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ପଶାq ବହGା

୧୭୪

ପକୃ ତି ସପନ

ତି ନାଥ ନDୀ

୧୭୫

ବୃ g ରଖିବ ଜୀବନ

अେଲଖ େମେହର

୧୭୭

ନୂ ଆ େପମ

ସତବତ ବାରି କ

୧୭୯

ଆଖି

ଦୁ ଷGq େବେହରା

୧୮୦

ପଣତ ଆଢୁ ଆେଳ

ସtୀବ କୁ ମାର ଦାସ

୧୮୨

ମା... ଆସ ତୁ େମ अବତରି

ସuୀତା ପା

୧୮୪

ଆଜି ର ସ କ କାଲି ଭାuିଯାଏ

ରୁକଚନ୍ ମାଝୀ

୧୮୬

ଗାଲ୍େଫ୍

ରୁଦ ନାରାୟଣ ଦାଶ

୧୮୮

ପାବେଣ ନବଦୁ ଗା

ନି କୁt କୁ ମାର େଘାଷ

୧୯୦

ଭ ଭଗବାନ+ େଭଟ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୧୯୧

ପେଡ଼ାଶୀ

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

୧୯୨

କ’ଣ ତୁ େମ ପାରି ବ?

ପଗନ କୁ ମାର ପାତ

୧୯୩
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ଆ
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ଇ
-ପ

ରାେକଶ ମୁଦୁଲି
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ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

୧୯୪

ଯଦି ଓ

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୧୯୫

େରୗଦାଂଶ

ପ+ଜ କୁ ମାର ମuଳ

୧୯୬

ପାବଣ

ପୁାtଳି ପା

୧୯୮

ଲୁ ହ

ରଶିG ତା ପଧାନ

୧୯୯

ନୂ ଆଖାଇ

ଶସି ୁ ପୁେରାହି ତ

୨୦୦

ଜୀବନ

ଦାସି ପଧାନ

୨୦୧

େଶ- ପାଣୀ େବାଲି

ରାଧାେମାହନ ପଜ
ୂ ାହାରୀ

୨୦୨

ଗୁରୁ ବDନା

अମୃତନାରାୟଣ ଶତପଥୀ

୨୦୪

ବାପା+ ଦାଗ

ପହA ାଦ ସାହୁ

୨୦୬

ରାଜବDିନୀ

अନସୂୟା ପା

୨୦୯

अbିତ

अମି ଷା ପଧାନ

୨୧୩

ଆତGତୃ ି

ଲgGଣ ମହାqି

୨୧୪

ସତନାରାୟଣ ମି ଶ

୨୧୭

ଇ ଜୀବନ୍ ଥି

େଟାନି ସ୍ େରାହି ଦାସ୍

୨୧୮

ଇେଲକ୍ସନ୍

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

୨୧୯

୨୨୧

ହ
ାନ

ବି ଭାଗ

ଆ

ପବ

ଇ
-ପ

ଲାଲ୍ କଇଁ

ା

୨୧୬

ତ
ିକ

େଲାକଭାଷା ବି ଭାଗ
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ପାର ରି କ ପବ - ରଜ

ପହA ାଦ ସାହୁ

୨୨୨

ମହାଳୟା - ପି ତୃପg ଶା{

ସାଇ ପସାଦ ସାହୁ

୨୨୭

अହଂକୁ अତି କମ

ଡଃ ଆଯକୁ ମାରୀ ପxା ପାରମି ତା

୨୩୧

ନମ9ାର

ପ+ଜ କୁ ମାର ପାଣି ଗାହୀ

୨୩୫

ଜାତି ର ଜନକ ବାପୁଜୀ

ଶାqି ଲତା ସାହୁ

୨୪୧

ଉଳମଣୀ

ଇଂ ହେରକୃ  େଦବ ସାହୁ

୨୪୪

ସି ପାହୀ ବି େଦାହର ସୂତଧର : ଚାଖି ଖୁିଆ

अgୟ କୁ ମାର ରାଉତ

୨୫୦

अସି ତ ମହାqି

୨୫୫

ପାଇକ

ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇ

୨୬୦

अଗ ୨୭ ଏବଂ ବୀରଭୂ ମି େକାଶଳା

ସୁବତ କୁ ମାର ପଧାନ

୨୬୨

ଓଡ଼ି ଆ ହକି ତାରକା : अମି ତ େରାହି ଦାସ୍

ରାମଚD ପଧାନ

୨୬୬

ଗଣତ ଏକ ସମୀgା

ସୁନୀଲ କୁ ମାର अଗbି

୨୬୯

ନାରୀ

େଗୗରୀ ପା

୨୭୪

େଯାଗାେଯାଗର ଗୁରୁତ

ତି ନାଥ ପ)ନାୟକ

୨୭୬

ରାମ ଭଗବାନ अଟqି କି ?

ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

୨୮୦

ମୃତୁେଭାଜି ର ଆବଶକତା

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ

୨୮୬

ତ
ିକ

ା

ଜାଭିୟର୍ ଇନ୍ିଟୁ ଟ୍ अଫ୍ ମାେନଜେମ୍ ,ାରା ବି ଜିେନସ୍ ଏnେଲନ୍ସ୍ ସମିG ଳନୀ ୨୯୧
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ବି ପAବୀ ବୀଣା ଦାସ

୨୯୫
ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ବି େଶଷ ସୂଚନା
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ସ ାଦକ+ କଲମରୁ...
ନମ9ାର
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ)ନାୟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ସମb ପାଠି କା, ପାଠକ ଓ ସାହି ତିକ
ବ ୁ ମାନ+ୁ

अଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି  ବଷର ସବୁ ଠାରୁ ପବି ତ ଓ

ସାମାଜି କ ଚଳଚଳର ସମୟ, ପଜ
ୂ ା ପାବଣ ଋତୁ େର ଆହାନ ଇପତି କାର ଏକ ଦି ମାସି କ ଯୁଗG ସଂକଳନ େନଇ ମଁୁ ଉପିତ ବି ଗତ
ମାସେର କି ଛି अନି ବାଯ କାରଣ ବଶତଃ ପତି କା ପକାଶନ ସବ େହାଇ
ପାରି ନଥିଲା, େତଣୁ ଆମର ହbଗତ େହାଇଥିବା ସମb ଆେଲଖ ଏବଂ
ନୂ ତନ ଭାେବ ମି ଳିଥିବା ଆେଲଖ ସବୁ ର ସମାହାରକୁ େନଇ ଏକ େ,ତ

ପକାଶନ େହତୁ ଆବଶକ ସମୟର େଘାର अଭାବ େହତୁ େମାେତ
ଏହି ଭଳି ଏକ ପଦେgପ େନବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ଆଶା କରୁଛି , ଆଗକୁ ଏହି
ବି ଷୟେର अଧି କ ସେଚତନ େହବାକୁ େଚା କରିବି  ଆହାନ େକବଳ
ଏକ ପତି କା ନୁ େହଁ , ଏହା ଏକ ଭାବନା ଯାହା अେନକ େଲଖି କା େଲଖକ
ମାନ+ୁ ଉାହି ତ ଓ େପାାହି ତ କରି ଆସୁଛି अେନକ ନବପତି ଭା+ୁ

ତ
ିକ

ା

ଏହା ଦି ଗଦଶନ େଦଇଛି  ଏଇ ପତି କାେର ଆେଲଖ ପକାଶନ
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ମାସି କ ସଂକଳନ ପକାଶନ କରି ବା କଥା ମନକୁ ଆସି ଲା ପତି କା

ଇ
-ପ

କରୁଥିବା କି ଛି ବି ବ`ମାନ ଆଗଧାଡ଼ି ର ସାହି ତିକ ଭାବେର

ଆ

ହ
ାନ

ପଶଂସି ତ େହଉଛqି  କି ଛି ସାହି ତିକ ଏହି ପ)ଳେର ନି ଜ ସାହି ତ
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ସଜନାକୁ ଆର କରି ବ`ମାନ ଉ ପଶଂସି ତ େହଉଛqି  େଯଉଁ ବ ୁ ମାେନ ବ`ମାନ
ଏହି ପତି କାେର େଲଖା ପକାଶି ତ କରୁଛqି , ଆଗାମୀ ଦି ନେର େସମାେନ ମଧ ଜେଣ ଜେନ
ବି ଶି କବି ବା ସାହି ତିକ େବାଲାଇେବ େସଥିେର ସେDହ ନାହ[ ନି ଜର ସାହି ତ ରୁଚି କୁ
ଯେଥ ସାନ ଓ େପାାହନ େଦଇ ପାରି େଲ ଆପଣ+ अqନi ହିତ ସା ଆହୁରି अଧି କ
ରୁ{ିମq ସାହି ତର ସଜନା କରି ପାରି ବ, େବାଲି ମଁୁ ବି ଶାସ କେର
ଆହାନ ପତି କାର ପକାଶନେର େଷାହଳ ବଷରୁ अଧି କ ସମୟ ବି ତିଯାଇଥିେଲ ସୁ{ା
ଏହାର େଲାକପି ୟତା େକୗଣସି ମାତାେର କମ େହାଇନାହ[ ଏଇ अବଧି େର अେନକ ପତ
ପତି କା ଜନG େନଇ अକାଳ ମୃତୁବରଣ ବି କରି ଛqି କି ା କାଳର କରାଳ ଗଭେର ଲୀନ
େହାଇ ସାରି ଛqି , କି  ଆହାନ ଏହାର ପାରିକ ମ, ‘ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖି ବା, ପଢ଼ି ବା,
ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା’ ମେର ବ`ମାନ ବି ିର େହାଇ ରହି ଛି େଫସବୁ କ୍, ହାଟସ୍ଆପ୍,
ଟ ି ଟର୍ ଏବଂ େଟଲି ଗାମ୍ ପରି ସାମାଜି କ ମାଧମେର ଆହାନର ଉପିତି ବ`ମାନ

ଗପ୍ ବ`ମାନ ଦଶ ହଜାରରୁ अଧି କ ସଦସା ସଦସ+ ,ାରା ସମୃ{
ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ଆେମ ନୂ ତନ େବୖ ଷୟି କ xାନ େକୗଶଳକୁ ଆପେଣଇ ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ଉପାୟେର ସାହି ତର ପସାର ପାଇଁ ପେଚା କରି ଆସୁଛୁ ବି ଗତ ବଷ ମାନ+େର
େପାଡ଼କା ଭଳି ବବାକୁ ଆପେଣଇ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ସାହି ତର ପଚାର ପସାର ପାଇଁ
େବଶ ଆଗଭର େହଇଛୁ ଆମ େପାଡ଼କା ସବତଃ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ସବାଧି କ

ତ
ିକ

ା

ଶୁଣାଯାଉଥିବା अଡି ଓ ପAାଟଫମ୍ େବାଲି କହି ପାରି ବା ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଏହାକୁ ଆହୁରି
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ସବକାଳୀନ ସୁଦୃଢ଼ ିତି େର ରହି ଛି ଆମ ପତି କା ଆନୁ କୂଲେର ସଂଗଠି ତ େପମ କବି ତା

ଇ
-ପ

ବାପକ କରି ବାର ବବା ଆେମ କରି ବୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶକ ଭି`ିଭୂ ମିର ସୃି

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବାପାଇଁ ଆବଶକ ଆଥiକ ପତି ବ କ ଦୂ ର େହବାପେର ଆେମ ଆହାନକୁ ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଗାଟିଏ ନୂ ତନ ପAାଟଫମେର େନଇ ଉପାପନ କରି ବୁ ଯାହା ଆଉ େକହି ବି େକେବ ବି
ଚି qା କରି ନଥିେବ
ଆପଣ ମାନ+ ପତg ଏବଂ ପେରାg ସାହାଯ ଓ େପାାହନେର ଏହି ପତି କାକୁ
ପତି ମାସେର ପକାଶି ତ କରି ବାପାଇଁ ବି େଶଷ ୃହା େମା ମନେର ଜାଗତ େହଉଛି 
ଆପଣମାେନ ଭାଷା ସାହି ତର ଉନy ତି େହତୁ ସଜନାକୁ ସାନ େଦଉଥିବା େବେଳ
ଆପଣ+ ଭଳି ସାହି ତ େପମୀ+ୁ ଏକ ବଳି - ପAାଟଫମ େଯାଗାଇ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଧନ ମେନ
କରୁଛି  ଆପଣ+ ଆଶୀବାଦ ହ[ ଏହାକୁ ଆହୁରି अଧି କ େଲାକାଦୃ ତ କରି ବ ଏଥିେର
ସେDହ ନାହ[
ବ`ମାନ ବଷର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଉବ ମୁଖର ସମୟ ସମଗ େଦଶେର ପବି ତ
ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା, େଶାଡ଼ଷ ଉପଚାର ପଜ
ୂ ା, ନବରାତୀ, ଇତାଦି ମାଧମେର ଏକ ଶୁ{ପତ
ୂ
ପରି େବଶ ସୃି କରାଯାଉଛି  ବି ଗତ ବଷ ମାନ+େର କେରାନା ମହାମାରୀ େହତୁ ଏହି

େଦଖିବା ଭଳି ଥିଲା ସମଗ େଦଶେର ଏହି ପବାଣୀର ସମୟକୁ େନଇ େଲାକ+ ମଧେର
अେନକ ଉାହ େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି  ଭଗବାନ ସମb+ୁ ସୁଖ ଓ ସମୃ{ିର ପଥ େଦଖା
ଏବଂ ସମାଜେର ଶାqି , େମୖ ତୀ ଓ ଭାତୃ ତଭାବ ବୃ {ି ପାଉ େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରି ବା ସହ
ଜଗhାତୀ ମା ଦୁ ଗା+ ଚରଣେର ପାଥନା କରି ବା
ବି ଗତ ଦୁ ଇମାସେର େଦଶ ଦୁ ନି ଆେର ଘଟି ଯାଇଥିବା କି ଛି ଘଟଣାର ନି ଶ ଏଠାେର

ତ
ିକ

ା

ଉପାପନ କରୁଛି  ସ ାଦକୀୟ ଆେଲଖର ଏହି अଂଶଟି अେନକ ବ ୁ +ୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି
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ସମb ଉବ ଉପେର କଟକଣା ଲାଗୁ େହାଇଥିଲା େହେଲ ଚଳି ତ ବଷ େଲାକ+ ଉାହ

ଇ
-ପ

େବାଲି େସମାେନ ଜଣାଇଛqି  ଯଥାସବ ସଂgିେର ଆେମ କି ଛି ଘଟଣାର ବି ଷୟକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଜାଣିବା ଯାହା ସି ଧା ସଳଖ େହଉ ବା ପେରାgେର େହଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ପଭାବି ତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ପାେର
େସେର ମାସେର ଗେଣଶ ପଜ
ୂ ା ପେର ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ପସି { ତଥା ସମଗ
ରାଜର ଗଣପବ ନୂ ଆଖାଇ ପାଳି ତ େହାଇ ଯାଇଛି  ଚଳି ତ ବଷ ନୂ ଆଖାଇ ପବକୁ େଦଶ
ବି େଦଶେର ରହୁଥିବା ଓଡ଼ି ଆମାେନ अତq ଆନD ଉଲA ାସର ସହ ପାଳନ କରି ଛqି , ଏବଂ
େସଇ ସବୁ ଦୃ ଶ ସାମାଜି କ ଗଣମାଧମେର ବହୁଳ ଭାବେର େଦଖିବା ପେର ବି ଶ
ଦରବାରେର ଆମର ଏଇ अନନ ପର ରା ବି ଷୟେର ଚା ନି ୟ େହାଇଥିବ ଏବଂ ଏହା
ଆମ େଦଶ ତଥା ରାଜ ପାଇଁ ପଶଂସା ଏବଂ ପଯଟନ अଭିବୃ {ି େହତୁ ସହାୟକ େହବ
େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରିବା अବଶ ଏହି ସମୟେର ହ[ କି ଛି ବି ଭାଜନକାରୀ େଗା-ୀ
ଓଡ଼ି ଶାର ପି ମାଳକୁ ରାଜରୁ ବି jିନy କରି ଏକ ଭିନy ରାଜ ସୃି କରି ବା ଦାବୀ େନଇ
ଉଭୟ ାନୀୟ ଏବଂ ରାଜbରୀୟ ବି େgାଭ ଏବଂ ଆେDାଳନାତGକ କାଯକମ ମାନ
ଆେୟାଜି ତ କରି ବୁ {ିଜୀବି + ସମାେଲାଚନାର ଶରବ େହାଇଛqି  ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏହି ଭଳି

କରି ବା ପାଇଁ େଚିତ अଛqି  େହେଲ ଆେମ ସବଦା ଏକ ଏବଂ अଭିନy େବାଲି ପମାଣିତ
କରି ଆସୁଛୁ ଆମର ଏକତା ଆମର ପାରରି କ େସyହ, ଶ{ା, ସାନ ସବୁ କି ଛି
अତୁ ଳନୀୟ ଏଠି ଭାଷା କି ା ଆଳି କତା ଆଧାରେର େକୗଣସି େବୖ ଷମ ସୃି କରିବାକୁ
ଆେଦୗ ପଶୟ େଦବା ଉଚି ତ ନୁ େହଁ 
ଦବ ଓ େସବା କର ସଂଗହେର େକD ସରକାର अଧି କରୁ अଧି କ ଆୟ କରି ନୁ ଆ

ତ
ିକ

ା

ନୁ ଆ େରକଡ୍ ସୃି କରି ବାକୁ ଲାଗିଛqି  अଗ ୨୦୨୨େର ୧,୪୩,୬୧୨ େକାଟି ଟ+ାର
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ନକାରାତGକ େଗା-ୀମାେନ ଜନମାନସେର ପରର ପତି अସୂୟା ଜାଗତ କରାଇ ବି ଭାଜନ

ଇ
-ପ

ଜି ଏସଟି ଆଦାୟ େହାଇଛି ଯାହା ବି ଗତବଷ अଗ ୨୦୨୧ ତୁ ଳନାେର ୨୮ ପତି ଶତ

ଆ

ହ
ାନ

अଧି କ ଏହା,ାରା ରାଜସ ଆୟ ବୃ {ି ପାଉଛି ଯାହା ପତg ଏବଂ ପେରାg ଭାବେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଦଶର ଉନy ତି େର ଖ େହାଇପାରୁଛି 
ସଂପ"
ୂ  େଦଶୀୟ xାନେକୗଶଳେର ଭାରତେର ନି ମiତ ଯୁ{େପାତ ‘ବି କାq’ ଭାରତୀୟ
ଜଳେସନାେର ସାମିଲ େହାଇଛି  ଆଗରୁ ଏହି ଭଳି ଯୁ{େପାତ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର େକାଟି
ଟ+ା ବୟ କରିବା ସହ अନ େଦଶ ସହ ସାଲି ସ କରି ବାକୁ େହଉଥିଲା, ଏେବ ଏହି ଭଳି
ଯୁ{େପାତ ନି ମା ଣ କରି ବା େgତେର ଭାରତ ସଫଳ େହବାପେର ଏହା ବି େଦଶକୁ ରାନୀ
କରି ବାର gମତା ମଧ ହାସଲ କରି ଛି ମାନନୀୟ ପଧାନମୀ+ ଆହାନେର ‘େଭାକାଲ
ଫର୍ େଲାକାଲ୍’ ଏବଂ ‘େମକ୍ ଇନ୍ ଇିଆ’ ପଦେgପ अqଭୂ ଏହି ଭଳି ସଫଳ ପକl
ଭାରତକୁ ଦୃ ତ ଉନy ତି ଏବଂ अଥେନୖ ତିକ ପଗତି ଦି ଗେର अଗସର କରାଉଛି  ଆେମରି କା,
ୟୁେକ, ରୁଷ, ଚୀନ ଏବଂ ଫାନ୍ସ୍ ପେର ଏେବ ଭାରତ ଏହି ଭଳି ଯୁ{େପାତର ନି ମା ଣ
କରି ବା େgତେର ସଫଳ େହାଇଛି 
ବି ଗତ

ମାସେର

ପାକି bାନେର

ଆସି ଥିବା

ବନା

େହତୁ

ବାପକ

gୟgତି

ଏକ ହଜାରରୁ अଧି କ େଲାକ ପାଣ ହରାଇଥିବା େବେଳ ଏହା ପାକି bାନର ଏବ ବି bୃତ
अଳକୁ ଜଳମଗy କରି େଲାକ+ ଜୀବନ ଓ ଆଜୀବି କା ଉପେର ପଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏହି
ଦୁ ଃଖଦ ସମୟେର ବି ଶର अେନକ େଦଶ ପାକି bାନକୁ ସମେବଦନା ଜଣାଇଥିେଲ, ଏବଂ
ଭାରତର

ପଧାନମୀ

ମଧ

ସମେବଦନା

ସେDଶେର

ପାକି bାନକୁ

ଶୀଘ

ଏହି

ବି ପଦସଂକୁ ଳ ପରିିତି ରୁ ନି bାର ପାଇବା ପାଇଁ ପାଥନା କରି ଥିେଲ

ଇ
-ପ

େହାଇଥିେଲ େବାଲି ପାକି bାନ ଆପଦା ପରି ଚାଳନା अଧି କାରୀ ଜଣାଇଛqି 

ତ
ିକ

ା

ଏହି ବନାେର ପାକି bାନର ପାୟ ତି ନିେକାଟିରୁ अଧି କ अଧି ବାସୀ ପଭାବି ତ
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େହାଇଥିବାର ସୂଚନା ମି ଳିଥିଲା ପାରିକ ସୂଚନା अନୁ ସାେର ଏହି ବନାେର अନୁ ନ

ଆ

ହ
ାନ

ବି ଗତ କି ଛି ବଷେର ପାକି bାନ େଦବାଳି ଆ ଭଳି ପରି ିତି ର ସଖୀନ େହଉଛି 
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବାରାର ଶାସନେର ପରି ବ`ନ େହଉଥିବା ସେ` େସହି େଦଶର अବା ଦି ନକୁ ଦି ନ
େଶାଚନୀୟ େହବାେର ଲାଗିଛି ତଥାପି େସହି େଦଶର ଆଭିମୁଖେର େକୗଣସି ପରି ବ`ନ
ଆସି ଥିବା ଭଳି ମେନ େହଉନାହ[ ବି ଶ ଦରବାରେର ଭାରତର ନି Dା ରଚନା କରି ବାରୁ
ଏହି େଦଶ େକେବ ବି gାq େହଉନାହ[
ଗତ ମାସର ଏକ ପମୁଖ ଘଟନା ଥିଲା ଦି ଲAୀ ସଂଲଗy େନାଇଡ଼ାର ପସି { େ,ତ
ଟାୱାର୍ ( ଆେପn୍ - ୩୨ ତଳ ଏବଂ ସାନ୍ - ୨୯ ତଳ)କୁ ସୁପି ମ୍ େକାଟ୍ ନି େhଶାନୁ ସାେର
ଧୁଳିସାତ କରି ଦି ଆଯାଇଛି  ସୁପରେଟକ୍ ନାମକ ଏକ ପମୁଖ ନି ମା ଣକାରୀ ସଂା ଏହି
ଟାୱାର ନି ମା ଣେର ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ अଣେଦଖା କରିଥିବା େନଇ ବି ଗତ ନअ ବଷ
ଧରି ମାମଲା ସେବା ନାୟାଳୟେର ଚାଲି ଥିଲା ଏବଂ अଦାଲତ ନି େhଶ େଦଇଥିେଲ େଯ
ନଏଡ଼ା ଉନy ୟନ କ`ୃ ପg+ ସହାୟତାେର ନି ମା ଣକାରୀ ସଂା ନି େଜ ଏହି ଦୁ ଇ ଟାୱାରକୁ
ଧୁଳିସାତ୍ କରି େବ ଏବଂ ଏହାକୁ େବାମା,ାରା ନି ୟqି ତ ଭାେବ ଧଂସ କରାଯି ବାର ଦୃ ଶ

େହାଇଥିଲା େଯ ଆପଣ େଯେତ ଶିଶାଳୀ ବା ଧନୀ ହୁअ ନା କାହ[କି, अଦାଲତ ଏବଂ
ନାୟ ପାଖେର ଆପଣ ନି ୟ अସହାୟ େତଣୁ ନାେୟାଚି ତ ପାେର ଚାଲି କାଯ ନ
କରି େଲ ଆପଣ+ ବହୁମୂଲ ସ `ିକୁ ଏଭଳି ଭାବେର ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ବି ଗତ ମାସେର ଭାରତର ସେବା ନାୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁ`ପ"
ୂ  ନି େhଶନାମାେର
ଜଣାଇଛqି େଯ ଭାରତର େଯ େକୗଣସି ମହି ଳା, ବି ବାହି ତା ହୁअ ବା अବି ବାହି ତା, ନି ଜର

ତ
ିକ

ା

अବାିତ ଗଭକୁ ୨୪ ସାହ ପଯq ନ କରିବାର अଧି କାର ରଖqି  अଦାଲତ ନି ଜ
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ସମb ଗଣମାଧମ ପାଥମି କତାର ସହ େଦଖାଇଥିେଲ ଏହି ଘଟଣା ପେର ଚା

ଇ
-ପ

ନାୟେର ଜଣାଇଛqି େଯ अବି ବାହି ତା ମହି ଳା+ େgତେର ଗଭନ କରି ବାର େଯଉଁ

ଆ

ହ
ାନ

ସୀମା ଧାଯ କରାଯାଇଛି ତାହା अନାବଶକ ଏବଂ अନ େgତ ପରି େସମାନ+ୁ ମଧ ୨୪
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାହ ପଯq ନି ୟqି ତ ଗଭନ କରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ଦି ଆଯି ବା ଉଚି ତ
ଭାରତୀୟ େମଡ଼ି କାଲ୍ ଟମiେନସନ୍ अଫ୍ େପଗyାନ୍ସି ଆ ୍ ୧୯୭୧, अqଭୂ
ନି ୟମାନୁ ସାେର अବି ବାହି ତା ମହି ଳା+ େgତେର ୨୦-୨୪ ସାହ ମଧେର ଗଭନ
କରି ବା ପାଇଁ ପତି ବ କ ରହି ଥିଲା
ଗତ ମାସର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଜନରବ ସୃି କରି ଥିବା ଖବର ଥିଲା ଭାରତେର
ପଚଳି ତ ପପୁଲାର୍ ଫ୍ अଫ୍ ଇିଆ ବା ପି ଏଫ୍ଆଇ କୁ ସରକାର େବଆଇନ୍ େଘାଷଣା
କରି ବା ଏହି ସଂାକୁ ଆଗାମୀ ପାବଷ ପାଇଁ ନି ଷି{ାେଦଶ ଶୁଣାଇ ଦି ଆଯାଇଛି 
େସେର ମାସର େଶଷ ସାହ େବଳକୁ ହଠାତ ଏକ अପ ତାଶି ତ ପଦେgପ ନି ଆଯାଇ,
େଦଶବାପୀ ପି ଏଫ୍ଆଇ अqଭୂ अେନକ अନୁ -ାନ ଉପେର ଏକକାଳୀନ ଚଢଉ
ଆେୟାଜି ତ କରାଗଲା ଏହା ଏେତ ସଠି କ ଭାବେର କାଯାନୟନ କରାଗଲା େଯ େକହି
ଏହା ବି ଷୟେର ଆଗରୁ େକୗନସି ସୂଚନାପାଇ ପାରି େଲ ନାହ[ ପାୟ ଦୁ ଇ ଦି ନର ଚଢଉ

ସରକାର ସଂପୃ ସଂାକୁ ପାବଷ ପାଇଁ େବଆଇନ୍ େଘାଷଣା କରି େଦେଲ ଉ`ର
ପେଦଶ, କ"ାଟକ ଏବଂ ଗୁଜରାତ ସରକାର+ अନୁ େରାଧ କେମ ଏହି ସବୁ ଚଢଉ
ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିଲା
ପି ଏଫ୍ଆଇ अଧୀନେର କାଯରତ ଆହୁରି ଆଠେଗାଟି ସଂଗଠନକୁ ମଧ େବଆଇନ୍
େବାଲି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛି  ଏହି େଘାଷଣା ପେର େଦଶବାପୀ ବାପକ ପତି କି ୟା

ତ
ିକ

ା

େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥିବା େବେଳ अେନକ ବୁ {ିଜୀବି ସରକାର+ ଏହି ପଦେgପକୁ ପଶଂସା
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ପେର ସରକାରୀ ସଂା+ ହାତେର ଯେଥ ପମାଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତ

ଇ
-ପ

କରି ଛqି  ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ସଂଗଠନ अେନକ େଦଶ ବି େରାଧୀ ଗତି ବିଧିେର

ଆ

ହ
ାନ

ସଂଶି¡ ଥିବାର ଯେଥ ପମାଣ ଆଗରୁ ମଧ ମି ଳିଥିଲା ବଷ ୨୦୦୭େର ତି ନିେଗାଟି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପତି ବ ି ତ ଇସAାମି କ୍ ସଂଗଠନର ବି ଲୟେର ସୃି େହାଇଥିଲା ପି ଏଫ୍ଆଇ ବଷ
୨୦୦୧େର େବଆଇନ୍ େଘାଷଣା େହାଇଥିବା ସି ମି (ୁେଡସ ଇସAାମି କ୍ ମୁଭେମ୍ अଫ୍
ଇିଆ)ର ସଦସ ମାନ+ ,ାରା ପି ଏଫ୍ଆଇ ର ାପନା କରାଯାଇଥିଲା
ସୂଚନା ପେଦାଗୀକି ସଂଗଠନ ହଠାତ ଏକ अପତାଶି ତ ପଦେgପ େନଇ ଏହାର
ତି ନିଶହ କମଚାରୀ+ୁ ଏକକାଳୀନ କାଯନି ବୃତି େଦଇ ଖବରର ଶି େରାନାମା ପାଇଥିଲା
ଭାରତେର ସବତଃ ଏହା ପଥମ ଥର େହଉଥିଲା େଯ ଏେତ ବଡ଼ ଆଇଟି କ ାନୀ ଏମି ତି
ଏକାଥେର ତି ନିଶହ କମଚାରୀ+ୁ ବାଧତା ମୂଳକ ଭାବେର େସମାନ+ କାମରୁ ବି ଦାୟ
କରି େଦଉଥିଲା
अବଶ ଏହି କାଯ ସହ କ ାନୀ କାହ[କି ଏହି ଭଳି ପଦେgପ େନଉଛି ତାହା
ଜଣାଇଥିଲା କେରାନା ସମୟେର କମଚାରୀମାେନ अଫିସ ଯି ବାେର अସୁବିଧା େହଉଥିବା
େହତୁ େସମାନ+ୁ ଘରୁ କାମ କରି ବାର ସୁବିଧା ଆଇଟି େସ ରେର କାମ କରୁଥିବା

େବେଳ େସମାେନ ଏକାଧି କ କ ାନୀେର କମଚାରୀ ଭାବେର କାମ କରି ବା ଆର କରି
େଦଇଥିେଲ

अଥାତ

ଏକାଧି କ

କ ାନୀରୁ

େସମାେନ

ଦରମା

ପାଉଥିେଲ

ପତି େଯାଗୀତାମୂଳକ अଭିସ ି େନଇ କାମ କରୁଥିବା ଆଇଟି କ ାନୀମାେନ ନି ଜ କମଚାରୀ
अନ ସଂଗଠନକୁ ଦୃ ଢ଼ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପେର େସମାନ+ୁ କାଯନି ବୃ`ି
େଦଇେଦେଲ

ତ
ିକ

ା

ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ଭଳି କାମ ନ କରି ବାପାଇଁ ବି ଭିନy ଆଇଟି କ ାନୀ ନି ଜର
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ସଂାମାେନ େଦଇଥିେଲ ଏହି ସୁେଯାଗେର କମଚାରୀମାେନ ଘେର ବସି କାମ କରୁଥିବା

ଇ
-ପ

କମଚାରୀ+ୁ ଆଗରୁ େଚେତଇ େଦଇଥିେଲ କାରଣ ଏହି ଭଳି କରିବା ,ାରା କ ାନୀ

ଆ

ହ
ାନ

ମାନ+ୁ gତି ସହି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା ଏବଂ କମଚାରୀମାେନ ଦୁ ଇଟି କ ାନୀରୁ ଦରମା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପାଉଥିବା େବେଳ ଉଭୟ କ ାନୀ ପତି ନାୟ କରି ପାରୁନଥିେଲ
ଭାରତେର ଫାେ ାରି ଜ୍ ଆ , ୧୯୪୮ अନୁ ସାେର ଜେଣ ବି ଏକ ସମୟେର ଦୁ ଇଟି
ାନେର ଚାକି ରୀ କରି ପାରି େବ ନାହ[ କି  ଆଇଟି େgତେର ଏହି ନି ୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି
ଭାବେର ଲାଗୁ ନ େହବା େହତୁ କମଚାରୀମାେନ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ସବୁ େବେଳ
େଚା କରqି େବାଲି ଶୁଣାଯାଏ ଭାରତ ସରକାର+ କଡ଼ା ନି ୟମ अନୁ ସାେର େଯେକୗଣସି
କ ାନୀେର କାମ କରୁଥିବା କମଚାରୀ+ ଭବି ଷନି ଧି ଏକାଉେର ପେତକ ମାସେର
କ ାନୀ ତରଫରୁ अଥ ଜମା କରି ବା ବାଧତାମୂଳକ ଥିଲା, େଯଉଁଠି ଏହି ସବୁ କମଚାରୀ
ଧରାପଡ଼ି ଥିେଲ କାରଣ େସମାନ+ ନଁାେର ଦୁ ଇଟି ବା ଏକାଧି କ କ ାନୀ ଭବି ଷନି ଧି
ଜମା କରୁଥିେଲ, େତଣୁ େସମାେନ ଠକୁ ଥିବା କଥା ପମାଣିତ େହାଇ ପାରି ଥିଲା
ଦୀଘ ତି ନି ଦଶ ି ପେର ଭାରତ ଭୂ ଇଁେର ଚି ତାବାଘ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଲା ଭାରତର
ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରD େମାଦି + ଜନGଦି ନ अବସରେର ସୁଦୂର ନାମି ବାରୁ ଆସି ଥିବା

ବି ଚରଣ କରି ବାପାଇଁ ମୁ କରି ଏକ अନନ ଉଦାହରଣ ସୃି କରିଛqି 
୧୯୫୨ ମସି ହାେର ଭାରତରୁ ଚି ତା ବଂଶ ବି ଲୁ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ ାଧୀନତାର
ସତୁ ରି ବଷ ପେର ମଧ େକୗଣସି ସରକାର ଏହି ବି ଲୁ ପାଣୀକୁ ଭାରତ ଆଣିବା କି ା
ଏହାର ରgଣାେବgଣ ପାଇଁ ଧାନ େଦଇନଥିେଲ ଏସୀୟ ପଜାତି ର ଚି ତାବାଘ
ବଂଶନି ପାତ େହବାପେର ନାମି ବା ସରକାର+ ଆଗହ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର+ ଉଚି ତ

ତ
ିକ

ା

ପଦେgପ ,ାରା ଏେବ ଭାରତେର ଚି ତା ବାଘ ବଂଶ ବି bାର ପାଇଁ େଯାଜନା କରାଗଲା
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ଚି ତାବାଘ ଗୁଡ଼ିକୁ େସ ନି େଜ ମଧପେଦଶ ିତ କୁ େନା ରାୀୟ ଉଦାନେର େଖାଲାେର

ଇ
-ପ

ବ`ମାନ େକବଳ ଇରାନ େଦଶେର ହ[ ଏସୀୟ ଚି ତାବାଘ ରହି ଛqି  ବି ଗତ ଶତା¢ୀର

ଆ

ହ
ାନ

ଷାଠି ଏ ଏବଂ ସତୁ ରି ଦଶକେର ଇରାନଠାରୁ ଚି ତାବାଘ ଆଣିବା େଯାଜନା କରାଯାଇଥିଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କି  େସେତେବେଳ ଇରାନ ସହେଯାଗ କରି ନଥିଲା ଆଫି କୀୟ ଚି ତାବାଘ ଏସୀୟ
ଚି ତାଠାରୁ ସାମାନ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି , ଭାରତେର େସମାନ+ ସଂଖା ବୃ {ି
ପାଇବ ୫୦୦ େହ ର अଳେର ଚି ତାମାନ+ୁ ରଖାଯାଇଛି  ଚାରି େଯାଡ଼ା ଚି ତାବାଘ
अଣାଯାଇଛି , ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି େଯ ଆଗାମୀ ପDର ବଷ ଭିତେର ଏମାନ+ ସଂଖା
ଏେକାଇଶକୁ ବୃ {ି ପାଇବ
ବି ଗତ ମାସର ଏକ ପମୁଖ ଘଟଣାେର ଇଂଲର ମହାରାଣୀ ଏଲି ଜାେବଥ ଦି ତୀୟ+
ନି ଧନ ବି ଶbରେର େଲାକ+ୁ ବଥିତ କରି ଥିଲା ସାତ ଦଶକ ଶାସନ କରି ବା ପେର େସ
େସେର ମାସ ଆଠ ତାରିଖେର ପାଣତାଗ କରି ଛqି 
୨୧ अେପଲ ୧୯୨୬ ମସି ହାେର ଜନିG ତ ଏଲି ଜାେବଥ ୨୫ ବଷ ବୟସେର, ୬
େଫବୃ ଆରୀ ୧୯୫୨ ମସି ହାେର ଇଂଲର ରାଜଗାଦି ସାଳି ଥିେଲ अେପଲ ୨୦୨୧େର
ତା+ ସ ାମୀ ରାଜକୁ ମାର ଫିଲି ପ୍ସ+ େଦହାq ପେର େସ ବି अସୁ ରହୁଥିେଲ ତା+ର

ଜଣ ପଧାନମୀ+ୁ େଦଖିଛqି 
अଥେନୖ ତିକ ପଗତି େର ବ`ମାନ ଭାରତ ବି େଟନକୁ ପଛେର ପକାଇ ବି ଶର ପମ
ସବବୃହତ अଥନୀତି ଭାବେର ସାନି ତ େହାଇଛି  ଆେମରି କା, ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ
ଜମାନୀ ପଛକୁ ଏେବ ଭାରତ ପମ ାନେର ରହି ଛି ମାତ ଦଶବଷ ତେଳ ଭାରତ
ବି ଶର ଏକାଦଶତମ ାନେର ଥିଲା

ତ
ିକ

ା

କେରାନା ସମୟେର ଏବଂ ଏହା ପରବ` ୀ ସମୟେର ବି ଶର अେନକ अଥନୀତି ଦୁ ବଳ
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ଜୀବhଶାେର େସ, ଚi ଲ+ ଠାରୁ ଆର କରି ଲି ଜ୍ ଟସ+୍ ପଯq େସ ସମୁଦାୟ ୧୪

ଇ
-ପ

େହଉଥିବା େବେଳ ଭାରତ କି  ସୁଦୃଢ଼ ିତି େର ରହି ଛି କେରାନା ସମୟେର ସମଗ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଶର अ{ାଧି କ ପରି ବାରକୁ ନି ଃଶୁ% ରାସନ ସାମଗୀ େଯାଗାଇବା ସେ` ଭାରତର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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अଥନୀତି ଦୁ ବଳ େହାଇନାହ[, ଏହା ବି ପରୀତ କି ଛି ବୁ {ିଜୀବି ଭାରତର ବ`ମାନ
ସରକାର+ ନୀତି କୁ ନି Dା କରି ବାକୁ ପଛାଉ ନାହାqି 
ମଧପେଦଶ, ଉ£ୟି ନୀର ମହାକାେଳଶର ମDିର ପରି େବ-ନୀକୁ ସମୃ{ କରାଯାଇ
େଦଶ ଉେhଶେର ପଧାନମୀ େଲାକାପଣ କରି ଛqି  ଭାରତର ଏକ ପମୁଖ ଧାମiକ
ଳକୁ अଧି କ ସୁDର କରି ଗଢ଼ି ବା ଏବଂ ଏହି ମDିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ{ାଳୁ + ସୁଖସୁବିଧାକୁ
ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଏହାର ବି ହିତ ପଦେgପ ନି ଆଯାଇଛି  ଏହି ପକl ପାଇଁ ସାେଢ
ଆଠଶହ େକାଟି ଟ+ାର ପାେକଜ୍ ଦି ଆଯାଇଛି  ଏହି ପକlର ସମାପନ ପେର
ଉ£ୟି ନୀର ମହାକାେଳଶର ମDିର ପାuଣ ବ`ମାନ ଠାରୁ ଆଠଗୁଣ ବଡ଼ ଆୟତନର
େହାଇଯି ବ
ଭାରତେର ୫ଜି େଟଲି େଫାନ େସବାର ଶୁଭାର େହାଇଯାଇଛି  अେ ାବର ଏକ
ତାରି ଖ ଦି ନ ପଧାନମୀ ଶୀ ନେରD େମାଦୀ, ନୁ ଆ ଦି ଲAୀିତ ପଗତି ମଇଦାନେର

େଘାଷଣା କରି ୫ଜି େସବାର ଆର କରି ଥିେଲ ଏବଂ ଏହି अବସରେର େସ ନି େଜ ୫ଜି
େସବାର ପାଥମି କ अନୁ ଭବ େନଇଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଭାରତେର ଥାଇ अନ
େଦଶେର ଗାଡ଼ି କୁ ଇରେନଟ୍ ମାଧମେର ଚଳାଇ ଥିେଲ
ପାଥମି କ ପଯାୟେର ଭାରତର ୧୩ଟି ପମୁଖ ସହରେର ୫ଜି େସବା ପରୀgାମୂଳକ
ଭାବେର ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି  ରି ଲାଏନ୍ସ ଜି ଓ ତରଫରୁ ମାଗଣାେର ସ ାଗତ अଫର୍

ତ
ିକ

ା

ଦି ଆଯାଇ ଗାହକ ମାନ+ର ମତାମତ ସଂଗହ ଜାରୀ ରହି ଛି ଏୟାରେଟଲ୍ ତରଫରୁ ମଧ
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ଆେୟାଜି ତ ଭାରତୀୟ େମାବାଇଲ୍ କଂେଗସର ଷ- ସଂ9ରଣେର ଆନୁ -ାନି କ ଭାବେର

ଇ
-ପ

େସବା ଚାଲୁ େହବା େନଇ ସୂଚନା ମି ଳିଛି ସବତଃ ବଷର େଶଷ ମାସ ସୁ{ା ସମଗ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଶେର ଏହି େସବା ଉପଲ¤ େହାଇଯି ବ େବାଲି େଟଲି କମ୍ ପାଧି କରଣ ତରଫରୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କୁ ହାଯାଉଛି 
ଏହି େସବା ,ାରା ପଚଳି ତ ୪ଜି େସବା ତୁ ଳନାେର ଦଶ ଗୁଣ अଧି କ େବଗେର ଡାଟା
ସଂଚାଳନ େହାଇପାରି ବ ଏବଂ ଏହାଫଳେର ଡାଉନେଲାଡ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ କମ
େହବ ଏହି େସବା ସବନିମy ୧୦୦ ଏମବି ପିଏସରୁ ଆର କରି ୨୦ ଜି ବିପିଏସ୍ େବଗେର
ଡାଟା ମି ଳିପାରି ବ ଏହାଫଳେର अତି ସ l ସମୟ ମି ଆଦେର େଗାଟିଏ ାନେର ରହି
अନ ାନେର ଯାଂଶ ଚଳାଇ େହବ େରାେବାଟିକସ୍ ଭଳି େସବା ସୁଚାରୁ ରୂେପ
ମି ଳିପାରି ବ
ଭାରତ େଯାେଡା ଯାତା : କଂେଗସ ଦଳର ଯୁବରାଜ ଶୀ ରାହୁଲ ଗା ୀ ବ` ମାନ
ଭାରତ େଯାେଡ଼ା ଯାତାର ଆେୟାଜନ କରୁଛqି  ବଷ ୨୦୨୪ର ସବସାଧାରଣ ନି ବା ଚନକୁ
ଆଖି ଆଗେର ରଖି େସ ନି ଜର ଛବି ସୁଧାରି ବାକୁ ପେଚା କରୁଛqି େବାଲି ବୁ {ିଜୀବି
ମହଲେର ଚା େହଉଛି  ବି ଗତ ଦୁ ଇଟି ସବସାଧାରଣ ନି ବା ଚନେର କଂେଗସ ଦଳର

ପମାଣିତ କରି ବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତା କରୁଛqି େବାଲି କୁ ହାଯାଉଛି  अବଶ ଏହି ଯାତା
ଆର େହଉ େହଉ ହ[ ଏହା ବି ବାଦେର ଫଶି ଯାଇଥିଲା େଦଶ ବି େରାଧୀ ମqବ
େଦଇଥିବା ଏବଂ ହି Dୁଧମ ବି େରାଧୀ ମqବ୍ େଦଉଥିବା ଚର ପାଦୀ+ ସହ ମି ଳାମି ଶା
କରି ବା, ତା+ ଉେhଶକୁ ଧୁମିତ କରି େଦଇଥିଲା ଏହି ବି ଷୟକୁ େନଇ େଦଶବାପୀ
ଚା େହାଇଥିଲା

ତ
ିକ

ା

୧୫୦ ଦି ନେର େଦଶର ବାରଟି ରାଜେଦଇ ଏହି ଯାତା ସଂଚାଳି ତ େହବା ସହ
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େଶାଚନୀୟ अବାପାଇଁ ରାହୁଲ ଗା ୀ+ୁ େଦାଷାେରାପ କରାଯି ବା ପେର େସ ନି ଜକୁ

ଇ
-ପ

ସମୁଦାୟ ୩୫୭୦ କି େଲାମି ଟର ପଥ ସ ୂ" କରି ବ ବି ଭାଜନକାରୀ ରାଜନୀତି

ଆ

ହ
ାନ

ବି େରାଧେର ଜନସମାଜକୁ ଏକତି ତ କରି ବା ଏହାର ଉେhଶ େବାଲି ଏହି ସ ି ତ ଏକ
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କରାଯାଇଛି 

େସେର

ମାସ

୭

ତାରିଖେର

ଏହା

କନାକୁ ମାରୀଠାରୁ ଆର େହାଇଛି  अବଶ ଏହି ଯାତା ଆର େହବା ଦି ନରୁ ହ[ ଏହା
ବି ଭିନy କାରଣରୁ ଚାର ବି ଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି 
କେରାନା ପରବ` ୀ ସମୟେର ଭାରତେର ବଲି ଉଡ଼ ବି େରାଧୀ ପବନ ବହୁଛି କହି େଲ
अତୁ ି େହବ ନାହ[ अବା ଏମି ତି େହାଇଛି େଯ, ସି େନମା ନି ମା ତା ସି େନମା ବି ଷୟେର
ଜଣାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସହି ଚଳି ତକୁ ବୟକ) କରି ବା କଥା କୁ ହାଯାଉଛି  ବଲି ଉଡ଼ର ହି Dୁ
ବି େରାଧୀ ମqବ ଏବଂ ଚଳି ତେର ହି Dୁ ଧମକୁ अପମାନି ତ କରିବା ଭଳି ଦଶାଇବାକୁ
ବି େରାଧ କରି ଏହି ଭଳି ପଦେgପ ନି ଆଯାଉଛି  ଚଳି ତ ବଷ ମୁିଲାଭ କରି ଥିବା
ପାଖାପାଖି ପଚାଶଟି ହି Dୀ ଚଳି ତ ମଧେର େକବଳ ଦୁ ଇଟି ସି େନମାକୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ ବାକି
ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସି େନମା ଦୟନୀୟ ଭାବେର ଫAପ୍ େହାଇଛqି  ବି ଗତ ମାସେର ମୁିଲାଭ
କରି ଥିବା ଶମେଶରା ବୟକ) େହାଇଗଲା ଏବଂ ଏହାପେର ପେର ମୁିଲାଭ କରୁଥିବା

ଦଶା େଭାଗିଲା ପୃଥି ରାଜ, େହଉ ବା େଯ େକୗଣସି ସି େନମା, ସବୁ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ
ଫAପ୍ େହବାେର ଲାଗିଛି ଏହି ସମୟେର କି  ଦgିଣର ସି େନମା ଇୀ ବହୁତ ଭଲ
କରୁଥିବା ଜାଣି, ଦgିଣର ସି େନ ତାରକା+ୁ ଆଣି ହି Dୀ ଚଳି ତ ନି ମା ଣ କରାଗଲା କି 
ଏହି ଲି ଗେର ଥିବା ଲି ଗର୍ ନାମକ ସି େନମା ମଧ ଫAପ୍ େହାଇଗଲା େଯେତଦି ନ ପଯq
ବଲି ଉଡ୍ ସି େନମାେର ହି Dୁବି େରାଧୀ ଭାବନା ଦୂ ର େହାଇନାହ[, େସେତଦି ନ ପଯq ସବୁ

ତ
ିକ

ା

ସି େନମା ଫAପ୍ ହ[ େହବ କାରଣ ବ` ମାନ ଦଶକମାେନ ସେଚତନ େହେଲଣି  अତୀତେର
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ବହGା¥ ନି ୟ ସଫଳ େହବ େବାଲି अେନକ ମqବ େଦଇଥିେଲ କି  େସଇ ମଧ ସମାନ

ଇ
-ପ

ନଥିେଲ େବାଲି କହି େହବନି , କି  େସେତେବେଳ େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱାକ୍ ନଥିଲା େତଣୁ

ଆ

ହ
ାନ

ତରି ତ େବଗେର େକୗଣସି ସୁଚନା ସମb+ ନି କଟେର ପହାଇ େହଉନଥିଲା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଇରାନ ବୁ ଖା ଆେDାଳନ - ଇରାନ ଏକ େମୗଳବାଦୀ ଇସAାମି କ୍ େଦଶ ଏଠି
ମହି ଳାମାନ+ ପାଇଁ अେନକ ଶ ନି ୟମ କାନୁ ନ ରହି ଛି ଏହି େଶଣୀେର ମହି ଳା ମାନ+ୁ
ସ ୂ" ଭାେବ ଢା+ି େହାଇ ବୁ ଖା ବା ହି ଜାବ୍ ପି ି ବା अନି ବାଯ କରାଯାଇଛି , ଯାହାକୁ
अେନକ ଦି ନ େହଲା ାନୀୟ ମହି ଳାମାେନ ବି େରାଧ କରି ଆସୁଥିେଲ, କି  ଏକ ଘଟଣା
ଚକେର ଇରାନର କୁ hiଶ अଳର ଜେଣ ୨୨ ବଷୀୟା ଯୁବତୀ ବି ନା ହି ଜାବେର ବାହେର
େଦଖାଯି ବା ପେର ଇରାନର େପାଲି ସ େସହି ମହି ଳା+ୁ ଗିରଫ କରିଥିେଲ କି  ଦୁ ଇଦି ନ
ପେର େସହି ମହି ଳା ଜଣ+ ସ ା अବନତି ଘଟିଲା ଏବଂ ତି ନିଦିନ କାଳ େସ େଚତାଶନ
ୂ 
ରହି ବା ପେର ମୃତୁବରଣ କରି ଥିେଲ ଏହାପେର ଇରାନର ମହି ଳା ମାନ+ ମଧେର
ଥିବା ସୁ ଲାଭା ଉଦଗୀରଣ େହଲା ଏବଂ େଲାକମାେନ ରାଜରାbାକୁ ଓହA ାଇ ଆସି
ଇରାନର ଏହି େମୗଳବାଦୀ ବବା ବି େରାଧେର ଆେDାଳନ ଆର କରି େଦେଲ ଏହାକୁ
ସମଥନ କରି ମହି ଳାମାେନ ନି ଜ ହି ଜାବକୁ ସବସଖେର ଓହA ାଇବା ସହ ଜଳାଇବା ଭଳି

େକେବ ବି ସବ ନ େହାଇପାେର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଲା
ଏହି ଘଟଣା ପେର ସମଗ ବି ଶର अେନକ େଦଶେର ଇରାନର ମହି ଳା ମାନ+ୁ
େନୖ ତିକ ସମଥନ ମି ଳିବାକୁ ଲାଗିଛି अଥଚ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଧମନିରେପg େଦଶେର
କି ଛି ମୁିେମୟ ନbସ ାଥ ବି 9ୁଲ ଭଳି ଏକ ପବି ତ अନୁ -ାନ ପରି ସରେର ହି ଜାବ
ପି ି ବା ଜି ଦେର ସେବା ନାୟାଳୟ ଯି ବାକୁ ଇjା ପକଟ କରୁଛqି  େସମାେନ ଭାରତକୁ

ତ
ିକ

ା

ପଗତି ଶୀଳ କରାଉଛqି ନା अେନକ ଶତା¢ୀ ପଛକୁ େନଇ ଯାଉଛqି ଆପଣମାେନ ଚି qା
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ଦୃ ଶ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଲା କି ଛି ମହି ଳା ନି ଜ ମୁର େକଶକୁ କାଟିବା ଭଳି ଦୃ ଶ ଯାହା

ଇ
-ପ

କରି େଦଖ

ଆ

ହ
ାନ

ଆହାନର ଏହି ସଂ9ରଣ अେନକ ଦୃ ିରୁ ବି େଶଷ ସଂ9ରଣ େବାଲି କହି େହବ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଥମତଃ ଏହା େସେର ଓ अେ ାବର ମାସର େଦୖ ତ ସଂ9ରଣ ଦି ତୀୟତଃ ଏହା
ପାବଣ ସମୟେର ପକାଶି ତ େହଉଥିବାରୁ ଏହା ବି େଶଷ ଏହି ସଂ9ରଣେର अେନକ
ନୂ ତନ େଲଖକ ମାନ+ୁ ାନ ମି ଳିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଚଳି ତ ସଂ9ରଣ
ଆପଣମାନ+ୁ ଭଲ ଲାଗିବ
ଯଦି ଆପଣ ଆହାନର ଇ-ପତି କା ନି ୟମି ତ ଭାବେର ପଢୁ ଛqି , ତା େହେଲ ଏଠାେର
ପକାଶି ତ ଆେଲଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା େସବାେର ଶୁଣିପାରି େବ
ଆପଣ ନି ଜ କାମ କରୁଥିବା ସମୟେର ନି ଜ େମାବାଇଲେର ଏହି କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି
କାମ କରି ପାରି େବ ଏହି େସବାପାଇଁ ଲି +୍ ଆମ ଏହି ସ ାଦକୀୟ ପେର ଉପଲ¤
ଯଦି ଆପଣ ସ ଲିଖିତ କବି ତା କି ା କାହାଣୀର अଡ଼ି ଓ ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାଇ ପରି େବ
ତା େହେଲ ଆେମ ତାହାକୁ ଆମ େପାଡ଼କାେର ାନ େଦବୁ  ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନି ଜ
େଲଖାକୁ ନି ଜ ସ ରେର େମାବାଇଲ୍ ,ାରା େରକଡi ଂ କରି ପଠା ଆମର ହାଟ୍ସଆପ୍

ଆେମ ତାହାକୁ ନି ୟ ାନ େଦବୁ 

ସମb+ୁ ଶରଦର ଏହି ପାବଣ ପବର ହାhiକ अଭିନDନ ଓ ଶୁେଭjା
ଧନବାଦ
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ା

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପତି -ାତା-ସ ାଦକ, ଆହାନ ଇ-ପତି କା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆମ ଓଡ଼ିଆ େପାଡ଼କା୍ ଚାେନଲ୍
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ବାଘ ସାମାଜର ନୀଳ ଆେଲାକ - ୨୫
ମୁ अରଣ
ସକାଳୁ ଖବର ଗଲାଣି। େକହି ଏପଯq କି ଛି କରି ନାହାqି ।
ବାଘଟା ଗତ ରାତି େର ଗଁା ଭି ତରକୁ ଆସି ଛି। ଜuଲେର ବାଘକୁ
େଦଖିବା ସହଜ ନୁ େହଁ । ବାଘ ଦି ନେର ତ ଏେତ ବୁ ଲି ବାର ଜ ନୁ େହଁ ।
अେଶାକ ବି ଶାଳ

କି  ଗଁା ପାଖେର ଏେତ ବଡ଼ ଜ ଲୁ ଚି ରହି ନପାେର।
େହମକାକୀ ପଥେମ ବାଘକୁ ଠାଉରାଇେନେଲ। କାକୀ+ୁ ସତୁ ରୀ
ଧରି ବଣି । ଆଗକୁ ଟିେକ ନଇଁ ପଡି ଛqି । ସମେb ତା+ୁ କାକୀ ଡାକqି ।
ତା+ୁ ଭଲ ଲାେଗ। ଭଗବାନ+ ଦୟାରୁ େସ अହ ସୁଲgଣୀ। ବୁ ଢା

ଝାଳୁ ଆ ଲାେଗ। ଖରାଦି େନ ଝରଣାଭଳି େଦହରୁ ଝାଳ େବାହୁଥାଏ।
କି  େସଥିେର ସ§ା ଏେତ ଖରାପ ହୁଏନି । ବୁ ଢୀ+ର ସ§ଭାବ
ବଦଳି ନି। ସକାଳୁ ଗାେଧାଇକରି ପଜ
ୂ ା କରି େବ। ଏେବ ବହୁତ ସକାଳୁ
ଗାେଧାଇପାରୁ ନାହାq। େବଳ ଟିକିଏ अଧି କ େହାଇଯାଏ। ବୁ ଢୀ
ଆଜି କାଲି

ଭଲକରି

େଦଖିପାରୁ

ନାହାqି ।

ସବୁ

ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଆ

ଗାେଧାଇ

ବାହାରିେଲ।

ତ
ିକ
ଆଗରୁ

ଇ
-ପ

ଗଡି ଯିବା

ହ
ାନ

ସକାଳୁ

ଆ

ବୁ ଢୀ

ା

େଦଖାଯାଉଛି ।
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େପାଖରୀଟା अl ବାଟ। ତା+ ଘର ପଛେର ବଡ଼ େପାଖରୀ ନାହ[। ତା+ େପାଖରୀଟା
େଛାଟ। େସଥିେର ମନ ମାେନନି । େସ ବି ଲ ପାଖେର ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ େପାଖରୀେର
ଗାଧାqି । ବି ଲପେର ହି ଡ ଆଉ ତା’ପେର େପାଖରୀ। ଘରଟା ଏକଦମ ଲାଗିନି। େପାଖରୀ
କୂଳେର अେନକ ଗଛ। ଡାଳସବୁ ପାଣି ଉପରକୁ ନଇଁ ଆସି ଛି। କି ଛିଟା କଦଳୀଗଛ अଛି ।
ବୁ ଦାଏ ବଡ଼ ବାଉଁଶବୁ ଦା। େପାଖରୀେର ନମଳ ପାଣି। େକେତ ନୀଳକଇଁ େସ
େପାଖରୀେର ଫୁେଟ। କୂଳେର ତାଳଗଛ ଲାେହାଇ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଛି। େସ େପାଖରୀେର
ଗାେଧାଇେଲ ବୁ ଢୀ+ର ମନ ଶାqି ଲାେଗ।
ବୁ ଢୀ େପାଖରୀେର ପହଁ ିେଲ। ଗାଧୁଆ ତୁ ଠରୁ େସପଟ ବାଉଁଶବୁ ଦା ମୂେଳ େଗାଟାଏ
ନାଲି ଆ କୁ କୁ ର େଶାଇଥିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବୁ ଢୀ ହା ତୁ ତୁ କେଲ। କି  କୁ କୁ ରଟା େମାେଟ
ହଲି ଲାନି । ଏଇଟା କି କୁ କୁ ର! ବୁ ଢୀ ଜାଣି ପାରି େଲ ନାହ[। ତା’କୁ ଆଉ ନଜର
େଦେଲନି । ଶାqି େର ଗାେଧାଇ େସ ତୁ ଠରୁ ହି ଡ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି େଲ। େସଇଠୁ

ଆସୁନି। ବୁ ଢୀ ଭଲକରି अନାଇେଲ। ଯଦି ଓ ସବୁ ଜାଲୁ ଜାଲୁ ଆ େଦଖାଯାଉଥିଲା, େସ
ଜି ନିଷଟା ଠଉରାଇବାକୁ

େଚାକେଲ। କୁ କୁ ରଟା ତା+ୁ

अସ§ାଭାବି କ ଭାେବ ବଡ଼

ଲାଗୁଥିଲା। ବୁ ଢୀ ମୁ ହଲାଇେଲ।
“ବାଘ ନୁ େହଁ ତ!”- େସ ମନକୁ ମନ ବି ଳିବିେଳଇ େହେଲ ।

ତ
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ା

ବାଘ ବି ଷୟେର େସ ଭଲକରି ଜାଣିଛqି । କି  ବାଘ ଏେତ ପାଖକୁ ଆସି ବା କଥା
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ନୁ େହଁ । ଏ ଭିତେର େସ ନାଲି ଆ ଜଟା ବୁ ଦା ଭିତରକୁ ପଶି ଗଲା। ଆଉ କି ଛି ଦୃ ଶ

ଆ

ହ
ାନ

େହଲାନି । ବୁ ଢୀ ତରତର େହାଇ ତୁ ଠରୁ ଘରକୁ ଆସି େଲ ଆଉ କଥାଟା େବାହୂକୁ କହି େଲ।
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େବାହୂଟା ବଡପାଟିଆ। ତା’ ପାଖେର କି ଛି ଜି ନିଷ ମି ନିଟିଏ ରେହନା। େସ ଗଁା ଦାେର
ଯାଇ ବୁ ଢୀ େଦଖି ଥିବା ବଡ଼ ନାଲି କୁ କୁ ର କଥା କହି ଲା ।
“ଆେର ବାଘ ଛୁଆ ତ ନୁ େହଁ ?”– ଶାମାପଦ କହି ଉଠି େଲ। ବାଘ ଗଁାକୁ ଆସି ବା କି ଛି
अସବ ନୁ େହଁ । ସୁDରବନକୁ ଲାଗିକରି ଗଁା। ଗଁାର ମଝି େର ଏକ ବଡ଼ ଆ ଗଛ। େସ
ଗଛମୂଳେର ଦୁ ଇବୁ ଢା ବସି କଥା େହଉଥିେଲ। ପାଖେର େକେତଜଣ ଏମି ତି ଏପଟ େସପଟ
େହଉଥିେଲ।
“େତା ମୁହଁଟା ଖରାପ। ସବୁ କଥାେର ବାଘ ବାଘ େହଉଛୁ। ବୁ ଢୀକୁ େଦଖାଯାଉ
ନଥିବ। େସ କୁ କୁ ରକୁ ବାଘ ଭାବି ଥିବ।”- ତାରେକଶ§ର ଘଡଘଡି ଆ ସ§ରେର କହି େଲ।
ତା+ର ଛାତି େର କଫ ଜମି ଯାଇଥିଲା। େସ େଜାରେର କାଶି େଲ। ବାଘକଥାଟା ତା+ୁ
ସବୁ େବେଳ ଭୟ+ର ଲାେଗ। େକେତ େଲାକ େଯ ବାଘ ମୁହଁେର ଯାଇଛqି । ବାଘ ଗଁା
ପାଖେର ରହି େଲ ଜୀବନ ଆଉ ରହି ବନି । େସ ନି ଜ ମନର ଡରକୁ ସାହାସ ଆକାରେର

ଶାମାପଦ ଆଉ ତାରେକଶ§ର ଦୁ ଇଜଣଯାକ ପୁରୁଣା େକଉଟ। ଏକ ଡuାେର ବଷ
ବଷ ଧରି କାମ କରି ଛqି । ସବୁ େବେଳ ଥ)ା ମଜା ହୁअqି । ଦୁ େହଁ ଭଲ ସାu। ଏକ
ଥାଳି େର ଭାତ ଖାଇବା େଲାକ। ସକାେଳ ଜେଣ ଜଣକୁ ନେଦଖିେଲ ତା’ ନଁାେନଇ ପାଗଳ
େହଉଥିବ ।
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ା

ବାଘ ଏେତ ଦୂ ରକୁ ଆସି ନଥିବ ମ। କାହ[ େକେତ ଦୂ ରେର ଜuଲ। ଝି ଲAା
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ବାହାର କରୁଥିେଲ ।
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କ ାଟେ ମ କଣ ଏଇ ବାଡି କୁ ଲାଗିଛି। େସଇଟା େକେତ ଦୂ ର। କକଡା ନଦୀ। ଏପେଟ

ଆ

ହ
ାନ

ଏେତ ମଣିଷ, ଘର ଦ§ାର। ବାଘ ମଣିଷକୁ ଡେର।- ତାରେକଶ§ର କହୁଥିେଲ। ତା+ ସ§ର
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ଥରୁଥିଲା। କି  ମନେର ସାହାସ ବା ୁ ଥିେଲ। ମନେର କି ଛି ସେDହ ମଧ ଥିଲା।
“ବାଘ ମଣିଷକୁ େମାେଟ ଡେରନା। ମଣି ଷ େଦଖିେଲ ବାଘ ମୁହଁରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ଲାଳ
ବୁ େହ। ଦୁ ଃେଖ କଥାଟା ଜାଣିନ? ତା’ ମାଂସ ଖାଇବ େବାଲି ଦgିଣ ରାୟ େକମି ତି
େହଉଥିଲା। ନରମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଘ ତ ପାଗଳ। ତା’ ଆଗେର ଛୁଆ କଣ େଭିଆ
କଣ?”– ଶାମାପଦ କହି େଲ ।
“ମୁ ଖରାପ। ଖାଲି ମୁ ଖରାପ ନୁ େହଁ , ତୁ ଟା ବି अତି ଖରାପ। ସବୁ େବେଳ ଖାଲି
ବାଘ ଆଉ ନରମାଂସ େଦଖାଯାଉଛି । ଦୁ ଃେଖକୁ ଦgିଣ ରାୟ ଜuଲ ଭିତେର ଧରି ଥିଲା।
ବାଘର ଏକ ନି ୟମ अଛି । ଜuଲ ବାହାେର ବାଘ ମଣିଷ ଶି କାର କରିବନି ।”- ତାରେକଶ§ର
େମାଟା ସ§ରେର କହି େଲ।
“ଆଜି କାଲି ବାଘ ନି ୟମ ମାନୁ ଛି ? ଏ କଳି କାଳେର ସବୁ ନି ୟମ ବଦଳି ଗଲାଣି। ବାଘ
ନରମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନ କରି ଥିବ। ଏେତବାଟ ସହଜେର ପହଁ ରି ଆସି ଥିବ। ବାଘପାଇଁ

ଇଏ କହୁଛି କକଡା ନଦୀ ପାର େହାଇ ନଥିବ।”- ଶାମାପଦ କହି େଲ। ନି ଜ କଥାଟା
େଜାରେର କହି ବାକୁ ତା+ୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
ଏ ବୁ ଢା ଦୁ ଇଜଣ ନି ଜ ଭିତେର କଥା େହଉଥା। େସମାନ+ କଥା େକେବ
ସରି ବନି । ଜେଣ ଜଣ+ କଥା ସବୁ େବେଳ କାଟୁ ଥିବ। ସବୁ େବେଳ ଓଲଟା େଦଖୁଥିେବ।

ତ
ିକ

ା

ଗଁାର अେପgାକୃ ତ ସାହାସୀ ଆଉ େଭିଆ େଲାକମାେନ ବାହାରି ପଡି େଲ। ଯାଗାଟା େଦଖି
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କକଡା ନଦୀ େଗାଟାଏ କଣ? ରାଇମuଳ ଭଳି ଆ ନଦୀ ବାଘ ପାର େହାଇଯାଉଛି । ଆଉ

ଇ
-ପ

େଦଇ ଆସି େଲ ଭଲ। ସବୁ ସେDହ ଦୂ ର େହବ।

ଆ

ହ
ାନ

“ଆେର ବାପେର ବାଘ।”– େଭାେଲ େଜାରେର େମ«ାଭଳି ଆ ରଡି ପକାଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଶୁ¬ିେଲ େଛଳି େମ«ା େଦୗଡqି । କୁ କୁ ର ନଭୁ କି େଦୗେଡ।

େଟାକାଟା ସାନ। ପDର ବଷ ବୟସ େହବ। ନଁା ରୁଦଶ+ର, କି  ଶ{ାେର ସମେb
େଭାେଲ ଡାକqି ।
ନାଲି ପଟା ପଟା ଦାଗ ପଡି ଛି। ବି ଶାଳ ଶରୀର। େକହି ପାଖକୁ ଗେଲ ନାହ[। ଦୂ ରରୁ
ବୁ ଦାକୁ ନି ରିେଖଇ अନାଉଥିେଲ। ତଥାପି ବି अନ ସାହାସୀ େଟାକାମାନ+ର ସେDହ
ଥିଲା। କି  ଛଟ୍ ଛଟ୍ େହଉଥିବା ଲା େମାଟା ଲାuୁଡକୁ େଦଖି ଆଉ ସେDହ ରହି ଲାନି ।
ଗଁାକୁ ବାଘ ଆସି ଛି।
“ଆେର ବାଘେର।”– େଭାେଲ ଦୂ ରେର ଥାଇ େଜାରେର େବାବାଳି ପକାଇଲା।
େଲାକଗୁଡାକ ପଛକୁ ହଟିଗେଲ। ହାତେର କି ଛି ବାଡି ବା େକାଦାଳ। େସଥିେର ବାଘର
ମୁକାବି ଲା କରିବା ସବ ନୁ େହଁ । ଖାଲି ବାଘ ମାଡି ଆସି େଲ ଆତGରgା କରିେହବ। ବୁ ଦା
ପାଖକୁ ଯି ବା ସବ ନୁ େହଁ । ସମେb ଏକଜୁ ଟ େହାଇ ଠି ଆେହବା ଆବଶକ। େଦୗଡି େଲ

ମୁକାବି ଲା କରି େହବ। େଲାକ+ ପତି ଆକମଣେର अେନକ ବାଘ+ ଗଁା ପାଖେର ଜୀବନ
ଯାଇଛି ।
ଆଉ ପାଖକୁ ଯି ବାକୁ କାହାର ସାହାସ ନଥିଲା। ଏଠାେର ଆଗରୁ ସରକାରୀ
ନି େhଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାଘ ଯଦି ଗଁା ପାଖକୁ ଆେସ ତାେହେଲ अବି ଳେ

ତ
ିକ

ା

ପାଖର ଏସ ଟି ଆର୍ କମଚାରୀ+ୁ ଖବର େଦବ। େକହି ବାଘ ପାଖକୁ ଯି େବନାହ[।
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ବାଘକୁ ମଣିଷ ଧରିବା ସହଜ େହବ। अବଶ ମଶାଲ ଇତାଦି ଧରି ପେଛ ବାଘକୁ

ଇ
-ପ

अଯଥାେର ଜୀବନହାନି ଘଟିବ। ଏସ ଟି ଆର୍ अଫିସ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର। ୩-୪ ଘା ସମୟ

ଆ

ହ
ାନ

ରାbାେର ଗାଡି ଆଉ ଡuା ରାbା େହାଇ ଗେଲ ଲାଗିପାେର। ଖବରଟା େନଇ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମାଣିେକଶ§ର ଡuାେର ବାହାରି ଗଲା। ସାuେର େଭାଲା ଥିଲା। ଦୁ େହଁ େଜାରେର
ଆହୁଲାମାରି ଆଗବା+େର ଲୁ ଚି ଗେଲ। ନଦୀପଥେର ଏସ ଟି ଆର୍ अଫିସେର ପହିବା
ସହଜ। अଧ ¬ାରୁ ଘାଏ ପାୟ ଲାଗିବ।
अଫିସେର ସମେb ଥିେଲ। ଖବରଟା େସମାନ+ ପାଖେର ଜଲଦି ପହିଗଲା।
େଶାଇଯାଉଥିବା अଫିସ ଚଳଚଳ େହାଇ ଉଠି ଲା ।
ପାଓଲି ପାଖେର ଥିେଲ। ତା+ୁ ଖବର ଦି ଆଗଲା। ସାଧନବାବୁ ସାuେର ଯି େବ।
େସ େହଡ ଫେରଗାଡ ହି ସାବେର ରି ଟାୟାର କରି ଛqି । ତା+ର େଦଖିଲା ଭଳି ଆ
ବିତ§। ତା+ୁ
ଟ+ୁ ଲାଇଜ

େଦଖିେଲ ଗଁାର େଲାେକ ପାଟି ତୁ  କରqି ନାହ[। ମଳବାବୁ

କରି େବ।

ଟ+ୁ ଲାଇଜ

କାମଟା

େମାେଟ

ସହଜ

ନୁ େହଁ ।

ସମେb

କରି ପାରି େବନି । ଟ+ୁ ଲାଇଜ କରିବାଟା ଏକ କଳା। େକେତ ପରି ମାଣେର େମଡି ସିନ
ଦି ଆଯି ବ, େକଉଁ ାନେର ଶଟ୍ ମରାଯି ବା, େକଉଁ ଯାଗାେର ଫାୟାରି u କରାଯି ବ ଏସବୁ କୁ

अଯଥା ପାଣହାନୀ ଘଟିବ। ଏସବୁ କାମପାଇଁ ଏକଦମ ିର ମbି ଦରକାର। ଏମି ତି
ଭୁ ଲକୁ ତଦାରଖ କରି ବାପାଇଁ ସାଧନବାବୁ +ୁ ଡକାଗଲା। େସ ସବୁ େବେଳ ଆଗୁଆ ବାହାରି
ପଡqି । ରି ଟାୟାର ସି ନା କରି ଛqି କି  ଡି ପାଟେ ମ ସହ ସଂ କ ଛି ଡିନି। ସବୁ େବେଳ

ତ
ିକ

ବଡ଼ କାମ। ଘର ତ େରt अଫିସ ପାଖେର। େତଣୁ ତା+ୁ अସୁବିଧା େହଲାନାହ[ ।

ା

କି ଛି ନା କି ଛି େହେଲ अଫିସ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଆqି । ବାଘ ଟା+ୁ ଲାଇଜ କରିବାଟା ଏକ

ଇ
-ପ

ମଳବାବୁ ଛୁଟିେର ଥିେଲ। ଭାଗକୁ ତା+ର ଗଁା ବାଘ େଦଖାଯାଇଥିବା ଗଁାରୁ ୪

ଆ

ହ
ାନ

କି େଲାମି ଟର ଭିତେର। େସ ସମୟେର ପହଁ ିଯିେବ। ତା+ୁ େମାବାଇଲେର ଡକାଗଲା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଭଲ ଭାେବ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏେତ େଟନସନ ସମୟେର ଭୁ ଲ େହବନାହ[। ନେହେଲ
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ଏକ ବଡ଼ ଚି qା ଗଲା। େସ ନଥିେଲ କି ଏ ଟା+ୁ ଲାଇଜ କରି ଥାqା? ବି ରାଟ ବଡ଼ କାମ।
େଗାଟାଏ ାଫ ତା+ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲା।
ଜଲଦି ବାଘ ଧରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପbୁତ େହାଇଗଲା। ଦଳେର अେନକ େଲାକ
ଦରକାର। େଯେତ େଲାକ ବଢି େବ େସେତ ଭଲ। ଜାଲ, ବାଉଁଶ ବାଡି , ପାଣି,
ଟ+ୁ ଲାଇଜର, ଖାା (େକଜ) ଇତାଦି ପାଖେର ରଖାଗଲା। ସମେb ଜଲଦି କରୁଥିେଲ।
ବାଘ ଧରିବା କି ଛି ସହଜ କାମ ନୁ େହଁ ।
େସମାେନ ପହଁ ିଲା େବଳକୁ ଦି ନ ୨ଟା ବାଜି ଲାଣି । ପାୟ ଦୁ ଇ-ତି ନି ଘା ପେର
ସଂ ା େହବ। ଦଳ କାଳ ବି ଳ ନକରି ବାଘ ଲୁ ଚି ଥିବା ାନକୁ ଚାଲି େଲ। ଯାଗାଟା ଏେତ
अସହଜ ନୁ େହଁ । େପାଖରୀଠୁ ୩୦ ଫୁଟ ଦୂ ରେର ଏକ ବାଉଁଶ ବୁ ଦା अଛି । ପାଖାପାଖି ଆଉ
କି ଛି ଗଛ। ଏକ େଛାଟ େତାଟା କୁ ହାଯାଇପାେର। େସ ଭିତେର ବାଘ ଲୁ ଚି ଛି। େତଣୁ
ବାଘକୁ ଧରି ବାଟା ସହଜ େହବ। ବାଘ ଉ` ନେହବା ଦରକାର। କି  ଗଁାେଲାକମାେନ

ନାଲି କୁ କୁ ର। ଆଖପାଖ ଗଁାର େକେତ େଲାକ ବାଘ ମୁହଁେର ଯାଇଛqି । େସ କଥା
େସମାନ+ର ମେନ ପେଡ ନାହ[ ।
େସେତେବଳକୁ େପାଲି ସ ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ଗାମର ପଧାନ ପହିଗେଲ। ସମେb
ବାଘଧରା ସମୟର ବି ପଦ କଥା ଜାଣିଥିେଲ। ପଧାନ େଲାକମାନ+ୁ ଦୂ ରକୁ ହଟିବା ପାଇଁ

ତ
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ା

କହି େଲ। େଲାକମାେନ ଘୁି ପୁଣି ମାଡି ଆସୁଥିେଲ। ପୁଲିସିଆ ଢuେର େଲାକମାନ+ୁ
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କି ମାନି ବା ଜ। େସମାେନ ସବୁ େବେଳ ଆଗକୁ ମାଡି ଆସqି ସେତ େଯମି ତି ବାଘ ଗଁାର

ଇ
-ପ

ପଛକୁ ଘୁାଇ ଦି ଆଗଲା ଆଉ ଏକ େଛାଟ କଡନ କରି ଦିଆଗଲା। ସାଧନବାବୁ ଗଁା

ଆ

ହ
ାନ

େଲାକମାନ+ୁ अନାଇେଲ। ସବୁ ପକାରର େଲାକ। େଯଉଁଆେଡ େଦଖିବ ସବୁ ଆେଡ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଲାକ+ େମଳି । ପୁଲିସ ବଡ଼ କେର େସମାନ+ୁ ଦୂ ରେର ରଖୁଥିଲା। େଲାକମାେନ
େମାେଟ ମାନି ବାକୁ ପbୁତ ନଥିେଲ। ଏକ ମାଇକ अଣାଗଲା। ମାଇକର ଫେନଲ େଗାଟାଏ
େଟାକା ମୁ ଉପେର ରଖିଥିଲା। ମାଇକର ିକର ଜେଣ କମଚାରୀ ହାତେର ଧରି
ବାରାର େଘାଷଣା କରି ଚାଲି ଥିେଲ। ଦୂ ରକୁ ହଟ। ଦୂ ରକୁ ହଟ। େସ ସମb+
ଉପେର ଲg ରଖି ଥିଲା। େକଉଁଠି କି ଛି େଲାକ ପାଖକୁ ଘୁି ଆସି େଲ େସ ସାେuସାେu
େସମାନ+ୁ ଦୂ ରକୁ ହଟିବାକୁ କହୁଥିଲା ।
ସାଧନବାବୁ ଏେତ େବଶି େଲାକ+ୁ େଦଖି ବb େହାଇପଡି େଲ। ଏମି ତି ଆଗରୁ
େଲାକମାନ+ ବbତା େଯାଗୁ ଏକ େଛାଟ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଗଁାେର
ବାଘ ପଶି ଯିବାର ଖବର ଆସି ଥିଲା। େସମାେନ େସ ଗଁାେର ପହିବାେବଳକୁ େଲାକମାେନ
ସବୁ ଆେଡ ବାଘକୁ େଘରି ଯାଇଥିେଲ। ଫଳେର ବାଘ ଡରି ଏକ େଛାଟ ତାଳଗଛ ଉପେର
ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ସବା ଉପର ବରଡା ଉପେର େସ ବସି ଥିଲା। ବାଘ ଗଛଛଢି ବସି ଛି ଶୁଣି

ବାଘ ବି ଚଳି ତ େହାଇ େମାେଟ ଓହA ାଇଲା ନାହ[। ଏେତ ଉପେର ଟ+ୁ ଲାଇଜ କରି ବା
ସବ ନଥିଲା। ବାଘ ଉପରୁ ପଡି ଆଘାତପା େହବ। େତଣୁ ଜେଣ କମଚାରୀ ସାହାସ
କରି ଯାଇ ବାଘର ପଛ େଗାଡେର ଏକ ଦଉଡି ବା ି ଟାଣିଥିଲା। ତେଳ ଜାଲ
ଟuାଯାଇଥିଲା। ବାଘ ତେଳ ପଡି େଲ େବଶି ଆଘାତ ଲାଗିବନି ଆଉ ସାେଥ ସାେଥ

ତ
ିକ

ା

େଲାକମାେନ ତା’କୁ ଜାଲେର ପକାଇ କାବୁ କରି େନେବ। ବାଘକୁ ବଡ଼ କେର ତଳକୁ ଟାଣି
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େଲାେକ ସବୁ ଆଡୁ ସୁअଭଳି ଛୁଟି ଆସି ଥିେଲ। ରଥଯାତା ଭଳି ଗହଳି େହାଇଯାଇଥିଲା।

ଇ
-ପ

अଣାଗଲା। ବାଘକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା କଥାଟା अସବ େହେଲ ମଧ େସେତେବେଳ

ଆ

ହ
ାନ

ସାଧନବାବୁ + ଦଳ ବାଘର ପଛ େଗାଡକୁ ଟାଣି ତଳକୁ ପକାଇ େଦଇଥିେଲ। ବାଘ ତଳକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ତ ଖସି ପଡି ଲା। କି  ଜାଲକୁ ଟାଣି େଗାଟାଏ କଡକୁ ପଳାଇଥିଲା। େସ ସମୟେର
େସଠାେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା େଲାକକୁ ଭଲକରି ପୁଳାଏ କାମୁଡା େଦଇଥିଲା। ପେର ପେର
ବାଘକୁ ଜାଲଦ§ାରା କାବୁ କରି ଦି ଆଗଲା। କି  ଏ ଘଟଣାେର ଆଉ େକଇଜଣ ଆଘାତପା
େହେଲ। ଗଁା ବାଲା ଏସ ଟି ଆର୍ କମଚାରୀ+ୁ ଗାଳି କରି ପି ଟିବାକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ।
ଜନତା+ୁ ସାଳି ବାକୁ ପୁଲିସ ଲାଠି ଚାଯ କରି ଥିଲା। ଏମି ତିଆ अଘଟଣ ଏଠି ପଭୁ
ନଘଟୁ ।
ସାଧନବାବୁ ନି େhଶ େଦଇେଦେଲ। େଲାକମାେନ ଗଁା ପଧାନର କଥାମାନି ଦୂ ରକୁ
ହଟିଯାଇଥିେଲ। ଏ ଗଁାର େଲାେକ ବଡ଼ ବୁ ଝି ବା ଶୁଝିବା େଲାକ ଲାଗୁଥିେଲ। ନେହେଲ ବାଘ
ଧରି ବା ତା ପୁଣି ଏେତ େଲାକ+ ଆଗେର, କି ଛି ପି ଲା େଖଳ ନୁ େହଁ । ଆଉ େଡରି ନକରି
ସାେu ସାେu ଦୁ ଇଶହ ମି ଟର ପରି ଧିେର ନାଇଲନର ଜାଲ ଲଗାଇ ଦି ଆଗଲା।
େପାଖରୀଟା ଭାଗକୁ ଜାଲ ଭିତେର ଆସି ଲାନାହ[। େମାଟା ଜାଲ, ବାଘସାେu ସାେu

କୁ ହାଯାଇପାେର। ବାଘକୁ େଡଇଁବାକୁ େମାେଟ ସୁବିଧା େହବନାହ[। ଏମାେନ ଧୀେରଧୀେର
ପରି ଧିକୁ େଛାଟ କରିେବ। ସୁେଯାଗେଦଖି ଟା+ୁ ଲାଜର ଶଟ ଫାୟାର କରି େବ।
ଏଥିେର େକେତଟା ସାବଧାନତା ଗହଣ କରି ବାକୁ ପେଡ।
ବାଘର ଓଜନ ହି ସାବେର େଡାଜ େଦବାକୁ ପଡି ବ। ବାଘର ଓଜନ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୦

ତ
ିକ

ା

କି େଲାେହେଲ ୧୦ ମି .ଲି . ଟା+ୁ ଲାଇଜର େଦବାକୁ ପଡି ବ। ଓଜନ अDାଜେର ଜାଣିବ।
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ଛି ଡାଇ ପାରି ବ ନାହ[। ବାଉଁଶେର ଟାuି ଦି ଆଯାଇଛି । ପାୟ ୮ ଫୁଟର ଏକ କା

ଇ
-ପ

ଡାଟେ ର କାଟାମି ନ, ଜାଇେଲାଜି ନ ଆଉ ଡି ିଲଡ୍ ଓାଟର ମି ଶା ଔଷଧ ଠି କଭାେବ

ଆ

ହ
ାନ

ରଖି ବାକୁ ପଡି ବ। ସାଧାରଣତଃ ତି ନିଟା ଡାଟ  ତି ଆରି କରି ବାକୁ ପେଡ। େବେଳେବେଳ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଡାଟ  ବାଘ େଦହେର ବାଜି ବି ନପାେର। େତଣୁ ସାବଧାନତା ପାଇଁ ତି ନିଟା ଡାଟ  ତି ଆରି
କରାଯାଏ। ଛୁି, ବାେରଲ, ଫାୟାର କାଟି ଜ ଇତାଦି କୁ ଭଲ ଭାବେର ପରଖି େନବାକୁ
ପେଡ। ସବୁ ଗୁଡା ଠି କ ଭାବେର କାମ କରି ବା ଦରକାର।
ମୁଖତଃ ବାଘର କା

କି ା ପି ଚାକୁ ଲg କରି ଟ+ୁ ଲାଇଜର ଶଟ ଲଗାଯି ବ।

ବାଘୁଣୀ େହାଇଥିେଲ େମାେଟ େପଟକୁ ଲg କରି ଫାୟାରି u କରାଯି ବ ନାହ[। ବାଘୁଣୀ
ଗଭi ଣୀ େହାଇପାେର। ଛୁଆ ନର ସାବନା अଛି ।
ଯଦି ବାଘ ସେu ସେu େବେହାସ ନହୁଏ େତେବ ଆଉ ଏକ େଡାଜ ଫାୟାର
କରାଯି ବ।
ପାଣି ପାଖେର ଟ+ୁ ଲାଇଜ କରାଯି ବ ନାହ[। ଟ+ୁ ଲାଇଜଡ अବାେର ବାଘ
ପାଣିେର ପଡି ଜୀବନ ହରାଇ ପାେର ।
ଟା+ୁ ଲାଇେଜସନ ପେର େଚତା ଆସି େଲ ବାଘକୁ ସାେu ସାେu ପାଣି େଦବା

ଭଳି ତଟକା ମାଂସ େଦବା ମଧ ଦରକାର।
ସବୁ ସାଜ ସରtାମର ବବା ସୁଚାରୁରୂେପ େହାଇଥିଲା। ସାଧନବାବୁ + ଆଖିରୁ
କି ଛି ଛାଡି ଯାଏନି । େସ ପତି ଜି ନିଷ ଉପେର ଭଲଭାେବ ଆଖି ପକାଇେନେଲ। ସବୁ
ଠି କଠାକ अଛି । ତା+ ନି େhଶ अନୁ ସାେର ସମେb ନି ଜ ନି ଜ ଯାଗାେର ଠି ଆ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଗେଲ। ମଳବାବୁ ଟା+ୁ ଲାଇଜର ଗନ େନଇ େପାଜି ସନ େନଇେନେଲ। ବାଘ
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ଦରକାର। ଏ ସମୟେର ବହୁତ େଶାଷ ଲାେଗ। ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାପାଇଁ ଚି େକନ

ଇ
-ପ

ବୁ ଦା ଆଢୁ ଆଳେର ଛପି ଥିଲା। ଚାରିପାେଖ େଲାକେଦଖି ତା’ରବୁ {ି ଆସୁନଥିଲା। ବାଘ

ଆ

ହ
ାନ

ଯେତ ଶିଶାଳୀ େହେଲ ମଧ ଦି ନେର ଏେତ େଲାକ େଦଖି ଡରିଥିବ। ବାଘ अବଶ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉ` େହେଲ କଥାଟା ଭିନy େହାଇପାେର। େସେତେବେଳ ବାଘ ଆଉ କି ଛି ମାନି ବନି ।
ପଳାଇବାପାଇଁ ବାଟ େଖାଜି ବ। ବାଟେର ଯି ଏ ଆସି ଲା ତା’କୁ ଆକମଣ କରିବ। अେନକ
ଜୀବନ ଏମି ତି ଯାଇଛି ।
ଟା+ୁ ଲାଇେଜସନ କରି ବା ପ{ତି େର ସବୁ ଠାରୁ ବଡକଥା େହଲା ବାଘ ଉ` େହବ
ନାହଁ । େସଥିପାଇଁ ଟା+ୁ ଲାଇଜର ଟିମ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହ ଆଗାqି । ବାଘ ଟିକିଏ
ଲୁ ଚି ଥାଉ। ମଣିଷ ସହ ନଜର ନମି ଳିେଲ ବାଘକୁ େବଶି ଡର ଲାଗିବ ନାହ[। ସମେb ଏମି ତି
ବବହାର କରି େବ େଯ କି ଛି େଯମି ତି େହାଇନି । ତାେହେଲ ବାଘ ଟିକିଏ ସହଜ େହବ।
େସଇ ସମୟେର ସୁେଯାଗ େଦଖି ଶଟକୁ ଫାୟାର କରାଯି ବ।
ଜାଲର ପରି ଧିକୁ ଧୀେର ଧୀେର େଛାଟ କରି ନି ଆଗଲା। ବାଘ ହଠାତ୍ କୁ ଆେଡ
ପଳାଇ ପାରି ବନି । ତା’ଛଡା େଲାକମାନ+ ଉପେର ଆକମଣ ସହଜେର କରି ପାରି ବ
ନାହ[। ଏ କାମେର କି ଛି ଘଟିବ ନାହ[ େବାଲି ଆଗରୁ କୁ ହାଯାଇ ନପାେର। ମଳବାବୁ

ପି ଚାଟା  େଦଖାଯାଉଥିଲା। େସ ଆଉ ବି ଳ ନକରି ଟା+ୁ ଲାଇଜର ଶଟ ଫାୟାର
କରି େଦେଲ। ଶଟଟା ଠି କ ଯାଗାେର ଲାଗିଲା। ଔଷଧ କାମ କରି ବ। ବାଘ ଟିକିଏ
ହଲି ଲା। କଣ େଗାଟାଏ କା ଫୁଟିଗଲା େବାଲି ଭାବି ଲା। ମଣିଷ କଣ େଫାପାଡି ଛି େବାଲି
େମାେଟ ଭାବି ଲାନି । ଜuଲେର କା େଦହେର ଫୁଟିଯାଏ।

ତ
ିକ

ା

“ବାଘକୁ ଇେtକସନ ଲାଗିଗଲା। ବାଘ अେଚତ େହବ।”- େଭାଲା େଜାରେର
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ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହ ଆଗଉଥିେଲ। େଶଷେର ବାଘକୁ ଲg କରି େନେଲ। ବାଘର

ଇ
-ପ

ପାଟିକଲା। େସ ପଥମରୁ ମଳବାବୁ + ଗନକୁ ଲg କରି ଚାଲି ଥିଲା। ଏେତ େଲାକ+

ଆ

ହ
ାନ

ଭିତରୁ େସ ମଳବାବୁ +ୁ अେନଇ ରହି ଥିଲା। ତା+ ହାତେର େଯ ପକୃ ତ ଜି ନିଷ अଛି ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସମେb ଉଦବି ଘy୍ ଥିେଲ। କଣ ନା କଣ ଘଟିବ। କି  ଏମି ତିଆ ଦୃ ଶ ଆଉ େଦଖି ବାକୁ
ମି ଳିବ ନାହ[। କଥାଟା େବଳେବଳକୁ ମେନ ରହି ବ।
େଭାଲା ଦୂ ରରୁ ଲାଇଭ ଧାରାବି ବରଣୀ େଦଇଚାଲି ଥିଲା। ଆଉ अl ସମୟପେର
अ ାର େହାଇଯି ବ। ଏେବ ଦି ନର ଆଲୁ ଆେର କାମ କରି ବା ସହଜ। ବାଘକୁ ଶଟ ତ
ଫାୟାର େହାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କି ଛି ସମୟପେର ବାଘ अେଚତ େହାଇଯି ବ। ଏପେଟ
ମଳବାବୁ अନ ଶଟ ସହ ପbୁତ େହାଇଥିେଲ। ବାଘ ଯଦି अେଚତ ନହୁଏ ତାେହେଲ
ଆଉ ଏକ ଶଟ ଫାୟାର େହବ। ବାଘ ଏେଣ ପି ଚାେର କଣ ଫୁଟିଯାଇଛି େବାଲି ଜାଣି
ପାରୁଥିଲା। କଣ େଗାଟାଏ ତା’ େଦହେର େବାହି ଯାଉଛି । େସ େବକ ବୁ ଲାଇ ଟ+ୁ ଲାଇଜର
ଶଟକୁ ଦାqେର ବାହାର କରି ବାକୁ େଚା କଲା। ତା’ େଦହେର ଔଷଧ ଚରି ଯାଉଥିଲା
ଆଉ େସ अଶ େହାଇଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯାଗାଟାକୁ ଦାq ପହିପାରୁ ନଥିଲା। ବାଘ
ତଥାପି ବୁ ଲି ବୁଲି ଶଟକୁ ଦାqେର ବାହାର କରି ବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। େଶଷେର ଦାqେର

େଦହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାରି ଥିଲା। ବାଘକୁ अଶ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଭି ଡି େମାଡି
େହାଇପାରୁ ନଥିଲା। ଧୀେରଧୀେର େସ ମାଟିେର େଶାଇଗଲା। ମୁ େମାେଟ ହଲୁ
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ନଥିଲା।

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଶଟକୁ ବାହାର କରି େଦଲା। କି  ଏ ଭିତେର ଇଂେଜକସନରୁ ସବୁ ତରଳ ଔଷଧ ତା’
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କମଶଃ-
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ସିn୍ଥ୍ େସନ୍ସ୍
େବାଉର ନି େଷଧାେଦଶର ଲା ତାଲି କା ଯଥା ଏଇଟା କରନା
େସଇଟା କରନା ଠି ଆ େହାଇ ପାଣି ପି ଇନା ଓଷଦେର ଥା ପାଣି
ପି ଇେଲ କାମ େଦବନାହ[ େଚାେବଇ େଚାେବଇ ଖାଆ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚି ଟା
ଲାେଗ l େମା ଇjାେର େମାେତ କି ଛି କରି ବାକୁ େଦବୁ କି େବାଉ?
ପଦGାଳୟା ପାଢ଼ୀ

େବାଉର ପେତକ କଥାେର ମଁୁ ରାଜି େହାଇ ପାେରନା l େବେଳେବେଳ
ପବଳ ଯୁିତକ ହୁଏ l େଶଷେର ହାରି ଯାଇ େବାଉ କହି ବ ହ…अ…
େମାର ଯାହା କହି ବା କଥା କହି େଦଲି େତଣିକି େତା ଇଛା l ମଁୁ କଣ
ସବୁ େବେଳ କହି ବାକୁ ଥିବି କି l ବାସ ଆର େହାଇଯାଏ େବାଉର

େସଦି ନ େମା ବା ବୀ ଶୀଲା ଆସି ଥିଲା l େମା ସହି ତ କେଲଜେର
ପେଢ଼ l େବାଉ ତାକୁ େଦଖି ଆରରୁ ହ[ ବି େଶଷ ଆନDିତ େହଲାପରି
ଲାଗୁ ନଥିଲା l ଔପଚାରି କ କଥାବା` ା ପେର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା େସ l
େସଇଠୁ େବାଉର ଆର େହାଇଗଲା l

ଇ
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ତ
ିକ

େଦଖି ଚାହ[ ଚଳି ବୁ ୟା ସାେu l ତାକୁ ହଠାତ ବି ଶ§ାସ କରି ଯିବୁ ନାହ[ l

ା

—େଦଖ ଲି ଟି ଏ ଝି अଟିର ହାବ ଭାବ େମାେତ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହ[ l

ଆ

ହ
ାନ

— େବାଉ ! େତାର ଆଜି କାଲି ଜୀରାରୁ ଶି ରା କାଢ଼ି ବା େଗାେଟ अଭାସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େହାଇଗଲାଣି େଦଖୁଛି l ସବୁ କଥାେର େତାର ସେDହ l ହଁ ମାନୁ ଛି ଶି ଲାକୁ କେଲଜେର
ରାଣୀ ମହୁମାଛି େବାଲି ନଁା ଦି ଆ େହାଇଛି l ଶେହଟା େଟାକା ତା ଚାରି ପାଖେର ଘୁରି
ବୁ ଲqି ସତ କି  ସି ଏ େମାର gତି କରିବାକୁ କାହ[କି ଚାହ[ବ େଯ ?
—େମାେତ େସମି ତି ଲାଗିଲା ତ କହି େଦଲି l ମାନି ବା ନମାନି ବା େତା ହାତେର l େବାଉର
ସବୁ କଥା ଏମି ତି l ପରି େଶଷେର େସ ଆମ ମୁ ଉପେର ଆମର େବାଝଟି େନଇ
େଥାଇେଦବ l େସ ଯାହା େହଉ େବେଳ େବେଳ ଶି ଲା ଏମି ତି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆେସ ଓ
ଦୁ ଇ ଚାରି ପଦ କଥା େହାଇ ଚାଲି ଯାଏ l େମାର ତା ସହି ତ ନାମମାତ ଏତି କି ସ କ l
ଦି େନ ବାପା ଘେର ନଥାqି l ପା ି କାଲ କA ାସେର ଟିକିଏ େମାର ବି ଳ େହାଇ
ଯାଇଥାଏ l ପାଗ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ଓ ଦି ନ ତମାମ ରହି ରହି ଝି ପି ଝି ପି ବଷା अହରହ
ଚାଲି ଥାଏ ଏବଂ ତାଆରି ସାuକୁ କେର ଆସୁଥାଏ ଓ ଯାଉଥାଏ l ମନ ଭିତେର ଭୟ ଓ
ଆଶ+ା ସୃି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପକାର अନୁ କୂଳ ପରିେବଶ ସୃି େହାଇ ଯାଇଥାଏ

ଆସି େଲ ଘେର ପହିବାକୁ େକାଡି ଏ ପଚି ଶ ମି ନିଟ ଲାଗିବ l ପଥମ ଥର ପାଇଁ 9ୁଟି କାହ[କି
ଶି ଖିଲି ନାହ[ େବାଲି ନି ଜ ଉପେର ରାଗ ଆସୁଥାଏ l େସ ଯାହା େହଉ ଶୀଘ ପାଦ ପକାଇ
ଆସୁ ଆସୁ େମାେତ ଲାଗିଲା େଯମି ତି େକେତଜଣ େଲାକ େମା ପଛେର େମା ଠାରୁ ବି ଶୀଘ
ପାଦ ପକାଇ ଆସୁଛqି l
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ପଛକୁ ଚାହ[େଲ କି ଛି ବି ପରିାର ଦି ଶୁ ନଥାଏ l ଚତୁ hiଗ ତ अ କାରମୟ l ଏମି ତି
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େସଦି ନ l କA ାସ ସରି ବା ପେର ରିnା େଖାଜି େଖାଜି ମଁୁ ବି ନୟାq େହଲି l ଚାଲି କରି
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अବାେର ହଠାତ ସାମyାରୁ େଗାଟିଏ େପାଲି ସ ଭାନ େମାେତ अତି କମ କରୁଥିଲା ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

ଗାଡି ର େହଡ଼ ଲାଇଟେର େମାେତ ଓ େସଇ େଲାକ ମାନ+ୁ େମା ପଛେର େଦଖି ଟିକିଏ
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ଗାଡି ର ଗତି କମାଇ େଦଇଥିଲା l ଏହାର ସଦୁ ପେଯାଗ କରି ପାଣମୂjା େଦୗଡ଼ି ଥିଲି ମଁୁ l ଏକ
ନି ଶ§ାସେର ଘରକୁ ଆସି ଗି ଲ ବାହାେର ପାହାଚ ଉପେର େକେତ ସମୟ ବସି ଯାଇଥିଲି
ଜାେଣନାହ[ l େବାଉକୁ ସବୁ କଥା କହି ବାରୁ େସ ତାର अତି ପି ୟ ଠାକୁ ରାଣୀ କଟକଚୀ+ୁ
ରାତି ସାରା अଜସ ମୁିଆ ମାରି ଚାଲି ଥିଲା l
ଏହାର େକେତଦି ନ ପେର େମାର େକେତଜଣ ବି ଶ§ାସୀ ସହପାଠି ନୀ+ ଠାରୁ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି େଯ େସଦି ନ େଯାଉ ବଷା େହଉଥିଲା ଏବଂ ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ ଆସୁଥିଲି ଶି ଲା
ହ[ େମା ପଛେର ଆମ କେଲଜର େଡuା ସୁବଳ ଏବଂ ନି ଶୁଆ ରକି କୁ ପଠାଇ ଥିଲା l
େମାେତ ଡରାଇବାର ଉେhଶ ଥିଲା କି େସମାନ+ ଜରି ଆେର ଆଉ କି ଛି gତି କରି ବାର
ଉେhଶ ଥିଲା ତାହା ଭଗବାନ ଜାଣqି l
ପାଠ ସରି ବା ପେର ମଁୁ ଚାକି ରୀ ଖିଏ ପାଇ ଯାଇଥିଲି l ପବ
ୂ ର
 େସ ଡର ଭୟ ଆଉ
ନଥିଲା ସି ନା େବାଉ କି  ଏଣିକି ସବୁ କଥାେର େବଶୀ େବଶୀ ଖୁଣ ବାହାର କରୁଥିଲା l ମଁୁ

େଯମି ତି େସଦି ନ ସୁଦୀପକୁ କହି ଲା l ସୁଦୀପ ଏବଂ ମଁୁ େଗାଟିଏ अଫିସେର କାମ କରୁଥିଲୁ
ଏବଂ ବି ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗହୀ ଥିଲୁ l େସ अେନକ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସି େବାଉ
ଏବଂ ବାପା+ୁ େଦଖା କରି ସାରି ଛି l କି  ପେତକ ଥର େବାଉ ତାକୁ େଦଖିେଲ ନାକ
େଟକି ବ l େସ ଗଲା ପେର ବାପା ଓ ମଁୁ େଗାଟିଏ ଦଳ ଏବଂ େବାଉ ଆଉ େଗାଟିଏ ପେଟ

ତ
ିକ

ା

ଭାଗ େହାଇଯାଉ l

ଇ
-ପ

—ଏ ପି ଲାଟା େଯମି ତି ଦି ଶୁଛି ନା େସମି ତି େମାେଟ ନୁ ହଁ l ତାର େସ େଯାଉ ମୁହଁ େସ େଯାଉ

ଆ

ହ
ାନ

ଆଖି ନେଚଇ କଥା କହି ବା ଭuୀ ଯି ଏ େଦଖିେଲ କହି ବ େଟାକାଟା ଠି କ ନାହ[ l ତାର ଆଖି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କାନ ନାକ ସବୁ କଥା କହୁଛି l
—େବାଉ େସ ଜମା ଦୁ ଇ ତି ନିଥର ଆସି ଛି ଏବଂ ତୁ ମ ମାନ+ର ପାଦ ଛୁଇଁ କଥା େହାଇ
ଚାଲି ଗଲା l ତା ବି ଷୟେର ତୁ ଏେତକଥା କି ପରି ଜାଣିଗଲୁ ଯାହା ମଁୁ କି ା ବାପା ଜାଣି
ପାରି ଲୁ ନାହ[ ?
—ପାଦ ଛୁଇଁ େଦେଲ କଣ ଜଣକୁ ଭଲ େବାଲି କୁ ହାେହବ ? େମାର କ` ବ ଥିଲା େତାେତ
ସାବଧାନ କରି େଦବା େସତି କି ହ[ କରି ପାରି ବି l
େବାଉର अନି jା ସେ`§ ବାପା+ ସମଥନ ପାଇ ମଁୁ ସୁଦୀପକୁ ବି ବାହ କରି ଥିଲି l
ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମାମଁୁ ଏବଂ ପି ଇସା ଯାଇ ସବୁ अନୁ ସ ାନ କରି ଆସି ଥିେଲ l ପି ଲାଟି ବହୁତ
ଭଲ ଏବଂ େକୗଣସି ବଦଭାସ ନାହ[ ତଥା ଉ ଶି gିତ ପରି ବାରର ଏକମାତ ସqାନ l
େତଣୁ ଲି ଟି ପାଇଁ ଉପଯୁ ପାତ େବାଲି େସମାେନ ସାଟiଫିେକଟ େଦଇଥିେଲ l ସେବାପରି
ମଁୁ ବି ସୁଦୀପ ସହି ତ େଗାଟିଏ अଫିସେର ଚାକି ରୀ କରୁଛି l େମା ଠାରୁ ତାକୁ अଧି କା ଆଉ

ବା ି େହାଇଗଲି l ଏହାର ତି ନି ମାସ ପେର ବାପା ଏବଂ ବେଷ ପେର େବାଉ ଆରପାରି କୁ
ଚାଲି ଗଲା l
ପବ
ୂ ର
 ୁ େକେତ ବାତା ବି °ାତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା l ଫାଇଲି ନ ହୁଡହୁଡ ତି ତଲୀ, ସବୁ
ଥର େବାଉ ଓ ବାପା େମା ସହି ତ ଥାଆqି ଏବଂ ଆେମ େକହି ବି େସଇ ସମୟେର

ତ
ିକ

ା

ବାହାରକୁ ବାହାରି ନାହଁୁ l କି  ସବେଶଷେର େଯଉଁ ବାତାଟି ଆସି ଥିଲା େସ ସମୟେର
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କି ଏ ଜାଣିଛି अବା l ବାପା େବାଉ+ର ଆଶୀବାଦେର ମଁୁ ସୁଦୀପ ସହି ତ ବି ବାହ ବ ନେର

ଇ
-ପ

େମାର ବାପା କି େବାଉ େକହି ବି େମାେତ ସାହାରା େଦବାପାଇଁ େମା ନି କଟେର ଉପିତ

ଆ

ହ
ାନ

ନଥିେଲ ଓ ମଁୁ ଏକାକୀ େସଇ େତାଫାନ ମଧ େଦଇ ସୁଦୀଘ ପଥଟି अତି କମ କରି ଥିଲି l
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େସଇ ବାତାଟିର ନାମ ଥିଲା ସୁଦୀପ l ସୁଦୀପର अତୀତ ବାତା ଠାରୁ ବି अଧି କ ଭୟ+ର
ଥିଲା l େସ ପବ
ୂ ର
 ୁ ବି ବାହି ତ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ପତy ୀ ଏବଂ େଗାଟିଏ ପୁअ କାନପୁରେର
अଛqି େବାଲି अେନକ ଦି ନ ପେର ଜାଣି ବାକୁ ପାଇଥିଲି l ମଁୁ ନି େଜ ଏହାର अନୁ ସ ାନ କରି
ସତାସତ ଜାଣିବା ପେର ସୁଦୀପକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଓ େଦଢ଼ ବଷ ପେର ଆେମ
ଆଇନ अନୁ ଯାୟୀ अଲଗା େହାଇ ଯାଇଥିଲୁ l
ମାଆ ବାପା+ କଥା ଗୁଡିକ ଯୁେଗାପେଯାଗୀ ଲାେଗ ନାହ[ କି ଲାଗିବ ବି ନାହ[ l ଆ
ମାନ+ର ନଜର ଓ େସମାନ+ର ଦୃ ିଭuୀ अଲଗା ଥିେଲ ମଧ ବଷ ବଷ ଧରି ଦୁ ନି ଆକୁ
ଗଭୀର अନୁ ଶୀଳନ କରି ବାର େଯଉଁ अଭିxତା ତାହା अl ବୟ9 ବି+ ଠାେର ନଥାଏ l
अବଶ ଜୀବନେର ଥେର ଝୁ ିବା ପେର ଆେମ ସବୁ କି ଛି ଶି ଖିଯାଉ େଯମି ତି କି ମଁୁ
ଶି ଖିଥିଲି କି  ସାଧାରଣତଃ ଆେମ ସବୁ େବେଳ ଉପର ଠାଉରି ଆ ଭାେବ ଦୁ ନି ଆକୁ
େଦଖିଥାଉ ଏବଂ େସମାେନ ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥାqି l ଆମ ପି ଢ଼ିଟା अତଧି କ ରୂେପ

ସି ନା ପାଖେର ନାହ[ ମାତ ସି ଏ ତାର ଷ- ଇDି ୟଟିକୁ େମାେତ େଦଇ ଯାଇଛି l େସଥିପାଇଁ
ଆଜି କାଲି ମଁୁ ଫୁ+ି ଫୁ+ି ବାଟ ଚାଲି ବାକୁ ଆର କରିଛି l

େପାାଲ ଆସି ା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ବହGପୁର
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ଭାବ ପବଣ ଏବଂ େସମାେନ ବାbବବାଦୀ l େମାେତ ସତକ କରାଇବା ପାଇଁ େମା େବାଉ
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ହ
ାନ

େଫାନ : ୯୪୩୭୩୭୫୫୦୧
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ଶାବଣୀ ତୁେମ ଭାରି ସୁDର
ଶାବଣର अବି ଶାq ବାରି ଧାର ଓ ତୁ ହାକୁ ତୁ ହା ବଷାେର ଧରଣୀ ଓ
ଆକାଶ ଏକା ପରି ପାଲଟି ଯାଇଛି  ବି ଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି େର କ ି ଉଠୁ ଛି
କାରାଗାରର ସମb ପେକା- କାରାଗାର ପାଖ େଟେଜରୀରୁ ରାତି
୮ଟାେର ଘାର ଶ¢, େଦହେର କମଳଟିକୁ ପକାଇ େଶାଇବାକୁ
ସୁମq ନାୟକ

େଚାକଲା, ଦି ନ ଥାଉ ଥାଉ ରାତି େଭାଜନ ସରି ଥାଏ, େକେତ େବେଳ
ତାକୁ ଛାଇ ନି ଦ ଆସି ଯାଇଥାଏ ତା ମନ ଗହଣେର େଜେଜମା ତା
ସ ପyେର ଆସି କହୁଥାqି "ଶାବଣୀ େଲା! ଶାବଣର अମାବାସା ଦି ବସ
ସମୟ, ଦି ନ ବି ଦି ଶୁଥାଏ ରାତି ପରି ତୁ ହା ତୁ ହା ବଷା ସହି ତ ପବନର

ମାଟିକୁ ଆସି ଥିଲୁ ସାହି ପଡ଼ି ଶାେର େଲାକ କୁ ହାକୁ ହି େହେଲ ଏ ଝି अ
ଉଆଁସୀ କନା अବା େକଉଁ अଭିଶ ନାଗ କନା अବା अ²ରୀଟିଏ
ଛାତି େମାର କ ି ଉଠୁ ଥାଏ, ଶାବଣୀ େଲା ତୁ କଉଠି अଛୁ େମା ପାଖକୁ "
ଛାଇ ନି ଦ ଭାuିଗଲା ଶାବଣୀର ଆଖି ର ଲୁ ହ େପାଛୁ େପାଛୁ େସ
ବି ଳାପ କରି ଥିଲା ସେତ େଲା େଜେଜମା ମଁୁ अଭିଶ अ²ରୀଟିଏ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

େମାର ରୂପକୁ େନଇ ଆତGଗବେର ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି େତାର ଆଦର ଓ
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ସअଁ ସअଁ ଶ¢େର ଛାତି କ ି ଉଠୁ ଥାଏ, ଏ ଭଳି କାଳ େବଳେର ତୁ ଏ

ଆ

ହ
ାନ

େସyହକୁ , ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି ବାପା ଭାଇ+ର ସତକ ବାଣୀକୁ , ଭୁ ଲି ଯାଇଥିଲି
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ସାନ ମାନ+ର ଦୁ ାମୀକୁ  େମାର କରି ଥିବା ଭୁ ଲ ପଁାଇ ଆଜି େମା ଆଖି ର अନୁ ତାପର
ଲୁ ହ େପାଛି ବା ପଁାଇ େକହି ନାହାqି ନି ଜ ଲୁ ହକୁ ନି େଜ ପି ଇ ବଂଚି ରହି ଛି କଲା କମର ଫଳ
ସ§ରୂପ ଦ अେପgାେର ଉ ଶି gା ପଁାଇ ତମମାନ+ ପାଖରୁ ବି ଦାୟ େନଇ ସହର
ଆସି ଲି ନୂ ଆ ସାuସାଥୀ େମଳେର ମଁୁ ତମ ମାନ+ର

ଆଦର ଓ େସyହକୁ ଭୁ ଲି

ଯାଇଥିଲି ସାଥୀ ପି ଲା+ର େମା ରୂପ ବ"ନା େମାେତ अହ+ାରୀ କରି ଥିଲା ମନ େମାର
େଖାଜି ବୁ ଲି ଥିଲା େଜେଜ ମା କାହାଣୀର ପgୀରାଜ େଘାଡା ଚଢି ରାଜକୁ ମାର ଆସି ବ ଓ
େମାେତ ଫୁରକି ନା େନଇ ଉଡି ଯିବ
େସଦି ନ ରବି ବାର ହେଲ ପେକା-େର ବି ଶାମ େନବା େବେଳ ଶାବଣୀ ମାଡାମକୁ
କି ଏ େଦଖା କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛqି େବାଲି ହେଲ ବୟ ଜଣାଇଥିଲା ଭୟ ଓ ଲ£ାେର ଯାଇ
େଦେଖ ତ अଚି ହyା ଯୁବକ ଜେଣ େସ ତା ତରଫରୁ କହି ଚାଲି ଲା, ମଁୁ ତମ ମାଉସୀ+
ନଣD+ ପୁअ େସୗରଭ ଦାଶ ମଁୁ ମୁାଇେର ସି େନମା ଜଗତେର ଜେଣ କଳାକାର,

ତେମ ହାଇ9ୁଲେର ପଢି ଲା େବେଳ ମଁୁ ତମକୁ େଦଖିଥିଲି ଏେବ ବଡ େହାଇ ତେମ ବହୁତ
 अ²ରୀ
ସୁDର େଦଖାଯାଉଛ ବାbବି କ ଶାବଣୀ ତେମ ଭାରି ସୁDର ତମ ସାମyାେର ସ§ଗର
ବି କମ ଲାଗିେବ ଏ ପଶଂସା ଶୁଣି ମନ େମାର େରାମାଂଚି ତ େହାଇଗଲା େମା ବାରଣ
କରି ବା ସେତ§ ବି େସ େଗାେଟ େଫାନ୍ ଉପହାର େଦଇଥିଲା ଗପର ଆସର େସହି ଦି ନଠୁ

ତ
ିକ

ା

କମା ଫୁଲ୍ ପ୍ ନ ମାନି ମାଡି ଚାଲି ଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ  ମଝି େର ମଝି େର ଏକା ସାuେର
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କେରାନାେର ଗଁାକୁ ଆସି ଥିଲି ମାଉସୀ ମା’+ ଠାରୁ ତମ ଠି କଣା ଆଣି ଏଠି କି ଆସି ଛି

ଆ

ହ
ାନ

ପାଲଟି ଗଲା େମା ସ ପyର ନାୟକ ଓ ସାuସାଥୀ+ ନଜରେର େମା ବୟେଫ

ଇ
-ପ

ସି େନମା ଯି ବା ଓ ନୂ ଆ ଡ଼ି ଜାଇନର େଡସ ଉପହାର ଦଉଥିଲା କି ଛିଦିନ ପେର େସ
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ସମୟର अ+ା ବ+ା ରାbାେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ େସ ମୁାଇ ଯାଇ ସି େନମା ଜଗତେର
କାମ କରି ବାକୁ ପbାବ େଦେଲ ତେମ େହବ ଦଶକ+ ମନ ଗହନର ରାଣୀ, ବଲି ଉଡର
ନୂ ଆ େସନ୍େସସନ୍ େମାର अେନକ ଡାଇେର ର ଓ ପ ଡୁ ସର+ ସହ ଚି ହyା अଛି କି ଛି
अସୁବିଧା େହବ ନାହ[ ସି େନମା ଜଗତର ନାୟି କା େହବାର ସ ପy େମା ବି େବକ ଠାରୁ
େମାେତ ଛଡାଇ େନଲା ଲି ଗାଲ ଗାଡi ଆନ ପଁାଇ େକାଟେ ର ମି ଛ ବାହାଘରର
ସାଟiଫିେକଟ ବାହାର କରାଗଲା ବାପା, ମା, େଜେଜମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସବୁ େମା ପଁାଇ
ପର େହାଇଗେଲ ପଢ଼ାେର େଡାରି ବା ି େଦଇ କାହାକୁ କି ଛି ନଜଣାଇ େସୗରଭ ସାଥିେର
ମୁାଇ ଚାଲି ଗଲି 
ମୁାଇେର ପହଂଚି ଜାଣିଲି େଯ ନାୟି କା େହବାର ସ ପy ସବୁ ମି ଛ ଥିଲା ନାୟି କା
ପରି ବେ` ଗଣିକା ସଜାଇେଦଲା େସୗରଭ େମାେତ ମି ଛ ବାହାଘରର ସାଟiଫିେକଟ େମା
ପାଦେର େବଢ଼ି ବା ି େଦେଲ, କି ଦି ନ କି ରାତି ନାରୀ ମାଂସ େଲାଭି ଗରାଖ+ର ମଁୁ େହଲି

କଏଦୀ କି ଛି ଗରାଖ+ େଭାକ େମାଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ "ଶାବଣୀ ତୁ େମ
ଭାରି ସୁDର" ଦି େନ େଯଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁ ଗବେର ଫୁଲି ଯାଉଥିଲି ଆଜି େସ କଥା ଶୁଣି
ନି ଜ ଉପେର ଘୃଣା ଆେସ
ମନ ପgୀ ପି tରାରୁ ମୁ େହବାର ବାଟ େଖାଜୁ ଥାଏ ମୁହଁେର େମାନାଲି ସାର ହସ
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ା

ଓ अqରେର ପତି େଶାଧର अଗିy େର ମଁୁ େଖାଜୁ ଥିଲି ସୁେଯାଗ େସ ଦି ନ ଝଡ ବଷା ତାବ
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ଶଯାସuିନୀ, କି ଦି ନ କି ରାତି ସବୁ ଏକା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ମଁୁ ସାଜି ଥିଲି ଏକ ନଜରବDୀ

ଇ
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ରଚୁ ଥାଏ ମି ଛ ସ§ାମୀ ଓ ଜେଣ ବୟ9 ଗରାଖ ମଦପାନ କରୁଥିବା େବେଳ ଫଳ କଟା

ଆ
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ାନ

ଛୁରୀେର ମି ଛ ସ§ାମୀ େସୗରଭର ଜୀବନ େନଲି ଓ ନାରୀ ମାଂସ େଲାଭି ଗରାଖର ଜୀବନ
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େଶଷ କଲି  ପତି ଦିନ ଜଳି ଜଳି ମରି ବା अେପgା ବୀର ପରି ମରି ବା ଓ ମାରି ବାକୁ େଶୟ
ମଣିଲି େସୗରଭର ରେର ନି ଜ ତୃ ଷyା େମାଈ ନି କଟ ଥାନାେର ଆତG ସମପଣ କଲି 
ମଁୁ ଜାେଣନା ମଁୁ ଠି କ କରି ଛି କି ଭୁ ଲ! େଜଲ ପେକା-େର େଦାଷୀ ସାଜି ନାୟ
अେପgାେର ବି ତି ଯାଉଥାଏ ଦି ନ ପେର ଦି ନ, ମାସ ପେର ମାସ ଆଖିର ଲୁ ହ ଓ ମନର
େକାହ ପାଷାଣୀ ସଜାଇ େଦଇଥିଲା ଶାବଣୀକୁ  ଯ ମାନବୀ ପରି େକେତ ଦି ନ େସ ଆଉ
ବଂଚି ରହି ଥାqା ନକଲି ସ§ାମୀର ରି େମାଟେର ପତି ବାଦ କେଲ ମି ଳୁଥିଲା ମାଡ ଓ ମୃତୁର
ଧମକ ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଥିଲା ସାଥି ଝି अ+ ସହ ଗଁା ଆ େତାଟାେର ରଜ େଦାଳି , ମା
ଖୁଦୁରୁକୁ ଣୀ ଓଷା ପଁାଇ ଗଁା େପାଖରୀରୁ କଇଁ

ଫୁଲ େତାଳା, ନଦୀ ପହଁ ରା, ଭାଲୁ କୁ ଣି

ପଜ
ୂ ାର ଥଟା ମଜା, କୁ ଂଆର ପୁେନଇ ପୁଚି େଖଳ, ବାପା+ର ତାଗିଦ ଭରା ଶ¢, ମା’ର
େଲାତକ ଭରା ମୁହଁ, ସେବାପରି େଜେଜମା ତା+ ପାକୁ ଆ ପାଟିେର କହୁଥିବା ଚି ରାଚରି ତ
କାହାଣୀ - ପgୀରାଜ େଘାଡା ଚଢି ରଜା ପୁअ ଆସି ଲା ଓ ଦୁ ଃଖିନୀ ଝି अଟିକୁ େଘାଡାେର

ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଲୁ ହକୁ େପାଛି ମନକୁ ଦୃ ଢ କରୁଥିଲା ଶାବଣୀ େକଜାଣି
େକମି ତି ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ାେର ମଁା ଦୁ ଗା+ର ପଜ
ୂ ି ତ ମୂ`iଟି ଆେଲାକି ତ ଓ ଆେDାଳି ତ କରିଥିଲା
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ଶାବଣୀର ମନକୁ ରାgସ ମହି ଷାସୁରର ବି ନାଶ ପଁାଇ ମା ବି ଶେମାହି ନୀ
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ବସାଇ ଫୁରକି ନା ଉଡ଼ି ଗଲା େକେତ ସୁDର ଥିଲା େସ ଜୀବନ
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ଇbାହାର : ଏକ ଆଗତ ମୃତୁର
ମୃତୁ ଜୀବନର ଧବ ସତ; େକହି ଚାହଁୁ ବା ନଚାହଁୁ ମୃତୁ ତା’ର
ସମୟେର ଆସି ହରି େନଇଥାଏ ପାଣ ଏବଂ ଛାଡି ଯାଇଥାଏ ଏହି ପାଥiବ
ଶରୀର। ଯାହାର କରାଯାଏ अqି ମ ସଂ9ାର अବା େକଉଁ ଶବ ପୁଣି ଖିନ୍
ଭିନ୍ େହାଇ ପଡି ଥାଏ େକଉଁ ଏକ अେଲାଡା ାନେର अବା ଯୁ{ େgତର
अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

େସହି ସୀମାq ପାqେର। େସହି ଶବ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ସାଥୀ ମଧ
କରqି ମୃତୁକୁ ବରଣ ସେତ େଯପରି ମୃତୁ ଆସି ଥାଏ େଦଇ ଏକ ପବ
ୂ 
ଇbାହାର, ତଥାପି ବୀର େସୖ ନିକ ମୃତୁ ବି ଜୟୀ ସାଜି ବା

ପାଇଁ ତଥା

େଦଶ ମାତୃ କାର କାଯ ତଥା ସୁରgା ପାଇଁ ହସି ହସି େଦଇପାେର ନି ଜ

େଯପରି େସ ପାଇଥାଏ ଇbାହାର: ଏକ ଆଗତ ମୃତୁର।
ଯୁ{େgତକୁ ଯି ବା ଆଗରୁ େସୖ ନିକ ଜଣକ ଚାହଁୁ ଥିେଲ ତା+ର ଝି अ
अqତଃ ସୁରgିତ ାନକୁ ଚାଲି ଯାଉ। ବସ୍ େର ଛାଡି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ କୁ ନି
ଝି अର ଛାତି େର ମୁ ରଖି ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଝରାଇେଲ। ତା’ ମୁକୁ ଆଉଁଶି
େଦେଲ। ଝି अ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା, େକେବ କାDୁ ନଥିବା ବାପା ଆଜି

ତ
ିକ

ା

କାହ[କି େଭା େଭା େହାଇ କାDୁ ଛqି ? େସପାଖକୁ ବୁ ଲି ମା ମୁହଁକୁ
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ଜୀବନର ବଳୀଦାନ अବା କରାଇପାେର ନି ଜର 9 ଚୁ ତ। ସେତ

ଇ
-ପ

ଚାହ[ଲା, ସବୁ େବେଳ ହସହସ ଥିବା ମା’ର ଆଖି ରୁ ବି ଝରି ଯାଉଛି

ଆ

ହ
ାନ

େଲାତକର ଧାରା କି ଛି ମନର ଶ+ାକୁ ଜି ହା ପଯq ଆଣି ପଶyଟିଏ
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ପଚାରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଲା େବାଧହୁଏ େହେଲ ଏହି ମୁହୂ`େର ହ[ ବାପା ଆ+ି େଦେଲ ତା
ମଥାେର େସyହଭରା ଚୁ ନଟିଏ, େଛାଟ ଝି अକୁ ମା’ େକାଳକୁ େଟକି େଦଇ अଗତା
ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜ ସାଥୀ େସୖ ନିକ ମାନ+ ସହ

େସୖ ନବାହି ନୀର ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଏବଂ

ମୁହୂ`କ ମଧେର ନି ଜକୁ ହଜାଇେଦେଲ ଶହଶହ ଏକାଭଳି ୟୁନିଫମ ପି ି ଥିବା େସୖ ନିକ+
ମଧେର।
ଏପେଟ ମା େକାଳେର ବସି ଥିବା େଛାଟ ଝି अର ବସଟି ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲି ବା ଆର
କରି େବଗେର ବୃ {ି କଲା ଓ ମା’ ଆଖି ଲୁ ହ ଧୀେର ଧୀେର ଶୁଖିବା ଆର କରିଥିଲା ଏବଂ
େଯଉଁ େକେତ ବୁ Dା ଆଖିରୁ ଚି ବୁକ ଆଡ଼କୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଦୁ ଇ ହାତେର େପାତି େଦଇ
େଧୖ ଯ ଧରି ବସି େଲ ମା’। କ’ଣ ବା ଆଉ କରିଥାେq, ନି କଟେର ପି ତା+ େକାହପ"
ୂ 
ବି ଦାୟକୁ ତା+ ଆଖିେର ଲୁ ହ େକାମଳମତି ଝି अର ମନ ହୃଦୟେର ଗଭୀର େରଖାପାତ
କରି ପାେର ଭାବି ଛାତି କୁ ପଥର କରି ମନକୁ ଦୃ ଢ଼ କରି େକାହ ଓ ଲୁ ହର ସାମyାେର
ଯ,ାରା ପରିିତି ଆୟ`ାଧୀନ େହାଇଯି ବ।

“ମା’ ବାପା କୁ ଆେଡ ଗେଲ ପୁଣି ଏମି ତି କାDି କାDି େକେବ ତ କାDqି ନି େସ, ଆଉ
ମଁୁ େକେବ କାDିେଲ ତୁ ମ ଦୁ େହଁ େମାେତ ନ କାDିବାକୁ କୁ ହ େହେଲ ଆଜି ଦୁ େହଁ କାDୁ ଛ
କ’ଣ େହାଇଛି କି ?” ମାଆ କହି େଲ – “ ମା’େଲା ଆଜି ଆମ ପରି ବାର ପାଇଁ ପରୀgାର
େବଳ, େକବଳ ଆମ ପରିବାର ନୁ େହଁ ସ ୂ" େଦଶର अେନକ େସୖ ନିକ+ ପରି ବାର ପାଇଁ
ଏହା ଘଡି ସ ି ର ମୁହୂ` କାରଣ अେନକ େଲାକ ଯାଇଛqି ଯୁ{କୁ । ଯୁ{ େgତେର କି ଛି

ତ
ିକ

ା

ବି େହାଇପାେର gତ ବି gତ ଠୁ ଆର କରି ମୃତାହତ ପଯq କି ଛି ବି ଘଟିପାେର କାହା
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ହୃଦୟେର ବା ି େଦେଲ ଏକ ମଜବୁ ତ୍ ବ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଏକ ଇbାହାର : ଏକ ଆଗତ ମୃତୁର”

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସହ। ଯୁ{ କାହାପାଇଁ େହାଇପାେର ବୀରତର େଗୗରବ अବା ପୁଣି କାହାପାଇଁ େହାଇପାେର
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ଜନG ମୃତୁ ବି ଷୟେର ସଠି କ୍ xାନର େହତୁ େହାଇନଥିବା ଝି अଟିର ମନେର ମଧ
ଆଶ+ା, ଭୟ ଓ ଦୁ ଃଖର ଛାୟା େଖଳି ଗଲା େସ ମୃତୁ କ’ଣ ଜାଣି ନାହ[ ମୃତୁ କି ପରି
ଆେସ ମଧ ଜାଣି ନାହ[ େହେଲ ଏତି କି ଜାଣିଛି େଯ ମୃତୁବରଣ କରqି େସ େକେବ ଆଉ
ଘରକୁ େଫରqି ନାହ[ କୁ ଆେଡ ଆକାଶେର ତାରା ଟିଏ େହାଇ ରହି ଯା’qି । ଆକାଶର
ତାରାକୁ ସି ନା େଦଖି ହୁଏ ତା’ର ଚି କ୍ ମି କ୍ ଆେଲାକ ମନେର ଆନD ଭରି ଦିଏ େହେଲ ….
େକେବ ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହ[ କି େକେବ େସ କଥା କେହ ନାହ[। ଏପରି ଭାବନା େଛାଟ ଝି अଟିକୁ
ନି ରାଶ କଲା ଓ ତା’ର ନି ାପ କअଁଳ ମୁହଁର େତଜ ମଉଳି ଗଲା ଭିନy ଏକ ଆତ+େର।
ମା’ ଝି अର ମେନାଭାବ ଠି କ୍ ବୁ ଝି ପାରିଥିେଲ ତାକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହି େଲ –
“ଶୁଣ େମା ରାଜକୁ ମାରୀ ଚାଲ ମଁୁ ଆଉ ତୁ ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଆମ େଦଶର େସୖ ନିକମାନ+ ଶୁଭ
ମନାସି ଈଶ§ର+ ନି କଟେର ପାଥନା କରି ବା ଯଦ§ାରା ସଭି ଏଁ ସକୁ ଶେଳ ଘରକୁ େଫରି େବ।
କୁ ନି ଝି अର ଆଖିେର ଏକ अµୁ ତ ଚମକ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଲା େସ ଖୁବ୍ ଉାହି ତ

େଯ କହୁଥିଲ …. ଉଁ …ଉଁ …. ହଁ େସ ମୃତୁର ଇ … ଇ …ଇbାହାରକୁ େଫରାଇ େଦଇ
ପାରି େବ”? ଝି अର ଉାହ େଦଖି ମା’ ବି ଉାହି ତ େହାଇ अେପgାକୃ ତ ଉସ§ରେର କହି
ଉଠି େଲ – “ହଁ … ହଁ

ନି ୟ ଆମ େସୖ ନିକ ମାନ+ ସୁରgା ତଥା ମୃତୁର ଇbାହାର

େଫରାଇ େନବା gମତା େକବଳ ଈଶର+ର ହ[ अଛି ”। ଏହି ପରି ଆଶାବାଦୀ ଆହାନ ଶୁଣି
ବସ୍ େର ଉପିତ अନ ସମb େସୖ ନିକ+ ପରି ବାର ସଦସ ମଧ ନୂ ତନ ଆଶା ସାର

ତ
ିକ

ା

କେଲ ମନେର ଏବଂ ବାତାବରଣର ନି ରାଶା ଧୀେର ଧୀେର ଆଶା ଭି ବି ଶାସ ଆଦି
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େହାଇ ପଚାରିଲା – “ତୁ େମ ସତ କହୁଚ ମା? ଈଶ§ରମାେନ ଆମ ଠାକୁ ର କ’ଣ େସହି କ’ଣ

ଇ
-ପ

ଯୁାତGକ ଶିେର ଭରି ପରି ପୁ େହଲା।

ଆ

ହ
ାନ

ଏପେଟ ଝି अ ଠାରୁ अଶଳ ବି ଦାୟ େନଇଥିବା େସୖ ନିକ ତା+ ସାଥି ମାନ+ ମଧେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏକଲା ନଥିେଲ ତା+ର अେନକ ସାଥି ମଧ େସହି ପରି ିତି େଦଇ ଗତି କରୁଥିେଲ କି ଏ
େଛାଟ ପୁअ, ଝି अଠୁ ବି ଦାୟ େନଇ ଆସି ଥିଲା ତ କି ଏ ନବ ବି ବାହି ତ ପତy ୀକୁ େଯ େକୗଣସି
ପରି ିତି େର ସକୁ ଶେଳ େଫରିବାର ଶପଥ େନଇ ଆସି ଥାଏ अବା ପୁଣି କି ଏ ନି ଜ ବୃ {
ଶଯାଶାୟୀ ପି ତାମାତା+ ମୁଖ େଶଷଥର େଦଖିଥିବାର ଦୃ ଶ ପjଦପ)େର अବେଲାକନ
କରି ନି ରାଶ ତଥା ଦୁ ଃଖୀ େହଉଥାqି । ବୀରତ, ବଳୀଦାନ, େଦଶମାତୃ କାର େସବା ତଥା
ଆହ୍ଵାନ ମନେର अଫୁରq ଉାହ ତ ଭରି େଦଇଥାଏ କି  ହୃଦୟର େକଉଁ ଏକ ନି ଭୃତ
େକାଣ କି ଛିମାତାେର अସ ାଭାବି କ ଦୁ ଃଖ ତଥା ନି ରାଶା ଥାଏ ଚି qା କରି େସହି ଇbାହାର:
ଏକ ଆଗତ ମୃତୁର।
େଶଷେର େସହି gଣ ଆସି ଉପିତ େହଲା େଯେତେବେଳ େସୖ ନିକମାେନ ସଦଳବେଳ
ଯାଇ ପହିଥିେଲ ସୀମାqେର। अପରପଟରୁ ଶତର ପଚ େକାଳାହଳ ଗୁଳି େବାମା
ଆଦି ର ବି େ·ାରଣ ଗଗନ ପବନ ପକ ି ତ କରୁଥାଏ େସହି ଶ¢ େବେଳେବେଳ ଆଶ+ା

ନାହ[ ଆଗକୁ ଆେଗଇ ଯାଇ ଶତ ଉପେର ବି ଜୟ ହ[ ଏକମାତ ଲg। େଯଉଁ ମନ କି ଛିgଣ
ପବ
ୂ ର
 ୁ ପରି ବାର ଠାରୁ ବି ଦାୟ ତଥା ମୃତୁ ଇbାହାରେର ନି ରାଶ େହଉଥିଲା େସଥିେର
ଏେବ ଶତସି ଂହର ବଳ ଉ{ ଗାମୀ ଆତGବି ଶାସ।
ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ଘଟିଲା ଏକ ଭିନy ଘଟଣା। େସୖ ନଦଳ ନି କଟକୁ ଓୟାରେଲେସ
ଆସି ଲା ଏକ ସୂଚନା କମାର କହୁଥିେଲ – “ବ ୁ ଗଣ ଏହା ଏକ ଯ ମାନବର ଯୁ{,

ତ
ିକ

ା

ଶତପg ଆମର ସମୂଳ ବି ନାଶ ପାଇଁ ଯ ମାନବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମସହ ଯୁ{ କରି ବାକୁ
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ଉ°ନy କରୁଥାଏ େସହି ବୀର+ ମନମାନସେର। ସଭିଏଁ ଯୁ{ ପାଇଁ ପbୁତ, ଏେବ ପଛଘୁା

ଇ
-ପ

ଛାଡୁ ଛି । େହେଲ ଆେମ ମଧ ପbୁତ ଏହି gଣି ଆମର ଯମାନବର େସୖ ନଭରା ଗାଡ଼ି

ଆ

ହ
ାନ

ଆସି ପହିଲାଣି େହ େମାର ବୀର ଯବାନ ସଠି କ୍ ରୂେପ ଯ ମାନବ ଗୁଡ଼ିକର ପରି ଚାଳନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ଶତକୁ ମୁହଁ େତାଡ ଜବାବ ଦି अ।
କି ଛି ସମୟ ପେର େଦଖାଗଲା େସୖ ନ ମାନ+ ସୁପରିଚାଳି ତ ଯ ମାନବ ଚାଳନାେର
ଶତ ପgର ସମୂହ gତି େହଲା ତା+ର ଯ ମାନବ େସନା ବି ଧ୍b େହବା ସହ େସମାେନ
ଛତଭu େଦେଲ ଏବଂ କି ଛି ଶତ େସୖ ନ ଆଣିଥିବା ମୃତୁ ଇbାହାର ନି େଜ ହ[ ବରଣ
କେଲ। ଏକ ରକମର ଯୁ{ ସମା େହାଇଗଲା କି ଛିଦିନ ମଧେର କି  ସେqାଷର ବି ଷୟ
ଏହା ଥିଲା େଯ ଏପଟ େସୖ ନବାହି ନୀର gତି ବହୁତ अl ଥିଲା। କି ଛି େସୖ ନ ଆହାତ
େହାଇଥିେଲ ମଧ ଜେଣ େହେଲ େକହି େସହି ଆଗତ ମୃତୁର ଇbାହାରକୁ ଗହଣ କରି
ନଥିେଲ।
ଯୁ{ ପେର େଫରିଥିେଲ େସହି େସୖ ନିକ ଏଥରବି ସାମyାେର ଥିଲା େସହି େଛାଟ ଝି अଟି,
ହସ ହସ ମୁହଁ ସେ` ସଭି + ଆଖି ରୁ ବହି ଯାଉଥିଲା କି ଛି ବି Dୁ ଆନDାଶ। ସତେର
େସମାେନ ଯୁ{ ଜୟ କରି ସାଜି ଥିେଲ ବି େଜତା ଏବଂ େଫରାଇ େଦଇଥିେଲ ଇbାହାର: ଏକ

ମୃତୁ ଇbାହାର ସ୍ଵୀକାର କରୁଛqି । େସମାନ+ୁ ସମb+ ତରଫରୁ େମାର ସହୃଦୟ
ନମନ ।... ବାbବେର ଯୁ{ ନୁ େହଁ ଶାqି , ଭାତୃ ତ ଭାବ ଓ େମୖ ତୀ ବି ଶର ପରି ଚାଳକ

ତ
ିକ

ା

େହବା ସବାେଦୗ ବି େଧୟ।
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ଆଗତ ମୃତୁର, କି  ସ ତି େଦଶ ମାତୃ କାର େସବାେର अେନକ େସୖ ନିକ ବୀରତ§ର ସହ

ଇ
-ପ

ନୟାପଲA ୀ, ଆଇ. ଆର୍.ସି ଭି େଲଜ୍,

ଆ

ହ
ାନ

ଜୟେଦବ ବି ହାର, ଭୁ ବେନଶ§ର।
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ସେରାେଗଟ୍ ମଦର୍
ହିଟାଲର େକାମଳ େବଡ୍େର अତି ଯତy ର ସହ ରଖାଯାଇଥିବା
ବbୁଟିର ନଁା େହଉଛି କାନ। ଆଜି ତାର ଯତy େନବାକୁ ବହୁତ େଲାକ
ପାଖେର अଛqି । ଆଜି େସ ବହୁତ ଧନୀ େଯ େହାଇଯାଇଛି । ହଁ ମ !
ଗରି ବ ଥିଲା େବେଳ େକେତ ଜଣ ତାକୁ ଚି ହy ି ଥିେଲ କି ? ସେଫଦ ତକି ଆ
ଲgGୀପି ୟା ପରିଡ଼ା େକାଳେର ମୁ ରଖି କାନ ଏମି ତି କଥା ସବୁ ଭାବୁ ଥିଲା ଆଉ ଓଲଟାଉ

ଥିଲା ତାର େସ अେଦଖା ଇତି ହାସ। अବଶ ଏହାକୁ revision କରି ବାଟା
ତାର ଦରକାର ନାହ[, ଏ ଇତି ହାସ ତା ମୁଖେର ମୁଖ।
େସ ଆଜି ଗରି ବରୁ ଧନୀ େହାଇଯାଇଛି । ଦି ନ ଥିଲା, େସ ବି

ମଜୁ ରି ଆ ଝି अର େକଉଁ ସ ପy ପ"
ୂ  ହୁଏ େଯ। ନି ଜ ସମ9

ଜେଣ ଉ`ମ

ପାତ େଦଖି କାନର ବି ବାହ ହୁଏ। ବି ବାହ ତ ନୁ େହଁ ଏକ ବ ନ।
ଆଉ ପାତ ଉ`ମ ! ହଁ ନି ୟ ତା+ ନାମ ହ[ ତ ଉ`ମ, କାମ ନୁ େହଁ ।
ସମୟ ସୁअେର କାନ ଝି अ ନାମକ କୁ ଳରୁ ବାହାରି ମା' ନାମକ କୂଳେର
ପହିସାରି ଥାଏ। କାନ ନି େଜ ସି ନା ଦରି ଦ, ଆଥiକ अନାଟନେର ବହି

ତ
ିକ

ା

ଖାତା େଦଖିନି େହେଲ ତାର ଇjା ତା ପୁअ େସାମୁ ଭଲ 9ୁଲେର ପାଠ
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େଗାେଟ ଝି अ ଥିଲା, ତାର ବି ସ ପy ଥିଲା। େହେଲ ଗରି ବ ଖଟିଖିଆ ଦି ନ

ଇ
-ପ

ପଢ଼ି ବ, ଭଲ ଖାଦ ଖାଇବ, ଭଲ ଜୀବନେଟ ଜୀଇଁକି ଦି େନ ବଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ମଣିଷେଟ ହବ। େହେଲ ଏ େସାମୁ ର ବାପା କ'ଣ ଏେତ କଥା ମୁକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େନଉଛି । ତାର ତ ଖାଲି ମଦ ଆଉ ମଦ। ଦି ନେର ବାହାେର ଝଗଡ଼ା କରି ମାଡ଼ ଖାଇବ
ଆଉ ରାତି େର ଘେର ଝଗଡା କରି ମାଡ଼ ଖୁଆଇବ। େସ କଣ ବୁ ଝି ବ ପି ଲାର ଭବି ଷତ।
େସଥିପାଇଁ ତ କାନ ନି େଜ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ଛି। ପାଦ ବାହାର ତ କରି େଦଇଛି , େହେଲ ଏ
ପାଦ ଯାଇ େକାଉଠି ରହି ବ କି ଏ ଜାେଣ ?
अଶି gିତ କାନ अନ ବଡ଼ ବାବୁ ମାନ+ ଘେର କାମ କେର। େସଠୁ େଯଉଁ ପଇସା
ମି େଳ, େସଥିେର ଘର ଚଳାଏ। ପୁअକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ବାକି ଯାହା ଥାଏ ମତୁ ଆଲା ସ ାମୀ
େନଇଯାଏ ସୁରାଖଟିେର ନି େbଜ ହବାକୁ । ଏେତ ସବୁ ଦୁ ଃଖେର ମଧ ପୁअ େସାମୁ ପାଇଁ
ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ଜଳାtଳି େଦଇ ହସୁଥାଏ କାନ। ଦି େନ େସାମୁର अସୁତା େଦଖି ଡାର
ବାବୁ + ପାଖକୁ େନଇ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ପରୀgା ନି ରୀgା କରି ବା ପେର ଡାର ବାବୁ
କହି େଲ େସାମୁକୁ କାେଳ ର କକଟ େହଇଛି । ନି ରବି ଗଲା କାନ। ହସ, ଖୁସି ଭୁ ଲି
ଦରଜ ଓ ଜଖମକୁ अu अଳ+ାର ପରି େବାହି ବାଟ ଚାଲୁ ଥିବା ନାରୀ ପତାରଣାର

ଯାହା ବି େହଉ ପେଛ େସାମୁର କି ଛି େହବାକୁ େଦବନି । େହେଲ ଡାର ବାବୁ କହୁଛqି
ଗୁଡ଼ାଏ ଟ+ା ଲାଗିବ। ଏେତ ଟ+ା ତ େସ ନି େଜ ଦାସୀ େହାଇଗେଲ ବି ପାଇବନି , େତେବ
କ'ଣ କରି ବ ? ପୁଣି ତା ମନକୁ ଆେସ େଯଉଁ ପ)ନାୟକ ବାବୁ + ଘେର କାମ କରୁଛି , େସ
ତ ବହୁତ ଧନୀ, ତାକୁ ନି ୟ କି ଛି ସାହାଯ କରି େବ।
ପ)ନାୟକ ଦ ତି ତ ଟ+ାେର ଶୁअqି । େହେଲ େସ ନି ଦ ସୁଖର अଳସ ଦି ଏନି
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କାରଣ ବି ବାହର ଏେତ ବଷ ପେର ବି େକାଳକୁ ନୂ ଆ अତି ଥିେଟ ଆସି ନି। ଏହା ହ[
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ଆେରାପ ଲଗାଇ ଈଶ§ର+ୁ ଭନା କରିବାେର ଲାେଗ। ପୁଣି ଲୁ ହ େପାେଛ ଆଉ ଭାେବ

ଇ
-ପ

ଦୁ ଃଖେର କାରଣ। ପ)ନାୟକ ଦ ତି ଭାରି ଦୟାଳୁ । ସବୁ ଶୁଣି େସମାେନ ମଧ ସାହାଯ

ଆ

ହ
ାନ

କରି ବାକୁ ରାଜି େହାଇଗେଲ। ବି ନା ମତଲବେର େକଉଁ ଆଶା ପ"
ୂ  ହୁଏ େଯ, କାନର
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ଦୁ ଃଖ ପ"
ୂ  େହବ। ଏକ ଦୀଘ ନି ରବତା ଭାuି ପ)ନାୟକ ଦ ତି ଏକ ପbାବ
ବାଢ଼ି ଥିେଲ। ପbାବ ତ ନୁ େହଁ ଏକ अଶାq ସ`। ସ`ଟି ଥିଲା - କାନକୁ ପୁଣି ଥେର ମା'
େହବାକୁ ପଡି ବ। ସ`ଟି େଯମି ତି ଚମେକଇେଦଇ ଥିଲା କାନକୁ । ପୁअ େବାଲି େଗାଟିଏ
େସାମୁ, ତାକୁ ପାଳି ବାେର କାନକୁ େକେତ କ'ଣ ସହି ବାକୁ ପଡ଼ି ଛି, ଆଉ େଗାଟିଏକୁ
େକମି ତି ଆଣିବ ଏ ଦୁ ନି ଆକୁ । ପ)ନାୟକ ଦ ତି ବୁ ଝାଇ େଦଇଥିେଲ େଯ, ଶୀମତି
ପ)ନାୟକ+ ସ ା अସୁବିଧା କାରଣରୁ େସ ମା' େହବାକୁ ଉପଯୁ ନୁ ହqି । େହେଲ
ତା+ର ନି ଜର ଉ`ରାଧି କାରୀେଟ ଦରକାର।
େତଣୁ େସମାେନ ଚାହାqି େସମାନ+ अଂଶ କାନ ଗଭେର ବଢ଼ୁ। अଥଳ ଜୁ ଆରର
େଢଉ ଭାuୁଥିଲା କାନ ମନେର। େସ ଗରିବ, େସ ନି ରୀହ, େବସାହାରା େହେଲ ତା
ସତୀତ§େର େକେବ ଦାଗ ଲାଗିନି। ଆଉ ଆଜି କି ଛିଟା ଟ+ା ପାଇଁ େସ କଳା ଦାଗ
ଲେଗଇଦବ? େକମି ତି ?

ପେଟ ଇଛାହୀନ ନାରୀତ େଦାଛକି େର ଛି ଡ଼ା େହାଇ ନି -ୁର ପbାବର ପତାଖାନ
କରି େଦଲା। ଶୀମତି ପ)ନାୟକ କାନକୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ େନଇ ସବୁ ବୁ ଝାଇେଦଲ। ତା
ନାରୀତ§େର କି ଛି ପଶy ଉଠି ବନି । େସ ମା' ତ ବନି ବ େହେଲ େସ ମା' ର अନନାମ ରହି ବ "ସେରାେଗଟ୍ ମଦର୍" । ଏ ଇରାଂଜୀ ଶବଦର ମାେନ ଟା କଣ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା
କାନ। ତାକୁ ପ)ନାୟକ ଦ ତି + अଂଶକୁ ନି ଜ ଗଭେର ଧାରଣ କରିବାକୁ େହବ। ଶି ଶୁ ଟି

ତ
ିକ

ା

ଜନG େହବା ପେର େସ ଶି ଶୁଟି ପ)ନାୟକ ଦ ତି +ର େହାଇଯି ବ। ଏହାର ସମb
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େହେଲ େସାମୁ ବି ତ ତାର ସତୀତ§ର ପମାଣ। େଗାେଟ ପେଟ େସାମୁ ଆଉ େଗାେଟ

ଇ
-ପ

ଭରଣେପାଷଣ େସମାେନ କରି େବ। ଡାର ମାଡାମ ବି ବୁ େଝଇ େଦଇଥିେଲ - ଏଇ େଯାଉ

ଆ
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କାମ କାନ କରୁଛି । ଏହା ଖାଲି କାମ ନୁ େହଁ । େଗାେଟ ପୁଣ କାମ - କାହା ଆଶାକୁ େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପ"
ୂ  କରି େଗାେଟ ବଡ଼ ଉପାଧୀ ପାଇବ - ସେରାେଗଟ୍ ମଦରର୍ ଆଜି େହଉଛି
େସଇଦି ନ। େଯଉଁଦିନକୁ ସମେb अେପgା କରି ଥିେଲ। ୟା ଭିତେର ବହୁତ ଆଦର ଯତy
ପାଇଛି କାନ। େକବଳ ନି ଜ ସ ାମୀ ଠୁ ଯାହା ନି Dା अପବାଦ ଶୁଣିଛି େସ ଆଡ଼କୁ ତାର
ନଜର ନଥାଏ କି ଛି ସମୟ अତି ବାହି ତ ପେର ଏକ ନବଜାତ ଶି ଶୁର ଆବି ଭାବ େହଲା
କାନକୁ ଟ+ା ମି ଳିଲା େସାମୁର ଚି କିା ପାଇଁ େସ ବହୁତ ଖୁସି, େହେଲ େକାଉଠି ନା
େକାଉଠି ତାକୁ ମାତୃ ତର କମି େହଉଥିଲା ଥେର ଛାତି େର ଚାପି ଧରି अନୁ ତାପ ଭରା
ଆଖିେର ସମପi େଦଲା, େସ ନି ାପ ଶି ଶୁକୁ ଉ ଦ ତି + ହାତେର
େସାମୁର अବା ଏେବ ବହୁତ ଖରାପ ଏମି ତିେର ବି ବହୁତ ବି ଳ େହାଇସାରି ଛି,
ତା' ଚି କିାେର େସାମୁର ଚି କିା ଚାଲି ଥାଏ ହିଟାଲ ତ େଯମି ତି କାନର ଘର ପାଲଟି
ଯାଇଥାଏ ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ସମାନ ଦ ତି + ପେବଶ କାନ ତା+ୁ େଦଖି
କୃ ତxତା ଭରା ଆଖିେର ଧନବାଦର ବା`ା ପଦାନ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ अେନକ ଭନାର

େଦେଲ।
- େନ, ଧର୍ େତା ଛୁଆ.... ଦରକାର ନାହ[ ଆମର ଏ ଛୁଆ ଆଉ ହଁ ତୁ ଯାହା ବି ଟ+ା
ଆମ ଠୁ େନଇଛୁ େସ ସବୁ କୁ ଏେବ ଏଇ gଣି ଆମକୁ େଫେରଇ େଦ।
- ଟ+ା େଫେରଇେଦବି .... ଛୁଆ ଦରକାର ନାହ[ । କ'ଣ ଏସବୁ କହି ଯାଉଛ ବାବୁ ।
- ଏେତ ଆଉ अଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଆନି । ଟ+ା େନଲା େବଳକୁ େନଲୁ , କ'ଣ ନା

ବି କଳାu ଛୁଆକୁ ଆମ େବକେର ଛDି େଦବାକୁ ବସି ଛୁ।

ଇ
-ପ

ଆମକୁ ହ[ ଠକି ଲୁ ଏ अ

ତ
ିକ

ା

ପୁअ େଦହ ଖରାପ ଆଉ ଆେମ ତେତ େସଇ ସାହାଯ ବି କରି ଛୁ। େହେଲ ତୁ କଣ କଲୁ ?
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अଧି କାରି ଣୀ େହାଇଗଲା ରାଗ ଗରଗର େହାଇ ଦୁ େହଁ କାନକୁ େକେତ କ'ଣ ଶୁଣାଇ

ଆ

ହ
ାନ

- କି ଏ अ ? କି ଏ ବି କଳାu? ଏ ପି ଲା ତୁ ମର ବାବୁ । ମଁୁ ତ ମାତ ଜରି ଆ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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- ଜମା ନୁ େହଁ , ଏ ବି କଳାu ଛୁଆ ଆମର େହାଇ ପାେରନା କ'ଣ କରିବ ଏ ଛୁଆ
ବଡ଼ େହାଇ ଓଲଟା ଆମକୁ ହ[ ୟାର େସବା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଜୀବନସାରା अଚଳାଚଳ
ସ `ି, ତାର େଦଖାଶୁଣା ଏ अ , ବି କଳାu କରି ପାରି ବନି  ୟାକୁ ରଖି ଆମର ଲାଭ
କ'ଣ ?
ଏମି ତି ହଜାର ଯୁିତକକୁ କାନ ଏଡାଇ ପାରି ନଥିଲା କାନ ସାମyାେର ହ[
େସମାେନ େଛାଟ ଶି ଶୁକୁ ହିଟାଲ େବ୍ ଉପେର ରଖିେଦଇ ଚାଲି ଗେଲ ଆଉ ସାuେର
େସମାେନ େଦଇଥିବା अଧା ଟ+ାକୁ ମଧ େନଇଗେଲ।
ପତି gେଣ ଜନG େନଉଥିବା ମୃତୁtୟୀ अଭିଳାଷ, େଢଉ ଭଳି େଯମି ତି ଉେଭଇ
ଯାଉଥିଲା ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ଡାର ଆସି କହି ଗେଲ - “ପାଥମି କ ିତି େର अବେହଳା
ପାଇଁ େସାମୁକୁ ଆେମ ବେଇ ପାରିଲୁ ନି ” ସଂxାହୀନ େହାଇ ଥପ୍ କରି ବସି ଗଲା କାନ,
ହିଟାଲ ବାରାେର । େଚତନାକୁ େଫରି ଲା, େସଇ ହିଟାଲ େବେର ପଡ଼ି ଥିବା ଶି ଶୁର

ଗଣୁଥାଏ - "ସ ାମୀ ପାେଖ ସତୀତ§କୁ ହେରଇଲି ।
- ମା େହାଇ ପୁअକୁ ହେ଼ରଇଲି ।
- ସମାଜ ପାଇଁ ନି ଜ अିତ ହେରଇଲି ।"
ପାଇଛି ବି - अନି ଛାେର ଜାତ ଏକ ବି ତାଡି ତ ଶି ଶୁ ଆଉ େଗାେଟ ଶି ହରାଉଥିବା

ତ
ିକ

ା

ଉପାଧି  - "ସେରାେଗଟ୍ ମଦର୍ "........
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େରାଦନେର।
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େଡଲାu, ପୁରୀ

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୩୭୬୮୭୫୨୦
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କାହାଣୀ ଏକ େତଜପତର
ଏକ ପୁଲକି ତ ସଂଧାେର ସୁDର ବି ବାହ େଭାଜି େର େଯାଗ
େଦଇଥିଲି। ଏମି ତିତ େକେତ େଭାଜି ଭାତେର େଯାଗେଦଇଛି େହେଲ
େସଦି ନର କାହାଣୀ ଥିଲା ନି େରାଳା। ଖିରି ଖାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମେb
ପଥେମ େସଥିେର ପଡି ଥିବା େତଜପତଟିକୁ କାଢି ଫିuି େଦଉଥିେଲ। ମଁୁ
ନି ତ ରtନ ନD

ବି ଫିuି େଦଲି । ଆଗରୁ ବି ବହୁବାର ଏପରି କରିଛି । ଏଥିେର କି ଛି
ନୂ ତନତ§ ନାହ[। କି  ଆଜି କାହ[ अନୁ ଭବ କଲି ବି ଚରା େତଜପତଟି
ମେତ କି ଛି କହି ବାକୁ େଚାକରୁଛି । ଖାଇପାରିଲି ନି ଆଗକୁ । ହାତ
େଧାଇ ବୁ ଝି ବାକୁ ବହୁ େଚାକଲି ତାର ମନb`କୁ ।

େପଲାର ଗହଳି ପୁଳାପୁଳା अଇଁଠା ଭିତେର ଏକାqାନ େଖାଜି େଗାଟିଏ
େଚୗକି େର ବେସଇ ଦି ଆଯାଇଛି ଏକ ବୃ {ବି+ୁ ବ+ୁ ଲି ବାଡି ର
ସାହାରାେର। ହଁ ହୁଏତ କହି ବା ବାହୁଲ େହାଇପାେର ଉନy ତ ନେହେଲ
ବି ଭଲେପାଷାକ ପି ି ଥିେଲ ବୃ { ଜଣକ ।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

ବୃ { େମାେତ ଚାହ[ ସାମାନ ହସି କହି େଲ, “ପୁअର ସାu?”

ା

ପାଖକୁ ଗଲି । ନି େଜ େଗାେଟ େଚଆର େନଇ ପାଖେର ବସି ଲି।

ଆ

ହ
ାନ

ହଁ ଆxା, କହୁକହୁ କହି ଲି, “ମଉସା ମେତ ଚି ହy ି ପାରୁନାହାqି , ମଁୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପରା... ।”
“ବାପା ଆଉ ଆଖିକୁ ଭଲକି େଦଖାଯାଉନି । ଏେଣ ଝକମକ ଆଲୁ अେର ଆଖିକୁ ସବୁ
ଜାଳୁ ଜାଳୁ ଆ ଦି ଶୁଛି ।” କହି େଲ ମଉସା ।
“ବଢି ଆ ବେDାବb କରିଛି ଆପଣ+ ପୁअ, ବଢି ଆ ଖାଇବା, ଖିରିଟା ତ ସବୁ ଠାରୁ
ବଢି ଆ େହଇଛି । େହେଲ ଆପଣ େସ େପାଲେର ବସି େଲନି । ଯାହାେହେଲ ଆଜି
ଆପଣ+ ନାତି ର ବାହାଘର େଭାଜି । ନାତି ଆଉ ନାତୁ ଣିେବାହୁ ସହି ତ ଫେଟା ଉେଠଇ
ଥାେq!”
ବ+ୁ ଲି ବାଡି ଟିକୁ ମପର ଘାସଗାଲି ଚା ଉପେର ଠୁ େକଇ ଠୁ େକଇ କହି େଲ ମଉସା,
“ଫେଟା ତ ସି ଧା େଲାକର ଉେଠ ବାପା। େମରୁଦ ବ+ା େହେଲ େକବଳ ଏnେର
େମସି ନେର ଫେଟା ଉଠାଯାଏ ଯାହାକୁ େଦଖି ଡାର କେହ ଆଉ େକେତ ବ+ା େହବ।
ଆଉ ଯାହାର ଫେଟା େଫମର େରt ଭିତେର ଆେସନା ତାକୁ େଲନସ ଆପଣା ଛାଏଁ

ପୁଣି ହସି େଲ ଆଉ କହି େଲ, “ମଁୁ ବସି େଲ, ଠି ଆ େହାଇଥିବା ନାତି ନାତୁ ଣୀ ଆଉ େମା
ପୁअେବାହୁ+ ଫେଟାର ଠି କ୍ େପାଜି ସନ ଆସି ବନି େସଥିେର ପୁଣି ମେତ ବାରାର
ବାହାରକୁ ଆସି ବାକୁ ପଡି ବ। ମଁୁ ଡାଇେବଟିସ୍ େରାଗିେଟ। େତଣୁ ପୁअ କହି ଲା, ଏ ସବୁ
ଭିଡି ଓ ଆଉ ଫେଟାକୁ ଖରାପ କରି େଦବ। େତଣୁ ଏଇଠି ବସ। ଘେର େମା ସହ େସମାେନ

ତ
ିକ

ା

େଗାଟିଏ ଫେଟା ଉଠାଇେଦେବ।”

ଇ
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ଫେଟା ଉଠି ବାର କିA କ୍ କିA କ୍ ଶ¢ ଆଉ ଫAାସ ଲାଇଟିର ଚମକ େମା ମbି9କୁ अb
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ବb କରି େଦଉଥିଲା, ପଚାରି େଦଲି , ଆପଣ ଆପଣ+ ପୁअର କି ଛି ଫେଟା ରଖିଛqି ?”
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହସି େଲ ମଉସା। କହି େଲ “କି ଛି ମାେନ? େକବଳ ଫେଟା ତ अଛି େମା ପାଖେର।
ଆଉ କି ଛିନାହ[। ମେନପଡୁ ଛି େଯେହତୁ ଏଡି କିଟିଏ େହଇଥିଲା େସ, େକେତେବେଳ
େଘାଡାେହଇ ପି ଠିେର ତାକୁ ବସାଇ ଫେଟା ଉେଠଇଛି ତ େକେତେବେଳ କା େର ବେସଇ
ବଳଦ େହଇଛି ତ େକେତେବେଳ େକାଳେର ବେସଇ ଘାଘା ଝୁେଲଇଛି । ଭାରି
ଗୁଲୁଗୁଲିଆ େହଇଥିଲା େଛାଟେବେଳ। ଏେବ େତା ସାuଟା ଝଡି ଗଲାଣି”
ମଁୁ ବଡ अଭିମାନ ଭରା କ¾େର କହି ଲି, “ଆପଣ ଆପଣ+ ପୁअକୁ ପାଟି କେଲନି ।
ଆପଣ ତା ପାଇଁ କଣ ନ କରି ଛqି । ଆଜି ତାର ଏ ପତି ପତି , ଖାତି ର, ଧନ ସଂପ`ି ସବୁ ତ
ଆପଣ+ ତାଗର ଫଳ। ଆପଣ େସତକ ନ କରି ଥିେଲ େସ ଆଜି ଏ ାନେର ପହି
ପାରି ଥାqା କି ?”
ମେତ ଚାହ[ ପୁଣି ହସି େଲ ସତ, କି  େସଥିରୁ  ଯqଣା ବାରି େହଇଯାଉଥିଲା ।
କହି େଲ, “ଏଇ କି ଛିସମୟ ପବ
ୂ ର
 ୁ କହି ଲୁ େଯ ଖିରିଟା ଭଲ େହଇଛି ଖାଇଲୁ । େହେଲ

ହସି ଲି, “ଆଗ ପତ କଡକୁ କାଢି େଦଲି ।” କହି ଲି।
ବାସ୍। େସ େତଜପତଟି ତେତ କି ଛି अଭିେଯାଗ କରି ନି। କାରଣ କଣ ଜାଣୁ? ତାକୁ
ସି େଝଇ ସି େଝଇ ତାର ସମb ବାସକୁ ଖି ରିେର ମି େଶଇ ସାରିଛି େରାେଷଇଆ ବହୁ ଆଗରୁ।
େସ ଏେବ ଏକ अଦରକାରୀ ସାମାନ ପତଟିଏ। େଯ ପଯq ତାକୁ ଖି ରିରୁ अଲଗା ନ

ତ
ିକ

ା

କରାଯି ବ େସ ପଯq ଖିରି ଖାଇବାେର ମଜା ଆସି ବନି । ହଁ ଏହା ସତ େଯ ବି ନା
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େତଜପତେର ଖି ରି େହବ ନାହ[। ଆେମ ସମେb େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ େତଜପତର କାହାଣୀ
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ପାଲଟିେଲ ବି अଭିେଯାଗର gମତା ହେରଇ ବସି ବା ଦି େନ ନା ଦି େନ। ତଥାପି ଯୁଗ ପେର
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ଯୁଗ ଯି ବ ବାପା, େତଜପତ ତାର କ`ବେର अବେହଳା କରିବନି ।”
େସଦି ନ ଭାବି ଲି େମା ସାuକୁ କି ଛି କହି ବି। ମଉସା+ ପାଖରୁ ବି ଦାୟ େନଇ ସାu
ପାଖକୁ ଗଲି ବି।
ସାuଟି ଭିଡ ଭି ତେର ଫେଟା ଉଠାେର ଏେତ ବb ଥିଲା େଯ ମେତ େଦଖୁେଦଖୁ
କହି ଲା, “ଖାଇଲୁ । ସବୁ ଠି କ୍ ଠାକ୍। ଆେରଞେମ େକମି ତି ଲାଗୁଛି? ଆଛା ମଁୁ ରହି ଲି।
ପୁअ ଡାକି ଲାଣି ତା ସାuମାନ+ ସହି ତ ଫେଟା ଉେଠଇବାର अଛି । ତୁ ଯା ପେର କଥା
େହବା”
ଏକା ନି ଶାସେର ଏତକ କହି େଦଇ ସାu େମା ପାଖରୁ ଚାଲି ଗଲା। ମଁୁ କି ଛି କହି ବା
କହି ବା େହଇ ରହି ଗଲି । େଫରି ଲା େବେଳ ତେଳ ଇତbତଃ େହଇ ପଡି ଥିବା କି ଛି
େତଜପତକୁ ନି ମqି ତ अତି ଥି ଦଳି ମକଚି ଯି ବାର େଦଖୁଥିଲି ଯା।
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ା
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ଡି ଏଲ ଏ -୧୨, ବୀର ସୁେରD ସାଏ ନଗର, ଭୁ ବେନଶ§ର
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େମା - ୯୪୩୭୧୭୮୪୨୪.
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अସହାୟ କଳାକାର
ଦି ବାକର ବସି ଭାବୁ ଥିଲା ତା ପୁअ ପାଇଁ ଏଠି अଥ ଓ ଚି କିାର
ବବା େହାଇ ପାରି ବ କି ନାହ[। େମଳା, ମେହାବ, ଗଁା ଯାତା, ଟିଭି,
େରଡି ଓ, ସରକାରୀ କାଯକମ ଆଦି େର ମhଳ ଭଳି ପାର ରି କ ବାଦ
ବେଜଇ େସ ଖୁବ୍ ନା କେମଇ ଥିଲା। अେନକ ମ, ସଂା, ସରକାରୀ
ଦୀପକ ଷଡ଼uୀ

କାଯକମ ଆଦି ରୁ ପୁର9ାର ପା େହାଇଥିବା ଜେଣ କଳାକାରକୁ ବି
ଏମି ତି ଦୁ hiନର ସାମyା କରି ବାକୁ ପଡି ବ େବାଲି େସ େକେବ ବି ଭାବି ନ
ଥିଲା ।
ପାକଳୀ କକଟ େରାଗେର ପୀଡି ତ େହାଇଥିବା ତା’ର ଏକମାତ

େଦଇଥାଆqି । ଏେତ ପଇସା େସ ଆଣିବ ବା େକଉଁଠୁ କଳାକାରକୁ
ସାନ ମି େଳ ସତ େହେଲ ଦୁ ଗତିେର ପଡି ଥିବା କଳାକାର ସାନକୁ
େନଇ କରିବ କଣ? େସ ବାଟେର ଚାଲି କି ଯାଉଯାଉ େଦଖି ଲା େଗାେଟ
ରଦାନ ଶି ବିରର ଆେୟାଜନ େହଉଥାଏ ଭାବି ଲା; ଏଇଠି ତ ବହୁତ
େସ ଛାେସବୀ ବଡ ବଡ େଲାକ ସବୁ ଥିେବ େମା ଦୁ ଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିେଲ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କି ଏ ନା କି ଏ ତ ନି ିତ ସାହାଯର ହାତ ବେଢଇବ। େସ େସଠି କି ଗଲା
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ପୁअ ବି ଶୁର ଚି କିା ପାଇଁ ଟ+ା େଯାଗାଡ କରି ବାକୁ ଡାର ତାକୁ କହି

ଆ

ହ
ାନ

ସଂାର ମୁଖ େରାଶନ ବାବୁ + ସହ କଥା େହଇ ସବୁ ଜେଣଇଲା।
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େରାଶନ ବାବୁ କହି େଲ “ସବୁ ଠି କ େଯ କି  ଏ ଜାଗାେର ତୁ ମକୁ େକୗଣସି ସାହାଯ
ମି ଳିବନି  ତୁ େମ କାଲି ଆସି େମା ଘେର େମାେତ େଦଖା କର” ଏତି କି କହି େସ ତା+ର
ଘର ଠି କଣା ଦି ବାକରକୁ େଦେଲ। ମନ ଦୁ ଃଖେର ଡାରଖାନାକୁ େଫରି ଆସି ପୁअ ପାଖେର
ବସି ଲା ପୁअ ବି ଶୁ େସଇଠି ପଡି କି ଯଣାେର ଛଟପଟ ହଉଥାଏ। ¥ୀ ରମା ପାଖେର ବସି
କହୁଥାଏ, “ତେମ ତ କହୁଥିଲ ତମର ଏେତ ସବୁ ବଡ ବଡି ଆ େଲାକ ଚି ହyା अଛqି ଏେତ
अନୁ -ାନ ତମକୁ ସାନି ତ କରିଛqି ଆଉ କାଇଁ େସ ସାନକୁ େଦେଖଇେଲ କଣ ଆମ
ପୁअ ବିଯିବ। ବାହା େହଇ କି ଆସି ଲା ପେର ତୁ ମକୁ ମଁୁ

େକେତ ବୁ େଝଇଲି ଏ ସବୁ

ବାଜାବାଣ ଆମ ପାଇଁ ନୁ େହଁ ; ପରି ବାର ଚେଳଇବା ପାଇଁ କି ଛି େଗାେଟ ାୟୀ ବବା
କର ତୁ େମ କି  େମା କଥା କି ଛି ଶୁଣିଲନି େଯେତେବେଳ େଦଖି ଲ େସଇ ଘର ଭିତେର
ବସି େସ ବାଜାକୁ ଧରି ଢମଢମ କଲ। ଏେବ େହଜ ଏ ବି ପ`ି ସମୟେର ତମର େକାଉ
ବାଜା କି ଗୀତ ତୁ ମର ପୁअକୁ ଏ େରାଗରୁ ବେଇବ!” ରମାର କଥା ଗୁଡାକ ଦି ବାକରର

କଳାକୁ ବେଇ ରଖି ବା ପାଇଁ ମଁୁ େମାର ସବସ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲେଗଇ େଦଲି ଆଜି େସଇ
କଳା େଯାଗଁୁ ହ[ ରମାର େକାଳ ଶନ
ୂ  େହାଇଯି ବ? ଖରାେର ବୁ ଲି ବୁଲି ଆସି ଥକା େହାଇ
ବସି ପଡି ଥିବା ଦି ବାକର େସଇ ଡାରଖାନାର ବାରାେର ହ[ ଢୁ େଳଇ ପଡି ଲା ।
ନି ଦେର ଦି ବାକର ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଉଥାଏ ତା ପି ଲାଦି ନ କଥା। େଜେଜ ବାପା

ତ
ିକ

ା

ତାର ମୃଦu ବଜାଉଥିେଲ। ପି ଲାେବଳୁ ତା+ରି ପାଖେର ବସି ଶୁଣିଶୁଣି େଦଖିେଦଖି େସ
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अqରକୁ ଚି ରି େଦଉଥାଏ। େଗାେଟ କଳାକାରର ଭାଗ କଣ ଏେତ ହୀନ େଯ େଯଉଁ

ଇ
-ପ

ତା େଜେଜ+ ଠାରୁ ଏ କଳାକୁ ଆୟ` କରି ଥିଲା। ବାପା େଯେତ କହି େଲ ବି ପାଠପଢାେର

ଆ

ହ
ାନ

ତା’ର ମନ ଲାେଗନି । ଦି ବାକରର େବାଉ କି  ତାକୁ ଦି େନ କହି ଥିଲା “ବାପେର ଲgGୀ
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ସରସ ତୀ ଦି ସଉତୁ ଣୀ। ଏକା ସାuେର େସ େକେବ ବି ରହି ପାରି େବନି ” େବାଉର
କଥାକୁ େସ ଜମା କାନ େଦଇ ନଥିଲା। ରାତି ରାତି ଧରି ବସି ମୃଦu ବଜାଉ ଥିଲା େସ।
ଧୀେରଧୀେର ମୃଦuରୁ େସ ମhଳ ବେଜଇଲା। ଭଲ ବଜାଉଛି େବାଲି କହି ଗଁା ସରପେ
ତା’କୁ ସହରକୁ େନଇଗେଲ ବଡବଡ ସuୀତ ସମାେରାହେର େସ ବେଜଇଲା। ଧୀେର
ଧୀେର ନା କେମଇଲା। ଟିଭି, େରଡି ଓ ଆଦି େର ବେଜଇ ବହୁ ସଂା ତରଫରୁ ପୁର9ୃତ
େହଲା। ରମା ସହି ତ ବାହାଘର ବି େହଇଗଲା। ସମୟ ବଦଳି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ମhଳର
ଜାଗା େନବାକୁ ଡି ଜିଟାଲ୍ अକଟାପାଡ୍ ଆସି ଗଲା। େଲାେକ ଆଉ େସ ପୁରୁଣା କାଳି ଆ
ଗୀତ କି ବାଜାକୁ ପସD କେଲନି । ଦି ବାକରର େପାଗାମ ସଂଖା ବି କମି ବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଯାହା କି ଛି େପାଗାମେର ମି ଳି ଯାଉଥିଲା ଦୁ ଇ ପାଣୀ ଚଳି ଯାଉଥିେଲ କି  ବି ଶୁ େକାଳକୁ
ଆସି ବା ପେର ଖ ବି ବଢି ଲା। ତା ସାuକୁ ଆୟ ବି କମି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦି େନ
ବି ଶୁର େଜାରେର େପଟ ଯଣା ବାହାରି ଲା। ସ ାମୀ ¥ୀ ଦୁ େହଁ େନଇ ଡାରକୁ

ରି େପାଟେ ର ବାହାରିଲା େଯ ବି ଶୁର କାନ୍ସରର ଦି ତୀୟ अବା। ଡାର ଶୁେଣଇ େଦେଲ
“ପି ଲାର ଚି କିା ପାଇଁ ଦଶ ଲg ଟ+ାରୁ ଉ{  ଖ େହବ। ପଇସା ଶୀଘ େଯାଗାଡ କର
अପେରସନ କରି ବା; ନ େହେଲ କାନସର େଦହ ସାରା ମାଡି ଯିବ” ଆକାଶ ଛି ି ପଡି ଲା
ଦି ବାକରର ମୁ ଉପେର ସବୁ ବା+୍ ଖାତା ଘର ବାଡି ସବୁ ବି କି କରି େଦେଲ ବି ଦଶ

ତ
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ା

ଲg ଟ+ା େସ େକଉଁଠୁ ଆଣିବ?

ଇ
-ପ

“େହଇଟି ଶୁଣୁଛ! ରାତି ପହି ଲାଣି ପରା ତୁ େମ ଯାଉନ େସ ବାବୁ + ପାଖକୁ । େସ

ହ
ାନ

ଯି େବ” ସ ପy ରାଇଜରୁ େଫରି ଆସି ଲା

ଆ

କହି ଥିେଲ ପରା ତୁ ମକୁ େନଇ େକଉଁଠିକି
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େଦେଖଇେଲ। ଡାର କହି େଲ “ପରୀgା କରି କି ରିେପାଟ  ଆଣ” ପରୀgା କରି
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ଦି ବାକର। ମୁହଁ ହାତ େଧାଇ ବାହାରି ପଡି ଲା େସ େରାଶନ ବାବୁ + ପାଖକୁ । ଏଇ
ଆଶାେର େଯ କାେଳ କି ଏ େକଉଁଠୁ ତାକୁ ସାହାଯ କରି େଦବ। ବହୁତ ଆଶା େନଇ େସ
ପହିଲା େରାଶନ ବାବୁ + ଘେର। ଘର ଆଗେର େରାଶନ ବାବୁ ତାକୁ େଦଖିକି କହି େଲ
“ଆେର ହଁ ଦି ବାକର! ଆସ େମା କାରେର ବସ ଆେମ ଆଜି ଯି ବା ମୀ+ ଘରକୁ । ତୁ ମ
କାମ େସଇଠି େହଇଯି ବ” ଦୁ େହଁ ମି ଶିକି ଗେଲ। ଦି ବାକର କାରେର ବସି ଥାଏ େସ କି ଛି
ବୁ ଝି ପାରୁ ନଥାଏ େଯ ତା ସହି ତ ଏ ସବୁ କଣ େହାଇଯାଉଛି େବାଲି । କାର୍ େଗାେଟ
ବି ରାଟ ବଡ अ)ାଳି କା ପାଖେର ରହି ଲା। େରାଶନ ବାବୁ ତାକୁ େନଇ ଭିତରକୁ ଗେଲ ଓ
କହି େଲ “ତୁ େମ ଏଇଠି अେପgା କର ମଁୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ କଥା େହାଇ କି ଆସୁଛି”
ଦି ବାକର ବାହାେର େସମି ତି ମୁକୁ ତଳକୁ େପାତି କି ଠି ଆ େହାଇଥାଏ ମୀ+ େଗଟ୍
ଆଗେର ବଡବଡ ଆଲସି ସିଆନ କୁ କୁ ର ଦୁ ଇଟା ତାକୁ କଟ ମଟ ଚାହ[କି ମଝି େର ମଝି େର ଦି
ଚାରି ଭୁ କି େଦଉ ଥାଆqି ।

“ଦି ବାକର! ତମ ଭାଗ ବହୁତ ଭଲ େଯାଗକୁ ଜମାନୀର ଶି Àପତି େରାଜର ଗିଲବଟ୍ ଓ
ତା+ ¥ୀ ଦୁ େହଁ ଓଡି ଶା ଆସୁଛqି । ମୀ ମେହାଦୟ ଚାହଁୁ ଛqି େଯ ତୁ େମ ତା+ ଆଗେର
ଆମ ଓଡି ଶାର େଲାକଗୀତ ଓ ବାଦକୁ ତୁ ମର ଦଳ ସହି ତ ପଦଶନ କର। ଆଉ ତୁ ମ
ଗୀତନାଚ ଯଦି ତା+ୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁ ମ ପୁअର ସବୁ ଖ େସ ବହନ କରି େବ। ହୁଏତ

ତ
ିକ

ା

ତୁ ମ ପୁअକୁ େସ େନଇ ଜମାନୀେର ଚି କିା ବି କେରଇ ପାରqି । ତୁ େମ ଏେବ ଯାअ ତୁ ମର
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େରାଶନ ବାବୁ କି ଛି ସମୟ ପେର ହସି ହସି ଘର ବାହାରକୁ ଆସି େଲ କହି େଲ

ଇ
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ଟିମ୍ ସହି ତ ମି ଶି ଭଲ କରି अଭାସ କର ଆଉ ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର େସମାେନ ଆସି ଯିେବ। ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ସବୁ ଶୁଣି ଦି ବାକର ମେନମେନ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗଲା। ¥ୀକୁ କି ଛି ନ ଜେଣଇ ସି ଧା ଘର
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ମୁହଁା େହାଇ ଚାଲି ଲା। େଫାନ କରି ¥ୀକୁ ଜେଣଇ େଦଲା େଯ େସ ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର ଏକା
ଥେର ପଇସା ଧରିକି ହ[ ଡାରଖାନାକୁ ଆସି ବ। ରମା େଯେତ ପଚାରି େଲ ବି ତୁ େମ ଦୁ ଇ
ଦି ନ ଧରି କଣ କରିବ େବାଲି େସ ତା’ର କି ଛି ଉ`ର ନେଦଇ େଫାନ କାଟିେଦଲା। ଆଉ
କହି ଲା େଯ, “େମାେତ ଏଇ ଦୁ ଇ ଦି ନ ଜମା ବି େଫାନ କରି ବb କରି ବନି େବାଲି ”
ଆଖଡା ସହି ତ ମି ଶି ଦି ନରାତି ଏକ କରି ଦି ବାକର ମhଳେର ସବୁ ପୁରାତନ ଛାD, ଓଡି ଶୀ
ଆଦି ଗୀତ अଭାସ କରି ରଖି ଲା। େସପେଟ ବି ଶୁର େଦହ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥାଏ।
ଦି ନ ଆସି ଲା େରାଜର ଗିଲବଟ୍ ଓ ତା+ ¥ୀ ଆସି ଦି ବାକର ଓ ତା ଗପର ସuୀତ
ପରି େବଷଣ େଦଖି ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ। ତା+ ସହ େଫାେଟା ଉେଠଇେଲ ଟିଭି,
ସଂବାଦପତ ଆଦି େର େସ ଦି ବାକରର ବହୁତ ପଶଂସା କେଲ। ଦି ବାକର େରାଶନ ବାବୁ +ୁ
ଧରି ତା+ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କାକୁ ତି ମିନତି େହାଇ ବି ଶୁ ବି ଷୟେର ସବୁ କଥା କହି ଲା।
େରାଜର ଦ `ି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଓ ତାକୁ େସଇଠି ହ[ ଦୁ ଇ ଲg ଟ+ାର େଚକ୍ େଦଇ

ଦୁ ଃଖ େଦଖି ଆେମ ମନ କରି ଛୁ ତୁ ମର ପୁअକୁ ଆେମ େନଇ ତା’ର ଚି କିା ଜମାନୀେର
କେରଇବୁ ଓ େସ ଜମାନୀକୁ ଯି ବାର ସବୁ ବବା ବି ଆେମ କରି ବୁ” େରାଶନ ବାବୁ
େରାଜର ଦ `ି ଯାହା ସବୁ କହୁ ଥାଆqି ତା’କୁ ଓଡି ଆେର अନୁ ବାଦ କରି େସ ଦି ବାକରକୁ
ବୁ େଝଇ ଦଉଥାଆqି । ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଦି ବାକର ଏୁअ ଭଳି ମୁ ଟୁ uାରୁଥାଏ ଓ ଆଖି ରୁ

ତ
ିକ

ା

ଧାରଧାର ଲୁ ହ ଗଡଉଥାଏ। େସ ମେନମେନ ଭାବୁ ଥାଏ ଆମ ସରକାର ସି ନା ଆମ ପାଇଁ
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କହି େଲ େଯ “ତୁ େମ ପୁअର ଚି କିା ଆେମ ସବୁ କେରଇବୁ । ତୁ ମ ଭଳି କଳାେପମୀର ଏ

ଇ
-ପ

କି ଛି କେଲନି େହେଲ ବାହାର େଦଶର େଲାେକ ଆମ କଳା, ସuୀତ ଓ ସାହି ତକୁ ଆମ

ଆ

ହ
ାନ

ଠାରୁ ବି ଭଲ ବୁ ଝି ଛqି । ଯାହା ଫଳେର େସ େଗାେଟ କଳାକାରର ହୃଦୟର ଦୁ ଃଖକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସମାେନ ପରଖି ପାରି ଛqି । ପରଦି ନ ସକାେଳ ଦି ବାକର ଟ+ା ଓ ମାନପତ ଧରି
ଡାରଖାନା ଆଗେର ପହିଲା। େଦଖି ଲା ଡାରଖାନା ଆଗେର େଲାକ ରୁ େହଇଛqି ।
େସ କାେନଇଲା େବଳକୁ ଲାଗିଲା େଯମି ତି ରମାର କାD ଶୁଭୁଚି । ଦଉଡି କି ଯାଇ ଭିଡ
ଭିତରୁ େଦଖି ଲା େବଳକୁ ରମା ବି ଶୁର ଶବ ଉପେର ମୁ ପି ଟି କାDୁ ଛି । ଦି ବାକର ମୁେର
ହାତ େଦଇ େସଇଠି ବସି ପଡି ଲା। େସତି କିେବେଳ େଗାେଟ େପପରବାଲା େଟାକା େପପର
େପପର ଡାକି କି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା’ର ହାତରୁ େପପର କି ଛି ଖସି ପଡି ବି ଛାଡି େହାଇ
କି ପଡି ଲା। ଦି ବାକର େଦଖି ଲା ସବୁ େପପରର ପଥମ ପୃ-ାେର େରାଜର ଦ `ି ଓ
ମୀ+ ସହ ତାରି ଫେଟା ବାହାରି ଛି ଓ ମୁଖପୃ-ାେର େଲଖା अଛି “ଜମାନୀର ଶି Àପତି
େରାଜର ଦ `ି ଓଡି ଶାେର େମାଟର ଯାନ ତି ଆରି କାରଖାନା ବେସଇବା ସହି ତ ଓଡି ଶାର
କଳା ଓ କଳାକାର+ ଉନy ତି ପାଇଁ ନି େବଶ କରି େବ ଦଶ ହଜାର େକାଟି ଟ+ା”
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अଧାପକ,େରାଲା୍ ଫାମାସୀ କେଲଜ

ଆ

ହ
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େଖାଡାସି ଂଗି , ବହGପୁର – ୧୦
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ନାରୀ
ରବି ବାର ସକାଳ କଫି କପ, ସବୁ ଦି ନ ଠାରୁ ନି ଆରା ଲାେଗ
ସଂେକତ+ୁ , କାରଣ ଆଜି େସ କ ାନୀ ବD୍ କରିଥାqି , ସାହର
େଗାଟିଏ ଦି ନ। ଆଜି କି  କଫି କପ୍ ଭିତେର ସଂଚି ତା+ ଆଶେବାଳା
ମୁହଁଟି ଛଡା ଆଉ କି ଛି େଦଖାଯାଉ ନଥିଲା ତା+ୁ , ଏମି ତିେର ପାଖେର
ସୁନDା ମହାqି

ବସି ସଂଚି ତା ସମାଜର ମୂଖ ଖବର ଗୁଡିକୁ ପଢ଼ି ତଜମା ମଧ କରି ବାକୁ
ପାଖେର ବସି ନାହାqି । େକାଉ ଥିେର अଭାବ ରଖିନାଂହାqି ସଂେକତ।
ଦୁ ନି ଆଁର ସବୁ ଆଣି, ଯଥା ସବୁ ଠୁ ଦାମୀ ଫଣiଚର୍, ଦାମୀ ଗହଣା, ଶାଢ଼ୀ,
ଚପଲ, କେସG ଟିn ଇତାଦି ଆଣି अଜାଡ଼ି େଦଇଛqି ସଂଚି ତା+ ପାଇଁ।

ଶି l ପତି अନୁ ଭବ ପୁअ ସଂେକତ ପାଇଁ ଗରୀବ ଘରର ଜାହି ତାହି ପାଠ
ପଢି ଥିବା ଝି अଟିଏ େଖାଜୁ ଥିଲା େବେଳ, ଶି lପତି अବି ନାଶ ବାବୁ +
अଲି अଳି ଶି gିତା, ସୁDରୀ ଝି अ େଯ ସଂେକତ ଜୀବନକୁ ନି ଜ ଇjାେର
ଆସି ବ, ଏକଥା ପରି ବାରର େକହି କଣ ନି ଜ ଆଖି କାନକୁ ନି େଜ ବି
ବି ଶ§ାସ କରି ପାରି ନଥିେଲ ସଂେକତ। ବି ବାହ ପୁବର
 ୁ ଓ ପେର ଏ ପଶyର
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ତ
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ା

ଉ`ରେର, ସଂଚି ତା+ର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉ`ର, େସବା ଓ ସେ+ତ+
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ଏକମାତ ନି ଭରେଯାଗ ପୁअ ପାରାଲି ଶିସ ଆକାq େହଲାପେର
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ମେନାବଳ ବଢ଼ାଇବା ତା+ର ଏକମାତ ଲg। ଆଉ େସବା ଯତy
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ବଳେର ସବୁ କି ଛି ସବ କରିବାକୁ ଯାଇ, ନି ଜ କଥାର ସତତା ପମାଣିତ କରି ବାକୁ ଯାଇ
ସେ+ତ ଆଜି ସଲଖି ଠି ଆ େହବା ସହ ବି ନା ମୁଭିଂ େଚୟାର ଛାଡି , ଦି ବାuରୁ ସାଧାରଣ
ମଣିଷେର ପରି ଣତ େହାଇପାରି ଛqି ଓ ତା ସହ ନି ଜ ଶି l କାରଖାନା ନି େଜ ସଂଚି ତା+
ସହେଯାଗେର ଚଲାଇଆସୁଛqି । େସଥିରୁ ସମୟ କାଢ଼ି େଦଶ ବି େଦଶ ଭମଣ, ଚାରି ଧାମ
ଦଶନ ଇତାଦି ବି ସଂଚି ତା+ ମନଖୁସି ପାଇଁ କରାଇଛqି , େତେବ କାଲି ଠାରୁ ସଂଚି ତା+
େଗାଲାପୀ ମୁହଁର ଦୁ ଇ ନୀଳ ନୟନରୁ ଏେତ अଶ ଝରି ବା, ସଂେକତ ପଥମ େଦଖି ଖାଲି
ମନଦୁ ଃଖ କଣ, ଡରି ବି ଯାଇଛqି । େହେଲ ପଚାରି ପାରୁନାଂହାqି ।
କି ଛି ସମୟ ପେର ନି େଜ ସଂଚି ତା େଯେବ ସଂେକତ+ର କଫି ଥା େହାଇଯି ବାର
େଦଖିଛqି , ପଚାରିଛqି , କଣ େହଲା? ଆଉ େସଇ ପଶy ସଂେକତ+ର, ସିତା+ୁ ?? କଣ
େହଇଛି ତୁ ମର??? ଏଥର ସଂଚି ତା େପପର ଦୁ ଇଟିେର ବାହାରି ଥିବା ଦୁ ଇଟି ଖବରକୁ
ପଢି ବାକୁ ବେଢ଼ଇେଦଇଛqି , ସଂେକତକୁ । ସଂେକତ ପଢ଼ି ଛqି

ଦୁ ଇଟିଯାକ ମମଦ

ଦୁ ଇବଷର ଶି ଶୁକନାର ମୃତୁ। ଆଉ େଗାଟିକେର ମାଆ ନି ଜ ଦୁ ଇ ବଷର ଶି ଶୁ କନାକୁ
ତଳକୁ େଫାପାଡି , ନି େଜ େଡଇଁ ପଡ଼ି ବା େବେଳ ଉ{ାର େହାଇଛି ସତ କି  ଶି ଶୁ କନା
ମୃତ। ସଂଚି ତା+ ସହ ସଂେକତ ବି କାDୁ ଥିେଲ କଇଁ କଇଁ। େଶଷକୁ

ସଂଚି ତା,

ସଂେକତ+ର େଗାଡ଼ ଧରି କାDି କାDି କହୁଥିେଲ ମଁୁ ମା େହବାକୁ ଚାେହଁ ସଂେକତ ମଁୁ ମାଆ

ତ
ିକ

ା

େହବାକୁ ଚାେହଁ । ସଂେକତ+ ଉ`ର ଥିଲା କି ଏ ମନା କଲା, ତୁ େମ ନି େଜ ତ ନାହ[

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କାହାଣୀ। େଗାଟିକେର େଜେଜ ମାଆ, ରା ି ଥିବା ଗରମ ଭାତେର େଗାଡ ଦୁ ଇଟି ଭରି ,

ଇ
-ପ

କରି ଥିଲ। ତ ସଂଚି ତା କହୁଥିେଲ, ମଁୁ େସଭଳି ନି େଜ ମାଆ େହବା କଥା କହୁନି ସେ+ତ ମଁୁ

ଆ

ହ
ାନ

अନାଥ ଶି ଶୁ ଆଶମ େଖାଲି ବାକୁ ଚାେହଁ , ଖାଲି अନାଥ ନୁ େହଁ ଯି ଏ ବା େଯଉଁମାେନ ନି ଜ
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ପି ଲାକୁ ଚେଳଇ ପାରୁନାହାqି ବା ମାନସି କ ଓ ଶାରି ରୀକ bରେର ମଧ ପି ଲାର ଯତy
େନଇପାରୁନଥିବା ମାଆମାନ+ୁ अନୁ େରାଧ କରି େସହି अନଗସର ପି ଲା+ ମାଆ େହବି ।
କୁ ହ ସେ+ତ କୁ ହ। ସେ+ତ କହୁଥିେଲ ନି ୟ ଖାଲି େସତି କି ନୁ େହଁ , ଆତGହତା
ପାଇଁ ମାଆ କଣ ପେତକ+ୁ ନି ବୃ` ରଖି, ତା+ ସଳି ତ ଜୀବନ ଠି କ େହବା ପଯq
େସମାନ+ ଶି ଶୁ ମାନ+ୁ ମଧ ଆଶମେର ଛାଡି ପାରି ବାର ବି xାପନ ସହ ଘେର ଘେର
କମୀ ମାନ+ ,ାରା ଏ କାଯକୁ ତରାନି ତ କରି ବାର ସମb ସହେଯାଗ ମଁୁ େଯାଗାଇ େଦବି
ସଂଚି ତା, ତୁ େମ ଆଉ କାD ନାହ[ ବରଂ େସବା ପାଇଁ ସୁଦୃଢ ହୁअ।
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ା
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ସାgୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ

ଆ

୭୦୦୮୯୪୨୨୧୫
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ରୁମ୍ ନର ୧୧୭
ଛାତ ଏବଂ କA ାସ ରୁମ୍ ର ସ କ ଏଇ ମି ଛଟିଆ ଯାବତୀୟ ସ କ
ବ ନ ଠାରୁ ବି େଶଷ ଭାବେର अଲଗା। ଆଦ କାଳରୁ ଏହି ସ କେର
େକେତ େଯ ପରି ବ`ନ ଆସି ସାରି ଛି ତାହା କୁ ହାଯାଇ ପାରି ବନାହ[, େସ
ଯାହା େହଉ ଗୁରୁକୂଳ, 9ୁଲ, କେଲଜ ଏବଂ ବି ଶବିଦାଳୟ ଏ ସବୁ
ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇ

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମଣିଷ ତି ଆରି କାରଖାନା। େକେତ େକେତ େଲାକ
ମଣିଷ େହାଇ ଏହି ାନରୁ ବାହାରି ଦୁ ନି ଆ ପରି ବ`ନ କରି ସାରିଛqି
ଏବଂ ଏେବ ବି େସହି କାମେର अେନେକ ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ ରଖି ଛqି ।
କA ାସ ରୁମ୍ େକବଳ େଯ ଏକ ରୁମ୍ ନୁ ହଁ ଏ େହଉଛି େଗାଟିଏ ଏମି ତିକା

ପଯq େକ ସୁଝିପାରି ନାହ[ କି ଆଗକୁ ପାରି ବ ।
େଯଉଁ କA ାସ ରୁମେର ପାଠ ପଢ଼ି ନି ଜକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣି ଷ କରି
ଗଢ଼ି ବାର ଆଦ ସ§ପy େଦଖୁଥିଲା ସେqାଷ, େସ ରୁମ୍ େକବଳ ଏକ କA ାସ
ରୁମ୍ ନୁ ହଁ ତାହା ଆେନକ େକାମଳମତି ଛାତ ମାନ+ ଜୀବନ ନାଟିକା
ଗଢ଼ି ବାର ସା

... େସଇ କୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି େକେତେଯ ଛାତ

ତ
ିକ

ା

ଜୀବନ ସି ଡ଼ିର ଉତମ ାନେର ପହଁ ଚିଛqି ତାର £ଳq ସାgୀ େହଉଛି
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ାନ େଯ, େକାଟି େକାଟି ଟ+ା େଦଇ ମଧ ତାର ଋଣ ଶୁଝି ଆଜି

ଇ
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ଏଇ କA ାସ ରୂମ ...ରୁମ୍ ନଂ ୧୧୭ ...

ଆ

ହ
ାନ

ରାତି ପାୟ ୯ଟା ସମୟ। ସେqାଷ; ସଲପୁର ବସାେର
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େଗାେଟ ବଡ଼ େବଗ ସହ ଓେହA ଇ, अେଟାରି nା କରି ଜଣାଶୁଣା ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାର
ବି ଶବିଦାଳୟ अଭି ମୁେଖ ବାହାରିଲା। ସେqାଷର ସ ପy ଥିଲା େଯ େସ ଏକ ଭଲ
କେଲଜେର ପଢି ବ, େତଣୁ େସ ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଜଣାଶୁଣା ଗuାଧର େମେହର
ବି ଶବିଦାଳୟେର ଦାଖି ଲା େନଲା। ଗାଆଁର ପି ଲା ତ େସଥିପାଇଁ ପାଖେର ଭଲ କେଲଜ ନ
ଥିବାରୁ େସ ସଲପୁର ଭଳି ବb ସହରେର ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଆସି ଛି। କେଲଜ ପାଖେର ଏକ
େଚମ§ରେର ରହି ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ିର େହଲା। ପଥମ ଦି ନ ବାପା କେଲଜକୁ ଛାଡ଼ି ବା ପାଇଁ
ସେqାଷ ସହ ଆସି ଥିେଲ ପୁଣି ରାତି େର େସ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
ସେqାଷକୁ ଟିେକ अଡ଼ୁଆ... अଡ଼ୁଆ.... ଲାଗୁଥାଏ ପରି େବଶଟି, ନୂ ଆ ନୂ ଆ ାନ ତ
ପଥେମ ପଥେମ ଏପରି ଲାଗିବା ସ ାଭାବି କ ପୁଣି ପେର ପେର ଏହା ସାମାନ ଲାେଗ।
ଚାରେର ଆଉ ଦୁ ଇଜଣ ଆଗରୁ ରହୁଥିେଲ ସଲପୁର ଭଳି ବb ସହରେର ତାହା ପୁଣି
ଏପରି ବି ଶବିଦାଳୟେର େଗାେଟ ସି uଲ ରୁମ୍ ମି ଳିବା କ। ସେqାଷର ବାପା ଚାର

ଚାମ§ରେର ସବୁ ନି ଜ କାମ ନି େଜ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ। ଘର ଝାଡୁ ମାରି ବା ଠାରୁ
ଆର କରି େରାେଷଇ କରି ବା, କପଡା ସଫା, ପାଣି ଭରିବା ସହ ପାଠ ପଢି ବା ପଯq
ସବୁ । ସେqାଷକୁ ଏସବୁ କାମେର କି ଛି अସୁବିଧା େହଲା ନାହ[ କାରଣ ଘେର ମଧ ସବୁ
କାମ େସ କେର; ମା ଆରପାରି କୁ ଚାଲି ଯିବା ଦି ନଠାରୁ। ରାତି େର ଚାମ§ରର ଦୁ ଇ ଜଣ+
ରାହୁଲ ଏବଂ अନି ଶ ସହ ମଧ ଭଲଭାବେର ପରି ଚିତ େହଇଗଲା। ରାହୁଲ କି  अନି ଶ୍ ଓ

ତ
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ା

ସେqାଷର ସି ନିअର ଥିଲା, अନି ଶ କି ଛି ମାସ ଆଗରୁ ଆସି ଥିଲା। ଦୁ େହଁ କଠି ନ ପରି ଶମ
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ମାଲି କ ସହ ପଇସା ପତର କଥା େହାଇ ସବୁ ଠି କ୍ କରି େଦଥିେଲ ଆଗରୁ ।
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କରୁଥିେଲ କି  ପାଖ ରୁମ୍ ର ପି ଲାମାେନ ପୁରା ବଦମାସ୍... କେଲଜ ସମୟେର ଝି अ

ଆ

ହ
ାନ

ମାନ+ ସହ ସମୟ ବି ତାଉଥାqି ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା େଯ ସି ଗାେରଟ୍ ମଧ ଟାଣqି ।
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େସ ଯାହା େହଉ ରାତି େର କି ଛି କରି ବାର ନଥିଲା େତଣୁ ତି ନିଜଣ ଆରମେର େଶାଇ
ପଡ଼ି େଲ। କି  ସେqାଷକୁ ନି ଦ ନାହ[ ନୂ ଆ ଜାଗା ନା। ରାତି େର ଏମି ତିଆ ଯାବତୀୟ
ଭାବନାେର ଛାଇ ଛାଇ ନି ଦେର େକମି ତି ସକାଳ େହଲା ତାହା ସେqାଷକୁ ଜଣାପଡ଼ି ଲା
ନାହ[। ସକାଳ ୧୦ଟାେର ପଥମ କA ାସ ଥିଲା। ସେqାଷ ବାଣିଜେର ତାର ପAସ-ଟୁ
କରି ଥିଲା ଏବଂ ଗାଜୁ ଏସନ୍ କରିବାକୁ ବାଣିଜ ବି ଭାଗେର ନାମ େଲଖାଇଥିଲା। ସକାଳୁ
ସକାଳୁ ତାର ନି ଦ େଭାର୍ ରୁ ଭାuିଗଲା, ଶୀଘ ପାଣି ଭରି ଗାେଧଇ ସାରି ସକାଳ ଜଳଖିଆ
ତି ଆରି େର ଲାଗିଗେଲ ତି ନି ଜଣ, ରାହୁଲ େସ ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା େତଣୁ अଧି କ କି ଛି
अସୁବିଧା େହଲା ନାହି । ରାହୁଲର କA ାସ ଆଗରୁ ଥିଲା େତଣୁ େସ ଆଗରୁ କେଲଜକୁ
ଚାଲି ଗଲା। ସେqାଷ ଏବଂ अନି ଶର କA ାସେର ସମୟ ଥିଲା େତଣୁ ଦୁ େହଁ ରୁମ୍ କୁ ସଫା
କରି େଦେଲ ଏବଂ େସ ଦୁ େହଁ ମଧ କA ାସ କରି ବାକୁ ବାହାରି ଗେଲ।
ଚାର୍ ଟି ବି ଶବିଦାଳୟର ପାଖେର ଥିଲା େତଣୁ ଯି ବା ଆସି ବା କରିବାପାଇଁ େବଶ୍

ପରି ଚିତ। କA ାସକୁ ଆସି ବା ରାbାେର ପଥେମ ସାନି ଟାଇଜର୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର
ଲାଗିଲା ଆଉ ପି ଲାମାେନ ବି ଯାଉଥିେଲ କି  କାହା ସହି ତ ପରି ଚିତ ନାହ[ ନା େସଥିପାଇଁ
ଏକା ଏକା ଚାଲି ଥିଲା। କୁ ଳପତି + ରୁମ୍ େଦଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା; ମେନ ମେନ
େକେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚି qା...। ବି ଶବିଦାଳୟ ନା..... େସଥିପାଇଁ େକେତ େକେତ ବି ଭାଗ ରହି ଛି
ତାହା ଦି ନକେର ବୁ ଲି େହବ ନାହ[। କମସ ବି ଭାଗଟି େସକ େଫAାରେର ଥିଲା େତଣୁ ଶୀଘ

ତ
ିକ

ା

ଶୀଘ ପାହାଚ अତି କମ କରି अଥନୀତି ବି ଭାଗ ପାର େହାଇ ବାଣିଜ ବି ଭାଗେର ପହିଲା।
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ସୁବିଧା। କେଲଜର ପଥମ କA ାସ ଏକାଉ୍ ଥିଲା। ସାର+ ସହି ତ ଆଗରୁ ସେqାଷ

ଇ
-ପ

ପାହାଚରୁ ସଫା େଦଖା ଯାଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ अgରେର େଲଖା େହାଇଛି ବାଣିଜ ବି ଭାଗ

ଆ

ହ
ାନ

ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର। ସାମyାେର ବି ଭାଗ ମୁଖ+ ରୁମ୍ ତାପେର ରୁମ୍ କୁ ରୁମ୍ ଲାଗିରହି ଛି।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େନାଟିସ େବାଡେର କାହା ରୁମ୍ େକଉଁଠି ତାହା େଲଖା େହଇଥାଏ। ତାକୁ େଦଖି ସେqାଷ
ରୁମ୍ ନ. ୧୧୭ େର ପଶି ଲା ଆଗରୁ ବହୁତ୍ ପି ଲାଏ ଆସି ବସି ଥିେଲ।
ରୁମ୍ ନ. ୧୧୭ଟି ଭାରି ପୁରୁଣା ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଥିଲା େଯ ତାହା କେଲଜ ନି ମା ଣ େହବା
ଦି ନଠାରୁ अଛି ୧୯୪୪ ମସି ହାରୁ। ପାଖ ରୁମ୍ ଗୁଡାକ ଭି ତେର ଭି ତେର ରି େନାେଭସନ୍
କରାଯାଇଥିଲା କି  ରୁମ୍ ନ. ୧୧୭ଟି େସହି ପୁରୁଣା, ଖାଲି େବେଟବୁ ଲ୍ ନୂ ଆ। ରୁମ୍
ବାହାେର ବି ଗତ ବଷ ମାନ+ର ଟÁର ତାଲି କା ଲାଗିଥିଲା େସଥିେର ସେqାଷ ତାର ପAସଟୁ ସମୟର ଶି gକର ନାମ େଦଖି ଖୁସି େହଲା। ମେନ ମେନ ଭାବି ଲା କାେଳ ତାର ନାମ ବି
ଏଥିେର ଆସି ଯିବ... ତାର ଶି gକ େଯଉଁ କେଲଜେର ପଢ଼ି ଛqି େସ ମଧ େସହି କେଲଜେର
ପଢି ବ: େକେତ େକେତ େଲାକ ଏହି କେଲଜରୁ ବାହାରି ନି ଜ ଜୀବନେର ବହୁତ୍ ଉପରକୁ
ଉଠି ସାରି ଛqି େଯମି ତି କି ପି .େକ.ମି ଶ (ପଧାମୀ+ର ମୁଖ ସଚି ବ) ଏବଂ ଆଉ अେନକ,
ମନ ଭିତେର ଏକ ଆନDର... ର ଲହଡ଼ା अନୁ ଭବ କଲା।

ବି ଶବିଦାଳୟେର ବାଣିଜ ବି ଭାଗ େହଉଛି ଏକା ବି ଭାଗ ଯାହା ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ୪୦୦ ସି ଟ
ବି ଶି ବାଣିଜ ବି ଭାଗ: अନ ଜି ଲAା ଗୁଡ଼ିକର କେଲଜେର ମଧ ଏେତ अଧି କ ସଂଖକ
ସି ଟ ନାହ[, ଓଡ଼ି ଶାେର ଏକ ମାତ ବି ଶବିଦାଳୟ େଯଉଁଠି ୪୦୦ ପି ଲାକୁ େନଇ ବି ଭାଗେର
ପାଠପଢା ଚାେଲ। ଏେତ ପି ଲା େଗାେଟ ରୁମେର ବସି ପାରି େବ ନାହ[ େତଣୁ ବି ଭାଗମୁଖ+
ନି େhଶନାେର ତି ନିଟି ରୁମ୍ େର ପି ଲାମାନ+ୁ ଭାଗ କରି ପଢାଯାଏ ।

ତ
ିକ

ା

କA ାସର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସି ଲା। କA ାସଟି ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା। କA ାସକୁ ଆସି ା
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େସ ଯାହାେହଉ, ରୁମ୍ ଟି ଏକଦମ ବଡ ହଲ ଥିଲା କାରଣ ପୁରା ଓଡ଼ି ଶାେର ଏବଂ

ଇ
-ପ

ପେଫସର ଆସି େଲ ଏବଂ ବି ଧିବ{ ଭାେବ ସବୁ ପି ଲା ଛି ଡା େହେଲ ଏବଂ ତାରି ପେର

ଆ

ହ
ାନ

ଆସି ା ପେଫସର ବି ଶବିଦାଳୟକୁ ସମb+ୁ ସ ାଗତ କରି ବା ପେର କି ଛି ସାମାନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଶବିଦାଳୟ ବି ଷୟେର କହି େଲ ଏବଂ କି ଛି ସାମାନ ରୁଲ୍ େରଗୁେଲସନ। ତାର ପେର
କA ାସଟି େବଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁେର େହଲା। ପଢ଼ାଇବାର ାଇଲ ମଧ ଭିନy େବଶି କରି ଇଂରାଜୀ
ଉପେର େଜାର୍ ଦି ଆଯାଉଥିଲା। ଆସି ା ପେଫସର ଇଂଲି ଶ ବବହାର କରି ପଢ଼ାଉ
ଥିେଲ କାରଣ ବି ଶବିଦାଳୟ ପି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ ମାତ ଜଣାଶୁଣା ବି ଶବିଦାଳୟ ଏବଂ
ପୁରା ବି ଶ୍bରୀୟ ଶି gା ଦି ଆଯାଉଥିଲା... େଯ..... ଏଠାରୁ ପି ଲାମାେନ ବାହାରି ପୃଥିବୀର
େଯେକୗଣସି େଦଶ ବି େଦଶକୁ ଯାଇ ଆରାମେର ରହି ପାରି େବ, ପଢି ପାରି େବ। ସେqାଷକୁ
ଟିେକ अସୁବିଧା େହଲା କି  ଏଠାକାର ପରି େବଶେର ସମେb ମି େଳଇ ଗେଲ।
ପଥମ କA ାସଟି ପେର ଆଉ େଗାେଟ କA ାସ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ ସାରି ସେqାଷ ତାର
ଚାର୍ ରୁମ୍ କୁ ଆସି ଲା ପାୟ ୧୨ଟାେର। ରାହୁଲ ଓ अନି ଶ ଆଗରୁ ଆସି ସାରି ଥିେଲ।
ତି ନିଜଣ ମି ଶିକି ମଧାହyର ଖାଇବା ପି ଇବାକୁ େରେଷଇ ଆର କରି େଦେଲ। ପାୟ ୧ଟା
େବଳକୁ ସବୁ ସାରି ଖାଇ ସମେb ବି ଶାମ କେଲ। ସେqାଷକୁ ଝାପସା ଝାପସା ନି ଦ

ବୁ ଲି ବାକୁ ଗେଲ ମଜା ମଜଲି ସ୍ କରି ପୁଣି େଫରି ଆସି େଲ ଓ ଟିେକ ପଢାପଢ଼ି କରି େଶାଇ
ପଡି େଲ।
ସକାଳେର ପୁଣି େସହି ଟାଇମେଟବୁ ଲ୍ କୁ अନୁ ସରଣ କରି କA ାସ କରି ବାକୁ ସେqାଷ
ବାହାରି ପଡି ଲା। କି  ଏଦି ନ ସେqାଷ ପୁରା ଖୁସିର ସହ କA ାସକୁ ପେବଶ କଲା ଓ
अନମାନ+ ସହ କଥାବା`ା କରି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସାu ବନାଇଲା। ପଥମ ଦି ନ ଟିେକ ଟିେକ

ତ
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ା

ଡରୁଥିଲା କି  ପରଦି ନ ଠାରୁ ମି ଳିମିଶି ଗଲା। ପୁअ ଝି अ ସମb ସହ ବ ୁ ତା ାପନ
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ଆସୁଥିଲା। ତା ପେର ସ ା ସମୟେର ତି ନିଜଣ ସଲପୁରର ବbବହୁଳ ଟାଉନେର

ଇ
-ପ

େହଲା ଓ ଏହି ପରି ଭାବେର ପଢାପଢ଼ି ଚାଲି ଲା।

ଆ

ହ
ାନ

କି ଛି ଦି ନ କA ାସ େହଲା ପେର ସବୁ ସେÂ ର କA ାସ ଚାଲି ଲା। କି ଛି ଦି ନ ପେର ଆଉ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େଗାଟିଏ େଗ ଫାକÃି -ଇେକାେନାମିକ ( अଥନୀତି ) ବି ଷୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନୂ ଆ ଆପଏ
େହାଇ ଆସି େଲ, କାରଣ अଥନୀତି ବି ଷୟଟି େକାର ବି ଷୟ ନୁ େହଁ । େଯଁଉ େଗ ଫାକÃି ଟି
ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସି ଥିେଲ େସ ବୟସେର ମଧ େବଶୀ ବଡ ନଥିେଲ େତଣୁ ସବୁ ପି ଲାମାନ+
ସହ ମି ଶି ଯାଉଥିେଲ। ମଝି େର ମଝି େର ଗୁପଚୁ ପ, ଚା’ର ସୁେଯାଗ ମି େଳ ମଧ ସାର୍ +
ସହି ତ। ଧି େର ଧି େର କେଲଜେର ସେqାଷ େମାଟାେମାଟି କହି ବାକୁ ଗେଲ ପାୟ ସମb+
ସହି ତ ପରିଚି ତ େହଇଗଲା। ସମb+ ସହ ମି ଳାମି ଶା କରି ସମb+ୁ ଭଲ ଭାେବ
ଜାଣିଥିଲା।
ପାୟ ଦୁ ଇମାସ ବି ତିଯିବା ପେର, ସି ନିୟର୍ ମାେନ ସବୁ ବି ଭାଗର ଜୁ ନି अର ମାନ+ୁ
ନି ଜ ନି ଜ ବି ଭାଗେର େଫସର ପାଟi (ସ ାଗତ ଉବ) େଦବାକୁ ିର େହଲା କି  ବାଣିଜ
ବି ଭାଗ ଛାତ ମାନ+ର େସ ଭାଗ ନଥିଲା େବାେଧ। କାହ[କି ନା ୪୦୦ ପି ଲାକୁ େନଇ
ଏେତ ବଡ ଆକାରର ପାଟi କରି ବାକୁ ବାଣିଜ ବି ଭାଗେର ସୁବିଧା ନ ଥିଲା। ପୁଣି ଏେତ

େଯେତେବେଳ ବି ଶବିଦାଳୟ େର अନ ବି ଭାଗେର ପାଟi େହଉଥିଲା ବାଣିଜ ବି ଭାଗେର
ମରୁଭୂ ମି, ସମb+ ମନ ଭାରି ଦୁ ଃଖ; କି  ହାତେର କି ଛି ନାହ[। ଏବଂ ବି ଭାଗ ମୁଖ ମଧ
ବାହାର୍ କୁ ଯାଇ ପାଟi କରିବାକୁ अନୁ ମତି େଦଇନଥିେଲ କାରଣ ଦୁ ନି ଆ ଏେବ ଆଉ ଆଗ
ପରି ନାହ[।
ବି ଶବିଦାଳୟେର, ବି ଶବିଦାଳୟ କ`ୃ ପg+ ,ାରା ପକାଶି ତ, ସେqାଷର ପଥମ

ତ
ିକ

ା

େଲଖା - "ରାbା କଡ଼ର ମଣିଷ" ଗl ପକାଶ ପାଇଲା ଦି ନଠାରୁ ସେqାଷ ଆଉ ପଛକୁ
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ପି ଲା+ୁ ଏକତି ତ କରି େକୗଣସି କାମ କେଲ ଗେଗାଳ େହବାର ଆଶ+ା ମଧ। େତଣୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ଖବରକାଗଜ, ବହି ଗୁଡ଼ିକେର ତାର େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଶ ପାଇ ଆସୁଛି।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େଫରି େଦଖିନାହ[। ଆଗାମୀ ଦି ନ ଗୁଡିକେର ପାୟ େକେତ େକେତ ପତପତି କା,
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ଦି େନ ସେqାଷ େକଉଁଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇେଲ େଯ ବି ଶବିଦାଳୟର ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ
ପgରୁ ପକାଶି ତ େହଉଥିବା ଏକ ପତି କା (ମାଗାଜି ନ୍) । ବି ଶବିଦାଳୟରୁ ଖବର ପାଇବା
ପେର, ପତି କାର ସଂପାଦକ+ ସହ େଯଗାେଯାଗ କଲା ପେର ସେqାଷ ତାର ଜୀବନର
ପଥମ ନି େଜ ସୃି କରି ଥିବା ସDଭ ତା+ ନି କଟକୁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପକାଶି ତ
େହାଇଥିଲା।
ସ ାଦକ ମେହାଦୟ+ ,ାରା କଥା େହଲା ପେର ରାତି େର ସେqାଷ ସାେu ସାେu
ତାର େଗାଟିଏ अତି ପଜ
ୂ ନୀୟ ସାର୍ କବି ଶୀ ରାହାସ ଚD ଏବଂ अଧାପକ ବି ପିନ ସାର୍ +ୁ
େଫାନ୍ କରି େକମି ତି େଲଖାେଲଖି ଆର କରି ବ େସ ବି ଷୟେର ପରାମଶ େନଲା। ପାୟ
ସମb ନି ୟମ ଯାହା େଲଖି ଲା େବେଳ ଲାଗିଥାଏ େସ ସବୁ ସାର୍ + ଠାରୁ ବୁ ଝି େନଲା। ପାୟ
ପା ଦି ନ ପେର ସେqାଷ ତାର ଜୀବନର ପଥମ ସDଭ େଲଖି ବା ସମା କରି ଥିଲା। ତାକୁ

ପଠାଇ ଥିଲା।
ପାୟ ମାେସ ଖେ ବି ତିଯିବା ପେର ଦି େନ ରାତି େର ସେqାଷ ପାଖକୁ େଫାନ ଆସି ଲା େଯ
ଆପଣ+ ସDଭଟି ଆସqାକାଲି ପକାଶି ତ େହବ। ଏବଂ ଏକ ନି ମଣ ପତ େମଲ୍
ମାଧମେର ଆସି ଥିଲା ପକାଶନେର େଯାଗ େଦବାକୁ ।
ତା ପରଦି ନ, ସମୟ ଠି କ୍ ଦି ନ ୩ଟାେର ବି ଶ ବି ଦାଳୟର କୁ ଳପତି + ,ାରା

ତ
ିକ

ା

ଉେନGାଚନ େହଲା "ଶୁଭଗuା" ନାମକ ପତି କା ଓ େସଥିେର ଥିବ େସହି ସDଭଟି ମଧ।
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ପଥେମ ସାର୍ + ଠାରୁ ଥେର େଚକି ଂ କରି ବା ପେର େସହି େଲଖାଟିକୁ ବି ଶବିଦାଳୟକୁ

ଇ
-ପ

ପକାଶ ପାଇବା ପେର ସମେb ସେqାଷକୁ ଶୁେଭjା ଜଣାଇେଲ। ଏବଂ କୁ ଳପତି ମେହାଦୟ

ଆ

ହ
ାନ

ମଧ अଭିନDନ ଜଣାଇଥିେଲ େଯ ବାଣିଜ ବି ଭାଗ ଛାତ େହାଇ ମଧ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏପରି କା କୃ ତି ପାଇଁ। ତାରି ପେର ଶୁେଭjାର ସୁअ ବD େହଲା ନାହ[। ତା ପରଦି ନ
କA ାସେର ସାର୍ ମଧ ପସଂଶା କରି ଥିେଲ। ସାuମାେନ ମଧ ଶୁେଭjା ଜଣାଇେଲ ଏବଂ
େସହି ଦିନ ଠାରୁ अଧାରୁ अଧି କ େଯଉଁମାେନ ସେqାଷକୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିେଲ େସମାେନ
ମଧ ସେqାଷକୁ ଜାଣିେଲ। ସେqାଷର ଆନDର ସୀମା ନାହ[।
ରୁମ୍ ନଂ ୧୧୭ ରୁ ଆର େହାଇ ଥିବା ଯାତାଟି ଏେବ ମଧ ଜାରି ରହି ଛି। େଯଁଉ
ଯାତାେର କି ପାଠ ପଢି ବା ପାଇଁ େକେତ ସଂଘଷ କରିବାକୁ ପଡି ଥିଲା, ରାତି ଦି ନର କଠି ନ
ପରି ଶମ ୟା ଭିତେର ଛପି ରହି ଛି। ରୁମ୍ ନଂ ୧୧୭ ରୁ ମି ଳିଥିବା ଶି gା, ଆଶୀବାଦ, କମ,
ଜୀବନ ଦଶନ... ସେqାଷ ର ଜୀବନ େର େଗାେଟ େଗାେଟ ସ୍ଵ" ମୁଦା ରୁପି ଆଶି ବା ଦ।
ଆଜି ସେqାଷ େକେତ େକେତ ଗl, ପବ : ଓଡ଼ି ଆ, ହି Dୀ ଏବଂ ସଲପୁରୀ ଭାଷା ରଚନା
କରି ଛି; ତାର ଭିତେର "ରାbା କଡ଼ର ମଣିଷ", "ପxା", "ବି କାଶ େଗାଟିଏ ଆବି ାର",
"ପଥମ ଆଷାଢ଼", "ମାଟିର କୁ ପୀ" अନତମ। ଆଜି ମଧ ନାନା ପକାର ପତପତି କାେର

ଏ ମଣିଷ ତି ଆରି କାରଖାନାେର, େକେତ େକେତ ମଣିଷ; ମଣିଷ େହାଇ ସମାଜ ଏବଂ
େଦଶକୁ ଆେଗଇ େନଉଛqି । େଛାଟ ଗଁା, ସହରରୁ ବାହାରି ପତି ଭାମାେନ ଉଚି ତ୍ ଶି gା
ପାଇ ଏହି କାରଖାନାରୁ ନି ଜକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଭାବେର ଆବି ାର କରି ବାେର ଏହି ଶି gା ମDିର
ସବଦା ତାର ଛାପ ଛାଡି ଯାଏ। େଯଉଁ ସଂପକ କA ାସ ରୁମ୍ ରୁ ଆର େହଇଥିଲା ତାହା
େକେବ ମଧ ଭୁ ଲି େହବ ନାହ[। େଯଉଁ କA ାସ ରୁମ୍ ଟି େକବଳ େଯ ଇଟା, ବାଲି େର ଗଢା
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ଛି ଡା େହାଇଛି ତାହାର ପେତକ ପି ଲା େହଉଛqି େଗାେଟ େଗାେଟ b। ଜୀବନ ଜାମି ତି
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ପକାଶି ତ େହଇ ଆସୁଛି େକେତ େକେତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସDଭ।

ଇ
-ପ

ସହି ତ ସଂଘଷର ସଂେକତକୁ ସୂତ ପରି ବବହାର କରି ପାହାଚ ପେର ପାହାଚ अତି କମ

ଆ

ହ
ାନ

କରି अତୀତ ସହ ବ`ମାନର ସG |ତିକୁ ସାଇତି ଆେଗଇ ଯି ବାକୁ େହବ। ଯି ଏ େସ ରୁମ୍ େର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଢୁ ଛି ବା ପଢ଼ି ସାରିଛି େସ େକେତ ଭାଗବାନ େଯ ତାହା େକୗଣସି େଲଖକ ତାର କଲମ
ମୂନେର େଲଖିବାଟା ମଧ କକର। ତାର ଋଣ େକେବ ମଧ ପରି େଶାଧ କରି େହବ
ନାହ[।
ରୁମ୍ ନଂ.୧୧୭ ଏବଂ ଛାତମାନ+ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ବାର ନnା ଏବଂ େନୖ ତିକତା ଜୀବନ
ବାପି ଏକ अଭୁ ଲା अଳ ୁ ହୀନ ଜୀବନଚଯା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ରୁମ୍ ନଂ ୧୧୭ ଜୀବନ
ଗଢ଼ା ଇତି ହାସର ଏକ अବି େଛଦ अଭୁ ଲା ଫhେର ପରି ଣତ େହଇ ଯାଇଛି । େସ
େସଇମି ତି ମଣିଷ ଗଢ଼ା ରୁମଟିଏ େହଇ ରହି ଛି ରହି ଥିବ ଏ ସମାଜେର अେନକ अେନକ
କୃ `ିଛାତ େସଇ ରୁମେର ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି େଦଶ ବି େଦଶେର ପାଦ ଥାପୁଥିବା ପଯq ।
ତାର अବଦାନ अେଦଖା ଆଖି ପଯq ଦି ଶୁଥିବ କୃ `ି ଛାତ ମାନ+ର ସଫଳତାର ପାଦ
େଯେତ ଦୂ ର ପଯq ପଡ଼ୁଥିବ ।।
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ଗuାଧର େମେହର ବି ଶ§ବିଦାଳୟ,
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ସyାତକ ୨ୟ ବଷ (ବାଣିଜ)
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अମୃତ ବି ହାର , ସଲପୁର
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ାନ

ଇେମଲ୍ : ayushbadhai191@gmail.com
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ଭିଜା ସକାଳର ଭାବନାେର
“ଲଗyା,ଚାହା କେପ ଆଣିଲ।
ଲଗyା, ଲଗyା। ଶୁଣା ଯାଉନି , ଚାହା କେପ ଆଣ ।
କଣ େହାଇଛି ? େମା କଥା ଶୁଣା ଯାଉନାହ[?” ରାଗେର କହି ଘର
ଭିତରକୁ ଆସି ଗେଲ ସୁମିତ। ବାଲେକାନୀେର ଠି ଆ େହାଇ ବଷାେର
ଯେଶାଶୀ େବେହରା ଭିଜୁ ଥିବା ନି ଜ अଳେସଇ ପି ୟାକୁ ଦୂ ରରୁ େଦଖି ସବୁ अଭିେଯାଗ େଯମି ତି

େସଇ ବଷାେର ମି େଳଇ ଯାଉଥାଏ। ବଷା େଯମି ତି ତା+ୁ ବି ଦପ କରି
କହୁଛି , “େଦଖ, ପା ବଷ ତେଳ ସି ନା େମା ପି ୟାକୁ େମା ଠାରୁ ଛେଡଇ
େନଇଥିଲୁ, େହେଲ ଆଜି େଦେଖ, ସି ଏ େମା ପାଖେର। େତା େପମ ଠାରୁ

ସୁମିତ। ସେତ ତ, ସି ଏ େସଇ ବଷାେପମୀ ଲଗyାକୁ େଚାେରଇ ଆଣିଥିେଲ
ତା େକାଳରୁ। ଆଜି ବି ପହି ଲି େଦଖା ତା+ ଆଖିେର ନାଚି ଯାଏ। ତା
ସହ ଲଗyା ସହ େସଇ ଭିଜା ସକାଳର ସG |ତି ଗୁଡା ।
***
“େକଜାଣି, ଏ ଝି अ ଗୁଡା+ୁ ବଷା ଦି ନ କଣ ଭଲ ଲାେଗ? ବଷା

ତ
ିକ

ା

अସରାଏ ବଷi ଗେଲ, େବu ଭଳି ଆ କୁ ଦି କୁ ଦି େଡଇଁ ଉଠି େବ। ଆମକୁ
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େମା େପମ ତାକୁ ଭିଡି ଆଣିଛି େମା ପାଖକୁ ।” ଇଷାେର ଜଳି ଯାଉଥିେଲ

ଇ
-ପ

କି ଏ ପଚାର ବଷାର କ! ମନ େହଉଥିବ ଘେର ବସି ଏ ଥା ପାଗେର

ଆ

ହ
ାନ

ପକୁ ଡି ଖାଇବାର। େହେଲ अଫିସ ନ ଆସି େଲ ବସ୍+ ଗାଳ। ଉପରକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଏ ବଷାର ଉ°ାତ! ମଣିଷ ଏ ବଷା ଦି େନ କରି ବ ତ କଣ କରି ବ?”
ଲାଲ ରuର େଡସେଟ ପି ି ଆଗେର ବଷାେର ଭିଜି ଖୁସି େହଉଥିବା ଝି अଟିକୁ ଚାହ[
ବି ର େହାଇ ସୁମିତ କହି ଲା। ଝି अଟି ଶୁଣି ପାରି ଲା ନା କଣ େବାେଧ, ତୀଯକ ନଜରେର
ଚାହ[େଦଲା ସୁମିତକୁ । ଟିେକ अପତି ଭ େହାଇ ମୁ ତଳକୁ କରି େନଲା େସ। ତୁ ହାକୁ ତୁ ହା
ବଷା ବରଷି ଯାଉଥାଏ। ପରି ିତି େଦଖି ଲାଗୁ ନଥାଏ ଏେବ ଏ ବଷା ରହି ବ େବାଲି ।
େସଇ ଲାଲ ଓଢଣୀ ପକା ଝି अଟିକୁ େଯମି ତି େକୗଣସି କଥାେର ଚି qା ନଥାଏ! େସ
ତାର ଖୁସି ମନେର ଭିଜି ଚାଲି ଥାଏ ପତି ଟି ବଷା ବୁ Dାକୁ ପୀତି ଆସର କରି !
ତାର ଲାଲ ରu ସଲୱାରଟା ଓଦାେର ଭିଜି ଯାଇ େଦହେର ଜେଡଇ େହାଇ ଲାଗି
ଗଲାଣି। ଗହମ େଗାରା େଚେହରାେର ବଷା ବୁ Dା ଗୁଡା ମୁା ପରି ଦି ଶୁଥାqି । କଳା
ମଚମଚ ଘନ େକଶରାଶି ବଷାେର ଭିଜି ଯାଇ ଥପଥପ େହାଇ ପାଣି ନି ଗିଡି ଯାଉଥାଏ।
ଏସବୁ େବଖାତି ର ଝି अଟି େକବଳ ଆକାଶକୁ ଚାହ[ ନି ଜ ହାତକୁ େବପରୁଆ ଭାେବ େଖାଲି

ଟିେକ ଆଗରୁ ବି ର େହଉଥିବା ସୁମିତ ଭଲ ଭାେବ ଝି अଟିକୁ ଚାହ[ଲା। ଝି अଟି
अସମାନା ସୁDରୀ ନେହେଲ ବି େଗାେଟ ଆକଷଣ ତା େଚେହରାେର ଭରି େହାଇ
ରହି ଥାଏ। ବସ ଆସି ବା ଶ¢ ଶୁଣି, ସୁମିତ ନି ଜ ସମି ତ େଫରି ପାଇଲା। “ଓଃ, ମଣିଷ ବି
ଗଲା। ଆଜି ଆଉ େଲଟ େହବି ନି। ସମୟ ହାତେର େକାଡି ଏ ମି ନିଟ ଥିବ, ମଁୁ ଯାଇ ପହଂଚି
ଯି ବି।” ନି ଜକୁ ନି େଜ କହି ଲା େସ ।

ତ
ିକ

ା

ବସ ଉପେର ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ, ତା ପଛେର େସ ଝି अଟି ଆସୁଥିବା େଦଖି ପାରିଲା େସ। େସ
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ବଷା ପାଣି ସହ େଖଳି ବାେର ଲାଗିଥାଏ ।

ଇ
-ପ

ଆଉ ଏକଥାକୁ ଧାନ ନେଦଇ, ଯାଇ ନି ଜ ସି ଟେର ବସି ଗଲା। अl ସମୟ ପେର େସଇ

ଆ

ହ
ାନ

ଲାଲ ଓଢଣୀ ଝି अଟି ହ[ ତା ପାଖେର ଆସି ବସି ଲା। େସ ଭି ଜି ଯାଇଥିବାରୁ ସୁମିତ ଉପେର
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ହା+ି େହାଇ ପଡି ଗଲା। ତାର ପାସ ଖସି ଗଲା, କି େସ ଜାଣି ଜାଣି ପଡି ଲା ଏକଥା ସୁମିତ
ଜାଣି ନଥିଲା! େହେଲ େସ ଝି अଟି ପାଇଁ ତା ପୁରା େଡସ ଓଦା େହାଇ ସାରି ଥିଲା।
“ଏ ଝି अ, ତୁ ମକୁ ଜଣା ଯାଉନି ? େଦଖ କଣ କଲ ତୁ େମ? ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ ପୁରା ଓଦା
େହାଇଗଲି । ଏେବ େକମି ତି ଯି ବି ମଁୁ ?”
“ବଷା ଦି ନଟା। ଓଦା େହବା ତ ସାଧାରଣ କଥା! େସମି ତିେର ମଁୁ ଜାଣି ଜାଣି
ଆପଣ+ ଉପେର ପଡି ନାହ[। ଭୁ ଲ ବଶତଃ ଏମି ତି େହାଇ ଯାଇଛି ।”
“ଭୁ ଲ କରୁଛ, ଆହୁରି gମା ନ ମାଗି ମୁହଁ କାଢି େହଉଛ?”
“ଓଃ, କହି ଲି ତ ଭୁ ଲେର େହାଇଗଲା। ଆଉ କଣ ତୁ ମ ପାଦ ଧରି କହି ବି, ମହାମହି ମ
େମାର ଭୁ ଲ େହାଇ ଯାଇଛି ? ଏ ଲଗyା ତା ଜୀବନେର କାହାକୁ ସରି କେହନା! ତୁ ମକୁ ସରି
କହି ଛି, େସତି କିେର ଖୁସି େହାଇଯାअ! େହଲା!”
“ତୁ େମ କଣ େକାଉ ରାଜର ରାଜକୁ ମାରୀ? ଏେତ ଆଟିଟୁଡେର କଥା େହଉଛ?

ଦୁ ଇଜଣ+ ପାଟି ଶୁଣି, କ ର ଆସି ଲା। ଦୁ ହ[+ େଯାଗଁୁ अନ ଯାତୀମାେନ
ହଇରାଣ େହଉଥିବାରୁ, ଦୁ ହ[+ୁ ବସରୁ ଓେହA ଇ େଦଲା। “ମଲା ଆଜି ମଣିଷ। କାହା ମୁହଁ
େଦଖିଥିଲା େକଜାଣି, ଏେବ ସମୟ ଆଗରୁ ପହଂଚି ବି କଣ? ଠି କ ସମୟେର ପହଂଚି ଗେଲ
ବଡ଼ କଥା। ଏ ପାଗଳ ଝି अ ପାଇଁ େମା ଦି ନ ବରବାଦ େହାଇଗଲା”
“ହଁୁ , ମେନ ମେନ ଭାରି ସି ଆଣିଆ ଆଉ। େମାେତ େବu କହି ଲା, ମଁୁ ଛାଡି େଦବି ନା

ତ
ିକ

ା

କଣ?” ଝି अଟି ମେନ ମେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କହି ଲା। ଏକଥାଟା ସୁମିତ କାନେର ପଡି ଗଲା
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ଭୁ ଲ କରି ଆହୁରି ମୁହଁ କାଢି େହଉଛ?”

ଇ
-ପ

ପେର େସ ଆଯ େହାଇ କହି ଲା, “େମାର େଗାେଟ କଥା ପାଇଁ ତୁ େମ େମାେତ ଏେତ ବଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

ଦ େଦଲ? ତୁ େମ ଜାଣିଛ ତୁ େମ କଣ କଲ? େମା अଫିସ େଡରି େହେଲ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଜମା
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ଛାଡି ବିନି।”
“ଆେର େଦଖା ତ େହବାକୁ ଦି अ। ଏମି ତି ପାଗଳ େଲାକ ସହ ଆଉ କି ଏ େଦଖା
କରି ବାକୁ ଚାହ[ବ?”
ଦୁ ଇଜଣ ରାbାେର ଝଗଡା କରି କରି ଯାଉଥାqି । ସୁମିତ େସଦି ନ େକାଡି ଏ ମି ନିଟ
ଆଗରୁ କଣ, େକାଡି ଏ ମି ନିଟ େଡରି େର ପହଂଚି ଲା। ତା ପେର ଉ अଫିସର+ ଠାରୁ
େଯଉଁ ଗାଳି ଶୁଣିଲା, େକବଳ େସ ଝି अଟିକୁ େକମି ତି ପାେନ େଦବ, େସଇ କଥା ଭାବି ତା
ମୁ କାମ କରୁ ନଥାଏ ।
ଏୟା ଭାବି ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ, ମା’+ େଫାନ ଆସି ଲା। “ହଁ ମା’ କଣ େହଲା?”
“େକାଉଠି ତୁ ବାବୁ ? ଜାଣିଛୁ, ବଡ଼ ବାପା େତା ପାଇଁ େଗାେଟ ଭଲ ଝି अ ଠି କ
କରି ଛqି । ଝି अଟା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଛି, େଦଖିବାକୁ ବି ସୁDର। େସ କଥା େଦଇ ଆସି ଛqି
େତା ବାହାଘର େସଇଠି େହବ େବାଲି ।”

“ଜଲଦି କଣ ବାବା? ବୟସ ଆସି अେଠଇଶ େହଲାଣି େତାେତ। ଏେବ ନୁ େହଁ ତ
େକେବ ବାହା େହବୁ ? ବଡବାପା କହି ଛqି ମାେନ ଆସି ବୁ ନି ିତ।” େଯୗଥ ପରି ବାରେର
ଜନG େହାଇଥିବା ସୁମିତ ଜାଣିଥିଲା, ବଡ଼ ବାପା କଥା େଦଇଛqି ମାେନ ବାହାଘର େସଇଠି
େହବ। କି ଏ ଜାେଣ ଝି अ କାଣୀ, କୁ ଜି େଯମି ତି େହଉ ନା କାହ[କି, ବଡ଼ ବାପା ଠି କ କରି ଛqି
ମାେନ ମତାମତ ନୁ େହଁ ଆେଦଶ ଭାେବ ଏଇଟା ମାନି ବାକୁ େହବ ।

ତ
ିକ

ା

ସୁମିତ ଠି କ ଦି ନ ଯାଇ େଯେବ ଝି अ ଘେର ପହଂଚି ଲା, ଲଗyାକୁ େଦଖି େସ ଆଯ
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“େହେଲ ମା, ଏସବୁ ଏେତ ଜଲଦି ?”

ଇ
-ପ

େହାଇଗଲା। େଯେତେବେଳ ଜାଣିଲା ଲଗyା ହ[ ତା ଭାବି ପତy ୀ େସ ରାଗେର ରଚାଉଳ

ଆ

ହ
ାନ

େଚାେବଇବାେର ଲାଗିଲା। ବଡବାପା+ୁ ତ ମୁହଁେର ମନା କରି ପାରି ବ ନାହ[, ଏଥିପାଇଁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େବାଉକୁ କହି େଯାଜନା କଲା। ତଥାପି ତା କଥା େକହି ଶୁଣିେଲ ନାହ[। अତଏବ, ଲଗyା ତା
¥ୀ େହାଇ ଘରକୁ ଆସି ଲା ।
ବତମାନକୁ େଫରି ଆସି ସୁମିତ ଲଗyାକୁ େଦଖି ପୁବ  କଥା ମେନ ପକାଉ ଥାଏ। େସଇ
େଗାେଟ ଦି ନର ରାଗ ସୁେଝଇବାକୁ ଯାଇ ସୁମିତ ସବୁ ଦି େନ ଲଗyାକୁ ହତାଦାର କରି ବାେର
ଲାଗିଛି। ଘରର ସାନ େବାହୂ େହତୁ , ଲଗyା ସବୁ କାମ କେର। େହେଲ ତା େବାଝ ଉପେର
ସୁମିତ ତା ସହ ଆହୁରି ନଳି ତା ବି ଡା ସଦୃ ଶ ଲଗyାକୁ ସବୁ ଠି अପଦb କରି ଛି। ଏମି ତିକି
ଘେର ସଭିଏଁ ଥିବା େବେଳ ଲଗyା ଉପରକୁ ହାତ ବି अେନକ ବାର ଉେଠଇଛି । କାହାରି
ବୁ ଝାଇବା ତାକୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହ[। ଲଗyା ନି ଜ େଛାଟ ଭୁ ଲର ପାୟି ତ ଆଜି କୁ ଦୁ ଇ ବଷ
େହଲା କରି ଆସୁଛି। େସଦି ନ ଲଗyା େଯଉଁ ସୁମିତ ଉପେର ଜାଣି ଜାଣି ପଡି ଥିଲା,େସ କଥା
ମେନ ପକାଇ ବାର ବାର ତା ଚରି ତ ହନନ କରି ଛି ।
ସୁମିତ ଡାକେର ଲଗyା ବରଡା ପତ ପରି ଥରି ଉେଠ। େଯଉଁ କାମ ବି କରୁଥାଉ ନା

ଭଲ ପାଇପାେର ନା। ଲଗyା ତା ପାଇଁ େଗାେଟ अପଢା କବି ତା େହାଇ ରହି ଯାଏ, ଯାହାକୁ
େସ ପତି ମୁହୂ` େର ଉେପgା କରି ଆସି ଛି ।
େହେଲ ଆଜି ଏ ବଷାକୁ େଦଖି େସ ପଛକୁ େଫରି ଯାଉଛି । େସଦି ନର ଲଗyା ଆଉ
ଆଜି ର ଲଗyା ଭି ତେର େକେତ ଫରକ? ଦି ନଟିଏ କାହା ଆଗେର ମୁ ନୁ ଆଇଁ ନଥିବା ଲଗyା
େକମି ତି ସୁମିତର ସବୁ अତାଚାର ସହି ଯାଉଛି ଭାବି େଲ େସ ଥଳକୁ ଳ ପାଉ ନାହ[ ।

ତ
ିକ

ା

“ଲଗyା..........!” େଜାରେର ଡାକି ଲା େସ। ବଷାସyାତା ଲଗyା ସୁମିତ ଡାକ ଶୁଣି, ଚମକି
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କାହ[କି, ସି ଧା ଆସି ହାଜି ର େହାଇଯାଏ। ବଡବାପା+ ବୁ ଝାଇବା ପେର ବି ସୁମିତ ଲଗyାକୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ସମୟ ଦି अ, ଏେବ ଚାହା େନଇ ଆସୁଛି।”

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପଡି ଲା। ବାଲେକାନି େର ପରଦା ଢା+ି େଦଇ େଦୗଡ଼ି ଆସି ଲା ସୁମିତ ଆଗକୁ େସ। “ଟିେକ
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“ଚାହା ରହି ବାକୁ ଦି अ। କଣ କରୁଥିଲ ତୁ େମ?” ସୁମିତ ପଶyରୁ ଲଗyା ପାଟିରୁ ଶ¢ଟିଏ
ବାହାରୁ ନଥାଏ। ବଷା ପାଣି अେପgା ସୁମିତ ଡାକେର ଥରି ଯାଉଥାଏ େସ ।
“ଆଇ ଆମ ସରି ଲଗyା, ତୁ ମକୁ ଆସି ଲା ଦି ନରୁ ମଁୁ ବହୁତ କ େଦଇ ଆସି ଛି।
େହେଲ ତୁ େମ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁହଁ େଖାଲି େକେବ େହେଲ ପତି ବାଦ କରି ନ। େକଉଁଠୁ ଆଣ
ତୁ େମ ଏେତ ଶି ଲଗyା? ଏମି ତି କି ତୁ ମ ଚରି ତ ଉପେର ବି ମଁୁ ପଶy କରି ଛି, େହେଲ ତୁ େମ
େକେବ େହେଲ ପତି ଉ`ର େଦଇ ନାହଁ । ପହି ଲି େଦଖାେର େଦଖିଥିବା ଲଗyା ଆଉ ଆଜି ର
ଲଗyା ଭିତେର ଏେତ ପାଥକ, େକବଳ ଆଉ େକବଳ େମା ପାଇଁ। କୁ ହ ଲଗyା, ଏେତ ସବୁ
ସହି କାହ[କି ତୁ େମ େମା ସହ ରହୁଛ? ତୁ େମ ତ ଉଶି gିତା, ତା ଉପେର ସୁDର ବି ।
େମାେତ ଛାଡି ତୁ େମ ଆହୁରି େକେତ ଭଲ ପbାବକୁ ଗହଣ କରି ଖୁସିେର ରହି ଥାq।
େହେଲ ଆଜି ଯାଏଁ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ମାଡଗାଳି ସହି ପଡି ରହି ଛ?”
ସୁମିତର କଥା ଶୁଣି, ଲଗyା ଡରି ଯାଇଥାଏ। ପଥମ କରି ସୁମିତ ମୁହଁରୁ ନି ଜ ପାଇଁ

ଆପଣ+ୁ ଜାଣିଥିଲି।”
“କି  େକେବ?”
“ଆପଣ େସ ବଷାେର େମାେତ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମଁୁ ଆପଣ+ୁ ଜାଣିଥିଲି। େସେବ ଆମ
ବାହାଘର ଠି କ କରି େଦଇ ଯାଇଥିେଲ ଆପଣ+ ବଡବାପା।”
“ତା ମାେନ େସଦି ନ ଜାଣି ଜାଣି ତୁ େମ େମା ଉପେର ପଡି ଥିଲ?”

ତ
ିକ

ା

“ଆxା, ବାସ େକବଳ ଆପଣ+ ପତି କି ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ।”

ଇ
-ପ

“ଏକଥା ତ ତୁ େମ େମାେତ ଆଗରୁ କହି ପାରି ଥାq?” େହେଲ ପରମୁହୂ`େର େସ

ଆ

ହ
ାନ

अନୁ ଭବ କଲା େଯ, ଲଗyାକୁ େକେବ େସ ସୁେଯାଗ େଦଇଛି େଯ କଥା କହି ବାକୁ ? େସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଶଂସା ଶୁଣି, ଲାଜେର ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାଏ େସ। ମୁ ଉଠାଇ ସୁମିତକୁ କହି ଲା, “ମଁୁ ଆଗରୁ
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େକବଳ ନି ଜ ଇେଗା ପାଇଁ ନି ଜ ସୁନା ସଂସାରକୁ ନି ଜ ହାତେର ବି ଗାଡି େଦଇଛି । ଲଗyା
ଭଳି ¥ୀକୁ ହତାଦର କରି େସ େଯଉଁ ଭୁ ଲ କରିଛି , ତାର ପାୟି ତ କଣ େହବ?
ପାତାପର ଲୁ ହ ତା ଆଖିରୁ ନି ଗିଡି ଯାଉଥାଏ। ତା କାD େଦଖି ଲଗyା ବି କାDି ସାରି ଥାଏ
ଆଉ ଭୟେର କହୁଥାଏ, “େମାର ଯଦି କଣ ଭୁ ଲ େହାଇଛି ଆପଣ େମାେତ ପାଟି କର,
େହେଲ ଏମି ତି କାD ନାହ[।” ତାର ଏଇ ସରାଗ େବାଳା େକଇ ପଦ ମି ଠା କଥାେର
ଛୁଆ+ ପରି କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାDି ଉଠି ଲା େସ। ଲଗyା ଡରି ଯାଇ ସୁମିତ ମଥାକୁ ଆଉଁସି
େଦଇ ପଶy କରୁଥାଏ କଣ େହଲା େବାଲି ।େହେଲ ଉ`ର େଦଉ ନଥାଏ ସୁମିତ। ଲଗyାକୁ
ନି ଜ ବାହୁେବିନୀେର ଭରି େନଇ େକବଳ ବହି ଯାଉଥିବା ବଷାକୁ େଦଖି ଚାଲି ଥାଏ େସ।
ଏ ଲୁ ହ ବଷା ସାେଥ ମି ଶି େଧାଇ େନଇଥାଏ ତା ମନେର ଥିବା ସବୁ ଘୃଣାକୁ । ଏେବ େକବଳ
ଲଗyା ପାଇଁ ହଜାେର ପୀତି ଫୁଲର ବଷା େହଉଥାଏ ତା ମନ अଗଣାେର।
ବଷା ଭିଜା ଏ ସକାଳ ଦୁ ଇଟି अଜଣା ହୃଦୟକୁ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଏକାଠି ବା ି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦୁ ହ[+ୁ ଡାକି େନଉଥାଏ ଭି ନy ଏକ ଆରକୁ ।
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େଦଇଥାଏ। ଖୁସିେର ବରଷି େଦଇ ଯାଉଥାଏ ପୀତି ର ଫÉୁଧାରାକୁ । ଏକ ନୂ ତନ ସ କ

ହ
ାନ

+୩ (ପଥମ ବଷ )

ଆ

ଠି କଣା -କଟକ, ଓଡି ଶା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉଡ଼ି ଗଲା କାହାଣୀ
ସତେର େଦଶ ସ ାଧୀନତା ପାଇଗଲା....! ସମୟ ଆଗପଛ.…. ବଡ଼
ପୁअ ଚାକି ରୀ ପାଇଯାଇଛି ; ସାନ ଝି अର ବି ଚାକି ରୀ; ତନGୟ ବାବୁ
अେନକ ଖୁସି, ପତy ୀ ବି ' ଖୁସି... ଯାହା େହଉ ବୁ ଢ଼ାଟା ଆଉ କେଲଜ ଯି ବ
ନାହ[, ବକର ବକରରୁ ରgା। େମାଟା अ+ର ଦରମା ଆସି ବନି ... ତନGୟ
ଡଃ ତନGୟ କବି

ସାର୍ ଖୁସି ଏେତ ଦି ନ ଚାକି ରୀ କଲାପେର ଏେବ अବସରକାଳ... ଯାହା
େହଉ ପୁअ, େବାହୂ, ଝି अ ଜାଇଁ, ନାତି ନାତୁ ଣୀେର ଘର ପୁରି ଉଠି ଛି...
अେନକ ଛାତଛାତୀ, ସହକମୀମାେନ ଦୁ ଇବଷ ଆଗରୁ କହି େଲଣି
ଆପଣ+ ରି ଟାୟାରେମ୍ ସାର୍ ପାେଖଇ ଆସି ଲାଣି  େବାହୁଟି ଭଲ;

ଆଜି अବସରର େଶଷ ଦି ନ; ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁअ ଝି अ+ର
େଫଣେଫଣୀଆ ମୁହଁ... ସେତ େଯମି ତି ମଁୁ ପରାଜି ତ େସୖ ନ... େବାହୂମା
େବାହୂମା ଡାକି ଲି... ଇଏ କ'ଣ ଗରଗର...। ଆସି ଲାଣି ପDର ବଷ
େବାହୂ େହାଇ... େକେବ େହେଲ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା! ଆଜି
କ'ଣ ଏମି ତି ଭାଷା? ଆଜି ଠୁ ନାଲି ଚାହା ପି ଇେବ, ଆପଣ+ୁ ଷାଠି ଏ
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ତ
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ା

େହଲାଣି, gୀର ଚାହା ପି ଇେଲ କଫ େହବ, ପୁଣି ଆପଣ+ର େକେତ
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େକେତ େସବା କୁ ହନା... ଜାଇଁ ବି ଭଲ - ବାପା, ବାପା ଡାକ.....।

ଆ

ହ
ାନ

େରାଗ, ମା'+ର ପୁଣି େଗାଡ଼ ବି ା ତା ପାଇଁ େତଲ... ୟା+ର ଏେତ
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ଟ+ା ନାହ[ େଯ ଆପଣ+ େସବାେର ଲାଗିବ। ହଉ ତୁ ଯା... ବୁ ଝି ବା... ଏ ଗଲା େଗାଟିଏ
କାହାଣୀ......
ଚାରି ଟା େବଳକୁ ଝି अ ଜାଇଁ ଆସି େଲ ବ+ା ବ+ା କଥା... ଝି अ କହି ଲା ବାପା ତୁ େମ
ରି ଟାଡ େହଲଣି, ଆେମ ଆସି ବୁ ତୁ ମ େସବା କରିବୁ , କି  େଗାଟିଏ କଥା େଯଉଁ ଟ+ା
ପାଇବ अଧା େଦବ। ଶୀମତୀ େମା'ର ପାଖକୁ ଆସି କହି ଲା ସମେb ଏମି ତି କ'ଣ
କହୁଛqି ... ଚାଲ ଏଠୁ ପଳାଇବା... ଯାହା ପାଖକୁ ଯି ବା ସମେb ମାଗିେବ ଟ+ା, ଟ+ା...
ତହ[ ପରଦି ନ େମା ବୁ ଢ଼ୀ କହି ଲା ଚାଲ କାଳି ଆ ପାଖକୁ ଯି ବା େସଠି ରହି ବା ପୁअ,
େବାହୂ, ଝି अ ଜାଇଁ ଆବଶକ ନାହ[... ଆନD ବଜାରେର ବୁ ଲି ବା; ଖାଇବା... ଆମ କାଳି ଆ
ସାଆq, ଲgGୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ଠାରୁ ଏ ଦୁ ନି ଆେର କି ଏ ବଡ଼ अଛି ମ??? ସି ଏ ଥିେଲ ଡର
କାହାକୁ ........
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अବସରପା ପାଧାପକ
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ଡ. ତନGୟ କବି
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ସଂଘମିତା କାDୁ ଛି
ବୟସ େବଶୀ ନୁ େହଁ । ରୂପ ବି କମ୍ ନୁ େହଁ । େସଥିପାଇଁ ତ
ସମେb ଆପଣାର। अଧି କ ଆପଣାର ତା'ର ଗୁଣ ପାଇଁ। अତି
ଆଦରଣୀୟ େସ। ଭାରି ପି ୟ ସମb+ର। ଭଲ ନଁା ସଂଘମି ତା ସାହୁ।
ଡାକ ନଁା ନାହ[। ରହି ବ ବା େକମି ତି... ଏେତ େଗହA ା େଯ କି ଏ ଝି अ
ଲିମନ୍

ଡାେକ ତ କି ଏ ବାୟାଣୀ; କି ଏ େଗହିA ଡାେକ ତ କି ଏ ବୁ ଢ଼ୀ ଆଉ କି ଏ
ମାଆ; ଆଉ କି ଏ ଧନେର... ପାଦ ତେଳ ଲାେଗନି । ଧଳ
ୂ ି ପେଡନି ତା'
ଉପେର... ପାଠ େଯମି ତି ଶାଠ େସମି ତି.......
େହେଲ ଆଜି ନି b¤ କାହ[କି? ହଁ ଏେତ ଦି ନପେର ଘରକୁ

େଶାଇ ପଡି ଥିବ...! କାଇଁ ନାଇଁ ତ, େସମି ତି କି ଛି ନାହ[... କ'ଣ େଗାଟାଏ
ସେକଇଲା ଭଳି ଶ¢ ଆସୁଛି; କି ଏ କାDୁ ଛି କି ? ଏ କ'ଣ! ଝି अ କାDୁ ଛି ...
କି  କାହ[କି...? ବାବା ତା'ର ପାଖେର ନାହଁ ାqି ... ମାଆ ତ ଶା ସି Dୂର
ପି ି ରuୀନ ଲୁ ଗା ପି ି ଛି ... େହେଲ ଘଟଣା କ'ଣ... ସଂଘମି ତା ହାତେର
अଛି େଗାଟିଏ ଡାଏରୀ; ପାଦ ତେଳ ପଡି ଛି ବାବା+ gତା େଫାନ୍...
କ'ଣ

ଆ

ଥିଲା??????!!!!!

େଫାନେର

ା

େହେଲ

ତ
ିକ

କବି ତା...

ଇ
-ପ

େଲଖାअଛି

ହ
ାନ

ଡାଏରୀେର
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ବାବା କହୁଛqି ମଁୁ କି ଛି ଜାଣିନି... େହେଲ ସଂଘମି ତା ଆଜି ବୁ ଝି ପାରୁଛି େସ
େଯେତେବେଳ ବାବା+ୁ କେହ ମାମା+ୁ େଫାନ େଦବା ପାଇଁ ବାବା ଏଣୁ େତଣୁ କହି
ଭୁ ଲାଉଥିେଲ କାହ[କି...! ହଁ େଯ... ଡାଏରୀେର େଲଖାେହଲା େକମି ତି... “ଆଜି ବି ପଭା
େମା ବି ନା ବି ପାରୁନି , ରଶିG େକାଳେର ଭଲ ଫେଟା ଆେସ, ପି ହୁ ଗାଡି େର ବୁ ଲି ବାକୁ ଆଜି
ଡାକୁ ଛି , ହୀନୁ ଆଜି େଫାନ କରୁଛି ତା' ସ ାମୀ ନଥିଲା େବେଳ... ରୁନି ତ କାDିପକାଏ ଭିଡି ଓ
କଲେର... ଲି ପି ବଜାରକୁ ଡାକୁ ଛି , ଦି ୀ ତ ଆଜି ବି अେନଇଁ ବସି ଛି... ସବି ତା େମେସଜ
ପଢୁ ଛି ......."
ମାମା ନି ରବ। େଫାନ୍ ସାରା ବି ଭିନy ଫେଟା; ବ"ନା କରି େହବନି ... େହେଲ ଏ
କ'ଣ... ନି ଜ ଝି अ ଫେଟା ଉପେର ବି ଏଡି ଟ୍ କରି େଲଖା अଛି अେନକ କଥା... ଛି ... ଛି ...
ଛି ... ସଂଘମି ତା ବି ଶ§ାସ କରି ପାରୁନଥିଲା ତା' ମାମାର ପଥର ହୃଦୟର ନି ରବତାକୁ ... ଏେତ
ଦି ନ ପେର େଫରି ବି “ସଂଘମି ତା କାDୁ ଛି ”........
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ଶୁଭାଶିଷ
େସ ଦି ନ ଥିଲା ଖୁବ୍ अ ାର ରାତି , ବି ଜୁଳି କାଟ େଯାଗଁୁ

ଦି ନଟି

ସାରା अbବb େହାଇପଡି ଥିଲୁ। ସ ା ସମୟେର ପାୟ ୮ଟା େବେଳ
ଆେମ ଲ¾ନ ଆଲୁ अେର ରାତ େଭାଜନ କରିବାକୁ ସମେb ବସି ଥିଲୁ।
(ବାପା ମା, ଭାଇ ଓ ମଁୁ ) େସେତେବେଳ େମାର ବୟସ ଥିଲା ସାେଢ ୩
ମଧୁସG ି ତା ସାହୁ

ବଷରୁ ଉ{  । ଖାଇବାକୁ ବସି କଥାବା`ା େହବା ସମୟେର ହଠାତ୍
ଆବାଜ୍ ଆସି ଲା େଯ- “େମାେତ ବାअ, େମାେତ ରgା କର” ଏହା
ବାରାର କହି ବା ଶୁଣିବା ପେର ଆେମ ସବୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ
ଯାଇ େଖାଜି ଲୁ, େକଉଁଠାରୁ େସହି ଆବାଜ୍ ଆସୁଛି, େଦଖି ବାକୁ ପାଇଲୁ

ଜେଣ अପରି ଚିତ ବି ପଡି ଯାଇ ପଥରକୁ ଧରି “ରgାକର ରgାକର”
କହୁଥିବା େଦଖି ତତ୍gଣାତ େମା ବାପା ଓ ଭାଇ ଉଭୟ ମି ଶି ତା+ୁ
ଉପରକୁ ବାହାର କେଲ, अl ବି ଳ େହାଇଥିେଲ ଜୀବନ ଚାଲି
ଯାଇଥାqା, ଆେଦୗ ବାଇ ପାରି ନଥା।
େସହି ବି ଜଣକ ବହୁତ୍ ବହୁତ୍ ଧନବାଦ ଓ କୃ ତxତା xାପନ
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କେଲ ଓ ପରି ବାରକୁ ଶୁଭାଶି ଷ େଦବା ସହ େମା ବାପା+ୁ ଖୁବ୍ େଜାର୍
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େଯ, ଘରଠାରୁ अl ଦୂ ରେର େଗାଟିଏ ବି ରାଟ କୂअ ଥିଲା, େସଥିେର
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ଆଲି uନ କରି ତା+ ଜୀବନ ରgା କରି େଦଲ କହି ଖୁସୀେର ଗଦଗଦ୍
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େହାଇ ଗେଲ।
େସ ଦି ନର େସ ବି ଜଣକ େଯଭଳି ଭାବେର ଖୁସୀ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ, ଏକ
अµୂତ ରୂପ ଥିଲା ଓ େସ େଯଉଁ ଶୁଭ ଆଶି ଷ େଦଇଗେଲ, ତାର ଫଳସ ରୂପ ଆଜି ଏହି
କାହାଣୀକୁ େଲଖିବା ସାମଥ अଜନ କରି ପାରି ଛି।
େମା ମଁା େମାର ସG |ତି ଶି अତି ପଖର େବାଲି ସଦା କୁ ହqି । ସତେର େସହି ଘଟଣାଟି
େମା ମନର ସାଧା କାଗଜେର ଲି ପିବ{ େହାଇअଛି 
ଚି ରqନ ସତ अଭୁ ଲା ସG |ତି ପାଲଟିଛି। କାହ[କି େକଜାଣି ଲାେଗ ସେତ େଯମି ତି େସ
େଦଇଥିବା ଶୁଭାଶି ଷ େମାର ପେତକ େgତେର ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରି ଛି।
େଯଉଁ ଦି ନ ମଁୁ ହତାଶ अନୁ ଭବ କେର, ଠି କ୍ େସହି ବି ଜଣକ େଦଇଥିବା ଆଶି ଷ
େମାେତ େପରଣାଦାୟୀ ସାବb କେର।।

ା
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ବହGା ନଗର ପଥମ ଗଳି , ବହGପୁର,
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ଜି ଲAା-ଗtାମ, ଓଡ଼ି ଶା

ଆ

ହ
ାନ
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ଦରିଦ ସାଇ
ମୂଳହି Dୀ-ଜୟ ଶ+ର ପସାଦ
अନୁ ସୃଜନ-ଲgGୀଧର ସି ଂ
ସାଇ! ସାଇ!! ପି ଲାଟି ଡାକ ଛାଡି ଲା। ସାଇ ବୁ ଲି ପଡି ଲା।
ଆଠ ବଷର ପି ଲାେଟ ତାକୁ ଡାକୁ ଥିବାର େସ େଦଖି ଲା।
ଲgGୀଧର ସି ଂ

ଆଜି କି ଛି ଦି ନ ପେର େସ अଂଚଳେର ସାଇର େଦଖା ମି ଳିଛି।
ସାଇ େବୖ ରାଗୀ ଥିଲା - ମାୟା ନାହ[, େମାହ ନାହ[; କି  କି ଛି ଦି ନ ହବ,
ତା'ର अଭାସ େହାଇଯାଇଥିଲା କି ଦି ପହରକୁ େମାହନର ଘରକୁ
ଯାଉଥିଲା, ନି ଜର ଦୁ ଇ ତି େନାଟି ମଇଳା ଲୁ ଗାପଟାର ଗ¾ିଲି କୁ ଯତy

ହଉଥିଲା। େଯେତେବେଳ େମାହନ ତାକୁ ଗରିବ ଆଉ ଭିକମଗା
ଜାଣିଲା, ମାଆ ପାଖରୁ अଭିମାନ କରି , ବାପା+ୁ ଲୁ ଚି କି ଛି ଶାଗ ଆଉ
ରୁଟି ଆଣି େଦଉଥିଲା। େସେତେବେଳ େସଇ ସାଇର େଚେହରା ପବି ତ
ବ ୁ ତ§ ଭାବର ସାମାଜ େହାଇଯାଉଥିଲା। ଗରିବ ସାଇ େସେତେବେଳ
ଦଶ ବଷର ବାଳକ ପରି अଭିମାନ, ପଶଂସା ଆଉ ଭସନାର ଆଦାନ
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ପଦାନ କରି ବା ପେର ତାକୁ ବହୁତ ଉାହେର ଖାଇ େଦଉଥିଲା।
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ସହକାେର ରଖି ତା'ଉପେର ବସି ପଡୁ ଥିଲା ଆଉ େମାହନ ସହ କଥା
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େମାହନ ଦ§ାରା ଦି ଆଯାଇଥିବା େଗାଟିଏ ରୁଟି, ତା'ର अgୟ ତୃ ିର
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କାରଣ ହଉଥିଲା ।
ଦି େନ େମାହନର ବାପା େଦଖି େନେଲ। େସ ବହୁତ ବି ଗିଡ଼ିେଲ। େସ େକାଠର ଆଯ
ସମାଜି ଥିେଲ। େଢାuି ଫକୀର+ ଉପେର ତା+ର ସାଧାରଣ ଓ ସ§ାଭାବି କ ଚି ଡ଼ାପଣ
ଥିଲା। େମାହନକୁ ଗାଳି େଦେଲ କି େସ େସମି ତି େଲାକ+ ସହି ତ କଥାବା`ା ନକରୁ।
ସାଇ ହସି ଉଠି ଲା, ଚାଲି ଗଲା ।
ତା'ପେର ଆଜି କି ଛି ଦି ନ ପେର ସାଇ ଆସି ଛି ଆଉ େସ ଜାଣି ଶୁଣି େସ ପି ଲାଟିର ଘର
ଆଡକୁ ଯାଇ ନାହ[। କି  ପାଠ ପଢି େଫରି ଲା େବଳକୁ େମାହନ ତାକୁ େଦଖି ଡାକି ଲା ଆଉ
େସ େଫରି ଆସି ଲା;
'େମାହନ !'
'ତୁ େମ ଆଜି କାଲି ଆସୁ ନାହଁ ?'
'ତୁ ମର ବାପା ବି ଗୁଡୁଥିେଲ।'

'େଭାକ ଲାଗୁନାହ[ । '
'ହଉ, କାଲି ନି ହାତି ଆସି ବ ଭୁ ଲି ଯି ବ ନାହ[ । '
ଏହି ସମୟେର ଆଉ ଜେଣ ପି ଲା ସାଇର ଗ¾ିଲି ଟାଣି େନଇ ଧାଇଁଲା। ଗ¾ିଲି ଟା
ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଇ ବି େସ ପି ଲାଟା ପଛେର ଧାଇଁଲା। େମାହନ େଦଖୁଥିଲା, ସାଇ ଆଖି ରୁ
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अଦୃ ଶ େହାଇଗଲା।
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ଛକ ଯାଏଁ େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ସାଇ ଝୁି ପଡି ଗଲା। ମୁରୁ ର େବାହି ବାକୁ ଲାଗିଲା।
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ଚି ଡ଼ାଇବାକୁ େଯଉଁ ପି ଲା ତା'ର ଗ¾ିଲି େନଇ ଧାଉଁଥିଲା, େସ ଭୟେର अଟକି ଗଲା। अନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପଟରୁ େମାହନର ବାପା ତାକୁ ଧରି େନଲା। ଆର ହାତେର ସାଇକୁ ଧରି ଉଠାଇଲା।
ଦୁ  ପି ଲାଟିର ମଥାେର ଚାପୁଡ଼ା ବସି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇ ଉଠି ଛି ଡା େହାଇଗଲା।
'ମାର ନାହ[, ମାର ନାହଁ , ମୁ ଫାଟିଯିବ' ସାଇ କହି ଲା ଆଉ ପି ଲାଟିକୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ
ଲାଗିଲା। େମାହନର ବାପା ସାଇକୁ ପଚାରିଲା, 'େତେବ ଗ¾ିଲି ପାଇଁ କାହ[କି େଦୗଡୁ ଥିଲ?'
ମଥା ଫାଟିଲା ପେର ବି ଯି ଏ କାDୁ ନଥିଲା, େସଇ ସାଇ ପି ଲାଟିକୁ କାDୁ ଥିବାର େଦଖି
କାDିବାକୁ ଲାଗିଲା େସ କହି ଲା, 'ବାବା, େମା ପାଖେର ଆଉ କି ବbୁ अଛି , ଯାହା େନଇ ଏଇ
'ରାମସ§ରୂପ' ଭଗବାନକୁ ପସନy କରି ପାରି ବି। '
'େତେବ କଣ ତୁ େମ ଏଥିପାଇଁ ଗ¾ିଲି ରଖିଛ?'
'ଏଇ ଗ¾ିଲି କୁ େନଇ ଭଗବାନ େଦୗଡୁ ଛqି ଆଉ ମଁୁ ତା+ ସହ ଲଢ଼ି ଛେଡଇ ଆଣୁଛି;
ରଖୁଛି ପୁଣି େସ ଛେଡଇ େନବା ପାଇଁ, ତା+ର ମନବି େନାଦ ପାଇଁ। ସୁନାର େଖଳନା ତ
େଚାର ବି ଛେଡଇ ନି ଏ କି  ମଇଳା ଗ¾ିଲି ଉପେର େକବଳ ଭଗବାନ ହ[ ଦୟା କରqି ।'

ଚାଲି ଗଲା।
େମାହନର ବାପା ଆଯ େହାଇ କହି ଲା, 'ଦରିଦ ସାଇ! ତୁ େମ େକବଳ ଦରିଦ ନୁ ହଁ
ଦରିଦର ସୁନା अଟ।'
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अଁଳାପାଳ, ଗରଡ଼ି ହି, ବାେଲଶ୍ଵର ।

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଏତକ କହି ପି ଲାଟିର ମୁହଁ େପାଛୁ େପାଛୁ ସାu ପରି କୁ େଇ ପେକଇ ସାଇ
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ମ`
ୂ i ପଜ
ୂ ା ବି େରାଧୀ ରାଜା
େଗାଟିଏ

ରାଜର

अତq

ଧମପରାୟଣ

ବେୟାେଜ-

ମହାରାଜା+ ମୃତୁ େହାଇଯି ବା ପେର, ରାଜର ମୀମାନ+ ଭିତେର
ଭାେଳଣି ପଡି ଗଲା, ବ`ମାନ ଏହି ରାଜର ରାଜା େହବ କି ଏ?
ରାଜା+ର ଏକମାତ ପୁତ ବି କାଶ ସି ଂହ ଉଶି gିତ ଓ ବହୁxାନର
େହତୁ ବାଦୀ ବାଲGୀକି
अଧି କାରୀ ଥିେଲ କି  ତା+ର ଚାଲି -ଚଳଣ ଓ େହତୁ ବାଦୀ ବି ଚାରଧାରା

ସ କେର ସମେb अବଗତ ଥିେଲ l େସ କ'ଣ ରାଜର ଶାସନଭାର
ସାଳି ପାରି େବ? ଏହା ଥିଲା ସମb+ର ଚି qାର କାରଣ l ଯୁବରାଜ
େକୗଣସି ଧମୀୟ କମକାକୁ ମାନୁ ନଥିେଲ l େଗୗତମ ବୁ {+ୁ ନି ଜର

ରାଜର େଲାକମାନ+ୁ ମୂ`iପଜ
ୂ ା ଓ ଧମୀୟ କମକା ନକରି ବା ପାଇଁ
ପବ`ାଉଥିେଲ l େସ କହୁଥିେଲ – “ଆମର ଧମ େହଉଛି , ମାନବ ଧମ l
ମାନବ+ ମuଳପାଇଁ କମ କରି ବା େହଉଛି अସଲ କମକା l”
ତା+ର କଥାେର ରହି ଥିବା अକାଟ ତକକୁ େକହି अସ§ୀକାର
କରୁନଥିେଲ l କି  େଲାକମାେନ ତଥାକଥିତ ଈଶ§ର ଓ ତା+ ଧମକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

अସ§ୀକାର କରି ବାକୁ ମଧ ସାହାସ କରି ପାରୁ ନଥିେଲ l ତଥାପି

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆଦଶ ମାନୁ ଥିେଲ l େସଥିପାଇଁ ତା+ର ଧମବାଣୀ ପଚାର କରୁଥିେଲ l

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜପରି ବାରର ଉ`ରାଧି କାରୀ ହି ସାବେର ଯୁବରାଜ ବି କାଶ ସି ଂହ+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ହ[ ରାଜଗାଦୀେର अଭିଷି କରି ବା ବତୀତ अନ ଉପାୟ ନଥିଲା l ଯୁବରାଜ ‘ବି କାଶ
ସି ଂହ’ ରାଜର ଶାସନଗଦୀେର ଆେରାହଣ େହେଲ l ରାଜା େହବାପେର େସ ରାଜର
ପେତକ ଗାମ ଓ ନଗର ପରିଦଶନ କରି ରାଜବାସୀ+ ସୁଖ-ଦୁ ଃଖ ଓ ଜୀବନେଶୖ ଳୀକୁ
अନୁ ଧାନ କେଲ l େଯଉଁଠି େଯଉଁପକାର अଭାବ अସୁବିଧା ଥିଲା, ଯଥା : ରାbାଘାଟ,
ପାନୀୟଜଳ, ସ§ାେକD, ପି ଲା+ପାଇଁ ଶି gା ବବା ଇତାଦି , େସଗୁଡିକର ଉଚି ତ
ପକାେର ସମାଧାନ କରି ବାକୁ ମୀମାନ+ୁ ନି େhଶ େଦେଲ l ରାଜା+ର ପି ଢ଼ି ଦରପି ଢ଼ିରୁ
ଆଦାୟ େହାଇ ରାଜେକାଷେର ଜମା େହାଇଥିବା ଧନକୁ ଜନମuଳ କାମେର ବି ନିେଯାଗ
କରାଗଲା l ରାଜର କାସଡକ ସବୁ ପËା େହାଇଗଲା, ପତକ अଳେର ସ ଛ
ପାନୀୟଜଳର ବବା କରାଗଲା l କୃ ଷକମାନ+ ଜମି େର ଜଳେସଚନ ସୁବିଧା ସହି ତ
ବି ଭିନy ଫଳ, ପରି ବା, ଶସ ଆଦି ର ବି ହନ େଯାଗାଣ ବବା େହଲା l अେନକ ସ§ାେକD
େଖାଲି ପଶି gିତ ଡାର ଓ ସ§ାେସବୀ+ୁ ନି ଯୁ କରାଗଲା, ବି ଦାଳୟ ନଥିବା अଳେର

ଧୀେର ଧୀେର େଲାକମାନ+ अବା ସୁଧୁରିବା ଆର େହଲା l ଏହା େଦଖି ଯୁବରାଜ+
ପତି ସାନ ତଥା େଲାକପି ୟତା ବୃ {ିପାଇଲା l ଘେର ଘେର ଯୁବରାଜ+ ଜୟଗାନ େହଲା l
କି ଛି ମାସ ପେର ଦି େନ ଯୁବରାଜ େଘାଷଣା କେଲ େଯ, ଆଜି ଠାରୁ ରାଜେର ମୂ`iପଜ
ୂ ା
କରି ବା ବଜi ତ େହବ l ଏହି େଘାଷଣା ପେର ରାଜର ଧମବିଶ§ାସୀ େଲାକମାନ+ ଭି ତେର

ତ
ିକ

ା

ହଇଚଇ ସୃି େହାଇଗଲା l ଏହା କି ପରି ସବ? ଆମର ଧାମiକ ଭାବନାକୁ ରାଜା
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ନୂ ଆ 9ୁଲ, କେଲଜ େଖାଲାେହଲା l ପଶି gିତ ଶି gକ ଓ ଶି gୟି ତୀମାନ+ୁ ନି ଯୁି ମି ଳିଲା l

ଇ
-ପ

ନି hୟଭାେବ ଆହତ କରୁଛqି କାହ[କି ? ବି ଭିନy େଗା-ୀ+ ତରଫରୁ ପତି ବାଦର ସ§ର

ଆ

ହ
ାନ

ଉଠି ଲା l ମୀଗଣ ପମାଦ ଆଶ+ାକରି ଡରି , ଡରି ଯୁବରାଜ+ୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ପୟାସ କେଲ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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– “ମହାରାଜ ମୂ`iପଜ
ୂ ା କରି ବା େହଉଛି େଲାକମାନ+ର େମୗଳି କ अଧି କାର ଓ ଧମୀୟ
ବି ଶ§ାସ l ରାଜେଦାହ ଓ ଦ ଭୟେର େଲାକମାେନ ମDିରକୁ ଯି ବା ବD କରି େଦଇଥିେଲ
ବି ମନେର ତୀବ अସେqାଷ ପକଟ କରୁଛqି l େଲାକମାେନ ଏହି ଆେଦଶକୁ ସହଜେର
ଗହଣ କରି ପାରୁ ନାହାqି l” ରାଜା େଲାକମାନ+ର ପତି କି ୟା ଶୁଣି କି ଛି ଉ`ର ନେଦଇ
ଚି qା କରୁଥିେଲ, ଏହାର ସମାଧାନ େହବ କି ପରି ?
ଦି େନ ରାଜର େଗାଟିଏ ପସି { ମDିରର ମୁଖ ପଜ
ୂ କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସି ଦୁ ଇ
ହb େଯାଡି ରାଜା+ୁ କହି େଲ - "ମହାରାଜ ଆପଣ େଦବୀ-େଦବତା+ ମୂ`iକୁ ପଜ
ୂ ା
କରି ବାପାଇଁ ମନା କରି ଥିବାରୁ ଆମର ମDିରକୁ େକୗଣସି ଭ ଆସୁନାହାqି l କି  gମା
ଯାଚନା ସହି ତ େମାର େଗାଟିଏ ପଶyର ଉ`ର ଚାହଁୁ ଛି l ଛାମୁ अନୁ ମତି େଦେଲ ମଁୁ ପକାଶ
କରି ବି l"
ଯୁବରାଜ ସିG ତ ହାସ ସହି ତ ପଚାରି ବାକୁ अନୁ ମତି େଦେଲ l ପଜ
ୂ କ କହି େଲ – “ଯଦି

ଲାଗିଥିବା ଆପଣ+ର ପି ତା ଓ େଜେଜବାପା+ େତୖ ଳଚି ତଗୁଡିକୁ ତେଳରଖି ଚି ତଉପେର
ଆପଣ କ'ଣ େଛପପକାଇ ପାରି େବ?"
ରାଜା ଜମା େକାଧି ତ ନେହାଇ କହି େଲ - "ନାହ[, ମଁୁ େସମି ତି କରି ବାକୁ ପସD କରି ବି
ନାହ[ l କି  ଏହାର କାରଣ ସ କେର ଉ`ର େଦବାପାଇଁ େମାେତ ସାତଦି ନ ସମୟ

ତ
ିକ

ା

ଦି अ" ପଜ
ୂ କ ରାଜା+ୁ ଧନବାଦ େଦଇ ଚାଲି ଗେଲ l

ଇ
-ପ

ଠି କ ଚାରିଦି ନ ପେର ହଠାତ୍ ପଜ
ୂ କ କାDି କାDି ଆସି ରାଜଦରବାରେର ହାଜର

ଆ

ହ
ାନ

େହେଲ l ରାଜା ପଚାରି େଲ - "କ'ଣ େହଲା?" ପଜ
ୂ ାରୀ ହାତ େଯାଡି କହି େଲ - "ଛାମୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମୂ`iପଜ
ୂ ା କରି ବା अନାବଶକ େବାଲି ଭାବୁ ଛqି େତେବ ଏହି ରାଜଦରବାରର କାେର
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ଆପଣ+ େସୖ ନିକମାେନ ଆଜି ଆମଘରୁ େମାର ବାପା ଓ ମାଆ+ୁ ଗିରଫକରି ବDୀଘେର
ରଖି ବାପାଇଁ େନଇଆସି େଲ l ତା' ବଦଳେର ବାପା ଓ ମାଆ+ ଦୁ ଇଟି ପତି ମ`
ୂ i ଆମକୁ
େଦଇ ଆସି ଛqି l ମହାରାଜ ମଁୁ େସହି ନି ଜୀ ବ ପି ତୁଳାଗୁଡିକୁ କ'ଣ କରି ବି?"
ରାଜା ବହୁତ ଶାq ସ§ରେର କହି େଲ - "ଜମା ବb ହୁअନାହ[ l ମଁୁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ େମ
ବାପା ଓ ମା'+ୁ ବହୁତ ଶ{ା ଓ ସାନ କରୁଛ l ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଯେଥ ଧନ େଦବି , ତୁ େମ
ବାପା-ମାଆ+ ମୂ`i ଦୁ ଇଟିକୁ େଯଉଁଭଳି ସୁDର ଭବନ ନି ମା ଣକରି ରଖିବାକୁ ଚାହ[ବ,
ରଖିପାରି ବ l ବାପା-ମା+ ପସDର ଖାଦ ପbୁତ କରି ମୂ`iକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବ l ଆମର
ବDୀଘେର ତୁ ମର ବାପା-ମାଆ+ୁ ଖାଦ ଦି ଆଯି ବନାହ[ l କାରଣ ତୁ େମ ଭିଭାବେର େଯଉଁ
ଖାଦ ମୂ`iକୁ େଦବ, େସଥିେର ତା+ର gୁଧା ନି ବାରଣ େହାଇଯି ବ l ତୁ େମ େସହି
ମୂ`iଦୁଇଟିକୁ େଯଉଁ ଭିଭାବେର ପଜ
ୂ ାନା କରି ବ, େସହି ଭାବେର ବାପାମା'+ୁ
ବDୀଘେର ମଧ ସୁଖ ଓ ଶାqି ମି ଳିବ l”
ନତମbକ େହାଇକହି େଲ -"ମହାରାଜ, େମାର ଭୁ ଲ ମଁୁ

ବୁ ଝି ପାରି ଛି l ମୂ`iକୁ ଖାଦେଦେଲ ବDୀଘେର ଥିବା ବାପା-ମା'+ େପଟ ପୁରିବନାହ[ l
େମାେତ gମା କରିଦି अ l େମା ବାପା-ମା'+ୁ େଫରାଇ ଦି अ l" ରାଜା କହି େଲ – “ଏେବ
ଠି କ ବୁ ଝି ଛ l ମଁୁ େସହି କଥା ହ[ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି େଯ, ନି ଜୀ ବ ମୂ`iଗୁଡାକୁ ପଜ
ୂ ାअନା
କରି ବାପାଇଁ େଯତି କି ସମୟ ଓ ଧନ ଖେହଉଛି , େସହି ଧନ ଜନମuଳ କାଯେର

ତ
ିକ

ା

ଖେହଉ l େକୗଣସି କାଠ ପଥରର ମୂ`iକୁ ଛପନ ପକାର େଭାଗ ଲେଗଇ, େଯେତ ପଜ
ୂ ା
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ପଜ
ୂ କ ହାତେଯାଡି

ଇ
-ପ

अନା କେଲ ମଧ କି ଛି ଲାଭନାହ[ l ତୁ େମ ଯାଇ େଦଖ ତୁ ମର ବାପା-ମା' ବDୀଘେର

ଆ

ହ
ାନ

ନାହାqି ବରଂ େମାର अତି ଥି କgର ଆରାମ ଗୃହେର अବାନ କରୁଛqି l ତା+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମନପସDର ଖାଦ ଦି ଆଯାଇଛି l ବାପା-ମା'+ୁ ଘରକୁ େନଇଯାअ l ତା+ୁ ଉପଯୁ େସବା
ଓ ସାନଦି अ l ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତୁ ମର ମୂଳ ପଶyର ଉ`ର ଶୁଣ – “ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, େମା
ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ଦି େନ ଏହି ରାଜ ପରି ବାରେର ଜୀବି ତ ଥିେଲ ଏବଂ ରାଜଶାସନ କରୁଥିେଲ,
ତା+ର ସ`ାକୁ अସ§ୀକାର କରି ତା+ େତୖ ଳଚି ତ ଉପେର େଛପ ପକାଇବା अଥ େମାର
ମାନବି କତା ନାହ[ େବାଲି ପମାଣିତ େହବ କି  ତା+ର ପଜ
ୂ ାअନା କରି ବାପାଇଁ अଯଥା
ଧନ ଖ କରୁନାହ[ l ଆେମ ସବୁ େବେଳ ତା+ର ସG |ତି ଚାରଣକରି ମେନ ପକାଉଛୁ l କି 
ତୁ େମ ଯାହାର अbିତ§ ବା ସ`ା ସବସତ ନୁ େହଁ , ଯାହାକୁ େକେବ େଦଖିନାହଁ କି ଜାଣିନାହଁ
ତା'ପାଇଁ ସରଳ ପବୃ `ିର େଲାକମାନ+ୁ ପବ`ାଇ, ଦାନ ଓ ଦgିଣା ଆଳେର अଜସ ଟ+ା
ସଂଗହ କରୁଛ କାହ[କି?
ରାଜା ପୁଣି କହି େଲ - "ତଥାପି ଯଦି ରାଜର ଜନତା େମାର ପbାବେର अସ,
େତେବ ମଁୁ େମାର ଆେଦଶ ବାତି ଲ କରୁଛି l େଯଉଁଧନ ଜନମuଳକାରୀ କାଯେର

େସୗମ ଓ ସୁDର କରି ଗଢି ବାପାଇଁ ରାଜସ§ରୁ ଧନ ଖ କରିବି l ଏଥର ସମେb ଖୁସି ତ?"
ରାଜା+ କଥା ଶୁଣି ପଜ
ୂ କ ମହାଶୟ+ ସେମତ ସମb ସଭାପରି ଷଦଗଣ ମୁହଁ ତଳକୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ଚୂପ୍ ରହି ଥିେଲ l
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ବି ନିେଯାଗ କରୁଥିଲି ଆଜି ଠାରୁ େସହି ସବୁ କାମ ବDକରି , େକବଳ ଧମଳ ଗୁଡିକୁ ଆହୁରି

ଆ

ହ
ାନ

େମା: ୯୪୮୨0୧୬୨୬0
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ଏକ ରହସମୟ ମହଲା - ୧
ଜୀବନର ପତି gଣର ସଂଘଷ ମନୁ ଷକୁ ଶାq ଓ ଶ ବନାଏ।
ସବୁ ସମସାର ସମାଧାନେର େସ ନି ଜକୁ ଉ£ଳ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ ନି ଏ।
ପୃଥିବୀ ବgେର େଯ ସମb ସୁDର ବbୁ ଆକଷଣୀୟ ଏହା ସତ ମାତ
ଏହା େଯ ପାଣନାଶକ ସାଜି ପାେର ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ମାତାଧି କ ସମୟ ଲାଗି
ପxାସିG ତା ଷଡ଼uୀ

ପାେର। ଏହି ଗlଟି ଏକ ସୁDର ପରିପ"
ୂ  ସହରର। ସହରଟି अତq
ସୁDର। ବ`ମାନର ପଦୂ ଷଣରୁ ବହୁ ଦୂ େର ନି ଜକୁ ସଶ କରି
ଆକଷଣୀୟ ପଏ ଭାେବ ନି ଜକୁ ବg କରି ଛି। ଏହାର ରାbାର ବି ଭିନy
ପାଶ§େର ବୃ g ଗୁଡ଼ିକ େଗାଟିଏ ସମାqରେର ଗଗନମୁଖୀ େହାଇଛqି ।

ମଧେର ସହରୁ ଟିେକ ଦୂ େର ଏକ େନତାକଷଣ ହଦ ଏକାକେମ
ଦାଶନିକ ଓ ଧାମiକ ଳ ଭାେବ ପରି ଚିତ। ଏହାର ଜଳ କାଚେକDୁ ପରି
ଯାହା ସହ ଭୂ ଗଭିର ବbୁ ମଧ  ଭାେବ ନଜର ଆସୁଛି ତା ସାେଥ
େବାମ ସହ ନି ରର େଦାଳାୟମାନ ଦୃ ଶ ମନକୁ ତୃ  କରୁଛି । ହଦର
ଚତୃ ପାଶ§େର ବୃ g ଗୁଡ଼ିକ ନୂ ତାୟମାନ ରୂେପ अତି ଥି+ ମନକୁ ମୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରୁଛqି । ବହୁ ଆେଲାକ ଖୁ ସବୁ ମଧ ଦୁ ଇ ଦୁ ଇ ବୃ g ମଧେର
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ସଡକ ବହୁଦୂ ର ଯାଏ ବି ଚାଇ େହାଇ अତି ଥି+ୁ ସ ାଗତ ଜଣାଉଛି । ଏ

ଆ

ହ
ାନ

अବାପି ତ େହାଇअଛqି । ହଦର ଦୁ ଇ ପାଶ§େର େଲାକ ବସି ବା ନି ମେq
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚଉରା ନି ମiତ େହାଇअଛି । ମାତ ଏହାର अନତ ଦୁ ଇ ପାଶେର ଘ ଜuଲ ସାେଥ
ଜuଲି ପଶୁପgୀ+ର ରାବ  ଭାେବ ଶବଣ େହଉଛି । ଏହି ହଦର ଠି କ୍ ମଧ ଭାଗେର
ଏକ ବି ଶାଳ ଭବନ ସୁଦୃଢ ଭାେବ ଠି ଆ େହାଇअଛି । ଏହା ସେବା େକାଡ଼ି ଏ ମହଲାର
ଭବନ। େକାଠରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଝରକା ସବୁ େବେଳ ବD ହି ଥାଏ। ଏତି କି ମାେତ ଜେଣ
 ଭାେବ କହି ପାରି େବ େଯ ମହଲଟି अତq ଭବ ଓ ଦୃ ି ଆକଷଣକାରି। ଏଠାର
େଲାକ+ଠୁ ଜଣାପେଡ େଯ ଏହି ମହଲଟି ବହୁପୁରାତନ େଗାଟିଏ ରାଜମହଲ ଆଉ ବହୁ
କାଳରୁ ଏଠାେର अବାପି ତ। ଏହାର େଶଷ ରାଜା ହଠାତ୍ କୁ ଆେଡ ନି ଜ ପରି ବାର ସହ
ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଏମି ତି କି ଛି େଲାକବାଣୀ ଏଠାେର ଶୁଣିଆସୁଛqି ବହୁ କାଳରୁ। କୁ ହାଯାଏ
ଏଠାେର େଯଉଁ େଶଷ ରାଜା ଥିେଲ େସ अତq ଦୟାଳୁ ଓ ପେରାପକାରୀ। ତା+
ଜନGବାଷiକ ସG ରଣ ନି ମେq ସମb ଜନସମୁହ ଦୀପଦାନ କରି ରାଜା+ୁ ଶୁେଭଛା ସହ
ଦୀଘାୟୁ କାମନା କରqି । ରାଜା ସବଦା ନି ଜ ପଜା+ୁ ନି ଜ ପରି ବାରଠୁ अଧି କ ଭାବqି ଓ

ରାଗି ସ§ଭାବର ମାତ ତା+ କନା+ ସ ଭାବ ପୁନଃ ବି ପରୀତ ନମ, େକାମଳମତି ଓ
ପେରାପକାରୀ। ଏହି ହଦ ମଧେର ସବୁ ଧମର ଜନ ନି ଜର ମନ9ାମନା ପୁ" ନି ମେq
ଦୀପ ଦାନ ,ାରା ନି ଜର ମନକୁ ଶାq ଓ ସ§j ବନାqି ।
ଏକଦା କି ଛି ବ ୁ ବଗ ସମୂହ ଭମଣର େଯାଜନା କରି ବହାରି ପଡ଼ି େଲ। ରାbାେର

ତ
ିକ

ା

ବହୁତ୍ ଆନD, େଭାଜନ କରି ବା ସହ ଭମଣେର କରି ବାର ଥିବା କାଯ ବି ଷୟେର ବ"ନା
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ତା+ ସୁବିଧା ନି ମେq ସମb ସୁଖ ବଜନ କରିଦି अqି । ରାଣୀ अତq अହ+ାରୀ, ଗବi ଓ

ଇ
-ପ

କରି ରାbା अତି କମ କରି ଚାଲୁ ଥିେଲ। ହଠାତ୍ େକଜାଣି େକଉଁଠୁ କଳା େମଘ ସହ ବାଦଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଗରଜି ଉଠି ଲା। ସମେb ଏକାକେମ ଭୟାତୁ ର େହାଇଉଠି େଲ। େସହି ସମୟେର ଗାଡ଼ି େର
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ଥିବା ସାu ମଧରୁ ଜେଣ କହି ଥିଲା େଯ ପାଖେର େମାର ଘର ଆେମ େସଇଠି ଆଶୟ
େନଇପାରି ବା ହଦର ଘରଟି େଗାେଟ ପେଟ अତq ସୁDର ସହ अନ ପେଟ ବହୁ
େଲାମହଷଣକାରୀ ଥିଲା। ମାତ କି ଛି ଉପାୟ ବି ନା ସମb ବ ୁ ଏକା ସହ ମହଲ ମଧକୁ
ପେବଶ ନି ମେq ନି ତି େନେଲ। ପେବଶର ମଧ କି ଛି ନି ୟମାବଳୀ ଥିଲା େଯ ସମେb
ଚgୁ ଓ ଆuୁଠି ଛାପ େଦଇ ଭି ତରକୁ ପେବଶ କରି େବ। ଜଣ ଜଣ+ଠୁ ଛାପ େନଇ
अନୁ ମତି େଦଲାପେର ପାୋଟି ଧାତୁ ନି ମiତ କବାଟ ଭୟାନକ ଶ¢ ସହ େଖାଲି ଗଲା। ଗୃହ
ମଧକୁ ସମb+ୁ ବହୁ ଆଡ଼ରେର ସ ାଗତ କରାଗଲା। ଶୟନ କg ସହ େଭାଜନ ଓ ଭିନy
ଭିନy ପବାସ େଦଖାଇ ଦି ଆଗଲା। ସମେb ଖୁସିେର େଭାଜନ ଓ ପାନୀୟ ଗହଣ ପେର
ଶୟନ କgେର େଶାଇଗେଲ। ପରଦି ନର ଜୀବନ ଆନD ସହ ମନପସD କରୁଥିବା
अସାଧାରଣ କାଯ କେଲ। ସମେb ଖୁସି ମଧେର ଏ କଥା ଭୁ ଲି ଗେଲ େଯ ସମb ରୂେପ
ମହଲର କବାଟ ଓ ଝରକା ବD ଥିଲା ଓ େସ େଗାେଟ ଦି ନ ପୁରା ମହଲ ଭି ତେର ବD

େସ ାନେର ଥିବା ବି ତା+ୁ ବି ଭିନy ମେତ ବାରଣ କରି େଶାଇବା ପାଇଁ କହି େଲ। ଏ
ମଧେର େଗାଟିଏ ହୃଦୟକ ନ ଶ¢ ଶୁଣାଗଲା ସେତ େଯପରି କି ଏ ଗଭୀର ଜଳ ମଧକୁ
ଲÌ ପଦାନ କରୁଛି । ମାତ ଏହି ଶ¢ ଆସୁଥିବା ାନକୁ ନୀରି େଖଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଶ¢ ବD
େହାଇଗଲା। ଏହି ଶ¢ କି ଛି ବ ୁ ଶୁଣିଥିେଲ କରାଣ ଖାଦ ଖାଇବାର କି ଛି ସମୟ ପଯq

ତ
ିକ

ା

ସମେb ନି ଶାେର ରହି ଲା ପରି ବବହାର କରୁଥିେଲ। ମହଲ ଭିତେର ଥିବା ବିମାେନ
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ଥିେଲ। ନି ଶା ଆଗମନେର କି ଛି ବ ୁ ମାେନ ବାହାରକୁ ଯି ବାର ଇjା ପକାଶ କେଲ ମାତ

ଇ
-ପ

ନି ଶା ଛାଡ଼ି ଲା ସେu ସେu ଖାଦ େଦଇ େଦଉଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ େବାେଧ ହୁଏ अଧି କରୁ

ଆ

ହ
ାନ

अଧି କ ବ ୁ ନି ଶାେର ରହି ଆନDିତ ରହୁଥିେଲ। ଏହି ସବୁ ମଧେର ଏ ମାନ+ୁ ମହଲକୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଆଣିଥିବା ବ ୁ ଟି ପୁରା ଗାୟବ େହାଇଯାଇଥିଲା ଏ କଥା େକହି େଯ ଲg କରି ନାହାqି ।
କି ଛି ଦି ନ ଏମି ତି ବି ତିଗଲା। ଆେb ଆେb ପା ଜଣ ବ ୁ ଏ ବି ଷୟେର ଜାଣି ବାକୁ
ପାଇେଲ େଯ ଆମକୁ ଏଠାେର ବDୀ ବନାଯାଇଛି । ଏମାେନ ନି ରqର ବାହାରକୁ ଆସି ବାର
ବାଟ େଖାଜି ଚାଲି େଲ ମାତ ନି ରୁପାୟ େହେଲ। ଏମି ତିେର ପDର ଦି ନ ବି ତିଗଲା। ଆେb
ଆେb େସମାେନ ଦୁ ବଳ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ମାତ ଖୁସି ରହୁଥିେଲ। େକହି ବି ର ପକାଶ
କରୁନଥିେଲ। ଏ ସହ ମହଲେର ରହୁଥିବା େସ ସୁDର ଝି अ େଯ କି ରାଜକୁ ମାରୀ ଥିେଲ
ତା+ ସହ ଗଭୀର ବ ୁ ତା ାପନ େହାଇଗଲା। କି ଛି ପି ଲା ନି ରqର ରାତି େର ସମେb
େଶାଇଗଲା ପେର ବାହାରକୁ ଯି ବାର ବାଟ େଖାଜୁ ଥାqି । େଗାଟିଏ ଦି ନ େସ େଖାଜି ଲା
ସମୟେର େଦଖିେଲ କି ରାଜକୁ ମାରୀ ବହୁତ୍ ଦୁ ଃଖେର କାDୁ ଛqି େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ ।
କମଶଃ...

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସମୟର ଚକ ଯାଏ ଘୁରିଘୁରିକା
।। ୨୬ ଦୃ ଶ ।।
(ଏସ.ପି ମି : ପା ଚି qାଶୀଳ अବାେର ଟହଲ ମାରୁଥାqି । ପେବଶ
ପେଥ ଇନ୍ସେପ ର अସି ତ େଚୗଧୁରୀ।)
अସି ତ-େମ ଆଇ କମ ଇନ ସାର!
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର
ଦି େବଦୀ

ପା- ଓଃ ଇନ୍ସେପ ର अସି ତ େଚୗଧୁରୀ! କମ ଇନ, କମ ଇନ।
अସି ତ- ବାଧ େହାଇ େମାେତ ଆପଣ+ ନି କଟକୁ ଆସି ବାକୁ ପଡି ଲା।
ପା-ହାଟ ଡୁ ଇଉ ମି ନ?
अସି ତ- ସରକାରୀ ପମାଣ अଭାବରୁ ମଁୁ ମି ଥା େକଶରୁ ମୁିପାଇ

ଜାଣିଥିେବ ନି ୟ?
ପା- ହଁ ଜାଣିଛି।
अସି ତ- କି  ସାର ଏେବ ଆପଣ+ ପାଳି ।
ପା- ତାମାେନ... ତୁ େମ କଣ କହି ବାକୁ ଚାହଁ ?
अସି ତ-

ଆପଣ

ଡି ଭିଡି ଏନ+

ସହି ତ

ମି ଶି

ସG ଗଲି u

କାରବାର

ତ
ିକ

ା

କରୁଥିେଲ। ଜେଣ େପାଲି ସ अଫିସର େହାଇ େସମାନ+ୁ ସେପାଟ 
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ପୁଣିଥେର େପାଲି ସ ଡି ପାଟେ ମେର ଜଏନ କରିଛି ଏହା ତ ଆପଣ

ଇ
-ପ

କରୁଥିେଲ।

ଆ

ହ
ାନ

ପା- ମି ଛ ପର
ୂ ାପର
ୂ ି ମି ଛ। ତୁ େମ ଏଠି ମି ଛ ପଳାପ ନକରି ଚାଲି ଯାअ।
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अସି ତ- ମି ଛ ପଳାପ ମଁୁ କରୁଛି ନା ଆପଣ କରୁଛqି ?
ପା- ଆଇ େସ େଗଟ ଆଉଟ ଫମ ହି अର। ମଁୁ ତୁ ମର େକୗଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ
ନୁ େହଁ । େମା ଘେର ମି ଛର ହାଟ ବଜାର ନ ବେସଇ େଯମି ତି ଆସି ଥିଲ େସମି ତି
େଫରି ଯାअ।
अସି ତ- କି  ମଁୁ ଖାଲି ହାତେର େଫରିଯି ବାକୁ ଆସି ନାହ[। ଆପଣ+ୁ ମଧ େମା ସହି ତ
ଯି ବାକୁ େହବ।
ପା--େକାଉଠି କୁ?
अସି ତ- ଲକअପକୁ -!
ପା- ତୁ ମ ମୁ ଖରାପ େହାଇଛି ନା କଣ? ଓଃ ବୁ ଝି ଲି ଦୀଘଦିନ ଧରି େଜଲ ଭିତେର
ରହି ଡି େପସଡ଼ େହାଇ ପଡି ଛ। ପିA ଜ अସି ତ ରିଲାn ଧୀେର ଧୀେର ସବୁ କି ଛି ଠି କ
େହାଇଯି ବ।

ଏବଂ ସୁନାପି ଲା ପରି େମା ସହି ତ ଲକअପକୁ ଚାଲ।
ପା-(େନାଟିସ ପଢ଼ି ସାରି ) ହାଟ ନନେସନ୍ସ। ମଁୁ ଡି ଭିଡି ଏନ+ ସହି ତ ମି ଶି ବA ାକ
କାରବାର କରୁଥିଲି େବାଲି ପମାଣ କଣ अଛି ?
अଭିଜି ତ-(ପେବଶି ) ପମାଣ ମଁୁ େଦବି ସାର!
ପା-अଭିଜି ତ! ତୁ େମ େଶଷେର େମାହରି ଖାଇ େମାେତ ଖାଲେର ପକାଉଛ?

ତ
ିକ

ା

अଭି - ଆପଣ+ର ମତି ଭମ େହଲାଣି ସାର। ମି ଛ କହି ଲା େନଇ େକେତଦି ନ ଜୀବନର
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अସି ତ- ମଁୁ ଠି କ अଛି । କି  ଆପଣ ଏେବ ବି ବତ େହଉଛqି । ଏଇ େନାଟିସ ପଢି ନି अ

ଇ
-ପ

ଚକକୁ ଗେଡ଼ଇେବ? ଆପଣ ଠି କ ଜାଣିଛqି ମଁୁ ଯାହା ଖାଇଛି େସଇ ଡି ଭିଡି ଏନ+ ଠାରୁ

ଆ

ହ
ାନ

େନଇ ଖାଇଛି । ଆପଣ ଖାଲି ତୁ jାଟାେର କଥା ବଁାରଉଛqି । େସଦି ନ ନାଥୁରାମ ଆପଣ+ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଡାଏ େନାଟ େଦଲା अଥଚ ଆପଣ ଗଣି ଗଣି ମାତ ପା ହଜାର ଟ+ା େମା ହାତେର
ଧେରଇେଦେଲ।
ପା- ପା ହଜାର ନୁ େହଁ ଆଉ କଣ ପଚାଶ ହଜାର େଦଇଥାqି ?
अସି ତ- ଆଉ अଧି କ କଣ ପମାଣ ଆବଶକ ସାର! ଏଇତ ଆପଣ ନି େଜ ନି େଜ ସବୁ
ମାନି ଗେଲଣି।
ପା- କଣ ମାନି ଗଲି ?
अସି ତ- ଆପଣ ନାଥୁରାମଠାରୁ ଟ+ା େନଇଛqି । େସମାନ+ୁ

େପାଲି ସ ହାତେର

ଧେରଇେଦବା ବଦଳେର ସାହାଯ ସହେଯାଗ କରି ଛqି । ଜେଣ ସୁଦg େପାଲି ସ अଫିସର
େହାଇ ଏଭଳି କାଯ କରି ବା ଲାଗି ଆପଣ+ ବି େବକ ବାଧା େଦଲାନାହ[?
ପା- େଲଟ ବାଇ ଗନ ବି ବାଇ ଗନ। ଯାହା ତ େହବାର େହାଇଗଲାଣି । ପୁରୁଣା ଘା'କୁ
ଉଖାରି େଲ ରା େହବାକୁ ପେଡ। ଏେବ କୁ ହ େମାଠାରୁ େକେତ େନବ?

ପା- ପି ଲା+ ଭଳି अବୁ ଝା ହୁअନାହ[ अସି ତ। ମଁୁ ତୁ ମକୁ ପା ଲg େଦବି େସ େନାଟିସ
େଫାଟିସ ସବୁ ଚି ରି ଫିuିଦି अ।
अସି ତ- ତାମାେନ ଆପଣ େମାେତ ପା ଲg ଟ+ା େଦେଲ ମଁୁ ଆପଣ+ େକଶ ଉଇଡ
କରି େନବି ।
ପା- ମଁୁ ବଡ଼ ଭୁ ଲ କରି େଦଇଛି । ଭୁ ଲକୁ ସୁଧାରି ବା ପାଇଁ ଥେର ସୁେଯାଗ ଦି अ।

ତ
ିକ

ା

अଭି - େହେଲ ସାର ମଁୁ ତ ଏେତ ଟ+ା ଦଇ େମା ଭୁ ଲକୁ ସୁଧାରି ପାରି ବି ନାହ[। ତାେହେଲ
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अସି ତ- ମାେନ?

ଇ
-ପ

ମଁୁ କଣ େଜଲେର ରହି ବି?

ଆ

ହ
ାନ

ପା- ତୁ ମ କଥା ମଁୁ େକମି ତି କହି ବି? ପିAଜ अସି ତ େମା ପତି ଟିେକ ସଦୟ ହୁअ। ହଁ ମଁୁ
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ମାନୁ ଛି ଆଇନର अqରାଳେର ରହି ବି ଶାସଘାତକ କାଯ କରି ଛି। େସଥିପାଇଁ କଣ କି ଛି
ଉପାୟ ନାହ[?
अସି ତ- ମଁୁ ସି ନା ଆପଣ+ଠାରୁ ପା ଲg ଟ+ା େନଇ ଚୁ ପ େହାଇଯି ବି େହେଲ ଆପଣ
ନି େଜ ବଖାଣିଥିବା ପମାଣ କଣ ଚୁ ପ ରହି ବ?
ପା-अଥାତ....?
अସି ତ- अଥାତ ଏଇ େମାବାଇଲେର େରକଡ େହାଇଥିବା ଆପଣ+ର ସମb ତଥ।
ପା- ଇଉ ଚି ଟର! ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି ବି ନାହ[,ପେଛ େଜଲ ଯି ବି କି  ତୁ ମ ଦୁ ହି +ୁ େଶଷ କରି
ଯି ବି। (ପି bଲ ବାହାର କରି େଦଖାଏ)
अସି ତ- ସାର ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛqି ?
ପା- ବି େକୟାରଫୁଲ अସି ତ େଚୗଧୁରୀ ମଁୁ ତୁ ମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ବି ନାହ[।
(ଇତବସରେର अଭିଜି ତ େକୗଶଳ କରି ପାର ହାତକୁ ଜାବି ଧେର ପି bଲରୁ ବA ା+

अସି ତ- (ପାକୁ ଧରି ହାତେର େହକପ ଲଗାଏ) ଆଉ ଏେତ ନାଟକ କର ନାହ[ ସାର।
ଆପଣ+ अଭିନୟ େଶଷ େହାଇଛି ।
अଭି - ଏଥର ଆପଣ ମାମୁଘେର ଘଣା େପଲି େବ। ଡାଲମା ରୁଟି ଖାଇେବ। ପକା ଚଟାଣେର
େଶାଇେବ।
(ମ अ ାର)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କମଶଃ.............
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ଫାୟାର ହୁଏ)

ଆ
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କବିତା ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କର
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ମରୁତ (ବାୟୁ)
େହ ମରୁତ ! ମD ସମୀର !
ତୁ ମ ଛେD ଝ+ୃ ତ ହୁଏ

ଶି ବ ନାରାୟଣ
ଦାଶ

ଜୀବନର ସସୁର
ବି ଚିତ େବହାଗ,
ଭିନy ଭିନy ମୁହୁତେର
ତୁ େମ ସେତ ଜୀବନର अଟ ପବ
ୂ ର
 ାଗ I

ଗୀଷମର ଝtା ପବେନ

ବତି ବb ଜନ ଓ ଜୀବନ,
ଜଜରିତ କରି
ନି ଦାଘର ପଖର ଜ§ାଳାେର
ଯଣାେର କA ୀ କର ପାଣ,
େବୖ ଶାଖୀ େଗାଧଳ
ୂ ି େର ଦି अ ଶୀତଳ ପବନ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନଦୀ-କୂଳ, ସାଗର େବଳାେର େପମାସ ମି ଳନର gଣ I
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ଆସ ପୁଣି ଛୁଇଁ େକେବ
ବରଷାର ଆଦ ଜଳଧାରା,
ଶାବଣର ବଷଣ ଛି ଟାେର
ସୋହି ତ କରି
ଆଲି uେନ ବା ି ଦି अ
अନୁ ରାେଗ ରାଗ-ଆଭରଣ,
ଶାବଣୀ ଝରାେର ଛୁଇଁ ପଥ ଓ ପାqର,
ଭିଜା ଭିଜା ମାଟି ଗେ

େମାହବି  କର େଦହ ଆଉ ମନ I

ଶାରଦୀୟ କାଶତୀ ଫୁେଲ
ତରଂଗିତ କରି ତୁ ମ

ଛୁଇଁଯାअ ପୁଣି
ମାଗଶୀର େହମାଳ ହାୱାେର
ଥାପି ଥାପି ଆେମାଦର ଚି ହy,
ଶୀତୁ ଆ ସଂଜେର ଆସ କଲି ଜା ଥରାଇ,

ହ
ାନ
ଆ

ବସqର ମD ମଳେୟ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପୗଷ କଳ େଘାଡ଼ି ନି ଦ-ସକାଳେର ମାରି ବାକୁ ଆଳସର ହାଇ I
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ଶି ହରୀତ କର ତୁ େମ ତନୁ , ମନ, ପାଣ,
େରାମର େବପଥୁେର
ପୁଲକି ତ କରି
ଭରିଦି अ ଆେବଗର
अତୀDି ୟ ଶ ଶି ହରଣ,
ବାସqୀ ସ ାେର ଆସ େମାର ଉପବେନ,
େଜାଛନାର ଚୁ େନ ଭିଜାଇ ମଧୁମୟ େପମର ପAାବନ I

ବି gୁ¤ ହୁअ େବେଳ େବେଳ
ରଚି ତୁ ମ ପଳୟ ତାବ,
ଭୟଂକରୀ ଝଡ-ଝtା ସାଜି

ଧନ ଓ ଜୀବନ ତୁ େମ ହୁअ ଦୁ ରq, ଭୀଷଣ,
ବାତା अବା ଘୁ"iବାତା ରୂେପ କର ପକ ି ତ,

ତ
ିକ

ା

ଚକବାତ ପଭେନ ତୁ ମ ସୃି ସେତ ହୁଏ ବି ·ାରି ତ I
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କବଳି ତ କର

ହ
ାନ
ଆ

ଶରୀରର ତି ଶି ରାେର,

ଇ
-ପ

ତୁ େମ ପୁଣି ତqି ତ ହୁअ
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ଇଡା ଆଉ ପି uଳାେର ଛDି
ଜୀବନକୁ ସୋହି ତ କର,
ସୁଷୁମyାେର ଉ{§ଗାମୀ େହାଇ
ତୁ େମ ଦି अ ସହସାର ଶ,
ତୁ େମ अଟ ପାଣବାୟୁ ଜୀବନର अୟୁତ ଆଧାେର,
ସୃିର ନି ଯ ାସ ତୁ େମ ପାଣବq କର अqଃସ§େର I

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ମାତୃbୁତି

ମା'େଗା େକାେଳଇ େନ ଦୟାମୟୀ
ମା'େଗା େକାେଳଇ େନ

 ଶୀ
ସ ଗତ

େମା ମନୁ ମଳି ନ ମସୀ େପାଛି େଦଇ
େସyହେର ଚୁ ନ େଦ I
ମଁୁ ପରା ବୁ ଝି ନି ଭଲ କି ବା ମD
ବି ଷୟ ବି ଷେର ସଦା ମୁହ[ अ
ବ େନ େମାର ଛD ହଜି ଛି
ସ§ରୂେପ ସଜାଇ େଦ I

ଜଗେତ େଦଖିଲି ମାଆ େତା'ର ରୂପ
ରୂପାqର େମାେତ କରି େଦ େଗା ମାଆ
େଦେହ ପରାେଣ ମେନ I

ସମପiଲି ଆଜି ଏ ଆଧାର େତାେର
ମାଡି ମାଠି ଗଢ ଆପଣା ଇଛାେର
େତା' କମେର ପ"
ୂ  େହଉ ଏ ଜୀବନ
ନି ଖିଳ ନି େକତେନ I
ଜଳି ଯାଏ ପେଛ ଧପ
ୂ କାଠି ପରି
ଝଳି ଉେଠ ଥେର ସୁଗ

ବି ତରି

ଶୁଭ ସୁମନ କରି େଦ ମା' େମାେତ
େତା ଶୀପଦ ଆସେନ I
ନି ବା ଣ ମା'େଗା ଚାେହନାହ[ ଭବୁ
କମ େଯାେଗ ଏ ଜୀବ ଶି ବ ଲଭୁ

ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଏ ମର ଭୁ ବେନ I

ା

ଆେଲାକର ଧାରା अବତରି ଆସୁ
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ସିନିହର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି
ସି ନିହର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ି ବନି
ଚାଲିଗଲ ତୁ େମ ଦୂ େର
ସି ନିହର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ି ବନି

ତାରା ପସାଦ
େଜନା

ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ ଦୂ େର
ଲୁ ହ ଭିଜା ଏଇ ଆଖି ଦୁ ଇ ସି ନା
अତୀତକୁ ଖାଲି ଝୁେର
..........ସି ନିହର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ି ବନି
ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ ଦୂ େର ! ୦ !

ବାରଆଡ଼ ବାର କଥା
ଆଜି େସଇ କଥା ଛି ା ଖିअ େଯାଡ଼ି
ଲାେଗ ଭାରି ମେନ ବଥା,
ଯି ବା ଯଦି ତୁ ମ ଇଛା ରହି ଥିଲା

ତ
ିକ

ା

ସାଥି େହଲ କି ଆଁ ବାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

..........ସି ନିହର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ି ବନି
ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ ଦୂ େର ! ୧ !
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ବୁ ଲି ବାଟା ତୁ ମ ସଉକଟା େବାେଧ
ମନ ଘରଯାକ ବୁ ଲି
ମି ଛ ମାୟା େକେତ େଯାଡ଼ି େଦଇ ସେତ
ଏମି ତିକା ଗଲ ଭୁ ଲି ,
ଭଲ अଛି େବାଲି କହି ଦିअ ଏେବ
ପଦୁ ଟିଏ ସତ ବାେର
..........ସି ନିହର ଛାଇ ପାଖ ମାଡ଼ି ବନି
ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ ଦୂ େର ! ୨ !

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ରାଜ ରଣପୁର, ଜି ଲAା-ନୟାଗଡ଼, ପି ନ୍-୭୫୨୦୨୬,

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ-୯୩୪୮୦୫୪୩୦୦
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ଶାଶତ େପମ
ଶାଶ§ତ େପମେର ବ ା ଏସାରା ଦୁ ନି ଆ
େପମର ମହକ ଦି ଏ ଫଗୁଣର ଛୁଆଁ

ବାସqୀ ଲତା

ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ େପମ ମହୀ ମଳର

େଜନା

ତା େପେମ ରେuଇ େହେଲ ଜୀବନ ସୁDର େପମ ଫରଆର ରu ତୁ େମ ବୁ ଣି ଦି अ
ୁ
ୁ

େସyହ ଶ{ା ଭି ଭେର ମଧୁର ସଂଗୀତ
ପି ତା ମାତା ଗୁରୁଜନ अବା ଲଘୁ ଜନ

ନି ଃସ§ାଥ େପମ ରଜୁ େର ସଭି+ୁ ବା ି ବା
େପମ ଦି ବସ କହି କି ଦି େନ ନ ପାଳି ବା
ସବୁ ଦି ନ େହବ ଆମ ମହକ ପୀତି ର
ଯୁବ ପି ଢ଼ି ଭୁ ଲ ନାହ[ ସଂ9ୃତି अlମର l୩l

େପମରେu ବି ଶ§ବାସୀ େହାଇେବ ମଗନ l୪l
ସବୁ ଦି ନ ସବୁ ରାତି ସୁଧା ବରଷିବ
େପମ ପୁାtଳି ଆମ ହୃଦେର ରହି ବ
ହି ଂସା େଦ§ଷ ଘୃଣା େକାଧ ଦୂ ର େହାଇ ଯି ବ
ବସqର କୁ tବେନ ମଳୟ ବହି ବ l୫l
ଈଶର ସqାନ ଆେମ अମୃତ େପମର
ପୃଥିବୀକୁ କରି େଦବା େପମ ମଧୁ ଘର
ମନକୁ କରି ବା ଆେମ ସ j ପାରି ଜାତ

ଇ
-ପ

ଭବ ଉଦନାେର େହବ ଆମରି ମହତ l୬l

ଆ

ହ
ାନ

ଗା ୀନଗର, େପା /ଜି ଲAା: ନବରuପୁର l
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ଆତGୀୟ ସ§ଜନ अବା ବ ୁ ପରି ଜନ l୨l

ସୂଯ ପଦG କଇଁ ଚାD अତୁ ଟ ବ ନ

ା

ରାଧା କୃ େପମ ହୁଏ ଜଗତବି ଖାତ

ଏ ଧରା ପୁଲେକ ହସୁ ତଟିନୀର ସୁअ

ତ
ିକ

l୧l
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ସାଧୀନ େଦଶର କଥା
ମଁୁ ରାଜ ବାହାେର ଦାଦନ ଖଟୁ ଛି
କୀତଦାସ ସାଜି ସଂସାର ପାେଳ

अମରନାଥ ବାରିକ

ଦରଖିଆ େହାଇ ଜୀବନ ବି ତାଏ
ମି େଳନାହ[ େମାେତ ଆହାର ମୁେଠ

अଭାେବ କୁ ଟୁ  କାଟୁ ଛି ଦି ନ

ତଥାପି ଶୁଣୁଛି େମା ଦୁ ଇ କ"

କାହ[କି ନା ସ§ାଧୀନ େଦଶର ମଁୁ ପଜା ଧନ।

କାହ[କି ନା ସ§ାଧୀନ େଦଶର ମଁୁ ପଜା ଧନ। ଦାରିଦତା େମାର ଘୁି କି ଯି ବ
କି अବା अଭାବ କଷଣ ଯି ବ

୭୫ତମ ସ§ାଧୀନତାର अମୃତ ମେହାବ...!!

୭୫ତମ ସ§ାଧୀନତାର अମୃତ ମେହାବ...!!

ମଁୁ ଜେଣ କୃ ଷକ ଫଳାଉଛି ଶସ

କି େଦାଷ କରିଛି ଏ ଦୁ ନି ଆର ।

ବୁ ହାଉଛି ନି ତି ରକତ ବି Dୁ।

ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ ଧଷଣ କରqି

ମି େଳନାହ[ ମେତ େମା ପାରି ଶମି କ

ବି କଳେର ହୁଏ ମଁୁ ବଳାାର ।

ଦୁ ଃଖ ବହି ଯାଏ େମା ସାତ ସି ୁ ।

ନି ରେବ କୁ ହଇ େମା ଭuା ମନ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆଉ अନାୟ କି ଏଠି ନେହବ

ା

କାହ[କି ନା ସ§ାଧୀନ େଦଶର ମଁୁ ପଜା ଧନ।

ଆ

ହ
ାନ

୭୫ତମ ସ§ାଧୀନତାର अମୃତ ମେହାବ...!!
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ମୁହ[ ନାବାଳି କା େକାମଳ କଢ଼ି େଟ

Aahwaan.com

118

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ପୁଣି ଇjା ହୁଏ ଚାଖି ବାକୁ ଥେର
ସ§ାଧୀନତା ସ ାଦ ମି ଠା କି ଖଟା ।
ମି ଳqାକି ଥେର ଜାଣqି େକମି ତି
ସ§ାଧୀନତା ଲାେଗ ଖଦୀ କି ମଠା ।
କାରଣ ମଁୁ ପରା ଏ େଦଶ ଜନ
କାହ[କି ନା ସ§ାଧୀନ େଦଶର ମଁୁ ପଜା ଧନ ।
ଏଥର ପରାଏ ଦରଦ ଯି ବ
୭୫ତମ ସ§ାଧୀନତାର अମୃତ ମେହାବ... !!

ବେD ମାତରମ୍

ତ
ିକ

ା
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କୟଁା, ମuଳପୁର, ଯାଜପୁର

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶା - ୭୫୫୦୧୧

ଆ

ହ
ାନ

ସ କ - ୯୫୪୦୩୦୮୦୯୫
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ଉଡୁ ଛି ଆମ ତି ରuା
ନୀଳ ସମୁଦର େକାହଲା ପବେନ
େଦାହଲି ଭାସୁଛି ଡ଼uା

ଶାqନୁ କୁ ମାର
ରାଉତ

ଶାqି ବା`ା େଦଇ ଆକାଶ ଗଭେର
ଉେଡ ଶାqି ର ତି ରuା...!!

ଜନିG ଛqି େକେତ ମହାନ ମହାତGା
େହାଇଥିଲା େକେଡ ଦuା
ସବୁ ଦଢ଼ ସହି ଫର ଫର େହାଇ

େହାଇଥିେଲ ଏଠି ଏକ
ନି ଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦାନ େଦଇ
ରଖିେଲ େଦଶର େଟକ......!!!!

अଭିନୟ ଭରା ଏ ଭବ ସଂସାର
େକହି ଜେଣ ରହି ନାହ[

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ରେହ େସ अମର େହାଇ....!!!!!

ା

େଦଶ ପାଇଁ ଯାର ଜୀବନ ଉଗ

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟରuା, ଯାଜପୁର
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ଉଡୁ ଛି ଆମ ତି ରuା....!!!

େକେତ ଶି ରମଣୀ ପାଇକର ପୁअ
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ଆମରି ତି ରuା
େଦଶ ପାଇଁ ପତି ନିଧି କରି ଥାଏ
େସ ପରା ଆମ ତି ରuା

ସୁନୀଲ କୁ ମାର
ପଧାନ

ଆମ ସ ାଭିମାନ ବି ଶ§େର େଦଖାଏ
ନାମ ତାହାର ତି ରuା ।

ସବୁ ଜର ଧମ अଟଇ େଯ ଏହା

ନାରuୀ ଧଳା ସବୁ ଜ

େମୖ ତୀ ଏବଂ ଭାତୃ ତ

अେଶାକ ଚକର ମଧ ରହି ଥାଏ

अେଶାକ ଚକକୁ ଧମ େଯ େବାଲqି

ଆକାେଶ ଉଡ଼ଇ ଧ§ଜା ।

େଦଶ େଯାଗାଏ ପଗତି ।

ନାରuୀ ରu ସଦା କହୁଥାଏ

ଏହି ତି ରuାକୁ ତି ଆର କରି େଲ

ବି ରତ ଏବଂ ତାଗ

ନାମ ପି uଲି େଭ+ୟା

ଧଳା ରu ପରା ସୂଚାଇ େଯ ଦି ଏ

ଧନ ତା+ କାରି ଗରୀ अେଟ ଏହା

ସତ ଶାqି ଆଗ ।

ଭାରତମାତା କି ଜୟ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଝାଟିପଦର, ପାଲୁ ର, ଗtାମ
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ତି ନିେଗାଟି ରu େଶାଭାପାଇଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୭୬୦୯୯୩୪୩୬୬
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ତି ରuା
ବିବା ମରି ବା ତି ରuା ପାଇଁେର,
ବି ଜୟଧ§ଜା କହୁଛି ,

ମଧୁସG ି ତା ସାହୁ

େଦଶବାସୀ ସବୁ ଜାଗିଉଠି ଚାଲ,
ଫରଫରେର ଉଡୁ ଛି ।।
ସ "ମୟ ଭାରତ ଆମରି େଦଶ,
ଗବiତ ବି ଷୟ ଆେଲାଚନା କରି ,

ଯାହା अଛି ଏ ଭାରେତ,

ମଯାଦା ରଖ ସତକୁ ,

ସ ାନ କେଲ ମଧ ମି ଳିବନାହ[,

ହୃଦୟ ମDିେର ବାଜି ଉଠୁ ସଦା,

ଏହି ଶୁନର ଜଗେତ।।

ସେବ ଏକତି ତ େହାଇ ଶପଥେର,
ପକାଶି ତ କରାଇ ବି ଶ ପସି {,

ଜୀବନକୁ ସମପiବା,

ସ ାଧୀନତା ଦି ବସେର,

ଏହି ପତାକାର ସାନି ତ ପାଇଁ,

େଗୗରବ ସାନ ମିତ େହାଇଛି ,

ଯଶକୀ`i ରଖିଥିବା।।

ଆେମ ହ[ ଭାରତୀୟେର।।

ବହGା ନଗର ପଥମ ଗଳି , ବହGପୁର,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଜି ଲAା-ଗtାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆମ ଜାତୀୟ ଗାନକୁ ।।

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୯୩୪୮୨୮୫୪୧୬
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...
ନି ଜକୁ ପଶy...
ନି ଜକୁ ପଶy .... ?
କଣ ସତେର େଦଶ ସ ାଧୀନ ?

ବି ଜୟ କୁ ମାର
ପରିଡ଼ା

ଆଜି େମା େଦଶ ତି ରuା ର ତି ନି ରuେର ରuୀନମୟ
ଚ`ୁ ଦି ଗ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧନି େର ପକ ି ତ
େକେତ ଶାqି ଲାେଗ କହି ବାେର ସେତ ନି ଜକୁ ସ ାଧୀନ େବାଲି
ତି ରuା ତେଳ ସମେb ଏକତି ତ, ଜାତୀୟ ସuୀତର ଆବୃ `ି
ମେନ ପଡି ଯାଉଛି ଇତି ହାସ ବହି େର ପଢି ଥିବା େକେତ କଥା

ସବୁ ମହାବୀର+ କଥା ଯି ଏ ଆମକୁ ଏ ଦି ନଟିକୁ ଉପହାର କରି ଛqି ,
ଚାବୁ କ ପାହରରୁ ବେଇଛqି अନର େଗାଲାମ େହବାରୁ େରାକି ଛqି ।

କି  ଆଜି େସମାେନ ଆମକୁ େଦଖୁନାହାqି ତ .... !
େଦଖୁନାହାqି ତ ଆେମ ତା+ ଉପହାରକୁ ଯତy ର ସହ ରଖି ଛୁ କି ନାହ[ ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଆେମ ନି ଜକୁ WhatsApp, Facebook

ା

ଏହା ଭାବି ଡର ଲାଗୁଛି ମଧ !!
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अନ social media େର ସୀମି ତ କରି ନି ଜ କ`ବ ଭୁ ଲି ଯାଇ ନାହାqି ତ ... ?
େଦଶର ନାଗରି କର ପତି ଟି କ`ବକୁ ଠି କ୍ ଭାେବ ପାଳନ କରୁଛqି ତ ?

େକମି ତି କହି ବି େମା େଦଶ ସ ାଧୀନ ଲାଗୁଛି ମେତ ତ ଲାଜ ,
ସ ାଧୀନ େହେଲବି ପରାଧୀନ ଆେମ ଏକଥା ଟିକିଏ ବୁ ଝ "
ଶି ଶୁଟିଏ ପରା ଶମି କ ଏଠି ସାନ ପାଉନି ନାରୀ ,
ଚାରି ଆେଡ ମି ଛ ଲାର ଦୁ ନୀତି ପାହାଡ଼ ଯାଇଛି େଘରି "
ଖୁଲମ ଖୁଲା ଏଠି ଚାଲି ଛି अନାୟ ଗରିବ ପାଉଛି ଦୁ ଃଖ ,
େତଲି ଆ ମୁେର େବଶୀ େତଲ ଏଠି ଧନ ଏ େଦଶର େଲାକ "
ଟ+ା ନାହ[ େବାଲି ଗରି ବ ସବୁ କି ଛି ଯାଏ ସହି ,
ଗରି ବର ଝି अ େବଶା ସାଜୁ ଛି କାମଧDା ନ ପାଇ "

କି ଏ କାହାକୁ ତ ହତା କଲାଣି େକ େଦଲାଣି କାହାକୁ ମାଡ "
ମଦର ନି ଶାେର ସ ାମୀ ପି େଟ ¥ୀ କୁ େଦଖି ପରକି ୟା ପୀତି ,
ଧନ ନାୟଦାତା ପରକି ୟା ପୀତି କୁ େଦଇେଦଲ अନୁ ମତି "
େକେତ କଳାଟ+ା ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଯାଉଛି କୁ ଆେଡ଼ ସବୁ ,

ତ
ିକ

ା

େକେତ अପରାଧୀ ଲୁ ଚି ଯାଉଛqି ଆଇନକୁ କରି କାବୁ "

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ରାଜନୀତି ଏଠି ନି ଜ ଲାଭ ପାଇଁ କରି ଚାଲି ଛqି େକେତ ,
ବି ଚରା ଗରି ବ ଗରିବ େହଇକି ନି େଜ ମେର ନି ଜ ହାେତ "
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େକେତେଯ ଧଷଣ େକେତେଯ କଷଣ େକେତେଯ ଝରୁଛି ଲୁ ହ ,
ବୁ ଝି ବାକୁ କା ସମୟ ହ[ ନାହ[ କଣ କରି ବା କୁ ହ "
ରାଜନୀତି ଛାଡି ସମାଜ େସବାେର ଦି अ େହ ଟିକିଏ ମନ ,
ମନ େଦଇ େଦଶ େସବା କେଲ ଆେପ ଶୁଭିବେର ଜୟଗାନ "

ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ସାଧୀନତା ଦି ବସ
ଇଏ େସବା ବି ଶ§ାସର
ପଣ
ୂ  ପାିର

ପି ୟଦଶiନୀ
ମହାପାତ

ଧମେgତର େଦଶ
ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ବନି
େନଇ ପାରି ବନି
ଏଠି अଶାqି ର ନାହ[ ବାସ ।।

େସ େମାଗଲ େହଉ କି
ଇଂେରଜ େହଉ अବା
ଶତୃ ଆମ ଏ େଦଶର

ନୁ େହଁ ଭିନy ମତ

ସବୁ ହାର୍ ମାନି ଥିେଲ

େହେଲ ହୃଦେୟ େଗାଟିଏ ଭାବନା

େମା େଦଶ ଆଗେର

ତୁ େମ ତନy ତନy କରି ନଜର ପକାअ

ଏଠି ଜୟ େହାଇଥିଲା ସତର ।।

ଏଠି ସହି ଥିେଲ େକେତ ଯାତନା ।।
ପତୀତ ପାବନୀ ଗuା ବହି ଚାେଲ
ପଣ
ୂ  େମା ଭାରତ ଭୂ ଇଁେର

ଆ

ହ
ାନ

କି ସୁDର ଦି େଶ ମହୀେର ।।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାଶGୀର ଠାରୁ କନାକୁ ମାରୀ
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ସହି କଷଣ ବDୀ ଜୀବନ
ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମୀର ଏ ଦାନ
େକେତ ଜୀବନ ବଳି ଦାନେର
ଆଜି େଦଇ ଗେଲ ଏହି ବରଦାନ।।

ଆଉ ନୁ େହଁ ପରାଧୀନ
ମି ଳିଛି ସ§ାଧୀନ
ବି କାଶ ପଥେର େମା େଦଶ
ଏକତା ଭାବନା,
ସତ ଧମ ପେଥ अଗସର େହେଲ
ହସି ବ ଭାରତ ବଷ

ତ
ିକ

ା
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ହସି ବ ଭାରତ ବଷ ।।

ଇ
-ପ

ଶି gୟି ତୀ, ଜୟେଦବ ବି ହାର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର
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ଗଁା ପାଣିପାଗ
ପଣା ସ+ରାqି ପଣା ପଜ
ୂ ା ହୁଏ
ଟାଇଁ ଟାଇଁ େଦଖ ଖରା

ସି େ{ଶର ତି ପାଠୀ

ଆ େତାଟା ମୂେଳ ଦି ପହର କେଟ

ବରଷା ଆସି େଲ ଗଁାଦାେ ପାଣି

ଲୁ ଣ ଲ+ାର ପସରା ।

କାଗଜ ଡuାର େମଳି
କୁ ନି ରେଥ ତି ନି ଦି अଁ ସାେଥ ଶୁେଭ

अଖି ତୃ ତୀୟାେର अଖି ମୁଠି େନଇ

ହରି େବାଲ ହୁଳ ହୁଳି ।

ଚାଷୀ କେର अନୁ କୁ ଳ
େଭାଦୁ अ ପରବ ଖୁଦୁରୁକୁ ଣୀ େଲା

ଚାେଲ ପୁଣି େକେତ େଖଳ ।

ଭାଲୁ କୁ ଣୀ ଗୀତ ପଜ
ୂ ା
ରାgୀ ଜନGାମୀ ଗେଣଶ ଚତୁ ଥୀ

ଆସି ଯାଏ ରଜ େକେତେଯ ମଉଜ

ଭାବ ଭି େକେତ ମଜା ।

ଜହିy ଓଷା ଆଉ କୁ ଆଁର ପୁେନଇଁ

େଜେଜମାର ଥଟା ମଜା ।

ସାତ ସପନର ଜହy

ହ
ାନ
ଆ

କୁ ଆଁରୀ ଆଖି ସପନ ।

ଇ
-ପ

େସଇ ଜହy ପାଇଁ େକେତେଯ ଆtୁ ଳି

ତ
ିକ

େଦାଳି େଖଳ ଗୀତ େସ ସହି ସuାତ

ା

ପି ଠା ପଣା ସାଜ ସଜା
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ଦଶହରା ଛୁଟି େକେତ ନୂ ଆ େଭଟି
ଦୀପାବଳି ବାଣ ଦୀପ
କା`iକ ପୁେନଇଁ ପାହାq ପହର
ଡuା ଭସା ପୁଣ ତପ ।

अଗିy ଉବେର େକେତ ନଡା ଜେଳ

ମାଣ ବସା େଝାଟି ଚି ତା

େଭାଗ ରାଗ ପଣା ପାଣି

ମାଆ କମଳି ନୀ ଘେର ଘେର ବି େଜ

ଫଗୁଣ ଆସି େଲ େଦାଳେର କେହyଇ

ଆେପ ନଇଁ ଯାଏ ମଥା ।

ସଂଗେର ରାଧି କା ରାଣୀ ।

େସ ଦା ପହଁ ରା େସଇ ବାଟ ଓଷା

ରu େଖଳ େହାଲି ଗଁା ର େମଳଣ

ବି ଶ§ାସର ଭି ଘର

ଯାତରା ପଡି ଆ ମଜା

ଶୀ ପମୀେର ମାଆ ସରସ§ତୀ

େକେତ କି ଣା ବି କା କୁ ଣିଆ ମଇତ

ଦି अqି ବି ଦା ଭାର ।

ସG |ତି ସବୁ ଲାେଗ ତାଜା ।

ଚଇତ ପରବ ମuଳା ଯାତରା

ହ
ାନ
ଆ

ଝାମୁ ଜାତ ହୁଏ ସଜା ।

ଇ
-ପ

େକେତ ପଣାପାଣି ମାଟି େଘାଡା ପୁଣି

ତ
ିକ

ା

ଭି ନଇବି ଦ ପଜ
ୂ ା
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ଜନମ ଦି ନଠୁ ପହି ଲି େଯୗବନ
ବ` ଠାରୁ ବାହାଘର
ପଜ
ୂ ାେର ଆର ହୁअଇ ଜୀବନ
ପଜ
ୂ ାେର ଚାେଲ ସଂସାର ।

ବାଲି େଖଳ ସେର ବାଳୁ ତ େବଳେର
ଚାଟ ଶାଳୀ ପାଠ ପଢା
ଯି ଏ ମନ େଦଇ ପଢି ଚାେଲ ପାଠ
ତା ଭାଗେର େଘାଡା ଚଢା ।
ଜtାଳ ବଢ଼ଇ ବୟସ ସାଥିେର
େକେତ କାମ ହୁଏ େଶଷ

ଝି अ ଯାଏ ଶାଶୁଘର

ଆଉ କି ଛି ସ§ପy ଛାତି େର ରୁହqି

ନି ଜର ସଭି ଏଁ ଦୂ ରେର ରୁହqି

ସାଜି ସବୁ अବେଶାଷ ।

ପର ହୁଏ ଆପଣାର ।
େଦହ ଥକି ଯାଏ ମନ ମରି ଯାଏ
ସରି ଯାଏ ଏ ଆୟୁଷ

ତ
ିକ

ା

ମଶାଣୀ ଭୂ ଇଁେର ଜଳି ଗଲା ପେର

ଇ
-ପ

ଏ ଜୀବନ ହୁଏ େଶଷ ।

ଆ

ହ
ାନ

େଖା{ା, ୭୦୦୮୩୧୫୦୪୦
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କୁ ଆଁରୀ ବୟସ ସରିଯାଏ ଦି େନ

Aahwaan.com

130

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମା କାଳୀ ବDନା
ରାଗ. କୁ  କାେମାଦୀ..
ପଦୀପ କୁ ମାର

ବDଇ କାଳି କା ନୃ - ମୁ ମାଳି କା ଗିରୀଶ ବାଳି କା..

ଜି ଲକାରା

ଦନୁ ଜ ଦଳି ନୀ ଜଗତ ପାଳି କା अେ अାଳି କା..୧
ଭୟ+ର ମୂ`i େଦବୀ ଭଗବତୀ ଶ+ରୀ ଶି ବାନୀ..
अଟ) ହାସି ନୀ ତମସା ନାଶି ନୀ ସବାଣୀ ଭବାନୀ..୨
ରତନ ଖଚି ତ କୁ Dନ ମୁକୁଟ ମbେକ େଶାଭିତ..
अସି ତ ସୁେକଶ अରୁଣ ପ+ଜ ଚରଣ ଲମି ତ..୩

ଜୟ ଜଗ{ାତୀ କ£ଳ ଉ£§ଳ ନବ ଘନ ଗାତୀ..୪
ଶ ଚକ ଗଦା ଧନୁ ତୀର ଶଳ
ୂ ନାନାଦି ଆୟୁଧ..
ଦୁ େ ମାରିବାକୁ କେର ଧରି ଥାଉ େହାଇଣ ସେକାଧ..୫
କ"େର ଭୂ ଷଣ ଗଳାେର ଭୂ ଷଣ ସବାେu ଭୂ ଷଣ..
ସୁକେର କ+ଣ ର ପଦାେଜ ହଂସକ ନି କ୍ଵଣ..୬

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତହ[ ପୁଣି ସାେଜ अସୁର ଜନର ମbକ କ+ାଳ..୭

ା

ଘଟ ପେୟାଧର ସୁବg ଆେବାରି ପାରି ଜାତ ମାଳ..
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ବାଘ ଚମ ପରି ହିତା କଟୀ ତେଟ ଆହା କି ସୁDର..
ତହ[ ଲମି ଥାଇ ଗୁା େହାଇଥିବା େପା ନର କର..୮
bନି ତ ଗଜନ ଭଇରବ ରବ ତି େଲାକ କ ାଏ..
ବି କଟାଳ ରୂପ େଦଖି ନର ସୁର ସୁର ପର ଭେୟ..୯
ଲହ ଲହ ଜି ହ§ା କରି ରଣ ପି ୟା ପଦ ପାତ କେଲ..
ପାତାେଳ ଭଜି ବି ଏମq ବି ଚାରି ଧରଣୀ ଚହେଳ..୧୦
କଟମଟ ଦq अଶନି ର େଘାଷ ଖଳ ଦ ହେର..
କାଳ ଭୟ+ରୀ ମହା କାଳରାତୀ ରାତୀ ଯା'କୁ ଡେର..୧୧
ମହୀଷା ମ{iନୀ ହର ବି େନାଦି ନୀ ହର କ ଦୁ ଃଖ..
अଭୟ ବରଦା େଦବୀ ଶୁଭ+ରୀ ଦୀନ ଜେନ ରଖ..୧୨
अରୁଣ ଚରେଣ ଶରଣ ପଶି ଲି ବାେର କୃ ପା କର..

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଭଜଇ ପଦୀପ अଶ अଘ ଢାଳି ସqାପକୁ ହର..୧୩
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ଜୀବq ଫେଟା ସG|ତି
अଧା କଥା କୁ େହ ସି ଏ, अଧା ରେହ ଛପି
ମରମେର ଦବି ଯାଏ, ପଥରେର ଚାପି ।

ଆଶୁେତାଷ
େମେହର

ଭଲ କି ଛି ମD କି ଛି, ଜୀବନର କଥା,
ହସ କାD ଲୁ ହ ଭରା, ଭରି ଥାଏ ବଥା ।।

ଗପ ପରି ଲାେଗ ସି ନା, ଗପ ନୁ େହଁ େଲଖା,
ପୀତି ର କାନେନ ପରା, ପହି ଲି େସ େଦଖା।

େସଇ େଦଖା ଛବି ହୁଏ, କାଚେର ବ ାଇ,
େପମ େଯେବ େହାଇଥିଲା, କାହାଣୀର ଧାରା
ଭଲ ପାଇବାର ନି ଶା, ଖୁDା ଖୁDି ଭରା।
କାହା ପାେଖ ହସ ସି ଏ, ଲୁ ହ ଆଖି କୁ େହ

ଜୀବq

ଫେଟାଟା

େସତ,

କେର

ମେତ

ବାଇ।।

ଫେଟା ଖେ ସG |ତି ଖିଏ, ଜୀବq କାହାଣୀ
ସାତ ଜନମକୁ ଧରି , େଲଖା େହବ ପୁଣି ।।

୫୪, ଆୟପଲAୀ

ତ
ିକ

ା

କି ଟଛକ, ପଟିଆ
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ଜଳନ ହୁଏନା ସହି , ମରମ କୁ ଦେହ।।

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶର, ୭୫୧୦୨୪

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରଭାଷ : ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ଚିର ସGରଣୀୟ େଗାଦାବରୀଶ
ଚି ର ସG ରଣୀୟ ସୁପୁତ ସqାନ ।
ଓଡ଼ି ଆ ମାଟିର ଗବ ।।

ଶି ବ କୁ ମାର
େବେହରା

ବାଣପୁର ଗେଭ ଜନମି ଥିେଲ େସ ।
ଆଣି ଓଡ଼ି ଆ େଗୗରବ ।।
େକD ସାହି ତ ଏକାେଡମୀ ପାଇଁ ।
ଭାରେତ ରଖିଲ ନାମ ।।
ଓଡ଼ି ଶା ବାସୀ ଝୁରି େହଉଛqି ।
ତୁ ମ େଦଶ ଭି କାମ ।।

ଉପନାସ ସମଗ ।।
अ{ ଶତା¢ୀର ଓଡ଼ି ଶା େମା ାନ ।
ଆହୁରି ଗl ସମଗ ।।

ଓଡ଼ି ଶା ହରାଇଥିଲା ।।
ଚି ରାୟୀ େହାଇ ରହି अଛି ସି ଏ ।
ମାଟିର ପୁତ େଯ ଥିଲା ।।
େଗାଦାବରୀ ପରି ବହି ଚାଲି ଥିଲା ।
ତା+ କାଯ ତା+ ପତି ଭା ।।
ଲgଟି ତା+ର ରହି ଆସି ଥିଲା ।
ସଭ[+ୁ ଜାଗତ କରିବା ।।
ତା+ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଓଡ଼ି ଶା ମାଟି ।
ଉତ଼୍ଫୁଲିA ତ େହାଇ ଉଠି ଛି ।।

ତ
ିକ

ଇ
-ପ

କଇଁ କଇଁ େହାଇ କାDୁ ଛି ।।

ା

ତା+ ବି ଦାୟ େର ଧରି ତୀ ମାଆ ଟି ।

ଆ

ହ
ାନ

ପାଟଣା ସାହି , ବାଲୁ ଗଁା, େଖା{ା
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େମଘ ଖୁବ୍ ବଷiବା ପେର
େମଘ ଖୁବ୍ ବଷiବା ପେର
ଉବୁ ଟୁ ବୁ ହୁଏ ନଈ
େଡଇଁ ବନା ଆେସ

ବDୀ ହୁଏ ଗାଆଁ
େଖତଖମାର, େତାଟା
ପେର ମରାମତି ହୁଏ ବ
େହେଲ ବନାକି¡ +
ଭାଗର ବ ମରାମତି ହୃଏନା
େସମାେନ େଯଉଁ ତି ମିେର ତ େସଇ ତି ମିେର
ନା ଥାଏ ସୂେଯାଦୟ ନା ହୁଏ ସକାଳ।

ମଁୁ େଗାଟାପେଣ ଭି ଜି ଯାଏ
ଓଦାହୁଏ େମା ରଫ୍ ଖାତାର କାଗଜେର
ତି ଆରି କାଗଜଡuା
ତି qିଥାଏ, ମଁୁ େତାଳି ଥିବା ହୁ+ାଛତୁ
େମା େଜାତା, ବଷାତି ଓ ଛତା

ଇDଚାପ, ଇDେଗାପ
ଏେବ େମା'ର ନଈ ଆେଡ଼ ଯି ବା ମନା
କାରଣ େମା'ର ଭୟ ବଢି ପାଣି ଓ ଘାଇ।
େମଘ ଖୁବ୍ ବଷiବା ପେର
ଝଲସି ଯାଏ 'ମଉସି ନରାମ' ଗାଆଁ
େଯଉଁଠି ଏେବ େଚରାପୁଞିଠଁୁ
େବଶୀ ବଷାହୁଏ
ଇjା େହଉଛି ତ ଯାଆ ମି ନୁ
ମଁୁ ଯି ବିନି,କାରଣ େମା ପାଇଁ अଛି
େକେତ େହାମ୍ ଟା9
'ନଈବଢି 'ର ରଚନା େଲଖା
ଚଟାପଟ୍ ନ େଲଖିେଲ
େସ ଭାବନା ମି େଳଇ ଯାଇପାେର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସହରର େକାଳାହଳେର।

ହ
ାନ

୨୭, ମ ମାେନାର, େଗାଠପାଟଣା

ଆ

ଭୁ ବେନଶ§ର-୨୯.େମା:୯୫୮୩୨୦୨୩୫୭
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ତି ଥାଏ ମନେଲାଭା

ା

ବ

ନୀଳମଣି ଚାD
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େଲଖିବି ତୁମରି କଥା
େଯେତଦି ନ ଯାଏ କଲମ ଚାଲି ବ
େଲଖିବି ତୁ ମରି କଥା

ନି ରtନ ସାହୁ

ଯି ଏ ଯାହା କହୁ ଯି ଏ ଯାହା ଭାବୁ
ଘୁରାଇବି ନାହ[ ମଥା ।
େଯେତଦି ନ ଯାଏ ଥିବ େମା େଦହେର
କଲମ ଧରି ବା ଶି
େସେତଦି ନ ଯାଏ ତୁ ମ କଥା େଲଖି
ଶୁଣୁଥିବି କଟୁ ଉି ।

ରହି ଥିବ ଉ£ୀବି ତ
େସେତଦି ନ ଯାଏ େମାହରି େଲଖାେର
ସାଜି ବ ମନର ମି ତ ।
େଯେତଦି ନ ଯାଏ େମାହରି କଲମ

ା

ତ
ିକ

େଢ+ାନାଳ --- ୭୫୯୦୧୬
େମା :-- ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩

ଆ

େକବଳ ତୁ େମ ହ[ େହବ ।

ନି ହଲ ପସାଦ, ଗଁଦିଆ ପାଟଣା

ଇ
-ପ

େସେତଦି ନ ଯାଏ ତୁ ମରି ବି କl

ହ
ାନ

ନ अଟକି ଚାଲୁ ଥିବ
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ପଶy
େବେଳେବେଳ ମେନ ନି ଜକୁ अେନକ
ନି େଜ ପଶy ପଚାରୁଛି ,

ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

ଶାq ନି ରବେର କି ଛି gଣ ବସି

କାହ[କି ବୃ ଥାେର ସମୟକୁ ସାେର

ମuଳ କଥା ଭାବୁ ଛି ।।

ଏେଣ େତେଣ ବକି ବକି ,
ଶୁଣିବା େଲାକଟି କହୁଥାଏ ଧୀେର

ସମାଜ ଆଗେର ମଁୁ କ'ଣ ସତେର

ସତେର ମଁୁ अବି େବକୀ।।

अେଯାଗ ହୀନ ମଣି ଷ,
କି ଛି କି ଛି ସ ପy अଧା ରହି ବ କି

େକହି କରqି ବି ଶାସ ??

ବୁ ଜି ବା ଆଗରୁ ଆଖି ,
ମଁୁ ଯାହା କରୁଛି ଠି କ୍ କରୁଛି କି

ଜୀବନର ମୂଲ େବଶ୍ ଭଲ ଭାେବ

ପଭୂ ତ अଛି ସାଖୀ।।

ସବୁ ତ ଫୁଟିବ ମେଲ !!

अସବକୁ ସବ,

ଆ

ଚାଲି ଯିବ ସବୁ େgାଭ ??

ହ
ାନ

ମନେର अଛି ତ ଦୁ ବାର ସାହସ

ତ
ିକ

ସବୁ କି ଛି ଦି େନ କରି ପାରିବି କି

ଇ
-ପ

ଗୁଣ ଗାରି ମାର ଯଶ ଖାତି ମାନ

ା

ବୁ ଝି ତ ପାରୁଛି େହେଲ,
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ଦୁ ଲAଭ ଜୀବନ ମଣି ଷ ଜନମ
अଯଥାେର ଯି ବ ସରି,
ଉ`ମ କରମ ଜୀବନେର ଥେର
ଆଉ ପାରି ବି କି କରି??

ଦୃ ଢ଼ ମନ ବଳ अଛି ହୃଦୟେର
ସଦା ଇଛା ଶି ଥିେଲ,
ସବୁ କି ଛି ଦି େନ ହୁअଇ ସବ
େକୗଶଳେର କାମ କେଲ।।

ପେତକ କାଯେର େହେଲ ତରତର

ବୁ ଝି ବି ଚାରି କି କାଯ କରୁଥିେଲ
ମନଟା ଟିକିଏ ହେସ।।

ଶାqି ବି ନା ଏଠି ସବୁ अସବ

ା

ତ
ିକ

େମା.ନଂ.- ୯୪୩୮୦୨୬୮୪୮ ।

ଆ

େଦଖି କି ଲାଗୁଛି ବାୟା !!

ଭାୟା-ଖଜୁ ରୀପଡା, ଜି ଲAା-କ ମାଳ।

ଇ
-ପ

େମାର େମାର କହି େକେତ ଖୁସି େହବି

ଗାମ-ଦଳପଡା, ଡା.ଘ.- ଦଳପଡା,

ହ
ାନ

ଚତୁ ଦiେଗ ଖାଲି ମାୟା,
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ବି ପଦ କି ମାଡି ଆେସ,
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କଳା ଧଳା ସପy
ସ§ପy ସବୁ େମାର
େକେତ େଯ ସୁDର ମଧର
ୂ ଥିଲା,

ବି ନୟ ମହାପାତ

ଖୁବ୍ ସାଧା ସି ଧା, ସେତ अବା

ତାର େଗାରା େଗାରା ପାଦେର

କଳାଧଳା ପୁରୁଣା ସି େନମାର ପ)କଥା

ଛମ୍ ଛମ୍ ରୂପାର ପାଉtି,

ଆଉ ଦୃ ଶ ପେର ଦୃ ଶ ଦି ଶୁ ଥିଲା ।

ଘର अଗଣାେର େମାର
ଝନକ ଗୁtରୁ ଥିବ,
ପବନକୁ ସଂଗୀତମୟ କରୁ ଥିବ ।

अଗଣାେର ତୁ ଳସୀ ଚଉରା,

ତାର ପାଣି କାଚ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶେ¢

ସକାଳ ସଂଜେର,

ପି ୟା େମାର େରାେଷଇରୁ

ଲି ଭା ସଳି ତାର ମହମହ ବାସyା ଆଉ

'ମଁୁ ପରା ଏଇ ଠାେର अଛି '

ଠାକୁ ର ଘେର ଘିର ମଧର
ୂ ଝ+ାର,

ସେତ अବା କହୁଥିବ ।

ଓଢଣୀେର ମଥା ଢା+ି ସୁଖ ମନାସୁ ଥିବ
ନି ରିମାଖି ନବବଧୁ େମାର ।

ଚୁ ଲି ର ଭିଜା କାଠ ଧଆ
ୂ ଁ

ା

ଜଳା ବାେଟ ଉଡୁ ଥିବ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ଫୁ+ନଳାର ସଂ ସଂ ଶ¢
अଗଣାକୁ ଶୁଭୁ ଥିବ ।
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ମାଟି ହାିେର ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁ ଥିବ
ଉଷୁନା ଭାତର ମହକ,
ଲା କଟା ବାଇଗଣ ଆଉ,
ଭଜା ହରଡ अବା ମୁଗ ଡାଲି ବାସyା,
ସବୁ ଜାତି ପରି ବା ସଳାେର
ପଫୁଟଣ ରସୁଣର ଛୁ+,
େଗାଲ େଗାଲ କଟା ଆଳୁ
ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁର ଭଜା,
େଫରି ବ କି ବି ତି ଗଲା ଦି ନ,

ପି ୟା େମାର ଖାଇବା େବଳାେର,

ସମୟର ସାେଥ ହଜି ଗଲା ମନ,

ପାେଖ ବସି ଚୁ ପି ଚୁ ପି କଥା କହି

ସଭତାର ସାେଥ

ବି ୁଥିବ ଭାତ ଥାଳି

ତାଳ େଦଇ ବଦଳି ଯାଇଛି ,

ଧୀର ଧୀର ବି ଣାର ପବନେର ।

ଶୁଣିଛି େସ ଗଲା ଦି ନ କଥା ଆଉ,
େକେତ ଥର ସପେନ େଦଖୁଛି ।
ବି ଶ§ାସ ହୁଏନା ମେନ,

ତ
ିକ

େକହି େକେବ େଫରାଇ ଆଣିବ अବା

ା

େଫରି ବ ବି ତି ଗଲା ଦି ନ,

ଇ
-ପ

ରuୀନ କରି େଦବ, େମାର କଳା ଧଳା ସ§ପy।

ଆ

ହ
ାନ

ପଟିଆ, ଭୂ ବେନଶ§ର
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ରଖିବି ସାଥିେର ମୁହ[
ପାଉଁଜିର ସ§ର କାନେର ବାଜୁ ନି
ଶୁଣୁନି ମଧୁର ହସ

ଜୟq କୁ ମାର
ମଲିA କ

ତୁ ମ ସାେଥ େଦଖା େହାଇ ନପାରି େଲ
ଖାଇବି ଦି େନ େଲା ବି ଷ ।

େତାଫା ଆକାଶର ଜହy ଆଲୁ अେର
ସପନ େଦଖୁଛି ନି ତି

अଳପ ଦି ନର ଗଳପ ଆମର
ପୁରଣ େହବକି ଏେବ
ତୁ ମ କଥା ଭାବି ରାତି ପାହି ଯାଏ

ଲି େଭଇ େଦଉଛ ବତୀ ।

ଉ`ର ଆସୁନି େକେବ ।

କାଉଡ଼ି ଆ ସାଜି ପାଣି ଭାର େନଇ
ଚାଲୁ ଥିଲ ଧି େର ଧି େର
େସହି ସବୁ କଥା ବସି କି ଭାବି େଲ

ରହି ବ अମର େହାଇ
େଯେତ ଦୂ େର ଥିେଲ େଖାଜି ଆଣିବି େଲା
ରଖି ବି ସାଥିେର ମୁହ[ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଛାଆଁକୁ େଲାତକ ଝେର ।

ଆମର ମି ଳନ अତୁ ଟ ରହି ବ
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ପାଖେର ଆସି କି ମି ଠା କଥା କହି

ହ
ାନ

ଶର
ୂ ଡି ହ, ନDି ପୁର, ଦାସରଥପୁର, ଯାଜପୁର

ଆ

େମା:~୯୪୩୭୮୬୫୭୨୭
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େଢ+ିଶାଳରୁ େଢ+ାନାଳ
େଢ+ିଶାଳର ଢକ ଢକ ଶ¢
ଗଲାଣି ତ ତୁ ନି େହାଇ,

अନି ଲ୍ ସର୍

ନବ ବଧ ୂ ପାଣି କାଚ ରୁଣୁ ଝୁ ଣୁ
अଗଣାେର ଶୁଭୁ ନାହ[ ।
ଖଇ ମୁଢି ଭଜା ବାସନା ଆସୁନି

ଚାଳେର ନାହାqି ଆଉ,

ପଡି ଶା ଗୁଡ଼ିଆ ଘରୁ ,

କୁ ଣିଆଁ ଆସୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ

ନି ଦ ଭାuୁନାହ[ କୁ କୁ ଟ ର ଡାକ

ରାବି ରାବି ଗଲା କାଉ ।

ଶୁଭୁନି ଗଁା ମୁରୁ ।

ପାହାqା ପହରୁ େଗାବର ପାଣିେର

ଶୁଭ ମାନାସି କି ସt ସଳି ତା

ଆଉ କି ପଡୁ ଛି ଛି ଟା,

ଆଉକି ଜାଳୁ ଛି ବଧ ୂ ,

ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ମା ' ବସଉନି

ଗୀତା ଭାଗବତ ଘର େକାେଣ ଏେବ

ଉଷୁନା ପଲମ ପି ଠା ।

ଗଲାଣି ଲାଗି अଳ ୁ ।
ଚକି ଚଲାଉନି ଘରର ଘରଣୀ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ଆ

ନାହ[ େସ ଲବଣୀ ସର ।

ହ
ାନ

ଖୁଆ ଦ ଆଉ ଚାଲୁ ନି ହାିେର

ା

ଶୁଭୁନାହ[ ଘର ଘର ,
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ମଗୁଶୁର େgତ ଖଳାକୁ ଆସୁନି
େବuଳା ବୁ ଲୁ ନି କାହ[,
ବାଡ଼ି ବଗିଚାେର ଲ+ା କସି ଟାଏ
କାହା ଘେର େଦଖା ନାହ[ ।
କୁ ଆଁର ପୁେନଇଁ, ରଜ େଦାଳି େଖଳ
କୁ ଆଁରୀ କନି ଆଁ େମଳ,
କୁ ଆେଡ ଗଲାେସ ଖି ଲି ଖିଲି ହସ
ମନ ଦି ଆ ନି ଆ େବଳ ।
ମଣିଷ ଭିତେର ଯ ମଣିଷ
କି ଏ େସ େଦଲାେର ଖtି ,
ସବୁ अଛି େହେଲ ସବୁ ତ ଯାଇଛି

ତ
ିକ

ା
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ଏ ମନ ରୁ ଖାଲି ହଜି ।

ଇ
-ପ

ରଚନା- ଶୀ अନି ଲ୍ ସର

ଆ

ହ
ାନ

ଗାମ-ରାେସାଳ, ଜି ଲAା- େଢ+ାନାଳ
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ମରଣ ଓ ମଶାଣୀର ମମକଥା
ମଶାଣି ବୁ େଝନି ଧନୀ କି ଗରି ବ
କି ଏ ଉ କି ଏ ନୀଚ

ଯି େବନି ସାଥିେର େକହି
ଶବ ଶବ େବାଲି ସଭିଏଁ କହି େବ
ଯି ବୁନି େର କି ଛି େନଇ ।

ରଖିେବନି ତାକୁ େକହି
ସିତ େଯେତ ଧନ ଓ ଦଉଲତ
ସବୁ ଯି ବ ଖ ଖାଇ ।
େମାର େମାର େବାଲି ଯାହା ତୁ ଭାବୁ ଛୁ
କି ଛି େନବୁ ନାହ[ ସାେu

ହୁअଇ ସବୁ ହି ସାବ
କୁ କମର ଫଳ ସୁକମ େନବନି
ଦିତ ତୁ େମ େହାଇବ ।
େବଳ ଥାଉ ଥାଉ ହୁअ ସେଚତନ
କରମ ଫଳକୁ ଡର
ଏ ମାୟା ସଂସାେର େକହି ନୁ େହଁ କାହାର
ଖାଲି ହରି ନାମ ସାର ।
ସyାତେକା`ର अଥଶା¥ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଫକୀରେମାହନ ବି ଶ§ବିଦାଳୟ , ବାସବି ହାର,
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ସାଥିେର ଯି ବ େତା କରମର ଫଳ

ମରି ଗଲା ପେର ଯମପୁର ଠାେର

ା

ମରି ଗଲା ପେର ସଭି ଏଁ କାDିେବ

अରଜି ଲା କମ େଭାେଗ ।

ତ
ିକ

କି ଏ ସତ କି ଏ ମି ଛ ।

ମରି ଗଲା ପେର ସଭି ଏଁ କହି େବ

ବାେଲଶର, ଦୂ ରଭାଷ : ୯୯୩୭୮୨୦୮୩୧

ଇ
-ପ

ମରଣ ବୁ େଝନି ପର କି ନି ଜର

ବାପି ନି ସି ଂ

ଆ

ହ
ାନ

Email ID : bapinising540@gmail.com
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ତୃା
େଶଷ ପାହାଚର ସୂଯ +ୁ େଘାେଡ଼ଇ
ଆଜି ବଷା େହଲା - ଏ ବରଷର ପହି ଲି ବରଷା

ଡା ନୀଳମାଧବ
କର

ଖୁସିେର ଭିଜୁ ଥିେଲ अପରାହyର ମଣିଷ ସବୁ
ବୟସକୁ ଭୁ ଲି , ମାଟି ପାଣି ଚବଚବ କରିବାକୁ
ଇjା େହଉଥିଲା ଝରକା ପଛରୁ
.
ଓଦା ମାଟି ଭୁ ରୁଭୁ ରୁ ବାସyା
ପହି ଲି ରାତି ର ବାସyା ପରି – ପାଗଳ କରୁଥିଲା

େମା ଭିତେର ଉ+ି ମାରୁଥିଲା
.
ତୃ ା େମିଯି ବ େବାଲି
ଭିଡ଼ି ଧରି ତମକୁ ମଁୁ େଶାଇଲି ମାଟିେର
ଆକାଶର ଆଲି uନ ପରି ବରଷାେର େବେଢଇ ଧରାକୁ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଓଢଣୀେର ଢା+ିେଦଇ େସ ଲuଳା ମୁହୂ` ସବୁ କୁ

ା

ତାରା ସବୁ ମୁହଁ ଲୁ େଚଇେଲ,
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.
ବରଷାେର, େବଳୁ େବଳ ବଢୁ ଥିଲା ତୃ ା
ଟକମକ ଫୁଟୁ ଥିଲା ର େମାର ଶି ରାପଶି ରାେର
େସ ଉ`ାପେର, ବରଷାର େଟାପା ସବୁ ବାÌ ପାଲଟିେଲ
ତମ େଦହ ଭିଜି ଥିଲା ଖାଲି େମାରି େସ୍ଵଦେର
.
ପହି ଲି ବରଷାର ବି Dୁ ସବୁ
େମା ଘର अଗଣା ଧାରରୁ
ଟପ ଟପ ଶ¢ କରି ହଜି ଯାଉଥିେଲ
ଆଶୁ ଏକ ବରଷା ଋତୁ ର ଆଶ୍ଵାସନା େଦଇ
ଉଷG ରଖି ଜୀବନକୁ ,

***
ନୀଳମାଧବ କର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଓଲଭରହା ଟନ, ୟୁେକ
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ଆହୁତି अସG ି ତାର
ନି ଜ ଭିତରର େଭୖ ରବୀଠୁ
ନି ଶ§ାସ ଛେଡଇେନଇ

ମୃତୁtୟ ପାତ

अେନକ

ମୁ ଦୁ େରଇେଦଇଛି

ପୁରୁଷତ§ର ମଯାଦାକୁ

अ¥ର େମାହରୁ।

ଦାନେର େଫେରଇଛି ମୁ।

ଭୀମ, େଗାବି D+
େଗୗରବଗାଥା ପାଇଁ

ସ§ାମୀର अଭିମାନ ଆଗେର

ହତାକରି ଛି

ଜଳାtଳୀ େଦଇଛି େମା अସିG ତାକୁ ।

େକାଟି ଦୂ ଗା କୁ ।

ବଳି େଦଇଛି

ଆେgପକୁ ପି ଇଯାଇଛି

େମା ଭିତରର କାଳୀତ§କୁ।

ନି ଳକ¾ ସାଜି ..

େମା अqନi ହିତ

ଧମରgାର ନଁା େର

ଶୁ ବୀରାuନାକୁ

अbିତ§କୁ ଆହୂତି େଦଇ

ତ
ିକ

ଆଜି ମଁୁ ଧରି ତୀ ।

ଇ
-ପ

ପୁରୁଷ ପ×ାେର େଦଇ

ହ
ାନ

ପା ଆtୁ ଳାେର ବାି

ଆ

ଧମରgାର ଦାୟି ତ§କୁ

ା

ସାନକୁ
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ଆଜି ମୁ େଦୗପଦୀ।
େମା ବgେର
ପୁରୂଷତ§ର ତାବକୁ
ାନେଦଇ
ଆଜି ମୁ ସବଂସହା ।
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ନରକ ଲାଗିବ ସରଗ ପରି
ବାପା+ୁ ରଖିଛି ଜରା ନି ବାସେର
େକବଳ ଭାରି ଯା ଡେର

ଶି ଶିର କୁ ମାର
ପା

େଦଖି ପାରି ଲିନି ତା+ अସୁବିଧା
େହଉଥିଲା ଯାହା ଘେର ।

ଚାହା ଟିେକ ପାଇଁ ଘା ଘା ଧରି
ରହୁଥିେଲ ସି ଏ ଚାହ[
େମାଓ େଦଖିବାେର ସଠି କ େବଳେର

ଏେବ ଘର ଲାେଗ ଖାଲି
ଶାଶ ୂ ଶଶୁର+ୁ େସଥିପାଇଁ େବାେଧ
ଡେକଇଛି ଘରବାଲୀ ।

େଦହପାଆ େହେଲ अସୁକ ତା+ର
େସବା ବି େମାହର ମନା
େସଇଥିେର ନି ତି ଚଟାଣ େପାଛqି
ପାଣିେର ଭିେଜଇ କନା ।

ତାଆରି ଆେଦଶ ମାନି କି ଯାଉଛି
ମଟନ ଆଣିବି କି େଲ
ନରକ ଲାଗିବ ସରଗ ଭଳି ଆ

ତ
ିକ

ା

େସମାେନ େମା ଘେର ଥିେଲ ।

ହ
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ଇ
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କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର

ଆ
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ଚାଲ ଆେମ ସବୁ ଜ ବନି ବା
ସବୁ ଜ େgତ ଓ ସବୁ ଜ ବନାନୀ
ସବୁ ଜ ଘାସ ପଡି ଆ,

ସେqାଷ କୁ ମାର
ପା

ଚାଲ ଭାଇ ଆେମ ସବୁ ଜ ବନି ବା
ହସି ବ େମା ମାଟି ମାଆ।
ଥେର ବବହୃତ ପAାିକ ବଜନ
ଲg େହଉେର ଆମର,
ଜନGଦି େନ କା'ର ବୃ gଟିଏ େନଇ
େଦବା ଆେମ ଉପହାର।

ମ` େହବ ସ ଗ  ଧାମ,
େଦବତା ମାେନ ବି ଓହA ାଇ ଆସି େବ
େଦଖି ଦୃ ଶ ମେନାରମ।

ପାଣୀର ଆୟୁ ଓ ବଳ,
ସବୁ ଜ ଇ ନ ବବହାର ରେଖ
ବି ଶକୁ ସୁ ସବଳ।
ଇ-ମଇଳାକୁ ପୁନଃ ଚକ କରି
କରି େଦବା ଉପେଯାଗ,
ପରି େବଶ ଆଉ ଦୂ ଷିତ େହବନି
କରି ବ େଯ ରାଜ େଭାଗ।
अତି ବାଇଗଣି ରଶିG ର ପଭାବ
କରି ବାକୁ େହବ ହାସ,
ନେହେଲ ସୁDର ପୃଥିବୀ ଆମର

ଇ
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ତ
ିକ

ା

अଚି େର ଯି ବେର ନାଶ।

ଆ

ହ
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ଗତି ରାଉତପାଟଣା, କଟକ।
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अେଫରା ବାେଟାଇ
ଯି ବାର अଛି ତ େଫରି ଯାଇପାର
ରହି ବାକୁ ଆଉ କହି ବି କାହ[

ଦି ବାକର ନାୟକ

ପୀରତି ର େଡାର ଛି ଡ଼ିଗେଲ ଥେର

ଦୁ ନି ଆ ଆଖିକୁ ପାରିବି କି ଫା+ି

ଚାହ[େଲ ବି େଯାଡ଼ି ହୁअଇ ନାହ[ (୦)

ପଣତକୁ ନି ଆଁ ଜାଳି ଲା ପେର
ସକାଳର ଭୁ ଲ୍ ସtକୁ ନ ଥାଏ

କଢି େହାଇପାେର ଫୁଲଟିଏ ଦି େନ

ମାନି ଲନି େମାର ଏ କଥା ଥେର

ଫୁଲ ଆଉ ଥେର ହୁଏ କି କଢି
ନି େବଦନକୁ େମା ପାଦେର ଆେଡ଼ଇ

ଜାଣି ଜାଣି ଯାହା େଦଇଛ େପାଡ଼ି

ଧନୁ ରୁ ଖସି ଲ ତୀରେଟ େହାଇ..
ଯି ବାର अଛି ତ େଫରି ଯାଇପାର

ପତାରି ତ କରି ଚାହ[ ପାରି ବ କି

ରହି ବାକୁ ଆଉ କହି ବି କାହ[ (୨)

କୁ ଆଁରୀ ନଭ େମା ଥିଲା ନି ରିମଳ

ରହି ବାକୁ ଆଉ କହି ବି କାହ[ (୧)

ଧୁମେକତୁ କୁ ମଁୁ ମଣି ଲି ଜହy

ହ
ାନ

ଆ

ନି ରୀହ ପରାଣ ନି େରାଳା ମନ

ଇ
-ପ

ଶୀତଳତା ନାେମ ଜାଳି େଦଲ େମାର

ତ
ିକ

ଯି ବାର अଛି ତ େଫରି ଯାଇପାର

ା

ପାୟି ତ ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ..

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ସୁଆଦ अଛି କି େସଇ ତି अଣେର

151

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େସ କୂଳେର ଆଉ ପହି ପାରୁନି
ପହଁ ରୁଛି େଯେତ ଲୁ ହର ନଈ..
ଯି ବାର अଛି ତ େଫରି ଯାଇପାର
ରହି ବାକୁ ଆଉ କହି ବି କାହ[ (୩)

ତ
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ା
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ପାଟପୁର, କନି ସି, େଗାଳରା,

ଇ
-ପ

ଗtାମ, ପି ନ୍-୭୬୧ ୦୦୮

ଆ

ହ
ାନ
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ସେତ ମୁହ[ େକେଡ଼ େବାକି
ଆକାଶରୁ େଗାେଟ ତାରା ମାଗିଥିଲି
ଜହyଟିଏ େତାଳି େଦଲ,

ଝରଣା ବାରିକ

ଶାମୁକାଟିଏ ମଁୁ ମାଗିଥିଲି େବାଲି
ମୁକୁତାେଟ େଦଇଥିଲ।

ନଈଟିଏ େହାଇ ବହି ଯାଉଥିଲି
ଲୁ ହ େଦବ ନାହ[ କହି ଥିଲ େମାେତ

ପଥର େହାଇ ମଁୁ ପଡି ଥିଲି େବାଲି

ଲହୁ େଦଇଗଲ ଚାଲି ,

ମDିେର ରଖିଲ େନଇ।

ଭାବନା ରାଇେଜ ଝୁ ରୁଛି ତୁ ମକୁ
ପାରୁନି ଜମାରୁ ଭୁ ଲି ।

ପାେଖ ପାେଖ େମାର ରହି ବାକୁ କହି
ଠି କଣା ତୁ ମର ବଦେଳଇ େଦଲ

େଦଖି ମଁୁ ପାରୁଛି ଛୁଇଁ ପାରୁନାହ[

ଚାଲି ଗଲ ମେତ ଠକି ,

ଏମି ତି କରିଲ କାହ[।

େଫରି ବା ବାଟକୁ ଏେବବି ଚାହ[ଛି

ା

ଛାଇ େହଇଗଲ ରହି ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ସେତ ମୁହ[ େକେଡ େବାକି ।

ଆ
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ସମଲ, ତାଳେଚର, अନୁ େଗାଳ
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େପମିକ ଜହyକୁ
ଜହyେର ହୁअ କି ତୁ ସ ୂ" େମାର

େତା ନାମେର େଲଖି ଦି अqି

ସୁନDା ମହାqି

ପୃଥିବୀ ପୃ- େର େମା ଭାଗ ସବୁ ର
ନେହେଲ

ଯଦି

କହି ବୁ

େତା

ହୃଦୟ अିର ଭାବେର ବି େjଦ अପାର
ନାମେର ରୂପା େଜାତା ଛତା ସହ ରାତୀ ଦି §ପହର

େଲଖିେଦବି
ମନ ହୃଦୟ େଯେତ ଇbାହାର

ବୁ ଲୁ େଯେବ ଘେର ଘେର ଝକା ପରଦା
ବାହାର

ତୁ କଇଁ ର େପମି କ କବି କେହ ଥରକୁ ଥର

ସହି ହୁଏନା କି କହି ହୁଏନା

ଭାuିଯାଏ ହୃଦୟରୁ ବାଲି ସି େମ ପଥର

ଛି ନଛତ ମନ ହୁଏ େମାର

ଏେବ େଯେବ ପ"
ୂ  ମୀେର ହସୁ କି ରି କରି

ଯାଇ

ପାଏ ମଁୁ ପରି ପ"
ୂ  ତା ମqର

ଗଢ଼ି େନବା େତଲ ଲୁ ଣ ର ସଂସାର

ଆଉ ଗହଣେର अବା अମାବାସା ଆସି େଲ

अେପgାେର ଜୁ ଇ ଜଳୁ େଧୖ ଯ अଛି ପାଇବି
ଉ`ର

ା

ମି ଠା ମି ଠା ଜହର ଆଜି ପି ଇ ପାଇବି अମୃତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବର ।

ଆ

ହ
ାନ

ସାgୀେଗାପାଳ, ପୁରୀ
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େମା ଝିअ
ମାଗଶିର ଗରୁବାେର...
ଲgGୀ+ର ଆଗମନ ପରି ।

ଉଦୟ କୁ ମାର
ପା

େମା ଘର ମDିରେର ଆଜି ..
ଆବି ଭାବ େହାଇଛି ଏକ ପରି।

ପଦGପରି ପାେଦ ତାର ଢ଼ଳ ଢ଼ଳ ଚାଲି ..

ପଜ
ୂ ା ପାଏ ନି ତି ସି ଏ।

ଭୟଭୀତ କେର େମାେତ କାେଳ ଯି ବକି

େସ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ ...

ପଡି ।

େମା अଲି अଳି ଝି अ ସି ଏ।

େସ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ ...

େଚନାଏ ହସେର ତାର...

େମା अଲି अଳି ଝି अ ସି ଏ।

ପୁରିଉେଠ େମା ଘର ସଂସାର।

କୁ ନି କୁ ନି ଆଖିେର ତା...
अସୁମାରି ସ ପyକୁ।
ଦି ବାରାତି अନି ଦା ମଁୁ େଯ...
ସବୁ ସାକାର କରିବାକୁ ।
େସ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ ...

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େମା अଲି अଳି ଝି अ ସି ଏ।

ଆ

ହ
ାନ

ବାେଲଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆେର!
ଆେର! ସେତ ତ...
ତ...
ଆେର! ସେତ ତ....
ଏ ନି -ୁର ଦୁ ନି ଆେର

ରାେଜD କୁ ମାର

ମୂଲବାନ େଦାଷ ଠୁ ଦୁ ଗ

ଆରଟା ବସା ବା ୁ ବା ୁ
ଏଠି ସବୁ େହାଇଯାଏ ଇତି ।।

ଏଠି ସବୁ ପର େଦାଷ େଦଖା
ନି ଜ େଦାେଷ ଦି अqି ସୁରgା
ସବୁ ବb ବୁ େଝଇବା ପାଇଁ
ଏଠି େକହି ବୁ ଝି ବାର ନାହ[
କାହ[କି ନା
ଏଠି ସବୁ ଆତG ସ§ାେଥ ବାଇ ।।

ସମାଜର ଧନୀମାେନ ବୁ ଡ଼qି
ଋଣେର
ସୁଝିବାର ନାଆଁ ଧରqି ନି
ତଥାପି େବାଲାqି ସମାେଜ
େସ ମାନବେପମୀ
କାହ[କି ନା
ଏ ସମାେଜ ସବୁ ଆତGେପମୀ ।।
ଆେର ! ସେତ ତ....
ବାପା ପରା ହତାଦର ଏଠି

ଆ

ଶ§ଶୁର+ ଆଦର ସବୁ ଠି
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ଆେର! ସେତ ତ....

େଛଳି େମ«ା କୁ କୁ ଡା ନାଆେର

ା

େକଜାଣି େକମି ତି

କି  ଗବ କୁ କୁ ର ଚେରଇ

ତ
ିକ

ବାଟବଣା ସଂ9ୃତି ସଂହତି

ଏଠି ଲାଜ ଚେରଇବା ଗାଈ

ଇ
-ପ

ଏଠି ସେବ ଆଖି ଥାଇ अ

ଆେର! ସେତ ତ....

ହ
ାନ

କାହ[କି ନା

ବି େଷାୟୀ

Aahwaan.com

156

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମାଆ କଥା ଲାେଗ ଏଠି ପି ତା
ଧମ ମାଆ କଥା ଭାରି ମି ଠା
ଭାଇ ପରା ଏଇଠି ଭଗାରୀ
ଶଳା େପେମ େପଟ ଯାଏ ପୁରି
ଭଉଣୀକୁ କି ଏ ବା ପଚାେର
ଶାଳୀ ସୁଖ ଆହାକି ମଜାେର
କାହ[କି ନା
ସବୁ ବାଇ gଣିକ ସୁଖେର ।।
ଆେର ! ସେତ ତ....

କାଚ ଘେର ଚପଲ ହସୁଛି

ଭଲ ମD ପରgିବା ପାଇଁ

ରାbା କେଡ ପରି ବା କାDୁ ଛି

ଆଜି ଏଠି ଭାବqି ନି େକହି

ମଦ ମି େଳ ସ ତ ାନେର

ଜାଣି େନେତ ଆuୁଠି ମାରqି

କି  ଖି ର େବାବାଳି ଛାଡୁ ଛି

େଶେଷ ଖାଲି କପାଳ ନି Dqି

ବୁ ଲି ବୁ ଲି େକେତ ସାହି ଘେର

କମ ଛାଡ଼ି अଳସୁଆ େହାଇ

କାହ[କି ନା

ମାଗଣା ଧନକୁ ଖାଲି

ଭଲ ଏଠି ମD କବଳେର ।।

ଥାଆqି अନାଇ
କାହ[କି ନା.....

ତ
ିକ

ା

ଏମାେନ ବି ଶ କାuାଳ

ଇ
-ପ

ନି ଜତ ହରାଇ ।।

ଆ

ହ
ାନ

ପଳାସପଲିA , ଗtାମ
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ତେମ କି ଏ?
ତେମ କି ଏ ?
ଏ अ ାର ହୄଦେୟ ଭରି େଦଇଛ अେନକ ରu

ଭବାନୀ ଶ+ର
ଦାସ

ହଁ ମଁୁ ସି ଏ !
ଯି ଏ ନି ଳ ହୄଦେୟ ସୄି କରି ଛି ଶh ତରu।
ତେମ କି ଏ ?
ଏ ଶି ଥିଳ ମେନ ଢାଳି େଦଇଗଲ। ଚାଲ
ହଁ ମଁୁ ସି ଏ !
ଯି ଏ ତି ତା ମେନ ବୁ ଣି େଦଇଛି ମାଧୁଯ ।

ଏ ଶୁନ ମେନ ଆଣିେଦଇଛ ପୁ"ତାର ଆଭାସ
ହଁ ମଁୁ ସି ଏ !
ଯି ଏ अ କାରେର େଦଖାଇଛି ପ"
ୂ ି ମାର ପକାଶ ।
ତେମ କି ଏ ?
ଏ ନି ସu, अଜାଣତାେର େଦଇଛ ଆତGୀୟତା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ଯି ଏ ତମ ବି ରହମେନ ଢାଳି ଛି ବbବହୁଳତା ।

ା

ହଁ ମଁୁ ସି ଏ !
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ତେମ କି ଏ ?
ଏ ନି େbଜେର େଖଳାଇ େଦଇଛ ସେତଜତା
ହଁ ମଁୁ ସି ଏ !
ଯି ଏ ତମ अିର ହୄଦେୟ ଆଣି େଦଇଛି ିରତା ।
ତେମ କି ଏ ?
ଏ ନି ଃଶାସର अq ଯଁାଏ େଦଇଛ ବିବାର ମନତୄି
ହଁ ମଁୁ ସି ଏ !
ଯି ଏ େଶଷ ନି ଃଶାସ ଯାଏଁ େଦଇଛି ଜି ବନର ପ"
ୂ ା୍ହୁତି ।

(ଏଠାେର "ମଁୁ ସି ଏ" େହଉଛqି କି ଏ? େଖାଜି ବାହାର କରି େବ ପାଠକ ମହାଶୟ ମାେନ ନି ଜ
ନି ଜର େବୖ ବାହି କ ିତି କୁ େଦଖି)

ତ
ିକ

ା

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଇ
-ପ

ଠି କଣା-େଗୗରାେଦଇପୁର,େକାଦଳା,ଗଞାମ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡି ଶା, ୭୬୧୦୩୨
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ରାଧା
ଉପେର େଯମି ତି ଭି ତେର େସମି ତି
ଏକ ଆତGା ଭିନy େଦହ,

ବି ନୟ କୁ ମାର

େଗାଟିଏ େଜାତି ରୁ ଦୁ ଇଟି ଉ°ନy

ଜନମରୁ ଛାଡି ପି ତାମାତା େକାଳ
ତାହାକୁ ଛାଡି େଲ େଗାପ େଗାପାuନା
ରାଧି କା ବଜ େଗାପାେଳ
େମାହନବଂଶୀ ବି ଗଲା
ତାଗମୟ ପାଣ ବି gି ଜୀବନ
ରଣ େgେତ ବି ତିଥିଲା।
ରାଧି କା କାDିେଲ କୃ  କାDିଥାqି

ଧା କହି େଦେଲ ଚତୁ ବଗ  ଫଳ
ରାଧା ଉାରେଣ େଦଇ,
ମ କହି େଦେଲ ମଦନ େମାହନ
ରୂେପ ପହqି ତହ[,
ରାଧା କୃ  ରାମ କୁ ହ,
अଭିମାନ ମାନ ଦୂ ର େହାଇଯାଏ
ତୁ ଟଇ ସଂସାର େମାହ।

ପିତ ଵି ନୟ କୁ ମାର ମି ଶ

ମଲA ୀପୁର, ନି ଆଳ, େଖା{ା

ଆ

ଏଣୁ अଭିମାନ ଜନG,

ତ°ର अgର ତାେଳ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ଆନ ପି ତାମାତା େକାେଳ

କାନ େଡରି କୃ  ସତତ ରହqି

ା

अପାକୃ ତ େପମ ବହି ।

ରା ଉାରଣ କେଲ,

ତ
ିକ

କାହy ପାେଶ ରାଧା ବୃ Dାବେନ ନି ତ

ଥାଏ ପି ତୀ ସନମାନ,

ଇ
-ପ

ରାଧା ବି ନା କାହy ନାହ[,

अଭିମାେନ େକେବ କାDିବା ନ ଥାଏ

ହ
ାନ

ନାହ[ କାD ଦୁ ଃଖ େକାହ,

ମି ଶ
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ତୁେମ अଛ େବାଲି
ତୁ େମ अଛ େବାଲି
େମା ମନ ଟାuରା ଭୂ ଇଁଟା

ବାଲାଜୀ େସଠୀ
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ସାଗରର ଉ`ାଳ ଉମୀ
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ନୃ ତାuନାର ତାଳ େତାଳୁ ଛି ,,,

ହୁତୁ ହୁତୁ େହାଇ ଜଳୁ ଛି ,,,

ନି ଜୀ ବ ନି ଶ§ ମରୁଶଯାେର
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ଚଳ ଚଳ େହଉଛି ,,,

अଦି ନିଆ ବାଆ ବତାସକୁ

େମା ନି ଃଶ§ାସର अମ¡ଜାନ

ପାହାଡ଼ ପରି ସାମyା କରୁଛି ,,,

ତୁ ମ ନଁା େର ଚାଲି ଛି,,,
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ମି ଠା ମି ଠା ମକକୁ ଛି ,,,
ତୁ େମ अଛ ତ,,, ଥାअ େସମି ତି

ଦୁ ଃଖର ବାଦଲ ହଟିଯାଇ
ସୁଖର ସି Dୁରା ଫାଟିଛି,,,
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ୂ ି ସାତ କେର

ଶରୀରେର ସବୁ ର କଣିକା
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ପିତା
ପି ତା ସ§ଗ  ପି ତା ଧମ ପି ତା ହ[ ପରମ ତପ
ପି ତା ପତି ଶ{ା ରହି େଲ ସ େହାଇଥାqି ସବ େଦବ ।

ରାେକଶ୍ ମୁଦୁଲି

ସୁ ମନ ସୁ ପାଣ େନଇ ପି ତା ମାତା ଓ ସqାନ ରହି ଥାqି ଏକ ପରି ବାରେର
େସ ବ ନ अେଟ ରର ବ ନ ଛି େ ନାହ[ ସହଜେର ।

ପରି ବାରର ମୁଖ େହାଇଥାqି ପି ତା
ଜନGଦାତି େହାଇଥାqି େମା ମାତା ।

େଭାେକ ରହି େସ ଖାଦ େଦଇଥାqି ପି ଲା+ ତୁ େ ।
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କାେ

ବୁ ଲାqି େସ ଯାତା େମଳାଦି କୁ େନଇ ।

ମାଆ ଶି ଖାqି େମା ହାତ ଧରି ଚାଲି ବାକୁ ଭୂ ଇଁେର
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େସ େମା ଆନD ଆସର େସ େମା अନୁ ଶାସନ
ଜୀବନ ପଥେର ଆେଗଇ ଯି ବାକୁ େଦଇଥାqି େସ ନୀତି ପବଚନ ।
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କେର ତ କେର
କାହ[କି କେର େଯ ?
େମାର ବି ଏେତ କଥା
ବୁ ଝି ବାେର େକଉଁ େଲାଡା
ଏମି ତିେର େବଳ େହେଲ
ଆେପ େଫେରଇ େନବ ମେତ
େସଇ ଦୁ  ପି ଲା
େକେବ ବି ବୁ ଝି ବ ନାହ[
େମାର କଣ ଇjା ଥିଲା ll

ତ
ିକ

ା
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ଗମୁା

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶ§ର

ଆ

ହ
ାନ

୯୮୬୧୩୨୩୬୫୦
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ସାଥୀ ତୁେମ
ତୁ େମ େମା ମନର,
ମରୁ ପାq ପେର,

ସେqାଷ କୁ ମାର
ସୁତାର

 ି ଣୀ ସମ l
ନୀଳ ନି ଝର
ତୁ େମ ପୁଣି ହୁअ,

ଝାtି ପଥିକର,

କଥାକାର କଥା,

ସାଜ େକେବ ମହା ଦୃ ମ l

ନି ଶ¢ ନି ଃସu ତାତି l

ତୁ େମ େକେବ ଆସ,

ତୁ େମ େକେବ ମନ,

ଚି ରା ଲଫାପା ର,

ମ`ର ମଦି ରା,

अଦୃ ଶ ଠି କଣା େହାଇ l

अl ସ§l କାଳ ସୁଖ l

ତୁ େମ ପୁଣି ସାଜ,

ତୁ େମ େହାଇଯାअ,

ଗ

େକେବ अସରqି ,

ତୁ େମ େକେବ ନବ,
ବଧର
ୂ କ+ଣ,

ସyାତେକା`ର ଇଂରାଜୀ ସାହି ତ ସାନ ବି ଭାଗ l
ଗାମ - ମୂକ
ୁ ି , େପା - େଗାପୀନାଥପୁର
ଭାୟା - େକDୁ ପାଟଣା, ସାେଲପୁର, ୭୫୪୨୦୩,

ଇ
-ପ

ଝୁମା ଝୁମା ଝରା ପୀତି l

ଆତGାର ରୁ{ ବି ଳାପ ll

ା

ଫିକା ପାଖୁଡା େର ଥାଇ l

ତ
ିକ

େଗାଲାପ ର,
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ତୁ େମ ପୁଣି ତୃ ଷyା,

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - କଟକ, ଓଡି ଶା,

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୨୭୮୨୯୩/୯୧୧୪୭୨୮୦୭୮
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ଜୀବନ ଘଟେର...
ଘଟେର...
ପତ` େଯାଡି ଗଢି ଛ ଶରୀର
ପରେଶ ସୁଠାମ ରୂପ

ମେନାରtନ
ସୁରୁଜାଳ

ବି ଶ ବି ାଣୀ େହ ତୁ ମ କାରି ଗରୀ

େକାଣ अନୁ େକାଣ ପରି ଚୟ ଦି ଏ

ଏ ନୁ େହଁ ମଣିଷ ପଣ

अନି D ସୁDର ଛବି

अମୃତ ସୃି ର ଆେମ ସୁଧା ଧାରା

ତୁ େମ ରୂପକାର ଗଢି ଛ ସଂସାର

ପରଶି ବା ଦି ବ ଗୁଣ।

ରାତି ଜହy ଦି େନ ରବି ।

ଗୁଣ अବଗୁଣ କୃ ତଘy ବଦାନ

ଭୁ tିବାକୁ ଫଳ ପି ଇବାକୁ ଜଳ

େଯମି ତି ପଣ
ୂ  ଓ ପାପ

अନy ମୁେଠ ବ¥ ଖେ

ଦି ବି ଧ ସୁତେର ବା ି ଛ ଦୁ ନି ଆ

େଯାଗାଇ େଦଉଛ ଯାହା ଦରକାର

ଆଶୀବାଦ अଭିଶାପ।

ବି େବକ ଖtିଛ ମୁେ।

ସତ ପାେଶ ପାେଶ अସତ ରହି ଛି

ତଥାପି ବୁ େଝନି ଭଲ ମD କ'ଣ

ଆେଲାକ ସଂେଗ अ ାର

ରୂପଟି ସି ନା ମଣିଷ

ଷଡ ରି ପୁ େଘନି ଘଟକୁ ବା ି ଛ

କଳୁ ଷିତ ବୁ {ି ଛଳ କପଟତା

ନ ରଖି ବାଛ ବି ଚାର।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ

ହ
ାନ

अଇଁଲାପାଲି ଧମା ସଲପୁର

ଆ

अqରୁ अସୁର େବଶ।

ା

ପର ନି Dା କୁ ା ପରଶୀକାତର
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ଗଣନାଥ ବDନା
ଏକଦq ଗଣନାଥ ସି { ମେହାଦର
 ବୁ { େଦବ ଲୋଦର //
ସୁମୁଖ ଦୂ ମୁ ଖ

ଚି ନGୟ ପ)ନାୟକ

ଆେମାଦ ପେମାଦ ଭୀମ େହର ନDନ
ବି କଟ ବି ଘyନାଶକ ପଭୁ ଧମ
ୂ ବ" //
ବି ନାୟକ ବି ରୂପାg अମି ତ ପଥମ
ପୀନ ବg ପୀନ ଜ¬ ଜୟ ପୀନ9

ଊମା ପୁତ ଗଣାଧg ସି {ିବି ନାୟକ

ବି ଶମୁଖ ବି ଶରୂପ ଆେହ ବି ଶ§ବD //

ମହାଗଣାଧି ପତି ମୂଷିକବାହକ //

अଚୁ ତ अମୃତ ପଭୁ अgୟ अgର

ଦୁ ଜୟ ଧଜ
ୂ ୟ
 ଜୟ ଜୟ ଚତୁ ଭୁ ଜ

अେଦ୍ଵୖତ अେଘାର अପେମୟ अନାଧାର //

ପୀତାର େହରଂବ ର ବି ଘyରାଜ //

କପି ଳ କଥକ କୁ ଷGା ଗଣନାୟକ

େବାମନାଥ େମରୁପୃ- ଲୋ- ହୃଦୟ

ଘେଟାଦର ଘଟକୁ  ସି {ି ପବ`କ //

ରୁଦଶି େରାଧର ମେନାମୟ ମୃତୁtୟ //

ଚରାଚର ପତି ଚ େହ ଚ ବି କମ

ା

ଚି ନGୟ ଚି qନ ପ"
ୂ  କର ମନ9ାମ //
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େଶତ ମାଲ ବି ଭୂଷଣ ସୁର ବୃ ହ`ମ //

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ବାହାଡ଼ା ପଦର

ଆ

ହ
ାନ

ଭtନଗର,ଗtାମ
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अବୁ ଝା ମଣିଷ
ସା+ ସୁDର ସୃିେର ମଣିଷ
ଜନମ ସବୁ ଠୁ େଶ-।

ଗୁେଶର ଚାD

କାହ[କି ଈଶର େଦେଲ ଏ ମଯାଦା
ନବୁ େଝ अଧମ େଜ-।।୧

ଓଡ଼ି ଆ ଭାଗବତେର ।
ଏ ମହାବି xାନ ଯା' ହୃଦେୟ ଉେଦ
ଭବ ପାରାବାରୁ ତେର।।୩
ଏକଇ ପି ତାର अମୃତ ସqାନ
अଟୁ େହ ଆେମ ସରେବ।
ଏ କଥା ନ ବୁ ଝି अବାqର ଯୁି

ଲାଗିଛି ଆମ କଜି ଆ ।
େକେତ ଦି ନ କଳି େଗାଳ ଭାଇ+ର
ମୁ େଟକି େହବ ଠି ଆ।।୬
ଛୁଆଁ अଛୁଆଁର େଭଦଭାବ େଯାଗଁୁ
େହଉ ନାହ[ ଆେତGାନy ତି ।
େଯ ପଯq ସଂକୀ"ତା ନ ଯାଇଛି
ବି କାଶ େନାହି ବ ମତି ।।୭

ଆ

ବାଢ଼ୁେଛ ବୃ ଥା ଗରେବ।।୪

ଜାତି -ଧମ -ବ" -ସ ଦାୟ େନଇ
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अବଧତ
ୂ ପରା ଜ§ଳq ଦୃ ାq

ମୁେର ନାହ[ ମଗଜ ।।୫

ା

ଲଭି ବା ଏ ଦି ବ xାନ।।୨

ସୁଶିgିତ େହାଇ ମୁରୁଖ ପରାେୟ

ତ
ିକ

अqଦୃି େଦଇ େଦଖିେଲ ସି ନା େହ

ଭିନy େହେବ ଏହା େହଜ।

ଇ
-ପ

ପର
ୂ ି ରହି अଛି xାନ।

ପି ତା େଯେବ ଏକ ପୁअ ଝି अ କାହଁୁ

ହ
ାନ

अଖିଳ ବହGାେ अଣୁେର अଣୁେର
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େଯେତ ପାଠ ପଢ଼ି ଲଭିଥିେଲ ଡି ଗୀ
େକଉଁ କାମକୁ େସ େଲାଡ଼ା।
ମଣିଷ ପଣିଆ ତି େଳ ନାହ[ େଯେବ
ଖାଇବା ଟି କାନ େମାଡ଼ା ।।୮
ବି େବକ ବି ଚାର ଶକତି ନଥାଇ
େହାଇଛି େକହୁ ମହାନ।
ସତ ଶାqି ଦୟା gମା ଗୁଣ ବି େନ
ସବୁ କି ଛି ମୂଲ ହୀନ।।୯
େଭାକି ଲା ମୁହଁ େର ଆହାର ନେଦଇ
ପଜ
ୂ ି େଲ ଦି अଁ େଦବତା।
अବୁ ଝା ମଣିଷ ଲଭି ବ ଆଶି ଷ

ତ
ିକ

ା

କବି ଶୀ ଗୁେଶ§ର ଚାD୍ ,ଗାମ /େପା-ସମାସି ଂହା,
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ରୁ ଥାଉଁ ପି ତା ମାତା ?।।୧୦

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା-ଝାରସୁଗୁଡା ,ଓଡ଼ି ଶା,ପି ନ୍:-୭୬୮୨୧୩,

ଆ

ହ
ାନ

େମା.୭୬୮୩୮୪୧୦୬୪.
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ପିtରାବ ା ପgୀଟିଏ
ପି tରା ବ ା ପgୀ ଟିଏ ମଁୁ ଛDା େମାର ପାଦ ଦୁ ଇ
ଚାହ[ ରହି ଛି ମଁୁ ଶୁନ ଆକାଶକୁ ଲୁ ହକୁ ଝରାଇ।

ପଶାq ବହGା

େକେବ ଆସି ବ ଦି ନ େମାର ଉଡି ବି ମଁୁ ମୁ ବି ହu ପରି
ବୟସ ତ ଗଲାଣି ଗଡ଼ି େକେବ अବା ଯି ବି ମୁହ[ େସପାରି ।

ଆଖି ଲୁ ହ ଆଖିେର ଭିଜାଇ ଦି ନ ଯାଏ େମାର ବି ତି
ଯାହାକୁ େଦଖିବୁ ସମେb କରqି ବb ର ଗତି ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଛଟପଟ ହୁଏ ମଁୁ େହେଲ ସମୟ ନଥାଏ ତାକୁ େମାେଟ।
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ଆ

ହ
ାନ

ପଲାଶପୁର, େଖା{ା
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ପକୃ ତି ସପନ
ଆକାେଶ େଦଖ କଳାତରu ଯାଉଛି ଭାସି ,
ବୃ g ଭୂ ଧର ସହ ଯାଏ अନୀଳ ମି ଶି ।। ୧ ।।

ତି ନାଥ ନDୀ

େଟାପା ଜୀବନ ବି Dୁକୁ ଚାହ[ଛି ମଁୁ ବସି ,
ଶୀତଳ ପବନ େଦେହ େମା ଦି ଏ ହସି ।। ୨ ।।
ବୃ g ଲତା ମାଳ ଝୁ ଲqି ଝୁଲଣାେର ବସି ,
ଘରକୁ ବାହୁଡ଼qି ଘରବାସୀ ।। ୩ ।।

ପକୃ ତି େଦଖାଏ ତା ରୂପ ଚାହାଣି ।। ୪ ।।
ବି Dୁ ଟିଏ ଝରି ଆେସ ଆକାଶ େଦେଶ ,
ହb ଶ େର ମନ ସଭି+ ହେସ ।। ୫ ।।

ତ
ିକ

ା

ଗରମ ମାଉଁସ ଯଦି େସ ସମେୟ ବାେସ ,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ମନ ଟାଣିେହାଇଯାଏ ତା ପାେସ ।। ୬ ।।
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अଗଦ ନଥାଇ ଶରୀର ଯାଏ ସୁ େହାଇ ,
ପରି ରୂେପ ପକୃ ତି ଯାଏ ସେଜଇ ।। ୭ ।।
ମୁନସି ଗଣ + ମୁେଖ ମDହାସ ,
ନାସା ପେଥ ଯାଏ अଜଣା ସିG ତବାସ ।। ୮ ।।
ଆକାେଶ େଦଖ କଳାତରu ଯାଉଛି ଭାସି ,
ବୃ g ଭୂ ଧର ସହ ଯାଏ अନୀଳ ମି ଶି ।। ୯ ।।
ଜଗତ ମେନ େସ ସମୟ ଭେର ମDହାସ ,
ସତ ନୁ େହଁ ଏ ସପନର ପରି ପକାଶ ।। ୧୦ ।।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
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େଦଉଳି ପୁଘା, ଜେଳଶର, ବାେଲଶର

ଆ

ହ
ାନ

୮୧୧୮୦୪୦୩୯୦
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ବୃ g ରଖିବ ଜୀବନ
ହି ମନଦ gୀପ େବଗେର ହୁଏ ରୂପାqରି ତ,
ତପନ ତପତ £ାଳାରୁ ନଦୀ ଧରଇ େସାତ।

अେଲଖ େମେହର

ନଗାଧି ରାଜରୁ ତରଳି ହି ମ ଆେଣ ପଳୟ,
अକସG ାେତ ଧନଜୀବନ େନଇ େଦଖାଏ ଭୟ।
ଆପଣା ହbେର ଜି ହାକୁ େଛଦି ଭାଷିବା କି ସ ?
ପକୃ ତି ସାଥିେର େଖଳି େଲ ନି େ अପiବ ବି ଷ।
ସବୁ ଜ ବନାନୀ ହଜି ଲା ନୂ ଆ ପଗତି ଧାେର,
କଳକାରଖାନା ଉଠି ଲା ଦମ ହେଜ ମହୀେର।

ସହନେର ଧରଣୀରାଣୀ ଏେବ ହୁଏ ବି अଥ।
ଶାସ ପଶାସେର ବି ଷା ବା ନାସାେର େନଇ,
ଦୂ ରାେରାଗ ବାଧି ବରଇ ଗେବ ବ ଫୁଲାଇ।
ନା ପାହାଡ अଟବୀେର ଉେଠ ରମ ନଗର,
ଯାହାପାଇଁ ଆେସ ପଳୟ ଧରାକୁ ବାରାର ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

କାହ[ େରୗଦତାପ ମାଡେର ଜୀବ େତଜଇ ପାଣ।

ା

ଚାରି ଘନ ମି ଳି େକାପେର କାହ[ କେଲ ବଷଣ,
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େବଳ ଥାଉ ଯଦି ପକୃ ତି ପତି ନ େଦବା ଧାନ,
ମାନବ ସଭତା अକାେଳ ରେ କରିବ ସyାନ।
ବୃ g େରାପଣକୁ ଜୀବେନ ଯଦି କରି ବା ବତ,
ବି ପରକୁ ଆେଡଇଯି ବା ରସା ଗାଇବ ଗୀତ ।

ତ
ିକ

ା
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େସାେହଲା, ବରଗଡ଼

ଆ

ହ
ାନ

େମା-୬୩୭୦୨୨୦୫୫୯
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ନୂ ଆ େପମ
େପମର ଦୁ ନି ଆେର ଭଲଲାଗୁ ଖାଲି ତୁ
ମି ଠା ମି ଠା ସ§ପyେର ଦି ନରାତି ଭିେଜ ମଁୁ

ସତବତ ବାରିକ

ଜହy ଫିକା ପଡ଼ି ଯାଏ େତା ରୂପେର
ଆଖି ଲାଖି ଯାଏ ତେତ େଦଖିଲା ପେର

େଗାଲାପୀ ଓଠେର େଯେବ ହସି େଦଇ ଯାଉ

ପହି ଲି େପମର ନି ଶା ନି ଆରା

ସବୁ ନଜାଣିଲା ପରି ମି ଛେର ଫୁେଲଇ େହଉ େତା ପାଇଁ ମଁୁ ରହି ଛି ସାହାରା

େପମ ରu ଭରି େଦଲୁ ଫିକା ଏ ଜୀବନେର

େଚାରା ଚାହାଣିେର କରିଲୁ ନି ଜର

ସବୁ ଦି ନ ରହି ଥିବୁ େମାର Dନ ଭିତେର

ମି ଠା ମି ଠା େପମେର ତେତ ଭଲ ପାଇଛି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଛାଡି େକେବ ଯି ବୁନାହ[ ହୃଦୟ ସାgୀ ରହି ଛି

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ପରୀ ଠାରୁ ଦି ଶୁ ତୁ अଧି କ ସୁDର

ଆ

ହ
ାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୮୬୧୬୨୦୯୨୪
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ଆଖି
ଦୁ ଃଖେର ଝେର ସୁଖେର ଝେର
ହୂଦୟ ଝୁରି େଲ ମଁୁ େଯ

ଦୁ ଷGq େବେହରା

ଆେପ ଆେପ ଝରି ପେଡ େମା

ଜୀବନ େଖଳ ଏମି ତି େଖେଳ

ଦୁ ଃଖ ସଉଦା ବୁ େଝ କି ଏ !!

ଦି ନେର ଝରି େଲ ରାତି
ପଚାେର अଳପ େଦଖ ସପନ

ମନ ହୂଦୟ କ େର ମଁୁ ଏକା

ରଜନୀ କେହ ଉଠି ଯା !!

ସାgୀ ଝରୁ ଥାଏ ବସି
ଉଠି ଲା େବଳରୁ ମନ ପଶy କେର

ପାେଖ ତୁ ମର ସାଇତି !!

ସ ପy କେହ େଦଖିଯା
अତୀତ ହସୁ ନାହ[ ବ`ମାନ

ମଁୁ ଝରି େଲ ତୁ େମ କି ଜାଣିବ

ଲୁ ହ ଭିେଜଇ ଦି ଏ !!

ସୁେଖ ନାହ[ େବଦନା ରଖିଛି

େମାର अସୁମାରି ହସ अଛି

େମା ପାେଖ ସାଇତି !!

ମଁୁ ହସି ପାରୁ ନାହ[

ା

ଶାବଣ ମଁୁ ଝରୁଥିବି

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େମାର ଇଛା अଛି ସ ାଧୀନତା
େମାଠା େର କାହ[ !!
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େବଦନା ଦରଦ କେହ ତୁ
ଏମି ତି ଜୀବନ ଯାର
ମନ अଛି ଭାବନା अଛି
ପୁରଣ ପାଇଁ ଆଶା ନାହ[ !!

ମଁୁ ତ ଦୁ ଃଖ ସୁଖେର ଝେର
ତୁ ମ ଚି ତ ଆ+ି ରଖି ବି
େମା ଭାଷାର ମଧୁବନେର
ଭିେଜଇ ମେଜଇ ହସୁଥିବି !!

େମା ପାଇଁ ତୁ େମ ସG |ତି େଦଇ

ଯାअ ମଁୁ अେପgା କରି ଥାଏ
ତୁ ମ ବାଟ ମଁୁ ଆଖି........

ତ
ିକ

ା

ରାେସାଳ-ମୁଣ୍ତିଆପଶି
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ନି ଜ ବାେଟେର ଚାଲି

ଇ
-ପ

େଢ+ାନାଳ

ଆ

ହ
ାନ

େମା ନଂ: ୬୩୭୨୨୨୬୭୨୨
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ପଣତ ଆଢୁ ଆେଳ
ତୁ ମା' ନା, ଯି ଏ ନି ଜ େପଟ କାଟି େମା ମୁହଁେର େତା କअଁଳ ହାତେର
ଭରି େଦଉ େମା ପସDର ଭାତ ତି अଣ ଆଉ େକେତ କ'ଣ।

ସtୀବ କୁ ମାର
ଦାସ

ଏେଡରୁ ଏଡୁ ଟିଏ କରି ବି େତା ଆେଗ ମଁୁ େସହି େଶୖ ଶବର େଛାଟ
ପି ଲାଟି,
ଯି ଏ େତା अqରର କଥା ବୁ େଝନା,
ତୁ େସହି ମା' ନା !
ଏରୁିବ

ପାରି େହାଇଥିଲି େବାଲି କାେଳ େରାଷେର େଠଲି େଦଇଥିଲୁ େକଉଁ ଦି ନ,

ଝାଟିମାଟି ଘରଟାର ବତା ବାଜି ଆଖିେମାର େହାଇଥିଲା ଲହୁଲୁ ହାଣ।

େତାେତ େଚେତଇଦି ଏ େତା ଭୁ ଲ୍,
େକେବ େକେବ ତୁ ଗେଡଇେଦଉ ଆଖି ରୁ େକେତ େଟାପା ଲୁ ହ ପାୟି ତ ଭାବି ।
अବେଶାଷେର ପୀଡି ତ ତୁ େସହି ମା' ନା !!
ବାବା କହୁଥିେଲ େତା अନୁ ଶାସନକୁ ପଶy କରି େହବନି ,େଯଣୁ ଆକଟ କରି ବାର କଳା େତାର
ନି ଜସ§,ଏକାେବେଳ अନନ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନା େତାର अନୁ ଶାସନ ନା େସହି ବହୁ ପରି ଚିତ ନୁ ଖୁରା ତି अଣ।

ା

ପାେଶାରି ଯାଇନି କି ଛି ବି ମଁୁ ,
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ସମୟକୁ ତାଳେଦଇ ଏଯାଏଁ ଆସି ବାର ସମୟ ଚକେର ମଁୁ ଜି ତିଯାଇଛି ନଥିବାର ବଜପାୟ
ଦୁ ଜୟ ଗଡକୁ ,
େତା େସyହର ବାଡି ଧରି ଚାଲି ଛି ଆଗକୁ ।
ଚାଲୁ ଛି ,ଚାଲି ଥିବି େସଯାଏ ,େଯଯାଏ ପଢି ଥିବ ପଣତ େତାହର େମା gତା ଆଖି ର
େକାଣେର।
ସେ+ାଚେର ଆଢୁ ଆେଳ ତୁ େଦଖୁଥିବୁ େମାର େସଇ ଆଖି ଧାଉଁଥିବ ଆଉ କି ଛି अଧି କ
ଆଶାେର।
ତୁ ପୁଣି ଆକଟ କରିବାର କସରତ କରିବୁ ନି ,
ଲg ଭ େହବାର କଷଣ ତୁ େମା ଉପେର େଦବୁ ନାହ[ ଲଦି ,
େଯଣୁ, ମଁୁ ଆଉ ଶି ଶୁଟିଏ ନୁ ହଁ େତା ପାଇଁ
ବରଂ ଏକ ପରି ପ"
ୂ  ବ{iତ ମାନବ!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାରଣ ତୁ େସଇ ମା' ନା।
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ମଁୁ अେନଇଥିବି େସଇ ତି अଣକୁ େତା କअଁଳ ହାତରୁ,

ଆ

ହ
ାନ

କଟକ-୧୪
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ମଁା... ଆସ ତୁେମ अବତରି
ଆସ ଆସ ମଁା େଗା...
ଏ ଧରାଧାମକୁ

ସuୀତା ପା

ଆସ ତୁ େମ अବତରି

ଆସ ତୁ େମ अବତରି
ଦି अ ତୁ େମ अq କରି ।।୨।।
ଆସ ଆସ ମଁା େଗା...
ଏ ଧରାଧାମକୁ
ଆସ ତୁ େମ अବତରି
ରgକ େବଶେର
େଯେତକ ଭgକ

ନାରୀ ଜାତି କୁ अଛqି େଘରି
କର ସବନାଶ ତା+ରି ।।୪।।
ଆସ ଆସ ମଁା େଗା...
ଏ ଧରାଧାମକୁ
ଆସ ତୁ େମ अବତରି
ଘେରାଇ ହି ଂସାର ଶି କାରମାନ+ୁ
ନି अ ମା ତୁ େମ ଆେବାରି
ହି ଂସମନରୁ ହି ଂସା ଦୂ ର କରି

ତା+ୁ କର ତୁ େମ ସଦାଚାରୀ ।।୫।।

ଆ

ଦି अ ତୁ େମ अq କରି ।।୩।।

େଯେତ ଦୁ ଃଶାସନ
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ବଭିଚାରୀ ସହ ବଭିଚାରର

େଯେତ ଦୁ େଯାଧନ

ା

ଏ ଧରାଧାମକୁ

ଆସ ତୁ େମ अବତରି

ତ
ିକ

ଆସ ଆସ ମଁା େଗା...

ଏ ଧରାଧାମକୁ

ଇ
-ପ

ଦି अ ତୁ େମ अq କରି ।।୧।।

ଆସ ଆସ ମଁା େଗା...

ହ
ାନ

ଭାଚାରୀ ସହ ଭାଚାରର
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ଆସ ଆସ ମଁା େଗା...
ଏ ଧରାଧାମକୁ
ଆସ ତୁ େମ अବତରି
ହି ଂସା , େଦ§ଷ , ଈଷା
अସହି ତା ପରି େଯେତ अଶରିରୀ
अଦୃ ଶେର ମଁା େଗା
ଶି ରେÚଦ କରି
ଦି अ अଭୟ ବର ତୁ ମରି ।।୬।।
େହ ମଁା ...
ଏତି କି େମାହର ଗୁହାରୀ
ଏ ଧରା ଉପେର ବି ଳ ନ କରି

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆସ ତୁ େମ अବତରି ।।୭।।

ଆ

ହ
ାନ

ଭtନଗର
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ଆଜିର ସ କ  କାଲି ଭାuିଯାଏ
ସ§ାଥ ପର ମଣିଷ େହେଲ
ଆଜି ର ସ କ କାଲି ଭାuି ଯାଏ

ରୁ କଚନ୍ ମାଝୀ

ମି ଛ େର େକେତ ଛଳନା କରି

ଆଜି ର ସ କ କାଲି ଭାuି ଯାଏ

େସ ସ କ ଗଢ଼ି ଥାଏ

ମନେର େକେବ ମି େଳନି ଶାqି
ସଂସାରେର ବିବାକୁ େହବ

େସyହ, ଶ{ା, ଭି, ଶାqି ର ଏକତା

ସମେb ଗରଳ ପି ଇ

ସବୁ ମଣିଷର ମନ୍ ଭିତେର ନ ଥାଏ
ଯାହାକୁ ବି ଶ§ାସ କରି ବୁ

ଆଜି ର ସ କ କାଲି ଭାuି ଯାଏ

େସ େତାେତ ତୀର ମାରି େଦବ ହଁ ପଛ ପଟୁ
ଆଜି ର ସ କ କାଲି ଭାuି ଯାଏ

ଏ କଲି ଯୁଗର େକେତ େଲାକ

ଭାବ, ବି ଶ§ାସେର ବା ି େହାଇ ନଥାଏ

अନ େଲାକ+ର ଗବ, ପରନି Dାକୁ

ସ କମାେନ ଟିେକ ବି ନାହ[ ଜଣା

ଗଁାେର ବସି ଚା କରି ବ ନାହ[

ହ
ାନ

ଆ

େସ अେଟଇ ବଡ଼ ଖରାପ ଗୁଣ

ଇ
-ପ

ନି ଜର gତି ହୁଏ େକେତ ମାନ, ସାନ

ତ
ିକ

ମଣିଷକୁ ମଣିଷ େକେବ ଚି େହy ନାହ[

ା

େହେଲ ବଡ଼ ପଣିଆ
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ଭାବ, ବି ଶ§ାସ କରି ସ କ ଗଢି ବ
େକେବ େହବନି ଫାଳ
ବି ଶ§ାସ,ଭରସା ତୁ ଟି ଗେଲ
ସ କ େର ହୁଏ ଫାଟ

ସ କ ତି ଆରି କରିବା
ବଡ଼ କଥା ନୁ େହଁ ଭାଇ
ରଖି ବା େହଉ अେଛ ମୁଖ
ଭାବ ଓ ବି ଶ§ାସ ର ମୂଳ େକD

ନି ଜର କଥା କୁ ନି େଜ ଧରି

ଦି ନ ରାତି ମଣିଷ ମନ େର ଭାବୁ ଥାଏ
ଆଜି ର ସ କ କାଲି ଭାuି ଯାଏ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଧମଗଡ, କଳାହାି
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ଆ

ହ
ାନ

୯୦୭୮୦୩୬୭୮୭
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ଗାଲ୍େଫ
େଫ୍
େସ େକେବ େମା ଗଲେଫ ଥିଲା
ନା!

ନା!

ରୁ ଦ ନାରାୟଣ

ମଁୁ ଭାବି େନଇଥିଲି

ଘାସେର ଟିପ୍ ଟିପ୍ କାକର ବି Dୁ
େକବଳ ତା’ ପାଇଁ!
ହାରି ବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା
ତା’ ସବୁ ଯୁିେର
ତା' ସ ରେର ଖୁସିର ସଂxା େଖାଜୁ େଖାଜୁ
ମଁୁ ନି ଃସ
ଆଗତ ଭବି ଷ େଯ ପାୁର ବ"
ତଥାପି ମନେର ଶ+ା ଯାହା

ରାତି ର ଟା ଟା ଯାଏଁ,
ଦୁ ଇ ରିମ ପାଖୁଡା ଠପ୍ କରି ପଡି ବା ଯାଏଁ
ହାତ ପାଆqାେର େସ ଥା’qା କି !
ଦୁ ଇ ପଦ ମି ଠା କଥା।।
େମାହି ନୀର ମଦି ରା ପାତେର
ମଁୁ େଯ ବି େଭାର
େସ ସବୁ କୁ ଉ`ାରୁଥିଲି

େବୖ ଧବ କାଗଜେର ସଜାଉଥିଲି ସଧବା
ରୂପେର
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ସେଜଇ େହବା ପରି

ଏଇ ସୁନ୍

ା

अନାବନା ଶ¢ ସବୁ ସଜାଉଥିଲି

ହୁସ୍ ହାସ୍

ତ
ିକ

େମାେତ ମୁ ମରୁବାଲି ପରି

ପତି ଦିନ ସୂେଯାଦୟରୁ ଗୁଡମ"iଂରୁ

ଇ
-ପ

अେନକ ଖିଟମି ଟ ସବୁ

ହ
ାନ

ତା’ ସବୁ ପି ଲାଳି ଆମି !

ତାକୁ କ େହବନି ତ?

ଆ

ଠି କ ଦପଣେର ଜହy ଦି ଶିବା ପରି

ଦାଶ
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ସରି ଯାଉଥିବା ପତି ଝଲମଲ ଜହyରାତି ର अଧାଗଢା ସ ପy।।
ଏଇ େସ ଶରତେର
ମଁୁ କହି େଦଲି "ବାସ ଭଲପାଏ”
ତୁ ବୁ ଝି ପାରୁଛୁ ତ?
ଆେମ ସାu ଭାେବ ଠି କ!
ବାସ ସାu ଭାେବ
େପମ ନୁ େହଁ ଏେତ ଆଗକୁ ଭଲ ନୁ େହଁ
b¤ ମଁୁ !
ଶରତର ଆକାଶେର କଳା େମଘ
ଶରତର କାଶତୀର ମଳି ନ ମୁଖ
େସ ଆଜି ବି
ଗଲେଫ ପରି କଥାହୁଏ
ମାତ େସ େମା ଗଲେଫ ନୁ େହଁ

ତ
ିକ

ା

ଏ େଯ େସେବ ମେନରଖି ବାର ଥିଲା।।
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େସ ମଧୁସାଗର ପାଣିେର  ଛଳଛଳ

ଇ
-ପ

ଭୁ ବେନଶର।

ଆ

ହ
ାନ

େମା- ୯୮୬୧୭୦୧୭୧୪
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ପାବେ
 ଣ ନବଦୁଗା
ଶରତ ଋତୁ ର କାଶତୀ ଫୁେଲ
ମାଆ+ର ଆଗମନ

ନି କୁt୍ କୁ ମାର
େଘାଷ

ପାବେଣ ନବଦୁ ଗା+ୁ ପାଇ ମି େଳ
ଉଲA ାସି ତ ଏ ଜୀବନ ।।
ଜଗେତ ମାଆ ତୁ େମ ଶି ସୁତା
ଭିନy ଭିନy ନାେମ ମାଆ ପରି ଚିତ
ଭକତ+ ପାେଖ ସି ଏ
ଦୁ ଗତି ନାଶି ଯି ଏ ସୁଖ ବାି ଦି ଏ

େତା ପାେଖ େକ ନୁ େହଁ ସରି
ଆନD ଉଲA ାେସ ଭକତ+ େମେଳ
ବଜାଇ ମହୂରୀ ତୁ ରୀ ।।

ତବ ଦରଶନ ପାଇଁ ମଁୁ ଆକୁ ଳ
ପାବେଣ ନବଦୁ ଗା+ ଆରଧନା
ଜଗେତ ମି ଳଇ ମୁି
ଦୁ +ୁ ନାଶି ଧରମ ପତି -ାେର

ଭକତ ମଁୁ अତି େଛାଟ
ତୁ ମରି ଆଶି ଷ ଲଭି ବା ପାଇଁ କି
ଧାଇଁଛି अେନକ ବାଟ ।।

ଭକତ+ୁ ମି େଳ ଶାqି ।।

ତ
ିକ

ା

ସା-ମାଧବପୁର େପା-ଲgGଣନାଥ ଥାନା-ଜେଳଶ§ର
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ନବଦୁ ଗା ଆଉ କି ଏ ??

ଇ
-ପ

ଜି ଲAା-ବାେଲଶର, ୭୫୬୦୩୨, ଓଡି ଶା

ଆ

ହ
ାନ

େମା : ୮୧୪୪୮୫୧୦୪୫
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ଭ ଭଗବାନ+ େଭଟ
ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ ମେନ ରହି ବ
େସଇ अଭୁ ଲା ମୂହୁ`

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

କହି େଲ େଯେବ ଖାଇବା ପାଇଁ

ବ`ମାନ ରୁ अତୀତ।

େସyହ ଶରଧାର ସହି ତ

अେପgାର ଚରମ ସୀମା ଯାଏଁ

େପଟପର
ୂ ି ଯାଏ ତା+ କଥାେର

ଥିେଲ ମେନ େହାଇ ବି bାରି ତ

େଭାକର ହୁअଇ ଆହତ ।

ଯାହା+ ସାେଥ େଭଟ େହଲା ପେର

ସାଥିେର ତା+ର ଆସି ବା ପାଇଁ

ଚତୁ hiେଗ ଶୁେଭ ହୃଦୟୁ ସ ାଗତ ।

କୁ ହqି େଯେବ େହବାକୁ ପbୁତ

େକେତ ମି ଠା ଲାଗୁଥାଏ

ଭାବପ"
ୂ  ଭକତ ମନେର

ବାଣୀ ତା+ର ମୁଖ ନି ଃସୃତ

ଖୁସିର ଜୁ ଆର ହୁଏ अଗଣିତ ।

େଶାତା େହାଇ ଶୁଣୁଥାଏ

ପାେଶ ପାେଶ ସେତ ବସି ବାର ତା+

ମନ େହାଇ ଆନDିତ ।

ସୁେଯାଗ ପାଇଛି ଖୁସିେର ଭକତ
ଦୀଘ ଦି ନର ତପସା େଯପରି

ା

େହାଇ ଯାଇଛି ଆଜି ପୁଣି ସତ ।
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େହଇ ଗେଲ େହଇ ଯାଉ ତାହା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ହ
ାନ

ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ପେଡ଼ାଶୀ
ଦୁ ଃଖକୁ େନଇଣ ସୁଖରୁ ମୁଠାଏ
ପାେରନା ସି ନା େସ अଜାଡି

ସେରାଜ କୁ ମାର

ପରି ବାର ମେଧ େହେଲ ମତାqର
ସହଜେର ଦି ଏ ସଜାଡି ।
ଭୁ ଲାଇ ଦି ଏ େସ gଣିକ ମଧେର
ଥାअ େଯେତ ଦି ନ ରୁଷିକି
ଭାବ ଦି ଆନି ଆ େହାଇଯାଏ ଯଦି
ପେଦअେଧ େକେବ ବସି କି।
େତଲଲୁ ଣ ଠାରୁ ଘରକରଣା ବି
େଚାରା ପି ରତି ର େଖାେଲ ବି ଗୁମର
ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା ଢuେର।

ପୁେନଇଁ ପରେବ େହେଲ ପି ଠାପଣା
ଖେଣ୍ତ अେଧ ଦି ଏ ଯାଚି କି
ସି ଏ ବି ଜଣାଏ ତା ଘରର ଚଳଣି
ବୁ ଝି ଥାଏ େତାର ରୁଚି କି।
ହାନି ଲାଭେର ବି ପଡି େଲ अକାେଳ
ଛି ଡା େହାଇଯାଏ ରାତେର
ତୁ ଣ୍ତେର ସି ନା େସ ବଖାଣିନି େକେବ
ବ ୁ ତ ଭାବ ତା େଗାତେର।
ତୁ ଣ ତରକାରୀ ଯାଚି େଲ ଯାହାବି
ମନା କେରନା େସ େନବାକୁ
େସyହ ଆଦରେର ବ ୁ ତାର ପଣ
ବଜାଇ ରେଖ ତା େଶାଭାକୁ ।

ତ
ିକ

ା

ଆଠଗଡ଼ .କଟକ
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ବଖାଣି ଦି ଏ େସ ଆଗେର

ସାହୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

୯୩୪୮୫୭୫୨୨୪
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କ’ଣ ତୁେମ ପାରିବ?
ପାରିବ?
ହଁ ତୁ େମ ପାରି ବ, ନି ୟ ପାରିବ
େଭାକି ଲା େପଟର େସ େଭାକର ଜାଳାକୁ

ପଗନ କୁ ମାର
ପାତ

ତୁ େମ अନୁ ଭବ କରି ପାରି ବ ।

ଦାରିଦର େସ ମାନସି କ ଯଣାକୁ

ସମାଜର େସହି ଶ§ାନ ଚି ାରକୁ

ତୁ େମ अqରରୁ ଜାଣି ପାରି ବ ।

ତୁ େମ ପାଦେର ଆେଡଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରି ବ

ହଁ ତୁ େମ ପାରି ବ, ନି ୟ ପାରିବ

ହଁ ତୁ େମ ପାରି ବ, ନି ୟ ପାରିବ

ବି ଷାଦ ବଦନେର େସ ମି ଥାର ହସକୁ

ଶୁଖିଲା ଆଖିେର ଜେକଇ ଆସୁଥିବା

ତୁ େମ अନାୟସେର ଫୁେଟଇ ପାରି ବ ।

ଲୁ ହର ଧାରାକୁ େପାଛି ପାରି ବ ।

ହଁ ତୁ େମ ପାରି ବ, ନି ୟ ପାରିବ

ହଁ ତୁ େମ ପାରି ବ, ନି ୟ ପାରିବ

अଗଣିତ ଦୁ ଃଖର ପାହାଡକୁ

ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇଥିବା ସାହସକୁ

ତୁ େମ अେକA ଶେର ମୁେଇ ପାରିବ ।

ତୁ େମ ଜାଗତ କରି ପାରି ବ ।

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ହଁ ତୁ େମ ପାରି ବ, ନି ୟ ପାରିବ

ଆ

ହ
ାନ

praganpatra55@yahoo.com
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ଧରଣୀର ହସ
ଜହyର େଜାଛନା େହଉ
କି अମାବାସାର अ କାର,
କାଗଜେର କାଳି େହଉ କି
କଳାପ)ାର Ûକ୍ ,,
ସବୁ ତ अଳି କ ।
ତଥାପି ପାଦ ତଳର ଘାସ
ବଂଚି ବାକୁ ସହୁଛି अେନକ କ,
ତା अେଡଇ ଦି ନର କାହାଣୀ
ଭିତେର ଓ ବାହାେର
ଉ+ି ମାରୁଛି
ପତ ଗଜୁ ରୁଛି ଡାଳ େମଲଉଛି
ଛୁଇଁବାକୁ ଆକାଶ ଜହy,
ମରୁଛି ନି ଆଁ ଝାସେର
ଝଡ଼ି େପାକ ସମ ।
ତଥାପି ବଂଚି ବାର ଆଶା
ମନେର ଆସୁମାରୀ ଆକାଂgା

ଛବି ସଂପ"
ୂ  େତରjା
ନି ବା କ ନି ଳ
ପତି ବି ଦି ଶୁନାହ[ ଲହ ଲହ,
ବାୁନାହ[ ମି ଛ ମାୟା େମାହ ।
ଏେବ ସବୁ ଠି କ ଠାକ

ଆଉ େକହି ଏଠି
ଚାପି ଚୁପି ରଖୁ ନାହ[ େଭାକ,
ସବୁ ଉଡ଼ୁଛqି ମୁ ପାରାବାେର
ମହuା େହାଇଛି ବି ଶ୍ଵାସ
ମି ଥା ସୁବବହାର
ମାୟାର କଜଳ ଚgୁ ପି େ
अ

ପାୟ ସବୁ କୁ अqରୁ ବି ଶ§ାସ,

ଶbାେର ପାଇବାର େମାହ
ବି ପ`ି ଭି ତରକୁ ଛେD ।
ମାଲକାନଗି ରି,ଓଡି ଶା

ଖୁବ ନି କଟ ଆଇନାର ପାଖ

ତ
ିକ

ା

ାୟୀ ଠି କଣା
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ଓଳି ରୁ ଗଜା େହାଇ

ଦୀନବଂଧୁ େବଜ

ଇ
-ପ

ବାସୁେଦବପୁର, ଭଦକ

ଆ

ହ
ାନ

େସଲ:-୭୬୮୩୯୨୦୨୨୧
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ଯଦି ଓ
ଯଦି ଓ ତମ ମୁହଁ ଉପେର
େକେତଟା କଳା ଜାଇ

ସତନାରାୟଣ
ମି ଶ

ତଥାପି ତେମ ଭାରି ସୁDର୍ ,
କାହ[କି ନା ଜହyେର ତ अଛି ପୁଣି କଳ+ ।
ଯଦି ଓ ତେମ ସାବନୀ
ଯଦି ଓ ତମ େକଶ ଗୁj କୁ ଂଚ କୁ ଂଚି କା

ତଥାପି ତମ ରୂପ ଲାବଣ अତୁ ଳନୀୟ

ତଥାପି ତାହା अତି ସୁଢଳ

ସବୁ େସୗDଯର ଗqାଘର ତେମ

େଯମି ତି ନୀଳେଶୖ ଳର ଶି ଖର

ସବୁ ପାଚୁ ଯର ଶୀଷ ପାଚୀର ।

ଊମiମାଳାର ସମାହାର ।

ଯଦି ଓ ତେମ ଏକାକି ନି
ତଥାପି ତେମ ହଜାେର ହୃଦୟର ମାନସୀ
େକାଟି କlନାର ପଣୟ ବଲA ରୀ
अସଂଖ ଭାବୁ କର ସ§ପy ନାୟି କା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ନି ଦ ହଜାଉଥିବ अସଂଖ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ।
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ନୀଳ ସାଗରର ଉ`ାଳ

ଆ

ହ
ାନ

ବଲାuୀର
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ସପy
ସକଳ ଶିର ଆଧାର େସ େହେଲ କାହ[କି େଯ େରୗଦ ରୂପ,
अସହ େହଲାଣି ଶରୀର ପାଇଁ ଲାେଗ ଲି ଭିଯିବ ଜୀବନଦୀପ।

ପ+ଜ କୁ ମାର
ମuଳ

ସୁେନଲୀ କି ରଣ ପଖର େହାଇେଲ अbବb ଜନ ଜୀବନ,
ସକାଳ ପରି କାହ[କି ରହୁନ अସହ େହଉଛି ମଧାହy।
ଦୟାକର େହ ସ ା ପତି ପଚତା କମି ଆସୁ,
ଧ§ଂସ େହାଇଯି ବ ଏ ସକଳ ଜୀବ ଯଦି ନ କମି ବ େରୗଦାଂଶୁ।

अତି ବାଇଗଣି ରଶିG ପାଇଁ େକେତ ଶରୀର େଯ ବାଧି ଗାସେର,

େମରୁେର ଶି ଥିଳ ବରଫ ତରଳି କୂଳ ଲ¬ିଲାଣି ସାଗର,
େସ ଦି ନ ଦୂ ର ନାହ[ ଳ ବି ଲିନ େହାଇବ ସାଗର ଗଭେର।
କାହ[କି େଯ ତେମ େରୗଦ ତାବ କରୁଛ अନଳ ପାଲଟିଲାଣି अଂଶୁ,
ଧ§ଂସ େହାଇଯି ବ ଏ ସକଳ ଜୀବ ଯଦି ନ କମି ବ େରୗଦାଂଶୁ।

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ନି ଜ କମର ପରି ଣାମ େଭାଗୁଛି େସ ଆଜି ବିବାର ମାଗ ନାହ[।

ା

ଦଶାେରାପ ସି ନା ମାନବ କରଇ ନି ଜ ଭୁ ଲ ଦି ଶୁ ନାହ[,
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ପରି ବ`ନ ନାହ[ ରବି କି ରଣେର ଏତ ମାନବ କମର ଚି qା,
ଆଧୁନିକତା ପାଇଁ ତରୁ ବଳି ପେଡ଼ ତଥାପି ନି ଘା କରୁନାହ[ ଆଧୁନିକତାର ନି ମା ତା।
ପାଦପ ାନେର କାରଖାନା ବେଢ଼ अqତଃ ଏେବ ଟିେକ େଚତା ଆସୁ,
अମ¡ଜାନ ଯଦି ନି अ େହାଇବ େକମି ତି କମି ବ େରୗଦାଂଶୁ।

ଶି l ବଢ଼ୁଛି ଜuଲ କମୁଛି କାେଳ ଏ ବି କାଶର ନୂ ଆ ଧାରା,
अମ¡ଜାନ କମି अuାରକାମ¡ ବଢ଼ି େଲ େକମି ତି ତି -ିବ ଧରା।
ଗଛମୂଳେର ନ ଢାଳି ପାଣି ଶି ତଳୀକରଣ ଯେର ଢାଳୁ ଦି ନସାରା ଦି ନବି େତ ତାଭି ତେର,
ଦୀନର ଜୀବନ ତାହି ତାହି କେର ରgା ନାହ[ ଆଉ ତାତି େର।
ଗଛ ନର ପରି ଣାମ ପାଇଁ अମ¡ଜାନ କମି ପଖର ଲାଗଇ ସୂୟ୍ଯାଂଶୁ,
ସେଚତନ େହାଇ ଗଛ ଲଗାଇେଲ ସ§ଂୟ କମି ଯିବ େରୗଦାଂଶୁ।

ତ
ିକ

ା
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ଇ
-ପ

ବଡ଼ପାହି , େଭାଗରାଇ, ବାେଲଶ§ର।

ଆ

ହ
ାନ

େଫାନ-୭୭୪୯୯୩୬୬୮୧
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ପାବଣ

କାଶତୀ ଫୁଟିଲା
ଶରତର ମରତେର

ପୁାtଳି ପା

ପାରବଣ ଆସି ଲା ।।

ଦଶହରା ପରବ

ଆଉ ନାହ[, ଦି ଶିଲାଣି

ଆଗମନୀ ଗାଏ ଧରା

ଗାଡ଼ି ଆର ପଦୁ अଁ ।।

ଆନDେର ହସି ବ।।

ନି ରିମଳ ଆକାଶ

ଦୁ ଗମ ଦୁ ଗତି

ସଫା େତାରା ଜହyରାତି

ହରି ବାକୁ ଦଶଭୂ ଜା

ଶାq ଧୀର ବତାସ।।

ମୃଣGୟୀ ମୂ`iେର ଆସqି ।।

ନବଦୁ ଗା ଜନନୀ

ା

ବି ଶ ଜନ ତାସ ହର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ମା ମହି ଷାମhiନୀ।।

ଆ

ହ
ାନ

େକDାପଡ଼ା
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ଲୁ ହ
ଲୁ ହ ! ନୁ େହଁ ଖାଲି ପାଣିର ଧାର
େସ अେଟ ହୃଦୟର େକାହ

ରଶିG ତା ପଧାନ

ନୀରବତାପ"
ୂ  େଦାହ,
କାର ଆଘାତେର ଝରୁଥିବା
ର ବି Dୁ ସମ;

ଦୁ ବଳ ନୁ େହଁ େଯ अଶ ବୁ ହାଏ,

ସକାଳର ରବି ଶେର ଲଟାରୁ ଝରୁଥୁବା

अqଯାମୀ ପୟେର

କାକରବି Dୁ ସମ l

କମଫଳ ଯାଚି ,

େସ अେଟ ଶାq ପୀଡି ତର अqରର େବଦନା ସଂଯମତା ର ପଜ
ୂ କ ସାଜି ,
ଯାଉଥିବା

ସବେଶ- ପାଣୀ େବାଲାଏ ସି ଏ l

अସୁମାରୀ େଚତନା l

ଗଭୀର ନୀଳ ସମୁଦ ତୁ ଲ

ନୁ େହଁ ଖାଲି ପାଣି ର ଧାର

ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଝରିଯାଏ େଯେବ

େସ अେଟ ବାକହୀନର ସ§ର ;

େକଇ ବୁ Dା,

ପୀଡ଼ନର ସଂେକତ,

େକବଳ ଜଳଧାର ନୁ େହଁ

େଧୖ ଯ ର ପତୀକ l

ଶାମୁକାର େସ ମୂଲବାନ ମୁା l

ା

ଲୁ ଚି େଲାତକପାତ କରୁଥାଏ ଯି ଏ

ତ
ିକ

ଆଖିପତାେର

ଇ
-ପ

अqରାଳେର

ଆ

ହ
ାନ

ଭୁ ବେନଶର
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ନୂ ଆଖାଇ
अସାଡ଼ ଗଲା ସରାବନ ଗଲା ,
ଆଇଲା ଭୁ େଦା ମାସ।।

ଶସି ୁ

ପୁେରାହି ତ

ସମକର ମେନ ଉସତ ଉସନାକୀ,
अସୁେଛ େବାଲି ନୂ ଆଖାଇ ପାସ।

ନୂ ଆ ଖାଇ ସାରି ମହାପୁରୁ ମୁଡ଼ିଆ,
ଆମର ମାଟିର ବଡ଼ଖା ତି ଆର୍,

ସାନ କୁ ଁ ଆଦର ବଡ଼କୁ ଜୁ ଆର।

ନଁା ଯାହାର ନୂ ଆଖାଇ

ଇଟା ହଉେଛ ଆମର ,

ଆସି ଗେଲ ଛୁଆ ନୁ ବୁ ଢା,

ଗଖା ତି ହାର ର ମହାନ ପର ରା।।

ରାଗରୁଷା ପାସରି ଗୁେଟ ଛାନି ତେଳ
ନୂ ଆ ଧାନ େକ ନୂ ଆ ଚୁ ରା,

ସମକୁ ଏକ କଷi।

ଘରର ବଡ଼ଖା ବାଢ଼ି େବ।

अନy ବହG େକ ପଜ
ୂ ା କାରବାର ଟା-

ପାି ଆuଠି ଲେଗଇ କୁ େର ପେତ,

ଦୁ ନି ଆ େକ ଶି େଖଇ େଦସି ।

ପା ଗଷା କରି େବ।

ତାଲିମପା ସyାତକ ଶି gକ,

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଶୀ ଜଗନy ାଥ ଏକାେଡମୀ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ନାଚସାନ ଉସତ େହଇ।

ଆ

ହ
ାନ

େକାଟସମଲାଇ(ନୂ ତନ ସରକାରୀ)
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ଜୀବନ
ଏଠି ମରି ମରି ଜୀଇଁବାକୁ ହୁଏ
ପୁଣି ଜି ଇଁ ଜେଣ ନି ତି ମରି ଥାଏ। -(େଘାଷା )

ଦାସି ପଧାନ

କି ଏ ହାରି ଥାଇ ଛେଳ ଯାଏ ଜି ତି
ସେତ ଜି ଣି କି ଏ ହାରି ଥାଏ ଏଠି
ସାଥୀ ସମୟ ସୁअର େଖଳ ପାେୟ;
ଖାଲି ହସି ଶି ଖିେଲ ହ[ ଜି ଇଁ ହୁଏ। --01।
ଏଠି ମରି ମରି --

ମାଟି ସରାେଗ ସାଗର ନୀଳ େଢଉ
କୂଳ ଛୁଇଁ ଧାଏଁ, ଧରାେଦଉ େଦଉ
େବଳା ଉjୁଳାଇ ଧାଇଁବାକୁ ହୁଏ;

େଖାଲା ଆକାେଶ अନାअ ଆଖି େଖାଲି

ଏତ ନି ତି ଜୀବନର ଗୀତ ଟିଏ

ହସି ହସାଏ େକେତ େଯ ରu େବାଳି ଖାଲି ହସି ଶି ଖିେଲ ହ[ ଜି ଇଁ ହୁଏ। -03 ।
ସଦା ସୁଖ ବୁ ଣି ନି େଜ ଜଳୁ ଥାଏ

ଏଠି ମରି ମରି—

ଦୁ ଃଖ େଦଖିଛ କି କହ ଥେର କି ଏ ? -02 ।
ଏଠି ମରି ମରି ---

ସାହି ତ ସ ାଦକ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଉପାq ସାହି ତ ସଂ9ୃତି କ େସବା ସଂସଦ,
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ଛାଡି ଚି Ëଣ ପଠାେର ଚି ହy ଟିଏ

ହ
ାନ

ପାତପୁର, ଗtାମ ।

ଆ

ଭାମଭାଷ : ୮୬୬୦୧୯୪୯୬୭
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େଶ- ପାଣୀ େବାଲି
ମଣିଷ अଟଇ ଏ ଜୀବଜଗେତ
ସବୁ ଠାରୁ େଶ- ପାଣୀ,

ରାଧାେମାହନ

େତଣୁ ତା'କୁ ପଭୁ ସୁDର ହୃଦୟ

ପଜ
ୂ ାହାରୀ

ମD ଆେମ ନ ପାିବା,

ତା' େଦେହ େଦେଲ େସ େଯାଡ଼ି l

ପଣ କର ସେବ ଆଜି ଠୁ अନର

ସୁDର ମbିେ ଆେମ ସବହିେତ

ଭଲ ହ[ ଚି qା କରି ବା l

ବି ଚାରିବା ସବୁ ଠି କ୍,

ଆମ ଭଲ ଚି qାଧାରା ପାଣୀ ମେନ

अବି େବକୀ ସାଜି अବି ଚାର କେଲ

ଯଦି ଖୁସି ଆଣିେଦବ,

ସଂସାର କହି ବ 'ଧି କ୍ !'

ଜାଣିବ ତା+ରି ଖୁସିେର ଏ ଧରା

ପଣ କର ସେବ ଆଜି ଠୁ ସବଦା

ଆନେD ନାଚି ଉଠି ବ l

ଭୁ ଲ୍ ଠି କ୍ ବି ଚାରି ବା,

ଭଲ ଚି qା କରି ସଭି + କଲାଣ

अନାୟ-अନୀତି ଆଶେୟ କାହାରି

କରି ବା ଯଦି େର ଆେମ,

ମେନ ନ କଷଣ େଦବା l

ମଯାଦା ରହି ବ 'ମଣିଷ' ଶ¢ର

ନି g ବି ଚାର େହବ ଆମ ସତ-

ଏ ଶାଗୁଆ ଧରା ଧାେମ l (୧)

ଧମକୁ ପାେଥୟ କରି,

ଜଗତେର େଶ- ପାଣୀ େବାଲି ପଭୁ

େଯମି ତିକି େଦାଷୀ େନତ अନୁ ତାପ

ା

ଭାବି ଚିqି େଗାେଟ ସୁDର ମbି

ତ
ିକ

େସ ସୁDର ହୃେଦ େକେବ ବି କାହାର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଶରଧାେର ତା'କୁ ଗଢ଼ି ,
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अଶ ପଡ଼ୁଥିବ ଝରି l (୨)

େଶ- ପାଣୀ େବାଲି ପଭୁ ନର ହୃେଦ
ବୁ ଣିେଦେଲ େପମ ମtି,
ବୃ {ି େହବ େବାଲି ତା' େଦହର ଶୀରି
ହb ଦୁ ଇ େଦେଲ ଖtି l
େସଇ ହb ପାପୁଲିେର ଭାଗେରଖା
 େହଉଥାଏ ବାରି ,
କମାନୁ ସାେର େସ େରଖା ବଦଳାqି
अqଯାମୀ ଚକଧାରୀ l
ପଣ କର ସେବ ଆଜି ଠାରୁ ଆେମ

େପମ-ବ ୁ ତର ଭାଷାକୁ ସବତ
େଲଖିବା େର ମି ଳିମିଶି l
ଆମ ହbେଲଖା େପମର େସ ଭାଷା
ଶତୃ ବି େଯେବ ପଢ଼ି ବ,
ଭୁ ଲି ପବ
ୂ  କଥା ନୁ ଆଇଁ ତା' ମଥା

ତ
ିକ

ା

ଆମକୁ େପମ କରି ବ l (୩)
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େଲଖିବା ଏମି ତି କି ଛି,

ଇ
-ପ

अଧାପକ

ଆ

ହ
ାନ

ଓଡ଼ି ଶା ଆଦଶ ବି ଦାଳୟ, ତାଳେଚର
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ଗୁରୁ ବDନା
ଗୁରୁ େବାଲି େଯଉଁ ଦୁ ଇ अgରେର ଗଢା େହାଇଥିବା ଶ¢,
xାନର ଆେଲାକ େଯେବ अ କାର ଜୀବେନ ନି ରାଶା ନି b¤।(୧)
ଗୁରୁ ହ[ अଟqି ଏହି ସଂସାରର xାନାଦି ର ସୃିକ`ା,

अମୃତ ନାରାୟଣ
ଶତପଥୀ

ତା+ ମହାନତା ଆଗେର ବି gୁଦ अଗିy ଇDାଦି େଦବତା।(୨)
ବହGା ବି ୁ ଓ ମେହଶର+ର ସମାହାର अଟqି ଗୁରୁ,
ତା+ରି ଆଶି େଷ ଦୁ ବଟିଏ ପୁଣି େହାଇପାେର ବି ଶାଳ ଦାରୁ।(୩)
ଗୁରୁ+ ଶରଣ ପାେଦ ସମପଣ କେର ନି ଜକୁ େଯଉଁ ଶି ଷ,
ଜୀବନେର ତା’ର ଉନy ତି ର ପଥ ଉନG ହୁଏ अବଶ।(୪)

ଈଶର େହାଇବି ରାମ କୃ  ଆଦି ଗୁରୁ+ ପାେଦ ନୁ ଆଁଇ ମଥା।(୫)
ମାତା େଯ अଟqି ପଥମ ଗୁରୁ ଦି ତୀୟ ାନେର ପି ତା,
ସ ାେନ ଥା’qି ଶି gାଦୀgା ଗୁରୁ କରqି ଶି ଷକୁ ଜଗତଜି ତା।(୬)
 ନି ରାକାର ଦୂ େର ଛଳ କପଟତା,
ଗୁରୁ ହ[ अଟqି ନି ଗୁ ଣ
ମେନ ଯଦି େକେବ ଥାଏ ଛଳ ଭାବ अଟଇ ତାହା ପରୀgା।(୭)

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ସଂସାରେର अମର େହାଇଗେଲ ପୁଣି େକେତ ଯଶ କମାଇ।(୮)

ା

ଆରୁଣୀ, ଉପମନୁ , ଏକଲବାଦି ଗୁରୁ+ ପରୀgା ଉ`ୀ" େହାଇ,
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ଗୁରୁ+ ପତି ସାନ ଭାବେର ହୃଦୟ ମନ ତ ପର
ୂ ୁ,
ଗୁରୁ+ ଆେଦଶ ପରୀgାରୁ ମନ ନ ଯାଉ େର ଧାଇଁ ଦୂ ରୁ।(୯)
ଗୁରୁ+ ଆଶି ଷ ବ"ନା ପାଇଁକି ନାହ[ ଶ¢ ପୁଣି େମା ପାଖେର,
ଭିgୁ ସମ କୃ ପା ଭିgାକରି ସମପୁଛି ନି ଜକୁ ଗୁରୁ+ ପାଦେର(୧୦)

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ଆ

ହ
ାନ

ଠି କଣା- ନୟାପଲA ୀ, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
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ବାପା+ ଦାଗ
ମଁୁ ବି ଜେଣ ବାପା,
ଏ ପଟା ପଟା ଦାଗ େମା ପାଇଁ ନୁ େହଁ ତ

ପହA ାଦ ସାହୁ

ଆଉ କାହା ପାଇଁ ?!?

ବାପା େହବାର େସୗଭାଗ େସଦି ନ ମି ଳି ନଥିଲା
ମଁୁ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି ଥିଲି େସଦି ନ,
େଯଉଁଦିନ ନବଜାତ ଶି ଶୁକୁ
ପଥମ ଥର ପାଇଁ େକାେଳଇ େନଇଥିଲି

ବାପାର େସୗଭାଗ ମି େଳନାହ[।

ଜୀବନର ପତି ଟି ମୂହୁ`େର
ତା ସହି ତ ବିବାର ନି ଃସ ାଥପରତା ଏବଂ
ନୂ ଆ ଆେଲାକ େଦଖାଇବାର ସତତା

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େବାଧହୁଏ ଏସବୁ ମଁୁ ତାକୁ ଶି ଖାଇ ନାହ[

ା

ପତି ପାଦନ କରିବା ହ[ ସଠି କ ମୂଲେବାଧ,
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ହୁଏତ ମଁୁ ତା ପାଖରୁ ଶି ଖିଛି।
ମଁୁ ବା କି ଏ ଶି ଖାଇବାକୁ ?
େକବଳ େସହି ପରେମଶର+ ନି େhଶକୁ ମାନି
अନର अଭିବୃ {ି ନି ମେq ରୂପାqରିତ କରି ଛି।

gେଣ, अନୁ gେଣ, ପତି gେଣ ଦାଗ ସବୁ
ନି ଜର ିତି ଓ ାନ ନି ରୂପଣ କରି ଛqି
େବେଳ େବେଳ େମା େମା ଦାଗ ତ ପୁଣି
େକେତେବେଳ ପଟା ପଟା ଦାଗ ।

େକବଳ ବି ବେଇବାର अନାବି ଳ ସୋହନ

େସ अବୁ ଝା ଦାଗ…….
େସ अେଦଖା ଦାଗ…….

ନା, େସ ଦାଗ ପି ଠିେର,

ତ
ିକ

ା

ନା, େସ ଦାଗ େପଟେର,

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ନା, େସ ଦାଗ ମୁ अବୟବେର।
େସ ଦାଗ, ମନ ତଳର ଗହନ ବନେର,
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େସ ଦାଗ, ହୃଦୟର ନି ବୃତ Dନେର,
େସ ଦାଗ, ଆତିG କ େଦାଳାୟି ତ ଭାବନାର,
େସ ଦାଗ, ଏକାq ନି ଜସ ବଳି ଦାନର।

କି ଛି ସG |ତି ଆଉ କି ଛି अନୁ ଭୂ ତିର ଦାଗ ବହୁତ ସୁDର ଲାେଗ,
କି ଛି ବି ଗତ ଆଉ କି ଛି ସାବ୍ଯର ଦାଗ ପାି ଏବଂ अପାିର େମାହେର ବି ବତ କେର।

ତଥାପି ସବୁ କୁ ପଛକରି ମଁୁ ଆେଗଇଯାଏ,
େସ ପଟା ପଟା େହଉ କି େମା େମା େହଉ,

େକବଳ अନାବି ଳ ପି ତୃତ§ର ପରାକା-ାେର
କାରଣ, ମଁୁ ଜେଣ ବାପା,,,,,,,,!!!

ପହA ାଦ ସାହୁ – ଚି ଫ୍ ଏଡି ଟର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଆକାଶ ଇନଶ୍ଟିଚୁଟ୍, ନୂ ଆଦି ଲAୀ
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େସ ଦାଗକୁ ଆପେଣଇ ନି ଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରବା`ା – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬
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ରାଜବDିନୀ
ମଁୁ େଦଖି ଲି ଏକ ଦି ବକାqି ପାx ପୁରୁଷ
େମା ସାମyାେର ସେତ अବା अହ9ର ଉଭା

अନସୂୟା ପା

ସମୁ£ଳ ମୁଖକାqି ସହସବୀରର ପରାକମ, ସ`ମ ଚାହାଣି
ଭବ ବବହାର ସେତ अବା ଭାଷାେର ଝରୁଛି ମଧୁ
अବି କl ନାହ[ େକହି ତାହାର।

ମନ ଉପବେନ ପତି gୀତ ନାୟକର ଆଗମନ
େତାଳି ଏକ ଶି ହରଣ ଶୁେଭ ହୃଦୟେର ଖାଲି

ନି ଜକୁ ଭେସଇ େଦଲି େସହି ଭାବନାେର
ପୁରୁେଷା`ମେଦବ+ ମନର ବସq ବନେର।

ସମପi େଦଲି ନି ଜକୁ ସ`ାହୀନ ଭାବଟିଏେର
ନି ଜ ଭିତେର େଦଖି ଲି ମାଠି ଆେର ତୁ େମ

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

ତୁ ମ ଆଖି ମାଦକତା େମା ଆଖିେର ଭରିଗଲା।

ା

ନି ଲi ନୟେନ ମେତହ[ ଚାହ[ଚ
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ମଁୁ ହଜି ଗଲି େସଇ ଶାq ସିy ,
ସଭତାଭିମାନୀ ମଣି ଷର ମନମDିରେର
ତୁ େମତ ପତି ଶତି େଦଇଗଲ େହ କଳି u ଗଜପତି
େଫରି ବ ଚଳ ବର ସାଜି େଘାଡା ସବାରୀେର
େହେଲ ପି ତା େମାର ଶାଲରାଜା
ମଣିେଲନି େଦବାକୁ କନା ଝାଡୁ ଦାର ହାତେର।

ମଁୁ ତ ହେଜଇ େଦଇଥିଲି ମେତ ଭିନy ଏକ ଧରାେର
ଯି ଏ ପଥମ େପମର ଶ ଥିଲା ମନ ସାମାଜେର
ବି ଶେମାହି ନୀ ବି ଳାସୀ ବସqର ମଧୁ ରାଗିଣୀେର
ବି ରହେର ମଁୁ ଜଳୁ ଥିଲି अବେସାସେର ଆତGଗAାନି େର।

ପି ୟତମ େମାର! େନଇଯାअ ହୃଦୟବDିନୀକୁ
ତୁ ମବି ନା ଏ ଜୀବନ ଲାଗୁଛି ଜହର
ତୁ େମ ଆସି ଲ ସନy { େସୖ ନ ଛାଉଣି େନଇ

ହ
ାନ
ଆ

େହେଲ ପାରିଲନି କାି ଜି ଣି େହ କଳି u ବୀର

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କାି ଜି ଣି ମେତ େନବା ପାଇଁ ।
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ପୁଣି ତୁ େମ ଯୁ{ େଘାଷଣା କଲ
ବାସୁେଦବ ଆଚାଯ+ ମଣାେର ଦି ଗୁଣିତ ଜାଳାେର
ସ ୟଂ ଜଗତ ଠାକୁ ର+ ଆxାମାଳ େନଇ
େଦବତର ଆଶି ଷ ସି ରିପା ବା ି
ସାgୀକରି ପେଥ ମାଣିକ ଗଉଡୁ ଣୀ ଦି ବାନୁ ଭୂ ତି।

କାି ପରାଜୟ ଲାଗି ମଁୁ ଗଲି ଗେଣଶ+ ଶରଣ
ବି ଶାସେର ଜି ତିଗଲ କାି କାେବରୀ ବି ଧାତା ବେର
ରାଜବDୀକଲ ଶାଲ ପଦGାବତୀ
ତଥାପି ମଁୁ ସତୃ  ନୟନେର ଚାହ[ଥିଲି ନି ାଦନକୁ
ତୁ େମ ଧରା େଦଉନଥିଲ ଏ ରାଜବDିନୀକୁ ।

େଶଷେର େହ ଦି ବ ପୁରୁଷ ତୁ େମ େଫରିଆସି ଲ
େଖଳସାରି अସିG ତାେର ଶୁଭ ଶ ନି ନାଦେର
ଲାସମୟୀ ପଦGାବତୀ ଚି `କୁ ଦବୀଭୂ ତ କରିଲ

ତ
ିକ

ା

ବ ୁ ମୀ+ର ସୁପରି କlିତ ନାଟକୀୟ େଯାଜନାେର

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

େରାମାଭରା ଭାିକ େଘାଷଯାତାେର ପତୀgାର अq କଲ।
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ମଁୁ ଧନ େହଇଗଲି ଜଗତନାଥ+ ସାଧକର ସାନି ଧେର
େପମ ଆଦକଥାଣୀ ସ କର, ଉଦନା ମନ ସାଗେର
अଲି ଭା ସ ାgର ପାtଳ ପାିର ମହଦାଶାେର
େୟୀନ अବତଂସ ଜୀବନର ଦୁ ବାର ରାbାେର।

ଏ େପମ ହ[ ଥିଲା ସବୁ ଲ¬ି ଯି ବାର ପଛଦପଟେର
ଏ େପମ ଥିଲା ନି ଗଢ
ୂ ରପାତର ମୂଳେର
ଏ େପମହ[ ଥିଲା अବି ରଳ ଆକୁ ଳ ନି େବଦନେର
େଯଉଁ ଡାେକ ଖା ଧରି େଲ ହାେତ ଜଗତ ଠାକୁ େର

ତ
ିକ

ା
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୫ ଆର/୧, ଇtିନି ୟରିଂ କେଲଜ, ବୁ ଲା, ସଲପୁର, ଓଡି ଶା, ୭୬୮୦୧୮,

ଇ
-ପ

ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୨୧୧୯୭୧

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ : anasuyapanda1971@gmail.com
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अbିତ
ଫୁଲର ବାସyା ପରି
କୁ ମାରୀ ଝି अର ମନ
ତରା ପରି ଜକଜକ
ତା ନବ-ଯଉବନ ।

अମି ଷା ପଧାନ

େପାଖରୀ ପଦGପରି ନୀଳ
ରu ଦୁ ଇ ଆଖି ର
ବାସୀ ପାଖୁଡ଼ା ପରି

େଗାପେନ ଫୁଟିଥିବା

ବି Dୁ ବି Dୁ ଲୁ ହ ତାର ।

େଶଫାଳୀ ପରି ମହକ
ପଳାଶ ଫୁଲ ପରି

ଇDଧନୁ ପରି ସ ପy
ଭସା େମଘ ପରା

ପୁେନଇ ରାତି ର ସୁେନଲୀ

ତା अଭିମାନ ।

ଜହy ପରି ମୁଖ

ତା େକଶ ଗୁj ।

ଆକାଶ ପରି ସ§j
ତାର ସତୀତ§

ା

ଘ ଶାଳ अରଣ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ନାରୀର अନ ନାମ
अେଟ अbିତ ।
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ଆତGତୃି
ମଁୁ ସହି ୁତାର ଉଦାହରଣ ଟିଏ,
ନଁା’ଟି େମାର ବୃ g

ଲgGଣ ମହାqି

ନା’ ମଁୁ ଚାଲି ପାେର, ନା’ େଦୗଡ଼ି ପାେର
େଗାଟିଏ ାନେର ରହି ଭରଣ କେର ସଭି+ अଭାବକୁ
େପାଷଣ କେର ସମଗ ଜଗତକୁ
ଆଉ ଆଖି ବୁ ଜି ସହି ଯାଏ, ନି ଦୟ
 ୀ ମାନବର କରତାକୁ …।।
ମଁୁ େବୖ ଶାଖର ଜାଳାେର ଜଳି
ଶୀତଳ ଛାଇ େଦଇଛି ପାଣୀ ଜଗତକୁ ,

ଶାମଳ ଶସ େଦଇଛି ମାନବ ସମାଜକୁ ,
ମାଘର ହାଡଭuା ଶି ତକୁ ସହି
ହୀରକ-ହାର ପରି େମା େଦେହ ସେଜଇଛି କାକର ବି Dୁକୁ ,
ଫଗୁଣର ମୃଦୁ ମଳୟେର ନାଚି -ଝୁମି
ଲାବଣମୟୀ ପକୃ ତି େପମେର ଭିେଜଇ େଦଇଛି

ତ
ିକ
ଇ
-ପ
ହ
ାନ
ଆ

େମା ଜୀବନ ଥାଇ ମଧ ମଁୁ ନି ଜୀ ବ,

ା

ସମଗ ଶୃିକୁ …।
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ନି ଭୟେର ମାନବ ସ୍ଵହେb େତାଳି ନିଏ
େମା େଦେହ େଶାଭା ପାଉଥିବା ଫଳ-ଫୁଲକୁ ,
ତଥାପି ମଁୁ ସହି ଯାଏ…..
କି , ମଁୁ ସହି ପାେରନି ,
ମାନବ ତା’ ମୂଲହୀନ ଖୁସି ପାଇଁ
େଯେବ େମା େଦହେର କୁ ରାଢି େଚାଟ ପକାଏ,
େମା େଦହକୁ ଖ ଖ କରି ବଜାରେର ବି କି କେର,,,
ଜାେଳଣି କରି େଠଲି ଦିଏ ଚୁ ଲି ର ଜଳq अଗିy ଭିତରକୁ ,
ଆ`-ଚି ାର କରି କାDୁ ଥାଏ ଜଳq अଗିy ସିଖା ଭିତେର…
କି  େମା କାD କାହାକୁ ଶୁେଭନି ,
ସମb+ ସ§ାଥ ପର
ୂ ଣ କରୁ କରୁ େଶଷେର ମଁୁ ଭସG େହାଇଯାଏ…

େଯେବ,
ମଁୁ ପତି େଶାଧର ନି ଆଁେର ଜଳି ଜଳି ଜଳାଇ ଦି ଏ ମାନବ ଶରୀରକୁ ,
ଭସG କରି ଦିଏ ତା’ ଗବ, अହ+ାର ଏବଂ କରପଣକୁ …।

ତ
ିକ

ା

ନି େଜ ଜଳି ଯାଏ ସି ନା, ଆତGତୃ ି ପାଏ…..।।
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ଇ
-ପ

ସହକାରୀ ପଧାନ ଶି gକ

ଆ

ହ
ାନ
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େଲାକଭାଷା
ବିଭାଗ

ା
ତ
ିକ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କର
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ଲାଲ୍ କଇଁ
ଭୁ ଲ୍ ନାଇଁ ହଏ ତମକୁ ମଁୁ ଇ କେହଲି ଯଦି
ଲାଲ୍ କଇଁ େଟ ,

ସତ ନାରାୟଣ

କଁା େଯ ବଏେଲ !!

ମି ଶ

ମୁଡର୍ ଠାନୁ େଗାଡ଼ ପେତ ତ ଯହ[ େଦଖେଲ ଟଟି ଲାଗିେଛ ସି Dୁର ରେଚ
ଲାେଲ ଲାଲ୍ ..

େଦବୀ େଦବା େକ ବି ଶ§ାସ େବାେଧ ଯହ

କଲା ମଚ୍ ମଚ୍ ମୁକୁଲା ବାେଲ

ଲାଲ େସଲୁ ଆର୍ ପtାବୀ େକ ପି ା ଉଢ଼ା

ସେଜଇଛ େଜନ୍ ଗୁଲାବ୍ େଟ ଭି ଲ୍ କମାଲ୍। ଲାଲ ପରୀ େଲେଖ ହସୁଥିସ ଟହ ଟହ
ଲାଲ୍ େକ ଏତକି ସଉକି େକqା କହ ??
ଶି ଉଁତିଆ ଠାେନ ଦି େଶ ନି ଦି େଶ
ହାେତ ମାତକ ପେଟ ଚୁ ରି େଯ

ରାଏସ୍ ଏେଡ଼ ଲାଲ୍ ଟିକିଲି କପାେଲ

ତାେକ ବି ତ ବାଛି ଥିସ ଲାେଲ ଲାଲ୍
ନେଖ ନେଖ ଲାଲ୍ ପଲି ସ୍ େଦଖତ େଯ

ଭୁ ଜନି ନାେକ ଲାଲ୍ ଚୁ ଟକି ଚକ୍ ଚକ୍

ପାେଦ କରୁେଛ अଲତା ଫୁନି ଦଗା ଲ୍ ,

ତାର୍ ତଲେକ ଚଂଡ଼ ଦୁ ଇଟା େହqା ବି ତ ଲାେଲ ଲାେଲ େହେତ ଯଦି େବାବାଲ୍
େକଁ େଯ ତମେକ ନାଇଁ କେହମି

ଉପୁେର େଫର୍ ଲି ପିଟିକ୍ ଲାଲ୍ ଝଲକ୍

ଲାଲ କଇଁ କି ଲାଲ୍ ସୁDୁରି

କାେନ େଫସନ୍ ଝୁେଲର୍ ଫୁଲର୍ ଚମକ୍ ।

ଲାଲ ପରୀ କି ଲାଲପାନ୍ ବି ବି ଲାେଲ ଲାଲ୍

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ଲାଲ୍ କଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ସି ଂେଧେକଲା, ବଲାuୀର ।
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ଇ ଜୀବନ୍ ଥି
ଏକଲା ଜନମ େହଇଛୁ ନାଇଁ ଆସି ସାେu େତାର େକହି ....!!
ଏକଲା अଛୁ ଏକଲା ଥିବୁ ନାଇଁ ରୁହନ େତାର ସାେu େକହି ....!!

େଟାନି ସ୍

େରାହି ଦାସ୍

େକେତ େକେତ ଦୁ ଃଖ ବି ପଦ ଆସୁେଛ ଜୀବନ ଥି ଲାଗିେଛ ସବୁ ସହି ...!
ମୁନୁଷ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ସି ନା ମାୟା ଦୁ ନି ଆର୍ ଥି ରହି ....!!
ହସୁଛୁ ସି ନା ଉପେର ଉପେର ମନ अେଛ େକେତ ଦୁ େଖ କି ଏ ଆଉ ପାରବା ଯାନୀ...!!
ଇ ଆଖି ଯାହା େଦଖୁେଛ ସବୁ ମି ଛର େଖଳ,ଭଲ କାମ ଥି ଲଗା ମନ ସମୀୟା େକ ମାନି ...!!

ସୁଖର େବେଳ ପାେଖ ପାେଖ ଦୁ ଃଖର େବଳା ଥି ନାଇଁ ନ େକହି ମେନ ରଖିଥା....
କରମ ଫଟା ଇ ମୁନୁଷ ଜାତି େଦଖାଇ େଦଶୀ ତାର ରu...!
ଚାଳବାର ବାେଟ ଫୁଲ କଟା େକେତ ଯି ବା େତାର ପାେଦ ଗୁବି ନାଇଁ ଖୁଜବୁ ସu...!!

ତ
ିକ

ା

ଜି ତବାର अେଛ ଯଦି ଚାଲୁ ଥିବୁ ବାବୁ ପଛେକ ନାଇଁ େଦଖୁବୁ େଲେହଟି..!

ଇ
-ପ

ବି ଶ§ାସ ଥି ବି ଶ୍ େଦଶନ ନି ଜର େଲାକ ଭି ଯାଏସି କପାଳ ଫାଟି...!!

ଆ

ହ
ାନ

ଗଁା-ପାମରା ଜି ଲAା-ସୁDରଗଡ଼
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ଇେଲକ୍ସନ୍
ବି ଶୁ अଉ अଂଶୁ ଛୁଆଦି ନର୍ ସାଂଗ୍ ଆନ୍। ଛୁଆଦି ନୁ ଦୁ ହି ଟା
େଯହ[ଗେଲ େଯନ୍'େକ ଗେଲ ସାଂେଗ ଆଏସନ୍ ଯାଏସନ୍। ସକାଲୁ

ବି ଶନାଥ ଭୁ ଏ

େବଲ୍ ବୁ ଡ଼ାତକ୍ ସାଂେଗ ସାଂେଗ ସବୁ େବେଲ ଥିସନ୍। ଦୁ ହି ଲୁକ୍' କୁ
େଦଖିକରି ଗଁାର୍ ଲୁ େକ ଭି କହୁଥିସନ୍ - ବି ଶୁ अଉ अଂଶୁ ଗୁେଟ ଆନ୍। କାଠି କୁଠା କରି
ଗେଲ, ଗାଧି ଗୁଧା ଗେଲ, ପଢ଼ି ପୁଢା ଗେଲ, େଖଲି ଖୁଲା ଗେଲ, ଯାତା େଦଖିଦୁଖା ଗେଲ,
େଯନ୍ େକ ଭି ଗେଲ ଦୁ ହି ଲୁକ ସାଂେଗ ସାଂେଗ ସବୁ େବେଲ ଥିସନ୍। ବି ଶୁ अଉ अଂଶୁ େକ
अଠର ବଛର୍ େହଇ ଯାଏସି । ଦୁ ହି ଟା ତାକର୍ େଭାଟ୍ ଫଟୁ ଭି ଏକାସାରି ବନାସନ୍।
ଇେଲକ୍'ସନ୍ ସମି ଆଁ ଆଏସି । ବି ଶୁର ଦାଦାେଟ ସରପ ଥି ଉଠି ଥିସି अଉ अଂଶୁର କାକା

ଲାଗ୍'ସି अଉ େସଆେଡ଼ अଂଶୁ ତାର୍ କାକାର୍ ଲାଗି ଇେଲକ୍'ସନ୍ ପଚାର୍ କରି ଲାଗ୍'ସି ।
ମେହାଲ୍ ଟା ଏqା ଥିସି େଯqା ଦୁ ହି ପାଟi ଦୁ ଶ୍'ମନ୍ ଆନ୍। ବି ଶୁ କହୁଥିବା ତାର୍ ଦାଦା େକ ଦାଦା, ଆେମ ପୁରାପୁରି ଜି ତ୍'ମା। अଂଶୁ କହୁଥିବା ତାର୍ କାକା େକ - କାକା, ଆେମ
ପୁରାପୁରି ଜି ତ୍'ମା। ଏqା ଦୁ ହି ପାଟi ଭି ତ୍'େର ପଚାର୍ ସମି ଆଁ େକ ହଁ କା ବାଦି ଚାଲି ଥିସି।
ପରି ିତି ଏqା େହସି େଯ ବି ଶୁ अଉ अଂଶୁ ଦୁ େହ ଦୁ ହି କୁ ରି ସ୍'ମି କରାକୁ ରି େହସନ୍।
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ଆେଘାର୍ େମତାଲ୍ ଦୁ ହି ଲୁକ ସାଂଗ୍ େହବାର୍ ତ ଦୂ ର୍ ଆଏ, କି େହ କାହାରିର୍ ସାଂେଗ କଥା
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େଟ ସରପ ଥି ଉଠି ଥିସି। ଇଆେଡ଼ ବି ଶୁ ତାର୍ ଦାଦାର୍ ସାଂେଗ ଇେଲକ୍'ସନ୍ ପଚାର୍ କରି

ଆ

ହ
ାନ

ଭି େନ ହନ୍। ଇେଲକ୍'ସନ୍ ସର୍'ସି अଉ ଫଲାଫଲ୍ ଭି ଆଏସି । ଫଲାଫଲ୍ ଥି ବି ଶୁର୍
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ଦାଦା ପଁାଚ୍ ଟା େଭାଟ୍ ଥି ଜି ତ୍'ସି अଉ अଂଶୁର୍ କାକା ହାର୍'ସି । ଇଆେଡ଼ ବି ଶୁ ଉଷତ୍ ଥି
ନାଚୁ ଥିସି, अଂଶୁ ଇଆେଡ଼ ରି ସ୍'ମି ହଉଥିସି। ଛୁଆ ଦି ନର୍ େସ ସାଂଗ୍ ମାନ୍'କୁ ଇ ଇେଲକ୍'ନ୍
ଟା ଆଏଜ୍ ଦୁ ଶ୍'ମନ୍ ବେନଇ େଦଲା। ବି ଶୁ अଉ अଂଶୁ ଭଲି ଆ େକଥ୍'ନି େକେତ
ଇେଲକ୍'ସନ୍ ଲାଗି ବଲି ଦୁ ଶ୍'ମନ୍ େହଇ ଯଉଛନ୍ अଉ ଭୁ ଲି ଯଉଛନ୍ ତାକର୍ ଭାବ୍
ଦି ଆନି ଆ ସଂପକ େକ।
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ହ
ାନ

େକଶାଇପାଲି, ଭଟଲି

ଆ

ଜି ଲAା - ବରଗଡ଼, େମା - ୯୬୬୮୮୭୮୫୮୮
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ପବ ବିଭାଗ
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ଆମର ୟୁଟୁବ୍ ଚାେନଲକୁ ସବ୍9ାଇବ୍ କର
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ପାର ରିକ ପବ  - ରଜ
“ରଜ” ଶ¢ର ଆgରି କ अଥ ରଜବତୀ େହବା, ନାରୀଟିଏ େଯମି ତି
ବୟସ अନୁ ସାର େଯୗବନେର ପଦାପଣ କରି ଋତୁ ଚକେର ନି ଜକୁ
ପରି Üୁଟ େହବାର େଦେଖ ଧରି ତୀ ମାତା ମଧ ବଷାର ଆଗମନେର େସ
ରଜସ§ଳା अବା ଋତୁ ବତୀ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ନୂ ଆ ଶସ ଜନG େଦବାର
ପହA ାଦ ସାହୁ

ସାେ+ତି କ ଭାବ ବହନ କରି

ଭୂ ମଳକୁ

ସବୁ ଜି ମା କରି ଥାଏ।

ବସୁମାତା ରଜସ§ଳା େହାଇ ଶୁ{ସyାନ ପେର ସୃଜନ gମତାଶୀଳା अଥାତ
ଶସ ବୀଜ ଧାରଣକାରି ଣୀ େହାଇପାରି ଥାqି ।
ପବ ମାନ+ ମଧରୁ ଓଡ଼ି ଶାର ରଜପବ ଏକ ସ ତ ଧରଣର

ପବ
ୂ  ଦି ନ ପାଣି अଣା ନାମେର ନାମି ତ। ଏହି ଦି ନ କନାମାେନ ଏବଂ
ଗୃହିଣୀମାେନ ମଧ ନି ଜର ଆବଶକତା अନୁ ସାର ଚଳି ବାପାଇଁ ପାଣି
ସଂଗହ କରି ନି अqି େଯମି ତି ରଜେର ପାଣିର अଭାବ ନ େହବ ଯାହା
ଫଳେର େସମାେନ ମନେଖାଲି ପବଟିକୁ ଉପେଭାଗ କରି ପାରି େବ।
ଗାଆଁର ମୁଖ ାନେର କୂअରୁ ପାଣି କଳସି , ମାଠି ଆେର ଭରି ନି ଜ
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ା

ଘରକୁ େନଇ ଆସqି । ପାଣି ର अଭାବ େଯମି ତି କାହାରି+ୁ ନହୁଏ।
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ବି େଶଷ ପାର ାରିକ ଏବଂ ସାଂ9ୃତି କ ଗଣପବ। ରଜର अବବହି ତ
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ଏେବ ତ ଘେର ଘେର ନଳକୂअ, ଆଉ େସ ପୁରୁଣା କୂअ ନାହ[ କି ଆଉ
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େସ ଚଳଣି ନାହ[। କପର
ୂ ଉଡି ଯାଇଛି େକବଳ କନା ପଡି ରହି ଛି।
ଏହି ପବ ତି ନିଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଥମ ଦି ନ ପହି ଲି ରଜ, ଦି §ତୀୟ
ଦି ନ ରଜ ସଂକାqି , ତୃ ତୀୟ ଦି ନ ଭୂ ମିଦାହ अବା ଭୂ ମି ଦହନ। ଏବଂ ଚତୁ ଥ ତଥା अqି ମ
ଦି ନ ଭୂ ଇଁରଣ अଥବା ବସୁମତୀ ସyାନ।
ଆଷାଢ଼ ମାସେର ପଥମ ବଷାର ଆଗମନେର େମଘ ଓ ମାଟିର ମି ଳନ ହୁଏ। ମାଟି
ମାଆ ହୁଏ ରଜସ§ଳା। ଆଷାଢ଼ର ପହି ଲି ବଷାେର ମାଟି ମାଆର ପଜନନ ଶି ଜାଗତ
େହାଇଥାଏ, ଏହି କାରଣରୁ ଧରଣୀମାତାକୁ ରଜସ§ଳା ¥ୀ ସହି ତ ତୁ ଳନା କରାଯାଏ। ମାଆ
େଯମି ତି ପଜନନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ବି ଶାମ ଆବଶକ କେର, େସମି ତି ପଜନନgମ େହବାକୁ
ଯାଉଥିବା ମାଟି ମାଆକୁ ଏହି ରଜ ତି ନିଦିନ ବି ଶାମ ଦି ଆଯାଏ। ପହି ଲି ରଜରୁ ଆର କରି
ତି ନିଦିନ ପଯq ଧରଣୀମାତାକୁ ବି ଶାମ ଦି ଆଯାଏ, େଯଉଁଥିପାଇଁ ଭୂ ଖନନ ବାରଣ
କରାଯାଇ େଶଷ ଦି ନେର ଭୂ ମିକୁ ପଜ
ୂ ନ କରାଯାଏ। ମାତୃ ଜାତି ମଧେର ଉାହ,

କରାଯାଏ।
ରଜ ପବେର ମୁଖ ଆକଷଣ େପାଡ଼ ପି ଠା ଓ ଖି ଲି ପାନ ସହି ତ ଝି अମାନ+ ରଜ
େଦାଳି , େବାହୁେଚାରି ଓ ପୁଚି େଖଳ। ପୁअମାେନ ଲୁ ଡୁ , ତାସ, ପଶା, ବାଗୁଡ଼ି, କି େକଟ,
କବାଡି ଆଦି େଖଳି ଏହି ଦି ବସ େଗାଡି କୁ ବହୁତ ଆନDର ସହି ତ ପାଳନ କରି ଥାqି ।
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ଝି अମାେନ ନୂ ଆ କପଡା ପି ି , ମୁହଁର େସyା ପାଉଡର ମାଖି, ପାଦେର अଳତା ଲେଗଇ ଏବଂ
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ଉhୀପନା ଏବଂ ନୂ ତନ ଶି ଜାଗତ କରି ବା ପାଇଁ ପାଳନ ଏହି ରଜପବ ପାଳନ

ଆ
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ଝୁଲା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଭଉଣୀମାନ+ୁ ଝୁ ଲାେର ବେସଇ ଭାଇମାେନ ଝୁଲାqି ।

ଇ
-ପ

ଖିଲିପାନ ଖିଏ ଖାଇ ଗାଆଁରୁ ଗାଆଁକୁ ବୁ ଲqି । ଗାଆଁର ଛକ ଜାଗାେର ବି ଭିନy ପକାରର
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କୁ ମାରୀମାନ+ ପାଇଁ ରଜପବ ମଧ ତାଲି ମ ପଦାନକାରୀ ପବ ରୂେପ ମନାଯାଏ।
ଏହି ରଜ ପବ ପାଳନ अବସରେର ଜେଣ ନାରୀଭାେବ ଆଗାମୀ ଦି ନେର କି ପରି କ`ବ
ସ ାଦନ କରି ବାକୁ େହବ, ତାହା କୁ ମାରୀମାେନ ଏହି ପବ ମାଧମେର ଶି ଖିଥାqି ।
କୁ ମାରୀମାେନ ରଜପବର ମଉଜ ଭିତେର ଜେଣ ନାରୀର ଚାଲି ଚଳଣି, ଆଚାର ବବହାର
ପ{ତି କୁ ବି ଧିଭାେବ ପାଳି ଥାଆqି ଏବଂ ଭବି ଷତେର େଯେତେବେଳ ଝି अଟିଏ ନାରୀ
ଭୂ ମିକାେର अବତୀ" େହାଇ କ` ବ ସ ାଦନ କେର, ଏହି ଆଚାରସଂହି ତା ତା ପାଇଁ
ସହାୟକ େହାଇଥାଏ। अବି ବାହି ତା ଝି अ+ ପାଇଁ ଗଭଧାରଣ gମତା ପାିର ଏକ
ସାେ+ତି କ ପବ େହଉଛି ରଜ।
େଜ- ମାସର େଶଷ ଦି ନରୁ ଆଷାଢ ମାସ ଆର ଦୁ ଇ ଦି ନ ପଯq ଏହି ରଜ ପବ
ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଜ ପବର ଦି §ତୀୟ ଦି ନେର ମି ଥୁନ ମାସର ଆର େହାଇଥାଏ ଏବଂ
ଏହା ପେର ବଷା ଋତୁ ଆର ହୁଏ। ରଜ ପବ ଚାଷ କାମ ଆରର ସୂଚକ ସଦୃ ଶ

ହଳଲuଳ ପଜ
ୂ ନ କରି ଥାqି । ଏହି ତି ନି ଦି ନ ଯାକ ଚାଷୀ ଚାଷ କାମରୁ ବି ରତି
େନଇଥାଏ। ମନେର अେନକ ଆଶା ଓ ଧରି ତୀ ମାଆ ଉପେର ଭରସା ରଖି େସ ପୁଣି अା
ବା ି ବାହାରି ପେଡ ଏକ ନୂ ତନ ଆଶାର ଆେଲାକ ସ ାନେର। ଏବଂ ମାଟି ମାଆର
ପୃ-ଭୂ ମିକୁ କଷଣ, ଖନନ, ମନ, େରାପଣ କରି अେନକ ଜାତି ର ଫଳ ଶସ ଉ°ନy

ତ
ିକ

ା

କେର।

ଇ
-ପ

ରଜ ତି ନିଦିନ ଧରି ରଜସ§ଳା ନାରୀଭାେବ ଧରଣୀମାତାକୁ କ ନେଦଇ ଭୂ ମି କଷଣ

ଆ

ହ
ାନ

ନକରି ବି ଶାମ େଦଲାଭଳି କଟା, ବଟା ଆଦି ଗୃହକମ ନକରି କୁ ମାରୀମାେନ ମଧ ବି ଶାମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ୂ ର
 ୁ ବସୁମତୀ ଏବଂ
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କରqି । ଧରଣୀ ମାତାକୁ ଶସ ଶାମଳାପ"
ୂ  େହବା ପାଇଁ ପାଥମି କ ପbୁତି ଭାେବ ରଜ
ତି ନିଦିନ ବି ଶାମ ମି ଳିଥାଏ। ଠି କ େସହି ପରି ଝି अ େବାହୂମାନ+ ଭବି ଷତ ସାଂସାରି କ
ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରି ବାକୁ ରଜପବର କlନା କରାଯାଇଛି । ରଜପବର ବି ଧିବିଧାନକୁ
େସମାେନ ନି େଜ ପାଳନ କରି ଜେଣ ମାତାର କ`ବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂେପ ତୁ ଲାଇପାରି େବ
ଏବଂ ଭବି ଷତେର ନି ଜ ଝି अମାନ+ୁ ନି ଜ अନୁ ଭୂ ତିରୁ ଶି ଖି ସଂସାର ନି ୟମ ଶି ଖାଇେବ ଏହି
ପବର ଏକ ଆଭିମୁଖ।
ପର ରା अନୁ ସାେର ଏହି ଦି ନ ଧରି ତୀ ମାଆକୁ ସାନ େଦଇ େକହି ଭୂ ମି ଉପେର
ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲି ନଥାqି । କୁ ମାରୀମାେନ ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲqି ନାହ[, अଧି କାଂଶ ସମୟ
େଦାଳି େର ଝୁଲqି । ଝି अମାେନ ପତ ଏବଂ ଗୁଆ ଗଛର େଖାଳପାେର ତି ଆରି କଠଉେର
ଭୂ ଇଁ ଉପେର ଚାଲି ଥାqି । କୁ ମାରୀମାେନ ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ପି ି ରଜ େଦାଳି େଖଳ, ପୁଚି େଖଳ
ଆଦି େର ସମୟ अତି ବାହି ତ କରିଥାqି । ରଜ ପବ ପାଳନ େବଳେର ଘରର ଘରଣୀମାେନ

ବtନ ପbୁତ କରqି । ଏହି ଦି ନ େପାଡ଼ ପି ଠା, ଚକୁ ଳି ପି ଠା, ମା ପି ଠା ଆଦି େବାହୁ
ମାେନ ଏବଂ ମାଆମାେନ ପbୁତ କରି ଥାqି ।
ବସୁମତୀ ସyାନ େହଉଛି ରଜ ପବର अqି ମ ଦି ବସ। ରଜସ§ଳା ନାରୀ ସଦୃ ଶ ତି ନିଦିନ
अୃଶ େହାଇ ରହି ବାପେର ଚତୁ ଥ ଦି ନ ପାତଃ କାଳେର ଏହି ଶୁ{ ସyାନ ପବ ପାଳି ତ

ତ
ିକ

ା

େହାଇଥାଏ। ଏହା ବସୁଧା ମାତା+ ଶୁ{ ସyାନ। ମାସି କ ଧମର ବି ଧି अନୁ ଯାୟୀ ଧରଣୀ
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ସାଧାରଣ କାମରୁ ଛୁଟି େନଇ ନାନାଦି େଖଳେର ବb ରୁହqି । ବି ଭିନy ପକାରର ସୁସାଦ

ଇ
-ପ

ମାତା ତି ନିଦିନ ବି ଶାମ ପେର ସyାନ କରି ଶୁ{ ପବି ତ େହାଇଥାqି । ଏହା ଧରାସyାନ,

ଆ

ହ
ାନ

ମହାଲgGୀ ସyାନ, ମହାଲgGୀ ଗାଧୁଆ ଓ ଶୁ{ ସyାନ ରୂେପ ପଖାତ। ମାଗଶୀର େଶଷ
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ଗୁରୁବାରଦି ନ ବD େହାଇଥିବା ମହାଲgGୀ େପଡ଼ି ଏହି ଦି ନ େଖାଲାଯାଇଥାଏ। ବସୁମତୀ
ସyାନ ଦି ବସେର ଧରଣୀ ମାତା ପତି ଭିଭାବ ଜାଗତ େହାଇଥାଏ। ଏହି ଦି ନ ରଜପବର
ଆନD ଉଲA ାସ ମଉଳି ଯାଇ ଆଧାତିG କତା ାନ େନଇଥାଏ।
ମାଆ, େବାହୁମାେନ ବାଟ ଚଲା ରାbାର ଭୂ ମିକୁ େଗାବର ପାଣିେର ଲି ପି ବଡ଼ି ସକାଳୁ
ଶି ଳପୁଆେର ହଳଦୀ କନା ଗୁେଡ଼ଇ ସି Dୂର, କଜଳ େଦଇ ଧରଣୀ ମାତା+ୁ ସେଜଇ ପି ଢ଼ା
ଉପେର ାପନା କରି କଳସ ଆଡ଼ାଳ ରଖି gୀରେର ସyାନ କରାqି । ଧପ
ୂ , ଦୀପ
ଚDନେର େନୖ େବଦ अପଣ କରି ପଜ
ୂ ାପାଠ କରି ଥାqି । ପଜ
ୂ ାପାଠ ସାରି ମାଆମାେନ
ମନେର ମନାସୀ ଆସqି - େହ, ଧରି ତୀ ମାଆ ଏ ବଷ ଉଚି ତ ସମୟେର ବାରିପାତ େହଉ
ଏବଂ ଜମି ର ଉବରତା ଶି ବୃ {ିେହଉ ଯାହାଫଳେର ଚାଷୀ ଚାଷ ବାସ ସୁରୁଖୁରେର
କରି ପାରି ବ ଏବଂ େଯମି ତି େକୗଣସି अକାଳ ଦୁ ବiପାକ ନ ପଡୁ ।
ଓଡ଼ି ଶାର ପୁର ପଲA ୀେର ଆନD ଉଲA ାସ ତଥା ଆଧାତିG କ ଏବଂ ପାର ରି କ ଭି `ିେର

ସହି ତ ସାମି ଲ େହାଇଥାqି । ପତgେର ନେହେଲବି ପେରାgେର େଦଶ ବି େଦଶେର ରହି
ମଧ ଆେମାଦ ପେମାଦେର ସମୟ अତି ବାହି ତ କରିଥାqି ।

ତ
ିକ

ା

ପହA ାଦ ସାହୁ – ଚି ଫ୍ ଏଡି ଟର

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

େମୗଳି କ ଗଣପବ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପେତକ ଓଡି ଆ ଉଣା अଧି କ ଏହି ପବ

ଇ
-ପ

ଆକାଶ ଇନିଟୁଟ୍, ନୂ ଆଦି ଲAୀ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରବା`ା – ୮୧୭୮୬୪୪୨୭୬
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ମହାଳୟା - ପିତୃପg ଶା{
ହି Dୁ ପର ରାେର ପି ତୃପୁରୁଷ+ ସି ପାଇଁ ଏକାଧି କ ଶା{ କମ
କରାଯାଏ। େସ ସବୁ ମଧେର ମହାଳୟା ଶା{ େଶ-। ମହାଳୟା
अମାବାସାେର अନୁ -ିତ ଏହି ଶା{କୁ ମହାଳୟା ଶା{, ସାରି କ ଶା{
ବା ପାବଣ ଶା{ ବା ମଉଳା ଶା{ ମଧ କୁ ହାଯାଏ। ଏହି ପgର
ସାଇପସାଦ ସାହୁ

अମାବାସା “ମହାଳୟା अମାବାସା” ନାମେର ଖାତ। ପି ତୃଗଣ+
ଉେhଶେର ଦାନ ଓ ଉଗ ଆଦି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା
“ପି ତୃପବ” ନାମେର ମଧ ପଚଳି ତ। ଆଶି §ନ ମାସ କୃ  ପg
ପତି ପଦାଠାରୁ अମାବସା ପଯq ପDର ଦି ନକୁ “ପି ତୃପg” ବା “अପର

େବାଲି ଶା¥େର ଉେଲA ଖ ରହି ଛି। ବି ଶାସ ରହି ଛି େଯ, ପି ତୃ େଲାକମାେନ
କୁ ଟୁ  ମାନ+ଠାରୁ ପାଣି ଓ ଖାଦ ଗହଣ କରି ବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟେର
ମ`େଲାକକୁ ଆଗମନ କରqି । ଏବଂ େସମାନ+ର ବାସାନକୁ ଆସି
ପୁତ େପୖ ାତାଦି +ୁ େଦଖି ଉଲA ସି ତ େହବା ସହ ଆଶୀବାଦ େଦଇଥାqି ।
ଏହା ବତୀତ ଉ`େରା`ର ଉନy ତି କାମନା ମଧ କରି ଥାqି । ଦୀପଦାନ

ତ
ିକ

ା

ଶା{ (କା`iକ अମାବାସା ବା ଦୀପାବଳି अମାବାସା ) ପଯq अବାନ
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ପg” କୁ ହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ପି ତୃ ଉପାସନାର ପକୃ  ସମୟ

ଇ
-ପ

କରି େଫରି ଯାଆqି ।

ଆ

ହ
ାନ

ତି ଳ ଓ ଜଳ,ାରା କି ା େକବଳ ଜଳ,ାରା ପି ତୃ େଲାକମାନ+ର ତୃ ି
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ବି ଧାନ କରାଯାଏ ମବଳେର ଜଳର ଓ अନ ଦବର ପରି ମାଣ ପି ତୃମାେନ େଯଉଁ
अବାେର ଥିେଲ ମଧ ତା+ୁ ପାି େହାଇଥାଏ। ଶରୀର ନାଶ େହେଲ ମଧ ଆତGା
अବି ନାଶୀ; େସ େଯେକୗଣସି ଶରୀରର ଆଶୟ ନି ଏ। ରାଶି ଓ କୁ ଶ ଏକତ କରି ତପଣ
କେଲ, ତାହା अମୃତତୁ ଲ େହାଇ ପି ତୃମାନ+ୁ ପାି ହୁଏ ଓ ତି ଳ ମି ଶି ତ କରି ଯି ଏ ତି ନି
ଥର ଜଳାtଳି अପଣ କରqି ତା+ର କୃ ତ ପାପ ନାଶ େହାଇଥାଏ।
ପବ ସାଧାରଣତଃ ଦୁ ଇ ପକାରର; ପି ତୃ ପବ ଓ େଦବ ପବ। େଦବାେଦବୀ+
ଉେhଶେର अନୁ -ିତ ପବ େଦବପବ େହାଇଥିବା େଳ ପି ତୃଗଣ+ ଉେhଶେର अନୁ -ିତ
ଦାନ, ଉଗ ଏବଂ ଶା{କୁ ପି ତୃପବ ରୂେପ ଗହଣ କରାଯାଇଛି । ଶା{ ଶ¢ଟି ଶ{ାରୁ ହ[
ଉ°`ି। ଏହାର अଥ େଶୟକୁ ଧାରଣ କରି ବା। ( ଶୀ + अତ୍ = ଶତ୍, ଶତ୍ + ଧା = ଶ{ା,
ଶ{ା + अ = ଶା{)। ଏହି ଶ{ା ଓ ବି ଶାସ ପକୃ ତି , ପରି େବଶ ଓ ପଯାବରଣ କାହାପତି
ମଧ ପଯୁଜ େହାଇପାେର। ଏହା ଶ{ାର ବୃ ହ`ର ଦଶନ।

ପରେଲାକଗତ ପି ତୃପୁରୁଷ+ ପତି ଭି ଓ ଶ{ାର ପତୀକ ମହାଳୟା ଶା{। ତା+ର ଶାqି
ପାଇଁ ଶା{ ଓ ତପଣ କରାଯାଏ। ମହଳୟା ଶା{ର ତପଣେର ବହGା, ବି ୁ, ରୁଦ, ପଜାପତି ,
अଚାଯ, େବଦ, ଛD, ଗ ବଗଣ, େଦବଗଣ, ପୁରୁଣାଚାଯ, ସର, ଶାବୟବ, ନାଗଗଣ,
ଯg, ଭg, ପି ଶାଚ, ବନତି , ଔଷଧ, ଭୂ ତଗାମ, ଚତୁ ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଇତାଦି େକାଡ଼ି ଏ
େଦବଗଣ+ୁ େଗାଟିଏ ଥର ତପଣ; ସନତ, ସନD, ସନତନ, କପି ଳ, ଆସୁରୀ, େଡାବୁ , ଏବଂ

ତ
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ା

ପଶି ଖ ଇତାଦି ସାତ ଋଷି+ୁ ଦୁ ଇ ଥର ତପଣ ଏବଂ ପି ତୃପୁରୁଷଗଣ+ୁ ତି ନିଥର
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ହି Dୁ ଧମୀୟ ପର ରାେର ଏହା ଏକ ସବମାନ ଧାମiକ ରୀତି । କହି ବା ବାହୁଲ େଯ

ଇ
-ପ

ତପଣେର अପାୟି ତ କରାଯାଏ। ଏଭଳି େଦଖିେଲ ହି Dୁଧମ, ସଂ9ୃତି େର ପି ତୃପg, ବି େଶଷ

ଆ
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ାନ

କରି ମହାଳୟା ତି ଥି େହଉଛି ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ+ ସG ରଣର ଦି ନ। ଶ{ା, ଭି ଓ ନି -ାର ସହ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପି ତୃେଲାକ ନି ବାସୀ+ ତୃ ି ନି ମେq ଶା{ ଓ ତପଣାଦି କମ ସ ାଦନ କେଲ େସମାେନ
ଆତGସେqାଷ ଲାଭ କରି ପୁତ େପୖ ାତାଦି +ୁ ଆଶୀବାଦ ପବ
ୂ କ
 ପି ତୃେଲାକକୁ ନି hi
ସମୟେର େଫରି ଯାଇ ଥାଆqି । ଶା{ର ମହ` ସଂପକେର ପାୟତଃ अାଦଶ ପୁରାଣେର
ବ"ନା େହାଇଥିବାର େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ। ଆଶି §ନ ମାସ କୃ ପg अମାବାସା ଦି ନକୁ ପି ତୃ
ବି ସଜନୀ अମାବାସା ମଧ କୁ ହାଯାଏ। େଯଉଁ ମାେନ ପତି ପଦାଠାରୁ ଶା{ ବି ସଜନ
କରି ପାରି ନାହାqି େସମାେନ ନି ିତ ଏହି ଦି ନ ଶା{ କରି ବା ବି େଧୟ। ଏହି ପି ତୃପg ଶା{
େଷାହଳ ଦି ନ ପଯq ନି -ାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳି ତ ବଷ ପି ତୃପg
େସେର ମାସ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆର େହାଇ େସେର ୨୫ ତାରିଖେର େଶଷ େହବ।
ଏହି अବଧି ମଧେର ବହୁ ସଂଖାେର େଲାକ ମDିରେର େହଉ କି ା ବରଗଛ ମୂେଳ अଥବା
ନଦୀ କୂଳେର ପହି ପି ତୃପୁରୁଷ+ ଶା{ ପାଳନ କରି ଥାqି । ପି ତୃତପଣେର ପି ତା+ୁ ରୁଦ
ରୂେପ, ପି ତାମହ+ୁ ବସୁରୂେପ ଓ ପପି ତାମହ+ୁ ଆଦି ତରୂେପ କlିତ କରାଯାଏ।

ବଳଦ ଯାତା”ର ଆର େହାଇଥାଏ। ଏହି ଦି ନ ସଲପୁରର अଧି -ାତୀ େଦବୀ ମଁା
ସମେଲଶ§ରୀ+ “ଧବଳମୁଖୀ େବଶ” ସହ ସ§ତ ପଜ
ୂ ାନା େହାଇଥାଏ। ବଷ ତମାମ ମଁା
ସି Dୁର ଚi ତା େହାଇ ଭ+ୁ ଦଶନ େଦଉଥିବାେବେଳ ମହାଳୟା ଦି ନ ଧବଳମୁଖୀ
େବଶେର ଚDନ ଚi ତା େହାଇ ଭ+ୁ

ଦଶନ େଦଇଥାqି । କି ଦqୀ अନୁ ଯାୟୀ

େଯଉଁମାେନ ମହାଳୟା ଦି ନ ଗuାେର ପି ତୃପୁରୁଷ+ ତି ଳତପଣ କରି ବାରୁ ବିତ
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େହାଇଥାqି , େସମାେନ ମହାନଦୀେର ତି ଳତପଣ କରି ମଁା ସମେଲଶ§ରୀ+ ଧବଳମୁଖୀ
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ମହାଳୟା ତି ଥିେର ଓଡ଼ି ଶାର େଢ+ାନାଳ ଜି ଲAା अqଗତ ଭୁ ବନଠାେର “ଦଶହରା

ଇ
-ପ

େବଶ ଦଶନ କେଲ ଗuା ଦଶନର ପଣ
ୂ  ମି ଳିଥାଏ େବାଲି ବି ଶ§ାସ ରହି ଛି। ମଁା +ର ଏହି

ଆ

ହ
ାନ

େବଶକୁ ଗuା େବଶ ମଧ କୁ ହାଯାଇଥାଏ। େଦବୀ+ ଏହି ବି ରଳ ଓ ସ ତ େବଶ ଦଶନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

229

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କରି ବାକୁ ରାଜ ତଥା ରାଜ ବାହାରୁ ଲgାଧି କ ଭ+ ସମାଗମ େହାଇଥିବାର େଦଖିବାକୁ
ମି େଳ ।
ଶା{କମେର अqରର ଶ{ା େହଉଛି ମୁଖ। अqରର ଶ{ା ନଥାଇ େକୗଣସି କାଯ
ଫଳଦାୟକ ହୁଏ ନାହ[। ଜେଣ ଗୃହ ପgେର ବଷକ ମଧେର ଚାରି େଗାଟି ଶା{ ସ§ତ
ଭାେବ କରି ବାର ବବା अଛି , ଯଥା: ପି ତୃଶା{, ମାତୃ ଶା{, ମହାଳୟା ଶା{ ଓ ଦୀପଦାନ
ବା ପୟାଶା{। ଶା{େର ପକୃ ତି ସଂରgଣ ରହି अଛି । अନ ପgୀ+ ତୁ ଳନାେର କାଉକୁ
ନି ମy ମେନ କରାଯାଏ। କାଉ ଏବଂ अଶ୍ତଥ୍ ଗଛେର ପି ତୃପୁରୁଷ+ୁ ତୃ  କରାଯାଏ। ଶା{
ପି ତୃପୁରୁଷ+ ପତି ଆମ ଶ{ାର ପତୀକ। ଯଦି ଆେମ ପରେଲାକେର ଥିବା ପବ
ୂ ଜ
 ମାନ+
ପତି ଏେତ ଶ{ା ବ କରୁଛୁ, ତା' େହେଲ ଜୀବି ବୟ9 ପି ତାମାତା, େଜେଜବାପା,
େଜେଜମାଆ, अଜା, ଆଇ, ଆଦି अେନକ ଶ{ାର ପାତ। ଜୀବି ତ अବାେର େସମାେନ
ଆମର ଶ{ାର अଭାବେର ଯଣା ପାଇବା ଏବଂ ମୃତୁ ପେର େସମାନ+ ପାଇଁ ଶା{

ଆବଶକ, େସ ଜୀବି ତ ହୁअ ବା ମୃତ। ଧମଶା¥େର ଉେଲA ଖ ରହି ଛି େଯ ପି ତୃପୁରୁଷ+ୁ
ପି ଦାନ କେଲ ଗୃହ ଦୀଘାୟୁ େହାଇଥାqି । ପୁତ େପୖ ାତାଦି + ଲାଭ ସହ ଯଶ, କୀ`i,
ଧନଧାନ ପା େହାଇଥାଏ। ଏହାର ଗୁରୁ` अନୁ ଭବ କରି ସ j ହୃଦୟେର ପବି ତଭାବ
େନଇ ଶା{ ସ ନy କରି ବା ବି େଧୟ ।
ଲgGୀନାରାୟଣ ପଡା,ରାଧା ରମଣ େମଟାଲ୍ ,
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ା

ସି େ େକଲା, ବଲାuୀର (୭୬୭୦୩୫)
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अପଣ କରିବାର େକୖ ାଣସି ଯଥାଥତା ନାହ[। େତଣୁ ଶ{ା ସବୁ ବୟ9+ ପତି ରହି ବା
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ଦୂ ରଭାଷ - ୯୯୩୭୦୩୪୭୪୨
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अହଂକୁ अତି କମ
ମଣିଷ ଜନG ଯୁଗ ଯୁଗ ତପସାର ଫଳ। ଜନGମୃତୁ अନବରତ
ଲାଗି ରହି ଥାଏ। ପବ
ୂ ଜ
 ନGର ଘଟଣା ସେତ େଯମି ତି ଏ ଜନGକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍
କରି ଦିଏ। କାହ[କି? ଏ ଜନG ସୁDର ଯଦି , ଯଣା କାହ[କି ସୁDର
ଲାଗୁନି। େକବଳ ସମେb କାହ[କି ଖୁସି, ସୁଖ, ସଂପଦ, ଐଶ§ଯ ପଛେର
ଡଃ ଆଯକୁ ମାରୀ
ପxା ପାରମି ତା

େଦୗଡ଼ୁଛqି । ମଣିଷ ପାଖେର କ’ଣ େସyହ ନାହ[? େପମର अଭାବ ରହୁଛି
େକଉଁଠୁ? ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝାମଣା ଏକ େଛାଟିଆ ଶ¢ ଯାହା ସବୁ ସଂପକର
େସତୁ କୁ ଭାuି କୂଳଲଂଘନ କରି ଚାଲି ଯାଏ। ଯଣାରୂପକ ସମୁଦକୁ
ଲଂଘନ କାହ[କି କରି ହୁଏନି । ଜୀବନଟାକୁ ଜାଣିଲା େବଳକୁ ସେତ

ମଧରୁ अଭିମନୁ ର ଚକବୁ ହ ଭଳି ବାହାରି ଆସି େହଉନି । ମଁୁ ଓ େମା
ଶରୀର अବସନy , କA ାq ନା’... ଆଉ ଚାଲି େହଉନି । େକେତଦୂ ର
ଏେତବଡ଼ େବାଝକୁ ଧରି ପଥ अତି କମ କରି ବି। ମରୁମରୀଚି କା ମଧେର
ଯଣାଦ
अ କାରମୟ।

ପଦଯୁଗଳ
ପଥିକ

ଭାରାକାq
ଭଳି

ଚାଲି ବାଟା

େହାଇଗଲାଣି ।
ଖାଲି

େଲଖା

ଚତୁ hiଗ
େହାଇଛି
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ା

ଭାଗେର। अବସନy ମନ ମଧେର ସବୁ େଯମି ତି ଝା²ା ଝା²ା ଲାେଗ।
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େଯମି ତି ଜୀବନ ସବୁ ଜାଣି ସାରି ଛି। ସାବନାହୀନ ଭାବନାର େଚୗହଦୀ

ଇ
-ପ

ଦଲକାଏ ପବନ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆେସ ଶରୀରର ପତି ଟି ପଶି ରାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଛୁଇଁେଦଇ ଚାଲି ଯାଏ । ଜନG ଜନGାqରର ଦୁ ଃଖ େମାଚନ େହଲାଭଳି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ମନଟା େଯମି ତି ଟିକିଏ ହାßା ଲାେଗ। କି ଛିgଣ ବି ରତି ପେର େଦେଖ ସୂଯ ାb ସମୟର
େବଳ େଗାଧଳ
ୂ ି େର ପରି ପ"
ୂ ି । अନବରତ ଘାି େହଉଥାଏ ମନେର ଥିବା
ୂ  ଦାସାରା ଧଳ
ପେହଳି କା। ଶତେଚା ପେର ମଧ ତାହାର େକୗଣସି ସମାଧାନ ନାହ[। ମଣିଷ ମନ ଏେତ
ଶୀଘ ଚି qା କରି ପାେରନା କି ଛି ସମୟ ଦରକାର। େସଇ କି ଛି ସମୟ େବେଳେବେଳ ମାସ
ମାସ େହାଇଯାଏ। ସମୟ ଚାଲି ଯାଏ ଘା’ ବି କି ଛି ଉପସମ େହାଇଥାଏ। କି  ସମସାର
ଗିରିଶୃuଟି ମନର ଶୀଷେର ବସା ବା ି େଦଇଥାଏ। अଚଳାୟତନ ଭଳି େଦାଦୁ ଲମାନ
ଭାବନାେର ଭବି ଷତର ଚି qା ମନଟାକୁ ଓଜନି ଆ କରି ଦିଏ।
େମାର ଯଣା ଆଜି କାଲି ର ନୁ ହଁ । େସଇଦି ନରୁ େମା ସେu ରହି ଆସି ଛି େଯଉଁଦିନ
ବି ନା କି ଛି େଦାଷେର ରାମଚD ଚଉଦବଷ ବନବାସ ଗେଲ। ବି ନା କି ଛି ପାପେର ମାତା
ସୀତା ଗୃହତାଗୀ େହେଲ। କାରଣ ନଥାଇ ରାଧା ଶୀକୃ + ବି ରହେର ଚି ରଦି ନ ବି ରହି ଣୀ
େହାଇ ରହି ଗେଲ। ସାମାନ ଖୁସିର ଆଶା ପାଇଁ ଦଶରଥ ପୁତ େସyହରୁ ବିତ େହାଇ ଝୁରି

କରି ବି କ’ଣ ଏହି ସମସାରୁ େକେତ ଦୂ ରକୁ େଦୗଡ଼ି ଯିବି। େଫରିବାର ବାଟ ପାଇବି ତ ନା
ପୁଣି ପାଇ ହେରଇବା ଦୁ ଃଖ ରୂପକ ଏକାକୀତ§ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ଚାଲି ଥିବି। अସହାୟତା
ମଧେର ମନରୂପକ ଧାବମାନ େଘାଡ଼ା ଘାସ ଚରି ବାକୁ ମନ ବଳାଏ କି  େସ େଯ ଖାଏନି ଏ
କଥା ବି େବେଳେବେଳ ଘାି ହୁଏ। ପାଇ ନ ପାଇବା ଭଳି ଗ¡ାନି େର ମନଟା ମି ୟମାଣ
େହାଇଯାଏ।

ତ
ିକ

ା

େମା ଦ§ାରା ଭୁ ଲ ତ ବହୁତ େହାଇଛି । ମଁୁ କ’ଣ ପାପୀ ଦ ପାଇବା େଯାଗ? େକେତ
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ଝୁରି ମରିଗେଲ। ସମାଜର ଚାରି କାକୁ ଉଲଂଘନ କରିବା େମା ପେg ଯଣାଦାୟକ।

ଇ
-ପ

ଭୁ ଲକୁ ହି ସାବ କରିବି । ଗଣିପାରି ବି ତ? ତା’ ମୂଲ କାହ[କି େଦବି ? ମଁୁ କ’ଣ ମD ଚାେହ

ଆ

ହ
ାନ

ନା େମା ଦ§ାରା ପାପ େହବା ହ[ ଏକମାତ କାମ। ସମb+ ଜୀବନେର ମଁୁ ଏକ ଯଣା।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େକହି କି ଛି କହqି ନି । େସyହ ବି େଗାଟିଏ ଏମି ତି ଜି ନିଷ; ସଂପକ ବି େଗାଟିଏ ଏମି ତି ସୂତାର
ଖିअ ଚାହ[େଲ ମଧ ଦୂ େରଇ ହୁଏନି କି ବୁ େଝଇ ହୁଏନି । କ’ଣ ବା କରିବ? ସମେb ଭାରି
ବୁ ଝି ବାର, ଜାଣିବାର, ଭଲମDର ବି ଚାର କରି ପାରqି । ମଁୁ େଯ ଏେତ अବୁ ଝା ବ

ବାଡ଼ ନ

ମାନି ଲା ଭଳି ଲୁ ହଟାଏ ଗେଡ଼ଇ ଦି ଏ। ମୁଖ  େଦାଷ ଯାଇନି ପାଠ ପଢ଼ି େଲ କ’ଣ ସମେb
xାନୀ େହାଇଯାqି , େସମି ତି ତ େଲଖା େହାଇନି େକୗଣସି ଗେର। େବାେଧ ରହି ଯାଇଛି
ଏେତ ବହି ଭିତେର ପଢ଼ି ପାରି ନି ଛାଡ଼ି େଦଇଛି । ଭବି ଷତର ନୂ ତନ ସୂଯ ାେଲାକ ପାଇଁ
ତି ନିପହର ସମୟକୁ अତି କମ କରିଚାଲି ଛି।
ମନର କାଚଘରଟିଏ ତି ଆରି କରି ଥିଲି ବହୁତ ପି ଲାେବେଳ କି  ଚତୁ hiଗରୁ
ସଭତାର କରୁଣ ଯଣା ଦାଗ ଲେଗଇ େଦଲା ଯାହାଫଳେର କାଚ ଥିବା େଯାଗଁୁ ଫାଟ
ସୃି େହାଇଯାଇଛି ମାଟି େହାଇଥିେଲ କି ଛିଟା ସଜାଡ଼ି ବାର ପୟାସ କରି ଥାqି କି  େମାର
କାଚର ଆbରଣଟା ସେତ େଯମି ତି ତି ଆରି େହବା ପାଇଁ ହ[ ଚାେହନି । ନି ହାତି अେଯାଗ

ଉପଲ¤ି କରି ବା ପେର ଶନ
ୂ ାନଟିଏ େହାଇ ରହି ଯିବା ପାଇଁ ଇjା େହଉଛି ।
ବି ଭିସ`ାର ିତି ସେତ େଯମି ତି अତି କମ କରି ଚାଲି ଛି ସମୟ ଓ ବୟସକୁ । ସମୟ ସାଥ
େଦଉନି ଏପେଟ ବୟସ େବାଲ ମାନୁ ନି । ସବୁ ରାbା ଧି େର ଧି େର ବD େହାଇଗଲାଣି।
େଖାଲି ବାର ପୟାସ ଖାଲି ବୃ ଥା ଛଡ଼ା अନ କି ଛି ନୁ େହଁ । ସt ସକାେଳ ଖାଲି ଏକ ଭମ।
अqଦ§D§େର େଦୗଡ଼ି ଚାଲି ଛି ପଛକୁ େଫରିବାର ପୟାସ କରୁନି । ଝରାପତର େଯୗବନଟା

ତ
ିକ

ା

ସମୟ ରୂପକ େବୖ ଦ ପାଖେର ସେତ େଯମି ତି ହସଟାକୁ ପAାିକ୍ ସଜରୀ କରି ବାର
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ଘର ନୁ େହଁ କି କାଚ ନୁ େହଁ ‘ମଁୁ ’। ପାଥiବ ସୁଖ ପଛେର ପଡ଼ି ଛି ନା େତଣୁ ଶନ
ୂ ତାକୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

ଆ

ସମb+ ଦୃ ି ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ବି ଚାଲି ଛି।

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ପୟାସେର ଆଗୁସାର। ଶୁଖିଲା ମୁଖର ପAାିକ୍ ହସେର ସମୟ अତି କମ କରି ଚାଲି ଛି
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ନି ାପ େଶୖ ଶବ େକେତେବେଳ अତି କମ କରି अପqରା େଯୗବନେର ପଦାପଣ କରି ଛି
ସବୁ େଯମି ତି अx ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଗାମରୁ ସହର, ମନରୁ ହୃଦୟ, ଆତGାରୁ ପରମାତGା।
ଏକ ଦୀଘ ପଥ ଆଲୁ अ ଓ अ ାରର ଲୁ ଚକାଳି ମଧେର ଏକ ରହସ ଭଳି କି ଛି ବି
ସ`ାର ସଂଶ ଲାଭ କରିଛି । ଖଟାମି ଠା ସ§ାଦର ପାଣିଚିଆ ଆନD େନଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି
ଚାଲି ଛି। ସମୟଟା ଫେଟାଗାଫର୍ ଭଳି ସG |ତିକୁ ସାଉଁଟିବାେର ବb େହାଇଯାଇଛି । େସ
ମଧେର ଜୀବନ ତରୀଟି େମାର କୂଳେର ଉପନୀତ କି  ଭାଗର ବି ଡ଼ନା କାତଟିକୁ
ଜୀବନ ଲହଡ଼ି େଚାରି କରି େନଇଛି । ସାବନାହୀନ अbିତ§କୁ ଚି qା କରି େଚତନା ଆଜି
अବେଚତନ bରକୁ ଉନy ୀତ େହାଇଛି ମାତ ଖିଆଲି ମନଟାକୁ ସଂପ"
ୂ  ଭାେବ ଭାରାକାq
କରି ସyାୟୁଗୁଡ଼ିକ ନି େbଜ େହବାେର ଲାଗିେଲଣି। ନି ମିଷକ ଖୁସିର ଆଶା େନଇ ଶରୀର
ଗିତ େହାଇପାେରନା େତଣୁ ଜୁ ଆରିଆ ସାଗର କୂଳେର ବି ନା କାତ ଥିବା ତରୀଟିକୁ
ଛାଡ଼ି ବାକୁ ବାଧ େହଉଛି । ପାଣର ଚରମ ପି ପାସାକୁ ନୀଳକ¾ ଭଳି ଧାରଣ କରି ରୁଦ

ଲୀନ କରିବାର ପୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। େଗାଠହଜା ଗାଈ ଭଳି ଧରଣୀର େକାମଳ ବୁ କୁ େର
େଲାତକ ପଖାଳି ସମୟକୁ ଆହ§ାନ କରୁଛି କି ଛିgଣ ବି ରତି ପାଇଁ ସବୁ େଯମି ତି अଭାସେର
ପରି ଣତ େହାଇଗଲାଣି।

ତ
ିକ

ା

ବି ରତି ...
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ଚରଣାଶୟୀ େହବାର ଆଶାେର ଘନକୃ  ଆକାଶର େବଦନାର ଶି ଉଳି ମଧେର ସ`ାକୁ

ଇ
-ପ

अଧାପି କା, େକଶପୁର କେଲଜ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୂ ରାଭାଷ: ୯୭୭୮୮୧୮୧୮୪
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ନମ9ାର
ଏକ ସାନ ଯାହା ଉଭୟ+ ମଯାଦା ବୃ {ି କରି ବା ସହି ତ କି ଛି
ସାମାଜି କ ମାନତାର ନି ଦଶନ କରିଥାଏ ।
େହେଲ ସାନର ଉପଯୁତା ଉପେର ଆଧାରି ତ ବି ଷଦ୍xାନ
ରହି ତ ଦାତା, ଗହି ତା+ ସ ି ତ ସଂେକତ ଦଶକ+ୁ େକଉଁ ବା`ା
ପ+ଜ କୁ ମାର
ପାଣିଗାହୀ

ପଦାନ କରି ଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ+ ମଧେର ରହି ଥିବା
ମେନାଭାବ ବି େଶ¡ଷଣ କରି ବା ଏକ ଜଟିଳ ବି ଷୟ ଆଜି ସମୟର!
ନମ9ାର ଆଜି ସମୟର ଏକ ବାହ ସାନ ଆଭqରୀଣ ତାଲର
ପରି ଭାଷାେର ପରି ଣତ େହାଇଥିବା अନୁ ଭବ ହୁଏ ଆମର !

ବି+ୁ अଭିନDନେର ଆେମ ନମ9ାର କରି ଥାଉ। ଏହା ଆମର ଏକ
ସାମାଜି କ

େଶୖ ଖିକତା

ତଥା

ନି ଜସ§

େଚତନା

xାନରୁ

ଉ{ୃ ତ।

ବାଲକାଳରୁ ବଡ+ୁ ସାନ ସାନକୁ ଆଦର କରି ବା ଶି gା ମି ଳିଥାଏ
ଆମ ସମାଜରୁ। ସାମାଜି କ ସାନର ପାଥମି କ ପରିଭାଷା ଭାେବ
ନମ9ାର ସବଜନ ଗହୀତ। ନମ9ାର ବତୀତ ଆହୁରି अେନକ

ହ
ାନ

ଆେମ ସମେb ଜାଣୁ। େହେଲ ପାଥମି କ bରର ସାନ,

ଆ

ସବୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ସାନର ପରି ଭାଷା ବବହୃତ େହାଇଥାଏ ଭାରତୀୟ ସଂ9ାରେର ଯାହା
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ସାଧାରଣତଃ ନି ଜ ଠାରୁ ବେୟାେଜ- କି ା ସାମାଜି କ ଉାନି ତ
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ନମ9ାରକୁ ଆେମ େକମି ତି ବବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାର ସାମାଜି କ ଗହଣୀୟତା
ଉପେର ଆେଲାଚନା କେଲ ହୁଏତ अନାନ ସାନଦ ସୋଧନ ଗୁଡିକର ପରି ଭାଷାକୁ
ଆେମ ସହଜେର ବୁ ଝି ପାରି ବା େବାଲି ଆମର अନୁ ମାନ। ଉପିତ ସମୟର ଭାରତୀୟ
ମେନାଭାବେର ନମ9ାରକୁ ଳ ବି େଶଷକୁ େନଇ େକମି ତି ବବହାର କରାଯାଉअଛି ଏବଂ
ତାହାର ମାନବି କ େଚତନାର ସା ତା େକେତ ବି ଚାରକୁ େନେଲ ବୁ ଝି େହବ......
ନମ9ାର କରି ସଖ ବି+ୁ ସାନି ତ କରିବା ସହି ତ ନି ଜର ମଯାଦା ବୃ {ି
କରାଯି ବା ଲg ରଖି ପଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସାନର ପକାର େଭଦ ଗୁଡିକୁ ବି େଶ¡ଷଣ
କରି େଦଖିେଲ ଜାଣି େହବ େଯ ଆେମ େକେତପକାର ନମ9ାର କରି ଥାଉ ଏବଂ େସଗୁଡିକର
ସାେ+ତି କ अଥ କ'ଣ ନି ଦଶନ କରି ଥାଏ........
ଳ ବି େଶଷକୁ େନଇ ସାନ ପଦଶନ କରି ବା अନି ବାଯ େହାଇଥିେଲ ମଧ
ନମ9ାର କରିବା ବାଧତା ନାହ[ ଭାରତୀୟ ସାମି ଧାନି କ ନି ୟାମକ ମଧେର! ଆେମ କି '

ନମ9ାର କରି ବାର ପକାର େଭଦ ଗୁଡିକ ମଧରୁ..... ଆqରି କ ଆଗହ ତଥା େପମରୁ
ଜାଗତ ସାନ ଜନି ତ ନମ9ାର, अନାଗହ ଥାଇ ବାଧବାଧକତା ମଧେର ନମ9ାର,
େଦଖାଣିଆ ଭାବେର ନମ9ାର, ହାସାଦ ନମ9ାର ଏମି ତିକି େକାଧାନି §ତ ନମ9ାରର
ପରି ଭାଷା ମଧ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ େକେତକ େgତେର ଯାହା ସବୁ ଳ ବି େଶଷକୁ େନଇ

ତ
ିକ

ା

ପଦଶiତ କରାଯାଇଥାଏ। େକେତକ େgତେର ନମ9ାର ମାଗିବା ତଥା ଆତGସାନ
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ସାମାଜି କ େଶୖ ଖିକତା ଜନି ତ ନମ9ାର କରି ଥାଉ େକେତକ ସାମାଜି କ େgତେର।

ଇ
-ପ

ବୃ {ିକରିବା ଲg ରଖି ସଖ ବି+ୁ ବି ଭିନy କେଠାର ମqବ ଦି ଆଯି ବା ନମୁନା ମଧ

ଆ

ହ
ାନ

େଦଖିବାକୁ ମି େଳ अେନକ ସମୟେର! ନମ9ାର କରିବା େଲାକଟି ନି ଜଠାରୁ େଛାଟ େବାଲି
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ବି ଚାରକୁ ଆଣୁଥିବା ଗହୀତା ପାୟତଃ ୯୯ ପାରି େଦଖିବାକୁ ମି ଳିେବ ଆଜି ର ସାମାଜି କ
େgତେର। େହେଲ ବାbବି କ ନମ9ାରର ଉପଯୁତା ଉପେର ଆଧାରି ତ ଗହଣୀୟତାର
ପରି ଭାଷା ବୁ ଝି ବା ବିତ§ ଯେଥ କମ୍ େଦଖିବାକୁ ମି ଳqି ଆଜି ସମୟେର! ନମ9ାର
ମାଧମେର ସାନ େଦବା ଏବଂ ଗହଣ କରି ବା ଏକ ବା ଜଟିଳ ବି ଷୟ ଯାହା ଉପେର
ବି ଷଦ୍xାନ ନାହ[ କାହାର। अେନକ ସମୟେର ନମ9ାର ଗହୀତା+ ଗହଣୀୟତା ଉପେର
ବି େଶAଷଣ କରି େଦଖିେଲ ଜାଣିେହବ େଯ ନମ9ାର କରୁଥିବା ବି+ୁ ଗହୀତା ସେତ
େଯମି ତି ନି ଜର କି ଣା ଚାକର ଭଳି अନୁ ଭବ କରି ଥା'qି अଥବା ନି ଜଠାରୁ ନୀଚ bରେର
ରହି ଥିବା େହତୁ अତq gୀଣ ନଜରେର େଦଖି ଥା'qି ଦାତା+ୁ ଯାହାର ପତୁ `ର ଏକ
ଗାିଯ ସ§ରେର ମି ଳୁଥିବା େବେଳ ଆହୁରି अେନକ ସମୟେର ଆେଦୗ ପତୁ `ର ମି ଳିବାର
େକୗଣସି ସାବନା ରହି ନଥାଏ! ଏହି ସମୟର ଗହୀତା ନି ଜକୁ ଜେଣ କାହ[ ଉ{  ର େଦବତା
ତୁ ଲ ମଣିଷ ଭଳି अନୁ ଭବ କରି ଥା'qି ସଖ ଦାତା+ ଆଗେର! କି ' େସହି େଲାକଟି

କରୁଥିବା ମଧ େକୗଣସି ଆଯ ବି ଷୟ ନୁ େହଁ ଆଜି ସମୟେର। େହେଲ ସାଧାରଣେର
ମଣିଷ ନି ଜର ମାନବୀୟ େଚତନାକୁ ସଂ9ୃତ ନକରି ଏହି ଭଳି अମାନବୀୟ ଚରିତ ପବାହ
କରି ବାର ମୂଳ ମ କ'ଣ ଆେଲାଚନା କରି ବା......
କଥାେର अଛି ଦରି ଦ େଯେବ ଧନ ପାଏ ପାଣଠୁ ବଳି ସାଳଇ! अଥାତ ନି ଧନ ବି

ତ
ିକ

ା

େକୗଣସି ସୂତ/ସୁେଯାଗରୁ अତଧି କ ଧନ ପାି େହେଲ ତାହା େସ ନି ଜ ପାଣ ଠାରୁ ମଧ
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ନି ଜଠାରୁ ଉ{େର ଥିବା ମଣିଷ+ ପାଖେର अତq ନୀ ଭାବେର ନମ9ାର ପଦାନ

ଇ
-ପ

अତଧି କ ମୂଲାୟନ କରି ଥାଏ ଏବଂ େସହି ଧନକୁ ନି ଜ ପାଣଠାରୁ अଧି କ ଭଲ ପାଇ

ଆ

ହ
ାନ

ତାହାର ରgଣାେବgଣ କରି ଥାଏ। ଠି କ୍ େସହି ଭଳି ଆଜି ସମୟେର ସାମାଜି କ େgତେର
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େକୗଣସି ସୂତ/ସୁେଯାଗରୁ gୀଣ ମନା ମଣିଷଟିଏ ଉାସୀନ େହେଲ ନି ମy େଲାକ+ୁ
अତq ହୀନ ନଜରେର େଦଖି ନି ଜର ସାନ xାନ ବହି ଭୁ ତ ବବହାର କରୁଥିବା େହତୁ
ସାନ ଦାତା+ୁ େସମାେନ ହୀନ ନଜରେର େଦଖି େସମାନ+ ଦ§ାରା ପଦ` ସାନର
ପତୁ `ର ପଦାନ କରିବାେର କୁ ¾ାେବାଧ କରି ଥା'qି । େସମାେନ େକୗଣସି ପକାର
ସାମାଜି କ ସାନର ଉପଯୁ अଂଶୀଦାର େହାଇନଥିବା େବେଳ କୃ ତି ମ ସାମାଜି କ
ପେହଳି କା କାରଣରୁ େସମାନ+ୁ ଦି ଆଯାଉଥିବା ସାମାଜି କ ସାନର େକୗଣସି ମୂଲାୟନ
ନଥାଏ େସମାନ+ ପାଖେର। େସହି ଭଳି ମଣିଷ ପାୟତଃ ସମେb େଦଖିବାକୁ ମି ଳqି ଆଜି
ସମୟେର ଆମ ସମାଜେର। ନି ମyେର ରହି ଥବା ମଣିଷ ଉାନି ତ ବି+ୁ ନମ9ାର କରି
ସାନ ଜଣାଇବା େସମାନ+ ଏକ अଧି କାର େବାଲି ଭାବqି େସମାେନ। େତଣୁ ନି ମy
ବି େକୗଣସି କାରଣରୁ ନମ9ାର ନକେଲ ଉପରି  ବି+ ଦ§ାରା ଦିତ େହଉଥିବା
ନମୁନା ମଧ କି ଛି କମ୍ େଦଖିବାକୁ ମି ଳିବ ନାହ[ अନୁ ଧାନ କେଲ। ଏହି ଭଳି अେନକ

ଏକ ସାମାଜି କ ସାନଦ ବି ଷୟ ଗଭୀର ହୀନ bରେର ପହଁ ଚିଥିବା ଏକ ମମାହତ
ସାମାଜି କ ପରି ିତି ଆଜି ସମୟର ଯାହା ଉପେର କାହାର ନଜର ନାହ[ କି ସମୀgା,
ସଂ9ାର ନାହ[ !
ନମ9ାର କରୁଥିବା ମଣିଷଟି େଯ େକବଳ ଗହୀତା+ ଠାରୁ ନି ିତ େଛାଟ େବାଲି

ତ
ିକ

ା

ଭାବି ବା अସେଚତନ xାନ अqଭୁ । अେନକ ସମୟେର ଯେଥ gମତା ତଥା ମାନବି କ
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ବି ଷୟ ଉପେର ଆଧାରି ତ ନମ9ାର ଜନି ତ ସାନର ବି ଷଦ୍ ବାଖା କେଲ ନମ9ାର ଭଳି

ଇ
-ପ

ବି ଚାରଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ େକୗଣସି ସାମାଜି କ କାରଣରୁ अନକୁ ନମ9ାର କରି ବାକୁ ପଡି ଥାଏ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାହା ଗହୀତା େମୗଳି କ ଭାେବ ଗହଣ କରି ବା ବି େଧୟ। କି ' ଆଜି ତାହାର ବି ପରୀତମୁଖୀ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ବି ଚାରଧାରା େହତୁ ସାମାଜି କ ବତି କମ େଦଖିବାକୁ ମି େଳ अେନକ େgତେର। अଥାତ
ନମ9ାର କରୁଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ନି ିତ ଆqରି କ ଶ{ାର ସହି ତ ଗହଣ କରାଯି ବା ଏବଂ
ଶ{ାର ସହି ତ ପତି ସାନ ପଦାନ କରାଯି ବା ମାନବି କତାର ଚରମ ଶୀଷେgତ ଯାହା
େକହି କରୁନାହାqି । ସାମାଜି କ େgତେର ଉାନି ତ େହବା ଏବଂ ମାନବି କ େଚତନେର
अଭିଷି େହାଇ ସମାଜେର େପମ ଆବନ କରି ବା ମଧେର ପାଥକ ଯେଥ अଧି କ।
େତଣୁ ନି ଜର ସାମାଜି କ ାନ ବତୀତ ମାନବୀୟ ଚରି ତକୁ ଚରି ତାଥ କରି ସାମାଜି କ
ସାନେର ସମଭୂ ଷିତ େହବା ଲg ରଖିଥିବା ମଣିଷ+ େଚତନା ଭିନy ଦି ଗେର େଦଖିବାକୁ
ମି ଳିବ।
ନମ9ାରକୁ ଆqରିକ ଶ{ାର ସହି ତ ଗହଣ କେଲ ହୁଏତ ଗହୀତା+ ସାମାଜି କ
ପରି ଚିତି ବୃ {ି ପାଇବାର ସାବନା ଯେଥ अଧି କ। େତଣୁ ସାଧାରଣେର ନମ9ାର କରି
ସାନ େଦଉଥିବା ସଖ ମଣିଷଟିକୁ ଆqରି କ ଶ{ାର ସହି ତ ପତି ସାନ ପଦାନ

ନମ9ାର ଗହୀତା+ଠାରୁ ଦାତା+ ମାନବି କତାର ପରିଚୟ अଧି କ ମି ଳୁଥିବା େବେଳ
ଦାତା+ ସାନ ଯେଥ ବୃ {ି ପାଇଥାଏ ଳ ବି େଶଷକୁ େନଇ। ସାଧାରଣେର ସଖ
ବି+ୁ ଆେମ ନମ9ାର କରିବା ଦ§ାରା ନି ଜର େଚତନା xାନ ସହି ତ ସାମାଜି କ ସାନ
ଯେଥ ବୃ {ି ପାଇଥାଏ। େତଣୁ ସାମାଜି କ ସାନର ପାଥମି କ ପରିଭାଷା ନମ9ାରକୁ

ତ
ିକ

ା

ପାଧାନତା େଦଇ ନି ଜର ସାମାଜି କ ସାନ ବୃ {ି କରି ବା ଲg ରଖି ସଖb ବି+ୁ
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କେଲ େଯ ଗହୀତା+ ସାନ ଯେଥ ଗୁଣିତ େହବ େସଇଥିେର େକୗଣସି ସେDହ ନାହ[।

ଇ
-ପ

ଉପଯୁ ନମ9ାର ସହି ତ ଆqରି କ ସାନ ପ ଦାନ କରିବା ଜେଣ ମାନବୀୟ ଚରି ତଯୁ

ଆ

ହ
ାନ

ମଣିଷର ସବାେଦୗ କତବ େହାଇଥାଏ। ସାନ େଦେଲ ସାନ ପାଇବା ଏବଂ େସହି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ସାନେର ନି ଜର ଚରି ତ ସୁଧାରି ନି ଜକୁ ସମାଜେର ଜେଣ ଉ`ମ ମଣିଷର ପରି ଚୟ ସୃି
କରି ବା ପେତକ ମଣିଷର ଭାବାqଭୂ େହବା ବି େଧୟ। ବି େଶAଷିତ ତଥଟି କି ଂଚି ତ ମାତ,
ଯାହାର ସବି bୃତ ବାଖା େକବଳ ଆେଲାଚନା ଏବଂ କମଶାଳା ମାଧମେର ଗୁଣାତGକ
େହାଇ ପାରି ବ। େତଣୁ ଆମକୁ ସାମାଜି କ ଚରି ତ ଗୁଡିକ ଉପେର xାନ ଆହରଣ କରି ବା
ପାଇଁ ଏକତି ତ େହାଇ ସମିG ଳନୀ କରାଗେଲ ମଣିଷ ସଂ9ୃତ େହାଇ ପାରିବ େବାଲି ଆମ
ବି ରେର ଆପଣ+ ବି ଚାରଶୀଳ ମqବ ପଦାନ କରି େବ େବାଲି ଆଶା........!

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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େସାସି ଆଲ େଫାରମ (ଭାରତ)

ହ
ାନ

ଛତପୁର, ଗtାମ.

ଆ

ଦୂ ରଭାଷ.: ୯୪୩୭୩୨୪୯୧୭.
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ଜାତି ର ଜନକ ବାପୁଜୀ
୧୯୬୯ ମସି ହା अେ ାବର ୨ ତାରିଖେର େମାହନଦାସ କରମଚାD
ଗା ୀ ଜନGଗହଣ କରି ଥିେଲ। ୧୮୮୨ ମସି ହାେର କbୁରବା କପାଡି ଆ+
ସହ ବାଲ-ବି ବାହ େହାଇଥିଲା। ୧୮୮୭ ମସି ହାେର ମାଟି କୁ େଲସନ
ପରୀgାେର ଉ`ୀ" େହେଲ। େସହି ବଷ ବଡ଼ପୁअ ହୀରାଲାଲ+ ଜନG
ଶାqି ଲତା ସାହୁ

େହାଇଥିଲା। ୧୮୮୮ ମସି ହାେର ଗା ି ଜୀ ବାରରି ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ
ଇଂଲ ଯାତା କେଲ। ୧୮୯୧ ମସି ହାେର ବାରି ର େଯାଗତା ପା
େହେଲ। ୧୮୯୨ ମସି ହାେର ରାଜେକାଟ ଓ ବେେର ଆଇନ ବବସାୟ
ଆର କେଲ ଏବଂ ଦି §ତୀୟ ପୁତ ମଣି ଲାଲ+ ଜନG େହଲା। ୧୮୯୩
ମସି ହାେର ଦgିଣ ଆଫି କା ଯାତା କେଲ ଏବଂ େସଠାେର ବ"େବୖ ଷମ
ନାଟାଲ ଇିଆନ କଂେଗସ ଗଠନ କେଲ। ୧୮୯୬ ମସି ହାେର ଦgିଣ
ଆଫି କାରୁ ଭାରତ ଆସି େଲ ଏବଂ େଲାକମାନ ବାଲ ଗuାଧର ତି ଲକ
ଓ େଗାପାଳକୃ  େଗାଖେଲ+ ସହ ସଂପକ ାପନ କେଲ ଓ ପୁନ
ଦgିଣ ଆଫି କା େଫରି ଗେଲ। ୧୮୯୭େର ତୃ ତୀୟପୁତ ରାମ ଦାସ+ ଜନG
େହଲା। ୧୮୯୯େର େବାअର ଯୁ{ ସମୟେର ଆଲାନ୍ସ ବାହି ନୀ

ତ
ିକ

ା

ମାଧମେର େସବାକେଲ। ୧୯୦୦ ମସି ହାେର ଚତୁ ଥପୁତ େଦବଦାସ+
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ଓ େଭଦଭାବର ପତg अନୁ ଭୂ ତି ହାସଲ କେଲ। ୧୮୯୪ ମସି ହାେର

କେଲ।

୧୯୦୩

ମସି ହାେର

ହ
ାନ

अଂଶଗହଣ

ଦgିଣ

ଆ

अଧି େବଶନେର

ଇ
-ପ

ଜନGେହଲା। ୧୯୦୧ ମସି ହାେର ଭାରତ େଫରି କଲି କତା କଂେଗସ
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ଆଫି କାର ଟାନ୍ସ-ବାହାଲେର ବି ଟିଶ ଇିଆ ଆେସାସି ଏସନ ଗଠନ କେଲ ଏବଂ ଇିଆନ
ଓପି ନିअନ ପତି କା ପକାଶ କେଲ। ୧୯୦୪ ମସି ହାେର େଫାନି n ଆଶମ ପତି -ା କେଲ।
୧୯୦୭ ମସି ହାେର କଳା ଆଇନ ବି େରାଧେର ଦgିଣ ଆଫି କାେର ସତାଗହ କେଲ।
୧୯୦୮ ମସି ହାେର ଭାରତୀୟ ପତି ନିଧି ଦଳେର ପୁଣି ଇଂଲ ଯାତା କେଲ। ୧୯୦୯
ମସି ହାେର ର9ି ନ୍ + ‘अନ ଟୁ ଦି ଲା’ ଆଧାରେର ‘ହି D୍ ସ§ରାଜ’ ପୁbକ ରଚନା
କରି ଥିେଲ। ୧୯୧୦ ମସି ହାେର େଜାହାନସବଗେର ଟଲୟ ଫାମ ପତି -ା କରି ଥିେଲ।
୧୯୧୩ ମସି ହାେର ଦgିଣ ଆଫି କାେର ସତାଗହ କରି ଗିରଫ େହେଲ। କbୁରବା+
ସେମତ ବହୁ ମହି ଳା ସତାଗହୀ+ୁ କାରାବାସ େହଲା। ଗା ି ଜୀ ସାତଦି ନ अନଶନ କେଲ
ଏବଂ ସାେଢ଼ ଚାରି ମାସ ପାଇଁ େବଳାଏ ଖାଦ ଗହଣ କରି ବାକୁ େଘାଷଣା କେଲ। ୧୯୧୪
ମସି ହାେର ଚଉଦଦି ନିଆ ଉପବାସ କରି ସତାଗହର ସଫଳତା ପାଇେଲ। ପୁନବାର
ଇଂଲ ଯାତା କେଲ। ପଥମ ବି ଶ§ଯୁ{ ସମୟେର ଜନ ଆଲାନସେର େଯାଗେଦଇ
େସବାକାଯ କେଲ। ୧୯୧୫ ମସି ହାେର ଦgିଣ ଆଫି କାରୁ େଫରି ଜାନୁ ୟାରୀ ୯ ତାରି ଖେର
େଗାଖେଲ+ ପରାମଶକେମ ଭାରତ ଦଶନ ଯାତା କେଲ ଓ ଶାqି ନି େକତନ ଗb
କେଲ। ଗୁଜରାଟର େକାେରବଠାେର ସତାଗହ ଆଶମ ଆର କେଲ। ଏହି ଆଶମ
ପେର ସାବରମତୀକୁ ାନାqରି ତ େହଲା। ଗା ି ଜୀ େହେଲ ଗୁଜୁରାଟୀ ମହାସଭାର
ଉପସଭାପତି । ୧୯୧୬ ମସି ହାେର ବନାରସ ହି Dୁ ବି ଶ§ବିଦାଳୟେର ଐତି ହାସି କ ଭାଷଣ
େଦେଲ। ୧୯୧୯ ମସି ହା ଏପି ଲ ୧୩ ତାରିଖେର ଜାଲି ଆନାୱାଲାବାଗ ନରସଂହାର

ତ
ିକ

ା

େହଲା। େସହି ବଷ ତା+ ସଂପାଦନାେର ‘Young India’ ଓ ନବଜୀବନ ପତି କା ପକାଶି ତ

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

ବେେର ପହିେଲ। ଭାରତ ପତାବ`ନ ପେର କାଇଜର-ଇ-ହି D ସାନ ପାିକେଲ ।

ଇ
-ପ

େହଲା। ୧୯୨୦ ମସି ହାେର अସହେଯାଗ ଆେDାଳନ କେଲ। ଏହି ପତି କାେର ପକାଶି ତ

ଆ

ହ
ାନ

୪ଟି େଲଖା ପାଇଁ ତା+ ବି େରାଧେର େଦଶେଦାହ େମାକhମା େହଲା ଏବଂ ଏଥିେର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

242

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗା ି ଜୀ ୬ବଷ କାରାଦ େଭାଗକେଲ। ବDୀଥିବା ସମୟେର ୧୯୨୪ ମସି ହାେର ତା+ର
ଆେପିସାଇଟିସ୍ େରାଗର अେ¥ାପଚାର େହଲା।
୧୯୨୫ ମସି ହାେର ଚରଖା ସଂଘ ଗଠନ କେଲ ଓ ଖଦୀର ପୁନରୁ{ାର ପାଇଁ
େଦଶବାପୀ ଗb କେଲ। ୧୯୨୯ ମସି ହାେର ଗା ି ଜୀ+ ଦ§ାରା ପ"
ୂ  ସ§ରାଜ ସଂକlପତ
ପbୁତ େହଲା। ୧୯୩୦ ମସି ହାେର ଆଇନ अମାନ ଆେDାଳନ अବସରେର ଲବଣ
ସତାଗହ ପାଇଁ ଦାି अଭିଯାନ ଆର କେଲ। ୧୯୩୨ ମସି ହାେର ହରି ଜନ େସବକ
ସଂଘର ପତି -ା କରି ଥିେଲ। ୧୯୩୩ ମସି ହାେର ହରି ଜନ ପତି କା ଆର କେଲ ଏବଂ
ସାବରମତୀ ଆଶମକୁ ହରି ଜନ େସବକ ସଂଘ ହାତେର ସମପଣ କେଲ। अୃଶତା
ନି ବାରଣ ପାଇଁ େଦଶବାପୀ ହରି ଜନ ଯାତା ଆର କେଲ। ୧୯୩୬ ମସି ହାେର ଓ§ା{ା
େସବାଗାମ ଆଶମ ପତି -ା କେଲ। ୧୯୩୯ ମସି ହାେର ବି ଶଶାqି ପାଇଁ अହି ଂସା ନୀତି େର
ଚାଲି ବାକୁ ଆଡଲଫ ହି ଟଲର୍ +ୁ ପତ େଲଖିେଲ୍। ୧୯୪୦ ମସି ହାେର ବେ କଂେଗସ
अଧି େବଶନେର ଭାରତଛାଡ ଆେDାଳନ େଘାଷଣା କେଲ। ଏହି अବସରେର େଦଶବାପୀ
େଜଲେର କbୁରବା+ େଦହାq େହଲା ଓ େସହି ପରି ସରେର ଗା ି ଜୀ+

କା

ଉପିତି େର ତା+ର अqି ମ ସଂ9ାର େହଲା ।
୧୯୪୭ ମସି ହା अଗ ୧୪େର ପାକି ାନର ଜନG ଓ अଗ ୧୫େର ଭାରତ
ସ§ାଧୀନତା ପାି େହଲା। ୧୯୪୮ ମସି ହା ଜାନୁ ଯାରୀ ୩୦ ତାରି ଖ अପରାହy ୫ଟା ୧୭
ମି ନିଟେର ନୂ ଆଦି ଲAୀର ବି ରଳାଭବନ ପାuଣେର ପାଥନାସଭାକୁ

ଆସି ବା ବାଟେର

ତ
ିକ

ା

ଆତତାୟୀର ୩ଟି ଗୁଳିେଚାଟେର ‘େହ ରାମ’ କହି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଟଳି ପଡ଼ି େଲ। ୩୧
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ବହୁ େନତା ଓ କମୀ ଗିରଫ େହେଲ। ୧୯୪୪ େଫବୃ ୟାରୀ ୨୨େର ଆଗା ଖଁା ପାେଲସ

ହ
ାନ
ଆ

େହଲା।

ଇ
-ପ

ଜାନୁ ୟାରୀେର ଯମୁନାନଦୀକୂଳେର ପୁତ ରାମ ଦାସ+ ଦ§ାରା େଶଷକୃ ତ ସମାପନ
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ଉଳମଣୀ
ପିତ େଗାପବ ୁ ଦାଶ ଉଳମଣି (ଉଳର ଜୁ ଏଲ୍) ଭାବେର
ଜଣାଶୁଣା | େସ ଜେଣ େଲଖକ, କବି , ପାବ ି କ, ସାମାଜି କକମୀ,
ସଂ9ାରକ, ରାଜେନତା ଏବଂ ସାାଦି କ ଥିେଲ। ଉଳର ଜୁ ଏଲ୍,
ଉଳମଣି ପିତ େଗାପାବ ୁ ଦାସ, ଗରୀବ େଲାକମାନ+ର ପକୃ ତ
ଇଂ ହେରକୃ  େଦବ
ସାହୁ

ବ ୁ ଏବଂ ପକୃ ତ अଥେର ଓଡି ଶା େଲାକ+ अଳ+ାର |
ପାଥମି କ ଜୀବନ ଏବଂ ଶି gା ବୃ `ି
ଉଳମଣି ପିତ େଗାପାବ ୁ

ଦାସ ୯ अେ ାବର ୧୮୭୭

ମସି ହାେର ବି ଟିଶ ଭାରତର ପୁରୀ ଜି ଲAାର ସାgୀେଗାପାଳ ନି କଟେର

େଦବୀ, େଦୖ ତାରୀ ଦାସ+ ତୃ ତୀୟ ପତy ୀ େସ ରୂପାଡି ପୁର ନାବାଳକ
ବି ଦାଳୟେର ଏବଂ ପୁରୀ ଜି ଲା ବି ଦାଳୟ अେପgା ଶି gା କାରି अର୍
ଆର କରି ବାକୁ ଯାଇଥିେଲ | େସ ଶି gା ବD ନକରି ବାର ବଷ
ବୟସେର ଆି େଦବୀ+ୁ ବି ବାହ କରି ଥିେଲ।
େଗାପବ ୁ ଜନGର କି ଛି ମାସ ପେର ୧୮୯୩ ମସି ହାେର ତା+

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମାତା+ୁ ହରାଇଥିେଲ କି ଛି ଦି ନ ପେର େସ କଟକର େରେଭନ୍ସା
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ସୁଆୋ ଗଁାେର ଜନGଗହଣ କରି ଥିେଲ। ତା+ ମାତା+ ନାମ ସ§"ମୟୀ

ଆ

ହ
ାନ

କେଲଜେର ଛାତ ଥିବାେବେଳ ତା+ ପି ତା େଦୖ ତାରୀ ଦାଶ+ୁ ମଧ
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ହରାଇଥିେଲ େସ ଇDଧନୁ ଏବଂ ବି ଜୁଳି ନାମକ ାନୀୟ ସାହି ତ ପତି କାେର ସହେଯାଗ
କରି ଥିେଲ। ଏହି ମାଗାଜି ନେର େସ ଏପରି ଆଧୁନିକ ସାହି ତିକ ଆେDାଳନ ବି ଷୟେର
ଯୁି କରିଥିେଲ ଯାହା अତୀତକୁ ଭି `ି କରି ବା ପରି ବେ` ପୁରାତନ ସହି ତ ସ§j େବକ୍ अପ୍
େହାଇପାରି ବ ନାହ[ ଯାହାକୁ ଆେମ ସ§ୀକାର କରିବାକୁ ପଡି ବ ଏବଂ େଯେକୗଣସି ଆଧୁନିକ
େଦଶ ପରି େସ ବନାେର ପୀଡି ତମାନ+ୁ ସାହାଯ କରୁଥିେଲ, ସାମାଜି କ କାଯ ପରି
ଏହି अତି ରି ପାଠକମ ଯାହାକି ତା+ ଏକାେଡମି କ୍ अଧୟନ ଉପେର ପଭାବ
ପକାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳେର େସ ଡି ଗୀ ପରୀgାେର ବି ଫଳ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଦି §ତୀୟ
ପୟାସେର ତା+ର ବି ଏ ପାସ୍ କରିଥିେଲ
େସ େକାଲକାତା ବି ଶ§ବିଦାଳୟେର ଶି gାଗହଣ କରି ଏମ.ଏ. ଏବଂ ଏଲ.ଏଲ.ବି .
ସ ୂ" କରି ଥିେଲ େକାଲକାତା ସହରେର ରହୁଥିବା ଓଡି ଆ େଲାକ+ ଶି gାର ଉନy ତି
ପାଇଁ େସ ନି ଜର अେନକ ଶି ଉଗ କରି ଥିେଲ। ସାମାଜି କ ସଂ9ାର ଏବଂ ଶି gାଗତ

ସମୟେର ସ େଦଶୀ ଆେDାଳନର ଦଶନ ଦ§ାରା ପଭାବି ତ େହାଇଥିେଲ।
ରାଜେନୖ ତିକ ବୃ `ି ଏବଂ କାରାଗାର:
କାରାଗାର:
େଗାପବ ୁ ଦାସ ୧୯୧୭ ମସି ହାେର ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ+ ଦ§ାରା ଉାହି ତ େହାଇ
ବି ଧାନ ପରି ଷଦକୁ ନି ବା ଚି ତ େହାଇଥିେଲ। ଏହି ବି ଧାନ ପରି ଷଦ ୧୯୦୯ ମସି ହାେର ମଲi -

ତ
ିକ

ା

ମି ୋ ସଂ9ାର अନୁ ଯାୟୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା େସ ଆଳି କ ରାଜନୀତି େର ଜଡି ତ
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ଉନy ତି ଆଣିବାକୁ ଇjା ପର
ୂ ଣ କରି ବା ପାଇଁ େସ ରାତି ବି ଦାଳୟ େଖାଲି ଥିେଲ | େସ ଏହି

ହ
ାନ
ଆ

ସଭାପତି ଭାବେର ନି ବା ଚି ତ େହାଇଥିେଲ।

ଇ
-ପ

ଥିେଲ ଏବଂ ୧୯୦୩ରୁ ଉଳ ସମିG ଳନୀର ସଦସ ଥିେଲ। େସ ୧୯୧୯ ମସି ହାେର ଏହାର
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େଗାପବ ୁ ଦାସ ଏବଂ अନ ସଦସମାେନ ୩୧ ଡି େସର ୧୯୨୦େର ଏକ
ସମିG ଳନୀେର अଣ-ସହେଯାଗ ଆେDାଳନେର େଯାଗେଦବାକୁ ନି `ି େନଇଥିେଲ। େସ
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେଗସର ସଦସ େହାଇଥିେଲ। େସ େକାଲକାତା ଏବଂ ନାଗପୁରେର
अଲ ଇିଆ କଂେଗସ କମି ଟିର େବୖ ଠକେର େଯାଗ େଦଇ ମହାତGା ଗା ୀ+ୁ କଥିତ ଭାଷା
ଉପେର ଆଧାର କରି ରାଜ ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲg ଗହଣ କରି ବାକୁ ପବ`ାଇବା ପାଇଁ
କାଯ କରି ଥିେଲ।
େସ ୧୯୨୦େର ଉଳ ପେଦଶ କଂେଗସ କମି ଟିର ପଥମ ସଭାପତି େହାଇଥିେଲ
ଏବଂ ୧୯୨୮ ପଯq ଏହି ପଦବୀେର ରହି ଥିେଲ। ୧୯୨୧ ମସି ହାେର େସ ଗା ୀ+ୁ ଏହି
ପେଦଶକୁ ସ§ାଗତ କରି ଥିେଲ।
୧୯୨୧ ମସି ହାେର େପାଲି ସ ଦ§ାରା ମହି ଳା+ ପତି ନି ଯା ତନା ଦି ଆଯାଉଥିବା
अଭିେଯାଗ େହତୁ ତା+ୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପମାଣ अଭାବରୁ ତା+ୁ ନି େhାଷେର

ବଷ େଜଲ ଦାେଦଶ ଶୁଣାଇଥିେଲ। ତା+ୁ ୨୬ ଜୁ ନ୍ ୧୯୨୪େର ହାଜରିବାଗ େଜଲରୁ
ମୁ କରାଯାଇଥିଲା।
େସେତେବେଳ ବାହGଣାନD ସତପାଠୀ ରାଜନୀତି ବି xାନର ପେଫସର ଥିେଲ। େସ
େଗାପବ ୁ ଦାସ+ ବି ଷୟେର କହି ଛqି େଯ ଗରି ବ+ ପାଇଁ ତା+ର ସାମାଜି କ କାଯ ତା+ୁ

ତ
ିକ

ା

ଓଡ଼ି ଶା ଏବଂ ଭାରତେର अମର କରି େଦଇଛି ।

ଇ
-ପ

ଯାଇଛି::
ବି ଭିନy େgତ ବି ଷୟେର ତା+ର କାଯ ନି ମyେର ଦି ଆଯାଇଛି

ଆ

ହ
ାନ

ରାଜେନୖ ତିକ, ସାମାଜି କ କି ା ଧାମiକ ପରି ବ`ନ ପାଇଁ ତା+ର ବି ଭିନy अଭି ଯାନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଖଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୨୨ ମସି ହାେର ତା+ୁ ପୁଣି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁ ଇ
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ବି ଷୟେର ବି େଶଷ ଉେଲA ଖ କରାଯାଇଛି |
୧. ହରି ଜନ ଏବଂ ନି ମy ସମାଜର अୃଶତା ବି ରୁ{େର ପବି ତ ଯୁ{ |
୨. ବି ଧବା ପୁନବ
 ି ବାହର ଓକି ଲାତି ପାଇଁ ସଲି ସିଟର |
୩. ସାgରତା ପାଇଁ अଭିଯାନ |
୪. େସ େହଉଛqି ସେବା ବି ଯି ଏ ଶି ଶୁ ଶମ ବି ରୁ{େର ପଚାର କରି ଥିେଲ |
୫. ଶି gାର ନୂ ତନ ମେଡଲ ପତି -ା,
୬. ଉଭୟ अଧି କାର ଏବଂ କ`ବ ଉପେର ଚାପ |
୭. େସ ମହି ଳା ଶି gା ଉପେର ପାଧାନ େଦଇଥିେଲ ଏବଂ ଗୁରୁତ§ େଦଇଥିେଲ |
୮. େସ ଧନୁ ଯାତାର ବ ୁ ଥିେଲ ଧDାମୂଳକ ତାଲି ମ ଏବଂ ସେବାପରି ଗରି ବ ଏବଂ
ଦରିଦମାନ+ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପତି ବ{ତା ଏବଂ କରୁଣା |
अବଦାନ::
ସାାଦି କତା ପାଇଁ अବଦାନ

ନାମେର ନାମି ତ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ୧୯୧୩ କି ା ୧୯୧୫ ମସି ହାେର ତା+ ବି ଦାଳୟର
କା ସରୁ ସ ାଦକ ଭାବେର କାଯ କରି ଥିେଲ।
ଜନତା+ୁ अଶି gିତ େହାଇଥିେଲ େହଁ େସ ସାାଦି କତାକୁ ଏକ ମାଧମ ଭାବେର
ଗହଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ ବହGପୁରେର ପକାଶି ତ ଏକ ଖବରକାଗଜ ଆଶା ଭୂ ମିକା ଗହଣ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିେଲ। େସ ୧୯୧୯ ମସି ହାେର ସାgୀେଗାପାଳର 9ୁଲ କା ସେର ଆଧାର କରି 'ଦି
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ପିତ େଗାପାବ ୁ ଦାସ ଏକ ସ§lକାଳୀନ ମାସି କ ସାହି ତ ପତି କାକୁ 'ସତବାଦୀ'

ଇ
-ପ

ସମାଜ' ନାମକ ଏକ ସାାହି କ ଖବରକାଗଜ ଆର କରି ଥିେଲ ଏବଂ ପେର କଟକକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଇଥିେଲ। ୧୯୨୭ ମସି ହାେର ସାହି ତ ପତି କା अେପgା ସମାଜ ଏକ େଦୖ ନିକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପକାଶନେର ପରି ଣତ େହାଇଥିଲା ଏବଂ େଶଷେର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ+ ପାଇଁ ଏକ
ଗୁରୁତ§ପ"
ୂ  ଗଣମାଧମର ଉପିତି ସୃି କରି ଥିଲା |
୧୯୨୦େର କଂେଗସର ଏକ अଧି େବଶନେର ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ+ୁ େଭଟିବା ପେର
ତା+ୁ େଲାକ େସବା ମପେର େଯାଗେଦବାକୁ ପବ`ାଯାଇଥିଲା। େସହି ସମୟେର ସମାଜ
ଖବରକାଗଜ ଏହାକୁ େପାାହି ତ କରି ବାର ଏକ ମାଧମ ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ସ ାଧୀନ
ଭାବେର କାଯ କରୁଥିଲା। େସ ସ ାଦକ ମୃତୁ ପଯq ଜୀବନସାରା କାଯ କରି ଥିେଲ,
େସହି ସମୟେର େସ ଏହାକୁ ମାନବ ସମାଜକୁ େଦଇଥିେଲ।
ପକାଶି ତ ସାହି ତିକ କାଯ:
ପିତ େଗାପାବ ୁ

ପୁରୁଷ, ମହି ଳା, ଶି ଶୁ, ଛାତ, ବି ଦ§ାନ ଏବଂ ସାମାଜି କ କମୀ+ୁ

ତା+ର କି ଛି ଜଣାଶୁଣା ପୁbକ େଲଖା ମାଧମେର େପରଣା େଦଇଥିେଲ:
୧. କାରାକାବି ତା

୩. "ଧମପଦ" - ସୂଯ ମDିର େକାଣାକର ଏକ କବି ତା
୪. अବକାଶ -ଚି qା (ଓଡି ଆେର) ସତବାଦୀ େପସ୍ |
େସ କଟକିତ େରେଭନ୍ସା କେଲଜେର अଧୟନ ଜାରି ରଖି ଥିବା େବେଳ େସ
"अବକାଶା ଚି qା", େଗା-ମହାତGା, ନଚି େକତା ଉପାଧାୟ, କାରାକବି ତା, ଧମପଦ ଏବଂ

ତ
ିକ

ା

"ବDିର ଆତGକଥା" ପରି ପସି { କବି ତା େଲଖିଥିେଲ।

ଇ
-ପ

ସତବାଦୀ ବନ ବି ଦାଳୟ (ସତବାଦୀ ଉ ବି ଦାଳୟ,
ାଳୟ, ସାgୀେଗାପାଳ)
ସାgୀେଗାପାଳ)

ଆ

ହ
ାନ

ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ସତବାଦୀ ବନ ବି ଦାଳୟ ସାgୀେଗାପାଳର ଏକ ମେଡଲ େମୗଳି କ ଶି gା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଉପେର ସ ସାରଣ ସହି ତ ଓଡ଼ି ଶାର ସାgୀେଗାପାଳେର ଥିବା ରବି Dନାଥ ଟାେଗାରର
ଶାqି ନି େକତନ ପରି अେଟ। ଏହି ଶି gା अନୁ -ାନ ୧୯୦୯ ମସି ହାେର (ବି ଟିଶ ଇିଆ)
ପଖାତ େଲଖକ ତଥା ସାମାଜି କ କମୀ ଉଳମଣି ଦାସ+ ଦ§ାରା ପତି -ିତ େହାଇଥିଲା |
ସତବାଦୀ ଉ ବି ଦାଳୟ େହଉଛି ଏକ ପାକ୍-ମାଧମି କ ଏବଂ ମାଧମି କ
ବି ଦାଳୟ, ଯାହାକି ଭାରତ ରାଜର ପୁରୀ ଜି ଲAାର ସାgୀେଗାପାଳେର अବିତ |
ଜୀବନ ନାଟକର ସମାି:
େଗାପବ ୁ ଏପି ଲ୍ ୧୯୨୮େର େଲାକେସବା ମଳର ଭାରତର ଉପ-ରାପତି
ଥିେଲ।

ଲାେହାରେର

ଏକ

ସମାଜ

ସଭାେର

େଯାଗେଦବାେବେଳ

େସ

अସୁ

େହାଇପଡି ଥିେଲ। େଶଷେର, େସ ୧୭ ଜୁ ନ୍ ୧୯୨୮େର ମୃତୁ ବରଣ କେଲ।

ା
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ଇଂ ହେରକୃ  େଦବ ସାହୁ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

େମାନ-୭୯୭୮୫୨୪୬୭୧

ଆ

ହ
ାନ

କୁ ଶu, ବଲାuୀର |
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ସିପାହୀ ବି େଦାହର ସୂତଧର
ସି ପାହୀ ବି େଦାହର ସୂତଧର : ଚDନ ହଜୁ ରୀ
େକେତ ମହାମନି ଷୀ େକେତ अବତାର େକେତ ଯୁଗାqକାରୀ
xାନୀ, ମାନୀ, ମହାପୁରୁଷ, ଏଇ କାନନ କୁ qଳା ତଟିନୀ େମଖଳା ମDିର
ମୟୀ କୀତi କୀରିଟିନୀ ଚି ର ମହନୀୟା ଭାରତ ମାତାର େକାଳ
अgୟ କୁ ମାର
ରାଉତ

ଆେଲାକି ତ କରି ତାଗ ଆଦଶ ଓ xାନ କମର अgୟ ଐଶ§ଯ େର
ସମଗ ବି ଶ§କୁ କରି ଛqି ଦୀିମq। େସମାନ+ ମଧରୁ େଗାଟିଏ ଉଜ§ଳ
ନgତ େହଉଛqି ଚDନ ହଜୁ ରୀ ବା ଚାଖି ଖୁିଆ। ସବତଃ ୧୮୨୭
ମସି ହା अେ ାବର ୩୦ ତାରି ଖ କା`iକ ଶୁକA ଏକାଦଶୀ ମuଳବାର
ତୁ ଳା ୧୫ ଦି ନ (अନମେତ ଶାଦଶମୀ ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୦ ତାରିଖ)
ଚDନ ଲାଗି

କରୁଥିବା ସମୟେର ଘେର ଜନG େନେଲ ହଜୁ ରୀ ଚDନ ଖୁିଆ ।
ଜଗନy ାଥ+ ଚDନ େବଶ େବେଳ ଜନG େହାଇଥିବାରୁ ତା+ ନାମ
ଚDନ। ଆନD ବଜାରେର ସବୁ ଦି ନ ମହାପସାଦ ଚାଖୁଥିବାରୁ େଲାେକ
ଡାକି େଲ ଚାଖି, ତା+ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ+ୁ ପୁରୀ ରାଜା ହଜୁ ରୀ ଉପାଧି ପଦାନ
କରି ଥିବାରୁ ତା+ୁ

ହଜୁ ର୍ େବାଲି ସାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଚDନ

ତ
ିକ

ା

ହଜୁ ରୀ ସଂ9ୃତ ନପଢି ହି Dୀ ପଢି େଲ ଓ ହି Dୀ ପଢି ବାେର ସମb+ୁ
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ହରଚୀ ବୁ ଢା ଭୀମେସନ ହଜୁ ରୀ ବଡ ଠାକୁ ର+ୁ

ଇ
-ପ

ଟପି ଗେଲ। ଭୀମେସନ ହଜୁ ରୀ ପତି ବଷ ପି ମା ଯାତୀ ଆଣିବାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଆqି । ତା+ର अେନକ ଯାତୀ ଉ`ର ପେଦଶର ବି ଠୁର ନାମକ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ାନରୁ ଆସି ଥାq। ଭୀମେସନ ଥିେଲ ଝାନସୀ ରାଜ ଓ େପଶୱା+ ପୁରୀ ପା। ଚDନ
ବାପା+ ସାuେର अେନକ ସମୟ ବି ଠୁର ଯାଉଥିେଲ। େସଠାେର େସ େପଶୱା+ େଦୱାନ
େମାରପq+ ଝି अ ମନୁ ବାଈ (ଛେବଳୀ) ଓ ନାନାସାେହବ+ ସହ ଖା େଖଳ ଓ େଘାଡା
ଚଢାେର େଯାଗ େଦଉଥିେଲ। ଝାନ୍ସୀର ରାଜା ଗuାଧର ରାଓ+ର ପଥମ ¥ୀ+ର
େଦହାq ପେର। ଭି ମେସନ+ ମଧତାେର ଗuାଧର ମନୁ ବାଈକୁ ବି ବାହ କରିଥିେଲ।
ବି ବାହ ପେର ମନୁ ବାଇ+ ନାମ େହଲା ଲgGୀବାଈ। େବପାର କରୁ କରୁ େଗାରା
ବଣିକମାେନ ଭାରତବଷର ଶାସକ େହାଇଗେଲ। ଇଂେରଜ ଜାତି ର अନାୟ ଓ अବି ଚାର
ବି ରୁ{େର ବାଳକ ଚDନ ହଜୁ ରୀ+ ମନେର ବି େଦାହର ନି ଆଁ ଜାଗିଉଠି ଥିଲା। ବnି
ଜଗବ ୁ + ପାଇକ ବି େଦାହ ଥିଲା ସ§ାଧୀନତା ପାଇଁ ପଥମ ସଂଗାମ। ଆମ ଓଡି ଆ ପୁअ
ପଥେମ ଖା ଉଠାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା େଗାରା ସରକାର+ୁ । ଏଇ ମହାନ୍ ସଂଗାମ
କଥା ଚDନ ହଜୁ ରି+ ମନେର କରି ଥିଲା ଗଭୀର େରଖାପାତ। ଲgGୀବାଈ+ର ସ§ାମୀ ଓ
ପୁअ ଦୁ େହଁ ଜଣକ ପେର ଜେଣ ମରି ଗେଲ ରାଜ अରାଜକ େହାଇଗଲା। ଇଂେରଜ
ରାଣୀ ଲgGୀବାଈ ପି ଲାଦି ନର ସାu, ଭାଇ ଓ ଗୁରୁ ଚDନ ହଜୁ ରୀ+ୁ ମେନ ପକାଇ ଚି ଠିଟିଏ
େଦେଲ। ଚି ଠି ପାଇ ଚDନ ନି ଜ ¥ୀ ସୁDର ମଣୀ ଓ ଘରର ଦାୟତ§ ପାରୀନାନୀ+
ହାତେର େଦଇ ଝାନସୀ अଭିମୁେଖ ଯାତା କେଲ। ପାରୀନାନୀ ସୁDର ମଣୀକୁ ବୁ େଝଇ
େଦେଲ ଚDନ େହଉଛି ଉଳର ମଲA େସ େକେତ କୁ bି କସରତେର अେନକ ମଲA +ୁ
କଚାଡି େଦଇଛି । େତଣୁ ଚDନ+ୁ ପଲଟଣ ପା ବା ତୀଥ ଗୁରୁଜୀ େବାଲି େଲାେକ

ା

େଦେଲ, ନାନା

ତ
ିକ

ଡାକୁ ଥିେଲ। ଝାନ୍ସୀେର ପହି ଚDନ ହଜୁ ରୀ ରାଣୀ+ୁ ପରାମଶ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ସାେହବ ଓ ତାqି ଆ େଟାେପ+ ସି ପାହୀମାନ+ୁ େନଇ ଇଂେରଜ ମାନ+ ସାuେର
ଲଢି େବ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ଚDନ ହଜୁ ରୀ ବି ଠୁରେର ନାନା ସାେହବ, ମୁସଲମାନମାନ+ େନତା ଓକି ଲ
ଆଜେମାଲA ା ଖଁା, ତାqି ଆ େଟାେପ ଓ ଦି ଲAୀ ସମାଟ ବାହାଦୁ ର ଶାହା+ ସହି ତ େଯାଗସୂତ
ରgାକରି ଝାନ୍ସୀ ରାଜର ଗଁା ଗହଳି େର ବୁ ଲି େଲ, େଲାକମାନ+ୁ କହି େଲ ଆେମ ମି ଳିମିଶି
ଏ ଇଂେରଜ ସରକାର+ୁ ଆମ େଦଶରୁ ତଡି ବା। ସବୁ େଲାକ ତା+ କଥାେର ମାତି ଗେଲ।
ଏହି ସମୟେର ଚDନ ହଜୁ ରୀ ଏକ ଜନରବ ସୃି କରି ବାର ଶୁଣାଯାଏ, ଇଂେରଜ
ସରକାର+ अଧି ନେର ଥିବା ସି ପାହୀମାନ+ୁ ବ ୁ କ ଫୁଟାଇଲା େବେଳ େଯଉଁ େତାଟାକୁ
ଦାqେର କାମୁଡିବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା, ତାହା ଉପେର େଗାରୁ ଓ ଘୁଷୁରିର ଚବi େବାଳା ଯାଇଛି ।
ସି ପାହୀମାେନ ଧମ ଯି ବା ଭୟେର ବି େଦାହ ଆର କରି େଦେଲ, ଏହାଥିଲା ୧୮୫୭ ମସି ହା
ସି ପାହୀ ବି େଦାହ ।
ଝାନ୍ସୀ ଦୁ ଗ ଇଂେରଜ େସନାପତି 9ି ନ अଧି କାର କରି େନେଲ। ହଠାତ ଦି େନ
ଝାନ୍ସୀ ରାଜର ହଜାର ହଜାର େଲାକ ହାତେର ହାତ ହତି ଆର ଧରି ଝନ୍ସୀ ଦୁ ଗ
ଉପେର ଆକମଣ କରି େଦେଲ। ଇଂେରଜ ସି ପାହୀ ଓ େଗାରା େସନାପତି 9ି ନ+ୁ
ଲgGୀବାଈ+ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସି ଲା। ଇଂେରଜ ସରକାର ହାର ମାନି େଲ। ଝାନ୍ସୀ ଦୁ ଗ
ରାଣୀ ଲgGୀବାଇ अଧି କାର କରି ବାର େଗାଟିଏ ବଷ ପୁରିଗଲା। ଇଂେରଜ ସରକାର
ସୁେଯାଗ େଖାଜୁ ଥିେଲ, େକମି ତି ଝାନ୍ସୀ ଦୁ ଗ अଧି କାର କରିେବ। ସାହiଉେରାଜ ଓ କଲି ନ୍
କା େବଲ େନତୃ ତେର ଇଂେରଜ େସନାବାହି ନୀ ୧୮୫୮ ସାଲେର ଝାନ୍ସୀ ଦୁ ଗ ଆକମଣ
କରି ଥିେଲ। ଝାନ୍ସୀ ନଗରି େର ଯୁ{ର ନାଗରାବାଜି ଉଠି ଲା। ରାଣୀ ଲgGୀବାଈ ବୀର

ତ
ିକ

ା

େପାଷାକ ପି ି ଖା ଧରି ଯୁ{ ଭୂ ମିେର ଠି ଆେହେଲ। ଲgGୀବାଈ ତା+ର ୨ ଜଣ ପଧାନ
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ନାେକଦମ କରି େଦଇ ଦୁ ଗ अଧି କାର କରି େନେଲ। କି ଛି ଦି ନପେର ଝାନ୍ସୀ ଦୁ ଗ ରାଣୀ

ଇ
-ପ

ସହେଯାଗୀ ରାମଚD େଦଶମୁଖ୍ େଖାଦାବn ଓ େସନାପତି େଗାଲାମ େଚୗସ୍, ଇଂେରଜ

ଆ

ହ
ାନ

େସୖ ନବାହି ନୀ ଉପେର ଆକମଣ କରି େଦେଲ। ଇଂେରଜ େସୖ ନ ପାଣଭୟେର ଯୁ୍{ ଭୂ ମିରୁ
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ପଳାଇ ଯି ବାକୁ ବାଟ ପାଇେଲ ନାହ[। ସାର୍ ହି ଉେରାଜ ଜେଣ ନାରୀର ରଣ େକୗଶଲ େଦଖି
ଆଯ େହେଲ। ଏତି କି େବେଳ ଠାକୁ ର ଲାଲାଜୀ ବି ଶ§ାସଘାତକତା କରି ମୂଳ ଦୂ ଗ 
ଦୁ ଆର େଖାଲି େଦଇ ଇଂେରଜ େସୖ ନମାନ+ୁ ଦୁ ଗ ଭିତରକୁ ବାଟ ବତାଇେଦେଲ। ରାଣୀ
ଲgGୀବାଇ ଓ ତା+ ପୁअ ଦାେମାଦର ଓ ଚDନ ହଜୁ ରୀ ଦୁ ଗ ଭିତରୁ ପଳାଇ ଗେଲ। ଏହି
ଯୁ{େର ସାହାଯ କରି ବାକୁ ଆସୁଥିବା ତାqି ଆ େଟାେପ ଓ ତା+ର ୨୦ହଜାର େସୖ ନ
ବାଟେର ଧରାପଡି ଗେଲ। ସି ି ଆ ଇଂେରଜକୁ ଡରି ସାହାଯ କେଲ ନାହ[। େଗାୱାଲି अର
ପାଖାପାଖି ଏକ ନଦୀ କୁ ଳେର ରାଣୀ ଲgGୀବାଈ େଗାରା ବାହି ନୀ ସେu ଯୁ{ କେଲ।
ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ+ େଘାଡା ପାଣି େଦଖି ହଠାତ୍ अଟକି ଗଲା। େରାଜ୍ ସାେହବ+ ଗୁଳିେର
ରାଣୀ+ େଦହରୁ ଝର ଝର ର ନି ଗିଡି ଗଲା। ଚDନ ହଜୁ ରୀ+ ହାତରୁ ମହାପସାଦ ପାଣି
ପାଇ, େସହି ନଦୀ କୁ ଳେର ପାଣ ହରାଇେଲ। ଜଳqା ଜୁ ଇେର ଚି ର ନି ଦାେର େଶାଇେଲ
ଭାରତର ବାଘୁଣୀ ଲgGୀବାଈ। ତାqି ଆ ଫାଶୀ ପାଇେଲ। ନି େଖାଜ େହେଲ ନାନା
ସାେହବ। ଚDନ ହଜୁ ରୀ ସାଧୁ ଗuା ଦାସ ନାମେର ଲୁ ଚି ଲୁ ଚି ବୁ ଲି େଲ। ବାହାଦୁ ର
ନି କଟେର ଚDନ ହଜୁ ରୀ ବହୁଦି ନ ରହି ଗେଲ। ଇଂେରଜ େପାଲି ସ ଚDନକୁ ଧରି ବା ଲାଗି
ଛାଇଭଳି ଜଗିରହି େଲ। ଏେଣ ଚDନ ହଜୁ ରୀ+ର ମୃତୁ ଖବର ଚାରି ଆେଡ ପଚାର
େହାଇଗଲା। ତା+ର ¥ୀ ସୁDରମଣି ବି ଧବା େହେଲ। ଚDନ ହଜୁ ରୀ େଦଢବଷ କାଳ
ବଣ ଜuଲ ଭିତେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି ୧୮୬୫ ମସି ହାେର ନି ଜର ଜନGଭୂ ମି ଶୀେgତେର
ପହିେଲ। ପେର ତା+ୁ େଦଖି ସମେb ଆଯ େହାଇଗେଲ। ତା+ର ପାରି ନାନି
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ା

ଥ)ାେର ଢଗ େବାଲି େଲ –

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

“ନଈେର ବାଳି ଆ ଚହଟିଲା
କଜଳ ସି Dୂର ନାଆ େଲା ରା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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ପୁଣି ଚାଖିଆ େଲଉଟିଲା”
ମଣିଷ ମାରି ବା अପରାଧେର ପୁରୀେର ଚାଖି ଖୁିଆ+ ବି ଚାର ଚାଲି ଲା କି ଛି
ପମାଣ ମି ଳିଲା ନାହ[ ତା+ୁ ନଜର ବDୀ କରାଗଲା ନି ୟମ କରାଗଲା େସ ପୁରୀ
ବାହାରକୁ ଯାଇପାରି େବ ନାହ[ ପତି ଦିନ ତା+ୁ ଥାନାେର ହାଜି ର େହବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା
ଚାଖି ଖା ଛାଡି କଲମ ଧଇେଲ। ଜଗନy ାଥ+ ଭାବ ଭିେର ଜଣାଣ ଭଜନ େଲଖି
ଚାଲି େଲ –
“ଧାମାଳ ବୁ ହା ଦୁ hଶା ରାହୁ
ଚାଳ ଗାସୁअଛି ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ
ଭାେର ଖା ନାହ[ କି ମଣିମା
ଗାକର ଦି ଶୁ ନାହ[ ମହି ମା େହ”
ଜୀବନର ସବୁ ସାହା ଭରସା ହରାଇ ତା+ ମନ ହାହାକାର କରୁଥିଲା େସ ନି ରାଶ୍
େହାଇ କଳା ଠାକୁ ର+ ଆଗେର ଜଣାଣ କରୁଥିେଲ –
ଡାକ ବି ନୁ ଗତି अନଥା େନାହି ”
ସବତଃ ୧୮୮୮ (୧୮୭୦) ମସି ହା अେ ାବର ୧୮ ତାରିଖ ଦି ନ ଚDନ ହଜୁ ରୀ
ଓରଫ ଚାଖି ଖୁିଆ ସି ପାହୀ ବି େଦାହର ସୁତଧର ଆମକୁ ଛାଡି अମର ପୁରକୁ ଚାଲି ଗେଲ

ଇ
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ତ
ିକ

ା

ଆଜି ର ଓଡି ଆ ପୁअ ଏଇ ବୀର+ୁ ମେନପକାଇ ନି ଭୀକ େହଉ
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“େଡଣା ଭuା ପgୀ ପରାେୟ େହାଇ

ହ
ାନ

ପାରାଦ§ୀପ ଗଡ, କୁ ଜu, ଜଗତସି ଂହପୁର

ଆ

େମା- ୯୯୩୭୬୯୧୪୭୫
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ବି ପAବୀ ବୀଣା ଦାସ
ଯଦି େମାର ଭାଗ ମୃତୁ,
, େତେବ ମଁୁ ଏହାକୁ अଥପ"
ୂ  କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି
୨୧ ବଷ ବୟ9ା ବି ପ¡ବୀ ବୀଣା ଦାସ+(୨୪ अଗ ୧୯୧୧- ୨୬
ଡ଼ି େସର ୧୯୮୬) ଗୁଳି ବି ଟିଶମାନ+ େହାଶ ଉଡାଇ େଦଇଥିଲା, େସହି
ଦି ନଟି ଥିଲା ତାରିଖ ୬ େଫବୃ ଆରୀ ୧୯୩୨ ଇତି ହାସର ସୁବ" ଦି ନ,
अସି ତ ମହାqି

େଯେତେବେଳ ଜେଣ ୨୧ ବଷର ଭାରତୀୟ ଝି अର ସାହସ ବି ଟିଶ
अଧି କାରୀମାେନ େଦଖି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥିେଲ ଏଥି ସହି ତ, ଏହି
ଝି अଟି େସହି ରୂଢିବାଦି ବି ଚାରକୁ ମଧ ଜଡରୁ ହେଲଇ େଦଇଥିଲା େଯ
ହତି ଆର ଚଳାଇବା େକବଳ ପୁରୁଷ+ କାଯ। ଏହି ୨୧ ବଷର ଝି अଟି

ପସି { ବହG ସମାଜୀ ଶି gକ େବଣୀମାଧବ ଦାସ ଏବଂ ସାମାଜି କ କମୀ
ସରଳା େଦବୀ+ ଘେର ଜନG େହାଇଥିବା ବୀଣା ପି ଲାଦି ନରୁ ଏକ
କାqି କାରୀ ପକୃ ତି ର ଥିେଲ। ତା+ ପି ତା େବଣୀ ମାଧବ ଦାସ େସହି
ସମୟର ଜେଣ ପସି { ଶି gକ ଥିେଲ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚD େବାଷ+ ପରି
େନତାମାେନ ମଧ ତା+ର ଛାତ ଥିେଲ। ବୀଣା+ ବଡ଼ ଭଉଣୀ

ତ
ିକ

ା

କଲାଣୀ ଦାସ ମଧ ଜେଣ ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ଥିେଲ। େସମାନ+
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ଥିଲା ବି ଣା ଦାସ | ୨୪ अଗ ୧୯୧୧େର ବuଳାର କୃ ନଗରେର

ଇ
-ପ

9ୁଲ ଦି ନରୁ ଉଭୟ ଭଉଣୀ ବି ଟିଶମାନ+ ବି ରୁ{େର ରାଲି ଏବଂ

ଆ

ହ
ାନ

ମାେର अଂଶଗହଣ କରି ବା ଆର କରି ଥିେଲ ତା+ ମାତା ସାରଳା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

255

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େଦବୀ ମଧ ସବସାଧାରଣ କାଯେର ଆଗହ ପକାଶ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଗରି ବ ମହି ଳା+
ପାଇଁ 'ପୁଣାଶମ' ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ ଗଠନ କରି ଥିେଲ। ୧୯୨୮ ମସି ହାେର ତା+
ବି ଦାଳୟ ଶି gା ପେର େସ ଛାତ ସଂଗଠନ (ମହି ଳା ଛାତ ସଂଗଠନ)େର େଯାଗ
େଦଇଥିେଲ ଏହି ସଂଘ ବେହGା ବାଳି କା ବି ଦାଳୟ, ଭିେ ାରି ଆ 9ୁଲ, େବଥୁନ କେଲଜ,
ଡାେୟାସି ନ୍ କେଲଜ ଏବଂ 9ଟିସ୍ ଚ କେଲଜେର ପଢ଼ୁଥିବା ବାଳି କା ଛାତମାନ+ର ଏକ
େଗା-ୀ ଥିଲା ବuଳାେର କାଯ କରୁଥିବା ଏହି େଗା-ୀର ୧୦୦ ଜଣ ସଦସ ଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନ

ଭବି ଷତ

ପାଇଁ

ବି ପ¡ବୀମାନ+ୁ

ନି ଯୁି

େଦଇଥିେଲ

ଏବଂ

ତାଲି ମ

େଦଇଥିେଲ। ସଂଗଠନେର ସମb ବାଳି କା ଛାତମାନ+ୁ ବାଡ଼ି , ଖା ବବହାର କରିବା
ସହି ତ ସାଇେକଲ ଏବଂ କାର ଚଳାଇବାକୁ ଶି gା ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନେର
ଜଡି ତ अେନକ ବାଳି କା ଛାତ ମଧ ନି ଜ ଘର ଛାଡି ବୀଣା+ ମାତା ସରଳା େଦବୀ+ ଦ§ାରା
ପରି ଚାଳି ତ 'ପୁଣାଶମ'େର ରହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହି ହେଲ ମଧ अେନକ େବୖ ପ¡ବିକ

ପାଇଁ अ¥ଶ¥, େବାମା ଇତାଦି ଲୁ ଚାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। କୁ ହାଯାଏ େଯ କମଳା ଦାସ
ବୀଣା+ୁ ରିଭଲଭର ଆଣିଥିେଲ। ଏହା ସହି ତ େସ ଟିନ୍ ବାnେର अବଶି  ବି ପ¡ବୀମାନ+
ପାଇଁ େବାମା ଇତାଦି ଆଣିଥିେଲ ୧୯୨୮ ମସି ହାେର ସାଇମନ୍ କମି ଶନ+ େବୖ ଠକ
ସମୟେର କଲି କତାର େବଥୁନ କେଲଜେର ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟେର ବୀଣା ଏବଂ ତା+
େଶଣୀର अନ କି ଛି ଛାତୀ ତା+ କେଲଜ ଫାଟକେର ଏକ ଧାରଣା େଦଇଥିେଲ। େସ

ତ
ିକ

ା

େସ§jାେସବୀ ଭାବେର କଂେଗସ अଧି େବଶନେର ମଧ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ଏହା ପେର
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କାଯକଳାପର େକD ଥିଲା ଏଠାେର ଥିବା ୋର ହାଉସେର ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ+

ଇ
-ପ

େସ 'ଯୁଗାqର' ଦଳର ବି ପ¡ବୀମାନ+ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ଥିେଲ। େସହି ସମୟର

ଆ

ହ
ାନ

ବି ପ¡ବୀମାନ+ର େଗାଟିଏ ବଡ କାଯ ଥିଲା, ବଡ ବି ଟିଶ अଧି କାରୀ+ୁ ଟାେଗଟ କରି ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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େସମାନ+ୁ େଦଖାଇବାର ଥିଲା େଯ ଭାରତୀୟମାେନ େସମାନ+ୁ େକେତ ଘୃଣା କରqି 
େଫବୃ ଆରୀ

୬,

ସମାେରାହେର

୧୯୩୨େର
କଲି କତା

ବuଳାର

ରାଜପାଳ

ବି ଶ§ବିଦାଳୟର

େସ୍ଟନେଲ

ଛାତମାନ+ୁ

ଡି ଗୀ

ଜାକସନ
ବନ

ଏହି

କରି ବାକୁ

ଯାଉଥିେଲ। ବୀଣା ଦାସ ବି .ଏ. ପରୀgା ସମା କରିବା ପେର ତା+ୁ ଏହି ସମିG ଳନୀେର
ଡି ଗୀ େନବାର ଥିଲା। େସ ତା+ ସହକମୀ+ ସହ ପରାମଶ କରି ନି `ି େନଇଥିେଲ େଯ
େସ ଡି ଗୀ ହାସଲ କରି ବା ସମୟେର ବuଳା ରାଜପାଳ ାନଲି ଜାକସନ+ ନି କଟେର
ଗୁଳି ଚଳାଇେବ। େସହି ଦି ନ, ଜାକସନ 'ଜାକସ' ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା ଥିେଲ ଏବଂ େସ
ଇଂଲ କି େକଟ୍ ଦଳେର କାଯ କରିଥିେଲ, େତଣୁ ତା+ ନାମ େବଶ୍ ପସି { ଥିଲା
ସମାେରାହେର ଜାକସନ ତା+ ଭାଷଣ େଦବା ଆର କଲାେବେଳ ବୀଣା ସମାେବଶକୁ
ଯାଇ ରାଜପାଳ+ ଉପରକୁ

ଗୁଳି ଚଳାଇେଲ। କି  ବୀଣା+ ଟାେଗଟ ସଫଳ

େହାଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ବୁ େଲଟ୍ ଜାକସନ+ କାନ େଦଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଗୁଳିର

ଯାଇ ବୀଣା+ ଗଳାକୁ େଗାଟିଏ ହାତେର ଧରି ଏବଂ अନ ହାତେର ତା+ୁ ପି bଲ ଧରି ଥିବା
ହାତକୁ ଧରି ହଲ୍ ଛାତ ଆଡକୁ କରି େଦେଲ। ଏହା ସେତ§ ବୀଣା େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ
ଗୁଳି ଚଳାଇ ଚାଲି ଥିେଲ। େସ େମାଟ ପାଟି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିେଲ। ବି ଣା+ୁ ତୁ ରq ବି ଟିଶ
େପାଲି ସ ଗିରଫ କରି ଥିଲା। ଏହା ପେର ବୀଣା ଦାଶ ସମb ଖବରକାଗଜର ମୁଖ ଖବର
ପାଲଟିଗେଲ - ‘କଲି କତାର ସyାତେକା`ର ଛାତ ରାଜପାଳ+ୁ ହତା କରି ବାକୁ େଚା

ତ
ିକ

ା

କଲା!’ ବୀଣା ଦାଶ+ୁ େକାଟ  ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ନअ ବଷ କାରାଦେର ଦିତ
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ଶ¢ ସଭାେର ଆତ+ ସୃି କରି ଥିଲା। ଏଥିେର େଲâନା କେ"ଲ ସୁହରୱାଡi େଦୗଡ଼ି

ଇ
-ପ

କରାଯାଇଥିଲା। ମକhମା ସମୟେର ତା+ ସହେଯାଗୀ+ ନାମ ଉାରଣ କରି ବା ପାଇଁ

ଆ

ହ
ାନ

ତା+ ଉପେର अେନକ ଚାପ ପଡି ଥିଲା, କି  େସ େକୗଣସି ପକାରେର େସମାନ+ର ନାମ
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େଯ ବuଳାର ରାଜପାଳ େସହି ବବାର

ପତି ନିଧିତ§ କରୁଛqି ଯାହା େମାର ୩୦ େକାଟି େଦଶବାସୀ+ୁ ଦାସତ§ର ଶୃଳେର ରଖି ଛି।
େସ ଆହୁରି ମଧ କହି ଥିେଲ େଯ େସ ରାଜପାଳ+ୁ ହତା କରି ସି ମକୁ ହଲାଇବାକୁ
 ୁ କହି ଥିେଲ, “ମଁୁ ସ§ୀକାର
ଚାହଁୁ ଥିେଲ। ଦପାଇବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ କଲି କତା ହାଇେକାଟ+
କରୁଛି , ସି େନଟ ହାଉସେର େଶଷ ସମାେବଶ ଦି ନ ମଁୁ ରାଜପାଳ+ ଉପରକୁ ଗୁଳି
ଚଳାଇଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ନି ଜକୁ ସ ୂ" ଭାେବ ଦାୟୀ କେର | ଯଦି େମାର ଭାଗ ମୃତୁ,
େତେବ ମଁୁ ଏହାକୁ अଥପ"
ୂ  କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି , ସରକାର+ ନି ର+ୁ ଶ

ଶାସନ ସହି ତ

ଲଢ଼ି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି ଯି ଏ େମା େଦଶ ତଥା େମା େଦଶବାସୀ+ ଉପେର अସଂଖ अତାଚାର
କରି ଛି… ତା+ ସG |ତି 'ଜୀବାନ୍ अଧାୟେର' ତା+ ଭଉଣୀ କଲାଣୀ ଦାଶ େଲଖିଛqି େଯ
ଭାଗ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ+ୁ କି ପରି ଏକାଠି କରି ଥିଲା େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମଧ ହି ଜଲି
େଜଲେର ବDୀ ଥିେଲ। ପେର ଏହି ାନଟି ଏକ ସଂଗହାଳୟେର ପରି ଣତ େହଲା

ଉପାସେର ଯାଇ ଯଣା ସହନଶୀଳତା ପରୀgା କରୁଥିେଲ। େକବଳ ଏତି କି ନୁ େହଁ ,
େବେଳେବେଳ େସ ବି ଷା ପି ୁ ଡ଼ି ହୁ+ା ଉପେର ପାଦ ରଖିଥା’qି ଏବଂ େବେଳେବେଳ
ଆuୁଠି େର ନି ଆଁ ଲଗାଇଥା’qି ଏବଂ ଏହି ପରି ଭାବେର େସ ପକୃ ତ अଥେର 'अଗିy ସହି ତ
େଖଳୁ ଥିେଲ' ବୀଣା+ ରାbାେର େଯେତ अସୁବିଧା ଏବଂ ଚାେଲt ଆସି େଲ ମଧ େସ
ସ§ାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ବା ବD କରି ନଥିେଲ। ୧୯୩୭ ମସି ହାେର ପେଦଶେର କଂେଗସ

ତ
ିକ

ା

ସରକାର ଗଠନ ପେର ବି ଣା अନ ରାଜବDୀ+ ସହ େଜଲରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ।
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ମକରD ପରାtେପ+ ଏହି ସG |ତିର ସମୀgା अନୁ ଯାୟୀ, ବୀଣା ନି ଜ ସାଥୀ+ ସହ େଭାକ

ଇ
-ପ

ଭାରତ ଛାଡ ଆେDାଳନ ସମୟେର ତା+ୁ ତି ନି ବଷ ପାଇଁ ନଜରବD କରାଯାଇଥିଲା।

ଆ

ହ
ାନ

େସ ୧୯୪୬ ରୁ ୧୯୫୧ ପଯq େବuଲ ବି ଧାନସଭା ସଦସ ଥିେଲ। ଗା ି ଜୀ+ ନୂ ଆଖଲି
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ଗb ସମୟେର ବୀଣା େଲାକମାନ+ର ପୁନବାସ କାଯେର ମଧ େନତୃ ତ§ େନଇଥିେଲ।
େସ ତା+ ସାଥୀ ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ େଜାତି ଷ େଭାମି କ+ୁ ୧୯୪୭ ମସି ହାେର ବି ବାହ
କରି ଥିେଲ, କି  ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମେର ଭାଗ େନବାକୁ ଲାଗିେଲ। ସ§ାମୀ+ ମୃତୁ ପେର
େସ କଲି କତା ଛାଡି ଋଷିେକଶର ଏକ େଛାଟ ଆଶମେର ରହି ବାକୁ ଲାଗିେଲ। େରାଜଗାର
ପାଇଁ େସ ଜେଣ ଶି gକ ଭାବେର କାଯ କରି ଥିେଲ ଏବଂ ସରକାର େଦଇଥିବା ସ§ାଧୀନତା
ସଂଗାମୀ େପନ୍ସନ୍ େନବାକୁ ମନା କରି େଦଇଥିେଲ। େଦଶ ପାଇଁ ନି ଜକୁ ଉଗ କରି ଥିବା
ଏହି ବୀରାଂଗନା+ର େଶଷ अତq ଦୁ ଃଖଦାୟକ ଥିଲା ମହାନ ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ
ପେଫସର ସତବତ େଘାଷ ତା+ର ଏକ ଆଟiକିଲ୍ “ଫAାସବାକ୍: ବୀଣା ଦାସ ପୁନଜନG”େର େଲଖିଛqି । େସ କହି ଛqି , “େସ ରାbାକଡ଼େର ନି ଜ ଜୀବନ େଶଷ
କରି ଥିେଲ। ତା+ ମୃତ େଦହ अତq ବି jିନy େହାଇଯାଇଥିଲା। ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ
ତା+ ମୃତେଦହ ପାଇଥିେଲ। େପାଲି ସକୁ ସୂଚନା ଦି ଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାେସ ଧରି

ଭାରତେର ଘଟିଥିଲା େଯଉଁଥିପାଇଁ ଏହି अଗିy -କୁ ମାରୀ ସବୁ କି ଛି ଛାଡି ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମେର
ନି ଜ ଜୀବନକୁ ଜାଳି େଦଇଥିେଲ ଏହି ଦୁ ଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ମେନ ପକାଇ, ବି ଳେର, କି 

ତ
ିକ

ା

େଦଶ ଆମର ଏହି ମହାନ ସ§ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ+ୁ ସଲାମ କରି ବା ଉଚି ତ୍ |
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େଖାଜାେଖାଜି ପେର ଜଣାପଡି ଥିଲା େଯ ଶବଟି ବୀଣା ଦାସ+ର। ଏହି ସବୁ ସ§ାଧୀନ

ଇ
-ପ

ସୁଜନପୁର , ଯାଜପୁର

ଆ

ହ
ାନ

୯୩୪୮୭୬୮୮୧୨
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ପାଇକ
ସ ାଧୀନତା, ସ ାଧୀନତା ଶ¢ଟି େକେତ େଛାଟ କି  ଏହାରି ମୂଲ
େଯ େକେତ अଧି କ େସ କଥା ସମb+ୁ ଜଣା ନାହ[। ସ ାଧୀନତା
ପାଇବାକୁ େକେତ େଯ ସଂଗାମ, ବଳି ଦାନ, ତପସା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା
େସ କଥା ତ ସମb+ୁ ଜଣା କି  େସ ବଳି ଦାନ ଭିତେର ହୁଏତ ଆେମ
ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇ

ବାପୁ ଗା ୀ, ସୁଭାଷ ଚD େବାଷ+ୁ , େନେହରୁ+ୁ ହ[ ଜାଣିଆଛୁ କି 
ବାbବେର ତାହା ସତ ନୁ େହଁ । ସ ାଧୀନତା ହାସଲ କରି ବାେର େକେତ
େଯ ହଜାର ହଜାର ବୀର ପବାଦ ପୁରୁଷ ନି ଜର ଜୀବନକୁ ଉଗ କରି
अଛqି ତାରି ହି ସାବ ନାହ[।
ଆଜି କାର

ଏହି

ସ ାଧୀନତାର

अମୃତ

େବଳା

ଓ

अମୃତ

ସଂଗାମୀମାନ+ୁ ଆଜି ମେନ ପକାଉଛି କି  ଆେମ ସମେb ଭୂ ଲି
ଯାଇअଛୁ େଯ, ସ ାଧୀନତାର ସ ାଦ ସବ ପଥେମ ଏକ ଆଦି ବାସୀ ସମୂହ
ଆର କରି ଥିେଲ ପୁରା ଭାରତ ବଷ େର ।
୧୮୧୭ ମସି ହାେର ଇଂେରଜ ସରକାର ବି ରୁ{େର ଓଡ଼ି ଶାେର
ପଥମ ବି େଦାହ େହାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ପାଇକ ବି େଦାହ ବା େଖା{ା

ତ
ିକ

ା

ବି େଦାହ। ସି ପାହୀ ବି େଦାହର ପାୟ ୪୦ ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ୧୮୧୭ ମସି ହାେର
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ମେହାବେର ତା+ କଥା ଟିେକ ମେନ ପକାଇବା। ପୁରା େଦଶ ସମb

ଇ
-ପ

ଓଡ଼ି ଶାେର ପାଇକ ବି େଦାହ ସଂଗଠି ତ େହାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପାଇକ

ଆ

ହ
ାନ

ବି େଦାହ କୁ ହା ଯାଉଥିେଲ େହଁ ପକୃ ତେର ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ପହି ଲି
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ସ§ାଧୀନତା ଲେଢ଼ଇ। ଏହାର େନତୃ ତ§ େନଇଥିେଲ ସଂଗାମ ବୀର ବnି ଜଗବ ୁ ବି ଦାଧର
ମହାପାତ ଭମରବର ରାୟ। ନି ଜର େଯାଗତା ବଳେର େସ େଖା{ା ରାଜା+ର େସନାପତି
େହାଇ ପାରି ଥିେଲ। ପାଇକ ସଦାରମାନ+ର ସମିG ଳି ତ ସହେଯାଗେର ୧୮୧୭ ମସି ହାେର
େସ ପାଇକ ବି େଦାହର େନତୃ ତ§ େନଇଥିେଲ। ଇଂେରଜମାନ+ର କେଠାର ଦମନ ନୀତି
ସେ`§ ବnି+ ବୀରତ§ ଓ ପାଇକମାନ+ର ମି ଳିତ ସଂଘଷ େଯାଗଁୁ ବି େଦାହ ଦମନ କରି ବା
ସହଜ େହାଇନଥିଲା। ବହୁଦି ନ ଜuଲେର ଲୁ ଚି ସଂଘଷ କରି ବା ପେର ବnି ନି େଜ ଆତG
ସମପଣ କରି ଥିେଲ। ବୀର ଓଡ଼ି ଆ ପାଇକମାେନ େସମାନ+ର ବୀରତ§ର ପରାକା-ା
ପଦଶନ କରି ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିରୁ େଗାରା ଫିରି uି ଶାସକମାନ+ୁ ହଟାଇବା ନି ମେq ତରବାରୀ
ଧରି ବା ପାଇଁ ପାତପଦ େହାଇନଥିେଲ। ଯାହାଫଳେର ଫିରି uି ଶାସନର େମରୁଦ
ଭାuି ଯାଇଥିଲା। କି  ପାଇକମାେନ ନି ରାଶ େହାଇଥିେଲ, ଦୀଘଦିନ ଧରି ସଂଗାମ ଚାଲୁ
ରଖି ବାପେର अେନକ ପାଇକ ସଦାର ଧରାପଡ଼ି ଦ§ୀପାqର ଦ େଭାଗିଥିେଲ ।
ପୁରା ମାତେର ହୁଏତ େଦଶର ପଥମ ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମ ପାଇକ ବି େଦାହ ସଫଳ
ସି ପାହୀ ବି େଦାହର ପାୟ ୪୦ ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ୧୮୧୭ ମସି ହାେର ଓଡ଼ି ଶାେର ପାଇକ ବି େଦାହ
ଆଜି ମଧ अେନକ ଭାରତୀୟ ମନେର ବି ରହି अଛି ।
େକାଟି େକାଟି ପଣାମ େସହି ପବାଦ ପୁରୁଷ ମାନ+ୁ । େଯେତ ଦି ନ ପଯq
ଆକାଶେର ସୂଯ + ଆଗମନ େହଉଥିବ େସ ଯାଏ ସମb ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ଆମର
େହାଇ ପେତକ ଭାରତୀୟ ମାନ+ ହୃଦୟ େର ଭରି ରହି ଥିବ।

ତ
ିକ

ା

ଗuାଧର େମେହର ବି ଶବିଦାଳୟ, ସମ§ଲପୁର
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େହଇ ନ ଥିଲା କି  ସ ାଧୀନତାର ବହିy େର ସମb ଭାରତୀୟ ମନକୁ ଭରି େଦଇଥିଲା।

ଇ
-ପ

େମା : ୯୩୩୭୧୨୯୧୪୨

ଆ

ହ
ାନ

ଇେମଲ୍ - ayushbadhai191@gmail.com
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अଗ ୨୭ ଓ ବୀରଭୂ ମି େକାଶଳା
ଆଜି ସାରା ଭାରତବଷ ସ ାଧୀନତାର ୭୫ତମ ବଷପ`
ୂ i अମୃତ
ମେହାବ ପାଳନ କରୁଛି । କାqି କାରୀ ବୀର, ସ ାଧି ନତା ସଂଗାମୀ
ମାନ+ର ତାଗ, ବଳି ଦାନ ଓ ନି ଗୁଢ ଜାତୀୟତା ପୀତି ବଳେର େଦଶ
ସ ାଧୀନତା ଲାଭ କରି ଛି। େସମାନ+ର କ ଲ¤ ତାଗ, େଦଶେପମ
ସୁବତ କୁ ମାର
ପଧାନ

ଚି ରଦି ନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂଗାମ କରିବାକୁ େପରଣା େଯାଗାଉଥିବ
େସଭଳି ଏକ ବୀରମାଟି, ସ ାଧି ନତା ସଂଗାମର ଆଦ ତୀଥଭୂମି,
ବୀରଭୂ ମି େକାଶଳାର ଗାଥା ଗାଇ ଚାଲି ଛି ସ "iମ ଇତି ହାସ।
अନୁ େଗାଳ ଜି ଲAାର େଛିପଦା ବA କ अqଗତ ବୀରଭୂ ମି େକାଶଳା

େgତ ଭାେବ ମା ରାମଚୀ ଗାମେର ଆବି ଭୂ ତା। ମାଆ+ର ପସି {
ଯାତା ଭାଦବ କୃ  ଦି ତୀୟାେର ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ। ୧୯୩୧ ମସି ହାେର
अନୁ େଗାଳ

ଜି ଲAାେର

ପଥମ

କରି

େକାଶଳାଠାେର

କଂେଗସର

େସ jାେସବୀ ବାହି ନୀ ଗଠନ େହାଇଥିଲା। ସମଗ ଗାମବାସୀ ଆବାଳ
ବୃ {ବନି ତା ଇଂେରଜ ବି ରୁ{େର अଭୂ ତପବ
ୂ  ସଂଗାମ ଓ ସ ର ଉେ`ାଳନ

ଭାରତଛାଡ

ଆେDାଳନ

ଭଳି

କଂେଗସର

ହ
ାନ

ଓ

ବି ଭିନy

ଆ

ନି ବାରଣ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିେଲ। ଗାମର ସତାଗହୀମାେନ ବି େଦଶୀ ଲୁ ଗା ବଜନ, ନି ଶା
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ଗାମ େହଉଛି ସ ାଧି ନତା ସଂଗାମର ଏକ ପୁଣ େgତ। अଗଣୀ ଶି
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କାଯକମକୁ ବି ପୁଳ ସମଥନ େଦଇଥିେଲ। ୧୯୩୮ ମସି ହା େସେରେର ତାଳେଚରର
अତାଚାରୀ ରାଜା ବି ରୁ{େର ବି ପAବୀ ପବି ତ େମାହନ ପଧାନ+ େନତୃ ତେର େକାଶଳାର
ମା ରାମଚୀ+ ପୀଠେର "ତାଳେଚର ପଜାମଳ" ଗଠନ େହାଇଥିଲା। େସେତେବେଳ
େଯଉଁ ହି ଜାରତ କା

େହାଇଥିଲା, ତାଳେଚରର ଷାଠି ଏ ହଜାର ପଜା େକାଶଳା

କା େର ହଁ ଆଶୟ େନଇଥିେଲ। େକାଶଳା ଗାମବାସୀ अକୁ ¾ଚି `େର ଖାଦ, ବ¥,
ବାସଗୃହ େଯାଗାଇ େଦଇଥିେଲ। ୧୯୪୨ ମସି ହା अଗ ୨୭ ତାରି ଖେର ମା ରାମଚୀ+
ଯାତା ଚାଲି ଥାଏ। ସତାଗହୀ ମାେନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ସତକତାର ସହ ଗାମ ଗାମେର ପଚାର ପତ
ବାି ସାରି ଥାqି । ରାbାର ଉଭୟ ପାଶେର ବଡ ବଡ ଗଛକାଟି େଯାଗାେଯାଗ ବି jିନy
କରି େଦଇଥିେଲ।ଡାକ ତାରକୁ ସ ୂ" କାଟି େଦଇଥିେଲ। ମା ରାମଚୀ+ ଯାତା
ପଡ଼ି ଆେର ଏକ ସଭାମ କରାଗଲା। ସଂଗାମୀମାେନ ସଭାମେର ଚଢି ଜାତୀୟ ପତାକା
ଉେ`ାଳନ ସହ େପାଲି ସର अନାୟ अତାଚାର ବି ରୁ{େର େସAାଗାନ େଦଇଥିେଲ । अଗ

ମହାତGା ଗା ୀ କି ଜୟ, ଧନିେର ସମଗ ଯାତା ପଡି ଆ ପକ ି ତ େହଲା। ଗୁଇDା ଖବର
ପାଇବା ପେର େପାଲି ସର ଦମନଲୀଳା ଚାଲି ଲା। ସମଗ ଯାତା ପଡି ଆ ରଣେgତେର
ପରି ଣତ େହଲା। ଛअ ଜଣ ସଂଗାମୀ+ୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ୨୮ କି ମି
अନୁ େଗାଳ କାରାଗାରକୁ ଯି ବାପାଇଁ ନି େhଶ େହଲା। କି  ସଂଗାମୀମାେନ ପତି ବାଦ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାରୁ େପାଲି ସ ଠାରୁ अକଥନୀୟ ନି ଯା ତନା େଭାଗିଥିେଲ। େସହି ଛअ ଜଣ+ ସହ
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ବି ପAବର ବା`ା କର ବା ମର ପାଇଁ ଆହ§ାନ ଦି ଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ,

ଇ
-ପ

େକାଶଳାରୁ ୨୨ ଜଣ ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ଏହି ଆେDାଳନେର ଝାସ େଦଇ ବି ଭିନy େଜେଲ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୀଘ ଦି ନ ଧରି କାରାବରଣ କରି ଥିେଲ, ଯାହାକି ସରକାର+ ତାଲି କାେର अqଭୁ ।
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ସଂଗାମୀମାେନ ଉ` େହାଇ େପାଲି ସର अାୟୀ କା ୍ କୁ ଜାଳି େଦଇଥିେଲ।
ବୀରଭୂ ମୀ େକାଶଳାକୁ ସଂଗାମୀ ନବକୃ  େଚୗଧୁରୀ, ମା ମାଳତୀ େଚୗଧୁରୀ,
ହେରକୃ  ମହତାବ, ଯଦୁ ମଣି ମuରାଜ, ପବି ତ େମାହନ ପଧାନ, ଆଗାଥା ହାରି ସନ,
ଥËର ବାପା+ ଭଳି କାqି କାରୀ େନତୃ ମଳୀ ବାରାର ଆସି ସଂଗାମୀମାନ+ୁ ଉାହ ଓ
ସାହସ େଦଉଥିେଲ। ଏହି ଐତି ହାସି କ ସG |ତିକୁ ଆଗାମୀ ପି ଢ଼ି+ୁ ବି ପAବର ବା`ା େଦବାପାଇଁ
ପେତକ ବଷ ମା ରାମଚୀ+ ଯାତା ଦି ନ ପତାକା ଉେ`ାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକି
ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ ବି ରଳ ଐତି ହ। ଏହି अଗ ୨୭ ଆସି େଲ ବି ପAବର ବା`ା ମେନପକାଇ
ଦି ଏ ଆମ ପବ
ୂ ୀ+ ବୀରତ§ର କାହାଣୀ। ଏ ସଂଗାମୀ ମାନ+ ସG |ତି ଉେhଶେର ଏକ
ୂ ସ
 ର
"ସG |ତି b" ନି ମା ଣ ପାଇଁ ବହୁ ଦି ନରୁ ଦାବୀ େହାଇ ଆସୁଥିେଲ ମଧ ନି ମା ଣ ନେହବା अତି
ଦୁ ଃଖ ଓ ପରିତାପର ବି ଷୟ। ଆଶା ସରକାର ଏ ଦି ଗେର ତୁ ରq ପଦେgପ େନେବ।

୧- ଶୀ ଦି ବାକର ପଧାନ
୨- ଶୀ ଗେଣଶ§ର ସାହୁ
୩- ଶୀ ଆନD ଚD ସାହୁ
୪- ଶୀ ରସାନD ପଧାନ

ତ
ିକ

ା

୫- ଶୀ ବି େଶଶ§ର ପଧାନ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

୬- ଶୀ ବୃ Dାବନ ସାହୁ
୭- ଶୀ େଲାକନାଥ ପଧାନ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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(ଏହି ୭ ଜଣ+ ସହ େମାଟ୍ ୨୨ ଜଣ ସଂଗାମୀ, ସରକାର+ ତାଲି କା ଥିେଲ ମଧ ଏଭଳି
अେନକ ସଂଗାମୀ अଣବDୀ ଭାେବ ସଂଗାମ କରି ଥିେଲ। କହି ବାକୁ ଗେଲ େକାଶଳାର
ପେତକଟି ମଣିଷ ଜେଣ ଜେଣ ସଂଗାମୀ ଥିେଲ)

ତ
ିକ

ା
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େଗାପୀବଲA ଭପୁର, େକାଶଳା

ଇ
-ପ

अନୁ େଗାଳ, ୭୫୯୧୩୦

ଆ

ହ
ାନ

େମା - ୯୮୬୧୯୭୦୪୧୮
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ଓଡ଼ିଆ ହକିତାରକା : अମିତ୍ େରାହି ଦାସ୍
ଭାରତୀୟ ହକି ଜଗତେର अମି ତ୍ େରାହି ଦାସ ଜେଣ ପରି ଚିତ
ନାମ େସ ହକି ର ଏଡ଼ି ଶାଳ ସୁDରଗଡ଼ ଜି ଲAାିତ ଏକ ଆଦି ବାସୀ
अଧୁଷିତ ଗଁା 'ସଉନାମରା'େର ୧୯୯୩ େମ ୧୦ ତାରିଖେର ଜନG ଗହଣ
କରି ଥିେଲ l ତା+ ପି ତା+ ନାମ େଗାପାଲ୍ େରାହି ଦାସ ଓ ମାତା+ ନାମ
ରାମଚD ପଧାନ

େଗାଲାପୀ େରାହି ଦାସ l अମି ତ+ ଜେଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତି ନି ଜଣ
ଭଉଣୀ अଛqି l अଭାବ अନାଟନ ଓ ଦାରିଦ ଭିତେର େସ େଦଖିଥିେଲ
ତା+ ସଫଳତାର ସୁେନଲି ସ ପy l ଖେ ହକି ିକ୍ କି ଣିବାକୁ ତା+
ପାେଖ ପଇସା ନ ଥିଲା l ଆଉ େସେତେବେଳ େସ ବାଉଁଶର ବ+ୁ ଲି

ଏମି ତି ଘାରି ଥିଲା େଯ 9ୁଲକୁ ନଯାଇ େସ ଘରୁ ଲୁ ଚି ପଳାଉଥିେଲ
ହକି େଖଳି ବାକୁ l ବାଲି ସଂକରା ବA କ अqଗତ ସଉନାମରା ଭଳି अଖାତ
ପଲA ୀରୁ େଟାକି ଓ अଲ ି କ ଯାତା ସତେର ବହୁ ସଂଘଷମୟ ଥିଲା l ଦି ନକୁ
ଦୁ ଇ ଓଳା ଖାଇବାକୁ ସଂଘଷ କରୁଥିଲା अମି ତ+ ପରି ବାର l ପରି ବାରର
अବା ଏମି ତି ଥିଲା େଯ अମି ତ+ ବାପା େଗାଆେର ଦାଦନ ଖଟୁ ଥିେଲ l
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ତ
ିକ

ା

େସ ଗଁା ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ େଖଳ ପଡ଼ି ଆରୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି େର ହକି
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ବାଡ଼ି େର ହକି େଖଳି ବା ଆର କରିଥିେଲ l ହକି େଖଳର ନି ଶା ତା+ୁ

ଆ

ହ
ାନ

େଖଳି ବା ଆର କରି ଥିେଲ l େସ େଗାଡ଼େର ପଟା ବା ି େଗାଲ କି ପର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

266

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦାୟି ତ§ ତୁ ଲାଉ ଥିେଲ l ତାପେର ଗଁା'ର କି ଛି ବଦାନ ବି+ ସହାୟତାେର ୨୦୦୪
ମସି ହାେର ରାଉଲେକଲା ିତ ପାନେପାଷ ହେଲେର ତାଲି ମ େନଇଥିେଲ l ମାତ ୪ ବଷ
ବୟସରୁ େସ ହକି େଖଳକୁ ନି ଜ ଜୀବନର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ସ ପy େବାଲି ଧରି େନଇଥିେଲ l ଆଉ
अମି ତ+ େସଇ ବହୁ ପତି gୀତ ସ ପy ସାକାର େହଲା ୨୦୦୯ ମସି ହାେର କନି - ଜାତୀୟ
ଦଳକୁ ଓ ୨୦୧୩ ମସି ହାେର ବରି - ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ମେନାନୀତ େହାଇ l େସେବଠାରୁ
େସ ଆଉ ପଛକୁ େଫରି ନାହାqି l େସ ଏଯାବତ୍ ୧୦୦ଟି अqଜାତୀୟ ମାଚ୍ ଓ ଦୁ ଇଟି
अଲ ି କ୍ େଖଳି େଢର ସାରା ପଶଂସା ସାଉଁଟିବା ସହ େଦଶ ପାଇଁ େଗୗରବ ଆଣି ଛqି l
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି େର अମି ତ୍ େରାହି ଦାସ ଜେଣ ଡ଼ି େଫେର

ଭାେବ

େଖଳୁ ଥିେଲ ତା+ ଭାଗିଦାରୀେର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ୨୦୧୩ ଏସି ଆ କପେର
େରୗପ, ୨୦୧୬ ବି ଶ§ ହକି ଲି ଗେର େବାt, ୨୦୧୭ ଏସି ଆନ ଚ ି ୟାନସି ପେର ସ ଣ  ଏବଂ
୨୦୧୮ ଏସି ଆ କପେର େବାt ପଦକ ହାସଲ କରି ଥିଲା l ଲନେର अନୁ -ିତ ୨୦୨୦

ଦରବାରେର ଭାରତ ମାତାର େଟକ ରଖିଥିେଲ ଏଇ ଓଡ଼ି ଆ େଖଳାଳୀ l େଟାକି ଓ
अଲ ି କେର େସ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁରgା କବଚ ସାଜି ଥିେଲ େଗାଲ କି ପର ଭାେବ େଖଳି l
ଜେଣ ବଳି - ତଥା ନି ଭରେଯାଗ ଡ଼ି େଫର ଭାେବ କୀଡ଼ାେପମୀ+ ହୃଦୟ ଜି ତିଥିେଲ l
ତା+ ଭାଗିଦାରୀେର ଦୀଘ ୪୧ ବଷ ପେର ଭାରତ अଲ ି କେର େକୗଣସି ପଦକ ହାସଲ

ତ
ିକ

ା

କରି ଥିଲା l अପବ
ୂ  ହକି େଖଳ ପଦଶନ ପାଇଁ अମି ତ+ୁ ୨୦୨୧ ମସି ହାେର अଜୁ ନ ପୁର9ାର
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େଟାକି ଓ अଲ ି କେର ଜମାନୀକୁ ହରାଇ ଐତି ହାସି କ େବାt ପଦକ ହାସଲ କରି ବି ଶ§

ଇ
-ପ

ମି ଳିଥିଲା l ଏହାଛଡା अମି ତ+ୁ ଜୟ ଭାରତ ଫାଉେସନ ତରଫରୁ ଭାରତ େଗୗରବ

ଆ

ହ
ାନ

ସାନ ଏବଂ ରାଜ ସରକାର ପgରୁ େଶ- କୀଡ଼ାବି ତ୍ ଭାେବ ବି ଜୁ ପ)ନାୟକ କୀଡା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

267

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସାନେର ସାନି ତ କରାଯାଇଥିଲା l ପଦGଶୀ ଦି ଲୀପ ତୀକi ତା+ େପରଣାର ଉ l
େଟାକି ଓ अଲ ି କେର ଭାରତ େବାt ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପେର ଓଡ଼ି ଶାର ମାନବର
ମୁଖମୀ ଶୀଯୁ ନବୀନ ପ)ନାୟକ अମି ତ୍ େରାହି ଦାସ+ୁ अେଢଇ େକାଟି ଟ+ା ସହ
ଡି ଏସପି ପଦବୀେର ନି ଯୁି େଦଇଥିେଲ l ଏହି ସଫଳତା ପାଇବାେର େସ ବୀେରD ଲାକା+
ପେର ଦି §ତୀୟ ଓଡ଼ି ଆ l अଲ ି କେର अମି ତ୍ ଜେଣ ସାଇେଲ ହି େରା ଥିେଲ l ତା+ ଜସi
ନଂ ଥିଲା ୩୦ l େସ ନି ଜ ବଳି - ପତି ଭାର ଚମକେର ସମb+ୁ ଚମକାଇ େଦଇଛqି l
ବାbବେର ହକି େଖଳ ପତି ତା+ ଉଗୀକୃ ତ अବଦାନ ପଶଂସନୀୟ l
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ସାqରାପଲAୀ, ଗtାମ
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ଗଣତ:
ଗଣତ: ଏକ ସମୀgା
େମା େଦଶ ଭାରତ, ମଁୁ ଜେଣ ଭାରତୀୟ, ମଁୁ ଭାରତବଷର
ନାଗରି କ ନି ଜକୁ ଗବiତ ମେନକେର। ଏହି ପରି ପୃଥିବୀର ସମb େଲାକ
ନି ଜ ନି ଜ େଦଶ ପାଇଁ ଜନG ମାଟି ପାଇଁ ଗବ अନୁ ଭବ କରqି । अେନକ
ଧମ ଏକ ଭାରତ, अେନକ ଭାଷା ଏକ ଭାରତ, अେନକ ଜାତି ଏକ
ସୁନୀଲ କୁ ମାର
अଗbି

ଭାରତ ଏମି ତି ବି ବିଧତାର ଏକତାର େସାତେର ବ ା ଭାରତବଷ
ପୃଥିବୀେର ଏକ ବୃ ହତ ଗଣତାqି କ ରା, ପୃଥିବୀବାସୀ ଚମୃତ। ବହୁ
କ ସ ୀକାର କରି ସ ାଧୀନତା ପାି େହବାର ଆମ େଦଶକୁ ଆଉ
େକଇଟା ବଷ ପେର अଶୀ ବଷ େହବ। ପୁଣି ଆେମ ସଫଳତାର ସହ

େଯ େକୗଣସି ଶାସନ ପ{ତି େର ଏକ ଶାସକ େଗା-ୀ ଥାଆqି ।
ଇତି ହାସ ପୃ-ା ଓଲଟାଇେଲ ଜଣାଯାଏ ଶାସକ େଗା-ୀର ଚାରି ପେଟ
ଏକ ସୁବିଧାବାଦୀ େଗା-ୀ ଆେପ ଆେପ ସୃି େହାଇ ଯାଆqି । ଏ'
େଗା-ୀ େଯ ସମଭାବାପନy ତା' ମାେନ କି ଛି ନାହ[। ଏମାନ+ ମଧେର
ତି ତା ଥାଏ अବା ସୃି ହୁଏ। ଏ ବି ବାଦକୁ ସମାଧାନ କରqି ଶାସକ
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େଗା-ୀର ମୂଖ। ପୁଣି ଏ ସୁବିଧାବାଦୀ େଗା-ୀକୁ ଛାଡି େଦଶ ରାଜ
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ଗଣତ ଚେଲଇଛୁ।
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ଭିତେର अସୁବିଧା େଭାଗୁଥିବା ମହା ଜନସମୂହର ଚି ାର ଶୁଭୁଥାଏ। ଏ
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ଚି ାର କରୁଥିବା େଲାକମାନ+ର େନତୃ ତ େନଉଥିବା ଊଣାअଧି େକ ଶାସକେଗା-ୀର
ସୁବିଧାବାଦୀ େଗା-ୀେର ନି ଜକୁ ସାମି ଲ କରି ବା ପାଇଁ अହରହ େଚାେର ଥାଆqି । ସମୟ
ଓ ସୁେଯାଗ େଦଖି େକେତକ ସଫଳ ମଧ ହୁअqି । ସୁବିଧାବାଦୀ େଗା-ୀେର ସାମି ଲ େହଲା
ପେର ଏମାେନ ତା+ର ଚି ାରର କାରଣ ଗୁଡିକୁ ଭୁ ଲି ଯାଆqି ଓ अନ ତା+ର େସ
ସମୟର ସମସାମୟି କ ଜନତା+ ସ§ରକୁ ନ'ଶୁଣି ପାରି ବାର अଭିନୟ କରqି । "ଗଣତ"େର
ଏପରି ହୁଏ।
ପେତକ ଶାସନ ପ{ତି େର अସ ଶାସକ େଗା-ୀ ଥାଆqି । ଏହା अତି ସାଧାରଣ
କଥା ଗଣତେର। କି  େଯ େକୗଣସି ଶାସନ ପ{ତି ବି େରାଧେର ଯଦି ବି ଶାଳ ଜନସମୁଦ
अସେqାଷର ବହିy ଜାଳqି ଏବଂ ଏ 'ଲାଭା'ର େନତୃ ତ, ବାଟ ନ' ହୁଡି େଲ ଜନ ବି ପ¡ବ
अବଶାବି େହାଇପେଡ। କାରଣ 'ଫରାସୀ' ବି ପ¡ବରୁ ଆେମ ଜି ଣିଛୁ ଶି ଖିଛୁ େଯ
େଯେତେବେଳ ବି େକୗଣସି େଦଶ, ରାଜ अବା ସମାଜର କି ଛି ପରି ବ` ନ ଘଟିଛି,

ଗଣତ େହଉଛି ବି ନା ରପାତର ସୁ-ଶାସନ ବବା। अବେହଳି ତ େଗା-ୀ ହତି ଆର୍ ନ'
ଧରି 'େଭାଟ୍'େର ନି ଜର ଜବାବ ରଖିଥାqି । ପୁଣି ବି ନା ହାହାକାରେର ପରି ବତନ ହୁଏ
େବାଲି ଗଣତର ସମେb ଗୁଣଗାନ କରqି । କି  େଦଖାଯାଏ ପରି ବ`iତ ଧାରାେର
ଶାସନ अିଆର କରି ଥିବା େଗା-ୀ ପୁଣି େସଇ ଚି ରାଚରି ତ ଧାରା ସୁବିଧାବାଦୀ େଗା-ୀେର
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ନି ଜକୁ ସାମି ଲ କରି ନି अqି । ବି ଚାରା େଭାଟର୍ ନି ଜକୁ ନି େଜ ନି Dି ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାଏ ଓ ମେନ
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େସେତେବେଳ ତାହା ସବ େହାଇଛି ବି ଶାଳ अବେହଳି ତ ଜନସମୁହର େନତୃ ତ ଦ§ାରା।
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ମେନ ଆଉ େଗାଟିଏ "ବି ପ¡ବ" କୁ ସG ରଣ କରି ବେସ।
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'ଗଣତ'ର ଚରି ତ ଦୁ ଇ ପକାର, େଗାଟିଏ ଭିତର ଓ अନଟି ବାହାର। ବିର
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ବାହାର ଚରି ତକୁ େଦଖି େଲାେକ ନି ଜର ମତ ସାବb କରqି । ଭିତର ଚରି ତକୁ କି ଏ
େଦଖୁଛି? ଗଣତେର କି ଏ ମହାନ୍? ଏ' ପଶy ମନେର େବେଳ େବେଳ ଉ+ି ମାେର।
'ଗଣତ'କୁ େନଇ ମହାମନି ଷୀମାେନ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ବହୁ ମଲବାନ୍ କଥା କହି ଯାଇଛqି ।
େସ ଗୁଡିକ ମଧରୁ ଜେଣ ମହା ମନି ଷୀ କହି ଥିବା ଉି "େଯଉଁ େଦଶେର େଯେତ अଧି କ
େଲାକ ଶି gିତ अବା େଯେତ अଧି କ େଲାକ अଶି gିତ େସ େଦଶେର ଗଣତ ସଫଳତାର
ଚରମ ସୀମାକୁ ଶ କେର", ସମb ଗୁଣୀ xାନି + ମନକୁ ସବଦା ଆେDାଳି ତ କେର।
ବତମାନ ଆମ େଦଶ, ରାଜେର ଯି ଏ େଯତି କି अଧି କ ଦରବ अବା अଥ ମାଗଣାେର
ଜନସାଧାରଣ+ୁ

ଉପଲ¤ କରାଇ ପାରି ଲା େସ େସତି କି

ଉ ମଯାଦା ସ ନy

''ରାଜନୀତି x" ଏବଂ ମହାନ ମଧ। ଏ' ମାଗଣା ପର ରା ସୁବିଧାବାଦୀ େଗା-ୀ+ ଭିତର
ଚରି ତକୁ ପରବ` ୀ ସମୟେର ଆହୁରି ମଜବୁ ତ୍ କେର। ଏପେଟ ବି ଶାଳ ଜନସମୁଦ 'ମାଗଣା
ପବ'କୁ ପାଳନ କରି କରି अଳସୁଆ ଓ େରାଗ ଗb େହାଇ ପଡqି । ପୁଣି 'ଗଣତ' ଜେଣ

େମୗଳି କ ଚି qାଧାରା अବା ଦୃ ିଭuୀକୁ ପଥେମ अଣେଦଖା କରାଯାଏ। ପେର ଏ'
ଚି qାଧାରା େଯେତେବେଳ ସମଗ

ଜନମାନସକୁ अେDାଳି ତ କେର େସେତେବେଳ ସମୟ

ବହୁତ ଗଡି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଗଣତେର ଆମ େଦଶର େଯ େକୗଣସି େଲାକ ଶାସକ
େଗା-ୀେର ସାମି ଲ୍ େହାଇପାେର। ଆମମାନ+ର େଗାଟିଏ ଧାରଣା अଛି ଶାସକ
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େଗା-ୀେର ଯି ଏ ସାମି ଲ୍ େହଲା େସ ଜେଣ ମହାxାନୀ, ତା+ର ପେତକ କଥା େବଦର
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କି ା ଦୁ ଇଜଣ+ର ସ§ର ନୁ େହଁ , ଏକ ଜନ ସୁନାମୀର ସ§ର। େଲାକତେର ସାଧାରଣତଃ
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ଗାର। କି  ପକୃ ତେର ଆମର ଏ' ଧାରଣା ସଂପ"
ୂ  अମୂଳକ, େହେଲ ଆମ ଗଣତେର
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ଏହାକୁ ଏେତ ଗୁରୁତ§ ଦି ଆଯାଏ ନାହ[। ପାୟତଃ େଦଖାଯାଏ େଲାକତେର ଚି qାଶୀଳ ଓ
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ବୁ {ିଜୀବୀ ସାମି ଲ୍ େହବା ପାଇଁ ଆଗହ ପକାଶ କରqି ନାହ[ େଯଉଁ ମାେନ କି ' ଶାସକ
େଗା-ୀର ମି ଛକୁ ପଦାେର ପକାଇ ପାରେq। ପୁଣି ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଲାକତେର େଦଶର
ପେତକ େଲାକର ସତ ଉେନGାଚନ କରି ବାର୍ अଧି କାର ରହି ଛି। ଆମ େଦଶପରି ଏକ
ବୃ ହତ୍ ଗଣତାqି କ ରାର ପେତକ ନାଗରି କ ଗଣତର ସଫଳତା ପାଇଁ ସକି ୟ ଓ
ସେଚତନ ରହି ବା ନି ହାତି ଆବଶକ। େଛାଟରୁ େଛାଟ ସତ ପତି ଆଖି ବୁ ଜି େଲ କି ା
ଲୁ ଚାଇେଲ ଏହା ଦି େନ ଗଣତା ପତି ଘାତକ େଯ ସାବb ନ' େହବ କି ଏ କହି ପାରି ବ।
ଭାରତବଷ ସ§ାଧୀନତାପାି ପରଠାରୁ ବି ବିଧତାେର ଏକତା ମେର ଉଗୀକୃ ତ।
ଆମ େଦଶର ସମି ଧାନ ମଧ ଏହି ଧାରାେର ଜନG େନଇଛqି । ଆମ ସମି ଧାନ େଲଖା
େହବାର ପାୟ अଶୀ ବଷ େହାଇ ଗଲାଣି। अଶୀ ବଷ ତଳର ଭାରତର ପେତକ ଦି ଗର
ିତି ଓ ପରି େବଶକୁ अନୁ ଧାନ କରି ନି ିତ ରୂେପ ଆମ ସମି ଧାନର ପରି କlନା
କରାଯାଇଥିବ। ଆମ ସମି ଧାନ ପତି ପେତକ ଭାରତୀୟ+ ଯେଥ ସାନ ରହି ଛି ଏବଂ

ବବି ଧତାେର ଏକତା ମକୁ େସ ସମୟର ତାଳ ପରି େବଶକୁ अନୁ ଧାନ କରି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ§
ଦି ଆଯାଇଛି , ବହୁତ ସୁDର, ଉ ମାନର ଦୃ ିଭuୀ। େହେଲ ଯୁଗ ଓ ସମୟ ସହ ତାଳ
େଦଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାକୁ େହବ। ଚି ରାଚରିତ ମେର ଆେମ ଚଳି ତ 'अଲ ି କ'
େଖଳରୁ ନअଟି ପଦକ ପାଇଛୁ। ଜନସଂଖା ଦୃ ିରୁ ଆେଦୗ ଗବର ବି ଷୟ ନୁ େହଁ ।
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ଭାରତବଷର ଶି gିତ ଯୁବପି ଢି ବ`ମାନ ଶ+ାଗb, ତା'ଠାେର ଉାହର अଭାବ, ଦ
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େସ' େଯ େକହି ହୁअ ନା' କାହ[କି ସମି ଧାନର ଉ{ େର େକହି ନାହାqି  ସମି ଧାନେର
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ଆେଦୗ ନାହ[ କହି େଲ ଚେଳ। କାରଣ ଆମ େଦଶେର ବ`ମାନ ହାତୀ ଟାଣି ବା ଗାଡି କୁ
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ମା+ଡ ଟାଣୁଛି ଓ ମା+ଡ ଟାଣିବା ଗାଡି କୁ अନି jା ସେତ§ ହାତୀ ଟାଣୁଛି। ଏପେଟ ହାତୀ
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ନି ଜର ବଳବାହୁ ଥାଇ ମଧ ମା+ଡକୁ ହାତ େଯାଡୁ ଛି । ପୁଣି ମା+ଡ ଗାଡି ଟାଣି ନ' ପାରି
ତା'ଠାରୁ ବଡ ଗାଡି ଟାଣୁଥିବା େସଇ ଏକା ମା+ଡକୁ ତାହି ଡାକୁ ଛି । ଏପରି େଳ ଉଭୟ
ଗାଡି ର େବଗ ଧି ର େହବା ସ§ାଭାବି କ। କାରଣ ଆମ ଏଠି େଯାଗତା ଭି`ିେର ଗାଡି ଟାଣିବା
କାମ ମି େଳ ନାହ[। େଯେତ ମା+ଡ, େଛଳି अେଯାଗତା ଭି`ିେର ଗାଡି ଟାଣୁଛqି । ଏପେଟ
ସଂପ"
ୂ  େଯାଗତା ଥିବା ହାତୀ ଦଳ କାମ ଧDା ନ' ପାଇ ନି ରାଶାର अ କାର୍ ଭି ତେର
ଜୀବନ ବି ତାଉଛqି । ଏପରି େଳ ଶି gିତ ଯୁବ େଗା-ୀ ମଧେର େଦଶେପମ ଜାଗତ
େହବ କି ପରି ?
ବ`ମାନ ସମୟ ସହ ତାଳ େଦଇ ଆମକୁ ମଧ ପରି ବ`ନ େହବାକୁ ପଡି ବ।
ବି ବିଧତାେର ଏକତା ମ ସହ ବ`ମାନ େଯାଡି ବାକୁ େହବ "ସମେb ସମାନ୍, ସମାନତାର
ସୂତେର ଏକତା ମ"। ଗଣତକୁ େନଇ ଆବାହାମ ଲି +ନ୍ + କାଳଜୟୀ ପଦଟି ମେନ
ପଡୁ ଛି । The ballot is Stronger than the Bullet", ସମେb ସ ୀକାର କରିଛqି । କି 
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ା

ବି େ·ାରଣ ନ' େହବ କି ଏ କହି ପାରି ବ ?ଇତି ହାସ ଏହାର ସାgୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ।
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ଆମ ଏଠି ହାତୀ ଓ ମା+ଡ କଳହେର ଆଗକୁ େବଲଟ୍ ାନେର 'ବୁ େଲଟ୍'ର' େଯ

ଇ
-ପ

ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାuୀର
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ାନ

େମା/୯୪୩୭୨ ୧୦୮୮୭
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ନାରୀ
ସୃି କ`ା+ ସୃିେର ଦୁ ଇଟି ଜାତି । ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ। ଦୁ େହଁ
ସମାନ। ନାରୀ ଟିକିଏ ଭିନy । କାହ[କି "ନାରୀ ସୁDର ଶ¢ଟିଏ, ସୁDର
ଜାଗାଟିଏ ଓ ସୁDର ଭାବଟି। ଫୁଲ ଆଉ ନାରୀ ଦୁ େହଁ ସମାନ। ଫୁଲ
େଯପରି ତାର ଗୁଣ, େକାମଳତା, େସୗDଯେର ଜଗତବାସୀକୁ ନି ଜ
େଗୗରୀ ପା

ଆଡକୁ ଆକଷiତ କରି ଥାଏ ଠି କ୍ େସହି ପରି ନାରୀ ମଧ ଚାହ[େଲ ତାର
ଦୟା, gମା, ବି ନୟ, େସୗDଯ, ବବହାର ମାଧମେର ଜଗତବାସୀକୁ
ଆକୃ  କରି ପାରି ବ। ନାରୀ ଜାୟା, ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ସଖୀ, ବା ବୀ,
େପମି କା, ପତy ୀ, େପୟସୀ, େସ େହାଇପାେର ଦାନବୀ, ରାgସୀ, ମାନବୀ

କ`ା + ସୃି େର ବି ଦମାନ। େହେଲ ନାରୀ ଶ¢ ଟିର ଯଥାଥତା
େକଉଁଠି?
ନାରୀ, େସ େଯଉଁଥିପାଇଁ ସୃି େସ େହଲା ତାର ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ
ପାଇଁ। ନାରୀ ଶ¢ର ଯଥାଥତା େସେତେବେଳ ପତି ପାଦି ତ ହୁଏ
େଯେତେବେଳ େସ ମାଆଟିଏ ହୁଏ। େସ ତା ଗଭେର ସqାନଟିକୁ ଧାରଣ
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କେର। ନାରୀ ଜୀବନର ସଫଳତା ହାସଲ କେର। େବାେଧ ସା+
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ତଥା େଦବୀ ରୂପେର ପକଟ େହାଇପାେର। ତାର ଏ ସମb ରୂପ ସୃି
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ସୃିର ଏହି ଉେhଶପର
ୂ ଣ ପାଇଁ ହ[ ତ ନାରୀର ଜନG । ନେଚତ୍
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ପୁରୁଷ+ ,ାରା କଣ ସୃି ଚାଲାqା ନି ?
ସତେର ତା+ର ଉେhଶ ସୃି ସଜନା। ତା+ ଉେhଶକୁ ସଫଳ କେର ନାରୀ।
ସqାନଟିଏ ଜନG େଦଇ ସୃିକୁ ଏକପାଦ ଆେଗଇ େନବାେର ସହାୟକ ହୁଏ ନାରୀ।
ନାରୀର ଶରୀରେର ସqାନ ସୃି କରି ବାର gମତାଟିଏ ରହି ଛି ଯାହାକି ସୃିକ`ା+
ଆଶୀବାଦ। ନାରୀ ଜନGର ସଫଳତା ସqାନ ପାିେର ଭରି ରହି ଛି। ନାରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ
ସqାନକୁ ଗଭେର ଧାରଣ କରି ବା ଦି ନରୁ ହ[ ବି କଶି ତ େହାଇଥାଏ। େଯେତେବେଳ େସ
ମାଆ ହୁଏ ସ ୂ" ନାରୀେର ପରି ଣତ ହୁଏ। େସେତେବେଳ ତା ପାଖେର ମାତୃ ତର ଝର
ଝରି ଥାଏ। େଯେକୗଣସି ମାଆ ତା ସqାନ ନି କଟେର ହାରିଥାଏ। ତା gତେର ଲହୁଲୁ ହାଣ
ହୁଏ। ତା ଦୁ ଃଖ ପାଖେର ମମାହତ ହୁଏ ଓ ବି ଷାଦଗb ହୁଏ। ତା େରାଗ ପାଖେର
େରାଗାଗb ହୁଏ। ତା ହସ, ତା ଆନD, ତା ସଫଳତା ପାଖେର ସଦାସବଦା ଗବ अନୁ ଭବ
କେର। ପଭୁ + ନି କଟେର ନି ଜକୁ ଋଣୀ କେର, କାରଣ, େସ ନାରୀ, ସୃିର ସୁDର
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अବଦାନ ଓ अଥ ପ"
ୂ  ଶ¢ଟିଏ ନାରୀ। େସ ସହନଶି, େସ ଦି ବଦୃ ି।
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ଜି ଲAା --େକାରାପୁଟ
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େଯାଗାେଯାଗର ଗୁରୁତ
େଯାଗାେଯାଗର ଗୁରୁତ§ ଏବଂ ଏହାର ପଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ
େଯାଗାେଯାଗର

ଗୁରୁତ§କୁ

ବାରାର

ଗୁରୁତ§

ଦି ଆଯାଇଛି 

େକେତକ େଲାକ ଭଲ ଭାବେର େଯାଗାେଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ ଗୁଣବ`ା
ସହି ତ ଜନG େହାଇଥିବାେବେଳ अନମାେନ ଏହାକୁ କି ଛି ପରିଶମ ସହି ତ
ତି ନାଥ ପ)ନାୟକ

ଶି ଖିପାରି େବ l େଯାଗାେଯାଗ ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ମାଗ अତq ଗୁରୁତ§ପ"
ୂ 
ଯଦି ଏହା ଦୁ ଇଟି ଉପାୟ େତେବ େଯାଗାେଯାଗ ପଭାବଶାଳୀ େବାଲି
କୁ ହାଯାଏ ଯଦି େକବଳ ଜେଣ ବି କଥାବା`ା କରqି ଏବଂ अନ
ଜଣକୁ ତା+ ମତ ରଖି ବାକୁ ସୁେଯାଗ ଦି ଆଯାଏ ନାହ[ େତେବ ଏହା ଏକ

ଗୁରୁତ§କୁ ବୁ ଝି ବାକୁ େହବ କି  େସହି ସମୟେର େଲାକମାେନ ସମାନ
ଭାବେର ନାୟ େଖଳ ନି ିତ କରି େବ lଘେର େହଉ କି ା ଏକ ବୃ `ିଗତ
େସଟିଂେର, େଲାକମାେନ ନି ିତ ଭାବେର ଦୁ ଇଟି ମାଗ େଯାଗାେଯାଗର
ମହ`§କୁ ଚି ହy ି ବା ଏବଂ अନୁ ଭବ କରି ବା ଆବଶକ l
ପଭାବଶାଳୀ େଯାଗାେଯାଗର ଗୁରୁତ§
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अେନକ େଲାକ େଯାଗାେଯାଗର ମହ`§ ବୁ ଝqି

ଆ

ହ
ାନ

େଲାକ+ ସହି ତ େସମାନ+ର କଥାକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିବାକୁ ଚାହଁ ାqି
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କି  େସମାେନ ଏହା କରି ବାକୁ अସମଥ | ଏହାର କାରଣ େହଉଛି େସମାନ+ର ଭଲ
େଯାଗାେଯାଗ ଦgତାର अଭାବ | ପଭାବଶାଳୀ ଭାବେର େଯାଗାେଯାଗ କରି ବାକୁ ଏଠାେର
କି ଛି ଉପାୟ अଛି େସହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ନି ମyେର ଆେଲାଚନା କରି ବା:
ବାଧା
ବାଧା अତq ବି ରିକର େହାଇପାେର l ତୁ େମ ତୁ ମର ବି Dୁକୁ ସ ୂ" କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
अନ ଜଣକୁ ତା+ ବି Dୁ ସଂପ"
ୂ  କରି ବାକୁ େଦବା ଜରୁରୀ अେଟ l କମାଗତ ଭାବେର अନ
ଜଣକୁ ବାଧା େଦବା େସମାନ+ୁ ବି Dୁରୁ ଭମଣ କରି ପାେର ଏବଂ ବା`ାଳାପ ଏକ ଭିନy
େମାଡ଼ େନଇପାେର l
େଧୖ ଯ ର ସହି ତ ଶବଣ
ସୁ ବା`ାଳାପ େଧୖ ଯ ପବ
ୂ କ
 ଶୁଣିବା ଆବଶକ କେର େଯତି କି ଦରକାର ଏହା
ଜଣକର ଏକ ନି {iତା ବି Dୁ ଉପେର ଗୁରୁତ§ ପଦାନ କରିଥାଏ lେଯାଗାେଯାଗ ପଭାବଶାଳୀ

ଆମ ଶରୀର ଭାଷା ଉପେର ନଜରଶୀଳ େହବା
ଆମ ଶରୀର ଭାଷା ଆମ ବି ଷୟେର ବହୁତ ଭଲ କଥା କହି ଥାଏ | अହଂକାରୀ
अେପgା ଆପଣ+ ଶରୀରର ଭାଷାକୁ ତାଜା ଏବଂ ବ ୁ ତ§ପ"
ୂ  ରଖି ବା ଏକାq ଆବଶକ l

ତ
ିକ

ଆପଣ ନି ିତ ନୁ ହଁ qି େତେବ ଶରୀର ଭାଷାର କଳା ଶି ଖିବା ଏକ ଭଲ ଚି qାଧାରା l

ା

अେନକ େଲାକ ଜାଣିଶୁଣି ନି ଜ ଶରୀର ଭାଷା ମାଧମେର ଏକ ଭୁ ଲ ବା`ା ଦି अqି l ଯଦି

ଇ
-ପ

ଆମ ାନ ବା ପଏ ସହି ତ ଓଭରେବାଡକୁ ନ ଯି ବା

ଆ

ହ
ାନ

ବା`ାଳାପ ପଛର କାରଣ େହଉଛି ତୁ ମର ଭାବନାକୁ अନ ଜଣକୁ ଜଣାଇବାକୁ ତୁ େମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ

Aahwaan.com

Listen to Odia Podcast on https://anchor.fm/aahwaan

କରି ବାକୁ େହେଲ ତୁ େମ ପଥେମ अନ ଜଣ+ କ’ଣ କହୁଛqି ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପଡି ବ l

277

ଆହାନ ଇଇ-ପତି କା,
କା, ସାଦଶ ବଷ, ନବମ ସଂଖା,
ସଂଖା, େସେର ୨୦୨୨

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଯାହା अନୁ ଭବ କରୁଛ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ l ଏହା ପମାଣ କରି ବା ନୁ େହଁ େଯ ତୁ ମର କଥା
ସଠି କ୍ ଏବଂ अନ ଜଣକ କଥା ଭୁ ଲ୍ l अେନକ େଲାକ ବା`ାଳାପ ଜି ତିବାକୁ େଚା କରqି
ଯାହା ସ ୂ" ଭୁ ଲ୍ अେଟ lଏହା अନାବଶକ ଯୁି ଏବଂ ଦ§D§କୁ ଦଶାଇଥାଏ l
ଆମର କଥିତ ଶ¢କୁ ନି ରୀgଣ କରିବା
କାହାକୁ କି ଛି କହି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ନି ିତ କର େଯ ତୁ େମ କ’ଣ କହୁଛ ତାହା ଜାଣ l
େବେଳେବେଳ, େକାଧ କି ା ଚି qାରୁ ଆେମ ଏପରି କି ଛି କହି ଥାଉ ଯାହାକୁ ଆେମ କହି ବା
ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ l ମେନରଖ, ଥେର କଥିତ ଶ¢ଗୁଡ଼ିକୁ େଫରାଇ ନି ଆଯାଇପାରି ବ ନାହ[
lଏହି ପରି କି ଛି ନ କହି ବା ପାଇଁ ପରାମଶ ଦି ଆଯାଇଛି ଯାହା ପେର ଆପଣ अନୁ ତାପ
କରି ପାରqି l
अଭାସ ଜାରି ରଖି ବାର ପୟାସ
ଯଦି ଏକ ବୃ `ିଗତ େବୖ ଠକ अଛି , େଯଉଁଠାେର ଆପଣ+ର ଉ°ାଦ କି ା କାଯ

କରି ବାକୁ ପରାମଶ ଦି ଆଯାଇଛି l ଆପଣ+ର ବା`ାଳାପ କି ପରି ଆର େହବ, ଆପଣ
େକଉଁ ପଏଗୁଡିକ ଆବୃ `ି କରି େବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କି ପରି େଶଷ କରି େବ ତାହା
ବାଛି ବା ଉଚି ତ l ଦପଣ ସାମyାେର କି ା ସାu ସହି ତ ସମାନ ଦୁ ଇଥର अଭାସ କରି ବା
ଉଚି ତ୍ l ଯଦି ଆପଣ େକବଳ େଯାଗାେଯାଗ କରqି େତେବ ଆପଣ ପାଇପାରି େବ େତଣୁ,

ତ
ିକ

ା

େଯାଗାେଯାଗର ମହ`§ ବୁ ଝି ବା ଜରୁରୀ अେଟ l अବଶ, ପଭାବଶାଳୀ େଯାଗାେଯାଗର କଳା
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ବି ଷୟେର େଯାଗାେଯାଗ କରି ବାର ଆବଶକତା अଛି , େତେବ ଏହା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମାନ अଭାସ

ଇ
-ପ

ଶି ଖିବା अଧି କ ଜରୁରୀ अେଟ l ଯଦି ଆେମ ଏକ ଇେରଭି ଉ କି ା େକୗଣସି କେଥାପକଥନ

ଆ

ହ
ାନ

ସ ୀୟ କାଯକମେର ଭାଗ େନଇ େତେବ ପଥେମ ଆେ ଉ`ମ େଯାଗାେଯାଗ ଉପେର
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ଗୁରୁତ§ େଦବାକୁ ପଡି ଥାଏ କାରଣ ଉ`ମ େଯାଗାେଯାଗ ବା ଉ`ମ େମୗଖିକ କଳା ହ[ ଏକ
ସଫଳତା ଫଳପଦ ବି ଷୟ ତଥା ଉ`ମ େଯାଗାେଯାଗର ମାଧମ ଭାେବ ସଦା ପରି ଗଣିତ
େହାଇଥାଏ ଏହି अଭାସ ଆକୁ ଜାରି ରଖି ବା ଉଚି ତ୍ l
ସି {ାq
ଯଦି ଆପଣ େକବଳ େଯାଗାେଯାଗ କରqି େତେବ ଆପଣ ପାଇପାରି େବ l େତଣୁ,
େଯାଗାେଯାଗର ମହ`§ ବୁ ଝି ବା ଜରୁରୀ अେଟ l अବଶ, ପଭାବଶାଳୀ େଯାଗାେଯାଗର କଳା
ଶି ଖିବା अଧି କ ଜରୁରୀ अେଟ lଦାଶiନିକ अରି ଟଲ୍ େଯାଗାେଯାଗର ଏକ ମେଡଲ୍ ବା
ନମୁନା अଥାତ୍ େରେଟାରି କ୍ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିବା େଯାଗାେଯାଗ ପକି ୟାେର ଜେଣ ବା
ଥାଆqି अଥ ଜେଣ ବା ଏକ ଯୁି ପbୁତ କରି େବ ଯାହା अଡି ଏନ୍ସ ବା େଶାତାମାନ+
ସଖେର अଭିଭାଷଣ ରୂେପ ଉପାପନ କରାଯାଏ l ଠି କ୍ େସହି ପରି ଲାସେୱଲ+ ନମୁନା
अନୁ ସାେର େଯାଗାେଯାଗ ପରି େବଶ ତଥା ଯୁଗ ଯୁଗ ମଧେର ସାଂ9ୃତି କ ପସାରଣ ତଥା

ମାଧମ େଦଇ ବା`ା ବହନ କରି ଥାଏ l ଏହା अଡ଼ି ଏନ୍ସ अନାଲି ସିସ୍ ବା ପାଠକ, େଶାତା
ତଥା ଦଶକ ବି େଶ¡ଷଣ+ ପାଇଁ ଉପଲ¤ି େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପଭାବ ଇେଫ
अନାଲି ସିସ୍ େହାଇଥାଏ l
अଧାପକ ତଥା କବି ,
ଗାମ: ଗା ୀ ନଗର, ଶି gକ କେଲାନୀ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େପା:/ ଜି ଲAା - େକାରାପୁଟ, ଓଡି ଶା
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ଗେବଷଣା େgତକୁ କୋଲ୍ अନାଲି ସିସ୍, କେଟ୍ अନାଲି ସିସ୍, ମି ଡ଼ିଆ अନାଲି ସିସ୍

ଆ

ହ
ାନ

େଯାଗାେଯାଗ: ୯୪୩୮୩୬୨୧୭୨
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ରାମ ଭଗବାନ अଟqି କି?
ଦଶରଥ ନDନ ଶୀରାମ ଲ+ା ବି ଜୟ କରି अନୁ ଜ ଲgGଣ,
ଭଗବତୀ ସୀତା, ସୁଗୀବ, ବି ଭୀଷଣ, ଜାବq, ନଳ, ନୀଳ, ଭେଶअtନା ନDନ ଆେtେନୟ ଏବଂ अେନକ ବାନର ଓ ଭଲA କମାନ+ୁ
େନଇ ପୁକ ବି ମାନେର अେଯାଧାକୁ
ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ

ପତାବ`ନ କରି अଛqି ।

େସଦି ନ अେଯାଧାର ପେତକ ନରନାରୀ ଆବାଳ ବୃ { ବନି ତା
ଶୀରାମଚD+ୁ अଭି ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ ଜମାଇଥାqି । ସେତ
େଯପରି ତା+ର ନୟନର ନୀଳମଣି ହଜି ଯାଇଥିଲା ତାହା ବ`ମାନ େସ
ପାଇବାକୁ ଯାଉअଛqି । ଶୀରାମ+ୁ ସମେb ଭିପତ
ୂ ଭାବେର ସାଦର

ଏେତଦି ନ ପେର ଭାବି ରାଜରାେଜଶର+ୁ

ନୟନ ପୁରାଇ ଦଶନ

କରୁଛqି । ଶୀରାମ ମଧ अବଲୀଳା କେମ ସମb+ୁ ଦଶନ େଦଉअଛqି
ଏବଂ अଭିବାଦନ ଗହଣ କରୁअଛqି । ସାଥିେର ଆସି ଥିବା अତି ଥିଗଣ
अେଯାଧାର ଏତାଦୃ ଶ ଭବ ସ ାଗତକୁ

େଦଖି ବି େମାହି ତ େହାଇ

ଯାଉଥାqି । ସତେର ରାମ େଯପରି ତା+ ରାଜର अଧି ବାସୀମାେନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

େସହି ପରି ସଂ9ାରିତ ଓ ମା£i ତ।

ଆ

ହ
ାନ

ଶୀରାମଚD ପଥେମ ତା+ର ସବୁ ଠାରୁ ପି ୟ ମାତା େକୖ େକୟୀ+ୁ
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ଆଭୁ ମି ପଣାମ କରିअଛqି ତାପେର ସୁମିତା ମାତା ଏବଂ େକୗଶଲା ମା’+ୁ ଦବତ ପଣାମ
କରି अଛqି । ମା’ମାନ+ ନୟନେର ଆନDର ନୀର ଧାରା ତା+ର अଳକୁ ଆଦ କରି
େଦଉଥାଏ। ସମେb େଯପରି ନି ବା କ ଓ ାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛqି । କାହା ମୁଖରୁ ବାଣୀ
 େହଉନାହ[। अେନକ ଲା ସମୟର ପତୀgା ପେର େଯ, େସମାେନ ତା+ର अତି
ନି ଗତ
େଗଲବସରି ଆ ରାମ+ୁ େଦଖୁଛqି । ଆଜି ହଜି ଯାଇଥିବା ରତy େସ ଲାଭ କରୁअଛqି । କି ଏ
ବା ଖୁସି ନ େହବ? କି ଏ ବା ଆନD ନ େହବ? ପୁରନାରୀମାେନ ବDାପନା କରି अଛqି ।
ମା େକୗଶଲା ନି ଜର ଉଆସକୁ ରାମ+ୁ ହାତ ଧରି େନଉअଛqି । କାେଳ ପୁଣି ରାମ ହାତ
ଛାଡି ପଳାଇଯି ବକି ? ଏହି ଆଶ+ାେର େସଦି ନ େସ ସ ୟଂ ରାମ+ କରପତକୁ ନି ଜର
ହାତର ପାପୁଲିେର ଜାବୁ ଡି ଧରି अଛqି । ତା+ର କୁ ଳଚDମାକୁ େସ କି ପରି ବା ଧରି ନ
ଥାେq େଯ େସ ପରା େକୗଶଲା ନDନ, ତା+ର ଜୀବନ, ତା+ର ସବୁ ଠାରୁ अqରu।
ମା େକୖ େକୟୀ+ୁ ରାମ କହୁअଛqି ମା’ ତୁ େମା ଲାଗି େମାର ପି ୟ ଲଡୁ ରଖିअଛୁ ତ?

ନି ଜକୁ अପରାଧୀ େବାଲି େଯ अନୁ ତାପ କରୁअଛqି ଏ କଥା କ’ଣ ରାମ+ୁ अେଗାଚର
େହାଇଥାqା?
ହଁ ’ େର ରାମ େତା ଲାଗି ମଁୁ ଲଡୁ ରଖିअଛି । ଏଇ େନ..... अେନକ ଦି ନ େହଲା ଏହି
କାନି ପଣତେର ତାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି, ପାଟି ଆଁ କଲୁ ମଁୁ େମା ନି ଜ ହାତେର େଖାଇେଦବି ।

ତ
ିକ

ା

ରାମଚD ମୁଖ ବାଦାନ କରି अଛqି । ସେତ େଯପରି ଶୀରାମ ୧୪ ବଷ େହଲା अେପgା
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ମା େକୖ େକୟୀ+ ନୟନରୁ ବାଲ େପମର ବାରି ଧାରା େସଦି ନ ବD େହଉନାହ[। େସ

ଲାଘବ

କରି େଦେବ।

େସଦି ନର

ଘଟଣା

ପବାହକୁ

ନି ବା ପି ତ

ହ
ାନ

ଦୁ ଃି qାକୁ

ଆ

ମନର

ଇ
-ପ

କରି अଛqି , अପବାଦ ମୁାଇଥିବା ମା େକୖ େକୟୀ+ ହାତରୁ अମୃତ େସବନ କରି ତା+
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କରି େଦେବ। ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ଆଉ ମେନ ପକାअ ନାହ[ ମା। ମା େକୖ େକୟୀ ରାମ+ୁ
ଲଡୁ େଖାଇ େଦଉअଛqି । କି अପବ
ୂ  ଲୀଳା େମା ରାମ+ର। ଏହା ହ[ ଇଶର`।
ମା େକୗଶଲା ଶୀରାମ+ୁ ପଶy କେଲ ଆେର ମଁୁ ଶୁଣିअଛି ତୁ କୁ ଆେଡ ଭଗବାନ
େବାଲି ତୁ ନାରାୟଣ अଟୁ । ରାବଣକୁ ବି ନାଶ କରି ବା ଏକ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷର କାଯ
ନୁ େହଁ । େକେବ ବି ଜେଣ ସାଧାରଣ ବି ରାବଣକୁ ମାରି ପାରି ବ ନାହ[। ତୁ େକେତ
େକେତ अସୁର ମାନ+ୁ ବି ନାଶ କରି େମାର ସବୁ ଠାରୁ ହି ରାଖକୁ (ମା ସୀତା) େମା
ହାତେର ଧରାଇ େଦଇଛୁ। େତାେତ ମଁୁ ଯାହା ଯାହା କହି ଥିଲି େସ ସବୁ अgେର अgେର
ପାଳନ କରି अଛୁ। ବି ନା ଲgGଣେର ମଁୁ ତ େତା ମୁହଁ ଚାହ[ ନଥାqି । େୟମାେନ ସବୁ କି ଏେର
ବାପ? ଶୀରାମ ସମb+ର ପରିଚୟ ପଦାନ କରି अଛqି ମା’+ ସଖେର। ଶୀରାମ ମା
େକୗଶଲା+ୁ କହୁअଛqି ମା ତୁ େମ େମାେତ ଭଗବାନ+ ସହି ତ ତୁ ଳନା କରି ବା େଶାଭା
ପାଉନାହ[। ମଁୁ ଭଗବାନ ନୁ େହଁ କି ନାରାୟଣ ନୁ େହଁ । ମଁୁ ଜେଣ ମଣିଷ ମାତ। ମଁୁ େକେବ

େକବଳ। ମା େକୗଶଲା ପୁଣି କହୁअଛqି ନାେର ପୁअ ତୁ େମାେତ ଭାଇ େଦଉଛୁ।
अେନକ ଋଷି ମୁନିମାନ+ ଶୀମୁଖରୁ େତାର ଜନG କାହାଣୀ େତାର अବତାର ଲୀଳା ଶବଣ
କରି अଛି ।
ଶୀରାମ କହି େଲ ମା ମଁୁ ତ ଏତି କି ଜାଣି ଛି େଯ, ମା’ର କର ଯଦି ପୁତର ମୁ ଉପେର

ତ
ିକ

ା

ାପି ତ େହାଇଯାଏ ନା, ଯଦି ମାଆ ତା ହାତେର ପୁତର ମbକକୁ ଶ କରିଦି ଏ ନା େସ
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ଭଗବାନ ଥିଲି ନା େକେବ େହାଇଛି ନା େକେବ େହବି । ମଁୁ ତୁ ମର ଆଦରର ରାମ

ଇ
-ପ

ଦୁ ନି ଆେର ଭଗବାନ େହାଇଯାଏ, େସ ଧରି ତୀେର ନାରାୟଣ େହାଇଯାଏ, େଲାେକ ତାକୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଈଶର େବାଲି କହqି । େସ ନରରୁ ନାରାୟଣ େହବା େକଉଁ ବି ଚିତ କଥା? ଆଜି ମଁୁ ଯାହା
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େହାଇଛି ତାହା ସବୁ ତୁ ମ ଆଶୀବାଦରୁ ।
ଏକଦା ସ ାମୀ ବି େବକାନD ପାାତ େଦଶେର ଭାଷଣ େଦବା ଛଳେର ମା’ର ଭୂ ୟସୀ
ପଶଂସା କରୁଥାqି । େସଦି ନ େସହି ସଭାେର ଉପିତ ଥିବା ଜେନୖ କ ଯୁବକ କହି େଲ େହ
ମହାତGା! ତୁ େମ ଭାଷଣ େଦବା अବସରେର अେନକ ଥର େକବଳ ମା’ର ପଶଂସା କରି ବାର
କାରଣ କ’ଣ? ତୁ େମ କାହ[କି ମା’ର ଗାରି ମା ବି ଷୟେର ଆମାନ+ ସଖେର ଉତଥାପନ
କରୁअଛ? ସ ାମୀ ବି େବକାନD କହି େଲ େହ ଯୁବକ େମା ନି କଟକୁ ଆସ। ଯୁବକ ନି କଟକୁ
ଗେଲ। ସ ାମୀଜୀ ନି ଜର ଶି ର େଦଶରୁ ପଗଡି ଟି େଖାଲି େସହି ଯୁବକ ହାତକୁ ବଢାଇ େଦଇ
କହି େଲ େହ େସୗମ! ତୁ େମ ଏହି ପଗଡି େର ୧୦ େକଜି ଓଜନର ପଥର ଖ ମୁେର
ବହନ କରି ରାbା अତି କମଣ କରି ଆସ। ହଁ ତୁ େମ ପାୟ ୯ ଘା ଧରି ବାଟ ଚାଲି ବା ପେର
େମା ନି କଟକୁ ଆସି ବ। ଯୁବକ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥାqି େୟ କ’ଣ ପାଗଳ କି ? ପି ଲାଟି
କହି ଲା ସ ାମୀଜୀ ମଁୁ ଯଦି ଏପରି କେର େତେବ େଲାକମାେନ େମାର ଏତାଦୃ ଶ ଆଚରଣକୁ

ସ ାମୀଜୀ ଏଥର କହି େଲ େହ ଯୁବକ! ତୁ େମ ୧୦ େକଜି ପଥର ଖ ନି ଜର
ମbକେର ବହନ କରି ପଥ अତି କମ କରି ବାକୁ କୁ ¾ାେବାଧ କରୁअଛ। ତୁ ମ ମbକକୁ ପୀଡା
େହବ, ଦୁ ନି ଆ ହସି ବ ଏଇଥିପାଇଁ ନା! କି  ମା ନି ଜର ସqାନକୁ ତା ଗଭେର ୧୦ ମାସ
୧୦ ଦି ନ ଗହଣ କରି ସବୁ କାଯ କରିଥାଏ। େସ ନି ଜର କ`ବକୁ ଭୁ ଲି ଯାଏ ନାହ[ େଯ;

ତ
ିକ

ା

ତା ଗଭେର ଥିବା ଶି ଶୁ ତାକୁ ପୀଡା େଦଉଛି େବାଲି । ତଥାପି େସ ଗଭ ଶି ଶୁର ହାତ ପାଦ
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େଦଖି ହସି େବ। ଦୁ ନି ଆ ହସି ବ।

ଇ
-ପ

ଚଳନର ପୀଡାକୁ ସହନ କରି ମା’ର ଧମ ନି ବା ହ କରି ଥାଏ। େସଥିପାଇଁ ଆେମ ଭାରତୀୟ

ଆ

ହ
ାନ

ମାେନ ମା’+ୁ अଧି କ ପାଧାନ େଦଇଥାଉ। ଧରିତୀଠାରୁ ମା अଧି କ ପଜ
ୂ ନୀୟ। ମା ନି ଜ
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ପାଇଁ ବେ ନାହ[ େସ ତା’ର ସqାନ ପାଇଁ ବେ ।
ଥେର ରୁକିG ଣୀ କୃ +ୁ କହି େଲ େହ ନାରାୟଣ ତୁ େମ ଯେଶାଦା ମା’+ କଥା ଏେତ
ଭାବୁ ଛ କାହ[କି? ମଁୁ ତୁ ମର ନି କଟେର अଛି । େଯେତେବେଳ ଯାହା ଆବଶକ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
େଯାଗାଇବାେର ଉଣା କରୁନାହ[। ତୁ େମ ବଥଟାେର ମା’+ୁ ଚି qା କରୁअଛ। େସ ତ ଏେବ
ନି କଟେର ନାହଁ ାqି । କୃ  ସବୁ ଶୁଣିେଲ ମାତ କି ଛି କହି େଲ ନାହ[। କି ଛି ଦି ନ अତି ବାହି ତ
େହାଇଗଲା। ଭଗବାନ େସଦି ନ ରାତି େର ନି ଜର ଶୟନ କgେର ବି ଶାମ େନଇअଛqି ।
ପଦି ଦିନ ରୁକିG ଣୀ ପଭୁ + ପାଇଁ ଦୁ  ଗ¡ାସଟିଏ ଆଣି ପାନ କରି ବାକୁ େଦଇଥାqି । କି 
େସଦି ନ ଭଗବାନ ଶୀକୃ +ୁ ନି ଦ ଲାଗିଯାଇଛି । କାେଳ ପଭୁ + ନି ଦା ବାଘାତ େହବ ଏହି
ଆଶ+ାେର ରୁକିG ଣୀ ପଭୁ +ୁ ନ ଉଠାଇ ନି କଟେର ଦୁ  ଗAାସଟି ରଖିେଦଇ ଚାଲି ଗେଲ।
ଭଗବାନ ତତgଣାତ ଶୟନରୁ ଜାଗତ େହେଲ। ଡାକ ପକାଇେଲ ରୁକିG ଣୀ ତୁ େମ
କୁ ଆେଡ ଗଲ। ପଭୁ + ଡାକ ଶୁଣି ରାଣୀ ନି କଟକୁ ଆସି କହି େଲ ପଭୁ କ’ଣ କୁ ହ ମଁୁ

କହି େଲ ରୁକGଣୀ ହଁ ଦୁ  ପାନ କରି ବି ତ ନି ୟ ପଥେମ ତୁ ମର େସଦି ନର ପଶyର ଉ`ର
େଦଇଦି ଏ। ରୁକିG ଣୀ+ର ମେନ ନାହ[ କଣ ପଶy କରି ଥିେଲ। ପଭୁ ମେନ ପକାଇ େଦଇ
କହି େଲ ତୁ େମ ନା େସଦି ନ େମାେତ ମା ଯେଶାଦା+ୁ ମେନ ପକାଇବା କଥା ଉପେର ପଶy
ପଚାରି ଥିଲ। ମଁୁ କାହ[କି ମା’+ୁ ଏେତ ମେନ ପକାଏ। ତା ଉ`ର ଏେବ ଶବଣ କର। ମଁୁ

ତ
ିକ

ା

େଶାଇअଛି େବାଲି ତୁ େମ अେପgା ନକରି ଦୁ  ପାତଟି ନି କଟେର ରଖିେଦଇ ଚାଲି ଗଲ କି 
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ସାମାନ କାମ ପାଇଁ अନତ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଦୁ  ପାନ କେଲ ତ? ଭଗବାନ ହସି ହସି

ଇ
-ପ

େମା ମା େହାଇଥିେଲ େସ କ’ଣ କରିଥାqା ଜାଣିଛ? େସ େକେବେହେଲ େମା ନି କଟରୁ

ଆ

ହ
ାନ

ଯାଇନଥାqା କି େମାେତ ନି ଦାରୁ ଉଠାଇ ନଥାqା। େସ େମା ନି କଟେର ଉପେବଶନ କରି
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େମାର ନି ଦ ଭାuିବା ପଯq अେପgା କରି ଥାqା େକେତେବଳ େମା କାହy ଉଠି ବ ମଁୁ ତାକୁ
gୀର େଦବି ତାପେର ଯି ବି। ଏଇ େହଉଛି ପତy ୀ ଓ ମା ମଧେର ପେଭଦ। େସଦି ନ
କୃ +ର େସହି କଥାପଦକ େକେତ େଯ ରୁକିG ଣୀ+ ହୃଦୟକୁ ଶ କଲା େସହ[ ଜାଣିଥିେବ।
ଏଇ େହଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂ9ୃତି । ଏଇ େହଉଛି ସନାତନ ଧମର େବୖ ଶି। ଏହାହ[
ରାମ+ର ମହନୀୟତା ଏହାହ[ େହଉଛି କୃ +ର ପଭୁ ପଣି ଆ । अbୁ ।

ଉପେରା ଆେଲଖଟି ଭାରତୀୟ ସ ପୁଲକ ସାଗର+ अଭିଭାଷଣ ଉପେର ଆଧାରି ତ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା
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ବି ଜୟ କୁ ମାର ସାହୁ , ବି ଜିେଗାଳ

ହ
ାନ

େମା – ୮୭୬୩୧୪୮୬୨୩

ଆ

ତା ୨୦.୦୮.୨୦୨୨
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ଆବଶକତା!
!
ମୃତୁେଭାଜି ର ଆବଶକତା
ବି ଶର ପାୟ ସମb ସମାଜ, ସ ଦାୟ ଓ ଧାମiକ ମତବାଦେର
ଜେଣ ବିର ମୃତୁପେର ବ ୁ ସେହାଦର+ୁ

ସାମୁହିକ େଭାଜର

ଆେୟାଜନ କରି ବା ଭଳି ପର ରା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଥାଏ ଜାତି ଧମ
ନି ବiେଶଷେର ପାୟ ସମେb ଏହାକୁ ମାନି ବାକୁ ଏକ ରକମ ବାଧ
ଡା େଜାତି ପସାଦ
ପ)ନାୟକ

େହାଇଥାଆqି େବାଲି ମଧ ବି ଚାର କରାଯାଇ ପାେର େହେଲ ଘେର
ଜେଣ ପି ୟଜନ ମୃତୁବରଣ କରି ଥିବା ସମୟେର ଏହି ଭଳି େଭାଜି ଭାତର
ଆେୟାଜନର ଆବଶକତା ରହି ଛି କି ? ଏହା अନାବଶକ ମେନ
େହଉଛି କି ? ଗରିବ ପରିବାର ମାନ+ ଉପେର ଏହି ଭଳି ପଥା,ାରା

ଆସ ଆେମ ଆଜି ଚା କରି ବା ମୃେତାପରାq ଆୟଜନ
େହଉଥିବା ବି େଶଷ େଭାଜି ବି ଷୟେର ଏବଂ ଜାଣିବା କାହ[କି ଏହି
ମୃତୁେଭାଜି କୁ

ବD

କରିବା

ସପgେର

अେନକ

ବୁ {ିଜୀବି

ମତ

େଦଉଛqି  ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ ଜାଣି ବା େଯ କାହ[କି ଏହି ପଥାକୁ ବD
କରି ବା अନୁ ଚି ତ

ହ
ାନ
ଆ

ଓଡ଼ି ଆ େପାଡ଼କା

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

ମଁୁ ଡାର େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛqି ଆହାନ
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अନାବଶକ ଆଥiକ େବାଝ ପଡୁ ଛି କି ?
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ପି ୟଜନମାନ+ର ମୃତୁପେର ପାୟତଃ ବାର ଦି ନ େଗାଟିଏ େଭାଜି ର ଆେୟାଜନ
ହୁଏ । ଏଥିେର ସାହି ଭାଇ ସେମତ ପାୟ ସମb ବ ୁ ବଗ ଏବଂ ଗାମବାସୀ अଂଶଗହଣ
କରqି । ଏହି େଭାଜି ପଥା ଏକ अନାବଶକ ରୀତି ବା ନି ୟମ େବାଲି ଦଶାଇ କି ଛି ବ ୁ
ଏହାକୁ ବD କରିବା ସପgେର ମତ ଉପାପନ କରି ଛqି ।
କି , କାହ[କି ?
କି ଛି ବ ୁ ମqବ େଦଇଛqି େଯ ପରି ବାରର ଜେଣ ସଦସ ମୃତୁବରଣ କରି ଥିବା
େବେଳ େସହି ଦୁ ଃଖାରୁ ବାହାରି ନଥିବା ଗରି ବ ବିଟି ଉପେର ମୃତୁ େଭାଜି ର େବାଝ ଲଦି
ଦି ଆଯାଉଛି ।

ଏହା अମାନବୀୟ । େସମାନ+ ମତକୁ ମଁୁ ସାନ େଦଉଚି । ନି ୟ,

ଜେଣ ଗରିବ ବି ପgେର ଏହି ଭଳି େଭାଜି ର अତି ରି େବାଝ अସହ େହାଇପାେର ।
କି  ଆxାତ କାଳରୁ େଯଉଁ ପର ରା ଚାଲି ଆସି ଛି ତାହାକୁ େଦାଷ େଦବା ପବ
ୂ ର
 ୁ େସ
ବି ଷୟେର ବି ସେଚତନ େହବା ଜରୁରୀ । କାହ[କି ଏହି ଭଳି ଏକ ପଥାର ଉµବ େହଲା ?

ଆମ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ ମାେନ ଦି ବଦା ଥିେଲ େବାଲି ମଁୁ ମେନକେର । େଯଉଁମାେନ
ବି ନା େକୗଣସି ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ବବହାର କରି ଗହ ନgତକୁ ପଢ଼ି ବୁ ଝି େସମାନ+ର
ଦୂ ରତା, ଚଳନ ଇତାଦି ଜାଣି େଦଉଥିେଲ, େସମାେନ ଏେତ ବି अଦୂ ରଦଶୀ େହାଇନଥିେବ

ତ
ିକ

କରି େଦବ !!! େସମାନ+ ଦୁ ଃଖର ମୁହୂ`େର अଧି କ अସହାୟତା ଆଣିେଦବ !!!

ା

େଯ େସମାେନ ଏହି ଭଳି ଏକ ପଥା ପଚଳନ କରିଥିେବ ଯାହା େଲାକ+ୁ अଧି କ େବାଝାଯୁ

ଇ
-ପ

ବାbବି କ କଥା ଏହା େଯ, ଏହି ପଥା ଆମ ବ ୁ ପରି ଜନ+ ସହ ମି ଶିବ ଏବଂ ସୁଖ

ଆ

ହ
ାନ

ଦୁ ଃଖ ସମୟେର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସହାନୁ ଭୂ ତି ତଥା େସyହର ଆଦାନପଦାନ କରି ବା
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ପାଇଁ ତି ଆରି େହାଇଥିବ । ଘେର ଜେଣ ବି+ର ମୃତୁ ପେର େଶାକାକୁ ଳ ପରି ବାରକୁ
େଧୖ ଯ ଏବଂ ସହାନୁ ଭୂ ତି ଜଣାଇବା ଉେhଶେର ସମb ବ ୁ ପରି ଜନ ଏକତି ତ
େହାଇଥିେବ । ଏହା ଫଳେର ଦୁ ଃଖ ସମକ ମାତାେର େହଉ ପେଛ କମ େହାଇଯି ବ।
ଏବଂ ଶୁ{ିକି ୟା ସମାପନ ପଯq ସମେb ଏକାଠି ରହି ସବୁ କାଯେର ସହେଯାଗ
କରି ଥିେବ । ଦଶାହ କମ ସରି ବା ପେର େଯେତେବେଳ ସମେb ନି ଜ ନି ଜ ଘରକୁ
େଫରି ବାକୁ ପbୁତ େହଉଥିେବ, େସେତେବେଳ ସମb+ୁ ଏକତି ତ କରି ସହେଯାଗ ପାଇଁ
ଧନବାଦର ସ ରୂପ େଭାଜି ଟିଏ େଦବାର ପର ରା ତି ଆରି େହାଇଥିବ । କାଳନୁ କେମ
ଏହା ବି ଶାଳ ରୂପ େନଇ ବ`ମାନ ଏମି ତି ବି େହଲାଣି େଯ ମୃତୁ େଭାଜି କୁ କି ଛି କି ଛି
ପରି ବାର ଛପନ େଭାଗ ଭଳି ବି ଳାସପ"
ୂ  େଭାଜି ର ଆେୟାଜନ ବି କରୁଛqି ଏବଂ
େସମାନ+ େଦଖାଶି ଖା ନଥିବା େଲାକ ମଧ େଭାଜି କରି ବାକୁ ନି ଜ କ`ୁ ତରୁ ବାହାେର
ପାରୁ ପଯq େଚା କରୁଛqି ଏବଂ େସେତେବେଳ କି ଛି େଲାକ ଭାuି ପଡ଼ୁଛqି ।

କାଯ କରି ବା ଉଚି ତ । अନକୁ अନୁ କରଣ କରି ବା େସେତେବେଳ ସହଜାସାଧା
େଯେତେବେଳ ଆପଣ+ ପାଖେର ମଧ େସମାନ+ ଭଳି ଆଥiକ ସଳ ରହି ଥିବ । କି 
अଧି କ ଉାହୀ େହାଇ ଉପଲ¤ ସଳ ଠାରୁ अଧି କ अଥ ଖ କରି େଦବାଳି ଆ ପରି ିତି କୁ
ଆମଣ କରି ବା ଆେଦୗ ଶୁଭ+ର ନୁ େହଁ । େତଣୁ ନି ଜ ସାଧ ମେତ ସ l ବ ୁ ସ ଜନ+ୁ

ତ
ିକ

କି ଛି ଘଟଣାର ଦ§ାହି

େଦଇ ସ ାେଘାଷିତ କି ଛି ବୁ {ିଜୀବି

ଇ
-ପ

େହେଲ ଏହି ଭଳି

ା

େନଇ ସ l ଖେର େଭାଜି ଟି କରି େଲ କି ଛି अସୁବିଧା େହବ ନାହ[ ।

ଆ

ହ
ାନ

ମୃତୁେଭାଜି ର ବି େରାଧ କରି ବା ସହ ଏହି ପଥାକୁ ବD କରାଯି ବା ସପgେର ମତ ବି ତରଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରୁଛqି । ଆଜି େସମାେନ ମୃତୁ େଭାଜି କୁ अନାବଶକ େବାଲି ଜଣାଉଛqି , କାଲି
ବାହାଘେର େହଉଥିବା େଭାଜି କୁ ବି अନାବଶକ େବାଲି କହି େବ । ଏହି ସବୁ ସୁେଯାଗ
ଆମର ବ ୁଁ ପରି ଜନ+ ସହ ମି ଶିବାର ଏକ अନନ ସୁDର ପର ରା ମାତ କହି େଲ
अତୁ ି େହବ ନାହ[ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ଆମର ବbତା ଭିତେର ଆେମ अେନକ
ପାରି ବାରି କ ସ କ ସବୁ କୁ ଭୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । अqତଃ ଏହି ପରି କି ଛି ସମୟେର
ପରର ସହ େଦଖା େହବା, ସୁଖଦୁ ଃଖ ବାିବାକୁ ଏବଂ ଚି ହyା ପରି ଚିତ େହବାକୁ େଯଉଁ
ମଉକା ମି େଳ ତାହା ବD େହାଇଯି ବ । େସମି ତିେର ବି ଆଜି କାଲି େଲାକ+ ପାଖେର
ସମୟର େଘାର अଭାବ । ପରି ବାରର ବେୟାେଜ- ବିମାନ+ୁ ଏକୁ ଟିଆ ରହି ବାକୁ
ପଡ଼ୁଚି ।

ଯୁବ ବୟ9 ସଦସ ମାେନ ନି ଜ ନି ଜ କମେgତେର ବb ରହୁଛqି ।

अଥେନୖ ତିକ ଉଦାରୀକରଣ ,ାରା ଲାଭ କଣ େହାଇଛି ତାହା ସମେb ଜାଣି ପାରୁଛqି କି 
େଯ ଏହା,ାରା ଆମର ପାର ରି କ େଯୗଥ ପରି ବାର ବ`ମାନ ନି ସ୍ଵ େହାଇଗଲାଣି ତାହା

େଦଶେର ାୟୀ ଭାବେର ରହି େପଟପାଟଣା ପାଇଁ ନି ଜର ପରି ବାର ଠାରୁ ଦୂ େରଇ ଗେଲଣି
। ଗଲା ପୁତ ବାହୁଡ଼ି େନାଇଲା ନାୟେର େଯଉଁମାେନ ବେ, ବାuାେଲାର ବା
ଆେମରି କା, ଲନ ଗେଲ େସମାେନ ଆଉ େଫରି ବା ମନ େହଉନାହାqି । अqତଃ
ଏମି ତି ଦୁ ଃଖର େହଉ ପେଛ ସମୟ ଟିଏ ରହୁଛି େଯେତେବେଳ अେନକ अସୁବିଧା ସେ`

ତ
ିକ

ା

ସମେb ଏକତି ତ େହବାକୁ ବାଧ େହଉଛqି । ଏବଂ ଏହା ଆମ ପରିବାରକୁ ତଥା
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େକହି ଉପଲ¤ି କରି ଛqି କି ? ଆମ ପରି ବାରର ପି ଲାମାେନ ଏେବ ସୁଦୂର ରାଜ ତଥା

ଇ
-ପ

ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ କରୁଛି କହି େଲ अତୁ ି େହବ ନାହ[ ।

ଆ

ହ
ାନ

େତଣୁ େମା ମତେର ମୃତୁେଭାଜି ପଥାକୁ ବD କରି ବାର ଆହାନ अନୁ ଚି ତ । ହଁ ଯଦି
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ପାରୁଛqି ଆପଣ ଚାରି େଚୗରସ କରି େଭାଜି କର, ଯଦି ପାରୁନାହାqି अl କି ଛି ବ ୁ
ସ ଜନ+ ସତସuେର ଭୂ ରି େଭାଜନ ଆେୟାଜନ କର । କି  ଏହି ପଥାକୁ ବD କର
ନାହ[ ।
ଏହି ସବୁ ପଥାକୁ अ ବି ଶ§ାସ କହି ଆମ ମନେର କଳୁ ଷ ଭାରି େଦବାର ଦୁ ବାର
ପେଚା ଯୁଗଜୁ ଗରୁ ଚାଲି ଆସି ଛି। ମୁିେମୟ ସ େଘାଷିତ ବୁ {ିଜୀବୀ+ ମତକୁ ପାଥମି କତା
େଦବା ନା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସି ଥିବା ପଥାକୁ ମାନି ବା, ଏହା ଆପଣ+ ଉପେର ନb ।
ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁ ଛqି େଯ ମୃତୁପେର ଆେୟାଜି ତ େହଉଥିବା େଭାଜି अନାବଶକ
ତାେହେଲ ଆପଣ କର ନାହ[ । କି ଛି େଲାକ ନି ରିଶରବାଦି ବା େହତୁ ବାଦି କୁ ହାଇ ଏହି
ପଥାକୁ ବD କରି ସାରି େଲଣି । ବେ ବାuାେଲାରେର ରହୁଥିବା ପରି ବାର ମଧ ଏଭଳି
ଆେୟାଜନ କରି ବା ଭଳି ସୁେଯାଗ, ସଳ ଓ ସାମଥ ହରାଇ ସାରି େଲଣି । ଗାମାଳେର
अଦାବଧି େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ପାଲୁ ଛqି । ତଥାପି କି ଛି ପରି ବାର ଏହାକୁ ଆେଦୗ ପାଳନ

ଓ ମାନସି କତା ଥିେଲ ସବୁ କି ଛି ସବ ।
ବ ୁ ପରି ଜନ, ସମାଜ ଆମର େକେତ ନି ଜର, ଆମ ସାହି ଭାଇ ଆମର େକେତ
ଆପଣାର ତାହା େକବଳ ଏହି ଭଳି ସମୟେର ହ[ ଜଣାପେଡ । େତଣୁ ବଡ଼ ଧରଣର ନ
େହେଲ ସୁ{ା ସ À ଭାବେର େହଉ ଏହି ପଥାକୁ ବି ରହି ବାକୁ ଦି अ । ସମାଜକୁ ଦୁ ବଳ

ଆ

ହ
ାନ

ଇ
-ପ

ତ
ିକ

ା

କରି ବାର ଦୁ ବାର ପେଚାକୁ ବି େରାଧ କର ।

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରୁନାହାqି । ଏହା,ାରା କି ଛି अସୁବିଧା ନାହ[ । ଏହା ଆମର ନି ଜସ ନି ତି । ସାମଥ
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ଜାଭିୟର୍ ଇନ୍ିଟୁ ଟ୍ अଫ୍ ମାେନଜେମ୍ ,ାରା

ବାଷiକ ବି ଜିେନସ୍ ଏnେଲନ୍ସ ସମିG ଳନୀ
ଳନୀ,, ୨୦୨୨ ଆେୟାଜି ତ
୩୫ ବଷର ସମୃ{ ପର ରାକୁ
ପାଳନ କରି ଜାଭିୟର୍ ଇନିଚୁ ଟ୍
अଫ୍ ମାେନଜେମ, ଭୁ ବେନଶ§ର ୨୯
େସେରରୁ ୧ अେ ାବର ୨୦୨୨
ପଯq

ବାଷiକ

ବି ଜିେନସ

ଏnଈେଲନ୍ସ ସମିG ଳନୀର ଚତୁ ଥ ସଂ9ରଣ ଆେୟାଜନ କରି ଥିଲା। ଏହି ବଷର ଶି ଖର
ସମିG ଳନୀର ବି ଷୟବbୁ “ଟାନେସନଡି u ବାଉନଡାରି ଜ (ସୀମା अତି କମ କରି ବା)”|

ଉପ-

କୁ ଳପତି ଫାଦର ଆୋନି ଆର ଉଭାରୀ ଏସ.େଜ ସ§ାଗତ ଭାଷଣ ପ ଦାନ କରିବା ସହ,

अଥନୀତି ବି ଷୟେର ଏକ ପତି ଫଳନ ପଦାନ କରିଥିେଲ। ସଂାର ମୁଖ ଆଥiକ अଧି କାରୀ
ଫାଦର ଆେରାକା ମୁଖ ବା+ୁ େଶାତା ମାନ+ ସହ ପରିଚି ତ କରାଇଥିେଲ |
अତନୁ

ଭବି ଷତର

ଯୁବ

ଉାହପ"
ୂ 

ଭାଷଣ

େକDବି Dୁ

େହାଇଥିେଲ

ଗୁରୁ,

େନତାମାନ+ୁ
େଦଇ

ଏକ
ସଭାର
େସ

ଇ
-ପ

|

ା

କାପେଟନ୍

ତ
ିକ

ଗୃପ

ଆ

ହ
ାନ

ଛାତମାନ+ୁ ସୀମା ଲ¬ିବାକୁ , ସାଧାରଣ
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ବାହାେର अନୁ ସ ାନ କରି ବାକୁ , ିତି ଉପେର ପଶy କରି ବାକୁ ଉାହି ତ କରି ଥିେଲ, ଆମର
ଭାବପବଣତା ଓ ବୁ {ିମତା ମଧେର ସଳନ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିବାସହ अqଦନି କୁ
ପାଧାନ େଦବା ପାଇଁ ପରାମଶ େଦଇଥିେଲ | ବି କl ପରି ିତି ପାଇଁ ସୁଚିqିତ େଯାଜନା
କରି ବା, ଏବଂ ଜଣ+ର ଲgଠାରୁ अଧି କ ଜି ନିଷ ହାସଲ କରି ବାକୁ କାପେଟନ୍ ଗୁରୁ
ପରାମଶ େଦଇଥିେଲ |
ଏn ଆଇ ମ ବି ଶ§ବିଦାଳୟର ଆଲୁ ମନି ଏ ଏଲ ଜଗନy ାଥ ଗାହକ େକୖ Dିକ
ବବସାୟ ବି ଷୟେର ଏକ ବବ େଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ “ଗାହକ+ ଦୃ ିେକାଣରୁ ଦୁ ନି ଆର
ସମସା େଦଖ अଫିସେର ବସି େଲ ଏହା ହାସଲ େହାଇପାରି ବ ନାହ[ ଆପଣ+ୁ
ମଇଦାନକୁ ଯି ବାକୁ ପଡି ବ ଏବଂ ଗାହକ+ ଆବଶକତା ବି ଷୟେର ସୂଚନା ସଂଗହ
କରି ବାକୁ ପଡି ବ େକବଳ େସେତେବେଳ ତୁ େମ ଗାହକ+ ପକୃ ତ अqନi ହିତ ଆବଶକତା
ବି ଷୟେର ଜାଣିପାରିବ”

ତା+ ଏକାେଡମୀ ଦି ନରୁ ତା+ अନୁ ଭୂ ତି ବାିଥିେଲ ଏବଂ େସୖ ନିକ+ ଜୀବନ େକେତ
କଠି ନ େହାଇପାେର େସ ସ େର ସୂଚନା ପଦାନ କରି ଥିେଲ େସ ଏକାେଡମୀର
अନୁ ଭୂ ତି, କାମି ଆନ୍ ପାେଟାଲି ଂ ଏବଂ ସୁଦାନ ବି ଷୟେର କହି ଥିେଲ େସ ଦୁ ଇଟି ବବ
ସହି ତ ତା+ର ଭାଷଣ ସମା କେଲ: ଜୀବନ ଏକ ବବସାୟ ନୁ େହଁ ଏବଂ ଆେମ େକବଳ

ତ
ିକ

ା

ଲାଭ ଏବଂ gତି ଦ§ାରା ଏହାକୁ ମାପି ବା ଉଚି ତ୍ ନୁ େହଁ ଏବଂ େସ େହଉଛି ସେବା`ମ
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ପରବ` ୀ ବା, ଆସାମ ରାଇଫæର କନି - अଧି କାରୀ କେନଲ ରାଜୀବ ଭରୱାନ୍

ଇ
-ପ

ନି େବଶ େହଉଛି ଯାହା ଆେମ ନି େଜ କରି ଥାଉ

ଆ

ହ
ାନ

अମୁଲର ବା ମାେନଜର େଶଫାଲୀ ବି ଜୟୱଗiଆ, ତା+ର अନୁ ଭୂ ତି ଆେଲାଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ ୂ " ନି ଃଶୁ% ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ)ନାୟକ+ ,ାରା ପତି -ି ତ ଓ ପକାଶି ତ
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କରି ଥିେଲ ଏବଂ ସି େÌାନୀ ଏବଂ ଦୂ ରଦୃ ିର ମହ`

ବି ଷୟେର କହି ଥିେଲ, “ବା

ମାେନଜେମ ଏପରି ଏକ ଜି ନିଷ ଯାହା ସମb ହି ତାଧି କାରୀ+ୁ ଏକାଠି େହବା ଏବଂ
େସମାନ+ର ସେବା`ମ ପଦାନ କରି ବା ଆବଶକ କେର ଏହା ଏକ େଟନ୍ ପରି
େଯଉଁଠାେର ସମb ଚକଗୁଡିକ ଏକ କ ାନୀର ସମb अଂଶ ପରି ଏକ ସି { ସି େÌାନୀେର
କାମ କରି ବା ଆବଶକ”
େଚନy ାଇର ଆୟକର ମୁଖ କମି ଶନର ଶୀ େଦେବD ନାରାୟଣ କର କେପାେରଟ
ଦୁ ନି ଆେର ପେବଶ କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଭବି ଷତ େନତାମାେନ କି ପରି କଠି ନ ପରି ଶମ
କରି ବାକୁ ପbୁତ ରହି େବ େସ ସ କେର ତା+ ମତାମତ ବାିଛqି । େସ ଉେଲA ଖ
କରି ଛqି , “ଆପଣମାନ+ ମଧରୁ େଯଉଁମାନ+ ପାଇଁ ବି ଭିନy ବି ଷୟ ନୂ ଆ, େସମାେନ
କଠି ନ ପରି ଶମ କର େଯଉଁମାେନ ଏହି ବି ଷୟବbୁ ଜାଣqି , େସମାନ+ େସତି କିେର
ସ ହୁअ ନାହ[ ” ତା+ର ସମb अଭି ଭାଷଣେର େସ ଇନକମ ଟାnର ବି ଭିନy
ଉୁକ ରଖିଥିେଲ ଏବଂ ବବସାୟେର ଟିକସ ଏବଂ

େନୖ ତିକତା ପାଳନ କରି ବା ଉପେର ଗୁରୁତ§ାେରାପ କରି ଥିେଲ।
କା ସେର ଏକ େଫାବସ୍ ୩୦ अର ୩୦ ପାେନଲ୍ ଆେୟାଜି ତ େହାଇଥିଲା
େଯଉଁଥିେର अମୁଲ କୁ ଲ୍ ବା ମାେନଜର େଶଫାଲୀ ବି ଜୟୱଗi अଧgତା କରି ଥିେଲ;
େନnସ ପାୱାରର ସହ-ପତି -ାତା ତଥା ସି ଇଓ ନି ଶିତା ବଳି ୟାରସି ଂ ଏବଂ େମାହନମର

ତ
ିକ

ା

ନି େhଶିକା ସାହି ଥି େଦବୀ ବା ଭାେବ େଯାଗଦାନ କରି ଥିେଲ। ସଭାର ବି ଷୟବbୁ ଥିଲା
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ଉଦାହରଣ େଦଇ େଶାତା+ୁ

ବା

େଶଫାଲୀ

ବି ଜୟୱାଗୀ

ବ"ନା

କରି ଛqି

ହ
ାନ

ପଥମ

େଯ

ଆ

अଧି େବଶନର

ଇ
-ପ

"ପି ଜି ମ୍ अଫ୍ ପସି ବିଲିଟି"
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ଇେନାେଭସନ ଏବଂ ପଡ

ଉ°ାଦନ ପାଇଁ

େଟେକy ାେଲାଜି ବବହାର କରିବା ଆବଶକ "େକବଳ ଗାହକମାେନ କ ାନୀଗୁଡିକରୁ
ଜି ନିଷ ଆଶା କରqି ନାହ[। ବାଗୁଡିକ अଭିନବ ପଣାଳୀ ସହି ତ ଆସୁଛqି "
अଧି େବଶନର ଦି §ତୀୟ ବା େନnସ ପାୱାରର ସହ-ପତି -ାତା ତଥା ସି ଇଓ ନି ଶିତା
ବାଲି ରିସିଂହ ଥିେଲ। ଭଲ ଚି qାଧାରା ଏବଂ ଏହାର ସମଥନର ଶି ବି ଷୟେର େସ
କହି ଥିେଲ, "ଆେtଲ ନି େବଶକ ଏବଂ େଭର ପୁtିପତି ମାେନ ଭାରତେର अଧି କ ବି ଶb।
ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆେମ େକବଳ ୨-୩ଟି ୟୁନିକ" େଦଖୁଥିେଲ। ଆଜି ଆମର ୧୦୦+ अଛି । େବୖ ଜୂସ
େଗାଟିଏ ରାଉେର ଏକ ବି ଲିୟନ ଡଲାର ସଂଗହ କରିପାରୁଛି

ଯାହା ପବ
ୂ ର
 ୁ ସବ

ନଥିଲା”
ତୃ ତୀୟ ବା, େମାହନମ୍ ର ନି େଦଶିକା ସାହି ଥି େଦବୀ େମାହନମର ନି େଦଶିକା
େହବା ପଯq ତା+ ଯାତା ବି ଷୟେର ବ"ନା କରି ଥିେଲ େସ ଭାରତେର ସାମାଜି କ

ଯାଇଥିଲି, େଦଖି ଲି ପେତକ ମହି ଳା କାମ କରୁଛqି । ସହରେର अେନକ ମହି ଳା କାମ
କରqି ନାହ[। ଗାମାଳର ମହି ଳାମାେନ େକବଳ

େଶାଇବା ସମୟେର କାମ କରqି

ନାହ["
େମାଟ ଉପେର, ବି ଜିେନସ ଏnଈେଲନ୍ସ ସମିG ଳନୀର ପଥମ ଦି ନ ଘଟଣାମୟ ଥିଲା

xାନ

ଆେଲାଚନା

କରି ଥିେଲ

ଏବଂ

ନି ଜ

ଆ

କାରି ୟରେର ପେୟାଗ କରି ବାକୁ अନୁ େରାଧ କରି ଥିେଲ

େସମାନ+ୁ

ଇ
-ପ

अqନi ହିତ

ହ
ାନ

େସମାନ+ର

ତ
ିକ

ା

େଯଉଁଠାେର ଇି ର ମାନଗଣ ବିମାେନ ଛାତମାନ+ୁ ବି ଭିନy अଧି େବଶନେର
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ଉେଦାଗ ବି ଷୟେର ରହି ଥିବା ଭୁ ଲ ଧାରଣା ଉପେର କହି ଥିେଲ "େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଗଁାକୁ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ9ରଣ : ନେଭର ୨୦୨୨
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ନେଭର ୨୦୨୨
ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ ଆପଣ+ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍
କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ହାତେଲଖା ଗହଣୀୟ େହବନାହ[ ଜାଣିଛି ଟାଇପ୍
କରି ବା ଭାରି କସାଧ, କି  େସତି କି ପରି ମାଣର କ େମାେତ ବି କରି ବାକୁ ହୁଏ
ଆପଣ େଗାଟିଏ ଆେଲଖ ଟାଇପ୍ କରି ବାକୁ କ अନୁ ଭବ କରୁଛqି , ଏଠି ଶତାଧି କ
ଆେଲଖ ପହୁ ଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଇପ୍ କରି ବା अସବ
ଯଦି ଗl ବା କାହାଣୀ କି ା ପବ

ପଠାଉଛqି େତେବ ଧାନ ଦି अ, ପେତକ ଶ¢

ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ"
ୂ  େଛଦ, ଯୁାgର ଆଦି

ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସବ େହଉଛି ଆପଣ+ ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବ ୁ + ,ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀgା କରି ନି अ
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହ[, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁDର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
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େଲଖି େଦଉଛqି , ଏଥିପତି ସତକ ରହି େବ େଲଖା େମେସଜ୍ ବn୍େର ହ[ ପଠାଇେବ

ା

अେନକ ବ ୁ େଲଖା ପଠାଇବା େବେଳ େଲଖାକୁ ଇେମଲ୍ର ସବେଜ ୍ ଲାଇନ୍େର
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ9ରଣ ନି ମେq େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହ[
ପଠା େଯେକୗଣସି ବି ଭାଗେର େକବଳ େଗାଟିଏ େଲଖା ହ[ ପକାଶି ତ େହବ କି ଛି ବ ୁ
ଏକାଧି କ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି qାେର ପକାଇ େଦଉଛqି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ
କରି ବାକୁ अସୁବିଧାର ସଖୀନ େହଉଛୁ ଏହା,ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବn ଭ`i େହଉଛି
ଏବଂ ସ ାଦନା କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 

अେନକଥର अନୁ େରାଧ କରି ବା ସେ` େଯଉଁ େଲଖକ େଲଖିକାମାେନ ନି ଜର
ଏକାଧି କ େଲଖା ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣାେର େପରଣ କରୁଛqି େସମାନ+ अବଗତି ନି ମେq
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ୍ ମେନ କରୁଛି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ଇେମଲ୍ ଠି କଣାରୁ ବାରାର
अେନକ େଲଖା ଆମ ଇେମଲକୁ ଆେସ, ତା େହେଲ ଗୁଗୁଲ୍ େମଲ୍ ବn୍ େସଇ ସବୁ େଲଖାକୁ
ାମ୍ ବା अନାବଶକ େଲଖା ଭାବି ଆମର ମୁଖ ଇନବnରୁ ହେଟଇ େଦଇପାେର ଯାହା
କି ା ସବାଧି କ ଦୁ ଇଟି େଲଖା ହ[ ପେତକ ମାସେର େପରଣ କର
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠା ନାହ[ ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହ[ େକବଳ ଇେମଲ୍
,ାରା ହ[ େଲଖା ପଠା ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଏଡ୍ ଆପ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ ାଦକ gମାପାଥୀ 
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ଆହାନ ଇ-ପତି କାେର ପକାଶନ େହତୁ େଲଖା ପଠାଉଥିବା ସମb ସାହି ତିକ ବ ୁ +ୁ
ବି ନମ अନୁ େରାଧ କରୁଛି , ଦୟାକରି ନି ଜର େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠା
ଆପଣ ଚାହ[େଲ ଆକୃ ତି / ଶୀଲି ପି / अପାq / ଗୁଗୁଲ୍ ଓଡ଼ି ଆ କି େବାଡ଼ ,ାରା
ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇ ପାରି େବ

ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥେର ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଯାହା
ଫଳେର ପତି କା ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ େହଉଛି 
େତଣୁ ଆପଣ+ େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଇେମଲ୍
କି ା Microsoft Word File େର ହ[ ପଠା
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ଆହାନେର ପକାଶି ତ କଥାବbୁ ସେମତ अେନକ ଉପାେଦୟ କଥା ଶୁଣିପାରି େବ
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