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" ରଜ ଆସିଛି..."

ପରେଦଶୀ ପୁଅ େଫରି ଆସଛି(ିେଲା),
ମାଆ ମନ ତା'ର ପୁରି ଉଠିଛ।ି
ଗାଆଁ େମାର େଦଖ ସଜ େହଇଛ(ିେଲା),
େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି। ତ�ଷାରକାନ� ପ�ସାଦ

ଚଷା ପୁଅ େଦଖ ହଳ ଛାଡଛିି (େଲା),
ଗ�ୀେଷ� ଅବକାଶ ସେତ ପାଇଛ।ି
ନଦିାଘର ଦୁଃଖ ସରି ଯାଉଛି (େଲା),
େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି।

ତନିଦିନି ହା�ି ଛାଡ ପାଇଛି (େଲା),
ପିଠାପଣାର ଏ ଋତ� ଆସଛିି ।
େଷାଡ଼ଶୀ ର� ପସୀ ସଜ େହଇଛି (େଲା),
ପଷୃ�ା ୧୪
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େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି।

ଆକାଶେର ନାନା ଗଡୁି ଉଡ�ଛି (େଲା),
ଆଈ ପାନ ଡାଲା ସଜା ସରିଛ।ି
କଉଡି େଖଳେର ବାଳା ବସଛିି (େଲା),
େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି।

ଆ�ୀୟ ସ�ଜେନ ଘର ଭରିଛି (େଲା),
ଗପର ଆସର େକେତ ଚାଲ�ଛ।ି
େପାଡ ପିଠା ମହ ମହ ବାସୁଛି (େଲା),
େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି।

ବରଗଛ ଡାେଳ େଦାଳି ଲାଗିଛି (େଲା),
େଦାଳି େଖଳିବାକୁ ଭ�ଡ ଜମିଛ।ି
ବାଗଡୁି େଖଳେର ବାଜି ଲାଗିଛି (େଲା),
େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି।
ପଷୃ�ା ୧୫
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େଦାଳି େଖଳି ବାଳା ଗୀତ ଗାଉଛି (େଲା),
ସମୀର ତା ସାେଥ ତାଳ ଧରିଛ।ି
େମଘ ପାଇଁ ମାଟି ଝ� ରି େହଉଛି (େଲା),
େମା ଜନ�ମାଟେିର ରଜ ଆସଛି।ି।

ବରୀ, ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୧୬
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" େପ�ମ ଅେଟ େପ�ରଣା "

େପ�ମ ଅେଟ ଶାଶ�ତ ପୁଣି ଚରିନ�ନ
େପ�ମ ପୁଣି େହାଇପାେର ଅମୃତ ସାଗର
କିେଶାରୀ ନାୟିକା େପ�ମ ଅଲ�ଭାର ଗାର
�ଦୟକୁ କରିପାେର ସମୁଦ�ର ପାର.. େହମନ� କୁମାର ରଣା

କିେଶାରୀ େପ�ମିକାର ଅମାନଆି ଭାବ
େପ�ମିକକୁ କରିପାେର ସବ�ଦା ଚ�ଳ
ନାୟିକାର ର� ପଗଣୁ ଆଉ ବସିି�ତ ନୟନ
େପ�ମିକକୁ େଦଇପାେର େପ�ରଣା ପ�ବଳ.......

େପ�ରଣାର ସ�ଶ� ପାଇ କିେଶାର ଯୁବକ
ସାଗର ଲ��ବାେର ନୁେହଁ ଅସ�ବ
େପ�ମ େଯେବ �ଏ ପ�ତାରଣାର ପ�େକାଷ�
ଛଳନାର ର� ପ ନତି�ାନ� ସ�ବ....
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େପ�ମିକର େପ�ମ ନୁେହଁ ଭାଗ� ନ�ି�ାରକ
ପି�ୟତମା ପାେଶ ଥାଏ େପ�ରଣାର ମନ�
େପ�ମିକାକୁ ଅସ� କରି େପ�ମିକ ପ�ବର
ଭାଗ�କୁ ନେି��ଶ ଦଏି ନତି� ବାରମ�ାର......

ସ�କୀୟା ପ�ୀତରି େପ�ମ ପବତି� ବ�ନ
ରାମ ଓ ସୀତା� େପ�ମ ଅେଟ ଚରିନ�ନ
ପରକୀୟା ପ�ୀତରି ରାଧା ଅଭ�ମାନୀ ନାୟିକା
କୃ� େପ�ମେର ରାଧା େହେଲ ଅନ�ସ�ା....

େପ�ମ କରିପାେର ଅବଳାକୁ ବୀର
େପ�ମ େଦଖାଇପାେର ମୁକି�ର ପଥ

ମୁକି� ପେଥ େପ�ମିକ େସୖନ� ପ�ାୟ େହାଇ ଯାଜପୁର
ସ�ାଧୀନତା ଆଣିପାେର ମୁକି� ମାେଗ� ଯାଇ.....
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" େସମିତି କିଛି େହଲାନାହ� "

ତେମ େଖାଜ କି ନେଖାଜ
େଯେବ ପ�ୀ ମାେନ ବା�ଡ଼େିବ
େଗାଧଳିୂେର ଝାଡ଼ି େଦଇ ପର
ତାରା ମାେନ ନୀଳାକାେଶ

ଆଖ� େଖାଲ� ଚା�ଁ ଥ�େବ ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ
ଜ�କୁ କିଏ େସ କରିଛି ବ�ୀ
ଜାମି� ପାଇଁ
ଦଗିନ� ବ�ାପି ଅ�କାର ମାନ�
ବେିଦ� ାହର ଯାତ�ା
ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ�ାେର
ଲା� ପତାକା ଧରି େଫରି ଆସୁଥ�ବ ପବନ
ଉଆସଁୀ ରାତକୁି କଥା େଦଇ-
େତା ସାମ�ାଜ� ସମାପ�ର ପେଥ....
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ଅବନି�କା...
ତ� େମ ଚାହ�ଥ�ଲ
େମାର ସବୁତକ ଆେଲାକ ଅ�ାର
ଳୀଳାୟିତ େହଉ ତ�ମ ନୁପୁର ଛ�େର
ଆଉ ଏକ ଋତ� ଆସୁ
ସବୁ ଋତ� ସରିଗଲା ପେର,

ମଁୁ ବି େକାଉ ମନା କରିଥ�ଲ�
ଗଢ଼ବିାକୁ ନୂଆଁ େଗାେଟ ପୃଥ�ବୀ
େଯାଉଠି େକହି ନଥାେନ� ଆଉ...
ଖାଲ� ବହି ଯାଉଥାନ�ା ଟକିି େଗାଟଏି ନଈ
ପଠାେର ଥାଆନ�ା େଗାଟଏି ବରଗଛ
ତମ େକାଳେର େଶାଇଥାନି� ମଁୁ
େଲଖ�ବାକୁ େପ�ମର ଟଟିାଉ !

େହେଲ େସମିତି କିଛି େହଲାନାହ�ି



9

ହଠା� େଗାଟଏି ଅଦୃଶ�
ଇଲାକାର� ଝଡ଼େଟ ଉଠି
ସବୁ ଛନି�ଭ�ନ� କରିେଦଲା
ତା ମନପିସ�େର ଚାରି ଚଉତା କରି
େଥାଇ େଦଇ ବସନ�କୁ
େନଇଗଲା ସାଥ�େର
ଆମକୁ ଛାଡ଼େିଦଇ
ନବି�ାକ େକାଳାହଳ ଭ�ତେର
େଭାଗିବାକୁ ବ�ୀଶାଳାର ଶ�ାବଣ !
ଆେମ ତ ସଂପକ� ମାନ�
ହମିାଳୟ େଖାଜୁଥ�େଲ
ତାର ଉ�ତା ଆ��ବାର ନଥ�ଲା
ସାଉଟଁବିାକୁ ଚାହ�ଥ�େଲ
ଧଳିୂ ପରି ବଛିି େହଇ ଯାଇଥ�ବା ସ�ତରି ଆବ��
ତାକୁ ମାପିବାର ନଥ�ଲା
େଯେତ େଯେତ ଚାହ�େଲ ଉ�ାରିବାକୁ େବାଝ
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ଆ�ରି ଆ�ରି ଲଦି େହାଇଗଲା।

ମୁ� ଗ�ୁ�ବାକୁ ଉଭୟ
କେପାତୀର�ୀ ଖରାକୁ ସା�ୀ କରି
େଦୖାଡଥି�େଲ େଯ େଦୖାଡଥି�େଲ
ରାତି ପା� ପା� ଲାଗିଲା
ଆେମ ପହ�ି ସାରିେଛ ପୁଣି େସଇଠିକୁ

ଯାତ�ା ଆର�ିଥ�େଲ େଯାଉଠ�  !

ପର�ରାର ତୀ�� କରତ ଦାଢେର
ରକ� ାକ� େହଲା େମାର ନଜିତ�
ନୀରବତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଓୗଷଧ
େସ ଘା' ଭରି ପାରିନଥାନ�ା �ଏତ,
ହାଟ ମଝେିର ବଦନାମ େହବା ପେର
ନଜି େଦହକୁ ଓ�ାଇ େଦଇ
ନୂଆଁ େଦହେଟ ପି�ିବା ଛଡ଼ା ବକିଳ� ଆଉ
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କ'ଣ େଯ-
ଇ�ାେର ଅବା ଅନ�ିାେର...!

ତେମ ଭାବଲି ମଁୁ େହାଇଗଲ� ଅଭ�ଶପ� ପଥର
ଯାହାକୁ ପାରିଲାନି ତରେଳଇ
ତମ ଆଖ�ର� ବହଥି�ବା ଅଥକ ଲହର
ତା'ପେର ତ� େମ ତ�ମ ବାଟେର
ମଁୁ େମା ବାଟେର !

େହେଲ େକାଉ ବୁଝଲି
ତ�ମକୁ େଭଟବିାକୁ ଯାଇ ଶ�ମଳିମା
ମଁୁ େଭାଗିଛି ଗଭୀର କାଳିମା
ଭଲେର ଭଲେର
ଗଡ଼ଯିାଉ େବାଲ� ତ�ମ ଗାଡି
ତ�ମକୁ କେ�ଇବାକୁ ଯାଇ
ମଁୁ ଲୁହର ବଷ�ାେର ତନିି�ଛ�
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ବର ତଳ ଘାସ

େହବାକୁ ମନା କଲ� ଯଦଓି
ରାସ�ା କଡ଼ ବଣତ�ଳସୀ ମଁୁ ତ�ମକୁ
ଅହରହ ଜଗିଅଛ.ି.!

େସଦନି ତ�ମକୁ ରାଣ ଖୁଏଇଲ�...
େଯେତ ଯାହା େହଉ ପେଛ
ଆଗକୁ ବଢବି
ଉନ�ତରି େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ବି
ଜୀଇଁଥ�ବା ଯାଏ ଆଗକୁ
େକେବ ମୁହଁ େଦେଖଇବାନି େକହି କାହାକୁ
ତେମ ମେତ ଭ� ଲ�ଯିବ ଆଉ ମଁୁ ତ�ମକୁ !

େହେଲ େକାଉ ଭ� ଲ� �ଏ େଯ
ସ�ତରି ପାଳଗଦା େକାଉ ଜାଳି �ଏ ଯ�
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େସତ ଆ�ରି ସେତଜ େହଉଥାଏ
ନେିଜ ନଜିକୁ ନୂଆଁ ର� େପ ଜନ� େଦଉଥାଏ...

ତେମ ମେତ �ମା କରି
ନପାର ଏ ଜନ� େର �ଏତ,
ତଥାପି ଅନୁେରାଧ
ଦନିକ ଚବ�ି ଘଣ�ା ମ�ର�
ମାତ� େଗାଟଏି ମିନ�ି େଲଖାଏଁ
ପ�ାଥ�ନା କରିବ
େସ ଉପରବାଲାକୁ ଠି� େମା ପରି
ଯିଏ ଏକମାତ� କାରଣ
ତ� େମ,ମଁୁ ଆେମ େହାଇ ନପାରିବାର
ଆଗାମୀ ସବୁ ଜନ� ମାନ�େର
ତେମ କିଟ �ଅ କି ପତ� �ଅ
ବାଘ �ଅ କି ଭାଲୁ �ଅ
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ମାନବ �ଅ କି ଦାନବ �ଅ
ମଁୁ ଚାେହଁ ଜନି� ବାକୁ ତ�ମ ସ�ାମୀ ର� ପେର....!

ତ� େମ େଖାଜ କି ନେଖାଜ...
ମଁୁ ପହ�ଯିିବି ତ�ମ ପାଖକୁ

ଆମର ସ�ପ� ସବୁକୁ ଚରିତାଥ� େହବାର
େଡଣା ଲେଗଇବାକୁ
ତମ ସା�େର ହସବିାକୁ କା�ିବାକୁ
ଭ� � କରି କାନ ଧରି �ମା ମାଗିବାକୁ !

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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" େଗାେଟ କ� ଚାହା "
ତ� େମ ଚାଲ� ଆସ ଏ ଦୁଇ ପହର େବଳାଭ� ମିର�
ଆେମ ଦୁେହଁ ମିଶି ଗପସପ େହବା
େବୖତରଣୀର େଧାବ ଫର ଫର
ବାଲ�ଚର ଉପେର ,

େସ ଗପସପ ଭ�ତେର ମଁୁ କ� କରିବି ସଦୁଶ�ନ ସା�
େମା ଗଁାର ନଧି� େମାଉସା ଚାହା େଦାକାନକୁ ,
ତାର ନାତି ଆଣି େଦଇଯିବ
େଗାେଟ କ� ଚାହା...
େସ ଚାହା ତ� େମ ପିଉଥ�ବ
ତ�ମ ଓଠର ସ�ଶ�େର
ଆଉ ମଁୁ ମ� ପିଉଥ�ବି
ତ�ମ ଓଠ ସ�ଶ� ଚ�ିେର ସୁ..ସୁ କରି ।

ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗ ଛାତ�

ଏ� ସି କେଲଜ, ଯାଜପୁର
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" ମାୟା ସଂସାର "

ମାଆ ଗେଭ� ଥାଇ କର ତ�ାହି ତ�ାହି
ବଭି� ପୟେର ମିନତୀ

ସଂସାରକୁ ଯାଇ େତା ନାମକୁ ଜପି ନିକୁ� ବହିାରୀ
ଗାଇବି େତା ଜୟ ଗୀତି ।

କୁଆଁ କୁଆଁ କା�ି ଆସଲୁି ଧରାକୁ
ଖୁସି େହେଲ ପରିବାର

ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର େହାଇବ ଏଥର
ଆଣିଛି ସୁଖ ସ�ାର ।

ସ�ନ ଭା�� �ୀର ଅମୃତକୁ େଦଇ
ଜାବୁଡି ଧରିଲା େକାେଳ

ଦନି ପେର ଦନି ଗଡି ଚାଲୁ ଥାଇ
ଶି�ା େଦେଲ ଗରୁ� କୂେଳ ।

ସା� ସାଥୀ େମେଳ ଧଳିୂ ବାଲ� େଖେଳ
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ସମାପ� େଶଶୖବ େବଳ
େଯୗବନ ସମେୟ ନାରୀ ମଦ ମାଂସ

େହଲାେର େତା ପାଇଁ କାଳ ।
ବାପା ଓ ମାଆକୁ କଲୁ ହତାଦାର

େଦଲୁନି ମୁେଖ ଆହାର
ଦେିନ ନ ଭଜିଲୁ ରାମ ନାମ ପଦ
ସଂସାେର େଯଉଟଁା ସାର ।

େଦଇଥ�ବା କଥା ରଖ�ନ ପାରିଲୁ
େହାଇଲାେର ବୁ�ି ଭ�ଷ�

ଦୁଲ�� ଭ ମଣିଷ ଜନମକୁ ପାଇଁ
ଜୀବନକୁ କଲୁ ନଷ� ।

େପାଲସରା , ଗ�ାମ
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" ତ� େମ େମା ଜୀବନ "

ତ�ମକୁ ପାଇଲ� ଭଲ
ଦୁନଆିକୁ କଲ� ପର

କରିବନି େକେବ ପର
କିଏ େହବ େମା ନଜିର ।

ଏକା ଜୀଇଁବି େକମିତି ରାଜଲ��ୀ ସା�
ଲାଗଛୁି ବ�ତ ଡର

କଥାଦଅି େମାେତ ସାଥୀ
କରିବନି େକେବ ଦୂର ।

ଜାଗାଟେିକ େସ �ଦେୟ
େଦବ ପି�ୟ କୁହ େମାେତ

ଉଜାଗେର ଦୁଇ ନୟେନ
ଅେପ�ା କରିଛି େକେତ ।

କରିବନି େକେବ ପର
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ରହଲିା େମା େପ�ମ ରାଣ
ଜାେଣକି େହବ େପ�ମର

ତ� େମ େପ�ମ େମା ଜୀବନ ।

େରମୁଣା

ବାେଲଶ�ର
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" ହଜିଗଲା େସଇ ଦନି "
ଲୁଚଗିଲା ଅବା େସ ଦନିର େଖଳ
ଲ�ଭ�ଗଲା ଅବା ମନ ଚତି�ପଟର�
ଭ� ଲ�ଗଲା ଅବା ଏ ଅଭ� ଲା ମନ
ନା ଛାଡ଼ି ଆସଲିା ବ� ଦୂରର� ।

ଗିରିଧାରୀ ଧଳ
ନଁା ଆଜି ଫୁଟ� ଛି ବେଣ କିଆ ଫୁଲ
ନଁା କୁ�ଡ଼ି ସକାେଳ ଡାେକ େକାଇଲ�
ନଁା ପଦୁଅଁ େପାଖରୀ ଉଛୁଳି ପଡ�ଛି
ନଁା ପଦୁଅଁ ଫୁେଟ ପାଖୁଡ଼ା େମଲ�।

ନଁା ଆମ�େତାଟା େର ବଉଳ ବାସୁଛି
ନଁା କେପାତ କେପାତି ବସନି� ମିତ
ନଁା ଗଁା ନଈ େର ନାଉରିଆ ଭାଇ
ନାଆ ବାହି ବାହି ଗାଉଛି ଗୀତ।
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ନଁା ମହେକ ଆଉ ଘର ଅଗଣାେର
ଚ�ା ମଲ� ୀ ଫୁଲ ଟଗର ବାସ
ନଁା ପ�ଜାପତି ଫୁଲପେର ବେସ
େମେଣ�ଇବାକୁ ତା ମନର େଶାଷ।

ନଁା କଜଳପାତି େ�ତ ଧାେର ଧାେର
ଝଣିି�କା ଖାଉଛି ହରେଷ ଉଡ଼ି
ନଁା ବହି� ସ�ନ କାନେର ଶୁଭ� ଛି
ପଶି�ମେର ରବି ଗେଲ େଯ ବୁଡ଼।ି

ନଁା ଫୁଟ� ଛି ଜ�ି କାକୁଡରି ଫୁଲ
ନଁା ଜ� କୁ େଦଖ� ନାେଚ କୁମୁଦ
ନଁା ବଣେର ମ�ର ଖୁସି ମେନ ନାେଚ
ଆକାଶେର େଦଖ� କଳା ବଉଦ।

ନଁା ଶଗଡ଼ ଗଡ�ଛି ନା ଢ଼�ି� ଦଶୁିଛ�
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ନଁା ଉଡ�ଛି େସହି ଦା�ର ଧଳିୂ
ନଁା ରଜ ପରେବ ସା�ସାଥ� ମିଶି
ବର ଓହଳେର େଖଳନି� େଦାଳି।

ନଁା ନଈ ପଠାେର କଅଁଳଇ ଦୁବ
ନଁା ମିଳୁଛି େସହି କେଣ�ଇ େକାଳି
ନଁା ଭାସୁଛି େସହି ଅଳକା ନଈେର
ପାଲ ଡ�ା ଆଉ େଭଳିକି େଭଳି।

ନଁା ଦଶୁିଛି ଗଁା ସବୁଜ ସୁ�ର
େସ ତର� ଲତା ସବୁ କାହ�େର
ନଁା କିଏ େଖଳୁଛି ଦା� ଧଳିୂେର
ସବୁ ପକ� ା ରାସ�ା େହଲା ଭାଇେର।

ମେତା,ଭଦ�କ
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" େକବଳ ତ�ମପାଇଁ "
ତ�ମରି ହସେର ଦନି�
ଛାଡି ଆସଥି�ଲ�
ପରିଚତି େକଇେଗାଟି ଶ�
ଆଉ େପ�ମ େବାଲ�

ଯାହାସବୁ ସାଉଟଁି ଧରିଲ� ଅ�ାପକିା
�ୀେରାଦିନୀ େବେହରା

େସ େକବଳ େମା ଅସହାୟତା
ଶ�େକାଷେର ତ�ନି େହାଇ ରହଥି�ବା
େକଇଧାଡି ନଦି ।
କ�ମଶଃ ଧ�େର ଧ�େର କମି ଆସୁଥ�ବା
ଆ�ଷ ସହତି ଏେବ
ଅତୀତ ଟା ଲାେଗ ଭାରି ଉଷ�
ଏେବ କହବିା ଉଚତି େହବନି
ତଥାପି କହରିେଖ
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ଆବଶ�କତା ଥ�ଲ େଜଣୁ
ତେମ ଶବାେଶଷ ।

ସ�ତରି କାନଭାସ ତେଳ
ତ�ମ ପାଇଁ
ହଁ େକବଳ ତ�ମପାଇଁ ପୁଣିଥେର
ମିଳିଗଲା ମେତ ଜୀବନ�ାସ
କି�� ,
କାଶ�ୀର ଘାଟି ପେର
ଛଡିା େହାଇଥ�ବା ସପିାହୀ େଟ ପରି
ତ�ମ ବ�ୁକ ମୁନେର ଏେବ
ଭ� ଳୁ�ିତ �ଏ େମାର ବାକିତକ ହସ ।

ଭ� ବେନଶ�ର

◌୍
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" ପ�ଥମ େଦଖା "
ପ�ଥମ େଦଖାେର ନଜିର ଲାଗିଲ�

ଏମିତି ଏକ େଚେହରା
ଫୁଲ ପ�ଜାପତି ତ�ମ ପରି ନୁେହଁ

ସବୁଠ� ତ� େମ ନଆିରା ।
ଭଲପାଇବାକୁ େମାର େକମିତି କହବିି ପ�କାଶ କୁମାର ଦାସ

ଓଠ େମାର ଶୁଖ�ଉେଠ
ପାଖକୁ ତ�ମର ମନ ଚାଲ�ଯାଏ

େହେଲ ମନ େମାର କ�ି ଉେଠ।
ସଭ�� ଭ�ତେର ତ�ମକୁ େଦଖୁଛି

ତ�ମ ଆଖ� ମେନପେଡ଼
ଓଠେର େମା ହସ େଖଳିଯାଏ

େଯେବ ତ�ମ ହସ ମେନପେଡ଼।
ଏତକିି କ�ଛି ମଁୁ ତ�ମକୁ ପି�ୟା

�ଦୟକୁ େମାର େଦଖ�ଯାଅ

ଆଖ�େର ରହଛିି ଅଧରୁା ସପନ
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ସ�ପ� ସତ କରିଦଅି।
େମା େନତ� ପଲେକ ରହଅିଛ ତ� େମ

ରହଥି�ବା ସବୁଦନି
ତ�ମ ସ�ତି ଭାବି ଏେବବି ଜିଉଛଁି

ଏ ଜୀବନ େଯେତ ଦନି।

ଯୁଗଳ,ମ�ରଭ�
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" େମା ପି�ୟା "

େଗାଲାପ ପାଖୁଡା ଓଠ
ଆଖ� ନୀଳ କଇଁ

ଚ�ାଫୁଲ ପରି େଦହ
ଆେଗା ଚା� ମୁହ� ।
ହରିଣୀ ଚାହାଣି ତ�ମ ସେନ�ାଷ ପ�ଧାନ
କଳା େମଘ େକଶ
ଫୁଲପରି ବାସ�ା ତ�ମ
ମୁକ� ା ଝରା ହସ ।
ନଦୀ ଠ� ଚ�ଳ ତ� େମ
ଜ� ଠ� ଶୀତଳ
େକାକିଳ ଭାଷିନୀ ତ� େମ
ଫୁଲ ଠ� େକାମଳ ।

େଖା��ା



" ଏକାକାର...."
ଲେ� େଯାଜନର
ଦୂରତାକୁ େଡଇଁ
ଏେବ ତ ଆସଛି େଫରି...
ତଥାପି କାହ�କି
ପାଦ କାଢଲିଣି ଇଂ ସସି�ତା େବେହରା
�ଦୟ େମା ଚ�ନା କରି...

ପ�ତୀ�ାର େଶେଷ
ପାହାନି� ପ�ହର
ଏ ଯାଏଁ େହାଇନି ନାଲ�..
ଟକିିଏ ଅ�ାର
ସରିଯାଉ ସାଥୀ
ଯିବ ପେଛ ଦୂେର ଚାଲ�...

ପଷୃ�ା ୪୦



ଅସରନି� ରାତି
ପୁହାଇ େଦଇଛି
େକଇ େଯାଡ଼ା ଶ� େନଇ...
ତ� େମ ଅଛ େବାଲ�
ମଁୁ େଟ ବ�ଛିି
କବତିା ନାୟିକା େହାଇ...

ନାହ� ଅଭ�ମାନ
ଅଭ�େଯାଗ େପଡି
ଯାଅ ପେଛ ବ� ଦୂର...
ଦୁଇ ଆ�ା ଆମ
ଏକ ଓ ଅଭ�ନ�
ରହଥି�ବା ଏକାକାର...

େସାଲର,ଛତଆି,ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୪୧



" ଅବେଶାଷ "

ସମୟ ସାଥୀେର ଚାଲ�ଯିବି ଦୂର�
େମା ଜୀବନ େହବ େଶଷ
େକହି ନଜାଣିେଲ ତ�ତ ଜାଣିବୁ
େମା ମନର ଅବେଶାଷ ।

ସେି�ଶ�ର ତି�ପାଠୀ
ମିଛ ହସ ପେଛ ଲୁଚରିହଥି�ବା
େମା ଆଖ�ର େଯେତ ଲୁହ
ତ� ଗଲା ପେରବି ଏଯାଏଁ ତ�ଟନିି
ମଉଳା ମନର େମାହ ।

ଫୁେଲଇେଲା େତାର ପଦଏି କଥାେର
ସବୁ େହଲା ସବ�ନାଶ
ସମୟ ସାଥୀେର ଚାଲ�ଯିବି ଦୂେର
େମା ଜୀବନ େହବ େଶଷ ।
ପଷୃ�ା ୪୨



ଦରେପାଡା ମନ ହଜିଲା ସପନ
େମାେତ ନତିି ଜାଳୁଥ�ବ
େସଇ ଦହନର� ମୁକତି ପାଇବି
େଦହ େଯେବ ଜଳିଯିବ ।

ନୂଆ ଠିକଣାେର ଥାତ� ଖୁସେିର
ଓଠେର ଥାଉ େତା ହସ
ସମୟ ସାଥୀେର ଚାଲ�ଯିବି ଦୂେର
େମା ଜୀବନ େହବ େଶଷ ।

କୁ�ିେଲା , େଖା��ା

ପଷୃ�ା ୪୩



" ପି�ୟା େମାର "
ପି�ୟା ତ� େମ େମାର ପି�ୟତମା ସାଜ�
ଚାଲ�ଆସ ଜୀବନେର
ବଧୂ େବେଶ ଆସି ଘର କରି ତ� େମ
ରହଯିାଅ �ଦୟେର ।।

ପଶ�ୁରାମ ସା�
େମା �ଦୟ ଘର େଖାଲା ତ�ମ ପାଇଁ
ପଡ଼ନିାହ� େସଠି ତାଲା
ଆମ ଦୁହ��ର ସ�ୁର େଯାଡ଼କୁି
ଗଢ଼ଛିି ଉପରବାଲା ।।

ତ� େମ ଆସଗିେଲ େମା �ଦୟ ଘେର
ଭରିଯିବ ସବୁ ସଖୁ
ରାଣୀ େହାଇ ତ� େମ େସ ଘେର ରହବି
େଦବନିାହ� ଯମା ଦୁଃଖ ।।

ପଷୃ�ା ୪୪



ଏତକିି ମିନତୀ କର� ଛି ତ�ମକୁ
ଚାଲ�ଆସ ତ� େମ ପି�ୟା

ତ�ମର େମାର ଭଲପାଇବାକୁ
େଦଖ�ବ ଏ ସାରା ଦୁନଆି ।।

ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୪୫



" ଟ�ାର େଖଳ "

ବା�ନି ବା�ନି କାହ�କି କା�ୁଛୁ
କିଏ ବା ଶୁଣିବ କା�
ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ଟ�ାର େଖଳେର
େକମିତି ବୁଝବି ଫା� ।।
ଏଠି ଦରବାେର ସଏି ନ�ାୟେଯାଗ� ଲ�ପ�ା ରାଉତ
ଯାହା ପାେଖ ଅଛି ଟ�ା
ଗରୀବ ଦୁଃଖ�ନୀ ଟ�ା େଦଇ େଦଇ
�ଏ ହାଡ଼ ତାର ବ�ା ।।
ଘରବ�ା ପେଡ଼ ଜମିବ�ା ପେଡ଼
ନେିଜ ବ�ା ପେଡ଼ ସନିା
ନ�ାୟ ପାଇବାତ ଦୂରର କଥା େଲା
ଦାେ� ବୁେଲ ଧରି ଗିନା ।।
ମାଂସ ଟଏି ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁର ଲ�

ପଷୃ�ା ୪୬



େଯମିତି ନଅିଇ ଝା�ି
ଆମ ବଡ଼ ବାବୁ ଅଫ�ସର ମାେନ
ଟ�ା କୁ ନଅିନି� ରା�ି ।।
ଗରୀବ ଏଠି େଲା ଅଇଁଠା ପତର
ନାହ� ତାର ଜମା ଆଦର
େଭାକ ବକିଳେର ମେର ସନିା ସଏି
କାହାର ନଥାଏ ନଜର ।।
ମୁେଠ ଦାନା ପାଇଁ କିଏ ବେିକ େଦହ
କିଏ ବେିକ ଗଭ� ସନ�ାନ
ଟ�ା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ େଲା ପାଗଳ
ଟ�ାେର ଚାେଲ ଏ ମନ ।।

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତି� ବଭିାଗର ଛାତ�ୀ
ଏ� ସି କେଲଜ ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୪୭



" କାବ�ନାୟିକା "
େପ�ମ ସଂଜୀବନି େଖାଜୁଥ�ଲ� ଦନି�
ରସ ହୀନ ଜୀବନେର
ତ� େମ ଆସଗିଲ େଯେବଠ� ଜୀବେନ
ପୀରତି ଶ�ାବଣ ଝେର ।।

କା�� ଚରଣ ସା�
ସାଥ� ଟଏି େହାଇ ପଦାପ�ଣ କଲ
�ଦୟ େଖାଲା ଆକାେଶ
ଖୁସରି ଫଗଣୁ ଆସଲିା ଜୀବେନ
ସଗୁେ� ମନ ସବୁାେସ ।।

ବନିା ରାଗ ଛେ� େଲଖ�ଛି କବତିା
ଅହନଷିି ତ�ମ ପାଇଁ
କବତିା ଗହେଳ କାବ� ନାୟିକା େଗା
ତ� େମ ସାଜିଛ େମା'ପାଇଁ ।।

ପଷୃ�ା ୪୮



ମର� ଭ� ମି ସମ ଥ�ଲା େମା ଜୀବନ
ଜୀବତି ତ�ମ ଛୁଆେଁର
ତ�ମ ଶ�ୀ ବଦନ ଚ��ମା ସମାନ
ନାେଚ ମନ ଉହାଡେର ।।

ପ�କାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହା�ି
Email-kahnuchsahus@gmail.com

ପଷୃ�ା ୪୯



" େମା�ର ସୁଡ଼� "

ବ�ଦନିର ସ�ପି�ଳ ଅ�ାର
େଯେତେବେଳ
ଏକ ନଆିରା ପରିତ� ପି�ର ଅଭ�ବାଦନ

ସବୁ�ତ କୁମାର େସନାପତି
େମା ଭାବନା ଆକାେଶ ଆ�� ଦଏି

ମାୟାେମଘର ଘଂଚ ଘନଘଟା
ଟ� ପଟା� େଘାଡ଼ାଟାପୁର ଶ� ପରି
େଯେବ ଶ�ାୟିତ େହାଇ ଉଠନି�

େସ ସଂେଗାପିତ ଇ�ା ସବୁ
େକଜାଣି କାହ�କି ଠି� େସତକିି େବେଳ େମା ମନ ଓ େଦହର
େଯେତ ସବୁ ଚ�ଳତା ଠ� େହାଇଥାନି� ଆପଣା ଛାଏଁ ।

ପଷୃ�ା ୫୦



ଆଉ ହଜି ଯାଏ ତ�ମ େଦହର�

ଛତଆିନା ଫୁଲର େସ ମାଦକତା
ବରଂ ଭାସି ଆେସ େକତକୀର ମହମହ ବାସ�ା
ଅବା େକଉଠଁ� ଝ� ଣା ଓ ଧପୂର ସ�ିଳିତ ଗ� ।।
କିଏ େଯମିତି ଛୁପି ଛୁପି ଆସି କହଯିାଏ-

ଏ େଦହ େଭାଗ ନୁହଁ
ଦଅି ନଅି ଖାଅର ବଭି� ଶୃ�ାର

ଚରିାଚରିତ ଅେଶୗଷ�ବ ହାହାକାର

ବରଂ ଏ ଏକ ସାଧନା
ଉ��� ଆସ���ା ଏଠିଏକ ଜାନ�ାବତା ମାତ�
େଲାଡ଼ା ନାହ� ଏଠି କାଣିଚାଏ ଅତ�ରପଣ
ବରଂ େଲାଡ଼ା ଏକ ଅନନ� ବେିଭାରପଣ
ପଷୃ�ା ୫୧



େଯଉଁ ବେିଭାରପଣକୁ ପାେଥୟ କରି
େଚତନାର େଚୖହଦୀେର
ପ�ଣୟୀର ଫୁ�ୁଳା ଛାତି ସାଜୁ ରକ�ଜବା ପ�ଲମି�ତା
ଆଉ ଆଉ ତା ରକ� ାଭ େଯାନି େହଉ
ତ�ମ ପାଇଁ େମା�ର ଅନନ� ସଡ଼ୁ� ।
�ଏତ ଆଖ� ଓ ଓଠର ଏ ପ�ତ�ିା
ଆ�� େଦଇପାେର େଦହ ସାରା େକେତ େକେତ �ତ ଚ�ି
ତଥାପି ଏ ଦୁଇ ଓଠର ଗରମ ନଃିଶ�ାସ ଭ�ତେର
ଅହରହ ଚାଲୁଥାଏ
େମା�ର ନଶି� ନକି�ଣ ।।

ଭ� ବେନଶ�ର

ପଷୃ�ା ୫୨



" େପ�ମ "
ମଁୁ େପ�ମେର ପଡନିି େବାଲ�
ଗଛର ପତ�ମାେନ ବି
ଫୁଲର େରଣୁମାେନ ବି
ପଥର ପାଦ ଚ�ିମାେନ ବି ପ�ଶ� କେଲ

ଏଯାଏ ପଡନି ତେମ େପ�ମେର ପବତି� ବ��ପତୁ� ନାୟକ
ବୟସ େକେତ େହଲାଣି ତମର

ମଁୁ କହଲି� େପ�ମେର ପୁଣି ବୟସ କଣ େଯ
�ଦୟ ତ ସବୁ କିଛି

େଦଖ�ଲ�
େସମାେନ ପବନେର ଅସି�ତ� ହରାଉଛନି� ।

ପଷୃ�ା ୫୩



" େମା ଉ�ଳ "

ରାଜ� େମା ଓଡ଼ଶିା େସ ଭାରି ସରସ�

ଦେିସ େକେଡ଼ େସାଭାବନ

ଫୁଟି ଉେଠ ତାର ମହକ ଫୁଲେଲା

ସେତ ଡାେକ ସଏି ଧନ।।

ସତ� ନାରାୟଣ ମହାନି�
େଚେହରାଟି ତାର ଅତି ଆପଣାର

�େଦ ବା�ିଥାଏ ବସା

େପଟ ପାଇଁ ପୁଣି କାମ କର� ଥାଏ

ଆମରି ଉ�ଳ ଚଷା ।।

ସଂଗୀତ ଭରାଏ ଉ�ଳ ମାଟଟିା

ଅବକିଳ ତାର ସତା
ପଷୃ�ା ୫୪



ଇ��ଧନୁ ଆସି ପି�ାଇ ଦଏି େଯ

ସାତ ର�ର ଅଳତା ।।

କହବିାକୁ ପୁଣି ମଧରୁ ଲାଗଇ

ଆମରି ଓଡ଼ଆି ଭାଷା

ତାପରି ନାହ� େକ ଏସାରା ଜଗେତ

ବା�ୁ ଥାଏ ସାଏ ବସା ।।

ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୫୫



" ବରିାଜ େହ ଦୁଗ�ା ମା "
ଭାରତ ଭ� ମି ସତେର କି େକବ�

ସ�ଗ� ରାଜ� େହବ?
ଅନ�ାୟ ଅଧମ� େଶାଷଣ ଧଷ�ଣ

େକେବ ପୁଣି ଅନ� େହବ ।।
ରାମ େବେଶ ଏଠି ହଜାେର ରାବଣ

େକମିତି ଚ�ିବିା କୁହ? ପି�ୟ�ା ପାଢ଼ୀ
ପରଖ� ନପାରି ରା�ର ଗ�ାସେର

ଝର� ଛି ରକ�ର ଲୁହ ।।
ଭ�ମେର ପଡଣି ରାବଣକୁ େଯେବ

କହବିା ଦାଶରଥ�
କଣ�କିତ ପେଥ ଯିବାକୁ େହବେର

ନଥ�େବ େକହି ସାରଥୀ।।
ପବ�ତ କ�ର� ନଘି� ବନର�

ଶୁେଭ ତ�ାହି ଆତ�ନାଦ

ପଷୃ�ା ୫୬



ଦାନବ କବଳୁ ଉ�ାର କର େହ
ଶୁେଭ କର� ଣ ଶବଦ।।

ତ�ାହି ତ�ାହି ର େସ ଆକୁଳ ଚ�ିାର
ଶୁଭ� ନାହ� କିବା େତାେତ

େକମିତି ସହଛୁି ପାପର ଭାରକୁ
ଅବତର ଏହି ମ���।

ପାପୀର ପାପକୁ ବନିାଶିବା ପାଇଁ
ବରିାଜ େହ ଦୁଗ�ା ମା

ଖ� ଧରିଣ ପାପୀକୁ ସ�ହାରୀ
�ଅେହ ସନ�ାେନ ସାହା।

ଧରାକୁ ଆସ ମା ମହଷିାମଦ�ନୀ
ରହଛୁି େତାେତ ଅନାଇ

କର� ଣା ବାରି େତା ଢ଼ାଳି େଦବୁ ମା
ରହବିନି ଦୁଃଖ ଛାଇ.....।

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତି� ବଭିାଗର ଛାତ�ୀ
ଏ� ସି କେଲଜ ଯାଜପରୁ

ପଷୃ�ା ୫୭



" ଶାଶୁ ଘର ଗଁା "

େମ�ାଏ କଳା ବାଦଲ ର
ଆଢ�ଆଳେର ଥ�ବା ଦୂର ତାରା ଟି
େମା ଶାଶୁ ଘର ।
େମା େଶଶୖବ� ଚ�ଲ�ରୀ ଉତ� ରି
ବାହାରି ପଡଥି�ବା �ୀର ପରି
ଗଁା ମଶାଣୀେର। କିରଣ ମନିଷା ମହାନି�
ସ��ତି େପାଡା ଯାଏନୀ
କି ସ�ଗ� ଦୁଆକୁ ବୁହାଜାଏନୀ
ଅହ�ରଣୀର େଶାଭାଗ�
ଶାଶୁ ଘର ଜ�ାଲ ଟା
ମାଡି ଆସଥୁ�ବା େଘାର େମଘପରି
ଗୁଂମସମୁ ନ େହେଲବି
େକଉଠିଁ ନା େକଉଠଁ�
ତନିି�ଯାଏ ଘର ପି�ା
ପଷୃ�ା ୫୮



ସତୂା ଲୁଗାର କାନି
ପାଦ ଚନି� େର ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ଛଡିଯିାଏ ପାଦ ଘୁଂଘୁର
ଭାଗ� ଟା ଖୁବ ହତଭାଗ�
କଳ�ର ଟୀକା େସ ।
େମା ସ�ାମୀତ
ଇହକାଳର କଥା କୁହା ଈଶ�ର
ନାଲ� ଚ�ଡି ଟକିିଏ ସ�ୁିରେର ସଜା
ସ� ଦୀପ ପାେଖ
ଅେନକ ଅଭ�ନୟ ଏଠି
ଛାତି ଫାଟି ରକ� ଝରିେଲବି
ଆଖ�କୁ ତାଗିଦ ।
ଏ କାହାର ଈଶାରା େର
ଚ�ପଚାପ ସବୁ କିଛି

ପୁରୀ
ପଷୃ�ା ୫୯



" ଅବେଶାଷ "

ଝରଣାର ଝରଝର ଶ�ର�
ପବ�ତ ଶିଖର ଉପର ବାଦଲର�
କଳାହା�ିଆ େମଘର ର� ପ
ତଡ�ି ର ଭୟାନକ ଶ�ର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନତି।

େଦବବ�ତ ପାଢ଼ୀ
େବାଉର ଅତ�ଳନୀୟ େସ�ହ ର�
ବାପା� ଆକଟ ଭରା ଶାସନର�
ଭଉଣୀର ଅସମୁାରି େଧଯୖ��
ଭାଇର େସ�ହ େବାଳା କାନଧରାର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନତି।

ଗଁା ମୁ�ର ବରଗଛ ଓହଳର�
କାଖେର କଳସୀ ଧରି ଆସଥୁ�ବା ତର� ଣୀଠାର�
ପଷୃ�ା ୬୦



ବଦିାୟ େବେଳ କନ�ାଟରି କ��ନ
ନବବଧରୁ ନୂଆନୂଆ ଲାଜ ର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନି ତ ।

ବଳେଦବଜୀଉ ମ�ିରର କାର� କାଯ��ର�
ଗଁା ମଝରି ଭାଗବତ ଟ��� ର�
ହରିନାମ ଭଜୁଥ�ବା ଶ��ାଳୁ
�ାନ ନମିଗ� ମହଷ�� ଠାର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନତି ।  
ଚଷାଭାଇର ବ��ଯାଇଥ�ବା ଅଣ�ାର�
ମର� ଡ଼ି କବଳିତ ଜୀ��ଶୀ�� ଶରୀରର�
ମୁଲ�ଆ ର ଝରି ପଡ�ଥ�ବା ଶ�ମଝାଳ
ସରକାର� ମିଛ ଆସ�ାସନାର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନତି ।

କୁମାର ପୂ��ମା େର ଲୁଚକାଳି ର�
ପଷୃ�ା ୬୧



େର େଦାଳି େଖଳ, େପାଡପିଠାର�
ନଦୀ ପଠାେର ପଡ଼ଥି�ବା ଶାମୁକା
ଭାଇ ଭଉଣୀ ର ମିଠା ଝଗଡାର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନତି।

ଜୁଇର� ଉଠ�ଥ�ବା ନଆିଁ ଝାସର�
ପ�ୀର କର� ଣ କ��ନର�
�ାତି କୁଟ� ମ� � ଝରି ପଡ�ଥ�ବା ଅଶ��
ଆ�ା ଶାନି� ନମିି� ଦଶକି�ୟାର�
ଶିଖ�ପାରିଲ�ନତି।

ସ�ାତେକା�ର ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗ
େରେଭନ� ା ବଶି�ବଦି�ାଳୟ

କଟକ

ପଷୃ�ା ୬୨



" ବ�କିନ�ା "

ନେିଜ ନେିଜ ଜଳୁଛି େବାଲ� ଭାବନି
େମାେତ ଜାଳିବା ଆେସନି !
ମଁୁ ଜଳିପାେର,ଜାଳିପାେର
ଧ�ଂସ ବି କରିପାେର
ତ�ମ ପାପିଷ� ଶରୀରକୁ େସ�ହାଶିଷ ମହାନି�
ଆଖ�ପିଛୁଳାେର ....
େମାର ଶତ ବାରଣପେର ବି ଅଟକିଲନି
ଛୁଇଁେଦଲ େମା େଦହଟାକୁ
େଦଖ�ଲ ତ !
େକମିତି ଛୁଇଁବାମାେତ� ଜଳିଉଠିଲା
ଦାଉ ଦାଉ ...
ଏେବ ସାମଥ�� ଅଛି ଯଦି ସ�ାଳ
ଆୟ� କର ନଜି ବା� ବ�ନୀର�

ପଷୃ�ା ୬୩



ଶୀତଳ କର ତ�ମ ଲାଳାୟିତ ଓଠର ସ�ଶ�େର
ନେହେଲ ଭସ� େହବ ଜାଣ
ଏଇ ମୁ���େର ।
େମା ଆେଗ ଜ�ା ପିଟି ବଖାଣୁଥ�ବା
ତ�ମ େପୗର� ଷ
ଏେବ େଦଖ�ବ
ତ�ାହି ତ�ାହି ଡାକିବ !
ପାପ ପି� ଚ�ିାର କରିବ
ପ�ାଣ ଟା ବି ମୁକୁଳିବାକୁ ବାଟଅ�ାଳିବ ...
େଦଖ�ବ ମଁୁ ହସଥୁ�ବି
ତ� େମ କାକୁସ� େହଉଥ�ବ
ମୁକି� ପାଇଁ େନ�ରା େହଉଥ�ବ
େମା ଆେଗ ,
ମଁୁ କି�� ନ�ାୟ କର� ଥ�ବି
ତ�ମ କଲାକମ�ର ....

ମ�ରଭ�
ପଷୃ�ା ୬୪



" ଗଁା େର ଜନ� �ଏ "

ତ� ମେତ କହଲୁି
େବାକା ,ନପିଟ ଗଁାଉଲ� ମୁଖ�େଟ...
େମା ଗଁାଆେର ନଇ,କଇଁ,ଜ�,ମନ
�ଦୟ,େପ�ମ,ସବୁକିଛି ଅଛ.ି.. ଅନ�ଯ��ାମୀ ମଶି�
ଗଳିୁ ନୁେହଁ ଜ�ି ଫୁଲ େଠା ଠା େହଇ ଫୁଟ� ଛ.ି..
େନା ଏ�ି�ର େବା� ନୁେହଁ ଲାଉଡକଂ ଚାଳେର ମାତ�ଛ.ି.
େକାଉ ଦଳ,ବଳ ନୁେହଁ େମା ସାଂଗର
ହାତ କା�େର ଅଛ.ି...........
ଏଥର କେମଣ� ନ ମାରି...ଅଭ�ଶାପ େଦ.......
ମଁୁ ସବୁ ଜନ� ମୁଖ� ଟଏି େହଇ ଗଁାଆ େର ଜନ��ଏ...।।।।

ପଷୃ�ା ୬୫



" ସୁଖ େମା ଭାଗ�େର ନାହ� "

ଜୀବନେର େଯେବ ଆଶା କେର ମୁହ�ି
ସଖୁର ସ�ାନ ପାଇଁ
େହେଲ େମା ଜୀବେନ ଚାଲ�ଆେସ କାହ�
ଦୁଃଖ ଅସରନି� ନଈ ।।

ସ�ୟ େଜନା
ନ ଚାହ�ବି େସଇ ଦୁଃଖର ନଈେର
ଭାସମାନ �ଏ ମନ
ଯନ�ଣାେର ସକି� �ଦୟଟା େମାର
ମିେଛ କେର ଅଭ�ମାନ ।।

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତି� ବଭିାଗର ଛାତ�
ଏ� ସି କେଲଜ, ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୬୬





" ନୂଆ ଆ�ାନ "

ପ�ଶାନ� କୁମାର ନାଥ
େସଦନି ଥ�ଲା ନବ ବଷ� । ନବ ବଷ�

ଆସେିଲ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ସ�ାବନା ଜାଗ�ତ �ଏ । ନୂଆ
ଭାବନାେର ମନ ଉଡ଼ବୁିେଲ । ଆକାଶର ସଯୂ��,ବ�ଥ�ବା ମଳୟ
ସବୁକିଛି େଯମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲାେଗ । ନୂତନ ବଷ� ଅଭ�ନ�ନର
ମିଠା ମୂ��ନା େଯମିତି ପବନେର ଉଡି ବୁଲୁଥାଏ । ଯାହା
ମୁହେଁର ଶୁଣିବ ହାପି ନ�ି ଇଅର ।
େସମିତି େମାର ମ� କିଛି ଆଶା ଥାଏ ସା� ମେନ ବ�ତ

ଦନି ଆଗର� ଠି� କରିଥ�େଲ େଯ ନୂଆ ବଷ�େର ସମେସ� ମିଶି
ପାଟ� କରିବା । ଦୁଇ ଦନି ଆଗର� ମାେକ�ଟ ଯାଇ ନୂଆ େଡ�ସ
କିଣି ଆଣିଥ�ଲ� । ନୂଆ ବଷ�େର ବ�ତ ସା� ମାନ�ର ସମାଗମ
େହବ । େମା ପାଖେର ସନିା ପଇସା କମ କି�� ଅନ�
ସା�ମାେନ ତ ବ�ତ ବଡ଼ େଲାକ । ତା� ସହତି େଭଟ େହବ
ମଁୁ ଯଦି େମାର େସହି ପୁର� ଣା େଡ�ସ ପି�ି ଯିବି େମାେତ ଖରାପ
ଲାଗିବନି । େସଥ�ପାଇଁ ନୂଆ େଡ�ସ କିଣି ଆଣିଥ�ଲ� ।
ପଷୃ�ା ୬୮



କାଲ� ସ��ାେର ମ� ଅଫ�ସ ଷ�ାଫ ସବୁ ପାଟ�
କର� ଥ�େଲ । େମାେତ ମ� କହଥି�େଲ େସଥ�େର ଭାଗ େନବାକୁ ।
କି�� ସ� �ଲ 2ସା� ମାେନ ବ�ତ ଦନି ପେର ବଣେଭାଜିର
ଆେୟାଜନ କରିଛନି� । ବ�ତ ଦନି େହଲା ବ�ତ ଜଣ�ୁ
େଦଖ�ନି । େସଥ�ପାଇଁ ମନେର ମ� ଉ�ଣ�ା ଭରି ରହଥିାଏ ।
େସଥ�ପାଇଁ ଅଫ�ସ ପାଟ�କୁ ଗଲ�ନି । ସ�ଳ� ଆୟେର ଦୁଇ ଦୁଇ
ପାଟ�େର େଯାଗ େଦବା େମା ପେ� ସ�ବ ନଥ�ଲା ।
େସଦନି ଥ�ଲା ନବବଷ�ର ସକାଳ । ସକାଳୁ ଗାେଧାଇ

ପାେଧାଇ ବାହାରିଲ� ମ�ିର ଯିବା ପାଇଁ । ସକାଳୁ ଟେିକ ପ�ଭ�
ଦଶ�ନ କେଲ ମନଟା ହାଲକା ଲାେଗ । ଆଉ ଦନିଟି ଭଲେର
କଟଯିାଏ । େମାବାଇ� ର ମାେସଜ ବକ� ଅଭ�ନ�ନେର ଭରି
ଯାଇଥ�ଲା । �ାଟ�ଆପ,େଫସବୁକ,ମାେସ�ର ସବୁ ଆେଡ ଖାଲ�
ହାପି ନୁ� ଇଅର ର ମହକ । ରିପ�ାଇ ନେଦେଲ ସା�ମାେନ
ଭାବେିବ ବ�ତ ଗବ�ୀ େହାଇ ଗଲ�ଣି । େସଥ�ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି
ମାେସଜ ଗଡୁକି ଓେପ� କର� ନଥାଏ ।

ମ�ିରର� େଫର� େଫର� ଜେଣ ସା�ର େଫାନ ଆସଥି�ଲା ।
କହଲିା ତ� େରଡ଼ି େହାଇ ଥା ମଁୁ େତାେତ ଘର� ପିକଅ� କର� ଛି ।
ମଁୁ ତରତର େହାଇ ବାହାରି ପଡ଼ଲି� । କିଛି ସମୟ ପେର ସା�
ଆସି ପହ�ି ଗଲା । ଦୁେହଁ ବାହାରିଗଲୁ । େସେତେବଳକୁ କିଛି
ପଷୃ�ା ୬୯



ସା� ଆସି ସାରିଥ�େଲ ଆଉ କିଛି ଆସଥୁ�େଲ ମ� । େସମାନ�
ସହତି ମିଶିଲା ପେର ବ�ତ ଖୁସି ଲାଗଥୁାଏ । ମେନ ପଡି
ଯାଉଥାଏ ସ� �ଲ େବଳର ସବୁ କଥା । ସକାଳର ପ�ାଥନା ପାଖର�
ଆର� କରି ଛୁଟି େବଳର ଚ�ଟି ଟଣାଟଣି ପଯ��ନ� । ସବୁ
େଯମିତି ଆଉ ଥେର ତାଜା େହାଇ ଉଠିଥାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟକୁ ସମେସ� ପିକନକି ଋତ� େବାଲ�

କହି ଥାଆନି� । େଯଉଠିଁ େଦଖ�ବ ସା� ସାଥୀ� େମଳ । ଖ�ଆ
ପିଆ ମଉଜ ମସି� । େସଦନି ସା� ମାନ� ସହତି ମିଶି ବ�ତ
ଖୁସି ଲାଗଥୁାଏ । ଖ�ଆ ପିଆ ସାରି ଆଇଁଠା ପତ� ଗଡୁକୁି ଆେମ
ଏେଣ େତେଣ ଫ��� େଦଲୁ । ଆଉ ଲ� କଲ� ଜେଣ ମ� ବୟସ�
ଯବୁକେଟ ଖେ� ଅଖା ଧରି େସ ସବୁ ପତ� ଓ ଅଳିଆ ଆବଜ�ନା
େଗାଟାଉ ଥ�ଲା । େଦଖ�ବାକୁ ବ�ତ ସ�ୁର େବଶ େପାଷକର�
ଜେଣ ଶି�ିତ ଯବୁକ ପରି ଲାଗଥୁାଏ। େକଜାଣି କାହ�କି େମାର
ମନ େହଲା ତା ସହତି ପେଦ ଅେଧ କଥା େହବା ପାଇଁ । ତାର
ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲ� । ତ�ମ େବଶ େପାଷକର� ଜେଣ ଜରି
େଗାଟାଳି ପରିତ େଦଖା ଯାଉନ କି�� ନୂଆ ବରଷକୁ ଉପେଭାଗ
ନକରି ତ� େମ ଆଜି ପରି ଦନିେର ଏମିତି ଅଳିଆ କାମ କର� ଛ
େଯ ?
ଯବୁକଟି େଠା େଠା େହାଇ ହସି ଉଠିଲା ଆଉ କହଲିା । ବାଃ

ବା ବା ଆପଣ ନଶିି�ତ ଶି�ିତ େହାଇଥ�େବ । ଏମାେନ
ପଷୃ�ା ୭୦



ଅପଣ�ର କେଲଜ ସା� ନେହେଲ ଅଫ�ସ ଷ�ାଫ େହାଇଥ�େବ
ନଶିି�ତ । ଆପଣ ମାେନ େହଉଛନି� ଆଜିର ଶି�ିତ ସମାଜେର
ଜେଣ ଜେଣ ସେଚତନ ନାଗରିକ । ଆପଣ ମାେନ ଆଉ ଆପଣ
ମାନ� ପରି ଅେନକ େଲାକ େଯଉମଁାେନ ସ�ଛ ଭାରତ ନାମେର
ଲମ�ା ଲମ�ା ଭାଷଣ ଦଅିନି� । ଆପଣ ମାେନ କହି ପାରିେବ
ଆପଣ ମାେନ ଖାଇପିଇ ସାରି ଏେଣେତେଣ ଏହି ପତ� ଗଡୁକୁି
େଫାପାଡ଼ି େକଉଁ ସ�ଛ ଭାରତ ଗଢ�ଛ। ଆଉ ଭଲ କାମ କର� ଛ ।
ଅଥଚ ଆପଣ କ�ଛନି� ଆପଣ ମାେନ େଫାପାଡ଼ି ଥ�ବା
ମୂଲ�ବାନ ଦ�ବ� ଗଡୁକୁି ସଫା କରି ମଁୁ ଆଳିଆ କାମ କର� ଛି ।
ନବ ବଷ�ର ଏକ ନୂଆ ଆ�ାନ େନଇ ମଁୁ େମା କାମ କରି
ଚାଲ�ଛି । ଆଉ ଏହି ନବ ବଷ�କୁ ମଁୁ ବ�ତ ଉପେଭାଗ କର� ଛି ।
ମଁୁ ମ� ଜେଣ ସଫ� େୱୟାର ଇଂଜିନଅିର । ଆଉ ଆଜି ଗବ�ର
ସହତି କ�ଛି ମୁ େକୗଣସି ଖରାପ କାମ କର� ନି େଯଉଥଁ�େର

େମାେତ ଲାଜ ଲାଗିବ । ସ�ଛ ଭାରତ ଗଢବିା ଆଉ ପରିେବଶକୁ
ସ�ଛ ରଖ�ବା ନହିାତି ଭାବେର ଏକ ମହାନ କାଯ�� ।
ଆଉ ନବ ବଷ�ର ଏହି ପ�ଥମ ଦନିକୁ ମୁ ଏକ ମହତ

କାଯ��େର ନେିୟାଜନ କରି ପାରିଛି େବାଲ� ନଜିକୁ ଗବ�ତ ମେନ
କର� ଛି ।
ପଷୃ�ା ୭୧



େମା ପାଖେର ଆଉ କିଛି ଉ�ର ନଥ�ଲା େସହି ମହାନ
ବ�କି�ତ� �ୁ ପାଇଁ ।
ଘରକୁ ଆସଲିା ପେର ତା� ମୁହରଁ� ନସିତୃ େସହ� ମହାନ କଥା
ଗଡୁକି େମାେତ ବାରମ�ାର ଉପହାସ କର� ଥ�ଲା । ଆଉ ନଜି
ଉପେର ଘୃଣା ଆସଥୁ�ଲା । ଆଜି ଯାଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛତି କରି
ପାର� ନାହ� । ଅଥଚ ଆ�ରି ଦୂଷିତ କରି େଦଉଛୁ । ଧନ� ଆମ
ପରି ଶି�ିତ ଯବୁ ସମାଜକୁ ।

ସୁ�ରପୁର,ଉ�ରକୂଳ ହା�
ପ�ୀତପୁିର,ଯାଜପୁର

ପଷୃ�ା ୭୨



" େଫସବୁ� "

ଲ��ଣ କୁମାର େବେହରା
ଏ ମାଆ ••• ମାଆ, ତ� କଉଠି ଅଛୁ । ହଁ ଏଇଠିେର

େମାନା, େରାେଷଇ ଘେର । କ'ଣ େହଲା େଯ' ଚେିଲ� ାଉଛୁ । ମାଆକୁ
େଗଲେର ଭ�ଡଧିରି ••• ମଁୁ େସ ପିଲାକୁ ବାହା େହବନିି । ବାପା�ୁ କହେିଦବୁ ।
କାହ�କି ? େସ ତ ଭଲ ପିଲାଟା । ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କର� ଛି । ରାଉରେକଲା
କେଲଜେର ଓଡଆି ଅ�ାପକ । ନାମ ତା'ର କା��କ, େସ ଭଲ େଲଖାେଲଖ�
କେର କବତିା ଆଉ ଗଳ� । ଗଳ� ବହେିଟ େମାେତ ଉପହାର େଦଇଛି । େନ
ପଢ । ତ� ଖୁସେିର ରହବୁି । େମାର ଆଉ େତା ବାପାର ପସ� ଅଛି । ତ� ବି ତ
ହଁ କଲୁ ପିଲାକୁ େଦଖ� । ପୁଣି କ'ଣ େହଲା ? ମଁୁ େତା ବାପା�ୁ କହି ପାରିବନିି
। ତ� କହବୁି େହେଲ କହ । ବାହାଘର କଥା ସରିଛି ଆସନ� ା ମାସେର
ବାହାଘର େହବ । ଏକଥା ସାହି ପଡଶିା, ବ�ୁ ବା�ବ, ସମାଜ େଲାକ
ସମେସ� ଜାଣି ସାରିେଲଣି । ତେତ ଏେତ ବଡ କଲୁ, ପାଠ ପଢାଇଲୁ । ତ�
ଶାଶୁ ଶ�ଶୁର ଘେର ସୁଖେର ରହେିଲ ଆେମ େଶଷ ସମୟେର ଶାନି�େର
କାଟବୁି େଲା ମାଆ । େତାର ସୁଖ ପାଇଁ ତ ଏସବୁ କର� ଛୁ । ଆମର ଆଉ କିଏ
ଅଛି େଯ' କହଲୁି । େମାନାଲ�ସା ଟକିିଏ ନରିବ ରହି କହଲିା ••• ହଉ ହଉ
ଠି� ଅଛି ବାପା�ୁ କିଛି କହବୁି ନାହ� ।

ପଷୃ�ା ୭୩



ବାପା ସଶିୁଲ ମହାନି��ୁ େଛାଟ ସମୟର� ବ�ତ ଡର� ଥାଏ େମାନାଲ�ସା ।
ମାଆ ବାପା�ର ଏକମାତ� ଅଲ�ଅଳି କନ�ା ସଏି । ଏ ବଷ� ବଏି•ବଇିଡ•ି
ସରିଲା । ଭଲ ପ�ସ�ାବେଟ ଆସଛିି । କି�� େମାନାଲ�ସା େଯ' ଆଉ କାହାକୁ
ଭଲପାଏ ଏକଥା ତା' ବାପା�ୁ େସ େକେବବି ପାଟି ଫ�େଟଇ କହି ପାରିବ
ନାହ�, କାରଣ ତା'ର ବାପା ସମାଜର ଜେଣ ପ�ତଷିି�ତ ବ�କି� । ସରଳ ଆଉ
�ଦୟବା� ବ�କି� େହେଲ ମ� ଭାରି କେଠାର େତଣୁ ଭୟ କେର େସ ।
େଛାଟ ସମୟର� ସବୁକଥା େକବଳ ତା' ମାଆକୁ ହ� େସ କେହ ।

େମାନାଲ�ସାର ପ�ଚ�ର ଭଲପାଇବା ଥାଏ ଜେଣ ସସୁ� ସବଳ, େଗାରା ତକ
ତକ, େଡ�ା ଯୁବକ ପ�ତି । େଫସବୁ� େର ବେଷ� େହଲା ଚ�ିାଜଣା । ନାମ
ତା'ର ସଂଜୟ । ଦୁେହଁ ପରସ�ରକୁ େଭଟି ଅେନକ ଥର ଲୁଚଲୁିଚି ସଂପକ�
ରଖ�େଲଣି । େମାନା େକେବବି କହପିାରିନି ନଜି ଭଲପାଇବା କଥା, ବାପା
ମାଆ�ୁ ।

ପୃଷ�ା ୭୪

େସମାେନ େହେଲ େକମିତି ଜାଣିେବ ଝଅିର ମନ କଥା ।

ଆଖ�େର ଲୁହ ଆଉ ଛାତେିର େକାହ ଭ�� ମନେର ନଜିକୁ ନେିଜ ପ�ଶ�
କର� ଥାଏ େମାନା, " ବବିାହ ଠି� କରିବା ଆଗର� ଥର� େଟ େହେଲ ବାପା
େମାେତ ପଚାରିଥାେନ� । " ମଁୁ କାହା କଥା ରଖ�ବି ?

ପଷୃ�ା ୭୪



ସଂଜୟ ଆଉ ନଜି ବାପା ମାଆ�ୁ େସ କାହାକୁ ବି ନଜି ଜୀବନ ବାଟର�
ଦୂେରଇବାକୁ ଚା�ଁ ନଥ�ଲା ।

େଦଖୁ େଦଖୁ ବବିାହ ପାେଖଇ ଆସଲିା । ଧୁମଧା� େର ବବିାହ େହଲା ।
େମାନାଲ�ସା ମନେର ଟକିିଏ ବି ଖୁସି ନଥାଏ େସଦନି । େସ ହସୁଥାଏ େହେଲ
େସଇ ହସ ଭ�ତେର ବରିାଟ ଯନ�ଣା ଲୁଚି ରହଥି�ବାର ଅନୁଭବ କର� ଥାଏ
କା��କ । େସ କବି ନା ! େବାେଧ େସଥ�ପାଇଁ ଅନୁଭବ କର� ଥ�େଲ । େହେଲ
ପଚାରି ପାର� ନଥ�େଲ । େମାନାଲ�ସାର �ଦୟେର ଅେନକ କଥା ଆଉ ବ�ଥା
ଭ�� ଥାଏ । ଭାବୁଥାଏ ଗୁଜୁରାଟର� ସଂଜୟ େଫରିେଲ କ'ଣ ଭାବେିବ
େମାେତ, କ'ଣ କହେିବ ? କ'ଣ ଉ�ର େଦବି ତା�ୁ । େକେବ ତ ଆଗର�
ଜଣାଇ ପାରିଲ�ନି । ଏମିତି ଅେନକ ପ�ଶ� ଉ�� ମାର� ଥାଏ । ତଥାପି େସ
ହସଥୁାଏ ।

ତା' ଆର ଦନି ଝଅି ବଦିା େହବା େବଳ ଆସଲିା । ବାପା ମନ ଖୁସେିର
ନାଚି ଉଠ�ଥାଏ । ମାଆ ସେକଇ ସେକଇ କା�ୁଥାଏ । ଝଅିକୁ ଭ�ଡି ଧରିଥାଏ,
ଜମାର� ଛାଡ� ନଥାଏ । ସାହି ପଡଶିା ସମସ�� ଆଖ�ର� ଲୁହ ଝରାଇ
େମାନାଲ�ସା ବାପଘର� ବଦିାୟ େନଲା ।

େସଦନି ଥ�ଲା ଚଉଠି ରାତି । କା��କ ସବୁ େକାଠରୀେର େଖାଜିେଲ
େମାନାଲ�ସାକୁ, େହେଲ େକୗଣସି ଠାେର ପାଇେଲ ନାହ� । ଘରର ସମସ��ୁ
ଜଣାଇବା ସହତିି ଝଅିର ବାପା ମାଆ�ୁ ଖବର େଦେଲ । ସମେସ� ସବୁଆେଡ
ପଚାରି ବୁଝେିଲ । କିଛି ସୁରା� ମିଳିଲା ନାହ� । େଶଷେର ସମେସ� ମିଶି
ରାଉରେକଲା େପାଲ�ସ ଥାନାେର ଲ�ଖ�ତ ଅଭ�େଯାଗ କେଲ । ସମେସ�

ପଷୃ�ା ୭୫



ଦୁଃଖେର ଥାଆନି� । କାହାରି ଆଖ�େର ନଦି ନାହ� । ଆର ଦନି ସକାଳ ଠି�
ଆଠଟା ସମୟକୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ�ରର� ସଶୁୀଳ ମହାନି� � େଫାନେର ରିଂ
େହଲା । େଫା� ଉଠାଇେଲ,

- େହେଲା, ହଁ, କିଏ କ�ଥ�େଲ ?

- ମଁୁ ସଂଜୟ, ନମସ�ାର ବାପା । େମାନାଲ�ସା େମା ପାଖେର ଅଛି । ନଅି��
କଥା �ଅ�� ।

- ବାପା ନମସ�ାର । ମଁୁ ଭଲେର ଅଛି । ଏେବ ଆେମ ପୁରୀେର ଅଛୁ ।
ମ�ିରେର ବବିାହ କଲୁ । େମାେତ ଆଉ େଖାଜିେବ ନାହ� । ସମୟ ଆସେିଲ
ମଁୁ ଆଉ ସଂଜୟ ଘରକୁ ଯିବୁ ।

େସଦନି ଅେନକ ସାହସ ଜୁଟାଇ େମାନାଲ�ସା ତା'ର ବାପା�ୁ ସବୁ
କହି ଯାଉଥାଏ, େହେଲ ବାପା କିଛି ବି ନକହି େକବଳ ଶୁଣୁଥ�େଲ ।
େଯେତେବେଳ କିଛି କଥା େମାନାକୁ କହବିାକୁ ଚାହ�େଲ, େସେତେବେଳ
େଫାନ କଟି ସାରିଥ�ଲା ।

େସଦନି ସଶୁୀଳ ମହାନି�� ଲୁହ ଶୁଖୁ ନଥାଏ । ଦୁଃଖ ମନେର ସମେସ�
େଫରି ଆସେିଲ ନଜି ନଜି ଘରକୁ । ଗାଆଁ େଲାେକ ଅେନକ କଥା କ�ଥାନି� ।
କାହାରି କଥା ନଶୁଣି ଘେର ଚ�ପଚାପ ବସଥିାନି� ସଶୁୀଳ ମହାନି� ଆଉ ତା�
ସ�ୀ ।

ବାପା ମାଆ� ସହ ସବୁଦେିନ ଭଲ କଥାବା��ା ଚାଲ�ଥାଏ ।

ଭଲେର ଅଛୁ େବାଲ� କେହ । କାଲ� ପୁରୀେର ଥ�ଲୁ, ଆଜି

ପଷୃ�ା ୭୬



ଭ� ବେନଶ�ରେର, କାଲ�କି ଗଜୁୁରାଟ ଯିବୁ ••• ଏମିତି ଅେନକ କଥା ।

ପ�ାୟ ମାେସ େହବ ସଂଜୟ ସହତି ବାହାେର ରହବିା ପେର, ଦେିନ
ହଠା� ସକାଳୁ ସକାଳୁ େମାନାଲ�ସା ନଜି ବାପ ଘରକୁ େଫରି ଆସଛିି । ବାପା
ଝଅିକୁ ପଚାରିେଲ ମା' ଜ� ାଇଁ କାହ� ? ଟକିିଏ ବାର�ାକୁ ବାହାରି ଆସ,ି ସଂଜୟ
କୁଆେଡ ଗେଲ, ବାହାେର ତ ନାହ� ? କିଛି ବି ଉ�ର ନଥାଏ େମାନାଲ�ସା
ପାଖେର । ଝଅିର ନରିବତାର� ବାପା କି�� ସବୁ ବୁଝି ପାରିେଲ େସଦନି । େମା
ଝଅି ଠକିଗଲା ଭାବି ଅେନକ କା�ିେଲ ଦୁଇ ପରାଣୀ । ନଜି ଘର କଥା
କାହାକୁ କହେିବ, କିଏ ବା ଶୁଣିବ ?

େସଦନି ତା' ବାପା�ୁ କ'ଣ ଅବା କହି ବୁଝାଇଥାନ� ା େମାନାଲ�ସା ।
ଯାହାକୁ େସ େଫସବୁ� େର ସଂପକ� ବଢାଇ �ଦୟର ମନ ମ�ିରେର ପୂଜା
କର� ଥ�ଲା, ପ�ଚ�ର ଭଲ ପାଉଥ�ଲା । େସ ଏେତ ବଡ ଠକ େବାଲ� କ'ଣ େସ
ଆଗର� ଜାଣିଥ�ଲା ? ଯିଏ ସଫ� େୱର ଇ��ନୟିର େବାଲ� କହି ଠକିେଦଲା,
ତା'ର ଜୀବନକୁ ପୁରା ବରବାଦ କରିେଦଲା । େସମିତି ଜେଣ ଠକ,
େଧାପାବା�, େବଇମା�, ଟାଉଟର ପିଲାର ନାମ େକମିତି ବା ପାଟେିର ଧରି
ଥାନ� ା େସ । େଫସବୁ� େର େଯଉଁ ଠିକଣା େସ େଦଇଥ�ଲା, େଯଉଁଠି େସ
ର�ଥ�ଲା, େଯଉଁ ପରିବାର ସହତି ତା'କୁ ମିେଶଇଲା, ଯାହା କ�ଥ�ଲା, ସବୁ
ମିଛ । ନା େସ ଘର ତା'ର ନା େସ ପରିବାର ।

େସଦନି େଫସବୁ� ନଶିାେର ସଂଜୟକୁ ସନିା ଆପଣାର କଲା,
େହେଲ; ଆଜି େଯଉଁ ପରିସି�ତି ସୃଷି� େହଲା ନଜିକୁ େସ େକେବ �ମା କରି
ପାର� ନଥାଏ । େସଇ ଦନିଠାର� େସ େଫସବୁ� ଠାର� ଏେତ ଦୂରକୁ
ଚାଲ�ଗଲା େଯ' ନା େଫା� ଧରିଲା ନା େଫସବୁ� େଖାଲ�ଲା । େକବଳ

ପଷୃ�ା ୭୮



ଅତୀତର ଦନି ଗଡୁକୁି ମେନ ପକାଇ େକାଠରୀ ଭ�ତେର କବାଟ େଦଇ
ନରିବେର କା�ୁଥାଏ େଯ' କା�ୁଥାଏ ।

ପ�ତଷି�ାତା ଓ ମୁଖ� ସଂପାଦକ
େପ�ମ

ଏକ ପରିବ��ନର ସ�ର •••

ପଷୃ�ା ୭୯



" େବାଉ "

୧
ସ�ାଗତକିା ଦାଶ

େସଦନି ବାଡ଼ରି� ପିଜୁଳି େଚାରି କର� କର� େବାଉ ହାତେର ଧରା
ପଡ଼ଗିଲ� । ତାପେର ଆଉ ଯାଏ କୁଆେଡ଼ , େସହି ପିଜୁଳି ଗଛର� ବାଡ଼ଭିା��
େବାଉ ପିଠିେର େନାଳା ଫେଟଇ େଦଲା । ଖରାେବେଳ ଅଖ�ଆ େଶାଇଗଲ�
େବାଉ ଉପେର ଅଭ�ମାନ କରି । ହଠା� କାହା କା�େର ନଦି େମାର
ଭା��ଗଲା । େଦଖ�ଲ� େବାଉ ଚ�ଲ� ପାଖେର ବସି କା�ୁଚି ଆଉ କ�ଚ,ି " ମଁୁ
ଡାହାଣି କ'ଣ ନ କଲ� । ଛୁଆଟା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥ�ଲା େଯ େପଟ ଆସି
ପିଠିେର ଲାଗିଲାଣି । ଉଠି ପଡ଼ନ� ା କି େକାଳେର ବସାଇ ଦି ଟା ଭାତ େଖାଇ
ଦଅିନି� ।

୨
େସଦନି ସା� ଆସଥି�େଲ ଘରକୁ ହାତେର ତା�ର େବଏଁ

ଲମ�ର େବତ । େବତ େଦଖ� ମଁୁ ଯାଇ େବାଉ ପଛେର ଲୁଚି ଥର� ଥାଏ । ସା�
େବାଉକୁ କହେିଲ -" କ'ଣ ସବୁ ଦୁଷ�ାମୀ କର� ଛି ଇଏ କୁହ�� ତ, ଏହି
େବତନେର ତା ପିଠିର� ଚାଲ ଉତାରି େଦବି ।" େବାଉ କହଲିା -" ନାହ� ମ

ପଷୃ�ା ୮୦



ମାେ�� ଦୁଷ�ାମୀ େମାେଟ କର� ନ,ି କେଲ ମଁୁ କହବିନିି ।" ମଁୁ କି�� ଠି� େଦଖ�

ପାର� ଥ�ଲ� େବାଉର ଫୁଲ� ଯାଇଥ�ବା ମଥାକୁ । େମା ମନ ପସ�ର ତରକାରୀ
କରିନଥ�ଲା େବାଲ� ମଁୁ ରାଗେର େଫାପାଡ଼ି ଥ�ବା େବଲଣା ବାଡ଼ରି ଦାଗ ଥ�ଲା
େସଇଟା ।

୩
େସଦନି ଅଫ�� ର� େଫରି ମଁୁ ଘରକୁ ପଶୁଛି ସ�ୀ େମାର

କହେିଲ ,"େହାଇଓ କ'ଣ ଅବସ�ା େହାଇଛି କି ଝାଳୁଆ ଗ� ଆସୁଛି ତମ
େଦହର� ଗଲ ଆେଗ ଗାେଧାଇ ଆସବି " ଏତକିି କହି େସ େରାେଷଇ ଘରକୁ
ଚାଲ�ଗେଲ । ମଁୁ ମୁହଁକୁ ବକୃିତ କରି େବାଉ ର� � େଦଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ
ଯାଉଛି , େବାଉ କହଲିା -" ଆେର ବାବା , ଏେତ ଝାଳେର ଗାେଧାଇେଲ ଥ�ା
ହବ ତ� ବସଲୁି ।" ତା'ପେର ନଜି ପଣତ କାନେିର େପାଛି େଦଇ ଗଲା େଦହ
ମଁୁହ । ମଁୁ ମେନ ମେନ ତ�ଳନା କର� ଥ�ଲ� ନାରୀର ଏଇ ଦୁଇ ର� ପକୁ ।

୪
ଅଗଷ� ଏକ ତାରିଖ , ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସ�ୀ କହେିଲ - " ଆଜି

ଦରମା ଟା ମିଳିଥ�ବ ନଶି�ୟ , େଦଲ େଦଲ େସାଉଦା େଦାକାନେର ବାକି
ଥ�ଲା ମଁୁ େଦଇଆେସ । ହଁ ଶୁଣ.. ଆଜି ସ��ାେର ଫ�ଲ� ଯିବା ଟେିକଟ
କରିେଦବ ।" ଏତକିି କହି େସ ବାହାରି ଗେଲ େସାଉଦା େଦାକାନକୁ । ମଁୁ
ଭ�ତରକୁ ଆସବିି େଦଖ�ଲ� େବାଉ ଖଟ ଉପେର ବସଛିି । େମାେତ େଦଖ�
କହଲିା -" େତା ମୁହଁଟା ସଖୁ� ଯାଇଛି , ଖାଇନୁ କି ? ଏତକିି କହି ନଜି
ହାତେର େମା ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼େିଦଲା । ମଁୁ ଭାବୁଥ�ଲ� ଜନ� ଜନ� ପାଇଁ ସାଥ�
ପଷୃ�ା୮୧ କରିବାକୁ ଯାହା ହାତ ଧରିଛି େମା େଭାକକୁ େସ େଠାଉେରଇ



ପାରିଲାନି େକମିତି !

୫
େବାଉ େମାର ବଛିଣାେର ପଡ଼ଛି,ି େଗାେଟ ପାଦ ତାର

ମଶିଣାେର ଆରଟା ମଶାଣିେର । ମୁ� ଉପେର ଝଅିଟାର ବାହାଘର । ସବୁ
ପ���ତି ପ�ାୟ ସରିଲାଣି । ଏହି ଭ�ତେର େବାଉର ଯଦି କିଛି େହାଇଯାଏ ।
ବାହାଘର ଟାର କ'ଣ େହବ ମଁୁ ଭାବପିାର� ନଥାଏ । ଝଅି ବାହାଘରକୁ ପ�ର
ଦନି ବତିଲିାଣି ମଁୁ େବାଉ ପାଖେର ବସଥି�ଲ� େବାଉ ଖେନଇ ଖେନଇ କହଲିା
-" େତା ଝଅି ବାହାଘର ଭଲେର େହାଇଗଲା , ଏଥର େମାେତ େମଲାଣି େଦ
।" ଆଉ େମା ଉ�ରକୁ ଅେପ�ା ନକରି େସ ଚାଲ�ଗଲା ସେତ େଯମିତି
େକବଳ େମା ଝଅି ବାହାଘର ଟା ଭଲେର େହଇଯାଉ େବାଲ� ।

ବି� � କେଲାନୀ
ଭ� ବେନଶ�ର

ପଷୃ�ା ୮୨



ନୂଆ ବହ.ି......










































































