ାୟତଃ 

ସବୁେବେଳ ବ�b ଥାyି ତା+ ବ�ବସାୟକୁ େନଇ। ତା+ର ବିଜିେନସ ଭଲ ତ େସ ଭଲ। 

ଘରକୁ େଫରିବାର କିଛି ନିଦ�� ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ। ଦିେନ ଦିେନ ରାତିେର ବହୁତ୍ 

େଡରିେର ଆସyି, ଆଉ କୁହyି... େସାନୁ ତେମ ଏ ଯାଏଁ େଶାଇନ, ମଁୁ େହାେଟଲ୍ ରୁ ଖାଇକି 

ଆସିଛି େମା ପାଇଁ ବ�b େହବାର ନାହ[ ତେମ ଖାଇକି େଶାଇପଡ। ଏମିତି अେନକ କଥା 

କହିଗଲା, ମଁୁ ଶୁଣୁଥାଏ। 

 ତା ପେର ଆର� କଲା ତା ଛାତି ତେଳ ଚାପି ରଖିଥିବା अକୁହା କଥା ଯାହା ପାଇଁ 

ତାକୁ ବାର�ାର ଜଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପ�ତିଟି ମୁହୂ �̀େର। 

 େସାନୁ- କାହ[କି ତେମ ଏେତ ଜଲଦି ଭୁଲିଗଲ...?? 

 ସDୀପ- ମଁୁ ତୁମକୁ ଏେବ ବି ଭଲ ପାଉଛି, ଏେବ ବି ତେମ େମା ଛାତିେର ଘର କରି 

अଛ। େସେତେବେଳ ମଁୁ ଚାକିରୀ ସjାନେର ମୁ�ାଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି 

ତମର ବାହାଘର ଠିକ୍ େହାଇଯାଇଛି। अେନକ ଥର ତମ େଫାନ୍ କୁ େଚ�ା କରିଛି କିk 
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ତୁମ େଫାନ ସି�ଚ୍ अଫ୍ ଥାଏ। କଣ ବା ମଁୁ କରିଥାଆyି। 

 େସାନୁ- ମଁୁ ବି ତମକୁ अେନକ ଥର କହିଛି, ତେମ େମାେତ େନଇଯାअ, ଆମ ଘେର 

େମା ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁअ େଦଖିେଲଣି..। କିk ତେମ.....! 

 ସDୀପ- କଣ୍ ଆଉ କରିଥାyି, ମଁୁ ଘରର ବଡ଼ ପୁअ l ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ� େମା ଉପେର 

ନିଭ�ର କରୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ମଁୁ ନିେଜ ବି େରାଜଗାର କରିନଥିଲି l ଘେର ଏ 

ବିଷୟେର କହିବାକୁ ବି ସାହସ ନଥିଲା। ଜାଣିଥିଲି ଘେର େକେବ ବି ରାଜି େହେବନି। 

କାରଣ ତମ  କା�୍ ଆମ କା� ସମାନ ନୁେହଁ l ଲୁଚି ଛପି ବାହା େହାଇଯିବା ବି େମାର 

ଆେଦୗ ପସD ନଥିଲା। 

 ତମ ଘେର ବି ତ େକହି ରାଜି ନଥିେଲ କାରଣ େମାର େସମିତି େରାଜଗାର ନଥିଲା l 

େମା ବାପାମା+ୁ ସିନା େଯମିତି ଉପାୟେର ହଉ ମଁୁ ବୁଝାଇ େଦଇଥାyି,  ତୁମ ଘରେଲାକ+ୁ 

େକମିତି ବୁଝାଇଥାyି? ହୁଏତ ଟିେକ ସାହସ କରିଥାyି ଯଦି ମଁୁ ନିଜକୁ େସେତେବେଳ 

େଯାଗ� କରିପାରିଥାyି l ଆଉ େସଇ ସାହସ ଟିେକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ଘର ଛାଡି ଚାକିରୀ 

अେନ�ଷଣ େର ବାହାରିଗଲି l 

 େସାନୁ- ତେମ ଏେବ ପଯ��y  ବିବାହା କରିନ ...? 

 ସDୀପ- ନାଇଁ ଏ ଯାଏଁ କରିନି,  କରିବି ନାହ[ ମଧ� ଭବିଷ�ତେର। 

 େସାନୁ - କିk କାହ[କି...?? 

 ସDୀପ- ତୁମରି अତୀତର ସG �ତିକୁ ମେନ ପେକଇ ବାକି ଜୀବନ କlଟିେଦବି। ତୁେମ 

େମା ପାଇଁ अେପxା କରି ପାରିଲ ନାହ[ ସତ, ମଁୁ କିk ସାରାଜୀବନ ତୁମକୁ अେପxା 

କରିଥିବି ଯଦି ସ�ବ େହାଇଥାyା ମଁୁ ଏେବ ତୁମ ମଥାେର ସିDୁର େଦଇ ତୁମକୁ ନିଜର 

କରିଥାyି l କଣ ତୁମ ପxେର ଏଇଟା ସ�ବ? ତୁେମ କଣ ଏେବ େମାେତ ନିଜର 
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କରିପାରିବ? 

 େସାନୁ- ନା.... ମଁୁ ପାରିବିନି । 

 ସDୀପ- କିk କାହ[କି..?? ତେମ କଣ େମାେତ ସ�ାମୀ ରୂେପ ପାଇ ଖୁସି ହବନି..। 

 େସାନୁ- ହାତେର ଆଉ କାହାର ଶା, ମଥାେର ଆଉ କାହାର ସିDୂର, େବକେର 

ମ~ଳସତୂ� । ସମାଜ ଆଖିେର ମୁ ଜଣ+ର ªୀ। ସବୁଠୁ ଉ|�େର େମାର େଛାଟ ପୁअ ଟିଏ 

अଛି। ମା େହାଇ  ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ ମଁୁ େକମିତି େମା ସyାନ ର ଖୁସି ଛଡାଇେନବି? 

 ସDୀପ- ମଁୁ କିk अେପxା କରିଥିବି େଶଷ ନିଶ�ାସ ପଯ��y l ଯଦି ତୁମ ସଂସାର 

ବjନେର େକେବ अଣନିଶ�ାସୀ େହାଇଯିବ, ଚାଲି ଆସିବ େମା ପାଖକୁ l ତୁମକୁ ପାେଛାଟି 

ନବାପାଇଁ ମଁୁ ହୃଦୟ େଖାଲି ବସିଥିବି l ଆଉ ଯଦି େସମିତି କିଛି ନହୁଏ ମଁୁ 

 अେପxା କରିଥିବି ଆର ଜନG କୁ । ସବୁ େପ�ମର अy ଏଇ ଜନG େର  େଶଷ 

େହାଇନଥାଏ ।  େମା େପ�ମ ତୁମକୁ अେପxା କରିଥିବ ଜନG  ଜନG  ପାଇଁ......! 

 ଦୁେହଁ ଜାଣିପାରିନଥିେଲ କଥାେର କଥାେର ରାତି ପାହି େକେତେବେଳ ସକାଳ େହାଇ 

ଯାଇଥାଏ .....। 

 ରାତି ପାହି ସକାଳ େହଲା ପେର ନୂଆ ଏକ ଜୀବନର ନୂଆ ଏକ ସଯୂ��େଦାୟ  ଘଟିଛି 

ସDୀପ+ ଜୀବନେର.... । 

 
 

ବଡମ~, କଳସପୁର, 
ଆଳି, େକD� ାପଡ଼ା 

େମା -୮୦୧୮୨୦୨୯୧୨ 
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अନସୟୂା ପsା 

ଚାକିରୀଚାକିରୀଚାକିରୀଚାକିରୀ    
 ଏେବବି ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇଁ ତା ମନେର अବେଶାଷ ରହିଗଲା l 

ଚାକିରୀ ଛାଡିବାକୁ अରୁଣା ର  ଇଛା ନଥିଲା ବରଂ ତାକୁ ବାଧ� କରା 

ଯାଇଥିଲା l ଚାକିରୀଟି େଯ ତାର ସ�ାବଲ�ନଶୀଳତା ର ଖୁ� ପରି ଥିଲା 

େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ ଏ ତାର ସ�ାଭିମାନ ର ବତୀ ଖୁ  ପରି ଥିଲା l 

अେନକ ପ�େଚ�ାେର  ସ�ଉଦ�ମେର େସ  ଚାକିରୀ ଖsିଏ ପାଇଥିଲା  l 

କାହାର ସାହାଯ� ଟିେକ ନଥିଲା, ଏମିତି କି କଥାେର ମଧ�  l 

 ପାଠ ପଢ଼ା ପେର अେନକ ଦିନ ଚାକିରୀ ଟିଏ ନ ପାଇବା ର 

अଭାବେବାଧ ତାକୁ ଭିତେର ଭିତେର ଦଂଶନ କରିଛି l ଏମିତି କି ଘରୁ 

ବାହାରିବାକୁ ତାକୁ କୁ¦ାେବାଧ େହଉଥିଲା l େକଉଁ ତିଥି ବାର, ଓଷା 

ପଜୂାେର େବାଉ ସହ ମDିର ଯିବାକୁ ବି େସ ପସD କଲାନି ଧିେର ଧିେର l 

େକବଳ େସଇ େଗାଟିଏ ଡର େର, କିଏ କାେଳ ପଚାରିବ, "କଣ େକଉଁଠି 

କିଛି ଚାକିରୀ େହଲା l " ନା ! ଶୁଣି ସାରିେଲ ପୁଣି ପ�ଶr, "େତେବ ଏେବ 

କଣ କରୁଛ? " ବଡ଼ କ� ଦିଏ, େଯମିତି କଟି ଯାଇ ଥିବା ଜାଗାେର କିଏ 

ଲୁଣ ଛି�ି େଦଲା l େକହି କଣ ବୁଝyିନି ଚାକିରୀ େହାଇ ଯାଇ ଥିେଲ େସ 

ଘେର ନଥାyା l କି ପଜୂା ପ�ାଥ�ନା କରିବାକୁ अସମୟେର ମDିର ଆସି 

ନଥାyା ! ଜାଣି ଜାଣି କ� େଦବାକୁ େବାେଧ େଲାକ+ୁ ଭଲ ଲାେଗ l 
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େସଇ ଏକା ପ�ଶr ପଛରୁଥିେଲ ବାହାଘର ପାଇଁ ତାକୁ େଦଖି ଆସୁଥିବା ପାଟ�ୀ ମାେନ l ଯଦି 

େକେବ ମନକୁ ବୁେଝଇଛି ହଁ, ଠିକ କଥା ତ ଏେତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି l ଚାକିରୀ ଟା ନଥିେଲ 

ସମେb ତ ପଚାରି େବ ! ଏଥିେର ଭା~ି ପଡିବାେର କଣ अଛି? "  ତା ଭିତେର अବିରତ 

େବାହୁଥିବା xତେର ନିେଜ  ମଲମ ଲଗାଇଲା େବେଳ ପୁଣି େକହି ତା ପାରିବା ପଣର ସୁxG  

अଂଶଟିକୁ େକ�ି ରhାh କରିଦିଏ l "ତାହାେଲ ଏେତ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଲାଭ କଣ? " ସେତ 

େଯମିତି ଦୁନିଆେର େସ େଗାଟିଏ େବକାରିଆ अଛି l  

 "ସବୁ ଦିେନ ଶୁେଣ, ୟାର ଚାକିରୀ େହଇ ଗଲା, େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମାସକୁ େଦଢ଼ 

ଲx ପାଉଛି l େଗାେଟ ନୂଆ ମେଡଲ ର କାର କିଣି େସାସିଆଲ ମିଡିଆେର ଛାଡ଼ିଛି l  ତାର 

ଏେତ ପଇସା େହଲା େଯ ଚାକିରୀ କରୁ କରୁ  ଘର େନଇ ସାରିଲାଣି ବା~ାେଲାରେର l " 

ଓଃ ! ମନେର ଛୁ�ି େଫାଡିଲା ପରି ଲାେଗ l ଧିେର ଧିେର ଏ ଭାବନା ତା ମନେର 

ବଳବ`ର େହବାେର ଲାଗିଲାେବାେଧ ଚାକିରୀ ପାଇଥିବା େଲାକମାେନ ହ[ ପାଠ ପଢିଛyି 

ଓ  େମଧାବୀ l  

 େବେଳ େବେଳ ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ अନ�କୁ ତାକୁ  ଉ�ାହିତ କରିବାକୁ ନୁେହଁ 

ବରଂ  ଆହତ କରିବାକୁ l "ଏଇ େଦଖୁନ ଏେତ ପାଠ ପଢି, ଭଲ ସ୍ଟୁେଡ  େହାଇ େକମିତି 

ଘେର ବସିଛି? " କିଏ କୁହyି,  "ଏ େକାସ� କର, େକାଚିଂ େନ, େକମିତି ପିଲା ଚାକିରୀ 

ପାଉଛyି ପଚାେର !"  ଉପେଦଶ େଦବାକୁ କଣ ପଇସା ଟିଏ ଖu� ହୁଏ େଯ କ� େହବ l 

କଣ ପଚାରିବ अରୁଣା ? ପଚାରିେଲ କହିେବ  "େମାର େମଧା ବଳେର ମଁୁ ପାଇଛି? 

ପରିଶ�ମର ପୁଣି େଗାେଟ ମଲୂ� ଥାଏନା !" ସେତ େଯମିତି େସମାେନ େକବଳ ପରିଶ�ମ 

କରିଥିେଲ ଆଉ େକହି ନୁେହଁ l ବାଜି ଜିତିଲା  ପେର ତ ସମେb ବାଜିଗର େହାଇ େଘାଡା 
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େର ଦଉଡyି l ଆଉ ଧାରା ଛୁଆଁ ଦିअyିନି l  

 अନ� େଗାଡ଼େର ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ନିଭ�ରଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ ଦିେନ ନିଜର ପରିଚୟ 

ତିଆରି କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ମହାନଗରୀକୁ l େଗାେଟ େଛାଟ ସହର େର 

ବଢ଼ିଥିବା ସରଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଏେତବଡ ମହାନଗରୀେର ବିନା ସାହାରା େର अଜଣା 

अଶୁଣା େଲାକ+ୁ ଆେଡଇ ନିଜ ପାଇଁ େକମିତି ଜାଗାଟିଏ ବାହାର କରିଥିବ େସ अgିରତା 

େକବଳ େସ ଜାେଣ l ମନର ହାବୁକା ହାବୁକା ଭୟ, अନି�ିତତାର ଭୟାବହ ତାଡନା, 

େପଟେର େଭାକର ଦାଉ, अେନକ ବିନିଦ�  ରଜନୀ ର ଭାର, ଏ ସବୁକୁ ଦମନ କରିବାକୁ 

ପଡିଥିଲା ଟିେକ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ l ଆଉ ନିଜର ପତିଆରାଟି ଗଢି ସାରିବା ପେର ଏେତ 

ଦିନ अେଲାଡ଼ା, अପାରଗର ଆଖ�ା େନଇ ବ�ୁଥିବା େଲାକ ଟି  ଭଲେର ମDେର ବହୁତ 

େଖାଜା ପଡିଲା  l  

 ଏମିତି ଦିେନ ଲହୁ ଲୁହାଣ େହାଇ ପାଇଥିବା େସଇ ସ�ାଭିମାନ ର ପ�ମାଣଟା ଜାଣୁ 

ଜାଣୁ େସ  ନିଜ ହାତେର ଚିରି େଦଲା, ସ କ�ର ଖିअ େଯାଡିବାକୁ l େକେତେବେଳ 

ବିେଦଶେର ଥିବା ସ�ାମୀ ସହ ମିଳିତ େହବା ପାଇଁ ତ େକେତେବେଳ ବିଳମି�ତ ମାତୃତ� ର 

ମାନ ରଖିବାକୁ l ପେର େଯେତ ବାେଡଇ ପିଟି େହାଇ େସ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ େଫରିବାକୁ ଜିଦି 

କେଲବି ଆଉ ମୁକୁଳି େହଲାନି, ଆଜୁବାଜୁ ଜtାଳର  bୁପରୁ l ସ କ� କୁ ସzାନ େଦେଲ 

କଣ ସ�ାଥ� ଜଗି ହୁଏ?  

 ମନ କିk ତାର କହୁ ଥିଲା ନା ଏ ଜାଗା େମାର ନୁେହଁ l ପ�ତିଦିନ ତାକୁ ଉଧାର 

େନବାକୁ େହଲା ନିଜ ଆୟୁଷ, ନିଜ ପାରିବା ପଣ, ନିଜ ସ�ାଧୀନତା, ନିଜ ସ�ାଭିମାନ କୁ 

ଏକାଠି ବjା େଦଇ l ଏେତ ବିବଶ େହାଇ କଣ କିଏ ବ�ି ପାେର !  
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 ଯାହା କିଛି ନିଜ अଜ�ତ अଥ�, ସାହାରା ପରି ତା  ନଁା େର ଥିଲା ତାକୁ ବି ଘରଟି କିଣିବା 

େବେଳ ନିଜ ହାତରୁ େତଜ� କରିେଦଲା ପେର ଏେଵ େସ ନା ନିଜର େହାଇ ପାରୁଛି ନା 

ଆଉ କାହାର l ପିଲା ପାଳିବାକୁ କିଛି ଦିନ ବାପ ଘେର अଟକି ଯାଇଥିଲା  େସଥର l ତେଳ 

ପଡି ଥିବା ଲାେ¯ାଜିନ େଖାଳ େଦଖି ବାପା ହିସାବ କରୁyି  ଟ+ା ନିଜ ହାତରୁ େଦେବ ନା 

େଟବୁଲ ଉପେର େସ େଥାଇଥିବା ଟ+ା େନଇ ବଜାର କୁ ଯିେବ l େସ  ବୁେଝ, ବାପା + 

େପନସନ ପଇସା େର ଘର ଚେଳ, ଆଜିଯାଏ ଚାକିରୀ ପାଇ ନଥିବା ପଢୁଆ ଭାଇ, ବାପା 

େବାଉ + ଔଷଧ ଖu�, ଘର ଖu�, अଧିକ ଦିନ अଟକିବାକୁ ମାଡିପେଡ l ମାଡି ପେଡ 

କହିବାକୁ ତାର ଏଇଟା ଦରକାର ଆଣ େବାଲି l ନିଜ ଖu� ପାଇଁ ଟ+ା େଦେଲ ଶୁଣିବାକୁ 

ପେଡ, "ଆମର କଣ କିଛି ଦିନ ଝିअ ଚଳାଇବାକୁ ସx� ନାହ[େଯ ତୁ ଟ+ା େଦଉ�ୁ? େତାର 

ବି  େକାଉ ଚାକିରୀ अଛିେଯ ! " ନା େସ ନିଜ ଖu� ପାଇଁ ଟ+ା େଦଇପାେର ନା କହିପାେର 

କିଛି ଆଣିବାକୁ l  

 ପ�ତି ମୁହୁ �̀ େର ଆପଣା ପର ର ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଥିବା ସ�ାମୀ + ଜୀବନେର େସ 

ଜେଣ ଦରମା େନଉଥିବା ଚାକରାଣୀ ଛଡା अନ� େକହି ନୁେହଁ l 

 ସବୁ କିଛି ତା+ର l ତା+ର ଦାୟିତ� େବାଲି କହିେଲ େକବଳ ତା+ ଚାକିରୀ ଓ ତା+ 

ଘର, ତା ଛଡା ଦୁନିଆେର ଆଉ କିଛି ଘେଟ ନଘେଟ େସଥିେର େସ ନା ସମୟ ଖu� କରyି 

ନା ଶhି l 

 ଯଦି ଘର ର ସବୁ କାମ କରି, ପିଲାର େକଉଁଠି ଥଇଥାନ କରି ପୁଣି ଚାକିରୀ େସ  

କରyା େତେବ ତା+ ର କିଛି अସୁବିଧା ନାହ[ l େହେଲ ତା+ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ� ଆଶା 

କରିବନି, େସ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛyି  l କାରଣ େସ ସ�ାମୀ, ପୁଣି ଥେର ତାକୁ  ଚାକିରୀ 
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କରିବାକୁ अନୁମତି େଦେଲ, େତଣୁ  ତାର ସବୁ େରାଜଗାରର େସ ମାଲିକ l 

 ଆଜି େସ ଜୀବନ ର ଏମିତି ଏକ ଜାଗାେର ଠିଆ େହାଇଛି ନା ଇଛା େହେଲ ବାପ 

ଘରକୁ ଯାଇ ପାରୁଛି ନା ପ"ୂ� ପ�ାଣେର ସ�ାମୀ+ ପାଖେର ରହି ପାରୁଛି l ନା ପିଲାକୁ କାହା 

ପାଖେର ଛାଡି ଚାକିରୀ କରି ପାରୁଛି l ନା େସଥିପାଇଁ ତାର େଦହେର ବଳ अଛି ନା ମନେର 

l ମନ ଭିତେର କିk  ଚାକିରୀ ଟିଏ କରିବାକୁ अେନକ ଶନୂ�gାନ ରହିଗଲା l ଟ+ା ପାଇଁ 

ନୁେହଁ ନିଜର gିରତା ପାଇଁ, ସ�ସ�ାଧୀନତା ବଜାଏ ରଖିବାକୁ, ସବୁରି ଉପେର ନିଜ 

ସ�ାଭିମାନକୁ ଉuା ରଖିବାକୁ l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କାଡ�ଗୁଡି, ବା~ାେଲାର 

୯୮୪୦୭୦୬୧୪୦  
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ନିତ�ରtନ ନD 

େପ�ମିକାର अଭିମାନେପ�ମିକାର अଭିମାନେପ�ମିକାର अଭିମାନେପ�ମିକାର अଭିମାନ    
 ଠିକ୍ ସାେଢ ନ'େର ରାଜଧାନୀ ଏ±େପ�ସ୍ ଭୂବେନଶ�ର ଛାଡିଲା, 

ଦିଲA ୀ अଭିମୁେଖ। 

 େଶଷ ଡିେସ�ରର ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ଏ ବଷ� ଭୂବେନଶ�ରେର 

େବଶ୍ ଥsା ପଡିଛି। ଆଜି ସକାେଳ ଘରୁ ବାହାରିବା େବଳକୁ ସାେଢ 

ଆଠ ବାଜିଥିଲାଣି। ତଥାପି ବି େସ ପଯ��y ଚାରିଆେଡ କୁହୁଡି ଢା+ି 

ରଖିଥିଲା। ଦିଲA ୀେର ତ ଆହୁରି େବଶୀ ଶୀତ ହଉଥିବ। 

 େସେକs୍ ଏ.ସି, ଭିତର ପଟ, ତଳ ବଥ� ‘କାବ�ା’ ନାମେର 

ସଂରxିତ େହଇଛି। ଶାଲ୍ ଟିକୁ ଆଉ ଟିେକ ଟାଣି ଆଣି ଭଲ କରି େଘାଡି 

େହଇ ଜାକିଜୁକି େହଇ ବସିଲା େସ। ଚାରିଆଡୁ ଆଖି ପହଁେରଇ 

ଆଣିଲା। ସାମrା ସିଟ୍ ଖାଲି। ହୁଏତ ଆଗ େ�ସନେର କିଏ ଉଠି 

ପାରyି। ଉପର ଦୁଇ ବଥ�େର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। ହାତେର େସଲ୍ 

େଫାନ୍, କାନେର ଇअର୍ ପିସ୍। ଏ ଯୁଗର େଟ�s୍! େଟ�ନ୍ ଛାଡୁ ନ 

ଛାଡୁଣୁ େସମାେନ ନିଜ ନିଜର ନିଜସ� ଦୁନିଆେର। ଏ େସଲ୍ େଫାନ୍ 

ଜଗତକୁ େଯାଡୁନାଇଁ ତ - ଜନ ସ କ�କୁ ଛିଡଉଛି!! 

 ତିରିଶ ବଗ�ଫୁଟର ଏକ ନିବୁଜ େକାଠରୀ ଭିତେର ରୁjି େହଲା 

ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା କାବ�ାକୁ। ଉଠି ପଡି ପାଖ ପରଦାକୁ ଆେଡଇ େଦଲା। 

ନାଃ ... ସାଇଡ୍ ତଳ, ଉପର ଦୁଇ ସିଟ୍ ସାମrାେର ମଧ� େମାଟା ନୀଳ 
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ପରଦା। ତା' ଭିତେର ଯୁବକ କି ବୟ9, ପୁରୁଷ କି ମହିଳା - କିଏ अଛyି ଜାଣିବାର ବି 

ଉପାୟ ନାହ[। େହ ଭଗବାନ୍! अyତଃ େକୗଣସି ଜେଣ େମଳାପୀ ବ�hି+ୁ  ସାମrା ସିଟ୍ 

ଆଲଟ୍ େହଇଥାଉ। ନ େହେଲ ଏେତ ଲ�ା ଯାତ� ା ଏମିତି अଖାଡୁଆ ପରିେବଶେର କଟିବ 

େକମିତି? 

 କାବ�ାର ପିଲାେବଳର େଟ�ନ୍ ଯାତ� ା କଥା ମେନ ପଡୁଥିଲା। ଇସ୍ ... େଟ�ନ୍ ଯାତ� ା 

ନୁହଁ ତ... ରୀତିମତ ମେହା�ବ ଥିଲା ସିଏ! େସମାେନ ଥିେଲ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। 

େକଦାର, କାବ�ା ଓ କବୀର। ପରିବାରର ସମେb ମିଶି ଏକାସେ~ ଯାତ� ା କରିବା କମ୍ 

ଆେମାଦ ଦାୟକ ନ ଥିଲା। ସାଧାରଣ େସେକs କA ାସ୍ କ ାଟ�େମ ୍। େଖାଲା ଝରକା, 

େମଲା ପବନ। ମୁକୁଳା ଆକାଶ, ଉ�ୁଳା ଉଲA ାସ। ଝକ�ା େସପେଟ ଧାବମାନ ଗଛବୃ�, 

େସାରିଷ ଫୁଲିଆ ଧାନେxତ। ତା'ରି ଭିତେର ମିଳି ମିଶି ବାରମଜା, ଚିନାବାଦାମ୍ ଭଜା 

ଖାଇବାର ମଜା। େବାଉର अଭ�b ହାତ अବିକଳ ସମାନ ଭାଗ କରି ତିନି  ଭାଇ 

ଭଉଣୀ+ୁ ଧେରଇ ଦିଏ। େକଦାର ଭାଇନା କାହାକୁ ଦିଏ ନାଇଁ କି କାହାଠୁ ନିଏ ନାଇଁ। 

ସବୁ ଦିେନ େସ େଲାଭୀଟା। ତା'ର ତା'ର ଖାଏ। କବୀର ତା' ଭାଗ ଚଟାପଟ୍ ଖାଇ େଦଇ 

ନାନୀ  ଆଡକୁ अନାଏ। େଛାଟ କାବ�ା େଛାଟିଆ ଭାଇର ଚାହାଣୀ ବୁେଝ। ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଭାଇ 

ଠୁ~ାେର କିଛି ପେକଇଦିଏ। ଆଃ ... େକେତ ମିଠା ସତେର ପିଲାଦିନର ସG �ତି ସବୁ! 

େକବଳ ନିରାପ`ା ଆଉ ପରି�ନr ତା ପାଇଁ ଏଇ ଏ.ସି. କ ାଟ�େମ ୍ େର ଯାତ� ା କରିବା 

କଥା। ନ େହେଲ ଲ�ା ଯାତ� ା ଭାରି ବିରhିକର ସତେର।  

 େଟ�ନ୍ अଟକିଲା। କଟକ। अଫ୍ ବA ାକ୍ ର~ର ଟ�ଲିଟିଏ ଗେଡଇ ପଶି ଆସିଲା 

ଝିअଟିଏ। ସା~େର ଜେଣ େପୗଢ ଭଦ� ବ�hି। ତା+ ହାତେର େଗାଟିଏ ବ�ାଗ୍। ତା'କୁ େସ 

େକାଳେର ଧରିଥା'yି। 
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 : ମାମଁୁ ! ବ�ାଗ୍ ଭିତର ଆଡକୁ ରଖିେଦବା। ଟ�ଲିଟା ବାହାର ଆଡକୁ ଥାଉ। 

 : ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଝିअଟି କହିବା ମୁତାବକ ଭଦ� ବ�hି ଲେଗଜ୍ େସଟ୍ କରି ରଖିେଦେଲ।  

 : େଦଖି ଚାହ[ ଯିବୁ ମା'। ପହ�ି ଜେଣଇବୁ। 

 ଝିअଟି ଭଦ� ବ�hି+ ପାଦ ଛୁଇଁଲା। େସ ତା'କୁ େକାେଳଇ େନଇ କପାଳେର ଚୁମା 

େଦେଲ ଓ ତରତରେର ଓହA ାଇଗେଲ। େଟ�ନ୍ େ�ସନ୍ ଛାଡିଲା। 

 ଆଖି ଲାଖି ଗଲା ଭଳି େଚେହରା ଝିअଟିର। ଦୁଧ अଳତା ର~ର େଦହ। େଛାଟ 

ଧାରୁଆ ମୁହଁକୁ ମାନିଲା ଭଳି ସୁDର େହଆର୍ କଟ୍।  ନୀଳ େଡନିମ୍ ଜିନ୍ସ୍ ଓ ଢିଲା 

େଫA ାରାଲ୍ କୁ �̀ା ସହ अପବୂ� ଦିଶୁଥିଲା ଝିअଟି। ପରିଧାନ େବଶ୍ �ାଇଲିଶ୍ अଥଚ ଖୁବ୍ 

ଶାଳୀନ। କାବ�ାକୁ ମୁହଁଟା ଚିହr ା ଚିହr ା ଲାଗୁଥିଲା। େହେଲ ଆେଦୗ ମେନ ପଡୁ ନ ଥିଲା 

େକେବ େକଉଁଠି େଦଖିଛି। अଧ�ାପିକା ଜୀବନେର अେନକ ଛାତ� ୀ+ ସହ ପ�ତ�x ଓ 

ପେରାx ସଂ�ଶ�େର ଆସିଛି େସ। ହୁଏତ ତା'ର େକୗଣସି ପୁରାତନ ଛାତ� ୀ େହଇଥିବ। 

କଥା ଆର� କଲା କାବ�ା। 

 : କୁଆେଡ ଯାଉଛ ମା'? ଦିଲ� ୀ?? 

 : ମଁୁ ଗୟା ଯାଉଛି ମା'ମ୍। 

 : ଗୟା ପହ�ିଲା େବଳକୁ େବାେଧ ରାତି ଏଗାର ହବ। େସଠି କିଏ ରହyି? 

 : େମା କାକା, କାକୀ ରହyି। କାକା େ�ସନ୍ ଆସିେବ େମାେତ େନବା ପାଇଁ।  

 : ତମ ନଁା ? କ'ଣ କର ?? 

 : େମା ନଁା' ‘ଋତୁପ"�ା’। େମାେତ 'ଋତୁ' ଡାକିପାରyି। ମଁୁ ଦିଲA ୀ ଏମ୍ସ୍ େର 

େପଡିଆଟି�କ୍ ସଜ�ରୀେର ପି.ଜି କରୁଛି।   

 : ବାଃ ... ବଢିଆ। ଆମ େବେଳ ଖୁବ୍ କମ୍ ଝିअ ସଜ�ରୀ ନିଜ କ�ାରିୟର ରୂେପ 
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ବାଛୁଥିେଲ। 

 : ଆପଣ+ର ବି େମଡିକାଲ ପ�େଫସନ୍ ନା କଣ ମା'ମ୍? 

 : ନାଇଁ ନାଇଁ। ମଁୁ ବାଣୀବିହାରେର ଓଡିଆ ବିଭାଗର ପ�ଫସର ଥିଲି। ଏଇ अi ଦିନ 

ଆଗରୁ अବସର େନଇଛି। 

 : ଓଃ ! ଶିxକ ! ଶିxକ ଓ ଶିxକତା ପ�ତି େମାର ସ�ତ� ସzାନ अଛି । ଆପଣ 

କୁଆେଡ ଯିେବ ? 

 : ମଁୁ ଦିଲA ୀ ଯାଉଛି। େମା ସାନ ଭାଇ ରେହ େସଠି। ବହୁତ ଦିନ େହଲା ଡାକୁଥିଲା। 

କାମେର ବ�b ରହି ଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲି। अବସର ପେର କାମ କମିଗଲା । ଭାବିଲି ଏେବ 

ଥେର ବୁଲି ଆେସ। 

 : ଖୁବ୍ ଭଲ କେଲ। ମଝି ମଝିେର ସମୟ ବାହାର କରି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସ�ାg� ପାଇଁ 

ଖୁବ୍ ହିତକର। 

 : ଆ�ା ତେମ ବାଣୀ ବିହାର ହାଇ9ୁଲେର  ପଢୁଥିଲ କି ଋତୁ ? ତମକୁ େକେବ 

େକଉଁଠି େଦଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। େଦଖିଛି ନି�ୟ । କିk େକଜାଣି କାହ[କି ଠିକେର ମେନ 

ପଡୁନି । 

 : ନାଇଁ ମା'ମ୍। ନସ�ରୀରୁ ଏ ଯାଏଁ - ସବୁ ଦିଲA ୀେର। କିk ଆମ େମଡିକାଲ ପାଠ ବି 

କେହ େଯ େକୗଣସି ରh ସ କ� ନ ଥାଇ ସ ୂ"� ଏକା େଚେହରାର ଦୁଇଟି ମଣିଷ 

ଥାଇପାରyି। ଆପଣ େମାର େକୗଣସି 'ରିପିAକା'କୁ େଦଖିଥିେବ ନି�ୟ । 

 ଏହା କହି अi ହସିଲା ଋତୁ। ଆେର ... ଏ ହସ ବି ତ କାବ�ାର ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। 

କିk କାହାର ହସ? କାହାର ମୁହଁ?? କିଏ େସ ମଣିଷ ??? କି ଆ�ଯ�� ! ବୟସାଧିକ� 

େଯାଗଁୁ ତା'ର ଆଉ ମତିଭ� ମ ହଉନାଇଁ ତ !! 
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 ଶିxାରୁ େନଇ ସ�ାg�, ରାଜନୀତିରୁ େନଇ अଥ�ନୀତି, ସିେନମାରୁ େନଇ ସ~ୀତ - ଏ 

ସମb ଚu�ା ମଧ�େର େକେତେବେଳ େଯ ଲ�୍ ଟାଇମ୍ େହଇଗଲା - େକହି ଜାଣି 

ପାରିେଲନି। ପ�ା ି�  ଲ�୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ନ େହେଲ ବି ମD ନ ଥିଲା। ସା~ େହଇ ଖାଇେନେଲ 

ଦି'ଜଣ। ଟିେକ ବିଶ�ାମ େଲାଡା। ନିଜ ନିଜ ବଥ�େର ବିଛଣା ସଜାଡି ଦୁେହଁ େଶାଇବାର 

ଉପକ�ମ କେଲ। 

 ପା� ମିନିଟ୍ ମଧ�େର ଗଭୀର ନିଦେର େଶାଇଗଲା ଋତୁ। କାବ�ା ଆଖିେର ନିଦ 

ନାହ[। ଋତୁକୁ ତା'କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଭଳି ନୁହଁ। େବଶ୍ 

େମଳାପୀ। ବୟ9 ମଣିଷ+ ସହିତ କଥା େହବାର ବାଗ, ବାଇସ ସବୁ ଜଣା ତା'କୁ। ଆଃ ... 

ଏମିତିକା ସୁDର ଝିअଟିଏ ତା'ର ଯଦି ଥାଆyା ! ନିଜ ଭାବନାେର ନିେଜ ଫିକ୍ କରି ହସି 

ପେକଇଲା କାବ�ା। ଜିଦ୍ କରି ବାହା େହଲାନି - ଏେବ ଭାବୁଚି ନିଜର ଝିअଟିଏ ଥାyା କି ! 

 ଏକ ନିମr ମଧ�ବି` ପରିବାରର ଶାy, ସରଳ, ସୁଧାର, ସୁଶୀଳ  ଝିअଟିଏ ଥିଲା 

କାବ�ା। ଘରର ପର ରା अନୁଯାୟୀ କାହ[କି ବିବାହ କଲାନି େସ ? କାହ[କି ବାପା+ 

अନୁଶାସନ, େବାଉର अନୁନୟ, େକଦାର ଭାଇନାର अନୁେରାଧ अଥବା କବୀର ଭାଇର 

अଭିମାନ ଉପେର ପଥର ଲଦି ଛାତି ତେଳ ଚାପିେଦଲା ?? କାହ[କି ଏମିତି ଜିଦ୍ କଲା 

କାବ�ା ??? 

 ଏ ପ�ଶrର ଉ`ର କାବ�ାକୁ ଜଣା। େହେଲ ଏ 'ଜଣା କଥା'କୁ େସ େକେବ ବି କାହାକୁ 

ଜେଣଇନି। ଜେଣଇଥିେଲ अବା ଜୀବନର ଛକି ଶନୂ େଖଳେର େସ ଜିଣି ଯାଇଥାyା ! କିk 

େସ େକାଉଠି ହାରିଛି େଯ ? କାବ�ା ଭିତେର ତ ତା'ର କବିତା ଜିଇଛି। ଆଉ କବିତା 

ଭିତେର ତା' ଜୀବନ। େସଇଟା କ'ଣ ତା'ର ଜିତାପଟ ନୁହଁ ? 

 ବଗ ପରି େଡଇଁ େଡଇଁ େପୗଢା କାବ�ା ଭିତରୁ  ବାହାରି ଆସିଲା କୁନି କାବ�ାଟି । 
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କ+ି ପଛେର ଧାଇଁଲା, ଗୁଡି ଉେଡଇଲା, ଖପରା େଖଳିଲା, ପଡିଶା ଘରର ପଣୂ�େଶ�ାକ 

ସହିତ ମିଶି, ବଷ�ାେର ଓଦା େହଇ, ନାଳର େଗାଳିଆ ପାଣିେର ଚବର ଚବର େହଇ କାଗଜ 

ଡ~ା ଭେସଇଲା। ତା'ପେର ବାଳିକା କାବ�ା।  େକେବ ରାଗିଲା, େକେବ ଋଷିଲା, ମିଠା 

ମିଠା ହସିଲା, ସହପାଠୀ ପଣୂ�େଶ�ାକ ସହିତ ସା~ େହଇ, ବହି ବbାନୀ ଧରି 9ୁଲ୍ ଗଲା।  

 ପେର ପେର କିେଶାରୀ କାବ�ା। ଏେବ ତା' ଜୀବନକୁ अଚାନକ ଆସିଗଲା କବିତା। 

େସ କବିତାକୁ ବୁଝିଲା, କବିତାେର ହଜିଲା,  କବିତାେର ମ�ିଲା ଆଉ କବିତାକୁ ହ[ ଭଲ 

ପାଇ ବସିଲା । 

 େକେବ େକେବ େକୗଣସି ଭାବନାେର ନିମଗr ଥିବା କାବ�ା ପାଖେର ବସି ବସି ଈଷତ୍ 

ବିରh େହଇଉେଠ ପଣୂ�େଶ�ାକ। 

 : େମାେତ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଥର ନି�ୟ େଫଲ୍ ହବୁ। ଏକାଦଶ େଶ�ଣୀ େହଲା। ପଢିବାର 

ନଁା ଧରୁନୁ। ଚବିଶ୍ ଘ ା େସ ଗୀତ ଖାତା, କବିତା ଖାତା। ରହ, ମଁୁ କହୁଛି ମଉସା, 

ମାଉସୀ+ୁ। 

 : େଫଲ୍ େହବି ତ େହବି। େତାର େସଥିେର କ'ଣ ଯାଏ ଆେସ? ତୁ ତ କA ାସ୍ େର 

ଫା�୍ ହଉଛୁ ନା ! 

 : ଆେର େବାକୀ, େତା ପାଇଁ େତାେତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମଁୁ ଫା� େହେଲ େତାର 

କ'ଣ ଲାଭ? 

 : ଆେର ତୁ ଫା�୍ େହେଲ ନା େମାେତ ଫା�୍ େହଲା ଭଳି ଲାେଗ। କାବ�ା ମୁହଁେର 

ଦୁ� ହସ। 

 : ଠିକ୍ କଥା। ତା' େହେଲ ତୁ େଫଲ୍ େହେଲ େମାେତ ବି େଫଲ୍ େହଲା ଭଳି ଲାଗିବ 

ନା ନାହ[? େତାର ସG �ତି ଶhି ଖୁବ୍ ପ�ଖର। ତୁ ଟିେକ ମନ େଦଇ ପଢିେଲ ବହୁତ ଭଲ 
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କରk। େମାେତ ବି ଟପି ଯା'k। 

 : ପ�ଥମ କଥା େହଲା - ମଁୁ େତାେତ ଟପିବାକୁ ଚାେହଁନି। ଆଉ ଦି� ତୀୟ କଥା େହଲା ... 

 : କହ ... 

 : େଶ�ାକ ! କବିତା େମା ଜୀବନ। ତା'କୁ ଛାଡି ମଁୁ ବ�ି ପାରିବିନି। େତାେତ କ'ଣ େମା 

େଲଖା ଭଲ ଲାେଗନି? 

 : ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ। ବହୁତ। ମଁୁ େତାେତ େଲଖା ଛାଡିବାକୁ କହୁନିେର। ଖାଲି 

କହୁଛି - ପଢିବାକୁ ପ�ାଥମିକତା େଦ'। 'େଲଖିବା' କୁ ହବି କର୍। 

 ହେସ କାବ�ା। ହସିେଲ ଶ�ାମା~ୀ କାବ�ାର ଦୁଇ ଗାଲେର ଗାଢ ଭଉଁରୀ େଖେଳ। 

ପଣୂ�େଶ�ାକର ଆଖି अଟକି ଯାଏ େସଇଠି। 

 ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା େସଇ 9ୁଲ୍ କୁ अରୁjତୀ ଆସିବା ଯାଏଁ। େସଇ ସହରକୁ 

ବଦଳି େହଇ ଆସyି ଆସି�ା  ଇଂଜିନିୟର୍ अରବିD ପ)ନାୟକ। ତା+ର ଏକମାତ�  

अଲିअଳୀ ଝିअ अରୁjତୀ ପ)ନାୟକ। अରୁjତୀ େକବଳ अନିD୍ଯ ସୁDରୀ ନ ଥିଲା, ଖୁବ୍ 

ଭଲ ପଡୁଥିଲା ମଧ�। ଆଡିG ସନ୍ େନବାର ଜମାରୁ ମାେସ ପେର ଷାଣG ାସିକ ପରୀxା। 

େସଥିେର अପରାେଜୟ ପଣୂ�େଶ�ାକକୁ ଟପି େସ େହଲା େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ। अତଏବ୍ 

ସ�ାଭାବିକ ଭାବେର ଖୁବ୍ अi ଦିନେର अରୁjତୀ ଶିxକ ମାନ+ର ପି�ୟ ଛାତ� ୀ େହଇଗଲା। 

ଭଲ ପଢୁଥିବା ପିଲା ମାେନ ପ�ମାଦ ଗଣିେଲ। େଶ�ାକ ନିଜ ପରିଶ�ମ ଦି� ଗୁଣିତ କରିେଦଲା।  

 अରୁjତୀ अତି ମାତ� ାେର ସାହିତ� େପ�ମୀ ଥିଲା। କାବ�ାର ଗୀତ ଓ କବିତାର ମୁ²ା 

ପାଠିକା ବି ଥିଲା େସ। अରୁjତୀ ଓ କାବ�ା ମଧ�େର xୀର, ନୀର ସ କ� ଏେବ ! 

 : ତୁ ବହୁତ ଭଲ େଲଖୁଛୁ କାବ�ା। ପରିଶ�ମ କେଲ ସମେb ଭଲ ପଢି ପାରିେବ। 

େହେଲ 'ଭଲ େଲଖିବା' ଈଶ�ରଦ`। ତୁ େକେବ ବି େଲଖିବା ଛାଡିବୁନି। େତାେତ େମା 
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ରାଣ। 

 : ଛିଃ ... ରାଣ ପକାନା। େହେଲ ତୁ ସିନା ଏେତ ଭଲ ପାଉଛୁ େମା େଲଖାକୁ ... େଶ�ାକ 

ଭାରି ଚିଡୁଛି।   

 : େସ ବି େତା େଲଖାକୁ ଭଲ ପାଏ। କିk େଲଖାେଲଖିେର ମଜଗୁଲ େହଇ ତୁ 

ପଢାେର େଯଉଁ ଢିଲା ମାରୁ - େସଥିପାଇଁ ହୁଏତ ରାଗୁଥିବ। େତାେତ ଭାରି ଭଲ ପାଏ 

କିନା!  

 : େଛନାଟା ଭଲ ପାଉଛି। ସବୁେବେଳ  ତ ରାଗୁଛି। ମନ େଦଇ େକେବ ବି େମା 

କବିତା ଶୁେଣନା େସ।  

 : କିଏ ଶୁଣୁଛି, ନ ଶୁଣୁଛି -  ତା' ଉପେର ତୁ ଗୁରୁତ� େଦ' ନା। ବାସ୍ ... ତୁ େକବଳ 

େଲଖି ଚାଲ୍। 

 େସଦିନ କାବ�ା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ପଣୂ�େଶ�ାକ। 

 : ନୂଆ ସା~ ପାଇ ଯାଇଛୁ େବାଲି ପୁରୁଣା ସା~ ଆଉ ମେନ ପଡୁ ନାହାyି େତା'ର। 

ନୁହଁ? 

 : अରୁ କଥା କହୁଛୁ? 

 : ହଁ। 

 : ଜାଣିଛୁ! ତା'ର ଦିମାଗ୍ େଯମିତି, ଦିଲ୍ ବି େସମିତି। େସ ସୁDର େଯତିକି,  ତା'ର 

ସୁଗୁଣ ବି େସତିକି।  େସ େମାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସା~। 

 : ହଁ କି? େମା ଠୁଁ ବି ଭଲ ସା~??  

 : େହଃ ... ତୁ ପୁअ ପିଲା, େସ ଝିअ ପିଲା। ତମ ଭିତେର ତୁଳନା କ'ଣ ହୁଏ? ମଁୁ ତ 

ଆଜି ଯାଏ ତା'ପରି ସବ� ଗୁଣ ସ ନr ା ଝିअଟିଏ େଦଖି ନ ଥିଲି। 
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 : ସତେର? ମଁୁ େକମିତି ଜାଣିବି ଏେତ କଥା? ତୁ କ'ଣ େକେବ େମାେତ ତା' ସହିତ 

ଭଲ କରି କଥା କେରଇଚୁ?? 

 ଆେର ସେତ ତ! ତା'ର ସବୁଠାରୁ अyର~ ମଣିଷଟିକୁ ତା'ର ପି�ୟ ବାjବୀ ସହିତ 

ଭଲ ଭାେବ ଏ ଯାଏଁ ପରିଚିତ କେରଇନି େକମିତି େଯ !! େଶ�ାକ କ'ଣ ମିଛଟାେର ତା'କୁ 

େବାକୀ କେହ !!!  

 ଆହା ! अi ଚିହr ା ସା~କୁ େବଶୀ ଚିହr ା ସା~ ସହିତ ଚିହr ା କେରଇ ଦଉ ଦଉ 

କାବ�ା ନିଜ ପାଖେର ନିେଜ अଚିହr ା ପାଲଟିଗଲା କି ? େକଜାଣି ! 

 ମ�ାଟି�କ୍ ପରୀxା ଆସନr । ପଣୂ� େଶ�ାକ ଏବଂ अରୁjତୀ ଉଭୟ+ ପାଇଁ େବଶ୍ 

ଗୁରୁତ�ପ"ୂ�। େଯେତେବେଳ ବି ସମୟ ମିେଳ, େଶ�ାକ ଏବଂ अରୁ ପଢାପଢି ଚu�ା କରyି। 

େଶ�ାକ अେନକ ସମୟେର अରୁ ପାଖେର - େକେତେବେଳ େଶ�ଣୀ ଗୃହେର ତ େକେତେବେଳ 

ଲାଇେବ� ରୀେର। କାବ�ା େସଇ ପରିେବଶେର ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାେର ନାହ[। େସ 

େଚ�ା କରି ବି େବଶୀ ମନେଯାଗ େଦଇ ପଢି ପାେର ନାହ[। ଏକାyେର ଚାହ[େଲ ବି ଏେବ 

େଶ�ାକକୁ ପାଏ ନାହ[ କାବ�ା।  

 େସଦିନ େବଶ୍ ଖୁସି ଥିଲା ପଣୂ�େଶ�ାକ। 

 : କାବ�ା! अରୁ ଆଜି େମାେତ ତା+ ଘରକୁ ଡାକି େନଇଥିଲା।  

 ଛାତିେର କ'ଣ େଗାଟାଏ अଟକି ଗଲା  କାବ�ାର। 

 : ହଁ କି? 

 : ହଁ। ତା' ବାବା, ମାମା ବି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ବହୁତ ଆଦର କେଲ େମାେତ। 

କହିେଲ," ପରୀxା ପାଇଁ ସଂକୀ"� ମାନସିକତାର ଉପରକୁ ଉଠି ପ�ତି,Dିତା ମଳୂକ ପ�bୁତି 

କେଲ ଦୁଇ ପ�ତିଦ୍ଵDୀ+ର ଲାଭ ହୁଏ। ମଉସା େମାେତ अରୁ ସହିତ ମିଶି ତା+ ଘେର 
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ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ କହିଛyି। ଯାହାର ଯାହା ସେDହ ଥିବ - ଆେମ ଟିପି ରଖିବୁ। 

अରୁର ଟୁ�ସନ୍ ସାର୍ ସj�ାେର ଆସି ବୁେଝଇ େଦେବ।  

 ଏେବ କାବ�ାର ତ ିେର କ ା ଲାଗିଲା। େଛପ େଢାକିଲା େସ। 

 : ମଁୁ ଭାବୁଛି କାଲିଠୁ ପରୀxା ଯାଏ ମଁୁ ତା+ ଘେର ପଢାପଢି କରିବି। ବାପା ବି 'ହଁ' 

କହିଛyି। ତୁ ଆମ ସା~େର ପଢିବୁ? 

 : େସ କ'ଣ େମାେତ ଡାକିଛି? େତାେତ କହିଛି, ତୁ ଯିବୁ।  

 : େତାେତ ପରା ମଁୁ ଡାକୁଛି। ଏକା କଥା ନୁହଁ? 

 : ନୁହଁ ଏକା କଥା। ତା' ଛଡା ମଁୁ କାହା ସାଥିେର ମିଶି ଆେଦୗ ପଢି ପାରିବିନି। 

 େଶ�ାକ ଏବଂ अରୁ ଏେବ ପଢାେର ନିମଗr। କାବ�ା ଭିତେର ଏକ अକୁହା ଯ�ଣାର 

ଜ� ଳନ। अତଏବ୍ अbବ୍ଯb, अପରିପକ�  କାବ�ା ପ�ଥେମ େସ ଦୁହ[+ ପାଖରୁ ଟିେକ 

ପାେଖଇ ଗଲା, ତା'ପେର अi अi ଆେଡଇ  େହଲା ଏବଂ କ�ମଶଃ େବଶ୍ ଦୂେରଇ ଗଲା। 

 ଆଖିେର ପଡିଗେଲ अରୁjତୀ ପଛରୁ  ପାଟି କରି ଡାକ ଛାେଡ - ଏ କାବ�ା। େତାର 

ଦଶ�ନ ମିଳୁନାଇଁ େଯ। େକେତ ସାରିଲୁଣି ରିଭିଜନ୍? ଆମ ସା~େର ତ ଜମା ପଢିବାକୁ 

ଚାହୁଁନୁ। 

 ବାଆଁେରଇ େହଇ ଖସିଯାଏ କାବ�ା। 

 ସାମrା ସାମିr େହଇଗେଲ ବାଟ ଓଗାେଳ େଶ�ାକ। େତାର କ'ଣ େହଇଛି କାବ�ା। 

ସବୁେବେଳ ଉଦାସ, अନ�ମନ9 ରହୁଛୁ। ତୁ େକୗଣସି କାରଣରୁ ରାଗିଛୁ କି େମା 

ଉପେର ? େଦଖ୍, ପରୀxା ମୁs ଉପେର। ଚାହ[େଲ ବି ମଁୁ େତାେତ ସମୟ େଦଇ ପାରୁନି। 

ପରୀxା ସରିଯାଉ କି େତାର ନୂଆ େଲଖା େଯେତ ଶୁେଣଇବୁ। େଦଖିବୁ - ମନ େଦଇ େଗାଟି 

େଗାଟି କରି ସବୁ ଶୁଣିବି।  
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 କାବ�ା ମୁହଁ ତଳକୁ କେର। ପଦୁଟିଏ ଉ`ର ନ େଦଇ ବାଟ ଭା~ି ଚାଲିଯାଏ। 

େଶ�ାକ ମୁs କୁsାଏ। ଏ ହୁsୀଟା ବଡ ଦୁେବ�ାଧ� େହଲାଣି। ସବୁ ଝିअ କ'ଣ ଏ ବୟସେର 

ଏମିତି ହୁअyି ? େକଜାଣି ! ହଉ - ପରୀxା ସରିଲା ପେର ମେନଇଦବ େଯ। अi ଆଦର 

ପାଇେଲ କାବ�ା ପା' ଶୀ ବିେଲଇ ! 

 ସମୟର େସ�ାତ ଗଡିଯାଏ ଆଗକୁ। ପରୀxା ସରିଲା। କିk େଶ�ାକ କାବ�ା ଘରକୁ 

ଗଲାେବଳକୁ େସ ତା' ମାମଁୁ ଘର ଗଁା'କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆ�ଯ�� େହଲା େଶ�ାକ। ତା'କୁ 

ପେଦ େହେଲ ନ କହି କାବ�ା ଚାଲିଗଲା ! େଶ�ାକର ମୁହଁ ସତେର ଏଥର ଶୁଖିଗଲା। 

ଘଟଣା ନି�ୟ ଗୁରୁତର।  

 ରିଜ³୍ ବାହାରିଲା ପେର ହାଇ9ୁଲେର ମେହା�ବ ଲାଗିଗଲା। ସାରା ରାଜ�େର 

ପଣୂ�େଶ�ାକ ପ�ଥମ ଓ अରୁjତୀ ଦି� ତୀୟ। ଶିxକ, ଶିxୟିତ� ୀ; ଛାତ� , ଛାତ� ୀ - କାହାରି 

ଆନDର ସୀମା ନ ଥାଏ। ଆହୁରି ଚମେକଇ େଦଲା ଭଳି ଘଟଣା େହଲା - ସମb+ୁ ଭୁଲ୍ 

ପ�ମାଣିତ କରି କାବ�ା ଫା� ଡିଭିଜନେର ୬୦ ପ�ତିଶତରୁ ଟିକିଏ अଧିକ ମାକ� ରଖି 

ସମb+ୁ ଆ�ଯ�� ମଧ� କରିେଦଲା । େଶ�ାକ ଧାଇଁଗଲା କାବ�ା ପାଖକୁ। କାବ�ା ମୁହଁ 

କିk ଭାବଶନୂ�। 

 : କାବ�ା! ମଁୁ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ - େତାର େମଧା ଶhି ଖୁବ୍ अଧିକ। େକେତ କମ୍ 

ପରିଶ�ମ କରି େକେତ ବଢିଆ ମାକ� ରଖିଚୁ କହ ତ! ଆମ ପରିକା ପରିଶ�ମ କରିଥିେଲ ତ ତୁ 

अେକ�ଶେର ସମb+ୁ ଟପି ଯାଇଥାk। 

 : େଶ�ାକ! କାହାରି ସହିତ ପ�ତିେଯାଗିତା अଥବା ପ�ତି,Dିତା କରିବାକୁ ମଁୁ ଚାେହଁ 

ନାଇଁ। ମଁୁ େମାର ପ�ତିଛବି। ମଁୁ ହ[ େମାର ପ�ତିଧ�ନି। ତୁ 'େବଗ ପି�ୟ' ... ମଁୁ 'ଆେବଗ 

ପି�ୟ'। େମା ଆେବଗ  େତା େବଗ ସହିତ ତାଳ େଦଇ ଧାଇଁ ପାରିବନି। ମଁୁ େମା ନିଜସ୍ଵ 
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ଢ~େର ଜିଇବାକୁ ଚାେହଁ। 

 : ତୁ ଏେବ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ କାବ�ା। େତା କଥା ମଁୁ अi ବୁେଝ, େବଶୀ 

ବୁେଝନି। अରୁ ବି अବିକଳ ଏଇୟା କେହ। େତାେତ େସ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତଥାପି ତୁ 

ତା'କୁ ସବୁେବେଳ ଆେଡଇ ଆେଡଇ ରହୁଛୁ। କାହ[କି େର? अରୁjତୀ ଘରକୁ ଯିବା? 

େତାେତ େଦଖିେଲ େସ ଭାରି ଖୁସି ହବ। 

 : ତୁ ଯା'। େମାର अନ� କାମ अଛି। 

 : କି କାମ अଛି? ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ। 

 : ମଁୁ କାହା ଘରକୁ ଯିବି ନ ଯିବି - େସ େମାର ଇଛା ଉପେର ନିଭ�ର କେର। ତା' ଛଡା 

- େମାର କି କାମ अଛି - ମଁୁ କାହ[କି େତାେତ କହିବି? 

 : ତୁ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ନ ଥିଲୁ କାବ�ା। ସତେର େମାେତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି - ତୁ अରୁକୁ 

ଆଜିକାଲି ଇଷ�ା କରୁଛୁ। 

 ସତ ସବୁେବେଳ अପି�ୟ। अପମାନ ଆଉ अଭିମାନେର ମାଟିେର अବା ମିଶିଯିବ 

କାବ�ା! ଆଖିେର ଆଖି ମିେଶଇ ଚାହ[ଲା େଶ�ାକକୁ। ତା' ଆଖିେର ଟଳମଳ ହଉଥିଲା ଦି' 

ବୁDା ଲୁହ। ନା େଢାକି ପାରୁଥିଲା, ନା ଝେରଇ ପାରୁଥିଲା!! 

 େଶ�ାକ ବୁଝିପାରିଲା - ଜାଣତେର ହଉ କି अଜାଣତେର - କାବ�ାକୁ େସ କଟୁ କଥା 

କହିଛି। ତା'ର େକାମଳ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।   

 : ସରି ... ସରି କାବ�ା। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି - ଆଉ କିଛି ବାହାରିଗଲା ପାଟିରୁ। 

ତୁ ଯାହା ବି କର୍, ପିAଜ୍ କାେDନା। ତୁ କାDିେଲ େମାେତ ଆେଦୗ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମଁୁ ଆଉ 

େକେବ ବି େତାେତ କାଟିଲା ପରି କଥା କହିବିନି। ଏଇ ଥରକ େମାେତ xମା କରିେଦ। 

ପିAଜ୍ ... 
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 ପଣୂ�େଶ�ାକ ଓ  अରୁjତୀ ବି�ାନ ପଢିେଲ। କାବ�ା କଳା ପଢିବା ନି"�ୟେର अଟଳ 

ରହିଲା। କେଲଜ ଏକା; େହେଲ ବA କ୍ अଲଗା, କରିଡର୍ अଲଗା, କେଲଜ ଯିବା ଆସିବା 

ସମୟ अଲଗା। ଏବକୁ ଏେବ େଶ�ାକ ଓ अରୁ ସହିତ କ� ଚିତ୍ େଦଖା ହୁଏ କାବ�ାର। ଆହୁରି 

କ� ଚିତ୍ କଥାବା �̀ା। ଏ ଭିତେର କାବ�ା ବାପା +ର ବଦଳି େହଇଯାଏ ଏକ ଦୂରାy 

ସହରକୁ। ଆଶ�b େହଲା କାବ�ା। 'େଦଖିବା - େହେଲ ନ ପାଇବା' ଠାରୁ 'ନ େଦଖି ନ 

ପାଇବା' େଢର୍ ଭଲ। ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଉଭୟ+ୁ େଦଖା କରିଥିଲା କାବ�ା। ଜମା ବଷ�କର 

ପରିଚୟ ଭିତେର ତା'କୁ େକେତ ବା ଜାେଣ अରୁjତୀ! ତଥାପି ବି ଏକ अyର~ ବjୁ 

ହେରଇବାର ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖୀ େହଲା। ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ଶୁେଭ�ା ଜେଣଇଲା। 

ପଣୂ�େଶ�ାକ କିk କାବ�ାର ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବାଟାକୁ ଆେଦୗ ଗ�ହଣ କରିପାରିଲାନି। 

ନିେଜ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନା ବୁେଝଇ ପାରିଲା। ତା'କୁ ଭୀଷଣ କାD ମାଡୁ ଥାଏ। େହେଲ 

କାDିଲାନି। ଓଠ କାମୁଡି ଲୁହ ଟିକକ େଶାଷି େନଲା। 

 : ମଁୁ ଯାଉଛି େଶ�ାକ। 

 : େମାେତ କାହ[କି କହୁଛୁ? ମଁୁ େତାର କିଏ କି? ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଦୂରାy ପାହାଡକୁ 

अେନଇଲା େଶ�ାକ। 

 : କାେଳ ଆଉ େଦଖା ହବ କି ନ ହବ - େସଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କହିେଦଇ ଯିବା ଉଚିତ୍ 

ହବ। କିk ତୁ ଚାହୁଁନୁ ଯଦି - ଠିକ୍ अଛି - ମଁୁ ଆସୁଛି େତେବ। 

  େଶ�ାକ ବ�ତିବ�b େହଲା।  

 : ଏେତ ରାଗ, अଭିମାନ ଠିକ୍ ନୁହଁ କାବ�ା। ତୁ କ'ଣ େକାଉ ଆେମରିକା ପଳଉଛୁ? 

କହିଲା କ'ଣ ନା େଦଖା ହବନି। ତୁ େଯଉଁଠି ଥିେଲ ବି େଦଖିବୁ େତାେତ ମଁୁ େଖାଜି େଖାଜି 

ଯାଇ ପହ�ିବି।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     65 

 କାବ�ା ହସିଲା। ପୁଣି େସଇ େବଦନା ଭରା ଫିକା ହସ। 'ଆେବଗ'େର େଶ�ାକ କୁ 

େଖାଜୁଥିବା କାବ�ାର ଲୁହ ବତୁରା ହସକୁ 'େବଗ'େର କାବ�ାକୁ ଚାହୁଁଥିବା  େଶ�ାକ ବୁଝିଲା 

କି ନାହ[ େକଜାଣି! 

 କାବ�ା ନୂଆ ସହରକୁ ଗଲା। ନିଜ ଠିକଣା କିk କାହାକୁ େଦଲା ନାହ[। କେଲଜ 

ଠିକଣାେର अରୁ ଏବମ୍ େଶ�ାକ ଚିଠି େଦଇଥିେଲ। େଖାଲି ପଢିଥିଲା କାବ�ା। अରୁjତୀ 

ଭଲ, ମD ଜି�ାସା କରିଥିଲା। ଛୁଟି େଦଖି ତା' ପାଖକୁ ଯିବାକୁ अନୁେରାଧ କରିଥିଲା। 

ପ�ତୁ�`ର ନ ପାଇ ଆଉ ଚିଠି େଦଲାନାହ[। େଶ�ାକ ଦୁଇଟି ଚିଠି େଦଇଥିଲା। ପ�ଥମ ଚିଠି - 

ଏଠି ତୁ ଥିଲା େବେଳ ଆେଦୗ ଜଣା ପଡୁ ନ ଥିଲା। େହେଲ ତୁ ଗଲା ପେର ବହୁତ ମେନ 

ପଡୁଛୁ କାବ�ା। ମନ େଦଇ ପଢିବୁ। େତା ଘର ଠିକଣା ଦବୁ। କେଲଜ ଠିକଣାେର 

ପେଠଇେଲ ଚିଠି ପାଇବାର ଠିକଣା ନ ଥାଏ।  ଦି� ତୀୟ ଚିଠି - େଦଖା େହେଲ ବହୁତ ଗାଳି 

ଦବୁ କାବ�ା - େତା ରାଗ କମିବା ଯାଏଁ। କିk ଚିଠିର ଉ`ର ଦବୁ। ନ େହେଲ ଜାଣି 

ହଉନାଇଁ, ତୁ ଚିଠି ପାଉଛୁ କି ନାହ[। ଜାଣିଥା' - ଉ`ର ନ େଦେଲ ଏଇଟି େମାର େଶଷ 

ଚିଠି। 

 ଉଷୁମ୍ ଲୁହ ଦି' େଟାପାେର େଲସି େହଇଗଲା େକେତାଟି अxର। ତଳ ଓଠକୁ 

ଦାyେର ଚାପି ଚିଠିକୁ କିଛି ସମୟ ମୁେଠଇ ଧରିଲା କାବ�ା। ଥରୁଟିଏ ଥରିଲା ଓଠେର 

ଛୁଇଁଲା। ତା' ପେର କ'ଣ ଭାବି ଟିକ୍ ଟିକ୍  କରି ଚିରି ଚିଠିଟି ପବନେର ଉେଡଇ େଦଲା। 

ମେନ ମେନ ଗୁଣୁଗୁେଣଇଲା - େତାେତ ଠିକଣା େଦବାର ଥିେଲ ନିଜ ପାଇଁ अଠିକଣା ବାଟ 

କାହ[କି ବାଛିଥା'yି େଶ�ାକ!  

 ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ�େର ବି.ଏ, ଏମ୍.ଏ ପେର ପି.ଏଚ୍.ଡି କଲା କାବ�ା। ଦୂରାy 

अ�ଳକୁ କମ�େxତ�  ରୂେପ ବାଛିଲା। ଗଭୀର ମନେଯାଗ ସହକାେର अଧ�ାପନା କଲା। 
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अସମଥ�  ବିଦ�ାଥ�ୀ ମାନ+ୁ ସାଧ� ମେତ ସାହାଯ�, ସହେଯାଗ େଯାଗାଇ େଦଲା।  କିk 

ବିବାହ କରିବାକୁ ଆେଦୗ ମନg କଲା ନାହ[। ବାପା, େବାଉ+ ସକଳ अନୁେରାଧକୁ 

ବିନମ�ତାର ସହ ପ�ତ�ାଖ�ାନ କଲା। 

 କୁହାଯାଏ କିେଶାର ବୟସର େପ�ମ ଏକ ନି�କ୍ ପ�ବଣତା ବ�ତିେରକ अନ� କିଛି 

ନୁହଁ। ତା'େହେଲ କିେଶାରୀ କାବ�ା ହୃଦୟେର अ+ୁରି ଥିବା େପ�ମର ଏକ େଛାଟିଆ ଚାରା 

ଗଛ ଏମିତି ମହାଦ� }ମ େହଲା େକମିତି? େସ ମହାଦ� }ମର ପଲA ବନେର େସ ପଲA ବିତ। ତା'ର 

ମହମହ ବାସrାେର  େସ ବାସrାୟିତ। ତା'ର େଶAାକମୟ ପୃଥିବୀେର अନ� ଏକ ପୁରୁଷ ପାଇଁ 

ଏେତ ଟିକିଏ ବି ଜାଗା ନ ଥିଲା। अତଏବ୍ େସ ବିେବଚନା କଲା - ବିବାହ ତା'ପାଇଁ ଏକ 

'ଆତG  ପ�ବ�ନା' ସାବ୍ଯb େହବ।  

 କାେଳ କାେଳ ପ�ତ�ୟ ହ[ େପ�ମକୁ ପରିପୁ� କେର। ପ�ଚs अଭିମାନ ସବ�ଦା େପ�ମର 

ପ�ତିକୂଳ। अଭିମାନିନୀ କାବ�ା, େଶ�ାକ ସହିତ େଯାଡି େହଇ ନ ପାରିବାର अଭିମାନେର 

ତା'କୁ ଛାଡି ଆସିଲା ସିନା, ତା' କବିତାରୁ େଶ�ାକକୁ ତଡି ପାରିଲା ନାହ[। ପ�ଚୁର େଲଖିଲା। 

େକେତେବେଳ ହସେର ତ େକେତେବେଳ ଲୁହେର। େକେତେବେଳ ଉ�� ାସେର ତ ଆଉ 

େକେତେବେଳ ଦୀଘ�ଶ�ାସେର। କାବ�ାର ପ�କାଶିତ ବହିେର ତା' ନିଜର େଫାଟଟିଏ ନ ଥାଏ 

କି�ା ନିଜ ପରିଚୟ ନ ଥାଏ। ପ�କାଶକ+ ମାଧ�ମେର େସ ନିଜ ପ�ଶଂସକ ଓ ସମାେଲାଚକ 

ମାନ+ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କେର। 

 ଏଇ ତ, अi େକଇ ବଷ� ତଳର କଥା। ପ�କାଶନୀ ସଂgାକୁ େସ ଯିବା अବସରେର 

ପ�କାଶକ ମେହାଦୟ अଲଗା କରି ସାଇତି ରଖିଥିବା ଚିଠିଟିଏ ତା' ହାତେର ଧେରଇ 

େଦେଲ। 

 : ମାଡାମ୍! ଦିଲA ୀରୁ ଏକ ଡାhର ଦ ତି ଆସିଥିେଲ। ଆପଣ+ ଠିକଣା, େଫାନ୍ 
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ନ�ର ପାଇଁ अେନକ अନୁେରାଧ କେଲ। ଆପଣ+ କହିବା ମୁତାବକ ମଁୁ ନିଜ अସହାୟତା 

ପ�କାଶ କଲି। ଏଇ ଚିଠିଟି ବ�hିଗତ ଭାବେର ଆପଣ+ୁ ହbାyର କରିବାକୁ େସମାେନ 

େମାେତ ବିେଶଷ अନୁେରାଧ କରିଛyି। 

 ଲଫାପା ଉପରର ହbାxର େଦଖି ଚମକି ପଡିଲା କାବ�ା। େସଇ ଚିହr ା ଚିହr ା ପି�ୟ 

अxର! ଯତr  ସହକାେର ଲଫାପାଟି ଭ�ାନିଟି ବ�ାଗ୍ େର ରଖିେଦଲା। ଘେର ନିେରାଳାେର, 

ନି�ିyେର ପଢିବ। 

 ଲଫାପା ଉପେର ପଣୂ�େଶ�ାକର अxର! ଚିଠିର େଲଖା अରୁjତୀର!! 

 ଆଦରର କାବ�ା, 

 ପ�କାଶକ ମେହାଦୟ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। େତଣୁ େତା ହାତକୁ ଚିଠି ନି�ୟ ଯିବ। କିk 

ତୁ ପଢିବୁ ତ ! େକଜାଣି !! େତଣୁ अନି�ିତତାର ଚିଠି ଇଏ। ତଥାପି ପଢିବୁ ଭାବି ବିଶ�ାସ 

ଓ ଭରସା ରଖି େଲଖୁଛି। 

 କାବ�ା େଲା ! ତୁ ତ ମାନେର ମାନିନୀ ରାଧା+ୁ ବଳିଗଲୁ। େତା ନଁା' "କାବ�ା 

କାଦମି�ନୀ" ନ େହଇ "କାବ�ା ପ�ଣୟିନୀ" ହବାର ଥିଲା। େତା େପ�ମେର ପ�ଚୁର ପ�ାଣ ଥିଲା। 

େହେଲ ପରିପକ�ତା अଭାବରୁ ହୁଏତ ପ"ୂ�ତା ପ�ା� େହଲାନାଇଁ। ବାୟାଣୀ! େକମିତି ଜାଣି 

ପାରିଲୁନି େଲା - ପ�ଚs अଭିମାନ େପ�ମେର ପ�ାଚୀର ଠିଆ କରିଦିଏ, 'अହଂ ସବ�ସ୍ଵ' 

କରିଦିଏ!! େସଇ ପ�ାଚୀର େଭଦି 'ମଁୁ' େକେବ ବି 'ଆେମ' େହଇ ପାେର ନାଇଁ!!! 

 ତୁ ସେତ େଯପରି ପବନେର ମିେଳଇଗଲୁ! ବିଶ�ାସ କର୍, େତାେତ ଆେମ ବହୁତ 

େଖାଜିଲୁ - ବିେଶଷ କରି େଶ�ାକ। ତୁ ତ ତା+ୁ େମା ଠାରୁ େବଶୀ ଜାଣିଥିଲୁ, େବଶୀ 

ବୁଝିଥିଲୁ, େବଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ପାଗଳୀ! ସମେb କ'ଣ କଥାେର କହି ପାରyି ନିଜ ଭଲ 

ପାଇବା? କଥାେର, ଆଖିେର, ଓଠେର ନ କହି େସ ହୁଏତ ନିଃଶ� ଶ�େର କହୁଥିେଲ। 
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ତା'ଛଡା ତୁ ତା+ୁ କହିବାକୁ ସମୟ, ସୁେଯାଗ େଦଲୁ େକଉଁଠି େଯ! 

 ତୁ ପଚାରି ପାରୁ - କାବ�ା ପ�ତି ଯଦି ଏେତ ଆସhି ଥିଲା ପଣୂ�େଶ�ାକର - େସ 

अରୁjତୀକୁ େକମିତି ବିବାହ କଲା ? ଭଗବାନ+ ଦ୍ଵାହି େଦଇ କହୁଛି େଲା - େକବଳ େମା 

ବାଧ�ବାଧକତାେର। ତୁ ଗଲାପେର - ବିେଶଷ କରି ତୁ ନିଜକୁ ସ ୂ"� अ�ାତବାସେର 

ରଖିବା ପେର - େସ अସ�ବ ଭାବେର ଉଦାସ େହଇଗେଲ। ଆେମ ଏକା ସହ େମଡିକାଲ୍ 

ପଢିଲୁ, ପି.ଜି କଲୁ - ଖୁବ୍  अyର~ େହଲୁ -  ତଥାପି ବି ତା+ର ଉଦାସୀ ଗଲା ନାହ[। 

କ�ମଶଃ  େସ अବସାଦ ଆଡକୁ ଗତି କେଲ। ଏେଡ ସୁDର ମଣିଷକୁ ମଁୁ ହେରଇବାକୁ ଚାହୁଁ 

ନ ଥିଲି। େତା ପେର ତା+ର ଦି� ତୀୟ େଶ�- ବାjବୀ ମଁୁ ହ[ ତ ଥିଲି। अବଶ� ତା+ୁ 

ମେନଇବାକୁ େମାେତ କମ୍ ପରିଶ�ମ କରିବାକୁ ପଡିନାହ[। ସ�ାମୀ ହିସାବେର େଶ�ାକ 

ସେବ�ା`ମ। ମହୁୂ �̀କ ପାଇଁ ବି େସ େମାେତ अନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ େଦଇନାହାyି କି ମଁୁ 

ତା+ର ପ�ଥମ େପ�ମ ନୁହଁ। ଏକଥା ବି େମାେତ ଭଲ ଭାେବ ଜଣାଥିଲା । 

 େଗାଟିଏ କଥା अହରହ େମାେତ ବ�ଥିତ କେର। େମାେତ अନୁତ� କେର। ଏେବ ବି 

େବେଳ େବେଳ େମାେତ ଲାଗୁଛି - ସେତ େଯପରି େଶ�ାକ+ୁ ମଁୁ େତା ପାଖରୁ ଛେଡଇ 

େନଇଛି। ତମ ଜୀବନେର େମାର ଆବିଭ�ାବ ନ େହଇଥିେଲ ହୁଏତ ଆଜି େଶ�ାକ େତା'ର 

େହଇଥା'େy। େତାେତ େକମିତି ବୁେଝଇବି କାବ�ା - ଏଇଟା େମାର ଇ�ାକୃତ अପରାଧ ନ 

ଥିଲା। େତାରି ନିଜ ମଣିଷଟାକୁ अମଣିଷ ପଣିଆ ରୁ ରxା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କେଠାର 

ନି�ତି େନବାକୁ ବାଧ� େହଇ ଥିଲି ।  

 େଶଷେର ... ତୁ ତ େତା ଠିକଣା ନ େଦବାକୁ ପଣ କରିଛୁ। ମଁୁ କିk ଦଉଛି େମା 

ଠିକଣା। ଥରୁଟିଏ ଆସିବୁ କାବ�ା। ସୁନାଟା ପରା। େତା େଶ�ାକକୁ େଦଖିଯିବୁ। ଜାଣୁ, େତା 

ଗାଲର ଭଉଁରୀକୁ େସ ଏେବ ବି ମେନ ପକାyି। େମା ଗାଲେର େଖାଜyି । 
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 ଭଲେର ଥା'। େତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସହିତ । 

       ଇତି । 

 େତାର 'अରୁ' 

 କାବ�ା ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା - ତା' ଲୁହେର अରୁର ଚିଠିଟା ଭିଜୁ ଥିଲା ନା ଚିଠିର 

ଓଦାପଣେର େସ ନିେଜ ବତୁରି ଯାଉଥିଲା!!! 

 

 େଦାଳିଟିଏ ଭଳି ଝୁଲି ଝୁଲି େଟ�ନ୍ ଚାଲିଛି। ବଁା' କଡ ମାଡି େଶାଇଥିବା େପୗଢା 

କାବ�ାର ବଁା' ପାପୁଲି ସହ ଫାେଳ ଗାଲ ଲୁହେର ଓଦା।   

 ଶାଢୀ କାନିେର ଲୁହ େପାଛିଲା କାବ�ା। ହାତ ଘ ାକୁ ଚାହ[ଲା। ପା�ଟା ବାଜିବ। 

େବକ ବୁେଲଇ ପାଖ ବଥ୍� କୁ अେନଇଲା। ଗଭୀର ନିଦେର ଋତୁ। ଦୀଘ�ଶ�ାସ ଛାଡି, କଡ 

େମାଡି, ଆଖି ବୁଜି େଶାଇବାକୁ େଚ�ା କଲା। 

 'ଭାତ ନିଦ' ପରି 'ଲୁହ ନିଦ' େବାଲି କିଛି ଥିବ େବାେଧ। ଗୁଡାଏ ଲୁହ ଗଡିଗଲା ପେର 

ଆଖି େଜାରେର ଲାଗିଗଲା କାବ�ାର। ନିଦ ଭା~ିବା େବଳକୁ ସj�ା ପାର େହଇ ରାତି 

ଆଠ। ଉପର ବଥ୍� ର ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଭିତେର ଓେହAଇ ଗେଲଣି। ନୂଆ ଯାତ� ୀ େକହି 

ଆସି ନାହାyି ତ! ଋତୁକୁ अେନଇଲା କାବ�ା। ଗଭୀର ମନେଯାଗ େଦଇ ବହିଟିଏ ପଢୁଛି।  

 ମୁsଟା ବିjୁଛି। କଡା ଚା' କେପ ଦରକାର। କାବ�ା ଉଠି ବସିଲା। ପରଦା ଆେଡଇ 

ଚା' ପାଇଁ ନିଘା କଲା। ଏଇ ତ ... ଚା' ବାଲା।  

 : ଚା' ପିଇବ ଋତୁ? 

 େକୗଣସି ଉ`ର ନ ପାଇ କାବ�ା ନିଜ କଥା େଦାହରାଇଲା।   

 : ଓଃ ... ସରି ମା'ମ୍। ଏଇ ଟିେକ ଆଗରୁ ମଁୁ ପିଇଛି। ଆପଣ ନିअk। ପିAଜ୍।  
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 ଚା' ପିଉ ପିଉ କାବ�ାର ଆଖି ଋତୁ ପଢୁଥିବା ବହି ଉପେର gିର େହଇ ରହିଗଲା। 

ନାଃ ... େସ ଭୁଲ୍ େଦଖୁନି। ଆେର ଇଏ ତ ତା ନିଜ େଲଖା ବହିଟିଏ । 

 : ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ଓଡିଆ ବହି ପଢୁଛyି। ତମକୁ ପଢିବା େଦଖି ଖୁବ୍ ଭଲ 

ଲାଗିଲା ଋତୁ। 

 ବହି ବD କରି େକାଳେର ରଖିଲା ଋତୁ। 

 : ଆମ ଘେର ସମେb ପଠନ ପି�ୟ। ବିେଶଷ କରି ମାଉସୀ+ ବହିର ଆଦର ଆମ 

ଘେର ଖୁବ୍ େବଶୀ। ଇଏ େମା ମାଉସୀ+ େଲଖା ବହି। 

 : ମାଉସୀ? କାବ�ାର ଜିଭ अଠା अଠା େହାଇଗଲା। 

 : ହଁ। ମାମା େମାେତ େସଇ ସେ�ାଧନ ଶିେଖଇଛି। େସ େମା ମାମାର ସବୁଠାରୁ ପି�ୟ 

ସା~। अସଲେର ମଁୁ ତା+ୁ େକେବ ବି େଦଖିନି କି ପ�ତ�x ଭାବେର ଜାଣିନି। ବାବା ଓ 

ମାମା+ଠୁ ତା+ େଲଖା ସ�jେର अେନକ କଥା ଶୁଣିଛି। ମାଉସୀ ବି ଜେଣ अ¢ୁତ 

ମଣିଷ। ତା+ର େକୗଣସି ବହିେର ତା+ର ଫେଟା କି�ା ଠିକଣା ନ ଥାଏ। େସ କାେଳ ଖୁବ୍ 

େବଶୀ ସ�ାଭିମାନୀ। ମାମା କେହ - अଭିମାନ କରି େସ ଏେବ अ�ାତବାସେର अଛyି। 

 କାବ�ା କପାଳେର ବିDୁ ବିDୁ ଝାଳ। 

 : ମାମାର ଭାରି ଇ�ା ଥିଲା - ଯିବା ଆଗରୁ ଥରୁଟିଏ अyତଃ ମାଉସୀ+ୁ େଦଖyା 

େବାଲି । ବହୁତ େଚ�ା ବି େସ କରିଥିଲା। େହେଲ ତା'ର କିଛି ଉପାୟ ନ ଥିଲା । େଯାଗ 

ମଧ� ନ ଥିଲା। 

 : ଯିବା ଆଗରୁ ମାେନ ? ତମ ମାମା େକଉଁଠି ଏେବ ଋତୁ ?? 

 : େମା ମାମା ଆଉ ନାହ[ ମା'ମ୍। େସ ଯାଇ ପା� ବଷ� େହଲାଣି। ତା'ର ଜନG ରୁ ଦୁଇଟି 

ଯାକ କିଡନୀ ଖରାପ ଥିଲା। ପଲିସି�ିକ୍ କିଡନୀ। ଉ`ୀ"� ବୟସେର କିଡନୀ अଚଳ 
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େହବା ଆର� େହଲା। େଶଷ ଦୁଇ ବଷ� େକବଳ ଡାଇଲିସିସ୍ େର ଜିଇଲା େସ। େମାେତ 

ଲାେଗ ବାବା+ ଆyରିକ ଭଲ ପାଇବା, େସବା ଓ ଯତr  େଯାଗଁୁ ହ[ ମାମା ଏେତ ବଷ� ବ�ି 

ପାରିଲା।  

 କାବ�ା ନିଜକୁ ଆଉ ଆୟ`େର ରଖିପାରିଲା ନାହ[। ଦୁଇ ପାପୁଲିେର ମୁହଁ ଢା+ି କଇଁ 

କଇଁ େହଇ କାDି ପେକଇଲା। 

 : ତୁ अରୁର ଝିअ! ତା'ରି ମୁହଁ,  ତା'ରି ହସ - ସବୁ ଆଖି ସାମrାେର େଦଖି ବି ମଁୁ ଚିହିr  

ପାରିଲିନି। ଧିକ୍ େମାେତ। 

 : ମା'ମ୍ ! ଆପଣ କଣ େସଇ କାବ�ା କାଦମି�ନୀ !! େମା ପି�ୟ କବି !!! େମା ମାମା 

ବାବା+ର ପି�ୟ ବାjବୀ !!!  େମା କାବ�ା ମାଉସୀ ??? 

X X X X X 

 ଋତୁ କାବ�ା ପାଖକୁ ଉଠି ଯାଇ କୁେ¥ଇ ପେକଇଲା। ଋତୁର ଗାଲ, ମୁହଁ, େବକ, 

ପାପୁଲି - ସବୁଆେଡ ଲୁହ େବାଳା ଚୁମା େଦଇ ଚାଲିଥିଲା କାବ�ା।  

 ଗୟା େ�ସନ ପହ�ିବ। ଆଉ ମାତ�  ପDର ମିନିଟ୍ ବାକି । କାବ�ା ହାତେର ନିଜ 

ଭିଜିଟିଂ କାଡ୍� େଦଇ ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଋତୁ। କହିଲା, 

 : ମାମା ଯିବା ସହିତ ଆପଣ+ अବୁଝାମଣା ବି ସରିଗଲା ଭାବିେବ ମାଉସୀ। ଦୁଇଦିନ 

ପେର ଦିଲA ୀ େଫରିଯିବି ମଁୁ। ନି�ୟ ଆସିେବ େମା ପାଖକୁ। ମାମାର अଭାବ େବାଧ କିଛିଟା 

କମିବ େମାର। 

 ଟ�ଲିକୁ ଟାଣି ସିଟ୍ ତଳୁ ବାହାରକଲା ଋତୁ। ତା'ପାଖେର ରଖି ଥିବା ବ�ାଗ୍ ଟିକୁ अତି 

ସyପ�ଣେର ଆେb କରି ଆଣି େକାଳେର ଧରିଲା। 

 : ମାଉସୀ ! 
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 : ହଁ ମା' !  

 େସ ଯାଏଁ କାବ�ାର ଲୁହ, େକାହ କମି ନ ଥାଏ। 

 : କଥାଟିଏ ନ କହି ରହିପାରୁନି। 

 : କହ ଋତୁ ! 

 : ଏେତ अଭିମାନ? ଥରୁଟିଏ ବି ବାବା+ କଥା ପଚାରିେବନି ?? ଆପଣ+ େଶ�ାକ+ 

ବିଷୟେର କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଇ�ା କରିେବନି ??? ମାମା େମାେତ ସବୁ କଥା କହିଛି 

ମାଉସୀ । 

 କାବ�ା ସେତ କି ମାଟିେର ମିଶିଯିବ ! କାଲିକା ପିଲାଟି ମt କଥାଟା କହି ତା'ର 

ସକଳ ଗବ� ନିମିଷକେର ଭା~ି େଦଲା । ମୁs ତଳକୁ କରି ଧୀର ସ�ରେର ପଚାରିଲା କାଵ�ା  

 : େଶ�ାକ ଏେବ େକଉଁଠି ଋତୁ ? େକମିତି अଛyି େସ ?? 

 ଋତୁର ଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆସିଲା। େକାଳେର ଧରିଥିବା ବ�ାଗ୍ ର ମୁହଁ େଖାଲି 

େଦେଖଇ େଦଲା କାବ�ାକୁ। 

 ଲାଲ୍ କନାେର ମୁହଁ ବjା େହଇଥିବା ମାଟିର କଳସଟିଏ ! अgି କଳସ !! ଆଃ ... 

େଶ�ାକ !!! 

 ଛାତି ଚିରି ଏକ अµୁଟ ଚି�ାର ବାହାରି ଆସିଲା କାବ�ା ମୁହଁରୁ।ତା'ର ହୃତ୍ �Dନ 

ସେତ େଯମିତି ବD େହଇଯିବ। ଦୁଇ ପାପୁଲିେର ନିଜ ପାଟିକୁ ବୁଜି ଧରିଲା। 

 : ମାଉସୀ ! ଗତ କାଲି ବାବା+ର ପ�ଥମ ପଣୂ� ତିଥି ଥିଲା । ମଁୁ ବାବା, ମାମା+ର 

ଏକମାତ�  ସyାନ। ପର ରା अନୁଯାୟୀ अgି ବିସଜ�ନ ପାଇଁ ଗୟା ଯାଉଛି।  

 କାବ�ା ନିବ�ାକ୍, ନି�D। ନି�ଲକ ଆଖି ତା'ର ନିବ| अgି କଳସ ଉପେର। ଆଖିରୁ 

ଲୁହ ଟପ୍ ଟପ୍ ଖସି ପଡୁଛି। କଳସ ମୁହଁେର ବjା ନାଲି ଜାଲି କନା େଭଦି, अଭିମାନର 
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ପ�ାଚୀର େଭଦି େଶ�ାକର ଚିତାଭସG , େଶ�ାକର େଶଷାଂଶ ସହ କାବ�ାର अନୁତାପର ଲୁହଧାର 

ମିଶି ସେତ अବା ଏକାକାର, ଏକାତG  େହଇ ଯାଉଛି !!! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ଡି ଏଲ ଏ-୧୨, ବୀର ସୁେରD�ସାଏ ନଗର, ଭୁବେନଶ�ର -୧୦, 
େମା-୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     74 

ସuିଦାନD େବେହରା  

େଯୗତୁକ ଜୁଇେର ରାଧାେଯୗତୁକ ଜୁଇେର ରାଧାେଯୗତୁକ ଜୁଇେର ରାଧାେଯୗତୁକ ଜୁଇେର ରାଧା    
 ମଧ�ବି` ପରିବାରର ଝିअ ରାଧା, ମାଆେଛଉs। ବୟସ ପ�ାୟ 

େଷାହଳ କି ସତର। େଦଖିବାକୁ ସୁDର। େଦହେର େଯୗବନର ଛିଟା 

ଲାଗିବା ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ହଳଦୀର ର~। ବୟସଟାକୁ ମନଭରି 

ଉପେଭାଗ କରିବା ଆଗରୁ ବିବାହ ବjନେର ବାjିେହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ରାଧା। ମନେଖାଲି େଦଖିବା ଆଗରୁ ସ�ପr ସବୁକୁ ସଂସାର ନାମକ 

େବଡିେର ବାjି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଗଲା ବୟସେର େଖଳକୁଦ କରିବା 

ଆଗରୁ ସମୟ ତାସହ େଖଳି େଦଇଥିଲା ସଂସାରର େଖଳ। ହସି େଖଳି 

େଯଉଁ ସମୟଟାକୁ ବିେତଇଥାyା େସଇ ସମୟେର ସ�ାଳିବାକୁ ପଡିଲା 

ତାକୁ ସଂସାର। 

 ମାତ�  େଷାହଳ ବଷ� ବୟସେର ହ[ ବିବାହ େହାଇ ଯାଇଥିଲା 

ରାଧାର। ବାପା ତାର ଖୁବ ଧନୀ ନେହେଲ ବି େଚୗକିଦାର କରି େଯଉଁ 

କିଛିବି ଟ+ା ରଖିଥିେଲ ସବୁ ଗଲା ରାଧାର ବାହାଘରେର। ରାଧା ଟିେକ 

ସୁDରୀ େବାଲି ତାକୁ ବଡ଼ ଘର ମିଳିଗଲା। ବିବାହ ଖୁବ ଧୁମଧାମେର 

େହଲା। ବjୁବାjବ, ଖାନାପିନା ସବୁ ଭଲେର େହଲା। ବରଯାତ� ୀ ଖୁବ 

ମନ ଖୁସିେର ଗେଲ। 

 ବିବାହ ପରି ଚତୁଥ�ୀ ମଧ� ଭଲେର େହଲା। ଘରର ନୂଆ େବାହୂ 
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ରାଧା ଖୁବ କମିକା ଝିअ। ସବୁ କାମ ଭଲେର କେର। 

 ଚD�େର କଳ+ ଥିବାପରି ବିବାହ କାଯ��େର ସବୁ ଭଲ ଥିବାେବେଳ ସୃ�ି େହଲା 

ନୂଆ  ଝଡ଼। ରାଧାର ଶାଶୁ ସ�ପrାବତୀ େଦବି ସହେଜ ବୁଝିବା େଲାକ ନୁହଁ। େଯୗତୁକ 

କାହ[କି ଆସିଲାନାହଁ ତାକୁ େନଇ େଗାେଟ ବିଭ� ାଟ ସୃ�ି କେଲ। 

 େସେତେବଳକୁ ରାଧାର ଶ�ଶୁର अଥ�ାତ ରାଧାନାଥ ବାବୁ ସହରକୁ ଚାଲିଗେଲଣି ଏ 

କଥାର ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ଏଥର ରାଧାର େବଳ ଖରାପ। ନାନା କ�, ଦୁଃଖ ଆଦିକୁ 

ମୁsେର ମୁେsଇବାକୁ ପଡିଲା ରାଧାକୁ। େଯେତ ଭଲ େରାେଷଇ େହେଲବି ଲୁଣିଆ, 

େପାଡା, अଲଣା ଆଦି ତୁ�ା अପମାନକୁ ସହିବାକୁ ପଡିଲା ରାଧାକୁ। ଏବିଷୟେର ରାଧା 

ସମେରଶ+ୁ अଥ�ାତ ରାଧାର ସ�ାମୀକୁ କହିଲା େସ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ କାରଣ ତା ମାଆ 

ଏପରି ନିଛ କାମ କରିନଥିେବ େବାଲି ତା ଧାରଣା। 

 ଏମିତି ଦିନପେର ଦିନ ବିତିଚାଲିଥାଏ େଯୗତୁକ ଯାତନା ମଧ� ବଢିବଢି ଚାଲିଥାଏ। 

େସଦିନ ସବୁ ସୀମାକୁ ଲ¶ିେଦେଲ ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ମାଛକୁ ବିେଲଇ 

ଭୁଲେର ଖାଇଲା କିk େଦାଷ ଗଲା ରାଧା ଉପରକୁ, ବିେଲଇ କାହ[କି କାମୁଡ଼ିଲା ପ�ଶr କରି 

ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ ରାଧା େଗାଡ଼େର େଦେଲ ନିଆଁଖୁ ାର େଚ+। ଏ ବିଚାରୀ ବା କରିବ 

କଣ? ଦୁଃଖ ତ ତା ଭାଗ�େର େଲଖା। ଏମିତିେର ବି ସମେରଶ ଘେର ନାହ[ କିଛି କାମେର 

ଦୁବାଇ ମାେସ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଘେର ଖାଲି ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ ଆଉ ରାଧା। ଏ ଦୁଃଖ ରାଧା 

କହିବ କାହାକୁ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚାପିରଖିଲା ହୃଦୟେର। 

 କିଛି ଦିନପେର ରାଧାର ବାପା अପବୂ� ବାବୁ ଝିअ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ତା ପବୂ�ରୁ 

ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ+ର କଡା ତାଗିତ ଯଦି ରାଧା ମୁହଁ େଖାେଲ େତେବ ତା େବଳ ଖରାପ। 
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ବାପା ଆସିେଲ ସମୁଦୁଣୀ+ ସହ କଥା େହେଲ ଝିअ ସହ କଥା େହେଲ। ଝିअକୁ େଦଖି 

अପବୂ� ବାବୁ କହିେଲ, “କିେର ମାଆ ଖାଆ ପିଇ କରୁନୁ କି? କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲୁଣି” 

େହେଲ ରାଧା କଥା ଭୁେଲଇ େଦଲା। ଏପେଟ ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ େଯୗତୁକ କଥା କହିପାରୁ 

ନାହାyି କି ରହି ପାରୁନାହାyି। 

 ଏମିତି ଦିେନ ରାଧା ଆଉ अପବୂ� ବାବୁ କଥା ହଉହଉ ରାଧା अପବୂ� ବାବୁ+ୁ କହିଲା 

ବାପା େମା ଶାଶଘୂର େଲାକ େଯୗତୁକ ଇ�ା କରିଛyି, ତୁେମ କିଛି ବେDାବb କର। 

 ଏତକ ଶୁଣି अପବୂ� ବାବୁ+ ମୁsେର ପଡିଲା ଚଡକ। େସ ରାଧାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ 

ମାଆ ତୁ ତ େମା ପରିgିତି ଜାଣିଛୁ, େଯେତ ସଂଚିକି ରଖିଥିଲି ସବୁତ ତ ବାହାଘରେର 

ଗଲା। ଏେବ ମଁୁ ଆଣିବି େକଉଁଠୁ?” 

 ବିଚାରି ରାଧା ମୁsେର ପଡିଲା ବିଶାଳ ଚିyା। େସ ଏକୂଳର େହଲାନି କି େସକୂଳର 

େହଲାନି ବିଚାରି କରିବ ତ କରିବ କଣ? ଏେଣ अତ�ାଚାର ସହିସହି अଧଯ�� 

େହଇଗଲାଣି। ବିଚାରିର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ, ଏେଣ ଦିନକୁ ଦିନ अତ�ାଚାର ବଢ଼ିବାେର 

ଲାଗିଛି। 

 େସଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନକ ପେର ରାଧନାଥ ବାବୁ ଆଉ ସମେରଶ ଘରକୁ େଫରିେବ। 

ରାଧା ତା+ ପାଇଁ ଭଲ େରାେଷଇ କରିବାକୁ ଚିଠା ଚାକରକୁ େଦବାେବେଳ ନଜର ପଡିଲା 

ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ+ର। ଖୁବ କଟୁକଥା କହିେଲ ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ। ଆଉ ନିbୁକ ମାଡ଼ 

ମାରି ଦରମରା କରିେଦେଲ ରାଧାକୁ। ଦିନ ସାରା ବିଚାରି କାDି କାDି ବିେତଇଲା। 

 ତାପର ଦିନ ସମେରଶ ଓ ରାଧନାଥ ବାବୁ+ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ବ~ଳାେର। ଗାଡିରୁ 

ପାଦ କାଢ଼yି ତ ଘର ଆଗେର େଲାକ+ ଭିଡ଼। ପଚାରି ବୁଝyି ତ ଉ`ର ମିଳିଲା ରାଧା 
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ଆଉ ନାହ[। ନିଜକୁ ଫାଶୀ େଦଇ ହତ�ା କରିେଦଇଛି ରାଧା। ଦୁେହଁ ଯାଇ ଶବ ପାଖେର 

େଦଖyିତ ବାତ�ାେର ପିଟିେଦଇଥିବା ଭୂମିଶନୂ� ଥୁ ାଗଛେଟ ପରି ପଡିଛି ରାଧା। 

ରାଧନାଥବାବୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରୁନଥାyି, ଏପେଟ ସମେରଶ ନିଶ�। 

 ମୃତୁ�ର କାରଣ ସ�ପrାବତୀ େଦବୀ+ୁ ପଚାରyି ତ ଉ`ର ଆେସ, “अଲxG ୀଟା ଖରାପ 

କାମ କରୁଥିଲା ଧରାପଡିଯିବ େବାଲି ଆତG ହତ�ା କରିେଦଲା” 

 ହାୟେର ଦଇବ ମୃତୁ� ପେର ବି ନିDା, अପବାଦ, ଦୁଃଖ, କ� ରାଧାର ପଛ ଛାଡ଼ୁନି। 

େହେଲ େଲାକ କାହୁଁ ଜାଣିେବ େଯୗତୁକଯାତନା ରାଧା ଆତG ହତ�ାର ମଳୂ କାରଣ!....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
କା ିପାଳ,ଆନDପୁର,େକDୁଝର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୧୪୪୨୨୦୨୨୩ 
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ରାେଜD�  ପାତ�  

ପ�ାଣର ସ�ାରପ�ାଣର ସ�ାରପ�ାଣର ସ�ାରପ�ାଣର ସ�ାର    
 ତ� b ମାନବ କୁଳର କରୁଣ କ�Dନ ଆଜି ଦୂର ଦିଗବଳୟର େକଉଁ 

ଏକ ଭସାବାଦଲଟିଏ ପରି ଉେଭଇ ଯାଇଛି; ନୀରବ, ନି�ଳ ପ�ାୟ 

େହାଇଯାଇଛି ତାର କାୟା। କାହ[ େସଇ େଯୗବନର ଉ·ାମତା, କାହ[ 

େସଇ ମ` ଗବ� ର अହମିକା? 

 ସବୁ ନିb¸, ନିଥର! ସେତ अବା େଘାଟି ଆସିଛି अମା अjକାରର 

େସଇ କୃ� ଛାୟା! ମାୟା ଦାନବ ର ଘନେଘାଟ ଚି�ାର େର ଶିହରୀ 

ଉଠୁଛି ତନୁ ମନ ପ�ାଣ। ଗୁtରି ଉଠିଛି ମୃତୁ� ବିଭୀଷିକା ର େଭୖରବୀ 

ରଡ଼ି ଏବଂ କୁହୁଳି ଉଠିଛି ଭୀମ अଗିr ଶିଖା। 

 ଏକ ବିଂଶ ଶତା�ୀର ବୁକୁେର କାଳିମାର ଛାପ େବାଳି େଦଇ 

अ)ହାସ�  କରୁଛି ଆଜି ଶାତନ; ଏବଂ ତାର ଏହି ତାsବ ଲୀଳାେର 

ହିେଲA ାଲିତ େମଦିନୀ। 

 କାହ[ େକେତ େଯ ଦୁ·�ନର ସz}ଖୀନ ନ େହାଇଛି, ଏ ମନୁଷ� 

ଜାତି? ତଥାପି ଇ�ାତ ଦs ଭଳି ଶh କରି ରଖିଛି ନିଜ େମରୁଦsକୁ। 

େତେବ ଏହା କଣ ଆକସିGକ ଥିଲା? ନା’ ଉ�ୃଳିତ ମାନବ ସମାଜର 

ଆହ�ାନୀ अନୁ-ାନ? ଔ|ତ�ର ଚରମ ଶିଖର େଦଶେର ଉପନୀତ 

େହାଇ, ଆଦିମ କାଳରୁ ବjୁ ବିେବଚନା କରି ଆସୁଥିବା, େସଇ ପ�କୃତି 
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ରାଣୀକୁ ନିମ�ମ ଭାବେର ବିଲୁ� କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନୁଷ� ତିେଳମାତ�  କୁ¦ା େବାଧ 

କରିନାହ[। ଆଉ, ସ��ା+ अପବୂ� ସୃ�ିେର ଥିବା ଏବଂ ମାନବ କୁଳର अବିେ�ଦ� अ~ 

କହି ଆସୁଥିବା ଜୀବ କୁଳର ବିନାଶ ପାଇଁ ପ�ାପଦ େହାଇନାହ[। ତାର ପ�ତି ଦାନେର 

ଏବଂ ପ�କୃତିର କ� ¹ର ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣତାେର ଆଜି ନିଜର ସ`ା ଓ अgିତ�ର ବିପନr  

gିତିର ଚାxୁଷ ପ�ମାଣ େହାଇଛି ସ�ୟଂ ନିେଜ। 

 କିk; ଏହି ଭୟାବହତାର ପରିgିତିେର ପୁଣିଥେର ନିଜର gିତି ସୁଧୁରିବା ନିମେy 

ସମb+ ପ�ତି ସମଦୃ�ି ସ ନr  େହାଇ ଏବଂ ସୃ�ିର ସମb ସଜ�ନାକୁ ଯଥା େଯାଗ� ସzାନ 

େଦବା ସହ "ବ�ିବା ଓ ବଢିବା ହ[ ଧମ�" ଏହି ନୀତିକୁ ହୃଦ~ମ ଯଦି କେର, େତେବ 

ପୁଣିଥେର ନବୀନ ଯୁଗେର  ନବ ଜୀବନର �ୃହା ଜାଗିଉଠିବ ଏବଂ ଶୁ� अଧର ଧାର େର 

ସିGତ ହାସ� ର ଝଲକ େଦଖିବାକୁ ମିଳିବ। 
ଆ9ା, ଗtାମ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     80 

ସତ�ରtନ ମିଶ� 

େଲଉଟିଆ ଶାଗେଲଉଟିଆ ଶାଗେଲଉଟିଆ ଶାଗେଲଉଟିଆ ଶାଗ    
 “େଜ�- ଶୁକ�  ଷ-ୀ ତିଥି ହିସାବେର, ଆପଣ+ ମାତୃେଦବୀ+ 

ପହିଲି ପିs ଏ ସନ ଇଂରାଜୀ େମ ମାସ अେଠଇଶ ତାରିଖେର ପଡୁଛି, 

अରୁଣ ବାବୁ”  

 अସଲି ଖଡିରତr  ପtିକାର ଏକ ନି·�� ପୃ-ାକୁ ପା� ମିନିଟ 

ନିରୀxଣ କରିସାରି େଘାଷଣା କେଲ ପsିତଜୀ 

 “अେଠଇଶ ତାରିଖ, ମାେନ ପअରଦିନ?” ଚଟାପଟ ହିସାବ କରି 

ବ�b ଭରା କ¦େର ଉ`ର େଦେଲ अରୁଣବାବୁ  

 - “ଠିକ କହିଛyି अରୁଣ ବାବୁ, ଆେର ବାଃ..... େସଦିନ ପୁଣି କକ�ଟ 

ରାଶି ପୁଷ�ା ନxତ� କୁ ଚD�ଚଳନ, ଶୀତଳଷ-ୀ ତିଥିସା~କୁ ସୁDର 

ନxତ�  େଯାଗ अତ�y ଶୁଭ େବଳା” େବଶ ପ�ଫୁଲA  ଚି`େର କହି 

ଉଠିେଲ ପsିତଜୀ  

 - “ହୁଁ....” ପsିତଜୀ+ ଏ େଜ�ାତିଷିଆ କଥାକୁ ଏଡାଇଯାଇ ଗ�ୀର 

ସ�ରେର अରୁଣବାବୁ କହିେଲ, “େସକଥା ଛାଡ଼k ପsିେତ େସଦିନ ପିs 

କାମ ପାଇଁ କଣ କଣ ସାମଗ�ୀ ଆବଶ�କ ତାର ଚଟାପଟ େଗାେଟ ଚିଠା 

ଦିअk ସମୟ ନାହ[ େମା ପାଖେର ଇଆେଡ଼ ପୁଣି ମଁୁ ଏକୁଟିଆ େଲାକ 

େତଣୁ ଯଥାଶୀଘ� ସବୁ ଜିନିଷ େଯାଗାଡ଼ କରିବାର अଛି” 
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 ଆଜିକାଲି ସମୟାଭାବ ଜନିତ କାରଣକୁ ସହେଜ ଏଡ଼ାଇବା ନିମି` ସମେb ନିଜ ନିଜ 

ସ କ�ତ ବିେଶଷ ପ�େୟାଜନୀୟ ବbୁକୁ ଘଡିେକ ଘଡି ପାଖେର ପ�bୁତ ରଖୁଛyି େସଇ 

ହିସାବେର ପsିତଜୀ ବା ବାଦ ପଡିେବ କିପରି? ଚଟାପଟ ନିଜ କାjେର ଗେଳଇଥିବା 

କଳା ର~ର ମିନି ବ�ାଗ ଭିତରୁ ଚାରି ଭା~ େହଇ େମାଡ଼ାଯାଇଥିବା ଲ�ା କାଗଜ ଖେs 

ବାହାର କରି ବେଢ଼ଇେଦେଲ अରୁଣ ବାବୁ+ ହାତକୁ ବାସ, ଆଉ अରୁଣ ବାବୁ+ର କିଛି 

କହିବା କିଛି କହିବା ଆବଶ�କ ନଥିଲା କାରଣ ପିsଦାନ ନିମେy ଆବଶ�କୀୟ ସାମଗ�ୀ 

ମାନ+ ନାମାସଚୂୀ େଶଷକୁ ପsିତଜୀ+ ଦୀଘ� ନାମ ଏବଂ ଦୂରଭାଷ ନ�ରଟି �� ଭାେବ 

ଉେଲA ଖ ଥାଏ ଦ� ବ� େଯାଗାଡ଼ ସମୟେର େକୗଣସି ପ�କାେର अସୁବିଧା େହେଲ ତ�ାଳ 

ପsିତଜୀ+ ସହ ସ କ� କରିେହବ ବାଃେର ଯୁଗ!! 

 ନି·�� ତିଥିେର ଗୃହେର ପଦାପ�ଣ କରି ପିs କାଯ��େର ପୁେରାହିତ ଆସନ अଳ+ୃତ 

କରିବା ନିମେy ପsିତଜୀ+ୁ ଯଥାବିଧି ସାଦର ନିମ�ଣ ତଥା ଉପଯୁh ଦxିଣା ପ�ଦାନ 

ପବୂ�କ ପsିତଜୀ+ ଘରୁ ବିଦାୟ େନଇ ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ अଫିସ ଚାଲିଗେଲ अରୁଣ ବାବୁ  

 େସଦିନ अରୁଣ ବାବୁ+ର ଆଉ अଫିସେର ମନ ଲାଗୁନଥାଏ େବାଉ+ ପିs ପାଇଁ 

େକମିତି କଣ େଯାଗାଡ଼ କରିେବ େସଇ ଚିyା ପ�ତି ମୁହୂ �̀େର ତା+ ମୁsେର ବୁଲୁଥାଏ 

କେ�ମେ� ଦିନଟି ବ�ତୀତ କରି अଫିସରୁ େଫରିଲା ପବୂ�ରୁ ଦୁଇ ଦିନର अଗ�ୀମ ଛୁଟି 

ଦରଖାb ମtୁର କରି େସ ଘରକୁ େଫରିେଲ 

 ଘେର ପହ�ି ପତr ୀ ନୀଳିମା+ ହାତକୁ ପsିତ+ ଚିଠାଟା ବେଢ଼ଇ େଦଉ େଦଉ ବ�b 

ମିଶା ସ�ରେର କହିେଲ अରୁଣ ବାବୁ,  

 - “େହଇଟି ଶୁଣ... ସକାେଳ ଯାଇଥିଲି ପsିତ+ ଘରକୁ, େସ କହିେଲ େବାଉର ପହିଲି 
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ପିs ପअରଦିନ ପଡୁଛି େବାଲି | " 

 - “ପअରଦିନ? ମାେନ ଏେତ ଜଲଦି?” ଆହୁରି ବ�b େହାଇପଡି ଉ`ର େଦେଲ 

ନୀଳିମା  

 - “ଆେର ପିs କାମେର ପୁଣି ଜଲଦି କଣ ବିଳ� କଣ? େଯେବ ତିଥି ପଡିଲା ନଁା 

ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼... ଏେବ େସସବୁ ଆେଲାଚନାର ସମୟ ନାହ[ ମଁୁ େଫ� ସ େହଇକି ଆେସ, 

ତା ଭିତେର େମାେତ ତୁେମ ଆଗ ପsିତ+ର ଏ ଚିଠା େଦଖି ବଜାରରୁ କଣ କଣ ଆସିବ 

ତାର େଗାେଟ अଲଗା ଚିଠା ବେନଇ ଦିअ ସj�ା େହବା ଆଗରୁ ମଁୁ ଯାଇ ବଜାରରୁ 

େସସବୁ େନଇ ଆସିବି ଆଉ ତୁେମ ନିେଜ ଘେର ଯାହା ସବୁ େଯାଗାଡ଼ କରିବା କଥା 

ଲାଗିପଡ଼ କଣ ବୁଝିଲ ତ?” ଏକ ନିଶ�ାସେକ କହିପକାଇେଲ अରୁଣ ବାବୁ  

 - “ହଁ, ବୁଝିଲି ତୁେମ ଯାअ େଫ� ସ େହଇଆସ” ନୀଳିମା େଦବୀ+ଠୁ ଏତିକ ଉ`ର 

ଶୁଣି अରୁଣବାବୁ େଫ� ସ େହବାକୁ ଚାଲିଗେଲ ଆଉ ନୀଳିମା େଦବୀ କାଗଜ କଲମ ଆଣି 

ଚିଠା କରିବାେର ଲାଗିପଡ଼ିେଲ  

 ନୀଳିମା େଦବୀ ଶିxିତ ତଥା ସୁଗୃହିଣୀ ଧମ�ପତr ୀର କ �̀ବ� ଆଉ ଦାୟିତ� ପଥରୁ 

େସ େକେବ େହେଲ ବିଚୁ�ତ େହଇନାହାyି ତିନିବଷ�ର ସଂସାର ଭିତେର େସ େବଶ ଭଲ 

ଭାେବ ଚିହିr  ସାରିଛyି ତା+ ସ�ାମୀ+ୁ ଜାଣିସାରିଛyି େଯ अରୁଣ ବାବୁ+ ପାଇଁ ଦୁନିଆ 

େଗାେଟ ପେଟ ତା+ େବାଉ ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ କାରଣ େଗାଟିଏ େବାଲି େଗହA ାପୁअ 

ଥିେଲ େସ ତା+ େବାଉ+ର ବହୁତ କ� କରି ମଣିଷ କରିଛyି େସ अରୁଣ+ୁ ମାତ�  

ତିନିବଷ� ବୟସେର अରୁଣ ତା+ ବାପା+ୁ ଏକ ଦୁଘ�ଟଣାେର ହରାଇବାରୁ ତା+ ବଡବାପା 

ଆଉ ଦାଦା କପଟ କରି େକବଳ ଘର ଡିହ ଆଉ ବାଡ଼ିଟା ବ�ତୀତ अନ� ସବୁ ସ `ି ନିଜ 
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ନଁାେର କରିେନଇ ତା+ଠୁ ସ କ� କାଟି େଦେଲ େସଇଦିନଠୁ ନିଜର କହିେଲ େକବଳ 

େସଇ େବାଉ ମୁହଁକୁ େଦଖିଥିେଲ अରୁଣ ବାପା େଛଉs ପିଲାଟାକୁ େକେବେହେଲ अଭାବ 

ଶ�ର ପ�କୃତ अଥ� ଜାଣିବାକୁ େଦଇନଥିେଲ ତା+ େବାଉ ନିଜର ଗହଣାଗା¦ି ବjା 

ପେକଇ, ପର ଘେର ପାଇଟି କରି अରୁଣ+ୁ ମଣିଷ କେରଇଥିେଲ େସ େବାଉ+ର େକେତ 

ଓଷା େକେତ ଉପବାସ ଆଉ अରୁଣ+ କେଠାର ପରିଶ�ମ ବଳେର अରୁଣ+ର 

େସେକ�େଟରିଏଟ अଫିସେର ଚାକିରୀ େହଇଗଲା अରୁଣ େହଇଗେଲ अରୁଣ ବାବୁ ଆଉ 

ଚାକିରୀ ହବା ବେଷ� ନପରୁୂଣୁ ନୀଳିମା+ ଘରୁ ତା+ ପାଇଁ  ବାହାଘର ପ�bାବ ବି 

ଆସିଗଲା ନୀଳିମା+ ସୁDରତାେର अଭିଭୂତ େହଇ अରୁଣ ବାବୁ+ େବାଉ ତା+ ପୁअର 

ବାହାଘର ନୀଳିମା+ ସହ କରାଇେଦଇଥିେଲ ଆଶା କରିଥିେଲ ନାତି କି ନାତୁଣୀଟିଏ 

େଦଖି େଦହତ�ାଗ କରିଥାେy, େହେଲ ଭାଗ�ର ବିଡ�ନା େବାେଧ କିଛି େଲାକ ଜୀବିତ 

अବgାେର ସୁଖ େଭାଗିବାକୁ ଜନG  େହଇନଥାyି अରୁଣ ବାବୁ+ ବାହାଘର ବେଷ� ନ 

ପୁରୁଣୁ, ଭଗବାନ ତା+ େବାଉ+ୁ େଜ�- ଶୁକ�  ଷ-ୀ ପରି ପବିତ�  ଦିନେର ନିଜ ପାଖକୁ 

େନଇଗେଲ େସଇଦିନଠୁ ଉଭୟ ବାପାମା’ େଛଉs େହଇଗେଲ अରୁଣ ବାବୁ ଦୁନିଆେର 

ଏେବ ତା+ର ଆପଣାର େବାଲି ନୀଳିମା େଦବୀ+ ବ�ତୀତ ଆଉ େକହି ନାହାyି େତଣୁ 

େସ େଯେତେବେଳ ଯାହା କହିେଲ ନୀଳିମା କିଛି ପ�ତିବାଦ କରyିନି ତା+ ସବୁକଥା 

अxେର अxେର ମାନି ନିअyି 

 େଫ� ସ େହଇ ଆସିଲାେବଳକୁ अରୁଣ ବାବୁ+ ହାତକୁ ଚିଠା ଆଉ ବ�ାଗ ବେଢ଼ଇ 

େଦେଲ ନୀଳିମା େମାବାଇଲ ଆଉ ୱାେଲଟ ସହ େସସବୁ େନଇ ଚଟାପଟ ବଜାରକୁ 

ବାହାରିପଡିେଲ अରୁଣ ବାବୁ େବାଉ+ ପ�ତି ନିଜର ପ�ଗାଢ଼ େସrହ େଯାଗଁୁ େସ 
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ପअରଦିନର ପହିଲି ପିsେର େକୗଣସି କମି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାyି ବଜାରେର ପହ�ି େସ 

ଘ ାକ ଭିତେର ପ�ାୟ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିପେକଇେଲ ବାଛି ବାଛି ସବୁ ଭଲ ପରିବା ଆଉ 

ସଉଦା ଜିନିଷ କିଣିଥାyି େସ େକାଉଥିେର କିଛି ଉଣା କରିନଥାyି କିk ଦୁଭ�ାଗ�ବଶତଃ  

କିଣାକିଣି ସରିଲାେବଳକୁ ବଳି ପଡିଲା େଗାଟାଏ ଦରବ अବଶ� େବଶି େଗାେଟ ବଡ଼ 

अଥବା ଦାମୀ ଦରବ ନୁେହଁ, ଏଇ ସାମାନ� େଲଉଟିଆ ଶାଗ େତେବ େସଇ ସାମାନ� 

ଜିନିଷଟା ପାଇଁ େଗାଟିଏ କି େଯାଡିଏ ନୁେହଁ ବଜାର ଉପେର ଥିବା ପୁରା ଚଉଦଟା ଯାକ 

େଦାକାନ ଦରାsି ପେକଇ େଶଷେର ନିରାଶ େହବାକୁ ପଡିଲା अରୁଣ ବାବୁ+ୁ  

 େଲଉଟିଆ ଶାଗ ବଦେଳ ଆଉ କଣ େରାେଷଇ େହେଲ ଚଳିବ େବାଲି ପsିେତ 

ଆ�ାକୁ େଫାନ କରି ପଚାରେy, େସ  ଛଚିD� ା ରାଇ, େକାଶିଳା ଶାଗ ଭଜା ନତୁବା କଦଳୀ 

ମtା ରାଇ ପାଇଁ अନୁମତି େଦେଲ େହେଲ ଏ େବୖଶାଖ ମାେସ େକାଶଳାଶାଗ କି ଛଚିD� ା 

अବା େକାଉଠୁ ମିଳିବ। ତା+ ବାପା+ ପିs ସିନା େଭାଦୁअ ମାସେର ପେଡ େବାଲି 

େସେତେବେଳ अତି ସହଜେର ଛଚିD� ା ମିଳିଯାଏ କିk ଏ ଖରାଦିେନ? େକାଶୀଳା ଶାଗ ତ 

ସହେଜ ଶୀତ ଦିନିଆ ଦରବ ଆଉ ତାଛଡା ଭୁବେନଶ�ର ଟାଉନେର କଦଳୀ ଗଛ 

େକାଉଠି अଛି େଯ अରୁଣ ବାବୁ େସଠୁ ମtା ଆଣି ରାଇ କରିେବ ଏ ସମୟେର ତ 

େଲଉଟିଆ ଶାଗ ତୁଳନାେର େସସବୁ ଦରବ ଗୁଡା େବଶି ଦୁଲ�ଭ େଲଉଟିଆ ଶାଗ ତ ହାଟ 

ବଜାର େର ପ�ାୟ ବିକି�  ହୁଏ। ନିହାତି ମିଳିଯିବା କଥା କିk ଆଜି େଯ କାହ[କି ମିଳିଲାନି 

େସକଥା ବୁଝିପାରୁନଥାyି अରୁଣ ବାବୁ େଶଷେର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ 

ମନଦୁଃଖେର ଆସି ଗାଡିେର ବସି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ। 

 ଗାଡି େବାଇେଲ ନିଜର ଟାଟା େନ±ନ କାର। ହଁ.. अ.. ନିଜର କାଇଁ ହୁअyାନି େଯ? 
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ୟା ଭିତେର େସେକ�ଟାରୀଏଟ अଫିସେର ଚାକିରୀ କରିବା ପରା ଚାରିବଷ�ରୁ अଧିକ 

େହଇଗଲାଣି। ଶଶୁର ଘର େଯୗତୁକ ଆଉ ସରକାରୀ ଦରମା ମିଶି, ଦୁଇ ମହଲା େକାଠା, 

ଏଲ ସି ଡ଼ି ଟିଭି, ବଡ଼ ଫି� ଜ, ଦାମୀ େସାଫା ଆଦି ସବୁକିଛି ଏେବ ତା+ ପାଖେର ଉପଲ¸ | 

ବ�ା+ ଆକାଉ  ବି େସଭି~ସ ଓ ଫି± ଡିେପାଜିଟେର ଭରପୁର। ଏଇ ଛ’ମାସ େହଲା 

କାରଟା କିଣିଲା ଦିନଠୁ ଭୁବେନଶ�ର ଜୟେଦବ ବିହାର କେଲାନୀେର ତା+ ନଁା ଆଗରୁ 

ବଡ଼େଲାକିଆ ସାଂ�ାଟା େଯାଡି େହଇଯାଇଛି। େତେବ େସଇ ବଡ଼େଲାକ େଯ ଆଜି 

ସାମାନ� େଲଉଟିଆ ଶାଗ ପାଖେର ହାରିଯାଇଛyି ଏକଥା ଭାବି ଭାବି େସେତେବଳକୁ 

अରୁଣ ବାବୁ+ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। 

 ଗାଡି �ାଟ� କରି ଘର ମୁହଁା େହେଲ अରୁଣ ବାବୁ। ବାଟଯାକ ତା+ ଆଖି ଆଗେର 

ନାଚିଯାଉଥାଏ େଲଉଟିଆ ଶାଗର େସଇ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ର~। ହଁ, ଏେତ ସହଜେର େକମିତି 

ବା ଭୁଲିେବ େସ ର~କୁ ପିଲାଦିେନ େସ ଶାଗକୁ େନଇ େକେତ େଯ କଳି अଝଟ ନ 

କରିଛyି ତା+ େବାଉ ସହ ଦାs ଦୁଆେର ଛନ ଛନ େହଇ ବଢିଥାଏ ଏହି େଲଉଟିଆ 

ଶାଗ। ସବୁଦିନ ଖରାେବେଳ ଟିେକ ବଡି ନଡ଼ିଆ ପେକଇ ଖରଡ଼ିଦିअyି अରୁଣ ବାବୁ+ 

େବାଉ। ଆଉ ତାପେର ଶ�|ା ସହକାେର ତାକୁ ଆଣି ନିଜ େଗହA ାପୁअ ଆଗେର ପରଶି 

ଦିअyି। େହେଲ େଗହA ାପୁअ+ୁ େସଇଟା ଜମାରୁ ରୁେଚନି। ଦିେନ अେଧ େଦାସରା କଥା 

କିk ସବୁଦିନ େଗାେଟ ଜିନିଷ େରାେଷଇ କେଲ କିଏ ନ ଚିଡିବ େଯ? େବେଳେବେଳ अରୁଣ 

ବାବୁ ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟ�ଣ ନ କରିପାରି କୁହyି, “େବାଉ ତୁ କାଇଁ ସବୁଦିନ ଏ ଘାସ ପତ�  

ଆଣି େରାେଷଇ କରୁଚୁ? ମଁୁ କଣ ଗାଈ?” େବାଉ ହସିକରି ଉ`ର ଦିअyି, “େମା ଧନ େଲା, 

ତୁ ଜାଣିନୁ... ଶାଗ ଖାଇେଲ ବହୁତ ରh ହୁଏ। େମାର ଭାରି ପି�ୟ ଏ ଶାଗଟା। ଭାତ 
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ସା~େର ଏଇଥିରୁ ଟିେକ ନେହେଲ େମା ପାଟିରୁ ଗୁsା ଜମା ତଳକୁ ଖେସନି।” େବାଉର 

ପି�ୟ େବାଲି ଜାଣିଲାପେର अରୁଣ ବାବୁ ଆଉ କିଛି କୁହyିନି। ନାକ େଟକି େଟକି ଶାଗରୁ 

ବଡି ବାଛି େଶଷେର ଭାତ ଖାଇ ଦିअyି।  

 ବଷ�ାଦିନ ଆର� େହଲା ମାେତ�  ବାଡ଼ିେର ଛଚିD� ା ତା ବଂଶ ବିbାର ଆର� 

କରିଦିଏ ଏକକୁ ଆେରକ ପ�ତିେଯାଗୀ ଭାବି ଛାଏ ଲମି�ଯାyି େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ 

ଛଚିD� ା ଆଉ କଦଳୀ ମtା ତ ବଷ�କ ବାର ମାସି ତା+ ବାଡ଼ିେର ଓହଳିଥାଏ ପ�ତିଦିନ 

ସକାଳୁ ପଖାଳ ସହ କି�ା ଗାଧୁଆେବେଳ ଗରମ ଭାତ ସହ େସଇ ଦୁଇଟି ପରିବା ମାେନ 

ଛଚିD� ା ନେହେଲ କଦଳୀ ମtା ଭିତରୁ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ନିହାତି ରାjିଥାyି ତା+ େବାଉ 

େହେଲ େସସବୁ େଦଖିେଲ ଭାରି ଚିଡିଚିଡ଼ି ହୁअyି अରୁଣ ବାବୁ “ମଁୁ ଆଜି ଖାଇବିନି ଯା... 

େମା ପାଇଁ େମା ପସDର କାେକରା ପିଠା ବେନଇବୁ ତ ଯାଇଁ ଖାଇବି... ନେହେଲ ନାହ[” 

କହିକି େବେଳ अେଧ ରୁଷyି ମଧ� େସେତେବେଳ ତା+ େବାଉ अନେନ�ାପାୟ େହଇ 

କାହାଘରୁ େକମିତି अଲଗା ସ�ାଦି� ଦରବରୁ ଖେs अେଧ ମାଗିଯାଚି େନଇଆସyି ଆଉ 

େଗହA ାପୁअକୁ ଖୁଏଇେଦଇ ହସିକରି କୁହyି, “ରହେର अରୁ... ଆଜି ତୁ ସିନା ମଁୁ ରାjିଥିବା ଏ 

ଦରବ ସବୁ େଦଖି ନାକ େଟକୁଚୁ କିk େଦଖିବୁ ରହ, କିଛି ବଷ�ପେର ତୁ େଯେତେବେଳ ବଡ଼ 

େହଇଯିବୁ ଏସବୁ ଦରବ େଖାଜି ବୁଲୁଥିବୁ अଥଚ ପାଉନଥିବୁ” ଭୃକୁଟି େଟକି अରୁଣ ବାବୁ 

େସେତେବେଳ ଉ`ର ଦିअyି, “ହୁଁ, େତାର େଯାଉ କଥା ନା େବାଉ ମଁୁ କାଇଁ ଯାଉଥିଲି ବା 

ଏ ନାଳୁଆ ପରିବା ଏ ଘାସପତ�  େଖାଜିବାକୁ ବଜାରେର କଣ ଭଲ ପରିବା अଭାବ େହଇଚି 

କି? ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ହାକିମ େହବି ଆଉ ଘରକୁ ଭଲ ପରିବା କିଣିକି ଆଣିବି ଏସବୁକୁ 

େକେବ େଖାଜିବିନି କି ଖାଇବିନି ବରଂ ଦାs ବାଡ଼ି ଚାରିଆଡୁ ଏ ଗଛସବୁ ଓପାଡି 
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ପେକଇବି” ଭବିଷ�ତ ସବୁ େଦଖିପାରିଲା ପରି अରୁଣ ବାବୁ+ େବାଉ ହସିକରି କୁହyି, 

“ହଉ ରହେର अରୁ, େଦଖିବାକୁ ମଁୁ ବ�ିଥିବି କି ନାଇଁ, ତୁ ଏ ଗଛ ଓ଼ପାଡୁଛୁ କି ଓଲଟା 

ଲଗାଉଛୁ ତାହା ସମୟ କହିବ”    

 କାର ଭିତେର अରୁଣ ବାବୁ+ ଆଖି ଛଳଛଳ େହଇଯାଉଥାଏ ଲୁହ େଟାେପ 

ଗଡିବାକୁ ଆର� କରେy अରୁଣ ବାବୁ ତାକୁ ଜବରଦbି अଟେକଇବାର ପ�େଚ�ା 

କରୁଥାyି ଆଖିର ଲୁହ ମନର େକାହ, ହାତର େସ୍ଟରି~କୁ ନିୟ�ଣ କରି ଗାଡି 

ଚଲାଉଥାyି अରୁଣ ବାବୁ ଯିଏ ତା+ପାଇଁ ଏେତ କ� ସହିଲା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି 

ଲେଗଇ ତା+ୁ ମଣିଷ କଲା ତା ପିsେର ଆଜି ସାଧାରଣ ଶାଗ ବିଡ଼ାଏ େଯାଗାଡ଼ କରିପାରୁ 

ନାହାyି अରୁଣ ବାବୁ? ଶାଗ ଟିେକ ନେହେଲ ଯାହାର ପଖାଳ ଗୁsା ଉେଠନି, େସ ଆଜି 

ପିsର ଏେତ ସବୁ ଦରବ ବିନା ଶାଗେର େକମିତି ଖାଇବ? अରୁଣ ବାବୁ ନିଜକୁ ନିେଜ 

ଧି¡ାର କରୁଥାyି 

 କିଛି ସମୟ ପେର ଗାଡି ଆସି ଘର ପାଖେର ପହଁଚିଲା। ସଉଦା ବ�ାଗ ଦୁଇଟାକୁ 

ଧରି ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିେଲ अରୁଣ ବାବୁ। ତା+ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ପତr ୀ ନିଳିମା 

େଦବୀ େରାେଷଇଘରୁ ପାଣି ଗିଲାେସ ଆଣି ବେଢ଼ଇେଦବା ପବୂ�କ ପ�ଶr କେଲ, “କଣ ସବୁ 

ଜିନିଷ ମିଳିଲାଟି ନା ନାହ[? ଏମିତି ମୁହଁ କାଇଁ ଶୁେଖଇଛ େଯ?” ପାଣି ଗAାସଟି େନଇ ପିଉ 

ପିଉ अରୁଣ ବାବୁ ଗ�ୀର ସ�ରେର ଉ`ର େଦେଲ, “ହଁ, ବାକି ସବୁ ମିଳିଗଲା େଯ 

େହେଲ........” 

 - େହେଲ ପୁଣି କଣ େଯ? 

 - େହେଲ େସ େଲଉଟିଆ ଶାଗ ମିଳିଲାନି......... 
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 - ଓଃ ଏଇ କଥା ଏେତ ଜିନିଷ ରjା େହବ େସଇଟା ନହଉ ଏେବ ଆେମ ତା 

ବଦେଳ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଠା ଦରବ  ରାjିେଦବାନି.....  

 - ଉଁ ହୁଁ... େସ ଶାଗର gାନ ଆଉ େକହି େନଇପାରିେବନି ଛାଡ଼... ତୁେମ 

ବୁଝିପାରିବନି ନୀଳିମା େଭାକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ବାଢ, ମଁୁ େଧାଇ େହଇ ଆସୁଛି  

 ନୀଳିମା େଦବୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାyି େସ ଶାଗର ବିେଶଷତ� अରୁଣ ବାବୁ ଚୁପ 

ଚାପ ଆସି ଖାଇେଦଇ ବିଶ�ାମ େନବାକୁ ଗେଲ େସଦିନ ଆଉ ପାଟିେର ତା+ର କଥା ନାହ[ 

କି ମୁହଁେର ହସ ନାହ[ ରାତିେର ବି ତା+ୁ ସହେଜ ନିଦ ଆସିଲା ନାହ[ ତା+ ଆଖି 

ଆଗେର େସଇ ଶାଗ ଗଛ ବାର�ାର ନାଚିବାେର ଲାଗିଲା କେ�ମେ� ରାତି ପାହିଲା 

ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ�କମ� ସାରି अରୁଣ ବାବୁ ଧାଇଁେଲ କେଲାନୀେର ଥିବା ସବୁ ପରିବାର 

ଘରକୁ ଆସyାକାଲି ପାଇଁ ନିମ�ଣ କରିବା ଛଳେର ସମb+ୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥାyି ତା+ 

ଘେର େଲଉଟିଆ ଶାଗ अଛି କି େହେଲ ଫଟା କପାଳକୁ ସମେb ମନା କରିେଦଉଥାyି 

ସା~ ସାଥି+ୁ େଫାନକରି ଶାଗବିଡ଼ାଏ େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ସଂେକାଚ ଲାଗୁଥିେଲ 

ମଧ� େଶଷେର ଲ��ାହୀନ େହଇ ଜେଣ ଦୁଇଜଣ+ୁ େଫାନ କରି କହିେଲ अରୁଣ ବାବୁ 

କିk େସମାେନ ବି େଶଷେର अରୁଣ ବାବୁ+ୁ ନିରାଶ କେଲ  

 ରାତି ପାହିେଲ େବାଉର ପିs ନୀଳିମା, ଘର ଝଡ଼ାଝଡି ଧୁଆଧୁଇ ଓ अନ�ାନ� 

ଜିନିଷ େଯାଗାଡ଼େର ବ�b େହେଲ ଇଆେଡ଼ अରୁଣ ବାବୁ+ ମନ େଗାେଳଇ ଘା ି 

େହଉଥାଏ ତା+ର ସବୁ େଚ�ା ନି»ଳ େହଇସାରିଥାଏ ବାକି ଆଉ କଣ କରିେବ କିଛି 

ଜାଣିପାରୁନଥାyି େକବଳ ଯୁ|େର ପରାଜିତ ସିପାହୀ ସଦୃଶ େସ ନିେଜ ନିଜ ଆଗେର 

ଲ��ା अନୁଭବ କରୁଥାyି  
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 େସଦିନ ବି ରାତି ପାହିଲା ପବିତ�  ଶୀତଳ ଷ-ୀ ତିଥି ଧରାପୃ-କୁ ଆସିଲା କିk 

अରୁଣ ବାବୁ+ ମୁହଁକୁ ହସ େଫରିଲାନି ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ସାରି ନୀଳିମା େଦବୀ+ 

अ�ାତେର ତା+ େବାଉ+ େଫାେଟା ଆଗେର ବଡ଼ ବିକଳେର କାDିବାକୁ ଲାଗିେଲ େସ 

ମେନମେନ କହୁଥାyି େସ, “ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁେର େବାଉ ମଁୁ ବଡ଼ େହେଲ ଏଇ ଘାସପତ�  

େଖାଜୁଥିବି अଥଚ ପାଉନଥିବି େବାଲି ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁେର ତୁ ଆଜି ଜିତିଯାଇଛୁ ଆଉ 

ମଁୁ ଆଜି ହାରିଯାଇଛିେର, ମଁୁ ହାରିଯାଇଛି ...........” 

 କିଛି ସମୟ ପେର ନିଜ ଦାୟିତ� କଥା ସGରଣ କରି ନିଜକୁ ନିୟ�ଣେର ଆଣିେଲ 

अରୁଣ ବାବୁ େବାଉ+ େଫାେଟାକୁ ସସzାେନ ସ�ିତ କରି ପିsଦାନ ପାଇଁ ଉ·ି� 

ପ�େକା-େର ରଖିେଲ ତା’ପେର अତିଥି अଭ�ାଗତ ଓ ପୁେରାହିତ+ ଚu�ାର 

ସୁବେDାବbେର ଲାଗିପଡ଼ିେଲ ପୁେରାହିତ ଆସିେଲ ପିsଦାନର ସମୟ ଆସିଲା 

ଆବଶ�କ େହାମକମ� ପେର ପsିତଜୀ ଆ�ା େଦେଲ ପିs ପାଇଁ ଉ·ି� ଖାଦ� ସାମଗ�ୀ 

ଆଣିବାକୁ अରୁଣ ବାବୁ+ ମୁହଁ ପୁଣି ଶୁଖିଗଲା େସ ଜାଣିସାରିଥାyି ତା+ େବାଉକୁ 

ଏସବୁ କିଛି ରୁଚିବନି ଶାଗ ବିନା େସ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇବନି ଏେବ ବଷ� େଗାଟାଏ ତା+ 

େବାଉକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଭାବିଲାେବଳକୁ କାD କାD େହଇଯାଉଥାyି अରୁଣ 

ବାବୁ ମେନମେନ କହୁଥାyି, “େବାଉ େମାେତ xମା କରିେଦବୁ େର, ମଁୁ େତା େଯାଗ� ପୁअ 

େହଇପାରିଲିନି ଆେର ଯିଏ େତା ପାଇଁ ଶାଗ ବିଡ଼ାଏ ବି େଯାଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି େସ କି 

ପୁअ ଧିକ େମା ପୁअ ପଣିଆକୁ େହେଲ େମା ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ ଓପାସ ରହିବୁନିେର ତୁ 

ଖାଲି ଏବଷ�ଟା ଚେଳଇେଦ, ମଁୁ କଥା େଦଉଛି ଆର ବଷ�କୁ େଯମିତି ବି ହଉ େତା ପାଇଁ ଶାଗ 

େଯାଗାଡ଼ କରିେଦବି କିଛି ନେହେଲ େତା ପାଇଁ ଘର କଡେର ଶାଗ ବୁଣିବି ପେଛ କିk ତୁ 
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ଏବଷ� ରାଗିବୁନି କି ଓପାସ ରହିବୁନିେର େତାେତ େମା ରାଣ, େତାେତ େତା अରୁର ରାଣ, 

େତା େବାହୁ ଯାହା ରାjିଛି ତାକୁ ଖାଇେଦବୁେର” 

 ନୀଳିମା େଦବୀ େଗାଟିକ ପେର େଗାଟିଏ ଦରବ ବାଢ଼ୁଥାyି ଆଉ अରୁଣ ବାବୁ ମୁହଁ 

ଶୁେଖଇ େସସବୁକୁ େଦଖୁଥାyି କିk ଏ କଣ!! ଭାତ ଡାଲି ବାଢ଼ି ସାରି ନୀଳିମା େକାଉ 

ଜିନିଷ ବାଢିେଲ!! େଦଖିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ େଲଉଟିଆ ଶାଗ ଭଳି ଭଳି କଣ, ଏ ତ 

େଲଉଟିଆ ଶାଗ!! ଆ�ଯ�� ସହକାେର ନୀଳିମା+ ମୁହଁକୁ ଚାହ[େଲ अରୁଣ ବାବୁ 

ପsିତଜୀ ବସିଥିବାରୁ କିଛି ପଚାରିବା ଉଚିତ ମଣିେଲନି अରୁଣବାବୁ ପିs ସରିବା ପଯ��y 

अେପxା କେଲ େଯତିକି ଖୁସି େହଉଥାyି େସତିକି ଆ�ଯ�� ବି େହଉଥାyି, “ମଁୁ ଏେତ 

େଖାଜି େଖାଜି ଯାହାକୁ ପାଇଲିନି ନୀଳିମା ଘେର ରହି ତାକୁ େକାଉଠୁ େଯାଗାଡ଼ କେଲ!! 

ସମେb ଯାଆk ଏ ବିଷୟେର ନୀଳିମା+ ସହ ନି�ୟ କଥା େହବି” 

 ପିs କାମ ସରିଲା ପୁେରାହିତ, अତିଥି, अଭ�ାଗତ ସମେb ଠିକ ସମୟେର ଆସି 

ଖାଦ�େପୟ ଗ�ହଣ କରି ତଥା ସବୁ ପ�କାର ସୁବେDାବbର ଭୁରିଭୁରି ପ�ଶଂସା କରି ବିଦାୟ 

େନେଲ ସମେb ଗଲାପେର अରୁଣ ବାବୁ ଖାଇ ବସିେଲ ଭାତ ଡାଲି ବାଢିସାରି ଶାଗ 

ବାଢ଼ୁ ବାଢୁ ନୀଳିମା+ ହାତକୁ ଧରିପେକଇେଲ अରୁଣ ବାବୁ  

 - ସତ କୁହ ନୀଳିମା | 

 - କଣ ସତ କହିବି?  

 - ଯାହାକୁ ମଁୁ ଏେତ େଖାଜି େଖାଜି ପାଇଲିନି | ତୁେମ ତାକୁ ଘେର ବସି େକମିତି 

େଯାଗାଡ଼ କଲ?  

 - କଣ େଯାଗାଡ଼ କଲି?  
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 - ଆଉ अବୁଝା େହବାର ନାଟକ କରନି | ଏଇ େଯ େଲଉଟିଆ ଶାଗ..........  

 - ଓ ତୁେମ ଏ ଶାଗ କଥା କହୁଛ |   

 - ହଁ, େକାଉଠୁ ପାଇଲ ତୁେମ?  

 - ଆେର େସ ପ�ତିମା.......  

 - େକାଉ ପ�ତିମା?  

 - ଓେହାଃ, ଆମ ଘର ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ମ।  

 - ଓଃ, େସ େକାଉଠୁ ପାଇଲା? 

 - ପାଇନି ମ। ତା+ ଘେର କୁଆେଡ ଲାେଗଇଛି କହୁଥିଲା। ଏଇ ପାଖ ବbିେର ତା 

ଘର | ତାକୁ କୁଆେଡ େସ ଶାଗଟା ଭାରି ଭଲ ଲାେଗ। େସଇଟା ନେହେଲ କୁଆେଡ ତାକୁ 

ଭାତ ଜମା ରୁେଚନି ।  

 - ତୁେମ ସତ କହୁଚ?  

 - ହଁ ପରା। ପअରଦିନ ତା ସହ ଏଇ ପିs ବିଷୟେର କଥା ହଉ ହଉ କଥା ଛଳେର 

ମଁୁ କହିେଦଲି େଲଉଟିଆ ଶାଗ ମିଳୁନି େବାଲି େମା ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ତ େସ 

େଲଉଟିଆ ଶାଗ ଆଣିେଦବ େବାଲି କହିଲା େସ ଆହୁରି ବି କହୁଥିଲା କୁଆେଡ ତା+ 

ବାଡ଼ିେର କଦଳୀ ମtା अଛି ଆଉ ଛଚିD� ା ବି ଲେଗଇଛି େମାେତ କହିଲା ଫଳିେଲ େଦବି 

େବାଲି େଯ, ମଁୁ ମନା କରିେଦଲି। େସ ନାଳୁଆ ପରିବା ଆମର କଣ ହବ? ମଁୁ ତାକୁ କହିଲି 

ଆଜି ଦିନଟା ଆମକୁ େକବଳ ଦୁଇ ଚାରି ବିଡା େଲଉଟିଆ ଶାଗ େଦଇକି ପଇସା େନଇଯିବ 

ବାସ। ବ�b ଭିତେର ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି ହଉ ଯାହା େହଲା େହଲା, 

ତୁେମ ଆଉ କିଛି ଚିyା କରନି େହଲା ତୁେମ ଚାଖିକି କହିଲ େକମିତି େହଇଚି େରାେଷଇ  
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 େସେତେବଳକୁ ମୁsରୁ େଗାେଟ କଳ+ ଲିଭିଗଲାପରି अନୁଭବ କରୁଥାyି अରୁଣ 

ବାବୁ ମନେର ଜମିଥିବା ସବୁ ବିଷାଦକୁ ନିମିଷେକ େପାଛିେଦଇ ପ�ଶାy ବଦନେର ଖାଇବା 

ଆର� କେଲ अରୁଣ ବାବୁ ପ�ଥମ ଗୁsାେର ଶାଗ ଟିେକ ଖାଉ ଖାଉ ଖୁସିେର ପତr ୀ 

ନୀଳିମା େଦବୀ+ୁ େସ କହିେଲ, “ବହୁତ ବଢିଆ ରାjିଛ ନୀଳିମା ରୂପେର ଆଉ ସ�ାଦେର 

ପୁରା େବାଉ ହାତ ରjା ଭଳିଆ େହଇଚି େକମତି ରାjିଲ ତୁେମ?” 

 - ଆେର େସଇ ପ�ତିମା ବେତଇେଦଲା ପରା ପିs ପାଇଁ ତ େମା ଛଡା ଆଉ େକହି 

ରାjିେବନି େତଣୁ େସ ବେତଇେଦଲା ଆଉ ମଁୁ କରିେଦଲି  

 - ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ ନୀଳିମା ତୁେମ ବୁଝିପାରିବନି ଆଜି ତୁେମ େମାେତ 

େକେତ ଖୁସି େଦଇଛ େସଥିପାଇଁ େଯେତ ଧନ�ବାଦ େଦେଲ ବି ତୁମ ପାଇଁ ନିअ   

 - ହଉ ଥାଉ ତୁମର େସ ଧନ�ବାଦ ସକାଳୁ ଖଟି ଖଟି େମା अବgା ବାର 

ବାଜିଲାଣି େଭାକ ବି କଲାଣି ତୁେମ ଜଲଦି ଖାଇସାରିେଲ ମଁୁ ଖାଇବି େଫେର 

 - ହଁ ହଁ ମଁୁ ଖାଉଛି େଯ େହେଲ ତୁେମ ଟିେକ ପ�ତିମାକୁ ଡାକ ପେକଇଲ  

 -କିk କାହ[କି?  

 -ଓେହା ତୁେମ ଆଗ ଡାକ ତ ତାକୁ |  

 - ହଉ ହଉ (ବଡ଼ ପାଟିେର) ପ�ତିମା, ପ�ତିମା.... ଟିେକ ଶୁଣିଗଲୁ ବାବୁ କାଇଁ 

ଡାକୁଛyି |  

 ଆ�ାଧୀନା ପ�ତିମା ଉପgିତ ହୁअେy अରୁଣ ବାବୁ ତା+ ଉେ·ଶ�େର ପଚାରିେଲ, 

“ଆଛା ତୁମର କିଏ ପିଲାଛୁଆ अଛyି?”  

 - ଆ�ା ବାବୁ, ଈଶ�ର+ ଦୟାରୁ େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ େମାର  
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 - ପାଠ ପଢୁଛି େସ?  

 - ଆ�ା ବାବୁ, ପ�ମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଛି | ଭଲ ପଢୁଛି େଯ େହେଲ.........  

 - ତୁେମ ବ�b ହୁअନି ଆଜିଠୁ ତୁମ ପୁअ ପାଠପଢାର ସମb ଖu� ମଁୁ ବହନ କରିବି 

ପ�ତି ମାସେର ତୁେମ େମାଠୁ ଟ+ା େନଇଯିବ | 

 - ଆପଣ ସତ କହୁଛyି ବାବୁ?  

 - ହଁ, କିk େଗାେଟ अନୁେରାଧ 

 - अନୁେରାଧ ପୁଣି କଣ େଯ ବାବୁ?   

 - ତୁମକୁ ପ�ତିଦିନ େମା ପାଇଁ ଏହି େଲଉଟିଆ ଶାଗ ଖରଡ଼ି ଏଥିରୁ अଧ ଗିନାଏ 

ଆଣିବାକୁ ପଡିବ  

 - ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛyି ବାବୁ?  ଏ ସାମାନ� ଶାଗ?  

 - ନା ପ�ତିମା ଏ ସାମାନ� ଶାଗ ନୁେହଁ ଏ େମା ଜୀବନର ବିରାଟ अଂଶ ଏ ଶାଗ 

ବିନା େମା ପିଲାେବଳ अଧୁରା  େମା ଜୀବନର ସ�ାଦ ହଉଚି ଏ ଶାଗ ଠିକ ବଡ଼ି ନଡ଼ିଆର 

ମିଶ�ଣ ପରି େକେବ ଲୁଣିଆ ତ େକେବ ମିଠା ଆଜି ଏେତ ଦିେନ ଏ ଶାଗ ଖାଇ ଲାଗିଲା 

େଯମିତି ବହୁତ ଦିନ ପେର ମଁୁ େମା େବାଉକୁ ପାଇଛି େବଶ ଖୁସି ମଁୁ ଆଜି ଆଉ ଏ ଖୁସି 

ମଁୁ ହେରଇବାକୁ ଚାହୁଁନି େମା େବାଉକୁ ଆଉଥେର ହେରଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ମଁୁ କୁହ 

ପ�ତିମା, େମା अନୁେରାଧ ରଖିବ ନଁା?   

 - ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛyି ବାବୁ! ଏ ତ େମା ଭାଗ� ଆଉ ଆପଣ+ ବଡ଼ପଣ ମଁୁ 

ନି�ୟ ଆଣିବି ବାବୁ ଆପଣ େମାେତ ଚିର ଋଣୀ କରିେଦେଲ 

 - ଋଣୀ ତ ମଁୁ େହଇଗଲି ପ�ତିମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ�ବାଦ ତୁମକୁ ହଉ ଶୁଣ, ଆଜି 
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ଘରକୁ ଗଲାେବେଳ ପୁअ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ପ�କାର ଖାଦ� ଆଉ ଆଜିର ଏ ଶାଗ ବାବଦ ଟ+ା 

ମେନକରି େନଇଯିବ  

 - ଧନ� ତୁେମ ବାବୁ ଧନ� େସ ମା ଯିଏ ଆପଣ+ୁ ଜନG  େଦଇଛyି ଈଶ�ର ତା+ 

ଆତG ାର ସଦଗତି କରk ଆଉ ଆପଣ+ୁ େକାଟି ପରମାୟୁ ଦିअk ବାବୁ ଆପଣ ଏେବ 

ଆରାମେସ ଖାଆk ବାବୁ, ମଁୁ ଘର ଧୁଆଧୁଇ କାମ ସାରିେଦଉଛି ତାପେର ମଁୁ ଖାଇବା 

େନଇ ଘରକୁ ଯିବି  

 ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ ଚାଲିଗଲା ପ�ତିମା େବଶ ଖୁସିେର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ अରୁଣ 

ବାବୁ ନୀଳିମା େଦବୀ ଏପଯ��y େସ ଶାଗର ମାହାତG � କିଛି ବୁଝି ନପାରି ଖୁ  ଭଳିଆ 

ଚୁପଚାପ ଠିଆ େହଇଥାyି  

 ତା+ ମେନାଭାବ ଜାଣିପାରି अରୁଣ ବାବୁ ହସିହସି କହିେଲ, “ତୁେମ ବ�b ହୁअନି 

ନୀଳିମା ଏ ଶାଗ ପଛର କାହାଣୀ ତୁମକୁ ମଁୁ ରାତିେର େଶାଇଲାେବେଳ ଶୁେଣଇବି” 

ତାପେର अରୁଣ ବାବୁ ଖାଇସାରି ଆ~ୁଠି ଚାଟି ଚାଟି ହାତ େଧାଇବାକୁ ଗେଲ 

 ପ�ତିମା ତା ଘରକୁ େନବ େବାଲି, େସଦିନ अରୁଣ ବାବୁ ନିେଜ ସବୁ ଖାଦ� ଜିନିଷ 

ପଲିଥିନେର ପୁେରଇ ଭ �̀ କେଲ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଇ ପୁtା अଧିକ କାେକରା ପିଠା 

େଦଲାେବେଳ େସ େବଶ ଭଲଭାେବ ଲx� କରିପାରୁଥିେଲ ପ�ତିମା ହୃଦୟର ଖୁସିକୁ େସ 

ଖୁସି ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ନିଜ ପୁअର ଆଶା ଚରିତାଥ� କରିପାରିଥିବା େଗାେଟ 

अସହାୟ ମା’ର ଖୁସି; ଠିକ େଯମିତି ପିଲାେବେଳ, ପର ଘରୁ ଆଣିଥିବା କାେକରା େଯାଡିଏ 

ତା+ୁ େଦଲାେବେଳ ତା+ େବାଉ ଖୁସି ଲାଗୁଥିେଲ  

 ପ�ତିମା ହାତେର ଖାଦ� ପଦାଥ� ଥିବା ବ�ାଗ ଆଉ ଦୁଇ ହଜାର ଟ+ା ସସzାେନ 
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େଦଇ ତାକୁ ହସ ହସ ମୁହଁେର ତା ଘରକୁ ପେଠଇସାରିଲା ପେର अରୁଣବାବୁ+ୁ ଲାଗୁଥିଲା, 

ଆଜି ନୀଳିମା ରାjିଥିବା ସବୁ ସୁସ�ାଦୁ ଖାଦ�କୁ େବାଉ ପିsପତ� ରୁ ନୁେହଁ ବରଂ େସଇ 

ପିଲାଟି ରୂେପ ତା ଝୁ ୁଡି ଘରୁ ଖାଇଥିବ ଆଉ ବାକି ପିs ପତ� ରୁ ଯଦି ବା କିଛି ଖାଇଥିବ 

ତାେହେଲ େସଇଟା େହଉଛି େକବଳ ଆଉ େକବଳ େଲଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଲଖକ  : ସତ� ରtନ ମିଶ�  

ବିରିଡି, ଜଗତସିଂହପୁର  
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େମାନାଲିସା ରାଉତ 

अଛୁଆଁ େବାଉअଛୁଆଁ େବାଉअଛୁଆଁ େବାଉअଛୁଆଁ େବାଉ    
 ମଁୁ..... ସୁଜାତା ସାମyରାୟ...  

 ନଁା.... ଭୁଲ କହିଲି l 'ମଁୁ ' ଖାଲି 'ମଁୁ' l  

 'ସୁଜାତା' ନଁା କୁ ମଁୁ ଆଜି କଳ+ିତ କରିେଦଇଛି l ବାପା େବାଉ+ 

ବଡ ଝିअ ମଁୁ l େବାଉ େମାର ଭାବି ଭାବି ନାମ େଦଇଥିଲା  ସୁଜାତା l ସୁ 

ଜାତ ଯିଏ l କିk ଆଜି େସଇ ଜନG ଦାତ� ୀକୁ ମଁୁ େକମିତି अଛୁଆଁର 

ସାଟ�ଫିେକଟ େଦଇ ଗଁା େର  ଛାଡିେଦଇ ଆସିଲି?  

 ମୁହଁକୁ ଦୁଇ ହାତେର ଲୁେଚଇ କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାDି ଉଠିେଲ l 

େବା.... ଉ.......  

 अ+ା ବ+ା ପାହାଡିଆ ରାbାେର େଦାହଲି େଦାହଲି ଆଗକୁ 

ବଢୁଛି କାର l ତା ସହିତ େଦାହଲି ଯାଉଛି ନିଜ ଉପେର ଥିବା अଗାଢ଼ 

ବିଶ�ାସ l ବିଶ�ାସ ପରିବାରର ସମb+ ମନ ଜିଣିବାର l ବିଶ�ାସ େଗାେଟ 

ଭଲ ଝିअ,  ଭଲ ªୀ, ଭଲ େବାହୁ ହବାର l କିk ଭୁଲ େକଉଁଠି ରହିଲା ! 

ନା ମଁୁ କାହା ମନଜିଣି ପାରିଲି,  ନା େହାଇପାରିଲି େଗାେଟ ଭଲ ଝିअ,  

ªୀ, େବାହୁ l 

 ପDର ଦିନ ତେଳ େବାଉକୁ ଗଁାରୁ ଡକାଇ ଆଣିଥିଲି  l େବାଉକୁ 

ଦୁଇମାସ  ପାଖେର ରଖିବି େବାଲି ଭାବିଥିଲି l अବଶ� ଏଥିପାଇଁ ସ�ାମୀ 

ସମୀର+ ପରମିଶନ େନଇଥିଲି l  
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 ସାନଭାଇ େବାଉକୁ ବସେର ଆଣି େମା ପାଖେର ଛାଡିେଦଇ ଗଲା l ଗଲାେବେଳ କିଛି 

େମଡ଼ିସିନ େଦଇ କହିଥିଲା ଏସବୁ େବାଉକୁ ଦଉଥିବୁ l ସବୁଗୁଡା ଭିଟାମିନ ଟାବେଲଟ l 

େବାଉ ବେଷ� ହବ ଏହି େମଡିସିନ ସବୁ ଖାଉଛି l  

 ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ଦୁଇବଷ� ପବୂ�ରୁ େବାଉକୁ ଟିବି େହାଇଥିଲା l ବେଷ� ଟି�ଟେମ   ପେର 

ଭଲ ବି  େହାଇଯାଇଥିଲା l କିk େସ ବହୁତ ଦୁବ�ଳ େହାଇଯାଇଛି l େସଥିପାଇଁ ସବୁେବେଳ 

ଭିଟାମିନ ଟାବେଲଟ ଗୁଡା ଖାଉଛି l  

 େମାର ଦୁଇ ଭାଇ,  କାହାରବି ପରିgିତି େସେତ ସ୍ଵଛଳ ନୁହଁ l େବାଉର ଟିବି  

ଟ�ୀଟେମ   ପାଇଁ େସମାେନ ବହୁତ କ� କରିଛyିl ଡାhର କହିଛyି ଭଲ ଭିଟାମିନଯୁh 

ଖାଦ� େବାଉକୁ େଦବାକୁ l କିk ସବୁଦିନ େସମିତି ଖାଦ� େଯାଗାଇବା େସମାନ+ ପାଇଁ 

ସ�ବ ନୁହଁ l େତଣୁ ଭାବିଥିଲି େବାଉକୁ ଦୁଇମାସ ପାଖେର ରଖି ତାକୁ ଟିେକ ସୁg କରି 

ଛାଡ଼ିବି l ଭାଇ ଗଲାପେର ସମୀର अଫିସ ଗେଲ l 

 ଟି�~ ଟି�~ େହାଇ େଫାନଟା ବାଜି ଉଠିଲା l େଫାନ ଉଠାଇ େହେଲା କହିବା ପବୂ�ରୁ 

ସମୀର ଗଜ�ନ କରିଉଠିେଲ l କହିେଲ.. କଣ ତମ େବାଉ+ୁ ଆଣିଛ ଏଠି ଆମ ସମb+ୁ 

ମାରିବାକୁ? ମଁୁ ଯଦି ଜାଣିଥାyି ତମ େବାଉ+ୁ ଟିବି ତାେହେଲ େକେବବି ତମକୁ ପରମିଶନ 

େଦଇ ନଥାyି ତା+ୁ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ l  

 େହେଲ...  େବାଉତ ପୁରା ଭଲେହାଇଯାଇଛି,  ଏତିକି କହୁ କହୁ ସମୀର ପୁଣି ଗଜ�ନ 

କରିଉଥିେଲ  l ଭଲ େହାଇଯାଇଛyି  ତ େସ େମଡ଼ିସିନ ଗୁଡା କାହ[କି ଖାଉଛyି  l େଦଖ,  

ଯଦି ତମପାଇଁ  େମାର କି ଆମ ଫ�ାମିଲିେର କାହାର କିଛି ହୁଏ େସଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ 

ତେମ l ଯଦି ତେମ ତା+ୁ ଗଁାକୁ ନପେଠଇବ ତାେହେଲ ତା+ର अଲଗା ବ�ବgା କର l 

ତା+ ଲୁଗାପଟା,  କଂସାବାସନ,  େଶାଇବା ବସିବା ସବୁ अଲଗା କର l ସମୀର କିଛି ବୁଝିବା 
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अବgାେର ନଥିେଲ ନା ମଁୁ କିଛି ବୁଝାଇବା अବgାେର l ଶ�ାସ ରୁ| େହାଇ ଆସୁଥିଲା େମାର, 

ଛାତି ଉପେର କିଏ େଯମିତି କୁଇ ାଲ ଓଜନର ଭାର େଥାଇ େଦଇଛି lରିସିଭର ଆେପ 

ଆେପ ଖସିପଡିଲା ହାତରୁ l 

 େକମିତି େବାଉକୁ କହିବି ତୁ अଲଗାେହାଇ ରହ ! ତାକୁ େଗାେଟ अଛୁଆଁ ଭଳି େକମିତି 

ବ�ବହାର କରିପାରିବି?  ମେନ अଛି अଛି େମାର... ସାତ ଆଠ  ବଷ�ର େହାଇଥାଏ ମଁୁ l 

ଝାଡା ବାyି େହଲା େଯ ଆଉ ଭଲ ହବାର ନଁା ଧରିଲାନି l ବାହାେର ବାପା,  େଗାେଟ 

ପ�ାଇେଭଟ କ ାନୀେର କାମ କରyି l େବାଉ େମାର େକେତ ଡାhର େଦେଖଇ ସାରିଲାଣି 

େମାେତ l େମା େପଟକୁ ଦାନା ଯାଉନି େବାଲି େବାଉବି ଖାଇବା ଛାଡିସାରିଲାଣି l ଘର କାମ 

ଯାହା େଯମିତି କରିସାରି େମାେତ େସମିତି ଛାତିେର ଜାକିଧରିଥିବ l ଖାଇବା ଥାଳି ଧରି 

ଖାଇବାକୁ ବସିେଲ ବି େମାେତ ତା େକାଳେର ଶୁଆଇଥିବ l େବାଉ ଖାଇଲାେବେଳ ମଁୁ ଝାଡା 

ବାyି କରିଦିଏ,  େହେଲ େକେବବି ମଁୁ ତ େଦଖିନି େସ ଘୃଣା କରିବାର l ଓଲଟି ତା  ଖାଇବା 

େସଇଠୁ ବD େହାଇଯାଏ l ବାପା+ୁ ଡକାଇ େମାେତ ବଡ଼ଡାhରଖାନା େନଇଗଲା,  

ଦିନରାତି େସ ଏକା କରିେଦଇଥିଲା େମା ପାଇଁ l  ମଁୁ ଆେb ଆେb ଭଲେହଲି l  

 େମାେତ େକାଡିଏ ବଷ�େର ସମୀର+ ସହ ବିବାହ କେରଇେଦେଲ ଆମ ଘରେଲାକ l 

ଶାଶୁଘେର େକୗଣସି ଜିନିଷର अଭାବ ନାହ[ l ସମୀର ବି ଭଲ ଚାକିରୀଟିଏ କରିଥିେଲ l ଏଣୁ 

ବାପା େବାଉ ଖୁସି େହାଇଯାଇଥିେଲ l କିk େସେବଠୁ େମା ଖୁସିେର ପଡିଯାଇଛି ପ"ୂ�େଛଦ l 

 अତ�y ନି-ୁର ଓ ଉଗ� ସ�ଭାବ ସମୀର+ର l କଥା କଥାେକ େମା ଚଉଦ ପୁରୁଷ 

େନଇ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରyି  l ହାତ ଉେଠଇବାକୁ ବି ପଛlyିନି l େସଥିେର ତାଳ ଦିअyି 

ନଣD ଓ ଶାଶୁ l अବଶ� ଶ�ଶୁର ଭଲ,  େହେଲ େସ କାହାରିକୁ କିଛି କହିପାରyିନି l 

ବାହାଘରର ଦୁଇ ବଷ� ପେର ଝିअଟି େହଲା,  ତା ତିନିବଷ� ପେର ପୁअ l େସମାନ+ ମୁହଁକୁ  
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ଚାହ[ ସବୁ କ� ସହିଯାଏ l ବାପା େବାଉ+ୁ େକେବବି କିଛି ଜେଣଇବାକୁ ସାହସ େହାଇନି l 

େକମିତି ଜେଣଇଥାyି? େଯଉଁ ଝିअକୁ େସମାେନ ଏେତ अଲିअଳେର ବଢ଼ାଇଛyି ତା କ� 

େଦଖି େସମାେନ େକମିତି ବ�ିେବ? 

 ଆତG ହତ�ା କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଛି.... େହେଲ ପାରିନି l ଦୁଇ ଛୁଆ+ େକାମଳ 

େଚେହରା େମା ଆଖି ଆଗେର ଝଲସି ଉେଠ, ଲାେଗ େଯମିତି  ପଛରୁ େସମାେନ େମା ଲୁଗା 

କାନିକୁ ଟାଣିଧରିଛyି l ଆଉ ସାହସ ହୁଏନି ଆତG ହତ�ା କରିବାକୁ....  େଫରିଆେସ l 

 କିଛିବଷ� ପେର ଶ�ଶୁର+ ହାଟ� ଆଟାକ ହୁଏ ଓ ତାପେର ସଜ�ରୀ l ତା+ର ସବୁ 

ଖବର ମଁୁ ବୁଝିଛି l ଶାଶୁ ପlରଲିସିସେର ପଡିେଲ l  େଟକା ଉଠା, ଗାଧୁଆ,  ଝାଡା ପରିସ�ା,  

େମଡ଼ିସିନ, ସବୁ ମଁୁ ବୁେଝ l ସମୀର େକେବ କିଛି କରିନାହାyି l କାହ[... ମଁୁ ତ ତା+ୁ େକେବ 

ଘୃଣା କରିନି ! ଆଜି େମା େବାଉ ପାଇଁ ସମୀର+ ମନେର ଏେତ ଘୃଣା କାହ[କି?  

 େବାଉକୁ େକମିତି କହିଥାyି ଚାଲ େତାେତ େତା ଘେର ଛାଡିେଦଇ ଆସିବି?  

ଦୁଇମାସ କହି ଆଣିଥିଲି... ଦୁଇଦିନ ବି େହାଇନି l ସମୀର+ କହିବା अନୁସାେର ନକେଲ 

େସ ପ�ଳୟ କରିେବ l ଭାବିଲି େବାଉକୁ କିଛି ନଜେଣଇ,  କିଛିେଗାେଟ ଉପାୟ କରି ତା 

କଂସା ବାସନ,  ଲୁଗାପଟା अଲଗା କରିେଦବି...  ଆଉ େସମିତି କଲି ମଧ� l େବାଉ ଖାଇ 

ସାରିବା ପେର ତା ଥାଳି ତାଟିଆ,  ଗAାସ ଲୁଚାଇକି ବାସନ �ାsର ପଛପେଟ ରଖିଦିଏ l 

ପାଣି ପିଇବାକୁ େସ େଯେତେବେଳ ମାେଗ ମଁୁ ଚୁପକି େସଇଠୁ ଗAାସଟା  ବାହାରକରି 

ପାଣିlଦିଏ l ଭାେବ େବାଉ କିଛିଜାଣିପାରୁନିl  

 ଲx� କଲି ଦିନକୁଦିନ େବାଉ ଚୁପ େହାଇେହାଇ ଯାଉଛି l େଯେତ ଭଲଜିନିଷ 

େଦେଲବି ତା  ଦୁବ�ଳ ଶରୀରଟା  ଆହୁରି ଦୁବ�ଳ େହାଇ େହାଇ ଯାଉଛି l ତାର କଣ 

अସୁବିଧା ହଉଚି ପଚାରିବାକୁ େମାର ସାହସ େହଇନି l 
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 ଗତକାଲି ଚାରିଟା େବେଳ ମଁୁ ଟିେକ େର� େନଉଥାଏ l 

 େବାଉ ଭାବିଲା ମଁୁ େଶାଇପଡିଛି l େସ ଚୁପକି ଉଠିଗଲା େରାଷଇ ଘରକୁ l ମଁୁ ତା 

ପେଛପେଛ ଗଲି, ଲୁଚିକି  େଦଖିଲି େବାଉ ପାଣିପିଇବା ପାଇଁ ଗAାସଟା ବାସନ �ାsରୁ 

ନଆଣି ତା ପଛପେଟ ମଁୁ ତା ପାଇଁ େଯାଉ ବାସନ ରଖିଥିଲି େସଇଠୁ ଗ�ାସଟା ବାହାରକରି 

ଆଣିଲା l େମା ଛାତିେର େଗାେଟ ଧଡ଼କି ଶ� େହଲା l ଲାଗିଲା ଛାତିଟା େମାର ଫାଟିଯିବ l 

ତାମାେନ... େବାଉ ସବୁ ଜାଣିଚି ଆଉ କିଛି ନଜାଣିଲା ଭଳି ବ�ବହାର କରୁଛି l େବାଉ ପାଣି 

ପିଇକି ଆସିଲା ତା ରୁମକୁ l  

 ତା ପାଦତେଳ ମୁsରଖି ପଡ଼ିଗଲି ମଁୁ l ମଁୁ ପାପୀ େଲା େବାଉ,  େତାେତ ମଁୁ ବହୁତ କ� 

େଦଲିଣି, େମା ପାପର xମା ନାହ[ l େତାେତ ଏଠିକି ଆଣି ମଁୁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି l ତୁ 

େମାେତ अଭିଶାପ େଦ l  

 େମା ମୁsକୁ େଟକି ତା େକାଳେର ରଖିଲା େବାଉ l 

 ଛି....  ଏମିତି କଣ କହyି?  େକାଉ ମା ତା ଛୁଆକୁ କଣ अଭିଶାପ େଦଇପାେର ! 

 କିଏ କହିଲା ତୁ େମାେତ କ� େଦଇଚୁ? ତୁ ଭାବୁଛୁ....  େମାେତ अଛୁଆଁ ଭଳି ରଖିଛୁ 

େବାଲି େମାେତ କ� ହଉଛି? .... କ� ହଉଚି େତା କ� େଦଖି l ବାର�ାର ତୁ େଯାଉ 

ଠାକୁର  ଘରକୁ ଦଉଡି ଯାଇ ପାଟିେର ଲୁଗା ଚାପି ଲୁଚି ଲୁଚି କାDୁଛୁ ତାକୁ ମଁୁ ସହିପାରୁନି l  

େମାେତ ଟିେକ ଭଲେର ରଖିବୁ େବାଲି ତୁ ଏେତ କ� ସହୁଛୁ...  ଜlଣିକି ବି େତାେତ ଟିେକ 

ସାy�ନା ବି େଦଇପାରୁନି l ଏସବୁ ମଁୁ େକମିତି ସହିବି ମା?  

 ମଁୁ ଏଇ ଚଉଦଦିନ ଭିତେର େତା ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢିସାରିଲିଣି l ଏେତ କ� ତୁ 

ଏକା ଏକା େକମିତି ସହିଲୁ ମା ?  େମାେତ ଟିେକ ଜେଣଇଲୁନି !  

 େଭା େଭା େହାଇ କାDିଉଠିଲି l ଏେତ ବଷ�ର େଯେତ ଲୁହ େମା ଛାତିଭିତେର ଜzା 
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େହାଇଥିଲା େବାହିଗଲା େବାଉର େକାଳେର l େମା ଲୁହ େପାଛୁ େପାଛୁ  କହିଲା....  ମା..  

ତୁ େମାେତ େନଇ ଗଁାେର ଛାଡିେଦଇ  ଆେସ l େତାର ଏମିତି अବgା ମଁୁ ଆଉ 

େଦଖିପାରିବିନି l 

 ହଁ,  େବାଉ....  ଆେମ କାଲି ଯିବା l 

 କାରର େବ�କେର ହଠାତ ଆଗକୁ ଝୁ+ିପଡିଲି l ଆସି ପହ�ିସାରିଥିଲି ମି�ର 

ସାମyରାୟ+ ଘର ପାଖେର l ଡ� ାଇଭରକୁ କହିଲି ଏଇଠି अେପxା କରିଥା lଓଲ୍ହାଇ 

ଭିତରକୁ ଗଲି l  

 ମି�ର ସାମyରାୟ େମାେତ େଦଖୁ େଦଖୁ ଗଜ�ନ ଆର� କରିେଦେଲ l େକାଉଠି ଥିଲ 

ଏେତେବଳଯାଏ?  ଯିବା ଆସିବା ଚାରିଘଂଟାର ବାଟ...  ତେମ େଭାର ପା�ଟା େର ଯାଇ 

େଫରୁଛ ସj�ା ସାତଟାେର?  େମା େରାଗୀଣା ବାପା ମା+ କଥା ବୁଝିବ କିଏ?  

 କିଛି ନକହି ଆଲମିରାରୁ ଲୁଗାପଟା ଆଣି ସୁଟେକଶେର  ପ�ାକ କଲି l 

 କୁଆେଡ ପୁଣି ବହାରିଲ....  ଆେର...  ମଁୁ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା?  କିଛି ଉ`ର 

େଦଇପାରୁନ... ତମର ତ ବହୁତ ସାହସ େହାଇଗଲାଣି େଦଖୁଚି l 

 ହଁ... ସାହସ,  େଯଉଁ ସାହସ ମଁୁ ଆଜିଯାଏ କରିପାରିନଥିଲି l 

 ଆଉ କଣ କହିଲ ତମ େରାଗୀଣା ବାପା ମା !  

 ହଁ..  େସ ତମ ବାପା ମା,  େତଣୁ ତା+ ଦାୟିତ� ତେମ ନିअ l ତମ ବାପା ମା+ 

େସବାେର ତ ମଁୁ କିଛି େକେବବି अବେହଳା କରିନି ! ସମb+ୁ ଖୁସିେର ରଖିବା େଚ�ାେର 

ମଁୁ େମା ନିଜକୁ ବଳିେଦଇଛି l କିk ତେମ ଆଜି େମା େବାଉକୁ अଛୁଆଁ କରିେଦଲ?  େମାେତ 

ବାଧ� କଲ ତାକୁ େଗାେଟ अଛୁଆଁ ର  ସାଟ�ଫିେକଟ େଦଇ ଗଁା େର ଛାଡିଆସିବାକୁ l 

ଦୁଇମାସ କହି ପDର ଦିନେର େବାଉ େଫରିଗଲା l େମାେତ କଣ କହିେବ େମା ଭାଇମେନ 
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ଆଉ ଆମ ଗଁା େଲାକ,  ମଁୁ ତା+ ପ�ଶrର କି ଉ`ର େଦବି ଟିେକ ଭାବିଲନି? ତେମ େମାେତ 

େଯେତ  କ� େଦଇଛ ସବୁ ସହିଛି,  େହେଲ ଆଉ ନୁହଁ l ପର ଝିअ େବାଲି ତେମମାେନ 

େମାେତ େକେବବି ଆପଣାର  କରିପାରିଲନି l କିk ଏେବ ମଁୁ େସଇଠିକି  ଯାଉଛି େଯାଉଠି 

ପରମେନ େମାେତ अତି ଆପଣାର ଭାବyି l  

 ତମକୁ ଜେଣଇବା ଉଚିତ େବାଲି ଭାବୁନି,  େହେଲ ତେମ ଜାଣ େଯ ତମ ଛଡା ବି  

େମା ଦୁନିଆ अଛି  େଯଉଁଠି େମା େସrହ େପ�ମ ପ�ତିବଦଳେର େମାେତ େସrହ େପ�ମ ମିେଳ,  

ଲାନଛନା ନୁେହଁ l  

 େମା ପିଲାମାନ+ୁ େଜ�ାଗ� କରାଇ େସମାନ+ୁ ତା+ କମ� େxତ� କୁ ପଠାଇ ସାରିବା 

ପେର େମାେତ ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା l ତେମ अଫିସ ଗଲାପେର ମଁୁ ପ�ତିଦିନ ଯାଉଥିଲି 

େସହି अନାଥ ଆଶ�ମକୁ କିଛି ମୁହୂ �̀ ଶାyିେର ବିତାଇବା ପାଇଁ l େସଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆ+ 

ଗହଣେର ବିତାଉଥିବା େସଇ କିଛି ମୁହୂ �̀ େମାେତ ସବୁ ଦୁଃଖ କ� ଭୁେଲଇ ଦିଏ l ଏହି 

କିଛି ବଷ�େର େସ अନାଥ ଆଶ�ମଟି ପାଲଟି ଯାଇଛି େମା ଘର କାରଣ କଥାେର अଛି 

େଯଉଁଠି ହୃଦୟ ଥାଏ େସଇଟା ହ[ ଘର (home is there where the heart is)l 

ଆସିଲାେବେଳ ମଁୁ େସଠି ସବୁଦିନ ରହିବି େବାଲି କଥାବାତ�ା କରିଆସିଛି l ମଁୁ ଏେବ େମା 

ଘରକୁ ଯାଉଛି,  େମା ବାକି ଜୀବନ ମଁୁ େସଇଠି ଶାyିେର କାଟିବାକୁ ଚାେହଁ,  ଏମିତି 

ପ�ତିଦିନ ମରି ମରି ନୁେହଁ l  

 କାରଟି ବଢ଼ିଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କମି କମି ଆସୁଥିଲା େମା ଛାତିର ଓଜନ 

l େଖାଲା ଆକାଶ ହାତ ଠାରି ଡ଼ାକିେନଉଥିଲା ତା େକାଳକୁ...... l 
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ବିଶ�ନାଥ 

େମା େବାଉେମା େବାଉେମା େବାଉେମା େବାଉ    
 ଦିନ ୧୧ ଟାେର ଘେର ପହ�ିଲି। ଭିତରକୁ ପଶୁପଶୁ ବାପା 

ପଚାରିେଲ "କିେର! ସକାଳ ୭ ଟାେର ପହ�ିବୁ କହିଥିଲୁ। େଲଟ୍ କାହ[କି 

େହଲା "। ମଁୁ କହିଲି "େକାଣାକ� ଏ±େପ�ସ୍ େଲଟ୍ େର ଆସିଲା। ଟିକୁ 

ଆଉ ଝିअ (େମା ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ) ତ 9ୁଲ ଯାଇଥିେବ। େବାଉ 

କୁଆେଡ଼ ଗଲା କି?  

 "େବାେଧ େସପଟ େରାେଷଇ ଘର ଚାଳିେର ଥିବ।ବାଟେର କିଛି 

ଖାଇ ନଥିବୁ ତ! ହଉ ଯା। ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ ଖାଇ ସାେର।ପେର 

କଥା େହବା",ମଁୁ ହଉ କହି ଭିତରକୁ ଗଲି। ଘର ଭିତେର ସବୁ 

ଏେଣେତେଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଝିଗଲି ଏସବୁ ଟିକୁ ଆଉ ଝିअ ର କାମ। 

ଭାବିଲି ଏେବ ଆଗ ଖାଇ ପିଇ ସାେର, ତାପେର ସବୁ କରିବି। ୧୫ ଦିନ 

ରହିବି।ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତ େହବ। ବାଡ଼ି ପଟ କୁ ଗଲି େସଇଠି େରାେଷଇ 

ଚାଳି।ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। अjାର ଭିତେର େବାଉ ମୁହଁ ସଫା େଦଖା 

ଯାଉ ନଥିଲା। ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର େହଲି। "ହଉ ବୁଢ଼ାେଟ େହଇଥା। ତୁ 

ବାହାରକୁ ପଳା। ଏଠି କଳା ବହୁତ। ଜାମାପଟା ଖରାପ େହଇଯିବ।ତୁ 

ଗାେଧାଇ ପଡ଼। ତରକାରୀ ସରିଛି। ଭାତ ଫୁଟିଆସିଲାଣି। ମଁୁ ଗାଳି 

ଦିଏ"। 

 ମଁୁ ପେଳଇ ଆସି କୂअ ପାଖକୁ ଗଲି ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ। େଦଖିଲି 
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ବାପା ଆସି େଚୟାର ପେକଇ କୂअ ପାଖେର ବସିଛyି। ଗାଧଉ ଗାଧଉ अେନକ କଥା 

େହଲୁ। ତାପେର ଘର ଠାକୁର +ୁ ଜୁହାର େହଇ ଆସି ବସିଲି ଦାs ଘେର ଖାଇବା ପାଇଁ। 

େଗାଟିଏ ଆସନ େଦଖି ପଚାରିଲି "େବାଉ! ବାପା ଖାଇେବନି କି"।  

 "ତୁ ତା+ କଥା ଜାଣିନୁ କି। ସକାଳ ୫ଟାରୁ ଉଠି େମାେତ େଶାଇେଦେଲନି। କହିେଲ 

ଜଲଦି ଉଠ୍। ବିଶୁ ଏଇ ଆସି ପହ�ିଯିବ। ଚା’ପିଇ େଦଇ ଯାଇ ଗଁା ମୁsେର େତା ବାଟ 

ଜଗି ବସିଥିେଲ। ଏଇ ଟିେକ ଆଗରୁ ଆସି କହିେଲ ଆଉ ଟିେକ ଚା'େଦ, ପିଇ େଦଇ ଯାଇଁ 

େଦଖିବି କାହ[କି ଏଯାଏ ଆସିଲାନି। ଭଲ େହଲା ତୁ ପହ�ିଗଲୁ। ନେହେଲ ପୁଣି ଯାଇ 

େସଠି ବସିଥାେy। ହଉ ଛାଡ଼ ତୁ ଜଲଦି ଖାଇେଦଇ ଟିେକ ଗଡ଼ି ପଡ଼। ଗାଡ଼ିେର ଠିକ୍ େସ 

େଶାଇପାରି ନଥିବୁ" ହଉ କହି ଗୁsାଏ ଖାଇଚି କି ନାହ[ ବାପା ଆସି ପହ�ିଗେଲ। 

େବାଉକୁ କହିେଲ "କ'ଣ ରାjିଛୁ ଆଜି? ସବୁ ତା ପସDର ତ। ଏତିକି କହି ଥାଳିକୁ अେନଇ 

େଦେଲ। ତାପେର ହଠାତ କଣ େହଲା େକଜାଣି ବାପା ପାଟି କରିବା ଆର� କରିେଦେଲ। 

େବାଉକୁ କହିେଲ, "ତୁ ରାxସୀ, ତୁ ଡାହାଣୀ, ତୁ ମା’ େହବା େଯାଗ� ନୁହଁ, ତୁ େସrହ କ'ଣ 

ଜାଣିନୁ, ତୁ ଆଦର କଣ ଜାଣିନୁ।" ମଁୁ ଠିଆ ପଡ଼ିଲି। "ବାପା ଟିେକ ଶାy ହୁअ। କ'ଣ 

େହଲା କୁହ ତ?" 

 କଣ କହିବି, େୟ େଗାେଟ ମା ନା। େସrହ କଣ ଜାଣିନି। ବଡ଼ ପୁअ େଦଢ ବଷ� ପେର 

ଘରକୁ ଆସିଛି। अନ� େକହି ମା' େହଇଥିେଲ େକେତ କଣ ରାjିଥାyା। ରାjିଛି କଣ ନା 

ଭାତ, ଆଳୁେଝାଳ ଆଉ ଜହିr  େପାଡ଼ା।" ମଁୁ େବାଉ ମଁୁହକୁ ଚାହ[ଲି। େସ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍। 

ଆଖି ଛଳଛଳ। ମଁୁ ବାପାକୁ କହିଲି "ବାପା ସବୁ ଭଲ େହଇଛି। ମଁୁ ଖାଇେନବି। ଆପଣ 

ପାଟି କରk ନାହ[" କିk ବାପା େସଦିନ ପୁତ�  େସrହେର अj। କିଛି ଶୁଣିେଲନି। େବାଉ 

ଉପେର ବଷ� ଚାଲିେଲ। ମଁୁ ଆଉ ଖାଇବି କଣ। ହାତେଧାଇ ଆର ରୁମ୍ କୁ ଚାଲିଗଲି। ଖଟ 
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ଉପେର ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଥକାେର େକେତେବେଳ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଖି 

େଖାଲିଲା ପ�ାୟ ୪ଟା େବେଳ। ଉଠୁଥିଲି କି ଆର ଘରୁ ବାପାେବାଉ କଥା େହବାର 

ଶୁଭିଲା। ଦୁଆର ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ େଡରିଲି। ବାପା + ରାଗ େବାେଧ ଶାy େହଲାଣି। 

 େବାଉ କହୁଥିଲା, "େଦଖ ତୁେମ ତାର ବାପା, ମଁୁ କିk ତାର ମା'। େପଟ ଚିରି ଜନG  

େଦଇଛି, ଛାତି ଚିରି xୀର େପଇଛି। େମାର କଣ େସrହ ନାହ[। ମଁୁ ଜାେଣ େମା ପୁअ େସଠି 

କ� କରି ନିଜ ହାତେର େରାେଷଇ କରି ଖାଉଛି। ଟିେକ ଭାବ, ଯଦି ମଁୁ ଏଠି ଭଲ 

େରାେଷଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, େସ େସଠାକୁ ଗେଲ ଘର ଖାଇବା ମେନପେକଇ ଝୁରି 

େହବନି। ମଁୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରିଛି। ମଁୁ ଜାେଣ େସ େସଠି କଣ େରାେଷଇ କେର। ମଁୁ ବି 

େସୟା ରାjି କି େଦଇଛି ଆଉ ବାକି ଦିନେର େଦବି ମଧ�। େସ ଘର ଛାଡି ଗଲାେବେଳ ତା 

ମନ ବିଲକୁଲ କ� େହବନି। ତେମ ଗାଳି ଦିअ ବା ଯାହା କର, କିk ମେନ ରଖିବ େଯ ମଁୁ 

ବିଶୁକୁ ତୁମଠୁ େବଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତେମ ତାର ଏଇ ୧୫ ଦିନର ଖୁସି େଦଖୁଛ। ମଁୁ ତାର 

ସାରା ଜନG  ର ଖୁସି େଦଖୁଛି। 

 କହିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ େବାେଧ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। େମା ଆଖି ଓଦା େହଇଥିଲା 

ଆଉ ବାପା+ କ¦ ବି। େସ କିଛି କହିବା ଭଳି अବgାେର ନଥିେଲ। େକବଳ ଏତିକି 

କହିେଲ "େମାେତ xମା କରିେଦ, ଶାyି" ତାପେର ସବୁକିଛି ଶାy େହଇଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ 

େମା େବାଉ ର ନଁା ପରି।।ଶାyି।। 

 

 
Twitter.    : @Viswanath507480 
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ଗୀତାtଳି ମହାରଣା 

ବj�ାବj�ାବj�ାବj�ା    
 ଘୃଣା, ପ�ତାରଣା, अପବାଦ ଆଉ ଲାÂନାର ଚକ� ବୁ�ହ ମଧ�େର 

ଲxG ୀ ଛଟପଟ େହାଇ ଚି�ାର କରୁଥିଲା। ବୃଥା ସେDହର ଘ"ୂ�ବଳୟ 

ଭିତେର େସ अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ ଯାଉଛି। ହଜାର ପ�ଶrଭାରେର େସ 

ଆhାମାhା। େକେତ େଯ ବିକଟାଳ ଚାହାଣୀ ତାକୁ େଘରି ରହିଛି। 

ହୃଦୟର େକଉଁ ଏକ ନିଭୃତ ଗହ�ରେର ସେDହ ର ବହିr  କୁହୁଳି ଉଠୁଛି। 

କିk କାହ[କି ???? କ'ଣ ତା'ର अଭାବ ??? ବିବାହର ପବିତ�  

ବjନେର େସ ଆବ|। ସୁDର,େସୗମ� ,ସୁେଯାଗ� ସ�ାମୀ ଆଶିଷ। 

େକେବ େକଉଁଥିେର ତା'ର अଭାବ କରି ନାହାyି। ନା ଭଲ ପାଇବାେର 

ନା ଇÃିତ अଭିଳାଷ ପ"ୂ� କରିବାେର। ସବୁ ସ�ାମୀ+ ଠୁ େସ େବଶ୍ 

ନିଆରା। ଉଦାର ହୃଦୟେର ତା+ର େସ ପାଇଛି ସେବ�ାu gାନ। 

अସଂଖ� େପ�ମ, अଜାଚିତ େସrହର େସ ଥିେଲ ଭsାର। ବାbବେର 

ବିବାହ ର ସମb ଖୁସି,ସବୁ ଆନD େସ ଉପଲ¸ି କରିଛି। ଜେଣ ªୀ 

ଭାବେର ଏହା ଠାରୁ अମଲୂ� ସ ଦ ଆଉ କ'ଣ ବା େହାଇପାେର ?? 

ହସ  ଖୁସି ର अନy ଆକାଶେର ଦୁଇ େପ�ମ ପxୀ ପରି ଉଡି ବୁଲୁଥିେଲ 

ଲxG ୀ ଆଉ ଆଶିଷ। େବାଧ ହୁଏ ଏହା ହ[ େବୖବାହିକ ଜୀବନର ପୁtି। 

ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ରାହା। ସତେର ବିବାହ େକେତ ଆନDଦାୟକ, 
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େକେତ ଶାyି ପ�ଦାୟକ। ଏହା ହ[ ଥିଲା ଲxG ୀ ର ବିବାହ ପ�ତି ସୁଉu ମେନାଭାବ। କିk 

ଏହା କ'ଣ ସତ� ??? ପତି-ପତr ୀର ଏଇ େପ�ମ ମଧ�େର ବିବାହ କ'ଣ ସୀମାବ|। ନା, 

ବିବାହ ତ ଏକ ପ�େହଳିକା। ତାକୁ ନା ବୁଝି ହୁଏ ନା କାହାକୁ ବୁଝାଇ ହୁଏ। କଥାେର 

अଛି,'ସାଦୀ କା ଲଡୁ େଯା ଖାୟା ପbାୟା,େଯା ନହ[ ଖାୟା େଵା ଭି ପbାୟା'। ଏେତ ବିଳାସ 

ବ�ସନ େର ଥାଇ ମଧ� କିଛି େଗାଟାଏ ନଥିବାର ଉପଲ¸ି କଲା ଲxG ୀ। େକଉଁ ଏକ 

ମଲୂ�ବାନ ସଂପଦର अଭାବ ପରିଲxିତ କଲା ନିଜ ପାଖେର। କିଛି େଗାେଟ ନପାଇବାର 

ସେ+ତ अନୁଭବ କଲା। ସେତ େଯମିତି ବିବାହ ତାର अସଂପ"ୂ�। ତଥାପି ମନର ଭାବନା 

କୁ ମନେର ଚାପି ନିଜ କମ�େର ଆେଗଇ ଚାଲିଥିଲା। ସମୟର ପ�ବାହ ଧିେର ଧିେର 

କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ହୃଦୟର �Dନ ବଢ଼ିବାକୁ। େଧୗଯ�� ର ଶିକୁଳି ଢିଲା େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା। ବେଷ� କି ଦୁଇ ବଷ� ନୁେହଁ ପା� ବଷ� େହଲାଣି େହେଲ ତାର େକାଳ ଶନୂ�। ତା 

ସା~ର ସମେb ନିଜ ପିଲାମାନ+ ସହିତ ହସ ଖୁସି େର ଜୀବନ ବିତାଉ ଥିବା େବେଳ େସ 

ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ଛାଟିପିଟି। ଏେବ େସ अନୁଭବ କରୁଛି,ପିଲାଟିଏ ବିନା ବିବାହ अଧୁରା, 

ମଲୂ�ହୀନ। ମାତୃତ୍ଵ େର ହ[ ନାରୀ ଜୀବନର ସାଥ�କତା। େହେଲ କ'ଣ ପାଇଁ େସ ତା 

େହବାର ପରମ ତୃ�ି ରୁ ବ�ିତ। ବାର�ାର अେନକ ପ�ଶrବାଣେର େସ xତାh, ରhାh। 

େକେତ ଜଣ ତ ବj�ା େବାଲି ମୁହଁ ଉପେର କହିେଲଣି। ସତେର ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ ଭାରି 

अସହ� ଶÄଟି। େକେତ ଦିअଁ େଦବତା +ୁ ଡାକିଲାଣି େସ, ତାକୁ ଏ ନକ�ରୁ ଉ|ାର କରିବା 

ପାଇଁ। େହେଲ ସମେb େଯମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛyି। ଏଇ କିଛି ଦିନ େହଲା ଶାଶୁ, 

ଶଶୁର ଏମିତି କି ଆଶିଷ+ ବ�ବହାର େର େକମିତି େଗାେଟ ଖାପଛଡା अନୁଭବ କରୁଛି। 

େବେଳ େବେଳ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକାେର। କିk ହାେର ନାହ[। अେନକଥର େସ ଡାhର 
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ପରାମଶ� ପାଇଁ ଆଶିଷ+ୁ କହିଛି। େହେଲ ଏସବୁ ପ�ତି ବିମୁଖ ଆଶିଷ ଏଥିେର କିଛି ଲାଭ 

େହବନି କହି ନିଜ କାମେର ଚାଲି ଯାyି। ଦିେନ େସ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପେର ଦୁେହଁ 

ହ�ିଟାଲ ଗେଲ। େସଠାରୁ ଡାhରୀ େଟ� େର ଯାହା ରିେପାଟ� ଆସିଲା, ସ�ାମୀ ªୀ ଦୁେହଁ 

ଆ�ଯ��। ଆଶିଷ +ର କିଛି अସୁବିଧା ନଥିଲା ବରଂ  ଲxG ୀର ଗଭ�ାଶୟେର अସୁବିଧା େହତୁ 

ପିଲା ରହିପାରୁନଥିଲା। ଦୁଃଖ ଆଉ ହତାଶା ର ଘନ ବାଦଲ ଚାଲିଗଲା ଦୁହ[+ 

ମୁଖମsଳେର। ବହୁତ କାDିଥିଲା େସଦିନ। ଆଶିଷ ବହୁତ ବୁଝାଇେଲ। 

 ଏହା ପେର अେନକ ଥର ଭା~ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପୁଣି ନିଜକୁ ସ�ାଳି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି 

ଲxG ୀ। अେନକ ଥର େସ ଆଶିଷ+ୁ अନୁେରାଧ କଲାଣି େକୗଣସି ଏକ अନାଥ ଶିଶୁ କୁ 

ଆଡ� କରିବାକୁ। େହେଲ ବାପା ମା ରାଜି େହେବ ନାହ[ େବାଲି ଆଶିଷ ଏସବୁ ଠୁ ଦୂେରଇ 

ରହିବାକୁ ପରାମଶ� େଦଇଛyି। ଉu ବଂଶଜ ଆଭିଜାତ�ର अଭିମାନେର अନ� ରhକୁ 

ନିଜର କରିବାକୁ କୁ¦ିତ। ଲxG ୀ ର ଶାଶୁ, ଶଶୁର। 

 ଦିେନ ଲxG ୀ ତା ସା~ ଶୀତଲ ସହ କଥା େହଉଥିବା ସମୟେର ମନ ତେଳ ଲୁଚି ଥିବା 

ସବୁ େକାହ ଗୁଡ଼ାକ ପ�କାଶ କରିେଦଲା। ଶୀତଲ ଏସବୁ ଶୁଣି ତା ମାମଁୁ ଜେଣ ଭଲ ªୀ 

େରାଗ ବିେଶଷ� େବାଲି କହୀଲା। ଥେର ତା+ ସହ ପରାମଶ� କରିବାକୁ अନୁେରାଧ ମଧ� 

କଲା। ଭାସି ଯାଉଥିବା େଲାକଟିର କୁଟା ଖsିଏ ଆଶ�ା ପରି ଲxG ୀ ମନେର ପୁଣି ଆଶା 

ସ�ାର େହଲା। େସଦିନ ରାତିେର େସ ଏସବୁ ଆଶିଷ+ୁ କ ହିବା ମାେତ�  େସ ବିରh ପ�କାଶ 

କେଲ। ଏ ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ପୁନବ�ାର ନ କହିବାକୁ ତାଗିଦ୍ ମଧ� କେଲ। କିk େସ ବା 

କିପରି ଜେଣ ନାରୀର ମନର େବଦନା ପଢି ପାରିେବ। ତା ପର ଦିନ ମିଛ ବାହାନା କରି 

ଲxG ୀ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ େସଠୁ ଶୀତଲ ସହ ତା ମାମଁୁ + ପାଖକୁ ଗଲା। 
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 ଶୀତଲ ର ମାମଁୁ ବିଭିନr  ପରୀxା କରି କହିେଲ େଯ େଟ� ଟୁ�ବ୍ ,ାରା ପିଲା ଜନG  

େହାଇପାରିବ କିk ଏଥିେର ମା ଜୀବନ ପ�ତି ବିପଦ अଛି। ମାତୃତ� ହୀନା ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ 

ବା ଵଡ ବିପଦ ଥାଇପାେର?? ରାଜି େହାଇଗଲା ଲxG ୀ। ସ�ାମୀ +ୁ େଫାନ୍ ,ାରା ସବୁ 

ଜଣାଇଲା। अତି ଯତr ର ସହ ବାପଘେର େସ ନିଜର ମାତୃତ୍ଵ କୁ अେପxା କରି ର ହିଲା। 

 ଲxG ୀର ପ�ସବ ଯ�ଣା ଆର� େହାଇଯାଇଥାଏ। ଡାhର अପେରସନ ପାଇଁ ଓଟି କୁ 

େନଇଗେଲ। ବାସ୍ ତାପେର ଆଉ କିଛି େସ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକେର େସ 

ଆଖି େଖାଲିଲା। ଶାଶୁ, ଶଶୁର, ଆଶିଷ ସମେb େଘରି ରହିଥିେଲ। ସମb+ ଆଖିେର 

ଲୁହ। କାDି କାDି ଆଶିଷ କହିେଲ, ଏ ତୁେମ କ'ଣ କଲ ?   େମାେତ ନଜଣାଇ େମା ଠୁ 

ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ବସିଥିଲ?? ଭଗବାନ+ ଦୟାରୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ପାଖେର ପାଇପାରିଛି। 

ଏଇ ନିअ ଆମ ପୁअକୁ। କାଲି ରାତି ନअଟା େର େସ ତୁମ େକାଳକୁ ଆସିଥାyା ସାରିଥିଲା, 

େହେଲ ତୁେମ ଏ ପଯ��y अେଚତ ଥିଲ। ଏଇ େଦଖ ପୁअ ତୁମ ପରି େହାଇଛି। ପୁअକୁ 

ଛାତିେର ଜାବୁଡ଼ି ବj�ା ନକ�ରୁ ମୁhି ପାଇ ସାରିଥିଲା ଲxG ୀ। ମା ର ମମତା ର�ୁ ର ଶhି 

ଆଗେର ସବୁ अସ�ବ ବି ଦୁବ�ଳ  େହାଇଯାଇଥାଏ..... 
 

 

 

 

 

 

ଗୀତାtଳି ମହାରଣା, ଗୁsିଚା ବିହାର, ପୁରୀ 
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େନପାଳ କୁମାର 
େବେହରା 

ସାହାଯ� େଲାଡ଼ାସାହାଯ� େଲାଡ଼ାସାହାଯ� େଲାଡ଼ାସାହାଯ� େଲାଡ଼ା    
 ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରର अନ�ନାମ ଯାତ� ା। ଜୀବନ ପଥେର ଆେଗଇ 

ଚାଲିବାେର ସମେb େଚ�ିତ। ସିଏ ଧନୀ େହଉ अବା ଗରୀବ। ଜୀବନ 

ଯାତ� ାେର େକେବ ସୁଖ ତ ଆଉ େକେବ अସହ� ଦୁଃଖ ଆେସ। େକେବ 

ମିଠା ମିଠା अପାେସାରା ସG �ତିସବୁ ପୁଣି େକେବ ହୃଦୟ ବିଦାରକ 

ଆଘାତ। େବେଳେବେଳ େପ�ମ ସାଗରେର ପହଁରିବାର अସୀମ ଆନD 

େନଉଥାଏ ମଣିଷ, ପୁଣି େକେବ ପ�ତାରଣାର ଜୁଈେର ଜଳିେପାଡି 

ଛାରଖାର େହାଇଯାଏ ନିରୀହ ହୃଦୟ। କିଛି ସG �ତି ମେନ ରେହନି,ଆଉ 

କିଛି अଭୁଲା େହାଇ ରହିଯାଏ। 

 େସମିତି ଏକ अଭୁଲା ସG �ତିରୁ କିଛି ଉପgାପନା କରିବାକୁ 

ଯାଉଛି................ 

 ଜୁନ୍ ମାସ। ଆରତୀ ଆଉ ମଁୁ େଖା|�ା ବାହାରି ଥିଲୁ ସି.ଟି. ପରୀxା 

ଦବାକୁ। େମାର ପରୀxା ନଥିଲା। ସିଏ अନୁେରାଧ କରିବାରୁ, ମଁୁ ଯାହା 

ତା ସାଥିେର ଯାଇଥିଲି, ତା’ରି ଖଚ�େର। ସିଏ େମାର ପିଲାେବଳର 

ସା~। ଗାଆଁ 9ୁଲଠୁ ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ଯାଏଁ ଏକାଠି ପଢିଛୁ। ମଁୁ ତ 

ବାଳୁ~ାେଟ। କାମଦାମ କିଛି ନାଇଁ। ଗ�ାଜୁଏସନ ଗତ ବଷ� କେ�ମେ� 

ପାସ୍ କରିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ अେନକ ପରୀxା େଦଲିଣି। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     111 

େହେଲ, ପାସ୍ କେଲତ ଚାକିରୀ ପାଇବି। 

 ଆଉ ଆରତୀ। ସିଏ ତ ସୁନା ମୁsାେଟ। ରୂପ େଯମିତି ଗୁଣ ତା'ଠୁ ବଳି। ଗରୀବ 

ଘରର ଝିअ େହେଲବି, ମନଟା ତାର ବହୁତ ଧନୀ। ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପrର ଭsାର। 

अେନକ ଲx� େନଇ ଲx� ପଥେର ଆେଗଇ ଚାଲିଛି। ବହୁଥର ଝୁ ିପଡିଛି। କିk, ହାର୍ 

ମାନିବାର ପ�ଶr ଉେଠନି ତା' ମନେର। ଗାଆଁର ପ�ଥମ କେଲଜ ପଢୁଆ ଝିअ ସିଏ। ଯଥା 

ସ�ବ ସଭି+ୁ ସାହାଯ�କେର। ଗାଆଁର େଦଢଶହ ପରିବାରର ପିଲାଠୁ ବୃ|ଯାଏଁ ସଭିଏଁ 

ତାର ସାହସ ଓ ମାନସିକତାକୁ ବାଃବାଃ କରyି। ଶିxକତା କରି ସମାଜକୁ ଶିxିତ କରିବା 

ତାର ଲx�। 

 ପାଖ ଟାଉନ୍ କ ାମାଳଠାରୁ ସj�ା ୭ଟାେର େଗାପୀନାଥ ବସ୍। ଟିେକଟ୍ କଟା 

ସରିଛି। କ ାମାଳ(େବୗ|) ବସ�ାs ଠାରୁ େଖାଧ�ା ବସ�ାs ପ�ାୟ ଦୁଇ ଶହ କିେଲାମିଟର 

ବାଟ। ୧୫, ୧୬ ଦିଇଟା ସିଟ୍। ବସର ସିଟ୍ ଗୁଡିକେର େଲଖାଯାଇଥାଏ େକଉଁଟି ମହିଳା 

ସିଟ୍, େକଉଁଟି ପୁରୁଷ ସିଟ୍, େକଉଁଟି ଭି.ଆଇ.ପି ସିଟ୍, ପୁଣି େକଉଁଟି ଭିନr xମ ସିଟ୍। କିk 

େମାେତ ଲାେଗ ଏସବୁ ନିୟମ କାନୁନ୍ ନାମକୁ ମାତ� । 

 ବସ୍ କ ାମାଳ ଛାଡିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ଆବଶ�କୀୟ ଜିନିଷପତ�  ପୁଣିଥେର ଯା�୍ କରି 

ଯାହା ଦରକାର କିଣାକିଣି କରି ବ�ାଗ୍ େର ଭ �̀ କରି ସାରିଥାଏ। ସିଏ ତ େକେବ 

ବାହାରକୁ ଯାଏନି ,ତା'ରି अେପxା ଏସବୁ ବିଷୟେର େମାର अଧିକ अଭି�ତା ଥାଏ। 

 ବସ୍ ଚାଲିଛି। ଆରତୀ ନୀରବ ଭାବନାେର ବସିଯାଇଛି ଝରକା ପାଖ ସିଟେର। ସିଏ 

ଆଗତୁରା କହିେଦଇଥିଲା ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ େର ବସିବି େବାଲି। କାହ[କି ନା ଗାଡିେର 

ବସିେଲ େବେଳେବେଳ ତାକୁ ବାyିହୁଏ। େସଥିପାଇଁ େସ ବାyି ବଟିକା ବି ପାଖେର 
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ରଖିଛି। ଆଉ ପାଣି େବାତଲଟିଏ ବି। ତାହା ପୁଣି ଗାଆଁ ନଳକୂପର। ନୂଆ ଜାଗାର ପାଣି 

ତାକୁ ରୁେଚନି। ଧିେର ଧିେର େମା ଆଖି ବୁଜି େହାଇ ଯାଉଥାଏ। ଚାରି ଦିନ େହଲା 

ଭଲେସ େଶାଇନି। ବଡଭାଇ+ େଦହ ଖରାପ େଯାଗଁୁ ତା+ୁ ହ�ିଟାଲ୍ େର ରଖିଥିଲି। 

ସକାେଳ ଡିସ୍ ଚାଜ� େନଇ ଘରକୁ େଫରିଛି ପୁଣି ସj�ାେର ବସ୍ ଯାତ� ା। େଦହ अବଶ 

ଲାଗୁଥାଏ। ଆଖି ଦିଇଟି ମୁଦି େହାଇଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ବସ୍। ମଁୁ େକେତେବେଳ  

अଜାଣତେର େଶାଇଯାଉଥାଏ। ପୁଣି େକେତେବେଳ ହଠାତ୍ ଆଖି େଖାଲିଯାଏ ବସ୍ ର 

ସାଇରନ୍ େର... 

 --ଏ....ଏଇ अଳସୁଆ! ଆେର ଉଠ୍। େକେତ େଶାଉଚୁ େଯ। ସମେb ଓେହAଇେଲଣି 

ପରା।। 

 अଚାନକ୍ େମା ନିଦଭା~ି ଗଲା। ଆରତୀର ଶ�ାଘାତେର। 

 --ଏେତ ଜଲ୍ଦି େଖା|�ା ପହ�ିଗେଲ କି?-ମଁୁ ଆଖି ମକଚି ମକଚି ପଚାରିଲି। 

 --ଆେର ଏଇଟା େଖା|�ା ନୁହଁ। େହାେଟଲ୍ ଟା। ଡିନର୍ ପାଇଁ ବସ୍ अଟକିଛି। ଯା କିଛି 

ଖାଇେଦଇକି ଆସ୍। େମାେତ େଭାକ ହଉନି, ମଁୁ ଖାଇବିନି? 

 ଆରତୀ ସିଧା ସିଧା ମନାକଲା ସିଏ ଖାଇବ ନି। 

 --ହଉ ତୁ ନ ଖାଆ। ମଁୁ କ'ଣ ଖାଇବିନି। ଯାଉଛି େପଟପୁରା ଖାଇେଦଇକି ଆସିବି।। 

 େତା ପାଇଁ କିଛି େନଇ ଆସିବି କି?-ମଁୁ ପଚାରିଲି। 

 --ନା ନା େମା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର୍ ନାଇଁ। ଆରତୀ ଉ`ର େଦଲା। 

 ମଁୁ ବସ୍ ରୁ ତଳକୁ ଓେହAଇଲି। ଖଁା ଖଁା अjାର୍। େକବଳ ବସ୍ ର ଆଲୁअ। ରାbାର 

ଦିପାଖ ଘ�ଜ~ଲ୍। ଚାରି ପାେ�ାଟି ବସ୍ अଟିକିଛି। ଆଖପାଖେର ଘର େଦଖାଯାଉନି। 
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େକବଳ େଗାଟିଏ େହାେଟଲ୍। ଆଉ ପାଖକୁ ଲାଗିରହିଚି କିରାଣା େ�ାର୍ ଟିଏ। ଟଚ� 

ଲାଇଟ୍ ଟିଏ ଜଳୁଛି। ଜେଣ ବୃ|, ଜେଣ ବୃ|ା େଦାକାନ ଭିତେର अଛyି। ସz}ଖେର 

େଲାକ+ ଭିଡ। 

 ପ�େବଶ କଲି େହାେଟଲ ମଧ�କୁ। अଡ�ର୍ କରିେଦଇ ଧୁଆେଧାଇ େହାଇ ବସିପଡିଲି 

େକାଣେର ଥିବା ଏକ अପରି�ାର ଡାଇନି~୍ େର। ଆଉ େକୗଣସି ଡାଇଂନି~ ଖାଲି ନ 

ଥିଲା। େହାେଟଲ୍ ସାରା ଧୁଆଁ ଭ �̀। ସିଲି~୍ ଫ�ାନ୍ ଚାଲୁଛି।ସମେb ଝାଳନାଳ େହାଇ 

ଖାଇ େଦଉଛyି। 

 -xମା କରିେବ ବାବୁ। େଲାକ+ ପ�ବଳ ଭିଡ ରହୁଛି। େପାଛା ମାରିେଦଉଛି। ଏକଥା 

କହି କହି ପ�ାୟ ପ�ାବନ ବୟସର ବୃ| ଜଣକ ଡାଇଂନି~୍ େଟବୁଲଟିକୁ ସଫା କରିେଦଇ 

ଚାଲିଗେଲ। 

 ଟିକିଏ ପେର େହାେଟଲ୍ ବଏ अଡ�ର୍ ମୁତାବକ ପେରାଠା ଦି'ପଟ ରଖିେଦଇଗେଲ। 

 -ଆଉ କିଛି ଦକ�ାର୍ କି ଆ�ା?ପିଲାଟି ପଚାରିଲା 

 -ମଁୁ ମନାକଲି 

 ପରଟାରୁ ଖsିଏ ପାଟିକୁ େନଉେନଉ ହାତଟା अଟକି ଗଲା। ମଁୁ ନିଜକୁ ସ�ାଥ�ପର 

ମେନକଲି। ଆରତୀ ବସ୍ ଭିତେର ବସିଛି େଭାକେର। ଏକା ସାଂଗେର ଆସିଥିବା ଦି'ଜଣ 

ସାଂଗ ଜେଣ େପଟପୁରା ଖାଇବ। ଆଉ ଜେଣ ଓପାସେର ରହିବ। ଏକଥା େମାେତ 

ବିଲକୁଲ୍ ଭଲଲାଗିଲା ନି। ମଁୁ ବି ଖାଇଲି ନି। େଦାକାନୀକୁ ପଇସା େଦଇସାରି ପରଟା ଦି 

ପଟକୁ ସାଥିେର େନଇ ଆସିଲି ଆରତୀ ପାଇଁ। 

 ପୁଣି ବସ୍ ଚାଲିଲା। ଚାଲିଚି େଯ ଚାଲିଛି। ରାତି ୧୦ ଟା, ୧୨ ଟା, େଭାର୍ ୪ ଟା। 
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 -େଖା|�ା ବସ୍ �ାs୍... େଖା|�ା ବସ୍ �ାs୍... ଆସିଗଲା... ଆସିଗଲା, ଯାହାର 

ଓେହAଇବାର अଛି ଓେହAଇଯାଆk। 

 ହଠାତ୍ େମା ନିଦ ଭା~ିଗଲା କs¯ର୍ ଭାଇର ଡାକେର। େମାବାଇଲ୍ କାଢି ସମୟ 

େଦଖିଲି। େଭାର୍ ୫ଟା େହାଇଥାଏ। ମଁୁ ବି େଖା|�ା ବସ୍ �ାs୍ େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲି। 

ଏେତ ଶୁନ୍ ଶାନ୍ ଆଉ अjାରିଆ ଥିଲା େଯ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଲାଇଟ ଗୁଡିକର ଆଲୁअ 

ବି ସବୁଠି ପହ�ିପାରୁନଥିଲା। କଁା ଭଁା େକଇଜଣ ଆଖପାଖେର େଦଖାଯାଉଥିେଲ। ଆରତୀ 

ଆଉ ମଁୁ େଗାେଟ ଆଲୁअ ଥିବା ଯାଗାେର ବସି ପଡିଲୁ। େସେତେବେଳ ଆେମ ଦୁେହଁ ଗାଆଁ 

ଓ ସହରର ଫରକ୍ ବିଷୟେର ତଜ�ମା କରିବାେର ଲାଗିଲୁ। ଆେମ ଗାଆଁ ଗହଳିେର 

ବିେଶଷତଃ ଗାଈ େଗାରୁ+ୁ ମାଆ ସ�ରୂପ ସzାନ କରୁ, ଗାଈ, େଛଳି, େମ¥ା, ପ�ଭୃତି 

ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପxୀ+ ବିେଶଷ ଯତr  େନବାସହ ତା+ର େଶାଇବା, ଖାଇବା ବ�ବgା ମଧ� 

ସ�ତ� ଥାଏ। କିk, ଏଠି ବସ୍ �ାs୍ େର କିଛି ଗାଈ େଶାଇ ଥିବାର େଦଖି ମନକୁ େଢର୍ 

କ�ବି ଲାଗିଥିଲା। ସକାଳ େହଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଗହଳି ବଢିବାେର ଲାଗିଥାଏ। अେନକ 

େଲାକ ମ"�~୍ ଉଆକ� ପାଇଁ ହାଫ୍ ପ�ା ୍ ପିjି ରାbାେର ଚାଲିବାେର ଲାଗିଥାyି। ଜେଣ 

େଲାକ କୁକୁରଟିଏ ଧରି ଯାଉଥିବାର ବି େଦଖିଲୁ। କୁକୁରର େବକେର େବ³୍ଟିଏ 

ବjାଯାଇଥାଏ ଓ େଲାକ ଜଣକ େସଇ େବ³୍ଧରି କୁକୁରର ପେଛପେଛ ଚାଲୁଥାyି। ଏଇଠି 

ଗାଆଁ ଓ ସହରର ପ�େଭଦର ଆଉ େଗାଟିଏ ନମନୂା ଆେମ େଦଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଗାଆଁ େର 

କୁକୁର ପାଳନ କରyି ସତ କିk ଏତିକି େସrହ ଆଦରେର ରାbାେର ବୁଲାyି ନାହ[। 

 ଧୀେରଧୀେର େଲାକ+ ଗହଳି ବଢିବାେର ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପେର ଦି େଯାଡି 

ସ�ାମୀªୀ ବସ୍ ରୁ ଓହA ାଇ ଆେମ ବସିଥିବା ପାଖକୁ ଆସିେଲ। ପୁରୁଷ ଦି ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ 
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ପରି େଦଖାଯାଉଥିେଲ। େସମାନ+ ସହ ଦିଇଟି ଛୁଆ ମଧ� ଥିେଲ। େଗାେଟ ପା� ବଷ� 

ପୁअେଟ। ଆଉ େଗାେଟ ଝିअ ପ�ାୟ ୩ ବଷ� ହବ। େସମାନ+ ହାବଭାବ େବଶ େପାଷାକରୁ 

ଆେମ ଯାହା अନୁମାନ କଲୁ, େସମାେନ ନି�ୟ ଆମ ପ�ିମ ଓଡିଶାବାସୀ େହାଇଥିେବ। 

ତା+ ପର�ର କଥାବା �̀ାରୁ ଆେମ ନି�ିତ େହଇଗଲୁ। 

 ମଁୁ ତା+ ପରିଚୟ ପଚାରିବାକୁ ଇ�ୁକ େହଲି। 

 ପଚାରିଲି- ଆ�ା! ଆପଣ୍ େକନ୍'ନୁ ଆଇଛନ୍ ? 

 ଜେଣ ପ�ତୁ�`ର େଦେଲ-କଳାହାsି ଭବାନୀପାଟ୍'ନା ପାଖୁ ଆଇଛୁଁ। େଟଲିଭିଜନ୍ 

େପ�ାଗ�ାମ୍ ମଧୁକୁt ମାଲାମାଲ୍ େର େରକଡିଂଗ୍ अେଛ ତ େସଥିର୍ ଲାଗିର୍ ଆଇଛୁଁ। 

 େସ ପଚାରିେଲ-ତେ� େକନ୍'ନୁ ଆଇଛ ଭାଇ। 

 ମଁୁ କହିଲି-େବୗଦ୍ କ ାମାଲ୍ ରୁ ଦାଦା। 

 ଆର ଜଣକ ପଚାରିେଲ-କାଏଁ କାେମ ଆଇଛ େସ ଭାଇ। 

 େମାର୍ ସାଂଗର୍ ସି.ଟି.ଏ � ାନ୍ସ୍ अେଛ । -ମଁୁ ଉ`ରେଦଲି। 

 ସ�i अବଧି ମଧ�େର ଆେମ ସମେb ଏମିତି ଭାବେର ଚିହr ାପରିଚିତ େହାଇସାରିଥିଲୁ 

େଯ ,ଏହା ଆମକୁ xଣୀକ ସ କ�ର େସତୁ ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା। ଆେମ ସମେb ଥ)ାମଜାେର 

ଏମିତି ପ�ାୟ େଦଢଘ ା ମସ୍'ଗୁଲ୍ ରହିଲୁ।। 

 କିଛି ସମୟପେର ପୁଣି ଦିଜଣ ଦ ତି ସହ ଆେମ ସମେb ପରିଚିତ େହଲୁ। 

େସମାେନ ସବୂ"�ପୁର ଜିଲA ାର ବିନିକା अ�ଳର ଥିେଲ। ବୟସ ଓ �ାନେର ଆମର 

ଗୁରୁଜନ େହେବ। େସମାେନ ମଧ� େସଇ ମଧୁକୁt ମାଲାମାଲ୍ ର �ୁଡିଓକୁ ହ[ 

ଆସିଥିେଲ। ତା+ସହ ମଧ� अେନକ ଦୁଃଖସୁଖ େହଲୁ। େସମାେନ ଜୀବନ ଦଶ�ନ ଉପେର 
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ଆମକୁ अେନକ ଉପାେଦୟ �ାନ ପ�ଦାନକେଲ। ସମୟ ସକାଳ ସାେଢ ନअଟାେର �ୁଡିଓରୁ 

ପଠାଯାଇଥିବା ଗାଡିେର ସମେb ଚାଲିଗେଲ। 

 ଆରତୀ ଆଉ ମଁୁ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ େହାଇଗଲୁ। ପରୀxା अପରାହr  େଗାଟାଏ େବେଳ 

अଛି। ଆହୁରି ତିନିଘ ା େକମିତି କଟିବ? 

 ଏମିତି କଥାବା �̀ା େହଉେହଉ େଗାେଟଘ ା ବିତିଯାଇଥିଲା। ତା’ପେର ଆରତୀର 

େପଟବ�ଥା ଆର� େହଲା। ପେର ପେର ବହୁତ େଜାରେର େପଟ କାଟିବାରୁ ଆରତୀ 

ସହ� କରିପାରିଲାନି। ଏେବ ଆେମ ଚିyାେର ପଡିଯାଇଥିଲୁ। ସମୟ ବହୁତ୍ କମ୍। ଆେମ 

େଗାେଟ କିA ନିକ୍ େଖାଜିବାକୁ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ମୁହଁାଇଲୁ। ଚାରିଶହ ମିଟର୍ ଯିବାପେର 

ଡାହାଣ ପାଶ��େର େଗାେଟ କିA ନିକ୍ େଦଖାଗଲା। କିk, ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରେy ତାହା 

अପରାହr େର େଖାଲିବାର ସଚିୂତ େହଲୁ। ଆେମ ଭଗବାନ+ ଭରସାେର ଆେଗଇ ଚାଲିଲୁ। 

ନୂଆ ସହର େକୗଣସି ବାଟ ଜଣାନାହ[। ଜୁନ୍ ମାସର ଖରା ତାତି ସାଂଗକୁ ରାbାର ଗରମ 

େତଜ। ଏପେଟ अସହ� େପଟ ଯ�ଣାେର ପାଦ ଥାପିଥାପି ଚାଲୁଥିବା ଆରତୀର ହାତଧରି 

ରାbାପାରି କେରଇବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଗଳି ରାbାକୁ ପହ�ିସାରିଥିଲୁ େଯଉଁଠି 

अେଟା କି�ା ରି±ାର େଦଖାନଥିଲା। େକବଳ େଲାକ+ ଭିଡ ଏବଂ ବାଇକ୍। ଟିକିଏ ଆଗକୁ 

ଯିବାପେର ବାମପେଟ ପୁଣି େଗାଟିଏ କିA ନିକ୍ େଦଖିଲୁ। ଯାହାବି େହଉ କିA ନିକ୍ ଟି 

େଖାଲାଥିଲା। ଭଗବାନ+ୁ ଧନ�ବାଦ େଦଲୁ। କିk, େସଇଠି ଡାhର ଉପgିତ ନ ଥିେଲ। 

ଡାhର ଆସିବା ବିଳ� େହାଇପାେର େବାଲି େସଠାକାର ଔଷଧ େଦାକାନୀ ସଚୂନା 

େଦେଲ। ଆରତୀ େପଟ କାଟିବା ଯ�ଣା ଆହୁରି अସହ�। अଧଘ ା କାଳ अେପxା 

କରିବାପେର ଆେମ ଔଷଧ େଦାକାନରୁ ବିନା େପ�9ି� Ãନ୍ େର କିଛି େପଟଯ�ଣାର 
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ନିରାକରଣ ପାଇଁ େଦାକାନୀକୁ କିଛି ଔଷଧ ମାଗିଲୁ। େଦାକାନୀ ମହାଶୟ ଔଷଧ 

ମଧ�େଦେଲ। ଧିେରଧିେର ଆରତୀର େପଟ ବ�ଥା କମିବାେର ଲାଗିଲା। 

 ଆେମ अେଟାଟିଏ ଭଡାକରି ପରୀxା େସ ର୍ କୁ ନି|�ାରିତ ସମୟ ପବୂ�ରୁ 

ପହ�ିଗଲୁ। କିk ଏଯାଏଁ ଆରତୀ କିଛି ଖାଇନଥିଲା। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇ�ୁକ ନଥିଲା ବି। 

ଧିେର ଧିେର ତା ସୁDର ମୁଖମsଳ ମଉଳି ଯାଉଥିଲା। େରଡିଓ ଭଳି अନବରତ 

ଟୁପୁରୁଟୁପୁରୁ େହଉଥିବା ଝିअଟା ବ�ାେଟରୀ ନ ଥିବା ଘ ାପରି ଚୁପଚାପ୍ ରହୁଥିଲା। 

 ପରୀxା ସମୟ େହଇସାରିଥିଲା। ସିଏ କିଛି ନ ଖାଇ ପରୀxା ହଲ୍ େର ପ�େବଶ 

କଲା। ମଁୁ ଶୁଭକାମନା ଜେଣଇ କ�ାନ୍ଟିନ୍ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇଲି କାରଣ ମଁୁ ବି କିଛି 

ଖାଇନଥିଲି। ଆରତୀ ବାର�ାର କିଛି ଖାଇେଦବା ପାଇଁ େମାେତ ଜବରଦbି କରୁଥିବା 

ସେତ�  ମଁୁ ଖାଇନଥିଲି। କାନ୍ଟିନେର ପହ�ି େଗାଟାଏ ମିଲ୍ अଡ�ର୍ କଲି। କିk, ଖାଇବା 

େବେଳ ହାତଟା ପାଟିପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲା ହାତ अଟକି ଯାଉଥାଏ। ମିଲ୍ ର େପେମ ୍ 

ଡିେପାଜିଟ୍ କରି େଫରିଆସିଲି କ�ାନ୍ଟିନ୍ ରୁ। ଟିକିଏ ଛାଇ େଖାଜୁଥିଲି େଠାେଠା ଖରାେର 

ଆଶ�ୟ ପାଇଁ। େଗାେଟ େଛାଟ ଗଛ ତେଳ ବସିପଡିଲି। 

 ବାର�ାର୍ ଆରତୀ କଥା ମନଭିତେର େଗାେଳଇ ଘା ି େହଉଥାଏ। ନିଜର ତଥା 

ଗାଆଁର ଭବିଷ�ତ ଉ��ଳ କରିବା େଚ�ାେର େକେତ େଯ ସଂଘଷ� ନ କରିଚି। ଝିଏଟିଏ 

େହେଲବି ପ�ତିଦିନ ୩୦କିମି ସାଇେକଲି~୍ କରିବା କଣ ସହଜ କଥା। ନିଜ ପରିବାରର 

ପ"ୂ� ସହେଯାଗ ନ ଥାଇବି ବହୁତ ଖu� କରି ପାଠପଢିବା। େକୗଣସି ଝିअସାଂଗ ନ ଥାଇ 

ଗାଆଁର ପୁअସାଂଗ ମାନ+ ସହେଯାଗ ଓ ଭରସାେର କେଲଜ୍ ପାଠ େଶଷ କରିଛି। େକେତ 

େଲାକ+ ଟାହିଟାପରା ଶୁଣିଚି। େକେତେଲାକ େକେତ କଥା କହyି। କିk େସ ସବୁକୁ 
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ଖାତିର୍ ନ ଆେଗଇ ଚାଲିଚି ଲx�ପଥେର। ନିଜର ଦୁଃଖ ଛାତିଭିତେର ଲୁେଚଇ ରଖି 

ନିେଜହସି अନ�କୁ ହସବୁଣିବାର କଳା ବି ଶିଖିଯାଇଚି। ସିଏ ବି େବେଳେବେଳ 

ଭା~ିପେଡ କିk, ମଁୁ ତାର ହସହସ ମୁଖ ସବୁେବେଳ ମଁୁ େଦଖିଛି। ତାର ଉu ଭାବନାକୁ 

ବି ମଁୁ ସାଲୁ�ଟ୍ କେର। ଆଜିର ଏଇ ସଂଘଷ� ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ନିଜ ସ�ପrକୁ ବାbବ 

ରୂପେଦବା େଚ�ାେର ସବୁକିଛି ସହିଯାଉଛି େଗାଟିଏ େକାମଳ ହୃଦୟ। 

 ଏମିତି ବହୁତ୍ କିଛି ଭାବୁଭାବୁ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ମୁsର ଝାଳ ଏକା େସ�ାତେର 

େଦହସାରା ଓଦା କରିସାରିଥିେଲ। ଟିକିଏ ଶୀତଳପବନେର ଆଖି ଲାଗିଯାଉଥାଏ। ପୁଣି 

ହଠାତ୍ ଇତbତଃ େହାଇଉେଠ। 

 ପରୀxା ସରିଲା। ମଁୁ େଗଟ୍ ସାମrାେର अେପxା କରିଥାଏ। ଆରତୀ େମାେତ େଦଖି 

ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ହସିେଦଲା। ମଁୁ ଆଉ ପଚାରିନି େଯ ପରୀxା େକମିତି େହଇଚି।କାରଣ 

ତାର ସୁଖିଲା ହସ ବି କିଛି କଥା ବଖାଣିପାରୁଥିଲା। 

 ଆେମ େଗାଟିଏ अେଟାେର ଆସି ଭୂବେନଶ�ର ପହ�ିଗଲୁ। ଆରତୀ େମା ଖାଇବା 

କଥା ବାର�ାର ପଚାରୁଥାଏ। କିk, ତାର େବାେଧ ଖିଆଲ୍ ନ ଥାଏ େଯ, ସିଏ େଗାଟିଏ ଦିନ 

େହଲା କିଛି ବି ଖାଇନି। ମଁୁ ବାଧ�କରିବାରୁ େଗାଟିଏ େସଓ अଧା ଖାଇଲା। ଆେମ 

େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ବସିପଡିଲୁ। 

 େମା ମନେର େଗାଟିଏ ପ�ଶr େଦାହଲୁଥାଏ େଯ, “ସବୁ ଝିअମାେନ ଏମିତିକା ନା’ ଏଇ 

ଝିअଟା ସମb+ଠୁ अଲଗା?” ଯିଏ ଆଉ କାହା କଥା ଭାବୁଭାବୁ ନିଜକଥା ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ 

କାହାକୁ ସାହାଯ� କରିବାକୁ ଯାଇ ନିେଜ େବସାହାରା େହାଇଯାଏ। 

 ଏକଥା ନି�ିତ େଯ ଆେମ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା ଯଦି ଟିକିଏ ସାହସର ସହ ନାରୀ ଜାତିକୁ 
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ସହେଯାଗ କରେy, ଆମ ଗାଆଁ ଗହଳିେର ବି ଇDିରା ଗାjୀ, ରମାେଦବୀ, ମାଳତୀ େଦବୀ, 

ରାଣୀ ଲxG ୀବାଈ ଏମିତି अେନକ ନାରୀ ପୁନଜ�ନG  ନିअେy। କିk, ଆେମ କରୁେଛ କଣ? 

ତା+ୁ अବଳା ଦୁବ�ଳା ଭାବି ଦିନକୁ ଦିନ ନିରୁ�ାହିତ କରୁେଛ। ତା+ ପ�ତି अତ�ାଚାର, 

अନ�ାୟ କରୁେଛ। ଏକଥା ବି ଭାବୁନୁ େଯ, ଆେମ ବି େସଇ ମାଆ ଗଭ�ରୁ ହ[ ଜନG  

େହଇେଛ। 

 େଗାଟିଏ ଭଉଣୀର େସrହ ଶ�|ାେର ବଡେହଇେଛ। େଗାଟିଏ େପ�ମିକାର ନି�ପଟ 

େପ�ମେର ବିେଭାର୍ େହଇେଛ। େଗାଟିଏ େବାହୁର ତ�ାଗ େଯାଗଁୁ ସଂସାର ସୁDର ହୁଏ। 

ବୟ9 ବୁଢୀମାଆଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିଦେର େଶାଇେଛ। अସରyି ଏଇ କଥା। ଏ 

ସମେb ତ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ନାରୀ। 

 ବାସ୍ ଖାଲି ଆମର ଦୃ�ିଭ~ୀ ବଦେଳଇେଦବା ଦରକାର୍। େତେବ ଯାଇଁ ଏଇ 

ଦୁନିଆଁ ଏକ ସୁନାର ଦୁନିଆଁ ହବ। 

 
 

 

 

 

 

 

ଜାମୁେଖାଲ,କ ାମାଳ,େବୗ| 

େମା-୮୧୪୪୧୮୧୫୯୫ 
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ପ�ଫୁଲA  କୁମାର ପାଣି 

ସରଗୀଫୁଲସରଗୀଫୁଲସରଗୀଫୁଲସରଗୀଫୁଲ    
 େମାର ଶ�ୀମତୀ ଘେର ପାଦ େଦଲା ଦିନଠୁ ବ �̀ମାନର अବସର 

ଜୀବନ ପଯ��y େମା अଧ�ାପନା ଜୀବନର ବହୁ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� କାଯ��ପରି 

ଶ�ୀମତୀ+ ଲାଗି କାମବାଲି େଯାଗାଡ଼ କରିବା ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� ଥିଲା। 

େବେଳେବେଳ ମଁୁ अନୁଭବ କେର େମାର ଆବଶ�କତା अେପxା 

କାମବାଲିର ଆବଶ�କତା ତା+ ପାଇଁ अଧିକ। କଦବା କ� ଚିତ 

କାମବାଲିର अନୁପgିତି େମା ପାଇଁ ଦୁବ�ସହ ଥିଲା - କାରଣ େମାର 

ଧାରାବାହିକ ଶୃଳିତ ଜୀବନଚଯ�ା ବିଳମି�ତ େହଉଥିଲା। ସକାଳର ଚା' 

କପ୍ ର ଉଷGକୁsଳୀ ଶିଥିଳ େହଇଯାଉଥିଲା କାମବାଲିର अନୁପgିତି 

ପାଇଁ। ଏହି ସମସ�ାରୁ ବ �̀ବା ପାଇଁ ଦx କାମବାଲି େଯାଗାଡ଼ କରିବାକୁ 

ମଁୁ ନିରାପଦ ମଣୁଥିଲି। 

 ଧମ�ପତr ୀ+ ସହ ଘର ବେସଇବାର ତିନି ଦଶjିରୁ ଉ|��  କାଳ 

ଭିତେର ଦଶ ବାର ଜଣ କାମବାଲି ବିଦାୟ େନଇଛyି । େସମାନ+ 

ମଧ�ରୁ କାହାର ସG �ତି ମେନअଛିତ କାହାକୁ ବିସG ରି ଯାଇଛି। କିk 

କାମବାଲି େଯାଗାଡ଼ କରିବାେର େଚ�ା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ବ �̀ମାନ 

ସମୟେର ଭଲ କାମବାଲିଟିଏ ପାଇବା ଭାଗ�ର କଥା। େବାଧହୁଏ େସହି 

ଭାଗ� ସହିତ େମା ଭାଗ� ଦୀଘ�ଦିନ େହବ େଯାଡ଼ା େହାଇ ରହିଛି। ଏେବ 
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େଯଉଁ କାମବାଲିଟିକୁ ପାଇଛି ତା'ର କାଯ��େଶୖଳୀେର ଆେମ ଦୁଇ ପ�ାଣୀ ସୁଖ ଜୀବନ 

କାଟୁଛୁ। ତା'ର ନାମଟି 'ସରଗୀ', ନାମଟି େମାେତ କବିତାର ଭାଷା ପରି ଲାେଗ। େତଣୁ ମଁୁ 

ତାକୁ 'ସରଗୀ ଫୁଲ' ଡ଼ାେକ ଓ େସ ହସିଦିଏ। ତା'ର ବୟସ ପାଖାପାଖି ପଇଁତିରିଶି େହବ। 

ସଂସାର କହିେଲ ଚାରି ପ�ାଣୀ। ସ�ାମୀ - ªୀ ଆଉ ପୁअଝିअ। ଝିअଟି ସ�ମ େଶ�ଣୀ ଆଉ 

ପୁअଟି ପ�ମ େଶ�ଣୀେର ପଢ଼ୁଛyି। େସ ଆମ ଘେର ସଦସ� େହବାର କିଛି ଦିନ ପଯ��y ମଁୁ 

ତା'କୁ ନୀରବେର ଲx� କରୁଥିଲି। अନୁଭବ କଲି ଆମମାନ+ ତୁଳନାେର ସରଗୀର 

ଭାବଭ~ୀ, ଚାଲିଚଳନ, କଥାଭାଷା ମାଜ�ତ। େବଶ୍ ସ¦ଣା ମଧ�। ତା' अଲx�େର ଆେମ 

ତା'କୁ ନିରୀxଣ କରୁ। େଶଷେର ଆେମ ଉପନୀତ େହଲୁ େଯ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି 

କାମବାଲି। କିଛି କହିବାକୁ ପେଡ଼ନି। ସହଧମ�ଣୀ+ ବରାଦ ପବୂ�ରୁ ସବୁ କାମ ସୁDର 

ଭାେବ ସଂପାଦନ କରିଥାଏ। ସରଗୀ ସ�ାଭିମାନୀ, ଭଦ� , ନମ� ଓ अi କଥା କେହ। ତା' 

କଥା ମିଠା ଲାେଗ । ଖୁବ୍ अi ଦିନେର ଆମକୁ ନିଜର କରିେନଲା। 

 अଗ� ମାସ ପDର ତାରିଖ ସକାଳ େବଳା, ମଁୁ ତା'ର ଏକ ନୂତନ ପ�ତିଭାର ଆଭାସ 

ପାଇଲି। ଦୂରରୁ 9ୁଲ ପିଲାମାନ+ର ଜୟଜୟକାରର अ�� ସ�ର ଶୁଭୁଥାଏ। ମୁହଁ େଟକି 

େକେବ କହୁନଥିବା ସରଗୀ ହଠାତ୍ େମାେତ ପ�ଶr କଲା - “ବାବୁ! ଆଜି ପରା अଗ� 

ପDର। ଆଗ ପରି ଆଉ 9ୁଲ ପିଲା ପ�ଭାତ େଫରି କରୁନାହାyି। ଆେମ େଯେତେବେଳ 

ଆମ ଗଁା 9ୁଲେର ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମଁୁ େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ େହଉଥିଲି। अଗ� ପDର ପାଳନ େବେଳ 

ମଁୁ ଧାଡ଼ିର ଆଗେର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ବଡ଼ ପାଟିେର କହୁଥିଲି - ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ , 

ମହାତG ା ଗାjୀକୀ ଜୟ ଆଉ ଆଜିର ପିଲାମାେନ େସମାନ+ ନଁାକୁ ମଧ� ଭଲେର କହି 

ପାରୁନାହାyି। ପିଲା+ ପାଟିେର ଯାହା ପଶୁଛି ତାହା କହି େଦଉଛyି। ସାର୍ ଆଉ ଦିଦି 
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ମାନ+ର ଏଥିପ�ତି ନିଘା ନାହ[। ଆେମ ସବୁ ବଡ଼ ପାଟିେର ଗାଉଥିଲୁ - "ବଜାେର ବଜାେର 

ବାଇଦ ବଜା, ଚଉଦିଗ ଆଜି ସଜାେର ସଜା, େକେତ ନୂଆ ଆଶା ଆନD ଆଣି, अଗ� 

ପDର ଆସିଚି ପୁଣି" ଇତ�ାଦି। ଆେମ ମନଧ�ାନ େଦଇ େସ�ାଗାନ େଦଉଥିଲୁ। ଆଉ 

ଆଜିର ଏ ପିଲାମାେନ ପେକଟେର େମାବାଇଲ ଧରି ମନଇ�ା ଗପୁଛyି। ଆଛା ବାବୁ! 

ଆେମ େଯଉଁ ଗାଉଥିଲୁ - "େକେତ ନୂଆ ଆଶା ଆନD ଆଣି" - କାହ[ ଆମର ଜୀବନେର 

େକୗଣସି ଆଶା କି ଆନD ନାହ[। କିଛି ଆଶା ତ ପରୂଣ େହଉନି?ଘର ଖsିଏ ନାହ[ ମୁs 

ଗୁtିବାକୁ। ପଲିଥିନ୍ େଘରା ଭ~ା ଘେର ଆମ ଜୀବନ କଟୁଛି। अସରା अସରା ବଷ�ା 

ମାଡ଼େର ରାତି ସାରା ଛୁଆ ଦି'ଟା+ୁ ଜାକି ଧରିଛି। ସ�ାମୀ େମାର ମଦୁଆ। େମା 

େରାଜଗାରକୁ ଚାହ[ଛି। ଗଁାେର େଯଉଁ ମଦଭାଟି େଖାଲିଲା, ତାକୁ ସୁବିଧା େହଲା। ସା~ 

ସାଥୀେର ପଡ଼ି ଧମୂ୍ ପିଇଲା। େଶଷେର ମଦ ପିଇ ପିଇ ଗଁା ଜମି ଖsକୁ ବିକି େଦଲା। ମଁୁ 

େରାକିବାରୁ େମାେତ ଦରମରା କଲା। ଏଇେନ େମା ହାତକୁ ଚାହ[ଛି। ସରକାର ଗଁାେର 

ମଦ େଦାକାନ ବD କରି ଆମର ଆଶା ପରୂଣ କରେyନି? ଆେମ ଆନD ପାଆk” 

 ସରଗୀ ମୁହଁରୁ ଏେତ ଗହନ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ତାଜୁବ୍ େହାଇଗଲି। କ'ଣ ଉ`ର କରିବି, 

େକଉଁ ଭାଷାେର ତା'କୁ ବୁେଝଇବି - େମା ଜିଭ େଲଉଟିଲା ନାହ[। ଘଡ଼ିଏ ତା'ର ପ�ଶିrଳ 

ଆଖିକୁ ଚାହ[ଲି। େଯଉଁ ସରଗୀକୁ ସାଧାରଣ କାମବାଲିଟିଏ େବାଲି ଭାବିଥିଲି ତା' ମନ 

ଗହନର ସାତ ତାଳ ଭିତେର ଏକ େବଦନାସିh ବିେଦ� ାହ ମାନସିକତାର ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି, 

େମାର ନ ବୁଝିବାର अବକାଶ ନଥିଲା। େକୗଣସି ଶିxାଳୟରୁ ଡ଼ିଗ�ୀ ପାଇନଥିେଲ ମଧ� 

ତା'ଭିତେର େଯ ସମକx ଡ଼ିଗ�ୀ ଧାରୀର େଚତନା अଛି, ମଁୁ ନୀରବେର ଲx� କଲି। ତା'କୁ 

ଧୀେର କହିଲି - "ସରଗୀ! ମଁୁ अବସର େନବା ପେର ନିଶାମୁhି ସଂଗଠନ ମ�େର େଯାଗ 
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େଦଇଛି , େତାେତ େସ ମ�େର କହିବାକୁ ସୁେଯାଗ େଦବି ଆଉ ତୁ େସ�ାଗାନ େଦବୁ।” 

 ସରଗୀର ସେuାଟ ପଣିଆ, କାମ କରିବାର ସମପ�ତ ଭାବ ପାଖେର ତା' ପ�ତି ଆେମ 

କ�ମଶଃ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ େହଲୁ। େବେଳେବେଳ ତା' ସମସ�ାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ�ୟାସ 

କରିଛି। ଏଇମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପେର କା �̀କ ମାସର ପ"ୂ�ମୀ ତିଥି ଆସିଲା। 

ମାସସାରା ଆଇଁଷ ପାଣିେର ବୁଡି ପ�ୁକ ପାଳି ଆେମ ଦୁଇ ପ�ାଣୀ ଧମ� अଜ�ନ ପାଇଁ ସକାଳୁ 

ସକାଳୁ ମDିର ବାହାରିଲୁ। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟେର ସରଗୀ ଆସି ପହ�ିଲା। ଶ�ୀମତୀ+ୁ 

କହିଲା - "ବାବୁଆଣି ଟିେକ अେପxା କର, ମଁୁ ଝअଟ ଝअଟ କାମ ସାରିେଦବି।" ତା'ର ସବୁ 

ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ଭିତେର େସ େମାେତ ଭରସି ଯାଇଥିଲା। େମାେତ ପଚାରିଲା - 

ବାବୁ ! ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆେଡ ଯିବ କି?" ମଁୁ କହିଲି - 'ମDିର'। େସ ଆଉ କିଛି ନକହି 

ତା' ଆଖିର ଭାଷାେର କିଛି କହିବାର ଭ~ୀେର ନୀରବି ଗଲା। ମଁୁ ତା'କୁ ପଚାରିଲି - ତୁ 

ମDିର ଯିବୁ କି? େସ ସେ~ ସେ~ କହିଲା - "ହଁ ବାବୁ, ଯିବି। ମଁୁ ଆଗରୁ େକେବ ମDିର 

ଭିତରକୁ ଯାଇନି। େହେଲ ସବୁ ଠାକୁର+ ନଁା ଜାଣିଛି। ଭଜନ ବି ଶିଖିଛି।" ମଁୁ ମଜାେର 

କହିଲି - େଦଖିବା ଗାଇଲୁ। ହଠାତ୍ େସ ନିବ�କାର ଭାେବ ଗାଇ ଉଠିଲା - 

"ଛି ଛି ମଦ ଖାଇବି ନାହ[ ମଁୁ 

କଳାପାଣି ପରି ଦିେଶ 

େସହି କଳାପାଣି େପଟେର ପଡ଼ିେଲ 

ଚଉଦ ଭୁବନ ଦିେଶ ......।" 

 େହ ବD କର, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଜନ? ହଁ ଆ�ା ଏଇ େମା ପାଇଁ ଭଜନ। ମଁୁ ସବୁଦିନ 

େମା ମଦୁଆ ମରଦଟାକୁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇ ବୁଝଉଛି ଓ ଠାକୁର+ୁ ଡ଼ାକୁଛି। ମଁୁ ଗ�ୀର 
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େହାଇଗଲି, େମା ଭିତରଟା ଚହଲି ଉଠିଲା। ସହଧମ�ଣୀ+ୁ କହିଲି - ସରଗୀକୁ ଭଲ 

ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଦିअ ଆଉ କିଛି ଟ+ା ମଧ�। େସ ମDିର ଯିବ େଭାଗ କିଣିବ। ସରଗୀକୁ େଦବା 

େନବାେର େମା ଧମ�ପତr ୀ+ ହାତ େଖାଲା। େମା ବଗିଚାର େଶାଭା ମsନ କରୁଥିବା ଜାତି 

ଜାତିର ଫୁଲକୁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ମDିରକୁ େସ ଫୁଲ ସବୁକୁ ଆେମ େନବାକୁ କୁ¦ିତ 

ଥିଲୁ। େହେଲ ସରଗୀ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ବୃyଚୁ�ତ କରି ତା'କୁ ପ�ଦାନ କଲି। େମାର ଦରଦୀ 

ପ�ାଣ ଏଥିପାଇଁ ସେzାହିତ ଥିଲା େଯ ସରଗୀ ମDିର ଯିବ ଆଉ ଠାକୁର+ୁ ତା' ଦୁଃଖ 

ଜଣାଇବ। ଠାକୁେର ତା' ମନର େବଦନା ବୁଝିେବ ଆଉ ବାକି ଜୀବନ ତା'ର ସୁଖ ଶାyିେର 

କଟିଯିବ। 

 ପଜୂାସାରି ଦାନ ଦxିଣା େଦଇ ମDିରରୁ େଫରିବା ବାଟେର ଯାହା େଦଖିଲି ମନରୁ 

ଆgା ତୁଟିଗଲା। ମDିର ରାbାର अନତି ଦୂରେର େଦଶୀ ମଦଭାଟିର କାରଖାନା। ଭାଟି 

ସz}ଖ ରାbା ଉପେର ଟଳମଳ अବgାେର ସରଗୀର ସ�ାମୀ ଆମକୁ ନମ9ାର ଠୁ+ି କହିଲା 

- "ବାବୁ! ଆଜି େମାର ସୁଖ ଓ ଶାyିର ଦିନ।" ମଁୁ ପଚାରିଲି - "କିେର! ପଇସା କଉଠୁ 

ପାଇଲୁ?" ଡ଼ି�ା ଡ଼ି�ା ଆଖି କରି କହିଲା - ସରଗୀଠୁ। ଶାଳୀ କହୁଛି େଭାଗ କିଣିବ। ବୁଝିଲ 

ବାବୁ, ପଇସା େଦଉନଥିଲା, ହାତକୁ କାମୁଡି େଦଲି ଟ+ା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। େପେଟ ପିଇ ଆତG ା 

ଶାyି କଲି, କାଲିଥିବା ବାକି ପଇସା ବି ଶୁଝି େଦଲି। ମେନ ମେନ ଭାବିଲି େକେବ ସରଗୀର 

ସୁଖ ଆସିବ ...........। 
ପ�େଫସର ଡଃ ପ�ଫୁଲA  କୁମାର ପାଣି 

କାମାxା ନଗର 

େମା : ୬୩୭୨୪୫୯୯୬୦ 
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ଜନG ଜୟ ନାୟକ 

େସଇ ବୁଢ଼ୀମାଉସୀର କଥାେସଇ ବୁଢ଼ୀମାଉସୀର କଥାେସଇ ବୁଢ଼ୀମାଉସୀର କଥାେସଇ ବୁଢ଼ୀମାଉସୀର କଥା    
 ଦିନକୁ ଦୁଇ ବା ତିନିଥର ଆମନାସାମନି େହଇଯାଉଥାଏ େସହି 

ବୁଢୀ ମାଉସୀ ସହ। ବିଦ�ାଳୟ ହତା ମଧ�କୁ ପ�େବଶ କରୁକରୁ ଫାଟକ 

କଡେର ବସି ରହିଥିବା େସହି ବୃ|ା ମହିଳା+ ଉପେର ନଜର ପେଡ 

ସମb+ର। େଲାଚାେକାଚା େହଇ ଯାଇଥିବା ଚମ େର େଘାେଡଇ େହଇ 

େକାଟରାଗତ େହଇଯାଇଥିବା େସଇ ଆଖି େଯାଡିକ ସହ ଆଖି ମିଶିଗେଲ 

େକମିତି େକଜାଣି େଗାଟିଏ ଆନD େଖଳିଯାଏ େସ ଆଖିର ଚମକେର। 

ସହରର ଚାକଚକ� ମଧ�େର ବଢି ଆସିଥିବା ମାଧବ ସାର୍ ନୂଆକରି 

େଯାଗେଦଇଥାyି େସହି ନିପଟ ମଫସଲ ଗଁାର ଉu ବିଦ�ାଳୟେର। 

ମାଧବ ସାର୍, େସ ଜେଣ ଶାy, ସରଳ, ନି�ପଟ, େସrହକା~ାଳ, େସrହୀ, 

ଆମାୟିକ ବ�hିତ� । ସାର+ ମନେର अସୁମାରୀ ପ�ଶr ଉ+ି ମାରୁଥାଏ 

େସହି ବୁଢୀ ମାଉସୀକୁ େଦଖି। ସେତ େଯମିତି େସ ଏକ अସମାହିତ 

ପେହଳୀ।ପା�ାତ� ସଭ�ତାର ସଂ�ଶ�େର ଆସି ଏକ ବଡ ସହରେର 

େଛାଟରୁ ବଡ େହଇଥିେଲ ମଧ�, ମାଧବ ସାର୍ ଜେଣ ସତ୍ ଚରିତ� , 

ସଂ9ାରୀ, ଦରଦୀ ମଣିଷଟିଏ। ତା+ ମତେର ଜେଣ େକବଳ ଶିxିତ 

େହାଇଗେଲ ଦୁନିଆେର ସଫଳତା ପାଇ ନଥାଏ। ଜୀବନେର ଶିxା ସହ 

ସଂ9ାର ବହୁତ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ� େହାଇଥାଏ। ଶିxା ମଣିଷକୁ ପ�ତି-ା ଦିଏ, 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     126 

କିk ସଂ9ାର ,ାରା ମଣିଷ ସମାଜେର ସzାନିତ ହୁଏ।       

 ବୁଢୀ ମାଉସୀ ସ�jିତ ପ�ଶrଗୁ�ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଧବ ସାର୍ ସମେୟ ସମେୟ 

ବୁଢୀ ମାଉସୀକୁ ଲx� କରି ରୁହyି। େସହି ମାଉସୀ ସେତ େଯମିତି କୁହୁକ େପଡି େଖାଲି 

ବସିଛି! େକେତ ଆଦରଣୀୟା େସ। ନିଜ ମିଠା ମିଠା କଥାେର ପ�ଥମରୁ ଦଶମ ସବୁ ପିଲା 

ମାନ+ ମନ ଜିଣି େନଉଛି। ସବୁ ପିଲା ତା ପାଖେର ଭିଡ ଜେମଇଥାyି। େକେତ अଳି 

अଦ�ଳି ତା ପାେଖ ପିଲା+ର। ପାକୁଆ ପାଟିେର ଲହଡି ଭା~ୁଥାଏ ମନେଖାଲା ହସ। ସେତ 

େଯମିତି େସ ସବୁକିଛି ପାଇ ଯାଇଛି ପିଲା ମାନ+ର େସ େକାଳାହଳେର। ପଇସା 

େରାଜଗାର ତାର ଲx� ନୁେହଁ କିk େଛାଟେଛାଟ ପିଲା+ୁ େସrହ ଶ�|ା ବା ିବା ତାର 

ଉେ·ଶ� େବାଲି ମାଧବ ସାର୍ ବୁଝିଗେଲ। ପାଖେର ପଇସା ନଥାଇ େଭାକିଲା ପିଲାଟିଏ 

ତାକୁ ଚାହ[ ରହିଥିେଲ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବିନା ପଇସାେର ବାରମଜା, 

ପା ଡ, ନଳ େଦଉଥିବାର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା।ଖାଲି ଏତିକି ନୁେହଁ अସୀମ େସrହଶ�|ା 

େସ ଢାଳି େଦଉଥିଲା अଯାଚିତ ଭାେବ। ଏହିପରି ବୁଢୀ ମାଉସୀ ପ�ତି ମାଧବ ସାର୍ + 

ସzାନ ଓ ଆyରିକତା ଧିେରଧିେର ବଢି ଚାଲିଥାଏ। 

 ବୟସର अପରାହ୍ଣେର ଉପନୀତ, अଥଚ କାହା ଉପେର ନିଭ�ର ନକରି ସ�ାବଲ�ୀ। 

େଦହ ହାତ ଥରୁଛି, अଥଚ ପିଲା ମାନ+ ପାଇଁ େକେତ ସରାଗେର ଖାଦ� ପସରା େନଇ 

ଆସୁଛି।ଜୀବନର ଯାତ� ାେର ତାକୁ ଥକି ପଡିବାର େକହି େଦଖି ନାହଁାyି। ପରିେଶଷେର 

ନିଜର େକାହ ଆଉ ଜି�ାସାକୁ ସ�ାଳି ନପାରି ମାଧବ ସାର୍ ଯାଇ ବୁଢୀ  ମାଉସୀକୁ ତା 

ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ। ଆ�ଯ�� େହଇଗେଲ େସ! ଶାମୁକାର ଗଭ�େର ଲୁ¡ାୟିତ େମାତି 

ଥିଲାପରି ତାର अyରେର ମଧ� अେନକ अକୁହା କଥା ସାଇତି ରଖିଥିଲା େସ। ମାଧବ 
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ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ, ନିଜର ସ�ାମୀ ଓ ସyାନକୁ ସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାେର ହେରଇବା 

ପରଠୁ େସ ଗଁାର ସବୁ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭାବି େନଇ ତା+ ସହ ସମୟ କାଟିବାକୁ 

ଚାଲିଆେସ େସହି gାନକୁ। ପିଲାମାନ+ୁ ଖାଦ� ଖୁଆଇବାେର କାେଳ अସୀମ ଆନD ମିେଳ 

ତାକୁ! ଛୁଆ+ େକାଳାହଳ ଆଉ ଖୁସିକୁ େଦଖି ନିଜ ମନକୁ ତୃ� କରିନିଏ େସ। ଏ 

ଜୀବନେର ତାର ଆଉ କିଛି େଲାଡା ନାହ[। ବୁଢୀ ମାଉସୀଠୁ ଏତିକି ଶୁଣୁଶୁଣୁ ଆଖି 

ଭରିଆସିଲା ମାଧବ ସାର+ର। ତାର ପିଲାମାନ+ ପ�ତି ନିସ�ାଥ�ପର େପ�ମ,ଜୀବନ 

ଜୀଇଁବାର अନନ� କଳା ଆଉ େସବା ଆଗେର ନତମbକ େହାଇଗେଲ େସ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶିxକ, ଚିଲିକା େନାଡାଲ ହାଇ 9ୁଲ, ପୁରୀ 
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ଗଦାଧର ବଳ 

େବାଉ ଓ ଗଁା ବାଳିଆେବାଉ ଓ ଗଁା ବାଳିଆେବାଉ ଓ ଗଁା ବାଳିଆେବାଉ ଓ ଗଁା ବାଳିଆ    
 େସଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ ପରିବା ପାଇଁ। 

ରବିବାର େଯେହତୁ, ଏକମାତ�  ଝିअ ଲିଜାର କsିସନ ଥାଏ, ଆସିବା 

େବେଳ ବାଳିଆ ମାଛ ବଜାରରୁ ଆଣିବ ଓ ରjା ଯିବା ପେର ହ[ େସ 

ଖାଇବ। ଏକମାତ�  ଝିअ। କିଛି ବି अଳିअଦ�ଳି କେର ନାହ[। କିk େଯେତ 

େବେଳ ଯାହା ମାେଗ େମାର ସ�i େରାଜଗାରେର ତାହା ପରୂଣ କରିବାକୁ 

େଚ�ା କେର। gାନୀୟ ଚD�େଶଖରପୁର ଡି.ଏ. ଭି. 9ୁଲର �ାsାଡ� 

୩େର ପଢୁଛି େସ। େସହି 9ୁଲ ସନିr କଟ ଏକ ଭଡା ଘର େନଇ ୨/୩ 

ବଷ� େହବ ସପରିବାର ରହୁଛି ମଁୁ। େପୖତୃକ ଘର େକD�ପଡା ସହର 

ସନିr କଟ ଠାକୁରପାଟଣା ଗଁାେର। ବାହାଘରକୁ ପ�ାୟ ଦଶ ବଷ� େହାଇ 

ଗଲାଣି। ବାପା ମାଆର ଏକମାତ�  ପୁअ ମଁୁ। କେଲଜ ପଢିସାରିବା ପେର 

ଚାକିରି अେନ� ଷଣେର ଆସି ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘେରାଇ କଂପାନୀେର 

ସ�i େବତନେର ଚାକିରି କରିଛି। ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ଯାହା େରାଜଗାର 

କେର ସବୁ ଟ+ା ଘର ଖଚ�େର ଯାଏ। ଏକମାତ�  ବଡ ଭଉଣୀ େପୖତୃକ 

ଗ�ାମ ନିକଟg ଫରିଦାବାଦେର ବିବାହ କରିଛି, େମାର କେଲଜ ପଢା 

ସମୟରୁ। େମା ଠାରୁ ୨/୩ ବଷ� ବଡ େହବ େସ। ତାର ବି େଗାଟିଏ 

ପୁअ େଗାଟିଏ ଝିअ। ବିବାହ ପେର ପେର ପତr ୀ ସୁଜାତା ସବୁେବେଳ ଜିଦ 
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ଧେର ଗଁା ଛାଡି ଆସି ସହରେର ରିହିବା ପାଇଁ। ମାତ�  ବାପାମା+ୁ ଗଁାେର ଛାଡି ଏକୁଟିଆ 

ଆସିବା ସ�ବ ନଥିଲା େମା ପେx। ଲିଜା ପା� ବଷ�େର େହବା େବଳକୁ ତାର 

ବିଦ�ାଳୟେର ନାମ େଲଖାଇବା ସମୟ ଆସିବାରୁ ସୁଜାତାକୁ ସୁେଯାଗ ମିଳିଗଲା ରାଜଧାନୀ 

ଆସି େମା ପାଖେର ରହି ଝିअ ଲିଜାକୁ ପାଠ ପେଢବା ପାଇଁ। ବାପା େବାଉ ବି 

କିଂକ �̀ବ�ମଢୂ। ସୁଜାତା କଥାେର ରାଜି େହାଇଗେଲ େସମାେନ। େତଣୁ ଏଇ ୪ ବଷ� 

େହବ ମଁୁ  ଏକମାତ�  ଝିअ ଲିଜା ଓ ପତr ୀ ସୁଜାତାକୁ େନଇ ଏକ ଭଡା ଘେର ରହୁଛି। ୧ 

ନ�ର ମାେକ�ଟକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲିଜା ପାଇଁ ବାଳିଆ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁରୁଣା 

9ୁଟର ଧରି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ େମାବାଇଲେର ଏକ େଫାନକଲ ଆସିଲା। ଗାଡି अଟକାଇ 

େଫାନ ଧରିଲି। େସପଟୁ ଶୁଭିଲା, “ବାବୁ େକାଉଠି अଛୁ?" 

 ଜାଣିଲି େବାଉର ପାଟି ପରି ଲାଗୁଛି। 

 ‘ହାେଲା ହାେଲା’  କହିବାରୁ େସପଟୁ େବାଉ କହୁଥାଏ ‘ବାବୁ େକାଉଠି अଛୁ। ଘେର 

ନାହୁଁ କି?’ 

 ମଁୁ  ଜାଣିଲି େବାଉ ହ[ େଫାନ କରିଛି ଗାଡିର �ାଟ� ବD କରି ପଚାରିଲି, ‘କଣ 

କହୁଥିଲୁ , େବାଉ?’ 

 େସ କହିଲା “ଆଜି ଗଁାର ଘରପାଖ ବାଡି େପାଖରୀରୁ ମାଛଧରା େହାଇଛି। ତୁ 

ବାଳିଆ ମାଛକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ। େତଣୁ ମଁୁ ପଠାଉଛି। ଆଜି ମାଛ କିଣିବୁ ନାହ[” 

 ମଁୁ ତ ଲିଜା ପାଇଁ େସହି ବାଲିଆ ମାଛ ହ[ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି େତଣୁ 

ମନଟା ହାÅା ଲାଗିଲା ଆମ ବାଡି େପାଖରୀର ମାଛ ବି ଭାରି ସୁଆଦିଆ େତଣୁ ନିଜର 

ଜିଭର ଲାଳସା ଦି� ଗୁଣିତ େହାଇଗଲା ପଚାରିଲି, “କିଏ ଆଣିବ?” 
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 େସ କହିଲା “େତା ଭଣଜା ଦିପୁ ହାତେର ବାଳିଆ ମାଛ ପଠାଇଲି। େବାହୁକୁ କହିବୁ 

ଆ�}ଲ େବସର େଦଇ େଝାଳ କରିେଦବ। େତାର ଆ�}ଲଦିଆ ବାଳିଆମାଛ ତରକାରୀ 

ଭାରି ପସD। େତଣୁ ବଡ ବାଳିଆେଟ ପଠାଇଲି” 

 ଶୀଘ� ଶୀଘ� ଯାଇ ବଜାରରୁ ସୁଜାତା ବରାଦ ମୁତାବକ ସମb ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲି 

ଘେର ପହ�ି ସୁଜାତାକୁ େବାଉ େଫାନ କରିଥିବା କଥା କହିଲି ଦୁଇ ତିନି ଘ ା ମଧ�େର 

ଦିପୁ ବି ଆସି ଘେର ଆମର ପହ�ିଗଲା ଦିପୁ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ମେନମେନ ଭାବିଭାବି ଚିଡା 

ବି ଲାଗୁଥାଏ, ପୁଣି େମାେତ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ କାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ବଡ 

ମାଛ ସୁଜାତା କାଟି ଜାେଣନା ତା’ପେର େକଉଁଠୁ ପୁଣି ଆ�}ଲ େଖାଜି କିଣି ଆଣିେଲ 

ସୁଜାତା ମାଛ ରାjିବ, ନେଚତ ସୁଜାତା ଦୁନିଆ େକଁ କଟର େହଇ ମୁs ଖାଇବ ଏମିତି 

ଭିତେର ଦିପୁ ବି ଦୁଇ ତିନି ଘ ା ମଧ�େର ଆସି ପହ�ିଗଲା େସ  ଆସିଯିବା ପେର ତାକୁ 

କହିଲି, “ତୁ ଏଠି ବସ େବଗ େଦଲୁ େକେତ ମାଛ ମଁୁ େଦେଖ” 

 ତା ହାତରୁ ବ�ାଗ େନଇ େଦଖିଲି େଗାେଟ ଟିଫିନ କ�ାରିୟର ତା ଭିତେର अଛି 

ଟିଫିନ କ�ାରିअର େଖାଲି େଦଖିବା େବଳକୁ ତା ଭିତେର େବାଉ ମାଛ ଭାଜି େଦଇ 

ପଠାଇଛି ମନ ଖୁସି େହାଇଗଲା ଆପାତତଃ କଟାକଟି ଜtାଳରୁ ମଣିଷ ମୁhି େହାଇଗଲା 

ଜାଣ ବ�ାଗେର େଦଖିଲି େଗାଟିଏ ପଲିଥିନେର େବାଉ େଦଶୀ ଆ�}ଲ ବି େଦଇ 

ପଠାଇ�ି କି ବୁ|ି େବାଉର ! ସବୁ ଗଁାରୁ େଦଇ ପଠାଇଛି େମାେତ ଆଉ ବଜାର ଯିବାକୁ 

ପଡିବ ନାହ[ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାଏ େବାଉ େଯ ପିଲାର ମନ କଥା ଜାଣିପାରyି, େବାଉ ହ[ 

େବାଉ େସ ବା େକମିତି ପୁअର ମନକଥା ନ ଜାଣିବ? 

 ସୁଜାତାକୁ କହିଲି ଶୀଘ� େବସର ବାଟି ତରକାରୀ ରାjିବାକୁ େସ ବି ଶୀଘ� ତରକାରୀ 
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ରାjି େଦଲା ଦିପୁ ପଳାଇଯିବ େବାଲି କହୁଥିଲା ତାକୁ ତା ମାଇଁ अଟକାଇଲା େରାେଷଇ 

ସାରିବା ପେର ଖାଇ ଯିବାକୁ େରାେଷଇ ସରିବା ପେର ଆେମ ବାପ ଝିअ, ଭଣଜା ଓ 

ସୁଜାତା ଏକ ସେ~ ବସି ଖାଇଲୁ େସମାେନ େକବଳ ତରକାରୀ ଭଲ େହାଇଛି କହି अi 

ଖାଇ ଉଠିଗେଲ ମାତ�  ବହୁଦିନ େହବ ବାଳିଆମାଛର ସ�ାଦ ପାଟିେର ବାଜି ନଥିଲା େମାର, 

ପୁଣି ଆମ ବାଡି େପାଖରୀର ମାଛ! ଯିଏ ଖାଇଛି େସ ଜାଣିଛି ଆଖ ପାଖ ଦଶଖs ଗଁାେର 

ଆମ ଗଡିଆ ବାଳିଆମାଛର ନଁା अଛି ମନ ଇ�ା ଖାଇ ଗଲି ସୁଜାତା ବାଳିଆମାଛର 

ମୁsକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ େବାଉ ଆଉ ତା ହାତରjା ବାଳିଆମାଛ େକେତ ସୁଆଦିଆ 

େଯମିତି ଆଉ ଥେର ଜୀବନେର ପରିxାେର କିଏ େମାେତ ପ�ଶr ପଚାରୁଛି ସୁଜାତା ବି େମା 

ସହ ଖାଇେଦଲା େପଟ ପୁରା ଖାଇ ସାରିବା ପେର ବି ଆହୁରି ୪ /୫ ପିସ ମାଛ ବଳିଲା 

କଣ କରିବୁ ବଳକା ମାଛକୁ ସ�i େରାଜଗାରେର ଆଜି ପଯ��y ଫି� ଜଟିଏ ରାଜଧାନୀେର 

ରହି ବି  କିଣି ପାରିନାହ[  ରjାମାଛ କଣ େଫାପାଡି େଦବୁ! ରାତିକୁ ବାସrା େହାଇଯିବ 

ଖାଇ େହବ ନାହ[ ସୁଜାତାକୁ କହିଲି େଗାେଟ କାମ କର ବଳକା ମାଛକୁ େବାଉ 

େଦଇଥିବା ଟିଫିନ କ�ାରିୟରେର ପୁରାଇ ଗଁାକୁ ପେଠଇ ଦିअ ବାପା େବାଉ अଛyି, 

ଖାଇେଦେବ ଦିପୁକୁ ଟିଫିନ ସହ େନଇ ଗଁା ବସ୍ େର  ବେସଇ େଦଲି  େସ ଗଁାକୁ ପଳାଇ 

ଗଲା 

 ତା ପରଦିନ ମଁୁ େମା अଫିସ ଯାଉଥାଏ  ମା�ର କ�ା ିନ ପୁବ�ରୁ ରାbାେର େଫାନ 

କଲଟିଏ ଆସିଲା ଗାଡି अଟକାଇ େଦଖିଲି େବାଉର େଫାନ "ହାେଲା" କହିବାରୁ େବାଉ 

େସପଟୁ କହିଲା, “ବାବୁ ଏତିକି ମାଛ ତେମ ୪ ଜଣ େଲାକ ଖାଇ ପାରିଲ ନାହ[? ଖାଇବା 

ଛାଡି େଦଲୁଣି େବାେଧ!" 
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 େବାଉର କ¦ ସ�ର କ�ମଶଃ ବା�ରୁ| ପରି ଲାଗୁଥିଲା 

 "େସ ଯାହା େହଉ ତୁ ପେଠଇଥିବା ତରକାରୀ େତା ବାପା ମଁୁ ଖାଇଲୁ ବାପାକୁ  

େଯମିତି अମୃତ ପରି ଲାଗିଲା େବାହୁର େରାେଷଇକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କେଲ େସ ମଁୁ ବି 

ଖାଇଲି ବହୁତ ବଢିଆ େରାେଷଇ କରିଥିଲା ଆମ େବାହୁ” 

 େସପଟୁ ତାର କ¦ କ�ମଶ ବା�େରାଧ େହାଇ ଆସୁଥାଏ, କହୁ କହୁ କହି ପେକଇଲା, 

“ଛାଡ େବାହୁ ହାତରjା ଆମ ଭାଗ�େର ତ ନାହ[ େବାହୁ ଆମର ବଢିଆ ରାjିଥିଲା  

ହାତ ଚାଟି ଭାତ ଖାଇଗଲୁ ଆେମ ଦୁେହଁ, ପୁରା େପଟ ପୁରାଇ ଖାଇଲୁ" 

 ଏହା କହି କହି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାDିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶ�ାସରୁ| େହାଇଗଲା େସ ଆଉ 

କିଛି କହି ପାରିଲା ନାହ[ େବାଉର ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ େମା ଆଖି ବି ଲୁହେର ଜେକଇ 

ଗଲା  କିଛି ଉ`ର େଦବା ଆଗରୁ େମା େହଲେମଟ କାଢି ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିଲି ଭାଗ�କୁ 

ନିDିଲି अେନକ େଫାନ କଟି ନ ଥାଏ େବାଉ କାDୁଥାଏ ମଁୁ ବି କାDୁଥାଏ ରାଜଧାନୀ 

ରାଜରାbା େମାେତ େଯମିତି अjାର େଦଖା ଯାଉଥାଏ ବା|�କ� अବgାେର ପିତାମାତା+ 

ଠାରୁ କ �̀ବ� ବାହାନାେର ଦୁେରଇ ରହୁଥିବା େମା ପରି अପଦାଥ� ପୁअମାେନ େଯ େକେତ 

ସ�ାଥ�ପର अନୁଭବ କରୁଥିଲି ମଁୁ େସେତେବେଳ... େକବଳ ଭାଗ�କୁ ନିDୁଥାଏ କ �̀ବ�ର 

ବାହାନାେର .....         
 

 

 

ଆଇନଜୀବୀ ,ଭଦ�କ 
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େଲାକନାଥ ସାହୁ 

अେପxାअେପxାअେପxାअେପxା    
 େସଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। 

 ମଁୁ ତାକୁ େଫାନ୍ କଲି। ଠିକ୍ ଦୀଘ� ୫ ବଷ� ପେର। ତା ଜନG  

ଦିନେର। ଆଜି ତା ଜନG ଦିନ। ହୁଏତ େସ ମେନ ରଖି ନଥିବ ମେତ, 

ଏଇଆ ହ[ ଭାବିଥିଲି। ଆଜି ବି ତା ମୁହଁ େମାର ମେନअଛି। େସଇ ହସ 

ହସ ମୁହଁ, ଢଳ ଢଳ ଆଖି େମା ଆଖି ସାମrାେର ନାଚି ଯାଉଛି। େସ େମା 

ସହ େଶଷ େଦଖେର ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲା କି ମଁୁ ଯଦି ତାକୁ ବାହା 

ନେହବି େତେବ େସ ମଲା ଯାଏ େମା अେପxା େର ରହିବ। ଆଜି ତା 

କଥା ଭାରି ମେନ ପଡୁଛି କାହ[କି। ବହୁତ୍ ଥର େଚ�ା କରିବି ନିଜକୁ 

େରାକି େନଇଛି ତାକୁ େଫାନ କରିବାକୁ। 

 େଫାନ ରି~ େହଉଥିଲା.... 

 େସପଟୁ େଗାେଟ କୁନି ଝିअର ସ�ର। 

 ପଚାରିଲା କିଏ କହୁଛyି? 

 ଉ`ର େର କହିଲି, ମଁୁ ଚDନ କହୁଛି। 

 ଝିअ ଟି ଶାy େହଇଗଲା କିଛି xଣ ପାଇଁ। 

 କହିଲା अ+ଲ୍, ତେମ ଚDୁ अ+ଲ କହୁଛ କି? 

 ନଁା ଟା ହଠାତ୍ ଶୁଣି ଆଚମି�ତ େହଲି। ଏ ନଁା େର େକବଳ ମେତ 

େମା ମାନି (ମାନିନୀ) ହ[ ଡାକୁଥିଲା। 
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 ହଁ କହିଲି।  ଝିअ ଟି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତେମ େସଇ ଚDୁ अ+ଲ ତ ଯିଏ 9ୁଲ େର 

େମା ମାନି ମାମା ର ସାଇେକଲ୍ ପ  ଜେଣ ଦୁ� अ+ଲ େଖାଲି େଦଇଥିେଲ େବାଲି ତା+ 

ସାଇେକଲ ଭା~ି େଦଇଥିଲ?  

 େମା ପାଟିେର ଆଉ ଭାଷା ହ[ ନଥିଲା କିଛି। 

 ମଁୁ ଆଗ�ହେର ହଁ କହିଲି। 

 ଝିअଟି େକବଳ ଏତିକି କହିଲା କି େବଶୀ ଦିନ ନୁେହଁ, अ+ଲ ତେମ ଜଲଦି ଆସ। 

 ତା ଠିକଣା େନାଟ୍ କଲି। ଆଉ କାଳବିଳ� ନକରି ବାହାରିଲି। େମା ସହରଠୁ ପ�ାୟ 

୩୦୦ କି.ମି ଦୂର ସହରେର ତା ଘର।  

 ବାଟସାରା େକେତ କଣ ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଥାଏ। େସ ସବୁ ପୁରୁଣା ସG �ତି ସବୁ 

ସାମrାକୁ ଆସିଯାଉଥାଏ। ଠାକୁର+ୁ ଖାଲି ଡାକୁଥାଏ େକମିତି େକେତ ଶୀଘ� ପହ�ିବି। 

 ମନକୁ କିଛି ଖରାପ ଚିyା ଆସିଲା ମାେତ�  ଜିଭ କାମୁଡି ଦଉଥାଏ। 

 ଭାବିଭାବି େଶଷେର ଯାଇ ପହ�ିଲି ତା ଠିକଣାେର। 

 ମନେର अସୁମାରୀ ପ�ଶr, ସା~କୁ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ସାମrା କରିବାକୁ। 

 କଲିଂ େବଲ୍ ମାରିଲି। 

 ଜେଣ େରାେଷୟା େବଶେର ଝିअଟିଏ କବାଟ େଖାଲିେଲ। ପଚାରିେଲ, ଆପଣ ଚDନ 

ସାର୍ ତ?  

 ମଁୁ ହଁ କହିଲି। 

 ବସିବା ପଁାଇ କହି େସ ଭିତରକୁ ଗେଲ। ହଠାତ୍ େମା ନଜର େଗାେଟ ଫେଟା 

ଉପେର ପଡ଼ିଲା। ଫେଟା େର ମଁୁ ଆଉ ମାନି, େଯାଉଟା େସ ତା େମାବାଇଲ େର 

ଉେଠଇଥିଲା, ଆଉ ଫେଟା େଫ� ମ୍ େର େସ ତାକୁ ସେଜଇ େଦଇଛି। ମେନମେନ େଯତିକି 
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ଖୁସି େହଉଥିଲି େମା ଆଖି ବାସ୍ ତାକୁ େଖାଜିବାେର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। 

 ସବୁ अେପxା କୁ ମୁହୂ �̀େକ େଶଷ କରି , ଦଶ ଏଗାର ବଷ� ବୟସର କୁନି ଝିअେଟ 

ମାନିକୁ ହି�ଲ୍ େଚୟାରେର େଠଲି େଠଲି ଆଣୁଥିଲା। ସେତ େଯମିତି େମା ଶରୀର अଚଳ 

େହଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସବୁକିଛି b¸, अଚଳ, अବାକ୍, ନିରବତା ର ଝଡ େଯମିତି 

େବାହୁଥାଏ। 

 ମାନି ସହିତ ଆଖି ମିେଶଇବା ଆଗରୁ େମା ନଜର େସଇ ଝିअଟି ଉପେର ହ[ gିର 

ଥିଲା।କାରଣ ତା ମୁsର ଲ~ଳାପଣ ହ[ େମା ମନେର अସଂଖ� ଶ� ସବୁ ଛDି 

େଦଉଥାଏ। ବୁଝିବାକୁ େଡରି ନଥିଲା େଯ େସ କକ�ଟ େରାଗେର ଆକ� ାy। େସ ଆସି ମାନି 

ସାଇଡ଼େର ଛିଡା େହଲା େଗାେଟ अଜଣା େସrହର ଆକଷ�ଣେର। େମା ହାତ ଦୁଇଟା ସ�ତଃ 

େଟକି େହଇଗଲା ତାକୁ େକାେଳଇ ନବାକୁ, େସ େଦୖାଡି ଆସିଲା ଖୁସିେର।  

 କିଛି ସମୟ ପେର ଆମ ନିରବତା କୁ  ଭା~ି ମାନି ର କ¦ସ�ର ଶୁଣି ମଁୁ ତଟg 

େହଲି। େକାହଭରା ରୁ| କ¦େର ମାନି କହୁଥାଏ, ତା ନଁା ଗୁଡଲି୍। ମଁୁ ଆଗକୁ କିଛି କହିବା 

ଆଗରୁ େସ ରାନୁ କୁ ଡାକି ଝିअକୁ अନ� ରୁମ୍ କୁ ନବାକୁ କହିଲା। 

 ମଁୁ ମାନିକୁ ସାy� ନା େଦଇ ବୁେଝଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥେଲ ବି େସ ବାସ୍ ମେତ 

अପଲକ ନୟନେର ଚାହ[ ରହିଥାଏ। ହି�ଲ୍ େଚୟାରେର ତା अgିରତା କୁ ସହଜେର ସହ� 

କରିପାରୁ ନଥିଲି ମଁୁ। ତାକୁ ସାମrା ନ କରିପାରିବାର ଭୟ ଓ अସହାୟତା ର ଭୟେର 

ଛାତିେର  ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ତାକୁ । େଛାଟ ପିଲା+ ଭଳି କାDୁଥାଏ ମାନି। अଜାଣତେର େମା 

ଆଖିେର ମଧ� ଲୁହର ଲହଡି, ଆଖିକୁ ଭିେଜଇ େଦଇଥାଏ। 

 ନିଜକୁ ସ�ାଳି େନଇ ସବୁ ପଚାରିଲି। 

 ମାନି କହିବା ଆର� କଲା। 
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 ବାପା+ ଜିଦ୍ ଓ ତାଗିଦ୍ ପାଇଁ େସ ସବୁ ଶପଥ, ଭଲପାଇବା ଓ େପ�ମକୁ ନିଜ ମନର 

ସିDୁକ େର ତାଲା ପେକଇ େଦଇଥିଲା। ବିନୟ,େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁअ, ସିଭିଲ୍ କ � ାଟର୍। 

ବାପା ମା ଆର ପାରିେର। ସ କ�ୀୟ କହିେଲ େକବଳ ନିଜ ସାନଦାଦା अଛyି।େସ ପୁଣି  

ବାପା+ अଫିସ୍ ସାମrାେର ତା+ अଫିସ୍। ବିବାହ ତା ସହ େହବାକୁ ବାପା gିର େହଇଛି 

େବାଲି ବାପା େରାକେଠାକ୍ ଶୁେଣଇ େଦେଲ। 

 ଏପେଟ ମଁୁ ମନାକଲା ପେର ଏକରକମ ଭା~ି ପଡିଥିଲା ମାନି। େହେଲ ଆଜି ବି େସ 

ମେତ େସତିକି ଭଲ ପାଉଛି େଯତିକି ଆଗରୁ ମଧ� ଭଲ ପାଉଥିଲା, କହୁ କହୁ କହିେଦଲା। 

ବିବାହର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ�େର ସ�ାମୀ େଯ ଜେଣ ମଦ�ପ, ଏକଥା अଛପା ରହିଲାନି ମାନିକୁ।  

 ବିବାହର ଠିକ୍ ୪ଥ� ସj�ା, ସମେb େଭାଜିେର ବ�b ଥାଆyି। ବିନୟ + ଦୁଇ ତିନି 

ଜଣ ସା~ ଆସି ବାହାରକୁ ଡାକି େନେଲ। ଫେଟା ଉେଠଇ ସାରିବା ପେର େସମାେନ 

େଗାେଟ କାରେର କୁଆେଡ ଗେଲ।ଆମ ପରିବାରର ସମେb େମା ପାଖେର ଥାଆyି। 

ହଠାତ୍ ଭାଇ+ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଲା, େଗାେଟ କାର ଆ±ିେଡ  େହଇଛି। ବିବାହ ମsପ 

ଠାରୁ ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରେର। ପ�ଚୁର ମଦ ପିଇ େଫରୁଥିବା ସମୟେର ଏସବୁ େହଇଛି। 

ସମେb ମୃତ। ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ମେତ ତା+ ଝିअକୁ ଧେରଇ େଦଇ ସାେ~ ସାେ~ 

ହ�ିଟାଲ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିେଲ। େସ କାଳରାତି କୁ େକେବ ଭୁଲି ପାରିବନି କହି କାDି 

ପେକଇଲା ମାନି। 

 ବାଟେର ଆଉ ଏକ ଦୁଘ�ଟଣା େର ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ଆଉ େଫରିେଲନି।ସବୁକିଛି 

ଓଲଟ ପାଲଟ େହଇଯାଇଥିଲା। 

 ହୁଏତ ବାପା+ ନି�`ି ପାଇଁ ହ[ େସଦିନ େସ ଏକ କାଳ ରାତି କୁ ସାମrା କରିଥିଲା। 

 ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା େସ। େସହି ଦିନ ଠାରୁ ବାପା+ ପାଇଁ ମଁୁ ମରିଗଲି 
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ଧରିେନଇ ଭାଇ+ ଝିअ କୁ େନଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଏଠିକି। ଏଠି େଗାେଟ ପ�ାଇେଭଟ୍ କେଲଜ୍ 

େର ଚାକିରି କଲି। ରାନୁ କୁ ଝିअ ଦାୟିତ� େଦଇ କେଲଜ୍ ଯାଏ।  ଦିେନ ଘରକୁ େଫରିବା 

ବାଟେର ଦୁଘ�ଟଣା େର େମାର େଗାେଟ େଗାଡ଼ अକାମୀ େହଇଗଲା। 

 େସେବଠୁ କାମ ଛାଡି ଘେର ରହି ପAସ ଟୁ ଆଉ ପAସ ଥ�ୀ ପିଲା+ୁ ପଢ଼ଉଛି। 

 େକେବ ଭାବି ନଥିଲି େମା ଚDୁ ମେତ ମେନ ରଖିଥିବ। 

 ଏସବୁ ଭିତେର ମଁୁ ଠଉେରଇ େନଇଥିଲି େଯ ଗୁଡଲି ମାନି ର ଭାଇ+ ଝିअ। 

 କଥା ଛଳେର ମାନି ପଚାରି ବୁଝିଲା େମା େବୖବାହିକ ଜୀବନ େକମିତି କଟୁଛି? 

 େହେଲ େସ ଜାଣି ନଥିଲା େଯ ମଁୁ ବିବାହ କରିନାହ[, ମନେର ଆଉ କାହାକୁ gାନ 

େଦଇପାରିନି। 

 ମଁୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରାନୁ ଆଉ ଗୁଡଲି ଆସି ଡାକିେଲ ଖାଇବାକୁ।  

 ମାନି େମା ହାତକୁ ଚିପିଧରି ଧୀର କ¦େର କହିଲା, ଗୁଡଲି 

 ଆଉ अi ଦିନ। େବଶୀ ଦିନ ନୁେହଁ। ସେତ େଯମିତି ମୃତୁ� ତାକୁ अେପxା କରି 

ରହିଛି। 

 ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। 

 ଗୁଡଲିର ଚିକି�ା ପାଇଁ अଥ� ପ�ତିବjକ ସାଜିଛି। 

 ମେନମେନ gିର କଲି, ଯାହା େହଇଯାଉ ପେଛ, ଗୁଡଲି ତା ଜୀବନ ଯୁ|େର େକେବ 

ହାରିବନି। 

 ଖାଇବା ମଝିେର ଗୁଡଲୀ କହିଲା -  अ+ଲ,ମଁୁ ତମର େଗାେଟ ବଡ଼ ଫ�ାନ୍। 

େଯେବଠୁ େମା େହତୁ ପାଇଛି ମାମା ଠାରୁ ସବୁେବେଳ ତମ ବିଷୟେର ଶୁେଣ। ମଝିେର 

ରାନୁ ମଧ� କଥା ପେଦ େଯାଡିଲା ।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     138 

 ହଁ ସାର୍, ମାଡ଼ାମ୍ + ସହ ଏେତ ବଷ� ରହିଲିଣି । ଏମିତି େକାଉ ଦିନ ନାହ[ 

େଯଉଁଦିନ ଆପଣ+ ବିଷୟେର ମଁୁ ନ ଶୁଣିଥିବି । ତା+ ଜୀବନେର ଆପଣ+ ଗୁରୁତ୍ଵ 

େଢର୍ अଧିକ। ପ�େତ�କ ବଷ� ଦୀପାବଳୀ ଦିନ ଆପଣ+ ଜନG ଦିନ ଆେମ ପାଳୁ। ଦୀପ 

ଜେଳଇବା େବେଳ ମାଡ଼ାମ୍ କୁହyି,େଦଖିବୁ ରାନୁ ଏଇ ଦୀପର ପ�ଦୀପ େଯମିତି अjାରକୁ 

ହେଟଇ ଆେଲାକ ଆଣି ଦଉଛି, େସମିତି ଦିେନ େମା ଜୀବନେର अjାର ଦୂେରଇ ଯିବ। 

 ତା କଥା ଶୁଣି େଯତିକି ଖୁସି ହଉଥାଏ ,ନିଜ ଉପେର େସତିକି ରାଗ ମଧ� ଆସୁଥାଏ। 

େସଦିନ ଯଦି ମାନି କୁ ତା ବାପା+ର ବ�ବସାୟିକ अସଲି େଚେହରା ଟା ମଁୁ ମାନି କୁ 

ଜେଣଇ େଦଇଥାyି,େତେବ ହୁଏତ ଆଜି ମାନି ଏ अବgାେର ନଥାyା। ଚାହୁଁ ନଥିଲି ମାନି 

ଭା~ିପଡୁ।  

 ହଠାତ୍ ମାନି କୁ ତା'ହାତ ଧରି ପଚାରିଲି, କଣ ଏଇ ମୁହୂ �̀ରୁ ତୁ େମା ସହ ଆଗାମୀ 

ବଷ� ସବୁର ରାbା ଚାଲିବାକୁ ପ�bୁତ अଛୁ ?  

 େସଦିନର େମା ନାହ[ ର କାରଣ ମଁୁ ଆଜି ବି ଜେଣଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିk ଏତିକି 

କହିବି, େସଦିନ ମଁୁ अସହାୟ ଥିଲି। େକହିଜେଣ अତି ଆପଣା ମଣିଷର ନିଜ ପରିବାର ପ�ତି 

ଥିବା ଦୃଢ଼ତାକୁ ଭା~ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। 

 ଆଜି ବି ମଁୁ େମା ହୃଦୟେର ତେତ ସାଇତି ରଖିଛି । କଣ ତୁ ମେତ ବାହା ହବୁ ? 

 ସେତ େଯମିତି ଏକ ଶାy ମଳୟର ଶୀତଳତା ତା ହାତ �ଶ� କରୁଥିଲା। अେପxା 

କରିଥିଲା େସ ଏଇ ମୁହୂ �̀ର ପ"ୂ�ତା କୁ ।  

 େହେଲ ଏ କଣ? ମାନି ଏକଦମ୍ ଚୁପ୍।  

 ହୁଏତ अେପxାର अy କରିସାରିଥିଲା , ଲାଜେର ସzତି ଜେଣଇ ସାରିଥିଲା ମାନି। 
Twitter-  @L_SahooLS 
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ନଳିନୀ ପ�ଭା ମିଶ� 

ଦାରିଦ� �ର ମୁହଁଦାରିଦ� �ର ମୁହଁଦାରିଦ� �ର ମୁହଁଦାରିଦ� �ର ମୁହଁ    
ମଳୂ ଇଂରାଜୀ - ସୁଧା ମ ୂ̀ �  

अନୁବାଦ- ନଳିନୀ ପ�ଭା ମିଶ� 

 ଲୀଳା େମାର अଫିସେର ବହୁଦିନ ଧରି ଝାଡୁ କରିବା କାମେର 

ନିେୟାଜିତ େହାଇଛି। େସ ତାର କାମସବୁ ନୀରବେର କରିଯାଏ। ତାର 

େସ ନୀରବ ଭାବ ତଥା େମାର ବ�b ବହୁଳତା େଯାଗଁୁ ତାର ବ�hିଗତ 

ଜୀବନ ବିଷୟେର କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ସତ ଘଟଣା ଠାରୁ ପୃଥକ 

ଏହି େଯ,ତାର ସ�ାମୀ ତାକୁ ଛାଡିଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ େସ ତାର ତିେନାଟି 

ସyାନ+ୁ ପାଳି େପାଷି ପଢାଉଛି। 

 ଦିେନ େସ େମା ରୁମ୍ ସଫା କରିବାକୂ ଆସି କାମ ସରିବା ପେର 

େମା ସାମନାେର େଯମିତି କିଛି କହିବା ଭ~ୀେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା। 

ତାର ଏପରି अସ�ାଭାବିକ ହାବଭାବ େଦଖି ମଁୁ ଆ�ଯ�� େହାଇଗଲି। 

ଧୀେର େସ ଏକ ମଇଳା ଗ¦ିଲିଟିଏ ତାର ପଣତକାନି ଆଢୁଆଳରୁ 

ବାହାର କରି ଆଣି େମା ସାମନାେର ରଖିଲା। ତାପେର xୀଣ ସ�ରେର 

କହିଲା “ମାଡାମ୍ େମାର ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ବjକ ରଖି େମାେତ େକାଡ଼ିଏ 

 ହଜା୍ର ଟ+ା େଦଇପାରିେବ କି?” ମଁୁ ହତବୁ|ି େହାଇ ତାର କାରଣ 

ପଚାରି ବସିଲି, “ହଠାତ୍ ତୁମର ଏେତ ଟ+ା କାହ[ କାହ[କି ଆବଶ�କ 
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େହଲା?”  

 “େମାର ସବା ସାନ ଝିअ କେଲଜେର ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଚି। େତଣୁ ତାର 

ଟ+ା ଆବଶ�କ” େସ କ ହିଲା, ତା’ର ଦୂରାବgା େସ ଜଣାଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ ତାର ଗ¦ିଲି 

େଖାଲି େଦଖିେନଲି। େସଥିେର ଦୁଇପଟ ସୁନା ଚୁଡ଼ି େଦଖିବାକୁ ପାଇଲି। “ତୁେମ କାହ[କି 

ୟାକୁ ଆଣିଛ?” 

 “ଏହା େକବଳ େମାର ପ�େୟାଜନୀୟ ଜିନିଷ େହାଇ ରହିଛି। ୟାକୁ େମାର ଝିअର 

ପାଠପଢା କାମେର ଲଗାଇବି। େମା ଝିअ ଭାରି ବୁ|ିମାନ୍। େସ ଇtିନିୟର େହବାକୁ 

ଚାହୁଁଛି। ଲୀଳା ତା ଝିअ ବିଷୟେର କହୁଥିବା େବେଳ ତା ସ�ରେର ଗବ� अନୁଭବ କରୁଥିବା 

କଥା ଜାଣିେନଇଥିଲି। ମଁୁ अଥ�ର ଜେଣ ଋଣଦାତା ନୁେହଁ ଜଣାଇବା ସହ ତା ଝିअର ସମb 

ପଢ଼ା ଖu� ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ�ତିଶ�}ତି େଦଲି ଓ ତା ସହିତ ଝିअର 9ୁଲ ମାକ� କାଡ�, 

ସମb ଆବଶ�କ କାଗଜପତ�  ସହିତ ଝିअକୁ େମା ନିକଟକୁ େନଇ ଆସିବାକୁ କହିଲି। 

 ପରଦିନ ସଫା ଜାମା ପିjିଥିବା ସାଧାରଣ ଝିअଟିଏ େମାେତ अେପxା କରି ରହିଥିବା 

େଦଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତା’ର ମୁଖମsଳ ବୁ|ିେର ତୀÉ େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସ େମା ପାେଖ 

ନମ� ଭାେବ ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା। 

 “ମାଡାମ୍! ମଁୁ େହଉଛି ଲୀଳାର ଝିअ ଗିରିଜା ତୁେମ ତାକୁ କହିଥିବା अନୁସାେର ମଁୁ ତୁମ 

ସହ ସାxାତ କରିବାକୁ ଆସିଛି।” େସ ତାର ମାକ� କାଡ� ସହିତ अନ�ାନ� ଆନୁଷ~ିକ 

କାଯ��କ�ମେର ଭାଗ େନଇ ପ�ତିେଯାଗିତା ସଫଳତାମଳୂକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ�ମାଣପତ�  େମାେତ 

େଦଖାଇଲା। 

 ମଁୁ ତାର ସାମଗ�ୀକ କୃତିର ଆକଳନ କରି େଯାଗ� ତାର ପରିମାପକେର ତାକୁ ଜେଣ 
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କୁଶଳୀ ଯ�ୀର ଶୀଷ�bରେର ପହ�ାଇବା ନିମେy ମଁୁ େଦଇଥିବା ପ�ତିଶ�}ତିକୁ ପ"ୂ� କରିବା 

ପାଇଁ ମଁୁ ମେନ ମେନ ସଂକi କରିେନଲି। 

 ଲୀଳା! ତୁମ ସହିତ ତୁମର अନ� ଦୁଇ ଝିअ+ୁ େଦଖିଥିବା େବେଳ ଗିରିଜା ପରୂାପରିୂ 

अଲଗା ତଥା ତାର ସବୁଗୁଣ ଦୃ�ିରୁ ମଁୁ ତା ପ�ତି ଗଭୀର ଭାେବ ପ�ଭାବିତ େହାଇଛି। ଯଦି 

େସ ଭଲଭାେବ ତା ପାଠପଢାକୁ ସ ାଦନକରିବ, ତାର ସମb ପଢ଼ା ଖu� ମଁୁ ତୁଲାଇେନବି। 

 େମା କହିବା ଭିତେର େମା େଡ9ଟିକୁ ସଫା କରିେନଇ ଆହୁରି ତା ନିଜ କଥାକୁ ଲୀଳା 

ବଢାଇ େନବାକୁ େବାଧହୁଏ ଲୀଳା ଚାହୁଁଥିଲା। ମଁୁ ତାହା ଲx� କଲି। ଚୁଡାy ଭାେବ େସ 

କହିେନଇଥିଲା େଯ, “ତୁେମ ତୁମର ସାହାଯ� ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ମଁୁ ତୁମକୁ କିଛି 

କହିବାକୁ ଚାେହଁ। ଗିରିଜା େମାର ଜନିG ତ କନ�ା ନୁେହଁ, ମଁୁ ତାକୁ ପାଳିଛି” ଏହାର କାରଣ 

ନିମି` ମଁୁ ତା ପାଖେର ପ�ଶrବାଚୀଟିଏ େହାଇଗଲି। 

 ଦୀଘ� ନିଶ�ାସ ପକାଇ େସ ଏହାର ଲ�ା କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁବଷ� ତେଳ 

ମଁୁ ଜେନୖକା ଯୁବତୀ ଝିअଟିଏ ପାଇଁ ତା ପାଖେର ରହି େରାେଷଇ କରୁଥିଲି। ତାର ପରିବାର 

ବଗ� ଆେମରିକାେର ରହୁଥିବା େବେଳ େସ ନିେଜ ହ[ ନିଜ ,ାରା ରxଣ େହଉଥିଲା। ଝିअଟି 

େଦଖିବାକୁ ସୁDର ତଥା ପରୂାପରିୂ ବjୁତା ଭାବ ପ"ୂ� ଥିଲା। ଏପରିକି ପୁअ ଝିअ ମେନ େସ 

ରହୁଥିବା ବସାକୁ ଆସି ନାନା ପ�କାରର ଗୀତନାଚ େଭାଜିଭାତର ଆସର ଭିତେର ମ�ି 

ଯାଉଥିେଲ। ଦିେନ ଝିअଟିକୁ ବିଷ"�ତା ଭିତେର ଥିବା େଦଖିଲି। 

 େସ େବାଧହୁଏ େମାେତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମଁୁ ପଚାରି େନବାେର େସ 

अେବୖଧ ଗଭ�ବତୀ ଥିବା କଥା ପ�କାଶ କଲା। େଯଉଁ ଯୁବକ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ େସ ସୀମା 

ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଝିअଟି अସହାୟ अବgାେର ତାର ପରିବାର ବଗ�+ୁ ଏକଥା 
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ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରି ପାରୁନାହ[। ତା’ଛଡା ଗଭ�ପାତ ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ अତିକ� ାy 

େହାଇଯାଇଛି। 

 ତାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପେର କଣ େଯ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁ ନଥିଲି। ତାର 

अyଃସ �̀  अବgାେର ତାର ଉପଯୁh ଯତr  େନବାସହ ତାକୁ ଭଲଖାଦ� ଖାଇବାକୁ 

େଦଉଥିଲି। ଏକ ନସ�ଂେହାମ୍ େସ ଏକ କନ�ାସyାନକୁ ଜନG େଦବା ପେର ଶିଶୁଟିକୁ ଏକ 

अନାଥ ଆଶ�ମେର ଛାଡି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ମଁୁ େଚ�ା କରିଥିେଲ ସୁ|ା ମାତୃତ� ର 

ଏକ ସିh ମDାକିନୀ ଧାରା େମା ହୃଦୟକୁ ପ�ାବିତ କରିେନଲା। ଶିଶୁଟିକୁ ବାହୁେର େତାଳି 

େନଇ ଦୂେରଇ େଦବାକୁ ମନ ଭିତେର gାନ ନେଦଇ ଘରକୁ େନଇଆସିଲି। େମାର अବଶ� 

ପବୂ�ରୁ ଦୁଇ ଝିअ ଥିେଲ ଏବଂ େମା ସ�ାମୀ େମାେତ ଛାଡି େକଉଁ ଆେଡ ଚାଲିଯାଇଛି। 

ତଥାପି େସ ନୂତନ ଆତG ାଟିକୁ େଦଖାଶୁଣା କରିବାଲାଗି େମାେତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡିଲା। 

େସ ଝିअଟି େହଉଛି ଏହି ଗିରିଜା। 

 ମଁୁ ଲୀଳାର କାହାଣୀେର (ଜଡପ�ାୟ अନୁଭବ କଲି) ତା'ର େଧୖଯ�� ଏବଂ 

ମହାନୁଭବତାକୁ ମନ ଭିତେର ବାର�ାର ପରଖିଥିଲି। ତା’ର ଜୀବନର अଭିଶ� ଦାରିଦ� � 

ତା’ର ଭିତେର ଥିବା ମାନବିକତାକୁ ହ� ାସ କରି ପାରିନଥିଲା। 
 

 

 

 

ମୁକୁD ପୁର, ଆ9ା, ଗtାମ 

େମା- ୯୭୭୭୮୮୭୯୪୨ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     143 

ରାେଜଶ୍ ରଥ 

ସ�ପrର ନାୟିକାସ�ପrର ନାୟିକାସ�ପrର ନାୟିକାସ�ପrର ନାୟିକା    
 ନିଜ�ନତାର ଘନ अjକାର ରାତି� ର ପ�ାର� ମୁହୂ �̀ ...... 

 ରାତ� ୀ େଭାଜନ େଶଷକରି ଥୁରୁଥିରୁ େହାଇ ଚାଲି ମଁୁ ଶୟନ କx 

ଭିତରକୁ ପ�େବଶ କଲି। ହଠାତ୍ େମାର ଦୃ�ି ପଥାରୁଢ େହଲା ଝରକା 

ବାହାେର େମଘର ଘନଘଟା ଏବଂ ଉ`ଳ ସମୀରଣର ଛ)ା। ସେତ 

େଯମିତି େମା ମନେର ଏକ ଉ�� ାସ ଜାଗ�ତ କଲା ଏବଂ ସୃ�ି କଲା ଏକ 

अପବୂ� ଶିହରଣ। अପଲକ ନୟନେର ମଁୁ େସହି ଦୃଶ�କୁ अବେଲାକନ 

କଲାେବେଳ େକେତେବେଳ େଯ ସ�ପrରାଇଜେର ହଜିଗଲି ଏବଂ େଖାଜି 

ପାଇଲି ଏକ ନୂତନ अତୀତକୁ। େମା ଚxୁସୀେର ଉଦଭସିତ େହଲା 

ଲାବଣ�ବତୀର ଏକ ରୂପେରଖ। ପରିଣତ ବୟସେର ଉପନୀତ େହାଇ 

ମଧ� େସହି କyମୟୀର କମନୀୟତା େମାେତ େଯୗବନର ସୁଲଭେର 

ଉନG }ୟୀ` କଲା। ସୃ�ିସ�ର ଭିତେର େସହି ମୃଗନୟନୀ, ଚD�ବଦନୀ ଓ 

େକାମଳମତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ େମାର ଜି�ାସୁ ଉେଦ� କ େହବxଣି ହଠାତ୍ 

ବାଦଲର ଘନଘଟା ଶ� େମାର ସ�ପrକୁ xଣଭ~ୁର କରିେଦଲା। 

 ତଥାପି େମାର ଉ�� ାସେର ଭ)ା ପଡ଼ିନଥାଏ। େସହି ମୁହୂ �̀କୁ 

ସାଉଁଟିବାକୁ େମା ମନେର अେହତୁକ େକୗତୁହଳ ଜାଗ�ତ େହଉଥାଏ। 

ଇତିମଧ�େର େକେତେବେଳ େଯ େମାର କର କଲମକୁ �ଶ� କରିଗଲାଣି 

େମାର ହୃଦେବାଧ େହାଇନାହ[। ସେତ େଯମିତି ମଁୁ अନୁଭବ କଲି େମାର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     144 

ସୁ� ପ�ତିଭାର ଜାଗ�ତ େହଲା, ମନେର ଓଜସି�ନୀତା ରଖି େମାର ଲୁ¡ାୟିତ ପ�ତିଭାକୁ 

µୁରଣ କରିବା ପାଇଁ େସହି ଭାବନାକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପେରଖ େଦବା ପାଇଁ ପ�ାର� କଲି 

"େମା ସ�ପrର ନାୟିକା" େଲଖନୀକୁ ହାତେର ଧରିବା xଣି େମା ମେନ ପୁଣି ଉ+ିମାରିଲା 

େସହି अଧୁରା ସ�ପr ବୃ`ାy। ବ�ଗ�ତା ଏବଂ ତ�ରତା ଭିତେର େସହି ସ�ପrକୁ ସାଉଁଟିବାର 

ନିଶା େମାର ଗାiିକ େଚତନାକୁ ପୁନଜ�ୀବିତ କଲା। 

 ସ�ଗ�ର अପସରୀ ପରି େସହି ଝିअଟି ମଁୁ ହୃଦେବାଧ କଲି। 

 େଗୗରବ"� ଶରୀର, କୃ�କଳା ଯୁh ଲ�ାୟିତ େକଶ, ମୃଗନୟନୀ ପରି ଚxୁ, ମଧୁର 

ଭାଷା, ଲହକା ଚାଲି େମା ମନେର ସୃ-ି କଲା ଏକ अପବୂ� ଉନG ାଦ ଭାବ। ତା ସଂେଗ କିଛି 

xଣ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ମନର अେହତୁକ ଇଛା ଶhିକୁ ମଁୁ େରାକି ପାରିଲିନାହ[। ସଂେଗ 

ସଂେଗ ଯଥା gାନରୁ ପ�gାନ କରି ତାର ନିକଟତର େହବାକୁ େଚ�ା କଲି। ବାସ୍ କଣ 

େହଲା େକଜାଣି ହଠାତ୍ ପୁଣି ଏକ ଶ� େମାର ସ�ପrକୁ ଧଳିୂସାତ କରିେଦଲା। ମଁୁହ 

େଫେରଇ େନଇ अନ� ଆଡ଼କୁ େଦଖିବା େବଳକୁ େମାର ପି�ୟତମା ପତr ୀ "ଚDି�କା"ର 

େଯୗବନ ଯୁh ଫେଟା ଦୃଶ�ମାନ େହଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିେବେଳ େମାର ସ�ପrର ବୃ`ାy 

ମଧ�େର gାନିତ ରୂପବତୀର ତୁଲ�ତା େମାର ପି�ୟତମା ସହ ଏକାକାର େବାଲି ମଁୁ अନୁଭବ 

କଲି। େସହି ସ�ପrର ନାୟିକା ଆଉ େକହି ନୁହଁ େସ େମାର ପି�ୟତମା ପତr ୀ େମାର 

अ|�ା~ିନୀ "ଚDି�କା"!....... ଯାହା+ୁ ମଁୁ ୨୦ ବଷ� ତେଳ ହରାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି 

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏକାକୀ अନୁଭବ କଲି... ଏଦ୍ଯାବତ୍ େସ େମା ନିକଟତର େହାଇ େମାେତ 

ଆଶ�ାସନାର ସମ�ୂ�ଳ ପ�ଦାନ କେଲ ... ମଁୁ अଶ�¹��ଳ େହାଇଗଲି।.... ମନେର େଘାଟିଗଲା 

େନୖରାଶ� .... େକାହଭରା କ�Dନେର ଫାଟି ପଡ଼ିଲା େମା ହୃଦୟକDର 
(ଗଣିତ ଶିxକ , ଆ9ା , ଗtାମ) 
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ଶାyନୁ ସାମଲ 

ଦୁଃଖର ବିଳାପଦୁଃଖର ବିଳାପଦୁଃଖର ବିଳାପଦୁଃଖର ବିଳାପ    
 ସକାଳର ଆଗମନ। ମଁୁ ଥାଏ ଛାତ� ାବlସ ନିକଟg ଏକ ପ�ାyର 

ମଧ�େର ପ�ଭାତର ଆଗମନକୁ ନିରୀxଣ କରି ଚାହ[ ରହିଥାଏ 

େଲାଭନୀୟ ଦୃ�ିେର अତ�y ମନମୁ²କର ପରିେବ�ିନଟି अେଟ 

ହଠାତ୍ େସହି ସମୟେର ଛାତ� ାବାସର ଜେଣ କମ�ଚାରୀ ମେତ ଡାକିବା 

ପାଇଁ ଆସିେଲ ମଁୁ ପ�ଶr ନ କରିବା ପବୂ�ରୁ େସ କହିେଲ, “ଆପଣ+ୁ  

ସାମଲ ସାର୍ ଡାକୁଛyି” ସାମଲ ସାର୍ େହଉଛyି ଛାତ� ାବାସର ଜେଣ 

ଉuପଦg କମ�ଚାରୀ। ହଁ ମଁୁ ଏକା ନିଶ�ାସେର ମହାଶୟ+ ନିକଟେର 

ଉପgିତି େହଲି ଡାକିବାର କାରଣ ଥିଲା ମା’+ର େଦହ अସୁg ଏହି  

ଖବରଟି ପାଇବା ମାେତ�  ମନଟି େମାର अgିର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 

େସମାେନ େମାର ଛାତ� ାବାସ ନିକଟg ସ�ାg�େକD�େର ତାର ପବୂ�ଦିନରୁ  

ଆସିେଲଣି ମେତ ତୁରy େସଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ େହେଲ ମଁୁ େସଠାେର 

ସ ୂ"�ରୂେପ ନୂଆ କରି ଯାଇଥାଏ। େସହି gାନ ବିଷୟେର େମାର ସ�i 

�ାନ ଥାଏ େତଣୁ େମା ସହିତ ଜେଣ ବjୁ+ୁ ପଠାଇ ଥିେଲ ଛାତ� ବାସର  

ସହକମ�ୀ େତଣୁ ତା+ୁ େମାର କୃତ�ତା �ାପନ କରି, ଆେମ ଦୁଇବjୁ 

ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପଥେର େକୗଣସି ପ�କାେର ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଲୁ 

ନାହ[। େତଣୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ମାଇଲ୍ ବାଟ ପଦଯାତ�  କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 
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6ଶଷେର ଆେମ  ସ�ାg�େକD�େର ପହଁଚିଗଲୁ। େସଠି ଯାହା ମଁୁ େଦଖିଲି େମା ମା'+ର 

ନୁେହଁ େମା ଭାତୃପତr ୀ+ର େଦହ अସୁg େହାଇଛି ତା+ର अସୁବିଧାଟି ଥିଲା ଛାତି ଯ�ଣା  

अସହ� େବଦନାେର ଦିନରାତି�  େସହି େରାଗୀ ବିଛଣାେର କଟୁ अଛି। ଆଉ ହଁ େସଠାେର 

େମାର େଜ�-ଭ� ାତା, େମାର ମାତା, ପିତା, ମାତୁଳ ମଧ� ଉପgିତି ଥା’yି। ହଠାତ୍  ଶୁଣିବାକୁ 

ପାଇଲି ତା+ୁ କଟକ ବଡ଼ େମଡିକାଲକୁ gାନାyର କରିବାକୁ କହିେଲ କଟକ ଯିବାକୁ 

ପ�bୁତ େହବା ମାେତ�  ଆେମ ଦୁଇବjୁ ଛାତ� ାବାସକୁ ପ�ତ�ାବ �̀ନ କଲୁ। ଆସିବା ସମୟେର  

େସହି ବjୁ+ର ପିତା ଆମକୁ େମାଟର ବାଇକ ସାହାଯ�େର ଛାତ� ାବାସେର ପହଁଚାଇ 

ଥିେଲ। ପହଁଚିବା ମାେତ�  ମଁୁ  ଚିyିତ ଭାବେର େଶାଇବାକୁ ଲାଗିଲି େହେଲ ନିଦ ସେତ 

େଯପରି େମାର ପାଖ ମାଡୁନାହ[। ଯାହା ହଉ ତାହା ଭିତେର କିଛି ସମୟ କଟିଗଲା। ଦିନର 

अy ସj�ା ସମୟ େହାଇ ଆସିଲାଣି ଛାତ� ବାସ ନିୟମ अନୁଯାୟୀ ପ�ାଥ�ନା ଚାଲୁ 

ରହିଥାଏ େହେଲ େମା ମନେର अଲଗା କିଛି ଚାଲୁଥାଏ। କାରଣ େସମାେନ କଟକ ଗେଲ 

କଣ େହଲା କଣ ନାହ[ କିଛି ମଁୁ  ଜାଣି ପାରୁନଥାଏ ଭାରି ଚିyାଗ�b अବgାେର ପ�ାଥ�ନାର 

େକାଳାହଳପ"ୂ� ପରିେବଶେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ। ହଠାତ ପ��ାଥ�ନାସଭାେର ଗାଇଡ଼଼ 

କରୁଥିବା କମ�ଚାରୀ ଜଣ+ ମେତ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରି6ଲ। ଆେର ‘ସାମଲ’ େମା ପାଖକୁ  

ଆସିଲୁ। ମଁୁ ତା+ ପାଖେର ଉପg୍ଥିତ େହଲି େସ ମେତ ହଠାତ୍ ପ�ଶr କେଲ ଯାହା+ର  

େଦହ अସୁg  ସିଏ ତୁମର କଣ େହବ। ସିଏ େମାର େଜ�� ଭ�� ାତା+ର ପତr ୀ କହିବା 

ମାତ� େକ ତା+ ପାଟିରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କଟକେର ତା+ର अକାଳ ବିେୟାଗ। ତାହା  

ଶୁଣିବା ମାତ�  ମଁୁ ନିଜକୁ ନିେଜ ବିଶ�ାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ବାbବିକ ବିଶ�ାସ ନ କେଲ ମଧ�  

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ନିରାଟ ସତ� अେଟ। ଆପାଦମbକ ପଯ��y କ ନ ତ�ହିତ  
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ବିଷାଦଗ�b अବgାେର େସହି ରାତ� ଟି ଛାତ� ାବାସେର କାଟିବାକୁ ପଡିଥିଲା। େସହି ରାତି�� ଟି 

େକଉଁ ପରି କଟିଗଲା ତାହା अତ�y अବ"�ନୀୟ  अେଟ। ପ�ଭାତର ଆଗମନେର ମଁୁ   

ବାହାରିଲି େମାର େପୖତୃକ ଘରକୁ। େସଦିନ େକୖାଣସି କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାେର ବD୍ 

ଡାକରା େଦଇଥାଏ। େତଣୁ ମେତ ୩୦ କିମି ବାଟ ପଦଯାତ�� ା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। 

ପଦଯାତ�� ା କରୁଥିବା ସମୟଟି ସ ୂ"�ରୂେପ କ�ଦାୟକ ଥିଲା। େସଦିନର କଥା ମେନ ପଡ଼଼ି 

ଗେଲ କାହ[ େକଜାଣି େଲାମଗୁଡିକ ଟା+ରୁ ଉଠୁଛି। କାରଣ େସ ଯାତ� ପଥଟି ପନୂ ରୂେପ 

ବଷ�ାର ତାsବଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ। ଜଳଦର ତୀବ�ତା ବଢିବାେର ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା େହଉ  

ତା ମଧ�େର ଗତି କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ହଁ େସହି ସମୟ ମଧ�େର ଭାଇ ପତr ୀ+ର 

ମରଶରୀର ଗଁାେର ପହ�ି ସାରିଥାଏ। ମଁୁ ବରୁହା ଛକ ନିକଟେର ପହ�ିଲି। ହଠାତ କଟକ 

अଭିମୁେଖ ବାହାରିଥିବା ବସ୍ ଟି େସଠାେର अଟକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛକ ଉପେର େକେତକ 

ଉତ�h ଜନତା ଟାୟାର ଗୁଡିକେର अଗିr ସଂେଯାଗ କରି ପଥ अବେରାଧ କରିଥିଲ େତଣୁ 

େସହି ବସଟି ପୁନବ�ାର ଆସିଥିବା gାନକୁ େଫରିବାେର ଲାଗିଲା। େମାର ଗyବ�gାନେର   

ପହଁଚିବା ସହଜ େହାଇଗଲା। କାରଣ ବସ୍ଟି େଫରିବା gାନ େମାର ଗyବ�gାନ अେଟ। 

ମଁୁ  ବସେର ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ�ମ କାରଣ ବସ୍ଟିେର अଧିକ ମାତ� େର ଯାତ� ୀ ଥିେଲ। ବସ୍ଟିେର 

ପ�ାୟ ୫ କିେଲାମିଟର ଯାତ�  କରିବା ପେର କୁଜାଲା ନାମକ ଏକ gାନେର ବସ୍ଟି अଟକି 

ଗଲା। େସଠାେର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଗକୁ ଯିବା ସ�ବ ନୁେହଁ କାରଣ ଉତ�h 

େଲାକମାେନ ପଥ अବେରାଧ କରିଥିେଲ। େସଠାରୁ ସମb ଯାତ� ୀ ଗାଡିରୁ ଓହA ାଇ ଛିଡ଼ା 

େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ ମଧ� ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ। ମଁୁ େସଠାେର ଚିyିତ ଭାବେର ଥାଏ। କଣ 

କରିବି କିଛି अନୁମାନ କରି ପାରୁନଥିେଲ ହଁ ଉପାୟଟିଏ ମୁsେର େଜାଟିଲା ତତ୍xଣତା  
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ଜେଣ ଯାତ� ୀ+ୁ କହିଲି ଆ�ାଟିେକ େଫାନ େଦେବ ମଁୁ େଗାଟିଏ କଲ୍ କରିଥାyି। େସ ଯାତ� ୀ  

ଜଣକ ଧଳା େପାଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିେଲ, େବଶ୍ ଉuଶିxା ଗ�ହଣ କରିଥିବାର ମଧ� ଜଣା 

ପଡୁଥାଏ अତି ନମ�ଭଦ�  େଲାକଜଣକ। ଯାହା େହଉ େସହି ଯାତ� ୀଜଣ+ ମେତ ସାହାଯ� 

କରିଥିେଲ। ମଁୁ େମାର ଭାଇକୁ ଉପgିତ ଥିବା gାନର ନାମ ଠିକଣା େଦଲି। େସହି gାନକୁ 

ଏକ େମାଟର ସାଇେକଲ ପଠାଇେବ େବାଲି ମେତ କହିଥିଲ। ମଁୁ େସଠାେର କଣ ଠିଆ 

େହବି େବାଲି ଭାବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଗଲି ଯିବା ପଥେର ପୁନଃରବାର ବଷ�ାର 

ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବାbବେର ଶରୀରର ବାହାେର ବଷ�ାର ଆଘାତ ଆଉ 

ଭିତେର ବିଷାଦ ଏବଂ ଯ�ଣାର ଆଘାତ ଆଉ ଗ�ହଣ କରି ପାରୁନଥାଏ। ସତ େଯପରି 

େମାର ପଥେରାଧ କରିବା ନିମେy ଶପଥ ଗ�ହଣ କରିଛyି ଏହି ବାରିଦମାନ ଏବଂ  

ଘଡଘଡି, ବିଜୁଳି, ବାୟୁ। ତା ସେ �̀  େମାର ଯାତ� ା ଚାଲିଥାଏ କିଛି ବାଟେର େମାର ଜେଣ 

ଭାଇ ହିସାବେର େହେବ େମାର ପିଉସୀ+ ପୁअମେତ େସଠାରୁ ମଟର ସାଇେକଲେର  

ବସାଇ ଆଣିେଲ। ମଁୁ େମାର ଗଁାେର ପହଁଚିବା ମାତ� େକ ହଠାତ୍ େମଘ, ପବନ କୁଆେଡ  

ଉଭାନ େହାଇଗଲା। ମେତ अନୁଭବ େହଉଥାଏ ମେତ ବାଧାେଦବା ଏମାନ+ର ଉେଦଶ� 

ଥିଲା ଘେର ଆମର କାDେବାବାଳି ଚାଲିଥାଏ। ମଁୁ ତା+ ମର ଶରୀରକୁ େଦଖିବା ମାତ� େକ 

ମଁୁ ନିଜକୁ ଆଉ ସ�ାଳି ପାରିଲିନି ତା ସହିତ ପରିବାର େଶାକାକୁଳ अବgାେର ଥାଏ। 

अଧିକ କ� ଲାଗୁଥାଏ ୭ ବଷ�ର ଝିअ ମାେଛଉs େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଶh 

ଆଘାତ ଥିଲା େଶଷେର ନିଜ ହାତେର ମୁଖାଗିr େଦବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, େସହିଦିନଠାରୁ ଆମ 

ପରିବାରେର ଖୁସି  ସେତ େଯମିତି अଦୃଶ� େହାଇଗଲା। 
ଜିଲA ା- ଯାଜପୁର '  ବରୀ ' ରତଲା 
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ମହzଦ ହନିଫ୍ ସାହା 

ରାxୀରାxୀରାxୀରାxୀ    
 ମଁୁ ଆଉ େବାଝ େହବାକୁ ଚାେହଁ ନାହ[। େକେତ ଦିନ ବାପା+ 

ଉପେର ନିଭ�ର କରିବି?  ବାପା+ର ବା|�କ� ମbି�କୁ ଆଉ ଭାରାକ� ାy 

କରିବାକୁ େଦବି ନାହ[। େମାଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାେନ େକେତ 

କ'ଣ କରିଗେଲଣି? େମାେତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନି�ୟ ମଁୁ କରିବି! 

ଏହି ଇ�ା ଶhି ଓ ଏକାଗ�ତା ସହିତ ପଶ�ୁରାମକୁ ସାଥିେର େନଇ େସ 

ପହ�ାଇଲା ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ତୁ� ମେନକରି ସୁରତ ସହରେର...। 

 ଇତି ମଧ�େର ବିତିଯାଇଛି ଦିନପେର ମାସ େକେତ ବଷ� । 

 ପଶ�ୁରାମ ସୁରତର ଏକ େଛାଟିଆ କ ାନୀେର ବିଗତ ୮ ବଷ� 

େହଲା ଚାକିରି କରିଆସୁଛି। କ ାନୀର ଟିକିନିଖି ହିସାବ-ନିକାଶ କରିବା 

ତା'ର କାମ। ଦରମା ଏେତ ଭଲ ନଥିଲା ବି ଚଳନିୟ। ମାସିକ ଦରମାରୁ 

ନିଜ ଖu�ପାଇଁ କିଛି ଟ+ା ରଖି ବାକିତକ ଘରକୁ ପଠାଏ! େସଥିେର  

ବାପା+ ଔଷଧ, ସାନଭଉଣୀର ପାଠପଢା ଓ ଘରଖu� ଦୁଃେଖ ସୁେଖ 

ପରିେମ ନ େହାଇଯାଏ। ତା'ର ପରିବାର କହିେଲ ବାପା, ମା' ଓ ସାନ 

ଭଉଣୀ "ରୁପା"।  

 ସମଗ� ବିଶ�େର ଆତ+ ଆଉ ଆତ+। କେରାନାର କରାଳ 

ଗଭ�େର େଲାେକ େପାକମାଛି ଭଳି ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଥିବା େବେଳ ଏହାର 
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ପ�ଭାବେର ଗରୀବ अସହାୟ େଲାେକ ଜୀବିକା ହରାଇଛyି। ଏଥିରୁ ପଶ�ୁରାମ ବ �̀ଥାyା ବା 

େକମିତି ? 

 ଇତିମଧ�େର ପଶ�ୁରାମ, ସୁରତରୁ େଫରିବାର ଦୀଘ� ୩ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଘେର 

ବସିବସି ଦିନ अତିବାହିତ କରି ଚାଲିଛି। ନିଜକୁ ନିେଜ ଏକଲାପଣ ଭିତେର ବିରh ଭାବ 

ପ�କାଶ କରିବା ଛଡା अନ� େକୖାଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଗଁା ପରିେବଶ। ଲକଡାଉନ୍ ଭିତେର 

ସମେb ବDୀଜୀବନ ବିତାଉଥିବା େଯାଗଁୁ ତାକୁ କାମଧDା େଯାଗାଇ େଦଇଥାyା ବା କିଏ? 

ତଥାପି ଯାହା अiବହୁତ କାମ ମିଳୁଛି େସଗୁଡ଼ାକ କରିବାକୁ େସ ସxମ େହାଇପାେର 

ନାହ[। ଦିନକୁ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ପ�ଭାବେର ଆୟ କିଛି ନାହ[ କିk ବ�ୟ ବଢିବାେର ଲାଗିଛି 

ସୁअ ମୁହଁେର ପତ�  ଭଳି। ପଶ�ୁରାମ  େଫରିଲା େବେଳ କିଛି ଟ+ା େନଇ ଆସିଥିଲା। କିk 

ବସିଖାଇେଲ ନଈବାଲି ସେର ନ�ାୟେର ବ�ା+େର ସ�ୟଥିବା ଟ+ା ଗୁଡାକ ମଧ� ଖu� 

େହବାେର ଲାଗିଛି। ବାକି ରହିଛି େକବଳ ରାଜ� ସରକାର+ ପxରୁ କ� ାେର ାଇନେର 

ଥିବା ପ�ବାସୀ+ୁ ମିଳିଥିଲା େକଇଟା ଟ+ା।  

 ଆଉ କିଛି ଦିନ ପେର ଆସିବ "ରାxୀ ପ"ୂ�ମା"। ପଶ�ୁରାମ ମୁsେର ଚଡକ ପଡିଲା। 

ତା' ମାନସ ପଟେର अଶାyର ବହିr  କୁହୁଳିବାେର ଲାଗିଲା। କାରଣ ପ�ତିବଷ� ଭଳି ଏହି ବଷ� 

ମଧ� ତା'ର େଗହA ାଭଉଣୀ "ରୁପା" ତା' ହାତେର ରାxୀ ବାjିବ। କିk ତାକୁ େଦଲା ଭଳି 

ଉପହାର ପାଇଁ ତା' ପାଖେର ନାହ[ अଥ�ର ସ�ଳ।  

 େଗାଟିଏ େବାଲି ଭଉଣୀ ରୂପା! ତାକୁ େସ ବହୁତ ଭଲପାଏ। େସ ସୁରତ ଯିବାେବେଳ 

ରୁପା ଆଖି ଛଳ ଛଳକରି ସବୁଥର ବସ୍�ାs ପଯ��y ଆସିଥାଏ ଭାଇକୁ ବିଦାୟ େଦବା 

ପାଇଁ। ପଶ�ୁରାମ ମଧ� ରୂପାକୁ ଜୀବନଠାରୁ अଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସୁରତେର 
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ପହ�ିବାର ଦୁଇଦିନ ପଯ��y ତା'କୁ େକୖାଣସି ଖାଦ� ରୁଚୁନଥିଲା କି େକଉଁ ଦିଗେର ମନ 

ଲାଗୁନଥିଲା। ଭଉଣୀ କଥା ବହୁତ ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଛୁଆ+ ଭଳି େଭାେଭା େହାଇ କାDିବାକୁ 

ପଛାଉନଥିଲା। ରୁପା ଏ ବଷ� ରାxୀପ"ୂ�ମା ପାଇଁ  अେନକ ଉତଫୁଲିA ତ। େଗାଡ଼ ତେଳ 

ଲାଗୁ ନ ଥିଲା। ଦୀଘ�ବଷ� ପେର ଆଜି େସ ନିଜ ହାତେର ରାxୀ ବାjିବ ତା' ଭାଇ 

ହାତେର। ଏହାଠାରୁ ଆଉ अଧିକ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ େହାଇପାେର? ଏହାଥିଲା ତା'ପାଇଁ 

ଭଲ ସୁେଯାଗଟିଏ।   

 ପ�ତି ବଷ� େପା�ାଲରୁ ରାxୀ ପେଠଇଦିଏ ଭାଇ ନିକଟକୁ। ଭାଇ ତା'ପାଇଁ ଦାମୀ 

େପାଷାକ ସହିତ ହାତ ଖu� ପାଇଁ  ପଠାଇଥିେଲ ହଜାେର ଟ+ା।  

 ପଶ�ୁରାମ େଶଷଥର ପାଇଁ ରୁପା ସହିତ େଫାନେର କଥା େହାଇ ପ�ତିଶ�}ତି େଦଇଥିଲା 

ଏଥର ରାxୀେର ଗଁାକୁ ଯିବି ଏବଂ ଦାମୀ ଉପହାରଟିଏ େନଇ ଆସିଥିବି ଖାସ୍ େତାରି ପାଇଁ। 

ତା'ର ପ�ତି ଉ`ରେର ଆଖି ଛଳଛଳ କରି ରୂପା କହିଥିଲା, “ତୁେମ ଭଲେର ଭଲେର ଘରକୁ 

େଫରି ଆସ ଭାଇ! ଏହାହ[ େମା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଭାଇ!”  

 ପଶ�ୁରାମ େଫରିଛି ଘରକୁ ରାxୀର େଢର ଦିନ ପବୂ�ରୁ; କିk ଏେବ ତାର ହାତ 

ଶନୂ�। ଭଉଣୀକୁ ଉପହାର େଦବାପାଇଁ ଇ�ା ଥିେଲ ମଧ� अଥ�ାଭାବ ତାକୁ ଆଜି ସଂକୁଚିତ 

କରିେଦଇଛି। ଘେର ଋଗଣ୍ ବାପା। ପ�ତିଦିନ ଔଷଧ ଖu� ଆକାଶଛୁଆଁ। ଏେତବଡ 

ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ େମ ାଇବା ସହିତ ବାରମାସେର େତର ପବ�ର ପାର ରିକ ଖu�। 

ଏେତ ସବୁ େଯାଗାଡ଼ କରିବା କ'ଣ ଏେତ ସହଜ? 

 ତଥାପି ନିଜ ସହିତ େସ ସଂଗ�ାମ କରି ଚାଲିଛି। ନିଜ େପଟେର ଓଦା କନା େଦଇ 

େବେଳ େଭାକେର େଶାଇଯାଇଛି ସିନା ସାହିେପାଡଶୀ+ ନିକଟେର ଓ େସ େକେବ ହାତ 
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ପତାଇ ନାହ[ ଆଜି ଯାଏଁ। ପରିବାରର ଖu� ଓ ରୁପାର ଉପହାର ପାଇଁ େସ ପ�ତି�ାବ| 

ଗତକାଲି େଯଉଁ କାଯ�� ତା'କୁ କ� ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ତା'ପାଇଁ େହାଇଯାଇଛି ସରଳ ଓ 

ସହଜ। େସଥିପାଇଁ େସ ଗତ ସ�ାହ ଧରି ପରିବାରର अଜାଣତେର ରାଜମିªୀମାନ+ 

ସହିତ ଠିକା କାଯ��େର ନିେୟାଜିତ େହାଇଛି। େସ ମେନ ମେନ gିର କରି େନଇଥିଲା େଯ, 

ଯାହା କିଛି କାଯ�� କରିବ ଓଡ଼ିଶାେର ରହି ହ[ କରିବ, ବାହର ରାଜ�କୁ ଆଉ ଯିବନାହ[। 

अତୀତେର ବାପା, ମା' ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେର ରହି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ�ପr େଦଖି େସ ପାଇଥିଲା 

ବା କ'ଣ? 

 ଆଜି ରାxୀପ"ୂ�ମା!  

 ସିDୂର ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ପାହାyି ଆକାଶ। ସଯୂ��+ର ପ�ଥମ 

କିରଣ �ଶ� କରିଥିଲା ପଶ�ୁରାମର ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପେର। ପାବ�ଣର ପେହଲୀ 

�Dନେର ସମଗ� ପରିେବଶ ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ! ଚହଟଚ ା ଭଳି ଥିରି ଥିରି େହାଇ 

ଆସି ଭାଇ ହାତେର ଶhଭାେବ ରାxୀଟିଏ ବାjି େଦଲା ରୂପା। ପଶ�ୁରାମ ପବୂ�ରୁ କିଣିଥିବା 

ନୂଆଁ େପାଷାକଟିକୁ ଭଉଣୀ ହାତକୁ ବଢାଇେଦଇ େକାରାଇ େନଇ ତା ହାତେର 

ଧରାଇେଦଲା ୧୦୦୦ ଟ+ାର ହାତ ଖu�। ନିଜର ପ�ତିଶ�}ତି ପାଳନ କରିଥିବା ପଶ�ୁରାମ 

अଶାy ମନଟି ଖୁସିର अଧିର େହାଇ ପଡିଥିଲା। କିk ରୂପା, ଭାଇର ଦାୟିତ�  େବାଧ 

ଭିତରର ପରିଶ�ମକୁ अନୁଭବ କରି ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ବହି ଯାଇଥିଲା େକଇ େଟାପା 

ଆନDାଶ�}।      
ନୂଆଗଁା, ଧାମନଗର, ଭଦ� କ  

େମା: ୯୭୭୬୦୯୦୮୨୪ / ୮୦୯୩୪୦୬୭୯୬ 
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ବDନା ନାୟକ 

ପରିପ"ୂ� ପରିବାରପରିପ"ୂ� ପରିବାରପରିପ"ୂ� ପରିବାରପରିପ"ୂ� ପରିବାର    
 ଓଃ କି ଘମାେଘାଟ ବଷ�ା...। ଚତୁ·�ଗ अjକାର। ଦିନେର ବି 

ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ନଦୀ ବଢିକି अଛି େସଥିେର ଏ ବଷ�ା ଦାଉ 

ସାଧୁଛି। ଗଁାେର େଡ~ୁରା ଦିଆେହଇଛି ସମେb ଉuା ଜାଗାକୁ 

ଚାଲିଯିବାକୁ, ଆଜି ରାତିସୁ|ା ନଦୀବj ଭା~ିଯିବାର ସ�ାବନା अଛି। 

େବାଉ ଲୁଗାପଟା, େପଟି େପଟରା ବjା ବjି କରୁଛି ଗଁା ମୁଖିଆ ପଦିଆ 

ସାଆy+ ଉuାପିsାେର ଟିେକ ଆଶ�ୟ େନଇ ଯିବାକୁ। ବାପା େମାେତ 

ଓ ସୁନି ଦୁଇଜଣ+ୁ କାjେର ବେସଇ ଡାକ ପକାଉଛyି ଆେର ଜଲଦି 

ଆେସ ଏେତ େଡରି କେଲ ବସିବାକୁ ଜଗା ଟିେକ ବି ମିଳିବନି। େବାଉ 

ଭାତ ହାsିକୁ କାଖେର କାେଖଇ ଲୁଗା ଗsିରାକୁ ମୁsେର ମୁେsଇ 

ବାହାରି ଆସିଲା ନୁଆଁଣିଆ ଚାଳ ଘର ଭିତରୁ। େବାଉ କହିଲା ଚାଲ 

ଆମକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇକି ଆଉ ଯାହା େପଡ଼ି, ପୁଟୁଳା अଛି ତୁେମ ଆସି େନଇ 

ଯିବ। ଗଁା ଦାsେର ଆ¦ୁଏ ଆ¦ୁଏ ପାଣି। େସଇଥିେର େଗାଡ଼ ଚିପି ଚିପି 

ବାପା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହ[+ୁ େନଇ ପଦିଆ ସାଆy+ ପିsାେର  

ବେସଇେଲ। େବାଉ ପଛେର ଧୀେର ଧୀେର ଆସୁ ଆସୁ ପାଣି ଭିତେର 

େଗାଡ଼ େମାଡ଼ି େହାଇ ଆେ¦ଇ ପଡ଼ିଲା ବାପା ଯାଇଁ ଧରି ପେକଇେଲ 

େବାଉକୁ। େବାଉ େଭା େଭା କାDି ପେକଇଲା ଭାତ ହାsିଟି ତ ପାଣିେର 
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ପଡ଼ିଗଲା େମା ପିେଲ ଖାଇେବ କଣ? ବାପା େବାଉର ହାତଧରିକି ଆମ ପାଖେର ଆଣି ଛାଡି 

େଦଇ ବାକି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଘରକୁ ଗେଲ। ତୁହାକୁ ତୁହା अ¦ୁଆଣି ବଷ�ା ଦିଗଭାଗ ଦିଶୁ 

ନଥାଏ। ବାପା+ ଆସିବା ଉଛୁରୁ େହବା େଦଖି େବାଉ ବ�b େହଉଥାଏ। େସେତେବଳକୁ 

ଖମା ମୁହଁ ନାଳ ବାେଟ ବନ�ା ପାଣି ଗଁା ଗsାେର ପଶି ଗଲାଣି। ମଁୁ ସୁନି ସା~େର େଖଳୁ 

େଖଳୁ ପିsା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ବାପା େସପଟୁ ଆସୁଥିେଲ अ ାଏ ପାଣିେର ପଶି। େମା ପୁअ 

ଭାସିଗଲା େବାଲି ବାପା ସବୁ ଜିନିଷ ଫପାଡ଼ି େଦଇ େମାେତ ଧରିବାକୁ ହାତ ବେଢ଼ଇଲା 

େବଳକୁ ମଁୁ ଖସିଗଲି ଆଉ ବିକଳେର ଡାକ ପେକଇଲି ବାପା.... େବାଉ ମଁୁ ଭାସିଗଲି  

େମାେତ ବ�ାअ... େମାେତ ବ�ାअ... ବା..ପା.. ବାପା....। ବାପା ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି 

ଛେଡ଼ଇ ପହଁରି ପହଁରି େମା ପେଛ ପେଛ ଆସୁଥାyି। ହଠାତ୍ େଗାେଟ ବଡ଼ ଗଛେର 

ବାେଡ଼ଇ େହାଇଗଲି ମଁୁ......। ପ�ଭା ପାଟି କେ ଇେଲ ବୁଢ଼ାଟିଏ େହଲଣି ବାପା ବାପା କଣ 

ବାଉଳି େହଉଛ? ପୁଣି େମା େଦହେର ଏେତ େଜାରେର ବାେଡ଼ଇ େହଉଛ େଯ ମଁୁ ଏଇେନ 

ଖଟ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥାyି। େମାେତ କଣ କାଠ ଗରିsା ଭାବିଲ? 

 େଚତା ପଶିଲା ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ+ର ଏେତସବୁ କଥା େସ ତାେହେଲ ସ�ପr େଦଖୁଥିେଲ! 

ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ଉଠିକି ବସିେଲ ଏ.ସି ଭିତେର ବି େଗାଟା ପେଣ ଝାଳେର ଜୁଡୁ ବୁଡୁ। ପତr ୀ 

ପ�ଭା+ୁ  କହିେଲ ଆେର ନା ନା ମଁୁ ସ�ପr େଦଖୁଥିଲି ପିଲା େବଳର କଥା, ଗଁା କଥା ନଦୀ 

ବଢ଼ି କଥା, ବାପା େବାଉ+ କଥା...। ପ�ଭା ପୁଣି ଚିେଲଇେଲ ତୁମର ତ କିଛି କାମ ନାହ[ 

ଦିନେର େସଇ କଥା ସବୁ ଭାବିବ ଆଉ ରାତିେର ସ�ପr େଦଖି ବାଉଳି େହବ। େମାେତ 

ଡି�ବ� କରନି ଶାyିେର େଶାଇବାକୁ ଦିअ।  

 ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ଉଠି ଆସିେଲ ଡ�ଇଂରୁମ୍ େସାଫାେର ବସି ଗାମୁଛାେର ଝାଳ 
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େପାଛିେଲ କା£ ଘ ାକୁ अେନଇେଲ ରାତି ତିନିଟା ବାଜିଛି। ନା ଆଉ େହବନି ଆଜି ରାତି 

ପାଇେଲ ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ େହବ। ବାପା େବାଉ+ କଥା ବୁଝିବାକୁ େହବ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 

େହେଲଣି ଯଦି ସତେର ବନ�ା ଆସିଯିବ େସମାେନ ତ ନିଜର ଜୀବନ ରxା କରି 

ପାରିେବନି। ଜେଣ ଆର ଜଣକୁ ନ ଧରିେଲ ଚାଲିବା ମୁ�ିଲ୍। अବଶ� ଏେବ ଆଗପରି 

ବନ�ା େହଉନି। େହେଲ ପ�କୃତିକୁ କଣ କିଛି ଭରଷା अଛି? େଧାଇଆ अ�ଳ, ପିଲା େବେଳ 

ପ�ତି ବଷ� େକେତ ବନ�ା, ବାତ�ା अେ~ ନିେଭଇଛି। ଆଜିର ସ�ପr େମା ଜୀବନେର ଘଟି 

ଯାଇଥିବା ଏକ ନିଛକ ସତ�। ବାପା ଯଦି େସଦିନ େମାେତ ଉ|ାର କରିନଥାେy ମଁୁ 

େସଇଦିନ ନି�ିହr  େହାଇ ଯାଇଥାyି। େମା ଉପେର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଜନG  େହଉ େହଉ ମରି 

ଯାଇଥିେଲ େବାଲି େମା ଜନG  େବଳକୁ ବାପା ମହାେଦବ ମDିରେର अଲିହା ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ। 

ଯୁତିଆ ଓଷା ଠାରୁ ଆର� କରି ବାଟ ଓଷା ପଯ��y ସବୁ ଓଷା ବାର ବ�ତ କରୁଥିଲା େବାଉ 

େମା ପାଇଁ। େମା ପେର ସୁନିର ଜନG । େମାେତ ପାଠ ପେଢଇବାକୁ ବାପା େବାଉ ଦିନରାତି 

ଏକ କରି େଦଇଥିେଲ। ଘର ଡିହ ଖsକ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଜମି ବିକି�  କରିେଦେଲ େମାେତ 

ମଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ। ସୁନି ଉପେର ଏେତ ନଜର େଦଇ ନଥିେଲ। ମାଇନର ପଢା ସାରି 

େପାଥିେର େଡାରି ବାjିଥିଲା େସ। େବାଉକୁ ଘର କାମେର ସାହାଯ� କରୁଥିଲା। ମଁୁ 

େଯଉଁଦିନ ଓ.ଏ.ସ୍ ପରୀxାେର କୃତକାଯ�� େହଲି େସଦିନ ଆମର େସଇ ନୁଆଣିଆଁ ଚାଳ 

ଘେର ଖୁସିର ଲହରୀ େଖଳି ଯାଇଥିଲା। 

 ୟା ଭିତେର ଚାକିରୀ ଜୀବନର େକାଡ଼ିଏ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି ମଁୁ ଗଁା ଘର କି ବାପା, 

ମାଆ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରି ପାରିନି। ଚାକିରୀେର ଜଏନ୍ କରିବା ପେର େମାର 

ଖାଇବା ପିଇବାେର अସୁବିଧା େହବ େବାଲି ବାପା େମା ବାହାଘର କରି େଦଇଥିେଲ ପାଖ 
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ଗଁା ସୁଧାକର ମାେ��+ ଝିअ ପ�ଭା ସହିତ। ତା ପରଠାରୁ ପ�ଭା େକେବ ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ ଇ�ା 

କେରନି କି େମାେତ ବି ଯିବାକୁ ଦିଏନି। ନିଜ ବାପଘରକୁ ବଷ�େର ଦୁଇଥର ଯିବାଟା 

ଧାଯ��। େସ ଚାଳଛପର ଘେର ଚଳି ପାରିବନି େବାଲି ଯୁhି ବି କେର। ଗଁାେର େକାଠାଘର 

କରିବା କଥା ଉେଠଇେଲ କୁେହ େସଠି अଯଥା ପଇସା କାହ[କି ସାରିବ ବରଂ 

ଭୁବେନଶ�ରେର ଜାଗା କିଣି ଘର ଖେs କେଲ ଭଲ। ପିଲାମାେନ ବଡ଼ େହେଲ କଣ ଗଁାେର 

ଯାଇ ରହିେବ? େସଥିପାଇଁ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ପ��ା ସହିତ। ବାପା ଥେର ଆସିଥିେଲ 

େଯ ମଁୁ अଫିସ୍ ରୁ େଫରିବା ପଯ��y अେପxା ନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। କିଛି ଦିନ ପେର 

ଚିଠି ଖେs ପଠାଇ ଥିେଲ େଯ ଛ ଦିନପେର େମାେତ ପ�ଭା ଜେଣଇଲା ସୁନି ବାହାଘର 

େହାଇ ଯାଇଛି, େକଉଁଠି େଗାେଟ େଦାେଭଇ ବର ସହିତ ତାର େଗାେଟ ପିଲା ବି अଛି। 

େମାେତ ବହୁତ ବ�b ଲାଗିଲା ପ��ା ଉପେର ବିରh େହଲି। ନିଜକୁ ଧିକାର କଲି ଏମିତି 

େଗାେଟ ହତଭାଗ� ଭାଇ ମଁୁ  ଭଉଣୀର ବାହାଘର ତ କରି ପାରିଲିନି ତା ବାହାଘରେର 

େଯାଗଦାନ ବି କରି ପାରିଲିନି। 

 ବାପା+ୁ xମା ପ�ାଥ�ନା କରି ଚିଠି େଲଖିଲି। ପେର ଯାଇ ସୁନି ଘରୁ ବୁଲି ଆସିବି 

େବାଲି ଫମ�ାଲିଟି ବି େଦେଖଇଲି । କିk େକେବ ଯାଇ ପାରିଲିନି। 

 ଆଜି ଭୁବେନଶ�ରେର େକାଠା अଛି। କିk ବାପା, େବାଉ+ ପାଇଁ gାନ ନାହ[। ବୁଢ଼ା, 

ବୁଢ଼ୀ ରହିେଲ ପିଲା+ର ପାଠ ପଢ଼ାେର ବ�ାଘାତ େହବ। ପ��ା େଡ�ସ୍ ପିjି ପାରିବନି, ପାଟ� 

ଫଂ±ନ୍ ଆେଟs କରି ପାରିବନି ଇତ�ାଦି। ମଁୁ ବି ସବୁ ଭୁଲି େମ¥ା ଗାରଡ଼ ବନି ଯାଇଛି। 

ଘର େପ�ସର୍ ସା~କୁ अଫିସ୍ ର ଝାେମଲା ମଁୁ େଗାେଟ ପ�କାର ହରଡ଼ ଘଣାେର ପଡ଼ିଛି। େସ 

ଯାହା ବି େହାଇ ଯାଉ େମାେତ ଆଜି ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ େହବ। ଖରାଦିେନ ବାପା ପଦିଆ 
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ସା'y+ ନାତି (ଯିଏ ଆମ अଫିସ୍ େର କାମ କେର) େଫାନ୍ ରୁ େଫାନ୍ କରିଥିେଲ କହୁଥିେଲ 

ଘର ଛପରକୁ ସିଏ ଆଉ ପାରୁନାହାyି। େବାଉର ଦିହ ଭଲ ରହୁନି େତାେତl େଦଖିବାକୁ 

ଝୁରି େହଉଛି ଟିେକ अସkନି? ଆସିେଲ ପିଲାପିଲି+ୁ େନଇକି ଆସିବୁ ମଁୁ ବି ନାତି ନାତୁଣୀ 

+ୁ ଟିେକ ଆଖି ପୁେରଇ େଦଖିବି। ପାକଲା ତାଳ େକେତେବେଳ େକାଉ କଥା କହୁ କହୁ 

କାDି ପେକଇେଲ ବାପା... ମଁୁ ଚsାଳ କିଛି ପଇସା ପେଠଇ େଦଇ ଦାୟିତ�  ମୁh େହାଇ 

ଗଲି।  

 ଏେତସବୁ ଭାବନା ଭିତେର ରାତି ପାଇ ଆସୁଥିଲା। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ଗାେଧାଇ 

ପାେଧାଇ ବାହାରି ପଡିେଲ। ନିେଜ ଚା' ତିଆରି କରି ପିଇେଲ। ପ��ା ଉଠି ପଡ଼ିେଲଣି। 

ପଚାରିେଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏେତ ବଷ�ାେର କୁଆେଡ ବାହାରିଲ? ଆଜି ବୁଧବାର ଭଲ ଖାସି 

ମାଂସ େଦଢ଼ କିେଲା େନଇ ଆସିବ। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ କହିେଲ ତୁେମ ଯାଇ େନଇଆସ ମଁୁ 

ଗଁା’କୁ ଯାଉଛି। ପ��ା କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ କାର୍ ଭିତେର ବସି ସାରିଥିେଲ। 

ପ�ବଳ ବଷ�ାର ବୁକୁ ଚିରି ଦିନ ଦଶଟାେର ଗଁାେର ପହ�ି ଗେଲ େସ। 

 କିk ତା+ ଦୁଆେର ଏେତ ଭିଡ଼ େଦଖି ଡରିଗେଲ ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ। ଗାଡ଼ି ରଖି ଧୀେର 

ଧୀେର ଭିଡ଼କୁ ଆେଡ଼ଇ ଆେଡ଼ଇ ଦୁଆେର ପହ�ି ଯାହା େଦଖିେଲ େସଥିେର େସ ମମ�ାହତ 

େହେଲ। ଉ|ାରକାରୀ ଦଳ ତା+ ବାପାେବାଉ+ୁ ବନ�ା ଆଶ�ୟ gଳୀକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ 

ଉଦ�ମ କରୁଥିେଲ। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ଆଶ�b େହେଲ। େସ ଓଡ� ାଫ୍ ଟିମ୍କୁ େଫରି 

ଯିବାପାଇଁ अନୁେରାଧ କେଲ କହିେଲ ଏେବ ମଁୁ ଆସି ଗଲିଣି ପରିgିତି େଦଖି ଆେମ ବାତ�ା 

ଆଶ�ୟ gଳୀକୁ ଚାଲିଯିବୁ। 

 ପୁअକୁ ପାଖେର ପାଇ ବାପା ମାଆ+ର େଯମିତି ନୂଆ ଜୀବନସଂଚାର େହଲା। 
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ବା|�କ� କୁଆେଡ ଉେଭଇ ଗଲା। ବାପା ବାଡ଼ିରୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଓ ଡ+ େତାଳି ଆଣିେଲ 

େବାଉ ବଡ଼ି, ଶୁଖୁଆ ବାହାର କରି େରାେଷଇ କରିବାକୁ ସଜାଗ େହଉଥିଲା। 

 ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ େଫାନ େଖାଲିେଲ ସକାଳୁ ସୁଇଜ୍ अପ୍ କରି ରଖିଥିେଲ। ପ��ାର ଦଶ 

ବାରଟା ମିସଡ୍ କଲ୍ େହାଇଛି। ସେ~ ସେ~ ପୁଣି େଗାେଟ କଲ୍ ଆସିଲା। େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ 

କରି ପ��ା କିଛି କହିବା ପବୂ�ରୁ ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ କହିେଲ କଣ େହଲା ମଁୁ ଏଇଠି ବାପା 

େବାଉ+ ପାଖେର अଛି, ଆଉ ଛୁଟି ପାଇଁ अପAାୟ ବି କରି େଦଇଛି ଏେବ ମଁୁ ଏଇଠି ରହିବି 

ଆମଘେର। ପ��ା କିଛି ଉ`ର େଦବା ଆଗରୁ େଫାନ୍ କାଟିେଦେଲ। 

 ବହୁତ ଦିନ ପେର ବାପ,ପୁअ ସାଥି େହାଇ େଗାଟିଏ ଥାଳିେର ଖାଇେଲ।ହାତ େଧାଇ 

ସାରି େବାଉର ପଣତ କାନିେର ମୁହଁ େପାଛୁ େପାଛୁ େଛାଟ ପିଲା ପରି େଭା େଭା େହାଇ 

କାDି ପେକଇେଲ ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ। ବାପ, ମାଆ ବି କାDୁଥିେଲ ଏ ଲୁହ ଦୁଃଖର ନଥିଲା 

ଥିଲା ଆନDର। 

 ବଷ�ା ସ ୂ"� ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବନ�ା ଆଶ+ା ବି ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ପୁअକୁ 

ଚାକିରୀ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାପା କହିେଲ। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ କହିେଲ େଯ େସ ଏେବ  

ଛୁଟିେର अଛyି। େବାଉ ତ ଚେଢ଼ଇ େପଟ କଥା ବୁଝିବା େଲାକ େସ କହିଲା  ଆେର ପ��ା 

ଏକୁଟିଆ ଛୁଆ ଦିଟା+ୁ େନଇ ହଇରାଣ େହଉଥିବ ତୁ ଏେବ ଯା। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ହସି ହସି 

କହୁଥିେଲ େବାଉ ଛୁଆ ପରା ବଡ଼ େହାଇ ଗେଲଣି କେଲଜ୍ େର ପଢିେଲଣି ଆଉ ପ��ା 

କାହ[କି ହଇରାଣ େହବ ? 

 ଏମିତି ଭିତେର ସାତ ଆଠ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା । ରାତ�  େଭାଜନ କଲାେବେଳ 

େବାଉ କହିଲା ଆେର ଆମକୁ ଟିେକ ପୁରୀ େନଇ ଯାଆk ନି ?ଜଗନr ାଥ ଦଶ�ନ କରିବାକୁ 
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ମନ ଡାକୁଛି। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ଜାଣି ପାରୁଥିେଲ େବାଉ ବାଆଁେରଇ କି ଭୁବେନଶ�ର  ଯିବା 

କଥା ହ[ କହୁଛି। େସ କହିେଲ େହଉ କାଲିକୁ ବାହାର ଯିବା। ଆଜି ରାତି େବଶୀ େହଲାଣି 

େଶାଇପଡ଼। ସକାଳୁ ସକାଳୁ  େମଲା ଘର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିଲା। ସମେb ଉଠି 

ପଡ଼ିେଲ। ବାପା ଦାs କବାଟ ଫିଟାଇ େଦଖିେଲ ଦୁଆେର େବାହୂ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ ତିନିେହଁ 

େଦାଷକାରୀ ଭଳି ଠିଆ େହାଇଛyି। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ଆ�ଯ�� େର ପଚାରିେଲ ଆେର 

ତୁେମ ? ପ��ା କହିେଲ ବାପା େବାଉ+ ଆଶୀବ�ାଦ କଣ ଏକା ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ 

ନାହ[ ? 

 େବାଉ ପୁअକୁ ଆଡ଼ କରିେଦଇ  େବାହୂକୁ  ଘରକୁ ପାେଛାଟି େନେଲ। େସେତ େବଳକୁ 

ପୁअ, ଝିअ ଦୁେହଁ େଜେଜ +ୁ କୁେ¥ଇ କି େସଲ୍ ଫି େନଉଥିେଲ ।ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ ବଡ଼ 

ପାଟିେର କହୁଥିେଲ େବାଉ ତୁ ପରା ପୁରୀ ଯିବୁ ଜଗନr ାଥ ଦଶ�ନ କରିବାକୁ ? େବାଉ 

କହିେଲ ପୁରୀ ଆଉ କଣ ଯିବି !!  ଏଇଠି ତ େମାର ଜଗନr ାଥ ଦଶ�ନ େହାଇଗଲା । 

ସମେb ଏକାେବେଳ ହସି ଉଠିେଲ...। ପ�ହଲA ାଦ ବାବୁ + ପରିବାର ପରିପ"ୂ�  

ଲାଗୁଥିଲା ...... 
 

 

 

 

 

ବDନା ନାୟକ 

ଭୁବେନଶ�ର,େଖା|�ା 
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ସୀତାରାମ ଦାସ 

ନୂତନ ସେୂଯ��ାଦୟନୂତନ ସେୂଯ��ାଦୟନୂତନ ସେୂଯ��ାଦୟନୂତନ ସେୂଯ��ାଦୟ    
 େଢର୍ ବଷ� ପେର େମେସtରେର ନିତୁର େମେସଜ େଦଖି ନିେଲଶର 
ଆ�ଯ��ର ସୀମା ରହିଲା ନାହ[। େସ ଏେତ ସହଜେର ଏସବୁକୁ ବିଶ�ାସ କରି ପାରୁ 
ନ ଥିଲା। ସତେର କଣ ନିତୁ ଆଜି ବି ତାକୁ ବିଶ�ାସ କେର? ଏେତ ପେର ବି, େସ 
କଣ ତା ସହିତ ସ କ� ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆଜି ବି କଣ େସ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? 
ମନେର ତାର अେନକ अସମାହିତ ପ�ଶrପୁt। ସମଗ� ଶରୀରେର େଖଳି ଯାଇଥିଲା 
ଏକ   अଜଣା ପୁଲକ। ଆନDେର अଧିର େହାଇ ଯିବା ସହ, େସ ମେନପକାଉ 
ଥିଲା, अତୀତର େସହି अଭୁଲା କାହାଣୀକୁ... 

 େଯୗବନର ପ�ଥମ ପାହାଚେର ନିତୁକୁ ନିଜର କରିବାେର, େସ ସଫଳ 
େହାଇଥିଲା। ନିେଲଶ େଦଖିବାକୁ ଶାy, ସରଳ ଓ ସୁଦଶ�ନ। େମଧାବୀ ଛାତ�  
େହାଇଥିବାରୁ ସମେb ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କରୁଥିେଲ। ପାଖ ପେଡାଶୀ େହାଇ 
ଥିବାରୁ ନିତୁ ଘରକୁ ତାର अବାଧ� ପ�େଵଶର अଧିକାର ଥିଲା। ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ 
େସ ତାକୁ  अେନକ େପ�ମ ପତ�  େଦଉଥିଲା। େକେତ େକେତ ଭିନr  ଭିନr  ନଁାେର 
ସେ�ାଧନ କରି େସ ଚିଠି ସବୁ େଲଖୁଥିଲା। ଚିଠିେର ନିତୁ ବଦଳେର େସ 
େଲଖୁଥିଲା, "अଳପା, अଳି, अଲିअଳି"। ପୁଣି େକେବ େକେବ େଲଖୁ ଥିଲା, "ପି�ୟା, 
େପ�ୟସୀ, ପି�ୟତମା"। ଆଉ େକେବ େଲଖୁ ଥିଲା, "अtଳି, ସ�ପrା, ତାନିଆ, 
ଯସG ୀନ"। अେନକ ଥର ରhେର ବି େସ अେନକ ଚିଠି େଲଖି େଦଇଛି।  

 ଆଜିକାଲି କିେଶାରୀ ନିତୁର ମନ ପ�ାଣେର େକବଳ ନିେଲଶ ହ[ ନିେଲଶ। 
ନିେଲଶ ପାଇଁ ତା ମନେର ଥିଲା अସୁମାରୀ ଆଶା, ହଜାର ହଜାର ସ�ପr। ନିେଲଶର 
ଉପgିତି ତାକୁ େଦଉ ଥିଲା, अେହତୁକ ଆନD। ତାର ସାମାନ� ସାନିr ଧ� ଶରତର 
େଜାସrାବିେଧୗତ ରାଜନୀର ଶିତଳତା ଭରି େଦଉଥିଲା ତାର ମନ ପ�ାଣେର। 
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ପି�ୟତମର ମିଠା ମିଠା କଥାେର ତାର ହୃଦୟେର େହଉଥିଲା ମଧୁଧାରା ବଷ�ା। ଜୀବନର ପ�େତ�କଟି 
ସକାଳ ତା ପାଇଁ େହଉଥିଲା, ସୁଖମୟ ମଧୁମୟ ଏବଂ ପ�େତ�କ ରାତି ରଜନୀଗjାର ସୁଗjେର 
ସୁଗjିତ। ଦିନ ସବୁ ଖୁବ୍ େଛାଟ ଲାଗୁଥିଲା ଉଭୟ+ୁ। 

 ଏହା ଭିତେର ବିତି ଗଲାଣି अେନକ ଋତୁ। ଆଜିକାଲି ନିେଲଶର ହାବ ଭାବେର अେନକ 
ପରିବ �̀ନ। ପାଗଳ େପ�ମିକ ଆଜି ସାଜିଛି କ� }ର କାମୁକ। ଆଜିକାଲି ତାର େପ�ମେର ପ�ଣୟର ସ~ୀତ 
ବଦଳେର ଭାସି ଆସୁଛି ଆଦିମ ତୃ�ା। ମନ ଜିଣି ସାରିଲା ପେର େଦହକୁ ଜିତି ଯିବା ପାଇଁ ବାର�ାର 
ପ�ୟାସ। अjକାରର କଳା ଓଢଣୀ ତେଳ ହଜି ଯିବା ପାଇଁ ନିରyର ନିେବଦନ। ମନ କବାଟ େଖାଲି 
ସାରିବା ପେର େଦହ େଦଉଳେର ପଜୂକଟିଏ ସାଜିବାକୁ େସ ପାଗଳ। ଦିବାରାତ�  ଶରୀର ରୂପକ 
ଆଟଲା ିକର ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ�େର ନୀଳ ତିମି ସାଜି ଶିକାର କରିବାର ଦୁଃସାହସ। ତାର କାମନା 
ରୂପକ ବାରିଧାରେର େପ�ମିକାର େଯୗବନକୁ େଚରାପୁtି ଭଳି ଭିେଜଇ େଦବାକୁ େସ अହରହ 
ବ�ାକୁଳିତ। କିk ଏସବୁ େସ ଏେତ ସତକ�ତାର ସହ କେର, ନିତୁ ତାର ପ�କୃତ ଉେ·ଶ� ଜାଣି 
ପାେରନି।  

 ନିେଲଶ  अେନକ ଥର ଆବାହନ କେର, ଆଦମ୍ ଓ ଇଭ୍ ସାଜି ସୁଖ ସାଉଁଟିବାକୁ। କିk ନିତୁ 
ହିମାଳୟ ଭଳି gିର ଏବଂ gିତପ��। େଦୖହିକ କି�ୟାରୁ େସ अେନକ ଦୂରେର। େସ ପ�ଶr କେର, େପ�ମ 
କଣ େକବଳ େଦହ ସବ�ସ�? େପ�ମ ସତ� ଶିବ ସୁDର। ଆମକୁ ମନର ଚ�ଳତାକୁ ଦୂର କରି gିରତା ଓ 
ଏକାଗ�ତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡିବ। େପ�ମ अଜର अମର। େସ କୁେହ, "ମଁୁ ଇDି�ୟର ବଶବ �̀ୀ େହାଇ 
ଲ�ା ଆଉ କଳ+କୁ ମୁେsଇ ପାରିବନି"।  

 ନିେଲଶର ସବୁ େଚ�ା ବିଫଳ ହୁଏ। ଏେବ େସ ଇ�ା କେର, ନିତୁ ପାଖରୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ 
ଦୂେରଇ ଯିବାକୁ। अେପxା ଥାଏ େକବଳ େଗାେଟ ସୁେଯାଗ ପାଇଁ। ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ�େର େକୗଣସି 
ଏକ ଘଟଣାକୁ େନଇ ସାମାନ� ଉେ`ଜନା ଓ କଳହ ସୃ�ି ହୁଏ। ଏହି ସୁେଯାଗକୁ अª କରି ନିେଲଶ ନିତୁ 
ସହ ସବୁ ସ କ� କାଟି ଦୂେରଇ ଯାଏ। େଫାନର ସିମ କାଡ� ବD କରି ଦିଏ। ଯଦି ବି େକେବ ନିତୁ ତା 
ସାମrାକୁ ଆେସ, େସ ବାଟ କାଟି अନ� ଦିଗେର ଚାଲିଯାଏ। 
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 ନିେଲଶ ପରିବ �̀ନେର ନିତୁ ବହୁତ କ� ପାଏ। अେନକ ଥର େଚ�ା କେର ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା 
କରି ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କିk ସ�ାଥ�ପର ନିେଲଶ େସ ସୁେଯାଗ ଦିଏ ନାହ[।  

 ପ�ଥମ େପ�ମର ପହିଲି ଫୁଲଟି ଫୁଟିବା ଆଗରୁ अେବଳେର ଏମିତି ଝରିଯିବ, ନିତୁ େକେବ ସ�ପrେର 
ଭାବି ନ ଥିଲା। ସାମାନ� କଳହ ଦୁଇ େପ�ମୀ ଯୁଗଳ+ ଭିତେର େମଘନାଦ ପାେଚରେଟ େହାଇ ଠିଆ 
େହବ! ଏେତ ସୁDର ସ କ�କୁ ବି�ିନr  କରି ଖିନଭିନ କରିେଦବ! େପ�ମ ବିନା ନିତୁର ଜୀବନ ଏେବ 
ବିବ"� ଓ ବିେଭଷିକାମୟ। ଭାଗ� ଆଜି ତା ସହ ଛାଇ ଆଲୁअ ଲୁଚୁକାଳି େଖଳ େଖେଳ। ସୁଖ ତାର 
ସାତ ସପନ ଭଳି ହଜିଯାଏ ନୀଳ ଆକାଶର ନୀଳିମା ଭିତେର। ସବୁ ପେର ବି ତାର ବିଶ�ାସ, ନିେଲଶ 
ନି�ୟ େଫରିେବ। ନିେଲଶର ଯିବା ଆସିବା ବାଟକୁ େସ ଚାତକ ଭଳି ଚାହ[ ରହିଥାଏ, ଦୁଇ ପଦ କଥା 
େହବା ପାଇଁ। ତାକୁ ପାଖରୁ େଭଟିବାର ସୁେଯାଗ େକେବ ପାଏ ନି। ଯଦି ବି େକେବ ସାମrା ସାମିr ହୁଏ, 
ନିେଲଶ ବାଟ କାଟି ଚାଲିଯାଏ। अେନକ ଥର ନିତୁ ନିେଲଶକୁ ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଦଖି ଦୂରରୁ ହାତ ଠାରି 
ଡାେକ କିk ନିେଲଶ अନ� ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଦିଏ। 

 ଏେବ ନିେଲଶ ଏକ ପ�ତି-ିତ କ ାନୀେର କମ�ଚାରୀ। अେନକ ଝିअ+ ସହ ତାର अେବୖଧ 
ସ କ�। େଚେହରା ସବୁେବେଳ ବ�hିତ�ର ମାପକାଠି ନୁେହଁ। ସରଳ ସୁDର େଚେହରା ଭିତେର 
ହଳାହଳ ବିଷ େଯ ଭରି େହାଇ ରହିଥାଏ, ନିେଲଶ ତାର ଉଦାହରଣ। 

 ଆଜି ନିତୁର େମେସଜ େଦଖି େସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା, "ଏ ନିେଲଶର अେନକ ରୂପ अେନକ 
ର~। କାହା ପାଇଁ େସ ସ�ପr ତ କାହା ପାଇଁ େସ ମରୀଚିକା। ତେମ କଣ ଏେତ ସହଜେର ତାକୁ ହାତ 
ପାହାyାେର ପାଇ ପାରିବ।" ତା ମନେର ଥିଲା ଖାଲି ଛଳନାର अ)ହାସ�। େସ ନିତୁର s.m.s ର େଛାଟ 
ଉ`ର ରଖିଲା,  

 ନିେଲଶ-- sorry ନିତୁ, ସମୟ ଏବଂ ପରିgିତି ଆମକୁ ଆଜି अଲଗା କରି େଦଇଛି। ଯାହା ସବୁ 
େହବାର ଥିଲା େହାଇ ଗଲା କିk ଏେବ ଆେମ ଭଲ ବjୁ େହାଇ ରହି ପାରିବା। 

 ନିତୁ-- େପ�ମିକା ଟିଏ କଣ ବjୁ ନୁେହଁ। ମଁୁ ଚାେହଁ ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ସାଥି େହାଇ ରହିବି। 
ସାମାନ� କଥାେର ତୁେମ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଗଲ ଏେତ ସହଜେର। ଏେତ ବଡ଼ ଛଳନା କିପରି କରି ପାରିଲ 
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େମା ସହ। 

 ନିେଲଶ-- ସମେb ପରିgିତିର ଦାସ। ମଁୁ ନିରୂପାୟ ଥିଲି, ନିତୁ। ସବୁ ପେର ବି, ତେମ ବି େକାଉ 
ମେତ ବିଶ�ାସ କର କି? ତମର କଣ େମା ଉପେର ଭରଷା अଛି ନା େସଦିନର ଭଲ ପାଇବା? 

 ନିତୁ- ତେମ ଏ କଥା କହି ପାରୁଛ। ଟିକିଏ କଥାେର ମୁହଁ େଫରାଇ େଦଇ ଗଲ େଯ ଗଲ। 
େକେବ ଥେର ଭାବିଛ, ତୁେମ ଗଲା ପେର ମଁୁ େକମିତି ବ�ିଛି। ଆଖିରୁ େକେତ ଲୁହ ଝରାଇଛି। କୁହୁଡି 
କାକରର େମଘୁଆ ଆକାଶ ତେଳ ତୁମକୁ େଖାଜି େଖାଜି େକେତ ଥର ବାଟବଣା େହାଇଛି। େକେତ ରାତି 
ଉଜାଗରେର କାଟିଛି। 

 ଏେବ କିଛିଦିନ େହବ ଉଭୟ ଖୁସି ଥିେଲ। ନିେଲଶ' ଛଳନା ର ଜାଲ ବିେଛଇ ବିେଛଇ ଚାଲୁଥିବା 
େବେଳ ନିତୁ ସୁDର ସ�ପrକୁ ସାକାର କରିବାର ନିଶାେର ମସଗୁଲ ଥିଲା।ଦିେନ ବିଳମି�ତ ରାତିେର 
ନିେଲଶର େଗାେଟ େମେସଜ ନିତୁର ସବୁ ସ�ପr, ସବୁ ଆଶା ଭରଷାକୁ ଭା~ି ଚୁରମାର କରିେଦଲା। 
ନିତୁକୁ େସ ମାଗିଥିଲା କିଛି ଆପ`ିଜନକ ଫେଟା। େସ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଝିନ ବª ତଳର କମନୀୟ 
କାୟା। ଆଉ ବାଥରୁମର କିଛି ଜୀବy ମୁହୂ �̀।  

 ନିତୁ କାଳ ବିଳ� ନ କରି ଉ`ର ରଖିଲା, ତୁମ ଭଳି ଜେଣ अଭଦ� , ନ� ଚରିତ�  ଓ କାମୁକ 
ମଣିଷକୁ ଚିହିr ବାକୁ େମାର ଆଉ ବାକି ନାହ[। ତୁମ ଭଳି ଜେଣ ବାେଜ ଚରିତ� ର ମଣିଷକୁ ଭଲ 
ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି ମେତ ନିଜ ଉପେର ଘୃଣା ଆସୁଛି। ମଣିଷ ରୂପେର ତେମ ଜେଣ ରାxସ। 
େଦହେଭାଗର ଲାଳସା ତୁମକୁ अବିେବକି ଓ ନିଲ�A ଜ କରିେଦଇଛି। ମଁୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନିେଲଶ େକେବଠୁ 
ମରି ଯାଇଛି। 

 ନିତୁ ଆଖିକୁ ଆଜି ନିଦ ନ ଥିଲା। େଯଉଁ ସ�ପrକୁ ପାଇବାକୁ େସ अେନକ ରାତି ଉଜାଗରେର 
କାଟିଥିଲା ତାହା ଆଜି ମାୟା ମହଲ ଭଳି ମୁହୂ �̀କେର ମିଳାଇ ଗଲା। ଆଜି ତାର ବହୁତ ମେନ ପଡୁଥିଲା 
अଫିସର ସହକମ�ୀ ଶୁଭ� ାଂଶୁ+ କଥା। ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରୀ କଲା େବେଳ, अଫିସ କାମେର େସ େକେତ 
ସାହାଯ� ସହେଯାଗ କରିଛyି। େକେବ ବି ମୁହଁକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହ[ ନାହଁାyି। ସବୁେବେଳ ହସ ଖୁସିର 
ପରିତୃ� ଓ ପରିପ"ୂ� ମଣିଷଟିଏ। ମାପଚୁପ କଥା। ପୁରା अଫିସେର େସ ଥିେଲ, ନିତୁର अତି अyର~ 
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ବjୁ। କିk େଯଉଁ ଦିନ େସ ନିତୁକୁ େପ�ାେପାଜ କେଲ, େସେବ ଠୁ ନିତୁ ତା+ ଠୁ ଦୁେରଇ ରୁେହ। 
अବଶ� େସଥିପାଇଁ େସ ଥେର ଦୁଇ ଥର xମା ମାଗି େନଇଛyି କିk ନିତୁ ଆଉ ସହଜ େହାଇ ପାେରନି 
ତା+ ପାଖେର। 

 େଡାର େବଲ୍ ବାର�ାର ବାଜିବାରୁ ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିେର ଶୁଭ� ାଂଶୁ କବାଟ େଖାଲି େଦଖିେଲ, 
ସାମrାେର ନିତୁ ଛିଡା େହାଇଛି। ଏେତ ସକାଳୁ ନିତୁକୁ େଦଖି େସ ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଚାରିେଲ, ତୁମର 
ସବୁ ଭଲ ତ। ଏେତ ସକାଳୁ ଏଠି? ତା+ କ¦ ସ�ରେର ଥିଲା अେହତୁକ ଉ�¦ା। ଖୁଵ୍ ବ�b ଆଉ 
ବିବ�ତ େସ। 

 ନିତୁ ଶୁଭ� ାଂଶୁର ଆଖିେର ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲା, "େଗାେଟ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି।" 

 ଶୁଭ� ାଂଶୁ -- କଣ? ଏେତ ସକାଳୁ େକାଡିଏ କିେଲାମିଟର ଗାଡି ଚଳାଇ ଆସିଛ, େଫାନ କରି 
ପାରିଥାy।  

 ନିତୁ--ତୁମ େଫାନ ସି�ଚ୍ अଫ ତ, େତଣୁ ବାଧ� େହାଇ ଆସିଲି। ଲଭୁ� ଶୁଭ� ାଂଶୁ । ଉଇଲ ୟୁ 
େମରି ମି। 

 ଶୁଭ� ାଂଶୁ -- अଫ୍ େକାସ�। ଏହା ତ େମା ପାଇଁ େସୗଭାଗ�। ତୁମକୁ ପାଇ ପାରିେଲ େମା ଜୀବନ 
ସ�ପrମୟ, ର~ମୟ େହାଇ ଉଠିବ। ଜୀବନର ସବୁ अଵେଶାଷ େମ ିଯିବ। 

 ନିତୁ-- କିk ନିଜ ବିଷୟେର େମାର କିଛି କହିବାର ଥିଲା। 

 କିk ଶୁଭ� ାଂଶୁ ନିତୁକୁ େକାେଳଇ େନଇ କହିେଲ, "ନିେଲଶ କଥା ତ? କିଛି ବଷ� ପେୂବ� ଆେମ 
ଏକାଠି କିଛି ଦିନ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତାଠୁ ତୁମ ବିଷୟେର ମଁୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଛି। େସଦିନଠୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲ 
ପାଇ ବସିଛି। ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ସୁନା େକେବ ବି ତାର ଚମକ ହେରଇବ ନି"। ନିତୁ ଶୁଭ� ାଂଶୁର ହାତକୁ 
ପାପୁଲିେର ଧରି ଭାବୁଥିଲା, "ପ�ଥମ େପ�ମ େବାେଧ ସବୁେବେଳ ଭୁଲ ଜାଗାେର ହୁଏ ଆଉ ତୁମକୁ ଭଲ 
ଲାଗୁଥିବା ମଣିଷ अେପxା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ହ[ ଉପଯୁh ଜୀବନ ସାଥି।" 

 ସାନମେୂଳଇ, କଟକ। େମା : ୮୪୬୯୨୩୭୧୭୨ 
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ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ 

ବାହାଘରବାହାଘରବାହାଘରବାହାଘର    
 ବାହାଘରକୁ େନଇ ବାପାମା' ଚିyାେର। େକମିତି େହେବନି କି? 

େଗାଟାଏ େବାଲି ପୁअ ତା+ର। େଯଉଁଦିନ ଘେର କିଛି ନ ଜେଣଇ 

େଗାେଟ अଜାତିଆ ଝିअକୁ ସହରରୁ େନଇ ପହ�ିଲା ଗଁାଗsା 

ସାହିପଡିଶାେର େଲାେକ େକେତ କଣ କହିଗେଲ। କାହା ପାଟିେର କଣ 

ବାଡବତା अଛି ସବୁକୁ େସମିତି ମୁsପାତି ସହିଗେଲ ରଘୁ ଆଉ ତା ªୀ 

ସୁରମା। େହେଲ ଦଇବ ସାହା େହଲାନି େବାେଧ अଦିନିଆ ଝଡପରି 

ଦୁହ[+ର ସଂପ�କ अଦିନେର ମିେଳଇଗଲା ଯାହାର ପ�ଭାବେର ଶାରିରୀକ 

ମାନସିକbରେର ପରୂା ଭା~ିପଡିଲା େସୗରଭ। 

 େଜେଜବାପା+ अମଳରୁ ପଡିଥିବା ଜମି ସରକାରୀ ଜିମାେର 

ଯିବାରୁ େମାଟା अ+ର ପେୂଳଟ+ା ପାଇଗେଲ ଯାହା େରାଜଗାରକୁ 

େଖାରାକ େଯାଗାଇଲା। ଫଳେର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ କିଣି 

ତାକୁ େଦଖାଶୁଣାର ଭାର େଦଇେଦେଲ େହେଲ କିଛି ଫରକ େହଲାନି 

ତାର ଉଦାସଭାବନାେର। 

 େଶଷେର ବାହାଘର ହ[ େଗାଟିଏ ମାଧ�ମ ମନକୁ ପରିବ �̀ନ 

କରିବାର େବାଲି ଭାବି ବjୁବାjବ ଚିହr ାଜଣା େଲାକ+ ଜରିଆେର ଝିअ 

େଦଖା ଆର� କରିେଦେଲ। େସୗରଭ ସଫାସଫା ଶୁେଣଇେଦଲା େସ 
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ଝିअ େଦଖିବାକୁ ଯିବନି, ଭାଗ�େର ତ ତାର ପସD ନାହ[ ତମରି ପସDେର େସ 

ଖୁସି।େଗାଟିଏ କି ଦିଟା ନୁେହଁ ପରୂା ଦଶଘର।ପୁअଝିअ େଦଖାଠୁ ପସD ନାପସD ଏପରିକି 

େଭାଜିଭାତ ପଯ��y ଯାଇ ମଧ� ବାହାଘର ଭା~ିଯିବାର କାରଣଟା େଖାଜି ପାଉନାହାyି 

ସ�ାମୀªୀ ଦିଜଣ।ବିବାହେମଳକ ନା ସାହିପଡିଶାର ଗୁ�ମ�ଣାକୁ େନଇ......। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସେରାଜ କୁମାର ସାହୁ 

ଆଠଗଡ, କଟକ 

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪ 
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ମୀନାxୀ ଦାସ 

अପରିଚିତାअପରିଚିତାअପରିଚିତାअପରିଚିତା    
 ଏ ଗୁଡ଼ି େସ ଚାଉଳ େବାରାଟା େମା 9ୁଟି ଉପରକୁ େଟକିେଦଲୁ,  

ବୟସ େହଲାଣି ଆଉ ଏସବୁ ହବନି େମା ଦ�ାରା 

 ଗୁଡ଼ି ହସିେଦଇ କହିଲା କଣ ବାବୁ ଏେବ ତ ତମକୁ େଦଖିେଲ କ�ା 

େଟାକି େଗାଡ଼ା ଗଳିଯିେବ ବୁଢା େକେବ େହଲ େଯ.. ନିअ ତୁମ ଚାଉଳ 

ବbା ଆଉ ଏ ରାସନ ବାଗ ବି.. ମା େତେଣ ଘେର अେପxା କରିଥିେବ... 

ମିଶ� ବାବୁ କହିେଲ, କିେର ତୁ ଯିବୁନି କି େତାର ଘେର େକହି अେପxା 

କରିନଥାyି କି.. ବାବୁ ଆମର ଗରିବ େଲାକ ମଜୁରୀ େନଇକି ଗେଲ 

ଘେର ଭାତ ହାsି ବେସ େମାର ଘର କହିେଲ େମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ମଁୁ,  

କିଏ अେପxା କରିବ ଆଉ ଆଉ େତା ବୟସ ତ େହଲାଣି ବାହା ସାହା 

େହଇନୁ କିଆଁ? ବାହା େହଇଯା େତା ବୁଢ଼ୀ ମା ମୁsରୁ େଗାଟିଏ େବାଝ 

ଯିବ ତୁ ବି ଖୁସିେର ରହିବୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୁଡ଼ି ଓଠ ଚାପି ହସିେଦଲା 

କିk ଏ େସ ଝିअ+ର ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଲାେଜଇ ଯିବାର ହସ ନଥିଲା 

ଏ ଥିଲା अଟହାସ�ର ଝଲକ 

 ମଁୁ ଗାଡ଼ିେର ଘରକୁ ଆସିଲି ସିନା ତା ଝାଳ ଝାଳ ମୁହଁେର େସ 

ହସଟା େମା ମନେର ପ�ଶr ଉËନr  କରୁଥିଲା ଲାଗିଲା େଯମିତି ତା ପାଇଁ 

କିଛି କରyି କି ମଁୁ, ଆଜି ନୁେହଁ ଦୀଘ� ୧୫ବଷ� େହଲାଣି େସ େଦାକାନରୁ 
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ଆମର ରାସନ ପାଣି ଆେସ େସେବଠୁ ଏ ଝିअକୁ େଦଖିଛି େଛାଟ କଢିରୁ ଫୁଲ ହବାର େସ 

ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ଝିअଟିଏ, ଏ ଶ+ରବାବୁ ତା+ ଗଁାରୁ େନଇକି ଆସିଥିେଲ େସେବଠୁ ଏ ଝିअ 

ଏଠି ଖଟଣି କାହ[େର କଣ େହେଲବି ସବୁ ଗରାଖ+ ମୁହଁେର ମଜା କଥା କହି ହସ ଫୁଟାଏ 

ଝିअଟି ଭାବିଲି କାଲି େସ ଆମ अଫିସର େସ ଟହଲିଆ େଗାପାଳକୁ ଆରି ସା~େର 

ବାହାଘର କେଲ ଠିକ ହବ ସକାଳୁ ଉଠି ମିଶ� ବାବୁ ପହଂଚି ଗେଲ ଏ ଗୁଡ଼ି କାଲି େଗାଟିଏ 

କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, କହୁନ ବାବୁ, ଆେର ତୁ ବାହାେହଇଯା େତା ଲାଗି େମା ନଜରେର 

େଗାଟିଏ ଭଲ ପିଲା अଛି ଆମରି अଫିସେର ତୁ ରାଜି ଯଦି ମୁ କଥା ପେକଇବି େହେଲ 

ବାବୁ ତେମ େମା ପାଇଁ? ଆେର େଛାଟ େବଳୁ ତେତ େଦଖି ଆସୁଛି ଝିअ ଭଳି ତୁ େମା 

ପାଇଁ େକହି ତ ନାହାyି େତାର ମଁୁ େତା ମାଲିକ ସା~େର କଥା େହଇଯାଉଛି ନା ବାବୁ 

େସମିତି କରନା ଗୁଡ଼ି ଚି�ାର କଲା ମିଶ� ବାବୁ କହିେଲ େତା ମାଲିକ ସିଏ ତାକୁ କହିବିନି 

କାହାକୁ କହିବି ଏ ବାବୁ ମଁୁ ବାହା େହବିନି ତୁ ଯା ଏଠୁ ଗଲୁ ଗୁଡ଼ି ଆଖିେର ଲୁହ 

େଯମିତି ମିଶ� ବାବୁ+ କଥା ତାକୁ अେନକ କ� େଦଇଛି େହେଲ ବାହା ହବା ସବୁ ଝିअ+ 

ସ�ପr ଏଥିେର ଲୁହର ପ�ଶr କଉଠି ଉଠିଲା ମିଶ� ବାବୁ ଚାଲିଗେଲ ଗୁଡ଼ି େସମିତି କାDୁଥାଏ 

େସପଟୁ ଡାକ ଆସିଲା ଆଜି କାମ ହବନି କି ତା ସା~େର କିଛି अସଭ� ଭାଷା ଯାହା ଗୁଡ଼ିର 

ଶୁଣିବା अଭ�ାସ େହଇଗଲାଣି ମିଶ�ବାବୁ ପୁଣି ଆସିେଲ ପ�ତିଦିନ ସୁଜି ଲୁଣ अଟା ଏମିତି 

अେନକ ବାହାନାେର େସ ଆସୁଥିେଲ ହଟାତ ଦିେନ ଗୁଡ଼ି ନିଜ ଆଡୁ ପ�ଶr କଲା ଏ 

ବାବୁ େତାର ଏେତ ଦରଦ କିଆଁ ମଁୁ ବାହା େହଲି ନ େହଲି େତାର ଏେତ ଦରଦ କାଇଁ େତା 

ଉେ·ଶ� କଣ? ଗୁଡ଼ିର ଆଖିେର ଆଜି େକ� ାଧ ଥିଲା େଯମିତି ମଁୁ କିଛି ପାପ କରିେଦଇଛି 

ଆେର େମା ଉେ·ଶ� କଣ? ତେତ ବାହା କରିବାକୁ ଇ�ା ତୁ ଲୁଚାଉ ଥିବା କ�ର 
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ଉପଶମ, େହେଲ ଏ ଦୁନିଆ ଲୁକ େଦଖି अଣେଦଖା କରୁଥିବା ଲୁହକୁ ତୁ କିଆଁ ନିଜର କରୁଛୁ 

େତା ସ�ାଥ� କଣ? ମଁୁ ଉ`ର େଦଲି ସ�ାଥ� ପର ଏ ଦୁନିଆ ନୁେହଁ ଏ ଦୁନିଆେର ଥିବା କିଛି 

ମଣିଷ ସବୁ ନୁେହଁ ହଉ େତା ଭଲ ପାଇଁ ଭାବିଲି ତୁ ମେତ ହ[ ସେDହ କଲୁ ମଁୁ ଚାଲି 

ଯିବା ଠିକ ହବ  ତୁ େମା ଝିअ ଭଳି େମା କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ହଉ ମା ଆସୁଛି ଗୁଡ଼ି 

କିଛି ସମୟ gିର ରହି ଉ`ର େଦଲା ଏ ବାବୁ ଶୁଣ, େମାର ଭୁଲ େହଇଯାଇଛି ତେତ ଭୁଲ 

ବୁଝିଲି େହେଲ କଣ କରିବି ବାବୁ, ଏ ଦୁନିଆଟା ମେତ ସଖି କେ¥ଇ ସେଜଇ େଦଇଛି 

ଯାହା ହାତକୁ ଗଲି େସ େଖଳନା ଭାବି େଖଳି ଚାଲିଲା େତଣୁ ମନ ଭିତେର ଏ ଦୁନିଆ 

ଲାଗି େମାର अବିଶ�ାସ ଆସିଗଲା ଝିअ ଡାକିଲୁ େଯେବ ତୁ େମା ବାପା ହବୁ, େହେଲ ତୁ 

ଯଉ ବାହା କଥା କହୁଚୁ େସଟା େମା ଭାଗ�େର ନାହ[ ବାବୁ 

 ମିଶ� ବାବୁ ଉ`ର େଦେଲ େହେଲ କଣ ପାଇଁ ଝିअଟା ତୁ ବାହା େହଇ ଘର ସଂସାର 

କରିବୁ अସୁବିଧା କଣ,  େତା ମାଲିକ ସା~େର ମଁୁ କଥା େହବି 

 ଏ ବାବୁ େସ ରାxସଟାକୁ କିଛି କହନା େସ ତ ମହାକାଳ ଫଳ ବାହାରୁ ଦୁନିଆ ତା 

ସୁDର ରୂପ େଦଖିଛି ଭିତରୁ ମଁୁ ତା କଦଯ�� ରୂପକୁ ଗଁାରୁ େନଇ ଆସିଲା ଝିअ କରି ଭଲ 

ମD ସବୁ ଦବ େକେତ ଆଶା ନ ବାjିଲା ମନେର ମଁୁ ଗାଉଁଲି ମଫସଲ ଝିअ େପଟର 

େଭାକ େମ ାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି ଏ ସହରକୁ େହେଲ ବାବୁ ଏଠି େମାର ନୂଆ 

ପରିଚୟ ସୃ�ି େହଲା କିଛି ଦିନ କାମ ପେର ଏ ମାଲିକ େମା େଦହଟାକୁ େମା େପଟ ମୁଲ 

େଦଇ କିଣି େନଲା, ଖାଲି େସତିକି ନୁେହଁ ପ�ତିଦିନ ରାତିେର ଏ ଶରୀରଟା େସ େଭଟିଦିଏ ତା 

ସା~ ସାଥି ମାନ+ୁ अଇଁଠା େହଇ ଯାଇଥିବା ଏ ଶରୀର କାହାକୁ େଭାଗ ଲାଗି ପାରିବିନି 

ବାବୁ ମଁୁ ତ ଏେବ ନିଜ ପରିଚୟ େଖାଜିବାକୁ ଏ अjାର ମୁଲକଭିତେର ଛାଟି ପିଟି ହଉଛି 
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 ମଁୁ କଣ ଆଉ କାହାକୁ ପରିଚୟ େଦବି? ମଁୁ ନିେଜ ବୁଝି ପାରୁନି ମଁୁ କାହାର ରxିତା, ନା 

େବସିଆ ନା ªୀ ନା କୁଆଁରୀ କନ�ା? ତେତ ଭରସା କରି ଏ ମନ କଥା କହିଲି ବାବୁ ତୁ ବି 

େସ ରାxସଟା ଭଳି େମା ଭରସା ଭା~ି ଦବୁନି େତା? ଏ अଭାଗିନୀ ଝିअଟାକୁ ତୁ ଯଉ ନୂଆ 

ପରିଚୟଟା େଦଇଛୁ ତାର ଋଣ ଏ ଗୁଡ଼ି ସୁଝି ପାରିବିନି କି ହାଟେର ବିକି ଯାଇଥିବା 

ସଉଦାକୁ ପୁଣି ହାଟେର ବିକି ପାରିବିନି ମେତ େମା ପରିଚୟେର ବ�ିବାକୁ େଦ ତୁ ଖୁସି 

େର ରହ 

 ଯାଉଛି ବାବୁ େତେଣ େଦାକାନେର େସ ରାxସଟା ଆସିବାର ସମୟ େହଇଗଲାଣି 

ମିଶ� ବାବୁ ତା କଥାେର କି ଉ`ର େଦେବ ବୁଝି ପାରୁନଥିେଲ ବାସ ଏତିକି େଦଖି ଆ�ଯ�� 

ଥିେଲ େସ ଝିअଟିର ହସ େଦଖି େକହି अନୁମାନ କରି ପାରିେବନି େସ େଗାଟିଏ अପରିଚିତା 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମିନାxୀ ଦାଶ, ଟିେ9ା କେଲାନୀ  
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ସୁବ�ତ େଜନା 

ହଜିଲା ଦିନହଜିଲା ଦିନହଜିଲା ଦିନହଜିଲା ଦିନ, , , , अଲିଭା ଚିହrअଲିଭା ଚିହrअଲିଭା ଚିହrअଲିଭା ଚିହr     
 ଏମିତିେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଁୁ େଯ େକେତ ବାଟ ଚାଲିଗଲି ବାଟ ଆେଦୗ 

ଜଣା ପଡିଲାନି। କିk ଏେତ ଚାଲିଲା ପେର ବି ଏ ବାଟ େକାଉ କମ 

େହଉଛି େଯ। ଲାଗୁଛି ସେତ େଯମିତି ଏ ବାଟ ସ�ଗ�କୁ ଲମି� ଯାଇନି ତ?  

 ଏମିତି ଏକ ନିେରାଳା େବଳାେର େମାର ଯାତ� ା ଆର� େହାଇଥିଲା 

କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି ସୁଖକୁ ସାଥିେର େନଇ। ଧୀେର ଧୀେର ଜୀବନ ଗାଡି 

େଶୖଶବ ପେର େଯୗବନ अତିକ�ମ କରିବା ଉପେର। େହେଲ ଆଜିର ଏ 

ଖରା େବଳଟାେର େଯ କାହ[କି େସ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡାକ ଆଖି ଆଗେର 

ଝଲସି ଯାଉଛି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ଖାଲି ଯାହା ଏସବୁ ମନକୁ अgିର 

କରିବାେର ସାହାଯ� କରୁଛyି। 

 ଆଜି ସକାେଳ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଘରକୁ େଫରିଲା େବେଳ 

ହଠାତ େଭଟ େହାଇଗଲା େରାଜି ସହ। େରାଜି େମା ସା~ 

େରାଜଲିନାର ଝିअ। ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ପଢୁଛି। ପାଖ ଗଁା ତା ମାମଁୁ 

ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ରାbାେର ଚିହିr ପାରି ଡାକ ପକାଇଲା 

अ+ଲ ....अ+ଲ....। 

 ଚମକି ପଡିଲି ମଁୁ! କିଏ େମାେତ ଡାକୁଛି? ବୁଲି ଚାହ[ େଦେଖତ 

େରାଜି। ଆେର େରାଜି ତୁେମ େକାଉଦିନ ଆସିଲ? 
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 -ହଁ अ+ଲ ମଁୁ ଦୁଇଦିନ େହଲା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। 

 -ଆଉ ଘେର ସମେb ଭଲେର अଛyି ନଁା? 

 -ହଁ ସମେb ଭଲେର अଛyି। 

 -ଆଉ ଆପଣ+ ଘେର ଆପଣ ଭଲେର अଛyିତ? 

 -ହଁ ...ହଁ..ମଁୁ ଭଲେର अଛି ଆଉ ଘେର ସମେb ଭଲେର अଛyି। 

 -େରାଜି ତୁେମ େମାେତ େକମିତି ଚିହିr  ପାରିଲ ,ଆଗରୁତ େମାେତ େଦଖିନଥିଲ ? 

 -ନାଇଁ अ+ଲ ମଁୁ ଆପଣଂକୁ େଫସବୁକେର େଦଖୁଛି। ଆପଣ+ େଲଖାକୁ ବି ନିୟମିତ 

ପେଢ। େମାେତ ବହୁତ ଭଲ ଲାେଗ ଆପଣ+ େଲଖା । 

 -ଆେର ସତେର ....! 

 -ହଁ अ+ଲ ମାମା ବି ପଢ଼yି। ଆଉ କୁହyି େସ ପରା କୁଆେଡ ଆପଣ+ अyର~ 

ବjୁ। େହେଲ ଆପଣ ତ କାହ[ େକଉଁଦିନ ତା+ ସହ କଥା ହୁअyିନି? 

 -ଆେର େସମିତି କିଛି ନାହ[। ତୁମ ମାମା େମାର ଜେଣ ଭଲ ସା~। ଏକାଠି ପଢିଛୁ 

ଏକାଠି ବୁଲିଛୁ। େସମିତି କିଛି ନାହ[..... 

 -ଆ�ା ହଉ ଆପଣ େକେବ ସମୟ ବାହାରକରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିେବ ମଁୁ ଏେବ 

ଆସୁଛି। 

 -ହଉ ହଉ ନି�ିତ ଯିବି......। 

 କଥାଟା ସିନା ସହଜେର କହିେଦଲି । 

 େହେଲ କାହ[କି େକଜାଣି ମନଟାକୁ अଟକାଇ ପାରିଲିନି। ମେନ ପଡିଗଲା େସଇ 

ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ାକ। କେଲଜ ଛାଡିବା ଦିନଠୁ ଆେମ ପର�ରକୁ େଭଟିନୁ ଯଦିଓ ଆେମ 
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अyର~ ବjୁ। ଏହା ଭିତେର କେଲଜ ଛାଡିବାର େକାଡିଏ ବଷ� େହାଇଗଲାଣି। େହେଲ 

ଆଜିବି େସ ଦିନଗୁଡ଼ାକ େମା ମନେର ସG �ତି େହାଇ େବେଳ େବେଳ ଆେDାଳନ କରିବସyି। 

ପ�କୃତେର େରାଜାଲୀନ େମାେତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। େହେଲ ତା’ ପ�ତି େମାର େସମିତି କିଛି 

ଭାବନା ନଥିଲା। େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ ବାର�ାର ପ�ତ�ାଖାନ କରିଚାଲିଥିଲି। ଆଉ ତାର କିଛି 

ବଷ� ପେର ତାର ବାହାଘର େହାଇଗଲା। ମଁୁ ବି ବ�b ରହିଗଲି େମା ଜୀବନ ଜtାଳେର। 

ଦୀଘ�ଦିନର ଆyରାେଳ ପୁଣି େସ ଆସିଲା େମା ଜୀବନର ପରିଧିକୁ, ଏଇ େଫସବୂକ 

ମାଧ�ମେର। େସଇଠୁ େବାେଧ େରାଜି େମାେତ ଚିହିr ଥିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ ଆସି 

ପହଂଚିଗଲି ଘରଦୁଆେର। ଝିअ େମାର ପାଟିକରି କହିଲା "ବାବା େମା ଲାଗି ଛକରୁ କଣ 

ଆଣିଛ"....? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁରଡ଼ିହ, ନDିପୁର, ଯାଜପୁର  

ଦୁରଭାଷ : ୯୭୭୬୨୦୮୯୩୦ 
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ସିେ|ଶ�ର ତି� ପାଠୀ 

xୀରୱାଲାxୀରୱାଲାxୀରୱାଲାxୀରୱାଲା    
 େଛାଟିଆ ପାହାଡ଼ଟିଏ ପାହାଡ଼େର ଜାତି ଜାତିକା ଗଛ। ପାହାଡ଼ 

ଉପରୁ କାହ[ େକେତ ଦିନୁ ଝରି ଆସୁଛି ଝରଣାଟିଏ। ପାହାଡ଼ ତେଳ 

େଛାଟିଆ ଗଁାଟିଏ ଯାହାର ନଁା ହଳଦୀବସy। ସହର ଏଠୁ ବହୁଦୁର 

ମଟର ଗାଡିର େକଁକଟର ଶ� କଳ କାରଖାନାର ଆବଜ�ନା ଏଠି 

ନଥାଏ। ଯୁଗ ସହିତ ତାଳେଦଇ ଗଁାକୁ େଯାଡି େହାଇଛି ପିଚୁରାbା ଯାହା 

ଲମି�ଛି ସହର ଯାଏ। ଗଁାେର ପ�ାୟ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଘର େହବ ଆଉ 

େଲାକ ସଂଖ�ା ପା�ଶହ ପାଖାପାଖି। ଗଁାେର ଚାଟଶାଳୀଟିଏ ଥିଲା ଏେବ 

ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟଟିଏ अଛି। େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ଆଉ ଦୁଇଟା ମDିର 

ଆଉ କିଛି ଚାଷଜମି େକେତାଟି େଛାଟ େଛାଟ ଗାଡ଼ିଆ  । 

 େସଇ ଗଁାେର ମଳୟର ଘର। ମଳୟ ଗଁା 9ୁଲେର ପାଠପଢ଼ା ସାରି 

ଏେବ ପାଖ ଗଁାକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି େସଠି େସ ଦଶମ ଯାଏ ପଢିବ। 

କେଲଜ ପଢିବାକୁ େହେଲ ତାକୁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଳୟର 

ବାପା ଚାଷ ବାସ କରyି ମା ସବୁ ଘରକାମ କେର ଆଉ େଛାଟ ଭଉଣୀଟା 

ଏେବ ପାଠପଢା ଆର� କରୁଛି। ବଷ�ଯାକର ଚାଷବାସରୁ ଯାହା ମିେଳ 

େସଥିରୁ ଘରଚେଳ ଧାନଚାଷ ପେର ପନି ପରିବା ଦିଟା ଜମିେର 

ଲଗାହୁଏ। ଗାଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ବୁହାଇ ଫସଲ ହୁଏ। ଘର ତରକାରୀ ପତର 

ଚଳିଲା ପେର ଆଉକିଛି ବଳିଯାଏ ତାକୁ ବାପା େନଇ ହାଟେର ବିକି 
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ଆସyି। ପରିବାର ଚଳିଲା ପେର ଦି ପଇସା ସ�ୟ ବି ହୁଏ । 

 ମଳୟ ବାପା େବାଉ+ର ଭାରି େଗହA ା େସ େକମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଭଲ ଚାକିରୀ 

କରିବ ଆଉ ମଟର ଗାଡି ଚଢି ଗଁାକୁ ଆସିବ ତା ବାପା+ର ଏଇ ବଡ ଇ�ା। େସଥିପାଇଁ 

ମଳୟର ଖାଇବା ପିଇବା ଜାମାପଟାର ଭାରି ଯତr  ନିअyି ବାପା େବାଉ। ଏେବ ପଡିଶା ଘର 

ବୁ|ିଆ ଘରୁ xୀର ଟିେକ ଟିେକ ଆେସ ପୁअ ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପେର ବୁ|ିଆ ଆଉ 

ଭଲ xୀର ଦଉନି ଖାଲି ଢ଼+ ପାଣି। େଯାଗକୁ ଜେଣ xୀରଵାଲା ଏେବ ସାଇେକଲେର xୀର 

ବିକି ଆସୁଛି। ଭଲ xୀର ଦଉଛି ମଳୟ ପାଇଁ ଏେବ ତାରିଠୁ xୀର ରଖାେହଲା। 

 େସ xୀରଵାଲା ସବୁଦିନ ଆେସ xୀର େଦଇଯାଏ। ମାସକୁ ମାସ ପଇସା େନଇଯାଏ। 

କିଛିପିଲା େସ xୀରବାଲାକୁ େଦଖି ଡରିଯାଆyି େସ କୁଆେଡ ଜେଣ େଜଲ େଫରyା ଖୁନି 

ଆସାମୀ। ମଳୟ ବି ଏକଥା ଶୁେଣ େହେଲ େସ xୀରବାଲାକୁ େଦଖି ଡେରନି କି ତାକୁ 

ପଚାରି ପାେରନି ସତେର ତୁେମ କଣ ଜେଣ ଖୁନି ଆସାମୀ େବାଲି। 

 ଧିେର ଧିେର ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲା ମଳୟ ଏେବ ଦଶମ ପାସ କରି କେଲଜ ଯାଉଛି 

ସହରେର ରହୁଛି  େବେଳେବେଳ ଗଁାକୁ ଆସିେଲ  xୀରବାଲା ସହିତ ତା'ର େଦଖାହୁଏ । 

xୀରବାଲା ତାକୁ େଦଖି ହସିଦିଏ ଆଉ ବାବୁ ପଢାପଢି େକମିତି ଚାଲିଛି? ବାପାତ ଆଉ 

xୀର ରଖୁନାହାyି ତେମ େଯତିକି ଦିନ ଗଁାେର ରହିବ ମଁୁ xୀର େଦଇଯିବି। େସଇଆ ହ[ 

ହୁଏ େହେଲ ଏଇ ଦିଚାରି ଦିନର ପଇସା ଆଉ େସ ନିଏନି । 

 ଦିେନ ମଳୟର ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଚିଠିଟାକୁ ଧରି ତାବାପା ମନଦୁଃଖେର ବସିଥାyି। 

xୀରବାଲା ଆସି ପହଁଚିଲା କଣ େହଇଛିକି ଏେତ ମନ ଦୁଃଖେର ବସିଛ ଭାଇ। ଏଇ 

ମଳୟର ଚିଠି ଆସିଛି ତା ପରୀxା ଫିସ ଆଉ ଖu�ବାu� ପାଇଁ ସାତ ହଜାର ଟ+ା ଦରକାର  

େମା ପାଖେର ହଜାେର ଟ+ା अଛି ଆଉ ଛअ ହଜାର ଟ+ା େକାଉଠୁ ଆଣିବି ହାତ ଉଧାରି 
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ଦଶ ହଜାର अଛିେଯ ଆଜିଯାଏ ସୁଝିନି । 

 ଏଇ କଥା କହୁକହୁ କାDି ପେକଇଥିେଲ ମଳୟର ବାପା । 

 ତା ଗାମୁଛା କାନିେର ଲୁହ େପାଛି େଦଇ xୀରବାଲା କହିଥିଲା େମାର ଜେଣ ବାବୁ 

ଚିହr ା अଛyି େସ ଭାରି ଭଲ େଲାକ ତା+ୁ କହିବି େସ ନି�ୟ ଟ+ା େଦେବ। ସତକୁ ସତ 

ପରଦିନ xୀରବାଲା ସାତହଜାର ଟ+ା ଆଣି େଦଲା ମଳୟର ବାପା ତାକୁ େନଇ ସହରକୁ 

ଗେଲ ମଳୟକୁ ଟ+ା େଦଇ xୀରବାଲା କଥା କହିେଲ। ମଳୟ ଭାରି ଖୁସି େହାଇ କହିଲା 

ବାପା ତୁେମ ବ�b ହୁअନି। 

 ଏଇ ବଷ� ମଁୁ ବି.ଏ. ପାସ୍ କରିବି। ଆଉ ଟ+ା ପାଇଁ ବ�b ହୁअନି ମଁୁ ଏଠି ଗୁଡାଏ 

ପିଲା+ୁ ଟିଉସନ କରୁଛି। କିଛି ଟ+ା ମଧ� େମାେତ ଛାତ� ବୃତି ଭାବେର ମିଳୁଛି। 

ଦୁଇତିନିଟା ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ମଁୁ ଆେବଦନ କରିଛି ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା େବଳକୁ ଯଦି 

ଚାକିରୀେଟ ମିଳିଯାଏ ଆଉ କିଛି अସୁବିଧା େହବନି ବାପା। ବାପା xୀରବାଲା ମଉସା+ୁ 

କହିଥିବ ଏଇ ଛअମାସ ପେର ମଁୁ ଘରକୁ ଯିବି ଚାକିରିେଟ ମିଳିଯାଇଥିେଲ ଆେମ ସବୁ 

ପଇସା ତା+ର ସୁଝିେଦବା। ଭଉଣୀ ତ େମଟି�କ ପାସ୍ କରି ସାରିଛି ତାକୁବି କେଲଜ 

ପେଢଇବା। ବାପା ଗଁାକୁ େଫରିେଲ ଚାଷବାସ େର ମନ େଦେଲ । 

 ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ସମୟ ସାଥିେର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ୟା ଭିତେର ଛअ ମାସ 

ବିତିଗଲାଣି ମଳୟ ଚିଠି େଦଇଥିଲା। େସ ଭଲ ନ�ର ରଖି ବି.ଏ ପାସ୍ କରିଛି। ତାକୁ 

ତହସିଲ अଫିସେର ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରୀଟିଏ ମିଳିଛି। ଏଇ ଦିମାସର ଦରମା ଆଉ 

ଟିଉସନ କରି ରଖିଥିବା କିଛି ପଇସା େନଇ େସ ଗଁାକୁ ଯିବ ବାପା+ର ସବୁ କରଜ 

ସୁଝିେଦବ। ୟା ଭିତେର xୀରବାଲା ହଳଦୀବସy ଗଁାକୁ ସବୁଦିନ ଆେସ  ମଳୟର 

ଭଲମD କଥା ପଚାରି ବୁେଝ ।  
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 ମଳୟ ଗଁାକୁ ଆସିଲା ସା~େର ଆଣିଥିଲା ମିଠା େକେତପ�କାର ବାରମଜା 

ବାପାପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା େବାଉପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଭଉଣୀ ପାଇଁ େଡ�ସ ଆଉ xୀରବାଲା ପାଇଁ 

ଭଲ ପାଇଜାମା ଆଉ କିଛି େସଓ ଫଳ। ମଳୟକୁ େଦଖି ସମେb ଖୁସି ଗଁାେର ଯାହା କରଜ 

ବାରଜ ଥିଲା ସବୁ ସୁଝିେଦେଲ। ମଳୟ କହିଲା ବାପା ଏଇ ଚାରି ଛମାସ ପେର ଆେମ ଚାଳ 

ଘରଭା~ି େକାଠା ଘର କରିେଦବା ତେମ ଆଉ ସାଇେକଲେର ହାଟକୁ ଯିବନି ତୁମ ପାଇଁ 

ଲୁନା ଗାଡିଟିଏ କିଣିେଦବା। ଆଉ ଭଉଣୀକୁ େନଇ ସହରେର ପାଠ ପେଢଇବା। ହଁ ବାପା 

କାଲି xୀରଵାଲା ମଉସା ଆସିେଲ ତା+ୁ ସାତହଜାର ଟ+ା େଦଇେଦବା ଆଉ ଏଇ 

ପାଇଜାମା ଆଉ ଫଳ େସଓ ବି େଦବା। ମଁୁ ଚାକିରୀ ପାଇଛି ଜାଣିଲା ପେର େସ ଭାରି ଖୁସି 

େହେବ। ଏମିତିେର ବି େସ େଯାଉ ଟ+ା େଦଇଥିେଲ ଗୁଡାଏଦିନ େହଇଗଲାଣି। େହେଲ 

େସ ତ ଆଉ ମାେସ େହଲା ଆସୁନି ବାପା କହିେଲ। ହଉ ମଁୁ କାଲି ଯିବି େସ ପରା ଏଇଠୁ 

ସାତ କିେଲାମିଟର ଦୁର ମଧୁପୁର ଗଁାେର ଥିବା ମୁhାକାଶ କାରାଗାରେର ରହୁଛyି। 

ମଳୟର ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ େକମିତି ସକାଳ େହବ େସ xୀରବାଲାକୁ ଯାଇ 

େଦଖା କରିବ । 

 ସକାଳ େହଲା ମଳୟ େଶଯରୁ ଉଠି ମୁହଁଟା େଧାଇ େଦଇ ସାଇେକଲଟା ଧରି 

ବାହାରିଲା। ବାଟେର ଗଲାେବେଳ େସ ଭାବୁଥାଏ ପିଲାଦିନୁ େସ xୀରବାଲାକୁ େଦଖି 

ଆସୁଛି ହସହସ ମୁହଁ ମିଠା କଥା ଭଦ�  ବ�ବହାର େହେଲ ପିଲାଏ ତାକୁ ଡରyି େଲାକ 

ମାେନ କୁହାକୁହି ହୁअyି େସ କୁଆେଡ ମଣିଷ ମାରି େଜଲେର ଥିଲା ଏେବ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। 

ଏମିତି ଭାବୁଭାବୁ ବାଟ ସରିଗଲା େସ ମୁhାକାଶ କାରାଗାର ପାଖେର ପହ�ିଲା। 

ସିକୁ�ରୀଟିକୁ ପଚାରିଲା ଏଇ େଯାଉ େଡ~ାେହଇ େଲାକ ଜେଣ ସବୁଦିନ xୀର େନଇ 

ଯାଆyି ମଁୁ ତା+ୁ ଟିେକ େଦଖାକରି ଯାଆyି। ସିଆଡୁ ବାବୁ ଜେଣ ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ 
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ମଳୟ ଭିତରକୁ ଆସ। ମଳୟ ଆ�ଯ�� ଆ�ା ଆପଣ େମାେତ ଜାଣyି। ହଁ ଆସ 

ସାଇେକଲ ଭିତରକୁ ଆଣ ଏଇ ବଗିଚାକୁ େଦଖ େସଠି ଚଉକିେର ବସି କଥା େହବା। ଏଇ 

େଯାଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା େଦଖୁଛ ୟାକୁ େସଇ xୀରବାଲା ଲେଗଇଛି। ଏଇ ବର ଓb ଗଛେର 

ସିDୁର ସାଲୁକନା େସହ[ ଲାେଗଇଛି। ଚାଲ େଦଖିବ ତୁେମ ପିଲାଦିନୁ େଯାଉ xୀର ପିअ ଏଇ 

ଗୁହାଳେର ଥିବା ଗାଈମାନ+ଠୁ ଯାଏ। େସ xୀରବାଲା ଏଇ ଗୁହାଳେର ଥିବା ଗାଈ 

ମାନ+ର  ଯତr ନିଏ। ମଳୟ xୀରବାଲାକୁ େଦଖିବାକୁ ବ�ାକୁଳ େହଉଥିଲା।  

 େସ अଫିସର କହିେଲ ହଁ ବ�b ହୁअନି ତୁେମ େଯାଉ xୀରବାଲାକୁ େଖାଜୁଛ ତା ନଁା  

ତପନ େଜନା। ତା ଘର େକD� ାପଡ଼ାେର ତାର ªୀ ଆଉ ବାରବଷ�ର ଝିअଟିଏ ଥିଲା ସିଏ 

ରାଜମିªୀ କାମକରି ଭଲେର ଚଳୁଥିଲା। େହେଲ ଦିେନ अjାରି ରାତିେର ପ)ନାୟକ 

ଘରର ପଚିଶ ବଷ�ର ପୁअ ବାବୁଲା ତା ଝିअକୁ ଯାତ� ାରୁ େଫରିଲା ସମୟେର ଘରକୁ େନବ 

କହି ସାଇେକଲେର ବେସଇ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଜ~ଲି ରାbାେର େସଇ ବାରବଷ�ର ଝିअକୁ 

ବଳା�ାର କରିଥିଲା। ନିଜ େଦହର େଭାକ େମେ ଇ ସାରିଲା ପେର ତାକୁ ତ ି ଚିପି 

ହତ�ା କରିଥିଲା। ଏପେଟ ତପନ େଜନା ଆଉ ତା ªୀ ଝିअକୁ ନପାଇ ବହୁ େଖାଜାେଖାଜି 

କେଲ େଲାେକ କହିେଲ େସ ପ)ନାୟକ ଘର ପୁअ ବାବୁଲା ତାକୁ ସାଇେକଲେର ବେସଇ 

ଆଣୁଥିଲା। େସ ଏେବ େଫରାର ବହୁ େଖାଜା େଖାଜିପେର ଜ~ଲି ରାbା କଡରୁ ଝିअର 

ଶବ ମିଳିଲା। ଝିअ େଦହେର ସତୂା ଖିअେଟ ବି ନଥିଲା। ଗାଲ ଓଠ ଆଖିପାଖେର �� 

ଜଣା ପଡୁଥିଲା କାମୁଡା ଦାଗ। େଯୗନା~ରୁ ଝରୁଥିଲା ରh। ଝିअକୁ ଏଭଳି अବgାେର 

େଦଖି ଭା~ିପଡିଥିଲା ତପନ େଜନା। େପାଲିସ ଆସିଲା ଝିअର ଶବ ବ�ବେ�ଦ ପେର 

ତାର अେy��ି କି� ୟା କରାେହଲା। କିଛିଦିନ ପେର ବାବୁଲା ଗିରଫ େହଲା େହେଲ 

କିଛିଦିନ େଜଲ୍ େର ରହି େସ େବଲ୍ େର ଆସିଲା ଗଁାେର ବୁଲିଲା। ନିଜଝିअର ବଳା�ାରି 
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ଆଉ ହତ�ାକାରୀକୁ େଦଖିଲା ପେର ତପନ େଜନା ମଉକା େଖାଜୁଥିଲା ଦିେନ ତା ଟା~ିଆ 

େଚାଟେର ବାବୁଲାର ମୁs ଗsି अଲଗା ତା ପରଠୁ ତପନ େଜନା େଜଲ୍ େର ତା ªୀ ଟା 

ପାେଗଳି େହାଇ କୁଆେଡ ଗଲାେଯ େକହି ଜାଣyିନି। ତା ଘର ମାଟିେର ମିଶିଗଲା ପରିବାର  

େହଲା ଛାରଖାର  अଭିଶ� େହାଇଗଲା ଜୀବନ। अଦାଲତ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦs 

ଶୁଣାଇେଲ। ଏଇ କିଛି ବଷ� େହଲା େସ ଏଇ ମୁhାକାଶ କାରାଗାରେର ଥିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି 

ମଳୟ ମୁହଁ ଝାଳେର ଭରିଯାଇଥିଲା। ହଉ ଏେବ ତା+ୁ ଟିେକ ଡାକk ମଁୁ ତା+ ଟ+ା ଆଉ 

କିଛି ଫଳ ଏଇ ପାଇଜାମାଟା େଦଇଥାyି।  

 अଫିସର କହିେଲ େସ ଏଇ ମାେସତେଳ अସୁg େହାଇଗଲା ଆଉ ଖିଆପିଆ କଲାନି 

ତାକୁ ଡାhରଖାନା ନିଆଯାଇ ଥିଲା। େହେଲ ଏଇ ପDର ଦିନ ତେଳ େସ ଆରପାରିକୁ 

ଚାଲିଗଲା। ହିDୁ ରୀତିନୀତିେର ତାର अେy��ି କି�ୟା ସରିଛି। େସ ମରିବା ପବୂ�ରୁ ତୁମ 

ବିଷୟେର େମାେତ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲା। େସ ଟ+ା ମଁୁ େଦଇଥିଲି େସ ଟ+ା େଦବା 

ଦରକାର ନାହ[। ତୁମ ପାଇଁ େସଇଟା ତୁମ ପି�ୟ xୀରବାଲାର େଶଷ ଉପହାର ଭାବିେନବ। 

अଫିସର+ୁ ନମ9ାର କରି ମଳୟ ଘରକୁ େଫରୁଥିଲା ସାଇେକଲ ହ�ାେsଲେର ଝୁଲୁଥିଲା 

ବ�ାଗଟିଏ ବ�ାଗେର ଥିଲା ପାଇଜାମା େସଓ ଫଳ ଆଉ ସାତ ହଜାର ଟ+ା। ମଳୟର 

ସାଇେକଲ ଆେଗଇ ଚାଲିଥିଲା ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ସାଇେକଲର ଗତି ଠାରୁ ତା ଆଖିରୁ 

ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଥିଲା େବଶ୍ ଆଗେର। 
 

କବିର ଘର, କୁsିେଲା, େକର~, େଖା|�ା 
୭୫୨୦୫୭, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୦୧୮୬୪୬୭୦୪ / ୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦ 
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अରୁଣ କୁମାର ଦ` 

ଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁ    
 ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ବହୁତ ଦୀଘ� ଏଇ ସିଡ଼ିେର ଚାଲିବାକୁ ଯିଏ 

ଆମକୁ କାଇଦା ଶିେଖଇ ଦିअyି େସ େହଉଛyି ଆମ ଗୁରୁ ଜୀବନର 

ସମଗ� ସଫଳତା, �ାନକୁ େଯ ଆମମାନ+ ମଧ�େର ବା ି ଦିअyି େସ 

େହଉଛyି ଗୁରୁ ପ�େତ�କ ବ�hି (େଛାଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ପଯ��y) ସମb+ 

ପଛେର େଯଉଁ ଲୁକାୟୀତ ଶhି କାଯ�� କେର, ଯାହା ବ�hିକୁ ସିଡ଼ି 

ଚଢିବାେର ସାହାଯ� କେର, ତାହା େହଉଛି ଗୁରୁ+ ଆଶୀବ�ାଦ ଗୁରୁ+ 

ବିନା େକହି ମଧ� ଧରାଧାମେର ତି-ି ପାରିେବ ନାହ[ | 

 ମେନ ପେଡ ଏକ ଗi..., ଜେଣ େଶ�- ଗୁରୁ+ୁ େଖାଜି ଆଣିବା 

ପାଇଁ ମହାମ�ୀ+ୁ ରାଜା ନିେ·�ଶ େଦେଲ ରାଜା+ର ଇ�ା ଥିଲା େସ 

ଗୁରୁ+ ଠାରୁ अେନକ ବିଦ�ା ଶିଖିେବ ମହାମ�ୀ ରାଜ� ଯାକ ବୁଲି 

ବୁଲି, େସ ରାଜ�ର ଜେଣ ସବ�ବିଦ�ା ସ "� ଗୁରୁ+ୁ ଆଣି ରାଜ 

ଦରବାରେର ହାଜର କେଲ ଏେବ ରାଜା+ ବିଦ�ା ଶିଖିବା ଆର� 

େହଲା,  ରାଜା ତା+ର ସିଂହାସନେର ବସିେଲ ଓ ଗୁରୁ ତା+ 

ସିଂହାସନର ତେଳ ଏକ ମୟୁର ଆସନେର ବସିେଲ କିଛି ବଷ� 

ବିତିଗଲା ପେର ମଧ� ରାଜା ଗୁରୁ+ ଠାରୁ େକୗଣସି ବିଦ�ା ଶିଖି ପାରିେଲ 

ନାହ[, ଏ େନଇ ରାଜା ସବୁେବେଳ ଚିyାେର ପଡିେଲ ଥେର ରାଣୀ 
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ତା+ୁ ପରାମଶ� େଦେଲ କି ତୁେମ ଯାଇ ଗୁରୁ+ୁ ଏ ସ�jେର ପଚାର, କି କାହ[କି ଏେତ ବଷ� 

ବିତି ଯାଇଥିେଲ ମଧ� ମଁୁ କାହ[କି କିଛି ଆପଣ+ଠାରୁ ଶିଖିପାରିଲି ନାହ[ ରାଣୀ+ 

କଥାେର ରାଜା ଦିେନ େସ କଥା ଗୁରୁ+ୁ ପଚାରିେଲ,  ଗୁରୁ+ୁ ରାଜା+ୁ େଦଖି ସିGତ ହସର 

ସହିତ କହିେଲ େହ ରାଜନ! ତୁେମ ଏ ପ�ଶr ପଚାରିବାକୁ ଏେତ ବିଳ� େକମିତି କଲ, 

ତତପେର ଗୁରୁ ରାଜା+ୁ ଉ`ରେର କହିେଲ କି େଦଖ ରାଜା ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତୁମକୁ 

ବିଦ�ା ଶିଖାଏ ତୁେମ େସେତେବେଳ ସିଂହାସନେର ବସିଥାअ, େସେତେବେଳ ତୁମ ମନେର 

ରାଜ ପଦବୀର ଗବ� ଥାଏ,  ତୁେମ ନିଜକୁ ରାଜା େବାଲି ମଣ ମାତ�  ଶିଷ� େବାଲି ମେନ କର 

ନାହ[ େତଣୁ େମାର ଶhି ତୁମ ଉପେର େକୗଣସି ପ�ଭାବ ପକାଇ ପାେରନା, ସବ�ଦା ଗୁରୁ 

ପଜୂନୀୟ अଟyି େତଣୁ ତୁେମ ନିଜକୁ ସାମାନ� ଶିଷ� ମେନକରି ଗୁରୁ+ ଚରଣ ତେଳ ରହି 

ଶିxା ଗ�ହଣ କରିବାର ଥିଲା ତା ପରଠାରୁ ରାଜା ଗୁରୁ+ୁ ସବ�ଦା ସିଂହାସନେର ବସାଇ,  

ନିେଜ ଗୁରୁ+ ପଦ ତେଳ ଶିxା ଗ�ହଣ କେଲ, ଫଳ ସ�ରୂପ କିଛି ଦିନ ପେର ରାଜା ବିଦ�ା 

अଧ�ୟନେର ପାର~ମତା ହାସଲ କରି ପାରିେଲ | 

 େତଣୁ ଛାତ� ଛାତ� ୀ ସବ�ଦା ନିଜର ପରିବାର ଧନ, ସ ତି, ଆଭିଜାତ�ର ଗବ� ମନେର 

ରଖି ଶିxା ଗ�ହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ.. 
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ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପsା 

ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନାବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନାବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନାବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା    
 ଆଜି ତୁ େମା ନାକନିଶ ତେଳ ପେକଇେଦଲୁ। ଚsାଳ କ’ଣ କଲୁ! 

େସ େପାଇଲି ପୁअଠୁ କମ୍ ନ�ର ରଖିଲୁ? ଯିଏ ଆମଘର अଇଁଠାଖାଇ 

ବଢୁଛି, ଯିଏ ଜୀବନେର େକେବ ଭାତସା~େର ତିअଣ ଖାଇନି, ହେଳ 

ଚପଲେର ଦି ବଷ�ରୁ ତିନିବଷ� େପଲିେନଉଛି, େତା’ର ଛିsାମିsା ପିjି 

ଚଳଉଛି, କାଗଜକଲମ अଭାବକୁ ବତିଖୁଂଟ ତେଳ କି ଡିବିରି ଆଲୁअେର 

ପଢୁଛି, ସାବୁନ େତଲ ଆମଠୁ ମାଗିକି ଚଳୁଛyି, ସିଏ ଯଦି େତା’ଠାରୁ 

େବଶୀ ନ�ର ରଖିଲା, ମଁୁ େକମିତି େଧୖଯ��ଧରି ରହିପାରିବି କହ! 

ସରକାରୀ ଚାଉଳ ନମିଳୁଥିେଲ ଓଳିଏ ଖାଇେଲ ଓଳିଏ ଓପାସ 

ରହୁଥାେy। େସ’େଟାକା େଭାକିଲା େପଟେର ଏମିତି କି ପାଠ ପଢିଲା େଯ 

େତାେତ ଟପିଗଲା। େମାେତ ଲ�ା ଲାଗୁଛି। ସରମେର ଆତG ହତ�ା 

କରିବାକୁ ମନେହଉଛି। ଏଥର ଗଁାେର େମା ଇ�ତ ଚାଲିଗଲା। େସ 

େହଡମା�� କୁ ପାହାର ଦରକାର। ଶଳା! ନ�ର େଦଲାେବେଳ କାହା 

ପିଲା େଦଖିବନି! ରାଜାପୁअକୁ ଚାଳିଶନ�ର େଦଇ େପାଇଲି ପୁअକୁ अଶି 

ନ�ର? ଏକବାେର ଡବଲ୍। ଢି+ିକୁ କାଠ ମଣିେଲଣି। ସମb+ୁ 

େଦଖିେନବି। ନବଦାକୁ କହି ଯଦି ମାଲକାନାଗିରି ନ ପେଠଇଛି େମାେତ 

କହିବ। େତା’ର ସତେର କ’ଣ େହଲା କହିଲୁ? ଏ’ଟୁସନ୍ ମା��ଗୁଡା 

ପରୀxାଦିନ କିଛି ସାହାଯ� କେଲ କି ନାହ[? ଏଇଟା अ�ମ 
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େଶ�ଣୀପରୀxା େବାଲି ମଁୁ କିଛି େବଶୀ କହୁନି। ନବମ କି ଦଶମ ପରୀxା େହାଇଥିେଲ େସ 

ଟୁସନ୍ ମା��ଗୁଡା+ୁ େଗାେଡଇ େଗାେଡଇ ପିଟିଥାyି। ଶଳା ତିନିତିନିଟା ମା��  ମାସକୁ 

ନअହଜାର ଟ+ା ଠଣ୍ ଠାଣ୍ ଗଣି େନଉଛyି, େଦଖିଲା େବଳକୁ ପୁअର ଚାଳିଶ ପ�ତିଶତ 

ନ�ର! अ+େର େଗ�ସ୍ ମାକ�େର ପାସ୍। େମାେତ ଲାଗୁଛି ଏ’ଶଳା ବିେରାଧୀଦଳ େନତା 

କିଏ 9ୁଲ୍ଭିତେର ପଶି ରାଜନୀତି େଖଳୁଛି। ଯିଏ ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା ଚାଉଳ ଗହମଠାରୁ 

େବଶୀ ଖାଉଛି ସିଏ େପଜପିଆ ପିଲାଠାରୁ କମ୍ ନ�ର େକମିତି ରଖିବ! अସ�ବ। 

ପୁରାପୁରି अସମୀଚୀନ। କାଲି 9ୁଲ୍ ଯାଇ ଖବର େନବାକୁ େହବ। ଏମିତି ଚିେଲA ଇ ଚିେଲA ଇ 

ରାଜାବାବୁ ଲଥ୍କରି ତେଳ ବସି ପଡିେଲ। ମୁs ବୁେଲଇଲା, ବିପି ବଢିଗଲା। ସେ~ସେ~ 

ଡାhର ଦଳଦଳ େହାଇ ମାଡି ଆସିେଲ। କିଏ ବିଂଚଣା ଧରି ବିଂଚିଲା ତ କିଏ 

କାନଫୁ+ିଲା। ପ�ଥେମ ରାଜାବାବୁ+ର କେରାନା ପରୀxା େହଲା। ଯାହାେହଉ କେରାନା 

େନେଗଟିଭ୍ ଆସିଲାରୁ ଡାhରମାେନ ଇଂେଜ±ନ ଆଦି େଦଇ ସ�ାg�କୁ ଠିକ୍ କଲାପେର 

ଯାଇ ରhସକ�ରା ମାତ� ା କମିଲା ଏବଂ ରhଚାପ ସାଧାରଣ େହଲା। ନେହେଲ ରାଧାନାନି 

ତ ରାଜାଭାଇ ଉପରୁ ଆଶା ଛାଡି େଦଇଥିେଲ।  

 ରାଜାଭାଇ ରାଜନୀତି କରିବାର ତିରିଶବଷ� େହଲାଣି। ରାଧାନାନି ବାହାେହଲା 

େବେଳ େଯଉଁ ରାଜାଭାଇ ସବୁଦିେନ େଶାଇଲା େବେଳ ଚୁମାଟିଏ େଦଇ ଶୁଏ ଆଜିକାଲି 

ଆଉ େସକଥା ନାହ[। ରାଜନୀତିେର ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ରାଜା ରାଧାରାଣୀ େପଟପୁେରଇ 

ପେରପେର େଡଲିଭରି କେରଇେଲ। ନେହେଲ ରାଧାର ଛୁଆେବଇବାେର ଆେଦୗ ଇ�ା 

ନଥିଲା। ଯାହାେହଉ ଏେବ ରାଜା ଓ ରାଧା+ର ଔରସରୁ ଜାତ ପୁତ� ସyାନ ରଂଜନର 

ପାଠଘର ଶନୂ। ତିନିତିନିଟା ଟୁ�ସନ୍ ମା��  ସକାଳୁ ସଂଜଯାଏ ଲାଗିଛyି େହେଲ ଟା~ରା 

ଭୁଇଁେର କୁଶ କअଁଳୁନି। ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା କିେଲା ହଜାେର ଟ+ା, ମାସକୁ ଦୁଇଟା ଖାଉଛି। 
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ସକାେଳ ମୁଠାଏ ସଂଜେର ମୁଠାଏ। ମbି� ଉବ�ର େହବା କଥା। କିk କିଛି ମେନ ରହୁନି। 

ରଂଜନ ଚଗଲା ପିଲାଟା। अ�ମରୁ ନ� େହବାକୁ ବସିଲାଣି। କ~ନା ଓ ରାଖୀ ସାଓy 

ଫେଟା ତକିଆ ତେଳ ରଖୁଛି। ରାତି अଧେର ଲାଇଟି ଲେଗଇ େଦଖୁଛି। ମାଆ ପଚାରିେଲ 

କହୁଛି अ+ କଷୁଛି। ମିଛେର ପିଏଚ୍ଡି ଏ§ିଲ୍ କଲାଣି। अପରପxେର ତା+ଘେର 

ଘରେପାଛା ବାସନକୁସନ ମଜାମଜି କରିବାପାଇଁ ଜେଣ ବିଧବା ମାଇକିନା अଛି। ଗଁାେର 

େପାଇଲି କୁହଁyି। ନଁା ସରସତି। ସରସତିର ପୁअ ଶିବ ରଂଜନର ସା~େର େସହି ଗଁା 

9ୁଲେର ପାଠପେଢ। ରଂଜନର ପାଠଘର ଶନୂକୁ ଶିବର ମbି9 ଉବ�ର। ଶିବର ବାପା 

ନାହାyି, ମାଆ ରାଜାବାବୁ+ ଘେର କାମକରି ନିେଜ ଯାହିତାହି ଚଳି ଶିବକୁ ପାଠ 

ପଢଉଛି। ସ�ମେଶ�ଣୀ ପେର ଶିବକୁ ପାଠପଢିବାକୁ ସରସତି ମନା କରୁଥିଲା। 

ମା��ମାେନ ମିଶି ସରସତିକୁ କହିେଲ ପଢାअ, ଛୁଆଟା ଭଲପଢୁଛି। ଗଁୁପଁୁ େହାଇ େଶଷେର 

ସରସତି ରାଜିେହଲା। ଏେବ ଭାବୁଛି ବ� ଜବାବୁ+ ଘେର ରହି ବଗିଚାର ଫୁଲଗଛେର ପାଣି 

େଦଇଥିେଲ କି ଗାଡି େଧାଇଥିେଲ ମାସକୁ ଦୁଇହଜାର ଟ+ା େଦଇଥାେy। ମା ପୁअ 

େପଟପୁରା ଖାଇପିଇ ଭଲେର ଚଳିଥାେy। ବିଧବା ମାଆର େଗାଟାଏ େରାଜଗାରେର 

ଦୁଇଜଣ+ୁ କୁେଳାଉନି। ଆେମ ଗରିବେଲାକ ପାଠପଢି ଲାଭ କଣ? ସବୁଜାଗାେର 

ହାତଗୁଂଜା ନେହେଲ କିଛି କାମେହଉନି। େଦଖାଯାଉ ଯାହା ଭାଗ�େର ଥିବ। 

 ରାଜାବାବୁ ରଂଜନର ଚଗଲାମି ଯାଇ ପାଠେର ମନଲାଗିବାକୁ ନାନାଦି ଉପାୟ 

କେଲ। ସବୁ େଦବାେଦବୀ+ ପାଖେର ପଶୁବଳୀ େଦେଲ। ଯିଏଯାହା କହିେଲ ସବୁ ଉପାୟ 

କେଲ। ଡାhର ଓ ଗୁଣିଆ ସମb+ କଥା ଶୁଣିେଲ। େଡଉଁରିଆ ସତୂାେର ବଁା ଡାହାଣ ହାତ 

ପୁରଣ େହାଇଗଲା। ବାର ପ�କାର ଭିଟାମିନ୍, ଗିର୍ ଗାଈଘିअ, ଜିେନ୍ସ~୍ ଆଦି ବଟିକାକୁ 

ଡବଲ୍ େଡାଜ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ସକାଳ ଜଳଖିଆେର େକବଳ ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା ଦିଆଗଲା। 
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େଖଳାେଖଳି ବD। ରଂଜନ ଏସବୁକୁ ତା ଉପେର अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର େବାଲି ଭାବିଲା୍। 

9ୁଲକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ଏବଂ 9ୁଲରୁ େଫରିବାପେର ଟୁ�ସନ୍ ମା��  ନଥିବାେବେଳ େଗାଟିଏ 

ଘେର ବହିବbାନି େଦଇ ତାକୁ ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ କିଳିେଦେଲ। ରଂଜନ ଝରକା 

େଖାଲି ବାହରର ଦୃଶ�େଦଖି ଲୁହ ଗେଡଇଲା। ସିଏ ପxୀ ପରି ଉଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗଁା 

ପିଲା+ ସହ ମିଶି କବାଡି େଖଳିବାକୁ ମନ କରୁଥିଲା। ତାର ପାଠସାଠେର ମନ 

ଲାଗୁନଥିଲା। ନବମ ପରୀxାେର ରଂଜନ ବହୁତ କ�େର ତିରିଶ ପ�ତିଶତ ନ�ର ରଖି 

ଦଶମକୁ ଉଠିଲା େବଳକୁ େପାଇଲିପୁअ ଶିବ େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ େହଲା। ରାଜାବାବୁ ବିଶ�ାସ 

କରି ପାରିେଲନି। ବହୁତ ଆେଲାଚନା ପଯ��ାେଲାଚନା ପେର ସରସତିକୁ େଚାରେବାଲି 

େଘାଷଣା କରି ଗଁାରୁ ଏକଘରକିଆ କେଲ। ରାଜାବାବୁ କହିେଲ ରଂଜନପାଇଁ ଆସୁଥିବା 

ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନାରୁ ସରସତି େଚାରୀକରି ତା ପୁअକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିବାରୁ ତା ପୁअ 

ପରୀxାେର ନେବ ପ�ତିଶତ ନ�ର ରଖିବାକୁ ସମଥ� େହାଇଛି। ରାଜାବାବୁ+ ଡରେର ଗଁା 

ବାଲା ସମେb ଏହିକଥାକୁ ସମଥ�ନ କେଲ। ଶିବ ମାେସ ଯାଏଁ 9ୁଲକୁ ଗଲାନି। ଛୁଆମାେନ 

ଚିେଡଇେଲ। େତା ମା େଚାରଣୀ, େତା ମା େଚାରଣୀ। ପ�ଧାନ ଶିxକ ଦିେନ ଲୁଚିକି 

ସରସତି ପାଖକୁ ଆସିେଲ। କହିେଲ ଚିyା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହ[। ଶିବ 9ୁଲକୁ ଆସୁ, 

ପାଠପଢୁ। କାହାକଥା କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହ[। ତୁମ ଗଁାେର ତୁେମ अପଡ। ଏ 9ୁଲକୁ 

ପDର କି େଷାଳଟା ଗଁାର ପିଲା ଆସୁଛyି। 9ୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିବା କାହାର 

अଧିକାର ନାହ[। ତାପେର ଶିବ 9ୁଲ୍ ଗଲା। େସହି ଗଁାେର ସରସତିକୁ ଆଉ େପାଇଲି କାମ 

ମିଳିଲାନି। ବାପଘର ବି ଚଳିବା ପx ନୁହଁyି। ଯୁଆଡୁ ସିଆଡୁ େଯଗାଡ କରି ଟ+ିକିଆ 

ଚାଉଳ ଉଠାଏ। େବେଳେବେଳ କାଲା ସରଂପଚ ସରସତିକୁ କେହ ତୁ ଯା। ଶିବ ଚାକିରି 

କେଲ ସୁଧମଳୂ ମିେଶଇ େଦବୁ୍। ଏେବ େତା ପାଖେର େମାର ଜମା ଥାଉ। ଏମିତି ବି କିଛି 
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େଲାକ ରାଜନୀତିେର ଏେବ ମଧ� अଛyି େଯଉଁମାେନ ଗରିବ+ ଭାଷା ବୁଝyି। େସଥିପାଇଁ 

ତ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ନେହେଲ ଧ�ଂସ େହାଇଯାଆyା। 

 ସରସତିକୁ ରବିବାର େବଶୀ ଚିyା। अନ�ଦିେନ ଶିବ ସକାେଳ ସj�ାେର ଯାହିତାହି 

ଖାଇ 9ୁଲ୍ ପଳାଏ। େସଠି ମଧ�ାନr  େଭାଜନେର େପଟପୁରା ଖାଇ ନିଜର େଭାକ 

େମଂଟାଏ। ଗତ କିଛିଦିନ େହବ ଶିବ ନିଜକୁ ଏକବhିଆ अେଲଖ ବା େଜୖନବାବା+ ପରି 

ଭାବିେନଇଛି। େହେଲ ରବିବାର ଘେର ରହିବାରୁ ସରସତିକୁ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ େଦବାକୁ 

େହବ। ଚାଉଳ अଛି। େହେଲ ସବୁଦିେନ କଣ ଲୁଣ ଲେଗଇ ପଖାଳ ଖାଇହୁଏ! ଆଠକାଳୀ 

ବାରମାସୀ କଣ ସଜନାଶାଗ ଖରଡି େଦେଲ ପାଟିକୁ ରୁେଚ! ଶିବ अଝଟ କେଲ ସରସତି 

ନିଜଛାତିେର ଜାବୁଡି େଗଲ କରି ବୁଝାଇ ଦିଏ େଯ ଏ ଦୁଦ�ନ ଆଉ େବଶୀଦିନ ପାଇଁ 

ନୁେହଁ। अiଦିନ ପେର ଆମଦିନ ବି ଆସିବ। ବାପାଟା ପରା, େମା ସୁନାଟା ପରା। ଚାଲ୍, 

ଖାଇେଦ ଚାଲ। ଭଗବାନ+ୁ ଧନ�ବାଦ େଯ ଆମ ବାଡିେର େକେତ ସଜନା ଗଛ 

ଉେଧଇଛyି! ଆଉ କାହାର ଏମତି ଏେତ ଗଛ अଛି କହିଲୁ! ଶିବ ବୁଝିଯାଏ। ପDରବଷ�ର 

ପିଲା, େହତୁ େହଲାଣି। ମାଆର ମନ ବୁଝିବନି େକମିତି! ଏମିତି କିଛିମାସ ଗଲା ପେର ଶିବ 

9ୁଲର ଜେଣ ଶିxକ ଶିବକୁ ନିଜଘେର ରଖିବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�କାଶ କେଲ। ଶିବର ଖାଇବା 

ପିଇବା ସବୁ ସିଏ ବୁଝିେବ। କିk ବଦଳେର ଶିବ ତା+ର ବଜାର ହାଟ ସଉଦା କରିବ 

ଏବଂ ତା+ର ତୃତୀୟେର ପଢୁଥିବା ଝିअକୁ ପ�ତିଦିନ ସକାେଳ ଘଂଟାଏ ପାଠ ପେଢଇବ। 

ସିଏ ପଢିଲା ସମୟେର ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନପାରିଲା ସାର+ୁ ପଚାରି ବୁଝିେନବ। ଦଶମ 

େଶ�ଣୀ ପାଠକୁ ଏପରି ସୁବ"� ସୁେଯାଗ ଶିବକୁ େକୖଳାସପତି ଶିବ ହ[ େଦେଲ େବାଲି ଜାଣ। 

ସରସତି ବହୁତ ଖୁସି। ତିନିମାସ େହଲା ଶିବ ଭାତ ସା~େର ତିअଣ ଖାଇନି, ଏେବ ମାଗଣା 

ଖାଇବା ସହ ମାଗଣା ଟୁ�ସନ୍। ଉପରବାଲା ହ[ ବଡେଲାକ। 
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 ଦିେନ ଶିବ ଶିxକ+ ଘେର ଭାତଥାଳି ପାଖେର ବସୁବସୁ ଲୁହ ବୁହାଉଥିବା େଦଖି 

ଶିxକ+ର ପତr ୀ କାDିବାର କାରଣ ପରିେଲ। ଶିବ ଋ|ଗଳାେର କହିଲା େମା ମା କଥା 

ମେନପଡୁଛି। ମଁୁ ଏଠି ଏେତ ପ�କାର ତିअଣ ସା~େର େପଟପୁରା ଭାତ ଖାଉଛି। କିk 

ମାଆ େସଇ ସଜନାଶାଗ ଛଡା अନ� କିଛି ପାଉନଥିବ। ଶିxକ ପତr ୀ କହିେଲ ତୁ ଏଇ 

ସ�ାହରୁ କିେଲ େଲଖାଏଁ ଆଳୁ େତା ମାଆକୁ େଦଇ ଆସିବୁ। ଶିବ ବହୁତ ଖୁସି େହଲା। 

ପ�ତି ରବିବାର ଦିନ ଦିପହେର ଆଳୁକିେଲ େନଇ ମାଆ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମାଆ ହାତରjା 

ଭାତ ସା~େର ଆଳୁଭରତା ଖାଇ ମାଆ ସାଥିେର ଘଡିଏ େଶାଇ େଫେର। ରାଜାବାବୁ+ 

ପାଖେର ଏ ଖବର ପହଁଚିବାରୁ ରାଜାବାବୁ ଘେର ତାଗିଦ୍ କରି କହିେଲ ରଂଜନର ଖାଦ� 

ଡାhର ହିସାବେର ଦିअ। ସକାେଳ ଉଠୁଉଠୁ ମୁଠାଏ ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା ସହ ଦୁଇଟା େସଓ। 

ତାପେର xୀର ଗAାସ୍ଟିଏ। ଏଗାରଟା େବଳକୁ ପିଜା। ତିନଟାେର ବରଫି। ଛअଟାେର 

ପ"�ଟିକା। ରାତ� ୀେଭାଜନେର ତDୁରି ଆଇଟମ୍। େଶାଇଲାେବଳକୁ ମୁଠାଏ ବ� ାହିG ପAସ୍ 

ଦାନା। ଦଶମ େବାଡ� ପରୀxାକୁ ରଂଜନ ଓ ଶିବ ଉଭେୟ ଗେଲ। ତିନିମାସ ପେର 

ପରୀxାଫଳ ବାହାରିବା ଦିନ ରାଜାବାବୁ ଏକ ପାଟ�ର ଆେୟାଜନ କେଲ। ରାଜାବାବୁ+ର 

ନିଜ ପୁअ अେପxା ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା ଉପେର େବଶୀ ଭରସା। ଦିେନ ତା+ ପିଏ+ୁ 

କହୁଥିେଲ ସିଏ ପଢିଲାେବେଳ ଯଦି ଏ ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା ଫ� �̄ ୀ ଥାଆyା େତେବ ନିହାତି 

ସିଏ ଦଶମଟା େଡଇଁ ଯାଇଥାେy। ହଁ ମ। ସ�ମଯାଏଁ ପଢିକି ତ ବିଏ ଏେମ+ୁ ହଳ 

ବୁଲଉଛି, अଧିକ େହାଇଥିେଲ କଣ ଆଉ େହାଇଥାyା। ପୁअ ପଢୁ ଯଦି ତା ଭାଗ�େର ଥିବ 

ମୁଖ�ମ�ୀ େହାଇପାେର। ବଷ�କେର ଚବିଶ କିେଲା ରଂଜନ ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା ଡବା ଖାଇଛି, 

ମାେନ ନେବ ପ�ତିଶତ ନ�ର ରହିବା ପ¡ା। ବଡ େଭାଜିର ଆେୟାଜନ କରିଛyି। ରଂଜନ 

ମମି ସା~େର ପରୀxା ଫଳ େଦଖିବାକୁ 9ୁଲ୍ ଗେଲ। ଫାଟକପାଖେର େଦଖିେଲ ଶିବକୁ 
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ଚାରିଜଣ ପିଲା କାjେର ବେସଇ ବାହାରକୁ ହିପି ହିପ୍ ହୁେର� ଚି�ାର କରି ବାହାରୁଛyି। 

ପରି ବୁଝିେଲ େଯ ଶିବ ପ�ଥମ ଦଶଜଣ+ ଭିତେର ରାଜ�େର ତୃତୀୟgାନ अଧିକାର 

କରିଛି। ଚାଳିଶ ପଚାଶ ଛୁଆ ଗଁା ଦାsେର ପ�ଶସନ କରି ଗଲାେବେଳ ରାଜାବାବୁ େଦଖି 

କହିେଲ ଏେବ େଦଖିବ େମା ପୁअ ତା ପରୀxାଫଳ େନଇକି ଆସିବ। ଇଏ ତ ତୃତୀୟ 

େହାଇଛି, ସିଏ ପ�ଥମ କି ଦ�ତୀୟ େହାଇଥାଇ ପାେର। ଚବିଶଟା ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନାଡବା 

ଖାଇଛି, କଣ େଛାଟିଆ କଥା! ଯଦି ବା ଶିବଠୁ ଦଶ େକାଡିଏ ନ�ର କମିଗେଲ ସିଏ ମ�ୀ 

େହବ ଇଏ ତା अଫିସେର ପିअନ େହବ। ଆସୁ, େଦଖିବା େକେତ ନ�ର ରଖିଛି। ଘଂଟାଏ 

ଗଲା, ଦୁଇଘଂଟା ପେର ରାଜାବାବୁ अgିର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। ତିନିଘଂଟା ପେର 

ରାଜାବାବୁ+ର ଧମ�ପତr ୀ+ େମାବାଇଲରୁ ରିଂ ଆସିଲା। େସମାେନ ସିଧା 9ୁଲରୁ 

ରଂଜନର ମାମଁୁଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛyି। ହସିହସି େହେଲା କହୁକହୁ ରାଜାବାବୁ ତେଳ 

କଚାଡି େହାଇ ପଡିଗେଲ। ଡାhରବାବୁ ଆସି ରାଜାବାବୁ+ୁ ହୃଦଘାତ ଦ�ାରା ମୃତ େବାଲି 

େଘାଷଣା କେଲ। ବୁଝୁବୁଝୁ ଜଣାପଡିଲା େଯ ରଂଜନ ଦଶମ ପରୀxାେର େଫଲ୍ 

େହାଇଯାଇଛି। ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନାଡବା କିଛି କାମ େଦଲାନି। ରଂଜନ କହୁଛି ବାବା ତ ସ�ମ 

େଫଲ୍ ମଁୁ ତ ନବମ ପାସ୍ କଲି। ଏହା ମଳୂେର େସହି ଚବିଶଟା ଡବା, ହଜାେର ଟ+ିଆ 

ବ� ାହିG ପAସ୍ ଦାନା। 

 
 

 
େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ 

ପAଟ-୧୭/୧୫,ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡୁମୁଡୁମା, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୯ 
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ପି�ୟଦଶ�ୀ 

ମୁଁ ଆଉ େସମୁଁ ଆଉ େସମୁଁ ଆଉ େସମୁଁ ଆଉ େସ............    
 େଗାନାସିକାର ବୁକୁଚିରି କଳକଳନାଦେର ପାହାଡ ପବ�ତ ବjୁର 

ଶିଳାକୁ ଆେଡଇ ସାଗର ଗଭ�େର ମିଳନର अକ� ାy ପରିଶ�ମ କରି 

ବହିଚାଲିଛି ପଣୂ�େତ� ାୟା େବୖତରଣୀ। 

 ଝରଝର ମଛୂ�ନାେର ଆହA ାଦିତ ତା'ର ଜଳରାଶି ଆଉ କଳକଳ 

ଗାନ କରି अବାରିତ ତା'ର ପAାବନ ଧାରା ବହି ଚାେଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। 

ଦୁଇ ପାଶ��େର ଗଛଲତାେର ଭରପୁର अପବୂ� ଦୃଶ�। ପରିେବଶର ପ�କୃତ 

ସ�ାର। ସଂଧ�ାର େଗାଧୁଳି ଭିତରୁ ମହିଆ େଜନାର ଚି�ାର, େଯ 

େଗାରୁ ମାନ+ର ଶିxକ। 

 ସଯୂ��+ କିରଣେର ବାଲୁରାଶିର ଚକମକ ଉଜ�ା। 

 କାଳିଆ, ଟପୁ ଆଉ ମଁୁ ଧିେର ଧିେର ପାଦ ବେଢଇ ଥାଉ ନଦୀ କୂଳ 

ଆେଡ। ଆମ ନିତିଦିନିଆ ବୁଲାବୁଲିର ଯାଗା। କଇଥ ଆଉ େକାଳିର 

ଚଟପଟି ଏବଂ କାଳିଆର ବାଳୁ~ା କଥା, ସୃ�ି କେର ଏକ ମଜାକିଆ 

ପରିେବଶ। ନିତିଦିନ अପରାହr େର ନଦୀ କୂେଳ ବସୁ ବସୁ ହଠାତ ଦିେନ 

ନଦୀର ଆରପେଟ ଦୃଶ�ମାନ ଏକ ନାରୀର ଆବିଭ�ାବ। ତା ସହ ତା 

ବାjବୀର ଆଗମନ। 

 ପ�େତ�କ ଦିନ अପରାହr  ଉପଗେତ ଆମର ନଦୀ କୂଳ ଆଉ 

ନାରୀର ଝାପସା ପ�ତିବି�ର ଦୃଶ� ଏକ अ¢ୁତ ପୁଲକ ମନ ମଧ�େର 
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ସଂଚରିତ ହୁଏ। ନିତିଦିନ ଆେମ େସ ଦୁଇ ଜଣ ସୁDରୀ+ୁ େଦଖିଥାଉ। ଇତି ମଧ�େର 

େସମାନ+ର ଇସାରା ଆଉ ଏପଟରୁ ଆମର କିଛି ଇଂଗିତ ମଧ� ଏକ ବି�ିନr  େପ�ମକୁ 

ପ�ଶୟ େଦଇଥାଏ। 

 େପ�ମାj ଉଭୟ ପାଶ��ର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏକ अ¢ୁତ ପୁଲକେର ମ�ି ଯାଇଥିବା ଦୂର 

ଦିଗyର ଫୁଲ ଓ ଭ� ମର। ଧିେର ଧିେର ନଦୀ ଏପାରି େସପାରିକୁ ଉu ସ�ରେର ଡାକାଡକିର 

ଏକ ଧାରବାହିକ କାଯ�� ଚାଲୁରୁେହ। 

 ପ�େତ�କ ଦିନ ସମୟର ସଠିକ ଉପେଯାଗ ପବୂ�କ ସଠିକ ସମୟେର ସମb+ 

ଉପgିତି। ଏକ ନିତ� େନୖେମତ୳ େପ�ମର ବାରିଧାରାକୁ େଖାରାକ େଯାଗାଇଥାଏ। ଦିନ 

ପେର ଦିନ ବିତିଯାଏ ଆଉ ରାତିପେର ପୁନଃ� ଦିବସର ଆଗମନ। କିଛିଦିନ ପେର ହଠାତ 

େସ ନାରୀ ଦୁହ[+ର େଦଖା ମିଳିବା କ�କର େହଲା। ସମb+ ମନ ବିଷାଦେର 

ଭରିଗଲା। ମନ େହଲା ଭରା ନଦୀର ଜଳ ରାଶି ଉପେର ପାଦ ବେଢଇ ଚାଲିଯିବାକୁ। 

ଆରପାରିର େସଇ अଳସୀ କନ�ାର ସାନିr ଧ� ପାଇବାକୁ । 

 କିk ସମେb କିଂକ �̀ବ�ମୁଢ। 

 ଆଶା ଆକାଂxାର େଦାଛକିେର ଉଦୀୟ େପ�ମକୁ ଜଳାtଳି େଦବା େକେତ େଯ 

କ�!! ମନଦୁଃଖେର ନିତିଦିନ ଘରକୁ େଫରିଯିବା ଏବଂ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆଉ ନ ଯିବାର ଏକ 

ପ�ତି�ା କରିବା। ଦିନ ପେର ଦିନ ଗଡି ଚାେଲ। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପେର ହଠାତ 

ନଦୀ େସପଟକୁ େବପାର କରି ଯାଉଥିବା ବଇରା ଦାଦାର ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲୁ େଯ, କେଲଜ 

ପଢୁଆ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦୁଇଟି ଝିअ ବଷ� େଗାେଟ ପବୂ�ରୁ ନଦୀକୁ େଗାେଧାଇବାକୁ 

ଯାଇ ଖସିପଡି ପ�ାଣ ହରାଇଥିେଲ। 

 ଏେବ କିk ପ�େତ�କ ଦିନ ତା+ ଆତG ା ନଦୀ କୂଳେର ଘୁରିବୁଲୁଛି। େସଥିପାଇଁ ଡଂଗା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     191 

ଚାଳକଠୁ ଆର� କରି େସଇ ଗଁାର अେନକ େଲାକ, େବପାରୀମାେନ ସଂଧ�ା ଆସିବା 

ଆଗରୁ ନଦୀ ଘାଟ େଦଇ ଯିବା ଆସିବା ବD କରିେଦଇଛyି। अତ�y ଭୟାବହ ପରିgିତି। 

ଆସନr  ବିପଦେର ଜନମାନସେର ଏକ ପ�କାର େକାକୁଆ ଭୟ ପ�ାୟ। େସ କଥା ଶୁଣିବା 

ପରଠାରୁ ହଠାତ ଗ�ୀଷGର େମ�ାଏ ତତଲା ପବନ ଆମ େଦହ ହୃଦୟକୁ େଦାହଲାଇ 

େଦଲା। ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଭୟ ଆଉ କାତରତାର େଫ ା େପ ି 

କିଛି ନିଶ�ାସ ଛାତି ଭିତେର ପଶିଯାଇ ଜାଳିେପାଡି ଛାରଖାର କରିେଦଲା। ମନେର ହଜାର 

ଦ�D କହି ବୁଲିଲା, ସତେର କଣ େସ ଏକ अଳସୀ କନ�ା!!! 

 ଏକ अତୃ� ଆତG ା ର ପ�ତିଛବି !!! 

 େକଉଁ ଶତା�ୀେର, େକଉଁ ପ�ାର¸େର ତା ସହ ସ କ�ର େଡାରି ବjା େହାଇଥିଲା!! 

 େସ କଣ କହି ବୁଲୁଥିଲା- ମଁୁ ମୁh ଏ ଛଳନା ଆଉ କୁଟିଳ ଦୁନିଆ ଭିତରୁ!! 

 ନା! ତାହା େହାଇ ପାେରନା। େକେବ ନୁେହଁ। 

 ଏହି ଭାବନା ଭିତେର अମାନିଆ ପାଦ ଘୁ�ି ଘୁ�ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପ�bୁତ େହଉଥାଏ 

େସଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆଉ େଦଖିବାକୁ ଇ�ା େହଉଥାଏ େସ अଳସୀ କନ�ାକୁ। ନା! ଯିବା 

ନି�ୟ ଯିବା, େସ ଲଳନାମୟୀ, କiନାମୟୀର ପ�ତିଛବିକୁ େଦଖିବା। କିk  ....... 

 ହଠାତ୍ ଦଲକାଏ ପବନେର େଦହ ଶିହରି ଉଠିଲା। ପାଖେର ବଇରା ଦାଦା ନଥିଲା 

କି ଟପୁ ବି ନଥିଲା। ଥିଲା େକବଳ ଶନୂ�ତାର ସାୟା ଆଉ େମ�ାେମ�ା ଭୟ,ଦ�D, 

ଆଶ+ାର ଚିହr । କାଳିଆ େମା ମଁୁହ କୁ अେନଇ ଥାଏ, ଆଉ ମଁୁ ତା ମୁହଁକୁ........ 

 
େଗାବିD ନିବାସ, ପୁଟିଆ, ଆନDପୁର,େକDୁଝର 

େମା -  ୮୨୪୯୦୪୦୬୪୭ 
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ଭବାନୀ ଶ+ର ପେଟଲ୍ 

ନ�ାୟନ�ାୟନ�ାୟନ�ାୟ    
 ପ�ତିଦିନ ନିଧ�ାରିତ ସମୟେର ସୁଦାମ ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ 

ଚାଲିଯାଇଥାଏ। େସ ଜେଣ େଛାଟିଆ ବ�ବସାୟୀ। ପ�ାୟତଃ    େକେବ 

େହେଲ େସ ନିଜର କମ�ମୟ ଜୀବନେର ପେଛଇ ନାହ[। କାମେର ଇ�ା 

ଥାଉ अବା ନଥାଉ େହେଲ ଦାରିଦ� �ତାର କୁଠାରାଘାତ ତାକୁ କମ�ପଥକୁ 

ଟାଣିନିଏ। େସ ଜାତିେର ଦୁବ�ଳ, େହେଲ େକେବ ମଧ� ନିଜର 

ମେନାବଳକୁ େସ ଦୁବ�ଳ କରିନାହ[। ତା'ବାପା ଜେଣ େଛାଟିଆ 

ବ�ବସାୟୀ ଥିେଲ। ସୁଦାମ େଛାଟ ଥିବା ସମୟରୁ େସ ତା'ର ବାପା+ୁ 

ଏକ ଦୁଘ�ଟଣା େଯାଗଁୁ ହରାଇଥିଲା। େସଦିନ ଠାରୁ ସୁଦାମର 

ପାଠପଢାେର ପ"ୂ�େ�ଦ ପଡ଼ିଗଲା ଓ େସ ତା' ବାପା+ ବ�ବସାୟର 

ମାଗ�କୁ ବାଧ�ବାଧକତାେର ଆପେଣଇ େନଲା, କାରଣ ତା' ବାପା+ 

ପେର ତା+ ଘରର ଦାୟିତ� ତାକୁ ହ[ େନବାକୁ ପଡିଲା। ସୁଦାମର 

େଦୖନDିନ ଜୀବନ ସୁଚାରୁ ରୂେପ ଚାଲୁଥିଲା।  

 କଥାେର अଛି, "ସଂସାର ଭିତେର ଘର କରିଥିେଲ ପଥର ପଡିେଲ 

ସହି" େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ସମସ�ା ତଥା େବଦନାର େବାଝ ସୁଦାମ 

ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଦିନତମାମର ବ�ବସାୟ ଭିତେର ସୁଦାମ 

अେନକ େଲାକ+ ସଂ�ଶ�େର ଆସିଥାଏ। େସଦିନ ମଧ� ସୁଦାମ 

ପ�ତିଦିନ ଭଳି ନିଜ ବ�ବସାୟ େxତ� କୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପେର 
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ସୁଦାମ अସୁgତା अନୁଭବ କଲା। ଥsା, ଜ�ରେର ପୀଡିତ ସୁଦାମ ଚିକି�ାଳୟ ଯାଇ 

ଡ଼ାhର+ ସହ ସାx�ାତ କଲା। ଡ଼ାhର ତାକୁ େକାଭିଡ଼ ପରୀxା କରାଇେନବାକୁ ପରାମଶ� 

େଦେଲ। େସ ଡାhର+ କଥା ପାଳନକଲା। ପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା େଯ, େସ କେରାନା 

ଭୁତାଣୁ ଜନିତ େରାଗେର ପୀଡିତ। େସହି ଚିyାେର େସ ବ�b େହାଇପଡ଼ିଲା। ସାହି-

ପେଡାଶି େଲାକ ଘୃଣାଭାବ େଦଖାଇ ତା+ ଘରକୁ ଯାତାୟାତ ବD କରିେଦେଲ। କିଛି 

ଡ଼ାhରୀ କମ�ଚାରୀ ଆସି ତାକୁ ଘରଠାରୁ ଦୂର ଏକ ଚିକି�ାଳୟକୁ େନଇଗେଲ। ପରିବାର 

େଲାେକ ତା+ୁ ବାରଣକେଲ, େହେଲ େସମାେନ ତା+ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ[। ସୁଦାମ ଭଳି 

अେନକ କେରାନା ସକି�ୟ ଥିବା ବ�hି େସଠାେର ଚିକି�ିତ େହଉଥିେଲ। ତାହା ଥିଲା 

େକବଳ କେରାନା େରାଗୀ+ ଚିକି�ାଳୟ।  

 କିଛି ଦିନ ପେର ସୁg େହାଇ ସୁଦାମ ନିଜ ବ�ବସାୟେର ଲି� େହଲା। ଦିେନ ହଠାତ୍ 

େସ अସୁgତା अନୁଭବ କଲା। ତାକୁ ସହର ମୁଖ�ଚିକି�ାଳୟର ଆଶ�ୟ େନବାକୁ ପଡିଲା। 

ତା'ର ଶାରୀରିକ अସୁgତା gିତି ଉଦ୍'େବଗଜନକ େହବାରୁ ପାଖେର ଥିବା ପରିବାର 

ସଦସ� କାଯ��ରତ ଡ଼ାhର+ୁ େଦଖାକେଲ। ପବୂ�ରୁ ଥେର ସୁଦାମର ଶରୀରେର କେରାନା 

ଭୁତାଣୁ ସକି�ୟ ଥିବାରୁ ଡ଼ାhର ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମଧ� ମନା କରିେଦେଲ। ତା' ପରିବାର 

େଲାକ+ अେନକଥର ଗୁହାରି ପେର ମଧ� େକହି ତାକୁ ଛୁଇଁେଲ ନାହ[, େଶଷେର ତା'ର 

ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତା'ର ପତr ୀ ଏହା େଦଖି ଦୁଃଖେର अେଚତ େହାଇପଡିଲା। ସୁଦାମର 

ମୃତୁ�େର ପବିବାର ସଦସ�+ ହୃଦୟେର େକ� ାଧର अଗିr  ଜଳିଉଠିଲା। େସମାେନ େକ� ାଧିତ 

େହାଇ କାଯ��ରତ ଡ଼ାhର+ ଉପେର अତକ�ତ ପ�ହାର କେଲ। xଣିକେର ଡ଼ାhରବାବୁ 

ଚି�ାର କରି ଲହୁଲୁହାଣ େହାଇ ମଛୂ�ତ େହାଇପଡିେଲ। ମୃତ ସୁଦାମର ଶବକୁ ଚିକି�ାଳୟ 

ସz}ଖେର ରଖି ପରିବାରେଲାେକ କିଛି ମୁଖିଆ+ ସହାୟତାେର ଆେDାଳନ ଜାରି 
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କରିେଦେଲ। ମୃତ ସୁଦାମର ନ�ୟ ପାଇଁ େସମାେନ ନିରାଶ େହାଇ ଚି�ାର କରୁଥାyି। 

କିଛି ଖାକିେପାଷାକ ପିjା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ େପାଲିସବାବୁମାେନ ଆସି ବଡ଼-ବଡ଼ ପ�ତିଶୃତିମାନ 

େଦଇ ତା+ ମନର େକ� ାଧକୁ ଶାy କରିେଦେଲ। େସଦିନ ରାତିେର କିଛି େପାଲିସ ସୁଦାମ 

ଘରକୁ ଯାଇ ଡ଼ାhର+ୁ ମାଡ଼ମାରିଥିବା ତା'ର ପରିବାର ସଦସ�+ୁ ଗିରଫ କରି ଆଣିେଲ। 

ପରଦିନ ପୁଣି କିଛି େଲାକ ମୁଖିଆ+ ସହାୟତାେର ନିେଦ�ାଷୀ େଲାକ+ୁ ମୁh କରିବା ପାଇଁ 

ରାbାେରାକ କରି ଚି�ାର କେଲ। 

 ଏହିପରି ପ�ତିଶ�}ତି ଓ ଆେDାଳନର େଖଳ କିଛି ଦିନ ପଯ��y ଚାଲିଲା ଏବଂ େଶଷେର 

ତାହା ବD େହାଇଗଲା। ମୃତ ସୁଦାମକୁ ନ�ାୟ ମିଳିବାେର ପ"ୂ�େଛଦ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ 

ସୁଦାମର ମୃତୁ� ପାଇଁ େଦାଷୀ କିଏ, ତା'ର ତଲାସେର ଏକ ବଡ଼ ପ�ଶrବାଚୀ ଲାଗିଗଲା। 

ସତେର ସୁଦାମର ମୃତୁ�ର କାରଣ କିଏ େହାଇଥିବ, ନା େସ କାଯ��ରତ ଡ଼ାhର, ନା ଶାସନ 

ବ�ବgା, ନା ତା'ର ଜାତି, ନା ସମୟ େହାଇଥାଇପାେର। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ�ଶrବାଚୀ ସୃ�ି 

କଲା। େଶଷେର ମୃତ ସୁଦାମର ନ�ାୟ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଚି�ାରର ଆବଶ�କତା ପଡିଲା  

 େସମିତି ହ[ ସୁଦାମର ଫାଇଲ ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟର अେନକ ଫାଇଲ ଭିତେର 

ଚାପି େହାଇ ରହିଯାଏ ଓ ସୁଦାମ ମଧ� अେନକ+ ମନରୁ ଲୁ� େହାଇଯାଏ। ଏହି ପରି 

ବତ�ମାନ ସମୟେର ଆମ ଶାସନ ବ�ବgାେର େକଜାଣି େକେତ େଯ ସୁଦାମ+ ଫାଇଲ 

ଏମିତି ସରକାରୀ କାଯ��ାଳୟେର ଚାପିେହାଇ ରହିଯାଇଥିବ ତାହାର ଗଣନା  ନାହ[ ।  
 

ସrାତେକା`ର ହିDୀ ବିଭାଗ ଛାତ� ,  
ରାେଜD�  ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ବଲା~ୀର, ୭୬୭୦୦୧ 

େମା-୮୨୪୯୦୪୭୦୭୮ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     195 

ଝିଲିମିଲି ସାହୁ 

ଭଦ�ଭଦ�ଭଦ�ଭଦ�     
      ରାମଲାଲ ତା+ର 9ୁଟିକୁ ସାଇଡ କରି �ାs ଲଗାଇ ବିରh 

ମନେର େଲାକଗୁଡା+ୁ ବେହ ଗାଳି କରିପକାଇେଲଣି। ଆେର େହ… 

ନିଜକୁ କ’ଣ ଭାବୁଛyି େକଜାଣି… କେରାନା ଫେରାନା କିଛି 

ମାନୁନାହାyି। ରାbା ବDକରି ଏେତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲେଗଇ ଖରାଟାେର 

ଠିଆ େହଇ େଗାଟାଏ ପାଲା ଚେଲଇଛyି। କେରାନା ଡରେର ମନର 

ଦୁକୁଦୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୂରେର ଠିଆ େହଇ ଜଣ+ୁ 

ପଚାରିେଲ େହ ଭାଇ… ଏ ଧାଡିଟା କ’ଣ ପାଇଁ କି! ସ�i ଉu ଗଳାେର 

ବ�hି ଜଣ+ ଉ`ର େଦେଲ େଯ ଏଠି କେରାନା ପରୀxା େହଉଛି। 

ଚମକିକି ରାମଲାଲ ପରୂା ଛାନିଆ। ପୁଣି ଥେର ପଚାରିେଲ ଏ ଭାଇ 

ଖରାପ ଭାବନି… େହେଲ ତମର କଣ ପଜିଟିଭ କି? ଏଥର ବିରh 

େହାଇ ବ�hି ଜଣ+ ଉu ସ�ରେର କହିେଲ େମାର ଯଦି ପଜିଟିଭ 

େହଇଥାyା ମଁୁ କଣ ଏମିତି ଧାଡ଼ିେର ଠିଆ େହଇଥାyି! ଭାଇ ତେମ କଣ 

ଏ ଦୁନିଆଁର ଭଲମD ଜାଣୁନ କି!!! अବିଶ�ାସ ଭରା କ¦େର ରାମଲାଲ 

ପ�ତି ଉ`ର େଦେଲ… ଆମ ଜିଲA ାେର ହଠାତ୍ ଏେତ େଲାକ େକାେରାନା 

ପରୀxା ପାଇଁ… ଭାଇ ଘଟଣାଟା କ’ଣ ଠଉେରଇ ପାରୁନି। ଏ ଭିତେର 

େସ େଲାକଟିର ମଁୁହ ମଳିନ ପଡିଯାଇଥିବାର ସଠିକ୍ ଲx କରିପାରୁଥିେଲ 
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ରାମଲାଲ େହେଲ କଥାଛଳେର କହିେଲ ଭାଇ ଏ ବୟସେର ଏମିତି େକେତ କ’ଣ 

କହିେଦଉଛି, ଖରାପ ଭାବନି। ଚାପା ଗଳାେର ବ�hି ଜଣ+ ପୁଣି ଥେର ପଚାରିେଲ ଆପଣ 

ଶିxକ କି!!! ମୁରୁକି ହସି ରାମଲାଲ ନିଜ 9ୁଟି ଆଡ଼କୁ अଗ�ସର େହଉଥିବା େବେଳ େସ 

ଭଦ�  ବ�hିଜଣ+ କହୁଥିବା କଥା ଶ�}ତିକୁ ସଠିକ୍ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା… ପାଟିେର ତୁsି ଭିଡ଼ି 

ଏମିତି ଆଉ କିଏ ବା ବକବକ େହବ। ବ�b ଭାରାକ� ାy ମନେର 9ୁଟି �ାଟ� କରିବା 

େବଳକୁ ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକେର େସ ପଛକୁ େଫରି ଚାହ[େଲ। ତା+ ପାଖେର ତା+ର 

ପୁରୁଣା ସହକମ�ୀ ଜାନକୀ ବାବୁ। ଜାନକୀ ବାବୁ ପଚାରିେଲ ଆେର ସାର୍ ଆପଣ କ’ଣ 

େସଠିକି ଯାଆyି ନା କ’ଣ! ରାମଲାଲ କହିେଲ କାହା କଥା କହିେଲ? ପୁଣି ଜାନକୀ ବାବୁ 

କହିେଲ କ’ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାyି ନା କ’ଣ। ମଁୁ ତ ଏଠି ଆପଣ+ୁ େଦଖି ଆ�ଯ��। 

ରାମଲାଲ ବିସGୟ ଭାେବ ପଚାରିେଲ ଆପଣ ଟିେକ େଖାଲିକି କହିେଲ ମଁୁ ବୁଝିପାରyି। 

ଜାନକୀ ବାବୁ ବଡ଼ ଉ�¦ା ସହ କହିେଲ େହଇ ଟିକିଏ ଧାଡ଼ି ଆେଡ ନଜର ପକାk। ଆମ 

अଂଚଳର ପ�ାୟ ଭଦ�  ଆଉ ବିଶି� ବ�hି ଠିଆ େହାଇଛyି। ଏେବ ଭାବିେଲ…. େକାେରାନା 

କଟକଣା ଲାଗି ବହୁଦିନ େହବ ବଡ଼ ଧରଣର ସଭା େହଇନି କି ବଡ଼ ପାଟ� ବି େହଇନି। 

ରାମଲାଲ କହିେଲ ହଁ ସତ ତ। ଚଟାପଟ ଜାନକୀ ବାବୁ କହିେଲ େହଇ କଥା ତ… ହଠାତ୍ 

ଏ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମାନ+ୁ େକାେରାନା ଡର କ’ଣ ପାଇଁ !! ଚିyାକର ଚିyାକର ସାର୍… କହି 

ଚାଲିଗେଲ  ପରିବା ବଜାରକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ। ପରିବାରର ଜtାଳେର ଭାରାକ� ାy ମନ 

ଏେତକଥା କୁଆେଡ ବୁଝିବ କହି ATM ପାଖେର ପହ�ି ଗେଲ। ଯଦି ଏେତ େଲାକ ପଜିଟିଭ 

ବାହାରିେବ କିଏ ଜାେଣ େକେତଦିନ ସହର ବD ରହିବ। ଗଲାଥର ଜାଣିେହଲାନି େବାଲି 

ଘରଣୀ+ଠୁ େକେତ ଗାଳି ନଶୁଣିଛି। ଏମିତି ମନେର ମନେର ବିଳବିେଳଇ ୧୦/୧୨ ଦିନ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     197 

ପାଇଁ ପରିବା ଆଉ େତଜରାତି ସଉଦା କରି ଘେର ପହ�ିଗେଲ। ଧମ�ପତr ୀ+ ହାତେର 

ବ�ାଗ୍ ବେଢଇ େଦଇ ରାମଲାଲ କହିେଲ ଏକାଥେର ୧୦/୧୨ ଦିନ ପାଇଁ କିଣି ଆଣିଛି। 

େଦଖିକି ଚେଳଇବ, ସହର ପରୂା ୧୦/୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ବD େହବାର अଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ 

ଠିକ୍ ଭାବେର ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ରଖ। ଆଉ ନିେଜ ପେକଟରୁ ସାନିଟାଇଜର ବାହାର କରି 

ହାତ େଧାଇବାେର ଲାଗିେଲ। ଭିତରୁ ªୀ ବଡପାଟିେର କହୁଥିେଲ ଏମାେନ େବଶି 

ବଡ଼ବଡ଼ିଆ େଦେଖଇ େହଉଛyି, ନିେଜ ତ ନିୟମ ନ ମାନି ତା’ ଘରକୁ ଗେଲ, ଏକାଠି 

ମିଶିେଲ। ଏେବ େକାେରାନା େରାଗକୁ େଖେଳଇେଦଇ କହିେବ କ’ଣ ନା ସହରକୁ 

ସଟ�ଡାଉନ କରିେଦେବ। ଆେମ ଯାହା ଖାଲିଟାେର ଦହଗt େହଉଛୁ। ରାମଲାଲ 

ଭାବିେଲ ଆେର ସବୁ ଖବରତ ଏଇଠି। ଧୀର ସ�ରେର ଧମ�ପତr ୀ+ୁ ପଚାରିେଲ କଥାଟା 

କ’ଣ କି! ରାମଲାଲ+ ପତr ୀ ମଁୁହକୁ େମାଡି କହିେଲ… ହଁ କିଛି ଜାଣୁନ ତେମ, अଜଣା 

ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛ। ଆେର ଉପର ସାହିର େସ  अଭଦ�  ମାଇକିନିଆକୁ କାଲି ରାତିେର 

ଆ�}ଲାନ୍ସେର ଭୂବେନଶ�ର େନଇଗେଲ, ତାକୁ କୁଆେଡ େକାେରାନା େହଇଛି େବାଲି। 

େସଇଠୁ େଦଖ ଆଜି ସବୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ + େପ  ଫାଟିଗଲାଣି େକାେରାନା ଡରେର। ସବୁ 

କୁଆେଡ େକାେରାନା ପରୀxା କରିବାକୁ ଏକାେବେଳେକ ଧାଇଁ ଛyି େବାଲି ପାପାଲି େବାଉ 

କହୁଥିଲା। େହେଲ େମାେତ େଗାେଟ କଥା ବୁେଝଇ େଦଲ େସ ମାଇକିନିଆ ଯଦି अଭଦ�  

େତେବ ଏମାେନ େକମିତି ଭଦ�  ??? ରାମଲାଲ+ ପାଖେର ଉ`ର ନଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା 

ସେତ େଯପରି अyର ମନେର ତଜ�ମା ଚାଲିଛି ଭଦ�  ଆଉ अଭଦ�  ଶ�ର। ଆଉ अyର 

ଆତG ାେର େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ପ�ତିବିମି�ତ େହଉଥିଲା ସହରର ପ�ତି-ିତ अଭଦ�  ହୃଦୟ 

ଥିବା ଭଦ�  ବ�hିମାନ+ର।       ଶିxୟିତ� ୀ, ନୟାଗଡ଼       



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     198 

ଆଭାtଳି ଶତପଥୀ 

ସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣ    
 ନଦୀ ମୁହାଣେର ବସି େଦଖୁଥିଲି ସଲିଳା ଆଉ ସାଗରର େସ 

अନନ� ସଂଗମକୁ। ସାଗରର ଉମ�ୀମାଳା ସଲିଳାକୁ ସାଦେର अଭିନDନ 

କଲାେବେଳ ସଲିଳା ସମପ�ତା ଥିଲା ସାଗରର ପାଦପଦG େର। ସମପ�ଣ ଓ 

ସ�ୀକାରର କି ମଧୁର ଝ+ାର। େସ ସମପ�ଣେର ପ�ତିଫଳିତ େହଉଥିଲା 

अଭୂତପବୂ� ଭhିଭାବର ଛବି। ଭh ହୃଦୟେର େଖଳି ଉଠୁଥିଲା ତୃ�ିର 

ସମାେରାହ। 

 ସମପ�ଣେର ହଜି ଯାଉଥିଲା ନଦୀର अ~ ପ�ତ�~, ଭାବ ଭ~, 

ପ�କୃତି, ପ�ବୃ`ି ତଥା ସମb अbିତ� । ନଦୀର ସମପ�ଣର ଉଲA ାସର ବୀଣା 

ସହ ସାଗରର ସ�ୀକୃତିର ହଷ�ଧ�ନିେର ସୃ�ି େହଉଥିଲା ଏକ अନୁପମ 

ସ~ୀତର ମ�ୂ�ନା, େଯଉଁଥିେର େକବଳ ମଁୁ ନୁେହଁ, େମା ସା~େର ସାxୀ 

ଥିଲା େସ କି�ଦyୀ ରଚୟିତା େବଳାଭୂମି। ଏହିପରି ଏକ अନନ� 

ଦୃଶ�କୁ େମା ଦୃ�ି ଉପେଭାଗ କରୁଥିବା େବେଳ େମା ମାନେସDି�ୟ  

ଟିକିଏ ଜାଗ�ତ େହାଇ ଉଠିଲା। େସ େମା ମଗrତାେର ବାଧା ସୃ�ିକରି 

େମା'ର ଧ�ାନକୁ ଆଉ ଏକ ପରିେପ�xୀେର େକDି�ତ କଲା। 

 ମନ େମାର େଡଣା ଝାଡି େଦଲା। େସଇ ତଟିନୀର କୂେଳ କୂେଳ 

ଉଡି ଉଡି ନିମିଷକ ମାେତ�  ମନ େମାର ପହ�ିଗଲା ତା'ର ଜନG ଭୂମି 
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ପାଖେର। ଗିରି ଶିଖରରୁ ଜନG  େନଇଥିଲା େସ ଗିରି କନ�ା ଝରଣା। କି ସୁମଧୁର ଥିଲା 

ତା'ର ବାଲ�କାଳ। େସ अଲିअଳୀ ଝରଣା ତ ଗିରିର ଆଭୂଷଣ ଥିଲା। ଐଶ�ଯ� ଆରାମେର 

େସ ପବ�ତ ଶଯ�ାେର ସ�ାଧୀନ ଚି`େର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସହି ସ�ାଧୀନତାର ମହକେର 

ଝରି ଝରି େକେତବେଳ ଝରଣା େଯ ନିଝ�ରଣୀର ରୂପ େନଇଗଲା ତାହା େସ ନିେଜ ବି 

ଜାଣିପାରିଲା ନାହ[। ନିଝ�ରଣୀ ତା'ର ଚୁନି ଚୁନି ପାଦେର ପାବନତାର ଘୁ~ୁର ପିjି ନାଚି 

ନାଚି ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶ�େର ସମଗ� ପବ�ତଶଯ�ାେର ଏପରି  ଶ� ସୃ�ି କରୁଥିଲା ତାହା ବାଖ�ା 

କରି େହବନାହ[। େକବଳ अନୁଭବୀ ବୁଝି ପାରିବ େସ ସ�ଗ�ୀୟ ସ~ୀତକୁ। 

 ଏକ ନି|�ାରିତ ର~, ରୂପ, ଆକୃତି ବା ସ�ାଦେର ତାର ବିେଶଷ ରୁଚି ନଥିଲା।  

େହେଲ  ନିମ�ଳତା, ସ��ତା, ଆଉ ପବିତ� ତାର अଳ+ାରେର େସ अଳ+ୃତ େହଇଥିଲା। 

ଏହି ବିେଶଷ ଆଭୁଷଣ ପିjି େକେବ ବିଳମି�ତ, େକେବ ମଧ�ମ ତ େକେବ ଦୃତତାଳେର 

ନାଚି ନାଚି ପବ�ତ ଶଯ�ାେର ଏକ अନୁପମ ଆେଲାଡନ ସୃ�ି କରିେଦଉଥିଲା। 

 କି ସେzାହନ ଶhି ଥିଲା ତା’ର େକଜାଣି ଗିରି ରାଜ�ର ଶିଳା ସବୁ ତା ସା~େର ନାଚି 

ଉଠୁଥିେଲ। କିଛି ଶିଳା ପଥ ପ�ଦଶ�କ ଥିେଲ ତ କିଛି ତା'ର ପଥର ସହଯାତ� ୀ ଥିେଲ। 

ନିଝ�ରଣୀ  େସ ସ��ତାର େସ�ାତ େନଇ ଗିରିର अନ� ଏକ ପ�ା~ଣ େସ ଉପତ�କାକୁ ବହି 

ଆସୁଥିଲା। ତା'ର କୁସୁମିତ େଯୗବନର ଶୀତଳ ଚDନ େସହି ଉପତ�କାର अେ~ अେ~ 

େଲପି େହଇ ଯାଉଥିଲା। 

 ମୁକୁଳା େଯୗବନେର ଥିଲା ସ�ାଧୀନତାର ଆହ�ାନ ଆଉ ଉ�ାହର ଆେବଗ। େସ 

ଆେବଗେର ତା ଆଖି ଚାଲିଗଲା ତଳକୁ ତଳ େସହି ସମତଳକୁ ଭୂେଦବୀର ଏକ ସୁDର 

ପ�ା~ଣକୁ। ତଟg େହାଇ ମଁୁ ନିଝ�ରଣୀର ଯାତ� ାକୁ अନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଚପଳା ଚ�ଳା 
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ନିଝ�ରଣୀ ପୁଣି େକେତେବେଳ େସ ବସy ପାହାଚେର ପାଦେଦଇ ନଦୀ େହଇଗଲା, 

େସଇଟା ତାକୁ ବି  अେଗାଚର ଥିଲା। ଝରଣାରୁ ନିଝ�ରଣୀ, ଆଉ ନିଝ�ରଣୀରୁ ନଦୀର େସ  

ସ�ଗ�ୀୟ  ରୂପାyରକୁ  େକବଳ अନୁଭବୀ ହ[ अନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାର ବ"�ନା, 

େକବଳ କବିର େଲଖନୀ ମୁନ ହ[ ଦେଶ�ଇ ପାରିବ। 

 ସମତଳକୁ ଓେହA ହିଲା ପେର ତା' ପ�ାଣେର ଭରି ଯାଇଥିଲା ଉଲA ାସର ତୀବ�  ଗତି।  

ତା'ର େଦହେର ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଶତ ଶhିର ବଳ। ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। ଆଖିରୁ 

ଆନDାଶ�} ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। େସହି ଆନDାଶ�}ର େସ�ାତେର େସ�ାତସି�ନୀର अେନକ अ~  

ଗଢି େହଇଗଲା। 

 ତଟg େହଇ ମଁୁ ତାର ଆନDକୁ ଉପେଭାଗ କରୁଥିଲି। େମା ମନେର ଏକ ପ�ଶr ଉ+ି 

ମାରୁଥିଲା। ଉu ପ�ା~ଣେର  ଜନG  େହାଇ, ଐଶ�ଯ��, ନିମ�ଳ, अକଳୁଷିତ ପରିେବଶକୁ ଛାଡି 

ଏ ନୀଚ ପରିେବଶକୁ ଓେହAଇ ଆସିବାେର କଣ େକହି ଆନD ବିେଭାର େହଇପାେର? ଏହି 

ପରି ଏକ ପ�ଶr େମା ହୃଦୟେର ପ�ତିଧ�ନିତ େହଉଥିଲା। େସ ପ�ତିଧ�ନିକୁ ତା ସହଯାତ� ୀ ଶିଳା 

କ"�ପାତ କରିଥିଲା।  

 ବସି ପଡ଼ିଲା େମା ପ�ଶrର ଉ`ର େଦବା ପାଇଁ। ତା�ଲ� ସ�ରେର େମାେତ କହିଲା 

"ଉuନୀଚର ତରାଜୁ ତ ହ[ ତୁମ ମଣିଷ ସମାଜର ସାଧନ। ଜାତି, ଧମ�, ବ"�, ସଂ9ାର, 

ସଭ�ତା ସବୁକିଛି େସ ଉuନୀଚ ମାପକାଠିେର ମାପି ଥାअ। ମଁୁ ବୁଝି ପାେରନାହ[ ଭଲା 

କାହ[କି େସ अନାବଶ�କ ଚିyାଧାରାକୁ ଆବଶ�କ ମଣିବେସ ତୁମ ମାନବ ସମାଜ? ପୁଣି 

କ¦କୁ ଉପେଦଶର ସ�ରେର ଲହରାଇ  କହିଲା, “େହ ମାନବ ସମାଜ! େଦଖ ଏହି ନଦୀର 

ବିନମ�ତା। ଶିଖ ପୁଣି େସହି ପୁଣ�େତାୟା ନଦୀର ସୁଗୁଣ। ନି�ପଟତା, ସ��ତା, ସି²ତା 
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ତାର ଆଭୂଷଣ। ଯିଏ ତାକୁ �ଶ� କରିଥାଏ, େସ ତାକୁ େପ�ମେର ପAାବିତ କରିଦିଏ।  अସ�� 

ତା'ର ଜଳେର ବୁଡ ମାରି ସ�� େହଇଯାଏ। ସହାନୁଭୂତିର ମ� ତା' ଠାରୁ ଶିଖି ତୁମ 

ଜୀବନକୁ ମyି� ତକର”  

 ତାପେର ପୁନବ�ାର ସ�ର ବଦଳାଇ ପ�ଫୁଲିA ତ କ¦େର ଭାବୁକମନର ଭାବକୁ ବ�h 

କଲା, “ମଁୁ ପବିତ�  େହାଇଯାଏ େସ ପଣୂ�େତାୟାର �ଶ�େର। ତା’ର �ଶ�େର କି କୁହୁକ ଥାଏ 

େକଜାଣି େମା'ର ଚି` ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁ| େହାଇଯାଉଥାଏ। अବିରତ ଭାବେର େସ େମାେତ 

ପବିତ�  ସrାନ କରାଉଥାଏ। େମା'ର େଦହରୁ ରୂପାyରର ରସ ବାହାରି ଚାଲିଥାଏ। ମଁୁ େସହି 

କେଠାର ପଥରରୁ ପବିତ�  ଶାଳଗ�ାମେର ବିବତ�ତ େହାଇଯାଏ। ଏତିକି ନୁେହଁ ସ�ୟଂ ବି�ୁ  

େସ ପଣୂ�େତାୟାର ପୁଣ� ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ େମା ଶରୀରେର ପ�େବଶ କରିଥାyି। େକେବ 

ପୁଣି ପୁନ�େତାୟାର ପୁନ��ଶ�େର ଶିବଲି~ େହାଇଯାଇ ମହାେଦବ+ୁ ପାଇଯାଏ। କି ଶhି 

ଏ ସଲିଳାର ସଲିଳେର। େକେତ ମହିମା ତା'ର ପୁଣ�ତ�େର”  

 ମଁୁ b�ୀଭୂତ େହାଇ ଶୁଣୁଥିଲି େସ ଶିଳାର अମୃତବାଣୀକୁ। ହଠାତ୍ अଦୃଶ� େହାଇ 

ଗଲା। େବାଧହୁଏ  ଶାଳଗ�ାମର अେପxାେର ନଦୀଗଭ�େର ତପସ�ାରତ େହାଇଗଲା। 

 ଆଉ ମଁୁ ପୁଣି ସରିତାର େସ�ାତକୁ अନୁସରଣ କରିଚାଲୁଥିଲି। ନିେରଖି େଦଖିଲି େସ 

ଭୂମିକୁ ଭୂମି� ପ�ଣାମ କରୁଥିଲା। ଧରାକୁ �ଶ� କରୁ କରୁ ତା ଚପଳ ଚ�ଳ ମନ ଗଭୀର 

ଆଉ ଗ�ୀର େହଇଗଲା। ତା अ~ अ~ ପ�ଫୁଲିA ତ େହାଇ ଫୁଲିଉଠିଲା ଆଉ अ~ରୁ अ~ 

ବାହାରି ବହୁअ~ି େହାଇ ଭୂମିଲଗrା େହଇଗଲା। ଆଉ ନିରାଧାରେର ତା' ଗତି ମାଡି 

ଚାଲିଲା ଗyବ�କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। େଯଉଁ େଯଉଁ ପଥ େଦଇ ଗତି କରୁଥାଏ, େସହି େସହି   

ପଥେର କୁସୁମ ବିକଶୁଥାଏ।   
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 େକେତ अନନ� ଥିଲା େସ ବନଯାତ� ାଟି! େକେତ  ସୁମଧୁର ଆଉ ସୁଖମୟ ଥିଲା େସ 

ପରିେବଶ। ତା'ର କି ଚୁ�କୀୟ ଶhି ଥିଲା େକଜାଣି ବୃx ଲତା ତା'ର ସମୀପକୁ ଦଉଡ଼ି 

ଆସୁଥିେଲ। ତା'ର େସ�ଦବାରିେର ତା+ ମୁଖ ମsଳ ଉ��ଳ େହାଇଉଠୁଥିଲା। ତା'ର  

ଶ�|ା�ଶ�େର େକବଳ ବୃx ଜଗତ ଶିହରୀ ଉଠୁନଥିଲା, ସମb ପଶୁପxୀ, ଜୀବଜk, 

କୀଟ+ ପ�ାଣ ସଜୀବ େହାଇଉଠୁଥିଲା। 

 ଜୀବଜଗତ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ବ�ାଇବା ପାଇଁ ତା'ପାଖକୁ ଚୁ�କ ଭଳି ଦଉଡ଼ି 

ଆସୁଥିେଲ। ସଲିଳ ଧାରିଣୀ ସଲିଳା ସମb+ୁ ତା'ର ସଲିଳ େଦଇ ମାତୃତ�  ଭାବକୁ ନିଦଶ�ନ 

କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତୃଷା �̀ର ତୃଷା େମ ାଇବା ତା'ର ପରମ ଧମ�। 

 େସଇ ବନ କେଲA ାଲିନୀର ଲୀଳା अବ"�ନୀୟ ଥିଲା। େକେତ अପୁବ� େସ ଲୀଳା। 

ତା'ର େଦହେର ବନହbୀ ପରିବାରର ଆନDମୟ ସrାନ, ତା'ର େସ�ାତେର ମ��ର 

ସyରଣ, ତା'ର େକ� ାଡେର କୁ�ୀର ଆଉ ଜଳହbୀର ଶୟନ, ଶ�ାନ ଯୁଗଳର େପ�ମକି�ଡ଼ା 

ସବୁକିଛି ତା'ର अନୁପମ ଲୀଳା ନୁେହଁ ତ ଆଉ କଣ? 

 ପxୀର କାକଳି, ବାଘର ଗଜ�ନ, ବନ�ପଶୁର େକାଳାହଳ, ଝି+ାରୀର ଝ+ାର, ଘଡ଼ 

ଘଡ଼ିର ହୁ+ାର, ତା'ର ସ~ୀତେର ଏକ अ¢ୁତ ମ�ୂ�ନା େଦଉଥିଲା। ତା'ର ପ�ାେଣାଲA ାସେର 

ଏକ ମଧୁର ବୀଣା ଗୁtି ଉଠୁଥିଲା। ତା କବିତାର ପ�ତି ଛDେର ଥିଲା ସକାରାତG କର ରାଗ। 

େସ ତଟିନୀର  ତଟେର  କି କୁହୁକ ଶhି  ଥିଲା େକଜାଣି  େସହି େଗାଟିଏ ତଟେର ବସି ତୃଷା 

େମ ାଉଥିେଲ ଶିକାର ଆଉ ଶିକାରୀ ଦୁେହଁ। ହିଂସାର ହିଂସାତ�  ବି େଲାପ ପାଇ 

ଯାଉଥିଲା। ବିଷଧର ନାଗରାଜ, ପରାକ�ମୀ ସିଂହରାଜା, ନିରୀହା ହରିଣୀ, ସxୂG  କୀଟ 

ସମେb ତା'ର ତଟେର ଏକାଠି ଜଳ ପାନ କରୁଥିେଲ। 
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 ଏହିପରି ସକାରାତG କର ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ େହାଇ ଉଠୁଥିଲା ତା'ର ଯାତ� ାପଥ 

େଢଉେଢଉକା ପାହାଡ଼ ତେଳ अ+ାବ+ା େହଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବାେବେଳ ହସି ଉଠୁଥିଲା 

ଧରାର େସ ଉନG }h ପ�ା~ଣ। ପ�ୀତିସrାତା ବନାନୀ ସବୁଜ ର~ର ଓଢ଼ଣୀେର ମଁୁହ ଲୁେଚଇ 

େଦଉଥିଲା 

 େସ ତର~ିଣୀର ତର~େର ଥିଲା କଲ�ାଣର ଭାବ। ତାର ଆକଷ�ଣେର ଆକଷ�ତ 

େହଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା ମାନବ ସମାଜ ତା'ର କୂଳକୁ। କୂେଳ କୂେଳ ବସି ଉଠିଲା ଗଁା ଗsା 

ତଥା ଏକ ସଭ�ତା। �ାନବି�ାନର ଆବି�ାର, ଉ¢ାବନେର େସ ସଭ�ତା ବୃ|ିପ�ା� 

େହାଇ ଉଠିଲା। ମାନବ ସଭ�ତା ଦିନକୁ ଦିନ ଉନr ତି ପଥେର अଗ�ସର େହାଇ ଚାଲିଲା। 

ଗଁାଗsା ସବୁ ସହରେର ପରିବ �̀ନ େହାଇ ଉଠିଲା। େସହି ତଟିନୀକୁ ଆଶ�ା କରି କଳ 

କାରଖାନା ଗଢି ଚାଲିଲା। 

 କାଳକ�େମ ସଭ�ତାର ନାମେର ଧୀେର ଧୀେର ମାନବଜାତି ସ�ାଥ�ର ଧଆୂଁ 

ଉେଡଇଲା। ତା କୂେଳ କୂେଳ ହସୁଥିବା ହୃ�ପୃ� ବୃxର ମୁେଳାËାଟନ କରିେଦଲା। ଏକ 

କାରଖାନାର ରାସାୟନିକ ଦ� ବ�ର କଳା ର~ ତା'ର ସ�� ବଦନକୁ କଳୁଷିତ କରିେଦେଲ। 

 ପAା�ିକ ଭଳି ଭୟାନକ ରାସାୟନିକ ଦ� ବ� ବହୁଳ ଭାବେର ତା' େହହେର ପକାଇଲା 

େବେଳ ଥେରେଟ ବି ମାନବ ଚିyା କଲାନି େସ ପବିତ�  ନଦୀକୁ ଦୂଷିତ କରି କି ପ�କାର 

ଆନD ପାଉଛି? अବ�ବgାର ସହିତ ନାଳ ନ·�ମାକୁ ତା' େଦହେର ବୁହାଇ େକମିତି ତା' 

ଧାରାେର ବିଷ ଢ଼ାଳିେଦଉଛି। ମନୁଷ� ସମାଜ େସହି ମା'ର ମାତୃତ� କୁ େକମିତି ଭୁଲି 

ଯାଉଛି? 

 ଖାଲି ଏତିକି ନୁେହଁ ନଦୀକୁ अª କରି ସଭ� ମାନବ अସଭ�ତାର ସୀମା ଛୁଇଁ ଥିଲା। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     204 

ରାଜ� ରାଜ� ଭିତେର �|�ା, ସ�ାଥ�, ହିଂସା ପରି ନକାରାତG କ ଭାବନାକୁ େପାଷଣ କେଲ। 

ଏହି ହିଂସାତG କ ରାଜନୀତି େଖଳେର ମାନବ ଭୁଲିଗଲା ନଦୀର େସ ମହାନ୍ ଉେ·ଶ�କୁ 

ଆଉ ତା'ର ମହତ ଶିxାକୁ। ରାଜନୀତି େଖଳେର ମାନବଭୁଲିଗଲା ନଦୀର େସ 

ସମଦଶ�ନଭାବର ମହତ�କୁ। ଭୁଲିଗଲା ତା ସମଦୃ�ି ଭାବକୁ। ଭୁଲିଗେଲ େସ ତଟିନୀ 

େକମିତି ଜାତି ଧମ�, ବ"� ନିବ�େଶଷେର ତା ତଟକୁ ଉନG }h କରି େଦଇଥିଲା। ମାନବ ସମାଜ  

େଦଖି ପାରିଲାନି େଯ ତା ଧମନୀେର ବହୁଥିଲା ତ�ାଗ, ନିଃସ�ାଥ�ର େସ�ାତ। ପଶୁପxୀ, କୀଟ, 

ଜk, ଗଛଲତା, ଦାନବ, ମାନବ, ଧମ�ୀ अଧମ�ୀ, ନାରୀ ପୁରୁଷ, ଧନୀ ନିଧ�ନୀ, ସମb+ 

ତୃଷା େମ ାଇ ମୁମ�ଷୂୁ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ କରୁଥିଲା। 

 େକେବ ପୁଣି ମାନବ ତା ଗତିକୁ ଆବ| କରିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲା। େହେଲ େସ 

ଗତିକୁ ବD କରିନଥିଲା। ନି-ା ଓ କଠିନ ସାଧନର ତ େସ ଥିଲା ଏକ ନିଦଶ�ନ। 

ଜଗତକଲ�ାଣର ଭାବ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏକ ସ �̀ହୀନ ଆତG  ସମପ�ଣ। ମାନବ ସମାଜ 

େଦଇଥିବା ପ�ଦୂଷଣକୁ ନିଜ ବxେର ଧରି େବାହି ଯାଉଥିବା େବେଳ ନା ଥିଲା ତା'ର ଦୁଃଖ 

ସyାପର ଭାବ, ନା େସ ଥିଲା େଧୖଯ��ହରା, ନା େସ अନୁଭୂତି କରୁଥିଲା କA ାy। ତଥାପି େସ 

ମାନବ ସମାଜକୁ ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇ ଚାଲିଥିଲା। 

 େସହି େସ�ାତସି�ନୀ ଭୂମିଲି�ା େହାଇ ଏକ ଲx�େର ତା ଗyବ�କୁ େଖାଜି ବୁଲୁଥିଲା। 

େସହି ମହତ୍ କମ�ର ମହାଘ� ନିଶାେର ସେତ େଯମିତି େଗାେଟ େଯାଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। 

ସେତ େଯମିତି କମ�ରୁ କମ�ୀ ଓ େଯାଗରୁ େଯାଗୀର ରୂପାyରକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ମାନବ 

ସଭ�ତାକୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିଲା 

 ସରିତାର अବିରତ ଧାରା ପଛେର ମଁୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହାଲିଆ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତଟg 
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େହାଇ ମଁୁ ନଦୀର ଯାତ� ାକୁ अନୁଭବ କରୁଥିଲି। େସ अନୁପମ अନୁଭବ େମାେତ ଭାବୁକ 

କରାଇ ଦଶ�ନ ଶାª ଆଡ଼କୁ ଟାଣି େନଇ ଚାଲିଲା। ମନେର ପ�ଶrରାଜୀ ସବୁ ଉ+ି 

ମାରିଲା। 

 ଉ`ର अଭିଳାଷାେର ପ�ଶrମାଳାକୁ ମଁୁ  ସରିତାର ପାଦପଦG େର अପ�ଣ କଲି। 

 ପ�ଶr କଲି, “େହ ଗିରିକନ�ା! ପବ�ତ ଶଯ�ାର ଐଶ�ଯ��ଜୀବନକୁ ପରିତ�ାଗ କରି ଉu  

ଶିଖରରୁ ନୀଚ ପ�ା~ଣକୁ ମୁେହଇଁ ଆସିବାେର ତୁମକୁ କ� ହୁଏ ନାହ[? ତୁମ ସ�� ଓ ସୁDର 

ରୂପକୁ ମଣିଷ େଯେବ अସ�� କରିଦିଏ ତୁମର କଣ କିଛି ପ�ତିକି�ୟା ନଥାଏ? ତୁମ ନି-ା 

ଆଉ ସାଧନାେର କିଛି ବ�ାଘାତ ଘେଟ ନାହ[? ମଧୁରତା ତୁମର ବିେଶଷତ� । ତୁମର ଶିରା 

ପ�ଶିରାେର ମି�ାନr   ପ�ବାହିତ। େସ ଲବଣ ଯୁh ଜଳଧି େକମିତି ତୁମର ଗyବ� 

େହାଇପାେର? ତୁେମ େଯେବ ତୁମ ମଧୁର ସ`ାକୁ ହରାଇ ଲବଣେର ଲୀନ େହାଇ 

ଯାଉଥାअ, ତୁମ ମଧୁରତାକୁ ଲବଣେର ସମପ�ଣ କରି ତୁମ अbିତ� କୁ ହରାଉଥାअ, ତୁମ 

ହୃଦୟେର ପୀଡ଼ା ହୁଏ ନାହ[? ମଁୁ ବୁଝି ପାରୁନାହ[ ସତେର ଏହା କଣ ସ �̀ହୀନ ସମପ�ଣ? 

ନା ବିବଶତାର ସjି?” 

 େସହି ପୁଣ�େତାୟା ନଦୀ ତା अଧରେର ସିGତହାସ� ଆଣି କହିଲା, “ଉu ଆଉ ନୀଚ 

ଭାବର ତ େକୗଣସି ବିେଶଷ ସଂ�ା ନାହ[। ଉuନୀଚ ତ େକବଳ ଏକ ମାନସିକ gିତି। 

େତେବ ଉuନୀଚ ପ�େଭଦର ତଥା ପ�େଭଦ ଜନକ କ�ର ପ�ଶr  ଆେସ େକଉଁଠୁ? 

କମ�ଫଳର ବାସନା େସଇ ମାନ+ର ଯିଏ କମ� େଯାଗର ମହ �̀  ବୁଝି ପାରyି ନାହ[। କମ�ରୁ 

କମ�ୀ ଆଉ େଯାଗରୁ େଯାଗୀ ତ ମନୁଷ�ର େମୗଳିକ ସାଧନା। ଜଗତ ହ[ େମାର ଧ�ାନ 

େକD�। ଜଗତ ହ[ େମାର  େଧ�ୟ। ଜଗତ अପ�ଣଭାବ, ଜଗତ ପ�ସାଦ ଭାବ େମା କମ� 
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େଯାଗର ମଳୂ ମ� କମ� େଯାଗୀ େକେବ କଣ କମ� ଫଳର अଭୀÃାେର କମ� କରି ଥାଏ?” 

 ନଦୀ ପୁଣି अଧର ଲହରାଇ କହିଲା, “ସମପ�ଣ କଣ େକେବ ସ �̀େର ଆବ| େହାଇ 

ପାେର? ସମପ�ଣେର ଥାଏ ଭhିର ମହକ ଆଉ ଭhିେର ଥାଏ େପ�ମର ଉନG }h ଉଲA ାସ। 

ସମପ�ଣେର ଥାଏ अ¢ୁତ ପAାବନ। ଆଉ ମଧୁର ଆଉ ଲବଣର ପ�େଭଦ ପୁଣି କଣ? ମଧୁର 

ଆଉ ଲବଣ ଏକ ନାମ ଆଉ ରୂପ ମାତ� । େଯେବ େକହି ତାର ନାମ  ଓ ରୂପକୁ ହ[ ପରିଚୟ  

େବାଲି ଭାେବ େସ ଯ�ଣାର ଦାସତ� ସ�ୀକାର କରିଥାଏ। ଯଦି େକହି ଆତG େଚୖତନ� ପ�ତି 

ସାନିr ଧ� ରତ େତେବ ସିଏ ଯ�ଣା ମୁh େହାଇଥାଏ। ମଧୁର ଆଉ ଲବଣ ତ େମାର ଏକ 

ପରିଚୟ - ଏକ अବgା ମାତ�  େସ ଜଳର। େସହି ଜଳ ହ[ ତ ମଧୁର ଆଉ ଲବଣର 

ମଳୂତ �̀  ହଁ, ମଁୁ ଜଳଧିର ଜଳ ରାଶିେର ସନିr ହିତା େହଲା େବେଳ େସହି ପ�ଶାyିକୁ 

अନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଯାହା ତୃ�ି, ସ ୂ୍"�ତାେର ସମାହିତ। अତୃ�ିରୁ ତୃ�ି ତଥା 

अସ ୂଣ�ତାରୁ ସ ୂ"�ତା ପାଇବା କଣ ଏକ ସjି? କିବା ସ �̀?” 

 େସ�ାତସି�ନୀର େସ �ାନେସ�ାତ େମା ତନୁ ମନେର ପAାବିତ େହଇ ଯାଉଥିଲା। େମା 

अ�ାନ अjାର ତା �ାନାେଲାକେର ଆେଲାକିତ େହଇ ଯାଉଥିଲା। ମଁୁ ତଟg େହାଇ 

ସଲିଳା ଆଉ ସାଗରିକାର ଆଲି~ନର ସାxୀ ସାଜୁଥିଲି। ଆଉ ବାର�ାର ବିେଶAଷଣ 

କରିବାେର ଲାଗିଥିଲି, ନଦୀର ଏହା କଣ ସତେର ସ �̀ହୀନ ସମପ�ଣ ନା ବିବଶତା ସହ  

ସjି କରି ଗyବ� ପଥେର ପରିଚାଳିତା? ପୁଣି ବିେଶ�ଷଣ କରୁଥିଲି କମ� ଆଉ କମ�େଯାଗୀର 

ପାଥ�କ� ଆଉ ଜଗତ କଲ�ାଣ ବୁ|ି ଆଉ ଜଗତ ପ�ସାଦ ବୁ|ିର ମହତ�।  

 େସ  ପବିତ�  ସଂଗମର  ପAାବନେର ପAାବିତ େହାଇ ପୁଣି ପ�କୃgିତ େହାଇଗଲି। 
ଗେବଷିକା, avanjali@yahoo.co.uk, ୯୮୮୪୧୪୪୯୮୨ 
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ମେନାଜ କୁମାର 
େବେହରା 

ପ�ତିଶ�}ତିପ�ତିଶ�}ତିପ�ତିଶ�}ତିପ�ତିଶ�}ତି    
 ଡାକେର େଗାଟିଏ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ସରିତାର ମା’ ଚିଠିକୁ େନଇ 

ଘରକୁ ଆସିେଲ। ଲଫାପା ଟିେକ େଦଖିେଲ, େସଥିେର ଦିଲA ୀର େପା� 

अଫିସର �ା ୍ ବାଜିଥିଲା। ତାକୁ େଦଖି ତା’ ମା’+ର େଦହ ଥରି 

ଉଠିଲା। ଦୁଇ ସ�ାହ ତେଳ ପୁअ ଘରର େଲାକ ସରିତାକୁ େଦଖିବାକୁ 

ଆସିଥିେଲ। େସ ଟିେକ େଜାରେର ନିଃଶ�ାସ େନଇ ଚିଠିଟାକୁ େଖାଲିେଲ। 

େସ େଦଖିେଲ ଚିଠିଟା ପୁअ ଘରର ଥିଲା ଆଉ େସଥିେର ଝିअ ପସD 

େହାଇଛି କି ନାହ[ କିଛି େଲଖା ନଥିଲା।  

 ସj�ାେର ସରିତାର ବାପା େଯେତେବେଳ ଘରକୁ େଫରିେଲ ଆଉ 

େସ ତା+ ªୀ+ ମୁହଁ େଦଖି ଜାଣିଗେଲ େଯ ପୁअଘର ବାଲା େବାେଧ 

ମନା କରିେଦେଲ। ଝିअ ୨୮ ବଷ�ର େହାଇଗଲାଣି ଆଉ ଝିअର 

ବାହାଘର ଚିyା ମଧ� ତା+ୁ େହଉଥିଲା। ତା’ପରଦିନ େସ ତା+ର ଦୁଇ 

ଝିअ+ର ଜାତକ େନଇ େଜ�ାତିଷ+ ପାଖକୁ ଗେଲ। ଆଉ େସ 

ସମୟେର େଜ�ାତିଷ ମହାଶୟ କୁଆେଡ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ�bୁତ 

େହଉଥିେଲ। େସ ତା+ର ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିେଲ। 

  େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ ମଁୁ େମାର ଝିअର ଜାତକ 

େଦେଖଇବାକୁ ଆସିଛି, େଜ�ାତିଷ ମହାଶୟ କହିେଲ ଠିକ୍ अଛି ଆପଣ 
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ଭିତରକୁ ଆସି ଏଠି ବସk। ସରିତାର ବାପା କହିେଲ େମାେତ ଆ�ା xମା କରିେବ! 

ଆପଣମାେନ ବାହାରକୁ  କୁଆେଡ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛyି। ଏହା ଶୁଣି ତା+ ªୀ କହିେଲ 

କଣ କହିବି ଆ�ା! ଆମ ଝିअର ବୟସ ଆସି ୩୫ େହଲାଣି ତାର ବାହାଘର େକଉଁଠି ଠିକ୍ 

େହଇ ପାରୁନି। ଆେମ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ପରେବଶ େମଳାକୁ ଯାଉଛୁ, କାେଳ େସଠି କିଛି ଠିକ୍ 

େହାଇଯିବ। ହଁ ଆ�ା, ଦିअk ଆପଣ+ ଝିअର ଜାତକ.. ଆମର ଉପାୟ ଯଦି ଝିअ ଠିକ୍ 

ଭାବେର କରିବ ତାେହେଲ ଆେମ ପ�ତିଶ�}ତି େଦଉଛୁ ଆପଣ+ ଝିअର ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି 

େହଇଯିବ। େଜ�ାତିଷ ମହାଶୟ ଏୟାଡୁ େସଆଡୁ େକେତ କଥା କହି ଚାଲିଥିେଲ କିk 

ସରିତାର ବାପା-ମା’+ ମୁsେର କିଛି ପଶିଲା ନାହ[ ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

୨୧୭,ୟୁନିଟ-୯(ଫA ାଟ) 

ବାୟାବାବା ମଠ େଲନ 

ଭୁବେନଶ�ର-୨୨ 

େଫାନ-୭୯୭୮୮୩୦୬୧୧ 
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ବି. ନିରୁପମା 

ରେ~ଇନାନୀର अଭିଶାପରେ~ଇନାନୀର अଭିଶାପରେ~ଇନାନୀର अଭିଶାପରେ~ଇନାନୀର अଭିଶାପ    
 "ଆେର େହ, େକାଉ ଲxG ୀଛଡ଼ା, ନିअଂଶିଆକୁ ନअ+ ଦୁଭ�x 

ପଡ଼ିଥିଲା େଯ, ସିଏ େମାअରି ବାଡ଼ିରୁ କାକୁଡ଼ି େଚାେରଇବାକୁ ସାହସ 

କଲା! େତାଳିଲା େବଳକୁ ଭଲା ତା' ହାତ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି େକମିତି? 

ମtିେପାତି େକେଡ଼ ଯତନେର କାକୁଡ଼ି ଗଛଟା ବେଢ଼ଇ ଥିଲି ବାଡ଼ିେର। 

ମନାସିଥିଲି-ପହିଲି କଷିଟା ଠାକୁର ପାଖେର େଭାଗ ଲେଗଇବାକୁ। ଭଲା, 

େକାଉ ଡାହାଣୀଖିଆର ନଜର ପଡ଼ିଲା ତହ[େର, ଆଖି ତା'ର ଫୁଟି ନ 

ଗଲା ଯାହା; େମା'ରି ପରି ନିଆଶ�ୀ ନିରୀହା ତିରିଲାର ଦରବେର ହାତ 

ମାରିଲା - େହ ଦଇବ, ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବୁ, ସାତେବ ି କରି େଲାକହସା 

କରିବୁ। ତା' ସାତ ପୁରୁଷକୁ ନରକେର ପେକଇବୁ। େମାର େଯେତ 

େରାଗ ବ�ାଧି ତାଆରି େଠଇଁ ଫେଳଇବୁ....।" 

 ଇଏ ଆମ ଗାଆଁର ରେ~ଇନାନୀ। ଆଜି ପାଟିେର ତା'ର ବାଟୁଳି 

ବାଜୁନି। ଦାyକୁ ରଗଡ଼ି ହାତକୁ ଝାଡ଼ି ପଣତକୁ ଉେଡ଼ଇ ଉେଡ଼ଇ 

ଦୁମୁଦୁମୁ େହାଇ ଗଁା ଦାsେର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ଶାଣେଦଲା xୁର 

ଭଳି ଧାର କଥାଗୁଡ଼ା, ସାଇ ଏ ମୁsରୁ େସ ମୁsଯାଏ ଘୁରି ଘୁରି େଲାକ+ୁ 

ଶୁେଣଇ ଚାଲିଛି अନଗ�ଳ। ପୁଣି ଭଗବାନ+ୁ େସ ତା'ର ଆ�ାବହ 

ବଚ9ର ମେନକରି ନିେଦ�ଶ ବି େଦଉଛି - अଭିଶାପକୁ ସତ 
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ଫେଳଇବାକୁ ! 

 ନାନୀର କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଆଉ ରଣଚsୀ ରୂପେଦଖି ସାଇ େଲାକ+ ଭିତେର 

ଆତ+ େଖଳି ଗଲାଣି । େକେତଜଣ ତା' अେଗାଚରେର ଫୁସୁରୁ ଫାସର େହେଲ- 

 “ମଲା, କାହାର ରାହୁଦଶା ନ ପଡିଲା େଯ ଜାଣିଶୁଣି ନାଗ ଲା~ୁଡ଼େର ହାତ 

ମାରିଲା...!” 

 ରେ~ଇନାନୀ- ଏଇ ଗାଆଁର ଝିअ ଆଉ େବାହୂ ମଧ�। ତା ବାହାଘର ମାସ ଛअଟା ନ 

ପୁରୁଣା େରାଗେର ପଡ଼ି ସ�ାମୀ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ଚାରିମାସ ପେର ଜନG େନଲା 

ପୁअଟିଏ- ମାଧିଆ, ରେ~ଇନାନୀର ଏେକାଇରବଳା ବିଶିେକଶନ। ବରଷକ अେy 

ଶାଶୁବୁଢ଼ୀଟା ମଧ� ଆଖି ବୁଜିଲା। ନିରାଶ�ୟା େହାଇଗଲା ସିଏ। 

 ଗାଆଁ ଝିअଟା ଆଖି ଆଗେର ହୀନିମାନ େହବ! ସାଇ େଲାକ+ େଦହ ସହିଲାନି। 

ସଭିଏଁ ମିଳିମିଶି ସହେଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇେଲ। ଘର ଦୁଇ ବଖରା ଛପର କରିେଦବା ସହ 

ନାନୀର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ଭାଗଚାଷ କରିେଦେଲ େକେତଜଣ। 

 ଏଥିେର ପ�ସନr  େହାଇ ନାନୀ ସାଇ େଲାକ+ ମ~ଳ ମନାସିଲା ଠାକୁର+ କତିେର। 

େବଳ अେବଳେର େବାଲହାକ ମଧ� କଲା େସମାନ+ର। 

 ଏମିତିେର କିଛି ବଷ� ବିତିଲା। ଭଲେର ମDେର ପାଇଟି କରାଇବାକୁ େଯଉଁ 

ପେଡ଼ାଶୀମାେନ ରେ~ଇନାନୀର ସାହାଯ� େଲାଡ଼ୁଥିେଲ େସଇ େଲାକଗୁଡ଼ା ବଷ� 

େକେତଟାେର େକାଠା େତାଳିେଲ। ମଟର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିେଲ। ତା+ ଝିअ-େବାହୂ+ େଦହେର 

ଭଳିକିଭଳି ବସନ ଭୂଷଣ ଝଟକିଲା। ହାସ ପରିହାସେର ଫାଟିପଡ଼ିଲା ଘର अଗଣା; କିk 

ନାନୀର अବgା ରହିଗଲା େଯମିତି କି େସମିତି। ପରିଶ�ମ କରି ଯାହା ପାଇଲା େସଥିେର 
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ନିେଜ ଚଳିବା ସହ ପୁअକୁ ମଧ� ପାଳିଲା। େକାଠା େତାଳିଥା'yା େକମିତି? 

ପେଡ଼ାଶୀମାନ+ ସୁଖ-ଶିରୀ େଦଖି ଏଣିକି ନାନୀର ମରମ ଜଳିଲା। ଈଷ�ା ବଢ଼ିଲା। ଧୀେର 

ଧୀେର ତା' ସ�ଭାବେର ଘଟିଲା ପରିବ �̀ନ। େସ ହସିବା ଭୁଲିଗଲା। ଯାହାକୁ େଦଖିଲା ମୁହଁ 

େମାଡ଼ିଲା, ଗାରୁ ଗାରୁ େହଲା। େଛାଟ େଛାଟ କଥାେର ୟା ତା' ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା। अନ�ର 

अମ~ଳ ପା�ି अଭିଶାପ େଦଲା। ଏଥର ନାନୀ ପାଲଟିଗଲା ଜେଣ ରାହାବାଳୀ, କଳିହୁଡ଼ି 

ପର ହିଂସୁକି ମହିଳା। 

 େକବଳ େସତିକି ନୁେହଁ, କିଏ କାେଳ ତା'ର अ¢ୁତ େଦୖବୀଶhିର ପ�ଚs ପ�ଭାବକୁ 

ବିସGରଣ କରିଯିେବ - େତଣୁ ତୁs େଖାଲିେଲ େସ अକାଟ� ଯୁhି ଦଶ�ାଏ। ବାରବଷ� ଧରି - 

ତା' େଗରb ଯିବା ଉ`ାରୁ ବାରଓଷା େତରବ�ତ କରି େସ େକେତ ଦିअଁ େଦବତା ପଜିୂ 

ସି|ିଲାଭ କରିଛି। ନିରିମାଖୀ େଦଖି ଯିଏ ତା'ର अନି� କରିବ, अଭିଶାପ େଦଇ େସ ତାକୁ 

ଭସG  କରିେଦବ। अବଶ� ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ସାଇ େଲାକମାେନ ନାନୀର ଏ अ¢ୁତ ଶhି 

ଥିବାର ଯୁhିକୁ େହୟ�ାନ କରି ହସି ଉେଡ଼ଇ େଦଉଥିେଲ। େହେଲ ସାହିର େକେତଜଣ ªୀ 

େଲାକ େଯେତେବେଳ ଏହାର ଚାxୁଷ ପ�ମାଣ ପାଇେଲ, େସେତେବେଳ ତା+ର अବିଶ�ାସ 

କରିବାକୁ ଆଉ ବାଟ ନ ଥିଲା। ନାନୀର अଭିଶାପ ପ�ତି ଭୟ ଆଉ ଖାତର ମଧ� 

ଆସିଗଲା। 

 େସବଷ� ତଳ ସାହି ସାହୁଘର ବାରବୁଲି େଛଳିଟା ରେ~ଇନାନୀର ବାଡ଼ିେର ପଶି ଶାଗ 

ଖାଇଯିବାରୁ େସ ତାକୁ ଶାପ େଦଲା, “ତୁ अଳପ ଦିନେର ହାଣ ମୁହଁକୁ ଯିବୁ େଲା େଛଳି। 

େତାେତ କଂେସଇ େନବ।” 

 ବାସ, ନାନୀର ବଚନ ସତ େହଲା। ଦୁଇଦିନ ପେର ଛାଡ଼ଖାଇେର େସ େଛଳି ବଳି 
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ପଡ଼ିଲା। ଆଉଥେର ମଦନ କେକଇ ଝିअ ଚେମଲି ଦିନ ଦି� ପହେର ଲୁଚି ଲୁଚି ନାନୀର 

ବାଡିରୁ ପିଜୁଳି େତାଳି ଖାଉଥିଲା। ମୁsଫଟା, ଢୁ ଢୁ ଖରାେର ବି ନାନୀ, ତୁ�ା ବଗିଚାଟାେର 

ମଝିେର ମଝିେର ଆସି ନଜର ପକାଏ। େସଦିନ ଚେମଲି ଉପେର ତା'ର ଦୃ�ି େଯମିତି 

ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ିଲା େଗାଟାଏ କିଳିକିଳା ରଡ଼ି। 

 “ହଇେଲା େହ अsିରି ଚsୀ, େତାର ଏେଡ଼ ବହପ, େମାअରି ବାଡ଼ିେର ପଶି, ଦିନ 

ଦିପହେର ଗଛେର ଚଢ଼ି େଚାରି କରୁଛୁ! େଦଖିବୁ ରହ, େଯାଉ ହାତେର େମା ଗଛର ଡାଳ, 

ଫଳ ଛିେsଇ ନ� କରିଛୁ, େସଇ ହାତଟା େତାର ରଟକିନା ଭା~ିଯିବ।” 

 ରେ~ଇନାନୀର ତୁsରୁ କଥା ଛିଡ଼ିନି, अସାବଧାନତାରୁ େହଉ ବା ନାନୀର ଗଜ�ନେର 

ଚମକିପଡ଼ି େହଉ ଚେମଲି ଗଛରୁ ଭୁସକିନା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। େସଇଠି ଡାଳ ବାଜି ତା' ହାତଟା 

ଭା~ିଗଲା। ଆଉ ହାତେର ପଟି ବାjି, େବକେର ଝୁେଲଇ ଦୁଇ ମାସ ଯାଏ େଯଉଁ କ� 

େଭାଗିଛି ଚେମଲି, ନାନୀର अଭିଶାପକୁ ସିଏ େକେବ କଣ ଭୁଲି ପାରିବ! 

 ଆଉଥେର ସାଇ ପିଲାମାେନ ତା' ଚାଳ ଉପରକୁ ହାତ େଦଖାଇ ଆ~ୁଠିେର କଖାରୁ 

ଗଣୁଥିେଲ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି..... କୁଆେଡ଼ ଥିଲା ନାନୀ ଝପଟି ଆସି ନିଜର ଶାପମୁଣି 

ଝାଡ଼ିଲା, “ହଇେର େହ ଡାଆଣାପଲ, େମାअରି କଖାରୁ ଉପେର ନଜର ପକଉଛ! ଆଖି 

ତମର ଫୁଟି ଯାଆyା କି, ଗାଆଁ ଠାକୁରାଣୀ କତିେର ନଡ଼ିଆ ଫଟାyି।” ସତକୁସତ 

ଦିନଟାଏ ନ ଯାଉଣୁ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ଆଖିଧରା େରାଗେର ଆକ� ାy େହେଲ, ସ�ାେହ କାଳ 

କ� େଭାଗିେଲ । 

 େସଇଦିନ ଠାରୁ ନାନୀର ନିଜ अଭିଶାପ ଉପେର ପ"ୂ� ବିଶ�ାସ ଆସିଲା। ଆଉ ଦୃଢ଼ 

ଦାବି ମଧ�। ସାଇ େଲାକମାେନ ବି େକେବ ପ�ତିବାଦ କରyିନି ତା' ଦାବିେର। େସମାେନ 
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ପରା ଭୁhେଭାଗୀ! 

 ଆଜି ପୁଣି େସଇ ରେ~ଇନାନୀର ତୁsରୁ अଭିଶାପର ଆେଗrୟଲାଭା ଉÔୀରଣ 

େହଉଛି। କିଏ େସହି ହତଭାଗା ମDବୁ|ି ମଣିଷ! ନାନୀର ଦରବେର ହାତମାରି, ଜାଣିଶୁଣି 

ନିଜ अମ~ଳକୁ ବରଣ କରିଛି!! 

 ରେ~ଇନାନୀ ସାଇ େସ ମୁsରୁ ଏ ମୁsଯାଏ ଦୁମୁ ଦୁମୁ େହାଇ ସअ ି ଚାଲିଥାଏ 

େସମିତି। ହଠାତ ଆର ମୁsରୁ େଗାଳ ଶୁଭିଲା, “ମାରି ପେକଇଲା େଗା କଚାଡ଼ି େଦଲା, କିଏ 

େକଉଁଠି अଛ େଦୗଡ଼ି ଆସ।” ଯିଏ େଯଉଁଠି ଥିେଲ ପାଟି ଶୁଣି ଧାଇଁେଲ। 

 େଦଖିେଲ, ରେ~ଇନାନୀର ଏେକାଇରବଳା ମାଧିଆ ଖsିଆ ଖାବରା େହାଇ ଧଳିୂେର 

ଗଡ଼ୁଛି। ଦୁଇ ଚାରିଜଣ େଲାକ େଠ~ାଧରି େଗାଡ଼ାଇ ଘଉଡ଼ାଉଛyି େଗାଟାଏ ଷ¥କୁ। 

କଥା କ'ଣକି, ମାଧିଆ େତେଣ ସାଇ ମୁsେର ବୁଲି ବୁଲି କାକୁଡ଼ି େଚାବାଉ ଥିଲା। ସାମନାରୁ 

ହାବୁଡ଼ିଲା ବୁଲା ଷ¥ଟାଏ। ନାନୀର ନDନ ତ! ଡର କାହାକୁ!! ଆେଡ଼ଇ ନ ଯାଇ 

ସଦପ�େର େଢଲାଟାଏ େଫାପାଡ଼ିଲା ଷ¥ ଉପରକୁ। େସଇଠୁ ଷ¥କୁ ଆଉ ସ�ାେଳ କିଏ? 

ମାଧିଆକୁ ଭୁଷି କଚାଡ଼ି େଦଲା। 

 ସାଇ ପଡ଼ିଶାର େଲାକମାେନ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ମାଧିଆକୁ ତଳୁ ଉଠାଉଥା'yି। େକଇଜଣ 

ªୀେଲାକ ଚୁପି ଚୁପି କଥା େହଉଥାyି, ଏଇଟା ନାନୀ अଭିଶାପର ଫଳ ନୁେହଁ ତ! ମାଧିଆ 

ମାଆକୁ ନ ଜେଣଇ ନିଜ ବାଡିରୁ କାକୁଡି େତାଳି ଖାଇବାରୁ ଏ ଦୁଦ�ଶା େଭାଗିଲା କି! ଧାଇଁ 

ଆସୁ ଆସୁ ପୁअର अବgା େଦଖି ନାନୀର ମୁs ଘୁରିଗଲା। େସ ଲଥ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। 

ପୁअକୁ େକାଳକୁ ଆଉଜାଇ ତା' ମୁsକୁ ଆଉଁଶି ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 “େମା ଧନେର... େମା ସୁନାେର... େତାର କअଣ େହଲାେର ବାପ....।” 
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 ଗାଆଁ େଲାକ ମିଶି ମାଧିଆକୁ ଡାhରଖାନାକୁ େନଇଗେଲ। େସଠାେର ତା'ର ଆଶୁ 

ଚିକି�ା କରାଇ ଔଷଧ େନଇ ଘରକୁ େଫରିେଲ। 

 େସଇଦିନ ଠାରୁ ରେ~ଇନାନୀର େଚତା ପଶିଲା। ଈଷ�ା କରି अନ�ର अମ~ଳ ଲାଗି 

େସ େଦଉଥିବା अଭିଶାପ ସବୁ ସତ ଫଳୁଛି। अଜାଣତେର େହଉପେଛ, େକ� ାଧ ଆଉ ଶାପ 

େଯାଗଁୁ ଆଜି ତା'ର ନିଜ ପୁअ ମହାବିପ`ିେର ପଡ଼ିଲା। େତଣୁ ଏଣିକି ଆପଣାତୁs ଏବଂ 

ରାଗ ଉପେର ଲଗାମ େଦବାକୁ େସ ମନg କଲା। 

 ତା' ପରଠାରୁ ଶାଣେଦଲା xୁରଭଳି ଧାର କଥାକହି ନାନୀ ଆଉ କାହାର ମରମ 

ଦହୁନି। ମୁରୁକି ହସି ଫୁଲଭଳି େକାମଳ ବଚନ ଭାଷି, ଦେଦଇ, ଖୁଡ଼ୀ, େଦେଠଇ ଏବଂ 

ସାଇ ଭାଇ ପୁତୁରା, ଝିଆରୀମାନ+ अyର ଜିଣୁଛି । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ମାମୁରିଆ, େଛsିପଦା, अନୁେଗାଳ। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     215 

ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼ 

ବାbବତାବାbବତାବାbବତାବାbବତା    
 ସତ ମିଛ ଶି+ୁଳିେର ବjା ଜୀବନ। େକେତେବେଳ ହସ 

େକେତେବେଳ ଲୁହର ସମାହାରେର ଗଡ଼ିଚାଲିଚି ଜୀବନର ଗାଡ଼ି। ଆଶା 

ନିରାଶାର ପ�ତିଧ�ନି ମନ ଭିତେର ଆେDାଳନ ସୃ�ି କରୁଛି। अସମାହିତ 

ପ�ଶrଗୁ� अଡ଼ୁଆ ସତୂାପରି ଗୁେଡଇ ତୁେଡଇ ବ�ିବାଟାକୁ ଆହୁରି 

ଭାରାକ� ାy କରିେଦଇଛyି। ଜାଣିନି େକେତେବେଳ ଏହି ଯ�ଣାେର 

ଛଟପଟ ହଉ ହଉ େଶାଇପଡ଼ିଲିଣି। ହଠାତ୍ अଧା ରାତିେର କାହାର 

ହାତ �ଶ� ପାଇ ନିଦଟା ଚାଉଁକିନା ଭା~ିଗଲା। ଏ କଣ, ଏ ତ େମା 

ଶ�|ାର ହାତ। ଶ�|ା ତାହାେହେଲ େଫରିଛି। େହେଲ ଏଇଟା କିପରି 

ସ�ବ େହଲା। 

 େମାର ଠିକ୍ ମେନ अଛି େସଦିନ କେଲଜ େବଳର ନୂଆ ନୂଆ 

େପ�ମ, େପ�ମ ପେର େଦୖହିକ ସ କ� ଆଉ ତାପେର ପ�ତାରଣା। ନୂଆ 

କରି ସହର େଦଖିଥିବା ଏମିତି ଗାଉଁଲି ପୁअମାେନ ତ ଏହି ସହରିଆ ଝିअ 

ମାନ+ ପାଇଁ ହାତର କେ¥ଇ। େକଉଁ ଏକ ଦୁବ�ଳ ମୁହୂ �̀େର ଏମିତି 

େମା ମନ ହୃଦୟକୁ xତାh କରି ଧେସଇ ପଶିଆସିଥିଲା ଶ�|ା। ନାମରୁ 

େଯମିତି େସrହ ଝରୁଥିଲା ବ�ବହାରେର ମଧ� अନୁରୂପ େଶୖଳୀ। ସାରା 

କେଲଜ ଯାହା ପାଇଁ ପାଗଳ େସ େଯ େମା ପଛେର ପାଗଳି ପରି ପଡ଼ିଛି 
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ଏହା େମା ପାଇଁ କଣ କମ୍ େଗୗରବର କଥା ଥିଲା। ସା~ େହାଇ ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ପାକ�, 

ସିେନମା ଆଦି ସବୁ ମେତ େମା ଲx� ପଥରୁ ବିଚୁ�ତ କରୁଥିେଲ େହଁ ତାହା େମା ମନକୁ 

ଶାyି ଦଉଥିଲା। ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ अତି ସୁରୁଖୁରୁେର ବିତିଯାଉଥାଏ । 

 ବାଷ�କ ଉ�ବର ଦିନ। େସଦିନ ଆମ ଦୁହ[+ ନାମ େଯାଡ଼ି ସମେb କହୁଥିେଲ 

ଆନD ପAସ ଶ�|ା ମିଶିେଲ ଶ�|ାନD ହୁଏ, ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସହପାଠୀ 

ମେନ ଛିଗୁେଲଇ କହୁଥିେଲ ଆଜିର ମୁଖ� ଆକଷ�ଣ ଶ�|ାନD। େସଦିନ ରାତିେର 

କାଯ��କ�ମ େଶଷ ପେର ସବୁଦିନ ପରି ଶ�|ା ଆଉ ମଁୁ अତି ନିବିଡ଼ େହାଇଥିଲୁ। ଶ�|ା ପ�ତି 

େମାର ପାଗଳାମି ଧୀେର ଧୀେର ବଢିବା େବଳକୁ େମା ଭବିଷ�ତ େଯ େମା ହାତରୁ ଖସି 

ଯାଉଥିଲା ଏକଥା େମାର ବୁଝିବାକୁ ବାକି ନଥାଏ। ତଥାପି ମଁୁ େମାର ସବୁ କିଛି େକବଳ 

ଶ�|ା ପାଇଁ ଉ�ଗ� କରିଚାଲିଥାଏ। 

 ପ�ଥମ ବଷ�ର େଶଷ ପରୀxା ଦିନ ସବୁଥର ପରି େସଦିନ ମଧ� ଶ�|ା ମିଠା ମିଠା 

କଥା କହି େମା ମନକୁ କିଣିେନଉଥାଏ। ପରୀxା େଶଷ େବଳକୁ ପ�ାୟ େଗାଟାଏ ବାଜି 

ସାରିଥାଏ। ମଁୁ େଗଟ୍ ବାହାେର ଆସି ଶ�|ା ପାଇଁ अେପxା କରିଥାଏ, େମାର ଜେଣ 

अyର~ ବjୁ ଆସି କିଛି ପ�ମାଣ ସହ ଶ�|ାର ବାbବତା ପ�କାଶ କରିଚାଲିଲା। ସେତ 

େଯମିତି େମା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଉଥାଏ, ମଁୁ େଯାଉ ଶ�|ାକୁ ଏେତ ଦିନ ଧରି ନିଜଠୁ ବି 

ନିଜର କରିଥିଲି େସ କଣ ସତେର ଏକା େମାର େହାଇପାରିବନି। ଓେହା! ଭାବିେଦଲା 

େବଳକୁ ମୁsଟା ଘୁେରଇ ଯାଉଛି। ତାହାେହେଲ ଏେତ ଦିନ ଧରି ଏ ମିଳାମିଶା, ଶ�|ା େମା 

ସହ କଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସତ� अନୁସjାନ କରିବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ସମୟ 

ଓ େଧୖଯ�� ଦୁଇଟା ଯାକର अଭାବ ରହିଥିଲା। ବୁଝି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ ଶ�|ା ପବୂ�ରୁ ହ[ 
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ପରୀxା ସାରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଘରକୁ େଫରିବା ଟିକଟ ଆଉ ବାପାମା’+ अେପxା ପରୂଣ 

କରିବାକୁ ଯାଇ ମଁୁ ଘରକୁ େଫରିଲି।  

 ଛୁଟିଟା କିପରି େଯ କଟିଲା ତାହା େକବଳ ମଁୁ ହ[ ଜାେଣ। େକେତ ,D ମନେର େନଇ 

ମଁୁ ଜୀବନ ବିତାଉଥାଏ। ଏପେଟ ଦିନ ଗଣୁଥାଏ େକେବ ପୁଣି େଫରିବ ସହରକୁ େକେବ 

େଭଟିବି ଶ�|ାକୁ। େକବଳ େଗାଟିଏ ଉ`ର ପାଇବା ପାଇଁ େଯ ଶ�|ା େମା ସ�ପrକୁ ଉଜାଡି 

େଦବାର କାରଣ କଣ? େସ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲପାଇ ବସିଥିଲା େତେବ େମା ସହ 

ଏପରି କାହ[କି କଲା? ସମୟ କାହାକୁ अେପxା କେରନା। ପୁଣି ଥେର କେଲଜ େଖାଲିଲା, 

ସମେb କେଲଜ ଆସିେଲ କିk ଶ�|ା ଆସିେଲନି। ପାଠପଢା ସାରିବା ପେର େସଇ 

ସହରେର େମା ଚାକିରି। ୟାରି ଭିତେର େକେତ େଯ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି। ମଁୁ ଏେବବି ଶ�|ା 

ପାଇଁ अେପxାରତ। ମଁୁ ଜାେଣ େସ େଫରିବନି। େଫରିବା ଆଉ କଣ ସ�ବ, ଏେତ ଦିନ 

ପେର। ମନେର अଜସ� अଭିମାନ, अେନକ ଆଶ+ା େନଇ େମା ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି 

ଯାଉଥାଏ।  

 କିk ଆଜି ଭାରି ବିଚଳିତ ମେନ ହଉଚି। ଆଜି କାହ[କି ଶ�|ା େବଶି େବଶି 

ମେନପଡୁଛି। ଆଜି ପ�େତ�କ �ଶ� ଶ�|ାର ପରି ମେନ ହଉଛି। େଯମିତି ମଁୁ ଶ�|ାର 

େକାଳେର ମୁs ରଖି େଶାଇଛି। େଯମିତି ଶ�|ା େମା ମଥା ଆଉଁସି ଦଉଛି। େଯମିତି େସ 

େମା ଓଠକୁ ତ ଓଠେର ଛୁଇଁ କହୁଚି ମଁୁ ତୁମକୁ ଠକି େଦଇନି ମଁୁ ତୁମ ପାଖେର अଛି, ମେତ 

अନୁଭବ କରି େଦଖ, ମଁୁ େକବଳ ତୁମର। ମଁୁ ଚମକି ପଡିଲି। ପୁଣି ଥେର େସଇ ବିଗତ 

ବଷ�ର ଫାଇଲ୍ େଖାଜିଲି। େସଇ ପ�ମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି େଦଖିଲି। ସେDହ ଭରା ଦୃ�ିେର 

େଦଖୁ େଦଖୁ ଫାଇଲ୍ ରୁ ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ଖସିପଡ଼ିଲା। େଯଉଁଥିେର ଏକ 
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େକାଣେର େଲଖାଥିଲା ସ�ଗ�ତ ଶ�|ା େଦବ+ ଏକଦଶାହ ଉପଲେx ତା+ ପିତା अନାଥ 

ଆଶ�ମକୁ ଏକ ଲx ଟ+ା ଦାନ କେଲ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଫେଟାଟିକୁ େଦଖି। ଏ ତ େମା 

ଶ�|ା। ତା ମାେନ ଶ�|ା ଆଉ ନାହ[। କିk େକମିତି େହଲା ଏସବୁ। ପୁନବ�ାର େସହି ସା~ 

େଯାେଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ ଶ�|ା ଏକ କକ�ଟ େରାଗେର ପୀଡିତ ଥିଲା ଆଉ ମଁୁ ତାର 

ଭଲପାଇବା ସହି ନପାରି ଆତG ହତ�ା କରିେଦବି େବାଲି େସ ନିଜକୁ େଦାଷୀ ସେଜଇ େମା 

ଜୀବନରୁ ବିଦାୟ େନଇଗଲା ସମb+ୁ ଛାଡି। ଏକ ଦୀଘ� ନିଃଶ�ାସ େନଇ ମଁୁ େଚୗକି 

ଉପେର ବସିପଡ଼ିଲି। ମନକୁ ମନ କହି ଚାଲିଲି ଶ�|ା େକବଳ େମାର ହ[ ଥିଲା। ହାୟ! 

ଶ�|ାନD। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଶିxୟିତ� ୀ 

ସ.ନୂ.ଉ.ପ�ା. ଲୁଚୁକିବାହାଲ 

େଲାଇସିଂହା, ବଲା~ୀର 
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ପ�ଭାତୀ ମହାପାତ�  

अକୁହା କାହାଣୀअକୁହା କାହାଣୀअକୁହା କାହାଣୀअକୁହା କାହାଣୀ    
 ଢିମା ଢିମା େଡାଳା ଦୁଇଟା େଲାତକାପA}ତ େହାଇ ଢଳ ଢଳ 

ଦିଶୁଥିଲା। ପୁଣି େକେତେବେଳ େଗାରା େଗାରା ଚମ େଦଇ ଧିେର ଧିେର 

ଖସି ଆସୁଥିଲା ଗ�ୀବା େଦଶକୁ େକଇ ବୁDା ତତଲା ଲହୁ। ନୀତା ଆଉ 

ବରଦାb କରି ପାରୁ ନଥିଲା। ସ�ାଳି ନପାରି ପଢ଼ା େଟବୁଲ ପାଖରୁ 

ନିଜକୁ ଆେb କରି ସାଉଁଟି େନଇ େବଡ୍ ଉପରକୁ ଢଳି ଆସି ନଥ୍ କିନା 

ପଡିଗଲା। ତକିଆ ଉପେର ମୁହଁ ମାଡି େଶାଇଗଲା। 

 ଧାରା ଶ�ବଣର अମାନିଆ अଶ�} ଗୁଡ଼ାକ अନବରତ େବାହି 

ଚାଲିଥିଲା। ଚି`େଲାକେର अେନକ ଚା�ଲ�। ମନେର ହଟ ଚମଟ। 

କିk କାହ[କି? େଦାଷ ତାର େକାଉଠି... ଏେତ କେଠାର ଦs... ଭାବି 

ଭାବି ତାର ଖିअ େଖାଜି ପାଉନଥିେଲ। ନିଜକୁ େବସାହାରା ମେନ 

କରୁଥିଲା। ହୃଦୟର େକାହ ଓ अଭିମାନକୁ ଆେଦୗ ବରଦାb 

କରିପାରୁନଥିଲା। ମନଭିତେର ଚିକିମିକ୍ କରୁଥିବା ସ�ପr ଗୁଡାକ ଭା~ି 

ଚୂରମାର େହାଇଯାଉଥିଲା। ନିଜର ମାନସିକ ସkଳନ ମଧ� ହରାଇ 

ବସୁଥିଲା ନୀତା। ନିଜର େଗାେଟ େଛାଟ ଭୁଲ ପାଇଁ କଣ ହରାଇବସିବ 

ନିଜର େପ�ମକୁ ସାରା ଜୀବନ.... ବିଶ�ାସ କି ସହ� କରି ପାରୁନଥିଲା। 

ସବୁ अଭିମାନ ଛାଡି େକଇପଦ କଥା ନୀତିଶକୁ କହିେଦଇଥିେଲ ସିଏ କଣ 
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େଛାଟ େହାଇ ଯାଇଥାyା। ଭଲ ପାଇବାର अଧିକାର କଣ ଖାଲି େକବଳ ପୁରୁଷ ପାଖେର 

अଛି... ନାରୀ ପାଖେର ନଁାହି.... େସଇଆ େବାେଧ ନିତାର ଭୁଲ ଥିଲା... ପୁରୁଷ ବjୁ ନୀତିଶ 

ସହିତ ଆତG ୀୟତା ନୀତାର ଏକ ତରଫା େପ�ମେର ରୂପାyରିତ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି 

ଭାବୁ ଭାବୁ ତକିଆଟି ଲୁହେର ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଜୀବନେର ବ�ିବାର େମାହ ବି ତୁଟି 

ଯାଉଥିଲା। ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା- ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ େଶଷ କରିେଦବି। ଏଇମିତି 

ସj�ା ଯାଇ ରାତି େହଲାଣି... ହଠାତ୍ ମିଲ୍ ପାଇଁ େବଲର ଘ ି ବାଜି ଉଠିଲାଣି। ନିଜକୁ 

ସଜାଡି ଉଠିବସିଲା। ହେ�ଲ ପରିସରେର ଆନD ଓ अଶ�}ର େଫ ାେଫ ି ଭାବ। କାରଣ 

େସଦିନ ଥିଲା ତା+ ବ�ାଚ୍  ପିଲା+ର ହେ�ଲେର େଶଷ ରାତି� .... 

 ନୀତା ଓ ନୀତିଶ ପିଲାଦିନର ବjୁ ଓ ସହପାଠୀ। ଉଭୟ ପେଡାଶୀ। ଏକାଠି 

ଖିଆପିଆ, ନାଚଗୀତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଚାଲିଥିେଲ ମଧ� ତାହା ଦିେନ ବjୁତା ମଧ�େର 

ସୀମିତ ଥିଲା। କାଲିର ପରିgିତି ଆଜି ନୀତାକୁ ଏଇ ପରୀxାେର ବେସଇବ... ସିଏ ସ�ପrେର 

ବି ଭାବି ପାରିନଥିଲା। ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଥିଲା। ମାଟି�କ ପରୀxା ସରିଲା। ନୀତିଶ 

ଚାଲିଗଲା ସହରକୁ। ତା+ ବାପା+ ଟ�ାନ୍ସଫର େହାଇଯାଇଥିଲା। େକେତଦିନ ପାଇଁ 

ନୀତା ଝୁରିଥିଲା ନୀତିଶକୁ। ପେର କିk ସବୁ ବିସG ରି ଯାଇଥିଲା ମହିଳା କେଲଜର ଫୁେଲଇ 

ସା~ସାଥି+ୁ ପାଇ। କA ାସ ପେର କA ାସ अତିକ�ମ କରି ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ସମା� କଲା। େଶଷେର 

ବାଣୀବିହାରେର ପିଜି ପାଇଁ ଇ ିେମସନ୍ େଲଟର ଆସିଲା। ହଁ ନଁା ମଧ�େର ହେ�ଲେର 

ରହି ପିଜି କଲା ଇେକାେନାମିକସେର... ଭୟ ଓ ଆଶ+ା ଭିତେର ପହ�ିଲା େସଇ 

अପରିଚିତ ନୂଆ ଜାଗାେର। କିk ପ�ଥମ ଦିନର କA ାସ ରୁମ୍ ଭିତେର ସବୁ ନୂଆରୁ ଏକ 

ପୁରୁଣାକୁ ଆବି�ାର କଲା - ନୀତା। ତାର ପିଲାଦିନର अତି ପରିଚିତ ସା~ ନୀତିଶ। 
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ଖୁସିେର अଧୀରା େହାଇପଡିଲା। ସବୁ ଭୟ କୁଆେଡ अଦୃଶ� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। କA ାସ 

ପେର ଟିେକ ଗପସପ କରି ଉଭେୟ ହେ�ଲ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। 

 କA ାସ୍ ଟାଇମର ଯେଥ� ପବୂ�ରୁ ଦୁେହଁ ପହଂଚି ଯାଉଥିେଲ ଡିପାଟ�େମ େର। 

ପିଲାଦିନର ଇତିହାସକୁ େରାମ£ନ କରୁଥିେଲ। ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ପୁଣି ପୁବ� 

ସମୟକୁ େସମାେନ େଫରି ଯାଉଛyି। 

 ଘର ଛାଡି ହେ�ଲେର ରହିବାର ଦୁଃଖ ଯ�ଣା ନୀତିଶକୁ ପାଖେର ପାଇ ପୁରା 

ଭୁଲିଯାଇଥିଲା ନୀତା। ଘର କଥା ମେନ ପଡିେଲ ସj�ାେର େଫାନ୍ କରି ଡ଼ାକାଏ 

ନିତୀଶକୁ। ହସାହସି େହାଇ ପାଖ ସୁପରମାେକ�ଟେର ଜଳଖିଆ େଦାକାନରୁ େଦାଷା ଖାଇ 

େଫରyି। ସମୟ ଚକ�େର ପିଲା ଦିନ ପରି ଖିଆପିଆ ବୁଲାବୁଲି େନାଟର ଆଦାନପ�ଦାନର 

ପୁନରାବୃ`ି ସହିତ ଉଭେୟ େକେବ େକେବ ପାକ� ଓ ସିେନମା ମଧ� ଯାଉଥିେଲ। ନୀତାକୁ 

ଝିअ ହେ�ଲର ନୂଆ ସା~ମାନ+ ଠାରୁ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ନିତୀଶକୁ େବାେଧ େବଶୀ 

अପଣାର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇମିତି ପିଜି ପ�ଥମ ବଷ� ପେର ଆସିଲା ଗ�ୀଷGକାଳୀନ अବକାଶ। 

କିk ଏ କଣ... ଘରକୁ ଦେs ଛାଡି ରହିପାରୁ ନଥିବା ଝିअଟା ହେ�ଲ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ 

अମ~ .. 

 अପଣାର େଲାକଟିକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଆେଦୗ ଇ�ା ନଥିଲା... କିk ହେ�ଲ ପରୂା 

ଖାଲି। େତଣୁ ଘରକୁ ତ ନିେ� ଯିବାକୁ େହବ। କେ�ମେ� ଛୁଟି କଟାଇ ଉଭୟ େଫରିେଲ 

ହେ�ଲକୁ। ନୀତା ଖୁସି େହଉଥିଲା ପୁଣି ନୀତିଶକୁ ପାଖେର ପାଇ.... 

 ବjୁତାରୁ େପ�ମ... େପ�ମ ରୁ ଜୀବନସାଥି ଭାବେର ନୀତିଶକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ନୀତାର 

ହୃଦୟ ଧିେର ଧିେର ବ�ାକୁଳିତ େହବାେର ଲାଗିଥିଲା। ସତେର କଣ ଏଇ ନାରୀଟି ତାର 
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ପୁରୁଷ ବjୁ ସz}ଖେର ତାର େପ�ମକୁ ଆଗୁଆ ଉପgାପନ କରିପାରିବ? େସଇଥିପାଈଁ ତାକୁ 

ଦୁସାହସୀ େହବାକୁ ପଡିବ। କିk େସଥିରୁ ବ�ିତା େହାଇ ନୀତା ତାର ସାରା ଜୀବନକୁ 

ଜାଳିେପାଡ଼ି ଛାରଖାର କରିେଦଇଛି। ସତ େଚ�ା ସେ �̀  ନିଜ ହୃଦୟର �Dନକୁ ନିଜ 

ମନର ମଣିଷ ପାଖେର ପହ�ାଇବାେର ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା। ଡିପାଟ�େମ ୍ 

କି ହେ�ଲ ସାମrାେର କହିବାକୁ ସାହାସ ଜୁେଟଇ ପାରିନଥିେଲ। ନିଜକୁ ପ�ଶr କରୁଥିଲା.. 

ତା+ ପ�ତି େମା ମନେର େଯଉଁ ଭାବନା... େମା ପ�ତି ତା+ ମନେର କଣ େସଇ ଭାବନାର 

अଭାବ... ହୃଦୟ ଭିତେର ଏେତ ବଡ଼ ଦୁଃଖକୁ େକମିତି ଚାପି ଧରିବ... ମୁs ଘରିୂ ଯାଉଥାଏ।  

ବାୟାଣୀ ପରି ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ... ଆନୁଆଲ ପରୀxା ପାେଖଇ ଆସିଲାଣି.. କA ାସ୍ ଆଉ 

େହଉନାହ[ ଏବଂ େଫରେୱଲ୍ ବି ଆମକୁ ଦିଆ ସରିଲାଣି ପରୀxାକୁ େକବଳ अେପxା। 

ନୀତିଶ ଟପର୍ େହବା ଆଶାେର ଦିନରାତି ତ ପରିଶ�ମ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ନୀତା.. ଏେଣ ଝୁରି 

ଝୁରି କ+ାଳସାର... ପାସ କରିବ କି ନା .. ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନଁାହି... ମନ अସ�ାଳ େହେଲ 

େଫାନ୍ କରି ନୀତିଶକୁ ଡକାଏ... େକଇ ପଦ କଥା େହବା ପେର ନୀତା ନିଜକୁ ଟିେକ ସହଜ 

ମେଣ। 

 ମାତ�  ଆଗକୁ ପରୀxାର ଭାରା। େତଣୁ ନୀତିଶ  ତରତର େହାଇ ପଳାଇଯାଏ। 

ମନେର େଧୖଯ�� ଓ ସାହାସ ଜୁଟାଇ ସାଧାରଣ ନ�ର ରଖି େକମିତି ପାସ୍ କରିବା େସତିକି 

େକବଳ ନୀତାର ସଂକi। େତଣୁ ତାର अଭିଯାନ ଆର� େହଲା। अବୁଝା ମନଟା ପାଠେର 

ଆେଦୗ ଲାଗୁନଥିଲା। ତଥାପି ପରୀxା େଦଲା। ଯଦିଓ ଉ`ମ ଫଳର ଆଶା ନଥିଲା। ଆଜି 

ପରୀxା ସରିଲା। କାଲି ସକାଳୁ ହେ�ଲରୁ ଘରକୁ ପ�ତ�ାବ �̀ନର ପବ�। ହଷ� ଉଲA ାସ ଓ 

ବିେ�ଦର ପରିେବଶ... ହେ�ଲ ପରିସର... ନୀତା କିk ବD େକାଠରୀ ଭିତେର ଆବ|... 
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अେyବାସୀ+ର େକୗଣସି ଭାବ ତାକୁ �ଶ� କରିପାରୁନଥିଲା। େଶଷ ସମୟେର ବି ତାର 

ମନର ମଣିଷଟିକୁ अyରର ବ�ଥାକୁ ଜେଣଇ ପାରିନଥିେଲ। ସତେର କଣ ଏଇ ନାରୀ 

େପ�ମ ବ�ାପାରେର ବି अବଳା.. ଦୁବ�ଳା... ଭାବନାର େକାହକୁ ଭାବନାେର ଚାପି ଧରି 

ହେ�ଲରୁ ବିଦାୟ େନଲା... ଏଥିସହିତ ପିଲା ଦିନର ସାଥୀଠାରୁ ବି.... 

 ଏହା ଭିତେର ବାଣୀବିହାର ଛାଡ଼ିବାର ପ�ାୟ ଦଶ ବଷ� ବିତି ଗଲାଣି। ସା~ସାଥି 

ମାେନ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଘର ସଂସାରେର ବ�b। ନୀତା କିk ବଦଳି ନଥିଲା। େଖାଜି 

େହଉଥାଏ ତା ପିଲାଦିନର େସଇ େଖଳ ସାଥିକୁ। ଯାହାକୁ ସିଏ ଏଯାଏଁ ହୃଦୟେର ରଖିଛି। 

ପରିବାରର ଶତେଚ�ା ସେ`� ବି ସିଏ ଆଜି अବିବାହିତା। ଶିxକତା ତାର େପଷା। 

ବାପାମାଆ+ अେy ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ+ ଭିତେର ଆଜି ତାର ଦୁନିଆ। 

 େହେଲ ତାର ମନର େବଦନା େସ େକେବ େସମାନ+ ସz}ଖେର ଉପgାପନ 

କରୁନଥିଲା। अyର ଭିତେର େସଇମିତି ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ଦିେନ େଯ ବିେµାରଣ େହବ 

େସ अନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁନଥିଲା। ମନେର କିk ବିଶ�ାସ ଥିଲା ତା ଚିତେଚାର ଦିେନ ନା 

ଦିେନ ପxୀରାଜ େଘାଡାେର ଆସି ଉେଡଇ ଉେଡଇ େନବ। ଆଉ ବି ମନେର ଆେସ... ତା 

ମନ ମଣିଷ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। େସଦିନ େସ ନିେଜ अଭିମାନେର କାDି କାDି ଯା ଇଛା 

ତାହା କହି ନୀତିଶ ଉପେର େଲାଟି ପଡିବ। ବା ିବ କୁମାରୀ ଭିତେର ସାଇତା େହାଇ 

ରହିଥିବା ସବୁ ମାନ अଭିମାନକୁ। ଏଇମିତି େକେତ ଭାବନା ରାଇଜେର ନୀତା ନିଜକୁ 

ହେଜଇ େଦଇଥାଏ।ପୁଣି େଫରିଆେସ ବାbବ ଜୀବନକୁ। 

 ଆଜି ତାର ପୁତୁରାର ବ�ତଘର। ଘେର ଉ�ବମୁଖର ପରିେବଶ। ପୁତୁରାର ତାଗିଦ୍... 

ନାନୀ ତୁେମ ଆଜି ପାଟ�େର େମା ସେ~ ବସିବ ଆଉ ମେତ ମ�ାଚ କଲା ଭଳି ନିଜକୁ ଟିେକ 
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ଆଧୁନିକା େବଶ ପରିପାଟୀେର ସେଜଇ େହାଇଥିବ। ନୀତା ଭାବୁଥିଲା.... ସେଜଇ େହବି... 

କାହାପାଇଁ ସେଜଇ େହବି? କାହ[କି ଆଧୁନିକା ନାୟିକା ପରି ପାଟ�କୁ ଯିବି? ମେତ କିଏ 

େସଠାେର େଦଖିବ? ତଥାପି ଛୁଆଟିର ତାଗିଦ୍ କୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରି ନଥିଲା। ନିଜକୁ ସେଜଇ 

ଥିଲା। ସେତ େଯମିତି ତାର ଝିअ େଦଖା ପବ�େର ସିଏ େଯାଗ େଦଉଛି। ପାଉଡର ଲଗାଉ 

ଲଗାଉ ଆଇନାେର ତାର ମଳିନ ପଡିଯାଇଥିବା କୁ�ିତ ଚମ�କୁ େଦଖି ହଠାତ୍ ଚମକି 

ପଡିଲା। େଷାଡ଼ଶୀ ସମୟର୍ ରୂପ ଲାବଣ�କୁ ମେନ ପକାଇ ବହୁତ୍ ବ�ଥିତ େହାଇଥିଲା। 

େଶଷେର ପାଟ� ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ�bୁତ କରି େହାେଟଲେର ପରିବାର ସହ ପହ�ିଲା। 

 ପାଟ�ର ଭିଡ ମଧ�ରୁ ତର ତର େହାଇ ନୀତାର ଭାଇ ଆସି କହିେଲ.... ଆେର ନୀତା 

ଇଏ େହଉଛyି େମାର ନୂଆ ବସ। ଚିହିr ଲୁ! ଆଉ େତାର ପିଲାଦିନର ସାଥି କି? ଚମକି 

ଉଠିଲା ନୀତା। ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ନୀତିଶ ବଡ ଆ�ଯ�� ଭରା 

କ¦େର କହିେଲ, “କଣ ବହୁଦିନ ପେର େଦଖାେହଲା େବାଲି ଚିହିr  ପାରୁନ କି ନୀତା? ଚାଲ 

ଟିେକ ସୁପ୍ େନଇ ଏକାଠି ଗପ କରିବା। ସାଉଁଟିବା ଆମର ପିଲାଦିନର ସG �ତିକୁ।” ନୀତା 

ମନେର अଫୁରy ଆନD। ତା ମନର ମଣିଷକୁ ଏେତଦିନ ପେର େସ अତି ନିକଟେର 

ପାଇଛି। େପ�ମେର ଉବୁଟୁବୁ େହାଇ େସ ତାର ଶାଢ଼ି, େକଶ ଓ ଗହଣାକୁ ବାର�ାର ସଜାଡ଼ୁ 

ଥାଏ। ଭାବୁଥିଲା - ଆଜି େସଇଥିପାଇଁ େବାେଧ େସ ନିେଜ ଏେତ ସେଜଇ େହାଇଛି। 

େୱଟର୍ ଠାରୁ ଦୁଇ କପ ସୁପ୍ ଆଣି ଉଭେୟ ନିେରାଳାେର ପଡିଥିବା େସାଫା ଆଡକୁ 

अଗ�ସର େହଉଥିେଲ। ନୀତିଶ ମନକୁ େଗାେଟ କଥା ଆେDାଳିତ କରୁଥିଲା ଆଉ ପଚାରିେଲ

- େହେଲ ନୀତା! ତୁେମ ବିବାହ କରିନ କଣ ପାଇଁ.. ତୁମ ପାଇଁ େଯାଗ� ପାତ�  କଣ ଦୁନିଆ 

େର ନାହଁାyି.. ନା ତୁେମ ତୁମର ମନର ମଣିଷକୁ ଏଯାଏଁ ପାଇନ .. ନା ତୁେମ କାହା ପାଇଁ 
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अେପxାରତା...? କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ନୀତା ଉ`ର େଦଲା... ମଁୁ ଯଦି କେହ ତୁେମ... 

ପଛ ଆଡୁ ଏକ ନାରୀର ସ�ର ଶ� ଶୁଣାଗଲା -  ଓେହା! ତୁେମ ଏଠି अଛ.. ମଁୁ େତେଣ ସାରା 

ଡାଇନିଂ ହଲ୍ େଖାଜୁଛି...। ଆେର ସତେର ତ ମଁୁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଇଛି ତୁମ ମାନ+ କଥା... 

ନୀତିଶ ପତr ୀ ଓ ପୁତ� +ୁ ନୀତା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ େଦେଲ। �ାଟ�ର େନଇ ସାରିଲଣି  

କି ପଚାରି ପୁअକୁ ଆଇସ୍ କି�ମ୍ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପତr ୀ େସଠାରୁ ଚାଲିଗେଲ। େସଇ ଖୁସିର 

ମହୁୂ �̀ଟା େଯ ଏେତ ଦୁଃଖଦ େହବ ନୀତା ଭାବିପାରି ନଥିଲା। ପାଖ େସାଫାେର ମୁsକୁ 

ଚିପିଧରି ନଥ୍ କରି ବସିପଡିଲା। ହାତରୁ ଆେପ ଆେପ ସୁପ୍ କପଟା ଖସି ପଡ଼ି ଭା~ି 

ଚୂରମାର େହାଇଯାଇଥିଲା। ନିଜର ସ�ପr ଓ ଭାବନା ସବୁ ଭା~ି ଯାଉଥିବାରୁ େକାହ 

ଉଠାଇ କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାDି ଉଠିଲା ନୀତା। ଆଉ ସାy� ନା େଦଉଥିେଲ ନୀତିଶ... ଜେଣ 

ଘନି� ବjୁ ଭବେର। ସତ ସିଂହର ବୀଯ�� ଓ ସାହାସ ଜୁଟାଇ ନିଜର ହୃଦୟର େବଦନାକୁ 

ପରିପ�କାଶ କରିବା ପବୂ�ରୁ अଧା अଧୁରା ରହିଗଲା ତାର େସଇ अକୁହା କାହାଣୀ। 

 ଏେତେବଳକୁ ସବୁ ଶନୂ୍ ଶାନ୍। େଲାକବାକ କିଏ କୁଆେଡ଼ ସବୁ ଚାଲି ଗେଲଣି। 

େଭାଜି ଭାତ ବି େଶଷ। ସମେb େଫରି ଆସିେଲଣି ନିଜ ଘରକୁ। ନୀତା ବି େଫରି ଆସିଛି 

ନିଜ ଶୟନ କxକୁ। ବିଛଣାଟା ଉପେର अଛାଟ େହାଇ େଶାଇଗଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ 

େହାଇଛି। ସଯୂ��ର ରhିମ ଆଭାେର େତେଜାଦୀ� େହାଇଛି ଧରଣୀର ବx। କିk ନୀତା? 

ନୀତା ମୁହଁରୁ େତଜ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ମନର େକାହ ଓ ହୃଦୟେର ଯ�ଣା 

ତାର ଚିର ସାଥୀ। 
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ପଲA ବୀ ଦାସ 

େରାହତା~୍ ପାସ୍େରାହତା~୍ ପାସ୍େରାହତା~୍ ପାସ୍େରାହତା~୍ ପାସ୍    
 େଗାେଟ ସା~ର ବଡ଼ ଭାଇ େରାହତା~ ପାସ୍ ବୁଲିବାକୁ 

ଯାଇଥିେଲ, େଫରିବା ପେର ଆମ ଆଗେର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ େରାମା�କର 

କାହାଣୀ ବଖାଣି ଥିେଲ। 

 େସଇଦିନ ଠାରୁ ଆେମ ୪ ଜଣ ସା~, ଜଗିକି ବସିଥିଲୁ େକେବ 

ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ମିଳିବ ଆଉ ଆେମ େରାହତା~ ପାସ୍ ବୁଲିବାକୁ 

ଯିବୁ। ଆଗରୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲୁ କି, େରାହତା~ ପାସ୍ ହିମାଚଳେର 

अବgିତ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ�େଦଶ ଭାରତର ଉ`ରଭାଗେର अବgିତ ଏକ 

ରାଜ�। େସଠିକୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସu� କରି େଦଇଥିଲୁ 

େଯମିତି କି େକମିତି ଯିବୁ, େକେତ ଦିନ ରହିବୁ, େକାଉଠି ରହିବୁ, େକେତ 

ଖu� ହବ, େସଠାକାର େଫମସ ଖାଇବା କ'ଣ ସବୁ अଛି, େକାଉ ସବୁ 

ଜାଗା ବୁଲିବାର अଛି, ଇତ�ାଦି । 

 ଦିଲA ୀରୁ ହିମାଚଳ ଫA ାଇଟେର ଯାଇ ପାରିଥାk, କିk ସାଇଟ୍ 

ସିେନରୀ େଦଖି େଦଖି ଯିବା ଆଶାେର ଆେମ ସବୁ ବସେର ଯିବାକୁ gିର 

କଲୁ। ଦିଲA ୀେର ପହ�ିବା ପେର ସj�ାେର ଆଇଏସବିଟି କାଶିGରୀ େଗଟ୍ 

ବସ୍�ାsରୁ ହିମାଚଳ ଯିବା ପାଇଁ ବସେର ବସିଗଲୁ। ପ�ାୟ ଦଶ ଘ ାର 

ରାbା ଥିଲା। ମଝିେର େଗାେଟ ଜାଗାେର ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଡି କିଛି 

ସମୟ ରହିଥିଲା। 
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 ଶୀତଦିନ ଥିଲା, େତଣୁ ରାbାଘାଟ କୁହୁଡିେର ଆ�ାଦିତ େହାଇ ରହିଥିଲା। 

ଚsିଗଡ଼େର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଡ� ାଇଭର ଗାଡି ରେଖଇଥିଲା। 

େସଇଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉu ପାହାଡ ମାଳା େଦଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାହାଡ଼ିଆ ରାbାେର 

ବସ୍ଟି ଯିବା େବେଳ େଯେତଟା ବୁଲାଣି ପଡୁଥାଏ େସେତ अଧିକା ମୁs ବୁେଲଇ ବାyି 

ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି ସା~ମାନ+ର ବାyି ମଧ� ଆର� େହାଇଯାଇଥିଲା। ମନେର ଭୟ ମଧ� 

ଥିଲା, କିଛିଦିନ ତେଳ ଖବକାଗଜ ମାନ+େର ପଢ଼ିଥିଲି, ହିମାଚଳ ପ�େଦଶେର ଘଟି 

ଯାଇଥିବା ଏକ अଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟେର। ଠିକ୍ େସଇ କୁଲୁ ଜିଲA ା େଦଇ ବସ୍ଟି 

ଯାଉଥିଲା େଯାଉଠି କିଛି ଦିନ ତେଳ ଏକ ଯାତ� ୀବାହୀ ବସ୍ ଟି ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ି ଏକ 

ଭୟାବହ ଦୁଘ�ଟଣାର ସାମrା କରିଥିଲା। ବସ୍  ଭିତେର ଥିବା अଧାରୁ अଧିକା େଲାକ ଗୁରୁତର 

ଥିେଲ ।  

 ପୁରା ରାbାେର ଏମିତି ସବୁ ଛକା ପtା ଲାଗି ରହିଥିଲା ମନ ଭିତେର। 

 ପ�ାୟ ସକାେଳ ଆେମ ପହ�ି ଯାଇଥିଲୁ ହିମାଚଳେର। ପବୂ�ରୁ ବୁକ୍ କରିଥିବା 

େହାେଟଲେର ପହ�ି ନିଜ ନିଜର ନିତ�କମ� ସାରି, କିଛି ସମୟ ବିଶ�ାମ କରିଥିଲୁ। ପ�ାୟ 

୧୦ଟା େବେଳ ନିଦରୁ ଉଠି, ଖଚର ଉପେର ବସି, ଆେମ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଆଖପାଖର 

େସୗDଯ�� େଦଖିବାକୁ। େସେତ େବଳକୁ ପ�ାୟ କୁହୁଡି अପସରି ଯାଇଥାଏ। अ+ାବ+ା 

ରାbା ଏବଂ ରାbା ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ବଡ ବଡ ଖାଇ, ଏସବୁ େଦଖି ନିଦୁଆ ଆଖି ଆଉ 

କA ାy ଶରୀର ସେତଜ େହାଇ ଉଠିଥିଲା। େସଇ ରାbାେର ଖଚର ଉପେର ବସି ଆେମ 

ଆଗପଛ େହାଇ ଧାଡି ବାjି ଚାଲିଥିଲୁ। ରାbାର େଗାେଟ ପଟ କଟା ଯାଇଥିବା ପାହାଡ 

ଆଉ େଗାେଟ ପେଟ ଖାଇ, େସଇ ଖାଇକୁ अେନଇେଦେଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି ଟିେକ 

अସାବଧାନ େହେଲ େସଇ ଖାଇେର ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବୁ। 
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 ଆଖ ପାଖେର ଥିବା ପାହାଡ ସବୁ େସାପାନ ପ|ତିେର ଚାଷ େହାଇଥିଲା। େବେଳ 

େବେଳ କାହା ଘର ବଗିଚାେର ଆପୁଲ୍ ଫଳିଥିବାର େଦଖି ଆେମ ସବୁ ଚିେଲଇ ଉଠୁଥିଲୁ 

“େହଇ େଦଖେର, ଆପୁଲ୍ ଗଛ” 

 ଆମ ଜଳବାୟୁେର ଉଠୁଥିବା ଗଛଲତା ଆଉ େସଠାକାର ଗଛଲତା ବହୁତ ଭିନr  

ଥିଲା। ଗଁା ପରିେବଶ, ଉପତ�କା ପରି ଦିଶୁଥିଲା ଏବଂ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ େବଶ୍ ସଫା ସୁତୁରା 

ଥିଲା। େବଶ୍ କିଛି ବାଟ ବୁଲିଥିଲୁ, ରାbାେର କାବା ପିଇ କରି େହାେଟଲ େଫରିଥିଲୁ। 

 ତହ[ ଆରଦିନ ସଖାଳୁ ଟ� ାେଭଲ ଏେଜନସି ଠାରୁ ଆେମ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କଲୁ। 

ପ�ାୟ ଦିନ ୯ ଟା ସୁ|ା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାଇକ୍ ଧରି। ଘାଟି ରାbା, ପାହାଡ ପରିେବଶ ସବୁ 

କିଛି ବହୁତ ସୁDର ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଗୁେଡ଼ େଛାଟ ବଡ ନାଳ ନଦୀ ଆଉ ଘାଟି ରାbା 

ପାର କରି ଆେମ େଶଷେର ମନାଲିେର ପହ�ି ଯାଇଥିଲୁ। ପହ�ିଲା େବଳକୁ ପ�ାୟ ସj�ା 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା େତଣୁ ଆେମ ଟିେକ କଣ ଖାଇକି ବିଶ�ାମ କରିବାକୁ ଭାବିଲୁ, ଏମିତିେର ବି 

ଦିନ ସାରା ଗାଡି ଚେଲଇ କରି ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା। ଟିେକ ସମୟ ବିଶ�ାମ କରିବା 

ପେର, ଆମ ସହ ଆସିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୁଲାରି ସା~ଟି ଆସି ସମb+ୁ ନିଦରୁ ଉେଠଇ ପୁଣି 

କୁଆେଡ ଗାଡି ଧରି ଯିବାକୁ ଜିଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସେତେବଳକୁ ପ�ାୟ ରାତି େହାଇ 

ସାରିଥାଏ, ଆମ ଭିତରୁ ଆଉ େଗାେଟ ସା~ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “େଦଖ ସା~ ମାେନ, ମେତ 

ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଚି, ମଁୁ କୁଆେଡ ଯାଇ ପାରିବିନି ତୁେମ ସବୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି 

ଯାଇପାର, ମଁୁ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଲି।” ଏତିକି କହି େସ େଶାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାକି ରହି 

ଗଲୁ ଆେମ ତିନି ଜଣ। 

 େଯାଉ ସା~ଟି ଯିବାକୁ ଜିଦି କରୁଥିଲା େସ ପୁଣି କହିବାକୁ ଆର� କଲା, “ସା~ 

ମାେନ, ଆେମ ଦିନେର େଯତିକି ସୁDରତା େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ ହୁଏତ ରାତିେର ତାଠାରୁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     229 

अଧିକା କିଛି େଦଖିବାକୁ ପାଇ ପାରିବା!” ମେନ ପଡ଼ୁଥିେଲ କବିବର ରାଧନାଥ ରାୟ; ଦିେନ 

େସ ଉ�ଳର ପ�ାକୃତିକ େସୗDଯ�� ଚିଲିକାକୁ େଦଖି ଆତG ହରା େହାଇ େଲଖିଥିେଲ, “ସୁDର 

ତୃ�ିର अବସାଦ ନାହ[, େଯେତ େଦଖୁଥିେଲ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ” ଠିକ୍ େସହିପରି ବରଫେର 

ଆ�ାଦିତ ବଡ଼ବଡ଼ ପବ�ତ ଶୃ~ ଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖି ମନ ଭିତରୁ ଆେପ ଆେପ ବାହାରି 

ଆସୁଥିଲା, “ଆହା! କି ମେନାରମ ଦୃଶ�।” 

 ବହୁତ ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ପେର gିର େହଲା, କିଛି ବାଟ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ। 

ଆେମ ତିନି ଜଣ ଗାଡି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ରାbାେର େରାହତା~ ପାସ ପଡିଲା। ଯିବା 

ପବୂ�ରୁ ବହୁତ ଜଣ+ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କି େରାହତା~ ପାସ ଭୁତିଆ ଜାଗା େବାଲି। କିk େସ 

ସବୁ ଭୁତ େପ�ତେର ଆେମ େକହି ବିଶ�ାସ କରିବା ପିଲା ନଥିଲୁ। 

 େତଣୁ େସଠି ପହ�ି ସାରି, ଆେମ ପର�ରକୁ ମିଛୁ ମିଛୁକା ଡେରଇବାକୁ େଚ�ା 

କଲୁ। ଆମ ଭିତରୁ େଗାେଟ ସା~ ଟିେକ अଧିକା ଡରି ଯାଇଥିଲା େତଣୁ େସ ଚିେଲଇବାକୁ 

ଲାଗିଲା ଆମ ଉପେର। ତା ଡର େଦଖି, େସଠି ଆଉ अଧିକା ସମୟ ନରହି, େସଠୁ 

େଫରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। 

 ଠିକ୍ ଗାଡି ବୁେଲଇଛୁ କି ନାହ[ ଚାରି ଆେଡ କୁହୁଡି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆେମ ରାbା 

ଘାଟ ଜାଣିବା କ� କର େହାଇ ପଡିଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଆେମ ଗାଡିର ଆଲୁअେର ରାbା 

େଦଖି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ କିk ସଠିକ୍ ଭାବେର କିଛି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା। 

 େଡ�ସ ଉପେର ଦୁଇଟି ଲାେଖ ଜ�ାେକଟ ପିjିବା ସେତ� ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଥsା 

ଲାଗୁଥିଲା। େସେତେବେଳ ୧ ଡ଼ିଗ�ୀ ନହେଲ ୨ ଡିଗ�ୀ ତାପମାତ� ା ଥିବ ପ�ାୟ। ଗାଡି 

ଚେଲଇବା େବେଳ ରାbା ପାଖକୁ େତରଛା ନଜରେର େଦଖିଲା େବେଳ ମନେର ଭ� ମ ସୃ�ି 

ହଉଥିଲା େଯମିତି କି ପାଖ ଚଟାଣ ଉପେର କିଏ ଜେଣ ବସି ଆମକୁ େଦଖୁଚି। ପଛକୁ ବୁଲି, 
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େସଇ ଚଟାଣକୁ ପୁଣି େଦଖିଲା େବଳକୁ େସଠାେର ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଖs େଦଖା 

ଯାଉଥିଲା। େକେବ େକେବ ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି କିଏ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଛି! ଆେମ ତାକୁ 

କାଟି ଗାଡି ଚେଳଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲୁ। ଏସବୁ ଆେମ ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ 

େତଣୁ ମନକୁ ବୁେଝଇବା କ� େହାଇ ପଡୁଥିଲା କି ଏସବୁ ଆମ ମନ ଗଢ଼ା କiନା ନା ସତ� 

ଘଟଣା। 

 କାେଳ କିଏ ଡରି ଯିବ େବାଲି ଆେମ ଏ କଥା ଗାଡି ଚେଲଇବା େବେଳ ପର�ରକୁ 

କହୁନଥିଲୁ। ଆଗ ପଛ େହାଇ ଆେମ ସବୁ େଗାେଟ ଧାଡିେର ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲୁ େଯମିତି 

ରାbା େଦଖିବାେର ଆମକୁ ସହଜ ହବ। େସ ଜାଗା ବିଲକୁଲ ଶାy ଆଉ ଶୁନଶାନ୍ ଥିଲା 

େଗାେଟ ବି ଗାଡି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ହଠାତ୍ େଗାେଟ ପରିଚିତ ଚି�ାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଗେର 

ଯିଏ ଆମ ବାଟ କାଢି ଯାଉଥିଲା େସଇ ସା~ଟିର ଚି�ାର ଥିଲା। 

 ଆେମ ସବୁ ତା ପାଖେର ଯାଇ ପହ�ିଥିଲୁ, ସବୁଠୁ ଆ�ଯ�� ଲାଗିଥିଲା େଯେବ ଆେମ 

ତାକୁ ଖାଇ ପାଖେର ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଟିେକ େହାଇଥିେଲ ହୁଏତ େସ ତେଳ ପଡି 

ଯାଇଥାyା। ତାକୁ ତଳୁ ଉେଠଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ େଦଇ ପଚାରିଥିଲୁ, “ତୁ ପଡ଼ିଲୁ େକମିତି?” 

େସ କହିଲା, “ଲାଗିଲା େଯମିତି ଗାଡ଼ି ଆଗେର ଜେଣ କିଏ  ଆସିଗଲା ତାକୁ ଗାଡ଼ି କାଟୁ କାଟୁ 

ହାତକୁ କିଏ ଜେଣ ଟାଣି େଦଲା ଆଉ େମା ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡିଗଲା, ମଁୁ ପଡିଗଲି।” 

 ଆମମାନ+ ସହ ବି େସମିତି କିଛି ଘଟି ଚାଲୁଥିଲା କିk େସ ସବୁ େସଇ ଜାଗାେର 

ଆେମ େକହି େସ ସା~କୁ କହିଲୁନି। େଯାଉ ସା~ଟି ଆସିବାକୁ अଧିକ ଜିଦି କରିଥିଲା େସ 

ଭୟେର ହାତ େଯାଡି ଉପରକୁ ଚାହ[ ବସିଥିଲା। େବାଧହୁଏ େସ ଭଗବାନ+ୁ ପ�ାଥ�ନା 

କରୁଥିଲା। ତାକୁ େଦଖି ଆଉ େଗାେଟ ସା~ ବଡ଼ ପାଟିେର ଭଗବାନ+ୁ ପ�ାଥ�ନା କଲା, 
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“େହ ଭଗବାନ, ଆଉ ଦିେନ େକେବ ଏମିତି ରାତିେର ଏଭଳି ରାbାେର ବାହାରିବିନି। ଆଜି 

ଆମ ସମb+ୁ ଭଲେର ପହ�ାଇ ଦିअ।” 

 ତା ଡର େଦଖି, ଆେମ ସବୁ ଆଉ ଟିେକ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏମିତିେର ବି ରାbା 

ଘାଟ କିଛି େଦଖା ଯାଉନଥିଲା, କୁହୁଡି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆେମ ସବୁ gିର କଲୁ କିଛି 

ସମୟ େସଠି अେପxା କରିବା ପାଇଁ, କାେଳ େକାଉ ବଡ ଗାଡି ଆସିଯିବ, ଆଉ ଆେମ ତା 

ପଛେର ଯାଇ ପାରିବୁ। ବହୁତ ସମୟ ପେର େଗାେଟ ଟ�କ ଆସିଲା ଆେମ ତାକୁ େରାକିବାକୁ 

େଚ�ା କଲୁ ଗାଡିଟି ରହିଗଲା ମାତ�  େସ ଗାଡିରୁ େଗାେଟ ହଟା କଟା େଲାକ ବାହାରି ଆମକୁ 

ହିDୀେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “କ�ା ହୁଆ? ଆପ େଲାେଗା େକା ପତା େନହି େହ କ�ା, ୟାହା 

ଇତନି ରାତ େମ ରାଇଡ଼ିଂ କରନା ସହି େନହ[ େହ?” ଆମ ଭିତରୁ େଗାେଟ ସା~ ତୁରy 

କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ହେମ ପତା େନହ[ ଥା, େୟ ଜଗହ ଇତନି ଡରାଵନୀ େହାଗୀ! ପିAଜ୍, 

ହେମ ଆେଗ ତକ େଛାଡ ଦିଜିଏ।” ଟ�କ ଚାଳକ ହିDୀେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଠିକ୍ अଛି ମଁୁ 

ଗାଡ଼ିର ଇsିେକଟର अନ କରି ଦଉଚି, ତୁେମ ମାେନ େମା ପଛେର ଆସ। 

 େସଇ ସମୟେର େସ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପରି ଥିେଲ, ତା+ ଗାଡିର ଇsିେକଟର 

େଦଖି େଦଖି ଆେମ ଗୁଲାୱା ଯାଏ ପହ�ି ଯାଇଥିଲୁ। 

 େସଠି କୁହୁଡି ଟିେକ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣ ଗହଳି େଦଖି ପାରୁଥିଲୁ। ଗାଡି ରେଖଇ 

ଆେମ ସବୁ କୁ¥ା କୁsି େହାଇ କାDିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଟ�କ ଡ� ାଇଭର ଆସି ଆମକୁ କହିେଲ, 

“ଆଜ୍ େତା େମ ଆରାହା ଥା, ଲିକିନ୍ କାଲ୍ େକାନ୍ େହାଗା ତୁମ ସବ୍ େକା ବଚାେନ େକ 

ଲିେୟ! ଏେସ ରାତ େମ ମତ ନିକଲା କେରା।” ଟ�କ୍ ଡ� ାଇଭର+ୁ ଧନ�ବାଦ ଜେଣଇ, 

ଆେମ ସବୁ ତୁରy େସଠୁ ବାହାରି ନିଜ େହାେଟଲେର ପହ�ି ନିଜ ନିଜ अନୁଭୂତି ବଖାଣି 

ବସିଲୁ େହାେଟଲ ବୟ ଏବଂ ଆମ େଶାଇଥିବା ସା~କୁ ନିଦରୁ ଉେଠଇ। 
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 ସମb+ अନୁଭୂତିରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି, ଆମ ସମb+ ସହ ସମାନ ଘଟଣା 

ଘଟିଥିଲା। େହାେଟଲ ବୟ େସଠାକାର gାନୀୟ ବାସିDା ଥିଲା, େସ ହିDୀେର କହିବାକୁ 

ଲାଗିଲା, “ଆପଣମାନ+ୁ େବାଧହୁଏ ମିଛ ଲାଗିପାେର କିk ଏହା ସତ କି େରାହତା~ ପାସ୍ 

ଏକ ଭୂତିୟା ଜାଗା। ଏଠିକାର gାନୀୟ େଲାକ େରାହତା~ ମାେନ ସମହୂ କ+ାଳ ଗଦା 

େବାଲି ବୁଝyି। ଭୂତିୟା ଜାଗା ଏଥିପାଇଁ କୁହyି କାରଣ ବହୁତ ବଷ� ପବୂ�ରୁ େସଇ ରାbା 

େଦଇ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିେଲ କୁହୁଡି, ଥsା ବରଫ େଯାଗୁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରୁଥିେଲ। େଲାକ 

ମାେନ ଏେବ ବି ମାନyି କି, େଯାଉମାେନ ମରି ଯାଇଥିେଲ େସମାନ+ ଆତG ା ଏେବ ବି 

େସଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଠିକାର gାନୀୟ େଲାକ, େସ ରାbା େଦଇ ରାତିେର େକେବ ଯାଆyି 

ନାହ[। ତୁେମମାେନ ବହୁତ ଭାଗ�ବାନ କି େସ ଭଳି ଜାଗାରୁ ବ�ିକି ଆସିଛ।” ଏସବୁ 

ଶୁଣିକି ଆେମ ଭାବୁଥିଲୁ କି, ଯାହା ଆଜି ଯାଏ େରାହତା~ ପାସ୍ ବିଷୟେର ଶୁଣିଥିଲୁ େସ 

ସବୁ ସତ� ଘଟଣା।  

 େଫରିବା ପେର, ଆମ ଚିହr ା ପରିଚିତେର େକହି ବି ଯଦି ହିମାଚଳ ଯିବା ବିଷୟେର 

କୁହyି, େତେବ େସମାନ+ୁ ରାତିେର େରାହତା~ ପାସ୍ େଦଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ମନା 

କରୁ ।  

 ଆଜିବି ମେନ ପଡ଼ିେଲ ଆମକୁ େରାମା�ିତ अନୁଭୂତ ହୁଏ । ମନ ଭିତେର କିଛି ଭୟ 

ଆଉ ସୁDର ସG �ତି ସବୁ ସାଇତା େହାଇ ରହିଛି ଯାହା େବଳ अେବଳ େର ପ�କାଶ କରିଛୁ ।  
 

 
େଢ+ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା  

ଇେମଲ୍ : pallabiofficial2020@gmail.com 
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ଦୁଷ୍Gy େବେହରା 

ପରିବ �̀ନପରିବ �̀ନପରିବ �̀ନପରିବ �̀ନ    
 ଶରଣପଶି ଗ�ାମେର ଦୁଇଶହ ପରିବାର ବାସ କରyି। େସଇ 

ଗ�ାମେର ବଟକୃ� ଦେଳଇ+ ପରିବାର ବାସ କରyି। ପରିବାର 

କହିେଲ ªୀ-ରାଧାେଦଇ ପୁअ-ମୁନା ଦେଳଇ। ହସ ଖୁସିେର ଚଳି 

ଆସୁଥିଲା ବଟକୃ�+ ପରିବାର। ସେତ େଯମିତି ବଟକୃ�+ ଚାଳଘେର 

ଶାଗ ପଖାଳ କଂସାେର ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଦିନ ଗୁଡାକ େବଳ ସରି 

ସରି ଯାଉଥିଲା।  

 ହଠାତ୍ ପରିବାରେର ବିପଦ ମାଡି ଆସିଲା। ବଟକୃ�+ େଦହ 

ଜ� ରେର ଖଇ ଫୁଟୁଥିଲା ଭାଗ�ର େଖଳ ଦାଉସାଜିଗଲା ଡାhରଖାନା 

େନବା अଧାବାଟେର େଦହରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ବଟକୃ� ସବୁଦିନ 

ପାଇଁ ଚାଲିଗେଲ।  

 ପରିବାର ଉପେର େବାଝ ଉପେର ନଳିତା ବିଡା ପଡିଲା ପରି 

ପଡିଲା। େସପାେଖ ପୁअ ମୁନା ପାଠ ପଢୁଥାଏ +୨ ଦି� ତୀୟ ବଷ� ଛାତ�  

ଏଇ ବୟସେର େସ ବା କଣ କରି ପାରିବ। କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ 

ରାଧାେଦଇ ସିେଲଇ େମସିନ୍ ଖsିଏ ପକାଇେଲ ଯାହା େରାଜଗାର 

େହଲା କ�େର ଚଳି ଯାଆyି।  

 ମୁନା ଏପରି ବଦମାସ େହଉଥିଲା କି ଗଁା କଳି ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲା। 
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ଗଁାର େଲାେକ କିଛି କିଛି ମୁନା ବିେରାଧେର ପେଚଇ ଆସyି। େଛାଟରୁ ବଡ ପଯ��y କିଛି 

ନା କିଛି ବଦମାସ କେର। ଗରିବ କୁଡିଆର ମୁନା ଏେତ ବଦମାସ ତଥାପି ଗଁା େଲାେକ 

ତାକୁ ଭଲ ପାଆyି। अତି ଶ�|ାେର ଡାକyି ମୁନାେର............ 

 ଘରର ଦୁଃଖଗୁଡାକ ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ହୃଦୟ अେନକ କଥା କହି 

େଦଉଥିଲା। ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବି।  

 ରାଧାେଦଇ+ ହାତେର ଫମ୍�ଟିକୁ ଧରି ସ�ପr େଦଖିେଲ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି େଗାେଟ 

କରିବି। େଦଶ ଜାତିର େଟକ ରଖିବି। ରାଧାେଦଇ+ ହାତେର ଥିବା ଫମ୍� ମୁନା ଆଡକୁ 

ବେଢଇ େଦଇ କହିେଲ ଏଇ େନ ସମୟ ଆସିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଦରଖାb କର।  

 କିଛିଦିନ ଗଲାପେର ଚାକିରିର ଇ ରଭୁ�ୟୁର ତାରିଖ ବାହାରିଲା। ମୁନା 

ଇ ରଭୁ�ୟୁ େଦବା ପାଇଁ ବାହାରିଗେଲ ଏଇ ବାହାରିବା ବାଟେର ରାଧାେଦଇ+ ଆଖିରୁ 

ଧାର ଧାର ଲୁହ ମାଟି ଉପେର ପଡି କହୁଥିଲା ତୁ ଯା ଲଘିଂ ଯା ମଁୁ େତା ସାଥିେର अଛି।  

 କିଛି ମାସ ଗଲାପେର ଚାକିରି ଚିଠିଟି ଆସି ପହ�ିଲା ରାଧାେଦଇ+ ପାଖେର। 

ଚିଠିଟିକୁ ଧରି ଗରିବ କୁଡିଆେର େଯ ହସ ଫୁଟିବ ଏ ଦୁନିଆ େଦଖିବ। ଏ ମାଟି କହିବ ତୁ 

େମାର ସyାନ। ପୁअ େମାର ଆଜି ଭାରତର େସୖନିକେର ଚାକିରି ପାଇଛି।  

 ଗ�ାମର ପବୂ�, ପ�ିମ, ଉ`ର, ଦxିଣ, କଥାଟି ଚାରିଆେଡ଼ େଖଲିଗଲା। ମୁନା କହି 

େବାଲିଲା ମଁୁ ଚାକିରି ପାଇଛି େତା ପାଇଁ ଲଢିବି ଏ ମାଟିର ନଁା ରଖିବି। ଆଜି େଯ ବଦମାସ 

ପିଲାଟି ଏମିତି େଗାଟିଏ ଭଲ ପିଲା େହାଇଯିବ ଏ ମାଟି ତାକୁ ମେନ ରଖିବ।  

 ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମୁନା। ଭାରତର େସୖନିକେର େଯାଗ 

େଦବାପାଇଁ ଓ ଗଁାର ସମb େଲାକମାେନ େରଳ େ�ସନ୍କୁ ଛାଡିଆଣିେଲ। ଆସିବା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     235 

ବାଟେର अେନକ କଥା ଗୁଡିଏ ମେନ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ବଦମାସ ପିଲାଟି ଆଉ କଣ 

ବଦମାସ େହବ। କିଏ ଲାଗିବ େଯ ଆମ ସହିତ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିବା। ଏଇ 

କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ େଲାକ+ ଆଖିରୁ ଲୁହ େବାହି ଆସୁଥାଏ। ମୁନା କହିଲା େମା ଗଁାର 

ବଣପାହାଡ ଗଛଲତା, ଝରଣା ଓ େଲାକମାନ+ୁ କହିେଦଇ ଯାଉଛି ସମେb ଭଲେର 

ରହିବ।  

 ଦୁଇ ବଷ� ଗଲାପେର ଡାକେର ଖsିଏ ଚିଠି ଆସି ପହ�ିଲା। ରାଧାେଦଇ ଚିଠିକୁ 

େଖାଲି ପଢିେଲ।  ........  

 ରାଧାେଦଇ ଆପଣ+ ପୁअ େଦଶ ମାତୂଭୂମି ପାଇଁ "ଜୀବନ େଦଇଛି " ମୁନା........ 

अjକାର ଭିତେର ଶତ� } ଆମ େଦଶକୁ ପଶି ଆସୁଥିେଲ। ଶତ� }ମାନ+ୁ ପଶାଇ ନ େଦବା 

ପାଇଁ ଦୂଢ ଜବାବ େଦଇ ସହିଦ୍ େହାଇଛି।     

 "ଜୟହିD୍" 

 ରାଧାେଦଇ+ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ େବାହି ଆସିଲା। ପାଟିରୁ ଧୀର ସ�ରେର 

ବାହାରିଲା "ମୁନା".......  

ଜନG ଭୂମିର ମାଟି ପାଇଁ 

ରh େଠାପା େଦଇଛୁ  

ଏ ମାଟି ତୁମକୁ ଧାରି 

ଗବ� କରୁଥିବ ଫୁେଲଇେହାଇ। 

ଗାଉଥିବ ଗାଥା ତୁମର 

ସ�ର ଶୁଭୁଥିବ ଚଉଦିେଗ 
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ପବୂ�, ପ�ିମ, ଉ`ର, ଦxିେଣ 

ଜନନୀର େଟକ ଶୁଭୁଥିବ ଭବେନ। 

କଣ କହିବି ଭାରତ ମାଆ େଲା 

ଜୀବନ ରh େଦଇ େତା 

ଚରଣ େଧାଇଛି େମା ପୁତ�  

ମହିମା େତାହର େକାଟି ମହାନତା 

ମୁତୁ�କୁ େକାେଳ ଧରି 

ମୁତୁ�କୁ େକାେଳ ଧରି,,,  

 ଭାରତ ମାତାକି ଜୟ ଏତିକି କହି ରାଧାେଦଇ+ ଆଖିରୁ ଲୁହ େଠାେପ ଚିଠି ଉପେର 

ପଡି ମାଟିେର ପଡିଲା। ଏ ଗଁା ଏ ମାଟି ଏ ବଣ ପବ�ତ ବୀରପୁତ� ର ସ�ର ଶୁଭୁଥିଲା, “ମୁନା” 

େସଇଠି ରାଧାେଦଇ ଟଲି ପଡିେଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ..............  

  

 

 

 
 

ରାେସାଳ -ମୁsିଆପଷି 

େଢ+ାନାଳ 

େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪ 
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ବିନୟ କୁମାର ଦାସ 

ଶିଳାନ�ାସଶିଳାନ�ାସଶିଳାନ�ାସଶିଳାନ�ାସ    
ମଳୂ ହିDୀ- ବାଳକୃ� ଗୁ�ା “ ଗୁରୁ” 

अନୁକୃତି- ବିନୟ କୁମାର ଦାସ 

 ପ�େଫସର+ ବାପା+ ମୃତୁ� ଇତି ମଧ�େର େଗାଟିଏ ସ�ାହ 

ବିତିଗଲାଣି । େହେଲ ଶ�ା| କମ�େର େଭାଜି ଭାତ ସଂପକ�େର ପ�େଫସର 

ଏ ଯାଏ ଗଁା ର ମୁଖିଆ ଆଉ ଗୁରୁଜନgାନୀୟ ବ�hି+ ସହିତ କିଛି 

ଆେଲାଚନା କେଲ ନାହ[ । ଏ କଥାଟି େସ अଂଚଳର ଚu�ାର ବିଷୟ 

ପାଲଟି ସାରିଲାଣି । ସମେb ନିଜ ନିଜ ଭିତେର କିଛି ନା କିଛି ଫୁଟ୍ 

ଫାଟ୍ େହେଲଣି । େଶଷେର େସହି ଗ�ାମର ପବୂ�ତନ ମୁଖିଆ अନ� କିଛି 

ଗୁରୁଜନgାନୀୟ ବ�hି+ୁ ସାଂଗେର ଧରି ପ�େଫସର+ ଘେର 

ପହଂଚିଗେଲ । ପ�େଫସର ଏମାନ+ अଚାନକ ଆଗମନ େଦଖି 

ଆସିବାର କାରଣ ବି अନୁମାନ କରିେନେଲ । େସ ଯଥାବିଧି ସzାନ 

ଜଣାଇ  କହିେଲ , “ ଆପଣମାେନ ଏେତ କ� କରି ଆମ ଘରକୁ 

ଆସିଥିବାରୁ ମଁୁ ଆପଣମାନ+ୁ େମାର କୃତ�ତା ଜଣାଉଛି । ଦୟାକରି 

ବସk ।” 

 ବସିବା ପେର ମୁଖିଆ ସିଧା ସଳଖ ପ�ସ~କୁ ଆସିଗେଲ, “ତୁମ 

ବାପା+ ବିେୟାଗେର ଆେମ ସମେb ଗଭୀରଭାବେର ମମ�G ାହତ। େସ 

ଆମର ପରମ ମିତ�  ଥିେଲ। ତା+ ଶ�ା| କମ� େକମିତି କଣ କରାଯିବ, 
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େସ ସଂକ� ାyେର ତୁେମ ତ ବାବୁ ଆମ ସହିତ କିଛି କଥା େହଲନାହ[ ଆଜିଯାଏ। ହାତେର ତ 

ଆଉ େବଶୀ ଦିନ ନାହ[। େକମିତି କଣ ସବୁ ପ�bୁତି କଲଣି େସତକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆେମ 

ଚାଲି ଆସିଲୁ। େତେବ େମାେତ ଯାହା ଜଣା ଯାଉଛି, େସ ବାବଦେର କିଛି ବିଧି ବ�ବgା 

େବାେଧ ଆର� େହାଇ ନାହ[। କଥା କଣ?” 

 “କିଛି ଆର� େହାଇନାହ[ େବାଲି ଭାବୁଛyି କାହ[କି? ପ�bୁତି ତ ଚାଲିଛି େମା 

ତରଫରୁ। ଏଇ େଯମିତି କମ�କାs ବିଧି अନୁସାେର ପଜୂା ପାଠ ତ ନି�ୟ େହବ। ଆମ 

େଗାତ� ୀୟ କିଛି ବjୁବାjବ+ୁ ଡାକି େଭାଜି ଭାତର ବ�ବgା କରିସାରିଛି। ଆଉ କଣ?” 

 ଏତକ ଶୁଣିବା ପେର େସମାନ+ ମଧ�ରୁ ଜେଣ ବୟ9ବ�hି ପରେମଶ�ରବାବୁ 

କହିେଲ, “ରାମ୍ ରାମ୍.. ଏ ତୁେମ କଣ କହୁଚ ବାବୁ? ଆେର ଏମିତି କଣ ବାପା+ର ଶ�ା| 

କରାଯାଏ କି? ଗ�ାମେର अନ�ମାନ+ ଶ�ା| େକମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ, େସତକ କଣ ତୁେମ 

େଦଖୁନ କି? ଜେଣ େଯେତ ଗରିବ େହେଲ ବି ନିଜ ବାପା+ ଶ�ା| ଉ�ବକୁ ମହା 

ଜାକଜମକେର ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଧି। ତାପେର ତୁମ ବାପା ତ 

ଜେଣ ସାଧାରଣ ବ�hି ନ ଥିେଲ। େସ ଥିେଲ ସମb+ର अତି ପି�ୟ। ପ�ତି ସj�ାେର େସ 

ଆମ ସହିତ ଗଁା ଚା େଦାକାନେର ବସି ଚା ପିଉଥିେଲ। କଥା ଛଳେର େସ େକେତଥର 

କହିଛyି, େମା ଶ�ା| ଉ�ବ େକମିତି ଜମାଣିଆ େହାଇ ପାଳନ କରାଯିବ, ତୁେମ ସବୁ 

େଦଖିବେର। େଭାଜିଭାତ ଏମିତି ହବ େଯ ଆଖପାଖ େଲାେକ େସମିତି େଭାଜିଭାତ େକେବ 

ଖାଇ ନଥିେବ। ଆମ ଖାନଦାନର ନାମ ରହିଛି ପରା... େସତକ େମା ପୁअ େକେବ ବି ତେଳ 

ପକାଇବ ନାହ[। अଥଚ ତୁେମ କହୁଚ କଣ ନା..”  ପ�େଫସର ସବୁ ଶୁଣିେଲ, େହେଲ କିଛି 

କହିେଲ ନାହ[। େସ ନିରବ ରହିବା େଦଖି ଆଉ ଜେଣ କହିେଲ, “ତୁମ ଦରମା ଏେବ  अଶୀ 

ନେବ ହଜାର ଟ+ା କି ଆହୁରି େବଶୀ। ତୁମ ବାପା+ ଆକାଉଂଟ୍ େର ବି ଲxଲx ଟ+ା 
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ଗ�ିତ ରହିଥିବ। ଫି± ଡିେପାଜିଟ୍ ବି କାହ[େର କଣ ଥିବ। ଆଉ ତୁେମ ଏମିତି ନିରାଡ�ର 

ଭାବେର.. ଉହୁଁ ..ଏ କଥା ଜମା ଭଲ ନୁେହଁ।” 

 ଏଥର ମୁହଁ େଖାଲିେଲ ପ�େଫସର, “ଆପଣମାେନ ସମେb େମା ବାପା+ ବjୁ।  

ଆପଣମାେନ ନି�ୟ ଜାଣିଥିେବ, େମା ବାପା ଥିେଲ ଜେଣ ପୁbକ େପ�ମୀ।” 

 “ଏ କଥା ଖାଲି କଣ ଆେମ.. ଏ अଂଚଳ ସାରା ସମେb ଜାଣିଛyି।” 

 “େତେବ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥିେବ, ଏଇ ଆମ ପାଂଚଛअ େକାଶ ଭିତେର େଗାଟିଏ 

େହେଲ ପୁbକାଳୟ ନାହ[, େଯଉଁଠାେର ବସି ଶ�|ାଳୁ ପାଠକପାଠିକାମାେନ ନିଜ ମନ 

ମୁତାବକ ବହିଟିଏ େନଇ ପଢିପାରିେବ। ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ ବି େସମାନ+ର ଦରକାରୀ ବହି 

ପାଇ ପାରିେବ।” 

 “ହଁ ସତକଥା। େସତକ ତ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାyି। େତେବ ତୁମ ବାପା+ ଶ�ା| 

ସହିତ ଏ କଥା କହିବାର ଉେ·ଶ� କଣ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଚ ତୁେମ?” 

 “ଏତକି କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାyି? େତେବ ଶୁଣk, ମଁୁ ବାପା+ ନାମେର ଏକ ବଡ 

ଧରଣର ପୁbକାଳୟ ପ�ତି-ା କରିବାକୁ gିର କରି ସାରିଛି। ଆଉ ଏ ସଂକ� ାyେର ମଁୁ 

ଆପଣମାନ+ର ସଂପ"ୂ� ସହେଯାଗ କାମନା କରୁअଛି।” 

 अଚାନକ େଯମିତି ସମb+ ମୁହଁେର େକହି ଜେଣ ତାଲା ପକାଇ େଦଲା।  ପ�େଫସର 

ଏଥର ମୁଖିଆ+ ଉେ·ଶ�େର ବ�ହG ାª ଛାଡିେଲ, “ଆପଣ ତ ଏ ଏରିଆେର ସବୁଠାରୁ 

ବୟ9 ବ�hି। ପୁଣି ଆମ ଗ�ାମର ପବୂ�ତନ ମୁଖିଆ। ମଁୁ ଚାହୁଁଚି  ଏହି ପ�bାବିତ 

ପୁbକାଳୟର ଶିଳାନ�ାସ ଶୁଭ କମ� ଆପଣ+ କରକମଳେର ହ[ ସଂପାଦିତ େହବା 

ଉଚିତ।”        अନାମିକା ନୀଡ, अଂଗାରଗଡିଆ, ବାେଲଶ�ର-୧ 

େମା- ୭୯୭୮୮୬୦୩୬୩ 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର 
ଦି� େବଦୀ 

ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଦୂରତ�ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଦୂରତ�ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଦୂରତ�ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଦୂରତ�     
ମଳୂ ଦxିଣ ଆଫି� କୀୟ କୃତି : ଆଲନ୍ ପାଟନ୍ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାyର : ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

 ଦxିଣ ଆଫି� କା ୧୯୬୦େର ନିଜର ସ�"�ଜୟyୀ ପାଳନ କଲା 

ଏହି अବସରେର ସାରା େଦଶର ନାଗରିକ ମାେନ ଆ�ଯ��ଚକିତ 

େହାଇପଡ଼ିେଲ େଯ ସେବ�ା`ମ ମ ୂ̀ �କଳାର ପୁର9ାର ସ�ରୂପ ଏକ ହଜାର 

ପାଉs ଏଡ଼ୱାଡ୍� ସିେମଲନ୍ ନାମକ ଜେଣ କୃ�କାୟ ମ ୂ̀ �କାର+ୁ 

ଆଫି� କୀୟ ମା’ ଏବଂ ଶିଶୁର ମ ୂ̀ �କଳା ନିମେy ଦିଆଯିବ ପେର 

ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯଦି ସମିତି ସଭ�ମାେନ େକବଳ େଗାରା ପ�ତିେଯାଗୀ+ 

ନିମେy େଖାଲିଥାyି, ତା େହେଲ ଏହି ପୁର9ାର ସିେମଲନ+ୁ େକେବ ବି 

ମିଳିନଥାyା ପୁର9ାର େଘାଷଣା େହବାପେର अେନକ େଗାରାେଲାକ 

ଦxିଣ ଆଫି� କାର ପର ରା ନୀତିନିୟମକୁ ଉଲA ଂଘନ କରିଥିବାରୁ 

ସମିତିର ସଭ�ମାନ+ୁ ଭ��ନା କେଲ 

 ପୁର9ାର ବିତରଣ ସମାେରାହେର ସିେମଲନ୍ ଉପgିତ ନଥିେଲ 

ନେହେଲ େଗାେଟ ଗ�ୀର ପରିgିତି ଉପୁଜିଥାyା ତାପେର ମଁୁ ଦିେନ 

ସିେମଲନ+ୁ ଆମyି� ତ କରି अଭିନDନ ଜଣାଇବା ସହ ବ� ାsି ପିଇବାକୁ 

କହିଲି େସ ଜେଣ ସ�ାଭାବିକ ବ�hି ଭାେବ ସzତି ଜଣାଇ କହିେଲ, 
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“ଧନ�ବାଦ, ଆଲକହଲ୍ ପିଇବା େମା ପାଇଁ ହୁଏତ ଇେୟ ଦି� ତୀୟ ମଉକା େହାଇପାେର! 

ଆପଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହ[େବନି ମଁୁ ପ�ଥମ ଥର େକମିତି ଆଲକହଲ୍ ପିଇଥିଲି?” 

 ମଁୁ ସହମତି ଜେଣଇବାରୁ େସ ତା+ କାହାଣୀ ଆର� କେଲ; ପ�ତିେଯାଗିତା ପେର 

େମା କଳାକୃତିକୁ କିଛିଦିନ ପଯ��y ଦxିଣ ଆଫି� କାର କଳାଭବନେର ରଖି ପ�ଦଶ�ତ 

କରାଗଲା ଦିେନ ରାତିେର କାମସାରି େଫରିବା େବେଳ େସହି ଭବନ ସz}ଖେର अଟକି 

ନିଜ କଳାକୃତିକୁ ଏକ ଲୟେର ନିରୀxଣ କରୁଥାଏ, େସେତେବେଳ େକବଳ େମାେତ ଛାଡ଼ି 

େସଠାେର ଆଉ େକହି ନଥାyି କିଛି xଣପେର ଜେଣ େଗାରା ଯୁବକ େମା ପାଖକୁ ଆସି 

କହିଲା, “ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଏହି କଳାକୃତୀକୁ େଦେଖ अତିଶୟ ମୁ² େହବା ବ�ତୀତ 

ରହିପାେରନି ତୁେମ ତ ଏହାକୁ େଦଖି େମାଠାରୁ अଧିକ ଖୁସି େହବାର କଥା କାରଣ 

ଏହାର ସୃଜନ ତୁମ ଜାତିର ଜେଣ ମ ୂ̀ �କାର ଏଡ଼ୱାଡ୍� ସିେମଲନ୍ କରିଛyି ତୁେମ ତା+ୁ 

ଚିହିr ଛ?” 

 ମଁୁ କହିଲି, ହଁ 

 ପୁଣି େସ ଯୁବକ କହିଲା, “ମ ୂ̀ � କୁ ଟିେକ ଧ�ାନେର େଦଖ, ମା’ ତା ଶିଶୁକୁ ଏକ 

ଆବିଳତାପ"ୂ� ଦୃ�ିେର ଚାହ[ ରହିଛି େକବଳ ଚାହ[ନାହ[, ତାର अନି�ିତ ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ 

ରxା ମଧ� କରୁଛି” 

 ଏଥର େମାେତ ଚୁପଚାପ ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖି ଯୁବକ ପୁଣିଥେର ଆର� କଲା, 

“ତା+ୁ ଏହି କଳାକୃତୀ ପାଇଁ ହଜାେର ପାଉs୍ ମିଳିଛି େକୗଣସି କୃ�କାୟ େଲାକ+ୁ ଏେତ 

ବଡ଼ ଧରଣର ଧନରାଶି ଦxିଣ ଆଫି� କାେର ମିଳିବା ଏକ अସ�ବ ଘଟଣା ତାପେର େସ 

କିଛି ସମୟ ନିରବ ପେର େମାଠାେର ପ�bାବ ରଖିଲା, “ଆଛା େଫ� s୍!! ତୁେମ କଣ େମା 
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ସହିତ କିଛି ସମୟ अତିବାହିତ କରି ପାରିବ?” 

 ରାତି ବହୁତ େହାଇସାରିଥାଏ େମାେତ ଓେଲେsା ଯିବାପାଇଁ େଶଷ େଟ�ନ୍ ଧରିବାର 

ଥାଏ େସ ଯୁବକ େଗାରା ଥାଏ ପୁଣି ପରିଚୟ ହୀନ କିk େକୗଣସି େଗାରା େଲାକର 

ମୁହଁରୁ େଫ� s୍ ସଂେବାଧନ ଶୁଣିବା େମା ପାଇଁ ତାହା ପ�ଥମ अବସର ଥାଏ ତା ପ�bାବକୁ 

ମାନିେନବା ପାଇଁ ମନ ଚାହୁଁଥାଏ କିk କଥା କାଟି ତାକୁ କହିଲି, “ତୁେମ ଜାଣିଥିବ 

ଆମଭଳି କଳା େଲାକ ରାତି ବାରଟା ପେର ସହର ଭିତେର ରହିବା ଲାଗି अନୁମତି ନାହ[” 

 “ଜାେଣ, କିk ତୁମକୁ अେନକ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି େମା ଘର ଏଠାରୁ अନତୀ 

ଦୂରେର ଆସ ଯିବା ଆ�ା କୁହ ତୁେମ କଣ ଆଫି� କୀୟ ମାତୃଭାଷା କହିପାର? େମା ନଁା 

େରସବଗ୍� ତୁମର?...” 

 “େମା ନଁା ୱାକାରିସ୍ ମଁୁ ଓେଲେsାେର ରେହ” ମଁୁ େମାର ନିଜସ� ନଁା ଲୁେଚଇବାକୁ 

ବିବଶ େହଲି ତା ସହିତ ଯିବାପାଇଁ େମାେତ ବଡ଼ अସହଣୀୟ ଲାଗୁଥାଏ ରାbାେର 

ଆେମ ଦୁେହଁ କିଛି କଥା େହଇନାହୁଁ କି ସାଥିେହାଇ ଚାଲିବାର େକହି େଦଖିନାହାyି 

 େଯେତେବେଳ ଆେମ ଦୁେହଁ ତା ଘର ନିକଟେର ପହ�ିଲୁ େମାେତ େଗାେଟ ଶନୂଶାନ 

gାନେର ଛିଡ଼ା େହବାପାଇଁ କହି େସ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା 

ଶ�ରୁ ମଁୁ अନୁମାନ କରିପାରୁଥାଏ େସ ତା ଘରଣୀକୁ େମା ବିଷୟେର କହୁଛି କିଛି 

xଣପେର େସ ହସି ହସି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପେର ପେର ତା ଘରଭିତରୁ ମହିଳାମାେନ 

ଆସି େମାେତ ସ�ାଗତ କରି ଭିତରକୁ େନଇଗେଲ 

 େସମାନ+ ମଧ�େର ଜେଣ େମା କାନ ପାଖେର ଧିେର ଧିେର କହିଲା, “େରସବଗ୍� 

ପ�ତି ରାତିେର େସହି କଳାକୃତୀକୁ େଦଖିବାପାଇଁ ଯାଏ େଫରିବା ପେର କେହ, େସଭଳି 
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अନୁପମ ସୃଜନ ଯିଏ କରିଛି, ତା ଭିତେର अବଶ� ଭଗବାନ+ अbିତ�  अଛି” 

 ଆଲକହଲ୍ ପିଇସାରି େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଫରିବାକୁ ବାହାରିଲି ସମେb अତି 

ଆଦରେର େମାେତ ବିଦାୟ େଦେଲ ରାbାେର େରସବଗ୍� େମାେତ ଛୁଇଁବାକୁ ପ�ୟାସ 

କରୁଥାଏ କିk ସେ+ାଚେବାଧ କରୁଥାଏ କାରଣ କଳା ଓ େଗାରା ପୃଥକଭାେବ 

अjକାରେର ରହି ଆଖିେର अjତ�  େଘରି ଯାଇଥାଏ ମଣିଷ େଯେତେବେଳ ଆଉଜେଣ 

ମଣିଷକୁ �ଶ� କରିପାେରନି ଘୃଣାେର ନ� କରିବାପାଇଁ ଆେଗଇ ଆେସ ନି�ୟ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୨୯୧୩୪୨୨୫୯ 

ଇେମଲ୍ : s.dwibedy@rediffmail.com 
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ଗ����ା ବିଭାଗ 
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 ଏହି ପ�ତିେଯାଗୀତାେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିବା ନିମେy ନିମrେର ଦିଆଯାଇଥିବା 

अନୁେ�ଦ(ପାରାଗ�ାଫ୍)କୁ अyଭ�ୂh କରି ଆପଣ ନିଜସ� ଗi ରଚନା କରିେବ ଆପଣ+ 

କାହାଣୀେର ଏହି अନୁେ�ଦ ନି�ୟ ଭାବେର ରହିଥିବ ଆପଣ ନିଜସ� ସୁବିଧା अନୁସାେର 

अନୁେ�ଦକୁ କାହାଣୀର ଆର�େର, ମଝିେର କି�ା େଶଷେର ରଖି ପାରିେବ ଧ�ାନ 

ଦିअk, अନୁେ�ଦକୁ ବଦଳାଇ ପାରିେବ ନାହ[, କି�ା ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଥିବା େକୗଣସି 

ଶ�କୁ ପରିବ �̀ନ କରି ପାରିେବ ନାହ[ 

 ଆପଣ+ ଲିଖିତ କାହାଣୀ (ଗi) ମାଇେକ� ାସÚ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ 

କରି ଆମ ନିକଟକୁ େଶଷ ତାରିଖ ସୁ|ା ପଠାଇେବ କାହାଣୀ ସହିତ ନିଜର ଏକ 

ପାସେପାଟ୍� ସାଇଜର ଫେଟା ଏବଂ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ କୃତୀ 

ପ�ତିେଯାଗୀ+ୁ ମାନପତ�  େଦଇ ସzାନିତ କରାଯିବ ସମb+ୁ अଂଶଗ�ହଣ ମାନପତ�  

ଦିଆଯିବ ଉପgାପିତ ସମb ଗi ଆହ� ାନେର ପ�କାଶିତ େହବ 

+====================+ 

 ଗହଳ ଚହଳ ଯାଗାକୁ ଯିବାପାଇଁ ଭୁବନ ପସD କେରନି େହେଲ ଆଜି ଭଣଜା 
ବିଟୁର ଜନG ଦିନପାଇଁ େସ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା େହାେଟଲର ହଲ୍ େର ପାଟ� ଚାଲିଥିବା 
େବେଳ, େସ େମାବାଇଲେର ବ�b ଥିଲା ଏହି ସମୟେର ହଠାତ୍ ପିଠିେର ଦୁମ୍ କିନା ବିଧା 
େଗାଟିଏ ପଡ଼ିବାପେର ‘ମା େଲା’ େବାଲି କହି ଚିେଲA ଇ ଉଠୁ ଉଠୁ େସ େଦଖୁଥିଲା ତା 
ପିଲାଦିନ ସା~ େସୗମ�କୁ େସ େଯେବ େଦଖାେହଉଥିଲା ଏମିତି ପିଠିେର ଖାଲ 

ଏହି �|�ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି �|�ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି �|�ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ ଏହି �|�ା ପାଇଁ େଲଖା ଗ�ହଣର େଶଷ ତାରିଖ : : : : अେ¯ାବର अେ¯ାବର अେ¯ାବର अେ¯ାବର ୩୩୩୩, , , , ୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦୨୦    

ତୃତୀୟ ଗ����ା ପ�ତିେଯାଗିତା ୨୦୨୦ 
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େଖାଳିେଦଉଥିଲା େସୗମ�କୁ େଦଖି େସ ବହୁତ ଖୁସି େହଇଗଲା 

 େସମାେନ ପିଲାଦିନର କଥା ଆର� କରୁଥିେଲ, େସଇ ସମୟେର ଆସିଥିଲା ନିକି 
ନିକିକୁ େଦଖିବାପେର ଭୁବନର ପାଟି अଠା अଠା େହଇଗଲା େବାଧହୁଏ ଦଶବଷ� ପେର 
େଦଖୁଥିଲା କେଲଜ ପେର ହଠାତ୍ କୁଆେଡ଼ ଗାୟବ୍ େହଇଯାଇଥିଲା େସ େସୗମ�ର 
କଥା ଆଉ ତା କାନେର ପଡୁନଥିଲା େସ ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା, ନିକି ଏେବ ବି ଠିକ୍ 
େସମିତି କେ¥ଇେଟ ପରି अଛି, େଯମିତି କେଲଜ୍ ସମୟେର ଥିଲା 

+====================+ 

ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ଚଳିତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ::::    

ପ�ଥମ : ସେରାଜିନୀ ମିଶ� (କମ� ହ[ ଧମ�) 

ଦି� ତୀୟ : ବାଦଲ ମହାରଣା (ସyାନ) 

ତୃତୀୟ : ମtୁରାଣୀ ମିଶ� ( ଆେଲା ସଖୀ) 

ବିଗତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ବିଗତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ବିଗତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ବିଗତ ସଂ9ରଣର ଗi�|�ାର ଫଳାଫଳ ::::    

ପ�ଥମ : अେଶାକ କୁମାର େସଠୀ (ସ କ�ର अyରାେଳ) 

ଦି� ତୀୟ : ସୁଦୀପ େରାହନ୍ ବାଘ (ଆହା କଣ େହବ େସମାନ+ର) 

ତୃତୀୟ : ସଯୂ��କାy ମଲିA କ (ସG �ତିର ଲୁହ) 

 ସମb ପ�ତିେଯାଗୀ+ୁ ହା·�କ अଭିନDନ ଓ ଶୁେଭ�ା 

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    

ପ�ତି-ାତା-ସ ାଦକ, ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା 
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ଦମୟyୀ େଜନା 

ସଂପକ� ହୃଦୟରସଂପକ� ହୃଦୟରସଂପକ� ହୃଦୟରସଂପକ� ହୃଦୟର    
 ଘନିଆ ମଉସା, କୁyୀ େବାଉ, ରବି ଆଉ ନିଧିକୁ େନଇ େଗାଟିଏ 

େଛାଟିଆ ପରିବାର ବିଶ�ନାଥପୁର ଗ�ାମେର। ଚାଷ ଉପେର ନିଭ�ର କରି 

େବଶ ଦୁଇ ପଇସା େରାଜଗାର କରିପାରୁଥିେଲ ଘନିଆ ମଉସା। ଧାନ 

ସହ अନ�ାନ� ପରିବା ମଧ� ଚାଷ କରyି ଜମିେର। ରବି ଆଉ ନିଧି 

ଗ�ାମର ପାଖ ସରକାରୀ 9ୁଲେର ପାଠ ପଢyି। ରବି ପିଲାେବଳୁ 

ପାଠସାଠେର ଦୁବ�ଳ ରହୁଥିବା େବେଳ ନିଧି କିk ତାର ପୁରା ବିପରୀତ 

ଆଉ ଭାରି ଚାଲାକ୍। ଘନିଆ ମଉସା ଝିअ ନିଧିକୁ ଭାରି ଭଲପାଆyି। 

ତା+ ମତେର େସ ହ[ ତା+ ପୁअ। ପୁअ ରବିକୁ ବାଳୁ~ା କହି ଗାଳି 

ଦିअyି। ନିଧି ତାର अବସର ସମୟେର ଭାଇକୁ ସବୁ କାଯ��େର 

ସଜାଡିବାକୁ େଚ�ା କେର କିk ରବି ତାକୁ କଟୁ କଥା କହି ଚାଲିଯାଏ। 

କୁସ~େର ପଡି ଧିେର ଧିେର ପାନ ପୁଡିଆ ଖାଇବା, ସିଗାେରଟ୍ ଖାଇବା 

ମଧ� ଆର� କରିସାରିଲାଣି। ଦିନସାରା ଘନିଆ ମଉସା ଜମିେର ଖଟି 

ଖଟି ଘରକୁ େଫରିେଲ ଝିअ ମୁହଁ ଚାହ[ବା xଣି ତା+ର ସବୁ କ� 

ଉେଭଇ ଯାଏ। ରାତ� ୀେଭାଜନ ଶୀଘ� ସାରି ଶୀଘ� େଶାଇ ପଡyି। ନିଧି 

ଆଉ କୁyୀ େବାଉ ସବୁେବେଳ ପ�ାଣପେଣ ରବିକୁ ବୁଝାଇବାେର ଲାଗyି 

ଭଲ ମଣିଷେଟ େହବା ପାଇଁ। ବଡ଼ େହଇ ତାକୁ ହ[ ତ ଘରର ଦାୟିତ� 
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ଉେଠଇବାର अଛି। ବାପା+ ହାତେର ହାତ ମିଶାଇ ସମb କାଯ��େର ସହେଯାଗର ହାତ 

ବଢାଇବାର अଛି। ରବି କିk ସମb କଥା େଗାଟାଏ  କାନେର ଶୁଣି ଆର କାନେର ଛାଡ଼ି 

ଦିଏ। 

 ସମୟର ତାଳେର ତାଳ େଦଇ ସମb+ ବୟସ କିଛି ବଷ�େର ବଢି ବଢି ଗଲାଣି। 

ରବି ଆଉ ନିଧିର ବାହାଘର ମଧ� ସରିଗଲାଣି। ଘନିଆ ମଉସା ବୁଢା େହାଇ ଗେଲଣି। 

େବେଳ େବେଳ ଥକି ପଡyି ନି�ୟ... େହେଲ ମୁs ନୁଆଁଇବା, ହାତ ପେତଇବା ଶିଖି 

ନାହାyି େକେବ??? ମନେର ଦୃଢ ବିଶ�ାସ... ମଁୁ ପାରିବି। ଆଜି ମଧ� ପବୂ�ଭଳି ଜମିେର 

କାମ କରି େବସ୍ ଦୁଇ ପଇସା େରାଜଗାର କରିପାରyି। ଘନିଆ ମଉସା+ ପୁତ� ବଧୁର ନାମ 

େହଲା ରାଧା। ଭାରି ଭଲ ଝିअେଟ େମଳାପୀ, ପରିଶ�ମୀ, ଯତr ଶୀଳା। େବେଳ େବେଳ ରାଗି 

ଯାଏ ରବି ଉପେର। 

 େସମାେନ ବହୁତ୍ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ରବି ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେର ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା, 

େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା। ରାଧା ପରଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି अଥ� ପାଉଥିଲା। 

ବାହାେହଇ ଚାରିବଷ� େହାଇଗଲା। ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହରେର େସ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ। 

ଯାହା अଭାବ ଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା। େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପାମା ବାର�ାର 

ପଚାରୁଥିେଲ ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି? ରାଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ ଚିଡୁଥିଲା। 

ଦୁଇପ�ାଣୀ ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର ବାପା େବାଉ େକମିତି ଜାଣିେବ? ପିଲାେଟ 

ଆସିେଲ ତା ପାଇଁ xୀରଡବା, ଔଷଧ, େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? ତାକୁ ରଖିବା 

େକାଉଠି? ରବି କହିଲା, ତୁେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ। ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବି। ଗଁାେର 

ଘର अଛି, ଖu�ବାu� ବି କମ୍। ରାଧା କିk ରାଜି େହଉନଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ 
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ଚାଲିଗେଲ, ରବି ପୁଣିଥେର ସା~ ସାଥିେର ମାତି ମଦପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉେଡ଼ଇ େଦବ। 

 ଉପାୟ ଶନୂ� ରାଧା ବାଧ� େହାଇ ଗଁାକୁ େଫରିଛି ଗଭ�ବତୀ େହାଇ। ଘନିଆ ମଉସା 

ଓ କୁyୀ େବାଉ ତାର ବହୁତ ଯତr  ନିअyି। ଦୀଘ� ଚାରି ବଷ� अେପxାର अy େହବାକୁ 

ଯାଉଛି। େସ ବାପାରୁ େଜେଜ େହବାକୁ ଯାଉଛyି। ଆସୁଥିବା ସyାନଟିର କଥା ଚିyା କରି 

ଘେର ସଭିଏଁ ଭାରି ଖୁସି। ଏେବ ଠାରୁ ରବି ନଁା େଦବା କଥା ଚିyା କରୁଛି ତ ନିଧି େଖଳଣା 

କିଣିସାରିଛି। ଘନିଆ ମଉସା ଗାଇ କିଣା ସାରିଥିବା େବେଳ, କୁyୀ େବାଉ ରାଧାକୁ ପଚାରି 

ତା ଇ�ାର ପିଠା ଆଉ ମିଠା ଦିଆେର ବ�b। ଏ ସବୁ େଦଖି ରାଧା େବଶ୍ ଖୁସି କିk ମନ 

ବିଚଳିତ ରବି କଥା ଭାବି। େରାଜଗାର କରୁଥିେବ କି ନା, ସ�ୟ କରୁଥିେବ କି ନା, ଭଲ 

ଖାଇବା ପାଉଥିେବ କି ନା... ଇତ�ାଦି 

 କିଛି ଦିନପେର ରାଧାର ଝିअଟିଏ େହଇଛି। ରବି ମଧ� ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହର ଛାଡ଼ି 

ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗଁାକୁ େଫରିଛି। ତାର ନି�ତି ବଦଳିଛି। ବାପା+ ସହ ଜମିେର ଚାଷ 

କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛି। 

 ଘନିଆ ମଉସା ଏହା ଶୁଣି ଦୀଘ� ନିଶ�ାସଟିଏ ମାରି କହିେଲ, କୁyୀ େବାଉ ପୁअ ଆଜି 

ତୁମର ହୀରା ଭଳି ଚମକୁଛି। ଏ ସବୁ େଦଖି ଶୁଣି ନିଧି ଆଶ�bି ଲାଭ କରିଛି ଓ ସିGତ ହାସ� 

େଦଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। 

 (ସତେର .....! ସମୟର ତାଳେର ହୃଦୟର ସ କ� ବି େକେବ ମଉଳିଯାଏ ତ ଆଉ 

େକେତେବେଳ ହୀରା ଭଳି ଚମକିଉେଠ ।) 
 

ଶିxୟିତ� ୀ, ଗtାମ 
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ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

କମ� ହ[ ଧମ�କମ� ହ[ ଧମ�କମ� ହ[ ଧମ�କମ� ହ[ ଧମ�    
 ସ�ପr ରାଜ�େର ବୁଲୁବୁଲୁ ଯମରାଜ+ୁ େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇ 

ଉଠିେଲ ରtିତା େଦବୀ 

 ଆପଣ ଏଠାେର ? 

 ଆପଣ+ୁ େନବାକୁ ଆସିଛି 

 ମେତ! କାହ[କି ? 

 ମଁୁ କଣ ଭୂଲ କଲି କି? ମଁୁ ତ ସବୁେବେଳ ସତ୍ କମ� କରିବାକୁ 

େଚ�ା କରିଛି ଏବଂ ଜେଣ ପେରାପକାରୀ, ଧମ�ପରାୟଣା ଓ ସୁଗୃହିଣୀ 

ଭାବେର ଖ�ାତି ବି अଜ�ନ କରିଛି େତଣୁ ମଁୁ ଯମେଲାକକୁ ନୁହଁ ସ�ଗ�କୁ 

ଯିବା ଉଚିତ େହବ 

 अi ହସି ଯମରାଜ ପଚାରିେଲ - ତୁେମ େକେବ ମିଛ କହିନ? 

 ହଁ, କହିଛି କିk ମିଛ କହି अନ�ର xତି କରିନି ସତ କହି ଛୁଟି 

ମାଗିେଲ ଛୁଟି ମିେଳନି େତଣୁ େବେଳେବେଳ ମିଛକହି ଛୁଟି ନିଏ 

 େକେବ କାହାକୁ ମାରିନ?  

 ହଁ, ପ�ତିଦିନ ମଶା ମାେର କିk େସମାେନ ବି ତ ଆମର xତି 

କରyି 

 ଆ�ା, କାହା ମନେର େକେବ କ� େଦଇନ ?  
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 େଦଇଛି, ମେତ ପ�ଥେମ କ� େଦେଲ ମଁୁ ବି ତାକୁ ବାଧିଲା ପରି କେହ 

 ତାମାେନ ତୁେମ ଜାଣିଜାଣି ମିଛକହିଛ, ଜୀବହତ�ା କରିଛ ଏବଂ अନ� ମନେର କ� 

ବି େଦଇଛ अଜାଣତେର ମଧ� अେନକ ଭୂଲ କରିଥିବ େତଣୁ ତୁମର ପାପ ଓ ପଣୂ� 

ବରାବର ରହିଛି େକମିତି ସ�ଗ�କୁ ଯିବ? ଠିକ୍ अଛି, ବ �̀ମାନ ଭଗବାନ କେରାନାକୁ 

ପେଠଇଛyି ପାପର ବିନାଶ କରି ଧମ�ର ପ�ତି-ା କରିବା ପାଇଁ ପେରାପକାର କରି ପଣୂ� 

अଜ�ନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବ"� ସୁେଯାଗ ଦିଆଯାଇଛି ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରk ତୁମକୁ 

ଏକମାସ ସମୟ ଦିଆଗଲା 

 ହଠାତ୍ କବାଟେର ଖଡ୍ ଖଡ୍ ଶ�ଶୁଣି ନିଦ ଭା~ିଗଲା ରtିତା େଦବୀ+ର କବାଟ 

େଖାଲି େଦଖିେଲ, ପଡିଶାଘର ଚାକରାଣୀ ରାନୁ ଏବଂ ଆଉଜେଣ ªୀ େଲାକ େଛାଟ 

ପିଲାଟିଏ ଧରି ଠିଆେହାଇଛyି  

 ଆେର ରାନୁ ତୁ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? 

 ହଁ, ମା ଆପଣ+ ପୁअ େବାହୁ ଆସିଛyି ତ, ମଁୁ ଭାବିଲି କାେଳ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର 

ଥିବ, େତଣୁ ରାଧାକୁ େନଇ ଆସିଥିଲି, େସ ଭାରି अସୁବିଧାେର ପଡିଛି ମା 

 ମଁୁ ତ ତାକୁ ଜାଣିନି ତାକୁ େକମିତି ରଖିବି?  

 ରାନୁ କହିଚାଲିଲା - 

 ମା, ସିଏ େମାର ପିଲାେବଳର ସା~ ଆେମ ଏକାଠି ପଢୁଥିଲୁ ଚାରିବଷ� ତେଳ 

ତାର ବାହାଘର େହାଇଥିଲା େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ ରବି ଦିନ ମଜୁରିଆ 

ଭାବେର ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା, େସଥିେର ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା ରାଧା ପର ଘେର କାମ କରି 

କିଛି କିଛି अଥ� ପାଉଥିଲା ବାହାେହଇ ଚାରିବଷ� େହଇଗଲା, ଦିଲA ୀଭଳି ସହରେର େସ 
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ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ ଯାହା अଭାବ ଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନ ଥିଲା େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପା 

ମା ବାର�ାର ପଚାରୁଥିେଲ, ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି? ରାଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ 

ଚିଡୁଥିଲା ଦୁଇପ�ାଣୀ ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର ବାପାେବାଉ େକମିତି 

ଜାଣିେବ? ପିଲାେଟ ଆସିେଲ ତା ପାଇଁ xୀରଡବା, ଔଷଧ, େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? 

ତାକୁ ରଖିବା େକଉଁଠି? ରବି କହିଲା, ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କାମ 

କରିବି ଗଁାେର ଘର अଛି, ଖu�ବାu� ବି କମ୍ ରାଧା କିk ରାଜି େହଇ ନଥିଲା େସ 

ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ ଚାଲିଗେଲ, ରବି ପୁଣି ଥେର ସା~ ସାଥିେର ମାତି ମଦ ପିଇ ସବୁ 

ଟ+ା ଉେଡଇ େଦବ େସ ପାଖେର ଥିେଲ ପିଇବାଟାକୁ ତ ବD କରି ପାରୁଛି ତା ଛଡା 

େସ ଗଁାକୁ ଯାଇ ଏକା କରିବ ବା କ'ଣ? 

 କିk ସମୟ ବଡ ବଳବାନ୍ ସମୟ ପାଖେର ଧନୀ, ଗରୀବ ସମb+ୁ ମୁs 

େନାଇଁବାକୁ ପଡିଛି େସ ବା ବାଦ୍ ଯିବ କିପରି?  

 ହଠାତ୍ କେରାନା ମହାମାରୀ େକଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସବୁ ମଜୁରିଆମାନ+ର କାମଦାମ 

ଠପ୍ େସ ଯାହା ଘେର କାମ କରୁଥିଲା, େସ ବାବୁ ବି କେରାନା େଯାଗଁୁ ମନା କରିେଦେଲ 

କ'ଣ ବା େସମାେନ କରିେବ? ଖାଇେବ କ'ଣ? ଘରଭଡା େଦେବ େକମିତି? େତଣୁ ବାଧ� 

େହାଇ ଗଁାକୁ େଫରି ଆସିବାକୁ ଠିକ୍ କେଲ କିk ଟିକଟ ପାଇଁ ତ ମଧ� ପଇସା ନାହ[? 

ଯିେବ େକମିତି? 

 େଶଷେର ରାଧା ମ~ଳସତୂ� ଟି କାଢି ରବି ହାତକୁ ବଢାଇେଦଲା ସାଇେକଲଟିଏ 

କିଣି େସଥିେର ଆସିେବ େବାଲି ଠିକ୍ କେଲ ରାଧା ସାଇେକଲ୍ ଚେଲଇବା ଶିଖି ନ ଥିଲା 

େତଣୁ ରବି କୁ ହ[ ପୁରା ରାbା ସାଇେକଲ୍ ଚଲାଇବାକୁ ପଡିଲା ଦୀଘ� ସାତ ଦିନର अକ� ାy 
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ପରିଶ�ମ ପେର ଓଡିଶା ମାଟିେର ପାଦ େଦଇଥିେଲ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ମନ ଉଛୁଳି ପଡିଥିଲା 

 ରାତି ପ�ାୟ ଏଗାରଟା େବଳକୁ ନଳକୂअଟିଏ େଦଖି ଓହA ାଇ ପଡିଥେଲ ଦୁେହଁ 

ଧଆୂେଧାଇ େହାଇ, ଟିେକ ହାଲିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ବାରsାେର ବସି ପଡିେଲ ବସୁ ବସୁ 

େକେତେବେଳ େଯ ଆଖି ପଡିଯାଇଛି, କିଏ ଜାଣି ପାରିେଲ ନାହ[ ହଠାତ୍ ରାଧାର ନିଦ 

ଭା~ିଗଲା େଦଖିଲା, ସାଇେକଲ୍ ଟି ନାହ[ େସହି ପାଖେର ହ[ କା£କୁ ଆଉେଜଇ 

ରଖିଥିେଲ କୁଆେଡ ଆଉ ଗଲା? ବହୁତ େଖାଜିଲା, େକଉଁଠି ବି ପାଇଲାନି 

େସେତେବଳକୁ ରବିର ବି ନିଦ ଭା~ି ଯାଇଥାଏ ଦୁେହଁ  ମିଶି ପୁଣି େଖାଜିେଲ କିk ନା, 

ସବୁ ବୃଥା ଚିyାେର ପଡିଗେଲ ଦୁେହଁ ଗଁାେର ପହ�ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ�ାୟ ଦୁଇ ଶହ 

କିେଲାମିଟର ବାକି ଥିଲା ପେକଟେର ମାତ�  େକାଡିଏଟି ଟ+ା ପଡିଥିଲା  

 େସମାେନ ବୁଝି ଯାଇଥିେଲ, ଦୁଃଖ େଯେବ ଆେସ ତାର ସା~ ସାଥି େନଇ ଆେସ 

କିk ରାତି ପେର ଦିନ ନି�ୟ ଆସିବ, େସ ବିଶ�ାସ ତା+ର ଥିଲା େଶଷେର ଚାଲିଚାଲି  

ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଥିେଲ 

 େମ ମାସ ଖରା େକେତ ବାଟ ବା ଚାଲିପାରିେବ? ହଠାତ୍ ରବିର ମୁs ବୁେଲଇ 

େହଲା କଚାଡି େହାଇ ତେଳ ପଡିଗଲା ବାର�ାର ପାଣି ଛାଟିବା ପେର, ରବିର େଚତା 

େଫରିଲା ଛାଇ ଯାଗା େଦଖି ଦୁେହଁ ବିଶ�ାମ େନଇଥିେଲ ରବି ବହୁତ ହାଲିଆ େହଇ 

ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା 

 ରାଧା ଭାବୁଥିଲା, ଏେତବାଟ େକମିତି ଚାଲିଚାଲି ଯିେବ? ହଠାତ୍ େଦଖିଲା, 

ସାମନାେର ବହୁତ ଗୁଡାଏ କାଠି ପଡିଛି କ'ଣ ଭାବିଲା େକଜାଣି, ସବୁ କାଠିକୁ ଏକାଠି 

କଲା ପୁଣି େଫାପାଡି େଦଲା ପୁଣି ଏକାଠି କଲା ପୁଣି େଫାପାଡି େଦଲା ମନ ଓ ବିେବକ 
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ଭିତେର ,D ବିେବକ କହୁଥିଲା-अନ�କୁ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ ମନ କହୁଥିଲା - 

अସମୟେର ଭଗବାନ ବି ଗଧ ପାଦ ଧରିଥିେଲ େଶଷେର ମନର ଜୟ େହଲା 

 ରାଧା କାଠି ଗୁଡିକ େଗାଟାଇ ଆଣିଲା େସଥିେର େଗାବର ଲଗାଇ ଶୁଖାଇ େଦଲା 

ଶୁଖିଗଲା ପେର ସବୁ ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରି ଜରିେର ରଖିେଦଲା ରବିର ନିଦ ଭା~ିବା ପେର 

ଦୁେହଁ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆର� କେଲ କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର ବଜାର ଆସିଲା ରାଧା  

ରାbାକଡ େଦଖି କିଛି ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ ରବିକୁ अନୁେରାଧ କଲା ଦୁେହଁ ବସିେଲ 

ରାଧା ଜରି ଭିତରୁ କାଠିଗୁଡିକ କାଢି ସାମନାେର ରଖିଲା ଏବଂ "କେରାନା ଧପୂ ନବ 

କେରାନା ଧପୂ" କହି  େଜାରେର ଡାକ ଛାଡିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତେର ସବୁ କାଠି ବିକି�  

େହାଇଗଲା ରବି ରାଧା ମୁହଁକୁ ଆଁ କରି ଚାହ[ଥାଏ କିଛି ସମୟ ପେର ପଚାରିଲା - 

ଏଗୁଡାକ କ'ଣ? େକଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ରାଧା अi ହସି କହିଲା - ସାହାଯ� ମାଗିଲାରୁ ତ 

ମିଳିଲାନି େତଣୁ ବୁ|ି ଖେଟଇବାକୁ ପଡିଲା କଥାେର କହyି ନା, ବୁ|ିଥିେଲ ଉପାୟ 

ଆେସ 

 େଶଷେର  କେରାନା ଧପୂ ବିକି�  ଟ+ାେର अେଟାଟିଏ କରି ଗଁାେର ପହ�ିଥିେଲ ଦୁେହଁ 

କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ରାଧା ଏହି ସମୟ ଭିତେର ରବି ସା~ ସାଥି 

ମାନ+ ସହ ଲୁଚି ଲୁଚି ପିକ୍ ନିକ୍ କଲା ଫଳେର ଖାଲି ସିଏ ନୁହଁ ତା ବାପା, ମାଆ, ଦି 

ଭଉଣୀ ଓ ବଡ ଭାଇ ସମେb କେରାନାେର ଆକ� ାy େହେଲ ସମେb ଏେବ କ� ାେରନ୍ 

ଟାଇନ୍ େର ବଡ ଭାଇ+ର ଚାରି ବଷ�ର େଛାଟ ପୁअଟିଏ अଛି ରାଧା ତାକୁ ଭାରି 

ଭଲପାଏ େତଣୁ, େଯମିତି ଖବର ପାଇଲା ସମେb କ� ାେରନ୍ଟାଇନେର, ପୁअକୁ ସ�ାଳିବା 

ପାଇଁ େସ େଦୗଡି ପେଳଇ ଆସିଲା େହେଲ କ'ଣ େହବ? ଘେର ତ କିଛି ନାହ[, େସମାେନ 
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ଖାଇେବ କ'ଣ? ବିଚାରି ଭାରି ହଇରାଣ େହଲାଣି ଯଦି କିଛି କାମ ତାକୁ ମିଳି ଯାଆyା?  

 ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ରtନ୍ ବାବୁ+ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଏ କେରାନା ସମୟେର କାହାକୁ 

ଘେର ପୁେରଇବନି ରtିତା େଦବୀ କ'ଣ କରିେବ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିେଲନି ରାଧାକୁ 

ଦୁଇଶହ ଟ+ା େଦେଲ େସ କିk େନଲାନି କହିଲା ମା, କାମ ନ ମିଳିେଲ ମଁୁ େକମିତି 

ଶୁଝିବି?  

 ତା’ପର ଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର ଘର େଧାଉ େଧାଉ ହଠାତ୍ ରtିତା େଦବୀ+ର 

େଗାଡ ଖସିଗଲା ଓଃ କହି ବସି ପଡିେଲ ରtିତା େଦବୀ କ'ଣ େହଲା, କ'ଣ େହଲା କହି  

ସମେb େଦୗଡି ଆସିେଲ େଦଖିେଲ ରtିତା େଦବୀ େଗାଡକୁ ଧରି ବସିଛyି େବାହୁ 

େକ�ପ୍ େବେsଜ୍ ଆଣି ବାjିେଦଲା ଧିେର ଧିେର େନଇ ତା+ୁ ଖଟ ଉପେର ବସାଇ 

େଦଲା କିଛି ସମୟ ପେର ରtନ ବାବୁ+ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା - ବାପା, ମାଆ+ର ତ 

େଗାଡ ଖରାପ ଲିପାେପାଛା, ଚିତାଦିଆ, ପିଲା ଧDା, େରାେଷଇ ସବୁ କାମ କ'ଣ ମଁୁ ଏକା 

କରି ପାରିବି? କାଲି ଯିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଡାକିେଲ େକମିତି ହୁअyା? 

େବାହୁର କଥାକୁ ମନା କରି ପାରିେଲନି ରtନ ବାବୁ ରାନୁ ହାତେର ରାଧାକୁ 

ଡେକଇେଲ ତାଗିଦ୍ କରି କହିେଲ - ଆଜିଠୁ ତୁ ବାରିପେଟ ଥିବା ଘରଟିକୁ ସଫାକରି  

େସଠି ରହିବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା େବେଳ ରୁମାଲ ବାjି ଆସିବୁ ଦରକାର ନଥିେଲ 

ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହ[ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପେଡ, ନାକ ଏବଂ ମୁହଁେର 

ରୁମାଲ ବାjି ଯିବୁ अନ� ମାନ+ଠୁ ଚାରି ହାତ ଦୂରେର ରହିବୁ ହାତ ସବୁେବେଳ 

ସାବୁନ୍ େର ସଫା କରିବୁ ତା େହେଲ ତୁ ଏଠାେର କାମ କରି ପାରିବୁ କ'ଣ ରାଜି ତ? 

 ନମ� ସ�ରେର ରାଧା କହିଲା - ଆ�ା ହଁ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     256 

 ରାଧା ରtନ ବାବୁ+ କଥାକୁ अxେର अxେର ପାଳନ କଲା ଦୁଇ ଦିନ ପେର 

ରtିତା େଦବୀ+ୁ ବାଡି ପେଟ ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି ପଚାରିଲା ମାଆ, େଗାଡ େକମିତି 

अଛି? ରtିତା େଦବୀ ହସିେଲ କହିେଲ, ତୁ କାମ ପାଇଗଲୁ, େମା େଗାଡ ଭଲ 

େହାଇଗଲା େବେଳେବେଳ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ अଭିନୟ କରିବାକୁ ପେଡ ହଁ 

ଶୁଣ, ଏଇ ଗଁାେର ଆଉ େଯେତ ଗରୀବ अଛyି, େଯଉଁମାେନ ଖାଇବାକୁ ପାଉ ନାହାyି, 

େସମାନ+ୁ କାଲି ଡାକିେଦବୁ ଏ େଯଉଁ ବିରାଟ ପଡିଆ ଜାଗାଟି ରହିଛି, ତାକୁ ବଗିଚା 

କରିବା ଜେଣ ଜେଣ ଖsିଏ ଖsିଏ ଜାଗାେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପରିବା ଚାଷ କରିେବ 

ଫଳେର ଦୂରତା ବଜାୟ ରହି ପାରିବ ହଁ, ଏଇ କୁsଟା େନଇ ଦାsପେଟ ରଖି  ପାଣି ଭ �̀  

କରି େଦଉଥିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଖାଇବା ଜିନିଷ ବଳୁଥିବ, େନଇ ପେକଇ େଦଉଥିବୁ ଗାଈ, 

େଗାରୁ ଓ ବୁଲା କୁକୁର ଖାଇେବ ପଡିଶାଘର ମଉସା+ୁ ଯାଇ କହିେଦବୁ, ସରକାର ଷାଠିଏ 

ବଷ�ରୁ अଧିକ ବୟ9ମାନ+ୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛyି, େତଣୁ ତା+ୁ ଯାହା 

ଦରକାର ଚିଠା କରି େଦଇେଦେଲ, େସ ପୁअ ହାତେର ମେଗଇ େଦେବ 

 अପଲକ ନୟନେର ରtିତା େଦବୀ+ ମୁହଁକୁ ଚାହ[ ରହିଥିଲା ରାଧା ଆତG ତୃ�ିର 

ଦୀଘ�ଶ�ାସ େନଉଥିେଲ ରtିତା େଦବୀ 

 
ଆେଲାକ ନଗର ,ଆ�ପଆୂ 

ବ� ହG ପୁର ,ଗଂଜାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ - ୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 

ଇେମଲ ଠିକଣା - sashisarojini1985@gmail.com  
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ସେରାଜିନୀ ଦାସ 

अମୃତ ନା ବିଷअମୃତ ନା ବିଷअମୃତ ନା ବିଷअମୃତ ନା ବିଷ    
 କଣ ଏେତ ନିଶା ଲାଗିଛି େଯ अମୃତ ପରି େସ ଜିନିଷଟା ପିଇ 

ଚାଲିଛ? େହେଲ ଆମ ପାଇଁ ତ ପୁରା ବିଷ େହାଇ ଯାଇଛି। ଆେମ ମା 

ପୁअ ତାକୁ ନ ପିଇେଲ ମଧ� ତା େଚାଟେର ଆହତ େହଉଛୁ। ଏମିତି 

ଚ ା ସବୁଦିେନ ରଘୁ ଉପେର ପାଟି କରୁଥାଏ। େହେଲ ରଘୁ କଣ 

ଶୁଣିବା େଲାକ? ସବୁଦିନ ରାତିେର ପିଇକି ପୁରା ମାତଲ େହଇ ଚ ାକୁ 

ଗାଳି ଗୁଲଜ କେର। ଏହା େହଉଛି ତା+ର ନୀତି ଦିନିଆ କଥା। ରଘୁ 

ଜାଣି ପାରୁନି अଜାଣତେର କଣ ହେରଇ ବେସ। ସକାଳୁ ଉଠି अନୁତାପ 

କେର, େହେଲ ସj�ା େବଳକୁ ପୁଣି େଯଉଁ କଥାକୁ େସଇ କଥା।  

 େକଉଁ ଏକ अନାମେଧୟ ଗଁାର େଶଷମୁsେର େଗାଟିଏ େଛାଟ 

ଘେର ଚ ା ଓ ରଘୁ ତା+ ପୁअ ରବି ରହୁଥିେଲ। ଗରିବ+ ସୁଖ କଣ ବା 

ଦୁଃଖ କଣ। ଘର ଖେs ତ ଯାହା अଛି। କିk ଗୁଜୁରାଣ େମ ାଇବାକୁ 

ରଘୁ ପରବିଲେର କାମ କରି ଯାହା ଦି ପଇସା ଆେଣ, େଯମିତି େସମିତି 

କରି ପରିବାର ଚଳି ଯାଏ। ରଘୁ ବହୁତ ଶାy ସ�ଭାବର େଲାକଟା। 

େହେଲ ରାତିେର କଣ ହୁଏ, ଘରକୁ ଆସି ªୀଉପେର ବକବକ େହାଇ 

େଶାଇଯାଏ। ରବି େସେତେବଳକୁ ଜମା ୧୦ ବଷ�ର ପିଲାେଟ, କଣ ବା 

କରିବ, ପାଠପଢା ତ ଦୂରର କଥା। ମା ତାର अସହୟା, କଉଠୁ ବା 
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ପଇସା ଆଣିବ ପୁअକୁ ପଢାଇବାକୁ। ମା ସବୁେବେଳ ଭାବୁଥାଏ େକମିତି କଣ କରିକି ପୁअକୁ 

ବାହାରକୁ ପେଠଇଦବ। ଘେର ରହିେଲ େସ ନି�ୟ ତ ବାପା ପଦଚିହr େର ଚାଲିବ। 

ସବୁେବେଳ ସିଏ ଭଗବାନ+ୁ ଡାକୁଥାଏ। ସବୁଦିେନ ରାjିଲାେବେଳ ମୁଠିଏ ଚାଉଳ 

ବାହାରକରି ସ�ି ରେଖ ଦରକାର େବେଳ କାମେର ଆସିବା େବାଲି। ତାକୁ ବିକି अi 

ପଇସା ଜମାକରି ରଖିଥାଏ।  

 ଭଗବାନ େବାେଧ ତା ଡାକ ଶୁଣିେଲ। େସ ଗଁାର କିଛି େଲାକ କାମଧDା େଖାଜିବାକୁ 

ଦିଲA ୀ ଯାଉଥିେଲ। ଚ ା ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠେର ଚପାଇ ପାଖେର ଥିବା ଯାହା ପଇସା 

ରଖିଥିଲା ରବି ହାତେର େଦଇ ତାକୁ ପଠାଇେଦଲା। ରବି ମଧ� ଭାେବ େଯ ବାପା+ ପରି 

େକେବ େସ ମଦ ଛୁଇଁବନି। େକମିତି ଟିେକ ତା ମା ମୁହଁେର ହସଟିେକ ଫୁଟାଇ ପାରିବ, 

ରବି ସବୁେବେଳ େସଇଆ ଭାେବ। େଛାଟେବଳୁ ବାପା+ୁ ସବୁେବେଳ ମଦ ପିଇବା େଦଖି 

ତା+ପ�ତି ରବିର ଘୃଣାଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ତଥାପି ଦିଲA ୀ ଗଲାେବେଳ ବାପା ଓ ମା +ୁ 

ଜୁହାରାେହଇ ଗଲା।     

 ରବି  େସଠାେର ଚା େଦାକାନେର ଦିନ ମଜୁରୀଆ ଭାବେର କାମ ପାଇଗଲା। ତାର 

କିଛି ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବାେର ଠିକ ନ ଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ବଷ� ବିତିଗଲା। େସ େଯଉଁ 

ବbିେର ଉଠାବସା କରୁଥିଲା, େସଠାକାର େଲାକମାେନ ତା ବାପା ପରି େଯଉଁଠି ନାଇ େସଠି 

େବେହାସ େହାଇ ପଡି ରୁହyି।  ଜିନିଷଟା ପ�କୃତେର अମୃତ ନା ବିଷ ଜାଣିବାକୁ େସ ତାର 

ସ�ାଦ ଚାଖିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ସୁସ�ାଦୁ ଲାଗିଲା େଯ େସ ମଧ� ନପିଇ ରହି ପାରିଲାନି। ତାକୁ 

ସା~ସାଥି ମଧ� ମିଳିଗେଲ ପିଇବାକୁ। अଧା ପଇସା ତାର ନିଶାପାଣିେର ଉଡିଯାଏ। 

େହେଲ େବାଉ କଥା ମେନପଡିେଲ ମଝିେର ମଝିେର ଗଁାକୁ ଯାଇ ବୁଲିଆେସ ଆଉ େବାଉ 
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ହାତେର କିଛି ଟ+ାପଇସା ଦିଏ। େହେଲ େବାଉ ଆଗେର ତାର ଏ ପିଇବାଟା ଲୁଚି 

ରହିଲାନି। ଚ ା ଯାହାକୁ ଡରୁଥିଲା େସଇଆ େହଲା। େସ ପୁअର ହାତକୁ ଦି ହାତ 

କରିେଦେଲ ସୁଧୁରିଯିବ େବାଲି ଭବିଲା। େସ ସିନା ତା ସ�ାମୀକୁ ପାରିଲାନି! େହେଲ 

େଦଖାଯାଉ କଣ अଛି ତା ଭାଗ�େର… ସ�ମୀ, ପୁଣି ପୁअ? 

 େସହି ଗଁାର ବାପେଛଉs ଝିअ ରାଧା ସହିତ ରବିର ବାହାଘର େହାଇଗଲା। ନଁା ଟା 

େଯମିତି ରାଧା, େସମିତି େସrହ, ମମତା ଆଉ େପ�ମେର ତାର ହୃଦୟ ଭରପୁର ଥିଲା। 

ବାହାଘର ପେର େସମାେନ ଦିଲA ୀ ଚାଲିଆସିେଲ। ରାଧା ରବିର ମଦନିଶା ଜାଣିବା ପେର 

ତା ସ�ାମୀ+ୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା େବାଲି ସଂକi େନଲା। ରାଧା ତାର େପ�ମବjନେର 

ଏମିତି ବାjି େଦଲା େଯ ରବି ମଦକୁ ଧୀେର ଧୀେର ତୁ� ମେନ କଲା। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ 

କ� ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା େଯ ରବି ଆଉ ପଛକୁ େଫରିଲାନି ଖାଇବାକୁ ୨ଟା 

େପଟ, କମାଇବାକୁ ଜେଣ, େକମିତି ଚଳିେବ? େସଥିେର ପୁଣି ରହିବାକୁ ଘରଭଡା। େତଣୁ 

ରାଧା କାମ କରିବ େବାଲି ଭାବିଲା। େଶଷେର େଖାଜିେଖାଜି କାମ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଏେତ 

ପଇସାପତ� େର अଭାବ ରହିଲାନି । ଏ ସବୁଜାଣିଲା ପେର ଚ ା ବହୁତ ଖୁସି େହଲା ।      

 େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ରବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେର ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା, 

େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା। ରାଧା ପରଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି अଥ� ପାଉଥିଲା। 

ବାହାେହାଇ ଚାରିବଷ� େହଇଗଲା, ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହରେର େସ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ଯାହା 

अଭାବ ଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା। େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପମା’ ବାର�ାର ପଚାରୁଥିେଲ, 

ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି? ରାଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ ଚିଡୁଥିଲା। ଦୁଇପ�ାଣୀ 

ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର ବାପାେବାଉ େକମିତି ଜାଣିେବ? ପିଲେଟ ଆସିେଲ ତା 
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ପାଇଁ xୀରଡବା, ଔଷଧ, େଖଳଣା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? ତାକୁ ରଖିବା େକଉଁଠି? ରବି 

କହିଲା, “ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ। ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କମ କରିବି। ଗଁାେର ଘର अଛି, ଖଚ�ବାଚ� 

ବି କମ” ରାଧା କିk ରାଜି େହଉନଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ ଚାଲିଗେଲ, ରବି 

ପୁଣିଥେର ସା~ସାଥିେର ମାତି ମଦପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉେଡଇ େଦବ।       

 ରାଧା ତା ପିଲାକୁ ସବୁ େଦବାକୁ ଆଉ ସୁବିଧାେର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହା 

େସମାେନ ପାଇନାହାyି। ତାକୁ ପାଠପଢାଇ ଭଲମଣିଷ କରିବାକୁ ସ�ପr େଦଖୁଥିଲା। 

େସଥିପାଇଁ େଢର ଟ+ା ଦରକାର େସ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ଗଁାକୁ, ତା ସ�ପr ସାକାର େହବ 

େକମିତି? େତଣୁ କିଛି ଟ+ା ସ�ୟ କେଲ ଯାଇ ପିଲାପିଲି କଥା ଭାବିବ। ରାଧା ରବିକୁ 

ସବୁକଥା ବୁଝାଇ କହିଲା।  ରବି କିk ବାପାେବାଉ କଥା ଭାବି ଚିyିତ ରହୁଥିଲା। ରବି 

କହିଲା, “ବାପାେବାଉ ଆସି ବୁଢାବୁଢି େହେଲଣି, େସମାେନ କଣ ଏକୁଟିଆ ଚଳିପାରିେବ? 

ତେମ ଗେଲ ଭଲ ହୁअyା।” ରାଧା ଏସବୁ ଶୁଣି ଭବିଲା, ଏସବୁ ତା ମୁsେର ତ ଆସିନି! 

େତଣୁ େସ କିଛି ଭାବି କହିଲା, “ଗଁାେର କଣ अଛିେଯ? ଯାହା ଘର ବଖରାଏ अଛି, ତାକୁ 

ବିକି�କରି େସମାନ+ୁ ଏଠାକୁ େନଇଆସିବା। ବାପା ତ ସବୁ ପଇସା ମଦ ପିଇ ପିଇ 

ଉେଡଇେଦେଲ, ଏେବ େସ ମଦ ପାଇଁ େରାଗଗ�b ବି େହେଲଣି। େହେଲ ଯାହା ଠିକ 

ଭାବୁଛ େସଇଆ କର” 

 ରବିକୁ େବାେଧ ରାଧା କଥା ଠିକ ଲାଗିଲା। େସ ଯାଇ ବାପାେବାଉ+ୁ ଦିଲA ୀ 

େନଇଆସିଲା। େସମାେନ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡି ଆସିବାକୁ ରାଜି େହଉନଥିେଲ। ରବି ବହୁତ 

ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲା, “ଆେମ ତ ଆସିପାରୁନୁ, ଏ ବୟସେର େକମିତି ଚଳିବ? େଦଖାଶୁଣା 

କିଏ କରିବ? ଆମ ପାଖେର ରହିେଲ କିଛି अସୁବିଧା େହବନି। ତମ େବାହୁ ତ ବହୁତ 
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ଭଲ। େଦଖୁନ େମାେତ େକମିତି େସ ବାଟକୁ େନଇଆସିଲା! ଆଗକୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ 

େଖଳିବନି କି? େସମାେନ ସବୁଶୁଣି ଭାବିେଲ ଏ ବୟସେର ପିଲାମାନ+ ପାଖେର ରହିବା 

ଭଲ। କଣ େକେତେବେଳ େହବ କିଏ କହିପାରିବ? ରାଧାବି ଖୁସି େହାଇ ଶାଶୁଶଶୁର+ 

େସବାେର ଲାଗିଗଲା। କିଛି ବଷ� ପେର ତା+ର ପିଲାଝିଲା ବି େହେଲ। ପୁअେବାହୁ, ନାତି 

ନାତୁଣୀ+ ସହିତ अତି ଆନDେର ଦିନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ରଘୁ ଆଉ େବଶିଦିନ 

ବ�ିଲାନି। ଯାହାକୁ େସ अମୃତ େବାଲି ଭାବି ପିଇଥିଲା, େସ ବିଷ ପାଲଟି ତାକୁ ଗ�ାସ କଲା! 

ପରିବାରର ସୁଖ େସ ଉପେଭାଗ କରିପରିଲାନି। ଚ ା ଏେବ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିେର 

ରହିଲା। ରବି ମେନମେନ ଜଗନr ାଥ+ୁ ମୁsିଆ ପକାଇଲା ଆଉ ସବୁର େଶ�ୟ ତା ªୀ 

ରାଧାକୁ େଦଲା   
 

 

 

 

 

 

 

 

ସେରାଜିନୀ ଦାସ 

କi¡ମ, ତାମିଲନାଡୁ 
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ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼ 

େପ�ମସୁଧାେପ�ମସୁଧାେପ�ମସୁଧାେପ�ମସୁଧା    
 କअଁଳ ବୟସର अମାନିଆ େପ�ମ ଦୁଇଟି ପ�ାଣୀ+ୁ ଏମିତି ଏକ 

ର�ୁବେଳ ବାjିରଖିଛି େଯ ଦୁେହଁ େଯେତ ଦୁଃଖ କ� ଆସିେଲ ବି ହସି 

ହସି ସବୁ ସହି ଯାଉଛyି। କାହ[ ରାଜାଘର ଝିअ ରାଧା ଆଉ କାହ[ ଗଁାର 

ମଳିମୁsିଆ ରବି, କିk ଦୁହ[+ େପ�ମ େଯ ଚରମ ସୀମାେର ପହ�ି 

ସାରିଥାଏ ଏକଥା ଦୁଇ ଜଣ+ ପରିବାରକୁ अଛପା ନଥାଏ। ରାଧା 

େଛାଟ ପିଲା, ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ପେଢ। ଆଉ ରବି ଗଁାର ପିଲାମାନ+ 

ସହ ମିଶି ଗୁଲିଖଟି କେର, ମଦ ଖାଏ, ପାଠ ପଢାେର େଡାରି ବାjି ଲଗାମ 

ଛଡ଼ା େହାଇ ଗଳିକDି ବୁଲୁଥାଏ। ଏମିତି ବୁଲୁବୁଲୁ ତାର ନଜର 

ଲାଖିଯାଏ ରାଧା ଉପେର। ସତେର ନୂଆ କରି େଯୗବନକୁ ପାଇଥିବା 

ରାଧା େକେତ ସୁDରୀ, ଯିଏ ତାକୁ େଦଖିବ ତା ମନ ଭରିଯିବ, ତା ଆଖି 

ପୁରିଯିବ। ପୁରିଲା ପୁରିଲା ବୟସର ଫାଶେର େକେତ େକେତ ସଫଳ 

ବ�hି ହାର ମାନିଛyି ଆଉ ଏଇ ରବିଟା େକାଉ ବଡ଼ ବାବୁ କି େଯ। 

9ୁଲର ବାଷ�କ ଉ�ବ ଦିନ ରବି ସା~ସାଥୀ ଧରି ସାଂ9ୃତିକ କାଯ��କ�ମ 

େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ େସଇଠି ତାର ରାଧା ସେ~ େଦଖା ଆଉ 

ପ�ଥମ େଦଖାରୁ ଭାବ। ରାଧା ମଧ� ରବିକୁ େଦଖି b¸ େହଇଗଲା, 

ରବିର ବଳି- ଶରୀର ଆଉ କୁ�ୁକୁ�ିଆ େକଶ ରାଶି ତାର ଧବଳ ମୁହଁ 

ଉପେର ଚD�ମାର ଶୀତଳ ସା~କୁ ଭା9ରର ଉ`ାପ ଭରିେଦଉଥିଲା। 
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ରାଧା ବି ପ�ଥମ େଦଖାରୁ ରବିକୁ ମେନ ମେନ ଭଲପାଇ ବସିଛି । 

 ତା+ର ଏହି େପ�ମ ଧୀେର ଧୀେର ଗଭୀର େହବାେର ଲାଗିଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁହ[+ 

ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। ଫଳ ସ�ରୂପ କଥାଟା ଯାଇ ରାଧା ବାପା+ କାନେର 

ପଡ଼ିଲା। ରାଧା ବାପା ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗ ତମତମ େହାଇ ରବିକୁ ଭଡ଼ାଦିଆ ଗୁsା ଲଗାଇ 

ମାଡ଼ ମଧ� ମାରିଥିେଲ। େହେଲ ତା’ପର अବgା ସ�ାେଳ କିଏ। अନ�ପxେର ରାଧା 

ନାବାଳିକା ଥିବାରୁ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର େଦଖି ତାର ବିବାହ କରାଇବା ବି ଏକ ରକମର 

अସ�ବ କଥା। ରବିର ବାପା ମା ଗରିବ େଲାକ, ଦିନ ସାରା ମଜୁରୀ ଲାଗି ଦି ପଇସା 

ମିଳିେଲ ଚାଉଳ ଫୁେଟଇ ଖାଇବା କଥା, େତଣୁ ଏେତ କଥାକୁ େବଳ କାହ[। ଦିନ ପେର 

ଦିନ ବିତିଚାଲୁଥାଏ ଓ ଦୁହ[+ େପ�ମ ବଢ଼ିଚାଲିଥବାେବେଳ अକାଳ ଚଡକ ପରି ହଠାତ୍ 

ରାଧାର ବାପା+ ମୃତୁ� ଘଟିଲା। ଏକଲା ଝିअକୁ ଧରି ରାଧାର ମା ଗଁା ଛାଡି ଯାଇ ରାଧାର 

ମାମଁୁ ଘେର ରହିେଲ। େହେଲ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ରାଧାର ମାମଁୁ ପୁअ ଭାଇ େମାହନର ରାଧା 

ଉପେର ଆଖି अଛି େବାଲି। ଦିେନ ଘେର କିଏ ନଥିବାର ସୁେଯାଗ େନଇ େମାହନ ରାଧାକୁ 

େଜାରଜବରଦbି କରି ନିଜର କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିବା ସମୟେର ରାଧାର ମା େସଠି 

ପହ�ି ଯାଇଥିେଲ। କିଛି େଗାଟାଏ ଚିyା କରି ପୁଣି ଗଁାକୁ େଫରି ରାଧାକୁ େସ ରବି ସହ 

ବାହା େଦଇଥିେଲ। ତାପରଠାରୁ ରବି ନିଜ ଭବିଷ�ତ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଧାକୁ େନଇ ଦିଲA ୀ 

ଚାଲିଯାଇଛି।                      

 େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ରବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେର ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା, 

େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା। ରାଧା ପରଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି अଥ� ପାଉଥିଲା। 

ବାହାେହଇ ଚାରିବଷ� େହାଇଗଲା, ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହରେର େସ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ଯାହା 

अଭାବ ଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା। େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପା ମା ବାର�ାର ପଚାରୁଥିେଲ, 
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ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି? ରାଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ ଚିଡୁଥିଲା। ଦୁଇ ପ�ାଣୀ 

ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର ବାପାେବାଉ େକମିତି ଜାଣିେବ? ପିଲାେଟ ଆସିେଲ ତା 

ପାଇଁ xୀରଡବା, ଔଷଧ, େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? ତାକୁ ରଖିବା େକାଉଠି? ରବି 

କହିଲା, “ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ। ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବି। ଗଁାେର ଘର अଛି, 

ଖu�ବାu ବି କମ୍।” ରାଧା କିk ରାଜି େହଉନଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ ଚାଲିଗେଲ, 

ରବି ପୁଣିଥେର ସା~ସାଥୀେର ମାତି ମଦପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉେଡ଼ଇ େଦବ।  

 ରାଧାର ଆଖି ଲାଖି ଆସୁଥାଏ, ସଂଜ ନଇଁ ଆସୁଥାଏ, ଦିନ ଯାକର अକA ାy ପରିଶ�ମ 

ଉପହାର ସଦୃଶ େଦହ କ� ଭୁଲାଇବାକୁ ନିଦ� ା ବାଢିେଦଉଥାଏ। ରବିର ବାଟ ଚାହ[ ଚାହ[ 

ରାଧା େକେତେବଳୁ ଆଖି ବୁଜିସାରିଚି। ହଠାତ୍ ମଦ େବାତଲ ଭ~ା ଶ�େର ଚମକି 

ଉଠିଲା ରାଧା। ଏ କଣ େଯଉଁ ରବି ସୁDର ଭବିଷ�ତ ପାଇଁ ରାଧା ହାତ ଧରି ପୁରୁଣା 

ଆତG ଛବିଟିକୁ ମାରିେଦଇ ଏଇ ଦିଲA ୀ ବାସିDା େହଇଗଲା େସ ଆଜି ପୁଣି େସଇ ପୁରୁଣା ରବି 

େକମିତି ପାଲଟିଗଲା। ରାଧା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ରବି ତାର ଦୀଘ�ଦିନ ଧରି ଛାତିତେଳ 

ଚାପି ରଖିଥିବା େକାହ ସବୁ अଜାଡି େଦଲା। ସବୁ େକାହ ଠାରୁ ରାଧାକୁ ମା ନ େହବା କଥା 

ଭାରି ବାଧିଲା। େହେଲ ଏେତ ଦିନ ଧରି ମା ନ େହବା କଣ ତାକୁ ସୁଖ େଦଉଥିଲା, ଗଁାର 

େଲାକମାେନ, ବାପାେବାଉ, ସାହିପଡିଶା ସମb+ ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣି ମଧ� େସ 

ଭା~ିଯାଇନଥିଲା । ବରଂ େଯେବ େଯେବ ରବି ଛୁଆପିଲା କଥା କେହ େସ अତି େସrହେର 

ତାକୁ ବୁଝାଇ େଦଇଛି େଯ େଯେବ େସମାେନ ଏହି ଦରିଦ� ତାଠାରୁ ମୁକୁଳିେବ େସହିଦିନ 

ଯାଇ ଛୁଆଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିେବ କାରଣ େସହି ନି�ାପ ନିରୀହ ଶିଶୁଟି େଯପରି ଖୁସିେର 

କାଳାତିପାତ କରିବ । େସମାନ+ ପରି ଦୁନିଆର ନି-ୁର ସତ ସହ ସଂଗ�ାମ ନକରୁ । କିk 

ଆଜି ରବିର କଣ େହଲା , କାହ[କି େସ ଏମିତି େହଉଛି । େସହି ଦିନ ରାତି େଯ େକମିତି 
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କଟିଲା େସ ବି ଜାେଣନା ।  

 ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଧା ଉଠିଲା େବଳକୁ ରବି ଗୁମ୍ େହାଇ ବସିରହିଛି। ରାତିର ନିଶା 

ଉତୁରିଯାଇଛି, ରବି ଖୁବ୍ ଗ�ୀର େଦଖା ଯାଉଛି। ରାଧା ଧୀେର ଯାଇ ରବିକୁ ନିଜ ଛାତି 

ଉପରକୁ ଆଉେଜଇ ଆଣିଲା। େପ�ମ ଭରା କ¦େର ପଚାରିଲା, “ତମର କଣ େହଇଛି? 

କିଛି अସୁବିଧା େହଇଛି କି? ମେତ କାହ[କି ବାର�ାର ଗଁାକୁ ପଠାଉଛ?” ଉ`ର େଦବାକୁ 

ଯାଇ ରବି ପୁଣି ଥେର ନୀରବ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି େବେଳ ତାର େମାହନ ଭାଇ ଆସି 

ଘେର ପହ�ିଗଲା। େମାହନ ଭାଇକୁ େଦଖି ରାଧା अବାକ୍ େହାଇ ଚାହ[ ରହିଲା। ରବି 

କହିଲା, “ରାଧା, େତା ବିନିମୟେର େମାହନ ଭାଇ ମେତ ଟ+ା େଦବ, ଆମର ପିଲାଝିଲା ତ 

କିଛି େହଇନି, ତୁ ଏେବବି ସୁଖି େହଇପାରିବୁ ଆଉ ମଁୁ କୁଆେଡ଼ େସହି ଟ+ାେର ବାପା+ୁ 

ଭଲ କରିପାରିବି ଆଉ େମା େବାଉ ପୁଣି ଥେର ଦୁନିଆ େଦଖିପାରିବ। ତୁ କହ ରାଧା ମଁୁ 

କଣ କରିବି?” ଗଁାେର ରହି ସା~ସାଥୀ େହାଇ ବୁଲୁଥାଏ, େମା ବାପା େବାଉ େକେତ 

ଯତr େର ମେତ ବଡ଼ କରିଛyି, ତା+ୁ ସୁଖି କରିପାରିଲିନି। ବାହା େହାଇ ªୀକୁ ଭଲେର 

ରଖିପାରିଲିନି, ଏେତ ଦିନ ଧରି ଛୁଆଟିଏ ପାଇପାରିଲିନି। ସବୁ ମାସେର ଲେଟରୀ ଟ+ା 

ବାjୁଛି କାେଳ ଭାଗ� ବଦଳିଯିବ େବାଲି େହେଲ ଦଇବ େସତିକି ବି ଦଉନି। ଜୀବନଟା 

अସହ� ମେନେହଲାଣି। ଏତିକି େବେଳ େମାହନ ଆସି ରାଧା ପାେଖ ବସିଗଲା ଆଉ 

କହିଲା, “ଆେସ ରାଧା େତାର େଯୗବନ ଏେବବି ରହିଛି ତୁ ବିବାହିତ େହେଲବି ମଁୁ ତେତ 

ଗ�ହଣ କରିବି, େମା ମହଲେର ତୁ ରାଣୀ େହାଇ ରହିବୁ, େତାର ବାପା ଚାଲିଯିବା ପେର େତା 

େବାଉ ବି ଆଖି ବୁଜିେଲ, ଦୁନିଆେର ନିଜର କହିେଲ ଏଇ ରବି। େହେଲ େସ 

େଯେତେବେଳ ତେତ ବିକି�  କରିେଦଉଛି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ अେପxା କରିବୁ? ଆେସ େମା 

ସହ େମା ଘେର ରହିବୁ।” ରାଧା ଚି�ାର କରି ଉଠିଲା। ନା ଏମିତି େହାଇପାରିବ ନାହ[। 
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“ମଁୁ େକବଳ ରବିର, େମା ଜୀବନ ରବି ପାଇଁ ଉ�ଗ�।” ଯଦି ଦରିଦ� ତା ଏେତ କରୁଣ 

େହାଇପାେର େତେବ ରାଧା ବି େସତିକି ଶh େହବ। େସ ବି ଦୁନିଆେର ପା� ଜଣ+ 

ମଧ�େର ଜେଣ େହାଇ ବ�ିବ। େସ ଲଢିବ, ଆଉ େସ ମାଆ େହବ। ଜିତିବ େସ, ହଁ 

ନି�ୟ ଜିତିବ। େମାହନର ସମb ପ�େଲାଭନ, ରବିର ସମb େଚ�ା ବୃଥା ଗଲା। 

 େସହିଦିନ ସtେବେଳ ରାଧା ନିଜର ପଢା କାଗଜପତ�  ସବୁ ଓଲଟାଉଥିଲା, େସ 

ଭିତରୁ ଏକ ମାନପତ�  ଖସି ଆସିଲା। ରାଧା ତାକୁ ହାତେର େତାଳି ଧରି େଦଖିଲା ଏ ତ 

ତାର ନୃତ� ପ�ତିେଯାଗିତାର ବିଜୟୀ ମାନପତ� । ରାଧାର ଆଖି ଉ��ଳ େହଲା। ତା ମନେର 

ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସ�ାର େହଲା। େସହି କାଗଜଟିକୁ ଧରି ରାଧା ଖୁସିେର ପାଖେର ଥିବା 

ଏକ ନୃତ� अନୁ-ାନ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତାର ପରିପାଟୀ େରାକ 

ଲଗାଇବା ସେ �̀  େସ େକଉଁ ଏକ अଜଣା ମ�େର ଦୀxିତ େହଲାପରି अନୁ-ାନ ଭିତରକୁ 

ଯ�ବତ୍ ଚାଲିଗଲା।  େସଠାେର େକହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ରାଧା ତାର ନୃତ� ଆର� 

କରିଚାଲିଲା। ସମେb अବାକ୍ େହାଇ ରାଧା ଆଉ ତା ନୃତ�କୁ ଚାହ[ ରହିଛyି। ଠିକ୍ 

ଏତିକି େବେଳ େସହି अନୁ-ାନର ମାଲିକ ଆସିବାରୁ ରାଧା ନିଜ ସାେ~ ଆଣିଥିବା ମାନପତ�  

ଟିକୁ ତା+ ହାତକୁ ବଢାଇ େଦଇ କହିଲା, “ମୁେଝ କାମ୍ ଚାହିେୟ।” ଏକ ମୃଦୁ ହସର 

ଲହର େଖଳାଇ ନିଜ ମାତୃଭାଷାେର ଭଦ�  ବ�hି ଜଣ+ କହିେଲ, “ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନେର 

ଜଣାପେଡ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ  ତୁମର  ମାନପତ�  େଦଖାଇବା େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହ[। 

କୁହ ତୁମକୁ େକେତ ଟ+ା ଦରମା ଆବଶ�କ।” ରାଧା କଣ କହିବ ଭାବି ମାସକୁ ଦଶ 

ହଜାର େନବି େବାଲି କହିପକାଇ ଜିଭ କାମୁଡି େଦଲା। କିk ଖୁସିର ସହ ମାଲିକ ଏହାକୁ 

ଗ�ହଣ କରିେନେଲ। 

 େସହି ଦିନ ରାତିେର ପୁଣି ରବି ମଦ ପିଇ େମାହନ ଭାଇ ସାେ~ ଆସିଛି। କିk ରବି 
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ଆଉ େମାହନ ଭାଇର ମେନାଭାବ କିଛି अଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ରବିର अବgା େଦଖି ରାଧା 

ଆଉ କିଛି ନକହି ପ�ଥେମ େମାହନ ଭାଇକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଘରୁ ବିଦା କଲା। ପରଦିନ 

ସକାେଳ ରବିକୁ ଏକଥା ବୁଝାଇ କହିବା ପେର ରବି ଖୁସି େହବ କି ନା ଭାବିପାରୁନଥିଲା। 

ରବି ମଧ� ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର େନଇ ଆସିଥିଲା। କହିଲା, “କାଲି ରାତିେର ମଁୁ ଖୁସିେର 

ଟିେକ ପିଇ େଦଇଥିଲି, ଜାଣିଚୁ ରାଧା, ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛyି, ମଁୁ େଯା େସଇ 

ଲେଟରୀ କରିନଥିଲି େସଇଟା କାଲି ବାହାରିଲା। ପୁରା ପଚାଶ ହଜାର ଟ+ା। ଆମ ଭାଗ� 

ବଦଳିଯିବ। ମଁୁ େସଇ େମାହନ ଭାଇ ଆଗେର କିଛି କହିପାରିଲିନି।” ଏତକ କହି ଗAାନି 

अବା ସେyାଷେର ରବି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାDି ଉଠିଲା। ରାଧାର େକାେଳ ମୁs େଥାଇ ତାକୁ 

xମା ମାଗିବା ସହ େକେତ େସrହ କଲା। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପ�ାତାପ କରୁଥିଲା େସ । 

 ଏହା ପେର ଦୁେହଁ अେନକ ସ�ପrେର ହଜିଗେଲ। େସମାନ+ ଘର େହବ, ପିଲଝିଲା 

େହବ, ଜୀବନର େଶଷ ସେyାଷ େସମାେନ ବାପାେବାଉ େହେବ, ନିଜ ପରିବାରର ଦୁଃଖ 

ଦୂର କରିପାରିେବ। ଛୁଟିେର ଗଁାକୁ ବୁଲିଯାଇ ପାରିେବ। ଏମିତି ସ�ପr େଦଖୁ େଦଖୁ ଦୁେହଁ 

ଦୁହ[+ ଭିତେର ହଜିଯାଇଛyି। ଚାରି ଚxୁ ଦୁଇ ହୃଦୟ, ଆତG ାର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଶାyି, 

ତୃ�ିେର ଦୁହ[+ ଆଖି ଭିଜି ଯାଇଛି। ନୂଆ ଏକ ଜୀବନର अୟମାର� େହାଇଛି। अେନକ 

ଦିନ ପେର ଦୁେହଁ ପୁଣି େସହି େପ�ମୀ ଯୁଗଳ ପାଲଟି ଯାଇଛyି। ଉ`ାଳ େପ�ମବାରି ବହି 

ଯାଉଛି ଦୁହ[+ ତନୁ ମନ ଛୁଇଁ। 
 

 
ଶିxୟିତ� ୀ, ସ.ନୂ.ଉ.ପ�ା.ବିଦ�ାଳୟ, ଲୁଚୁକିବାହାଲ 

େଲାଇସିଂହା, ବଲା~ୀର 
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ପ�ଶାy କୁମାର ନାଥ 

ରାଧାରାଧାରାଧାରାଧା    
  ରବି ଗାଆଁର ବାତରା ପିଲାମାନ+ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା। ଦୁନିଆଁ 

ଯାକର କଳି ଝଗଡା ଆଣି ଘେର ପୁରାଉଥିଲା। ଘରୁ ପଇସା େଚାରି କରି 

ସା~ ମାନ+ ସହିତ ପାଟ� କରୁଥିଲା। ବାପା ତାର ବିଲେର କାମ କରyି 

ତା+ର ମଧ� ମନଥାଏ ରବିଟା ଟିେକ ବିଲକୁ ଆସyାକି, କାମେର ଟିେକ 

ସାହାଯ� କରyାକି। କିk ରବିର େସ ସବୁ ଚିyା ନଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି 

ତିନି ବଖତ େପଟ ଭ �̀ ଖାଇବ। ବାକି ସମୟେର ଯାଇ ଗାଆଁ ମୁs ପାନ 

େଦାକାନ ପାଖେର ବସିଥିବ।  

 ଏମିତି କିଛିଦିନ େହବାପେର ବାପା ଭାବିେଲ ତାକୁ ସହରକୁ 

ପେଠଇେଦେବ। अବଶ� େସଠାେର ଏମିତି ସା~ସାଥି ମିଳିେବନି 

ତାପେର ଦିନ ଯାକ କାମଧDା କରିବ। ରାତିେର ଥକା େହାଇ 

େଶାଇପଡିବ। େମା ପାଇଁ ନେହଲା ନାହ[ ତା' ନିଜ ଜୀବନକୁ ସିଏ ସୁଧାରି 

ପାରିବ। ବହୁତ େଲାକ+ୁ କହିେଲ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ରହୁଥିେଲ 

ତାକୁ ଟିେକ ତା+ ସାଥିେର େନଇଯିବା ପାଇଁ । 

 ରବିର ପିଉସା ପୁअ ଦିଲA ୀେର ରହୁଥିଲା। େସ ତାକୁ ତା ସା~େର 

େନଇଗଲା। େସଠାେର ଏକ ଠିକାଦାର ପାଖେର ଦିନ ମଜୁରିଆ 

ହିସାବେର କାମ କଲା। ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ିନି, ଆଉ େକଉଁଠି କି କାମ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     269 

କରିବ। ବାପା ତାର ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗେଲ। ମଝିେର ମଝିେର କିଛି ପଇସା ପଠାଉଥିଲା 

ମଧ�। ବାପା ମେନ ମେନ ଭାବୁଥାyି ଯାହା େହଉ େଗାେଟ ଚିyା ଗଲା ଏଥର। अyତଃ 

ନିଜ େଗାଡ଼େର ନିେଜ ଠିଆତ େହାଇ ପାରୁଛି। 

 କିଛିଦିନ ପେର ବାପା ଭାବିେଲ ତାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଗରିବ କୂଳେର ଜନG  

େହାଇଥିବାରୁ େସ ଏମିତି ଏକ ଝିअ େଖାଜୁଥିେଲ ଯିଏ ସବୁ अଭାବ अନାଟନକୁ ସହ� କରି 

ଦୁଃଖ କ�େର ସାଥି େହାଇ ଚଳି ପାରିବ। କିଛି େଯୗତୁକ ଚାହୁଁନଥିେଲ େସଥିପ�ତି ତା+ର 

େଲାଭ ନଥିଲା ମଧ�। େସ ଏତିକି ଜାଣିଥିେଲ ଜେଣ ଗରିବ ହ[ ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝି 

ପାରିବ। େଶଷେର ତା+ୁ ଏମିତି ଏକ ପ�bାବ ମିଳିଥିଲା ଝିअଟିର ନା ଥିଲା ରାଧା 

େଦଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁDର ପିଲାଟି େବଳରୁ ବାପ େଛଉs ଥିଲା। ମା' ତାର ୟା ତା ଘେର 

କାମ କରି ତାକୁ ବଡ କରାଇଛyି । କିଛି ନଭାବି ନିଜ ପୁअ ପାଇଁ ତାକୁ ଠିକ କରିେନେଲ। 

 ଦିନ ବାର ଧାଯ�� କରି ଏକ ମDିରେର ପୁअର ବାହାଘର କରାଇେଦେଲ। 

ବାହାଘରର ଆଠଦିନ ପେର ପୁअ ବାହାରିଲା ଦିଲA ୀ ଯିବାପାଇଁ। ଘର େଲାକ ଏହାର କାରଣ 

ଜାଣି ପାରୁନଥିେଲ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାେନ ବାହାେହେଲ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାପାଇଁ ବାହାରୁ 

ନଥିବା େବେଳ ରବି ଯିବା ପାଇଁ ଏେତ ବ�ଗ� କାହ[କି। ତଥାପି ତା'ର କିଛି କାରଣ ନେଖାଜି 

ବାପା ମାଆ କହିେଲ ହଉ ଏେବ ଏେବ ବାହାଘର େହାଇଛି ଯଦି ଯାଉଛୁ ସା~େର େବାହୂକୁ 

ମଧ� େନଇଯା' ପ�ଥେମ ରାଜି େହଉନଥିଲା ନାନା ଆଳ େଦେଖଇ ମନା କରୁଥିଲା କିk 

ବାପା ମାଆ ବାଧ� କରିବାରୁ ସା~େର େନଇ ଯାଇଥିଲା ରାଧାକୁ 

 କିk ବହାରକୁ ରବି ଯାହା େଦଖା ଯାଉଥିଲା େସମିତି ନଥିଲା େସ। େସଠି ଯାଇ 

ପହଁଚିଲା ପେର ରବି ପ�ଥେମ ସା~ ମାନ+ ସହିତ ରହୁଥିବା ଘରକୁ େନଇଯାଇଥିଲା। େସ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     270 

ଘର ଖsିକେର ଯୁଆେଡ ଚାହ[େଲ ଖାଲି ମଦ େବାତଲ ହ[ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ମଦ ଗjେର 

ନାକ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସା~ ମଦପିଇ ଚୂର୍ େହାଇ ରହିଥିେଲ। ରବି 

କହିବା ଦ�ାରା େସମାେନ ନିଜ କାଯ��େର ଲାଗି ପଡିେଲ। ଯାହା େହଉ େସମାନ+ 

ଉଦ�ମେର ଏକ େଛାଟ ଘର ମିଳି ଯାଇଥିଲା ତା+ୁ। େସହି ଘେର ରବି ଆଉ ତା ªୀ ଦୁେହଁ 

ରହିେଲ। 

 अବଶ� େସମାେନ ମଝିେର ମଝିେର ଯାଇ ଘର ଆଡୁ ବୁଲି ଆସyି। ବାହାଘରକୁ 

ଚାରି ବଷ� ପୁରି ସାରିଥିଲା। 

 େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ରବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବେର ଯାହାବି 

ପାଉଥିଲା, େସଥିେର ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ରାଧା ପର ଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି अଥ� 

ପାଉଥିଲା। ବାହାେହଇ ଚାରିବଷ� େହଇଗଲା, ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହରେର େସ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର 

ଥିେଲ। ଯାହା अଭାବ ଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା। େତେଣ ଗାଆଁରୁ ବାପାମା' ବାର�ାର 

ପଚାରୁଥିେଲ, ପିଲାପିଲି କିଛି କରିବନିକି? ରାଧାକୁ ପିଲାକଥା କହିେଲ େସ ଚିଡୁଥିଲା। 

ଦୁଇ ପ�ାଣୀ ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� । ଗଁାେର ବାପାମା' େକମିତି ଜାଣିେବ ? ପିଲାେଟ 

ଆସିେଲ ତାପାଇଁ xୀରଡବା,ଔଷଧ, େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି ? ତାକୁ ରଖିବା 

େକାଉଠି ? ରବି କହିଲା, “ତୁେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ। ମଁୁ ଏଇଠି କାମ କରିବି। ଗଁାେର ଘର 

अଛି ଖu�ବାu� ବି କମ।” ରାଧା କିk ରାଜି େହଉନଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ 

ଚାଲିଗେଲ, ରବି ପୁଣି ଥେର ସା~ ସାଥିେର ମାତି ମଦ ପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉେଡଇ େଦବ 

ବହୁତ େଚ�ା କରି, େକେତ ରାଣ ନିୟମ େଦଇ ଏେବ ଏେବ ତ ନିଶା ଛାେଡଇଥିଲା ତା 

ପାଖରୁ। 
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 ରାଧା କଣ କରିବ କିଛି ଚିyା କରି ପାରୁନଥାଏ। େସପେଟ ଗଁାେର ବାପାମା' 

ରହିଛyି। େସମାନ+ର ମଧ� ବୟସ େହାଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟେର େସମାନ+ ପାଖେର 

ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ�କ। େସପେଟ ସବୁ ବାପାମା'+ର ଇ�ାଥାଏ ନାତି ନାତୁଣୀ+ୁ ଟିେକ 

ଧରିବା େସମାନ+ ସହିତ ଟିେକ େଖଳିବା େସ ସୁେଯାଗ ମଧ� େସମାେନ ପାଇ ପାରିେଲନି।  

 ରାଧାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ରାଧା େଯେତେବେଳ ପରଘରକୁ କାମ ପାଇଁ ଯାଏ 

େସମାନ+ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନ+ୁ େଦଖି ତାର ମଧ� ଇଛା ହୁଏ ଏମିତି ନିଜର ପିଲାକୁ 

େକାଳେର ଧରିବାକୁ ତା ପାଖରୁ ମା' ମା' ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ। ରବି ତ ମଧ� େସହି ଇ�ା। 

ବହୁତ ଥର କହିଲାନି ଆମର ଆଉ େକେବ ପିଲାପିଲି େହବ। କିk ପରିgିତିକୁ େଦଖି ରାଧା 

ସବୁ କ�କୁ ଛାତିତେଳ ଚାପି ସବୁକଥା ଶୁଣି େସମିତି ରହିଯାଏ। କିk ଆଉ ନୁେହଁ 

େକେତଦିନ ଆଉ େସମb+ ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ଏମିତି ଜଳାtଳି େଦବ େସ। 

 ଆଜି େଯେତେବେଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ େସ ପ�ଧାନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତା+ ପୁअ 

କହିଲା ଆ ି ଆପଣ+ ପୁअକୁ ସା~େର ଟିେକ େନଇ ଆସyନି, ଆେମ ସା~ େହାଇ 

େଖଳାk । ରାଧାର ଆଖିେର ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ େସ gିର କରିଥିଲା େଯ ନା ଆଉ 

ନୁେହଁ, େକେତଦିନ ଆଉ ଏମିତି ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଠାରୁ ଦୁେର ରହିଥିବ। ଏଥର େସ ଗଁାକୁ 

ଚାଲିଯିବ। ନିଜର ସyାନକୁ ନିଜ େକାଳେର ଧରିବା ସୁଖ अନୁଭବ କରିବ । ମା େହବାର 

େଗୗରବ ଲାଭ କରିବ । ନା ଆଉ अେପxା କରି ପାରିବନି େସ । 

 େସଦିନ ରବି େଫରିବା ଆଗରୁ ରାଧା ନିଜ େଦହକୁ ସେଜଇ अେପxା କରି 

ରହିଥିଲା। ବାର�ାର ଆଇନାେର ନିଜର େଚେହରା େଦଖୁଥିଲା। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୃ�ିର 

ଆଶା େନଇ ବାର�ାର ବିଛଣାକୁ ସଜାଡି େନଉଥିଲା । 
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 ଏମିତି ଏକ अଜଣା ଖୁସିେର ଉତ୍ଫୁଲିତ େହଇ ଉଠୁଥିବା େବେଳ ତାର ଏହି ଖୁସିର 

ଆକାଶକୁ କଳାବାଦଲ ଢା+ି େଦଇଥିଲା l ରବିର ସା~ ଆସି କହିଲା ରବି ହଠାତ अସୁg 

େହାଇ ପଡିବାରୁ ତାକୁ ଡାhରଖାନା େନଇ ଯାଇଥିଲୁ l ଡାhର କହିେଲ ତାର କିଡ଼ନୀ ନ� 

େହାଇ ଯାଇଛି l अତ�ଧିକ ମଦ�ପାନ କରିବା ଦ�ାରା ତାର ଆଜି ଏ अବgା l ନିମିଷେକ 

ରାଧାର ସବୁ ଖୁସି ପାଣିେଫାଟକା ପରି ମିେଳଇ ଯାଇଥିଲା l  

 ଆଉ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଡାhରଖାନା ଆେଡ l ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ମଦ�ପାନ କରିବା 

ଦ�ାରା କଣ ମିଳୁଛି ଏମାନ+ୁ l େଗାଟିଏ ରାଧା ନୁେହଁ ଏଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ରାଧା ନିଜର 

ସମb ହସଖୁସିକୁ ହେରଇ ବସୁଛyି l େକେବ ଆସିବ ଏମାନ+ ମାନସିକତାେର ପରିବତ�ନ 

l େକେବ ସୁଧୁରିବ ଆମ ଏ ସମାଜ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ବା~ାେଲାର  େମା-୦୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩ 
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ସଯୂ��କାy ମଲିA କ 

ଦୁଃଖର ଦୁଆେର ଏ କି ଖୁସିଦୁଃଖର ଦୁଆେର ଏ କି ଖୁସିଦୁଃଖର ଦୁଆେର ଏ କି ଖୁସିଦୁଃଖର ଦୁଆେର ଏ କି ଖୁସି    
 ରବିର େସଦିନ କଥା ଏେବବି ତା ହୃଦୟେର ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ 

ଜଳୁଛି, ସତ େଚ�ା ପେର ବି ଲିେଭଇ ପାରୁନି ତା अyରରୁ େସ 

େବଦନାକୁ l ଆଖି ସାମrାେର ବାପା ମା'+ପ�ତି ଗଁା ବାଲା+ର ନୃଶଂସ 

ବ�ବହାର ସେତଜ େହାଇ ଉଠୁଛି ତା ଆଖି ଆଗେର l 

 କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ରବିର? ଏଇ ଟିେକ ଦୁ�ାମୀ! ଆକୁ ମାେର ତାକୁ 

ମାେର, ଆ ସହିତ ଲାେଗ ତା ସହିତ ଲାେଗ, ଏହିପରି ଟିେକ କଳି ଝଗଡା 

ତ' ନା ଆଉ କିଛି? ଗଁାର ପିଲା ଏହାଠାରୁ ଆଉ କଣ ବା କରyି! େହେଲ 

ଏଥିେର ରବିକି କଣ ପାଇଁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା? ଆଉ କଣ ପାଇଁ େସ ଆଜି 

ଏେତ ବ�b ବିବ�ତ?  

 ନାଇଁ ଆ�ା କଥା ତା ନୁେହଁ! କଥାଟା େହଉଛି ଏହିପରି l େଯାଉ 

କଥାଟାକୁ ରବି େକେବବି ମନରୁ ଦୁେରଇ ପାରୁନି l 

 ରବି ଗଁାର େଗାେଟ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା अi ବହୁେତ କିଛି ପାଠ  

ମଧ� ପଢିଛି l ରବିର ଗଁା େଲାକ+ ପ�ତି ବହୁତ ସzାନ l ଆଉ ଗଁା 

େଲାକବି ରବିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପା’yି l ଯାହାର େଯଉଁ अସୁବିଧା େହେଲବି 

ରବି ସମb+ ପାଖେର ଛିଡା େହାଇଥାଏ, େସ େଛାଟ େହାଉ କି ବଡ l 

େଯ େକୗଣସି ବିପଦ ଆସିେଲ ରବି ଆଗତୁରିଆ ଆଗକୁ ବାହାରିଯାଏ 

ଆଉ ସମb+ ମନେର ସାହସର ପ�ତି ଛବି ଆ+ି ଦିଏ l 
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 ରବିର ପରିବାର କହିେଲ ଘେର େକବଳ ବାପା ମା ଆଉ ରବି l ବାପା ବୁଢ଼ା େହବାରୁ 

କାମ ଧDା अଧିକ କରି ପାରୁନଥାଏ, ଆଉ ବୁଡି ମା', େସ'ବା େକାଉଠୁ େକେତ ଆଣିବ! 

"ଏଇ ମିଳି ମିଳି ଭ`ା ମାସକୁ ପା�ଶହ ଟ+ା" l अବଶ� ରବି େକାଉଠୁ ନା େକାଉଠୁ ଠୁକୁରୁ 

ମୁକୁରୁ କରି ନିଜ ଖu� ଚେଳଇ ଦିଏ l କିk ନିଜ ଗଁା ଛାଡି କୁଆେଡ ଯିବାକୁ ଚାହ[ନାଇଁ l 

ସବୁେବେଳ ଗଁାେର ରହି ଗଁା ପିଲା+ ସହିତ ଖୁସିେର ରହିବାକୁ େବାେଧ ନି�ତି େନଇଛି l 

 େହେଲ ଆଜି ତାର େସ ଇ�ା ଆଉ ଇ�ା େହାଇକି ନାଇଁ l େଯାଉ କାମ  େକେବବି 

କରିବନି େବାଲି ଭାବିଥିଲା େହେଲ ଆଜି ତା ସହିତ େସଇଆହ[  ଘଟି ଯାଇଛି l େସ ଏେବ 

ଗଁା ଛାଡି ଦିଲA ୀ ସହରେର ରହୁଛି l 

 ଗଁା େସଇ ପିଲା ରବି, ଯିଏ ଗଁା ପ�ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି  ଲଗାଇବାକୁ  ପଛାଉ 

ନଥିଲା ଯିଏ ଗଁା +ୁ େନଇ  େଦଖିଥିଲା अେନକ ସ�ପr l େହେଲ ଆଜି ସିଏ ଗଁା ଠାରୁ ବହୁତ 

ଦୂେର l ଏହାର କାରଣ େହଉଛି େପ�ମ ! ହଁ େପ�ମ l 

 ରବି ଯଦିଓ ଗଁାର ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ଆଉ ସମb+ର ବିଶ�b ଥିଲା l କିk ତା'ରି 

ଭିତେର େଗାଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତା େହଉଛି େପ�ମ !  

 ରବି େସଇ ଗଁାର ସୁDରୀ ନାମୀ େଗାେଟ ଝିअକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା l ଖାଲି ଭଲପାଉ 

ନଥିଲା ଜୀବନଠୁ अଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା l ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛିବି କରିପାରିବ େବାଲି କଥା 

େଦଇଥିଲା ସୁDରୀକୁ l ଆଉ େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଆଜି େସ ଯ�ଣାର ନଦୀେର ଛିଡା େହାଇଛି  l 

କାଇଁକିନା ସତ େକେବ ଲୁଚିକି ରେହନି l ରବି ଆଉ ସୁDରୀ କଥା ଗଁା ସାରା ଡୁ~ୁରା 

ବାଜିଲା l ଏ କଥା ରବି ଆଉ ସୁDରୀ ପରିବାର ମଧ� ଜାଣିେଲ l େଶଷେର ଗଁା େଲାକ+ 

ଧିକାର ନ ସହି ପାରି ସୁDରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରବିକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା l ଗଲା େବେଳ ରବିକୁ 

କହିଯାଇଥିଲା "ତୁେମ ମେତ ଭୁଲିଯିବ! ତୁମ ଜୀବନେର ହୁଏତ େମା ପାଇଁ gାନ ନଥିଲା 
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କିk େସଇ ଶନୂ� gାନକୁ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରି ସୁଖେର 

ରହିବ କଥା ଦିअ!"  

 ନିଜ େପ�ମକୁ ପାଇଲାନି ସତ, େହେଲ େପ�ମିକାର ବଚନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ 

ନିଜ ମନେର ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିେଲ ବି ରାଧା ନାମୀ ଏକ ଝିअକୁ ବିବାହ କରି, େଯାଉ ଗଁାକୁ 

ଜୀବନ େଦଇ ଭଲ ପାଉଥିଲା େସଇ ଗଁାଠାରୁ  ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁେରଇଗଲା l ଆଉ ସୁDରୀ 

ସG �ତିକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ନିଶାେର ରହି ଟ+ା ନ� କରୁଥିଲା l 

 ଦିଲA ୀ ସହରେର େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ l ରବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେର 

ଯାହାବି ପାଉଥିଲା େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା, ରାଧା ପର ଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି 

अଥ� ପାଉଥିଲା, ବାହା େହାଇ ଚାରି ବଷ� େହାଇଗଲା ଦିଲA ୀଭଳି ସହରେର େସ େସ ଦୁେହଁ 

ଖୁସିେର ଥିେଲ l ଯାହା अଭାବ ଥିଲା, ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା l େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପାମା' 

ବାର�ାର ପଚାରୁଥିେଲ,  ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି ?  ରଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ 

ଚିଡୁଥିଲା l ଦୁଇପ�ାଣୀ ଚାଲିବାକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର ବାପା େବାଉ େକମିତି ଜାଣିେବ ? 

ପିଲାେଟ ଆସିେଲ ତାପାଇଁ xୀର ଡବା, ଔଷଧ, େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି ?  ତାକୁ 

ରଖିବା େକାଉଠି ?  ରବି କହିଲା "ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲି ଯାअ l ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବି l 

ଗଁାେର ଘର अଛି, ଖu� ବି କମ "l ରାଧା କିk ରାଜି େହଉନଥିଲା l େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ 

ଚାଲି ଗେଲ ରବି ପୁଣି ଥେର ସା~ସାଥିେର ମାତି ମଦପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉଡାଇେଦବ l  

େସଥିପାଇଁ ରବିକୁ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଇ�ା କରୁନଥିବା ରାଧା ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିଚାଲି 

ଯାଇଛି l ଆଉ ଛାଡି ଯାଇଛି ରବି ପାଖେର ତା'ର  ପୁअ ସିଧୁକୁ ରବି ପାଖେର ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ସG �ତି କରି l 
ଘ  ପଦା େକD� ାପଡ଼ା ) 
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ବାଦଲ ମହାରଣା 

ସyାନସyାନସyାନସyାନ    
 ଆଷାଢର ବିବାହ ତିଥିେର ରବି ଓ ରାଧା ବିବାହ କେଲ। ରବି 

େସାମନାଥପୁରର ରାମ େଜନା+ ପୁअ ଏବଂ ରାଧା ବି େସହି ଗ�ାମର ଝିअ 

ଥିଲା। ରବି ଗ�ାମେର ଥିବା ବିଲେର କାମ କେର ଓ ସା~ମାନ+ ସହ 

ମିଶି ଖଟି କେର ଓ ମଦ�ପାନ କେର। ରବି ବିବାହ ପେର ବି ମଦ 

ପାଣିେର अତ�ାଧିକ ଟ+ା ଖu� କେର କିk ରାଧାର ତାଗିଦ୍ ଫଳେର 

ରବି ଠିକ୍ ରାbାକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ଦୁେହଁ ବିବାହ ପେର ପେର ଗ�ାମରୁ 

ରାଜଧାନୀ ଦିଲA ୀ ଚାଲି ଆସିେଲ। ଗ�ାମେର ବାପା, େବାଉ+ ଖu� ଓ 

ସାନ ଭାଇର ପଢାଖu� ଏବଂ ସମb ଯାବତୀୟ  ଖu� ଏବଂ ନିଜର କୁଟୁ� 

େପାଷିବା ପାଇଁ ଦୁେହଁ ଏହି ନି�`ି େନଇଥିେଲ । 

 େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ରବି ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେର 

ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା, େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା। ରାଧା ପରଘେର 

କାମ କରି କିଛି କିଛି अଥ� ପାଉଥିଲା। ବାହାେହଇ ଚାରିବଷ� େହଇଗଲା, 

ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହରେର େସ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ। ଯାହା अଭାବଥିଲା, 

ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା। େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପାମା’ ବାର�ାର 

ପଚାରୁଥିେଲ, ପିଲାଝିଲା କିଛି କରିବନି କି? ରାଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ 

େସ ଚିଡୁଥିଲା। ଦୁଇପ�ଣୀ ଚଳିବା େବଳକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର 
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ବାପାେବାଉ େକମିତି ଜାଣିେବ? ପିଲାେଟ ଆସିେଲ ତା ପାଇଁ xୀରଡବା, ଔଷଧ, େଖଳନା 

ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? ତାକୁ ରଖିବା େକାଉଠି? ରବି କହିଲା, “ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ। ମଁୁ 

ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବି। ଗଁାେର ଘର अଛି, ଖu�ବାu� ବି କମ” ରାଧା କିk ରାଜି 

େହଉନଥିଲା, େସ ଜାଣିଥିଲା, େସ ଗଁାକୁ ଚାଲିଗେଲ, ରବି ପୁଣିଥେର ସା~ସାଥୀେର ମାତି 

ମଦପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉେଡ଼ଇ େଦବ। 

 ଘର େଲାକ+ ବହୁବାର କହିବା ଫଳେର ଦୁେହଁ େଶଷେର ସyାନ ପାଇଁ ଚିyା 

କେଲ। କିk  ବିଧାତର ବିଧି କିଛି अଲଗା ଥିଲା। ବହୁ ପରୀxାନୀରିxା କଲା ପେର ଧରା 

ପଡିଲା େଯ ରାଧା େକେବ ମା ବନି ପାରିବନି। ଦୁହ[+ର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଦୁେହଁ 

ମନ ଦୁଃଖେର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିେଲ। ରାଧା ଏ କଥା ଗଁାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁ¦ାେବାଧ 

କଲା। େସ ଆଉ ଶାଶୁଶଶୁର+ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇପାରିବନି ଭାବି ନିଜକୁ େଦାଷୀ 

ମେନକଲା। 

 ରବି  अବସାଦଗ�b େହାଇ ପୁନ�ବାର ମଦ ପିଇବା ଆର� କଲା। ରାଧାକୁ अେନକ 

ଖରାପ କଥା କହିଲା ଏବଂ େବେଳ େବେଳ ହାତ ମଧ� ଉଠାଇବାକୁ ପଛାଇଲାନି। ଘେର 

अଶାyି ଓ अରାଜକତା ଲାଗି ରହିଲା। ରବି ଆଉ  ରାଧାର ମୁହଁ ଚାହ[ଲାନି। 

 ଏପେଟ ତିନି ଚାରିମାସ େହବ ଗ�ାମକୁ ଟ+ା ନ ପେଠଇବାରୁ ବୁଢା ବାରବାର େଫାନ୍ 

କଲା ପୁअକୁ, କିk େଫାନ କିଏ ଉେଠଇେଲନି। ଏପରି ପ�ତିଦିନି କିଛି ଉ`ର ନପାଇ ବୁଢା 

ମନ अgିର େହାଇ ଉଠିଲା କିଛି ବିପଦର ଆଶ+ା କରି ବୁଢା େଟ�ନ ଧରି ହାଜର େହଲା 

ଦିଲA ୀେର। େସଠାେର ପହଁ�ି େଦେଖ ତ ଘରଟା ମଶାଣି ଭଳି ପଡି ରହିଛି। େଗାରା ତକ 

ତକ େବାହୁଟା କଳାକାଠ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚଟାଣ ପେର ରବି ମଦପିଇ ବାyି କରି ପଡିଛି। 
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ଏସବୁ େଦଖି ବୁଢାର ରାଗ ପ�ମ। େସ ରବିକୁ ଉଠାଇ ଦି'ଟା ଶh ଚାପୁଡ଼ା ଲଦି େଦଲା। 

ରବି ଏକ ବାର େହାସେର। ରାଧା ଶଶୁର+ୁ େଦଖି ଚମକି ଉଠି େସପଟ ବଖରାକୁ 

ଚାଲିଗଲା।  

 ବୁଢା  ପୁअ େବାହୂକୁ ପାଖେର ବସାଇ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। କିଛି xଣ 

ଗ�ୀର େହାଇ ରହି େସ ରବି ଓ ରାଧାକୁ ଶୀଘ� ପ�bୁତ େହାଇ ଗଁାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ 

ପରାମଶ� େଦଲା। ରବି ଓ ରାଧା ଖୁବ ଶୀଘ� ଘରର ସମb ସାମଗ�ୀ ପ�ାକ୍ କରି  

ସଦଳବେଳ ବାହାରି ଗେଲ ଗଁା अଭିମୁେଖ। 

 େସମାେନ େଟ�ନେର ଯାଇ ଭୂବେନଶ�ରେର ପହଁ�ିେଲ। ରାଧା ମନ ଦୁଃଖେର ବୁଡ଼ି 

ଯାଇଥିଲା ଗଁାେର େକମିତି ସyାନହୀନା ଭାେବ ମୁଖ େଦେଖଇବ।  

 ରାଧା ଓ ରବି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବୁଢା ଭୁବେନଶ�ରର "ନିେକତନ अନାଥ 

ଆଶ�ମେର ପହ�େଲ। ବୁଢା ଆଶ�ମ ମ�ାେନଜର ସହ କିଛି କଥା େହଲା। 

 କିଛି ସମୟ ପେର ଆଶ�ମକମ�ୀ ଆଶ�ମର ଏକ ଛअ ମାସର ଛୁଆକୁ ଆଣି ରାଧାର 

େକାଳକୁ େଟକି େଦେଲ। ରାଧା ଆ�ଯ�� େହାଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରିଲା। ସyାନର ପ�ଥମ 

�ଶ�େର ତାର ମାତୃତ� ପ"ୂ� େହାଇ ଉଠିଲା। ଖୁସିର अଶ�} ତାର ମୁଖ େଧାଇ େଦଲା। େସ 

अବାକ୍ େହାଇ ସମb+ୁ ଚାହ[ ରହିଲା। ରବି ମଧ� ସyାନଟିକୁ �ଶ� କରି ପିତୃତ� ଭାବ 

ଲାଭ କଲା। ଆଶ�ମ କମ�ୀମାେନ କରତାଳ େଦଇ ବୁଢା, ରବି ଓ ରାଧା କରିଥିବା ଏକ 

ମହ �̀ ପ"ୂ� କାମ ପାଇଁ ସzାନୀତ କେଲ। 

 ଶିଶୁଟିକୁ େନଇ ସମେb ଗଁାେର ପହ�େଲ। େକହି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବୁଢା 

କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଘରକୁ େମା ନାତି ଆସିଗଲା …. ନାତି ଆସିଗଲା ..... । 
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 ଘରୁ ବୁଢୀ ଏକାେବେଳ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଓ ପୁअ େବାହୁ ନାତିକୁ େକାେଳଇ େନଲା। 

ବୁଢା ସyାନଟି अନାଥ ଆଶ�ମର େବାଲି େକେବ କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ େଦଲାନି। ବୁଢା 

ରାଧାକୁ କହିଲା, "େମାେତ େମା ନାତି ଦରକାର ଥିଲା ମେତ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏ ସyାନଟିକୁ 

ତୁ େତା ନିଜ ସyାନ ଭଳି ପାଳିବୁ ଏବଂ ତାକୁ େକେବ ଜାଣିବାକୁ େଦବୁ ନି େସ ଆଶ�ମରୁ 

ଆସିଛି େବାଲି” 

 ପୁअକୁ ଦିଲA ୀ ନ ଛାଡ଼ି ଗ�ାମେର କିଛି ବ�ବସାୟ କରିବାକୁ ବୁଢା ପରାମଶ� େଦଲା। 

ରବି ଓ ରାଧା ସyାନଟିର ନାମ େଦେଲ ରାମ, ଯାହା କି ରବିର ବାପା+ ନାମ। 

 ଶୁଣାଯାଏ ରବି ଓ ରାଧା ଆଉ େଗାେଟ କନ�ା ସyାନ अନାଥ ଆଶ�ମରୁ ଆଣି, ନୂତନ 

ଜୀବନ େଦଇଛyି। ଆଉ େଲାକମାନ+ୁ ଏହି ଦିଗେର ପ�ବ`ାଉଛyି । 
 

 

 

 

 

 

 

ନାମ - ବାଦଲ ମହାରଣା 

gାନ - ହାଉସିଂେବାଡ�,ବ� ହG ପୁର 

ଜିଲA ା - ଗtାମ, ରାଜ�-ଓଡ଼ିଶା 

ଇେମଲ -badalmaharana12620@gmail.com 
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ମtୁରାଣୀ ମିଶ� 

ଆେଲା ସଖୀଆେଲା ସଖୀଆେଲା ସଖୀଆେଲା ସଖୀ    
 ରବିର ସା~ େଯେତେବେଳ ଗଁାକୁ େଫରୁଥିଲା େସେତେବେଳ 

ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଥିଲା ଆଉ ଦିଲA ୀ ଲଡୁର ସ�ାଦ 

ଚଖାଉଥିଲା ରବି ବିେଭାର େହାଇ ଯାଉଥିଲା ସା~ ସାଥିେର ଦିଲA ୀ 

ଯିବା ପାଇଁ ମନ gିର କରି ସାରିଥିଲା ତାକୁ ନଈପଠା, ଆ�େତାଟା, ଗଁା 

େଗାହିରୀ କିଆବୁଦା େକମିତି अଚିହr ା ମେନ ହଉଥିଲା ରବିର ବାପା ମା 

ରବିକୁ ଦିଲA ୀ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ�ଥେମ ରାଜି ହଉନଥିେଲ ରବି ବାହା 

େହାଇ ସାରିଥିଲା ନୂଆ େବାହୁ ରାଧା ଘର ସ�ାଳିବା ଶିଖି ସାରିଥିଲା 

ବାପା ଘରୁ ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର+ୁ ସzାନ େଦଉଥିଲା ତା ଛଡା ଘର-କରଣା 

ପଜୂା ପାଠ ସବୁଥିେର ପାର~ମ ନୂଆେବାହୂଟିକୁ ରବି ସା~େର ଛାଡିବା 

ପାଇଁ ସାହସ କୁଳଉ ନଥିଲା ଦିଲA ୀ ଜାଗା, ରବି କାମକୁ ଚାଲିଗେଲ 

େବାହୁଟି ଏକୁଟିଆ େହାଇଯିବ େବାହୂଟିକୁ ପାଖେର ରଖିବାକୁ ଇ�ା 

ଥିଲା ପୁଣି ଇ�ା େହଉନଥିଲା 

 ରବି ଜିଦ କରୁଥିଲା ଗଁାେର ମାଟି କାଦୁअେର ଘା ି େହାଇ ଘରକୁ 

ଆସିଲା େବଳକୁ ଭାତ ପାଖେର ତିअଣ ନଥିବ ପିjିବାକୁ ଲୁଗା ଭଲ 

ଖେs ନଥିବ େଧାଇ ଶୁେଖଇ ପିjିବାକୁ ପଡିବ ଚାରିପ�ାଣୀ କୁଟୁ� 

ପାଇଁ ଦାନା େଯାଗାଡ କରିବା କାଠିକର ପାଠ େଦହ ପାଇଁ ଔଷଧ ପଥି 
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ପଚନ ଗଁାେର ରହିେଲ ଭବିଷ�ତକୁ अସୁବିଧା ଧାର କରଜେର ସଢ଼ି ସଢ଼ି େଭାକ 

ଉପାସେର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଗଁାରୁ ବହୁତ େଲାକ ଦିଲA ୀ ଗେଲଣି ଘରକୁ କ�ା ପଇସା 

ପଠଉଛyି अଭାବ କଟି ଯାଉଛି ଭଲେର ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଉଦେଯାଗ 

କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁେବେଳ ଭାଗ�କୁ େଦାଷ େଦଇ ଗଁାେର େବକାର େହାଇ ବୁଲିବା 

ମଖୂ �ାମୀ 

 ବଡ କ�େର ବାପାମା ରାଜି େହେଲ ଆପଣା ସ�ାଥ�ପାଇଁ େବାହୂଟିକୁ ପାଖେର 

ରଖିେଲ ରବି ବିଚରା ଭଲେର ଖାଇ ପାରିବନି ଦିହମୁs େହେଲ ପାଖେର େକହି 

ନଥିେବ େବାହୂଟା ସିନା କହି ପାରୁନି େହେଲ ତାର କଣ ଇ�ା ନାହ[ ଦିଲA ୀ ରାଜ� ବୁଲିବା 

ପାଇଁ, ନିଜ ସଉକେର ଖାଇପିjି, ନିଜ ମଜ଼�ୀେର ଘରଚଳାଇ ହସିେଖଳି ଜୀବନ ବିେତଇବା 

ପାଇଁ ଚାରିମାସ ପେର ରବି କାହ[କି େଫାନ କରିବା େମା େଦହ ଭଲ ରହୁନି ଚାଳିଆ 

େହାେଟଲେର ଶbା ଖାଇବା ପାଟିକୁ ରୁଚୁନି େତଣୁ େବାହୂଟି ସା~େର ଯାଉ କାହ[କି 

ବିଚାରୀ ଦs ପାଇବ ବାରିଆଡ଼ କୂअ ଚାDିନୀେର ଚ ାଗଛ ଛାଇେର ଏକୁଟିଆ ବସିବ 

ସtେବେଳ ଫାଳିକିଆ ଜହr  ଆଲୁअେର ଭାଗ�କୁ ନିDାକରିବ ବDଘେର अକୁହା କଥାର 

ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲେର ନିଜକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରୁଥିବ  

 ରାଧା େଶଷେର ଦିଲA ୀ ଗଲା ରବି ସାଥିେର ବିନା ପ�ତିବାଦେର ବିନା ଯୁhିତକ�େର 

ବିନା ଉପକ�ମଣିକାେର ରାଧା ଖୁସିେହଲା କାକୁତି ମିନତି, ରାଗରୁଷା, ମାନ अଭିମାନ 

କିଛି ବି ନାହ[ ରାଧା ଗଡ଼ ଜିତିଗଲା ରାଧା ପxୀଟିଏ େହାଇଗଲା ସ�ାଧୀନ େହାଇଗଲା, 

ନୀଳ ଆକାଶେର ମୁh େହାଇଗଲା 

 ରବି କାମକୁ ଯାଏ ରାଧା ଘର ସଜାେଡ଼ ନିଖୁଣ କରି ରବି େଫେର କାମରୁ 
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ମଧ�ାହr  ଗଡି ଯାଇଥାଏ ରାଧା अେନଇଥାଏ ସା~ େହାଇ େସମାେନ ଖାଆyି 

ସtେବେଳ ରାଧା ସଜ େହାଇ ରବି ସା~େର ସିେନମା ଯାଏ ନେହେଲ ପାଖକୁ େକଉଁଠି 

ଯାଇ େସମାେନ ଚାଟ ଗୁପ୍ଚୁପ ଖାଆyି େଫରିଲାେବେଳ ରବି କିଣିଦିଏ ଶbା ଶାଢ଼ୀ, ମାଳି, 

ଚୁଡ଼ି, ଫୁଲମାଳ 

 ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରୁ ଖବର ଆେସ ତମ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ନା ନାହ[ ଖୁସି ଖବର 

େକେବ େଦଉଛ? ତମ ସା~େର େଯଉଁମାେନ ବାହା େହାଇଥିେଲ ସମb+ ପୁअ ଝିअ 

େହେଲଣି ନାତି ନାତୁଣୀ ମୁହଁ େକେବ େଦଖିବୁ ରବି ପଚାରୁଥିଲା ରଧାକୁ ପ�ଥେମ କଣ 

ହବ ଆମର ପୁअ ନ ଝିअ? ରାଧା ମୁହଁ ଭାରି କରୁଥିଲା, ବାଆଁେରଇ େଦଉଥିଲା କଥାକୁ 

େସ ପରଘେର କାମ କରି ପଇସା ସ�ୟ କରୁଥିଲା, େରାେଷଇ ଘେର ମାଟି ସରାଗାତେର 

ଦି ଜଣ+ େରାଜଗାରେର ତ ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା ବାପାମା+ ପାଖକୁ ପଡୁଥିଲା ଫି ମାସ 

ଆଉ େକେତ ଦିନ ଯାଉ 

 ରବି ସା~ର ªୀ ସାେ~ ରାଧାର ସମୟ କଟୁଥିଲା ପାଖପାଖି ଘର ସବୁଦିନ 

ସମାନ ଯାଏନି ଆକାଶର ର~ ବଦେଳ ମନ ବି ବଦଳିଯାଏ ରବିର ସା~ ବି ଭଲେର 

ଚଳୁଥିଲା କିk କଣ େହଲା େକଜାଣି େସ ତାକୁ େନଇ ଗଁାେର ଛାଡିେଦଲା ପଇସା ମିଳୁନି 

େବାଲି ବାହାନା େଦଖାଉଥିଲା ରବିର ସା~ ପିଆ ପିଇ କେର େବାଲି େସ ଶୁଣିଥିଲା 

 ରବି ସା~ର ªୀ ରାଧାକୁ େଫାନ କରୁଥିଲା ଦୁଃଖ ବା ିେଲ ସେର େହେଲ ସରୁଛି 

େକଉଁଠୁ? ରବି ସା~ର ªୀ ମେନପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ନିପଟ ମଫସଲେର େସ େକମିତି 

ଚଳୁଥିବ? ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ଦିअର ନଣD ଯା େଦଢଶୁର ପÜଏ ପିଲା+ ପାଇଁ ଖଟି ଖଟି ନୟାy 

େହାଇଯାଉଥିବ ଝରକା େଖାଲି ଜହr  ଆଲୁअେର ବିଛଣାକୁ ଭିେଜଇ େଦଉଥିବ ସକାଳୁ 
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ସt େହଉଥିବ ଚଉରାମେୂଳ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ଆଖିପତା ରୁଷିକରି 

ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବ େଯ ଆସିବାର ନଁା ନଉନଥିବ ରବିର ସଂଗତ େକମିତି ପଥର 

ମଣିଷଟା େଯ େକଜାଣି ନାରୀ ମନ ବିକିଦିଏ ପୁରୁଷ ପାଖେର अତି ସହଜେର କିk 

ପୁରୁଷ କିଣିଲା େବେଳ ଦର ମଲୂାମଲୂୀ କେର ଲାଭ xତିର ହିସାବ ନିକାସ ଭିତେର 

ଜୀବନ ଚାେଲ 

 ରବି ସା~ର ªୀ ଚାଲିଗଲା ପେର ତାକୁ ଭାରି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା ଏଇ ଦିଲA ୀ 

ରାଜ�େର କଥା ଭାଷା େହବାପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ େଲାକେଟ ପାଇବ ମୁ9ିଲ ଏେତ ଦିନ ରହିବ 

ଭିତେର େସ ହିDୀ ଶିଖି ସାରିଲାଣି ତଥାପି ଓଡିଶାଟା ଓଡିଶା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଧାନବିଲ, 

ନଈପଠା, କଇଁ ଗାଡ଼ିଆ ଗଁାର ସା~ସାଥୀ େମଳ, ପୁନିअଁ ପରବ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର 

ରଜେଦାଳି କୁଆଁର ପୁେନଇ ଗୀତ ଝୁଲଣ େଦାଳଯାତ ସବୁ ମିଶି ରଧାକୁ ଆନମନା 

କରିଦିଏ େରାେଷଇଘେର ଲୁଚାଇଥିବା ସରାଗାତେର େକେତ ଟ+ା େହାଇପାେର ରାଧା 

ମେନ ମେନ ହିସାବ କରୁଥିଲା ରାଧାଟା ସଂସାର ଭିତେର ହଜିଯାଉଥିଲା ବାଇଆର କଣ 

ଯାଏ ବାଆ େହେଲ ବସା େଦାହୁଲୁ ଥାଏ ଦର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ ଠାକୁର अଛyି 

ପରା 

 େସମାେନ ବହୁତ ଖୁସିେର ଥିେଲ ରବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେର ଯାହାବି ପାଉଥିଲା 

େସଥିେର ଘର ଚଳିଯାଉଥିଲା ରାଧା ପରଘେର କାମ କରି କିଛି କିଛି अଥ� ପାଉଥିଲା 

ବାହାେହାଇ ଚାରିବଷ� େହାଇଗଲା ଦିଲA ୀ ଭଳି ସହରେର େସ ଦୁେହଁ ଖୁସିେର ଥିେଲ 

ଯାହା अଭାବ ଥିଲା ଘେର ପିଲାଟିଏ ନଥିଲା େତେଣ ଗଁାରୁ ବାପାମା ବାର�ାର 

ପଚାରୁଥିେଲ ପିଲାଝିଲା କରିବନି କି? ରଧାକୁ ପିଲା କଥା କହିେଲ େସ ଚିଡୁଥିଲା 
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 ଦୁଇ ପ�ାଣୀ ଚଳିଲା େବଳକୁ େକେତ କ� ଗଁାେର ବାପାମା େକମିତି ଜାଣିେବ 

ପିଲାେଟ ଆସିେଲ ତା ପାଇଁ xୀରଡବା ଔଷଧ େଖଳନା ସବୁ କିଣିବା େକମିତି? ତାକୁ 

ରଖିବା େକଉଁଠି? ରବି କହିଲା ତେମ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯାअ ମଁୁ ଏଇଠି ରହି କାମ କରିବି 

ଗଁାେର ଘର अଛି ଖu� ବାu� ବି କମ ରାଧା କିk ରାଜି େହଉନଥିଲା େସ ଜାଣିଥିଲା େସ 

ଗଁାକୁ ଚାଲିଗେଲ ରବି ପୁଣିଥେର ସା~ସାଥୀେର ମାତି ମଦ ପିଇ ସବୁ ଟ+ା ଉେଡଇେଦବ 

 ଦିଲA ୀେର ଏେବ କେରାନା ଭୟ ରବିର ସା~କୁ େକମିତି େକଜାଣି କେରାନା 

େହାଇଗଲା ହ�ିଟାଲେର ରହିଲା ପDରଦିନ ଘର ପରିବାର କାହ[ େକେତ ଦୂରେର 

ହ�ିଟାଲରୁ େଫରିଲା ପେର ରବି ଆଉ ରାଧା ତାର େସବା ଯତr  କେଲ ଖାଇବା ପିଇବା 

ବୁଝିେଲ ପଇସା ପତ�  ବି କିଛି ସାହାଯ� କେଲ ରାଧା ଛାନିଆ େହାଇଗଲା େସ 

ଚାଲିଗଲା ପେର ରବି ଏକୁଟିଆ େହାଇଯିବ ଖାଇବା ପିଇବାେର अସୁବିଧା ନି�ୟ ରବି 

କହିେଦଲା େବାଲି େସ କଣ ଗଁାକୁ ଚାଲିଯିବ? େସ ଚାଲିଗଲା ପେର ରବିକୁ ଯଦି କେରାନା 

େହାଇଯିବ ରବି ଯଦି ମାତାଲ େହାଇଯିବ ରାଧାର अyରାତG ା ନାହ[ ନାହ[ କରି ଉଠିଲା 

 ରବି ତା ଜୀବନସାଥୀ ତ ଇହକାଳ ପରକାଳର େଦବତା େସ କୁଆେଡ ଯିବନି 

ଆହୁରି କିଛି େରାଜଗାର କରିବ ଆଉ ସ�ୟ କରିବ ତାପେର ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ଚିyା 

କରିବ ହରି ଭରସା ରାଧା କପାଳେର ହାତ େଯାଡିଲା 
 

 

ହାଇଦ� ାବାଦ  

୭୩୮୧୨୬୫୭୬୯ 
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କବିତା ବିଭାଗ 
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अମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟ�ରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟ�ରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟ�ରअମରେଜ�ାତି କାବ� ସ�ୟ�ର    
ପ�ଥମ ଛାD 

ପ�ଥମ अଧ�ାୟ (ଭାଗ “୩ ”) 

अyପରୂ ତ�ାଗି େପ�ମ ସହଭାଗି 

अଗଣାେର େହେଲ ଉଭା, 

अନୁସାରୀ ବିନା ସୁDରୀ ନବୀନା 

ବଗିଚାେର ତାରା ପ�ଭା । 

अସ�bିେର ସ�bି ଲଭିବାକୁ ମତି 

ବେଳଇ ଚାଲି େସପରି, 

अହମିକା ଶନୂ� େପ�ମିକାରୁ ପଣୂ� 

ଗଜଗମନା େଯପରି । 

अ ା ସରୁ ଘ ା କ ା ସମ ହଲି 

ଧିର ପାଦ ବଢି ଚାେଲ, 

अb େହାଇଥିେଲ ପ�ିେମ େନାହିେଲ 

ରବିକର ତାର ତାେଳ । 

अbିର ମନେର ଚାଲି ବଗିଚାେର 

ପୁଣ�ମେନ ବାହାରିଛି, 

େଦବଦ` ସୁନା 

 

अyରେର ସିନା अbିର ନବୀନା 

ନୟେନ ଚୟନ ଇ�ି । 

अ ାେର ମୁକୁଳାେକଶ ଘ�କଳା 

କରିକରୀ ବଳି ଚାଳି, 

अସୟୂାେର େକାପ अନୁରୁପ ରୂପ 

ଶଶଧର अ~ ଖାଳି । 

अେଳାଡା ପଦର ନାଚୁନି ନୂପୁର 

ପରୂଣ ଆଶାେର ଏହି, 

अନଘ ତା ସ�ର ଶୁଭୁନି ଏ ଥର 

େଶାଭିତ ଶଶା+ା େଦହୀ । 

अଳ+ାର ବିନା ସୁDରୀ ନବୀନା 

ବଳି ଦିଶୁଛି ଏମy, 

अହଲ�ା ସୁDରୀ ସମାନ ଏ ନାରୀ 

େଯାଗୀ ସାଜିଛି େଯମy । 
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अସୟୂ�ଂପଶ�ା େସ ରବି अେb ଆେସ 

ପିରତି ଆେଶ ପବିତ� , 

अସହ� ଯ�ଣା ହୃଦୟେର ସିନା 

ବିରତି ରତି ବିଚିତ�  । 

अସି| େପ�ମର ଶି|ତା ଆଶାେର 

କେର କୁସୁମ ଦୀପକ, 

अଖsଳ ଜାଳି ରଖି अଛି ଭାଲି 

ପଜୂ� ପବିତ�  ପାବକ । 

अସଂଶୟ ସିଏ ନିତି ଆସି ଦିଏ 

କେର ଚରେଣ କାହାର, 

अସରyି େପ�ମ ପୁତ-ପ�ାଣଶ�ମ 

ଆଶାେର ଏ ଉପହାର । 

अyିେମ େସ ଯାଇ ପହ�ିଲା ଚାହ[ 

େଥାଇଲା କର ଦୀପକ, 

अyରୁ अନy େପ�ମ ପ�ାଣ ବy 

ପଦର ସାେଜ ପଜୂକ । 

अyଦ�ାହ ଆସିଝରି अଶ�}ରାଶି 

ସାେଥ ଚୁମି�ଲା ଚରଣ, 

 

अjକାର ଶନୂ�କରି ପେଦ ତାର 

ନିଶିକୁ କେର ହରଣ । 

अପବଗ� ଆେଶ କୁସୁମେର କିେସ 

ପଦକୁକେର ପଜୂନ, 

अଶ�}ଳ େଲାଚେନ ସଧିର ବଚେନ 

କେହ, “େଘନ ପ�ାଣ-ଧନ! 

अପଦାଥ� େତାଳି ଦିଏ ମନ େଖାଲି 

अପ�ଣ କେର ଚରେଣ, 

अଧିର ଶରୀର ହୃଦୟ अyର 

ସମb ଏକ ବରେଣ!” 

अରପଣ କରି ପେଦ େସହି ପରି 

ଢଳିକେର ପ�ଣାମ ଏ, 

अଧିନ ତାହାର କୁସୁମର ହାର 

ପଦେର ତାର ବିରାମ । 

अଧିଆ ପଡିଛି ଚରଣ ଛୁଇଁଛି 

ସେତକି େସ ଇ� େଦବ, 

अyରୁ ତାହାର अନଗ�ଳ अଶ�} 

ଝରି ପଦକୁ େଧାଇବ େଯ । 
(କ�ମଶଃ)  
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ବବି अନସୟୂା 

ମୁhି अେପxାେରମୁhି अେପxାେରମୁhି अେପxାେରମୁhି अେପxାେର............    
ସବୁକିଛି େତା ପାେଖ ହେରଇବସିଛି େର!!! 

ଏମିତି କାହ[କି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ...??? 

ଭାବିବାକୁ ବାଧ� େହଉଛି ନ ଚାହ[େଲ ବି | 

ଚାହ[ବାଟା କ'ଣ ଆମ ହାତେର ଥାଏ !! 

ଥିେଲ କ'ଣ େହଇଥା'yା େଯ ହୁଁ...କହ ନା !!! 

ହୁଁ ,େହାଇଥାyା େବାେଧ ବହୁତ କିଛି | 

େହେଲ.. ନ େହାଇଛି ଭଲ େହାଇଛି | 

ଭଲ !!! ଏଥିେର ଭଲ କ'ଣ ଦିଶୁଛି େତାେତ ??? 

ଛଟପଟ େହଉଛୁ ତୁ ଆଉ ବିକଳ େହଉଛି ମଁୁ | 

ଆେର େସଇଥିେର ତ ମଜା अଛି | 

େମା ବ�ାକୁଳତାରୁ ତୁ ମଜା ପାଉଛୁ? 

ନା େର , ମନକୁ ବୁେଝଇେଦଉଛି |  

େକମିତି   ବୁେଝଇଲୁ ,ମନକୁ କିପରି ବଶ କଲୁ 

ମେତ େସ ମ� କହ ????? 

ମ� କିଛି ଜାଣିନି େଲା ବାସ୍ ଏତିକି କହିପାରିବି, 

େତାେତ ସାଇତିବା େମା xମତା ବାହାେର ଥିଲା | 
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େତାେତ ସେଜଇବା ଲାଗି େମାର ସାମଥ�� ନ ଥିଲା | 

େତଣୁ ପାେଶାରି େତାେତ ସG �ତିର କବରେଟ ତିଆରିଲି | 

ହଁ ତୁ ତ େମାେତ ଜୀअyା ତାଜମହଲ୍ କରିେଦଲୁ , 

ବାହାରକୁ ଚକ୍ ମକ୍ ଭିତରଟା ରhାh | 

ଏମିତି ଭ~ା ଦଦରା େହାଇ େକମିତି ବଂଚିବି କହ?? 

କିଛି ନାଇଁ,େଯମିତି अଭିନୟ ମଁୁ କରୁଚି େସମିତି ତୁ ବି କରିଚାଲ୍ | 

ହଁ ,େତା କଥା ବି ଠିକ୍, ପାଇବାଠୁ େବଶୀ ହେରଇବା ଜିନିଷଟିେର 

େମାହ ଥାଏ...ହୁଏ ତ େସଇ ପରାଜୟ ସହ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ | 

ହୁଏ ତ ଏଇଥିରୁ ମିଳିଯାଇପାେର  ଚିର ଇÃିତ ମୁhି | 

ହଁ , ମୁhି अେପxାେର.... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ସିଡିଏ, କଟକ 
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ରାଧାକୃ� ଦେଳଇ 

ମଦିରାxୀମଦିରାxୀମଦିରାxୀମଦିରାxୀ    
ପି�ତି ଭାବ ସଂଚରିେଲ 

ନିଭୃତ େକାଣୁ ଉ`ାଳ ତର~ ଉେଠ 

ଶ�ାବଣ ଫୁଲସେt 

େନପେଥ� କାଇଁଚମାଳି କବରୀ ବାେj, 

 

ସ�ପr ଉପବନ ଘ� ନିକା�ନ 

ଋତୁ ହେb ପୁ�ଧନୁ 

ତବ ନାମtୁରି ପAାବିତ ଉଷG େଦହ 

ଲ�ା େଖାଳପାେର କୃ�ପx, 

 

ହbେର ହbକୁ ଛDି 

ଚxୁକି�ଡା अଭିଳାଷୀ 

ଉନG ` ଭ� ମର 9େj 

େଲାଟିପେଡ ମଦିରାxୀ, 

 

ସ �ସାରି ଭୁଜ 
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ଆେଶAଷି ମଉଜ 

ଏକାକାର ଚତୁ�ଦ 

ଭୁଲି ଆସନr  अପବାଦ, 

 

xତାh ସୁତନୁ 

ପରେଶ ପ�ମାଣ 

କାହ[ େକେଡ ଥିଲା ପ�ଭtନ..... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗୁ¦ପଡା, ଆ9ା (ଗଞାମ) 

େମା-୭୯୭୮୮୫୧୩୧୬ 
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ଝରଣା ଧରୁଆ 

ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରି ବଢ଼ିଆଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରି ବଢ଼ିଆଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରି ବଢ଼ିଆଓଡ଼ିଶା ଆମ ଭାରି ବଢ଼ିଆ    
ଓଡିଶା ଆମ ଭାରି ବଢିଆ 

ସବୁ ରଖିଗେଲ ବଡବଡିଆ 

ଓଡିଶାର ଭାଷା ଓଡିଆ 

ସମେb କୁହyି ବଢିଆ। 

 

ଓଡିଶାର େକେତ ବହୁ ପୁରାତନ 

େଦଖିବାକୁ ମିେଲ ମ ୂ̀ �କୀ �̀ମାନ 

ରାଜ� ଆମର ଭରା ମ ୂ̀ �ମy 

େକେବ େହବ ନାହ[ ହyସy। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଜଗନr ାଥ ଆମ ଆରାଧ� େଦବ 

ଓଡିଶାବାସୀ+ୁ ଦିଏ େସ ଭାବ 

କାହାରି କେରନି େସ अଭାବ 

ତା ପାଦତେଲ ସୁମରଣା କରିବ। 

 

ଗିରିବନ ନଦୀ ପ�କୃତି େଯାଜନା 

େକେତ େକେତ ଶିiକାରଖାନା 

अରଣ�ା ପୁ� ଉଦ�ାନମାନ 

ଏ ମାଟିେର େହାଇଛି ଉ¢ାବନ। 

 

ଚାରୁ ଚିତ� କଳା ଭରି ରହିଛି 

अପବୂ� କୀ �̀ମାନ ଗଢିେତାଳିଛି 

େକେତ ନୃତ�କଳା େଦଖିବାକୁ 

ମିଳିଛି 

ଓଡିଶୀ ନୃତ�େର ମନ ବଳିଛି। 
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ହିDୁ ଖ�ୀ�ିୟାନ 

େଜୖନ ମୁସଲମାନ 

ସେଭ ଏଠି ସମାନ 

ଏ ମାଟିମାର ସyାନ। 

 

ଓଡିଶା େମା େବଳାଭୂମି 

ଓଡିଶା େମା ପଣୂ�ଭୂମି 

ଓଡିଶା େମା େxତ� ଭୂମି 

ଓଡିଶା େମା ଜନG ଭୂମି।। 

 

ତୁେମ ପରିଚିତ ଉ�ଳ ନାମେର 

ମହାପୁରୁଷମାେନ େଦେଲ ଆଦେର 

ରଖିअଛ ଚିରଦିନ ଯଶ अମେର।। 

 
 

 

ଖୁ ିଆ, େକାକସରା 

     କଳାହାsି 
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ମtୁଲତା ସିଂ 

अେଲାଡ଼ାअେଲାଡ଼ାअେଲାଡ଼ାअେଲାଡ଼ା    
ଦୁଃଖୀ ମଣିଷକୁ କିଏ ବା େଲାେଡ଼ ଏଠି..  

େସ ବା କାହାର କି କାମେର ଆେସ...??  

अସୁମାରୀ ଦୁଃଖ ଭିତରୁ  

େଚନାଏ ସୁଖ େଖାଜୁ େଖାଜୁ..  

अେନକ अେଲାଡ଼ା ପଣେର ଭାରି  

ତା ପିଠିର ଗ¦ିଲି.. l  

େସ ଗ¦ିଲିେର ସାଇତା.. अେନକ  

ଛଳନା.. ପ�ତାରଣା.. ଦୁଃଖ ଆଉ ହତାଶାର  

ଧଳିୂମଳି ଚି଼ହr .. ଆଉ ଛାତିର ଦୀଘ�ଶ�ାସ l  

ଏହା ଛଡା ଆଉ ବା କି ପରିଚୟ ତାର..??  

େକେବଠୁ ତା ଠିକଣା ହଜିସlରିଛି..  

ତା अyର~ ଦୁଃଖର ଭଉଁରୀେର.. l  

ସମୁଦ� ର ଏକା ଏକା ନାବିକପରି  

େଖାଜି ବୁେଲ.. େଚନାଏ ବତୀଘରର ଆଲୁअ..  

ଦିେଶନା କୂଳ କି କିନାରା.. l  

अବଶ ମନ ବି େଖାଜୁଥାଏ..  
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ମମତାର କअଁଳ �ଶ�ଟିଏ..  

ଯିଏ ଶୁଣାଇବ ହଜିଯାଇଥିବା..  

େଧା..ବାୟା.. ଗୀତର ମିଠା ମିଠା ଧନୂ.. l  

ତା ଆଖିର ଆଖିଏ ଲୁହେର ବି  

अସୁମାରୀ ସ�ପr ମାନ+ର ଭିଡ଼.. l  

xତାh ମନଟିଏ ବି େକେତ ଯତr େର  

ସାଇେତ େସ ସ�ପrକୁ..ଗ¦ିଧନ କରି..  

ଦିେନ କାେଳ ତା ସ�ପr ସବୁ ସତ େହବ  

ସବୁ ସୁଖ େଦଇ ତା ପଣତ କାନିେର ବାjି େଦବ  

ମୁଠାଏ ସୁଖର ମହ ମହ ବାସrା... l  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ଭୁବେନଶ�ର  
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ପ�ଦୀପ କୁମାର ସିଂହ 

ମୁଁ କିଏମୁଁ କିଏମୁଁ କିଏମୁଁ କିଏ    
ଜାେଣନା େମା ପରିଚୟ ମଁୁ କିଏ, 

ତଥାପି ମଁୁ अbିତ�  େମା େଖାଜୁଥାଏ।। 

େଖାଜି େଖାଜି ଗଲିଣ ଥକି, 

ମଁୁ କିଏ କିଏ କହିବ କି?।। 

ଲାଗୁଛି ପରିଶ�ମ େମା अଯଥା, 

େଖାଜିବାଟା अେଟ େବାେଧ େମାର ବୃଥା।। 

କୁଆେଡ େଖାଜିବି େକାମିତି େଖାଜିବି ପାରୁନି ଜାଣି, 

େଖାଜିବା ନିଶା େମାେତ ନଉଛି ଟାଣି।। 

ସଂସାର ସାରା ମଁୁ େଖାଜୁଛି, 

କିଏ େଦଖିଛ କି େବାଲି ଭାବୁଛି।। 

ପ�ଶrଟିଏ अଛି େମାର କୁହ େହ ଈଶ�ର, 

େଖାଜି େଦଇପାରିେବ କି ପରିଚୟ େମାର।। 

 
 

 

ଦି�ତୀୟ ବଷ� ଗୁରୁଛାତ�  

ପ�ାଥମିକ ଶିxକ ଶିxା ପ�ତି-ାନ, ଧମ�ଗଡ (କଳାହାsି) 
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ଫାଲ୍ ଗୁନି ସାହୁ 

େହ କୃ� ଆସ अବତରିେହ କୃ� ଆସ अବତରିେହ କୃ� ଆସ अବତରିେହ କୃ� ଆସ अବତରି    
େହ କୃ�! 
ପୁଣି ଥେର ଆସ अବତରି  
ତୁ� अେପxାେର ମ �̀�ପୁରୀ 
ଆଉ ଥେର କରିବ ନାଶ 
ପ�ବୃ`ି ରୂପୀ େକେତ ରାxସ 
 
 େହ କୃ�! 
ଆଜି କଂସମୟ େହାଇଛି ଧରା 
ବଢି ଯାଇଛି ପାପର ଭାରା 
ଦୁନିଆ ଆଜି େପ�ମ ଶନୂ� 
ଶିxିତ ଜୀବ େହାଇଛି ବନ� 
 
େହ କୃ�! 
ମଳିନ ପଡ଼ିଚି େଗାପୀର େପ�ମ 
ହଜି ଯାଇଛି ରାଧାର ନାମ 
ପ�ତିଟି ହୃେଦ େଦ�ଷ ଆଉ ଘୃଣା 
ମିଛ େପ�ମ ଆଉ ପ�ତାରଣା 
 

 
 
 
 
 
େହ କୃ�! 
ପ�ତିxେଣ ଚାେଲ ଏଠି ମହାଭାରତ 
ହଜି ଯାଇଛି ତୁମ ଧମ�ର ଇ~ିତ 
अନଥ� େହାଇଛି ଗୀତା �ାନ 
ଧମ�ଯୁେ| ପରାଜିତ अଜ�ୁ ନ 
 
େହ କୃ� ! 
ନିअ ତୁେମ ଏକାଦଶ अବତାର 
ସ`ା ରୂେପ ପ�ତିଟି ମନର 
ଦୂର େହଉ ଘୃଣା अହଂକାର 
େପ�ମେର ଭରିଯାଉ ସଂସାର।। 

ନୂଆପଡା, ଓଡ଼ିଶା 
୯୫୫୬୫୭୯୬୧୭ 
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ମଧୁସିGତା ନାୟକ 

ଚାେହଁ କିଛିଚାେହଁ କିଛିଚାେହଁ କିଛିଚାେହଁ କିଛି    
େଲଖିବାକୁ ଚାେହଁ କିଛି 

ଭାଷା ପାଉନାହ[  

େକମିତି େଲଖିବି  

କଲମ ରହିଛି ଚାହ[ 

 

େଦଖିବାକୁ ଚାହୁ�ି  

େଦଖି ପାରୁନାହ[  

େକମିତି େଦଖିବି  

ତୁମରି ମୁହଁ' ତ  ନାହ[  

 

ହସିବାକୁ ଚାହୁଁଚି  

ହସି ପାରୁନାହ[  

େକମିତି  ହସିବି  

ମୁହଁେର ପାଉଁସ ମାଖି  

 

କାDି ବାକୁ ଚାହୁଁଚି 

କାDି ପାରୁନାହ[  

 

େକମିତି କାDିବି 

ଲୁହ ତ ଯାଇଚି ଶୁଖି  

 

ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଚି  

ଚାଲି ପାରୁନାହ[  

େକମିତି ଚାଲିବି 

ପାଦ ତ ଯାଇଚି ଥକି  

 

ରଖି ବାକୁ ଚାହୁଁଚି  

ଏସବୁ ଭାବନା  

େହେଲ  

େକମିତି ରଖିବି  

ମନ ବjା ପଡିଚି  

ତମରି ବୁକୁେର...   
ପୁେନ, ୪୧୨୩୦୮, ମହାରା��   

୯୯୬୦୯୯୬୪୦୩ 
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अେଲଖ େମେହର 

କମ�କମ�କମ�କମ�    
ରାଗ- ବ~ଳା ଶ�ୀ 

କମ�େଯାଗୀ ପାଇଁ       ସସାଗରା ମହୀ 

अଟଇ ଏକ ସମାନ, 

କମ� ବୀର  ଯିଏ      େସ�ଦେର ଗାଧାଏ 

ତୃ�କରି ତନୁ ମନ। 

ସରମା ଗୁ§ାେର       ବିନା ଶ�ମ କରି  

େଶାଇଗେଲ ନି�ିyେର, 

अଟବୀର ଜୀେବ        ଆହାର ନିମି` 

ପଶyି କି ତା ମୁଖେର ? 

କରମ ବିମୁେଖ      କୁxୀକୂପ ଶୁନ୍ଯ 

େଚତନା ପଡିବ େଲାଟି, 

ମିଛ ପ�େବାଧନା       ବିअଥ� ଭାବନା 

ଭୂ-ଲୁ¦ିତ େଗାଟି େଗାଟି। 

ଉu କମ� ବେଳ      ଭିକାରୀ ଲଭଇ 

अମାପ ଶhି ଭsାର, 
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ଆଳସ�କୁ ଧରି     ମହୀପାଳ େଭାେଗ 

ଦାରୁଣ  କଷଣ ଭାର। 

କମ�ର ଆୟ`       ଏ ସାରା ଜଗତ 

अସାଧ� ହୁଏ ସାଧନ, 

ଭୀରୁର ବିxେଣ      ଉu ନିu ଭାବ 

ହbକୁ କେର ବjନ    । 

ଉଠି ପଡି ଉଠି           ପାଦକୁ ପକାଇ 

ଚଳଇ ପ�ଥେମ ଶିଶୁ, 

अଭ�ାସ ବଳେର        अସାଧ� ସାଧନ 

କୁଷୁମ ଝେର ଆକାଶୁ। 

େଚାରୀ କେଲ ଭାଇ    ମହତକୁ ଭୟ 

କିବା କେଲ ବ�ଭିଚାର, 

ମୁs ଝାଲ ତୁେs     ମାରି କେଲ ଶ�ମ 

   ଶାyି ମିଳଇ अପାର। 

କାଲା अj ମୁକ     ମାନିଆଁ େହାଇେଲ 

କମ� ବଳେର अମର, 

अକମ�ା ଲଭଇ     ଆଜୀବନ ଦୁଃଖ 

େଲାତେକ କରି ସାଗର। 
େସାେହଲା ବରଗଡ, େମା- ୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯ 
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ବିଶ�ଜିତ୍ ନାଥ 

अଭିଶ� ଉ�ଳअଭିଶ� ଉ�ଳअଭିଶ� ଉ�ଳअଭିଶ� ଉ�ଳ    
ଏ ଉ�ଳ କଣ ଆଜି अଭିଶ�। ?? 

 ଶ�ମେର କA ାy କିମ�ା 

  ସ�ପrେର ସୁ� ନୁେହଁ, 

ସ�ାଥ�ର अj ପୁଟୁଳିେର 

 ମୁhି ସଂଗ�ାମ ପାଇଁ ସବୁ अନାସh 

ଚସା ଭାଇର ହଳ ଆଉ ଲ~ଳ 

 ମୁhା ଝରା ମାଟିେର 

  େମାତି ଆଉ ମାଣିକ� ଭରା ଖଣି 

ସବୁ ଆଜି ଜରାଗ�b 

 ଦୁନ�ୀତିର କରାଳ ଛାୟାେର 

ଋଣଗ�b ଚାଷୀ ଆଜି 

 ଆତG ହତ�ାକୁ ନିଏ ଆଦରି 

ଖଣି ମାଫିଆ+ ଖଣି  ଲୁଟ୍ 

 େଚାରିର ପ�ତିଦାନ ରାଜ ସିଂହାସନ 

ନିଯୁhି अଭାବୀ େମଧା ଶhି 

 ଲାଲଗଡର ସକି�ୟ ପ�ହରୀ ସାଜୁअଛି 

ପାଇକ ଗଡେର ଶୁଭୁନାହ[ ଆଉ 
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 ଦୁDୁଭିର ମାଦଳ ସ�ର୍ 

ଉଡୁ ନାହ[ ଆଉ ବିଜୟୀ େବୖଜୟy 

 େହେଲ ଚତୁ·�ଗ କେ  

  ନିଭ�ୟାର ଆକୁଳ ସ�େର, 

ପାଷାଣ ଭା9ଯ�� ଆଜି ଜୀ"� 

 ଭ~ େକାଣାକ�ର ମୁଖଶାଳା 

ଭ~ ହୃଦୟେର ଗାଉ अଛି ନୀତି 

 ଉ�ଳର अଭିଷ� ଗାଥା 

େକାଣାକ� ସ�ରେର b¸ ଖsଗିରୀ 

 ବାହୁନି  ବାହୁନି କାେD 

  ବାତ�ାର ପ�ଳୟେର 

अବାକ୍ ମେହାଦଧି କାଳର କରାଳେର 

 ସୁନାମି  ରୂେପ 

  ନଗଢ଼ା ଆ+ିଛି xୁ|ର ଚିତ�  

 ପିପିଲି େଲଖିଛି ଆଜି 

  ପୀଡ଼ିତାର ରhଭିଜା ଇତିହାସ 

ଆମ ପ�ାଚୀନ କୀ �̀ରାଜି 

 अସୀମ ଉଦ�ମର ଇତିହାସ 

 ଖାଲି ପୃ-ା ଆଉ ପୃ-ା 

  ଦଲିଲ୍ ର अyରାେଳ 
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ଆଜି ଉପହାସ କେର 

 ଏ ମାଟିର  ପ�ାଚୀନ अସିGତା କୁ ପଢି।।। 

 
ପତିତପାବନ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ସାଇ+ୁଲ୍, େକDୁଝର 

େଶଷ ବଷ� ସrାତକ େଶ�ଣୀ ଛାତ�  

େଯାଗାେଯାଗ _୯୪୩୭୫୯୪୩୫୯,,, 
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ଦୁଷGy େବେହରା 

ବଷ�ା ତୁେମ ଆସିଲବଷ�ା ତୁେମ ଆସିଲବଷ�ା ତୁେମ ଆସିଲବଷ�ା ତୁେମ ଆସିଲ    
अେପxା କରିଥିଲି ତୁମକୁ ବଷ�ା 

ଗ�ୀଷGେର ଜଳୁଥିଲା େଦହ ଶରୀର 

ବଷ�ା ତୁେମ ଆସିଲ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି 

ଶିତୁଆ ହାଉଲା ପବନକୁ େନଇ !!!  

 

ଗ�ୀଷGର ଆଗମନ େର େଦହ େମାର 

ସୁDର ରୁ ଛିନr  େହଉଥିଲା 

ତୁେମା େଠାପାେର େଦହ େମାର 

ସୁDର ରୁ େଯୗବନ ଧରିଲା !!! 

 

ସଁୁ ସଁୁ ଶ· ଝି ଝି ନାଦ େର େଦହ 

େମାର ନୂତ~େର ନାଚି ଉଠିଲା 

ତୁେମ ନଥିଲ ବଷ�ା େମାର କି େଦହ 

ମନ େଯୗବନ ସୁDର େହାଇଥାyା !!!  

 

ବଷ�ାେଠାପା ବରଷିେଲ ତୁମର ଫାଟି 

େଲ େହାଇଯାଏ େମାର ମନ ଦୁଃଖ 
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କଣ କହିବି ଏ ପ�କୃତି ର େଖଳ 

େଖଳି କDାଏ ଜୀବନ ଯାକ !!!  

 

ବଷ�ା ତୁମର ଆଗମନ େର 

େବ~ େଯ େବାବାyି 

ଜିଆ କଲିକତରା ଝି ିକା ଗଣ 

ଖୁସିେର ନାଚିଉଠyି ପଶୁପxୀ ଗଣ! 

 

କି କହିବି ଗାଈ େଯ ନାଚି ଉଠyି 

ତୁମ ଆଗମନର କୂେଳ 

ଗଁା ଗsା ଚଷା ପୁअ େଯ ହସିଉେଠ 

ତୁମ ଆଗମନକୁ େନଇ !!! 

 

ଚଷା ପୁअ କେର ବିଲେର ହଳ 

େଖଳିଯାଏ ଶସ� ଶ�ାମଳ 

ପ�କୃତି ହସିେଲ ହେସ ସାରା ସଂସାର 

ବଷ�ାତୁେମ ଆସିଲ ବଷ�ାତୁେମ ଆସି! 
 

ରାେସାଳ, ମୁsିଆପଷି, େଢ+ାନାଳ 
େମା ନଂ-୯୯୩୭୬୫୨୫୦୪ 
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ରାଧାେମାହନ ପୁଜାହାରୀ 

ପାଳ ଭୂତପାଳ ଭୂତପାଳ ଭୂତପାଳ ଭୂତ    
ନା ପ�ଚs ଗ�ୀଷGର अସହ� ତାତି 

ନା ହାଡ଼ଭ~ା ଶୀତର େସ ଶୀତୁଆ ରାତି 

ନା ବଜ�କାୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିର ଭୟ 

ନା ଝିପିଝିପି ବରଷାର ଆସନr  ପ�ଳୟ 

ଏ ସବୁର ପ�େକାେପ ତୁ େହାଇନୁ ବିଚଳ 

ବୀର ଦେପ� ଜଗିଥାଉ େହାଇ ତୁ ନି�ଳ । 

 

ଫସଲ ମଝିେର ସଦା ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଉ 

ଋତୁ ପରିବ �̀ନର ପୀଡ଼ା ସହିଥାଉ 

େକେତ ମtି ପଡ଼ି ବିେଲ େହାଇଥାଏ ତରୁ 

ବିଲ ଜଗି ଚାଷୀର ତୁ ଉପକାର କରୁ 

େତା ଭୟେର ପଶୁପxୀ ନ ଆସyି ଆଉ 

ଚଷା ପୁअ ମନେର ତୁ ଆଦର େଯ ପାଉ । 

 

ଚଷା ପୁअ ନଡ଼ା ବାjି ପେଶ େତା ଶରଣ 

ଛିsା ବେª ଢ଼ାେ+ େଦହ େଦଇ ଆବରଣ 
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ମୁେs େତାର ମାଟିହାsି େଶାଭା ପାଉଥାଏ 

ଚଷା ପୁअ ସବ�ଦା େତା ଗୁଣ ଗାଉଥାଏ 

ବଦଳୁଛି େକେତ ଋତୁ ବଦେଳ ବରଷ 

ବିଶ�ାସେର ଲଭୁଥାଉ अସରyି ଯଶ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଲbଲା, ଉଲୁsା (ସୁବ"�ପୁର) 

ଦୂରଭାଷ : ୮୯୧୭୪୧୬୮୫୨ 
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ସୁDରୀ ନାୟିକାସୁDରୀ ନାୟିକାସୁDରୀ ନାୟିକାସୁDରୀ ନାୟିକା    
ଶବଦ ଶବଦ ପୁରପୁର ଦିଆ ସୁମଧୁର ଭାେବ ଭରା 

ପ�ତିଟି ଧାଡିେର ସାତ ସୁର ଖୁDା ରାଗିଣୀ ମ�ୂ�ନା ଧାରା। 

ଝ+ରିତ ହୁଏ ପ�କୃତିର ନାଦ େକାଣ अନୁେକାେଣ ତାର 

କବିତା ନାୟିକା ପ�ାଣବy ହୁଏ େଦହେର ପୀୟୁଷ ଭାର।। 

 

ତା ହୃଦେୟ ଭରା ମଧୁର ରାଗିଣୀ ଶବଦର ଫୁଲକାରୀ 

ପଦେର ପଦେର ବିକଶୀତ ହୁଏ ଫୁଲର ସୁଗj ଧରି। 

ପାଠକ ମଧୁପ ଟାଣି ନିଏ ପରା ମଧୁର ସରାଗ ଶିରୀ 

େଲଖକ ତା' ହାେତ ମଧୁ ଢାଳି ଥାଏ ବାଛିବାଛି ରାଗ ଭରି।। 

 

ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ପାେଦ ସପତ ରାଗିଣୀ େମାହିନୀ ସୁର ର ତାନ 

କବିତା ସୁDରୀ ପଦ ଲାଳିତ� େର କିେଣ ସଭ[+ର ମନ। 

ଶ· ଗyାଘର ପେଦ ପେଦ ଗୁ£ା ମନର ନାୟିକା ସିଏ 

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କବି େଲଖନୀେର ସ�ଗ�ୀୟ ଭାବନା ଟି'ଏ।। 
 

୫୪, ଆୟ��ପଲA ୀ, କିଟଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬ 
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ପବିତ�  ଦାସ 

ଆଖିଆଖିଆଖିଆଖି    
େମା ପାଇଁ ତୁମ ଆଖି  
ସେତ କି କାନଭାସ 
େସଥିେର ମଁୁ ଆ+ିପାେର 
ଛବି ବଦମାସ୍ ।।୧।। 
ଆ+ି ପାେର େସ ଛବିେର 
ର~ର ମମତାଜ 
ତାଜା େହାଇ ଦିଶyା େସ, 
େପ�ମର ଓରମାସ ।।୨।। 
 
ପ�ଲମି�ତ ଭ� ¹ଲତା େସ 
ବଡ଼ ନିରୀମାଖି 
ଲାଜମିଶା ନୟନେର 
େଦଉअଛି ହସି ।।୩।। 
ଆଖିେର େସ ଆ+ି ଦିଏ 
େପ�ମର େତାରଣ 
କୁଳଲ¶ି ଯିବାକୁ  
ନ ହୁଏ େମା ମନ ।।୪।। 
 

 
 
 
ଆଖି ନୁେହଁ େସ ତ  
ସେରାବର ଜଳ 
ଇ�ା ହୁଏ େସ ଜଳେର 
କରyି ସrାହାନ ।।୫।। 
ଢଳ ଢଳ େସ ଦୁଇଟି 
ଦୁଇ େଗାଟି ହୀରା 
ଚମକyି ମୁhା ସମ 
ବଡ଼ अପେସାରା ।।୬।। 
 
ମିଶି ଗେଲ ଆଖି ଆଖି 
ଘଡ଼ିଏ ମୁହୂ �̀ 
ନ ରହyି ଛାଡି େକେବ 
अନ�ର ସାନିଧ� ।।୭।। 

େରେଭନ୍ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ,କଟକ 
େମା-୯୮୫୩୯୨୬୭୭୫ 
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ବାସyୀଲତା େଜନା 

ଭ~ା ଆଇନାଭ~ା ଆଇନାଭ~ା ଆଇନାଭ~ା ଆଇନା    
ଆଇନା େଦଖାଏ ନିଜ ପ�ତିଛବି  

      ଘେର ଘେର ଥାଏ ସିଏ  

ସଭି+ ଆଦର ନିତି ପାଉ ଥାଏ  

     ସିଏ େଯେବ ସୁg ଥାଏ     l୧l  

ଭ~ା ଆଇନାର ମହତ� ନ ଥାଏ  

      अଶୁଭେର ଗଣା ଯାଏ       

 ଆଇନା ଭା~ିେଲ ଖs ଖs ହୁଏ  

      ଛବି ଖs ଦିଶୁ ଥାଏ     l ୨l  

ଆଇନା କଦାପି ମିଛ କୁେହ ନାହ[  

      ସତ�ର େସ ପ�ତି ମ ୂ̀ �   

େତାର ସମାନେର ନିତି ସଜ ହୁଏ  

       େଦଖାଇ ନିଜର କୃତି      l୩l  

େଯେତ େବେଳ ତୁହି ଭା~ି ଯାଇ ଥାଉ  

     େମା ମନ ହୁअଇ ଦୁଃଖ  

ସମାଜକୁ ତୁତ ଆଇନା େଦଖାଉ  

      ନ େହଉ େକେବ ବିମୁଖ    l ୪l  
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ବିରହୀ ପ�ାଣେର ବ�ଥା ଭରି ଯାଏ  

     କହିତ କିଛି ପାେରନା  

ଭ~ା ଆଇନାର ଖs ସମ ପରି  

       ପି�ୟ େଦେଲ ପ�ତାରଣା     l ୫l  

ଭ~ା କାଚ ପରି ବୃ| ପିତା ମାତା  

       ହyସy େହାଇ ଥାyି  

अyିମ ସମେୟ ଜରା ଶ�େମ େନଇ  

       େକେତ ପୁତ�  ଛାଡୁ ଥାyି   l ୬l  

ନୟନରୁ अଶ�} ବେହ ଧାର େହାଇ  

     େସrହ ଶ�|ା ଟିେକ ପାଇଁ  

ଭ~ା ଆଇନକୁ କିଏବା କାହ[କି  

     ସାଇତିବ ନିଜ ପାଇଁ        l ୭l  

ନିଜ ପୁତ�  େଯେବ ବଇରୀ ସlଜଇ  

      କହିବି କାହାକୁ ଆଉ       

अତୀତର ସG �ତି ମେନ ପଡି ଯାଏ                       

      ମରଣ େମା େହାଇ ଯାଉ   l ୮l  

ପତି ପତr ୀ ମେଧ� ସ କ� ତୁଟିେଲ  

      ଭ~ା ଆଇନେର ଗଣା  

େକହିତ କାହାରି ଦୁଃଖ ନ ବୁଝyି  
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        ନିଜ ଜିଦ ବାଟ ବଣl     l ୯l 

ଭ~ା ମନ ଭ~ା ଆଇନା େଯପରି  

      େକେବ େଯାଡି ହୁଏ ନାହ[  

अପଦାଥ� େହାଇ ପଡି ରହିଥାଏ  

      ନୀରେବ େବଦନା ସହି   l ୧୦l  

ମନ େଖାଲି କଥା କହିବି ଭାବୁଛି  

      େସମିତି େକ େଲାକ ନାହ[  

अyର ଜଳୁଛି अଗିr ସମ ପରି  

      ଆଖିରୁ अଶ�} ଝରଇ        l ୧୧l  

ସ କ�ର େସତୁ ଭା~ି ଗଲା ପେର  

       ଭ~ା ଆଇନା ହୁअଇ  

ହୃଦୟ ଭା~ିେଲ ସ�ପr ଚୁନା ହୁଏ  

       ବୁ|ି ବାଟ ନ ଦିଶଇ       l ୧୨l  

 
 

 

 

 

 

ଗାjିନଗର, ନବର~ପୁର, େମା : ୮୬୫୮୬୫୫୯୭୯ 
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ପ�କାଶ କୁମାର ଚାD 

अଗିrअଗିrअଗିrअଗିr    
ମଶାଣିେର ପରା ଜଳିେଲ ତ ଜୁଇ 

େବଦିେର ଜଳିେଲ େହାମ 

ଧପୂେର ଲାଗିେଲ ଭhିର ସେଯାଂଗ 

ହୃଦେୟ ଜଳିେଲ େପ�ମ   । 

 

େକେବ ଜେଳ ସିଏ ଶୀତ ସକାଳେର 

ଜନେମ ଏkଡି ଶାେଳ 

ବତୀଘେର ପରା ଜଳୁଥିେଲ େଦଖି 

ନାବିକ େଫରଇ କୂେଳ 

ଭାରି ଭୟ+ର अେଦଖା अଗିr ଟି 

େଭାକ अେଟ ତାର ନାମ 

ମଶାଣିେର ପରା ଜଳିେଲ ତ ଜୁଇ 

େବଦିେର ଜଳିେଲ େହାମ   । 

 

େକେବ ଜଳି ପୁଣି ଚୁଲିର େକାଳେର 

ଜାଳକୁ ପାଉଁଶ କେର 
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ଠାକୁର+ ଆେଗ ଆଳତୀ ନାମେର 

ଦୁଃଖ ଚିyା ସବୁ ହେର 

ଜଳୁଛି ଜଳିବ ଜାଳୁଛି ଜାଳିବ 

ଜଳିଵାଟା ତାର ଧମ�  

ମଶାଣିେର ପରା ଜଳିେଲ ତ ଜୁଇ 

େବଦିେର ଜଳିେଲ େହାମ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଜୟପୁର ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀ 

େମା.୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮ 
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ଭା9ର ଚD�  ଖsା 

େସୗDଯ��ତାର ମାଧରୂୀେର ନାରୀେସୗDଯ��ତାର ମାଧରୂୀେର ନାରୀେସୗDଯ��ତାର ମାଧରୂୀେର ନାରୀେସୗDଯ��ତାର ମାଧରୂୀେର ନାରୀ    
ମନ ଆଉ ସୁDରତାର ଜଟିଳ ଗଣିତ 

ଚିତ� ପ)େର ନାରୀ ସେତକି ଚିତି� ତ 

ତୃଷା �̀ ପଥିକ ପରି େସଇ ମରୀଚିକା 

ରହିଗଲା ଚିରଦିନ େହାଇ ପ�େହଳିକା  ।୧। 

 

ଦୁଃଖ କ� ଯ�ଣା ସବୁ େଭାଗିବାର 

ପ�ତୀକ େସ ନିଃସ�ାଥ�ପରତାର 

କମନୀୟ ରୂପ ତା'ର େସୗDଯ�� ମାଧରୂୀ 

ହାସ�ମୟୀ େପ�ମମୟୀ ସବ�ଂସହା ନାରୀ    ।୨। 

 

ସିDୁର େଟାପାେର ଝଲେସ ଆଶାର କିରଣ 

ହାତ କଂକଣେର ଶୁେଭ ରୁଣୁଝୁଣୁ ତାନ 

ଆଖିର କଜେଳ ସଜାଇ ଭୃଲତା 

ନାଲି ନାଲି ଓଠ ପାଦେର अଳତା 

ଲାଜଭରା େସଇ ଚାହାଣି ସାଂଗେର 

କିଣିନିଏ ମନ ରୂପ ମାଧରୂୀେର 

ବ�ିଛି ଦୁନିଆ ତା ରୂପକୁ ଚାହ[ 
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ନାରୀ ବିନା ଏଠି ଜୀଇବାର ନାହ[ 

ହଂସିନୀର ଚାଲି େସ ମୃଗ ନୟନୀ 

ସପନ ନାୟିକା େସ ଚD�ବଦନୀ 

ଗଢିଛି ବିଧାତା କି ଫୁରୁସତେର 

अଜଣା ଶିiୀର ସxୂG  ନିହାଣେର 

କରି େକଶ ଗୁଛା କଳା ବାଦଲ 

ନରମ ପରେଶ କରିବ େଗହA    ।୩। 

 

ନାରୀ ପରା अେଟ ସୃ�ିର ଆଧାର 

ସାରଗଭ� ସିଏ ସବୁ ଉପମାର 

ସବୁରି ମଳୂେର अଛି େସଇ ନାରୀ 

अଣେଦଖା अବା େହବ େସ କିପରି 

ଜନନୀ ଭଗିନୀ େପ�ମିକା ବି ନାରୀ 

ଗୁ£ି େଦଇ ସତୂା ମାଳାଟିଏ ପରି 

gିତି ତା ପ�ାଣବିDୁ ଘର ପରିବାର 

ନଥାଏ ଯଦି େସ ଶୁେଭ ହାହାକାର 

େଦବତା ବି େସଠି କରyି ରମଣ 

ପାଇଥାଏ ନାରୀ େଯଉଁଠି ସzାନ    । ୪। 
େରାଡ ନଂ ୩, ଜଗନr ାଥ ନଗର 

ଭୂବେନଶ�ର (େମା) ୯୪୫୫୭୧୭୫୦୭  
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ସଂଯୁhା ମହାପାତ�  

ମିଠା ସପନମିଠା ସପନମିଠା ସପନମିଠା ସପନ    
ଦିନ ଦିପହେର अଧା ଆଖି ବୁଜି 

ମିଠା ମିଠା େକେତ ସପନ ବୁେଣ, 

ସପନେର େମାର ଆସି ପି�ୟତମ 

େକେତ ମିଠା କଥା 

କହି େଦଇଗେଲ କାେନ  । 

ଆଖି େଖାଲି େଯେବ େଦଖିଲି େଗାପେନ 

ଏଇ ଥିଲା ମିଛ ସପନ ଖାଲି 

ସପନେର େକେବ ଆସିେବ େବାଲି, 

ଆଖି େଖାଲି େକେତ ସପନ ବୁଣଇ 

ସପନ େମା କିବା େହାଇବ ସତ 

ଆସିବ କି ସେତ ମନର ମିତ । 

ସପନ ଭା~ିଲା ଭରମ ତୁଟିଲା 

ନିରିଜେନ ଏକା ବସିଛି, 

ମନ ଉଆସର ରାଜାପୁअ ତୁେମ 

ତୁମ କଥା ଆଜି ଭାବୁଛି । 

ଆଖି େଖାଲି େଯେବ ଚାହ[ଲି 
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ବଡ ଆଚମି�ତ ସତକୁ ସପନ 

ଭାବି ମେନ ମେନ ହସିଲି, 

ସପନ େମା ସେତ େହାଇଗଲା ସତ 

ସତକୁ ପରେତ ନଗଲି 

ଆଖି େଖାଲି େଯେବ େଶଜଧାେର େଦେଖ 

େମାର ମନ ମଣିଷକୁ େଦଖିଲି । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମାଫ�ତ- ବିନୟ ମହାପାତ� , ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ�ର  । 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     319 

ରାମଚD�  ପ�ଧାନ 

ସଲାମ୍ ସହିଦ୍ସଲାମ୍ ସହିଦ୍ସଲାମ୍ ସହିଦ୍ସଲାମ୍ ସହିଦ୍    
ଧନ� ଧନ� ତୁେମ  େହ ବୀର େସୖନିକ  

     ତୁମକୁ େକାଟି ସଲାମ୍ 

ତୁମ ବଳିଦାନ  ନିଃସ�ାଥ� େପ�ମକୁ  

   ଏ େଦଶ କେର ପ�ଣାମ୍ l 

ଆଖିକୁ ତୁମର ନିଦ ଆେସ ନାହ[  

    ମାତୃଭୂମି ରxା ପାଇଁ  

अହରହ ତୁେମ  ସୀମାେର ଲଢୁଛ  

    ପଛଘୁ�ା ଜମା ନାଇଁ l 

ଜୀବନର େଶଷ  ନିଶ�ାସ ପଯ��y  

    ସୀମାyେର ଥାअ ଜଗି  

ଖରା ବରଷାେର  ଶୀତ କାକରେର  

    େକେତ ଦୁଃଖକ� େଭାଗି l 

ଘର ପରିବାର  ବjୁ ପରିଜନ  

      ସମb+ୁ ଭୁଲି ଯାଇ  

େଦଶ ରxା ପାଇଁ  ସହିଦ େହଉଛ 

     ପ�ାଣକୁ ଆହୁତି େଦଇ l 
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ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି  ଏ ମାଟି ଗବ�ତ  

     ବୀରତ�ର ସG �ତି ଭାଳି  

ସଲାମ୍ ସହିଦ  େସAାଗାନ୍ ଶୁଭୁଛି  

     େଦଶେପ�ମ ବହିr  ଜଳି l 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଶିxକ, ସାyରାପଲA ୀ, ଗtାମ  

େମା:୯୮୬୧୬୩୮୭୩୬ 
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ଭାଗ�ବୀ ମାଝୀ 

େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
ପବନ ତୁଳୀେର   ଆ+ି େତାଳିଛ 

      ମାନସପ) ତୁମରି 

ପ�ତି �Dନେର   ହୃଦୟ େକାଠାେର 

     अyର ହୁଏ େମା ଝୁରି। 

 

ଫଗୁଣର ମିତ    ଶ�ାବଣ ସଂଗୀତ 

   େଗାଲାପ କଢିେଟ ତୁେମ 

ମନ ଆଇନର    ସ�ପr ରାଇେଜ 

    अେଢଇ अxର ନାେମ। 

 

ନାମେର ତୁମର    ହେସ ମଧୁଶାଳା 

       ତୃ� ହୁअଇ ପ�ାଣ 

ଚାହାଣୀର �େଶ�   ଆଖିର ହରେଷ 

       ନାହ[ କିଛି अଭିମାନ। 
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ମଳୟ ପବେନ     ବାସ ଆଗମେନ 

     ପରିୂଉେଠ େପ�ମରସ 

ପ�ତି ହୃଦୟେର     ଆତG ା ପ�ାଣେର 

     େଖଳିଯାଏ ମୃଦୁହସ। 

 

ତୁେମତ अତୀତ     ତୁେମ ଭବିଷ�ତ 

     ତୁେମତ େମା ବ �̀ମାନ 

ଶାଶ�ତ अଟଇ      େପ�ମ-ପ�ଣୟ 

     କରିବିନି େକେବ ଆନ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ବ� ାହG ଣ େଛsିଆ,ଧମ�ଗଡ଼ 

କଳାହାsି। 
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 େରାହିତ୍ ପ)ନାୟକ 

ସଂସାରସଂସାରସଂସାରସଂସାର    
ଆଜ େଦଖିଲିେର ମଣିଷର ପ�କୃତ ସG }ତି  

ସୁଖେର େକେତ ମଉଜ କରି େସ େଦହ କରିଛି ପ�bୁତି! 

େରାଗ େବାଲି ଶତ� } ଆସି େଦଲା େଯ ପାହାର ଛାଡିଲା ତା ବୃ`ି  

େକେତେବେଳ କଲ ବଳ େକେତ ହଇରାଣ ଭା~ିଲା ତା କୃତି ! 

େଦଖୁ େଦଖୁ ତାର ରାଗ अହଂକାର ସରିଲା ସବୁ ପ�କୃତ 

କ� ବିbାରେର ରହୁଛି ମଣିଷ େଖାଜୁଛି ସୁଖର ଆଦର! 

େରାଗବ�ାଧି େଘନି ସାହାରା େଖାଜୁଛି କରୁଛି ଟ+ାର ବ�ାପାର  

ସମାଜକୁ େଘନି ଉu ପଦ ପାଇଁ ନିତି କରୁଛି େଲାକ+ୁ ପର! 

ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ନେଦଇ ସzାନ କରୁଛି ଧଡ ପକର  

ସଂସାର ଭିତେର ଘର अଛି अହଂକାରର ଛପର! 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     324 

ଲିଟନ୍ କୁମାର େବେହରା 

େକେତ ଭଲପାଏେକେତ ଭଲପାଏେକେତ ଭଲପାଏେକେତ ଭଲପାଏ    
ମୁh ଆକାଶ अଗଣାେର 

ତାରାମାନ ଦିଶyି ଚିକିମିକି 

େହେଲ ଜହr  ଛେପ କଳାେମଘି ବାଦଲେର 

େପ�ମର ସଜ େଗାଲାପ େଯ 

େମାଉଳି ଯାଇଛି  େମା ମନ ବଗିଚାେର , 

ଆଛା ତୁମ କଥା ଏେତ କାହ[କି ଭାବୁଛି 

ପ�ଶr ଆେସ ତୁେମ େମାର କିଏ 

ମୁ ବି ଜାଣିନି , ଜାଣିଛି ଏ ଚାD 

ମଁୁ ତୁମକୁ େକେତ ଭଲପାଏ ............ !୧! 

ବିରହ େବଦନାେର େକେବ ତେମ 

ଟିେକ ଭାବାyର େହଇ ହଜyକି 

ତୁମ ସେjଇ ଆଖିେର େମା ନିରାସ 

ହୃଦୟର ମିଠା अଭିମାନକୁ ବୁଝyକି, 

ଛାଡ, େକମିତିବା ବୁଝିପାରିବ ତେମ 

େମା ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ମନର େକାହ , 

ତୁମ ହୃଦୟ ପରା ହୃଦୟ ନୁହଁ 
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ତଥାପି ଆଜି େମା ଭାବନା େଖାେଜ 

େସ ନିଝ�ର କୂଳେର ଗଛଲତା ପାେଶ 

ଆଖି ମିଶା ମିଶି ମୁରୁକି ହସ ଟିକିଏ 

େକହି ଜାଣୁ କି ନଜାଣୁ େସଇ ଝରଣା ଜାଣିଛି 

ମଁୁ ତୁମକୁ େକେତ ଭଲପାଏ  ....................!୨! 

ବଣ ଖମଣ କିଛି ମୁ ମାେନନା 

କ ାର ରାbାେର ମଧ� ଚାଲିବାକୁ ପ�bୁତ 

ତୁମ ହାତର ସାହାରା ଥିେଲ ପାେଶ , 

କିk, 

ଝୁ ି ପେଡ ପାଦ ଆଜି 

ଥକି ଯାଏ ମଁୁ ଡାେକ ବାଟ ଚାଲୁଚାଲୁ 

ତୁମ अନୁପgିତି अନୁଭବ ହୁଏ 

େକହି ଜାଣୁକି ନ ଜାଣୁ ,ଚଲାପଥ ତ ଜାଣିଛି 

ମଁୁ  ତୁମକୁ େକେତ ଭଲପାଏ .....................!୩! 
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ଶିଶିର କୁମାର ସାମଲ୍ 

ସ କ�ସ କ�ସ କ�ସ କ�............    
ସ କ� ର ମୁଲ� େସ କାହୁଁ ବୁଝିବ 

                       ପାଇନାହ[ ଯିଏ ଭଲ , 

ନିଜ ସ�ାଥ� ପେଛ ସଭିଏଁ ଚାଲyି 

                        ଜଗେତ େବାଲାଇ ଭଲ ।। 

ହୃଦୟର ଭାଷା ବୁେଝନାହ[ େକହି 

                        େସୖDଯ��େର  େହାଇ अj , 

କାମନା ର ନିଆଁ କେର अମାନିଆ 

                       େଯୖବନକୁ କେର ମୁ² ।। 

ଧନ େଯାଉବନ େମାହିନିଏ ମନ 

                         ମାନବତା ଯାଏ ମରି , 

xଣିକ ସୁଖକୁ ଆଲି~ନ କରି 

                         ବାjyି ସ କ� େଡ଼ାରି ।। 

ନିସ�ାଥ� େର ଯିଏ ଗଢୁଥାଏ େପ�ମ 

                         ବିଶ�ାସ ର େସତୁ ବାjି , 

ସିଏ ହ[ ବୁଝିଛି ସ କ�ର ମଲୂ� 

                         ଭରସାେର ହୁଏ ବାjି ।। 
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ଦୁଇ ଦିନିଆ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ 

                          କର କାହ[ अପÞୟ , 

ସ କ� ର ମୁଲ� ବୁଝିଯାअ ବjୁ  

                    େପ�ମର େହାଇବ ଜୟ ।। 

ସ କ�ର ମାେନ ଶାରିରୀକ ନୁେହଁ 

                          ଦୁଇ ମନର ମିଳନ , 

ସ କ�ର େଡ଼ାରୀ େର ବାjି େହାଇଗେଲ 

                            ଜିତିବା ସବୁରି ମନ ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

କ ିପୁର, ଯାଜପୁର 

େଫାନ୍ - ୭୮୯୪୦୬୦୬୬୬ 

ଇ-େମଲ୍ - sisirkumarsamal@gmail.com 
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अଭୟ କୁs 

କୃଷକ ଆମ ବjୁକୃଷକ ଆମ ବjୁକୃଷକ ଆମ ବjୁକୃଷକ ଆମ ବjୁ    
େସ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିେର ଯାଏ ମିଶି 

ମାଟିକୁ ସିଏ ଚDନ ଭାବି 

େxତେର ଯାଏ ମ�ି   । 

ହଳ ଲ~ଳ କା+ େକାଦାଳ  

ଏସବୁ ତାର ସାଥି, 

ନ ଡେର ବଷ�ା ଶୀତ କାକର 

ଡେରନା େକେବ ତାତି   । 

 

ବନ�ା ବାତ�ା ମରୁଡି ମେଧ� 

କଷୁଥାଏ େସ ଜୀବନ अ+ 

େପଶାେର ନିଶାେର ବୃ`ିେର ସଦା 

େସ େବାଲାଏ ମଁୁ କୃଷକ । 

 

ନିଜ ରକତ ପାଣି କରି େସ 

େxତେର ଖଟୁଥାଏ, 

ନିଜ ଝାଳକୁ ତୁsେର ମାରି 
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ସଦା େସ ହସୁଥାଏ  । 

 

ଛିsା େଧାତିେଟ ଛିsା ଗାମୁଛା 

ବjୁ ତାହାର ସାେଜ, 

ଗାମୁଛାକୁ େସ ମୁsେର ଭିଡି 

େxତ କାମେର ମେ�  । 

 

ନିେଜ କାେD େସ अନ� ଦୁଃଖେର 

अନ�କୁ ଦିଏ ହସ, 

ମାଟିର ବx ଚିରି ଫଳାଏ ସିଏ 

ନାନାଦି ନାନା ଶସ�  । 

 

ଧନ ତାହାର ନ ଥାଏ େହେଲ 

ମନ ତାହାର ବଡ, 

ଦୁନିଆକୁ େସ େଯାଗାଇ ଖାଦ� 

ଦୁନିଆଁେର େସ ବଡ  । 

 

अଭାବ ତାର ସମସ�ା େହେଲ 

େଖାେଲନା େକେବ ତୁs, 
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ଶ�ମ କରି େସ ଜୀବନ ଦିଏ 

ସାଜି େସ େମରୁଦs  । 

 

େସ अ"�ଦାତା େସ ଜୀବନଦାତା 

େସ ପରା ଆମ ବjୁ, 

ଦିअେର ତାକୁ ସାହସ ଶhି 

अପାର େସrହର ସିjୁ  । 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ସହକାରୀ ଶିxକ 

ମହିଷାପାଟ ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

ସଦର  େଢ+ାନାଳ 

େମା:୯୫୫୬୯୮୯୭୨୩ 
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ଡଃ ତନG ୟ କବି 

ପାଇଥିଲିପାଇଥିଲିପାଇଥିଲିପାଇଥିଲି    
ବାଟେର ବୁଲୁବୁଲୁ ପାଇଥିଲି ତାକୁ, 

ହଜାଇଥିଲି ତାକୁ ମଁୁ, ଚାବିରି~୍ ଭିତେର 

ତଥାପି କାହ[କି େକଜାଣି ତା'ର ପ�େଶrା`ର 

େଖାଜିବୁେଲ ସt ସକାେଳ.......... 

କିk ଜାେଣନା େମାର अନାଗତ େକଉଁଠି, 

ଭବିଷ�ତ େକଉଁଠି.......? 

ବସା ବାjିଛି ମହୁମାଛି..... 

ଡାକୁଛି..... େର! କବି ବାବୁ..... 

େତାର ଦିନ ସମୟ େଶଷ େହାଇଲାଣି........ 

ଗଛରୁ ପତ�  ପଡିଲା ପରି 

ତୁମକୁ େଦଖୁଥିଲି, 

ନିଜ ଦପ�ଣେର........ 

େକେତ ଆଘାତ ପାଇଲି......!! 

ତା'ର କiନା କିଏ କ'ଣ କରିପାେର....?? 

ତୁେମ େମାର ପ�ଶrର 

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଉ`ର େଦବ 
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ମାଦଳା ପାtି ପରି...... 

ହଜାଇେଦବି ତୁମ ଓଠରୁ 

ଲିପ�ିକ ଦିଆ ହସ, 

ଝରାଇ େଦବି ତୁମକୁ ମଁୁ 

ପAାବିନୀ ଗ~ାର ଧାରା ପରି..... 

ପୁଣି ହଜିଯିବ ତୁେମ େସଇ ......... 

ଚୁଁ ଚୁଁ ଶ�େର........ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପ�ାଧ�ାପକ, ମହିମା ମହାବିଦ�ାଳୟ 

େଯାରDା, େଢ+ାନାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୯୫୮୩୭୪୨୩୫୩ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     333 

ସେରାଜ କୁମାର େଜନା 

ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନସ�ାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ    
ବୁହାଇ େଶାଣିତ େମା େଦଶର ସୁତ 

 େଦଇଛyି ସ�ାଧୀନତା , 

अଛି ଏହି ଭୂମି େକେତ େଯ ସଂଗ�ାମୀ 

 ରଚିଗେଲ ମହାନତା ।।୧।। 

अହିଂସାର ସହ େକେତ ଶହ ଶହ 

 ସଂଗ�ାମୀ େଦଇଣ େଯାଗ , 

ଯାହା+ର ପାଇଁ ଶାyି ନିଦ� ା େହାଇ 

 କରୁअେଛ ସୁଖ େଭାଗ ।।୨।। 

ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ େହାଇ ଏଠି ଏକ 

 କରି ପାଇକ ବିେଦ� ାହ , 

େଦଶର ଶତ� }କୁ କରିେଲ ପଛକୁ                                            

 ନିେଜ ସହି େକେତ େକାହ ।।୩।। 

େହାଇଣ ସ�ାଧୀନ ଲାେଗ ପରାଧିନ 

 ଜେଳ ପରାଧିନ ବତି , 

अନ�ାୟ କୁକମ� େକେତ େଯ ଦୁ�ମ� 

 ବଢୁअଛି ଏଠି ନିତି ।।୪।। 
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ଶୁଣ ଜନ ଗଣ ସଂଗ�ାମୀ ଜୀବନ 

 ନେହଉ ଏଠି ବିଲୀନ , 

अନ�ାୟର ପଥ କରିଣ ନିପାତ 

 ରଖିବା ତା+ ସzାନ ।।୫।। 

ତା+ ସG �ତି ପାଇଁ ସେବ� ଏକ େହାଇ 

 अଗ� ପDର ଦିନ , 

ପ�ତି ବରଷ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ 

 କରୁଛି େଦଶ ପାଳନ ।।୬।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ବାଲିଝରୀ,ନରସିଂହପୁର,କଟକ 

େମା -୯୩୪୮୭୮୩୭୯୧ 

ଜୟ ଶିବ ଶ�ୁ ,ଜୟ ମାଆ ଭ)ାରିକା 
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ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ 

ମାମାମାମା’ ’ ’ ’ ବରାଳୀବରାଳୀବରାଳୀବରାଳୀ    
ତବ ପାଦ ଛୁଇଁ ସାଲୁ+ିର ଝର 

ଦୂର େଦେଶ ଯାଏ ବହି, 

କୁଳୁ କୁଳୁ ନାେଦ ଝ+ୃତ ଶବେଦ 

ତବ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ........ମା' ବରାଳୀ... 

ତୁ�ରି କରୁଣା େନଇ।। ୧।। 

 

ଗ�ୀରାଟି େତାର अତି ମେନାହର 

େସଇଠି ତୁେମ ପଜିୂତ, 

ତୁେମ ଦୟାମୟୀ ତୁେମ କୃପାମୟୀ 

ତୁେମ ତ' ସଦା ବDିତ..........ମା' ବରାଳୀ... 

ତୁ�ରି କରୁଣା ପାଇଁ।। ୨।। 

 

ଦୁଃଖ ହରି ସୁଖ ବରଷା କରୁଛ 

ଆେହ ଜଗତ ଜନନୀ, 

ମନର କiନା ପ"ୂ� କର େବାଲି 

ତବ ଗୁଣ ଗାଥା ଶୁଣି..........ମା' ବରାଳୀ... 
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ଆସିଥାyି ଭh ଧାଇଁ।। ୩।। 

 

ତୁେ� ସବୁ ଇଛା ପରୂଣ କରୁଛ 

ମ~ଳ ପ�ଦାନ କରି, 

ଆଖି अଶ�}ଢାଳି ଡାକି େଦେଲ େକହି 

ତବ ନାମ ହୃେଦ ସG ରି..........ମା' ବରାଳୀ... 

ତବ ପାଦ ପେଦG  ଚାହ[।। ୪।। 

 

ଭେଣ ଭାଗିରଥୀ େଘନ େମା ବିନତି 

ଦୟା ଥାଉ ନିରନ�ତର, 

अଧମ ଜପୁଛି ତୁମରି ନାମକୁ 

ଦୁଃଖୀ+ୁ ଉଧାର କର........ମା' ବରାଳୀ... 

କୃପା ଟିେକ ଢାଳି େଦଇ।। ୫।। 

 
 

 

ଗ�ାମ:- ଦଳପଡା,ଡା.ଘ.:- ଦଳପଡା, 

ଭାୟା:- ଖଜୁରୀପଡା, ଜିଲA ା:- କjମାଳ, 

ପିନ୍:- ୭୬୨୦୧୨, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ:- ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ 
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ସମ�ଜିତ ପାତ�  

ଜୟ ଶ�ୀଗେଣଶଜୟ ଶ�ୀଗେଣଶଜୟ ଶ�ୀଗେଣଶଜୟ ଶ�ୀଗେଣଶ    
ଜୟ ଜୟ ଶ�ୀଗେଣଶ େହ ତୁେମ ଦୟାର अବତାର, 

अେବାଧ ଶିଶୁ ମଁୁ େଯ ଜାେଣନା ମହିମା ତୁମର 

ଭାଦ�  ଶୁକ�  ପx ଚତୁଥ�ୀ ତୁମ ଆବାହନ େଯ ହୁअଇ, 

 ପ�ଭୁ ତୁମ ବିନୁ ଏ ଜଗତ अjକାର ଦିଶଇ l           

ସତ� ଶାyି ଦୟା ,ାରା ଏ ବିଶ�ର କର େସ ପାଳନ, 

ତୁମ ନାମ ଜପି େମାର ଦିନ ଜୀବନ l 

ପାବ�ତୀ ତନୟ ତୁେମ अେଟ �ାନର ସାଗର, 

ଚରଣ ଯୁଗେଳ ଶରଣ ଗଲି ପ�ଭୁ େଘନ େମା ପ�ଣାମର ଭାର l  
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େସୗମ�ରtନ ପାଲ 

ଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁଗୁରୁ    
ଲିଭିଯାଇଥିବା ଦୀପଶିଖାଟିଏ ହାତେର େମା ଜଳିଗଲା 
ଭବିଷ�ତର େସ अjାର ଭିତରୁ ବ �̀ମାନ ଦିଶିଗଲା 
ଭୟେର େମାହର ଛାତିର ଭିତେର �Dନ େଯ ବଢ଼ିଥଲା 
ଆଶିଷର ହାତ ଆଶ�ାସନା ଛାତ ବିଶ�ାସ େଯ ଭରିେଦଲା  ।। 
 
ଥର ଥର ପାଦ ସାହାରା େଖାଜିଲା ଚାଲିବାକୁ ବାଟ ଏକା 
ଶିଖିବାକୁ ଥିଲା ଜୀବନ ବଜାେର ଭାବନାର କିଣାବିକା 
ଲୁହକୁ ଆେଡ଼ଇ ଶିxାର ବେଢ଼ଇ ଗଢ଼ିେଦେଲ ଏଇମିତି 
େଦଖ ଶିଷ�ଗଣ େଯାଗ�ତାର ବେଳ अରଜିେଲ େଯ ସ `ି  ।। 
 
ଆଚାର ବିଚାର ମଲୂ�େବାଧ ବେଳ ଖୁସିର ସjାନ ମିେଳ 
ଉu ଭାବନା ହ[ ନୀତି ଆଦଶ�େର ଐଶ�ରୀକ ସ`ା ପାେଳ 
ସମପ�ଣ ଭାବ ରଖିଥାअ ମେନ ଫିଟିବ अଡୁଆ ସତୂା 
ଶାମୁକା ଭିତରୁ ଚମକ ସାଥିେର ଚହଟିବ େଯ ମୁକୁତା  ।। 
ଗୁରୁ ଚିyାଧାରା ଗୁରୁ ଶିଷ ଧାରା ଗୁରୁ ହ[ ଆମ ସାହାରା 
ଗୁରୁ ଉପେଦଶ କେଲ अବେହଳା ଜୀବନ ହ[ ଦିଗହରା  ।। 

ଗ�ାମ/େପା: - ବଡ଼େଶାଳ, ଥାନା - ଝାରେପାଖରିଆ, ଜିଲA ା - ମୟରୂଭt 
ପିନ - ୭୫୭୦୮୬, ଓଡ଼ିଶା, େମା- ୯୯୩୭୮୮୯୮୩୩ 
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ଯଚିD�  ସ�ାଇଁ 

ସj�ାେର େମା ଗ�ାମସj�ାେର େମା ଗ�ାମସj�ାେର େମା ଗ�ାମସj�ାେର େମା ଗ�ାମ    
ପ�ିମ ଆକାେଶ ସଯୂ�� ରତ ରତ 

େଗାଧଳିୂର ଉପgିତ, 

ବିହ~ େଫରିେଲ ନିଜ ବସା େଖାଜି 

ଦିବସର େହଲା अy !!(୧) 

 

କୃଷକ େଫରିେଲ କୃଷି କାମ କରି 

ସj�ା େହଲା ଉପgିତ, 

ଭାଗବତ ଟୁ~ୀ ଚ�ଳିତ େହଲା 

ଗାନ କେଲ ଭାଗବତ !!(୨) 

 

ଚଉରା ମଳୂେର ଶ ଧ�ନୀ େହଲା 

ପ�ଜ� ଳିତ େହଲା ଧପୂ, 

ଗ�ାମ େଦଉଳେର ଘ  ବାଜୁଥିଲା  

ସୁବାେସ ଆଳତି ଧପୂ !! (୩) 

 

 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     340 

ଗ�ାମ ପିଲା+ର ପ�ାଥ�ନାର ସ�ର 

ଆହା କି अେଟ ମଧୁର, 

ସଂସାର ଠୁ ଭଲ ଏଇ ଗଁା େମାର 

अେଟ ମଁୁ ବାସିDା ତାର !!(୪) 

 

ସj�ା ସମୟେର ଗ�ାମ ମହିଳା+ 

େପାଖରୀ ଘାଟେର େଭଟ, 

ସj�ା ସrାନ ସାରି କଳସ ଟି ଧରି 

ଆସିେଲ ରଜନୀ େଭଟ !!(୫) 

 

ପଲA ୀ ଜୀବନକୁ ସାରଦୀୟ ସj�ା  

ସେzାହିତ କେର େଦଖ, 

ଆକାଶ ମାଗ�େର ଲୁଚକାଳି େଖେଳ 

ଚD�  ବାଦଲର ମୁଖ !!(୬) 

 

େଜାସrା ମୟୀ ସj�ା ନବୀନ ଯୁବକ 

ମନକୁ ହରଣ କେର, 

ଶୁସୀଳ ଶୀତଳ ଚD�  ଆେଲାକେର  

କବିତା ଲିଖନ କେର !!(୭) 

 

ପୁତ�  କନ�ା େଯେତ ବାପା+ ନିକେଟ 

ଶିxା ଚu�ା କରୁଥାyି, 

ସମୟ ପାଇେଲ ମା ପାେଖ ଯାଇ 

େରାେଷଇକୁ େଦଖିଥାyି !!(୮) 

 

େଜେଜମା କାହାଣୀ େଜେଜବାପା େକାଳ 

ପିଲା+ ହୃଦୟ ମାଳ, 

ସରଗଠୁ ବଳି ଆନD ଲହରୀ 

ଏହି अେଟ ପଲA ୀ େକାଳ !!(୯) 

 

ଗରିବ କୁଟୀର ଚୁ~ି ଆେଲାକେର 

ଦିକି ଦିକି କରି ଦିେଶ, 

କାଳ ଭରା ଏହି ରଜନୀ ଟି ଆସି 

େମାଗ�ାମ ସj�ାକୁ ଗ�ାେସ !!(୧୦) 
 

ସା-: େଗାଡିଶ�ଳ, େପା� -: ଜାମୁଡିହା 

ଜିଲA ା-: ବାେଲଶ�ର (୭୫୬୦୪୧) 

ଦୁରଭାଷ -: ୭୬୮୨୮୬୪୪୫୧/୯୪୩୭୭୭୫୨୩୯ 
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କମଳ େଲାଚନ ମଲିA କ 

ଶିxକଶିxକଶିxକଶିxକ    
ସହିପାେର ସିଏ ସବୁତକ ଦୁଃଖ 

ପଥ େଯେତ କ� ଥିେଲ କେର ସz}ଖ 

ବିଦ�ା ପାଇଁ ସାେଜ ସଦା ଭିxୁକ 

ସଦା ପ�େଚ�ାେର ଗଢ଼ିବାକୁ ଏ ଭୂେଲାକ  ।। 

 

େଦଖିପାେରନାହ[ ଛାତ� ର ଦୁଃଖ 

ରହିପାେରନାହ[ ନେଦଖିେଲ ପୁbକ ମୁଖ 

�ାନ ଆହରଣ କରିବା ତା'ରି େଭାକ 

ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ସାେଜ ଜେଣ ସୁଚିyକ  ।। 

 

ଛାତ� ସମାଜ ପାଇଁ ନିେଜ ଜଳି ଜଳାଏ ଆେଲାକ 

ବିଦ�ାକୁ କେର ସଦା ନିଜ ବାହକ 

ନୀତିଶିxାକୁ କେର ଜୀବେନ ପ�େୟାଗ 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ+ ଖୁସି ତା' ଜୀବନ ସyକ  ।। 
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ସମାଜପାଇଁ େପ�ରଣାର ସାେଜ ଶୀଷ�କ 

ପିଲା+ ଉ`ମ ଭବିଷ�େର अବଦାନ ପ�ମୁଖ 

ସବୁ ସୁେଯାଗକୁ ପରିଣତ କେର ସୁବ"� ସୁେଯାଗ 

େତଣୁ ଦୁନିଆଁ ତା'କୁ କେହ 

େସ ଜେଣ ଶିxକ  ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଗ�ାମ - ତାଳପଦା, େପା:- ,ାରିକା 

ଜିଲA ା - ବାେଲଶ�ର 

ପିନ୍ - ୭୫୬୦୪୪ 

ଦୂରଭାଷ - ୬୩୭୦୦୯୧୫୧୯ 
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ଗୁ�ଶ�ର ଚାD 

ଝରାେଶଫାଳୀ ମଁୁଝରାେଶଫାଳୀ ମଁୁଝରାେଶଫାଳୀ ମଁୁଝରାେଶଫାଳୀ ମଁୁ    
ଜରା େଶଫାଳୀ ମଁୁ 

           ଆେହ ଦୟାମୟ  !  

େମାେତ େକ କରିବ େସrହ।  

ଜଗତର ପିତା  

           େବାଲି ସିନା ତୁେମ 

ବୁଝି ପାର େମାର େକାହ  ୦ 

େକେତ ଫୁଲ ଫୁେଟ 

         ନିତି ଉପବେନ।  

ସବୁ କି ଲାଗଇ 

        ଦିअଁ+ ଚରେଣ।  

ଜୀବେନ ଯା' ସଉ- 

        ଭାଗ� ସିନା ଥିବ 

(ତୁେମ) େପାଛିବ ନୟନୁ ଲୁହ। ୧।  

ସବୁରି ମଥାେର  

         ଶ�ୀ କର ପରଶି।  

ଢ଼ାଳି ଦିअ ପ�ଭୁ  !  
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         କରୁଣା କଳସୀ  ।  

ସଢ଼ୁ ଥାଏ ପେଛ 

          ନିତି ମଁୁ ନରେକ   

   ସଭି+ୁ ଆଶିଷ ଦିअ   । ୨।  

କରୁ କି ନକରୁ 

          େମାେତ େକ ଆଦର।  

ମେନ େଖଦ ନାହ[ 

           େହ ଜଗଦୀଶ�ର  !  

ଖାଲି ଏକା ତୁେମ 

    ଶ�ୀ ଭୁଜ ପ�ସାରି 

ଏ अଧେମ େତାଳି ନିअ  । ୩ ।  

 
 

 

 

 

 

 

ସମାସିଂହା, ଝାରସୁଗୁଡା।  

େମା. ନଂ. ୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪. 
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ରମାକାy େସଠ 

ଭିନr  ଏକ େଗାବିDଚD�ଭିନr  ଏକ େଗାବିDଚD�ଭିନr  ଏକ େଗାବିDଚD�ଭିନr  ଏକ େଗାବିDଚD�     
କାଲିକି ପରିୂବ ଏେକାଇଶ ବଷ� 

ସଜା େହଲାଣି ଲାଉଥାଳ,ଚିତାଚDନ 

ଆଉ େଗରୁଆବª, 

ବାହାେର ଶୁଭିଲାଣି େକDରାସ�ର,ତୀରର ଝ+ାର 

ରୁହଟିେକ ଶୁଣିନିଏ! 

अେନଶ�ତ ରାଣୀର େମାହମାୟା ତ�ାଗକରି 

େଗାବିD ପରା ସାଜିବ େଯାଗୀ । 

ଭୁଲିଯିବ ରତr ସିଂହାସନ 

ଭୁଲିଯିବ ମୁhାେଦବୀ+ ମାୟାମମତା 

ଭୁଲିଯିବ େସଥିଲା ଏକ ରାଜ�ର ରଜାେବାଲି 

ଆଉ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ ଚିhାର କରୁଥିବା 

ପ�ଜାମାନ+ର କରୁଣଧ�ନି, 

ରାଣୀ େରାଧମା+ ପ�ୀତିପରଶଠାରୁ େସବହୁ ଦୂରେର 

େସ ଆଜି କାଶିGରୀର ଡାଲହ�ଦପରି, 

ପୁଣି अଭିଶ� ଡିମିରି ଫୁଲେଟ, 

ଯିଏ अଦୃଶ� େହାଇଯାଇଛି କିଛିxଣ ପାଇଁ 
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ଭଜୁକିନାରାମ ଶ�େର। 

ଖାଲି ପଡିଛି ରତr  ସିଂହାସନ 

ଭୁଲିଯାଇଛି ମାୟାମମତା 

େସ ଏେବ େକବଳ େଯାଗୀ ଆଉ େକବଳ େଯାଗୀ, 

ଆଉ ହାଡିପା+ େଯାଗମାଗ�ର 

େସଏକ ସି|ସାଧକ      । 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ସrାତେକା`ର ଷ- ବଷ� 

ସାମy ଚD�େଶଖର ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ ପୁରୀ, 

ପାରିେଦାବjା, ବାସୁେଦବପୁର, ପୁରୀ 

େମା: ୮୨୪୯୮୦୪୬୭୬  
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ସG �ତିରtନ ବାରିକ 

ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତିଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତିଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତିଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି    
ଆହା କି ସୁDର ଲାଗଇ ତାତି, 

ନୀତି ଭିତେର ମହାନୀତି, 

ଆସେର କରିବା ଗଁାେର ମbି; 

ଆମର ସ�ାଥ� ତୁମର ପ�ୀତି, 

ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।.........(୧) 

                   ଝୁଣି ଝୁଣି ଗରୀବ+ୁ ଠକyି, 

                   ଆମର ପି ୁଡ଼ି,ତା+ର ହାତୀ, 

                    ଆସେର ଗରୀବ ଶିଘିର ମାତି; 

                   ତା+ର ଗତି,ଆମର ଛାତି, 

                   ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।...........(୨) 

େପାଛିନିअyି,ଧରାଇ ନାତି, 

ଚି¡ଣ କହyି,ଆମକୁ ଫସାyି, 

ମୁରୁକି ହସyି,ଚତୁେର ନଚାyି; 

ନିअyି ନଡ଼ିଆ,ଧରାଇ ପାତି, 

ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।........(୩) 

                  େଗାଡ଼େର ନୁେହଁ,ମୁsେର ଚାଲyି, 

                   ଛକେର ବସି କରି କୂଟନୀତି, 
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                  ଆମର ସାହାେଯ�, କରyି ଗତି, 

                  ଆସyି ଧାଇଁ ରାତିକୁ ରାତି, 

                   ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।.........(୪) 

ସ�ାଥ� ପାଇଁ ମିଠା ଖୁଆyି, 

ଦୃଢ଼ ମଜବୁତ କରyି gିତି, 

ଗଳାକୁ ଚିପି,ରh େଶାଷyି; 

ନିବ�ାଚନ ପେୂବ� ଆମର ସାଥୀ, 

ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।..........(୫) 

                   ନିବ�ାଚନ ପେର ନ ଚିହr yି, 

                   ମଧୁର ବଚନ ପ�ବଳ अତି, 

                    ବିପେଦ ସମେୟ ପାେଖ ନଥାyି; 

                   ଆମର ଟ+ାେର ଆରାେମ େଶାyି, 

                   ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।........(୬) 

ମଟନ, ଚିେକନ,ମଦ ପିअyି, 

ଆକୁେଳ ଗରୀବ,ଉପର ଚାହାyି, 

ଯାହାବି େହଉ ଆମର ଗଲତି, 

ଇଏ ପରା ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି।...............(୭) 
ଗ�ାମ:-अନୁପଲା, େପା:-अେyଇ, ଗ�ା.ପ:-ସାମyରାପୁର, 

ବA କ୍:-ତିେ �̀ାଲ, ପିନ୍:-୭୫୪୧୬୨, ଜିଲA ା:-ଜଗତସିଂହପୁର 
େମା:-୬୩୭୦୮୦୬୧୮୭ 
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ପି ପୁରବୀ ମହାyି 

ଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇଚାଷୀଭାଇ    
" अନr  େସ େଯାଗାଏ ପରିଶ�ମ କେର 

େxତେର ଚାଷୀ ଭାଇ ସୁନା ଫଳାଏ । 

ଖରା ବରଷା କୁ ଖାତିର ନ କରି 

କୃଷକ ଭାଇ ଆମ ହଳ ଚଳାଏ । 

ମାଟି କୁ କଷ�ଣ କାjେର େକାଦାଳ 

ଚାରା ବୁଣି ଦିଏ ସଭି+ୁ ଆହାର । 

ନାହ[ େକଉଁ ରୂପ ନାହ[ େସ କଳନା 

ଦିନ ରାତି ତାର ଗୁଣ ଗାରିମା । 

ବରଷା ରାଣୀ ର ବୁDାଏ ପାଣି 

େxତ ତା ହସାଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ । 

କୃଷକ ମୁହଁ େର ଫୁଟାଏ ହସ 

ଆକାଶ େର େଦଖି କଳା ବଉଦ । 

ମଥାେର ପଗଡ଼ି ତାଳ ପତର 

କୃଷକ ଭାଇ ର କାେj େକାଦାଳ । 

କାଶିଆ କପିଳା ଦୁହ[+ୁ ଧରି 

ହଳ କରି ଜମି ଉବ�ର େହାଇ । 
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ସୁନା ର ଫସଲ अମଳ ପାଇଁ 

ମାସ କି ଋତୁ କୁ ଖାତିର ନାହ[ । 

କୃଷକ ଜୀବନ ନୁହଁଇ ସହଜ 

ମୁଠାଏ ଆହାର େଯାଗାଇ େସ ସଜ । 

ଟା~ରା ବିଲ କୁ ପରିଶ�ମ ବେଳ 

େxତ କୁ ହସାଇ ସୁନା ଫଳାଏ । 

ମରୁଡି େହଉ କି େହଉ େସ ବନ�ା 

ଧଯ�� ସହକାେର ନାହ[◌ଁ ଉପମା । 

କୃଷକ ଭାଇ େଯ େସ अନr ଦାତା 

ତା+ ଭରେସ ଏ ଜାତି ସହସା । 

अନନ� ତୁେମ ଆମ କୃଷକ ଭାଇ 

କରୁ ପ�ଣିପାତ ମଥା କୁ ନଇଁ । "" 

 
 

 

 

 

ନାମ - ପି . ପୁରବୀ ମହାyି 

ଠିକଣା - ବଣାଇଁଗଡ଼ 

ଜିଲA ା - ସୁDରଗଡ଼ 
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େହମy ନାଏକ 

ବାସର େଶଯବାସର େଶଯବାସର େଶଯବାସର େଶଯ    
ପଦାପ�ଣ ନବ ଜୀବନର 

ନୂତନ अଧ�ାୟ ର 

ହାଲ୍'କା ହାଲ୍'କା ବାସrା ସବୁ 

ସମିG ଳିତ ଏକାଠି 

ମହମହ ବାସrାେର । 

 

ନା ଉଇଁଥିବ ଜହr  ରାତି 

ନା ଜଳୁଥିବ ବିଜୁଳି ବତୀ 

ଦୀଘ� ଦିନ 

ପ�ତୀxା ର ମହାମିଳନ 

अjାରି େକାଠରୀ ଭିତେର 

ତୁମ ସହ ଏକା ଏକା 

ଚତୁଥ�ୀ ଘଡ଼ିର अମୃତ େବଳାେର । 

 

ଏକ ନୂଆଁରୂପ 

ନୂଆଁ େଚେହରା 
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ମଥାେର ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ 

ସି£ିେର ସିDୂର 

ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଶା ସେ~ 

ଭା~ିେଦବ ରାତି� ର ନିରବତା 

ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ସ�ର । 

 

ରାତି ପାହିଯିବ 

ମହକ େମ ିବ 

ବିେଛଇ େହଇ ପଡିଥିେବ 

େଯ, ଯାହା gାନେର 

ଉଦ�ାନରୁ ସଂଗୃହିତ ସୁବାସିତ ଫୁଲ 

ବାସି ବିଛଣାର ବାସର େଶଜେର  । 

 
 

 

 

 

 

କିରାବାହାଲ , ଜୁରିଆ , ପାଟଣାଗଡ଼ 

େମା : ୮୬୫୮୪୮୨୧୮ 
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ପରମାନD ରାଜହଂସ 

କୁରୁେxତ�କୁରୁେxତ�କୁରୁେxତ�କୁରୁେxତ�     
ସୁସ�ିତ େସୖନ� କୁରୁରଣା~େନ,  

ପାଟ ପରିଧାେନ ବିେଜ ରଥାସେନ । 

େଶାଭାବନ ଦୃଶ� ବୀରତ�  ବଦେନ,  

େଶାେଭ େନେତ�  ନୀଳ ନେଭ ତାରା େଯେହr  । 

ଧରମ अଧମ� େବନି ପାେଶ� ଉଭା,  

ଧାମେy ବିଶ�ର ବୀରଗଣ ପ�ଭା । 

େକବା ବିବାହିତ େକବା अେଟ ଯୁବା,  

ଯୁଗାy ସି|ାy ରଣର~ା ସଭା । 

ଶସ� ହbୀ अଶ� ଶତ ରଥ ସ�ା , 

ହବେନ ଆହୁତି ପାପୀ ରhମ�ା । 

େଭରୀତୁରୀ ବାେଦ� ଉେଡ ଧମ�ଧ�ଜା,  

େକ େଲାଟିବ ଭୂେମ େକବା ଶରଶଯ�ା। 

ନିb¸ ଗଗନ ମଳୟ ପବନ,  

ପ�ଜନ� ସ�ନ अେନ� ଷଣ କ"� । 

େଦବାେଦବୀ ଜନ ଚଉଷଠି ପୁଣ,  

ନିରେତ ଚାହଁାyି ରଥାରୂଢ କୃ��। 
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,ାପରର अy ଧମ� ହyସy,  

अନ�ାୟ अଧେମ� ବୀର ବଳବy। 

ଧମ� ସଂgାପନ ପ�ମାଣ ଜ� ଳy , 

ଲୀଳାତG କ ଲୀଳା ସବ�ଦା ଜୀବy। 

ଆନD କj ପ�ଭୂ  ଚିନG ୟା ନD,  

�ାନି ଆକାଂxା ସଦା ପଦାରବିD । 

ସବ� କାରଣ େସହି, ମଳୂ େଗାବିD , 

अ�ାନୀ େଭେଦ କି, ରହସ�ର  ଗj । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଜ�ାତିଷାଚାଯ��୍, ମହାବୀରଧାମ  

୮୯୧୭୬୬୮୬୯୯ (କୁରୁେxତ�  ) 
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ହାସ�ମୟୀ ରାଜ 

अଡୁଆ ସତୂାअଡୁଆ ସତୂାअଡୁଆ ସତୂାअଡୁଆ ସତୂା    
अନାଗତ अjକାର ଭିତେର 

ହଜିଯାଏ ଆସyା ଆୟୁଷ 

କାହ[ ବା ମୁhି ପାଇବର ମାଗ� 

अyରାତG ା ଆଜି ଚି�ାର କେର 

ତ� ାହି ମାଂ.... ତ� ାହି ମାଂ 

अଥଚ େଖାଜି ପାଏନା 

େସ अଡୁଆ ସତୂାର ଖିअ 

ପ�ବୃ`ିର ଦାସ େହାଇ 

ବେଢଇଚାେଲ ପାପର ପରାଭବ 

अବରୁ| କରିଦିଏ ଧମ�ର ପଥ।। 

ରହସ�ମୟ ଏ ବିଶ� 

ତାର अyଃସ`ା ଭିତେର 

ଛାଇଯାଇଛି ଆଜି 

अପ�ା�ିର ଘନ କୁେହଳିକା 

अେନକ୍ ବିବ �̀ନ ପେର ବି 

ତି-ି ରହିଛି ଯାହା 
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ତାହା ହ[ ତ ସତ୍ଯ 

ତଥାପି ମଣିଷ ଚାେହଁନା 

अମରତ�  ପ�ା�ିର 

େସଇ अମୃତ �ଶ� 

ମନର ଗତି अନିୟyି� ତ 

ଶୃଳା ବିପଯ��b 

ଉ¢� ାy େସ अଶି� अସଂଯତ 

अଡୁଆ ତଡୁଆ େଚତନାର bର 

ବିଧ�bିର ପଥ ଖୁବ୍ ପରି�ାର।। 

ଜରାମୟ अେଲାଡା ନିସ~ ଜୀବନ 

ତଥାପି ଦଉେଡ 

ସୀମାହୀନ ମରୀଚିକା ପେଛ 

ଆତG ବିେଶAଷଣ ଆଜି  େଚତନା ହୀନ 

ମାନବତାର अଭିବ�hି ସବୁ 

ଭିତତ� b अବା ବ୍ଯାଧିଦୁ� 

କିଏ ସଜାଡିବ ଏ अଡୁଆ ସତୂା 

ବୁଝିପାେରନା ମୁଢ 

େଦଖିପାେରନା େସ अଦୃ� ।। 
*ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, େକDୁଝର ।* 
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ଦିଲିପ କୁମାର ତି� ପାଠୀ 

ମନ ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକମନ ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକମନ ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକମନ ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକ    
ଛାତିତେଳ ଲୁଚି अଛି େଗାେଟ अଜଣା ନଁା 

ପାଦ ଯିବାକୁ କହୁଛି େଗାେଟ अଜଣା ଗଁା 

ଆଖି େଦଖିବାକୁ କେହ ଖାଲି େସଇ ରୂପ 

ମନ ଭାବିବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁଁ अଧିକ... 

 

ହସେର ହସେର ତାର ଲୁଚିଛି କାହାଣୀ 

ସିଏ େମା ମନ ରାଇେଜ ସାଜିଲାଣି ରାଣୀ 

               ଚାହ[ େଦେଲ ଥେର ସିଏ ଜହr  ଯାଏ ଲାେଜଇ 

               େବଣୀ ଛାଟିେଦେଲ ଥେର ମଁୁ ଯାଏ ମିେଳଇ 

ଥେର ସିଏ େଦେଲ ହସି ଇD�ଧନୁ ଦିେଶେର 

ଆଉ ଯଦି ଯାଏ ରୁଷି େମଘ େଘାଟି ଆେସେର 

              ଦିେନ ନେଦଖିେଲ ତାକୁ ଆଖି ସକସକ 

              ମନ ଭାବିବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକ 

 

ପି�ୟା ନଁା 'ସୁପି�ୟା' େମାର ନୀଳ ତା ଓଢଣୀ 

ପିେj େଯେବ େଖେଳ େଢଉ ମଁୁ ସାେଜ ତରଣି 
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                  ସୁରଭି ତା େଦହର अଛି ସବୁ ଫୁଲେର 

                  ତା ଆଖିର ନୀଳ अଛି ଆକାଶର ବୁକୁେର 

ରୂପେର ଗୁଣେର ତାକୁ କିଏ ଯିବ ବଳି 

କେହ ଥିରି ଥିରି କଥା େମା ପି�ୟା ସରଳି 

                  ଦୁନିଆ କହୁ ଯାହା ପେଡନି ଫରକ 

                  ମନ ପାଇବାକୁ ଚାେହଁ ଆଶାଠୁ अଧିକ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଢ+ାନାଳ, ପଜ�~,କୁDନେଦଇପୁର ଶାସନ  

ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା:dkt.writer@gmail.com 

ଦୂରଭାଷ:୯୭୭୮୧୦୬୧୦୫/୯୯୧୬୦୬୫୮୬୬ 
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ସେyାଷ କୁମାର ନାୟକ 

ଗୁରୁ ସବୁଠୁ ଉ|�� େରଗୁରୁ ସବୁଠୁ ଉ|�� େରଗୁରୁ ସବୁଠୁ ଉ|�� େରଗୁରୁ ସବୁଠୁ ଉ|�� େର    
ପ�ଥମ अxର ଶିେଖଇଛ ତୁେମ 

କୁନି ହାତେର େମା ଖଡ଼ି ଧେରଇ, 

ବଡ଼ େହଇ ଆଜି କବି ମଁୁ େବାଲାଏ 

ଗୁରୁେଦବ ଖାଲି ତୁମରି ପାଇଁ । 

 

ଟିକି ଓଠେର େମା ଶବଦକୁ ଭରି 

ଚକ କଳ अଖ ଶିେଖଇ ଥିଲ, 

ଆଜି ବhା ନାେମ ପରିଚିତ ମୁହ[ 

େଦଉଛି ମ�େର ଭାଷଣ ଭଲ । 

 

ଯାଉଥିଲି େଯେବ अବାଟେର ମୁହ[ 

ଖାଉଥିଲି ତୁମ ହାତରୁ ମାଡ, 

ଆଜି ମଁୁ ପୁଲିସ୍ ଚାକିରି କରୁଛି 

େଚାରଖ କୁ ମଁୁ କେର ସାବାଡ । 

 

अସୁg ବାରତା ଶୁଣି ଗୁରୁ ତୁେମ 

ଆସୁଥିଲ ଆମ ଘରକୁ ଧାଇଁ, 
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ତୁମ ଆଶିଷେର ଡାhର େହାଇଛି 

େରାଗୀ+ର େସବା କରୁଛି ମୁହ[ । 

 

ମିଛ କହିେଲ ମଁୁ କାନ ଧରି େମାର 

ସତ କହିବାକୁ ବୁଝାଉ ଥିଲ, 

ବିଚାରପତି ମଁୁ ବିଚାର କରୁଛି 

ନ�ାୟ अନ�ାୟକୁ କରି ତଉଲ । 

 

ଯିଏ େଯେତ ବଡ଼ େହାଇअଛି ଆଜି 

େବୖ�ାନିକ अବା ବୀର ଯବାନ, 

େକହି ପାରିେବନି अସ�ୀକାର କରି 

ସବୁଠୁ ଉ|��େର ଗୁରୁର gାନ । 

 
 
 
 

 
 

 
ସେyାଷ କୁମାର ନାୟକ 

ବିଷମ କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା 
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ସୁବ�ତ କୁମାର ଗିରି 

ଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀ    
ବୁଝି ପାରିଲନି ନିଶ�ାସର ଭାଷା 
    ପଢି ପାରିଲନି ଆଖି, 
େକେତ ଆ+ିଛି ମଁୁ ଲୁହର ନ±ା 
    ଏ ଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀ।। 
େପ�ମ ଇD�ଧନୁ ଯାଇଛି ମଉଳି 
ଆଶାର ସୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି ଝାଉଁଳି। 
ଫଟା ହୃଦୟଟା ତଥାପି ପୁରୁଣା 
     ପ�ଣେୟ ରହିଛି ଲାଖି, 
ଝରିଝରି େକେତ ଝୁରୁଛି ଆଜି ବି 
     ଏ ଝଡି ବରଷା ସାxୀ।। 
ବଷ�ା ଛାଡିଯିବ ବିଶ�ାସ ଉଜାଡି 
ଆଶ�ାସ अତଡା ପଡ଼ିବ ଭୁଶୁଡ଼ି। 
ଚାତକ ମନଟା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବ 
     ତୁମ ନାମ ଡାକିଡାକି, 
ଆଖି ଲୁେହ ବି ତା େଶାଷ ମରିବନି 
    ଏ ଝଡ଼ ବରଷା ସାxୀ।। 

କନି- ଶିxକ, ତଳାପାତି, अଶନା, ମୟରୂଭt 
େମା-୭୮୯୪୮୦୩୩୧୦ 
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ଜନG ଜୟ ନାୟକ 

ମାଆର ପଣତମାଆର ପଣତମାଆର ପଣତମାଆର ପଣତ    
ମାଆର େକାଳ ସରଗ ସମ, 

अମଲୂ अେଟ ତାହାର େପ�ମ | 

ମାଆଟି େମାର େକେଡ ନିଜର, 

େକେତ ମିଠା ବଚନ ତାହାର | 

ଖାଇ ନଥିେଲ ଖୁଆଇ ଦିଏ, 

େକାଳେର ତା'ର ଶୁଆଇ ଦିଏ | 

ସକଳ କଥା  ପିତା ଲାଗଇ, 

ମାଆଟି େଯେବ ଦୂରେର ଥାଇ | 

ତା' କଥା ମଁୁ ଭାେଳ ମେନ, 

େଫରିବା ବାଟକୁ ଚାହ[ ପୁଲକିତ ନୟେନ | 

େରାଗେର ପଡିେଲ ମଁୁ ଆଖିେର ତା' ଲୁହ, 

େକେତ ପଜୂା ମାନସିକ କେର ମେନ ଭରି  େକାହ | 

େମା ମାଆ ପରି େକ ନାହ[, 

େସ अେଟ ଭାରି େସେନହି | 

ଓଠ େର ସିନା ହସ ଫୁଟାଏ, 

ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହି ଯାଏ | 
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ଦୁନିଆ କୁ େମାେତ େସ େଦେଖଇଛି, 

ତା' ଆ~ୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଛି | 

 ସyାନର ଜୀବନର ଦୁଃଖ େପାେଛ ପଣେତ ତା'ର, 

ସରଗ ସୁଖ ଲୁଚିଛି େକାଳେର ଯାହାର | 

ହଜିଲା ଜିନିଷ କୁ େଖାଜି ଆଣି ଦିଏ, 

ଭା~ି ଯାଇଥିେଲ ଗଢି େସ ଥାଏ | 

ସyାନର ସେହ अଳିअ·�ଳି, 

 ଝାଡି ଦିଏ େସ େଦହର ଧଳିୂ | 

କ ାବି ଫୁଲ ହୁଏ ମାଆ ମମତାେର, 

ସବୁ ବିପଦ ବି ଚାଲିଯାଏ ଦୂେର | 

ସୁଝି ହୁଏ ନାହ[ ତାର ମମତାର ମଲୂ, 

େକହି େହାଇେବ ନାହ[ ତା'ର ତୁଲ | 

 ଆଶିଷ ମାଆର, 

ସୁଖ ଜୀବେନ ଭେର अପାର | 

ମାଆ ପରା अେଟ େମାର ଚଳyି ପ�ତିମା, 

େଦବାେଦବୀ େମାର େଦାଷ କର xମା | 

ମାଆ ମେନ ଦୁଃଖ କଷଣ େଦଇ, 

ଚାରିଧାମ ବୁଲିେଲ ପଣୂ� ନ ମିଳଇ | 

େସଇ ମାଆ ଭେର ଆମ ଆଖିେର ସପନ, 
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ତା' କାନିେର ବjାପରା ଆମର ଜୀବନ | 

ମାଆ ଦୀପର ସଳିତା ପରି ଜଳୁଥାଏ, 

ଆମ ଜୀବନ ଆେଲାକିତ ହୁଏ | 

ପଣତ ମାଆର, 

େକେତ ଆପଣାର | 

ନ ଆସୁ େକେବ ଲୁହ େକଉଁ ମାଆ ଆଖିେର, 

େକାଳଶନୂ� ନ େହଉ େକେବ ମାଆେର | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କନି- ଶିxକ, ଚିଲିକା େନାଡ଼ାଲ ହାଇ9ୁଲ, ପୁରୀ 
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ମହzଦ ହନିଫ୍ ସାହା 

କୃଷକ ଭାଇକୃଷକ ଭାଇକୃଷକ ଭାଇକୃଷକ ଭାଇ    
ମଁୁ କୃଷକ ଭାଇ ମଁୁ କୃଷକ ଭାଇ 

ଖରା ବରଷା କୁ େମାର ଡର ନାହ[ 

ମଁୁ ଦିନ ରାତି କାେଟ  ବିଲେର ରହି  

ମଁୁ ଦୁଃଖ କ� ସେହ ସମାଜ ପାଇଁ ।।  

 

ବିଲଟିେର ଫଳyି ଶସ�କୁ େଦଖି  

ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାନ କେର ହସି  

ଦୁନିଆକୁ ଆହାର େଦଇ ମଁୁ ଖୁସି 

अଥ�ର େଲାଭ େମାହର ନାହ[ େବଶି ।।  

 

େଦୖବ ଦୁବ�ପାକ ବନ�ା, ମରୁଡିେର 

ସୁନା ଫସଲ ସବୁ େଧାଇ ଯାଏେର 

ମଁୁ ସାହୁକାର  ପାେଶ  ଋଣ ଆେଣେର 

ªୀର अଳ+ାର ପ�ତିବଦଳେର ।।  
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ମଁୁ େମାହର ପ�ାପ� ଆଜି ବି ପାଏନି  

xତି ପେର xତି କୁ ଦୁଃଖ କେରନି 

େxତ ବିଲକୁ ଜମା  ଭୂଲି ପାେରନି  

ସମାେଜ ଖାଦ�ାଭାବ ସହି ପାେରନି ।।  

 

େତଣୁ ମଁୁ ଶପଥ ଆଜି ଠୁ କରିବି 

େମା ପରିକା ଚାଷୀ ତିଆରି କରିବି 

ସବୁଜ ଶ�ାମଳ ପୃଥିବୀ ଗଢିବି  

ମୁହ[ ହସି ସମb +ୁ ହସାଇବି ।।  

 

 

 

 

 

 

 
   

ନୂଆଗଁା, ଧାମନଗର, ଭଦ� କ  

େମା: ୯୭୭୬୦୯୦୮୨୪ / ୮୦୯୩୪୦୬୭୯୬ 

ଇେମଲ୍ : www.mdh50155@gmail.com 
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ଉ`ମ ମହାପାତ�  

େଗାମାତାେଗାମାତାେଗାମାତାେଗାମାତା    
େଗା ବଂଶ ତୁ େଶ�- ବଂଶ अଟୁ 

               କୃ� ବଂଶ ଠୁ ଉପେର, 

ମbେକ େତାର ବ�ହG ା ବିରାଜyି 

              ପ�ଜାପତି ହ�ା ରଡିେର । 

ଶି~େର େତାର ଶ+ର, େକଶବ 

             ସରସ�ତୀ ପୁଣି ଜିହ� ାେର, 

େଲାେମ ଋଷି ଗଣ ଖୁସୀେର ରୁହyି 

              ଲxG ୀ ରହିଥାyି େଗାବେର । 

େଗା ବଂଶ ତୁ େଶ�- ବଂଶ अଟୁ 

                   କୃ� ବଂଶ ଠୁ ଉପେର । 

େତାର େସବା ପରା େଶ�- େସବା अେଟ 

                ରେଖ େଯ େତାେତ ଆଦେର, 

ଘର अଗଣା ତା ହସି ଉଠୁଥାଏ 

              ନଥାଏ କିଛି ତା େରାଗ େର। 

କୃ� ଥିେଲ ପରା ରxା କାରୀ େତାର 

                 ରxା କରୁଥିେଲ ଦ�ାପେର, 
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ଏ ପାପି ମଣିଷ କ� ଦଉଛି େର 

              ତେତ ଏେବ କଳି କାଳ େର । 

ସ�ାଥ� ସରିଗେଲ କଂେସଇ ହାତ କୁ 

                େଟକି େସ ଦଉଛି ଆଜି େର, 

େତା େଦହ େର ଆଜି ରକତ ଝରୁଛି 

                  ଲୁହ ବଦଳ ର ଆଖି େର। 

ଆଜି େସହି अଭିଶାେପ ବିଶ� କାDୁଛି 

             ପ�ପୀଡ଼ିତ ମହା ମାରୀ େର , 

େଗା ବଂଶ ତୁ େଶ�- ବଂଶ अଟୁ 

                  କୃ� ବଂଶ ଠୁ ଉପେର । 

 

 

 

 

 

 

 

 
ମାଟିଆଳି, ବାେଲଶ�ର 
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ସେରାଜିନୀ ମିଶ� 

କେରାନା ଯୁ|କେରାନା ଯୁ|କେରାନା ଯୁ|କେରାନା ଯୁ|    
ଯୁ|ର ଡାକରା େଦଇଛି  କେରାନା 

     ହୁअ ନାହ[ ବିଚଳିତ 

ସ��ତା  ସତକ�ତାର  अªେର 

     କରିେଦବା ତାକୁ ମୃତ 

 

କେରାନା ବହିr ର ପ��ଳନେର 

 ଆତ+ିତ  ସାରା ବିଶ� 

େବୖ�ାନିକ ବୁ|ି େଖେଳ ଲୁଚକାଳୀ 

 ବି�ାନ େହାଇଲା  ନିଶ�  

 

ଜୀବନକୁ େନଇ େଖଳଇ କେରାନା 

 ଜାଲ ତାହାର अଦ� }ଶ� 

େକାଟିପତି  अବା ଗରୀବ ଭିକାରୀ 

 ସଭି+ୁ  କରଇ  ବଶ 
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ଛାର ଭୂତାଣୁଟା  ଡରାଏ  ଆମକୁ 

     ଜମା କରନାହ[  ଭୟ 

ଜଗତ୍ ପିତା+ର ସଂସାେର ଆସିେଚ 

     ଯିବାତ ଦିେନ  ନି�ୟ 

 

ଡରି ମର ନାହ[  ମୁକାବିଲା କର 

     ସାହସ  ବଜାୟ  ରଖ 

ସରକାର+ର  ନିେ·�ଶକୁ ମାନି 

   ଜୀବନେର  ପାअ  ସୁଖ 

 

ସ��ତା, ସତକ�ତାର  ନୀରେର 

  କେରାନାକୁ  ନିବ�ାପିତ 

ମା9 ପିjି କେଲ ଦୂରତାର ରxା 

  କେରାନା େହବ ସମା� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମାନବିକତାକୁ ଭୂଲି ଯାअନାହ[ 

     କର ପର ଉପକାର 

ଯିବାର ଥିେଲ କି ରହିଯିବ ତୁେମ 

    ଏ ପରା  ମର ସଂସାର 

 

अମାନିଆ ବୁ|ି ଛାଡି କଥାମାନି 

    େହାଇବା ଯଦି ସତକ� 

ନିଜକୁ ବ�ାଇ େଦଶ ବ�ାଇବା 

   ନ େହେଲ େଭାଗିବା ନକ� 

 

ନିେଜ ବି ମରିବା अନ�କୁ ମାରିବା 

  େଖଳିେଲ ମରଣ େଖଳ 

ପ�ାତାପ କେଲ େଫରି ପାଇବାନି 

   ବୁଝ ସମୟର ମଲୂ� 
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ବାହାେର ବୁଲିବା ବD େହାଇଗେଲ 

    କାହ[କି ବା ମନ ଦୁଃଖ 

ପରିବାର  ସହ ସମୟ ବିତାअ 

   ପାଇବ ସ�ଗ�ୀୟ ସୁଖ 

 

ସକାରାତG କ  ଚିyାକୁ ରଖି 

  ନକାରାତG କ  ଛାଡ 

ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ହୁअ ନାହ[ अj 

   ମେନାବଳ କର ଦୃଢ଼ 

 

ପଶୁ ପ�ବ� }`ିକୁ ଦୂେର େଠଲିେଦେଲ 

       କଠିନ ସମୟ ଯିବ 

ମାନବିକତାକୁ ଆଦରିଣ େନେଲ 

      ସୁଖ ସମୟ ଆସିବ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଦିବ�ାª କେରାନା ଛାଡି ଜଗତ୍ ପିତା 

     କରyି  अବେଲାକନ 

ଧମ� ନିକିତିେର  ଓଜନ କରିେବ 

   କରୁଥିବା  ପାପପଣୂ� 

 

ଜଗତ୍ ପିତା+ର ସଂସାର ଏହି 

   ଆସିେଛ ତ ଦିେନ ଯିବା 

ସତ୍ ଚିyା ରଖି  ସତ୍ କମ� କେଲ 

   ପ�ଭୂ  କରୁଣା ପାଇବା  ◌ା 

 
 

अଚୁ�ତରାଜପୁର, ବାଣପୁର 

େଖା|�ା,  ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ -  ୯୯୩୮୪୬୫୨୦୭ 
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ଶରତ କୁମାର ନାୟକ 

ଦିଦି ତୁ େଫରି ଆଦିଦି ତୁ େଫରି ଆଦିଦି ତୁ େଫରି ଆଦିଦି ତୁ େଫରି ଆ............    
େଫରି ଆ େଲା ଦିଦି              େତା ଭାଇ ପାଖକୁ 

अନାଇ ବସିଛି ମୁହ[, 

େକେବ ତୁ ଆସିବୁ              େମାେତ ହସାଇବୁ 

େଦ େହେଲ ଥେର କହି ।। 

 

େକେତ େଦଖୁଥିବି           ତାରା ରୂେପ ରାତିେର  

ଭାେବ ମେନ ପ�ତିxେଣ, 

ଆ ବାjିବୁ ରାxୀ              ସେବ� ଥିେବ ସାxୀ  

ଖୁସି अଶ�} ଝରିବ ନୟେନ ।। 

 

ଭଗବାନ ବି ତେତ          ଖୁବ୍ ପାଉଥିେଲ ଭଲ  

େମା ଠାରୁ କରିେଲ ଦୂର, 

ଛେଡଇେନେଲ ଦିଦି ଡାକ       ସବୁ େଦବତା େହାଇ ଏକ 

ପାଲଟିଗେଲ ସ�ାଥ�ପର ।। 
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କି ପାପ କରିଲି            େକଉଁ ଜେନG  ମୁହ[ 

ଭଉଣୀ ବିେନ ଆଜି ଏକା, 

ପାପ କରି अy            େହବି ପୁେଣ� ବଳବy  

ସଫଳ େହବ ପରୀxା ।। 

 

ଏ ଜନେମ ନ େହେଲ        ଆର ଜନେମ େଫରି ଆ  

େମା ବଡ ଦିଦି େହାଇ, 

ପ�କାଶି ହୃଦୟ ଭାବ         ତ�ାଗକରି ସବୁ େxାଭ 

ମଁୁ େହବି େତା ସାନ ଭାଇ ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଥନଟ, ଧମ�ଗଡ,କଳାହାsି 
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 ସେyାଷ ପ)ନାୟକ 

ଉଆଁସୀ କନ�ାଉଆଁସୀ କନ�ାଉଆଁସୀ କନ�ାଉଆଁସୀ କନ�ା    
ଉଆଁସର अଥ� ଚD�ହୀନ ତିଥି  

      ଘମାେଘାଟ अjକାର  

 ଏହି ତିଥି ଟିେର ଜନିG େଲ କନିଆଁ  

        ଫାଟିଲା କପାଳ ତାର  

         ହିDୁ+  ଶାª ବିଚାର  

େବଳା ନxତ� ର ଶୁଭ ଗଭ� ଧାେର 

       ସyାନ େକା-ୀ ବିଚାର...୦  

 

अjବିଶ�ାସେର  ଗଢ଼ାଏ ବିଚାର  

          କୁହଇ ବି�ାନ ଯୁଗ  

ଉଆଁସୀ କନ�ାର अେiଇସା ବର 

          अଛି ଢଗର ସ�ାର  

         କର ନାହ[ अନାଦର  

ସଂ9ାର ଗୁଣେର  ହିDୁ+ ସଂ9ୃତି 

       अନ�ଥା ନକର ବିଚାର...୧ 
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ଉଆଁସୀ ହାତେର ବjା ନୁେହଁ ପତି 

       ବjା ନୁେହଁ ତା' ଆୟୁଷ  

 ବିଧି ବିଧାନର  ମାଧ�ମ अଟଇ  

      ଏ କି' अବା ତାର େଦାଷ  

         अ�ାତ ସବ� ଆୟୁଷ  

ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ  ନୁହଁଇ ଉଆଁସୀ  

       ଦାୟୀ ନିଜ କମ� େଦାଷ...୨ 

 

ସବୁରି ବିଚାେର  ନିହିତ କାରଣ  

        ଗଢ଼ିଛି ବିଧାତା ଜାଣ  

ଉଆଁସୀ େହେଲବି ମଣିଷେର ଗଣା  

     ନୁେହଁ େସ ସମାେଜ ଘୃଣ�  

      କମ� ବେଳ ଜନG  ଜାଣ  

ନିDନୀୟ ନୀତି  अପକେମ� ଗଣା  

       େଭାଗିବ ପୁଣି କଷଣ ....୩ 
 

 

 

ଗtାମ  
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ଜଗବjୁ ସାହୁ 

ଭ~ା ହୃଦୟଭ~ା ହୃଦୟଭ~ା ହୃଦୟଭ~ା ହୃଦୟ    
xତ ବିxତ େଯ  ହୃଦୟ େମାହର 

        ସାଥି ତୁେମ ଗଲା ପେର 

ବ�ିଥାଇ ମଧ�  ମରିବା ସମାନ 

         ହୃଦୟ ଭା~ିେଲ ଥେର 

 

ଭ~ା ହୃଦୟର       ଦରଦୀ କାହାଣୀ 

          ତୁେମ କି ବୁଝିବ ପି�ୟା 

ନିଜ ସ�ାଥ� ପାଇଁ     ହୃଦୟ େମା ଭା~ି 

        ଲଗାଇଲ ମେନ ନିଆଁ 

   

ସରଳିଆ ମନ     େଦଖି ତୁେମ େମାର 

        େଖଳିଲ େମାହରି ସାେଥ 

ମାୟାବିନୀ ଜାେଲ ଛjି େଦଇ େମାେତ 

         ମାରିେଦଲ  ନିଜ ହାେତ 

 

ତଥାପି େମାହର       ଏ ଭ~ା ହୃଦୟ 
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          ଶୁଭ ମନାସୁଛି ନିତି 

େଯଉଁଠି ବି ଥାअ     େଯମିତି ବି ଥାअ 

         ସୁଖି ହୁअ ବାର ମାସି 

 

ମେନ ପଡିଗେଲ        ପଛ ଦିନ କଥା 

        ଭିଜି ଯାଏ ଦୁଇ ଆଖି 

ଏ ଭ~ା ହୃଦେୟ       ତଥାପି ରଖିଛି 

         ସାଇତି ତୁମରି ସG �ତି 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

େପ�ମ୍ କବି ଜଗବjୁ ସାହୁ 

ଛ�ାଣିଆ ପଲA ୀ : ଗtାମ 
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ମେନାରtନ ସୁରୁଜାଳ 

େହ ପାଥ�ସାରଥୀେହ ପାଥ�ସାରଥୀେହ ପାଥ�ସାରଥୀେହ ପାଥ�ସାରଥୀ    
अଧମ� ବିନାଶ ଯୁଗ ଲୀଳା େଶଷ 

ରେଥ ବିଜୟ ନାୟକ 

ଭh ପାଇଁ ଦାସ ମହିମା ପ�କାଶ 

ତୁେମ ମ~ଳ କାରକ।  

େଘନି ସjି ପତ�  ଯାଇ ଥିଲ େxତ�  

ପା� ପଡା ମାଗିବାକୁ 

ଦିବ� େଭାଗ अନr  ମାନ କରି ଚୂ"� 

ଲଭିଲ ଶାଗ ଭଜାକୁ।  

େଦବା ପାଇଁ ଶିxା କୁରୁେxେତ�  ଦିxା 

ଧମ� अଧମ� ର େଖଳ 

ହb अª ଶନୂ� ଗଗନ ପବନ 

ସୁେxG  ଚକ�  ଘୁରାଇଲ। 

ରଥୀ ମହାରଥୀ अª ଶª କାଟି 

ଯୁ| କରି ଥିଲ େଶଷ 

ଶ ବାଜୁଥିଲା ଚକ�  ଘୁରୁଥିଲା 

ରହିଲା କି अବେଶାଷ ?  
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ଓଳିଏ ସମର ବାକି अଛି ଯା'ର 

ଫଳିବ ଏ କଳିକାେଳ 

ଯୁଗ अବସାନ ଘଟିବ େସଦିନ 

ବାର ହb କରବାେଳ। 

େହ ପାଥ� ସାରଥୀ ତୁେମ ଗତି ମୁhି 

ତୁେମ ହ[ ଶରଣଦାତା 

େହ अଖିଳ ସାଇଁ ସେବ�ଶ�ର କ �̀ା 

ତୁେମ ହ[ ପରମପିତା।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अଇଁଲାପାଲି, ଧମା,ସ�ଲପୁର 
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ପ��ାଭାରତୀ ପାଣି 

ସାଉଁଟା अତୀତସାଉଁଟା अତୀତସାଉଁଟା अତୀତସାଉଁଟା अତୀତ    
ଏକାyେର ବସି ମେନ ପକାଇଲି ଆଜି 

େସଇ ପୁରୁଣା अତୀତ କୁ, 

େଯଉଁଥିେର ଥିଲା ଆମ ହାଇ9ୁଲ ହେ�ଲ 

ଯାଇଥିଲୁ େସଠାକୁ ଆେମ ମଣିଷ େହବାକୁ। 

 

ନିଦୁଆ ମନର ଆଳସ� ଓଠେର 

େସହି େଭାର୍ ସମୟର ପ�ଭାତ ବDନା, 

କ� େହେଲ ବି ଉଠିବାକୁ ପେଡ଼ 

ଚେଳ ନାହ[ େକୗଣସି ପ�କାରର ନପଢିବାର ବାହାନା । 

 

ଭଲ ଲାେଗ ସj�ା ପ�ାଥ�ନା ର େସହି 

ଧାଡ଼ି େହାଇଥିବା ଲ¦ନ ର ଦୃଶ�, 

ସେତ अବା ଆେଲାକିତ କରାଯାଏ 

ପଢିବାକୁ ତଥା େଦଖିବାକୁ ପାୱାର କଟ୍ ରାତିର ଦୃଶ� । 
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ମଜା ଲାେଗ ଭାରି ପଜୂା ପବୂ� ଦିନର 

9ୁଲ୍ ସଜାଇବାର ବିଭିନr  ବିଭାଗୀୟ କାମ, 

ପୁଣି ଦୟାଲେଗ ସj�ା େର ହେ�ଲ ବାସୀ+ର 

େଶାଚନୀୟ ନିଦ� ା ସେତ ମରୁଡି ସମ । 

 

େକମିତି ପୁଣି େମ ି ଯାଏ େସହି ଥ¡ା 

ଲାଗିପଡୁ ପୁଣି ପଜୂା କାଯ�� ର ଆନDେର, 

ସj�ା ଆବତି େବଶୀ ଖୁସି ଲାେଗ 

ସାର୍ + अନୁମତିେର ନୂଆ େଡ�ସ୍ ପିjିବାେର । 

 

େଗଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ନ ଥିଲା କିଛି 

अେଶାକ+ କଳି~ ବିଜୟ ଠୁ କମ୍, 

ଦିଦି + ସହ ଥେର ଜଳକା ନଦୀ ଯାଇଥିଲୁ 

ସେତକି ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଦମ୍ । 

 

ପାଠପଢ଼ାର ବ�bତେର େଖାଜୁଥାଉ 

େକେବ ଆସିବ ବହୁ ପ�ତିxୀତ ରବିବାର, 

ରବିବାର ସହ ଆସିଯାଏ ପୁଣି 

ଟ� ାନ୍ସେଲସନ ପରୀxା ର ଡର । 
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ସମର େଭେକସନ ଏ±ଟ�ା କA ାସ୍ 

ପୁଣି କ�ା ଆ�ର अଧିକ ମଜା, 

ମଜା ଲାେଗ େବଶୀ କାମ କରିବାେର 

କରି ପୁअ ଝିअ ମଝିେର ପ�ତି,Dି� ତା । 

 

େକେତ ଖୁସି ଲାେଗ ବାହାରକୁ ଯାଉ େଯେବ 

କରି ଡ�ବିନ ପେକଇବାର ବାହାନା, 

େସହି େଖାଲା ଆକାଶ, ବିଲବାଡ଼ି, େପାଖରୀ 

କରିେହବ ନାହ[ େସ ଖୁସିର ବ"�ନା। 

 

କିଛି ଖୁସି, କିଛି ମଜା ସହ ପୁଣି କିଛି ଭୟ 

ପୁଣି ସାର+ େସହି େସrହ ପ"ୂ� ଶାସନ, 

ବାbବେର େଲଖି େହାଇଯିବ अତୀତ ପୃ-ା େର 

ସG �ତି େହାଇ ବ�ିବ ନ େହାଇ ମଳିନ । 
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ବାଲାଜୀ େସଠୀ 

ଭୃଣଭୃଣଭୃଣଭୃଣ    
अେପxିତ ପ�ା�ିର ଦୁବ�ାର ଇ�ା 

ଦରବୁଝା ପ�ବ� ଜୁଳଜୁଳିଆକୁ 

ବତୀଘର ମେନକରି 

କୁହୁଡ଼ିଆ ଘେର 

କiନାର ଆସବାବକୁ ସେଜଇ 

ପ�ଜାପତିର ଶୁ¥େର ମଧୁ ଚାଖୁ ଚାଖୁ 

ପାଖୁଡାର େକାମଳ �ଶ�େର 

ନୂତନ ଶିହରଣର ପୁଲକେର ମସଗୁଲ. . . 

ଆଶାର ଦର ଫୁଟା କଢିମାେନ 

ଜବରଦb ପାଖଡ଼ା େମେଲଇ 

अନି�ିତ ଭବିଷ�ତର ଆଶ+ାେର 

େକାହ ଚାପି ପ�ଶିrଳ ଚାହାଣୀେର 

ବାର�ାର ପ�ଶr କେର. . . 

ନିରବତାର अjାର अଗ�ଳୀେର 

ଫଦ� ଫଦ�ର अଲରା ଆସମାହିତ ପ�ଶrର 

ସବୁ ଉ`ରଗୁଡିକ େଗାଲ େଗାଲ 

େହାଇଗଲା ପେର, 
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ଶାy, ଶିତଳ ମD ମD 

େବାହୁଥିବା ସମୀରଣ 

ହଠାତ କାଳର କରାଳ ରୂପ ଧରି 

अଦିନିଆ ଘୁ"�ଝଡ ସାଜି 

ସବୁ ଇଛା 

ସବୁ ଆଶା 

ସବୁ ସ�ପr 

ସବୁ ପ�ଶr 

େମାଡି ମାଡି ପରିତ�h 

େଜୖବ ଆବଜ�ନା କୁsେର 

କବର େଦବା ପବୂ�ରୁ 

ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ଆକାଶ, 

ମୁh ଆେଲାକେର ଥିବା 

େମୗଳିକ अଧିକାରକୁ 

ଛେଡଇ ନିଆଯାଉଥିବାର ଆତ+େର 

ଆତୁର ଆ �̀ନାଦ କରୁଥିଲା 

ଡି�ରୁ ଡି�ାଣୁ ପାଲଟି 

ଆତG  ପ�କାଶ କରିବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିବା ଗଭ�ାଶୟର "ଭୃଣ". . . . ॥ 
ଚିତ� େକାsା, ମାଲକାନଗିରି  
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अମରନାଥ ବାରିକ 

ଶାରଦୀୟ ମା ଦୁଗ�ାଶାରଦୀୟ ମା ଦୁଗ�ାଶାରଦୀୟ ମା ଦୁଗ�ାଶାରଦୀୟ ମା ଦୁଗ�ା    
bୁତିପାଠ କରୁଛି ମଁୁ ପାଦ ତେଳ େତାର। 

େତା ବିନୁ େଯ अନ� ଗତି କିଛି ନାହ[ େମାର ।। 

ଖsା ଖପ�ର ଧାରିଣୀ ତୁହି ଦୁଗ�ା ମା’େଲା । 

अଭୟ ବରଦାୟିନୀ ସାହା େହବୁ ତୁ େଲା ।। 

ଜୟ ଦଶଭୂଜା ମା’େଲା ଦୁଗ�ତୀନାଶିନୀ । 

ଜୟ ଜୟ ଶିବା ଶhି अସୁର ମ|�ନି ।। 

ରାମ ଗେଲ ବନବାସ େତାର ପାଦ ପଜିୂ । 

େଦଲୁ ତୁ ବିଜୟ ଟୀକା ପିେjଇ ବିରାଜି ।। 

େତାର ଦୟା ବେଳ ମା’େଲା ମିେଳ ସବୁ ଶାyି । 

େତାର େକାପ ଦୃ�ି େହେଲ ସଭିଏଁ ମରyି ।। 

ଦଶ ହାେତ ଧରି अଛୁ अªଶª େକେତ । 

ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୃ�+ୁ େଯ େଯେତ ।। 

ମହିଷାସୁରକୁ ମା’େଲା କରିଲୁ ତୁ ନାଶ । 

ଭୟ+ରୀ ରୂପ େନଇ ଫିଟାଇଲୁ େକଶ ।। 

ଜଗଦ�ା, ରଣଚsୀ, ଚ�ଳା, ଚପଳା । 

ସହସ� ନାମ େବାଲାଉ କମଳା ମ~ଳା ।।  
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ଜୟ   ଜୟ  ଦୁଗ�ା    bୁତି  େହାଇଲା  ସ ୂ"� । 

ହାତ  େଯାଡି  ନମ9ାର  କେର   ଭାବ ପ"ୂ� ।। 

अଜାଣେତ  କରିଛି  ମଁୁ େଦାଷ େଯେତ େମାର । 

xମା   କର    xମାଦାତ� ୀ   ଭଣୁଛି   अମର ।। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଯାଜପୁର, ମ~ଳପୁର, କୟଁା 

୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫ (ଦିଲA ୀ) 
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ଭରତ ଧରୁଆ 

ବୁଢ଼ା ବଳଦବୁଢ଼ା ବଳଦବୁଢ଼ା ବଳଦବୁଢ଼ା ବଳଦ    
ବାଛୁରୀ େଯେତେବେଳ ଥିଲି ମୁହ[  

ଆନେD ଡିଆଁ ମାେର େକେତ,  

କअଁଳ କअଁଳ ଘାସ ଖାଇ ମଁୁ  

େଫରି ଆେସ ମାଆ ପାେଖ  ।। 

ବୟସ େମାର ପହ�ି ଆସିଲା  

େଦହେର ତାକତ େଯେତ,  

ଲ~ଲ ଯୁଆଡି ବିଳ କାମେର  

ଚଷଇ ଖରା ବଷ�ା ଶୀେତ  ।। 

ଜତନ କରି ମାଲିକ େମାହର  

ଝରଣାେର ଗାେଧାଇ ନିଏ,  

କୁsା ପାଳ େତାରାଣି ସେ~  

େପଟ ପୁରାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ  ।। 

ଖଟି ଖଟି ମୁହ[ ବୁଢା େହାଇଗଲି  

େନଲି ଚାଷରୁ अବସର,  

େରାଗାକy େହାଇ ପଡି ରହିअଛି  

ଗୁହାଳେର ଝାଡା ସରସର। । 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     388 

େମା ଉପରେର ମାଲିକ ନଜର  

ପଡୁନାହ[ ଟିକିଏ ଜମା,  

ବୟସ ଥିଲାେବେଳ ଶରଧାେର  

କେହ,"େମାର ବଳଦ ସୁନା" ।। 

ପିଲାଏ ତୁମକୁ କହୁअଛି ଶୁଣ  

ପେଦ କଥାଟିଏ େମାର,  

ମାଆ ବାପା+ୁ ବୃ| ସମୟେର  

କରିବ ନାହ[ ହତାଦର  ।। 
 

 

 

 

 

ନାଟ�ମହଷ� ଭରତ ଧରୁଆ  

ସଂପାଦକ-କାଏଁଶଫୁଲ୍  

ପୁଡାପଦର୍, ଆଗଲପୁର,  

ବଲା~ିର  

େମା-୯୭୭୭୪୩୫୨୪୦ 

ଇେମଲ୍-bharatdharua349@gmail.coc 
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ଆେଲାକ କୁମାର ସାହୁ 

ଏଇ େମାର େଛାଟ ଗଁାଏଇ େମାର େଛାଟ ଗଁାଏଇ େମାର େଛାଟ ଗଁାଏଇ େମାର େଛାଟ ଗଁା    
ସୁବ"� େଲପିତ, ପୁଣ� ବିମsିତ 

ଏଇ େମାର େଛାଟ ଗାଆଁ , 

ଆହା କି ସୁDର ! ଦିେଶ ମେନାହର 

ବିଧାରପୁର ତା ନାଆଁ ।  (୧) 

   ପବୂ�େର अଛyି ନମ�େଦଶ�ର 

   ପ�ିେମ ଶନି ଠାକୁର, 

   ଉ`ରେର ମା ମ~ଳା, ତାରିଣୀ 

   ଦxିେଣ अନy କୁମାର । (୨) 

ପଜୂା ପାବ�ଣ େର ଫାଟିଯାଏ ଗାଆଁ 

ଗହଳି ଚହଳି େହାଇ, 

ଦୂର ଦୁରାyରୁ ପଜୂା େଦଖିବାକୁ 

େଲାେକ ଆସyି ଧାଇଁ । (୩) 

   ପାଲା, ପାରାୟଣ अବା େଦାଳଯାତ� ା 

                     ସବୁଥିେର ଗାଆଁ ଆଗେର , 

                     ଦs ନାଚ ଆଉ अ�ପ�ହରୀ େର  

                     ସଭିଏଁ ନାଚyି ମଜାେର । (୪) 
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ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ େର ଭିଡ ଜମିଯାଏ 

ଆେଲାକ ସ�ିତ ମାଳେର, 

ଗାଆଁ ଝିअ ମାେନ ବୁଲୁଥାyି ଏଠି 

ସା~ସାଥୀ + େମଳେର। (୫) 

    ମା ଲxG ୀ+ର ଆଗମନେର 

          ପରିେବଶ ଶସ� ଶ�ାମଳା, 

    ପଜୂା ଆଡ�ନାେର ଗଁା 

    େହାଇଥାଏ ଚଳ ଚ�ଳ। (୬) 

େଢ+ାନାଳ ଜିଲA ା ମେଧ� अବgିତ 

अଗ�ଣୀ ଗାଆଁଟି େମାର, 

ଶିxା େହଉ अବା ରାଜନୀତି େxେତ�  

ସଦା अେଟ େଶ�ୟ9ର। (୭) 

    େତାଟାେର େକାଳି ପାେଚ  

    ପାେଚ ଆ�,ପଣସ, 

    ଭାରି ସରଳ ସୁDର  

    ଆମ ଗାଆଁ ମଣିଷ । (୮) 

ନDଉ�ବ  େର ବୁଲୁଥାyି  

କୃ� ଆଉ ବଳରାମ, 

ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ 
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ଜପyି ତା+ର ନାମ । (୯) 

   େମଳା ମେହା�ବ ଲାଗିଥାଏ 

   ବରଷକ ବାର ମାସ, 

   ପାଳyି େଲାେକ ସମେb  

   ମନେର ରଖି ହରଷ । (୧୦) 

ସକାଳୁ ପହରୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ 

େପାଖରୀ ତୁଠେର ଭିଡ଼, 

ଗାଆଁ େଲାକ ମାେନ ରହି ବସିଥାyି 

େଦବାପାଇଁକି ବୁଡ଼। (୧୧) 

   ଗାଆଁ ହାଟ ଦିଶୁଥାଏ  

   ସହରର େକାଉ ବଜାର, 

   ପାଖ ଗାଆଁ ରୁ ଧାଇଁ ଆସyି  

   େଲାେକ ହଜାର ,ହଜାର । (୧୨) 

ପ�ାକୃତିକ େସୗDଯ��େର  ଭରା 

େମା ଗାଆଁ ପରିେବଶ, 

ପବିତ�  ଭୂମିେର ବାସ କରୁଥାyି 

ନିରୀହ , ସରଳ ମଣିଷ। (୧୩) 

   ନୀତି ସj�ା ହୁଏ ନାମ ସଂକୀ �̀ନ  

                    ପୁଣି ପଢାଯାଏ ଗୀତା ଭାଗବତ, 
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                ଆଖଡ଼ା ଘେର ସମେb  ମଜିଯାyି 

                     ଗାଇ ଗାଇକା ପ�ଭୁ+  ଗୀତ । (୧୪) 

େଦଶର େସବାେର ଲାଗି ରହିଛyି 

େମା ଗାଆଁ ର େଲାକ, 

କିଏ ଯବାନ ତ କିଏ କୃଷକ 

ପୁଣି କିଏ ଡାhର ଆଉ ଶିxକ। (୧୫) 

   ଧନ� ଏହି ମାଟି,ଧନ� ଏହି ଗାଆଁ  

   ଜନମି ଲେଭ େଯ, 

   ଏହି ଗାଆଁଟି େର 

   ବିଜୟ ମsିେତ ହୁଏ ତା ଶିରେର। (୧୬) 

                        ଭୂଲିବ  ନାହ[ ତ ନା। 

                        ବିଧାରପୁର େମା ଗାଆଁ । (୧୭) 
 

 

 

 

 

ଗ�ାମ/େପା�-ବିଧାରପୁର 

ବA କ - ଗDିଆ, ଜିଲA ା - େଢ+ାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬ 

େମା : ୩୭୧୬୫୮୫୫୨ 
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ବାବାେଶଖର େବେହରା 

େଭାଳାନାଥେଭାଳାନାଥେଭାଳାନାଥେଭାଳାନାଥ    
େତରସ ବାଉନ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ି, 

େତା ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଯାଉଛିେର ମାଡି ! 

 େତାର ଏ େବଶେର 'ଦଶ�ନା ଭିଲାେଶ', 

 େତା ପାଦୁକା ବିନା ଆଉ ମଁୁ ନ ଆେସ ! 

େଭାକ େଶାଷ ମେତ ଆଉ ଲାଗୁନାହ[, 

ଲାଗୁ ନାହ[ ଦୁଃଖ କ� ାyି ! 

 େତାର ସପ�ାଧାରୀ େବଶକୁ େଦଖିେଲ, 

 ଆତG ା େମା ପାଇବ ଶାyି !! 

ନୟନରୁ େମାର अଶ�} ଝରି ପେଡ, 

ଏ ନୁହଇ ଦୁଃଖର ପାଣି !! 

 ଏତ ଆନDର େଛାଟ େଶ�ାତଟିଏ, 

 ନା ତାର ' ସୁଖର ପୁ�ରିଣୀ' !! 

କାହ[ େକେତ ଦୁରୁ ଭh େଯ ଆସyି, 

େତା ପାଖେର ତା+ ଦୁଃଖ ପରସyି !! 

 ସାଧୁ େହଉ अବା अସାଧୁ େସ େହଉ, 

 ତୁହି େଯ ସଭି+ ଦୁଃଖକୁ ହରଇ ! 
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 େସଥିପାଇଁ ପରା ଏ ସାରା ସଂସାେର, 

 “େଭାଳା ନାଥ” ତୁ େବାଲାଇ !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଦଓଗଁା, ଗDିଆ, େଢ+ାନାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୭୧୦୯୫୪୬ 
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ନବୀନ କୁମାର ପଧାନ 

ସଖାସଖାସଖାସଖା    
ବିନା ସ�ୀକୃତିେର ହୃଦୟ ଗୁ§ାେର  

 କାହ[କି ରହିଛ କୁହ  

େକଉଁ ରାଇଜର ପି�ୟ ସଖା ତୁେମ  

 କଣ ତୁମ ପରିଚୟ ll 

ତୁମରି �ଶ�େର ନିଦାଘର ଝtା  

 ମଳୟ ମରୁତ ହୁଏ  

ବିନା ବରଷା ଓ ବିନା ରବିକେର  

 ଇD�ଧନୁ େଦଖାଦିଏ ll 

ମଁୁ ତ अଗଣାର xୁଦ�  ତୁଳସୀେଟ  

 ତୁେମ ସୁବାସ ଚDନ  

ତୁମ ବାସନାେର ମହେକ େମା କାୟା  

 ପୁଲକିତ ହୁଏ ମନ ll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କିଏ େଦଲା ସଖା ଠିକଣା ତୁମକୁ  

 େମା ହୃଦେୟ ରହିବାକୁ  

ସ�ଗ� ପାରିଜାତ ଉପହାର େଦଇ  

 କିଣିେନଲ େମା ମନକୁ ll 

େଦେହ େବାଲିେଦଲ ପ�ୀତିର 

अବିର  

 କିଏ ତୁେମ ସଖା କୁହ  

ଏେତ କ�କରି କାହ[କି ଆସିଛ  

 କଣ ତୁମ ପରିଚୟ ll 
ସାନଫାସଡ, ବଲା~ୀର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     396 

ଶାyନୁ କୁମାର ରାଉତ 

ପଥିକ ମୁଁ କି ପଥରପଥିକ ମୁଁ କି ପଥରପଥିକ ମୁଁ କି ପଥରପଥିକ ମୁଁ କି ପଥର    
େଛାଟ ଥିଲି ଭାରି ଭଲ ଥିଲି 

 କାହ[ େହଲି ଆଜି ବଡ 

ଜୀବନକୁ ନିେଜ ବୁଝିଲା ପେର ମଁୁ 

 ଲାେଗ ଜଳyା ନିଆଁର ରଡ  !! 

କାଦୁअ ମାଟିେର ଜୀବନ ଆର� 

 ଥିଲା ଚDନର ଟୀକା 

ବୟସ େଘରେର େଘରି ଗଲାପେର 

 ସବୁ ଥାଇ ଆଜି ଲାେଗ ଏକା  !! 

ପଥ ତ ପଡିଛି ଭଲକୁ ମDକୁ 

 ଏଠି ଜୀବନ ଜ� ଳାର େଘର 

େଦାଛକିେର ଆଜି ଭାଳି ହୁଏ ମେନ 

 ପଥିକ ମୁ କି ପଥ ର   !! 

ପତର ପରିକା ମଣିଷ ଜୀବନ 

 ବା’ କୁ ଭରସା ନାହ[ 

କଳା ବାଦଲେର େକେବ ଲୁଚିଯିବ 

 ଏେତ ଆ  କାହ[ ପାଇଁ   !! 
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କମ� ମଣିଷ କୁ ପରିଚୟ ଦିଏ 

 ସୁକମ� କୁ ଆଦରିବା 

ଜୀବନର େଶଷ ନିଶ�ାସ ପେର ବି 

 ଦୁନିଆକୁ ଜିତି ଯିବା   !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପାଟର~ା, ନୂଆସାହି, ଯାଜପୁର 
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ପ�ଶାy କୁମାର ପ�ଧାନ 

ମୃତୁ�ର ଆଲି~ନମୃତୁ�ର ଆଲି~ନମୃତୁ�ର ଆଲି~ନମୃତୁ�ର ଆଲି~ନ    
ବୟସର  ଛାପ  ଲାଗିନି େଦହେର 
ସରିନାହ[   ଯଉବନ 
ତଥାପି  କାହ[କି  ରାମ ନାମ ସତ� 
ଶୁଣିବାକୁ ଚାେହଁ କ"� ।। 
ଖଇ   କଉଡ଼ିେର  अଶ�}ଳ  ବିଦାୟ 
ଏଇତ  ସୃ�ି  ନିୟମ 
ଶବ େମାର ଥିବ ଚାେରାଟି କାjେର 
ଜଗି  ରହିଥିବ  ଯମ ।। 
ମାଆ  କାDୁଥିବ  ବାହୁନି  ବାହୁନି 
ଜନG ଦାତ� ୀ ସିଏ େବାଲି 
ପୁତ�  ବିେ�ଦେର ସେତକି େଯମିତି 
ପ�ାଣ ଯାଉଥିବ ଚାଲି ।। 
ଜୀବନ ମୃତୁ�ର ଲୁଚକାଳି େଖଳ 
େଶଷ େହବ ଶGଶାନେର 
ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବ େମା ଘର अଗଣା 
ଆତG ୀୟ+  କ�Dନେର ।। 
ଜୁଇେର ଜଳିବି ପାଉଁଶ େହାଇବି 
ରହିବନି   ଚିହr  ବ"� 
ଦଶଦିନ ପେର ଦଶାହ କମ�େର 
ଲିଭିଯିବ େମାର ନାମ ।।       ବୁେରାମୁsା, ଗାଇସିଲାଟ, ବରଗଡ଼ 
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ପୁ�ଲତା ସାହୁ 

ଗୁରୁ ଆଶିଷଗୁରୁ ଆଶିଷଗୁରୁ ଆଶିଷଗୁରୁ ଆଶିଷ    
ଗୁରୁ ବ� ହG ା ବି�ୁ ଏ ଧରା ଧାମେର 

ଗୁରୁ ସାxାତ ମେହଶ�ର 

ଏ ତିନି ରୂପେର ଗୁରୁେଦବ ତୁେମ 

ସଂସାରେର ପରିଚିତ   || 

ମାଟି ପିsୁଳାକୁ େଯସେନ ଗଢ଼ଇ 

କୁ�କାର ଯତନେର 

ଟିକି ଟିକି କଢି ଫୁଟି ଉେଠ ବାସି 

ତୁମ ହାତ ପରଶେର   || 

ପ�ଥମ ଗୁରୁ େସ ଜନG ଦାତ� ୀ େମାର 

अ ଆ େଦଲା ଶିେଖଇ 

ତା ହାତ ପରେଶ ଆେଗଇଲି ପାେଦ 

ଶିxାେର ପାଦ ପେକଇ   || 

ପିତା େହେଲ େମାର ଦି�ତୀୟ ଈଶ�ର 

ଗୁରୁ ନାେମ ଗଣା େହେଲ 

ଜୀବନ ସଂଗ�ାେମ ଜିତିବା ପାଇଁକି 

ମନେର ସାହସ େଦେଲ   || 
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ବିଦ�ା ଗୁରୁ ଆଉ କ"� ଗୁରୁ ନାେମ 

େକେତ ଗୁରୁ ସହ େଭଟ 

ଜୀବନର ପଥ କେଲ ଆେଲାକିତ 

ବଚନ ତା+ अକାଟ�   || 

ଗୁରୁ ତୁେମ ସତ� ତୁେମ ତ अନିତ� 

ଜଗେତ �ାନର ଧାରା 

ତୁମରି ଆଶିଷ ତୁମରି ସୁବାସ 

େଲାଡ଼ା େମା ଜୀବନ ସାରା   || 

ତୁମରି ଆଦଶ� ତୁମରି ଦଶ�ନ 

ପେଥ େମାର େଶ�ୟ େହଉ 

ତୁମ ପଜୂା କରି ତୁମ େସବା କରି 

ଜୀବନ େମା ବିତିଯାଉ   || 

अj ମଁୁ ଯଦି ବାଟ ଯାଏ ଭୁଲି 

େଦଖାଇବ େମାେତ ରାହା 

ଜ�ି  ତୁମର  ସୃ�ି େର ସxମ 

ଶୃଳିତ ପାଇଁ ସାହା || 

 
 

ଶିxୟିତ� ୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, େଫାନ - ୯୬୫୮୫୫୩୦୭୪ 
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ଜଗନr ାଥ ରଥ 

ଯଥା ପବୂ�ଂ ତଥା ପରଂଯଥା ପବୂ�ଂ ତଥା ପରଂଯଥା ପବୂ�ଂ ତଥା ପରଂଯଥା ପବୂ�ଂ ତଥା ପରଂ    
ମଁୁ ସବୁ ନିDା, अପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପ�bୁତ । 

ଥେର େମା ଉପେର ଭରସା ରଖ... 

କାରଣ େମାେତ ଦରକାର ତମ ଖୁସି ।। 

 

ମଁୁ ସବୁ ଯ�ଣା, କ� ସହିବାକୁ ପ�bୁତ । 

ଥେର ତମଭିତେର ସାହସ ରଖ... 

କାରଣ େମାେତ ଦରକାର ତମ ସଫଳତା ।। 

 

ମଁୁ ସବୁ କଳ+ କୁ େମା େଦହେର େବାଳିେଦବି । 

ତେମ ଥେର ନିଜ େଗାେଡାେର ବjା ଶିକୁଳି କୁ ଫିଟାଓ... 

କାରଣ େମାେତ ଦରକାର ତମ ସ�ାଧୀନତା । 

 

ମଁୁ ସବୁ କିଛି ସ�ାଳି େନବି । 

ଯାହା ପବୂ�ରୁ अଛି, ତାହା ପେର ମଧ� ତମର ଥିବ.. 

କାରଣ କହିବା େଲାକ ମାତ�  ଚାରିଦିନ କହିେବ... 

ତାପେର ଯଥା ପବୂ�ମ୍ ତଥା ପରଂ ।। ଘୁ.ଉଦୟଗିରି, କjମାଳ, ୭୬୨୧୦୦ 
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ପ�ଶାy କୁମାର ମହାyି 

ପାଦଚିହrପାଦଚିହrପାଦଚିହrପାଦଚିହr     
ଲିେଭଇ ପାରିବ େସ ପାଦ ଚିହr କୁ  ?  

େଯଉଁ ଚି଼ହr  ଛାପିେହାଇ ରହିଛି ହୃଦୟେର...  

 

ଏମିତିେର େଢଉ ତ ଲିେଭଇଦିଏ  

ତା ବxେର अ+ିତ  

େକେତ ପାଦ ଚି଼ହr   

କାରଣ ତା ପାଇଁସବୁ ପାଦ ଚି଼ହr  ସମାନ...  

 

େହେଲ ଆମ ପାଇଁ ????  

 

ଆମ ପାଇଁ େସ ଚି଼ହr   

େପ�ମର ପ�ତୀକ  

ସG �ତି ର ସyକ 

ଖୁସିର େଲାତକ.... 

 

ମେନପଡୁଛି କି ତୁମର  

େଯେବ ଆେମ ପxୀ ସାଜି ଉଡିଯାଇଥିେଲ  
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ଆମ େପ�ମର ସଂ�ା ସାଉଁଟିବାକୁ  

ମଁୁହ अjାେର େସଇ େବଳାଭୂମିକୁ  

ତୁମ ହାତ େମା ହାତେର  

ତୁମ ପାଦ େମା ପାଦେର  

 ଆମ ଗରମ ନିଶ�ାସ ତାତିେର  

ଆହାଃ....  

ଆେମ ହଜିସାରିଥିେଲ  

େକଉଁ ଏକ अଜଣା ଦୁନିଆେର....  

 

କିk ଆଜି  

େଗାଟିଏ ସରଳେରଖା େର ଚାଲୁଥିବା  

ଚାରି ପାଦର ଗତି  

ବିପରୀତ ଦିଗେର..  

ସମୟ ର अମାନିଆ େଢଉ େଧାଇେଦଇଛି  

େସଇ ବାଲୁକା ର ଚି଼ହr   

େହେଲ ଏଯାଏ େମା ଛାତିେର  

ରହିଯାଇଛି ତୁମ ପାଦ ଚି଼ହr .....  

 
 

କାକଟପୁର, ପୁରୀ 
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ହେରରାମ ପsା 

ରxାକର ମହାବାହୁରxାକର ମହାବାହୁରxାକର ମହାବାହୁରxାକର ମହାବାହୁ    
ନିେଦ କି େଶାଇଛ ଆେହ ମହାବାହୁ ‐ 

 ଗୁହାରି ପେଡ଼ନା କାେନ , 

ସିଂହଦୁଆେର େତା ଲxGଣର େରଖା ‐ 

 ଯିବାପାଇଁ ଦରଶେନ ॥ 

ତୁେ� ଥାଉ ନାଥ , ଜଗତର ନାଥ ‐ 

 ପଡ଼ିଲାଣି ହାହାକାର , 

କେରାନା ଆତେ+ ଆକ� ାy ଜଗତ ‐ 

 ମିେଳନାହ[ ପ�ତିକାର , 

କିବା अପରାେଧ ମିେଳ ଏହି ଶାbି ‐ 

 କିସ अଛି ତୁ� ମେନ ॥୧॥ 

େକେତେକେତ ଦୁ� ଦଳନ କରିଛ ‐ 

 ପତିତ ଉ|ାର ପାଇଁ , 

अଜଣା ଏ ଶତ ବିbାରିଛି କାୟା ‐ 

 ମଣିଷର ପ�ାଣ େନଇ , 

ଉଠ ଜଗନr ାଥ ! େଖାଲ ଥେର େନତ�  ‐ 

 ଚାହଁ ଏହି ଦୁଃଖୀଜେନ ॥୨॥ 
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ନିରବ ନି�D ଏ ସାରା ଦୁନିଆଁ ‐ 

 ପଦାକୁ ଯାବାକୁ ମନା , 

ଭୟ ଆଶ+ାେର ମଣିଷ ଜିଉଁଛି ‐ 

 କାହାକୁ ଛୁଇଁବା ମନା , 

ତୁ� ସ�ି ତୁେମ ରଖ ଜଗନr ାଥ ! 

 ରxାକର ମଢ଼ୂଜେନ ॥୩॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

କୁଆଁସ , େମ·�ାକାଟିଆ ଛକ , ଯାଜପୁର । 

अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନଶିxକ , 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ ସରକାରୀ ଉu ବିଦ�ାଳୟ । 

ଭ� ାମ�ଭାଷ ‐ ୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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େରାହିତ୍ େସଠୀ 

ପରମବjୁପରମବjୁପରମବjୁପରମବjୁ    
ଜାଣିଛ କି ପିେଲ ବୃxଟିଏ େକେବ 

କେର ସ�ୟଂ ଫଳାହାର ? 

ମଳୂଠାରୁ अଗ ସବୁ ଦାନକରି 

କେର ସଦା ଉପକାର ।। 

 

ସୁଗj ଫୁଲେର ସୁସ�ାଦୁ ଫଳେର 

େତାଷିଥାଏ ଜନମନ 

ବୃx अଛି େବାଲି ବରଷା େହଉଛି, 

ପାଉଛୁ ଶୁ| ପବନ ।। 

 

ବାେଟାଇକୁ ଦିଏ ସୁଶୀତଳ ଛାଇ 

ବିଶାଳ ହୃଦୟ ତା'ର  

ନାନା ବିହଗ ଶାଖା ପ�ଶାଖାେର 

ରହିଥା'yି କରି ଘର ।। 

 

ଜଳ ବାୟୁ ସବୁ ତା'ଠାରୁ ଉËନr  

ପଢ଼ିେଲ ଜାଣିବ ବହି 
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ବୃxବିନା ଏଇ ସୃ�ି अସ�ବ 

अସୁDର ପୁଣି ମହୀ ।। 

 

ବjୁ ଭିତେର େସ ପରମ ବjୁ 

ଦାନ ତା' अେଟ ମହାନ  

ବାଡ଼ି ପଛପେଟ ଗଛେଟ ଲଗାଇ 

େନବାେର ତା'ର ଯତନ ।। 

           
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ଶିxକ 
ଖଜୁରୀପଡା, କjମାଳ 

ଦୂରଭାଷ-୭୭୩୫୨୧୪୩୭୯ 
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ଶରତ ଚD�  ଜାଲି 

ତୁମ ଇ�ା ପ"ୂ�େହଉତୁମ ଇ�ା ପ"ୂ�େହଉତୁମ ଇ�ା ପ"ୂ�େହଉତୁମ ଇ�ା ପ"ୂ�େହଉ    
ତିନି ଦିନ େହଲା ଲଗାଣ ବରଷା 

ସମୁଦ� େର ଲଘୁଚାପ 

ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆ¦ୁଏ େହଲାଣି 

ଘେର ପେଶ େବ~,ସାପ । 

େମା ଭ~ାକୁଡିଆ ଢଳି ପଡିଲାଣି 

କା ଆେଗ କହିବି ଦୁଃଖ 

ତିନିପ�ାଣୀ େମାର ଡହଳ ବିକଳ 

ଶୁଖିଛି ସଭି+ ମୁଖ   

ଚାଷ,ବାସ,ହସ ଯାଇଛିତ ଭାସି 

ପ�କୃତି ସାଜିଛି ଦାଉ 

ବିପ`ିର ପେର ବିପ`ି ଆସୁଛି 

ସ�ାଳି େହଉନି ଆଉ । 

େକେବ ଖରା େକେବ ବରଷା,ପବନ 

ବନ�ା,ବାତ�ା ରୂପ େନଇ 

ତାଣ୍ତବ ଲୀଳାେର େମା ଜୀବନପେର 

େଫରିଯାyି ଲୁହ େଦଇ । 
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ନାହ[ अନr  ମୁେଠ ନାହ[ ନୀର େଟାେପ 

ଯହ[ତହ[ ଗେଲ ଶନୂ� 

େକଉଁ ଜନମର େକଉଁ ପାପପାଇଁ 

େହଲି ଏେଡ ହୀନିମାନ । 

େହଜଗତନାଥ କୁହ ଭେଲ ସତ 

କଲ କାହ[ ଏେତ ସରି 

ବାସହୀନ େହାଇ ଚାଷହୀନ େହାଇ 

ବ�ିବା ମରିବା ପରି । 

ତୁେମ ଥାଉଥାଉ ବିପ`ି ବାତାସ 

ଧେର अଣଚାଶ ମ ୂ̀ �  

ପ�ଳୟ ଜଳେର ଜଗତ ଭେସଇ 

अଜ�ବ କି ଯଶକୀ �̀ । 

ମହାବିପ`ିେର ମହାଦୁଃଖିଟିଏ 

ମରିଗେଲ ମରିଯାଉ 

କହିବାର ନାହ[ କିଛି ମହାପ�ଭୁ 

ତୁମ ଇ�ା ପ"ୂ�େହଉ । 
ଶିxକ  

ପଥରା,ଖଲିA େକାଟ,ଗଂଜାମ 

େମା-୭୮୭୩୯୧୭୬୫୧ 
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अଲିଭା ସାହୁ 

ଗୁରୁ ସzାନଗୁରୁ ସzାନଗୁରୁ ସzାନଗୁରୁ ସzାନ    
ଗୁରୁ अଟyି େଯ ଈଶ�ର ସମାନ 
ତା+ ପାଦତେଳ କର ପ�ଣାମ।।। 
ନକରିବ ତା+ୁ େକେବ अସzାନ 
ସଂସାର ପାଇଁ େସ ବଡ଼ अବଦାନ।।। 
ହାେତ ଛାଟଧରି ପଢ଼ାyି େଯ ପାଠ 
େକେତ अ�ାନି ହୁअyି ମଣିଷ।।। 
ଗୁରୁ+ର େସହି ମିଠା ଆକଟ 
ଜୀବେନ ମିଳିଯାଏ େକେତ ଭଲବାଟ।।। 
ପାଠସବୁ ସିନା କରିଥାyି ଦାନ 
ଗଢି େତାଲିଥାyି अେନକ ଜୀବନ।।। 
ଜୀବନର ମଲୂ� ବୁଝାଇ ଦିअyି 
अବାଟେର ବାଟ କଢାଇ ନିअyି।।। 
େସ ପଥେର ପେଛ ଥାଉ େଯେତ କ ା 
ଗୁରୁ+ ପରସ ବାଜି ହୁଏ ଫୁଲବଷ�ା।।। 
େସ ଫୁଲକୁ ପୁଣି େଗାଟାଇ ନିअyି 
ଫୁଲେତାଡା ପରି ହାେତ ସଜାଡyି।।। 
ପାଇବାର ଆଶା କିଛି ନଥାଏ ମନେର 
ଶିxାଦାନ କରିଥାyି େସ अତି ଖୁସିେର।।। 
ଏ ସ କ� ନୁେହଁ କିଛି ଦିନ अବା ବଷ�ର 
େମରୁଦs अେଟ ପରା ଏ ସବୁ ଜୀବନର।।। 
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ଦମୟyୀ େଜନା 

ପୁअଟିଏ ହୁअyି କିପୁअଟିଏ ହୁअyି କିପୁअଟିଏ ହୁअyି କିପୁअଟିଏ ହୁअyି କି????    
ପୁअଟିଏ ହୁअyିକି 

ମୁh ବିହଗ ଭଳି 

ଆକାେଶ ଉଡ଼yି। 

ଘରର ଦାୟିତ� ଓ  

କ �̀ବ�ରୁ ଓହରିଯାଇ 

ସା~ ସାଥି େମଳେର 

ଗରମ ଚାହାର ସ�ାଦ ବାରyି ।.......... 

 

ପୁअଟିଏ ହୁअyିକି 

Royal Enfield ଚଢି 

Long drive େର ଯାଆyି 

ଜୀବନର ସବୁ ଇଛାକୁ 

ପୁରଣ କରିବାେର 

ସxମ ହୁअyି ।.......…....... 

 

ପୁअଟିଏ ହୁअyିକି 

ନିDା, अପବାଦ, अପମାନଠୁ 
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ଦୁେରଇ ରହି 

ରାତ� ୀର ଗଭୀର ନିଦ� ାେର 

େକେତ ମିଠା ମିଠା 

ସ�ପr େଦଖyି । 

अjର ଲଉଡୀଟିଏ େହାଇ 

ମା ପାେଖ  

ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦିअyି ।............ 

 

ପୁअଟିଏ ହୁअyିକି 

ମଧ�ରାତି� ର अjକାରେର 

ବିଚଳିତ ନ େହାଇ 

ନିଭ�ୟେର, େଧୖ।ଯ��ର ସହ 

ବିଚରଣ କରyି । 

ମାଟିହାsି ଭଳି ସବୁ  

ସମୟ,ପରିgିତିେର 

ଭା~ି ନ ଯାଇ 

ପିତଳ ଭଳି ପ�ତିଦିନ 

ଚମକିପାରyି ।.............. 
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ପ"ୂ�ମା େଲ+ା 

ସରକାର ଆସିଛିସରକାର ଆସିଛିସରକାର ଆସିଛିସରକାର ଆସିଛି    
ଗଁା ଯାକ ହୁଲ୍ gୁଲୁ ବାଜା ବେଜଇ 
ସା~ େର ଆଣିଛି  
ମଦ, ମାଂସ  
ଆଉ ମୁs ପିଛା ପା�ଶହ ଟ+ା, 
େଦବା ପାଇଁ। 
  
ସରକାର ଆସିଛି! 
ଭ~ା କା£,  
ଉଡି ଯାଇଥିବା ଛପର, 
ବିକଳ  କାD, 
ମୃତୁ ମୁହଁ ରୁ ବ�ିଥିବା ..... 
ବୟ9 ର ଭୟ କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ। 
 
ସରକାର ଆସିଛି! 
ସା~େର କିଛି ନିଜ େଲାକ +ୁ େନଇ 
ହାତେର ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଢ଼ି 
ଆଉ କିଛି ପଲିଥିନ୍  
ତା ସା~କୁ କିଛି ଗଣମାଧ�ମ ଭାଇ 
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ଟିଭି େର ପ�ସାରଣ ପାଇଁ। 
 
ସୁDରୀ ମାଝୀ ଛିଡ଼ା େହଇଚି 
ଛିsା ଦଦରା ଲୁଗା କୁ ନାଇ 
ଆଉ କଣ अଛି, ସୁନ ପାଉଡର  
ମଁୁହ େର ମାଖିବା ପାଇଁ, 
ସବୁ େବାହି େନଇଛି 
ନିଆଁ ଲଗା ବଷ�ା  
ଆଉ ଗଭ�ଣୀ ନଈ। 
 
େକମିତି ଆଣିବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ�  
ଆଉ ଜରି ଖେs  
ଛିsା ଲୁଗାେର େଦହ ଢା+ିବ 
ନା, 
ଖାଦ� ସାଉଁଟିବ, 
ସନିଆ ସାହୁ ତ ଚାହ[ ବସିଛି  
ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ,  
ପାନ ରୁ ଚୂନ ଖସିେଲ  
ଝୁଣୀ ଖାଇବ େସ ମଳିଆ େଦହକୁ  
ନିଜ େଦହ େଭାକ େମ ଇବା ପାଇଁ । 
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ଶ�|ାtଳୀ ପsା 

େଖାଜୁଛି ମୁଁେଖାଜୁଛି ମୁଁେଖାଜୁଛି ମୁଁେଖାଜୁଛି ମୁଁ    
ତୁମକୁ େଖାଜିବା ଦିନଠୁ 
ମଁୁ ଆଉ 'ମଁୁ' େହଇ ନାହ[, 
େକବଳ... 
ତୁମକୁ େଖାଜିବାେର ବ�b, 
ଭୂମି ଠାରୁ ଭୂମା ପଯ��y, 
େପାଖରୀ ଠାରୁ ଚD�ମା ପଯ��y, 
ମDିରରୁ ମଶାଣି.... 
ଜଳ,gଳ,ଆକାଶ ସବୁଠି େଖାଜୁଛି ।। 
 
ଚାରିଯୁଗରୁ  
ଚାରିେବଦ, 
ଚାରିଧାମରୁ 
ଚାରିବ� ହG , 
ପାହାଡ, ପବ�ତ, ଝରଣା  
ସବୁଠି ତୁମକୁ େଖାଜୁଛି ।। 
 
ବସyର ମୃଦୁ ମଳୟେର 
ଫଗୁଣର ଫଗୁର~େର, 
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େବୖଶାଖର ଝାtି ଖରାେର, 
ଶ�ାବଣର ବଷ�ା ଛିଟାେର, 
ବଂଶୀର ସାତସ�ରେର, 
ମୟରୂ ଚDି�କାେର, 
ଭସା ବାଦଲେର, 
ସମୁଦ� ର ଲହରୀେର, 
ସବୁଠି ତୁମକୁ ହ[ େଖାଜୁଛି ।। 
 
ତୁମକୁ େଖାଜି େଖାଜି 
ଏେବ ମଁୁ ପରାb, 
କାରଣ....? 
ମଁୁ େଖାଜୁଛି ଚତୁଃପାଶ�େର�.... 
େହେଲ.... 
ତୁମର ବାସgାନ ତ 
େମା ହୃଦୟେର .... 
ଆଉ ମଁୁ ? 
ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 
ହଜି ଯାଇଛି... 
େସଇ ଶନୂ� ଶନୂ� ମହାଶନୂ�  
ଭିତେର ।। 

ବିନିକା, ଗେଣଶ ପୁର, ଜିଲA ା-େସାନପୁର ।। 
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ପ�ମିଳା ଦାସ 

ମାୟା ସଂସାରମାୟା ସଂସାରମାୟା ସଂସାରମାୟା ସଂସାର    
ବଡ ମାୟାବିନୀ ଏ ସାରା ସଂସାର 

ଲାଗଇ ବହୁତ ଡର , 

ଚଳି ନ ପାରିେଲ ମାୟା ସଂସାରେର 

ଜୀବନ ଟା अjକାର। 

ମାୟା ଜାେଲ ପଡି ହୁଏ ଛଟପଟ 

କାହାଣୀ ଜୀବନ ନାଟକ, 

େଲାଭ େମାହ ମାୟା अେଟ ମିଥ�ା 

ବାଟ 

ମନେର ଭରନା ଇ�ୁକ। 

େମାରେମାର େବାଲି ବାjି ରଖିଥିେଲ 

େହାଇେବନି େକହି ନିଜର, 

ସାbି�କ, ଧାମ�କ ବାjି ରଖିଥିେଲ 

େନଇଯିବୁ ତା+ୁ ସା~ର। 

େଯେତ ରଖିଥିବା ଘର ଗାଡିବାଡି 

ଶନୂ�େର ଯିବ େସ ଉେଭଇ, 

ବହୁ ଗବ� କରି ଚାେଲ ହାତ ଛାଡି 
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ସବୁ ଶGଶାନେର ଯିବ ଜଳି। 

ସଂସାର ମାୟାେର େହାଇଗେଲ अj 

କେଲ ବି ମD ବିଚାର , 

ଧମ� ଶାª ଛାଡି ବାଦ କି ବିବାଦ  

ତାକୁ ହ[ କଲୁ ନିଜର। 

େଯତିକ ବୁଣିବା େସତିକ ପାଇବା 

କମ� ଗୁେଣ ଫଳ ପାଇ, 

ଆଜି ନ େହେଲ ବି କାଲି ହ[ ମରିବା 

ହରି ନାମ ସେ~ େନଇ  

ହରି ନାମ ସାେ~ େନଇ।  

 

 
 

 

 

 

 

ନୂଆସୁ~ୁଡା, ଚsିେଖାଲ 

( ଯାଜପୁର ) 

େଫାନ୍ ନ�ର- ୭୯୯୧୦୨୯୩୪୮ । 
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ଗେଣଶ ଦାସ 

େପ�ମର अନ�ନାମ ଯ�ଣାେପ�ମର अନ�ନାମ ଯ�ଣାେପ�ମର अନ�ନାମ ଯ�ଣାେପ�ମର अନ�ନାମ ଯ�ଣା    
ତେମ େପ�ମର ମହୁଲି 
େମାେତ ପିଆଇଲ ମଁୁ 
ପିଇଲି ନିଶାଗ�b େହଲି, 
ଆଉ अେବାଧ ଶିଶୁେଟ ପରି 
ସମପ�େଦଲି ନିେଜ ନିଜକୁ ତୁମ ଠି। 
 
ପବନ ଭଳି ତେମ ଦିଗ ବଦେଳଇଲ, 
େମା କୁଡି଼ଆ କୁ ପଛକରି ପାଦ 
ବେଢ଼ଇଲ ରାଜମହଲ କୁ, 
ବାକିଥିବା ନିଃଶ�ାସ େର େମା 
ଲଦି େଦଇଗଲ 
ଯ�ଣା, େକାହର ପାହାଡକୁ। 
 
ଏେବ ତ ତମ ସି£ିେର 
ନାଲି ର~ର ଲxGଣ ଗାର 
ଗଳାେର अନ� କାହା ଆୟୁଷ, 
ଦୁଇ ହାେତ େଗାଲ ଜହr  ଦିେପାଟ ପିjି 
େମା ସୁନା କେ¥ଇ ରୁ 
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ସୁନା େବାହୂ େହବା 
ପାଇଁ ନିଇତି ପରୀxା ଦଉଛ। 
 
ତେମ  ଆମ ସG �ତି କୁ अେଲାଡ଼ା ପୃ-ା 
ଭାବି ଚିରି ସାରିଥିବ। 
େହେଲ  ରାତ� ୀର ଝାÃା  ଆଲୁअେର 
େସଇ ସG �ତି ଆସି 
ତାଛଲ� କରyି େମାେତ 
େମା େପ�ମିକପଣିଆକୁ, 
ଧାର ଧାର େହଇ ରh ନ ବହିବା 
ଯାଏ ପ�ହାର କରିଚାଲyି 
େମା ହୃଦୟ େକାଠରୀକୁ। 
 
ମଁୁ ବା କଣ ଜାଣିଥିଲି, ଏ େପ�ମର ଦୁନିଆେର 
ସୁଖ ସାଉଁଟିବାକୁ ଯାଇ 
ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ 
ଦୁଃଖର େଜଲ୍ େର କଏଦୀ, 
ଆଉ ଦୁନିଆ ସାମrା େର ମିଛ ହସର 
ପ�େଲପ େଲପି 
अଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ େପାଖତअଭିେନତା େଟ ପରି। 

େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ�ର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     421 

ସତ�ବ�ତ ସାହୁ 

अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
ତମ अଭିମାନକୁ ସzାନ ଦିଏ େବାଲି ତ 
 ତମକୁ େଦଇ ପାେରନା ଗାଳି କି 
 ରାଗି ପାେରନା ତମ ଉପେର । 
େକମିତି ରାଗିବି େଯ ! 
ମଁୁ ତ ଥୁ ା ବରଗଛେଟ ଥିଲି 
ତେମ େମାେତ ପଲA ବୀତ କଲ 
ମଁୁ ତ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି 
ତେମ େମାେତ େପ�ମ ଶିଖାଇଲ, ମାୟା ଲଗାଇଲ 
ତମ ଆତG ୀୟତାେର ଏମିତି ଛDି େଦଲ େଯ 
ମୁକୁଳିବାକୁ ଇ�ା କରିନି େକେବ । 
କାହ[କି ମୁକୁଳିବି େଯ ! 
େଯଉଁଠି େପ�ମ अଛି, ଆତG ୀୟତା अଛି, अଭିମାନ अଛି 
େସଠୁ ମୁକୁଳିବା କ'ଣ ନିହାତି େଲାଡ଼ା କି ସଖି ? 
 
ତମ अଭିମାନକୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ 
ତମ अଭିମାନକୁ ବୁଝାଉ ବୁଝାଉ 
ମଁୁ େକେତେବେଳ ଭାବୁକରୁ କବି େହାଇଗଲି 
ଜାଣିପାରିଲି ନାହ[ । 
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ସତ କହୁଛି ସଖି.. 
ତମ अଭିମାନର �ଶ�ଟିକକ େମାେତ କବି କରିେଦଲା । 
 
ପି�ୟ ସଖି.. 
ମିଛେର େହଉ ବା ସତେର.. 
ତେମ अଭିମାନ କର.. 
ତମ ମାନଭtନ ପାଇଁ ମଁୁ ତ ମେନ ପକାଇ ପାରିବି 
େସହି ଆତG ୀୟତାର କଥା.. େଦହି ପଦ ପଲA ବ ମୁଦାରଂ.. 
ତମ େପ�ମ ଓ ଆତG ୀୟତାକୁ େନଇ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ 
ଶାyିେର ବ�ି େହବ.. 
େତେବ ତେମ କୁହତ ସଖି.. 
ଆଉ କ'ଣ େଲାଡ଼ା େଯ େମାର ! 
 
ତମ अଭିମାନକୁ ସzାନ େଦଉ େଦଉ 
କବିତାରୁ ଉଠାଇ ଆଣି େମା' ହୃଦୟ ସିଂହାସନେର 
େଦବୀ କରି ବସାଇ େଦବାପାଇଁ 
ଆଉ େକେତ ସମୟ େଲାଡ଼ା କି ସଖି ! 
ମୁହୂ �̀ଟିଏ ତ ....। 

ପଲA ାସାହି, କମାଳପୁର, 
अହିୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬ 

େମା- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯ 
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ସୁଶାy କୁମାର ଧଳ 

େଫରିଗଲ ତୁେମେଫରିଗଲ ତୁେମେଫରିଗଲ ତୁେମେଫରିଗଲ ତୁେମ    
କଳା अjାରିଆ ବାଦଲକୁ େଦଖି  

ଡରିଗଲ େକେବ ତୁେମ  

େଫରିଗଲ େକେବ ତୁେମ  

େହେଲ ମଁୁ ଡରିନାହ[  

େକେବ େଫରିନାହ[  | 

 

ବାେଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ ା େଦଖି େକେବ  

अଟକି ଗଲକି ତୁେମ  

ଭଟକି ଗଲକି ତୁେମ  

େହେଲ ମଁୁ अଟକିନି  

େକେବ ଭଟକିନି  | 

 

अଦିନିଆ ଝେଡ଼ େକେବ େକାଉ େମାେଡ଼  

ବାଟ ହୁଡ଼ି େଦଲ ତୁେମ  

ହାତ ଛାଡ଼ି େଦଲ ତୁେମ  

େହେଲ ମଁୁ ହୁଡ଼ି ନାହ[  
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େକେବ ଛାଡ଼ି ନାହ[  | 

 

ପ�େହଳିକା େପ�ମ ସାଜିଛି ଶ�ାବଣ  

ଝେର ଆଜି ନୟନେର  

କାDୁଥାଏ ନୀରବେର  

େହେଲ ଓଠ ପିଇଯାଏ  

ସବୁ ସହିଯାଏ  | 

 

ଭାବିଥିଲ େବାେଧ ଭା~ି ପଡ଼ିଯିବ  

ଜୀବନର ସମରେର  

ମଉଳିତ ଭୂମି ପେର  

େହେଲ ମଁୁ ହାରିନାହ[  

େକେବ ହାରିବିନି  | 

        
 

 

 

ବ� ାହG ଣୀକୁଳ,ଦଶରଥପୁର,  

ଯାଜପୁର—୭୫୫୦୦୬ 

ଦୂରଭାଷ—୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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अନy ପେଟଲ୍ 

ନୂଆଁଖାଇ ତିହାରନୂଆଁଖାଇ ତିହାରନୂଆଁଖାଇ ତିହାରନୂଆଁଖାଇ ତିହାର    
ନୂଆ ଲାେଗ ଆଜି ସକାଳ ସରୁୂଜ 
ନୂଆ ଲାେଗ ଆଜି ବସୁjରା 
ନୂଆ କବିତାର ନୂଆ ଆଳେର 
ଭରି ଉେଠ ମାନସରା... ୧ 
ନୂଆ ଲାେଗ ଆଜି ଏ ଝରି ବରଷା 
ନୂଆ ଏ କअଁଳ ଖରା 
ନୂଆ ତରୁଲତା େଦଖି ହସଇ ଧରା... ୨ 
ନୂଆ ନୂଆ ଦିେଶ ଧାନ େxତ ଆଜି 
ସୁନାର ଫସଲ ଧରି 
ନୂଆ ହସ ଆଜି ଚାଷୀର ଓଠେର 
ନୂଆ ଖାଇ େଦବାେଟ ସାରି... ୩ 
ନୂଆ ନୂଆ ସ�ର ନୂଆ ଏ ରାଗ ଭରିଯାଏ 
ପxୀ କ¦ ସ�େର 
ନୂଆ ଲାେଗ ଆଜି ସୁନୀଳ ଆକାଶ 
ନୂଆ ଏ ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶା ନେର... ୪ 
ନୂଆ ଲାେଗ ଆଜି ପିଲା+ ଜାମା 
ନୂଆ େଧାତି କୁ �̀ା, 
ସମେb କହୁଛନ ନୂଆ ଖାଇ ଜୁହାର 
ମେନ ଭରି ଉେଠ ନୂଆ ଖାଇ ତିହାର... ୫ 
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ଭାରତୀ ସାହୁ 

ଏ ସୃ�ିକୁ ରxାକରଏ ସୃ�ିକୁ ରxାକରଏ ସୃ�ିକୁ ରxାକରଏ ସୃ�ିକୁ ରxାକର    
ବଦଳିଯାଇଛି ସାରା ଦୁନିଆର 

ସୁDର ରୂପଟା ଆଜି 

ମଣିଷ ମନର ସବୁ ସୁଖଶାyି 

ସତେର ଯାଇଛି ହଜି 

ଆପେଣଇ େନେଲ ପା�ାତ� ସଭ�ତା 

ଭୁଲି ନିଜ ସଭ�ତାକୁ 

ପାଇଛ େବଶି କି ହେରଇଛ େବଶି 

ପଚାର ଥେର ନିଜକୁ 

अତୀତର ଗାଥା େସ ପୁରାଣ ଗୀତା 

ପଡୁନାହ[ ଜମା ମେନ 

ମାଟି ମାଆ କଥା ପ�କୃତି ସୁରxା 

ଭାବିଲ ନାହ[ ତ ଦିେନ 

ପ�କୃତି େକାଳେର େକେତ ଆନDେର 

ବୁଲୁଛyି ପଶୁପxୀ 

ଥରଟିଏ ତେମ ଖୁସି ତ େହଲନି 

ତା+ ହସଖୁସି େଦଖି 
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ନିଜର କାୟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 

େଭାଜି ଭାତ ମେହା�େବ 

ମନଇ�ା ପଶୁପxୀ+ୁ ମାରିଲ 

ଭାବିେଲ କି ଲାଭ ଏେବ 

ପ�କୃତିକୁ ହାଣିମାରି ଖାଇ ତେମ 

କରିେଦଲ ପୁରା େଖାଳ 

େସ ପ�କୃତି େକାେଳ ବଢୁଥିବା ଜk 

ତୁମପାଇଁ େହଲା କାଳ 

ସଭ� ସମାଜର ମଣିଷ େହାଇ ବି 

ସଭ�ତା ପାରୁନ ଶିଖି 

େବଶ ପରିପାଟି ଏମିତି ପିjୁଛ 

ଲାଜ ଲାେଗ ତାକୁ େଦଖି 

େଯତିକି ଆଘାତ େସେତ ପ�ତିଘାତ 

କି ଲାଭ କରି ଚି�ାର 

ତଥାପି କହୁଛି େହ ପରେମଶ�ର 

ଏ ସୃ�ିକୁ ରxା କର 
ମାଫ�ତ : ଦୀ�ିକାy ସାହୁ 

ଯୁନିଦାପାଟଣା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୫୫୮୪୧୧୦୧ 
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ନମିତା ତାsି 

େପ�ମଭିଜା ରାତିେପ�ମଭିଜା ରାତିେପ�ମଭିଜା ରାତିେପ�ମଭିଜା ରାତି    
େଯାଗିନୀ ସାଜିଛି ଆଜି କେର େପ�ମେଯାଗ 

ସରଗ ସୁଖ ପରି ଲାେଗ ଆଜି ଏ ଉପେଭାଗ 

ନରମୀ ଏ େଦହ ଆେର ଉଷୁମ ତୁମ ଛୁଆଁ 

ଧିେର ଧିେର ଜଳୁଛି ମଁୁ ଏ େକମିତି ନିଆଁ 

ଏ େକମିତି ନିଆଁ ଜାେଳ େଦହର ଶିକୁଳୀ 

ଦୁ� ତମ ହାତଛୁଆଁ କେର ଚୁଲବୁଲି 

ଗରମ ଛୁଆଁକୁ େମାର େଦହ େଯ ନରମ 

ଚାହ[ ପାରୁନାହ[ ମୁହଁ ଲାଗୁଛି ସରମ 

ସରମୁଛି ଆଖି େମାର ସରମୁଛି ଓଠ େମାର 

ବଡ଼ େବସରମି ତେମ ଏ େକମିତି େପ�ମ ତୁମର 

େକମିତି ଏ େପ�ମ ହାଏ ଲାେଗ ଭାରି ମିଠା 

अଧର ରtକ ଛାେଡ଼ ଟିକିଲି ଛାେଡ଼ ମଥା 

ପଣତ େମା ଖସିଯାଏ େଖାେଲ ପାଦର ପାଉଁଜି 

ମହମପରି ତରେଳ ମଁୁ ଧିେର ଧିେର ଯାଏ ହଜି 

अଳପ अjାର ଏଇ େପ�ମଭିଜା ରାତି 

ନିଶା ପରେb ମଗr ଆଜି ଆେମ ଦୁେହଁ ସାଥୀ 
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ଜାଣିନି ମଁୁ ତମ अତୀତ ନାହ[ ମେତ ଜାଣିବାର 

ବ �̀ମାେନ ଓ ଭବିଷ�େତ ମଁୁ େକବଳ ତୁମର 

अହରହ ଥିବି ତୁମର ନ ଭୁଲିବି ଏଇ ନିଶି 

େଯେବ ଆେସ ବିପଦ େତେବ ଛିଡ଼ା େହବ ଆେମ ମିଶି 

ସାଥୀ ଆେମ ଜୀବନର କୁସୁମ ଚଲାପଥେର 

ଚାଲୁଥିବ ପାଦ ଆମ ଜୀବନର େଶଷ ସମୟେର 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େବଲାମାଳ, କଳାହାsି ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ଭବାନୀପାଟଣା, ଓଡ଼ିଶା 
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ରାେଜD�  େବାଡ଼କିଆ 

ସ�ାଧୀନ ଭାରତସ�ାଧୀନ ଭାରତସ�ାଧୀନ ଭାରତସ�ାଧୀନ ଭାରତ    
ତି� ର~ା ପତାକା ଉେଡ଼ ଫରଫର 

ଶାyିର ବା �̀ା େନଇ 

ସଭିଏଁ ପାଳିବା अଗ� ପDର 

ଆସ ଏକଜୁଟ େହାଇ 

ସ�ାଧୀନ େଦଶର ନାଗରିକ େବାଲି 

ଗବ�େର ଆେମ କହିବା 

ଭାରତ ମାଆର ସzାନ ପାଇଁ 

ମିଳିମିଶି ଆେମ ଲଢ଼ିବା 

ହିDୁ ମୁସଲିମ୍ ଶିଖ୍ ଭାଇ ଭାଇ 

ନାହ[ ଆମ େଭଦଭାବ 

ଆସ ଆଜି ଆେମ ଶପଥ େନବା 

ରଖିବା ଏ େଦଶର ନାମ 

େକେତ େକେତ ବୀର ଏ େଦଶ ପାଇଁ 

ବୁହାଇଛyି ରକତର ଧାର 

େକେତ ଦୁଃଖକ� ସହି େସମାେନ 

ଆଣିଛyି ସ�ାଧୀନତା 
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ଭାରତ ମାଆର ସyାନ ଆେମେର 

ରଖିବା ତାହାରି ନାମ 

ଆସୁପେଛ େଯେତ ବାଧାବିଘr 

ପଛଘୁ�ା େଦବାନାହ[ ଆେମ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସrାତକ ତୃତୀୟବଷ�, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ 

କଳାହାsି ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, ଭବାନିପାଟଣା, ଓଡ଼ିଶା 
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ନିରtନ ସାହୁ 

ପୁbକପୁbକପୁbକପୁbକ    
ସଂସାରେର अଛି अେନକ ପଦାଥ� 

ତହ[ରୁ ପି�ୟ େମା ପୁbକ 

ଭକତି अyେର ବଡ଼ ଆଦରେର 

ତା ଠାେର ନୁଆଁଏ ମbକ 

 

�ାନାଜ�ନ ଆେଶ ତା’ଠାେର ବାjିଛି 

ପିଲାେବଳୁ ବjୁଭାବ 

ତା’ବିନା ଜୀବନ ଲାେଗ अସହାୟ 

ନାଉରିଆ ବିନା ନାବ 

େସ ବଢ଼ାଏ େମାର �ାନର ଭsାର 

ସଜାଏ େମାେତ ଆbିକ 

 

ଏତିକି ଜାଣିଛି ତାହାଠାରୁ ଭଲ 

ବjୁେଟ ଜଗେତ ନାହ[ 
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ମାଗ�ଦଶ�ନ େସ କରାଏ େଯ େମାେତ 

ତାହା ପରି କିଏ କାହ[ 

ଯିଏ େମାେତ େଯେତ ବୁଝାଇେଲ ସେତ 

ତାଠାେର େହବିନି ନାbିକ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ନିହଲ ପ�ସାଦ, ଗDିଆପାଟଣା 

େଢ+ାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩ 
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ଜଗଦୀଶ ସାହୁ 

ବାଳୁ~ା ପୁअବାଳୁ~ା ପୁअବାଳୁ~ା ପୁअବାଳୁ~ା ପୁअ    
ବାପାମାଆ ଦୁଇ ପରଘେର ଯାଇ ଖଟୁଛyି ଦିନରାତି 

ପୁअ ଫାଳିକିଆ େମାବାଇଲ୍ ଧରି କହୁଛି ଫୁଲାଇ ଛାତି 

ଆଜିକାଲି କିଏ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛି ମାଛମାଂସ ଥାଉ ଥାଉ 

ଖଟା, େପାଡ଼ାେପାଡ଼ି, ଗରୀବ+ ଖାଦ� ପାଟିକୁ ରୁଚୁନି ଆଉ 

ସାଇେକଲ େନଇ ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପୁअକୁ ଲାଗୁଛି ଲାଜ 

କିbିେର ଏେବ ବାଇକ୍ ଆଣିଛି ନିତିକେର ସଜବାଜ 

ସାଟ୍� ପ�ା ୍ ତାର େଦଖିେଲ ଲାଗୁଛି ସେତ କି ରାଜକୁମାର 

ଭାଷଣ ମାରୁଛି ପsିତ ଭଳିଆ ସବୁକଥା ଜାଣିବାର 

अଳପ ପାଠକୁ ପେକଟେର ତାର େପନ୍ େଗାଟିଏ ଥାଏ 

ନିଜ ନାଆଁ ପେଛ େଲଖିଆେସ ନାହ[ ଖsି ଇଂରାଜୀେର କେହ 

ଯାହାଘେର ଥିବ ଏମିତିକା ପୁअ କପାଳ ଫାଟିଲା ତାର 

ତା’ଠାରୁ ଶେହ ଗୁଣେର ବଢ଼ିଆ ଝିअ ଯଦି ଜନG କର 

 
 

 

ସଂଜପଡ଼ା, ହିେDାଳ, େଢ+ାନାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୭୮୧୮୫୬୧୬ 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ପ�ତିବି�ପ�ତିବି�ପ�ତିବି�ପ�ତିବି�    
ଆକାଶ ଏକ ପ�ତିବି� 

ସାଗର ବxର 

ଉ`� ମରୁର 

ପବନ ଝଡ଼ର 

 

ଆକାଶ ଏକ ପ�ତିବି� 

ମାଟି ପାଣି ପବନର 

େଯ ବ�ା� ନିରାକାର 

ମହାଶେୂନ� 

ଧରିରେଖ ଇD�ଧନୁ 

xେଣ ପାଇଁ 

ପ�ତିବି� अନ� ଏକ 

ଖରା ବରଷାର 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ଗ�ା/େପା : େବରୁଆଁବାରି, ୭୫୨୦୮୨ 

ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com  

େୱବ୍ସାଇଟ୍ : 

www.sanatanmahakud.in 
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ରାଜକିେଶାର ସ�ାଇଁ 

ଆଜି ବି ସବୁଠିଆଜି ବି ସବୁଠିଆଜି ବି ସବୁଠିଆଜି ବି ସବୁଠି    
ଆେହ ଜାତିପିତା ଭାରତର ପ�ାଣ 

ତୁ� ପାେଦ ଶତେକାଟି ପ�ଣାମ 

ଶିଖାଇଲ ସତ� अହିଂସା ମyର 

ବିଶ�ବାସୀ କରୁଛyି ସଲାମ 

ସତ� ହ[ ଈଶ�ର ଶ�ମ ଉପାସନା 

ଏ ବାଣୀ ବା ିଲ ଦୁନିଆସାରା 

ଆଜି ବି ସବୁଠି ଆଦର ପାଉଛି 

ତୁମରି ଦଶ�ନ ବିଚାରଧାରା 

ଆଖି ବଦଳେର ଆଖି େନବା ନୀତି 

अj କରିେଦବ ସଭି+ୁ ଦିେନ 

ହିଂସା ଦୂରଲାଗି ଶାyି ବୁଝାମଣା 

ଏ ମ� ଫୁ+ିଲ ସବୁରି କାେନ 

ଆମର ବସୁଧା ଆମ ପରିବାର 

େକହି ନୁେହଁ ଏଠି ଛୁଆଁ अଛୁଆଁ 

ଏ ବାରତା େଦଇ ଚାହ[ଥିଲ ତୁେମ 

ବାjିବାକୁ ଏକ ସେୂତ�  ଦୁନିଆଁ 
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ସାଧୁ ଲାଗି ସାେଜ ସୁରxା କବଚ 

ମିଛର ଜାଲକୁ େଛଦଇ ସତ 

ବିେଦଶୀ ଶାସନ अy ଘଟାଇଲ 

ସତ� अହିଂସାକୁ କରି ବରତ 

ତୁମ େଦଶେପ�ମ ମଣିଷ ପଣିଆ 

ଛୁଇଁଯାଏ ସଭି+ର ମରମ 

ଆଜି ତୁମପାଇଁ ଆମ ଜନG ଭୁଇଁ 

ସାଉ ୁଛି କାହ[ େକେତ ସୁନାମ 

ସ�ପrର ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ 

अକାଳେର ତୁେମ େଦଲ ଜୀବନ 

ଆନ ଲାଗି ତୁେମ ଜୀଇଁ ଏ ଜଗେତ 

ଜିଣିଲ ସବୁରି ହୃଦୟମନ 

ତିଳ ତିଳ ପରାଣ ପ�ଦୀପ 

ଆେଲାକିତ କଲ अjାର ପଥ 

ରଖିଗଲ ଭେବ अxୟ କୀରତି 

ସତ� ଶାyି ପାଇଁ ବିେଶ� ବDିତ 
अବସରପ�ା� ଉପଆରxୀ अଧୀxକ 

ନୂଆପଡ଼ା, ନୂଆବଜାର, କଟକ, ୭୫୩୦୦୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୪୪୨୦୪୧ 
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ଶିରିଶ ଚD�  ପ�ଧାନ 

ଜୀବନଟା ଯଦି ମରୁଭୂମିଜୀବନଟା ଯଦି ମରୁଭୂମିଜୀବନଟା ଯଦି ମରୁଭୂମିଜୀବନଟା ଯଦି ମରୁଭୂମି    
ଜୀବନଟା ଯଦି ମରୁଭୂମି 

ଭଲ ପାଇବାର ମtି େପାତିଦିअ 

ଜୀବନଟା ଯଦି ସାଗର 

अମୃତ ପୁଳାଏ ଢାଳିଦିअ 

ଜୀବନଟା ଯଦି ଚD�ମା 

େସଥିରୁ କଳ+ ମିଟାଇ ଦିअ 

ଜୀବନଟା ଯଦି ବୃx 

େକବଳ ପେରାପକାର ହୁअ 

ପିତାମାତା+ ପରି ନିସ�ାଥ� 

େପ�ମକର, େପ�ମକର 
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ଛବିରାଣୀ ପତି 

अଧିନअଧିନअଧିନअଧିନ    
अଧିନ ଯଦି ପରାଧିନ ହୁଏ ! 
  अବା ହୁଏ .... 
    ଦାସତ� ର ପରିଭାଷା ! 
      ଚାହିyିନି ରହିବାକୁ 
        େକହିବି େଗାଟିଏ ମୁହୂ �̀ ,, 
          କାହାରି ଇସାରେର 
      ଚlବିଦିଆ କେ¥ଇ େଟ େହାଇ । 
    େସ��ାକୃତ ଜୀବନ ଜୀବକା 
  ଜନG ସି· अଧିକାର ସଭି+ର ! 
ମାତ� , ସମୟ ଆଉ ଭାଗ� 
   अଜାଡ଼ି ଦିଏ ପୁଳl ପଳୂା 
     अଯାଚିତ ସ କ�ର ମାଳ  
       ନଥାଏ େଯଉଁଠି ..... 
         େସrହ, ଶ�|ା, ସମପ�ଣ 
            अଥବା, ଆତG ୀୟତାର 
              େଲସମାତ�  ଚିହr  । 
ଭାରି अବୁଝା ଏ' ମନ ! 
   ଇ�ା अନି�ାର .... 
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      अତୀତ ଓ ବ �̀ମାନର 
        େପ�ମାନୁରାଗି ..... 
           ଛଳନା େବୖରାଗୀ ! 
ପ�ୀତି ପାବ�ଣେର....ସG �ତିର ଗହନ 
   ସ�ପr - ବାbବତାର େଫ ାେଫ ି 
       ଜୀବନର ଇbାହାର । 
 
େକହି ନାହ[ କାହାରି अଧିନ ! 
   ଜନG  - ମୃତୁ� ..... 
     ଗୁରୁ - ଶିଷ� , ମାଲିକ ଚlକର 
       ନା' ୠତୁଚକ�  .....! 
         ପ�କୃତି - ପୁରୁଷ ! 
           अ·�ା~ ସ୍ଵାମୀ ªୀ ...! 
             ନା' ଜନG ଦାତା ଓ ସyାନ ! 
 
ଆଜିବି अଛିଯଦି.... 
  େଗାଟିଏ अଧିନ !! 
    ତାହା, େକବଳ ଆଉ େକବଳ.... 
       ଭh ଏବଂ ଭଗବାନ ।। 

ମଧ� ଶାସନ 
ବିରିଡ଼ି , ଜଗତସିଂହପୁର , େଫାନ୍ -୯୩୩୭୯୬୦୦୬୦ 
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ସୁଶିଲ କୁମାର ପାଣି 

ଗରିବଗରିବଗରିବଗରିବ    
ଦାନା ନାହ[ କନା ନାହ[ , 

                          ନାହ[ ଘର ,ାର  �� 

ନାହ[ ତା ମାନ ସzାନ, 

              ଭିକ ପାଈଁ ବୁେଲ ବାର,ାର ।। 

ଭିକ ମିଳିେଲ ମୁଠାଏ ଖାଏ, 

                         ନ ମିଳିେଲ ଉପାସ ।। 

ସସାଂର ଚେଳଈବା ପାଈଁ, 

                         अେଟ େସ अସମଥ� ।। 

କାହାଆେଗ କହିବ ତାର, 

                          ଦୁଖଭରା କାହାଣି   �� 

ଦୁନିଆଁଟା ସ�ାଥ�ପର େତଣୁ, 

                 ମନ େଖାଲି େକେବ କହିନି ।।  

ଏକା ତା ସାହା ଭରଷା, 

                    ଜଗତର ନାଥ ଜଗନG ାଥ ।। 

ତା+ ନାମ ଭଜନ କରି, 

                  ମାେଗ ,ାେର ,ାେର ଭିକ ।।      ପୁରୀ 
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ଡ�ରୁଧର ଦାଶ 

ଆଧୁନିକ ନୀତିଆଧୁନିକ ନୀତିଆଧୁନିକ ନୀତିଆଧୁନିକ ନୀତି    
ଆଧୁନିକ ନୀତି ଭାଇନା େହା ଆଧୁନିକ ନୀତି 

ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରyି ଶ�ାନେର ଥାଏ ପ�ୀତି ( େଘାଷା ) 

 

ଗଣତ� ନାମେର ହୁଏ େହା ଭs ରାଜନୀତି 

ପି ୂଡି ପାଇଁ ରାbା ହୁଏନି ଗଳିଯାଏ ହାତୀ 

ଶୁଣିେଲ ଥରି ଉଠିବ ଭାଇ ସଭି+ର ଛାତି ୧ 

 

େଶାଷଣ ଏଠି ହୁଏନି ଭାଇ ଚାେଲ ଗାjୀ ନୀତି 

अଫିସର ବାବୁ ଲxପତିକୁ ପିअନ େକାଟିପତି 

ସ��ତା अଛି ଶାସେନ ଭାଇ ଚାେଲନି ଲା� ପ�ୀତି ୨                    

 

ପାଠପଢି ଡିଗ�ୀ ଧରି ପୁअ େହଉଛି େବକାର 

ଭାଇ େହଉଛି ଭଗାରୀ େହା ªୀ େହଉଛି େଫରାର 

ଏହିପରି अେଟ ଭାଇନା େହା ସଂସାରର ରୀତି ୩ 
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ଆଜିକାଲି ଭାଇନା ସୁଇସାଇଡ୍ ବାଲା େପ�ମ 

ହାରିଯିେବ େକଦାର େଗୗରୀ ଭୟ କରିେବ ଯମ 

କାନେର ଥାଏ େମାବାଇଲି କିବା ଦିନ କି ରାତି ୪ 

 

ଇତିହାସେର େଲଖିବା ପାଇଁ ନିଜ େପ�ମ ନାମ 

ବାପା ମାଆକୁ େଗାଇଠା ମାେର ªୀକୁ କେର ନମ 

ସଂସାର କେଲ ªୀ େସବାେର କଟିବ ଦିନରାତି ୫ 

 

ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଭାଇ େମାବାଇଲ ବାୟା କଲା 

ବୁଢ଼ା ମାେନ ବିେଲ ଖଟyି ପæି େଖଳyି ପିଲା 

ସେତକି ନିତି ସୀମାେର ଯାଇ ଶତ� } ମାରୁଛyି ୬ 

  

େମକପ େହାଇ ବୁଲଇ  ଆଜି ଏଇ ପାେଠାଇ ମା 

ଆୟା ସାଜଇ ମାଆ ଏଠି ଟିଭି େଖଳାଏ ଛୁଆ 

ହ� ାଟସ୍ଆପ୍ େଫସ୍ ବୁକ୍ �ାନ ବା yି  ନିତି ୭ 
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ଲିଟୁ ନାୟକ 

ସାଧୁତ�  ଓ ଧମ�ସାଧୁତ�  ଓ ଧମ�ସାଧୁତ�  ଓ ଧମ�ସାଧୁତ�  ଓ ଧମ�    
ଧାମ�କ େସ େଯ अନr  अ"� अନr ଦ  
                     ତୃ� ଜନ ଜୀବନ ଜୀବ ଆନr ାଦ  
अନୀଳ अନିଳ अନିଳ ବିbାରି 
                        କୃତୀ କୃତି କୃତ�ା ବାୟୁ ସ�ାରି  
ସୁଧା ସର ପରି ଶ�ାବଣ ବାରିଦ  
                      ବାରିେଦ ଉପୁେଜ ତୃ�ର ସୁଗj  
ସାଧୁ ସାଧୁବାଦ ସେ~  ରଖି ମତି  
                       ସାଧନା ସୁପେଥ ହୁअ ସଦା ବ�ତୀ  
କାବ�ାମୃତ କାବ� େପ�ମର ସାଗର  
                    �ାନାେଲାେକ ବି6ଶ� अଜୟ अମର  
ବାୟୁ, ବାରିଦ, େଯ ସବିତା, ଜହr   
                           अଜସ� ଯଶ ଆଜ� କୀ �̀  ମାନ  
ଧମ�େର ଧାମ�କ अଜ�ଛି ମାନ  
                          ମହୀର େଦବ େସ ମହୀୟାନ  
ସୁପଥ ପଥର କ କିତ ମୟ  
                       ସୁକାମ ସୁନାମ ପଥ କA ୀ� ମୟ  
ଆସୁ अଶ�} अେy େହଉ ଆତG ା ଲୀନ  
                     ସାଧୁତ� ସାଧେନ ଲୀନ େମା ଜୀବନ 
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ସଯୂ��କାy ମଲିA କ 

ଜୀବନର ଗାଡ଼ିଜୀବନର ଗାଡ଼ିଜୀବନର ଗାଡ଼ିଜୀବନର ଗାଡ଼ି    
ଜୀବନର ଗୁଡ଼ି ଗଡିଗଲାଣି  

    ଉଡି ଉଡି ଆକାଶକୁ  

େବଳ ଥାଉଥାଉ େଲଉଟି ଆେର  

   ଝଡ଼ େସେଯ  ନ ଆସୁଣୁ... l 

 

ଛଳନାର ଭସା େବୗଦ ଭିତେର  

    ଭାଷୀ ତୁ ଯିବୁେର ତହ[ 

ଜୀବନକୁ ତୁ�ା ନମଣି ମେନ   

    ନିଜକୁ େନେର ସଜାଡି...... ll 

 

ମଣିଷ ଜୀବନ अଟଇ େତାର  

    ଭରସାର େକେତ ପାତ�   

କି ାଇ ତୁେତେବ ଦଉଛୁ ତା+ୁ  

     ନିଜ ସ�ାଥ�ର କଷଣ... ll 
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ତୁ'କି ବୁଝିବୁ ଯ�ଣାର େବାଝ  

   ଦୁଃଖ େକେବ େଦଖିନାଉଁ  

ସୁଖପାଇଁ ଟିେକ ଗଢ଼ିଛିେର େଯ  

    ତାକୁ କି ତୁ ଭୁଲି ଯାଉ..... ll  

 

ସଯୂ��ର ଉ`ାେପ ଜଳିଯିବେର   

    ଖୁସିର ପବ�ତ େତାର  

ପାଣିପରି େବାହି ଯିବ େତାସବୁ  

   େଯେତ ଗବ� अହଂକାର 

   େଯେତ ଗବ� अହଂକାର...lll  

 
 

 

 

 

 

 

ଘ ପଦା, େକD� ାପଡ଼ା 
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ଚି`ରtନ େବେହରା 

କାହାକୁ କହିେବକାହାକୁ କହିେବକାହାକୁ କହିେବକାହାକୁ କହିେବ............    
େଦାକାନୀ କହୁଛି ବିକି�  େହଉ ନାହ[  

ପରିବାର ମେଲ େଭାକେର । 

ଚିyାେର ଚିyାେର ଦିନ କଟି ଗଲା 

ନିଦ ପଡୁ ନାହ[ ରାତିେର ।। 

 

ଜୀବିକା ହରାଇ ଶ�ମିକ ମାନ+ 

ଆଖିରୁ ଝରିଲା ଲୁହ । 

େଭାକ ଉପାସାେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ କାହାକୁ କହିେବ କୁହ ।। 

 

ଡ� ାହିଭର ପରିବାର ପାଇେଲନି 

ଦାନା ଏଇ ମହା ବିପ`ି େର । 

େରାଜଗାର ତା+ର ବD େହଇଗଲା େକମିତି ବ�ିେବ ସତେର ।। 

 

ଲୁହ ବଦଳ େର ରh ବାହାରିଲା 

କଳାକାର + ଆଖିରୁ । 

ସମେb ଭାବିେଲ େକମିତି ବ�ିବା 
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ଏହି ମହା ବିପ`ି ରୁ ।। 

 

ଚାଷୀ ଭାଇ ଦୁଃଖ ସମb+ୁ ଜଣା 

କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହ[ । 

ଦୁନିଆେର େସମାେନ େକମିତି ବ�ିେବ 

ରାbା େଖାଜି ପାଉ ନାହ[ ।। 

 

େପାଲିସି ଡାhର େସ�ଛାେସବୀ ମେନ अ ା ଭିଡି ଠିଆ େହେଲ । 

ଏ ମହାମାରୀ କୁ ତଡିେଦବା ପାଇଁ 

କେରାନା ସହିତ ଯୁ| କେଲ ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

ମାଝିସାହି, ବଘିଆପଡା,େବୗ| 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୮୭୧୦୩୮୭ 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

ଗୁରୁଭhିର ଫଳଗୁରୁଭhିର ଫଳଗୁରୁଭhିର ଫଳଗୁରୁଭhିର ଫଳ    
अ�ାନ अjାର ଯିଏ କେର ଦୂର 

�ାନର ପ�ଦୀପ ଜାଳି 

େସ ଗୁରୁ,େତାହର ପଜିୂବୁ ପୟର 

ପାଦ ଧଳିୂ ମୁେs େବାଳି। 

ଗୁରୁ େସବା କରି ବାଳକ ଆରୁଣି 

େବାଲାଇେଲ ମହା�ାନୀ 

ଚD�ଗୁ� େମୗଯ�� େହେଲ ମହାରାଜ 

ଗୁରୁବାକ� ସଦା ମାନି। 

ଗୁରୁ ପାେଦ ମନ ଶବର ସyାନ 

ଏକଲବ� ତା'ର ନାମ 

ଗୁରୁ ଦxିଣାେର ବୃ|ା~ୁଳି େଦେଲ 

ପାଳି ନିଜ ଶିଷ� ଧମ�। 

ସୁଦଶ�ନ ଧାରୀ େଗାଲକ ବିହାରୀ 

କୃ�,ରଖି ଗୁରୁ ମାନ 

ଶମନପୁରରୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ 

ଗୁରୁ ମାତା ଜୀବଧନ। 
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ଗୁରୁ କୃପା ବେଳ ଶିଷ� ଉପମନ୍ଯୁ 

େହାଇଥିେଲ ଚxୁଷG ାନ 

ଗୁରୁ ଆ�ା ବେଳ ଗାଭୀ େସବା ଫେଳ 

ଦିଲିA ପ ପ�ା� ସyାନ। 

ଗୁରୁ ଆଶୀବ�ାଦ ବେଳ �ାନାମୃତ 

େହାଇଥାଏ କରାୟତ 

ଗୁରୁ ପାେଦ େସବା ସେyାେଷ କରିବା 

ଶିxା ଲଭି अବିରତ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ବିଭୂତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

େମା-୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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କାହr } ଚରଣ ସାହୁ 

କୃଷକକୃଷକକୃଷକକୃଷକ    
ମାଟିେର ମାଟିେର 
ଗେଢ अେନକ ସ�ପr 
 
ନା ମାେନ 
ଶୀତ କାକର 
अସହ� ଯ�ଣା ଗ�ୀଷGର 
 
ବଷ�ାେର ଭିଜି 
କାଦୁअ େଦହେର େବାଳି 
କରିଚାେଲ ବୀର ଟିଏ ପରି 
ଦୁନିଆକୁ ମୁଠାଏ अ"� େଦବ େବାଲି 
 
ନିସ�ାଥ� ଭାବନାେର 
ଜଡିତ ତାର ସବ�ସ� 
अଜାଡି ଦିଏ ପ�େକାେପ ପ�କୃତି 
ସୁନାର େକେତ େଯ ଫସଲ 
ତଥାପି ହସୁଥାଏ କାDି କାDି 
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ଚାଳ କୁଡ଼ିଆେର 
ନିଜ�ବ େଟ ପରି ସଢୁଥାଏ 
େକେବ ଋଣ ଭାରେର 
େକେବ ଉଜୁଡା ସ�ପrେର 
ଜୀବନର ପାଣି ଛେଡଇ 
ତଥାପି ପରିଶ�ମ କରିଚାଲିଥାଏ 
 
ବୁେଝନି ସରକାର 
ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ 
अେନକ ବଦଳେର େଲାେଡ଼ 
କିଛି ସହାୟତା 
ତଥାପି ମିେଳନି 
 
େକେତ ହାକିମ ବାବୁ 
େକେତ ମଧ�gି  
ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିअyି 
 
ସରକାର+ ସହାନୁଭୂତିର 
अେପxେର  
େଜାତା େଘାରିେହାଇଯାଏ 
ତଥାପି େଦୗଡ଼ିଥାଏ  
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କିଛି ସହାୟତା ଆଶାେର 
 
ମାଟି ମାଆର 
ସିଏ ପରା ସୁନା ପୁअ 
ସବୁ ସହିଯାଏ 
ଛାତିର ଲହୁକୁ 
ଓଠେର ପିଇ ଯାଏ 
 
ତା େପ�ମ ସ�ଗ�ୀୟ 
ମାଟି ମାଆର େପ�ମେର 
େସ େହାଇପାରିନି ସିନା ମହାନ 
େହେଲ କରିଚାଲିଥାଏ अେନକ ମହାନ କାମ 
ମାଟିେର ମିଶିବା ଯାଏଁ,,,,, 
ହଁ ହଁ.....ସିଏ ହ[ କୃଷକ ଟିଏ  ।। 
 

 
 
 
 

ସ ାଦକ- ସୃ�ି ସ�ାର 
ପsକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାsି 

େମା: ୮୨୪୯୫୨୦୮୮୦ 
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ସେବ�ଶ�ର ସାହୁ 

େଲେଖ ମଁୁ କବିତାଟିଏେଲେଖ ମଁୁ କବିତାଟିଏେଲେଖ ମଁୁ କବିତାଟିଏେଲେଖ ମଁୁ କବିତାଟିଏ    
"କବି ମଁୁ ନୁହଁଇ େହେଲ େଲଖିପାେର" , 

             ଜୀବନ ରୂପକ ଗୀତ । 

"ସୁଃଖ ଦୁଃଖ ଭରା ଶ� ଗାsୀବ ରୁ । 

             େଲେଖ େମାର ଆତG ଚିy" ।। 

 

"େଲଖନୀରୁ େମାର ଦୁଇଧାଡି େଲଖା" , 

               ଆନD ଲାଗଇ ମେତ । 

"अେଲାଡା ଲାଗଇ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ , 

              ମିଛ ସଂପକ�ର ସ�ାେଥ�" ।। 

 

"ପରିଚୟ େମାେତ ପ�ଦାନ କରିଛି" , 

                େମା ମନର ଭାବଗ�£ । 

"ପ�ତିଶୃତି ପାଇ 'ମନ' େଚତନାରୁ , 

                ଶ� ମଁୁ କରଇ ଜାତ"।। 
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"କରିअଛି ମୁହ[ अେନକ ଛଳନା" , 

                 ଜୀବନ ସାଥିେର େମାର । 

"େସଥିଲାଗି ଆେସ अସୁମାରୀ ଚିy , 

                 ହୃଦୟ ବୁକୁେର େମାର" ।। 

 

"ଚିyା େଚତନାର େଯାଗଦାନ ବେଳ" , 

                  େହାଇଛି େଲଖକ ଟିଏ । 

"ଜୀବନ ରୂପକ ମାପକାଠି ଧରି , 

                   େଲେଖ ମଁୁ କବିତାଟିଏ" ।। 

 

 

 

 

 

 

 

 
ଧାମନଗର, ଭଦ�କ, ଓଡିଶା 

େମା-୯୭୭୮୩୪୧୦୮୧ 
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େବୖଦ�ନାଥ ପsା 

ମହାଶhି ସତ�ମହାଶhି ସତ�ମହାଶhି ସତ�ମହାଶhି ସତ�    
କହୁଛି କଥାଏ     ଶୁଣେହ ପିଲାଏ  

       େଦଇ ତୁମ ମନ କଣ�  

ମେନ ରଖିଥିେଲ    ଏହି କଥାଟିକୁ  

      ଜୀବନ େହାଇବ ଧନ�  

େଯେତ ଝଡ଼ଝtା    ଆସୁେର ଜୀବେନ  

        ନଛାଡିବ ତାକୁ େକେବ  

ତାକୁ ଧରି ପେଛ      ଫାଶୀ ମିଳିଯାଉ  

         ଦୁଃଖ ନକରିବ ଲେବ  

େସହିପରା अେଟ     ବଳଟି ତୁମର  

         କର ତୁେମ ତାକୁ ସାଥି  

େସ ସାେଥ ରହିେଲ     अବିଳେ� ତୁେମ  

           ଜଗତକୁ ଯିବ ଜିତି  

ତୁମ ପରି ପିଲା     ଧ�}ବ ପ�ହଲA ାଦ  

       ତାକୁ ଥିେଲ ଆଶ�ା କରି  

କାଳର ଚକ�େର      େସ ସିନା ନାହାyି  

        ରହିଛି ନାମ ତା+ରି  
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ତାକୁ ସାଥି କେଲ     ଜୀବ ଗଲାପେର  

          ରହିବ अମର େହାଇ  

ଏେବ ତାର ନାମ      କହୁଛି ଶୁଣେହ  

      ସତ� अେଟ ପରା େସହି  

ସତ�ର ପଥେର      ଚାଲୁଥିବ ତୁେ�  

        ସତ� ବଚନ କହିବ  

େଯେତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁ     ତାକୁ ନଛାଡିେଲ  

       ନିେ� ଦିେନ ବଡ େହବ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अବଦଲ ପୁର. ଯାଜପୁର  

ଦୂରଭାଷ: ୯୪୩୯୮୫୪୧୯୯ 
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ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

ନୀଳାଚଳ ଦିअଁନୀଳାଚଳ ଦିअଁନୀଳାଚଳ ଦିअଁନୀଳାଚଳ ଦିअଁ    
ବସିଛ ରତନ ଆସେନ ସାଜି ଚାତୁର 

ତୁେମ ନୀଳାଚଳ ଦିअଁ, 

ଚାହ[ଛ ଚକା ନୟେନ ସାଜି ଆତୁର 

ତୁେମ ନୀଳାଚଳ ଦିअଁ ।। 

 

ତୁମରି ପ�ତିମା ଲଭିେଲ ନୟେନ 

ଭାରିଯାଏ ଭାବର େସ�ାତ, 

ତୁମରି ଗାରିମା ଶୁଣିେଲ ହୃଦେୟ 

ଆସିଯାଏ ଭhିର କାତ ।। 

 

अସରାଏ ପାପ ଯାଏ େକାଷଦୂେର 

ତୁମକୁ ଭଜିେଲ ମେନ, 

अସରାଏ ପୁଣ� ଆେସ େକାଳଭେର 

ତୁମକୁ ପାଇେଲ ସ�େପr ।। 
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ସଭ[ଏ େଲାଡ଼yି ତୁମରି କରୁଣା 

ନିତି ସଂସାର ସାଗେର, 

ସଭିଏଁ ଝୁରyି ତୁମରି ପାଉଣା 

ନିତି ମାୟାର ଜୀବେନ ।। 

 

କରୁଛି ପ�ଣାମ ବିନମ� ପ�ତୀେକ 

ଶୁଣିେବ  ବ"�ନା େମାର, 

ଭଜୁଛି ଭଜନ ଦରଦ ସଲେଖ 

ରଖିେବ ଭାବକୁ େମାର ।। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ସୁକରପଡା, କଟକ ।। 
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ପ+ଜ କୁମାର ମାହାନା 

ଆଇନାଆଇନାଆଇନାଆଇନା    
ମିଛ ମାୟା ଏଇ ସଂସାର ଭିତେର, 

                          ସଭିଏଁ ଲାଗyି ନିଜ । 

ସମୟର ଏଇ କରାଳ ଗତିେର, 

                       େଦଖାyି अସଲ ରୂପ ।। 

 

ଝାଟି ମାଟି ଏଇ ନଡାର କୂଟୀର, 

                        େମା ପାଇଁ ସରଗ ପୁର । 

ତୁେମ କିଆଁ ଆଜି ବୁଝିବ ମଲୂ େହ, 

                          ସଭ�ତା ମଣିଷ କୁହ ।। 

 

ମିଛର ଡିsିମ ପିଟିପିଟି ଆଜି, 

                       େବାଲାଉଛ େଶ�- ନିେଜ । 

अେଢଇ ଦିନିଆ ସଂସାର ତୁମର, 

                        ଭୁଲିଯାଉअଛ ମେନ ।। 
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अjର ପୁଟୁଳି େଖାଲିେଦଇ ଏକା, 

                          ସତ�କୁ ସାରଥି କେଲ । 

ମଲାେବେଳ ତୁେମ େନଇଯିବ ନାହ[, 

                            अଜ�ତ ସ ତି େଯେତ ।। 

  

ଦୁନିଆେର ତୁେମ େଶ�- େହବା ପାଇଁ, 

                                ଆଇନା ପରିକା ହୁअ। 

ନ ବଦଳାଇ ରୂପ କୁହ ନାହ[  ମିଛ, 

                             ମନକୁ ପବିତ�  ରଖ ।। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭt ।। 
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ବିକାଶ ଚD�  ଧୁ~ିଆ 

अ+ୁେରାଦ୍ अ+ୁେରାଦ୍ अ+ୁେରାଦ୍ अ+ୁେରାଦ୍ ଗମ୍ଗମ୍ଗମ୍ଗମ୍    
ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆଟା 

େକେଡ ନି-ୁର? 

ଏଠି ବ�ିବା ପାଇଁ େଲାଡା 

କାହାର ଇ�ା ଓ ପାପୁଲିର କାଉଁରୀ �ଶ� । 

 

ଏଠି ସମାଜର ପଦରଜ ସହିସହି େଯେବ 

ତୁ ପାଷାଣ େହାଇବୁ, 

େତେବ ତୁ ମେନ ଇ�ା ଭାବି 

େହାଇବୁ अ+ୁେରାଦଗମ୍ । 

 

ଏଠି ଭୀମ अତ�ାଚାରର ଲାଠି 

अହରହ ଘରିୂବୁେଲ 

କअଁଳ ବାଛୁରୀର ପଘା ପରି, 

େକେବ ତାକୁ ପାରିବୁ 

ତୁ ଛିନଛତର କରି । 
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ଏଠି अତ�ାଚାରର ତାେଳ ତାେଳ 

ଛିଡା େହବୁ ତୁ 

ତାଳ ତମାଳ ପରି, 

ପ�ତିଘାତର ଲଗାମ େଦଇ 

ଛିଡା େହବୁ ତୁ 

ଧରଣୀର ବx ଚିରି । 

 

ଏଠି ଆଷାଢେର ପାଇବୁ 

ତୁ େବୖଶାଖର ତାତି, 

ତଥାପି ତୁ ସଂଘଷ�ର ଲାଠି ଧରି 

ଠିଆ େହବୁ 

ପ�ତିେରାଧ କରିବା ପାଇଁ, 

ସଂସାର ଭିତେର ତୁ 

अ+ୁେରାଦଗମ େହାଇ । 

 

 
 

 

ଶୁଳିଆପଦା, ମୟରୂଭt ।। 
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ହୀରାବତୀ ପାତ�  

ଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣ    
େକାରନା ମହାମାରୀ େନଲା କି ଟାଣି 
            ପୃଥିବୀର ଜଳଧାର,  
 ଧରାପୃ- ଆଜି ଶୀଥିଳ ଦିଶଇ 
            ପେଡ ଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣ   ।।  
ଜହିr , ଜୁଇ, ଜାଇ, ଚ ା, କଇଁ, ପେଦG  
            ପ�କୃତିରାଣୀ ସାେଜ ,  
ଆଜି ମହୀ ମsେଳ ଦିଶୁ ନାହ[ େସତ 
            ମରୁଭୂମି ସାେଜ ସେତ   ।।  
अଳପ ନଦୀଏ ପରିୂ ଉ�ୁଳଇ 
         ଶ�ାବଣ ବରଷା ଧାେର,  
ନ ଶୁେଭ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଶବଦ 
          ଆଜି ଏଇ ଶନୂ�ପେଥ     ।।  
ନାନାପ�କାେର ଶସ�ରାଶି ଆଜି କାହ[ 
          ଟା~ରା ପଡିଛି ଭୂଇଁ,  
ଶୁଖିଲା ଶ�ାବଣର ଧାରା ନ ଦିେଶ 
         ତ ଶସ�ଶ�ାମଳା ମହୀ   ।।  
ସ�}�ିର ନିୟମ ଉଲଗr କରୁଛି 
         ମଣିଷ ନିଜର ହାେତ,  
ହyସy ହୁଏ ପ�ାଣୀକୂଳ ଆଜି                      
         ଆେବାରyି ଦୁଃଖ େକେତ  ।। 
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ପ�}ଥିବୀ ରବି େତେଜ ହୁଏ ତାପିତ 
          ଦିେଶନାହ[ େମଘମାଳା,  
ମ�}ତୁ� ପାେଖ ପଡିଛି ଜୀବନ ବାଜି 
        ଏ କି େକାରନାର  ଜ�ାଳା    ।।  
ନାହ[ ଜିଆ, ଶାମୁକା, କେଲଇ େପାକ 
          ନାହ[ ପୁଣି ଚୁନାମାଛ  ,  
ଶୁଖିଲା ଶ�ାବେଣ ଲୀନ ହୁଏ ଜୀବ 
          ନାହ[ ମsୁକ ଗଜ�ନ       ।।  
ଛତୁ େଯ ଛତ�  ମ�ପୁେର ନ ସାେଜ 
          ନ ବେହ ଶ�ାବଣ ଝଡ,  
େକଉଁ େଦାଷ ପାଇଁ ଦs େଭାଗ ପ�ଭୁ 
           ନ ଦିେଶ କାଉଡି  ଭିଡ  ।।  
ସବୁଜ େxତର ସବୁଜିମା ହେଜ 
           ଏଇ ଶୁଖିଲା ଶ�ାବେଣ,  
ମି�ୟମାଣ େହାଇ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି 
            ଝରାଏ େଲାତକ ମେନ  ।। 
ଜୀବ ଜୀବନ ଜଳ ବିDୁଏ  ପ�ାେୟ 
          ଚୂ"� କେର ଜୀବନ ଧାରା,  
କରୁଣାକର ଆେହ କରୁଣା ଚିେ` 
         ଝରାअ ଶ�ାବଣ  ଧାରା     ।।  

 
 
 

ନଳଗଜା, ମୟରୂଭt 
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ରାେଜD�  ସାମଲ 

ଗୁରୁଶିଷ� ପ�ତିଗୁରୁଶିଷ� ପ�ତିଗୁରୁଶିଷ� ପ�ତିଗୁରୁଶିଷ� ପ�ତି    
ଯ� अେଟ ଦାନ ଜାଣିଥାअ ବ� ! 

ଦାନ ପୁଣି େଶ�- ଧମ� 

ଦାନ ମେଧ� ପୁଣି �ାନଦାନ େଶ�- 

ବ� ହG ଯ� ତାର ନାମ ॥ 

ଆନ ଦାନ xୟୀ ମାତ�  �ାନଦାନ 

अେଟ अxୟ-ବଧ�କ 

gାୟୀ ସମାଧାନ ଗ�ହିତାର ପାଇଁ 

ଦାତାକୁ ଯଶଦାୟକ ॥ 

େକାଟି ରତr  xୟୀ �ାନ ତ अxୟ 

ପରମାଥର୍ ପ�କାଶକ 

େତଣୁ ତା' अଜ�େନ ସÔୁରୁ अେନ� ଷି 

ଧନ� ହୁअ େହ ବାଳକ ॥ 

अଧ�ାପନ अେଟ ପୁଣ� ବ� ହG ଯ� 

ଗୁରୁ-अଧ�ାପକ ଦାତା 

ତା+ ପଜୂା କରି ବଡ ହୁअ ବ�, 

ମଣି ଦିବ� ପିତା-ମାତା ॥ 
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ମାତା-ପିତା େତାର ମ ୂ̀ � େଦହଦାତା 

ଗୁରୁ �ାନେଦହଦାତା 

�ାନେଦହ ବିନା ନର ପଶୁ अେଟ 

ନାହ[ କିଛି ସାଥ�କତା ॥ 

ଗୁରୁକୃପା େତାର अେମାଘ ଆୟୁଧ 

ଗୁରୁ େସତୁ ମୁକତିର 

ମ �̀�ମsଳେର ଗୁରୁ ହ[ ସାxାତ 

ବ� ହG ା-ବି�ୁ-ମେହଶ�ର ॥ 

ଆଦ� ପିତା-ମାତା ସହ ଗୁରୁପାେଦ 

ଲୟ ରଖି ସଦା ବାବୁ, 

ଜୀବନଯୁ|େର ଜୟୀ େହାଇ େଶେଷ 

ପରମାଥକ�ୁ  ଲଭିବୁ ॥ 

ଗୁରୁଭାଇମାେନ, ନିେବଦନ େଘନ 

ଏ अବxୟ େସ�ାତେର 

ଭାସି ନଯାଇକି େଟକ ରଖ ମିତ� , 

ଗୁରୁ-େଶ�ୟଃ ଜଗତେର ॥ 

ଉuାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଏକ 

କରି ତୁ ଆଚାଯ�ର୍ ହୁअ 

ସତ�-ଧମ� ବହି େଦେବାପମ େହାଇ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     468 

ସଭି+ୁ କଢାଇ ନିअ ॥ 

ସାରା ବିଶ� େହଉ ପୁଣ� ତେପାବନ 

ତୁେ� ତହ[ ଗୁରୁବର 

अ�ାେନ अଜସ� ଆେଲାକ ବିତରି 

ମ �̀� କର ସ�ଗ�ପୁର ॥ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ପବିତ�  ଗୁରୁଦିବସେର ସଭhିକ ପ�ଣାମ ପବୂ�କ ରାେଜD�  ସାମଲ:ବାରିପଦା) 
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ପ�ଭାତୀ ମହାପାତ�  

ରxା ବjନରxା ବjନରxା ବjନରxା ବjନ    
େସrହ ଶ�|ା अlଉ ଭରସାର ପବ� 
ରାxୀ ପ"ୂ�ମାଟି ପରl 
ଭାଇ ଭଗrୀ+ର ପବିତ�  ବjନ 
ଉuାଟିତ ମନ ପାରା। । 
େରଶମ େଡାରିର ରାxୀ ନୂଁେହ େସ ତ 
ସ କ� ବjନ ସୁତା 
अନାବିଳ େପ�େମ ଭାଇ ହାେତ ବାେj 
ଭଉଣୀ ଜଗତଜିତା।। 
ଚDନ ସିDୂେର ବDାଇ ଭାଇକୁ 
ପେୂଜ ପଜୂାରୁଣୀ ସାଜି 
ଦୀଘ� ଆୟୁଷର କାମନା କରଇ 
ଜୀବନ ଲଗାଇ ବାଜି।। 
ଭଉଣୀର ତ�ାଗ ଭାଇ ବଳିଦାନ 
ବାjି େହାଇଥାyି େସrେହ 
ବିପେଦ ଆପେଦ ଶାହା େହାଇଥାyି 
ଦୁହ[+ର ପାଇଁ ଦୁେହଁ।। 
ରାxୀ ରୂେପ ତୁହି ସୁରxା କବଚ 
ନିଆରା ଭାବ ବjନ 
ମକୂସାxୀ େହାଇ ରହିଥା ତୁ ରାxୀ 
ରହିଲା େତାେତ େମା ରାଣ 
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ସଂଜୀବ୍ ଦାସ 

ନିଆରା ଉପନ�ାସନିଆରା ଉପନ�ାସନିଆରା ଉପନ�ାସନିଆରା ଉପନ�ାସ    
ଉପନ�ାସର अେନକ ପୃ-ାରୁ  
ପ�ଥମ ଦୁଇ ତିନି ପାଠ କରି ତୁେମ କହିଥିଲ, 
େହଇଗଲା, ମଝିେର ଆଉ କିଛି ପଢି େଶଷ େକଇ ପୃ-ା  
ପଢ଼ିେଦେଲ ପାଇଯିବି କାହାଣୀ ସ ୂଣ� I  
ପ�ଥମ ଦୁଇ ତିନିେର: ଭ~ା କୁଡିଆର ଜରାଶୀ"� ମଣିଷଟିଏ, 
ଭିତେର,େଦୗଡ଼ି ଖଟିଆର ଝୁଲଣ େଶଯ I  
ବାହାେର, ଦଦରା ବାଉଁଶର ବାଡ଼ାଯାହା,  
ରାତିେର ବୁଲା କୁକୁର+ अସହ� ରଡି I   
ମଝିେର : ଯୁବରାଜ ସମ େଲାଭାଳିଆ ବିଶାଳ ବପୁ,  
ଜନପଦର अେଜୟ ସମ�ାଟ , 
ଶମଲମଲ େଶଯେର ସ�ଗ�ର ସୁଖ, 
ରାଜ ଉଆସ ଚାରିକେଡ ପ�ହରୀ ବିନ�ାସ I  
ଆଉ େଶଷ େକଇ ପୃ-ାେର:  
ଯାହା ହୁଏନି ବିଶ�ାସ I   
ପ�ଜାେମଳିେର ଭା~ି ଚୁରମାର ସବୁକିଛି ,  
ମହଲ ଭିତରୁ ହ[  ବିେରାଧର ଶh ପ�ହାର I  
ନା େଦଖି େହଉଛି  ଝୁଲଣ ଖଟିଆ ନା ଆଡ�ର େଶଜ, 
ଶରୀର ତା’ର କଳି ପାରୁନାହ[ ଆଗକୁ ମିଳିବ କି ଶାyିର ନିଶ�ାସ ! 

କଟକ, ଓଡ଼ିଶା 
ଦୂରଭାଷ: ୬୩୭୧୬୧୯୦୦୫ 
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ଶିଶିର କୁମାର ପsା 

ମୁଁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲିମୁଁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲିମୁଁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲିମୁଁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି    
ମଁୁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି 

ତେମତ କହୁଛ, ମଁୁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି । 

ଝିପିଝିପି ବଷ�ାେର ତିyିବୁଡ଼ି , 

କାଗଜଡ~ା ଭସାଉଥିବା 

େଛାଟ ପିଲାଟିଏ ପରି  

ନିହାତି अବୁଝା େଗାଟାଏ । 

ସବୁଠୁ अyର~ ମୁହୂ �̀ମାନ+ୁ 

େବାକ େଦଇ ନିଜର କଲାେବେଳ 

ତେମ ବିେରାଧ କରିଛ ,  

ଥେର ନୁେହଁ ବାର�ାର । 

ତମର ଭାଷାେର, "କ'ଣ ମିଳିବ େସଥିରୁ? 

ଆମର ସଂସାର ଭଲ ତ ଆେମ ଭଲ 

ଦିନରାତି ଶ�ର ମିନାର ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି 

କବିଟିଏ େହବାର ବୃଥା ପ�ୟାସେର 

କି ସୁଖ େଯ ମିେଳ ତୁମକୁ ! '' 

ମଁୁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି 
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ମାଡ଼ ଡରେର 9ୁଲ ନ ଯିବାକୁ 

ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ପିଲାଟିଏ ପରି , 

ସତେର ପାଗଳ େଗାଟାଏ ,  

ପାଗଳ ନୁେହଁତ ଆଉ କ'ଣ !  

କ ାକୁ ଫୁଲର େସrହ େଦଇ 

ଆଦରି େନଉଥିବା ନି�ାପ ଶିଶୁଟିଏ ବି ତୁେମ  

ମଁୁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି , 

ତେମତ କହୁଛ , ମଁୁ ଠିକ୍ େସଇମିତି ରହିଗଲି । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର  

ଆଳାପ~୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ଖେଗD�  ପାତ�  

ବିନତୀବିନତୀବିନତୀବିନତୀ    
ତୁମକୁ ମଁୁ ଖରାେବେଳ ଛାଇ େଦଲି 

ଖାଇବାକୁ ଫଳ ବି େଦଲି 

ରହିବା ପାଇଁ ସହାରା େଦଲି 

େହେଲ େମା ମନକୁ ବୁଝିଲନି 

େମା ଶରୀରକୁ ଖs ଖs କରି 

େମା ପୁअଝିअ+ୁ ହତ�ାକରି 

ତୁେମ ନିଜର ସମb ସୁବିଧା କଲ 

ତଥାପି ତୁମ ମନେର ଶାyି ନାହ[ 

ମଁୁ ତୁମକୁ ପାଣି ପବନ େଦଲି 

ତୁେମ ତ�ାଗ କରୁଥିବା ବା� େନଲି 

ତୁମ ପରିେବଶକୁ ସେତଜ ରଖିଲି 

ସତେର ମଁୁ କି ଭୁଲ କଲି? 

ହୀନିମାନ କରି ମାରୁଛ େମାେତ 

କାହା ମେନ ଦୟା ଟିେକ ନାହ[ 

ସମb+ ସୁବିଧା କରୁଛ 

େମା ଦୁଃଖ ଟିେକ ବୁଝିପାରy ନାହ[! 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     474 

ଗୁହାରି କରୁଛି ସଭି+ୁ ମୁହ[ 

େମା ବଂଶକୁ ଟିେକ ବଢ଼ାअ ଯାଇ 

ତୁମ େସବାେର ହ[ େମା ଜୀବନ ଯିବ 

ମଁୁ ନଥିେଲ ତୁେମ କି ବ�ିବ ଭାଇ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େବଲପଡ଼ା, ବଲା~ିର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୪୬୯୮୬୯ 
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ଡା େସୗମ�ରtନ ମିଶ� 

ଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉ    
େଯଦିନ ଯିବନି ଦାଦନ ଖଟି 

େମା ଗଁା େମା ସାହିର ପୁअ 

େରାଜଗାର ତାକୁ ମିଳିେଲ ଏଠି 

ଏଡାଇବ ବେb ଚାଉଳ େମାହ 

ଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉ 

ମନ ତ େହାଇବ ଥୟ 

 

ବ� ହG ସ�ବ ମନ କDେର 

ଆତG େଚତନା େଯେବ େହବ ଉଦୟ 

ଶªର ଝ+ାର ବିପx ହିଆେର 

ନିେ� କରିବ େବପଥୁର ପ�ବାହ 

ଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉ 

ମନ ତ େହାଇବ ଥୟ 

 

ମୁଖା େଖାଲି ମୁଥ ମାରିେଲ େଲାେକ 

େବହିଆ+ କଳା କରିେଲ ମୁହଁ 
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ସମାଜେସବକ କା �̀କର ବକ 

ବିକିବା ଆଗରୁ କରିେଲ ଭୟ 

ଧମ�ର ଜୟ େହଉ କି ନ େହଉ 

ମନ ତ େହାଇବ ଥୟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ମଧ�ଖsୀ, ଶ�ୀବଳେଦବ ଜୀୟୁ 

େକD� ାପଡ଼ା, ୭୫୪୨୧୨, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୩୭୪୩୪୨ 

ଇେମଲ୍ : dr.srmishra@gmail.com 
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ରtନ କୁମାର 
ପାଣିଗ�ାହୀ 

କାହାଣୀ କୃଷକରକାହାଣୀ କୃଷକରକାହାଣୀ କୃଷକରକାହାଣୀ କୃଷକର    
େରୗଦ� ଘାେତ ର£ି ର£ି ମାଟି େରାପିअଛି ଶସ�ର ସହର, 

େଦବାଳେୟ ଦାନ, େଦଶବାସୀ ଦେy େଦଇଛି ମଁୁ େଯ ଆହାର | 

ବଷ�ା-ବୃ�ି ବନ�ା ବାତ�ା ବିଦୀ"� କରିଛି େxତଟିକୁ େମାର, 

େମଘହୀନ ମ�ାନ ମାଟି ମା କରିଛି ଜୟଗାନ ମରୁଡ଼ିର | 

ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଘନବଲA ୀ ଘନ ଘେନାପଳ ସହିଛି େମା ଘର, 

ଛିsା ଛପର ଛିନr  ଛାୟାେର ଛDା େମାର େଛାଟ ପରିବାର | 

 

ସଂକଟ ସାଜିଛି ସାଳି େମା ସବ�ଂସହା ସୁହାସିନୀ ªୀର, 

ପାଠ, େପଟ, ପରି�ଦ ପାରିନି େଯାଗାଇ ପିଲାଟିକୁ େମାର | 

 

େରାଗିଣା ରୂପେର େରୗରବ ଯ�ଣା, ରଣିତ ରhର ଧାର, 

କଷଣ, େକ�ଶ, କ�ର କ� ୀଡ଼ନକ, କାହାଣୀ ଏ କୃଷକର | 

 
 

 

ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଶ�ୀ ଆରତି 
ପ)ନାୟକ 

ନୀରବତାନୀରବତାନୀରବତାନୀରବତା    
ମନରୂପୀ ସମୁଦ�  ଗଭ�େର..  

ଉେଠ ଲହରି ଭାବନା ର.. 

କାହ[ େଯ ମନ ଆଜି अଶାy ..  

େଖାଜି ବୁେଲ ତାହାରି ଉ`ର..|| 

 

अବାକ୍, अଧିର, ଚ�ଳ, କାତର.. 

ବ�ଗ� ହୁଏ ମନ ପାଇବାକୁ 

ଥଳକୂଳ ତାହାର………|| 

 

ଯ�ଣା, ପ�ତାରଣା, ବିଷାଦ ର େଘର 

କରିବ େଦାଷୀ କାହାକୁ ଏ ମନ 

ସବୁ ତ ଏଠି अପଣାର….. 

 

ସ�ାଥ� ଦୁନିଆ ର ଗହଳ ଭିତେର 

େସrହବୁDା େଖାେଜ ଏ ମନ ଆତୁେର 

xତାh ମନ ର अକୁହା େବଦନା କଥା  
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 େକ ବୁଝି ପାରିବ ଏ ମନ ର..  

       ଗଭୀର ନୀରବତା || 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ଶିxୟିତ� ୀ), େଭଜିପଦର ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ 

ବିଷମକଟକ, ରାୟଗଡା  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     480 

ନବନୀତା ଚକ�ବ �̀ୀ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ସୃ�ି ର ଜନନୀ                ଆଦ�ା ଚିରyନୀ  
           ସଂସାର ପାଳନ କତ�� ୀ  
ସବ� ରୂେପ ସବ�               େxେତ�  gିତି ତାର  
            ଭଗିନୀ, ଦୁହିତା, ଧାତ� ୀ || 
ଶାମୁକା ଗଭ�ର                  ମୁhl ବିDୁ ପୁଣି  
             ଜଗେତ ଚିର ବDିତା  
କିଏ ବା ନା େଲାେଡ଼           ପ�ତି ପେଦ ପେଦ  
             ସିଏ ଚିର अନିDିତା || 
େଜ�ାତିମ�ୟୀ, େତଜ-               ସି�ନୀ, अନୁପମା  
              ଉ`ରୀ ତେଳ େସ ଚାD  
ଶhି ଦାୟିନୀ େସ                   ସଂସାର ତାରିଣୀ  
               ସେହ ବାଦ अପବାଦ || 
ସତୀ ଶିେରାମଣି                      ସୀତା ପୁଣି ସିଏ  
               अପରୂପା ଯା�େସନୀ  
େକେବେସ ସାରଦା                   େକେବ ପୁଣି ଲଷG ୀ 
              ହସାଏ  ସାରା अବନୀ || 

 
ବାେଲଶ�ର 
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େକୖଳାଶ ଚD�  ସାହୁ 

ପ�କୃତିର କରାଳ ରୂପ ବନ�ାପ�କୃତିର କରାଳ ରୂପ ବନ�ାପ�କୃତିର କରାଳ ରୂପ ବନ�ାପ�କୃତିର କରାଳ ରୂପ ବନ�ା    
ଆତ+ିତ ପ�ତିଟି ମୁହୂ �̀ 

ପାଇଗେଲ ଆସିବା ସଚୂନା 

ସବୁ अହମିକା, ଗବ�, ଦ� 

େସେତେବେଳ ହାର ମାନିଯାଏ 

ଆକସିGକ ଆଗମନ େର  

କେଠାର େସ ଦୁଇଟି ଶ�  

ନା େହଉଛି ତାର “ବନ�ା” � 

 

ପବୂ� ପ�ିମ ଉ`ର ଦxିଣ 

ପାଣି ଆଉ ପାଣି  

େସ ଚିେହrନା ଧନୀ ଗରିବ 

ସବୁଠି କରିବ େସ ଆପଣା ରାଜତ� 

େକେତ େଯ ଦୁଃଖ ଦିଏ 

ସମb+ୁ ଭେସଇ ଦିଏ ,  

ନା େହଉଛି ତାର “ବନ�ା”� 
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ତାର अକାତ ପାଣି ର  

ଦୁଃଖ କହିେଲ ନସେର, 

େକଉଁଠି େକେତ େଲାକ ଫସିଯାyି, 

େକେତ େଯ ଜୀବନ ଯାଏ 

େକେତ ଜମି  ପୁଣି ବାଲିଚର ହୁଏ 

େକେତ େଯ ପଶୁ ପxୀ ଭାସି ଯାଏ। 

ନା େହଉଛି ତାର “ବନ�ା”� 

 

କାହାର ହୁଏ ପୁଷମାସ 

କାହାର ହୁଏ ପୁଣି ସବ�ନାଶ। 

ବହୁତ ମିେଳ ପ�ତିଶୃତି  

ବହୁତ ବି ମିେଳ ଆଶ�ାସନା 

ପାଣି କମିଗେଲ ପୁଣି 

ଆଉ କାହାର େଦଖା ମିେଳନା। 

ନା େହଉଛି ତାର ‘ବନ�ା”� 

 

ପ�ଶାସନ ବହୁତ ସାହାଯ� େଯାଗାଏ  

ବହୁତ କିଛି ପୁଣି ବାଟମାରଣା ହୁଏ 
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ପ�କୃତି ର କରାଳ ରୂପ  

କିଏ ବା अଟକାଇ ପାରିବ 

କିk ଏହାର gାୟୀ ସମାଧାନ 

ନି�ିତ କରା ଯାଇପାରିବ। 

ନା େହଉଛି ତାର “ବନ�ା”� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େବଳବାହାଲି, େକDୁଝର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     484 

ଶୁଚିସିGତା େଗୗଡ଼ 

ଗୁରୁ ଦିବସଗୁରୁ ଦିବସଗୁରୁ ଦିବସଗୁରୁ ଦିବସ    
ମାତା, ପିତା, େଦବୀ େଦବତା+ ପେର 
ଗୁରୁ gାନ ସଦା ସଭି+ ଉପେର । 
କାେଳ କାେଳ ଗୁରୁ ଆ�ା, ଆବାହକ, 
ଶିxା ପ�ଦାୟକ, �ାନ ପ�ଚାରକ । 
କରyି େଯସେନ େସ अବgାପିତ,  
ଦୂର ହୁଏ ସବୁ अ�ାନ, କୁ�ିତ । 
अjାରରୁ ଟାଣି ଆେଲାକ ବଷ�ାyି, 
ଦୂଗ�ମ� େବାଧକୁ ସୁେବାଧ କରyି । 
ସୁନାମ, େଗୗରବ, େଯେତ ସବୁ ମାନ , 
ଗୁରୁ ଲାଗି ପରା ସବୁ ତକ ଦାନ। 
अେବାଧ ଶିଶୁଟି ବିଦ�ା ପ�ା�ି ବେଳ , 
ଜିଣଇ ଜଗତ ଗୁରୁ �ାନ ମେୂଳ । 
ପୁbକ ସା~କୁ ପ�େୟାଗର �ାନ, 
ଶିଖାyି ପୁଣି େସ ଜୀବନ ଦଶ�ନ । 
ବାହ�ଶିxା ସାେ~ ଆଧ�ାତିG କ ଶିxା, 
ଜୀବନ अ+ କଷା ଉ`ମ ଦୀxା । 
େକାଟି େକାଟି ପ�ଣାମ ଗୁରୁ ଚରେଣ, 
ରଖି ନିअ ଗୁରୁ ତୁମରି ଶରେଣ । 

ଶିxୟିତ� ୀ, ସ. ନୂ. ଉ. ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ, ଲୁଚୁକିବାହାଲ 
େଲାଇସିଂହା, ବଲା~ୀର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     485 

ଜୟy କୁମାର ସାହୁ 

େପ�ମେପ�ମେପ�ମେପ�ମ    
େପ�ମ 

େକେବ ଦୂରତା  

େକେବ ପୁଣି ବିଛିନr ତା। 

େପ�ମ 

ଆଖିର ଲୁହ 

ପୁଣି ଓଠର ହସ। 

େପ�ମ 

ସ�ପr େର େଦଖୁଥିବା ଗi 

ଆଉ ବାbବ େର ଜିଉଥିବ ଜୀବନ। 

େପ�ମ 

ସG �ତିର ସମୁଦ� ର ନାଆ 

ପୁଣି ବିଷାଦର अଗିrେର ଜଳୁଥିବା କାଠ। 

େପ�ମ 

ଈଶ�ର+ ଆଶୀବ�ାଦ 

ପୁଣି ମନର ବିଶ�ାସ। 

େପ�ମ 
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କଳ+ର ନାମ 

ପୁଣି ସମପ�ଣର ଭାଷା। 

େପ�ମ 

କଳାର ସାଧନା 

ଆଉ ର~ମ�ର ବାକ�। 

େପ�ମ 

ପୁbକର अxର 

ପୁଣି ଋଷିର ତପସ�ା। 

େପ�ମ 

େକେବ ବାପାମା+ ଆଦର 

ଆଉ ସା~ର କଟୁ କଥା। 

େପ�ମ 

ଭାଇର ଉପେଦଶ 

ପୁଣି ଭଉଣୀର ରାଗରୁଷା। 

େପ�ମ 

େସ ଶାଶ�ତ ଚିରyନ 

ଆଉ ବ�h ନ କରି ପାରିବା ଶ�। 
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ଦୀପକ ଷଡ଼~ୀ 

େମାର ପରିଚୟେମାର ପରିଚୟେମାର ପରିଚୟେମାର ପରିଚୟ    
ମଁୁ ତ ଚDନ ବନର ମତୁଆଲା ଏକ ଝଡ 

ମଁୁ ତ ବିଜୟୀ ରାଜ�ର ପରାଜିତ ଏକ ଗଡ 

 

ମଁୁ ତ ସମା� ମନର अସମା� ପ"ୂ� ଗାର  

ମଁୁ ତ ଶାy ଏକ ପଥିକର ବjୁର ପଥର ଧାର 

 

ମଁୁ ତ ପ"ୂ�ମୀ ଜହrର କଳ+ିତ େସଇ ଚିହr  

ମଁୁ ତ अମାବାସ�ାର अଦୃଶ� ରୂପକ ଜହr  

 

ମଁୁ ତ अjକାର ନିଶିର अଶାy ଏକ ଗ�ହ 

ମଁୁ ତ ସମୁଦ�  େବଳାର ନି�ି� ୟ ଏକ େଦହ 

 

ମଁୁ ତ ମରୁ ବାଲୁକାର ଶୁ� ଏକ ଜଳ ଧାର 

ମଁୁ ତ ଦୁଃଖୀନୀ ମା ର अଶ�}ଳ ଲୁହର ଗାର  
अଧ�ାପକ, େରାଲାs୍ ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡାସିଂଗି, ବ� ହG ପୁର – ୧୦ 
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अଭିମନୁ� େବେହରା 

େସ କଥା େସ ବ�ଥାେସ କଥା େସ ବ�ଥାେସ କଥା େସ ବ�ଥାେସ କଥା େସ ବ�ଥା    
େସ କଥା ନ ଭାବିେଲ ଭଲ 
େସ ବ�ଥା ନ କହିେଲ ଭଲ 
େଯାଉଠି  ଜିତିବା ଠାରୁ ହାରିବା अେନକ େବଶୀ 
ପାଇବା ଠାରୁ ହଜିବା ବହୁତ େବଶୀ 
େସ ମୁହଁ ନ େଦଖିେଲ ଭଲ 
େସ ଛବି ନ ଆ+ିେଲ ଭଲ 
େଯାଉଠି ପ�ତିଶୃତି ନିଏ ରୂପ ପ�ତାରଣାର 
ପ�ତିଧ�ନି ନିଏ ରୂପ ପ�ତିେଶାଧର 
େସ ରାତି ନ ଆସିେଲ ଭଲ 
େସ ଜହr  ନ ଉଇଁେଲ ଭଲ 
େଯାଉଠି ସପନ କେହ ଛଳନାର କଥା 
େଜାଛନା ସାେଜ ବିେଦ� ାହର ଗାଥା 
େସ ସାଥୀ ନ େଫରିେଲ ଭଲ 
େସ ପ�ୀତି ନ ଝୁରିେଲ ଭଲ 
େଯାଉଠି କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ 
ଭାବନା େଭାଗର ଭୂଷଣ ........ 

 
 

अଧ�x – ମାଇଁ ପAାେନଟ୍ ପବିA କ୍ 9ୁଲ 
          ସ�ାମପାଟଣା,େକDୁଝର 

େମା - ୯୯୩୮୮୧୬୦୬୯ 
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ବଷ�ାରାଣୀ ବିଶ�ାଳ 

अଜଣା ବ�ାଧିअଜଣା ବ�ାଧିअଜଣା ବ�ାଧିअଜଣା ବ�ାଧି    
अନାଟନ ଖାଦ� େପୟ 

ଗରିବର କି ବିକଳ… 

ମହାମାରୀ ଧ�ଂସ ରୂପୀ 

ନୁେହଁ କାହାର ସଫଳ…।।(୧) 

 

ଥିଲୁଲୁଚି ପଥ ପ�ାେy 

ଆସିଲୁ େନଇ ଜଗେତ… 

େକାଟିଏ ପ�ାଣୀର ଦୁଃଖ 

େହଲୁ ଘୃଣ� ତୁଲ� अେy…।।(୨) 

 

ମୃତ� ର ନୁେହଁ ଗଣନା 

େହଲୁ ନାହ[ େକେବ अy… 

େହବ ଦିେନ ବ�ାଧି ଶନୂ� 

ନି�ୟ େହବୁ ତୁ ଶାy…।।(୩) 
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ଯୁବେଗା-ି ଶିxିତ 

ବେସ अେନଇ ଚାକିରୀ.. 

अବgା କି ଦୁନିଆର 

ଦୁଇ ବଷ� କି େବକାରୀ..��(୪) 

 

ଭବିଷ�ତ େଦଶ କଳା 

ହାହାକାର ଓ ଚି�ାର… 

ବଡେଲାକ ପାଇଁ ଛାୟା 

ଗରିବ ଦୁଃଖ ଭsାର…।।(୫) 

 

ଖଟିକିଆ ଓ ମଜୁରୀ 

େହେଲ ଗ�b ବିେଦଶ… 

ଭାବଧାରା ସରକାର 

ବିକi ନାହ[ େଶଷ…।।(୬) 

 

 
 

 

ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାsି (ଉଦୟପୁର) 
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ଲxGଣ ମହାyି 

ଲାବଣ�ାଲାବଣ�ାଲାବଣ�ାଲାବଣ�ା    
େକମିତି ବ"� ବି େସୗDଯ�� ତୁମର 
ନିେଜ ମଁୁ ପାରୁନି ଜାଣି, 
ଓଠପାଖ ତୁମ େଛାଟ କଳା ଜାଇ 
େମା ହୃଦୟ େନଇଛି କିଣି….. 
ହୃଦ�ଶ�ୀ ତୁମ ଲାବଣ�େର ପ�ୀୟା 
ହୃଦୟକୁ େଦଲି ହାରି, 
ସ�ପrରାେଜ� ଖାଲି ତୁମ ପଦଚିହଁr  
ତୁେମ େମା ସ�ପr अÃରୀ….. 
ନୟନ ସz}େଖ ତୁମ ଚD�ମୁଖ 
ଝଲସୁଛି ଦିବାନିଶି, 
ହଳଦୀ ବସନ କାେୟ େଶାଭାପାଏ 
ଠାଣି ତୁମ ବନହଂସୀ….. 
କମଳ ସଦୃଶ େକାମଳ ଶରୀର 
ଦୃେଶ� େହଲି ଆେDାଳିତ 
ଓଠଧାେର ତୁମ ହସର ଲହରୀ 
�Dନ କଲା ଜାଗ�ତ….. 
ତୁମ ଲାବଣ�େର ପାଗଳ ଭ� ମର 
ସାଜି ମଁୁ ବୁେଲ ଆକାେଶ 
େସୗDଯ��କୁ ତୁମ ବ"�ବା ସକାେଶ 
ଶ�ନାହ[ େମାର ପାେଶ….. 
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ଭhବjୁ ବିଶ�ାଳ 

ପରିେବଶପରିେବଶପରିେବଶପରିେବଶ    
ଗଛର ହସକୁ ହସାଇ େଯ ନିତି 

ଆେ� ହ[ ସେବ� ହସିବା 

ଏ ସାରା ସୃ�ିକୁ ଦିଏ अମAଜାନ 

ସାଦେର ସzାନ େଦବା 

ତରୁତୃଣ ଲତା ପରିେବଶ େଶାଭା 

ଫୁଲର ମୁରୁକି ହସ, 

ପ�ସାଦର ତୁେଳ କରଇ ପ�ଦାନ 

ବୃx େଦଖିଣ ସୁହାସ� 

ତପନ ଚD�ମା ସେସrହ ମମତା 

ପ�ଚs ଶୀତଳ ଭାସି, 

ବୃxମେୂଳ କA ାy ସଜୀେବ ପଥିକ 

ଲାଘବ ସୁଲଭ ଲଭି 

ଧନ� ମହୀତଳ ସୃ�ିର ସ�ାର 

ଧନ� ଧରିତ� ୀ ସୁରଭି 
 

ଘସିଏନ୍, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲା~ିର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୩୪୮୯୫୧୮୯୫ 
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ଶୁଭଶ�ୀ ଦାସ 

େପ�ମ ଏକ ପୁରୁଣା ବହିେପ�ମ ଏକ ପୁରୁଣା ବହିେପ�ମ ଏକ ପୁରୁଣା ବହିେପ�ମ ଏକ ପୁରୁଣା ବହି    
ଜୀବନବହିର ପୁରୁଣା ଫ·�କୁ ଓଲେଟଇବାକୁ ନାହ[ ସାମଥ��,  

ଏମିତି େମା अତୀତ 

ନୂଆ ଫ·� େଯାଡିବା ଲାେଗ अସ�ବ ଏହା  ଭବିଷ�ତ 

ବ �̀ମାନ େମାର ଏଇ ପୁରୁଣା ବହି ର ସୁରxାେର କବଳିତ ..... 

େକେବ ଭାବନାର େକେତ ବୁDା ଲୁହ  

ଜୀବy କେର େଲଖାଥିବା ପ�ତିଟି ଶ�କୁ 

େକେବ ଡର ଲାେଗ େଯ େମା ଓଜନିଆ ଲୁହ ବୁDା   

ଭିେଜଇ ନ େଦଉ ବହି ଟିର େକାମଳ ପୃ-ାଗୁଡ଼ିକୁ ..... 

ଇ�ା ହୁଏ ପୃ-ାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ  ପଢିବାକୁ ପୁନବ�ାର 

େହେଲ ଡର ଲାେଗ ପୃ-ାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ନ େଦଉ  

ଉ�ାହିତ अସାବଧାନ ହାତ ଟି େମାର ..... 

କୀଟ ପତ~+ର ଆେକ� ାଶର ଶିକାର େହାଇ ବି ପଡ଼ିରହିଛି  

େମାର େସଇ ପୁରୁଣା ବହି 

ପୁଣି ଥେର ନୂଆ ରୂପ େଦବା ପାଇଁ  

अତି ଯତr େର ମଲାଟ କରି ଦିଏ ସେଜଇ ..... 

ପୃ-ା ଗୁଡ଼ିକର अବgା େଦଖି ବିରhିେର  
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ନିଜକୁ କେର ଉ`ରଦାୟୀ  

େହେଲ ମଁୁ ଭୁଲଯାଉଥିଲି ଏହା କାଗଜମାତ�  अେଟ ପରା xଣgାୟୀ ..... 

ସ�� ଥିବା ତାର ପ�ତିଟି ପୃ-ା ଆଜି ମଳିନ େହଇଯାଇଛି ସତ 

େହେଲ େମା େପ�ମ ତା ପ�ତି अଛି ଠିକ୍ ପବୂ�ପରି अତୁଟ ଏବଂ ଜୀବy ..... 

ପଢ଼ିନେହେଲ ବି େମାର ପି�ୟ ବହିଟିକୁ େଦଖି ପାଏ ମଁୁ ଆତG ସେyାଷ  

ଲିଭିଯାଇଥିବା ପ�େତକ ବାକ� ଏେବ ବି ମେନ अଛି  

ଏମିତି େହଇଛି େମାର अଭ�ାସ ..... 

ଠିକ୍ ଏହି ବହି ପରି େମା େପ�ମ ଜୀବନ କାହାଣୀ  

େକମିତି ବ�ବgିତ କରିବି ଏହାକୁ ପାରୁନାହ[ ଜାଣି  

ତଥାପି େମା ଆଶାର େହାଇନାହ[ अy  

ଜୀବନ ମରୁଭୂମି େର ଆଉଥେର େଫରିବ ବସy..... 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

ବା~ିରିେପାଷି , ମୟରୂଭt 
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ସାଗର ନାୟକ 

ସମୟ ସୁअେର ଏ  ଜୀବନସମୟ ସୁअେର ଏ  ଜୀବନସମୟ ସୁअେର ଏ  ଜୀବନସମୟ ସୁअେର ଏ  ଜୀବନ    
ସମୟ ସୁअେର  

ମଣିଷ କ'ଣ ଜାଣି ଥାଏ 

େକେବ କଣ େହବ  ? 

ଆଦିତ�, ସୁଶାy କଣ ଜାଣିଥିେଲ  

ଜୀବନର ଆଗମନ େକେବ ଆଉ ବିଦାୟ େକେବ  

ଏକ ଆନୁମାନିକ ଭାବନାେର 

େସ ପ�ତୀxାରତ ନୂଆ େମାଡ଼  ପାଇଁ 

ଆଜିର ମଣିଷ ରାଜନୀତିର  

ଚାପେର ବିକି�  େହଇଯାଏ  

ପ�ମାଣ ଥାଇବି ଏ କାନୁନ ମୁକ ପଲଟି ଯାଏ  

େଦାଷ ଆଉ କାହା ମୁsେର େବାଳି ଦିଆଯାଏ .....(୧) 

 

ସତ�ର ଦୁନିଆେର 

ମୃତୁ�ର ଆେବଗକୁ 

ଏ ଦୁନିଆ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ  

େକହି ଜେଣ ଆସିଯାଏ अନି�ାସେ �̀  
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ଆଉ ତା ପଛେର ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ 

अେନକ अସମାହିତ ପ�ଶr ସବୁକୁ  

ଘା ି େହଇ ରହିଯାଏ  

अେନକ ମିଥ�ା  ତଥ�କୁ  

ଦିକ ଏ ସମାଜ  

ଦିକ ଏ ଜୀବନ  

ଆଉ ତାରିଖ ଗଡିଚାେଲ 

अଦାଲତର ଦ�ାରକୁ .......(୨) 

 

ଆଦିତ� ମୃତୁ� ଆଉ ସୁଶାy ମୃତୁ�  

ଏଠି ଉପଲ¸ି अଛି  

ଏ ମାୟାବିନୀ ମଣିଷ  

ବୁଢିଆଣି ଜାଲେର  

ଛDି େହଇଯାଇଛି 

େସପେଟ अନr ବ  ଏପେଟ ଶୁଭାଶିଷ  

ଧାରଣା େଦଇଛyି  

ଯାଇ ଟିକିଏ େଦଖି ଆସ େସ 

େସଇ  ପରିବାରର अବgା 

अତି ନିକଟରୁ अନୁଭବିେବ.....(୩) 
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ଜୀବନ ଆଉ ମୃତୁ�ର ସଂଘଷ� କୁ 

େଗାଟିଏ ପେଟ ନାରୀ ସହୁଥିବା ଯ�ଣାକୁ  

ଆଜି ନିଜ ସ�ାମୀ अଜାଡି ଦଉଛି  

ନିଜ ପରିବାରକୁ  

େସପେଟ ଆଉ େଗାଟିଏ ନାରୀର 

ଉଜୁଡିଯାଉଥିବା ସଂସାର ପାଇଁ 

ଆ �̀ଚି�ାର େହଇ ଧାରଣା େଦଇଛି  

अଦାଲତେର ୮ ପୃ-ା ପିଟିସନ େପପରକୁ ....(୪) 

 

ସତେର େକେଡ अସହ�  

ଆଉ ଦାରୁଣ ଏ ଦୁନିଆ 

େକେତ ନି-ୁର ସମୟ 

କାହାର େକାଳ ପ"ୂ� େହଉଥିଲା େବେଳ 

େଗାେଟ  ମାଆର େକାଳ ଶନୂ� 

କି ବିଚିତ�  ଏ ସୃ�ି ର ନିୟମ 

ମଣିଷ ଜାଣିଛି  

ମୃତୁ� ନି�ିତ 

ତଥାପି େଗାେଟ ବାପା େଛଉs ଝିअକୁ  

ପାଗଳର ଆଖ�ା ଦିଆଯାଉଛି ......(୫) 
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ତଥାପି ଏ େଦାଷୀ ଖସିଯାଇ ପାେର  

ଆଇନ ଦ�ାରରୁ  

େହେଲ େଭାେଲନାଥ ଦୁନିଆରୁ ସବୁ अସ�ବ 

ମେନ ରଖ , 

ମନେର अସରyି ଭୟର ସ�ାର 

ସବୁେବେଳ ଆସିବ ଭୟର ତାsବ େନଇ  

ଏ ଛଦG  େବସି ମଣିଷ अଭିନୟ ଖୁବ କମଦିନ  

ନିଜର ପି�ୟଜନ + ସାମrା େର 

େକେତ େଯ  ଭୀତତ� b 

ଜୀବନ ମୃତୁ� ର ଏ େଖଳ େର 

େଦାଷୀର ପାଳି ଆସିବ  

ସମୟର ସୁअେର 

ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ  

କ �̀ବ� ପଥେର अଗ�ସର େହବାକୁ ପଡ଼ିବ  

ପୁଣିଥେର ନୂଆ ସ�ାବନାର ଦିଗେର ......( ୬) 

 

ଧମ� ର େହବ ଜୟ   

ହର ହର ମହାେଦବ️  
ରିୟାଦ, sagarnayaksagu143@gmail.com  +୯୬୬୫୪୯୧୯୪୮୧୪ 
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ଠାକୁର ନାୟକ 

କହିେଦବି କିକହିେଦବି କିକହିେଦବି କିକହିେଦବି କି????    
କହିେଦବି କି? 

ମନେର ଥିବା अବ�h ଭାବନାକୁ 

ତର~ ପରି ଉଠୁଥିବା 

अସରyି େପ�ମ କiନାକୁ 

ଭା~ିେଦବି କି? 

ହୃଦୟେର ଚାପିଥିବା ନିରବତାକୁ 

େପ�ମର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ି 

ନିଜକୁ ସମପ� େଦବାକୁ 

େଡଇଁଯିବି କି? 

ଦୁନିଆଁର ସବୁ ସୀମାକୁ 

ବାbବତା ରୂପ େଦଇ ସ�ପrକୁ 

ବହୁ ପ�ତୀxିତ ଆଶା ପୁରା କରିବାକୁ 

ଗଢ଼ିେଦବି କି? 

େପ�ମର ପ�ାସାଦ କରି 

ମରୁଭୂମି ରୂପ ଶୁ� ହୃେଦ 

ଫୁଲର ସୁଗେj ବାସrାୟିତ କରିବାକୁ 
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ଆଶା ପ�ତ�ାଶା ତ ରହିଛି अେନକ 

ରହିଛି େକେତ େଯ ଶ+ା 

ସ�ାବନା େଘନି ଆେଗଇ ଚାଲିଛି 

କରିବାକୁ େପ�ମର ସଉଦା 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଦାମପାଲି, େସାେହଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲA ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୧୯୩୮୯ 
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ରାେକଶ କୁମାର ଦାସ 

େଗାହତ�ା ନିବାରଣେଗାହତ�ା ନିବାରଣେଗାହତ�ା ନିବାରଣେଗାହତ�ା ନିବାରଣ    
ସଂସାେର ତିନିମାତା େମାର अଟଇ ମହାନ 

େକହି ନୁେହଁ ମଁା, ଧରିତ� ୀ, େଗାମାତା ସମାନ 

ଆଗରୁ ଘେର ଘେର େଗାମାତା େଯ ଥିେଲ 

ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ସମେb ଦୁେରଇ େଦେଲ 

 

େମା େଗାମାତାର କି ଗୁଣ ମଁୁ ଗାଇବି 

େଯେତ କହିେଲ ବି କମ୍ କହୁଥିବି 

ତାର ଦୁ²େର ନାନା ଖାଦ� େଯ ଜାତ 

xୀର, େଛନା, ଲବଣୀ ହୁअଇ ପ�ାପତ 

 

ଗାଈxୀରେର ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳୁଛି 

ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟିେକ ଦୂେରଇ ରହୁଛି 

େଗାରସରୁ ଘିअ ନିମ�ାଣ େହାଇ 

ବିବାହ ବ�ତ ପଜୂା େହାମେର ଲାଗଇ 

 

ଏମିତି ଏକ ପବିତ�  ଜୀବ ଗାଈ 

ତା େଗାବେର ଶୁଭ କାଯ�� ହୁअଇ 
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ତାର ପରିଶ�ାେର अଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ 

ଯାହା ଘେର ଥାଏ ତାର ବେଢ଼ନାହ[ ଋଣ 

 

ସ�ୟଂ କୃଷ ବି ବନେର ଗାଈ ଚରାଉଥିେଲ 

େଗାମାତା େପ�େମ େପ�େମ ମଜି ଯାଉଥିେଲ 

ଆଜିର ନରରାxସ ଜିହ� ାର ସ�ାଦନ ପାଇଁ 

ତାକୁ ମାରି ଚାଲିଛି ଏେତ ନି-ୁର ହୁଏ କାହ[? 

 

େଗାମାତା xୀରେର ବଳିୟାନ େହାଇ 

ହତ�ା କରି ଚାେଲ ତାକୁ ସାଇଁ ସାଇଁ 

େହ ନର ଭୁଲିଯାअନା ଗାଈର ଉପକାରିତା 

ତା େଯାଗଁୁ ଗରିବ ଘେର ଜେଳ ସଳିତା 

 
 
 
 

 
 

ଖରିଜାପାଟଣା, ଲxG ୀନାରାୟଣପୁର, ବାଳକାଟି,  
ପିପିଲି, ପୁରୀ ଜିଲA ା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ: ୭୯୭୮୯୮୧୭୬୬ 
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ସୁବାସ ଚD�  ମୁଦୁଲି 

ଫାDଫାDଫାDଫାD    
ଟାକି ଟାକି କାଳକ ମଁୁ  

େଟକି େଟକି ହାତ  

ଦିନ ତ ସରିଲା ଆସି ରାତି େହଲା େଶଷ  

କାହାକୁ କହିବି ଆଉ  

ଜେଣ ତ ପଥର ପୁଣି  

ଆଉ ଜେଣ କାଠ  

କିk େଲାେକ ଜାଣିବାକୁ ଖାଲି  

अଧାଘଢା ଦରଗଢା ଖsିଆ ମା·�ଳ  

ନାହ[ ପାଦ ପାଣି   

େତେବ େକଉଁ ହାେତ ଦିअ ତୁେମ ଚତୁବ�ଗ� ଫଳ  

େକଉଁ ପାେଦ ଯାअ ତୁେମ ଭକତର ପାଶ  

ଆଉ ଏେବ ଭୁଲାନାେର କହି େମାେତ 

ଏ ସବୁ ନୁେହଁ େତାର ଫାD 
 

अବସରପ�ା� ବରି- ପ�େୟାଗଶାଳା ପ�ାଯୁhିକ  

ଜ଼ିଲA ା ମୁଖ� ଚିକି�ାଳୟ , ସ�ଲପୁର  

େମା - ୯୪୩୭୭୮୧୦୫୪ 
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ସେରାଜ ସାହୁ 

ଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକଶ�ମିକ    
ରାତି ପାହିକି ସକାଳ େହେଲ 
ଖରାଟା େଦେଲ ଚାହ[ 
ଶାଗ ପଖାଳ କଂସାଏ ଖାଇ 
କାମକୁ ଯାଉ ଧାଇଁ 
ମୁsଝାଳକୁ ତୁsେର ମାରି 
ନିଇତି ଆେମ ଖଟୁ 
ଖରା ବରଷା ଶୀତ କାକର 
ପେଡ଼ାଶୀ ପରି େଭଟୁ 
େଯେତ ଖଟିେଲ ନିअ  ପେଡ଼ 
େପଟକୁ ମୁେଠ ଦାନା 
ପିଲାଛୁଆ+ୁ ପିjାଉ ହାେତ 
ସାତସିଆଁର କନା 
ଋଗ୍ ଣ ଶରୀର େନୖରାଶ�ମନ 
ତଥାପି କରୁ କାଯ�� 
ଲ�ାରାbାର ଚଲାପଥେର 
ହରାଇନାହୁଁ େଧୖଯ�� 
କାjେର ପାଦ ରଖିକି ବାବୁ 
ଧନୀ ଯାଆyି େହାଇ 
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ପଛେର ଘୃଣା କରyି େବାେଧ 
ପଛୁଆ ଜାତି କହି 
େଦଶ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି ସିନା 
ଆମରି ହାତ େଲାଡ଼ା 
ଉନr ତି ଘଟି ଶିଖର େହେଲ 
ଭାବyି ଦରବୁଢ଼ା 
ଆମରି ହାେତ ଚାଷ ଜମିେର 
ସୁନାଫସଲ ହେସ 
େଯାଡ଼ିଛୁ େବାଲି ଇଟାପଥର 
अ)ାଳିକାଟି ଦିେଶ 
ସବୁ ଖୁସିରୁ ବ�ିତ େହାଇ 
କ�େର ଚେଳ ଘର 
ଦ� ସାହାସ ସାଥିେର ଧରି 
ପାଳୁଛୁ ପରିବାର 
ସହୁଛୁ େକେତ ଦୁଃଖ ଯାତନା 
ତଥାପି ଯାଇନୁ ହାରି 
ଭରସା କରି ବ�ିଛୁ େବାଲି 
ସାହା ହୁअyି ହରି 
 

 
ଆଠଗଡ଼, କଟକ 
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ଶ�ୀେxତ�  ସୁDର 

ସ କ�ସ କ�ସ କ�ସ କ�    
ସମୟ ସବୁ ବଦଳାଇ ପାେର  

କଥାଟା େବାେଧ ସତ  

ନ େହେଲ ତା ପ�ଭାବେର ଶh ରୁ ଶh ସ କ�ର େଡାରି ସବୁ 

ଦୁବ�ଳ - ଶିଥିଳ େହାଇଯାଉ ନଥାyା  

ଦିେନ େଯଉଁ ମାନ+ ବ�ତୀତ ଜୀବନ अସ ୂ"� ଲାଗୁଥିଲା  

ଆଜି କିk ଭାରି ସହଜେର େସମାନ+ୁ ଏେଡ଼ଇ େଦଇହୁଏ  

ଗଲାଦିନ ସ କ� ସବୁ େସ ସମୟର ଆବଶ�କତା ପରି ମେନହୁଏ  

ଆଉ ଏ अଯଥା ସ କ� େବାଝ ବା ଦାୟିତ� ପାଲେଟ  

େତଣୁ "େମାର" େବାଲି େସ अଧିକାର ବି ଜାହିର କରିବାକୁ ଇ�ା ହୁଏନି  

େହେଲ େକେବ େକମିତି अନି�ା ସେତ� ଯଦି େସ ପୁରୁଣା ସ କ�ୀୟ+ 

ଠାେର 

ଆଖିପେଡ, ତୁଛା ତୁsରୁ ବେଳ ଫିେଟ - 

"ସମୟ େଦଖି ଘର ଆେଡ ଆସୁଥିେବ ...." 
 

ସଂଗୀତ ଶିxକ                                                                                                  

ଓଡିଶା ଆଦଶ� ବିଦ�ାଳୟ ଗାଇସିଲଟ, ବରଗଡ                                                       

େମା - ୯୦୯୦୨୭୭୮୦୬    
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ବୀଣାପାଣି େଦବତା 

କାହାଣୀ ଏକ ନଦୀକାହାଣୀ ଏକ ନଦୀକାହାଣୀ ଏକ ନଦୀକାହାଣୀ ଏକ ନଦୀ    
କିଛି କାହାଣୀ 
ମେତ ପିଛା କରyି 
ଦିନମାସ ବଷ� ଜନG  ଜନG  ଧରି 
େମାର େପାଷାକ ଚିରିଯାଏ 
ସହଯାତ� ୀ େକେତ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ 
େଦାଳିେର ବସିଥିବା ସଜନୀ ଗୀତମାନ+ର 
ବଦଳୁଥାଏ ଭାଷା 
କିଛି କାହାଣୀ ସୁଖନିଦ, ବନେଭାଜନ 
ଫେଟାେଫ� ମ୍ କରି ଜୀବନ 
କିଛି କାହାଣୀ ଠିଆ େହାଇଯାଏ 
अjାରେର ହଜିଯାଉଥିବା ଦୀଘ�ଶ�ାସ ପାଖେର 
କିଛି କାହାଣୀ ଆନମନା 
ପାହାଡ଼ିଆ ରାbାେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ 
ପ�ପାତ ଭିତେର ଲାଖିଯାଏ ଇD�ଧନୁ େହାଇ 
କିଛି କାହାଣୀ ସରିବା ନ ସରିବାର 
ଗାଉଁଲି ସj�ାକୁ ରାbାକରି 
ପିଛା କରୁଛି େମାର 
କାହାଣୀକୁ ମଁୁ ନଦୀ ନାମେର ଡାକିଛି 
 

୧, ସତ� ଡାକ୍ ଟର େରାଡ଼, େକାଲକାତା, ୭୦୦୦୨୩ 
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ପ�ଶାy କୁମାର ନାଥ 

अନାମ ଗୀତअନାମ ଗୀତअନାମ ଗୀତअନାମ ଗୀତ    
ମହାବାହୁ େହ... ମହାବାହୁ 

କାହ[େଦଲ େମାେତ ମଣିଷ ଜନମ, 

ତୁମଛଡ଼ା କହିେକ ପାରିବ ଆଉ 

ସାଇତି ରଖିअଛ େଯ ତୁେମ େସ ହିସାବ 

 

ଜନମଠୁ ଆଜିଯାଏଁ ସବୁେବେଳ ତୁେମ 

ବାଛିବାକୁ अପ୍ ସନ୍ େମାେତ େଦଇअଛ, 

େଗାଟାଟା ଜୀବନକମ�କୁ ତୁେମ 

ସୁକେମ� କୁକେମ� ବା ିଛ 

ସୁକମ� କୁକମ� େଯେତ ସବୁ କରିଛି, 

ପୁଣି ମଣିଶ ଜନମ ଜନମି କି ଲାଭ 

ଜଗେତ ମଁୁ କରିअଛି? 

ହିସାବ ତୁମ େଯ େସ ବjା ରଖିଛ 

 

େମାର େଯେତ ନିDା ସବୁ अପବାେଦ ତୁେମ 

କାହ[ ନ େହବ ଭାଗୀ, ଜନମ େଦଇଛ, 
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କରେମ ବି ତ ତୁେମ ବାଟ କଢ଼ାଇଛ 

ତୁମ ପାେଖ କି େସ ହିସାବ ନାହ[? 

ଯାହାପାଇଁ େଯେତ କମ� କରିଥିବ 

ମୃତୁ�ପେର େସ େଯ ସୁକମ� ରହିବ 

ନିDା अପବାଦ ଜଗତ ଭୁଲିବ, 

ମଲା ମଲା େବାଲି ଚି�ାର କରି େସ 

କମ� ଫଳ ଉsାଳିବ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଗାବିDପୁର, ଛତିଆ, ଟା~ୀ, କଟକ, ୭୫୪୦୨୩ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୮୩୭୦୧୫୪୫ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     510 

େସବକାy ନD 

ସବ�ପଲA ୀ ରାଧାକୃ�ନସବ�ପଲA ୀ ରାଧାକୃ�ନସବ�ପଲA ୀ ରାଧାକୃ�ନସବ�ପଲA ୀ ରାଧାକୃ�ନ    
ଆଜି େଯ ନାମ ଜଗେତ ବିଖ�ାତ 

ସିଏ ଏକା ଆମ ପରମଗୁରୁ 

ଯା ପାଇଁ ଆଜି ଏକାଠି େହାଇଛୁ 

ତା+ୁ ଆେମ ସzାନ େଦବାପାଇଁ 

ରଚିଗେଲ କୀ �̀ ରଖିଗେଲ ଯଶ 

ଭାରତ ମାଟିେର ଜନମ େହାଇ 

ପଣୂ� ଭାରେତ ଉ`ମ ସyାନ 

ଜନମିେଲ �ାନ ପ�ଦୀପ େନଇ 

ହିଂସାଭାବ େଦାଷ ସବୁ ଦୂେରଇ 

ରଖିେଲ େଦଶର ମାନ ମହତ 

ଯା’ପାଇଁ ଭାରତ ଧମ� ସଂ9ୃତି 

ବିଶ� ବ� ହG ାsେର େହାଇଲା ଖ�ାତ 

ତା+ େଯାଗଁୁ ଆଜି ଶିxକ େଯେତ 

ଗୁରୁରୂେପ େହାଇେଲ ପରିଚିତ 

ତା+ ଜନG ଦିବସର ସzାନ 

ଗୁରୁଦିବସେର େହାଇଲା ଖ�ାତ 
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ଧନ� ରାଧାକୃ�ନ ତୁ� ମହିମା 

େକ ବ"�ପାେର ତୁମ ଗୁଣସୀମା 

ଗୁରୁ+ ଗୁଣେକ ବ"�ପାରିବା 

େସ ପରା ବ� ହG ା, ବି�ୁ, ଶିବ ସରି 

ତା+ରି ଆଶିଷ ଟିେକ ପାଇେଲ 

ଏ ସଂସାରୁ ଆେମ େହାଇବା ପାରି 

ଗୁରୁ ଆଶ�ାକର େହ ସୁ� ନର 

ଜୀବେନ ମୁକତି ଲଭିବା ପାଇଁ 

ତୁ� ଚରେଣ ପଶୁଛି ଶରଣ 

ଆେହ ପରମପଜୂ� ଗୁରୁ େମାର 

ଦୂର କରିଦିअ अ�ାନ େମାର 

�ାନ ଚxୁ ହୃଦେୟ ଦିअ ଭରି 

�ାନ ଆେଲାେକ ଜୀବନ ଆେଲାକ 

ମାୟା ସଂସାରୁ ମେତ କର ପାରି 

 
 

 

 

ବjପାଲି, ବଲା~ିର 
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ଜିେତD�  ପାତ�  

ଗୁରୁବରଗୁରୁବରଗୁରୁବରଗୁରୁବର    
େକାଟି ବ� ହG ାsର अଧିକାରୀ େସ,  

େସ ହ[ କରଣ କାରକ l 

ତା+ ବିନୁ अନ�ଗତି ନାହ[,  

େସ ହ[ ସୃ�ିର କାରଣ ll 

ତିନି ଜଗେତ �ାନର ଭsାର,  

େସ ହ[ ପଜୂ� ପରମ ଈଶ�ର l 

େସ अେଲୗକିକ ମାନୁଷ ରୂପେର,  

େସ ହ[ ସବ�ଦା ପଜୂ�ର ll 

େସ अେଲୗକିକ ରୂପକୁ ସବ�େତ� ,  

ଗୁରୁ ନାମେର ସଭିଏଁ ଜାଣଇ l 

େସ ଇଶ�ର ପରଂବ� ହG  େସ,  

ଯିଏ ଭବିଷ�କୁ ଦିअ ଗେଢ଼ଇ ll 

େସ େଯାଗୀମାନ+େର ସବ�େଶ��,  

ଶାyି xମାର େସ ସେରାବର l 

େସ ବ�hିତ� େଯ ତି� ଶhିର,  

ବୁ|ି ବାଣୀର େସ େଯ ନୀଳସାଗର ll 
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େସ େଯ କାଳଜୟୀ,  

अjକାେର ବି େସ ଆେଲାକ l 

େସ େଚତନାର ଥିବା ଉ��ଳତା,  

अସୀମ ଶhିର େସ ପ�କାଶକ ll 

େସ ହ[ ସତ� अନyର,  

ପୁଣି ଉଦାହରଣ େସ ଶାyିର l 

ବ�hି େସ େଯ �ାନ ଶhିର,  

େସ େଯ ପଥ ଜଗତ ମୁhିର ll 

ତା+ ଚରଣ ଧଳିୂକୁ ଶିେର ଧରି,  

अନy ଶିxାକୁ ଯାଏ ସାରି l 

େସ େଯ �ାନର ତୃଷା �̀କୁ େମେ ଇ,  

ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ଦିअ ତରି ll 

େସ ଗୁରୁ େଶ�- ସzାନର,  

େସ ଆର� ବିଶ�ବ� ହG lsର l 

େସ ସବ�େଶ�- ରୂପ େସବା अନୁତାପର,  

ଶତ ଶତ ନମାମି ତୁମକୁ େହ ଗୁରୁବର ll 
ବିଦ�ାନଗର, ତୃତୀୟ ଗଳି, ବଚପନ୍ 9ୁଲ୍ ନିକଟ, 

ରାୟଗଡ଼ା, ୯୪୩୮୪୮୪୮୯୧ 

ଇେମଲ୍ :cutejitujit@gmail.com 
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ପ"ୂ�ମା ପୃ�ି 

େପ�ମର ପ�ତିମାେପ�ମର ପ�ତିମାେପ�ମର ପ�ତିମାେପ�ମର ପ�ତିମା    
େପ�ମର ପବିତ�  ଉପହାର ତୁେମ 
େପ�ମିକ ତୁମର ନାମ 
େମା ମନ ମାଲିକ ସପନ ବଣିକ 
ପ�ୀତି ତୁମ ଫୁଲ ସମ... 
 
ସ�ଗ�ୀୟ ଭାବନା ଗyାଘର ତୁେମ 
କବିତାର ସ�� ପଂhି 
ହୃଦୟ ରାଇଜ ମହାରାଜ େମାର 
େପ�ମ େମା ତୁମଠି ଇତି... 
 
େସrହ,ଶରଧାର ସାଗରେଟ ତୁେମ 
�େଶ� ଦୂେର ଯାଏ କ� 
ଭାଗ� ଭବିଷ�ତ ମିଛ େହଇପାେର 
ତୁେମ ଏକା ଚିର ��... 
 
ତୁ� ଜୀବନେର ଗବ� ଏକା ତୁେମ 
େମା ସିDୁରର ସ�ାଭିମାନ 
ସାତ ଜନମକୁ ହbାxର େସ େଯ 
ଚିରବDୀ େମାର ମନ... 

େରକବି ବଜାର, ଯାଜପୁର 
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अବିନାଶ କୁମାର 
ମାନସିଂ 

େହ େମାର ସା~େହ େମାର ସା~େହ େମାର ସା~େହ େମାର ସା~    
େଦାbି ଭଲ ଥିେଲ ର~ ଆଣିଦିଏ , 
ଆଉ  ଗଭୀର ଥିେଲ ମନ କିଣି ଦିଏ , 
ଆଊ अବୁଝା ଥିେଲ ଭା~ି ଯାଏ। 
କିk େତା ଭଳି େଦାbି ଥିେଲ , 
ତାହା ଈତିହାସ ବନିଯାଏ। 
େବେଳେବେଳ ମଁୁ ଭାେବ େଯେବ 
େମା ଭଳି କିଏ ନ ରହିେବ , 
େତା ସା~ କିଏ ଆଉ େହେବ , 
ଭଗବାନ େମା ସା~କୁ ଖୁସିେର ରଖିବ , 
ନେଚତ୍ ମଁୁ ବ�ିବାର ପ�ାଥ�ନା କିଏ କରିବ। 
ମଁୁ େସଈ ସା~ ନୁହଁ ଯିଏ, 
େତାେତ ଦୁଃଖେର ଛାଡ଼ିଦିଏ, 
େହ େମାର ସା~ ମଁୁ ସିଏ ବି ନୁେହଁ, 
େତା ସା~ ଭା~ିଦବ ଯିଏ, 
ମଁୁ ସିଏ େଯ େତା ନିଶ�ାସେର ନିଜ ନିଶ�ାସ ଦିଏ, 
ନା େତା ସହ ରhର ସ�jତା , 
ନା ରୀତିନୀତି େର ବjୁତା , 
ତଥାପି ଏତିକି ପ�ାଥ�ନା ଆମ ମିତ� ତା , 
ସଦାେବେଳ ରହୁ ଏମିତିକା , 
ଉଦାହରଣ େହାଈବ ଏହାର ମହନୀୟତା। 
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ଆଭାtଳି ଶତପଥୀ 

ନୀଳନୀଳନୀଳନୀଳ    
ନୀଳ ର~ େସତ େକେତ କଦାକାର 

अ�ୃଶ� ବୀଭ� ଧାର ଗରଳର  

ଛୁଇଁ ଦିଏ େଯେବ ସପ�ର अଧର 

େହାଇଯାଏ  ସିଏ ହିଂସାର ଆଧାର। 

 

ବିବିଧ ନୀଳିମା ନିୟତିର ଛଦG  

େକେତ ରମଣୀୟ ଦିେଶ ନୀଳ ପଦG  

ମନମୁ²କର  ସୁନୀଳ ସାଗର 

ନୀଳ  ଆକାଶେର ଇD�ଧନୁ अ~ 

ନୀଳ କୁମୁଦିନୀ ସି£ିେର ବି ର~। 

 

ନୀଳ ରେ~ ପୁଣି େକେତ େଯ अyର 

अ�ାନବିଷରୁ ଜାତ  ଔଷଧ �ାନର 

ନୀଳରୁ ନୀଳିମା   େକେତ ରୂପାyର। 

 

ଜଗତ ଉ|ାେର ନୀଳ ମତୁଆଲା 
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ବିଷ ହୁଏ ପୁଣି ପୀୟଷୂ ପିଆଲା 

କ¦ େର ଧରିେଲ ଜଗତର ରି�  

ଭhଗଣ+ର େପାଛି େଦଇ  କ�  

ଆକ¦  ଆଶିେଷ ଭh େହେଲ ସିh 

ନୀଳ େଯେବ ହୁଏ ଶିବକେ¦ ଲି� 

ସଂସାରର ହିେତ ସଦା  େଭାଳାନାଥ 

ନୀଳକ¦ ନାମ େନେଲ  େଲାକନାଥ । 

 

   

େସ  ବ"� ନୀଳର  ନାହ[ ପଟାyର 

ମଧୁର ମହA ାର   ଜୀବନ ସ�ାର 

େକେତ େଯ ସ�ଗ�ୀୟ , ଶାଶ�ତ ସୁDର। 

 
 

 

 

 

ଗେବଷିକା, 

avanjali@yahoo.co.uk 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୮୪୧୩୪୯୮୧ 
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ସହେଦବ ପ�ଧାନ 

ଜୟ ଜୟ ଗଣନାଥଜୟ ଜୟ ଗଣନାଥଜୟ ଜୟ ଗଣନାଥଜୟ ଜୟ ଗଣନାଥ    
ରାଗ: - ଦାsିବୃେ` 

ଜୟ ଜୟ ଗଣନr ାଥ ଗଉରୀ ନDନ 

ବିଘr ବିନାଶନକାରୀ ପ�ଭୂ ଗଜାନନ ।୧ । 

 

ଏକଦy ଦୟାବy ଚାରି ଭୁଜଧାରୀ 

ଦୀଘ�କାୟ ଲେ�ାଦର ଦୁଃଖତାପହାରୀ  ।୨ ।  

 

କଟିଭାେଗ ପୀତବª ଲଢ଼ୁ ବାମହେb 

ମଷିୂକ ବାହନ େନଇ ବିହର ଜଗେତ ।୩ । 

 

ବଢ଼ ବିଚିତ�  େଯ ତୁ� ଜନମ ବୃ`ାy 

ଠିକା ଠିକା େଲଖି ମୁହ[ କରୁଛି ବ�କତ ।୪ । 

 

ମାତା ଗିରିଜା ନDିନୀ ଦିେନ ପ�ତୁ�ଷେର 

अେ~ ହଳଦି ମାଖିେଲ ସrାନ ଉେ·ଶ�େର ।୫ । 
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ଶୁ� ହଳଦି ମଳକୁ ଶରୀରୁ ଉ`ାରି 

ମ ୂ̀ �  ଏକ ଗଢ଼ିେଦେଲ ଶିଶୁ ରୂପଧାରୀ ।୬ । 

 

େସ ମ ୂ̀ � କୁ େକୗତୁହେଳ େଦେଲ ଜୀବନ�ାସ 

ସDୂର ସେତଜ ରୂେପ କରାଇେଲ େବଶ ।୭ । 

 

ଆ�ା େଦେଲ ଦ�ାରେଦେଶ ଜଗିଥିବୁ ଯାଇ 

अyପୁରକୁ କାହାକୁ ନ ଛାଡିବୁ ତୁହି ।୮ । 

 

ଭ� ମଣାେy ମହାେଦବ ଗୃହ अଭିମୁେଖ 

ଆସୁଥିେଲ अତିେବେଗ ବିଶ�ାମର ଲେx� ।୯ । 

 

ମାତୃ ଆ�ା ପାଇ ଶିଶୁ ଦ�ାରେଦେଶ ରହି 

ଶିବ+ ଆସିବା ପଥ ଓଗାଳିଲା ଯାଇ ।୧୦ । 

 

ପିତା ପୁତ� ଦ�ୟ ମେଧ� େଘାର ଯୁ| େହଲା 

କାଟି େଦେଲ ଶିବ, ମୁs ଭୂଁଇେର େଲାଟିଲା ।୧୧ ।  

 

େଯେତେବେଳ �ାତ େହେଲ ମାତା ଏହି କଥା 
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ଦୁଃେଖ ଆଉ େକ� ାେଧ� ତା+ ଘୁରିଗଲା ମଥା ।୧୨ । 

 

b¸ େହଲା ସ�ଗ�, ମ �̀� ଜଳ େଯ ସମୀର 

ଚଉଦିେଗ ଶୁଣାଗଲା ଆ �̀ ହାହାକାର ।୧୩ । 

 

ସେବ� େଦବ ଏକତି� େତ ମିଳିେଲ ବ� ହG ା+ୁ 

ଗୁହାରି ପଡିେଲ ସୃ�ି ରxା କରିବାକୁ  ।୧୪ । 

 

ବ� ହG ାଯାଇ ପହ�ିେଲ କଇଳାସ ପୁେର 

ସକଳ ଘଟଣା େଦଖି ଆପଣା େନତ� େର  ।୧୫ । 

 

ଉ`ର ଦିଗକୁ ଶିର କରି େଶାଇଥିବା 

ହାତୀମୁs କାଟି ଆଣି େଯାଡ଼ି େଦେଲ ଗ�ୀବା ।୧୬ । 

 

ମୃତୁ� ସtିବନୀ ମ� ପଡ଼ି ଧାତିକାେର 

ସି�ିେଦେଲ ଜଳ େନଇ ମୃତ ଶିଶୁ ପେର ।୧୭ । 

 

ସହସା ଉଠି ବସିେଲ ପାବ�ତୀ ନDନ 

ମ~ଳ ଧ�ନି ଛାଡ଼ିେଲ େଦବେଦବୀ ମାନ ।୧୮ । 
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ଆଶୀବ�ାଦ େଦଇଗେଲ େଯ ଯାହାର ପୁର 

େସହି ଦିନୁ अେଗ� ପଜୂା ପା’yି ଗେଣଶ�ର ।୧୯ । 

 

ଭାଦ� ବ ମାସର ଶୁକ�  ଚତୁଥ�ୀ ତିଥିେର 

ଗେଣଶ ପଜୂା ଉ�ବ ସାରା ଭାରତେର ।୨୦ । 

 

ପାଳନ ହୁअଇ ଜାଣ अତି ଆଡ଼�େର 

ବିଘrନାଶ ଆଉ ବିଦ�ା ପ�ା�ିର ଆଶାେର ।୨୧ । 

 

ଶ�ୀ ଗେଣଶ+ କୃପାରୁ ଏତିକି େଲଖୁଛି 

ତ� }ଟି ଥିେଲ xମା େଦେବ ପ�ଣାମ କରୁଛି ।୨୨ । 
 

 

 

 

 

 

ସୁବ"�ପୁର, ଜରଡ଼ାଗଡ଼, ଗtାମ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୬୩୭୨୧୩୩୭୩୫ 
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ଚD�କାy େଜନା 

ସରଗଠୁ ବଡ଼ ବାପାସରଗଠୁ ବଡ଼ ବାପାସରଗଠୁ ବଡ଼ ବାପାସରଗଠୁ ବଡ଼ ବାପା    
ଶାy, ସରଳ, ନି�ାପ ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ େସ 

ନିଜ କମ� ଓ କ �̀ବ�କୁ େଶ�- ମଣୁଥିବା କ �̀ବ�ନି- ପଜୂାରୀଟିଏ େସ 

ଦୁଃଖ, କ�କୁ ଛାତିତେଳ ଚାପିେଦଇ ହସି ହସି ନିଜ ପିଲା+ ପାଇଁ 

ସବୁେବେଳ ସୁଖ େଖାଜୁଥିବା ନିଆରା ବ�hିଟିଏ େସ... 

 

ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିଖାଉଥିବା ଦରଦୀ ବjୁଟିଏ େସ 

ଆକାଶପରି ବିbୃତ ଓ ନିମ�ଳ ହୃଦୟର अତିପି�ୟ ମଣିଷଟିଏ େସ 

ନ�ାୟବy, ସତ�ନି-, ତ�ାଗ ଓ ବଳିଦାନର अପବୂ� ନିଦଶ�ନ େସ 

େସrହ, େପ�ମ, ଶ�|ାର ଜୀବy ପ�ତିମ ୂ̀ �  େସ... 

 

ଜୀବନ ପଥେର ସତ�ର ପଥ େଦଖାଉଥିବା ଦିଗଦଶ�କ େସ 

ଲୁହ, ଲହୁ ପିଇ ପିଇଇ ଏକାକାର ସାଜିଥିବା ନି�ପଟ ମଣିଷଟିଏ େସ 

ସମୟର ଗତିପେଥ, ବାଟହୁଡ଼ା ଜୀବନର ବତୀଘର େସ 

ସରଗଠୁ ବଡ଼ େସ, ପୃଥିବୀଠୁ ଉଦାର େସ...  

େସ... ବାପା! 
ସହକାରୀ ଶିxକ, ପୁରୁେଷା`ମପୁର, ଫୁଲନଖରା, କଟକ ୭୫୪୦୦୧ 
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େସୗମ�ରtନ ପାତ�  

ମାମାମାମା’’’’    
ମା’ େବାଲି ଏକ अxର ପଢ଼ିଲି, 

ପାଇଲିନି ଆଦି अy ତାମାେନ । 

ପଚାରି ବୁଝିଲି ମା’ ଠାରୁ ବଡ଼ 

ନାହ[ େକହି ଏହି ମ �̀ ଭୁବେନ । 

 

ସବୁଠାରୁ ବଡ ପଦାଥ� େଖାଜିଲି 

କାହ[..ପାଇଲିନି େକଉଁ ଠାେର । 

ଜଗତ କହିଲା ଆେର ନିେବ�ାଧ ଶିଶୁ, 

ବଡ େଖାଜୁअଛୁ ? 

େସତ अଛି େତାର, अତି ନିକଟେର । 

 

ସବୁଠୁ अଧିକ େସrହ ମଁୁ େଖାଜିଲି, 

ମିଳିଲାନି େମାେତ କାହା ପାଖେର । 

ସମାଜ ରୁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଶୁଣିଲି... 

େସତ अେଟ େସrହମୟୀ 

ମା’ ନାମ ଡାକ-ଟିେର.... 
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କାହାକୁ କହିବି କିଏ େମା ନିଜର, 

ବୁଝି-େଖାଜି ପାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲି । 

ଶାª କହିଲା ସମାଜ କହିଲା 

ମା’ ଠାରୁ ନିେଜ ବଳି... 

ଆଉ କିଏ କାହ[ अଛି େକଉଁଠାେର ??? 

 

ସବୁଠୁ अଧିକ ମିଠା ମଁୁ େଖାଜିଲି.... 

ମିଳିଲାନି େମାେତ ସାରା ସୃ�ି େର 

ଗୁରୁ େମା କହିେଲ, अତି xୀଣ ସୁେର 

ମା’ ନାମ ଡାକ ଠାରୁ ! 

େଯଉଁ ମିଠା ଝେର... େର 

ତା ଠାରୁ ମିଠା ବଳି... ନାହ[ ଆଉ ସଂସାେର ।।। 

 
 

 

 

ଗ�ାମ/େପା�: ଖଡିअ~ 

ଜିଲA ା: ଯାଜପୁର 

ପିନ୍: ୭୫୫୦୪୯ 
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ସହେଦବ ଧରୁଆ 

ଜୀବନ ମାେନ କଣଜୀବନ ମାେନ କଣଜୀବନ ମାେନ କଣଜୀବନ ମାେନ କଣ????    
ଜୀବନ ମାେନ କ’ଣ ? 

ପାଣି ତୁଲ� ତରଳ ନୁେହଁ କି 

ବରଫ ପରି କଠିନ; 

अେଟ, ର~ହୀନ ପବନ । 

 

ଜୀବନ ମାେନ କ’ଣ ? 

ସକାଳର ଘାସ ପତ� ର ଶିଶିର ବିDୁ, 

େଯଉଁଟା ହୀରାମଣି ସଦୃଶ ଚକ୍ ଚକ୍ 

ଖରା ବାଜିବା ମାେତ�  ଶୁ� ପ�ାୟ । 

 

ପୁଣି ବଷ�ା ଦିନର 

ଓଳି ପାଣିର େଫାଟକା ସମ 

xଣିକ େଦଖାଣିଆ ପବନ-େଖଳ, 

ହୃଦୟ କDେର େଖଳୁଥିବା ଯାଏ 

ମାନ, अଭିମାନ, ହିଂସା, अଂହକାର 

ଓହରି ଗେଲ ସବୁ ତୁ�.... ତିମିରାଛନr  । 
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ଜନମ ମରଣ ବରଷା 

କହି ନ ପାରଇ ପୁରୁଷା 

ବଂଚି ଥିବା ଯାଏ ହସ ଥେର 

ପରଖି େନଇ ସଂସାରକୁ 

ଜୀବନ ଥିେଲ ସବୁ अଛି 

ମରିଗେଲ ଶନୂ�....ନିେbଜ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଆଂଚଳିକ ଶିxା ପ�ତି-ାନ,ଭବେନଶ�ର  

େମା.ନଂ : ୬୩୭୧୧୯୧୪୫୪ 
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ଦୁ୍ବ�ାଦଳ କରାଳି 

ବିଶ�କମ�ାବିଶ�କମ�ାବିଶ�କମ�ାବିଶ�କମ�ା    
ସୃଜନୀର କମ�କାର 

ଗଢିअଛ, अyହୀନ  

ସୃ�ିର ସ�ାର  

ତମରି ଆକାଶ ତେଳ  

ପ�କୃତିର ନଗr ରୂପ  

ଧ�ଂସ, ବିଭୀଷିକା 

ଭା~ିଦିଏ ଗରିବ ଶିବିର  

େହ ସେବ�ଶ�ର, 

େତାଳି ଦିअ  

ଭଗr ନୀଡ ତାର  । 

 

ଦଧିଚି ଋଷି+  

अgି କ+ାଳୁ ସଜ�ନା  

େଦେବD�+ ବଜ� ାୟୁଧ  

େତା ପରିକiନା  । 

ଶ�ୀହରି+ अେଗrୟାª,  

ସୁଦଶ�ନ ଚକ�  

ଶାଣିତ କରିଛି ତାକୁ  

ତମ ଦିବ�ହb  

ସବୁ ତମ �ାନାଣ��ବ ତୀେର 

ପ�ଖର ଯାyି� କ अଭିକi  । 

 

ସତ� ଯୁେଗ ସ�ଗ�ାେଲାକ  

େତ� ତୟାେର ସ�ଣ�ଭ ଶ�ୀଲ+ା  

ଦ�ାପରର ଇD�ପ�b  

ହbିନା, ଦ�ାରିକା  

କଳିେର ଚତୁଧ�ାମ ୂ̀ � , 

ଶ�ୀ େxତ�  ମsପ  । 

 

ଚD�ଭାଗା କୁେଳ େଶାେଭ 

ପଣୂ� अକ� େxତ�   । 

େହ ରୂପକାର,  

ତମ ହାେତ  

ତମ ରୂପେରଖ  । 
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ଇD�ପ�gର gାପତ�  

କiନା अତୀତ  

ଚମ�ୃତ କାରୁକାେଯ��  

अgିର, ବିବ�ତ  

ମସୃଣ ଚଟାଣ ପୃେ-  

ଜଳାଶୟ ଦୃଶ�  

ପାଦ ରଖି अସkଳ,  

ବିଭ� ାy େସ 

କୁରୁେଶ�-,  

ହbିନା ନେରଶ  

ସବୁ ତମ 

ସୃଜନୀ ବିେଶଷ  । 

 

େଦ� ୗପଦୀ ମୁଖ ନିଃସୃତ  

ବିଦୃପ ଇ~ିତ  

େକାପାଗିrର ଯ� କୁେs  

ଢାଳି େଦଲା ଘୃତ  

ଜନG  େନଲା  

ମହା-ବିବାଦର ସତୂ� ପାତ । 

ବାbୁକାର ତେମ 

ଧମ� ସଂgାପନା ପାଇଁ  

अଧମ�ର ଧ�ଂସ ଲୀଳା  

ଚକ� ବୁ�ହ ରଚନାେର  

େଶାକାକୁଳ  

େହଲା ପରିେବଶ  । 

ମୁକସାxୀ 

ଶାy କୁରୁେxତ�   । 

 

ଆଜି ଶିଖାଇଛି େସଇ 

ପ�ାଚୀନ ପୁରାଣ  

ସମାଜର ପ�ତି େକାେଣ 

ପ�ତିଧ�ନିତ ହୁଏ 

अବେହଳିତ,  

ବାସହୀନର  

ସy�ମୟ 

ହୃଦୟ �Dନ  

ଖସି ଯାଏ  

ପାଦ ତଳୁ ମାଟି  

ସଚୂଗ�� େମଦିନି ପାଇଁ  

ପଥ ପ�ାyରେର କିବା  
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େରଳ େ�ସନେର  

ଶୁେଭ ଖାଲି  

ନିରାଶ�ୟର 

ଆ �̀ ନିେବଦନ । 

 

ସମୟ ସାେପx ନୁହଁ  

େପ�ତାତG ାର ର~ ମାଖି 

ଲୁଚକାଳି େଖେଳ ସାମ�ବାଦ 

ଭ� �ାଚାର ଶିଖରେର ଚଢି 

ରxକ, ଭxକ ସାଜି 

ବୁଝିବାେର अସମଥ�  

ବାସହରା ବାୟା ଚେଢଇ ର 

ସଂଘଷ�ମୟ 

କାହାଣୀ ର ମମ�   । 

 

େହ ବିଶ� ନିମ�ାତା  

େଦଇଯାअ ତମ  

ପ�ାଚୁଯ��ର ଗyାଘରୁ 

ଧୁଳିକଣାର 

ବିbୀ"� bୁପଖs 

େତାଳିଦିअ अସହାୟ,  

ନିରାଶ�ୟ ପାଇଁ  

ଆଶ�ୟ gଳୀର 

ସୁରମ� ନଗରୀ । 

ଶିଖାଇଦିअ ଏ ପିଢିକୁ  

ମାନବିକତାର ମହାମ� , 

ଆତG  ନିଭ�ରଶୀଳତାର  

ନିଖୁଣ େକୗଶଳ । 

େଲଖିଦିअ ତା+  

ହାତ ପାପୁଲିେର 

gାପତ� କଳାର ଏକ 

ସଂxି� अନୁଶୀଳନ । 
 
 

 
 

अବସରପ�ା� ଡିଭିଜନାଲ୍ େମେନଜର୍,  
ଏଲ୍ ଆଇସି अଫ୍ ଇsିଆ 

ଝରଣା ନିବାସ, ବବୁଆବଗିଚା, କ±୍ କେଲାନି, 
ଇs�ି�ଆଲ୍ ଇେ�ଟ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

୭୬୮୨୦୩ 
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ଦsାସୀ ପ�ଧାନ 

ଆଜିର ତି� ର~ା କହିଛି କଥାଆଜିର ତି� ର~ା କହିଛି କଥାଆଜିର ତି� ର~ା କହିଛି କଥାଆଜିର ତି� ର~ା କହିଛି କଥା    
ଆହା କି ସୁDର ଆକାେଶ ଉଡଇ 

ଫରଫେର ଆଜି ତି� ର~ା  अନା-- 

ସ�ାଧିନ ଭାରତ େକୖବଲ� ପତାକା 

ଏ'ତ ପତୂ ପବିତ�  ତ�ାଗର ବାନା । 

େକାଟି ବଳିଦାନ ସେ+ତ;  

ଉେ`ାଳିତ ଆଜି ଆକାେଶ अନା 

ଶତ ଶତା�ୀର କପ�ାସ କନା !  

अନାେର अନା। ତି� ର~ା अନା।। 

ନିମ�ଳ ଦିଶୁଛି ତହ[େର, ସ�� େଶାଣିତ ଧାର 

େଶାଷଣ ଲୁ¦ନ ଲାଠିେର अତି ଇତିର ଭାର । 

ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ପବେନ अତ�ାଚାରର ଗାଥା  

େକେବ ମାପିଛ କି େସହି  ପୀଡା କୁ 

ମିଛ ଲାÂନା ବ�ଥା? 

େକେବ ବି ହୃଦେୟ େଥାଇଛ, 

ସଂଗ�ାମୀ ପିଠିେର ଚିହr , ଚାବୁକ ଗାର?? 

ଫିରି~ି ଶାସନ ବନାମ େଶାଷଣ, अମାନବୀୟ ବ�ାପାର !!!  
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ସ�ତy୍�ଯ ସ�ରାଜ ନିଶାେର-େବଡି େକାରଡ଼ା ଭାର 

େଜୖଲଖାନାର ପଥର ଘେର, ଘନ अjାର। 

ସଂଗ�ାମୀପଣର ସାj�ତାକୁ--ଟିେକ ବୁ|ିମତାେର କଷି_ 

େଦଖ ଜହA ାଦ ଜଗିଛି େସଇଠି ହାେତଇ, ଫାସିର ରଶି।  

�� ଶବେଦ ଝ+ୃତ ହୁଏ, 'କଳାପାଣି' କାରାନାମା  

ଏେବବି ଦିଶୁଛି अେଶାକ ଚେକ� , ଜନନୀ ଜାୟା ଯ�ଣା। 

େଦଖେର େଦଖ! ପତାକା ନାଲି ର~େର େଦଖ- 

ଝଟ୍ ଝଟ୍ େହାଇ ଝଟେକ ସଦ� ସଜ ରକତ ।  

ସବୁରି ପାଇଁ ମ~ଳ ଋ~, ସବୁେଜ, େଦଖ.. 

ସେତ ବା ଇ ସଦା ସବୁଜ ସୁଖ।।  କ�ମଶଃ.... 

ମୁhି ସଂଗ�ାମୀର ସହସ� ଶହୀଦ 

ଆଜି ପଚାେର େମାେତ 

ତୁେମ ଉ`ର ପିଢ଼ି ର ଦାୟଦ କୁହ େହ ବjୁ ! 

ସଦାଚାର ସମାଚାର ଭାରେତ । 

ସେଫଦ अରେ~ अନାअ -- 

ଶୁ| ଶାyିଶ�ର b�େନ, ଶୁଭ�  ସେବ� େବାଲାअ । । 

କାହ[ ତୁମ େସବା, ସ�-ଧମ�ର ବିDୁ? 

ରା�� ୀୟତାର ପ�ଗତି ପଥେର ସଂ9ୃତି ଇDୁ । 

ତୁେମ ପରା େଦଶ େପ�ମୀ ! 
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ଏ କି ବିଡ�ନା, ଛଦG  ଛଳନା। 

ଚାଲିଛ କି କୁହ ତୁେମ ସତେର , ସତ� କ �̀ବ� ପେଥ ? 

େମା ମାତୃଭୂମିର ମମତା ସମତା ପ�ୀତି , 

େକଉଁ अଧିକାେର ଲୁଟି ଚାଲିଛ ଏେତ ? 

ବାେଜ ଭାଷଣ ବାଜିକୁ ଛାଡ। 

ମାଗିଖିଆ ପଣ ପରିହାର କରି, ସମୃ| ଭାରତ ଗଢ।  

ସଂଗ�ାମୀ ଆେମ ଚାହ[ ନାହୁଁ ଫୁଲ େତାଡା !  

ତୁମ ଶ�|ାtଳି ନାହ[ େଲାଡ଼ା। 

ଆମ ନାମ ଗାअ ନାହ[ ପେଦ ପେଦ। 

ଆଲବିଦା ଦିअ ଫାଇଦାବାେଦ। 

ଯା' ର ସାରଥି ଶ�ୀରାମ କୃ� !  

େମାର ମାତୃଭୂମିର ଯୁଗ ଯୁଗର ଇ� ।!  

ଖsନ  େହତୁ ରି�  ।। 

ଥଲା େମାର ମହା ମ�-ଜୟ ଜୟକାର ତ�। 

େସ' ତ େxତ ଓ େxତ� ୀ । ଯ� ଓ ଯ�ୀ । ଶ�|ା ବିଶ�ାସ େର େଘାଷ ! 

ବେD ମାତରଂ... ବେD ମାତରଂ...ବେD ମାତରଂ ।। 
 

ସ ାଦକ (ସାହିତ�), 

ଉପାy ସାହିତ� ସାଂ9ୃତିକ େସବା ସଂସଦ, ପାତ� ପୁର ଗtାମ। 
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अେଶାକ କୁମାର 
େସଠୀ 

ଚଉତିଶା ଚଉତିଶା ଚଉତିଶା ଚଉତିଶା : : : : ବିପ�ଲ�ବିପ�ଲ�ବିପ�ଲ�ବିପ�ଲ�    
କ#୧- କେର େକ କିମିଆଁ କୁହୁକିନୀ କାଉଁରୀ  ପରେଶ, 

ଖ #୨ ଖtା େଯେତ ଖୁମାଣ େଖଳଣା ଖୁସି େଖାଳପାରୁ ଖେସ...! 

ଗ#3-ଗୁଣି କି ଗାେରଡି ଗହନ େଗାପେନ େକ' ଗୁମୁେର, 

ଘ#୪-ଘନଘନ ଘାରିହୁଏ ନିଜ�ନ େଘରା ଘା'େର...! 

ଙ#୫-ନୁଆଇଁ ନୟନ ଯୁଗଳ ନିମିଷେକ ନାଶିବା ପାଇଁ ତା' ନିଶା, 

ଚ#୬-େଚାରା ଚାତୁରୀେର ଚିରିେହାଇଯାଏ ଚାହ[େଲ ଚହେଲ ଚିତା ..! 

ଛ#୭-ଛDି େହାଇଯାଏ ଛୁଇଁଗେଲ ଥେର ଛାଇର ଛଇଳ ଛଟା, 

ଜ#୮- ଜ�ାଳା ଜୁଡୁବୁଡୁ ଜୀବେନ ଜୀ"� ଯ�ଣା େଯାଖା ..! 

ଝ#୯- ଝାଉଁେଳ ଝରଣା ଝର ଝର େକେବ ଆଖି ଝରକା । 

ଞ#୧୦- ନଈସାରା  ନୀଳ ନିଆଁ ନିରାଶ ନାଉରି  ନାଆ ତା' ନହକା । 

ଟ#୧୧- ଟିକିଏ ଟିକିଏ କହି ଟାଣି େନଲ ଏ ତଟରୁ ଟଣକାର ନାହ[ ଟିେକ 

େଟର୍   

ଠ#୧୨-ଠାଏ ଠାଏ ଠିଆ େହାଇ ଠଉରାଏ ଠିକଣାର ସଠିକ ଠାର | 

ଡ#୧୩- େଡଇଁ ପଡିେଲ ଏ ଡିଆଁ ଡାହାଣୀ ଡअଁେର ତା' ଡୁବିବାର ଡର । 

ଢ#୧୪-ଢୁକିନିଏ ଢୁେଳଇ ଢୁେଳଇ ଢା+ େଯେତ ଢା+ୁଣୀ େଢଉର । 

ଣ#୧୫- ନୁଆଁଣିଆ ନୟନ ତେଳ ନିୟତି ନିତି ନିରୁପାୟ । 

ତ#୧୬- ତୀÉ ତୀରଟିଏ େତାଳିନିଏ ତୁରିେତ ତାyି� କର ତ� ପରାୟ  । 
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ଥ#୧୭- ଥରହର ଥେର ତ ଥମିନି ଥିରିକରି େଥାପଟିଏ ଆଉ ଥେର େଥାଉ  । 

ଦ#୧୮-ଦୂ|�ଶ ବି ଦ�ହାେର େଦଖି ତୁମ  ଦରକ�ା ଦଶଂନ ଦାଉ , 

ଧ#୧୯-ଧଁଦୂଲା  ଧମେକ ଧମନୀ ଧାେର େକ ଧସି ପେଶ..! 

ନ#୨୦-ନୀଡ଼ ନାଡ଼ୀ ସବୁ ନିରବ ନେହେଲ ନିରୁପାୟ ନିେଜ େସ | 

ପ#୨୧-ପାରିେହବା ପାଇଁ ପ�ୀତିର ପ�ହର ପାହୁs େମା ପାଉନାହ[..! 

ଫ#୨୨-ଫୁସୁଲା କଥାେର  ଫୁ କରି େଫରାର େଯ େଫରିବାର ନଁା ନାହ[  

ବ#୨୩- ବିପଲେ� ବିଷାରଦ ବିଛାଇଛି ବାଛି ବାଛି  ବିଭୀଷିକା । 

ଭ#୨୪-ଭଲ େବାଲି ଭାବି ଭ� ମେର ଭରିଲ ଭରସା ଭିଆଣ ଭାଷା , 

ମ#୨୫-ମରୀଚିକା ମୟ ମନ ମରୁେର ମରମ ମୁରୁେଛ େମାହ  ... 

ଯ#୨୬- ଯାବ�ୀବନ ଜି�ାସା ଯା ପାଇଁ  ଜବାବ ତା ଯବନିକା ଥୟ | 

ର#୨୭- ରୁଷିଥିବା  ରହସ� ସବୁ ରହି ରହି ରtାଉଛି ଲତା   

ଳ #୨୮- ଲାÂନା ତା' େଲଲିହାନ ଲହଲହ େଲଉଟାଣି ଲିÃା | 

ୱ#୨୯- ବାଆଁରା ବିଶ�ାସେର ବଶୀଭୂତ  ବାଇଆ ବସା । 

ସ#୩୦- ସରାଗେର ସାଉଁଟିନିଏ  ସକଳ େସୗହା·�� ସହେସ ସହସା,  

ଶ#୩୧- େଶାଷିେନଲ େଶାଣିତରୁ ଶତତ ସ�ଳ, ଶନୂସାନ େଶାଇଛି ଶିର ।  

ଷ#୩୨- େଷାଳକଳା ଷଡ଼ଯେ� େଶାଡ଼ଶୀ ଷଡରିପୁ ତା ଷଠୀଘର । 

ହ#୩୩- େହଇअଛି େହଇନାହ[ େହେଲ ହା ହୁତାସ ତା' ହରକତ 

x #୩୪-xୁଧାେର ତୁମର xୁଦ�  େମା େxାଭ xଣ xଣ େକ xତ ... 

        
ସୁଶୀଳାବତୀ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ, ରାଉରେକଲା 
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ପ�େବାଧ ଚD�  ମୁଦ� ା 

ଶGଶାନ େବୖରାଗ�ଶGଶାନ େବୖରାଗ�ଶGଶାନ େବୖରାଗ�ଶGଶାନ େବୖରାଗ�    
ସୃ�ିକ �̀ା+ର अମୃତ ସyାନ, ଚତୁର ମାନବ ଜାତି । 

ମନୁଷ� ନିଜର ବୁ|ି-ବିଦ�ା ବେଳ,ରଖିଛି अxୟ କୀ �̀  ।୧। 

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଏହି ମାନବ ସମାଜ, ଉଡାଇ ବିଜୟ ଧ�ଜା । 

�ାନର ଆେଲାକ େଦଖାଇ ବିଶ�କୁ, ସବ�ଦା ପାଇଛି ପଜୂା ।୨। 

ବିବିଧ ଶାªର କରି अଧ�ୟନ, ବିେଶ� େହଲା ମହା�ାନୀ । 

ଗେବଷଣା ପୁଣି ସାଧନାର ବେଳ, େହାଇଗଲା େସ ବି�ାନୀ ।୩। 

ଆଧ�ାତିG କ ଗ�£ ଓ ଧମ�ଶାªେର,अଜ�ଲା ତ ବହୁ �ାନ । 

ଚତୁ·�ଶ ବିଦ�ା अଧ�ୟନ ,ାରା, େହଲା ପsିତ ପ�ବୀଣ।୪। 

ସ�ାଧ�ାୟ ସହିତ ପ�ବଚନ ,ାରା, େଦଲା ଉପେଦଶ ମାନ । 

ଜୟେଘାଷ ,ାରା େସହି ବ�hିର େଯ, ବଢିଲା ଆତG ସzାନ ।୫। 

ନୀତି-ଆଦଶ�ର ବାଣୀକୁ ଶୁଣାଇ, େବାଲାଏ ମଁୁ େଶ�- ନର। 

ସଭି+ ନିକେଟ କରି ଶାª ଚu�ା, େସ ହୁଏ ବି� ପ�ବର।୬। 

ଗୀତା-ଭାଗବତ ଆେଲାଚନା କରି, ଦିअଇ େସ ତ`� �ାନ। 

ଭhି�ାନ ରେସ େହାଇଣ ଆକୃ�, ବ�hି େହାଇଥାଏ ଧନ�।୭। 

େଯେତ �ାନୀ-ମାନୀ େହାଇଗେଲ ନର, ନ ଛାେଡ ତା'ର ପ�କୃତି। 

େଭାଗ-ବିଳାସେର ରଖିଥାଏ ମନ, ବଢିଥାଏ ତା' ଆସhି।୮। 
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ତ�ାଗୀ-େବୖରାଗୀ ନିଜକୁ େଯ କେହ, ବାbେବ େସ ତାହା ନୁେହଁ । 

ଆତG  ପରିଚୟ ନ ଦିଏ େବୖରାଗୀ, ସବୁ ବାଧାବିଘr ସେହ।୯। 

अନ�କୁ େଯ ଦିଏ ନୀତି ଉପେଦଶ, ନ ପାେଳ େସ କଦାଚିତ । 

�ାନ-ଗାରିମାେର େହାଇ अjିଭୂତ, କାଯ�� କେର ବିପରୀତ ।୧୦। 

ଉନr ତ ଭାବନା-ସରଳଜୀବନ,କରୁଥାଏ ବଇରାଗୀ । 

ବିଳାସବ�ସନ ପରିହାର କରି, ହୁଏ ସଦା କମ�େଯାଗୀ ।୧୧। 

ସହଜ-ସୁDର ପ�ବଚନ ,ାରା, େବାଲାyି େଯ ସଦଗୁରୁ । 

ବିଷୟାରସକୁ କରି ଆସ�ାଦନ,ଭୁଲିଯାyି କ �̀ବ�ରୁ ।୧୨। 

ତ�ାଗରୁ ପ�କୃତ େଭାଗ ହୁଏ ପ�ା�ି, ଜାଣିଥାଏ �ାନୀଜନ ।  

ତଥାପି ମନୁଷ� ତ�ାଗଗୁଣ ଛାଡି,େଭାଗେର ବଳାଏ ମନ ।୧୩। 

ମନକୁ ଦମନ-ଇDି�ୟ ସଂଯମ, ଚି`କୁ କେର ପ�ଶାy । 

େସହି ପୁରୁଷ ହ[ ବାbବ େବୖରାଗୀ,ଏହା ସତ� େଯ ନି�ିତ ।୧୪। 

ଗୃହ-ଦାର-ପୁତ� -ଧନର ବଜ�ନ,ଏ ନୁେହଁ େବୖରାଗ� ଲxଣ । 

େଲାଭ-ଆସhିକୁ କେଲ ପରିତ�ାଗ, େସ ବ�hି ହୁଏ ମହାନ ।୧୫। 

ମାତୃତୁଲ� �ାନ କେର େଯ ନାରୀକୁ, ପରଦ� େବ� େଲା��ସମ  । 

ସମb ପ�ାଣୀ+ୁ ନିଜପରି ଭାେବ, େସ ହ[ ପsିତ ଉ`ମ ୧୬ 

େବୖରାଗ� ସାଧନା अତୀବ କଠିନ, अଟଇ େଯ ଜିେତDି�ୟ 

ପ�କୃତ େବୖରାଗୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ନାହ[ ଏଥିେର ସଂଶୟ ୧୭ 

ସତସ~ ସହ ଉପେଦଶ ବାଣୀ, ଲାଗଇ अତି ମଧୁର 
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ଭାବ-ଆେବଗେର ତ�ାଳ େସ ଚିେy, ସଂସାର ଲାେଗ अସାର ୧୮ 

ଗୃହଜtାଳେର େହାଇ େମାହଗ�b, अସାରକୁ ମେଣ ସାର 

ସଂକi-ବିକi ଭାବନାେର ତା’ର, ହୁअଇ ମନ अgିର ୧୯ 

ଈଶ�ର ସGରଣ ଭୁଲିଯାଇ ମନୁ, ନିଜକୁ ଭାେବ ମହାନ 

େବୖରାଗ� ଭାବକୁ ପଛେର ପକାଇ, କେର େସ ଧନ अଜ�ନ ୨୦ 

କାମ-େକ� ାଧ-େଲାଭ-େମାହ ଓ ମା�ଯ��, ପୁଣି ମଦ ଷଡ଼अରି 

ମନୁଷ� ମନକୁ अbବ�b ସହ, କରିଥାyି ହତଶିରୀ ୨୧ 

କାମାସh େହାଇ ସଂସାର ଜାଲେର, ଛDିହୁଏ ମାଛପରି 

କାମନାରୁ େକ� ାଧ ହୁअଇ ଉËନr , େକ� ାଧାଗିrେର ଯାଏ ଜଳି୨୨ 

େକ� ାଧରୁ ଉËନr  ସେzାହନ ଭାବ, ସେzାହନରୁ ସG �ତିନାଶ 

ସG �ତିଭ� �ରୁ େଯ ହୁଏ ବୁ|ିନାଶ, ବୁ|ିନାଶରୁ ବିନାଶ ୨୩ 

ଗୀତାର �ାନକୁ ପ�ା� କରି ସୁ|ା ବ�hି ହୁଏ ହତ�ାନ 

େଲାଭ ଓ େମାହକୁ ଛାଡ଼ିନପାରି େସ, େହାଇଥାଏ ଦୀନହୀନ ୨୪ 

େଯେତେବେଳ ମୃତୁ� ହୁଏ ଉପନୀତ, ସଂସାରୁ ବିଦାୟ ନିଏ 

ଶରୀରରୁ େଯେବ ଚାଲିଯାଏ ଆତG ା, ନିଜ�ୀବ ଶବ େସ ହୁଏ ୨୫ 

ଶବ ସନିr କେଟ ପୁତ�  ଦାରା ସହ, ଥାyି �ାyି ପରିଜନ 

ମଥା ପିଟି ସେବ� ଆକୁଳ ଚି�ାେର, କରୁଥାyି େଯ େରାଦନ ୨୬ 

ରାମ ନାମ-ହରିନାମ ସତ� କହି, ଶବକୁ ନ�yି ଶGଶାନ 

ଶବର ସ�ାର କରିବା ସମେୟ, ଥାyି ଆତG ୀୟ ସ�ଜନ ୨୭ 
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ପର�ର ମେଧ� େହଉଥାଏ ଚu�ା, ମୃତ ବ�hି ବିଷୟେର 

ଆସିଥିଲା ଏକା ଚାଲିଗଲା ଏକା, କିଛି ନ େନଲା ସାଥିେର ୨୮ 

େଲାଭ-େମାହ-ମାୟା-ଜtାଳେର ପଡ଼ି, ମିେଶ େହଉ କଲବଲ 

ଭବ ନକ�କୂେs ଘା ି େହାଇ କହୁ, ସଂସାରଟା ବିଷତୂଲ� ୨୯ 

ମଶାଣିେର ସେବ� ‘ଶGଶାନ େବୖରାଗୀ’, ସଂସାରେର ଆେମ େଭାଗୀ 

େବୖରାଗ� ଭାବନା କରୁଥିବା ସଦା, ନ େହାଇପାରିବା ତ�ାଗୀ ୩୦ 

‘ବିରାଗର ଭାବ अଟଇ େବୖରାଗ�’, ଏହା ତ ଶାªୀୟ �ାନ 

ଆଯ�� ସଭ�ତାର େଶ�- ପ�ତୀକଟି, ତ�ାଗ-ସଂଯମ ଓ ଧ�ାନ ୩୧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ପ�େବାଧ ଚD�  ମୁଦ� ା, ସା+ୁଡ଼ା, ଗtାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୯୪୯୧୬୧୩୧ 
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ଏସ୍ ଶ�ୀମନ୍ 
ନାରାୟଣ ପାତ�  

ପଥପ�ଦଶ�କ ମାନ+ ପାଇଁ ପେଦପଥପ�ଦଶ�କ ମାନ+ ପାଇଁ ପେଦପଥପ�ଦଶ�କ ମାନ+ ପାଇଁ ପେଦପଥପ�ଦଶ�କ ମାନ+ ପାଇଁ ପେଦ............    
ଗୁରୁବ� ହG ା ଗୁରୁବି�ୁ ଗୁରୁ ହ[ ପଜୂ� ଈଶ�ର ଆମର । 

ଗୁରୁ ଆଶୀବ�ାଦ ବିନା ଜୀବନ ଆମ ହୁअଇ अjକାର ।।୧।। 

अନଲାଇନ୍ ହଉ अବା अଫଲାଇନି ଦରକାର ଶିxକ । 

ଗୁରୁ ନୁେହଁ ଭବିଷ�ତର େସ ହ[ ରxକ ।।୨।। 

�ାନ ସମୁଦ� େର ସବ�ଦା ଭରି ଦିअyି ଜୁଆର । 

ଗୁରୁ ଆଶୀବ�ାଦ ମିେଳ ସବ�ଦା अପାର ।।୩।। 

ଜୀବନ ଯୁ|େର ଗୁରୁ+ ବିଦ�ା ହ[ ଶª । 

�ାନ ପୀପାସୁ ପାଇଁ ତା+ ଉପେଦଶ ହ[ ଶାª।।୪।। 

ଗtାମ ଜିଲA ାର ପ�ସି| ଉପଇD� ନାେମ ଭtନଗର । 

େଯଉଁଠାେର अଛି ଶିxକ ମାଗ�ଦଶ�କ ସିଟି 9ୁଲ ଆମର ।।୫।। 

ଶିxକ ପ�ଶିxଣ େକD�  ତାର ନାମଟି ଜାଣ । 

ଶିxାଦାନ ସମସ�ାର ଦିअyି ରାମ ବାଣ ।।୬।। 

େପାଥିଗତ ବିଦ�ା ସହ ଶିଖାyି ଜୀବନ ଦଶ�ନ ।  

ଗୁରୁଜନ ଆଶୀବ�ାଦ ଥିେଲ ଜୀବ ହୁଏନି ମଳିନ ।।୭।। 

ବିଦ�ାଳୟ ନୁେହଁ ଏ ତ ପିଲା+ ନିଜ ଘର । 

େସଠି ସଭିଏଁ ଆପଣା େକହି ନୁେହଁ ପର ।।୮।। 
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କଠିନ ବିଷୟକୁ ବି ବୁଝାyି କରି ସରଳ । 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ ନୁେହଁ ଆେମ େଯମିତି ତା+ अଲିअଳ ।।୯।। 

ପ�ତି-ାନର ମୁଖ� अଟyି ଶ�ୀମାନ ବିଜୟ । 

ଦାସ ସାର୍ + ଆଶୀବ�ାଦ କେର ପରୀxାେର अଜୟ ।।୧୦।। 

ହସ ହସ ମୁହଁ ତା+ ସzାନ ଭରା ଡାକ । 

ମଖୂ �କୁ ବି �ାନ ଦ�ାରା େଦେବ ବିେବକ ।।୧୧।। 

ବିଷୟବbୁର ଦିअyି ଟିକିନିଖି ଉଦାହରଣ । 

ସବ�ଦା ଶିଷ� ବDyି ତା+ ଚରଣ ।।୧୨।। 

ସଯୂ�� ସମ େତଜ ତା+ , ସାର୍ ଉପାଧ�ାୟ । 

ସାହିତି�କ �ାନ ଭsାରର େସ ହ[ ଆରାଧ� ।।୧୩।। 

ଶ� ପ�େୟାଗେର ମହାରଥୀ େସ ପରା ଧୁରjର । 

ପାଠ�ଖସଡ଼ାର �ାନ ତା+ ପାେଖ अପାର ।।୧୪।। 

ଇଂରାଜୀ �ାନେର େସ ନିଜକୁ କରିଛyି ପ�ବୀଣ । 

ତା+ ଛାତ� ଛାତ� ୀ େକେବ ଭବyିନି ନିଜକୁ ନବୀନ ।।୧୫।। 

ଜୀବନର ମଲୂ�େବାଧ ଶିଖାyି େଗୗରୀନDନ । 

େହାତା ମହାଶୟ+ ପାଦ ତେଳ କେର ବDନ ।।୧୬।। 

अସୀମ �ାନ ସହ अମାପ ତା+ अଭି�ତା । 

େଦଖିବାକୁ ଲାଗyି ୩୦ ବଷ�ୀୟ ସିେନ अଭିେନତା ।।୧୭।। 

 ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର େଯମିତି अମ�ଜାନ । 
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ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ ଦିେନ ଯଦି ନ ଆସyି େଗୗରୀନDନ ।।୧୮।। 

ସି|ାଥ� ଶ+ର ସ�ାଇଁ+ ଶାy ସରଳ ସ�ଭାବ । 

େକୗଣସି �ାନର ନୁେହଁ ତା+ ପାେଖ अଭାବ ।।୧୯।। 

ନିମ�ଳ ହୃଦୟ ସହ ବjୁତାପଣୂ � ଆଚରଣ । 

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଗୁଗୁଲ ର ସବ�ଦା କରyି ଉuାରଣ ।।୨୦।। 

�ାନର ଭsାର ସମ अଟyି େସ ବି� । 

େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହ[, େଯଉଁଥିେର अନଭି� ।।୨୧।। 

ସମb+ अତି ପି�ୟ ସzାନନୀୟା ହିDୀ ପ�ଶିxିକା । 

ସୁଭାସିନୀ ଦାସ+ େଯାଗଁୁ ପରୀxାେର ମାରୁ ଚଉକା ଛକା ।।୨୨।। 

ସବୁଠାରୁ अଭି� ପି�ୟ ସୁଭାସିନୀ ମାଆ । 

अସମୟେର ମଧ� ପିଲା+ୁ ହୁअyି ସାହା ।।୨୩।। 

ହିDୀେର େଯ ମଁୁ ଥିଲି अକାଳ କୁଷG ାs । 

ବ"�ମାଳା ଜାଣିନି େବାଲି ବି ପାଇନି ଦs ।।୨୪।। 

ବୟସର अପରାହr େର ତା+ଠୁ ପାଇଥିଲି େପ�ରଣା । 

ହିDୀ େମମ୍ + େଯାଗଁୁ ସଭି+ ମଧ�େର ଭାବିନି ମଁୁ ଉଣା ।।୨୫।। 

େପଡାେଗାଜିକୁ କରିଛyି ଆୟ` ନିେବଦିତା େମମ୍ । 

ପାଠ ସହ େସrହ ଶ�|ାେର େକେବ କରyିନି କମ୍ ।।୨୬।। 

ସମାୟାନୁବ �̀ୀତା ତା+ର ପ�ଧାନ ଗୁଣ । 

ଶିxା େଦବା ପାଇଁ ସବ�ଦା ଚଳଚ�ଳ ।।୨୭।। 
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ବ�tନର ସ�ାଦ ନିମେy ଆବଶ�କ େଯପରି ଲୁଣ । 

େକେବ ସୁଝିପରିବୁନି ତା+ ଶିxାଦାନର ଋଣ ।।୨୮।। 

ଶିxାନୁ-ାନ ରୂପକ େକାଣାକ�ର େସ ଧରମା । 

ଶ� କମ୍ ପଡିଯିବ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ଉପମା ।।୨୯।। 

ଭୂେଗାଳ �ାନକୁ େଯ କରିଛyି ନିଜ ବଶ । 

ମମତା େମମ୍ ଆମ କୃ�+ ମୀରା ସଦୃଶ ।।୩୦।। 

କଳା ସାହିତ� େସୗDଯ�� ସଂ9ୃତି ତା+ ଆୟ` । 

ସବ�ଦା େସrହ ଫାଶେର େଯ ଆମକୁ କରyି େକାଳାଗ�ତ ।।୩୧।। 

ଉ`ର ଆକାଶେର େସ େଯ ଧ�}ବତାରା ସଦୃଶ । 

ପିଲା+ୁ ଶିଖାyି ସହଜେର ଭୂେଗାଳର ଗଢ଼ୂରସ ।।୩୨।। 

ବିଦ�ାଳୟ କରିଛି େମା ପରିବାରର ସ�ପr ପରୂଣ । 

େମା ମାଆ ବି େନଇଥିେଲ େସଠୁ ପ�ଶିxଣ ।।୩୩।। 

xମା େଦବ ଏ अକି�ନକୁ କରିअଛି ଦୁଃସାହସ । 

ଈଶ�ର+ୁ କିଛି ଶ� ଦ�ାରା ବାjିବାକୁ ତୁ� ପ�ୟାସ ।।୩୪।। 

 
 

 

 

ବଡଗଡ, ଗtାମ  
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ବସy କୁମାର 
ମହାପାତ�  

େସବା ଓ ମମତାର ପ�ତିମା ନାରୀେସବା ଓ ମମତାର ପ�ତିମା ନାରୀେସବା ଓ ମମତାର ପ�ତିମା ନାରୀେସବା ଓ ମମତାର ପ�ତିମା ନାରୀ    
अରୀ ନୁେହଁ େସ' ତ' ମହାନ ସଜ�ନା, 
       ସ�ଗ�ୀୟ ଆତG ୀୟ ସୁଧା। 
ଶhି ମୁhି ଭhି ସାେଥ  अଭିବ�hି, 
        ଆଦ�ରୁ ସ�ୟମ୍ ସି|ା।୧। 
 
ପ�କୃତିର   ପ�ାକୃତିକ  ମହିୟସୀ, 
      ସୃ�ି ସିଏ ଜୀବଦାତ� ୀ। 
ଗରିୟସୀ ଶhିମୟୀ େସ अଭୟା, 
    ପାଳିକା େସବିକା େମୖତ� ୀ।୨। 
 
ସବ�ାେଗ�  gିତ  अତ�   ତତ�  ସବ�ତ� , 
   େକାେଣ अନୁେକାେଣ gିତ। 
ଦଶ ଦିେଶ ମହିମା ତା'ର ବାଖ�ାନ, 
    େସବା ତ�ାଗ ପରିବ�ା�।୩। 
 
ହୁଏ ନାମକରଣ  अେନକ ନାେମ, 
      gାନେର କାଳେର ପାତ� । 
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अେନକ ସ�ରୂେପ अେନକ ମମ�େର, 
      ଧମ� ତା'ର gିର ମାତ� ।୪। 
 
ଧାରିଣୀ  ଯୁhିଯୁhା ପ�ତି ନାମେର, 
     େସrହ ଶ�|ା ଭhି ସାଥୀ। 
ଏକ  ସ�ରୂପ  ଶରୀର ଏକ ମନ, 
      ସଂକi ପ�ତି�ା ମତି।୫। 
 
ଏକ  ହୃଦୟ  ଚିyନ ଓ  ମ£ନ, 
     କଲ�ାଣ ଜଗତ ହିେତ। 
ଏକ ଦୃ�ି ଏକ ଆଶା ଓ ଆକାଂxା, 
     ସମପ�ଣ ଭାବ ଚିେ`।୬। 
 
ବଦଳି   ଯାଏ ଚରିତ� ର  ସମହୂ, 
    ଲx� ସଦା ରେହ gିର। 
ବଦଳଇ  ଯାହା  ସ କ�ର ସତୂ� , 
     ମନ ଧ�ାନ ଏକ ଚିର।୭। 
 
ବଦଳଇ   ଦାୟିତ�ର   ସମାହାର, 
   େସାପାନ େସାପାନ େହାଇ। 
 

 
କନ�ା  अଲିअଳି ପିତାମାତା ଗୃେହ, 
      ନାରୀଟିଏ ଜନG  ପାଇ।୮। 
 
କିେଶାରୀ ଯୁବତୀ ସ�ରୂପା େଶାଭିତା, 
       ଆଶା अସୁମାରୀ ଭରା। 
ପିତାମାତା  ପରିବାର  ଭାଇ ବjୁ, 
       ସବୁରି+ ପାଇଁ ଆଶ�ା।୯। 
 
ଜନG ଦାତ� ୀ  ବା�ଲ�ମୟୀ  ଧାରିଣୀ, 
       ଗେଭ�େର ରh ସି�ନ। 
ଦଶମାସ  ଦଶ  ଦିନେର  ପ�ସବ, 
       ଜନନୀ ନିଏ ଜନମ।୧୦। 
 
ମମତାର ଛାୟା   ଆ�ାଦନ ଦିଏ, 
    େକାଳର ଉଷGତା ସିେ�। 
ସୃ�ି  କାରିଣୀ ମା' ଜୀବ ପ�ସବିନୀ, 
   bନ� ପାେନ ଶିଶୁ ବେ�।୧୧। 
 
ସୁଧା ଧାରା  ପ�ଦାୟିନୀ ଶାବକେର, 
        ହୁଏ ଶିଶୁ ପରିପୁ�।  



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     545 

ଶଶି କଳା  ପରି ବେଢ଼ ଶିଶୁ େଦହ, 
      ଧୀେର ହୁअଇ ବିଶି�।୧୨। 
 
ହୃଦେୟ ଲଗାଇ  ରେଖ ସyାନକୁ, 
       xେଣ ବି ନ'କରି ଦୂର। 
ରାତ� ୀ ରାତ� ୀ ଉଜାଗର ରହି କରି, 
       ପ�ହରୀଟିଏ ଶିଶୁର।୧୩। 
 
ପଣତ ତେଳ  ଢା+ି ରେଖ ଶିଶୁକୁ, 
      କୁଦୃ�ିରୁ ଦୁେର େନଇ। 
ଝାଡ଼ିଦିଏ େଦହ ଧଳିୂ କାନି ଦ୍ଵାରା, 
      अଝଟ େହେଲ ବୁେଝଇ।୧୪। 
 
ଦାୟୀତ�  ନିବ�ାହୀନି ସମାେଜ ବିଦ�ା, 
         ପ�ଥମ ଶିxିକା ସିଏ। 
ଶିଶୁ ମୁେଖ अxର ବ"�ମାଳା ଗାନ, 
        ପରିବାର ବେଢ଼ ମାନ।୧୫। 
 
ବାjବୀ ସ~ିନୀ େପ�ରଣାର େସ�ାତ, 
        ଶ� େକାମଳତା ତ�। 
 

 
ସଖୀ अ|�ା~ିନୀ   ମଧୁର ବାଦିନୀ, 
        ଦିଏ ଗତି ଜୀେବ ମ�।୧୬। 
 
ପତନରୁ  ଉ|ାରଣ  ପତr ୀ େହାଇ, 
        ନରକୁ ସୁଗତି ଦିଏ। 
ପତିବ�ତା  ପବିତ� ତା  ପାଳନେର, 
       ସଦା ମନ ତା'ର ଥାଏ।୧୭। 
 
ନରର  ଉନr ତି  ପଛେର ଥାଇ େସ, 
        अନୁପ�ାଣିତ କରଇ। 
ହାତ ତା'ର  ସୁଲxଣୀ ବା �̀ା �ଶ�, 
       ଉ�ାହ ପାତ�  ଭରଇ।୧୮। 
 
ଗେଢ଼  ଗୃହ କରି  ନିମ�ାଣ ମDିର, 
     ଏକ ସେୂତ�  ବାjି ପାେର। 
ମମତା ପରଷି  ହସ  अନ� ମୁେଖ,  
      େସହି ସବୁ ସୁଖ ତା'େର।୧୯। 
 
ବିପେଦ  ରxାଦୀxା ମ� କାରିଣୀ 
      ସାହା ହୁଏ ପେଥ ସଦା। 
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ବାଧା ବିଘr  ଯାଏ  अପସରି ଦୁେର, 
      ଥାଏ ଯଦି ତା' ବରଦା।୨୦। 
 
ନଦୀ  କବିତା  ସରିତା କମଳିନୀ, 
        ଦୁଇ କୁଳର ଦୁହିତା। 
ପିତାମାତା  ଘର  ପତି ଘର,ାର, 
     ମାନ ନିମେy ଚିyିତା।୨୧। 
 
ପ�ତି  ସଫଳତା  କାମନା କାରିଣୀ, 
      ଏକ ଏକ ସଦସ�ର। 
ସ କ�ର  ମହାନତା  ଚରିତାଥ�, 
      ହୁଏ ପ�ତି ମୁହୂ �̀ର।୨୨। 
 
ନିଝ�ରିଣୀ  ପ�ବାହିନୀ  ଉପାସିନୀ, 
       ବ� ତ ଓଷା ଉପବାସ। 
ତ�ାଗ अହିଂସା  ନମ�ତାର ପ�ତୀକ, 
      ଭେର ଶାyିର ସୁବାସ।୨୩। 
 
अନr ପ"ୂ� ା  ଆଧାର   अଧେର ଦିअଇ, 
      େଭାକ େଶାଷରୁ ମୁକତି। 
 

କୁଟୁ�+  ମୁେଖ  ଖାଦ� ପରଷିବା, 
      ଦିବ� ଶାyି କେର ପ�ା�ି।୨୪। 
 
ଜଳେର  gଳେର  ନଭେର ଥାଏ, 
     ରା��  ଧ�ଜା ଧରି ହେb। 
େସୖନିକଟିଏ  ସାଜି ସ�ୟଂ ଆଗକୁ, 
    ବୀରା~ନା େଦଶ ହିେତ।୨୫। 
 
ନିଃସ�ାଥ�ର  ବା �̀ାବାହୀ ସଫଳତା, 
     ତ�ାଗ େସବା ଧମ� ତାର। 
ସଳିତାଟି  ପରି  ଦୀପକେର ଥାଏ, 
     ଜଳି अମା କେର ଦୂର।୨୬। 
 
କାjେର  କାjକୁ  ମିଶାଇ ଚାଲିବା, 
       ଉନr ତିର କେi େସହି। 
ନି�ୟ ସବ� େଶ�-  अବଦାନ ତାର, 
       କବି ସଦା ଏହା କହି।୨୭। 
 
ଦୁଃଖ େଶାକ କ� ଭରା ପଥ ତାର, 
    େକେବ ଏକା ଏକା ଲେଢ଼। 
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କାପୁରୁଷତାର   ପରିଣାମ ତାେର, 
       ତଥାପି ନ'ହାରି ବେଢ଼।୨୮। 
 
େଲାଲୁପ ଦୃ�ିର   ଆକ�ମଣ ବେଢ଼, 
      ତା' ଗଭ�େର ଭ� }ଣ ହତ�ା। 
ଯାତନା କଥନ  ଗtଣା ମ�ଣା, 
     ସହ� କେର ସବୁ ବା �̀ା।୨୯। 
 
େଲାତକ  अଜାଡ଼ି    ଧୁଏ ଚଲାପଥ, 
       ନିତି अନଳ ପରୀxା। 
ଜୀବନ  ତା' ପରାଧୀନ  ଚତୁଃପାଶ୍�ଵ, 
    अନ� କେର ତା' ସମୀxା।୩୦। 
 
ରାତ� ୀ ଦୁେର ଥାଉ ଦିବାେଲାକ ମେଧ�, 
         अତ�ାଚାର अନାଚାର। 
କଷଣ   ହରଣ   ଲୁ¦ନ  ଆଘାତ, 
        अସଭ�ତାର ବିଚାର।୩୧। 
 
ବbୁ  ଭଳି  ହୁଏ ତାର  ବ�ବହାର, 
       ଲାଭ xୟ अ+ କଷା। 
 

େଯୗତୁକ ଦାନବ  ଗିଳିେଦଇ ଯାଏ, 
      अସମେୟ ସବୁ ଆଶା।୩୨। 
              
 
େକେତ େଯ ଯତନ ସାଧାନା େସ' କେର, 
         ପ�µୁଟିତ ପୁ� େହାଇ। 
 େସବାର  ସୁଗj  ମହକ  ବାସଇ, 
         ସବୁ କିଛି अପ� େଦଇ।୩୩। 
 
ନୁେହଁ  ଆଜି  ଦୂବ�ଳା  ଆଉ  अବଳା , 
        ମାନସିକତା ବଦଳୁ। 
ସzାନର   ପାତ� ୀ    ଶୁଭ ଦୃ�ି ପାଉ, 
       ଉଚିତ ଆସନ ମିଳୁ।୩୪। 
              
େସ' ସ୍ଵୟଂ ସୃ�ି  ସ୍ଵୟଂ ସବ� କାରିଣୀ, 
       ବିଦ�ା ଧନ ବର ଦାତ� ୀ। 
ପୁଜନୀୟା   ବDିତା  େସବିତା ସଦା, 
       େଦବତା ଆଶିଷ ପ�ା�ି।୩୫। 

 
 

ଚD�ପୁରା, ଝାଡ଼ଖs। 
େମାବାଇଲ : ୯୪୭୧୩୦୬୮୧୨ 
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ଲିମନ୍ 

ଆେମ ତ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ େହଲୁଣିଆେମ ତ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ େହଲୁଣିଆେମ ତ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ େହଲୁଣିଆେମ ତ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ େହଲୁଣି    
ଆେମ ତ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ େହଲୁଣି, 

ତୁମ େବଳ କାଳ ଆସୁଛି....... 

ଠିକେର ଠକିେଲ ନାକେର ପାଣି, 

ଏ ଦୁନିଆ ପିଆଇ େଦଉଛି.......... 

ଦିନ କଟୁଥିଲା ଦି ଖs ଲୁଗାେର, 

ପଖାଳ ଶାଗେର ଶାyି....... 

କିରା ଟା ପାଉଛ ଫା� ଫୁଡେର, 

କି େଦଇ େକଜାଣି ବନାyି.......... 

େକେତ ରକମର अତର େଦଖିବ, 

ବା+ୁସ ଭରା ସଜବାଜ........ 

କ'ଣ େଗାଟାଏ �ାଟସର ଭାବ, 

ଛାଡି େଦେଲଣି ଲାଜ...... 

ଆେଲା େଶାଉଛ ରାତି अ-ଧେର, 

ଉଠୁଛ େବଳ ଦି' ଘଡି...... 

ପଡିବ େଯେବ େରାଗ େବମାେର, 

ମେନ ପେକଇବ ଏ ବୁଢ଼ୀ....... 
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କି ସଂ-କ� ାyି  ପେୂନଇଁ, अେମଇସିଆ, 

ତିଥ ବାର େହତୁ ଭୁଲି...... 

ଆଇଁଷ ଗିଳୁଛ अମୃତ ଭଳିଆ, 

ନାଆଁକୁ ଯା'  ହୁଳହୁଳି....... 

ଟିକିଏ କରେଲା ଧରମ କରମ, 

ଭଲ ମD ବାଣୀ ଜାଣି....... 

େହଜୁଥାअ ତିେଳ  ଭhି �ାନେପ�ମ, 

େହାଇବେଲା ରାଜା ରାଣୀ...... 

ଆେମ ତ ଗଲା ବୁଢ଼ୀ େହଲୁଣି........ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଢ+ାନାଳ, ଦୂରଭାଷ : ୭୮୯୪୫୮୫୭୦୮ 
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େସାନାଲି ଗଡ଼ନାୟକ 

अନାମ କବିତାअନାମ କବିତାअନାମ କବିତାअନାମ କବିତା    
ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳିବ କି େମାେତ! 

ଘୃଣା ଆଉ ବିଷ ଭରିଛ େମା ପାଇଁ ଏେତ 

େଭଦୁଛ ନିତି ସ�ର ରୂxତାର 

ଥରୁଛି �Dନ ପ�ତି ମୁହୂ �̀ର 

ସjାନ କରିନି େକେବ େସ ଭୁଲର 

ପ�ତ�ାଖ�ାନ କରୁଛ ପ�ତି ନିଶ�ାସର 

ରହିଲା ଏତିକି ଆକୁଳ ନିେବଦନ 

ପାତିବ କ"� ଶୁଣିବାକୁ ମୃତୁ� ସେ�ଦନ 

ଗୁହାରି ଏତିକି ଶ�ୀଛାମୁ ପୟେର 

ଆର ଜନମେର େଭଟ କରିବନି ତା ସାଥିେର 
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ରାେଜଶ େଭୗମିକ 

अନାମ କବିତାअନାମ କବିତାअନାମ କବିତାअନାମ କବିତା    
େମଘୁଆ ଏ ଆକାଶେର ଜହr  ଟିଏ ମଁୁ 

ଶୀତଋତୁ କୁହୁଡିେର ସଯୂ��ାେଲାକ ମଁୁ 

अସହ� ନିଦାଘ କାେଳ ବଷ�ା େଟାପା ମଁୁ 

ସୁଗjିତ କୁସୁମର କଢିଟିଏ ମଁୁ 

ମନ କିଣିନିଏ େଯ େସ ମିଠାସ�ର ମଁୁ 

ଆଖିକୁ ପସD ସ�ପrସୁDରୀ େଟ ମଁୁ 

          ତଥାପି, 

ଜନମ ପୁବ�ରୁ ଆଖି ବୁଜିଦିଏ ମଁୁ 

          କାରଣ , 

ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆେର ଝିअଟିଏ ମଁୁ... 
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ସଂବଲପୁରୀ 

ବିଭାଗ 
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ସୁନୀଲ କୁମାର अଗbି 

ଶବଦ୍ ରାଏଜ୍ଶବଦ୍ ରାଏଜ୍ଶବଦ୍ ରାଏଜ୍ଶବଦ୍ ରାଏଜ୍    
ଶବଦ୍ ରାଏେଜ ଜନମ୍ ଆମର୍ 

ଇ' ରାଏେଜ 'ଭାଷା' ଆମର୍ "ମଁା" 

ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଏେଜ େକେତ ମଧୁର୍ 

େକେତ अଏନ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଭାଷା  

େହେଲ, 'ଭାବ୍' ଟା ଆଏ ଗୁେଟ  

ସମକିରର୍ ହୁରେଦ େଲଖା , 

ଯବର୍ ଭାବର୍ ଶବଦ୍ ନିଦାେନ 

ହର୍ ଭାଷାର୍ େପେହଚାନ୍  

ଭାଷାର୍ ବେଲ ମୁନୁଷ୍ ଜାଏତ୍ 

ଜୁନହଁା ଫରେଦ ତାର୍ ନଁା' , 

ନି 'ଆଏେଲ କିDରୀ ଶବଦ୍ ରାଏେଜ 

ପାଏବ କାହ[ ଭାଷାର୍ ମାଏନ୍ 

ଭାଷାର୍ ବେଲ ଉତେରନର୍ େପେହଚାନ୍ 

ଇତାର୍ ବେଲ ମଁା" ମାଏଟ୍ ଧଏନ୍ ,, 
ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲା~ୀର 

େମା/୭୭୩୫୮ ୭୬୬୪୯ 
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େକୗଶିକ୍ ସାହୁ 

େହତାେହତାେହତାେହତା    
ମନ୍ କେହ ଇଟା େସଟା 

ଇଟା େହେଲ େହତା େସଟା େହେଲ େହତା,     

େହେଲ ତର୍ अଜା ବଡୁ େତପନ୍ ପୁରଷା  

କହିଥିେଲ େଯନ୍ କଥା, 

ଭୁଲି ଗଲୁ କାଏଁ ପୁତା 

େହତାେର ବାବୁ େହତା...... 

ଡାଲ୍ ପତର୍ କୁରିଆ ଠାେନ 

ରହୁଥିେଲ अଜା ବଡୁ େସେନ 

ଝରୁଥିଲା ବରଷା ପାନି 

ରାତି ସାରା ଆଁଖି ଝୁମରାେକ କାଟି 

ହଉଥିେଲ ହୁରୁଗୁନି 

କର୍ ତ ଟିେକ ଚ[ତା...... 

କରିଆ ଖେଣଁେକ अଂଗଛି ଖେଣଁ 

ପ[ଧି ପ[ଧି କରି ବଛର୍ ଗେନ 

ନାଇଁ ମିଲବାର୍ କୁରତା 

ମାଏେପା ପ[ଧୁଥିେଲ କପଟି ବଲି 
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ଇହାନି କହୁଁ କପଟା 

ପେର ଆଏଲା ବପତା..... 

ଆେଗ ଖାଉଥିେଲ ଝାରି, ଗୁରଜି 

ମଡିଆ, କୁେଦା ଆନେଲ ଖଂଜି 

ଥିଲା ଲୁକର୍ ଚଉଲ୍ 

ପୁରା ବଁାଧିକରି ରଖିଥିେଲ ଘେର 

ଚାହଁାର୍ େକଁଦୁ ଟଉଲ୍ 

ତୁନ୍ ବଲି ଖୁଦ୍ େଲଥା...... 

ଚାଲି ଚାଲି କରି ଦିନଟା ଯାଏ 

ଗାଡି ମଟର୍ ଭାଇ କାହ[ ନୁେହଁ 

ଥିଲା ଶଗଡ୍ ଗାଡ଼ି 

କୁନୁଆ ଗେଲ ଦୁରିଆ ଗଁାଆେକ 

େବଲ୍ ଯଉଥିଲା ବୁଡି 

କରନ୍ କୁନୁଆ ମାନତା..... 

ଝାର୍ ଜଂଗଲ୍ କାଟି ପଡିଆ ଭୂଇଁ 

ପଡିଆ ଭୂଇଁେକ ମାଏଟ୍ ବୁହି 

ସାଜି ଥିେଲେର ଜମ[ 

େସ ଜମିେକ କେମଇ ଖାଉେଛଁ 

େକନେତଇ ଭୁଲିଯିମି 
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ଭାବେଲ ଲାେଗ अଥା..... 

ଟଁକାେକ ଥିଲା ବାର अଡା ଧାନ୍ 

ମାେନ ନାପେଲ େହସି ତିନ୍ ମାନ୍ 

ମହରଗର୍ ପଏସା 

ମୁଗ୍ ନାପି କରି ବିରି େଦଉଥିେଲ 

ହିସାବ୍ ଥିଲା ପରଛା 

ଘିନା ବିଚନାର୍ କଥା...... 

େଢଁକି କୁଟଲା ଚାଉଲର୍ ଭାତ୍ 

ଉଖଲାଥି କୁଟା ଚୁରା ସୁଆଦ୍ 

ଖାଉଥିେଲ େପେଟ େପେଟ 

େଯେତ ଖାଏେଲ ଭି अମାରକ୍ ନାଇଁ 

ଏେଭ ନାଇଁ ମିେଲ ମୁେଟ 

କହିଥିେଲ ଆଈ-ମାତା..... 

େହତାେର ବାବୁ େହତା  

ତର୍ अଜାବଡୁ େତପନ୍....... । 

 
 

େଭଜିପଦର, ଘୁନସର, ବଲା~ିର 

େମା.ନଂ : ୭୦୦୮୫୯୧୦୬୨ 
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ବିଶ�ନାଥ େସଠୀ 

ବହିବହିବହିବହି    
अଖର୍ ମାନକୁ ସେଜଇ େଦେଲ 

ଶବଦ୍ ଗୁେଟ େହସି, 

ଶବଦ୍ ମାନକୁ ଧାଡିଏ ସଜାେଲ 

ଫରଦ୍ ଗୁେଟ ବନସି 

ଫରଦ୍ ମାନକୁ ବାjି, ଗଥି େଦେଲ 

ବହି ଗୁେଟ େହସି, 

ପାଠର୍ େଦବୀ ମଁା ସରସତୀ 

େସେନ ଥିସନ୍ ବସି 

ବହି ହଉେଛ �ାନର୍ ଭଁଣାର୍ 

ଝରାସି େକେତ �ାନ, 

ବହିର୍ �ାନ୍ ଠିକେସ ପାଏେଲ 

ସେଭ େହସନ୍ ସିଆନ୍ 

ରାମାଣ୍, ମହାଭାରତ୍ ପୁରାନ୍ ବହି 

ଶ�ୀମଦ୍ ଭାଗବତ୍, େକାରାନ୍, 

ତୁଳସୀ ଦାସର୍ ତୁଳସୀ ରାମାଣ୍ 

େବଦ୍, ନରସିଂହ୍ ପୁରାନ୍ 
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ଆହୁରି ଏyା େକେତନି ନାେମ 

ରହିେଛ ଗୁରଦୁ ବହି, 

ସବୁ ବହିଥୁ ବୁ|ି, �ାନର୍ 

ଝରନା ଯାଏସି ବୁହି 

ଋଗ୍, ସାମେବଦ୍, ଯଜୁ, अଥବ୍� 

େଲଖେଲ ପରମପିତା 

େବଦର୍ �ାନେକ ଆହରନ୍ କେଲ 

େହମା ଜଗତଜୀତା 

ଭାବ୍ ଥାଇକରି ପଢ଼େଲ ବହି 

�ାନ ଗ~ା ବୁହିସି 

ଭାବ େନ ଥାଇ େଯେତ ପଢ଼େଲ 

ସବୁ େବକାର୍ େହସି 

େଯ ବୁଝଲା ବହିର୍ ମହିମା 

େସ अସଲ୍ �ାନୀ 

ପାଠରୂପୀ ଧନ୍ ଯାର୍ େନ ଥିସି 

େସ ହ[ ପକ�ୁତ୍ ଧନୀ 

 
ଗଁା: ଶ+ରା, ସୁବ"�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୯୩୮୭୯୯ 
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ଡୁଲାମଣି େସଲମା 

ଆଏଲାେର ନୂଆଁଖାଇଆଏଲାେର ନୂଆଁଖାଇଆଏଲାେର ନୂଆଁଖାଇଆଏଲାେର ନୂଆଁଖାଇ    
ଆଏଲାେର ଆଏଲାେର ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର 

ହାତ ମିଲାମୁଳି ଗେଳ ଲଗାଲୁଗି କରମା ଭାଇ ଜୁହାର 

ପ�ିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପରବ ଆଏେଜ ନୂଆଁଖାଇ 

ତାମିଲନାଡୁେର ଥକି ଗୁଜରାଟେର ଥ ଜିମା ଘରେକ ଧାଇଁ 

 

ନୂଆଁଖାଇ ଦିେନ ନୂଆଁଚୁରା 

ଘରେକ ରଖମା ସଫା ସୁତରା 

ଗାଏଲା ବଡ଼ ରସରେକଲି ତାର ସା~ ଡାଲଖାଇ 

ସରିଆଁ ଧାନର ନୂଆଁ ଚୁରା ଧୁକାମାେର ସାଇଁ ସାଇଁ 

 

ସମେଲଇ ଗୁଡ଼ିେନ ମ~ଲା କୁଠିେନ ନୂଆଁଚୁରା େଦମା ଚେଢଇ 

ଗୁେଟ େହଇ ଖାଏମା ନୂଆଁ ମିଲିମିଶି ଭାଇ ଭାଇ 

ଭାଇ ଭାଇ ଭିତେର ପିଟାମରା ଗାଲି ଗୁଲମାଳ୍ େଯେତ 

ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ ମିେଟଇ େଦସି ସମ୍ କୁ କରସି ଗୁେଟ 
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ନୂଆଁ କପ୍ ଡ଼ା ପିjି ନୂଆଁ ଦିଶୁଥିମା ନୂଆଁଖାଇର୍ ଦିେନ 

ବୁଲି ବୁଲି ଜୁହାର୍ କର୍ ମା ବଡେକ ସାନମାେନ 

ଦୁଃେଖ ନାଇ ରହୁ କାହାର୍ ମନ ଗୁହାରି କରୁେଛ ମା ତେତ 

ମିେସଇ େଦ ମଁା ମନେକ ମନ୍ ନୂଆଁଖାଇ ଦିେନ ସେତ 

 

ପେଲଇ ଜଉ ହ[ସା अହଁକାର 

କରିେଦ ମଁା ଟିେକ ଦୟା 

ଆସିେଛ ସେତ ନୂଆଁଖାଇ ତିହାର୍ 

ତିହାର ଭିତେର ରଜା 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ବାବୁେକଲଗଁା, ବଲା~ିର 
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ମାଧୁରୀ େମେହର 

ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍    
ବଷ�େଟ ସେଥ କିDିରି ବୁଲିକରି 

ନୂଆଁ ଧାନ୍, ନୂଆଁ ଉସତ୍ ଧତି, ନୂଆଁ ଆନD୍ େନଇ 

ଆସିେଚ ଆମର୍ ଇ ତିହାର୍ 

ଜୁହାର୍ େଗା ଜୁହାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 

ଘର୍ ଦୁଆର୍ ସବୁ ଲିପିଘଷି କରି 

ନୂଆଁ ନୂଆଁ େବେଶ ସେଜଇ େହଇକରି 

ମାନମା ଆେମ ଇ ତିହାର୍ 

ଜୁହାର୍ େଗା ଜୁହାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 

ଖିରି ପରୂୀ ସାେ~ େକେତ ମଡାପିଠା 

ଭାତ୍ େଦଲ୍ ଭଜା ଆଉ ତକ�ାରୀ ଖଟା 

ଘେର ଘେର େହଇେଛ ତିଆର୍ 

ଜୁହାର୍ େଗା ଜୁହାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 

ଯିଏ େଜନୁ ଥିେଲ ବି ଇ ଦିେନ 

ପେଳଇ ଏସନ୍ ନିଜର୍ ଘର୍ େକ 

ଛାଡିକରି ସବୁ କାମ୍ କବାର୍ 

ଜୁହାର୍ େଗା ଜୁହାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 
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ନୂଆଁଖାଇ ନୂଆଁ ଧାନ୍ ଟିେକ ଖାଇେଦେଲ 

ରୁସା ଫୁଲା ମନ୍ ଭିେତ�  ଉେଭଇ େଜଶି ଥିେଲ 

ଜୁହାର୍ େଗା ଜୁହାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 

ନୂଆଁଖାଇ ନୁଆଁ ଧାନ୍ ଏyା ମଧୁର୍ ଲାଗ୍ ସି 

ବାପ୍ ବୁଢାକର୍ ଆଶୀବ�ାଦ୍ ଆମକୁ ଆନିେଦଶି 

ସବ୍ କର୍ ଭିେତ�  ଆନ୍ ସି ଭାଇଚାରା 

ଜୁହାର୍ େଗା ଜୁହାର୍ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ହାତିସର୍, ଭଟଲି, ବରଗଡ଼ ଜିଲା 
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xିରସିjୁ ନାଏକ 

ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍    
ମାଘ୍ ଗେଲ ଫଗୁନ୍ ଗେଲ ଆଏଁସି େଭାେଦା ମାସ୍  

େଭାେଦାମାସର ଶୁକ�ପx ପ�ମୀତିଥି ଆମର୍ ଲାଗି ବେଡ ଖାସ୍ । 

ଇ ଦିନ୍ େକ ଜଗିଥିସି ପ�ିମଓଡିଶା ଚାଷୀ 

ତାର୍ ସୁନାଫସଲ୍ େଦଖି େହଉଥିସି େବଶୀ ଖୁସି । 

ଇ ତିହାର୍ ଆଗ�} ପ�ିମଓଡିଶାର୍ ଗଁା, ଗଁାେର ବସିଥିସି ସଭା 

ଗଁାର ଗଁହଁଟିଆ ପର ରା କଥା କହି କରିେଦଶନ୍ କାବା । 

ଇ ତିହାର୍ ଆଗ�} ଘେର ଘେର ଚାଲିଥିଲି େମଟ୍ ଲିପାେପାଛା  

ବଜାର୍ େଦାକାନ୍ େନ ପ�ା ୍ସା,ସାଟ୍ ଚାଲିଥିଲି ବଛା । 

ନୂଆଚୁଡା ସାେ~ ତିଆରି କରୁଥିସନ୍ କୁେର ପତର୍ ଖୁଲି 

ଘରର୍ ମୁଖିଆ ନୂଆଚୁଡ଼ାେକ ବା ୀଥିସନ୍ ହାେତ ଧରି କୁେରପତର ଖୁଲି, 

ବା ିଥିସନ୍ ମା ସମେଲଶ�ରୀେ+ ମୁsିଆ ମାରି ମୁsିଆ ମାରି । 

ଇ ତିହାର୍  େନ ବସିଥିସଁୁ େଗାେଟ ଠାେର  ବାପା,ମା, ଭଏଁନ୍,ଭାଇ, 

ଇ ତିହାେର େକ କହିଥିସଁୁ  ନୂଆଁଖାଇ େହା ନୂଆଁଖାଇ। 

ନୂଆଁଖାଇ େଭାଗ୍   ସାେଲ� କହିଥିସଁୁ ସବ୍ େକ 

ପ�ିମଓଡ଼ିଶାର୍ ତିହାର୍ ଭିେତ�  ତିହାର୍ 

ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର େହା ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର। 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     564 

ନୂଆଁଖାଇ ଗୀତ ,କବିତା କବି େଲଖୁଥିସନ୍ ବସି 

ନୂଆଁଖାଇ ସକାଲ୍ ପାଏଁେଲ ମାନ୍  ସଁୁ ନୂଆଁଖାଇ ବାସି। 

ନୂଆଁଖାଇ ବାସିଦିେନ ମାରିଥିସନ୍ େକେତ େମଲ୍ଛା କୁକ୍ଡା 

ଇ ଦିନର େନ ମିଲିଥିସନ୍ ମଦ୍ ସାେ~ କୁକ୍ଡା ଗtୀ ସା~ ଓକ୍ଡା। 

ଗଁାର୍ ଲୁେକ ଗଁା ଖୁଲିେନ କରୁଥିସନ୍ େକେତ ମଜା 

ମଦୁଆ ମଦ୍ ପିକରି ଗଁାର୍ ନାେଲ  ପାଉଥିସି ତାର ସଜା। 

ବରଷ୍ େକ  ଥେର ଆଏସି ଇ ତିହାର  

ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର େହା ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର। 

ବୁଢ଼ା ବୁଢିେ+  ମୁsିଆ ମାର୍ େଲ କହିଥିସନ୍ 

ବଚ[ଥିେଲ େଦଖାେହମା ଆର୍ ବରସ୍ େକ ପାଲG ା ଇ ତିହାର୍। 

ସବ୍ େକ ମୁଇ xିରସିjୁ ନାଏକ କହୁେଛ  

ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର େହା ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର । 
 

 

 

 

ଗ�ାମ-ପିପଲଝାପର, େପା� अଫିସ୍-େଗାତମୁsା 

ଭାୟା-ପଲ�ା, ଜିଲA ା-କଳାହାsି   

ପିନ୍ ନଂ-୭୬୬୧୦୩ 

େଫାନ୍ ନଂ-୭୭୪୯୯୩୦୧୪୭, ୮୨୬୦୩୪୮୫୬୨ 
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अରୁଣ କୁମାର େଭାଇ 

ନୂଆଁଖାଇର୍ ବାସିନୂଆଁଖାଇର୍ ବାସିନୂଆଁଖାଇର୍ ବାସିନୂଆଁଖାଇର୍ ବାସି    
ନୂଆଖାଇ ର୍ କଥା ସେବ କେହସନ 

 କିେହ ନି ଥାअନ ବାକି 

ବାସି ଦିନ ଟା ମାଉସି ପୁଓ େଯ 

 ଉଢ଼ାେର ଯାଏସି ଲୁକି 

ଉସତ ମାଡ଼ େକ ସବୁ ଲୁକର  

 ମନ ଯାଉଥିସି ହଜି 

ଗଁା ଖୁଇଲ େକ ବହାରୁନ ସାଏର  

 େକେତ େଦଖବୁ େମଲଛା ଗରରା େଭଜି 

ଯାହ[ େଦଖବୁ ହୁଦା ହୁଦା  

 େଲାକ୍ େହଇଥିସନ ଠିଆ  

ପଚରା ଉଚରା ଭିତେର ଭିତେର 

 ଗୁେଟ ନ ଖାଏଲ କାଏଁ ନୁଆ 

ପଜୂାଧଜାର୍ ଚିyା ନି ଥାଏ  

 ଫୁଲ ଉbାର୍ ଇ ଦିେନ 

କୁକୁରା ଡକାନୁ ପେଲଇ ଯିେବ େଯ 

 ଯାହ[ ତାହ[ अେନବେନ 
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େଢଁକି କୁଟା ଚଉଲର୍ ପିଠା ମଡ଼ା 

 ବନାସନ ମାେହଜି ମେନ 

ଝି ବୁେହନ ମେନ ବାଟ୍ େଦଖୁଥିେବ  

 େନଇ େଦସଁୁ େଫର ଝେନ 

କୁନୂଆ କରେବ ଗହକି ମେନ 

 ପଚରାେବ ରାଏତ ସରତା 

ଘରର୍ କଥା ଟା ସୁନଲା ଉତାରୁ  

 ମନ େହସି ତାକର୍ ପଏରଛା 

ନୂଆଖାଇ େଭଟର୍ अସଲି ମଜା  

 େଦଖବୁ େବଲବୁଡ଼ିଆ 

ମହୁଲି ସାେ~ େଦଶୀ ଚାଖନା 

 ଇଂଲିସ ସୁନବୁ କି ଉଡ଼ିଆ 

ଘୁରି ବୁଲୁଥିେବ ଧୁବା ଚअକିଦାର 

 ବଛରକିଆ ଖରଚା ବାରଚାର୍ ଲାଗି 

ଖାେକ ଛତା ହାେତ ମୁନା ଧରି  

 ଘର ଘର ଜୁଗି ଜୁଗି 

ଗାଲି ଝଗର ଆେମ କିେହ ନି ହଉଁ 

 ଚାଲ ସେଭ କିରିଆ ଖାଉଁ ଆଜି 

ମଦ ପାଏନ ସାେ~ ଉସତ ଆନD ଥି 
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 ପରବ ଥି ଯଉଁ ହଜି 

ଆେମ ପେର ସେବ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉଁ  

 ଆମର ଲାଗି ଇ ନୂଆଖାଇର୍ ବାସି 

ଏନତା ହିସାେବ ମାନୁଁ େଯ  

 କାହାରିର୍ ନି ହଉ େxତି 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଧଉରାଦାଦର୍,ରାମପୁର,ବଲା~ୀର 

େମା-୯୯୩୮୧୩୨୩୪୫ 
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ରମଣୀକାy ସାହୁ 

ଘେର ରେହମାଘେର ରେହମାଘେର ରେହମାଘେର ରେହମା, , , , ଭେଲ ରେହମାଭେଲ ରେହମାଭେଲ ରେହମାଭେଲ ରେହମା    
ଘେର ରେହମା, ଭେଲ ରେହମା ନାଇଯାଉ ବାହାର୍ 

ସାଗୁନ୍ ଥି  କୁେଡ େସେକs୍ ହାତ୍ ଧୁ ଥିମା ବାର୍ ବାର୍ 

ମାସ୍ କ୍ ପିjମା, ହାତ୍ ନାଇ ମିେଲଇ କର୍ ମା ଜୁହାର୍ 

ହାତ୍ ଜୁଡି ଜୁହାର୍ କର୍ ବାର ଆଏ ଆମର୍ ସଂସ କାର୍ 

 

ଦୁକାନ୍ ବଜ଼ାର୍  अଫିସ୍  ହଉ କି ଏଟିମ୍ କାଉ ର୍ 

ସାମାଜିକ୍ ଦୁର୍ ତା ରଖ୍ ମା ଆେମ, ମାନ୍ ମା ନିୟମ୍ ସର୍ କାରର୍ 

ନିେଜ ରେହମା ତର୍ କି କରି,କର୍ ମା ସେଚତନ୍ ଘର୍ ଘର୍ 

େବମାରି େକ ନାଇ କରି अନାଦର, ଭଗାମା କେରାନା େବମାର୍ 

 

ନାଇନ କିଛି େଭକ୍ ସିନ୍ େଜ, ଠିକ୍ କର୍ ବା କେରାନା 

ଥsା, ଖାସି, ଜର୍ େହେଲ ଜିମା ଡାhର୍ ଖାନା  

ପଜିଟିଭ୍ ହଉ କି େନେଗଟିଭ୍, େଟ� କର୍ ବା େକ ନାଇକରୁ ମନା 

ଉେସାଖାଇ, अଲଗ୍ ରହି, ଭଗାମା େବମାର୍ କେରାନା 
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ଭୁଜିଭାତି, ସା~୍ ସାଥି, େଭଟ୍ ଘାଟ୍ ନୁ ରେହମା ଦୁର୍ 

ଭାବର୍ ବଂଧନ୍ ବର୍ କସ କର୍ ମା, ଭାବ୍ ଦିଆନିଆ ସଂସାର୍ 

ଜତନ୍ େନମା ଆେମ, ଛୁଆପିଲା, ସିଆନସୁଜନ ମାନ୍ କର୍ 

େଦସୁ ଭଗାମା କେରାନା େବମାର, ମିଲିମିଶି ଜନ୍ ତା ଆଉ ସର୍ କାର୍ 

 

ଡାhର, ନସ�, ପୁଲିସ, ସେଫଇବାଲା ଆଉ अ~ନ୍ ବାଡ଼ି ୱାକ�ର୍ 

ସରପ�୍, ଜିଲାସାେହବ ନୁ େଜତ୍ କି अଛନ୍ अଫିସର୍ 

େଦସ୍ େସବା ଥି ଲାଗିପଡିଛନ୍ କରି ନିଜ୍ େକ ଆଗଭର୍ 

ଘେର ରହି ଆେମ ଲଢମା, ବଢାମା ତହଁ କ୍  ତାକର୍ 

କେରାନା ହାର୍ ବା, ଆେମ ଜିତ୍ ମା, अେଛ ବିଶ୍ଵାସ୍ ଆମର୍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

କତରବଗା, ସ�ଲପୁର 

େମା :୯୪୩୭୭୩୬୬୧୮ 
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ଭବାନୀ ଶ+ର ପେଟଲ 

ସକାଲ୍ସକାଲ୍ସକାଲ୍ସକାଲ୍    
ଲାଲ୍ ରଂେଗ ସେଜଇ େହଇେଛ,  
               ସୁରଜ୍, ଗର୍'ମାଗରମ୍ ଲଡ଼ୁ େଲେଖଁ ।। 
ସକାଲ୍ ସକାଲ୍ କିଏ ରଖି ଆଇେଛ, 
                ତା'େକ ଆକାସର୍ ଥାଲି େନ ।।    
अjାର୍ ମିଟମିଟା ଆଏଁଖ୍ ଖୁଲୁେଛ,  
                 େଚେର େକେଡ଼ ମନ୍'ଛୁଆଁ ଶବଦ୍ କରୁେଛ ।। 
କଲାଭମର୍ ଗୁନ୍'ଗୁନଉେଛ, 
                   କअଁଲିଆ ଫୁେଲ ଯାଇ ବସୁେଛ ।। 
ପର୍'ଜାପତି ଦେଲ ଉସେତ ଆଏେଲ, 
                    ଫଟ୍'େକଇ ଫଟ୍'େକଇ େଡ଼ନା ।। 
ମହୁମାଛି ଦେଲ ମହୁ େନଇ ଗେଲ, 
                   େହଇକରି ଉସତ୍'ମନା ।। 
ଉଠ୍ ଉଠ୍ େତାର୍ କାମ କରି ଚାଲ୍, 
                     େତେହଁରୁ ଆଗ୍'େକ ବଢ଼ବୁ ।। 
ନା'େହେଲ େତାର ପେଛ ପଡ଼ବା କାଲ୍, 
                       ଏନ୍'ତା ଜଧି ସୁଇଥିବୁ ।। 

ସrାତେକା`ର ହିDୀ ବିଭାଗ ଛାତ� , ରାେଜD�  ବିସ�ବିଦ�ାଳୟ,ବଲାଗିଂର  
େମା-୮୨୪୯୦୪୭୦୭୮ 
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ମେନାଜ କୁ�ାର 

େଠଂଗୁଆ अଭାବ୍େଠଂଗୁଆ अଭାବ୍େଠଂଗୁଆ अଭାବ୍େଠଂଗୁଆ अଭାବ୍    
ଖାଏଲା ପିଇଲା ଘରର୍ େଲେଖଁ  

ଦିହ୍'ଟା ସିନା ଚିକନ୍ ଚାକନ୍ େକେତ,  

ଦିହିର୍ କଥା ଦିେହ ଥାଉ ଦିହିଟା ସିନା अେଛ  

ଇ ଦିହର୍ ବିଲ ଇ ବଏେସ अଭାବ୍ େକତ୍'ନି େକେତ ।। 

 

କାଏଁ ଟା େସଟା ?  

କଥା ଟା ଇଟା ..... 

ଚାକ୍'ରିଆ  ବାବୁ ଆମର୍ ଗଁାେନ ଭଡା ରହୁେଛ  

େଦହ୍'ଟା ତାର୍ ଫିଟି~୍ ଫାଟି~୍ ଏକ୍'ବାରି ସେତ, 

କअଁଲି ବଏେସ ନକ୍'ରି ପାଇେଛ  

େଠଂଗୁଆ େଦଖି େମାର୍ ସଂେଗ ବିଲ ସାଂଗ୍ େହଇେଛ ।। 

 

େପଣା େପଣା େନାଟ୍ ସୁDର୍ ତାର୍ ହାେତ  

କଁା ବଲି କେହମି ସେତ ? 

ତାର୍ ଚିପା ଜିନସ୍  ଢିଲା କୁର୍'ତା ସବୁ ଲାଗ୍'ତା ମେତ, 

ତା'େକ େଦଖ୍'େଲ ମନ୍ ଖିସା ଖିସି େକେତ  
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ଖିେସଇ ମନ୍ େଫର୍ ଭାବ୍'ସି 

ପାଠ୍ ସାଠ୍ େତାର୍ अଭାବ୍'େର ବୁଆ ଗୁର୍'େଦ ।। 

 

ମାଆବୁଆ େତାର୍ ବିପିଏଲ୍ ଥି अଛନ୍ ଆେଘ  

ଥିର୍ ଢୁେକ ଉଲ୍'େହଇ ରହୁଛନ୍ ସୁେଖ,  

େତାର୍ କଥା େକ ତୁଇ େଦଖ୍'ନ 

କରମ୍ େଦେବ କାଏଁ ? ଜନମ୍ େଦଇଛନ୍ ।। 

 

ବଛ୍'େର ଗେଲ ଆର ବଛର୍ େକ ଖୁଜି ଆନ୍'େବ ବହ , 

ନାଇଁ େହଇପାରୁ ଉପର୍ ତଲ୍ ଚିନ୍'ତା ବଢ୍'ବା ଜହ, 

େବଳ୍ ଥାଉନ୍ ଥାଉନ୍ େର ପୁତା େକନ୍'ତା କର୍'ବୁ କହ ।। 

 

 
 

 

 

 

 

ସାନ ଫାସଡ, ବଲା~ୀର  

େମା- ୭୦୦୮୬୯୪୩୯୪ 
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ମେନାଜ ମହାନD 

अସହନିअସହନିअସହନିअସହନି    
ଘୁଡୁପ୍ େମେଘ ଧଏଲା ଝଁେକର୍ 

ବଏଡ୍ ବୁେହ ଖାେଲ ନାେଲ, 

େଟଂଗ୍'ନି ପୁଟିଆ ଛଟ୍'ପଟାେଲ 

ବଲିଆ ଢୁକଲା ଖାେଲ || 

 

ବଲିଆ ଉଧ୍'େଲ ଘବଲ୍ ଘାବଲ୍ 

ପିଚ୍'ରି ଯଉେଛ କାେଦା, 

ଘୁଲି, କଁକ୍'ରା ତେର अଫ୍'ରା 

େବଂଗ୍'ପୁଟି େଡେଗ ଫେଦା ଫେଦା || 

 

ଛିନ୍'ଛତର୍ େହେଲ ଆଁଖ୍ ମିେଡେକ 

ଝପ୍'ଟି ପଡ୍'ଲା अକାେଲ କାଳ୍, 

େଟଂଗ୍'ନି, ପୁଟିଆ ତରାପଟିଆ 

ଘମ୍'ଘେମଇ ବୁହିଲା ଝାଲ୍ || 

 

େଦଖ୍'େଲ ବରନ୍, ରୂପ୍ ଗଢନ୍ 
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ଝରନ୍ ପଁହଁରା ଜାତି, 

େଚପା,େଗପା,ଡରା,ଧପା 

େହେତଇ ଚଲ୍'କଲା ଛାତି || 

 

କଡ୍ କେଡଇ ଦଁାତ ଭଡ୍ ଭେଡଇ େହେଲ 

अସହନିର୍ ଜଲା ରାେଗ, 

କାହୁଁଥୁ ଆସି ଭାଂଗୁେଛ ଖୁସି 

ଘୁଟ୍'ଲା େମଘର୍ ପାଗ୍'ଲା ପାେଗ || 

 

ଗଦାଖୁରା େହଇ େକଁ କଁା େଗଁ ଗଁା 

ହଲ୍'ପନ ଭାଆଁେର ଗୁେପ�ଇ, 

ଡର୍ ଚକ୍ କି େଚଁ ଚଁା ନାଇଁ 

ଡୁକ୍ ଡୁକ୍ େଦେଖ ଖଁअଁେରଇ || 

 

ଖିେସଇ େହଇ ଖିର୍ ଖିର୍ ଝିର୍ ଝିର୍ 

 ଭାଂଗବା େବାଲି ମଟମଟି, 

ଭୁକ�ୁ ଟି େଦଖି ଆକ�ୁ ଟି େହଁେଲ 

ସରପଟି ଯାନ୍ େଚର୍'େମଟି || 
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ଛପ୍'ଛପାନ୍ ମିଶି ବଲିଆର୍ ପିଠି 

ଉଲ୍'ଟି ପୁଲ୍'ଟି ଆଧ୍'ରି େଠଁଷି, 

େଫକ୍ େଫେକଇ କଁପ୍ କଁପାେଲ 

ଉପର୍ ଥୁତ୍'ନା ମରନ୍ ଧଁଶୀ || 

 

अସହନି େହଇ ଛଂଦ୍ କପଟ୍ କେଲ 

ଭୁଗ୍'ତିେଲ ଭାେଗ ମରନ୍ ଦଶା, 

ଜଲ୍'ସି ଯିଏ ଖାର୍ ଭୁବୁର୍ ହୁଏ 

େଯନ୍'ତା ଚୁଲ୍'ହି କାଠର୍ ଦଶା || 

 

        

 

 

 

 

 

 
ବାଗେଯାର,ସଇଁତଲା, ବଲାଂଗିର 

           େମା-୮୦୧୮୦୮୯୩୩୫ 
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ମେନାରtନ ସୁରୁଜାଳ 

ବରକେସଁ ଘିଚୁେଛ ମେତବରକେସଁ ଘିଚୁେଛ ମେତବରକେସଁ ଘିଚୁେଛ ମେତବରକେସଁ ଘିଚୁେଛ ମେତ    
ନାଇଁ ଥାଉ ବଁଫୁ ନାଇଁ ଫୁଟୁ କାପୁ 

ମନ ନାଇଁ ହୁଏ ବୁଢା 

ପବନ େହନତା ସାଏଁ ସାଏଁ ମାେର 

ତାର ସେ~ ସେ~ ଘୁଡା। 

ରପଟା ଯୁେରଁ େଯନତା ଖର ଖଁେଡ 

ଉହୁଲି ପଲାସି ଚଁାେଢଁ 

େସନତା ବଏସ ଯାଉେଛ ଉହୁରି 

ଛିଏଁ ନାଇଁ ଛିଏଁ ଗାେଡଁ। 

େଲେହଁଟା େବଲର େଡବରି ଧରେସଁ 

ଲୁକି େଦଉଥିବା େବଲ 

କିଏ ପୁହୁଁଚାବା ଡ~ର ତରାନୁ 

ଛୁକ ଛୁକ  ରୁେଥ େରଲ।  

ମହମବତି ତ ସରି ସରି ଆେସ 

ମିଟ ମିଟ କରି ଫୁଟ 

ମାୟା ପୁରୁଁ ମନ ପଲାବୁ ମୁକଲି 

ମିଲି ଯିବା ଦିେନ ଛୁଟ। 
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ଜୁଆନ ବଏେସଁ ନାଇଁ ପେଡ ଜନା 

ସମିଆ ପେଲ ବହଁକି 

ମନର ଲହଡା ଜଲଦି ଛିଇଁସି 

ପଲାସି ତୁେଡଁ ତହଁକି।  

ବୁଢା େହଇ କରି ମାଡିେଛଁ ଖଏଁଡ 

ତହବି ମାୟାର ଜାଲି 

ବରକେସଁ ମେତ ଘିଚୁେଛନ ମନ 

ମୁେହାର ଜୁଏେକ ଜାଲି।  

େଯyା ଜୁଏ ହୁଲା େଦଖି େପାକ ରୁେଥ 

ଲହଁପି ଝଁେପଇ ମରି 

ମନ େହସି ବନା େହଇ ତନାବନା 

ମାୟାର ମହନି ଜୁରି। 

 
 

 

 

 

 

 

अଇଁଲାପାଲି, ଧମା, ସ�ଲପୁର 
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अରୁଣ କୁଳିହା 

ଆେଘା କହୁଥିେଲ ଇyାଆେଘା କହୁଥିେଲ ଇyାଆେଘା କହୁଥିେଲ ଇyାଆେଘା କହୁଥିେଲ ଇyା    
ଆେଘା କହୁଥିେଲ ଇyା: (୧) 

 

ମୁଇ ତର ଜନ େହେଲ  

      ତୁଇ େମାର ଗା କଇଁ  

ମୁଇ ତର କଲିଆ କାହr }  

      ତୁଇ େମାର େହବୁ ରାଇ ।। 

 

ମୁଇ ତର ଭମର େହେଲ  

        ତୁଇ େମାର ବଗିଚାର ଫୁଲ  

ମୁଇ ତର ନଦୀର ଧାର  

        ତୁଇ େମାର େହବୁ କୂଲ ।। 

 

ଏେଭ କହୁଛନ୍  ଇyା:(୨) 

 

ତୁଇ େମାର େହେଲ ରାଗଚନା  

     ମୁଇ ତର େହମି ମୁରି 
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ତୁଇ େମାର େହଁଡୁଆ ଆଏ  

      ମୁଇ ତର ସୁଖା ଝୁରି ।। 

 

ତୁଇ େମାର ପାପଡ େହେଲ  

   ମୁଇ ତର େତେତଲ ଖଟା  

ତୁଇ େମାର େବଲA ା ପ[ଢା  

     ମୁଇ ତର ଗୁେଲଇ अଟା ।। 

 

ତୁଇ େମାର ଗୁଟଖା େହେଲ  

     ମୁଇ ତର ଚୁଲ�ା ଭା~  

ଆେମ ଦୁହିଲୁକ ଏକ  େହଇଥିମା  

    ନାଇଁ ଭା~ୁ େକେଭ ସା~ ।। 
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େଦବଦ` ପsା 

ମୁଇଁ ତ ଗୁେଟ ଚାଷୀମୁଇଁ ତ ଗୁେଟ ଚାଷୀମୁଇଁ ତ ଗୁେଟ ଚାଷୀମୁଇଁ ତ ଗୁେଟ ଚାଷୀ    
ମୁଇଁ ତ ଗୁେଟ ଚାଷୀ 

 ସବୁଦିେନ ଖାଏସି ମୁଇଁ ବାସି। 

ପର୍ କୁତି ଯଦି ଠିକ୍ ରେହସି 

 ମୁଇଁ ରେହସି ହସିଖୁସି। 

ଆର୍ ପର୍ କୁତି ଯଦି େକାପ୍ କର୍ ସି 

 େମାର୍ େବଁେକ ଲାଗିଯାଏସି ଫାସି। 

ଆର୍ ମୁଇଁତ ଗୁେଟ ଚାଷୀ 

 ଆର୍ େମାର୍ ଦୁଖ୍ ବାରମାସି । 

େମାର୍ ନଁାଥି ମାଲମାଲ୍ ସକ�ାରି େଯାଜନାେହସି 

େହେଲ ତାର୍ ଫାଏଦା ଟା अଲଗାେଲାକ େନସି। 

 ସବୁ ବଛର୍ ଫସଲବୀମା ମୁଇଁ ବୁଝଉଥିସି 

 େହେଲ େକନ୍ସି ଥର ନୁେହଁ ପାଏଁ ପଏସାପୁଇସି 

େଭାଟ୍ ଆଏେଲ େନତାେମାର୍ ଗୁଡ୍ତେÅ ଆଏସି 

େହେଲ େଭାଟ୍ ସେଲ� େମାର୍ କଥା ଭୁଲିଯାଏସି। 

ଦୁନିଆଁ ଯାକର୍ ସମ୍କୁ ମୁଇଁ ଖାଏବଟ�ା ଯୁଗାସି 

େହେଲ ଖାଏବାେକ� ନାଇ େବାଲି ମୁଇଁ ଭୁେଖମସ� 
ସିDୁରପୁର, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୦୦୮୨୪୫୩୭୩ 
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ପ�ସନr  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

ପୁଢ଼ା ସପନ୍ପୁଢ଼ା ସପନ୍ପୁଢ଼ା ସପନ୍ପୁଢ଼ା ସପନ୍    
େକ ଜାେନ କାଏଁ  େଯ ତେମ 

ଡର୍ େକ ସନମାନ୍ ଭାବ୍'ସ 

ଆରୁ ମୁଇଁ  ତମର୍ ସନମାନ୍ େକ 

ଛେନ ଛେନ େକ ଭାବ୍'ସ[ ଡର୍ 

ମନ୍ ଭିତର୍ ଟା ହଉଥିସି କୁେଚାକୁେମା 

ଭାଏଲ୍ ନିଡର୍ ଥି 

କରି ପକାେଲ େକନ୍ କାମ୍ 

ତଲି ପଡିଯିବା ବଲି ମାନ୍ ସନମାନ୍... 

 

େମାର୍ ସପନ୍ ମାନେକ ଝୁଲାଥି ଭରି 

ଉେଲଇ େଦଇେଛ ମନର୍ ଝାଲିଥି 

ବୁଡ଼ବୁଡ଼ି ମାରିେଛ ଚକେନ ପାନି 

କିଟ୍ କିଟ୍ अjାରର୍ ଏକଲିଆ େବେଲ 

ଟଏଁଟ୍ ଚିପିେଛ ତକିଆ ତେଲ 

ପୁରନ୍ କରବାର୍ େକ ତମର୍ ଇ�ା ମାନେକ... 
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ଜାନିେଛ ରୁjି ହଇ ଜୀଇଁବାର୍ ଟା 

ମୁ9ିଲ୍ ନୁ ମୁ9ିଲ୍ କବାର୍ େଟ 

ଛେନ ନିଶୁଆସ୍ ଥମିଗେଲ 

ଉକବୁେକଇ ଯାଏସି ଜୀବନ... 

 

ନିଜର୍ ଖୁସି ଲାଗି ତମର୍ ଇ�ା 

ନାଇଁ କରି ପାରେଲ ପୁରନ୍ 

ଦୁନିଆ ହସି ହସି ବିେଝ�ଇ କେହବା 

ଆଲାଏକ୍ ପୁଓର୍ ବୁଆ ବଲି  

େତେଭ ହଇ ଯିବା  

ଜୀଇଁ ଥାଉନ୍ ଥାଉନ୍ ମରନ୍... 

 

ଠାନି େନଇେଛଁ ଜୀଇଁ ଜିମି 

ପୁଢ଼ା ସପନର୍ େଯେତ ଖାର୍ ମାଖି 

ଲାଏକ୍ ପୁଓର୍ ବୁଆ ହଇ 

ଜୀଉଁଥିବ ଦୁନିଆ ଆେଘ ପରିଚୟେଟ ପାଇ । 
 

ପ�ଧାନପାଲି, ସ�ଲପୁର  
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ତପନ କୁମାର ସାହୁ 

ଦଦାେଗା ଉଠଦଦାେଗା ଉଠଦଦାେଗା ଉଠଦଦାେଗା ଉଠ    
ମୁନୁଷ ଆରୁ େପଟ  

ଗୁରିଆ କଲା   

କଳାହାsି ବଏେଲ ପେର  

କD କୁଟିଆ,  ପିଲାବିକୁର ଘର ll 

 

ହଁ ଦଦା ତମେକ ମିଛେଗା  

ଆର େକେତେକ ସେହମୁ  

ରତନ,  ମାଣିକ ସବୁ ବିକି ଭାtି େଦଲୁେଯ  

େତାର ଠାଟବାଟ ଉହୁଁଲି ଯିବା ll  

 

ଇ ତମର अଲସୁଆ ଗୁନର ଲାଗି  

ମେକ ବାର ଜାତିରଥି  

େକଚେକଚା େହବାର େକ ପଡୁେଛ ll 

 

କଳାହାsିର ଭିତେର କାଏଁଟା ଚାଲିେଛ  

କିଏ ଜାନୁେଛ େଗା ଦଦା  

ଯିଏ ପାରେଲ େସ େପା"ଖିଏ  
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ରଭିଆର ଭାଗ, ଉସେକଇ େଦସତ  

ପିଲା ବିକୁ, ..... େକେତକ କଥା  

 

େହ ନିସ�ମୀେୟ େକଁ ଜାନେବ  

ଏେତ ଧନେକ ଲୁଟି ଲୁଟି ଖୁଖଳା କେଲନ  

ଆେମ ସରମ..  

େନଇଁ ଜାନୁ ଛD କପଟ, ଭଲ अସାର  

ବିଶାସ କରସୁ ସବୁେକ  

େହତିର ଫଳ େଗା ଇଟା ମିଲୁେଛ ll 

 

ଟିେକ ଝୁମରା େକ ଭା~ େଗା ଦଦା  

ମର ମା େକ ଗାଏଲ େଦଉେଛତ  

ଉଠ ଆର ଘାଏ ଉଠା େତାର ଧନୁ ଆରୁ ସର  

ମାରିେଦ େହଁ େପଟ କପଟିଆ ଲୁକ ମାନକୁ ll  

 

େରେsା ମାଝିର ପିଲା ବଲିକରି ମିେଛକ ସେଭଁ  

େହସନ ଛୁଚାେକ ଉହାଟି  

ଉଠ ଦଦା ଉଠ  

ଧର ଧନୁ ସର  ll 
କଳାହାsି, ୭୩୨୮୦୦୧୫୭୫  
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अଶି�ନୀ କୁମାର ସାହୁ 

କପ୍ କପ୍ କପ୍ କପ୍ ’’’’ଟିଆଟିଆଟିଆଟିଆ    
କଚ୍ କଚିଆ କୁଟ୍'କପ୍'ଟିଆର୍  

କୁଟୁମ୍ ଜାଏସି ନାସ୍  ।  

କପ୍'ଟିଆ ଆର୍ କୁର୍'ହା ମନୁଷର୍ 

େନଇଁ ରେହ ଘର୍ ବାସ୍  ।।  

 

କପଟ୍ କରି ରାବଣ୍ ଚିେପା ସିେନ 

କଲା ହରନ୍ ମଁା ସିତା  ।  

କେଲ କେଲ େଦଖ୍ ଲ+ା ଗଡ୍ େକ 

କାଲର୍ ଲାଗ୍'ଲା େଲତା  ।।  

 

କପଟ୍ ପସାଥି କୁରୁର୍ ବअଁସ୍ 

अଲେପଁ େହଲା ପଦା  ।  

କରମ୍ ହିନ୍'କରି ପୁରୁ ରଜା  

ପାଏଲା ଗୁଦ�ୁ  ନିDା  ।।  
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କପେଟ ଚDର୍ ଗୁରୁ ମଁା େକ ତାର୍ 

ଖରାପ୍ ନଜେରଁ େଦଖି  ।  

େକେତ ଛିଡ୍ ବଡ୍ ମାସ୍ ଭଏର୍ ଭଏର୍ 

େଦଖୁଛତ ଦୁହି ଆଖି  ।।  

 

କରମର୍ ଲାଗି ନଲ ରଜା ପେର 

ରାଟଲା ଘୁଡାର୍ ଘଁାସ୍  ।  

କପଟ୍ ଛନ୍'ନୁଁ ଦୁରିଆ ରହେର 

େନଇଁ ଆସିେଦ ପାସ୍  ।।  

 

କରମ୍ କର୍ ଜଗତର୍ ହିେତଁ 

କମିହଁା ଗୁେଟ ସାଜି  ।  

କୁଟ୍ କପଟ୍'ଟା ବେନ େନଇଁେସ 

େବଲ୍ ଥଉନ୍ ଜା ବୁଝି  ।।  

 
 

 

ଭାଲୁ ବାହାଲ  

ବିେଜପୁର ବରଗଡ଼ (୯୯୩୮୫୬୫୧୮୪ )  
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େହମy ଦାସ 

ରାଖିରାଖିରାଖିରାଖି    
ଚିକ୍'ମିକ୍ ସୁତା ଧାେର ନାଇଁେସ େଗା  

ଇଟା ତ େପେରମର୍ େଡାର୍, 

ରାଖି ପୁନି ଦିନ ବାଧ[େଦମି ଦଦା 

ମେନ अେଛ ମର୍ େସାର୍। 

 

ମହାଦାନି ବଲି ରଜାର୍ ହାେତ େଯyା 

ବଁାଧିଥିେଲ ରାଖି ସୁତା, 

ତମର୍ ହାେତ େହyା ବାଧ[ େଦମି ମୁଇଁ 

ଦଉେଛଁ ତମେକ କଥା। 

 

ସଖା କୁ�ଁ େକ ଶାଢି ଚିରିକରି 

ବଁାଧିଥିେଲ ପନତ୍ କାନି, 

କୁରୁସଭା ତେଲ କୁଟି ବbର୍ େଦେଲ 

ପା�ାଳିର୍ ମନ୍ ଜାନି। 
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ଭାଏ ବେହନର୍ େପେରମର୍ ଝର୍ 

ଝରୁଥଉ ସବୁ ଦିନ୍, 

ରାଖି ଥଉ ସାଖି ସମିଆଁ େକ ଯୁଖି 

ନାଇଁ ହଉଁ େକେଭ ଭିନ୍। 

 

ବଜର୍ େଲେଖନ୍ ବର୍'କସ୍ ହଉ 

ତମର୍ ଦୁଇଟା ବାହା, 

ଡାକ୍ େଦେଲ ଦଦା ନରଧି ଆଏବ 

ବିପେଦ େହବେଗା ସାହା।। 
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ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

କାଏଁ େଯକାଏଁ େଯକାଏଁ େଯକାଏଁ େଯ????    
ଭଲ୍ କାମ୍ ତ କରି େନ ପାର 

କାଏଁ େଯ ଖରାପ୍ କର୍'ସ, 

ସାହାଯ୍ ତ କରି େନ ପାର 

କାଏଁ େଯ ହଁକାେର େହସ.....? 

ହଁେସଇ ତ େନ ପାର 

କାଏଁ େଯ କDାସ, 

ବେନଇ ତ େନ ପାର 

କାଏଁ େଯ ଧସ୍'କାସ.....?  

ଉପର୍ େକ ତ ଚଢ଼ି େନ ପାର 

କାଏଁ େଯ େଗାଡ଼୍ ଘିଚ୍'ସ, 

ସତ୍ ତ କହି େନ ପାର 

କାଏଁ େଯ अସତ୍ କେହସ.....?  

 
 

 

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି  

ଜିଲA ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮ 
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ବିଶ�ନାଥ ଭୁଏ 

ମଁାମଁାମଁାମଁା    
େକେତ ଆଶା େକେତ ସପନ୍  

ମନ୍ ଭିତ୍'େର ରଖିକରି 

ଦୁନିଆଁେକ ଆନିେଛ,  

ଦୁନିଆଁର୍ ସୁଖ୍ େଦବାର୍ ଲାଗି 

େକତ୍'ନି େକେତ ଉପାସ୍ ରହି 

ଦୁଖ୍ େଯେତ ସବୁ ସହୁେଛ     । 

 

େଯହ[ େଦଖ୍'େଲ େତହ[  

ଛୁଆର୍ ମୁେହଁ ପେହଲା କରି 

ତା'ର୍ ନଁା ଟା ଶୁଭୁେଛ,  

ଦୁନିଆଁର୍ ଭି େଯତ୍'କି ଠାନ୍ 

ଉଁଚା ଠାେନ ତା'ର୍ ଜାଗାଟା 

ସବୁେବେଲ  ତ ରହିେଛ     । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଜନମ୍ ଦାତ� ୀ ସରବ୍ ସହିନୀ 

ମଁା ରୂେପ ଭାବର୍ ଡୁେର  

ବାjି କରି ରଖିେଛ,  

କାନ୍'ଲା ମୁେହଁ ହଁସି अଉ 

अjାେର ଉଜାଲା େହଇ 

ଦିନ୍ ରାଏତ୍ େକ ଏକ୍ କରୁେଛ...!  
 

 

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି  

ଜିଲA ା - ବରଗଡ଼, େମା-୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮  
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ଡିସ�ର େମେହର 

ଆଏଁଖ୍ଆଏଁଖ୍ଆଏଁଖ୍ଆଏଁଖ୍    
 ଏକସିେଡ େର େମାର୍ ଦୁଇଟା ଆଏଁଖ୍ ହେଜଇେଦନି। ବାପାର୍ 

ସପନ୍ ଥିଲା ବାବୁ ଚାକି�  କବ�ା। ମୁଇଁ ଆରାମ େସ ବୁଢ଼ା ବୟେସ ଘରେର 

ରେହମି େହତିର୍ ଲାଗି ଦିନ୍ ରାଏତ୍ ରି±ା ଚେଲଇ ମେତ କେଲଜ ପାଠ 

ପଢାେଲ। ଆଏଜ୍ ଆଏଁଖ୍ ଗଲା ଫୁଟି େମାର୍ ଚାଏର୍ େବରାତି अjାର୍ 

େହଇଗଲା। େଫର୍ ଭି ଦମ୍ କରିେଛ ଚାକି�  ଆସାେନ। କଣା अjା 

ମାନ+ର୍ ପାଠ ପଢଲିA  ଆର୍ ଚାକି�  େଖାଜ୍ େର ରେହନି । 

 ଚାକି�ର ବି�ାପନ୍ େଦଖିକରି ମୁଇଁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ अଫିସ ଗଲି। 

अଫିସର୍ ବାବୁମାେନ େମାର୍ ହାେତ �ିକ୍ େଦଖିକରି କାଣା ଭାବr ା  

ତାକର୍  ମେନ ଆସୁଥିଲା ମୁନାନୁ ୧୦ ଟ+ିଆ େନାଟ୍ ଗୁେଟ ବାହାର 

କରି ମେତ ଦିअନ। ଆର୍ ଘରେକ ଜାअ କହନ। େମାର୍ ସାଟ�ଫିେକଟ 

େଦଖବାର୍ ତ ଦୁରର଼ କଥା अଫିସ୍ ବାଡଦୁଆର୍ େକ ପାହଁା ମାେଡA   

ହାେତ କିଏ କିଏ ୫-୧୦ ଟ+ା ଧେରଇ େଦଇକରି, ମେତ ଜାଓ କହନ୍। 

ବାର୍ ବାର୍ କେହ ମୁଇଁ ଭିକାରୀ ନୁେହଁେସ, ଚାକି�  ଲାଗି ଆସିେଛ। କିଏ 

େମାର୍ କଥା େକ ସୁନୁ ନାଇଁ ଥାଇ । 

 ବୁଆ େବମାେର ଖଟ୍ ଦଲ�ାନା। ଓେଷା କଷା, ଘର ଚଲିr  େମାର୍ 

ମୁଡ୍ ଉେପ�। େମାର୍ ବୁ|ି ବନା େହଇଗଲା। ସକତ୍ अେଛ, 
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କୁଆଲିଫିେକସନ୍ ଭି अେଛ େଫର୍ ଭି ଦୁନିଆଁ କାଏଁେଜ ମେତ ଭିକାରୀ ଭାବୁେଛ? ହାେତ 

ଟ+ା େନଇ କାଣା ବଡ୍ େବପାର୍ କମ�ୀ। େପଟ୍ ଲାଗି ଆଏଜ୍ ବସ୍ େଟସେନ ନୁ�ଜ୍ େପପର୍ 

ବିକୁେଛ। ରାଏତ୍ େନ ସୁଏଲା େବେଲ ଭାବସି ଦୁନିଆଁ ମେତ କାଏଁେଜ ଏyା ନଜର୍ େନ 

େଦଖୁେଛ। ଆଏଁଖ୍ ଥିଲା େବେଲ େକେତ େଲାକ୍ େମାର୍ ସେନ ମିଶୁଥିେଲ ଆଏଜ୍ ଆଏଁଖ୍ 

ନାଇଁ ନା େବାଲି ସେଭଁ ହିନ୍ ମାନ୍ କରୁଛନ୍। ଭାବି ଭାବି େମାର୍ ଆଏଁଖ୍ ନୁ ସରାବନର୍ 

ଝେକର୍ ନିଥି� ଜାଏସି। 

 

ଡିସ�ର େମେହର 

ଗsାବାହାଲି, ନୂଆପଡା 
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ରାଜୁ କୁମାର ପାତ�  

ଭିଟା ମାଏଟ୍ଭିଟା ମାଏଟ୍ଭିଟା ମାଏଟ୍ଭିଟା ମାଏଟ୍    
 ନିଜର୍ ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ େକ ଫିରିଯିବାର୍ କଥା ସମାରୀର୍ ଗରିବ 

ଶୁଖା ଛାତି ଥି ହମ�ସା କୁଚି େହଇ ଦରଦ୍ ଉପେର ଦରଦ୍ ଦଉେଛଁନ।   

େସ ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ଭୁତି କରା େଲାକ୍ ନିଜର୍ ଜିବ୍କା ହେରଇଛନ୍। 

ସମାରୀ ବି େହେଲ ଇଥୁ ପାର୍ ପାଇେଛ। େଯନ୍ ତୁନ୍ ଶାଗ୍ ବୁେD 

େମତାର୍ ଥିଲା ସବୁ ଖତମ୍ େହଇଗଲାନ ଗଲା ରାଏତ୍ ଠାନୁ। ଚାଏର୍ 

ବଛରିଆ ଛୁଆ ଭୁେକ ରଡିଛାଡୁେଛ। ନିଜର୍ ଛୁଆର୍ ଆଏଁଖ୍ େକ େଘ  

ବାଗିର୍ େଦଖିେଛ ସମାରୀ। अଏନ୍ अସାର୍ ନୁେହଁ ଯାେନ କାଣଁା େଯ। ଇ 

ଗଲା ଫୁସ୍ ମାେସ ଚାଏର୍ ବଛର୍ ପୁରିେଛ। କ�ାଲତା କଥଁାପନr ା ଆର୍ 

କାଣା କାଣା େଯ�ି ଥିଲା ତାର୍ ଦଦରା ଫଟା କୁରିଆ ନ ସବୁେକ ଚିରା 

ଶାଢ଼ି ଥିନ୍ ବୁଚ୍କା େଟ କରି ଗଁେଠଇଁେଛ ବୁପୁରି ପହଁପହଁ ନୁ। 

 ସକାଳ୍ ପଉନ୍ ସାଏର୍ ସମାରୀ ବୁଚ୍କା େକଁ ମୁେଡଁ ଲଦି େରଳ୍ 

େଟସନ୍ ଆେଡ ବାହାରିଲା ତାର୍ ଛୁଆ େକ ଖାେକ ପାଇକରି। ଭେକ� 

ଭେକ� ପାହା ପକଉେଥ ସମାରୀ। େଟସନ୍ ଥି अମିେଲ� େରଳ୍ ଧବ�ା अଲ୍ 

ଗା ଦାଦନ୍ ମାନ୍ କର୍ ବାଗିର୍। ରୁଡର୍ ଗୁଡି ପଥର୍ ମାଡିକରି ପାଦୁ 

ରକତ୍ ଥିପି ଯଉେଥ। ଦୁଇ ଦିନ୍ େହଲାନ ସମାରୀର୍ ତଟ[ ଥି ଥିର୍ ଥିେପ 

ବି ପଡ୍ ବାର୍ ତାଏଲ୍। ବୁପୁରି ଚାଲିଚାଲି େଲଡେବେଡଇ ଗଲାନ। 

ସକାଳ୍ ନୁ ଚାଲୁେଛ େଯ େବଳ୍ ବୁଡ଼ି ଗଲାନ। ଦୁରିଆ ନୁ େରଳ୍ ର 
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अସୁର୍ ବାଗିର୍ ଶବଦ୍ ଶୁନିକରି ତା'ର ଟିେକ ଦମ୍ ପୁରିେଛ। େରଳ୍ ପେଲଇ ଯିବା େକଁ 

ଭାଏଲ୍ ବଲି େଝଁ େଝଁ ପାହା ପକାଲା ସମାରୀ। ମୁେଡଁ ବୁଚ୍କା ଖାେକ ଛୁଆ ଆର୍ େପଟ୍  

ଭିତେର ଛ ମାସର୍ ଛୁଆ। େତହ[େକ େଫର୍ ବଇଶାଗ୍ ମାସର୍ ତାଲୁଫଟା ଖରା। ସମାରୀର୍ 

ତଟ[ ଶୁଖଯଉେଛ।ହାତ୍ େଗାଡ ଥରି ଯଉେଛ। 

 ଗୁଲ୍ ଗୁଲା ସୁଲ୍ ସୁଲା େହଇକରି अମିଲ�ା େଟସନ୍ େକ। ଆଏଁଖ୍ ପଡିେଛ େରଳ୍ ଥି। 

େହyା ଠିଆେହଇେଛ। କାହାେକ ଗୁେଟ ପେଚେରଇ କରି େସାର୍ ପାଏଲା ଆର୍ ବେନ େଘଁ 

अଟ୍କିବା େତଳ୍। ରଜ୍ ରାଜ୍ କରି ଲଥକରି ବସିପଡିେଛ କନ୍ ଗୁେଟ ନ। ଆଏଁଖ୍ େକ ସବୁ 

ଦୁଇଟା େଲଁଖା ଦିଶୁେଛ। ଝିଲ୍ ମିେଲଇ ଯଉେଛ ଆଏଁଖ୍। ସଁସାର ଜାକିର ସବୁ ଶବଦ୍ ତାର୍ 

କାନ୍ ପାଖୁ ପେଲଇ ଯଉେଛ। ଚାରି ଆଡ୍ अjାର ଦିଶିଗଲା। ପନତ୍ ପାରି କରି ତେଳ 

ଶୁଇେଦଲା ସମାରୀ। ଛୁଆ େକ କେହଲା ପାଏନ୍ ଥିେପ ଆନ୍ ବାର୍ େକ।  

 ପାଏନ୍ ଆନି କରି ଛୁଆ ସମାରୀ େକ ଡାକିଲା େକତିନି େକେତ। ନି ଶୁନ୍ ଲା ସମାରୀ 

ତାର୍ ପୁଓର୍ ମଁା ମଁା ରଡିଥିନ୍। ପାଏନ୍ ଦୁଇ ଚାଏର୍  ଢୁକା ପିଇକରି ତାର୍ ମଁାର୍ ପନତ୍ 

କାନି ଥି ମୁହଁର୍ ଝାଳ୍ ପୁଛିେଛ ଛୁଆ ଆର୍ େଫନ୍ ଡାକିେଛ ଗୁଲ୍ ଗୁଲା େହଇକରି।   

 େରଳ୍ ଯିବାର୍ େକ ରଡି ଛାଡିଲା। ସବୁ େଲାକ ନିଜର୍ ନିଜର୍ ବୁଚ୍କା ପତର୍ 

ବୁହିକରି ନଧ�ୁଛନ୍ େରଳ୍ ଆେଡ। ଛୁଆ ଗୁଲ୍ ଗୁଲା ସୁଲ୍ ସୁଲା େହଇକରି କହୁେଥ - "ମଁା 

େଗା ଉଠ୍ ନ। େରଳ୍ ପେଲଇ ଯିବା। ସବ୍ ପେଲଇ ଯଉଛନ୍। ମଁା େଗା ଆେଗା ମଁା।..... 

 ସମାରୀ େହyା ଶୁଇଥିଲା ଆଏଁଖ୍ େକ ଲିଆ ଲିଆ କରି। ଥୁତr ା ଥି ଉଡୁଥିେଲ ଦୁଇ  

ଚାଏର୍ ପଟ ମାଛି ଆର୍ ଘୁନ୍ ଘଁୁଟି।  

 ଆର୍ ଛୁଆ େଯ ଜୀବନ ଧରିକରି ପନତ୍ କାନି େକ ଘିଚୁଥିଲା ମଁା ଉଠିବା େକଁ 

ବଲି..................         ଭରସୁଜା, ବଲା~ୀର  
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ପ�ବ  ବିଭାଗ 
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अରୁଣ କୁମାର ଦ` 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ନାରୀଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ନାରୀଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ନାରୀଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ନାରୀ    
"ଏଇ େଦଶ େଯେବ ଫିରି~ି କବେଳ  

     େହାଇଥିଲା ଜୀ"� ଶୀ"�,  

ଏହି ନାରୀ ସାଜି ମୁକତି ର େଦବୀ   

      େଫରାଇ ଥିଲା ସzାନ  || 

 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ବହୁ ପ�ାଚୀନ ଏହି ଓଡ଼ିଆଭାଷା 

ସାହିତ�କୁ ସମୃ| କରିବା ପାଇଁ अେନକ େଲଖକ, ଗାiିକ, କବି, 

ପ�ାବjିକ,  ସବ�ଦା ଆପ�ାଣ ଉଦ�ମ କରି ଆସିଛyି ସାରା ଭାରତ 

ବଷ�େର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା େଯଉଁ ସ�ତ� ପରିଚୟ ସୃ�ି କରିପାରିଛି ଏହା 

େକବଳ େଲଖକ, ଗାiିକ ତଥା କବିମାନ+ ଦ�ାରା ନୁେହଁ ବରଂ ଏଥିେର 

କବୟିତ� ୀ ମାନ+ର ମଧ� अବଦାନ ରହିଛି େଯେହତୁ ସମାଜ ନାରୀ 

ମାନ+ୁ अବଳା, ଦୁବ�ଳା ମେନ କେର େତଣୁ େସମାନ+ ପ�ତି-ିତ 

େହାଇପାେର ନାହ[ େସହିଭଳି କବୟିତ� ୀ, େଯଉଁମାେନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ସାହିତ�କୁ ସବ�ାେଗ� अବgାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ�ମ କରିଛyି 

େସମାେନ େହେଲ, "କୁyଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ପ�ତିଭା ଶତପଥୀ, ନDିନୀ 

ଶତପଥୀ, ପ�ତିଭା ରାୟ, ସରଳା େଦବୀ, ରମା େଦବୀ େଚୗଧୁରୀ, 

ସେରାଜିନୀ ସାହୁ" 
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 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ଜଗତର ପ�ଥମ ନାରୀ କବି ଭାେବ େଯ अଧି-ତ 

େସ େହଉଛyି ଡ.କୁyଳା କୁମାରୀ ସାବତ େସ େକବଳ ଜେଣ କବୟିତ� ୀ ନୁହyି େସ 

ପରାଧୀନ ସମୟର ଜେଣ ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ ମଧ� ତା+ ରଚିତ ସମb େଲଖା ଗୁଡିକ 

ଓଡିଶାବାସୀ+ ମନେର ସ�ାଧୀନତା ପ�ା�ିର ଉନG ାଦନା ସୃ�ି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ସାହିତ�କୁ ସମb अବଦାନ ଗୁଡିକ ବାଲ� ବିବାହ ପ�ଥା, ନାରୀ ଶିxା, ଜାତି ପ�ଥା, ଉେଛଦ 

ତଥା अେନକ अjବିଶ�ାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ମାଇଲଖୁ  ଭାେବ କାଯ�� 

କରିଥିଲା ତା+ ରଚିତ କବିତା ମଧ�େର "େଶଫାଳୀ ପ�ୀତି" ପ�ଶଂସାପାତ�  େହାଇ 

ପାରିଥିଲା  

 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ଜଗତେର ଆଉ ଜେଣ ନାରୀ କବି ଭାେବ ସୁଖ�ାତି ସ ନ�ା ଡ. 

ପ�ତିଭା ଶତପଥୀ ସ�ନାମଧନ� अଜ�ନ କରିଛyି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ�ର କବିତା ଜଗତକୁ 

अେନକ କୃତି ପ�ଦାନ କରିଛyି କୃତିଗୁଡିକ ମଧ�େର, "ଆମ କବିତା, ସାହାଡ଼ା ସୁDରୀ, 

ଶବରୀ, ତନG ୟ ଧଳିୂ" ପ�ଭୃତି अମAାନ କୃତି ତା+ର େଲଖାେର ଏଭଳି େସୗDଯ��ତା, 

ମାଧୁଯ��, अଳ+ାରେର ପରିପ"ୂ� ଥିଲା େଯ, େଯେକୗଣସି ପାଠକ ମନେର ଶାyିର ବହିr  ସୃ�ି 

କରି ପାରିବ ତତସହିତ ବହୁ ପୁbକକୁ ହିDୀେର ମଧ� अନୁବାଦ କରିବାେର ଥିେଲ ସ�ତଃ 

ସି| ତା+ର ଏହିସବୁ अବଦାନ ନିମେy ସାହିତ� ଏକାେଡମୀ ପୁର9ାର ପ�ା� ମଧ� 

େହାଇ ପାରିଥିେଲ  

 ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ମହିଳା ମୁଖ�ମ�ୀ ତଥା ଜେଣ ଦx େଲଖିକା ଶ�ୀମତୀ ନDିନୀ 

ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ଜଗତ ପାଇଁ ଆପ�ାଣ ଉଦ�ମ କରି ଆସିଥିେଲ ତା+ର 

ଏହି ରଚନା ପାଇଁ ସାହିତ� ଭାରତୀ ସzାନର ମଧ� अଧିକାରିଣୀ େହାଇ ପାରିଥିେଲ େସ 
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ତା+ ଜୀବନକାଳ ମଧ�େର अେନକ अନୁବାଦ କାଯ�� କରିଥିେଲ  

 ଡ. ପ�ତିଭା ରାୟ  �ାନ ପୀଠ, େମାତ� େଦବୀ, ତଥା ପଦG ଶ�ୀ ପ�ା� ଜେଣ ସୁଦx 

ନାରୀ ତା+ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଜଗତକୁ ରୁଧିମy କରିବାେର ସମଥ� "େମାx, 

ମହାରାଣୀ ପୁତ� , ଉଲଂଘନ, ମହାେମାହ, ପ�ଭୃତି ସୃ�ି ସାହିତ� ଜଗତର ଏକ ସୁନାମଧମ� 

ସୃ�ି 

 ଜେଣ ସମାଜ େସବୀ, ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ ଓ ଜେଣ େଲଖିକା ଭାେବ ଖ�ାତି अଜ�ନ 

କରିଥିବା ଶ�ୀମତୀ ରମାେଦବୀ େଚୗଧୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଜଗତର ଏକ अପରୂଣୀୟ gାନ 

अଧିକାର କରି ଯାଇଛyି ସମାଜେର ଶୃଳା, ସେଚତନତା ପାଇଁ େସ େଲଖନୀ ଚାଳନା 

କରି ବହୁ ପ�ଶଂଶିତ େହାଇ ପାରିଥିେଲ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଜଗତକୁ ତା+ର अବଦାନ 

अତୁଳନୀୟ ତା+ର ଏକ ଆତG ଜୀବନୀ "େମା ଜୀବନ ପେଥ" ଆଜିବି ପାଠକମାନ+ 

ମନେର ସଂଘଷ� କରିବାର ବହିr  ସୃ�ି କରିପାରୁଛି ତା+ ଉେ·ଶ�େର ଓଡ଼ିଶାର 

ଭୁବେନଶ�ରଠାେର ଏକ ମହିଳା ମହାବିଦ�ାଳୟ gାପନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ 

େହଉଛି ରମା େଦବୀ ସ�ୟଂ ଶାସିତ ମହିଳା  ମହାବିଦ�ାଳୟ ନାରୀ ଶିxାର ପ�ସାର ପାଇଁ 

ତା+ର ଉଦ�ମ ବାbବିକ େବଶ ପ�ଶଂସନୀୟ  

 अେନକ ସzାନ, ପୁର9ାର, अଧିକାରିଣୀ ସେରାଜିନୀ ସାହୁ ସାହିତ� ଜଗତକୁ  

अେନକ ରଚନା ପ�ଦାନ କରିଛyି ଯାହାକି ସାହିତ� ଜଗତର ସମୃ|ି ନିମେy ନି�ୟ 

ସହାୟକ େହବ େସ ଏକ ଧାରାେର ଜେଣ ଔପନ�ାସିକ, କବି, ପ�ାବjିକ ତା+ ରଚିତ 

ରଚନା ଗୁଡିକ ମଧ�େର, "ମହାଯାତ� ା, ଗ�ୀରି ଘର”, େବଶ ପ�ଶଂସନୀୟ "ସାହିତ� 

ଏକାେଡମୀ, ଝ+ାର, ପ�ଜାତ� ପ�ଭୃତି ପୁର9ାର ପ�ା� अଟyି ଏହି ମହିୟସୀ ମହିଳା 
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ତା+ର अବଦାନ ସାହିତ� ଜଗତକୁ ସେବ�ା`ମ 

 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଜଗତ ସବ� େଶ�- ଓ ସେବ�ା`ମ अେଟ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ସାହିତ�କୁ ସମୃ| କରିବା ନିମେy େଯଉଁ ସବୁ ନାରୀକବି, ଗାiିକ, ପ�ାବjିକା+ ହb 

ରହିଛି େସମାେନ ସବ�ଦା ଚିର ନମସ�ା େସହିମାନ+ ନି-ା ବଳେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶ� 

ଦରବାରେର ନିଜର ସ�ତ� ପରିଚୟ ସୃ�ି କରି ପାରିଛି େକବଳ ପୁରୁଷ ନୁେହଁ ନାରୀ 

ମଧ� ସମb େxତ� େର ପ�ବୀଣ अେଟ ନାରୀ+ୁ େକେବ ମଧ� ନୁ�ନ ମଣିବା ଉଚିତ 

ନୁେହଁ େସ ମଧ� ସବୁେxତ� େର ତା'ର ପାରଦଶ�ୀତା େଦଖାଇପାେର େକବଳ େସମାନ+ୁ 

ସାହାଯ� ଓ ସହେଯାଗ ଆବଶ�କ େସଥିପାଇଁ ଯଥାଥ�େର କୁହାଯାଏ -  

"ପୁରୁଷ ହାତେର ହାତକୁ ମିଳାଇ,  

 ନାରୀ ହୁଏ अଗ�ସର,  

अସ�ବ କାଯ�� ସ�ବ ହୁअଇ,  

 େଦଖିବ ସାରା ସଂସାର” 

 
 

 

 

 

 

 

ଠିକଣା -ମାଣିଆବj,  ବଡ�ା, କଟକ  
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େସୗଭାଗ� ରtନ ମହାପାତ�  

ଆଧୁନିକ ଭାରତେର କିେଶାର ସମସ�ାଆଧୁନିକ ଭାରତେର କିେଶାର ସମସ�ାଆଧୁନିକ ଭାରତେର କିେଶାର ସମସ�ାଆଧୁନିକ ଭାରତେର କିେଶାର ସମସ�ା    
 ମାନବ ତାର ଜୀବନଯାପନ କାଳାବଧି ମଧ�େର ଚାେରାଟି अବgା 

େଦଇ ଗତି କରିଥାଏ। ବାଲ�କାଳ େହଉଛି ତାର ଉପେଭାଗର ସମୟ। 

େସ ସମୟେର େସ ଉଚିତ अନୁଚିତର ବjନରୁ ଉ|��େର ରହି ନିବ�ଚାର 

ଭାବେର ପିତାମାତା ତଥା ପରିବାରର ସଦସ�+ େସrହ ଯତr ାଦିକୁ 

ଉପେଭାଗ କରିଥାଏ। େଯୗବନାବgା େହଉଛି ଏପରି ଏକ अବgା  

େଯଉଁ ସମୟେର କି ମନୁଷ�କୁ ତା ଘରର ସମb  ପ�କାର ଗୁରୁଦାୟିତ�  

ସ�ାଳିବାକୁ େହାଇଥାଏ। ବୃ|ାବgାେର େସ ସମb ସାଂସାରିକ 

ଜtାଳରୁ ମୁhେହାଇ ନିଜ ସyାନାଦି+ ଆଶ�ୟ ସ�ୀକାର କରି  

କାଳାତିପାତ କେର ମାତ�  କିେଶାରାବgା ଏପରି ଏକ अବgା େଯଉଁଥିେର 

ମାନବ ପବୂ�ାପର, ଉଚିତ୍ अନୁଚିତ୍ କିଛି ବିଚାର ନକରି ନିଜର ମନର 

ଆେବଗକୁ ପ�ାଧାନ� େଦଇ ଗତି କରିଚାେଲ। 

 ମୁଖ�ତଃ କିେଶାର ସମୟେର ଜେଣ ବ�hି ବାଲ�କାଳକୁ ପ�ା�କରି 

କି�ିତ୍ ମାତ� ାେର ବିଚାରxମ େହାଇଥିେଲ ମଧ� ଏ ବିଶାଳ ସଂସାରକୁ 

ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ"ୂ�ତଃ xମତା ହାସଲ କରିନଥାଏ। େତଣୁ େଯଉଁ 

ସମୟେର େଖଳିବୁଲି ମାତାପିତା+ େସrହେର ପାଳିତ େହାଇ 

କାଲାତିପାତ କରିବା କଥା; ତାକୁ ପରିgିତିର ଚାପ अେନକାଂଶେର 
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ବିପଥ କରିପକାଏ। ପରିgିତିର କଷାଘାତେର େସ େଯଉଁ ସମୟେର ପାଠ� ପୁbକ ଓ 

କଲମ ଧରିବା କଥା େସ ହାତ ପାଲଟିଯାଏ ଶ�ମିକ ହାତେର। ଘରର ଦୁବ�ଳ अବgିତି ତାକୁ 

ମଜବୁର୍ କରିଦିଏ ଏଭଳି କେଠାର ପଦେxପ େନବାପାଇଁ। କିk अପର ପxେର अେନକ 

କିେଶାର अଥ�ପ�େଲାଭନେର ତଥା अନ�ାନ� ପ�େଲାଭନେର ଆସି ମଧ� ଏଭଳି अନୁଚିତ 

ପଦେxପ େନଇବସyି। 

 କିେଶାର ସମୟେର ମନୁଷ�ମନେର अେନକ ମାତ� ାେର କାମ, େକ� ାଧ, େଲାଭ, େମାହ, 

ମଦ ଓ ମା�ଯ��ର ଉË`ି ଦୃଶ�ମାନ ହୁଏ। ଯାହାକି ତାର ସେବ�ା`ମ ବିକାଶେର अେନକ 

ମାତ� ାେର ବାଧାପ�ା� େହାଇଥାଏ। େସ ତାର ସା~ମାନ+ ତଥା କୁଜନ+ ସ~ତେର ଆସି 

अେନକାଂଶେର େଲାଭାସh ତଥା କାମାତୁର େହାଇଉେଠ। ଯାହାକି ତା'କୁ ତା'ର ଉଚିତ୍ 

ଧମ� ଆଡ଼କୁ ପଥଭ� � କରିଦିଏ। ପାଠପଢ଼ାେର ମନେଯାଗ ହ� ାସପାଇବା ସହ ଉ`ମ ବିଚାର 

ତଥା ସଦଭାବନା ମଧ� ତା ମନେର ଜାଗ�ତ େହାଇପାରି ନଥାଏ। 

 ଏହି अବgାେର ଜେଣ କିେଶାର अେନକ ମାତ� ାେର ନିଶାଦ� ବ� ପ�ତି ଆକୃ� େହବାର 

େଦଖାଯାଏ; କାରଣ ସମb ପ�କାର ନୂତନ अନୁଭୂତିମାନ ଗ�ହଣ କରିବାର ଏହା େହଉଛି 

ପ�କୃ� ସମୟ। ଯାହା ଫଳେର କି ତାର ଶାରୀରିକ ସkଳନ ଖରାପେହବା ସହ ମାନସିକ 

ବ�ାଘାତର ମଧ� ଶିକାର ହୁଏ। େଲାଭେର ଆସି େସ େଚାରି ଡକାୟତି ତଥା ହତ�ା ଭଳି 

ନୃଶଂସ କାଯ��କୁ ମଧ� ପରିଣାମ େଦବାପାଇଁ ପଛଘୁ�ା ଦିଏ ନାହ[। ଫଳେର ତାର ଭବିଷ� 

अjକାରା�ନr  େହାଇଯାଏ। 

 ତା ଉପରକୁ ଆଜିର ଏଇ ଗଣମାଧ�ମ ଓ ଇ ରେନଟ୍ ଜେଣ କିେଶାରକୁ ତାର ଉଚିତ୍ 

କମ�ପ£ାରୁ ବିଚୁ�ତ କରାଇ ଏକ ବିଳାସ ବ�ସନର ଦୁନିଆ ପ�ତି ଆକୃ� କରାଏ। ଫଳେର 
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ଜେଣ କିେଶାର ନିଜ ପିତାମାତା+ ବେଜଟର ସମb ବାଡ଼କୁ ଛିନr  କରି ତା+ର अଜ�ତ ଧନ 

ସବୁ େସ ନିଜ ବ�ସନେର ଉେଡ଼ଇବାକୁ ଲାେଗ। ଏହା େଯାଗଁୁ ପିତାମାତା ଚିyାଗ�b 

େହାଇପଡyି। େଯପରି ବାଲିଘର ସମୁଦ�  ଲହଡିେର ମିଶି ଭା~ିଯାଏ ଠିକ୍ େସହିପରି ପିତା 

ମାତା+ ନିଜ ସyାନକୁ େନଇଥିବା ଉuାକାଂxା ତଥା ସ�ପr ସବୁ ଚୁରମାର େହାଇଯାଏ। 

ମାତ�  ଏ ସବୁ ପରିgିତି ଜେଣ କିେଶାର ବୁଝିପାେର ନାହ[। 

 ଏଭଳି अେନକ କାରଣ େଯାଗଁୁ କିେଶାରମାେନ ପୁ�ପରି ବିକଶିତ େହବା 

ପ�ତିବଦଳେର କଳୁଷ+ ମଧ�େର ଚାପି େହାଇ ରହିଯାଉଛyି। ଯାହା ଫଳେର ତା+ 

ପ�ତିଭାର µୁରଣ େହାଇପାରୁନାହ[। ଏହା େଦଶର ବିକାଶେର ବାଧାପାଇଁ अଧୁନା ଏକ अª 

ସାଜିଛି। ଏଭଳି ସମସ�ା ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରୀକରଣ ନିମେy େଲାକ ସେଚତନତା ଆବଶ�କ। 

ଛାତ� ମାେନ ମଧ� େଦଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ�ତର ଜାଗୃତ ନାଗରିକ େହାଇଥିବାରୁ ଏହାର 

ସମାଧାନ ପ£ାେର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଥା - ପଥପ�ାy ନାଟକ, ପଦଯାତ� ା ବା 

େରଲି ଇତ�ାଦିେର େଯାଗଦାନ କରି ଏ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ େଲାକେଲାଚନକୁ ଆଣିପାରିବା। 

ଏତଦବ�ତୀତ ମୁଖ�କରି ପିତାମାତାମାେନ ଜାଗ�ତ େହାଇ ନିଜ ସyାନାଦିକୁ ଉଚିତ୍ 

अନୁଶାସନ ତଥା ଉ`ମ ପରିେବଶ େଯାଗାଇ େଦବା ଉଚିତ୍। େଯଉଁମାନ+ ପେx େକୗଣସି 

ଆଥ�କ କାରଣ େହତୁ ଏଭଳି अସୁବିଧା େଦଖାଦିଏ େସମାେନ ସରକାର+ ସାହାଯ� 

େଲାଡିବା ଉଚିତ୍। େଯେହତୁ ଏ ସମଗ� େଦଶ େଗାଟିଏ ପରିବାର େତଣୁ ସମେb ମିଳିମିଶି 

ଏହାର ସମାଧାନ କେଲ େହଁ କିେଶାର ସମସ�ା ଗୁଡ଼ିକର ମୁେଳାËାଟନ େହାଇପାରିବ ଏବଂ 

େଦଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ । 
अଧ�ାପକ େସୗଭାଗ� ରtନ ମହାପାତ� , େବୖଦିକ ମହାବିଦ�ାଳୟ,ସ�ଲପୁର  
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ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� 

ପଳାଶ ଫୁଲର ମହକପଳାଶ ଫୁଲର ମହକପଳାଶ ଫୁଲର ମହକପଳାଶ ଫୁଲର ମହକ    
 ଖଁା ଖଁା ଲାଗୁଥିବା ପରିବାରେର େଯେବ ନବଜାତ ଶିଶୁର କୁଆଁ 

କୁଆଁ ରାବ ଶୃତିେଗାଚର ହୁଏ େତେବ ସଭି+ର ଆନD କହିେଲ 

ସେରନି ବିେଶଷ କରି ମା ଆଉ ବାପା। ସyାନ ତା+ର ବଡ଼ େହଉ, 

ଖ�ାତି अଜ�ନ କରୁ, ଏଇ अଭିଳାଷ ରଖି ଭବିଷ�ତ ସୁେନଲି ସ�ପr 

େଦଖିବାେର ବିେଭାର େହାଇ ଉଠyି। କିk ପିଲାଟି େଯୗବନ अବgାେର 

ଯଦି ବିପଥଗାମୀ ହୁଏ ତା+ର ସବୁ ଆଶା ସବୁ ସ�ପr ପାଣିେଫାଟକା ପରି 

ମିେଳଇ ଯାଏ ମନ ଭିତେର। ପିଲା ଶୃଳିତ ନିୟମ ଭୁଲି ଉ�ୃଳ ହୁଏ, 

ନାନା अସାମାଜିକ କାମ କରିବାେର ଲି� ରେହ। अଭିଶ� େଦାଷୀଟିଏ 

ସାଜି ମା ବାପା + ମୁsେର ବୁହାଇ ଦିଏ ନିDା अପମାନ ଆଉ କଳ+ର 

େବାଝ। ଆଖିେର ଲୁହ ହୃଦୟେର ତୀବ�  ଯ�ଣା ଦ�ାରା अଭିଷିh କରି େସ 

ଚାଲିଯାଏ ନାଲି େକାଠାର କାଠଗଡ଼ାକୁ। ଦୀଘ�ଦିନ ନକ�ଯ�ଣା େଭାେଗ 

େଜଲର अjାର ପ�େକା-ଭିତେର, େସଇଠି ଏକ अଭାବନୀୟ ପରିେବଶ 

ଭିତେର େସ ହୁଏତ अନୁତାପ କରିପାେର ନତୁବା ପ�ତିେଶାଧ ପରାୟଣ 

େହଇ ଉଗ� େହାଇଉେଠ। ଜୀବନର ବସy େହଉଛି େଯୗବନ। ଏ 

ସମୟେର ସୁରଭିତ େଗାଲାପ ଫୁଲ ଯଦି ପଳାସ ଗjହୀନ ହୁଏ, ଯୁବକ 

ସମାଜ ଆଖିେର ଘୃଣ� ନିDିତ କଳ+ିତ ପୁରୁଷର अଖ�ା ନିଏ, େତେବ 
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େଦଶମାତୃକା ଯୁବପିଢୀକୁ େନଇ େଯଉଁ ଭବିଷ�ତର ଉନr ତି ସ�ପr େଦଖୁଛି ତାହା अସ�ବ। 

କିk अସ�ବ ଭିତେର ବି ସ�ବର ସjାନ କରାଯାଇପାେର। 

 େମା ମତେର ଯୁବ େଗା-ୀର अଧପତନ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ରହିଛି। ପ�ଥମତଃ 

େନୖତିକ ଓ ଆଧ�ାତିG କ ଶିxାର अଭାବ। ତାପେର କମ� ନିଯୁhିବିହୀନ େବକାରୀ ସମସ�ା। 

ପ��ାତ� ଚଳଣି अନୁକରଣ। ଆଧୁନିକ େଫସନ୍। ବA } ସିେନମାର अବାଧ ପ�ଦଶ�ନ। ତା 

ସା~କୁ ମାତା ପିତା+ ଗାଇଡ଼ अଭାବ। ଏେବ ଚାକର କି ଆୟାର ତତ�ବାଧାନେର ଶିଶୁକୁ 

ଛାଡ଼ିେଦଇ ଉଭୟ ମାବାପା ଚାଲି ଯାଉଛyି अଫିସ୍। କମ�କA ାy ମନେର ଘରକୁ େଫରି 

ବିଶ�ାମ େଲାଡୁଛyି। େସମାେନ ଆଉ ଶିଶୁର ଚରିତ�  ଗଠନ ପ�ତି ଦୃ�ି େଦେବ େକେବ। 

 ଉପେରାh କାରଣ େହତୁ अସ~ଠିତ ଯୁବ ଜୀବନ अେହତୁକ କମ� ଆଡକୁ ଆକଷ�ତ 

େହଇ ଯାଉଛି। େତଣୁ ସମାଜର ବରି- ବ�hି ସମହୂ ଏ ଦିଗକୁ ଦୃ�ି େଦବା ବିେଧୟ। ଯୁବ 

େଗା-ୀକୁ अବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। େସମାନ+ ସମସ�ାଗୁଡିକୁ ବୁଝି ତହ[ର 

ସମାଧାନ ପାଇଁ େଚ�ିତ େହବ ଉଚିତ। ଉପାୟ ବତାଇ କମ�ଭିମୁଖୀ କରିବା। अବାଧ 

अଶ�ୀଳକୁ ନିୟ�ଣ କରିବା। ଯୁବ ମାନସକୁ अଧ�ାତିG କପ�ତି ଆକୃ� କରିବା। ଚରିତ�  

ଗଠନର ସମହୂ ଦିଗ ପ�ତି ସୁେଯାଗ େଦବା। କିେଶାର କିେଶାରୀ अବgାେର େସମାନ+ୁ 

ଠିକ୍ ରାbା େଦଖାଇବା। ଯଦ�ାରା େସମାେନ େନଡି ଗଡ଼ୂ କହୁଣିକୁ ବହିଗଲା ପରି अବgା 

ସୃ�ି କରିେବନି। 

 େତେବ େଚ�ା ଦ�ାରା ଏସବୁ େଯ अସ�ବ େସ କଥା ନୁେହଁ। ହୁଏତ ପରିgିତିେର 

ପଡି କିଏ େକଉଁ ଭୁଲ କାମ କରି େଦଉଛି। ଭୁଲ ପାଇଁ େଶଷକୁ अନୁତାପ ବି କରୁଛି। 

େଯେତ େହେଲ ଏମାେନ ମଣିଷ। େକୗଣସି ଲୁହା କି ପଥରେର ହୃଦୟ ନିମ�ତ େହଇନି। 
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ଉପଯୁh ଦିଗଦଶ�ନ ପାଇେଲ ଏମାେନ ଶାy ସରଳ ସୁDର ଭାେବ ନିଜକୁ ଗଢି ସମାଜ 

ପାଇଁ କିଛି କରି ପାରିେବ। େହ ଯୁବ େଗା-ୀ! ତୁେମ ସତ୍ ମାଗ�େର ପରିଚାଳିତ ହୁअ। 

ଜୀବନର ପ�ତିଟି ସମସ�ା ଦୃଢ଼ ଭାବେର ସାମrା କର। ସରସ ସୁDର ଜୀବନର୍ ପଥଟିଏ  

ବାଛିେନଇ େସଇ ପଥକୁ ମ~ଳମୟ କୁସୁମିତ କର। ତୁେମ ଚାହ[େଲ ସବୁ ସ�ବ। ତୁମକୁ 

କିଏ ପଳାସ୍ କୁସୁମ କହୁଥିେଲ ତେମ ତା ନାସାେଗ�  ସହସ� େଗାଲାପର ସୁଗj ମହକାଇ 

ଦିअ। େସମାେନ ଜାଣିେବ ପଳାସ ଫୁଲର ମଧ� ସୁଗj अଛି । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ସିଂେଧେକଲା ବଲା~ୀର, ୯୫୮୩୬୦୫୯୧୫ 
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ତି� ନାଥ େବେହରା 

ରାମ କିଏରାମ କିଏରାମ କିଏରାମ କିଏ????    
 ରାମ ଜେଣ ରାଜ ଚକ�ବ �̀ୀ ସମ�ାଟ+ ନାମ କି? अବା େସ ଜେଣ 

ମହାପୁରୁଷ ନା େସ େହଉଛyି ଆଦଶ� ପୁରୁଷ େସ କଣ ଭଗବାନ 

ବି�ୁ+ अବତାର? ନା େସ ଜେଣ ପ�ଜାବ�ଳ ରାଜା ଥିେଲ? କିଛିଦିନ 

ତେଳ ଏ ବିଷୟେର ଖୁବ୍ େଜାରେର ଚu�ା ଚାଲିଥିଲା ଏେବ ରାମ 

ଜନG ଭୂମିେର ବିଶ� ପ�ସି| ରାମମDିର ନିମ�ାଣ अବସରେର ଏମିତି 

ଆେଲାଚନା େକାଟି େକାଟି ରାମ ଭh+ୁ େବଶ ଚଳ ଚ�ଳ କରିଛି 

 ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷା`ମ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ ଚD�  େକାଟି େକାଟି ସନାତନ 

ହିDୁ ଧମ�ାବଲ�ୀ+ ପ�ାଣର �Dନ େସ େହଉଛyି ଆଦଶ�ର 

ଗyାଘର ଜେଣ ପୁତ� , ଭାଇ, ସ�ାମୀ, ମିତ� , ରାଜା, ଜେଣ ପିତା, ଶିଷ� 

ଏମିତି ପ�ତିଟି ସଂପକ� ନିମି` େସ େହଉଛyି ଆଦଶ� ଚରିତ�  େସ 

ପୁରୁଷ+ ମଧ�େର ଉ`ମ ତା+ ଚରିତ�  ସବ�ଦା ଗଢିଛି ମହନୀୟତାର 

ସୁଉu େତାରଣ               

 ଭାଇ ଭାବେର ତା+ ଚରିତ� କୁ अନୁଶୀଳନ କେଲ ଭ� ାତା ଭରତ, 

ଲxGଣ, ଶତ� }ଘr+ ପ�ତି अସୀମ ଶ�|ା, େଜ�- ହିସାବେର େସମାନ+ ପ�ତି 

କ �̀ବ�ପାଳନ, ଭରତକୁ अେଯାଧ�ାର ରାଜ ସିଂହାସନ ନିମି` ଉପେଦଶ 

ଓ ତା+ରି अନୁେରାଧକ�େମ ନିଜ କଠଉ अପ�ଣ ଆଦି ଘଟଣା ତା+ୁ ଯୁଗ 
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ଯୁଗ ପାଇଁ ମହନୀୟତାର ଶିଖରେର अବgାପିତ କରିଥିବା �� अନୁେମୟ 

 ପୁତ�  ଭାବେର େଦଖିବାକୁ ଗେଲ େସ ଥିେଲ ସେବ�ା`ମ ପୁତ� , ଯିଏକି ପିତା ରାଜା 

ଦଶରଥ ନକହିବା ଆଗରୁ अନ�ଠାରୁ ପବୂ�ସଚୂନା ପାଇ ପିତୃ ସତ�ପାଳନ ନିମି` 

ରାଜଗାଦିେର अଭିଷିh େହବା ବଦଳେର େଲାଭ, େମାହ, ମାୟା ବଜ�ନପବୂ�କ ବାହାରି 

ପଡିଥିେଲ ଦୀଘ� ଚଉଦ ବଷ�ର କ�ମୟ ବନବାସ ଯାତ� ା ନିମି` ସହାସ� ବଦନେର  

 ଜେଣ ସ�ାମୀ ଭାବେର େସ ପାଳନ କରିଥିେଲ ଏକପତr ୀବ� ତ ଯଦିବା େସେତେବେଳ 

ରାଜା ମହାରାଜାମାେନ ଏକାଧିକ ନାରୀ+ୁ ବିବାହ କରି अଏସ ଆରାମେର ରାଜକୀୟ 

ଜୀବନ େଶୖଳୀକୁ ଉପେଭାଗ କରିଆସୁଥିେଲ अଥଚ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମଚD�  ଥିେଲ ମଯ��ାଦା 

ପୁରୁଷ େସ ଏକପତr ୀ ବ� ତପାଳନ ପବୂ�କ ତ�ାଳୀନ ସମାଜେର अନନ� ଉଦାହରଣ ସୃ�ି 

କରିପାରିଥିେଲ େସ ସୃ�ି କରିଯାଇଥିବା ଏକପତr ୀ ଗ�ହଣ ବ�ବgା अଦ�ପି ଭାରତୀୟ 

ସଂ9ୃତିର ପ�ମୁଖ ପରିଚୟ ଓ ଏହା ଏକ ସୁg ପର ରା େବାଲି ଜନମାନସେର ବିଦିତ  

 ଶ�ୀରାମଚD�  ଥିେଲ ଜେଣ ପରମ ଗୁରୁଭh ଶିଷ� ଯିଏ କି ଗୁରୁ ବଶି-+ ପେଦ 

କଥାେର ଭ� ାତା ଲxGଣ+ ସହ ଗୁରୁ ଆଶ�ମେର ଉପgିତ ରହି ତାଡକା, ସୁବାହୁ ଭଳି 

ରାxସ+ ବଧ କରି ଗୁରୁ+ େହାମ ଯ� ସମାପନେର ମୁଖ� ଭୂମିକାେର अବତୀ"� େହାଇ 

अନନ� ଗୁରୁ ଶିଷ� ପର ରାର ପରିଚୟ ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ ଗୁରୁ+ ଆେଦଶେର ମାତା 

ସୀତା+ୁ ବିବାହ ନମି` ଶିବଧନୁ ଭା~ି ଜନକ ନDିନୀ+ୁ अେଯାଧ�ା େନଇ ଆସିଥିେଲ  

 ପାଷାଣୀ ସତୀ अହଲ�ା+ୁ ଉ|ାର କରିବା େହଉ କି�ା େକୖବ �̀କୁ ପାଦ େଧାଇବା 

ସୁେଯାଗ େଦବା, ଗୃହକ ଶବର ସହ ବjୁତା େହଉ अବା ଶବରୀ ବୁଢୀର अଇଁଠା େକାଳି 

ଖାଇବା ପ�ସ~ ଏବଂ ପରବ �̀ୀ ସମୟେର ସୁଗ�ୀବ+ ପରି ବାନର ରାଜା+ ସହ ମିତ� ତା, 
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अ~ଦ, ହନୁମାନ, ଭଲA }କ, ବାନର ଆଦି+ ସହ ସୁସଂପକ� gାପନ ଓ ମିତ� ତା ଆଦି 

ପ�ମାଣିତ କେର େସ ଥିେଲ ସବ�ଜନାଦୃତ ବ�hିତ�  ଓ ଭhର ଭଗବାନ  

 ଜେଣ ପ�ଜାବ�ଳ ରାଜା ଓ ରାଜ ଚକ�ବ �̀ୀ ସମ�ାଟ ଭାବେର अଶ�େମଧ ଯ� 

अନୁ-ାନରୁ ଆର� କରି ପ�ଜା+ୁ ସyାନତୁଲ� ପାଳନ କରିବା ତା+ ଶାସନକାଳର େଶ�- 

ନିଦଶ�ନ େସଥିପାଇଁ ତ କଥା ଛଳେର ସମେb ଏେବ ବି ରାମରାଜ�କୁ ଝୁରିଥାyି ଓ 

ସବ�ଦା ରାମରାଜ�ର ସ�ପr େଦଖିଥାyି अବଶ� ପ�ଜାନୁରtନ ନିମି` ରଜକ-ରଜକୀ+ 

କଳହରୁ ସୃ� ସେDହ ଓ ତତ୍ ଜନିତ अyଃସତ� ା ମାତା ଜାନକୀ+ୁ ବଜ�ନ ତା+ ମହନୀୟ 

ଚରିତ� େର ଚD�ମାର କାଳୀମା ସମ ଦାଗ ଲଗାଇଥିଲା, କିk ପ�ଜା+ ସେDହ େମାଚନ କରି 

ଜେଣ ଉ`ମ ପ�ଜାପାଳକ ରୂେପ େସ ଚିରଦିନ ନିମି` ଜନାଦୃତ 

 ପିତା ଭାବେର ଲବକୁଶ+ ପରିଚୟ ପାଇବାପେର ନିଜ କ �̀ବ�ପାଳନ ସହ େସ 

େଯଉଁ ଦାୟିତ� େବାଧର ପରିଚୟ େଦଇଥିେଲ ତାହା ଥିଲା अନନ� 

 अନ�ାୟ, अଧମ�କୁ ପ�ତିହତ କରିବା ନିମ` େସ ଦୁ� ରାxସ ରାବଣକୁ ବଧ କରି 

ଭୀତତ� b ଧରଣୀ ସେମତ ସମb ଜୀବଜk, ମନୁଷ�, େଦବତା, ଗjବ�, ନାଗେଲାକ, 

ଏହିପରି ତି� ପୁରବାସୀ+ୁ ସେyାଷ ପ�ଦାନ କରିଥିେଲ  

 ଶ�ୀରାମ ଚD�  ଭଗବାନ ଶିବ+ ପରମ ଉପାସକ ଥିେଲ ରାେମଶ�ରମ େଶୖବ ମDିର 

ତା+ ପଜିୂତ ଏକ ପ�ସି| ତୀଥ�gାନ अେଟ େସହିପରି େସ ମାତା ଦଶଭୂଜା ଦୂଗ�ା+ୁ ପଜୂା 

କରି ଶhି ଉପାସନାର ବଳି- ଭି`ିଭୂମି gାପନ କରିଛyି ସନାତନ ହିDୁ ଧମ�େର େସ 

ମଯ��ାଦା ପୁରୁେଷା`ମ ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମଚD�  ରୂେପ ଭଗବାନ ବି�ୁ+ ଦଶअବତାରରୁ ଏକ 

ପ�ମୁଖ अବତାର ରୂପେର ଘେର ଘେର ପଜିୂତ 
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 ସୁଖର କଥା କିଛି ଦିନ ତେଳ अଥ�ାତ ଦୁଇ ହଜାର େକାଡିଏ ମସିହା अଗ� ଚାରି ଓ 

ପା� ତାରିଖେର ପ�ଭୁ ଶ�ୀରାମ+ ଏକ ଭବ� ମDିର ନିମ�ାଣ ନିମି` ଭୂମି ପଜୂନ ବିଧି ସହ 

ତା+ର ଜନG ଭୂମି अେଯାଧ�ାେର ଏହି ମDିର ନିମ�ାଣ କାଯ�� ଆର� େହାଇସାରିଛି ଯଦିଓ 

ଏହି ମDିର ନିମ�ାଣର ଇତିହାସ ଘଟଣାବହୁଳ ଓ ଏହାର ପୃ-ଭୂମିେର ନାନା େରାମା�କର 

କାହାଣୀ ରହିଛି ତଥାପି ଏହି ମDିର ରାମଲାଲା+ ସzାନ ଓ ପଜୂନ ନିମି` ଏକ 

ମାଇଲଖୁ  େହାଇ ବିଶ� ଇତିହାସେର gାନ ପାଇବ ଏହି ଆଶା ସମb ସନାତନଧମ�ୀ+ 

ମନେର ସବ�ଦା ରହିଛି ରାମ ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ ପରି ସମାଜକୁ େଦଇଛyି ଦିଗଦଶ�ନ 

ସମାଜ ସୁଧାରକରୂେପ ଆଦିବାସୀ, ବନବାସୀ+ୁ ମିତ� ର ମାନ�ତା େଦଇ अନନ� 

ଉଦାହରଣ ସୃ�ି କରିଛyି ଭଗବାନ ବି�ୁ+ अବତାର ସାଜି ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସମଗ� 

ଜୀବ ଜଗତକୁ ଶାyି େଦଇଛyି ଜେଣ ରାଜଚକ�ବ �̀ୀ ସମ�ାଟ ଓ ପ�ଜା ବ�ଳ ରାଜା ରୂେପ 

ପ�ଜାପାଳନ କରି େଶ�- ରାଜାର ମାନ�ତା କାଳ କାଳକୁ ବଜାୟ ରଖିଛyି ଜେଣ ଆଦଶ� 

ଚରିତ�  ରୂେପ ସଦା ସବ�ଦା ପଜୂନୀୟ ଓ ବDନୀୟ େହାଇରହିଛyି  

 "ମ �̀� ମsେଳ େଦହ ବହି, େଦବତା େହେଲ େହଁ ମରଇ" ଭାଗବତର ଏହି ବାଣୀଟି 

ପ�ମାଣିତ କରୁଛିକି ଭଗବାନ ରାମ ମାନବ ଜନG ଗ�ହଣ କରି ନିଜ ମାନବୀୟ ଲୀଳାେଖଳା 

ରଚନା କରିବା ସହ ସମାଜର ମ~ଳ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ମହନୀୟ ଚରିତ� , ନୀତି, ଆଦଶ�, 

ମଲୂ�େବାଧର ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଛyି ତା+ୁ େକଉଁ ରୂପେର େଦଖିବା େସଥିପାଇଁ ଆମକୁ 

େକବଳ ଏକ ଦୃ�ିଭ~ୀର ଆବଶ�କତା ରହିଛି 
ବଡେକାଦsା, ଭtନଗର, ଗଂଜାମ,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୪୦୮୪୦୩ 
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ସେyାଷ ପ)ନାୟକ 

ସା � ତିକ gିତିେର ଗେଣଶ ପଜୂାସା � ତିକ gିତିେର ଗେଣଶ ପଜୂାସା � ତିକ gିତିେର ଗେଣଶ ପଜୂାସା � ତିକ gିତିେର ଗେଣଶ ପଜୂା    
 ପୁରାଣ अନୁଯାୟୀ େତତିଶ େକାଟି େଦବାେଦବୀ+ ମଧ�ରୁ ବିଘr 

ବିନାଶକ ଗେଣଶ େହଉଛyି अଗ�ପଜୂ�। େଯ େକୗଣସି େଦବାେଦବୀ+ 

ଉେ·ଶ�େର ପଜୂା अନୁ-ିତ େହେଲ େହଁ ସବ� ପ�ଥେମ ଗେଣଶ+ୁ ହ[ 

ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗେଣଶ+ ପବିତ�  ମାତୃଭhିର 

ଉପହାର  

 ମହାେଦବ+ େକ� ାଧର ପରିଣାମ ଭୟାନକ ପରିgିତି ସୃ�ି କରିବା 

ପେର ମାତା ପାବ�ତୀ ବ�ତିବ�b େହାଇ ପଡିେଲ ଏବଂ ପୁତ�  ଜୀବିତ 

ନେହେଲ ନିେଜ ଆତG ାହୁତି େଦବାପାଇଁ ନି�`ି େନଇଗେଲ ଏଣୁ  

େଦବତାମାନ+ ବିଚାର ବିମଷ� ପେର େକୗଣସି ଏକ େଛାଟ ହାତୀର ମୁs 

ଆଣି ଗେଣଶ+ୁ ଜୀବନ�ାସ ଦିଆଗଲା। କିk ଭବିଷ�ତେର େଯମିତି 

ଏଇ ହାତୀମୁsକୁ େନଇ ଗେଣଶ େକୗଣସି ଶରବ�ର ଶିକାର ନହୁअyି 

େସଥିପାଇଁ ମାତା ପାବ�ତୀ ବରଦାନ େଦେଲ ପ�େତ�କ ପଜୂାେର ଗେଣଶ 

अଗ�ପଜୂ� େହବ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଶାªସzତ ଭାେବ ସମାଜେର 

ପ�ଚଳିତ।  

 ହାତୀମୁs ଲାଗିବା ପବୂ�ରୁ ପାବ�ତୀ ସrାନ ସମୟେର ନିଜ ଶରୀରରୁ 

ନିଗ�ତ ହଳଦୀ ମଳୁଖକୁ େନଇ େକୗତୂହଳବଶତଃ : େଯଉଁ ପିତୁଳା ଗଢ଼ି 
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େସଥିେର ଜୀବନ�ାସ େଦଇଥିେଲ େସଇ ଶରୀର अପରିବ �̀ତ ଥିଲା େସ ଦିନ ଥିଲା ଭାଦ� ବ 

ଶୁକ�ପx ଚତୁଥ�ୀ ଦିନକୁ ହ[ ଗେଣଶ+ ଜନG  ଦିନ ବା ବିନାୟକ ବ�ତ ପାଳିତ ହୁଏ।  

 ସବୁକିଛି  ବିଦ�ା ଗ�ହଣ କରିପାରିଥିେଲ ଗେଣଶ। ପାବ�ତୀ+ ନୁପରୂର ଶ�ଶୁଣି 

ସ~ୀତ ଶିଖିେଲ। ପିତା ଶିବ+ ଡ�ରୁର ଶ�ଶୁଣି ଚାରିେବଦ ଆୟତ କରିେଲ। ତା+ର 

ଏହି ବିଶାଳ ବିଦ�ାର ଭsାର ତା+ର େପଟ। ମହାଭାରତ ମହାକାବ� ରଚନା ପାଇଁ  

ବ�ାସ ଗେଣଶ+ୁ ନିେବଦନ ଆଉ ଗେଣଶ+ ସହମତିେର ମହାଭାରତ ରଚନା ପୁରାଣେର 

ବ"�ତ अଛି ।  

 ବିଦ�ାର ଭsାର େହତୁ ଗେଣଶ ପଜୂା ସାଧାରଣତଃ ବିଦ�ାଳୟେର ଛାତ� ଛାତ� ୀମାେନ 

ପାଳନ କରି ଆସୁଥିେଲ। ସା � ତିକ ପରିgିତିେର ଏହା ବିଦ�ାଳୟ ବାହାରକୁ ଆସି ଗଁାର 

େଗାେଟ ଦୁଇଟି अନୁ-ାନ ଭଳି ଚାDା େଭଦା କରି ପାଳନ େହଲା, ପରବ �̀ୀ ସମୟେର  

ପ�େତ�କ ସାହି, ଗଳି ଛକ ଜାଗାମାନ+େର ବିଭିନr  େଗା-ୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କେଲ। ଏହାର 

ଆଡ�ରପ"ୂ� ପଜୂା ଏେତ ବଢିଯାଇଚି େଯ ତାହା ଭhିରସ ବିହୀନ େହାଇ ପ�ତିେଯାଗିତା 

ମଳୂକ େହାଇଯାଇଛି । 

 ପେୂବ� ଆମ ସଂ9ୃତିେର ଏସବୁ ପରିଲxିତ େହଉନଥିଲା। ମାତ�  ସ � ତି ସାଂସାରିକ 

େମାହାବି� ମାନବଗଣ+ ମନରୁ ଆଧ�ାତିG କ ଭାବନା କ�ମଶଃ xୀଣ େହାଇ ଲାଗିଛି। 

ମଣିଷ େଯତିକି ଶିxିତ େହଉଛି େସତିକି ଧମ�ୟ ଭାବନାକୁ xୁ"� କରୁଛି, ଏପରିକି ପଜୂକ 

ମାେନ ମଧ� ଏଥିେର ସଂଶି�� େହଉଛyି। ଯୁବପିଢି ଆଜି ଧମ� ଓ ଭhିମାଗ�ରୁ ପଥଚୁ�ତ 

େହଇଛି। ମ ୂ̀ �  ନିମ�ାଣ େଶୖଳୀ ମଧ� ଯୁବପିଢି+ ବିକୃତ ମାନସିକତାର ତାେଳ ତିଆରି 

େହଉଚି। 
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 ଗେଣଶ ପଜୂା ଆେୟାଜନେର अଧିକରୁ अଧିକ अଥ�ଶ�ା| ସିଧା େଲାକମାନ+ ମନକୁ 

ଆଘାତ କରୁଛି କିk ନିରୁପାୟ ସାଜି ନିବ�ାକ୍ ଭାେବ ଇ�ତର ଆଘାତ ଭୟେର େହଉ କି�ା 

ସଉକର ତାେଳ େହଉ ପଜୂା ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ�ତିେଯାଗିତା କରୁଛyି। अପଯ��ା� 

अଥ� ବ�ୟ କରି ସୁଦୃଶ େତାରଣ, ସୁେଶାଭିତ ପଜୂା ମsପ ତଥା ବିରାଟକାୟ ଏବଂ  

ସାମାଜିକ େଶୖଳୀେର ମ ୂ̀ �  gାପନକରି ବହୁ ଆଡ�ର ସହକାେର ପଜୂା େହଉଛି। 

ମେନାରtନ ନାମେର ବିପୁଳ अଥ� ବ�ୟ, अଶ�ୀଳ ସ~ୀତ, अ|�ନଗr ନୃତ�ର ତାେଳ 

ନିଶାସh अବgାେର ଆେୟାଜକମାେନ ଚରମ ତୃ�ି ଲାଭ କରୁଛyି । 

 ବିେଶଷ କରି ସା � ତିକ gିତିେର ଗେଣଶ ପଜୂା ଏକ ବ�ୟ ବହୁଳ, ଭବ� 

ଆଡ�ରପ"ୂ�, ଭhିରସ ହୀନ ଏକ ମେନାରtନ ମେହା�ବ ପାଲଟିଯାଇଛି।  
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ନିଗମ କୁମାର େବେହରା 

୪୪୪୪ଟି ଟି ଟି ଟି ‘‘‘‘ନନନନ’ ’ ’ ’ ପ�ତି ଧ�ାନ ଦିअk ରାଜ� ସରକାରପ�ତି ଧ�ାନ ଦିअk ରାଜ� ସରକାରପ�ତି ଧ�ାନ ଦିअk ରାଜ� ସରକାରପ�ତି ଧ�ାନ ଦିअk ରାଜ� ସରକାର    

 ଆଜି ଆମ ପି�ୟ ମୁଖ�ମ�ୀ ଶ�ୀଯୁh ନବୀନ ପ)ନାୟକ 

େଲାକପି�ୟତାର ଶୀଷ�େର ଏବଂ କ�ମାଗତ ପ�ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ�ମ�ୀ 

େହାଇ େରକଡ଼�ର अଧିକାରୀ େହାଇଛyି। ରାଜ� ସରକାର ମମତା 

େଯାଜନା ମାଧ�ମେର ମଁା େପଟେର ଥିବା ଶିଶୁର ଯତr େନବା ଠାରୁ 

ଆର� କରି ଜୀବନର େଶଷେର ମୃତ ବ�hିକୁ ଚାରି ଖପରାରୁ ଉ|ାର 

କରିବା ପାଇଁ ହରି�D�  େଯାଜନା କରିଛyି। ବିଗତ ୨୦ ବଷ� 

ସମୟସୀମା ମଧ�େର ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗି�କ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗେର 

ରାଜ୍ଯ ସରକାର ସଫଳ େହାଇଛyି ଏବଂ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର 

अଭୁ�ଦୟ େହାଇଛି କହିେଲ अତୁ�hି େହବନାହ[ କିk ଆଜି ମଧ� ନି|�� 

େକେତକ େxତ� େର ରାଜ� ସରକାରକୁ अଧିକ ଧ�ାନ େଦବାକୁ େହବ। 

ମୁଖ�ତଃ ରାଜ� ସରକାର+ୁ ୪ଟି ପ�ମୁଖ ବିଭାଗ ତଥା '୪ନ' ପ�ତି 

ଗୁରୁତ�ାେରାପ କରିବା ପଡ଼ିବ; ଏହି '୪ନ' େହଲା ଆଇନ୍, ଶିxାନୁ-ାନ, 

ଗମନାଗମନ ଏବଂ ଡ଼ାhରଖାନା। 

 ପ�ଥମ ନ' େହଉଛି ଆଇନ୍; ରାଜ� ଗୃହ ବିଭାଗ ମାନ�ବର 

ମୁଖ�ମ�ୀ+ ହbେର ନ�b ଥିବାେବେଳ ନିକଟ କିଛି ବଷ�େର ରାଜ�େର 

ଆଇନ୍ ଶୃଳା ବ�ବgା ବିପଯ��g େହବାେର ଲାଗିଛି। ସଂସାରର 
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ସମb ବ�hି ନିଜ ଜୀବନେର ସୁଖ-ଶାyି ଚାହ[ଥାଏ କିk ଗରିବ ଓ ମଧ�ବି` ପରିବାର 

ନ�ାୟ ପାଇବା ପରିବେ �̀ ସବ�ଦା ଉଭୟ ଥାନା ଓ अଦାଲତରୁ ନିରାଶ ଓ ଉେପxିତ 

େହାଇଥାyି। କିk ଚu�ତ କି�ା ଧନୀକ େଶ�ଣୀର ବ�hି+ େxତ� େର ନ�ାୟିକ ପ�କି�ୟାକୁ 

ତ�ରାନି�ତ କରାଯାଏ। ଆଇନ୍ ନଜରେର ସଭ[ଏ ସମାନ ଏହା ବ �̀ମାନ ଏକ େଲାକକଥା 

େହାଇ ରହିଯାଇଛି; କାରଣ ଚu�ତ ବ�hିକୁ ନ�ାୟ େଦବାପାଇଁ अେନକ କଥାକଥିତ 

ସମାଜେସବୀମାେନ ସ�ର ଉେ`ାଳନ କରିଥାyି କିk ଏହା ଗରିବ ଓ ମଧ�ବି` ପରିବାରକୁ 

ନ�ାୟ େଦବା େxତ� େର ପ�ତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହ[। େସହିପରି ରାଜ�େର ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ 

ପ�ତି ବ�ଭିଚାର, ନିଯ�ାତନା ଓ ଦୁ�ମ� ବୃ|ି ପାଇବାେର ଲାଗିଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ 

ଦୂରର କଥା ରାଜ� ଆଇନ୍ ବିଭାଗ େଦାଷୀକୁ ଚିହrଟ ଏବଂ ଦsିତ କରିବାେର ସ ୂ"� 

ବିଫଳ। ବ �̀ମାନ ପାପୀ+ ନଜରରୁ ନି�ାପ ଶିଶୁ ଓ ନାବାଳିକା ମଧ� ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାyି 

ଏବଂ ଏଭଳି କୁକମ� ଉପାy େକାରାପୁଟ ଠାରୁ ଆର� କରି ରାଜ� ରାଜଧାନୀେର ମଧ� 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଲ�ାକୁ େରାକିବା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର अଧିକରୁ अଧିକ 

अଦାଲତ ଗଠନ କରିବା ସହ ରାଜ�େର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା େପାଲିସ୍ ପଦବୀ ପରୂଣ କରିବା 

ଉଚିତ। ଏହା ବ�ତୀତ େଗାଲାମଗିରି ଓ ପେକଟ୍ ଗରମ କରିବା ନିଶା ତ�ାଗ କରି େପାଲିସ୍ 

ରାଜ�େର କ� ାଇମେରଟ୍ ହ� ାସ କରିବା ଦିଗେର ଆଗଭର େହବା ସହ ସ�i ସମୟେର 

ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ�ାୟ େଦବା ସହ େଦାଷୀକୁ ଉପଯୁh ଦs ବିଧାନ ପାଇଁ ପ�ୟାସ କରିବା 

ଆବଶ�କ। ଫଳେର ରାଜ�ବାସୀ+ ନ�ୟିକ ବ�ବgା ଉପେର ପୁନ� ବିଶ�ାସ ଜନG  େହବ 

ଏବଂ େଲାେକ ଶାyିର ସହ ବସବାସ କରିେବ । 

 ଦି�ତୀୟ ନ' େହଉଛି ଶିxାନୁ-ାନ; ନବୀନ ବାବୁ xମତାକୁ ଆସିବା ପେର ରାଜ�େର 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     615 

ଶିxା ବ�ବgାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପିଲାମାନ+ୁ ସରକାରୀ ବିଦ�ାଳୟ ପ�ତି अଧିକରୁ 

अଧିକ ଆକୃ- କରିବା ପାଇଁ "ସବ�ଶିxା अଭିଯାନ" ଏବଂ "ମଧ�ାହr  େଭାଜନ" ଭଳି अେନକ 

अଭିନବ ପଦେxପ ଗ�ହଣ କରିଛyି। କିk ଆଜି "ସବ�ଶିxା अଭିଯାନ" ଏକ ବିପଯ��ୟେର 

ପରିଗଣିତ େହାଇଥିବା େବେଳ ବ �̀ମାନ ଛାତ� ଛାତ� ୀ+ अଭାବ େହତୁ अେନକ 9ୁଲ ବD 

କରିବା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର େଯାଜନା କରୁଛyି। ଆଜି ମଧ� ଉପାy अ�ଳେର 

ପିଲାମାେନ ଶିxାରୁ ବ�ିତ; େକାଭିଡ୍ ମହାମାରୀେର ରାଜ� ସରକାର अନଲାଇନ୍ ଶିxାକୁ 

ପ�ାଧାନ� େଦଉଛyି କିk ପ�ାୟ ୭୦ ପ�ତିଶତରୁ अଧିକ ଛାତ� ଛାତ� ୀ अନଲାଇନ୍ ଶିxାରୁ 

ବ�ିତ। ଡ଼ିଜିଟାଲ୍ ଶିxା ହ[ ଭବିଷ�ତ ଏଣୁ ରାଜ� ସରକାରକୁ ଏଦିଗେର ଯତr ବାନ େହବା 

ସହ ଗ�ାମା�ଳେର अଧିକ ଟାୱାର୍ gାପନ କରିବା ଆବଶ�କ। अେନକ gାନେର 

େଦଖିବାକୁ ମିେଳ େମାଟା अ+ର େବତନ ପାଇ ମଧ� ଶିxକମାେନ ଶିxାଦାନ କରିବା 

ପରିବେ �̀ 9ୁଲକୁ ମଧ� ଆସyି ନାହ[ ରାଜ� ସରକାର େସଭଳି अଳସୁଆ ଶିxକ ତଥା 

ଶିxୟତ� ୀ+ୁ ଚାକିରୀରୁ ବହି�ାର କରିବା ଆବଶ�କ। 9ୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ�ତି ତିନି ମାସେର 

अଭିବାଭକ ସମିGଳନୀ ଆେୟାଜନ କରି अଭିବାଭକ+ ଠାରୁ ମତାମତ େନଇ ଶିxା େxତ� କୁ 

ଆହୁରି ଉନr ତର କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ରାଜ�େର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶହ ଶହ ଶିxକ ପଦବୀକୁ 

ସରକାର ଯଥାଶୀଘ� ପରୂଣ କରିେଲ ରାଜ�ର ଲx ଲx ଛାତ� ଛାତ� ୀ ଉପକୃତ େହେବ ଏବଂ 

େସମାନ+ ଭବିଷ�ତ ଉ�ଳମୟ େହାଇପାରିବ । 

 ତୃତୀୟ ନ' େହଉଛି ଗମନାଗମନ; ଆଜି ରାଜ�ର ପ�ାୟ अଧିକାଂଶ अ�ଳ 

ପ¡ାରାbାଯୁh କିk ଉପାy ଇଲାକାର େଲାକ+ ପାଇଁ ମାଟି ରାbା ଆଜି ମଧ� ସାତସ�ପr 

ପ¡ାରାbା ଓ gାୟୀ େପାଲ अଭାବ େହତୁ अେନକ ସମୟେର ଜନନୀ ଯ�ଣା ଠାରୁ ଆର� 
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କରି ଶିxା ପାଇଁ ପିଲାମାେନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର େହାଇ 9ୁଲ ଯିବାର 

ଦୃଶ� େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। େକବଳ ଏତିକି ନୁେହଁ େପାଲ अଭାବ େହତୁ अେନକ ସମୟ 

ଡ଼~ାବୁ଼ଡ଼ି ଭଳି अଘଟଣ ମଧ� େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି अଘଟଣ ଘଟିେଲ ରାଜ� 

ସରକାର ନିଜ ଚିରାଚରିତ ଢ଼~େର ମୃତକ+ ପରିବାର ପ�ତି ସମେବଦନା ଜଣାଇବା ସହ 

୨ ଲxର अନୁକ ା ତଥା ସହାୟତା ରାଶି ପ�ଦାନ କରିବାେର ପାର~ମ କିk ସମସ�ାର 

ମେୂଳାËାଟନ ପାଇଁ ଇ�ୁକ ନୁହyି। ବିଭିନr  ସମୟେର େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ସରକାରୀ 

अଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର+ ମଧୁଚDି�କା େଯାଗଁୁ େଲାକମାେନ ନିମrମାନର ରାbା ପାଇଥାyି। 

ନିମrମାନର କାମ କରୁଥିବା अଧିକାରୀକୁ େଜଲ୍ ଓ ଠିକାଦାରକୁ େଜଲ ସହ ତାହାର 

ଲାଇେସନ୍ସ ର· କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି େଗାଟିଏ କାମ ଉuମାନର ହୁଏ େତେବ ତାହା 

ବଷ� ବଷ� ପଯ��y ଜୀବିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଜ� ରାଜେକାଷକୁ xତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ 

ଉuମାନର କାଯ��ର ନମୁନା ଆମକୁ ଇଂେରଜମାନ+ କାମରୁ େଦଖିବାକୁ ମିେଳ, ଯାହା 

ଆଜି ମଧ� ତି-ି ରହିବା ସହ ବଳି- ଇtିନିୟରିଂର ପ�ମାଣ ଉପgାପନ କରୁଛି। 

ପ�କୃତେର ଗମନାଗମନ ସୁଗମ େହାଇପାରିେଲ ସରକାର+ୁ ନିଜ ବିକାଶମଳୂକ 

େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକୁ େଲାକ+ ନିକଟେର ପହ�ାଇବାେର ସହଜ େହବ ଏଣୁ ଗମନାଗମନ 

ବିକାଶର ବା �̀ାବାହାକ अେଟ ଏବଂ ଏହାର ଜ�ଳy ଉଦାହରଣ େହଉଛି ମାଲକାନଗିରିର 

ବହୁ ପ�ତୀxିତ ଗୁରୁପି�ୟା େସତୁ । 

 ଚତୁଥ� ତଥା େଶଷ ନ' େହଉଛି ଡ଼ାhରଖାନା; ରାଜ�ର ସରକାରୀ ଡ଼ାhରଖାନା 

ଗୁଡ଼ିକେର ଆଜି ଡ଼ାhର ମରୁଡ଼ି ଫଳସ�ରୂପ ଉପଯୁh ଚିକି�ାପାଇଁ ଆଜି େଲାକମାେନ 

େବସରକାରୀ ଡ଼ାhରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଉପେର अତ�ଧିକ ନିଭ�ରଶୀଳ। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ 
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ଡ଼ାhରଖାନାେର େଯଉଁ େକେତକ ଡ଼ାhର ନିଯୁhି ପାଆyି େସମାନ+ୁ େରାଗୀମାେନ 

ଡ଼ାhରଖାନା ପରିବେ �̀ େଖାଜି ପାଆyି ପ�ାଇେଭଟ୍ ନସ�ଂ େହାମେର। ସରକାର ପ�େତ�କ 

ଜିଲA ାେର େମକିକାଲ୍ କେଲଜ ଗଢ଼ିବା ସହ ଡ଼ାhରୀ ଶିxା ଫି'କୁ ହ� ାସ କରିବା େଶ�ୟ9ର 

ଫଳେର अଧିକରୁ अଧିକ ପିଲା ଡ଼ାhରୀ ଶିxା ହାସଲ କରିପାରିେବ। ବ �̀ମାନ େକାଭିଡ୍ 

ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର ସ�ାg� ବିଭାଗକୁ अତ�ଧିକ ପ�ାଧାନ� େଦଉଛyି ଆଶା 

େକାଭିଡ୍ ପରବ �̀ୀ gିତିେର ମଧ� ସ�ାg� ବ�ବgାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ अ ା ଭିଡ଼ିେବ 

ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ+ୁ ଉପଯୁh େସବା େଦବାେର ସxମ େହେବ । 

 ସରକାରୀ ବାବୁ+ ମୁsେର ଥିବା ପିସି େରାଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର+ୁ 

अନୁେରାଧ କାରଣ ପିସି ସୁଶାସନେର ବାଧକ। ଏହାର ଶୀଘ� ସମଧାନ ଆବଶ�କ ନେଚତ 

େସଦିନ ଦୂର ନାହ[ ପିସି ମହାଦ� }ମ ନବୀନ ସରକାରର ପତନର ପ�ମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିବ। 

ବ �̀ମାନ ରାଜ� ସରକାର ପିସିକୁ ଗୁରୁତର ସହ େନବା ସହ "େମା ସରକାର" अଧୀନେର 

ଦୁନ�ୀତିଗ�b अଧିକାରୀ+ୁ ବହି�ାର କରୁଛyି; ଯାହା ଜନସାଧାରଣ+ ମଧ�େର ପୁଲକ 

ଆଣିଥିବା େବେଳ ଲା�ୁଆ अଧିକାରୀ+ ମନେର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃ�ି କରିଛି। 

ଉପେରାh ୪ଟି ନ' ଉପେର ରାଜ� ସରକାର କାଯ�� କେଲ ପୁନ� ଜନତା ନିକଟେର 

ଆgାଭାଜକ େହାଇପାରିେବ ଏବଂ ଆମ ସଭ[+ ପି�ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଜୀବନର େଶଷ ପଯ�� 

अପରାେଜୟ େହାଇ ସାେଢ଼ ଚାରି େକାଟି ଜନତାର େସବା କରିେବ 
ଗ�ାମ/େପା� - ରାମନାଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା 

ଦୂରଭାଷ - ୭୦୭୭୯୫୧୩୫୫, ୭୯୭୮୮୪୩୧୯୬ 

ଇ-େମଲ୍ - kumarneegam143@gmail.com 
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ଇଂ ବିଦ�ାଧର ପsା 

ଆମ େଦଶର େଶୖଶବଆମ େଦଶର େଶୖଶବଆମ େଦଶର େଶୖଶବଆମ େଦଶର େଶୖଶବ    
 ବହୁତ ବଡେଲାକ+ ଜୀବନୀରୁ ତା’+ର େଶୖଶବାବgା ବିଷୟେର 

ଆେମ ବହିରୁ ପଢିେଛ। ଭାରତର ଦି�ତୀୟ ପ�ଧାନମ�ୀ ଲାଲ୍ ବାହାଦୂର 

ଶାªୀ 9ୁଲେର ପଢିଲାେବେଳ ଗ~ାନଦୀକୁ ପହଁରି ପହଁରି ଯିବାକୁ 

େହଉଥିଲା। ଆମର ସ�ମ ରା��ପତି �ାନୀ େଜୖଲ୍ ସିଂ+ ଭାଗ�େର 

ମଧ� ବିଧିବ| ଶିxାପ�ା�ିର ସୁେଯାଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଏକାଦଶ 

ରା��ପତି ଡ. ଏପିେଜ अବଦୁଲ କଲA ାମ େଶୖଶବ अବgାେର ପାହାyିଆରୁ 

ଉଠି ଘରକୁ ଘର ଖବରକାଗଜ ବାଂଟୁଥିେଲ େବାଲି ଜାଣିେଛ। ଏସବୁ 

ସ�ାଧୀନତା ପବୂ� ଘଟଣା। ସ�ାଧୀନତା ପେର ଏେବକାର ପ�ଧାନମ�ୀ 

ଶ�ୀଯୁh ନେରD�  ଦାେମାଦର େମାଦୀ+ ଜନG । ସିଏ େଶୖଶବ କାଳେର 

ନିଜପିତା+ୁ ଚା’େଦାକାନେର ସାହାଯ� କରି ଚା ବିକିବା କଥା ସମେb 

ଜାଣିଛyି। ଏସବୁ ଉେଲA ଖକରିବା ଉେ·ଶ� େହଲା ଶିଳ ଶିଳପଆୂ 

େଯେତେବେଳ ଗଗେନ ଉଡୁଛି ଶିମିଳିତୁଳା କଥା କିଏ ପଚାେର! 

େମାଟାେମାଟି କହିବାକୁ ଗେଲ ଶିଶୁମାେନ େହେଲ େଦଶର ଭବିଷ�ତ। 

ଶିଶୁମାେନ େଯେତେବେଳ ସୁରxିତ ନୁହଁyି େତେବ େଦଶର ଭବିଷ�ତ 

େକେତ ସୁରxିତ? ଏଠି ପାଂଚବଷ�ର ଶିଶୁକନ�ାଟିଏ ବଳ�ାରର ଶିକାର 

େହଉଛି। ଦୁଇମାସର ସyାନକୁ ପିତାମାତା ତିରିଶହଜାର ଟ+ା 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     619 

ବଦଳେର अପରିଚିତ ହାତେର େଟକିେଦଇ ଭୁଲିଯାଉଛyି। ଲx ଲx ଶିଶୁ ରାbାକଡ 

ଢାବା େହାେଟଲ ଗୁଡିକେର ଥାଳିମାଜିବା, ପିଆଜରସୁଣ େଚାପା ଛେଡଇବା, େଟବୁଲ 

େପାଛା ମାରିବା ଆଦି କାମ ସମb+ ସାମrାେର କରୁଛyି। ଆହୁରି ଲx ଲx ଶିଶୁ େଖଳଣା, 

ଦିଆସିଲି, अଗରବତି, ବିଡି ଓ ବାଣ ପରି ବିପଦସଂକୁଳ କଳକାରଖାନାମାନ+େର କାମ 

କରି ନିଜ େରାଜଗାରେର େପଟେପାଷି ପରିବାର ଚଳଉଛyି। ତା’+ ଭିତରୁ େକେତଜଣ 

କ� ୀତଦାସ ପରି ସାରା ଜୀବନପାଇଁ ବିକି�  େହାଇ ଯାଇଥିବା କଥା ମଧ� ଶୁଣିବାକୁ ମିେଳ। 

ଏହାର କ’ଣ अy ନାହ[। ଆମେଦଶର ଶିଶୁମାନ+ େଶୖଶବାବgା କ’ଣ अନyକାଳ ପଯ��y 

ଏମିତି ଦୟନୀୟ େହାଇ ରହିଥିବ! େସଦିନ େସ ଚାରିଜଣ ଶିଶୁମାନ+ୁ ତା+ର ଜନG କଲା 

ମାଆ ଦ�ାରା ପ�ତାଡିତ େହବାର େଦଖି ହୃଦୟ ବିଷାଦଗ�b େହାଇଯାଇଥିଲା। ସାଂପ�ତିକ 

ପରିgିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?     

 େରଳଧାରଣାକୁ ଏପଟରୁ େସପଟକୁ ପାରିେହବା ପାଇଁ ଗଢାଯାଇଥିବା ପାଦଚଲା 

ଉଠାେପାଲ ମଝିପାହାଚେର ମା'ଟିଏ େକାଳେର ବଷ�କର ଲ~ଳା ଛୁଆଟିକୁ ଧରି xୀର 

େଖାଉଥାଏ। ମଝିପାହାଚରୁ ତଳକୁ ତଳ ତିନି ପାହାଚେର ମା'କୁ ପଛକରି ବସିଥାyି ଆଉ 

ତିେନାଟି ଛୁଆ। କअଁଳା ଛୁଆକୁ xୀର େଖାଉଥିବା ମା'ଟି ତା’ଆଗେର ବସିଥିବା େସହି 

ତିେନାଟି ଛୁଆର ଜନନୀ େବାଲି ମୁହଁ େଦଖିେଲ ସହଜେର अନୁମାନ କରିେହଉଥାଏ। 

ଟିକିଏ ପେର ମା'ର ଆଗସାମrା ତଳପାହାଚରୁ ବଡଝିअ ଉଠି ମା'ଆଡକୁ ପଛକରି 

ଛିଡାେହଲା। ମା'ଟି କअଁଳାଛୁଆ ମୁହଁରୁ ନିଜର ବଁା bନ କାଢି ଡାହାଣ ପଟ bନର 

अଗ�ଭାଗକୁ େଗtିେଦଇ ନିଜହାତେର ନିଜପାଦରୁ ଚପଲେଖାଲି ସାମrାେର ଦsାୟମାନ 

ଝିअର ପିଠିେର େସହି ଚପଲେର ଦୁଇପୁଡା ମାଇଲା। ଝିअଟିର ବୟସ ନअ କି ଦଶ ଭିତେର 
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େହବ। ଉଁ ନାହ[ କି ଚୁଁ ନାହ[। ନୁଖୁରାବାଳ ଜ)ାକୁ େଦଖି अନୁମାନ କରିେହବ େଯ 

େକଇମାସ େହଲା େତଲହାତ ବାଜିନି। େପଟ ଓ କାjପାଖେର ଛିsି ଯାଇଥିବା ମଇଳା 

େପାଷାକ ପିjି ଧିରgିର ଭାବେର ମା' ସାମrାେର ଝିअଟି ଛିଡା େହାଇଥାଏ। ଏଥର ମା' େସହି 

ଝିअର ବଁା କ+ାଳକୁ ଚପଲେର ଥେର ଏବଂ ଡାହାଣ କ+ାଳକୁ ଚପଲେର ଦୁଇ ତିନିଥର 

େଜାରେଜାରେର ପ�ହାର କରିବାରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଆସିଲା। ଝିअଟି ଧିେରଧିେର 

ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହA ାଇ ପAାଟ୍ଫମ�େର अେପxା କରୁଥିବା ଯାତ� ୀମାନ+ୁ ଭିxା ଉେ·ଶ�େର 

ହାତ ପେତଇପେତଇ େମା ଆଖିର ପରିସୀମା ଭିତରୁ େକଇମିନିଟେର अଦୃଶ� େହାଇଗଲା। 

ତାପେର େମା ଆଖି େଫରିଲା ପୁଣିଥେର େସହି ନି·�ୟ ମା'ପାଖକୁ। ଏଥର େସହି ଝିअଟିର 

ପଛେର ଜନG  େହାଇଥିବା ପାଂଚ ଛअବଷ�ର ପୁअର ପାଳି। ସିଏ େସମିତି ବଡ ଭଉଣୀପରି 

ମା' ସାମrାେର ମା' ଆଡକୁ ପଛକରି ଛିଡାେହଲା। ମା' ତାକୁ ପାଖେର ରଖିଥିବା େଗାଟିଏ 

େତkଳି ଛାଟେର ଚାରିପାହାର େଦଲାପେର ପଚାରିଲା, ‘େହଲା?- ନା’। ଏଥର ମା’ର 

ପରୂାବଳ ଖu�କରି ଆଖିବୁଜା ଆଉ ଚାରି ଛअ ଛାଟ ପଡିଲାରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା 

ପେର ସିଏ ତଳକୁ େଦୗଡି ଯାତ� ୀମାନ+ୁ ଭିxା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପଛକୁ 

ସବାେଶଷେର ଏେବ ଦୁଇବଷ�ରୁ ତିନିବଷ� ବୟ9 ଝିअ ଭାଇଭଉଣୀ ପରି ଆେପ ଆେପ ମା' 

ଆଗେର ଯାଇ ପଛକରି ଛିଡାେହଲା। ମା' अଂଟାେର େଖାସିଥିବା ପିjାଲୁଗାର ନାହିତଳ 

େଖାସଣୀରୁ ସଫଳପୁଡିଆ ଦୁଇଟା ବାହାରକରି ଦାyେର ଛିେsଇ ପାଟିେର ପେକଇ କିଛି 

ସମୟ ଆଖିବୁଜିଲା। ସଫଳ ଗୁଟୁକାର ନିଶା ଜିଭେଦଇ ମbି9େର ପଶିଗଲା ପେର 

ଆଖିେଖାଲି ଚପଲେର ତା ପିଠିକୁ ଆଗ ଦୁଇପାହାର େଦଲା। ଦୁଇ ତିନିବଷ�ର ଝିअପିଲା। 

ବଡପିଲା+ ପରି ମାଡ କୁଆଡୁ ସହିବ! ଧିେରଧିେର ଚପଲ ପାହାରର େବଗ ତୀବ�କଲା। 
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ଦଶ ବାର ପାହାର େଦଲା ପେର ମା କୁନିଝିअକୁ କହିଲା, େଦଖି ବୁଲିଲୁ? କୁନିଝିअଟି ପଛକୁ 

ମୁହଁ ବୁେଲଇ ମା' ଆଖି ସା~େର ଆଖି ମିେଶଇଲା। ତା’ପେର େଦ ଦନାଦନ କରି 

େତkଳିଛାଟେର ପିଚାଉପରୁ ଫ� କେଟକି କଷି େଦଇଗଲା। ଏଥର ଝିअ ଆଖିରୁ ଲୁହ 

ବାହାରିଲା ପେର ସିଏ ସିଧା େମା ପାଖକୁ ଆସି େମା ଆ¦ୁଉପର େଗାଡ ପାଖେର ଟିପ 

େଗtିେଗtି ହାତ ପେତଇ ପଇସା ମାଗିଲା। ଉuତା अେଢଇଫୁଟ। ତଳକୁ ଚାହ[ େଦଖିଲି 

କଜଳମିଶା ଆଖିଲୁହ ଦୁଇଧାର ନାକକଡ େଦଇ ଗାଲତଳକୁ େବାହିଆସି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। 

କାହାର ବହୁତ ଢିଲା ସାଟ�ଟିଏ ହ�ା~ରେର ଲଟକିଲା ପରି ଝିअଟି େଦହେର ଝୁଲୁଥାଏ, 

ତେଳ େବାେଧ ଆଉକିଛି अyବ�ª ପjିନଥାଏ। େକାଡିଏ ମିନଟ୍ େହଲା ମା' ଛୁଆ+ର 

ଏମିତି अ¢ୁତ େଖଳକୁ ଲx� କରୁଥିବାରୁ ଝିअଟି ପ�ତି ଦୟା େହଲା। ତୁରy ମନିପସ�ରୁ 

ଦଶଟ+ିଆ େନାଟ୍ ଟିଏ କାଢି ତା ଆଡକୁ େଦବାପାଇଁ ଗଲାେବେଳ େସ େମା ହାତରୁ େସହି 

େନାଟଟି ଝା ିେନଇ ମା' ପାଖକୁ େଦୗଡିଲା। ତା ହାତେର ଦଶଟ+ା େଗtି ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ 

ନିଜ ଗାଲ େଦେଖଇଲା। ମା ତା ଗାଲେର ଚୁzାଟିଏ େଦବାପେର ପୁଣିଥେର ପAାଟଫମ�େର 

अନ�ଯାତ� ୀ+ ପାଖେର ପହଁଚି ଭିxା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ଏ ଦୃଶ� େମାେତ ବହୁତ ଆ�ଯ�� କରୁଥାଏ। ମଁୁ ଟିେକଟ ଖିଡିକିଆଗେର ଧାଡିେର 

ଛିଡାେହାଇ ଏକ ଲୁହାଜାଲି ଭିତର େଦଇ ଏ ଦୃଶ� େଦଖୁଥାଏ। ଏଥର ନିେଜ ମା େସହି 

ମଝିପାହାଚରୁ ଉଠି ଛିଡାେହଲା। ଟିେକଟ ଖିଡିକିେର ଧାଡିେଦଇଥିବା ସମbେଲାକ+ୁ 

ପଛରୁ ମାଗିମାଗି ଆଗକୁ अସିଲା। ମଁୁ େସ ମା'କୁ ବି ପାଂଚଟ+ା େଦଲି। xୀର ପିଇପିଇ 

ଛୁଆଟି େବାେଧ ତା େବକରୁ ଓହଳିଥିବା ଶାଢୀଝୁଲାେର ଛାଇନିଦେର ଘୁମାଉଥାଏ। ªୀ 

େଲାକଟି େମା ଆଗେର ଥିବା ଭଦ� ବ�hି+ୁ ଦୁଇତିନିଥର 'ବାବୁ, ବାବୁ' େବାଲି ଡାକିଲା। େସ 
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ବାବୁଜଣକ ଆରପଟକୁ ମୁହଁ ବୁେଲଇ अନ�ମନ9 େହଲା ପରି ତା ଡାକ ଶୁଣୁନଥିେଲ। 

ମା'ଟି ତୁରy ତା ନଖେର ଛୁଆଜ¶କୁ େଜାରେର ଚିମୁଟି େଦବାରୁ ଛୁଆଟି େଭଁ େଭଁ 

ରଡିକରି କାDିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାବୁଜଣକ ଛୁଆ କାDଶୁଣି ମା'ଆଡକୁ ଫଟ୍କିନି ମୁହଁ 

େଫେରଇ ଦୁଇଟ+ିଆ ମଦୂ� ାଟିଏ ତା ହାତେର ଧେରଇ େଦେଲ। େସହି ଟିେକଟ ଖିଡିକି 

ସାମrାଧାଡିରୁ ମା'ଟିର ଭିxା ଆମଦାନି ଶେହଟ+ା ଉପେର େହବ। ଟିେକଟ କିଣିବା ପାଇଁ 

େମା ପାଳି ଆଉ ଦୁଇଜଣକ ପେର ଆସିବ। ମା'ଟି ଭିକ ମାଗିମାଗି ପAାଟ୍ଫମ� ଭିତେର 

ହଜିଗଲା। ମଁୁ ଟିେକଟ କିଣିସାରିବା ପେର େସହି ମା'ଟିକୁ େମା ଆଖି େଖାଜିଲା। ପAାଟଫମ� 

ସାରା ଦୃ�ି ପହଁେରଇ େଦଖିଲି େଗାଟିଏ ବରଗଛ ଚଉତରା ଉପେର ªୀ େଲାକଟି ବସିଛି।  

ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକିଏ ଦୂରେର ଛିଡାେହାଇ ତାକୁ ଲx�କଲି। ପ�ଥେମ ସବାସାନ ଝିअଟି 

େଦୗଡିେଦୗଡି ମା' ପାଖକୁ ଆସି ତା ଛିsାେପାଷାକ ପେକଟରୁ ଦୁଇଟ+ିଆ ଓ ପାଂଚଟ+ିଆ 

ଆtୁଳାଏ ମା' ସାମrାେର ଢାଳିେଦଇ େସହି ଚବୁତରା ଉପେର ବସିଲା। ମା'ଟି ଟ+ିକିଆ, 

ଦୁଇଟ+ିଆ ଓ ପାଂଚଟ+ିଆ अଲଗାअଲଗା ଗଦାକରି ଗଣି ନିଜମୁଣିେର େଗାଟିେଗାଟି କରି 

ପୁେରଇଲା। ତାପେର ଜଣ ଜଣ କରି ମା' ପାଖକୁ ବଡଝିअ ଓ ପୁअ ଭିxାବୃ`ି ସାରି 

ପହଁଚିେଲ। ସମେb ମାଗି ଆଣିଥିବା ପାଇସାକୁ ମା' ଆଗେର କୁେଢଇ େଦଇ କିଛି ପାଉଁରୁଟି 

ଧରି ପାଣିନଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ କାମ ସାରି ମା' ପାଖକୁ େଫରି େସହି ବରଗଛ ଛାଇ 

ଚବୁତରାେର ଲମି�ଗେଲ। ମୁହଁସଂଜ େହଲାରୁ ଦରବୁଢା ଦାଢିଆ अପରି�ାର େଲାକଟାଏ 

ଆସି େସହି ªୀେଲାକ ପାଖେର େଗtିେହାଇ ବସିଲା। ହାବଭାବରୁ ଜାଣିଲି େଯ େସ 

େଲାକଟା ଏହି ମହିଳାର ସ�ାମୀ। अi କିଛି କଥା େହବାପେର ପଇସାମୁଣିକୁ ଦାଢିଆ 

ଦରବୁଢାଟି ଧରି ଯିବାେବେଳ େଗାଟିଏ ଜରିେର ସଫଳଗୁଟୁକା ପ�ାେକଟ୍ ଗୁଡିଏ ଏବଂ 
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ପଇସା ରଖିବାକୁ ଆଉ େଗାେଟ ଖାଲିମୁଣି ତା ªୀକୁ ଧେରଇ େଦଇ ଚାଲିଗଲା।  

 ଏ ବିଷୟେର ମଁୁ େଖାଳତାଡ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ ଏ ªୀ େଲାକର ବାପା ଇଆ 

ସ�ାମୀ ସା~େର ବାହାେଦବାକୁ ତାକୁ କଥା ପ¡ାକରି ସବୁେବେଳ ତାରି ପଇସାେର ମାଗଣା 

ମଦପିଏ। ଏମିତି ହିସାବ କରୁକରୁ ତା ବାପା ଉପେର ଦଶ ବାର ହଜାର ଟ+ା ଉଧାର 

େହାଇଗଲା। ଝିअ ବାହାଘର अନ� କାହା ସହ କରାଇେଲ ବାହାଘର ଦିନ ଆସି େବଦିରୁ 

ଝିअକୁ ଉେଠଇେନବାକୁ ଧମକ େଦଲା। େଶଷେର ଏଇ େଘାଡାମଦୁଆ ମ~ୁଆ ସା~େର 

ତାର ବାହାଘର କରିେଦେଲ। େସହିଦିନ ଠାରୁ ସିଏ ଜୀବନକୁ ଜିଇଁ ଜିଇଁ ଚାଲିଛି। 

ବାହାଘର ପେର ଚଉଠିଦିନ ମ~ୁଆ ଟାେ+ େଦଶିମଦ ପିଇ ଆଖି ନାଲିନାଲି କରି ରାତି 

ବାରଟାେର ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କବାଟପାଖରୁ ଖଟଯାଏ ଆସିଲା େବେଳ ପାଦ ଏପଟ 

େସପଟ େହାଇ ପଡୁଥାଏ। ସିଏ ଡରିଗଲା। ମ~ୁଆ ଖଟପାଖକୁ ଆସି ମୁହଁେର ଲେଗଇଥିବା 

अଧାଟଣା ଜଳyାବିଡିର ନିଆଁମୁsିକୁ ତା ପାଦଉପେର ଦାବିେଦଲା। ଚିହ[କି ଉଠି ମା' ମା' 

େବାଲି ସିଏ ଚି�ାର କରିବାରୁ ତା ମୁହଁକୁ ମ~ୁଆ ଜାବୁଡି ରଖିଲା। ବିଡିେଚ+େର େସହି 

ଜାଗାେର େଫାଟକା େହବାରୁ ତାକୁ କ� େହଉଥାଏ। ମ~ୁଆ କହିଲା ଆଜି େତା ପାଦେର 

େଚ+ିଛି, କାଲି ଗାଲ, ଜ¶ ସବୁଠି େଚ+ିବି। ଏମିତି ବଡପାଟି କେଲ ଚଳିବ! ଝିअଜନG  

ପରା କ� ସହିବାକୁ େହାଇଛି। ତୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିନୁ! ଏଇ ସାମାନ� ବିଡି େଚ+େର 

ଏେତ କ'ଣ ଚିଲA ଉଛୁ? କାଲି ଚିଲମେଚ+ େକମିତି ସହିବୁ! ଏମିତି ପାଂଚ ଛअବଷ�େର 

ତିନିଟା ପିଲା ଲାଗ ଲାଗ େହାଇଗେଲ। ଦିେନ ବଡଝିअଠାରୁ ଶୁଣିଲା େଯ ତା ସ�ାମୀ କିଛି 

ଧନୀେଲାକ+ ଘେର ତାକୁ ବିକିବାକୁ େଯାଜନା କରୁଛି। ଝିअର ବୟସ େସେତେବେଳ 

ସାତବଷ�। ତା ତେଳ ପୁअକୁ ପାଂଚବଷ�। ତା ପେର ସାନଝିअକୁ ତିନିବଷ�। ସବାସାନ 
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ପୁअକୁ ନअମାେସ େହାଇଥାଏ। ଟାେ+ ପିଇକି ଆସି କହିଲା ବଡଝିअକୁ କିଣିବାପାଇଁ 

େଗାେଟ େସଠ େକାଡିଏ ହଜାର େଦବ େବାଲି କହୁଛି। ସିଏ ତାକୁ ଚାରି ପାଂଚବଷ� ପାଳି 

ବଡେହେଲ େସାନାଗା�ିେର ପଶହଜାର ଟ+ାେର ବିକିବ। ଆେମ ଏଗୁଡା+ୁ ପାଳିେଲ 

ଲାଭ अଛି େଯ େହେଲ ପାଳି ବଡ କରିବାକୁ ଏେବ ପଇସା ଦରକାର। କିk ସିଏ ଚାହୁଁଛି 

ବଡଝିअକୁ ଖେସଇେଦେଲ ଧାରଉଧାର ସବୁସୁଝି ଆଗକୁ କିଛିମାସ େଦଶିମଦ ଭାଟିର 

ଚାଖଣାଖu� ଆଦି ଆରାମେର ଚଳିଯାyା। ଏସବୁ ଶୁଣି ସିଏ ନି�`ି େନଲା େଯ ତା ଛୁଆ 

ଏଠି ସୁରxିତ ନୁହଁyି। ଦିେନ ରାତିେର ସ�ାମୀ େଶାଇଲାପେର ସମb+ୁ ଧରି ଏଇ 

େ�ସନ୍କୁ ଚଲି ଆସିଲା। ଛअମାସ ତେଳ ଇଏ େଖାଜିେଖାଜି ଆସି ଏଠି ୟା+ୁ ପାଇଗଲା। 

ପ�ଥେମ ଭଲେର ରହିବାକୁ ହଁ ଭରିଲା। ମାସକପେର ପୁଣି ତାର ସବୁ ପୁରୁଣା ଢ~ 

ବାହାରକଲା। ଏେବ ªୀ ଓ ଛୁଆ+ର ଭିକମଗା ପଇସାେର ଦିନକୁ ଚାରିଶହ ଟ+ାର 

ବିେଦଶି ମଦ ପିଉଛି। ନିେଜ କିଛି କାମଧDା କରୁନି। ତିନିଟାଯାକ ଛୁଆ ରାତି ଚାରିଟାରୁ 

ଉଠି ଜରି, ପAା�ିକ୍ ଓ କାଚଶିଶି େଗାେଟଇବାକୁ ବଣବୁଦା ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଡି ପାଖେର 

ବିକି ପଇସାେନଇ ଆସିଲା େବଳକୁ ଦିନ ଏଗାରଟା। େକେତ अସନା ଗୁହମତୂ ଭିତେର 

अଳିଆଜରି େଗାେଟଇବା କ'ଣ ସହଜ କଥା! ତାପେର ଭିକମାଗିବା ପାଇଁ େ�ସନେର 

ଏପାଖୁ େସପାଖ, େସପାଖୁ ଏପାଖ ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ େହଉଛି। େଯଉଁଦିନ ଭିକ େହଉନି 

ମ~ୁଆ ଆସି ସମb+ୁ ବିଧାେଗାଇଠା ମାରୁଛି। େତଣୁ େଯମିତିେହେଲ ତାକୁ ଚାରିଶହଟ+ା 

େଦବାକୁ େହଉଛି। ଦିେନ ରାତିେର ମ~ୁଆ ତା ªୀକୁ କହୁଥିଲା ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ କାହାକୁ 

େଗାେଟ ବାେଡଇ େଛାଟା କରିେଦେଲ ହୁअyା। ବାଡି କାjେର େଦଇ ମାଗିେଲ ବାବୁମାେନ 

ଭଲ ପଇସା ଦିअେy। ନେହେଲ େକାଉ େଗାଟାଏ ଛୁଆର ହାତ େଗାଡରୁ େଗାଟାଏ 
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ହାଣିେଦେଲ ବି େରାଜଗାର େବଶୀ ହୁअyା। 

 ଏସବୁ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁଥାଏ ପିଲାମାନ+ ପ�ତି ମା'ଟିର ବା�ଲ� ମମତା ତ 

ଭରପୁର अଛି। େହେଲ ଚପଲ ଓ ବାଡିେର ସମb+ୁ ପିଟୁଛି କାହ[କି? ମଁୁ େସକଥା 

ପଚାରିବାରୁ ସyପ�ଣର ସହ େସ େମାେତ କହିଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝେରଇ ଭିକ ମାଗିେଲ 

ଭଲଭିକ ମିଳୁଛି। ବାବୁମାେନ ଦୟାପାଇ ଛୁଆ+ୁ େବଶିଭିକ େଦଉଛyି। େସଥିପାଇଁ 

େସମାେନ େମା ପାଖକୁ ମାଡ ଖାଇବାକୁ ଆେପ ଆେପ ଆସି ଛିଡା େହାଇଯାyି। େମା 

ମାଡେର େଯେତେବେଳ ତା+ୁ ବହୁତ କ�େହାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହବାହାେର େସମାେନ େସହି 

ଲୁହ େବାହୁଥିବା अବgାେର େଦୗଡିେଦୗଡି ଯାତ� ୀମାନ+ୁ ମାଗିେଲ, େସେତେବେଳ ସମb+ 

ଠାରୁ ଭିକ ଭଲମିେଳ। େସମାନ+ୁ ମାରିଲା େବେଳ ତା+ଠାରୁ େମାେତ େବଶି କ� ହୁଏ, 

େହେଲ କ'ଣ କରିବି! अନr କ�ିଆ ଛୁଆମାନ+ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିବା କ'ଣ 

ସାମାନ� କଥା! ଆଜି ଦିନେର ଏମିତି अଗଣିତ ଛୁଆ ପ�େତ�କ ସହରେର ପାହାyିଆରୁ 

अଳିଆଗଦାରୁ ଶିଶି ଜରି େଗାେଟଇବାକୁ ବୁଳୁଛyି। ନିଜର ଜନG କଲା ପିତାମାତା ମାେନ 

ତା+ୁ ଏପରି କାମେର ଲଗାଇବା ସହ ନିଶାେସବନ କରିବାକୁ ମଧ� େଦଉଛyି। ଲx ଲx 

ଶିଶୁ ଭିxାବୃ`ି ଆଦରିବାକୁ अଭିଭାବକମାେନ ବାଧ� କରୁଛyି। ଭାରତର ପ�େତ�କ 

ଜିଲA ାbରୀୟ େରଳgାନକେର ଏପରି ଶିଶୁମାନ+ ସଂଖ�ା ଦିନୁଦିନ ବଢିବାେର ଲାଗିଛି। 

ସମି�ଧାନର ଧାରା ୧୫(୩) अନୁସାେର ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନ+ପାଇଁ ଉପଯୁh ଧ�ାନ 

ଦିଆଯିବା କଥା େଲଖାअଛି। ଧାରା ୨୪େର ୧୪ବଷ�ରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନ+ୁ କଳକାରଖାନାେର 

କି�ା େକୗଣସି ବିପଦସଂକୁଳ ଜାଗାେର ନିଯୁhିେଦବା अନୁଚିତ୍ େବାଲି ଉେଲA ଖ अଛି। ୩୯

(ଙ) अନୁଯାଇ ଶିଶୁମାନ+ୁ अଥ� ଉପାଜ�ନ ସଂgାର କମ�େxତ� େର ବାରଣ କରିବାକୁ 
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ରାଜ�ମାନ+ୁ ନିେ·�ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାରା ୪୫ ହିସାବେର ପ�େତ�କ ଶିଶୁମାନ+ୁ 

ପ�ାଥମିକ ଶିxା ପ�ଦାନ କରାଯିବାର ପ�ତିଶ�}ତି ଆଦି अେନକ ପ�କାରର ନିୟମ କାନୂନ ଆମ 

େଦଶେର ରହିଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ େପାଥିବାଇଗଣ, େଦଖା ସୁDର ବଉଳାଗାଈ। ବାଡି 

ବଇଗଣ ଗଛସବୁ ବାଂଝ, ଫୁଲ ଧରିବା ନଁା ନାହ[। ଫଳ କଥା କିଏ ପଚାେର! ସମି�ଧାନେର 

େଲଖା ଏସବୁ ନିୟମଗୁଡିକ ଭିତରୁ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଏପଯ��y କଡାକଡି ଭାବେର 

ଲାଗୁେହବାର ଉଦାହରଣ େଦଖିବାକୁ ମିଳିନାହ[। ଏହାର ଫଳ ସ�ରୁପ େଦଶର ଶିଶୁମାନ+ 

ଭିତରୁ ପ�ାୟ ୫% ଶିଶୁ କମ�ଜୀବୀ େହାଇ ପ�କୃତ େଶୖଶବ ଓ ଶିxାରୁ ଆଜି ବଂଚିତ। 

ଭାରତେର ଏେବ ଏପରି ଶିଶୁମାନ+ ସଂଖ�ା ପାଂଚରୁ ଛअେକାଟି େହବ। ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ 

େକବଳ ସରକାରର େସ ବୁଢା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁକଲ�ାଣ ମ�ୀମୁsେର अଠାେବାଳି ଆେମ 

ସବୁ ଘେର ବସିଗେଲ ଚଳିବ! ଆମ ସମାଜର କ’ଣ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ� େବାଲି କିଛି ନାହ[? 

ଜଣ+ ଆଖି ଆଗେର େଛାଟ ପିଲାଟିଏ େଯେତେବେଳ େଟବୁଲ୍ େପାଛି अଇଁଠାଥାଳି 

ଉଠାଉଛି, େଗାଟିଏ ସୁନାଗରିକ ହିସାବେର ଆମର କ’ଣ େସଠି କିଛି କ �̀ବ� ନାହ[! 

ପୁରାବିଶ�େର ଆମେଦଶର େଶୖଶବାବgା अତି ଦୟନୀୟ ଏବଂ ଏଥିପ�ତି ପ�େତ�କ ନାଗରିକ 

ଏବଂ ସରକାର ଉଚିତ୍ ଧ�ାନେଦବା अନିବାଯ�� । 
 

 

 

ଇଂ. ବିଦ�ାଧର ପsା, ବି.େଟକ୍. ସିଭିଲ୍, ଏମ୍.େଟକ୍.(ପରିେବଶ), ଏଲ୍ଏଲି�  

ଏଲ୍-୧୭/୧୫, ପଂଚଶଖା ନଗର, ଡ଼ୁମୁଡ଼ୁମା, ଖsଗିରି, ଭୁବେନଶ�ର-୭୫୧୦୧୯, 

େମା- ୯୪୩୯୧୨୮୦୫୦ /bdpanda1@gmail.com 
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ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ 

ଜେଣ ଶାଶ�ତ ସ�ାଭିମାନୀର ମୁଖବା �̀ାଜେଣ ଶାଶ�ତ ସ�ାଭିମାନୀର ମୁଖବା �̀ାଜେଣ ଶାଶ�ତ ସ�ାଭିମାନୀର ମୁଖବା �̀ାଜେଣ ଶାଶ�ତ ସ�ାଭିମାନୀର ମୁଖବା �̀ା    
 ତୁେମ େକୗଣସି अେଲୗକିକ ଶhିର ଆଧାର ନୁହଁ କି अଦୃଶ� 

ନିରାକାର+ ପ�ତିଛବି ନୁହଁ ଯିଏ ଆଶୀବ�ାଦ କରିେଦେଲ ସଂସାରର ସବୁ 

ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ! ତୁେମ େକୗଣସି ମାୟା ନଗରୀର ମାୟାବିନୀ ନୁହଁ କି 

ତୁେମ ଚାହ[େଦେଲ ସମb+ େଭାକିଲା େପଟ ପୁରିଯିବ! ତୁେମ ସକଳ 

ଶhିର ଆଧାର ନୁହଁ େଯ ତୁେମ ଇ�ା ପ�କାଶ କେଲ ଚତୁଦ�ଗ ବିକଶିତ 

େହାଇଯିବ! ତୁେମ ମଧ� ମଣିଷ ସମାଜର ଜେଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ 

ଥିଲ ଯାହା ଆଜି େମାର ପରିଚୟ। େକଉଁ ପରିେପ�xୀେର େକୗଣସି 

अେଲୗକିକ ନଗରୀର ଆଶୀବ�ାଦରୁ ତୁେମ ଆଜି ସଂସାରର ଏେତବଢ଼ 

େଲାକ େହାଇନାହଁ ବରଂ ଏହି ଆମ ସମାଜର କିଛି अଂଶରୁ ପ�ତିଫଳିତ 

େକୗଣସି अବାଂଛିତ ସଂେଯାଗରୁ ତୁମର ବିକାଶ ଯାହା େକବଳ ତୁମର 

ପ�ତିଭାରୁ ନୁହଁ ବରଂ ଲୁ¦ିତ ବିକiରୁ, ତାହା ସମେb ଜାଣyି! ନିଜକୁ 

ବଡ଼େବାଲି ପରିଚୟ ପ�ଦାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ େକେବ ବଡ େହାଇନାହ[ 

କି�ା େହାଇପାରିବ ନାହ[। ନିଜର ମିଥ�ା ପ�ତିଭା େଦଖାଇ େକବଳ 

ସମୟର େସ�ାତେର ନିଜକୁ ନିେଜ ସାବ�b କରିବା ସ�ବ େହାଇପାେର, 

କିk େସହିଭଳି ମଣିଷର ନାମ େକେବ ଇତିହାସର ପୃ-ା ମsିତ 

କରିନାହ[ କି କରିପାରିବ ନାହ[। ଏହା ତୁମର ଭ� ମ େହାଇପାେର କି 
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ନିଜର ମିଥ�ା ପ�ତିଭା ପ�ଦଶ�ନ କରି ସଂସାରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଜେଣ ଉ`ମ ମଣିଷର 

ପରିଚୟ ପ�ଦାନକରି କି�ଦyୀ ପୁରୁଷ ବନିଯିବ? ଏହା ତୁମର ଏକ अମାନୁଷିକ ଭ� ାy 

ଧାରଣାରୁ ନିଗ�ତ ଯାହା ସଂସାର ଗ�ହଣ କରିବ ନାହ[! ଉପgିତ ସମୟେର अ�ାନ େଲାକ+ 

ସାହାରା େନଇ ନିଜକୁ ବଡ େବାଲି ପରିଚୟ େଦବା କିଛିସମୟ ପାଇଁ େହାଇପେର। କିk 

ତାହା ସମଗ� ଜନମାନସକୁ ପ�ଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହ[ କି�ା �ାନୀ େକେବ ତୁମକୁ 

ବଡ଼େବାଲି अyରେର ଗ�ହଣ କରିେବ ନାହ[। अଥ�ାତ ତୁମର ସମୟ ସରିଗେଲ ଏହି 

ବଢ଼ପଣ ରହିବା ଦୂରର କଥା, ସମେb େକବଳ ଘୃଣାେର ବ�ବହାର କରିେବ ତୁମର ନାମ 

େନଇ। କିଛି अଜ�ନ କରିପାରିବନି ସମାଜରୁ େଯେତେବଳ ପଯ��y ନିଜକୁ ସତ�ର ପଥେର 

ପରିଚାଳିତ କରିବା ନଶିଖିଛ! ପବୂ�ରୁ ଏମିତି अେନକ अମାନୁଷିକ, अତ�ାଚାରୀ, 

େସ��ାଚାରୀ+ ନାମ ଇତିହାସ େଦଇଛି ଯାହା+ୁ ଆଜିପଯ��y ମଣିଷ ସମାଜ ଘୃଣା କରି 

ଆସିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜ ଥିବା ପଯ��y େସମାେନ ଘୃଣାର ପାତ�  େହାଇ ଇତିହାସର 

େଶାଭା ବ|�ନ କରୁଛyି, କରୁଥିେବ। ତୁେମ ମଧ� ନିଜର କାଯ��ଧାରା, ବିଚାରଧାରା 

ନବଦଳାଇେଲ େସମାନ+ ଭଳି େକବଳ ଘୃଣାର ପାତ�  େହାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ 

ଇତିହାସର ପୃ-ାେର, ଏଥିେର ତିେଳେହେଲ ଦି�ଧା ନାହ[ ।  

 ମଁୁ ଜେଣ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଚିyନ, ସାମାଜିକ କ �̀ବ�େବାଧ ମଣିଷ ଯିଏ େକବଳ 

ନିଜ ପରିଶ�ମରୁ अଜ�ତ ଧନେର ମନ ପୁରାଇ ଜୀବନ ବଂଚିବା ଶିଖିଛି। ତୁମ ଭଳି ମିଛ ସତ 

କହି କାହାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଠକି ସଂସାରକୁ ଲୁଟି ବଡ଼େଲାକ େହବାର ସ�ପr େଦଖିନାହ[ କି 

େଦଖିବି ନାହ[। ତୁମର ମନ େମାଠାରୁ ଯେଥ� xୀଣ ଯିଏ ନିଜପାଇଁ ଖାଦ�, ବª, ବାସଗୃହ 

ଖsିଏ ମଧ� ନିଜ ହbେର କରିପାରିବ ନାହ[, ଯାହାପାଇଁ ନିଭ�ର କରୁଥିବ େମାରି ଉପେର! 
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େମା ଭଳି अଜସ� ମଣିଷ+ ଆଦାୟ अଥ�ରୁ ବିଭିନr  ଉପାୟେର ଲୁ¦ନ କରି, ଠକି, ଭsି 

ତୁମର େକାଷ ଭରି ତୁେମ ଆଜି ସଂସାରର ବଡ଼େଲାକ େବାଲାଉଛ, ସମେb ଶୁଣୁଛyି 

େବାଲି ଯାହା ବାbବ ନୁେହଁ! ତୁେମ ଆଜି େଯଉଁ gାନେର ବସିଛ େସସବୁ େକବଳ ମଁୁ ଏବଂ 

େମାଭଳି େକେତକ ସାଧାରଣ େଲାକ+ ନିେବ�ାଧ अ�ାନତାରୁ! ମଁୁ କାଲି ଯାହାଥିଲି ଆଜି 

ମଧ� अଛି ଏବଂ ସମୟର ଦୀପ ଲିଭିବା ପଯ��y େସହି ଏକା ଆଧାରେର ଚାଲିଥିବ େମା 

ପରିଚୟ। େମାେତ କିଏ ମେନ ନରଖିେଲ ମଧ� अyତଃପେx େମାପଛେର ଘୃଣା କରିେବ 

ନାହ[ େମା ନାମ େନଇ। କାରଣ ମଁୁ େକେବ ନିେଜ ନିଜକୁ ବଡ଼େବାଲି ସମାଜକୁ ପ�ଦଶ�ନ 

କରିନାହ[ କି�ା େକୗଣସି अେନୖତିକ କାଯ�� କରି କି�ା କାହାକୁ ମିଛକହି, ଠକି ନିଜସ� ସ�ାଥ� 

ହାସଲ କରିବାକୁ ପ�ୟାସ କରିନାହ[। େମାର େକୗଣସି ସାମାଜିକ ପରିଚିତି ନାହ[ କି େମାେତ 

କିଏ ବିେରାଧ କରିେବ ନାହ[। अଥ�ାତ େମା ଜୀବନର ଆର�ରୁ ମଁୁ ଯାହାଥିଲି ଆଜି ମଧ� 

अଛି ଏବଂ अb େହବାଯାଏ େସମିତି ରହିଥିବି ଯାହାର େକୗଣସି ମିଥ�ା ସାମାଜିକ ପରିଚୟ 

ଆବଶ�କ ନଥିଲା କି ରହିବ ନାହ[। ମଁୁ େକବଳ ପ�କୃ`ି ପ�ଦ` େଗାଟିଏ ପ�ାଣୀ ଯାହାର 

ମାନବିକ ମଲୂ�େବାଧ ଏବଂ ପ�ାକୃତିକ ଜୀବନ ବଂଚିବା େଶୖଳୀ ଆଶାକରି ଜୀବନ େଶଷ 

କରିବା ପବୂ�ରୁ ସମାଜେର ନିଜକୁ ଜେଣ ମଣିଷର ପରିଚୟ େଦଇ ଯିବା ଆଶା ରଖିଥିଲି 

ଯାହା ପାଇଁ ଆପ�ାଣ େଚ�ା ଜାରିରଖି କୃତକାଯ�� େହାଇଆସୁअଛି ଏବଂ େସମିତି ରହିବି। 

େସତିକିେର େମା େପଟ ପରିୂଯାଏ ଏବଂ େମା ଜୀବନ ସାଥ�କ େହାଇଯିବ େବାଲି େମାର 

ଧାରଣା େକେତଦୂର ଉପଯୁh ସମୟ କହିବ।   

 େମାର ନିରାଡ଼�ରତା ଏବଂ ତୁମର େସହି अହଂଭାବ ମଧ�ର ଦୂରତା ବୁଝିବା ସାମଥ�� 

ବିହୀନ अ�ାନ ଶିxିତ ତୁେମ ଥେର େକେବ ମାନବିକତାର ତରାଜୁେର ନିଜର ବିଚାର 
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ବିେବକ ମାପି େଦଖ ବୁଝିପାରିବ ଜେଣ अଶିxିତ ପ�ାକୃତିକ େଶୖଳୀେର କାଯ��କରି ଜୀବନ 

ବଂଚୁଥିବା ଶ�ମିକର ଜାତି, ରା��  ପ�ତି अବଦାନ େକେତ? ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଶିxାଗତ 

େଯାଗ�ତାର କାଗଜ ଖsଟିଏ େନଇ अମାନୁଷିକତାେର ଭରପୁର ଚରିତ�  ତୁମର ସଂସାରକୁ 

କିଛି େଦବା ବଦଳେର େମା ଭଳି ନିରୀହ, ସେuାଟ, ଶାଶ�ତ ସଭ� ସମାଜର ମଣିଷ ମାନ+ୁ 

अହରହ ଲୁଟି ଲିଥିବାେବେଳ ଏହି अ�ାନର ଆଦାୟରୁ ହ[ ତୁମର େପଟପୁେର! େମାର 

ଆଦାୟରୁ ଲୁ¦ନ କରି େମାେତ କାରୁଣ�େର ଜାଳିେପାଢ଼ି ନିଜକୁ ଜେଣ େଶ�- ମଣିଷ ଭାେବ 

ପ�ଦଶ�ନ କରୁଥିବା ତୁମର େସହି ଭାବନାେର େକୗଣସି ବାbବତା ନାହ[ ଯାହା ତୁେମ 

ବୁଝିପାରୁନଥିେଲ ମଧ� ସଂସାର ବୁଝିଛି। ଏବଂ ତାପାଇଁ ତୁେମ ନିେଜ ଗବ�ତ େହଉଥିେଲ 

ମଧ� ତୁମର େସହିସବୁ ଭାବନା େକବଳ ପାଣିର ଗାରଭଳି ତୁମ ଭାବନା ମଧ�େର ସୀମିତ 

େବାଲି ତୁମର �ାନ ବହିଭ�ୁ ତ अଧମ ମଣିଷଟିଏ ତୁେମ। ସଂସାରରୁ ଲିଭିଯିବ ତୁମ ଜୀବନ 

ପ�ଦୀପ ଦିେନ, କିk ତୁମର ସବୁ କଳା କାନ�ାମା ପାଇଁ ଆମର ଭବିଷ� ପିଢ଼ି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି 

ଦିବାନିଶି େଦ�ଷେର ଜଳୁଥିେବ ଯାହା ତୁେମ ଆଉ େଦଖିବାକୁ ନଥିବ! ସବୁେବେଳ 

େସମାନ+ ମୁହଁେର ତୁମପ�ତି େନୖରାଶ� ଭାବ ଏବଂ ଆyରିକ ଘୃଣା ରହିଥିବ େକବଳ 

ତୁମରି ନାମେର, କିk ତୁେମ ନଥିବ େସସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନିଜସ� ସାମଥ�� ମଧ�େର 

अଜ�ତ ଧନେର ସୁଖର ମହିମା ବୁଝିବା xମତା ନାହ[ ତୁମର। େତଣୁ ନି�ରୁଣ अମାନବୀୟ 

ଚରିତ�  ତୁମର ଲୀଳାମୟ+ ମାୟା ବୁଝିନପାରି କରିଲିଥିବା ଦୁ�ମ�ର ଫଳ ଆଜି ନେହେଲ 

କାଲି କି�ା େକୗଣସି ସମୟେର େଭାଗିବାକୁ ପଡିବ ହୁଏତ େଯେତେବେଳ େକହିନଥିେବ 

େସସବୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ତୁମରି ପାଖେର! କିk ମଁୁ ନି�ିତେଯ ଜୀବ ଥିବା ମଧ�େର େକହି 

ତୁମର କିଛି ନକରିପାରିେଲ ମଧ� ଜୀବନ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ନିଜକୁ ନିେଜ ଘୃଣା କରି 
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େଦହତ�ାଗ କରିବ ତୁେମ ଯାହା ତୁମପାଇଁ ହୁଏତ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ କେଠାର ଦs 

େହବ, ଏଥିେର ତିେଳେହେଲ ସେDହ ନାହ[! େତଣୁ ବ �̀ମାନ ମଧ� ସମୟ अଛି ନିଜକୁ 

ବଦଳାଇ େପ�ମମୟ କରି ସଂସାରକୁ ଗଢିେତାଳିବାର, କିk ନିଭ�ର କରୁଛି କ'ଣ ତୁମ 

ବିର !!  

 
ପ+ଜ କୁମାର ପାଣିଗ�ାହୀ   

େସାସିଆଲ େଫାରୁମ (ଭାରତ) 

ଛତ� ପୁର, ଗଂଜାମ. 

ଦୂରଭାଷ. ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭. 
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ପ�ହA ାଦ ସାହୁ 

ସ�ଧେମ� ନିଧନଂ େଶ�ୟଃ ପରଧମ� ଭୟାବହସ�ଧେମ� ନିଧନଂ େଶ�ୟଃ ପରଧମ� ଭୟାବହସ�ଧେମ� ନିଧନଂ େଶ�ୟଃ ପରଧମ� ଭୟାବହସ�ଧେମ� ନିଧନଂ େଶ�ୟଃ ପରଧମ� ଭୟାବହ    

 ଏେବ ଆଉ କିଛି ପର ରା ଓ ସଂ9ୃତି ବ�ିଛି ତ? ଥେର 

ଭାବିେଦଖk, ଏେତ ବଡ ସଂ9ୃତି, ପର ରା ଓ ସନାତନ ଧମ� ପାଇଁ 

ଆମର अବଦାନ କଣ? ନିଜକୁ ଥେର ପଚାରk, ସାମାଜିକ ଦୃ�ିେକାଣରୁ 

ଆେମ ଆମ ସଂ9ୃତି ଓ ପର ରାକୁ ଛାଡି େକେତ ଆେଗଇ ଯାଇେଛ ? 

ଥରୁଟିଏ ନିଜକୁ ତଜ�ମା କରkଥରୁଟିଏ ନିଜକୁ ତଜ�ମା କରkଥରୁଟିଏ ନିଜକୁ ତଜ�ମା କରkଥରୁଟିଏ ନିଜକୁ ତଜ�ମା କରk.......!!!.......!!!.......!!!.......!!!    

 ମଣିଷ କାମ ଧDା ବା ଚାକିରୀ ଆଶାେର େସ ଏେବ ସହରାଭିମୁଖୀ  

େହଇଛି ପୁଣି ଚାକିରୀ କରୁଥିବା େସହି ମଣିଷଟା ଚାକିରୀ ଚାଲିଗେଲ 

କଣ କରିବ େସ ଚିyାେର ବି अgିର େସ ଚାକିରୀ କରୁଛି କିk ସେତ 

େଯମିତି  େସ େଗାେଟ େମସିନ ପାଲଟି ଯାଇଛି େଯଉଁ ମଣିଷଟା ବିବାହ 

ପବୂ�ରୁ ସମbକଂର ଥିଲା, େସ ଆଜି କାହାର? 

 ନା ବାପା ମାଆକଂର, ନା ପିଲା-ଛୁଆକଂର, ନା ପତr ୀର ବାପା 

ମାଆ ପିଲା ଜନG  କରି ବି ନିଜ ଭବିଷ�ତକୁ େନଇ ସେDହେର | 

େସମାନ+ ଭବିଷ�ତ େକଉଁଠି - ବୃ|ାଶ�ମ, ଜରାଶ�ମ ନା ଆଉ 

େକଉଁଠି ? 

 ବିେଦଶେର ଚାକିରୀ କରୁଥିବା େସହି ମଣିଷଟା ……. 

 େକେବ କଣ ଭାବିଥିଲା ନିଜ େଲାକଠାରୁ ଧୀେର ଧୀେର ଦୂେରଇ 
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ଯିବେବାଲି? 

अତୀତେର ମଣିଷ ତ ଏପରି ନ ଥିଲାअତୀତେର ମଣିଷ ତ ଏପରି ନ ଥିଲାअତୀତେର ମଣିଷ ତ ଏପରି ନ ଥିଲାअତୀତେର ମଣିଷ ତ ଏପରି ନ ଥିଲା……………………!!!!!!!!!!!!    

 ଆଜି ଆେମ ଭବିଷ�ତର ଚିyାେର अତୀତକୁ ଭୁଲି ବତ�ମାନକୁ ଖରାପ କରୁଛୁ | 

 େଦା ପଇସା अଧିକ େରାଜଗାର କରି ଟିକିଏ ଶାyିେର ରହିବାକୁ ଯାଇ अଶାyର 

ବଳୟେର େପସି େହଇଯାଇଛyି | 

 େଯମିତି ଆେମ ବଦଳୁେଛ - ଆମର ପତନ ସୁନି�ିତ | 

 ଆେମ ହିDୁ, ଭାରତୀୟ, ସନାତନୀ, ବ� ାହG ଣ, xତି� ୟ, େବୖଶ୍ଯ ନା ଶୁଦ�  ……..??? 

 ଆଜି ହିDୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଓ ନିଜ ସଂ9ୃତିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେର |  

 ଆଧୁନିକତାର ପ�େହଳିକାେର ପା�ାତ�ର େମାହେର ଲୁ� େହାଇଗଲା ଗୁରୁକୁଳର 

ଶିxା, ଯାଗ-ଯ�, ଶª-ଶାª, ନିତି-ନିୟମ ଇତ�ାଦି | 

 ସରକାର+ ଶିxା ବ�ବgା ଓ ପା�ାତ� ସଭ�ତାର अବହାୱା ଆଜି ଆମ ସଂ9ୃତି ଓ 

ପର ରାକୁ ବ�ପଯ��b କରିେଦଇଛି | 

 ଚିନ୍, ଋଷ, ଇଟାଲୀ, େ�ନ୍, ଜମ�ାନୀ, ଜାପାନ ସମେb ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିxା 

ବ�ବgାେର ଗୁରୁତ� େଦଇଛyି | କିk ଆେମ....?? 

 ଆେମ ଆମ ସଂ9ୃତିରୁ ବିମୁଖ େହାଇନାେହଁ  ତ ନିେଜ ଲୁ� େହଉେଛ | 

 ଆଜି ପରିgିତି ଏପରି ଆେମ ଶ�ୀରାମ, ଶ�ୀକୃ�, ଶ�ୀଜଗନr ାଥ+ ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ବି 

ଲ�ାେବାଧ କରୁଛୁ,  

 େଯମିତି ଏକ ମହାପାପ କରୁଛୁ…….. | 

    ନିଜ ସଂ9ୃତିକୁ  ନିେଜ ବ�ାkନିଜ ସଂ9ୃତିକୁ  ନିେଜ ବ�ାkନିଜ ସଂ9ୃତିକୁ  ନିେଜ ବ�ାkନିଜ ସଂ9ୃତିକୁ  ନିେଜ ବ�ାk…………..!!! ..!!! ..!!! ..!!!     
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 ଆମ ଧମ� ଓ ସଂ9ୃତି ପଥେର ଚାଲି ଜେଣ ସାଧୁ ସ£ େହାଇପାେର, କିk ପାପି ତ 

ନୁେହଁନା ? 

 ଦୁନିଆ ବି ଆଜି ସନାତନ ସଂ9ୃତିକୁ ଆପଣାଉଛି, େହେଲ ଆେମ ପା�ାତ� ସଂ9ୃତି 

ପଛେର ଧାଇଁେଛ | 

 େସମାନ+ ଧମ�େର ଏେତ ବଦଗୁଣ ଥାଇବି, େସମାେନ ନିଜ ଧମ�କୁ ଛାଡିନାହାyି | 

    େବୗ|ମାେନେବୗ|ମାେନେବୗ|ମାେନେବୗ|ମାେନ ନା ଲsା େହବା ଛାଡିେଲ……? 

    ଶିଖ୍ ମାେନଶିଖ୍ ମାେନଶିଖ୍ ମାେନଶିଖ୍ ମାେନ ନା ପଗଡି ବjା ଛାଡିେଲ……? 

    ଇସାଇଇସାଇଇସାଇଇସାଇ ନା ରବିବାର ଦିନ ଚu� ଯିବା ଛାଡିେଲ……? 

 ନା    ମୁସଲମାନ ମାେନମୁସଲମାନ ମାେନମୁସଲମାନ ମାେନମୁସଲମାନ ମାେନ ନିଶ ରଖିେଲ, ନା ପା� ଥର ନମାଜ ପଢିବା ଛାଡିେଲ …..? 

    କିk ହିDୁ କିk ହିDୁ କିk ହିDୁ କିk ହିDୁ ––––    ????????????    

 ମDିର / ମଠ / ପ�ାଥ�ନା ଘର ଯିବାର ସଂ9ାର ଛାଡିେଲ…… 

 େଧାତି, କୁ �̀ା, ପଗଡି ଛାଡିେଲ, 

 ତିଲକ, ଚDନ, ପଇତା ଛାଡିେଲ,  

 ସj�ା ପ�ାଥ�ନା ଛାଡିେଲ,  

 ଚଉରାେର ପାଣି ଓ ସଂଧ�ା େଦବା ଛାଡିେଲ, 

 େଶ�ାକ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଗୀତା ପାଠ ଛାଡିେଲ, 

 େବଦ, ଉପନିଷଦ अଧ୍ଯୟନ କରିବା ଛାଡିେଲ, 

 ମହିଳା ଓ ଝିअ ମାେନ...ଶାଢୀ, ଓଢଣୀ, ଚୁଡି, ସିDୁର, ପଜୂା ପାଠ ଛାଡିେଲ | 

 ଆେମ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓ ସଂ9ୃତ ଛାଡିଲୁ,  
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 ପିଲା+ୁ ଉଚିତ ସଂ9ାର େଦବା ଛାଡିଲୁ, 

 େକବଳ ନିଜର, ପିଲା+ର ଓ ªୀର ଖୁସି ପାଇଁ ଘର ସଂସାର ଛାଡିଲୁ,  

 ପଇସା ପାଇଁ ଛୁଆକୁ ଚାକରାଣୀ ହାତେର େଟକିେଲ, 

 ରାମ ରାମ, ରାେଧ ରାେଧ, ଜୟ ଶ�ୀକୃ� େବାଲିବା ଛାଡିଲୁ, 

 ବେୟାେଜ�-+ୁ ସzାନ ଓ ଚରଣ �ଶ� କରିବା ବି ଛାଡିଲୁ | 

ଆସ ଆେମ ଏକ ସୁg ଓ ସ�ୟଂସ ୂଣ� ସମାଜ ଗଢିବାଆସ ଆେମ ଏକ ସୁg ଓ ସ�ୟଂସ ୂଣ� ସମାଜ ଗଢିବାଆସ ଆେମ ଏକ ସୁg ଓ ସ�ୟଂସ ୂଣ� ସମାଜ ଗଢିବାଆସ ଆେମ ଏକ ସୁg ଓ ସ�ୟଂସ ୂଣ� ସମାଜ ଗଢିବା………………………………    

 ଆେମ ପୁଣି େସହି ପବୂ�ପୁରୁଷ+ ସଂ9ାର ଓ ସଂ9ୃତିକୁ ବିଲୁ� େହବାରୁ ବ�ାଇବା | 

 ସ�ାହେର अତି କମେର ଥରୁଟିଏ ପିଲା+ ସହିତ ମDିର/ମଠ/ପ�ାଥ�ନା ଘର ଯିବା | 

 ନିଜ ଘେର ସମେb ପ�ାତଃ ସrାନ ସାରି ପଜୂା अu�ନା କରିବା | 

 ନିଜ ଧମ�ର अମଲୂ� ପୁbକ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଶ�ୀମ¢ାଗବତ ଗୀତା 

अଧ�ୟନ କରିବା | 

 अନ� ଧମ� ଗ�ହଣ କରିବା अେପxା ନିଜ ଧମ� ଆଚରଣ କରି ମୃତ୍ଯୁ ବରଣ କରିବା 

େଶ�ୟ9ର अେଟ | 

    ଥରୁଟିଏ ଥରୁଟିଏ ଥରୁଟିଏ ଥରୁଟିଏ େସହି ଶ�ୀମ¢ାଗବତ ଗୀତାର ଏକ ସୁDର ବାଣୀ ମେନପକାk –  

""""ସ�ଧେମ� ନିଧନମ୍ େଶ�ୟଃ ପର ଧମ� ଭୟାବହସ�ଧେମ� ନିଧନମ୍ େଶ�ୟଃ ପର ଧମ� ଭୟାବହସ�ଧେମ� ନିଧନମ୍ େଶ�ୟଃ ପର ଧମ� ଭୟାବହସ�ଧେମ� ନିଧନମ୍ େଶ�ୟଃ ପର ଧମ� ଭୟାବହ""""    
 

 

େମେନଜର - ଏଡିଟିଂ ଡିପାଟ�େମଂଟ, ଆକାଶ ଇନ୍ଷଟିଚ�ଟ୍ 

ନିୟୁଦିଲA ୀ, େମାବାଇଲ୍ – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬    
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େଦେବD�  ସାମଲ 

ଶିxକ ଦିବସେରଶିxକ ଦିବସେରଶିxକ ଦିବସେରଶିxକ ଦିବସେର............    
 ଜେଣ ଶିxକ େହଉଛyି ଜେଣ ବjୁ, ଦାଶ�ନିକ ଏବଂ ମାଗ�ଦଶ�କ 

ଯିଏ ଆମ ହାତ ଧରିଥା’yି, ଆମ ମନକୁ ପଢyି  ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟକୁ 

�ଶ� କରyି ଜେଣ ଶିxକ+ अବଦାନକୁ अଣେଦଖା କରାଯାଇପାରିବ 

ନାହ[ ବିଶ�ର अେନକ େଦଶେର ଶିxକଦିବସ ଏକ ବିେଶଷ ଦିନ 

େଯଉଁଠାେର ବିଦ�ାଳୟ, କେଲଜ ଏବଂ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର ଶିxକମାନ+ୁ 

ବିେଶଷ ସzାନିତ କରାଯାଏ ତାରିଖ େଦଶ ଠାରୁ ଭିନr  େହାଇଥାଏ  

ସବ�ଭାରତୀୟ bରେର ଗ�ହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ� ଶିxକ ଦିବସ 

େହଉଛି ୫ अେ¯ାବର ଭାରତେର ଶିxକ ଦିବସ ୫ େସେ��ରେର 

ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପର ରା ୧୯୬୨ ମସିହାରୁ ଆର� 

େହାଇଥିଲା। ଏହା େହଉଛି େଯେତେବେଳ ଡ¯ର ସବ�ପଲA ୀ 

ରାଧାକି��ନ୍ ଜନG  େହାଇଥିେଲ।  େସ ଜେଣ ଦାଶ�ନିକ, ବିଦ�ାନ, ଶିxକ 

ଏବଂ ରାଜେନତା ଥିେଲ ଏବଂ ଶିxା ପ�ତି ତା+ର ଉ�ଗ�ୀକୃତ କାଯ�� 

ତା+ ଜନG ଦିନକୁ ଭାରତ ଇତିହାସେର ଏକ ଗୁରୁତ�ପ"ୂ�  ଦିନ କରି 

ପାରିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଏହି ଆଦଶ� ବ�hି+ ମହାନ କାଯ��କୁ ଆେମ 

ମେନ ରଖିଛୁ | 

 ବାbବେର, ଏହି ବ�hି, ଡ¯ର ସେବ�ପଲA ୀ ରାଧାକି��ନ୍ ଜେଣ 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     637 

ବjୁ ଶିxକ ଥିେଲ ଏବଂ େସ େସମାନ+ ଛାତ� ମାନ+ ମଧ�େର େଲାକପି�ୟ ଥିେଲ ଯାହା 

େସ ସବ�ଦା େସମାନ+ ସାମrାେର ରଖିଥିେଲ େତଣୁ, ଦିେନ ତା+ ଛାତ�  ଏବଂ ସା~ମାେନ 

ତା+ୁ ତା+ ଜନG ଦିନକୁ अତି ଆନDେର ପାଳନ କରିବାକୁ अନୁମତି େଦବାକୁ अନୁେରାଧ 

କେଲ ଏହାର ପ�ତିବଦଳେର େସ କହିଛyି େଯ ଯଦି େସମାେନ ସମb ଶିxକ+ 

ସzାନାେଥ� ତା+ ଜନG ଦିନ ପାଳନ କରyି େତେବ ଏହା ତା+ର ଗବ� ଏବଂ ସzାନ 

େହବ ଏବଂ େସେବଠାରୁ ଏହି ଦିନ ୫ େସେ��ର ଶିxକ ଦିବସ ଭାବେର ପାଳନ 

କରାଯାଏ 

 ବ �̀ମାନ, ବିଶ�େର अନ�ାନ� ବିଷୟେର କହିବାକୁ ଗେଲ, ୫ अେ¯ାବରେର ବିଶ� 

ଶିxକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ୧୯୯୪ ମସିହାେର ଆର� େହାଇଥିଲା। 

ୟୁେନେ9ା ହ[ ଏହି ପର ରା ଆର� କରିଥିଲା। ୟୁେନେ9ା ,ାରା gିର େହାଇଥିବା ଧ�ାନ 

େହଉଛି ଶିxକମାନ+ର େଯାଗଦାନ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ତଥା େସମାେନ ଶିxା େxତ� େର 

ରଖିଥିବା ପ�ାଥମିକତାକୁ ପାଳନ କରିବା ବ �̀ମାନ କାହ[କି ୫ अେ¯ାବର ଶିxକ ଦିବସ 

ଭାବେର ନିଆଯାଏ? ୧୯୬୬ ମସିହାେର ଏହି ଦିନ, ଏକ ସ�ତ� ଆyରାଜ� ସମିGଳନୀ 

ଶିxକ+ gିତିକୁ େନଇ ୟୁେନେ9ା अନୁେମାଦନ ଗ�ହଣ କରିଥିଲା। 

ଆେମ କାହ[କି ପାଳନ କରୁଆେମ କାହ[କି ପାଳନ କରୁଆେମ କାହ[କି ପାଳନ କରୁଆେମ କାହ[କି ପାଳନ କରୁ????    
 ଶିxାଦାନ େହଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ�ଭାବଶାଳୀ କାଯ�� ଶିxକମାେନ ମନକୁ 

ଆକୃ� କରୁଥିବା ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ �ାନ ବିନା ଏହି ଦୁନିଆେର େକହି ବିଦ�ମାନ 

େହାଇପାରିେବ ନାହ[ ଶିxକ ପିଲାମାନ+ଠାେର ଭଲ ମଲୂ� ପ�ଦାନ କରyି ଏବଂ 

େସମାନ+ୁ ଦାୟିତ�ବାନ ନାଗରିକେର ପରିଣତ କରyି େତଣୁ ପ�ାୟ ପ�େତ�କ େଦଶ 
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ଶିxକ ଦିବସ ପାଳନ କରyି 

 ଭାରତେର, ଆେମ ଏହି ଦିନ ଡ¯ର ସେବ�ପଲA ୀ ରାଧାକୃ�ନ+ ଜନG ଦିନେର ପାଳନ 

କରୁଛୁ। େସ अେନକ ଭଲ ଗୁଣର ବ�hି ଏବଂ ଛାତ� ମାନ+ ମଧ�େର ପି�ୟ ଶିxକ ଥିେଲ  

ତା+ର अନୁେରାଧ ଥିଲା େଯ ତା+ ଜନG ଦିନ େଦଶର ସମb ଶିxକ+ ପାଇଁ ଏକ 

ସzାନଜନକ ଦିନ ଭାବେର ପାଳନ କରାଯାଉ, ଯଦି େକହି ତା+ ଜନG ଦିନ ପାଳନ 

କରିବାକୁ ଇ�ା କରyି ସଂେxପେର, ଆେମ ଶିxକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ କାରଣ 

ଶିxକମାେନ ସମାଜର gପତି େହାଇଆସିଛyି ଏବଂ େସମାନ+ ବିନା େକୗଣସି ସମାଜ 

ପ�ଗତି ପଥେର ଯାଇପାରିବ ନାହ[ 

 ‘ଆଧୁନିକ ଭାରତର ରାଜେନୗତିକ ଚିyକ’ ଶୀଷ�କ ପୁbକେର େସ େଡେମାକ� ାଟିକ୍ 

ଇsିଆ ପରି େଦଶେର ଶିxକ ତଥା ଶିxାର ମହ �̀ କୁ ସଚୂାଇ େଦଇଛyି ଯାହାକି ବିକାଶର 

ପ�ଥମ ବଷ�େର ଥିଲା। ତା+ କହିବାନୁସାେର, ରା��  ନିମ�ାଣେର ଶିxକମାନ+ର ଏକ ବଡ଼ 

ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଶିxକମାନ+ୁ अଧିକ ସzାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଜେଣ 

ଚିyକ ଏବଂ ଶିxକ େହବା ବ�ତୀତ େସ ଜେଣ ଦାଶ�ନିକ ମଧ� ଥିେଲ େସ ଥେର 

ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଉପେର ଏକ ପୁbକ େଲଖିଥିେଲ ଏବଂ େସଠାେର େସ ଜେଣ ଶିxକ+ୁ 

ବ�ାଖ�ା କରିଥିେଲ, “ଯିଏ ଚିyାଧାରାର ବିଭିନr  େସ�ାତକୁ ସମାନ ପ�ାyେର ପରିଣତ କରିବା 

ପାଇଁ ଉପgାପନା ଉପେର ଗୁରୁତ� େଦଇଥାଏ” | 

 େସ ରାଜନୀତିେର ପ�େବଶ କରିବା େବଳକୁ ଜବାହରଲାଲ େନେହରୁ, ମହାତG ା ଗାjୀ 

କି�ା ଡ¯ର ରାେଜD�  ପ�ସାଦ+ ପରି अଧିକାଂଶ େନତା ରା��  ନିମ�ାଣେର ଏହି ଚିyାଧାରା 

ପାଇଁ ତା+ର ପ�ଶଂସକ ଥିେଲ। ତା+ର ଦxତା ରାଜନୀତି େxତ� େର ମଧ� ପ�ମାଣିତ 
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େହାଇଥିଲା ବାଧାବିଘrକୁ ଭଲଭାେବ ଚିହିr ବା ପାଇଁ ତା+ର ରାଜେନୖତିକ �ାନ ଥିଲା ଏବଂ 

ଦଳୀୟ େନତାମାନ+ୁ େସମାନ+ର ବିଳ� ଏବଂ अପରାଧ ପାଇଁ ଗାଳି େଦବା ପାଇଁ 

ଆବଶ�କ ସାହସ ମଧ� ବହନ କରିଥିେଲ। ୧୯୪୭ ମସିହାେର, େସ ପବୂ�ତନ କଂେଗ�ସ 

େଲାକ+ୁ ଆତG ୀୟତା ଏବଂ ଦୁନ�ୀତିର ଭୟ+ର ପରିଣାମ ବିଷୟେର େଚତାବନୀ 

େଦଇଥିେଲ।  ଆେମ ବ �̀ମାନ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ! 

 ଏହିପରି ବ�hି अବଶ� ଆେମ ହରାଇଛୁ େତଣୁ, ପ�କୃତ ଶିxକ+ ମଲୂ�େବାଧ ଏବଂ 

ନୀତିକୁ େପ�ା�ାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ପାଳନ କରାଯାଏ | 

 ଶିxକ ଦିବସ ପାଇଁ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

େଦେବD�  ସାମଲ ୯୪୩୯୯୦୯୪୨୨, 

ନୂତନ ସରକାରୀ କେଲାନୀ ଭୁବେନଶ�ର. 
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ସାଇ ପ�ସାଦ ସାହୁ 

ପ�କୃତିର ପାବ�ଣ ନୂଆଁଖାଇପ�କୃତିର ପାବ�ଣ ନୂଆଁଖାଇପ�କୃତିର ପାବ�ଣ ନୂଆଁଖାଇପ�କୃତିର ପାବ�ଣ ନୂଆଁଖାଇ    
 ସଂ9ୃତି େହଉଛି େଗାଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ अସିGତାର ପରିଚାୟକ 

ସାଂ9ୃତିକ ବିକାଶ ହ[ େଗାଟିଏ େଦଶ ବା େଗାଟିଏ ଜାତିର ପ�ଗତିର 

ମଳୂଧାର ଏହାର କିଛି ବିକi ନାହ[ େତଣୁ ବଳି� ପର ରା ଓ 

ଗରି- ସଂ9ୃତିର ପ�ତୀକ େହଉଛି ନୂଆଁଖାଇ ପବ� ଭାରତୀୟ ଧମ�, 

ସଂ9ୃତି ଓ ପର ରାେର ନୂଆଁଖାଇ ପବ� ବା ନବାନr  ଭxଣ ବିଧି ବହୁ 

ପ�ାଚୀନ ପ�ିମ ଓଡିଶାର ଏହି ସ�ାଭିମାନ ପବ� “ନୂଆଁଖାଇ” ଏକ 

ମହାନ ପବ� ଏବଂ “ଗଣପବ�” ରୂେପ ଆଖ�ାୟିତ ଏହା ପ�ିମ ଓଡିଶାର 

କଳା, ସଂ9ୃତି, ଭାଷା, ପର ରା, ଚାଲି-ଚଲଣ ଏବଂ ସେବ�ାପରି 

ଭାବାେବଗ ସହିତ ଓତଃେପ�ାତଃ ଭାେବ ଜଡିତ अନr ର ମହିମାେର 

ମହିମାନିr ତ ନବାନr  ବା ନୂଆଁଖାଇ ପବ� ପାଳନର ଗରୀୟାନ ପର ରା 

ପ�ିମ ଓଡିଶାବାସୀ+ ପାଇଁ ଗବ� ଓ େଗୗରବର ବିଷୟ ମଣିଷ, ପ�କୃତି 

ଓ ଈଶ�ର+ୁ ଏକାଠି ସଂଯୁh କରି ରଖିବାର ସଂେଯାଗ େସତୁ େହଉଛି 

ନୂଆଁଖାଇ ନିଜସ� ମହତ� େର ମହୀୟାନ ଏହି କୃଷିଭି`ିକ ଗଣପବ� 

ଜନସାଧାରଣ+ ହୃଦୟେର ଆଶା ଓ ଉ·ୀପନା ସୃ�ି କରି ଜୀବନର 

ପ"ୂ�ତା ଆଡକୁ ବାଟ କଢାଇ ନିଏ ଏବଂ ବସୁେଧୖବ କୁଟୁ�କମର ମ� 

ଉଦେଘାଷଣା କେର ପ�କୃତି ଓ ପରିେବଶକୁ ପଜୂା କରିବା, ଆଧ�ାତିG କ 
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ଭାବନାେର ଉଦବୁ| େହବା, ଉପକାରୀ ପ�ତି କୃତ�ାତା �ାପନ କରିବା, ପର�ର ବା ି 

ଖାଇବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନ+ୁ ସzାନ ଜଣାଇବା େହଉଛି ଏହି ପବ�ର ବିେଶଷ �̀  ନିଜସ� 

�ାନେକୗଶଳକୁ ପ�େୟାଗ କରି ମନୁଷ� ଧରଣୀ ମା’ର ବxେର ଆର� କରିଥିଲା କୃଷି 

କାଯ�� ପ�କୃତିର ଉପାସକ ଏହି ଆଦିମାନବ ନିଜ ଉËାଦିତ ପ�ଥମ ଶସ�କୁ ପୃଥିବୀ 

ମାତା+ୁ ସମପ�ଣ କରିବାର ଧମ�ୀୟ ଧାରଣାରୁ ହ[ ଆର� େହାଇଛି ଏହି ପ�ିମ ଓଡିଶାର 

କୃଷିଭି`ିକ ଗଣପବ� ନୂଆଁଖାଇ ନୂଆଁଖାଇ ବା ନବାନr  ପ�ିମ ଓଡିଶାର ଜନଜୀବନ 

ଧାରାେର ବହୁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ପ�ଚଳିତ ନୂଆଁଖାଇ ପ�କୃତିର ପାବ�ଣ ପ�ିମ 

ଓଡିଶାର ପ�େତ�କଟି ପରିବାର ଏହି ପାବ�ଣ ସହ अ~ା~ୀ ଭାେବ ଜଡିତ େସଥିପାଇଁ ଏହି 

ପବ� ମୁଖ� ପାରିବାରିକ ତଥା ସାମାଜିକ ପାବ�ଣର ମାନ�ତା ପାଇଛି ପ�େତ�କଟି 

ପରିବାରର अଧି-ାତ� ୀ େଦବାେଦବୀ ଓ ପବୂ�ପୁରୁଷ+ୁ ମୁଖ�ତଃ ଏହି ପବ�େର ଉପାସନା 

କରିଥାyି ପରିବାରର ବେୟାେଜ�- ବ�hି ହ[ ଏହି ପବ�େର ମୁଖ� ଦାୟିତ�  ନିବ�ାହ 

କରିଥାଆyି ପବ�ର ପ�ାର�ିକ ପଯ��ାୟ କୃଷିେxତ� ରୁ ଆର� ହୁଏ ଏବଂ କୃଷିେxତ� ରୁ 

ଉËାଦିତ ନୂତନ ଶସ�ରୁ ନୂଆ ଚାଉଳ ପ�bୁତ କରାଯାଏ ସ�ଲପୁରେର अଧି-ାତ� ୀ 

େଦବୀ ମା’ ସମେଲଶ�ରୀ, ବଲା~ୀରେର ପାଟେଣଶ�ରୀ, େସାନପୁରେର ସୁେରଶ�ରୀ ଓ 

କଳାହାsିେର ମା’ ମାଣିେକଶ�ରୀ+ ପୀଠେର ଏହି ନବାନr  େଭାଗ ପ�bୁତି ପାଇଁ ଭାଦ� ବ 

ମାସେର अମଳ େହଉଥିବା ଏକ ସ�ତ�; େଛାଟ ସରିଆ ଧାନକୁ ପବୂ�ରୁ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ 

ପ�ତି अଧି-ାତ� ୀ େଦବୀ+ ନିକଟେର ଏକ ନି|�� ସମୟେର ନବାନr  େଭାଗ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ 

ପsିତ ମାନ+ ,ାରା ଲଗr ନି|�ାରଣ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ନୂଆଁଖାଇର ଲଗrଧାଯ�� ନୀତି 

କୁହାଯାଏ ଭାଦ� ବ ମାସ ଶୁକ�  ପx ପ�ମୀ ତିଥିେର ନୂଆଁଖାଇ ପବ� ପ�ିମ ଓଡିଶାର 
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ପଲA ୀଠୁ ଆର� କରି ସହର ପଯ��y ସବୁଠି ଉ�ବ ମୁଖର େହାଇ ଉେଠ ନିଜ अ�ଳର 

अଧି-ାତ� ୀ େଦବୀ+ଠାେର ନବାନr  अପ�ଣ କରିସାରିବା ପେର ପରିବାରର ମୁଖ� ଘରର 

େଦବାେଦବୀ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ+ ନିକଟେର ନବାନr  अପ�ଣ କରyି ଏହାପେର ପରିବାରର  

ସମେb ଏକାଠି େହାଇ ନୂଆଁ ଖାଇଥାyି ଚଳିତ ବଷ� अଗ� ୨୩ ତାରିଖେର ଏହି ତିଥି 

ପଡୁଛି ନୂଆଁଖାଇ ଏକ କୃଷିଭି`ିକ ଏବଂ अନନ� ପବ� େହାଇଥିବାେବେଳ ପ�ିମା�ଳର 

ସମb ପୁରପଲA ୀ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉ�ାହ ଓ ଉ·ୀପନା େଦଖାେଦଇଥାଏ ନବାନr  ପାଳନର 

ପବୂ� ପ�bୁତି ପ�ାୟ ସ�ାେହ ପବୂ�ରୁ ଆର� େହାଇଥାଏ ପ�କୃତିର ପାବ�ଣ ମାନ�ତା 

ପାଇଥିବା ନବାନr  ବା ନୂଆଁଖାଇ ପବ�େର ନୂତନ ଶସ� ଏବଂ ଏହି ଋତୁେର ଉËାଦିତ ସମb 

ପନିପରିବାକୁ  ନବାନr  ରୂେପ ଲଗାଯାଏ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପ�ାତଃ କାଳରୁ ଘରର 

େବାହୁମାେନ ସrାନାଦି ନିତ�କମ� ସମାପନ କରି ଘେର ନୂତନ ଶସ�େର अନr , xୀର, 

କାକରା, ଆରିଷା ଆଦି ସ�ାଦି� ପିଠାପଣା ଓ ବିଭିନr  ବ�tନ ପ�bୁତ କରିଥାyି ଏହା 

ପେର ପରିବାରର ସମb ସଦସ� ପ�ଭାତ ସମୟରୁ ସrାନ କରି ନୂତନ ବª ପରିଧାନ 

ସା~କୁ ଘରର ମୁଖ� ଇ�େଦବୀ+ ନିକଟେର ନବାନr  ସମପ�ଣ କରyି ନୂଆ अରୁଆ 

ଚାଉଳ, ଧପୂ, ଦୀପ ସମପ�ଣ ପବୂ�କ अଧିକ अମଳ ପାଇଁ କୃଷିେxତ� କୁ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ମାତା+ୁ 

ଉପାସନା ଓ ପଜୂାu�ନା କରିଥାyି ଭିନr  ଭିନr  ସ �ଦାୟେର କୁେରଇ, ମହୁଲ, ଶାଳ ଆଦି 

ପତ� େର ନବାନr  अପ�ଣ କରାଯିବାର ବିଧି ବ�ବgା ରହିଛି ନୂଆ ଚାଉଳରୁ ପ�bୁତ ଖିରୀ, 

ପିଠା ଏବଂ ବିଭିନr  ପନିପରିବାେର ପ�bୁତ ବ�tନ, ବନଜାତ ବାଉଁଶ କରଡିେର ତିଆରି 

ଆ�}ଲ ଖଟା ଆଦି अେନକ ଖାଦ�ର ସ�ାରକୁ ଶାଳପତ� େର ତିଆରି ଖଲି ଓ ଦନାେର 

ପରଶା ଯାଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇର ଗୁରୁ �̀  अତୀତଠାରୁ ଆର� କରି ଭବିଷ�ତ ଯାଏଁ 
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ଲମି�ଯାଇଛି ଏହି ପବ� େଯେତ ପ�ାଚୀନ; ତା’ର ଲx�, ଉେ·ଶ� ମଧ� େସଭଳି ନିତ� 

ନୂତନ ଓ ଚିର ସବୁଜ ସ�ଲପୁରୀ ଭାଷାେର କଥାଟିଏ अଛି,  “ଜ[ ଜାଗିଥିେଲ ବଛ୍ େର” 

अଥ�ାତ୍; ଏହି ବଷ� ଆସ ନୂଆଁଖାଇବା, ଜୀବନ ଥିେଲ ପୁଣି ଆଗାମୀ ବଷ� ଈଶ�ର+ 

ଆଶୀବ�ାଦରୁ ଏକାଠି େହବା ପବ�ର ଦି� ତୀୟ ପଯ��ାୟେର “ଜୁହାର୍ େଭଟ୍ ଘାଟ୍” ପ�ଥାେର 

ପରିବାର ତଥା ଗ�ାମର ବେୟାେଜ�- ସଦସ�+ୁ ପ�ଣାମ ଜଣାଇ ଆଶୀବ�ାଦ େନବା, ସମb 

ପ�କାର ତିhତାକୁ ଭୁଲି ଭାଇଚାର ବjନେର ବାjି େହବା ଏକ अନନ� ପର ରା େକବଳ 

େଯ ପାରିବାରିକ େxତ� େର ଏହା ସହଂତ ଓ ସ କ� gାପନା କେର ତାହା ନୁେହଁ; ସାମାଜିକ 

େxତ� େର ମଧ� ଏହାର େଢ଼ର୍ ଉପେଦୟତା ରହିଛି କୃଷିଭି`ିକ, ଧମ�ଭି`ିକ ଓ ପ�ାଚୀନ 

ପର ରାର ବା �̀ାବାହକ ନୂଆଁଖାଇ ଆମକୁ ତ�ାଗ, ନି-ା, େସବା, ଭhି ଓ ଈଶ�ର ବିଶ�ାସ 

ସ�jେର ଆମକୁ ଶିxା େଦଇଥାଏ ଭାଇଚାରା ବା �̀ାବହନ କରୁଥିବା ଏହି ନବାନr  ବା 

ନୂଆଖାଇ ପବ� ପ�କୃତି ସହିତ अ~ା~ୀ ଭାେବ ଜଡିତ ଏବଂ ଏହି କୃଷିଭି`ିକ ଗଣପବ� 

ଯଥାଥ�େର ପ�କୃତିର ପାବ�ଣ   
 

 

 

 

(ସrାତେକା`ର ବାଣିଜ�) 

ଗ~ାଧର େମେହର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ , ସ�ଲପୁର 

ଭ� ାମ� ଭାଷ  – ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨ 

ଇ-େମଲ୍ : saiprasadsahu867@gmail.com 
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ସୁଧାଂଶୁ େମାହନ ସାହୁ 

କାହ[କି େସ अତ�ାଚାରକାହ[କି େସ अତ�ାଚାରକାହ[କି େସ अତ�ାଚାରକାହ[କି େସ अତ�ାଚାର    
 ୨୩ ମଇ ୨୦୨୦, େକରଳେର େଗାେଟ ୧୦ ବଷ�ୀୟ ହାତୀଟି ଖାଦ� 

अେନ�ଷଣେର ମଣିଷ ରହୁଥିବା अ�ଳେର ପ�େବଶ କରିଯାଏ। େସ କି 

ଜାଣିଥିଲା ମାୟାବୀ ମଣିଷର ମାୟାଜାଲ ବିଷୟେର? କପଟୀ 

ମଣିଷମାେନ ଛଳ କରି ଖାଦ�େର କିଛି ବିେµାଟକ ପଦାଥ� ମିଶାଇ 

ନିରୀହ ହାତୀଟିକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇଦିअyି, ଯାହାକି ହାତୀଟିର ମୁହଁେର 

ହ[ ବିେµାରଣ କରାଏ ।  

 ଗୁରୁତର ଭାବେର ଆହତ େହାଇ ଯ�ଣା କାତରେର ହାତୀଟି 

େଗାେଟ ଜଳାଶୟେର ପ�େବଶ କେର। େସ ଆଶା ରେଖ କି ମାଆ ଗ~ା 

ତାର କ� ହରଣ କରିେବ। ହାତୀଟିର अବgା େଦଖି କିଛି ବନବିଭାଗ 

କମ�ଚାରୀ ଓ ପ�ଶାସନ ତାକୁ ଉ|ାର କରିବାକୁ େଚ�ା କରyି, େହେଲ 

ସବୁ ବିଫଳ ହୁଏ। ଚାରିଦିନକାଳ ପାଣି ମଧ�େର ରହିବା ପେର ହାତୀଟି 

ହାରିଯାଏ ଏବଂ ପ�ାଣତ�ାଗ କରିଦିଏ। ପେର ଜଣା ପେଡ଼ କି ନିରୀହ 

ଜୀବଟି େଗାେଟ ମା ହାତୀ ଥିଲା ଆଉ ତା ଗଭ�େର େଛାଟ ପିଲାଟିଏ ମଧ� 

ଥିଲା।  

 କଣ ଭୂଲ୍ ଥିଲା େସଇ ନିରୀହ ଜୀବଟିର? କଣ ତାର ବ�ିବାର 

अଧିକାର ନ ଥିଲା? କଣ ତା ଗଭ�g ଶିଶୁଟିର ଜନG  େନବାର अଧିକାର ନ 
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ଥିଲା? େକେତ ଦିନ ଆେମ ପ�କୃତି ସହ େଖଳୁଥିବା? କାହ[କି ଏ କୃର ମଣିଷର ଏମିତି 

अମାନବୀୟ अତ�ାଚାର? 

 ମାଆ ହାତୀଟିର ନିମ�ମ ହତ�ା, ନିରୀହ ପଶୁ+ ଉପେର अତ�ାଚାର ଏବଂ ମଣିଷର 

ପ�କୃତି ପ�ତି େବଖାତିର ମେନାଭାବକୁ େନଇ ଏ କବିତାଟି .... """"କାହ[କି େସ अତ�ାଚାର କାହ[କି େସ अତ�ାଚାର କାହ[କି େସ अତ�ାଚାର କାହ[କି େସ अତ�ାଚାର " " " "  

 
 

ଗଭ�ଧାରିଣୀ େସ ଜନG ଦାୟିନୀ େସ 

ଦୁଃଖ ତାର ବୁେଝ କିଏ, 

ମଁୁହ ନାହ[ େବାଲି କହି ପାେରନି େସ 

                   अତ�ାଚାର ସବୁ ସେହ ।। 

 

ଜାେଣ ନାହ[ େସ ଛD କପଟ 

                   ଖାଇବାକୁ ଗେs ମାେଗ, 

ଷଢ଼ଯ� ଏ କଳା ମୁsିଆର 

                   ହୃଦୟକୁ ତାର ଭାେ~ ।। 
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ମାଆ ମାଆ େବାଲି ଚି�ାର କେର 

                   ଗଭ� ଭିତରୁ ଶିଶୁଟିଏ, 

େଦଖି ପାରିଲାନି ପିଲାଟିକୁ ତାର 

                   ତା ଦୁଃଖ କାହାକୁ କେହ ।। 

 

ବିଷ ଚରିଗଲା ଶରୀରେର ତାର 

                   ଯ�ଣା େସ େଯେତ ସେହ, 

ଜଳମଗr େହାଇ ଭାବିଥିଲା ସିଏ 

                   ଲାଘିବ ଯ�ଣା େଦେହ ।। 

 

ଗଜରାଜ ସିନା ରxା ପାଇଥିେଲ 

                   ମହାପ�ଭୁ+ କରୁଣାେର, 

ଭାଗ�ବତୀ ସିଏ େହଇ ପାରିଲାନି 

                   ଇଶ୍ଵର କି କରି ପାେର ।। 

 

ଚାେହଁ ନାହ[ ନ�ାୟ ମେନ ନାହ[ ଭୟ 

                 ତ� b େସ ସମାଜ ବାେର, 

ମୁଖ� ମଣିଷର ଦୟାମୟା ନାହ[ 

                କି ନ�ାୟ େସ କରି ପେର ।। 
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ଶିxା ସଭ�ତାର अଢୁଆେଳ ରହି 

                   ଶିxିତ କୁକମ� କେର, 

ହୃଦୟ ଥାଇ ବି ହୃଦୟହୀନ େସ 

               ନିଜ ମାଆକୁ ନ ବୁଝି ପାେର ।। 

 

ମରଣକୁ େନଇ ରାଜନୀତି ଚାେଲ 

                 ନିଜ େପଟ ଉେ·ଶ�େର, 

ନିବ�ାକ+ୁ ଟିେକ ଦୟା କର ମେୂଖ� 

                 ତୁମ ସମୟ ଆସୁଛିେର ।। 

 

ପ�କୃତି ସହିତ େଖଳ େଖଳୁअଛ 

                  ସିଏ ପରା ଆମ ମାଆ, 

େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ପ�ତିକାର କେଲ 

                  ଇଶ୍ଵର େହାଇେବ ସାହା ।। 

 
ବି ଏଚ ଇ ଏଲ, ହାଇଦ� ାବାଦ  

େମାବାଇଲ - ୮୯୧୯୫୦୩୪୧୧ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : अେ¯ାବର ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ अେ¯ାବର ୨୦୨୦ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ ୍̄ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମଆପଣ+ ନାମ) : October 2020 ) : October 2020 ) : October 2020 ) : October 2020     

 ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାେର ପ�କାଶନ େହତୁ ଆପଣନ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ 

କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗ�ହଣୀୟ େହବ ନାହ[ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍ 

କରିବା ଭାରି କ�ସାଧ�, କିk େସତିକି ପରିମାଣର କ� େମାେତ ବି କରିବାକୁ ହୁଏ 

ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ� ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ କ� अନୁଭବ କରୁଛyି, ଏଠି ଶତାଧିକ 

ଆେଲଖ� ପହ�ୁଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରିବା अସ�ବ 

 ଯଦି ଗi ବା କାହାଣୀ କି�ା ପ�ବj ପଠାଉଛyି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअk, ପ�େତ�କ ଶ� 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି gାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ"ୂ�େଛଦ, ଯୁhାxର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� }ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ� ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସ�ବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବjୁ+ ,ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀxା କରି ନିअk 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହ[, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 



ଆହ� ାନ
 ଇ-ପତି� କ

ା 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ପ�ଦଶ ବଷ�, ନବମ ସଂଖ�ା, େସେ��ର ୨୦୨୦ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ ୂ"� ନିଃଶୁ% ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପ�ତି-ିତ ଓ ପ�କାଶିତ    Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com     649 

ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ9ରଣ ନିମେy େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି େଲଖା ହ[ 
ପଠାk େଯେକୗଣସି ବିଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହ[ ପ�କାଶିତ େହବ କିଛି ବjୁ 
ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିyାେର ପକାଇ େଦଉଛyି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ 
କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସz}ଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବ± ଭ �̀ େହଉଛି 
ଏବଂ ସ ାଦନା କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 
 ବାର�ାର अନୁେରାଧ ସେ �̀  अେନକ ବjୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା ପଠାଉଛyି ଏହା 
ଫଳେର ଆମକୁ ସ ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ|�ାଧିକ ପୃ-ା ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 
ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ� େଦଖା େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା 
ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସÚ୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାk ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା 
େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାk ଆଜିକାଲି େମାବାଇଲ୍ େର ମଧ� ସହଜେର ଓଡ଼ିଆେର 
ଟାଇପ୍ କରିବା ସ�ବ େହଲାଣି, େଚ�ା କରିେଦଖk 
 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାk ନାହ[ ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହ[ େକବଳ ଇେମଲ୍ 
,ାରା ହ[ େଲଖା ପଠାk ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆs�ଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କରk 

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ xମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ xମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ xମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� }ଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ xମାପ�ାଥ�ୀ    

ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା :  
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