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Odissi 

Chinmayi Nath 

 
∞∞ 
Chinmayi Nath has completed PhD in Geology in India and diploma in creative art 

& Design from Suffolk New College, UK. She has been displaying her paintings in 

various art exhibition places in Suffolk, Essex, and London. Her artworks depict her 

journey and experience on different art style from miniature traditional palm leaf 

etching of East to contemporary abstract art of West. 
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Lament of a Flower Woman 

Retold by Mona Lisa Jena 

 “Come, O dear ones, come 
I have got fresh flowers for you, come! 
Here, just keep the exact amount of cowries to buy 
as I have not yet sold flowers to anyone!” 
 
The flower woman went from lane to lane hawking her flowers.  She 
continued to sing in a melancholic tone.  She stopped to speak to those 
who would listen to her woes. 
 
She had lost her job at the palace because of two youngsters who had 
betrayed her trust and run away with the princess.  If they had not, there 
would have been no reason for her to sell flowers.  
 
Two young men had landed up at her hut one day.  They sought shelter in 
her house saying they had lost their way, and paid an advance.  Little did 
she know that she would have to pay heavy price later!  In between her 
sobs, she said that the young men had begged so much for shelter that she 
could not refuse. Had she not done so, would the maids at the palace 
dared blacken her face!  It was such an insult!  The flower woman was 
disconsolate. 
 

That was years ago, she said, but it seemed like yesterday.  The two men 
had come riding on black and white horses.  
“O aunty! Please save our honour, 
Give us shelter, do this little favour, 
Cowries we will give as much as you ask for!” 
 

“Little did I know then that one of them was actually a prince in disguise 
from the faraway land of Manipur and was accompanied by his minister’s 
son. I fell for the bait of the cowries then.  Unknowingly, I took care of 
them with so much care.  Who else would have to suffer but me? 
 
“One year passed.  They never ever mentioned about going back home.  
They lived in my hut like my sons! I was at that time employed as the 
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flower woman for the princess.  For bringing the most beautiful flowers for 
her, the king had granted me a plot of land.  Sometimes I would put lovely 
golden ketaki flowers on her braid. Sometimes I would get petals of 
delicate blue lilies to adorn her forehead. Sometimes, she would ask me 
for a garland of fresh tender leaves.  Fragrant champak flowers were close 
to her heart!  
 
“I would also keep red sandalwood paste and other scented powders in my 
basket.  The princess so loved to wear garlands of bakul blossoms that I 
wove for her.  When she was happy with me, she would give me a sky-
coloured saree as a gift.  Sometimes she would put wildflowers on her hair 
and mango blossoms too when she fancied them. 
 
Her braid, meandering like a serpent, would be festooned with freshly 
bloomed kamini flowers. 
 
One day, this Manipuri prince offered to help me and said,  
 
“O aunt, let me weave the garlands today 
The princess would smile when she sees such flowers and the beads. 
You will certainly get a gold chain 
from the princess for such a garland.” 
 
“I believed him and took the garland.  He had hidden a letter in the flowers 
and God alone know what was in it.  I did not know that he had ulterior 
motives in staying at my place!  When the princess read the message, she 
feigned anger and scolded me,  
 
“Tell me now 
In whose control are you now? 
You are such a shameless woman,  
that you could dare bring me 
such a message? Now you will see my anger 
I will teach you a lesson that you will remember always.” 
 
Then the princess called for her attendants and asked them to blacken my 
face with three charcoal marks, whip me ten times, and throw me out of 
the palace.  I was beaten by the maids who used to give me food.  They 
smeared my cheeks with charcoal powder!  I had to bear such humiliation.  
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Such a shame, indeed!  When I reached my home, I told the men who had 
been staying there and whom I treated as my sons, 
 
“O Outsiders! Leave my house at once! 
Take back your precious cowries. 
It is because of you that,  
I was so disgraced 
and my backbone hurts!” 
 
When he heard me, the prince from Manipur, who was staying with me, 
told his friend,  
 
“Let us go back tomorrow, O friend! 
If my letter is not accepted by the princess 
What is the use of this pursuit! 
Tomorrow I will end my worthless life!” 
 

His friend, the son of the minister, tried to comfort him saying. 
 

 “She had given you a message in signs, 
Your mission is successful 
Now don’t grieve at all 
By painting this women’s cheeks 
With three lines of charcoal 
She tells you to proceed cautiously 
When it would be a dark night. 
Or else you would be caught by the guards 
And like this flower seller  
You too would be caned and shamed.” 
 

He continued, “Ten lashes on her back means you will go on the tenth 
night.  That day will be the Dussera festival.  No one will be at home, they 
would have gone to the fair, and making merry.  By painting her face with 
three lines, she conveys that she is adept in the art of love.  You should 
enter her chamber in the third phase of the dark night when no one will be 
around. Your meeting will be safe.  She has given you the signs, O dear 
friend!  Do not sob, do not suffer now.” 
 
“When the prince heard his witty friend, he came to me and tried to 
appease me.  He gave me a golden necklace. Soon, the dark fortnight of 
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the moon arrived.  After the ninth day, the young man became restless.  
On the tenth morning, he came to me with a gift of a stone-studded gold 
ring and said,  
 
“O dear aunt! Today I will weave a beautiful garland 
You will deliver it to the princess 
in her hand,  
and you have this gold ring as well”. 
 

“When I heard him, I bit my tongue in panic, and said,  
 

“Don’t tell me all this again. 
Have I forgotten that day 
when she had three charcoal lines drawn on my face 
and the lashing by her maids at the palace 
nothing has faded from my mind. 
If the king comes to know of this 
He would have me pierced with iron stakes and punished 
I don’t need your gold ring at all 
Your wily talk is like poison to me now.” 
 

But he would not give up.  He pleaded with me with such tenderness that 
again I lost my resolve.  Then I told him to fetch the stone studded gold 
ring.  How could I go the royal palace with my bare fingers? 
 

“He then set upon weaving a lovely garland with the buds of a hundred 
white flowers. 
 

It was so fragrant that honeybees gathered around.    God knows what that 
scoundrel now wrote in the second letter.  How could I know, I never 
learnt to read and write!  I handed over the garland to the pretty princess 
that morning.  She pretended to be angry with me again as 
before, and scolded me,  
 

“How dare you come again and meet me? 
This time your destiny is in my hands 
your fate is sealed!” 
 

She called her maids and made some signs to them.  I no longer saw the 
princess fuming.  She mixed alata with hingul and put three lines on my 
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clothes.  Then she had me lifted up and thrown over the high boundary 
wall of the backyard.  When I fell into the thorny bushes, it hurt me a lot 
and my clothes were torn.  It is my good fortune that I didn’t die that day.  
“When I came home, I shouted at the men,  
 

“Get out of my home at once! 
I was almost killed today 
Because of your tricks,  
Luckily, I am destined to live a few years more,  
Get out of my home right now 
Or else, I will thrash you with my broom 
and break your bones.” 
 

When the prince heard me, he moaned and said,  
 

“What is the use of this life after all, I had hoped so much to meet the 
princess. Now it is futile!” 
 

But his clever friend, being the son of a minister, rolled in laughter and 
said,  
“Now your wishes are granted, dear friend,  
by painting these three lines, she says,  
she is now menstruating 
and will meet you after three days. 
You should scale the boundary wall at the back 
As the guards are at the front door 
You will enter the palace after midnight 
And there will be the victory of your love 
She has revealed it all!” 
 

“God knows what magic that prince knew!  He removed a gold bangle from 
his wrist and gave it to me, and said, “This time, do forgive me, my dear 
aunt!” 
 

It was the thirteenth night then.  He went to sleep early.  When it was past 
midnight, I entered the room where the men were sleeping with a lamp in 
my hand.  There was no one there!  Then I also discovered that their 
horses too had gone.  I was feeling unwell and was worried that they had 
gone without giving all my dues.   
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In the morning, everybody in the palace woke up alarmed to see that the 
princess was not in her bedchamber.  Spies were sent in the four directions 
to find her.  They could not find a single clue.  It was as if she had vanished 
in thin air! 
 

The spies brought the news much later,  
“Miles away in the kingdom of Manipur,  
The young prince has brought a new bride 
No one knows where she hailed from!” 
 

“I heard everything and felt so ashamed.  How could I reveal the truth that 
was lodged in my heart!  The princess was abducted by a thief.  And my 
livelihood was ruined in the bargain.  I could not share my grief with 
anyone, and it eroded my soul all along.  I had been misled by the youth’s 
innocence and his pleadings”.   
 

The flower woman went lamenting from door to door, with her basketful 
of freshly plucked flowers. 
 

∞∞ 
(Adapted from Sachidananda Routray’s poem ‘Malyani’) 
Mona Lisa Jena, P N College Road, Mukunda Prasad, Khurda, Odisha, 752057, India  
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ମାୟା ରଙ୍ଗ 

ମମତା ଦାଶ 

ସୁଖକୁ ଆଉ ଚହି୍ନବିାର ନାହିଁ କ ି
ବୁଝବିାର ନାହିଁ କାନ୍ଦଣାକୁ, 
ବବିଧି ବଶି୍ୱାସର, ମାଗିବାର,ମାୟାର ରଙ୍ଗ ଧଧାଇଗଲା ପଧର ଅଦନି ପ୍ରଖର ବର୍ଷାଧର ହଠାତ, 
ଦଶିଯିାଏ ଧଯ ନଖିୁଣ ବାସ୍ତବତା, 
ତାକୁ ଧଦଖି ଆଉ ଡ଼ରବିାର ନାହିଁ କ ିଧଦାର୍ୀ ମଣିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ । 
 
ଧଗାଟାପଧଣ ନଜିର ଧକହ ିଯଦ ିଧେରାଇ ନଏି ତାର ଦାୟ, ଆକୁଳତା, ପ୍ରତଶୁିତ ିକ ିଅଙ୍ଗୀକାର, 
ବ ା ହାତରୁ ଖସଗିଧଲ ତା ହାତ, ଡାହାଣ ହାତ ହଲାଇ “ବଦିାୟ” ଧବାଲି କହବିାର ନାହିଁ । 
ଧଯତକି ିବାକ ିରହଲିା ତାହା କଣ ଯଧେଷ୍ଟ ନୁଧହ  ? 
 
ସବୁ ମାୟା ରଙ୍ଗ ମିଶ ିଗଧଲଣି 
ନଶିାନ୍ତ ଦଗିବଳୟଧର 
ପ୍ରଣାମ ଭଙ୍ଗୀ ଧର ଥିବା ଧଯାଡ଼ା ପାପୁଲି ଭିତଧର 
ଆଖି ପଲକଧର, ରକ୍ତ ଧକାର୍ଧର, 
ବାକ ିଯାହା ରହଯିାଇଚ ିତାହା କଣ ଯଧେଷ୍ଟ ନୁଧହ  ? 
 
ଧଚାରା ବାଲିଧର ଆଉ ଧକଧତଟା ଅବା  
ପାଦଚହି୍ନ ପଡବିାର ଅଛ ିଧଯ ! 
 
∞∞ 
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ସକାଳ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରରର 
ମମତା ଦାଶ 

ସକାଳ, ଅନୟ ଏକ ସହରଧର। 
ଧମଘ ଗଢ ିଧଦଇଛ ିମହଲା ପଧର ସ୍କାଇଧସ୍କପର 
ପ୍ରତ ିଝରକାଧର, ଦୁଆରଧର ଝୁଲୁଥିବା  
ରଙ୍ଗଛଟିାର ପଦଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାର ଧଚଷ୍ଟାଧର 
ହାରଯିାଉଛ ିପବନ, 
ଖାଲି ଯାହା  ଧମାଚାଧମାଚ ିକରଧିଦଉଛ ିଧବଧଳ ଧବଧଳ। 
 
ଧଶଜ ତଳୁ ଉଠ ିଆସୁଛ ିହଠାତ, 
ଓଦାଳଆି ମେ ର ଧଛାଟ ଅନ୍ଧାରଧଟ, 
ଧୀଧର ବସ ିପଡୁଛ ିଧମାର ନଦି ବାଉଳା ଆଖି ପତା ତଧଳ। 
ଧକଉ ଠୁ  ଇହୁଙି୍କ ଆସବିକ ିଧସଇ ଆଦର ,ଆର୍ଦ୍ଷ 
ଶକ୍ତ ହାତ, ଆଉ ସ ି ଧଦବାକୁ 
ଧମାର ଆତ୍ମାର ହାଡମାନଙୁ୍କ? 
 
ଧମାର ପରା ତାକୁ କଛି ିକହବିାର ଅଛ,ି 
ପଚାରବିାକୁ ଅଛ ିସତକୁ ସତ? 
ନା, ନା, ପଚାରଚି ିତ ବହୁବାର 
ଆମର ଅରାଏ ଉଦ୍ଭଟ ସମୟ କୁ 
ଧଧାଇ ପରଛିନ୍ନ କଲାଧବଧଳ, 
ସଜାଡୁ ଥିବା ଧବଧଳ ,ସଜାଉ ଥିବା ଧବଧଳ, 
ପଚାରଚି ିତ! 
 
ଜାଧଣ, ଧସ ମନା କର ିଧଦଇଛ ିଧକଧବଠୁ, 
ଜାଧଣ ,ଆଧମ ବୟବହାର କରଥିିବା 
ମହୁଜଡତି ମଲା ଵାକୟମାନଙୁ୍କ, 
ପିମୁ୍ପଡ ିଦଧଳ ଧକଧବଠୁ ଧବାହ ିଧନଧଲଣି। 
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ନଜି ଘରର ବନ୍ଦ ଧକାଠରୀଧର 
ଛାଡ ିଆସଥିିବା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଗୀତ ପଦକ 
ମତୃପ୍ରାୟ, ଧସ ଭୂଲି ଗଲାଣିିି ହସବିାକୁ, 
ବାଜବିାକୁ କ ିକାନ୍ଦବିାକୁ। 
 
ଆହା, ବାଧକାନରି ଧକାଣଧର 
ଧସ ଏକାକନିୀ ଅଚହି୍ନା ଲତାଟ,ି 
କ ିସୁନ୍ଦର େୁଟାଇ ପାରଚି,ି 
ଏଧତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରତୟାଖୟାନର ବର୍ଣ୍ଷ ବଣଷାଳକୁି ! 
 
∞∞ 

 

ବଂଶୀ 
ମମତା ଦାଶ 

ଧସମାଧନ କୋ ଧହଉ ଥିଧଲ। 
ବଂଶୀ ବରି୍ୟଧର। 
ଲୁହା ତଆିର,ି ବାଉ ଶ ତଆିର,ି କଂସା 
ପିତ୍ତଳ, ରୁପା କ ିତମବା ତଆିର,ି 
ଏପାରକି ିସୁନାଧର ତଆିର ିବଂଶୀ, 
ବଂଶୀର ବବିଧି ସ୍ୱର, ଧ୍ୱନ,ି ରନ୍ଧ୍ର ବରି୍ୟଧର। 
କୁହୁକ ବଂଶୀର, ଦଦରା ବଂଶୀର,ମଧୁର ବଂଶୀର 
ଧ୍ୱନ ିବରି୍ୟଧର। 
ଜଧଣ କଏି କହଲିା ବଶି୍ୱର ପ୍ରସଦି୍ଧ ବଂଶୀ ବାଦକ ଙ୍କ 
ନାଆ  ଠକିଣା ଉନମାଦନାର ଖବର। 
 
ବଂଶୀ? 
ମ ୁ ଉଚ୍ଚାରଲିି ତ,ଧମା ହାଡର ଗମି୍ଭର ିଘଧର 
ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଧଖାଲିଗଲା କଳଙି୍କ ଲଗା କବାଟ 
ଅପରୁପା କଧିଶାରୀ ଜଧଣ ତରବର ,ଅସମ୍ଭାଳ 
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ଜହ୍ନ ଅନ୍ଧାର ରାତ,ି ହାତଧର ବଂଶୀ 
ଧମା ଚତି୍-ଚକ୍ରବାଳଧର ଉଇ  ଗଲା କଦମବର ସୂଯଷୟ 
ଧମା େୁଲଦାନୀର କୃତ୍ରମି େୁଲ ଗୁଚ୍ଛଧର 
ବସ ିପଡଧିଲ ମହ ମହ ପ୍ରଜାପତ।ି 
କଲିଂ ଧବଲ ଧର କୁହୁ କୁହୁ କଲା ଅଋତୁ ର ଧକାଇଲି। 
ଓଠର ମହୁଧର ଜଡ଼ସଡ ଧମା ହାତ ପାପୁଲି କୁ 
ମୁଠା କରି ଧଦଲି ମ  ୁ
ଶାଢୀ କାନଧିର ଧପାଛ ିଧଦଲି ଲୁଚା ଛପା ଆଖି। 
 
ମ ୁ ଆଜ ିକହବି ିକ ିଧସମାନଙୁ୍କ ବଂଶୀ କୋ 
ଧସଦନିର କୋ? 
କହବି ିଜୀବନ ଧର ଚହି୍ନଚି ିମ ୁ ଧଗାଟଏି ମାତ୍ର 
ବଂଶୀ ଧ୍ୱନକୁି, ଧଦଖିଛ ିଧଗାଟଏି ମାତ୍ର ବଂଶୀ ବାଦକକୁ 
ଏକ ବଶି୍ୱମୟ ବଶିାଳ ଚନ୍ଦ୍ରାତାପ ତଧଳ 
ନୀଳମି ଜଳ ବସି୍ତାର କୂଧଳ କୂଧଳ 
ଧସ ଖାଲି ଧମା ପାଇ  ବଜାଇ ଥିଲା ବଂଶୀ। 
େରଟଏି ମାତ୍ର। 
ଧସହ ିମୁହୂତ୍ତଷଧର ଧମା ପଥୃିବୀ ବଞ୍ଚ ିଉଠଥିିଲା ଧଯ 
ବାର ବାର ପ୍ରୟାସ କଧଲବ ିତାପଧର 
ଆତ୍ମହତୟା କର ିପାରନିଥିଲା ଧଜଧବବ।ି 
 
ଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା ଧସ ରାତଧିର ଅଭିନୀତ ଧହାଇଥିଲା, ସଦା କାଳର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧର, 
ମ ୁ କଣ ଧସଇ ଆଡକୁ ବଢାଇ ଧଦଇ 
ପାରବି ିଆଙୁ୍ଗଠ ି? 
 
∞∞ 
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Flutes 

Mamata Dash  

[originally in Odia, English translated by Mona Dash] 

They were talking about flutes 

iron, copper, brass, sliver, bamboo made 

even a flute made of gold 

The tune of a flute, the notes magical, mischievous 

dulcet tones of a flute. 

Someone mentioned a world famous 

Flute maker 

His name, address, life story 

The madness of his life 

 

Flutes? 

When I uttered the word 

The pain resounded in my bones 

The tarnished door opened 

Through it I saw a woman 

So beautiful, young 

Dishevelled, lost 

in the moonlit night, flute in hand 

 

Made from kadamba flowers, a sun 

rose in the horizon of my mind 

On the artificial trees of my childhood sat 

hundreds of fragrant butterflies 

Cuckoos like the one in doorbells 

perfect and sweet, chimed 

I held in the palm of my hands 

honey from my lips 

 

and wiped with my saree, my hidden secret eyes 

 

Should I tell them then 

About that day, about the flute? 

 

Should I say, that I know the tune of 

just one flute, only one 

Have seen only one flute player 
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Under a vast universal night 

Under a canopy of moonlight 

alongside the shores of blueness 

He had played the flute only for me 

only once 

and at that moment, my world had come so alive 

that even after, trying once, trying again 

could never commit suicide, could never be annihilated 

Whatever had happened that night 

Whatever had been enacted that night 

on the eternal stage 

Can I today, point towards it? 

Should I? 

 

∞∞  

 

Mamata Dash is a multilingual writer, in Odia, English and translating from Bengali. 

Her published work includes ten anthologies of poems, four collections of short 

stories, one novel, two essay collections, one anthology of poems translated into 

English from Odia. She has translated fifteen books from English and Bengali, and a 

monogram of Bhubaneswar Behera published by Central Sahitya Academy. Among 

many awards and sammanas she has received the State Sahitya Academy Award 

Bhanuji Rao Award, Bishuba milan poetry award, Bharat Naik Smruti Sammana, 

Bharatiya Bhasa Parishad National award, Sachi Raoutray Memorial award, Kalindi 

charan memorial award, Jugashree juganari Award, felicitation from Varnamala, 

Istahaar, Nilakain Chetabani, Dharitri, Gokarnika. She gained a senior fellowship 

from Government of India (Department of Culture) and did research on the Genesis 

of evolution of "Radha Consciousness." 
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ପଣତର ଆଢୁଆରଳ ଦ୍ଵତିୀୟ ପୃଥିବୀ 
ସପ୍ତଦ୍ଵୀପା ସଂଘମିତ୍ରା 

ଏନୁ୍ତଡ଼ଶିାଳର ଜୁଇ  
ମଶାଣୀ ଭୂଇ ର ଛାଇ  
ଗ୍ରୀର୍ମର ତତଲା ତାପଧର 
ବର୍ଷାର ଟାହୁଲି ଧଟାପାଧର 
ସବୁଠିଁ ଧସ ଦରଦୀ କାନ୍ଥ , 
ଧଯ ଆକାଶ ରୁ ଚାନ୍ଦ ଧତାଳପିାଧର 
ଟାଙ୍ଗରା ଧର ସବୁଜମିା ବୁଧଣ 
ଧସ ମା ; 
ଯା’ର ହସଲିା ମୁହ ର ଛାତ ତଧଳ 
ସବୁ ବପିଦ ର ଇମାରତ ଅଜାଣଧତ ଭୁଶୁଡ଼ ିପଧଡ । ୧। 
ତା’ହାତ ପରର୍ା ଧତାରାଣି କଂସା ଧର ବ ି
ମ ୁ ପାଏ ଅମତୃ ର ସ୍ୱାଦ 
ହାତ ପରା ଛଣି୍ଡା ଧହ ସ  ବ ିଦଏି 
ପୁଷ୍ପ ଧଶଜର ଭ୍ରମ । ।୨। 
 ଓଠ ଧବାଲା ଧଧା ଧର ବାୟା  
ଗୀତ ମଧନହୁଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ିର ଛାଇ 
ଧଯ ସବୁଧବଧଳ ହଧସ ହସାଏ ଆଉ 
ହସବିାକୁ ଶଖିାଏ 
ଦୁୁଃଖ ଯାତନାକୁ ଏକା ଏକା ସହଯିାଏ  ।୩। 
ମ ୁ କ ିନଆିରା ! 
ତା ସଧମବାଧଧନ ପାର୍ାଣ ବ ିଗାଇଉଧଠ 
ସ୍ୱାଗତକିା ସୁର  
ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଧଝାଟ ିଛଟା ଧର 
ଭିଜା ମାଟ ିବ ିଧଦଧଖ ନୀଳ ସବପନର ଧାର 
ଧକାମଳ ସ୍ପଶଷଧର ହାଣି୍ଡଶାଳ ଧହାଇଯାଏ ସଜାଗ   
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ପରର୍ିବା ପାଇ  ଅଭିନବ ପ୍ରକାର  
ଆଉ ମ ୁ ଅନୁଭବ କଧର  କଳ୍ପତି ସତ୍ତା 
ଦ୍ଵତିୀୟ ପଥୃିବୀର ।୪। 
ସତଧର ଧସ ସବୁର ିମା 
ଠାକୁର ପିଣ୍ଡାର ଦଦରା ଶଙ୍ଖର  
ପୁଣି ଛାଞ୍ଚଣୁି ମୁଠାର ତ ଧପାଖରୀ ତୁଠର ।୫। 
ତା ହାଧତ ହାତ ରଖି ଅସଜଡା ପାଧଦ  
ଚାଲି ମ  ୁଶଖିିଲି 
ତା ଆଙୁ୍ଗଳ ିଧର ହାତ ଧଯାଖି 
ସଲିଟ ପଟା ଧର ଖଡ଼ ିବୁଲାଇଲି , 
ତା ଓଠ ଇଶାରା ଧର ଦର ଦର ଧହାଇ କୋ କହଲିି  
ତା ତତଲା ଲୁହଧର ଧମା  ଭୁଲକୁ ସୁଧାର ିପାରଲିି 
 ଧମା ଆଶା ମ  ୁପାଦ ବଧଢଇବ ି
ମୁଣ୍ଡଧର ମାର ିତା ପାଦ ଧୂଳ ି । ୬। 
ଦୂଧର ୋଇ ବ ିବୁଝଛି ିମ ୁ  
ମା ତ ଭଲ ପାଏ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ବନିା ସ୍ୱାେଷଧର 
ମା କାଧନ୍ଦ ଧହଧଲ ସଭିଁଙ୍କ ଅଧଗାଚଧର 
ମା ବୁଝାଏ ତାଗିଦ ର ବାହାନାଧର  
ଆଉ ଗଢ ିଚାଧଲ ସମ୍ପକଷର ଇମାରତ  
ପ୍ରଶଂସା ର ବନିା ଅଧପକ୍ଷାଧର ।୭। 
ଧମା ମା କ ିବତ୍ତବି ଏଥିରୁ  
ମା ର ସଂଜ୍ଞା ତ ସଜୃନ ଖୁସହୁିଏ ସଭିଁଙ୍କ ମଙ୍ଗଧଳ 
ଧଯ ଧକବଳ ଗଢ ିଶଧିଖ ଧତାଳ ିଶଧିଖ ବାନ୍ଧ ିଶଧିଖ 
ସଭିଁକୁ ନଜିର ପଣତ ଆଢୁଆଧଳ   
 
∞∞ 
  



Srujan, 2021, 1(1) 16 

ଲୁରେଇଲା ମା ରମାରତ ମାଟ ିବୁକୁ ତରଳ 

ସପ୍ତଦ୍ଵୀପା ସଂଘମିତ୍ରା 

ଛୁପିବାକୁ ଧଦଖିଥିଲି 
 ଧତା ପଣତ ତଳ 
ପଣତ ଗଲା ଧଯ ହଜ ି
ମାଟଧିର ମିଶଲିି ଆଜ ି
ଅଧୁରା ଧମା ରହଗିଲା ସ୍ୱପନ ମାଳ ମାଳ ।୧। 
ଝରଗିଲି ଝରଝର ସମୟ ଧରାଧତ 
ସଧତ  ମ ୁ ଝରା ଧସୋଳ ି 
ଜହ୍ନ ମାମ  ୁଗଲା ମଉଳ ି 
ପରୀ ଧକହ ି ନ ଆସଧିଲ ବାହୁଡ଼ ି 
ଚାଲିବା ଆଗରୁ ଧଗାଡ଼ଧର ପଡ଼ଲିା ଧବଡ ି ।୨। 
ବଜିନ ଧବଳ ଆଜ ି
ପୂର ିୋନ୍ତା କୁଆ  କୁଆ  ରାବଧର ଧମା 
କନୁି୍ତ ସ୍ୱାଗତ ନୋଇ ପାଇଲି ବଦିାୟ 
କନୟା ଭାଧବ ନାହିଁ ଧମାର ପରଚିୟ 
ମା ଧହାଇ ରାଜ ିନୁଧହ   
ଧମା ରାହା କାନ୍ଦକୁ କହବିାକୁ ଓ ।୩। 
ଝଅିର ମା ଡାକ କମି୍ପାଇ  ନୁଧହ  
ଓ  କାର ଧ୍ୱନୀ 
ଧକଧତ ଭାବଥିିଲି   ଧଧା’ଧର ବାୟା 
ଶୁଣିବ ିଅଧିଧର  
ପାଧଶାରବି ିଦୁୁଃଖ ତାର ଧକାଧଳ 
ମୋ ୋପି େଧର  
କଣ୍ଟକ ସମାଜ କନୁି୍ତ ଦଳଧିଦଲା ଚାରାଟକୁି 
ଅଭିଶପ୍ତ ମଣ ି।୪। 
ପ୍ରଭାତ ରଶିମକୁ ଛୁଇ ବା ଆଗରୁ 
ନଶିାର ଅନ୍ଧକାଧର ଧଶାଇବା ପୂବଷରୁ 
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ବୁଜଲିି ମ ୁ ଆଖି ଚରିନ୍ତନ  
ମା ହାତ ନ ଧହାଇଲା ଆଶାବାଡ ି 
ତା କାନ ି ନ ଧଦଲା ଟକିଏି ବ ିଛାଇ 
ବରଂ ଲଭିଲି ମ  ୁମତୁୃୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା  
ଧଦଖିବା ଆଗରୁ ପହଲିି କରିଣ ।୫। 
ମା -ସଷିୃ୍ଟ ଅୟମାରମ୍ଭ ପୁଣ ି
ସବଷଧେଷ୍ଠ ଅଙ୍କସ୍ଥଳ 
କନୁି୍ତ କନୟା ପାଇ   ନାହିଁ 
କମି୍ପାଇ  ୋନ 
ଭୁଣ ହତୟା ପାଇ  କାହ ୁ  କରୁ ମନ  
ଲୁଚବିାକୁ ଚାହ ୁଥିଲି ମା କାନ ିତଧଳ 
ଲୁଧଚଇଲା ମା ଧମାଧତ 
 ମାଟ ିବୁକୁ ଧକାଧଳ । 
 
∞∞ 

 
Dr S Sanghamitra, Belfast, UK 
  



Srujan, 2021, 1(1) 18 

 

Dhauli: The Stupa of Mercy 

Mumukshya Tapabrata Baitharu 

The virescent grass fields, 

The artesian flowing lakes. 

All around embedded in paix. 

Surrounding them? Happy peals. 

 

But soon, the peals precede, 

And with blood the land shakes. 

Emperor Ashoka in anger takes 

Steps that’d leave Odisha unhealed. 

 

Bloodshed filling his heart with despair; 

Tears of pain he cried for the people. 

‘Oh! Bring the joy back to this land!’ 

 

Stands there the symbol of beauty in err, 

Dhauli, in forgiveness of Ashoka is its steeple, 

Showing peace and war go hand in hand... 

 

∞∞ 
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Sacrifice for Konark 

Mumukshya Tapabrata Baitharu 

 “Stands there the temple, inviolable,” 
Said the senile, old man. 
“In all sense, it’s ‘incroyable’! 
But grand I say, is quite not it’s plan.” 
 

Irateness undertook the Odia across, 
Verdurous grounds soon turning dull. 
Remorsefully, he said, “a tragic loss, 
A life was taken to make its skull 
 

Unpleasing the Raja, 10,000 would die. 
But then came in a small, young boy, 
Fixing Konark, oh how elders didn’t apply! 
And bit the dust, whilst others enjoy.” 
 
Oh, how did a child sacrifice? 
When even today, elders don’t suffice? 

 
∞∞ 
Mumukshya Mumukshya Tapabrata Baitharu is a fourteen-year-old aspiring 

innovator. She is a black-belt in karate and enjoys listening to all genres of music. 

Quite inquisitive at heart, she relishes reading books and writing. She lives in 

Sharjah, UAE. 
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Jobra bridge 

Siddhartha Shankar Ray 

 
 
∞∞ 
Siddhartha Shankar Ray is an IT Professional who dabbles in photography. He is 
born in Cuttack, currently based at Pune. 
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ଜହ୍ନ ବଗିୋ 
ନ୍ରୁିପମା କର 

ଏଧତ ଏଧତ 
କବତିା ପଢସିାରବିା ପଧର 
କାହିଁକ ିଧକଜାଣି ମନ 
ଅଟକଗିଲା ଧସଇ 
ଜହ୍ନ ବଗିଚାଧର......... 
ଏଭିତଧର ବଢଯିାଇଛ ି
ରାତ୍ରୀର ବୟସ 
ଧିଧରକରି ଝରକା ଧଖାଲିଲି 
ବଗିଚାଧର ବୁଲୁବୁଲୁ 
ଜହ୍ନ େିଙି୍ଗଧଦଲା ହସଧାଧର 
ଧମା ଝରକାକୁ ଝୁଙି୍କପଡ.ି....... 
ଲାଧଜଇଗଲି  
ସଧତବା ଅନୁଢା କଧିଶାରୀଟଏି 
ଶରଦ ସଞ୍ଜର ସରମି ଜହ୍ନେୁିଲ 
ଶୀତସ୍ନାତା ହସକୁରୀ ଧଗାଲାପ 
ଅବା କୁଆ ରୀ କଦମବର 
ମଖମଲି ମନପର ିମନଟଏି ଯାହାର.... 
ଭାର ିଇଚ୍ଛାଧହଲା  
ଏଇ ମୂହୁତ୍ତଷଧର ମ ୁ ପାଲଟଯିାଆନ୍ତକି ି
ନୀଳପରୀ 
ଧଡଣାଧର ଧମାର ଧଲସ ିଧହାଇଯାନ୍ତା 
ରୂଧପଲି ଧଯାଛନା,ମନଧର 
ସବାର ହୁଅଧନ୍ତ ମୀନାକରା ଶବ୍ଦମାଧନ 
ମାଟ ିଉପଧର ପାଦ ଧଦଉ ଧଦଉ 
ଆଉେଧର ଧଲଖିବସନ୍ତ ି
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ଲାବନୟବତୀ.. 
ଝଲକାଏ ଶୀତଳ ପବନଧର 
ଶୀଧତଇଗଲା ଧଦହଟା 
ବାହାଧର ରଣିେୁଲପର ି
ଜହ୍ନଧୂଆ ଆକାଶର ଅଧିରପଣ 
ସାରାଟା ବଗିଚାଧର ତାରାେୁଲଙ୍କ ଧରାର୍ଣୀ 
କାହାରି ଅଧଦଖା ସ୍ପଶଷଧର 
କମ୍ପନ ଧଖଳଗିଲା ସବଷାଙ୍ଗଧର ଧମାର 
ତୋପି, ତନମୟଧହାଇ,ତଲି୍ଲନ ଧହାଇ 
ଚାହିଁ ରହଥିିଲି ଜହ୍ନବଗିଚାକୁ 
ପ୍ରଗାଢ ଅନୁରାଗଧର  
ଆତ୍ମହରା ଧହଉଥିଲି, ଧଗାଟାପଧଣ 
ବତୁରୁଥିଲି....... 
ଭାବୁଥିଲି 
ସତଧର ଏ ସଷିୃ୍ଟ ଧକଧଡ ମଞ୍ଜଳୁ 
ଆଉ ମନ ମୁଗ୍ଧକର ସଧତ! 
ପୁଣି ଜହ୍ନର ଆକର୍ଷଣବ ି
ଧକଧଡ ଆଧବଗମୟ ଆଉ 
ପ୍ରୀତପିଖଳା, 
ଜହ୍ନ ବଗିଚା ଧଵାଲି ଶବ୍ଦଟରିବ ି
ନାହିଁ ନଥିବା ଯାଦୁକରୀ  
ମନଧମାହନିୀମାୟା 
ଧସଇଥିପାଇ ତ ଜହ୍ନ 
ସଜଷନ ସତ୍ତାର ପ୍ରଣୟ ଆଉ 
ପୁଲକର ପ୍ରତୀକଟଏି 
ପୁନଶ୍ଚ ଜହ୍ନ ବଗିଚା ଧମା 
ଶବ୍ଦ ଧକାର୍ର ନଆିରା ଶବ୍ଦଟଏି 
 
∞∞                    
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ଝଅି ହସରିଲ 

ନ୍ରୁିପମା କର 

ଝଅି ହସଧିଲ 
ଘୁଙୁ୍ଗର ନାଏ ବର୍ଷା 
ଗୀତ ଗାଏ ଶୀତ 
ବାଂଶୁରୀ ବଜାଏ ବସନ୍ତ 
ଖରାଧଧର ଖଞ୍ଜଣୀ 
ସୁରଭି ବାଧଣ୍ଟ େୁଲ 
ପବନଲାଧଗ ପ୍ରାଣମୟ 
ନଦୀ ପାଏ ପୂର୍ଣ୍ଷତା 
ମାଟଧିର ବସି୍ତରଯିାଏ 
ସବୁଜ ସମ୍ଭାର............. 
 
ଝଅି ହସଧିଲ 
ଜହ୍ନଲାଧଗ ସ୍ୱପନମନସ୍କ 
ଅନନୟ ଔଜଲୟଧର  
ଚକି୍ ଚକି୍ କରନ୍ତ ିତାରାମାନ 
ଝୁରୁଝୁରୁ ଧଜାସ୍ନାର 
ସି୍ନଗ୍ଧସଧମୋାହନଧର 
ରାତହୁିଏ ରତମିଗ୍ନ 
ଅପ୍ପସରାମାନଙ୍କ ଆଗମନହୁଏ 
ଅସମୟଧର.............. 
 
ଝଅି ହସଧିଲ 
ଶୂନୟରୁ ଧରାସାୟୀ ହୁଏ 
ଦୁଲ୍ଲଭ େଳଟଏି 
ପଶରା ପଶରା ସୁଖେୁଲଧର 
ମହକଉିଧଠ ଘର ଅଗଣା 
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ଧସ୍ନହ, ମମତା, ପ୍ରୀତରି ମନ୍ଦାକନି ି
ସଞ୍ଚରଯିାଏ ଆଭୂମି ଆକାଶ 
ଧୂପପର ିଜଳଜିଳ ିଝଅିହିଁ 
ଜାଳପିାଧର ସଞ୍ଜବତୀ.......... 
 
∞∞ 

େୀମତୀ ନରୁିପମା କର ସାହତିୟ ଜଗତର ପ୍ରଧତୟକ ବଭିାଗଧର ଧଲଖନୀ ଚାଳନାକରି ପରିଚତି ିଲାଭକରି 
ପାରିଛନ୍ତ ି। ଏଥିପାଇ  ଧସ ଅଧନକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଂବଦ୍ଧତି ଧହାଇଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିାର ଅଧନକ ଆଗଧାଡରି 
ପତ୍ରପତ୍ରକିାଧର ତାଙ୍କଧଲଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାଠକୟି ଆଦୃତ ିଲାଭକରି ପାରିଛ ି। ତାଙ୍କ ରଚତି ପସୁ୍ତକଗୁଡକି 
ଧହଲା କବତିା: କଦମବରୁ କଳ୍ପବଟ, ଚହି୍ନାମାଟରି ବାସ୍ନା, ଧମାହମଗ୍ନା, ଶଶି ୁକବତିା: ଚୁନ ିଚୁନ ିତାରାେୁଲ, ଶଶି ୁ
ଉପନୟାସ-ବଣ ରାଇଜ କୋ । ଗଳ୍ପ: ବବିର୍ଣ୍ଷ ବସନ୍ତ । 
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ପ୍ରଜନ୍ମ 
ଅଙୁ୍ଗରବାଳା ପରିଡା 

େଧର ଅଧଧ ତ ନୁହ । 
ଧଗାଧଟ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ବଲବ ଚାରପିଧଟ 
ଧମଞ୍ଚାଏ ପତଙ୍ଗ ସବୁ  
ଘୁର ିବୁଲିବା ପର ି
ଧକାଟ ିଧକାଟ ିେର  
ସୂଯଷୟ ଚାରପିଧଟ ପରକି୍ରମଣ କଲାଣି ପଥୃିବୀ। 
 

ଧକଜାଣି ଧକଧତ ଧକଧତଵାର 
ଘୂର ିଆସଧିଲଣି ଆଧମ !! 
 

ରାମଧଦାଳରି ଝୁଲଣ ପର ି
ଦ'ିଟା ନଦି୍ଧଷାରତି ଵଳୟଧର 
ଝୁଲୁଛ ିଆମର ଭାଗୟ, 
ଛୁଇ  ଯିବାର ଧକୌତୁହଳଧର 
ନଇ  ଯାଇଧଛ ଧଯଧତ ବାର, 
ସାଇ   କରି ଟାଣି ଧନଇଛ ିସମୟ୍। 
 

ବହଳ କୁହୁଡରି  
ଗହଳ ିଆଧ  ଡଇ 
ଉଦତି ଭାସ୍କରଙ୍କର 
ମୁରି୍ଦ୍ତ ଚାହାଣିଧର 
ସମୟ ଶଧିଖଇ ଧଦଇଛ ି
ସବଗଧତାକି୍ତର ସବରବର୍ଣ୍ଷ। 
 

ଆଧମ ଗଢଧିଛ ସାଧରଗାମାର 
ଅପୂବଷ ମୂଚ୍ଛଷନ, 
ଧକଧଵ ଉଚ୍ଛବସତି ଉନମାଦନାର 
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ରାଗରାଗିଣୀଧର ଧତାଳଧିଛ 
ଜୀଇ ଯିବାର ଅଜତି ଧକୌଶଳ। 
େରକୁ େର ଆଧମ ଆସୁଧଛ, 
ଧସଇ ପୂବଷ ସାଇତା ମୁଠାଏ ମାଟ ି
ଅନାଦ ିକାଳରୁ ଝର ିଆସୁଥିବା ଵୁନ୍ଦାଏ ଜଳ 
ଓ ଆଖିକୁ ଦଶୁି ନ ଥିବା 
ଅରାଏ ଶବାସଗ୍ରାହୀ ପଵନକୁ ଧନଇ 
ନବ ପ୍ରଜନମ ର ଅହଙ୍କାର ମାଖି 
ରଚୁଧଛ ବଶିବଵଜିୟୀର ଦୁବଷାର ସବପନ। 
 

ସକାଳର ଵାସକିାମ ପର ି
ଧସଇ ପୁରୁଣା ମାଟକୁି, ପାଣିକୁ,ପବନକୁ 
ପରବିା ପର ିକାଟୁଧଛ 
ଜମି ପର ିଵାଣୁ୍ଟଧଛ 
ଗଛରୁ କାଠ ଓ କାଠରୁ ଖଟ ପର ି
ତଆିରୁଧଛ ସୁଖ। 
 

ଧକଧତ ମଲା ,ଧକଧତ ହଜଲିା 
ଧକାଉ ଧକାଉ ଵାଧଟ 
ସଂରକ୍ଷଣ ଵନିା 
ସଵୁଜ ପଥୃିବୀକୁ ପ୍ରଦୁର୍ଣ କଲା 
ମାରାତ୍ମକ କୀଟ 
କଛି ିଵୁଝୁଧଛ!! 
 

ଏଯାଏ  କଣ ଆଧମ 
ନଜିଠୁ ନଜିକୁ ଧେଡ ି
ଗଢ ିପାରଧିଛ 
ଧଗାଧଟ ଦିବତୀୟ ପଥୃିବୀ ? 
ତୋପି ନଵପ୍ରଜନମର ଡଣିି୍ଡମ ପିଟୁଧଛ। 
 
∞∞ 

ଅଙୁ୍ଗରବାଳା ପରିଡ଼ା, ରାଉରଧକଲା 
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Ceiling 

Gaurav Pati 

I peep, 

Peep through those cracks, 

At heaven above; 

She peeps, 

Peeps through me, 

At nothing; 

As I crouch on my bed 

Far from comfort- 

Under the barren gaze  

Of her blank pupils, 

Aged with secrets, 

Secrets she is concealing, 

That old woman on my ceiling. 

  

That cold snicker 

Dressed upon her face, 

White like lies, 

Lies – like truths untold; 

Through silent peals, 

Silent peals that peel off her 

Dancing to tunes of time 

They kiss me, 

Those kisses filled with secrets, 

Secrets she is concealing, 

The old woman on my ceiling.    

 
∞∞ 

 

Gaurav Pati is a student at National Institute of Design, Ahmedabad, currently 

pursuing a bachelor’s Degree in Animation film design. Brought up in Delhi, he 

originally belongs to Kendrapara district in Odisha. He loves storytelling as a whole, 

be it through the medium of writing stories, poems, making comics or short films.  

He has previously been published in various magazines and anthologies including 

that of Children’s book trust of India and National book trust of India.  



Srujan, 2021, 1(1) 28 

 

ବପି୍ଳବ 

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ 

େୁଟପlେଧର ସଗିାଧରଟ ଟାଣିବା ବପି୍ଳବ ନୁଧହ । 
 

ବପି୍ଳବ ଧଗାଧଟ ଧପ୍ରମ 

ଧଯାଉଠି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଶୁଭୁୋଏ 

ସବଷ ଜନ ହତିlୟର ଅଦୁ୍ଭତ ସହଂିତା। 
 

ହାଡ଼ଧର ତଆିରହୁିଏ ହୃଦୟ 

ଚରିହରତି ମାନଚତି୍ର ଆଉ ମନ ପାଇ  
ନଜିକୁ ବଦଧଳଇ ଧଦବାକୁ 

ପଡୁୋଏ ବାରମବାର। 
 

ରାସ୍ତା ତଆିର ିକରବିାକୁ ପଧଡ 

ଧଗାଧଟ ଗୀତ ଧଲଖିଲା ପର ି

କାହା ଉପଧର ଅଜାଡ ିଧହାଇ ପଡ ି 

ପପୁ ଧବାତଲ ପିଇ ସବପନ ଧଦଖିବା ଜୀବନ ନୁଧହ  
 

କଆିବୁଦା ମୂଧଳ ବସ ିଧକତକୀ ଧଖାଜନl 

ବସିମବର 

ନଜି ପାଦ ଉପଧର  ଭରସା ରଖ 

ନଜି ବାଟ ତଆିରି କର ିଚାଲି ଶଖିିବା ହିଁ 
ବବିତ୍ତଷନ। 
 

ମାଟରୁି ପାଣ ିଧଶାର୍ି  
 

ଆକାଶକୁ ଚାହ lନା 
ଆକାଶ ର ତାରା ଗଣ ିଧଚର ବଧଢନ ିବସିମବର ! 
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ଧଦଧଖ ଧତା ଆଗଧର 

ଧତାର ସବପନ ଆଉ ମତୁୃୟ ଧକମିତ ିଶୀତଳ ଧହଉଛନ୍ତ ି

ଘଣୃା ଧଗାଧଟ ମାଦକ ଧପାଧଡ ଆଉ ଜାଧଳ 

ବଧିଭାରତl ସୁନାକୁ ଆହୁର ିହଳଦୀ ରଙ୍ଗଧର ଧତାଧଳ। 
 

ଧତା  ପାକୁଳଧିର ଖାଲି ଅସହଷୁି୍ଣତା। 
 

େଧର ଝକଷା ଧଖାଲି ଧଦଧଖ 

ବହାରଆି ଧସ ନଖ ଆମୁ୍ପଡା ଦୃଶୟରୁ 

ପଧଟ ରୁଟ ିଖାଲି ଜୀବନ ନୁଧହ  
 

ରୁଟ ିୋଇ ବ ିଜୀବନ ନୋଏ ଧବଧଳଧବଧଳ 

ରୁଟ ିସହତି ରଖ ଧଗାଧଟ ରୁବlୟତ ର ଧାଡ।ି 
 

ଗୁଳ ିଆଉ ଧଗାଲାପକୁ ପଢ ଗୀତାର େର୍ଦ୍ଷେର୍ଦ୍ଷ ପର ି

ଵଂଶୀ ଆଉ ଚକ୍ର ଧଗାଟଏି ହାତଧର ଧଧର ଭାରତ 

 

ଆ ମହକବୁି  

ଧତା ପାଇ  ସଜ ଧହାଇ ବସଛି ିଧଗାଧଟ 

ଧଗରୁଆ ସକାଳ……. 

 

∞∞ 

ରକାଟଆି 

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ 

ବନୁ୍ଧଘର ଧବାଲି ଭାବୁଛ କ ି? 
 
ତା ପ୍ରତ ିଧୂଳକିଣାଧର  
ଧମା ମା'ର ପାଦ ଚହି୍ନ 
ଧଯଧତ ସବୁ ପ୍ରତଧି୍ୱନ ିଧସଠୁ ଆଧସ 
ଧସଥିଧର  ଧଢମସା ନାଚର ସାଧେ 
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ୋଏ ମହମହ ଅଭିମାନ 
ଧଗାଡ଼ କଚାଡବିାର ଦୃଶୟ। 
 
ଧସ ଅପାଧଠlଇ  ରାସ୍ତା 
ଧସ ଗଛ ଗହଳ ଅଭାବ 
ପାହାଡଆି ପୂବଷଜଙ୍କ 
ଦୁହିଁଧହାଇ ଯାଉଥିବା ଶରିା ପ୍ରଶରିା 
ବହୁ ସଞ୍ଚତି ଦୁୁଃଖ ପର ିଚତି୍ ପହ ରୁଥିବା ଧଭାକ 
ସବୁଠ ିଠଆି ଧହାଇୋଏ 
ଧଗାଧଟ ହାଡୁଆଳୀ କୁଆ ରୀ ସବପନ। 
 
ଧଯଧତ େର ଦରାଣି୍ଡବ ତା ଅଣ୍ଟ ି
ଧସଠ ିତୁରୁଞି୍ଜ ଶୁକର୍ି ସଂଧଗ ପାଇବ 
ମୁଠାଏ ଲୁହ ଜଜଷର ଅସହାୟତା। 
 
କାହା କାହା ଧଲାଭନୀୟ ଇସାରା 
ହାଣି୍ଡଏ ଦହିାଣି୍ଡ ଭାତ,ମାଛ ଭଜା ଖଧଣ୍ଡ 
ମିଛ ଆଧାର କାଡଷ,କ ିସବୁ ଘରକୁ ଚାକରି ି
ଧସଲାଗାନଧର ବାଟବଣା ହୁଅନ୍ତ ି
ମଇରୀ େୁକୁଥିବା ଓଠ କ ିଡୁଡୁଙ୍ଗା 
ବଜାଉଥିବା ହାତ ମାଧନ! 
 
ଆମ ଆଖିଧର ଧକମିତ ିନଦି ଆଧସ ? 
 
ଧକମିତ ିଆଧମ ଗାଉ ଧକଜାଣି 
ବଧନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ  ଆମ ନପିାରଲିା ଓଠଧର ? 
 
ଧକଧବ ଗୁଜ୍ଜ୍ଵରୀ ଛନ୍ଦଧର 
ଧସଠ ିସକାଳ ଆସବି 
ଧକଧବ ଗାନ୍ଦବା ଧଟାକ ିଲାପଟପଧର  
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ପଢବି ଖୁସ ିଖବର 
ଧକମିତ ିପ୍ରତ ିଗ ାର ବଲlକଧବାଡଷ ଛାତଧିର 
େୁଟ ିଉଠବି ଛ ଋତୁ, ଚବଶି ନକ୍ଷତ୍ର 
ପାହାଡ଼ର ଧଯାଉଠକୁି ଛୁଇ ବ 
ଧସଠ ିସୁଲଭ ମୁଲୟଧର ମିଳବି 
ଧପ୍ରମ ଓ ପ୍ରତୟୟ 
ନୀଧରାଗ ଚାହାଣୀ ଓ ନରିାପତ୍ତା ? 
 
କାହାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଣ କପାଳ ଲିଖନ 
ନା ନଜି ନଜି ନଧିବଷାଧତା ? 
 
ଖୁବ ଧହଲା ରାଜଧାନୀଧର କବତିା ଧଲଖା 
ନାଇଟ କଲବଡାନସ, ମଧଡଲ ଧସା, 
ଆନ୍ତଜଷାତକି ବମିାନ ବନ୍ଦର 
ଧମଷଘଟ ଓ ହତଷାଳ ବ।ି 
 
େଧର ଧସ ପାହାଡ଼କୁ ଆଉଜ ି
ନଜିକୁ ପଚାର ିଆ 
 
ସତଧର ମ  ୁକଣ ଜଧଣ ଓଡ଼ଆି 
କଳଙି୍ଗା ସାହାସକିା ? 
 
∞∞ 
ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇ , େୀଅରବନି୍ଦ  ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଓ ଗଧବର୍ଣା ଧକନ୍ଦ୍ର,ମାତୃଭବନଧର ଅଧ୍ୟାପନା। ଓଠ, ନଜି ସହ 
ପାନପିେ, ପରୁୁର୍: ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଣାମ କବ ିପ୍ରଣାମ (କବତିା ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକାଶତି). ଜୟ ଉତ୍କଳ, ଧଜାବ୍ରା, କଟକ, 
ଓଡଶିା  
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ବର୍ଷାରର ଜଳୁଥିବା ନ୍ଈ 

େନି୍ମୟ ରଞ୍ଜନ୍ ମିଶ୍ର 

ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଧବଧଳ ଧସ ଅଧନକ କାନ ବନ୍ଦ କରେିଧଲ? 
କଏି କଏି କହଛିନ୍ତ ିତପସ୍ୱୀ, ସଂସାର ତୟାଗୀ  
ହଉ ନ ହଉ କନୁି୍ତ ନଈ ଧବାଲି ବଶି୍ୱାସ ତା' ଉପଧର ନଧିଜ କରଛି ି। 
ତୁଚ୍ଛ କରଛି ିପାହାଡ଼ର ଆକଟ 
ଜଙ୍ଗଲ ର କୁହୁକ ଜାଲ ଓ ଡାକ 
ଧକଧବ ଧକଧବ ମରୁ ମରୀଚକିା ସଧମୋାହନ ।। 
ଏଧତ ବାଟ ଆସବିା ପଧର ତନ୍ଦ୍ରା ତୀର  
ଦଧିନ ଧକଧବ ଧକଉ  ଧପ୍ରମିକ ଧଦଇ ଯାଇଥିଲା  
ଧଲଖୁ ଧଲଖୁ ଗାଉ ଗାଉ 
କନୁି୍ତ ଧସଠି ତା ମନ ଲାଗୁନ ି 
ଧସ ଯିବ ତା' ଆଗୁଆ ଦଗିନ୍ତ ଆଧଡ ।। 
ଏ ଯାଏ ଧସ ଜଳୁଛ ିେକ ିଦୀଘଷ ପେ ଅତକି୍ରମ କର ି
ଶୀତଳ ଧମୌସୁମୀ ବ ିଜାଳଛି ି
କାନ୍ଦବିା ଭୁଲି ଯାଇଛ ି
ଭୁଲି ବ ିଭୂଲ୍ କରଛି?ି 
ନଜିର ଲାଗୁଥିବା ଦନି ମଧନ ରୁହନ୍ତ ିକମ୍ 
ଧବଶୀ ସମୟ ଆଖା ପାଖି 
ନକିଟଧର କଟୁ ନଥିବା କାଳଖଣ୍ଡ ।। 
ଯା ଧର ଭାସ ିଯା  
ଡଙ୍ଗା ଭାସୁ ନଥିବ  
ନଧିଜ ଭାସ ିଯିବା ଧବଧଳ  
ନଦୀ ଆତ୍ମ ଦାହ କରଛିନ୍ତ ି 
ମୁକି୍ତ ଗଣ୍ଡଧର ।। 
 
∞∞ 
ଚନିମୟ ରଞ୍ଜନ ମିେ, ରୟସିଂହପରୁ ଶାସନ, ପିତଳ, ଗଞ୍ଜାମ 
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ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ 

ଶରତ େନ୍ଦ୍ର ରଥ 

ଧହ ସୀମାନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ! 
ଚରି ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସର ବଶି୍ୱାବସୁ ତୁଧମ 
ଏଇ  ମାଟ ି ମାତୃକାର ନରିାଜନା ପାଇ  
ମନ ତୁମ ନଧିବଦତି ସଜ ନୀଳକଇ  । । 
 
ଆମ ତୃର୍ିତ ପରାଧଣ ସୁନୀଳ  ଝରଣା 
କୁ୍ଷଧିତ ଜୀବଧନ  ଭରା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ େଳ 
ଚରି ବାତୟାବଧିକ୍ଷାଭିତ ପାରାବାର ତୀଧର 
ଆଶା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଧଲାକମିନାର । । 
 
ତୁମ ପାଇ  ତୁଚ୍ଛ ଧଯଧତ ପଦ ପୁରସ୍କାର 
ମାନ ଓ ସମୋାନ ପୁଣ ିଯଶ ଗଉରବ, 
ଆଗକୁ ଚାଲିବା ତୁମ ସ୍ୱଧମଷ ସଂକଳ୍ପ 
ପଛଘୁଂଚା ଧଲଖାନାହିଁ ଧକଧବ ଭାଲପଧଟ । । 
 
ଦନି ଯାଏ ରାତଆିଧସ  ନତିୟ ପରକି୍ରଧମ 
ତୁଧମ କନୁି୍ତ ଅଧହାରାତ୍ର ଭୀର୍ମ ଅବଚିଳ 
“ଶତୁ ପାଇ  ଛାଡ଼ବିନି ିସୂଚୟଗ୍ର ଧମଦନିୀ”, 
ଉଦ୍ଧଘାରୁ୍ଛ ିଏହ, ତୁମ ଶରିା ଓ ଧମନୀ । । 
 
ଭାବବିାକୁ ତର ନାହିଁ, 
ଗ ା ମୁଣ୍ଡ ଧପାଖରୀ କୂଳର 
ବାସନ୍ତୀ ବଉଳେୁଲ ମହମହ ବାସ୍ନା 
ରଜଧଦାଳ ିଧଖଳ ଆଉ କୁମାର ଉତ୍ସବ । । 
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ଭାବବିାକୁ ଧବଳ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହ  
ଭଉଣୀର ପାଠ ପଢାଧଶର୍ 
ବଡ଼ଧବାଉ ପାଳଜିର, 
ଧବାଉର ଧସ ରାତ ିଉଠା କାଶ । ।  
 
ଭାବବିାକୁ ଧବଳ ନାହିଁ, 
କୂଅ ମୂଳ ତୁଳସୀ ଚଉରା 
ନତି ିପ୍ରତ ିଜଳୁୋଏ ଧଯଉ  ସଂଜବତୀ 
ସଭକି୍ତ ପ୍ରଣାଧମ ଇଚ୍ଛ ିସଂସାର ସଜଡ଼ା । । 
 
ଧହ ବୀର ! ନୁଧହ  ତୁଧମ ଏକା 
ସାରାଧଦଶ   ଠଆି ତୁମ ସଧଙ୍ଗ 
ନତୁଟୁ ନତୁଟୁ ତୁମ ଅଟଳ ପ୍ରତଜି୍ଞା 
ଅବଶୟ ଉଇ ବ ତୁମ ଆଶାର ଅରୁଣ । । 
 
ସାେଷକ ଜନମ ତୁମ ସାେଷକ ଜୀବନ 
ସମୟ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ତୁମ ଧଦଶଧପ୍ରମ 
ଇତହିାସ ଗାଉଥିବ ତୁମ ଜୟ ଗାୋ 
ତୁମ ପାଇ  ଧଛାଟ ଧହବ ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ । । 
 
∞∞ 

ଅର୍ଦ୍ଷସତୟ 
ଶରତ େନ୍ଦ୍ର ରଥ 

ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି, 
 
ଏମିତ ିଏମିତ ିହୁଏ ଧକମିତ ିଧକଜାଣି ? 
ପୁରୁଣାଧର ନୂଆ କଧିସ ନୂଆଧର ପୁରୁଣା 
ଜଣାଧର ଅଜଣା ଅବା ଅଜଣାଧର ଜଣା 
କାହାଣୀର ଗୀତ କଧିସ ଗୀତଧର କାହାଣୀ 
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ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି ।୧। 
ଭାବନାଧର ଭାବ ଅବା ଭାବଧର ଭାବନା 
କଳ୍ପନାଧର ସତ ଅବା ସତଧର କଳ୍ପନା 
ଯାମିନୀର ଅମା କବିା ଅମାର ଯାମିନୀ 
ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି ।୨। 
ନରିାଶାଧର ଆଶା କଧିସ ଆଶାଧର ନରିାଶା 
ଭାର୍ାଧର ଭାବନା କବିା ଭାବନାର ଭାର୍ା 
ୋବଣର ଲୁହ ଅବା ଲୁହର ୋବଣୀ 
ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି ।୩ । 
ଜଳଧର ନଉକା ଅବା ନଉକାଧର ଜଳ 
ଲତାଧର ପତର କବିା ଲତାର ପତର 
 
ପାଣିଧର ପାଖୁଡା   ଅବା ପାଖୁଡା  ଧର ପାଣି 
ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି ।୪। 
 
ଚନ୍ଦନଧର ବାସ ଅବା ବାସଧର ଚନ୍ଦନ 
ପବନଧର ଛନ୍ଦ କବିା ଛନ୍ଦଧର ପବନ 
ପାଣିଧର ଭଉ ରୀ କବିା ଭଉ ରୀର ପାଣି 
ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି ।୫। 
କସୁ୍ତରୀମଗୃ ଧସ ଅବା ମଗୃର କସୁ୍ତରୀ 
ମାଳର ତୁଳସୀ କବିା ତୁଳସୀର ମାଳୀ 
ଧରଣୀର ଧୂଳ ିକବିା ଧୂଳରି ଧରଣୀ 
 
ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ିମ ୁ ଜାଣି ।୬। 
ଦୀପର ଆଧଲାକ କଧିସ ଆଧଲାକ ଦପିାଳ ି
ମାଳାର ମଣ ିକ ିଅବା ମଣିର ଧସ ମାଳୀ 
ପାଣିର ବରର୍ା ଅବା ବରର୍ାର ପାଣି 
ଭାବଭିାବ ିଜୀବନକୁ ପାରୁନ ମ ୁ ଜାଣି ।୭। 
 
∞∞ 
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ଭାର୍ା ନ୍ୀରବତାର 

ଶରତ େନ୍ଦ୍ର ରଥ 

ତୁମକୋ ବସି ଧକଧତ ମ ୁ ଧଲଖିଲି 
କଛି ିପାରଲିିନ ିଧଲଖି 
ତୁମ ଛବ ିବସି ଧକଧତ ମ ୁ ଆଙି୍କଲି 
କଛି ିପାରଲିିନ ିଆଙି୍କ ৷০৷ 
କଳା  ଭଅ ରକୁ  ପଚାରଲିି ଦଧିନ 
କ ିଗୀତ ଗାଉଛୁ ବସ ି
କଛି ିନକହ ିଧସ  ଆନମନା ଧହାଇ 
ଧଦଲା ଖାଲି ଟଧିକ ହସି ৷ 
ଧସହ ିହସ ଥିଲା କହ ିନକହବିା, 
ନକହ ିକହବିା ସାକ୍ଷୀ ৷୧। 
ପଚାରଲିି ଦଧିନ ଗିରଝିରଣାକୁ 
ଏଧତ ନାଚୁ କାହାପାଇ  
ଦୂଧର ବହୁଦୂଧର ସୁନୀଳସାଗର 
ରହଚିକି ିଧତାଧତ ଚାହିଁ ? 
କଛି ିନକହ ିଧସ ନୀରବ ରହଲିା ଆଖିଧର ସରମ ମାଖି ।୨। 
ପଵନ ଧଦାଳଧିର ଝୁଲୁଥିଲା ବସ ି
ସକାଳର ସଜେୁଲ 
କାହାଲାଗି ଏଧତ ସୁମଧୁର ହସ 
କଏି ଧଦବ ତାର ମୂଲ । 
ନୀରବ ଭାର୍ାଧର କହଧିଦଲା ମଧତ ଧକଧତ କୋ ମନଲାଖି ।୩। 
ପଚ।ରଲିି ଦଧିନ ଶଶିରି ବନୁି୍ଦକୁ 
କାହାପାଇ  ଯାଉ ଝର ି
ଧଗାଟାଇ ଧନବାକୁ କଏି ବସଛି ିକ ି
ଯଧେ ପଣତ ପାର ି । 
ଯାହା ଧସ କହଲିା ସବୁ ବୁଝଧିହଲା, ହବନାହିଁ କଛି ିଧଲଖି ।୪। 
ସକାଳ ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରଲିି ଦଧିନ 
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କାହାପାଇ  ଗାଉ ଗୀତ 
ଆସୁଛନ୍ତ ିକବିା ଦୂର ରାଇଜରୁ 
ସଧତକ ିଧତା ପ୍ରାଣମିତ  । 
ଚାହାଣିଧର ତାର େୁଟେୁିଟ ିଗଲା େୁଲ କଢ ିଧପନ୍ଥି ଧପନ୍ଥି ।୫। 
 
∞∞ 
Dr. Sarat Chandra Rath, is Former Professor and Head, Department of Odia, Utkal 

University, Bhubaneswar. He is an unabridged writer, researcher and critic. He is 

well-known as a lyricist and column writer. Over thirty books are to his credit. He is 

winner of several awards including the prestigious ‘Bhaktakabi Memorial Gold 

Medal’. 
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Staircase of bones 

Prahallad Satapathy 

At mid night 

My octogenarian mother 

Comes to me in silent steps 

Scaling the staircase of her bones. 
 

She is reduced to a voice only! 

Quite feeble, not visible 

To find her I search her voice 

As if she is a bird sitting on the  

limbs of a fleshy tree 

Covered with yellow leaves! 
 

These days aged mothers are not visible  

to their short-sighted sons,  

hard of hearing even they are. 

Very feeble being the sensitivity of our time! 

 

One can foresee better one's 

Career prospect through 

the rear-view mirror of speed 

No time for the aged. 

 

What sort of insanity that we are griped in 

Is it the effect of capitalism 

with its newly discovered hair dye 

Coloring the age of time? 

 

The mother is just a piece of antics 

Placed somewhere in the cupboard 

 Along with other forgotten trophies 

Of childhood left to the cobweb to weave dream ! 
 

∞∞ 
Dr Prahallad Kumar Satapathy, Balangir, is a retired Asso Professor of Economics. A bilingual 

poet, in Odia and English, with four anthologies, published in many national and international 
magazines. He has been nominated twice to Odissa Sahitya Academy. His poem Staircase of 

bones has been published in a multilingual anthology. 
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ଜହ୍ନ ପଡେି ି

ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ 

ନମିଷଳ ଚନ୍ଦ୍ରାଧଲାକ । ମିଠା କରିଣ । ଲନ୍ଧର, ବାଲ୍ଧକାନଧିର,  ରାସ୍ତାଧର, ଧରଧସ୍ତ ାରା ସାମନାଧର 
ବଞି୍ଚ ିଧହାଇପଡ଼ଚି ି। ଆୁଃ.. କ ିମୁଲାୟମ୍! ଧକଧତ ଦନି ଧହଲା ଧସ ଜହ୍ନ ଧଦଖିନଥିଲା? ଧକଧତ ମାସ.. 
ଧକଧତ ବର୍ଷ..? ଦଲି୍ଲୀର ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଂଗଲ ଭିତଧର ତାର ିପର ିଜହ୍ନ ହଜଯିାଇଥିଲା । ଧଲାଡ୍ ଧସଡ଼ଂି । 
ବଜୁିଳ ି ପାଇ  ଧକଧତ ହରତାଳ, ହଂଗାମା, କୁଶପୁତ୍ତଳକିା ଦାହ ଆଜକିାଲି । ଇନ୍ଭଟଷର ଖରାପ 
ଧହାଇନଥିଧଲ ଧସ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନୋନ୍ତା । 

ଅନୟମନସ୍କ ଧହାଇଗଲା ଅନଧିମଶ । ଧାଧର ସଂିଘାଣି । ଧମାଡ଼ାମକ୍ଚା ଧପଣ୍ଟ, ଡମିିର ିେଳ, 
ନଡ଼ଆିକଂଚଧିର ରେ, କୁଧଲଇ, ଶଧଢଇ, ଧୂଳପିତ୍ରଧର ସଂସାର ଓ ଅଝଟପଣ । ଅଧହତୁକ କାନ୍ଦ ସହ 
ଧଗାଳ ିଧହାଇ ଝରପିଡୁ଼ଚ ିଧଗାଧଟ ମିଠା ମହକଭିଜା ସୁର- ‘ସରଗୁ ଅଇଲା ଗୁଡ଼ ି। ଜହ୍ନ ରାଇଜକୁ ଯିବୁ 
ତୁ ଉଡ଼ ି। 

ତା’ କାଂଦ ଏ ଯାଏ କମିନ ି । ଧକାଉ ଗଭୀର ଅନ୍ତୁଃସ୍ଥଳଧର ଚାପିଧହାଇ ରହଛି ି ଧସ କାଂଦ । 
ହାବୁକା ମାର ିଉଠ ିଆସୁଚ ି। 

ଅନୟମନସ୍କତାର ଆଢୁଆଳଧର ଠଆି ଧହାଇଚ ିପିଲାଟ ି। 
ଜହ୍ନ ପଡ଼ଚି ି। 
ବାପା ଦୀନବଂଧୁ ଭାଗଚାର୍ୀ । ଖୁବ୍ ପରେିମୀ । ଧାନଗଣ୍ଡାକ ଉପଧର ସବୁ ଧାପ । ଗଲାଅଇଲା, 

ବଂଧୁବାଂଧବ, ଧଦ’ଦଆିଣି, ଧଦଣ ଧନଣ, ସାହୁକାର ମହାଜନ, ଧରାଗ ବଇରାଗ ସବୁକଛି ି। ବାପାଙ୍କ 
ଆଖିଧର ଆଖିଏ ସ୍ୱପନ । ଅନୁ ପାଠପଢ ିମଣିର୍ ଧହଧଲ ତାଂକ ଦୁୁଃଖ ଯିବ । ନୁିଃଶ୍ୱାସ ମାରବିାକୁ ଧବଳ 
ମିଳବି । 

ଧସ ପଧଢ । ବାପାଙୁ୍କ ପାରୁ ପଯଷୟନ୍ତ ସାହାଯୟ କଧର । ହଳ, ଯ ାଳ, ରୁଆଧପାତା, ଧଦାହଡ଼, 
ଧାନକଟା, ଖଳାଚଞ୍ଛା ସବୁଠ ିତା’ ହାତର ସ୍ପଶଷ ୋଏ । ବାପା ଖୁସ ି ହୁଅନ୍ତ ି । ଅଧ୍ୟାଏ ଭାଗବତ ପଢ ି
ଧଦଧଲ ତାଂକ ଆଖିର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତାଧର ମୁଖର ଧହାଇଉଧଠ ସନାତନୀ ସଂଜ!  
ଅନୟମନସ୍କତାର ଆଢୁଆଳଧର ଠଆି ଧହାଇଚ ିଯୁବକଟ ି। 

ଜହ୍ନ ପଡ଼ଚି ି। 
ଧଭାକର ଭୂଧଗାଳ ଓ ଜଜିୀବରି୍ା ଭିତଧର ଧମଂଧଚ ଜହ୍ନଆଲୁଅପର ିପଶଆିସଲିା ନୀତା । ଅେଚ 

ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ‘ଅନୁ ବଡ଼ମଣିର୍, ଖୁବ୍ ବଡ଼ମଣିର୍ ଧହବ’- ଧସଠ ିଆଗୁଧଳଇ ଠଆି ଧହାଇଥିଲା । 
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ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଖି ଆଗଧର ରଖି ଧସ ପଧଢ । ଧବଧଳଧବଧଳ ଗୀତ ଗାଏ- ‘ହମ୍ ଧତଧର ସହର 
ଧମ, ଆଧୟ ଧହ  ମୁସାେିର୍ କ ିତରହା’ ଏଇ ଗୀତର ଧାଧର ଧାଧର ଆସନ ପାତଲିା ନୀତା । ତାକୁ 
ତା’ପରଧିିରୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରପିାରଲିାନ ିଜମୋାରୁ । 
କାକର ବୁନ୍ଦା, କଂକ,ି କବତିା 
ନରୁିତା ନଆି ର ଧନନ୍ଥି ଧନନ୍ଥି େୁଲ, କଦମବର ପରାଗ-ନୀତା 
ଧକରାଏ ହସଧର ଧାନଧକଣ୍ଡା-ନୀତା ! 

ଅଂଧାରକୁ ରଂଧଗାଉ ରଂଧଗାଉ ମୁଖର ଧକାଳାହଳକୁ ନୀରବତାର ତପସୟାଧର ଆଉଟ ିନୀତା ତା 
ପରଧିି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ିଗଲା । ଜହ୍ନ ଆଲୁଅଧର ଅଶଣି ଧଶର୍ କାଶତଣ୍ଡୀର ଶୀର୍ଣ୍ଷ ଆକୁଳତା ଧନଇ ଧସ 
ଠଆି ଧହାଇଥିଲା । ହଡି଼ମୁଣ୍ଡ ଧକାଇଲିଖିଆ କଣ୍ଟା ପର ିରୁଗ୍ରୁଗ୍ କରୁଥିଲା ଅଭାବଧବାଧ । ଧବାଉର 
ସଂଜ ସଳତିାଧର ବହକୁଥିଲା ସଂସାରୀ ସ୍ୱପନ: ‘ଝଅିଟ ିହାତକୁ ଦ’ି ହାତ ଧହାଉ, ପୁଅ ଧକାଉଠ ି କୂଳ 
ପାଉ ।’ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ, ବଂଶୀ, ନୁଆ ଣିଆ ଚାଳ ଓ ଚଉ ରାମୂଳ ସଂଜବତୀକୁ ପଛ କର ିଧସ ଚାଲିଆସଲିା 
ଦଲି୍ଲୀ । 

ଜହ୍ନ ପଡ଼ଚି ି। 
ଧୂଳଧୂିଆ , ଧ ା-ଦଉଡ଼, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଆପାଟଷଧମଣ୍ଟ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଂଗଲର ମାରୀଚମାୟାଧର ସଝୁିଥିଲା 

ଧସ । ପିଜା, ବଗଷର, ନଧଗଟ୍ ଧରାଲ୍, ଚଧିକନ୍କଲଜ୍, ପାଓଭାଜ,ି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଧାଡ଼ଧିାଡ଼ ି ଷ୍ଟଲ୍ 
ପାଖଧର ରଂଗଧବରଂଗ ଗହଳ ି ଓ ଖିଲ୍ଖିଲ୍ ହସର ପ୍ରଜାପତ ି ଘୂରବୁିଲୁଥିଲାଧବଧଳ ତା’ ଆଖିରୁ 
ଉଡ଼ଯିାଉୋଏ ଜୁଳୁଜୁଳଆି ଧପାକ । ଧସ ଘୁଞ୍ଚଗିଲା ପଛକୁ । ଭଂଗାକାଚ, ଛଣି୍ଡା ଚପଲ, ଛଣି୍ଡା ପଲିଥିନ୍ 
ଭିତଧର େକ୍କା ମାର ିବସଥିିବା ସ୍ୱପନର ଅସହାୟତା ଆଡ଼କୁ । ଏଧତ ଅଭାବ, ଏଧତ ହତାଶା, ଏଧତ 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତଧର ପୁଣ ିବଂଚବିାର ଏଧତ ନଶିା! 

କୁଟାଖିଏକୁ ଆୋ କର ିଧସ କୂଳପାଇଲା । ଏକ ଧକାରୟିର କଂପାନୀଧର ମାସକୁ ତନିହିଜାର 
ଧବତନଧର ଧଯାଗ ଧଦଇ ପା’ ଭିଡ଼ଲିା । ସଂଗ୍ରାମବହିାରଧର ବଖୁଧର ଭଡ଼ାଘର ଧନଇ ରହଲିା । 
ଧସଇଠି ଘୂରାଧେରା ଆରମ୍ଭ କରଧିଦଧଲ ସ୍ୱପନ । ଧସ ଚହି୍ନଲିା ରାସ୍ତାଘାଟ । ମଦନଗିର,ି ଖାନ୍ପୁର, 
ଧଦୱଲି, ଧକାଟ୍ଲା କ୍ରଧମ ଦଲି୍ଲୀ । 

ଜହ୍ନ ପଡ଼ଚି.ି.. । 
ଧକାଟ୍ଲାର ଧହାଲିଧେଥ୍  ଆପାଟଷଧମଣ୍ଟ । ଅଠାବନ ନଂବର କ୍ୱାଟଷରଧର ପୟାଧକଟ୍ ପହଂଚାଇ 

ଧେରି ପଡୁ଼ ପଡୁ଼ ଭର୍ଦ୍ମହଳିାଙ୍କ ଡାକଧର ଅଟକ ି ଗଲା ଧସ । ଦୁଇ ତନି ି େର ଆସଛି ି । ତାଂକ 
ସମ୍ଭାର୍ଣ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଧଲାମଶ ଚାହାଣିଧର କମ୍ପ ିଉଠ ିନଜିକୁ ସହଜ କରଧିନଲା ।  
-ତୁମ୍ହାରା ଘର, କଧିର ଧହ ? 
-ଓଡ଼ଶିା 
-କତି୍ଧନ ଦନି୍ଧସ ଦଲି୍ଲୀ ଧମ  ଧହା ? 
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-ୟହ ିଧକାଇ ଚାର୍ ମହନିା । 
-ଓୁଃ ନୟା । ଧମଧର ସାଥ୍ ବଶି୍ୱାସ ଧସ ରଧହ ସକଧତ ଧହା 
-ହ ା । 

ଧସ କାଢ ିଧନଧଲ ପରଂପରା, ସଂସ୍କାର । ଧକୌଳକିତାର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଆସ୍ତରଣକୁ ଦଳମିକ୍ଚ ି
ଧଗାଧଟ ଗାଉ ଲି ଲାଜକୁଳା ପଣ । ଧସହିଁ ଶଖିାଇ ଧଦଧଲ ଦବିାଧଲାକଧର ଅଂଧାରକୁ ଡକାଯାଏ 
ଧକମିତ ି! ଶଧଙ୍ଖାଳଥିିବା ଅଂଧାରକୁ ପଢବିାର ଯାବତ ଧକୌଶଳ ସହ ମାଠଧିହବାକୁ ହୁଏ ଧକମିତ!ି 
ଘନ ଆଧଶଲର୍ଧର ଅଂଧାରକୁ ତରଳାଯାଏ ଧକମିତ!ି 

ପ୍ରତଟି ିଆମନ୍ତ୍ରଣ, ତୃପି୍ତର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତାଧର ପନ୍ଦର ହଜାର ! 
ଧସ ହତଚକତି, ବସିି୍ମତ, ବସି୍ୋରତି, ବଧିଭାର, ଅଭୟସ୍ତ । ଏଠ ିଧଶାର୍ ଆଉ ଧଶାର୍, ତାର ଧଶର୍ ନାହିଁ । 

ଜହ୍ନ ପଡ଼ଚି.ି.. 
ଭଉଣୀକୁ ବଡ଼ଘଧର ବାହା ଧଦଇଛ ି।  
ଘର ପାଇ  ସାଧବଧବାହୂ । 
ବାପାଙ୍କ କି୍ରୟାକମଷକୁ ଯାଇପାରଲିାନ,ି ଅେଚ ପଯଷୟାପ୍ତ ଅେଷ ପାଣିପର ି ବୁହାଇ ଧଦଇଥିଲା । ପଚାଶ 
ଖଣ୍ଡ ଗ ାଧର ଏମିତ ିକ୍ରିୟାକମଷ ଧହାଇନଥିଲା । 
ଧସ ଆଗକୁ ବଢଚି ିଖୁଉବ୍ ..ଖୁଉବ୍... । 
ଶୁଭାଂଗୀ କ’ଣ କରୁଥିବ ଏଧବ? 
ଧପାଟଧିକାଧର ନଡ଼ଆିପତ୍ର ୋଙ୍କରୁ ଧୋପି ପଡୁ଼ଥିବା ଜହ୍ନ କରିଣଠି ଅନୂଢା ଧରାମାଂଚ ୋପୁଥିବ ନା 
ଧବାଉକୁ ଶୁଣାଉଥିବ ଭାଗବତ! 
ଧଗାଧଟ ଜଟଳି ଦୁୁଃଖର ତାରକସ ିକାରୁକାଯଷୟଧର ଲଟକଥିିବ ଛାତ,ି ଛାତଧିର ଜହ୍ନ ! 
 
ନଈର ଗୀତ, କଆିେୁଲର ବାସ୍ନା, ଆମବଚଟଣି, ବଡ଼ଚୂିରା ଧମାହ ଭିଡୁ଼ଚ ି । ବଧିଛଇ ଧହଇ ପଡୁ଼ଚ ି
କୁହୁଳା ଧକାହ ଓ କାଂଦ । 

ଧସ ଧେରବି ମଣୃମୟଧଶାର୍ର ପାରଧିିରୁ .... 
ଜହ୍ନ ଧଖଧଳଇ ଧହାଇ ପଡ଼ଚି ି। 

 
∞∞ 
ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ, ବରଷି୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ, ବରୁଧଣଶ୍ୱର ମହାବଦିୟାଳୟ 
  



Srujan, 2021, 1(1) 42 

 

ବରିବକକୁ ପ୍ରଶନ 
ଅମି୍ବକା ସ୍ୱାଇଁ 

ଦୁଇ ଦନି ଧହଲା କାମବାଲି  ବନି ିକାହିଁକ ିଆସୁନ,ି ଅସୀମା କଛି ିଜାଣି ପାରୁନ,ି ବାର୍ ବାର୍ ଧୋନ 
ଲଗାଇ େକଲିାଣି ଧୋନ ବ ିତାର ଲାଗୁନ ି। ଧସ ତ ଧକଧବ ନ କହ ିକ ିଛୁଟଧିର ରଧହନା ! କନୁି୍ତ କଣ୍ 
ପାଇ  ଆସୁନ ିଏମିତ ିଭାବ ିଭାବ ିତାକୁ ଭାର ିବୟସ୍ତ   ଲାଗୁ ୋଏ, ହଠାତ୍ ରାତ ି୮ ଟା ଧହବ, କଲିଂ 
ଧବଲ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କବାଟ ଧଖାଲି ଧଦଧଖ ତ ଵନି ିଠଆି ଧହାଇଛ,ି ‘ଆଧର ବନି ିତୁ ଏଧତଧବଧଳ କଣ୍ 
ଆସଛୁି ?’ ଦୁଇ ଦନି ଧହଲା ଧକଉ ଠ ିଥିଲୁ? କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରଧର ଧସ କହଲିା, ‘ମାଆ ଧମା ପୁଅ ଧଦହ 
ଭୀର୍ଣ ଖରାପ ଧମାଧତ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଅି, ମ ୁ ତାକୁ ହସି୍ପଟାଲ୍ ଧନଇ କ ିଯିବ ି। ତା‘ର  ନଶିବାସ 
ଧନବାଧର କଷ୍ଟ ଧହଉଛ,ି ତାକୁ ଜର ଧହାଇଛ ିଡାକ୍ତରପାଖକୁ ଧନଇ କ ିଯାଇଥିଲି, ଧସ କହଧିଲ ତାକୁ 
ଧକାରାନା ଧହାଇଛ ି।‘  ‘ଆଧର କଣ୍ କହୁଛୁ ବନି,ି ତୁ..... ଧକାରାନା ?’   
      

ଅସୀମା ଏ କୋ ଶୁଣି ତା ଛାତ ିେର ିଉଠଲିା କଣ୍ କରବି କଛି ି ବୁଝ ିପାରଲିାନ,ି  ମଧନ ମଧନ 
ଭାବୁୋଏ ମାସ ଧଶର୍ଧର ଧମା ପାଖଧର ଏଧତ ଟଙ୍କା ବା କାହିଁ ? ପୁଅ  ପାଠ ପଢା ଖଚ୍ଚଷ ଘର ଖଚ୍ଚଷ 
ଧଯତକି ିଆବଶୟକ ପଧଡ ସବାମୀ ହସିାବ କର ିଧସତକି ିଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦଅିନ୍ତ ିଆମ ପାଖକୁ । ଧସଥିଧର 
ମା ପୁଅ ଆଧମ ସୁରୁଖୁରଧର ଚଳଯିାଉ । ଧବଧଳ ଧବଧଳ ଧମା ଆକାଉଣ୍ଟଧର ଥିବା extra ଟଙ୍କା ବ ି
ଖଚ୍ଚଷ ଧହାଇ ଯାଏ । 
 

ଏମିତ ି ଭାଵ ି ଭାଵ ି ଅସୀମା ବଡ଼ ଚନି୍ତାଧର ପଡଗିଲା, ଏପର ି ବପିଦ ସମୟଧର ତାକୁ ଯଦ ି
ସାହାଯୟ ନ କରବି, ବଚିରା ତା ପିଲାଟରି ଅବସ୍ଥା କଣ୍ ଧଯ ଧହବ । ତା ଦରଦୀ ହୃଦୟ ବୟାକୁଳତି 
ଧହଲା, ଭାବଲିା ଅଧନକ ଚହି୍ନା ପରଚିୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତ,ି କାହାଠାରୁ ଧାର ମାଗି ଆଣ ି
ତାକୁ  ଧଦଇଧଦବ,ି ବନିକୁି  ଧସ  ପ୍ରତଶୁିତ ିଧଦଲା, ତୁ ବୟସ୍ତ ହଅନା, ଟଧିକ ଅଧପକ୍ଷା କର ।  
 

ତାର ଦୁଇ ଜଣ ବନୁ୍ଧ, ଧଯଉ ମାଧନ ଭଲ ଦରମାଧର ଚାକରିୀ କରଛିନ୍ତ,ି ଏବଂ  ତା 
ସହ  ଧସମାନଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପକଷ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧଲଖାଏ  ଧାର ସୂତ୍ରଧର  ମାଗିଲା, 
ଧକବଳ  ଚାର ିଦନି ମଧ୍ୟଧର ପଇସା ଧେରାଇ ଧଦବା ପାଇ  ପ୍ରତଶୁିତ ିମଧ୍ୟ ଧଦଲା, ଧସମାଧନ ବଭିିନ୍ନ 
ଆଳ ଧଦଖାଇ  ପଇସା ନାହିଁ ଧବାଲି ସଧିା ସଳଖ ଧରାକ୍ ଧଠାକ୍ ମନା କର ିଧଦଧଲ । ମଣିର୍ ଚହି୍ନ ି
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ପାରଧିଲନ ି। ଏହା ଅସୀମାକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଧଦଲା, ଏହା ତା ପାଇ  ଅତୟନ୍ତ ଦୁୁଃଖ ଓ ପରତିାପର ବରି୍ୟ । 
ମନ କଷ୍ଟଧର ସନୁ୍ତଳ ିଧହଲା । 
           

ତାକୁ ଖୁବ୍ ଚନି୍ତା ଘାରଲିା । ବନିକୁି ସାହାଯୟ କର ି ନ ପାରବିା ଦୁୁଃଖଧର ଭାଙି୍ଗ ପଡଲିା,ଏବଂ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ କାକୁତ ି ମିନତ ି କର ି ଜଣାଇଲା, ପ୍ରଭୁ please ଏପର ିବପିଦ ଧବଧଳ ଧମାଧତ ସହାୟ 
ହୁଅନୁ୍ତ, ମ ୁ ଧମା ପାଇ  ନୁଧହ  ଧସହ ିଗରିବ ବନିରି ପୁଅ ପାଇ  ହ ିଁ ସାହାଯୟ ଚାହ ୁଚ ି।ଯାହାଧହଉ, ବଡ଼ 
ଆଶ୍ଚଯଷୟ କୋ ସାଧଙ୍ଗ ସାଧଙ୍ଗ ତାର ଧୋନ ବାଜ ିଉଠଲିା,  ତାର ଆଉ ଜଧଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଧୋନ 
କରଥିିଧଲ ତାଙୁ୍କ କୋ  ଛଳଧର ଟଙ୍କା କୋ  କହ ି ଧଦଲା । ବନି ି କୋ ନ କହ ି ତା ନଜିର ଟଙ୍କା 
ଜରୁରୀ ଅଛ ି ଧବାଲି କହଲିା, ଧସ ସହୃଦୟର ବନୁ୍ଧ ଜଣକ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନଟି୍ ଭିତଧର ଦଶ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଧଦଧଲ, ଧସ ସାଧଙ୍ଗ ସାଧଙ୍ଗ ଘର ପାଖ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବନି ି
ହାତଧର ଧଧରଇ ଧଦଲା, ଭଗବାନଙୁ୍କ ବନିମ୍ରତାର ସହ ପ୍ରାେଷନା କର ି କହଲିା ପ୍ରଭୁ ବନିରି ପୁଅକୁ 
ଶୀଘ୍ର ଭଲ କର ି ଦଅିନୁ୍ତ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପିଲାଟ ି ଭଲ ଧହାଇଯାଇଛ ି । ସୀମା ଆଜ ି ବହୁତ୍ 
ଖୁସ.ି...!! 
 

ଧସ ଧାର ଆଣି ଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯୋ ସମୟଧର ଧସ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଧେରାଇ ଧଦଇଛ ି । ଆଜ ିବନି ି
ଖୁସ ିମନଧର ଆସଛି ିଓ ସୀମାକୁ କହୁଛ ିମା' ଆପଣଙ୍କ ପାଇ  ଧମା ପୁଅ ବଞ୍ଚଗିଲା ଆପଣ ଯଦ ିଟଙ୍କା 
ସାହାଯୟ ନ କରିୋଧନ୍ତ ଧମା ପୁଅର କଣ ଧଯ ଧହାଇ ୋନ୍ତା !!!!! ସୀମା କନୁି୍ତ ଭାବୁ ଥିଲା,  ଧସହ ି
ମହାନ୍ ଅଦୃଶୟ ଶକି୍ତଙ୍କ କରାମତକୁି..,   ମଧନ ମଧନ ଧନୟବାଦ୍ ଧଦଉ ଥିଲା ତତକ୍ଷଣାତ ସାହାଯୟ 
କରଥିିବା ଧସହ ିମହୟିସୀଙୁ୍କ । 
 

ସୀମାର ଆଜ ି ମଧନ ପଡ଼ ି ଯାଉଛ ି ଧସହ ି ପନ୍ଦର ବର୍ଷା ତଳର ଘଟଣାଟ,ି ଧସଧତଧବଧଳ ତା 
ପଡ଼ଶିା ଘଧର ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଜଧଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଧଲାକର ସବାମୀଙ୍କର ହଠାତ୍ accident ଧହାଇ 
ହସି୍ପଟାଲଧର ପଡେିାନ୍ତ,ି ଏହ ି ସମୟଧର ତା ପୁଅ ବବୁଲର ଇଞି୍ଜନୟରଙି୍ଗ  କଧଲଜ ଡଧିପଲାମାଧର 
admission ପାଇ  ଧଶର୍ ତାରଖି  ଆଉ  ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ତାର ଦରକାର ପଡୁ ୋଏ, କନୁି୍ତ ତା 
ପାଖଧର ନୋଏ । 
 

ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଧତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁଧହ  । ପଧଡାଶୀ ସୀମାକୁ ଧସ ଭାର ିଭଲ ପାଆନ୍ତ,ି ଦୁୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ 
ମନ୍ଦ ସବୁ ସୀମାକୁ କୁହନ୍ତ,ି ସୀମାର  ଅନୟକୁ ସାହାଯୟ କରବିା ମଧନାବୃତ୍ତକୁି ଭାର ିପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତ,ି 
ଧଯଧତ ଧବଧଳ ଯାହା ଦରକାର୍ ପଧଡ ସୀମା ତାଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କଧର, ୫୦୦/୧୦୦୦ 
ଧଯଧତଧବଧଳ ମାଗନ୍ତ ିତାଙୁ୍କ ଧଦଇ ଦଏି । ବବୁଲର ମା (ସନ୍ଧୟା)  ସବୁଧବଧଳ ସୀମାକୁ କୁହନ୍ତ ିଅପା 
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ଆପଣଙ୍କ ପର ିଧଲାକ ଦୁନଆିଧର ବରିଳ,  ନଧିଜ ନ ଖାଇ ଅନୟକୁ ଧଦଇ ଦଅି ।  ହ  ମ  ଅପା ତୁମକୁ 
ଭଗବାନ୍ ସବୁଧବଧଳ ନଶି୍ଚୟ ସାହାଯୟ କରଧିବ !!!! ପ୍ରଶନ ଉତ୍ତର ସବୁ ନଜି ମୁହ ଧର....!!! 
 

ସୀମା କୁଧହ ନା’ଧର ସନ୍ଧୟା ଭଗବାନ୍ ବ ିଧବଧଳ ଧବଧଳ ବହୁତ୍ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତ ି। ଆମକୁ ତାଙ୍କ 
ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତନି ଧହବାର ଅଛ ି। ଧମା ପିଲା ଦନିର ସବପନ ଅନୟକୁ ସାହାଯୟ କରବିା । ଅନୟର ଦୁୁଃଖ 
ସୁଖ ହାନ ି ଲାଭ ବୁଝବିାଧର,  ମ ୁ   ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଏ  । ଧସଥିପାଇ  ତ ସମାଜ ଧସବା କରବିାକୁ 
ଆଧଗଇ ଆସଛି,ି ଧକଧତ ସେଳ,ସମୟ କହବି । ତୁଧମ ସନ୍ଧୟା ଏଧତ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରନ ି!!! 
 

ହ  ଧସଦନିର କୋ କହୁଥିଲି, ସୀମାକୁ  ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିଲା ସନ୍ଧୟା, ତା ପୁଅ ତା 
admission ପାଇ   । ସୀମା ପାଖଧର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ୋଏ । କଣ୍ କରବି କଛି ିଚନି୍ତା 
କର ିପାରଲିାନ,ି ଧସହ ିପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ତା ହାତଧର ଧଧରଇ ଧଦଇ କହଲିା ହଉ ତୁଧମ ଯାଅ ମ ୁ 
ଧଦଖୁଛ.ି...., ତା ସବାମୀଙୁ୍କ ଟଙ୍କା କୋ କହବିାକୁ ସାହାସ ଧହଲାନ ି। କଣ୍ କରିବ ଭାବ ିଭାବ ିମୁଣ୍ଡଧର 
ଧଗାଧଟ ବୁଦ୍ଧ ିଜୁଟଲିା । ତାର ସୁନା ଗହଣା ଅଧନକ ୋଏ କାନ  ଝରା, କାନ େୁଲ ୫/୬ ହଳ  ୋଏ, 
ଧସଇଥିରୁ ଦୁଇ ହଳ ଧର ିପାଖ ବଣିଆ ଧଦାକାନକୁ ଗଲା, ବଣିଆକୁ କହଲିା, “ଧଦଖିଲ ଭାଇ ଏହ ି
ଦୁଇ ହଳକୁ ବକିି୍ର କଧଲ  ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଧହବ  କ ି? ଧସ କାନ ଝରାକୁ ଓଜନ କର ିଧଦଖିଲା 
‘ମୟାଡାମ୍ ଏହ ି ଧଗାଟଏି ହଳ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧହବ । ଯାହା ଧହଉ ଧସହ ି ହଲକ ବକି୍ରି କରି 
ସନ୍ଧୟାକୁ ଟଙ୍କା ଧଦଇ ଧଦଲା ସୀମା ।  କନୁି୍ତ ତାକୁ ଧକଧବ ବ ିକହ ିନଥିଲା, ମ ୁ ଧମା କାନର ବକି୍ରି କର ି
ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଧଦଇଛ ି। 
             

ଯାହା ବ ିଧହଉ ଧସ ତା ସୁବଧିା ଅନୁସାଧର ୨ବର୍ଷ ପଯଷୟନ୍ତ  ଧୀଧର ଧୀଧର କର ିଟଙ୍କା ସୁଝଲିା । 
 

ଆଜ ିଅସୀମାର ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ତା ନଜି ବଧିବକ କୁ  ପ୍ରଶନ ପଚାରୁଛ,ି ଜଣଙ୍କ ବପିଦ ଧବଧଳ ମ ୁ 
କାହା ଠାରୁ ଧାର ମାଗି ଅନୟକୁ ସାହାଯୟ କରଛି ି ଠକି୍ କରଛି ିନା ଭୁଲ୍ କରଛି,ି ଧଯଉ  ମାନଙୁ୍କ ମ ୁ ଧାର 
ମାଗିଛ ିତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟଧର ମ ୁ ଧଛାଟ ଧହାଇ ଯାଇନ ିତ ?!!  
 
∞∞ 
ଅମି୍ବକା ସ୍ୱାଇ : ଧକାଠଘର ଆମ ସାହତିୟ ପରିବାରର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ତୋ ମଖୁୟ ସମ୍ପାଦକିା, ସାମାଜକି ସଂଗଠନ ନେିା 
ଭୁବଧନଶ୍ୱର ଶାଖାର ସଭାପତ,ି ସମୋାନ: ସାହତିୟ ସଙ୍ଗମ କଟକ, ଧକାଣାକଷ ଓଡ଼ଶିା, ବନୁି୍ଦ ସାହତିୟ ସମାଜ ଦ୍ଵାରା 
ଶାନ୍ତ ିଧଦବୀ ପରୁସ୍କାର ବଶିବ ମାନବ କଲୟାଣ ସଂଗଠନ ଦ୍ଵାରା ଧେଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ରକିା ଦରଦୀ କବୀ ସମୋାନଧର ସମବଦ୍ଧତି, 
ତୁର୍ାର େୀ କବତିା ସମୋାନ, ଭୁବଧନଶ୍ୱର. 
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The Boatboy 

Mona Dash 

Dhenkanal, Odisha, India, 1938 

 

The river grew wide at this time of the year, increasing in girth every 

passing day. Baji liked to sit on the banks and watch her swell.  

‘She is big, she won’t grow anymore,’ his mother would say. 

‘If she remains like this for a few more weeks, the paddy fields will be full,’ 

his father would hope. Together they would dream, a bountiful crop, food 

the year round but that was when his father was still alive. 

When Baji was only six years old, his father was claimed by a fever for 

days, then weeks. The kabiraja concocted a bitter paste to drink with water 

every night, the village priest visited to drive away the evil spirits. They 

assured he would be well soon. Instead, his father returned one evening 

from ferrying the boat, and collapsed. Baji reached out to touch him. His 

fingers recoiled. His father was stiff. He hadn’t understood. His mother had 

started wailing, banging her head on the door of their hut. Within minutes, 

the villagers arrived. They had to take the body, they said. Someone carried 

Baji on his shoulders to the masani, the graveyard on the outskirts of the 

village. It was the duty of the son, however young, to light the pyre. The 

body laid on wood, some marigold flowers thrown on the coarse sheets, 

nothing elaborate ‘for we are not like the wealthy Raja or his Zamindars,’ 

his mother said.  

It had been seven years ago, yet he couldn’t forget the heavy stick he’d been 

handed and advised to bring down hard on his father’s head. ‘It breaks the 

skull and lets the insides burn,’ they’d explained. They wiped his tears. 

They gave him a banana to eat. For years he would remember how his 

father’s hand had suddenly jerked up. They said it happened when the logs 

of wood burned and dislodged the body, burnt black, as if to say Bye-bye, 

ta-ta the way he did when he left for work in the morning. Ta-ta, and Baji 

would wave back until the boat grew smaller and the water still once more. 

Ta-ta. 

 

∞ 

The villagers worshipped Brahmani; calming her anger when she threatened 

to flood, praying for her waters to fill when there was a drought. The fields 

spanned their village Bhuban, then all the way up to the village of Ranpur.  
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Like the other boatmen, Baji’s family lived on the banks of the Brahmani. 

His mother worked in the farmers’ houses, grinding the paddy to husk. Baji 

went to school in the day, and in the afternoons, ferried the boat. The 

boatboy they called him. The villagers paid his mother with rice and grains. 

Sometimes he would catch fish; the silvery kokila flashing in the shallow 

waters, which his mother fried with salt, but only for him. ‘Never, Baji, 

never!!’ she’d shouted when he placed one small fish in the mound of rice 

she was eating. As a widow, she could only have vegetarian food, cooked 

with no ginger, garlic or onion; it was as much a sin to offer non-vegetarian 

food to a widow, as it was for her to eat it, she explained. It seemed the 

whole world conspired to add to his mother’s sorrows, Baji thought.  

 

∞ 

Once a month, the villagers were called upon to do bethi, work for the king, 

but with no wages. The palace on the hill, Yatna Mahal had been built 

through bethi. It had taken ten men five days to hang on the ceiling a 

decoration of lights and glass. It had come all the way from London, chand-

elier they called it. 

‘But why should we work without wages?’ When Baji asked his mother, 

she would panic, cover his mouth with her small hands, silencing him, 

‘He’s the king, the Raja. We have to serve him.’  

Once, the villagers were instructed to cook kheer for the king’s palace. Baji 

and his friend Fagoo watched, eyes popping, the milk from twenty cows, 

thickened, the rice soft just once to slurp that milky, sweet thickness. They 

were not allowed a single spoonful.  

 ‘But why must we cook for them and part with our food?’ he asked. 

‘So much trouble,’ his mother whispered. ‘You will get into so much 

trouble.’ She sat him down and explained the laws of the land. Bethi was 

only of them. There was begari, when they had to carry the luggage of the 

British officials and Indian kings, free of charge. There was rasad, when 

they had to deliver goods, free of charge. They could do nothing to change 

these rules.  

His mother wore a widow’s white, the aanchal covering her head. Her large 

eyes shone, tears in them, as always.  

‘Why are you crying again, Bou?’ he asked, at which she sobbed louder. 

 

∞ 

Baji looked at his reflection in the water, his bare body, the half dhoti, 

yellowish white, a bit tattered, tied firmly so that it didn’t slip off. One day, 

he would leave Bhubhan, leave Dhenkanal district itself, and work in 

Cuttack. One day, he would wear a hat and coat, and speak in English. He 
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would be a sahib, just like the Englishman, the Political officer of Orissa, 

who had come to their school last week.  

They had prepared for the visit for months. On the day, the school was 

swept. The children came in clean clothes, faces scrubbed, hair brushed. 

They gathered for the assembly. Every child received a ladoo; Baji held the 

sweet, orange ball in his hand, wanting to save half of it for his mother. His 

bites were too big perhaps, for very soon nothing was left, except for the 

taste of sugar and ghee on his tongue.  

The sahib was tall, his hair shone. He wore dark glasses, so that the sun 

didn’t burn his eyes. In bilat, England, there was no sun; the moon lived in 

the sky permanently. In bilat there were no huts, everyone lived in houses, 

for there were no poor people. It was hard for the sahibs to come and live 

here, but they did. They were not used to the heat, the dirt roads. ‘We have 

to look after them,’ their teacher explained. So the boys did. They fanned 

the sahib, standing in a circle around the tall wooden chair he sat on. Major 

Bazelgette, they tried to say his name, the syllables falling of their tongues. 

‘Majjor Bajjelgette’, ‘a softer zzz,’ the teacher instructed, but try as he 

might, Baji could only say, ‘Bajjelgette.’ 

 

∞ 

Nayantara, one of the village widows, lived with her parents, in the last hut, 

right where the bank sloped, and the mud was even softer. Sometimes Baji 

saw her, sitting outside, in her white saree, feet draped in the water. Her 

husband had died a year ago and she had been sent back by her in-laws. 

Everyone had gathered, Baji among them, to watch her walk back into her 

parents’ house, face lowered; her parents not happy with the returned guest. 

A daughter’s place was with her husband and in-laws, after all. Everyone 

was commiserating with the parents, but no one seemed to notice that 

Nayantara’s eyes were red, mouth misshapen, the way it was when you 

cried for hours. When he mentioned this to his mother, she nodded and said 

things would have been worse had Sati still been prevalent.  

When Baji thought of Nayantara in flames, the fire burning her body just 

like it had burnt his father’s, he could feel the fire in his nostrils. 

 

Sometimes Fagoo came in the morning, when the sun was still feeble in the 

sky, and waited with him by the boat. One such day as they dug pebbles in 

the mud and flung them into the water, he nudged Baji. A slim body in the 

water, white saree sticking to her legs, Nayantara was swimming fast, 

furiously. Baji looked away, but Fagoo stood still and stared. 

‘Is she alright?’ Baji worried. Was she trying to cross the river? Did she 

need the ferry? 
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‘Ssshh, of course she is fine. She is having her bath. I want to watch her.’  

 ‘You shouldn’t.’ 

‘Why not? Married at fourteen, widowed at sixteen, barren after two years, 

isn’t that what they say about her?’ 

 He wanted to do something which would silence Fagoo, make him look 

away from Nayantara’s lithe form. 

But just then, someone called out, ‘Boatman! Hey, boy!’ 

At the sound of the voice renting the still air, Nayantara disappeared, a flash 

of white, a flash of brown and gone. She must have swum underwater, but 

Baji didn’t see her resurface, and the three young men, were right there, 

ready to step into his little boat, talking animatedly all the time.  

‘You are the boatman, not him? Can you row us all across?’ one of them 

asked, looking disbelievingly at Baji. Fagoo was so much bigger than him, 

but he was fifteen, a year or older than Baji. 

‘I can. I do this every day,’ he said. 

 Out of all the people he had ferried, there was something different about 

these men. Almost as if they stood straighter, their voices louder, none of 

the whispers he heard from the other villagers. Baji heard the word bethi a 

few times. He strained to hear better. 

They came back the next day. One of them even smiled at Baji as he got off 

the boat.  

Back and forth the river, a few times in the month. Who were they? Where 

did they go?  

‘Mohanty will join us, only a matter of time,’ one of them said. 

‘Yes. We need more people like him. He refused to do bethi this month. 

They did a lathi charge, but he resisted.’  

Baji, mustering courage interrupted, ‘Can we resist? Can we refuse to do 

bethi?’ 

‘Boy, what is your name?’ the one with the moustache asked. His face was 

serious. 

‘Baji Rout.’ 

‘And your father’s?’ 

‘He died some years ago.’  

‘By the king’s orders, no doubt!’ one of them laughed. 

‘I amBaishnav. This is Raghu,  and Gobinda,’ the other man said pointing to 

himself and then the other two. ‘We are sorry about your father. But that is 

what they do. They make us slave, we die, and they eat… and eat.’ 

Baji remembered his father, his thin frame standing firm on the boat as he 

rowed. The vest he wore with three holes, one much larger than the others.  

‘One day, Baji, it will all change. We will make it change!’ Baishnav’s eyes 

looked ahead, farther than where the river lapped on the other bank. 
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‘Do you go to school?’ 

Baji nodded. 

‘Can you run an errand for us?’ Rabi asked. 

 ‘One of our friends will come to the river bank tomorrow in the evening. 

Can you pass this note to him? He will come up to you and say ‘hukum. 

That’s the cue.’  

They gave him a whole anna and waved at him when they got off. Baji 

waved, Ta-ta, the coin tight in his fist. Hukum meaning order. Hukum, 

hukum he practised all the way home. 

The next evening, a young man, wearing a khadi dhoti stood at the 

riverside. Baji knew it had to be one of them even before he said the word. 

He knew from the gait, from the look. They exchanged smiles. 

 

∞∞ 
(An extract from The BoatBoy, one of the short stories in Let Us Look Elsewhere. 

Published by Dahlia Book UK and available online from Dahlia Bookshop, 

Waterstones Online and Amazon) 
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Soul mates made for each other even in crisis, the flame of their eternal 

endearment unperturbed by the storm raging all around. Two bodies united 

by one common consciousness of faith, love and the vow of staying 

together through the thick and thin, till the end of time. For what is true and 

untainted and cherished by the heart, even the darkest of days cannot tear 

apart 

 

∞∞ 
 
 

ଜୀବନ୍ ରଭାଗ 

ଦୀନ୍ବନୁ୍ଧ ସାହୁ 

ପାହାଡ ିଗୁମ୍ପା 
ଚାପା ପେର ସନ୍ଧରୁି 

ଗଜରୁଛ ିମଞି୍ଜ, 

ଅଙୁ୍କରବି ଗଜା 
ଡାଳପତ୍ର ଧମଲି 

ଶୂନୟଧର ଚରାଇବ ଧଚର, ଆଶା... 
େୁଲ, େଳ, ବାସ, ତ୍ରାସଧର ଧଭାଗିବ ଜୀବନ । 
 

ଝଟପା ଝଟିପିିଟରି 

ଆ  ମ ୁହଧର 

ଧକାମଳ କଙି୍କର କଧଳବର 

ଧଭାକ ମୁହ ଧର ସଧୁନଲି ସ୍ୱପନ 
ନଆି ଧରା ଧଡଣାଧର 

ଧରାଶାୟୀ  ଧୁପଦ 

କଇ ଚ ିକାଟଧର ଜୀବନ ଧକାଲାଜ୍  
ନୀରବ ନୁିଃଶ୍ୱନ କଳରବ । 
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େୁଲ େୁଲର ମଧୁସଂଚୟଧର 

ମଦମତ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛ ି

ବଣୁଆ ଆଖିଧର ବଢନ୍ତ ିମହୁଧେଣା 
ଧବଳଉଣି୍ଡ ଭାଙି୍ଗବ ମହୁ 

ଧମଣ୍ଟାଇବ ଧଭାକ 

ଧମଣ୍ଟାଇବ ଗୁଜୁରାଣ, 

ପାନପତ୍ରର ସୁଆଦ । 
 

ଧଭାଗ ଧଭଦଧର ବହୁରୂପୀ 
ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଆଉ ରାଗ..। 
 
∞∞ 
Dr. Dinabandhu Sahoo, is a physician by profession and painter by passion. He 

possesses keen interest in other fields of creativity like poetry, theatre and mimicry. 

He graduated from SCB Medical College, Cutack in 1994 and postgraduate studies 

in Internal Medicine (2004-2007) at VSS Medical College, Burla. He is presently 

working as a Medicine Specialist at Dist. Headquarter Hospital, Bhawanipatna. He 

bears the credit of participation in various state and national level Fine Art 

Workshops cum Exhibitions across India.  

  



Srujan, 2021, 1(1) 53 

 

My pet chicken 

Subha Das 

 
 
∞∞ 
Dr Subha Das is retired doctor; she was doing O&G and General Practice. She 

describes that life was very busy while she was working, after retirement she has 

picked up music, bowling (got 12 trophies), painting, learning bridge, volunteering, 

gardening and charity. She regularly donates to Stroke Association. Her moto in life 

is, ‘one should do something, as long as they can.’ She lives in Scotland.  
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Hand 

Durga Prasad Panda 

Like a hungry serpent 

this hand 

 

slithers around 

the dense wilderness 

 

of your body 

looking for prey. 

 

Could this awkward hand  

Be mine ? 

 

After all, it is hard to believe 

that this slender, 

 

pink-skinned, petal soft 

hand that has 

 

never hurt a housefly 

in the daylight 

 

could easily turn  

so beastly in the dark ! 

 

Like the cat’s burning eyes, 

perhaps, the secret truths 

 

of the body are revealed 

only in the darkness ! 

 
∞∞ 
 
 
 



Srujan, 2021, 1(1) 55 

A butterfly in Konark 

Durga Prasad Panda 

Hovering lazily  

over 

 

the filigreed 

gyrating bodies on the walls 

 

 

of Konark, a vagrant 

polka-dotted 

 

butterfly sits awestruck 

on the taut nipple 

 

of a voluptuous nautch girl 

wondering  

 

when exactly the flower 

turned so hard ! 

 

∞∞ 
 

The poem 'Hand' first published in the 'Indian Literature', Mar-Apr 2006 and 'A 

Butterfly in Konark' appeared recently in 'Shape of a Poem', A Red River Book of 

Contemporary Erotic Poetry 2021. 

 

Durga Prasad Panda (1970) is an accomplished bilingual poet from Sambalpur, 

Odisha whose works have appeared in prestigious journals like, Debonair, Indian 

Literature, Gentleman, Outlook, Sunstone (USA), Stag Hill Literary Journal, Kavya 

Bharati, The Little Magazine etc. A significant voice of freshness, he is recognised 

among the foremost poets writing in Odia. He has attended several symposiums 

including the 39th World Congress of Poets. Most recently he has edited a Reader 

on Jayanta Mahapatra for Sahitya Akademi. 
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Kalinga Express 

Bijay Biswaal 

 
Acrylic on canvas, 36x48 inches 

 

∞∞ 
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Vadnagar Express 

Bijay Biswaal 

 
Acrylic on canvas. 36x48 inches 

 

∞∞ 

Driven by indomitable passion and creativity, this self trained obsessive painter 

Bijay Biswaal from India has given a new horizon to realism. This versatile painter, 

adept in all media and genre of national and international repute lauded by none 

other than prime minister in MANN KI BAAT, is currently the Brand ambassador of 

WINSORANDNEWTON India.  
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ଆଶା ଅସୁମାରୀ 
ତପତ ିପାଣିଗ୍ରାହୀ 
ଆଶା ଧବାଲି ଧଯଉ  ଦୁଇଟ ିଅକ୍ଷର 
ସଭିଙ୍କ ଅନ୍ତଧର ୋଏ, 
ଧଗାଧଟ ପଧର ଧଗାଧଟ ପରୂଣ ନ ଧହଧଲ 
ଅଶାନ୍ତ ି ମନଧର ରଧହ । 
କାମନା, ବାସନା କୁସଂସ୍କାର ମାନ 
ଦୁବଷଳ କଧର ଧଯ ମତ,ି 
ତହିଁରୁ ମୁକତ ିପାଇବାକୁ ଧହଧଲ 
ଧଲାଡା ଦୃଢ ଇଛାଶକି୍ତ । 
ବଳ,ଧକୌଶଳଧର ଅଜତି ସମ୍ପଦ 
ଧଭାଗ କରିହୁଏ ନାହିଁ, 
ଶଦୁ୍ଧ ଚନି୍ତା ଧାରା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ 
ମଣିର୍ ଜନମ ପାଇ    । 
ବୁଦ୍ଧ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହଂିସା ମନ୍ତ୍ରକୁ 
ଜୀବଧନ ପାଧେୟ କର,ି 
ସତୟ ନୟାୟ ପଧେ ଚାଲୁଥିଧଲ ଆଧମ  
ଦୁୁଃଖ ଯିବ ଆଧପ ସର ି । 
ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ର ଅନ୍ତ ଧହାଇଯିବ 
ଧଲାଭ,ଧମାହ ତୟାଗ କଧଲ, 
ଅସାର ଜୀବନ ଧନୟ ଧହାଇଯିବ 
ବଧିବକ ବଧଳ ଚାଲିଧଲ  । 
ଆଶା ପାରିଜାତ, ଆଶା ମରୀଚକିା 
ଆଶାର ଅନ୍ତ  ନ ୋଏ, 
ନରିାଶା ଜୀବନ ଅଧଟ ମୂଲୟହୀନ 
ମତୁୃୟ ଧର ଧସ ଅନ୍ତ ହୁଏ  । 
 
∞∞ 
ତପତ ିପାଣିଗ୍ରାହୀ, କବ,ି ସମାଜ ଧସବକିା । ଶକି୍ତବହିାର, ଭୁବଧନଶ୍ୱର।   
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ବାକ ିରହଗିଲା ଅରନ୍କ କଥା... 
ପୁନ୍ମ ମହାପାତ୍ର 

ଧଜୟାତ୍ସ୍ନା ଭରା ରାତରି ଧଶୋଳ ିଝରଗିଲା ପଧର 
ବାକ ିରହଗିଲା ଅଧନକ କୋ.. 
ତୁମ ସହ ବତିଥିିବା ଧସଇ କଛି ିକ୍ଷଣର ଅବୟକ୍ତ ଅନୁଭବ 
ଧକଇପଦ କୋଧର ବାନ୍ଧ ିରଖିଥିଲ 
ତୁମ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଆଧବଗ, 
ଧମା ନଇ ଯାଇଥିବା ଆଖିପତା 
ଅଧୁରା ମିଳନର ଅପୂର୍ଣ୍ଷ ମାଦକତା 
ବାକ ିରଖିଗଲା ଅଧନକ କୋ.. 
 
ଧକଉଂଥିଧର ତଉଲିବ ିତୁମକୁ ?  
ତୁମ ଉଦାସୀନତା .. ନା ତୁମ ନୀରବତା ..! 
ତୁଧମ ଧଯ ଅକୁହା କୋଧର ଗୁନ୍ଥା ଏକ କବତିା 
ବଡ କି୍ଳଷ୍ଟ.. ତୁମକୁ ଶବ୍ଦଧର ବଖାଣିବା 
ସତଧର ନୁଧହ , ତୁଧମ ନଇିତ ିସ୍ୱପନଧର ଆସ 
ରାତରି ନଜିଷନ ପହଧର 
ପାଦ ଚପିିଚପିି ଆସ ିକାଧନ କହଯିାଅ 
ଏଣୁଧତଣୁ ଧକଧତ କୋ 
ଧକଧତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ 
ସଧମୋାହନୀ ଶକି୍ତ ଭରା ବାଧକୟ ଲୁଚେିାଏ  
ଯୁଗାନ୍ତର ପ୍ରଣୟର ମନଧଲାଭା  
ଧକଧତ ଧଯ ଅସରନ୍ତ ିସଂଳାପ 
 

ତୁଧମ ଧେରବିା ଆଗରୁ ନଇିତ ିଧସଇ ପ୍ରଶନ 
ସତଧର ଧକଧବ ଆସିବ ? ପ୍ରୀତରି ଶକୁିଳ ିଧକଧବ ଆଣିବ ? 
ଏ ନଶିୀେର ପ୍ରଧହଳକିା ଆଉ ଧକଧତ ଦନି ! 
ବୁଝପିାରବି ଧଯଧବ ତୁଧମ, 
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ବୟାକୁଳତି ପ୍ରାଣର ବୟୋ 
ଧସଦନି ହୁଏ ତ କହବିନି ିଆଉ 
"ବାକ ିରହଗିଲା ଅଧନକ କୋ" 
 
∞∞ 

ହଜଯିାଇଥିବା କଛି ିମୁହୂର୍ତ୍ଷର େଠିା 
ପୁନ୍ମ ମହାପାତ୍ର 

କଛି ିମିଛ ରାଗ ରୁର୍ା 
କଛି ିସତ ଅଭିମାନ  
ମନଗହନର ସନୁି୍ଦଧକ ସାଇତା 
କଛି ିସଂଧକାଚର ଲୁଚକାଳ ିଧଖଳ 
ଆଉ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଭାଗବଣ୍ଟା 
ଦାରୁଣ ଧଜୟଷ୍ଠର ନଷୁି୍ଠର ପ୍ରହାର ପଧର 
ଧରଣୀ ବକ୍ଷଧର ଧଯମିତ ିପହଲିି ବର୍ଷାଛଟିା 
ଠକି ତୁମ ସ୍ମୃତ ିପର ିମିଠା   
ହଜଲିା ମୁହୂତ୍ତଷ ସବୁର ଲମବା ଏକ ଚଠିା... 
କଛି ିତୁମ କୋ.. କଛି ିଧମା କୋ.. 
ସମୟ ସହ ତାଳଧଦଇ ଝାପ୍ସା ଧହାଇଆସୁଥିବା 
କଛି ିସ୍ମୃତ ିକୁ ହାତମୁଠାଧର ଜାବୁଡ ିଧରବିାର 
ଅଧହତୁକ ବୃୋ ଧଚଷ୍ଠା 
ଧକଧତ ଚହି୍ନା ଧଚଧହରା ଅଚହି୍ନା ଧହବାପଧର 
କବତିାଧର ବାନ୍ଧ ିତାଙୁ୍କ ଧେଧରଇଆଣିବାର 
ଆକୁଳ ପ୍ରାଣର ଅସେଳ ପ୍ରଧଚଷ୍ଠା 
ନାଲି ଧନଳ ିସୟାହଧିର ରଙ୍ଗୀନ 
ହଜଲିା ଅତୀତର ଡାଏରଧିର  
ଧସଇ ଅଧା ଚରିା ପଷୃ୍ଠା 
କଛି ିତୁମ କୋ.. କଛି ିଧମା କୋ.. 
ନୀଳକୃଷ୍ଣ ନଶିେିଧର ନରମି କଇ ର ବୟୋ 
ଅଝଟ ଜହ୍ନର ପାର୍ାଣ ବକ୍ଷଧର 
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ଧଖାଜଚିାଧଲ ପ୍ରୀତ ିପ୍ରଣୟର ଦୁଲଷଭ ମକୁ୍ତା 
ନରି୍ିଦ୍ଧ ପଥୃିବୀର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତଧର 
ସ୍ୱପନର ବୁଢଆିଣି ଜାଲ ବୁଣିଚାଲିଥିବା ବନୀତା 
ଧକଧବ ପି୍ରୟର ଅପ୍ରତୟାଶତି ସ୍ପଶଷଧର 
ସନ୍ତପଷଣଧର ଝାଉ ଳ ିପଡଥିିବା ଧସ ଲାଜକୁଳୀ ଲତା 
କଣ ଭୁଲିପାଧର ଧସ ! 
"ଆପଣ"ରୁ "ତୁଧମ" ମଧ୍ୟର ଅସହଜ ଦୂରତା ! 
ଧସଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂତ୍ତଷ କଛିରି ଗାଢ ଉର୍ମତା .. 
ତୁମ କୋକୁହା ନୀରବତା.. 
କଛି ିତୁମ କୋ.. କଛି ିଧମା କୋ... 
 
∞∞ 
   

ରବୈରଦହୀର ବଳିାପ 

ପୁନ୍ମ ମହାପାତ୍ର 

ଅତୀତର ଭସ୍ମ ଆଧଡଇ ଧଦଖ 
ଧବୈଧଦହୀର ବଳିାପ 
ଯାହା କାଳର କରାଳ ଲିଧଭଇଯାଇଛ ି
ବନିା ଧଦାଧର୍ ଅସମଧୟ ଏକାକୀନ ିସଧଜଇଧଦଇଛ ି
ଅସୀମ ତା ବରି୍ାଦ 
"ପତ ିପରତିୟକ୍ତା" ଧହବାର ଅପବାଦ 
ତୁଳୀତଳ୍ପ ଶଯୟା ଧତଜ,ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷା ସନୟାସନିୀ ସାଜ ି
ରୁକ୍ଷ ପଧେ ଅନୁଗାମିନୀ ଧହବାର 
ମିଳଥିିଲା ଏହ ିଉପହାର 
"ଅସତୀ" ଧହବାର ମିେୟା ଅପପ୍ରଚାର 
ହୃଦ ଯା'ର ସଦା େୀରାମମୟ 
ଧସୌନ୍ଦଯଷୟ ଆଗଧର ସ୍ଥାଣୁ ଯା' ସମୟ 
ପଦଧସବା ଯା'ର କଧର ଧକୌମୁଦୀ 
କନୁି୍ତ ଭାଗୟଧଦାଧର୍ ଲଭିଥିଲା ଧସ, 
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ମୁନ ିଆେମର ଧଚୌହଦୀ 
ଆପଣା ସମୋାଧନ ଧହାଇଥିଲା ଆତ୍ମବନ୍ଦୀ 
ବାତ୍ସୟଲୟ ମମତାର ଏରୁଣି୍ଡବଧନ୍ଧ ଉଭା ଧହାଇ ସୁଦ୍ଧା 
ଲୁହ ଜଜଷରତିା ଜାନକୀ  
କରୁଣ ତା ବଦିାୟ, 
ଆଜନମ ସନ୍ତାପ ତା' ସହଧଜ ଅନୁଧମୟ 
ସତୀତ୍ଵ ମାପନର ଦୁୁଃସାହସ କରଥିିଲା ଅନଳ 
ସବଷଂସହାକୁ ଗ୍ରାସବିାକୁ କାହିଁ ବା ତା' ବଳ !! 
ଧହମତୁଲୟ ଝଟକଛି ିସତୀଙ୍କ ଚରତି୍ର, 
କଳଙ୍କହୀନା ଧସ ଅମଳନି ଗାତ୍ର ! 
କନୁି୍ତ ଅବଶି୍ୱାସର ବରି୍ଜ୍ୱାଳାଧର ଦଂଶତିା 
ଇତହିାସ ପଷୃ୍ଠାଧର ବାରମବାର ପରହିାସତିା 
ପରଧିଶଧର୍ ଧରଣୀବୁକୁଧର ଜାଳ ିସମପଷଣର ଦୀପାଳ ି
ଅକାଧଳ ଧହାଇଛନ୍ତ ିଧମୈଥିଳୀ ପାତାଳୀ 
ଧକମିତ ିଏ ବବିଶତା ? କାହିଁକ ିଧସ ଉଧପକି୍ଷତା ? 
ଏ ଦାରୁଣ ଧଚତନାହୀନ ସମାଜ ଆଧଗ, 
ଧବୈଧଦହୀର ବଳିାପ ଉତ୍ତର ମାଧଗ…  
 
∞∞ 
 

Poonam Mahapatra is a young civil servant by profession. Though a post-graduate 

in Physics, her love for Odia literature makes her a poet at heart. Along with writing 
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ଶବ କହୁେ ି

ସୃ୍ମତ ିରଂଜନ୍ ତ୍ରପିାଠୀ 

ଏମିତ ିଅଧନକ ଧଦଖିଚ ି
ଧହଜଛି ିବ ିଧଗାଟା ଧଗାଟା ଧବୈଶାଖ ଝାଂଜ,ି 
ଅରକି୍ଷତ ଆର୍ାଢ ବ ିଧାର ମାଧଗ ଲୁହ  
ମତୁୃୟର ଅଭିଧାନଧର।। 
ହ  ମ ୁ ଆଜ ିଶବ ପାଲଟଛି ି। 
 
ସତ୍କାର ପାଇ  ସମୟ ଧାଯଷୟ ଧହଲା 
ଧସମାଧନ ସବୁ ଆଧପାର୍ ବୁଝାମଣା ଧହଧଲ 
ଅତୀତ ଆଉ ଆଗ ସମ୍ଭାବନା, 
ଧଗାଡ ଆଙୁ୍ଗଠଧିର ଝୁଲିପଡ଼ଲିା ୋବଣର ଧଟାକନ୍ 
ଆତ୍ମୀୟତାର ସବୁ ରକ୍ଷକ ଲୁଧଚଇଧଲ ତାଙ୍କ ଠକିଣା 
ଧମାଧତ ସୂଚନା, ଆଉ ଧକଇ ଘଣ୍ଟା ର ଅଧପକ୍ଷା 
ହଧସଇଧଲ ଧଶର୍ ଦୀକ୍ଷାର ପୂଜକ 
ନଜିକୁ ପୁଣ ିକଳିଲିି  
ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ ପ୍ରସୁ୍ତତଧିର,  
ଧମା ଜୁଇର  ଧଦଖା ଚାହ ା ହସିାବଧର । 
ମୁଲଚାଲ ବ ିଧହଲା,  
ଆତ୍ମାର ଭାଗୟ କୁହ 
ପାଳ ିପଡଲିା ରାତରୁି ସକାଳକୁ,  
ମ ୁ ଆଉେଧର ମୁରୁକ ିହସଲିି । 
 
ଜହ୍ନ କୁ କୋଧଦଲି ଚୁପ ରହବି ି
ସୂଯଷୟ କୁ ଠାରଧିଦଲି  
ମ ୁ ନଗଲା ଯାଏ  ତଧମ ବର୍ିବନ ି। 
ପଣକଲି  
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ଆଉ ଚଢବିନି ିମଣିର୍ ଗଛ କ ିତା ସଂସ୍କାର, 
ମ ୁ ବ ିଶୀତ ଙ୍କ ଧମଳ ଧର ଭୁଲି ଯାଇଛ ିଧଯ 
ଧକଉ କାଳୁ ପାଲଟ ିସାରଛି ିଅସ୍ଥ ି। 
ଏସବୁ ଖାଲି ମିଛ ମାୟା  
େି ଦନି ଧସାପାନ ବାଣୁ୍ଟଥିବା ମତୁୃୟର ଗନ୍ତାଘର 
ମ ୁ ଠକି ଜାଧଣ 
ତୁଧମ ଧଯାଉଠି ଥିଲ ଆଜ ିବ ିଧସଇଠି ଅଛ,  
ମ ୁ  କନୁି୍ତ ଅଧନକ ଦୂରଧର , ତମ ସଂସ୍କାର ଆଉ 
ପେୋଦ୍ଧ ର ରାସ୍ତା ଧସକଡ଼ ନଜିଷନତା ଠୁ ବ ି
ଧମା ପାଇ   ଆକାଶ ପାତାଳସବୁ ଏକ 
ତୁଧମ ଗଢ ନଦୀ ମୁହ ା ଧହାଇ ସଂକୀତ୍ତଷନ 
ମ ୁ ମମଷଧର ସମୁର୍ଦ୍ର ଧକାହବଞି୍ଚା ଧକାହ । 
ଅଧପକ୍ଷା କର !  
କଡ଼ ଧଲଇଧଟଇଧଲ  
ଭାଙି୍ଗଯିବ ଧକଧତ ଋତୁର ଚାତୁରୀ 
ଉଜୁଆ  ଧୂଆ  ଧର  
ଆହୁରି ପାେବି ବାକ ିଅଛ ିପରା 
ଧଶର୍ ଚଇତରି ।।। 
 
ଧକାଳ ନୋଇ ବ ି 
ସବୁ ଧବାଉ ମୁହ  ଆଜ ିଲାଲ  
ଚାହିଁଥିଧଲ ଅଟଧକଇ ପାରେିାନ୍ତା  
ସମୟ ଆଉ ଧମା ବଳକା ସୂଯଷୟାସ୍ତ, 
ଆଉ ଧମାଧତ ମୂଲ କରନ ିକାଠଧର, ନଆି  ଧର । 
ମ ୁ ତ ଧକଧବଠୁ ପାଲଟ ିସାରଛି ି*ଅସ୍ଥ*ି 
ହ  କହପିାର ଧଗାଧଟ ଶବ କହୁଚ ି
ତୁମ କୋ ରହଲିା  
ଯା! ଧଗାଧଟ ଶବ ତ କହପିାରୁଛ ି।। 
 
∞∞ 
ସ୍ମୃତ ିରଂଜନ ତ୍ରପିାଠୀ, ଜଟଣୀ, ଧଖାଦ୍ଧଷା, ଓଡଶିା 
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କଳାହାଣି୍ଡ 

ବରିନ୍ାଦନି୍ୀ ପାତ୍ର 

କାହାର କଳ୍ପନାଧର 
କୋଧର କ ିଆଧବଗଧର 
ଟଧିକ ବ ିକଳାପଧଡନ ି
କଳାହାଣି୍ଡର କଳା ସରସର 
ମଣିର୍ର ଚୂଲ୍ଲୀ ଝଙି୍କା 
କ ିମାଟ ିଆଟକିା। 
 
ମରୁଭୂମିର ତତଲା ବାଲି ପର ି
ଡହକୁ ୋଏ ଧସଠ ି
ସବୁଆଧଡ ଧଭାକ 
ଆଉ ଧଭାକ, 
ଧତା ମାବଷଲ ଧରାର୍ଶାଳାର 
ମାଇଧକ୍ରା ଓଭନଧର ରନ୍ଧା 
ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବରିଆିନୀ ବାସ୍ନା ପର ି
ଟକ୍ ମକ୍ ଚତି୍କାର ିଉଠୁ ୋଏ ଧସଠି 
ପିଠଲିଗା ଧପଟଟରି 
ଅସୁ୍ଫରତି ଦୁୁଃଖ। 
 
ଧତା କଳ୍ପନାର ବଳିାସଧର 
ଯୁବତୀର ଅକ୍ଷତ ବଧକ୍ଷାଜ ପର ି
ଦଧିଶ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଧସଠାର ପାହାଡ, 
ଧଯଉ  ଠାରୁ ଅକି୍ଷତ ବୁଭୁକି୍ଷତ କଛି ି
ସାଉ ଟନ୍ତ ିଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରଧର 
ପ୍ରକୃତରି ବରଦାନ, 
ପାହାଡ ଜଂଗଲ ଛାତତିଧଳ 
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ଧସମାନଙ୍କ ଜଇି ବାର ସାଧ୍ୟ । 
ଧହାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ। 
 
ତୁ ଧତାର ଶୀତ ତାପ ନୟିନ୍ତ୍ରତି 
ପଥୃିବୀରୁ େିଙୁ୍ଗ ୋଆ 
କଳ୍ପନାର ଝଲିିମିଲି ଜରଶିାଢୀ 
ପାହାଡୀ କନୟାର ଉନମୁକ୍ତ ଧଦହକୁ 
ଆଧବଗର ଲୁହଧର ବ ିଭିଜାଉ ୋ 
ନଷି୍କପଟ ତାର ନରିୀହ ମନକୁ । 
 
ଧତାର ଧଯଧତ ସଧମବଦନା ପ୍ରୀତ,ି 
ଶବ୍ଦମୟ ପ୍ରତଶୁିତ,ି 
ପିନ୍ଧାଇବ ସନିା ଧତାଧତ 
କବରି ମୁକୁଟ 
ଧତାର କବତିାଧର କ ିକୋଧର 
ଧମଣ୍ଟାଇ ପାରବୁି କବିା 
କଳାହାଣି୍ଡ ଧପଧଟ ଥିବା 
ପରାତ ପରାତ ହାଣି୍ଡ ହାଣି୍ଡ ଧଭାକ ? 
 
∞∞ 
ଫ୍ରଧେସର ଡ.ବଧିନାଦନିୀ ପାତ୍ର ଜଧଣ କବୀ,କୋକାର, ଅନୁବାଦକିା ଓ ଶିଶ ୁସାହତିୟିକା; ଏ ଯାବତ୍ ପନ୍ଦରରୁ 
ଉଦ୍ଧଷ ପସୁ୍ତକର ରଚୟିତ୍ରୀ । ନଜି ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରୁ ଧସ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପ ପରୁସ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି  କାଦମି୍ବନୀ 
ପରୁସ୍କାର, ଧଲଖିକା ସଂସଦ ପରୁସ୍କାର, େକୀରଧମାହନ ସାରସ୍ୱତ ପରୁସ୍କାର,ଚଲାପେ, ବତ୍ତକିା ପରୁସ୍କାର ଓ 
ଆହୁରି ଅଧନକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନଜିର ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇ  ପରୁସ୍କତୃ ଓ ସମୋାନତି ଧହାଇଛନ୍ତ ି। ଧସ ଉଭୟ ଓଡ଼ଆି 
ଓ ଇଂରାଜୀଧର ଅନୁବାଦ ଓ ରଚନା କରନ୍ତ।ିତାଙ୍କର ଅଧନକ ରଚନା ଆଧମରିକା, ମାଲଏସିଆ ତୋ ବଭିିନ୍ନ 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧଦଶଧର ପ୍ରକାଶତି । ଧସ ଭୁବଧନଶ୍ୱରଧର ରହନ୍ତ ି। 
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ଏଇ ରମା’ ରଦଶ ଭାରତ 

ରଦବାଶରି୍ ମହାପାତ୍ର 

ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ ! 
ଭରପୂର ଏଠ ିଖଣିଖାଦାନ 
ଦାନ୍ତ ନକୁିଧଟଇ ଖଧଟ ଦାଦନ 
ଧନତାଙ୍କ ଭୀର୍ଣ ଭାର୍ଣଧର ହୁଏ 
ସବୁତକ ମିଛ ସତ 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ !! 
 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ ! 
ଧନତା କାନୁ୍ଦୋଇ ଘଡ଼କି ିଘଡ଼ ି
ଗରବି କପାଧଳ ବଢ,ି ମରୁଡ଼ ି
ଧନତା ଭାର୍ଣଟା ଲାଧଗ ଗାଲୁଗପ 
ଆଉ ଧକଧବ ଚାଲୁଗୀତ 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ !! 
 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ ! 
ଗାଳଧିର, ଗୁଳଧିର ବତିଇଦନି 
ସମୟ ବୁଧଝନା ସଂିହ କ ିମୀନ 
କାହା କପାଳଧର ପୁରୀ ଓ ପଲାଉ 
କଏି ପାଏନାଇ  ଭାତ 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ !! 
 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ ! 
ପ୍ରତଭିା ପଳାଏ ଦୂରବଧିଦଶ 
ଟାଉଟରଧମାଧଡ଼ ପାଚଲିା ନଶି 
ଧଦଉଳଧର ଦଅି  ଧଭାଧଗ ଭାଧସ ଧହଧଲ 
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ଦୁଆଧର ଧଭାଧକ ଆରତ 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ !! 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ! 
ବଜି୍ଞାପନ କଧିଣ ସଭିଙ୍କ ମନ 
କ ିସୁନ୍ଦର ପୁଣି ପରସିଂଖୟାନ 
କୋଧର ବାଟୁଳ ିବାଧଜନା କାହାର 
ଆଉ କା’ ଜଭି କରତ 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ !! 
 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ ! 
ଦୁୁଃଖଧର ବ ିୋଏ ଓଠଧର ହସ 
ଭୟଧର ବ ିୋଏ ମଧନ ସାହସ 
ଧଭଦଭାବ ଭୁଲି ପରକୁ ଆପଣା 
ବଇରକୁି କରୁ ମିତ 
ଏଇ ଧମା’ ଧଦଶ ଭାରତ !! 
 
∞∞ 
ଆଧୁନକି ଭାରତୀୟ ଭାର୍ାବଜି୍ଞାନୀ ଡକଟର ଧଦବାଶରି୍ ମହାପାତ୍ର ସବଷଭାରତୀୟ ସ୍ତରଧର ଆଧୟାଜତି 
ଭାର୍ାତାତି୍ତ୍ୱକ କାଯଷୟକ୍ରମଧର ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ଵ କରିଛନ୍ତ ି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଧକନ୍ଦ୍ରର ଯୁବବାଣୀ 
ଉପସ୍ଥାପକ, ଆକାଶବାଣୀ ପରୁୀ ଧକନ୍ଦ୍ର ଏଫ .ଏମ୍ . ଚାଧନଲ୍ ର ଧଘାର୍କ, ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କତୃ ିବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟର 
ଅଧ୍ୟାପକ, ପବୂଷାଞ୍ଚଳ ଭାର୍ାଧକନ୍ଦ୍ରର ଭାର୍ା ପ୍ରଶକି୍ଷକ, ଇନ୍ ଷି୍ଟଚୁୟଟ୍ ଅଫ ଧହଲ୍ େ ସାଇନ୍  ଧସସ୍ ର ଅଧ୍ୟାପକ ତୋ 
ଆଧମରିକାନ୍ ଇନ୍ ଷି୍ଟଚୁୟଟ୍ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଷ୍ଟଡଜି୍ ର ଭାର୍ା ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଭାଧବ ସେଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ଵ ନବିଷାହ 
କରିଛନ୍ତ ି। ଧସହଭିଳ ିଧକଦାରନାେ ଗଧବର୍ଣା ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ଯୁଗମ ସମ୍ପାଦକ, ଇନ୍ ଟାକର ସହଆବାହକ ସଧମତ 
ବଭିିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଧର କାଯଷୟକରି ପ୍ରଶଂସିତ ଧହାଇଛନ୍ତ ି।  
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ସଂପକଷର ସ୍ୱର 

ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତ ି

ଭାରତୀୟ ବାୟୁଧସନାଧର କାଯଷୟରତ ସାମ୍ ସାମୁଏଲ୍  ଜଧଣ ପ୍ରତୁୟପନମତ,ି କୁଶଳୀ ତୋ 
କତ୍ତଷବୟନଷି୍ଠ ପାଇଲଟ୍ ଭାଧବ ସୁପରଚିତି ଥିଧଲ । ତା ଛଡା ବଭିିନ୍ନ ସମବାଦପତ୍ରଧର ସ୍ତମ୍ଭ ଧଲଖିବା ସହ 
େଧଟାଗ୍ରାେିଧର ମଧ୍ୟ ଋଚ ି ରଖୁଥିଧଲ । ଆେକିସ୍ଥିତ ି ତାଙ୍କର ଧବଶ୍ ସୁଦୃଢ ଥିଲା।ତା ସହତି ଶକି୍ଷା, 
ସଂସ୍କାର, ଯଶ, ଜନସଂପକଷ ଏମିତ ି ବହୁତ କଛି ି ଯାହା ମଣିର୍କୁ ଖୟାତରି ସଧବଷାଚ୍ଚ ଶଖିରକୁ 
ଧନଇଯାଏ ସବୁକଛି ିକମାଇଥିଧଲ ଧସ ।  ତା’ସହ ସାମୁଏଲ୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆୟ ବଭିିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧାେମ, 
ଅନାୋେମ, ଆେକି ଅନଗ୍ରସର ଧଲାକଙ୍କ ପାଇ   ଖଚ୍ଚଷ କର ିଧଦଉଥିଧଲ । ନଜିର କହଧିଲ, ତାଙ୍କର 
କଛି ି ପିନ୍ଧାବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୟାଧମରାଟଏି ଥିଲା । ଭବରି୍ୟତ ପାଇ  ସାଇତ ିରଖିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତୋ 
ନୀତବିରୁିଦ୍ଧ ଥିଲା। ନଜିର ଧତଧଜାଦୀପ୍ତ ଚକୁ୍ଷ, ଶାନ୍ତ ଶୟାମଳ ମୁହ , ପାଞ୍ଚେୁଟ ଏଗାର ଇଞ୍ଚର ବଳଷି୍ଠ 
ଶରୀର ସହ  ବୁଦ୍ଧମିତା, ସରଳ ଅମାୟିକ ବୟବହାରକୁ ଧନଇ ଧସ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଷ ବୟକି୍ତତ୍ଵ ର ଅଧିକାରୀ 
ଥିଧଲ ।  

ଏଧତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷତା ସଧତ୍ତବ ସାମୁଏଲ କନୁି୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଧରାଧକୁ ଏଡାଇଯାଇ ନଜିର 
ପରବିାରଟଏି ଗଢ ିନଥିଧଲ । ଧଯମିତ ିନଜି ପାଇ   ଧସ ଥିଧଲ ସଂପୁର୍ଣ୍ଷ ବତିସ୍ପହୃ ।ଏମିତ ିକ ିଏଧତ 
ଭଲ ଧୋଧଟାଗ୍ରାେର ଧହାଇ ମଧ୍ୟ  ନଜିର େଧଟାଖଧଣ୍ଡ ଉଠାଇ ରଖି ନଥିଧଲ । ସମୟ କ୍ରଧମ 
ଚାକରିୀ ରୁ ଅବସର ଧନଇ ଆଡମବରପୂର୍ଣ୍ଷ ସହରୀ ଚାକଚକୟ ଜୀବନ ପରତିୟାଗ କର ିଘୁରବୁିଲିଧଲ 
ମାଲକାନ୍ ଗିର ିଠୁଧନଇ ଧକଉ ଝର, କନ୍ଧମାଳ ଯାଏ  ବଭିିନ୍ନ ଜନଜାତ ିଧଲାକଙ୍କ ଧମଳଧର । ଧସମାନଙ୍କ 
ସାଧଙ୍ଗ, ଧସମାନଙ୍କ ପାଇ  କାମ କର ିଧସ ପାଉଥିଧଲ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ।  

ସାଧାରଣ ଧଲାଧକ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଧହଉଥିଧଲ, କଟକଧର ବଢ ିଡୁନ୍ ସ୍କଲୁଧର ପଢ,ି ସାରା ପଥୃିବୀର 
ଆକାଶ ଛୁଇ ଥିବା ମଣିର୍ ଜଣକ ଏମିତ ିଜଙ୍ଗଲମନସ୍କ ଧହଲା ଧକମିତ ି ! ଯାହା ଥିଲା ଅନୟମାନଙ୍କ 
ପାଇ  ରହସୟମୟ, ତାହା ସାମୁଏଲ୍ ଙ୍କ ପାଇ  ଥିଲା ଏକ ଧବଦନା ଦାୟକ ସୁ୍ମତ।ି ଧସ ତାଙ୍କର ପିଲାଦନି 
କଟାଇଥିଧଲ ଏଇ ପାହାଡ, ପବଷତ ଘନଅରଣୟ ଭରା ଆଦବିାସୀ ଜନବସତ ି ଭିତଧର । ନଜି 
ଭଉଣୀର ହାତଧର ିଗଗନଚୁମବୀ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାଚୀର ଭିତଧର, ଆକାଶର ଛାତତଧଳ, ପ୍ରକୃତ ିଧକାଳଧର 
ବଢଧିଖଳ ିଧସ  ବାଲୟଜୀବନ ଅତବିାହତି କରଥିିଧଲ।   

ଧହଧଲ ସମୟର ତାଡନାଧର ଧଯଉ ଦନି ଛଅବର୍ଷର ଶାମୁ ୋଦରଙ୍କ ହାତ ଧର ିମାଲକାନଗିର ିରୁ 
କଟକ ବସ୍ ଧରଲିା, ଧସଦନି ତାର ନଜିସ୍ୱ ପରଚିୟ ସହ ତା ପିଲାଧଖଳ, ପିଲାଧବଳ, ପିଲାଳଆିମୀ 
ଧକାରାପୁଟର ଧସଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘାଟ ି ରାସ୍ତାଧର ହଜାଇଧଦଇ ଆସଲିା । ଧସଦନି ଆଗକୁ ପାଦ 
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ବଢାଇ ଧସ ଚାଲୁଥିଲା ସନିା ଅତତିର ଆକର୍ଷଣଧର ଭିଡଧିହାଇ ବାରମବାର ପଛକୁ ଚାହ ୁଥିଲା। ତାକୁ 
ଡାକଡିାକ ି ଧଇ ସଇ  ଧହାଇ ପଛଧର ନଘିଷାତ୍ ଧଦୌଡୁଥିଲା ତା ସାତବର୍ଷର ଭଉଣୀ । ଧଶର୍ଧର ନଜି 
ମାଟ,ି ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ସହ ପଛକୁ ରହଯିାଇଥିଲା ତାର ପି୍ରୟଭଉଣୀ।      

ବସ୍ ର କକଷଶ ହର୍ଣ୍ଷ ଭିତଧର ଧଶର୍େର ପାଇ  ଶାମୁ ଶୁଣିଥିଲା, ପିଞ୍ଜରା େରାଇ   ଭଉଣୀର 
ଧକାହଭରା କଅ ଳ ଡାକ ଶାମ ୁ........ ଧମା ଭାଇ .......... । ସ୍ୱର ତ ନୁଧହ  ସଧତ ଜୀବନ୍ତ 
ଆତ୍ତଷନାଦଟଏି।  

ତାପଧର କଟଗିଲା ସମ୍ପକଷର ନାଭିନାଡ଼। ମୁକ୍ତ ଆକାଶଧର ଛନି୍ନ ଗୁଡ଼ ି ଭଳ ି ଧସ  ଧହାଇଗଲା 
ଦଗିହରା । ଶାମୁର ବବିର୍ଣ୍ଷ ଜୀବନଧର ଧସଇ ଧଯ ଅପାଧଶାରା କ୍ଷୀଣ କନୁି୍ତ ଶାଣିତ ଧହାଇ ସ୍ୱରଟା 
ଅଟକ ିଗଲା ଛାତ ିଭିତଧର କରୁଣ ଆତ୍ମୟିତାର ରାଗିଣୀଟଏି ଧହାଇ ସାରାଜୀବନ ।  

ଧଶର୍ଧର ଅବୟକ୍ତ ଧକାହଧର ଆକ୍ ତା ମାକ୍ ତା ଧହାଇ ଧସ ପହଞ୍ଚଥିିଲା ୋଦରଙ୍କର କଟକ 
ବସାଧର । ନଜି ପରବିାର ସହ ତାର ପରଚିୟ କରାଇ ଧଦଇଥିଧଲ ୋଦର ।ହସହିସ ି ତାଙ୍କ 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ କହଥିିଧଲ ଇଏ ସାମୁଏଲ, ଆଜଠୁି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଉ ଜଧଣ ଭାଇ । ଦୃଢ ପ୍ରତବିାଦ 
କରବିାକୁ ଯାଇ ଧିଧର ଧସ କହଥିିଲା  ‘ଧମା ନ ା ସାମୁଏଲ୍ ନୁଧହ   ଶାମୁ’ । ହସଧିଦଧଲ ୋଦର, ‘ହ  
ଆଜଠୁି ଧତା ନ ା ଧହଲା ସାମ୍ ସାମୁଏଲ୍’ । ଧଗାଧଟ ନବଜନମ ଧହଲା ତାର ।  

ପାଞ୍ଚପୁଅ, ତନିଝିଅି, ଚାରଟି ି କୁକୁରଙ୍କ ସହ ଧଛାଟକାଟଆି ଚଡିଆିଖାନାକୁ ଧନଇ ୋଦରଙ୍କ 
ପରବିାର । ଯାହାର ସବଷମୟକତ୍ତଷୀ ଥିଧଲ ମାମା। ତା ମା’ ଭଳ ିଚକି୍କଣ  କଳା ସୁଗଠତି ନୁଧହ , ଧଧାବ 
େରେର ଧହାଇ କି୍ଷଣାଙ୍ଗୀ ଥିଧଲ । ଧସ ଶୁଣି ପାରଥିିଲା, ନମିନ କଣ୍ଠଧର ୋଦର ତାଙୁ୍କ କହଥିିଧଲ, ଅତ ି
ଧବ୍ରନ ିପିଲାଟା, ବାପା ଛାଡ ିକୁଆଧଡ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଭାଇଭଉଣୀ ଆମ ଅେଷାନଏଜ୍ ସ୍କଲୁଧର ରହ ି
ପଢୁଥିଧଲ, ମା କାମ କରୁଥିଲା। ଏଧବ ମା ବ ି ଚାଲିଗଲା । ହୀରାଖଧଣ୍ଡ ତଧମ ଟଧିକ ଘସମିାଜ ି
ଧଦଧଲ  ଅମୂଲୟମୁଲ ଧହାଇଯିବ । ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପଧର ଧସ୍ନହଧର ହାତରଖିଧଲ ମାମା । ମୁହ ଟକୁି ଧଟକ ି
ଧର ି କପାଳଧର ଆଙି୍କଧଦଧଲ ସ୍ୱୀକୃତ ି ର ଧମାହର । ଧସ କନୁି୍ତ ଭାବୁଥିଲା ମା’ କୋ !ତା ଉରୁ୍ମ 
ଧକାଳର ଉର୍ମତା ଏଧବବ ି ଧସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା । ପିଲା ମନଧର ତାର ଅଧନକ ପ୍ରଶନର ସୁନାମି 
ଉଠୁଥିଲା ।  

ଚାଲିଗଲା ମାଧନ? ମା’ମରଗିଲା ନା ଧକାଉ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାଧର ତାଙୁ୍କ ଛାଡ ିଚାଲିଗଲା ?  
ଆଧାରଖିଆ ଛୁଆଙୁ୍କ ଛାଡ ିମା କଣ ଧଖାଜପିାଧର ନୁଆ ନୀଡ?  
ନଜି ପ୍ରଶନଧର ନଧିଜ ଅଣନଶି୍ୱାସୀ ଧହାଇ ଯାଉଥିଲା ସନିା ପଚାର ିପାରନିଥିଲା କାହାକୁ ।  
ମାମା ଖାଇବାକୁ ଧଦଲାଧବଧଳ ଧସ ଧକବଳ ଜଳଜଳ କର ିଅନାଇ ରଧହ ତାଙ୍କ ମୁହ କୁ।  ଧକଧତ 

ଆଦରଧର ମାମା ଖାଇବା  ବାଢ ିଦଅିନ୍ତ ି । ଧସ୍ନହଧର କୋ ହୁଅନ୍ତ ି । ନଜି ପିଲାଙ୍କ ଉପଧର ବରିକ୍ତ 
ଧହଧଲ କୁହନ୍ତ,ି ତଧମ ଧକହ ିସର ିଧହବନ ିସାମ୍ ର, ଧସ ଧକଧତ ଶାନ୍ତ, ଭର୍ଦ୍, ମାଜତି ।ତାଙ୍କ ଅନାବଳି 
ମାତୃତବ ସ୍ପଶଷଧର ସାମ୍ ର ଜୀବନରୁ କଳାବାଦଲ ହଟ ିଧଦଖାଦଏି ଆଶ୍ୱାସନାର ରଙି୍ଗନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟଏି। 
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ବୟସ ବଢବିା ସହ ଆେୟ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନୁରାଗର ଭାରଧର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଧହଉୋନ୍ତ ିସାମୁଏଲ୍ । 
ମଧନମଧନ ପଣ କରନ୍ତ,ି ୋଦରଙୁ୍କ ଧସ ନରିାଶ କରିଧବନ ି। ବଣମଲ୍ଲୀ ଭଳ ିଝରଯିିବା ପୂବଷରୁ ୋଦର 
ତାକୁ ଧତାଳ ି ଆଣିଛନ୍ତ ି ନଜି େୁଲଦାନୀଧର ସଜାଇବା ଲାଗି । ଧସ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମଧତ ନଜିକୁ ଗଢ ି
ଧତାଳଧିବ ।  ଅତତିକୁ ଆଧଡଇ ସାମୁଏଲ୍ ବତ୍ତଷମାନ ଉପଧର ଧ୍ୟାନଧକନ୍ଦ୍ରତି କରନ୍ତ ି । ଧହଧଲ  
ୋଦରଙ୍କ ପିଲାମାଧନ ୋଦରଙୁ୍କ ପାପା ଡାକବିାଧବଧଳ ଧସ ଚାହିଁଧଲ ବ ି ଡାକପିାରନ୍ତ ି ନାହିଁ । 
ଧସଧତଧବଧଳ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତମନ ସନୁ୍ତଳ ିଧହାଇଯାଏ ।  ଧସ ନଜିକୁ ନସିଂଗ ମଧନ କରନ୍ତ ି। ତାଙ୍କପାଇ  
ଶବ୍ଦ ଧହାଇ ଯାଇଥିବା ବାପାର ସ୍ମୃତ ି ତାଙୁ୍କ ଅଶରରିୀ ପର ି ଧଗାଡାଏ ।ଧକ୍ରାଧ ଆସଧିଲ ବ ି କାହା 
ଉପଧର ରାଗିଧବ ଜାଣି ପାରନ୍ତ ିନାହିଁ ! 

ତାଙୁ୍କ ନସିଂଗ ଜୀବନ ଧଟକ ି ଧଦଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଧର! ମା’କୁ ଛାଡ ିଚାଲିଯାଇଥିବା ବାପା 
ଉପଧର!  

ନା ପିଲାଙୁ୍କ ତୟାଗ କରଥିିବା ମା ଉପଧର !  
ଠକି୍ ଧସତକି ିଧବଧଳ ଅତତିର ହୃଦୟ ବଦିରି୍ଣ୍ଷ କର,ି ଅବଧଚତନ ମନ ମସି୍ତଷ୍କ ର ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୀ ଛନି୍ନ 

କର ିଏକ ସଂପକଷର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ମରମଧର ଝଙ୍କାର ଧତାଧଳ, ଶାମ ୁ  .......... ଧମା ଭାଇ........... । ସାମ୍ 
ଙ୍କର ହୃଦୟର ଧକାଣଅନୁଧକାଣ ନନିାଦତି ହୁଏ ଧସ ଡାକଧର । ଧହଉପଧଛ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ 
ଆତ୍ମୟିତାର ଗୁଞ୍ଜରଣଧର ଗୁଞ୍ଜରତି ହୁଏ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର । ନଜି ନସିଂଗତାର ଉପହାସ 
ଉଡାଇ ଧସଇ ସ୍ୱରର ଅନୁଭବକୁ ଜୀବତି ରଖିବାକୁ ଧସ ଆଉ ସବୁ ସଂପକଷଠୁ ଦୁଧରଇ ରହନ୍ତ ି।           

ଅତତିକୁ ଅନାହତଚକ୍ରଧର ସାଇତ,ି ବତ୍ତଷମାନର ଆହବାନଧର ସମୟ ସହ ତାଳଧଦଇ ସାମ୍ ଆଗକୁ 
ଧଦୌଡ଼ନ୍ତ ି। ସମୟର ଚଢଆିସୁଥିବା ଗାଢରଂଗଧର େିକା ପଡଆିଧସ ଅତତି ।  

ଏ ସବୁ ଭିତଧର ଦଧିନ ଧୂଳଜିମି ଆସୁଥିବା ଅତତିର ଆଇନା ଉପରୁ ୋଦର ଧୂଳଝିାଡ ିଧଦଧଲ । 
ଧଶର୍ ଶଯୟାଧର ବଢାଇ ଧଦଧଲ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏକ ଅମୁଲୟ ଉପହାର । ଦଗିହରା ନାବକି ହାତଧର 
ଏଧବ କଂପାସ୍ ବକ୍ ସ। ସୁ୍ମତରୁି ମଳନି ପଡ ିଆସୁଥିବା ଭଉଣୀର େଧଟା ସହ ତାର ବତ୍ତଷମାନ ଠକିଣା । 
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତାର ଚାବକିାଠ,ି କାଗଜ ଖଣି୍ଡକୁ ଯେଧର ଛାତଧିର ଚାପିଧରଥିିଧଲ ଧସ।   ଭଉଣୀ 
ତାଙ୍କର, ଯାଇ ରହୁଥିଲା ସୁଦୁର ବଧିଦଶଧର । ବଧିଦଶ ତ ଥିଲା ସାମ୍ ଙ୍କ ହାତପାହାନ୍ତାଧର। କନୁି୍ତ 
ନଜିକୁ ସାମାନୟ କରିବାକୁ ସାମ୍ କଛିଦିନି ସମୟ ଧନଧଲ । ଖୁସ ି ଧହଉ ବା ଦୁୁଃଖ, କଛି ି ଧଗାଧଟ 
ବଧିସ୍ପାରଣର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଧଲ ନଜି ଭିତଧର ।ଭୟଥିଲା ଅଧନକ ଦନିରୁ ସଂଚତି ଅବୟକ୍ତ ଧବଦନା 
ସବୁ ଲୁହଧାର ଧହାଇ ବାହାଧର ବୟକ୍ତ ଧହାଇ ଯିବନତି ?  

ଧସ ନଜିର ସନୁ୍ତଳନ ରକ୍ଷାକର ିପାରଧିବ ତ ?  
ଧଗାଟଏି ବନୁି୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ଧହଧଲ ବ ି ବତଷମାନ ବପିରତିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଧସମାନଙ୍କର ।ଭଉଣୀ 

ତାଙ୍କର  ଜଧଣ ବଧିଦଶୀ  ଙ୍କ କନୟା ରୂଧପ ପ୍ରତପିାଳତିା ଧହାଇ ବତ୍ତଷମାନ ସୁଖଦ ଧବୈବାହକି ଜୀବନ 
ବତିାଉଛ ି।  
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ଧଶର୍ଧର ଠକିଣା ଅନୁସାଧର କଛି ିଦନି ପଧର ସାମ୍ ଭଉଣୀ ସହ ଧଦଖାକଧଲ । 
ଦୁଇଟ ି ବୟସ୍କ ଅପରଚିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁର୍ଙ୍କ ଭଳ ି ସାମାନୟ ଔପଚାରକିତା ଭିତଧର ଧଶର୍ଧହଲା, 

ଧଯମିତ ି ଜନମ ଜନମାନ୍ତର ର ପ୍ରତକି୍ଷା । ଧସ ଧଦଖୁଥିଧଲ ବଲିକୁଲ୍  ତାଙ୍କ ପ୍ରତରୂିପ,  ଶାନ୍ତ, ଧସୌମୟ  
ନାରୀମୁତ୍ତଷୀ  ଟଏି, ଯିଏ ନଜିକୁ ତାଙ୍କ ଆଗଧର ସାମାନୟ  ରଖିବାକୁ ଧଚଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଧସ ଯାଣି 
ପାରୁନଥିଧଲ ଖୁସ ିଅବା ଦୁୁଃଖର ଝଡ ପ୍ରବାହତି ଧହଉଥିଲା ଉଭୟ ଙ୍କ ଭିତଧର ! 

ବାସ୍ ନଜି ନଜିର ଭାରସାମୟ ରକ୍ଷାକର ି ଧସମାଧନ ପରସ୍ପର କୁ ସାମନା କରଥିିଧଲ । ପାରୁ 
ପଯଷୟନ୍ତ ନଜିକୁ ସ୍ଥିର ରଖି, ତାଙ୍କ ଉପଧର ଦୃଷି୍ଟ ନବିଦ୍ଧ କରବିାକୁ ଅସେଳ ଧଚଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ 
ଭଉଣୀ। ନରିବ ଚକୁ୍ଷଧର ତାଙୁ୍କ ପଢୁଥିଧଲ ସାମ୍ ।କଛି ିସମୟ  ଭିତଧର ଭାଂଗି ଗଲା ସୁ୍ତପିକୃତ ଦୂରତବ । 
ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପଧର ହାତ ରଖିଲା  ଭଉଣୀ  । ଓଠ ତାର କମୁ୍ପଥିଲା େରେର ଧହାଇ, ଭିଜ ିଆସୁଥିଲା 
ବାରମବାର ଆଖି । ତା ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟର ଅେଳ ଗଭୀର ରୁ ଧସଇ ଆତ୍ତଷନାଦ ର  ଲହରୀ ମାଡ଼ଆିସଲିା 
ଶାମ ୁ ........ ବାସ୍  ସଂପକଷ ର ସୁନାମୀଧର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଧହବା ଆଗରୁ,ଭଉଣୀ ଠୁ ଆଉ େଧର 
ବଛିନି୍ନ ନ ଧହବାର ବଜ୍ର ଶପେ ଧନବା ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସଥିିଧଲ ସାମ୍ ।ଧସଇ ଥିଲା ଧଶର୍ଧଦଖା।  

ଆସଥିିଧଲ ଧଯ ଆଉ ଧକୌଣସ ି ସମ୍ପକଷର ସାନଧି୍ୟଧର ଗାଧଧାଇ ନଜିକୁ ସଧତଜ କରବିାକୁ 
ଆଜୀବନ ମନକର ିନଥିଧଲ । ବରଂ ନଜି ସମୟ ସମ୍ପତ୍ତ ିସହ ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗଷ କରଧିଦଧଲ ଜନକଲୟାଣ 
ଉଧର୍ଦ୍ଶୟ ଧର ।  

ସମୟକ୍ରଧମ କମଷମୟ ଜୀବନରୁ ଅବସର ଧନଇ ନଜି ସଂକୁଚତି ଜୀବନକୁ ଆହୁର ିସଂକୁଚତି କର ି
ଦଧିନ ଧଶାଇଗଧଲ କେିନର କଠନିଧଖାଳ ଭିତଧର । ବଣମଲ୍ଲୀଟଏି ଧଯପର ି ତାର ଧଶର୍ ସମୟ 
ଯାଏ  ସମସ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ବତିରଣ କର ିଝରଗିଲା ପ୍ରକୃତ ିଧକାଳଧର ।  

ବହୁଦନି ଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କୁହନ୍ତ,ି କଛି ି ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଦନିଧର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀଧଲାକ ଆସ ିସାମ୍ ଙ୍କ 
ସମାଧିସ୍ଥଳ ପରଷି୍କାର ପରଚି୍ଛନ୍ନ କର ି େୁଲଧର ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରଧର କଛି ି କହୁୋଏ, 
ଧଶର୍ଧର ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳ ିହୃଦୟ ବଦିୀର୍ଣ୍ଷ କର ିଡାକପକାଏ ଶାମ ୁ....... ଧମା ଭାଇ.......... ।  
 
∞∞ 
ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତ,ି ସବୁଧବଧଳ କଛି ିପଢବିା ଓ ଗଳ୍ପ କବତିା ଗଢବିାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତ ି । ସୃଜନୀ ସଜଷନା, ସୃଜନାତ୍ମକ 
ଚନି୍ତାଧାରା ଓ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିର୍ ତାଙ୍କର ଚରି ଆଦରଣିୟ। ଅଧନକ ଗଳ୍ପ କବତିା ବଭିିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରକିା ଓ 
ସମବାଦପତ୍ରଧର ପ୍ରକାଶତି ଧହାଇଛ ି। କଛି ିଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଧହଇଛ ି। ମାତୁ ବହିାର, ବୁଢାରାଜା, ସମବଲପରୁ  
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ତୁରମ,ବର୍ଷା ଓ କାଗଜ ଡଂଗା 
ସୁରରନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 

ମ ୁ କହଲିି "ଚାଲ ବର୍ଷାଧର ଭିଜବିା " 
ବହାଧର କଂିତୁ କଛି ିସମୟ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ସିାଇଥିଲା ବର୍ଷା  
ଆକାଶର ନୀଳ ସାମିଆନାଧର କଏି ଧଯମିତ ିଆଂକଧିଦଇଥିଲା 
ଆମର ଭଲପାଇବାର ଚକି୍ ମିକ୍ ରଂଗ ।  
 
େଚଷା ଆକାଶଧର ଇଂର୍ଦ୍ଧନୁ  
କାଶତଣି୍ଡ ର ହସ ଭଳ ିସୂଯଷଯର ଆଲୁଅ  
ଧମା ଭାବନାର ଝକଷା ଧସପାଧଖ ମୁହ  କାଢୁଥିଧଲ  
ନାଲି, ଧନଳ,ି କଳା ଧଳା େଦଷ େଦଷ ଧମଘ  
ଆଉ ତା ଭିତରୁ ହାତଠାର ିଡାକୁଥିଲା ଧମଘ ଭିତଧର ସାଥିଧହାଇ ପହ ର ିଯିବାକୁ ଅନୂଢା ଧମଘ 
କନଯାଟଏି ।  
 
ମ ୁ କହଲିି "ତୁଧମ କଏି " 
ତୁଧମ କହଲି" ବର୍ଷା " 
ତୁମ କଳା ଘୁମର ଧକଶଧର ଲାଖିଥିଲା ଚୁମବନ କାହାର  
ପବନ, ଧମଘ ନା ବଟିପୀ ବର୍ଷାର ...  
ତୁମ ଧଦହର ବାସ୍ନା ବ ିଥିଲା ଆହୁର ିମାଦକ  
ଭିଜାମାଟରି ବାସ୍ନା ଠାରୁ ଆହୁର ିଧମାହକ  
ଋତୁସ୍ନାତା ପ୍ରକୃତରି ପରୀଟଏି ଧହାଇ ତୁଧମ 
ପ୍ରଲମି୍ବ ଯାଉଥିଲ ମାଟରୁି ଆକାଶ ପଯଷୟନ୍ତ  । 
 
ଅନୟମନସ୍କତା ଭିତଧର ଧଧାଇଧଦଉଥିଲା ଧମଘ  
ଆମର ଜନମଜନମାଂତରର ସଂପକଷ ମାନଂକୁ  
ତୁମ ଧଦହର ଉର୍ମ କଂବଳ ତଧଳ ନଧିଶର୍ ଧହଇଯାଇଥିଲା  
ଧମାର ଜନମ, ମରଣର ସମସ୍ତ ଅସି୍ତତବ ଧଯମିତ ି 
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କୀଟ, ପତଂଗ, ସ୍ଥାବର, ଜଂଗମମାଧନ ପ୍ରକଟତି ଧହଉଥିଧଲ ତୁମ ଶରୀରଧର ବଭିାସତି ରୂଧପ  
ତୁଧମ ପାଲଟ ିଯାଉଥିଲ  
ସଜଷନାର ସି୍ନଗ୍ଧତାଧର ସବୟଂସଦି୍ଧ ପ୍ରକୃତରି ପ୍ରତମିାଟଏି ଅବା  
 
ତୁଧମ ଧମାଧତ ବାରଂବାର ମାଗୁଥିଲ ଘନ ଧଘାର ଧମଘ  
ତୁମର ବସୃି୍ତତ ଆଖିର ଅନରି୍ାଧର ମ  ୁଧଦଖୁଥିଲି  
ତୁମ ଧଦହଧର ବାଟହୂଡ଼ା ବର୍ଷାର ବଳିାପ  
ଧବଶ୍ ଆକୁଳ ଧହଉଥିଲ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ନାରୀଟଏି  
ଧହଇଯିବାପାଇ  ତୁଧମ  
ଆଉ ବର୍ଷାର ଆଗମ ଭିତଧର ଧକଧତଧବଧଳ ତୁଧମ  
ପରବିତ୍ତତି ଧହଇଯାଇଥିଲ ଏକ ଦଗିହଜା କାଗଜ ଡଂଗାଧର  
 
ମ ୁ କହଲିି "ଚାଲ ବର୍ଷାଧର ଭିଜବିା " 
ତୁଧମ କହଲି "ଧଦଖ, , ଛାଡ଼ ିଗଲାଣ ିବର୍ଷା".... 
 
∞∞ 
ସୁଧରନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରସୁଲଗଡ, ଭୁବଧନଶ୍ୱର, ଓଡ଼ଶିା। ପ୍ରକାଶତି କବତିା ପସୁ୍ତକ: ଧମଘ ଧମଘ ଆକାଶ, କଆି 
ଧକତକୀର କବତିା, ପଂଜୁରି ପାରିର ପକ୍ଷୀ, ଖାଧଳଇ, ସାରା ଆକାଶ ଅଂଧାର, କବଂଧ ଧହଇଯାଇଥିବା ସମୟ । 
ସଂପାଦନା: ଓଡ଼ଆି କବତିାଧର "ଗ ା" ଓ "ବର୍ଷା" ନାମକ ଦୁଇଟ ିସଂକଳନ । ଧକଂର୍ଦ୍ ସାହତିୟ ଏକାଧଡମୀ ଦବାରା 
୩ଟ ିଅନୁବାଦ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକାଶତି । ପରୁସ୍କାର: କାବୟ ଭୂର୍ଣ: ଶାଂତନିଧିକତନ; େକୀର ଧମାହନ କବତିା ସମୋାନ;  
ଧଗାଦାବରୀଶ କବତିା ସମୋାନ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଧବଷ୍ଟ ଧସଲର୍ ପରୁସ୍କାର, ଧବନ ିପ୍ରତଧିବନ ିଯୁବ କବତିା ସମୋାନ 
ଧଶବତ ସଂଧକତ କବତିା ସମୋାନ; ଅସ୍ତରବ ି କବତିା ସମୋାନ, ଧବଦ ବଯାସ କବତିା ସମୋାନ, ପଶି୍ଚମବଂଗ ସାହତିୟ 
ସଂସ୍କତୃ ିପରିର୍ଦ ସମୋାନ ।  
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ଶାସି୍ତ 

ଜୟଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନ୍ାୟକ 

ଗ ା ସାରା କାନ୍ଦ ଧବାବାଳ ି ପଡଛି ି ଗତ ରାତରୁି । କାଲିଠାରୁ ଧଗାବରା ହାଜତଧର । ଅଚାନକ 
ଧପାଲିସ ଗ ା’କୁ ଆସ ି ଧଗାବରାକୁ ଧର ି ଧନଇଯାଇଛ ି । ଧପାଖରୀ ତୁଠଧର ଗ ା ମାଇପିଙ୍କ ଟୁପୁର 
ଟାପୁରୁ, େୁସୁରୁ ୋସୁରୁ କୋ । 

-ଆଧଲା ଜାଣିଛୁ ? ଧସହ ିଧଯାଉ ଉପର ସାହରି ରଶିମ ମ  ? 

-କଣ ଧହଲା କ ିଧଲା ତାର ? 

-ତା ମରଦ କୁଆଧଡ ଧଗାଟଏି ଜୁବାନ ଝଅିର ଇଜ୍ଜ୍ତ ଧନଇଛ ି। 

-ଛ ି। ଛ ି। ଅଳଧପଇସା ଏଇ କାମ କରିଛ ି? ତାକୁ ଧମଷ ସହବିନ ିଧଲା । 

-କାହା କୋ ତୁ କହୁଛୁ କହଲୁି ? ଯିଏ ଭୁବଧନଶ୍ୱରଧର ଏମ.ଏଲ.ଏ  ବାବୁଙ୍କ ଘଧର ଧରାଧର୍ଇ 
କରୁଥିଲା । ଧସହ ି ଧଗାବରା ତ ? 

-ଆଧଲା ଧହ! ତାର କୁଆଧଡ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତ ି ପରା । ଧସ କୁଆଧଡ ଅଣପୁରୁର୍ାଟାଏ ଧଲା । 
ବଚିାରୀ  ସ୍ତ୍ରୀ ଟା କ ିଧଦାର୍ କର ିଥିଲା ଧକଜାଣି । ଏମିତ ିଧଲାକଟାଏ ର ହାତ ଧରଛି ିଧଯ ସବୁଧବଧଳ 
ଓପାସଆି ଧଦହଟାକୁ ଧରକି ିକାନ୍ଦଲିା । ନା ଛୁଆ ନା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ?  

-ହ  ପରା ଧଲା ସଏି ଏଧବ କୁଆଧଡ ଭୁବଧନଶ୍ୱର ଧର ରହୁଛ ିଧକାଉ ଏମ.ଏଲ.ଏ ଘଧର ଧରାଧର୍ଇ 
କରୁଛ ି । ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣୁଛ ି । ଧବାଲହାକ କରୁଛ ି । । େୁଲ ବଗିଚାଧର ପାଣି ମଡାଉଛ ି । ବାବୁଙୁ୍କ 
ଘର୍ି ଧମାଡ ି ଧଦଉଛ ି । ବାବୁଙ୍କ କ୍ୱାଟଷରକୁ ଲାଗି ଥିବା ଧଛାଟଆି ଆଜଧବଷ୍ଟସ ଘଧର  ରାତଧିର 
ଧଶାଉଛ ି। ସକାଳୁ ସଂଜ ବାବୁଘଧର ଧଲାକ ମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସବିା ଭିଡ ଲାଗି ରହୁଛ ି। ଇଧଲକ୍ସନ 
ସମୟ ।  ମା ରହୁଛନ୍ତ ି ଅନୟ ଜାଗାଧର ଆଉ  ଧଗାବରା ରୁଧହ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସ ଭବନର 
ପଛପଧଟ ଥିବା ଆଜଧବଷ୍ଟସ ଘଧର ।  

ସବୁଦନି ଧକଧତ କଏି ଆସନ୍ତ ିଚାକରିୀ କୋ କହବିାକୁ, ପାଠ କୋ କହବିାକୁ । ଆହୁର ିଧକଧତ 
କଣ କାମଧର । ଗୁହାରୀ କରନ୍ତ,ି ଯାଆନ୍ତ ି । ଧସଦନି ଧସମିତ ି ଝଅିଟଏି ଆସଥିିଲା ବହୁତ ଦୂରରୁ 
ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ । ବାବୁ ତାର ଚାକରିୀ କରାଇଧଦଧବ କହ ିରଖିଥିଧଲ ଧଗାଟାଏ ଘଧର ଚାର ିକ ିପାଂଚ 
ଦନି ଧହବ । ନତି ିରାତଧିର ସମଧସ୍ତ ଧଶାଇପଡଲିା ପଧର ବାବୁ ଧସ ଝଅି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତ ି। ଭଳ ମନ୍ଦ 
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କୋ ବୁଝନ୍ତ ି। କଛି ିଟଙ୍କା ପଇସା ବ ିଚଳବିାପାଇ  ସାହାଯୟ କରନ୍ତ ି। ଏମିତ ିକଛି ିଦନି ଗଲା ଅଧନ୍ତ 
ଦଧିନ ରାତଧିର ସମଧସ୍ତ ଖାଇ ସାର ିଧଯଝା ଘଧର ଯିଏ ଧଶାଇ ପଡଲିା ପଧର ବାବୁ କାହିଁକ ିନଶିାସକ୍ତ 
ଅବସ୍ଥାଧର ଧସ ଝଅି ଘରକୁ ଯିବାର ଧଦଖାଗଲା । କଛି ିସମୟ ପଧର ଧମାଧତ ଛାଡଦିଅି । ଧମାଧତ 
ଛାଡଦିଅି । ଧବାଲି ଧଯମିତ ିଚତି୍କାର ଶୁଭିଲା ବାବୁ ଧଡପଡ ଧହାଇ କବାଟ ଧଖାଲି ବାହାରକୁ ବାହାର ି
ଏକମୁହ ା ଧହାଇ ନଜି ରୁମ  ଆଡକୁ ଚାଲିଗଧଲ । ଏେର ଟଚ୍ଚଷଟଏି ଧର ିବାହାର ିପଡଲିା ଧଗାବରା 
ଝଅିଟରି ବସା ଆଧଡ ।  

ଦର ଆଉଜା କବାଟ ୋଙ୍କଧର ଝଅିଟକୁି ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାଧର ଧଦଖି ଠଉଧରଇ ପାରଲିା ସବୁ 
କୋ । ବାବୁ ତା ଧହଧଲ.. ଛ ିଧଲା କ ିଅପରଚି୍ଛନଆି କୋ । ଏଗୁଡାକ କୁଆଧଡ ପାପ କୋ । ଆଉ 
ଭାବ ିପାରଲିାନ ିକଛି ି । ଭାବଲିା ଝଅିଟରି କାନୁ୍ଦଥିବା ଆଖିରୁ  ଲୁହ ଧପାଛଧିଦବ ।  ଲୁଗାଟଏି ଧଦହ 
ଉପଧର ଢାଙି୍କଧଦବ । ଆଉ କହବି ସକାଳ ଧହଧଲ ନଜି ଘରକୁ ଚାଲିଯା । ନ ଧହଧଲ ଏମିତ ିଧକଧତ 
େର ବଡ ବଡଆିଙ୍କ ପାଦତଧଳ ଦଳ ିମକଚ ିଧହବୁ ତାର ଇୟତା ନ ଥିବ । ବଡ ବଡଆିଙ୍କ ପାଖଧର 
ସବୁ କୋ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖଲାସ । ଧସଥିପାଇ  କହନ୍ତ ିପରା ବଡ ଧଲାକକୁ ଉତର ନାହିଁ କ ିସ୍ୱଗଷକୁ 
ନଶୁିଣି ନାହିଁ।କଛି ିକହଧିଲ କ ିକାନ୍ଦଧିଲ ଧସମାନଙ୍କର େରକ ପଧଡନାହିଁ ଧଲା । କାନ୍ଦ ିକାନ୍ଦ ିଆଖିର 
ନଈ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ପଛଧକ ନୟାୟର ଦୂଆର ଧଖାଲିବ ନାହିଁ । ସବୁ ଭାବୁଥିଲା ଧଗାବରା ଧହଧଲ କଛି ି
କହ ିପାରଲିାନାହିଁ । ବରଂ ଭୟ କଲା କାଧଳ ଧର୍ଷଣ ଜନତି ଦୋ ଲାଗିଯିବ । କଳଙ୍କ ନ କର ିବ ି
କଳଙ୍କର ଦାଗ ତା ମୁଣ୍ଡଧର ଲାଗିଯିବ ଧବାଲି।ପଳାଇ ଆସଲିା ନଜି ବସା ଆଧଡ କଛି ିନ ଧଦଖିଲା 
ପର ି । ତାକୂ ଶୁଭୁଥିଲା ଝଅିଟ ିକାନୁ୍ଦ ଥିବାର । ଆଖିକୁ ଆଉ ନଦି ଆସୁ ନ ୋଏ । ବଛିଣାଧର ପଡ ି
ଭାବଲିା-  ବାବୁ ଗ ା ଧର ଧଦବୀ ପ୍ରତମିା ସମ ପେୀ କୁ ଛାଡଧିଦଇ ଧସ ଝଅିଟାକୁ ଚାକରି ିଧଦଧବ କହ ି
ତା ସହତି ଅପକମଷ କରୁଛନ୍ତ?ି ଛ ି । ଛ ି । କ ି ଯୁଗ ଧହଲା ଧଲା ମା । ବାପା ଝଅି ସମାନ ସରକି ି
ବୟସଧର ପୁଣି ଏ ବାଲୟ ଲୀଳା ? ଝଅି ବୟସର ଧଟାକୀ କୁ ଧର ି ମଉଜ କରୁଛନ୍ତ ି ?  ଜୁବାନ 
ବୟସଟା ଆଜ ିତାଙ୍କର ଧଯମିତ ିଧଲଉଟ ିଆସଛି ି। ତାପଧର ପାହାନ୍ତଆି ନଦି ଧବାଧଧ ଆଖିଧର ଲାଖ 
ôଯାଇଛ ିଧଗାବରାର । ଧସ ଘୁଧମଇ ପଡଛି ି। ସକାଳ ଧହଲା ଧଲାକଙ୍କର ଧଢର ଭିଡ ବାବୁଙ୍କର ଘର 
ଆଡକୁ । ଧମଳା ଧଦଖିବା ପର ି ଭିଡ । କୋ କଣ ବୁଝଲିା ଧବଳକୁ ଧଟାକୀଟା କୁଆଧଡ େୟାନଧର 
ରସ ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତୟା କରଛି ି । କଛି ି ଭାବ ି ପାରଲିାନ ି ଧଗାବରା । ବାବୁ ଧଗାବରାକୁିୁ କାହିଁକ ି
ତରବରଆି ଡାକ ିପଠାଇଛନ୍ତ ି।  

- ଆଧର ଧଗାବରା ଶୁଣିଲୁ । 

 -ବାବୁ ଯାଉଛ ି। ତାପଧର ତା କାନଧର େିସ େିସ କର ିକଣ ଗୁଡାଏ କହଧିଲ । ଆଉ ଧଗାବରା 
ହାତଧର ଗୁଂଜଧିଦଧଲ ଧକଧତ ଧନାଟ । କହଧିଲ ସାମବାଦକି, ଟଭିି ବାଲା ଧତାଧତ ଯଦ ିକଛି ିପଚାରନ୍ତ ି
ତୁ କହଧିଦବୁ ଧସ ଆମ ଗ ାର ଝଅି । ତା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଟଧିକ ଭଲ ରହୁ ନ ଥିଲା । ବାବୁ ତାର ଧହପାଜତ 
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କରୁଥିଧଲ, ଔର୍ଧ ଭଲମନ୍ଦ ଧଦଉଥିଧଲ । ଗତକାଲି ରାତଧିର ତା ଧପଟଧର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧହଉଥିଲା । ମ  ୁ
ଧଲମବୁପାଣି କର ି ପିଇବାକୁ ଧଦଇଥିଲି । ସକାଳୁ ଧଦଖିଲା ଧବଳକୁ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା । ଖୁସୀ 
ଧହାଇଗଲା ଧଗାବରା । ଏହ ିକୋ କହଧିଦଧଲ ବାବୁ ନବିଷାଚନଧର ଜତିକି ିଆସଧିଲ ତାର କୁଆଧଡ 
ଆଉ କଛି ିଅଭାବ ରହବିନ ି। ବାବୁ କହଛିନ୍ତ,ି ଗ ା ଘର ଧକାଠା କରଧିଦଧବ । ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଚାକରି ିଧର 
ରଖିଧଦଧବ । ଖୁସୀଧର ତା ପରବିାର ଦୁଇଧବଳା ଖାଇଧବ, ରହଧିବ । ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓପାସଆି ଦହିକୁ ଧର ି
ଧକଧତ ଆଉ ଘର ଧକାଣଧର ବସ ି ରହବି ? ପାଂଚ ବରର୍ ଧହଲା ବାହାଘର ଧହଧଲ ଛୁଆଧଟ 
ଧକାଳଧର ଧଦଧଲ ନାହିଁ ଭଗବାନ । ଅନ୍ତତୁଃ ଚାକରିୀ କୁ ଗଧଲ ଖୁସୀଧର ଟକିଏି ରହବି ।  ବାବୁଙ୍କ 
କୋଧର ରାଜ ି ଧହାଇଗଧଲ ଅସୁବଧିା ବା କଣ ? ଯାହାବ ି ଅସୁବଧିା ଧହବ ବାବୁ ଖଲାସ କର ି
ଧଦଧବନ?ି ଭାବଚିନି୍ତ ି ବାବୁଙୁ୍କିୁ ହଉ କହଧିଦଲା ମାଧତ୍ର, ବହୁତ ଖୁସୀ ଧହାଇଗଧଲ ବାବୁ । ଏହ ି
ଖୁସୀଧର ୪/୫ ଦନି ଛୁଟୀ ମିଳଗିଲା କାମରୁ । ବାବୁ ତ ସାକ୍ଷାତ ଚଳନ୍ତ ିଈଶ୍ୱର । ତା ମନ ଏଧବ 
କୁଧେ ଧମାଟ । ସବୁକୋ ଗପିବ ଧଗାବରା ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିଧର ଆଉ ଧବାଉ ସାଥିଧର ଟକିନିଖିି କର ି
କହବି- ଧଦଖ । ବାବୁ ଧକଧତ ଭଲ ଧଲାକ । ବଡ ଧଲାକ ଧହଧଲ କଣ ଧହଲା ? ପର ଦୁୁଃଖ 
ଧଦଖିଧଲ ତାଙ୍କ ଛାତ ିୋଟଯିାଏ ଧଲା । 

େଗୁଣ ପୁଧନଇ  ଆସଲିାଣି । ଗ ା ଧର ଧଦାଳଯାତ । ଧଭାଗ ଖାଇବାକୁ ବମିାନଧର ଠାକୁର 
ଆସଧିବ ଗ ା କୁ । ଧଗାବରା ଘର ଗ ା ଧର ପଂଚୁଧଦାଳ । ପାଖ ଗ ା ଧର ଦଶ ଧଦାଳ ଧହବ । ଗ ା 
ଧମଳଣ ପଡଆିଧର ସବୁ ଦଅି ଙ୍କର ଧମଳଣ ଧହବ ଠାକୁର େଗୁ ଧଖଳଧିବ । ଧଭାଗ ଖାଇଧବ । 
ଯାତରା ଧହବ । ସମଧସ୍ତ ଖୁସୀଧର ନାଚଧିବ । ଧସ ବ ିଖୁସୀ ଧହବ । ସ୍ତ୍ରୀ ରଶିମ କୁ ଯାତରା ବୁଧଲଇ 
ଧନବ । ବାବୁ କଣିିକ ିଧଦଇଥିବା ନୂଆ ଧମାବାଇଲ ଧର ଧକଧତ େଧଟା ଉଠାଇବ । ଭାବୁ ଭାବୁ ବସ 
ଯାଇ ଲାଗିଲାଣି ଗ ା ମୁଣ୍ଡଧର । ବସରୁ ଓଧଲ  ହ ିକଛି ିେଳମୂଳ, ବସି୍କଟୁ ଘରପାଇ  କଣିି ପହ ଚଲିା ଗ ା 
ଧଶର୍ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ପାଖଧର । ଚାନ୍ଦନିୀ ଉପଧର ବସ ିବାବୁଙୁ୍କ ଧୋନ କଲା ଗ ା ଧର । ଦୁଇ ଦନି 
କଟଗିଲା ସାଙ୍ଗ ସୁଖଧର । ଧବାଉ ବାପାର ଦହି ପା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙୁ୍କ ଧଦଖାଇ ଓର୍ଧ କଣି ିଆଣିଲା । 
ଏହ ିସମୟଧର ବାବୁଙ୍କ ଧୋନ ଆସଲିା । ଧଗାବରା ଧତାଧତ ଧସଦନି କାନଧର ଧଯାଉ ଧଯାଉ କୋ 
କହଥିିଲି ମଧନ ଅଛ ିତ ? ଶୁଣ । କାଲି ସକାଧଳ ଧପାଲିସବାଲା ଗାଡ ିଧନଇକ ିଗ ାକୁ ଯିଧବ । ତୁ ଜମା 
ଡରବୁିନ ି । ଇୟାଡୁ ସୟିାଡୁ କୋ କହବୁିନ ି । କ ି ଯୁକି୍ତ କରବୁିନ ି ଧସ ଝଅିକୁ ଅସଦାଚରଣ କରଛୁି କ ି
ଧବାଲି ପଚାରଧିଲ କହବୁି ହ  କରଛୁି । ତାପଧର ଧତାଧତ ଗାଡଧିର ବସାଇ ହାଜତକୁ ଧନଇଯିଧବ । 
ବାକ ିସବୁ କୋ ମ ୁ ବୁଝବି ି। ମ ୁ ଧତାଧତ ଧକାଟଷରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିଧଦବ ି। ତୁ ଜମା ଚନି୍ତା କରବୁିନ ି। 
ଧଯାଉ ଧଲାକକୁ ପଠାଇଛ ିଟଙ୍କା ଧଦଇକ ିତୁମ ଗ ାକୁ ଧସ ଟଙ୍କା ତକ ଧତାର । ରଖିଧଦବୁ ଘର ଚଳବିା 
ପାଇ  । ଏ କୋ ଗ ା ଧର ବଜୁିଳ ିଧବଗଧର ପ୍ରଘଟ ଧହାଇଗଲା । ସବୁିୁଧହଲା ଧଯ ଧହଧଲ ଧପାଲିସ 
ଧଗାବରାକୁ କାହିଁକ ିଧରଧିନବ ? ଧସ ତ କଛି ିଭୁଲ କାମ କରନିାହିଁ । ଧସ ଧଟାକୀଟା କଏି ? ଧକମିତ ି
ଧଦଖିବାକୁ ? କଛି ିବ ିତ ଜାଣିନ ି ଧଗାବରା । ନଧିଜ ତ ଅଣପୁରୁର୍ା । ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଧବଧଳ ଦୁୁଃଖଧର ଦନି 
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କାଟଲିା । ନା ଛୁଆ ନା ଭବରି୍ୟତ ? ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ୋଉଣୁ ପର ଝଅିକୁ ଧସ କାହିଁକ ି ବା ଅସଦାଚରଣ 
କରବି ? ବାବୁ ଧବାଧଧ ତା ସରଳ ବଶି୍ୱାସଧର ଧଖଳ ଧଖଳଧିଲ । ତାକୁ େସାଇଧଦଧଲ । ନଧିଜ 
ପଣସ ଖାଇ ତା ମୁଣ୍ଡଧର ଅଠା ଧବାଳଧିଦଧଲ । କୋଧର ଅଛ ିପରା ଶାଗ ଖିଆକୁ ଭାତ ଖିଆ  ସହ ି
ପାରନ୍ତ ି ନାହିଁ । ଠକି ଧସଇୟା ଧହାଇଛ ି । ଧସଇଥିପାଇ  ଧୋନ କଣିିକ ି ଧଦଧଲ । ଟଙ୍କା ପଇସା 
ଧଦଧଲ । ଗ ାକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆଧସ ଧବାଲି କହଧିଲ । ଏଇ ସବୁ ତା ଧହଧଲ ଥିଲା ଧଗାଧଟ ଧଗାଧଟ 
ବାହାନା ? ଇତମିଧ୍ୟଧର ଧପାଲିସ ଜପି ଆସ ିଲାଗିଗଲା ଦୂଆଧର । କୁଆଧଡ ଗଲା ଧସ କହ ିଧପାଲିସ 
ରଡଟିାଏ ଛାଡଲିା । କହଲିା ଗ ା ଧର ଆସ ିଆମ ଆଖିଧର ଚକମା ଧଦଇ ଲୁଚଛୁି? ଆଧର.. ଧପାଲିସ 
ଆଖିରୁ କଏି ଲୁଚଛି ି ନା ଲୁଚବି ? ତାପଧର ଧଗାବରା ଧପାଲିସଙୁ୍କ ଧଦଖି ପ୍ରାୟ ଦଶ େର ଧଲାଟା 
ଧନଇ ଭୟଧର ଧପାଖରୀକୁ ଯାଇଛ ି। ତା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧଜାରଧର ଧାଉ ୋଏ । ଆଉ ଘଡକିଧର ତା 
ପ୍ରାଣ ଧଯମିତ ିଚାଲିଯିବ ଧସମିତକିା ଲାଗୁୋଏ । ଏଧଣ ଗ ା ଧଲାକଙ୍କର କାନ୍ଦ ଧବାଧବାଳ ିଚାଲିଛ ି । 
ଧସ ଆମ ଗ ାର ସୁନା । ତାକୁ କଏି େସାଇ ଧଦଇଛ ିବାବୁ।ଧସ ମାଛକୁି ମ କହବିା ଧଲାକ ନୁଧହ  । ତା 
ପରବିାର, ଚାକରି ିଭଲ ତ ଧସ ଭଲ । ଆଉ କଏି କହଲିା ସହରଧର ଯାଇ ପଇସା ମୁହ  ଧଦଖିଲା ତ 
ମଉଜ ବଢଗିଲା ଶଳାର । ଏଧବ ହାଜତଧର ବସ ି ଚକ ି ଧପର୍ିବ ଧଯ । ଏହ ି ସମୟଧର ସ୍ତ୍ରୀ ରଶିମ 
ଆସଲିା ତାକୁ ସାମନା କର ି ପାରଲିାନ ି ଧଗାବରା । କାନ୍ଦ ି କାନ୍ଦ ି ଗାମୁଛାଧର ଲୁହ ଧପାଛ ି କହଲିା - 
ଧମାଧତ ବଶି୍ୱାସ କର ଧଲା ରଶିମ । ମ  ୁଧସ ଝଅି କଏି ଚହି୍ନନି ି। ମ  ୁଏଧଡ ଅପକମଷ କରନିାହିଁ । ଧମାଧତ 
ବାବୁ  ମିଛ ଘଟଣାଧର େଧସଇ ଧଦଇଛନ୍ତ ି। ଧମା ସରଳ ବଶି୍ୱାସଧର ବରି୍ ଧଦଇଛନ୍ତ ି। ମ ୁ ଧେରଧିଲ 
ସବୁ କୋ ଧତାଧତ କହବି ି ଧଲା । ଟଧିକ ହସିଧଦ । ଧତା ହସ ମୁହ କୁ ଧଦଖି ଧତାଧତ ସବୁଧବଧଳ 
ହାଜତଧର ଝୁର ିଧହବ ିଧଲା । 

ଗ ା ମୁଖିଆ ଆସଧିଲ- କଧିର ତୁ ଧକାଉ ଦନି ଠାରୁ ଏସବୁ କାମ ଶଖିିଲୁ ? କାହିଁ ଆମ ପାଖଧର 
କଛି ିଖବର ନାହିଁ ତ ? ଆଉ କଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛ ିଶୁଧଣ ? ଏଣିକ ିନଆି  ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରଧିଦଧଲ 
ତୁମ ପରବିାରକୁ , ଠକି ଧହବ । ଧଗାବରା କହଲିା-  ମ  ୁଧନଧର ଗରବି ଧହାଇ ୋଇପାଧର  ସାଆଧନ୍ତ 
। ଧହଧଲ ଧକାଉ ଝଅି ଧବାହୁର ଇଜ୍ଜ୍ତ ଧନଇନ ି । ଧମାଧତ ମିଛ ଘଟଣାଧର େସାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି । 
ଦନି ଆସବି ସତ କଣ ନଧିଶ୍ଚ ଧରାପଡବି । ଯାହା ଦଇବ ଭାଗୟଧର ଧଲଖିଛ ିତାକୁ ସହବିାକୁ ଧହବ । 
ଧକଧତ ଲୁହ ଥିଲା ଧକଜାଣି ଅସରା ଅସରା ଧହାଇ ଧଗାବରାର  ଗଣ୍ଡ ଧଦଶ ଧଦଇ ଝର ିପଡୁଥିଲା । 
ସ୍ତ୍ରୀ ରଶିମ ତୁନ ି ହୁଅ କହ ିକାନଧିର ଧପାଛଧିଦଲା । ଧଗାଟାଏ ଶକ୍ତ ଚୁମା ଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ କପାଳଧର  ଧଦଇ 
କହଲିା ଧଗାବରା  - ବାବୁ ଯଦ ିଧକଧବ ଧତାଧତ ଚାକରି ିଧଦବ ଧବାଲି ଡାଧକ, ଧକଧବ ବ ିଯିବୁନ ିଧଲା 
ଧସଠକି ି। ଶାଗ ଭଜାଧର ଭାତ ଖାଇ ଆଧମ ଚଳଯିିବା ଧହଧଲ  ଆଉ  ଧସଠିକ ିକାମ କରବିା ପାଇ  ତୁ 
ଯିବୁନ ିକ ିମ ୁ । ଧସମାଧନ ବଡ ବଡଆି ଧଲାକ । ଭାର୍ଣ ଅଲଗା । କାମ ଅଲଗା । ଯାହା କହଧିବ 
ଆଉ କରଧିବ ସବୁ କୋ ଲୁଚଯିିବ ଧସମାନଙ୍କ ପାଖଧର । ଆଉ ଆଧମ କଛି ି ନ କର ି ବ ି ତାଙ୍କର ି
ରକ୍ତଧର ମଣିର୍ ଧହବା । ଦହି ପା’ର ଯେ ଧନବୁ । ଧବାଉ ବାପାଙୁ୍କ ଧ୍ୟାନ ଧଦଉଥିବୁ । ଧମଷ ଯଦ ିସତ 
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ଥିବ ଦଧିନ ନା ଦଧିନ ଧଦାର୍ୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମଳିବି । ସତ, ସତ ଧହାଇ ଘୁରବି । ତାପଧର ଲମବା ମୁଣି୍ଡଆଟା 
ମାରଧିଦଲା ଗ ା ଠାକୁରାଣୀଙୁ୍କ । ଗ ା ମଖୁିଆ କୁ କହଲିା - ମ ୁ ଏ ଅପକମଷ କରନିାହିଁ । ବାପା ମା ଙ୍କ 
ଚରଣ ଛୁଇ  ସତୟ କରୁଛ ି। ଯାହା ସତୟ ଦଧିନ ତାହା  ପଦାକୁ ଆସବି । ଏହ ିସମୟଧର ଧକହ ିଜଧଣ 
ପଛରୁ ଧଠଲିଧଦଲା  ଜପି ଧଡାର ଧଖାଲିକ ି। କହଲିା ଭିତରକୁ ଚାଲ । ଗାଡ ିଷ୍ଟାଟଷ ହବା ଧବଳକୁ କଏି 
ଜଧଣ ଧପାଲିସ କହଧିଲ ବଚିରାଟା େସଗିଲା । ଆଜକିାଲି ମଣିର୍ ମାନବକିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତ ି । 
ନଧିଜ ଧଦାର୍ କର ିଅନୟ ମୁଣ୍ଡଧର ଧଦାର୍ ଲଦ ିଧଦଉଛନ୍ତ ି। ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଲୁହତକ ଧପାଛଧିଦଲା 
ଧଗାବରା । ତାଙ୍କ ମୁହ ରୁ ପଧଦ ନୟାୟର କୋ ଶୁଣି ନଜିକୁ ଧନୟ ମଧନ କରୁଥିଲା । ଏହ ିସମୟଧର 
ଝରକା ଧଦଇ କଛି ିବସନ୍ତ ମଳୟ ଛୁଇ  ଧଦଉଥିଲା । ଝରକା ଧଦଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ଧଗାବରା । ଗ ା 
ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ଆଉ ଧଦଖା ଯାଉନାହିଁ । ମା ଠାକୁରାଣୀ ଧଲା ତୁ ଏକା ବୁଝବୁି ଧଦାର୍ୀ କଏି ? ଧତା 
ଛଡା କଏି ଧମାର ଅଛ ିଧଯ କାହାକୁ ଭରସା କରବି ି? ଏେର ମାନସକି ଭାଧବ ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି
ବସଲିା ଧଗାବରା । ଗାଡ ିଚାଲିୋଏ ଗ ା ଛାଡ ିରାଜରାସ୍ତା ଅଭିମୁଧଖ । ବାବୁଙୁ୍କ ସରଳ ବଶି୍ୱାସ କର ି
ଧସ ଧଯଉ  ଶାସି୍ତ ପାଇଲା ଧସହ ିକୋ ଗାଡଧିର ବସ ି ଧଗାବରା ଭାବୁଥିଲା । 

 
∞∞ 
ଜୟେୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଙ୍ଗନଗର, ଭୁବଧନଶ୍ୱର । ଅଧନକ ସାରସ୍ୱତ ପୁରସ୍କାରଧର ସମୋାନତି ।ତଧିନାଟ ି
ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶତି: ବଧିଭାର ମୂହୁତ୍ତଷ, ତୁଧମ, ମନ ଡାଏରୀର ପରୃ୍ା। 
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ରଦଶ 

ସୁରଞ୍ଜନ୍ ପାତ୍ର 

ଅକ୍ଷାଂଶ କ ିର୍ଦ୍ାଘିମାଧର 
ନୋଏ ଧଦଶ ପରସିୀମା 
ଧଦଶ ତ ଧଗାଟଏି ପରବିୟାପ୍ତ 
ଧତାୋ ଜହ୍ନରାତ ି 
ଅନାହତ ଅଭିଳାଧର୍ 
ସଧମାହନ ଇଛାର 
ଆଧଵଗିତ ଗୀତ ି। 
 
ଧଦଶ ପାଧଦ ନୋଏ ଶକୁିଳ ି
ଧଦଶକୁ କ'ଣ ଭାଗ କର ିପାଧର 
ତାରବାଡ଼ ପେର ପାଧଚରୀ । 
 
ଏ ସମୁର୍ଦ୍ 
ସୁଉଚ୍ଚ ପବଷତ 
ନଦନଦୀ କାନନ କାନ୍ତାଧର 
ଧଦଶତ ସବୁଧବଧଳ ଗାଉୋଏ 
ସ୍ୱପନଭତ୍ତ ିଆକାଶର ଗୀତ। 
 
ଧବୈଶାଖର ବଧିସ୍ଫାରଣ 
ବର୍ଷାର ଆଧକ୍ରାଶ 
ଶୀତର ଧସୈତାନୀ ହଧସ 
ବଚିଳତି ଧହାଇ ନୋଏ ଧକଧବ 
ସୀମା ହୀନ ଧଦଶର 
ସନୂି୍ଦରତି ସୂଯଷୟ । 
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ଆଧମ ଏଠ ିକଏି ? 
କ'ଣ ଆମ ଅସି୍ତତବ ? 
ପରଖିବା ଧଦଶର ଜୀବାଶମ । 
 
ଧଦଶତ ଧକଉ  କାଳୁ 
ଧପଡ଼ଧିର ସାଇତା 
ମହମହ ବାଧସ ଭରା 
ଚନ୍ଦନର କାଠ 
ଭୁଲି ଧହଉନଥିବା ଧଗାଧଟ 
କ୍ରାନ୍ତରି ସଙ୍ଗୀତ । 
 
ଧଦଶକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦ ି
କହୁଅଛ ତୁଧମ 
ଧତଧବ କରାଯାଉ 
ଜହ୍ନକୁ ୋଳ 
ସୂଯଷୟ ଶଖିାକୁ 
ଭାଗବାଣ୍ଟ କର ି
ବସାଯାଉ ବାଡ଼  
ତାରାସବୁକୁ  ତାରଧର ବାନ୍ଧ ି
ଲୁଟନିଅି ଧଯ ପାରୁଛ ଧଯଧତ 
ସନୁି୍ଧର  ଶରିସ୍ତ୍ରାଣ କରି 
ଧେରାଇ ଦଅି ନଦୀକୁ ସବୁ 
ବପିରୀତ ଦଧିଗ । 
 
ହାଣି ପକାଅ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଧଡଣା 
ବତିରବିା  ବନ୍ଦକର 
େୁଲର ସୁଗନ୍ଧ 
ଉଡୁଥିବା ଧମଘକୁ 
ରାଜଧର୍ଦ୍ାହ ଅପରାଧଧ 
କର ଶଘି୍ର ବନ୍ଦୀ । 
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କାକରଠ ୁ  କରନିଅି 
ଚୁକି୍ତର କବଲା 
ମୁକ୍ତ ଇଛାଧର ଆଉ 
ଧଯମିତ ିଧସ ନପାରବି 
ମାଟ ିଧପ୍ରଧମ ଛନ୍ଦ ି। 
 
ମ ୁ ଜାଧଣ କଛି ିତୁଧମ  
ପାରବିନ ିଏସବୁକୁ କର ି
ଖାଲି ମିେୟା ନାରା ଧଦଇ 
ଜାଳପିାର ରାଜ ପଧେ  
ବଧିର୍ଦ୍ାହର ବହ୍ନ ି। 
 
େଧର ଧଦଖ ନମିଗ୍ନ ଚତି୍ତଧର 
ଧଗାଧଟ ଧଦଶ ଧକମିତ ିବସଛି ି
ଧଦବୀ ଟଏି ସାଜ ି
ଆପଣା ଛାତଧିର 
ତୁଧମ ଧଯଉ  କଳ୍ପତି ଧଦଶ କୋ 
କହୁଛ ସୁଜଧନ 
ତା' ଠ ୁ  ସୁନ୍ଦର କ ିସଧତ 
ଏଇ ଧଦଶ ନୁଧହ  । 
 
∞∞ 
ସୁରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସଂପାଦକ-ନୀହାରକନୟା, ପ୍ରକାଶତି ପସୁ୍ତକ: ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନା (କବତିା ସଙ୍କଳନ,୨୦୧୪), ୧୯୯୯ 
ମସିହାଧର the poetry society of India କୁ ତରୁଣ କବ ିଭାଧବ ମଧନାନୀତ । ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 
ଧକନ୍ଦ୍ରର ଧସାଜନୟ ରୁ ଅଧନକ ଧଲଖା ପ୍ରସାରିତ । ଲବ୍ଧ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ  ଓଡ଼ଆି ପତ୍ର ପତ୍ରକିାଧର ମଧ୍ୟ ନୟିମିତ  ଧଲଖା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଅଛ।ି େକୀର ଧମାହନ ସାହତିୟ ପରିର୍ଦ ବାଧଲଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ଶିାର ଅଧନକ 
ସାରସବତ ମଞ୍ଚ ରୁ ସମୋାନତି । ଧସାର, ବାଧଲଶ୍ୱର 
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ମଶାଣୀ 
ସଂଜୟ ମହାନ୍ତ ି

ଗ ା ମୁଣ୍ଡ ଗହୀର ମୋଧର ମ ୁ 
କଂଟା ଗଛ, ବର ଓହଳଧର 
ଅସଜଡା ବାକୟଟଏି । 
ଗଦା, ଗଦା ପାଉ ଶ ଭିତଧର 
କାଉ, ଶାଗୁଣା, ବଲୁିଆର 
ଭାଗବତ ଟୁଂଙି୍ଗ । 
ଅସମୟଧର ତାନ୍ତ୍ରକିର ମନ୍ତ୍ର ପାଠଧର 
 ଗହଳ ିହୁଏ । 
ସମଧୟ,   ସମଧୟ...... 
କଛି ିଧଲାକ ଆସନ୍ତ ି
ଧଛଲା ଧଛଲା ଦୁୁଃଖ ଓ ବଶିାଦଧର 
ନଜିକୁ ଶନୂୟ କର,ି 
ମନ୍ଦରି, ମସଜଦି୍ ଓ ଗୀଜଷାକୁ ପଛକରି 
ଆଉ ଧଯଧତ ଧଭଦ ଭାବ ଭୁଲି । 
ମ ୁ କନୁି୍ତ ସବୁ ପାପପଣୂୟକୁ 
 ଧଦହଧର ଧବାଳ ି। 
ନୂଆ ଆଧଲାକର ଶଭୁ ମନାସୁୋଏ 
ଏନୁ୍ତଡଶିାଳ ପାଉ ଶକୁ ଧନଇ । 
∞∞ 

 

ବାପା! ଆସ ଆସ 

ସଂଜୟ ମହାନ୍ତ ି

ପଛରୁ ତୁ ଡାକନା 
ବାପା ଆସ ଆସ ଧବାଲି । 
ଧତା ଡାକଧର ମନଟା ଅସି୍ଥର ହୁଏ 
ମୂଲୟହୀନ ହୁଏ ଦନି ଆଉ ରାତ ି। 
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ଧତା ସଂଧଗ ଧଖଳବିନି ିଧବାଲି 
ମାଲିକର ତାଗିଦ୍ ଧର 
ଆମର ଏ ବୟବଧାନ ସଂପକଷର । 
ତାର ପୁଞି୍ଜ ବଧଢ ସନିା – 
ଆର ମାସ ଚାଉଳ, ଘରଭଡା, 
ଧଜଧଜଙ୍କ ଔର୍ଧ ପାଇ  
ଧମା ମାସ ଧଶର୍ ମୁଜୁରୀର ଠକିଣା ନୋଏ । 
ମାଲିକ ପାଖଧର ସାଲିସ କରନି ିଧବାଲି 
ଲହୁ ଲୁହ ଏକକାର ହୁଏ – 
ଜଗତୀ କରଣ ଆଉ ଘଧରାଇ କରଣର 
ଚାବୁକ୍ ମାଡଧର । 
ସାଂଗ ସାେୀମାଧନ କୁହନ୍ତ ି– 
ମ ୁ ଅନୟାୟ କରୁଛ,ି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇ  
ତୁ! କହ ପୁଅ 
ଇତହିାସ କ’ଣ ଭୂଲ ଧହାଇଯିବ 
ବଶୁି ମହାରଣା ପାଇ  । 
ଧତା ପର ିଅଧନକ ପୁଅ, 
ଧମା ପର ିଅଧନକ ବାପା ମାଧନ 
ଏମିତ ିକାଠଧଯାଡ ିଓ କାରଗିଲର 
ବୟବଧାନଧର ବଂଚନ୍ତ ି। 
ହତଭାଗୟ ପିତୃତ୍ଵର ପର ିସମାପି୍ତ ଯାଏ । 
ତୁ ଧମାଧତ ପଛରୁ ଆଉ ଡାକବୁିନ ିଧନ 
ସଂକଳ୍ପ ଧନବୁ ‘ଧମଷପଦ’ ଧହଇ 
ପୁଞି୍ଜବାଦର ଅସ୍ତ ପଯଷୟନ୍ତ । 
     
∞∞ 

ସଂଜୟ ମହାନ୍ତ:ି ସମ କାଳୀନ ଜଧଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବ ିଏବଂ ସାହତିୟିକ । ଦୀଘଷ ଦନି ଧରି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା 
ମିନ ିସୃଜନକିା “ଚନ୍ଦନ” ପତ୍ରକିାର ସହ ସଂପାଦକ । ସଂପ୍ରତ ିଅଗ୍ରଣୀ ସାହତିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ “ସାହତିୟାୟନ”, 

ଭୁବଧନଶ୍ୱରର ସଂପାଦକ ସହ ରାଜୟର ଅଧନକ ସାହତିୟ ଏବଂ ସାମାଜକି ସଂଗଠନ ସହ ସଂପକୃ୍ତ । ଭୁବଧନଶ୍ୱର  
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ଆସ ଭାବବିା ବସୁର ୈବ କୁଟୁମବକମ୍ 

ହରିଶ୍ େନ୍ଦ୍ର କର 

ଆସ ଧହ ଭାବବିା ଆକାଶ ଉପଧର 
ସ୍ୱଗଷ ଧବାଲି କଛି ିନାହିଁ 
ମହାଶୂନୟ ମଧଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂଯଷୟ ତାରା 
ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ୋଇ । (୧) 
 
ଚନି୍ତା କର ିଧଦଖ ଆମ ତଧଳ ନକଷ 
ଧକଧବଧହ  ନଥିଲା ନାହିଁ 
ମନଗଢା ଖାଲି ସ୍ୱଗଷ ନକଷ କୋ 
ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇ  । (୨) 
 
ଧଦଖ ଚନି୍ତା କର ିଜନ ପ୍ରାଣୀମାଧନ 
ଆଜ ିପାଇ  ବଂଚୁୋଇ 
ଏ ଭାବଧର ଭାବ ିଜୀବନ ବଂଚଧିଲ 
ଧଶାଚନା ଆସବି ନାହିଁ । (୩) 
 
ଭାବ ପୁଣି େଧର ଏଇ ଦୁନଆିଧର 
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧଦଶ ନାହିଁ 
ସବୁଠାଧର ଧଦଖ ମଣିର୍ ଜାତଟି ି
ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅଇ । (୪) 
 
କଷ୍ଟକର ନୁଧହ  ଏ ଭଳ ିଭାବବିା 
ମନଧ୍ୟାନ ଧଦଇ ଧଦଖ 
କାହାପାଇ  ଧତଣୁ କାହାକୁ ମାରବିା 
ଦରକାର ନାହିଁ ଧଲଶ । (୫) 
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କାହାପାଇ  ପୁଣି ନଜିକୁ ମାରବିା 
ତଧିଳ ନାହିଁ ଦରକାର 
ଭାବନାଧର ୋଉ ଧଲାଧକ ନଜି ନଜି 
ବଂଚଅିଛନ୍ତ ିସୁଖର । (୬) 
 
ଭାବ ିପାରବିାକ ିନଜିର ଧବାଲିଣ 
କଛି ିହିଁ ପଦାେଷ ନାହିଁ 
ଏ କୋ ଭାବଧିଲ କୁ୍ଷଧା ପାଇ  ଧଲାଭ 
ମନକୁ ଗ୍ରାସବି ନାହିଁ । (୭) 
 
ଆମ ମା ଧରଣୀ ପ୍ରକୃତ ିଧକାଳଧର 
ଯୁଧଗ ଯୁଧଗ ୋଉ ରହ ି
ଭାଇ ଭାଇ ପର ିନଜି ନଜି ଭାଗ 
ମାଆଠାରୁ ମିଳୁୋଇ । (୮) 
 
ଧମାର ଏ ଭାବନା ତୁମକୁ ସପନ 
ପର ିଲାଗି ପାଧର ଭାଇ 
ମାତର ଧମାପର ିଅଧନଧକ ଭାବନ୍ତ ି
ଅନୁଧଶାଚନା ଧମା ନାହିଁ ।(୯) 
 
ଆଶାକଧର ଦଧିନ ତୁଧମବ ିଭାବବି 
ବସୁଧା ଧହାଇବ ଏକ 
ଏ ଭଳ ିଭାବବିା ଉପଗତ ଏଧବ 
ବସୁଧଧୈବ କୁଟୁମବକମ୍  । (୧୦) 
 
∞∞ 
ଜନ୍ ଧଲନନଙ୍କ ‘Imagine’ କବତିାର ମମଷାନୁବାଦ 
Harish Chandra Kar believes in and promotes humanism, rationalism, social 

education with a global outlook. He writes occasionally and published Smriti 

Bichitra – eka sankalan and Jibana Jigyansa – eka atmalipi. He retired as Asst 

Director of Bureau of Statistics and Economics. He lives in Bhubaneswar.  
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ରସଫ ଟପିିନ୍  
ରାଜ କରିଶାର ଦାସ 

ଖୁବ୍ ଧସାବର୍ ଲାଗୁଥିଲା ସଏି । ଆଉ ଟକିଏି ଭଲଭାଧବ ଚାହିଁଲି । ଲମବା ହାତ, ଉଚ୍ଚା ଧବକ, 
ନାଲିରଂଗର ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଜାବୀ, ସାଙ୍ଗକୁ ଧଳା ସାଲୁଆର, ଧଳାରଙ୍ଗର ଦୁପଟା, ଯେ ସହ । ମୁଣ୍ଡବାଳ 
ସାଧାସଧିା, ପଛପଟ ଧବକ ପାଖଧର କିଲପ୍ । ଧଯମିତ ି ଭର୍ଦ୍, ସଂଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସଂଯତର ପ୍ରତମିୂତ୍ତ ି । 
ତା’ପାଖଧର ଥିବା ପୁଅଟାବ ି ଭର୍ଦ୍, ସହଜାତ ଲାଜକୁଳା ଧବାଧଧ । ହାୱଡ଼ା ଧରଲ୍ ଧୱଧଷ୍ଟସନ୍ ଧର 
ଆଧମ ଅଧପକ୍ଷା କରଥିିଲୁ ଶାନ୍ତନିଧିକତନ ଯିବାପାଇ  । ଆଜକିା ତାରଖିଧର ଅଧିକାଂଶ ଝଅି ଖୁବ୍ ଉଗ୍ର 
ଧବଶଧପାର୍ାକ ପିନ୍ଧେିାନ୍ତ,ି କୋଭାର୍ାଧର ଅତୟାଧୁନକିତାର ଛାପ ବାର ି ଧହାଇପଧଡ଼ । କନୁି୍ତ ଧସ 
ଦୁହିଁଙ୍କଧଠ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଧଯମିତ ି ନଥିଲା । ଧମା ସାଙ୍ଗଧର ପେୀ ୋଆନ୍ତ ି । ଏଣୁ ଯୋସାଧ୍ୟ ନଜିକୁ 
ସଂଯତଧର ରଖିବାକୁ ପଡୁ଼ୋଏ । ଧକଜାଣି କାହିଁକ ି ଧସ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବାରମବାର ଆଖି 
ଚାଲିଯାଉଥିଲା । 

ବଶି୍ୱଭାରତୀ ପାଧସଞ୍ଜର୍ ଧର ଆଧମ ବସଲୁି । ସକାଳୁ ଜନଶତାବ୍ଦୀଧର ହାୱଡ଼ା ଆସଲିାଧବଳକୁ 
ଆଗଧର ଏମିତ ି ଧଯାଡ଼ଏି ବସଥିିଧଲ । କନୁି୍ତ ଧସ ଝଅିର ଧସୌନ୍ଦଯଷୟଧର ଧଯତକି ିଉଗ୍ରତା ଥିଲା ତା’ 
ଧବଶ ଧପାର୍ାକ ତା’ଠୁ ଅଧିକା । ସିଲଭ୍ ଧଲସ୍ ଟପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଜନି୍ ପୟାଣ୍ଟ  ପିନ୍ଧଥିିଲା । ଧଗାରା ଧଦହକୁ 
କଳା ଧେସ୍ ଧବଶ୍ ଆଧଗ୍ରସଭି୍ । ମୁଣ୍ଡଧର ଧହଡ଼୍ ଧୋନ୍ ଲଗାଇ ତା’ର ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଧମାବାଇଲ୍ 
ଉପଧର । ସଧିନମା, େିଧନମା କ’ଣ ଧଦଖୁଥିଲା ଧବାଧଧ, ତା’ ବୟଧଫ୍ରଣ୍ଡ  କୁ ମଝ ିମଝଧିର ଧଦଧଖଇ 
ଖୁବ୍ ହସୁୋନ୍ତ ିଓ ଧଦହକୁଧଦହ ଘସ ିଧହଇ ଧହଇ ଧସ ହସକୁ ଉପଧଭାଗ କରୁୋନ୍ତ ି। ଏସବୁ ଦୃଶୟ 
ଧଦଖି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦ ି ଉଭୟ ଧେନ୍ ଧର ଆମକୁ ମଝସିଟି୍ ନ ମିଳେିାନ୍ତା । ମଝସିଟି୍ ମାଧନ 
ସାମ୍ ନାସାମ୍ ନ,ି ଏଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ି ରୁହ ବା ଆଖି ଧଖାଲ, ଏ ଦୃଶୟ ଧଦଖି ଉପଧଭାଗ କର ବା 
ବରିକି୍ତ ହୁଅ, ଅନୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ।  

ଆଧମ ଦୁଧହ  ଯାଉଛୁ ଶାନ୍ତନିଧିକତନ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ । ଆଗରୁ େଧର ଅଧଧ ଯାଇଛୁ କନୁି୍ତ 
ଏେର ସାନଭାଇ ଆମକୁ ମାୟାପୁରୀ-ନଦୟିା-ନବଦ୍ଵୀପ ବୁଲାଇଧନବ ଧବାଲି ଡକାଇଛ ି। ମାୟାପୁରୀ, 
ଧଯଉ ଠ ିପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବରିାଟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ । ତାଙ୍କ ଧଯାଗ ୁ ଭଗବାନ େୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପକଷଧର ସାରା ବଶି୍ୱ 
ଅବଗତ ଧହଲା । ଏହା ତାଙ୍କ ମତବାଦ । ମାୟାପୁରୀକ ି ଲାଗି ଭାଗୀରେୀ ନଈ, ଡଙ୍ଗାଧର ପାର 
ଧହଧଲ ଆର ପାଖଧର ନବଦ୍ଵୀପ । ପ୍ରଭୁ େୀ ଧଚୈତନୟଙ୍କ ଜନମସ୍ଥାନ, ଧଗୌଡ଼ୀୟ ମତ ଧସ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରଥିିଧଲ । ଯାହାଙ୍କ ଯୁକି୍ତ ଧହଲା େୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଜଗତଧର କଛି ିନାହିଁ, ଧସହିଁ ଜଧଣ ମାତ୍ର ପୁରୁର୍ 
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ଆଉ ସମଧସ୍ତ ନାରୀ । ସାରା ସଂସାରଧର ରାଧା ଧହଉଛନ୍ତ ିଧପ୍ରମଭକି୍ତର ଧେଷ୍ଠତମ ନଦିଶଷନ । ଏହ ି
ତୀେଷ ଧଦଖିବା ଆମ ଉଧର୍ଦ୍ଶୟ । ଏ’ ତ ଆମ ଅବସର ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ । ତୋପି, ଆଖି ଆଗଧର 
ଘଟୁଥିବା ଏସବୁ ଦୃଶୟ, ପ୍ରତୀତ ଧହଉଛ ି ଧଯମିତ ି ମନ୍ଦରି ଗାତ୍ରର ପ୍ରତମିତୂ୍ତ ି । ଯାହା ସମାଜର, 
ସଂସାରର ଓ ଧଭାଗର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ । ତାକୁ ପରତିୟାଗ କଧଲ ଧମାକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗତ ିକରଧିହବ । 
ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରବିା ସହଜ କୋ ନୁହ  । ସଂସାରଧର ସବୁଠୁ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତଧିର ଗତକିଧର ମନ । ବୟସ 
ବଢ ି ଚାଲିଧଲ ଏହାର ଗତ ି ଉପଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େିାଏ ଧବାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା । ମ  ୁ ବ ି
ଧବଧଳଧବଧଳ ଏକୋକୁ ଅନୁଭବ କଧର ।  

ଧହଇ, ଗଲାସପ୍ତାହଧର ଆମ ଜମାନାର ସଧିନମା ସୁନ୍ଦରୀ େୀଧଦବୀ ଚାଲିଗଧଲ । ବୟସ ର୍ାଠଏି 
ବ ି ଧହଇନ ି ତାଙୁ୍କ । ଟଭିି, ପତ୍ରପତ୍ରକିା, ଧସାସଆିଲ୍ ମିଡଆି ଚାରଆିଧଡ଼ ଧସ ଖବର ବୟାପିବାଧର 
ଲାଗିଥିଲା । କନୁି୍ତ, ମ ୁ ଧଯମିତ ିଧସ ଖବର ପଢବିାପାଇ  ବା ଧଦଖିବାପାଇ  ଏଧତ ଆଗ୍ରହ ଧମା ଭିତରୁ 
ପାଉନଥିଲି । ଅେଚ, େୀଧଦବୀଙ୍କ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ସଧିନମା ଧଦଖିଛ ିକହଧିଲ ଭୁଲ୍ ଧହବନ ି। ଧକଧବ 
ସଧିନମା ହଲ୍ ଧର ଧକଧବ ଟଭିି ପରଦାଧର । ଆମ ଯୁବ ବୟସର ଧସ ଜଧଣ ଚଚ୍ଚତିା ସଧିନମା 
ନାୟିକା । ଖାଲି ଧସ ଖବର କାହିଁକ ି? ଆଜ ିଦନିଧର ଧମା ବୟସଧର ପହଂଚଥିିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧଲାକ 
ଧବାଧଧ ଆଉ ଗ୍ଳାମର ଦୁନଆିର ଖବର କମିବା ଧସମିତ ିଅନୟ କଛି ିଆଧଜବାଧଜ ଖବର ଧଦଖୁନଥିଧବ 
ବା ପଢୁନଥିଧବ । ଏ ନଧିଶ୍ଚ ବୟସର ପ୍ରଭାବ । ବୟସ ସହ ମଣିର୍ର ମନ ଏମିତ ି ବଦଳ ି ବଦଳ ି
ଯାଉୋଏ । ଧନାହଧିଲ ହନୁମାନ ଚାଳଶିା, ବଷୁି୍ଣସହର ନାମ ମନକୁ ମନ, ମନ ଭିତଧର ଗୁଣୁଗୁଧଣଇ 
ଧହଉନୋନ୍ତା ? ଏମିତ ିଧଯ ସାରାସଂସାର, ତାହା କହଧିହବନ,ି ଧଯଉ ମାଧନ ବତି୍ତଶାଳୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 
ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭାବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧହଇଥିବ । କାରଣ ପରଧିବଶ ଓ ପରସି୍ଥିତହି ିଁ ମଣିର୍କୁ କାବୁ 
କରେିାଏ । 

ଭୁବଧନଶ୍ୱରରୁ ହାୱଡ଼ା ପହଂଚବିାକୁ ପାଂଚରୁ ଛ’ ଘଣ୍ଟା, ହାୱଡ଼ାରୁ ଶାନ୍ତନିଧିକତନ ବ ିସାଧଢତନି,ି 
ଚାରଘିଣ୍ଟା । ଧକଧତ ଆଖିବୁଜ ିବସବି ? ମଝ ିମଝଧିର ପେୀ ସାଙ୍ଗଧର ଗପିଧଲ ବ ିସାମନା ସଟି୍ କୁ ଆଖି 
ଚାଲିଯାଉୋଏ । ଏ କ ିଦୃଶୟ, ଧସହ ିଧସାବର୍ ଝଅି ତାର ବୟଧଫ୍ରଣ୍ଡ  ର ବ ା’ ହାତକୁ ଧର ିନଜି ଛାତକୁି 
ଲଗାଇ ଏମିତ ି ଧରଛି ି ଧଯ ଧଯମିତ ି ଧଲସ ି ଧହଇଯାଇଛ ି । ପୁଅର ପାପୁଲି ତା’ ଧକାଳଭିତଧର 
ପଶକିଅିଛ ି। ପୁଅଟା ଝରକା ପାଖଧର ବସଥିିଲା ଓ ମଝଧିର ବସଥିିଲା ଧସ ଝଅି, ତା’ ପାଖଧର ଆଉ 
ଜଧଣ ଧକହ ି । ସଏି ତା’ର ମୁହ , ଗାଲକୁ ବାରମବାର ପୁଅର ଓଠପାଖକୁ ଧନଉଥିଲା ଓ 
ଛୁଆ ଇଧଦଉଥିଲା । ଧସ ପୁଅ ସଂଧକାଚଧର ନଜି ଭିତଧର ନଜିକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଧଚଷ୍ଟା କରୁଥିଲା । 
ଧବଧଳଧବଧଳ ମୁହ  ତା’ର ଧଯମିତ ି ଆରକ୍ତ ପଡ଼ଯିାଉୋଏ । ଧସମିତଧିର ବ ି ଧସ ଝଅି ଖୁବ୍ 
ସାଧାରଣଭାଧବ ଆମକୁ ଚାହ ୁଥିଲା, ମୁରୁକ ିହସ ବ ିହସ ିଧଦଉଥିଲା ।  



Srujan, 2021, 1(1) 89 

ଏତକିଧିବଧଳ ଧେନ୍ ର ଭିଡ଼ ଧଠଲି ଜଧଣ ବାଉଲ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସଲିା- ‘ଧତାମାଧୟ 
ହ୍ରଦି୍ ମାଝାଧୟ ରାଖଧବା ଧଛଧଡ଼ ଧଦଧବାନା/ ଧଛଧଡ଼ଧଦଧଲ ଧସାନାର ଧଗାରୀ ଆରଧତା 
ପାଧବାନା... / ନା...ପାଧବାନା...ଧଛଧଡ଼ଧଦଧବାନା... ଆମି ହ୍ରଦିୟ ମାଧଝ ରାଖ ଧବା ଧଛଧଡ଼ଧଦଧବାନା 
।’ ବାଉଲ୍ ଗୀତର ମଜା ଧନଲୁ ଓ ଧସଇ ଧଲାକକୁ କଛି ିପଇସା ଧଦଲୁ । ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧପ୍ରମକୁ ଧନଇ 
ଅଧିକାଂଶ ବାଉଲ୍ ଗୀତ । ଏହା ବଙ୍ଗଳାର ଧଲାକସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୟତମ । ଭାର୍ା ପୂରାପୂର ିବୁଝ ି
ଧହଉନଥିଧଲ ବ ି ଭାବ ଓ ଶବ୍ଦରୁ କଛିକିଛି ି ବୁଝଧିହଉଥିଲା । ବାଉଲ ଗୀତ ମଧତ ଧନଇଯାଉଥିଲା 
ଓଡ଼ଶିୀ, ଚମୂ୍ପ, ଛନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ - ‘ଆଧର ଦୁୁଃଖୀ ଧନ, ଦମ୍ଭ ଧଦଖିବାକୁ ସନିା କଲି ଛନ୍ନ / ଦୁୁଃଖମୟ ନକର 
ସରସମନ / ଦୂରୁ ମ  ୁ ଯିବାର ଜାଣି ହରି, ଦରରି୍ଦ୍ ନଧିି ଲଭିଲା ପର.ି..’ । ଆମ ସମୟଧର ଏ 
ବୟଧଫ୍ରଣ୍ଡ  ଧଖଳ ନଥିଲା । ଏଧତ ଖୁଲମଖୁଲା ମିଶବିା, ଗପିବା, ଛୁଇ ବା ତ ଦୂରର କୋ । ମ ୁ ଧମା 
ପେୀକୁ ବାହା ଧହବାର ଚାର ିବର୍ଷ ପୂବଷରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି କ’ଣ ଆମ ଭିତଧର ବ ିଭଲ ସଂପକଷ 
ଥିଲା । ଧତଧବ ‘ମ ୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ’ ଧବାଲି ଶବ୍ଦଧଟ ଧକଧବ ପାଟରୁି ପଇଟୁ ନଥିଲା । ସବୁ କୋଧର 
ମାପଚୁପ । ମନଭିତଧର ଧଯଧତ କୋ ଉଙି୍କମାରୁ ତାକୁ ଧକବଳ ଆଖି ଆଖିଧର ହିଁ କୁହାଯିବ । ପାଟ ି
ଧଖାଲି କହବିା ବା ଛୁଇ ବା ଧସ ଯୁଗଧର ଏଧତ ସହଜ କୋ ନଥିଲା । ଆମ ଧବଳକୁ ସମୟ ଟଧିକ 
ଟଧିକ ବଦଳବିା ଆରମ୍ଭ ଧହାଇଥିଲା । ଏକାଠ ିବସ ିଭର୍ଦ୍ ଭାଧବ ଗପିବା, ସାଙ୍ଗ ଧହାଇ ଆଖପାଖଧର 
ବୁଲିବା, ବଜାର, ହାଟ, ମନ୍ଦରି ଯିବା ଚଳୁଥିଲା । ଧତଧବ ବଡ଼ମାନଙୁ୍କ ଖାତରି କର,ି ଘରୁ ଠକି୍ ଭାଧବ 
ଅନୁମତ ିଧନଇ ।  

ଧମାର କନୁି୍ତ ଝଅିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶବିାଧର ଧକୌଣସ ି ଅସୁବଧିା ନଥିଲା, ମାଧନ ଝଅିଟଏିକୁ 
ପାଖଧର ପାଇଧଲ ଧକୌଣସ ି ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଧମା ଭିତଧର ଧହଉନଥିଲା । ଧସଥିପାଇ  ଶତ ଧନୟବାଦ 
ଧଦଉଥିବ ି ଧମା ମାମ ୁଝଅି ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ । ଆମ ଗ ା ପଧଟ ମାମ ୁଝଅି, ପିଉସୀଝଅି ବା ମାମ ୁପୁଅ, 
ପିଉସୀପୁଅଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବା ଖୁବ୍ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ । ଧଲାଧକ ଏହ ିପ୍ରୋକୁ ଅଧିକାର 
ଧବାଲି ଭାବନ୍ତ ି । ଧମା ଧକ୍ଷତ୍ରଧର ଧସମିତ ିତ କଛି ି ଧହଇନାହିଁ ଧତଧବ ପ୍ରତଛୁିଟଧିର ମାମ ୁଘର ଗ ାକୁ 
ବୁଲିଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପର ିଧମାର ବ ିଆଗ୍ରହ । ଧସ ଗ ାଧର ଧମାର ମାମ ,ୁ ମାଉସୀ ଓ ବଡ଼ମା’ ଘର 
ଧହଇ ପ୍ରାୟ ଦଶ, ବାର ପରବିାର । ଅଧିକାଂଶଧର ଧମା ବୟସର ପୁଅ, ଝଅି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଧର । ଆଧମ 
ସାଙ୍ଗ ଧହାଇ ନଈକୂଳଧର ବୁଲିବା, ଗାଧଧାଇବା, ନଈରୁ ଗ ାକୁ ଧେରବିା ଭିତଧର ବଉଳ େୁଲ, 
ମାଳତୀ େୁଲ ଧଗାଧଟଇବା, ଆମବ, କଇଠ, ଧବଲ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରବିା ଏତ ନୀତଦିନିଆି କାମ । 
ଖରାଧବଧଳ ତାସ୍ , କୟାରମ୍ , ଲୁଡୁ ଇତୟାଦ ି ଧଖଳ, ଗପ, ଗୀତ ଧୁମ୍ । ଧତଧବ ବଡ଼ମା’ଙ୍କ ଘର 
ଛାତଘଧର ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଧବଶ ନଥିଲା, ଧକବଳ ସାତ, ଆଠ ଝଅିଙ୍କର । ଧସମାଧନ ଧସଠ ି
ଶୁଆବସା, ଗପସପ, ପଢାପଢ ିଯାହା କରବିା କୋ କରନ୍ତ ି । ଧକବଳ ମଧତ ହିଁ ଧସହ ିଛାତଉପର 
ଘରକୁ ପ୍ରଧବଶ ଅନୁମତ ିଥିଲା । କାରଣ ମ ୁ ମାମ ,ୁ ମାଇ , ମଉସା, ମାଉସୀ ସଭିଙ୍କ ଧଗଲା । ଧମା 
ଉପଧର ଧସମାନଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବଶି୍ୱାସ । ଏଣୁ ମ ୁ ଧସଠ ି ଧଶାଇଧଲ, ବସଧିଲ, ଗପିଧଲ କାହାର କଛି ି
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ଆପତ୍ତ ି ନୋଏ । ଧସ ସମୟଧର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କରୁ, ଧଯଧତ ସବୁ ସଧିନମାଗୀତକୁ ଧନଇ । ମନ 
ଆକାଶ, ମମତା, ସନୂି୍ଦର ବନୁି୍ଦ, ବବ,ି ଜୁଲି, ଧସାଧଲ ଇତୟାଦ ି ଧସ ସମୟର ନାମକରା ସଧିନମା ।  
ସବୁଠୁ ମଜ୍ଜ୍ାକୋ ଧହଲା, ଧସ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଟାଧର ମ ୁ ମଝଧିର ଶୁଏ ଓ ଧମାର ଚାରପିଧଟ ଧସଇ 
ଭଉଣୀମାଧନ । ଚନିା ବାଦାମ, ମୁଢ,ି ମକାଧପାଡ଼ା, କନ୍ଦମୂଳ ସଝିା ଖାଇ ରାତ ି ଘଡ଼ଏି ଯାଏ  
ଗପିବାଧର ଆଧମ ସବୁ ଅଭୟସ୍ତ ଥିଲୁ । ଏଣୁ ତ ପେୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଧର ବବିାହ ପୂବଷରୁ ଚାରବିର୍ଷର ସମ୍ପକଷ 
ଥିଧଲବ ିଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ଧସହ ିଦନିମାନ । ଆଧମ ବ ିସଧିନମା ଧଦଖୁଥିଲୁ । ଗାଡ଼ ିମଟରଧର ଦୂର 
ରାସ୍ତା ଯାଏ  ଯାଉଥିଲୁ କନୁି୍ତ ଆମ ସମ୍ପକଷକୁ ଆଧମ ଧକଧବ ଧଖାଲାଧଖାଲି ପ୍ରଦଶତି କରବିାକୁ ଧଦଇନୁ ।  

ତା’ଧବାଲି ଧଯ ଆମ ସମୟଧର ଅଭିଆଡ଼ ିଝଅି ମାଆ ଧହଉନଥିଧଲ ବା ଧପ୍ରମଧର ପ୍ରତାରଣାର 
ବରି୍ ନଥିଲା ଧସ କୋ ନୁହ  ! ତାର ସଂଖୟା କମ୍ ଥିଲା । ଆଉ ଧଗାଧଟ ବଡ଼ କୋ ଧହଲା, ଗ ା 
ମାନଙ୍କଧର ଧଯଉ  ସବୁ ପରବିାର ଶକିି୍ଷତ, ଖାନ୍ ଦାନୀ ଥିଧଲ, ଧସମାନଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାଧନ ସୁଧଯାଗ 
ମିଳଧିଲ କ ିଇଛା ଥିଧଲ ବ,ି ବାପା, ମାଆ, ଘରର, ବଂଶର ଇଜ୍ଜ୍ତ ମହତକୁ ଯୋ ସାଧ୍ୟ ଜଗୁଥିଧଲ । 
ଇଜ୍ଜ୍ତ, ମହତ ଶବ୍ଦର ଅେଷ ଏଧବ ବଦଳଗିଲା । ଧସ ମରହଟଅି ପ୍ରୋ ଆଉ ନାହିଁ ଧବାଲି ଆଜକିାଲି 
କହନ୍ତ ି। 

ଧମାର ଜଧଣ ବନୁ୍ଧ ଧଗାଧଟ ଟଭିି ଚୟାଧନଲ୍ ଧର ରୟିଲିଟ ି ଧସା’ କରୁଥିଧଲ । ବରି୍ୟ ଥିଲା 
ଧଯଉ ମାଧନ ଧପ୍ରମ  କର,ି ଧପ୍ରମକୁ ବବିାହ ରୂପ ଧଦଇ, ଦୀଘଷ ଦନିଯାଏ  ସେଳ ଦାମ୍ପତୟ ରଚଛିନ୍ତ ି
ଧସହମିାନଙୁ୍କ ଧନଇ ଏହ ି ଧସା । ଏଥିଧର ସାକ୍ଷାତ୍ କାର  କରାଇ ବଧଧଇ ଜଧଣଇବାର କାଯଷୟକ୍ରମ 
ଥିଲା । ଧସ ବନୁ୍ଧ ଜଣକ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ କାର ଧନବାପାଇ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଧଦବାରୁ ପେୀ ପୂରାପୂର ି
ମନା କରଧିଦଇଥିଧଲ । ତାଙ୍କ ଯୁକି୍ତ ଥିଲା ଆମ ସମ୍ପକଷ ଆମର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ତାକୁ ଦୁନଆି ଧଲାକଙୁ୍କ 
ଧଦଖାଇବା, ଜଧଣଇବାର ଆବଶୟକ ନାହିଁ । ଧମାର ଜଧଣ ପ୍ରଧେସର ବନୁ୍ଧ ବ ିଧପ୍ରମ ବବିାହ କର ି
ସେଳ ଦାମ୍ପତୟ ଜୀବନ ବତିାଉଛନ୍ତ ି । ଧସମାଧନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଧସା’ଧର ଧଯାଗ ଧଦବାପାଇ  ମନା 
କରଥିିଧଲ । ଏମିତ ି ଅନୟ ଧପ୍ରମିକ, ଧପ୍ରମିକା ଧଯାଡ଼ ି ମଧ୍ୟ ରାଜ ି ନଧହବାରୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦନିଧର 
ନଧିର୍ଦ୍ଷଶକ ବା ଚୟାଧନଲ୍ ବାଲା ଏହ ିକାଯଷୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିଧଦଇଥିଧଲ ।  

ମଲ୍ ଟମିିଡଆି ଯୁଗ ଆସବିାରୁ ଯୁବମାନସ ଉପଧର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ପଡ଼ଛି ି। ଯଦଓି ବୟସ୍କମାଧନ 
ବ ି ବଭିିନ୍ନ ଧସାସଆିଲ୍ ମିଡଆି ସହ ସମ୍ପକୃ୍ତ ତୋପି ଧସମାଧନ ନଜି ବୟକି୍ତଗତ ଜୀବନ ସହ ତାକୁ 
ଏଯାଏ  ସାମିଲ୍ କରନିାହ ାନ୍ତ ି । ଧଯତକି ିକରନ୍ତ ିଯୁବପୀଢ ି । ଏମାନଙ୍କ ଧପ୍ରମ, ବବିାହ, ବୟବସାୟ ଓ 
ବୟକି୍ତତ୍ଵର ବକିାଶ ପାଇ  ଆଜରି ଦନିଧର ଏହ ି ମିଡଆି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆୋ । ଏହାର ବହୁ 
କୁପ୍ରଭାବବ ି ଅଛ ି । ମଣିର୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆେିତ ଧହଇଯାଏ । ବଲ ୁ ଧହବଲ ପର ି ମରଣାନ୍ତକ ଆକର୍ଷଣଧର 
ପଡ଼ବିାର ଭୟ, କୁପ୍ରକୃତରି ମଣିର୍ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୟତୀତ ମାନସକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ ି ଧଭାଗିବା ବ ି
ଏଧଡ଼ଇ ହୁଏନ ି।  
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ଏ ଯାଏ  ପେୀ କାନଧର ଇୟର୍ ଧୋନ୍ ଧଦଇ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଧଲ । ଧସ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ 
ଭଲପାଆନ୍ତ ି । ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତଙି୍କ ଧସ ଜଧଣ େୟାନ୍ । କଛି ିସମୟ ଆଖିବୁଜ ିଧଶାଇବାପାଇ  ଧଚଷ୍ଟା 
କର ିତାଙ୍କ ଧମାବାଇଲ୍ ଓ ଇୟର ଧୋନ୍ ମଧତ ଧଦଇଧଦଧଲ । ମ  ୁଶୁଣିଲାଧବଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତଙି୍କ 
ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା- ‘ଧମାର ଶବ ତ ମଶାଣି ଭୂଇ ଧର ଧଶାଇଥିଲା / ଧତାଧତ କଏି ଧମା ସମାଧି ଠକିଣା 
ଧଦଲା /  ଜଇି ଥିଲା ଧବଧଳ କାଟଛି ିମ ୁ ଧକଧତ ରାତ ିଧଚଇ , ଧତାର ିପାଇ  / ମରଲିାପଧର ବ ିଧଦଉନୁ 
ଶୁଆଇ ।’ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ମ ୁ ହଠାତ୍ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଧେରଗିଲି । ଧମା ଆଖି ଆଗଧର 
ଦୃଶୟମାନ ଧହଇଉଠଲିା ପରୀନାନୀର ଶବ ଅେଚ ମ ୁ ଧକଧବ ଧଦଖିନ ି ଧସ ଦୃଶୟ । ଧବାଉ ମାମ  ୁ
ମାଉସୀଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲି ।  

ଧସାରଡ଼ା ଘାଇଧର ଭାସୁଥିଲା ଧଗାରା ତକ୍ ତକ୍ ଧର୍ାଡ଼ଶୀ କୁଆ ରୀର ଶବ । ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜରଉ 
ନଦୀ ଆର ପାଖ ପାହାଡ଼ ଶଖିରରୁ ସୂଯଷୟ ଉଇ ଉଠୁଥିଲା ଧଯତକି,ି ଧଯତକି,ି ଧସତକି,ି ଧସତକି,ି 
ପରୀନାନୀର ମୁହ  ଚକି୍ ଚକି୍ କରୁଥିଲା । ଧକହ ି ବଶି୍ୱାସ କରୁନାହ ାନ୍ତ,ି ଧସ ଆଉ ବଂଚବି ନାହିଁ କ ି
ବଂଚବିାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାର ଅକାଟୟ ସତୟକୁ  । ଧମାଧତ ଲାଗୁଥିଲା, ଧପାଲିସ୍ ଓ ଆଖପାଖ 
ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଧଠଲି ମ  ୁଧଦଖୁଛ ିସୂଯଷୟ ଉଇ  ଆସବିାରୁ ଆକାଶର ମଲାଜହ୍ନ ଆତ୍ମହତୟା କାରଧିଦଇଛ,ି 
ଅକାତକାତ ପାଣି ଭିତଧର, ପ୍ରାୟ ସତୁରୀ, ଅଶୀ େୁଟରୁ କମ୍ ନଥିବ ! ଧକମିତ ିଆସଲିା ଧସ ତା ଗ ାରୁ 
ଏଧତ ଦୂର ରାତ ିଅଧଧର ? ଦୁଇରୁ ତନି ିମାଇଲ୍ ବାଟ । ହାତଧର ଲଣ୍ଠନ, ହାତବତୀ, ନଆି ଧପଡ଼ ିକଛି ି
ତ ନଥିଲା । ଧସାରରି୍ିବଲିି ଧତାଟା ଯାହା ବରିାଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖଧଣ୍ଡ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଭୂତ ଧପ୍ରତ, ଡାଆଣୀ, 
ଚରୁିଗୁଣୀ ଧକୌଣସ ିଜଙ୍ଗଲିଜନୁ୍ତ, କାହାକୁ ତା’ର ଭୟ ନଥିଲା । ଧକହ ିତାର ବାଟ ଓଗାଳ ିପାରଧିଲ 
ନାହିଁ ! କହପିାରଧିଲ ନାହିଁ ଧେରିଯା’, ଧେରଯିା’ ପରୀ ଏ ରୂପର ନଆି , ଏ ଧଯୌବନର ନଆି କୁ ଏମିତ ି
ଲିଭାନା । ଏ ନୟାୟ ନୁହ  ତୁ ଧତା ନଜିପାଇ  ଏଧତ ବଡ଼ ଅନୟାୟ କରବିଧସନା !! 

ଅନନ୍ତ ମିେଙ୍କ ପୁଅ ଶୁକଧଦବ, ଡାକ୍ତର ଶୁକଧଦବ ମିେ । ଗ ାକୁ ଜଧଣ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚଶକିି୍ଷତ, ବାପା ଓ 
ବଡ଼ଭାଇ ଧପଟ ିକଣ୍ଟରାକଟର । ପିଲାଧବଳୁ ଶୁକଧଦବର ପାଠପଢାଧର ମନ, ମ ୁ ଡାକ୍ତର ଧହବ ି। ବାପା 
ଭାଇ ଚାର ିପଇସା ଅଜଷୁଥିଧଲ । ଏଧଣ ଶୁକଧଦବ ଜଧଣ ଭଲ ଛାତ୍ର, ସବୁଧବଧଳ କଲାସ୍ ଧର ୋଷ୍ଟ  । 
ଗ ାରୁ ଧସାରଡ଼ା, ଧସାରଡ଼ାରୁ ଭଂଜନଗର, ତା’ପଧର ବ୍ରହ୍ମପୁର  ଧମଡ଼କିାଲ କଧଲଜ । ପାଠ ସରୁ 
ନସରୁଣୁ କଟକ ବଡ଼ ଧମଡକିାଲ୍ ଧର ଚାକରି ି। ସଏି ଆଉ ଗ ା ଝଅିକୁ ବାହା ଧହବାପାଇ  ମନ କରବି ? 
ପରୀନାନୀର ବାପା ଅଗାଧୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନନ୍ତ ମିଧେ ଯୁବକାଳୁ ସମୁଦ,ି ସମୁଦ ିଡକାଡକ ିହୁଅନ୍ତ ି। 
ବଡ଼ ଘନଷି୍ଠ ସାଙ୍ଗ । ମହାପାଧତ୍ର ଗ ାଧର ମୁଖିଆ, ଅନନ୍ତ ମିେଙ୍କ କଣ୍ଟରାକଟରୀ । ଏଣୁ ଉଭଧୟ ଉଭୟଙ୍କ 
ପ୍ରତ ିଅଧନକଟା ନଭିଷରଶୀଳ । ବନୁ୍ଧତାକୁ ସମ୍ପକଷଧର ବଦଳାଇବାକୁ ଉଭୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା । ପିଲାଧବଳୁ ପରୀ 
ଓ ଶୁକଧଦବକୁ ବାଲୟବବିାହ କରାଇବାକୁ ଧସମାଧନ ଚାହିଁଥିଧଲ । ଶୁକଧଦବ ଜମାରୁ ରାଜ ି
ଧହଲାନାହିଁ । ଧସ କହଲିା ମ ୁ ଆଗ ପାଠ ପଧଢ ଧତଣିକ ିଧଦଖିବା ।  
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ଶୁକଧଦବ ଛୁଟଧିର ଧଯଧବ ଗ ାକୁ ଆସିବ । ପରୀ ନଧିଶ୍ଚ ଧଦଖା କରିବ । ଏମିତଧିର ଶୁକଧଦବର 
ଧବାଉର ବଡ଼ ପି୍ରୟ ପରୀ । ସବୁଦଧିନ କାହାର ନା କାହା ହାତଧର ଡକାଉଥିଧବ ଏବଂ ତା’ ପାଇ  କଛି ି
ନା କଛି ିଖାଇବାକୁ ରଖିଥିଧବ ।  ଯାତରା, ପବଷ, ପୁଧନଇ ଧର ଧସ ଖଚ୍ଚଷ କରବିାପାଇ  କଛି ିକଛି ିପଇସା 
ବ ିଧଦଉଥିଧବ । ପିଲାଧବଳୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆତଯାତ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ଧହଲା ପଧର ବ ିପରୀ ଧସଧତଟା 
ଲାଜ କରୁନଥିଲା । ତା’ ମନଧର ଦୃଢ ଧାରଣା ଥିଲା ଧସ ତ ଏ ଘରକୁ ଧବାହୂ ଧହଇକ ିଆସବି । କନୁି୍ତ 
ଶୁକଧଦବ ଚାକରି ିକଲା ପରଠୁ ତାକୁ ସବୁଧବଧଳ କହବିାଧର ଲାଗିଲା, ‘କଟକଧର ରାତ ିନାହିଁ ଧଲା 
ପରୀ, ଧସଠ ିରାତ ିବାରଟା ଅଧଧଧର ହକର ପିଲା ଘର ଘର ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ବାଧଣ୍ଟ । ସାରାରାତ ି
ଧକଉ ଠକି ି ନା ଧକଉ ଠିକ ି ଧେନ୍ ଯାଉଥିବ ଆସୁଥିବ । ଏଣୁ ସହର ରାତସିାରା ଧଚଇ ଥିବ ।’ ପରୀ 
ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଧହାଇ ପଚାରୁଥିବ ‘ଧସଠ ିକ’ଣ ରାତ ିହୁଏନ’ି ? ରାତଧିର ଜହ୍ନ ଉଏ ନ ି? ରାତଧିର ବ ିଖରା ? 
ଶୁକଧଦବ ତା ଗାଲକୁ ଟପିିଧଦଇ କଧହ, ‘ଧହ ଓଲିଟା, ଧସଠବି ିରାତଧିର ଜହ୍ନ ଉଏ  କନୁି୍ତ ସହରସାରା 
ବଜୁିଳୀବତୀର ଆଲୁଅ ।’ ପୁଣି କଧହ, ‘ତୁ ଧସଠ ିଚଳପିାରବୁିନ ିଧଲା ପରୀ, ଏଠ ିଭଲ ଧଟାକା ଧଦଖି 
କାହାକୁ ଧଗାଧଟ ବାହା ଧହଇପଧଡ଼ ।’ ପରୀ କଧହ, ‘ତଧମ କ’ଣ ଧକାଉ କଟକୀ ଝଅି ପଛଧର 
ପଡ଼ଲିଣି କ ି? ଧହଇଟ ିଶୁଣିୋଅ, ମ ୁ ବୁଦ୍ଧ ିଜାଣିଲା ଦନିଠ ୁ  ତମର ଧହଇଯାଇଛ ି। ଏ ଧଦହ, ମନ ସବୁ 
ତମର । ଏ ମନ ଆଉ କାହାର ଧହବନ,ି ଏ ଧଦହକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଛୁଆ ଇଧଦବନି ି। ତଧମ ନାହିଁ ତ 
ଧକହ ିନାହିଁ ।  

ଧସ ଦନି ଅଧରାତ ିଧବଳକୁ ପରୀନାନୀ ଘରୁ ବାହାରଥିିବ । ଘର ତାଙ୍କର ଶୁକଧଦବ ଘର ସାମନା 
ସାହଧିର । ସାହ ିମଝଧିର ଗ୍ରାମ ଧଦବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦରି ଓ ତାକୁ ଲାଗି ଧଗାଧଟ ମସ୍ତବଡ଼ ଧତନୁ୍ତଳଗିଛ । 
ଏଣୁ ୟା ଘର ବାରଣ୍ଡାରୁ ତା’ ଘର ଦଧିଶ ନାହିଁ । ଘଧର ସମଧସ୍ତ ଧଶାଇ ଯାଇଥିଧବ, ଗ ା ଦାଣ୍ଡ ଶୁନ୍ 
ଶାନ୍ ନଶିା ଗଜଷୁଛ ି । ଘରୁ ଧିର ପାଦ କାଢ ିପରୀନାନୀ ଆସଥିିବ ଶୁକଧଦବ ଘର ଯାଏ । ଶୁକଧଦବ 
ସନ୍ଧୟାଧରହିଁ ଗ ା ଧର ପହ ଚଥିିଲା । ତାଙ୍କ ଘର ସାମନାପାଖଧର ଧଯଉ ଠ ିଆଗ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଧହଇଥିଲା 
ଧସଇଠ ିଧଗାଧଟ ଘର ଧକଧବଠୁ ତଆିରି ଧହଲାଣି । ଦନିଧବଧଳ କ ା ଭ ା ଗ ାର କଏି ଧରାଗୀ ଆସଧିଲ 
ସଏି ଧସଇଠ ିଧଦଧଖ । ଧସଇଠହିିଁ ଶୁଏ, ଧଡର ିରାତ ିଯାଏ ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇ ପଧଢ ଓ ଧରଡ଼ଓି ଲଗାଇ 
ଗୀତ ଶୁଣୁ ୋଏ । ଆଗରୁ ଧକଧବ ପରୀନାନୀ ତା’ପାଖକୁ ରାତ ି ଅଧଧର ଆସନିଥିଲା । କନୁି୍ତ ଆଜ ି
ଧନଡ଼ଗୁିଡ଼ କହୁଣି କୁ ଧବାହଯିାଇଛ ି । ଧସ ଶୁଣିଲା ଶୁକଧଦବ ସତଧର ଧଗାଧଟ କଟକୀଆଣି ଝଅିକୁ 
ଆସନ୍ତା ମାସଧର ବାହା ଧହବ । ସଏି ବ ିଡାକ୍ତରାଣୀ, ଏଣୁତ ଶୁକଧଦବର ଯିଦ୍ ତାକୁ ହ ିଁ ବାହା ଧହବ । 
ଧସଦନି ରାତଧିର ତାଙ୍କ ଭିତଧର କ’ଣ ଘଟଲିା, କ’ଣ ଧହଲା ଧକହଜିାଣିନାହ ାନ୍ତ ି । ଧସ ଦୁଧହହିଁ 
ଜାଣିଛନ୍ତ ି କନୁି୍ତ ଧଭାର ଧଭାର ଗାଡ଼ ି ଧର ି ଶୁକଧଦବ ଧେରିଯାଇଛ ି କଟକକୁ । ପରୀନାନୀର ଶବ 
ଭାସୁଛ ିଦନି ଦଶଟା ଯାଏ  ଧସଇ ଧସାରଡ଼ା ଘାଇଧର ।   

ଗ ା ଧଲାକ ତ ନାନା କୋ କହୁଛନ୍ତ,ି ଖଳଧଲାକ କୁହନ୍ତ,ି ଧସଦନି ଶୁକଧଦବ ପରୀକୁ ଛୁଇ ଧଦଇ 
କଣ କରିଥିବ । ଆଉ ଧକହ ିଧକହ ିକହୁଛନ୍ତ ିପରୀ ଧସମିତ ିଝଅି ନୁଧହ  । ଜୀବନ ଧଦଇଧଦବ ପଧଛ 
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ଧକୌଣସ ିଅସତୟ କୋ କରବି ନାହିଁ କ ିଅସତୟ ମାଗଷଧର ଯିବ ନାହିଁ । ଏଣୁତ ଜୀବନ ଧଦଇଧଦଲା 
ପଧଛ ଦ୍ଵତିୀୟ କାହା କୋ ଭାବଲିା ନାହିଁ ।  

ସତଧର ଧସ ଯୁଗ ଏ ଯୁଗ କୋ ଭାବଧିଲ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଧଭଦ ଲାଗୁଛ ି । ଲାଗୁଛ ି
ଏଇଥିପାଇ  ଧଯ ଆଜ ିକାଲି ବଜାର, ଘାଟ, ଧରଳ, ବସ୍ ଧଯଧକୌଣସ ିଜନଗହଳ ିଯାଗାଧର ଝଅିଧଟ 
ପୁଅକୁ ଓ ପୁଅଧଟ ଝଅିକୁ ଛୁଇ ଧଦବା ପାଇ  ଧଯଧତ ବୟଗ୍ର ଧଦଖିଧଲ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଲାଗୁଛ ି । ଧସଦନି 
ପରୀନାନୀ ଘାଇପାଣିକୁ ଧଡଇ  ପଡ଼ବିା ଆଗରୁ ଧସ ପିନ୍ଧଥିିବା ଲୁଗାର ବତୀଶଟା ଜାଗାଧର ବତୀଶଟା 
ଧସଫ ଟପିିନ୍ ଲଗାଇଥିଲା; ଧଯମିତକି ିତା ଧଦହରୁ ଟଧିକବ ିଲୁଗାନଖସୁ ଧକହବି ିତା ଧଦହର ଇଧଞ୍ଚବ ି
ଅଂଶ ନ ଧଦଖନୁ୍ତ । ଏମିତହି ିଁ ତାକୁ ମଶାଣି ଭୁଇ ଧର ଧପାଡ଼ଦିଅିନୁ୍ତ । ଏଥିଲା ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳର, 
ନପିଟ ମେସଲର ଅଶକିି୍ଷତା ଅବବିାହତିା ଧଗାଧଟ ଝଅିର ମାନସକିତା । 

ଗାଡ଼ ିଆମର ଶାନ୍ତନିଧିକତନ ପାଧଖଇ ଆସୁଥିଲା, ସାମନାଧର ବସଥିିବା ଧସ ଧସାବର ଝଅିଟ ିତା 
ବଏଧଫ୍ରଣ୍ଡ  ସହ ଓଧଲଇବା ପାଇ  ତଆିର ଧହାଇ ଆମକୁ ହନି୍ଦୀଧର କହଲିା ‘ଗାଡ଼ ିଧସଠ ିଦୁଇ ମିନଟି୍ 
ରହବି, ଆସନୁ୍ତ ଧଗଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା’ ଧମାର ପେୀଙ୍କର କୋର ଉତ୍ତର ଧଦଇ କହୁଥିଲା ଧଯ ଧସ ଦୁଧହ  
ଉଭଧୟ ଶାନ୍ତନିଧିକତନର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ।  

ଧଷ୍ଟସନରୁ ଓଲାଇଲା ଧବଳକୁ ପଲାଟ୍ େମଷଧର ଖୁବ୍ ମଧୁର ସ୍ୱରଧର ବାଜୁଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ।  

∞∞ 
ରାଜ କଧିଶାର ଦାସ, ଭୁବଧନଶ୍ୱର, ପ୍ରକାଶତି କବତିା ପସୁ୍ତକ: ଧଲାଡ଼ାନାହିଁ ଧମାର କଳ୍ପବଟର ଛାଇ, ଜହର ଦାସର 
କବତିା, ଉଦ୍ଧବ ଓ ଅନୟାନୟ କବତିା, ତୃତୀୟ ପାଦ, ରୁର୍ଦ୍ାକ୍ଷ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ପ୍ରେମପଷୃ୍ଠା, ଅଣଚାଶ, ତୁମ ଆଖି . 
ଓଡ଼ଶିା ସାହତିୟ ଏକାଧଡମୀର ପବୂଷ ସଦସୟ । ଅଧନକ ସାରସ୍ୱତ ପରୁସ୍କାରଧର ସମୋାନତି । 
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ପ୍ରଥମ ଲହର 

େନ୍ଦ୍ରରମାହନ୍ ମହାପାତ୍ର 

ଧକଧତଦନି ଧହଲା ଆନ୍ତଜଷାତକି ଖବର ଧଦଖିବାଧର ଉତ୍ସୁକତା ବଢବିାଧର ଲାଗିଛ ି । ଧକାଉ 
ବଶି୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରମାଣୁ ନଧିକ୍ଷପଣ ନୁଧହ , ଯୁଦ୍ଧସମୟର ଘନଘଟ୍ଟା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କମିବା 
ଧଗ୍ରଧନଡ଼୍ ମାଡ଼, ଧୋନ ଆକ୍ରମଣ ବ ିନୁଧହ  । ଧଯଧତସବୁ ନୂଆନୂଆ ଆତଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ ଧହଲା ପର ିଖବର 
ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢଛି ି ।  କନୁି୍ତ ଏ ଧକଧତଦନିର ଏହ ିଖବର ଦଶଷକଙ୍କ ଦମିାକକୁ ଧଯ ଧଦାହଲାଇ 
ଧଦଉଛ ିତାହା ନୁଧହ , ଧଦହ-ମନକୁ ବରେଧର ଧୋଇଲା ପର ିକାଲୁଆ କରଧିଦଉଛ ିସବୁ ସମୟଧର । 
କଏି କହପିାରବି ଏ ଖବର ବ ିଆମ ଚାରପିାଖକୁ ମାଡ଼ ିନଆସବି! 

ଅବନିାଶ କହଲିା, ଧସ ଧବକାର କୋ, ଧସଗୁଡ଼ା ଧମଲଚ୍ଛ । କ’ଣ ନାଇ  କ’ଣ ସାପ, ଧବଙ୍ଗ, ଜଆି, 
ଅସରପା, ମୂର୍ା, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଙୁ୍କ ଜଅି ନ୍ତା ଗିଳୁଥିବା ମଣିର୍ଗୁଡ଼ାଙୁ୍କ ଧହବନ ିତ ଆମ ଭଳ ିଶୁଦ୍ଧଧଭାଜଙି୍କ ପାଖ 
କାହିଁକ ିମାଡ଼ବି? ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର ଯୁକି୍ତକଲା, ଏଧବ ଧଯଉ  ଧରାଗ ବୟାପୁଛ ିତାହା ସାଧାରଣ ଧରାଗ ନୁଧହ , 
ମଣିର୍ରୁ ମଣିର୍ଧଦହକୁ ଧଡଇ  ପଡୁ଼ଛ ି । ଧସଟା ଡଆି  ଧରାଗ, ଛୁଆ  ଧରାଗ ବ ିକାହାର ିଅକି୍ତଆଧର 
ନାହିଁ । କଛି ିବ ିଔର୍ଧ କାଟୁ କରୁନ ି । ଧକହ ିଡାକ୍ତର ଧବୈଜ୍ଞାନକି କାହାକୁ ମାନୁନ,ି ଧବଶ ିଲାଗିଧଲ 
ତାଙ୍କର ିତଣ୍ଟଧିମାଡ଼ ିଧଦଉଛ,ି ଅମାନଆି, ଅଣଅକି୍ତିିଆର, ଅତୟନ୍ତ ବଳୟିାର । ମହାମାରୀ ।  

ଆମ ଅଧପକ୍ଷା ଆନ୍ତଜଷାତୀୟ ଧଚନାଲଧର ଧବଶ ି ଧସହ ି ଚଚ୍ଚଷା । ପ୍ରେଧମ ପ୍ରେଧମ ଚାଇନା 
ଭାଇରସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଚାଇନା କହଲିା, ଧକାଭିଡ଼-୧୯ । ବାଦୁଡ଼ରୁି ସୃଷ୍ଟ କଧରାନା ଧବାଲି 
ଚଧିହ୍ନଇଧଦଲା । ପ୍ରେଧମ ଧଯଧବ ଟଭିି ପର୍ଦ୍ଷାଧର ଏସବୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଧହଲା, ରାସ୍ତା ଉପଧର 
ଚାଲୁଚାଲୁ ଟଳ ି ପଡୁ଼ଥିବା ଭିଡ଼ଓି ଭାଇରାଲ୍ ଧହଲା । ଚମକ ି ପଡ଼ଧିଲ ବଶି୍ୱବାସୀ, ଚାରଆିଧଡ଼ 
ମଡ଼କଭୟର ଆତଙ୍କ କଧରାନା ଭାଇରସ୍ । ଧସଧବ ଆଧମ ଭାବ ି ଧନଇଥିଧଲ, ଆମ ଧଦଶକୁ 
କଧରାନା ପଶବିାକୁ ଡଧର । ଧସ ମୁହ  କାଧଢ େଣ୍ଡା ଧଦଶଆଧଡ଼ । ଆଧମରକିା, ବ୍ରଧିଟନ, ଇଟାଲୀ, 
େଲାନସ ଏମିତ ିଏମିତ ି ଶଧହ ଧଦଶରୁ ଧଡଇ  ତନି ି ଶହ ସଂଖୟା ଛୁଇ ଲାଣି । ଅଧମରକିା କହୁଛ ିଏହା 
ମନୁର୍ୟକୃତ । ଭାରତ ଦ୍ଵତିୀୟ ବୃହତମ ଧଦଶ ବଶ୍ୱଧର । ଭୟ କରବିା ବଡ଼କୋ । ଭାବଥିିଧଲ, 
ସାଏନେଲ,ୁ ବାଡ଼ଷେଲ,ୁ ଏଧବାଲା ଭଳ ି ଦନିା ଧକଧତ ଆତଙ୍କ ଚଧଳଇ ଆଧପଆଧପ ଦବଯିିବ 
ଅନୟଧରାଗପର ି। ସତକଷ ରହବିା, ହାତ ଧଧାଇବା । ମୁଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପାଇ  ଧହଲଧମଟ୍ ପର ିମୁହ ଧର 
ତୁଣି୍ଡ ବାନ୍ଧବିା, ସାମାଜକି ଦୂରତ୍ଵ ବଧଜଇ ରଖିବା, ନରିାକରଣର ଏକମାତ୍ର ନଦିାନ । ଔର୍ଧ ଧବାଲି 
କଛି ି ନାହିଁ । ଚାଇନାରୁ ଭାରତ ଧକଧତ ବା ଦୂର । ସାତଦରଆି ଧତରନଈ ପାର ଧହଇ ପୁଣି 
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ଆଧମରକିା ବ୍ରଧିଟନ ଅଧେଲିଆଧର ପହଞ୍ଚପିାରୁଥିôବା ଭୂତାଣୁକୁ ଏଇ ଧବାଡ଼ଷର ଧଡଇ ବାକୁ ଧକଧତ 
ସମୟ ଲାଗିବ!  

ଧଦଶବାସୀଙୁ୍କ ସତକଷ କଧରଇବା ଛଡ଼ା ଜୀବଜନୁ୍ତ ଘଉଧଡ଼ଇବା ଭଳ ି ସମିୋଳତି ତାଳ ି ମାରବିା, 
ଧବଲା, କଂସା, ୋଳ ି ବାଟ ି ବାଧଡ଼ଇ କଛି ି ନଧହଧଲ ବ ି ତାଳ ି ଚାପଡ଼ା ମାର ି କଧରାନାକୁ ଘଧର 
ପଧଶଇବାକୁ ନଧଦବା ପାଇ  ତାଗିଦ୍ । 

ଅବନିାଶ ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱରକୁ ପଚାରଲିା, ‘ଏମିତ ିକ’ଣ ସମ୍ଭବ!’ ‘ଅସମ୍ଭବ କଛି ିନାହିଁ, ବଶି୍ୱାଧସ ମିଳଇ 
ହରି, ଧସହ ିବଶି୍ୱାସଧର ବାନ୍ଧଧିହବା ଏହାର ଉଧର୍ଦ୍ଶୟ । ଧଯାଡ଼ାକୁ ଧଘାଡ଼ା ସର ିନୁଧହ  । ସମସ୍ତ ଏକ 
ଧହଧଲ ଶତୁ ପଶବିାକୁ ସାହାସ କରବି ଧକମିତ!ି’ 

ଆଜ ିଆଉ ଧକହ ିକାହାର ିଶତୁ ନୁଧହ , ସମସ୍ତଙ୍କର ଧଗାଟଏି ଶତୁ କଧରାନା । କଧରାନା କୋଟ ି
କ’ଣ? ଅବନିାଶ ବୁଧଝଇବା ଢଙ୍ଗଧର କହଲିା, ଯିଏ ଅଣାୟତ, ଯିଏ କାହାକୁ ଛାଧଡ଼ନ,ି ଯିଏ ପଶଧିଲ 
ଗ୍ରାସଯିାଏ, କଅ ଳ ଗଛତକ ଧଛଳ ି ଧଚାବାଇବା ଭଳ ି ମଣିର୍କୁ ମଡ଼ମଡ଼କରି ଖାଇଯାଏ, ଡାହାଣୀ 
ଚରିଗୁିଣୀ ପର ିରକ୍ତ ଧଶାର୍ି ପିଇଯାଏ, ତା’ନା କଧରାନା, କଧରାନା ଅେଷ ଅଦୃଶୟ କାଳ । 

ଆଗକାଳଧର ଏମିତ ିକାଳଭୟଧର ତାଟକିବାଟ ପଡ଼ଯିିବା କୋ ଜତଶୁତକୁି  ବୁଢୀମା’ର  ମଧନାଜ୍ଞ 
କାହାଣୀକୁ  କଏି ସତ ଧବାଲି ଭାଧବ, ଛୁଆଙୁ୍କ ଡଧରଇବା, ଦୁଷ୍ଟାମୀଙୁ୍କ ଦଧବଇବା ପାଇ  ଏମିତ ି
ଧକଧତଧକଧତ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ, ଅଗନାଅଗିନୀ ବଣ ଏମିତ ିସବୁ ଅରମା କୋ ଧଲାଡ଼ା ଧହଉଥିଲା । 
ଏଧବ କନୁି୍ତ ଧସ ସବୁ ଶୁଣାକୋ ବାସ୍ତବ ଧହଉଛ,ି ନାତ ିଶୁଣଉଛ ିଆଈକୁ, ଧଦଶ ବଧିଦଶର କଧରାନା 
ଭୂତ କୋ, ଆଈମା କନୁି୍ତ ବଶି୍ୱାସ କରୁନ ି। ଘୂର ିଯାଇଛ ିସମୟର ଚକ, ପୁଣି ମୂଳକୁ ଆସଛି ିମଣିର୍, 
ଧଯଉ ଠ ିକଛି ିକୋ ଅଣାୟତ ହୁଏ ଧସଇଠ ିବଶି୍ୱାସର କୋ ଉଧଠ । ବଶି୍ୱାର ଅେଷ କ’ଣ ଧହଇପାଧର 
ଭଗବାନ ନୁଧହ  କ!ି ଧଯଉ ଠ ି ଧବୈଜ୍ଞାନକି, ଡାକ୍ତର, ବଧିଶର୍ଜ୍ଞଙ୍କ ଭଳ ିପ୍ରତକ୍ଷୟବାଦୀ ଧେଲ୍ ମାରନ୍ତ ି
ଧସଇଠ ି ପଧରାକ୍ଷବାଦୀ ଧଚଇ  ଉଠନ୍ତ ି । ଶକି୍ତ, ଭକି୍ତ ଉପାସନା, ଈଶ୍ୱର ଏମିତ ି ଏକ ସତ୍ତା ଯିଏ 
ଅଦୃଶୟଧର ୋଇ ବ ି ବଶି୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାଧବ ଚଧଳଇ ପାରନ୍ତ ି । ଯିଏ ବଶି୍ୱାସ କରୁ କ ି
ନକରୁ ସମୟ ଧକଧବ ଅବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦଏିନ ି । ସୂଧଚଇ ଦଏି, ଧଚଧତଇ ଦଏି, ପରବିତ୍ତଷନର 
ସ୍ୱରକୁ ହିଁ ନଧିଦଷଶ ଧବାଲି ଧର ିଧନବାକୁ ହୁଏ । 

ଅବନିାଶ କଧହ, ସମୟ ଏକ ତୁଚ୍ଛ ଜଳ ସଦୃଶ ଅେବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦାେଷ ଆକାରର । ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର ଯୁକି୍ତ 
ବାଧଢ, ପବନକୁ ଧନଇ ଏଧତଟା ନଭିଷରଶୀଳ ଧହଇଧହବ ନାହିଁ । ଅନ୍ତରର ଅତଆିପଣାର ଆତ୍ମୀୟ 
ପବନଟ ିବାହାଧର ଆତଯାତ ଭିତଧର ଧକଧବଧକଧବ ଉଭାନ ଧହଇଯାଏ ଆନ୍ତଘଷାତୀ ଭଳ ି । ବରଂ 
ମାଟ ିଅଧିକ ବଶି୍ୱସ୍ତ ତା’ର କାୟାକୁ ଧନଇ ଯାଇପାଧରନ ି । ଧସମିତ ିଅପାଧନ୍ତୟ ଧହାଇ ପଡ଼ରିହବିା 
ଭିତଧର ତୃପି୍ତପାଏ, ତୃପ୍ତ କରାଏ ।   

ଏଧତସବୁ ଯୁକି୍ତତକଷ ପଧର ଅବନିାଶ େକପିଡ଼ଲିା, ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱରକୁ ନଦି ଆସୁଥିଲା, ଧସ 
ଚାହିଁପାରୁନଥିଲା । ନଦୁିଆ ଆଖିଧର ପଚାରଲିା, ଧକଧବ ବାହାର ି ଧହବ । କୁଆଧଡ଼? ଅବନିାଶ 
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ପ୍ରଶନଧର ଉଧତ୍ତଜତି ଧହଲାପର ି ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର କହ ି ଚାଲିଲା, ଏମିତ ି ଧଗାଧଟ ବନ୍ଦ ଧକାଠର ି ଭିତଧର 
ଧଭାକ ଉପାସଧର ମରବିା ଅଧପକ୍ଷା, ଧଖାଲା ଧମଲା, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଧଳ ଦ’ି ଧଢାକ ପବନ,  ନମିଷଳ 
ପାଣି ଢାଧଳ ପିଇ ଜଇି ବା ଭଲ । ଅଧନକ ଧସଇ ସ୍ୱପନଧନଇ ଧଗାଡ଼ କାଢସିାରଛିନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ ଏଇ 
ଧଗାଡ଼କୁ କ’ଣ ନଭିଷର କରଧିହବ ଏଧତଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା! ଅବନିାଶ ଓଲଟ ି ପ୍ରଶନ କଲା କାହିଁକ ି ନୁଧହ ! 
ଧଗାଡ଼ହିଁତ ଚାଲିବା ପାଇ  ଜନମରୁ ମତୁୃୟ ଯାଏ  ଧଯଧତବାଟ, ଧଗାଡ଼ ଧକଧବ ଅମଙ୍ଗ ଧହଇଛ?ି ଶରୀର 
ନଶି୍ଚଳ ଧହବା ଧଗାଡ଼ ଅଚଳ ଧହବା ଅଲଗା କୋ, ଧଗାଡ଼ ଧକଧବ ହାଧରନ ି। ପାରବୁି ନଶିି୍ଚତ ପାରବୁି, 
ଧଦଖିଲୁଣି ର୍ାଠଏି ସତୁରୀ ବର୍ଷର, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷର ବାହାର ିପଡୁ଼ଛନ୍ତ ିନଦି୍ଵଷନ୍ଦ୍ୱଧର । ନଦି୍ଵଷନ୍ଦ୍ୱଧର ନୁଧହ  
ଉପାୟହୀନ ଧହାଇ, ଧସ କହଲିା । ଜୀବନର ଧମାହ କଏି ଛାଧଡ଼! ବଞ୍ଚବିା ଭିତଧର ମରବିା, ଆଉ 
ମରବିା ଭିତଧର ବଞ୍ଚବିା ଅଲଗା କୋ । ସଂସାରଧର ଜନମ ଧହଧଲ କଏି ନମରୁଛ,ି କଏି କାଳ କବଳଧର 
ଧହଉ କ ିକାଳବଳଧର । ଧକଉ ଟାକୁ ଧଲାକ ମାନୁଛନ୍ତ ି । ଶଧହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ ିସାରବିା ପଧର ବ ିମଣିର୍ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆଉ କଛି ିବୟସ ମାଗୁଛ ି । କଏି ମରଣକୁ ଧସ୍ନହକଧର, ଭଲପାଏ, େଦ୍ଧାକଧର, ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର 
ପଚାରଲିା । କାହିଁକ ିଆତ୍ମହତୟା, ଇଚ୍ଛା ମତୁୃୟ? ଏସବୁ ମରଣକୁ ଭଲ ପାଇ ନୁଧହ  ଜୀବନକୁ ଡର ି । 
ଅବନିାଶ କହସିାରବିା ପଧର ଆଉ ଯୁକି୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଧଢଇବାକୁ ଚାହିଁଲାନ ି। 

ପରଦନି ଅବନିାଶ ଉଠବିା ଆଗରୁ ସ୍ପଧପନଶ୍ୱର ତୟାର ଧହଇସାରଥିିଲା । ଏୟାର ବୟାଗ୍ ଧର ତା’ 
ନତିୟ ବୟବହାଯଷୟ ପଦାେଷ ଯୋ ସମ୍ଭବ, ପାଣି ଧବାତଲ, ଦ’ିହଳ ଧଜାତା, ପୁରୁଣା ଧରନଧିକାଟ, ବସି୍କଟୁ, 
ମିକ୍ ଶ୍ଚର ଧକଧତ ପୟାଧକଟ, ଆଉ ଧଗାଧଟ ଆଗଝୁଲା ବୟାଗ୍ । ଛାତ ିଧପଟ ଧହଇକ ିବାଧା ଧଦବନ ି
ଚାଲିବାଧର ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା କର ି ଧଦଖିଧନଲା । ଅବନିାଶ କନୁି୍ତ ତା’ ନଜିକୋ ଭାବୁଥିଲା । 
କମ୍ପାନୀଧର କାମ କରୁଥିବା ତା’ପର ିଅଧନକ ପୁଅ ଝଅି ସଦୂୁର ଓଡ଼ଶିା, ବହିାର, ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
ଭଳ ିଆଖପାଖ ରାଜୟର । ବୁଢା, ଦରବୁଢା, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ବାଳକ ବାଳକିା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧଗାଟଏି 
ଚନି୍ତା, ଧେରବିା । ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର ବୁଧଝଇଧଦଲା, ଧତା କୋ ବୁଝଛି,ି ଏଧତବଡ଼ ପଲଟନକୁ ଧଘାର୍ାଡ଼ ିଏ 
ସଂକଟ କାଳଧର ଚାଲିଧହବ ନାହିଁ । ନଜି ଶକି୍ତକୁ ଖଧଟଇବାକୁ ଧହବ । ତାକୁ ଧଶର୍ଯାଏ  ସମ୍ଭାଳବିାକୁ 
ପଡ଼ବି । ଅନୟକୋ ଚନି୍ତାକଧଲ ଚାଖଧଣ୍ଡ ବାଟ ସଳଖି ଆଧଗଇ ଧହବନାହିଁ । ରାସ୍ତାଧର ଜଧଣ ଅଧଧ 
ନୁଧହ , ତୀେଷଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ । ଅବନିାଶ କନୁି୍ତ କାହା କୋ ଭାବୁଥିଲା ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱରକୁ ଜଣା । କନୁି୍ତ ଧସ 
ପିଲାଧଲାକ ପୁଣି ଝଅିପିଲା । ତାକୁ ଧନଇ ଅଧିକ ଧବାଝ ସମ୍ଭାଳବିା କଷ୍ଟ । ଅବନିାଶ ଯୁକି୍ତକଲା, କନୁି୍ତ 
ସଏି ଆମର ି ଅଞ୍ଚଳର । ସ୍ପଧପନଧଶ୍ୱର ଚଡି଼ ି ଉଠଲିା, ନଧିଜ ବଞ୍ଚଧିଲ ବାପର ନ ା, ମଲାପଧର କଏି 
କାହାକୁ ଛୁଉ ଚ,ି ଚୁପ୍ ଚାପ ବାହାରପିଡ଼, େଚ୍ଚଷା ପଡ଼ଗିଲାନ ି। ସାଇଧକଲ ଦ’ିଟା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଧହଇ ରହଛି ି। 
ଧସଥିଧର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ । ଆମ ହାତ, ପାଦ, ଧଗାଡ଼ ଉପଧର ଧଯତକି ି ବଶି୍ୱାସ କଛି ି ଅସୁବଧିା 
ଧହବନ ି । ଅନୟକୁ କାନ୍ଧଧର ଧବାହ ିଆଧମ ଆମ ଠକିଣା ଜାଗାଧର ପହଞ୍ଚ ି ପାରବିାନ ି । ଅବନିାଶ 
ଭାବଲିା, ଏକୋ ଅକ୍ଷଧର ଅକ୍ଷଧର ସତ, କନୁି୍ତ ଧବଧଳଧବଧଳ ସ୍ୱାେଷପରତା ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କବଚ 
ଧହଇୋଏ, ଆଉ ତକଷବତିକଷର ସମୟ ନଥିଲା ।  
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ସକାଳଧହବା ମାଧତ୍ର ସୁକୁମାରୀ ସାଇଧକଲ ବାହାରକୁ କାଢଆିଣିଲା, ଅଧନକ ଦନୁି ଅଯୋଧର 
ଅଳସୁଆ ଧହଇ ପଡ଼ଥିିବା ସାଇଧକଲକୁ ଦ’ିରାଉଣ୍ଡ ମାର ି ସଧତଜ କଲା । ଧଯମିତ ି ଏକ ଲମବ 
ଧଦୌଡ଼ଧର ଭାଗଧନବା ଆଗରୁ ଧଘାଡ଼ାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଖିବା ପାଇ  ଉଦୟମ ହୁଏ । ଗଲାକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କ 
ଅଞ୍ଚଳର ଅବନିାଶ ଓ ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର ରାତ ି ପାହବିା ଆଗରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରଛିନ୍ତ ି । ଯିଏ ଯାହାର ସୁବଧିା 
ଅନୁସାଧର ଚାଲି ଗଧଲଣି ।  ଓଡ଼ଆି ଝଅି ହସିାବଧର ସଏି ଆଜ ିସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଏକୁଟଆି । ଧସ ଜାଣିଥିଲା, 
ଯିଏ ଯାଉ ପଧଛ ଅବନିାଶ ତାକୁ ଛାଡ଼ ିଧକଧବଧହଧଲ ଯାଇ ପାରବି ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀଧର କାମ ଆରମ୍ଭ 
ଦନିରୁ ଧସ ଅବନିାଶକୁ ଚହି୍ନଥିିଲା । ଓଡ଼ଆି ଧବାଲି  ନଜିର ଲାଧଗ । ଆତ୍ମୀୟତା ବ ି। କନୁି୍ତ ସ୍ୱଧପନଶ୍ୱର, 
ଧସ ଇତ୍ସଷୁକ ପରେିୀକାତର, ଏ ସଂପକଷକୁ ଧକଧବ ଧଦଖିପାର ିନାହ , ଆଜ ିକାହିଁକ ି ଧଦଖନ୍ତା । କନୁି୍ତ 
ଅବନିାଶ... ! ତାକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା । ତୋପି ମନକୁ ବୁଧଝଇଧନଲା । ଯାହାର ଧକହ ିନାହିଁ ତା’ ପାଇ  
ଧକହ ିଜଧଣ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତ ି।  

ଧସ ଜାଣିଛ,ି କାନ୍ଦ ମନକୁ ଦୁବଷଳ କଧର । ଧସ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧପାଛ ି ନଜିକୁ ସଶକ୍ତ କଲା । 
ରାସ୍ତାଧର ଛୁଟଚିାଲିଥିବା ହଜାର ହଜାର ତା’ପର ିଧଲାକଙ୍କ କୋ ଧସ ଧଦଖିଛ ି। ବୁଡ଼ା ବୁଢୀ, ଧଛାଟା, 
ଅନ୍ଧ, ଧଛାଟପିଲା, କାଖଧର ଧକାଳଧରଜାକ ି ଦୁବଷାର ଆଶାଧନଇ ଚାଲିଥିବା ମା’ମାନଙ୍କ କୋ ତା’ 
ମନକୁ ଆସଲିା ।  

ଏମିତ ି ଏକ କଅ ଳ ବୟସଧର ପାଠଧର ଧଡାରବିାନ୍ଧ ି ବାହାର ି ଆସଥିିଲା, ପରବର୍ଷ ମୟାେକି 
ପରୀକ୍ଷା ଧଦଇୋନ୍ତା । ଗରବି ଧହଧଲ ବ ିଆଖିଧର ଅଧନକ ସ୍ୱପନ । ପାଠପଢ ିଚାକରି ିକର ିପରବିାର 
ଦୁୁଃଖ ଦୂରକରବିାର ଆଶା ମଉଳଗିଲା । ଦୁୁଃଖ ଧବାଝ ମୁଧଣ୍ଡଇବାର ଅଭୟାସ ବନିା ପିଠଧିର 
ଧବାହବିାର କଷ୍ଟ ଛାତକୁି ଆଘାତ ଲାଧଗ ।  

ଧସଦନି ସ୍କଲୁରୁ ଧେର ିଧଦଖିଲା, ଘରଆଗଧର ଗହଳଚହଳ । ଧସ ପ୍ରେଧମ କଛି ିବୁଝ ିପାରଲିାନ,ି 
ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ଦ’ିଟା ତା’ପାଖକୁ ଧଦୌଡ଼ଆିସଧିଲ ।  ‘କ’ଣ ଧହଲା?’ ଧସମାଧନ ଧଭା-କନିା 
ଏକସଧଙ୍ଗ କାନ୍ଦପିଧକଇ, ‘ବାପା... ।’ ନଜି ଧକାହକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରଲିା, ‘ଧକମିତ?ି’ ଧସମାଧନ କାନ୍ଦ ି
କାନ୍ଦ ି କହଧିଲ, ସାପ କୁମୁଡ଼ଧିଦଲା ।’ ‘ଏ  ସାପ, କ ି ସାପ?’ ‘କହୁଛନ୍ତ ି ନାଗ, ଧଲାଧକ ତାକୁ 
ମାରଧିଦଧଲ ।’ ବରେ ଭଳ ିତା’ଧଦହ େଣ୍ଡା ଧହାଇ ଆସୁଥିଲା ପାଦତଳୁ ମାଟ ିସବୁ ଧଭାସ୍ କନିା ଖସ ି
ପଡ଼ଲିା ଧଯମିତ ି । ଧସ ପାଦ ଧଘାର୍ାର ି ବୁଢୀମା’ ପାଖକୁ ଗଲା । ହାତ ଦ’ିଟାକୁ ଅନବରତ 
ମୁଣ୍ଡପାଖଧର ପିଟଧିହଉଥିବା ବୁଢୀମା’ ତାକୁ ପାହାଡ଼ ପର ିମଧନ ଧହଲା । ତା’ ଧକାରଡ଼ଗତ ଆଖିô 
ୋଙ୍କରୁ ଝର ିପଡୁ଼ଥିଲା ଦୁଇଟ ି ଧଛାଟଆି ଝରଣା । ଦୁନଆିଧର ମା’ଆଗଧର ପୁଅ ମତୁୃୟଠାରୁ ଦୁୁଃଖ 
ଧବାଧଧ ଅଧିକ କଛି ିନାହିଁ । ତାକୁ ଚାରପିାଖରୁ ଜାବୁଡ଼ ିଧର ିଭାଇଭଉଣୀ ଅଧନକ ସମୟ ପଯଷୟନ୍ତ 
ଧବାବାଳ ିଥିଧଲ ।  

ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତଧର ସଏି ବୟସଧର ବଡ଼ । ଏହ ିବଡ଼ପିଣିଆ କାରଣରୁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠ ୁ  ଅଭିଜ୍ଞ, 
ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ଧବାଲି ମଧନ ଧହଉଥିଲା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟଧର । ଧଭ  ଧଭ  
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ଧହଇ କାନ୍ଦବିା, କଇ  କଇ  ଧହଇ କାନ୍ଦବିାର େରକ୍ ଧସ ଜାଣିସାରଥିିଲା । ଧଭାକର ଧଭାଧଗାଳ, 
ଧପଟର ଜ୍ୱାଳା, କଇ  କଇ  ଅନ୍ତୁଃସ୍ୱର ଭିତର ଅଧନକ ଅକୁହା ଧବଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରପିାରଥିିôଲା । 
ସଂସାରକୁ ଭଲ ଭାଧବ ଧଦଖି ନଥିବା ଆଖିଗୁଡ଼କୁି ଭଲମନ୍ଦ ଧଦଖିବାକୁ ବୁଧଝଇଲା । ଜଳଜଳ ଧହଇ 
ଅଧନଇବା, ଲୁହ ଗଧଡ଼ଇବା ବୟତୀତ ଆଖିର ଆଉ କଛି ି କ ି କାମ! ଚଳନହୀନ କାଠଗଣି୍ଡଧଟ ପର ି
ବସରିହଥିିଲା ବୁଢୀମାଆ । ସମଧସ୍ତ ମଶି ିଉଧଠଇଧଲ, ଉଠ ତୁ ନଧିଜ ନ ଉଠଧିଲ ଆଧମ ଉଧଠଇ 
ପାରବୁିନ ି। ଧସ ଧତା ପୁଅ ଧଯମିତ ିଆମର ବାପା ଧସମିତ ି। ଧଯଉ ଦନି ଘର ପାଖ ଉଈ ହୁଙ୍କା ସୋ 
କରୁକରୁ ମା’କୁ ଧଗାଧଟ ସାପ ଚୁଟ ମାରଲିା, ବାପ ରାଗ ଗରଗର ଧହାଇ କଟୁରୀଧର ଧଗାଧଟ 
ଚଟାଧର ସାପକୁ ଦ’ିଗଡ଼ କଲା । ସାପ ମଲା ସନିା ମା’ ଆଉ ଧେର ିଆସଲିାନ ି। ସାପ ଆଖି ହଳକ 
ଧସମିତ ିଜଳଜଳ ଧହଇ ବାପକୁ ଚାହ ିି  ିଥିଲା । ଧଲାଧକ ତାକୁ ଟାଣ ିଧନଇଗଧଲ । ସାପ ଆଖିଧର 
ଧତାର ିେଧଟା । ବାପ ଧବଖାତରି କର ିଆଉ ଧଗାଧଟ ଚଟା ମାରଲିା । ଧସଦନି ବୁଢୀମା’ କମରଧର 
ଲୁଗା ଧଗାଧଡ଼ଇ ଠଆି ଧହଇଥିଲା । ସାହାସ ଧଦଇଥିଲା, ଭରସା ଧହଇଥିଲା । ସତକୋ, ସୁକୁମାରୀ 
ନଜିକୁ ଏଧତ ବଡ଼ ମଧନକଲା, ଧଯମିତ ିମା’ବାପ ଭଳ ି ଧସମାନଙ୍କ ଧବାଝ ଉଧଠଇବା ଭିଳ ିଦକ୍ଷତା 
ପାଇଯାଇଛ ିଧସ ।  

ଅତଧିବଶଧିର ପନ୍ଦର କ ିଧର୍ାହଳ ବର୍ଷ, ନଜି ଭିତଧର ମଣିର୍ପଣିଆର ସ୍ୱରୂପ ଠିକ ଭାଧବ କଳନା 
କର ିଶଖିିନ ି। ତୋପି ଧସ ମନକୁ ଦମ୍ଭ କଲା, ତା’ଚାରପିାଖର ଗଛପତ୍ର, ପାହାଡ଼ ପବଷତ, ପାଣି ପବନ, 
ମାଟଧିଗାଡ଼,ି ଜଣାଶୁଣା, ଚହି୍ନାଅହହି୍ନା ସବୁକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କର ିପରୀକ୍ଷା କଲା । ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅକାଳ 
ମତୁୃୟ, ସାନସାନ ପିଲାଙ୍କଠ ୁ  ବ ିଅପାରଗ ବୁଢୀମା ଆହୁର ିସାନ ଧଦଖାଗଲା ।  

ଜୀବନ ଜୀବକିା ପାଇ  ଟକିରିା ତାଡ଼ ିଧଦଇଥିବା ଅପରାଧଧର ତା’ ମା’କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ଲିା, ଧସଇ 
ରାଗଧର ବାପୁ ସାପକୁ ମାରଧିଦଲା । ଧସହ ି ରାଗଧର ନାଗୁଣୀ ସୁଧଯାଗକୁ ଜଗି ବସଥିିଲା । 
ଧକଧତେର ଘର ବାହାରଧର ଘୂର ିବୁଉଥିବା ସାପଟା ହୁଏତ ଏଇ ସୁଧଯାଗ ଅଧପକ୍ଷାଧର ଥିଲା । ବାପୁ 
କଛି ିଶୁଣିଲାନ-ି ଧଧତ୍ ଏସବୁ ୋଲୁତୁ କୋ । ଛାର ସାପଟାର ପୁଣି କ ିପ୍ରତଧିଶାଧପଣିଆ । ବାପ ବୁଝ ି
ପାରଲିା ନ ି ପୁମୁ୍ପଡ଼େିଟଏି ଧହଧଲ ବ ି ତା’ର ରାଗ ଅଛ ି । ପ୍ରତଧିଶାଧ ଧନବାର କ୍ଷମତା ରହଛି ି । 
ସୁଧଯାଗ ଧଖାଧଜ, ପାଇଗଧଲ  ଛାଧଡ଼ନ ି । ନାଗୁଣୀ ଛାଡ଼ନ୍ତା ଧକମିତ ି ! ଧଯମିତ ି ସଏି ବ ି ଆଉ 
ବଞ୍ଚବିାକୁ ଚାହ ୁ  ନଥିଲା, ଧକବଳ ମାରବିା ପାଇ , ପ୍ରତଧିଶାଧ ଧନବା ପାଇ  ବଞ୍ଚଥିିଲା । ସଏି ବ ି
ଧଚାଟମାର ି ନଧିଜ ଆତତାୟୀ ଭଳ ି ପଧଳଇଯାଇ ନଥିଲା, ଧସଇଠ ି ପଡ଼ଥିିଲା ହଲଚଲ୍ ନଧହଇ । 
ଧଯମିତ ିକହୁଥିଲା, ଆସ କଏି ମାରବିା କୋ ମାର । ମରବିା ପାଇ  ଡର ନାଇ , ବରି୍ ଜ୍ୱାଳାଧର ଟଳମଳ 
ବାପା ଟାଙି୍ଗଆ ଧଚାଟଧର ଦ’ିଗଡ଼ କରଧିଦଲା, ଧଯମିତ ିଧତାର ନାଇ  କ ିଧମାର ନାଇ  । 

ଆଜ ି ପୁଣି ତାକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଧଦବାକୁ ଧହବ । ଜୀବନକୁ ଧନଇ ପ୍ରତଜି୍ଞାପୂରଣ ପାଇ  ତାର ି
ପେକୁ ଚାହିଁଥିବା ତନି ି ଧଯାଡ଼ା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧପାଛବିା ପାଇ  ତାକୁ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଧହବ, ସୁରକି୍ଷତ 
ଧେରବିାକୁ ପଡ଼ବି । ଧଯମିତ ିଦଧିନ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ ି ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କର ିଏଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସଥିିଲା । 
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ନଜି ଖୁସପିାଇ  ନୁଧହ , ଧସଇମାନଙ୍କ ପାଇ  । ସୁକୁମାରୀ ସ୍ୱୟଂସଦି୍ଧା ଦୃଢମନା, ମନକୁ ଆହୁର ି ଦୃଢ 
କଲା ।  

ଧଚନାଇରୁ  ଓଡ଼ଶିା ଦୁଇହଜାର କଧିଲାମିଟର ରାସ୍ତାର ବୟବଧାନ ତା’ଆଖି ଆଗଧର ଧଗାଟଏି 
ସୀମାଧରଖାରୁ ଆଉ ଏକ ସୀମା ପଯଷୟନ୍ତ ନକ୍ସାର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଗାରଟଏି ପର ିଝଲସ ିଉଠଲିା । ରାସ୍ତାଧର 
ଅଧନକ ଆଶାୟୀ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ-ଝଅି, ବୁଢା-ବୁଢୀ, ବାପ-ପୁଅ, ମାଆ-ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିଧର 
ଧଗାଟଏି ନଶିା, ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ଭୟ ଆତଙ୍କ, ଦୁୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଧଡ଼ଇ ବନୟାପାଣିର ଧରାତ ପର ି
ପଦଯାତ୍ରୀର ସୁଅ ।  ସମସ୍ତଙ୍କର ଧଗାଟଏି ଧଗାଟଏି ଲକ୍ଷୟ । ରାସ୍ତାଧର ଅବଶୟ ସ୍ଥାଧନ ସ୍ଥାଧନ ଦାତବୟ 
ସଂସ୍ଥା, ବାଦାନୟ ବୟକି୍ତ ହୀତାକାଂଙ୍କୀ ଧମଷପରାୟଣମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ଉପାୟହୀନ ଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ସାମୟିକ ଖାଦୟପାନୀୟ ଧଯାଗାଣ ପାଇ  ଉଦୟମ ଜାର ିରହଥିିଲା ।  

ରାତ ି ପଧର ଦନି ପୁଣି ଦନି ପଧର ରାତ,ି ରାତରି ଘନ ଅନ୍ଧାରକୁ, ସୂଯଷୟର ତୀଯଷୟକ କରିଣକୁ 
ଅଧପକ୍ଷା ନକର ିସାଏ  ସାଏ  ଚର ଚର ଧହଇ ଚକଚାଲିଛ,ି ଅଖଚାଲିଛ,ି ଚାଲିଛ ିବ ିଅଧନକ ମୁକୁଳା 
ହୁଗୁଳା ପାଦ । ସୁକୁମାରୀ ଲକ୍ଷୟ କଲା, ତା’ପର ିଆଉ ଧକହ ିଝଅି କ ିପୁଅ ସାଇଧକଲ ବାଲା ତା’ପାଇ  
ଅଟକ ିନାହିଁନ୍ତ,ି ଧକବଳ ବୁଢାବୁଢୀ, ପାଦଚଲା, ସାନସାନ ପିଲା । ମା’ଛାତକୁି ଅୋକର ିଜଳଜଳଧହଇ  
ଚାହିଁଥିବା ଧଭାକ ବକିଳଧର  ଶୁଭିଯାଉଥିବା, କଅ ଳା କ ା କ ା ରାହା । ସୁକୁମାରୀର ମନଧର ଦୟା 
ଆସଲିା, ସାଇଧକଲ ଯାତ୍ରା ଧଯତକି ିସହଜ ପାଦଚଲା ଧସତକି ିକଷ୍ଟ । ସାଇଧକଲରୁ ଓଧଲଇ ଗଧଡ଼ଇ 
ଗଧଡ଼ଇ ଧସଇମାନଙ୍କ ସହତି ସାମିଲ ଧହଲା । ପଚାର ିବୁଝଲିା, ଧସମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ଵାର, ପିଲାଛଆୁଙ୍କ 
କୋ ଗ ା ସାଇଭାଇଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଏମିତ ି ସୁଖ କମ୍ ଦୁୁଃଖ ଅଧନକ । ଦୁୁଃଖ ସହତି ସାଲିସ 
କରଆିସଥିିବା ସୁକୁମାରୀକୁ ଦୁୁଃଖୀ ମଣିର୍ମାଧନ ଆପଣାର ଲାଗିଧଲ । ଚାଲିପାରୁନଥିବା ପାଦଧର 
ଧୋଟକା ଧହଇଥିବା ଶଶୁିଟାକୁ ତା’ ମା’ ହାତରୁ ଧଟକ ିଆଣି ସାଇଧକଲ ଧକରଅିରଧର ବଧସଇଧଦଲା । 
  

ଚାହିଁଥିଧଲ ସୁକୁମାରୀ ତା’ ବାଟଧର ଚାଲିଯାଇପାରେିାନ୍ତା । ଧତଧତସମୟ ଧର ିସାେୀ ଧହଇଥିବା 
ଅନୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିଥିଲା, ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଧଚଷ୍ଟାକର । ଜଧଣ 
ପଚାରଲିା, ଆଗକୁ ଆହୁର ିଧକଧତ ରାସ୍ତା! ସୁକୁମାରୀ ଚୁପ୍ ରହଲିା, ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ତାକୁ ସଠକି୍ 
ଭାଧବ ଜଣାନଥିଲା । ଏଭଳ ିଦୀଘଷତମ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ତୁଃ ଧକଉ ଠ ି । ଭାବଲିା, ଧକମିତ ିଏ ବୁଢାବୁଢୀ, 
ସାନସାନ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଧିଦଇ ତା’ ସୁବଧିାଧର ଚାଲିଯିବ ।   

ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ଓ ଆନ୍ତରକିତାଧର ଏମିତ ିଶକି୍ତ ୋଏ ଧଯ ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠଧିର ମାପି 
ହୁଏନ ି । କଧରାନାର କୁକୁଆ ଭୟକୁ ଧବଖାତରି କର ି ଆଧଗଇବାର ଉତ୍ସାହକୁ ସୁକୁମାରୀ ଭଳ ି
ପଧରାପକାରୀ ଝଅିଟକୁି ଦଳର ବୁଢାବୁଢୀ ପଯଷୟନ୍ତ ମା’ଧବାଲି ସଧମବାଧନ କଧଲ । ପୁରୁର୍ଙ୍କଠାରୁ 
ମହଳିାମାଧନ ପରନଭିଷରଶୀଳ, କନୁି୍ତ  ଧଯ ଧକହ ି ମା’ର ଦକ୍ଷତା ଯଧେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଧବଳକୁଧବଧଳ 
ଦଳର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷୀଣ ଧହବାଧର ଲାଗିଛ ି । ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ଧହବା ଦୁୁଃସାଧ୍ୟଧବାଧ ଧହଉଛ ି ଠକି୍ 
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ଯୁଦ୍ଧଧକ୍ଷତ୍ରଧର ଯୁଝଯୁିଝ ିେକପିଡି
 
ଥିବା ଧସୈନକିମାନଙ୍କ ପର ି ।  ସୁକୁମାରୀ ଅଧିନାୟକ ସାଜ ିଆଗକୁ 

ଆଗକୁ ବଢବିାର ଉତ୍ସାହ ଧହବାଧର ଲାଗିଛ ି। ମଝଧିର ମଝଧିର ରାସ୍ତାପାଶ୍ୱର୍ େଳକ ପଢ ିଧଘାର୍ଣା 
କରୁଛ,ି କାକନିାଡ଼ାରୁ ବଶିାଖାପଟନମ୍ ୧୫୩ କ.ିମି. । ଧସଠାରୁ ଶୁଣିଛ ିସକିାକୁଲାମ, ପଲାସା ପଧର 
ଆମରାଜୟ ଓଡ଼ଶିାର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତା’ପଧର ଆଉ କଛି ିଡରନାହିଁ । ମାଇଲିଏ ଚାଲିବାଭଳ ିବଳ ନଥିବା 
ଧଦହଧର ମନର କ ି ପ୍ରଭାବ ପଧକଇପାଧର । ମନ ଧଯଧତ ଆଗୁଆଧହଧଲ ବ ି ଧଗାଡ଼ 
ଆଧଗଇପାରଧିଲ ଧହଲା ।  

ଧସଦନି ଯାତ୍ରା ଅତୟନ୍ତ ଦୁବଷାର, ଦୁଗଷମ ଧବାଧ ଧହଉଥିଲା । ଧସମିତ ିଧକହ ିବଦାନୟ ବୟକି୍ତ କମିବା 
ଦାତବୟ ସଂସ୍ଥାର ଦଶଷନ ମିଳନିଥିଲା । ହମିତ୍ ନହଧରଇ ସୁକୁମାରୀ ଧାଇ ଯାଇ ରାସ୍ତାପାଖ ସାଇ 
ଗଳରୁି କଛି ି କଛି ି ଖାଦୟ ପାନୀୟ ଧଯାଗାଡ଼ କରବିାଧର ସେଳ ଧହଲା । ଏହ ି ଧକଧତଦନି ଯାତ୍ରା 
ଭିତଧର ସୁକୁମାରୀ ଧଯ ଜଧଣ ଧପାଖତ ଧନତ୍ରୀଟଏି ଭଳ ିବାଟ କଧଢଇ ଧନଉଥିଲା । ଏଧତ କମ୍ 
ବୟସର ଝଅିଟରି ବୁଦ୍ଧ ିବଧିବକକୁ ଧସମାଧନ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଧଲ । ଧଯମିତ ି  ଧଗାଧଟ ୧୬ ଚକଆି 
ଗାଡ଼ରି ଧହଭି ୋଇଭର ସୁକୁମାରୀ, ମାଲପତ୍ର ଧବାହ ି ଚାଲିଥିବା ଗାଡ଼ରି ଧକଉ  ଚକଅଖ ଖରାପ 
ଧହଧଲ, ଅଏଲିଂ ଗିରସିଂି କଲାପର ିପାଦଧର ମଲମ ମାର ିଗଜକନା ଗୁଧଡ଼ଇ ଧବଧଣ୍ଡଜ କରଧିଦଇଛ ି
ବାକତିକ ରାସ୍ତା ଚାଲିବାଧର ସକ୍ଷମ ଧହବାପାଇ  ।  

ଧକଧତେର ସହଯାତ୍ରୀମାଧନ ଆଶଷୀବାଦ ଢଙ୍ଗଧର କୃତଜ୍ଞତା ଜଧଣଇ କହଧିଲଣି ‘ତୁ ଏଧବ ମା’ 
ଧତା ବାଟଧର ଆଧଗଇ ଯାଅ । ଅଧନକ ବାଟ କଧଢଇ ଆଣିଲୁ ଆମକୁ ଆଉ ଅସୁବଧିା ଧହବନ ି ।’ 
ସୁକୁମାରୀ ହସହିସ ିସୋ କହଧିଦଲା, ‘କାହିଁକ ିଆଉ ଧକଧତବାଟ ଧହଧଲ ତମମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଲଗା 
ଧହଇଯିବ । ଯିବାର ଯଦ ି ୋଆନ୍ତା ବହୁ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରେିାନ୍ତ ି । ଧବାଧଧ ତୁମାନଙ୍କର 
ଆତ୍ମୀୟତା, ବନୁ୍ଧତ୍ଵ ଧମାଧତ ତୁମ ସହତି ବାନ୍ଧ ିରଖିଛ ି । ମ ୁ ଧଗାଧଟ ସମୟର ଧରାତଧର ଭାସଭିାସ ି
ଚାଲିବା ଭଳ ିମଧନ ଧହଉଛ ି। ଏଭଳ ିଅନୁଭବ ଧକଉ ଠୁ ମିଳନ୍ତା ।’  

ଧସମାନଙ୍କ ବାଟ ଅଲଗା ଧହବା ପାଇ  ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଜଧଣ ବୃଦ୍ଧ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଅଚଳ ଧହାଇ 
ପଡ଼ଧିଲ । ଧଦହଧର ଜ୍ୱର, ଧପଟଧର କୁ୍ଷଧା, ପାଦ ଦ’ିଟା ଅଚଳ । ଧଦହଧର ହାତମାର ି ସୁକୁମାରୀ 
ଚମକ ିପଡ଼ଲିା, ‘ଏଇଟ ିଅଟକଯିିବା ସମଧସ୍ତ ‘ଦୂରରୁ ଧଦଖିପାରୁଥିଲା, ଧଗାଟଏି ଧଛାଟଆି ସହର । 
ସାଇଧକଲ ପଛଧର ବଧସଇ ଧୀଧରଧୀଧର ଚାଲିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇବାକୁ କଛି ି ଅସୁବଧିା 
ଧହଲାନ ି । ସ୍ୱଚ୍ଛାଧସବୀମାଧନ ସହାୟତା କଧଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଔର୍ଧପତ୍ର ପଯଷୟନ୍ତ । ସୁକୁମାରୀ 
ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଧହଲା । ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଚାଲିବା କ୍ଷମତା ଆସଯିିବା ମାଧତ୍ର ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଧହଲା ।  

ରାସ୍ତା ଅଲଗାଧହବାକୁ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ୋଏ ଧସମାଧନ ସୁକୁମାରୀକୁ ଆଶୀବଷାଦ ଧଦଧଲ, ବଦିାୟ 
ଧବଳାଧର ଧକାଳାଧକାଳ,ି ଏଧତ ଆନ୍ତରକିତା, ଅଧନକ ଦନିର ବନୁ୍ଧତା ପର ି । ସଏି ବ ି ନନା, ଦଦି,ି 
ଅପା,ମଉସା ମାଉସୀ ଧବାଲି ସଧମବାଧନ କର ିବଦିାୟ ଧନଲା ଇଚ୍ଛା ନୋଇ । ଧସମାଧନ ଏକଲୟଧର 
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ଧସମିତ ି ଅଧନଇଥିଧଲ । ସୁକୁମାରୀର ସାଇଧକଲ ସାଏ  ସାଏ  କର ି ଆଧଗଇ ଯିବା ଭିତଧର ଧସ 
ବାରମବାର ମୁହ  ବଧଙ୍କଇ, ହାତ ହଧଲଇ ଶୁଧଭଚ୍ଛା ଜଧଣଇ ଚାଲିଥିଲା । 

ଅଳ୍ପ କଛି ିଘଣ୍ଟା ପଧର ଧଯ ଯାହାର ଘଧର ପହଞ୍ଚ ିଶାନ୍ତଧିର ନୁିଃଶ୍ୱାସ ମାରଧିଲ । ପରଦନି ଟଭିିର 
ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରକୁ ଧଦଖି ସମଧସ୍ତ ଚମକ ିପଡ଼ଧିଲ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଧର ଧସଇ ଧଗାଟଏି ପ୍ରଶନ, କଏି 
ଇଏ! ଦୁବଷୃତ୍ତମାଧନ ରାସ୍ତାରୁ ଧଟକଧିନଇ ଧର୍ଷଣ କଧଲ, ଗଣ ଦୁଷ୍କମଷ ପଧର ତଣ୍ଟଚିପିି ଜାତୀୟ 
ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ ନୟନଧଯାରୀଧର ଧୋପାଡ଼ ିଧଦଧଲ । ପରଚିୟ ମିଳ ିନଥିବା ଝଅିଟରି ବୟସ ଅତ ି
ଧବଶଧିର ଧର୍ାହଳ କ ିସତର ଧହବ । କଛି ି ଦୂରଧର ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାଇଧକଲଟଏି ପଡ଼ଛି,ି ଧଦହଧର 
ଖଧଣ୍ଡଧହଧଲ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ । 

ବୃଦ୍ଧ ରାମାନନ୍ଦ ପରଡି଼ାଙ୍କର ମଧନ ପଡ଼ଗିଲା, ଧସଦନିର କୋ । ଜରଧର େରେିର ି ଧସଇଟ ି
ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇୋନ୍ତା । ଏହ ି ଝଅିଟରି ଦୁବଷାର ସାହାସ, ହୁଏତ ତାର ି ପାଇ  ଧସ ଆଜ ି ବଞ୍ଚଛି ି । 
ପଦଯାତ୍ରୀ ବାଇଧର, ବୃନ୍ଦାବତୀ, ସତୀ ଧଯଉ ମାଧନ ସୁକୁମାରୀକୁ ଆପଣାର କରଧିନଇଥିଧଲ, 
ଧସମାଧନ ଏକତ୍ର ଧହଧଲ ଟଭିି ପାଖଧର । ନଶିି୍ଚତ ଧହଧଲ, ସୁକୁମାରୀ ଛଡ଼ା ଇଏ ଆଉ ଧକହନୁିଧହ  । 
ଧସହଭିଳ ିସାଇଧକଲ, ବସୟସର ବ ିସାମଂଜସୟ ରହୁଛ ି । ନଜି ମାଟ,ି ନଜି ରାଜୟ ନଜି ଗ ା’ଧର ବ ି 
ନଧିଜ ସୁରକି୍ଷତ ଧହାଇପାରଲିାନ ିବଚିାରୀ । ପାଟଧିର ହା-ହା ଚୁ ଚୁ ଭାବ ଆଖିଧର ଭରା ଲୁହ ।  

ଏଧଣ ମଣିର୍ ନଜି ଜୀବନକୁ ଧନଇ ଡହଳ ବକିଳ । ଧତଧଣ  ଅମଣିର୍ମାଧନ  କାମନା ଲାଳସା 
ଚରତିାେଷଧର ପାଗଳ । ସତୀ କହଲିା- ଭୁଲ ଧହଇଗଲା, ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକ ିଆଣିଥିଧଲ ଭଲ 
ଧହଇୋନ୍ତା । ଅନୟମାଧନ ଦୀଘଷ ଯାତ୍ରାପେଧର ତା’ର ଅପାର ସହଧଯାଗକୁ ସ୍ମରଣ କର ି ଦୁୁଃଖିତ 
ଧହଧଲ । ହାଏ ଭଗବାନ! ଏଭଳ ିଝଅିକୁ ଏମିତ ିଦଣ୍ଡ ଧଭାଗିବାର ଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିଧର ଲୁହ, 
ଅନୟକୁ ରାସ୍ତା ଧଦଧଖଇ ନଧିଜ ଅନ୍ଧାରଧର ବାଟବଣା ଧହଇଗଲା । ସମସ୍ତଙ୍କର ରନ୍ଧାବଢା ଖାଇବା 
ପିଇବା ବନ୍ଦ । ଏଧତବଡ଼ ଦୁୁଃସମବାଦ କଏି ବା ସହପିାଧର । 

ସତୀର ଧୋନ୍ ରଙି୍ଗ ଧହଲା, ଧୋନ୍ ଉଠାଇବା ମାଧତ୍ର ଧସପଟରୁ ଲଳତି କଣ୍ଠଧର ଭାସଆିସଲିା, 
‘ନାନୀ, ମ ୁ ସୁକୁମାରୀ କହୁଛ,ି ଏଧବ ଏଧବ ଘଧର ପହଞ୍ଚଲିି, ତମମାନଙ୍କ ଆଶୀବଷାଦରୁ କଛି ିଅସୁବଧିା 
ଧହଇନ ି।’ 

ଅନୟମାଧନ ପଚାରଧିଲ, କଏି କଏି! ସତୀର ଦୁଇ ଆଖିଧର ଲୁହଧାର, ଓଠଧର ହସର େୁଆର । 
ପାଟରୁି ବାହାର ିପଡ଼ଲିା, ନା ନା ଧମଷ ଧକଧବ ମରନିାହିଁ । 

 
∞∞ 
ଚନ୍ଦ୍ରଧମାହନ ମହାପାତ୍ର, ଧସାର, ବାଧଲଶ୍ୱର । ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ ଏବଂ କବତିା ରଚନାଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚ ି । ପ୍ରକାଶତି 
ଗଳ୍ପପୁସ୍ତକ:‘ସତରର ସତ ଗଳ୍ପ’, ‘ସ୍ୱଧଦଶନିୀ’ ଓ ‘ସଧସମିରା’, ଉପନୟାସ: ‘ବନୁି୍ଦ ବସିଗଷ’ ଓ ଐତହିାସିକ ଗଧବର୍ଣା 
ପସୁ୍ତକ: ‘ଧସାରର ସାଂସ୍କତୃକି ଇତହିାସ’ ପ୍ରଭୃତ ିପ୍ରକାଶତି ।  ‘ଶଂଖଧବଳା’ ସାହତିୟ ପତ୍ରକିାର ସଂପାଦକ । 
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Parashurama Temple, Bhubaneswar, Odisha 

Ashok Misra, Leena Appicatlaa 

This beautiful temple of Parashurameswara is dedicated to a form of Lord 

Shiva. Located in Bhubaneswar, the capital city of Odisha, it is one of the 

oldest temples in India, built around 650-750 CE. Walking down Kedar 

Gouri road, in Old town, along a little lane lined by trees and quaint old 

buildings made of red sandstone, one comes across this temple, near a 

banyan tree and the ubiquitous paan shops which line virtually every street 

in Odisha. 

 

A remarkably well-preserved temple, courtesy the ASI (Archeological 

Survey of India), one can see the typical Kalinga style of architecture here. 

This is an original style of architecture unique to this region. The roof of the 

hall is flat and is called Jagamohan, the hall of worshippers. It is said that 

this was the first temple in this era, to have this hall. The Jagamohan is 

attached to a Deula, which is like a chariot, about 40 feet high. Another 

interesting sculpture of the temple is that of the Saptamatrikas, the seven 

goddesses of Hinduism. So, we see Vaishnavi, Brahmani, Indrani, 

Maheswari, Chamunda among others, which denote Shakti worship 

prevalent in this region. 

 

The temples itself is a compact structure made of red sandstone, 

interspersed with dark patches, a play of colors of human civilization. Ages 

and ages of life seem to have been etched on its walls, with delicate floral 

motifs by skilled Odia craftsmen. The entrance to the temple has a low roof, 

perhaps to make one bow before entering the Jagamohan. The legend 

behind this temple is also interesting. It is essentially a Shiva temple, but of 

his Parashurameswara form. 

 

Parashurama the sixth avatar of Lord Vishnu was always hot headed and 

much more so, after his possessions were snatched away by the reigning 

monarch. Carrying his Parashu, with matted hair and a face burning with 

rage, Parashurama marched across the world, determined to restore balance 

in the universe. Born as the son of the sage Jamadagni, Parashuram was 

known for his power, his might, and his tremendous self-respect. 
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A warrior of his might still needed Divine grace and protection. It was only 

expected that he worshipped Lord Shiva, the ultimate ascetic God, for days 

and eons. With the river Ganga flowing from his knotted locks and his blue 

throat colored by the deadly poison he had once swallowed; residing in the 

mysterious Mount Kailash, Lord Shiva was the only one who could give 

Parashurama his much-needed succor and grace. Lord Shiva was pleased 

with Parashurama and appeared to him as Parashurameswara, which 

essentially translates into, ‘The Lord of Parashurama.’ 

 

Stay a little longer at this temple, in the early morning or late evening. The 

shadows grow deeper and slowly one is no longer aware of time. As the 

shadows play on the sandstone, feels as if it is the 7
th

 century. Is it that time 

has stopped or is it that we have taken a step back into time? 

 

∞∞ 
Photos: Ashok Misra is employed as a security engineer in Microsoft Corporation in 

Redmond, Washington, USA. He is a specialist in cryptocurrency payments and 

ecommerce. He is a passionate photographer as well. His obsession with 

photography finds an outlet when he visits his hometown in Bhubaneswar, Odisha. 

 

Article: Dr Leena Appicatlaa has an avid interest in ancient monuments. She enjoys 

visiting old temples and forts and understanding their history. Legends of Indian 

temples have always been an area of interest. She is a doctor based in Bangalore and 

heads a Pan India network of Clinical laboratories for HCG hospitals. 
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No destination to reach 

Nilamadhab Kar 

Now that you are not here with me anymore 

You make me complete 

I am filled with the emptiness 

That adds so much meaning to life 

 

I realize all that surrounds me 

Does not make any sense 

As the fallen leaves gather, and 

Beats missed in heart, I search for signs 

That I exist, between those 

Forgotten breaths 

 

I don't hold on to the time, 

As it really doesn't move, 

The chasm so vast and covered in mist 

There is no shore in sight, 

I just enjoy floating away, as 

There is no destination to reach 

 

∞∞ 
Dr Nilamadhab Kar writes about the contrasts in human understandings in 

relationships, expressing mostly through poems. His literarary activities include 

editing journals and translating works of Odia to English and vice versa. He has 

three poetry anthologies; his literary articles have been published in magazines and 

anthologies in USA, UK, and India. He is a psychiatrist by profession.   
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ସୃଜନ୍ : ଦ ିକି୍ରଏଟଭିିଟ ିଜର୍ଣ୍ଷାଲ 

Srujan : The Creativity Journal 
 

Information about the journal 

 

ସୃଜନ୍ : ଦ ିକ୍ରିଏଟଭିିଟ ିଜର୍ଣ୍ଷାଲ [The Srujan: The Creativity Journal (SCJ)] is an 

endeavour to showcase creative excellence from Odisha and promote it 

worldwide. This will include Poetry, Short Stories, Paintings, Photography, 

Dance, Sculpting and any other creative outputs. 

It is an attempt to put together the choicest creative articles in Odia 

Literature and creativity in other artistic expressions linked to Odisha for an 

international readership; with an aim of propagating, promoting Odia 

literature and creativity worldwide.  

 

Articles  

Articles of creative writing (poems, stories, paintings, sculpting, dance, 

photographs, and other art forms etc.) related to Odisha are included in this 

International Journal. 

It is designed to be a multilingual journal. Translations from different 

languages to Odia and from Odia to other languages (with written 

permissions from original copy right holder) are also accepted.  

Articles from authors connected to Odisha and writing in other languages 

are also welcome.  

Journal also encourages readers to suggest a good piece of creative writing 

or art of an author or creator to be included in this journal. 

 
Instruction to authors 

 
Type of articles 

Poems: please submit two to three poems at a time. Each poem should not 

be more than 40 lines. 

Stories: only one story at a time  

Painting: One or more paintings can be presented, along with a write up 

about the paintings, title, and theme, method of painting or about the 

painter. High quality JPEG files are needed.  

Photographs: Artistic photographs can be submitted, one or more at a time, 

along with a write up about them. Photographs of creative sculptures can 

also be submitted. Photographs should be in high resolution JPEG files. 

Photographs of dance / Dancer / with explanations 

Photographs of sculptures / sculpting  
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Biography of famous creators in history: Article on a creative person, 

detailing their creative achievements, and background can be submitted 

with relevant photographs. These articles are expected to be no more than 

500 words.  

 

Publication Ethics:  

It is important that the authors need to adhere to the publication ethics. If 

plagiarism or any other unethical practice is brought the notice of the 

editorial board, a process will be followed and the article will be retracted 

and the readers will be informed. Readers are encouraged to report 

plagiarism or any unethical practice to the editorial board. Authors will 

remain responsible for any conflicts about their submission. Editorial board 

or the publishers will not have any liability.   

 

Submission of articles 

Articles are submitted by email. srujan.journal@gmail.com  

Communication regarding outcome of the article (acceptance or rejection) 

will be communicated in a reasonable time frame or within 3-6 months. The 

scope of additional communication is limited, considering that the project is 

supported by volunteers.   

 

Selection process:  
Some articles are invited. All other submitted articles are subjected to a 

review process (mostly double-blind / anonymous without the identities of 

authors or reviewers disclosed). Following review, based on the reviewers’ 

feedback, articles are selected for publication.  Editors facilitate the overall 

process. Articles with objectionable content that may hurt the sentiments are 

rejected. Articles without adequate info on the ‘author instructions’ will not 

be processed further. Please check for spelling mistakes, typographical 

issues before submission. Editors’ decisions are final.  

 

Copyright:  
Authors retain the copyright. The articles are published under suitable 

CreativeCommons License. Authors can submit their articles published in 

the past, if they hold the copyright, or have written permission from the 

previous publisher to republish. In the latter case the authors need to 

provide the written permission from the original copyright holder.  

 
 

 

mailto:srujan.journal@gmail.com
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Preparation of the manuscript  

 

Articles should be prepared in MS Word, any editable Font (Unicode font, 

e.g Kalinga) 

Check spellings,  

Avoid objectionable content 

Save the file in your name and the type of article (e.g. Ramnath Lenka - 

Poem) 

 

Please provide these details  

Page 1 

Author name* 

Address: Current place of residence, State/Country* 

Author biography (around 50 words) Example style: Name Surname, 

Artistry, usual work, … etc. …],* Please make it in one paragraph, to be 

written in third person.  

Email* 

Phone (not to be published) 

Author photo: stamp size or small passport size (may not to be published) 

Optional information -The details previous publication of submitted article: 

name of the magazine/newspaper where published, Year (date). If published 

earlier, please ensure that, if needed, you have authority to republish or 

have written permission from the original publisher / copyright holder to 

republish.   

Please note: Articles sent from your email will be considered as your 

confirmation that it is your original article, and you will be solely 

responsible for any dispute or copyright violation.  

 

Page 2 onwards:  
Title of the article  

Your name 

Content of the article  

Photographs for articles (paintings, photographs, sculptures etc.) should be 

given in high resolution JPEG files separately. File name should have the 

name of the author/contributor. 

 
For further information please contact 

Srujan Editorial Board: srujan.journal@gmail.com   

Quality of Life Research and Development Foundation (QoLReF), India: 

qolref@gmail.com  

The Institute of Insight, UK: theinstituteofinsight@gmail.com   

mailto:srujan.journal@gmail.com
mailto:qolref@gmail.com
mailto:theinstituteofinsight@gmail.com
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ସୃଜନ୍: ଦ ିକ୍ରିଏଟଭିିଟ ିଜର୍ଣ୍ଷାଲ 

Srujan : The Creativity Journal 

 

Invitation for articles ସୃଜନ୍ ପାଇଁ ରଲଖା ପଠାନୁ୍ତ 
 

This is an effort to put together a 

journal with the choicest creative 

articles in Odia Literature and 

creativity in other fields of artistic 

expressions linked to Odisha for 

an international readership; with 

an aim of propagating, promoting 

Odia literature and creativity 

worldwide. 
 

Articles (‘poem, short story, art, 

and other creative forms’) are 

invited for the Srujan: The 

Creativity Journal. Please send 

your selected articles only. 

Submit one article at a time; for 

poems you can send up to 3 small 

poems. Do not send essays and 

critiques.  
 

This is a multi-lingual journal 

accepting creative articles of 

translations from and to Odia 

from different languages; along 

with article from Odia people 

writing in other languages.  
 

The journal will consider pre-

published articles as well (you 

may have to acquire permission 

from the original publishers if 

they have such condition).  
 

Selection of all the submitted 

articles is done by a peer group, 

except the invited ones.  
 

 
ଓଡ଼ଆି ଭାର୍ା ଓ ସଜୃନ ସମ୍ଭାର ସବୁକୁ ଧନଇ 
ସଂଧଯାଜତି ଏହ ିପତ୍ରକିା ବଶି୍ୱର 
ପାଠକପାଠକିାମାନଙ୍କ ଉଧର୍ଦ୍ଶୟଧର ପ୍ରସୁ୍ତତ ୲ ଓଡ଼ଆି 
ସାହତିୟର ଓ କୀତ୍ତସିବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏହାର 
ମୁଖୟ ଲକ୍ଷୟ ୲ 
 
ଏହା ପାଇ  ଆପଣ 'କବତିା, ଗପ, ଚତି୍ରକଳା, 
ଆଧଲାକଚତି୍ର ଓ ଅନୟ ସଜୃନଶୀଳ ଧଲଖା ପଠାଇ 
ପାରଧିବ ୲ ଆପଣ ନଜିର ସୁନବିଷାଚତି ଧଲଖାଗୁଡକୁି 
ହିଁ ପଠାନୁ୍ତ ୲ େରଧକ ଧଗାଟଏି ଧଲଖା ପଠାନୁ୍ତ; 
ଧତଧବ କବତିା ପାଇ  େରଧକ ତଧିନାଟ ିପଯଷୟନ୍ତ 
ଧଛାଟ କବତିା ପଠାଇ ପାରଧିବ ୲ ନବିନ୍ଧ, 
ଆଧଲାଚନା ଆଦ ିପଠାନୁ୍ତ ନାହିଁ ୲ 
 
ଏହା ବହୁ ଭାର୍ିକ ପତ୍ରକିା ୲ ଓଡ଼ଆି କବ ିଓ ଧଲଖକ 
ନଜିର ଇଂରାଜୀ ଧଲଖା, ଅନୁବାଦ ଧଲଖା (ଓଡ଼ଆିରୁ 
ଅନୟଭାର୍ାକୁ ଓ ଅନୟ ଭାର୍ାରୁ ଓଡ଼ଆିକୁ ଅନୁବାଦ 
ଧହାଇଥିବା ଧଲଖା) ପଠାଇ ପାରଧିବ ୲  
 
ପୂବଷ ପ୍ରକାଶତି ଧଲଖାବ ିପଠାଇ ପାରଧିବ, ଯଦ ି
ଧସସବୁର ପୁନୁଃ ପ୍ରକାଶନ ପାଇ  ଆପଣଙ୍କ ପାଖଧର 
ଅନୁମତ ିୋଏ ୲  
 
ଆମନ୍ତ୍ରତି ଧଲଖାକୁ ଛାଡଧିଦଇ, ପଠାଯାଇଥିବା 
ଅନୟସବୁ ଧଲଖାଗୁଡ଼କିର ଚୟନ ଏକ ଧଲଖକ-
ଧଲଖିକା ମଣ୍ଡଳୀଦ୍ଵାରା କରାଯାଏ ୲ 
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ଧଲଖା ପଠାଇବା ପାଇ  'ଧଲଖକୀୟ ନଧିର୍ଦ୍ଷଶାବଳୀ’ 
ଧଦଖନୁ୍ତ . ଧଲଖାସବୁ Word ୋଇଲଧର, (ଓଡଆି 
ଧଲଖା ପାଇ  କଳଙି୍ଗ େଣ୍ଟ, ୟୁନଧିକାଡ ଅଧିକ 
ବାଞ୍ଛନୀୟ), ନଜିର ଧୋଧଟା, ନାମ, ଠକିଣା 
(ଧକବଳ ଗ୍ରାମ/ସହର ଓ ରାଜୟ/ଧଦଶ), ନଜି 
ବରି୍ୟଧର ପଚାଶ ଶବ୍ଦ, ଇଧମଲ, ପଠାଇବା ନହିାତ ି
ଦରକାର ୲ ଧଲଖାସବୁ ନମିନଧର ଦଆିଯାଇଥିବା 
ଇଧମଲକୁ ପଠାନୁ୍ତ ୲ 
 
ଧଲଖାସବୁ ଧଲଖକ-ଧଲଖିକାଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ କୀତ୍ତ ି
ଧହାଇଥିବା ଆବଶୟକ ୲ ଧଲଖା ପ୍ରକାଶନର ନୀତ ି
ନୟିମର ଧକୌଣସ ିଉଲଂଘନ ପାଇ  ଧଲଖକ-
ଧଲଖିକା ନଧିଜ ଦାୟୀ ରହଧିବ; ଧସଥିଧର ସଜୃନ 
ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରକାଶକଙ୍କର ଧକୌଣସ ି
ଦାୟିତ୍ଵ ରହବି ନାହିଁ ୲    
 
ଆପଣଙ୍କ ରଲଖା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅରଶର୍ 
 ନ୍ୟବାଦ ୲ 
 
ସମ୍ପାଦନ୍ା ମଣ୍ଡଳୀ  
ସୃଜନ୍: ଦ ିକ୍ରିଏଟଭିିଟ ିଜର୍ଣ୍ଷାଲ 
srujan.journal@gmail.com 
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The Institute of Insight, UK 
[A non-profit organisation] 

The Institute of Insight is a non-profit organisation with an objective to advance education, 
promote health and creativity to improve quality of life by providing opportunities for lifelong 
learning, training, appropriate services, research, and publications for the benefit of general 
public and professionals worldwide.  

The Institute is working in partnership with Quality of Life Research and Development 
Foundation (QoLReF) and Geriatric Care and Research organisation (GeriCaRe) which are 
academic and charitable organisations supported by resource persons worldwide.  

The Institute of Insight is currently supporting various public education initiatives, research 
related works and publications. It is contributing to the Healthy Ageing Conference a public 
education event in India, for elderly people and their caregivers. It sponsors publication of 
Journal of Geriatric Care and Research, Srujan, The Creativity Journal, which are freely 
available to general public and professionals. 
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