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ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତୟର ଓ କୀର୍ତ୍ତସିବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର 
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ମମୋ କୁଟରି ରୋଣୀ କୃଷ୍ଣ କୁମୋରୀ ସୁନ୍ଦରୀ 
ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭୋ ପ୍ରୋଣପି୍ରୟୋ ସହଚରୀ । 
ଛୋଡ଼ଯିୋଇଅଛ ିମମୋର ନୟନ ପ୍ରତମିୋ 
ମିଶୋଇ ହୃଦୟ ରମେ ମସ ଗୁଣ ଗୋରିମୋ । 
ତୁମ୍ଭ ସମୋନମର ମଦଖିନୋହିଁ ପୁଣୟବତୀ 
ତୁମ୍ଭ ପରି ମଦଖିନୋହିଁ ପତବି୍ରତୋ ସତୀ । 
ଉପୋସନୋ ମବମେ ମହୋଇ ଭେିମର ବହିୱେ 
ମବନ ିମନତୁ ବହ ିଯୋଉଥୋଏ ଅଶୁଜେ । 
ମଦଖୁଛ ିସବବଦୋ ନୀେ ଆକୋଶମର ଇନୁ୍ଦ 
ଫୁଟଲିୋ ମଗୋଲୋମପ ପମଦେ ଶଶିରିର ବନୁି୍ଦ । 
କମନୀୟ ଏ ସମସ୍ତ ନୁମହେଁ ମସ ପ୍ରକୋର 
ମଯମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତୁମ୍ଭ ମନତ୍ର ଅଶୁଧୋର । 
ମସ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମୂରି୍ତ୍ତ ମସହ ିମୁଦ୍ରିତ ନୟନ 
ଜଣୋଯୋଏ ମମୋମତ ବୟୋପୀ ରହଛି ିଗଗନ । 
ରୋତ୍ରମିବମେ ବସିଥୋଉ ଦୁମହେଁ ନଜିବନମର 
ଛୋତର ଉପମର ଅବୋ ଉଦୟୋନ ମଧ୍ୟମର । 
ଆକୋଶମର ଚନ୍ଦ୍ର ତୋରୋ ଯୋଉଥୋନ୍ତ ିଭୋସି 
ପଥୃିବୀ ଉପମର ଢୋେମିଦଇ ସୁଧୋ ରୋଶ ି। 
ମଣୁଥିଲି ଆକୋଶମର ଚନ୍ଦ୍ର ତୋରୋଗଣ 
ପଥୃିବୀ ମଧ୍ୟମର ଆମମ୍ଭ ଅଛୁ ଦୁଇଜଣ । 

∞∞ 
ଫକୀର ମମୋହନ ମସନୋପତଙି୍କ ସୋଧ୍ୱୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ଦତି୍ୱୀୟୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ କୁମୋରୀଙ୍କ ମତୁୃୟ ଜନତି ବରିହମର ମଯଉେଁ 
କବତିୋ, କବ-ିସ୍ୱୋମୀର ମଲଖନୀରୁ ନସିରଣ ମହୋଇଥିଲୋ, ମଯ ମକୌଣସି ପ୍ରୋନ୍ତମର ମପ୍ରମିକ ମପ୍ରମିକୋଙ୍କ ଚରି୍ତ୍ତମର 
ଉଦୋର ଆସେିକୁ ପୁନବଜୋଗରିତ କରିବ । [Pearls from the Stars – ଓଡ଼ଶିା ମାଟରି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ କୃତରି 
ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପନା] ସଂଗ୍ରୋହକ: ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର 
∞∞  

ମମା କୁଟରି ରାଣୀ 
 

 
ଫକୀର ମମାହନ ମସନାପତ ି  
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∞∞ 
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. He lives in Nagpur. 

∞∞ 
 

 
 

Rath Yatra 

 

 

Bijay Biswaal   
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ମଚୌଦଶିମିୟ ଚୂନୋମବୌଦଆି ଚମୂ 
ଜୋଲି ଜୋନଲୋମର ଜମୋଟବୁଂଦୋ ଜମ ୁ! 
          ଗଗନୁ ଗଗନ ଗମ ୁଏ ଗହନମନ 
ମୁଦୋଇବ ିମମମେ ମଂଗେୋଚରଣ ମେଁୁ ! 
 
ଐରୋବତ ଏ  ଖଂଡଗିରିକୁ କ୍ଷମୁ 
ଇଂଦ୍ରମଲୋକରୁ ଅବତରୁ ଅଭ୍ରମୁ ! 
         ଅଦତି ିଆଖିମର ଆଷୋଢ଼ର ଅଂଜନ 
ଶୁଣିବ ିଶ୍ରୋବମଣ  ଶଂକରୋଭରଣ ମେଁୁ !        
 
ଏଇ ମମୋ ଐରୋବତବମର ଝଡ଼ ଥମୁ - 
ଛୁଇେଁ ଛମ ଛମ ପୋୟଲୀ ପୋହୁଡ଼, ନମୁ ! 
        ଭୋଦ୍ରପଦୀ ମମୋ ମଭେୋଟ ିଭଦ୍ରୋସନ  
ଶରଦୋଶ୍ଵମିନ ଶୁଭୋ ତମମ, ଶୁଭ୍ର ମେଁୁ ! 
 
ଉଭୋ-ଉଡୟିୋନୀ ଉଭୋନ୍ ଗୁଣିଆ-ଗ୍ରୋମ ୁ
କୁଆପଥରର କୁଡ଼ଆିମର କୁଣିଆ ମେଁୁ !! 
 
∞∞ 
ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିିଂହ । ବତବମୋନର ଓଡ଼ଆି କବତିୋମର ଛନ୍ଦ, ଶବ୍ଦବନିୟୋସ, ସମନଟ ସହ ଭୋବଜଗତର 
ଉତୃ୍କସତୋ ତୋଂକର ସ୍ୱକୀୟ ପରିଚୟ । କଟକମର ରହନ୍ତ,ି ସଭୋମର ନଥୋନ୍ତ ି।  
∞∞ 
 

  

ଐରାବତତମର ଅିଂବୁଦକିା 
 

 

ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିିଂହ  
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ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ପୋଖମର ମୋନସିକ । ଏକ, ଦୁଇ ନୁମହେଁ ଏକୋସୋଙ୍ଗମର ମୋନସିକ ପୂଜୋ ପୋଇେଁ 
ନବଦୁଗବୋ ଦଶବନ !! 

ଦୁଇ ଦନିର ଟୋଇଟ ମପ୍ରୋଗ୍ରୋମ ମଦଖୁଥିଲୋ ଅଭୟ । ଭୁବମନଶ୍ଵରରୁ ବୋହୋରି ସମମସ୍ତ, ପୁରୀମର ବମିେୋ 
ଦଶବନ ସୋରି ମସଠୁ କୋକଟପୁର ମଙ୍ଗେୋ, ରୋମଚଣ୍ଡୀ ଓ ତୋପମର ଝଙ୍କଡ଼ ଶୋରେୋ, ଭଟ୍ଟୋରିକୋ, ତୋରିଣୀ ଓ 

ବରିଜୋ, ବୋଙ୍କୀଚର୍ଚ୍ଚକିୋମର ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ଦଶବନ କରି ମଶଷମର କଟକଚଣ୍ଡୀଙୁ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୋରି ଭୁବମନଶ୍ଵର 

ମଫରିବୋର କୋଯବୟକ୍ରମ ମହୋଇଥିଲୋ ।  

ଓଃ, ଯୋତ୍ରୋ କଥୋ ଚନି୍ତୋକରି ଅଣନ ିଃଶ୍ଵାସୀ ମହୋଇ ପଡୁଥିଲୋ ଅଭୟ । ଟମିକ ଦୂରମର ବସି ଟଭିି ମଦଖୁଥିବୋ 
ସହଧମିଣୀ ତନୁ ଉମେଶୟମର କହଲିୋ, - ଖରୋ ତରୋମର ପୋଞ୍ଚ, ଛ’ ଜଲି୍ଲୋ ବୁଲି ଏକୋ ସୋଙ୍ଗମର ଏମତ 
ସବୁ ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ଦଶବନ କରିବୋ କଣ ନହିୋତ ିଜରୁରୀ ?  

ଟମିକ ଚଡିଯିୋଇ ତନୁ କହଲିୋ, - ମମୋମତ କଣ କହୁଛ, ଯିଏ ମୋନସିକ କରିଛନ୍ତ ିତୋଙୁ୍କ ପଚୋର । କମରୋନୋ 
ବୋହୋନୋମର ତମମ କଣ ଆମକୁ କୁଆମଡ ମନଇଛ ? ଛୁଆଗୁଡ଼ୋକ ମୁହେଁ ଫୁଲୋଇ ବସୁଛନ୍ତ ି। ସମମସ୍ତ 

କୁଆମଡ କୁଆମଡ ବୁଲିକ ିଆସିମଲଣି । ଆମରି ଭୋଗୟମର ଠୋକୁରୋଣୀ । ମତମବ ଯୋହୋ ବ ିମହଉ,ଏଇ 

ବୋହୋନୋମର ଆମର ଆଉଟଙି୍ଗ ବ ିମହୋଇଯିବ । ମମୋ ବଡ଼ ଅପୋ ଓ ଭିମଣୋଇ ବ ିଯିମବ ଆମ ସୋଙ୍ଗମର । 
ତମମ ଇମନୋଭୋ କମିୱୋ କଛି ିବଡ଼ ଗୋଡ ିମଯୋଗୋଡ଼ କର । 

ଚୁପ ରହବିୋକୁ ଇଛୋ କରି ସୁଦ୍ଧୋ ଚୁପ ରହନିପୋରି ଅଭୟ କହଲିୋ, - ମବୋଉ ସତମର ଏମତ ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ 

ମୋନସିକ କରିଛ ିନୋ ତମମମୋମନ ପିକନକି ଯିବ ମବୋଲି ମବୋଉକୁ ଉସୁକୋଇଛ ? 

-ହେଁ, ମବୋଉ ତ ମଛୋଟ ଛୁଆ ମହୋଇଛନ୍ତ ିମଯ ତୋଙୁ୍କ ଆମମ ଉସୁକୋଇ ଆମ କୋମ କରୋଇବୁ । 

ଠୋକୁରେରୁ ଶୋରଦୋ ବୋହୋରି ଆସ ୁଆସୁ ପୁଅ, ମବୋହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନୋଇ ପଚୋରିମଲ, -କଏି କୋହୋକୁ କଣ 

ଉସୁକୋଇଛ ି? 

ଅଭୟ କଛି ିଜବୋବ ମଦବୋ ପୂବବରୁ ତନୁ ପୋଖକୁ ଆସି କହଲିୋ, -ମବୋଉ, ଇମୟ ସମନ୍ଦହ କରୁଛନ୍ତ ିମଯ ମେଁୁ 
କୁଆମଡ ସବୁ ଜୋଗୋକୁ ବୁଲିଯିବୋ ପୋଇେଁ ପଲୋନ କରି, ଆପଣଙୁ୍କ ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ପୋଖମର ମୋନସିକ କରିବୋ 
ପୋଇେଁ କହଛି ି। ଆପଣଙ୍କ ମଗଲହୋ ପୁଅଙୁ୍କ ଟମିକ ବୁଝୋଇ ଦଅିନୁ୍ତ, ମଯ ତୋଙ୍କରି ମଦହ ଭଲ ନଥିଲୋମବମେ 

ଆପଣ ସବୁ ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ପୋଖମର ପୂଜୋ ଯୋଚ ି ମୋନସିକ କରିଥିମଲ ଓ ମମୋମତ ବ ି ମଙ୍ଗେୋ ଓଷୋ 
କରିବୋକୁ କହଥିିମଲ । ମମୋ ମଦହ ଖରୋପ ମହମଲ ମବୋଉଙୁ୍କ ମକମବ ମମୋ ପୋଇେଁ ଏଭେ ିପୂଜୋ,ମୋନସିକ 

ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ 
 

 

ଅରବନି୍ଦ ଦାସ   
  



ସୃଜନ, Srujan, 2022, 2(2) 
6 

କରିବୋର ମଦଖିନ ି। ମହମଲ ପୁଅ ଟମିକ କୋଶମିଲ କ ିଛଙିି୍କମଲ ଅଥବୋ ସୋମୋନୟ ଜର ମହମଲ ସବୁ 

ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ମୋନସିକ । ଅଥଚ ମଦଖନୁ୍ତ, ଆଜ ିମେଁୁ ମିଛଟୋମର ମଦୋଷୀ ମହଉଛ ି। ଯୁଗ ପରୋ ଖରୋପ । 

ମବୋହୁକୁ ଆଶ୍ଵୋସନୋ ମଦଇ, ପୁଅ ଉପମର ବରିେ ମହୋଇ କହମିଲ, -ତୁ ମବୋହୁକୁ କୋହିଁକି ଏମିତ ିକହୁଛୁ ? 

ତୋକୁ ଭୁଲ ମୋମଗ । ଆଉ ମବୋହୁ, ମତୋ ମଦହ କୋହିଁକ ିଖରୋପ ମହବ ? ସମମସ୍ତ ଭଲମର ଥୋଅ । ମତୋ 
ପୋଇେଁ ବ ିମେଁ ୁଠୋକୁରଙୁ୍କ ଡୋମକ । ତୋ ଛଡ଼ୋ ମଯୋଗ ଥିମଲ ଠୋକୁର ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ଦଶବନ ମିମେ । ଦୁଇଥର 

ଆମ ମପ୍ରୋଗ୍ରୋମ କ୍ୟାନସଲ୍ ମହଲୋଣି । ଏଥର ମଯମିତ ିମହଉ ଯିବୋ । 

େର ଭିତରୁ ନୋତ ିମିଟୁ ବୋହୋରି ଆସି କହଲିୋ, -ମଜମଜମୋ, ଏମବ ତମମ ସବୁ ଠୋକୁର ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ 

ଅନଲୋଇନମର ଦଶବନ କରି ପୋରିବ । 

ଦୀେବ ନଶି୍ଵୋସ ଛୋଡ ିଶୋରଦୋ କହମିଲ, -ମନ୍ଦରିମର ପହଞ୍ଚମିଲ ସିନୋ ଲୋଇନ ଲଗୋଇବୋ । ମସଇଥିପୋଇେଁ ମେଁୁ 
କହୁଛ ିେରୁ ମଭୋରୁ ବୋହୋରି ଗମଲ  ଅଧିକ ସମୟ ଲୋଇନମର ଠଆି ମହବୋକୁ ପଡବିନ ି।" 

ମଫେଁ କନିୋ ହସି ମିଟୁ କହଲିୋ, - ଓମହୋ, ମସଠ ିଖରୋମର ଲୋଇନମର ନୁମହେଁ, େମର ବସି ମମୋବୋଇଲ, 
କମ୍ପ୍ୁୟଟରମର ଅନ ଲୋଇନ ଦଶବନ । ଆରୋମମର ବଛିଣୋମର ମଶୋଇ ୟୁ ଟୁୟବମର ବ ି ଠୋକୁର, 
ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ମଦଖି ପୋରିବ । 

ଜଭି କୋମଡ଼ୁ ିଶୋରଦୋ କହମିଲ, -ଛଃି, ବଛିଣୋମର ମଶୋଇ ଠୋକୁରଙୁ୍କ କଏି ଦଶବନ କମର ? ମସସବୁ ପୋପ । ହେଁ 
ଯଦ ିଅକମବଣୟ ମହୋଇଛ, ହସି୍ପଟୋଲମର ପଡଛି ମତମବ ଭିନ୍ନ ଜନିଷି । ଏମବ ତ କମରୋନୋ କମିଲୋଣି । 

ମନ୍ଦରି ଯୋଇେଁ ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ଯୋଇ ମମୋ ସୋଙ୍ଗମର ତୁ ଦଶବନ କରି ଆଶୀବବୋଦ ମନବୁ । 

ମିଟୁ ଭିତରକୁ ଚୋଲିଗଲୋ ପମର ଅଭୟ ମବୋଉ ଆଡ଼କୁ ଅନୋଇ କହଲିୋ, -ମଗୋଟୋଏ ଦନିମର ମଗୋଟୋଏ 

ଜୋଗୋକୁ ଯୋଇ ଦଶବନ କରି ମଫରିଆସିମଲ ଭଲ । ନଅ ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ଦୁଇ ଦନିମର ଦଶବନ କମଲ 

ଖରୋମର ମଦହ ଖରୋପ ମହବ । 

-ପୋଟ ି ଚୁପକର । ମସ ଅମଙ୍ଗେଆି କଥୋ କୋହିଁକ ିମୁହେଁମର ଧରୁଛୁ ? ମଗୋଟୋଏ ମୋଡ଼ମର ସବୁ କୋମ 

ସରିଯିବ । ତୋ ଛଡ଼ୋ ଅଫିସ କୋମ ବୟସ୍ତତୋମର ତୁ ବ ିମମୋମତ ମନ୍ଦରି ବୁଲୋଇବୋକୁ ମନଇନୁ । ଏଥର 

ଦୁଇଦନି ଛୁଟ ିମନଇ ଚୋଲ । ଏ ମପ୍ରୋଗ୍ରୋମ ବନ୍ଦ ମହବନ ି। ମେଁୁ ପରୋ ଦୁଇଦନି ମହଲୋଣି ଠୋକୁରୋଣୀ ମୋ’ଙୁ୍କ 

ସ୍ୱପନ ମଦଖୁଛ ି। ମୋନସିକ କରିଛ ିପରୋ... 

ଟମିକ ହସିମଦଇ ଅଭୟ କହଲିୋ, -ଆଛୋ ମବୋଉ,ମମୋମତ ସତ କହ,ମଗୋଟଏି ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ଉପମର 

ମତୋର ଭରସୋ ନଥିଲୋ ମଯ,ଏମତ ସବୁ ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ମୋନସିକ କଲୁ ? 

ନୋତୁଣୀ ରିଙି୍କ ମଦୌଡ଼ଆିସି ମଜମଜମୋଙ୍କ ମକୋେମର ବସି ପଚୋରିଲୋ, - ମଯମିତ ିଆମ ସ୍କଲୁମର ବହୁତ 

ମିସ ଅଛନ୍ତ ି ମହମଲ ମହଡ ମିସ ମହଉଛନ୍ତ ି ଆମ ପି୍ରନସ ପୋଲ ମୟୋଡମ, ମସମତି ି ସବୁ ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ 

ଭିତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ କଏି ? ତମମ ବୋପୋଙ୍କ ପୋଇେଁ ମଡଡ଼ ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ଡୋକଲିନ ି?" 
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ସମମସ୍ତ ମଦଖୁଥିମଲ ରିଙି୍କକୁ । 

ଶୋରଦୋ କହମିଲ, - ସବୁ ଜୋଗୋମର ମୋ'ଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅବତୋର ।" 

ତନୁ କଥୋକୁ ସମ୍ଭୋେବିୋ ପୋଇେଁ ଝିଅକୁ କହଲିୋ, - ପୋଟି ଚୁପ କର । ଠୋକୁରୋଣୀମୋମନ ମତୋ ସ୍କୁଲ ଦିଦ ି

ନୁହେଁନ୍ତ ି। ପୁରୋ ବୋପୋର ପ୍ରକୃତ ିଆଣିଛ ି। ଠୋକୁର, ଠୋକୁରୋଣୀ ମନ୍ଦରି ଯିବୋ ନେଁୋ ଶୁଣିମଲ ଇମୟ ମଯମିତ ି

କୁମେଇମବ । ମବୋଉଙ୍କ ଠୋରୁ କଛି ିଗୁଣ ମକମିତ ିଆଣିମଲନ ିମକଜୋଣି ?" 

ଶୋରଦୋ କହମିଲ, - ନୋଇେଁମ, ଅଫିସ କୋମ ପୋଇେଁ ତୋକୁ ଟମିକ କଷ୍ଟ ମହଉଛ ି। ନମହମଲ....  

ମରୋମଷଇ େରକୁ ଯୋଉଯୋଉ ତନୁ କହଲିୋ, -ଆପଣ ଆଉ ତୋଙ୍କ ମଦୋଷ ଲୁଚୋନୁ୍ତନ ି। ଠୋକୁରଙ୍କ ଉପମର 

ତୋଙ୍କର ମକମତ ବ ଶ୍ଵାସ ମେଁୁ ଜୋମଣ ।  

ମକବେ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମମୋର ଧମବ କମବ ମଯୋଗେଁୁ ..... 

ଶୋରଦୋ ଆଖି ମଦଖୋଉଥିମଲ ମବୋହୁକୁ ଚୁପ ରହବିୋକୁ । ଶନବିୋର ଦନି ବୋହୋରିବୋ ପୋଇେଁ ସ୍ଥିର ମହଲୋ । 
ପୂବବଦନି ତନୁ'ର ଭଉଣୀ, ଭିମଣୋଇ ଓ ତୋଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଯୋଇଥିମଲ । ଦୁଇଦନି ପୋଇେଁ ସକଟି ହୋଉସ ଓ 

ମଗଷ୍ଟ ହୋଉସ ବୁକ ମହୋଇଥିଲୋ । 

ଶନବିୋର ସକୋେୁ ଗୋଡ ିଆସି  ପହଞ୍ଚ ିଗଲୋ । ମହମଲ ଶୋରଦୋ, ତୋଙ୍କ ମଦହଟୋ ଟମିକ କସମସ ଲୋଗି 

ମୁଣ୍ଡ ବନୁି୍ଧଛ ିମବୋଲି କହବିୋରୁ, ତନୁ ତୋଙ୍କ ମଦହମର ହୋତ ମୋରି ଚମକ ିପଡ ିକହଲିୋ, - ମବୋଉଙୁ୍କ ତ ଜର ! 

ଅଭୟ ଚଟ୍ କନିୋ କହଲିୋ, - ମପ୍ରୋଗ୍ରୋମ କ୍ୟାନସଲ୍ । 

ତନୁ ବ ିକହଲିୋ, - ହେଁ, ମବୋଉ ଭଲ ମହଲୋପମର ଆମମ ଯିବୋ । 

ଶୁଖିଲୋ ହସମଟ ମୁହେଁମର ମଖେୋଇ ଶୋରଦୋ କହମିଲ, -ଥଣ୍ଡୋ ଜର ଟମିକ ମହୋଇଛ ି। ଅମଢଇଦନିମର 

ଭଲ ମହୋଇଯିବ । ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯୋଇପୋରିମନ । ମେଁୁ ଯିବନି ି। ମହମଲ ଅନୁକୂେ 

କରି ବୋହୋରିଛ ମଯମତମବମେ, ଆଉ ବନ୍ଦ କରନୋ । କୋମବୋଲୀ କୁଂକୁମ ମମୋ ମଦଖୋଶୁଣୋ କରିମଦବ । 
ମମୋ ରୋଣ ତମମ ସମମସ୍ତ ଯୋଇ ଦଶବନ କରିଆସ । 

ସମମସ୍ତ ଗୁମ ମହୋଇ ବସିଥିମଲ।ଅଭୟ କହଲିୋ, -ଠକି ଅଛ,ି ମେଁ ୁମବୋଉ ପୋଖମର ରହୁଛ,ି ତୁମମମୋମନ 

ଯୋଇ ଚୋଲିଆସ । 

ଶୋରଦୋ କହମିଲ, -ମତୋ ପୋଇେଁ ମୋନସିକ, ତୁ ଯିବୁନ ି? 

-ମତୋମତ ମନଇ ପମର ମେଁୁ ଯିବ ି। 

ବହୁ ଯୁେିତକବ ପମର ଶୋରଦୋ ଓ ଅଭୟଙୁ୍କ େମର ଛୋଡ଼ ିସମମସ୍ତ ବୋହୋରି ଗମଲ । 
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ଅଭୟ ମବୋଉ ପୋଖମର ବସି ମୁଣ୍ଡ ଚପିିମଦଉଥିଲୋ ଅଭୟ । ଟମିକ ଅଭିମୋନ ସ୍ୱରମର ଶୋରଦୋ କହମିଲ, 
-ମବୋହୁ ଠକି କହୁଥିଲୋ । ତୁ ନୋସି୍ତକ ମହୋଇଗଲୁଣ ୁ। ମମୋ ମପଟରୁ ଜନେ ମହୋଇ ଠୋକୁରୋଣୀଙ୍କ ଉପମର 

ମତୋର ବଶିବୋସ ନୋହିଁ ? ଦଶବନ କରିମଦଇଥିମଲ ମମୋ ମନକୁ ଶୋନ୍ତ ିମିେଥିୋନ୍ତୋ । 

ମଗୋମଟ କପ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରମର ଟମିକ ହେଦୀ ପକୋଇ ମବୋଉକୁ ଜବରଦସି୍ତ ପିଆଇ ଅଭୟ ତୋଙ୍କ 

ମକୋେମର ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହଲିୋ, -ମନ୍ଦରି ଯୋଇ ପଥର ଠୋକୁରୋଣୀଙୁ୍କ ମଦଖିବ ିକୋହିଁକ ି? ମମୋ ସୋମନୋମର ତ 

ଜୀବନ୍ତ ମଦବୀ, ପ୍ରତୟକ୍ଷୟ ଠୋକୁରୋଣୀ; ମମୋ ମବୋଉ । 

 

∞∞ 

ଅରବନି୍ଦ ଦାସ, ବଶିୋଖୋପୋଟଣୋ । ଓଡଆି ଗଳ୍ପ – ତୋଙ୍କ ସୋହତିୟ ସଜବନୋର ମୁଖୟ ଧୋରୋ । ଅମନକ ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ  
ପ୍ରକୋଶତି ।  ସୋହତିୟ ପୋଇେଁ ଅମନକ ପୁରସ୍କୋରମର ସମ୍ମୋନତି । 

∞∞ 
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ଅଦୃଶୟୋ ! ଆଜ ିସକୋମେ  ମଗୋଟୋଏ ଅରଣୋ ଇଚ୍ଛୋକୁ ମମଣ୍ଟୋଇବୋ ପୋଇେଁ ଶୋନ୍ତ ିନମିକତନର ସୁନୋଝୁରି 
ଅରଣୟକୁ ଯୋଇଥିଲି । ମେଁୁ ମଦଢ଼ ମୋସ ପୋଇେଁ ଖରୋ ଛୁଟମିର ଓଡ଼ଶିୋ ଚୋଲିଯୋଉଥିବୋରୁ  ମଫରିଲୋ ମବେକୁ 

ଆଉ ବସନ୍ତ ନ ଥିବ । ମତଣୁ ଶୋନ୍ତ ିନମିକତନମର ଦୁଇ ହଜୋର ଉମଣଇଶ ମସିହୋର ମଶଷ ବୋସନ୍ଧକି 

ସ୍ପଶବ । ତୋହୋ ପୁଣି ସୁନୋଝୁରିମର । ମସହ ିଇଚ୍ଛୋକୁ ଅପୂଣବ ନ ରଖିବୋ ପୋଇେଁ ମେଁ ୁସକୋମେ ସକୋମେ ମସଇଠକୁି 

ହିଁ ଚୋଲିଯୋଇଥିଲି ।  

ସୁନୋଝୁର ିଅରଣୟମର ପହଞ୍ଚ ିମଦଖିଲି ବଶିୋେ ବଶିୋେ ଶୋେଗଛମୋନଙ୍କମର ପ୍ରଚୁର କଅେଁେଆି ପତ୍ର ଲଦ ି

ମହୋଇପଡ଼ଛିନ୍ତ ି । ଶୋେ କୁସୁମମୋନଙ୍କର ମହକ ମସ ପରିମବଶକୁ ବହୁ ଭୋବମର ବୋସ୍ନୋବମିଭୋେ 

କରିପକୋଉଛ ି। ଗଛମୋନଙ୍କମର ମକୋଇଲିମୋମନ ବସି ଗୀତ ଗୋଇବୋମର ବୟସ୍ତ । ନକିଟମର ଶୁଖିଲୋ 
ଝରଣୋ ତୋ ପୋଣିଶୂନୟ ଶରୀରକୁ ଅରଣୟ ଆଡ଼କୁ ମଖୋଲି ଧରି ଶୋେଗଛମୋନଙୁ୍କ କଣ ସବୁ ଫୁସୁର ଫୁସରୁ 

ମହଇ କହ ିଚୋଲିଛ ି। ମତମବ ମେଁୁ ତୋ କଥୋକୁ ଆମଦୌ କୋନକୁ ମନଲି ନୋହିଁ । କୋରଣ ଏ ସନ ପୋଇେଁ ମଶଷ 

ବସନ୍ତର କଛି ିଚଠି ିମସଇଠ ିମମୋର ମଲଖିବୋର ଥିଲୋ । ମତଣୁ ।  

ମେଁୁ ଝରଣୋର ଶୁଖିଲୋ ଶରୀର ଉପମର ପୋହୁଣ୍ଡ ପକୋଇ ପକୋଇ ଆରପଟକୁ ଚୋଲିଗଲି । ମସଇ ପମଟ 

କଛି ି ୟୁକୋଲିପଟୋସ୍ ଗଛ ଆକୋଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁ ମମମଲଇ ଧୀମର ଧୀମର ମଦୋେ ି ମଖେୁଥିମଲ । 

ମସମୋନଙ୍କ ମୂେ ଚୋରିପୋଖ ସ୍ଥୋନ େୋସଶୂନୟ ଥିଲୋ । ଏଇ ଗଛଗୁଡ଼କି ବଡ଼ ସଇତୋନୀ କରନ୍ତ ି। ଏମୋମନ 

ମଯଉେଁଠ ିମଚକୋମୋରି ଛଡ଼ିୋ ମହଇଥୋନ୍ତ ିମସ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡେରୁ ଏମତ ପୋଣି ମଶୋଷିନଅିନ୍ତ ିମଯ ଆଉ ଅନୟ 
ମକୌଣସି ଗଛ ଏମୋନଙ୍କ ମୂେ ଚୋରିପୋଖମର ଥିବୋ ମୋଟମିର ଉଧୋଏ ନୋହିଁ ।  

ମମୋର ହଠୋତ୍ କୋହିଁକ ିମସଇ ୟୁକୋଲିପଟୋସ୍ ଗଛଙୁ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୋ ପୋଇେଁ ଇଚ୍ଛୋ ମହଲୋ । ତୋର କଛି ି

ସମୟ ପୂବବରୁ କଛି ିଶୋେଗଛକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତମ ଶୋେଭଞି୍ଜକୋ ଶରୀରର ସ୍ପଶବ ମନବୋ ପୋଇେଁ ଚୋହିଁଥିଲି । 

ଆଉ ଏଇ ୟୁକୋଲିପଟୋସ୍ ପୋଖମର ବ ିମସଇ ଇଚ୍ଛୋ ମହଲୋ । ତୋପମର ମସଇ ୟୁକୋଲିପଟୋସମୋନଙ୍କର 

ମଦହ ଏମତ ମୁଲୋୟମ ଥିଲୋ ମଯ ମେଁୁ ମସମୋନଙୁ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କରି ରହପିୋରିଲି ନୋହିଁ ।  

ଅଦୃଶୟୋ ! ତମମ ତ ଜୋଣ I ଏଇ ୟୁକୋଲି ଆଉ ଶୋେମୋମନ ତମ ପରି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତ ି। ମତଣୁ ଏମୋନଙୁ୍କ 

ଆଲିଙ୍ଗନ କମଲ କଛି ି ସର୍ତ୍ତବ କ ି ଚୁେି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିବୋକୁ ପଡ଼ବି ନୋହିଁ ମବୋଲି ଭୋବ ି ଭୋବ ି ଆଲିଙ୍ଗନ 

କଲୋମବେକୁ ଜମଣ ନୋଗକନୟୋ ହଠୋତ୍ ମମୋ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ଆିସିମଲ । ମେଁ ୁତୋଙୁ୍କ ମଦଖି ଚମକ ିପଡ଼ଲିି । 

ଆଉ ଡରିବ ିଗଲି । ଡରିଗଲି ଏଇଥିପୋଇେଁ ମଯ ତମକୁ ମଦଖିମଲ ମମୋମତ ଆଜକିୋଲି ଭୀଷଣ ଡର ଲୋଗୁଚ ି

ମବୋଲି । ମଗୋମଟ ସମୟମର ତମକୁ ମଦଖିମଲ ମମୋ ଭିତମର ଡରମୋମନ ନଡିର ମହଇ ଯୋଉଥିମଲ । 

ପ୍ରବାହ 

 
 

ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ   
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ଆଉ ଆଜକିୋଲି ତମକୁ ମଦଖିମଲ ମମୋମତ ଏମତ ଡର ଲୋଗୁଚ ିକୋହିଁକ ି? ମବୋଧହୁଏ ମମୋ ମଚତନୋର 

ମକଉେଁ ମଗୋମଟ ଜୋଗୋମର କଣୋ ମହୋଇଗଲୋଣି । ମସଥିପୋଇେଁ ।  

ନୋଗକନୟୋ ମମୋମତ ନ ଡରିବୋକୁ କହମିଲ । ଡରିମଲ ମଣଷି ଭିତରର ସୃଜନଶୀଳତା ନଷ୍ଟ ମହୋଇଯୋଏ 

ମବୋଲି କହମିଲ । ଆଉ ମସ ବଷିୋେ ନୁହନ୍ତ ିମବୋଲି ବ ିକହମିଲ । ମେଁ ୁମଦୋ ମଦୋ ପୋଞ୍ଚ ମହଇ ନଡିର 

ମହବୋକୁ ମଚଷ୍ଟୋ କଲି । ମସ ମମୋର ଆହୁରି ପୋଖକୁ ଭିଡ଼ ିଆସି କହମିଲ – “ମଯୋଉ ଗଛଟକୁି ଆଲିଙ୍ଗନ 

କରୁଚ ମସ ଗଛର ମଦହ ସହତି ଆଉ ମକୋଉ ଗଛର ମଦହର ସୋମଞ୍ଜସୟ ଅଛ ିକହଲି ?"  

ମେଁୁ ଭୋବ ିଭୋବ ିଅଜବୁନ ଗଛ ସହତି ଏଇ ୟୁକୋଲିପଟୋସ୍ ଗଛ ମଦହର ସୋମଞ୍ଜସୟ ଅଛ ିମବୋଲି କହଲିି । 

ମସ ମମୋମତ ଖୁସିମର ହଗ୍ କରିମଦମଲ । ମଗୋଟୋଏ ଚୁମୋ ବ ିଅଜୋଡ଼ ିମଦମଲ ମମୋ କପୋେମର । ମମୋ 
ପିଠମିର ଟମିକ ହୋତ ଥୋପୁଡ଼ୋଇ ମଦମଲ । ମମୋମତ ମକମିତ ିମକମିତ ିଲୋଗିଲୋ । ତଥୋପି ମେଁ ୁନଡିର ଅଛ ି

ମବୋଲି ତୋଙୁ୍କ ପ୍ରମୋଣ ମଦବୋ ପୋଇେଁ ମଚଷ୍ଟୋ କଲି ।  

କଛି ିସମୟ ବତିଗିଲୋ । ତୋଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡେ କ୍ରମଶଃ ଭୋବପ୍ରବଣ ମହଇଉଠଲିୋ । ତୋଙ୍କ ଆଖିମର ଲୁହ 

ଜମକଇ ଆସିଲୋ । ଶୀର୍ଣ୍ବ ଗୋଲଟ ିଈଷତ୍ ସଥର ମହଇ ପୁଣି ନଥିର ମହଇଗଲୋ ।  

ତୋପମର ମସ ତୋଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କଥୋ ଆରମ୍ଭ କମଲ । କହମିଲ ଦ୍ଵୋପର ଯୁଗମର ମସ ନୋଗକନୟୋ ଥିମଲ । 

ଅଜବୁନ ତୋଙୁ୍କ ବଭିୋ ମହଇଥିମଲ । କନୁି୍ତ ମୋତ୍ର ତନିମିୋସ ପମର ଅଜବୁନ ମସଇ ନୋଗକନୟୋଙୁ୍କ ଛୋଡ଼ ିହସି୍ତନୋ 
ଯୋତ୍ରୋ ପୋଇେଁ ସଜବୋଜ ହୁଅମନ୍ତ ନୋଗକନୟୋ ଅଥବୋତ୍ ତୋଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡମର ଚଡ଼କ ପଡ଼ଲିୋ । କୋହିଁକ ି ନୋ 
ମସମତମବେକୁ ମସ ଦୁଇ ମୋସ ଗଭବବତୀ ଥିମଲ ।  

ନୋଗକନୟୋ ମମୋମତ ତୋଙ୍କ ପୂବବ ଜନେ ବୃର୍ତ୍ତୋନ୍ତ କହୁ କହୁ କୋନ୍ଦବିୋକୁ ଲୋଗିମଲ । ମେଁୁ ମଯମତ କହମିଲ ବ ି

ଥମିମଲ ନୋହିଁ । ତୋପମର କଣ ମହଲୋ ମବୋଲି ମେଁୁ ପ୍ରଶନ କଲି ।  

ମସ କହମିଲ – ଯୋହୋ ଯୁମଗ ଯୁମଗ ନୋରୀମୋନଙ୍କ ସହତି ହୁଏ । ମସୟୋ ହିଁ ମହଲୋ । ମଯମତମବମେ ମେଁୁ 
ନବଯୁବୋ ମବୋଲି କହ ିରତକିରିବୋ ପୋଇେଁ ଅଭିେୋଷ ମହମଲ ତୋଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତମିର କଣ କରିବ ିମବୋଲି 

ଅଜବୁନଙୁ୍କ କହଲିି । ମସ ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ତୋଙ୍କ ବୋମ ହୋତମର ବୋବଲ ଶର ସୋହୋଯୟମର ଦକି୍ଷଣ ଭୁଜମର 

ତମିନୋଟ ିମରଖୋ କୋଟମିଦମଲ । ଝର ଝର୍ ମହୋଇ ରକତ ଝରିଲୋ । ମେଁ ୁଛୋନଆି ମୋନଆି ମହବୋମବେକୁ 

ମସ ରକତ ଭୂମିମର ପଡ଼ ିମଗୋଟୋଏ ମକୋମେ ଅବୟବ ବଶିଷି୍ଟ ଗଛମର ପରିଣତ ମହୋଇଗଲୋ । ଆଉ 

ମସ ତୋର ନୋମ ମସ ମଦଇମଦମଲ 'ଅଜବୁନ' । ତୋହୋ ଅତୟନ୍ତ ସୁସଞ୍ଚ ଥିଲୋ । ତୋପମର ଅଜବୁନ କହମିଲ - 

ମଯମତମବମେ ଶଙୃ୍ଗୋର ପୋଇେଁ ଇଚ୍ଛୋ ମହବ ମସମତମବମେ ମମୋ ନୋମ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇ ଗଛଟକୁି 

ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ । ମମୋହରି ପରି ମୟ ତମକୁ ରତସିୁଖ ପ୍ରଦୋନ କରିବ । ମଯମବ ଏ ଗଛଟ ିଝୋଉେଁେ ି

ପଡ଼ବି , ଜୋଣିବ ମଯ ମମୋର ଦଶୋ ଖରୋପ ପଡ଼ଯିୋଇଛ ି।  

ତୋପମର ମସହ ିସୁନୋଝରି ଅରଣୟମର ଆବଭିବୂ ତୋ ନୋଗକନୟୋଙୁ୍କ ମେଁୁ କହଲିି – ତମମ ଅଜବୁନଙ୍କ କଥୋମର 

ସତ ଅଛ ିମବୋଲି ମକମବ ପ୍ରମୋଣ ପୋଇଚ ?  
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ନୋଗକନୟୋ ଆହୁର ିମଯୋରମର କୋନ୍ଦଉିଠ ିକହମିଲ – ମସ ଗଛ ସହତି ଶଙୃ୍ଗୋର କରିବ ିକ'ଣ ? ମସଇଟକୁି 

ମଦଖିଲୋ ମୋତ୍ରମକ ମେଁ ୁ ବରୋବର ଖୋଲି ଡରିଚୋଲିଲି । ମସ ମକମିତ ି ଝୋଉେଁେ ି ଯିବ ନୋହିଁ, ମସଥି ପ୍ରତ ି

ଯତ୍ନଶୀେ ମହଲି । ଏଇ ଯତ୍ନଶୀେ ମହଉ ମହଉ ମମୋ ଜବୋନୀ ମକମତମବମେ ଦୋଣ୍ଡମର ଦୋଣ୍ଡମର 

ଚୋଲିଗଲୋ ମମୋମତ ଟକିଏି ବ ିଜଣୋପଡ଼ଲିୋ ନୋହିଁ । ପୁରୁଷମୋମନ ଯୁମଗ ଯୁମଗ ଏଇ ରକମର । ଆମମ କଛି ି

ଜଦି ିକମଲ ମସମୋମନ ଏମିତ ିକଛି ିମସୁଧୋ କରିମବ ମଯ ଆମମ ତୁରନ୍ତ ଇମମୋସନୋଲ ମହଇଯିବୋ । ଆଉ 

ଆମମ ନୋରୀମୋମନ ଏଇସବୁ କୋରଣରୁ ମସମୋମନ ଯୋହୋ କହମିଲ କି କମଲ ଚୁପ୍ ରହବିୋକୁ ବୋଧ୍ୟ 

ମହଉ ।  

ତୋପମର ନୋଗକନୟୋ ଆଖିଫୋଖି ମପୋଛମିହମଲ । ସୋଷ୍ଟମ ମହୋଇ ହଠୋତ୍ ମମୋମତ ପଚୋରିମଲ – ତମର 

କ'ଣ ମହଇଚ ି? ତମମ ତମ ଅଦୃଶୟୋଙୁ୍କ ମମୋ ଅଜବୁନଙ୍କ ଭେ ିକଛି ିହଇରୋଣ ହରକତ କରିଚ କ ି?   

ମେଁୁ କହଲିି - ନୋ, ଅଦୃଶୟୋଙୁ୍କ ମନଇ ମେଁ ୁଆଜକିୋଲି ଭୀଷଣ ଅନୟମନସ୍କ ରହୁଚ ି। ମତଣ ୁଆଉ ମହବ ନୋହିଁ । 

ମମୋମତ ତୋଙ୍କଠୋରୁ ଦୂମରଇ ଯିବୋକୁ ପଡ଼ବି । ମସ ଭଲମର ଥୋଆନୁ୍ତ । ମମୋ ପୋଇେଁ ମସ କଷ୍ଟ ପୋଉଚନ୍ତ ି।   

ତୋପମର ନୋଗକନୟୋ କହମିଲ – ଯୋହୋ ମମୋ ଗତ ଜନେମର ମହଇଥିଲୋ , ଏ ଜନେମର ତମମ ଦୁମହେଁ ମସୟୋ 
କରନୋ । ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୋଣ୍ଡିଂମର ବଞ୍ଚ ।  

ଠକି୍ ମସତକିିମବମେ ମେଁୁ ଭରୋମଦଇ ଠଆି ମହଇଥିବୋ ୟୁକୋଲିପଟୋସ୍ ଗଛଟ ିହଠୋତ୍ ମଉେବିୋକୁ ଆରମ୍ଭ 

କଲୋ । ମେଁ ୁ ନୋଗକନୟୋଙୁ୍କ ଟୋ ’ ଟୋ’ କହ ି ପିୟରସନ୍ ମମମମୋରିଆଲ ହସି୍ପଟୋଲ କୁ ମଦୌଡ଼ି ମଦୌଡ଼ି 
ଚୋଲିଆସିଲି । ବୋସ୍ । 

 

∞∞ 
ଡ. ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ଆି ବଭିୋଗ, ବଶି୍ଵଭୋରତୀ, ଶୋନ୍ତନିମିକତନ, ପଶି୍ଚମ ବଙ୍ଗ.  

∞∞ 
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ମୋଟ ିଅଛ ିମବୋଲି 

ପଉଷ ଅଛ ି 

କୋକର ଅଛ ି

ସଂସୋର ଅଛ ି 

ମପୋଷ ମପୋଷ ଲୁହ ଅଛ ି 

 

ମୋଟ ିଅଛ ିମବୋଲି  

ମଦଶ ଅଛ ିତୋର ବୋଡ ଅଛ ି 

 

କୁହ, କିଏ  

ମକମତ ରୋତ ିଅନଦି୍ରୋ ମଭୋଗିଛ ? 

ମୋଟରି ବୟସ ମୋପିବୋମର  

ମୋଟ ିଉପମର କୋଦୁଅ କରି  
ବହିନ ଥୋପିବୋମର ? 

ବଟକରୋମର ନ ପଶିମଲ ମୋଟ ି 

ମିସୋଇଲ ମର ମଣ କରିବୋମର ?  

 

ହୋଃ ହୋଃ  
 

ମକମବ ମୋଟକୁି  

ମବୋେ ିମହୋଇଛ ଚନ୍ଦନ ପରି  
ତମ ମେଡଙି୍ଗ କଲୋ ମୁହେଁମର ? 

ମସଲଫି ମନଇଛ ମୋଟ ିମେଁୋ ସହ  

ଟୁରୋ ପିଲୋର ବୋପ ପରି ମଟେୋଏ ମୋଟ ି

ଛୋତ ମହୋଇ ଠଆି ମହବୋ ମବମେ ? 

 

 

ହେଁ  
ମୋଟ ିଅଛ ିମବୋଲି 

ମାଟ ିଅଛ ିମବାଲି 

 
 

ମାନନିୀ ମିଶ୍ର   
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ଏନୁ୍ତଡଶିୋେର ନଆିେଁ ଅଛ ି 

ଖୋରମକଭର ଧୂଆେଁ ଅଛ ି 

 

ମୋଟ ିମଣିଷ  

ଲୁହ, ପୋଉେଁଶ  

 

ମୋଟ ିମଟୋେ  

ତୋ ଆମଗ ଓଲଟ ଉହୁଲୋ 
ଫୁପଲୋ କୋପୁଲ କୋପୁଲ ଶବଦ । 
 

∞∞ 

ମାନନିୀ ମିଶ୍ର, ଏମ.ଏସ.ସି, ବ.ିଏଡ୍, ଏଲ.ଏଲ.ବ,ି ଫୋମବୋ,ଏମ.ଏ (ଏମ.ଏସ.ଡବଲ ୟୟ); ପ୍ରତଷି୍ଠୋତୋ ଓ ସଂପୋଦକ - 
ସୋରୋ ଓଡଶିୋ ଫୋଉମଣ୍ଡସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ, କ୍ରିଏଟଭି ମହଡ୍, ନଭିବୟ; କବୀ, ଗୋଳ୍ପକିୋ, ସ୍ତମ୍ଭକୋର, ସମ୍ପ୍ୋଦକ । ପ୍ରକୋଶତି ପୁସ୍ତକ: 

ମୋଟମିଗ୍ନୋ (୨୦୧୭) କବତିୋ ସଂକେନ; ନଆିେଁନଈ (୨୦୧୯), ଜେଜହର (୨୦୨୨); ସ୍ତମ୍ଭ: ଫ୍ରୋଇମଡ ଫ୍ରୋଏ, 

ମୋନନୀମୟଷୁ, ଉପନୟୋସ: କୋନଭୋସର କୁହୁ, ଧୂସର ଦଗିବେୟ; ଉପନୟୋସିକୋ- କୋହୋଣୀ 
ବୋୟୋତରୋର ଧୋରୋବୋହକି ଭୋମବ ନଭିବୟମର ପ୍ରକୋଶ ପୋଇ ଆସିଛ ି। ପୁରଷ୍କୋର: ମମନୋମୋନନିୀ ସୋହତିୟ ସମ୍ମୋନ, 

ଭୁବମନଶ୍ଵର; ସତୟ ନଗର ମଲଡଜି ମଫୋରମ ଫର ଲିଟମରଚର ସମ୍ମୋନ, ଭୁବମନଶ୍ଵର; କୋବୟ ଫଗୁଣ ସମ୍ମୋନ, 

ବରଗଡ; ଶ୍ରୀମତୀ ମଦବମଣି ସୋହୁ କବତିୋ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ମୋନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର; ଦଶମ ସବବ ଭୋରତୀୟ ମଯୋଗିନୀ ମମହୋତ୍ସବ, 

ଝରିଏଲ; ସୋହତିୟଶ୍ରୀ ସମ୍ମୋନ, ଭୁବମନଶ୍ଵର; Personality of The Year Award, ଭୁବମନଶ୍ଵର; ସ୍ୱର୍ଣ୍ିମୋ 
ସୋହତିୟ ସମ୍ମୋନ; ଏବଂ ଆହୁରି ଅମନକ । ଭୁବମନଶ୍ଵରମର ରହନ୍ତ ି।   

∞∞ 
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"ଟ ି....ଟ.ି....ଟ ି...କୋେୀ - କୋେୀ - କୋେୀ !" 

ଶମହ ଥର ଏମିତ ିଡୋକ ିସୋରିବଣି ମମୋହନୋ । ସିଏ ମକୋଉ େମରୋଇ କୁକୁଡ଼ୋ ମହୋଇଛ ିକ ିମଦୌଡ଼ ିଆସିବ 
। ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ ିସୋରିଲୋଣି । କୁକୁଡ଼ୋ ଭୋଡକୁି ମଫରିନ ିକୋେୀ । 

ପଛ ମକମତକ ଦନି ମହଲୋ କୋେୀର ବୟବହୋରମର କଛି ିପରିବର୍ତ୍ତବନ ମଦଖୋମଦଇଛ ି। ଏମବ ଲୁମଚଇ 
ଅଣ୍ଡୋ ମଦଉଛ ିେର ପଛପଟ ଅରମୋ ଝଟୋ ଭିତମର । 

ସନ୍ଧୟୋମର କୋମରୁ ମଫରିଲୋ ପମର ମମୋହନୋ ଟର୍ଚ୍ଚବ ଟଏି ଧରି ବୋହୋରିଛ ିକୁକୁଡ଼ୋ ମଖୋଜ ି। ମସ ମଯ ପୋଖ 
ପଡ଼ଶିୋଙ୍କ କୁକୁଡ଼ୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗମର ଚୋଲି ଯୋଇଥିବ ବଶି୍ଵୋସ ମହଉନ ି। କୋେୀ ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ୋଙ୍କ ଠୋରୁ ନଆିରୋ 
। ଅନୟ କୁକୁଡ଼ୋ ମୋମନ ମମୋହନୋ କୁ ଏମିତ ିହଇରୋଣ କରି ନୋହୋନ୍ତ ି। ମପୋଷୋକୁକୁରଟ ିମଯମିତ ିତୁ ତୁ 
ଡୋକମିଲ ମଦୌଡ଼ ିଆମସ, ମସମିତ ିକୁକୁଡ଼ୋ ମୋମନ ବ ି"ଟ ି- ଟ ି- ଟ"ି ଡୋକର ଅଣମଦଖୋ କରନ୍ତ ିନୋହିଁ । 
ବୋଡ଼ ବତୋ ମଡଇେଁ ମଦୌଡ଼ ିଆସନ୍ତ ିମମୋହନୋ ପୋଖକୁ । କୋେୀର ଥୋଟ ଏକଦମ ଅଲଗୋ । ସିଏ ମଯମିତ ି
ଗୃହପୋେତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋନଙ୍କ ପୋଇେଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୟିମୋବେୀ ଓ ସମି୍ବଧୋନ ମୋନବିୋକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୁମହେଁ । ତୋ 
ମଯୋଗେଁୁ ହଇରୋଣ ହୁଏ ମମୋହନୋ । ମହମଲ କୋେୀର ଏହ ିନଆିରୋ ଗୁଣ ମଯୋଗେଁୁ ତୋ ପ୍ରତ ିଏକ ଅଜଣୋ 
ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ମଧ୍ୟ ଜନେ ମନଇଥୋଏ ମମୋହନୋ ମନମର । 

ମମୋହନୋର େର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋନଙ୍କର ମଗୋଟଏି ମଛୋଟ ଫୋମବ । କୁକୁର ଆଉ କୁକୁଡୋଙୁ୍କ ଛୋଡମିଦମଲ 
ମଗୋଟଏି ମନଉେ, ମଗୋଟଏି ମଠକୁଆ ଆଉ ହମେ ଶୁଆ ସୋରୀ ବ ିଅଛନ୍ତ ି। ସମମସ୍ତ ନମିେବଶ ମୋନ ି
ଆଶୋନୁରୂପ ବୟବହୋର କରୁଛନ୍ତ ି। କୋେୀ ତୋ ଯୋଗୋମର ନୋହିଁ । ଆଜ ିପୁଣି ହଇରୋଣ କରିବ । ମମୋହନୋ 
ଚଡିଯିୋଇ ଭୋବଲିୋ ଆଜ ିଆଉ ତୋକୁ ମଖୋଜବିନ ି- ଆଉ ଛୋଡ଼ମିଦଵ ତୋକୁ ତୋ ଭୋଗୟମର । ରୋତ୍ରଚିର 
ଶକିୋରୀ ଜନୁ୍ତଙ୍କ ହୋତମର ଯଦ ିମରିବୋର ଥୋଏ, ମସ ମରୁ ! 

କନୁି୍ତ କୋେୀର ଆକଷବଣ କମ ନୁମହେଁ । ମସ ଏକ ଅଦୁ୍ଭତ କୁକୁଡ଼ୋ - ମଯମିତ ିବୋକ ିକୁକୁଡ଼ୋ ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ 
ଅଲଗୋ ପକ୍ଷୀକୁେର ଏକ ଅସୋଧୋରଣ ବୟେିତ୍ୱ ! ଅନୟ କୁକୁଡ଼ୋ ମୋନଙ୍କ ପରି ପୂରୋ ଚବଶି େଣ୍ଟୋ ମୋଟମିର 
ରମହ ନୋହିଁ । ଗଛ ଡୋେମର ବସିବୋକୁ ପସନ୍ଦ କମର । ଚମଢଇ ମୋନଙ୍କ ପରି ମଡଣୋ ଝୋଡ଼ ିଏକୋ ଥରମକ 
ଶମହ ମିଟର ପଯବୟନ୍ତ ଉଡ ିଯୋଇପୋମର । କଏି କହୁଥିଲୋ, ତୋ ମଦହମର କୁଆମଡ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ୋର 
ଜନି ଅଛ ି। 
କୋେୀକୁ ମପୋଷୋ ମମନଇବୋ ଏମତ ସହଜ ନ ଥିଲୋ। ଲଗୋତୋର ଦଶ ଦନି ପଯବୟନ୍ତ ତୋ ମଗୋଡ଼ମର ରସ ି
ଲଗୋ ଯୋଇଥିଲୋ । ମସ ବମିଲଇକୁ ଆମଦୌ ଡମରନୋ , ବରଂ ମଲୋଭୋର୍ତ୍ତବ ଦୃଷି୍ଟମର ଛୋତ ଉପରର ପୋରୋ 

କାଳୀ 
 

 

ଅଜୟ ମହାଲା   
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ମୋନଙୁ୍କ ମଦଖି ଲୋେ ଗଡୋଉଥିବୋ ବମିଲଇ ମୋମନ କୋେୀକୁ ମଦଖିମଲ ବୋଟ ବଦେୋଇ ଚୋଲି ଯୋଆନ୍ତ ି। 
କୋେୀ ମକବେ ଆତ୍ମରକ୍ଷୋ ପୋଇେଁ ସଜୋଗ ଆଉ ଶେିଶୋେୀ ନୁମହେଁ, ମସ ତୋ ପ୍ରୋଇମଭଟ ମଜୋନମର 
ଅନୋମନି୍ତ୍ରତ ପଶ ିଆସୁଥିବୋ ଅନୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମୋନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିପୋମର । ତୋ ଅଣ୍ଡୋ ଗୁଡକି ସଫୋ 
ଧେୋ ଆଉ ଲମୱୋ । ଆସିବୋ ଦନିଠେଁୁ  କୁକୁଡ଼ୋ ଭୋଡ଼ମିର ଥରୁଟଏି ବ ିଅଣ୍ଡୋ ମଦଇନ ି । ମକମତମବମେ 
ମଗୋରୁଙ୍କ ପୋଇେଁ ରଖୋ ଯୋଇଥିବୋ ମବୋତ ିଭୋଡ଼ମିର ଅଣ୍ଡୋ ଦଏି ତ ମକମବ େର ପଛପଟ ଝଟୋମଟୋ ଅରମୋ 
ଭିତମର । 

ଡୋକ ିଡୋକ ିଥକବିୋ ପମର ମମୋହନୋ ବୋଡ଼ ିଅଗଣୋମର ଠଆି ମହୋଇଗଲୋ କଛି ିସମୟ ପୋଇେଁ । ମତମଣ 
ଶୁଆଟ ିଖୋଇବୋକୁ ମୋଗି ମୋଗି ନୟୋନ୍ତ କଲୋଣି । ତୋକୁ ଲୋଗୁଥିଲୋ ମଯମିତ ିକୋେୀ ପ୍ରତ ିଥିବୋ ତୋର ଭଲ 
ପୋଇବୋକୁ ଟପି୍ପଣୀ କରିବୋକୁ ଶୁଆଟକୁି ସୁମଯୋଗ ମିେଛି ି। ମସ ତୋକୁ ଚମିଡ଼ଇବୋ ଅନ୍ଦୋଜମର କହୁଛ,ି 
"ଭଲ ମହଇଛ ି, ଭଲ ମହଇଛ ି!" 

ଏମତ ଚଡ଼ିନ୍ତୋ ନୋହିଁ ମମୋହନୋ । ଏମକ ତ େରର ସବୁ କୋମର ମବୋଝ ତୋ ଉପମର ଚୋକରିୀ ଛୋଡ ିଆସିବୋ 
ପମର । ମକୌଣସି ସରକୋରୀ ଅଫିସମର ମଛୋଟ ମମୋଟ ଚୋକରିୀ କରିଥିଲୋ ମସ । ମଗୋଟଏି ବସ୍ ସହ 
ତୋର ପଟଲିୋନ ିଆମଦୌ । କଥୋ କଥୋମର ଖୁଣ ବୋହୋର କରୁଥିମଲ । ତୋଗିଦ କରି ଯୋହୋ କହୁଥିମଲ, 
ତୋହୋ ଗୋେ ିଠୋରୁ କଛି ିକମ ନ ଥିଲୋ । ଥମର କଥୋମର କଥୋମର ରୋଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠଗିଲୋ । ଚପଲ 
ଉଠୋଇ ମଦଇଥିଲୋ ବସ୍ କୁ ମୋରିବୋକୁ । ନଯୁିେିକର୍ତ୍ତବୋ ତୋକୁ ବରଖୋସ୍ତ କରିବୋ ପୂବବରୁ ମସ ନମିଜ ଚୋକରିୀ 
ଛୋଡ ିଚୋଲି ଆସିଲୋ । ମକମତ ସହକମବୀ ମଗୋଡ଼ ଧରି ମୋଫି ମୋଗିବୋକୁ ପରୋମଶବ ମଦଇଥିମଲ । ମସୟୋ 
କରିଥିମଲ ମସ ଚୋକରିୀ ମଫରି ପୋଇଥୋନ୍ତୋ । କନୁି୍ତ ମସ ତୋହୋ ଉଚତି ମଣିଲୋନ ି। ତୋ ପମର େମର ବସିଛ ି
ତ ବସିଛ ି। ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣୀ ବ ିତୋ େମର ବସି ରହ ିଥିବୋର ସଦୁପମଯୋଗ କରି େରର ସବୁ କୋମ ଲଦ ି
ମଦଇଛ ିତୋ ଉପମର । ନଜି ମଦଖୋ ଶୁଣୋ ଠୋରୁ ଏହ ିପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋନଙ୍କ ଯତ୍ନ - ସବୁ କୋମ ମିଶିମଲ କୋମ 
କଛି ିକମ ନୁମହେଁ । ତୋ ଛଡୋ ତୋର ପୁରୁଣୋ ବଦଭୟୋସ ବ ିଅଛ ି। ପୁଅକୁ ଖୁଏଇ ପିଏଇ ମଶୋଇ ମଦବୋ 
ପମର ଦୁଇ େଣ୍ଟୋ ତୋସ ମଖେବିୋକୁ ଚୋଲିଯୋଏ ମସ । ଭୋଗବତ େର ଚଉେଁରୋକୁ । 

ମମୋହନୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣୀ ଗ୍ରୋମମସବକିୋ । ଆଖ ପୋଖ ତନି ିଖଣ୍ଡ ଗୋଆେଁମର ବୁଲି ବୁଲି ମଲୋକଙ୍କ କଥୋ 
ବୁମଝ । ବଙ୍କୋ ମଫ୍ରମବୋଲୋ ମଲଡଜି ବୋଇ ସୋଇମକଲରୁ ଓମେଇ ମଯମବ ମସ ମକଉେଁ ସୋହମିର ଛଡିୋ 
ମହୋଇଯୋଏ, ମହେିୋମୋମନ ରୁଣ୍ଡ ମହୋଇଯୋଆନ୍ତ ି ତୋ ଚୋରି ପମଟ । ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ପରୋମଶବ 
ମଦଇସୋରିବୋ ପମର ପୁଣି ସୋଇମକଲ ଚଢ ି ଗେଁୋ ସଡକମର ଉମଭଇ ଯୋଏ । ରମଣୀ ଗୃହପୋେତି 
ପଶୁପକ୍ଷୀ ଙ୍କ ବଷିୟମର ଏମତ ରୁଚ ିନଏିନୋ । ସୋରୀ ସହ ଟକିଏି କଥୋ ହୁଏ ଯୋହୋ । ତୋହୋ ବ ିନୟିମିତ 
ନୁମହେଁ । 
ମସଦନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣୀ େରକୁ ମଫରିଲୋ ପମର ପୁଅକୁ ତୋ ଜମିୋମର ଛୋଡ଼ମିଦଇ ମମୋହନୋ ଟର୍ଚ୍ଚବ ଧରି 
ବୋହୋରିଛ ିକୁକୁଡ଼ୋ ମଖୋଜ ି। ପରିଡୋ େର ଆମୱ ଗଛ, ରେୁସ୍ୱୋଇେଁ େର ପଛ ପଟ ମବତ ବଣ - ଏମିତ ିସବୁ 
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ଆଡକୁ ଟର୍ଚ୍ଚବ ବୁମଲଇ ମଦଖି ସୋରିଲୋଣି । ମକଉେଁଠ ିବ ିମିେଲିୋନ ିକୋେୀ । ବହୁତ ନରିୋଶ ମହୋଇ ପଡ଼ଲିୋ 
ମମୋହନୋ । 
x x x x 

ମସଦନି ତୋସ ମଖେମର ଅନୟମନସ୍କ ରହୁଥିମଲ ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ। ମନ ଯୋଇ କୋେୀ ପୋଖମର । 
ବୟସମର ସବୁଠେଁୁ  ବଡ଼ ମବୋଲି ଆମମ ସମମସ୍ତ ଟମିକ ଡରୁ ବ।ି ତୋ ରୋଗ ଚଡିମିଲ ଓଲଟୋ ସିଧୋ ଗୋେ ି
ମଦବ । ମକମବ ମକମବ ତୋସ ପୋଇେଁ ବଛିୋ ଯୋଇଥିବୋ ଗୋମୁଛୋକୁ ଛଞି୍ଚୋଡ ି ମଖେବିୋ ଜୋଗୋରୁ ଉଠ ି
ଚୋଲିଯୋଆନ୍ତ ି। ଏମଣ ମତମଣ ଛୋଟ ିମହୋଇ ପଡ଼ଥିିବୋ ତୋସ ସବୁକୁ ଆମମ ମଗୋମଟଇ ଏକୋଠ ିକରୁ । 
ମତଣୁ ଆଜ ିମଖେଲିୋ ମବମେ ତୋଙ୍କର ଉଦୋସ ଭୋବକୁ ମକହ ିପ୍ରଶନ କରୁ ନୋହୋନ୍ତ ି। ପଚୋରିମବ ବୋ କଣ ? 
ସମମସ୍ତ ଜୋଣିଛନ୍ତ,ି ଦୁଇ ଦନି ମହଲୋ କୋେୀର ମଖୋଜୋ ଚୋଲିଛ ିମବୋଲି । ମମୋହନୋ ଦୋଦୋଙ୍କ ଜଦି, ମଯଉେଁଠ ି
ବ ିଲୁଚ ିଥୋଉ ତୋକୁ ମସ ମଖୋଜ ିବୋହୋର କରିମବ । କୋେୀର ଆତ୍ମରକ୍ଷୋ କରିବୋ ଶେି ବଷିୟମର ତୋର 
ବହୁତ ଭରସୋ । ମକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ କଟୋସ ତୋକୁ ମୋର ିଖୋଇବୋ ତ ଦୂର କଥୋ, ତୋ ପୋଖ ବ ିମୋଡମିବନ ି। 
ସବୁଠେଁୁ  ଉର୍ଚ୍ଚୋ ଡୋେମର ବମସ ମସ । ଗେଁୋକୁ ମଝମିର ମଝମିର ବୁଲି ଆସୁଥିବୋ ସବୋଖିଆ ମକେୋ ମୋମନ 
ଯଦ ିଲୁମଚଇ ମୋରି ଖୋଇଥିମବ, ତୋମହମଲ କଥୋ ଅଲଗୋ । 

ତୋସ ମଖେ ଭିତମର ମଯୋଗିଆ ସୋଆନ୍ତରୋ େରକୁ ମପୋଲିସ ଆସିଥିବୋ କଥୋ ପଡଥିିଲୋ । ନଜି ଝଅିକୁ 
ମୋରିମଦଇଛ ିସିଏ କୁଆମଡ । ନରହରି ମଯୋଗିଆ ସୋଆନ୍ତରୋ େର ପୋଖ ମଲୋକ । ତୋ ଠୋରୁ ସବୁ କଥୋ 
ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମମ । ମଯଉେଁ ଝଅିଟ ିତୋ ପୋଖମର ଥିଲୋ ତୋକୁ ମସ ରୋସ୍ତୋ କଡରୁ ସୋଉେଁଟ ିଆଣି ପୋେ ିବଡ 
କରିଥିଲୋ । ସ୍ତ୍ରୀ ହମରଇଥିବୋ ମଯୋଗିଆ ଝଅିଟ ିପୋଇେଁ ବୋପ ମୋଆ ସବୁକଛି ିଥିଲୋ । ସତର ବଷବର ମସହ ି
ଝଅିଟ ିମକଉେଁ ଅଜୋତଆି େର ପୁଅ ସମଙ୍ଗ ଆମୱ ମତୋଟୋମର କଥୋ ମହଉଥିବୋର ମଦଖି ମକମତ ଦନି ଧରି 
ଗେଁୋମର ମଲୋମକ ବୋର କଥୋ ମହଉଥିମଲ । ଏଥିପୋଇେଁ ମଯୋଗିଆ ମକମତଥର ଝଅିକୁ ମଚତୋବନୀ 
ମଦଇଥିଲୋ । ମୋତ୍ର ଏଇ ଗତ କୋଲି ମଯମତମବମେ ନଜି ଆଖିମର ମଗୋଟଏି ମଟୋକୋ ସହ ଗପ 
ମହଉଥିବୋର ମଦଖିଲୋ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ରୋଗ ଚଢ ିଗଲୋ । େମର ପଚୋରିବୋରୁ ଝଅି ଓଲଟୋ ଜବୋଵ ମଦଲୋ 
ବୋପକୁ । ମନକୁ କଣ ଆସିଲୋ ମକଜୋଣି ରୋତ ିଅଧମର ତଣି୍ଟ ଚପିି ମୋରିମଦଲୋ ଝଅିକୁ । ଝଅିଟରି ଡୋେରୀ 
ପରୀକ୍ଷୋ କରିବୋକୁ ପମଠଇଛ ିମପୋଲିସ । 

ଏମତ କଥୋ ଶୁଣିଲୋ ପମର ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ ମୁହେଁ ଉଠୋଇ ଚୋହିଁମଲ । 
"ଠକି ମହୋଇଛ ିମରିଛ ି। ତମତ ଯିଏ ପୋେ ିକରି ବଡ଼ କରିଛ,ି ତୋ କଥୋ ନ ମୋନବୁି ତ ଫେ ଏୟୋ ମହବ", 
ଏ କଥୋ ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ ମୁହେଁମର ବଦୁିପ ଭୋବ ଫୁଟୋଇ ତୋସର ନୋଲିପୋନ ମଗୋଲି କୁ ନଇଲୋ ଉପମର 
ପିଟ ିମଦଇ କହୁଥିମଲ। ମପୋଲିସ କୋମେ ପଚରୋ ଉଚରୋ କରି ଚଉେଁରୋ ପୋଖମର ପହଞ୍ଚ ିଯିବ ମସଥିଲୋଗି 
ମସଦନି ତୋସ ମଖେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭୋଙି୍ଗ ମଦଇ ସମମସ୍ତ ନଜି ନଜି େରକୁ ଚୋଲିଗମଲ । 
ସଞ୍ଜମବମେ ବୋଡ଼ ିପିଣ୍ଡୋମର ବସିଥିଲୋ ମବମେ ମେଁୁ ମଗୋଟଏି ମନକୁ ଆମମୋଦତି କଲୋ ପରି ଦୃଶୟଟଏି 
ମଦଖିଲି । ମସଠ ିବସି ମଯମତମବମେ ବୋଡ଼ ିଆମଡ ଆଖି ବୁଲୋଉଥିଲି , ମସମତମବମେ ଅେଁେୋ ଗଛମର 
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କୋେୀ ବସିଥିବୋର ମମତ ଦଶିଗିଲୋ । ବୋଡ଼ ିଭିତମର ଥିବୋ ସମସ୍ତ ଗଛ େନ ସବୁଜ ଥିଲୋ ମବମେ ଅେଁେୋ 
ଗଛଟରି ପତ୍ର ଈଷତ୍ ହେଦଆି ଥିଲୋ ଯୋହୋ ପୋଇେଁ ଗଛଟ ିଅନୟ ଗଛଙ୍କ ମମେମର ସହଜମର ବୋରି ମହୋଇ 
ପଡୁଥିଲୋ । ମସହ ିଅେଁେୋ ଗଛ ଡୋେମର କୋେୀ ତୁନ ିମହୋଇ ବସିଥିଲୋ । ଦୂରରୁ କୋେୀର କେୋ ରଙ୍ଗ ମବଶ 
ଆକଷବକ ଦଶୁିଥିଲୋ । ମପୌଷର ମସହ ିସନ୍ଧୟୋମର ମସ ଧୀମର ଧୀମର ମଦୋହଲୁ ଥିବୋ ଅେଁେୋ ଡୋେମର ବସ ି
ମଦୋେ ି ମଖେୁଥୋଏ ମଯମିତ ି । ନଜିକୁ ଲୁଚୋଇବୋର ମକୌଣସି ପ୍ରମଚଷ୍ଟୋ ନ ଥିଲୋ - ତନି ି ଦନି ତମେ 
ମଫରୋର ମହୋଇ ଯୋଇଥିବୋ କୋେୀର । ମସମିତ ି ମହୋଇଥିମଲ ମସ ଝଙ୍କୋ ଗହେ ଗଛଟିଏ ବୋଛ ି
ଥୋଆନ୍ତୋ । ପୁଣି ଝଙ୍କୋ ନ ମହମଲ ବ ିଏକଥୋ ସତ - ବୋଡରି ମସହ ିମକୋଣଟକୁି ମକହ ିଯୋଆନ୍ତ ିନୋହିଁ । 
ମଯମହତୁ କୋେୀ ହଜବିୋର ତନିଦିନି ପୂରୋ ମହବୋକୁ ବସିଥିଲୋ, ତୋକୁ ମଖୋଜବିୋ ମକବେ ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ 
ପୋଇେଁ ନୁମହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇେଁ ମକୌତୁହେପ୍ରଦ ବଷିୟ ମହୋଇସୋରିଥିଲୋ । ମେଁୁ ମଛୋଟ ପିଲୋଟଏି ହୋତମର 
ମମୋହନୋ ଦୋଦୋକୁ କୋେୀ ଠୋବ ମହୋଇଯୋଇଥିବୋର ଖବର ପଠୋଇଲି । ଆଉ ମେଁୁ ମସଇଠ ିଠଆି ମହୋଇ 
ରହଲିି ଅେଁେୋ ଗଛମର ବସିଥିବୋ କୋେୀ ଉପମର ଆଖି ରଖି । ଖବର ପୋଇବୋ ମୋମତ୍ର ମମୋହନ ଦୋଦୋ 
ତଡତି୍ ମବଗମର ପହଞ୍ଚ ିଗମଲ ମମୋ ଠଆି ମହୋଇଥିବୋ ଜୋଗୋମର । ସୋବୋସୀ ମଦବୋ ଛେମର ମମୋ 
ପିଠମିର ହୋତ ଥୋପୁମଡ଼ଇ ପଚୋରିମଲ, 
" କୋହିଁ, ମକଉେଁଠ ିବସିଛ ିମସ ?" 

-"ମସହ ିଆମଡ ମଦଖ, ଦୋଦୋ", ଅେଁେୋ ଗଛ ଆମଡ ନମିେବଶ କରି କହଲିି ମେଁୁ । 

ଏକ ପ୍ରକୋର ଅଦୁ୍ଭତ ଆନନ୍ଦ ମଖେଗିଲୋ ମମୋହନୋ ମୁହେଁମର । ମସ କହମିଲ, " ବର୍ତ୍ତବମୋନ ମସ ତୋ ବସିବୋ 
ଜୋଗୋମର ମସ ବସିଥୋଉ । ରୋତ ିଅନ୍ଧୋରମର ତୋକୁ ଧରିବୋ " 
ପୂବବ ମଯୋଜନୋ ଅନୁସୋମର ମସଦନି ରୋତ ିଦଶଟୋ ମବମେ ମମୋହନ ଦୋଦୋ ହୋତମର ମଗୋମଟ ବଡ ଅଖୋ 
ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚବ ଧର ିଆସିମଲ । ମମତ କୋେୀ ଆଡକୁ ଟର୍ଚ୍ଚବ ପକୋଇବୋକୁ କହ ିନମିଜ ମସ ଅଖୋ ସହ କୋେୀ 
ବସିଥିବୋ ଅେଁେୋ ଗଛଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ମହମଲ । ମେଁୁ ଦୂରରୁ ମଦଖି ପୋରୁଥିଲି କପିରି ଜେକୋ ମହୋଇ କୋେୀ 
ଚୋହିଁ ରହଥିିଲୋ ଟର୍ଚ୍ଚବ ଆଲୁଅକୁ । ଉଡବିୋର ପ୍ରମଚଷ୍ଟୋ କରୁ ନ ଥିଲୋ । ଉଡମିଲ ମସ ଯିବ ବୋ କୁଆମଡ ? 
ମଯୋଜନୋ ଠକି କୋମ କଲୋ । ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ କୋେୀକୁ ପଛପଟରୁ ଅଖୋ ସହ ଜୋବୁଡ ିଧରିମଲ । 
-" କଆିଉେଁ କଆିଉେଁ ..", 
ମଜୋରମର ଶବ୍ଦ କରି ଉଠଲିୋ କୋେୀ ଆଉ ତୋହୋ ସହ ବହୁତ ଶେି ଲଗୋଇ ଫଡ ଫଡ କରି ମଡଣୋ ପିଟଲିୋ 
ବ ି। ତୋହୋ ମୋତ୍ର କଛି ିସମୟ ପୋଇେଁ ଥିଲୋ । ମମୋହନ ଦୋଦୋ ଅଖୋ ଭିତରକୁ କୋେୀ କୁ ଫିଙି୍ଗମଦଇ ଅଖୋ 
ମୁହେଁକୁ ମୁଠୋମର ବନ୍ଦ କରି ଜୋବୁଡ ିଧରିମଲ ମଗୋଟଏି ହୋତମର । ତୋଙ୍କ ମୁହେଁମର ମଗୋଟଏି ଯୁଦ୍ଧ ଜତିବିୋର 
ଉଲ୍ଲୋସ ଥିଲୋ । ମେଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଖବର ମଦଇ କୋେୀକୁ ଧରିବୋମର ସୋହୋଯୟ କରିଥିବୋରୁ ମେଁୁ ବ ିବହୁତ ଖୁସ ି
ଥିଲି - ମଯମିତ ିମଗୋଟଏି ଜୋସୂସୀ ସମସୟୋର ସମୋଧୋନ ମମୋ ହୋତମର ମହୋଇଯୋଇଛ ି। ତୋ କଆିଉେଁ 
କଆିଉେଁ ରଡ ିଆଉ ମଡଣୋ ଫଡ ଫଡ ମହବୋ ମନଇ ଟକିିଏ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି କନୁି୍ତ ମନ ଖୁସି ବ ିଥିଲୋ କୋେୀ 
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ତୋର ସ୍ୱୋଭୋବକି ଜୀବନକୁ ମଫରି ଆସିବ ମବୋଲି । ଭୋବ ିରଖିଥିଲି, କୋଲି ସକୋମେ ତୋ ସହ ଆମମ 
ସମମସ୍ତ ପଣୁି ମଖେବୁି । ମଦଖିବୁ ତୋର ସବୁ ପରୋକ୍ରମ । ବମିଲଇକୁ ଡମରଇବ ମସ । ଉର୍ଚ୍ଚ ଡୋେମର 
ବସି ସବୁ ପିଲୋ ମୋନଙୁ୍କ ମସ ତୋ ରୋଜକୀୟ ଠୋଣିମର ଅଭିଭୂତ କରୋଇବ । 

ତୋ ପରଦନି ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ ଡମକଇ ପମଠଇମଲ ମମତ । ମେଁୁ ପହଞ୍ଚ ିମଦଖିଲି ମସ ବୋଡ଼ ିପମଟ ମଗୋଟଏି 
ନୂଆ ମୋଟ ିଚୁଲି କରି କଛି ିମରୋମଷଇ କରୁଥିମଲ । ମମତ ମଦଖି କହମିଲ, 

" ଆ, ଆ ..ତୁ ତ ଆମର ମମନ ହମିରୋ " 

ମେଁୁ ଜୋଣି ସୋରିଥିଲି ଆଜ ିନଶି୍ଚୟ ମଛେ ିମୋଂସ ରୋନୁ୍ଧଛନ୍ତ ିମମୋହନୋ ଦୋଦୋ । ମଯମତମବମେ ରମଣୀ ଖୁଡୀ 
େର ଭିତମର ଆମିଷ ମରୋମଷଇ ପୋଇେଁ ଅନୁମତ ିଦଅିନ୍ତ ିନୋହିଁ, ମସହ ିସମୟମର ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ ବୋଡ଼ ି
ପମଟ ଏମିତ ିଚୁଲି କରି ରୋନ୍ଧନ୍ତ ି। ତଥୋପି ମମୋର ମକୌତୁହେ ସମୋପ୍ତ କରିବୋକୁ ପଚୋରି ବସିଲି, " ଆଜ ି
କଅଣ ମହୋଇଛ ିକ ିଦୋଦୋ ?" 

-" ଆମର, କୋଲି ଯୋହୋକୁ ରୋତମିର ଅେଁେୋ ଡୋେରୁ ଧରିଥିମଲ " 

-" କୋେୀ କଥୋ କହୁଛନ୍ତ ି? କୁଆମଡ ଯୋଇଛ ିମସ ଚରିବୋ ପୋଇେଁ ?" 

- "ଥମର ଧରିଲୋ ପମର ପୁଣି ଚରିବୋକୁ ଛୋଡ ିଥୋଆନ୍ତ ିତୋକୁ ! ମସ କଥୋ ଭୁଲମର ବ ିନୁମହେଁ । ନୋକମର 
ପୋଣି ପିଏଇଛ ିମସ ମମୋମତ " 

ତତଲୋ ମଡକଚ ିଭିତରୁ ମୋଂସର ବୋସ୍ନୋ ବୁଲି ଯୋଉଥିଲୋ ବୋଡ଼ ିପଟର ମସହ ିଯୋଗୋ ପୁେୋକ । ଆଉ ମମୋ 
ମନମର ସଂଶୟ କୁହୁଡ଼ରିର ମଛୋଟ ଖିଅଟଏି - ଯୋହୋ ଗରମ ଧୂଆେଁମର ହଜ ିପୋରୁ ନ ଥିଲୋ ସହଜମର । 
ମସତକ ଦୂର କରିବୋକୁ ଯୋଇ ଦୋଦୋଙୁ୍କ ପଚୋରିଲି, 

- "ତୋକୁ ତୋମହମଲ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତ ିେମର ?" 

"େମର ନୁମହେଁ, ଏଇ ମଡକଚ ିଭିତମର ଏଇମନ ସବୁ କଛି"ି, ହସି କହମିଲ ମସ । 

ମନ ଭିତରଟୋ ଦେ ିଚକଟ ିମହୋଇଗଲୋ । କୋେୀକୁ ମୋରି ଦଆି ଯୋଇ ନୋହିଁ ତ ! ତଥୋପି ସମ୍ପ୍ୂର୍ଣ୍ବ ନରିୋଶ 
ମହୋଇ ନ ଥିଲି । ବଶି୍ଵୋସ ମହଉ ନ ଥିଲୋ ଦୋଦୋ କୋେୀ କୁ ମୋରି ପୋରିଥିମବ ମବୋଲି ! ତୋକୁ ନଜି ଛୁଆ 
ଠୋରୁ ବ ିଅଧିକ ମସ୍ନହମର ପୋେଥିିମଲ ମସ । ସମନ୍ଦହ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠୋ ସହ ଆଶୋ ଟକିକ ମିଶୋଇ 
ସିଧୋ ପ୍ରଶନ ପଚୋରିଲି ଦୋଦୋଙୁ୍କ, 

"କୋେୀକୁ କଅଣ ମହଲୋ, ଦୋଦୋ ?" 

-"ହେଁ ମର ମସହ ିକୋେୀ କଥୋ କହୁଛ ି- ଏଇ ଚମଢଇ ବକଟକ ମମତ ମକମତ ହଇରୋଣ ନ କରିଛ;ି ବ୍ରୋହ୍ମଣ 
ସୋହ ିଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୋବୋ ସୋହ ିପଯବୟନ୍ତ ମକମତ ନ ମଖୋମଜଇଛ ିମମତ !" 
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ମେଁୁ ଆେଁ ମଟ କରି ତୋଙ୍କ ମୁହେଁକୁ ଚୋହିଁ ରହଥିିଲି । 

ମସ ତୋଙ୍କ କହୁଥିବୋ କଥୋକୁ ଜୋରୀ ରଖି କହୁଥିମଲ, "ଗଙ୍ଗୋ ଗଲି ମଯତକି,ି ଫେ ପୋଇଲି ମସତକି ି। 
ଏମବ ନୋମ ମନଉ ଥୋ ।" 

ଏଥର ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ ମଠୋ ମଠୋ ମହୋଇ ହସୁଥିମଲ । ତୋଙ୍କ ମୁହେଁମର ମେଁୁ ମଦଖୁଥିଲି ମଯୋଗିଆ 
ସୋଆନ୍ତରୋର ପୋଶବକିତୋ, ଯିଏ ମୋତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଦନି ତମେ ପୋେତିୋ କନୟୋର ତଣି୍ଟ ଚପିି ମୋରି 
ମଦଇଥିମଲ । ମନୁଷୟର କୁର ଭୋବନୋ ଗୁଡକିର ବଭିତ୍ସ ମଖେ ସତମର ଏମତ ଭୟୋବହ ଆଉ େଣୃୟ 
ମହୋଇପୋମର ! ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ବକିେୋଙ୍ଗ ହତୋଶୋ କପିରି ନମିଜ ନ ପୋର ିମକ୍ରୋଧ ହୋତମର ଧମରଇ 
ମଦଇଥିଲୋ ପ୍ରତମିଶୋଧର ଖଣ୍ଡୋକୁ । 

କୋେୀ ତୋ ଭିତମର ଥିଲୋ ଦୋମି୍ଭକ ଆଉ ନଜି ଇଚ୍ଛୋମର ଜଉିଥିବୋ ଆତ୍ମୋଟଏି । ତୋକୁ ମନଇ ପ୍ରତମିଶୋଧ 
ପରୋୟଣ ମହୋଇଗଲୋ ମଣିଷ କପିରି ? ମଦଖିବୋକୁ ଗମଲ ଥିଲୋ ମସ ଇତର ଜୀବଟଏି । ସିଧୋ କହମିଲ 
ନରିୀହ ଚମଢ଼ଇଟଏି ମୋତ୍ର । ଏ ସବୁ ଭୋବ ିଭୋଙି୍ଗ ଯୋଉଥିଲି ମେଁୁ ଭତିରୁ । ମଦୋଷ ଭୋବନୋ ମମତ ଗ୍ରୋସ 
କରି ସୋରିଥିଲୋ, କୋରଣ ମେଁୁ କୋଲି ତୋକୁ ଧରିବୋମର ସୋହୋଯୟ କରିଥିଲି । ଆଖିମର ଲୁହ ଜମକଇ ଆସିଲୋ 
ତୋ ପୋଇେଁ । ଏମତ କଥୋ ଜୋଣିଥିମଲ େଉମଦଇ ଉମଡଇ ମଦଇଥୋନ୍ତ ିକୋେୀକୁ । 

ଆଉ ଏଥର ମେଁୁ ମମୋଡ ିଚୋହିଁଲି ଚୁଲି ଆମଡ । 

ପୂବବପରି ମଡକଚ ିଭିତରୁ ବୋହୋରୁଥିଲୋ ମୋଂସର ଗନ୍ଧ ବୋମ୍ଫ ସହ ମିଶ ି। ଢ଼ୋଙୁ୍କଣୀ ମପଲି ମଯମିତ ିେଞ୍ଚ 
ବନର ରୋଣୀ କୋେୀ ବୋହୋରିବୋକୁ ମଚଷ୍ଟୋ କରୁଥିଲୋ ପ୍ରୋଣ ପମଣ । 

ଏଥର ଦୋଦୋ ଚୁଲିରୁ କୋଠ ବୋହୋର କରିମଦମଲ । ଢ଼ୋଙୁ୍କଣୀ ଆଉ ବୋମ୍ଫମର ନୋଚୁନ ି। କୋେୀ ଅବଶ 
ମହୋଇ ମଶୋଇ ଯୋଇଛ ିତୋ ଭିତମର । ଅମେଇଚ ଡୋଲଚନି ିମିଶ ିତୋ ଖିଅ ଖିଅ ସିଝୋ ମୋଂସ ସହ ଗୋଉଛନ୍ତି 
ମନ୍ତ୍ର ... କ୍ଷୁଧୋ ଆଉ ପଶୁତବର ମନୈମବଦୟ କରିବୋକୁ । ଦୁଇ ମିନିଟମର ସବୁ ମରଡି ମହୋଇଯିବ । 

ମପଟ ଭିତରୁ ହୋବୁକୋ ମୋରି କଣ ମଗୋଟଏି ଉଠଲିୋ । ସବୁ ଅନ୍ତ ମମୋଡ ିପକୋଇଲୋ ମଯମିତ ିକିଏ । 
ଦଉଡ ିଗଲି ପୋେ ଗଦୋ ପଛ ପଟକୁ - ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜୋଣତମର । ଭକ ଭକ କର ିବୋନ୍ତ ିକରି ପକୋଇଲି 
ମସଇଠ ି। ମସଇଠେଁୁ  ମଲଉଟ ିମଦଖୁଥିଲି ପଣସ ଗଛ ମୂେ ଚୁଲି ଆମଡ । ପଣସ ଗଛ ତମେ ମହବ ପୋଞ୍ଚ 
ଜଣଙ୍କର ଏ ଅମତୃ ମମଣୋହ ି । ମସଥିପୋଇେଁ ଜମଣ ଜୋଗୋ ସଫୋ କରୁଛ ି। କଦେୀର ଭଲମଞ୍ଜ ପତ୍ର 
କୋଟବିୋକୁ ଦୋଆ ଧରି ନମିଜ ମମୋହନୋ ଦୋଦୋ ଯୋଇଛନ୍ତ ିଗଡ଼ଆି ବନ୍ଧକୁ । 

ଅନୁଭବ କଲି - ଏଇମନ ମମତ ମକହ ି ମଖୋଜୁ ନୋହୋନ୍ତ ି ଖୋଇବୋମର ମଯୋଗ ମଦବୋପୋଇେଁ । ଜୋଣିଛ ି
ମସମୋମନ ସମମସ୍ତ ଅତୟଧିକ ମଭୋକଲିୋ ଅଛନ୍ତ ି। ମମତ ନ ପୋଇ ମସମୋମନ ନଶି୍ଚୟ ଖୋଇବୋ ଆରମ୍ଭ 
କରିମଦମବ । 
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ମେଁୁ ମୁହେଁ ମଟକ ିଚୋହିଁଲି ବୋଡରି ପ୍ରମତୟକ ଗଛ ଆଡକୁ । ମଖୋଜୁଥିଲି ଡ଼ୋେରୁ ଡ଼ୋେ ଉଡ ିବୁଲୁଥିବୋ କେୋ 
ଛୋଇଟଏିକୁ । ମସମିତ ିକଛି ିନ ଥିଲୋ ମକଉେଁଠ ି। ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଡ଼ୋେକୁ ରିେ କରି ଛୋଇଟ ିହଜ ିଯୋଇଥିଲୋ । 

 

∞∞ 

ଅଜୟ ମହାଲା ଜମଣ ଗୋଳ୍ପକି, କବ,ି ଅନୁବୋଦକ ଓ ମଫୋମଟୋଗ୍ରୋଫର । ମରମଭନସୋ ମହୋବଦିୟୋେୟ ଓ ଉତ୍କେ 
ବଶି୍ଵବଦିୟୋେୟରୁ ଅଥବନୀତ ିଶୋସ୍ତ୍ର, ପରିସଂଖୟୋନ ଆଦ ିବଷିୟମର ଡଗି୍ରୀ ପ୍ରୋପ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି। ଭୋରତୀୟ ରୋଜସ୍ୱ ମସବୋ 
ଅଧିନମର ଅତରିେି ଆୟକର ଆୟୁେ ପଦମର କୋଯବୟ କରନ୍ତ ି। ମସ ଓଡ଼ଆି ଭୋଷୋର ପ୍ରଥମ ହୋଇକୁ କବତିୋ 
ସଙ୍କେନ 'େୁଞ୍ଚୁ ନ ଥିବୋ ଜହ୍ନ' (The Unmoving Moon) ର ରଚୟିତୋ । କବତିୋ ସଙ୍କେନ: 'ଅଧୋ ତଆିରି 
େର' (The Half - Built House), 'ଉେଁ', ' ମୋୟ ମଫଭ୍' । ବସନ୍ତ କୁମୋରୀ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 'ଅଲିଭୋ ଚତିୋ'ର 
ଇଂରୋଜୀ ଅନୁବୋଦ ଉପନୟୋସ: The Undying Flame । 'ଉେଁ' କବତିୋ ସଙ୍କେନମର ନୋରୀର ବୋଉନଟ ି
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଭିବୟେିକୁ ମନଇ ରଚତି କବତିୋ ସମ୍ମିେତି । ମଲଖକଙ୍କ ନଜି ମତମର 'ମୋୟ ମଫଭ୍' ତୋଙ୍କର ସବୁଠେଁୁ  
ପି୍ରୟ କୃତ ି।  
∞∞ 
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“Ah! Excellent! Your hands are soft and sexy”, whispered Sudha to the 

masseuse, who was smoothly and gently running her trained, skilled and 

experienced fingers on her face and neck. She was lying on a narrow bed in 

a semi-dark, air-conditioned, conical room in her friend’s beauty parlour 

“Sindoor”. She was wearing a half gown provided by the parlour, used for 

the safety of the customer’s costly attire.  Soft instrumental music and the 

cool silence in the parlour created a cosy ambience that made Sudha sleepy. 

But she was consciously avoiding sleep by exercising her toes and knees 

while waiting patiently for the call of Prabodh .Her iphone was in her grasp, 

sober and mute in anticipation. 

“Thanx, ma’m!” responded Puja, the young girl giving her a Sahanaj Gold 

facial, her favourite at the moment. 

“Is this cream in Sahanaj Gold package? It’s smell is so different.”, Sudha 

asked in a doubtful voice. 

“No, ma’m, that Sahanaj Gold cream is out of date. So Didi asked me to use 

the Omega 3 pack. This is better. “ 

“But why?  Samita knows I prefer the Sahanaj Gold pack! I have been using 

it for a decade or so. It suits my skin, you know, even gives it a glowing 

radiance! Can you please call Samita?” requested Sudha. 

The girl got up softly and in no time Samita, her friend-cum-colleague was 

standing by her bed. She patted Sudha’s shoulder in a gesture of reassurance 

and calmly said, 

“Don’t worry, Sudha. Sahanaj is now-a-days out dated. Her product has been 

under a lot of scrutiny because of many complaints. Believe your friend, 

Omega 3 is much better than Sahanaj, try it and you will agree with 

me.”Samita gave a brilliant smile and showed the product to her. The glossy 

packet carried the face of a beautiful, vibrant girl with her flowing straight 

hair flung into the air with joy and pride, while her face advertised the 

graduated glow of her facial skin.  

Sudha was always suspicious of the merit of advertisements, which most of 

the time exaggerated the value of the products to allure and elude the 

consumers. She, however, implicitly trusted her friend’s judgement on beauty 

products as well as her opinion on practical matters of life. Her aesthetic taste 

and knowledge of interior decoration often startled her, but what impressed 

A scorpion under the skin 

 

 

Sumitra Mishra   
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her most is her choice of her assistants and management of the fourteen odd 

workers in the parlour with such authentic authority that she never heard a 

whimper of complaint from these girls with whom she had become 

acquainted and popular over time. Her thought turned to the girl named Puja 

who was massaging her face so deftly for more than an hour using cleansing 

serums, scrubs, face packs and scented creams. As Puja covered her face with 

the final face pack and put two round pieces of cool cucumber on her eyes, 

she could not resist asking her, 

“What about your new apartment, Puja? Did you get any suitable one?” 

Puja replied grimly, “Don’t ask, Didi, I have searched all around for a room 

with in two thousand, but all these cheap accommodations do not provide 

private toilets! I can’t manage in a shared toilet or bath, not habituated. So I 

am still staying in the outhouse of Samita Didi. I am cooking lunch and dinner 

for her, so Didi has given me her outhouse free. Actually her driver was using 

it to stay at times, but since Kunal babu has learnt driving Didi is not hiring a 

driver. The room is small, but has a bed and an attach bathroom and toilet. “ 

“That’s so good for you! You save the house rent and transport expenses! 

Why has not Samita told me about this?” 

Puja switched off the light and whispered, “Relax for ten minutes, this pack 

needs to dry! I will get your waxing material ready in the mean time.” She 

walked away in soft but strong, purposeful steps and washed her hands in the 

wash basin. 

The gurgling sound of water in the wash basin and a song in Arman Mallick’s 

voice “Pal pal dil ke paas tum rehte ho” transported Sudha to the past, 

reminding her of the banks of Hoogly river in Kolkata, from where she had 

rescued Puja from a suicide attempt almost four years ago. It was a 

providential accident. She was standing on the banks of the river waiting for 

a boat to ferry her across to the other side to her in-laws’ residence. It was 

around 8p.m. in the evening. Due to heavy rainfall the week before, the river 

was in a spate, bawling like a mad woman. She heard a quick rustle of running 

steps behind her. As she looked back, a running woman crossed her and she 

could figure out her purpose from her trailing saree and dishevelled shape. 

Before the girl could jump into the river, Sudha ran and hold her back tightly 

in her arms. She cried inconsolably and wriggled to free herself. Sudha had 

not understood at that time what a gem of a girl she had chanced to save from 

being lost forever. 

Puja’s story was the common tale of betrayed love but with a twist. It was not 

her lover who had betrayed her before or after marriage, but it was her own 

mother who had betrayed her trust. Puja had fallen in love with a man of 

lower caste, staying on rent in an apartment close to hers in a big building. 
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The man, Pramod, was tall, handsome and fair with deep blue eyes and a soft, 

sibilant tone that could freeze the heart of any young girl. She fell for the man 

without knowing anything about him. When her family discovered her affair 

with a man of lower caste and lower status, she was asked to sacrifice her 

love for the honour of her family. She was too deeply in love to leave him. 

So she eloped with her lover and went to Bangalore. She found a job as a 

receptionist in a small computer shop located in a suburb of Bangalore. Her 

personality was attractive and voice soft spoken, her spoken English was 

better than expected because she was schooled in a convent. Pramod also 

procured a job as a security guard in a nearby shop. They rented a small 

apartment and lived happily like lovebirds perching gaily in their nest. 

“Humhe tumse pyyar kitna, ye hum nehin jante”, suddenly the ring tone of 

her mobile came alive. She became anxious, as she knew that Prabodh was 

calling and how important it was to respond to him. But her eyes were 

packed! She called Puja and asked her to switch on the receive button of her 

mobile. What should she say to Prabodh? She certainly can’t confess that she 

has helped her daughter to elope with her Muslim lover. Prabodh would kill 

her. But what other path she had? Life had become a jinx for her clobbered 

between the strong wills of the two most important persons of her life, her 

husband and her daughter. She thought for a moment and asked Puja to switch 

off the mobile.  

“Silence is golden, when in doubt or dismay”, thought Sudha. She felt as if a 

scorpion was moving under her skin, a current of fear and repulsion 

threatened her being. Why does life become so complex at times? Why 

should the young girls fall in love beyond their caste or class? Why should 

the parents be obsessed with social stigma, taboo and honour instead of the 

children’s welfare? How can she blame Puja’s parents while she herself does 

not know what is going to happen to her own daughter!  

She felt a stream of sweat trickling down her forehead towards her ears. Fear? 

Oh, no, the AC has stopped functioning. Puja told her that this is the time for 

regular power cut and their backup generator was out of order. She asked Puja 

to get a hand fan and fan her so that the face pack may dry. While Puja fanned 

her, Samita shouted at the girls who had started chattering. They were all 

wearing pink striped uniform gown, with their hair matted into a cosy bun. 

Samita loved to see everyone in her parlour disciplined and everything in 

order. She stacked all the beauty products, gowns, towels neatly stacked in 

separate cupboards all coloured in different colours. Sudha was not much of 

a disciplined person, so she could not but admire Samita’s parlour its cosy 

comfort. She preferred to hide herself in the parlour whenever she wanted to 

escape the frustrations of her life. In the soothing ambience of the parlour, 

and amid the smart and friendly girls, she felt peaceful. While her mind was 
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framing answers for Prabodh’s questions, she recollected Puja’s story of 

horror narrated to her that fateful night, when she had saved her life. 

After almost three years of her elopement, Puja had received a call from her 

mother on her office phone. She was utterly surprised as to how her mother 

landed upon that telephone number, which she never shared with anyone, 

knowing that her parents must have informed the police. She was their only 

child, they loved her, pampered her,spoiled her with too much attention. Then 

she recollected that she had a met one of her school friends from Kolkata in 

a mall. She had been so overwhelmed with emotion to see someone from her 

own city, speaking in her mother tongue Bengali that she had immediately 

gone to a tea stall with her and shared her whereabouts in the city forgetting 

that she was in hiding .Though she had  shared the location and the name of 

the shop where she was working without divulging any name or phone 

number,her mom had discovered the phone number. She remembered that her 

father was expert in using internet and scouring information. It must have 

been through the Google search engine. Over the phone,that hateful day, her 

mother cried and cried inconsolably. She told her that her father had become 

so sick after she left the house that he had suffered from a mild heart attack 

and had been paralyzed in the left side. She also said that they had forgiven 

her and her father was waiting to see her before his end. Puja was so shaken 

to hear the news of her father’s sickness that she could not feel the tinge of 

drama in her mother’s voice. She thought after all they were her parents, they 

must have forgiven her. She convinced Pramod to come with her to Kolkata 

and meet her parents. Hardly had she imagined that not an anguished mother 

and a paralyzed father were waiting for her, but a vengeful witch and a cruel 

dragon were waiting for them to fall into their trap. When they reached home, 

she was surprised to find both her parents in good shape excepting their 

mental anguish. Somehow she apprehended danger and wanted to return after 

a few days. But the Dusherra  puja was on the offing , so her mother requested 

her to spend only a week more for the pujas. She was happy to see her parents 

in good health, but their behaviour was disturbing. Her mother spoke too 

much of irrelevant events instead of showing interest in her life, where as her 

father did not speak much, either to her or her husband Pramod. 

The temptation of being in Kolkata during Dusshera overtook her decision to 

return to Bangalore. It was a time for fun and festivity. Almost all homes in 

the city were crowded with guests. Fish, sweets, new clothes, lots of fun and 

frolic flowed freely. Puja indulged in the festive fervour and hopped around 

the city visiting the decorated puja  pandals.The city was overcrowded and 

noisy with music and chanting of Chandi blaring all day from all sides. Amid 

the festive fervour, while Kolkattans were busy worshipping Goddess Durga, 

evil Mahishashura jumped on Puja shattering her dreams of a happy home. 
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Her parents conspired to crush the fly that had spoilt their broth. While she 

was moving around the city with old friends, enjoying the music and dance 

shows, Pramod was killed by   hired goons and she was given the impression 

that he had met with a fatal accident. But the police inquiry revealed the truth 

and both her parents were taken to police custody. Puja blamed herself for 

Pramod’s death as well as her parent’s derangement. She became so 

despondent that she wanted to end her life, which seemed anchorless to her 

without them.     

Sudha’s mind was roaming on those words of Puja and her inconsolable 

frame, wriggling in her arms to throw herself into the river. She had 

overpowered Puja with her physical and mental force and taken her to her in-

law’s house rescuing her from the torrents of a mad river and loony mind. 

She brought Puja with her to Bhubaneswar intending to keep her in her home 

as a help and friend to his daughter. But Prabodh vehemently opposed the 

idea and asked her to throw Puja any where she likes apart from his house. 

So she took Puja to Samita, who willingly sheltered her, gave her a job, 

training and purpose to live. But is she happy? Is not she going to marry 

again? 

At this point someone’s soft touch on her face jolted her back to the present. 

As Puja started unmasking the face pack from her face, she asked: 

“Puja, are your parents still in jail?” 

While carefully wiping her face with a cotton pad Puja replied, 

“No, Didi, the police could not provide enough evidence of the crime, so they 

were released. But my father died of a heart attack and my ma is now in an 

old age-home, suffering from Alzheimer’s diseases.” 

“Have you gone to visit her ever?” 

“Yes, I was called by police when she was put into the old-age home in a very 

sorry state. My uncle was conspiring to claim the house and take possession 

of it. I intervened. But I didn’t want to return to that ghostly house, so I took 

the help of a lawyer and rented the apartment. The rent goes to the old-age 

home in the name of my mother for her sustenance.” 

“Well done! At least you did your bit!” 

“But Didi, tell me, everyone is saying children are selfish! What about the 

parents? Aren’t they also selfish? Cruel?” 

Sudha had no answer for her. 

Suddenly her phone came alive again with her husband’s ringtone.  She felt 

as if the scorpion under her skin was no more wriggling but biting her. She 

remembered Prabodh had threatened her that he will commit suicide if their 

daughter Pragyan marries her colleague, a software engineer but of Muslim 
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community. She got up so agitatedly that the gown slipped off her body, she 

stood almost naked in front of Puja who was preparing her waxing dish.  

  

∞∞ 
Dr. Sumitra Mishra is a Retired Professor of English and a bilingual writer who 

writes in English and her mother tongue Odia.To her credit she has published six 

books of poetry titled Penelope's Web, Flames Of Silence, The Soul Of Fire, Still The 

Stones Sing, The Red Moon, Roses And Bruises, and a short story titled 

remeniscence. Dr. Mishra has also written poetry, short stories, plays and translation 

books in her mother tongue. Her poems and stories have been published in many 

reputed magazines  and e-zines in both Odia and English. She is editing a women's 

magazine in Odia titled Smruti Santwona. She is an avid blogger and her blog is 

www.SmilingSumitra.com where she posts videos of her English and Odia poetry as 

well as short stories and chants. 

∞∞ 
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ଅମନକ ଦନୁି ସରିବ ସରିବ ମହଉଛ,ି ବତିଗିଲୋଣି ଅନନ୍ତ କୋେ 

ମହମଲ ସରୁନ,ିସରିପୋରୁନ ିନୋଟକ 

ମଫରିଗମଲଣି ଅମନକ ମଦଖଣୋହୋରୀ 
ବଦିୋୟମନମଲଣ ଅମନକ ଅଭିମନତୋ ଅଭିମନତ୍ରୀ 
ଖୋଲି ମହଇଗଲୋଣି ମଞ୍ଚ, ହଲ ବ ି

ଲିଭିଗଲୋଣି ଆଲୁଅ 

ଖେଁୋ ଖେଁୋ ପଡ଼ଲିୋଣି ଚୋରିପୋଖର ରୋସ୍ତୋ 
ବନ୍ଦମହଲୋଣି ମଦୋକୋନ ବଜୋର 

 ମଉେ ିଗଲୋଣି ଚୋ'ମଦୋକୋନର ଭିଡ଼ 

ମକମତ ଯୁଗରୁ ଚୋଲିଛ ିଏ ନୋଟକ ମକଜୋଣି 
ମକମବ ମକମବ ଲୋଗୁଛ ିସରିଯିବ ଆଜ ି

ମହମଲ ସରୁନ ି

ନୂଆ ନୋଟକ ମଦଖିବୋକୁ ମକହ ିନୋହିଁ ଆଉ ଏଠ ି

ପୁରୁଣୋ ମୋଇକବୋଲୋ ମକମବଠୁ ଗଲୋଣି ମଯ ଗଲୋଣି,ଆଉ ମଫରୁନ ି

ବହୁ  ମଦଖଣୋହୋରୀ ପୁଅଝଅିମୋମନ ବୁଢ଼ୋ ବୁଢ଼ୀ ମହଇ 

ମଜମଜ ମୋଆ ମଜମଜବୋପୋ ଅଜୋ ଆଈ ମହଇସୋରିମବଣି,କେୋ ବୋେ ପଡଗିଲୋଣି ଧେୋ 
ଦଶିଲିୋଣି ମଝୋଟ ପରି 
ମହମଲ ମନପଥୟ ନୋଟୟକୋର ବନ୍ଦ କରୁନ ିମଲଖିବୋ ତୋ ଅନନ୍ତ ନୋଟକ 

ନମିେବଶକ ବନ୍ଦ କରୁନ ିନମିେବଶନୋ 
ବନ୍ଦମହଉନ ିଭଙ୍ଗୋ ଦଦରୋ ଥିଏଟର 

ନୋଟକ ଚୋଲିଛ,ି ସରିବ ସରିବ ମହଉଛ ିବୋରମୱୋର 

ମହମଲ ସରୁନ ି

ଏ ନୋଟକ ମକମବ ସରିବ ମକଜୋଣି ? 

∞∞ 
  

ଫଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ 

 
 

ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର   
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ମଗୋଟଏି ଦୁଃଖର ନେଁୋ 
ଅନୁଭୂତ ି

 

ମଗୋଟଏି ତୋରୋର ନେଁୋ 
ଅରୁନ୍ଧତୀ 
 

ମଗୋଟଏି ନଦୀର ନେଁୋ 
ଇଛୋମତୀ 
 

ମଗୋଟଏି ମପ୍ରମର ନେଁୋ 
ସରସ୍ୱତୀ 
 

ଅରୁନ୍ଧତୀମର , ଅନୁଭୂତମିର, ଇଚ୍ଛୋମତୀମର 

ସରସ୍ୱତୀମର ନୟିତ ିଭୋରତୀ 
ଅଥଚ ମମୋ ପଥୃିବୀ ମଗୋମଟ ଜଟେି ଜୟୋମିତ ି

ସବପନ ଅସରନ୍ତ ି....... 
 
∞∞ 
 

ମୋନସ ରଂଜନ ମହୋପୋତ୍ର 

 

ଅମନକ ବଷବ ଶୁଣିସୋରିଲିଣି, ମମତ 

ଏମବ ଗୋଇବୋକୁ ଦଅି 

 

ବହୁଦନୁି କହନି ିଶବ୍ଦମଟ ବ ି

ଉପପାଦୟ  

 

ମାନସ ରିଂଜନ  ମହାପାତ୍ର   
  

ମଶଷ ସଙ୍ଗୀତ  

 

ମାନସ ରିଂଜନ  ମହାପାତ୍ର   
  



ସୃଜନ, Srujan, 2022, 2(2) 
31 

ଗୋଇନ ିଗୀତମଟ 

ମଦଖ, ମସଇ ଚମଢ଼ଇମୋମନ ଗୁମୁରୁଛନ୍ତ ି

ଶୁଣିମବମବୋଲି 

ଚୁପଚୋପ୍ ନଈଟ ିବହଯିୋଉଥିଲୋ କୋଲିଯୋଏେଁ 
ଏମବ ବନ୍ଦ କରିମଦଇଛ ିବହବିୋ 
ମମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବ ମବୋଲି 

ମକମବଠୁ ଥମିଯୋଇଛ ିପବନ 

ମମତ ଏମବ ଗୋଇବୋକୁ ଦଅି 

 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ତୁମ  ବୋଦୟଯନ୍ତ୍ର 

ସଜ୍ଜତି କର ମମୋ ମଞ୍ଚ 

ମମୋର ଅଜସ୍ର  ଅନୋମ ମଶ୍ରୋତୋଙୁ୍କ ଡୋକ 

ଗୋଇବ ିମେଁୁ ଗୀତ 

 

ଏଇ ମବୋମଧ ମହବ 

ମଶଷ ସଙ୍ଗୀତ  ମମୋର.... 
 
∞∞ 

ମାନସ ରିଂଜନ  ମହାପାତ୍ର   
∞∞ 
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ପୁଞ୍ଜୋଏ ଅକ୍ଷର ! 
ସମଜଇ ମଦମଲ, ବ୍ରହ୍ମ ମହୋଇ ବ୍ରହ୍ମୋଣ୍ଡର କଥୋ କୁମହ ! 
ଅସଜଡ଼ୋ ମହମଲ, ମବୋମୋ ମହୋଇ ବଷିଯୋଏ ! 
 

ପ୍ରତକି୍ଷମଣ, ଚୋଲିଛ ି! 
ଭଙ୍ଗୋ ଗଢ଼ୋ 
କୋେ ବବିର୍ତ୍ତବନମର ଦଶୁିଚ ିଜେଜେ 

ପଥୃିବୀର ନଗ୍ନ ଛବ ି  
କୋହିଁକ ିମକଜୋଣି   
ବ୍ରହ୍ମଠୋରୁ ମବୋମୋ, ଭୋର ିଭଲଲୋମଗ ମସମୋନଙୁ୍କ । 
 

ଭୂଃ ଠୋରୁ ଭୂମୋ ଯୋଏେଁ   
ମଖୋଜୋ ଚୋଲିଛ ି! ସୃଷି୍ଟର ଗୁଢ଼ ରହସୟ   
 

ଜୀବନର ମଦୌଡ଼ମର, 

ମଣିଷ ମଦଖୁଛ ିମଣିଷକୁ 

ଆଦମିତୋରୁ ଆଜକୁି, 

ମଣିଷ ମହବୋର ମକୌଶେ କୁ   । 
 

ମମମସୋପଟୋମିଆରୁ ମହୋନଦୀ, 
ପେୋଶ ଫୁଲରୁ କୋଶତଣ୍ଡି ଯୋଏେଁ 
ସବୁଠ ିମସଇ ମଗୋମଟ କଥୋ ବୁଝବିୋକୁ ! 
 

ନଦୀ ଆଉ ନୋରୀ !     
ଦୁମହେଁ ମସ୍ରୋତସିନୀ, ଜନନୀ ବ ି

ଚୋଲୁଥିବୋତକ ଜୀବନ ଥୋଏ, ଅଟକମିଲ ଜ୍ୱୋେୋ ! 
 

ପୁରୋଣ କୁମହ, 

ଜେତତ୍ୱମର ଜୀବନ, 

ଅକ୍ଷର ଈଶ୍ୱର 

 
 

ହୀରକ  ମିଶ୍ର   
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ନୀେବର୍ଣ୍ବମର ଦଶବନ ! 
ସିନୁ୍ଧ ବ ିନୀେବର୍ଣ୍ବ, ନଭ ବ ି .. 
କୁହ ମତମବ,    

ତୋର ବନିୋ ଇଙି୍ଗତମର    
ମକମବ କଣ ହଲିଛ ିକ ିଦୁବ ? 

 
∞∞ 

ହୀରକ ମିଶ୍ର, ପଦୋଥବ ବଜି୍ଞୋନୀ, ଅଧ୍ୟୋପକ । ଲକ୍ଷୟ: ‘ସୋହତିୟ ସମୋଜର କଥୋ କହୁ ଓ ସଧୁୋର ଆଣିବୋମର ପ୍ରମଖୁ 

ଭୂମିକୋ ଜୋରି ରଖ’ୁ । ହୀରକ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ଆି ସୋହତିୟ ପ୍ରତ ିଅଗୋଢ ଆତ୍ମୀୟତୋ ରଖନ୍ତ ି। ତୋଙ୍କର ଦୁଇଟ ିକବତିୋ 
ସଂଙ୍କେନ ପ୍ରକୋଶତି ମହବୋ ଅମପକ୍ଷୋମର । ମସ ଭୁବମନଶ୍ଵରମର ରହନ୍ତ ି। 

∞∞ 
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େରଚଟଆିମର େରଚଟଆି 

ମଦହର ରଙ୍ଗଟ ିଧେୋ ମୋଟଆି । 
କୋଠକୁିଟୋ ତୁହ ିଥଣ୍ଟମର ଆଣି 
େର କରୁଥୋଉ ମତୋ ମନ ଜୋଣି । 
ମଛୋଟଆି ଦଶିଇ େରର ମୁହେଁ 
ତଥୋପି ପଶଇ ମତୋଅରି ଦହି । 

ବଲି ହୁଡ଼ୋ, ତୋେଗଛମର େର 

େମର ରହୁଥୋଉ ନଥୋଏ ଡର । 
କୁନ ିପିଲୋ ସୋମଥ ଖୁସିମର ଥୋଉ 

ତୋଙୁ୍କ ଖୁଆଇ ତୁ ଆହୋର ଖୋଉ । 
ଆସୁ ବୋ ବରଷୋ, ବତୋସ -ଝଡ଼ ି

େରଟ ିଯୋଏନୋ ମକମବ ତ ଛଡ଼ି ି। 
ଶକିୋରୀ ମଦଖିମଲ କରୁ ତୁ ଭୟ 

କୋମେ ମୋରିମଦବ ରଖି ମସ ଲୟ । 
ମତୋ ପରି ବନି୍ଧୋଣୀ ନୋହିଁମର ନୋହିଁ 
ଏମିତ ିେରମଟ ମିେବି କୋହିଁ ! 
ଗୋଆେଁମର ଦଶୁିନ ିମକୋଉଠ ିଗଛ 

ମଣିଷ ଭୋବୁଛ ିମତୋମତମର ତୁଚ୍ଛ । 
ଗଛକୁ କୋଟଲିୋ ମନକୁ ମନ 

ସମତ କ ିତୋହୋର ନଜିର ଧନ !  
ମତୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନ ିଆଜ ିମସ ଆଉ 

ଭୋବୁଛ ିଚଟଆି ଯୁଆମଡ ଯୋଉ । 
େରଚଟଆି ତୁ ମଯୋଉଠ ିଥୋଆ 

କଚିରିିମିଚରିି ଗୀତଟ ିଗୋଆ । 
ମତୋ ଗୀତ ଶୁଣିମଲ ମହୋଇବ ିଖୁସି 
ମତୋଅରି ପୋଖମର ଯିବ ିମେଁୁ ବସି । 

 
∞∞ 

କୁଞ୍ଜ ବହିାରୀ ସାହୁ  ଜମଣ ଶଶୁିସୋହତିୟିକ । ଶଶୁିସୋହତିୟ ବୟତମିରକ ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତ ମଶ୍ରଣୀୟ ଗପ, କବତିୋ, ପ୍ରଵନ୍ଧମର 
ରୁଚ ିରଖନ୍ତ ି। ପ୍ରକୋଶତି ପୁସ୍ତକ: ୧. କବତିୋ କେକିୋ, ୨. ଫୁଲର ମହକ (କବତିୋ), ୩..ଡରକୁେୋ ଗୁଣୁ୍ଡଚମିୂଷୋ (ମଲୋକ 
କଥୋ), ୪. ରତନୋ  (ସୋମୋଜକି କୋହୋଣୀ), ୫. କୋଉ ବସୋମର ମକୋଇଲି ଅଣ୍ଡୋ (ଆଦବିୋସୀ ମଲୋକ କଥୋ) । ସୋହତିୟ 
ସଜବନୋର ସମ୍ମୋନ ସ୍ୱରୂପ ଅମନକ ସୋହତିୟ ଅନୁଷ୍ଠୋନରୁ ସମ୍ମୋନତି ଓ ପୁରସ୍କତୃ । ଭୁବମନଶ୍ଵରମର ରହନ୍ତ ି।  

∞∞ 
  

ଘରଚଟଆି 

 
 

କୁଞ୍ଜ ବହିାରୀ ସାହୁ   
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∞∞ 
Simone Pradhan, UK. She occasionally dabbles in art, enjoys making comics and 

writing dialogue. About this painting she says, “I think there is something beautiful in 

the mundane, a snapshot of life taken to be preserved. The subjects of these paintings 

existed in that moment, and will continue to exist as the world changes around the 

canvas.” 

∞∞ 
  

The fruit basket 

 
 

Simone Pradhan 
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ଆଉ ଟମିକ ପୋମଖଇ ଆସ 

ଭଲ କରି ଟମିକ ଗପିବୋ  
ବମିତଇଥିବୋ ଅତୀତକୁ ଚମିୁଟବିୋ 
ପୁରୁଣୋ ସ୍ମୃତ ିସବୁକୁ ଉଖୁମରଇବୋ 
ସମୟ ଯୋହୋ, 
ମକମତମବମେ ମକୋଉ କଥୋ !! 
 

ନମିରୋେୋ ସମୟ ଟମିକ ନଜି ପୋଇେଁ ବୋହୋର କରିବୋ  
ଏମବ ଖୁବ ବଡ଼କଥୋ 
ବନୁ୍ଧସହ ଖଟ ିକଥୋ ତ ଛୋଡ଼ 

ଜଗୋ ପୋଖମର ହୋତ ମଯୋଡ଼ ି 
ମନର କଥୋ କହବିୋକୁ ବ ିଫୁରୁସତ ନୋଇେଁ 
ମସଇଥି ପୋଇେଁ ତ କହୁଛ ି

ଆଜ ିଟମିକ ପୋଖୋପୋଖି ବସିବୋ 
ନଧିଡ଼କ ଗପିବୋ 
ମକ ଜୋମଣ, 
ଆଉ ମଦଖୋ ମହବ କ ିନୋ ।। 

 

ଜୀବନ ଏମବ ମହରଗ 

ମରଣ ଖୁବ୍ ସୁଲଭ 

ନମିରୋଗ ଜୀବନମଟ ସୋତ ସପନ ମହଇ ପଡୁଥିବୋ ମବମେ 

ମରଣର ଅମନକ ଗେୋ ବୋଟ 

ମଣିଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛ ି। 

 

କମରୋନୋର ତୋଡ଼ନୋମର ଦଗିହରୋ ଜୀବନ 

ନଅସି ପଡ଼ୁଛ ିନବ ବବିୋହତିୋର ସପନ 

ଖଣ୍ଡ ବଖିଣ୍ଡିତ ସହସ୍ର ମଶୈଶବ, ତୋରୁଣୟ 
କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବୋଧୋମର ଭୋରୋକ୍ରୋନ୍ତ ଶେଶୋନ 

ମକ ଜାମଣ, ମଦଖା ମହବ କ ିନା 
 

 

ନମରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ   
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ଅମଳଜୋନ, ଚକିତି୍ସୋେୟର ଅଭୋବମର ଅଣନଶି୍ଵୋସୀ ଜୀବନ । 

 

କୋହୋକୁ ବଶି୍ଵୋସ କରିବ 

ଜୀବନ ନୋ ଭଗବୋନ ! 
କୋଲିର ମଭଣ୍ଡିଆ ମଟୋକୋଟୋ ଆଜ ିଦବିଙ୍ଗତ 

ସକୋେର ମଖେୁଆ ଶିଶୁଟୋ ସଂଜକୁ ଅନୋଥ 

ଉଜୁଡ଼ ିଯୋଉଛ ିପରିବୋର, ସଂସୋର ବପିଯବୟସ୍ତ 

ମରଣ ନଶିମମୋଡ଼ ିମଠୋ ମଠୋ ହସୁଥିଲୋମବମେ, ଅସହୋୟ ଜୀବନ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ । 

କୋହୋକୁ ମଦୋଷ ମଦବ ! 
ସକବୋର, ସୋମୋଜକି ବୟବସ୍ଥୋ ନୋ ଅନୋଚୋର 

ସ୍ୱୋଥବପରତୋ, ମସ୍ୱଚ୍ଛୋଚୋରିତୋ ନୋ କପୋେ । 

 

ଜୀବନ ମରଣର ସୋପ ସିଡ଼ ିମଖେମର  
ମରଣର ଜତିୋପଟ ସବୁମବମେ ମହବ ନୋଇେଁ 
ଦୁଃଶୋସନର ରେମର ମକଶ ପ୍ରକ୍ଷୋେତି ମହବୋ ପୂବବରୁ  
ମଦ୍ରୌପଦୀଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସୋମନୋ କରିବୋ ପରି  
ଜୀବନ ଏମବ ମରଣର ହୁଙ୍କୋରକୁ ସୋମନୋ କରୁଛ ିଯୋହୋ । 

ଜୀବନର ଜତିୋପଟ ଅବଶୟ ମହବ 

ବଜିୟର ଜୟଗୋନ ଅବଶୟ ଶୁଭିବ । 
 

∞∞ 
 

ଅଧ ରୋତମିର ନଦି ଭୋଙି୍ଗ ଯୋଉଛ ି

ସପନମର ବେି ିବମିେଇ ମହଉଛ ି

ଅସୁସ୍ଥ ବୋପୋଙ୍କ କଥୋ ଭୋବ ିଭୋବ ି

ସବୁ ସମୟ ଅନୟମନସ୍କ ରହୁଛ ି। 

ବୋପୋଙ୍କ ମଦହ ଭଲ ନୋହିଁ, ଭଲ ରହୁନୋହିଁ 
ମସତକି ିନୁମହେଁ, ମଦହ ଭଲମହବୋର ଗନ୍ଧ ବୋରି ମହଉନୋହିଁ 
ଶୀର୍ଣ୍ବ ଶରୀର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରମର ମମୋର ପୋପ ମନ ଥୟ ଧରୁନୋହିଁ । 

ବାପା  

 

ନମରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ   
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ବୋପୋ-- 
ଉର୍ଚ୍ଚୋରଣମର ଲୋମଗ ନରିୋପର୍ତ୍ତୋ 
ସ୍ମରଣମର ଅନୁଭମବ ଅସି୍ମତୋ 
ତୋଙ୍କ ଦଶବନମର ସମି୍ବତ୍ ପୋଏ ମମୋର ସର୍ତ୍ତୋ 
ମସ ମମୋର ପରିଚୟ 

ଅଙ୍ଗ, ଆତ୍ମୋ, ବେୟ 

ତୋଙ୍କ ବନିୋ ମମୋ ପରିଧି ଅନନୁମମୟ। 
ବୋପୋ ଅଛନ୍ତ ିମବୋଲି ତ ମେଁ ୁଶୋନ୍ତମିର ଶୁଏ 

ମବପରଵୋୟ ଜୀବନ ଜଏିେଁ 
ଜୀବନର ସକେ ଝଞ୍ଜୋକୁ ମବଖୋତରି୍ କରି ଆଗକୁ ଧୋଏେଁ । 

 

ବୋପୋ-- 
ନଜି ନଗ୍ରମର ଥିମଲ ଏକୋଙ୍ଗ ସୁଲତୋନ 

ତୋଙ୍କ ଆଗମନମର ଗେଁୋ ଦୋଣ୍ଡ ଶୂନଶୋନ୍ 

ତୋଙ୍କର ନେଁୋ ମନଇ ଭୋଇଭୋଗ ମୋମଲୋର ଶୋନ୍ତପିୂର୍ଣ୍ବ ସମୋଧୋନ 

ସବୁରି ସମସୟୋ ପୋଇେଁ ପ୍ରତକିୋରର ଚେନ୍ତ ିସମି୍ବଧୋନ । 

ସଦୋ ହୋକମିୋତ ିକରୁଥିବୋ ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ ଶକି୍ଷକ  
ବୋପୋଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ନୀରବତୋ ମନକୁ କରୁଛ ିଆଶଙ୍କୋଚ୍ଛନ୍ନ । 

 

ବୋପୋଙ୍କ ସହ ମମୋର ମକମବ ମୁହେଁୋମୁହିଁ ହୁଏ ନୋହିଁ 
କଥୋମହଲୋ ମବମେ ମକମବ ଚୋରି ଚକ୍ଷୁର ମିେନ ହୁଏ ନୋହିଁ 
କମଠୋର ଆମଦଶ, କଡ଼ୋ ଅନୁଶୋଶନ ମଦଇ ମଶୈଶବ କୋଟଲିୋ ମବମେ କନୁି୍ତ 

ମସୋହୋଗର କମି ଅନୁଭବ ିନୋହିଁ । 

ମସଦନି ତ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କଲି -- 
ସୁଦୂର କଟକ ସହରମର ମମୋମତ ଛୋଡ଼ ିଆସିବୋ ଦନି 

ବୋପୋଙ୍କ ଆଖି ଜକଜକ ଦଶୁିଥିଲୋ 
ବୋେୁତ ମନଟୋ ମମୋର ମବୋଲ ମୋନଲିୋନ ି

ନୋନୋ ଆେ ମଦମଖଇ ମମୋମତ ମବୋଧ ମଦଉଥିମଲ ସିନୋ 
ନଜି ଆଖିର ଲୁହକୁ ବୁମଝଇ ପୋରୁ ନ ଥିମଲ। 
ଜୀବନଯୋକ ଜେଛିନ୍ତ ିସଂସୋରର ଦୋୟମର 

ନମିଜ ଜେ ିଆଲୁଅ ବତିରିଛନ୍ତ ିଅନ୍ଧୋର ଦୂମରଇବୋର ନୟୋୟମର। 
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ଜକଜକ ଦଶିିଯୋଉଛ ି 
ନବିକିୋର, ଅବଚିେ, ମଶଥୋ ପଡ଼ଥିିବୋ ବୋପୋଙ୍କର ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମୁହେଁ 
ପ୍ରବୋସର ଦୁଭବୋଗୟ ମନଇ ଆତଙି୍କତ ପୁଅ 

ଜୀବନର କମଠୋର ସତୟର ନବିୋରଣ ମମୋହମର ଜଗନ୍ନୋଥଙ୍କ ଶରଣୋପନ୍ନ। 
 

ବୋର ବୋର ନଜିକୁ ଭୋଗୟବୋନ ମମଣ 

ଜୀବନ ଜଇିେଁବୋର ସୂକ୍ଷ୍ମକେୋ କୋହୋଠୁ ଆହରଣ କମର 

ପ୍ରତ ିପଦପୋତମର କୋହୋର ଅମୀୟ ଆଶଷି ଅନୁଭବ କମର 

ମମୋ ଜୀବନର ସୁଗମତୋ ପୋଇେଁ କୋହୋର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି  
ସଦୋ ତଦୋରଖ କରୁଥିବୋର ପ୍ରତୟକ୍ଷ କମର । 

ଏ ସବୁର ଯବନକିୋ ଭୋବନୋମର କଲିଜୋ ଥମର । 

 

ଏମବ ଅଧ ରୋତମିର ନଦି ଭୋଙି୍ଗ ଯୋଉଛ ି

ସପନମର ବେି ିବମିେଇ ମହଉଛ ି

ଅସୁସ୍ଥ ବୋପୋଙ୍କ କଥୋ ଭୋବ ିଭୋବ ି

ଅନୟମନସ୍କ ରହୁଛ।ି 
 

∞∞ 

ନମରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ଓଡ଼ଆି ଗଳ୍ପ ଓ କବତିୋ ଲିଖନମର ରୁଚ ି ରଖନ୍ତ ି । ଅମନକ ଗଳ୍ପ ଓ କବତିୋ ବଭିିନ୍ନ 

ପତ୍ରପତ୍ରକିୋମର ପ୍ରକୋଶତି ଓ ଆକୋଶବୋଣୀ, କଟକ ଦ୍ଵୋରୋ ପ୍ରସୋରିତ । ମଲଖକଙ୍କ ପ୍ରକୋଶତି କବତିୋ ସଂକେନ 

"ସମୟ ମହମଲ ପଢ଼ବି" ପୋଠକୀୟ ଆଦୃତ ି ଲୋଭ କରିଛ ି । ସମ୍ପ୍ରତ ି ମଲଖକ ଭୋରତୀୟ ମଷ୍ଟଟ ବୟୋଙ୍କ, 

ମକୋଲକୋତୋମର କୋଯବୟରତ । 

∞∞ 
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ବୋସ୍ ବହୁତ ମହଇଗଲୋ ! ଆଉ ସହମିହବ ନୋହିଁ କ ିଏ େମର ରହମିହବ ନୋହିଁ ।  

ନୋଇେଁ, ନୋଇେଁ, ଭୁଲ ମହଇଗଲୋ । ଏ େମର ମସ ରହମିବ, ନଶି୍ଚୟ ରହମିବ, କିନୁ୍ତ ପତ୍ନୀର ମଦୌରୋତ୍ମୟ ଆଉ 

ସହମିବ ନୋହିଁ । ଦୀେବ ମକୋଡଏି ବଷବର ଏ କୋରୋଗୃହରୁ ତୋଙୁ୍କ ଏଥର ମୁେି ଦରକୋର ।  

ମଛ, ମଣିଷ କ ିମଯୋଗମର ଏ ଧନ୍ଦୋମର ପଶଥିିଲୋ ମକଜୋଣି, ସୋଲିସ୍ କରି କରି ପୂରୋ ଜୀବନ ବତିଗିଲୋ 
ପମଛ, ମହମଲ ସ୍ତ୍ରୀ ନୋମକ ଜନୁ୍ତଟକୁି ମପୋଷୋ ମମନଇ ପୋରିଲୋ ନୋହିଁ । ବରଂ ନମିଜ ତୋ’ ପୋଖମର ମପୋଷୋ 
ମୋନଯିୋଇଛ ିକହମିଲ ଚମେ ! ତଥୋପି କ’ଣ ମସଇ ମଣିଷଟ ିମକମବ ଖୁସି ମହଇପୋରିଲୋ !  

ମମୋମଟ ନୁମହେଁ । ବରଂ ଦନିକୁ ଦନି ଉର୍ତ୍ତପ୍ତ ଲୋଭୋ ପରି ଖୋଲି ଜେ ିଚୋଲିଲୋ, ଆଉ ଜମେଇ ଚୋଲିଲୋ । ଛ,ି 

ଛ,ି ମକମତ ହୀନ କପୋେଆି ମସ ! ଆଉ କୋହୋରି େମର ଏପରି କୋଣ୍ଡ କୋରଖୋନୋ କ’ଣ ମହଉଥିବ ସତମର 

! ନୋ, ମମୋମଟ ମହଉନଥିବ । 

ଏମିତ ିଏକ ମବୋଝଲିୋ ବୋତୋବରଣରୁ ବୋହୋରି ଯିବୋକୁ ଛୋତ ଉପରକୁ ଉଠଆିସିମଲ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ । 

ଏଠକୁି ବ ିପତ୍ନୀ ମଦବୀଙ୍କର ମସଇ ଟୋଣୁଆ ଟୋଣୁଆ ଝଙି୍ଗୋସିଆ କଥୋ ସବୁ ପହଞ୍ଚ ିଯୋଉଥିଲୋ । କୋନ ବନ୍ଦ 

କରିମଦମଲ ବ ିକଛି ିଫୋଇଦୋ ନୋହିଁ । ମସ ସ୍ୱରର ତୀକ୍ଷ୍ମତୋ ଶବ୍ଦମଭଦୀ ବୋଣ ଠୋରୁ ବ ିଅଚୁକ ଥିଲୋ । ଛୁଟ ି

ଦନିଟୋ, ମକମତ ହସଖୁସିମର ବତିଯିିବୋ କଥୋ, କିନୁ୍ତ ସକୋେ ପହରର ମସଇ ପଦଏି କଥୋକୁ ମରଣ୍ଟିକରି 
ବସିଛ ିମଯ ବସିଛ ି। ଆସି ସନ୍ଧୟୋ ମହଇଗଲୋ, ମହମଲ ମସଇ ପଦକି କଥୋର ଗୁେ ିବଷବଣ ଏପଯବୟନ୍ତ ବ ି

ସରିଲୋ ନୋହିଁ । ଛ,ି ପୂରୋ ଦନିଟୋ ଆଜ ିନଷ୍ଟ ମହଇଗଲୋ ! 

ଛୋତର ଆଉ ଟମିକ ମକୋଣକୁ େୁଞ୍ଚଗିମଲ ମହୋପୋତ୍ର ବୋବୁ । ଚୋରିପଟରୁ ଥମର ଆଖି ବୁମଲଇ ଆଣିମଲ । 

ସବୁର ିେରୁ ହସଖୁସ ିଭୋସି ଆସୁଛ ି.. ମକବେ ତୋଙ୍କରି େର ଛଡୋ । ଏ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣୋରୁ ଉଦ୍ଧୋର ମସ କ’ଣ 

ମକମବ ପୋଇମବ ନୋହିଁ ? ମକୋଡଏି ବଷବ ତମେ ମଯୋଉ ଭୁଲ ତୋଙ୍କ ବୋପୋ ମୋ’ କରିଥିମଲ, ତୋହୋର ଦଣ୍ଡ 

ମସ କୋହିଁକ ିମଭୋଗ କରିବୋକୁ ଯିମବ .. ତୋହୋ ପୁଣି ଜୀବନ ସୋରୋ !! 

ନୋ, କଛି ିମଗୋଟୋଏ ବୟବସ୍ଥୋ କରିବୋକୁ ମହବ ।  

କନୁି୍ତ କ’ଣ ? କଛି ିବ ିପଶୁନଥିଲୋ ମୁଣ୍ଡମର । 

ବୟୋକୁେ ମହଇ ଛୋତର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ମସମୁଣ୍ଡ ମସ ଖୋଲି ପଦଚୋେନୋ କରିବୋକୁ ଲୋଗିମଲ । ମମନ ମମନ 

ନଜି ଦୟନୀୟତୋକୁ ବୋହୁନ ିଉଠମିଲ । ମକମତ ଭଲ ସତମର ସ୍ୱୋଇେଁବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ! ସବୁମବମେ ଖୋଲି ଥଟ୍ଟୋ 
ମଜୋ, ଟୋହ ି ଟୋପରୋ । ସୁନ୍ଦର ମଯତକିି, ଗୁଣର ବ ି ମସତକି ି । ଏମିତଆି ପତ୍ନୀଟଏି ଥିମଲ ଜୀବନ 

ପ୍ରକୃତମର ଧନୟ ମହଇଯୋଏ । ଆହୋ .. ! ତୋଙ୍କର ମହମଲ ମସ ସ୍ୱୋଇେଁବୋବୁଙ୍କ ପରି ଭୋଗୟ ମହଇଥୋନ୍ତୋ ! 

ଏକ୍ସମଚଞ୍ଜ ୍ଅଫର୍ 

 
 

କମଳା ଶତପଥୀ 
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ମହ ଭଗବୋନ, ସତମର କ’ଣ ଏ ଜନେଟୋ ମମୋର ଏମିତ ିବୟଥବତୋମର ବତିଯିିବ ? ଏ ଅନୁମଶୋଚନୋ, ଏ 

ବୟୋକୁେତୋ କ’ଣ ମମୋର ଚରିସୋଥି ମହୋଇ ଏମିତ ିରହଯିିବ ? ପୁରୁଷଟଏି ମହଇକ ିବ ିମମୋ ମନମଜମିର 

ଜୀବନ କୋଟ ିପୋରିବ ିନୋହିଁ ମେଁୁ ! ସବୁକଥୋମର ଖୋଲି ଆକଟ ଶୁଣୁଥିବ ି- ଏଇଟୋ କରନ ି.. ମସଇଟୋ କରନ ି

! ଏମିତ ିକୁହନ ି .. ମସମିତ ିକୁହନ ି ! ଇଆମଡ ଯୋଆନ ି .. ସିଆମଡ ଚୋହେଁନ ି .. ୟୋ’କୁ ଆଣନ ି .. ତୋକୁ 

ଦଅିନ ି..! ଓଃ, ୟୋ’ଠୁ ଭଲ ତ ସଂସୋର ଛୋଡ ିବୋବୋଜୀ ମହଇଯିବୋ ..! .. ମହମଲ ମସତକି ିସ୍ୱୋଧିନତୋ ବ ି

କ’ଣ ମଦଉଛ ିକ ି ସମୋଜ ! କହୁଛ ି– ସଂସୋର କରିଛ ମୋମନ, ତୋ’ର ସବୁ ଦୋୟୀତ୍ୱ ତୁମକୁ ଉମଠଇବୋକୁ 

ହିଁ ପଡବି !  

ଛ,ି ମକମିତଆି ଜୀବନ ଆଉ ମକମିତଆି ଭୋଗୟ ଏ ମଣିଷର ମକଜୋଣି ! 
“ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ … ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ ..!”  

କୋହୋରି ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରମର ଚମକ ି ଉଠମିଲ ଦଗିମୱର ମହୋପୋତ୍ର । ସ ଡ଼  ତେର ମସହ ିଧୂସରିଆ 

ଅନ୍ଧୋର ଭିତମର କଏି ଜମଣ ଠଆି ମହଇ ହୋତ ଠୋରି ତୋଙୁ୍କ ଡୋକୁଛ ି। କଏି ମସ ? ମବଶଭୂଷୋ ତ କଛି ିଭିନ୍ନ 

ଦଶୁିଛ ି! ହୋବଭୋବଟୋ ବ ିସୋଧୋରଣ ମଲୋକ ପରି ନୁମହେଁ ! କିଏ ମସ ତୋ’ମହମଲ ? କକ୍ଉଁଠ  ମଦଖିଥିଲୋ 
ପରି ବ ିଲୋଗୁନୋହିଁ ।  

ଆଉ ଥମର ନମିରଖିକ ିମସଇ ଆଡକୁ ଚୋହିଁମଲ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ । ମଲୋକଟ ିତୋଙୁ୍କ ଏକ ଲୟମର ଚୋହିଁ 
ରହଥିିଲୋ । ହୋତ ଠୋରି ପୋଖକୁ ଡୋକୁଥିଲୋ । ଯିମବ କ ିନଯିମବ ମହଇ ମହଇ ଯୋଇ ପହଞ୍ଚଗିମଲ ତୋ’ 
ପୋଖମର ।  

ମଲୋକଟକୁି ମଦଖି ମନମର ଅଦୁ୍ଭତ ଏକ ସଂଭ୍ରମତୋ ଜନେୟଥିଲୋ । ଭୀଷଣ ଦ୍ଵଧିୋ ମହଉଥିଲୋ । ବୋରମୱୋର 

ମନକୁ ପ୍ରଶନ ଆସୁଥିଲୋ – କଏି ମସ ଏଇ ମଲୋକ ? କକ୍ଉଁଠୁ ଆସିଲୋ ? ଏଠ ିବୋ ମକମିତ ିପହଞ୍ଚଲିୋ ? 

ମୂଖୟ କଥୋ ମହଲୋ ତୋଙୁ୍କ ମସ ଚହି୍ନଲିୋ ବୋ ମକମିତ ି? 

ମକମତ ମକମତ ପ୍ରଶନ ମନ ଭିତରକୁ ମସଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତବମର ମଠଲି ମପଲି ମହଇ ପଶିଆସିମଲ । ମୋତ୍ର ମସ 

ପୋଟ ିମଖୋଲି କଛି ିପଚୋରିବୋ ପୂବବରୁ ହିଁ ମଲୋକଟ ିନଜିର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରକୁ ସୋମୋନୟ ମକୋମେ କରିମଦଇ 

କହଲିୋ, “ବତ୍ସ, ଭୟ କରନୋହିଁ । ତୁମର କଛି ିକ୍ଷତ ିକରିମଦବୋକୁ ଏଠକୁି ଆସିନୋହିଁ ମେଁୁ । ବରଂ ତୁମକୁ 

ସୋହୋଯୟ କରିବୋକୁ ହିଁ ଆସିଛ ି।” 
ଏ କ ିଡ୍ରୋମୋ ଏ ମଲୋକଟୋର ? ମପୌରୋଣିକ ସିମନମୋର ଚରିତ୍ର ପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଷୋଗୁଡୋ ମଚୋମବଇ ମଚୋମବଇ 

କ’ଣ କହଯିୋଉଛ ି? ଏମିତ ିତ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁଙ୍କ ମନଟୋ ଆଜ ିସକୋେ ପହରୁ ଖରୋପ ମହଇଯୋଇଛ,ି ତୋ’ 
ସୋଙ୍ଗକୁ ଏ ଅଦୁ୍ଭତ ମଲୋକଟୋର ବଚିତି୍ର କଥୋକୁହୋ .. ତୋଙୁ୍କ ସତମର ବଡ ବରିେ କରି ପମକଇଲୋ । 

ସୋମୋନୟ ଉର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଆକଟ କଲୋ ଭେ ିମସ କହ ିପମକଇମଲ, “କିଏ ମହୋ ଭୋଇ ତୁମମ ? ମକୋଉଠୁ 

ଆସିଛ, ଆଉ କୋହିଁକ ି ବୋ ଆସିଛ ? ମମୋର କ’ଣ ମହଇଛି ମଯ ତୁମମ ମମତ ସୋହୋଯୟ କରି  
ପମକଇବ ?” 
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“ମକ୍ରୋଧ କରନୋହିଁ ବତ୍ସ ... ମେଁୁ ଜୋମଣ ତମ ମନ ବର୍ତ୍ତବମୋନ ବଡ ବୟୋକୁେ ଅଛ,ି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ।ି ପତ୍ନୀର ପିଡୋ 
ବୋସ୍ତବମର ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣୋଦୋୟକ । ମସଥିପୋଇେଁ ତୁମ ଦୁଃଖ ହରିବୋକୁ ପ୍ରଭୁ ନୋରୋୟଣ ମମତ ତୁମ ନକିଟକୁ 

ମପ୍ରରଣ କରିଛନ୍ତ ି! ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକୋରର ସୋହୋଯୟ କରିବୋକୁ ମସ ମମତ ନମିେବଶ ମଦଇଛନ୍ତ ି। କୁହ, ତୁମମ 

କ’ଣ ଚୋହେଁୁଛ ?” 

ହତପ୍ରଭ ମହୋଇ ଚୋହିଁ ରହଗିମଲ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ । ଏ କ’ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତ ିମସ ! ସତମର କ’ଣ ଏ ମଲୋକଟୋ 
ଯୋହୋ କହୁଛ,ି ମସକଥୋ ସତ ! ସତମର କ’ଣ ପ୍ରଭୁ ନୋରୋୟଣ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏମତ ଦୟୋ ପରବଶ ମହୋଇଛନ୍ତି 
ମଯ ତୋଙୁ୍କ ଏ ନକବରୁ ଉଦ୍ଧୋର କରିବୋକୁ ନଜିର ଦୂତକୁ ପମଠଇ ମଦଇଛନ୍ତ ି! ନୋ, ନୋ, ମସ ନଶି୍ଚୟ ସ୍ୱପନ 
ମଦଖୁଛନ୍ତ ି।  

ନଜି ହୋତକୁ ପୁମେ ଚମିୁଟ ିମଦଇ ମସ ପ୍ରଥମମ ପରୀକ୍ଷୋ କରିମନମଲ ମଯ ଯୋହୋ ଏମବ ମଦଖୁଛନ୍ତ,ି ତୋକୁ 

ବଶି୍ଵୋସ କରିମହବ କ ିନୋହିଁ ।  

ବଶି୍ଵୋସ କରିବୋକୁ ମହବ । ମଲୋକଟକୁି ବଶି୍ଵୋସ କରିବୋକୁ ହିଁ ମହବ । ନମହମଲ ମସ ମକମିତ ି ତୋଙ୍କ 

ମନକଥୋ ଜୋଣିଥୋନ୍ତୋ ମଯ ମସ ପତ୍ନୀ ଦ୍ଵୋରୋ ପୀଡତି ଅଛନ୍ତ ି! 

ମୋତ୍ର ଏକଥୋ ବୁଝୋ ପଡୁନୋହିଁ ମଯ ମସ ମକମିତ ିବୋ ତୋଙୁ୍କ ସୋହୋଯୟ କରି ପୋରିବ ? କେଉଁ ଦଣ୍ଡକୁ ତୋଙ୍କ 

ପୋଇେଁ ଭଗବୋନ ନମିଜ ମଲଖି ମଦଇଛନ୍ତ,ି ମସଇ ଦଣ୍ଡକୁ ତୋଙ୍କ ଦୂତ କପିରି ଦୂମରଇ ମଦଇପୋରିବ ? 

ତୋଙୁ୍କ ଏମିତ ିନଜି ଭିତମର ହଜ ିଯୋଇଥିବୋର ମଦଖି ମଦବଦୂତ ଗେୋ ଖଙ୍କୋରିକ ିକହମିଲ, “ତୁମମ ବୟସ୍ତ 

ହୁଅ ନୋହିଁ ବତ୍ସ, ତୁମମ ଯୋହୋ ଚୋହେଁୁଛ, ମସଇଆ ହିଁ ମହବ ।” 
“ମୋମନ ?” 

“ମୋମନ ତୁମମ ଏଇମଲ ମମନ ମମନ ଯୋହୋ କହୁଥିଲ, ତୁମମ ଚୋହିଁମଲ ତୁମ ପୋଇେଁ ମେଁୁ ତୋହୋ କରିମଦଇ 

ପୋମର ।” 

“ .. ମୋମନ ... ଆପଣ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତ ିମେଁୁ କଛି ିବୁଝ ିପୋରୁନୋହିଁ !” 

“ଏଥିମର ଆଉ ଅବୁଝୋ କ’ଣ ରହଲିୋ ? ତୁମମ ଯଦ ିଚୋହିଁବ ତୁମ ମନ ମୁତୋବକ ମଯମକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 

ତୁମର ନଜିର କରିପୋରିବ ।” 

“ମୋମନ .. ଯୋହୋକୁ ଚୋହିଁବ ି?” ଅବଶି୍ଵୋସ ଭରୋ କଣ୍ଠମର କହଉିଠମିଲ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ । କଣ୍ଠରୁ ତୋଙ୍କର 

ଆଶ୍ଚଯବୟ ମିଶ୍ରିତ ହଷବ ଉଚୁ୍ଛେ ିଉଠୁଥିଲୋ ।  

“ହେଁ .. ଯୋହୋକୁ ଚୋହିଁବ !” 

“ମତମବ ବେିମୱ କୋହିଁକ ି?” 

“ରୁହ .. ରୁହ .. ମନ ମୁତୋବକ ପତ୍ନୀ ପୋଇିବୋ ପୋଇେଁକ ିକଛି ିସର୍ତ୍ତବ ରହଛି ି। ମସସବୁ ମୋନବି ଯଦ,ି ମତମବ 

ମନ ମୁତୋବକ ପତ୍ନୀକୁ ନଜିର କରିପୋରିବ ।” 
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”ତୁମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତବ ମୋନବିୋକୁ ମେଁୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛ ି। ମମୋର ମକବେ ମନ ମୁତୋବକ ପତ୍ନୀ ମିେବିୋ ଦରକୋର । 

ତୁମମ ଯୋହୋ ଚୋହେଁୁଛ, ତୋହୋ କରିବୋକୁ ମେଁୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛ ି।“ 

“ପ୍ରଥମମ ଶୁଣ ିତ ନଅି !” 

“ଶୁଣିବୋର ଆବଶୟକତୋ ହ ିନୋହିଁ ।” 

“ନୋ, ତୁମକୁ ଶୁଣିବୋକୁ ହିଁ ମହବ । କୋରଣ ଏ ପ୍ରକୋରର ବୟବସ୍ଥୋମର ମଫରସ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ ନୋହିଁ ।”  

“ମୋମନ ?” 

“ମୋମନ, ପତ୍ନୀ ବଦେ ମକବେ ଥମର ମହଇପୋରିବ । ବୋରମୱୋର ନୁମହେଁ ।” 

“ଚେବି ।” 

“ଦ୍ଵତିୀୟ ସର୍ତ୍ତବ ମହଲୋ – ତୁମମ ମକୌଣସି କୁମୋରୀ ଝଅିକୁ ପତ୍ନୀ କରିପୋରିବ ନୋହିଁ ।” 

“ମୋମନ ?” 

“ମୋମନ ମହଲୋ – ତୁମମ ମକବେ ଜଣଙ୍କର ବବିୋହତି ପତ୍ନୀକୁ ହିଁ ପୋଇିପୋରିବ !” 

“ଆଚ୍ଛୋ .. ଆଚ୍ଛୋ .. ଚେବି ..ଚେବି ! ଆଉ କଛି ି?” 

“ମସ ପତପିତ୍ନୀ ତୁମର ଚହି୍ନୋ ପରିଚତି ମହଇଥିବୋ ଦରକୋର । ଅଥବୋତ ତୁମମ ମସମୋନଙୁ୍କ ଭଲ ଭୋବମର 

ଜୋଣିଥିବ । ନମହମଲ ତୁମକୁ କଛି ି ବଶି୍ଵୋସ ନୋହିଁ, ପମର ଦୁନଆି କଥୋ ତୁମମ ବୋହୋର କରିପୋର ! 

ମସଥିପୋଇେଁ ଯୋହୋକୁ ଭଲମର ଚହି୍ନଥିିବ, ଜୋଣିଥିବ, ତୋକୁ ହିଁ ନଜିର କରିପୋରିବ ।” 

“ହେଁୁ  .. ହଉ, ଠକି୍ ଅଛ ି। ଆଉ କଛି ିବୋକି ରହଲିୋ ନୋ ସରିଲୋ ?”  

“ହେଁ, ଆଉ ମୋତ୍ର ମଗୋଟଏି, କନୁି୍ତ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ମଯ ତୁମମ ଯୋହୋ ସହତି ପତ୍ନୀ ବଦେ କରିବ, ତୁମର 

ପତ୍ନୀ ତୋ’ ପୋଖକୁ ଚୋଲିଯିବ ।” 

ଚମକ ିପଡମିଲ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ । ବୋକ ିତନିଟିୋ ସର୍ତ୍ତବ ତ ଠକି୍ ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ମଶଷ ସର୍ତ୍ତବଟ ିଟକିିଏ ଅସହୟ 
ଥିଲୋ । ନଜି ପତ୍ନୀକୁ ଅନୟ କୋହୋ ସୋଥିମର ମଦଖିବୋଟୋ ତ ମସ ଆମଦୌ ସହୟ କରିପୋରିମବ ନୋହିଁ !  
ତୋଙୁ୍କ ଏମିତ ିଚନି୍ତୋମର ବୁଡ ିଯୋଇଥିବୋର ମଦଖି ମଦବଦୂତ କହମିଲ, “କ’ଣ ଭୋବୁଛ ବତ୍ସ ? ମମୋ ପୋଖମର 

ସମୟ ବହୁତ କମ । ଜଣକ ପୋଖମର ଏମତ ସମୟ ଠଆି ମହଇ ରହବିୋର ଅନୁମତ ିମମତ ଦଆିଯୋଇ 

ନୋହିଁ । ତୋ’ ଛଡୋ ମର୍ତ୍ତବୟମର ତୁମ ଭେ ିଆହୁରି ମକମତ ମକମତ ମଲୋକ ଅଛନ୍ତ ି। ମେଁୁ ଖୋଲି ଏ ଆଡକୁ 

ଆସିଥିଲି ମବୋଲି ତୁମ କଥୋ ବୁଝ ିଦଉଛ ି। ମତଣୁ ନଜିର ଯୋହୋ ଇଚ୍ଛୋ ଅଛ,ି ତୋକୁ ଯଥୋଶୀଘ୍ର ଜମଣଇଦଅି । 

ପତ୍ନୀ ବଦମେଇବୋକୁ ଅଛ ିତମର, ନୋ ମେଁୁ ଚୋଲିଯିବ ି? ଥମର ଗମଲ, ଆଉ ଥମର ଆସିବୋକୁ କମ ମସ 

କମ ଦଶ ବଷବ ଲୋଗିଯିବ । କୋରଣ ମର୍ତ୍ତବୟର ଜନସଂଖୟୋ ମଯପରି ହୁ ହୁ ମହୋଇ ବଢ ିଚୋଲିଛ,ି ଦନିରୋତ ି

କୋମ କମଲ ବ ିମମୋର କୋମ ସରୁନୋହିଁ । …. କ’ଣ ଯିବ ିନୋ ରହବି ି?” 

“ନୋ, ନୋ, ରୁହନୁ୍ତ ଟକିଏି ! ମମତ ଟକିିଏ ଭୋବବିୋକୁ ସମୟ ତ ଦଅିନୁ୍ତ !” 
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“ଭୋବୁଥୋଅ ବସି, ମେଁ ୁଯୋଉଛ ି। ଆଉ ଥମର ଆସିମଲ କହବି ।” 

“ମୋମନ ଦଶ ବଷବ ପମର ? ନୋହିଁ, ନୋହିଁ, ମସମତମବେକୁ ଆଉ ମସ ଇଚ୍ଛୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥିବ । ମମୋ କୋମ 

ଏମବ ସୋରିମଦଇ ଯୋଆନୁ୍ତ । ମେଁୁ ପତ୍ନୀ ବଦମେଇବୋକୁ ଚୋମହେଁ ।” 

“କୋହୋ ସହତି ?”  

“ଏ ତ ଏକ ଜଟେି ପ୍ରଶନ । ଆପଣ ଟକିିଏ ସୋହୋଯୟ ତ କରନୁ୍ତ !” 

“ନୋ, ମସ ଦୋୟୀତ୍ୱ ମମୋର ନୁମହେଁ । ତଥୋପି ତୁମମ ବହୁତ ବେିମୱ କରିମଦଲଣି ମବୋଲି ମେଁ ୁକଛିଟିୋ ନେଁୋ 
କହମିଦଉଛ ି। ତୁମମ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନରି୍ଣ୍ବୟ ନଅି । ତୁମ ସୋଙ୍ଗ ଦୋସବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠକି୍ ରହମିବ ?” 

“ନୋ.. ବୋବୋ ନୋ ! ତୋଙ୍କ ଭେ ିରୋହୋବୋେୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠୋରୁ ତ ମମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶମହ ଗୁଣମର ଭଲ !”  

“କୁଲକର୍ଣ୍ବୀ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ?” 

“ମସ ଠକି୍ ମଯ.. ମହମଲ ମଦଖିବୋକୁ ମସ ଆମଦୌ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତ ି। ମୋମନ ମମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠୋରୁ ଅମନକ ଗୁଣମର 

ନରିସ । ଏମତ ଦନି ପମର ସୁମଯୋଗ ମିେଛି ିଯଦ,ି ତୋ’ମହମଲ ଭଲମଟ ତ ମହବୋ ଦରକୋର !” 

“ଆଚ୍ଛୋ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତବୀର ସ୍ତ୍ରୀ ?”  

“ନୋ’ ମ’, ସିଏ ମଗୋଟଏି ନୋକକୋନୁ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲୋକ । କଥୋମର କଥୋମର ମକବେ କୋନ୍ଦବିୋ ଜୋଣିଛ ି। ତୋକୁ 

ମନଇ କ ିେରସଂସୋର ମେଁୁ କରିବ?ି ତୋକୁ ଦନିରୋତ ିବୁମଝୋଉ ବୁମଝୋଉ ତ ମମୋ ପ୍ରୋଣ ଅଧୋ ଚୋଲିଯିବ !”  

“ତୋ’ମହମଲ ଆଉ କିଏ ? ରଥବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ?” 

“ହେଁ, ମସ ଠିକ୍ ରହବି । ମଦଖିବୋକୁ ବ ିମସ ମବଶ୍ ଭଲ । କଥୋ ବ ିବଡ ମମଜଇ ମମଜଇ କୁମହ ..! କନୁି୍ତ 

ନୋଇେଁ ଆଜ୍ଞୋ .. ରୁହନୁ୍ତ ରୁହନୁ୍ତ ..! ତୋ’ ଭେ ିଖର୍ଚ୍ଚଆି ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂସୋରମର ଆଉ ମକହ ିନୋହିଁ । ଦୁନଆି ଯୋକର 

ସଉକ ିକରିବୋ ତୋକୁ ଜଣୋ । ଶୋଢୀ ଗହଣୋ କଣିୋମର ମୋସକ ଦରମୋ ମମୋର ସପ୍ତୋହକୁ ନଅିଣ୍ଟ ମହବ । 

ବୋକ ିସବୁ ଠକି୍ ମହମଲ କ’ଣ ମହବ .. େର ଚମେଇ ପୋରିବୋ ଗୁଣ ତ ତୋ’ର ଆମଦୌ ନୋହିଁ ।” 

“ଥୋଉ, ତୋ’ ବରୁିଦ୍ଧମର ଏମତ ମବଶ ିକହବିୋ କଛି ିଦରକୋର ନୋହିଁ । ମେଁ ୁବୁଝି ଯୋଇସୋରିଲିଣି ମଯ ମସ 

ତୁମର ଉପଯୁେ ନୁମହେଁ । ତୁମମ ନମିଜ ଏଥର ଶୀଘ୍ର କୁହ ମକମିତଆି ଦରକୋର କରୁଛ । ମମତ ମତମଣ 

ଆଉ ମଗୋମଟ ଦଗିକୁ ଯିବୋକୁ େନ େନ ଡକରୋ ଆସିଲୋଣି ।  .. ଆଚ୍ଛୋ, ତୁମ େର ପୋଖ ଶମବୋବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 
ଚେବି ?” 

“ନୋ, ନୋ, ଆମଦୌ ନୁମହେଁ । ତୋ’ ଭେ ିସକୁୁମୋରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମମୋର ମକୋଉ କୋମକୁ ? ଟକିଏି ଖରୋ ବୋଜମିଲ 

ଝୋଉେଁେ ିପଡବି, ଥଣ୍ଡୋ ବୋଜମିଲ ଥରି ଉଠବି .. ବଷବୋ ମହମଲ ମରୋଗମର ପଡଯିିବ .. ମସ ଭେଆି ସ୍ତ୍ରୀ ତ 

ମମୋର ଆମଦୌ ଚେବି ନୋହିଁ ଆଜ୍ଞୋ !” 

“ଆଉ କ’ଣ ଖୋନ୍ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ?” 
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“ଆମର ବୋପ୍ ମର ..ଧମବ ପରିବର୍ତ୍ତବନ ? ପୁଣି ଏ ବୟସମର ? ମମତ ସମୋଜମର ଆଉ ସ୍ଥୋନ 

ମିେିବ ତ ?” 

“ତୋ’ମହମଲ ଗିରିଧୋରୀବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ?” 

“ଉେଁ ହେଁୁ  .. ସିଏ କ’ଣ ମଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ! ସିଏ ପରୋ ମଗୋଟିଏ ଧୋନବସ୍ତୋ ! ଟିକିଏ ଭୋବିଚିନ୍ତି କରି ତ 

କୁହନୁ୍ତ !” 

“ମସ କୋମ ଯଦ ିମେଁୁ କରି ବସିବ,ି ମତମବ ଜଣଙ୍କ କଥୋ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମଗୋଟୋଏ ଦନି ମମୋର ବତିଯିିବ .. ! 

ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଲୋକଙ୍କ କଥୋ କିଏ ବୁଝବି ? ତୁମମ ନମିଜ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ନମହମଲ ମେଁୁ ଚୋଲିଲି .. !” 

“ନୋଇେଁ ନୋଇେଁ .. ଟକିିଏ ରୁହନୁ୍ତ । ମେଁୁ କହୁଛ ି। ମମତ ମସଇ ଅଧିକୋରୀ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ମଗୋଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ 
ଦରକୋର ।” 

“ଅଧିକୋରୀ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ! .. ହଉ, .. ତୁମମ ତୋଙୁ୍କ ଭଲ କରି ଜୋଣିଛ ତ ?” 

“ହେଁ ।” 

“ସବୁଆଡୁ ମସ ତୁମର ପସନ୍ଦ ? ମୋମନ ରୂପ, ଗୁଣ, ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ .. ସବୁ ଦଗିରୁ ମସ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମହବୋକୁ 

ମଯୋଗୟ ତ ?” 

“ଆଜ୍ଞୋ ହେଁ ।” 

“ତୋଙୁ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପମର ପୋଇଗଲୋ ପମର ଆଉ ମକମବ ବଦମେଇବୋକୁ  କହମିବ ନୋହିଁ ତ ?” 

“ନୋହିଁ ।” 

“ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅଧିକୋରୀ ବୋବୁଙୁ୍କ ମଦଇମଦବ ି?” 

“ଏେଁ ... !!” ଚମକ ିପଡମିଲ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ । ଏ କଥୋଟୋ ତ ଏଇ ଭିତମର ମସ ପୂରୋ ଭୁଲି ହ ିଁ 
ଯୋଇଥିମଲ ! ଏମବ .. !!  

ଜୁେୁଜୁେୁ କରି ମଦବଦୂତଙ୍କ ମୁହେଁକୁ ମକବେ ଚୋହିଁ ରହଗିମଲ ମସ । 

“କ’ଣ ମହଲୋ ... ସବୁର ସମୋଧୋନ ମହଇଗଲୋ ତ ?” 

“ନୋଇେଁ ନୋଇେଁ ଆଜ୍ଞୋ ... ଟକିଏି ରୁହନୁ୍ତ ! ଅଧିକୋରୀ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନୋ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଲୋକ, କନୁି୍ତ ମସ 

ଅଧିକୋରୀଟୋ ତ ବଡ ବଦମୋସ୍ । ତୋ’ ପରି ଲମ୍ପ୍ଟ, ମଦୟପ, ଦୁଷ୍ଟମଲୋକର ହୋତମର ତ ମେଁୁ ମମୋ ପତ୍ନୀକୁ 

ମଦଇ ପୋରିବନି ି! ଯୋହୋମହମଲ ବ ିଦୀେବ ମକୋଡଏି ବଷବର ସମ୍ପ୍କବ ! ଏତକି ିତ ତୋ’ ବଷିୟମର ଚନି୍ତୋ କରିବ ି

ମେଁୁ ! ଏମତ ବ ିମସ ଖରୋପ ନୁମହେଁ ମଯ ତୋକୁ ଯୁଆମଡ ପୋଇମଲ ସିଆମଡ ମଠଲି ମଦବ ି! ମକୋଡଏି ବଷବ 
ତମେ ମକମତ ମଖୋଜ ିମଲୋଡ ିତ ମମୋ ବୋପୋ ମୋ’ ତୋକୁ ମମୋରି ପୋଇେଁ ମଯୋଗୟ ମବୋଲି ଭୋବଥିିମଲ ! ତୋକୁ 

ଏମିତ ିମକମିତ ିକକ୍ଉଁଠ କୁ୍ ବ ିତଡମିଦବ ି?” 

“ତୋ’ ମୋମନ କ’ଣ କହୁଛ ?” 
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”କ’ଣ କହବି।ି ମେଁୁ ତ କଛି ିଭୋବ ିପୋରୁନୋହିଁ !” 

ହସିଉଠମିଲ ମଦବଦୂତ । “ବତ୍ସ, ତୁମ ପୋଇେଁ ସବବୋଥବକରଣମର ତୁମ ପତ୍ନୀ ହିଁ ମଯୋଗୟୋ ଅମଟ । ଦଶ 

ବୋରଟ ି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଦଖି ତୁମମ ଏମତ ଭୋମେଣୀମର ପଡିଯୋଉଛ ! ମକହ  ି ବି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଠୋକ୍ 

ଲୋଗୁନୋହୋନ୍ତ ି! ଭଗବୋନ୍ ତୁମ ପୋଇେଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମକୋଟ ିମକୋଟ ିଝଅି ଭିତରୁ ତୋକୁ ହ ିକୋହିଁକ ିବୋଛଛିନ୍ତ,ି 

ଏଥର ଜୋଣି ପୋରିଲ ତ ! ଯୋଅ .. ଯୋଅ .. ତେକୁ ଯୋଅ । ତୁମ ପତ୍ନୀ ତମ ପୋଇେଁ ଅମପକ୍ଷୋ କରିଛ ି।“ 

“ଅମପକ୍ଷୋ କରିଛ ି? କନୁି୍ତ .... ଆପଣ ମକମିତ ିଜୋଣିମଲ ?” 

ମୁରୁକ ିହସୋ ମଦଇ ମଦବଦୂତ କହମିଲ, “ମଯୋଉଥିପୋଇେଁ ତୁମମ ମମତ ମଖୋଜୁଥିଲ, ତୁମମ କ’ଣ ଭୋବୁଛ 

ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମସଇ କୋରଣରୁ ମମତ ମଖୋଜ ିପୋରିବନ ି?” 

“ମୋମନ ?”  

“ମୋମନ ଆଉ କ’ଣ ? ଯୋହୋ ତୁମମ ବୁଝିବ, ମସଇଆ !!” 

 

∞∞ 

ଶ୍ରୀମତୀ କମଳା ଶତପଥୀ,  ଦଶବନମର ସ୍ନୋତମକୋର୍ତ୍ତର । ମୁମୱଈମର ରହନ୍ତ ି। ଏଯୋବତ ୬୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପ, 

୨୧୫ଟ ିକବତିୋ, ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲେତି ନବିନ୍ଧ, ୨୦ଟ ିନୋଟକ ଏବଂ ୨୫ଟ ିଉପନୟୋସର ମଲଖିକୋ । କବତିୋ 
ସଙ୍କେନ: ମଶଷ ଫଗୁଣ; କୁ୍ଷଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକେନ: ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଅଷ୍ଟମ ରଙ୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ବମଚ୍ଛଦ ପରର କୋହୋଣୀ, ମଗୋଟଏି 
ପୋପର କୋହୋଣୀ, ଚରିୋଧଡ,ି ମହୋପୋତ୍ର ବୋବୁଙ୍କ ହୋଲ ଚୋଲ ; ଉପନୟୋସ ପୁସ୍ତକ: ଫଗୁଣଟୋ ମଫରିଗଲୋ ପମର, ହୋଏ 
ମୁମୱଈ, ସଲୋମ  ମମୁୱଈ, ଅଧୋ କୋେି େର, ମହମଲୋ ଭୁଟୋନ୍ , ମୋୟୋ ନଗରୀ ମକୋମେ; ଇ ବୁକ୍  - ସଂପକବର 
ମଦୋ’ଛକମିର ମଣିଷ ।  ଅନୁବୋଦ ପୁସ୍ତକ: ଯୋତ୍ରୋ (ମରୋଠୀ), ଜୀବନର ସତୟତୋ (ମତଲୁଗୁ), ରୋଣୀର କୋହୋଣୀ 
(ମତଲୁଗୁ), ସୁନୋର ବୋଦଲ (ମତଲୁଗୁ) । ଧ୍ୱଂସ ତେର ଜୀବନ (ମତଲୁଗୁ) । ନଜିର କଛି ିକୋହୋଣୀର ହନି୍ଦୀ ଅନୁବୋଦ 
ସଂକେନ: ବୀମତ ବସନ୍ତ କୀ ବୋମତେଁ । ଏହୋ ବୟତୀତ ତୋଙ୍କର ଅମନକ କୋହୋଣୀ ହନି୍ଦୀ, ମରୋଠୀ, କନ୍ନଡ ଆଉ 
ମତଲୁଗୁମର ଅନୁବୋଦ ମହୋଇ ଉର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମହୋଇଛ ି। ଅମନକ ସୋରସ୍ୱତ ସମ୍ମୋନମର ସମ୍ମୋନତି ।  

∞∞ 
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ମହ ନରିୋକୋର, ଏ ସୃଷି୍ଟର କେୋକୋର 

ସୃଜନୀର ଧମନୀମର, ଆମ ଭରିଦଅି ନୂତନ ଶେି 

ସବତିୋର ଦୀପି୍ତମର ରଞ୍ଜ ଯୋଉ ନୋରୀର ଉେି ସ୍ଥିତ ି

          ଆମମ ନୋରୀ, ଆମମ ଶେି, ଆଜରି ନୋରୀଶେି । ୧ 

ସୃଷି୍ଟକବତିୋମର ତୁମ, ଭରି ଶତମବଦନୋ ରୋଗିଣୀ 
ମଲଖିଆସିଛୁ ସଦୋ ମୋନବଜୋତରି  ଇତହିୋସ , 
ମସ୍ନହର ନଗିମଡ଼ ବୋନ୍ଧରିଖିଛୁ ସବୁରି ଆଶୋ ବ ଶ୍ଵାସ 

ହୋତଧରି ଆମ ଚୋଲି ଶଖିିଛ ିତୁମ  ସୃଷି୍ଟ କୋହୋଣୀ , 
          ଆମମ ନୋରୀ, ଆମମ ଶେି, ତୁମରି ମହୋଶେି । ୨ 

ଶୀତେ ମଜୋଛନୋ ଛୋଇ, ମଧୁର ମେୟ ମହୋଇ 

ବତିରୁ ମମତୋ ମପ୍ରମ  ମସ୍ନହ କରୁଣୋର ବୋଣୀ 
ନଷି୍ଠୋର କବଚ,ସୋମୟ ଖଡଗ, ସତୟର ଢୋଲ ଧର ି

ଅନୟୋୟ କୁପ୍ରଥୋ ଖଣ୍ଡନ କରୁ, ଅନୋଚୋର ସହୁନୋହିଁ 
           ଆମମ ନୋରୀ, ଆମମ ଶେି ଆଜରି ନୋରୀଶେି । ୩ 

ନୋ' ଅବେୋ, ନୋ' ଦୁବବେୋ, ନୋ' ମସ ହତଭୋଗୀ ନମିେସିତୋ 
ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ତ ଗରିମୋ ପ୍ରକୋଶ  ସ୍ଵୟଂ ମଯ ଆମଲୋକତିୋ 
ଧୋତ୍ରୀ, ଭଗ୍ନୀ, ଆତ୍ମଜୋ ପୁଣି ପତ୍ନୀ, ପ୍ରଣୟିନୀ ଅନନୟୋ 
ଅନ୍ତହୀନ ସୃଷି୍ଟରଜୁ୍ଜ ବୋନ୍ଧ ିଚୋଲିଛୁ ଶତରୂପୋ ମହୋଇ 

        ଆମମ ନୋରୀ, ଆମମ ଶେି, ତୁମରି ଶେି ସ୍ଵରୂପୀ । ୪ 

ବକିି୍ଷପ୍ତ ମୋନବଜୋତ ିଲକ୍ଷତୋ  ହୁଡଛି ି ଆଜ ି

ଭ୍ରୋନ୍ତ ମସ,କ୍ଳୋନ୍ତ ମସ, ରିେ ମସ ବୁମଝନୋ ତୁମକୁ ଜୋଣି 
ନବମଲଖନୀ ଦଅି ମହ ରଚବୁି ଆଗୋମୀ ମଣିଷ ଲିପ ି

ସୋମୟଧମବ ପମଥ ସୃଷ୍ଟି ବୋହମିନବୁ ତୁମ ଗରିମୋ ଗୋଇ 

             ଆମମ ନୋରୀ, ଆମମ ଶେି, ତୁମରି ମହୋଶେି । ୫ 

∞∞ 

ସାଗରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାସ । ସ୍ନୋତକମର୍ତ୍ତୋର ଅଥବନୀତ ିଓ ଏମ.ବ.ିଏ., ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବଶିୋରଦ । କଛି ିବଷବ ଧରି 
ଏନ୍ ଜ ିଓ ମର କୋଯବୟ । ବର୍ତ୍ତବମୋନ ଗୃହଣିୀ । ପିଲୋଦନିରୁ ସୋହତିୟ ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ । ମୋଆ ଓ ପ୍ରକୃତ ିମୋ ତୋଙ୍କର 
ସରସବତ ଯୋତ୍ରୋପଥର ଦୁଇପୋଶ୍ଵବ ମବୋଲି ସୋଗରିକୋ କହନ୍ତ ି। ନୂଆଦଲି୍ଲୀମର ରହନ୍ତ ି। 

ଆବାହନୀ 
 

 

ସାଗରିକା ଦାସ   
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The wheel 
 

 

Subrat Mishra   
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ଏ ମବୋମଧ ବୋର୍ ବୟ୍’ର ଷଷ୍ଠ କ ିସପ୍ତମ ଥର ତୋଗିଦୋ ଥିଲୋ । ପ୍ରତଥିର ମସ ମସମିତ ିଅନୁନୟ ଭରୋ 
ସ୍ୱରମର ଏରିକୋକୁ ମଟବୁଲ ଛୋଡ ିଯିବୋକୁ ଅନୁମରୋଧ କରୁଥିଲୋ । ଆଉ ମଗୋମଟ ମପଗ୍ ଢୋେଲିୋ ଗଲୋସ୍ ମର 

ଏରିକୋ ।  

ବୋସ୍ ଏଇ ମଗୋମଟ…ମଦଖ ବୟ୍…ଏଥର ମମୋ ବଟଲ ମଶଷ ମହଇଗଲୋ.. ୟୋ ପମର ମେଁୁ ଉଠଯିିବ ି । 
ଆଶ୍ଵୋସନୋ ମଦଇ କହଲିୋ ମସ ବୋର୍ ବୟକୁ । ଖୋଲି ବଟଲ ଟକୁି ମଟବୁଲ ଉପରୁ ମନଲୋ ମବମେ ବୟ୍ ଟ ି

ନଶିି୍ଚତ ମହଇଯୋଇଥିଲୋ କ ି ମୟୋଡୋମ ଏଥର ନଶି୍ଚୟ ଭୋମବ ଉଠଯିିମବ। ଏକ ଆଶ୍ଵସି୍ତ ଭରୋ ହସଟଏି 

ହସିମଦଇ ମଫରିଗଲୋ ମସ ତୋ କ୍ାଉଣ୍ଟରକୁ। ମହମଲ ଏରିକୋ ଏ ଯୋମକ ନଶିି୍ଚତ ମହଇ ପୋରୁ ନଥିଲୋ କଣ 

କରିବ ମସ !  

ଆଶୁମତୋଷର ମସଇ ପମଦ କଥୋଟ ିତୋକୁ ଅସ୍ଥିର ଆଉ ଅସହୋୟ କରି ମଦଇଥିଲୋ । ଏମିତ ିକଥୋଟଏି ଯୋହୋ 
ଏରିକୋ ମନମର ଅନଶିି୍ଚତତୋ ସହତି ଅସୁମୋରୀ ପ୍ରଶନବୋଚୀ ସୃଷ୍ଟ ିକରୁଥିଲୋ ।  

ଦୁଇ ଦନି ପମର ଆଶୁମତୋଷ ସମୁଦ୍ର ଗଭବମର ନଜିର ଜୋହୋଜ ଚେୋଇ ଅନ ର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମୟ ଲୋଗି କୁଆମଡ 

ହଜଯିିବ। ମଖୋଜଚିୋଲିବ ଏରିକୋ ତୋକୁ ଏମିତ ିମକମତ ମଯ ନଶୋଶୀେ ମବୋତଲ ଭିତମର। ଦମିନ ମଢର୍ 

ସୋରୋ ଉପହୋର ମନଇ ଏରିକୋ ପୋଖମର ପହଂଚଯିିବ ଆଶୁମତୋଷ ଆଚମି୍ବତ କରି। ବୋହୁମର ବୋହୁ ଛନ୍ଦ ିେୂରି 
ବୁଲିମବ ଦୁମହେଁ କଛି ିଦନି ରୋତ।ି ମୁେୋ ଭେ ିସୋଉେଁଟମିବ ପ୍ରଣୟର ଚକି୍ ମିକ୍ ପ୍ରୀତ।ି ଆଉ ପୁଣ ିଦମିନ ଶୀଘ୍ର 

ମଫରିବୋର ପ୍ରତଶୁିତ ିମଦଇ ନଜି ଗନ୍ତବୟ ସ୍ଥେକୁ ଆମଗଇଯିବ ଆଶୁମତୋଷ । 

ମହମଲ ଏଥରକ ଆଶୁମତୋଷର ଭିନ୍ନ ଏକ ଉେି । ଯିବୋ ପୂବବରୁ ଏରିକୋର ମଥୋମର ଲୋଲ ବନୁି୍ଦଟଏି 

ଲମଗଇବୋକୁ ଚୋମହେଁ ମସ । 
 

ମମନ ମମନ ହସୁଥିଲୋ ଏରିକୋ । ଲୋଲ ବନୁି୍ଦ… ମଯଉେଁ ବନୁି୍ଦ ତୋ ମୋ’ ମଥୋମର ସବୁମବମେ ଚମକୁଥୋଏ । 
ଯୋହୋକୁ ମୋ’ ତୋର ଆଇନୋ ଆଗମର ଖୁବ୍ ସନ୍ତପବଣମର ସଜୋଏ ମଥୋମର, ମହମଲ ମଯଉେଁ ବୋପୋ ଏ ଲୋଲ 

ବନୁି୍ଦଟକିକ ରଖି ଯୋଇଥିଲୋ ତୋ ମୋ’ର ମଥୋମର, ମକମବ ତୋଂକୁ ମଦଖିନ ିଏରିକୋ । 
 

ପୁଣି ମଗୋମଟ ମଢୋକ ମନଲୋ ମସ ।  ୱିସି୍କର ଏକ ଶେ ଝଟକୋମର ଏରିକୋ ଥରି ଉଠଲିୋ । ପୋରିବ କ ିମସ 

ଏମିତ ିମଗୋମଟ ଲୋଲ ବନୁି୍ଦ ମଥୋମର ଲଗୋଇ, ସବୁ କଛି ିଦୋୟିତ୍ୱ ମନଇ ଜୀବନକୁ ଉପମଭୋଗ କରି ପୋରବି 

ଏକୋଏକୋ !! ମଗୋଟଏି ଲୋଲ ବନୁି୍ଦମର ସମଜଇ ପୋରିବ କ ିମସ ଜୀବନମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ !! ଜୀବନ ଋତୁର 

ଲାଲ୍ ବନୁି୍ଦ ଟଏି 

 
 

ମଦବଯାନୀ ସ୍ୱାଇଁ   
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ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମରୌଦ୍ର ଆଉ ହମି କୋକରମର ଲୋଲ ବନୁି୍ଦଟ ିମେନି ପଡବିନ ିତ !! ସମ୍ଭୋେପିୋରିବକ ିମସ ସମୋଜର 

ତୋତ୍ସୟଲ ଭରୋ ଚୋହୋଣୀ ମକବେ ଏକ ଲୋଲ ବନୁି୍ଦର ଦ୍ଵୋହ ିମଦଇ !!  

 

କ ିଯୋଦୁ ଥିଲୋ ମସ ଲୋଲ ବନୁି୍ଦମର ମକଜୋଣି, ଏରିକୋ ଜୋଣିନ ିମହମଲ ତୋ ମୋ’ ଲୋଗି ଏଇ ଲୋଲ ବନୁି୍ଦ ଏକ 

ଜୋଦୁଗର ମଯମିତ ି। 
 

ଯୋଦୁଗରର କୋଉେଁରି କୋଠ ିଭେ ିସମସ୍ତ ଶେି ମଯମିତ ିଏଇ ବନୁି୍ଦମର ମକନ୍ଦ୍ରୀଭୁତ ମହଇଚ ିଆଉ ମସଇ ବନୁି୍ଦର 

ଶେିମର ମୋ’ ଆଜ ି ତୋକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମଦୃ୍ଧ ଦୁନଆି ମଦମଖଇବୋମର ସଫେ ମହଇ ପୋରିଛ ି । 
ସିନୁ୍ଧରୋ ଫିଟ ିଆସୁଥିଲୋ । କୋଚର ଝରକୋ ମସପୋଖମର ଏରିକୋକୁ ଦଶୁିଥିଲୋ ଦୂର ଦଗି୍ ବେୟର ମଥୋମର 

ଶୋନ୍ତ, ସି୍ନଗ୍ଧ , ମତଜୀୟୋନ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲୋଲ ବନୁି୍ଦଟଏି । 
 
∞∞ 

ମଦବଯାନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ।  ପଢବିୋ ଆଉ ପମଢଇବୋ ସହତି କଛି ିମଲଖୋ ମଲଖି କରିବୋମର ରୁଚ ି। ସମୟ ଅଭୋବ 

ମହଉ କମିୱୋ ଅେସପଣ ମଯୋଗେଁୁ ଅଳ୍ପ କଛି ିକୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପର ରଚନୋ ମହଇପୋରିଚ ିମକବେ । ଏ ପଯବନ୍ତ ମକୌଣସି ସୋହତିୟ 

ଅନୁଷ୍ଠୋନ ଦ୍ଵୋରୋ ସମ୍ମୋନତି ମହୋଇନୋହିଁ ମହମଲ ନଜିର ଆମବଗ ଓ ଅନୁଭବକୁ ପୋଠକ ମୋନଙ୍କ ପୋଖମର ଅଭିବୟେ 

କରି ମସମୋନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇେଁ ଯିବୋ ମହଉଚ ିଲକ୍ଷୟ । ମଗୋମରଗୋଓେଁ,  ମୁମୱୋଇମର ରହନ୍ତ ି।  

∞∞ 
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ନୋ ଦନି ଉଏେଁ ଆଶୋର 

ନୋ ରୋତ ିଆମସ ସ୍ୱପନର 

ମେଁୁ ତ ମମୋ ଭିତମର ଉତୁମର 

ମମୋ ଉର୍ତ୍ତରୀ ମଯମବ ଛୁଉେଁଥୋଏ 

ଲହରୀ ସବୁ ଉର୍ତ୍ତରଣର । 
ମୁକୁମେ କୋମନୋ କୋରୋରୁ       

ମୋୟୋର ବକେ ଝମଡ଼ 

ପହେଁମର ବନିୋ ମମୋହମର              

କୋ ମଉେୋ ମନ ବ ିମହକୁଥୋଏ   

ମମୋ ମମତୋ ମଦୋେମିର । 

ଖରୋମର ଶୁଖୋଏ ଆଖିର ନଈ 

ଆଢୁଆମେ ଅଭିଆଡ଼ ିଅଭିମୋନ  

ଆତ୍ମୋକୁ ପଖୋେ ିଶରତ ଶଶିମର 

ବତିରୁଥୋଏ ସଜକଇେଁ ହସ 

ଧରଣୀର ମକୋମଣ ଅନୁମକୋମଣ ।  
 

ଆଉେଁଶୋମର ମୁମଦ ଧରୋ ଫୋଟ 

ଖସିପମଡ ଛୋତ ିଛୋତରୁ ଶଉିେ ି 

ଲୁହ କ ିଲହୁର ଲହଡମିର ନୁହେଁ  
ଆତ୍ମଶୁଦି୍ଧର ଅନୁରଣନମର  

ଉର୍ତ୍ତମର ଉର୍ତ୍ତରଣ 

ଉର୍ତ୍ତରୋଧିକୋରୀ ସୂତ୍ରମର ।  

∞∞ 
ମାଧୁରୀ ନନ୍ଦ, ମରମୁଣୋ, ବୋମଲଶବର; ଗଭୀର ଈଶବରବଶିବୋସୀ, ସଂସ୍କୋରୀ, କମବପି୍ରୟୋ, ସୋହତିୟ ମପ୍ରମୀ ତଥୋ 
ଶକି୍ଷୋଦୋନମର ନଜିକୁ ନମିୟୋଜତି କରି ସମପିତୋ ମହବୋକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ପୋଆନ୍ତି। 
∞∞ 
 

ଉତ୍ତରଣ 

 
 

ମାଧୁରୀ ନନ୍ଦ   
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ଯୁଦ୍ଧର  କଥୋ କହନୋହିଁ,  ଯୁଦ୍ଧର କଛି ି ମୁହେଁ ନୋହିଁ 
ମଣିଷ ଗଛ ପ୍ରୋଣୀ ତୋ ଦପବଣମର କଛି ିବ ିଦମିଶନୋହିଁ 
କୋହିଁକ ିଯୁଦ୍ଧ ମେୋଷଣୋ ବଂଧୁ,ସୀମୋ ମସପମଟ ଖୋଲି ନବିୋସ ମବୋଲି  ? 

ମସଇ ଏକୋ ମମେ କଣ ଭିଜଉନ ିଆମକୁ 

 ମକମବ ଭୋବର ବଷବୋମର ମକମବ ଅଭୋବର ମରୁଡମିର 

ବୁଝପିୋରୁନ କ ିଆମ ଭୋଷୋ, ଅତଥିି ମଦମବୋ ଭବ କହମିଲ  ଶୁଭୁଛ ିଦଅି ଯୁଦ୍ଧ। 

ଏଇ ନଅି ତୁମ ମଦଶପକ୍ଷୀ ମଡଣୋମର ଏ ମଭଟ ି 

ବୋଂଧିମଦଲୁ ଚଠି ି ଆମ ଶିଶୁଂକ ଦମରୋଟ ି

ଯୁଦ୍ଧ କଥୋ ଆଉ କହବିନ,ି ଯୁଦ୍ଧର କଛି ିନୋମ ନୋହିଁ । 

ମକମତ ବୋଛ ିବୋଛ ି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷର ବର୍ଣ୍ବମୋେୋ ଉଝୋେ ି

ରଖିଥିବୋ ନେଁୋମୋନ ସଂଖୟୋ ମହୋଇଯୋଂତ ିଯୁଦ୍ଧର ମପୋଡୋଭୂଇେଁମର । 

ମଦଖିବ ଦୁଇପୋଖର ଧୂଆେଁ ସମୋନ ଭୋମବ କୁହୁେୋଏ ଆଖି 

ନୋରୀର କୋଂଧମୋନ ନୁଏେଁ,  ହୋତମୋନ ମଦହୋଂଶ ସୋଉେଁମଟ । 

ଆମର ରେମୋଂସ ପୁଷ୍ଟ ଏ ମୋଟ,ି ଭୂମିର ଯତ୍ନମର ବଦ୍ଧିତ ଗଛସବୁ ମକଉେଁମୋମନ କୋଟଂତ ିମଯ 

 ତଆିରି ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧଭୂଇେଁ , ଗଛମୋନ ହୁଏ ମଚୌକ।ି 

ଫେଂତ ିଗଛତମେ ଭିଡ କରୁଥିବୋ  ଶିଶୁମୋମନ ଏମବ କୋହୋଂତ ି

ଏ ଯୁଦ୍ଧଭୂଇେଁ ମକୋେମିତୋଟୋ କରିବୋକୁ 

ମକୋେରି ରଂଗମର ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୁହେଁୋ ଶଶୁିଂକୁ ମଫରୋଇ ଆଣିବୋକୁ 

ଯୁଦ୍ଧର କଥୋ କହ ନୋହିଁ , ଯୁଦ୍ଧର ତ ମୁହେଁ ନୋହିଁ । 

 

∞∞ 
ଡ. ବୀଣାପାଣି ମଦବତା, ୧୯୯୦ରୁ ଓଡଶିୋର ସ୍ୱନୋମଧନୟ ପତ୍ରପତ୍ରକିୋମର ମଲଖି ଆସୁଛଂତ ି । ଏଯୋବତ ସୋତଟ ି ପୁସ୍ତକ 
ପ୍ରକୋଶିତ । କବତିୋ ସଂକେନ: ବୀଜବପନ, ନଦୀତମୋ, ଏହୋସହ ଡୋଏରୀ ଅଂତହୀନ ଶୋଂତନିମିକତନ; ପ୍ରବଂଧ ସଂକେନ: 
ମହୋକବରି ଅଂଗୀକୋର ଓ ଅନୟୋନୟ ପ୍ରବଂଧ, ମଲୋକସୋହତିୟ ସପକ୍ଷମର, ବଂଗେୋ ଭୋଷୋମର ଅନୂଦତି ମହୋଇ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ,ି 
ବେଁୋମଚୋ ନଦୀର ମମତୋ ବେଁୋମଚୋ, କବତିୋ ସଂକେନ ଓ ପ୍ରବଂଧ ସଂକେନ ଓଡଆି ଓ ବୋଂଲୋ ମଲୋକଗୀତ ି। ପୁରସ୍କୋର: ବଦିୟୋପୁରୀ 
କବତିୋ ପୁରସ୍କୋର, ଉତ୍କେ ସୋହତିୟ ସମୋଜ ସମ୍ମୋନ, ମଶ୍ରଷ୍ଠ ମଲଖକ ପୁରସ୍କୋର ସପ୍ତଷି, ଇତୟୋଦ ି। ମକୋଲକୋତୋମର ରହନ୍ତ ି। 

∞∞ 

 

ଯୁଦ୍ଧର କଥା କହନାହିଁ 
 

 

ବୀଣାପାଣି ମଦବତା   
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ବୋରଣ୍ଡୋକୁ ପଡ଼ଥିିବୋ ତନିଟି ିପୋହୋଚକୁ ମଦଖି ମମୋ ମନକୁ ଆସିଲୋ...ଉପର ପୋହୋଚମର ଯିଏ ବସିପମଡ଼ 

ମଝ ିପୋହୋଚମର ମଗୋଡ଼ ଦୁଇଟ ିରମଖ । ତେ ପୋହୋଚମର ପ୍ରଥମ ପୋଦ ରଖି ସମମସ୍ତ େରକୁ ଆସନ୍ତ।ି 
ମତଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମଶଷ ପୋହୋଚ ସବୁମବମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ। ଆଉ ମଝ ିପୋହୋଚ....! 

ଏମିତ ିଭୋବୁ ଭୋବୁ ମକମତମବମେ ବସି ଯୋଇଥିଲି ମଝ ିପୋହୋଚମର । ମସଇ ଜୋଗୋଟ ିମମୋର ପି୍ରୟ । 

ମସଇଠ ିବସିମଲ ମମତ ଲୋମଗ, ମେଁୁ ନମିଜ ମଯମିତ ିଏଇ ମଝ ିପୋହୋଚଟ ି। ବୋପୋଙ୍କ କୋମ ସରିବୋ ପମର 

ଯିଏ ଯୁଆମଡ଼ ମଫରି ଗମଲଣି ନଜି କମବମକ୍ଷତ୍ରକୁ । ମେଁୁ ଏକୋ ଏଇ େରଖଞ୍ଜୋକୁ ଜଗି ରହଛି ିଗେଁୋ’ମର । 

ବଡ଼ଭୋଇ ଚୋକରିୀ କଲୋଦନୁି ରହଲିୋଣି ବୋହୋମର। ମଯମବ ମସ ଚୋକରିୀ ପୋଇଲୋ େରର ସମମସ୍ତ ମକମତ 

ଖୁସି ମହଇଥିମଲ । ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦନି ଭିତମର ଗେଁୋ ଛୋଡ଼ ିଚୋଲିଯିବ ମବୋଲି ମବୋଉ ଚୂଲିମୁମଣ୍ଡ ବସି ମକମତ 

କୋନ୍ଦଥିିଲୋ । ମସମିତ ି ଆଉଥମର କୋନ୍ଦଥିିଲୋ, ମଯମବ ରୋତଖିିଆ ପମର ଭୋଇ ମରୋକମଠୋକ୍ 

ଶୁମଣଇମଦଲୋ...ଆର ଗେଁୋର ନୋୟକବୋବୁଙ୍କ ଝଅିକୁ ମସ ବୋହୋ ହବନ ି। ନମିଜ ସହରୀ ଝଅିଟଏି ପସନ୍ଦ 

କରିଛ ି। ତୋକୁ ହିଁ ବୋହୋହବ । ବୋପୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡମର ବଜ୍ର ପଡ଼ଗିଲୋ । ବହୁତ ଆଗରୁ କଥୋ ମଦଇଥିମଲ 

ନୋୟକବୋବୁଙୁ୍କ, ତୋଙ୍କ ଝଅି ଶୁଭସି୍ମତୋକୁ ମବୋହୂ କରି ଆଣିମବ ମବୋଲି । ବୋପୋମବୋଉଙ୍କର ଚୋରୋ ନଥିଲୋ । 

ପ୍ରଥମ ସନ୍ତୋନ ମବୋଲି ବହୁତ ମସ୍ନହ ଆଦର କରିଥିମଲ । ତୋର ଫେ ଏମିତ ିଓଲଟୋ ଫେଲିୋ । 

ସହରୀ ଭୋଉଜ ମମୋର ଚେ ିପୋରିମଲନ ିଗେଁୋ’ମର । ଦନି ଦଶଟୋ ନ ଯୋଉଣୁ  ଜଦି୍ କମଲ ଭୋଇଙ୍କ ସହତି 

ଯିମବ। ମରୋକବିୋକୁ କିଏ ଥିଲୋ ! ଯିଏ ମରୋକଥିୋନ୍ତୋ ମସ ଚୂଲିମୁମଣ୍ଡ ମୁହେଁମର ଲୁଗୋକୋନୀ ମଦଇ ସେଁୁ ସେଁୁ 
ହଉଥିଲୋ । ଅଗତୟୋ ଭୋଇଭୋଉଜ ନଜି ଇଚ୍ଛୋମର େରୁ ଚୋଲିଗମଲ । ବଷବକୁ ଥମର ସପରିବୋର  ଆସି 
ମୁହେଁ ମୋରିମଦଇ ଯୋଆନ୍ତ।ି ଭୋଇ ମଝମିର ମଝମିର ଆମସ। ଚୋଉେ, ବରିି, ମୁଗ, ବଡ଼,ି ଆଚୋର ମନଇକି 
ଯୋଏ। ଆସିବୋ ଆଗରୁ ମବୋଉକୁ ମଫୋନ କରି କମହ, ମବୋଉମଲୋ  ଆଗକୁ ଛୁଟ ିଅଛ ି। ଯୋଇ ତମତ ମଦଖି 

ଆସିବ ି। େରୁ ଗଲୋମବମେ ତୋ କୋର୍ ମର ଲଦୋ ହଉଥିବୋ ବରିି, ମୁଗ, ଚୋଉେ, ମଦଶୀଆେୁ, ବଡ଼ସୋରୁ 

ମଦଖିମଲ ଲୋମଗନ ିମସ ମବୋଉକୁ ମଦଖିବୋକୁ ଆସିଥିଲୋ । ତଥୋପି ଭୋଇ ଆସିମଲ ବୋପୋ ମବୋଉ ଖୁସିମର 

ଉଛୁେ ିପଡ଼ନ୍ତ ି। ବୋପୋ ତୋ ପସନ୍ଦର ଚଙୁି୍ଗଡ଼,ି ଚୁନୋମୋଛ କଣିି ଆଣନ୍ତ ି। ମସ ମଫରିଗଲୋମବମେ ମବୋଉ 

ପୁଣି ଲୁଗୋକୋନୀ ମୁହେଁମର ଜୋକ ିସେଁୁ ସେଁୁ ମହଇ କୋମନ୍ଦ । ତୋ କୋର୍ ପଛମର ଉଠଥିିବୋ ଧୂେପିଟେ ଭିତମର 

ବୋପୋଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲୁଚଯିୋଏ । 

ସୋନ ତ ରହଲିୋ ଦରିଆପୋରି ଦୂରମଦଶମର। ଦୁଇତନି ିବଷବମର ଥମର ଆମସ କୋଚମଗୋରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି । 

ଆଉ କମେଇ ପରି ଛୁଆ ଦୁଇଟ ି ମଯମିତ ି ଆକୋଶରୁ ଖସିଛନ୍ତ ି । ସୋନ ମକୋଡ଼ମପୋଛୋ । ପିଲୋମବେୁ 

ସବୁତକ ମସ୍ନହସରୋଗମର ମଯମିତି ତୋରି ହକ୍ । ମସ ଆସିମଲ ବୋପୋମବୋଉଙ୍କର ମଗୋଡ଼ ତମେ 

ମଝ ିପାହାଚ 

 
 

ସାଇମଜୟାତ ିପ୍ରଧାନ   
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ଲୋମଗନି । ଏଇ ଖଞ୍ଜୋଟଯିୋକ ଚେଚଞ୍ଚେ ମହୋଇଉମଠ । ଉତ୍ସବ ପୋେଲିୋ ପରି ସମମସ୍ତ ମସଇ 

ମକମତଦନି ଖୁସ ିମନୋନ୍ତ ି। 

ଏ େର ଭିତମର ମେଁୁ ମଯମିତ ିଅପୋଂମେୟ ! ମକହ ିଭୋବନ୍ତନି ିମମୋ କଥୋ । ମକବେ ଜମଣ ଯିଏ ମମୋ 
ସହତି ସବୁମବମେ ଥିଲୋ, ମସ ମମତ ସୋହସ ଦଏି। ମସ ଗୋୟତ୍ରୀ । ମମୋ ଠୋରୁ ତନିବିଷବ ସୋନ । 

ମକୈମଶୋରର ପ୍ରଥମ ପୁଲକ। ମପ୍ରମ କଣ ଜୋଣିବୋ ଆଗରୁ ମସ ମମୋ ହୃଦୟମର ଆସ୍ଥୋନ ଜମମଇ 

ସୋରିଥିଲୋ । ମେଁ ୁ ଏମିତ ିଅମନକଥର ନଜିକୁ ଅବମହେତି ଭୋବ ି ଦୁଃଖମର ବତୁରି ଗଲୋମବମେ, ତୋର 

ଖଣ୍ଡିଏ ଚଠି ିମମତ ସମତଜ କରୁଥିଲୋ । ମୁମୂଷବୁ ମନକୁ ପ୍ରୋଣବନ୍ତ କରୁଥିଲୋ । ଗେଁୋ ମର ମପ୍ରମ କରିବୋ 
ପୋପ। ସହର ପରି ମଖୋଲୋମଖୋଲି କଥୋବୋର୍ତ୍ତବୋ ମହୋଇ ପୋମରନ ି। ତୋ େର ସୋମନୋ ମଦଇ ଗଲୋମବମେ 

ଯୋହୋ ମଦଖୋ ସୋକ୍ଷୋତ । ଆଖିମର ଆଖିମର କଥୋ। ମମୋ ସୋଙ୍ଗ ସୁବୋସ ହିଁ ସୋହସ ମଦଇଥିଲୋ ଗୋୟତ୍ରୀକୁ 

ଚଠି ି ମଲଖି ମନକଥୋ କହବିୋକୁ। ତୋ'ପରଠେଁୁ  ମସ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପତ୍ରବୋହକ । ଆଜ ି ଏ ଦୁଃସ୍ଥିତମିର 

ଗୋୟତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ମମନ ପଡୁଛ ି। 

ବୋପୋ ଚୋଲିଗମଲ। ଭୋଇ କ୍ରିୟୋ ଧରିବ ମବୋଲି େରୁ ବୋହୋରିଲୋନ ି। ସୋନ ତ କୁଣିଆେଁ ମହଇ ଆସିଛ।ି 
ମଭୋଜଭିୋତ, ଗେଁୋଗଣ୍ଡୋମର ବନୁ୍ଧବୋନ୍ଧବଙ୍କ େର ବୁଲି ବୋର୍ତ୍ତବୋ ମଦବୋଠେଁୁ  ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକୋମ ମମତ ହିଁ ତ 

ବୁଝବିୋକୁ ପଡ଼ଲିୋ । ଅଥଚ ମକହ ି ମକମବ ସୋବୋସି ମଦମଲନ ି ।  ସୋବୋସି ତ ଦୂରର କଥୋ, ମକହ ି

ମୁଣ୍ଡମଦହ ଆଉେଁସି ମଦମଲନ ିଥକ ିପଡ଼ଥିିବ କୋମେ ଭୋବ ି। 

ଗେଁୋ ଠୋରୁ ଚୋେଶି ିକିମଲୋମିଟର ଦୂରମର ଚୋକରିୀ । ଏକୁଟଆି ଭଡ଼ୋେମର ରମହ। ସପ୍ତୋହକୁ ଥମର େରକୁ 

ଆସି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝ ିଯୋଏ । ମଯମବ ମମୋ ବୋହୋେର କଥୋ ଉଠଲିୋ, ବୋପୋ ସିଧୋ କହମିଦମଲ ମତୋ ପୋଇେଁ 
କନୟୋ ମଖୋଜବିୋ ଦରକୋର ନୋହିଁ । ନୋୟକବୋବୁଙ୍କ ଝଅି ସହତି ମତୋ ବୋହୋେର ମହବ । କ୍ ଂକ୍ର୍ତ୍ତବୟବ ମୂଢ଼ 

ମେଁୁ ମୁହେଁ ମଖୋଲି ପୋରିଲିନ ିବୋପୋଙ୍କ ସୋମନୋମର । ବୋପୋଙ୍କ ମୋନ ରଖିବୋକୁ ଯୋଇ ଭୋଇ ପୋଇେଁ ବୋପୋ ପସନ୍ଦ 

କରିଥିବୋ ଶୁଭସି୍ମତୋକୁ ବୋହୋ ମହୋଇଗଲି । ଗୋୟତ୍ରୀ ନଜରମର ସବୁଦନି ପୋଇେଁ ମଛୋଟ ମହୋଇଗଲି ।  ବହୁତ 

ପଛମର ରହଗିଲୋ ଗୋୟତ୍ରୀ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପୋଇେଁ ମକମବ ପଛକୁ ବୁଲି ଚୋହିଁନ ି । ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମକମବ 

ଜୋଣିବୋକୁ ମଦଇନ ିକ ିମମୋର ବ ିମଗୋଟଏି ଅଧୋମଲଖୋ କୋହୋଣୀ ଅଛ ିମବୋଲି । 

ମମୋ ବୋହୋେରର ଛଅମୋସ ପମର ଗୋୟତ୍ରୀର ବୋହୋେର ମହୋଇଥିଲୋ । ଗୋୟତ୍ରୀ ପରି ତୋ ସ୍ମୃତ ିବ ିଅପହଞ୍ଚ 

ମହୋଇଯୋଉ...ଏମିତ ିଭୋବ ିବୋକ୍ସ ଭିତମର ସୋଇତଥିିବୋ ଗୋୟତ୍ରୀର ସବୁତକ ଚଠି ିମପୋଡ଼ ିମଦଇଥିଲି । 

ସତମର କଣ ସ୍ମୃତକୁି ହୃଦୟରୁ ମପୋଛ ିହୁଏ ! ଗୋୟତ୍ରୀ ଏମବ ବ ିମବେଅମବେମର ଛୋତ ିଭିତମର ରୁଗ୍ 

ରୁଗ୍ କମର । ଖୁବ୍ ଜେୋଏ । ମକମବମକମବ ଛୋଇ ପରି ପମଛ ପମଛ ମଗୋଡ଼ୋଏ । ଇଚ୍ଛୋ ହୁଏ କହ ି

ମଦବୋକୁ, ମମତ ଛୋଡ଼ମିଦ ଗୋୟତ୍ରୀ...! ଗୋୟତ୍ରୀ ଆଜଯିୋଏେଁ ଛୋଡ଼ନି ି । ଏକୋନ୍ତମର ସ୍ୱପନମର ଆମସ । 

ଭୋବନୋମର ଆମସ...ମୁଣ୍ଡ ଆଉେଁସି ମଦଇ ଚୋଲିଯୋଏ । ଗୋୟତ୍ରୀ ଛୋତତିମେ ଉଷେତୋ ମଦଉଥିବୋ 
ନଆିେଁଝୁଲଟଏି । ମବମେ ମବମେ ବନୋଗି୍ନ ପୋଲଟଯିୋଇ ସୋରୋମଦହ ଜେୋଏ । 
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ଶୁଭ େର ସମ୍ଭୋେୁଥିବୋ ସୁଗୃହଣିୀ । ମକମବ ମକୌଣସି କଥୋମର ଅଭିମଯୋଗ କରିନ ି। ମମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତମିର 

ବ ିସୁନ୍ଦର ଭୋବମର େର ଚମେଇନଏି । ବୋପୋମବୋଉଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତୋମର ଡୋେର ମଦମଖଇବୋଠେଁୁ  ଆରମ୍ଭ 

କରି ମସବୋ ଶୁଶୂଷୋ ସବୁ କମର । ମସ ମମୋ ଅମପକ୍ଷୋ ବୋପୋମବୋଉଙ୍କର ମବଶି ପି୍ରୟ। ମସ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ 

ମୋ, ଭଲ ମବୋହୂ ବ ି। ମଝଆିେଁ ପୁଅ ହସିୋବମର ଅବମହେତି ମହୋଇଛ ିମବୋଲି ମକମବମକମବ ଅଭିମୋନ 

କମଲ ମସ ବୁଝୋଏ, ତୁମମ ପୋଖମର ଅଛ ମବୋଲି ଜୋଣି ପୋରୁନ । ତୁମକୁ ବ ି ବହୁତ ଭଲ ପୋଆନ୍ତ ି

ବୋପୋମବୋଉ । 

ଝଅିଟଏି ଜନେ ମହବୋ ପମର ମବୋଉ କହଥିିଲୋ, ଆଉ ମଗୋଟଏି ମହମଲ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଛୁଆଟରି ସୋହୋ 
ହୁଅନ୍ତୋ । ମସମତମବମେ ସଫୋ ସଫୋ ଶୁମଣଇ ମଦଇଥିଲି, ନୋ ମବୋଉ ମସଇ ମଗୋଟଏି ଛୁଆ ଭଲ । ମମୋ 
ପରି ନମହଉ। ବଡ଼ ପ୍ରଥମ ପିଲୋ ମବୋଲି ମଯମତ ମସ୍ନହ ଆଦର ସବୁ ପୋଇଲୋ । ସୋନ ମକୋଡ଼ମପୋଛୋ 
ମବୋଲି....। ମେଁ ୁଯୋହୋ ମପଶ ିମହଇଗଲି ମସ ଦ'ି ଜଣଙ୍କ ମଝମିର । ମସଦନି ମମୋର ଏଇକଥୋ ମବୋଉକୁ 

ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଦଇଥିଲୋ । ମବୋହୂ ପୋଖମର କୋନ୍ଦକିୋନ୍ଦ ି କହଲିୋ, ମୋଆ କଣ ନଜି ପିଲୋଙ୍କ ଭିତମର 

ପୋତରଅନ୍ତର କମର ! 

ଆଜି ଆରସୋହମିର ମଟଣ୍ଟଵୋଲୋକୁ ପଇସୋ ମଦଇ ମଫରିଲୋମବମେ ବୋଟମର ମଦଖୋମହଲୋ ସୁବୋସ 

ସହତି । କହୁଥିଲୋ ଗୋୟତ୍ରୀ ସବୁଦନି ପୋଇେଁ ଗେଁୋ କୁ ମଫରି ଆସିଛ ି। ବଧିବୋ ମହଲୋ ପମର ତୋ ଶୋଶୁେର 

ମଲୋକ ତଡ଼ମିଦମଲ । ମକମିତ ିେୋଣ୍ଟିଚକଟ ିମହୋଇଗଲୋ ମନ । 

ଓଃ...ଭଲ ଲୋଗୁଛ ିଏଇ ମଝ ିପୋହୋଚମର । ମଝଆିେଁର ମଝ ିପୋହୋଚର ଜୀବନ । ଥକୋମନ ଥକୋମଦହ 

ମକମତମବମେ ଗଡ଼ ିପଡ଼ଛି ିମସଇଠ ି। ଆଖି ଲୋଗି ଯୋଇଛ ି। େର ଭିତରୁ ଶୁଭର ଡୋକ ଶୁଭିଲୋ। ଚଟ୍ 

କନିୋ ନଦି ଭୋଙି୍ଗଗଲୋ । ନଜର ବୁଲିଗଲୋ ଚୋରିପଟକୁ । ଖେୋବୋଡ଼ମିର ବୁଢ଼ୋ ଆମୱଗଛମୂମେ 

ଧେୋଶୋଢ଼ୀମର କଏି ! ମତୋଫୋ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅମର ଗୋୟତ୍ରୀ !!! ଆଃ....ଛୋତତିମେ କଣ ମଗୋମଟ 

ମହଇଗଲୋ। ଇଚ୍ଛୋ ମହଲୋ ଗୟତ୍ରୀକୁ ଜୋବୁଡ଼ ିଧରି ବମହ କୋନ୍ଦବିୋକୁ । 

ଶୁଭ ମକମତମବେୁ ଆସି ପଛମର ଛଡ଼ିୋମହୋଇଛ,ି ମମୋର ମସ ଦଗିକୁ ନଜର ନୋହିଁ । ନଃିଶବ୍ଦମର ମସ 

ମସଇ ପୋହୋଚମର ବସିଗଲୋ। ମମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମକୋେମର ରଖି କହଲିୋ, ମେଁ ୁତୁମର ପୀଡ଼ୋ ବୁଝ ିପୋରୁଛ ି। 

ତୁମମ ମଝଆିେଁ ମବୋଲି ସବୁମବମେ ଦୁଃଖ କରୁଛ । କନୁି୍ତ, ତୁମମ ମକମବ ଜୋଣନି ବୋପୋମବୋଉ ତୁମକୁ 

ମକମତ ଭଲ ପୋଆନ୍ତ ି। ବୋପୋଙ୍କ ମଗୋଡ଼ େଷିଲୋ ମବମେ ମକମବମକମବ କୁହନ୍ତ.ି...ଦୀପୁ ପିଲୋମବମେ 

ପଚୋମର ବଡ଼ ତ ବୋପୋର, ସୋନ ମବୋଉର । ଆଉ ମଝଆିେଁ କୋହୋର ? ମେଁୁ ବ ିମଝଆିେଁ । ମେଁୁ ବ ିମଭୋଗିଛ ିମସ 

ଅନ୍ତଦବୋହ। ଏମବ ମଯମତମବମେ ମେଁୁ ମମୋ ବୋପୋଙୁ୍କ ବୁଝିଲିଣି, ମମୋ ପୁଅ ମସଇ ସମୋନ ଅଭିମଯୋଗ 

କରୁଛ ି। 

ଶୁଭ ମମୋ ଆଙୁ୍ଗଠମିର ବୋପୋ ମଶଷ ପଯବୟନ୍ତ ପିନୁ୍ଧଥିବୋ ମୁଦଟି ିପିମନ୍ଧଇ ମଦଇ କହଲିୋ, ବୋପୋଙୁ୍କ ଏଇ ମୁଦ ି

ତୋଙ୍କ ବୋପୋ ମଦଇଥିମଲ। ତୋଙ୍କ ମଝିଆେଁ ପୁଅକୁ । ବୋପୋ ତୁମ ପୋଇେଁ ମଦଇ ଯୋଇଛନ୍ତ ିଏ ମୁଦ ି। ତୁମମ ତ 
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ମସ ସୁମଯୋଗ ମଦଲନ ି। ନମହମଲ ତୁମମ ବ ିତୁମ ମଝଆିେଁକୁ ମଦଇଥୋନ୍ତ । ଶୁଭ ମୁହେଁମର ଦୁଷ୍ଟୋମୀର ହସ 

ମଖେୁଥିଲୋ । 

ଏମବ ଗୋୟତ୍ରୀ ସହତି ବୋପୋ ବ ିଛୋତ ିଭିତମର। ଉଠପିଡ଼ ିକୁମେଇ ପମକଇଲି ଶୁଭକୁ। ତୋ ଭିତମର ପୋଇଲି 

ଗୋୟତ୍ରୀର ଅନୁଭବ...! ପଛମର ମବୋଉ ଛଡ଼ିୋ ମହୋଇଥିଲୋ। ମମତୋର ସୋକ୍ଷୋତ ମୂରି୍ତ୍ତଟଏି। ହୋତ 

ବମଢ଼ଇମଦଲୋ ମବୋଉ। ଆଉ ମବୋଉ ଭିତମର ବୋପୋ.....! 
 

∞∞ 
ସାଇମଜୟାତ ିପ୍ରଧାନ, ଗୃହଣିୀ । ଅନୁମଗୋେମର ରହନ୍ତ ି।  ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକୋର ବହ ିପଢ଼ବିୋ ଓ ଗପ ମଲଖିବୋ ଏକମୋତ୍ର 

ସଉକ୍ । କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପଗୁଡ଼କି ବଭିିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରକିୋମର ପ୍ରକୋଶତି । ମଗୋଟଏି ଉପନୟୋସ "ଅନୁରୋଗର ମଶଷପବବ" 

ପ୍ରକୋଶତି ମହୋଇସୋରିଛ ି। ମଫସବୁକ୍ ପରି ମସୋସିଆଲ ମିଡ଼ଆିମର ଜମଣ ସକ୍ରିୟ ପୋଠିକୋ । ନଜି ବଷିୟମର କହନ୍ତ ି
“ମଯମବ ମକୌଣସି କଥୋ ବୋ େଟଣୋ ମନକୁ ଅସ୍ତବୟସ୍ତ କରିପକୋଏ, ମସମତମବମେ ଗପଟଏି ମଲଖିପକୋଏ । ମେଁ ୁ
ଭୋରି କଳ୍ପନୋପ୍ରବଣ । ମତଣୁ କଳ୍ପମଲୋକରୁ ମକମବମକମବ ଗଳ୍ପଟଏିର ଖିଅ ମିେଯିୋଏ । ମେଁୁ ଏମବ ବ ି ନଜିକୁ 

ପୋଠିକୋଟଏି ହିଁ ଭୋବୁଛ ି। ଗଳ୍ପକେୋ ଶଖିୁଛ ି। ଏ ଶଖିିବୋ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ମଶଷଯୋଏ ଜୋରି ରହବି।“  
∞∞ 
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ସ୍ଥୋୟୀ ନୁମହେଁ କଛି ି

ସ୍ଥୋୟୀ ନୁମହେଁ କଛି ିବ ି... 

 

ନୋ ଜୀବନ ନୋ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ 
ନୋ ଆକୋଂକ୍ଷୋ ନୋ ତପବଣ 

ନୋ ଅଭୋବ ନୋ ପ୍ରୋଚୁଯବୟ 
ନୋ ଦୋରିଦ୍ରୟ ନୋ ଐଶ୍ଵଯବୟ 
 

ନୋ ଅସ୍ତ ନୋ ଉଦୟ 

ନୋ ଆବଭିବୋବ ନୋ ବଲିୟ 

ନୋ ପ୍ରମମୋଦ ନୋ ଅତୟୟ 

ନୋ ବଷିୋଦ ନୋ ବସି୍ମୟ 

 

ନୋ ଈଶ୍ଵରତ୍ୱ ନୋ ଭୃତୟତ୍ୱ 

ନୋ ସୁ୍ତତ ନୋ ତରିସ୍କତୃ 

ନୋ ଅଭୀଷ୍ଟ ନୋ ଅନୋହୁତ 

ନୋ ପରୋଭୂତ ନୋ ଅନୋଦୃତ 

 

ନୋ ସଂଶୟ ନୋ ପ୍ରତୟୟ  

ନୋ କ୍ଷୟ ନୋ ଅବୟୟ  

ନୋ ବନ୍ଧନ ନୋ ମମୋକ୍ଷ 

ନୋ କେଦ୍ୟ ନୋ ଅମଜୟ 

 

ନୋ ସଂକୀର୍ଣ୍ବ ନୋ ଆସ୍ତୀର୍ଣ୍ବ 
ନୋ ସମ୍ପ୍ନ୍ନ ନୋ ଶୀର୍ଣ୍ବ 
ନୋ ତ୍ରସ୍ତ ନୋ ମସନ  

ନୋ ବଛିନି୍ନ ନୋ ନଭିିନ୍ନ 

 

ସ୍ଥୋୟୀ ନୁମହେଁ କଛି ି 

ସ୍ଥୋୟୀ ନୁମହେଁ କଛି ିବ ି

ତଥୋପି .... ମୋୟୋ ! 

 

∞∞ 
 

ମମୋମତ ମସ ଖୁବ୍ ଭଲପୋଏ   

ମମୋ ଆଖି କୋନ ନୋକ … 

କଥୋବୋର୍ତ୍ତବୋ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ … 

ସବୁ କଛି ିତୋକୁ ଭଲ ଲୋମଗ, 

ମମୋ ଆସିବୋ ବୋଟ ଚୋହିଁ ବସିଥୋଏ 

ବେିମୱ ମହମଲ ବୟସ୍ତ ହୁଏ, 

ସତ କହମିଲ ସମନ୍ଦହ କମର ...   

ମିଛକୁ ସତ ଭୋମବ ... 

ମମୋ କୋହୋଣୀମର ବସିି୍ମତ ହୁଏ ... 

ମମୋମତ ମସ ଖୁବ୍ ଭଲପୋଏ। 

ମାୟା 
 

 

ବଭୁିଦତ୍ତ ନାୟକ   
  

ପି୍ରୟତମା  

 

ବଭୁିଦତ୍ତ ନାୟକ   
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ମମୋମତ ଭରସୋ ଦଏି  

କଛି ିବ ିକରିପୋରିବ ମମୋ ପୋଇେଁ ସିଏ, 

ବଶି୍ଵୋସର ଖିଅମର ବୋନ୍ଧ ିମହୋଇ 

ଚୋରିପୋମଖ  ମମୋର 

ଆଉ ଏକ ଜହ୍ନ ପରି େୁରୁଥୋଏ,  

ମଖୋଜୁଥୋଏ ନଜିକୁ ମମୋ ଆଖିମର 

ପୋଇମଲ ହସି ଦଏି ... 

ମମୋ ସଫେତୋମର ଉତ୍ସବ କମର 

ମେଁୁ ବଫିେ ମହମଲ  

ମସ ନଜିକୁ ମଦୋଷୀ କମହ ... 

ମମୋମତ ମସ ଖୁବ୍ ଭଲପୋଏ  । 

 

ମମୋମତ ପୋଇବୋର କଳ୍ପନୋମର  

ମଯତକି ିବମିଭୋର ହୁଏ  

ହରୋଇବୋ ଡରମର  

ତୋ'ଠୁ ଅଧିକ ଚହିେଁୁ କୁ ଥୋଏ, 

ମସଥିପୋଇେଁ ତ ମମୋ ଛୋଇ ମଦଖି ଡମର, 

ପଚୋମର, ମସ କିଏ? 

ସୋମଥ ସୋମଥ ତୁମର କୋହିଁକ ିଚୋଲୁଛ ି

ସିଏ?     

ଖୁବ୍ ଅଭିମୋନ କମର, 

ଚୁପ୍ ରୁମହ,  

କନୁି୍ତ ରହ ିପୋମରନୋ ମଡରି ଯୋଏେଁ, 
ଟକିକମର ମୋନଯିୋଏ  ...  

ଛେ ଛେ ଆଖିମର କମହ .. 

ମେଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପୋଏ  ।  

ସତମର, ମମୋମତ ମସ ଖୁବ୍ ଭଲପୋଏ  ।

 

 

∞∞ 
 

 

ମକୌଣସି ମଗୋଟଏି ବ ିଜନିଷି  

ତୋ ନେିଷି୍ଟ ଯୋଗୋମର ନରହବିୋ  
ମବୋମଧ ମଗୋମଟ ବୋମଚଲର୍ େରର ଲକ୍ଷଣ ।  

 

ବୋମକୋନୀମର ଖମଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗୋ ଚଉକି 
ପଡ଼ଥିୋଏ ତୋ ଭବଷିୟତ ଆମବୋରି, 
ରଶମିର ଖରୋ ବଷବୋ ଶୀତ ନବିମିଶମଷ 

ଅନବରତ ଶୁଖୁଥିବୋ ଲୁଙି୍ଗ ଗଞି୍ଜ ଗୋମୁଛୋ ... 
ଦୂରରୁ ପରିଚତି କମରଇ ଦଏି 

ମକହ ିଜମଣ ବୋମଚଲର୍ ର େର ମସଇଟୋ ।  

 

ମଗୋଟଏି ପ୍ରଶସ୍ତ େରକୁ ବ ି 

ସହଜମର ଅଣଓସୋରିଆ କରିମଦଇପୋମର 

ବୋମଚଲର୍ ଜମଣ, 

ବୋସୁ୍ତଶୋସ୍ତ୍ର ନୁମହେଁ 
ପଙ୍ଖୋତମେ ମଶୋଇବୋର ମମୋହମର 

େରର ଠକି୍ ମଝକୁି  

ମବପରୁଆ ଖଟଆିକୁ ଟୋଣି ଆମଣ ।  

 

ବାମଚଲର୍ ଘର  

 

ବଭୁିଦତ୍ତ ନାୟକ   
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ମମଜ ଉପମର ପୁମେ ଲୁଗୋ,  
ତନି ିଦନିର ମଲୋ ଖବରକୋଗଜ ଓ 

ଅଧୋମମଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁମଡ  

ଆଇସିୟୁ ମପମସଣ୍ଟ ପରି ପଡ଼ଥିୋନ୍ତ ି

ମଶଯମର,  

ବୋଦୁଡ଼ ିପରି ଲଟକଥିୋନ୍ତ ିପୟୋଣ୍୍ଟ କମିଜ 

କବୋଟ ପଛ ଲଟକଣମର,  

ମକମତ ସପ୍ତୋହ ପୂବବରୁ 

ମଧୋଇମହବୋ ପୋଇେଁ ମଦଇଥିବୋ ଅଜ ିଉପମର 

ଅମେ ମହବୋ ଅମପକ୍ଷୋମର ।  

 

ବୋଥରୁମ ମର ମୋଟଆି ରଙ୍ଗର ବମକଟ୍ ଆଉ 

ମଗ୍, 

ଦମିନ ମସମୋମନ ବ ିଖୁବ୍ ସମଫଦ ଥିମଲ 

ଅମପ୍ରମମର ପ୍ରତୋଡ଼ତି ମହଇ ହଜଛି ିରଙ୍ଗ, 

ଠଣୋମର ଠପିି ମଖୋଲୋ ମତଲ ଶଶିି 
ମଉେୋ ଫୁଲ ପରି ମୁହେଁ ଲଟମକଇଛ ିଟୁଥ୍ 

ବ୍ରଶ୍ ମଟ, 

ମମୋଡୋମହୋଇ ପଡଥିିବୋ ଟୁଥ୍ ମପଷ୍୍ଟ  

ଅମନକ ଧସ୍ତୋଧସି୍ତ ପମର ଗତଥର 

ବୋହୋରିଥିଲୋ ମଟୋମପ 

ତଥୋପି ଆଶୋ, ଚେଯିିବ ଦନିୋ ଆଉ ମକମତ ।  

 

ବୋଥରୁମ ରୁ ବୋହୋରୁ ବୋହୋରୁ  

ଡୋହୋଣ ପୋଖ କୋେମର ହୋଙି୍ଗଙ୍୍ଗ ମନ୍ଦରି  

ଓହେଥିୋନ୍ତ ିସୋଇବୋବୋ, ଗଣପତ,ି 

ଠୋକୁରୋଣୀ, ଜଗନ୍ନୋଥ 

ଆଉ ମକମତଟୋ ମୂକ ଠୋକୁର, 

ଅଗରବତୀ ନଆିେଁମର ଅମନକ ଦନିରୁ  

ତେି ତେି ଦଗ୍ଧ ମହଇଥିବୋ କୋେ....  

ଆଉ ବେଁୋ ପୋଖମର ଟଙ୍ଗୋ ଅଇନୋ ଚରୁିଣି  
ତୋ ପୋମଖ ମକମତଟୋ ସ୍ୱଳ୍ପୋବୃତୋ 
ସିମନତରୁଣୀ  
ଧୂପ ଲଗୋଉ ଲଗୋଉ ପମଦ ଆରତୀ ଅବୋ  
ଚୋେଶିୋ ମବୋଲୋ ମହଉ କ ିନମହଉ,  

ସିମନତରୁଣୀଙୁ୍କ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କସି୍ କନୁି୍ତ  

ମକମବ ମିସ୍ ହୁଏନୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡୋଉ କୁଣ୍ଡୋଉ ।  

 

େରୁ ବୋହୋରକୁ ଗଲୋବମେ କନୁି୍ତ 

ସଫୋ ଜନିସ୍ ଟସିୋଟବ ଇନ୍ ମବଲଟ୍ ମମୋକୋସିମନୋ 
ଇଟୋଲୀୟ ଡଓିର ମଦୁୃ ଗନ୍ଧ  

ଓଠମର ହନି୍ଦ ିଗୀତର ମନ୍ଦ୍ର ଉର୍ଚ୍ଚୋରଣ ... 

ଏକ ନବିଡି ପ୍ରମଚଷ୍ଟୋ ବୋମଚଲର୍ ର 

ଲୁଚୋଇବୋ ପୋଇେଁ ସମସୟୋର ଛୋପ 

ସବୁ ମବପରୁଆ ଭୋବ 

ଆଉ ମଯମତକ ଅସଜଡ଼ୋପଣ । 

 

∞∞ 
ଡ: ବଭୁିଦତ୍ତ ନାୟକ l ମପଶୋମର ଜମଣ ପଦସ୍ଥ ବୟୋଙ୍କ ଅଧକୋରୀ, କନୁି୍ତ ନଶିୋ ତୋଙ୍କର କବତିୋ l ଏକ ସୋହତିୟ 
ଅନୁରୋଗୀ ପରିବୋରମର ଜନେ, କବତିୋ ପ୍ରତ ିଉତ୍ସଗବୀକୃତ ମମନୋଭୋବ । ତୋଙ୍କର କବତିୋ ସଂକେ "ନଃିଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ" 
(୨୦୧୯), "ତୁମମ ଆସିବ ମବୋଲି" (୨୦୨୦) ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ ିଓ "ଝକବୋ ପୋଖମର ଏକଲୋ ମଣିଷ" ପ୍ରକୋଶ 
ଅମପକ୍ଷୋମର ଅଛ ିl ପୋଟନୋ, ବହିୋରମର ରହନ୍ତ ି। 
∞∞ 
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ମମନ ଅଛ ିଗେଁୋ ଦୋମଣ୍ଡ  
ବୋଉେଁସ ପୋତଆି ଖଣ୍ଡୋ ଯୁଦ୍ଧ  
ପିଲୋମବମେ  
ରମୋନୋଥ ମୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନୋଲି ଆଖି  
କୋହୋ କୋହୋ ଉପମର ମବତ ମୋଡ  
ଏବଂ ଛୋନଆିମର ମଶ୍ରଣୀ ଗୃହମର 
ମସବତୀର ମେତୟୋଗ  
ମମନ ଅଛ ିଗେଁୋ ମୁଣ୍ଡ ଦୂଗବୋ ପଡଆିମର 
ଅମପରୋର ରୋଜୋ ଏବଂ ମସନୋପତ ି 
ମୋନଙ୍କର ମିଛ ମିଛକିୋ ଖଣ୍ଡୋ ଯୁଦ୍ଧ  
ବଗିୁଲର ଶେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହୱୋନ  
ମମନ ଅଛ ିଚତିୋ କଷବକ ଦୃଶୟ ।  
ପୁଣି ରୋମୋୟଣ ମହୋଭୋରତମର  
ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣୋମ    
ପୁରୋଣ ଇତହିୋସ ପ ୃ।ମର ମକମତ ମକମତ  
ଯୁଦ୍ଧର ଭୟୋବହତୋ  
ବଭିିଷୀକୋ ବଶି୍ଵଯୁଦ୍ଧର  
ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଚୋଲି ଆସିଛ ି 
ଏ ଯୁଦ୍ଧ  
ନୋହିଁ ତୋର ପରି ସମୋପି୍ତ  
କେଙି୍ଗଯୁଦ୍ଧର ଚଣ୍ଡୋ ମଶୋକରୁ  
ଧମବୋ ମଶୋକମର ପରିଣତ ରୋଜୋ ଅମଶୋକ  
ମବୈଦ୍ଧ ଧମବର ପ୍ରଚୋର ବଶି୍ଵବୟୋପୀ   
କୋହିଁ କଛି ିଶକି୍ଷୋ  
ତ ପୋଇ ନୋହିଁ ଏ ବଶି୍ଵ ! 
ମବୈଦ୍ଧ ଧମବର ପଷୃ୍ଠା ମପୋଷକ ଚୋଇନୋ  
ସବବଦୋ ଶୋଣିତ ତୋର ଅସ୍ତ୍ର  
ନକିଟ ଅତୀତମର ରେମର  

ମହୋଲି ମଖେଥିିବୋ ତୋଲିବୋନୀ  
ଆଫଗୋନର ଛୋତମିର  
ଅଗଣିତ ନୀରିହଙ୍କ ହତୟୋ  
ଆବୋେ, ବୃଦ୍ଧ ବନୀତୋ  
ବୋସଶୂନୟ, ଭବଷିୟତ ଶୂନୟ  
ଏମବ ପୁଣି ଋଷିଆର 
ୟୁମକ୍ରନ ଉପମର େନ େନ ଆକ୍ରମଣ  
ହୋତୀର ପିମ୍ପ୍ୁଡ ିସମଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ  
ଭେ ିକ ିଅମୋନବକି ଅତୟୋଚୋର  
ଅହଂକୋରମର ଫୋଟ ିପଡୁଛ ି 
ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ତ୍ତୋ  
ନୋ ବୋସଗୃହ ନୋ ଖୋଦୟ ନୋ ବଞ୍ଚ ବାର ଆଶୋ  
ଖୋଲି ନଆିେଁ ଆଉ ନଆିେଁ  
ଅଗି୍ନର ମସ ମଲଲିହୋନ୍ ଶୋଖୋ  
ସୋରୋ ବଶି୍ଵ ମଦଖୁଛ ିଏ ଯୁଦ୍ଧ  
ସମମସ୍ତ େୀତତ୍ରସ୍ତ 
ଖୋଲି ଆହୋ ଶବ୍ଦ  
ଚୋରୋ ନୋହିଁ କରିବୋର କଛି ି 
ସୋମୋନୟ ଦୋୟିତ୍ୱହୀନତୋ  
ସୁତ୍ରପୋତ କରିପୋମର ଆଉ ଏକ ବଶି୍ଵ ଯୁଦ୍ଧର 
ସମମସ୍ତ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟୋ  
ଅମପକ୍ଷୋ କରନ୍ତ ି 
ଅବସୋନ ଏ ଯୁଦ୍ଧର  
ହୁଏତ ମିେଯିୋଇ ପୋମର  
କଛି ିଶକି୍ଷୋ  
ନୂତନ ଏକ ପଥୃିବୀ ଗଠନର  
ଶୋନ୍ତରି ପଥୃିବୀ ମମୈତ୍ରୀର ପଥୃିବୀ  
ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ମହଇ ପୋମର  

ଯୁଦ୍ଧ ଅମେ 

 
 

ଶମୁ୍ଭନାଥ ରାଉଳ   
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ଏହଠିୋରୁ ଏକ  
ନୂତନ ଯୁଗର ଏକ ନୂତନ ପଥୃିବୀ । 

 
 
 

 
∞∞ 
ଶମୁ୍ଭନାଥ ରାଉଳ, ମୋଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫମରନ ମଟ୍ରଡ୍ । ପ୍ରୋୟ ୪୦୦ଟ ିକବତିୋ, ୨୨ଟ ିକୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନୋ, ଦୁଇଟ ିବହରି 
ସମୀକ୍ଷୋ, ମଗୋମଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଏକ ବଶିିଷ୍ଟ ବୟେିତ୍ୱଙ୍କ ଉପମର ଆମଲଖୟ ରଚନୋ । ପ୍ରକୋଶତି ପୁସ୍ତକ: ୫ଖଣ୍ଡ 
କବତିୋ ପୁସ୍ତକ - ମହୋସମୁଦ୍ର, ଅନନୟ, ମନୈମବଦୟ, ସମୟର ମୋନଚତି୍ର ଏବଂ ମଭୋରର ଆଲୁଅ; ଖଣ୍ଡିଏ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ 
- ସମ୍ପ୍କବର ମହକ; ଖଣ୍ଡିଏ ସମୀକ୍ଷୋ ପୁସ୍ତକ - ମହୋସମୁଦ୍ର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆକେନ । ଅମନକ ଅନୁଷ୍ଠୋନ ଦବୋରୋ 
ସୋହତିୟ କୃତ ିପୋଇେଁ ସମ୍ମୋନତି । ଭୁବମନଶ୍ଵରମର ରହନ୍ତ ି। 
∞∞ 
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କୃଷ୍ଣ ଚୁଡୋ ମତୋ ରୂପସୀ ତନୁମର ପ୍ରୀତରି ପହଲିି ରଙ୍ଗ 
ବୋଟବଣୋ କରୁ ବୋମଟୋଇର ମନ ଅଙ୍ଗମର ଜୋେ ି ଅନଙ୍ଗ 
ପଥ ଧୋମର ଧୋମର ଆରେ ଅଧମର ଶୂନୟ ଆକୋମଶ ଚୋହିଁ 
ମବଦମ ଖରୋକୁ ପିଠ ିମଦଖୋଇ ତୁ ହସୁ କରିିକରିି ମହୋଇ । 

ସକୋେ ସୂରୁଜ ହସିମଲ ଗଗମନ ଚମମକ ମତୋହର ଛଟୋ 
କୁଆେଁରୀ ମଦହୁମତୋ ରଙ୍ଗ ଅଭିର ଝରିପମଡ ମୁଠୋମୁଠୋ 
ପବନ ଝୁଲୋମର ଝୁଲୋଉଥୋଏ ମତୋ ନହୁଲି ବୟସୀ ମନ 
ମିଶଗିମଲ ଆଖି ଆଖିମର ମତୋର ସୁରଭିତ ମନ ବନ । 

ଆମଗୋ ସୁକୁମୋରୀ ବରପୂବବୋ ମବମଶ କୋହୋବୋଟ ଚୋହିଁ ଚୋହିଁ 
ଈପ୍ସତି ମତୋର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷୋ ପୋପୁଲିଏ ପ୍ରୀତ ିପୋଇେଁ 
ଜେ ିଜେୋଉତୁ ,ମଖେମର ମଖେମର କରୋୟତ କରୁ ବୋଜ ି
ମବଫିକର ମତୋର ବେିସୀ ବଜୋର ତୃପି୍ତର ତୀର ବୋଜ ି। 

ରେ ଅଧମର ରିେତୋ ମକମତ ଅମନକ ପୀଡୋର ପ୍ରୋଶ 
ସତୃଷ୍ଣ ବଦମନ ବୋଦସୋହ ିଠୋଣି,ଚୋରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକିୋ ହସ । 

∞∞ 
  

କୃଷ୍ଣଚୁଡା 
 

 

ନରୁିପମା କର   
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ତମମ ନୋହେଁମବୋଲି ମୋଟରି ମଶଜମର 
ଫୁଟୁନୋହିଁ େୋସ ଫୁଲ 
ଅେସୀ ପବନ ସରୋଗମର ଆସି 
କରୁନୋହିଁ ଆଉ ମଗଲ। 
ତୁମ ନୋଆେଁ ମଲଖି  ବୋଉେୋ  ବସନ୍ତ 
ରଙ୍ଗମର  ଭିଜୋଉ ନୋହିଁ 
ରଜନୀ ଗନ୍ଧୋର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବୋସ 
ପବନମର ମଖେୁନୋହିଁ 
ନଦି ସବୋରୀମର ଆସୁନ ିସପନ 
କଛି ିଲୋଗୁନୋହିଁ ଭଲ। 
ତମମ ନୋହେଁମବୋଲି ମୋଟରି ମଶଜମର 
ଫୁଟୁନୋହିଁ େୋସଫୁଲ। 
ଜୀବନ ଯମୁନୋ ଉଜୋଣି ସୁଅମର 
ଚୁନୋ ଚୁନୋ ମଢଉ ମହୋଇ 
ଉଦୋସ ଏ ମମନ ଆଶୋର ମୁକୁେ 
ଉଠୁନୋହିଁ ଆଉ ମଚଇେଁ 
ଉଆେଁସ ଅନ୍ଧୋମର ନଜିକୁ ହଜୋଇ 
ମଖୋମଜ ମେଁୁ ଜୀବନ ମୂଲ। 
ତମମ ନୋହେଁ ମବୋଲି ମୋଟରି ମଶଜମର 
ଫୁଟୁନୋହିଁ େୋସଫୁଲ । 
 
∞∞ 
 

  

ତମମ ନାହଁ ମବାଲି  
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ମମେ ମମେ ଏ ଆକୋଶ ଭଲଲୋମଗ ଏମତ କଆିେଁ 
କେୋ କବରୀମର ତୋର ଚପେୋ ର ମିଠୋ ଛୁଆେଁ । 
 
ମନ ମୟୂରୀ ମମୋ ଆଜ ିସୋଜଅିଛ ିଛନ୍ଦ ହରୋ 
ମରମମ ଭରିଛ ିପ୍ରୀତ ିଏ ଆଷୋଢ଼ ଅପୋମଶୋରୋ 
ଅସୁମୋରୀ  ଆଶୋଫୁଲ  ଛୋତତିମେ  ଜୋମେ ନଆିେଁ । 
ମମେ ମମେ ଏ ଆକୋଶ ଭଲଲୋମଗ ଏମତ କଆିେଁ । 
 
ରଙ୍ଗ ହରୋଇ ଆକୋଶ ହଜୋଇଛ ିମନତୋର 
ମମୋ  ମନ ଯୋଇଛ ିହଜ ି ଶୁଣି ତୋ ପୋଦ ନୂପୂର 
ବେିୋସୀ ବଉଦ କବିୋ କରଛ ିମମୋମତ କିମିଆେଁ । 
ମମେ ମମେ ଏ ଆକୋଶ ଭଲଲୋମଗ ଏମତ କଆିେଁ । 
 
∞∞ 

ନରୁିପମା କର, ଭୁବମନଶ୍ଵର । ମସ କବତିୋ, ଗଳ୍ପ, ଶଶୁି ସୋହତିୟ, ଉପନୟୋସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଦ ିମଲଖନ୍ତ ି। ଓଡ଼ଆି 

ସୋହତିୟର ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତ ପତ୍ରପତ୍ରକିୋମର ତୋଙ୍କର ମଲଖୋ ନୟିମିତ ପ୍ରକୋଶତି ମହୋଇଥୋଏ । ତୋଙ୍କର ପ୍ରକୋଶତି କବତିୋ 
ପୁସ୍ତକ: କଦମୱରୁ କଳ୍ପବଟ, ଚହି୍ନୋ ମୋଟରି ବୋସ୍ନୋ, ମମୋହମଗ୍ନୋ । ଗଳ୍ପପୁସ୍ତକ: ବରଗଛର ଛୋଇ । ଶଶୁି ଉପନୟୋସ: 
ବଣରୋଇଜର କଥୋ । ଶଶୁି କବତିୋ: ଚୁନଚୁିନ ିତୋରୋଫୁଲ । 
∞∞ 
 
 

  

ମମଘ ମମଘ ଏ ଆକାଶ  
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ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ ଦୋଣ୍ଡ ଦୁଆମର ଥିବୋ ତୁେସୀ ଚଉେଁରୋମର ସଂଜ ସେତିୋ ମଦଇ  ସୋଷ୍ଟୋଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପୋତ ମହଲୋ 
ଭେିର ମନୈମବଦୟ ମଦଇ । ତନୁ ମନମର ଶେି ଓ ସୋହୋସ ଭରିମଦବୋ ପୋଇେଁ ଅଦଉତ ିକଲୋ ଆକୁେତି 

ମନ ମନଇ । 

ପଡଶିୋେର ସତୀଶବୋଵୁଙ୍କର ବଡ଼ ମଖୋଲୋ ଝକବୋ ମଦଇ ମଦଖିଲୋ , ତୋଙ୍କରି ପଅୁ ମସୋନୁ ପୋଟ ିକର ି

ମେୋଷୁଛ।ିଵଷବକ ଛଅ ଋତୁ।ଛଅ ଋତୁ । ଛଅ ଋତୁ । ଗ୍ରୀଷେ, ବଷବୋ, ଶରତ, ମହମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ। 

ବୋରଂବୋର ମେୋଷୁଛ।ିରିପିଟ୍ କରୁଛ ି ଥରକୁ ଥର । ମମନ ରହୁନ ି ମବୋମଧ । ତୋ' ଵୋପୋ ବସିଛନ୍ତି 
ସୋମ ନୋମର ଛୋଟ ଧରି । 

ନରିିମଖଇ  ମଦଖିଲୋ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ ମସୋନୁର ଲୟ ତ  ଝକବୋ ମସପମଟ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ୋ ଗଛ ଡୋେମର ବସିଥିବୋ 
କୁନ ିଚମଢ଼ଇଟ ିଉପମର । ମସୋଡୟିମ ମଭପର୍ ଧୁଆ ମତୋଫୋ ଆମଲୋକମର ମବଶ୍ ଆକଷିଣୀୟ ଆଉ 

ମମନୋରମ ଦଶୁିଛ ି ଟକି ି ଚମଢ଼ଇଟ ି ସତମର!ନୀେ,ମଗରୁଆ,ଧେୋ ଓ ହେଦଆି ରଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣମର 

ଅପୂବବ ଦଶୁିଛ ିସିଏ । ଆଃ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁମଶୋଭିତ । ମନ କହୁଛ ିତୋ'କୁ ପୋପୁଲିମର ଧରି ଥମର 

ମଗଲ କରି ଆଉେଁସି ମଦବୋକୁ, ତୋ'ର ରଂଗମଵରଂଗର ମରଶମୀ ମଦହକୁ।ଯୋହୋ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ 

ଅପୋଂମେୟ । 

ତଥୋପି ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ େର ଭିତରକୁ ଯୋଇ ତୋ'ର ମପ୍ରମିକ/ସ୍ୱୋମୀ ପମରଶ୍ ର ହୋତ ଧରି ଏକରକମ ଟୋଣି 
ଟୋଣି ଦୋଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡୋକୁ ମନଇ ଆଣି କହଲିୋ --ଏଇ ମଦଖ ତ ପୋର ! (ମସ ପମରଶକୁ ମଗଲୋମର ପୋର 

ମବୋଲି ଡୋମକ ତ) କ ିସୁନ୍ଦର କୁନ ିଚମଢ଼ଇଟଏି । 

--- ମକଉେଁଠ ି? ଉର୍ତ୍ତର ମଫମରଇଲୋ ପମରଶ୍ । 

 --- ଏଇ ଆମ ପମଡ଼ୋଶୀ ସତୀଶ୍ ଵୋଵୁଙ୍କର େର ସୋମ ନୋମର ଥିବୋ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ୋ ଗଛ ଡୋେମର ମ ! ମଦଖ 

ତ ମସ ମସମତମବେୁ  ମସମିତ ି ଵସିରହଛି ିମସଇଠ ି। ମବୋମଧ ମଭୋକ ମହଉଥିଵ ତୋ'କୁ । ବସି୍କଟୁ ଦ'ିଟୋ 
ଆଣିକ ିମଦମଲ ଖୋଇବ କ ି– ମକଜୋଣି ? 

ଅଚୋନକ ଉଡଗିଲୋ ନୋମହୀନ କୁନ ିଚମଢଇଟ ିଫୁର୍ ରକନିୋ ଆଉ ନଜି ପୋପୁଲିମର ମୁହେଁ ମେୋଡୋଇ େର 

ଭିତରକୁ ଚୋଲିଗଲୋ ପମରଶ୍ କୋେକୁ ଧରି ଧରି । 

ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋର ଭଦଭଦେଆି ଭୋବପ୍ରବଣତୋ ଆଉ ଦଲି ଖୁସ୍ ମିଜୋଜ ମର କଏି ମଯମିତ ିମଲୋଟୋଏ ପୋଣି 
ଢୋେମିଦଲୋ।ମସ ଜଭି କୋମୁଡ ିେର ଭିତରକୁ ଯୋଇ ପ୍ରମରଶ୍ ର ହୋତ ଧରି ମନହୁରୋ ମହୋଇ କହଲିୋ-ସର ି

ୟୋର୍ ମଭରି ମଭରି ସରି ! ତମମ ତ..... 

ଋତୁର ନାମ ମପ୍ରମ 
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ପମରଶ୍ ହସି ହସି କହଲିୋ -- ପ୍ରୀତ ିତୁମ ମନ ପକ୍ଷୀ ତ ସବୁମବମେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁମଶୋଭିତ ନୋ। ତୁମରି 
ଆଖିମର  ପରୋ ମେଁୁ ମଦଖି ପୋରୁଛ ିଏ ଦୁନଆିକୁ,ଏ କୁନ ିଚମଢଇକୁ ଆଉ ତୁମର ମନଜଣିୋ ରୂପଶ୍ରୀକୁ।ମନୋ 
କରାକବେମ । 

ପମରଶ୍ ମକୋମେଇ ମନଲୋ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋକୁ । ମଵୋକ ମଦଲୋ । ମଗଲ କଲୋ । ଦୁମହେଁ ହସିମଲ ମନମଖୋଲୋ 
ହସ । ମଯମିତ ିଦୁଃଖ ମଵୋଲି ଶବ୍ଦ ଇ ନୋହିଁ ତୋଙ୍କରି ନଜିସ୍ୱ ପୃଥିବୀମର । 

ପଡଶିୋେରୁ ତଥୋପି ଶୁଭୁଛ ିମସୋନୁର ପୋଟ ି। ବଷବକ ଛଅ ଋତୁ । ଛଅ ଋତୁ । ଛଅ ଋତୁ । ଗ୍ରୀଷେ, ବଷବୋ, 
ଶରତ, ମହମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ । 

ଏଥର ପୁଣି ପ୍ରଗଳ ଭୋ ମହୋଇ ଉଠଲିୋ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ । ପଚୋରିଲୋ ପମରଶ୍ କୁ--ଆଚ୍ଛୋ ପୋର ! କୁହ ତ । 

ବଷବକ ଛଅ ଋତୁ ନୋ ସୋତ ଋତୁ ମଯ ....!!! 

--ଛଅ ଋତୁ । 

--ନୋ ସୋତ ଋତୁ । 

--ମକମିତ ିଅଜବ କଥୋ କହୁଛ ତମମ । 

--ହେଁ, ମମୋ ଖିଆଲ ମର ଵଷବକ ସୋତ ଋତୁ।ଛଅ ନୁହେଁ । 

--ଆଚ୍ଛୋ ସପ୍ତମ ଋତୁର ନେଁୋ କଣ କହଲି । 

ହସି ହସି ଉର୍ତ୍ତର ମଫମରଇଲା ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ --ମପ୍ରମ ...ମପ୍ରମ...ମପ୍ରମ... 

--ମହ ମମୋର ପୋଗେ ିମପ୍ରମିକୋ ଆଉ ମସମିତ ିଫୁମଲଇ ମହୋଇ ମଦମଖଇ ହୁଅନୋ ମ ଏମତ... 

--ମହଵ.ି..ମହବ.ି..ମହବ ିଅଲବତ୍ ମହଵ ି। ଖିଲ  ଖିଲ ହସି ପୋଦ କଚୋଡୁଥିଲୋ ତମେ ଖୋଲି ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ । 

କହୁଥିଲୋ -ଶୁଣ ଶୁଣ ମ ! ଭୋରି ମରୋମୋଣ୍ଟିକ ମରୋମୋଣ୍ଟିକ ଏ ମପ୍ରମ ଋତୁ । ଗ୍ରୀଷେ, ବଷବୋ,ଶରତ, ମହମନ୍ତ, 

ଶୀତ ,ବସନ୍ତ ପମର ପୁଣି ନଦିୋେର ନଆିେଁମର ନ ଜେ,ି ଖୋଲି ବୋସନ୍ତୀର ଵୋଉେୋ ବୋଆମର ଵବିୋକ୍ 

ବୋଟବଣୋ କରିଥୋଏ ଵୋଟହୁଡୋ ଵୋମଟୋଇ ମୋନଙୁ୍କ । ମପ୍ରମର ବୋଟୁେ ି ମୋଡ଼ମର ଆେୋମୋେୋ କରୋଇ 

ପ୍ରୀତରି ପୀୟୂଷ ପିଆଇ ମଦମହୋସ୍ କରୁଥୋଏ ମପ୍ରମ ପିପୋସୀ ପ୍ରଣୟର ନୋରୀ ଓ ପୁରୁଷଙୁ୍କ । 

ମଯଉେଁମୋମନ ଅଂଧ ମହୋଇ ମପ୍ରମର ପୋରୋବୋରମର ଅବଗୋହନ କରୁଥୋନ୍ତ ି ଅହରହ ଭୁଲିଯୋଇ ସବୁ 

ଜୋଗତକି ଯୋତନୋ-ମବଦନୋ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁେବଶୋ । 

ଅଚୋନକ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ ମଫରିଗଲୋ ପ୍ରୋୟ ଏକ ବଷବ ତେକୁ । ମଯଉେଁଠ ିମସ ପିଜ ିମଶଷ ଵଷବର ଛୋତ୍ରୀ ଥିଲୋ 
ତ ପମରଶ୍ ଥିଲୋ ସହପୋଠୀ । 

ପମରଶ୍ ର ଦଓିୱୋନୋଗିରି ତଥୋ ଏକତରଫୋ ମପ୍ରମମର ଅତଷି୍ଠ  ମହୋଇ  ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ ମଲଖିଥିଲୋ ଏକ ଚରମ 

ପତ୍ର । ଯୋହୋକୁ ଏମବ ବ ିସୋଇତ ିରଖିଛ ିମସମିତ ିପମରଶ୍ ତୋ 'ଫୋଇଲ ମର। 

ଚଠିଟି ିଅବକିେ ଥିଲୋ ଏମିତ ି। ଆଉ ତୋ'ର ପରବର୍ତ୍ତବୀ େଟଣୋ  ଥିଲୋ ମବଶ୍ ମରୋମୋଂଚକର, ଅକଳ୍ପନୀୟ 
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ଆଉ ଅବଶି୍ଵୋସନୀୟ । 

ହେଁ, ପୋଗେ ମପ୍ରମିକ ! ତମମ ମମତ ବହୁତ ଭଲପୋଅ ନୋ ! ଅସୀମ ସମୁଦ୍ର  ନୋ ଅନନ୍ତ ଆକୋଶ ଭେ ି। 

ନୋ ଆହୁରି ବହୁତ । ଆହୁରି ମବଶୀ । 

ମହମଲ ମଗୋଟୋଏ କଥୋ ପଚୋରିବ ିମିଷ୍ଟର ମପ୍ରମିକ ! ତମମ ମମୋର ଏ ଏ ମଗୋରୋ ମଗୋରୋ ନହନହକୋ 
ଆଉ ମସଥିମର ଥିବୋ ମଲୋଭନୀୟ ଆକଷବଣୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରୟି ମୋନଙୁ୍କ ହିଁ ଭଲପୋଅ ମ । ମମୋ ମନକୁ ନୁହେଁ 
ଜମୋ । ମମୋ ହୃଦୟକୁ ବ ିନୁହେଁ । ମସଥିପୋଇେଁ ତ ମମୋ ମଦହକୁ କୋଙ୍ଗୋେ-ଵୁଭୁକ୍ଷୁ-ଅସୁର ଭେ ିଅବରିତ 

ଚୋହିଁ ରୁହ ମଗୋଟୋ ଗିେ ିମଦଵୋ ପରି । 

ଖୋଲି ତମମ ନୁହେଁ ମ, ଶତକଡୋ ଅମନଶ୍ଵତ ଭୋଗ ପୁରୁଷ ମପ୍ରମ ନେଁୋମର ମଦୈହକି ସୁଖ ଅସୁଲି 

ମସୌଦୋଗର । ହେଁ ତମମ ବ ି ମକମିତ ିବୋଦ୍ ଯୋଆନ୍ତ ଏ ପ୍ରୋକିଟକୋଲ  ଥିଓରୀରୁ ? 

ଶୁଣ ! ମପ୍ରମିବୋ ଏମତ ସହଜ ନୁମହେଁ । ନିମଭବଜୋଲ/ ନଃିସ୍ୱୋଥବ/ ନଃିସର୍ତ୍ତବ ମପ୍ରମ ଆଜିର ଦୁନିଆମର 

ବିରେ । ଭଲ ଲୋମଗ ମବୋଲି ଭଲପୋଇବୋ ଫମବୁଲୋକୁ ମେଁୁ ଅସ୍ୱୀକୋର କମର । ମୋନୁଛ ିତମକୁ ଭଲ ଲୋମଗ 

ମମୋର ରୂପ ଆଉ ଦୋଉ ଦୋଉ ଜେୁଥିବୋ ମଯୌଵନ । ଏଇ ରୂପମର ମଦରିୋ ପିଇ ତମମ ମହୋଇଥୋନ୍ତ 

କୋମୋସେ । ମମୋ ମଦହଟୋକୁ କ୍ଷୁଧିତ ଜୋନୁଆର୍ ଭେ ିଝୁଣି/ଭିଣି ଖୋଇ ରୋସ୍ତୋ କଡକୁ ମଫୋପୋଡ ିମଦଇଥୋନ୍ତ 

ନଵିଚିୋରମର । ତମମ  ଵନଥିୋନ୍ତ େଷି ମୋଜ ିମହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପିର୍ତ୍ତେ ଗରୋ ଆଉ ମେଁୁ  କେଂକନିୀ ଭଂଗୋ ମୋଟ ି

ମୋଠଆିର ଖପରୋ ଖଣ୍ଡ । 

ମସଥିପୋଇେଁ ତମମ ମମତ ଛଅ ସୋତ ମୋସ ମହବ ବଭିିନ୍ନ ବୋଗମର  ହଇରୋଣ କରିଚୋଲିଛ କମଲଜ ଯିବୋ 
ରୋସ୍ତୋମର । ମେଁ ୁତୁମକୁ "ଆଇ  ମଡୋଣ୍ଟ ମକୟୋର"ର ଚୋହୋଣୀ ମନଇ ,ଥମର ତୀଯବକ ଦୃଷି୍ଟ ନମିକ୍ଷପ କମଲ 

ତୁମମ ଭୀରୁ-ପେୋତକ କୁକୁର ଭେ ିପୁଛ ଜୋକ ିଚୋଲିଯୋଅ  ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ମଦଇ । ଏଇ ନୋଟକ ଅଭିନୀତ 

ମହୋଇ ଚୋଲିଛ ିପ୍ରତ ିମୋସମର ନହିୋତ ିପୋଂଚ / ଦଶ ଥର। 

ଅବଶୟ ମେଁୁ ମୋନୁଛ ିମେଁୁ ମଗୋଟୋଏ ଭୁଲ କରିମଦଇ ଛ ି। ତୁମମ କମଲଜର ସଙ୍୍ଗ କଂପିଟସିନ୍ ମର ଫୋଷ୍ଟ 

ପ୍ରୋଇଜ ପୋଇଥିବୋରୁ ମେଁୁ ତୁମକୁ ମଗୋଲୋପ ଫୁଲଟଏି ଅଫର୍ କରି ଅଭିବୋଦନ ଜଣୋଇ ଥିଲି । ତୋହୋ ତୁମ 

ଭିତମର ଥିବୋ  ଅନନୟ ପ୍ରତଭିୋକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିଓ ସମୱଦ୍ଧବନୋ, ତୁମକୁ ବୟେି ହସିୋବମର ନୁମହେଁ । ତୁମ ମମତ 

ଭୁଲ ବୁଝଲି । 

ତମକୁ ମଦଖିମଲ ଦୟୋ ଆମସ ମନମର ମିଷ୍ଟର ମପ୍ରମିକ ! ମମତ ସୋମ ନୋ କରିଵୋକୁ ତମମ ଅସମଥବ । 

ମମତ "ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡିଅର୍ ପ୍ରୀତି" କହବିୋକୁ ତମର ଦିଓୱୋନୋ ଦିଲ ମର ଶେି ଓ ସୋହୋସ ର ମେୋର 

ଅଭୋବ । ଲଭ୍ ମଲଟରମଟ ମଲଖିବୋକୁ ବ ିତମମ ଡରମପୋକ୍ । 

ତମମ କ ିମପ୍ରମ କରିବ ମପ୍ରମିକ ମହୋଶୟ ! 

ତମମ ମପ୍ରମିକ ମହବୋକୁ ଅମଯୋଗୟ।ତମମ କୋପୁରୁଷ।ତମମ ନପୁଂସକ । ତମମ ମୋଇଚଆି । ତମମ 

ପେୋତକ।ଚୋଲୁ ମପ୍ରମିକ । 
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ରୋସ୍ତୋକଡ଼ମର ମିେୁଥିବୋ ଶସ୍ତୋ ଵରୋ - ପକୁଡ ିଭେ ିତୁମରି ମପ୍ରମ - ତୁମର ଭଲପୋଇବୋ - ତୁମର ପ୍ରଣୟର 

ପ୍ରତଲିିପି । 

ମପ୍ରମ ଏକ ଋତୁ । ମଯଉେଁଠ ିଗ୍ରୀଷେ,ବଷବୋ,ଶରତ,ମହମନ୍ତ,ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ପମର ପମର ପୁଣ ିଆମସନୋ 
ନଦିୋେ କୋେ । ମସଇଠ ି ହରଦମ ବସନ୍ତର ବିଚିତ୍ରତୋ।ବୋଉେୋ ଵୋସନ୍ତୀର ଵିତୋନ। ମକୋକିେର 

କୁହୁତୋନ । 

ଆସ ଯଦ ିମରଦ ପୁଅ ସତମର ମହୋଇଛ, ସିଧୋସେଖ ମମୋ ସୋମ ନୋକୁ ଆସି ମପ୍ରମର ପ୍ରମପୋଜୋଲ 
ଦିଅ । ମମୋ'ଠେଁୁ  ଚପଲ ମୋଡ଼ କ ିଚଟକଣି  ଖୋଇ ବୋକୁ  ରହଥିୋଅ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହୋଇ । ହୁଏତ ମେଁ ୁତୁମକୁ 

ମଦଇପୋମର ପ୍ରୀତରି ମଗୋଲୋପଟଏି ନମଚତ୍ କଂଟକତି ରେୋେ ଆେୋତ । 

ମହମଲ ମେଁ ୁତୁମକୁ ଜମୋ ଭଲ ପୋଏନୋ କ ିପସନ୍ଦ ବ ିକମରନୋ । କୋରଣ ଜମଣ ସର୍ଚ୍ଚୋ ମପ୍ରମିକର ବନୁି୍ଦଏ 

ବ ିଲକ୍ଷଣ ପୋଇ ଲିନ ିତୁମଠ ି। ମତଣୁ ମେଁୁ ତୁମକୁ ଏଇ  ପତ୍ର ମୋଧ୍ୟମମର ରିମଜକଟ କଲି । ସୋବଧୋନ୍ ଆଉ 

ମକମବ ମମୋ ପଛମର ପଡ଼ମିଲ ମପୋଲିସର ସୋହୋଯୟ ମନବୋକୁ ପମଛଇ ଵନି ି। 

ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋର ଏ ଚରମ ପତ୍ର ପୋଇବୋର ମୋତ୍ର ପୋଂଚ ଦନି ପମର ପୋଗେ/ ହତୋଶ ମପ୍ରମିକ ପମରଶ୍ 

ପୋଲଟଗିଲୋ ପ୍ରତମିଶୋଧପରୋୟଣ । ଏସିଡ୍ ମୋଡ଼ର ଶିକୋର ମହଲୋ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ । ତୋ' ମୁହେଁ ଓ 

ମବକର  ପ୍ରୋୟ ଶତକଡୋ ମକୋଡଏି ଭୋଗ ମପୋଡ ିଯୋଇ   ବଵିର୍ଣ୍ବ/ ବକୃିତ ମହୋଇଯିବୋ ପମର ବ,ିପମରଶ୍ 

ବରୁିଦ୍ଧମର ପମଦ କଥୋ ମପୋଲିସକୁ କହଲିୋନ ିସିଏ । ମସ ଅପରୋଧୀକୁ ଚହି୍ନ ିନୋହିଁ ମବୋଲି କହ ିମଦଇ  
ମହୋନ୍ ମହୋଇ ଗଲୋ । ମସୌଭୋଗୟବଶତଃ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋର ଆଖି ଦୁଇଟ ିବର୍ତ୍ତିଯୋଇ ଥିଲୋ ଏସିଡ୍ ମୋଡରୁ । 

ମଶଷ ଦୃଶୟମର ଏକ ଅଜବ େଟଣୋ ସଂେଟତି ମହଲୋ । 

ପମରଶ୍ ହସି୍ପଟୋଲ ମଵଡ୍ ମର ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋର ପୋଦ ଧରି କ୍ଷମୋ ମୋଗିବୋ ସହ, ନମିିଷମକ ଅଚୋନକ  ନଜିର 

ମୂଲୟବୋନ ଆଖି ଦୁଇ ଟକୁି ନଷ୍ଟ କରିମଦଲୋ ଏସିଡ୍ ମସ୍ପେ କରି । ଅବଶୟ ତୋ' ପୂବବରୁ କହମିଦଇଥିଲୋ 
"ଆଇ ୱୋଣ୍ଟ ଟୁ ମମରି ୟୁ ପ୍ରୀତ ି! ଆଇ  ଲଭ୍ ୟୂ ମଭରି ମଚ୍" । ପମରଶ୍ ସଫେ ମହଲୋ ପ୍ରକୃତ ମପ୍ରମର 

ପୀରୋମିଡ୍ ଟଏି ସୃଜ ିମଦଵୋମର ତୟୋଗର ତପସ୍ୱୀ ସୋଜ ି। 

ଏହୋ ମଦଖି ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ ଦୁଃଖମର ତରେଯିିଵୋ ବଦେମର,ବୋଉେୋ ବଉେର ମହ ମହ ଵମିଭୋର ବୋସ୍ନୋମର 

ବମିମୋହତି ମହଉଥିଲୋ ଅତ ିଆନନ୍ଦମର ଆତ୍ମହରୋ ମହୋଇ । ତୋ' ହୋତ ମୁଠୋମର ଥିଲୋ ମୁଠୋଏ ଏକ 

ଅଜଣୋ/ଅଶୁଣୋ ଋତୁର ମୁେୋମୋେୋ । ଯୋହୋକୁ ମପ୍ରମ ମବୋଲି ଅଭିହତି କରୋଯୋଇପୋମର । 

ଦୃଷି୍ଟହୀନ ପମରଶ୍ କୁ ଜୀବନସୋଥି ରୂମପ ପୋଇ  ନଜିକୁ ଧନୟ ମଣିଲୋ ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ । କୋରଣ  ପମରଶ୍ ର 

ତୟୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଗମର ମସ ନତମସ୍ତକ । ସବୁ େଣୃୋ ଆମପ ଆମପ ପରିଣତ ମହୋଇଗଲୋ ମପ୍ରମର 

ପୋରୋବୋରମର । 

ମହମଲ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିବୋର ଏ ଵଵିୋହକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ିନ ମଦବୋରୁ ଦୁମହେଁ ମରଜଷିି୍ଟ୍ର ମୟୋମରଜ କରି ଅଲଗୋ 
ରହମିଲ । ପ୍ରୀତଲିଗ୍ନୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ପଵିଳକ୍ ସ୍କଲୁମର ମହଲୋ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ, ତ ପମରଶ୍ ମହଲୋ ମରଡ଼ଓି/ଟଭି ି
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ଚୟୋମନଲର କଂଠଶିଳ୍ପୀ । ଯତ୍ କଂିଚତି୍ ମରୋଜଗୋରମର ଦୁମହେଁ ଚେଯିୋଉଥିମଲ କମଷ୍ଟମମଷ୍ଟ । 

ସମବବୋପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ି ସମପିତ ଭରପୁର ମପ୍ରମର ପେୋଶ ଫୁଲର ମମହୋତ୍ସବମର ମସମୋମନ 

ଅନୁଭଵୁଥିମଲ ମକବେ ମପ୍ରମର ଋତୁର ମିଠୋସ୍ ମୋମହୋଲ । ପ୍ରୀତରି ଗୀତ ିଗୋଇ  ଗୋଇ  ମସମୋମନ 

ଭୁଲିଯୋଉଥିମଲ ଜୋଗତକି ସଂସୋରର ଯୋବତୀୟ ଦୁଃଖ, ଅବସୋଦ, ଅଭୋବ, ଅନୋଟନ, ଲୁହ ଆଉ 

ମଶୋକମର ଵଷିୋଦତି ବବିୋକ୍ ଲଗ୍ନସଵୁ । 
 
∞∞ 

କମିଶାର ଆକାଶ୍  । ଏକୋଧୋରମର ଶଶୁି ସୋହତିୟିକ,କବ,ି ଗୋଳ୍ପକି, ନୋଟୟକୋର, ଗୀତକିୋର ଓ ଅନୁବୋଦକ । 

ଅବମହେତି ମଣିଷ ଓ ଜୀଵନମଵୋଧର ନୋନୋଦ ିସମସୟୋ ମହଉଛ ିତୋଙ୍କ ଗଳ୍ପର ସ୍ଥୋପତୟ ଓ ଜୀବନକିୋ । ନଜି କଥୋ 
ସ୍ଥୋପନମର ଜୀଵନ ବଶିଙୃ୍ଖେୋ ଓ ମଣିଷପଣିଆର ଏକତ୍ର ସହୋବସ୍ଥୋନ ତୋଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକରଣର ଦକ୍ଷତୋ । ମଶୈେୀଗତ 
ଭିନ୍ନତୋ ଓ କଥୋପ୍ରକୋଶର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତୋ ତୋଙୁ୍କ ମଗୋଟଏି ନରିୋପଦ କୋନଭୋସ୍ ମଦଇଥୋଏ କଥୋ ା଼ୟନ ପୋଇେଁ । ତୋଙ୍କରି 
ଅମନକ ଗଳ୍ପ  ହନି୍ଦୀ,ଇଂରୋଜୀ ଓ ମତଲଗୁମର ଅନୁଦତି ଓ ଆଦୃତ । ଏଯୋବତ୍ ତୋଙ୍କର ଚୋମରୋଟ ିନୋଟକ, ଚୋମରୋଟ ି
ଶଶୁି ସୋହତିୟ, ଚୋମରୋଟ ିଗଳ୍ପ ସଂକେନ ଓ ଦୁଇଟ ିସଂପୋଦତି ଗଳ୍ପ ସଂକେନ ପ୍ରକୋଶତି ଓ ଅମନକ ପୋଣୁ୍ଡଲିପି ପ୍ରକୋଶ 
ଅମପକ୍ଷୋମର । ସଂପ୍ରତ ିନୂଆଦଲି୍ଲୀମର ଅବସ୍ଥୋନ । 
 

∞∞ 
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ଧରଣୀରୁ ନଶି ିଯୋଏ ଅପସରି 

ଥିରି ଥିରି ଆମସ ଉଷୋ 
ମହକୋଇ ଧରୋ ଆମଲୋକତି କମର 

ମନମଲୋଭୋ ଅପରୂପୋ ।....୦) 

େନ ବନୋନୀର ଶୟୋମେ ମଶୋଭୋମର 

ଭିଜୋ ଭିଜୋ ପ୍ରୀତ ିଭୋବ 

ଦବିୟ ସୁଷମୋର ଚତି୍ରପଟ ଭୋତ ି

ଉଷୋ ଉଷସୀ ବଭିବ 

ନୀେ ବଚିମିୋେୋ ଉର୍ତ୍ତୋେ ତରମଙ୍ଗ 

ସ୍ଵାଗତ କରମସ ଉଷୋ 
ଧରଣୀରୁ ନଶି ିଯୋଏ ଅପସରି 

ଥିରି ଥିରି ଆମସ ଉଷୋ ।...୧) 

ପ୍ରଭୋତ ମହୋଇନ ିନଦିବ ିଭୋଙି୍ଗନ ି

ଜୀବନ ସପନ ଭରୋ 
ମକଉେଁ ଦବିୟ ନୋରୀ ପୂରୁବ ଆକୋମଶ 

ରଙ୍ଗୋଇଲୋ ପୁଣି ଧରୋ 
ଭରିଦଏି ପ୍ରୋମଣ ଅମତୃ ପୀୟୂଷ 

ମନୁ ଦୂମରଇ ନରିୋଶୋ 
ଧରଣୀରୁ ନଶି ିଯୋଏ ଅପସରି 

ଥିରି ଥିରି ଆମସ ଉଷୋ ।...୨) 

ଧୀର ସମୀରଣ ବହୁଥୋଏ ଧୀମର 

ମଦୁୃ ମନ୍ଦ ସୁଶୀତେ 

ତୋହୋର ିପରମଶ ନୋଚ ିଉମଠ ପରୋ 
ହୃଦୟର ଅନ୍ତସ୍ଥେ 

ବୁକୁମର ମଖେୋଏ ନବ ଉନେୋଦନୋ 
ମନମର ନୂତନ ଆଶୋ 
ଧରଣୀରୁ ନଶି ିଯୋଏ ଅପସରି 

ଥିରି ଥିରି ଆମସ ଉଷୋ ।...୩) 

ମକଉେଁ ନୋରୀ ଉଠ ିମଗୋମୟ ଜେମର 

ଲିପୁଥୋଏ େରଦ୍ଵୋର 

କଏି ଫୁଲ ମତୋେ ିବଭୁି ପୂଜୋ ପୋଇେଁ 
ମହଉଥୋଏ ତତପର 

ବଭିୋବରୀ ମସତ ପରମ ପୋବନୀ 
ନୀରବତୋ ତୋ'ର ଭୋଷୋ । 
ଧରଣୀରୁ ନଶି ିଯୋଏ ଅପସରି 

ଥିରି ଥିରି ଆମସ ଉଷୋ ।...୪) 

ଗେଁୋ ପଲ୍ଲୀ ବଧୂ ପୋହୋନ୍ତ ିପହରୁ 

ନଦୀମର ଗୋମଧୋଇ ସୋରି 
ସୂରୁଜଙୁ୍କ ଜେ କମର ଅରପଣ 

ଆଞୁେୋମର ଜେ ଭରି 
ନୂଆ ସକୋେର ସୁମନଲି କରିଣ 

ହୃଦମୟ ଦଏି ଭରସୋ 
ଧରଣୀରୁ ନଶି ିଯୋଏ ଅପସରି 

ଥିରି ଥିରି ଆମସ ଉଷୋ । 

 
∞∞ 
ସୁଷମା ମଲଙ୍କା । ଗୀତ ିକବତିୋ ମଲଖନ୍ତ ି। ମଗୋଟଏି କବତିୋ ଓ ଦୁଇଟ ିଗୀତ ିକବତିୋ ସଂକେନ ସବୁଜମିୋର ସ୍ୱପନ, 
ସୁରଭି, ଶ୍ରୀମକ୍ଷତ୍ର ମହମିୋ; ଗଳ୍ପ ବହ:ି ନୂଆ ସକୋେର ସୂଯବୟ ପ୍ରକୋଶତି । ବଭିିନ ସୋହତିୟ ଅନୁଷ୍ଠୋନମୋନଙ୍କରୁ ସମବର୍ଦ୍ଧିତ 
। ଭୁବମନଶ୍ଵରମର ରହନ୍ତ ି। 

∞∞ 
  

 

ପାହାେ ିପହର ଉଷା 
 

 

ସୁଷମା ମଲଙ୍କା    
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ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ମଗୋଟଏି କେୋ ଆଲ ସିସିଆନ୍ କୁକୁରକୁ ମନଇ େରକୁ ଆସୁଥିଲୋ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ମହୁେଁମର ଖିଲି ଖିଲି ହସର 
ସମ୍ଭୋର । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ମହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଓ ମସ କୁକୁର ଆଡ଼କୁ ଅପଲକ ନୟନମର ଅନୋଇ ରହଥିିମଲ । 
କୁକୁର ଜିଭ ଲହ ଲହ କରୁଛ ି । ମଥୋଲୋ ମଥୋଲୋ ଲୋେ ତୋ ଜିଭର ମଇଦୋନ ଉପମର ପଇେଁତରୋ 
ମୋରୁଛନ୍ତି । ଆଖିରୁ ମଝୋଲୋଏ ମଝୋଲୋଏ ନଆିେଁ ହୁେୋ ଛଟିକି ିପଡୁଛ ି।  
ଶ୍ରଦ୍ଧୋ େରକୁ ପଶଆିସି ଶ୍ରୀମୋନ୍ କୁ କହଲିୋ, ମମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୋନ୍ଧବୀ କୋମିନୀ ଆଜ ିଭୁବମନଶ୍ଵର ଛୋଡି

ା଼
 

ଆମମରିକୋ ଚୋଲିଗଲୋ । ତୋର ସ୍ୱୋମୀ ମସଠୋମର ନଯୁିେି ପୋଇଛନ୍ତ ି। ଗଲୋମବମେ ମମୋମତ ଏ କୁକୁରଟକୁି 
ଉପହୋର ମଦଇଗଲୋ । ଏହୋର ନୋମ ଜନ୍ । ଆଜ ିଠୋରୁ ଏ ଆମରି େମର ଆମରି ପୋଖମର ରହବି ।  
ଏତକି ିକହୁ କହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଆମବଗର ସହ ଜନ୍ କୁ ମକୋମେଇ ମନଲୋ । ତୋର ମୁହେଁମର ବହୁ ଆକୋଂକି୍ଷତ 
ପ୍ରୋପି୍ତର ପରିତୃପି୍ତ । କନୁି୍ତ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କୋମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ମନ ଆମନ୍ଦୋେତି ମହଉଥିଲୋ । ପ୍ରତବିୋଦ କରିବୋ 
ପୋଇେଁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଏକ ତରଫୋ ନିେର୍ତ୍ତିର ବିମରୋଧ କରିବୋ ପୋଇେଁ ମସ ସ୍ୱର ଉମର୍ତ୍ତୋେନ କରିବୋକୁ 
ଚୋହେଁୁ ଥିମଲ । ନଆିେଁ ରଡ଼ ପରି ଡହ ଡହ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଡହେବକିେ ମହୋଇ ମପଟରୁ ବୋହୋରି ଆସି କଣ୍ଠ 
ପୋଖମର ନମିସ୍ତଜ ମହୋଇଯୋଉଥିମଲ । ମସ ଥିମଲ ନବିବୋକ୍ , ନସି୍ପନ୍ଦ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଇଚ୍ଛୋ ବରୁିଦ୍ଧମର କଛି ିକହ ି
େମର ଅଶୋନ୍ତରି ଝଡ଼ ସୃଷି୍ଟ କରିବୋକୁ ଚୋହିଁ ନଥିମଲ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କର ଭୟ ଜଡ଼ ସଡ଼ ମୁହେଁ ଓ ପ୍ରଶିନେ ଆଖିକୁ 
ମଦଖି ଶ୍ରଦ୍ଧୋ କହଲିୋ- ତମମ ଜମୋ ବୟସ୍ତ ହୁଅନୋହିଁ । ଜନ୍ ଭୋରି ଶଙୃ୍ଖେତି ଆଉ ଆଜ୍ଞୋବହ । ତମର କମିୱୋ 
କୋହୋରି କଛି ିକ୍ଷତ ିକରିବ ନୋହିଁ । ତମମତ ଜୋଣିଛ, ମେଁୁ ମପଟ୍ ମୋନଙୁ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପୋଏ । ଆମ େମର 
ଦୁଇଟ ିକୁକୁର, ଦୁଇଟ ିଶୁଆ, ଦୁଇଟ ିସୋରୀ । ମସମୋନଙ୍କ ମମେମର ମମୋର ମଶୈଶବ ଓ ମଯୌବନ ଅଫୁରନ୍ତ 
ଆନନ୍ଦ ଓ ସମନ୍ତୋଷମର କଟଯିୋଇଥିଲୋ ।   

- “କନୁି୍ତ କୁକୁର େମର ରହମିଲ ଅମନକ ସମସୟୋ” । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ କୁଣି୍ଠତ କଣ୍ଠରୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଅମୋନଆି 
ମହୋଇ ଉତୁରି ପଡମିଲ ।  
- ସମସୟୋ ବଷିୟମର ତୁମମ ଚନି୍ତୋ କରନୋହିଁ । ମେଁ ୁସବୁ ସମ୍ଭୋେ ିମନବ ି। ମସ ରହମିଲ ମମୋମତ ବଞ୍ଚ ବାକୁ୍, 
ହସିବୋକୁ ପ୍ରଚୁର ମପ୍ରରଣୋ ମିେବି । ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ସୁରଭି ଓ ଉଚ୍ଛୱୋସମର ମମୋ ମନ ପୂରିଉଠବି । ତୁମମ 
ଅଫିସ୍ ଗଲୋପମର ନଃିସଙ୍ଗତୋମର ମେଁୁ ଅଣନଶି୍ଵୋସୀ ମହୋଇ ଯୋଉଥିଲି । ତୋ ଛଡ଼ୋ ନରିୋପର୍ତ୍ତୋ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏହୋ 
ଆମର ବହୁତ ସହୋୟକ ମହବ ।  
ଆମରତ ଫଲୋଟ୍ େର । ମସୋସୋଇଟରି ଦୁଇ ମଗଟ୍ ମର ଦୁଇ ଜଣ ସିକୁୟରିଟ ି ଗୋଡବ ସବୁମବମେ ଜଗି 
ରହଛିନ୍ତ ି। ଏଠ ିନରିୋପର୍ତ୍ତୋର କଣ ସମସୟୋ ? କୁକୁର ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ମଲୋକଙ୍କ େମର ମଚୋରି ମହଉଛ ି। 
ମଚୋରମୋମନ ଏପରି ଧୂର୍ତ୍ତବ ମଯ କୁକୁର ଓ ସିସିଟିଭି କୟୋମମରୋକୁ କୋବୁ କରିବୋକୁ ତୋଙୁ୍କ ସବୁ ଉପୋୟ 
ଜଣୋ । ଆମମ ଡୋମେ ଡୋମେ ଗମଲ, ମଚୋରମୋମନ ପମତ୍ର ପମତ୍ର ଯିମବ ।  

ପରିତୃପି୍ତ 

 
 

ମମନାଜ କୁମାର ମଜନା     
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ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ସବୁ ଶୁଣି ନଶୁଣିଲୋ ପରି ଆନନ୍ଦମର ଗଦ ଗଦ ମହୋଇ ଜନ୍ କୁ ମନଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରମବଶ କଲୋ । 
ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଜନ୍ ପ୍ରତ ିମମତୋ ଦୁତ ଗତମିର ବଢ଼ବିୋକୁ ଲୋଗିଲୋ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ତୋଙ୍କ ଅମପକ୍ଷୋ ଜନ୍ ପ୍ରତ ିଅଧିକ 
ଯତ୍ନଶୀେ, ଏହୋ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ମମମବ ମମମବ ଅନୁଭବ କରୁଥିମଲ । ଜନ୍ କୋମେ ମକଉେଁ ଆଗନୁ୍ତକଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
କରିବ, ମସଥିପୋଇେଁ “କୁକୁର ପ୍ରତ ି ସୋବଧୋନ” ମଲଖି େର ଆଗମର ମବୋଡବଟଏି ମୋରିମଦମଲ । ମସଦନି 
ମର୍ଣ୍ିଂୱୋକ୍ ର ସୋଙ୍ଗମୋନଙୁ୍କ ଚୋ’ ପୋଇେଁ େରକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କମଲ । ମସମୋମନ ତୋଙ୍କ େମର କୁକୁର ଥିବୋରୁ 
ଆସିବୋକୁ ମନୋ କମଲ । କହମିଲ- ଭୋଇ, ତୁମ କୁକୁରକୁ ଆମର ପ୍ରୋମଣ ଭୟ । ଏଇ ରୋସ୍ତୋ କଡ଼ର ଚୋ’ 
ମଦୋକୋନମର ମଦଇ ଦଅି ପମଛ ଆମମ ପିଇବୁ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ମୁରୁକ ିମୁରୁକ ିହସୁଥିମଲବ ିତୋଙ୍କ ମୁହେଁମର 
ଅସହୋୟତୋର ପ୍ରମଲପ ମବୋେ ିମହୋଇଯୋଉଥିଲୋ ।  
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଥିମଲ ଭୁବମନଶ୍ଵର ମଡଭ୍ ଲପମମଣ୍ଟ ଅଥରିଟରି ଇଂଜନିୟିର । ସୁନ୍ଦର ଆକଷବଣୀୟ ମଚମହରୋ । ତୋଙ୍କ 
ଗେଁୋ ମହଉଛ ିଚଣ୍ଡିମଖୋଲ ନକିଟସ୍ଥ ନଶିମିେୋ । ବୋପୋ, ମୋ ଗେଁୋମର ରହନ୍ତ ି। ବୋପୋ, ମୋଆ ଅତ ିଶୋନ୍ତ, ଶଷି୍ଟ, 
ଭଦ୍ର ଓ ଧମବ ପରୋୟଣ । ବୋପୋ ଚୋଷ ବୋସ ବୁଝୋବୁଝ ିକରୁଥିମଲ । ପୋଞ୍ଚ ଏକର ଭଲ ଜମି । ଜମିରୁ ଯୋହୋ 
ଫସଲ ଅମେ ହୁଏ ମସଥିରୁ କଛି ିବେ ିନ ପଡ଼ମିଲବ ିବଷବର ଖର୍ଚ୍ଚବ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମର ଚେଯିୋଏ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ତୋଙ୍କର 
ମଗୋଟଏି ମବୋଲି ପୁଅ । ଝଅି ଶୟୋମେୀର ପୋଖ ଗେଁୋମର ଦଶ ବଷବ ମହବ ବୋହୋେର ମହୋଇଯୋଇଛ ି । 
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ପିଲୋଦନୁି ଭଲ ପୋଠ ପଢୁ଼ଥିମଲ । ବୋପୋ ଦୁଇ ଏକର ପଡ଼ଆି ଜମି ବକିି୍ର କରି ତୋଙ୍କର କମଲଜ 
ଓ ଇଞି୍ଜନୟରିଂ ପଢ଼ୋର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚବ ସମ୍ଭୋେ ି ମନଇଥିମଲ । ଚୋକରିି ପୋଇଲୋ ପମର ଆଠ ନମୱର 
ୟୁନଟି୍ ମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ କୁ ଭଲ ସୁଦୃଶୟ କ୍ୱୋଟବରଟଏି ମିେଥିିଲୋ ।   
ରବବିୋର ଦନି ଶ୍ରୀମୋନ ଡ୍ରଇଂରୁମର ମସୋଫୋ ଉପମର ବସିଥୋନ୍ତ ି।ନକିଟମର ଥିବୋ ଜନ୍ କୁ ଆଉେଁଶ ିମଦଉ 
ମଦଉ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ତୋ ସହତି ମକମତ କ’ଣ କଥୋ ମହଉଥିଲୋ । ଜନ୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲୋଇ ମଦଉଥୋଏ ।ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଭୋବୁଥୋଏ 
ଜନ୍ ତୋର ସବୁ କଥୋ ବୁଝ ିଯୋଉଛ ି। ମପଟ୍ କୁ ଅତୟଧିକ ଭଲ ପୋଉଥିବୋ ଧନୋଢ଼ୟ ପରିବୋରର ଅଲିଅେୀ 
ଦୁଲୋେୀ ଥିଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ । ତୋ ସହତି ତୋଙ୍କର କଭିେ ିବଭିୋେର ଅନୁ ିିତ ମହଲୋ ମସସବୁ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ଆଖି 
ଆଗମର ଚେଚତି୍ର ପରି ଝଲସି ଉଠୁଥିଲୋ । 
ସଂମକତ ଥିମଲ ଭୁବମନଶ୍ଵରର ଜମଣ ଜଣୋଶୁଣୋ ବଲି ଡର । ବରମୁଣ୍ଡୋମର ନଭଶୁ୍ଚମୱୀ ଅଟ୍ଟୋେକିୋ ।  
ଅଚେୋଚେ ସଂପରି୍ତ୍ତ । ବଭିିନ୍ନ ଫଲୋଟ ନମିବୋଣର ମଞ୍ଜରୁୀ ନମିମନ୍ତ ବଡ଼ିଏି ଅଫିସ୍ ଗଲୋମବମେ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ 
ସମଙ୍ଗ ପରିଚୟ ହୁଏ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ଆକଷବଣୀୟ ମଚମହରୋ, ବେ ିବୟେିତ୍ୱ ଓ ନମ୍ର ବୟବହୋରମର ସଂମକତ 
ମୁଗ୍ଧ ମହୋଇଥିମଲ । ମଯମତମବମେ ମସ ଜୋଣିମଲ ମଯ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କର ଗେଁୋ ମହଉଛ ିତୋଙ୍କ ଗେଁୋ ପୋଖମର, 
ମସମୋନଙ୍କ ଭିତମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତୋ ବୃଦ୍ଧି ପୋଇଲୋ । ଚଣ୍ଡିମଖୋଲମର ଏକ ମୋମକବଟ ବଲିଡଂିର କୋଯବୟ 
ଚୋଲିଥିବୋ ମବମେ ନଶିମିେୋ ଯୋଇ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କର ବୋପୋ, ମୋଙୁ୍କ ସୋକ୍ଷୋତ କମଲ ସଂମକତ । ତୋଙ୍କ ଗେଁୋ ପୋଖ 
ସୁଙୁ୍ଗଡ଼ୋର ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତ ଓ ଧନୋଢ଼ୟ ପରିବୋରର ସନ୍ତୋନ ସଂମକତଙ୍କ ସୁମଧୁର ବୟବହୋରମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ବୋପୋ 
ମୋଆ ଅତୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦତି । 
ଦମିନ ସଂମକତ ନଶିମିେୋମର ପହଞ୍ଚ , ତୋଙ୍କ ବଡ଼ ଝଅି ସହତି ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କର ବୋହୋେର ପ୍ରସ୍ତୋବ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ 
ବୋପୋ, ମୋଆ ଆଗମର ଉତ୍ ଥୋପନ କରିଥିମଲ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ବୋପୋ କହମିଲ - ଆପଣ ଏମତ ବଡ଼ ମଲୋକ । 
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ଆମମ ଆପଣଙ୍କର ସମୋସ୍କନ୍ଦ ନୁମହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ସଂମଗ ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବିୋ ଆମର ଭୋଗୟ । ଆମମ କଣ 
କହବୁି ? ଆମର ତ ମଷୋେ ପଣ ଇଚ୍ଛୋ । ମହମଲ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଆଜକିୋ ପିଲୋ । ତୋକୁ ପଚୋରି ଯୋହୋ କରିବୁ ।  
ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଉର୍ଚ୍ଚଶକିି୍ଷତୋ, ଶୟୋମେ ବର୍ଣ୍ବ ଓ ସୋଧୋରଣ ଗଠନ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ତୁେନୋମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଥିମଲ ଅଧିକ 
ସୁନ୍ଦର । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଭେ ିଉର୍ଚ୍ଚଶକିି୍ଷତ, ନମ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ଉର୍ଚ୍ଚମବତନ ପ୍ରୋପ୍ତ ସରକୋରୀ ଅଫିସରଙୁ୍କ ଜ୍ୱୋଇେଁ କରିବୋ 
ପୋଇେଁ ସଂମକତ ଓ ସଙ୍ଗୀତୋଙ୍କର ଅସୀମ ଆଗ୍ରହ । ଝଅି ଜୀବନ ସୋରୋ ଭୁବମନଶ୍ଵରମର ପୋଖମର ରହବି । 
ସୁବଧିୋ ଅସୁବଧିୋମର ମସମୋମନ ତୋ ପୋଖମର ଓ ମସ ମସମୋନଙ୍କ ପୋଖମର ଠଆି ମହବ ।  
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଭୋବୁଥିମଲ - ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ବଡ଼ ମଲୋକର ଝଅି । ତୋଙ୍କ ପର ିନମିନ ମଧ୍ୟବରି୍ତ୍ତ ପରବିୋରମର ଖୋପ୍ ମଖୋଇ 
ଚେ ିପୋରିବକ ିନୋହିଁ ଏହ ିପ୍ରଶନ ତୋଙ୍କ ମନକୁ ଆମନ୍ଦୋେତି କରୁଥିଲୋ । କନୁି୍ତ ବୋପୋ, ମୋଆ ଏ ପ୍ରସ୍ତୋବମର 
ରୋଜ ିମହବୋକୁ ତୋଙୁ୍କ ସବୁମବମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତବୋଉଥିମଲ । ମୋ’ କହୁଥିଲୋ- ବଡ଼ମଲୋକେରୁ ଝଅି ଆସିମଲ ମଯ 
ତୋରି ଚୋଲିଚେନମର ଔଦ୍ଧତ୍ୱର ସ୍ପଶବ ରହବି, ଏହୋ ଭୋବବିୋ ଭୁଲ । ଆମ ଗେଁୋ ହରି ସୋହୁ ଆଉ ମୋଗୁଣି 
ରୋଉତ ଗରିବ େମର ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧଥିିମଲ । ଭୋବଥିିମଲ ମବୋହୂ ତୋଙ୍କ କଥୋ ମୋନଚିେବି । ମସହ ିମବୋହୂମୋମନ 
ଏମବ ଶୋଶୁ ଶ୍ଵଶୁରଙୁ୍କ ବସ୍ ଉଠ୍ କରୋଉଛନ୍ତ ି। ନବୋବ ଭେ ିଢ଼ଙ୍ଗଢ଼ୋଙ୍ଗ, ଚୋଲିଚେନ । ଝଅିର ଗୁଣ ଗ୍ରୋମ ତୋର 
ବୟେିଗତ ଚରିତ୍ର ଉପମର ନଭିବର କମର । ବୋପ େରର ଧନ ସଂପଦ ତୋ ଉପମର ପ୍ରଭୋବ ପକୋଏ ନୋହିଁ ।   
ବୋପୋ, ମୋଆଙ୍କ କଥୋ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଭୋଙି୍ଗ ପୋରି ନଥିମଲ । ପରିମଶଷମର ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ସହତି ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କର ବୋହୋେର 
ମହୋ ସମୋମରୋହମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହଲୋ ।  
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଦୋମ୍ପ୍ତୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶୋନ୍ତମିର ଆମଗଇ ଚୋଲିଥିଲୋ । ବୋହୋେରର ଦୁଇ ବଷବ ପମର 
ଜନ୍ େରକୁ ଆସିଲୋ ପମର ସୁଖ, ଶୋନ୍ତ ି ବରିୋଜମୋନ କରୁଥିବୋ ପରିମବଶ ଭିତରକୁ ଅଶୋନ୍ତ ି ଓ 
ଅସମନ୍ତୋଷର ବଷି ଧମସଇ ପଶ ିଆସିଥିଲୋ । ବୋପୋ, ମୋଆ ମଝମିର ମଝମିର ଗେଁୋରୁ ଭୁବମନଶ୍ଵର େରକୁ 
ଆସୁଥିମଲ । ଜନ୍ ପ୍ରତ ିଭୟ ଓ େଣୃୋ ମହତୁ ମସମୋମନ ଆସିବୋ ବନ୍ଦ କରିମଦମଲ । ଭଉଣୀ ତୋର ପଅୁ 
ଦୁଇଟକୁି ମନଇ ପବବପବବୋଣୀମର ପ୍ରତବିଷବ ବୁଲି ଆସୁଥିଲୋ । ଜନ୍ କୋମେ ପିଲୋମୋନଙୁ୍କ ମକମତମବମେ 
ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଏ ଆଶଙ୍କୋମର ମସ ଆଉ ଆସିଲୋ ନୋହିଁ । ମୋଆ କମହ - ବୋବୁମର । ମଦଖି ଚୋହିଁ 
ଚେୁଥିବୁ । ରୋଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡୋେ । ମକ୍ରୋଧମର ଅନ୍ଧ ମହୋଇ ମଣିଷ ତ ମକମତ ଅମୋନୁଷକି କୋଯବୟ କରୁଅଛ ି। 
ଏତ ପଶୁ । ମକମତମବମେ ମକମିତ ିପ୍ରତକିି୍ରୟୋ ପ୍ରକୋଶ କରିବ ଜୋଣିବୋ ମୁସି୍କଲ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋକୁ ବୁମଝଇ ଶୁମଝଇ 
କୁକୁରଟୋକୁ ବଦିୋ କରି ମଦମଲ ଭଲ ମହବ ।  
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଲକ୍ଷୟ କମଲ ଜନ୍ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତଦି୍ଵନ୍ଦୀ ପୋଲଟ ିଯୋଇଛ ି । ତୋଙ୍କ ଅମପକ୍ଷୋ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଜନ୍ କୁ ବମିଶଷ 
ମସ୍ନହ ଆଦର କରୁଛନ୍ତ ିମବୋଲି ଧୋରଣୋ ତୋଙ୍କର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ମହଲୋ । ତୋଙୁ୍କ ଲୋଗୁଥୋଏ, ଜନ୍ ମକମତମବମେ 
ତୋଙ୍କ ଉପରକୁ ଝପଟ ିଆସିବ, ଝୁଣ ିପକୋଇବ । ଜନ୍ ର ରଡ଼ ନଆିେଁ ପର ିଆଖି ସୋଙ୍ଗମର ତୋଙ୍କ ଆଖି 
ମିଶଗିମଲ ମସ ଭୟମର ଶିହରିି ଉଠୁଥିମଲ ।  
ଜୀବନ ଦୁବସିହ ମହବୋରୁ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଏ ସମସୟୋର ବଶିଦ ବବିରଣୀ ସଂମକତ ଓ ସଙ୍ଗୀତୋଙୁ୍କ ଜଣୋଇମଲ । 
ଶୋଶୁ ସଂଗୀତୋ ଶ୍ରୀମୋନ୍ କୁ କହମିଲ - ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ପିଲୋଦନୁି ମପଟ୍ ମୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଅପ୍ରତହିତ ଆକଷବଣ । 
ମସମୋନଙୁ୍କ ମଦଖି ମଦମଲ ମସ ଆନନ୍ଦମର ଅଧୀର ମହୋଇଯୋଏ । ମତଣୁ ସମସୟୋର ସମୋଧୋନ ପୋଇେଁ 
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ମଗୋଟଏି ସୁନ୍ଦର ଉପୋୟ ଅଛ ି। ଜନ୍ କୁ ଆମ େରକୁ ମନଇ ଆସିବୋ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ମଯମତମବମେ ଇଚ୍ଛୋ ମହବ 
ଆମ େରକୁ ଆସି ଜନ୍ ସହତି ସମୟ ବତିୋଇ ପୋରିବ, ତୋକୁ ମନ ଭର ିମସ୍ନହ ଆଦର କରିବ । ଆମ 
େମର ଥିବୋ ଶୁଆ “ମଇନୋ”କୁ ତୁମ େରକୁ ମନଇଯୋଅ । ମଇନୋର ମମେମର ମସ ଜନ୍ ର ଅନୁପସ୍ଥିତରି 
ଯନ୍ତ୍ରଣୋକୁ ଅମନକୋଂଶମର ଭୁଲିଯିବ ।  
ମୋଆଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋବମର ଅନଚି୍ଛୋ ସମତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଜନ୍ ବଦେମର ମଇନୋକୁ ମନବୋକୁ ରୋଜ ିମହଲୋ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ 
େରକୁ ମଇନୋ ଆସିଲୋ ପମର ଅଶୋନ୍ତ ିଓ ଅସମନ୍ତୋଷର ଧୂଆେଁ ସ୍ଥୋନମର ଶୋନ୍ତ ିଓ ଆନନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟ ି
ଉଠଲିୋ । ଦୁଇ ବଷବ ପଯବୟନ୍ତ ଦୋମ୍ପ୍ତୟ ଜୀବନର ତରୀ ସୁଖ, ସମନ୍ତୋଷର ତଟନିୀମର ନବିଘି୍ନମର ଭୋସିବୋକୁ 
ଲୋଗିଲୋ । ମଇନୋର ‘ଶ୍ରୀମୋନ୍ ’ ‘ଶ୍ରୀମୋନ୍ ’ ଡୋକ ଶ୍ରୀମୋନଙ୍କ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀମର ଏକ କମନୀୟ ସ୍ପଶବର ଚମକ 
ଭରି  ମଦଉଥିଲୋ । ତୋଙ୍କ ହୃଦୟ, ମନ ଓ ସ୍ନୋୟୁର ମକୋଣ ଅନୁମକୋଣମର ଅମହତୁକ ମମତୋର 
ଅନ୍ତଃସଲିେୋ ଫଲୁ୍ଗ ଅବୋରିତ ଭୋବମର ବହଚିୋଲିଲୋ । ମିଠୋ ମିଠୋ ଖୁସିର ବର୍ଣ୍ବୋେୀର ପ୍ରତଫିେନ ତୋଙ୍କ 
ମୁହେଁ, ଆଖି ଓ ହସମର ଭରିଯୋଉଥିଲୋ । ମଇନୋ ପ୍ରତ ି ତୋଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତୋ, ସମମୱଦନଶୀେତୋ ଦୁତ 
ଗତମିର ବଢ଼ ିଚୋଲୁଥିବୋ ମସ ଅନୁଭବ କରୁଥୋନ୍ତ ି।  
ମସଦନି ରବବିୋର । ଲଞ୍ଚ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରି ସୋରି ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ବୋପେରକୁ ବରମୁଣ୍ଡୋ ଯୋଇଥୋନ୍ତି । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଲଞ୍୍ଚ ସୋର ି
ନମିେୋଡ଼ ନଦିମର ମଶୋଇଯୋଇଥୋନ୍ତ ି। ମସ ସ୍ୱପନମର ମଦଖିମଲ, ମଇନୋ କଇେଁକଇେଁ ମହୋଇ କୋନୁ୍ଦଛ ି। ତୋକୁ 
ପଞ୍ଜରୁିରୁ ମୁେ କରିମଦବୋ ପୋଇେଁ କୋକୁତ ିମିନତ ିକର ିମନହୁରୋ ମହଉଛ ି। ମସ କହୁଛ-ି ବୋବୁ, ମମୋମତ 
ଛୋଡ଼ଦିଅି । ମେଁ ୁମଖୋଲୋ ଆକୋଶମର ମଡଣୋ ହଲୋଇ ପବନମର ମଦୋେମିର ଝୁଲି ଝୁଲି ମଖେବିୋକୁ ଚୋମହେଁ । 
ପ୍ରଥମ ବଷବୋର ସ୍ପଶବମର ମେଁୁ ମରୋମୋଞ୍ଚତ ମହବୋକୁ ଚୋମହେଁ । ମମୋମତ ମୁେ କରିଦଅି । ମେଁୁ ତମର ଚରି ଋଣୀ 
ମହୋଇଯିବ ି । ଜଗଦୀଶ୍ଵରଙ୍କ ଚରଣମର ପ୍ରୋଥବନୋ କରିବ ି । ଶ୍ରଦ୍ଧୋମୋଙ୍କ ମକୋେ ପରୂି ଉଠବି । ଶଶୁିଟରି 
ଦମରୋଟ ି ହସମର ଆପଣଙ୍କ େର ହସି ଉଠବି । ତୋର ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ ଚୋଲି ସୋଙ୍ଗମର ତୋେ ମଦଇ 
ଆପଣଙ୍କ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ମୋଆଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟବ ିଆନନ୍ଦମର କୁରୁେ ିଉଠବି । ଏ ଶୂନୟ ପରିମବଶ ପୂର୍ଣ୍ବ 
ମହୋଇଯିବ । ଅନନୟ ଆନନ୍ଦର ଲହଡ଼ ିଏ େରର ମକୋଣ ଅନୁମକୋଣକୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ପଶଆିସିବ । 
ବୋବୁ ମମୋମତ ମୁେି ଦଅି । ମୁେିର ଆନନ୍ଦ ଅନୁପମ, ଅତୁେନୀୟ ।  
ଧଡ୍ କରି ପିଞ୍ଜରୋ ପଡ଼ ିଯିବୋର ଶବ୍ଦମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କର ନଦି ଭୋଙି୍ଗଗଲୋ । ଧଡ଼ପଡ଼ ମହୋଇ ଉଠ ିମୁହେଁ 
ମଧୋଇ ମଇନୋ ପୋଖକୁ ତରତର ମହୋଇ ଗମଲ । ଅପଲକ ନୟନମର ମଇନୋକୁ ଅନୋଇ ରହଥିୋନ୍ତ ି। 
ଚୋରି  ଚକ୍ଷୁର ମିେନ । ଏ କ’ଣ? ମଇନୋ ଆଖିମର ମବଦନୋର ଲୁହ । ତୋଙ୍କର ମମନ ମହଲୋ, ସ୍ୱପନମର 
ଯୋହୋ ଶୁଣିଥିମଲ, ମଇନୋ ନରିବମର ମସ ସବୁ ପୁଣ ି ଅନଗବେଭୋବମର କହଚିୋଲିଛ ି । ତୋଙ୍କ ହୃଦୟ 
ଶରବଦି୍ଧ, ମନ ଅନୁତୋପର ଦୋବୋନୋେମର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ମୁହେଁମର ଉଦୋସର ଛୋୟୋ । 
ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଆସିବୋ ପମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ ତୋଙୁ୍କ କହମିଲ - ମେଁ ୁଭୋବୁଛ ିମଇନୋକୁ ମଖୋଲୋ ଆକୋଶମର ଉଡୋଇମଦବୋ । 
ପଞ୍ଜରୁୀର ଚୋରିକୋେ ଭିତମର ମସ ଅଣନଶି୍ଵୋସୀ ମହୋଇଯୋଉଛ ି। ମଇନୋର ଆଖିମର ମେଁୁ ଆଖି ମିେୋଇ 
ପୋରୁନ ି। ତୋକୁ ମଦଖିମଦମଲ ଅପରୋଧମବୋଧର ବଷି ମମୋ ତନୁ , ମନମର ସଞ୍ଚରି ଯୋଉଛ ି।  
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ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଚହିରିି ଉଠିମଲ - ତୁମମ କହଲି ମବୋଲି ମେଁୁ ମମୋ ପି୍ରୟ ଜନ୍ କୁ ଛୋଡ଼,ି ମଇନୋକୁ ଆଣିଲି । ତଥୋପି ତୋ 
ଉପମର ତୁମର ଆଖି । ତମମ ଭଲ କରି ଜୋଣିଛ, ମପଟ୍ ଙ୍କ ପୋଇେଁ ମମୋର ଅପରିସୀମ ଦୁବବେତୋ । 
ଏମୋନଙ୍କ ବନିୋ ମମୋ ଜୀବନ ନୀରସ, ଶୁଷ୍କ, ନରିଥବକ । ମେଁୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଛୋଡ଼  ରହପିୋରିବ ି। ମପଟ୍ ଙୁ୍କ ଛୋଡ଼ ି 
ରହପିୋରିବନି ି।  ମପଟ୍ ଙ୍କ ବନିୋ ଦନିର ଆଲୁଅମରବ ିମମୋ ଚୋରିକମଡ଼ ଅନ୍ଧୋର ମୋଡ଼ ିଆସିବ ।  ଏତକିି 
କଥୋ କହଲିୋ ମବମେ ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଆଖିମର ଲୁହ ଟେମେ ମହଉଥିଲୋ ।  
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୋକୁ ବୁଝୋଇ କହମିଲ - ବବିୋହ ଚୋରି ବଷବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅତବିୋହତି ମହମଲବ ି ଆମ େରକୁ 
ସନ୍ତୋନଟଏି ଆସି ପୋରିନ ି। ମମୋର ମନ କହୁଛ,ି ମଇନୋକୁ ମୁେ କରିମଦମଲ ସନ୍ତୋନର ଖୁସିମର ଆମ 
େର ହସି ଉଠବି । ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର କରିବୋକୁ ମହମଲ ଚୋରି ପୋଶ୍ଵରବ ନେିୋପ, ହୃଦୟବୋନ୍ 
ପ୍ରୋଣୀମୋନଙ୍କର ଶୁମଭଚ୍ଛୋ ଓ ଆଶୀବବୋଦ ନହିୋତ ିଜରୁରୀ । େରର ଚୋରିକୋେ ଭିତମର ମଇନୋର ମବଦନୋ, 
ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଓ ଦୀେବଶ୍ଵୋସ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ ସମନ୍ତୋଷମର ମମେଦୋନ ପୋମଚରି ମହୋଇ ଠଆି 
ମହଉଛ ି । ଏକ ସରେ, ନୀରିହ, ନେିୋପ ପ୍ରୋଣୀର ମୁେି ପୋଇେଁ ନରିବ ଆର୍ତ୍ତବଦୋନ ଆମ େରର 
ବୋୟୁମଣ୍ଡେକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣୋସିେ କରି ମଦଉଛ ି। ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଜଜବରିତ ପରିମବଶମର ସୁଖ, ସମନ୍ତୋଷ, ଆନନ୍ଦର 
କେକେ ନୋଦନିୀ ଛେ ଛେ ଝରଣୋ ପ୍ରବୋହତି ମହବୋ ଅସମ୍ଭବ । େରର ପରିମବଶମର ଦୀେବଶ୍ଵୋସ ଓ 
ଯନ୍ତ୍ରଣୋର ନଆିେଁ ହୁତୁହୁତୁ ମହୋଇ ଜେମିଲ ଜୀବନ ଦୁବସିହ ମହୋଇପଡ଼ବି । ମମୋ କୋନମର ମଇନୋର କଇେଁ 
କଇେଁ କୋନ୍ଦ ସବୁମବମେ ପ୍ରତ ିଧ୍ୱନତି ମହଉଛ ି। 
ଏ ସବୁ କଥୋ କହଲିୋମବମେ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଆଖି ଓଦୋ ମହୋଇଯୋଉଥିଲୋ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ରୋଗମର ଗର ଗର 
ମହୋଇ କହଲିୋ- ଏହୋ ତୁମର ଅନ୍ଧବଶି୍ଵୋସ । ନମିନ ମଧ୍ୟବରି୍ତ୍ତ ମୋନସିକତୋ । ମଇନୋ ଏଠୋମର ରହଛି ିଓ 
ରହବି । ଏହୋକୁ ମୁେ କମଲ ମେଁୁ ପ୍ରେୟ କରିମଦବ ି । - ଏହୋ କହଲିୋମବମେ ତୋ କଣ୍ଠମର ଦୃଢ଼ତୋ ଓ 
ଅନମନୀୟତୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋରି ମହୋଇ ପଡ଼ଥିିଲୋ ।  
ମସଦନି ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦବିସ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ୧୫ ଦନି ପୋଇେଁ ବୋପ େରକୁ ଯୋଇଥୋନ୍ତ ି। ଶ୍ରୀମୋନ୍ 
ନଜିକୁ ଦୃଢ଼ କମଲ । ନଜିର ଇଚ୍ଛୋ ଓ ମତକୁ ଜୋହରି କରିବୋକୁ ତୋଙ୍କ ମନ ଓ ମଦହମର ଶେି ସଞ୍ଚୋର 
ମହଲୋ । ମୁେି ପୋଇେଁ ମଇନୋର ଆକୁେ ନମିବଦନ ତୋଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟମର ଝଡ଼ ସୃଷି୍ଟ କରୁଥିଲୋ । ମସ 
ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦବିସର ପବତି୍ର ଦବିସମର ମଇନୋକୁ ସ୍ୱୋଧୀନ କରିମଦମଲ । ମୁେ ମଇନୋ ଆକୋଶମର 
ଆନନ୍ଦର ଆତଶିଯୟମର କେମରୋେ କରି ଉଡବୁିଲୁଥିଲୋ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ମନମର ମକମତ ଆନନ୍ଦ, ମକମତ 
ଆତ୍ମସମନ୍ତୋଷ, ମକମତ ପରିତୃପି୍ତ ! ମୁହେଁମର ମତୋଫୋ ଜହ୍ନର ରୂମପଲି ଆଲୁଅ, ହସମର ମପେୋ ମପେୋ 
ଫୁଲର ରଙି୍ଗନ ମରୋଶଣି ।  
ଆଜ ିଅଗଷ୍ଟ ୩୧ । ପନ୍ଦରଦନି ବୋପେମର ଆନନ୍ଦମର ଅତବିୋହତି କରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଢ଼ ବୋଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର 
ଶୋଢ଼,ି ଅେଙ୍କୋର ଓ ପ୍ରସୋଧନମର ସମଜଇ ମହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧୋ େରକୁ ମଫରୁଛନ୍ତ ି। ଫୋଟକ ମଖୋଲି େର ଆଡ଼କୁ 
ଆସୁଛନ୍ତ ି । ମୁହେଁମର ଖିଲି ଖିଲି ହସର ବର୍ଣ୍ବୋଢ଼ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ । ଆଖିମର ବଜିୟ ମବୈଜୟନ୍ତୀର ନରିବ 
ପ୍ରତଫିେନ । ତନୁ, ମନ ପୁଲକତି, ମରୋମୋଞ୍ଚତ । ସମତମଯପରି ସ୍ୱପନ ଓ କଳ୍ପନୋର ନଧିୁବନ େନକୃଷ୍ଣ 
ମମେଖମଣ୍ଡ ପବନ ମଦୋେମିର ହଲି ହଲି େରକୁ ପଶଆିସୁଛ ି।  
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ଅମନକ ଦନି ପମର ବନୋରସୀ ପୋଟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ବଅେଙ୍କୋର ଓ ପ୍ରସୋଧନମର ସଜ୍ଜତିୋ ଶ୍ରଦ୍ଧୋର କମନୀୟ ଅବୟବ 
ଓ ରୂପ ଲୋବଣୟ ମଦଖି ଶ୍ରୀମୋନ୍ ବମିମୋହତି ମହୋଇଯୋଇଥିମଲ । ସ୍ୱପନର ରଙି୍ଗନ ଦୁନଆିରୁ ନଜିକୁ 
ମଫରୋଇଆଣି ପ୍ରକୃତସି୍ଥ ମହମଲ । ନଚି୍ଛକ ବୋସ୍ତବତୋକୁ ସୋମ ନୋ କରିବୋକୁ ନଜିକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କମଲ । ଆଖି 
ଆଗମର େୂରି୍ଣ୍ଝଡ଼ର ପ୍ରେୟଙ୍କରୀ ରୂପ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଦଖୋଯୋଉଥିଲୋ ।  
ମସ୍ନହ ମମତୋମର ଉଛୁେ ିଉଛୁେ ିଶ୍ରଦ୍ଧୋ ପ୍ରଥମମ ମଇନୋ ପୋଖକୁ ଯିବ । “ମଇନୋ ମକମିତ ିଅଛୁ? ମେଁ ୁ
ନଥିଲୋ ମବମେ କ’ଣ କରୁଥିଲୁ? ଖୋଇଛୁନୋ ନୋହିଁ ? ମେଁୁ ପମେଇଥିଲି ମବୋଲି କ’ଣ ମମୋ ଉପମର 
ଅଭିମୋନ କରିଛୁ ?” ଏମିତ ିଆବୁରୁ ଜୋବୁରୁ ବୋକୟ ଗୁଡ଼କିର ଫୁଲ ମତୋଡ଼ୋ ଓଜୋଡ଼ ିମଦବ ଲୁହୋର ପିଞ୍ଜରୋ 
ଉପମର । ପୋଖକୁ ଯୋଇ ମଦଖିବ ପିଞ୍ଜରୋ ଶୂନୟ । ମଇନୋ ମୁେ । ତୋ ମନ ଆକୋଶକୁ ମଦୋହଲୋଇ ମଦବ 
େଡ଼େଡ଼,ି ବଜୁିେ ିଆଉ ଅଣଚୋଶ ପବନ । ମକଇକ୍ଷଣ ଆଗରୁ ଢ଼େଢ଼େ ମହୋଇ ବହଯିୋଉଥିବୋ ତଟନିୀ 
ପୂର୍ଣ୍ବଗଭବୋ ମହୋଇ ବନ୍ଧ ବୋଡ଼ ମଡଇେଁ ପ୍ରେୟ ସୃଷି୍ଟ କରିବ । ରୋଗ, ମଦ୍ଵଷ, ଅଭିମୋନର ଉର୍ତ୍ତପ୍ତ ଲୋଭୋ କଲିଜୋ 
ଫଟୋ ଶବ୍ଦ ମହୋଇ ଆମଗ୍ନୟଗିରିରୁ ଉଦ୍ ଗୀରଣ ମହବ ।  
ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଆସନ୍ନ ପ୍ରେୟର ମୁକୋବଲିୋ କରିବୋ ପୋଇେଁ ନଜି ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ସଜୋଡ଼ ିମନଉଥିମଲ । ଏହ ି
ପ୍ରେୟକୁ ପ୍ରତମିରୋଧ କରିବୋ ପୋଇେଁ ନରିବତୋ ମହଉଛ ିଅମମୋେ ଅସ୍ତ୍ର । ମସ ପୋଲଟଯିିମବ ପୋଷୋଣର 
ଢ଼ୋଲ । ତୂଣୀରରୁ ତୀବ୍ର ଗତମିର ଆସଥୁିବୋ ପଞ୍ଜରୋମଭଦୀ ତୀରଗୁଡ଼କି ପୋଷୋଣମର ବୋଜ ିଶେିହୀନ 
ମହବ । ନୋରୀର ମକ୍ରୋଧ ନୟିନ୍ତ୍ରଣର କେୋମର ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଦକ୍ଷ କେୋକୋର ଥିମଲ । ନୋରୀ କହ ିକହ ,ି ଗୋେ ି
ମଦଇ ମଦଇ କଲୋନ୍ତ ମହମଲ ମନକୁ ମନ ନବିବୋକ ମହୋଇଯିବ । ଉର୍ତ୍ତରମର ସିନୋ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍ତର, ବମିରୋଧମର 
ସିନୋ ରଣ ହୁଙ୍କୋର, ଆମକ୍ଷପମର ସିନୋ ପ୍ରତଆିମକ୍ଷପ । କନୁି୍ତ ନରିବତୋର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତପିକ୍ଷକୁ ନରିସ୍ତ୍ର କରିଦଏି । 
ମପ୍ରରକ ପ୍ରତପିକ୍ଷକୁ ଶେ ଶବ୍ଦମର ମଯଉେଁ ଆକ୍ରମଣ କମର, ପ୍ରତପିକ୍ଷ ତୋକୁ ଗ୍ରହଣ ନକମଲ ତୋ ସ୍ୱତଃ 
ମପ୍ରରକ ପୋଖକୁ ମଫରିଯୋଏ । ଦଶଭୂଜୋ ମୋଆ ଦୁଗବୋ ସୋଜ ିଶ୍ରଦ୍ଧୋ ପ୍ରେୟ ରଚନୋ କରୁଥିବୋ ସମୟମର 
ମସ ମଦୋଷ ସ୍ୱୀକୋର କରିଯୋଇଥିବୋ ଓ ଦଣ୍ଡ ପୋଇେଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ମହୋଇଥିବୋ ଆସୋମୀ ପରି ନରିବମର ଠଆି 
ମହବୋ ପୋଇେଁ ସ୍ଥିର କରିଥିମଲ ।  
ଶୂନୟ ପଞ୍ଜରୁୀକୁ ମଦଖି ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ଛୋତ ିଉପମର ମଲୋମଟଇ ପଡ଼ମିଲ । ଆଖିରୁ ଅଦନିଆି ବଷବୋ 
ପରି ଟପ୍ ଟପ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିଲୋ । ମସ କଇେଁ କଇେଁ ମହୋଇ ମନ ଭରି କୋନୁ୍ଦଥିମଲ । ଶ୍ରୀମୋନଙ୍କ ସୋଟବ ଓ 
ଗଞି୍ଜ ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଲୁହମର ଭିଜ ିଯୋଉଥିଲୋ । ମସ ବସିି୍ମତ ନୟନମର ଅନୋଇ ରହଥିିମଲ ଶ୍ରଦ୍ଧୋଙୁ୍କ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ତୋଙୁ୍କ 
ଦୁଇ ହୋତମର ଜୋବୁଡ଼ ି ଧରି ଥିମଲ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋର ଏଭେ ି ଅବଶି୍ଵୋସନୀୟ ପ୍ରତକିି୍ରୟୋ ମଦଖି ମସ ନବିବୋକ 
ମହୋଇଯୋଇଥିମଲ । ତୋଙ୍କ ଆଖିମର ପ୍ରଶନବୋଚକ ଚହି୍ନ ଗୁଡୋ ଭିଡ଼ ଜମମଇ ସୋରିଥିମଲ ।  
ଭଙ୍ଗୋ ଭଙ୍ଗୋ କଣ୍ଠମର ଥରିଲୋ ଥରିଲୋ ଓଠମର ଶ୍ରଦ୍ଧୋ କହଲିୋ - ତମମ ମଇନୋକୁ ମୁେ କରିମଦବୋ କଥୋ 
କହବିୋରୁ ତୁମକୁ ମେଁୁ ମକମତ ଗୋେ ିମଦଇଥିଲି । କନୁି୍ତ ତୁମମ ଯୋହୋ କହୁଥିଲ ସତୟ । ତମମ ମଇନୋକୁ 
ମୁେ କରିମଦଲ ମବୋଲି ମେଁ ୁଆଜ ିମୋ’ ମହବୋକୁ ଯୋଉଛ ି। ଆଜ ିସକୋମେ ମଦହ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋଗିବୋରୁ ମୋ’ 
ସହତି ଡୋେରଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯୋଇଥିଲି । ମସ କହମିଲ ମେଁୁ ଗଭବବତୀ । ତମମ ମଯଉେଁଦନି ମଇନୋକୁ ମୁେ 
କରିମଦଲ, କୋମବୋଲି ମୀନୋ ମମୋମତ ମମୋବୋଇଲ ମର ଜଣୋଇ ମଦଇଥିଲୋ । େରକୁ ମଫରିବୋ ପମର 
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ତୁମ ଉପମର ପ୍ରତମିଶୋଧ ମନବ ିମବୋଲି ମମନ ମମନ ଭୋବୁଥିଲି । ଆଜ ିମେଁ ୁଅନୁତପ୍ତ । ତୁମ ପୋଦ ଧର ି
ମମୋର ମଦୋଷ ପୋଇେଁ କ୍ଷମୋ ମୋଗୁଛ ି। ମଇନୋକୁ ମୁେ କରି ତୁମମ ମମୋ ପୋଇେଁ ମଯଉେଁ ଆଶୀବବୋଦର ମଭଟ ି
ମଦଇଛ, ମେଁୁ  ତୋହୋ  ଜୀବନ ସୋରୋ ଭୁଲିବନି ି।  
ଆନନ୍ଦର ଆତଶିଯୟମର ଶ୍ରଦ୍ଧୋକୁ ଶ୍ରୀମୋନ୍ ମକୋେକୁ ଆଉମଜଇ ମନମଲ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଅସରନ୍ତ ିଭଲ ପୋଇବୋ 
ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଉପମର ଅଜୋଡ଼ ି ମଦଉଥିମଲ । ମସ୍ନହ, ମମତୋ ଓ ଆନ୍ତରିକତୋର ନରମ ସ୍ପଶବମର ତୋର ମକଶ 
ସୋଉେଁମେଇ ଥିମଲ । ଶ୍ରୀମୋନ୍ ଙ୍କ ଗଭୀର ଆମେଷ ଭିତମର ଶ୍ରଦ୍ଧୋଙ୍କର ମୁହେଁରୁ ଉଛୁେ ିପଡୁଥିଲୋ ପ୍ରୋପି୍ତ, 
ପରିପୂରି୍ତ୍ତ, ପରିତୃପି୍ତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ବତୋର ଆଞ୍ଜେୁୋ ଆଞ୍ଜେୁୋ ମଜୟୋସ୍ନୋ । ଶ୍ରଦ୍ଧୋ ଜଠରମର ମଖେୁଥିବୋ ଶିଶୁଟକୁି 
ମନଇ ନୂଆ ସ୍ୱପନମର ବମିଭୋର ମହଉଥିଲୋ ।  
∞∞ 
ମମନାଜ କୁମାର ମଜନା, ଭୁବମନଶ୍ଵର, ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ ବୟୋଙ୍୍କ ମର ମଡପୁଟ ି ମଜମନରୋଲ 
ମୟୋମନଜର । ଅବସର ପମର ଗଳ୍ପ, କବତିୋ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଲଖିବୋମର ମମନୋନମିବଶ କରିଛନ୍ତ ି। କବତିୋ ସଂକେନ: 
‘ଆମ ଗେଁୋ’ ଓ ‘ପ୍ରଭୁ ମହମିୋ’ । କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକେନ: ‘ସଜ ସକୋେ’ ଓ ‘ଅଚହି୍ନୋ ଆକୋଶ’ । ତଥୟ ସମୱେତି ପୁସ୍ତକ: 
‘ଶ୍ରୀମକ୍ଷତ୍ରମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୋଥ’ । ମସ ସଂପ୍ରତ ି‘ଚରିସମଥବୋ’ ସୋହତିୟ ପତ୍ରକିୋର କୋଯବୟକୋରୀ ସଂପୋଦକ । 
∞∞  
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ଠକି୍ ଆଉ କଣ କଲ ମଯ...!! 
ତୁମରି ଦୁନଆି, ତୁମମ ତ ଗଢଛି 
ମେଁୁ ଚୋହମିଲ ବ ିକଣ ମହବ ମଯ !! 
ବରଂ, ମଥୋପୋତ ିସବୁ 
ଦୁଃଖ ଯୋତନୋକୁ ସହମିନବ ି
ଅଭିମୋନ କରି ରହଯିିବ,ି 
ଅଭିମଯୋଗ କରି, ଆଶୋ ଭରସୋମର 
ମନଚୋହେଁୋ ଫେ ମିେନିୋହିଁ..!! 
ବରଂ ଭୋଗୟମର ନଥିଲୋ ଧରିମନବ ି।। 
ଭଲମହବ ନୀରବ ରହବିୋ 
ମୁହେଁ ନୁମହେଁ, ଆଖିମର କଥୋ କହବିୋ 
ହସ ଲୋଗୁ ଅବୋ ନଲୋଗ ୁ 
ତଥୋପି ଖୁସମିର ଖିଆଲ ରଖିବୋ 
ଦୋନ୍ତ ନଖିୁମଟଇ ହସମଟ ହସିବୋ ।। 
ତୁମମ ତ ସବୁ ଆରମ୍ଭର ମୂେ 
ସବୁ ମଶଷ ପରିଣୋମ ଫେ 
ତୁମ ଚୋହିଁବୋମର ହୁଏ ସବୁକୋମ 
ଲୋଭଟୋ ବୋ କଣ ଚନି୍ତୋମର ବସି 
ଭୁଲ  ଠକିର ବଚିୋର କରିବୋ 
ଏସବୁମର ମମୋର କବିୋ କୋମ 
ସବୁତ କରୁଛ ତୁମମ ଆଉ 
ସବୁ ତ କରୁଛ ି ତୁମ ନୋମ ।। 
∞∞ 
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, କବୀ, ସଂମଯୋଜକିୋ ଓ ଗୋଳ୍ପକିୋ । ପ୍ରକୋଶତି ପୁସ୍ତକ: "ବମିଭୋର ମହବୋର ମବେୋ"  ଓ ଅମନକ ଇ-
ପୁସ୍ତକ । ଅମନକ ସୋହତିୟ ପତ୍ରକିୋ ଓ ସମୱୋଦପତ୍ରର ସୋହତିୟ ପଷୃ୍ଠୋମର ଅମନକ ରୁଚପୁିର୍ଣ୍ବ ମଲଖୋ ପ୍ରକୋଶତି । ଓଡ଼ଶିୋ 
ସରକୋରଙ୍କ ମଯୋଜନୋ ସଂମଯୋଜନୋ ବଭିୋଗମର କୋମ କରନ୍ତ ି।  
∞∞ 

ତୁମ ଚାହିଁବାମର 

 
 

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା      
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ପୋଦ ମଥୋଇମଦମଲ ମମୋ ଗେଁୋ ମୋଟମିର 

ମମନ ପଡ଼ଯିୋଏ ମବୋଉ, 

ମନ କହୁଥୋଏ  ମତୋମତ ମଦଖିବୋକୁ 

ମଫରି ଆସନୁ୍ତ କ ିଆଉ । 

 

ନାହିଁ ତ ଗେଁୋ’ର ମୋଟ ିଉର୍ଚ୍ଚୋ ପିଣ୍ଡୋ 
ନାହିଁ ଅଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପିଣ୍ଡି, 
ପିଣ୍ଡିପମର ବସି ମମୋ ମୋଆ ସତମର 

ମପଟ ଦଅିନ୍ତୋ ଦରୋଣ୍ଡି । 

 

ନୋହିଁ ହେ ପୋେ ମୁଲିଆ ମଜୁରି 
ନୋହିଁ କଛି ିଜୋତଆିଣ, 

ମହୋରୋଣୀ ପରି ପିଣ୍ଡି ପମର ବସି 
କରୁନୋହିଁ ମନଣ ମଦଣ । 

 

ମୋଲିମକଦମୋ, ସ୍ଥୋବର ସମ୍ପ୍ତ ି

ପିଲୋଙ୍କର ପୋଠ ପଢୋ, 
ସରବ କୋଯବୟମର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ମତୋର  

ମଖୋଜଇ ମନ୍ଦରି ମବଢ଼ୋ । 

 

ପ୍ରସୋଦର ଥୋେ,ି ହମସ୍ତ ପୁେ ମୋେ 

ସକୋେର ମନ୍ତ୍ର ଗୋନ, 

ନମିବୋଲୟ ମପଡମିର କ୍ଜ୍ଜ୍ୱଳ ସିନୂ୍ଦର 

ମକମତ ଶୋେଗ୍ରୋମ ମୋନ । 

 

ଆଖିମର କଜ୍ଜେ, ମଥୋମର ସିନୂ୍ଦର 

ଝଟକ ିଦଶିଇ ଦୂ୍ରୁ, 

ସମତ ଅବୋ ମସହ ିସୀତୋ ଠୋକୁରୋଣୀ 
ଓେୋଇଛନ୍ତ ିସ୍ୱଗବରୁ । 

ମଧୋବ ଫରଫର ପୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ ି

ମୋଣ େମର ହୁେହୁେ,ି 

ଲକ୍ଷ୍ମୀମୋଆ ପରି ଉଭୋମହଲୁ େମର 

ଖୁଆଇଲୁ ସର ପୁେ ି। 
 

ଆରିସୋ କୋକରୋ ସରୁ ଛୁଞ୍ଚ ିପତ୍ର 

ମଣ୍ଡୋ ପିଠୋ ମଯ ଜମଲବ,ି 

ମତୋ ହୋତମର ଥୋଏ ମଧୁର ଅମତୃ 

କପିରି ଭୁଲି ପୋରିବ ି!! 
 

ଗୁଣ୍ଡୋ ଗୁଣ୍ଡୋ କରି ଦୂଧ ଭୋତ ସୋମଥ 

ଆେୁ ଚକଟୋ ର ମଜୋ, 
ରୁଟ ିକ୍ଷୀର ଧରି କଂସୋ ତୋଟଆିମର 

ପକୋଉ ମମୋହର ମଖୋଜୋ। 
 

ଗନ୍ଧ ିଗଛ ଛୋଟ ମମନ ପଡୁଅଛ ି

ମଯମବ କରୁଥୋଏ ଅେ,ି 

ଆଉ ମକହ ିନୋହିଁ ପୁରୋ କରିବୋକୁ 

ମଛୋଟ ମମୋର ଆରଦ୍ଳ  । 

 

ମକହ ିଶୁଣୋଉନ ିଗୀତୋ ଭୋଗବତ 

ରୋଧୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋହୋଣୀ, 
ଝୋପସୋ ସୃ୍ତତ ିମମୋ ଉଦମବେତି କମର 

ମନ ହୁଏ ଗୁଣି ଗୁଣ ି। 

କୋଲିପରି ଲୋମଗ ମତୋର ଶବାଧାକର 

କୋନୁ୍ଦ ଥିଲି ରୋହୋ ଧରି, 
ଆଜ ିବ ିଲୋଗୁଛ ିତୁ ମମୋ ପୋମଖ ଅଛୁ 

ମନଉଛୁ ମମୋ ହୋତ ଧରି । 

ଆଶଷି ମୋଗୁଛ ିମବୋଉ ମେଁୁ ମତୋମତମଲୋ 

ମମନ ପଡ଼ଯିାଏ ମବାଉ 

 
 

ଅଳକା ମହାେ ି      
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ମତୋ ଗମଭବ ରଖିବୁ ସଦୋ, 
ସବୁ ଜମନେ ମମୋର ମୋଆ ମହଉଥିବୁ 

ପ୍ରୋଥବନୋ କମର ସବବଦୋ । 

 

ଜୋଣିଛ ିତୁ ଶୋନ୍ତଧିୋମମ ରହଅିଛୁ 

ଅମପକ୍ଷୋ କରିଛୁ ମମୋମତ, 

ମମୋର ଅଭିନୟ ସରିବୋ ମୋତ୍ରମକ 

ସୋକ୍ଷୋତ କରିବ ିମତୋମତ । 

 

ବୋଲୟକୋେୁ ମମୋମତ ଛୋଡ଼ମିଦଇ ଗଲୁ 

କରୁଥିବୁ ଅବକସାସ, 

ଜୋଣି ପୋରିଲିନ ିମୋଆ ମସ୍ନହ କଣ 

କଣ କରିଥିଲି ମଦୋଷ ! 
 

ମୋଆ ପରି ଆଉ କିଏମସ ମହୋଇବ 

ତୋର ମସ୍ନହତ ନଆିରୋ, 
କୋହୋ ପୋମଶ ମିେନିୋହିଁ କ ିମିେବି 

ପର ମଣିଷ ମସ ପରୋ । 

 

ନଅ ମୋସ ଗଭବ ଯୋତନୋ ସହକିି 
ମଦଖୋଇଲୁ ମତବୟମଲୋକ, 

ମତୋର ହୋତଧରି ଆଜ ିବ ିଚୋଲୁଛ ି

ମଦଇଛୁ ମମୋମତ ଆମଲୋକ । 

 

ବଞ୍ଚ ିଥିବୋଯୋଏ ମସହ ିଶୁନୟ ସ୍ଥୋନ 

ମସହପିରି ରହୁଥୋଉ, 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଠୋରୁ ମସ୍ନହ ମପ୍ରମ ମିେୁ 

ମକହ ିନ ଆସନୁ୍ତ ଆଉ । 

 
∞∞ 
ଅଳକା ମହାେ,ି ତମଲୋଜୋ, ନଭି ମୁମୱୋଇ । ମସ କବତିୋ, ଗଳ୍ପ, ଶଶୁି ସୋହତିୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଦ ି
ମଲଖନ୍ତ ି। ଓଡ଼ଆି ସୋହତିୟର ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତ ପତ୍ରପତ୍ରକିୋମର ତୋଙ୍କର ମଲଖୋ ନୟିମିତ ପ୍ରକୋଶିତ ମହୋଇଥୋଏ । ତୋଙ୍କର 
ପ୍ରକୋଶତି ଗଳ୍ପ ସଂକେନ ‘ମଶଷ ଠିକଣୋ’ ଏମବ ପ୍ରକୋଶତି ମହୋଇଛ ି। ଏକ କବତିୋ ସଙ୍କେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋଶତି ମହବୋକୁ 
ଯୋଉଛ ି। ବୃର୍ତ୍ତିମର ମସ ଜମଣ ପ୍ରୋଧ୍ୟୋପକ ।  
∞∞ 
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She knows who burns 

Love-burning- beloved 

Whispers, silent blast! 

Where to mingle in emptiness 

Is the lonely remembrance 

 

Near to feelings, distant 

From nothingness 

The eternal jerk, worries 

Loneliness amidst the four walls 

Silent, unanswered 

 

The entire life longs 

For a starry sky 

Wounds become deeper 

Lotus of love becomes 

Prettier ! 

 
∞∞ 

  

The beloved 
 

 

Madhuri Panda 
 
(Translated from Odia by Manas Ranjan Mahapatra) 
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How do you feel my 

Love 

A silent word 

I am unable to speak 

Can feel only 

 

Why the stars remain 

Sleepless 

Silent night smiles in darkness 

In soliloquy 

 

I reach you for this life 

To take our love to moon 

 

Love glows in the law of the world 

Let someone understand 

You speak of darkness everywhere 

There is moonshine too 

Let’s step fast, firm! 

 

∞∞ 
Madhuri Panda writes in Odia. She has four anthologies of poems. Her poems 

have been translated widely into Hindi and English and published in major 

journals.  

∞∞  

So near is the Sun  

 

Madhuri Panda 
 
(Translated from Odia by Manas Ranjan Mahapatra) 
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Imagine,  

All your life  

You have struggled,  

Climbed those rocky, slippery steps,  

Created paths  

Where existed none,  

And now, you are, where you are,  

At the zenith,  

On the cliff edge 
 

Looking back all those days,  

Roads travelled,  

Unbelievable  

That you crossed all those hurdles 

There's no going back,  

You can't,  

You can't return to where you came from 

You can only move forward 
 

Tired you are now,  

Feet dragging,  

Wings dangling,  

You wonder, is this it?  

 

And in the front - the cliff,  

There isn't any road, path,  

Nothing, any more –  

Just the sky, endless 

From your feet, looking down,  

It just the clouds,  

Layers of veil  

Hiding away the worlds underneath 

 

At this point,  

Moving forward means  

Have faith  
 

 

Nilamadhab Kar      
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A leap of faith,  

You just wish  

A gush of air lifts you,  

Lands you safely  

In the lap of nature,  

When it is all misty, unclear  

 

Have faith, take your step,  

There will be wings around you,  

Of angels  

Taking you to unfathomable heights 

 

Just have faith,  

And feel the colours changing around you.  

Winds have changed directions,  

Feel...  

You are floating already,  

Like a kite, and fearless,  

You know,  

The thread is well secured 

In good hands  

 
∞∞ 
Prof Nilamadhab Kar expresses mostly in poems, and sometimes in stories. His 

themes depict human relationships; however a specific part of his literary 

communication appears to be dedicated for uplifting human spirits, having as if a 

therapeutic quality. He is a consultant psychiatrist based in the UK, and is linked to 

the University of Wolverhampton, UK and Sri Sri University, India. He is credited 

with a number of scientific research articles and books in mental health.   

∞∞ 
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କବ ିଗିରିଜୋକୁମୋର ବେୀୟୋରସିଂହଙ୍କର ପ୍ରମତୟକ କଵତିୋ ସଙ୍କେନ ଅଦ୍ଵତିୀୟ, 
ବଷିୟବସୁ୍ତମର ଓ ଭୋଷୋମର ।  ସଦୟତମ 'ପୋଦପୂରଣ' କୋବୟକୃତଟି ି ମସହ ି
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକଦମ ଅନୟରକମ ।  ଶବ୍ଦମୋନଙୁ୍କ ମଯମିତ ି ହେଦୀପୋଣିମର ସ୍ନୋନ 
କମରଇ େଷିମୋଜ ିଏମିତ ିରସସେି ଚତି୍ରକଳ୍ପମର ଭରପୁର ରୂପମର ପରିମଵଷଣ 
କରିବୋର ସାମର୍ଥତୟ ମକବେ ଏଇ କବଙି୍କର ସୋଂପ୍ରତକି ଓଡଆି କବତିୋମର । 
ଏଇ ସଦୟତମ କୃତରି ବମିଶଷ ଆକଷବଣ ସୋମତୋଟ ି ମହୋକବତିୋ, ମଯଉେଁ 
ସମୟମର କବତିୋର କମେବରକୁ ମନଇ ତକବ ! 'ନୟିମଗିରି', 'ଅଂଶୁପୋ', 
'ସଗବବସିଗବ', 'ମହମଲନ୍', 'ବଂଶୀପୁରୁଷ' ଇତୟୋଦ ି ପ୍ରମତୟକଟ ି ମହୋକବତିୋ 
ଆମର କବତିୋଜଗତକୁ ସୋଶ୍ଵତ ଆଶୀବବୋଦ। ସପ୍ତଦ୍ଵୀପୋ ଏ ପଥୃିଵୀ, ଶୁଭ ସଂଖୟୋ 
ସୋତ - ଏହ ିସୂତ୍ରର ଆଧୋରମର ଏ ସୋତ ମହୋକବତିୋ ଆମ ସମୟର ମଗୋମଟ 
ସପ୍ତବଣବୀ ସଂମକତ ଯୋହୋ ଆମର ଶୋସ୍ତ୍ରୀୟ ଭୋଷୋକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୋଏ । 
ମହୋକବତିୋମର ଅନୁଭୂତ ମହୋଇଥୋଏ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଜନେ, ଆମର ସୋମୂହକି 
ସ୍ମୃତମିକୋଷମର ସଂଚତି ଅବୟେ ମବଦନୋର ସୁ୍ଫରଣ । 
ରେମର,ଶିରୋପ୍ରଶିରୋମର,ଧମନୀମର, ଶ୍ଵାସ ରଶ୍ଵାସକର ଧ୍ୱନ  ଓ ସ୍ଵରକର 
ମୁେିମେୋଷଣୋ - ଯୋହୋ ସଂସ୍କତୃଵିୋମଟ ସୋହତିୟକୁ ମଦମଖ ଓ ମଦଖୋଏ। 

ନୟିମଗିରିମର ମଗୋମଟ ନଆିେଁ ଜେୁଛ।ିଆମମ ସମୁଦ୍ରର ବୋଡବୋଗି୍ନ ମଦଖୁଛୁ ଅଥଚ ଅରଣୟର ଅନ୍ତଦବୋହୀ ଦୋବୋଗି୍ନକୁ ମଦଖୁନୁ। 
ନୟିମଗିରି ଆମର ଭବଷିୟତର ନିଁଆ, ଆମ କବତିୋମର, ଆମ ସମୟର ମଗୋମଟ ଶୋଣିତ  ସଂମକତ । ମସମିତ ି'ମହମଲନ୍' କବତିୋ । 
ମହମଲନ ଆଜ ିମଧ୍ୟ ବଂମଚ - 
"ପରୀ ଓ ପି୍ରୟୋର ପି୍ରୟ ତୋ ପଥୃିବୀ ନପୋଉ ପୋରସି୍ ପମଛ 
ଆମମ ତ ଆମର ନୋନୋ ଏ ନୋମର  ଟ୍ରୟନଗ୍ରମର ଅମଛ ! 
ସୁନୋର ଆପଲ ! ସୁନୋର ଆପଲ ! ଫୋେ ନୋ ଅଫୋେ ହବୁ ?...." 

'ବଂଶଲତୋର ଫୁଲ' ପ୍ରଥମ ସମନଟ । 'ମସଇ େର' ଅନ୍ତମି କବତିୋ ତଥୋ ୧୫୦ତମ ସମନଟ୍ । ବଂଶ ପଥୃିବୀମର ବଞ୍ଚବିୋପୋଇେଁ 
ବମଢ । ମହମଲ ମସ ବଂଶବୀଜର ବନିୋଶ ପୋଇେଁ ପୁରୋଣ, ଇତହିୋସରୁ ଏଯୋଏେଁ ଏ ପଥୃିବୀମର ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଶିବରି ମକମତ ନୟୋନ୍ତକର 
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମର ଲିପ୍ତ ! ତଥୋପି ଫୁଲ ଫୁଟପିୋମର ବଂଶଲତୋମର !  
" ମହ ପି୍ରୟଶତୁ, ପୋଇନ ଆମକୁ ପୋଇବନ ିତମମ ଥମର 
ଆମମ କରିପୋରୁ ଆତ୍ମମଗୋପନ ଅନୟର ହୃଦୟମର! " 
ମକମତ ଅଭିଯୋତ ଅହଂକୋର,ମକମତ ଆମବଗର ସ୍ପଦ୍ଧବୋର ସ୍ଵରସବୁ ! ଶବ୍ଦ ଉପମର ପୋଦଚହି୍ନ ଛୋଡ଼ଯିୋଉଛ ିମରମୀ ଭୋବସୁ୍ଫଲିଙ୍ଗ -  
'ମସଇ େର' ସରେ କବତିୋ । ମିଠୋ ଆମବଗମର ଭରପୂର ତୋର ଭୋଷୋ । ମୃଦୁମୁଖର ମସଇ େର - ମଯଉେଁଠିକୁ ଆମମ ନଶି୍ଚୟ 
ମଫରିବୁ, ମଯଉେଁଠି ବଦିୋୟର ବୋର୍ତ୍ତବୋ ନଥୋଏ, ବରଂ ଥୋଏ ବଦିୋୟହୀନ ସଂପକବ । ବୋକୟଗଠନ ନକରି ଦୁଇଟ ିଶବ୍ଦମର ବ ିନୂଆନୂଆ 
ମଚତନୋ ଉପହୋର ମଦଉଥିବୋ କବ ିମଶଷମର ଉର୍ଚ୍ଚୋରଣ କମଲ - କବତିୋ ଅଗଦୟ !! ସତକଥୋ ମହ କବରି କବ।ି ଆପଣ ପ୍ରଣମୟ। 

ସମୀକ୍ଷା : ମମାନାଲିସା ମଜନା  

ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା 
 

 

ପାଦପୂରଣ   
ଗିରିଜୋକୁମୋର ବେୀୟୋରସିଂହ  
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Bijaya Laxmi Pattanaik. ପଞ୍ଚସତୀ ଓ ଅନୟମୋମନ 'Panchasati o anyamane'. Self-Publication. 

Available at: amrutam101@gmail.com 
 
About: The book is about eleven women from Epic Ramayana and Mahabharata who 
sacrificed their lives for a greater cause. Godess Sita and Savitri are not with them. 
The preface is written by the eminent poet and Kendra Sahitya Academy award 
winner Dr Hrusikesh Mallick.  
 

ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା 
 

 

ପଞ୍ଚସତୀ ଓ ଅନୟମାମନ   
ବଜିୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାେ ିପଟ୍ଟନାୟକ   

mailto:amrutam101@gmail.com
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Bijaya Laxmi Pattanaik. ଖୋସ୍ ତୁମ ପୋଇେଁ ('Khas Tuma Pain'). Ratnachira Publications, 

Odisha, 2002, ISBN 978-81-956361-5-0. Available at: Amazon 

 

About: This book is a love poem about Krishna and Radha the great Hero and Heroine 

of Srimad Bhagbat Mahapuran after the separation of Krishna from Radha with a 

humanitarian approach. 

  

ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା 
 

 

ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ    
ବଜିୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାେ ିପଟ୍ଟନାୟକ  

https://www.amazon.in/dp/8195636152?ref=myi_title_dp
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Ajaya Mahala. ଉେଁ. Off Center Publishing, Pune, Bhubaneswar, 2021, Available at: 

Amazon  

 

About: ଉେଁ (Um) is a poetry collection in Odia in which the poet Ajaya Mahala explores 

different nuances of womanhood as he poetically elaborates upon fifty-two unique 

expressions of a woman. The uttered words unfold myriads of emotions imbued with 

love, passion, pity, hate, hope, despair and resentment that intrigue a woman in the 

journey of her life. The cover and lay out has been designed by the author himself. 

  

ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା 
 

 

ଉଁ   
ଅଜୟ ମହାଲା   

https://www.amazon.in/Um-Paperback/dp/8195140149/ref=sr_1_1?crid=3JC0EHIF9DX1U&keywords=ajaya+mahala+um&qid=1654519398&s=books&sprefix=ajaya+mahala+%2Cstripbooks%2C204&sr=1-1
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Ajaya Mahala. ମୋୟ ମଫଭ୍ (My Fav). Odia Novel. Off Center Publishing, Pune, 

Bhubaneswar, 2021. Available at: Amazon  

 

About: This is a novel in Odia language on the theme of romance between a reputed 

writer and a girl living in Thuamul Rampur, a remote tribal location amidst dense 

forests and hills. This is the story of a girl who finds herself transformed from an 

ordinary reader into the central female character in the novel. The novel also throws 

light upon the natural beauty of Kalahandi, dubiously known as the starvation capital 

of India, its culture and socio-economic life. The novel has elements of suspense at 

every turn of events that keeps the readers glued to the book till the end. Many readers 

claim to have read the novel multiple times when it appeared in a web portal. 

 
  

ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା 
 

 

ମାୟ ମଫଭ୍   
ଅଜୟ ମହାଲା   

https://www.amazon.in/%E0%AC%AB%E0%AD%87%E0%AC%AD%E0%AD%8D-%E0%AC%93%E0%AC%A1%E0%AC%BC%E0%AC%BF%E0%AC%86-%E0%AC%89%E0%AC%AA%E0%AC%A8%E0%AD%8D%E0%AD%9F%E0%AC%BE%E0%AC%B8-Odia-Novel/dp/8195140157
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Basanta Kumari Patnaik. Alibha Chitaa. 

Translated by Ajaya Mahala The Undying 

Flame. Dhauli Books, Bhubaneswar, 2019. 

Available at: Amzon.  

About: The Undying Flame is an epistolary 

novel chronicling the love, longing, hope, 

aspirations and frustration of a young lady in 

sixty-six letters written over a period of 259 

days, beginning from 10/03/1949 to 

23/11/1949. The name of the lady is Lora 

who hails from the panoramic countryside of 

England. The letters embodying the novel 

can be seen as footprints in the small but 

tumultuous stretch in the journey of her life, 

in which she is seen having left her beloved 

country, kith and kin for sake of love. 

About the original author: Basanta 

Kumari Patnaik (1923-2013, b Cuttack) 

MA in Economics from Ravenshaw College. 

She set up a publishing firm called Shanti 

Nibas Bani Mandira along with her brother 

which functioned from 1959 to 1962. 

Basanta Kumari’s notable short story 

collections include Sabhyata ra Saja (The Façade of Civilisation), Palata Dheu (The Ebb 

Tide), Jibana Chinha (Traces of Life). The three novels which established her reputation 

as a major writer of fiction are Amada Bata (The Untrodden Path), Chorabali (Quick 

Sands), and Alibha Chitaa (The Undying Flame), the only epistolary novel in Odia. Basanta 

Kumari has two poetry collections, Chitanala (The Flames of a Funeral Pyre), and Taranga 

(Waves); two plays: Juara Bhatta (High Tide and Ebb Tide), and Mruga Trushna (The 

Mirage). Basanta Kumari is the first Odia woman writer to receive the ‘Atibadi Puraskara’ 

the highest literary award of the state. 

About the Translator: Ajaya Mahala, Additional Commissioner of Income Tax at Jaipur. 

He writes poem, haiku, and short story both in Odia and English. He has authored, Ghunchu 

Na Thiba Jahna (The Unmoving Moon), the first ever haiku collection in Odia. He authored 

Adha Tiari Ghara (The Half-built House), a poetry collection in Odia; and The Undying 

Flame, a translation of the novel by Basanta Kumari Patnaik. 

  

Book review 

 
 

ଅଲିଭା ଚତିା  
Basanta Kumari Patnaik  

Translated by Ajaya Mahala  

https://www.amazon.in/Undying-Flame-Basanta-Kumari-Patnaik/dp/8194085764
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ହରିଶ୍  ଚନ୍ଦ୍ର କର, ସୃ୍ମତ ିବଚିତି୍ରା – 
ଏକ ସଙ୍କଳନ । ୨୦୧୫, 
ଭୁବମନଶବର ।  

ସୋହତିୟ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଏି, 
ପରିମୋଜତି କମର, ଭଲ ମଣିଷ 
ମହବୋକୁ ମପ୍ରରଣୋ ଦଏି, 
ସମୋଜମର ମକୌତୁହେୀ ମହବୋ 
ସଂମଗ ସଂମଗ ସୋମୋଜକି 
ସଂସ୍କୋରର ଦଗି୍ ଦଶବନ ଦଏି ଓ 
ମନକୁ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରୟି ସ୍ତରକୁ 
ମନଇଯୋଏ । ଏଭେ ି ବୋର୍ତ୍ତବୋ-
ସଂେିଷ୍ଟ ବହୁ କବତିୋ, ମେୋକ ଓ 
ପ୍ରବନ୍ଧମର ମଦଖିବୋକୁ ମିମେ । 
ବହୁ ଲବ୍ଧପ୍ରତଷି୍ଠ କବମିୋନଙ୍କର 
ଉଦୃ୍ଧତ ଗୀତକିବତିୋର ଅଂଶ, 
ଅନୁବୋଦର ମୋଧୂଯବୟ, ବୋତ୍ସଲୟ 
କରୁଣ ଆଦ ି ରସୋପ୍ଳତୁ ଶିଶୁ 
ସୋହତିୟର ପଦଗୁଡ଼କି ମନଛୁଆେଁ 
ଓ ପୂବବ ସ୍ମୃତକୁି ସିଂହୋବମଲୋକନ 

କମର । ସଂକେକଙ୍କ ନଜି ମଲଖୋଗୁଡ଼କି ସୋମ୍ପ୍ରତକି ଭ୍ରୋନ୍ତ ବଶି୍ଵୋସକୁ ଅଙୁ୍ଗେ ିନମିେବଶ କରୁଥିବୋ ମବମେ 
ବୋଦ୍ଧବକୟମର ବୋପୋ ମୋ’ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମସବୋଯତ୍ନର ମପ୍ରରଣୋ ଦଏି ଏବଂ ତୋଙ୍କର ପ୍ରଗତଶିୀେ ଚନି୍ତୋର 
ପରିଚୟ ଦଏି ।  

ଓଡ଼ଆି ଭୋଷୋ ସୋହତିୟର ସମୋଦର େୁବପ ଢ଼  ଓ ପିଲୋମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ସଂକୁଚତି ମହଉଥିବୋ ମବମେ ହରିଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କର ସଂକେନଟ ି ପୋଠକପୋଠକିୋମୋନଙୁ୍କ ଓଡ଼ଆି ସୋହତିୟର ଅପସୃୟମୋନ ବଭିବ ଓ ସ୍ମୃତରି 
ଆନନ୍ଦକୁ ପୁନଜବୀବତି କରିବୋ ସହତି ସୋମୋଜକି ଶକି୍ଷୋ ଦଗିମର ସୋହୋଯୟ କରିବ ମବୋଲି ନଃିସମନ୍ଦହମର 
କୁହୋଯୋଇପୋମର । - ଡକଟର ଧରଣୀଧର ନାୟକ  

ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା 
 

 

ସୃ୍ମତ ିବଚିତି୍ରା  
ହରିଶ୍  ଚନ୍ଦ୍ର କର   
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ସୃଜନ: ଦ ିକ୍ରିଏଟଭିିଟ ିଜର୍ଣ୍ତାଲ 

Srujan: The Creativity Journal 

 
 

Information about the journal 

 

ସୃଜନ : ଦ ି କ୍ରିଏଟଭିିଟ ି ଜର୍ଣ୍ତାଲ [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, short 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 who are writing in other languages 

are also welcome (preferably in English).  

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. 

Periodicity  

At the moment it is thrice a year: April, August and December. The 

frequency may increase. There is provision of special issues occasionally.  

 
Instruction to authors 

 
Type of articles 

Poems: Upto 3 short poems can be submitted. Shorter poems with less than 

20 lines are better. 
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Short stories: Only one short story at a time. Preferrably in around 2000 

words or less.  

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

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

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 or 

srujan@instituteofinsight.org 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 

mailto:srujan.journal@gmail.com
mailto:srujan@instituteofinsight.org
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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.  

Preparation of the manuscript  

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

e.g Kalinga). Please check spellings, and avoid objectionable content.  

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

Poem) 

Please provide these details  

1. Author name* [if you use a pseudonym, please provide actual name, 

address and phone number]  

2. Address: Current place of residence, State/Country* 

3. Author biography (around 50-100 words) Example style: Name Surname, 

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

written in third person.  

4. Email* 

[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.]  

5. Phone/WhatsApp (not to be published) 

6. The details previous publication (if any) 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.   

7. Title of the article  

8. Content of the article  

9. If submitting photographs of paintings, sculptures or artistic photography, 

etc., these should be given in high resolution JPEG files separately. JPEG 

file names should have the name of the author/contributor. 
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Srujan Book Review  

Srujan publishes Book Reviews in its issues to popularise books related to 

Odisha and Odia. Interested authors and publishers may send two copies of 

the book for review. Address to post the books:   

Srujan, 130, Ratnakar Bag, Bhubaneswar, 751018, India.  

After posting the book, please submit following information by email to 

srujan.journal@gmail.com  

• Title of the book: 

• Author full name: 

• Publisher: 

• Publication place:  

• Publication year: 

• Book availability: Publisher address / Any link to order the book: 

• Any specific points about the book that should be considered for 

inclusion in review. 

• Cover page photo of the book in JPEG  

 

Srujan Literary Magazine Review  

Srujan publishes Magazine Reviews in its issues to popularise books related 

to Odisha and Odia. Interested Editors and publishers may send two copies 

of the magazine for review. Address to posting the magazines: 

Srujan, 130, Ratnakar Bag, Bhubaneswar, 751018, India.  

After posting the magazine, please submit following information by email 

to srujan.journal@gmail.com  

• Title of the magazine: 

• Full name of Editors: 

• Publisher: 

• Publication place:  

• Publication frequency: 

• Publisher address / Any link to order the magazine: 

• Any specific points about the magazine that should be considered 

for inclusion in review. 

• Article submission email or address:  

• Cover page photo of the Magazine in JPEG  

 

mailto:srujan.journal@gmail.com
mailto:srujan.journal@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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