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ସଂପାଦକୀୟ... 
 “ସ ରୁ ସାହତି୍ୟ, ସ ରୁ ସମ୍ପକକ ... ସାହତି୍ୟରୁ ବଢୁ ସମ୍ପକକ, ସମ୍ପକକରୁ ବଢୁ ସାହତି୍ୟ” । 

 ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘରର ଏହ ିଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହ ିଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ସଷିୃ୍ଟ ଦ୍ଦମାର 
ଏହ ିମାତ୍ର ୭-୮ ମାସର ସମ୍ପକକ... ଯାହା ପ୍ରକୃତଦ୍ଦର ସାହତିୟ କ’ଣ, ସମ୍ପକକ କ’ଣ, 
ମନ କ’ଣ, ଦ୍ଦପ୍ରମ କ’ଣ, ପ୍ରଶ୍ଂସା କ’ଣ, ଉତ୍ସାହ କ’ଣ, ଉତ୍କଣ୍ଠା କ’ଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି କ’ଣ, 
ଉତ୍ଥାନ କ’ଣ ଜଦ୍ଦଣଇପାରିଛ ି ... ... ଆଉ ଏ modern ଯୁଗର 
technologyଦ୍ଦର ବତୁିଥିବା ଦବିାରାତ;ି ନୂତନ ମହଁୁ, ନୂତନ ଭାଷା, ନୂତନ 
ଚନି୍ତାଧାରା ଇତୟାଦ ି ପାଉଥିବା facebook ଓ whatsapp ଭଳ ି ଅଭିନ୍ନ 
ଦ୍ଦଶ୍ୈଳୀରୁ ଗଢଉିଠୁଥିବା ସମ୍ପକକ, ଉେୀପନା... ... ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଧୂଆ ମହଁୁରୁ 
ଉଠ ିଦ୍ଦଦଖି ପାଉଥିବା ନୂତନ ସକାଳର ଏକ ଦ୍ଦପ୍ରାତ୍ସାହନ ମୂଳକ ସଦ୍ଦେଶ୍ ଦ୍ଦକଉଁ 
ଏକ ଅଚହି୍ନା, ଅଦ୍ଦଦଖ୍ା ପ୍ରତଭିାଙ୍କଠାରୁ... ଦ୍ଦକବଳ ଦ୍ଦସହ ିସାହତିୟରୁ, କଛି ିଶ୍ବ୍ଦରୁ, କଛି ିଭାଷାରୁ, କଛିଟିା ଇଙି୍ଗତରୁ... ଯାହା 
ଦ୍ଦମା ମନଦ୍ଦର ସବକଦା ବଞି୍ଚଦିଏି ଏକ ନୂତନ ରଙ୍ଗୀନ କରିଣ... ଜାଗତୃ କଦ୍ଦର ବହୁତ କଛି ିଭାବନା ଦ୍ଦମା ଭିତଦ୍ଦର, ମାତ୍ର 
ଉଙି୍କମାଦ୍ଦର କଞି୍ଚତି ସାହତିୟର ପରପିକ୍ଵ ଓ ଅପରିପକ୍ଵ ଶ୍ବ୍ଦ ଓ ଭାଷା ସବୁ, ଯାହା ଗଢଦି୍ଦତାଦ୍ଦଳ କଛି ିଦ୍ଦଗାଟାଏ ଭାଷାହୀନ, 
ମଲୂ୍ୟହୀନ… ... ଏଇ ଦ୍ଦଯପରି ପୂର୍ଣ୍କଦ୍ଦଛଦହନି ... କଛି ିକଛି ିବହୁତ କଛି.ି.. ଅସରନ୍ତ ିଭାଷାର ଆଶ୍ାର ଆସର, ଏକ ନୂତନ 
ଓ କୁ୍ଷଦ୍ର ପ୍ରୟାସ, ଦ୍ଦତାଳବିାକୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପକକ, ଦ୍ରଷି୍ଟବାକୁ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଏହ ିଦ୍ଦଯ ‘କୁ୍ଷଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ’ 
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ... ॥  

 ଆପଣ ଯଦ ିପଚାରନ୍ତ ିମଁ ୁକହବି,ି ମଁ ୁଯାହା ଭାଦ୍ଦବ ‘ସମ୍ପାଦକ ବା’ ସଂପାଦକୀୟ’ ମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ 
– ବାନ୍ଧବିାର, ଦ୍ଦଯାଡବିାର, ଗଢବିାର, ସଦ୍ଦଜଇବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଵର, ତାଳ, ଲ୍ୟ ଓ ଛେ କଛି ିସାହତିୟ ଓ ସାହତିୟିକଙ୍କର । 
ଆଉ ଦ୍ଦମାର ଏଇ ପ୍ରୟାସର ସୁଦ୍ଦଯାଗଦାତା ଦ୍ଦମା ବାଲ୍ୟବନୁ୍ଧ ତଥା ‘ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର’ର ମଖୁ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ 
ଭାଗିରଥୀ ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା ଓ ତାଙ୍କ ସହଧମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଓ ଦ୍ଦମା ବଡଭାଇ ଡ଼ା: 
ରାଦ୍ଦଜନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଠାଦ୍ଦର ଭାର ିକୃତଜ୍ଞ ଓ ଆଭାର ି।  

 ପ୍ରକୃତଦ୍ଦର କହବିାକୁ ଗଦ୍ଦଲ୍, ଦ୍ଦମାର ଏଇ ସାହତିୟଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦ୍ଦହଇଥିଲ୍ା ୧୯୯୮ ମସହିାରୁ; ଭାଗିରଥୀର 
ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦତି ‘ନୀଡ’ ପତ୍ରକିାରୁ । ତା’ ପଦ୍ଦର ମଁ ୁଦ୍ଦମା ବୟସ୍ତ ଦ୍ଦଶ୍ୈକି୍ଷକ, ବୟବସାୟୀକ ଓ କାଯକୟରତ ଜୀବନମଧ୍ୟଦ୍ଦର କଛି ି
କଛି ି ସମୟ ପାଇ ଓଡଆି, ହେିୀ ଓ ଇଂରାଜୀଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ଥୁାଏ । ବଗିତ ୧୨ ବଷକ ଦ୍ଦହଲ୍ା ବଭିିନ୍ନ blog ଓ 
websiteଦ୍ଦର article ମାନ ଦ୍ଦଲ୍ଖିବା ସହ ଏଡଟିଂି ଏବଂ ଦ୍ଦେବମାଷ୍ଟର ଦାୟୀତ୍ଵଦ୍ଦର ରହଆିସଛି ିସତ କନୁି୍ତ ପ୍ରକୃତ 
ଓଡଆି ସାହତିୟର ରସ ଓ ଆନେ ମଁ ୁ ଉପଲ୍ବ୍ଧ ି କରଲିି୍ ଓ କରୁଛ ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦବଠୁ ମଁ ୁ ‘ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର’ ସହ ଦ୍ଦଯାଡତି 
ଦ୍ଦହାଇଛ ିଓ ‘୨୦୧୬ ଭାଗୀରଥୀ – କବତିାର ଗଙ୍ଗା’ ଦ୍ଦର ସ୍ଥାନତି ପାଇ ଆଜ ିଏ ସୁଦ୍ଦଯାଗ ପାଇଛ ି। ‘୨୦୧୭ ଉତ୍କଳ 
ଦବିସ’ ଉପଲ୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍କ-ଦ୍ଦଲ୍ଖିକା ଓ ପାଠକ-ପାଠକିା ମାନଙୁ୍କ ଦ୍ଦମାର ହାେିକ ଅଭିନେନ ଓ ଏହ ି କୁ୍ଷଦ୍ର 
ପ୍ରୟାସରୁ ଏକ ନୂତନ ବଶି୍ଵାସ ଓ ସୁଦୀଘକ ସମ୍ପକକ ଗଢଦି୍ଦତାଳବି ଦ୍ଦବାଲି୍ ଆଶ୍ା ଓ ବଶି୍ଵାସ ।  

- ନରରଶ କୁମାର ରବରହରା  
ମାର୍କତ୍: ବସୁଧା କମୁ୍ପଟର୍, ଦ୍ଦଗାଇଲୁ୍ଣି୍ଡ ଦ୍ଦମନ୍ ଦ୍ଦରାଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) – ୭୬୦୦୦୪ 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 
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ସଚୂୀପତ୍ର 

 

 କ୍ର. ଶୀର୍କକ    ରେଖକ    ପୃ. 

୧  ଅନୁଶ୍ାସନର ଚତିାଭସ୍ମ  : ଶୁ୍ଭକାନ୍ତ ସାହୁ    ୪ 
୨  ଅଭୂଲ୍ା ସ୍ମୃତ ି   : ଡ଼: ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ  ୫ 
୩   ଆଇ ଦ୍ଦହଟ ୟୁ    : ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମଦୁୁଲି୍   ୬ 
୪  ଏକାନ୍ତ ନଜିର   : ଅଜତି କୁମାର ଦ୍ଦସଠୀ  ୭ 
୫  କଛି ିକଥା କଛି ିବୟଥା   : ବଶି୍ଵଭାରତୀ (ଦ୍ଦଗାସ୍ଵାମୀ) ଦାଶ୍  ୯ 
୬  ଦ୍ଦକ୍ଷାଭର ପଥୃିବୀ    : ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର  ୧୧ 
୭  ଗୁପ୍ତଧନ    : ନଦ୍ଦଗନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ  ୧୪ 
୮  ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଦଦବତା ବନାମ ଚନ୍ଦ୍ରପଷୃ୍ଠ  : ଦ୍ଦଜୟାତ୍ସ୍ନା ତ୍ରପିାଠୀ  ୧୫  
୯  ଚାଦ୍ଦରାଟ ିଅଣୁଗଳ୍ପ   : ରୀତା ଅପରାଜତିା ମହାନ୍ତ ି ୧୭ 
୧୦  ଜନମଦନିର ଉପହାର   : ପ୍ରୀତନିୋ ପ୍ରଧାନ   ୧୯ 
୧୧  ଭିକ    : କରିଣ ମନୀଷା ମହାନ୍ତ ି  ୨୦ 
୧୨  ନବବଧୂର ସ୍ଵପନ   : ସୁଧାଞ୍ଜଳ ିମିଶ୍ର   ୨୧ 
୧୩  ନୀଳଫ୍ରକ୍   : ବୃୋବନ ପ୍ରଧାନ  ୨୨ 
୧୪  ପାଥକକୟ     : ନଦ୍ଦରଶ୍ କୁମାର ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା ୨୪ 
୧୫  ପ୍ରତଜି୍ଞା    : ପିୟୁଷ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ  ୨୬ 
୧୬  ବାବା ସରି    : ମଦ୍ଦନାଜ କୁମାର ସାହୁ  ୨୭ 
୧୭  ଭିକ୍ଷା ଦଅି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛୁଅନା  : ଡ଼ା: ରାଦ୍ଦଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା ୨୮ 
୧୮  ଭୁଲ୍ ଦ୍ଦକଉଁଠ?ି   : ଅମିତାଭ ସାହୁ   ୨୯ 
୧୯  ମହଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର    : ନତିୟାନେ ତ୍ରପିାଠୀ  ୩୦ 
୨୦  ମାତୃରୂଦ୍ଦପଣ ସଂସି୍ଥତା   : ନରିଞ୍ଜନ ସାହୁ   ୩୧ 
୨୧  ମଁ ୁକହଲିି୍ ‘ହଁ’   : ଜୟନ୍ତୀ ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା  ୩୬ 
୨୨  ଦ୍ଦମାହମଗ୍ନ   : ସଦ୍ଦରାଜନିୀ ସାହୁ  ୩୭ 
୨୩  ସଂସାର ବନ୍ଧନ    : ସୁଦାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ  ୩୯ 
୨୪  ସମ୍ପକକର ନଆିରା ଭାବ  : ଭାଗିରଥୀ ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା  ୪୧ 
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ଅନୁଶାସନର  ଚତି୍ାଭସ୍ମ 

ବଦି୍ଦଦଶ୍ ଦ୍ଦର୍ରନ୍ତା ଛାତ୍ରଟ ି ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ 
ଚରଣାବେିଦ୍ଦର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ କୁଶ୍ଳ 
ପୁଛଦ୍ଦନ୍ତ ଶ୍କି୍ଷକ ସ୍ଵ ଓଷ୍ଠଦ୍ଦର ଶୁ୍ଷ୍କହାସୟ ଦ୍ଦଖ୍ଳାଇ 
ଉତ୍ତର ରଖିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସ ଏ ଯାବତ ଭଲ୍ ଅଛନ୍ତ ି
କନୁି୍ତ ଏକ ବଭିଙ୍ଗ ମନଦ୍ଦର କହଦି୍ଦଲ୍ ଅବସର 
ଦ୍ଦନବା ପାଇଁ ଆହୁର ିଦୀଘକ ଏକ ବଷକ ବାକ ିଅଛ ି। 
ଦ୍ଦସୌମୟଜତି ବୁଝ ିପାରୁନଥିଲ୍ା । ଶ୍କି୍ଷାଦାନକୁ ବ୍ରତ 
ମଣି ଶ୍କି୍ଷାଥକୀଙୁ୍କ ସନ୍ତାନବତ୍ ଗଭୀର ଭଲ୍ 
ପାଉଥିବା ଶ୍କି୍ଷକ ଜଣକ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବଠାରୁ ଏମିତ ି
ଶ୍କି୍ଷା ବମିୁଖ୍ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଆଉ କାହିଁକ?ି ସଦା ଛାତ୍ର 
ବତ୍ସଳ ଶ୍କି୍ଷକ ଦ୍ଦସୌମୟଜତିର ଦ୍ଦଦୈନୟେନି ତଥା 
ବୃତ୍ତିଗତ କୁଶ୍ଳ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ୍ କଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦସ ପ୍ରଗଲି୍ିତ ଦ୍ଦହାଇ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୀବକାଦରୁ ଭଲ୍ଦ୍ଦର ଥିବାର ଜଣାଇଲ୍ା । 
ବଦି୍ଦଦଶ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଭଲ୍ ଚାକରିିଦ୍ଦର ଅବସ୍ଥାପିତ । ତା’ ସ୍ଵରଦ୍ଦର ଥିଲ୍ା କୃତଜ୍ଞତାର ଛଟିା ।  

 ଅଦ୍ଦବାଧ ଦ୍ଦସୌମୟଜତି ଦ୍ଦସ ଦନି ଶ୍କି୍ଷକଙୁ୍କ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝନିପାରି ତାଙ୍କ ଦ୍ଦବତ୍ରାଘାତଦ୍ଦର ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିଲ୍ା 
ବାପାଙ୍କ ନକିଟଦ୍ଦର । ବାପା କନୁି୍ତ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମଖୁ୍ଦ୍ଦର ପୁଣି ତାକୁ ଦୁଇ ଚଟକଣା ଦ୍ଦଦଇ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ନକିଟଦ୍ଦର କ୍ଷମା 
ପ୍ରାଥକନାର ନଦି୍ଦଦକଶ୍ ଦ୍ଦଦଇଥିଦ୍ଦଲ୍ । ବାପା ଦ୍ଦଚତାଇ ଦ୍ଦଦଇଥିଦ୍ଦଲ୍ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଦବତ୍ରାଘାତ ଅନ୍ତରାଦ୍ଦଳ ମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନହିତି 
ନୁଦ୍ଦହଁ; ବରଂ ଲୁ୍ଚଥିାଏ ଏକ ସହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଦ୍ଦସ ଶ୍କି୍ଷାଥକୀର ଶ୍ତୁ ନୁହନ୍ତ;ି ବରଂ ସହାୟକ ଓ ହତିାକାଂକ୍ଷୀ । ନଜି ଭୁଲ୍ 
ଅବଗତ ଦ୍ଦହାଇ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ଚରଣାବେିଦ୍ଦର ଆଶି୍ରତ ଦ୍ଦହବା ପୂବକରୁ ଶ୍କି୍ଷକ ତାକୁ ଦ୍ଦକାଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦନଇ କହଥିିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଯ ଭୁଲ୍ 
ବୁଝପିାରିବା ପଦ୍ଦର କ୍ଷମା ମାଗିବା ନହିାତ ିଆବଶ୍ୟକ ନୁଦ୍ଦହଁ । ଦ୍ଦସ ନଜିର ଭୁଲ୍ ବୁଝପିାରିଲ୍ାଣି ଏଣିକ ିଦ୍ଦସ ଭଲ୍ ପିଲ୍ା 
ଦ୍ଦହାଇଯିବ ।  

 ସାରଙ୍କ ଏମିତ ି ଦ୍ଦଛାଟ-ଦ୍ଦମାଟ ଦ୍ଦବତ୍ରାଘାତ, ଦ୍ଦସଇ ଦ୍ଦଦଢ ହାତ ଲ୍ମବର ଗୁଆ ଦ୍ଦବତ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ପିଲ୍ାଙୁ୍କ ଦ୍ଦଯ 
ବପିଥଗାମୀରୁ ନବୃିତ୍ତ କରଛି,ି ତା’ର ହସିାବ ସାର, ନଦି୍ଦଜ ବ ିରଖି ନଥିଦ୍ଦବ । ଏକ ସଦ୍ଦଚାଟ ଆଦଶ୍କମୟ ଜୀବନଯାପନ 
ପାଇଁ ଦ୍ଦସୌମୟଜତି ଏଦ୍ଦବ ବ ି ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଦବତ୍ରାଘାତ ଦ୍ଦଲ୍ାଦ୍ଦଡ । ଦ୍ଦକୌତୁହଳକୁ ଚାପି ନପାରି ଦ୍ଦସ ପଚାରି 
ପକାଇଲ୍ା, “ସାର, ଦ୍ଦବତଟ ି କାହିଁ ଦ୍ଦଦଖ୍ାଯାଉନ?ି” ଶ୍କି୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ଦ୍ଦହାଇଗଦ୍ଦଲ୍ । ଆଲ୍ମାରୀରୁ ବାହାର କର ି
ଦ୍ଦଦଖ୍ାଇଦ୍ଦଲ୍ କନାବନ୍ଧା ଅର୍ଦ୍କମୁଷି୍ଟ ଭସ୍ମ । ସଂଶ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ମହଁୁକୁ ଚାହିଁଲ୍ା । ଦୀଘକଶ୍ଵାସ ପକାଇ ସାର ଉଠଗିଦ୍ଦଲ୍। 

ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଦ୍ଦନଇଗଦ୍ଦଲ୍ ବଦିୟାଳୟ ବାହାର କାନ୍ଥକୁ । ଦ୍ଦଦଖ୍ାଇଦ୍ଦଲ୍ ବଡବଡ ଅକ୍ଷରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ାଥିବା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ 
ଆଉ ନ:ିଶୁ୍ଳ୍କ ଦୂରଭାଷ ସଂଖ୍ୟା । ସାର କହଦି୍ଦଲ୍ ମଣିଷ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନହିତି ଥିବା ଦ୍ଦବତଦ୍ଦର ସରକାର ଲୁ୍କ୍କାୟିତ 
ଦ୍ଦପ୍ରମକୁ ଦ୍ଦଦଖିପାରିଦ୍ଦଲ୍ନ,ି ବଦି୍ଦବଚନା କଦ୍ଦଲ୍ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର । ପରମିାଜକନର ଦ୍ଦବତ୍ରାଘାତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଖ୍ାଜା ଦ୍ଦହଲ୍ା ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ 
ହଂିସା । ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଵରଦ୍ଦର ଥିଲ୍ା ପ୍ରତବିାଦ । ସରକାରୀ ନୟିମ ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ ହାତଦ୍ଦର ପକାଇଛ ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତକଡ,ି ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କ 
ପାଟଦି୍ଦର ଅଦୃଶ୍ୟ ପଟୀ । ଦ୍ଦଯଉଁଠ ିଶ୍କି୍ଷାଥକୀଙୁ୍କ ସୁଧାରବିା ସକାଦ୍ଦଶ୍ କଡା କର ିଦୁଇପଦ କହବିାର ଅଧିକାର ଶ୍କି୍ଷକଙ୍କର 
ନାହିଁ, ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ? ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦସ ଦଣ୍ଡକୁ ଦ୍ଦପାଡ ି ରଖିଛନ୍ତ ି ଦ୍ଦକବଳ ଏଇ ତା’ ଭସ୍ମ । ତାଙ୍କ 

ଦ୍ଦକୌତୁହଳକୁ ଚାପି ନପାର ିଦ୍ଦସ ପଚାର ିପକାଇଲ୍ା, “ସାର, 
ଦ୍ଦବତଟ ି କାହିଁ ଦ୍ଦଦଖ୍ାଯାଉନ?ି” ଶ୍କି୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର 
ଦ୍ଦହାଇଗଦ୍ଦଲ୍ । ଆଲ୍ମାରୀରୁ ବାହାର କର ି ଦ୍ଦଦଖ୍ାଇଦ୍ଦଲ୍ 
କନାବନ୍ଧା ଅର୍ଦ୍କମୁଷି୍ଟ ଭସ୍ମ … …  

- ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ 
ଦ୍ଦଗାପବନୁ୍ଧ ହାଇସ୍କଲୁ୍, ଦ୍ଦପାଲ୍ସରା 

ଗଞ୍ଜାମ – ୭୬୧୧୦୫ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୦୪୦୩୨୦୧୮୬ 
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ହୃଦୟଦ୍ଦର ଥିଲ୍ା ଗଭୀର ଦ୍ଦକାହ ।  

 ପିଲ୍ାମାନଙ୍କ ଦ୍ଦକାଳାହଳମୟ ପରଦି୍ଦବଶ୍ରୁ ମିଳୁଥିଲ୍ା ଶ୍ବ୍ଦ – ପ୍ରଦୂଷଣର ଗନ୍ଧ । ତୃତୀୟ ନୟନଦ୍ଦର ଦ୍ଦସୌମୟଜତି 
ଦ୍ଦଦଖିପାରୁଥିଲ୍ା ଲ୍ଗାମ୍ ହୀନ, ଦ୍ଦବ-ପବକା, ଉର୍ଦ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଔର୍ଦ୍ତ୍ତୟ, ଶ୍କି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଏକ ବବିର୍ଣ୍କ ଭଗ୍ନନ ସୂ୍ତପ, ଏକ 
ଅସଜଡା ବପିଥଗାମୀ ସମାଜ । ଦ୍ଦବତର ଚତିାଭସ୍ମ ଦ୍ଦଦଖି ତାର ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହଉଥିଲ୍ା ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଦଖ୍ୁଛ ି ଶ୍ଷି୍ଟାଚାର ଓ 
ଅନୁଶ୍ାସନର ଚତିାଭସ୍ମ ।  

 

ଅଭୂୋ ସୃ୍ମତ୍ ି 
 

 ରାତ ିପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ଦ୍ଦହବ । ପ୍ରବଳ ବଷକା 
ସହତି ଘଡ଼ଘଡ଼ରି ଶ୍ବ୍ଦ । ଏହ ିସମୟଦ୍ଦର ଅଜୟ 
ନଜିକନ ଜଙ୍ଗଲ୍ ଦ୍ଦଦଇ ବାଇକଦ୍ଦର ଯାଉଥାଏ । 

ବଜୁିଳରି ଚକମକ ଆଦ୍ଦଲ୍ାକଦ୍ଦର ଏକ ସୁେରୀ 
ତରୁଣୀର ମହଁୁ ଝାପସା ଝାପସା ଦ୍ଦଦଖ୍ା 
ଯାଉଥାଏ। ଅଜୟକୁ ଲ୍ାଗିଲ୍ା ସଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଯପର ିଦ୍ଦସ 
ଦ୍ଦକବଳ ତା’ର ପାଇଁ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କର ିରହଛି ି। ପଦ୍ଦର 
5ପଦ୍ଦର ଅଜୟକୁ ଲ୍ାଗିଲ୍ା ଦ୍ଦସହ ି ତରୁଣୀଟ ି
ଭୟଭୀତ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛ ିଏବଂ ତା’ ଠାରୁ ସାହାଯୟ 
ଆଶ୍ାକରଛି ିଅଜୟ । କଛି ିଚନି୍ତା ନକର ିବାଇକକୁ 
ଅଟକାଇଲ୍ା  ଏବଂ ପଚାରଲି୍ା ଏଦ୍ଦତ ରାତଦି୍ଦର ଶୁ୍ନ୍-ଶ୍ାନ ରାସ୍ତାଦ୍ଦର କଣ’ କରୁଛ? ଝଅିଟ ି କହଲି୍ା ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଟଦି୍ଦକ 
ଆଗଦ୍ଦର ଛାଡଦି୍ଦଦଦ୍ଦବ! ଅଜୟ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଟକକଲ୍ା ଏବଂ ବସବିାକୁ କହଲି୍ା । କଛି ି ବାଟ ଗଲ୍ା ପଦ୍ଦର ଏକ ଶୁ୍ନ୍-ଶ୍ାନ୍ 
ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ବାଇକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ଦସ ଝଅିଟ ିକହଲି୍ା  ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଆଶ୍ଚଯକୟ ଦ୍ଦହାଇ ପଚାରଲି୍ା ଅଜୟ – ଏଇଠ?ି ଝଅିଟ ି
କହଲି୍ା ଜଙ୍ଗଲ୍ ଦ୍ଦଦଇ ଗଦ୍ଦଲ୍ ଆଦ୍ଦମ ଘର ପଡବି । ଝଅିଟ ି ଗଲ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତାର ସି୍ମତହାସୟ ଓ ନରିହ ଆଖିଦ୍ଦର ଏପରି 
ଚାହିଁଲ୍ା ଦ୍ଦଯ ଅଜୟକୁ ଲ୍ାଗିଲ୍ା, ଦ୍ଦସ ଝଅିଟ ିତାକୁ କଛି ିକହବିାକୁ ଚାହୁଁଛ ି ତାପଦ୍ଦର ଅଜୟ ଦ୍ଦସଠାରୁ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା ।  

 ଅଜୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଦଦଖ୍ାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସଇ ଝଅିଟକୁି ଭଲ୍ ପାଇଯାଇଥିଲ୍ା । ତା’ର ଦ୍ଦସହ ି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପର ି ମହଁୁଟକୁି ଭୁଲି୍ 
ପାରୁନଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦସହ ି ବାଟ ଦ୍ଦଦଇ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଅଜୟ ଯାଏ, ଭାଦ୍ଦବ, ଆଉ ଥଦ୍ଦର ଦ୍ଦସହ ି ଝଅିଟା ଦ୍ଦଦଖ୍ା 
ଦ୍ଦହାଇଯା’ନ୍ତାକ!ି ଏମିତ ି କଛି ି ଦନି ବତିଗିଲ୍ା ଅଜୟ ଦଦି୍ଦନ ରାତଦି୍ଦର ଗଲ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସଇ ସୁେରୀ ତରୁଣୀ ଜଣକ 
ଦ୍ଦଦଖ୍ାଦ୍ଦହଲ୍ା, ତା’ ପଦ୍ଦର ଅଜୟ ଦ୍ଦସଇ ଝଅିଟକୁି ତାହାର ନାଆଁ ପଚାରଥିିଲ୍ା । ଦ୍ଦସଇ ଝଅିଟ ିକହଲି୍ା – ସୀମା । ତା’ 
ପରଠୁ ଅଜୟ ଓ ସୀମାର ମିଳାମିଶ୍ା ଚାଲି୍ଲ୍ା । ଏହ ିମିଳାମିଶ୍ାଦ୍ଦର ଦୁଦ୍ଦହଁ ଦୁହଙୁି୍କ ଭଲ୍ପାଇ ବସଥିିଦ୍ଦଲ୍ । କନୁି୍ତ ଦ୍ଦକହ ି
କାହାରକୁ କହପିାରୁ ନଥିଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ଏହା ପଦ୍ଦର ଅଜୟ ନଜିର ଭଲ୍ପାଇବାକୁ ଦ୍ଦରାକ ିନପାରି ସି୍ଥର କଲ୍ା ଦଦି୍ଦନ ତା’ର ମନ କଥା ଦ୍ଦଖ୍ାଲି୍ କହଦି୍ଦଦବ 
ସୀମାକୁ । ଦ୍ଦସ ଦନି ଅଜୟ ଖ୍ୁସ ିଥାଏ । ଆଖିଦ୍ଦର ଅସୁମାର ିଆଶ୍ାଦ୍ଦନଇ ଅଜୟ ବାଇକ୍ ଦ୍ଦନଇ ଆସୁଥାଏ । ଦ୍ଦସହ ିଶୁ୍ନ୍-

କଛି ିବାଟ ଗଲ୍ା ପଦ୍ଦର ଏକ ଶୁ୍ନ୍-ଶ୍ାନ୍ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ବାଇକ୍ 
ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ଦସ ଝଅିଟ ି କହଲି୍ା … ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ 
ଆଶ୍ଚଯକୟ ଦ୍ଦହାଇ ପଚାରଲି୍ା ଅଜୟ – ଏଇଠ?ି ଝଅିଟ ି
କହଲି୍ା… ହଁ... 

- ଡ଼: ସଂଜୀବ କୁମାର ଦାସ 
ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଦ୍ଦର୍ସର (ଉଦି୍ଭଦ ବଜି୍ଞାନ) 

ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଶ୍କି୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ, ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ଵର – ୨୨ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍-୯୪୩୭୧୯୪୦୩୫ 
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ଶ୍ାନ୍  ରାସ୍ତାଦ୍ଦର, ହଠାତ୍ ଅଜୟ ଦ୍ଦଦଖିଲ୍ା କଛି ିଦ୍ଦଲ୍ାକମାଦ୍ଦନ ଏଅ ଯୁବତୀକୁ ବହୁତ ଦ୍ଦଜାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଡାଉଛନ୍ତ ି। ଅଜୟ 
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ପଦ୍ଦଛ ପଦ୍ଦଛ ବାଇକ୍ ଦ୍ଦନଇ ଯାଉଥାଏ । ଅଜୟ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ଦ୍ଦବଗଦ୍ଦର ବାଇକ୍ ଚଲ୍ାଉଥାଏ, ଦ୍ଦସହ ିଦ୍ଦଲ୍ାକମାଦ୍ଦନ 
ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ଦବଗଦ୍ଦର ଯାଉଛନ୍ତ ି। କଛି ିସମୟ ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦଖିଲ୍ା ଦ୍ଦସ ଯୁବତୀ ଆଉ ଦ୍ଦକହ ିନୁଦ୍ଦହଁ, ଦ୍ଦସ ତାର ଦ୍ଦପ୍ରମିକା 
ସୀମା । ତା’ପଦ୍ଦର ଅଜୟ ତାକୁ ଦ୍ଦସହ ିଦୁଜକନମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟାକଲ୍ା, ଏହ ିସମୟଦ୍ଦର 
ହଠାତ୍ ଅଜୟର ଦୁଘକଟଣା ଘଟଲି୍ା । ଦ୍ଦସ ହସି୍ପଟାଲ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦବଡ୍ ରୁ ଉଠ ି ଚତି୍କାର କଲ୍ା, ‘ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ , ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ’ 
ତା’ପଦ୍ଦର ଅଜୟ ପାଖ୍କୁ ନସକ ଡାକ୍ତରମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦଦୌଡ ିଆସଦି୍ଦଲ୍, ତା’ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ତା’କୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କହୁଛୁ 
ଦ୍ଦବାଲି୍ ପଚାରିଦ୍ଦଲ୍ । ଏହା ପଦ୍ଦର ଅଜୟ ତାହା ସହ ଘଟଥିିବା ଘଟଣାସବୁ ଦ୍ଦସମାନଙୁ୍କ କହଲି୍ା । ଏହା ଶୁ୍ଣି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ 
କଛି ିସମୟ ନୀରବ ଦ୍ଦହାଇଗଦ୍ଦଲ୍ । ତା’ପଦ୍ଦର ଜଦ୍ଦଣ ଡାକ୍ତର ଆସ ିକହଦି୍ଦଲ୍, ‘ତୁମର ଭାଗୟଭଲ୍ ତୁଦ୍ଦମ ବଞ୍ଚଯିାଇଛ ।  
ଦ୍ଦସଇ ରାସ୍ତାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉଁମାଦ୍ଦନ ଯାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଆଉ ଦ୍ଦର୍ରନ୍ତ ିନାହିଁ । ଏହା ଶୁ୍ଣି ଅଜୟ ତାର କାରଣ ପଚାରଲି୍ା ।  

 ତା’ପଦ୍ଦର ଡାକ୍ତର କହଦି୍ଦଲ୍, ‘କଛି ି ବଷକ ପୂବକରୁ ଏକ ଯୁବତୀକୁ ଏହ ି ରାସ୍ତାଦ୍ଦର କଛି ି ଯୁବକ ଧଷକଣ କର ି
ମାରଦି୍ଦଦଇଥିଦ୍ଦଲ୍ । ତାର ଆତ୍ମା ଆଜ ିପଯକୟନ୍ତ ଶ୍ାନ୍ତ ିପାଇନାହିଁ । ଦ୍ଦତଣୁ ଏହ ିରାସ୍ତାର ଯାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ନଜିଆଡକୁ 
ଆକଷକଣ କର ିଦ୍ଦପ୍ରମ ଜାଲ୍ଦ୍ଦର ର୍ସାଇ ମାରଦିଏି । ତୁଦ୍ଦମ ପ୍ରଥମ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିବଞ୍ଚଯିାଇଛ।  

 

ଆଇ ରହଟ ୟୁ 
 

  
- ସୁବ୍ରତ୍ କୁମାର ମଦୁୁେି 

ଦ୍ଦଦଉଳ,ି ଏରସମା, ଜଗତସଂିହପୁର 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୭୬୮୨୯୩୧୨୨୮ 

 
ଝପିିଝପିି ବଷକାଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଶ୍ାଖ୍ୀ ସହ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଛତା ତଦ୍ଦଳ ଯାଉଥିଲି୍ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ପାଦ ଚପିି 

ଚପିି ଚାଲି୍ଦ୍ଦଲ୍ ବ ିମଁ ୁସ୍ପଷ୍ଟ ବାର ିପାରୁଥିଲି୍ ତା’ ପାଉଞି୍ଜର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶ୍ବ୍ଦ । ଆମର ମିଳାମିଶ୍ା ନୂଆ ନଥିଲ୍ା ଦ୍ଦସ ଥିଲ୍ା 
ଦ୍ଦମାର ପିଲ୍ାଦନିର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ବାଲି୍ଘରର ସାଥି । ଅଦ୍ଦନକ ଥର ଆଗରୁ ତାକୁ ଅତ ି ପାଖ୍ରୁ ଦ୍ଦଦଖିଛ ି ରଙ୍ଗ 
ପିଚକାରୀଦ୍ଦର ମଁ ୁତାକୁ ବହୁଥର ଭିଦ୍ଦଜଇଛ ି। ଆମର ଏହ ିମିଳାମିଶ୍ାକୁ ଦ୍ଦକହ ିଦ୍ଦକହ ିଖ୍ରାପ ଭାବଦି୍ଦଲ୍ ବ ିମଁ ୁକ ିଦ୍ଦସ ଦ୍ଦକହ ି
ଖ୍ରାପ ଭାବ ିନାହୁଁ । ବାଟ ଆହୁର ିଅଦ୍ଦନକ ବାକ ିଥିଲ୍ା ବଷକା ବ ିବଢ ିବଢ ିଚାଲୁ୍ଥିଲ୍ା କଦ୍ଦଲ୍ଜରୁ ଦ୍ଦର୍ରିବା ରାସ୍ତାଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦକହ ିବ ିନଥିଦ୍ଦଲ୍ । ଦୂରରୁ ଗଁା ମଣୁ୍ଡ ବୁଢା କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛର ରୁ୍ଲ୍ସବୁ ବଷକା ଦ୍ଦଯାଗୁଁ ରି୍କାରି୍କା ଦଶୁି୍ଥିଲ୍ା । ଜୀବନଦ୍ଦର 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦ୍ଦସ ମଦ୍ଦତ ଘଡଘଡ ିଶ୍ବ୍ଦଦ୍ଦର ଭୟଦ୍ଦର ଭିଡ ିଧରଲି୍ା ଦ୍ଦମା’ ଛାତଦି୍ଦର ଦ୍ଦରଳ ଗାଡ ିଛୁଟଲି୍ା । ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ 
ତାକୁ ଦ୍ଦନଇ ଦ୍ଦମା’ର ଦ୍ଦକାଉ ଅଙ୍ଗଦ୍ଦର ଟଦି୍ଦକ ଦୁବକଳତା ବଢୁଥିଲ୍ା ମଁ ୁଜାଣିନ ି। ମଁୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଜ ିସାରଥିିଲି୍ ଆଉ ଦ୍ଦସ ଅଧା 
ଅଧା । ହଠାତ ତା’ କଥାଦ୍ଦର ମଁ ୁଟଦି୍ଦକ ଅଟକ ିଗଲି୍ ଦ୍ଦସ କହୁଥିଲ୍ା ......ତୁ ଯଦ ିଦ୍ଦମା’ର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ତା’ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତୁ ଟଦି୍ଦକ 
ରାଦ୍ଦଜଶ୍କୁ ବୁଝା ମଁ ୁତାକୁ ଭଲ୍ ପାଏ ତା’ ବନିା ବଞ୍ଚ ିପାରିବନି ି । ସଏି ରାଦ୍ଦଜଶ୍ ପାଇଁ କାେୁଥିଲ୍ା ଆଉ ମଁ ୁକ’ଣ ପାଇଁ 
ଜାଣିନ ି । ବୁଝଲିି୍ ମଁ ୁ ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଧ ତାକୁ ଭଲ୍ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲି୍ ଦ୍ଦସଥିପାଇଁ । ବଷକା ଆହୁର ିବଢୁଥିଲ୍ା ଆମ କାେ ବ ି
ଦ୍ଦଧାଇ ଦ୍ଦହାଇ ଯାଉଥିଲ୍ା ବଷକାଛଟିାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦସ ମଦ୍ଦତ ବାଟସାରା ରାଦ୍ଦଜଶ୍ ପାଇଁ ଅନୁଦ୍ଦରାଧ କରୁଥିଲ୍ା ମଁ ୁଚୁପଥିଲି୍ । ଦ୍ଦସ 
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ବୁଝ ିପାରୁନଥିଲ୍ା । ମଁୁ ବୁଝ ିସାରଥିିଲି୍ ଆମ ଲୁ୍ହର କାହାଣୀକୁ । ଖ୍ାଲି୍ ର୍ରକ ଏତକି ିଦ୍ଦମା’ ଠାରୁ ରାଦ୍ଦଜଶ୍ ପ୍ରତ ିତା’ର 
ଭଲ୍ ପାଇବା ଥିଲ୍ା ଶ୍ତ ପ୍ରତଶି୍ତ ଶୁ୍ର୍ଦ୍;  ଆଉ ମଁ ୁଥିଲି୍ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ମହାପାପୀ ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ କରୁଥିଲି୍ ଦ୍ଦମାର 
କୃତକମକର  । ଆଜକୁ ତନିବିଷକ ତଦ୍ଦଳ ଏମିତ ିଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ବଷକାଭିଜା ଦନିଦ୍ଦର ମଦ୍ଦତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ ଭଲ୍ 
ପାଇ ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ମହଁୁ ଦ୍ଦଖ୍ାଲି୍ଥିବା ଝଅି ବଷକାକୁ ମଁ ୁକହଥିିଲି୍ ...... ଆଇ ରହଟ ୟୁ । 

 

ଏକାନ୍ତ ନଜିର 
  

ନାରୀ, ସବୁଛଛି ି ଭାଗ ବାଣ୍ଟପିାଦ୍ଦର, 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତା’ ମଥାର ସେୁିର ହାତର ଶ୍ଙ୍ଖାକୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ 
ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ି ପାଦ୍ଦରନା । ଆଉ ଯଦ ି ଦ୍ଦକହ ି ତା’ର 
ମଥାର ସେୁିର ହାତର ଶ୍ଙ୍ଖାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କଦ୍ଦର, ଦ୍ଦସ ଅସହଷୁି୍ଣ ଦ୍ଦହାଇଉଦ୍ଦଠ । 

ପ୍ରତବିାଦ କଦ୍ଦର । ତା’ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଧଦ୍ଦସଇ 
ପଶ୍ ି ଆସୁଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଶ୍କି୍ତମଦ୍ଦତ ପ୍ରତଦି୍ଦରାଧ 
କରବିାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କଦ୍ଦର, ଆଉ ଯଦ ିଦ୍ଦସ ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର 
ହାରଯିାଏ ଦଆିସଲିି୍ କାଠ ିପର ିନଜିକୁ ଜାଳ ିଦ୍ଦପାଡ ି
ପାଉଁଶ୍ କରଦିଏି ।  

 ପ୍ରୀତ ିବବିାହ କରିବାର ତନିମିାସ ପୁରନି,ି ତା’ର ଦ୍ଦବୈବାହକି ଜୀବନଦ୍ଦର ଝଡ ଆସିଛ ି। ଦ୍ଦସଇ ଝଡ ଆଉ ଦ୍ଦକହ ି
ନୁଦ୍ଦହଁ, ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦହଉଛ ିମାମା । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୀତ ିଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ମାମାକୁ ଦ୍ଦଦଖିନ ିକ ିଚହି୍ନନି,ି ଦ୍ଦସ ବବିାହତିା କ ିଅବବିାହତିା ଜାଣିନ,ି 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ନଜି କାନଦ୍ଦର ତାର ଦ୍ଦମଞ୍ଚା ଦ୍ଦମଞ୍ଚା ପ୍ରଶ୍ଂସା ଦ୍ଦସ ପ୍ରଣୟଠାରୁ ଶୁ୍ଣିଛ ି। ଦ୍ଦସ କୁଆଦ୍ଦଡ ଭାର ିଶ୍ାନ୍ତ, ସରଳ ନରିୀହ । 
ତା’ କଥାଦ୍ଦର ମିଠାସ ଅଛ ି। ତା’ ସାଥିଦ୍ଦର କଥା ଦ୍ଦହଲ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପ୍ରଣୟ ନଜିକୁ ବ ିଭୁଲି୍ଯାଏ । ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ସକାଦ୍ଦଳ ତ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ 
ଖ୍ରାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ; ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ସଞ୍ଜଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ରାତ ି ଅଧଦ୍ଦର ପ୍ରୀତକୁି ଛାଡ଼ଦି୍ଦଦଇ ପ୍ରଣୟ ମାମା ପାଖ୍କୁ ଚାଲି୍ଯାଏ।  
ନବବବିାହତିା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ,ି ତା’ ପ୍ରତ ିଅବଦ୍ଦହଳା ପ୍ରଦଶ୍କନ କରି ପ୍ରଣୟ ଦ୍ଦଯମିତ ିମାମା ପାଖ୍କୁ ଧାଏଁ, ଖ୍ାଲି୍ ପ୍ରୀତ ିକାହିଁକ?ି 
ତା’ ଜାଗାଦ୍ଦର ଯିଏ ଥିଦ୍ଦଲ୍ ବ ି ତାକୁ ସଦ୍ଦେହ କରଥିାନ୍ତା । ଦ୍ଦକୌଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ତା’ ସ୍ଵାମୀ ମହଁୁରୁ ଅନୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂରଭୂିରି 
ପ୍ରଶ୍ଂସା ଶୁ୍ଣିବାକୁ ଚାଦ୍ଦହଁନା । ଦ୍ଦସ ଚାଦ୍ଦହଁନା ତା’ ସ୍ଵାମୀ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ୍ ପାଉ; କାହାକୁ ନଜିର କରୁ । ଦ୍ଦସ 
ଦ୍ଦକବଳ ଚାଦ୍ଦହଁ ତାର ସ୍ଵାମୀ ତାର ହିଁ ଦ୍ଦହାଇରହୁ । ତାକୁ ଦ୍ଦକାଦ୍ଦଳଇ ଦ୍ଦନଇ ସ୍ଵଗକ ସୁଖ୍ ଦ୍ଦଦଉ ।  

 କାହାକୁ କହବି ପ୍ରୀତ ିପ୍ରଣୟଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତ ିକଥା । ଭାଉଜଙୁ୍କ ନା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙୁ୍କ । କଛି ିଦନିତଦ୍ଦଳ 
ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତାର ସଂସାର ଦ୍ଦକମିତ ିଚାଲି୍ଛ ି ଦ୍ଦବାଲି୍ ପଚାରୁଥିଦ୍ଦଲ୍, ଦ୍ଦସ ତ ରୁ୍ଦ୍ଦଲ୍ଈ ଦ୍ଦହାଇ କହୁଥିଲ୍ା – 
‘ବହୁତ ବଢଆି, ବନିଦାସ’ । ଏମିତ ିକ ିଦଦି୍ଦନ ତାର ନାଲି୍ ଟୁକୁଟୁକୁ ଦ୍ଦଗାଲ୍ାପ ପାଖ୍ୁଡା ପର ିସରୁ ଓଠଟା ର୍ାଟ ିଯାଇଥିବା 
ଦ୍ଦଦଖି, ଭାଉଜ ଜାଣିଲ୍ା ଭଳ ିପଚାରଦି୍ଦଲ୍ – ‘ମହୁ ଦ୍ଦଲ୍ାଭି ଭଅଁରଟା କ’ଣ ମହୁ ଦ୍ଦଲ୍ାଭଦ୍ଦର ଅଧିକ କାମୁଡ ି ଦ୍ଦଦଲ୍ାକ?ି’ 
ଭାଉଜଙ୍କ କଥାଶୁ୍ଣି ତା’ ମହଁୁଟା ଦ୍ଦସ ଦନି ନାଲି୍ ପଡଯିାଇଥିଲ୍ା । ପ୍ରଣୟଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦ୍ଦଯାଗୁଁ ତାକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଗଦ୍ଦର ଧରା 

… ଦୁନଆିର ଅଧିକାଂଶ୍ ପୁରୁଷ ଦ୍ଦମୌକା ମିଳଦି୍ଦଲ୍ ନଜି 
ସୁେରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଡଇ ଦ୍ଦଦଇ ପର ସ୍ତ୍ରୀ 
ପଛଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦୌଡୁଥାନ୍ତ ି । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦହତୁ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଦ୍ଦସମିତ ିଧରାବନ୍ଧା ନୟିମ ନାହିଁ । 

- ଅଜତି୍ କୁମାର ରସଠୀ 
ନେଦି୍ଦଗାର, ଧରାଦ୍ଦକାଟ 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୮୬୧୫୦୪୧୨୧ 
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ପଡବିାକୁ ଦ୍ଦହଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ଆଉ କଛି ିକହବିା ଆଗରୁ ପ୍ରୀତ ିତାଙ୍କ ଓଠଦ୍ଦର ପାପୁଲି୍କୁ ଚାପି କହଲି୍ା – ‘ଭାଉଜ ତଦ୍ଦମ ନା 
ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଭାର.ି.. ଇଏ’ ।  

 ପ୍ରୀତକୁି ହୃଦୟଭର ିଭଲ୍ ପାଉଥିବା ପ୍ରଣୟଟା ଦ’ିଟା ଦନିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯ ବଦଳ ି ଯିବ ଦ୍ଦସ ବଶି୍ଵାସ ପ୍ରୀତରି ନଥିଲ୍ା । 
କାରଣ ପ୍ରଣୟ ନଜିକୁ ପ୍ରୀତ ିପାଖ୍ଦ୍ଦର ସମପକଣ କର ିଦ୍ଦଦଇଥିଲ୍ା । କହୁଥିଲ୍ା, “ପ୍ରୀତ!ି ମଁ ୁଆଉ ଦ୍ଦମାର ଦ୍ଦହାଇ ନାହିଁ; ମଁ ୁ
ଦ୍ଦଗାଟାପଦ୍ଦଣ ତୁମର ଦ୍ଦହାଇ ଯାଇଛ ି। ମଁ ୁପ୍ରଣୟ ବ ିନୁଦ୍ଦହଁ, ମଁ ୁତୁମର ପ୍ରୀତକିାନ୍ତ” । ପ୍ରୀତକିାନ୍ତ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ କ’ଣ ମାମାକାନ୍ତ 
ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର? ନା’ ପ୍ରୀତକିାନ୍ତ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ମାମକାନ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ପାଦ୍ଦରନା । ପ୍ରଣୟର ପରବିତ୍ତକନ ପାଇଁ ପ୍ରୀତ ିନଜିକୁ ହିଁ ଦାୟୀ 
କଲ୍ା । ତା’ ପଣତକାନଦି୍ଦର ଦ୍ଦସ ତାକୁ ବାନ୍ଧ ି ପାରଲି୍ାନ ି ଦ୍ଦବାଲି୍ ପ୍ରଣୟ ତା’ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖ୍ସିଗଲ୍ା । ଆଉ ମାମାର 
ଦ୍ଦପ୍ରମର ର୍ାଶ୍ଦ୍ଦର ଯାଇ ଛେଦି୍ଦହଲ୍ା । ଖ୍ାଲି୍ ପ୍ରଣୟ କାହିଁକ ି ଦୁନଆିର ଅଧିକାଂଶ୍ ପୁରୁଷ ଦ୍ଦମୌକା ମିଳଦି୍ଦଲ୍ ନଜି ସୁେରୀ 
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଡଇ ଦ୍ଦଦଇ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦୌଡୁଥାନ୍ତ ି । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦହତୁ ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ଦସମିତ ିଧରାବନ୍ଧା 
ନୟିମ ନାହିଁ । ଦ୍ଦସ ଯାହାଦ୍ଦହଉ, ଦ୍ଦଯମିତ ିଦ୍ଦହଉ ତାକୁ ଏ ଝଡ଼କୁ ସାମନା କରବିାକୁ ଦ୍ଦହବ । ମାମା ପ୍ରତ ିପ୍ରଣୟର ଦ୍ଦଯଉଁ 
ଅଦ୍ଦହତୁକ ଦୁବକଳତା ରହଛି,ି ତା’ର କାରଣ ତାକୁ ଦ୍ଦଖ୍ାଜବିାକୁ ଦ୍ଦହବ ।  

 ଅମା ଅନ୍ଧକାର ରାତ ି । ମହଁୁକୁ ମହଁୁ ଦଶୁି୍ନ ି । ଝଡ ବଷକା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜୁିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ି । ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଦବଳୁ କଦ୍ଦରଣ୍ଟ 
ଚାଲି୍ଗଲ୍ାଣି । ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବଜୁିଳବିତୀ ସବୁ ଲି୍ଭିଗଲ୍ାଣି । ଚାରଆିଦ୍ଦଡ ଖ୍ାଲି୍ ଅନ୍ଧକାର, ନଶି୍ା ଗଜକୁଛ ି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ 
ମାଡ ି ଚାଲି୍ଛ ିପ୍ରଣୟ । ଭୁତ ପର ି ତାକୁ ର୍ଦ୍ଦଲ୍ା କରଚିାଲି୍ଛ ି ପ୍ରୀତ ି । ସହର ବାହାଦ୍ଦର କଛିଦୂିର ଗଲ୍ାପଦ୍ଦର ଏକୁଟଆି 
ଘରଟଏି । ତାର ି ଭିତରକୁ ପଶ୍ଲି୍ା ପ୍ରଣୟ ।  ଦ୍ଦସଇଟା କ’ଣ ମାମାର ଘର? ଅତ ି ସନ୍ତପକଣଦ୍ଦର ଯାଇ ଦ୍ଵାର ମହଁୁଦ୍ଦର 
ପହଞ୍ଚଲି୍ା ପ୍ରୀତ ି। ପିନ୍ଧଥିିବା ନଜି ଦ୍ଦଦହର ଦ୍ଦରଇନ୍ ଦ୍ଦକାଟ୍ ଟ ିକାଢି, ପ୍ରଣୟର ଟଙ୍ଗା ଦ୍ଦହାଇଥିବା ଦ୍ଦରଇନ୍ ଦ୍ଦକାଟ୍ ନକିଟଦ୍ଦର 
ଟାଙି୍ଗଦ୍ଦଦଲ୍ା । ବଷକା ଭିଜା ମୁହଁଟାକୁ ପଣତଦ୍ଦର ଦ୍ଦପାଛଲି୍ା । ତା’ପଦ୍ଦର ଅତ ିସାବଧାନ ସହକାଦ୍ଦର କବାଟଟକୁି ଭିତରକୁ 
ଦ୍ଦଠଲି୍ବାକୁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟାକଲ୍ା । ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଧ ପ୍ରଣୟ ଭିତରୁ ଦ୍ଦଗଡ଼ା ଦ୍ଦଦଇ ନଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦତଣୁ ସାମାନୟ ଦ୍ଦଖ୍ାଲି୍ଗଲ୍ା । ଘର ଭିତଦ୍ଦର 
ଜଳୁଥିବା ଏଲି୍ଡ୍ ଲ୍ାଇଟର ଆଲୁ୍ଅ କବାଟ ର୍ାଙ୍କ ଦ୍ଦଦଇ ବାହାରକୁ ଆସଲି୍ା । ଦ୍ଦସଇ ର୍ାଙ୍କଦ୍ଦଦଇ ପ୍ରୀତ ି ଭିତରକୁ 
ନରିୀକ୍ଷଣ କଲ୍ା । ଆଉ ଯାହା ଦ୍ଦଦଖିଲ୍ା ହଠାତ୍ କଦ୍ଦରଣ୍ଟ ସକ୍ ଖ୍ାଇଲ୍ା ପର ିଚମକ ିପଡଲି୍ା । କ ିକରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ । ଷାଠଏିରୁ 
ସତୁରୀ ବଷକ ବୟସର ବୁଢଟିଏି । କତରା ଲ୍ଗା ଦ୍ଦହାଇ ପଡଛି ି । ଆଖି ଦୁଇଟ ିତାର ଦ୍ଦକାରଡଦ୍ଦର ପଶ୍ଯିାଇଛ ି । ହାତ, 
ଦ୍ଦଗାଡ଼, ମହଁୁ, ଦ୍ଦଦହର ଚମକ ଓହଳ ିଯାଇଛ ି। ତା’ ପାଖ୍ଦ୍ଦର ବସ ିପ୍ରଣୟ ତା’ର ଦ୍ଦଗାଡ଼ ହାତକୁ ଆଉଁସ ିଦ୍ଦଦଉଛ ି।  ଲ୍ାଗୁଛ ି
ବୁଢଟି ି ଭାରି ଅସହାୟ । ତା’ର ଦ୍ଦସବା ଶୁ୍ଶୂ୍ଷା ପାଇଁ ତା’ ପାଖ୍କୁ ଦ୍ଦଦୌଡୁଥିବା ପ୍ରଣୟଟାକୁ ଅଯଥାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ସଦ୍ଦେହ 
ଚକୁ୍ଷଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦଖ୍ଥୁିଲ୍ା । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତା’ ମନଦ୍ଦର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ ିଉଙି୍କ ମାରଲି୍ା  - ବୁଢଟି ିକଣ ପ୍ରଣୟର ସାବତ ମାଆ? 

 “ପ୍ରୀତ!ି ବାହାଦ୍ଦର ଠଆି ଦ୍ଦହଲ୍ କାହିଁକି? ଭିତରକୁ ଆସ ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ର୍ଦ୍ଦଲ୍ା କରିବାର ମଁ ୁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ 
ଦ୍ଦଦଖି ସାରଛି ି । ଏଦ୍ଦତ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କର ି ଆସିଛ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଟଦି୍ଦକ ଭଲ୍କରି ଦ୍ଦଦଖିଯାଅ । ତା’ ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତୁମ 
ମନଭିତଦ୍ଦର ବସା ବାନ୍ଧଥିିବା ସଦ୍ଦେହଟା ଦୂରଦ୍ଦହବ ଦ୍ଦକମିତ?ି” ପ୍ରଣୟକୁ ଆଉ କଛି ିଉତ୍ତର ଦ୍ଦଦଇପାଇରଲି୍ାନ ିପ୍ରୀତ ି । 
ସମଦ୍ଦବଦନାର ହୃଦୟଦ୍ଦଟ ଦ୍ଦନଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ୍ କଲ୍ା ଦ୍ଦସ । ବୁଢଟିରି ଶ୍ଯକୟାଧାରାକୁ ଲ୍ାଗି ପ୍ରଣୟ ପାଖ୍ଦ୍ଦର 
ବସଲି୍ା । ପ୍ରଣୟ କହଲି୍ା – “ମଁ ୁ ଦ୍ଦଯଉଁ ମାମା କଥା କହୁ ନଥିଲି୍, ଇଏ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ି ସଏି । ଯାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ 
ଦଲି୍ଲୀଦ୍ଦର କମ୍ପାନୀଦ୍ଦର ଚାକରିି କରୁଛ ି । ଦଶ୍ଦଶ୍ଟା ର୍ଲାଟର ମାଲି୍କ । ପିଲ୍ା ପରବିାର ଧର ିଦ୍ଦସଠ ିରହୁଛ ି । କନୁି୍ତ ନଜି 
ବଧିବା ବୁଢମିା’ର କଥା ବୁଝବିା ପାଇଁ ତା’ ପାଖ୍ଦ୍ଦର ସମୟ ନାହିଁ । ପୁଅ ପାଗିଳୀ ବଚିାରୀ ମାମା ନଜି ମନର ଭାରସାମୟ 
ହଦ୍ଦରଈ ଦଦି୍ଦନ ରାସ୍ତାଦ୍ଦର ବୁଲୁ୍ଥିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ, ଜଦ୍ଦଣ ବାଇକ ଚାଳକ ହଠାତ ପଛପଟୁ ଆସି ତାଙୁ୍କ ଧକ୍କା ଦ୍ଦଦଇ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା । 
କଚାଡ ିଦ୍ଦହାଇ ପଡଗିଦ୍ଦଲ୍ ମାମା । ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଳକୁ ମଁୁ ସ୍କଲୁ୍ରୁ ଦ୍ଦର୍ରୁଥିଲି୍ । ଦ୍ଦଦଖିଲି୍ ହାତ ଦ୍ଦଗାଡରୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଝରୁଛ ି। 
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ପଡଥିିବା ଜାଗାରୁ ଉଠବିାକୁ ତାଙୁ୍କ ଶ୍କି୍ତ ପାଉନ ି । ଏମିତ ି ପରସିି୍ଥତଦି୍ଦର ତାଙୁ୍କ ଛାଡ ି ଘରକୁ ଦ୍ଦର୍ରବିାକୁ ଦ୍ଦମା ବଦି୍ଦବକ 
ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବାଧାଦ୍ଦଦଲ୍ା । ତାଙୁ୍କ ଦ୍ଦନଇ ଦ୍ଦମଡ଼କିାଲ୍ ଗଲି୍ । ଚକିତି୍ସା ପଦ୍ଦର ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ଏହ ିଘରକୁ ବ ିଆସଥିିଲି୍ । 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ ଦନି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁ:ଖ୍ ଦୁେକଶ୍ାର କାହାଣୀ ଶୁ୍ଣି ଦ୍ଦମା ହୃଦୟ ବଳିାପ କଲ୍ା । ତାଙ୍କର ିଭିତଦ୍ଦର ମଁ ୁଦ୍ଦମା 
ମାମାଙୁ୍କ ଅନୁଭବ କଲି୍ । ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଯମିତ ିଦ୍ଦମାର ଏକାନ୍ତ ନଜିର । ନଷି୍ପତ୍ତି ଦ୍ଦନଲି୍, ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ କଷ୍ଟ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ବ ିମଁୁ 
ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦ୍ଦଦବ,ି ତାଙ୍କ ଦ୍ଦସବା କରିବ ି । ମଁ ୁମାନୁଛ ିଆଜଯିାଏଁ ଏକଥା ମଁ ୁ ତୁମକୁ ଲୁ୍ଦ୍ଦଚଇ ରଖିଛ,ି କାଦ୍ଦଳ 
ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମା କାଯକୟଦ୍ଦର ବାଧକ ସାଜବି ଦ୍ଦବାଲି୍ ।  

 କଥା ଛଦ୍ଦଡଇ ପ୍ରୀତ ିକହଲି୍ା – ‘ଦ୍ଦବାକା ଦ୍ଦକାଉଠକିାର । ଧମକ ଖ୍ାଲି୍ ତୁଦ୍ଦମ ଅଜବି । ମଁୁ ପରା ତୁମର ଅର୍ଦ୍କାଙ୍ଗୀନ! 
ଆଜଠିାରୁ ମାମାଙ୍କର ଦ୍ଦସବା ମଁୁ ବ ିକରବି ି। ତାଙୁ୍କ ଆଉ ଏଠ ିରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ଆଦ୍ଦମ ଆମ ପାଖ୍କୁ ଦ୍ଦନଇଯିବା । 
ଦ୍ଦସ ଉଠନୁ୍ତ, ତାଙୁ୍କ ଆମ କଥାଦ୍ଦର ରାଜ ି କରାଇବା’ । ଠକି୍ ଏତକି ିଦ୍ଦବଳକୁ ଘରର ବଜୁିଳ ିଜଳ ିଉଠଲି୍ା । ଝରକା ଦ୍ଦଦଇ 
ପ୍ରୀତ ିବାହାରକୁ ଅଦ୍ଦନଇଲ୍ା – ଆଉ ଝଡ ବଷକା କ ିବଜୁିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ରି ଭୟ ନାହିଁ । ପବନ ବ ିଶ୍ାନ୍ତ ପଡ଼ଗିଲ୍ାଣି । 

 

କଛି ିକଥା କଛି ିବୟଥା 
  

 କଛି ିକଥା ଦ୍ଦମାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ 
ଦ୍ଦସୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଦହଉଛ ି । କ’ଣ କଛି ି
ସମୟ ଦ୍ଦନବ ିକ?ି? ଆପଣ କହ ିପାରଦି୍ଦବ କ ି
ଦ୍ଦପ୍ରମ ବା ଭଲ୍ପାଇବା କାହାକୁ କହନ୍ତ?ି ଦ୍ଦପ୍ରମ 
ବା ଭଲ୍ପାଇବା,  ଥଦ୍ଦର ନୁଦ୍ଦହଁ, ଦୁଇଥର ନୁଦ୍ଦହଁ, 
ବାରମବାର ହୁଏ । ପ୍ରତାରତି ବ ିବାରମବାର ହୁଏ । 
ତଥାପି ମଣିଷ ଦ୍ଦସଇଥିଦ୍ଦର କାହିଁକ ି ପୁଣି 
ଭାସଯିାଏ? ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତା’ର କାରଣ ବହୁତ 
ଦ୍ଦଖ୍ାଜଛି ି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ କଛିଦି୍ଦର ବ ି ସନୁ୍ତଷ୍ଟ 
ଦ୍ଦହାଇପାରିନ ି। ଦ୍ଦମା ମନ କନୁି୍ତ ବହୁତ କଛି ିଅନୁଭବକୁ ଏକାଠ ିନଶି୍ଚୟ କରପିାରିଛ ି। 
ସତଦ୍ଦର ଦ୍ଦସଇ ଦ୍ଦପ୍ରମ ବା ଭଲ୍ପାଇବା ମିଳବି, ଦ୍ଦକବଳ ଦ୍ଦଗାଟଏି କାରଣରୁ, ତାହା 
ଦ୍ଦହଉଛ ି ବଶି୍ଵାସ । ବାସ୍ ଭଲ୍ପାଇବାଦ୍ଦର ଆନ୍ତରକିତା ଓ ବଶି୍ଵାସ ଏକ ଖ୍ବୁ୍ ବଡ 
ଉପାଦାନ । ଦ୍ଦସ ହିଁ ଭାଗୟବାନ ଯିଏ ତା’ର ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଶ୍କ ପାଇଛ ି । ମଁ ୁବ ିପାଇଛ ି । 
ଭଲ୍ପାଇବା କ’ଣ ଖ୍ାଲି୍ ପୁଅ ଓ ଝଅି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସୀମିତ? ନା ନା କାହାକୁ ବ ି
ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର! 

 ଘର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡଲି୍ା ଆମକୁ ଦ୍ଦସଦନି । ସବୁ ସାମାନ୍ (ଜନିଷିପତ୍ର) ପୟାକ କର ିଘର ବଦଳଲୁି୍ । ମନଟା 
ବ ିଭଲ୍ ନ ଥାଏ । ହଠାତ୍ ଦ୍ଦଦଖିଲି୍ ଦ୍ଦଲ୍ାକ ଗୁଡା ଦ୍ଦମା କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଛାଡ ିଦ୍ଦଦଇଛନ୍ତ ି। ଦ୍ଦମା ପି୍ରୟ ଡାଳମିବ କୁଣ୍ଡଟ ିରହଯିାଇଛ ି

। ର୍ଳବତୀ ଗଛଟଏି ଦ୍ଦମାର, ଦ୍ଦମାର ସାଥୀଟଏି । ଖ୍ୁବ ଭଲ୍ପାଏ ମଁୁ ନଜିର ଗଛ ମାନଙୁ୍କ, ଠକି୍ ନଜି 

… ସୁେର ଡାଳମିବ ଗଛଟଏି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ରୁ୍ଲ୍ ଓ ର୍ଳ ଭାର ି
ରହଛି ିଓ ମଁୁ ତା ପାଖ୍ଦ୍ଦର ବସଛି ି। ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦମା ଉପଦ୍ଦର 
ଆଉଜ ିପଡ ିକହୁଛ,ି “ଏଦ୍ଦବ ମଁୁ ବହୁତ ଖୁ୍ସ ିଆଉ ତୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ 
ଛାଡ ିଯାଇ ଯାଇପାରବୁିନ…ି …  

- ବଶି୍ୱଭାରତ୍ୀ (ରଗାସ୍ଵାମୀ) ଦାଶ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୩୪୧୩୭୪୨୭୫ 
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ପିଲ୍ା ପର ି । ସାଙ୍ଗ ଭଳ ିତାଙ୍କ ସହ କଥାବାତ୍ତକା କଦ୍ଦର ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ । ତ ଦ୍ଦସମାନଙୁ୍କ ଦ୍ଦକମିତ ିଛାଡଚିାଲି୍ଯିବ?ି ବୁଝଲିି୍, 
ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ପଦ୍ଦର ଆସ ିଦ୍ଦନଇଯିଦ୍ଦବ ପୁଣି । କନୁି୍ତ ମଁ ୁଡାଳମିବ ଗଛଟକୁି ଦ୍ଦମା ସହ କାର୍ ଦ୍ଦର ଦ୍ଦନଇଗଲି୍ । ନୂଆ ଘର ଛାତ 
ଉପଦ୍ଦର ରଖିଲି୍ । ଖ୍ରାଟାଣ ହୁଏ ଦ୍ଦବାଲି୍, ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଧାରକୁ ଛାଇ ପଟକୁ ଗଛମାନଙୁ୍କ ରଖିଲି୍ । ଦଦି୍ଦନ ଦ୍ଦଦଖିଲି୍, ଡାଳମିବ 
ଗଛଟା ଶୁ୍ଖି ଶୁ୍ଖି ଆସୁଛ ି । ପାଣି କନୁି୍ତ ଦ୍ଦଦଇ ଚାଲି୍ଥାଏ । କଛି ି ଦନି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇମାସ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲି୍ । 
କାମବାଲି୍କୁ କହଦି୍ଦଦଇଗଲି୍ ସବୁଦନି ପାଣିଦ୍ଦଦବାକୁ ।  

 ଦ୍ଦର୍ର ି ଦ୍ଦଦଖିଲି୍ ଗଛଟ ି ଶୁ୍ଖି ଯାଇଛ,ି ଦ୍ଦମା ସ୍ଵାମୀ କହଦି୍ଦଲ୍ ଏଦ୍ଦବ ଏ ଗଛ ଓପାଡ ି ଦଅି, ଆଉଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଗଛ 
ଲ୍ଦ୍ଦଗଇ ଦଅି । ମଁ ୁକାେଲିି୍ ଯାଇ ତା ପାଖ୍ଦ୍ଦର ବସ ି। କଥା ବ ିଦ୍ଦହଲି୍, “ତୁ କ’ଣ ଅଭିମାନ କରଛୁି ଦ୍ଦମା ଉପଦ୍ଦର? ଦ୍ଦମା 
କଥା ଶୁ୍ଣିବୁନ?ି ଦ୍ଦମା ସୁନାଟା ପରା! ତୁ ଯଦ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ସତଦ୍ଦର ଭଲ୍ପାଉଥିବୁ, ଦ୍ଦମା ଭଲ୍ପାଇବା ଯଦ ିସତଦ୍ଦର ଦ୍ଦତା ପାଇଁ 
ଥିବା ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ଦଦ ।  ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଆଉ ଦ୍ଦତା ପାଖ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାର କଛି ିକଥା କହବିନି,ି କ ିଦ୍ଦତା ସାଙ୍ଗ ଦ୍ଦହବନି!ି 
ମାତ୍ର ସାତ ଦନି ସମୟ ଦ୍ଦଦଲି୍” ।  

 ଦ୍ଦଦଖିଲି୍ ଦଦି୍ଦନ ଠକି୍ ଗଛର ତଳ ମୁଣ୍ଡଦ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କ’ଣ ଦ୍ଦଦଖ୍ାଯାଉଛ ି। ତା’ ପରଦନି ଦ୍ଦସଇଟା ପତ୍ରର 
ରୂପ ଦ୍ଦନଇ ସାରଥିିଲ୍ା । ମଁ ୁତ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର କାେପିଦ୍ଦକଇଲି୍, ତାକୁ ଦ୍ଦଗହ୍ଲବ ିକରପିଦ୍ଦକଇଲି୍ । ବଶି୍ଵାସ ଦ୍ଦହଉନଥାଏ ସତଦ୍ଦର 
ଭଲ୍ପାଇବା ଅଛ,ି ଦ୍ଦପ୍ରମ ଅଛ ି। ଅନୁଭବଦ୍ଦର ଶ୍ହିରତି ଦ୍ଦହାଇଗଲି୍ । ସତଦ୍ଦର ଗଛଟଏି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ବ ିମଣିଷଙ୍କଠୁ ବ ିନମିକଳ 
ଭଲ୍ପାଇବା ତା’ର । ସବୁ କଥା ସ୍ଵାମିଙୁ୍କ କହଲିି୍ । ଦ୍ଦସ ଟଦି୍ଦକ ହସଦି୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍, ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ କଣ ଭାବୁଥାନ୍ତ ିକହପିାରିବନି ି। 
କଛିଦିନି ପଦ୍ଦର ପୁଣି ଆଉଥଦ୍ଦର ବାହାରକୁ ଗଲି୍ । ଏଥର ଏକ ମାସ ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ରଲିି୍ । ତା’ ପାଇଁ ସବୁ ବୟବସ୍ଥା 
କରଦି୍ଦଦଇଯାଇଥିଲି୍ ।  

 କନୁି୍ତ ଏ କ’ଣ! ଗଛଟ ିପୁଣି ଶୁ୍ଖିଯାଇଛ!ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଧ ଦ୍ଦମାର ଉପସି୍ଥତ ଚାହୁଁଛ ିତା’ ନକିଟଦ୍ଦର । ତାକୁ 
କହଲିି୍ “ପୁଣି ରାଗିଗଲୁ୍ ! (କାେଲିି୍) ତୁ ଏଥର ରାଗିଦ୍ଦଲ୍, ମଁ ୁଦ୍ଦତା ପାଖ୍କୁ ଆଉ ଆସିବନି, ଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦମା ପାଖ୍କୁ ଆସବିାକୁ 
ପଡବି” । ପିଠ ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ଦହଉଥିବାରୁ ଦଦି୍ଦନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ  ପରାମଶ୍କ କରବିାକୁ ଯାଇଥିଲି୍ । ଦ୍ଦସ କଛି ି ପରୀକ୍ଷାନରିୀକ୍ଷା 
କରବିାକୁ କହଦି୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦସ କାଗଜ ଦ୍ଦଦଖି କହଦି୍ଦଲ୍, “ମା’ ତୁଦ୍ଦମ ଅନ୍ତସତ୍ତ୍ଵା, ଜାଣିନ କପିର?ି” ଦ୍ଦସଦନି କ’ଣ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ 
ମନଦ୍ଦର ଆସଲି୍ା, ଯାଇ କୁଣ୍ଡ ପାଖ୍ଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚଲିି୍, ଦ୍ଦଦଖିଲି୍ ଦ୍ଦମା କାମବାଲି୍ଟା ଗଛଟାକୁ କୁଣ୍ଡରୁ ଉପାଡ ି ଦ୍ଦର୍ାପାଡ ି
ଦ୍ଦଦଇଛ।ି ପାଇଲି୍ନ ିତାକୁ । ବଛିଣାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଶ୍ାଇଥାଏ ନଦି ଲ୍ାଗିଗଲ୍ାଣି । ସ୍ଵପନଦ୍ଦଦଖିଲି୍ ସୁେର ଡାଳମିବ ଗଛଟଏି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ 
ରୁ୍ଲ୍ ଓ ର୍ଳ ଭାର ିରହଛି ିଓ ମଁ ୁତା ପାଖ୍ଦ୍ଦର ବସିଛ ି। ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦମା ଉପଦ୍ଦର ଆଉଜ ିପଡ ିକହୁଛ,ି “ଏଦ୍ଦବ ମଁ ୁବହୁତ ଖ୍ସୁି 
ଆଉ ତୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡ ିଯାଇ ଯାଇପାରବୁିନ,ି ତୁ ଯୁଆଦ୍ଦଡ ଯିବୁ ମଁ ୁବ ିଦ୍ଦତା ସହ ଯିବ”ି । ନଦି ଭାଙି୍ଗଗଲ୍ା, ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହଲ୍ା 
କ’ଣ ସତଦ୍ଦର ଦ୍ଦସଇଗଛ ଦ୍ଦମା ପାଖ୍କୁ ଆସଯିାଇଛ;ି ନା’ ମନର ଭ୍ରମ! ଏଦ୍ଦବ ବୁଝଲିି୍ କାହିଁକ ିଦ୍ଦସ ପତ୍ର କଅଂଳାଇ ଥିଲ୍ା । 
ଦୁଇମାସ ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ଭିତଦ୍ଦର ହିଁ ଦ୍ଦସ ତା’ର ଉପସି୍ଥତକୁି ଜଣାଇଥିଲ୍ା । ମଁୁ ଦ୍ଦକଉଁଠ ିନାହିଁ ଦ୍ଦତା ପାଖ୍କୁ ଚାଲି୍ଆସଛି ି। 
ବାସ୍ ଆଦ୍ଦମ ମଣିଷ, ବୁଝବିାକୁ ତ ସମୟ ଦରକାର, ଦ୍ଦସଇ ମନଟଏି ବ ିଦରକାର । ଦ୍ଦତଣୁ କଥାଦ୍ଦର ଅଛ,ି ଦ୍ଦଦଇଥିଦ୍ଦଲ୍ 
ପାଇ! ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଏଇଟା କଣ ଦ୍ଦପ୍ରମ ନୁଦ୍ଦହଁ! ଭଲ୍ପାଇବା ନୁଦ୍ଦହଁ! ବଶି୍ଵାସ ନୁଦ୍ଦହଁ! 
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ରକ୍ଷାଭର ପୃଥିବୀ 
  
 ପଞ୍ଚାୟତ ନବିକାଚନ ।  
 ପୁରପଲ୍ଲୀଦ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛ ି
ଅବାଞ୍ଛତି ରାଜନୀତ ି । ଗରଦପୁର 
ପଞ୍ଚାଯତର ୧୧ ନମବର ୋଡକଟ ି ହରଜିନ 
ମହଳିାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକି୍ଷତ ଥିବାରୁ ରଜକ 
ସାହରି ଜଦ୍ଦନୈକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳ ି ଦ୍ଦଦବୀ 
ମଦ୍ଦନାନୟନ ପାତ୍ର ଦାଖ୍ଲ୍ କରଦ୍ଦନ୍ତ 
ନଦି୍ଵକେଦ୍ଦର ନବିକାଚତି ଦ୍ଦହାଇ’ଯାନ୍ତ ି । 

ଜଣାଶୁ୍ଣା ଦ୍ଦଲ୍ାଦ୍ଦକ ଅଭିନେନ ଜଣାନ୍ତ ିଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳ ିଦ୍ଦଦବୀଙୁ୍କ ଓ ଚାକରିଆି ସ୍ଵାମୀ ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ ବାବୁଙୁ୍କ । କୃତୟ କୃତୟ 
ଦ୍ଦହାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତ ିନଜିର ରାଜଦ୍ଦନୈତକି ଜୀବନର ଶ୍ରୀଗଦ୍ଦଣଶ୍ କରିବାକୁ । ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ କ’ଣ ଭାବ ିବସନ୍ତ ି
ଦ୍ଦସ...  
 ପଞ୍ଚାୟତ ଧମକ ସଭାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକମିତ ିଉପସ୍ଥାନ ଦ୍ଦଦବ.ି.. 
 ଦ୍ଦକାଉ ଶ୍ାଢୀଟ ିପିନ୍ଧ ିଯିବ ିପ୍ରଥମ ସଭାକୁ.... 
 ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯଦ ିନଦି୍ଵକେ ଦ୍ଦହାଇଯାନ୍ତା ... 
 ଦ୍ଦସ ଯାହା ଦ୍ଦହଉ ପ୍ରତଟି ିସଭାଦ୍ଦର ମଁ ୁନଶି୍ଚୟ ବଚିକ୍ଷଣ ଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦମାର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରବି.ି..  
 ଯଦ ିକଛି ିଭିତ୍ତିହୀନ ଯୁକି୍ତତକକ ହୁଏ ମଁ ୁତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ିସବକଦା କହବି ି– ନୟାୟଦ୍ଦର ଯାଅ ।  
 ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଆଖିଦ୍ଦର ଆଙୁ୍ଗଠ ିଦ୍ଦଗଞି୍ଜ ଶ୍ଖି୍ାଇ ଦ୍ଦଦବୀ ପଞ୍ଚାୟତର କାଯକୟକାରତିା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ନବିକାହୀ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କତ୍ତକବୟ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କାଯକୟ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାଯକୟ ବା:...ବା: ... 
 ଦ୍ଦମାର ତଥୟ ଓ ଯୁକି୍ତଦ୍ଦର ବଦି୍ଦମାହତି ଦ୍ଦହାଇଯିଦ୍ଦବ ସମଦ୍ଦସ୍ତ ।  
 ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଈଷକା ବ ିକରିଦ୍ଦବ, ବଦି୍ଦଶ୍ଷ କର ିମାଇକନିଆି ୋଡକଦ୍ଦମମବର ମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କ’ଣ ଜାଣିଥିଦ୍ଦବ ଦ୍ଦମା 
ଭଳଆି ପଞ୍ଚାଯତ ତଥୟାବଳ.ି..? 
 ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପାଦ୍ଦଠାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ଦ୍ଦଦବୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ ଓ କାଯକୟକାରତିା ପାଠଟକୁି ନଜି ଝଅିକୁ ଦ୍ଦହଇ 
ଚାରଦିନି ତଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସ ବୁଝାଇଛନ୍ତ ି । ଗଦରପୁର ଗଁାଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାଠୁ କଏି ଦ୍ଦବଶ୍ୀ ଜାଣିଥିବ ବା? ଇଏତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆର 
ଥରକୁ ଆଖି ସରପଞ୍ଚ ପଦ ।  ଜୟ ମା’ ମହାମାୟୀ ।  
 ଏକାଥରଦ୍ଦକ ଦ୍ଦଷାଳପାଳ ି ମହାମାୟୀ ଉପାସନା ମାନସକି କର ି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ଦ୍ଦଦବୀ ସିଧା କବସିୂୟକନଗର 
ଚାଲି୍ଯା’ନ୍ତ;ି ଦ୍ଦଯାଊଠ ିମହାମାୟୀଙ୍କ ଆଦ ିପୀଠ ଅଛ ିଦ୍ଦବାଲି୍ ବଶି୍ଵାସ ଅଛ ି।  
 ଦନିଟ ିଶ୍ନବିାର ଥିବାରୁ ମହାମାୟୀ ପୀଠଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦବଶ୍ ଭିଡ ଜମିଯାଇଛ ି । ପୁଜାବାଦ୍ଦଟ ପୂଜା – ଚଚକା ବାଦ୍ଦଟ 
ଚଚକା । ହାୟ ! ଦ୍ଦସ ଗହଳଦି୍ଦର ହଜଗିଦ୍ଦଲ୍ ବଚିାରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ଦ୍ଦଦବୀ । ୋଡକଦ୍ଦମମବର ତ ୋଡକଦ୍ଦମମବର, ଦ୍ଦସଇଠଥିିଦ୍ଦଲ୍ 
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ନା’ ବଜିୟିନୀ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତ ିସଭୟ; ଏପରକି ିତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦ୍ଦବକାଚ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପଦ ‘ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦର 
ସଦସୟା’ ।  
 ପ୍ରଗଳ୍ଭା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ନରିବ ିଯା’ନ୍ତ ି। ଅଦ୍ଦନକ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତ ିସଭୟ ବ ିନଦି୍ଵକେଦ୍ଦର ନବିକାଚତିା ଦ୍ଦହାଇ ଆସିଛନ୍ତ ି।  

… ମହାମାୟୀ ପୀଠଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦବଶ୍ ଭିଡ ଜମିଯାଇଛ ି। ପୁଜାବାଦ୍ଦଟ 
ପୂଜା – ଚଚକା ବାଦ୍ଦଟ ଚଚକା । ହାୟ! ଦ୍ଦସ ଗହଳଦି୍ଦର ହଜଗିଦ୍ଦଲ୍ 
ବଚିାରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ଦ୍ଦଦବୀ…  

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ୍ କୁମାର ମିଶ୍ର 
ସମ୍ପାଦକ – ସନୁି୍ଧ ଊମ ିସାହତିୟ ସଂସଦ, ଖ୍ଳଦି୍ଦକାଟ (ଗଞ୍ଜାମ) 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୪୩୭୭୧୦୩୮୬ 
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 ଯା’ ଦ୍ଦହଉ କଛି ିଦ୍ଦଲ୍ାକ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତ ିତ’ ଏ ଯାଏଁ!  
 ଧନୟଦ୍ଦର ବଧିାତା ! ଏ କୁଟଳି ରାଜନୀତ ିଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଏକତାକୁ ପ୍ରତହିତ କରିପାର ିନାହିଁ,  ଯାହା ଦ୍ଦକାଡଏି ଟଙ୍କା 
ଦ୍ଦଦଇ ଆଉ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଦୀପ ମଗାଇ ଜାଳଦିଅିନ୍ତ ିଦ୍ଦସ 
 “ମଁା ଦ୍ଦଗା ଦ୍ଦମା ଗଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଏମିତ ିଏକଜୁଟ ରହୁ । ଏସନ ନ ଦ୍ଦହଲ୍ା ନାହଂି,  ଆଗାମୀ ଥରରୁ 
ଥରକୁ ସବୁ ଯାକ ପଦ ଦ୍ଦକବଳ ମଦ୍ଦନାନୟନଦ୍ଦର ସରୁ । ନବିକାଚନ ନ ଦ୍ଦହଉ”।   ପଣତକାନଦି୍ଦର ସ୍ଵାଭିମାନର 
ଦୁଇଦ୍ଦଟାପା ଅଶୁ୍ ଦ୍ଦପାଛ ି ଦ୍ଦପାଛ ି ଅଦ୍ଦଟାଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଚାଲି୍ ଆସିଦ୍ଦଲ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀଦ୍ଦଦବୀ । କ’ଣ  ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହଲ୍ା ଦ୍ଦକଜାଣି, 
ଅଦ୍ଦଟାକୁ ନଦି୍ଦଦକଶ୍ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ – ଚାଲି୍ଲୁ୍ ପରବିା ମଣି୍ଡକୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଶ୍ସ୍ତା ପନପିରିବା ଏଠ!ି ଆଳୁରୁ, ଦ୍ଦକାବରୁି, ଟମାଦ୍ଦଟାରୁ ଦ ିଦ ି
ଟା ପକାଇଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ଘଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭାଜଘିର । ପ୍ରତଦି୍ଦଯାଗିତାର ପଇସା ତ ବଞ୍ଚଛି ି।  
 ଯାଉ – ଜ୍ଞାତ କୁଟୁମବ ଦ୍ଦଭାଜଟିଏି ଖ୍ା’ନୁ୍ତ  

---x--- 
 ଅଦ୍ଦବଳଟାଦ୍ଦର ବଳଆି ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦସଇଁକୁ ଖ୍ଳାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦଖି ଛାନଆି ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା କାରଜୁ ସଏି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀଙ୍କର ବଡ 
ଦଅିର ।  
 ବଡଭାଇ ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ ତାକୁ ଡାକ ିଆଣିଛନ୍ତ ିଦ୍ଦଭାଜ ିରାନ୍ଧବିାକୁ ।  

- ଦ୍ଦଭାଜ?ି ଦ୍ଦକାଊ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ? 
- ଆଦ୍ଦର ଭାଉଜ ପରା ଆନକାଦ୍ଦଣ୍ଟଷ୍ଟ ଦ୍ଦହଲ୍ା । ଖ୍ଚକ ତ ବଞ୍ଚଲି୍ା ଦ୍ଦଭାଜଟିାଏ ଦ୍ଦଦଇଦ୍ଦଦବା ।  

ଏତକିଦି୍ଦର ତ କାରଜୁ ରାଗି ପଞ୍ଚମ ।  
- କ ିଆନକାଦ୍ଦଣ୍ଟଷ୍ଟ! କଦି୍ଦହା ଭାଇନା! ତଦ୍ଦମ ରାଜନୀତ ିର୍ାଜନୀତ ିକ’ଣ ଜାଣ? ଦ୍ଦବଶ୍ୀ ତ ଗଁାଦ୍ଦର ରହୁଛ; ତା’ ପୁଣି 

ଦ୍ଦମା ଅଜାଣତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭାଜଭିାତ... କଦି୍ଦହା ପଞ୍ଚାୟତ କଣ’ ଆମର ଦ୍ଦହାଇଛ?ି 
- ମାଦ୍ଦନ ? 
- ସସି୍ମତା ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ, ମଦନ ଦ୍ଦଭାଳ ସମିତସିଭୟ ଓ କାଳୁ ଦ୍ଦଗାଛାୟତ ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭୟ ଦ୍ଦହାଇଥିଦ୍ଦଲ୍ ସିନା 

ଆମର ୋଡକଦ୍ଦମମବର ଖ୍ାମି । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ବୁଥଦ୍ଦର ଜତି ିଏଦ୍ଦଣ ବଧିିବର୍ଦ୍ ଗଣତଦି୍ଦର ହାରଯିାଇଛନ୍ତ ି।  
- ଇସ... ଦୁଖ୍... ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ୋଡକଦ୍ଦମମବରକୁ ତାକୁ କଣ ସମ୍ପକକ ? ମାମଲିୁ୍ ୋଡକଦ୍ଦମମବର ଦ୍ଦବୈଠକଦ୍ଦଟକୁ ସନ୍ତକଦ୍ଦଟ । 

ଦ୍ଦସଟାକୁ ଦ୍ଦନଇ ଏଦ୍ଦତ ତଜକମା କାହିଁକ?ି ଦ୍ଦହଇଟ ି ବଳଆି ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦସଇଁ କ ି କହଦି୍ଦଦଇଛ ି ଶ୍ଦ୍ଦହଜଣ ପାଇଁ ଭାତ, 
ଡାଲ୍ମା ଓ ଖ୍ଟା ... ଖିରୀ ଟଦି୍ଦକ କରଦି୍ଦଦବାକ ି? ଭାଉଜ ଦ୍ଦକବଳ ଏତକି ିହିଁ ଦ୍ଦର୍ାନ୍ କରି କହଥିିଲ୍ା ।  

ଏତକି ି ଦ୍ଦବଳକୁ ପରାଜତି ତନି ିପ୍ରାଥକୀ ଦ୍ଦସଇଠ ିହାଜର । ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ସସି୍ମତାଙ୍କ ବଦଳଦ୍ଦର ଥିଦ୍ଦଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ନରହର ି । 

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଘଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭାଜଭିାତ ହଉଛ ିଜାଣି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଭିନ୍ନ ଦୁଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଦନଇ ଝପଟ ିଆସିଛନ୍ତ ି।  
ହଠାତ୍ କାଳୁ ଦ୍ଦଘାଷଣା କଦ୍ଦଲ୍ ... ... ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ପଦ୍ଦକଇ ଦ୍ଦଦଇଛ କ ି– ଶ୍ାମୁକା ଦଳଦ୍ଦର ଜତିକି ିପାଳୁଛୁ? .... କୁ ଦ୍ଦଦବ ି
ଦ୍ଦଯ...  

- ‘ଆଦ୍ଦର କାରଜୁ! ଇଏ ଏମିତ ିକଣ କହୁଛନ୍ତ ି? କ ିଶ୍ାମକୁା ଦଳ, କ ିଜତିାକ?’  
ହତବମବ ଦ୍ଦହାଇ ପ୍ରଶ୍ନକଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍  

- କଛି ିଜାଣିନ ନା ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖ୍ାଉଛ?  
କାରଜୁ ଚତି୍କାର କର ିକହଲି୍ା  

- କାରଜୁ ! ଜଭିକୁ ଲ୍ଗାମ ଦ୍ଦଦ ବଡଭାଇ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଦ୍ଦକମିତ ିକଥା କୁହାଯାଏ ଜାଣିନୁ ? ଦ୍ଦମା ପଇସା ମଁ ୁସାରଲିି୍ 
ଭାଉଜର ଖ୍ସୁ ିପାଇଁ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଦ୍ଦଭାଜ ିକରବିାଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦତ ହିଁ ରାଜନୀତ.ି.. ଛ ିଛ.ି.. ଛ ି... 
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- ଆଦ୍ଦମ ଜାଣିଛୁ ଦ୍ଦହ ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ପତ ି! ତଦ୍ଦମ ଜାଣିନ ପରା ଜାଣ 
ତାତ୍ସଲ୍ୟ କର ିକହଲି୍ା ନରହର ି 

- ଦୁଇଭାଇଙ୍କ କଥାବାତ୍ତକାଦ୍ଦର ଆପଣ ମଝଦି୍ଦର ପସନୁ୍ତନ ିପଲୀଜ    - ଦ୍ଦନହୁରା ଦ୍ଦହଲ୍ା ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ 
- କଣ ଦ୍ଦହଲ୍ା ମଁ ୁପଶ୍ବିନି ି? କଦି୍ଦହା!  
- ଭାର ିତ କହ ିଜାଣିଛ! ଚହି୍ନନି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ? 

ଏତକି ିକହ ିଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ଙୁ୍କ ଶ୍କ୍ତ ମଥୁଟଏି ପକାଇ ଦ୍ଦଦଲ୍ା ମଦନ । ଦାନ୍ତଟଏି ଦ୍ଦଦାହଲି୍ଗଲ୍ା ପରା ! ଗାମଛୁାକୁ ଅଣ୍ଟାଦ୍ଦର ବାନ୍ଧ ି
ଦ୍ଦସ ମଧ୍ୟ ଝପଟ ିଗଲ୍ା ମଦନର ଦ୍ଦବକ ଆଡକୁ । ଉଭୟଙ୍କର ଗଡାଗଡ ି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦ୍ଦବଶ୍ ଉପଦ୍ଦଭାଗ କରୁଥିଦ୍ଦଲ୍ ଶ୍ରୀମାନ 
ଦ୍ଦଗାଛାୟତ ମହାଶ୍ୟ । ନଆିଁଦ୍ଦର ପାଣି ପକାଇବା ବଦଳଦ୍ଦର ବଭିୀଷଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ଦଦଉଥିଲ୍ା କାରଜୁ ।  

“ଓ:..... ... ... ... “ 
ଏକ ବୁକୁର୍ଟା ଚତି୍କାରଦ୍ଦର ତଟସ୍ଥ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦୁଦ୍ଦହଁ 
ଗଡାଗଡରୁି ମକୁୁଳ ିମଦନ ବଡ କାଠ ମୁଣ୍ଡାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଜାରଦ୍ଦର ବାଦ୍ଦଡଇ ଦ୍ଦଦଇଛ ିଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ । ରକ୍ତାକ୍ତ ଦ୍ଦଦହଟ ିତାର 
ଟଳ ିପଡଛି ିରାସ୍ତାର ମଝଦି୍ଦର କନି ି
‘କଣ କଲୁ୍ଦ୍ଦର ମଦନା? ଆଦ୍ଦର କଏି ଅଛ ... ପାଣି ଢାଦ୍ଦଳ ଆଣ ଦ୍ଦଚତା ବୁଡଗିଲ୍ା କ ି ଆଉ ? ବୟସ୍ତ ବବି୍ରତ 
ଦ୍ଦହାଇଯାଇଥିଦ୍ଦଲ୍ ଉଭଦ୍ଦୟ ନରହର ିଓ ଦ୍ଦଗାଛାୟତ   

ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ର ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ବେ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଥିଲ୍ା ।  
- ଦ୍ଦବଳା ଭଲ୍ ନାହଂି ଦ୍ଦର କାରଜୁ ... ଆଦ୍ଦମ ଚାଲି୍ଲୁ୍  

ତନିଦି୍ଦହଁ ଝପଟ ିଗଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଗାଛାୟତଙ୍କ ମାଶ୍କାଲ୍ ଗାଡ ିଆଡକୁ  
- ଆଉ ମଁୁ? ମଁ ୁକଣ ଖ୍ଞି୍ଜଣୀ ବଜାଇବ?ି ନଇ କ ିସମଦୁ୍ର କ ିମାମଁ ୁଘର ଯୁଆଦ୍ଦଡ ଯିବା ମିଶ୍କି ି... 

ନାଳଝାଳ ଦ୍ଦହାଇ କହଲି୍ା କାରଜୁ ।  
ମଣିୁ୍ଡଆ ମଝଦି୍ଦର ବାଟ କାଟ ି ମାଶ୍କାଲ୍ ଗାଡଟି ି ଆଖି ପିଛୁଳାଦ୍ଦକ ଉଭାଇଗଲ୍ା । ପୁଲି୍ସ ସାଇରନର ଶ୍ବ୍ଦ ଝାପସା 
ଦ୍ଦହଲ୍ାଦ୍ଦବଳକୁ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଥାନା ଦ୍ଦଡଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲି୍ ଯାଇଥିଦ୍ଦଲ୍ ।  
ଏଦ୍ଦଣ ସୁଦ୍ଦନଲି୍ ସ୍ଵପନଦ୍ଦର ମସଗୁଲ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ଦ୍ଦଦବୀଙୁ୍କ ଅଦ୍ଦଟାଭିତଦ୍ଦର ଛାଇ ନଦି ଲ୍ାଗିଯାଇଛ ି । ଦ୍ଦଭନଟି ି ବୟାଗଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦର୍ାନଟା ରଂି କରୁଛ ି। ଅଜଣା ନମବର ଦ୍ଦଦଖି କାଟ ିଦ୍ଦଭନଟିଦି୍ଦର ରଖିଦ୍ଦଦଲ୍ା ଦ୍ଦବଳକୁ ପୁଣି ଦ୍ଦର୍ାନ ବାଜ ିଉଟବିାରୁ ବରିକି୍ତ 
ଭରା କଣ୍ଠଦ୍ଦର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ଦ୍ଦଦବୀ କହଦି୍ଦଲ୍ ... 

- କଏି 
- ପୁଲି୍ସ ... ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ ଦ୍ଦଶ୍ଠୀ ତମ ସ୍ଵାମୀ ? 
- ହଁ କଣ ଦ୍ଦହଲ୍ା? 
- ଜଲି୍ି ଆସନୁ୍ତ... 
ଦ୍ଦର୍ାନ ବେ ଦ୍ଦକଉଁଠ ି... ବୟସ୍ତ ... ଦ୍ଦକଉଁଠ ିନରୁିତ୍ତର... 
ଅଦ୍ଦଟା ପହଞ୍ଚଲି୍ା ।  
ଶ୍ହ ଶ୍ହ ନରନାରୀ ରୁଣ୍ଡ ଏଦ୍ଦଣ ପୁଲି୍ସର ଛାଉଣି 
କଣ କଲୁ୍ଦ୍ଦର ଦଇବ? 

ଧଳା ଦ୍ଦଧାତଟିକୁି ଉଠାଇ ମହଁୁଟକୁି ଦ୍ଦଦଖିବାକୁ ତରନଥିଲ୍ା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀଙ୍କର । ଦ୍ଦସ ମଧ୍ୟ ଟଳ ିପଡଦି୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦକୈଳାଶ୍ଙ୍କ ଶ୍ବ 
ଉପଦ୍ଦର । ତାଙ୍କ ହୃଦକ୍ରିୟା ବେ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଥିଲ୍ା । 
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ଗୁପ୍ତଧନ 

- ନରଗନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ 
ପ୍ରଧାନ ଶ୍କି୍ଷକ, ଦ୍ଦରଡକ୍ରସ ବଧିର ବଦିୟାଳୟ, ସଇଁତଳା,  

ବଲ୍ାଙି୍ଗର (ଓଡଶି୍ା) ୭୬୭୦୩୨ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୮୫୩୪୩୪୧୩୩ 

  

 ଯୁବକଟରି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ବେୁି ଉଷୁମ ଲୁ୍ହ ଝରପିଡଲି୍ା ସାଧୁମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ଉପଦ୍ଦର । ଅର୍ଦ୍କନମିକଳତି ନୟନଦ୍ଦର 
ମହାତ୍ମା ଦ୍ଦଦଖିଦ୍ଦଲ୍ କଙ୍କାଳସାର ଯୁବକଟ ିତାଙ୍କ ପାଦଧର ିଦ୍ଦକାହଭରା କଣ୍ଠଦ୍ଦର କହୁଛ ି“ବାବା – ଭଗବାନ ଦ୍ଦମାର ବାପା, 
ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଧାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକଛି ିଛଡାଇଦ୍ଦନଦ୍ଦଲ୍ ବତ୍ତକମାନ ମଁ ୁକାଙ୍ଗାଳ ପଥର ଭିକାରୀ” ।  

“ତଥାପି ତୁଦ୍ଦମ ନଧିକନ ନୁହଁ, ତୁମ ଭିତଦ୍ଦର ଥିବା ବଶି୍ାଳ ସମ୍ପତ୍ତକୁି ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦଦଖିପାରୁନାହଁ, ତୁଦ୍ଦମ ଯଦ ି ଚାହଁ, ରାଜାଙ୍କ 
ପାଖ୍ଦ୍ଦର ମଁ ୁତୁମ ସମ୍ପତ୍ତରି ନଲି୍ାମ କରାଇଦ୍ଦଦବ”ି।  

“ଶ୍ୀଘ୍ର ଚାଲ୍ନୁ୍ତ ବାବା”, ଯୁବକ କହଲି୍ା ।  

ରାସ୍ତାଦ୍ଦର ମହାତ୍ମା କହଦି୍ଦଲ୍, “ରାଜା ଦ୍ଦଯଉଁ ଜନିଷିକୁ ଥଦ୍ଦର ମଲୁ୍ାଇ ଦଅିନ୍ତ,ି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ଦାମ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାହା ହାସଲ୍ 
କରନ୍ତ ି। ଦ୍ଦତଣୁ ତୁମର ଗୁପ୍ତଧନକୁ ବକି୍ରି କରବିା ପୂବକରୁ ଆଉଥଦ୍ଦର ଚନି୍ତା କର ିଦ୍ଦଦଖ୍”।  

“ଆପଣ ଦ୍ଦକଉଁ ଗୁପ୍ତଧନ କଥା କହୁଛନ୍ତ ିବାବା”, ଯୁବକ କହଲି୍ା ।  

“ଏଇ ଧର ତୁମର ଆଖି ଦୁଇଟ ିଅତ ିକମ୍ ଦ୍ଦର ଲ୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତୁମର କଡିନୀ ଦୁଇଟ ିଦୁଇ ଲ୍କ୍ଷ, ଆଉ ତୁମର ହାଟକ ଟ ିପାଞ୍ଚ 
ଲ୍କ୍ଷ, ଦ୍ଦମାଟଦ୍ଦର ଆଠ ଲ୍କ୍ଷ ଟଙ୍କା”।  

“ଆପଣ କଣ ପାଗଳ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍! ନଜିର ଅମଲୂ୍ୟ ସଂପଦକୁ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ଦାମଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ବ ିଦ୍ଦକହ ିକ’ଣ ବକି୍ରି କରପିାଦ୍ଦର?”  

“ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଭଗବାନ ଦ୍ଦଦଇଥିବା ସଂପଦକୁ କାମଦ୍ଦର ନ ଲ୍ଗାଇ ଭଗବାନଙୁ୍କ ନେିା କରୁଛ କାହିଁକ?ି” ମହାତ୍ମା କହଦି୍ଦଲ୍ ।  
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ଚନ୍ଦ୍ର ରଦବତ୍ା ବନାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ 
  

 କୁମାର ପୂରି୍ଣ୍ମାର 
ପୂବକରାତ୍ରୀ । ଦ୍ଦଭାରରୁ ହାଲ୍କା 
ଶ୍ୀତ ପଡୁଛ ି। ଦ୍ଦକେୁଝରଦ୍ଦର ଶ୍ୀଘ୍ର 
ଥଣ୍ଡାପଡଯିାଏ । ସୂଯକୟ 
ଉଦୟଦ୍ଦହବା ପୂବକରୁ କୁମାରୀ 
କନୟାମାଦ୍ଦନ ଖ୍ଇଦ୍ଦର ସାତପ୍ରକାର 
ର୍ଳ ଓ ରୁ୍ଲ୍ଦ୍ଦଦଇ ସାତ ଆଞ୍ଜଳୁ ି
ଦଅିନ୍ତ ି ।  ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ଶ୍ୀଘ୍ର 
ଉଠ ି ନଜିର ନତିୟକମକ ସାର ି
ଗଭୀର ନଦି୍ରାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଶ୍ାଇଥିବା ନଜିର ଏକମାତ୍ର କନୟାକୁ ଉଦ୍ଦଠଇବାପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତ ି । ମିତାର କନୁି୍ତ ଦ୍ଦସାର୍-ଶ୍ବ୍ଦ ନାହିଁ । 
ବାଧ୍ୟଦ୍ଦହାଇ ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ଝଅି ଉପଦ୍ଦର ପାଣି ଢାଳ ିଦ୍ଦଦଇଛନ୍ତ ି। ଓଦ୍ଦହା ମୀତାର କ ିଗଜକନ । ସଦ୍ଦତ କ ିକାନ ର୍ାଟଯିିବ । 
କଏି ବମ୍ ପଦ୍ଦକଇଲ୍ା କ ି। ଏ କଣ ମାମା ମଦ୍ଦତ ଟଦି୍ଦକ ଶ୍ାନ୍ତଦି୍ଦର ଦ୍ଦଶ୍ାଇବାକୁ ଦ୍ଦଦ ଆଞ୍ଜଳୁ ିଦ୍ଦବଳ ଦ୍ଦଡରଦି୍ଦହାଇଯାଉଛ ିତୁ 
ବାଥ୍-ରୁମଦ୍ଦର ପଶ୍ଦି୍ଦଲ୍ ଶ୍ୀଘ୍ର ବାହାରବିା ଦ୍ଦତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ । ବହୁତ ସମୟ ତୁ ବାଥ୍-ରୁମଦ୍ଦର ବତିାଉ । ଏଣୁ ମଁୁ ଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ 
ଶ୍ୀଘ୍ର ଉଠବିାପାଇଁ ପାଣି ଢାଳଲିି୍ ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଆଞ୍ଜଳୁ ିଦ୍ଦବଳ ଦ୍ଦଡରଦି୍ଦହବ ।   

 ମାମା! ମଁ ୁଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ କାଲି୍ଠୁ ମନା କରଥିିଲି୍ ଆଞ୍ଜଳୁ ିଦ୍ଦଦବନି ି। କାହାକୁ ଆଞ୍ଜଳୁ ିଦ୍ଦଦବ?ି କାହିଁକ ିଆଞ୍ଜଳୁ ିଦ୍ଦଦବ?ି 
ଏକବଂିଶ୍ ଶ୍ତାବ୍ଦୀଦ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ ଦ୍ଦକହ ିଦ୍ଦଦବତା ଦ୍ଦବାଲି୍ ମାନୁନାହାନ୍ତ ି। ଦ୍ଦଲ୍ାକମାଦ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ରପଷୃ୍ଟଦ୍ଦର ଜାଗା କଣିିବାକୁ ତତ୍ପର 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ଣି । ଦ୍ଦସ ପୁଣି କ ି ଦ୍ଦଦବତା? ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ରାଗଦ୍ଦର ଗରଗର ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଓ ଝଅିକୁ ବହୁତ ପାଟକିଦ୍ଦଲ୍ । 

ବଡପାଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦସ କହଦି୍ଦଲ୍ – ଶ୍ୀଘ୍ର ଉଠ ି ନଜିର ନତିୟକମକ ସାର ି ଆଞ୍ଜଳୁ ି ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଦ୍ଦହାଇଯା’ଆ । ମଁ ୁ ଦ୍ଦମାର 
ନତିୟକମକ ସବୁ ସାରଦି୍ଦଦଇଛ ି। ଏଦ୍ଦବ ମଁୁ ସବୁ ସଜଡା-ସଜଡ ିକରୁଛ,ି ତୁ ଶ୍ୀଘ୍ର କାଯକୟ ସମାପନ କର ିଆଦ୍ଦସ ।   

 ମିତାଲି୍ କହଲି୍ା ମଁ ୁଯିବ ିସତ, କନୁି୍ତ ଦ୍ଦଗାଟଏି ସତ୍ତକଦ୍ଦର । ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ଆବାକାବା ଦ୍ଦହାଇ ମିତାଲି୍କୁ ଚାହିଁଦ୍ଦଲ୍ । 
ମଁ ୁଏଇ ବଷକ ଏଇ ପୂଜା କରିବ ିକନୁି୍ତ ଆସନ୍ତା ବଷକକୁ ଆଉ ଏ ପୂଜା ମଁୁ କରବି ିନାହିଁ । ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଆସନ୍ତା ବଷକକୁ ଏ ପୂଜା 
କରବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରବୁିନ ି । ଯଦ ି ଦ୍ଦମା ସତ୍ତକଦ୍ଦର ରାଜ ି ଦ୍ଦହବୁ ତ ମଁ ୁ ଦ୍ଦମାର ନତିୟକମକ ସାରବି ି । ସମୟ ଅତକି୍ରାନ୍ତ 
ଦ୍ଦହାଇଯାଉଛ ି। ଦ୍ଦତଣୁ ଅଗତୟା ବାଧ୍ୟଦ୍ଦହାଇ ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ମିତାଲି୍ର ସମସ୍ତ ସତ୍ତକ ମାନଦି୍ଦନଦ୍ଦଲ୍ ।   

 ମିତାଲି୍ ନତିୟକମକ ସାର ିନଜିର ନୂତନ ଦ୍ଦପାଷାକ ପରଧିାନ କର ିସୁଯକଙୁ୍କ ଖ୍ଇ ଓ ର୍ଳର ସାତ ଆଞ୍ଜଳୁ ିଦ୍ଦଟକଲି୍ା । 
ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ସୂଯକୟଙୁ୍କ ଓ ଝଅିକୁ ବୋପନା କଦ୍ଦଲ୍ । ପ୍ରକୃତଦ୍ଦର ଏହା କୁମାରୀପୂଜା । ଦୀଘକଦନିରୁ ଓଡଶି୍ାଦ୍ଦର ଏ 
ପରମ୍ପରା ରହଆିସଛି ି। ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ମିତାଲି୍କୁ ମେରି ଯିବାକୁ ଓ ଗୁରୁଜନଙୁ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମକରବିାକୁ କହଦି୍ଦଲ୍ ।   

 ମିତାଲି୍ ଉତକି୍ଷପ୍ତଦ୍ଦହାଇ କହଲି୍ା, ଯୁଗଯାଇ କୁଆଦ୍ଦଡ ପହଞ୍ଚଲି୍ାଣି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ପାଦଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରବିାକୁ କହୁଛ ି।  
ମଁ ୁବଜି୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଏ ସବୁ ଅନ୍ଧବଶି୍ଵାସ ଓ ପରମ୍ପରା ଭଲ୍ଲ୍ାଦ୍ଦଗନ ି।   

ନନା ଆସ ିପୂଜାକାଦ୍ଦଲ୍ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାେଚକଟାଦ୍ଦହଲ୍ା । ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ 
ସହତି ନଦୀକୁ ଯାଇ, ଜହ୍ନ-ିକାକୁଡ ିକଷିଦ୍ଦର ଦାନ୍ତଘଷ,ି ଚାେଚକଟା ଖ୍ାଇ 
ଦ୍ଦକୌଣସ ିସାଙ୍ଗ ସହତି ଚାେ ବସବିାକୁ ଝଅିକୁ... ...  

- ରଜୟାତ୍ସ୍ନା ତ୍ରପିାଠୀ 
ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓଡଆି ବଭିାଗ 

ଆଞ୍ଚଳକି ମହାବଦିୟାଳୟ, ସ୍ଵାମପାଟଣା, ଦ୍ଦକେୁଝର  
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍ – ୯୯୩୭୨୦୯୨୩୪  
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 ମା’ କହଦି୍ଦଲ୍ ଏ ସବୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃ ି । କାହିଁ ଦ୍ଦକଉଁ ଆଦମିକାଳରୁ ଏ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଆିସୁଛ ି । ତୁ 
ବଜି୍ଞାନ ପଢଲୁି୍ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦସଉଠୁ କଣ ଦ୍ଦହଇଗଲ୍ା? ବଜି୍ଞାନଦ୍ଵାରା ମାଟ ିକ’ଣ ସୁନା ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା ନା’ ପାଣି ସବକତ ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା? 
ଦ୍ଦସପର ିଏସବୁ ଆମପାଇଁ ଦ୍ଦଗୌରବାବହ କାଯକୟ ।  ଯାହା ଭାରତ ଛଡା ଅନୟ ଦ୍ଦକଉଁଠ ିଦ୍ଦଦଖିବାକୁ ଏହା ମିଦ୍ଦଲ୍ନ ି। ଚୁପ୍ 
ରହ ମଁ ୁଯାହା କହୁଛ ିଦ୍ଦସ ଅନୁସାଦ୍ଦର କାଯକୟକର ।  

 ହଁ, ଦ୍ଦତା କଥା ମାନବି?ି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କଣ ସବୁ ଠକି କାମ କରୁଛୁ? ମଁ ୁକ’ଣ ଭୁଲ୍ କଲି୍ କହ? ମାମା! ତୁ 
ପରଦି୍ଦବଶ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛୁ, ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର । ଯଜ୍ଞର ଧୂଆଁ ହିଁ କ୍ଷତକିାରକ । ନା’ ନା’  ଏହା ଠକି୍ ନୁଦ୍ଦହଁ । କ’ଣଟା ଠକି୍ 
ତୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବୁଦ୍ଦଝଇଦ୍ଦଦ । ତା ପଦ୍ଦର ମଁୁ ଯଜ୍ଞଦ୍ଦର ଆହୁତ ିଦ୍ଦଦବ ି।   

 ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ କହଦି୍ଦଲ୍, ଭଗବତ ଗୀତାଦ୍ଦର ଅଛ ି “ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତ ି ପଜକନୟ:” ତା’ ଅଥକ ଦ୍ଦହଉଛ,ି ଜୀବନୀଶ୍କି୍ତ 
ଭରପୁର ରହଥିାଏ । ଯଜ୍ଞମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ବଷକା ହୁଏ । ବଷକାଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଭଲ୍ ର୍ସଲ୍ ହୁଏ । ଦ୍ଦସ ର୍ସଲ୍କୁ ଉପଦ୍ଦଯାଗ କର ିସମସ୍ତ 
ମାନବ-ସମାଜ ସୁଖ୍ଦ୍ଦର ରୁହନ୍ତ ି।  

 ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍କ କାହିଁକ ିଯଜ୍ଞଦ୍ଦର ଆଣୁଛୁ? ମାଦ୍ଦନ? ତୁ ମାମା ଆହୁତ ିସମୟଦ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରପାଠକରୁଛୁ – “କ୍ଷୀର ପୁତ୍ରାୟ 
ବଦିମଦ୍ଦହ ଅମତୃ ତତ୍ତ୍ଵାୟ ଧୀମହ ି ତଦ୍ଦନ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦ୍ଦଚାଦୟାତ ।” ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ମନର ଦ୍ଦଦବତା । ଏ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାର ମନ 
ଠକିରହବି ଓ ମାନସକି ଶ୍ାନ୍ତ ିମିଳବି । ହଉ ତୁ ସବକଦା ଶ୍ାନ୍ତଦି୍ଦର ରହ କନୁି୍ତ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଆସନ୍ତା ବଷକକୁ ଆଉ ଜମା ବାଧ୍ୟ 
କରବୁିନ ି । ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀଙୁ୍କ ଏ କଥାସବୁ ଖ୍ରାପ ଲ୍ାଗିଲ୍ା କନୁି୍ତ ବାଧ୍ୟଦ୍ଦହାଇ ଝଅିର ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦ୍ଦସ ହଜମ 
କରଦି୍ଦନଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ମା’ କୁ ୟାଡୁସୟାଡୁ ଗୁଦ୍ଦଡଇ ତୁଦ୍ଦଡଇ ଦ୍ଦବଜାଏ ର୍ାଲ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ିଥକଗିଲ୍ା । ନଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣଦ୍ଦର 
ବୁଲି୍ବାକୁ ବାହାରଲି୍ା । ସନ୍ଧୟା ସମୟଦ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରପୁଜା ଦ୍ଦହଲ୍ା । ନନା ଆସ ିପୂଜାକାଦ୍ଦଲ୍ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାେଚକଟାଦ୍ଦହଲ୍ା । 
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହତି ନଦୀକୁ ଯାଇ, ଜହ୍ନ-ିକାକୁଡ ି କଷିଦ୍ଦର ଦାନ୍ତଘଷି, ଚାେଚକଟା ଖ୍ାଇ ଦ୍ଦକୌଣସ ି ସାଙ୍ଗ ସହତି ଚାେ 
ବସବିାକୁ ଝଅିକୁ ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ କହଦି୍ଦଲ୍ ।  

 ଏ କ ିନୟିମ? ଏ ତ’ ନଉିଟନଙ୍କ ‘ଲ୍’ ଠାରୁ ବଳପିଡଲି୍ା । ମିତାଲି୍ ବରିକ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ମାମା ସହତି ଯୁକି୍ତତକକ କଲ୍ା । 
ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଏ ଦ୍ଦଗାଲ୍କ ଧୋଦ୍ଦର ପୁରାନ ି । ଏ ସବୁ ଦ୍ଦବକାର ଓ ମଲୂ୍ୟହୀନ କଥା । ମଁ ୁଏ ସବୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ବ ି କରବିନି ି । 
ମିତାଲି୍ ନଜି ଜେିଦ୍ଦର ଅଟଳ ରହଲି୍ା । ଦୁ:ଖ୍ ଓ ମନସ୍ତାପଦ୍ଦର ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ଚୁପ ରହଦି୍ଦଲ୍ ।  

 ଦାଣ୍ଡରୁ ଭାସ ିଆସୁଥିଲ୍ା –  

 “ କୁଆଁର ପୁଦ୍ଦନଇ ଜହ୍ନଦ୍ଦଲ୍ା ରୁ୍ଲ୍ ବଉଳଦ୍ଦବଣୀ ...  

 କୁଆଁରୀ ଝଅିଙ୍କ ଅପୂବକ ଆନେ ପୁଚ ିଦ୍ଦଖ୍ଳବିାକୁ ମନ ଦ୍ଦଲ୍ା ... ରୁ୍ଲ୍ ବଉଳଦ୍ଦବଣୀ” 

 ମାନନିୀଦ୍ଦଦବୀ ନଜିର ଅତୀତର ତାଜା ସ୍ମୃତକୁି ଦ୍ଦରାମନ୍ଥନକର ି ଦ୍ଦଯତକି ି ଖ୍ସୁଦି୍ଦହାଇ ବଦି୍ଦଭାର ଦ୍ଦହଉଥିଦ୍ଦଲ୍, 
ଦ୍ଦସତକି ି ଦୁଖ୍ଦ୍ଦର ଅଧୀର ଦ୍ଦହଉଥିଦ୍ଦଲ୍ ଝଅିର ଏ ଅଦ୍ଦଯୌକି୍ତକ ଓ ଖ୍ାପଛଡା କଥାକୁ ଦ୍ଦନଇ ।  ବଜି୍ଞାନର ଯୁଗ ଆଜ ି
ଦ୍ଦବୈଜ୍ଞାନକି ରୀତନିୀତଦି୍ଦର ଅତଷି୍ଠଦ୍ଦହାଇ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁ ଭୁଲି୍ ଯାଉଛଦି୍ଦବାଲି୍ ଦ୍ଦସ ଦୁଖିତ ଓ ମମକାହତ ମଧ୍ୟ 
ଦ୍ଦହଉଥିଦ୍ଦଲ୍ । 
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ଚାରରାଟ ିଅଣୁଗଳ୍ପ 
 

୧ - || କ୍ଷତ୍ || 

ଦ୍ଦସ କ୍ଷତ ବଷିୟଦ୍ଦର ମଁ ୁ ଜାଣିଥିଦ୍ଦଲ୍ ହୁଏତ ମଲ୍ମ 
ଲ୍ଗାଇ ଦଅିନ୍ତ ି । କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ଦ୍ଦହବାପାଇଁ 
ମିଠାକଥା କହଥିାନ୍ତ ି । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତୁମ ମହଁୁଦ୍ଦର ଅଳ୍ପ 
ଅଳ୍ପ ହସ ସଦାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଲ୍ାଖି ରହଥିାଏ । ଦ୍ଦସଇ 
କ୍ଷତଦାଗକୁ ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦନଇ ତୁଦ୍ଦମ ଚାଲି୍ଗଲ୍ । 

ଦ୍ଦମା ହୃଦୟଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ବଡ କ୍ଷତକରଦି୍ଦଦଇ 
ଗଲ୍। ।  

 

 

୨ - || ରବାଉକୁ ଚଠି ିଖରେ || 

ପୂଜନୀୟା ଦ୍ଦବାଉ, 

 ଦ୍ଦମାର ପ୍ରଣାମ ଦ୍ଦନବୁ । ଅଦ୍ଦନକ ଦନୁି ଭାବ ିଭାବ ିଚଠି ିଖ୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ଦ୍ଦଲ୍ଖି ପାରନି ି। 
ଏ ଅରି୍ସ ଜଞ୍ଜାଳ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମଁ ୁନଜିକୁ ମକୁୁଳାଇ ପାରୁନ ି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ 
ଏ ସହରର ଭିଡ-ଭାଡ, କ ିପାଟ ିର୍ଙ୍କସନ ଏଦ୍ଦତ ଭଲ୍ ଲ୍ାଦ୍ଦଗନ ି। ଏ କମ୍ପାନୀଦ୍ଦର ଛୁଟ ି
ନାହିଁ କହଦି୍ଦଲ୍ ଚଦ୍ଦଳ । ଏ ସହରୀ ଖ୍ାଇବା-ପିଇବା ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କଛି ି ଭଲ୍ ଲ୍ାଦ୍ଦଗନ ି । ଏଠକିାର ପିଜ୍ଜା, ବଗକର, ପାସ୍ତା, 
ଦ୍ଦଚୌମିନ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କଛି ିଭଲ୍ ଲ୍ାଦ୍ଦଗନ ି। ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦତା ଦ୍ଦବାହୁ ଆଉ ପିଲ୍ାଙୁ୍କ ଗଁା ଭଲ୍ ଲ୍ାଦ୍ଦଗନ ି। ଆଜ ିଦ୍ଦତା ମହଁୁ ଭାରି 
ମଦ୍ଦନ ପଡୁଛ ି। ଏଦ୍ଦବ ଦ୍ଦମାର ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହଉଛ ିମଁୁ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ଦହଇ ଉଡଯିାଇ ଆମ ଗଁାଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚଯିାନ୍ତ ି। ପଖ୍ାଳ ଭାତ, ସାଙ୍ଗକୁ 
ଦ୍ଦତା ହାତ ତଆିର ିଛତୁ ଚଡଚଡ,ି ଚଙୁି୍ଗଡ ିଦ୍ଦବସର ଖ୍ାଇ ଦ୍ଦତା ଦ୍ଦକାଳଦ୍ଦର ମଣୁ୍ଡ ରଖି ଦ୍ଦଶ୍ାଇପଡନ୍ତ ି । ଝରକାପଦ୍ଦଟ ପଶ୍ ି
ଆସନ୍ତା ଆମବାଦ୍ଦତାଟାର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ।  

 ଏମିତ ିସମୟ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଆସିବ ମଁ ୁ ତା ଅଦ୍ଦପକ୍ଷାଦ୍ଦର? କହବିାକୁ ଅଦ୍ଦନକ କଛି ିକଥା ଅଛ ିଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଶ୍ବ୍ଦ ମିଳୁନ ି। 
ଏତକିଦି୍ଦର ରହଲିି୍ ।  

 ଇତ ି

 ଦ୍ଦତା ଆଦରର ପୁଅ ‘ବନୁି’ ।  

 

 

 

... ... ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁ୍ସରି ମୂହୁତ୍ତକ ଆସଛି ିନଜିର 
ପି୍ରୟ ପୁରୁଷ, ନଜି ପି୍ରୟଜନଙ୍କ ସାନରି୍ଦ୍ୟ ଅଛ ିଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ସବୁ 
ପରପୂିର୍ଣ୍କତା ଥାଇ ସୁଧା ବହୁତ କଛି ି ଖ୍ାଲି୍ ଖ୍ାଲି୍ 
ଲ୍ାଗୁଥିଲ୍ା 

- ରୀତ୍ା ଅପରାଜତି୍ା ମହାନ୍ତ ି
ପ୍ଳଟ ନଂ – ୮୩ (ସ)ି, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ 

ଦ୍ଦଶ୍ୈଳଶ୍ରୀ ବହିାର, ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ଵର – ୨୧ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୩୩୮୫୮୪୮୫୭ 
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୩ - || ସାନ ଆଈ || 

 ପାକୁଆ ପାଟଦି୍ଦର ନାଲି୍ ଟୁକ୍-ଟୁକ୍ ପାନଖିଆ ହସ । ଦ୍ଦଗାରା ଦ୍ଦଚଦ୍ଦହରା ସହତି ହଳଦଆି – ନାଲି୍ପାଢୀର ଶ୍ାଢୀ 
ପିନ୍ଧ ି ତୁଦ୍ଦମ ଭାର ି ଭଲ୍ ଲ୍ାଗୁଥିଲ୍ା । ମଁ ୁ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦବ ହଦ୍ଦଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଘରକୁ ଆଦ୍ଦସ, ସାନ ଆଈ ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଭାର ି ଆଦର 
କରୁଥିଲ୍ । ଦ୍ଦମା ନଜି ଆଈ ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ବ ିନଜି ଆଈଠୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଅଧିକ ଦ୍ଦେହ କରୁଥିଦ୍ଦଲ୍ । ମଁ ୁଦ୍ଦଯଦ୍ଦବ ଖ୍ାଇବଦ୍ଦସ ଦ୍ଦମା 
ଭାତଥାଳ ିପାଖ୍ଦ୍ଦର ତମ ହାତ ତଆିର ିମାଛ ଘାଣ୍ଟ ନଶି୍ଚୟ ଥାଏ ।  

 ଆଜ ିବାହାଘରର ଅଦ୍ଦନକ ଦନିପଦ୍ଦର ଘରକୁ ଆସଛି ି। ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଅଛନ୍ତ ିବାପା-ଦ୍ଦବାଊ, ସାନ ଭାଇ-ଭଉଣୀ, ଦ୍ଦମା 
ସାଙ୍ଗ-ସାଥୀ ଓ ପ୍ରଣବ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦମା ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର ଅଛନ୍ତ ି । ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଖ୍ସୁରି ମହୁୂତ୍ତକ ଆସଛି ିନଜିର ପି୍ରୟ ପୁରୁଷ, 
ନଜି ପି୍ରୟଜନଙ୍କ ସାନରି୍ଦ୍ୟ ଅଛ ିଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍କତା ଥାଇ ସୁଧା ବହୁତ କଛି ିଖ୍ାଲି୍ ଖ୍ାଲି୍ ଲ୍ାଗୁଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦମା ସାନ 
ଆଈଙ୍କ ଛାଇ ଦ୍ଦକଉଁଠ ିଦଶୁି୍ନଥିଲ୍ା । ଖ୍ାଇବା ଦ୍ଦଟବୁଲ୍ ଉପଦ୍ଦର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖ୍ାଇବା ଜନିଷି ଭରଯିାଇଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ 
ଦ୍ଦସଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ସାନ ଆଈର ହାତ ତଆିର ିମାଛଘାଣ୍ଟ ନଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦମା ସୁେରୀ ସାନଆଈ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡ ିଚାଲି୍ଯାଇଥିଲ୍ା 
ଦୂର ସୁେର ସ୍ଵପନର ଦ୍ଦଦଶ୍କୁ । ଦ୍ଦଯଉଁଠ ି ସବୁ ସୁେର, ସବୁ ସବଚ୍ଛ, ଓ ପବତି୍ର । ମଁ ୁ ଆଜ ି ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହତି ଲ୍ଣ୍ଡନ 
ଦ୍ଦର୍ରଯିାଉଛ।ି ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦନଇ ଯାଉଛ ିମାମା-ବାପାଙ୍କ ଦ୍ଦେହ ଓ ସାନ ଆଈଙ୍କ ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତ ି।  

 

୪ - || କାଳଆିର ର ାରି || 

 ଜୀବନ ସୁଖ୍-ଦୁ:ଖ୍ର ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ସୁେର ସମାହାର । ଭଗବାନ ତୁମ ସଷିୃ୍ଟଦ୍ଦର ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଯଦ ିସମାନ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କାହିଁକ ି
ଏମିତ ିଦୁ:ଖ୍ର ଅମା ଅନ୍ଧାରଦ୍ଦର ଭସାଇ ଦ୍ଦଦଉଛ । ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଦ୍ଦମ ସାରା ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଦ୍ଦଛାଟଦ୍ଦବଳୁ ପୂଜଛି ି। 
ଦ୍ଦମାର ିଦ୍ଦବଳକୁ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ସବୁ ପାତର ଅନ୍ତର । ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଦନିରୁ ତୁମପାଖ୍କୁ ଯାଇପାରିନ ି। ଦ୍ଦଦହର ଅବସ୍ଥା ଆଦ୍ଦସ୍ତ ଆଦ୍ଦସ୍ତ 
ଖ୍ରାପ ଦ୍ଦହାଇ ଆସୁଛ ି । ପୁଅ-ଝଅି ଦ୍ଦଯ ଯାହାର ଚାକରିି ଜାଗାଦ୍ଦର । କୁନା ଦ୍ଦବାଊ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା ପଦ୍ଦର ଘଦ୍ଦର ଥିବା 
କାଳଆିର ଦ୍ଦସବା ପୂଜାଛଡା ଆଉ କଛି ିକାମ ନଥିଲ୍ା । ଏଠ ିଦ୍ଦମା କଥା କଏି ବୁଝୁ କ ିନ ବୁଝୁ ଦ୍ଦସ ନଶି୍ଚୟ ବୁଝବି ।  

 ଦ୍ଦସ ମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦମା କାଳଆି । ଏ ଦ୍ଦଦହଟା ପୁରା ଅବଶ୍ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲ୍ାଗିଲ୍ାଣି । କଏି ଅଛ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମଦୁ୍ଦେ 
ଦ୍ଦଦବ ଦ୍ଦମା ପାଟଦି୍ଦର । ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କାଳଆିର ଦ୍ଦଡାର ି ଲ୍ାଗିଲ୍ାଣି । ଦ୍ଦମା ଆଖି ବେ ଦ୍ଦହାଇ ଗଲ୍ାଣି । ମଁୁ ଚାଲି୍ଲି୍ ଦ୍ଦମା 
କାଳଆି ପାଖ୍କୁ । ତା’ ଚକାଆଖି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଅଥୟ କରଦି୍ଦଦଲ୍ାଣି । ମିଳନର କଳ୍ପନାଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ଆତ୍ମ-ପକ୍ଷୀ ମଧୁର ଗୀତ 
ଗାଇଲ୍ାଣି । ଦ୍ଦସ ସ୍ଵର କାହାକୁ ଶୁ୍ଭିଛ ିକ ି ନା ମଁୁ ଜାଦ୍ଦଣନା! ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କାଳଆିର ଡାକ ଶୁ୍ଭୁଛ ି । ଏଦ୍ଦବ ତା’ର 
ଦ୍ଦଡାର ିଲ୍ାଗିଲ୍ାଣି । ଦ୍ଦମା କାନକୁ ବାହାରର କଛି ିଶୁ୍ଭୁନ ି। ଏ ତ ଭକ୍ତ-ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନର ଦ୍ଦବଳା। 
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ଜନମଦନିର ଉପହାର 
  

 ବତିଯିାଇଥିବା ଦ୍ଦସ ଜନମଦନିର 
ଉପହାର କଥା ଦ୍ଦଯଦ୍ଦବ ମଦ୍ଦନପଦ୍ଦଡ 
କମ୍ପନ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ ଦ୍ଦମା ଛାତଦି୍ଦର, ଟାଙୁ୍କର ି
ଉଦ୍ଦଠ ଦ୍ଦମା ଦ୍ଦଦହର ଦ୍ଦଲ୍ାମ ।  

 ଝଅିଟରି ନାମ ପିନୁ। 

ପାଠପଢା, ଦ୍ଦଖ୍ଳକୁଦ ସବୁଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ପାରଙ୍ଗମ । ନମିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମା’ଙ୍କ ସହତି ଯାଇଥାଏ ତା’ ସାଙ୍ଗ ବୀଣାର ଜନମଦନିକୁ। 

ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଜାମସି୍ତ ଦ୍ଦଭାଜଭିାତର ଆଦ୍ଦୟାଜନ । ତା’ ସହ ନାଚଗୀତର ଆଦ୍ଦୟାଜନ । ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଖ୍ସୁିଦ୍ଦର 
ବଦି୍ଦଭାର । ବୀଣାକୁ ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଦ୍ଦଦଉଥାନ୍ତ ିମନଲ୍ାଖି ଉପହାର । ଦଅିଁ ଦଶ୍କନ, ଦ୍ଦକକ୍-କଟା ଓ ଦ୍ଦଭାଜଭିାତ ସରଲି୍ା ପଦ୍ଦର 
ଜମିଲ୍ା ନାଚଗୀତର ଆସର । ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ହଠାତ୍ ଘଟଲି୍ା ଏକ ଦୁଘକଟଣା ମନଖ୍ସୁଦି୍ଦର ନାଚ କରୁକରୁ ପିନୁ ମୂଚ୍ଛକା 
ଦ୍ଦହାଇ ଟଳପିଡଲି୍ା । ତାକୁ ନଆିଗଲ୍ା ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା, ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହଲ୍ା ଚକିତି୍ସା ।  ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷାନରିୀକ୍ଷା କରି କହଦି୍ଦଲ୍ 
ପିନୁ ହୃତି୍ପଣ୍ଡଦ୍ଦର କଛି ିଅସୁବଧିା ରହଛି ି । ଅଦ୍ଦସ୍ତ୍ରାପଚାର ଦ୍ଵାରା ତାହା ଠକି ଦ୍ଦହାଇପାରିବ ଦ୍ଦବାଲି୍ ବାପା ମାଆଙୁ୍କ ଜଣାଇ 
ଦଆିଗଲ୍ା । ଆଦ୍ଦମ ଗରିବ ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀର, ଅଦ୍ଦସ୍ତ୍ରାପଚାର କରିପାରବୁିନ ି ଦ୍ଦବାଲି୍ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାଇଦ୍ଦଲ୍ । ସ୍ଵଳ୍ପ 
ଆୟଦ୍ଦର ପିନୁର ମାସକି ଚକିତି୍ସା ଚାଲି୍ଥାଏ । ଇତମିଧ୍ୟଦ୍ଦର ଆସଗିଲ୍ା ପିନୁର ଜନମଦନି । ଦ୍ଦସ ମା’ଙୁ୍କ ପଚାରଲି୍ା ମା’ ତୁଦ୍ଦମ 
ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦମା ଜନମଦନିଦ୍ଦର କଣ ଉପହାର ଦ୍ଦଦବ? ମା’ କହଦି୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦବ ୧୮ ବଷକ ପୂରିବ ତୁ ଦ୍ଦମା 
ଆଲ୍ମୀରାଦ୍ଦର ଉପରଥାକଦ୍ଦର ଦ୍ଦତା ଉପହାର ରଖ୍ା ଦ୍ଦହାଇଥିବାର ଦ୍ଦଦଖିବୁ । ପିନୁ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ଚାହିଁ ବସଲି୍ା ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ତାକୁ 
୧୮ ବଷକ ପୂତ୍ତ ିଦ୍ଦହବ ।  

 ... ପିନୁକୁ ୧୮ ବଷକ ପୁରାଦ୍ଦହବାକୁ ବାକଥିାଏ ୧ ମାସ । ହଠାତ୍ ପିନୁର ଦ୍ଦଦହ ସାଂଘାତକି ଭାଦ୍ଦବ ଅସୁସ୍ଥ 
ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା । ଡାକ୍ତର କହଦି୍ଦଲ୍ ସାଦ୍ଦଙ୍ଗ ସାଦ୍ଦଙ୍ଗ ହୃତପିଣ୍ଡ ପ୍ରତୟାଦ୍ଦରାପଣ ନ କଦ୍ଦଲ୍ ପିନୁ ଆଉ ବଞ୍ଚବିନ ି। ଅଦ୍ଦସ୍ତ୍ରାଦ୍ଦପାଚାର 
ଦ୍ଦହଲ୍ା ପିନୁର । କଛି ିଦନି ଭିତଦ୍ଦର ପିନୁ ସୁସ୍ଥ ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦର୍ରଲି୍ା ଘରକୁ । ଦ୍ଦସ ଦନି ତାକୁ ୧୮ବଷକ ପୁରଲି୍ା । ଦ୍ଦସ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର 
ଦ୍ଦଦୌଡଯିାଇ ଆଲ୍ମୀରାର ଉପର ଥାକ ଦ୍ଦଦଖିଲ୍ା । ଦ୍ଦସଠ ିତା’ର ଉପହାର ରଖ୍ାଯାଇଥିବ । ଦ୍ଦଖ୍ାଲି୍ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଖ୍ ତା’ ଭିତଦ୍ଦର 
ଅଛ ିତା’ ମା’ଙ୍କ ହାତ ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ା ଚଠିଟିଏି । ଚଠି ିପଢୁ ପଢୁ ପିନୁର ଆଖି ଲୁ୍ହଦ୍ଦର ଚଠିଟି ିଓଦା ଦ୍ଦହାଇ ଯାଇଥିଲ୍ା ତା’ ଭିତଦ୍ଦର 
ପିନୁ ତା’ ମା ଓ ମା’ଙ୍କର ଦ୍ଦେହ ମମତାକୁ ଝୁରଦି୍ଦହଲ୍ା । ଚଠିଦି୍ଦର ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ଥିଲ୍ା ଆଜ ିଦ୍ଦତା ପାଖ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ହୃତପିଣ୍ଡ। ମଁୁ ଥାଏ 
କ ିନ ଥାଏ; ତୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଖ୍ାଜ ିଜମା କାେବୁିନ,ି ମଁ ୁସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦତା ଅନ୍ତରଦ୍ଦର ରହଛି ି। ଦ୍ଦମା ଶ୍କି୍ଷା ସଂସ୍କାରର ଯଥାଥକ 
ମଲୂ୍ୟ ଆଶ୍ା କଦ୍ଦର । ପିନୁ ପାଇଁ ତା’ ମା’ ହୃତପିଣ୍ଡର ବଳଦିାନକୁ ସାଥକକ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିନୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଦନଲ୍ା ତା’ ମାଆ 
ପର ିଆଦଶ୍କ ନାରୀଟଏି ଦ୍ଦହବ ଏବଂ ଦ୍ଦସ ଠକି ଦ୍ଦସପର ିଭଲ୍ ମଣିଷଦ୍ଦଟ ଦ୍ଦହାଇ ଖ୍ସୁିଦ୍ଦର ଜୀବନ ବତିାଇଲ୍ା । 

 

 

... ଦ୍ଦତା ପାଖ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ହୃତପିଣ୍ଡ। ମଁୁ ଥାଏ କ ିନ ଥାଏ; ତୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ 
ଦ୍ଦଖ୍ାଜ ିଜମା କାେବୁିନ,ି ମଁୁ ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦତା ଅନ୍ତରଦ୍ଦର ରହଛି.ି.. ...  

- ପ୍ରୀତ୍ନିନ୍ଦା ପ୍ରଧାନ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ (ଗଞ୍ଜାମ) 
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ଭିକ 

-  କରିଣ ମନୀର୍ା ମହାନ୍ତ ି

ଦ୍ଦରଞ୍ଚ, ଦ୍ଦଡଲ୍ାଙ୍ଗ (ପୁରୀ) 

 ନଛିାଟଆି ସଡକର ନଆିଁ ବଷକା । ସୁନା ପର ିଚମକୁ ଥାଏ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଦୁବକଳ 
ମାଆ, କଳା ଛତାର ପରଦା ତଦ୍ଦଳ, କାଖ୍ଦ୍ଦର ଛୁଆ, ମୁହଁଦ୍ଦର ଲ୍ାଜ, ସ୍ଵର ଆତୁର । 
ଦ୍ଦଦହଦ୍ଦର ଖ୍ଣି୍ଡଏ ଚରିା ଲୁ୍ଗା । ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଦଶ୍ର ଆଥକି ସ୍ଥିତ ିଉପଦ୍ଦର 
ହସ ଲ୍ାଦ୍ଦଗ । ଦ୍ଦକଉଁଠ ିପିଲ୍ାମାଦ୍ଦନ ଖ୍ାଦୟକୁ ରି୍ଙି୍ଗ ଦ୍ଦଦଉଛନ୍ତ ିତ’ ଦ୍ଦକଉଁଠ ିମାଆ 
ନଦି୍ଦଜ ଉଦାହରଣ । ଦ୍ଦଭାକ ଦ୍ଦଶ୍ାଷଦ୍ଦର ଆତୁର ଏ ଜନନୀ ଜଣକ କଛି ିସାହାଯୟ 
ଆଶ୍ାକର ି ଅଦ୍ଦନକ ଦୂର ଅତକି୍ରମ କଲ୍ାପଦ୍ଦର ଆମ ଦୁଆଦ୍ଦର ଆସ ି ପହଞ୍ଚଛି ି । 

ଲ୍ଜ୍ଜା ନବିାରଣ କରବିାକୁ ପିନ୍ଧଥିିବା ଲୁ୍ଗାଦ୍ଦର ଆକାଶ୍ର  ତାରା ପର ିଠାଏ ଠାଏ ଚରିା, କନୁି୍ତ ଦ୍ଦସଇ ପଣତଦ୍ଦର 
ଅସାର ଦ୍ଦେହ । ଆଦର ଭର ିଦ୍ଦସ ନଜି କୁନ ିଛୁଆ ପାଇଁ କଛି ିସାହାଯୟ ମାଗିଲ୍ା ।  

 

ବରଗଛ 

-  କରିଣ ମନୀର୍ା ମହାନ୍ତ ି

ଦ୍ଦରଞ୍ଚ, ଦ୍ଦଡଲ୍ାଙ୍ଗ (ପୁରୀ) 

 ବୃର୍ଦ୍ ବରଗଛଟ ି କାହିଁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦନିରୁ ଏକୁଟଆି ଦ୍ଦହାଇ ଛଡିା ଦ୍ଦହାଇଛ ି । ମାଟରି ରାସ୍ତା ପିଚୁ ସଡକ 
ଦ୍ଦହାଇସାରଲି୍ାଣ ି। ଏହ ିନରିୀହ ଗଛଟ ିକାହାକୁ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କରଛି ିକ?ି ଏଦ୍ଦତ ଝଡ-ବଷକାକୁ ଅଣ୍ଟାଭିଡ ିନଜି ପାଦକୁ 
ମାଟଦି୍ଦର ସଳଖି କ’ଣ ଦ୍ଦଗାଟାଏ ଭାବୁଛ ି। ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଧ ତା’ର ସାଥୀକୁ ଚାହିଁ ରହଛି।ି  କଛି ିଦନି ତଦ୍ଦଳ କଛି ିବୟକି୍ତ 
ନଜିର ଗୁଜୁରାଣ ଦ୍ଦମଦ୍ଦଣ୍ଟଇବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ହାଟଦ୍ଦର ବକିି୍ର କର ିଆସଥିିଦ୍ଦଲ୍ । ଗଲ୍ା ବଷକ ଦୁଦ୍ଦହଁ ଏଦ୍ଦତ ସବୁଜ 
ପତ୍ରଦ୍ଦର ଭରଥିିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଯ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ଦ୍ଦକଉଁଠୁ ପକ୍ଷୀ ଚାର-ିପାଞ୍ଚ ପରବିାର ବସା କର ି ରହଥିିଦ୍ଦଲ୍ । ନଜିର ସ୍ଵର 
ଦ୍ଦକାଳାହଳଦ୍ଦର ଦୁଇ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଗପକହ ିନଜିର କାଠକୁିଟା ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ପାଦତଦ୍ଦଳ ପକାଇ ଅସନା କରୁଥିଦ୍ଦଲ୍ । ପୁଣି 
ବଷକା ଆସ ିସବୁ ଅଳଆିକୁ ସର୍ା କରୁଥିଲ୍ା । ଆଜ ିକନୁି୍ତ ବଷକା ନାହିଁ; କାରଣ – ଦ୍ଦଲ୍ାକମାଦ୍ଦନ ନଜିର ଆଥକି 
ସ୍ଥିତକୁି ଦ୍ଦମଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଗଛକାଟ ିପରଷି୍କାର କରୁଛନ୍ତ ି।  
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ନବବଧୂର ସ୍ଵପନ 
 

  ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମଦ୍ଦର 
ମଧ୍ୟବତି୍ତ ପରିବାରଦ୍ଦର ଜନମଗ୍ରହଣ 
କରଥିିଲ୍ା ଅଳଅିଳ କନୟାଟଏି ଯାହାର 
ନାମ ଥିଲ୍ା କଳ୍ପନା । ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଯପର ି
ସୁେରୀ, ଦ୍ଦସହପିରି ସୁଶ୍କିି୍ଷତା ଓ 
ବୁର୍ଦ୍ମିତୀ । ସମୟାନୁକ୍ରଦ୍ଦମ ତାର ବବିାହ 
ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ ନାମକ 
ଯୁବକ ସହ ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା । କନୟାଟ ି
ଧୂଳଘିର ଛାଡ ି ନୂତନ ସଂସାରଦ୍ଦର 
ପାଦଥାପିଛ ି । ତା’ର ମନଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ସ୍ଵପନ, କପିର ି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସୟଙୁ୍କ 
ଆପଣାର କରବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପି୍ରୟଭାଜନ ଦ୍ଦହାଇ ‘ଦୁହତିା’ ନାମକୁ ସାଥକକ କରପିାରିବ ।  

 ବବିାହର ଠକି୍ ଛ’ମାସପଦ୍ଦର ସଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଯମିତ ିଘନଅନ୍ଧକାର ମାଡଆିସଲି୍ା ତା’ର 
ସୁଖ୍ସଂସାରକୁ । ଭାଗୟବଧିାତାଙ୍କ କରାଳ ଚକୁ୍ଷର ଶ୍କିାର ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା ଦ୍ଦସ । ସ୍ଵାମୀ 
ବସନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଆଦ୍ଦସ୍ତ ଆଦ୍ଦସ୍ତ ଅବନତ ି ଆଡକୁ ଗତକିଲ୍ା । ବହୁଦନି ଧର ି ଜ୍ଵର 
ଲ୍ାଗିରହଲି୍ା । ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଔଷଧ ଦ୍ଦସବନ ପଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସୁର୍ଳ ମିଳଲି୍ା ନାହିଁ । ବସନ୍ତଙ୍କ 
ପିତା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମଶ୍କକ୍ରଦ୍ଦମ ସହରକୁ ଦ୍ଦନଇ ପୁଅର ଚକିତି୍ସା କରବିା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ 
କଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦସ ତାଙ୍କ ସାନପୁଅ ପ୍ରଶ୍ାନ୍ତକୁ ଡାକ ିକହଦି୍ଦଲ୍ “ବଡଭାଇ ବସନ୍ତକୁ ଦ୍ଦନଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦ୍ଦମଡକିାଲ୍ଦ୍ଦର ସମସ୍ତ 
ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଆଣିବୁ”। ତା’ପର ଦନି ଦୁଇଭାଇ ବାହାର ି ପଡଦି୍ଦଲ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମଶ୍କକ୍ରଦ୍ଦମ ସମସ୍ତ 
ପରୀକ୍ଷା ସାରଲି୍ା ଏବଂ ରଦି୍ଦପାଟକ ମଧ୍ୟ ଆସଗିଲ୍ା । ଡାକ୍ତର ସବୁ ଲ୍କ୍ଷଣ ଓ ରଦି୍ଦପାଟକ ଦ୍ଦଦଖି ଜାଣିଗଦ୍ଦଲ୍ ବସନ୍ତ ଏଚ. 
ଆଇ. ଭି (HIV) ଭୂତାଣୁ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରାମିତ ଏବଂ ଦ୍ଦସ ଜଦ୍ଦଣ ଏଡସ୍ ଦ୍ଦରାଗୀ ।  ବସନ୍ତ ଶୁ୍ଣି ଅଦ୍ଦଧୈଯକୟ ଦ୍ଦହାଇପଡଲି୍ା 
ଏବଂ ବାପାଙୁ୍କ ଦ୍ଦର୍ାନକରି ବସିଲ୍ା । ଦ୍ଦର୍ାନର ଘଣ୍ଟିବାଜଊିଠଲି୍ା – କ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ରିଙ୍ଗ ... ବାପା ଦ୍ଦର୍ାନ୍ ଉଠାଇଦ୍ଦଲ୍ କହଦି୍ଦଲ୍ 
“ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ା ! କଏି କହୁଥିଦ୍ଦଲ୍ ?” ଉତ୍ତର ଆସଲି୍ା “ବାପା! ମଁୁ ବସନ୍ତ କହୁଛ”ି, “ହଁ ପୁଅ କହ, ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଦ୍ଦଦହ ଦ୍ଦଦଖ୍ାଇଲୁ୍? 
କଣ କହଦି୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ?” “ବାପା! ମଁ ୁଏଚ. ଆଇ. ଭି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ, ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଏଡସ୍ ଦ୍ଦହାଇଛ”ି । “କଣ କହଲୁି୍! 
ଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ ଏଡସ୍ ଦ୍ଦହାଇଛ?ି ପ୍ରଶ୍ାନ୍ତ ଗଲ୍ା କୁଆଦ୍ଦଡ? ତାକୁ ଦ୍ଦର୍ାନ ଦ୍ଦଦଲୁ୍”, “ବାପା! ମଁ ୁ ପ୍ରଶ୍ାନ୍ତ କହୁଛ”ି । “ହଁ ଶୁ୍ଦ୍ଦଣ, 
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଭଲ୍ଭାଦ୍ଦବ ପରାମଶ୍କ କର ିବଡଭାଇକୁ ଧର ିଶ୍ୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲି୍ଆଦ୍ଦସ । ଏହ ିସମୟଦ୍ଦର ନବବଧୂ କଳ୍ପନା, 
ଦ୍ଦର୍ାନ ଦ୍ଵାରା ବାପାପୁଅଙ୍କ ବାତ୍ତକାଳାପସବୁ ଶୁ୍ଣି ଦ୍ଦନଇଥିଲ୍ା ତା’ର ମନଦ୍ଦର ଦ୍ଦକବଳ ଏହ ିଦୁଇଟ ିଶ୍ବ୍ଦ ପ୍ରତଧି୍ଵନତି ଦ୍ଦହବାକୁ 
ଲ୍ାଗିଲ୍ା “ଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ ଏଡସ୍ ଦ୍ଦହାଇଛ?ି” ଦ୍ଦସ ଭାବ ିପାରଲି୍ା ନାହିଁ ନୂତନ ମାତୃତ୍ଵ ଲ୍ାଭଦ୍ଦର ଏବଂ ନାରୀ ଜନମର ସାଥକକତାର 
ଆନେଦ୍ଦର ଆତ୍ମହରା ଦ୍ଦହବ ନା’ ଏଡସ୍ ଦ୍ଵାରା ସଙ୍କର ାମିତା ଭାବ ିମମକାହତ ଦ୍ଦହବ । ସଦ୍ଦତକ ିତା’ର ପାଦତଳୁ ମାଟ ିଧଦ୍ଦସଇ 
ଦ୍ଦହାଇ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଯ, ଦୁହତିା କ’ଣ ବା’ ଜବାବ ଦ୍ଦଦବ, ଦୁଇ ପରିବାରକୁ, ସମାଜକୁ? ଆଦ୍ଦମ ତନିଜିଣ କ’ଣ 
ସାଜଯିାଇଛୁ ସମାଜପାଇଁ କଳଙ୍କ? ମନଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଅବଲ୍ମବନ କରବିା ପୂବକରୁ ନଜିର ମାନସକି 

ଭାରସାମୟ ହରାଇ ହସି ହସ ି ବରଣ କରିଦ୍ଦନଲ୍ା ମତୁୃୟକୁ, ଝୁଲି୍ପଡଲି୍ା ଦ୍ଦସ ପିନ୍ଧାବସନର 

ଆଜ,ି ଯଦ ି ମଁୁ ଜାତକଦ୍ଦମଳକ ସହ ରକ୍ତଦ୍ଦମଳକ ଦ୍ଵାରା ବବିାହ 
କରଥିାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦମା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦହାଇଉଠନ୍ତା ମଧୁମୟ ଓ 
ସୁଖ୍ମୟ... ...  

- ଶ୍ରୀମତ୍ୀ ସୁଧାଞ୍ଜଳ ିମିଶ୍ର 
(ସମ୍ପାଦକିା – ରାଜାଧିରାଜ ଦ୍ଦଦବରାଜ ସାହତିୟାନୁଷ୍ଠାନ) 

ରଘୁପତନିଗର – 2ୟ (ବ୍ରହ୍ମପୁର)  
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୭୭୮୬ ୩୩୭୦୬ 
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ପଣତକାନଦି୍ଦର । କନୟାର ପିତା ଶ୍ାଶୁ୍ଘରୁ ଦ୍ଦର୍ରାଇ ଆଣିଥିଦ୍ଦଲ୍ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଜନିଷିପତ୍ର ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦର୍ରାଇ 
ଆଣିପାରନିଥିଦ୍ଦଲ୍ ତାଙ୍କ ଅଳଅିଳ କନୟା କଳ୍ପନାକୁ । କଳ୍ପନାର ମତୁୃୟ ଦ୍ଦହାଇଛ ି ସତ, ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତା’ର ପ୍ରାଣପାତ ବୟଥକ 
ଦ୍ଦହାଇଯାଇନ ି। ଦ୍ଦସ ଆମକୁ ଦ୍ଦଚତାଇ ଦ୍ଦଦଇଯାଇଛ ିଏବଂ କହଉିଠୁଛ ିତା’ର ସ୍ଵପନ “ଦ୍ଦହ ଯୁବବନୁ୍ଧ! ଜାଗିଉଠ, ମଁ ୁଶ୍କିି୍ଷତା 
ଦ୍ଦହାଇ  ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦଯଉଁ ଭୁଲ୍ କରଛି ି ଏବଂ ପ୍ରତାରତିା ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛ,ି  ତାହା ତୁଦ୍ଦମମାଦ୍ଦନ କରନାହିଁ  । ଆଜ,ି ଯଦ ି ମଁୁ 
ଜାତକଦ୍ଦମଳକ ସହ ରକ୍ତଦ୍ଦମଳକ ଦ୍ଵାରା ବବିାହ କରଥିାନ୍ତି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦମା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦହାଇଉଠନ୍ତା ମଧୁମୟ ଓ ସୁଖ୍ମୟ 
। ଦ୍ଦହ ଯୁବବନୁ୍ଧ! ସଦ୍ଦଚତନ ହୁଅ ସଂସ୍କତୃରି ରକ୍ଷା ଓ ବଡମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ ଦ୍ଦଦବା ନମିଦ୍ଦନ୍ତ ଜାତକର ଦ୍ଦମଳକ ଦ୍ଦଯପରି 
ଜରୁରୀ, ରକ୍ତର ଦ୍ଦମଳକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦସପର ିଅପରହିାଯକ । ଜାତକର ଦ୍ଦମଳକ ସହ ରକ୍ତର ଦ୍ଦମଳକକୁ ମଧ୍ୟ ସାଦଦ୍ଦର ଗ୍ରହଣ 
କରନିଅି, ନଜିର ସ୍ଵପନରସୁେର ସଂସାରକୁ କରଦିଅି ମଧୁମୟ ଓ ସୁଖ୍ମୟ” । ଏହା ହିଁ ଥିଲ୍ା ନବବଧୂର ସ୍ଵପନ ଏବଂ ତାକୁ 
ବାସ୍ତବକିତାର ରୂପଦ୍ଦଦବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କତ୍ତକବୟ  ଓ ଦାୟିତ୍ଵ ।  

 

ନୀଳଫ୍ରକ୍ 
  

 ପିଲ୍ାଟ ିରାହାଧର ିକାେୁଛ ି। ଦ୍ଦଭାକଦ୍ଦର ତା’ ମା’କୁ 
ଦ୍ଦଖ୍ାଜ ିକଛି ିଜଣା ପଡଲି୍ା ନାହିଁ । ଭଙ୍ଗା ସଲି୍ଭର ଢାଳରୁ 
ପାଣିଟକିଏି ପିଆଇ ତା’ ବଡ ଭଉଣୀ କଇଁ ତାକୁ ଦ୍ଦଗାଡଦ୍ଦର 
ଶୁ୍ଆଇ ତା ଦ୍ଦପଟକୁ ଥାପୁଡାଇ କହୁଥାଏ ଦ୍ଦଧା ଦ୍ଦର ବାୟା 
ଦ୍ଦଧା... ... । ଏମିତ ି ରାହା ଧର ି ପିଲ୍ାଟ ି କାେ ି କାେ ି
ଦ୍ଦଶ୍ାଇପଡଲି୍ା । ଦ୍ଦସତଦ୍ଦବଳକୁ ସମୟ ଦନି ପ୍ରାୟ ସାଦ୍ଦଢ 
ନଅରୁ ଦଶ୍ ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦହାଇଥାଏ । ପିଲ୍ାଙ୍କ ସ୍କଲୁ୍ଯିବା 
ଦ୍ଦବଳ । ନୀଳଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧ ିତାଙ୍କ ସାହରି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଝଅି ସ୍କଲୁ୍କୁ 
ଯାଉଛନ୍ତ ି। କାନ୍ଧଦ୍ଦର ନାଲି୍କଳା ରଙ୍ଗର ବହ ିବସ୍ତାନ ି। କଇଁ ଅପଲ୍କ ନୟନଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାନଙୁ୍କ ଚାହିଁ ରହଥିାଏ । ତା’ କୁନ ି
ଭାଇଟା ତା’ କଅଁଳଆି ଦ୍ଦଗାଡ଼ ଊପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଶ୍ାଇପଡଥିାଏ । ସ୍କଲୁ୍ଯିବା ପିଲ୍ାଙୁ୍କ ଦ୍ଦଦଖି କଇଁର ମନ ବକିଳ ଦ୍ଦହାଇଉଠଲି୍ା । 
ଦ୍ଦସ ବ ିତାଙ୍କ ପର ିନୀଳଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧ ିସ୍କଲୁ୍ ଯାଅନ୍ତା । କାନ୍ଧଦ୍ଦର ପଟାମଣୁା ଧର ିଦ୍ଦଡଇଁ ଦ୍ଦଡଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଦ୍ଦର ଖ୍ସୁି 
ମଜା କରନ୍ତା । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତା ଭାଗୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ସୁଦ୍ଦଯାଗ ନାହିଁ ।  ନାମଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତା’ ବାଆ ତାକୁ ସ୍କଲୁ୍ରୁ ନାଆ 
ଦ୍ଦଲ୍ଦ୍ଦଖ୍ଇ ଦ୍ଦଦଇ ଆସଥିିଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ଦନି କଇଁର ମନ ଭାରି ଉଚନ ଥିଲ୍ା । ସ୍କଲୁ୍ଯିବା ଖ୍ୁସଦି୍ଦର ନଜିକାମ ନଦି୍ଦଜ କର ି
ଦ୍ଦଦଇଥିଲ୍ା । ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଗାଦ୍ଦଧାଇବା, ମଣୁ୍ଡ କୁଦ୍ଦଣ୍ଡଇବା, ଆଦ ିସବୁ କାମ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର କର ିଦ୍ଦଦଉଥାଏ । ତା ବାଆ ସହତି 
ଦ୍ଦସ ସ୍କଲୁ୍କୁ ଗଲ୍ା ।  

 ଗଁା ଦ୍ଦଶ୍ଷ ମଣୁ୍ଡଦ୍ଦର ସ୍କଲୁ୍ ଘର ଭାର ିସୁେର ତା ପରଦି୍ଦବଶ୍ । ଧାଡ ିଧାଡ ିରୁ୍ଲ୍ଗଛ, ଖ୍ସଡା, ଦ୍ଦଦାଳ,ି ଉଠାପକା 
ଦ୍ଦଖ୍ଳ । ଦ୍ଦକଦ୍ଦଡ ସୁେର ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀ ଦ୍ଦକାଠରୀ, ଭଳକି ିଭଳ ିଚତି୍ର, ଦରି, ବହ,ି ଖ୍ାତା, ସଲି୍ଟ, ତା ମନକୁ ଦ୍ଦମାହ ିଦ୍ଦନଉଥାଏ । 
ତା ସହତି ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଦ୍ଦଭାଜନ, ଅଣ୍ଡା, ହାତଧୁଆ ପାଣିଟାଙି୍କ, ପାଇଖ୍ାନା, ପରଶି୍ରାଗାର ସବୁ ପରଷି୍କାର, ପରଚି୍ଛନ୍ନ । ଗୁରୁମା 
ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ଆଦର କଦ୍ଦଲ୍ ।  ଚେନଟୀକା ଲ୍ଗାଇ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ । ଖ୍ଡ,ି ସଲି୍ଟ, ଓ ହସଦ୍ଦଖ୍ଳ ବହଦି୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦସଦନି କଇଁର 

ମନ ଖ୍ାଲି୍ ପରରିାଇଜଦ୍ଦର ବୁଲୁ୍ଥାଏ । ଏଦ୍ଦତ ସବୁ ସୁେର ଜନିଷି ତା’ ସ୍କଲୁ୍ଦ୍ଦର ଅଛ ିଏହା ତା’ ମନକୁ 

ସ୍କଲୁ୍ ତ ଯାଉନ ିଦ୍ଦସ ନୀଳଫ୍ରକ୍ କୁ କଆଁି ପିନ୍ଧବି । 
ଅଭିମାନଦ୍ଦର ଚରିା ର୍ଟା ତା ପୁରୁଣା ଲୁ୍ଗା ସନିା 
ପିନ୍ଧଲି୍ା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ ନୀଳଫ୍ରକ୍ କୁ ଚାହିଁଲ୍ାନ.ି.. ...  

- ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ (ଶକି୍ଷକ) 
କଲ୍ମବ, ଦ୍ଦପାଲ୍ସରା (ଗଞ୍ଜାମ) 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୮୬୧୦୮୪୦୩୯  
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ବଶି୍ଵାସ ଆସୁନଥାଏ। ଦ୍ଦସ ଭାବଲି୍ା ନଇିତ ିସ୍କଲୁ୍କୁ ଆସିବ । ମନ ଲ୍ଗାଇ ପାଠପଢବି । ସବୁ ପିଲ୍ାଙ୍କ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଦ୍ଦଖ୍ଳବି । 
ଏମିତ ିଦ୍ଦକଦ୍ଦତ କ’ଣ ଭାବୁଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ଦନି ତା ନା ସ୍କଲୁ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ା ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା ।  

 ତା ପର ଦନି ଅଦ୍ଦନକ ସ୍ଵପନ ଦ୍ଦନଇ ସ୍କଲୁ୍ ଦ୍ଦଖ୍ାଲ୍ା ଦ୍ଦହବା ଆଗରୁ ସ୍କଲୁ୍ ହତା ଭିତଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚଗିଲ୍ା । ସ୍କଲୁ୍ର 
ନୀତଦିନିଆି କାମଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଖ୍ୁସ ିମନଦ୍ଦର ଲ୍ାଗିଗଲ୍ା । ଗୁରୁମା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନଦ୍ଦର ଶୁ୍ଣିଲ୍ା । ତା’ ପଦ୍ଦର ସ୍କଲୁ୍ 
ଛୁଟପିଦ୍ଦର ଘରକୁ ଦ୍ଦର୍ର ିଦ୍ଦସଦନି ଶ୍ଖିି ଆସଥିିବା କଥାକୁ ତା’ ମାଆ ଆଗଦ୍ଦର କହଲି୍ା । ଟୁନାଟୁନ ିଗୀତକୁ ଅଭିନୟ କରି 
ଗାଇଲ୍ା । ବରିି ବାଟବିା, ଚକୁଳ ିକରବିା କଥା ଅଭିନୟ କରି କହଲି୍ା । ଚଟଆି ଅନା କହଦି୍ଦଲ୍ ଖ୍ଦ୍ଦତଇ ଦ୍ଦହଉଥିଲ୍ା । ଝଅିର 
ଏପର ିବୟବହାରଦ୍ଦର ମାଆ ତା’ର ଖ୍ସୁିଦ୍ଦର ତା’ ମଣୁ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ । ତା’ ଝଅି ବ ିପଢବି । ଦ ିଅକ୍ଷର ଜାଣିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଦଶ୍ 
ଦୁନଆି ସମ୍ପକକଦ୍ଦର ବୁଝବି ଏଇ ଆଶ୍ା ଏଇ ଭରସା ତା’ ମାଆ ବ ିରଖିଥିଲ୍ା।  ଏମିତ ିଦ’ି ଚାରିମାସ ପଦ୍ଦର ତାକୁ ନୀଳଫ୍ରକ୍ 
ହଦ୍ଦଳ ସାର ଦ୍ଦଦଇଥିଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ଦଶ୍ହରା ଛୁଟ ି ଦ୍ଦହଲ୍ା । ଦ୍ଦସଇ ଛୁଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦସ କ’ଣ ଜାଣିଥିଲ୍ା ଏଇ ଦଶ୍ହରା ତା ସାରାଜୀବନ ପାଇଁ ଛୁଟ ି
ଆଣିଦ୍ଦଦବ ଦ୍ଦବାଲି୍! ଦ୍ଦସହ ିସ୍କଲୁ୍ଯିବା ଆଗରୁ ତାର ଟକି ିଭାଇଟଏି ଦ୍ଦହାଇଥାଏ । ପିଲ୍ାଟକୁି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଛଅ ମାସ 
ଦ୍ଦହାଇଥିଲ୍ା ମା’ ବାପା ତା’ର କାମକୁ ଗଦ୍ଦଲ୍ । କାମ ନ କଦ୍ଦଲ୍ ବଞ୍ଚଦି୍ଦବ ଦ୍ଦକମିତ ି? ତାଙ୍କର ତ ଆଉକଛି ିସମବଳ ନାହିଁ । 
କାମକୁ ନ ଗଦ୍ଦଲ୍ ନ ଚଦ୍ଦଳ । ଏଦ୍ଦଣ କଅଁଳା ପିଲ୍ାଟଏି ତାକୁ ରଖିବ କଏି? କାହା ଦ୍ଦହପାଜତଦ୍ଦର ତାକୁ ଛାଡ ିଦ୍ଦହବ? ଏଇ 
କଥା ଚନି୍ତାକରି ମା’ କହଦି୍ଦଲ୍ କଇଁ ଦ୍ଦଲ୍ା ତୁ ଆଉ ସ୍କଲୁ୍କୁ ଯାଆନା । ସ୍କଲୁ୍ ଗଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦତା କୁନା ଭାଇ ରହବି ଦ୍ଦକଉଁଠ?ି ତାକୁ 
ରଖିବ କଏି? ଆଉ ମଁ ୁଯଦ ିକାମକୁ ନଯାଏ ଆଦ୍ଦମ ଖ୍ାଇବା କ’ଣ?  ବଞ୍ଚବିା ଦ୍ଦକମିତ?ି ଦ୍ଦତା ବାପା ତ ଦ୍ଦକମିତ ିମଦୁଆ, 
ଅଳସୁଆ ଘଦ୍ଦର ପଶୁ୍ନ ିକ ିବାଳ ବାନୁ୍ଧନ ି। ତୁ ଯଦ ିଟକି ିପୁଅକୁ ନ ରଖିବୁ ଆଦ୍ଦମ ତନିଦି୍ଦହଁ ଦ୍ଦଭାକ ଉପାସଦ୍ଦର ମରିବା । 
ଦ୍ଦତଣୁ ଧନଟା ଦ୍ଦମାର ମନ ଦୁଖ୍ କରନା, ପଦ୍ଦର ବଡ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ସବୁପାଠ ପଢଦି୍ଦଦବୁ । ମନକୁ ମନ  ବୁଝାଇଲ୍ା । ଅନ୍ତରର 
ଦ୍ଦକାହ ଲୁ୍ହକୁ ନଦି୍ଦଜ ନୀଳକଣ୍ଠପର ିପିଇଗଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ଦନିରୁ ତା’ ବହଖି୍ାତା ପଡଛି ିଅଦ୍ଦଲ୍ାଡା ଦ୍ଦହାଇ ଘର ଦ୍ଦକାଦ୍ଦଣ । ସ୍କଲୁ୍ 
ତ ଯାଉନ ି ଦ୍ଦସ ନୀଳଫ୍ରକ୍ କୁ କଆିଁ ପିନ୍ଧବି । ଅଭିମାନଦ୍ଦର ଚରିା ର୍ଟା ତା ପୁରୁଣା ଲୁ୍ଗା ସନିା ପିନ୍ଧଲି୍ା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ 
ନୀଳଫ୍ରକ୍ କୁ ଚାହିଁଲ୍ାନ ି । କୁନାର ଯତ୍ନ ଦ୍ଦନବାଦ୍ଦର ତା ସମୟ ସରଲି୍ା । ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ତାକୁ ଦ୍ଦକାଳଦ୍ଦର ଧର ି ରୁଦ୍ଦହ 
ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ମା କାମକୁ ଗଦ୍ଦଲ୍ ତାକୁ ଖ୍ଆୁଏ, ପିୟାଏ ସକଳ କାମ ତାର କରଥିାଏ।  

 ଏଇ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧୟାଦ୍ଦର ପିଲ୍ାମାଦ୍ଦନ ସ୍କଲୁ୍ରୁ ଦ୍ଦର୍ରଲି୍ା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓ ଗଲ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ମନଟା ତାର ବକିଳ 
ଦ୍ଦହାଇଉଦ୍ଦଠ । ଅଭାବ ିଘଦ୍ଦର ଜନମ  ଦ୍ଦହବାଟା କ’ଣ ତା’ର ଭୁଲ୍? ଦ୍ଦସ କାହିଁକ ିଅନୟ ମାନଙ୍କ ପର ିସ୍କଲୁ୍ ଯିବନ ି? ତା’ 
ମାଆ ଦନି ରାତ ିଏକ କର ିକାହିଁକ ିଏଦ୍ଦତ ଖ୍ଟବି? ଏଦ୍ଦତ ଖ୍ଟଦି୍ଦଲ୍ ବ ିଆମକୁ ଭଲ୍ କରି ଭାତଗଦ୍ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନ ିକାହିଁକ?ି 
ଏମିତ ିଅଦ୍ଦନକ ବଦି୍ଦଦ୍ରାହ କଥା ତା’ ମନକୁ ଆଦ୍ଦସ । ସମାଧାନର ବାଟ ଦ୍ଦଖ୍ାଜପିାଏନା । ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ଆଖି 
ବ ିମଦ୍ଦଡଇ ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା, ଦ୍ଦସ ସପନ ଦ୍ଦଦଖିଲ୍ା ।  

 ତା’ ଭାଇ ବଡ ଦ୍ଦହାଇଛ ି। ଦ୍ଦସ ସୁେର ନୀଳଫ୍ରକ୍ ଟଏି ପିନ୍ଧ ିସ୍କଲୁ୍ ଯାଉଛ ି। ବାଷିକ ଉତ୍ସବଦ୍ଦର ଡୟାନସ କରୁଛ ି। 
ସଭାଦ୍ଦର ଭାଷଣ କହୁଛ ି । ସୁେର ଢଙ୍ଗଦ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛ ି । ନାନା ରକମର ଦ୍ଦଖ୍ଳ, ପୁଚ,ି ଦଉଡ ି ଡଆିଁ ବାଟ-ିଚାମଚ, 
ଦ୍ଦଦୌଡ ଦ୍ଦଖ୍ଳଦ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦ୍ଦହଉଛ ି। ଗୁରୁମା ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ତାକୁ ଦ୍ଦକାଦ୍ଦଳଇ ଦ୍ଦନଉଛନ୍ତ ି। ଗୁରୁଜୀ ତା’ର ଶୁ୍ଭକାମନା କରୁଛନ୍ତ ି। 
କଇଁ ଆମର ଗବକ, ଦ୍ଦଗୌରବ । ଦ୍ଦସ ଖ୍ାଲି୍ ବଦିୟାଳୟର ପାଠୟକ୍ରମଦ୍ଦର ନୁଦ୍ଦହଁ ଅନୟାନୟ ଦ୍ଦଶ୍ୈକି୍ଷକ ଓ ସହଦ୍ଦଶ୍ୈକି୍ଷକ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର 
ସର୍ଳତାର ସହ କାଯକୟ କରୁଅଛ ି । ତା’ର ସାମାଜକି ଗୁଣାବଳୀ ଅତ ି ସୁେର । ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ଦସ ଆପଣାର । ତାକୁ 
ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛ ିସଭା ମଣ୍ଡପଦ୍ଦର । ତାକୁ ଦ୍ଦଦଖି ପିଲ୍ାମାଦ୍ଦନ ତାଳ ିମାରୁଛନ୍ତ,ି ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ତା’ ମନ ନାଚ ିଉଠୁଛ ି। ଦ୍ଦସ ବ ି

ପଢବି ଦ୍ଦସ ବ ିବଢବି । ଅଭାବ ଘରର ଝଅି ଦ୍ଦବାଲି୍ ତା’ ପାଠପଢା ବେ ଦ୍ଦହବନ ି। ଅନୟମାନଙ୍କ ପରି 
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ଦ୍ଦସ ବ ିଜଦ୍ଦଣ ଦ୍ଦହାଇ ବାହାରିବ । ଠକି୍ ଏତକିଦି୍ଦବଦ୍ଦଳ ତାର ମାଆ’ ଡାକ ପକାଇଦ୍ଦଲ୍ କଇଁ ଦ୍ଦଲ୍ା, ଏ କଇଁ କଣ କରୁଛୁ? 
ଦ୍ଦସ ଡାକଦ୍ଦର ତା’ ନଦି ଭାଙି୍ଗଗଲ୍ା । ତା’ ସୁଦ୍ଦନଲି୍ ସ୍ଵପ ଉଦ୍ଦଭଇ ଗଲ୍ା । ଖ୍ରାଦ୍ଦବଳ ଛୁଟଦି୍ଦର ମା’ ତାର ଖ୍ାଇବାକୁ ଆସଛି ି
। ନଦି ମଳମଳ ଆଖିଦ୍ଦର କୁନାକୁ ତା ମାଆ ଆଡକୁ ବଢାଇ ଦ୍ଦଦଲ୍ା ।  

 

 

ପାଥକକୟ 

  

 ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଇଣ୍ଟରଦ୍ଦନଟର ନୂଆ 
ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ମଁ ୁଦ୍ଦମା ସ୍କଲୁ୍ ସମୟରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ 
କମୁ୍ପୟଟରରୁ ବହୁତ କଛି ି ଶ୍ଖିିଥିଲି୍ । ଏଦ୍ଦବ 
ଇଣ୍ଟଦ୍ଦନକଟ ସହତି ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍ର ବ ି ବୟବହାର 
ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇଛ ି । ଦ୍ଦସହ ି ସମୟଦ୍ଦର ଏକ 
ଅଜଣା,  ଦ୍ଦକୌତୁକଆି ସ୍ଵପନ ଦ୍ଦମା ମନଦ୍ଦର ଏକ 
ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ସଷିୃ୍ଟ କରିଦ୍ଦଦଇ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା,  ଯାହା 
କ ିମଁ ୁସ୍ଵପନଦ୍ଦର ସୁର୍ଦ୍ା ଭାବ ିନଥିଲି୍  ଓ ଦ୍ଦମା ପ୍ରଥମ 
ଦ୍ଦପ୍ରମର ଏକ ଦ୍ଦକୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍କ ବଦି୍ଦଚ୍ଛଦ 
ଦ୍ଦହାଇଥିଲ୍ା। କଥାଟା ଏପରି, ଦ୍ଦମା ପି୍ରୟ ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମୀର ମାଉସୀପୁଅ ଭାଇ, 
ଯିଏକ ି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦର୍ସବୁକଦ୍ଦର ଦ୍ଦଫ୍ରଣ୍ଡ ରିଦ୍ଦକ୍ଵଷ୍୍ଟ ପଦ୍ଦଠଇଥିଦ୍ଦଲ୍ । ମଁୁ ଦ୍ଦମା 
ଦ୍ଦପ୍ରାର୍ାଇଲ୍ ଦ୍ଦର୍ାଟଦ୍ଦର ଏକ ସୁେର ରୁ୍ଲ୍ ଚତି୍ରଟଏି ରଖିଥାଏ । ଦ୍ଦର୍ସବୁକଦ୍ଦର 
ରଶ୍ମୀର ଦ୍ଦର୍ମିଲି୍ ଲି୍ଷ୍ଟରୁ ଦ୍ଦଦଖି ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ଏଦ୍ଦେପଟ କରଥିିଲି୍ । ଦ୍ଦସ ବ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ 
ରଶ୍ମୀର ଭଲ୍ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ଦବାଲି୍ ଜାଣି ପାରିଦ୍ଦଲ୍  ଓ ଧିଦ୍ଦର ଧିଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ସବୁକ 
ଚାଟଙି୍ଗରୁ ଦ୍ଦର୍ାନଦ୍ଦର କଥାବାତ୍ତକା ଚାଲି୍ଲ୍ା । ଏମିତକି ି ଦ୍ଦସ ପାଗଳଙ୍କ ପର ି
ରାତରିାତ ି ଗପିବାଦ୍ଦର ଲ୍ାଗିଦ୍ଦଲ୍ । ମଁ ୁ ବ ି ତାଙ୍କର କଥାଦ୍ଦର ନଶି୍ାସକ୍ତ 
ଦ୍ଦହାଇଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତଟି ିମୂହୁତ୍ତକଦ୍ଦର ତାଙ୍କର ିକଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ । ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍ଟା ଦ୍ଦଯପର ିଦ୍ଦମା ଶ୍ରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗ 
ସଦୃଶ୍  - ଦ୍ଦଶ୍ାଇବା, ଖ୍ାଇବା, ଉଠବିା-ବସବିା, ଗାଦ୍ଦଧାଇବା... ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦମା ସହ ଅଠାପର ିଲ୍ାଗିରହଥିାଏ । ମଁ ୁବ ି
ତାକୁ ଛାଡପିାରୁନଥାଏ । ଆମର  ଗପିବା ଓ ଚାଟଙି୍ଗ ଏଦ୍ଦତ ପରମିାଣଦ୍ଦର ବଢଯିାଇଥିଲ୍ା ଦ୍ଦଯ ରଶ୍ମୀବ ିଦଦି୍ଦନ ସଦ୍ଦେହ କରି 
ପଚାରଥିିଲ୍ା; ଓ ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଜାଣି କହଥିିଲ୍ା, ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ୍ ପିଲ୍ା ଓ ଖ୍ୁବ ହାଣ୍ଡସମ୍ ବ ି। ପିଲ୍ାଦ୍ଦବଳର କଛି ିଦ୍ଦର୍ାଦ୍ଦଟା 
ବ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଖ୍ଇଥିଲ୍ା ରଶ୍ମୀ; ଦ୍ଦଯାଊଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଖ୍ୁବ ଗୁଲୁ୍ଗାଲି୍ଆ ଓ ସୁେର ଦଶୁି୍ଥିଦ୍ଦଲ୍ । କନୁି୍ତ ରଶ୍ମୀ ମନଦ୍ଦର କଛି ି
ଦ୍ଦଗାଟାଏ ରହସୟ ଥାଏ ଯାହା ମଁ ୁଜାଣିପାରନିଥିଲି୍, କ ିପଚାରପିାରୁ ନଥାଏ; କାଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସ ଥଟ୍ଟା କରବି ଭାବ ି । ଆମର 
ଏପର ିଅଜଣା, ଅଦ୍ଦଦଖ୍ା ଦ୍ଦପ୍ରମ ପ୍ରାୟ ୪-୫ ମାସ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ । ମଁୁ ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଚାକରିଟିଏି ଦ୍ଦଖ୍ାଜୁଥାଏ । କଦ୍ଦଲ୍ଜ 
ସରବିାପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଭଲ୍ ଚାକରିଟିଏି ଲ୍ାଗିଯିବ ଦ୍ଦବାଲି୍ ଆଶ୍ା କରୁଥିଲି୍, କନୁି୍ତ ଦ୍ଦପ୍ରମର ଏ ଝଡ଼ଦ୍ଦର ମଁ ୁ ଅବାଞ୍ଛତି 
ନଡଆିଗଛଟଏି ପରି ଦ୍ଦଦାହଲୁ୍ଥାଏ ଏ କମ୍ପାନରୁି ଦ୍ଦସ କମ୍ପାନ,ି ଇଣ୍ଟରଭିଉ ଦ୍ଦଦଉଥାଏ । ଖ୍ାଲି୍ ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ବାହାନା । ଦନି 

ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ଵରର ୪୨ ଡ଼ଗି୍ରୀ ଖ୍ରାର ଝାଞି୍ଜ ବ ି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ 
ବସନ୍ତର ମଳୟ ପର ି ଛୁଉଥଁାଏ । ଦୁନଆିଟା ପୁରା ରଙ୍ଗ 
ଦ୍ଦବରଙ୍ଗ ଦ୍ଦଦଖ୍ାଯାଉଥିଲ୍ା । ତଥାପି ମନଦ୍ଦର ଏକ ପ୍ରକାର 
ଭୟ ବ ିଥିଲ୍ା। ତାଙୁ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦ୍ଦଦଖିବା ପାଇ…ଁ …  

-  ନରରଶ କୁମାର ରବରହରା 
ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 
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ସାରା ଦ୍ଦର୍ାନଦ୍ଦର ଗପୁଥାଉ । ଦ୍ଦସ କନୁି୍ତ ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ସିରୟିସ୍ ଥାନ୍ତ।ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମ୍ପାନରି  ଓ ଚାକରି ି ଦ୍ଦଖ୍ାଜା 
ଦ୍ଦେବସାଇଟରୁ ଇଣ୍ଟରଭିଉ ତାରଖି୍ ଓ ସ୍ଥାନ ଆଦ ିଦ୍ଦମଦ୍ଦସଜ୍ କରଥିାନ୍ତ ି।  
 

 ଏମିତ ିଦଦି୍ଦନ ହଠାତ, ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ସପ୍ରକାଇଜ୍ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦବ ଦ୍ଦବାଲି୍ କହଦି୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦକାଲ୍କାତାରୁ ୋଇଜାଗ୍ ଯାଉଥାନ୍ତ ି
ଦ୍ଦସ । ହଠାତ୍ ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ଵର ଦ୍ଦଷ୍ଟସନଦ୍ଦର ଓଦ୍ଦହ୍ଲଇ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କଲ୍ କଦ୍ଦଲ୍ ମିଶ୍ବିା ପାଇଁ ।  ପ୍ରକୃତଦ୍ଦର କହବିାକୁ ଗଦ୍ଦଲ୍, ଦ୍ଦମା 
ପାଦ, ହାତ ସବୁକଛି ିଖ୍ସୁିଦ୍ଦର ଥଋବାଦ୍ଦର ଲ୍ାଗିଲ୍ା । କଛି ିବ ିନଷି୍ପତ୍ତ ିଦ୍ଦନଇପାରୁଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଁୁ ଦ୍ଦମା ପ୍ରଥମ 
ଦ୍ଦପ୍ରମକୁ ଦ୍ଦଦଖିବାକୁ ଯାଉଥାଏ । ମନଦ୍ଦର ଗୁଡାଏ ପ୍ରଜାପତ ି ଉଡୁଥାଏ । ସବୁକଛି ି ଦ୍ଦବଶ୍ ଭଲ୍-ଭଲ୍ ଲ୍ାଗୁଥାଏ । 
ଭୁବଦ୍ଦନଶ୍ଵରର ୪୨ ଡ଼ଗି୍ରୀ ଖ୍ରାର ଝାଞି୍ଜ ବ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବସନ୍ତର ମଳୟ ପର ି ଛୁଉଁଥାଏ । ଦୁନଆିଟା ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦ୍ଦବରଙ୍ଗ 
ଦ୍ଦଦଖ୍ାଯାଉଥିଲ୍ା । ତଥାପି ମନଦ୍ଦର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ବ ିଥିଲ୍ା। ତାଙୁ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦ୍ଦଦଖିବା ପାଇଁ, ଇତୟାଦ,ି ଇତୟାଦ ି
। ମାଷ୍ଟର ଦ୍ଦକଣ୍ଟନି୍ ପାଖ୍ଦ୍ଦର ଏକ ଦ୍ଦଛାଟ ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ ‘କାଦ୍ଦର୍ ବଲ-ୂଦ୍ଦହଦ୍ଦଭନ’ଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କରଥିାନ୍ତ ି । ମଁ ୁ
ଅଦ୍ଦଟାଦ୍ଦର ଯାଇ ଦ୍ଦସଠ ିପହଞ୍ଚଲିି୍। ଏକ ଦୀଘକ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ଛାଡ ିଭିତରକୁ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ୍ କଲି୍ । ଚାରଆିଦ୍ଦଡ ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଖ୍ ତ ସବୁ ଖ୍ାଲି୍, 
ଜଦ୍ଦଣ ବୟକି୍ତ-ଦ୍ଦସ ହିଁ ଏକ ଦ୍ଦକାଣ ସଟିଦ୍ଦର ବସଥିାନ୍ତ ି। ଦ୍ଦଡ଼ନମି ବ୍ରାଉନ ରଙ୍ଗର ଟି-ଶ୍ଟକକୁ କଳା ଦ୍ଦର-ଦ୍ଦବନ ଚଷମା ଦ୍ଦଯାଡ଼ ି
ଭାର ି ସୁେର ଦଶୁି୍ଥାଏ । ଦ୍ଦକମିତ ି ମିଶ୍ବି,ି ଦ୍ଦକମିତ ି ମିଶ୍ବି ି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦ୍ଦସ ନଜି ସଟିରୁ ଉଠ ି ଦ୍ଦମା ଆଡକୁ ଆଦ୍ଦଗଇ 
ଆସଦି୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦସ ବହୁତ ଖ୍ସୁ ିମନଦ୍ଦର ଥାନ୍ତ ି। ଦ୍ଦଯମିତ ିଦ୍ଦସ ଦ୍ଦମା ଆଦ୍ଦଡ ଆଦ୍ଦଗଇ ଆଦ୍ଦଗଇ ଆସୁଥାନ୍ତ,ି ଦ୍ଦମା ମନର ସୂଯକୟ 
ଦ୍ଦସପର ି ଅସ୍ତ ଦ୍ଦହଇ ଦ୍ଦହଇ ଯାଉଥାଏ । ମଁ ୁ କଛି ି ବ ି ଭାବପିାରୁନଥାଏ, କ’ଣ କରବି,ି କ’ଣ ନାହିଁ ।  ଦ୍ଦସ କନୁି୍ତ ବହୁତ 
ଖ୍ସୁଥିାନ୍ତ ିଓ ଦ୍ଦମା ହାତ ଧର ିଟାଣିଦ୍ଦନଇ, ସଟିଦ୍ଦର ବସିବାକୁ ଅନୁଦ୍ଦରାଧ କଦ୍ଦଲ୍ । ଆମର ଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଦଭଟର ଉପହାର 
ସ୍ଵରୂପ ଦ୍ଦସ ଏକ ଦ୍ଦକକ୍ ଅଡକର କରଥିାନ୍ତ ି। ଆଦ୍ଦମ ବସୁ ବସୁ ଦ୍ଦେଟର୍ ଦ୍ଦସହ ିଦ୍ଦକକ୍ ଟକୁି ଆଣି ଦ୍ଦଟବୁଲ୍ ଉପଦ୍ଦର ରଖି ଆଉ 
କଛି ିଆଣିବା ପାଇଁ ଅଡକର ଦ୍ଦଲ୍ଖିକର ିଚାଲି୍ଗଲ୍ା । ମଁୁ କନୁି୍ତ ପୂରାପୂର ିସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଚୁପଚାପ୍ ବସିଥାଏ । ଦ୍ଦସ କ’ଣ କ’ଣ ସବୁ 
କହ ିଚାଲି୍ଥାନ୍ତ,ି ହସୁଥାନ୍ତ;ି ସବୁକଛି ିଦ୍ଦମା ମସି୍ତସ୍କ ବାହାଦ୍ଦର ଉଡ ିଚାଲି୍ଯାଉଥାଏ । ମଁ ୁକଛି ିବ ିନରି୍ଣ୍କୟ କର ିପାରୁନଥାଏ 
ଦ୍ଦସ ସମୟଦ୍ଦର । ଆଉ, ଭାଗୟବଶ୍ତ: ହଠାତ୍ ଏକ ଦ୍ଦର୍ାନ କଲ୍ ଆସ ିଦ୍ଦମା ମନର ବରିତକୁି ଉଚତି ରାସ୍ତା ଦ୍ଦଦଲ୍ା। ଏହା ହିଁ 
ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ସଠକି ଉପାୟ । ଦ୍ଦର୍ାନ ଉଦ୍ଦଠଇ କଥା ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦହାଇ ମଁ ୁଜଲ୍ଦ ିବାହାରକୁ ଆସଗିଲି୍ ଓ ଅଦ୍ଦଟାକରି ଘରକୁ 
ଚାଲି୍ଆସଲିି୍ । ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ପ୍ରାୟତ: ଖ୍ରାପ ଲ୍ାଗିଲ୍ା ତାଙୁ୍କ ଏପର ି ହଠାତ୍ କଛି ି ନ’କହ ି ଛାଡ ିଆସିବା ଏବଂ ଏ ଭିତଦ୍ଦର 
ତାଙ୍କର ଗୁଡାଏ କଲ୍ ବ ିଆସିଯାଇଥିଲ୍ା, ଯାହା ମଁ ୁପ୍ରକୃତଦ୍ଦର ଜାଣିନଥିଲି୍ ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍ଟ ିଦ୍ଦଭନଟି ିବୟାଗଦ୍ଦର ଥିବା ଦ୍ଦଯାଗୁଁ 
କ ି ଏଦ୍ଦତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦ୍ଦଯାଗୁଁ । ତା’ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ାନକୁ ସୁଇଚ ଅର୍ କରବିା ଛଡା ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଆଉ କଛି ି ବ ି ସଠକି 
ଜଣାପଡୁନଥିଲ୍ା । ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ ଭାବୁଥାଏ ଏଦ୍ଦତ ବଡ କଥା ବଦମାସ୍ ରଶ୍ମୀ ବ ି ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦକମିତ ିକହନି!ି କହଥିାନ୍ତା ବ ି
ଦ୍ଦକମିତ?ି ମଁୁ କ’ଣ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ତାକୁ ପଚାରଛି ିଦ୍ଦଯ? ମଁୁ ତ ଦ୍ଦମା ଦ୍ଦପ୍ରମର ର୍ଲ୍ଗୁଦ୍ଦର ରଙି୍ଗନ୍ ଦ୍ଦହାଇ ମୟୂରୀ ଭଳ ିନାଚୁଥିଲି୍ । 
ମଁ ୁକ’ଣ ଜାଣିଥିଲି୍ ଦ୍ଦଯ ଆମ ଉଚତାର ପାଥକକୟ ଦ୍ଦଦଢ ରୁ୍ଟ ଦ୍ଦହବ ଦ୍ଦବାଲି୍ ! ହଁ, ଝଅିଟା ଦ୍ଦଛାଟ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଚଳବି, କନୁି୍ତ 
ପୁଅଟା ଯଦ ି ଦ୍ଦଦଢ ରୁ୍ଟ ଦ୍ଦଛାଟ ଦ୍ଦହବ ... ଆଉ କ’ଣ ବା କହବି?ି ବାଧ୍ୟ ଦ୍ଦହାଇ କଛି ି ଦନି ଦ୍ଦର୍ାନ, ଚାଟ୍ ସବୁ ବେ 
କରଦି୍ଦଦଲି୍। ମନଦ୍ଦର ଭୟ ଥିଲ୍ା ରଶ୍ମୀ କଛି ିକହବିକ.ି.., ଦ୍ଦସ କଛିଟିା ଭୁଲ୍ ଦ୍ଦଷ୍ଟପ୍ ଦ୍ଦନଦ୍ଦବ ନ ିତ...! ଏମିତ ିକଛି ିକଛି,ି ବହୁତ 
କଛି ି... କନୁି୍ତ ଦ୍ଦସପରି କଛି ିବ ିଦ୍ଦହାଇନାହିଁ ତା ପରଠୁ ।  
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ପ୍ରତ୍ଜି୍ଞା 
  

ବଷୁି୍ଣପୁର ଏକ ଦ୍ଦଛାଟଆି ପଲ୍ଲୀ ଗଁା । 
ଦ୍ଦଲ୍ାକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଚାରିଶ୍ହ ଦ୍ଦହବ । 

ଅଧିକାଂଶ୍ ଚାଷୀଜାତରି ଓ ଅନୟାନୟ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କମ୍ ଦ୍ଦଲ୍ାକ ବାସକରନ୍ତ ି। ଗ୍ରାମଟ ି
ଅତ ିସବୁଜ, ସରସ ଓ ସୁେରମୟ ପ୍ରତୀୟମାନ 
ହୁଏ । ଗଁାର ଦ୍ଦଲ୍ାକଙ୍କ ଚାଲି୍ଚଳଣୀ ପ୍ରାୟ 
ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଢଙ୍ଗର । ଗଁା ଦ୍ଦଲ୍ାକମାଦ୍ଦନ 
ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଶ୍କିି୍ଷତ । ଦ୍ଦମାହନ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ଦହଉଛ ି
ଜଦ୍ଦଣ ସରଳ, ନରିୀହ, ଅମାୟିକ ଚଷାଦ୍ଦଲ୍ାକ । 
ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଦ୍ଦହଶ୍କୁ ଦ୍ଦନଇ ଏକ ଦ୍ଦଛାଟ ପରିବାର । ଦ୍ଦସ ଜଦ୍ଦଣ ଗରିବ ଦ୍ଦଲ୍ାକ । ସମ୍ପତ୍ତି 
କହଦି୍ଦଲ୍ 2-3 ଏକର ଜମି ଓ ଦୁଇ ବଖ୍ରା ଟାଇଲ୍ ଘର । ଚାଷ ତାର ଦ୍ଦକୌଳକି ଦ୍ଦପଷା । ଅକଲାନ୍ତ ଶ୍ରମ ଓ କମକ କୁଶ୍ଳତା 
ପୂବକକ ଦ୍ଦସ ପରିବାରକୁ ଭଲ୍ରୂଦ୍ଦପ ପାଳନ ଦ୍ଦପାଷଣ କରୁଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦମାହନ ଅତ ି ଦ୍ଦେହମମତାଦ୍ଦର ପୁଅ ମଦ୍ଦହଶ୍କୁ 
ଲ୍ାଳନପାଳନ କର ିବଢାଉଥିଲ୍ା । ସମୟକ୍ରଦ୍ଦମ ଦ୍ଦସ ବଡ ଦ୍ଦହାଇ ପାଠଶ୍ାଠ କଛି ିନପଢ ିଦୁଷ୍ଟ ପିଲ୍ାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ଦହାଇ 
ପ୍ରତଦିନି ଅଧିକ ଅଯଥା ଖ୍ଚକ କରବିାଦ୍ଦର ଅଭୟସ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା । ପିତା ଦ୍ଦମାହନ, ପୁତ୍ରର ଏତାଦୃଶ୍ ଚାଲି୍ଚଳନ ଏବଂ 
ଅବାନ୍ତର ମଦ୍ଦନାବୃତ୍ତି ଦ୍ଦଦଖି ତା’ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲ୍ଗାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଦ୍ଦଲ୍ । ତା’କୁ କହଦି୍ଦଲ୍  ତୁ ଦ୍ଦରାଜଗାର କରି 
ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ପ୍ରତଦିନି ପାଞ୍ଚଟଙ୍କା ଦ୍ଦଲ୍ଖ୍ାଏଁ ଦ୍ଦଦ, ତାହା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ମଁ ୁଖ୍ଚକ କରିବାକୁ ଦଶ୍ଟଙ୍କା ଦ୍ଦଦବ,ି ନଦ୍ଦଚତ୍ ଆଉ ନୁଦ୍ଦହଁ ।  

 ବାପାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁ୍ଣି ପୁଅ ମଦ୍ଦହଶ୍ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସକର ିସଂପୂର୍ଣ୍କ ଅସର୍ଳ ଦ୍ଦହଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ତା ନଜି ପାଖ୍ଦ୍ଦର 
ରଖିଥିବା ସଞ୍ଚୟରୁ ପାଞ୍ଚଟଙ୍କା ଆଣି  ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲ୍ା । ଦ୍ଦମାହନ ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜମିଦ୍ଦର ହଳ କରୁଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦସ 
ପୁଅଠାରୁ ଟଙ୍କାଦ୍ଦନଇ ଦ୍ଦଦଖିଲ୍ା ଓ କହଲି୍ା,  ଏହା ଦ୍ଦତାର ପରଶି୍ରମର ଅଜକନ ନୁଦ୍ଦହଁ । ତା’ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଟଙ୍କାକୁ ମାଟଦି୍ଦର 
ଦ୍ଦପାତ ିହଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦଘାଦ୍ଦଡଇଦ୍ଦଦଲ୍ା । ପୁଅ ଲ୍ଜ୍ଜତି ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦର୍ରଗିଲ୍ା । ଦ୍ଵତିୀୟ ଦନି ତା’ର ଦ୍ଦରାଜଗାର କରବିାକୁ ସାହାସ 
ନାହିଁ, ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦସ ଅଝଟକର ିମାଆଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟଙ୍କା ଦ୍ଦନଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ପୁଣି ଗଲ୍ା । ବାପା ଦ୍ଦମାହନ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ଦସ 
ଦନି ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦସଇଆ କଦ୍ଦଲ୍  ପୁଅ ମନ ଦୁଖ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ରଲି୍ା । ବାପା ପ୍ରତଥିର ଏହା ଦ୍ଦତା ପରଶି୍ରମର ଦ୍ଦରାଜଗାର ନୁଦ୍ଦହଁ 
ଦ୍ଦବାଲି୍ କହ ିମାଟଦି୍ଦର ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ଦପାତଦି୍ଦଦଉଥିଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ପୁଅଟ ିବୁଝଗିଲ୍ା ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦରାଜଗାର ବନିା ଆଉ କାମ ଚଳବି ନାହିଁ । ଦୁଇଦନି ଅକଲାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରଶି୍ରମ କର ିଦ୍ଦସ 
ଦ୍ଦକୌଣସ ିପ୍ରକାଦ୍ଦର ଦଶ୍ଟଙ୍କା ଦ୍ଦରାଜଗାର କଲ୍ା । ପୁନଶ୍ଚ ତାହା ଦ୍ଦନଇ ବାପାଙୁ୍କ ଦ୍ଦଦଲ୍ା । ପୁନରାବୃତ୍ତକିର ିବାପା ତାହା 
ମାଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦପାତବିାକୁ ଉଦୟତ ହୁଅଦ୍ଦନ୍ତ, ମଦ୍ଦହଶ୍ ଚତି୍କାର କରି ବାପାର ହାତକୁ ଧର ିପକାଇଲ୍ା, ଏବଂ ଆଶ୍ଚଯକୟ ଦ୍ଦହାଇ 
କହଲି୍ା, ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତ ିବାପା? ଦ୍ଦମା ପାରଶି୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ମାଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦପାତ ିଏପରି ବବକାଦ୍ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ । ବାପା 
ସି୍ମତ ହସଦି୍ଦଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ଦେହଦ୍ଦର କହଦି୍ଦଲ୍, ପୁଅ ଏଦ୍ଦବ ତୁ ପରଶି୍ରମର ମଲୂ୍ୟ ଓ ଦ୍ଦରାଜଗାରର ପୀଡାବୁଝଲୁି୍ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ 
ନରିଥକକ କାମଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ଅଜକନକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାଦ୍ଦର ଖ୍ଚକ କରୁଥିଲୁ୍, ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହୁତ ଦୁଖ୍ ଓ 
କଷ୍ଟ ଦ୍ଦହଉଥିଲ୍ା ! ମଦ୍ଦହଶ୍ ଏଦ୍ଦବ ସବୁକଥା ବୁଝଲି୍ା, ଦ୍ଦସ ଆଉ ବଦ୍-ଖ୍ଚକ ନ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞାବର୍ଦ୍ ଦ୍ଦହଲ୍ା ଏବଂ 

... ଜୀବନଦ୍ଦର ଅଗଣିତ ଦଶି୍ା ଓ ସମସୟା ସାମନାକୁ ଆଦ୍ଦସ, 
ଦ୍ଦସଗୁଡକି ଉପଦ୍ଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ ରୂଦ୍ଦପ ଚନି୍ତା କରାଯିବା ବଦି୍ଦଧୟ। 

- ପିୟୁର୍ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ  
ବାଉତଦି୍ଦବଦ୍ଦରଣା, କାଇମାଟ ି

ଦ୍ଦଗାବେିପୁର, ଦ୍ଦଢଙ୍କାନାଳ, ପିନ୍ – ୭୫୯୦୨୭ 
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ଦ୍ଦରାଜଗାର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ମଦ୍ଦନାବଳକୁ ସୁଦୃଢ କର ିକଛିକିଛି ିନମିକାଣ ଦ୍ଦଯାଜନା ପୂବକକ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭବଷିୟତ 
ଏବଂ ସୁଖ୍ୀ, ସମ୍ମନୁ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଦନଲି୍ ସ୍ଵପନ ଦ୍ଦଦଖିବାଦ୍ଦର ଲ୍ାଗିଲ୍ା । ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ 
ଶ୍କି୍ଷଣର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକାରୁ କଛି ିଭାବନଦ୍ଦର ଜାଗ୍ରତ ଦ୍ଦହଲ୍ା । ଦ୍ଦସ ସମୟକ୍ରଦ୍ଦମ ନଜିର ଚାଷକାଯକୟଦ୍ଦର ମଦ୍ଦନାନଦି୍ଦବଶ୍ 
କର ିଉନ୍ନତ ିକରବିାଦ୍ଦର ଲ୍ାଗିଲ୍ା । ପାଖ୍ ଗଁାର ସାଧନଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ର ଓ ବଦିୟାଳୟଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନଜିକୁ ନୟିାଜତି କର ିବଦିୟା ଅଧ୍ୟୟନ 
କଲ୍ା ।  

 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍କି୍ଷା ଲ୍ାଭକର ିଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀଦ୍ଦର ଚାଷ, ଉନ୍ନତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିବୟବହାର, ପୂର୍ଣ୍କ ଅମଳକ୍ଷମ 
ବହିନର ପ୍ରଚଳନ ଓ  ରାସାୟନକି ସାରର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ବଷିୟଦ୍ଦର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଦଦଇ ଅଧିକ ର୍ସଲ୍ ଅମଳ କଲ୍ା । ଦ୍ଦସ 
ଜଦ୍ଦଣ ବଡ ଚାଷୀ ଦ୍ଦହାଇ ପିତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଲ୍ା ଦ୍ଦସ ସମସ୍ତ ଶ୍କି୍ତ ଖ୍ଟାଇ ପରିଶ୍ରମ କର ି ସମାଜଦ୍ଦର ନଜିକୁ ଜଦ୍ଦଣ 
ପ୍ରଭାବଶ୍ାଳୀ ବୟକି୍ତ ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ କରପିାରଲି୍ା ।  

 ଦଦି୍ଦନ ରାତଦି୍ଦର ଦ୍ଦସ ମାଆର ଦ୍ଦଗାଡଦ୍ଦମାଡ ିଦ୍ଦଦଉଦ୍ଦଦଉ କହଲି୍ା, “ମାଆ’ ମଁ ୁଦ୍ଦତାର ବହୁତ ଦ୍ଦସବା କରବି ିଓ ଭଲ୍ 
ଖ୍ାଇବା, ପିନ୍ଧବିା ଦ୍ଦଦବ ିଏବଂ  ଦ୍ଦତାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାମୀ ଗହଣା ତଆିର ିକରଦି୍ଦଦବ।ି” ମାଆ କହଲି୍ା, “ଆଦ୍ଦର ପୁଅ ତୁ ଗହଣା 
ଦ୍ଦମା ମନ ପସେର କରିଦ୍ଦଦବୁ ତ’? ଦ୍ଦମାର ତଦି୍ଦନାଟ ିଗହଣା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରହଛି ି। ପ୍ରଥମ ଗହଣା ଦ୍ଦହଲ୍ା ଦ୍ଦଗାଟଏି 
ସ୍କଲୁ୍, ଦ୍ଵତିୀୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା, ଓ ତୃତୀୟଟ ିଦ୍ଦହଲ୍ା ଦ୍ଦଗାଟଏି ଅନାଥାଶ୍ରମ କରବିାକୁ ବୟବସ୍ଥା କରିବୁ।” ପୁଅ ଏ 
ସବୁ ଗହଣାକୁ ଧୀଦ୍ଦର ଧୀଦ୍ଦର ତଆିର ିକର ିମାଆକୁ ଉପହାର ଦ୍ଦଦଲ୍ା । ଆପଣ ଟଦି୍ଦକ ଚନି୍ତା କରନୁ୍ତ ଦ୍ଦଯ, ପ୍ରତଜି୍ଞାବର୍ଦ୍ 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ କପିର ିସମସ୍ତ କାଯକୟ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ  

 ବଚିାରଶ୍କି୍ତର ସଦୁପଦ୍ଦଯାଗ କପିର ିଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହତି ବଚିାର ତନ୍ତ୍ରର ନରିୀକ୍ଷଣ 
କରବିାକୁ ଦ୍ଦହବ ଏବଂ ଆମ ପାଖ୍ଦ୍ଦର ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅନୁପଦ୍ଦଯାଗୀ ଅସ୍ତବୟସ୍ତ ଚନି୍ତାର ଅଭୟାସ ଅଛ ିକ ିନାହିଁ, ଯଦ ିଅଛ ି
ତାକୁ ସଶ୍କ୍ତ ପଦଦ୍ଦକ୍ଷପ ସ୍ଵରୂପ ଦ୍ଦରାକବିାକୁ ଦ୍ଦହବ ଜୀବନଦ୍ଦର ଅଗଣିତ ଦଶି୍ା ଓ ସମସୟା ସାମନାକୁ ଆଦ୍ଦସ, ଦ୍ଦସଗୁଡକି 
ଉପଦ୍ଦର କ୍ରମବର୍ଦ୍ ରୂଦ୍ଦପ ଚନି୍ତା କରାଯିବା ବଦି୍ଦଧୟ । ଯଦ ିତକକ, ତଥୟ, ପ୍ରମାଣ ସହତି ପକ୍ଷବପିକ୍ଷ ଉଭୟକୁ ସାମନାକୁ 
ରଖି ମନ୍ଥନ କରାଯାଏ, ତା’ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ନଶି୍ଚୟ ଦଦି୍ଦନ ଏଭଳ ିନଷି୍କଷକ ବାହାରବି ଯାହାକ ିକ୍ରିୟାନିବତ ପୂବକକ ବତ୍ତକମାନର ସି୍ଥତଦି୍ଦର 
ସମଚୁତି ପରିବତ୍ତକନ ସହଜସାଧ୍ୟ!  

“ଧନ ଦ୍ଦଦୌଲ୍ତ ମିଳବିାଦ୍ଦର ଭାଇ ... ବାପା ମାଆ ପୁଣି ମିଳଦି୍ଦବ ନାହିଁ 
ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ଚରଣା ବେନା.... କରବିାକୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଭୁଲି୍ବା ନାହିଁ । ” 

ବାବା ‘ସର’ି 
 ସୁଜାତାଙ୍କ ବାଥ୍-ରୁମ୍ ଦ୍ଦର ବଳିମବ ସନ୍ଧକି୍ଷଣଦ୍ଦର ସରି୍ଦ୍ି ନଦିରୁ ଉଠ ିକାେବିା ପରଣିାମ ସ୍ଵରୂପ ନନା ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ 
ବଚସାକୁ ସିର୍ଦ୍ ି କାେ ି କାେ ି ଦ୍ଦଦଖ୍ଥୁାଏ । ଏତକିଦି୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦମାର ଉପସି୍ଥତ ି ପରସିି୍ଥତକୁି ଶ୍ାନ୍ତ କରଛି ି ଏବଂ ସରି୍ଦ୍ିକୁ ଖ୍ୁବ୍ 
ପାଟକିର ିକହଲିି୍ ଦ୍ଦଜଦ୍ଦଜ ଓ ମମିଙ୍କ କଳହର କାରଣ ତୁ, ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ହଠାତ୍ କାେବିା ବେ କର ିସରି୍ଦ୍ ିଦ୍ଦମା କାନଦ୍ଦର 
କହଛି ିବାବା ‘ସର’ି ତଦ୍ଦମ ହସିଦଅି ।  

- ଶ୍ରୀ ମରନାଜ କୁମାର ସାହୁ 
ପ୍ରାଣୀ ବଜି୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ, କଲ୍ମବ, ଦ୍ଦପାଲ୍ସରା (ଗଞ୍ଜାମ) 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୭୭୩୫୪୦୩୭୪୭ 
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ଭିକ୍ଷା ଦଅି ରମାରତ୍ ଛୁଅନା! 
  

 ସମୟ ସନ୍ଧୟା ସାଦ୍ଦଢ ଛଅଟା  । 

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦ୍ଦରଳ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନ ଦ୍ଵତିୀୟ ପଲାଟର୍ମକ 
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦ୍ଦହାଇ ଉଠଲି୍ା । ଅଧଘଣ୍ଟାପଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦକାଣାକକ ଦ୍ଦେନଟ ିଆସ ିପହଞ୍ଚବି । ଦଶ୍ମିନଟ୍ 
ରହ ି ବଦ୍ଦମବ ଭି. ଟ.ି ଆଦ୍ଦଡ ଅଗ୍ରସର ଦ୍ଦହବ । 

ସବକଭାରତୀୟ ଚକୁ୍ଷଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମି୍ମଳନୀଦ୍ଦର 
ଭାଗଦ୍ଦନବା ପାଇଁ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନଦ୍ଦର ବସଥିାଏ  । 

ସତୁରୀ ବୟସ ପାଖ୍ାପାଖି ଏକ ବୁଢ ିଜରଦି୍ଦବଗ୍ 
ଟ ି ଦ୍ଦଖ୍ାଲି୍ ବାବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢକୁି କଛି ି ଭିକ୍ଷାଦଅି 
କହ ି ଦ୍ଦନହୁରା ଦ୍ଦହଲ୍ା । ମଣୁ୍ଡର ଚୁଟ ି ଦୁଇଭାଗ ଦ୍ଦହାଇ ପଛ ପଦ୍ଦଟ ରବରଦ୍ଦବଣ୍ଡଦ୍ଦର 
ବାନ୍ଧଦି୍ଦହାଇଥାଏ । ଧଳାସର୍ା ଲୁ୍ଗା, ଯିଏ ଦ୍ଦଦଖିବ ଭିକାରୁଣୀର କଛି ି ବ ି ଛଟିା 
ପାଇପାରବିନାହିଁ।  

 ହସମହଁୁ, ଦ୍ଦବଶ୍ବୁଷା ଦ୍ଦଦଖି, ପଚାରଲିି୍ ମାଉସୀ ତୁମର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ପୁଅ ଝଅି? 
ଦ୍ଦମାର ସଂସାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦକହ ିନାହଂି । ଦ୍ଦମାର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ, ତନି ି ଝଅି, ନାତ ିନାତୁଣୀ ଗାଣ୍ଠଦି୍ଦଟ 
ଥିଦ୍ଦଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦକହ ିପଚାରୁ ନାହାନ୍ତ ି। ଦ୍ଦକୌତୁହଳଦ୍ଦର ପଚାରଲିି୍ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ କଣ କରୁଛନ୍ତ?ି 
ବଡପୁଅ ଦ୍ଦଟଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଇଟା, ବାଲି୍ ବୟବସାୟ କରୁଛ ି । ତା’ ପରପୁଅ ରାଉରଦ୍ଦକଲ୍ାଦ୍ଦର ଇଞି୍ଜନଅିର; ତା’ ତଳକୁ 
ଦୁଇଝଅି ଭଲ୍ ଘଦ୍ଦର ବାହା କରାଇଛ ି। ଜଦ୍ଦଣ ଦ୍ଦଜାଇଁ ଭାଇଜାଗଦ୍ଦର, ଆଉ ଜଦ୍ଦଣ ପୁଦ୍ଦଣଦ୍ଦର ଚାକରି ିକରୁଛ ି।  ତୃତୀୟ 
ପୁଅ କଦ୍ଦଲ୍ଜଦ୍ଦର ପାଠ ପଢାଉଛ ି । ଚତୁଥକ ପୁଅ କ୍ଳକକ ଅଛ ି ଓ ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ଦ୍ଦପାଷ୍ଟମାଷ୍ଟର । ଆଉ ସାନ ଝଅିକୁ ଏକ 
ହାଇସ୍କଲୁ୍ ଦ୍ଦହଡ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ବାହାଘର କରାଇଲି୍ ଏଦ୍ଦବ ଦୁଇମାସ ଦ୍ଦହଲ୍ା ।  ସ୍ଵାମୀ ଦ୍ଦକାଉକାଳୁ ଆହ୍ଲାବାଦ, ଗଙ୍ଗାକୂଦ୍ଦଳ 
ଦ୍ଦହାମ ଯଜ୍ଞ କର ିବଞ୍ଚଥୁିଲ୍ା ଏଦ୍ଦବ ମରଛି ିନା ହଜଛି ିମଁୁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଏହପିରି ଭିକ୍ଷାମାଗି ଆଜ ି ପିଲ୍ାଙୁ୍କ ପାଠପଢାଇ, 
ଝଅିଙୁ୍କ ବାହାକର ିବଞ୍ଚରିହଛି ି।  

 ସବୁ ଶୁ୍ଣି ପଚାରଲିି୍, ଆଚ୍ଛା ସମଦ୍ଦସ୍ତ ପୁଅଝଅି ବଡଦ୍ଦଲ୍ାକ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ଣି, ଭଲ୍ଦ୍ଦର ଚଳଦି୍ଦଲ୍ଣି, ବତ୍ତକମାନ ତ’ କଛି ି
ଅଭାବ ନାହଂି, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ କାହିଁକ ିଭିକ୍ଷାମାଗୁଛ? ଲ୍ାଜ ସରମ ଟଦି୍ଦକ ଲ୍ାଗୁନ!ି ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବ କଏି ଦ୍ଦଦଖି ଖ୍ରାପ ଭାବପିାରନ୍ତ ି
? ଖ୍ରାପ ଭାବଦି୍ଦବ କାହିଁକ ିବା ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଖ୍ରାପ ଲ୍ାଗିବ କାହିଁକ ି? ଆଦ୍ଦମ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ଦଲ୍ାକ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ଧନୀ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ 
ବ ିଭିକ୍ଷାମାଗିବା ଆମର ବୃତ୍ତି । ବୟାଗଦ୍ଦର କଣ ଅଛ ିଦ୍ଦଦଖିବାକୁ ଉଦୟମ କଲ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ରାଗି କହଲି୍ା ... ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛୁଅନା 
... ହାତ ଦ୍ଦଟକ ିଭିକ୍ଷା ଦଅି ... ଦ୍ଦେନ ହର୍ଣ୍କ ଶୁ୍ଣି ମଁ ୁହଠାତ୍ ଠଆି ଦ୍ଦହାଇ ପଲାଟର୍ମକ କଡକୁ ଚାଲି୍ଗଲି୍ ... ।  

 

 

... ... ଖ୍ରାପ ଭାବଦି୍ଦବ କାହିଁକ ିବା ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଖ୍ରାପ ଲ୍ାଗିବ 
କାହିଁକ ି ? ଆଦ୍ଦମ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ଦଲ୍ାକ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ ଧନୀ 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ବ ିଭିକ୍ଷାମାଗିବା ଆମର ବୃତ୍ତ.ି.. ...  

- ଡ଼ା: ରାରଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରବରହରା 
ଚକୁ୍ଷ ବଦି୍ଦଶ୍ଷଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୪୩୭୩୨୩୨୯୯, ୯୬୬୮୧୮୧୧୨୮ 
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ଭୁେ ରକଉଁଠ?ି 

 
ଅମିତ୍ାଭ ସାହୁ 
ବଡସାହ,ି କଲ୍ମବ 

ଦ୍ଦପାଲ୍ସରା (ଗଞ୍ଜାମ) ୭୬୧୧୦୫ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୮୬୧୦୦୩୮୮୬ 

  

 ଅଜୟ ଓ ମଁୁ ଦୁଦ୍ଦହଁ ଘନଷି୍ଠ ବନୁ୍ଧ । ବନୁ୍ଧ କହଦି୍ଦଲ୍ ପିଲ୍ାଟ ି ଦ୍ଦବଳୁ ଏକାଠ ି ବଢବିା, ଏକାଠ ି ଦ୍ଦଖ୍ଳବିା, ଏକାଠି 
ପଢବିା। ଦୁଇଟ ିଶ୍ରୀର ଅଥଚ ଦ୍ଦଗାଟଏି ଆତ୍ମା, ଦ୍ଦଗାଟଏି ମନ । ଆପଦ୍ଦଦ ବପିଦ୍ଦଦ, ସୁଖ୍ଦ୍ଦର ଦୁ:ଖ୍ଦ୍ଦର, ହସଦ୍ଦର ଲୁ୍ହଦ୍ଦର 
ଏକାକାର ଏକାନ୍ତ ନଜିର । ଆଜ ିବଡଦ୍ଦହାଇ ଦୁଦ୍ଦହଁ କଲୁ୍ଣି ଘର ସଂସାର । ଅଜୟ ଟକିଏି ପାରବିାର, ମଁୁ ଟକିଏି ଦୁବକଳ 
ତଥାପି ଦ୍ଦଯଦ୍ଦଣଦ୍ଦତଦ୍ଦଣ କର ିଚଳାଇ ଆଦ୍ଦସ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ । ଅଥଚ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦସଇ ଆପଣା ପଣ ।  

 ଦ୍ଦମା ଦୁବକଳତା ଜାଣି ଅଜୟ କରଥିିଲ୍ା କଛି ିଅଥକ ଭରଣ । କହଥିିଲ୍ା ଏମିତ ିକଥାଦ୍ଦର କରବୁିନ ିଊଣା ମନ, ତୁ 
ପରା ଦ୍ଦମା ଜୀବନ । ମଁୁ ଭାବୁଥିଲି୍ ସତଦ୍ଦର ବନୁ୍ଧତ୍ଵର ବନୁ୍ଧପଣ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ମହାନ ।  

  ଆଜ ିକନୁି୍ତ ବହୁତ ଦନି ପଦ୍ଦର ବନୁ୍ଧ ଦ୍ଦମାର ମଦ୍ଦନ ପକାଇଥିଦ୍ଦଲ୍ କରଥିିବା ଅଥକ ସହଦ୍ଦଯାଗର, ଯାହା ନଥିଲ୍ା 
ଭରଣ, ଥିଲ୍ା ଋଣ । ଯାହାକୁ ନା ଦ୍ଦସ ବୁଦ୍ଦଝଇ ପାରଥିିଲ୍ା, ନା ମଁ ୁବୁଝ ିପାରଥିିଲି୍ । ଦ୍ଦସ ଯାହା ଦ୍ଦହଉ ଆଜ ିକରିବାକୁ ଦ୍ଦହବ 
ପୂରଣ । ପଚାରଦି୍ଦନଲି୍ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ବହୁଦନି ତଳୁ ଭୁଲି୍ ସାରଥିିବା ଅଥକର ପରମିାଣ । ଯାହା ଶୁ୍ଣିଲି୍ ଶ୍ରୀରରୁ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା ପ୍ରାଣ, 
କାରଣ ମଳୂ ଠାରୁ ସୁଧା ଥିଲ୍ା ଅଧିକା ତନିଗୁିଣ ।  

 ଦୁଖ୍ କଷ୍ଟଦ୍ଦର ଭର ି ଆସଲିି୍ ଋଣ ସତ, ଅଥଚ ମନ ଭିତଦ୍ଦର ସବକଦା ଆଦ୍ଦୋଳତି ହୁଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ – ବନୁ୍ଧତା 
କହଦି୍ଦଲ୍ କଣ? ଦ୍ଦନଇ ଜାଣିବା ନା ଦ୍ଦଦଇ ଜାଣିବା? ଭୁଲ୍ ଦ୍ଦକଉଁଠ?ି ଆମ ବନୁ୍ଧତାଦ୍ଦର ନା ଅପ୍ରକାଶ୍ତି ମନର ଭାବନାଦ୍ଦର,  
ଯାହା ଆମ ବନୁ୍ଧତାଦ୍ଦର ବାନ୍ଧଦି୍ଦନଲ୍ା ବନ୍ଧ!!  
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ମହର୍ ିଅଷ୍ଟବକ୍ର 
  

 ଦ୍ଦତ୍ରତୟା ଯୁଗର କଥା । 

ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଭାରତଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ 
ଦ୍ଦଛାଟବଡ ରାଜୟ ଗଢ ି ଉଠଥିାଏ । 

ଜଦ୍ଦଣ ରାଜା ଦ୍ଦଗାଟଏି ରାଜୟକୁ ଶ୍ାସନ 
କରନ୍ତ ି । ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡକି 
ପାଇଁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦବୈରୀଭାବ ଜାତ ହୁଏ । ରାଜୟ ରାଜୟ 
ଭିତଦ୍ଦର ସମର ଲ୍ାଦ୍ଦଗ । ବଳଶ୍ାଳୀ 
ରାଜାଗଣ ଅନୟ ରାଜୟକୁ ଦଖ୍ଲ୍ 
କରନିଅିନ୍ତ ି । ଅକାଳଦ୍ଦର ଝରିପଦ୍ଦଡ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଜୀବନ କଳକିା, ନରିୀହ ମଣିଷର ତାଜା ତତଲ୍ା ରକ୍ତଦ୍ଦର ଧରତି୍ରରି ମାଟ ି
ଲ୍ାଲ୍ ଦ୍ଦହାଇଉଦ୍ଦଠ । ପରିଦ୍ଦବଶ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦ୍ଦହବାରୁ ରାଜୟଦ୍ଦର ସଂକ୍ରାମକ ଦ୍ଦରାଗ ବୟାଦ୍ଦପ । ଅଭାବ ଅନାଟନ ଲ୍ାଗିରଦ୍ଦହ । 
ଏହସିବୁ ଅମାନୁଷିକତା ଶ୍ାନ୍ତ ସରଳ ରାଜୟବାସୀଙୁ୍କ ପୀଡତି କଦ୍ଦର । ଶ୍ାନ୍ତପିି୍ରୟ ରାଜାଗଣଭି ଏହାକୁ ପସେ କରନ୍ତ ିନାହିଁ ।  
ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଳକୁ ମିଥିଳା ରାଜୟର ରାଜା ଥା’ନ୍ତ ି ଜନକ । ଦ୍ଦସ ଜଦ୍ଦଣ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ, ଦୟାଳୁ, କ୍ଷୟମାଶ୍ୀଳ, ପଦ୍ଦରାପକାରୀ, 
ମାନବବାଦୀ ସତୟପି୍ରୟ ମଣିଷ । ଉଚ ମାନବୀୟ ମଲୂ୍ୟଦ୍ଦବାଧର ପ୍ରତୀକ । ଦ୍ଦସଥିପାଇଁ ଦ୍ଦଲ୍ାଦ୍ଦକ ତାଙୁ୍କ ରାଜଷି ଜନକ 
ଦ୍ଦବାଲି୍ ସଦ୍ଦମବାଧନ କରନ୍ତ ି । ଅଯଥା ସମର ବଭିୀଷିକାକୁ ଦୂର କର ି ଭାରତୀୟ ଜାତକୁି ଏକଜୁଟ କରବିାପାଇଁ ତାଙ୍କ 
ମନଦ୍ଦର ପ୍ରବଳ ବାସନା ଥାଏ । ଏହ ିଉଚ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରବିାପାଇଁ ଦ୍ଦସ ମିଥିଳାଦ୍ଦର ଏକ ଶ୍ାନ୍ତସିଭାର ଆଦ୍ଦୟାଜନ 
କରନ୍ତ ି । ତହିଁଦ୍ଦର ଭାରତର ବହୁ ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପ୍ରତଭିାଧାରୀ ମୁନରୁିଷି, ସାଧୁସନ୍ଥ ସନୟାସୀ ଦ୍ଦଯାଗ 
ଦଅିନ୍ତ ି। ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଳକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ନୀଳ ନମିକଲ୍ା ଆକାଶ୍, ସଋି ସରି ିଶ୍ୀତଳ ମଲ୍ୟ ବଦ୍ଦହ । ରାଜପ୍ରାସାଦର ବଶି୍ାଳ 
ସୁସଜ୍ଜତି କକ୍ଷଦ୍ଦର ଶ୍ାନ୍ତ ିସଭା ବଦ୍ଦସ । ଜନକ ତହିଁଦ୍ଦର ସଭାପତତି୍ଵ କରନ୍ତ।ି  ରାଜୟ ମାନଙ୍କର ସୁବଧିା ଅସୁବଧିା ସମବନ୍ଧଦ୍ଦର 
ରାଜଗଣ ଆଦ୍ଦଲ୍ାଚନା କରନ୍ତ ି । ଆଦ୍ଦଲ୍ାଚନା ର୍ଳଦ୍ଦର ନଜି ନଜି ଭିତଦ୍ଦର ଥିବା ବହୁ ସମସୟାର ଅଦ୍ଦପାଷ ସମାଧାନ 
ସହଜଦ୍ଦର ହୁଏ । ମୁନଋିଷିଗଣ ସତୟ, ନୟାୟ, ଧମକର ଉପଦ୍ଦଦଶ୍ ମାନ ଦଅିନ୍ତ ି । ଏହ ିସମୟଦ୍ଦର ବହୁ ଦୂରରୁ ପାଦଦ୍ଦର 
ଚାଲି୍ ଚାଲି୍ ଆସ ିଅଷ୍ଟବକ୍ର ନାମକ ଜଦ୍ଦଣ ଋଷି ଦ୍ଦସହ ିସଭାସ୍ଥଳଦ୍ଦର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅନ୍ତ ି । ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀରର ଗଠନ ବଭିିନ୍ନ 
ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ବକ୍ର ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଦ୍ଦସ ସାଧାରଣ ମଣିଷପର ିପାଦ ପକାଇ ପାରନ୍ତ ିନାହିଁ।  ତାଙ୍କର ଢଳଢିଳ ିଚାଲି୍ବାର ଦ୍ଦଦଖି 
ସଭାସଦଗଣ ଚକତି ହୁଅନ୍ତ।ି  ଦ୍ଦକଦ୍ଦତକ ଉଚ ସ୍ଵରଦ୍ଦର ହସ ିଉଠନ୍ତ।ି  କଛି ିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଭାକାଯକୟଦ୍ଦର ବାଧା ଉପୁଦ୍ଦଜ । 
ଦ୍ଦକାଳାହଳ ଲ୍ାଗିରଦ୍ଦହ । ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ନଜିକୁ ଏକାକୀ ଅସହାୟ ମଣନ୍ତ ି। ତଥାପି ନଜିର ନମିକଳ ଚତି୍ତ, ସ୍ଵଚ୍ଛ 
ପବତି୍ର ହୃଦୟ, ଦୃଢ ମଦ୍ଦନାବଳ ପାଇଁ ସାହସର ସହତି ଦ୍ଦସ ସଭାମଞ୍ଚଉପରକୁ ଉଠ ିସଭାଦ୍ଦର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା ଭାରତୀୟ 
ମନୁରୁିଷି ଓ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ସଦ୍ଦମବାଧନ କରି ବନିୟର ସହତି କହନ୍ତ ି – “ମହାଶ୍ୟ, ଆପଣମାଦ୍ଦନ ସଭିଏଁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ 
ପଣି୍ଡତ। ସଭିଏଁ ଭାରତର ବରପୁତ୍ର   ମହତ ମଣିଷ । ସକଳ ଭାରତୀୟ ଜାତକୁି ନୂତନ ଦଗିଦଶ୍କନ ଦ୍ଦଦବାକୁ ସକ୍ଷମ । 
ତଥାପି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏ ଯାବତ ଅଭିମାନ ଦୂର ଦ୍ଦହାଇନଥିବା ଗଭୀର ଦୁଖ୍ର ବଷିୟ । ଦ୍ଦସଥିପାଇଁ ଆପଣ 
ମାନଙ୍କର ଆଚାର ବଚିାର ବୟବହାର ଗୁଧ୍ରପକ୍ଷୀସମ ଦ୍ଦହାଇଅଛ ି। ମାଟ,ି ପାଣି, ପବନ, ଦ୍ଦତଜ ଓ ଆକାଶ୍ ରୂପୀ ଜଡ ପାଞ୍ଚ 

ମହାଭୂତଦ୍ଦର ଗଢା । ଶ୍ବ ଦ୍ଦଦହର ଚମକମାଂସ ହାଡକୁ ଦ୍ଦଯପର ିଗୁଧ୍ରପକ୍ଷୀ ବାରମବାର ନରିୀକ୍ଷଣ କଦ୍ଦର 

ଶ୍ବ ଦ୍ଦଦହର ଚମକମାଂସ ହାଡକୁ ଦ୍ଦଯପର ି ଗୁଧ୍ରପକ୍ଷୀ ବାରମବାର 
ନରିୀକ୍ଷଣ କଦ୍ଦର ଓ ତତ୍ପଦ୍ଦର ସୁଖ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭାଜନ କଦ୍ଦର ଆପଣମାଦ୍ଦନ 
ଦ୍ଦସଇପର ିଜଡ ପଞ୍ଚମହାଭୂତଦ୍ଦର ଗଢା ଏହ ିଶ୍ରୀରକୁ ଦ୍ଦଦଖି ହସ ି
ଉଠୁଛନ୍ତ ି। 

- କବତି୍ାଂଶୁ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରପିାଠୀ 
ଜଗନ୍ନାଥପୁରଶ୍ାସନ, ମଦନପୁର, ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡା -୭୫୪୨୪୬ 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୮୦୧୮୦୭୯୮୨୬  



Page | 31  

ଓ ତତ୍ପଦ୍ଦର ସୁଖ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭାଜନ କଦ୍ଦର ଆପଣମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦସଇପର ିଜଡ ପଞ୍ଚମହାଭୂତଦ୍ଦର ଗଢା ଏହ ିଶ୍ରୀରକୁ ଦ୍ଦଦଖି ହସି 
ଉଠୁଛନ୍ତ ି। ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ଆପଣମାଦ୍ଦନ ଜାଣନ୍ତ?ି ଜୀବର ଶ୍ରୀର ଚରିନ୍ତନ ନୁଦ୍ଦହଁ । ନଶ୍ଵର ଓ ବନିାଶ୍ଶ୍ୀଳ ଅଦ୍ଦଟ । 
କାଳ ସାଗରର ଉତ୍ତାଳଦ୍ଦଦହଦ୍ଦର ଜୀବର ଅଜାଣତଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଭାସଯିାଏ । ଆମସଭିଙ୍କର ଏହ ି ଦଶ୍ା ଦ୍ଦହବ। 

ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଢଳ ରୂପବାନ ଦ୍ଦଦହ ତଥା ଦ୍ଦମାର ବକ୍ର ଶ୍ରୀର ଦ୍ଦକଉଁ ଦନି ଦ୍ଦଯ ମାଟ ି ମାଆ ଦ୍ଦକାଳଦ୍ଦର ଲ୍ୀନ 
ଦ୍ଦହାଇଯିବ ତାହା କଏି କହପିାରବି! ଦ୍ଦତଣୁ ବନିାଶ୍ଶ୍ୀଳ ଜଡ ଦ୍ଦଦହ ନମିିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଦଭାଗ ଲ୍ାଳସା ଦ୍ଦଲ୍ାଭ କରବିା 
ଉଚତି ନୁଦ୍ଦହଁ । ଦ୍ଦତଣୁ, - ଦ୍ଦହ ମହାନ ସଭାସଦଗଣ ମାନବୀୟ ଦ୍ଦଚତନାରୁ ଉର୍ଦ୍କକୁ ଉଠ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜଗତଦ୍ଦର ପରଭି୍ରମଣ 
କର ଶ୍ରୀର ଭିତଦ୍ଦର ଥିବା ଅଜର ଅମର ଅବନିାଶ୍ୀ ଆତ୍ମା ବା’ ବ୍ରହ୍ମଙୁ୍କ ମାନସ ନୟନର ଅନ୍ତପଷିୃ୍ଟଦ୍ଦର ଅବଦ୍ଦଲ୍ାକନ କର 
। ତାଙ୍କ ରୂପ ଲ୍ାବଣୟକୁ ପରକିଳ୍ପନା କର । ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ଉପଲ୍ବ୍ଧ ିକର । ଦ୍ଦସ ହିଁ ସତୟ ଶ୍ବି ସୁେର କାଳରହତି, 
ଚରିନ୍ତନ, ସଦଚତିାନେ ଅଟନ୍ତ ି । ସକଳ ଘଦ୍ଦଟ ନାରାୟଣ ଦ୍ଦବାଲି୍ ଅନୁଭବ କର” । ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଏହ ି କଥା 
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତପଦ ସଭାସହଗଣଙ୍କ ହଦୁୟକୁ ତରଳାଇଦଏି । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ସତୟ ଉପଲ୍ବ୍ଧ ି କରପିାରନ୍ତ ି । ସଭିଏଁ ଋଷିଙ୍କ 
ପଦଯୁଗଳଦ୍ଦର ପ୍ରଣତୀ ଢାଳନ୍ତ ି । ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ଵନୀଦ୍ଦର ମିଥିଳାର ଗଗନ ପବନ ମୁଖ୍ରତି ହୁଏ । ବଶ୍ଷି୍ଠ, ବଶି୍ଵାମିତ୍ର 
ଆଦ ି ବ୍ରହ୍ମଷକୀଗଣ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙୁ୍କ ସମ୍ମାନତି କରନ୍ତ ି । ଏଠାଦ୍ଦର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚତି ଦ୍ଦଯ ଏହ ି ଋଷିଙ୍କ ଚକିତି୍ସା ଦ୍ଦସବା 
ଉପଚାର ବଳଦ୍ଦର ସାଗର ବଂଶ୍ଜ ରାଜା ଭଗୀରଥ ପରବତ୍ତକୀ କାଳଦ୍ଦର ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥୟର ଅଧିକାରୀ ଦ୍ଦହାଇପାରଥିିଦ୍ଦଲ୍ ।  

 

ମାତୃ୍ରୂରପଣ ସଂସି୍ଥତ୍ା 
 “ନାଇଁ ରାନୁଅପା, ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡ ିକୁଆଦ୍ଦଡ 
ଯାଇପାରବି ନାହିଁ । ମଁ ୁ ତୁମ ଦ୍ଦଗାଡତଦ୍ଦଳ ପଡୁଛ ି । 

ଦ୍ଦନହୁରା ଦ୍ଦହଉଛ ି । ତୁମକୁ ବାରମବାର ମିନତୀ କରୁଛ ି । 

ଦ୍ଦମା କଥା ମାନ । ଘରକୁ ଦ୍ଦର୍ରଚିାଲ୍ । କାହା କଥାରୁ 
କ’ଣ ମିଳବି? କଏି କ’ଣ କହବି? କଏି ଦ୍ଦଦଦ୍ଦବ ନା’ 
ରଖିଦ୍ଦବ? ସମଦ୍ଦସ୍ତ କନୁି୍ତ କହପିାରଦି୍ଦବ! ଆଜକିାଲି୍କା 
ଯୁଗଦ୍ଦର କଥା କହବିାକୁ ଦ୍ଦକାଊ ପଇସା ପଡୁଛ ି କ?ି 
ସରକାର ପରା ସବୁ ଜନିଷି ଉପଦ୍ଦର ଟକିସ ବଦ୍ଦସଇଛନ୍ତ,ି 
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ କଥା କହବିା ଉପଦ୍ଦର ଟକିସ ବଦ୍ଦସଇଛନ୍ତ ି କି? 
ନଦ୍ଦଚତ୍ ... ... “ 

 କଇଁକଇଁ ଦ୍ଦହାଇ ରାନୁ ଅପାଙ୍କ ଦ୍ଦଗାଡଧରି 
କାେୁଥିଲ୍ା ଦ୍ଦଗାପାଳଆି । ଗଁା ଦ୍ଦଲ୍ାକଙ୍କର ଟାହଟିାପରା, ନେିା, ସମାଦ୍ଦଲ୍ାଚନାଦ୍ଦର ଦ୍ଦପାତଦି୍ଦହାଇ ପଡଥିିବା ରାନୁଅପା ପୁଅ 
ଅଦ୍ଦଶ୍ାକକୁ ସାଥିଦ୍ଦର ଧରି ସବୁଦନି ପାଇଁ ଗଁା ଛାଡ ିଚାଲି୍ଯିବାର ନଷି୍ପତ୍ତି ଦ୍ଦନଇ ଗଁା ବସ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡଦ୍ଦର ବସ୍ କୁ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କରି 
ରହଥିିଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ତାଙୁ୍କ ଗଁା ଛାଡ ିନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମବାର ଅନୁଦ୍ଦରାଧ କରୁଥିଲ୍ା । ସକାକୁ ସକାଳୁ ବସ୍-ଷ୍ଟାଣ୍ଡଦ୍ଦର 
ଅଦ୍ଦପକ୍ଷାରତ ଗଁାର ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଚା’ ଓ ପାନ ଦ୍ଦଦାକାନଦ୍ଦର ଗୁଲି୍ଖ୍ଟ ି ମାରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାଦ୍ଦନ ଏ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ 
ଦ୍ଦଦଖି ଦ୍ଦବଶ୍ ଟପି୍ପଣୀ ମାରୁଥିଦ୍ଦଲ୍ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦ୍ଦବଶ୍ ଦ୍ଦରାଚକ ଦ୍ଦଯାଗାଇଥିଲ୍ା ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଆଦ୍ଦଲ୍ାଚନାର 
ବଷିୟବସୁ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ।  

ଦ୍ଦସ ନଜିକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳପିାରଦି୍ଦଲ୍ ନାହିଁ । ଆଖି 
ଆକାଶ୍ଦ୍ଦର ଘଦ୍ଦନଇ ଆସଲି୍ା ଆଷାଢ ି ବଷକା । 

ଛାତକୁି ଧଡଧଡ କର ିପକାଇଲ୍ା ଦ୍ଦକାହର ଘଡଘଡ ି
। ଥରଲି୍ା ଥରଲି୍ା କଣ୍ଠଦ୍ଦର ପାଟରୁି ବାହାର ିପଡଲି୍ା, 
“ହଁ ଦ୍ଦର... ...  

- ନରିଞ୍ଜନ ସାହୁ 
ନହିଲ୍ପ୍ରସାଦ, ଗେଆିପାଟଣା 

ଦ୍ଦଢଙ୍କାନାଳ, ୭୫୯୦୧୬ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୯୩୮୭୪୧୫୮୩ 
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 ଦ୍ଦଗାପାଳଆି । ହାଡୁ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ । ପିଲ୍ାଟ ିଦନିରୁ ଭାରି ଏକଜଦିଆି । ଦ୍ଦସଦ୍ଦତ ଭଲ୍ ପାଠଶ୍ାଠ ହୁଏନା । 
ସମଦ୍ଦସ୍ତ ତାକୁ ହୁଣ୍ଡା, ଗଧ ଦ୍ଦବାଲି୍ କହ ି ଚଡିାନ୍ତ ି । ଦ୍ଦସଥିପାଇଁ ଦ୍ଦସ ସାରା ଗଁାଟାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳରୁ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି 
ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛ।ି ପାଠଶ୍ାଠ ସନିା ହୁଏ ନାହିଁ, ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ସ୍କଲୁ୍ର ଅଲ୍ଗା କାମଧୋଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦବଶ୍ ଲ୍ାଗିଯାଏ । ବଦିୟାଳୟ 
ସର୍ାସୁତୁରା, ଘାସଚଞ୍ଛା, ବଗିଚାକାମ, ରୁ୍ଲ୍ଗଛଦ୍ଦର ପାଣିଦ୍ଦଦବା, ସାରମାନଙ୍କ ଦ୍ଦବାଲ୍ହାକ କରବିା, ଇତୟାଦ ିକାମଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ 
ଦ୍ଦବଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ । ଦ୍ଦସହପିରି ନଈଦ୍ଦର ପହଁରବିା, ଦ୍ଦପାଖ୍ରୀରୁ କଇଁ ଦ୍ଦତାଳବିା, ପିଜୁଳ ି ଗଛଦ୍ଦର ଚଢ ି ପିଜୁଳ ି ପାରବିା, 
ଆମବଗଛକୁ ଦ୍ଦଖ୍ାପଡ ମାର ିଆମବ ଝଦ୍ଦଡଇବା, ବନଶି୍ୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରିବା, ଡୁଡୁ ଦ୍ଦଖ୍ଳଦ୍ଦର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଟପିଯିବା, ଇତୟାଦ ି
କାମଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦବଶ୍ ଧୁରନ୍ଧର । ଅନ୍ଧାର ରାତଟିାଦ୍ଦର ବ ିରାତ ିଆଠଟା ନଅଟା ଯାଏ ଦ୍ଦସ ସାଙ୍ଗପିଲ୍ାଙ୍କ ଘର ବୁଲି୍ଆଦ୍ଦସ । 
ଭୂତଦ୍ଦପ୍ରତଙୁ୍କ ଡର ନ ଥାଏ ତା'ର।   

 ସ୍କଲୁ୍ଦ୍ଦର ଗଦ୍ଦଣଶ୍, ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଦ୍ଦହଉ କ ି ସାହଦି୍ଦର ଖ୍ଦୁୁରୁକୁଣୀ ଅବା ଲ୍କ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଦ୍ଦହଉ ଦ୍ଦଖ୍ାଜାପଦ୍ଦଡ 
ଦ୍ଦଗାପାଳଆିକୁ । ମତୂ୍ତ ିକାରଗିରକୁ ଛଣ, ବାଉଁଶ୍, ମାଟ ିଦ୍ଦଯାଦ୍ଦଗଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିପୂଜାପାଇଁ ରୁ୍ଲ୍ଦ୍ଦତାଳବିା, ଖ୍ଣୁ୍ଟ 
ଦ୍ଦପାତବିା, ଝାଟହିାଣିବା, ଅଥବା ଦ୍ଦଯଉଁ କାମ ବରାଦ କାଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ ନଷି୍ଠାପର ଭାଦ୍ଦବ ସବୁକାମ କରପିକାଏ । ସମଦ୍ଦସ୍ତ ତାକୁ 
ଭଲ୍ପାଆନ୍ତ ି। ଆଦର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତ।ି  

 ରାନୁଅପା ଗଁା ସ୍କଲୁ୍ଦ୍ଦର ଶ୍କି୍ଷକତା କରୁଥିବା ମଧୁସାରଙ୍କ ଝଅି । ଦ୍ଦଗାପାଳଆିର ସହପାଠୀ ରାନୁଅପା । ରାନୁ 
ସହଦ୍ଦଜ ସାରଙ୍କ ଝଅି ତଥା ବୟସଦ୍ଦର ସାମାନୟ ବଡ ଦ୍ଦହାଇଥିବାରୁ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ତାଙୁ୍କ ରାନୁଅପା ଦ୍ଦବାଲି୍ ଡ଼ାଦ୍ଦକ । 

ରାନୁଅପା ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀଦ୍ଦର ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପ୍ରଥମ ହୁଅନ୍ତ ି । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଗାପାଳଆିଟା ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପଛଦ୍ଦର । ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଘଦ୍ଦର 
ଗଦ୍ଦଣ୍ଡ ଖ୍ାଇଦ୍ଦଦଇ ସାରଙ୍କ ଘଦ୍ଦର ଦାଣି୍ଡଆ ମାଦ୍ଦର । ମଧୁସାର ଦ୍ଦଗାପାଳଆିକୁ ପୁଅପର ି ଦ୍ଦେହ କରନ୍ତ ି । ସାରଙ୍କ 
ଦ୍ଦବାଲ୍ହାକ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରଙ୍କ ଘଦ୍ଦର ଦ୍ଦରଡଓି ଶୁ୍ଣିବା ପଯକୟନ୍ତ ସବୁକାମଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଖ୍ସୁମିନଦ୍ଦର 
କରପିକାଏ ।  

 ଦଦି୍ଦନ ଏମିତ ି ସମୟ ଆସଲି୍ା ମଧୁସାରଙ୍କର ଜଲି୍ଲାସ୍କଲୁ୍କୁ ବଦଳ ି ଦ୍ଦହଲ୍ା । ମଧୁସାର ସପରବିାର ଚାଲି୍ଗଦ୍ଦଲ୍ 
ଜଲି୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଦ୍ଦସମିତ ିରହଗିଲ୍ା ଗଁାଦ୍ଦର । ସାରଙ୍କ ବଦଳପିାଇଁ ଦ୍ଦସ ଖ୍ୁବ୍ ମନଦୁ:ଖ୍ 
କଲ୍ା ସତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତା’ର ପିଲ୍ାଳଆିମୀ ସ୍ଵଭାବ ଦ୍ଦଯାଗୁଁ ଦ୍ଦସ କଛିଦିନି ପଦ୍ଦର ସବୁକଛି ିଭୁଲି୍ଗଲ୍ା ।  

 ଦ୍ଦସ ଦନିର ହୁଣ୍ଡା ଦ୍ଦଗାପାଳଆି କ୍ରଦ୍ଦମ ଦ୍ଦଭଣ୍ଡା ପାଲ୍ଟଲି୍ା । ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଳକୁ ଦ୍ଦସ ପାଠପଢାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଡାରୀ ବାନ୍ଧ ି
ସାରଥିାଏ । ରାସ୍ତା ଦୁଘକଟଣାଦ୍ଦର ତା' ବାପମାଆଙ୍କର ଅକାଳ ମତୁୃୟ ଦ୍ଦହାଇଯିବାରୁ ଦ୍ଦସ ଏକରକମ ଭାଙି୍ଗପଡଲି୍ା । ଦ୍ଦପଟ 
ଦ୍ଦପାଷିବା ପାଇଁ ଚାଷବାସକୁ ଆଶ୍ରା କରଥିିବା ଦ୍ଦଗାପାଳଆିର ଚାଷବାସ ମରୁଡଦି୍ଦଯାଗୁଁ ଉଜୁଡ ି ଯାଇଥିଲ୍ା । ସବୁଦଗିରୁ 
ନରିାଶ୍ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ମାମଁ ୁପୁଅ ଭାଇ ରାଘବ ସହତି ଚାଲି୍ଆସଥିିଲ୍ା ଦ୍ଦକାଲ୍କାତା । ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଦନିମଜୁରଆି ଲ୍ାଗୁଲ୍ାଗୁ 
ସହରୀ ମାୟାଦ୍ଦର ଧୀଦ୍ଦର ଧୀଦ୍ଦର ବାନ୍ଧଦି୍ଦହାଇ ପଡଲି୍ା । ଧିଦ୍ଦରଧିଦ୍ଦର ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ଦଲ୍ାକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶ୍ା କରୁକରୁ ଏକ 
ଘଦ୍ଦରାଇ କାରଖ୍ାନାଦ୍ଦର ଶ୍ରମିକ ଭାଦ୍ଦବ ନଯୁିକି୍ତ ପାଇଲ୍ା ।  

 ଦ୍ଦସଦନି ଥିଲ୍ା ଦୁଗକାପୂଜାର ଭସାଣି । ଦ୍ଦକାଲ୍କାତା ମହାନଗରୀ ଉଛୁଳ ିପଡୁଥିଲ୍ା ଦ୍ଦମଢ ବସିଜ୍ଜକନଦ୍ଦର । ଦଶ୍ହରା 
ଉପଲ୍ଦ୍ଦକ୍ଷ କାରଖ୍ାନା କତ୍ତକୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ତରର୍ରୁ ଦରମା ସହତି ଦ୍ଦବଶ୍ ହାତ ଖ୍ରଚ ପାଇଁ କଛି ିକଛି ିଦ୍ଦବାନସ୍ ଟଙ୍କା ମିଳଥିାଏ । 
ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ମଧ୍ୟ ଦଶ୍ହରା ପବକଦ୍ଦର ଦ୍ଦବଶ୍ ହାତଦ୍ଦଖ୍ାଲ୍ା ଖ୍ଚକ କର ି ମଜା ମାରୁଥାଏ । ଦ୍ଦସଦନି ଦ୍ଦଗାଟଏି ଭଲ୍ 
ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ଦ୍ଦର ମଧ୍ୟାହ୍ନଦ୍ଦଭାଜନ କରବିା ନମିିତ୍ତ ଦ୍ଦସ ଡାଏନଙି୍ଗ ଦ୍ଦଟବୁଲ୍ ପାଖ୍ଦ୍ଦର ବସଥିାଏ । ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ଦ୍ଦର ପରିପାଟୀ ଓ 
ଆଦବକାଇଦା ଦ୍ଦଦଖି ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଯତକି ିଖ୍ସୁ ିଦ୍ଦହଉଥାଏ ଦ୍ଦସତକି ିଦ୍ଦସ ନଜିକୁ ରାଜା ମହାରାଜା ପର ିମଣୁଥାଏ । କାରଣ' ଖ୍ବୁ୍ 
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ବଡବଡ ଦ୍ଦଲ୍ାକଙ୍କ ସହ ବସ ିବଡ ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ଦ୍ଦର ଖ୍ାଇବା ତା ଭାଗୟଦ୍ଦର ଏଇ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜୁଟଥିିଲ୍ା । ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ବୟ 
ଦ୍ଦମନୁୟ ଦ୍ଦନଇ ଯିବାର କଛି ି ସମୟ ପଦ୍ଦର ତା ଦ୍ଦଟବୁଲ୍ଦ୍ଦର ଖ୍ାଦୟ ପରଦି୍ଦବଷଣ କରବିାକୁ ଆଦ୍ଦଗଇ ଆସଥିିଦ୍ଦଲ୍ ଜଦ୍ଦଣ 
ଯୁବତୀ ପରଚିାରକିା । ଯୁବତୀ ଜଣଙୁ୍କ ଚାହିଁଦ୍ଦଦବା ପଦ୍ଦର ତା' ମନ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଖ୍ଳବୁିଲି୍ଥିଲ୍ା ଅଦ୍ଦନକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ତା'କୁ 
ଲ୍ାଗୁଥିଲ୍ା ଏହାଙୁ୍କ ଦ୍ଦଯଉଁଠ ି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଦଖିଛ ି । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦକଉଁଠ ି ଓ କପିର ି ଦ୍ଦଦଖିଥିଲ୍ା ଦ୍ଦସ କଦାପି 
ମଦ୍ଦନପକାଇପାରୁନଥିଲ୍ା । କଛି ିସମୟ ପଦ୍ଦର ଅନୟ କଛି ିଖ୍ାଦୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧର ିତା ସମ୍ମୁଖ୍ଦ୍ଦର ଉପନୀତ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସହ ି
ଯୁବତୀ ଜଣକ । ଖ୍ାଦୟ ପରିଦ୍ଦବଷଣ କରି ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦର୍ରବିା ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳଆିର ମନଟା ଦ୍ଦଗାଳମାଳଆି ଦ୍ଦହାଇ ଉଠଲି୍ା । 
ଦ୍ଦସ ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ାଇବା ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚନି୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ଦହାଇପଡଲି୍ା । ବଡ ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ଦ୍ଦର ପରଦି୍ଦବଷିତ ଖ୍ାଦୟ ଆଉ ତାକୁ 
ସଦ୍ଦନ୍ତାଷ ଦ୍ଦଦଇପାରଲି୍ା ନାହିଁ । ଅଦ୍ଦନକ ସମୟ ଚନି୍ତା କଲ୍ାପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଭାବଲି୍ା ଇଏ ରାନୁଅପା ନୁହନ୍ତ ିତ!!! ପରକ୍ଷଣଦ୍ଦର 
ପୁଣି ଭାବଲି୍ା କାହିଁ ରାନୁଅପା ଆଉ କାହିଁ ଏ ପରଚିାରକିା? ରାନୁଅପା ଏଇଦ୍ଦନ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଖ୍ୁସ ିଆନେଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉଠ ିଥିଦ୍ଦବ, 
ଅଥଚ ମଁ.ୁ.. ନଜିର ଏପର ିହୀନ ଚନି୍ତାଧାରା ପାଇଁ ନଜିକୁ ନଦି୍ଦଜ ଗାଳକିର ିଚାଲି୍ଲ୍ା ଦ୍ଦଗାପାଳଆି । ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ରାନୁଆପାଙ୍କ 
ସହ ଏହ ିପରଚିାରକିାଙ୍କ ଦ୍ଦଚଦ୍ଦହରାର ସାମଞ୍ଜସୟ ଥିବାରୁ ଦ୍ଦସ ଏମିତ ିଭାବଦି୍ଦନଇଛ ିଦ୍ଦବାଲି୍ ଚନି୍ତାକର ିନଜି ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ଵନା 
ଦ୍ଦଦଲ୍ା ।  

 କଛି ିସମୟ ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସହ ିପରଚିାରକିା ଜଣକ ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚ ି ଦ୍ଦଗାପାଳଆିକୁ “ଆଉ କଣ ଚାହାନ୍ତ”ି ଦ୍ଦବାଲି୍ 
ପ୍ରଶ୍ନ କରବିାରୁ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ମନା କଲ୍ା । ପରିଚାରକିାଜଣଙ୍କ ଦ୍ଦର୍ରଯିିବାକୁ ଉଦୟତ ଦ୍ଦହବାକ୍ଷଣି ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ନଜିକୁ 
ସଞ୍ଜତ କରିନପାର ିପଚାରଲି୍ା, “ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ଦଗାଟଏି କଥା ଆପଣଙୁ୍କ ପଚାରବି ିଦ୍ଦବାଲି୍ ଭାବୁଛ ିଆପଣ ଖ୍ରାପ ଭାବଦି୍ଦବ ନାହିଁ 
ତ?” ପରଚିାରକିା ଜଣକ ଆଶ୍ଚଯକୟ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଗାପାଳଆିର କଥା ଶୁ୍ଣି । ତଥାପି ମନର କଥାକୁ ମନ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଚାପି 
କହଦି୍ଦଲ୍, “ହଁ, କ'ଣ ପଚାରଦି୍ଦବ ପଚାରନୁ୍ତ” ନଜି ମନ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କର ିଦ୍ଦଗାପାଳଆି କହଲି୍ା, “ଆପଣ 
ରାନୁଅପା ନୁହଁନ୍ତ ିତ? ଆମ ମଧୁସାରଙ୍କ ଝଅି.... ।" 

 ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଦ୍ଦହାଇଗଦ୍ଦଲ୍ ପରଚିାରକିା ଜଣକ । ନଜିର ମଦ୍ଦନାଭାବକୁ ଦ୍ଦଗାପନ ରଖି କହଦି୍ଦଲ୍, “ଦ୍ଦକଉଁ ରାନୁଅପା? 
କାହା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତ?ି ଆପଣ କଏି? ଆପଣଙ୍କର ପରଚିୟ କ’ଣ?” କାଳବଳିମବ ନ କର ି ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଉତ୍ତର 
ଦ୍ଦଦଲ୍ା, “ମଁ ୁ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି । ଓଡଶି୍ାର ନୟାଗଡ ଜଲି୍ଲା ମାଧପୁର ଗଁାଦ୍ଦର ଆମ ଘର । ପିଲ୍ାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଆମକୁ ମଧୁସାର 
ଦ୍ଦବାଲି୍ ଜଦ୍ଦଣ ଶ୍କି୍ଷକ ଗଁା ସ୍କଲୁ୍ଦ୍ଦର ପାଠ ପଢାଉଥିଦ୍ଦଲ୍ । ତାଙ୍କ ଝଅି ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ିରାନୁଅପା । ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଦଚଦ୍ଦହରା ସହତି 
ତାଙ୍କ ଦ୍ଦଚଦ୍ଦହରା ଦ୍ଦମଳ ଖ୍ାଉଛ ିତ’! ଦ୍ଦତଣୁ ଦ୍ଦସଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ସଦ୍ଦେହଦ୍ଦର ପଚାରଦି୍ଦଦଲି୍”।  

 ପରଚିାରକିାଙ୍କ ବଷିର୍ଣ୍କ ମହଁୁଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦବ ଏକ ଦବିୟଦ୍ଦଜୟାତରି ଆଭା ଉକୁଟ ି ଉଠଲି୍ା । ଦ୍ଦସ ନଜିକୁ ଆଉ 
ସମ୍ଭାଳପିାରଦି୍ଦଲ୍ ନାହିଁ । ଆଖି ଆକାଶ୍ଦ୍ଦର ଘଦ୍ଦନଇ ଆସଲି୍ା ଆଷାଢ ିବଷକା । ଛାତକୁି ଧଡଧଡ କର ିପକାଇଲ୍ା ଦ୍ଦକାହର 
ଘଡଘଡ ି । ଥରଲି୍ା ଥରଲି୍ା କଣ୍ଠଦ୍ଦର ପାଟରୁି ବାହାର ିପଡଲି୍ା, “ହଁ ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି । ମଁୁ ଦ୍ଦତାର ଦ୍ଦସହ ିରାନୁଅପା” । 
ଏକଦମ୍ ଆକାଶ୍ରୁ ଖ୍ସପିଡଲି୍ା ଦ୍ଦଗାପାଳଆି । ବସଥିିବା ଦ୍ଦଚୟାରରୁ ଏକାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳଦ୍ଦକ ଉଠପିଡଲି୍ା ଦ୍ଦସ । ତା’ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ 
କଣ୍ଠରୁ ବାହାରଆିସଲି୍ା, “ରାନୁଅପା, ତୁଦ୍ଦମ ପୁଣି ଏଠ.ି.. ?” 

 ଅନୟ ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ କମକଚାରୀ ତଥା ଗରାଖ୍ମାନଙ୍କ ଦୁଷି୍ଟ ଆଢୁଆଳରୁ ନଜିକୁ ଦ୍ଦଗାପନ ରଖି ରାନୁଅପା ନଜିକୁ 
ସଞ୍ଜତ କର ି ଚାଲି୍ଯାଇଥିଦ୍ଦଲ୍ ଚୁପ୍-ଚାପ୍ ଦ୍ଦରାଦ୍ଦଷଇଶ୍ାଳକୁ । ମାତ୍ର ହତବାକ୍ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଦ୍ଦସମିତ ି ରାନୁଅପାଙ୍କ  
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା କରଥିିଲ୍ା ଏକଲ୍ୟଦ୍ଦର।  

 ପରକ୍ଷଣଦ୍ଦର ନଜିକୁ ସଜାଡ ିଦ୍ଦନଇ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ରାନୁଅପାଙୁ୍କ ଦ୍ଦଭଟକର ିଦ୍ଦସ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଠକିଣା ସଂଗ୍ରହ 
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କରଦି୍ଦନଇ ରାତଦି୍ଦର ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ବସାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଭଟ କଲ୍ା । ଆଉ ରାନୁଅପାଙ୍କ ବଷିୟଦ୍ଦର ଯାହା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କଲ୍ା 
ତାହାଥିଲ୍ା ଦ୍ଦଯତକି ି ହୃଦୟ ବଦିାରକ ଦ୍ଦସତକି ି ଦ୍ଦରାମାଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍କ । ରାନୁଅପାଙ୍କର ବବିାହ ଦ୍ଦହାଇଥିଲ୍ା ଜୟପ୍ରକାଶ୍ ନାମନୀ 
ଜଦ୍ଦଣ ଠକିାଦାରଙ୍କ ସହ । ଦ୍ଦବଶ୍ ହସଖ୍ସୁଦି୍ଦର ଚାଲି୍ଥିଲ୍ା ସଂସାର । ଜୟପ୍ରକାଶ୍ ଅଧିକାଂଶ୍ ସମୟ ବାହାଦ୍ଦର ଠକିାଦାରୀ 
କାଯକୟଦ୍ଦର ବୟସ୍ତ ରହୁଥିଲ୍ା ରାନୁଅପା ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ଦ୍ଦନବାସହ ଶ୍ାଶୁ୍ଶ୍ଵରୁରଙ୍କ ଦ୍ଦସବାଦ୍ଦର ନଜିକୁ ନଦି୍ଦୟାଜତି 
କରଥିିଦ୍ଦଲ୍ । କ୍ରଦ୍ଦମ  ତାଙ୍କ ଦ୍ଦକାଳମଣ୍ଡଳ କରଥିିଲ୍ା ପୁଅ ଅଦ୍ଦଶ୍ାକ । ସବୁ ଠକି୍-ଠାକ୍ ଚାଲି୍ଥିଲ୍ା । ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ 
ଦଦି୍ଦନ ବଷିାଦର ଛାୟା ଦ୍ଦଘରଯିାଇଥିଲ୍ା । ଜୟପ୍ରକାଶ୍ ଭୟାନକ ଏଡସ୍ ଦ୍ଦରାଗର ଶ୍କିାର ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ସବୁଦନି ଲ୍ାଗି 
ଆଖିବୁଜଦି୍ଦଲ୍ । ଏହାପଦ୍ଦର ଶ୍ାଶୁ୍ଶ୍ଵରୁରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହଲ୍ା ତାଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର । ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦନି ଅବା 
ଅତୟାଚାର ସହଥିାଦ୍ଦନ୍ତ ରାନୁଅପା । ଅଦ୍ଦନୟାନପାୟ ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଚାଲି୍ ଆସିଦ୍ଦଲ୍ ବାପଘରକୁ । ପକ୍ଷାଘାତର 
ଶ୍କିାର ଦ୍ଦହାଇଥିବା ମଧୁସାରଙ୍କ ଆଶ୍ଵାସନା ପାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନଦ୍ଦର ପୁଣି ଦୁେକଶ୍ା ମାଡଆିସଲି୍ା । ଭାଇଭାଉଜଙ୍କ ଆଦ୍ଦପକ୍ଷ 
ଏବଂ ନଯିକାତନାର ଶ୍କିାର ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଆତ୍ମହତୟା କରଦି୍ଦନବାର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଦ୍ଦନଇ ନଶି୍ାେକଦ୍ଦର ଚାଲି୍ଆସଦି୍ଦଲ୍ 
ଦ୍ଦରଳଧାରଣା ଉପରକୁ । ମାତ୍ର ନୟିତ ିଥିଲ୍ା ଅଲ୍ଗା । ରାତ ିଦ୍ଦେନଦ୍ଦର ଦ୍ଦକାଲ୍କାତା ଯିବାକୁ ବାହାରଥିିବା ସମ୍ପକକୀୟ ଭାଇ 
ବରଜୁ ସହତି ଦ୍ଦଭଟ ଦ୍ଦହଲ୍ା ରାନୁଅପାଙ୍କର । ରାନୁଅପାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ତଥୟ ଅବଗତ ଦ୍ଦହାଇ ବରଜୁ ଭାଇ ରାନୁଅପା ଓ 
ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅନ୍ନସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ କମକସଂସ୍ଥାନଟଏି ଦ୍ଦଯାଗାଡ କରଦି୍ଦଦବାର ପ୍ରତଶୁି୍ତ ି ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ । ତାଙ୍କର ି ପ୍ରତଶୁି୍ତଦି୍ଦର 
ର୍ଳଶୁ୍ତହି ିଁ ଥିଲ୍ା ଦ୍ଦସ ଏହ ିଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ଦ୍ଦର ପରଚିାରକିା ଭାଦ୍ଦବ ନଯୁିକି୍ତ ପାଇବା ।  

 ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ରାନୁଅପାଙ୍କ ଦ୍ଦଛାଟପୁଅ ଅଦ୍ଦଶ୍ାକକୁ ଦ୍ଦକାଦ୍ଦଳଇ ଧରଲି୍ା । ଅଦ୍ଦବାଧ ବାଳକ ଅଦ୍ଦଶ୍ାକ ଏଦ୍ଦବ 
ବାପଦ୍ଦଛଉଣ୍ଡ । ଦୁନଆିର ଭଲ୍ମେ ବାବଦଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଜାଦ୍ଦଣ କ'ଣ? ଦ୍ଦଖ୍ଳଣାଟଏି ଧଦ୍ଦରଇଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ତାର ଦୁ:ଖ୍ ଗଲ୍ା । ଆଉ 
ରାନୁଅପା... କାହାର ଝଅି ଦ୍ଦସ? ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଆନେଦ୍ଦର ବଢଥିିଦ୍ଦଲ୍ ରାନୁଅପା । ଅଥଚ ଆଜ.ି.. ଛାଡ, ସବୁ ଭାଗୟର ଦ୍ଦଖ୍ଳ ।  

 ନଜି ବସାଘରକୁ ଦ୍ଦର୍ରବିା ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ରାତଦି୍ଦର ଆଉ ଦ୍ଦଶ୍ାଇପାରଲି୍ା ନାହିଁ । ରାନୁଅପାର ମହଁୁ ତାକୁ 
ଜଳଜଳ ଦଶି୍ଲି୍ା । ଅତୀତର ସ୍ମୃତ ିସବୁ ତା’ ଆଖି ଆଗଦ୍ଦର ନାଚ ିଉଠଲି୍ା । ଦ୍ଦକୈଦ୍ଦଶ୍ାରର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତଦ୍ଦର ହଜଯିାଉଯାଉ 
ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଶ୍ାଇଯାଇଥିଲ୍ା ଦ୍ଦସ ଜାଦ୍ଦଣନା ।  

 ରାତ ିପାହଲି୍ା । ସବୁଦନି ପର ିସୂରୁଜ ଉଇଁଲ୍ା । ଦ୍ଦଗାପାଳଆିର ଦ୍ଦଗାଲ୍ାମାଳଆି ମନଦ୍ଦର ପୁଣି ଦ୍ଦଦଖ୍ାଗଲ୍ା ସ୍ଵପନ । 
ଦ୍ଦଚଇଁ ଉଠଲି୍ା ସମ୍ଭାବନା । ରାନୁଅପା ପ୍ରତ ିତା’ର କଛି ିକତ୍ତକବୟ ଅଛ ିଦ୍ଦବାଲି୍ ଦ୍ଦସ ମଦ୍ଦନକଲ୍ା । ମଧୁସାରଙ୍କ ଗୁରୁଦକି୍ଷଣା 
ଦ୍ଦଦବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦବଳ ଆସଯିାଇଛ ିଦ୍ଦବାଲି୍ ଦ୍ଦସ ଅନୁଭବ କଲ୍ା । ବହୁତ ଭାବଚିନି୍ତ ିଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଶ୍ଷ ସରି୍ଦ୍ାନ୍ତଦ୍ଦର ସି୍ଥର ଦ୍ଦହଲ୍ା 
ଦ୍ଦଯ, ରାନୁଅପାଙୁ୍କ ଏ ଦ୍ଦହାଦ୍ଦଟଲ୍ ପରଚିାରକିା କାମରୁ ତାକୁ ଅବୟାହତ ଦ୍ଦଦବାକୁ ପଡବି । ସମାଜଦ୍ଦର ସମ୍ମାନର ସହ 
ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଦ୍ଦସ ରାନୁଅପାଙୁ୍କ ତା’ ଗଁାକୁ ଦ୍ଦନଇଯିବ । ଦ୍ଦସ ଗଁାଦ୍ଦର ଚାଷବାସ କରିବ । ତା’ କଆିରୀଦ୍ଦର ସୁନା ର୍ଳାଇବ । 
ରାନୁଅପାଙ୍କ ମୁହଁଦ୍ଦର ହସ ଦ୍ଦଦଖିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସ ନଜିକୁ ଧନୟ ମଦ୍ଦନ କରବି ।  

 ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ତାହା ହିଁ ଦ୍ଦହଲ୍ା । ରାନୁଅପା ଅଦ୍ଦଶ୍ାକ ଓ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦର୍ରଦି୍ଦଲ୍ ଗଁାକୁ । ନଜିର ଚାଳଘର ଖ୍ଣି୍ଡକ ମରାମତ ି
କରଦି୍ଦଦଇ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ରାନୁଅପା ଓ ଅଦ୍ଦଶ୍ାକ ସହତି ଅବସ୍ଥାନ କଲ୍ା।  ଚାଷବାସ କର ିଗୁଜୁରାଣ ଦ୍ଦମଣ୍ଟାଇଲ୍ା 
। ସବୁ ଠକି୍-ଠାକ୍ ଚାଲି୍ଲ୍ା ସତ, ମାତ୍ର ସମାଜ .... .... ? ସମାଜର ବଡ ପଣ୍ଡାମାଦ୍ଦନ ଏ ପ୍ରକାରର ପବତି୍ର ସମ୍ପକକ ଓ ଉନ୍ନତ 
ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ଆଦ୍ଦଦୌ ବୁଝଦି୍ଦଲ୍ ନାହିଁ । ଦୁନଆିର ଆଖି ଏ ସଂପକକକୁ ଅଦ୍ଦନୈତକି ଦୃଷି୍ଟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦଖି ନାନାପ୍ରକାର କଟୁକି୍ତ ଓ 
ସମାଦ୍ଦଲ୍ାଚନା କରିବାକୁ ଲ୍ାଗିଲ୍ା।  ନଜିର ସାଙ୍ଗସାଥିମାଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ରାନୁଅପାଙ୍କ ଅସହାୟତାର ସୁଦ୍ଦଯାଗ ଦ୍ଦନଇ 
ସମାଦ୍ଦଲ୍ାଚନା କରବିାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ନାହିଁ । ଧୀଦ୍ଦରଧୀଦ୍ଦର ଏ କଥା କାନରୁକାନ ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଓ ରାନୁଅପାଙ୍କ 
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ପାଖ୍ଦ୍ଦର ପହଞ୍ଚଲି୍ା ।  

 ନାନା ପ୍ରକାରର ଖ୍ରାପ ଟପି୍ପଣୀ ଓ ବାକୟବାଣଦ୍ଦର ଆହତ ହରଣିୀ ପରି ଚତି୍କାର କରି ଉଠଦି୍ଦଲ୍ ରାନୁଅପା । 

ନାନାପ୍ରକାରର ଅକଥା ଶୁ୍ଣିଶୁ୍ଣି ଦ୍ଦସ ଦୁଖ୍ଦ୍ଦର ମି୍ରୟମାଣ ଦ୍ଦହାଇଉଠଦି୍ଦଲ୍ । ମାତ୍ର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ମନଦ୍ଦର ସାମାନୟ ଟକିଏି ବ ି
ଦ୍ଦରଖ୍ାପାତ ଦ୍ଦହବାର ଦ୍ଦଦଖିଦ୍ଦଲ୍ ନାହିଁ ରାନୁଅପା । ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଦ୍ଦଯ ସବୁଜାଣି ସବୁବୁଝ ିଏ କଥାଦ୍ଦର କାନବୁଜ ିଦ୍ଦଦଇଛ ି
ହୃଦଦ୍ଦବାଧ କରି ରାନୁଅପା ନଜିକୁ ଦ୍ଦଦାଷୀ ସାବୟସ୍ତ କଦ୍ଦଲ୍ । ଆଜ ି ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଏକାକୀ ଅଛ ି । କାଲି୍ ବବିାହ କର ି
ଘରସଂସାର କରବି। ଦ୍ଦସଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ପରିସି୍ଥତ ିକ'ଣ ଦ୍ଦହବ? ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଘଦ୍ଦର ରହଦି୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ବଭିାଘରଦ୍ଦର 
ଅସୁବଧିା ଉପୁଜବି ନାହିଁ ତ'? ଦ୍ଦଲ୍ାକମାନଙ୍କ ଆଦ୍ଦକ୍ଷପ ଶୁ୍ଣି ଦ୍ଦକଉଁ ବାପା ଅବା ଦ୍ଦଗାପାଳଆିକୁ ଝଅି ଦ୍ଦଦବାକୁ ରାଜ ିଦ୍ଦହବ 
? ଯଦ ିଅବା ତା'ର ବଭିାଘର ହୁଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତାଙ୍କର ଉପସି୍ଥତ ିଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ଦାଂପତୟ ଜୀବନଦ୍ଦର ଝଡ ସଷିୃ୍ଟକରିବ ନାହିଁ 
ତ'? ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସ ନଦି୍ଦଜ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଅନୟର ଜୀବନଦ୍ଦର ଅନ୍ତରାୟ ସଷିୃ୍ଟ କରିଦ୍ଦବ କାହିଁକି? ବରଂ ସବୁ ସମାଦ୍ଦଲ୍ାଚନାର 
ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ତାଙୁ୍କ ଏ ଘରଛାଡ ିସବୁଦନିପାଇଁ ଅନୟତ୍ର ଚାଲି୍ଯିବାକୁ ପଡବି ।  

 ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଦ୍ଦର ଗ୍ରାମବାସୀମାଦ୍ଦନ ରାନୁଅପାଙୁ୍କ ଦ୍ଦଗାପାଳଆିର ଦ୍ଦର୍ରାଇଦ୍ଦନବାର ଉପକ୍ରମରୁ ଦ୍ଦବଶ୍ ମଜା 
ଉଠାଉଥିଦ୍ଦଲ୍ । ରାନୁଅପା ଦ୍ଦଗାପାଳଆିକୁ ବୁଝାଇବାଦ୍ଦର ବୟସ୍ତ ଥିଦ୍ଦଲ୍ ମାତ୍ର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି କଛି ିବୁଝୁନଥିଲ୍ା । ଏହା ଭିତଦ୍ଦର 
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଦ୍ଦର ବସ୍ ପହଞ୍ଚ ିସାରିଥିଲ୍ା । ରାନୁଅପା ବସ୍ ଭିତରକୁ ନଜିର ବୟାଗପତ୍ର ସହ ପୁଅ ଅଦ୍ଦଶ୍ାକକୁ ଧରି ଉଠଯିିବାର 
ଉପକ୍ରମ କରୁଥିଦ୍ଦଲ୍ । ତାଙ୍କ ହାତ ଧର ି ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ଦ୍ଦଭା ଦ୍ଦଭା କାେପିକାଉଥିଲ୍ା । ଏହ ିସମୟଦ୍ଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା 
ସହପାଠୀ ହରଆି ବୟଙ୍ଗକର ିକହଉିଠଲି୍ା, 'ଆଦ୍ଦର ଛାଡ ତାକୁ । ସଏି ତା' ବାଟଦ୍ଦର ଯାଉ । ସଏି କ'ଣ ଦ୍ଦତା ମାଈକନିା 
ଦ୍ଦହାଇଛ ି ଦ୍ଦଯ ତୁ ତା'କୁ ଅଟକାଉଛୁ ?' 'ମାଈକନିା' ଶ୍ବ୍ଦ ସଧିାସଳଖ୍ ଏଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଲ୍ାକଙ୍କ ଉପସି୍ଥତଦି୍ଦର ଶୁ୍ଣିବାକ୍ଷଣି 
ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ ିଯାଇଥିଲ୍ା । ରାଗ ଜରଜର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ହରଆିର ଗାଲ୍ମୁଣ୍ଡଦ୍ଦର ଦ୍ଦଢା-ଦ୍ଦଢା କଷିଦ୍ଦଦଇ 
ଚାଲି୍ଥିଲ୍ା ଶ୍କ୍ତଚାପୁଡା । ଆଉ ଖ୍ୁବ୍ ଦ୍ଦଜାରଦ୍ଦର ବଡପାଟଦି୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି କହୁଥିବାର ଶୁ୍ଣାଯାଉଥିଲ୍ା - 'ରାନୁଅପା 
ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତ ିଦ୍ଦମା ବଡ ଭଉଣୀ । ବଡ ଭଉଣୀ ମାଆ ସହତି ସମାନ । ଦ୍ଦମା ମାଆକୁ ଯିଏ ଦ୍ଦମା ମାଈପ ସଜାଇବ ତାକୁ ମଁୁ 
ଜୀବନରୁ ମାର ିଦ୍ଦଶ୍ଷ କରିଦ୍ଦଦବ ି। ଦ୍ଦତଣିକ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଜୈଲ୍ ଦ୍ଦହଉ କ ିର୍ାଶ୍ୀ ଦ୍ଦହଉ।  

 ରାନୁଅପା ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ପାଖ୍କୁ ଧାଇଁଯାଇଥିଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ରାନୁଅପାଙ୍କ ପାଦତଦ୍ଦଳ 
ପଡଯିାଇ କାେ ିକାେ ିଦ୍ଦନହୁରା ଦ୍ଦହାଇ କହୁଥିଲ୍ା, 'ରାନୁଅପା, ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡ ିଏକୁଟଆି କର ିଚାଲି୍ଯାଅନା । ତୁମ 
ବନିା ମଁ ୁବଞ୍ଚପିାରବି ିନାହିଁ ।'  

 ରାନୁଅପା ଦ୍ଦଗାପାଳଆିକୁ ପାଦତଳୁ ଉଠାଇ ନଜି ପଣତକାନୀଦ୍ଦର ତା' ଆଖିରୁ ଲୁ୍ହ ଦ୍ଦପାଛଦି୍ଦଦଇ ତା'କୁ 
ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହଦି୍ଦଲ୍, 'ଆଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ମାଆ' କ'ଣ ପୁଅକୁ ଛାଡ ି ଦ୍ଦକଉଁଠ ିରହପିାଦ୍ଦର? ପୂବକଜନମଦ୍ଦର ପୂଣୟ 
କରଥିିଦ୍ଦଲ୍ ଭାଗୟଦ୍ଦର ଥିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦତା ପର ି ପୁଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଦ୍ଦତା ପର ିଅବୁଝା ପୁଅକୁ ଛାଡ ିଏ ମାଆ ଯିବ କୁଆଦ୍ଦଡ?' 
ବାସଷ୍ଟାଣ୍ଡଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦକ୍ଷପ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମହଁୁ ଲ୍ଜ୍ଜୟାଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦପଆଦ୍ଦପ ତଳକୁ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଥିଲ୍ା । 

ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ରାନୁଅପାଙ୍କ ବୟାଗପତ୍ର ଧରି ଖ୍ୁବ୍ ଖ୍ସୁମିନଦ୍ଦର ଘରକୁ ବାହୁଡୁଥିଲ୍ା । ଆଉ ରାନୁଅପାଙ୍କ ମହଁୁଦ୍ଦର 
ଦ୍ଦଗାପାଳଆି ପାଇଁ ଉକୁଟ ିଉଠୁଥିଲ୍ା ଭିନ୍ନ ଏକ ମାତୃତ୍ଵର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଦବିୟଆଭା । ଯାହାର ରଂଗ ଥିଲ୍ା 
ମଣିଷ ମନର ସମସ୍ତ ପରକିଳ୍ପନାର ବାହାଦ୍ଦର ।  
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ମଁ ୁକହେିି ‘ହଁ’ 
 

ସମୟ ୯:୩୦ । ୨୦୧୬ ସାବତି୍ରୀ ଅମାବାସୟା । 

- ମାମା ମଁ ୁବ ିତୁମ ସହ ମେରିକୁ ଯିବ ି(ଖ୍ୁବ୍ ଜଦି୍ ଧରଲି୍ା ୭ବଷକର 
ପୁଅ) ।  

- ନା’ ବାହାଦ୍ଦର ଭୀଷଣ ଖ୍ରା, ତୁ ଯାଅନା ।  
- ଯଦ ିଏଦ୍ଦତ ଖ୍ରା ଦ୍ଦହଉଛ,ି ତୁଦ୍ଦମ କାହିଁକ ିଯାଉଛ? 
- ଆଜପିରା ସାବତି୍ରୀ ବ୍ରତ । ମଁୁ ଦ୍ଦକମିତ ିଯିବନିୀ? 
- ତାହାଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କାହିଁକ ିସାଥିଦ୍ଦର ଦ୍ଦନଉନ? 

- ମଁ ୁବ୍ରତ କରୁଛ,ି ଉପବାସ କରୁଛ,ି ମଁ ୁ ଯିବ.ି.. ଆଉ ସାଦ୍ଦଙ୍ଗ ସାଦ୍ଦଙ୍ଗ ପଳଆିସବି ି । ତୁ 
ଅଜାପାଖ୍ଦ୍ଦର ରହ । ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ,ି ମଁ ୁଏଇଦ୍ଦନ ଆସଯିିବ।ି  

- ନା ମଁୁ ବ ିଯିବ ି। ମଁୁ ବ ିବ୍ରତ କରବି ି। ଉପବାସ କରିବ ି(ଯଦଓି ଦ୍ଦସ ସକାଳୁ ଅଦ୍ଦନକ 
କଛି ିଖ୍ାଇଲ୍ାଣି)।  

- ତୁ ଦ୍ଦକମିତ ିବ୍ରତ କରବୁି! (କହ ିମଁ ୁରି୍ କନିା ହସଦି୍ଦଦଲି୍) 
- ତୁଦ୍ଦମ ଦ୍ଦଯମିତ ିକରୁଛ (କହ ିଦ୍ଦସ କାେ କାେ ଦ୍ଦହଲ୍ାଣି) 
- ମଁ ୁପରା ଦ୍ଦତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ିଆଉ ତୁ ... ? (ଖ୍ବୁ୍ ହସମାଡୁଥିଲ୍ା, କନୁି୍ତ ତା ଲୁ୍ହ ଟଳମଳ ଆଖିକୁ ଦ୍ଦଦଖି 

ହସକୁ ଓଠଦ୍ଦର ଚାପିଧାରଲିି୍)।  
- ଆଛା, ତୁଦ୍ଦମ ବାବାଙୁ୍କ ବାହା ଦ୍ଦହାଇଛ ଦ୍ଦବାଲି୍, ତୁଦ୍ଦମ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିବ । ହଉ, ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବ ିବାହା କରଦିଅି 

(ଦ୍ଦସ ଖ୍ବୁ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲ୍ା) ।  
- ଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦକମିତ ିବାହାକଦ୍ଦରଇବ ି? ଆଉ କାହାସହ ବାହା କଦ୍ଦରଇବ?ି ଦ୍ଦକଉଁଠ ିଝଅି-ରି୍ଅ ଦ୍ଦଦଖିଲୁ୍ଣି କ?ି (କାହିଁକ ି

ଦ୍ଦକଜାଣି ଦ୍ଦମା ସାତ ବଷକର ପୁଅ ପାଇଁ ଏମିତ ିବନିା ଅଥକଦ୍ଦର କଛି ିନ ଭାବ ିଦ୍ଦମା ମୁହଁରୁ ଏତକି ିକଥା ବାହାରଗିଲ୍ା) 

- ହଁ, ମଁୁ ଆମ କ୍ଳାସଦ୍ଦର ପଢୁଥିବା ସି୍ମତାକୁ ବାହାଦ୍ଦହବ ି । ଖ୍ାଲି୍ ଏତକି ିକଥା ଦ୍ଦଯ ମଁୁ ତାକୁ ଇଙି୍ଗଲଶ୍ ଦ୍ଦର ଲ୍ଭ କରୁନ ି। 
ମାତ୍ର ଓଡଆିଦ୍ଦର ଭଲ୍ପାଉଛ ି।  

- ଦ୍ଦକମିତ?ି (ମଁ ୁଶ୍ାଢୀର କୁଞ୍ଚ ପିନ୍ଧା ବେ କର ିବଡ ଦ୍ଦକୌତୁହଳଦ୍ଦର ବଲ୍ବଲ୍ କର ିଚାହିଁରହଲିି୍ ପୁଅର ମହଁୁକୁ । ତାର କୁନ ି
ଓଠରୁ ଉତ୍ତର ଶୁ୍ଣିବା ପାଇଁ ... ଦ୍ଦସ ପୁଣି ଇଙି୍ଗଲଶ୍ର ଲ୍ଭ ଓ ଓଡଆିଦ୍ଦର ଭଲ୍ପାଇବାର ର୍ରକ, ଦୁରତ୍ଵକୁ ମାପିବା 
ପାଇଁ) 

- ନା’ ମାମା ଦ୍ଦସ ଦନି ସାହତିୟ ଗୁରୁମା ର୍ାଷ୍ଟ ପିରଅିଡଦ୍ଦର କ୍ଳାସକୁ ଆସଦି୍ଦଲ୍ । ପାଠ ପଢା ସରଲି୍ା ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଆମ 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରଦି୍ଦଲ୍ । ଆମ କ୍ଳାସଦ୍ଦର ଆରତୀ ର୍ାଷ୍ଟ ହୁଏ । ଦ୍ଦସ ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଦ୍ଦଦଲ୍ା । ଆଦ୍ଦମ ସମଦ୍ଦସ୍ତ 
ଭାବଲୁି୍ ଆରତୀ ଠକି୍ କହୁଛ ି ଦ୍ଦବାଲି୍ ତା’ପଦ୍ଦର ଆରତୀ ଯାହା ଉତ୍ତର କହଥିିଲ୍ା ଆଦ୍ଦମ ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଦ୍ଦସଇ ଉତ୍ତର ହିଁ 
କହଲୁି୍ । ସି୍ମତା ବ ିଦ୍ଦସ ଉତ୍ତର କହଲି୍ା । କନୁି୍ତ ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ସାହତିୟ ଗୁରୁମା କହଦି୍ଦଲ୍ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର । ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଆଦ୍ଦମ କ’ଣ 
ଜାଣିଥିଲୁ୍କ,ି ଆରତୀ କହଲି୍ା ଦ୍ଦବାଲି୍ ଆଦ୍ଦମ ସମଦ୍ଦସ୍ତ କହଲୁି୍ । ଗୁରୁମା କାହାକୁ ବ ିଗାଳ ିଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ନ ିକନୁି୍ତ ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର 

... ମାମା ତାକୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବାହା 
କଦ୍ଦରଇଦଅି । ମଁୁ ବ ିସାବତି୍ରୀ ବ୍ରତ 
କରବି,ି ଆଉ ତୁମ ସହ ମେରିକୁ ଯିବ.ି..  

- ଜୟନ୍ତୀ ରବରହରା 
ସମ୍ପାଦକିା – ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର  

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୮୨୮୦୨୨୩୯୪୯ 
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କହଥିିବା ସି୍ମତା ଉପଦ୍ଦର ରାଗିଦ୍ଦଲ୍ ଓ ଗାଳ ିବ ିଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍।  

- ମାମା, ମାମା ... ତା’ର ଦ୍ଦକମିତ ିଭୁଲ୍ ଦ୍ଦହଲ୍ା କହଲି୍? ଦ୍ଦସ ନା ଖ୍ୁବ୍ କାେଲି୍ା । ତାକୁ କଏି ବ ିକଛି ିକହଦି୍ଦଲ୍ନ ି। ମଁୁ ତା 
ପାଖ୍କୁ ଗଲି୍, ପଚାରଲିି୍ ତୁ କାହିଁକ ିକାେୁଛୁ? ଦ୍ଦସ କାେ ିକାେ ିକହଲି୍ା, ‘ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଭୁଲ୍ କହଦି୍ଦଲ୍ ଗୁରୁମା କାହାକୁ ବ ିଗାଳ ି
ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ନ ି। କନୁି୍ତ ମଁ ୁ ଭୁଲ୍ କହବିାରୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଗାଳଦି୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ... ...’ କହ ିକହ ିକାେଲି୍ା । କାେ ିକାେ ିକହଲି୍ା ‘ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ 
କଏି ବ ିଭଲ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି’ ।  

ମାମା ମଁ ୁତାକୁ କହଲିି୍, ‘ମଁ ୁଦ୍ଦତାଦ୍ଦତ ଭଲ୍ପାଉଛ ିକାେନା... ତୁ ଆଉ କାେନା’ 
... ମାମା ତାକୁ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବାହା କଦ୍ଦରଇଦଅି । ମଁୁ ବ ିସାବତି୍ରୀ ବ୍ରତ କରବି,ି ଆଉ ତୁମ ସହ ମେରିକୁ ଯିବ ି।  

ମଁ ୁ ଦ୍ଦକବଳ ହତବାକ ଦ୍ଦହାଇ ତାକୁ ଚାହିଁରହଥିିଲି୍ । ସତକହୁଛ ି ଦ୍ଦମା ମୁଣ୍ଡଦ୍ଦର କଛି ି ବ ି ପଶୁ୍ନଥିଲ୍ା।  ନା... ନା... ଦ୍ଦମା 
ମଣୁ୍ଡଦ୍ଦର ବହୁତ କଛି ିପଶୁ୍ଥିଲ୍ା । ଦ୍ଦଯମିତକି ିଆଜକିାଲି୍ର ପିଲ୍ାମାଦ୍ଦନ ଏଦ୍ଦତ ହାଇବ୍ରଡି୍ କାହିଁକି? 

ଦ୍ଦଯମିତକି ିଦ୍ଦସ ଏ ବୟସଦ୍ଦର ଏଦ୍ଦତ କଥା ବୁଝପିାରୁଛ.ି..ଆଉ କ’ଣ କ’ଣ ବୁଝୁଥିବ... ବାପଦ୍ଦର ବାପ ... ଏମିତ ିଦ୍ଦସମିତ ି
ଅଦ୍ଦନକ ଅଦ୍ଦନକ କଥା... ଏ ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦମା ଅଜାଣତଦ୍ଦର ମଁୁ ଶ୍ାଢୀର କୁଞ୍ଚ ସଦ୍ଦଜଇ ଶ୍ାଢୀ ପିନ୍ଧସିାରଥିିଲି୍ । - ହଉ ଠକି୍ 
ଅଛ,ି ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମା ସହ ମେରିକୁ ଚାଲ୍ । ବାବା ଆସିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦତା କଥା କହବି ି।  

ପୁଅ ଖ୍ୁବ୍ ଖ୍ସୁ ିଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା କହଲି୍ା, ‘ମଁ ୁବାହା ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ବ ିସାବତି୍ରୀ ଅମବାସୟାଦ୍ଦର ମେରିକୁ ଯାଇ ପାଇବ?ି’ 

- ମଁ ୁକହଲିି୍, ‘ହଁ’ ।  

ରମାହମଗ୍ନ 
  

 ଗଁା ଠାରୁ ୫୦ କଦି୍ଦଲ୍ାମିଟର 
ଦୂର ଦ୍ଦଗାଟଏି ପଞ୍ଚାୟତ 
ହାଇସ୍କଲୁ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାର ଦ୍ଦପାଷି୍ଟଙ୍ଗ  
ଦ୍ଦହାଇଥାଏ । ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ବସ୍ 
ଦ୍ଦଯାଦ୍ଦଗ ଯିବା ଆସବିା ସମ୍ଭବ ନ 
ଦ୍ଦହବାରୁ, ଦ୍ଦସ ପାଖ୍ ସହରଟଦି୍ଦର 
ଘରଭଡା ଦ୍ଦନଇ ସ୍କଲୁ୍କୁ ଯିବାଆସବିା 
କଦ୍ଦର । ପ୍ରତଦିନି ୨ କଦି୍ଦଲ୍ାମିଟର 
ରାସ୍ତା ଚାଲି୍ଚାଲି୍ ଯାଏ । ମଁ ୁ
ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଜଦ୍ଦଣ ବୟସ୍କ ବୃର୍ଦ୍ଙୁ୍କ ଗାଈ ଚରାଉଥିବାର ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଖ୍ ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଦ୍ଦକମିତ ି
ଅନୟଆଦ୍ଦଡ ଚରାଉଥିଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଦଖିପାଦ୍ଦରନା । ଦ୍ଦସ ରାସ୍ତା କଡଦ୍ଦର ତାଙ୍କ ଗୁହାଳ ବ ିଥିଲ୍ା 
। ଯିବା ଆସବିା ଭିତଦ୍ଦର ଆମ ଦୁହଙି୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଆଖିଦ୍ଦର ଆଖିଦ୍ଦର ଉକୁଟ ି ଉଠଥିିଲ୍ା 
ଦ୍ଦଗାଟଏି ଅବୟକ୍ତଭାବର ସମ୍ପକକ । ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନ ଥିଲ୍ା କନୁି୍ତ । 

ଦଦି୍ଦନ ଦ୍ଦର୍ରଲି୍ା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ହଠାତ୍ ବଷକା ମାଡଆିସଲି୍ା । ବଷକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ, ବୃର୍ଦ୍ଙ୍କ 

ସାନ ପୁଅଦ୍ଦବାହୂ ନାତନିାତୁଣୀ କଥା ହୁଅନ୍ତନି ି ଦ୍ଦମା ସହ । ଏହା ବ ି
ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ପ୍ରକାର ଠକି୍ ଦ୍ଦହାଇଛ ି। ନତୁବା ପାଉଶଁ୍ ତଳର ଅଗି୍ନ ସୁ୍ଫଲି୍ଙ୍ଗଟ ି
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ହୁଏତ ଦ୍ଦଲ୍ଲି୍ହାନ ଶ୍ଖି୍ା ପାଲ୍ଟନିଯିବ କଏି କହବି! 

- ସରରାଜନିୀ ସାହୁ 
ମାର୍କତ୍ – ଇଂ ବାସୁଦ୍ଦଦବ ସାହୁ 

ମୁଖ୍ୟ ସଡକ, ଦଗିପହଣି୍ଡ (ଗଞ୍ଜାମ) 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୦୪୦୫୦୮୬୨୭ 
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ଗୁହାଳକୁ ଦ୍ଦଦୌଡଗିଲି୍ ଆଶ୍ରୟପାଇଁ, ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଗାଈ ବାନୁ୍ଧଥିଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦଦଖି ଏକରକମ ଦ୍ଦଦୌଡ ିଆସ ିକହଦି୍ଦଲ୍ – 
ଆସ ମା’ ଆସ, ଏଠ ିଟକିଏି ରହଯିିବ । ବଷକା ଛାଡଦି୍ଦଲ୍ ଚାଲି୍ଯିବ, ଯଦ ିଅଧିକ ସନ୍ଧୟା ଦ୍ଦହାଇଯାଏ ମଁ ୁଛାଡଦି୍ଦଦଇ ଆସବି ି। 
ଦ୍ଦବଶ୍ କଛି ିସମୟ ବଷକା ଲ୍ାଗିରହଲି୍ା । ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ଦଉଡଆି ଖ୍ଟ ପଡଥିାଏ, ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଦ୍ଦସଠ ିବସିବାକୁ କହଦି୍ଦଲ୍ 
ଦ୍ଦସ ।  

 ମଁ ୁଦ୍ଦମା ଆଡୁ ହିଁ କଥା ଆରମ୍ଭକଲି୍ । ମଉଷା! ମଁୁ ଦ୍ଦଦଖ୍ଛୁ ିତଦ୍ଦମ ସବୁଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଏଇ ଗାଈ-ବଳଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଦସବା-
ଯତ୍ନ କରୁଛ, ଘଦ୍ଦର ଅନୟ ଦ୍ଦକହ ିନାହାନ୍ତ ିକି? ନା-ନା- ଅଛନ୍ତ ିଦ୍ଦଯ’ଝା କାମଦ୍ଦର ବୟସ୍ତ ରହନ୍ତ ି। ଦ୍ଦମାର ବା’ ଆଉ ବା’ କାମ 
କ’ଣ! ନା – ମଉଷା ଦ୍ଦସ କଥା ନୁହଁ ଦ୍ଦଯ, ତମ ବୟସ କ’ଣ ଆଉ ଏସବୁ କରବିାପାଇଁ, ପୁଅ କ ି ନାତ ି ଏହାକୁ 
କରପିାରଥିାଦ୍ଦନ୍ତ । ସଭିଏଁ ଅଛନ୍ତ ିମାଆ, କନୁି୍ତ ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଏ କାମ ନଧିାଯକୟ । ମଁୁ ନ କଦ୍ଦଲ୍ ଏ ଦ୍ଦବଜୁବାନ ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କର 
କଥା କଏି ଆଉ ବୁଝବିାକୁ ଅଛ?ି ମଁୁ ବୁଝପିାରଲିି୍ଣି ମଉଷା, ସମଦ୍ଦସ୍ତ ଅଛନ୍ତ;ି ଅଥଚ ତମ ପାଇଁ ଏହା ନଧିାଯକୟ କାହିଁକି? 
ଦ୍ଦସ ଅନଚି୍ଛାସଦ୍ଦତ୍ତ୍ଵ କଥା ଆରମ୍ଭ କଦ୍ଦଲ୍ ... 

 ସୁଖ୍ ଦୁ:ଖ୍ ଦ୍ଦହଉଛ ିଜୀବନ ଇତହିାସର ଦ୍ଦଗାଟଏି ଦ୍ଦଗାଟଏି ର୍ର୍ଦ୍କ ମାଆ । ଦ୍ଦମା ଜୀବନ ଇତହିାସର ସବୁପଷୃ୍ଠା 
ଦ୍ଦକବଳ ଯୁର୍ଦ୍ଦ୍ଦର ହିଁ ଲି୍ପିବର୍ଦ୍ । ଜୀବନ ଯୁର୍ଦ୍ ଦ୍ଦପଟପାଟଣା ପାଇଁ ଗରବି ପରବିାରଦ୍ଦର ଜନମଦ୍ଦହାଇ ଜୀବନଟା ଦ୍ଦକବଳ 
ସଂଘଷକଦ୍ଦର ହିଁ କଟଗିଲ୍ା । ଦ୍ଦମାର ଜମିବାଡ ିତ କମ୍ ଥିଲ୍ା ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ ିମରୁଡରି କ୍ଷତ ିପାଇଁ ଅଭାବ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡ ି
ଯାଉନଥିଲ୍ା । କୁଟୁମବ ପ୍ରତଦି୍ଦପାଷଣ ଦ୍ଦହତୁ ମଲୂ୍ଲ୍ାଗି ବା ଜଙ୍ଗଲ୍ରୁ କାଠକାଟ ିଗୁଜାରଣ ଦ୍ଦମଣ୍ଟାଏ ।  

 ଏମିତ ିସୁଦ୍ଦଖ୍ ଦୁ:ଦ୍ଦଖ୍ ତନି ିଝଅି ଯାହିଁତାହିଁ ବାହା ଦ୍ଦହାଇ ଚାଲି୍ଗଦ୍ଦଲ୍ । ଦୁଇ ପୁଅରୁ ବଡ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢାଇବା 
ପାଇଁ ଦ୍ଦମାର  ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ କଛି ିଜମି ସହତି ତା’ ମାଆର ବବିାହ ଦ୍ଦବଳର ଗହଣା ଓ ବାସନକୁସନ ବ ିବକି୍ରି ସରଥିିଲ୍ା । 
ବଡପୁଅ ଏଦ୍ଦବ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କମକଚାରୀ, ଦୂର ସହରଦ୍ଦର ପିଲ୍ା ଛୁଆଙୁ୍କ ଦ୍ଦନଇ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ଅଛ ି। ସାନପୁଅ ଜମିବାଡରି 
ସ୍ଵଳ୍ପ ଆଦାୟ ଓ ଗଁାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦାକାନଟଏି ଦ୍ଦଦଇ ତା’ ପରିବାର ଦ୍ଦପାଷୁଛ ି। ଚଳବିା ପାଇଁ ଘର ଖ୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲ୍ା । ସବୁ 
ଏକରକମ ଠକି୍-ଠାକ୍ ଚାଲି୍ଥିଲ୍ା ତାଙ୍କ ମା’ ମଲ୍ା ପଯକୟନ୍ତ । ମାଆର ଶୁ୍ର୍ଦ୍କି୍ରିୟାକୁ ଦ୍ଦନଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଲ୍ାଗିଲ୍ା 
କେଳ । କଥା କଟାକଟଠୁି ହାତ ଉଠାଉଠ ିଯାଏଁ କଥାଗଲ୍ା । ସାନ ପୁଅର ଅଭିଦ୍ଦଯାଗ ବଡକୁ ପାଠପଦ୍ଦଢଇ ବଡଦ୍ଦଲ୍ାକ 
କଦ୍ଦରଇଲ୍, ଦ୍ଦସ ଶୁ୍ର୍ଦ୍ ିପାଇଁ ସବୁ ଖ୍ଚକ ବହନକରୁ । ବଡପୁଅ ବ ିସାନ ପ୍ରତ ିଦୟାମାୟା ନାହିଁ । ଦ୍ଦସ କହଲି୍ା ଏଦ୍ଦତ ଦନି 
ଜମିବାଡରି ଆଦାୟ ଖ୍ାଇଲ୍ା, ଶୁ୍ର୍ଦ୍କିାଯକୟ ଦ୍ଦସ ତୁଲ୍ାଉ । ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ଗଁା ଦ୍ଦଲ୍ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୁଝାବଣାଦ୍ଦର ଦୁଇଭାଇ 
ଭାଗବାଣ୍ଟି କାମଟ ିଦ୍ଦକୌଣସି ପ୍ରକାଦ୍ଦର ଯଥାତଥା ସାରଦି୍ଦଲ୍ । ତା’ ପରଠୁ ଦୁହଙି୍କ ଭିତଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସ ିସମ୍ପକକ ନାହିଁ । ଘର 
ଜମିବାଡ ିନଜିନଜି ଭିତଦ୍ଦର ଭାଗକଋ ଦ୍ଦନଦ୍ଦଲ୍ଣି । ମାଉସୀ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା ପଦ୍ଦର ମଁୁ ଦ୍ଦକଉଁ କୁଳର ଦ୍ଦହାଇପାରୁନ ିମାଆ । 
ବଡପୁଅ ତା’ ପାଖ୍କୁ ଦନି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଡାକ ି ଦ୍ଦନଇଥିଲ୍ା । କନୁି୍ତ ବଡଦ୍ଦବାହୁର ସବୁକଥାଦ୍ଦର ଗରଗର ଚଡିାପଣ । 

ଖ୍ାଇବାଦ୍ଦବଳକୁ ବାସପିଖ୍ାଳ ଓ ଅଈଣ୍ଠା ଅଣ୍ଡଳ ଦଏି । ତା’ ପୁଣି ତା’ର ଇଚ୍ଛା ମତୁାବକ । ଖ୍ାଇପିଇ ଦ୍ଦଶ୍ାଇଯାଏ ତା’ ନଦି 
ଭାଙି୍ଗଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବାଦ୍ଦଢ । ପୁଅ ଅରି୍ସ ଚାଲି୍ଯାଏ; ଏ ସବୁ ଜାଦ୍ଦଣନା ଆଉ ଜାଣିଦ୍ଦଲ୍ ବା’ କ’ଣ କରିପାରଥିାନ୍ତା, ଦ୍ଦସ ତ 
ଦ୍ଦବାହୁର ଦ୍ଦବାଲ୍କରା । ଦ୍ଦଶ୍ଷଦ୍ଦର ବାଧ୍ୟଦ୍ଦହାଇ ଗଁାଦ୍ଦର ଛାଡଦି୍ଦଦଇଗଲ୍ା । ଏଠ ିବ ିଦ୍ଦସଇଆ ସାନ ପୁଅଦ୍ଦବାହୂ ନାତନିାତୁଣୀ 
କଥା ହୁଅନ୍ତନି ି ଦ୍ଦମା ସହ । ଏହା ବ ି ଦ୍ଦଗାଦ୍ଦଟ ପ୍ରକାର ଠକି୍ ଦ୍ଦହାଇଛ ି । ନତୁବା ପାଉଁଶ୍ ତଳର ଅଗି୍ନ ସୁ୍ଫଲି୍ଙ୍ଗଟ ି
ଦ୍ଦକଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ହୁଏତ ଦ୍ଦଲ୍ଲି୍ହାନ ଶ୍ଖି୍ା ପାଲ୍ଟନିଯିବ କଏି କହବି! ଖ୍ାଇବାଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ କାଉ-କୁକୁରଙୁ୍କ ଦ୍ଦଦବାଭଳ ି
ବଢାଦଅିନ୍ତ ିଦ୍ଦମା ପାଇଁ, ଦ୍ଦଯମିତ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଚହି୍ନ ିନାହାନ୍ତ ିଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ । ଦ୍ଦମାର ବାର୍ଦ୍କକୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛ,ି ଦ୍ଦଦହ ଖ୍ରାପ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ 
ଗଁା’ର କାହା ହାତଦ୍ଦର ବ ିଔଷଧ କଣିି ଖ୍ାଇନଏି । ଦ୍ଦମା ଦ୍ଦଗାଡ଼ହାତ ହିଁ ଦ୍ଦମା ପୁଅଝଅି, ଆଉ ଜନୁ୍ତ ଗୁଡାକ ବ ିଦ୍ଦମା ସନ୍ତାନ 
ପର ି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଦମଳଦ୍ଦର ସମୟ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର କଟଯିାଏ । ସାନପୁଅର ସମୟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଦଦଖ୍ାରଖ୍ା କରିବାକୁ । ଆଉ 
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ନାତନିାତୁଣୀ ମାଦ୍ଦନ ପଢାପଢ ି କରନ୍ତ ି ତାଙ୍କର ବା’ ଦ୍ଦବଳ କାହିଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ? ଦଦି୍ଦନ ଦଦି୍ଦନ ୟା’ଙ୍କ କାମଦ୍ଦର ରହ ି
ଖ୍ାଇବାଦ୍ଦବଳ ଦ୍ଦମାର ଗଡଯିାଏ । ଅପରାହ୍ନଦ୍ଦର ଖ୍ାଇବା ଖ୍ାଦୟ ହଜମ ହୁଏନା, ଦ୍ଦତଣୁ ରାତ୍ରୀ ଦ୍ଦଭାଜନପାଇଁ ଘରକୁ ନ 
ଯାଇ ଗୁହାଳଦ୍ଦର ହିଁ ଦ୍ଦଶ୍ାଇଯାଏ । ମାଉସୀ ଚାଲି୍ଗଲ୍ା ପଦ୍ଦର ମଁ ୁବହୁତ ଏକ ଏକା ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛ ିମାଆ । ଦନିଦନି ବଷକ 
ବଷକ ଧରି ଜୀବନର ଅଦ୍ଦନକ ଦ୍ଵଧିାଗ୍ରସ୍ତ ମହୁୂତ୍ତକ ଗୁଡକି ମିଶ୍କି ିଯୁଝଥିିଲୁ୍ । ଦ୍ଦସ ଭଲ୍ଦ୍ଦର ଭଲ୍ଦ୍ଦର ଚାଲି୍ଗଲ୍ା । ଦ୍ଦମାର ଦ୍ଦସ 
ସୁଖ୍ଦ ସମୟ  ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ଆସିବ ଜାଣିନ ି। ଏଇ ପାଳତି ପୁଅଝଅିଙ୍କ ଭିତଦ୍ଦର ହିଁ ଦଦି୍ଦନ ଦକି୍-ଦକି୍ ଦ୍ଦହାଇ ଜଳୁଥିବା ଜୀବନ 
ଦୀପଟ ିହଠାତ୍ ଦପକନିା ଲି୍ଭିଯିବ... ଏହା କହ ିବୃର୍ଦ୍ଙ୍କ ଆଖି ଲୁ୍ହ ଛଳଛଳ ଦ୍ଦହାଇଗଲ୍ା ଓ ଦ୍ଦମାର ବ ି।  

 ଅନ୍ତହୀନ ସମୟର ସୀମା ସରହଦ ଆଗକୁ ଲ୍ମି୍ବଛ ି। ଦୁଇପୁଅଙ୍କର ଜୀବନଦ୍ଦର କ’ଣ ଦୁଖ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗାଥା 
ଆସବିନ ିଦ୍ଦକଦ୍ଦବ! ବଞ୍ଚବିାର ଦ୍ଦମାହ ଏଦ୍ଦତ ପ୍ରଗାଢ ଦ୍ଦଯ, ଜୀବନର ପ୍ରଲ୍ମି୍ବତ ରାସ୍ତାର ଖ୍ାଲ୍, ଖ୍ମା ଅରମା କଛି ି
ଦ୍ଦଦଖ୍ାଯାଉନ ିଦ୍ଦସମାନଙୁ୍କ । ଜୀବନ ପରଧିିର କ୍ଷଣିକ ପାଥବି ସୁଖ୍ ଟକିଏି ପାଇଁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ ଦ୍ଦମାହମଗ୍ନ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ । 

 

 

ସଂସାର ବନ୍ଧନ 
 ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ଜଦ୍ଦଣ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ବୟକି୍ତ। 
ଦ୍ଦସ ପୁଦ୍ଦରାହତି ଥିବାରୁ ପ୍ରତଦିନି ଭଗବାନଙୁ୍କ ଭକି୍ତପୂତ ପୂଜା 
ଅଚକନା କରନ୍ତ,ି ଭଜନ କୀତ୍ତକନ କରନ୍ତ ି । ପୁଦ୍ଦରାହତି 
ଜୀବନଚଯକା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ନଜିର ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 
ନୀତ ି ଦ୍ଦନୈପୁଣୟଦ୍ଦର ବଢାଇଥାନ୍ତ ି । ଯା’ ର୍ଳଦ୍ଦର ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ର 
ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍ପଶ୍କଦ୍ଦର ଆସ ି ବାପାଙ୍କ ଚଲ୍ାପଥକୁ ଅନୁକରଣ 
କର ିଦ୍ଦସ ଜଦ୍ଦଣ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଓ ଶ୍ଷି୍ଟାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବୟକି୍ତ 
ରୂଦ୍ଦପ ନଜିକୁ ସମାଜଦ୍ଦର ପ୍ରତପିାଦନ କଦ୍ଦର । ସାଧୁବାଦ 
ମଣିଷଟଏି ଦ୍ଦହାଇ।  
 ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ ଭଳ ିଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ପ୍ରଗାଢ 
ଭକି୍ତ ଓ ବଶି୍ଵାସ ରଖି ପ୍ରତ ିକଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାଦ୍ଦର ନୟସ୍ତ କଦ୍ଦର । ସଂସାରଦ୍ଦର ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଏ ସତ କନୁି୍ତ ସାଂସାରକି 
ଦ୍ଦମାହ ମାୟାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ବ ିପତତି ହୁଏନା ।  

 ଅଭିଭାବକମାଦ୍ଦନ ନଜି ସନ୍ତାନକୁ ଦ୍ଦକବଳ  ଜଦ୍ଦଣ ଭଲ୍ ମଣିଷଟଏି କର ିଗଢଦି୍ଦତାଳ ିଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦସତକିଦି୍ଦର ତ କଥା 
ସଦ୍ଦରନା, ଦ୍ଦସଇ ମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତୟ ଜୀବନର କାମନା କରି ଦ୍ଦସଇମାନକୁ ବବିାହ ବନ୍ଧନଦ୍ଦର ବାନ୍ଧବିା ଲ୍ାଗି ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତ।ି 

ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚନି୍ତା ଓ ଦାୟିତ୍ଵରୁ ମକୁୁଳବିା ଲ୍ାଗି।  

 ପୁଅର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ଦ୍ଦହବାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶ୍ ିମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାହାଘର କରବିା ଲ୍ାଗି ନଷି୍ପତ୍ତି 
ଦ୍ଦନଦ୍ଦଲ୍ । ଏହ ିକଥା ଉଭୟ ପିତାମାତା ପୁଅକୁ ଦଦି୍ଦନ ଜଣାଇଦ୍ଦଲ୍ । ପୁଅ କନୁି୍ତ ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ଉପର ମୁହଁା ଦ୍ଦହାଇ ମନା 
କର ିଦ୍ଦଦଲ୍ା ଏବଂ ପଦ୍ଦର ବାପା, ମା’ଙ୍କ ଅନୁଦ୍ଦରାଧ କ୍ରଦ୍ଦମ ନଜିର ସମ୍ମତ ିଜଣାଇଲ୍ା ।  

ଭଗବାନ ତ ସଂସାର ସଷିୃ୍ଟ ଲ୍ାଗି ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 
ପୁରୁଷ ଳଙି୍ଗ ସଷିୃ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ି । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ 
ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରପୂିରକ । ଜଣକ ବନିା ଏହ ି
ସଷିୃ୍ଟର ସ୍ଥିତ ିବଜାୟ ରହବିା ସବକଦା ଅସମ୍ଭବ...  

- ସୁଦାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 
ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) 

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୯୮୬୧୨୬୧୦୯୩ 
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 ଏଥର ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ସୁଦି୍ଦର ଆତ୍ମହରା । ଝଅି ଦ୍ଦଖ୍ାଜା ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହଲ୍ା । ତାଙ୍କର ି ଗଁାକୁ ଲ୍ାଗି 
ରହଥିିବା ଏକ ପାଖ୍ ଗଁାକୁ ଝଅି ଦ୍ଦଦଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଦ୍ଦର ବାହାର ି ଗଦ୍ଦଲ୍ ଏବଂ ଠକିଣା ଜାଗାଦ୍ଦର ଯାଇ ପହଞ୍ଚଦି୍ଦଲ୍ । 

ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯଥାମାନୟ କଦ୍ଦଲ୍ । ପଦ୍ଦର ଝଅିର ବାପା ପୀତାମବର ବାବୁ ଓ 
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶ୍ ିଅତଥିି ଅଭୟଥକନା କଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ପ୍ରସ୍ତାବ ରୀତନିୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ପୀତାମବର ବାବୁ ପୁଅ ସମ୍ପକକଦ୍ଦର କଛି ିବୁଝବିାକୁ ଯାଇ ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମନାଦ୍ଦର କଛି ି
ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ପୀତାମବରବାବୁ ପଚାରଦି୍ଦଲ୍, ‘ବାପା! ତୁଦ୍ଦମ କଣ କର?’ 

 ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଉିତ୍ତରଦ୍ଦର କହଦି୍ଦଲ୍, ‘ଆଜ୍ଞା, ମଁ ୁକଛି ିକଦ୍ଦରନ,ି ଯାହା କରନ୍ତ ିଭଗବାନହିଁ କରନ୍ତି’ 

 ପୀତାମବରବାବୁ ନଜିର ଚନି୍ତା ଶ୍କି୍ତ ହରାଇ ବସିଦ୍ଦଲ୍ କଛି ିକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁ୍ଣି ।  

 ଦୀଘକ ନଶି୍ଵାସ ଛାଡ ିପୁଣି ଦ୍ଦସ ପଚାରଦି୍ଦଲ୍, ‘ତା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦମା ଝଅି ଦ୍ଦକମିତ ିଚଳବି?’ 

 ଆପଣଙ୍କ ଝଅିଙୁ୍କ ଭଗବାନ ଚଳାଇଦ୍ଦବ । କାରଣ ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ଜୀବଜନୁ୍ତ, ମନୁଷୟ, ଗଛଲ୍ତା ସମଦ୍ଦସ୍ତ ତାଙ୍କର ି
ଇସାରାଦ୍ଦରହିଁ ଚଳନ୍ତ ି । ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବରୁିର୍ଦ୍ଦ୍ଦର ଗଛର ପତ୍ରଟଏି ହଲି୍ବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଦ୍ଦବାଲି୍ ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ର ନଜିର ଉତ୍ତରଟ ି
ବୟକ୍ତ କଦ୍ଦଲ୍ ।  

 ପୀତାମବରବାବୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଦ୍ଦଲ୍, ‘ତା’ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ତୁଦ୍ଦମ ଏଠାକୁ କାହିଁକ ିଆସିଛ?’ 

 ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା ଦ୍ଦହଲ୍ା, ‘ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଦ୍ଦର ମଁ ୁଏଠାକୁ ଆସଛି ିଝଅି ଦ୍ଦଦଖିବାଲ୍ାଗି’ 

 ଟକିଏି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଵରଦ୍ଦର ପୀତାମବରବାବୁ ପୁଣି ପଚାରିଦ୍ଦଲ୍, ‘ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତୁଦ୍ଦମ କ’ଣ ଦ୍ଦମା ଝଅିକୁ ବାହା ଦ୍ଦହବ?’ 

 ଏଥିଦ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦ ିସମ୍ମତ ିଥାଏ, ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ମଁୁ ନଶି୍ଚୟ ବାହା ଦ୍ଦହବ ିଦ୍ଦବାଲି୍ କହଦି୍ଦଲ୍ ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ର ।  

 ପୀତାମବରବାବୁ ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁ୍ଣି ଅବାକ୍ ଦ୍ଦହାଇ ଚାହିଁ ରହଦି୍ଦଲ୍ ଏବଂ ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ ଭାବଦି୍ଦଲ୍ ଏଇ ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଧ 
ପାଗଳଟା; ତା’ ନଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ ଇଏ ଦ୍ଦବୈରାଗୀଙ୍କ ଭଳ ିକଥାବାତ୍ତକା କରନ୍ତା କାହିଁକି? ଯଦଓି ଦ୍ଦବୈରାଗୀ ଦ୍ଦହାଇଥାନ୍ତା ତା’ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ୍ 
ବାହା ଦ୍ଦହବା ଲ୍ାଗି ଆସିନଥାନ୍ତା! ଏଇ କଥାକୁ ଦ୍ଦନଇ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଦାପଞ୍ଚଦ୍ଦର ରହଦି୍ଦଲ୍ ।  

 କଛି ିସମୟ ପଦ୍ଦର ସି୍ଥର ମନଦ୍ଦର ପୁଣି ଥଦ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କଦ୍ଦଲ୍, ‘ବାପ! ତୁଦ୍ଦମତ ପ୍ରତ ିକଥାଦ୍ଦର ଭଗବାନ ଦ୍ଦବାଲି୍ କୁହ, 
ଦ୍ଦତଦ୍ଦବ ତୁଦ୍ଦମ ସଂସାର ବନ୍ଧନଦ୍ଦର କାହିଁକ ିବାନ୍ଧ ିଦ୍ଦହବ?’ 

 ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତରଟା ପ୍ରତପିାଦନ କରବିାକୁ ଯାଇ କହଦି୍ଦଲ୍ ‘ଆଜ୍ଞା! ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଦ୍ଦନଇ ସଂସାର ଗଢା । ଆକାଶ୍, 
ପଥୃିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଅଗି୍ନ । ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଭଗବାନ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଏହ ିସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ଦ୍ଦଯଦ୍ଦହତୁ ମଁ ୁଏହ ି
ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ଵ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ, ଏହ ିପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ଵ ବନିା ମଁୁ ବଞ୍ଚବିା ଅସମ୍ଭବ । ଦ୍ଦତଣୁ ମଁୁ ସାଂସାରକି ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସୁର୍ଦ୍ା, 
ସଂସାରର ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ ବସୁ୍ତ ଉପଦ୍ଦଭାଗ କଦ୍ଦଲ୍ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ଦମାର ସଂସାର ପ୍ରତ ିଦ୍ଦକୌଣସ ିଦ୍ଦମାହ ନାହିଁ । ତା’ ଛଡା ଭଗବାନ ତ 
ସଂସାର ସଷିୃ୍ଟ ଲ୍ାଗି ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଳଙି୍ଗ ସଷିୃ୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରପୂିରକ । ଜଣକ ବନିା 
ଏହ ିସଷିୃ୍ଟର ସି୍ଥତ ିବଜାୟ ରହବିା ସବକଦା ଅସମ୍ଭବ । ଦ୍ଦତଣୁ କର ିମଁ ୁବାହା ଲ୍ାଗି ନଷି୍ପତ୍ତି ଦ୍ଦନଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ି।  

 ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାଦ୍ଦର ପୀତାମବରବାବୁଙ୍କ ସୁପ୍ତ ଦ୍ଦଚତନା ଜାଗି ଉଠଲି୍ା । ଦ୍ଦସ ମଦ୍ଦହନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହ ିଉକି୍ତର ଗୂଢତତ୍ତ୍ଵକୁ 
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ଠକି୍ ଭାଦ୍ଦବ ବୁଝପିାରଥିିଦ୍ଦଲ୍ । ଦ୍ଦସ ମଦ୍ଦନ ମଦ୍ଦନ ଭାବଦି୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦଯ ୟା’ଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ଦବାଦ୍ଦଧ ଆଉ ଦ୍ଦକହ ିନାହାନ୍ତ ି। ଦ୍ଦମା ଝଅି 
ପାଇଁ ଏହ ିଏକା ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର । ୟା’କୁ ବାହାଦ୍ଦଦଦ୍ଦଲ୍ ଦ୍ଦମା ଝଅି ସୁଖ୍ଦ୍ଦର ସଂସାର କରିବ ଦ୍ଦବାଲି୍ ଦ୍ଦସ ଏହ ିବାହାଘର 
ପ୍ରସ୍ତାବଦ୍ଦର ରାଜ ିଦ୍ଦହାଇ ଯାଇଥିଦ୍ଦଲ୍।  

 

ସମ୍ପକକର  ନଆିରା ଭାବ 
  

- ଭାଗିରଥୀ ରବରହରା 
ସମ୍ପାଦକ – ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର  

ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୮୨୮୦୨୨୩୬୪୪ 

 

 

ପାକକର ଏକ ନଦି୍ଦରାଳା ଦ୍ଦକାଣଦ୍ଦର ବସିଛନ୍ତ ିତଲିି୍ ଓ ସନା । ଚୁପ୍-ଚାପ୍ ଓ ଗୁମ୍-ସୁମ୍ ... । ତଲିି୍ ଶ୍ାନ୍ତ ଓ ନବିଘି୍ନ । 
ସନା ବଚିଳତି ଓ ବବି୍ରତ ।  

 ଦୀଘକ ଦୁଇଘଣ୍ଟାର ନୀରବତା ପଦ୍ଦର ସନା ବାତ୍ତକାଳାପ ଆରମ୍ଭ କଲ୍ା ।  

- ତଲିି୍! ତଦ୍ଦମ ଜାଣି ସାରଲି୍ଣି ଦ୍ଦଯ ଦ୍ଦମାର ଭାବ ଅନୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ଅଛ ି। ଦ୍ଦତଣୁ ତଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡଦିଅି । ମଁୁ 
ଆଉ ଅଧିକ ଦନି ତମଠୁ ଲୁ୍ଦ୍ଦଚଇବାର ଭାର ଦ୍ଦବାହପିାରିବନି ି।  

- ମଁ ୁତାକୁ ଛାଡପିାରିବନି ି। ତଦ୍ଦମ ଯଦ ିଚାହୁଁଚ ଛାଡଦିଅି।  
- ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଘଣୃାକର।  
- ପାରବିନ ି। କନୁି୍ତ ଅଧିକ ଭଲ୍ ପାଇପାରବି।  
- ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ତଲ୍ାକ୍ ଦଅି।  
- ମଁ ୁପାରବିନି ି। ଯଦ ିଦ୍ଦଦବାର ଅଛ ିତଦ୍ଦମ ଦଅି।  
- ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଭଲ୍ପାଅନ ି।  
- ଦ୍ଦହବନ।ି  
- ଦ୍ଦମାଠୁ ଆଉ କଛି ିପାଇବାର ନାହିଁ।  
- ଦ୍ଦଯତକି ିମିଳଛି ିଯଦ୍ଦଥଷ୍ଠ।  
- ତମର ଜୀବନ ନକକ ଦ୍ଦହାଇଯିବ।  
- ହଉ! ତଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମା ସ୍ଵଗକ ନା! 
- ତଦ୍ଦମ ଚାହିଁଦ୍ଦଲ୍ ଆଉ ଥଦ୍ଦର ସଂସାର କରପିାରବି।  
- ତଦ୍ଦମ ହିଁ ଦ୍ଦମା ସଂସାର।  



Page | 42  

- କନୁି୍ତ ଦ୍ଦମାର ସଂସାର ତୁଦ୍ଦମ ନୁଦ୍ଦହଁ ନା! 
- ଦ୍ଦସଇଟା ଦ୍ଦମା ଭାଗୟ।  
- ତମକୁ ଦ୍ଦମା ଉପଦ୍ଦର ରାଗ ଆସୁନ?ି 
- ଆସୁଛ ି। କନୁି୍ତ ଦ୍ଦପ୍ରମର ଭାଗ ଅଧିକ।  
- ତଦ୍ଦମ କ ିପ୍ରକାର ନାରୀ? ତଦ୍ଦମ କ ିପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ? କ ିପ୍ରକାର ମାଟଦି୍ଦର ଗଢା? 
- ମାଟଦି୍ଦର ନୁହଁ ହାଡ, ମାଂସ ରକ୍ତଦ୍ଦର ଗଢା ଠକି୍ ତମଭଳ ି। ଦ୍ଦମା ମନ, ହୃଦୟ, ରାଗ ଅଭିମାନ ଠକି୍ ତମ ଭଳ।ି  
- ତଦ୍ଦମ ଦ୍ଦକମିତ ିଏଦ୍ଦତ ଭଲ୍ ପାଇପାରୁଛ ତଲିି୍ । ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଖ୍ଇଦ୍ଦହଉଛ କ ିତଦ୍ଦମ ମହାନ!  ତଦ୍ଦମ ବଶି୍ାଳ! 
- ଭଲ୍ପାଇବାଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ମାପକଷା ନାହିଁ । ଥାଏ ଦ୍ଦକବଳ ଭଲ୍ପାଇବା । ଯାହା ଦଶୁି୍ଛ ି ତାକୁ ପୁଣି କାହିଁକ ି

ଦ୍ଦଦଦ୍ଦଖ୍ଇ ଦ୍ଦହବା? ବଶି୍ାଳ ତ’ ତଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ କରଛି । ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ତଦ୍ଦମ ମହାନ।  
- ଦୁ:ଖ୍ ଛଡା ଆଉ କଛି ିଦ୍ଦଦଇପାରବିନି।ି  
- ସୁଖ୍ର ଆଶ୍ା ନାହିଁ । ଦୁ;ଖ୍ କଥା କଏି ଭାବୁଛ!ି 
- ତମ ସ୍ଵାମୀ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଅନୟ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପକକ । ଦ୍ଦକମିତ ିଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛ? 
- ଦ୍ଦଯମିତ ିତଦ୍ଦମ ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛ।  
- ସବୁ ଜାଣିଲ୍ା ପଦ୍ଦର ବ ିତମର ଏହା ଦ୍ଦଶ୍ଷ ନଷି୍ପତ୍ତ ିତ? ଦ୍ଦମାଦ୍ଦତ ଛାଡବି ନାହଂି, କନୁି୍ତ ତଳି ତଳି ମରବି ।  
- ତମକୁ ଭଲ୍ପାଇବା ଛଡା ଦ୍ଦମାର ଆଉ କଛି ି ଭାବବିାର ନାହଂି । କାରଣ ତମ ବନିା ମଁୁ ଦ୍ଦମା ସି୍ଥତକୁି 

ଜାଣିପାଦ୍ଦରନା।  
 

 ତଲିି୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରଦ୍ଦର ନଥିଲ୍ା କଛି ିନଆିରାପଣ । ତଥାପି ଥିଲ୍ା ନଆିରା । ଦ୍ଦଯମିତ ିକଛି ିଘଟନି ି। ନଥିଲ୍ା 
ପଶ୍ଚାତାପ, ପ୍ରତଦି୍ଦଶ୍ାଧ, ଘଣୃା, କ ିଲୁ୍ହ ଓ ଲ୍ହୁ ମିଶ୍ରଣର ଭାବ ।  
 କନୁି୍ତ ତଲିି୍ର ଅଲ୍କ୍ଷଦ୍ଦର ସନାର କଣ୍ଠ ଦ୍ଦକାହରୁର୍ଦ୍ ଓ ଆଖିଦ୍ଦର ଲୁ୍ହଭତ୍ତ ି । ଅପରାଧ ଦ୍ଦବାଧଦ୍ଦର ଦ୍ଦପାତ ି
ଦ୍ଦହାଇସାରଥିିଲ୍ା ଦ୍ଦସ । ତଲିି୍ର ଭଲ୍ପାଇବା ଆଗଦ୍ଦର ତା ଭଲ୍ପାଇବା ଦ୍ଦହଇଥିଲ୍ା ନଗଣୟ ଓ ଅଦ୍ଦଯାଗୟ । ସନା ଭାବୁଛ ି
ତଲିି୍ର ଏଦ୍ଦତ ଭଲ୍ପାଇବା, ସମପକଣ ଓ ଦ୍ଦସବା ବଦଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦସ କଣ ଟକିଏି ବ ି ସମ୍ପକକର ଭରସା ଓ ବଶି୍ଵାସ 
ଭରଦି୍ଦଦଇପାରିବନ?ି 
 ଲୁ୍ହ ଦ୍ଦପାଛଲି୍ା ସନା । ତଲିି୍କୁ ଦ୍ଦକାଦ୍ଦଳଇ ଦ୍ଦନଇ କହଲି୍ା – ମଁ ୁତମ ମଣୁ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛ ିଆଜଠୁି ତଦ୍ଦମ ହିଁ ଦ୍ଦମା 
ସଂସାର । କ୍ଷମାଦଅି ରାସ୍ତା ଭୁଲି୍ଥିଲି୍ ମଁ ୁ।  
 ତଲିି୍ ବ ିନଜିକୁ ସମପିଦ୍ଦଦଲ୍ା ସନା ଦ୍ଦକାଳଦ୍ଦର ସବୁଦନି ପରି । ଏଥିଦ୍ଦର ନଥିଲ୍ା କଛି ିସମ୍ପକକର ନଆିରାଭାବ । 
ଏଦ୍ଦବ ବ ିତଲିି୍ଥିଲ୍ା ଶ୍ାନ୍ତ ଓ ନବିଘି୍ନନ । ଦ୍ଦଯମିତ ିକଛି ିଘଟନି ି।  
 ଦ୍ଦକାଳାହଳମୟ ପାକକଦ୍ଦର କଛି ିତ ଉପୁଜଥିିଲ୍ା ସମ୍ପକକର ନଆିରାଭାବ.... ।  
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ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଳ୍ପକି (Galpa O Galpika) 
(୨୦୧୭ ଉତ୍କଳ ଦବିସ ଉପଲ୍ଦ୍ଦକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂସ୍କରଣ) 

 
ପ୍ରକାଶକ: 

 
ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର, ଆଙୁ୍କଲି୍ 

ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ 
 

ସମ୍ପାଦକ: 
ନରରଶ କୁମାର ରବରହରା 

(ଗଞ୍ଜାମର କବତିାଘର) 
ମାର୍କତ୍: ବସୁଧା କମୁ୍ପଟର, ଦ୍ଦଗାଇଲୁ୍ଣି୍ଡ ଦ୍ଦମନ୍ ଦ୍ଦରାଡ୍ 

ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ – ୭୬୦୦୦୪ 
ଦ୍ଦମାବାଇଲ୍: ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 

ଇଦ୍ଦମଲ୍: naresh.yltp@gmail.com 
ganjamrakabitaghara@gmail.com 

 
ପ୍ରକାଶ କାଳ:  

ଅଦ୍ଦପ୍ରଲ୍, ୨୦୧୭ 
 

ଡ଼.ିଟ.ିପି. ଓ ମଦୁ୍ରଣ: 
ବସୁଧା କମୁ୍ପଟର, ଦ୍ଦଗାଇଲୁ୍ଣି୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ୭୬୦୦୦୪ 

basudhacomputer@gmail.com  
 

ମୂେୟ: ଟ ୫୦.୦୦ ପ 
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