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୨୦୧୮ ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ଡ଼ିଅ ବାର୍ାୄଯ ଡ଼ିଅ
ୄରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଚିତ ଓିଛ ି କଳ୍ପ, ପ୍ରଫନ୍ଧ ଏଫଂ ଓଫିତାଓୁ ୄନଆ ପ୍ରଓାଶ
ଓଯିଫାଯ ପ୍ରୄଚଷ୍ଟା ଓଯିଛୁ ଏହି ”ନଫଲ୍ଲଫ"ଯ ପ୍ରଥଭ ସଂସ୍କଯଣ । ଫସନ୍ତ
ଊତୁ ଯ ଅକଭନୄଯ ୄମଭିତ ି ତ୍ରଝଡ଼ା ୄଦଆଥିଫା ଫୃ େୄଯ ନୂ ଅ ତ୍ର
କଜଯୁଥାଏ, ଠିକ୍ ୄସଭିତ ି ଓିଛ ି ନୂ ଅ ନୂ ଅ ୄରଔାଓୁ ୄନଆ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ୄହାଆଛି
ଏହି ତ୍ରିଓାଟି ।

ଏହି ତ୍ରିଓାଟି ଆ-ତ୍ରିଓା ୄହାଆଥିଫାଯୁ ଏହାଓୁ ଢିଫାଓୁ ୄଓୌଣସି
ଭୂରୟ ରାକିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄରଔଓଭାନଙ୍କୁ ୄଓୌଣସି ଭୂରୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆନାହିଁ
। ତ୍ରିଓାଯ ୄରଔାକୁଡ଼ଓ
ି ଆ-ୄଭର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଛି । ତ୍ରିଓାୄଯ
ସ୍ଥାନିତ ୄରଔାକୁଡ଼ଓ
ି ଯ ଈତ୍ତଯଦାୟୀ ୄରଔଓଭାୄନ ନିୄଜ ଏଫଂ ପ୍ରଓାଶିତ ସଭସ୍ତ
ୄରଔାଯ ସତ୍ୱାଧିଓାଯ ୄଓଫ ୄରଔଓଭାନଙ୍କଯ । ପ୍ରଓାଶିତ ୄଓୌଣସି ୄରଔାଯ
ୁନଃ-ପ୍ରଓାଶନ ାଆଁ ୄରଔଓଭାନଙ୍କଯ ନୁ ଭତି ନିତୟାନ୍ତ ଅଫଶୟଓ ।
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ନୄଭା ଗୄଣ୍ଶ ଫିୄେଶ ଗିଯିଜା ନନ୍ଦନଂ ପ୍ରୄବା,
ସଫଷଫେ
ି ନିହତୟାଶୁ ଗଣ୍ାଧିତୄୟ ନଭଃ ।।
ସଓ ଫିଘ୍ନ ନାଶ ଓଯୁଥିଫା କିଯି ଯାଜା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ୄଦଫୀ ାଫସ୍ତୀଙ୍କ
ସୁନନ୍ଦନ, ଭାନଫଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ୄେଶ ଦୂ ଯ ଓଯୁଥିଫା କଣଭାନଙ୍କଯ ଧିତି
ଶ୍ରୀ କୄଣଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାଭ ଓଯୁଛୁ ।
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ସୂଚୀତ୍ର
କ୍ର. ସଂ. ଫିର୍ୟ

ୄରଖକ/ୄରଖିକା

ୃ ଷ୍ଠା

୧

ସବ୍ନାଦଓୀୟ…

୬

୨

ନଫଲ୍ଲଫୄଯ ନଫଫର୍ସ୍ଯ ନକ୍ସା

ଡାକ୍ତଯ ଫାଫୁ

୭

୩

ଦୃ ଶୟ ସବ୍ନଓସ୍

ସାଆ ପ୍ରଓାଶ

୧୦

୪

ଫୟକ୍ତ ୄଫଦନା

ତାସ ଯଞ୍ଜନ

୧୫

୫

ଯଫିଫାଯ

ସୁରଗ୍ନା ଭହାନ୍ତି

୨୩

୬

ଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପଯ ଡଭିଜ

ପ୍ରତୀଓ ଟ୍ଟନାୟଓ

୨୯

୭

ଏଓ ଡାହାଣୀଯ ଭୃତୁୟ

ଡଃ ଶ୍ରୀଧଯ ସାହୁ

୩୪

୮

ସୁଯବି: (.... ଓିଛ ି ସବ୍ନଓସ୍ଯ)

ୄଜୟାତିଯଞ୍ଜନ ସାହୁ

୪୨

୯

ଓାଟା

ଭଧୁସ୍ଭିତା ାଠୀ

୫୦

୧୦

ଓଭସ୍ପ

ଅବା ପ୍ରଧାନ

୫୬

୧୧

ପ୍ରାୄେର୍ୁ

ଯାଧାଓାନ୍ତ ଦାଶ

୫୯

୧୨

ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ଓଥା

ଅଶିର୍ ଓୁ ଭାଯ ନାୟଓ

୬୬

୧୩

ୄପ୍ରଭିଓା

ସସ୍ଭିତା ସାହୁ

୬୯

୧୪

ଫଣଭଲ୍ଲୀ

ନୁ ସୟ
ୂ ା ୄଜନା

୭୧

୧୫

ନିସ୍ତବ୍ଧତାଯ ସ୍ବଯ

ପ୍ରୄଭାଦ ଓୁ ଭାଯ ଣ୍ଡା

୭୫

୧୬

ୄଔଚୁଡ଼ି ଡ଼ିଅ ପ୍ରଶିେଣ ସଂସ୍ଥା

ଅଶିର୍ ଓୁ ଭାଯ ନାୟଓ

୯୬

୧୭

ଜଙ୍ଗର ନଷ୍ଟଯ ପ୍ରବାଫ

ଅନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ

୯୯

୧୮

ୄହ ବକଫାନ !

ଫୀଣାାଣି ଯାଏକୁଯୁ

୧୦୨

୧୯

ୄଖାଡ଼ା ଡିଭବ

ଡଃ ୂଜା ଦାଶ

୧୦୯

୨୦

ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ ସୋହନ୍ତ ଭ୍ରଭଣ

ଯାଶଯ ନାୟଓ

୧୧୨
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ୄରଖକ/ୄରଖିକା

ୃ ଷ୍ଠା

୨୧

ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ଼ିଶା

ଯାଜ ୄଶଔଯ (ଚିଭା)

୧୧ ୯

୨୨

ସଭୟ

ୄଭାନାରିସା ଭିଶ୍ର

୧୨୨

୨୩

ବିନନ୍ଦନ ନୂ ଅ ଫର୍ସ୍

ସଂଖଭିତ୍ର ଓାନୁ ନୄକା

୧୨୪

୨୪

ନୂ ଅ ଫର୍ସ୍

ଯାଜ ୄଶଔଯ (ଚିଭା)

୧୨୭

୨୫

ଫନଷ୍ପତି

ଫିନୟ ଭହାାତ୍ର

୧୨୮

୨୬

ଦୁ ଫଖାସ

ସଦାନନ୍ଦ ାଣିଗ୍ରହୀ

୧୩୦

୨୭

ସଫସ୍ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ

ସସ୍ଭିତା ସାହୁ

୧୩୨

୨୮

ବୁରି ାଯୁନାହିଁ

ତାସ ଯଞ୍ଜନ

୧୩୩

୨୯

ପ୍ରଣୟଯ ସାକଯ

ଭୃଣମୟୀ ଚାନ୍ଦ

୧୩୪

୩୦

ଶ୍ଚାତା

ଓଳ୍ପତଯୁ ଭିଶ୍ର

୧୩୫

୩୧

ସବାଓୁ ସଭୟ ନାହିଁ…

ଓୁ ନା ସାହୁ

୧୩୭

୩୨

ତୁ ୄଭ କରା ୄଯ

ବାକୟଶ୍ରୀ ସାହୁ

୧୩୯

୩୩

ଜୄଣ ୄପ୍ରଭିଓଯ ହାତୄରଔା ଓଫିତା ଭାନସ ଓୁ ଭାଯ ଯଥ

୧୪୨

୩୪

ଅଓାଂୋ

ସସ୍ଭିତା ସାହୁ

୧୪୩

୩୫

ଔା ଚାିଶା

ଓା ଓୁ ର୍ମାଣ୍ଡ

୧୪୪

୩୬

ପୁ ର ାଆଁ

ଶୁବଓାନ୍ତ ଦାଶ

୧୪୬

୩୭

ଅଜି ଓାହିଁ ନିଯଫ

ଯୁଦ୍ର ନାଯାୟଣ ଔଟୁଅ

୧୪୮

୩୮

ସୁଅଦିଅ ଡ଼ିଅ

ଅୄରାଓ ଣ୍ଡା

୧୫୦

୩୯

ନିଯୁତା ୄପ୍ରଭଯ ସାୄତାଟି ୄସ୍କଚ

ଶୁୄବନ୍ଦୁ ଫିଶ୍ୱା

୧୫୨

୪୦

ସଭୟ ଫଡ଼ ଫଫାନ

ଅଶୁୄତାର୍ ୄଭୄହଯ

୧୫୫
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ସମ୍ପାଦକୀୟ…
ହିରି ପକୁଣୄଯ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭୟଯ ୄଓାଭ ସ୍ପଶସ୍ୄଯ ଡାୄ ଡାୄ ଙ୍କୁ ଯି ଈୄଠ
ନୂ ତନ ବଫିର୍ୟତ, ନୂ ତନ ସମ୍ଭାଫନା ଅଈ ସୁଭାଯୀ ସ୍ବନଓୁ ୄନଆ ନଫଲ୍ଲଫ.... ଏଆ ତ'

ୟଭାଯମ୍ଭ ୄକାୄଟ ନୂ ତନ ସୃଷ୍ଟିଯ ! ତ୍ରଝଡ଼ା ଡାୄଯ ଓୁ ନ ି ଓୁ ନ ି ନଫଲ୍ଲଫ ଅଶା ସଞ୍ଚାୄଯ
ଅକାଭୀ ବାଫିତଫୟଯ । ସଫୁ ଜ ତ୍ରଯ ଈହାଡ଼ଯୁ ଈଙ୍କି ଭାଯିୄଫ ୁଷ୍ପ ଓଢିଭାନ ଅଈ ପ୍ରସ୍ପୁଟତ
ି

ାଔୁଡ଼ା ଭଧ୍ୟଯୁ ଫିଛୁଯତ
ି ଭହଣ ଭହଣ ଫାସ୍ନା ବିତୄଯ ଜନମୄନଈଥିଫ ନୂ ତନ ଫୀଜଟିଏ,
ବଫିର୍ୟତଯ ଭହାଦୁ ଭ ୄହଫା ାଆଁ....

ବାର୍ା ଠିଓ ାହାଡ଼ି ଝଯଣାଟିଏ ଯି... ୄଓଈଁ ଈାନ୍ତ କିଯକ
ି ହବଯଯୁ ସୃଷ୍ଟ େୁଦ୍ର
ଧାଯାଟିଏ, ୄଓୄତୄମ ଫନ୍ଧୁ ଯ ଥ ତିକ୍ରଭ ଓଯି ଅକଓୁ ଭାଡ଼ିଚାୄର ବାର୍ା ଭହାସଭୁଦ୍ରଯ
ସନ୍ଧାନୄଯ ତା'ଯ ହିସାଫ ନଥାଏ । ମାତ୍ରାଥୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ହୁ ନ୍ତି ଅହୁ ଯି ୄଓୄତ ଈୄରାତ ।
ଭୁଔୟ ୄରାତ ସ୍ଥିତ୍ୱ ହଯାଏନି, ଫଯଂ ହୁ ଏ ଯିଷ୍ଟ
ୃ । ଫିସ୍ତାଯ ଓୄଯ ତା'ଯ ଓାୟା, ଓୄଫଯ ।
ୄସ ଙ୍ଗୀଓାଯ ଓୄଯ ସଭସ୍ତଙ୍କୁ , ଭିଶାଆଦିଏ ନିଜ ଯଙ୍ଗୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ନିଜ ଯିଚୟ ହଯାଏନି...
ୄସ ଭାଡ଼ିଚାୄର । ଯିଣତ ହୁ ଏ ଭହାନ ନଦୀଟିୄଯ ସାକଯୄଯ ଭିଶଫ
ି ା ୂଫସ୍ଯୁ.... ନଫଲ୍ଲଫ

େୁଦ୍ର ଧାଯାଟିଏ ଭାତ୍ର । ଅଣଭାନଙ୍କ ୄରଔାଯ ୄରାତ ଏଥିୄଯ ଭିଶୄି ର ଏହା ୄହଫ ଯିଷ୍ଟ
ୃ
। ଅଈ ଓୁ ୁଓୁୁ ନାଦଓଯି ଅକଓୁ ଫଢୁ ଫଢୁ ଛୁ ଆଁମିଫ ାଠଓ ାଠିଓାଙ୍କ ହୃ ଦୟଓୁ ।
ୄଶର୍ୄଯ ନ୍ତଯଯୁ ଧନୟଫାଦ ୄଦଫି ଅଭଯ ସଭସ୍ତ ୄରଔଓ ୄରଖିଓା ଭାନଙ୍କୁ ,

ମାହାଙ୍କ ାଆଁ ଅଜି 'ନଫଲ୍ଲଫ' ଠୁଓୁ ଠୁଓୁ ୄହଆ ଚାରିଫ ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଛ ି । ଅକଓୁ ଭଧ୍ୟ

ଅଣଭାନଙ୍କ ସହୄମାକ ଓାଭୟ । ନ୍ତଯଯୁ ଶୁୄବଚ୍ଛା ଜୄଣଆଫି ଅଭଯ ସଭସ୍ତ ାଠଓ
ାଠିଓାଭାନଙ୍କୁ । ଅଣଭାନଙ୍କ ସୁଚନ୍ତ
ି ତ
ି ଭତାଭତ ୄୋୄଯ...
ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ନୂ ତନ ଫର୍ସ୍ଯ ଶୁବଓାଭନା ସହ...
ଜୟ ଜକନ୍ନାଥ
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ନଫଲ୍ଲଫୄଯ ନଫଫର୍ଷଯ ନକ୍ସା

✍ ଡ଼ାକ୍ତଯ ଫାଫୁ
୧ ~ ଡାଏଯୀ
ୁଯୁଣା ଡାଏଯୀଯ ଫା ଓି ୄଦାର୍? ତା' ୄଦହୄଯ ା-ୂଣୟଯ ଓାହାଣୀ
ଟିୁଥିଫା ଭଣିର୍ଟାତ ଫଦୁ ନ,ି ୄସ ଓାହିଁଓି ଫଦି ମିଫ?

୨ ~ ଭର
ୂ
ନୂ ଅଫର୍ସ୍ୄଯ ନୂ ଅକଯାଔ ୄଔାଜୁ ଛ ି ଭିସ୍ ଭାୟା !

ତା'ଯ ଯିଫର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂର

ୄଦଫାାଆଁ ୄଯାଓୄଠାକ୍ ଭନାଓଯିଛନ୍ତି ୁଯୁଣାୄକାଷ୍ଠୀ !

ଛି ଛି... ଫାଓିଖିଅ

କୁଡାଓ !

୩ ~ ୄବକ
ୄବାଫନିଶଯ

ଡୟାନସଓୁଆନ " ୄଭାନାରିସା"ଯ

ୄଫାଈ

ଅଭାଜନଯୁ

ଫଢିଅ

ୄେସୄଟ ଭୄକଆଛି ନୂ ଅଫର୍ସ୍ ଆୄବଣ୍ଟସ ାଆଁ, ତା' ଫାା ଯାକୁଛି ଓହୁ ଛ ି ୄଛାଟ
ୄହଆକରା । ଫୁ ଝୁନି ନିଓମ୍ମାଟା- ୄବଓଥିୄର ସିନା ବିଓଭିଫ
ି !

୪ ~ କି
ଭୀଯା ଯାୄଓଶଓୁ ଠିକ୍ 12ଟାୄଯ ୄପାନ ଓରାୄଫୄ ତା ୄପାନ ଫିଜ ି !
ତାୄଯ ଯାତି ସାଯା ଓି- ଦିଶା ାଆଁ ଔଣ୍ଡମୁର୍ଦ୍ଧ
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୫ ~ କିଭାଶ୍ଚମଷୟମ୍
ଫର୍ସ୍ସାଯା ଫାାଓୁ କାିକୁରଜ ଧଭଓ ଦଈଥିଫା ଫିଜଫ
ି ାୁ ଙ୍ଗା ୁଟି ସଓାୁ
ଭୁଣ୍ଡିଅ ଭାଯିରାଣି- ଫର୍ସ୍ଟ ି ସୁନ୍ଦଯ ୄହଫା ଅଶାୄଯ ! ଫାା ହତଫାକ୍ !

୬ ~ ୄଫାଯ
ୄଭଡିଓାର ସାଭନା ସାହୁ ୄଭଡିସନ
ି ସଯ ଭାରିଓ ୄକୌଯା ସାହୁ ଟାଓିଛି ଭଦ
ିଆଓି ଦୁ ଖସ୍ଟଣା ଖୄଟଆୄଫ ଈରୁ ଓଭତା ୄଟାଓାସଫୁ ୄଫୄଯ, ତା'ଯ ନକଦ ବର
ଦି ଆସା ୄଫାଯ ୄହଫ ।

୭ ~ କାହାଯ ୁର୍କୁ କାହାଯ ସଫଷନାଶ
ୄସାଭଫାଯ ଅଭିର୍ଫାଯ ନୁ ୄହଁ ୄଫାରି ଓୁ ଓୁଡ଼ା-ୄଛି-ୄଭଣ୍ଢା-ଖୁସୁଯୀଙ୍କଯ ଭନ
ଔୁସି ଅଈ ଚାଚା-ଓଂୄସଆ-ଚଭାଯ-ସୁକୁଣା-ଶୁତିଙ୍କଯ ଭନ ଦୁ ଃଔ !

୮ ~ ହାି ନିଉ ଆୟଯ
ୄହୄରନ  ଓିିାଟ୍ରା, ସାହୁ ଖଯ ଦୁ ଆ "ଜାଅ" ଏଥଯ ହାିନଈ
ି ଆୟଯ ଫସ୍ଟ ି
ାିୄଫନି !

ୄଓକ୍

ଫୄନଆଫାାଆଁ

ଚୂନାଓୁ ଟଫ
ି ାୄଫୄ

ଢିଂଓି

ଡ଼ି

ଅଙ୍ଗୁ ଠି

ପାଟିମାଆଛି ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଯ !

୯ ~ ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି
ସୁଓୁଟସ
ି ାହୁ ଯ ଦୁ ଶ୍ଚିନ୍ତା ! ଓର୍ି ଔାସିଓୁ ଓମ୍ ଦଯ ୄହୄରଫି ଫିଓନ
ି ୄଦୄର, ଏ
ଚାଯିଦଈଡିଓଟା କଁା ୄଟାଓାକୁଡ଼ାଓ ଯାତିଧୄଯ ଈୄଠଆୄନଆମିୄଫ ୄବାଜିଓଯିଫାଓୁ
!

୧୦ ~ ିକନିକ୍
ଇଶଯ ୄଫୄହଯା ାଟିୄଯ ଦାନା ଦଈନି- ଦିନ୍ତାଫା ୄଓଭିତ?ି ଫଣୄବାଜି
ଫାହାନାୄଯ ଫଢିରା ଝିଟା ୄକାୄଟ ୄଟାଓା ସାଙ୍ଗୄଯ ୄପଯାଯ ୄହଆମାଆଛି !
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୧୧ ~ ାର୍ଟି
ସ୍ବାଆଁଫାଫୁ ଫର୍ସ୍ସାଯା ଏଆଟାଓୁ ୄୋ ଓଯିଥାନ୍ତି ! ସଫୁ ଥଯଯି ଏଥଯ ଫି
ୄକାୄଟ ଓିାଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ

ତାଯଓା ୄହାୄଟରଯ ାସ୍
ୄଟ ୄଦଫ !

ଫାଫୁ

ୄସଠି

ୄଟାୄ ି'ୄଦଆ ଯଙ୍ଗାଯଙ୍ଗ ଓାମସ୍ୟକ୍ରଭୄଯ ଫଙ୍ଗୀୟ ରନାଙ୍କ ସହ ାଦଭିୄଆ
ଝୁ ଭିମା'ନ୍ତି ଫର୍ସ୍ଓୁ ଥୄଯ !

୧୨ ~ ଗ୍ରି ର୍ଟଙ୍ଗ
ି ସ
ୄଭାହନଯ କାରୄଯ ାଞ୍ଚଅଙ୍ଗୁ ି ଦାକ !

ସହାଠିନୀ ଭୀଯାଓୁ

ୄକାୄଟ

ଯକ୍ତୄଯୄରଔା ନିଈ ଆୟଯ ଗ୍ରି ଟଙ୍ଗ
ି ସ ରୁ ୄଚଆଓି ୄଦଈଥିଫାୄଫୄ ଧଯିୄଦୄର କଣିତ
ସାର୍ !

୧୩ ~ ଯକ୍ତ
ନଫଫର୍ସ୍ଯ ନଫଲ୍ଲଫୄଯ ଯକ୍ତଛିଟା...
 କଯିଫ ଫାାଯ ଯକ୍ତଫୁ ହା ଧନୄଯ ସିଦ୍-ୄଯାଜ୍ ାନଓଯୁଛନ୍ତି ନିଈଆୟଯ ଆଭ୍
!
 ଓୁ ଓୁଡା-ୄଛି-ଖୁସୁଯୀ-ୄଭଣ୍ଢାଂଓ ଯକ୍ତୄଯ ଭାଈଁସୄହାରି ୄଔୁ ଛ ି ଭଣିର୍ !
 ଖଯଣୀଯକ୍ତଓୁ ାଣିପୄଟଆ ୄକାସିଅଁ ଝୁ ଭୁଛ ି ବ୍
ୄଯ ଅଈଓାହାସହ !

--∞--
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ଦୃ ଶୟ ସମ୍ପକଷ

✍ ସାଆ ପ୍ରକାଶ
ସହଯଯ ୄଶର୍ ପ୍ରାନ୍ତୄଯ ଥିରା ୄଭା ଖଯ, ସହଯ ଓହିୄର ୄଛାଟ ସହଯଟିଏ,
ଅଠ-ଦଶ ହଜାଯଯୁ ଧିଓ ଜନଫସତି ନୁ ୄହଁ ୄଫାୄଧ । ଖଯଯ ସାଭନାୄଯ ୄଭାଯଭ
ଡ଼ିଥିଫା ରାଲ୍ ଯାସ୍ତା, ଓଂକ୍ରିଟ ଓି ିଚୁ ୄହାଆନଥିରା, ୄଫାୄଧ ସଯଓାଯଙ୍କ ଯାସ୍ତା

ୄମାଜନାସଫୁ ରାକୁୄହାଆନଥିରା ୄସୄତୄଫୄ । ଯାସ୍ତାଯ ଅଯୄଟ ଥିରା ସଯଓାଯୀ
ଜଙ୍ଗର, ଅକଯୁ ଖଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗର ଥିଫା ଓଥା ଶୁଣିଥିରି , ସଭୟକ୍ରୄଭ ୄସସଫୁ କଛ ଓଟା
ୄହାଆ ସ୍ଥାନୀୟ ୄରାଓଙ୍କ ଖଯ  ଅସଫାଫତ୍ର ତିଅଯିୄଯ ରାକିମାଆଥିରା, ସଯଓାଯଙ୍କ
ଫନୀଓଯଣ ୄମାଜନାୄଯ ଏୄଫ ୄସଆଠି ଅଓାଶି  ଶାକୁଅନଯ ଓୃ ତ୍ରଭ
ି ଜଙ୍ଗରଟି
ଫଢିଈଠିଛ ି ।

ୄଭା ଖଯଠୁ ଶୄହ ଦୁ ଆଶହ ଭିଟଯ ୄଯ ଏଓ ଭାଆଲ୍-ଔୁଣ୍ଟ

(ୄସଯୄରଓ ୄହାଭସଯ ଓାହାଣୀ ଢି ଥୄଯ ୄସ ଔୁଣ୍ଟ ତୄ କୁେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଫା ଓଥା

ଭନଓୁ ଅସିଥିରା  ଓିଛ ି ଫନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସହ ତାଓୁ ୄଔାି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ୄଔାଜିଫାଯ ୄଚଷ୍ଟା ଫି
ୄହାଆଥିରା), ୄସଆଠୁ

ଜଙ୍ଗର ଭଝିଓୁ ମିଫାାଆଁ ାଦଚରା ଯାସ୍ତାଟିଏ, ଠିକ୍ ୄସଆ

ଯାସ୍ତା ାଔୄଯ ୄକାୄଟ ଫିଯାଟଓାୟ ଭହୁ ର କଛ, ୄଓହି ସହୃ ଦୟ ଫୟକ୍ତି ୄଫାୄଧ ୄସ
କଛଓୁ ନ ଓାଟି ଛାଡ଼ି ୄଦଆଥିଫାଯ ନୁ ଭାନ, କଛଯ ତ୍ରଓୁ ୄାଡ଼ି ଫହୁ ଥଯ ାହାଡ଼
ଜଙ୍ଗର ଞ୍ଚଯ ହାଡ଼ବଙ୍ଗା ଶୀତଯୁ ଯୋ ାଆୄଛ, ଅଈ ୄବାଯଯୁ ଅସି ଭହୁ ର ପୁ ର
ୄକାଟାଆଫାଯ ଅନନ୍ଦ ରକା ପ୍ରଓାଯଯ, ଅଈ ତାୄଯ ତାଯ ିଠା.. ଅହାଃ... ଫଶୟ
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ଫହୁ ଥଯ ଖଯୄରାଓଭାୄନ ଫାଯଣ ଓଯିଛନ୍ତି ପୁ ର ୄକାଟାଆଫା ାଆଁ, ଓାଯଣ, ଜଙ୍ଗରୀ
ବାରୁ ଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ବାଯି ସନ୍ଦ, ଫଶୟ ୄଭା ସହ ୄଓୄଫ ୄବଟ ୄହାଆନାହିଁ
ତାଙ୍କଯ, କ୍ରିୄଓଟ ୄଔଯ ନିଶା ଧଯିଫା ୄଯ ୄସ କଛଯ ଡାୄଯ ଫୟାଟ  ୱିୄଓଟ
ତିଅଯି ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଆଥିରା, ୄଓୄଫ ୄଓଭିତ ି ଫଣୄବାଜି ାଆଁ ତ୍ର  ଡାଓୁ
ଫୟଫହାଯ ଓଯିମିଫାଯ ନଜିଯ ଭଧ୍ୟ ଯହିଛ ି । ୄଭାଟାୄଭାଟି ଓହିୄର ୄସ କଛ ସହ
ଏଓପ୍ରଓାଯ ଅତ୍ମୀୟତାଯ ସଂଓସ୍ କଢିଈଠିଥିରା ।
ଦିୄନ ଜୄଣ ସାଙ୍ଗ  ତା' ଫଡ଼ବାଆଙ୍କୁ ୄଓାଦ  ଓୁ ଯାଢୀ ଧଯି ୄସ
ଯାସ୍ତାୄଯ ମିଫାଯ ୄଦଖି ଓାଯଣ ଚାଯିରି, ଈତ୍ତଯ ଥିରା ଜଙ୍ଗର ଯାସ୍ତାୄଯ ୄସ କଛ
ାଔୄଯ ଓିଛ ି ଜାକା ୄସଭାୄନ କ୍ତିଅଯଓୁ ୄନଆ ୄସଆଠି ନିଜ ଖଯ ତିଅଯି ଓଯିୄଫ,
ଅଶ୍ଚମସ୍ୟ ୄହାଆ ତାଙ୍କ ସାହାସିଓ ଓାଭୄଯ ୄମାକୄଦଆଥିରି ଫଶୟ, ଭାଟି ୄଔାି ଓିଛ ି
ମାକାୄଯ ଓଭ ଡାଙ୍ଗୄଯ ଫାଡ଼ ତିଅଯି ଓଯି ମଥାଶୀଘ୍ର ମାକାଓୁ ୄଖଯାଈ ଓଯିଥିୄର,
ସଭୟକ୍ରୄଭ ଆଟା ଓାନ୍ଥ  ଟାଆରି ଛଯ ଖଯଟିଏ ଭଧ୍ୟ କଢିଈଠିଥିରା ୄସ ମାକାୄଯ
। ସଭୟକ୍ରୄଭ ୄସ କଛ ସହ ଏଓ ବାଫଯ ସଂଓସ୍ କଢିଈଠିଥିରା, ଓିନ୍ତୁ ଓାହାଣୀୄଯ
ଏଓ ୄଭାଡ଼ ଅସିରା ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଖଯଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଈତ୍ସଫ ାଆଁ ସାଙ୍ଗଯ ଫାା
ୄସ ଞ୍ଚଯ ଜୄଣ ଫିଔୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିଓଙ୍କୁ ନିଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯିଥିୄର, ଳ୍ପ ଈଚ୍ଚତା  ଫଡ଼ ଫଡ଼
ଅଖି ଫିଶଷ୍ଟ
ି ୄସ ଭହାଶୟ ଜଣଙ୍କ ଖଯ କଣାଓୁ ପ୍ରୄଫଶ ଓଯି ପ୍ରଥଭ ଫାଓୟ
ଈଚ୍ଚାଯଣ ଓଯିଥିୄର: ସାଫଧାନ, ୄସ କଛୄଯ ୄକାୄଟ ଅତ୍ମା ଛି...
ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ଏଭିତ ି ଓିଛ ି ଶୁଣୁଥିଫା ଭଁୁ  ୄଭା ଫୟସଯ ନୟ ିରାଙ୍କ
ଭନୄଯ ୄନଓ ପ୍ରଶନ ଈଙ୍କି ଭାଯିଥିରା, ତାୄଯ ୄଔଯ ସଭୟ ଓଭି ଏ ଫିର୍ୟୄଯ
ଓାହାଣୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହରା, ଖଯ ୄରାଓଙ୍କ ତାକିଦ ାଆଁ ସନ୍ଧୟା ୄଯ କଛ ଯାସ୍ତାୄଯ
ମିଫା ାଔାାଖି ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଆଥିରା ।

ୄଭା'ଠାଯୁ ଫଡ଼ ଓିଛ ି ସାହାସି ିରା

ୄମଈଁଭାୄନ ୄଔ ସଯିରାୄଯ ସନ୍ଧୟାୄଯ ନିତୟଓଭସ୍ ାଆଁ ଜଙ୍ଗର ଭଧ୍ୟଓୁ ମାଈଥିୄର
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ତାହା ଭଧ୍ୟ ଫନ୍ଦ ଓଯିୄଦୄର, ଓିଛ ି ଦିନ ୄଯ ତାନ୍ତ୍ରିଓ ଭହାଶୟ କଛଟିଓୁ ଓାଟିଫା ାଆଁ
ଭଧ୍ୟ ଶୁବଦିନଟି ନିଖସ୍ଣ୍ଟ ଓଯିୄଦୄର, ୄହୄର ଅଭ ଫୟସଯ ଓିଛ ି ିରା  ଫୟସ୍କ
ଫୟକ୍ତି ଏଥିୄଯ ସହଭତ ୄହାଆନଥିୄର ଓାଯଣ ଏମସ୍ୟନ୍ତ ୄସଭିତ ି ୄଓୌଣସି ଖଟଣ
ଖଟିନଥିରା, ୄହୄର କଛ ାଔଯ ଖଯ ଭାରିଓଙ୍କ ଜିଦ ି ଅକୄଯ ସଭୄସ୍ତ ନଯଭ
ଡିମାଆଥିୄର ଫଶୟ ।
ଅଭ ଡ଼ିଶା ଖଯ ଝି ଜୄଣ ଦଶଭ ୄଶ୍ରଣୀ ଯୀୋ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ୄହଈଥିୄର, ବର ାଠ ଢା ାଆଁ ସଭୄସ୍ତ ତାଙ୍କ ଈଦାହଯଣ ୄଦଈଥିୄର, ଓିନ୍ତୁ ହଠାତ୍
ଦିୄନ ଯାତିୄଯ ତାଙ୍କ ଖଯ ଈଯଓୁ ୄଟଓା ଥଯ ଫୃ ଷ୍ଟି ୄହଫାଯ ଓଥା ତା' ଯଦିନ
ସଓାୁ

ଜଣାଡ଼ିରା

ୄଯ

ଅଭ

ଞ୍ଚୄଯ

ଏଓ

ବୟଯ

ଫାତାଫଯଣ

ସୃଷ୍ଟି

ୄହାଆମାଆଥିରା, ଏ ଓଥାଓୁ ଅହୁ ଯି ଚାଞ୍ଚରୟଓଯ ବାୄଫ ଯିୄଫର୍ଣ ଓଯିଥିୄର ୄସ
କଛ ଭୂ ଖଯଯ ଭାରିଓ, ୄସ ୄଓଈଁଠି ଏଓ ନଯ ଔୁଯୀ, ଓିଛ ି ସିନ୍ଦୂଯ  ଚାଈୄଯ
କଢାୄହାଆଥିଫା ଓିଛ ି କାଯ ଅଫିଷ୍କାଯ ଓଯିଥିୄର କଛ ାଔ ତିନଛ
ି ଓୄଯ । ଫଶୟ ଏ
ଖଟଣା ୄଯ ୄସ ୄଡାଶୀ ଝିଯ ଫୟଫହାଯୄଯ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଅସିଥିଫା ଓଥା ଖଯ
ୄରାଓଙ୍କ ଅୄରାଚନା ଓଯିଫାଯ ଶୁଣିଥିରି ।

ୄଭା ଟିଈସନ ମିଫା ଯାସ୍ତା ଫଶୟ ରକା ଥିରା ୄହୄର ୄସ ଯାସ୍ତାୄଯ
ଥିଫା ଜୄଣ ଶୁଔଅ
ୁ ଫିୄକ୍ରତାଙ୍କ ଖଯ ଅଈ ତାଙ୍କଯ ାିତ ଦୁ ଆ ଶୟାଭ ଫର୍ଣ୍ସ୍ଯ ଓୁ ଓୁଯ,
ଶୁଔଅ
ୁ ଯ କନ୍ଧ  ଏ ଦୁ ଆ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଡଯ ାଆଁ ଭଁୁ ପ୍ରାୟତଃ ଧ ଓିୄରାଭିଟଯ ଫୁ ରାଣି
ଯାସ୍ତା ଭାୄନ ୄସଆ କଛ ଯାସ୍ତା ହିଁ ଅୄଣଆ ଥିରି , ୄଫାୄଧ ଦୃ ଶୟ ଅତ୍ମା ଠାଯୁ
ସଦୃ ଶୟ ଜୀଫାତ୍ମାଙ୍କ ଡଯ ୄଭାୄତ ୄଫଶି ରାକୁଥିରା ।

ସଯସ୍ବତୀ ୂଜାୄଯ ଟିଈସନଯ ସାଜସଜ୍ଜା ଦାୟିତ୍ୱ ୄଭା' ଈୄଯ ଡ଼ିଥିରା,

ସନ୍ଧୟା ୂଫସ୍ଯୁ ସାଯି ଖଯଓୁ ୄପଯିଫା ୄଭାଯ ଆଛା ଥିରା, ଓିନ୍ତୁ ସଯୁସଯୁ ଯାତି ନ ।

ଖଯଓୁ ୄପଯିଫ ି ଓି ନାହିଁ ଚିନ୍ତାୄଯ ୄନରି ଏଓ ସାହସିଓ ଦୄେ । ଭନୄଯ ଡଯ,
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ଓିନ୍ତୁ ଖଯଓୁ ୄପଯିଫା ନିଶ୍ଚିତ, ଓାଯଣ ଖଯ ୄରାଓଙ୍କ ଫୟସ୍ତତା  ତା' ଯଦିନ ଶୀଘ୍ର
ଈଠି ୂଜାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ ଓଯିଫାଯ ଦଭୟ ଆଚ୍ଛା ସାଭନାୄଯ ୄସ କଛ ଓଥା ନ
ବାଫି ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଥିରି ଚାରିଫା । ଓିଛ ି ଶହ ଭିଟଯ ୂଫସ୍ଯୁ ଏଓ ଖଞ୍ଚ ଫାଈଁଶ ଫୁ ଦା,
ତା' ଭୂୄଯ ଏଓ ଫିଦୁୟତ ଔୁଣ୍ଟ, ୄସଥିୄଯ ରାକିଥିଫା ନିନ ରାଆଟ୍ଟି ହରିମାଆ

ୄଓୄତୄଫୄ ଜୁ ଥିରା ତ ୄଓୄଫ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଈଥିରା । ୄସ ମସ୍ୟନ୍ତ ୄଓୌଣସି
ପ୍ରଓାଯ ହଞ୍ଚି ମାଆଥିରି , କଛ ାଔଯୁ ୄଓୌଣସି ଏଓ ରାଆଟ୍ ଓୁ ହୁଡଯ
ି ଫୟ
ୄବଦଓଯି ୄଭା ଅଡ଼ଓୁ ଅସୁଥିଫା ଓଥା ୄଦଖିାଯୁଥିରି ।

ହୃ ଦୟଯ କତି ତୀବ୍ର

ଭାତ୍ରାୄଯ ଫଢିଚାରିଥିରା । ହଠାତ୍ ଟପ୍ ଓଯି ଫାଈଁଶ କଛଯୁ ଓାଓାଯ ଫିନ୍ଦୁ ଡିଥିରା
ୄଭା ଭୁଣ୍ଡ ଈୄଯ, ତଓିତ ବୟୄଯ ୄଦୌଡ଼ିଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଦଆଥିରି , ତା'ୄଯ ଓଣ
ୄହରା ଜଣା ନଥିରା...
ୄଚତା ୄପଯିରା ୄଯ ଫାାଙ୍କ ପ୍ରଶନ...
ଓଣ ୄହରା?

ୄତାଯ ୄଡଯି ୄହଫା ୄଦଖି ଭଁୁ ଟଚ୍ଚସ୍ ଧଯି ୄତାୄତ ୄଔାଜିଫାଓୁ ମାଆଥିରି ...
ଏୄତ ଶୀତୄଯ ୄତା' ୄଦହଯୁ ଝା ୄଫାହୁ ଛ,ି ଡଯିକରୁ ନା ଓଣ??
ତାଯ ଦିନ ସଓାୁ ତିନ ି ଚାଯି ଜଣ କଛ ଓଟାୀ ୄସ କଛଓୁ ଧଯାଶାୟୀ
ଓଯିୄଦଆଥିୄର, ଫାା  ୄସ ଖଯଯ ଭାରିଓଙ୍କ ଓହିଫା ଓଥା ୄମ ୄସ କଛ ାଆଁ ଭଁୁ
ଡଯିମାଆଥିରି , ୄତଣୁ କଛ ଓାଟିଫାଯ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିରା ଟ...
ଭନ ଦୁ ଃଔ  ୄୋବୄଯ ବଯିମାଆଥିରା ୄମ ୄମଈଁ କଛସହ ସଂଓସ୍ ତି
ନିଫଡ଼
ି ଥିରା ୄସ ଅଜି ୄଭାହଯି ାଆଁ ବୁରୁ ଣ୍ଠିତ...
ଏ ଖଟଣା ୄଯ ଈଚ୍ଚ ଶିୋ ାଆଁ ସହଯ ଛାଡ଼ି ଫାହାଯଓୁ ଅସିଥିରି ଅଈ
ତା'ୄଯ ୄଓୄଫୄଓଭିତ ି ସହଯଓୁ କୄର ୄସ ଯାସ୍ତାୄଯ ମିଫାଯ ଆଚ୍ଛା ଜାହିଯ
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ଓଯିନଥିରି , ଓିନ୍ତୁ ଓିଛ ି ଫର୍ସ୍ ତୄ ୄଓୌଣସି ଏଓ ଓାଯଣ ଫଶତଃ ୄସ ଯାସ୍ତାୄଯ ମିଫା
ସଭୟୄଯ କାଡ଼ିଯ ଓାଚ ୄଔାରି ୄଦଖିଥିରି ୄସହି ସ୍ଥାନୄଯ ଓିଏ ଜୄଣ ସହୃ ଦୟ ଫୟକ୍ତି
ଫଯ  ଶତ୍ଥ କଛଯ ଚାଯା ୄଯାଣ ଓଯିଛନ୍ତି ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ସ୍ାଯ ସ୍ପଶସ୍ୄଯ
ନଫଲ୍ଲଫ ଙ୍କୁ ଯତ
ି ୄହାଆଥିଫା ୄଦଖି ଦୀଖସ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିରି ।

--∞-କାଆୄଯା, ଭିଶଯ

My
Photography

Visit My Photgraphy Website:
http://gapuphotography.com/
Visit My Photography FaceBook Page:
http://facebook.com/gapuphotography/

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ଫୟକ୍ତ ୄଫଦନା

✍ ତାସ ଯଞ୍ଜନ
ୄଟ୍ରନ ଅସିଫାଯ ସଭୟ ାୄଔଆ ଅସୁଥିରା । ତଯତଯ ୄହଆ ିାଟପଭସ୍
ଅୄଡ଼ ଅକଈଥିରି ଭଁୁ । ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ଫନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଅସୁଛନ୍ତି ୄଭା ସହଯଓୁ ।
ତାଙ୍କଯ ସାଭାନୟତଭ ସୁଫଧ
ି ା ଭଧ୍ୟ ଫାାଙ୍କଯ ୄକ୍ରାଧ ଈୄଦ୍ରଓ ଓଯିଫା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ;
ଅଈ ୄସଥିାଆଁ ୄଟ୍ରନ ଅସିଫାଯ ଓିଛ ି ସଭୟ ଅକଯୁ ମାଆ ୄଷ୍ଟସନ ାଔୄଯ
ୄୋ ଓଯିଫାଓୁ ଥିରା ଓଡ଼ା ନିୄଦସ୍ଶ ।

ିାଟପଭସ୍ ୧ ାଔୄଯ ହଞ୍ଚି ଖଣ୍ଟା

ୄଦଖିରି , ୄଟ୍ରନ ଅସିଫାଓୁ ଅହୁ ଯି ନ୍ଦଯ ଭିନଟ
ି ଫାଓି ଛି ।

ପ୍ରାୟ ଔାରିଥିଫା

ିାଟପଭସ୍ଟଯ
ି ୄକାୄଟ ଯିତୟକ୍ତ ୄଫଞ୍ଚ ଈୄଯ ମାଆ ଫସିଡ଼ିରି ୄୋ ଓଯିଫାଯ
ଭାନସିଓତାଓୁ ୄନଆ ।

ଫଓା ସଭୟଯ ସଦୁ ୄାୄମାକ ଓଯିଫାାଆଁ ୄଭାଫାଆର

ୄଔାରି ସାଭାଜିଓ କଣଭାଧ୍ୟଭଯ ୄକାୄଟ ୃଷ୍ଠା ୄଔାରିଛ ି ଓି ନାହିଁ ଛଯୁ ଓିଏ ତାି
ଫଜାଈଥିଫାଯ ଶୁଣିରି । ଛଓୁ ଫୁ ରି ୄଦୄଔ ତ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଦଣ୍ଡାୟଭାନ ଜୄଣ ଓିନ୍ନଯ
। ଓା ଫିଭବ ନ ଓଯି ୱାୄରଟ ୄଔାରି ୄଓାଡ଼ିଏ ଟଙ୍କି ଅ ୄନାଟଟିଏ ଫୄଢଆୄଦରି
ତା' ହାତଓୁ ଅଈ ୄସ ୄଭା ଭୁଣ୍ଡଈୄଯ ହାତ ସାଈଁୄଆ ଅଣି 'ଠାଓୁ ୄଯ ୄଓାଟି
ଯଭାୟୁ ଦିନ୍ତୁ' ଓହି ଚାରିକରା ୄଭା ଠାଯୁ ଅକଓୁ ....
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ଓିଛ ି ସଭୟ ନିରିେ ନୟନୄଯ ଚାହିଁଯହିରି ୄସ ମିଫା ଫାଟଓୁ । ନିୄଯଖି ନ
ୄଦଖିୄର ୄଓହି ଫି ଜାଣି ାଯିଫ ନାହିଁ ୄସ ଓିନ୍ନଯ ୄଫାରି । ୄମୌଫନଯ ଭାଦଓତା
ୄମଯି ରହଡ଼ି ବାଙ୍ଗୁ ଥାଏ ତା ୄଦହସାଯା ! ଭାଂସୄଶୀଯ ଅଓର୍ସ୍ଣ ଓାହାଓୁ ଫି ଫାନ୍ଧି
ଯଖିଫା ାଆଁ ଥିରା ମୄଥଷ୍ଟ । ଯିାଟୀୄଯ ୄଫଶ ଭାଜିତ ରାକୁଥିଫା 'ତା' ପ୍ରତି
ୄଓଭିତ ି ୄକାୄଟ

ୄହତୁ ଓ

ଖିଅର

ଈଙ୍କି ଭାଯୁଥିରା

ୄଭା

ଭନତୄ ।

ଠିଓ

ୄସତିଓୄି ଫୄ ୄଭା ଖିଅରୄଯ ବଟ୍ଟା ୄଓଆ ଡ଼ାଓଫାଜି ମନ୍ତ୍ରଯ ୄଖାର୍ଣା ଶୁଣାକରା
। ଭଁୁ ୄୋ ଓଯିଥିଫା ୄଟ୍ରନଟି ଚାିଶ ଭିନଟ
ି ୄଡଯିୄଯ ଅସୁଛ ି ! ଶଃ... ଅହୁ ଯି
ଖଣ୍ଟାଏ !! ଓଣ ଓଯିଫ ି ଏୄତ ସଭୟ? ଭନ୍ଦିଯ କୄର ଖଣ୍ଟାଏ ବିତୄଯ ୄପଯିଫା ତ

ସମ୍ଭଫ ନୁ ୄହଁ... ଓଣ ଓଯିଫ ି ଓଣ ଓଯିଫ ି ଫସି ବାଫୁ ଛ ି ଓି ଭନଓୁ ଜୁ ଟର
ି ା, ଟିୄଓ ୄସ
ଓିନ୍ନଯ ସହ ଓଥାଫାତ୍ତସ୍ା ୄହୄର ଓିଯି ହୁ ନ୍ତା ! ଫାଃ... ଫଢିଅ ଅଆଡ଼ିଅ । ଫୁ ରିଡ଼ି
ୄଦଖିରି ୄସ ମାଆ ଏଓୁ ଟଅ
ି ଫସିଛ ି ୄଭା' ଠାଯୁ ଦୁ ଆଟା ୄଫଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ୄକାୄଟ ୄଫଞ୍ଚ

ଈୄଯ । ଅଈ ଫିଭବ ନ ଓଯି ମାଆ ଫସିଡ଼ିରି ୄସ ଫସିଥିଫା ୄଫଞ୍ଚଯ ୄକାୄଟ
ାଔୄଯ । ାଔୄଯ ଥିଫା ୄନାଟ କୁଡ଼ଓ
ି ୁ ୄକାଟି ୄକାଟି ଓଯି କଣିଫାୄଯ ଫୟସ୍ତ ଥିରା

ୄସ । ୄଭାଯ ଚାନଓ ଈସ୍ଥିତୄି ଯ ହଠାତ ହଡ଼ଫୄଡ଼ଆ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଖିୄଯ ଚାହିଁଯହିରା
ୄସ ୄଭା ଅୄଡ଼ । ଯିସ୍ଥିତଓ
ି ୁ ଟିୄଓ ସାଭାନୟ ଓଯିଫାଓୁ ମାଆ ଓହିରି 'ଫୟସ୍ତ ହୁ ନ୍ତୁ
ନାହିଁ । ୄଟ୍ରନ ଅସିଫାଓୁ ୄନଓ ସଭୟ ଫାଓିଛି, ଅଈ ଭଁୁ ଏଓା ଫସି ଫସି ୄଫାଯ

ହଈଥିରି । ବାଫିରି ଅଣଙ୍କ ସହ ଓଥା ୄହୄର ସଭୟ ଓଟିମିଫ । ୄସଥିାଆଁ...'
ଏଥଯ ୄସ ସାଭାନୟ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ୄହରାବି ରାକିରା । ଟଙ୍କାସଫୁ କଣି ଛାତି ଫିାଈଜ
ତୄ ରୁ ୄଚଆ ଯଖିଥିଫା ଭନିସସ୍ୄଯ ଯଖି ୄଭା ଅୄଡ଼ ଚାହିଁରା ଅଈ ଏଓ ଦ୍ଭୁତ
ସ୍ଭିତହାସୟ ୄଦଆ ଚାଯିରା- ଓଣ ଓଥାୄହୄଫ ୄଭା ସହ? ଜୄଣ ଛଓା ସହ ଓଥା
ୄହୄର ଅଣଙ୍କ ଆଜ୍ଜତ ଚାରିମିଫନି ତ'??
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-ୄସଭିତ ି ଓାହିଁ ଓହୁ ଛନ୍ତି? ମଦି ଭଁୁ ୄସଭିତ ି ବାଫିଥାନ୍ତି ଅଣଙ୍କ ାୄଔ ଅସି ଫସିଥାନ୍ତି
ଓି? ତା' ଛଡ଼ା ଅଣ ଫି ତ' ୄଭା ଯି ଜୄଣ ସାଧାଯଣ ଭଣିର୍ । ଅଣଙ୍କ ସହ
ଓଥାୄହୄର ୄଭା ଆଜ୍ଜତ ଓାଆଁ ଚାରିମିଫ ୄଫାରି ବାଫୁ ଛନ୍ତି??
-ଭଁୁ ବାଫୁ ନ ି ଅଜ୍ଞା ! ଭଁୁ ତ' ଫାସ ୄସଆଅ ଓହିରି ମାହା ୄରାଓଭାୄନ ଓୁ ହନ୍ତି । ମାହା
ଏ ସଭାଜ ଓୁ ୄହ ଅଭଭାନଙ୍କୁ ୄନଆ...
-ୄହୄର ଭଁୁ ଓିନ୍ତୁ ୄସଭିତ ି ବାୄଫନି । ୄଭା ନଜଯୄଯ ଅଣ ଫି ୄଭା ଯି ଜୄଣ
ସାଧାଯଣ ଭଣିର୍ ।

-ଓାସ ତୁ ଭ ବି ସଭୄସ୍ତ ବାଫୄନ୍ତ (ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଓହିରା ୄସ)
ଏତିଓି ଓହି ଚୁିଯହିରା ୄସ । ଓିଛ ି େଣାଆଁ ନୀଯଫତାଯ ୄକାୄଟ ଫହ

ଯଦ ୄଖାଡ଼ି ୄହଆକରା ଅଭ ଈୄଯ । ଓଣ ଓହି ୁଣି ଓଥା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିଫ ି
ବାଫୁ ଥାଏ ଓି ୄସ ୄଭା ଅଡ଼ଓୁ ୁଣି ୄକାୄଟ ସ୍ଭିତହାସୟ ୄଦଆ ଚାହିଁରା ଅଈ
ଚାଯିରା
-ଓଣ ଓଥା ୄହୄଫ ୄଫାରି ଓହୁ ଥିୄର ଯା? ଏୄଫ ଚୁ ଫସିୄର ୄମ !
-ନାଆଁ ଭଁୁ ବାଫିରି ଓାୄ ୄଭା ସହ ଓଥାୄହଫାଓୁ ବର ରାକୁନଥିଫ । ୄସରାକି...
-ୄହ ୄହ ୄହ...
-ତାୄହୄର ଖଯ ଅଈ ଯିଫାଯ ଫିର୍ୟୄଯ ଓୁ ହନ୍ତୁ ନା...
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-ବ୍ରସ୍ଯୁଯଯୁ ଟିୄଓ ଅକଓୁ କୄର ୄାରସଯା ୄଫାରି ୄଛାଟିଅ ଜାକା, ୄସଆଠି
ଅଭଖଯ । ଭୄତ ଛାଡ଼ିୄଦୄର ଖୄଯ ଫାା ୄଫାଈ ଦୁ ଆ ବଈଣୀ ଅଈ ୄକାୄଟ ବାଆ
। ଭଁୁ ସଭସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫଡ଼ ।
-ସଫୁ ଦନ
ି ଓଣ ୄାରସଯାଯୁ ମିଫା ଅସିଫା ଓଯୁଛନ୍ତି ?
-ୄହ ୄହ ୄହ... ୄସ ବାକୟ ୄଭାଯ ଓାହିଁ ଅଜ୍ଞା ! ୄଔାର୍ଦ୍ଧସ୍ା ୄଯାଡ଼ୄଯ ୄକାୄଟ ଖଯ
ବଡ଼ା ୄନଆ ଯହୁ ଛୁ ଅୄଭ ାଞ୍ଚ ଜଣ । ଫାସ ୄସଆ ୄହରା ଖଯ ।
-ଃ ! ସଯି... ଅଚ୍ଛା ଅଣ ଓଣ ିରାଦିନୁ ଏଭିତ?ି ଭାୄନ....
-ନା ନା... ିରାଦିନୁ ଭଁୁ ଫିରଓୁ ର ନୟ ଛୁ ଅଙ୍କ ଯି ସ୍ବାବାଫିଓ ଥିରି ।

ସ୍କୁର

ମାଈଥିରି , ସାଙ୍ଗ ଭାନଙ୍କସହ ଫୁ ରୁଥିରି , ୄଔୁ ଥିରି... ବର ାଠ ଫି ଢୁଥିରି ।
-ୄତୄଫ?

-ୄମୄଫଠାଯୁ ଏ ଦୁ ନଅ
ି ସହ ଯିଚୟ ୄହରା, ୄସୄଫଠାଯୁ ସଫୁ ଚାରିକରା । ସାଙ୍ଗ
ସାଥି କୄର, ସ୍କୁର ଛାଡ଼ିରି, ଫନ୍ଧୁ ଫାନ୍ଧଫ କୄର, ଏଭିତଓ
ି ି ଯିଫାଯ ଫି....

ଓଣ୍ଠ ଫାଷ୍ପଯୁର୍ଦ୍ଧ ୄହଆ ଈଠୁଥିରା ତା'ଯ । ୄଓଈଁ ଜଣା ଖିଅରୄଯ ହଜିକରା

ଯି ନୟଭନସ୍କ ୄହାଆଈଠୁଥିରା ୄସ । ୁଣି ଏଓ ନୀଯଫତାଯ ଚାଦଯ ଢାଙ୍କି ୄହଫା
ଅକଯୁ ପ୍ରଶନ ଓରି ...

-ମଦି ିରାଦିୄନ ବର ଢୁଥିର ାଠ ଛାଡ଼ିର ଓଣ ାଆଁ? ଅଈ ମଦି ନିଜ ଯିଫାଯଓୁ
ଏୄତ ଭୄନଓାଈଚ, ୄସଭାନଙ୍କ ସହ ଯହୁ ନା ଓଣ ାଆଁ?
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-ୄମୄତୄଫୄ ଭଁୁ ର୍ଷ୍ଠ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଥଯ ନୁ ବଫ ଓରି ୄଭା ଶଯୀଯୄଯ

ଯିଫତ୍ତସ୍ନ । ଦିନ ଫଢିଫା ସହ ୄସ ସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫାଯିୄହଈଥିରା ୄଭା ୄଦହୄଯ ଅଈ
ତା' ସହ ଫଢି ଚାରିଥିରା ୄଭା ଭାନସିଓ ଦୁ ଶ୍ଚିନ୍ତା । ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ଭଜା, ସାଆ
ଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯିହାସ ଅଈ ଫନ୍ଧୁ ଫାନ୍ଧଫଙ୍କ ତାତ୍ସରୟ ବଯା ଓଟୁଫାଓୟ... ସଫୁ ୄମଭିତ ି
ସହୟ ୄହାଆଈଠୁଥିରା ଦିନଓୁ ଦିନ..... ସେଭ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଥିରାୄଫୄ ଦିୄନ ସାଯ

ଓହିୄର ମାଆ ଝି ଭାନଙ୍କ ାୄଔ ଫସିଫା ାଆଁ । ୁଯା ୄଶ୍ରଣୀ ହସ ତାତ୍ସରୟୄଯ
କୁଞ୍ଜଯିତ ୄହାଆ ଈଠିରା । ୄଓହି ଫି ୄଚଷ୍ଟା ଓଯିନଥିୄର ୄଭା ଭାନସିଓ ଫସ୍ଥା
ଫୁ ଝଫ
ି ାଓୁ ୄସଦିନ । ଚୁଚା ତଓୁ ଭୁହଁୄାତି ରୁ ହ କୄଡ଼ଆ ଚାରିଥିରି ିଯଏ
ି ଡ଼
ସାଯା । ୋସ ସଯୁ ସଯୁ ଫହିତ୍ର ଧଯି ଚାରିଅସିରି ଫାହାଯଓୁ । ୄସଆ ଅସିରି ୄମ

ଅଈ ମାଆନି ସ୍କୁରଓୁ , ୄହୄର ୄଭା ସହ ଯହିମାଆଛି ୄସଦିନଯ ୄସ ନୂ ଅ ନା'
'ଭାଆଚିଅ' ।

ଫାହାଯ ୄରାଓଙ୍କଯ ଟାହିଟାଯାଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ସିନା ଖୄଯ ଯହିକରି ,

ୄହୄର ଖଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କଯ ଅୄେ ଅଈ ଓଟାେ ଥିରା ପ୍ରାଣାଂତଓ ଓଷ୍ଟଦାୟୀ ।

"ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାାଯୁ ଭଯିକରୁ ନାହିଁ ଓଣ ାଆଁ" " ଭାଆଚିଅ ୄହଆ ଜନମ ୄନଆଛୁ ଅଭଓୁ

ସାଧିଫା ାଆଁ" "ୄତା ରାକି ଦାଣ୍ଡୄଯ ଭୁଣ୍ଡୄଟଓି ଚାରିାଯୁନୁ " ୄଜୄଜଭା, ଫାା, ଓଓା
ଅଈ ନୟଭାନଙ୍କଠୁ ସଫୁ ଦନ
ି ଏଭିତ ି ଓଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସ୍ଥାଣୁ ାରଟି ମାଆଥିରି ଭଁୁ ।

ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ତାହା ତୀବ୍ର ୄହଫାଓୁ ରାକିରା । ଦିନସାଯା ୄସଭିତ ି ଖଯଯ ୄକାୄଟ
ଓଣୄଯ ଡ଼ିଯୄହ ୄଭା ବାକୟଓୁ ନିନ୍ଦା ଓଯି । ଫହୁ ତ ଓାୄନ୍ଦ, ନିଜଓୁ ଫୁ ଝାଏ, ସଫୁ ଓୁ
ସହିଫାଓୁ ଭନଓୁ ଦୃ ଢଓୄଯ, ୄହୄର ାୄଯନି....
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ୁନଶ୍ଚ ନୀଯଫତା । ୄଭୄଞ୍ଚ ଭଭସ୍ ୄଫଦନା ଦୀଖସ୍ଶ୍ୱାସ ୄହାଆ ଫାହାଯି ଅସିରା
ଦରଓାଏ କଯଭ ଫନ ୄହଆ, ଞ୍ଜଯା ଥଯାଆ....
-ତା' ୄଯ ??
-ତା' ୄଯ... ତା' ୄଯ... ତା' ୄଯ ମାହା ଖଟିରା ୄଭା ଜୀଫନଯ ୄଭାଡ଼

ଫଦୄଆୄଦରା ସଫୁ ଦନ
ି ାଆଁ..... ଦିୄନ ଯାତିୄଯ ୄଶାଆଥାଏ ୄଭା ୄଶାଆଫା ଖୄଯ
। ହଠାତ ନୁ ବଫ ଓରି ଓାହାଯ ହାତ ହଁଯି ଫୁ ରୁଛି ୄଭା ଛାତି ସାଯା । ଚାଈଁ ଓିନା

ୁାଏ ନିଅଁ ଔସି ଡ଼ିରା ୄମଭିତ ି ! ଧଡ଼ଡ଼ ୄହଆ ଈଠି ଫସି ୄଦୄଔ ତ' ୄଭା
ାଟିଓୁ ଚାି ଧଯି ଫସିଥିୄର ୄଭା ନିଜ ଓଓା ଅଈ ତାକିଦ ଓଯି ଓହୁ ଥିୄର ମଦି
ଓାହାଓୁ ଓୁ ୄହ ଜୀଫନୄଯ ଭାଯିୄଦୄଫ ୄଫାରି । ୄଓୄତ ଓାଓୁ ତ ି ଭିନତୀ ୄହରି , ୄକାଡ଼
ହାତ ଧଯିରି, ଓାନ୍ଦିରି, ୄନହୁ ଯା ୄହରି ଭୄତ ଛାଡ଼ିୄଦଫା ାଆଁ... ୄହୄର ଓିଛ ି ରାବ
ୄହରାନି । ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସଯ କଯଭ ଫନୄଯ ୄସଦିନ ଯାତିୄଯ ଔାରି ୄଭା ୄଦହ ଜି
ନଥିରା, ତା' ସହ ଜିଥିରା ୄଭା' ଭନ, ୄଭା ଅତ୍ମଫିଶ୍ୱାସ, ୄଭା ଭାନସିଓ ଫସ୍ଥା ଅଈ
ୄଭା ଅତ୍ମା.... ଶଯୀଯଯ ମନ୍ତ୍ରଣା ଯାତିସାଯା ୄଫାହିଚାରିଥିରା ଅଖିଯୁ ୄଭାଯ ଧାଯ
ଧାଯ ୄହାଆ...
ୁଣି ଓିଛ ି ସଭୟ ଓଟିକରା ନିଯଫତାୄଯ । ଅଈ ଓିଛ ି ଚାଯିଫାଓୁ ୄଭା
ନ୍ତଯାତ୍ମା ୄମଭିତ ି ୄଭାୄତ ଫାଯଣ ଓଯୁଥିରା । ୄଭା ଓାନ ଧଯି ଫାଯଭବାଯ ତାକିଦ

ଓଯୁଥିରା- ନା' ଫହୁ ତ ୄହଆକରା । ଅଈ ଓିଛ ି ଚାଯି ତାଓୁ ଧିଓ ଓଷ୍ଟ ୄଦଫାଯ
ୄଓୌଣସି ୄନୈତଓ
ି ଧିଓାଯ ୄତା'ଯ ନାହିଁ !

ଦୀଖସ୍ଶ୍ୱାସଟିଏ ଫାହାଯି ଅସିରା ୄଭା

ପୁ ସପୁ ସଯ ତୀବ୍ରତାଓୁ ପ୍ରତିହତ ଓଯି... ତା ଅୄଡ଼ ଚାହିଁରି । ଅଖିଯ ରୁ ହ ୄାଛି ୄସ
ୁଣି ଅଯମ୍ଭ ଓରାPage | 20
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-ୄସତିଓୄି ଯ ସଫୁ ଓଛ
ି ି ସଯିକରାନି ଅଜ୍ଞା !

ଫଯଂ ୄସ ଯାତିଯ ଖଟଣା ଅକାଭୀ

ଦୁ ଆଫର୍ସ୍

କରା ।

ାଆଁ

ଯାସ୍ତା

ପ୍ରଶସ୍ତ

ଓଯିୄଦଆ

ଅକାଭୀ

ଦୁ ଆଫର୍ସ୍, ପ୍ରତି

ଶନିଫାଯ/ଯଫିଫାଯ ତି ତି ଜାିଫାାଆଁ ଓାଆ ୄଦଆ କରା ଦୃ ଢ ବିତ୍ତପ୍ର
ି ସ୍ତଯ ।
ପ୍ରାେ ଶଯୀଯ ୄଭାଯ ଛଟଟ ହୁ ଏ, ସହି ାୄଯନି ୄସ ଓଷ୍ଟ, ତଥାି ପ୍ରତିଫାଦ

ଓଯିାୄଯନି ଓି ଓାହାଓୁ ଓହି ାୄଯନି.... ଦିୄନ ଯାତିୄଯ ୄଫାଈ ଓଓାଙ୍କୁ ୄଦଖିୄନରା
ୄଭା ସହ । ତାଓୁ ଫୁ ଝଫ
ି ାଓୁ ଫାଓି ଯହିରାନି ଓିଛ ି । ୄଭା ାଔୄଯ ଫହୁ ତ ଓାନ୍ଦିରା,
ହାତୄମାଡ଼ି ୄନହୁ ଯୄହରା ଖଯଛାଡ଼ି ଚାରିମିଫା ାଆଁ । ୄସ ହିଁ ଜୄଣ ଥିରା ୄମ
ଭୄତ ଫୁ ଝୁଥିରା ୄହୄର ୄସ ୄମୄତୄଫୄ ହାତ ୄଟଓିୄଦରା, ୄଭା ାଔୄଯ ନୟ

ୄଓୌଣସି ନ୍ଥା ନଥିରା । ୄସଆ ଯାତିୄଯ ଖଯ ଛାଡ଼ିରି । ଓୁ ଅୄଡ଼ ମିଫ,ି ଓଣ ଓଯିଫ,ି
ୄଓଭିତ ି ଫଞ୍ଚିଫି ୄସ ସଫୁ ଓିଛ ି ଚିନ୍ତା ଓଯିନ ି । ାୄସଞ୍ଜଯ ୄଟ୍ରନ ୄମାଈଠି ଯହିରା
ୄସଆଟା ଥିରା ୄଔାର୍ଦ୍ଧସ୍ା ୄଯାଡ଼ । ୄସଆଠି ୄବଟହୁ ଏ ଜସ୍ଭିନ ସହ ଅଈ ଏ ଯଫି
ଯିଫତ୍ତିତ ହୁ ଏ ୄଯାଜିୄଯ । ନା' ଫଦୄ, ୄଫଶ ଫଦୄ ଅଈ ଫଦୄ ଠିଓଣା ଫି ।
ୟା ବିତୄଯ ୧୨ ଫର୍ସ୍ ଫିତ ି କରାଣି, ୄନଓ ଓିଛ ି ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ୄହରାଣି ୄହୄର ଭଁୁ
ଅଈ ୄପଯିନ ି ୄାରସଯାଓୁ ।

ନିଜ ୄଯାଜକାଯୄଯ ଦୁ ଆ ବଈଣୀଙ୍କ ଫାହାଖଯ

ଓୄଯଆଛି, ଫାାଯ ଶୁର୍ଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଓୄଯଆଛି ଅଈ ସାନ ବାଆଓୁ ଆଞ୍ଜି ନିଯିଂ ଢାଈଛି ।
ୄସଦିନଯ ୄସ ଯଫି, ୄଯାଜିୄଯ ଯିଣତ ୄହଫା ାଆଁ ଏ ସବୟ ସଭାଜ ଫହୁ ତ

ସାହାମୟ ଓଯିଛ ି ଅଜ୍ଞା । ଅୄଭଭାୄନ ଫଞ୍ଚୁ ନୟଭାନଙ୍କ ଦୟାୄଯ ଅଈ ସ୍ବନ ୄଦଔୁ
ଦିନ ଅରୁ ୄଯ ଔଣ୍ଡ ଔଣ୍ଡ ଓଯି ବାଙ୍ଗି ୄଦଫାଓୁ । ତଥାି ଅୄଭ ଫଞ୍ଚୁ ଳ୍ପ ଟିୄଓ
ସ୍ବନ ୄଦଖିଫାଓୁ ....
ଏତିଓି ଓହି ଚୁ ଯହିରା ୄସ ଅଈ ହଠାତ ଈଠିଡ଼ି ମିଫା ୂଫସ୍ଯୁ ଓହିରା-
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-ୄଭା ବି ସଭସ୍ତଙ୍କଯ ଏଭିତ ି ୄକାୄଟ ୄକାୄଟ ଓାହାଣୀ ଛି ଅଜ୍ଞା, ୄହୄର ୄସ
ସଫୁ ଓୁ ଶୁଣିଫା ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ଯି ୄଓୄତଜଣ ଛନ୍ତି??
ଚାରି ମାଈଥିରା ୄସ ତା' ଫାଟୄଯ ଅଈ ଭଁୁ ନିରିେ ନୟନୄଯ ଚାହିଁ ଯହିଥିରି

ତାଓୁ । ବିତୄଯ ବିତୄଯ ୄଭା ଜାଣତୄଯ ତା' ପ୍ରତି ୄଓଭିତ ି ୄକାୄଟ ଜଣା ସମ୍ମାନ
ଈଙ୍କି ଭାଯୁଥିରା । ଆଛା ହଈଥିରା ତାଓୁ ସରାଭ ଓଯିଫାଓୁ । ମାଈ ମାଈ ୄସ ୄନଓ

ପ୍ରଶନ ଛାଡ଼ିକରା ୄଭା ାଆଁ, ଏ ସଭାଜ ାଆଁ । ସତୄଯ ଓଣ ୄସଭାୄନ ୄରାଡ଼ା?
ସତୄଯ ଓଣ ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏ ସବୟ ସଭାଜୄଯ ସ୍ଥାନ ସୀଭିତ? ସତୄଯ ଓଣ
ୄସଭାୄନ ଅଭଯି ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଫଞ୍ଚି ାଯିୄଫନି? ତାୄହୄର ଓାହିଁଓି ଖୃଣା ଓୄଯ
ଏ ସଭାଜ ୄସଭାନଙ୍କୁ ?? ଔାରି ଓଣ ଅଯେଣ ଓଯିୄଦୄର ଫା ୄବାଟ ଯିଚୟତ୍ର
ଓଯିୄଦୄର

ୄସଭାୄନ

ଭୁଔୟ

ୄରାତୄଯ

ସାଭିର

ୄହଆମିୄଫ?? ସତୄଯ

ଓଣ

ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭ ଭାନସିଓତାୄଯ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଅସିଫନି?? ଅହୁ ଯି ଏଭିତ ି ୄନଓ
ସଭାହିତ ପ୍ରଶନଯ ଈତ୍ତଯ ୄଔାଜୁ ଥିରି ଭଁୁ ିାଟପଭସ୍ଯ ୄଫଞ୍ଚ ଈୄଯ ଫସି....

--∞-ନିଭାଡ଼ା, ୁଯୀ, ଓଡ଼ିଶା
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ଯଫିଫାଯ

✍

ସୁରଗ୍ନା ଭହାନ୍ତି

"ୄହା, ଏଆ ସୋହଟା ୄକାଟିଏ ଫର୍ସ୍ ବି ରାକିରା । ମା ହଈ ଓାରି
ଯଫିଫାଯ ।" ନିଜ ଫୟାକ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଫଡ଼ଫାଫୁ ଓହିୄର । ନିତା ତାଙ୍କ ାଔ

ଓୟାଫିନୄଯ ଫୄସ । ୄସ ତାଙ୍କ ଓଥା ଶୁଣି ହସିରା । ଫଡ଼ଫାଫୁ ନିଜ ାନଖିଅ ଦାନ୍ତ

ୄଦୄଔଆ ଓହିୄର, "ଫୁ ଝୄି ର ଭାଡାଭ, ଯଫିଫାଯୄଯ ଭଣିର୍ ଟିୄଓ ଶାନ୍ତିୄଯ ୄଶାଆଫ ।
ନୄହୄର ସୋହମାଓଯ ୄମାଈ କଧ ଔଟଣୀ । ଅଣ ଏୄଫ ଫାହାଯିୄଫନି ଓି?" ନିତା
ଓହିରା, "ହଁ ସାଯ, ୄଛାଟ ଓାଭୄଟ ଫାଓି ଛି । ଓାଭ ସାଯି ଫାହାଯିଫ ି ।" "ହଈ
ତାୄହୄର, ଭଁୁ ଅସୁଛ ି । ୄସାଭଫାଯ ୄଦଔାୄହଫ । ନଭସ୍କାଯ ।" ନିତାଓୁ ନଭସ୍କାଯ

ୄଓଆ ଫଡ଼ଫାଫୁ ଚାରିକୄର । ନିତା ନିଜ ଓବ୍ନୁୟଟଯ ସ୍କି ନ
ି
ି ଓୁ ଚାହିଁରା । ନ୍ଦଯ ଭିନଟ
ୄଯ ତାଯ ଓାଭ ସଯିରା । ୄସ ନିଜ ଫୟାକ ସଜାଡ଼ିରା । ୄସୄତୄଫଓୁ ପି ସଯ
ଧା ୄରାଓ ମାଆ ସାଯିଥିୄର । ଫାହାଯଓୁ ଅସି ନିତା ନିଜ ସ୍କୁଟ ି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓରା ।

ଧଖଣ୍ଟା ରାୄକ ତାଓୁ ଖୄଯ ହଞ୍ଚିଫାଓୁ । ଖୄଯ ହଞ୍ଚିରା ୄଫଓୁ ୁ
ଝି ଦୁ ୄହଁ ଦାଣ୍ଡୄଯ ୄଔୁ ଛନ୍ତି । ଶାଶୁ ଫାଯଣ୍ଡାୄଯ ଫସି ଚା ିଈଛନ୍ତି । ତାଓୁ ୄଦଖି
ହସିୄର । ଛୁ ଅଭାୄନ ତା ାଔଓୁ ଦଈଡି ଅସିୄର । "ଭାଭା ଭାଭା । ଏୄତ ୄରଟ
ଓାଆଁ ଓର? ୄହୄର ମା ହଈ ଓାରି ଯଫିଫାଯ । ତୄଭ ପି ସ ମିଫନି । ଓାରି ଅୄଭ
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ନନ୍ଦନଓାନନ ଫୁ ରିମିଫା ନା?" ଝି ଚାଯିରା । ନିତା ସ୍କୁଟଓ
ି ୁ ବିତୄଯ ଯଖି ନିଜ ଫୟାକ

ଓାଢିରା । ଦୁ ଆ ଛୁ ଅଙ୍କ ହାତ ଧଯି ଖଯ ବିତଯଓୁ ୄନଆ ମାଈମାଈ ଈତ୍ତଯ ୄଦରା,
"ନାଆଁ ଓାରି ନୁ ୄହଁ । ଓାରି ଯା ଜୄଣ ଙ୍କର ଅଈ ଅଣ୍ଟି ଅସିୄଫ । ୄସଥିାଆଁ
ଓାରି ଖୄଯ ଓାଭ । ୄଯ ମିଫା । ଅଯ ଯଫିଫାଯ ମିଫା । ୄହରା?" "ହଈ ଠିଓ ଛି "
ଓହି ୁଝି ଦୁ ୄହଁ ୄଔିଫାଓୁ ନୟ ଯୁଭଓୁ ଚାରିକୄର । ନିତା ରୁ କା ାରଟିଫା
ଅଯମ୍ଭ ଓରା । ସନ୍ଧୟା ଦଫ । ତାୄଯ ଚା ିଆ ଯାତି ଔାଆଫା ଫୄନଆଫ ।

ୄସଦିନ ସୁଜତ
ି ଅସୁ ଅସୁ ଯାତି ୮ଟା ୄହଆମାଆଥାଏ । ଖିଅିଅ
ସଯିରାୄଫଓୁ ଯାତି ୧୧ଟା । "ମା ହଈ ଓାରି ଯଫିଫାଯ । ଭଣିର୍ ଟିୄଓ ଅଯାଭ
ଓଯିଫ ।" ସୁଜତ
ି ଔଟ ଈୄଯ ଫସୁ ଫସୁ ଓହିୄର । "ଅଈ ହଁ, ତୁ ୄଭ ଦୟାଓଯି ତୁ ଭ
ଅରାଭସ୍ ପ ଓଯି ଯଖିଫ ଓାରି ।" ନିତାଓୁ ଚାହିଁ ଓହିୄର ୄସ । "ହଈ "ୄଫାରି ଓହି
ନିତା ଚାଦଯଟାଓୁ ନିଜ ଭୁହଁ ଈଯଓୁ ଟାଣିୄନରା । ସଓା ାଞ୍ଚଟାୄଯ ନିଦ ବାଙ୍ଗି କରା
ନିତାଯ । ୄସ ଈଠିଡି କାୄଧଆମିଫାଓୁ ଫାହାଯିରା ୄଫଓୁ ସୁଜତ
ି ଙ୍କ ନିଦ ବାଙ୍ଗି କରା
। ସୁଜତ
ି ଓହିୄର, "ଅଜି ଏଭିତ ି ତଯତଯ ୄହଆ ଈଠିଫା ଭାୄନ? ଅଜି ୄଓାଈ ପି ସ
ଜକିଛ ି ତୁ ଭଓୁ ?" ନିତା ଓିଛ ି ନ ଓହି ଫାଥଯୁଭୄଯ ଶିକରା । ୄଓଭିତ ି ଓହିଫ ୄସ

ସୁଜତ
ି ଓୁ ? ଅଜି ପି ସ ତାଓୁ ନ ଜକିୄର ଫି ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜକିଥିୄଫ ଚା'ାଆଁ ।
ଠାଓୁ ଯ ସଫୁ ଜକିଥିୄଫ ୄବାକାଆଁ । ତାୄଯ ଈଠୁଈଠୁ ଛୁ ଅ ଜକିୄଫ ଜଖିଅ ାଆଁ
। ଯଫିଫାଯ ୄଫାରି ଏସଫୁ ତ ଫନ୍ଦ ୄହଆ ମିଫନି !ୄହୄର ସ୍ବାଭୀଭାୄନ ଏସଫୁ ଓଥା
ଓଈଠୁ ଫୁ ଝୄି ଫ?
ନିତା କାୄଧଆ ସାଯିଅସି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚା ୄଦରା । ଠାଓୁ ଯ ୂଜା ଓରା । ସଓା

ଜଖିଅ ଓରା । ଠିଓା ଚାଓଯାଣୀ ଅସି ତା ଓାଭ ସଯିରା ୄଯ ନିତା ସୋହ ମାଓଯ
ସନା ରୁ କା ଅଣି ୄଭସିନୄଯ ୄଓଆ ସପାଓରା । ଦିହଯ ଭାଂସ ୄହଫ ଅଈ
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ଯାତିୄଯ ଚିୄଓନ । ସୁଜତ
ି ଶୀଘ୍ର ଈଠିୄର ସଫୁ ୄନଆଓି ଅସିୄଫ । ଛୁ ଅଭାୄନ
ଈଠିୄର ନ'ଟାୄଯ । ସୁଜତ
ି ଈଠିୄର ଦଶଟା ୄଫଓୁ । ନିତା ୄସୄତୄଫଓୁ
ଭାଂସାଆଁ ଭସରା ଫାଟି ସାଧା ତଯଓାଯୀଯ ଯିଫା ଓାଟୁଥାଏ । ସୁଜତ
ି ଫଜାଯଓୁ

କୄର ଜିନର୍
ି ଓିଣିଫାଓୁ । ୄସଆ ବିତୄଯ ଯାତିାଆଁ ଫି ୄଧ ଓାଭ ସାଯିୄଦରା ନିତା

। ଯାତିୄଯ ଅଈ ସଭୟ ହଫନି । ୄକାଟାଏ ସୁର୍ଦ୍ଧା ଯନ୍ଧା ସଯିରା । ଔାଈଔାଈ ଦୁ ଆଟା ।
ୁଝି ୄଓାଈ ଓଥାଓୁ ୄନଆ ଝକଡା ରାକୁଥାନ୍ତି । ସୁଜତ
ି ଙ୍କୁ ଓହିୄର ୄସ ଓିଛ ି ନ
ଫୁ ଝି ିଟ ି ୄଓଆୄଫ ଛୁ ଅଙ୍କୁ । ନିତା ଛୁ ଅଙ୍କୁ ଫୁ ୄଝଆ ଶୁୄଝଆ ତାଙ୍କ ଯୁଭୄଯ ତାଙ୍କୁ
ଶୁଅଆରା । ଶାଶୁ  ସୁଜତ
ି ୄସୄତୄଫଓୁ ନିଜ ନିଜ ଯୁଭୄଯ ୄଶାଆସାଯିୄରଣି ।

ନିତା ଶୁୄଔଆଥିଫା ରୁ କାକୁଡା ରୄଟଆ ଓି ଔଟୄଯ କଡ଼ିଫ ୄଫାରି ଅସୁଛ ି

ଖଯଯ ଓରିଂୄଫର ଫାଜିରା । ୄଔାରିରା ୄଫଓୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଭାନି । "ଅୄଯ ଭାନି !ତୁ

ହଠାତ? ୄପାନ ନ ଓଯି?" ନିତା ଚାଯିରା । ଭାନି ଈତ୍ତଯ ୄଦରା, "ଅୄରା ତୁ ୄପାନ
ଈୄଠଆୄର ତ? ଏୄତ ଥଯ ଯିଂ ୄହଆଚି । ମା ୄଦୄଔ ।" ନିତା ଜିବ ଓାଭୁଡି ଓହିରା,
"ହଁ ଅୄଭ ସଫୁ ଔାଈଥିରୁ ତ । ଭଁୁ ୄପାନ ଶୁଣି ାଯି ନଥିଫି । ଅଈ ତୁ ଓହ, ଏଠି
ୄଓଭିତ?ି " ଭାନି ଓହିରା, "ଭଁୁ ଏଆ ାଔଓୁ ୄଭା ଭାଈସୀ ଖଯଓୁ ଅସିଥିରି । ତୁ ତ

ସୋହ ମାଓ ପି ସୄଯ । ଏଆ ଯଫିଫାଯୄଯ ହିଁ ୄତା ସଂୄକ ୄଦଔା ୄହଆାଯିଫ ।
ୄସଥିାଆଁ ଅସିକରି ," । "ହଈ ବର ଓରୁ । ଫୄସ ଏଆଠି," ଓହି ନିତା ତାଓୁ ୄନଆ
ଫସିଡିରା ୄସାପା ଈୄଯ ।
ଭାନି ୄସଦିନ ମାଈ ମାଈ ସାୄଢ ଚାଯି । ୄସତିଓୄି ଫଓୁ ଶାଶୁ ଈଠି
ଡ଼ିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଚା ୄଦଆ ନିତା ଶୁୄଔଆଥିଫା ରୁ କାଟା ଅଣି ବାଙ୍ଗି ଫାଓୁ ରାକିରା ।
ହଠାତ ଓାହା ାଟି ଶୁବିରା । ଡିଶା ଖଯ ଭାଈସୀ ତାଙ୍କ ୄଫାହୂ ଓୁ ୄନଆ ଫୁ ରିଫାଓୁ
ଅସିୄର । ତାଙ୍କ ୄଫାହୁ ଦିଲ୍ଲୀୄଯ ଯୄହ । ଏୄଫ ଛୁ ଟୄି ଯ ଫୁ ରିଫାଓୁ ଅସିଛ ି । ତାଙ୍କୁ
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ସଫସ୍ତ ଅଈ ଜଖିଅ ୄଦଆ ତାଙ୍କ ସଂୄକ ଟିୄଓ କୁକୁ ାଞ୍ଚଟା ଆଁଚାିଶ

ୄହଆକରା । ୄସଭାୄନ ଈଠିକୄର ତାୄଯ ଅଈ ନିତା ସନ୍ଧୟା ୄଦରା ସଂୄକ ସଂୄକ
ରୁ କା ଫଦୄଆ । ୁଣି ଯାତିାଆଁ ଔାଆଫା ତିଅଯି ଓଯିଫାଓୁ ହଫ ଶୀଘ୍ର । ଯାତିୄଯ
ସୁଜତ
ି ଙ୍କଯ ଫନ୍ଧୁ  ଫନ୍ଧୁ ତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରିୄବାଜନୄଯ ଡଓା ୄହଆଚି । ୄସଭାୄନ ଏୄଫ
ଅୄଭଯିଓାଯୁ ୄପଯିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଛୁ ଅଭାୄନ ହୄଷ୍ଟରୄଯ । ଏଭିତୄି ଯ ୄସଭାୄନ ପ୍ରଥଭ
ଥଯ ାଆଁ ତାଙ୍କ ଖଯଓୁ ଅସିୄଫ ।

ନିତା ତାଙ୍କ ାଆଁ ଫ୍ରାଏଡ ଯାଆସ, ଯଟା, ଚିରି ଚିୄଓନ, ନିଯ ଭସରା,

ୄଓାଫି ଓୁ ଡି ଅଈ ଓଷ୍ଟଡ଼ସ୍ ୁଡଙ୍ଗ
ି ତିଅଯି ଓରା । ବର ୄହରା ସଓାୁ ଫଟାଫଟି,
ଓଟାଓଟି, ଟା ଚଓଟା ସଫୁ ଯ ଧାଯୁ ଧିଓ ଓାଭ ସାଯିୄଦଆଥିରା ୄସ । ୄସଥିାଆଁ
ସାୄଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଔାଆଫା ତିଅଯି ୄହଆକରା । ୄସଭାୄନ ଅସୁଅସୁ ଟିୄଓ ୄଡଯି ଓୄର

। ସାୄଢ ଅଠଟାୄଯ ଅସି ହଞ୍ଚିୄର । ତାୄଯ କସ ଅଈ ଖିଅିଅ ।
ୄସଭାୄନ କରାୄଫଓୁ ଏକାଯଟା । ଛୁ ଅଭାୄନ ହାରିଅ ୄହଆମାଆଥାନ୍ତି । ୁ ଶୀଘ୍ର
ୄଶାଆଡ଼ିଥାଏ । ଝିଓୁ ଫିଛଣାୄଯ ଶୁଅଈ ଶୁଅଈ ଝି ଓହିରା, "ଭାଭା ସନୄଡ

ୄଓୄତ ଜରଦି ୄଆରା । ଓାରି ୄସାଭଫାଯ । ଭୄତ ଜଭା ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ ସ୍କୁର ମିଫାଓୁ
।" "ହଈ ୄଶାଆୄଡ଼ । ୄଡଯି ୄହରାଣି," ଓହିରା ନିତା ।
ଝିଓୁ ଶୁଅଆ ଫିଛଣାଓୁ ଅସିରା ୄସ । ସୁଜତ
ି ୄଶାଆଫାଓୁ ଫାହାଯୁଥାନ୍ତି ।

ଓହିୄର, "ଫିଯକ୍ତ ରାକୁଚ ି ।" ନିତା ଚାଯିରା, "ଓାହିଁଓ?ି " "ଅୄଯ ୄଦଔୁନ ୄଓୄତ ଶୀଘ୍ର
ଯଫିଫାଯଟା ୄଆରା । ଓାରି ୄପଯ ଫୟାଙ୍କ । ୄଓୄତ ୄଟନସନ," ସୁଜତ
ି ଈତ୍ତଯ
ୄଦୄର । ୄପଯ ଓହିୄର, "ଅଈ ହଁ, ଓାରି ଭୄତ ଶୀଘ୍ର ଈୄଠଆଦଫ ।" ଫାଯଟା

ୄହଆମାଆଥାଏ । "ଠିଓ ଛି "ଓହି ନିତା ଯୁଭଯ ରାଆଟ ପ ଓରା । ସଓାୁ ୁଣି

ାଞ୍ଚଟାୄଫୄ ତା ନିଦ ବାଙ୍ଗି କରା । ୄସ ଦଈଡ଼ିଓି ଫାଥଯୁଭୄଯ ଶିରା ।
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କାୄଧଆସାଯି ଠାଓୁ ଯ ୂଜା ଓରା । ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚା ୄଦରା । ସୁଜତ
ି ଅଈ ଛୁ ଅଙ୍କୁ

ଈୄଠଆରା । ଜଖିଅ ଅଈ ଦିହଯ ଔାଆଫା ଫୄନଆରା । ସଭସ୍ତଙ୍କ ଟିପିନ ୟାଓ
ଓରା । ଛୁ ଅଙ୍କୁ ୄଯଡି ଓରା । ସୁଜତ
ି ଙ୍କୁ ଟିପିନ ୄଦରା । ଓଈଠି ଓଣ ଛି ଶାଶୁଙ୍କୁ
ଓହିୄଦରା ଅଈ ତାୄଯ ନିୄଜ ୄଯଡି ୄହଆ ସ୍କୁଟୄି ଯ ପି ସ ଫାହାଯିରା ।

ପି ସୄଯ ପ୍ରଥୄଭ ଫଡ଼ଫାଫୁ ୄଦଔାୄହୄର । "ନଭସ୍କାଯ ଭାଡାଭ," ଫଡ଼ଫାଫୁ
ତାଓୁ ୄଦଖି ନଭସ୍କାଯ ୄଓଆୄର । "ନଭସ୍କାଯ ଫଡ଼ଫାଫୁ

। ଭୁହଁ ଓାହିଁଓି

ଶୁୄଔଆଛନ୍ତି?" ନିତା ତାଙ୍କୁ ଚାଯିରା । "ଭାଡାଭ ୄସାଭଫାଯୄଯ ଓାହାଓୁ ହସିଫା
ୄଦଖିଛନ୍ତି? ୄଦଔୁୄଦଔୁ ଯଫିଫାଯଟା ୄଆରା । ଅଜିଠୁ ୄପଯ ଚିନ୍ତା, ୄପଯ ୄଟନସନ
।" ନିତା ଟିୄଓ ହସିୄଦଆ ନିଜ ଓୟାଫିନୄଯ ଶିରା । ୄଟଫୁ ରୄଯ ଫୟାକଟିଓୁ ଯଖିରା

ଅଈ ନିୄଜ ୄଚୌଓିୄଯ ଫସିଡିରା । ତାୄଯ ଚରୄଔାରି ନିଜ ୄକାଡ଼ଓୁ ୄଦଖିରା ।
ପୁ ରି ମାଆଛି ୁଯା । ଦୁ ଆ ଭିନଟ
ି ହାରିଅ ଭାଯି ନିଜ ଓବ୍ନୁୟଟଯ ନ ଓରା । ଫହୁ ତ

ଓାଭ ଫାଓି ଯହିଛ ି । ୄକାଟାଏ ମାଏଁ ଓାଭ ଓରା ନିତା । ୄକାଟାଏଯୁ ଦୁ ଆଟା ଔାଆଫା
ୄବ୍ରଓ । ୄସୄତୄଫଓୁ ପି ସଓୁ ଅଈ ୄଓହି ଫାହାଯ ୄରାଓ ଅସନ୍ତି ନାହିଁ । ୄସଆ
ସଭୟୄଯ ସଭସ୍ତ ଓଭସ୍ଚାଯୀ ପ୍ରାୟ ଓୟାଣ୍ଟିନଓୁ ଚାରିମାନ୍ତି ଔାଆଫାଓୁ । ନିତା ଯି
ଓିଛଜ
ି ଣ ଭହିା ଓଭସ୍ଚାଯୀ ନିଜ ନିଜ ଓୟାଫିନୄଯ ରଞ୍ଚ ଓଯନ୍ତି । ୄସଦିନ ଫି ନିତା
ସଫୁ ଦନ
ି ଯି ନ୍ଦଯ ଭିନଟ
ି ୄଯ ନିଜ ଔାଆଫା ୄଶର୍ ଓଯିୄଦରା । ଃ ସଭୟ
ୄହଆକରା । ୄକାଟାଏ ନ୍ଦଯ ।ସାଭନା ୄଚୌଓିୄଯ ନିଜ ପୁ ରିରା ୄକାଡ ଦୁ ଆଟା ରୄଭବଆ
ୄଦରା ନିତା ।
ସଭସ୍ତଙ୍କଯ ଭନ ଦୁ ଃଔ ୄମ ଯଫିଫାଯ ୄଆରା । ଅଈ ସଭୄସ୍ତ ଦୁ ଃଔୀ ୄମ
ଅଜି ୄସାଭଫାଯ । ଅଈ ନିତା? ୄସ ଓଣ ବାୄଫ? ୄସ ଫି ଓଣ ଦୁ ଃଔୀ? ୄସାଭଫାଯଯୁ
ଶନିଫାଯ ମାଏଁ ସଫୁ ଦନ
ି ୄକାଟାଏ ନ୍ଦଯଯୁ ଦୁ ଆଟା ମାଏଁ ୄସ ଚାରିମାଏ ନନ୍ତ
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ଶୟନୄଯ । ମଦି ଏଆ ନନ୍ତ ଶୟନ ନନ୍ତ ଓା ାଆଁ ନୁ ୄହଁ ୄଓଫ ଆଁଚାିଶ
ଭିନଟ
ି ାଆଁ; ୄତୄଫଫି ଏହା ତା' ବି ଏଓ ଭଧ୍ୟଫିତ୍ତ ଓଭସ୍ଜୀଫୀ ଭହିା ାଆଁ ଫିାସଯୁ
ଓିଛ ି ଓଭ ନୁ ୄହଁ । ୁଣି ଔାରି ଫିାସ ନୁ ୄହଁ ଏଆ ଆଁଚାିଶ ଭିନଟ
ି ତାଓୁ ୄନଆମାଏ
ଦୁ ନଅ
ି ଯ ସଫୁ ଦୁ ଃଔ ଓଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ୄଶାଓ ୄଦହୀଡାଠାଯୁ ଦୁ ଯଓୁ । ୄସ ୁଣି ତିଅଯି

ଓୄଯ ନିଜଓୁ ଦୁ ନଅ
ି ଓୁ ସାଭନା ଓଯିଫାଓୁ , ସଫୁ ଫାଧାଫିଘ୍ନ ସାୄଙ୍ଗ ରଢିଫାଓୁ । ଓିନ୍ତୁ ଚଫିଶ
ଖଣ୍ଟାୄଯ ନିଜ ସଓାୄଶ ଆଁଚାିଶ ଭିନଟ
ି ଯ ଏଓ ସ୍ବାଥସ୍ୀ ଜୀଫନ ଚଁାହୁ ଥିଫା ଭଣିର୍ଟିଓୁ
ଏଆ ଯଫିଫାଯଟି ସଫୁ ୄଫୄ ଔୄତଆ ହୁ ଏ । ନୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଯଫିଫାଯ ହୁ ଏତ
ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ୄହଆାୄଯ ଓିନ୍ତୁ ତା ବି ସ୍ତ୍ରୀୄରାଓଙ୍କ ାଆଁ ନୁ ୄହଁ । ରଟା ଯଫିଫାଯ
ଛୄଡଆ ନିଏ ତାଠୁ ଏଆ ଦୁ ରସ୍ବ ସଭୟ । ୄହୄର ଔାରି ନିଜ ପ୍ରି ୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗୄଯ

ସଭୟ ଓୄଟଆଫାଯ ୄରାବ ାଆଁ ୄସ ଫି ଅୄଣଆ ୄନଆଛି ଯଫିଫାଯଟିଓୁ । ହସିହସି
ସହିନଏ
ି ଯଫିଫାଯଯ ଭିଠା ତାଡନାଓୁ । ନିଜ ପ୍ରି ୟଜନଙ୍କ ାଆଁ ହିଁ ତ ଏଆ ଜୀଫନ ଏଆ

ସଂଖର୍ସ୍ । ଅଈ ୄସଆଥିାଆଁ ଯଫିଫାଯ ସାୄଙ୍ଗ ତାଯ ଏଆ ରୁ ଚଓାି । ହଈ ଚାରୁ ।
ୄମୄତଦିନ ଚାରୁ ଛି । ନିତା ଦୀଖସ୍ନଶ୍ୱ
ି ାସଟିଏ ଭାଯିରା ତାୄଯ ଦୁ ଆଅଖିଓୁ ଫୁ ଜୄି ଦଆ
ଭୁଯୁଓିହସା ଭାଯି ଓହିରା, "ଃ !!ମା ହଈ । ଅଜି ୄସାଭଫାଯ ।"

--∞-ସହକାଯୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାିକା, ଭୃ ତା ୟୂନବ
ି ଯସିର୍ଟ,ି ୄକାଆଭବାର୍ଟୁଯ
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ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପଯ ଡଭିଜ
ଚମ୍ପୂ ଛାନ୍ଦ ଚଉତିଶା ଅଉ ଫାକିସଫୁ

✍ ପ୍ରତୀକ ଟ୍ଟନାୟକ
ଡ଼ିଶାଯ ସଙ୍ଗୀତ ଫହୁ ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାୟତଃ ସଭସ୍ତ ୁଯୁଣା ସାହିତୟ କାନ ାଆଁ ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ

। ଓାଫୟ ଯବ୍ନଯାଯ ଏୄଡ଼ ଫୟାଓ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ଧି ଥିଫାଯୁ ଏକୁଡ଼ଓ
ି ୁ ସ୍ବଯତାଫର୍ଦ୍ଧ ଓଯି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ
ନିୟଭାନୁ ସାୄଯ କାୟନ ଓଯାମିଫାଯୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓୁ ହାକରା ।

ୄତୄଫ ସଫସ୍ପ୍ରାଚୀନ ଡ଼ିଅ ସାହିତୟ ୄହୄର ଚମସ୍ୟାଦ । ପ୍ରାଚୀନ ୄଫୌର୍ଦ୍ଧ
ଯବ୍ନଯାୄଯ ଯଚିତ ଏହି କୀତକୁଡ଼ଓ
ି ଅଜିଓାରିଯ ଯୁଚିୄଯ ଭାଜିତ ଏଫଂ ସ୍ଥାୄନ ସ୍ଥାୄନ
ପ୍ରୀତିଓଯ ୄହାଆାୄଯ । ଡାହୁ ଓୄଫାରିଯ ଏହି ଓଫିଭାନଙ୍କ ପ୍ରବାଫ ଯହିଛ ି ।

ତା’ୄଯ ଅସିୄର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଯ ଜୟୄଦଫ, ୄମ ଓି ଫିଶ୍ୱଓୁ ୄଦୄର ଯାଧାଙ୍କ
ପ୍ରଥଭ ଚିତ୍ର । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯାକତାୄଯ ଶୁର୍ଦ୍ଧସଂସ୍କୃତ ଏଯି ୄଓାଭଦ ସଂୄମାଜନା ଓୄର
ୄମ ୄରାୄଓ ସ୍ତବ୍ଧ ୄହାଆକୄର ତାଙ୍କ ଓଫିତାଯ ଈଚ୍ଚାଯଣୄଯ ଜନମ ୄହଈଥିଫା ଚଭତ୍କାଯ ଦ୍ୱାଯା ।
ଈଦାହଯଣ-

ରିତ-ରଫଙ୍ଗ-ରତା-ଯିଶୀନ-ୄକାଭ-ଭୟ-ସଭୀୄଯ
ୄଓଫ ୄକାୄଟ େଯୄଯ ଦ ଯଚନା ଓଯିଫା ନଥିରା ତାଙ୍କ ରେୟ, ଥିରା ୄଓଫ

ଭଧୁଯଦାଫୀୄଯ ଯାଧାଓୃ ଷ୍ଣ ୄପ୍ରଭ ଫର୍ଣ୍ସ୍ନା ଓଯିଫା ।
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ଏହି ଜୟୄଦଫ ହିଁ ତାଙ୍କ ଯଯ ାଔାାଖି ସଭସ୍ତ ଓଫିଙ୍କ ‘ଟ୍ରିକର୍’ ।
ବିଭନୁ ୟ ସାଭନ୍ତସିଂହାଯ ତା' ୄଯ ଅସି ଯଚିକୄର ‘ଶ୍ରୀଯାଧା ଫାତୁ ୀ’ ନିଜ

ଫିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାଭଣିୄଯ ।

ବୄଞ୍ଜ ଜଟି ନିୟଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯହି ଭଧ୍ୟ ବାଫଯ ଏଯି

ଯିସ୍ଫୁଟନ ଓୄର ୄମ ୄରାୄଓ ତାଙ୍କ ଓଫିତାଓୁ କଁା-କଁାୄଯ କାଆୄର । ଓଫି ଫନଭାୀ
ପ୍ରତୟେଦଶସ୍ନ ଓଯି ଜକନ୍ନାଥଙ୍କ ମାତ୍ରା ଫର୍ଣ୍ସ୍ନା ଓଯି ଭଭସ୍ସ୍ପଶସ୍ୀ ଡ଼ିଶୀ କୀତ ୄରଖିୄର
। ବକ୍ତଚଯଣ ଦାସ ‘ଅୄଯ ଫାଫୁ ଶୟାଭଖନ’  ‘ଓହଆ ଭନ ଅୄଯ’ ୄରଖି ଭଯ
ୄହାଆକୄର । ଓଫି ୄକାାଓୃ ଷ୍ଣ ବକ୍ତି ଏଫଂ ୄପ୍ରଭଯସଯ କୀତ ଯଚନା ଓୄର ।
ତାଙ୍କଯି ରିଖିତ ‘ଓି ନାଦୄଯ ପ୍ରାଣ ସଂକିନୀ’  ‘ଶୟାଭଓୁ ଜୁ ହାଯ’ଯ ସ୍ବଯ ସବିଙ୍କୁ ଛୁ ଆଁୄଦରା

। ଫନଭାୀଙ୍କ ବି ନିଜଓୁ ତିେିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଠଁୁ ଦୂ ୄଯଆ କୀତ ୄରଖିୄର । ଓଫିସୂମସ୍ୟ

ଅସି ଚବ୍ନୂଓୁ ନିଜ ଓାଜୟୀ ଓୀତ୍ତି ଓଯିୄନୄର । ବୀଭୄବାଆ ତାଙ୍କ ଫିଚତ୍ର
ି କୀତ

ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄରାଓଙ୍କୁ ଅଓୃ ଷ୍ଟ ଓଯି ଶିଔାଆୄର ଫିଶ୍ୱଯ ତତ୍ତ୍ୱ । ନିଜଓୁ ହୀନ ଭୄନ ଓଯି
ମଫନ ଓଫି ସାରୄଫକ ଏଯି ସଯ  ବାଫୂର୍ଣ୍ସ୍ ଢଙ୍ଗୄଯ ଜଣାଣ ଓୄର ୄମ
ଜକନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତଯ
ି ଫିୄଚ୍ଛଦୟ ଙ୍ଗ ୄହାଆ ଯହିକୄର । ‘ଅୄହ ନୀ ଶଆ’ ଯି
କୀତ ଅଈ ଛି? ନା ‘ୄଓୄଣ ୄଖନି ମାଈଛ ଜକନ୍ନାଥଙ୍କୁ ’ ବି ଅଈ କୀତ ଛି?
ଞ୍ଚସଔା ତ ଓାହିଁ ୄଓଈଁ ଓାଯୁ ଭାିଓା, ବାକଫତ, ରକ୍ଷ୍ମୀୁଯାଣ ୄରଖି ଡ଼ିଶୀ
ଅଓାଶୄଯ ୂଫସ୍ ସ୍ଥାନୄଯ ଯହିସାଯିଥିୄର ।

ତା’ ୄଯ ଅସିୄର ଓଫିଚନ୍ଧ, ନୂ ତନ ମୁକଯ ରଷ୍ଟା ଏଫଂ ୁଯାତନଯ ଯୋଓତ୍ତସ୍ା ।
ଅଜି ଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଫା କୀତ ୄହଈ, ମାହା ଛି ତାଙ୍କଯି ାଆଁ । ଫାଓୃ ଷ୍ଣ ଦାସ ୄଯ ଅସି
ପ୍ରତି ୄଯଡ଼ିୄଯ ନିଜ ସ୍ବଯୄଯ ଡ଼ିଶୀ ସ୍ବଯ ଖୄଯ ଖୄଯ କୁଞ୍ଜଯିତ ଓଯିୄଦୄର ।
ଭୁଔୟତଃ ାଞ୍ଚ ବାକୄଯ ଫିବକ୍ତ ଓଯିୄହଫ ଏହି ଫିଶା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତୟଓୁ ଡ଼ିଶୀ କୀତ, ଚବ୍ନୂ, ଛାନ୍ଦ, ଚଈତିଶା ଏଫଂ ବଜନ-ଜଣାଣ ଆତୟାଦି ।
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ଚାରନ୍ତୁ ୄକାଟି ୄକାଟି ୄଦଖିଫା-

୧- ବଜନ, ଜଣ୍ାଣ୍, ଗୁହାଯି
ଏକୁଡ଼ଓ
ି ଥସ୍କତ ୄବଦ ଯହିଛ,ି ଓିନ୍ତୁ ଅଜିଓାରି ଏହା ଏୄତ ଫକସ୍ୀଓୃ ତ

ଓଯାମାଏନା । ଜଣାଣ ୄହରା ୄମଈଁଥିୄଯ ଓିଛ ି ଜଣାମାଈଥିଫ, ବଜନ ୄହରା ଠାଓୁ ଯଙ୍କୁ
ବଜିଫା, ଭନାସ ୄହରା ଓାହାଓୁ ଭନୄଯ ବାଫିଫା, ଆତୟାଦି ।

୨- ଚଉତିଶା
ଚଈତିଶଟି େୄଯ ୩୪ଟି ଦ, ଏହା ହିଁ ଚଈତିଶା । ଓିଯି ୄହଫ ଏହା
ଈୄଯ ଓିଛ ି ଫନ୍ଧନ ନାହିଁ ।

୩- ଚମ୍ପୂ
ଏହା ଫିର୍ୟୄଯ ଫହୁ ତ ଓହିସାଯିରିଣି । ଏଥିୄଯ ୩୪ଟି ଫୟଞ୍ଜନ ଫର୍ଣ୍ସ୍ ାଆଁ
କ୍ରଭୄଯ ୩୪ଟି କୀତ ଥାଏ- ପ୍ରତି କୀତଯ ସଭସ୍ତ ଧାଡ଼ି ତାହାଯି ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି େଯୄଯ
ଅଯମ୍ଭ ହୁ ଏ ।
ଜାଣିନ
ି ନ୍ତୁ ୄମ ଚବ୍ନୂ ୄଓୌଣସି ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଗ୍ରନ୍ଥଯ ନାଭ ନୁ ୄହଁ, ୄଓଫ ଏଓ
genre । ଓଫିସୂମସ୍ୟ ଏହି ଯି ଏଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଚି ତାଯ ଦୟ ଂଶ ଡ଼ିଅ ବାର୍ାୄଯ
ରଖିୄର ଓିନ୍ତୁ କଦୟଟିଓୁ ସଂସ୍କୃତୄଯ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏୄତ ଜନପ୍ରି ୟ ଏଫଂ ଅଦୃ ତ ୄହରା

ୄମ ୄଓଫ ‘ଚବ୍ନୂ’ ୄଫାରି ଓହିୄର ୄରାୄଓ ଓଫିସମ
ୂ ସ୍ୟଙ୍କ ଓିୄଶାଯୀ ଚବ୍ନୂଓୁ ହିଁ ଫୁ ଝୄି ର

। ନୟ ଚବ୍ନୂ ୄରଔା ଫି ଛନ୍ତି, ଓିନ୍ତୁ ଓଫିସୂମସ୍ୟଙ୍କ ଚବ୍ନୂ ତୁ ନୀୟ । ଏହି ଚବ୍ନୂ ତି
ଫିଯ, ଏଫଂ ନୟତଃ ଯିଦୃଷ୍ଟ ହୁ ଏନା ।
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୪- ଛାନ୍ଦ
ୄମଈଁ କୀତକୁଡ଼ଓ
ି ୄଓୄତାଟ ୂଫସ୍ନର୍ଦ୍ଧ
ି ସ୍ାଯିତ ସ୍ବଯୄଯ, ତାୄଯ କାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ
ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଛନ୍ଦୄଯ ୄରଔାମାଏ, ତାହା ଛାନ୍ଦ । ବାଫନ୍ତୁ, ଅଣ ଏଓ ସଂସ୍କୃତ ୄଳାଓୄଟ କାଆୄଫ ।
ଓହୁ ଓହୁ ଅଣଙ୍କ ଓାନୄଯ ଏଓ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ବଯ ଶୁବୁଥିଫ । ତାହା ଏଓ ଛନ୍ଦ, ନୁ ଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦ ।
ନୂ ଅ ୄଳାଓୄଟ ୄଦୄର ଫି ୂଯା ୄସହି ୄଶୈୀୄଯ ଅଣ ଅଯାଭୄଯ କାଆ ାଯିୄଫ । ଓିନ୍ତୁ
ୄଓୄଫ ୄଓୄଫ ଅଣ ୄକାଟିଏ ୄସ୍ତାତ୍ର ୄଦଔନ୍ତି ମାହା କାଆଫା ୄଶୈୀ ବିନ୍ନ- ତାହା ନୟ
ଛନ୍ଦୄଯ ରିଖିତ । ଠିଓ ୄସହିଯି ଏ ଛାନ୍ଦ ।
ୂଫସ୍ଯୁ ନିର୍ଦ୍ଧସ୍ାଯିତ େଯସଂଔୟାଓୁ ଭନୄଯ ଯଖି ଓଫିତା ୄରଔାମାଏ  ତାହାଓୁ ଓାହିଁ

ୄଓଈଁ ଓାଯୁ ଚାରି ଅସୁଥିଫା ସ୍ବଯୄଯ ୄଫାରାମାଏ । ଏବି ଶହ-ଶହ ଢାଞ୍ଚା ଯହିଛ ି ।
ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟିଏ ଛନ୍ଦ ଫା ଫୃ ତ୍ତ  ପ୍ରୄତୟଓଯ ୄକାଟିଏ ଫିୄଶର୍ ନା’ ଥାଏ, ୄମଯି-

କୁଜ୍ଜଯୀ, ଯସଓୁ ରୟା ଫା ଊର୍ିଓୁରୟା, ୄଚାଖି ଆତୟାଦି । ଫିବନ୍ନ େଯସଂଔୟା ୄହୄର ଛନ୍ଦ ଫା
ଫୃ ତ୍ତ ଫଦିମାଏ । ୄତଣୁ ମଦି ୄକାଟିଏ କୀତଯ ସଭସ୍ତ ଦକୁଡ଼ଓ
ି ଯ େଯସଂଔୟା ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ
ଢାଞ୍ଚା ସଭାନ, ତାହା ଛାନ୍ଦ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଯହିଛ ି ।

ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଛାନ୍ଦ ସ୍ବଯକୁଡ଼ଓ
ି ସଫୁ ଠୁ ଜଟି, ଫିଯ  ଔାଣ୍ଟି । କଁା-କଁାୄଯ ଏହି ଛାନ୍ଦ

ସ୍ବଯ ଅଜି ସୁର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଚିତ । ଭୄନ ଛି ‘ଧୀୄଯ ୄଖନ ଓାନନୄଯ’?

୫- ଓଡ଼ିଶୀ

ସାଧାଯଣ ଡ଼ିଶୀ କୀତକୁଡ଼ଓ
ି ଏହି ନାଭୄଯ ଯିଚତ
ି । ଏ ସଫୁ ଯଚନା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ

ସ୍ବଯୄଯ, ୄମଯି ‘ୄତା ରାକି ୄକାଦାଣ୍ଡ’  ‘ଶୟାଭଓୁ ଜୁ ହାଯ' । ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଏହାଓୁ
ଚଈଦୀ ଓୁ ହାମାଈଥିରା । ଅଜିଓାରି ଡ଼ିଶୀ କୀତ ଓହିଫାଯୁ ନୂ ଅ ଶିଔାିଭାୄନ ଡ଼ିଶୀ
ଓହିୄର ସଙ୍ଗୀତଯ ଧାଯା ନା ତାହାଯ ୄକାଟିଏ ଶାଔା/ପ୍ରଓାଯ ଏଥିୄଯ ଓନପି ଈଜି ହୁ ନ୍ତି ।
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ୄସ ମାହା ୄହଈ, ୩୦୦ ଫର୍ସ୍ ତଯ ‘ୄଦଔ ୄକା ଯାଧାଭାଧଫ ଚାରି’
ଅଜିମାଏଁ ଡ଼ିଶାଯ ଟାଆଟର ସଙ୍ଗ ୄହାଆ ଯହିଛ,ି ଓଣ ଓଭ ଓଥା?
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାୄନ ଓଣ ଅଭ ୄରାଓକୀତ ସଫୁ ଓୁ ଛାଡ଼ି ୧ ଭିନଟ
ି ୄଯ
ୄଓୄତଥଯ ସ୍ବଯ ଥୄଯଆ “ଅ-ଅ” ଓଯିାଯିଫା ତାଓୁ ହିଁ ଅଭ ସଙ୍ଗୀତ ୄଫାରିଫା? ୄଭା
େୁଦ୍ର ଫୁ ର୍ଦ୍ଧୄି ଯ ଏସଫୁ ୄଶନି- ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଏସଫୁ ଅଭ ସଙ୍ଗୀତ ୄଓୄଫ ନଥିୄର ।
ୄହୄର ଡ଼ିଶୀ ଫିୄଶର୍ଣ ଓାହାଓୁ ୄଦଫା?
ୄେତୄଯ ଧାନ ଫୁ ଣୁଥିଫା ୄଫୄ ନିଧିଅ ଚାର୍ିଯ କାଯୁ ଅସୁଥିଫା ଚାର୍ି
କୀତ ଡ଼ିଶୀ କୀତ- କଁାଯ ୄଦା ଈଚ୍ଛଫୄଯ ଓୁ ଞ୍ଜୄଯ ଭଦନୄଭାହନ ଝୁ ରୁ ଥିଫା ୄଫୄ
ଝୁ ର ୄହ ଭଣିଭା ଶଫଦ ଫି ଡ଼ିଶୀ କୀତ- ସିଂହଦୁ ଅଯ ଫାହାୄଯ ଜକନ୍ନାୄଥଙ୍କଯ
ରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଯୁଣ ଭାନବଞ୍ଜନ ଭଧ୍ୟ ଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ- ଝି ଖଯୁ ଫିଦା ୄହରାୄଫୄ
ଫାହୁ ନୁଥିଫା ଓଫିତା ଭଧ୍ୟ ଡ଼ିଶୀ କୀତ- ିରାୄଟ ଜନଭ ୄହୄର ସତୟନାଯାୟଣ
ାରାୄଯ ୄଫାରାମାଈଥିଫା ଈର୍ଦ୍ଧୃତ ି ଭଧ୍ୟ ଡ଼ିଶୀ କୀତ- ଫଡ଼ଦାଣ୍ଡୄଯ ଚନ୍ଦନ ଟୁଅଯ
ୄଫୄ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧଙ୍କଯ ପଟା ତଣ୍ଟି  ଝାଞ୍ଜ ଭାଦ ସହ ‘ଭଣି ଫିଭାୄନ ୄକାଫିନ୍ଦ’ ଧ୍ୱନି ଭଧ୍ୟ
ଡ଼ିଶୀ କୀତ- ଅଈ ଯାଭତାି ଦାସଓାଠି ଧଯି ଝୁ ରଁୁ ଝୁ ରଁୁ ଭୁଔଯୁ ଝଯୁଥିଫା “ଯାଭ ୄହ
ଯାଭ ୄହ, ନଫୀନ ସୁନ୍ଦଯ ଖନଶୟାଭ ୄହ” ଭଧ୍ୟ ଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ।

--∞-ଖଣ୍ଡଗିଯି, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ
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ଏକ ଡାହାଣ୍ୀଯ ଭୃ ତୁୟ

✍ ଡ଼ଃ ଶ୍ରୀଧଯ ସାହୁ
ୃଥିଫୀୄଯ ଅଖି ଦୃ ଶଅ
ି ୄବୌୄକାିଓ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଖୄଟ ୄନଓ ଫର୍ସ୍ୄଯ ।
ଓିନ୍ତୁ, ଅଭ କଁା ବ୍ରାସ୍ଯଣୀ ନଦୀ ତା’ କତିଥ ଫଦାଆରା ୄଭା ଅଖି ସାଭନାୄଯ, ଭଁୁ ୮ଭ
ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଢୁଥିଫାୄଫୄ । ତତ୍ ସହିତ ଭଧ୍ୟ ଫଦିକରା ଅଭ କଁାଯ ଐତିହାସିଓ
ଭାନଚିତ୍ର । ଏହା ୄମଈଁ ସଭୟଯ ଓଥା, ୄସୄତୄଫୄ କଁା ଭାୄନ ସହଯୀ ପ୍ରବାଫ

ଠାଯୁ ଥିୄର ଫହୁ ଦୂ ଯୄଯ । କଁା ଭାୄନ ଥିୄର ନିୄଯାା କଁା । ଥସ୍ାତ୍ ଯାତି ୄହୄର
ୄସଠାୄଯ ସିନ୍ଧ ି ୄଚାଯ ଠଁୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯି ବୂତ, ୄପ୍ରତ, ିଶାଚ, ଡାହାଣୀ ଅଦି ସାରୁ ଫାରୁ
ୄହଈଥିୄର  ୄରାଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଂଷ୍ପଶସ୍ୄଯ ଅସି ଜ୍ୱଯ, ଝାଡା  ଯକ୍ତଫାନ୍ତି

ଓଯିଓାଈଥିଫାଯ ନଜଯ ପ୍ରାୟ ଭିୁଥିରା । ିରାଦିନଯୁ ଭଁୁ ଡଯଓୁ ା ଥିରି । ଓିନ୍ତୁ,
ଔୁବ୍ ଦୂ ଯଯୁ ସୁଯୋଫୟ ବିତୄଯ ଜାଓି ୄହାଆ, ୄସ ସଫୁ ଜନ୍ତୁ ଭାନଙ୍କୁ ଚଟ୍ ଓଯି
ୄଦଖି ୄନଫାଯ ବିାର୍ା ଥିରା ୄଭାଯ ଦଭୟ, ଫିୄଶର୍ ଓଯି ଡାହାଣୀଟିଏଓୁ
ୄଦଖିଫାଯ । ୄତୄଫ ୄଭା’ ୄଫାଈ ୄଭାଯ ସାନ ବଈଣୀଓୁ ଡାହାଣୀ ୄଫାରି ପ୍ରାୟତଃ
ସୄଭବାଧନ ଓୄଯ, ଓାଯଣ ୄଡ଼ାଶୀ ଖଯୁ ଅଭିର୍ ଫାସ୍ନା ଅସିୄର ୄଭା ବଈଣୀ ାଟିଯୁ
ୄମଭିତ ି ସାଫରୀ ଯୀତିୄଯ ରା କଡ଼ୁଥିରା, ତାଓୁ ଡାହାଣୀ ଡାଓିଫା ଛଡ଼ା ୄଫାଈ
ାଔୄଯ ଅଈ ଓିଛ ି ଫାଟ ନଥିରା । ଓିନ୍ତୁ ଭଁୁ ୄଔାଜୁ ଥିରି ସର ଡାହାଣୀଟିଏ ।
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ଥୄଯ ଧୂ ଧୂ ଔଯାୄଫୄ, ମଥାୁଫସ୍ ୄଭା ଫାତଯା ସାଙ୍ଗଭାନଙ୍କ ସାଂୄଓତିଓ
ଓୁ ହାଟ ଶ୍ରଫଣ ଭାୄତ୍ର, ସଫୁ ଫୟସ୍କ ଭାନଙ୍କ ଅଖିୄଯ ଧୂୄି ଦଆ ଭଁୁ ଫାହାଯିଡ଼ିରି
ଫଯୄଓାି ୄନବର୍ଣୄଯ । ଏଭିତ ି ଫି ଅଭ ଯି ଦଣ୍ଡାଫାୁ ଙ୍ଗାଭାନଙ୍କ ୄପାଡ଼ା

ଭାଡ଼ୄଯ କଁାଯ ସଫୁ ଫଯୄଓାି କଛ ନଣ୍ଡାପ୍ରାୟ ୄହାଆମାଆଥାନ୍ତି । ତଥାି ଫଞ୍ଚିଥିଫା
ଟୁଆଁ ଟୁଆଁ ୄଓାିଭାନଙ୍କଯ ଅଭ ଓଫଯୁ ନିସ୍ତାଯ ଓାହିଁ ! ଓିନ୍ତୁ, ୄସଥଯ ସତୄଯ ଅଭ
ଓାୄଯ ଫିୄରଆ ଛିଙ୍କିଥିରା । କଁା’ଯ ସଫୁ ୄଛାଟ ଫଡ଼ କଛ ୄଔାଜି ୄଔାଜି, ନଦୀ
ଓୂ ୄଯ ଏଓାନ୍ତ ୂଜତ
ି ା ଭା’ ଓାୀ ଭନ୍ଦିଯ ମାଏ ୄେିମାଆଥିରୁ । ଫଶୟ ଅଭ
ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣାଧିୄଓ ଏ ଓଥା ଜଣା ଥିରା ୄମ, ଭା’ ଓାୀଟି ଫଡ଼ ପ୍ରତୟୋ  ପ୍ରାୟ
ଓଡ଼ ଓଡ଼ ଔଯାୄଫୄ  ଭଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୄଯ ନିଜଯ ଦୁ ଆ ତିୄନାଟି ରଙ୍ଗୁ ୀ ଯକ୍ତ-ିାସୁ

ସଔୀଙ୍କ ସହିତ ଅଔ ାଔ ଞ୍ଚୄଯ ଫିଚଯଣଯତା । ଓିନ୍ତୁ ୄସଦିନ ୄଓାିଯ ବାଫ
ୄମାକଁୁ

ଅୄଭ ଥିରୁ ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ସ୍ ନୟଭନସ୍କ । ସଭୄସ୍ତ ନିଯାଶ ଭନୄଯ ୄମଝା ଖଯଓୁ

ପ୍ରତୟାଫତ୍ତସ୍ନ ଓୄର । ଭଁୁ ଫି ସଟସ୍ଓଟୄଯ, ଫାଈଁଶ ଫଣ ୄଦଆ, ଗ୍ରାଭଯ ସଫୁ ଠୁ ଦଦଯା

ଖଯଯ ିଣ୍ଡା ୄଦଆ, ୄଡ଼ଆଁ ୄଡ଼ଆଁ ଖଯଓୁ ୄପଯୁଥାଏ । ଛଯୁ ଓାହାଯ ଓଣ୍ଠସ୍ବଯ ଶୁଣି
ଟଓିକରି ।

"ତୁ , ପୁ ର ୁ ନା? ଔଯାୄଫଟାୄଯ ଓାହିଁଓି ଫୁ ରୁଛୁ ? ଛଓୁ ଫୁ ରି ୄନଆରି

। ୄକାଟିଏ ଶୀର୍ଣ୍ସ୍ଓାୟ, ୄଡଙ୍ଗୀ ଓାିଅ ଫୁ ଢୀ । ଠୄଯ ସ୍ଭିତ ହସ ୄଔାଆ ଫୁ ଢୀ

ୁଣି ଓହିରା, "ଓ'ଣ ଡଯି କରୁ ଓିୄଯ? ୄଓାି ୄନଫୁ ? " ଧୁଓୁଡ଼ି ହାତୄଯ ଦୁ ଆ ଚାୄଯାଟି
ସୁଠାଭ ଫଯୄଓାି ୄଭା ଅଡ଼ଓୁ ଫୄଢଆୄଦରା ଫୁ ଢୀ । ଥତଭତ ୄହାଆ ଫୁ ଢୀ ହାତଯୁ
ୄଓାି ୄନଆ ଚବ୍ନଟ ଭାଯିରି ।

ଓିନ୍ତୁ ସନ୍ତସ୍ଣୄଯ ଖୄଯ ଶୁ ଶୁ ଫାଟ କାିରା ୄଭା ନାନୀ । "ୄତା'ଯି
ଅଖିଓୁ ନିଦ ଅସୁନ ି । ଔଯାୄଫଟା ସାଯା ଫାୟାଫାତଯା ୄହାଆ ଫୁ ରୁଛୁ !! ହାତୄଯ
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ଓ'ଣ ଧଯିଛୁ?" କାଜସ୍ନ ସୁରବ ଓଣ୍ଠୄଯ ଚାଯିରା ନାନୀ । କତୟା ହାତ ୄଦଔାଆରି
। ୄରାବନୀୟ ଦୁ ଆ ଚାୄଯାଟି ୄଓାିଯୁ ୄକାଟାଏ ଟକ୍ ଓଯି ଈଠାଆ ୄନଆ ନାନୀ
ଚାଯିରା
"ୄଓାଈଠୁ ଅଣିରୁ ? "

"ୄସଆ ୄମାଈ ୄଡଙ୍ଗୀ ଓାୀ ଫୁ ଢୀ" .....
ାଟି ାଔଓୁ ୄନଈଥିଫା ୄଓାିଓୁ ଖୃଣାୄଯ ପି ଙ୍ଗି ୄଦରା ନାନୀ  ଧଭଓ
ୄଦଆ ଓହିରା" ୄପାାଡ଼୍ ୄସ ୄଓାିଓୁ ୄପାାଡ଼୍"
ନାନୀଓୁ ଭା'ଯ ପ୍ରତିଯୂ ଭୄନଓଯି, ଭଁୁ ତା'ଯ କାିକୁରଜଓୁ ପ୍ରାୟ ଔାତିର୍

ଓୄଯ ନାହିଁ । ଓିନ୍ତୁ ଏ ଧଭଓ ଥିରା ସ୍ବାବାଫିଓ । ତଏବ୍ ଡଯିମାଆ ୄଓାିଓୁ ପି ଙ୍ଗି
ୄଦରି । ଓିନ୍ତୁ ନାନୀଯ କାି ଫୟାହତ ଥାଏ ।

"ତୄତ ଓିଏ ଓହିରା ୄସ ଖୁସୁଙ୍ଗୀ, ୄହଡ଼ାଚଯା, ଡାହାଣୀ ଶତୁ ଯା ଭା' ଖଯଓୁ

ମିଫାଓୁ ! ୄତା ଯକ୍ତ ୄଶାର୍ି ୄନଆ ଥା'ନ୍ତା"!!

କ୍ରଭଶଃ ନାନୀଯ ହାଈ ହାଈୄଯ ୄମାକୄଦୄର ଫଡ଼ଭା', ଔୁଡ଼,ି ବାଈଜ, ଫାା,
ଫଡ଼ଫାା ୄକୄଯ । ସଭୄସ୍ତ ୄଓାଯସ୍ୄଯ ୄକାଟିଏ ଓଥାଓୁ ୄଦାହଯାଈ ଥିୄର ।
ଓିଏ "!

"ତୄତ ୄସ ୄହଡ଼ାଔାଆ, ଖୁସୁଙ୍ଗୀ, ଡାହାଣୀ ଶତୁ ଯା ଭା' ଖଯଓୁ ମିଫାଓୁ ଓହିରା
ଦାଦା ତ’ ଅହୁ ଯି ୄକାଟିଏ ାଦ ଅକଓୁ ଅସି  ଓାନଭୂୄ ଧଖାସ୍ ଓଯି

ଚଟଓଣାଟାଏ ଫୄସଆୄଦୄର । ୄତୄଫ ଏସଫୁ ହାଈ ହାଈଯୁ ୄକାଟିଏ ଓଥା ସ୍ପଷ୍ଟ

ୄହାଆ ଡ଼ୁଥିରା ଓି, ନ୍ଦଯ ଭିନଟ୍
ି ତୄ ୄମାଈ ୄଡଙ୍ଗୀ, ଓାୀ ୄଓାତଯୀ, ଶତୁ ଯା

ଭା'ଓୁ ୄବଟି ଥିରି , ସିଏ ପ୍ରଓାଯ ୄବଦୄଯ ୄକାଟିଏ ୄହଡ଼ାଚଯା, ଖୁସୁଙ୍ଗୀ ଡାହାଣୀ !
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!! ୄମଈଁ ଡାହାଣୀଟିଓୁ ୄଦଖିଫାଓୁ ଭଁୁ ିରା ୄଫଯୁ ଏୄତଭାତ୍ରାୄଯ

ରାାୟିତ ଥିରି , ୄସ ୁଣି ଭିର
ି ା ଅଭଯି କଁା ନଇଓୂ  ଦଦଯା ଝୁ ବ୍ନୁଡ଼ି ବିତୄଯ!
ଡାହାଣୀଟିଏଓୁ ଔୁବ୍ ାଔୄଯ ାଆ ଭନବଯି ୄଦଖିନୄନୄର ଫୄଶାର୍

ଯହିମିଫ ଯା ! ତଏବ୍ ଡାହାଣୀ ଅଓର୍ସ୍ଣ ୄଭାୄତ ପ୍ରାୟତଃ ୄସ ଝୁ ବ୍ନୁଡ଼ି ାଔଓୁ
ଟାଣିୄନଈଥିରା । ଔୁବ୍ ସନ୍ତସ୍ଣୄଯ, ଦୂ ଯଯୁ ଭଁୁ ଡାହାଣୀ ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ ଫିହବ ବାଫୄଯ

ୄନଆ ଯହୁ ଥିରି । ଧିଓାଂଶ ସଭୟୄଯ ତ’ ଡାହାଣୀଯ ୄଦଔା ଭିୄନି । ଓିନ୍ତୁ,
ୄଫୄୄଫୄ ଡାହାଣୀ ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ ଭଁୁ

ଅଣାଯ ିଣ୍ଡା ାଈ ଥିଫାଯ

ୄଦଖିାୄଯ । ଣ୍ଟାବାଙ୍ଗି ଡ଼ିଥିଫା, ୄଓାଯଟ ଅଖି, ନୁ ଔଯ
ୁ ାଫା, ଛିଣ୍ଡା ଭଆା ରୁ କା

ଯିହତ
ି ା ପ୍ରାୟ ଶୀ ଫର୍ସ୍ ଫୟସ୍କା ୄଧାତଡ଼ା ଫୁ ଢୀଟାଏ - ନିଜ ସ୍ତି ତ୍ୱ ଫିର୍ୟୄଯ
ସନ୍ଦିହାନ ଥଚ ନ୍ତୄେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତଯୀୟ ଭାନଚିତ୍ରୄଯ ଅଭ କଁାଯ ନାଭ( ନାଭ)ଓୁ
ଯିଚତ
ି ଓଯାଆ ାଯିଥିଫା ଏଓଭାତ୍ର ଡାହାଣୀ - ଶତୁ ଯା ଭା' । ବାଫିୄର ଅଶ୍ଚମସ୍ୟ ୄମ
ଫତ୍ତସ୍ଭାନ ମୁକଯ ଯାଭୄଦଫ ଫାଫାଙ୍କୁ ତାତ୍ସରୟ ଓଯି ୄସ ସଭୟୄଯ ଫି ଶତୁ ଯା ଭା'
ସୂର୍ଣ୍ସ୍ ଈରଗ୍ନ ୄହାଆ, ଶୀର୍ସ୍ାସନ ବଙ୍ଗୀୄଯ ୄକାଡ଼ ଈଯଓୁ ଓଯି ର୍ଦ୍ଧସ୍ଯାତ୍ରୄଯ ଖଣ୍ଟା
ଖଣ୍ଟା ଓା ଭଶାଣୀ ସାଯା ଫୁ ରି ଫୁ ରି ୄହଡା ଶୁଂଖିଫାୄଯ ନିଜଓୁ ନିୄୟାଜିତ
ଯଖିାଯୁଥିରା । ଅଈ ଏଭନ୍ତ ବଙ୍ଗୀୄଯ ୄସ ଦିୄନ ଭାଫାସୟା ଯାତିୄଯ ଡ଼ିକରା
ଅଭ ଗ୍ରାଭଯ ଭହାଯାକ୍ରଭୀ ତନ୍ତ୍ରସାଧଓ  ଭାଭରତଓଯ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ହାଫୁ ଡ଼ୄଯ
। ଭହାଓାୀ ସାଧଓ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ତତ୍େଣାତ୍ ଭନ୍ତ୍ର ଫାଣ ଭାଯି ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ

ୄଫୄହାସ ଓଯିୄଦରା । ତା' ଯଦିନ ପ୍ରତୁ ୟର୍ଯୁ ହିଁ ଅଭ କଁା ଭାନଚିତ୍ରୄଯ ଶତୁ ଯା ଭା'
ଏଓ ନୂ ଅ ଅଆ-ଓାଡ଼ସ୍ଓୁ ୄନଆ ଫଞ୍ଚିଫାଓୁ ରାକିରା -ୄହଡାଔାଆ, ଖୁସୁଙ୍ଗୀ ଡାହାଣୀ ।

ତା’ଯଠଁୁ କଁା’ଯ ସଫୁ ୄଛାଟ ଫଡ଼ ଖଟଣ -ୄମଭିତ ି ଓାହାଯ ୄଟ ଓାଭୁଡ଼ୁ
ଥିରା, ଓାହା ଛୁ ଅଓୁ ଭାନ୍ତିଓ ଜ୍ୱଯ ୄହରା ଆତୟାଦିୄଯ ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ ସଫସ୍ ସମ୍ମତି କ୍ରୄଭ
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ଦାୟୀ ଓଯାମାଈଥିରା । ତତ୍ଶ୍ଚାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଫିଧାନ ସ୍ବଯୂ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ଶତୁ ଯା
ଭା'ଓୁ ଖଯୁପ୍ରାୟ ୄଖାସାଯିଅୄଣ 

ଓାୀ ଭନ୍ଦିଯ ସାଭନାୄଯ ଥିଫା ଶିଭ
ୂ ୀ କଛୄଯ

ଫାନ୍ଧି, ଧସ୍ନଗ୍ନ ଓଯି, ଔଜୁ ଯୀ ିଞ୍ଛୄଯ ୄଫୄହାସ ଓଯିଫା ମାଏ ନିଖସ୍ାତ ିୄଟ । ଥୄଯ
ତ’ ନିୄତଆ ଫଣିଅଯ ୄଔାଦ୍ ୁତୁଯା ୄଫଦଭ ଫାନ୍ତିଓଯି ୄଫୄହାସ୍ ୄହାଆମିଫା ଈତ୍ତାଯୁ

(ୁତୁଯାଟି ୄଖାଡ଼ା ଭଦୁ ଅ ଥିଫା ୄନଓଙ୍କଯ ଭତ), ଈତେିେ ନିୄତଆ ଡାହାଣୀ ଶତୁ ଯା
ଭା'ଓୁ ରୁ ହା ଜଞ୍ଜି ଯୄଯ ଫାନ୍ଧି, ଖୄଯ ଓିି ଖଣ୍ଟାଏ ଓା ରଙ୍କାଧଁୁଅ ୄଦଆ ସାଫାଡ଼

ଓଯିଥିରା । ଏ ପ୍ରଓାଯ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟଓ ଦଣ୍ଡ ଫିଧିୄଯ ଡାହାଣୀତ୍ୱ ହ୍ରାସ ାଏ ୄଫାରି
ଧିଓାଂଶ ଗ୍ରାଭଫାସୀ ଈତ୍ସାହ ନୁ ବଫ ଓଯୁଥିୄର ।
ୄତୄଫ ଅଭ ଗ୍ରାଭଫାସୀଭାୄନ ଥିୄର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧାଭିଓ । ଓାୀ ଭନ୍ଦିଯ
ମିଫାଫାଟୄଯ ଓିଏ ୄଓଭିତ ି ଓଦି ଟାଏ, ଭଁଅ
ୁ ଟାଏ, ଚୂଡ଼ା ୁଟୁି ଟାଏ ଶତୁ ଯା ଭା'
ଖଯ ଅଡଓୁ ପି ଙ୍ଗି ଦିନ୍ତି - ତାହାଯ ଅହାଯ ଈରୄେ । ବୟୄଯ ୄହଈ ଫା

ୄଫାହୁ ଭାନଙ୍କ ପ୍ରୄଯାଚନାୄଯ ୄହଈ, ୄନଓ ଦିନଯୁ ଫିଧଫା ଶତୁ ଯା ଭା' ଓୁ ତା'ଯ ଦୁ ଆ
ୁ ଯିତୟାକ ଓଯିଥିୄର ।

ଓିନ୍ତୁ, ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ ୄଦଖିୄର ୄଭାୄତ ରାକୁନଥିରା ୄସ ଏତଫଡ଼ ଜନ୍ତୁଟାଏ
ୄହାଆଥିଫ ! ନା' ତା'ଯ ଥିରା ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଦାନ୍ତ, ନା ଶିଙ୍ଗ, ନା ୄସ ିନ୍ଧୁଥିରା ଫିଯାଟ

ସିନ୍ଦୁଯ ୄଟାା । ଫଯଂ ତା' ହସ ଥିରା ଭଧୁଯ, ଫୟଫହାଯ ଥିରା ଭାୟିଓ । ୄଭାଯ

ଏତାଦୃ ଶ ନୁ ବଫଯ ଓିଛ ି ନିଯଫ ସଭଥସ୍ଓ ଭଧ୍ୟ ଥିୄର । ୄମଭିତ ି ୄଭା’ ୄଫାଈ ।
ଶତୁ ଯା ଭା' ଫିର୍ୟୄଯ ୄଭା’ ୄଫାଈ ୄଦଆଥିଫା ସଂେିେ ଫିଫଯଣୀ ୁଫସ୍ଫର୍ଣ୍ିତ ଖଟଣାଯ
ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ଫିୄଯାଧ ଥିରା । ୄହୄର ୄଭା’ ୄଫାଈ ଫା ତତ୍ସଭ େୀଣଓାୟ ବୟାୁ ଭାନଙ୍କଯ
େୀଣତଭ ସ୍ବଯଓୁ ବାଈ ଦିଏ ଫା ଓିଏ!
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ଓିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିୄନ ୄସ େୀଣତଭ ସ୍ବଯ ଚାା କୁଞ୍ଜଯଣ ସୃଷ୍ଟିଓଯି ପ୍ରାୟ
ୄନଓଙ୍କ ଭନଓୁ ଚଯିକରା, ୄମାଈ ଦିନ ଯଫି ଭରିଓଯ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜଯ ଫା ଖୄଯ
ଫଡ଼ୄଯାକୄଯ ସଢି ସଢି ଭଯିକରା । ୄସ କୁଞ୍ଜଯଣଯ ଯୂୄଯଔ ଏଭିତ ି : ୄମଈଁ
ଯାତିୄଯ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ ଭନ୍ତ୍ରଫାଣ ଭାଯିଥିରା, ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ୄସଦିନ
ଭାଫାସୟା ଯାତିୄଯ ଶତୁ ଯା ଭା' ନିଜଯ ୁଯୁଣା ୄଟ ୄଯାକଯ ନିଯାଓଯଣ ୄହତୁ

ଓିଛ ି ୄଚଯଭୂ ସଂଗ୍ରହୄଯ ମଥାୁଫସ୍ ଭଶାଣିଓୁ ମାଆଥିରା । ହଠାତ୍ ନିଓଟସ୍ଥ ଓିଅ

ଫୁ ଦାଯୁ ୄସ ଶୁଣିରା ଓିଛ ି ସ୍ବାବାଫିଓ ଶବ୍ଦ । ଓିଛ ି ଦୄେ ୄନଫା ୁଫସ୍ଯୁ ଶତୁ ଯା
ଭା' ଅକୄଯ ଈବାୄହାଆକୄର ଦୁ ଆ ଈରଗ୍ନ ଭୁତ ି - ଯଫି ଭିଓ ସ୍ତ୍ରୀ  ନିୄତଆ

ଫଣିଅ । ୄସ ଖୃଣୟ ଦୃ ଶୟ ଫିର୍ୟୄଯ ଓିଛ ି ନୁ ଭାନ ଓଯିଫା ୁଫସ୍ଯୁ ଶତୁ ଯା ଭା'
ଭୁଣ୍ଡୄଯ ରାକିରା ଏଓ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାଯ । ଏହାଯ ଧଖଣ୍ଟାଏ ୄଯ ଯଫି ଭିଓ ସ୍ତ୍ରୀଯ
ାଟି ଶୁବିରା " - ଫଞ୍ଚା, ଫଞ୍ଚା, ୄଭାୄତ ଡାହାଣୀ ୄକାୄଡ଼ଆଛି । "ଧଡ଼ଡ଼ ୄହାଆ
ସଭୄସ୍ତ ଭଶାଣୀ ାଔଓୁ ୄଦୌଡ଼ିୄର । ସଭୄସ୍ତ ରଣ୍ଠନ ଅରୁ ୄଯ ୄଦଖିୄର ଶତୁ ଯା
ଭା' ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ଈରଗ୍ନ ୄହାଆ ଡ଼ିଛ ି - ହାତୄଯ ହାଡ଼, ଭୁହଁ ସାଯା କୁହ । ନିୄତଆ ଫଣିଅ
ଥଯୁଥାଏ । ଯହସୟ ସପା ୄହାଆକରା । ଶତୁ ଯା ଭା' ରଙ୍ଗା ୄହାଆ ୄହଡା ଚଯୁଥିଫା
ୄଫୄ, ନିୄତଆ ଫଣିଅ ତାଓୁ ଫାଣ ଭାଯି ୄଫୄହାସ ଓଯିଛ ି !

ଯଦିନ ପ୍ରବାତଯୁ, ସାଯା କଁା ସାଭନାୄଯ, ଶତୁ ଯା ଭା'ଓୁ ଓାୀ ଭନ୍ଦିଯ ସାଭନା
ଶିଭ
ୂ ୀ କଛୄଯ ଫାନ୍ଧି, ଓିଛ ି ଦୁ ୄଫସ୍ାଧ୍ୟ ଭନ୍ତ୍ର ଈଚାଯଣ ଓଯିଫା ଫସଯୄଯ, ନିୄତଆ
ଫଣିଅ ନିଧସ୍ୁମ୍ ିଟୁଥାଏ । ପ୍ରାଣ ଫିଓୄଯ ଶତୁ ଯା ଭା' ଔାରି ଚିୄରଆ ଚାରିଥାଏ ।

"ଅୄରା ନିଅଁସୀ, ଅଣ୍ଠୁ ଓୁଯି, ଯଫି ଭିଓ ଭାଆ, ତୁ ଫଡ଼ ୄଯାକୄଯ ଭଯୄରା,

ୄତା ଯଖଆତା ନିୄତଆ ଫଁଶ ଫୁ ଡ଼ୁୄରା, ତା ଭୁଣ୍ଡଓୁ ୄମାକଣୀ ଔାଈୄରା" .......
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ଓିନ୍ତୁ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ଭାଡ଼  ୄରାଓଙ୍କ ସଭଥସ୍ନ ଅକୄଯ ତା’ ସ୍ବଯ ନଆଁ

କରା  କ୍ରଭଶଃ ଭଯିକରା ଫି । ୄରାୄଓ ତା’ କାିଓୁ ଧ୍ୟାନ ଫି ୄଦୄର ନାହିଁ । ଓିନ୍ତୁ

ସଫୁ ଦନ
ି ସଫୁ ଓଥା ନ ଥାଏ । ୄରାୄଓ ତା’ କାିଓୁ ଭୄନୄଓଆୄର ୄମାଈଦିନ ଯଫି
ଭିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଡ଼ୄଯାକୄଯ ସଢି ସଢି ଭଯିକରା - ଅଈ ଭୃତୁୟ ମାଏ ୄସ ଥିରା ସନ୍ତାନ
ହୀନା । ତଥାଫି ଫି ନିୄତଆ ଫଣିଅ ଡଯୄଯ, ଶତୁ ଯା ଭା' ପ୍ରତି ୄରାଓ ଭାନଙ୍କ
ଫୟଫହାଯ ୄଯ ଫିୄଶର୍ ଓିଛ ି ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଖଟି ନ ଥିରା ।
ୄସଥଯ ଅର୍ାଢୄଯ ୄହରା ପ୍ରଫ ଫର୍ସ୍ା - ଦିନଯାତି ରକାଣ ଫର୍ସ୍ାୄଯ
ବ୍ରାସ୍ଯଣୀ ନଦୀ ପୁ ରି ପୁ ରି ବୟଙ୍କଯ ଯୂ ଧାଯଣ ଓଯୁଥାଏ । ୄରାୄଓ ୄଦଖିୄର
ଫର୍ସ୍ାଯ ତାଣ୍ଡଫୄଯ ଶତୁ ଯା ଭା' ଯ ଝୁ ବ୍ନୁଡି ଧଯାଶାୟୀ ୄହାଆମାଆଛି  ଓାନ୍ଥ ତୄ
ଚାିୄହାଆ ଡାହାଣୀ ଶତୁ ଯା ଭା'ଯ ପ୍ରାଣଫାୟୁ ଈଡ଼ିମାଆଛି । ଓିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀଯ କ୍ରିୟାଓଭସ୍
ଓଯିଫ ଓିଏ । ଶଫ ଓାନ୍ଥ ତୄ ୄସଭିତ ି ଡ଼ିଥାଏ । ୄତୄଫ ଡାହାଣୀ ଓଫଯୁ
କଁା'ଓୁ ଭୁକ୍ତ ଓଯିଥିଫାଯୁ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ୄୌଯହିତୟୄଯ ଭା' ଓାୀଙ୍କ ଈୄଦଶୟୄଯ
ୄସଦିନ ଯାତିୄଯ ଫଡ଼ ଧଯଣଯ ଜନ୍ତାଟାଏ ଓଯି ୄରାଓଭାୄନ ଅଶ୍ୱସ୍ତି ୄଯ
ୄଶାଆକୄର । ଯାତ୍ରୄଯ ୄହରା ଅହୁ ଯି ବୀର୍ଣ ଫର୍ସ୍ା - ବୀର୍ଣଯୁ ବୀର୍ଣତଯ ।

ଯଦିନ ସଓାୄ, ସଭଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାଓୁ ହତଫିଭବ ଓଯି ଅଭ ଗ୍ରାଭଯ ନକ୍ସାୄଯ
ଫିଯାଟ ୄବୌୄକାିଓ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ସହ ତଦନବଯୂ ଐତିହାସିଓ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଖଟିମାଆଥିରା
। ବ୍ରାସ୍ଯଣୀ ନଦୀ ତୀବ୍ରବାଫୄଯ ନିଜଯ କତିଥ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଓଯି ଈବୟ ଶତୁ ଯା ଭା'ଯ
ଝୁ ବ୍ନୁଡି  ଓାୀ ଭନ୍ଦିଯଓୁ ନିଶ୍ଚନ୍ନ ଓଯି ୄଦଆଥିରା । ସାତଦିନ ୄଯ ୄରାୄଓ
ୄଦଖିୄର ଈବୟ ଶତୁ ଯା ଭା'  ଓାୀ ପ୍ରତିଭା ନଦୀ କବସ୍ୄଯ ଫିରୀନ!
ଏଠାୄଯ ଏହା ପ୍ରାସଙ୍ଗି ଓ ୄମ ଓିଛ ି ଫର୍ସ୍ ୄଯ, ନିଜଯ ସଭସ୍ତ ଯିଜନଙ୍କୁ
ଏଓ ଦୁ ଖସ୍ଟଣାୄଯ ହଯାଆ ନିୄତଆ ଫଣିଅ ାକ ୄହାଆମାଆଥିରା  ଥଯୄଯ ଭୁଣ୍ଡ
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ିଟ ି ିଟ ି ଭଯିକରା । ୄତୄଫ ୄସ ଖଟଣାଓୁ ଅଜି ଭୄନ ଓାଆୄର, ୄଭାୄତ ଓାହିଁଓି
ୄଓଜାଣି ରାୄକ ୄମ, ୄସଦିନ ଶତୁ ଯା ଭା' ଭଯିକରା ୄଯ ଅଭଯ ଗ୍ରାଭୄଦଫତୀ
ବାଫୄଯ ୂଜାାଆଫଓୁ ଭା' ଓାୀଙ୍କଯ ଅଈ ଈତ୍ସାହ ନଥିରା ।

--∞-ସହାୟକ ପ୍ରଧ୍ୟାକ,
ପ୍ରୄୟାଗାତ୍ମକ ଦାର୍ଷ ଫିଜ୍ଞାନ ଫିବାଗ,
ଅଆ. ଅଆ. ର୍ଟି (ଅଆ. ଏସ. ଏଭ), ଧନଫାଦ, ଝାଯଖଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଅ ଗୁଯୁ
Online

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online In YouTube:

https://www.youtube.com/channel/U
CYLG7RXELNyYMfvWrazbCdQ

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online In Facebook:
http://facebook.com/OdiaGuruOnline

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online In Twitter:

https://twitter.com/OdiaGuruOnline

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online Blog:

http://odiaguruonline.blogspot.in/
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ସୁଯବି: (.... କିଛ ି ସମ୍ପକଷଯ)

✍

ୄଜୟାତିଯଞ୍ଜନ ସାହୁ

"ଶୁଣୁଛ ସୁଯବି ! ୄସ ଦିନ ତୁ ଭ ଓଥା ନ ଭାନି ୄସ ଫାଆଅଚୄଢଆଯ ଫସାଟିଓୁ

ବାଙ୍ଗି ୄଦରି ୄଫାରି ୄଫାଧହୁ ଏ ଅଜି ଅଭ ଫସାଟିଓୁ ସଭୟଯ ସୁଟା ବାଙ୍ଗି ୄଦରା । ଅଈ
ୄସଆ ଯାକୄଯ ତୁ ୄଭ ଫି ୄଭାୄତ"...।
ଏତିଓି ୄଫୄ ଶୀତ ଫନଯ ଏଓ ୄଓାଭ ୄରାତଟା ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କ ଶଯୀଯଓୁ

ସ୍ପଶସ୍ ଓଯି ଚାରିକରା । ଭୃଦୁ ହସଟିଏ ହସିୄଦଆ ନିଯୁ ୄଜୄଜ ଓହିୄର" ତୁ ୄଭ ୄଭା ଓଥା
ଶୁଣୁଛ ନା ସୁଯବି ! ଭଁୁ ଜାୄଣ ତୁ ୄଭ ୄଭା ଈୄଯ ୄଓୄଫ ଫି ଯାକି ନାହଁ ଓି ଅଜି ଫି ଯାକୁନ
। ତୁ ୄଭ ଓ'ଣ ବାଫୁ ଛ ଭଁୁ ଜାଣିାଯିଫନ
ି ି । ତୁ ଭଯ ପ୍ରୄତୟଓଟି ଈସ୍ଥିତଓ
ି ୁ ଭଁୁ ଚିୄଯ

ଫାଯିାୄଯ । ତୁ ୄଭ ୄଓୄଫ ବିଭାନ ଓଯିାଯନା ଓି ଅଜି ଫି ଓଯୁନା । ଅଈ ୄଓହି

ନୄହରା ନାହିଁ ଓିନ୍ତୁ ତୁ ଭ ଭନ ଶଯୀଯ ଅତ୍ମାଯ ସୁଯବିଓୁ ଭଁୁ ସଫୁ ୄଫୄ ନୁ ବଫ ଓଯୁଛି ।
ତୁ ୄଭ ଜାଣ ସୁଯବି, ଅଜି ୄଭାୄତ ଚସ୍ତଯୀ ଫର୍ସ୍ ୁଯକ
ି ରା । ଅଈ ତୁ ୄଭ ୄଭାୄତ

ୄଦଆଥିଫା ଯାଣଓୁ ଦଶ ଫର୍ସ୍ । "ଏତିଓି ଓହୁ ଓହୁ କଣାୄଯ ଥିଫା ଫୁ ଢା ଅଭବ କଛଟା
ଭୂୄଯ ଡ଼ିଥିଫା ଦଈଡ଼ିଅ ଔଟଟା ଈୄଯ ଏଓ ଦୀଖସ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ୄରାଟିଡ଼ିୄରନିଯୁ
ୄଜୄଜ ।

ଅଖି ରଓଓୁ ଦା ଓଯିୄଦଆ ଫହି ଅସିରା ୄଓଆ ଫୁ ନ୍ଦା ଶୁ ।

ଦିନ

ଦ୍ୱିହଯଟାୄଯ ୄସହି ଦଈଡିଅ ଔଟଟା ଈୄଯ ଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଓ ମୁକାନ୍ତଓାଯୀ ଚଯିତ୍ର ।
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ନିଯୁ ୄଜୄଜ ! ସଭୟଯ ଫିଫତ୍ତସ୍ନୄଯ ଏବି ଏଓ ୄସାାନୄଯ ଈନୀତ

ୄମଈଁଠାୄଯ ତୀତ ଫତ୍ତସ୍ଭାନ ଅଈ ବଫିର୍ୟତ ସଭୄସ୍ତ ଫିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ୄହଫାଓୁ ଫୟଗ୍ର । ଅଈ
ଫିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ନ ୄହାଆ ାଯିଫାଯ ୄକାଟିଏ ଓାଯଣ ନିଯୁ ୄଜୄଜ । ହଯିୁଯ ଗ୍ରାଭୄଯ ୄସ ଜୄଣ

ଫିୄଶର୍ ଫୟକ୍ତିତ୍ୱ । ଅଫାଫୃ ର୍ଦ୍ଧଫନିତା ସଭସ୍ତଙ୍କଯ ୄସ ତି ଅଣାଯ ନିଯୁ ୄଜୄଜ ।
ସଯ ନିଷ୍କଟ ଈଦାଯଭନା ଚଯିତ୍ରଟିଏ ୄସ । ନିଯଞ୍ଜନ ଦାସ ଭହାାତ୍ର ଯପ ନିଯୁ

ୄଜୄଜଙ୍କଯ ୄଓୌଣସି ଯିଚୟଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ । ତାଙ୍କଯ ାଚିରା ଫା ାଓୁ ଅ ାଟି
ୄଓୌତୁ ଓିଅ ଓଥା ଅଈ ନାତିଅ ସୄଭବାଧନଟା ହିଁ ତାଙ୍କଯ ଯିଚୟ ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ । ସୁଯବି
ତାଙ୍କଯ ସହଧଭିଣୀ । ଜୀଫନଯ ଚାିଶଟ
ି ି ଫସନ୍ତ ନିଯୁୄଜୄଜଙ୍କ ୄସଫାୄଯ ହସି ହସି ସଭି
ୄଦୄର ସିଏ । ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ହଯିୁଯ କଁା ୄରାୄଓ ଯାଭ-ସୀତା ୄମାଡ଼ି ନୁ ୄହଁ ନିଯୁ-ସୁଯବି

ୄମାଡ଼ିଯ ଈଦାହଯଣ ଦିନ୍ତି । ୄଓହି ୄଓୄଫ ୄହୄର ସୁଯବି ଭା' ହାତଯୁ ନଔାଆ ତାଙ୍କ ଖଯୁ
ୄପଯିଫାଯ ଈଦାହଯଣ ନାହିଁ । ୄକୌଯଫର୍ଣ୍ସ୍ ସାଙ୍ଗଓୁ ଓଥାୄଯ ଅତ୍ମିୟତା ଅଈ ଫୟଫହାଯୄଯ

ଶାିନତା ସୁଯବି ଭା'ଙ୍କ ନା ଓୁ ଦ୍ୱିକୁଣିତ ଓୄଯ । ଏହି ଦୁ ଆ ଚଯିତ୍ର ସହ ୄମାଡ଼ା ଅଈ ଓିଛ ି

ଚଯିତ୍ର । ୄସଭାୄନ ୄହୄର ତାଙ୍କଯ ଚାଯି ୁତ୍ର । ଶ୍ରର୍ଦ୍ଧାୄଯ ନଁା ଦିଅମାଆଥିରା ଯାଭ,
ରକ୍ଷ୍ମଣ, ବଯତ, ଶତୃ ଘ୍ନ । ଏହି ଚାଯି ୁଙ୍କଯ ି ଦ୍ଦସ୍ଓ
ି ୁ ଭଥାାତି ସହିମାଈଥିୄର ଫାା

ଭା ଦୁ ୄହଁ । ିରାଙ୍କ ଚଯିତ୍ର କଠନୄଯ ୄଓୌଣସି ଓାସ୍ଣୟତା ଓଯିନଥିୄର ୄସଭାୄନ । ଏଓ
ୄମୌଥ ଯିଫାଯଯ ଫୟସ୍ତତା ବିତୄଯ କଡ଼ିଚାରିଥିରା ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କ ସଭୟ । ଜୄଣ ୄଯ
ଜୄଣ ଦୁ ଆବାଆ ଏଓା ଓଯି ଛାଡ଼ି ଚାରିକୄର ଅଯାଯିଓୁ । ନିଜ ବାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନଭାୄନ
କ୍ରଭଶଃ ସବ୍ନଓସ୍ୄଯ ଫଢାଆଫାଓୁ ରାକିୄର ଦୂ ଯତା । ସଭୟକ୍ରୄଭ ଦାଯିଦ୍ରତା ାରଟିକରା
ଦୂ ଯତାଯ ପ୍ରଭୁଔ ଓାଯଣ ।

ଈଦାଯଫାଦୀ ନିଯୁ ୄଜୄଜ ଳ୍ପ ଓିଛ ି ଚାର୍ଜଭି ୄନଆ

ୂଫସ୍ୁଯୁର୍ଯ ୄସହି ବଙ୍ଗା ଔଯ ଖଯଟାୄଯ ଯିଫାଯ ସହ ଯହିକୄର ଏଓାଏଓା । ଫିଶ୍ୱାସ

ଥିରା ତାଙ୍କଯ, ଚାଯି ୁ ବିତୄଯ ଥିଫା ସବ୍ନଓସ୍ଯ ସୂତା ଖିଟିଓୁ ଦୃ ଢ ବାୄଫ ଫାନ୍ଧିଯଖିୄଫ ।
ତୀତଯ ୄମଈଁ ତିକ୍ତତାଓୁ ୄସ ନିଜ ବାତୃ ତ୍ୱଯ ସବ୍ନଓସ୍ୄଯ ନୁ ବଫ ଓଯିଥିୄର ତାହାଓୁ ନିଜ
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ସନ୍ତାନ ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସବ୍ନଓସ୍ୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହଫାଓୁ ଚାହଁୁ ନ ଥିୄର । ଏୄଟ ତ୍ନୀ
ସୁଯବିଙ୍କଯ ରାନ ାନ  ଫାତ୍ସରୟ ୄପ୍ରଭୄଯ ବଯିଯହିଥିରା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାନଙ୍କ ପ୍ରତି

ତୁ ଟ ଫିଶ୍ୱାସ । ୄମଈଁ ଫିଶ୍ୱାସ ଭା' େୀଟିଏ ତା'ଯ ଔଣ୍ଡିଈଡ଼ା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଶାଫଓଭାନଙ୍କ
ଦୁ ଫସ୍ େ ଦ୍ୱୟୄଯ ଓଯିଥାଏ । ୄସହି ଫିଶ୍ୱାସଓୁ ାୄଥୟ ଓଯି ଔଣ୍ଡିଈଡ଼ା ୄଦଈଥିଫା
ଶାଫଓଟି ଦିୄନ ଈଡ଼ିମାଏ ସୁଦୂଯ କକନଓୁ ଫିନା ୄଓୌଣସି ଦ୍ୱିଧାୄଯ । ଭା' ହିଁ ଶିଔାଆଥାଏ

ନିଜ େ ଦ୍ୱୟଯ ଫ ଈୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ ଯଖିଫା ାଆଁ । ଠିକ୍ ଏହିଯି ଏଓ ଫିଶ୍ୱାସ ଯହିଥିରା
ଫାାଭାଅଙ୍କଯ ନିଜ ଚାଯି ସନ୍ତାନ ଭାନଙ୍କ ୄମାକୟତା ଅଈ ସବ୍ନଓସ୍ ଈୄଯ ।
ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ କଡ଼ିଚାରିରା ସଭୟଯ ଚଓ ଅକଓୁ ଅକଓୁ । ୄସଦିନଯ ୄସହି

ୄଓାଭ ଶିଶୁଯୂି ଚାଯାକଛକୁଡଓ
ି ଭହାଦୁ ଭୄଯ ଯିଣତ ୄହାଆସାଯିଥିୄର । ଓିନ୍ତୁ କଛଓୁ
ଜକିଥିଫା ଭାୀ ଈନୀତ ୄହାଆସାଯିଥିୄର ଫୟସଯ ନ୍ତିଭ ୄସାାନୄଯ । ଫୟସଯ

ଯାସ୍ମୄଯ ଏଓା ଡ଼ିକୄର ଭା ସୁଯବି ଅଈ ନିଯୁ ୄଜୄଜ । ଝାଟିଭାଟିଯ ୄସ ନୀଡ଼ଠାଯୁ
ଦୂ ୄଯଆକୄର ଚାଯିୁ । କଢିୄତାିୄର ନିଜ ନିଜଯ ଫାସ । ସ୍ବାଧୀନତାଯ ଦ୍ୱାହି ୄଦଆ
ଛିଣ୍ଡାଆୄଦୄର ସବ୍ନଓସ୍ଯ ୄଡାଯୀଓୁ ।

ଯିଫାଯଯ ାଯସ୍ପଯିଓ ସବ୍ନଓସ୍ଟା ୄହାଆଡ଼ିରା

ୄରାଡ଼ା । ସବ୍ନଓସ୍ ହିସାଫ ଓଯିଫସିରା ରାବେତିଯ ଛିଣ୍ଡା କଣିତ । ୄକାଟିଏ କବସ୍ଯୁ ଜାତ
ଚାଯି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁ ନଅ
ି ଶିଔାଆ ୄଦରା ସବ୍ନଓସ୍ୄଯ ଥସ୍ଯ ଭୂରୟ । ସ୍ବାଥସ୍ ାୄଦ ଅକଓୁ
ଚାରିକରା ଅଈ ସବ୍ନଓସ୍ ାଦୄଟ ଛୄଯ ଡ଼ିକରା । ସବ୍ନଓସ୍ଯ ଏହି ଦୁ ଫସ୍ ୄଡାଯୀଟିଓୁ

ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ତିଷ୍ଠ ୄହାଆଡ଼ିୄର ସୁଯବି । ୄସଦିନ ସୁଯବି ଏଓାନ୍ତୄଯ ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କୁ
ଓହୁ ଓହୁ ଓହିୄଦୄର " ଏଆ ମଦି ଈଚ୍ଚଶିୋଯ ପ ୄତୄଫ ଭଁୁ ୄଭା ାଠୁଅ ଜୀଫନୄଯ

ୄଫାଧହୁ ଏ ଶିୋଯ ଥସ୍ଟଓ
ି ୁ ବୁର ଅଓନ ଓଯିୄଦରି । ମଦି ଈଚ୍ଚଶିୋଯ ପ୍ରତିଦାନ ଏଆଅ,
ୄତୄଫ ଭଁୁ ଓହିଫ ି ସଂସାଯଯ ୄଓୌଣସି ଭା' ଅଈ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ବନୄଯ ଫିୄବାଯ
ୄହଫାଯ ଅଫଶୟଓତା ନାହିଁ ।"
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ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଓାଯଣଟି ୄହରା ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କ ଚାଯିୁ ଈଚ୍ଚଶିୋ ରାବଓଯି ଯାଜୟୄଯ

ଈଚ୍ଚ ଦଦଫୀଯ ଧିଓାଯୀ ୄହାଆକୄର । ଥସ୍ଯ ପ୍ରାଚୁମସ୍ୟ ାଔୄଯ ଫନ୍ଧାଡ଼ିକୄର
ୄସଭାୄନ ।

ଭାଅଫାାଙ୍କଯ ଅୄଦଶ ଈୄଦଶ ନୁ ଭତି ୄମଯି ଭୂରୟହୀନ

ୄହାଆଡ଼ିରା ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ । ଜଣଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ନୟ ାଆଁ ୄଓୌଣସି ଭହତ୍ୱ ଯଖିରା ନାହିଁ ।
ନିସତ୍ତସ୍ ୄପ୍ରଭ ଫିଫାହୄଯ ଯଭୂହୁତ୍ତସ୍ୄଯ ଡ଼ିକରା ସତ୍ତସ୍ଯ ୄନଓ ରକ୍ଷ୍ମଣ ୄଯଔା । ୄମଈଁ
ୄଯଔାଯ ୄକାଟିଏୄଟ ଯହିକରା ନିଯୁ ୄଜୄଜ ଅଈ ସୁଯବି ଭାଙ୍କଯ ୄସ ଝାଟିଭାଟିଯ ନୀଡ଼
ଅଈ ନୟୄଟ ସନ୍ତାନଭାନଙ୍କଯ ଆଚ୍ଛା ଅଫଶୟଓତା  ସ୍ବାଧୀନତା । ଭାଅ ସୁଯବିଙ୍କଯ
ନୁ ଶାସନ ଯବ୍ନଯା ନୀତିନୟ
ି ଭୄଯ ୄଫାଧହୁ ଏ ଦୁ ଫସ
ି ହ ୄହାଆଡ଼ିରା ନଫଫିଫାହିତା
ୁତ୍ରଫଧୁଭାଙ୍କ ଜୀଫନ । ଅଧୁନଓ
ି ତାଯ ସ୍ପଶସ୍ୄଯ ଜୀଫନଓୁ ଈୄବାକ ଓଯିଫାଓୁ ଶିଖିଥିଫା
ଅଧୁନଓ
ି ଶିେିତା ନାଯୀଙ୍କ ାଆଁ ଭା ସୁଯବିଙ୍କଯ ଯବ୍ନଯା ଅଈ ଯିତନ
ି ୀତି ଥିରା ଫିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ
ନ୍ଧଫିଶ୍ୱାସ । ୄଫାଧହୁ ଏ ବୁରିକୄର ୄସଭାୄନ ଏହି ନ୍ଧଫିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ କଢିୄତାିଛ ି ତାଙ୍କ
ସ୍ବାଭୀଙ୍କ ସପତାଓୁ ।

ଧୀୄଯଧୀୄଯ ସ୍ବାଥସ୍ୄଓୈନ୍ଧଓ
ି ୄହାଆଡ଼ିୄର ନିଯୁୄଜୄଜଙ୍କଯ

ପ୍ରୄତୟଓଟି ସନ୍ତାନ । ଏଯି ଏଓ ସଭୟ ଅସି ଈନିତ ୄହରା, ୄମଈଁଦନ
ି ଫାାଭାଅଙ୍କଯ
ଯେଣା ୄଫେଣ ାଆଁ ୄହଈଥିଫା ଫୟୟଯ ୄସ ଛିଣ୍ଡା କଣିତୄଯ ଖୄଯ ଚାରିରା ଶୀତ ମୁର୍ଦ୍ଧ
। ଏହିସଫୁ ବିତୄଯ ଯସ୍ପଯଠାଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ମିଫାଯ ଫାହାନା ୄଔାଜାଚାରିରା । ଭାତ୍ର ଏୄତ
ଦିନ ନୀଯଫୄଯ ଥିଫା ନିଯୁୄଜୄଜ ତିଷ୍ଠ ୄହାଆ ସବ୍ନଓସ୍ ଛିନ୍ନ ଓଯିଫାଯ ଓୄଠାଯ ନିଷ୍ପତ୍ତିୄଟ

ୄନୄର, ୄମଈଁଦନ
ି ଶତୃ ଘ୍ନଯ ଧଭସ୍ତ୍ନୀ ସୁଯବିଙ୍କୁ ଭୂଔସ୍ ଓହି ସୄଭବାଧନ ଓରା । ୄଦଔୁ ୄଦଔୁ
ଭା' ଚୄଢଆଯ ଝାଟିଭାଟିଯ ନୀଡ଼ଟା ବାଙ୍ଗି କରା ଅଈ ିରାଭାୄନ ଈଡ଼ିକୄର ଯସ୍ପଯଯ
ଫିଯୀତ ଦିକୄଯ ।
।

ଫାାଭାଅଙ୍କ ଠାଯୁ ଦୂ ଯତାଟା ଏହାବିତୄଯ ୄନଓ ଫଢିମାଆଥିରା ିରାଭାନଙ୍କଯ

ୄସଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ନିଜନିଜଯ ସାଂସାଯିଓ ଜୀଫନୄଯ ଫୟସ୍ତ ୄହାଆଡ଼ିଥିୄର ।

ଭାଅଫାାଙ୍କଯ ଆଚ୍ଛା, ସ୍ବନ ଭନଯ ୄଓୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିରା ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟସ୍ତଫହୁ  ଦିନଚମସ୍ୟା
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ବିତୄଯ । ୄମଈଁ ଭୁକ୍ତ ଫନଯ ୄନବର୍ଣୄଯ ଚାଯି ୁତ୍ର ଭା'ଯ ନୀଡ଼ଟାଓୁ ଛ ଓଯି
ଚାରିଅସିୄର; ୄସହି ୁଭାନଙ୍କଯ ଓଭସ୍ଭୟ ଜୀଫନୄଯ ଭୁକ୍ତ ଫନଟା ଭଯୁଯ ଭଯିଚୀଓା
ାରଟି ମାଆଥିରା । ଥସ୍ଯ ପ୍ରାଚୁମସ୍ୟ ସମ୍ମୁଔୄଯ ୄସ୍ନହ ୄପ୍ରଭଯ ଭୂରୟ ୄହାଆଡ଼ିଥିରା
ନକଣୟ । ୄସଦିନ ସିନା ସୁଦାଭାଯ ୄପ୍ରଭଯସୄଯ ୂର୍ଣ୍ସ୍ ଔୁଦ ଭୁଠାଏ ୄହାଆଡ଼ିଥିରା

ସଂସାଯଯ ସଫୁ ଠାଯୁ ଭୂରୟ ଦ୍ରଫୟ ଏୄଫ ଓିନ୍ତୁ ଭା'ଯ ୄପ୍ରଭଓୁ ଅଓନ ଓଯାମାଈଛି ଥସ୍ଯ
ଓର୍ଟିୄଯ । ଦୁ ଃଔଯ ଫିର୍ୟ, ଭଭତା ଅଜି ପ୍ରାଚୁମସ୍ୟ ାଔୄଯ ଭୂରୟହୀନ ।

ତଥାି ଭା' ଭନ ତ' ଟିଓଏ
ି ଫୟାଓୁ  ୄହାଆଡ଼ିରା ୁତ୍ର ୄୌତ୍ର ୄଭାହୄଯ ।
ଦିୄନ ଭା' ସୁଯବି ନିଯୁୄଜୄଜଙ୍କୁ ଓହିୄର" ୄହଆଟି ଶୁଣୁଛ ଟିଓଏ
ି ଯାଭ ାଔଓୁ ମାଅୄନ୍ତ ନି !
ଫହୁ ତ ଦିନ ୄହରା ନାତିୄଟାଓାଟାଓୁ ୄଦଖିନାହିଁ । "ସୁଯବିଙ୍କଯ ସଯ ଭୁହଁଟଓ
ି ୁ ଚାହିଁ

ଭନାଓଯିାଯିୄର ନାହିଁ ନିଯୁୄଜୄଜ । ହାତଧଯି ୄନଆକୄର ୁ ାଔଓୁ । ୁ ତାଙ୍କଯ
ଯାଜୟ ସଚିଫାୟଯ ଜୄଣ ଈଚ୍ଚଦସ୍ଥ ଓଭସ୍ଚାଯୀ । ୄଫାଧହୁ ଏ ଯାଜୟ ସାଯାଯ ୄରାଓଙ୍କୁ

ସଭୟ ୄଦଈ ୄଦଈ ନିଜ ିତାଭାତାଙ୍କୁ ସଭୟଟା ବାଫ ଡ଼ିମାଈଛି । ୄସଠାୄଯ ହଞ୍ଚି
ଯହିଫା ବିତୄଯ ସୁଯବିଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶଯୀଯ ୄମଭିତ ି ୄଧୈମସ୍ୟ ଓଯିଓାଆରା ୁତ୍ରଫଧୂଙ୍କୁ ।
ନିଚ୍ଛାଓୃ ତ ୄସଫାଟା ୄମଭିତ ି ଫାଯି ୄହାଆଡ଼ୁଥିରା ୄସଠାୄଯ । ଦିୄନ ଓାହାଯିଓୁ ଓିଛ ି ନ

ଓହି ନିଯୁୄଜୄଜ ଅଈ ସୁଯବି ଭା' ୄପଯିକୄର ତାଙ୍କଯ ୄସହି ୁଯୁଣା ନୀଡ଼ଓୁ । ୁ ଭଧ୍ୟ
ଜାଣିଫାଓୁ ୄଚଷ୍ଟା ଓରାନାହିଁ ଫାାଭାଅଙ୍କଯ ଏବି ହଠାତ୍ ଚାରିମିଫାଯ ଓାଯଣ ।

ଏହାବିତୄଯ ଫିତମ
ି ାଆଛି ୄନଓ ଫର୍ସ୍ । ହଠାତ ଅଜି ଦିନଦ୍ୱିପ୍ରହଯୄଯ ଖୄଯ
ହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ଯିଫାଯ । ଓାଯଣଟା ଥିରା ନାତିନାତୁ ଣୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଏଥଯ ୄଜୄଜଙ୍କ
ଜନମଦନ
ି ାନ ୄହଫ କଁାୄଯ । ୄସଆଥିାଆଁ ଏଓାଠି ୄହାଆ ଅସିଛନ୍ତି ସଭସ୍ତ ଯିଫାଯ ।
ସଭସ୍ତ ନାତିନାତୁ ଣୀ ଦଈଡ଼ିମାଆ ୄଖଯିମାଆଛନ୍ତି ନିଯୁ ୄଜୄଜ ୄଶାଆଥିଫା ଔଟ ଚାଯିୄଟ ।
ଓିନ୍ତୁ ନିଯୁ ୄଜୄଜ ୄଫାଧହୁ ଏ ଜାଣିାଯିୄରନି; ଓାହିଁ ଓିଛ ି ଶବ୍ଦ ତ' ଓୄରନାହିଁ । ଏଥଯ
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ସଭୄସ୍ତ ଭିଶି ଔୁଫ ୄଜାଯୄଯ ାଟିଓୄର । ଓିନ୍ତୁ ତଥାି ନିଯୁ ୄଜୄଜ ନୀଯଫ । ଦଈଡ଼ି

ଅସିୄର ୁତ୍ର ଅଈ ୁତ୍ରଫଧୂ । ଔୁଫ ୄଜାଯୄଯ ହରାଆୄଦୄର ଦଈଡ଼ିଅ ଔଟଟାଓୁ ।
ରାକିରା ୄଜୄଜ ୄଫାଧହୁ ଏ ଅଜି ଔୁଫ ବିଭାନ ଓଯିଛନ୍ତି ସଭସ୍ତଙ୍କ ଈୄଯ । ଭିତ
ି
ବାୄଫ ଏଓ ଈଚ୍ଚସ୍ବଯ ୄଔିକରା ସଭସ୍ତ କଣାୄଯ ।
ସବିଏଁ ଈଚ୍ଚ ସ୍ବଯୄଯ ଡାଓଟିଏ ୄଦୄର" ଭା' ! ତୁ ୄଓାଈଠି ଛୁ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଅ । "
ୄହୄର ଖଯ ବିତଯଟା ଥିରା ଶୁନଶାନ । ୄଓହି ୄହୄର ଅସିୄର ନାହିଁ ଫାହାଯଓୁ ।
ଅଶ୍ଚମସ୍ୟବଯା ନୟନୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରୄତୟଓଙ୍କୁ ୄଦଔୁଥିୄର । ଅଈ ୄଦଔୁ ୄଦଔୁ ଔଫଯଟା
ପ୍ରଚାଯ ୄହାଆକରା, ନିଯୁୄଜୄଜ ଅଈ ନାହାନ୍ତି । ସଭସ୍ତ ହଯିୁଯ କଁା ଅଜି ଓାନ୍ଦି ଈଠିରା ।
ସବିଁଙ୍କ ଅଖିୄଯ ଧାଯ ଧାଯ ରୁ ହ ଅଈ ହୃ ଦୟୄଯ ସୁଭାଯୀ ୄଓାହ । ସଭୄସ୍ତ ଧାଆଁକୄର
ୄସହି ଝାଟିଭାଟିଯ ଔଯ ଖଯ ଦିକଓୁ । ଏହା ବିତୄଯ ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କ ୄଦହାନ୍ତ ଔଫଯଟା

ହଞ୍ଚି ମାଆଥିରା ହଯିୁଯ କଁା ସ୍ବାସ୍ଥୟ ୄଓନ୍ଧଯ ଡଃ ଭିଶ୍ରଙ୍କ ାଔୄଯ । ଔଫଯ ାଆ ହଞ୍ଚି
କୄର ଡଃ ଭିଶ୍ର ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କ ଖୄଯ । ଖୄଯ ୁତ୍ର ଅଈ ୁତ୍ରଫଧୂଭାନଙ୍କ ଈସ୍ଥିତଟ
ି ାଓୁ
ୄଦଖି ଏଓ ତାଚ୍ଛରୟ ବଯା ହସଟିଏ ହସିୄଦୄର ଡଃ ଭିଶ୍ର ।

ଓହିୄର " ଏୄତ ଶୀଘ୍ର

ଭୄନଡିରା କଁା ଓଥା। "ଫୟସ୍ତ ୄହାଆ ଯାଭ ଚାଯି ଓାଆରା " ଭାଅଙ୍କଯ ଓ'ଣ
ୄହାଆଥିରା?"
ୄକାଟିଏ ଦୀଖସ୍ ନିଶ୍ୱାସ ଓାଆ ଡଃ ଭିଶ୍ର ଓହିୄର" ୄସ ଦିନ ୄମୄତୄଫୄ ତାଙ୍କଯ
ଫିଡ୍ ଯିୄାଟସ୍ଟି ୄଦଖିଥିରି , ଭଁୁ ଦୁ ଃଔୄଯ ବାଙ୍ଗି ଡ଼ିଥିରି । ଓାଯଣ ଭଁୁ ଜାଣିରି ଔୁଫ ଶୀଘ୍ର ଭଁୁ

ଅଈ ଜୄଣ ଭାଅଙ୍କୁ ହଯାଆଫାଓୁ ମାଈଥିରି , ୄମୄହତୁ ତାଙ୍କଯ ଫିଡ୍ ଓୟାନସଯ ୄହାଆଥିରା ।
ହାତୄଯ ସଭୟ ଫି ଥିରା ଫହୁ ତ ଓମ୍ । ୄତୄଫ ତୁ ଭ ଭାଅଙ୍କୁ ଏ ୄଯାକଯ ବୟାବୟତା ଥିରା
ଜଣା । ୄତଣୁ ୄମଈଁଦନ
ି ତୁ ଭ ାଔଓୁ ତୁ ଭ ଫାାଭାଅ ମିଫାଓୁ ଫାହାଯିୄର ୄସଦିନ
ତାଙ୍କଯ ୄଦଔାୄହାଆଥିରା ୄଭା ସାଙ୍ଗୄଯ । ୄସ ୄଭାୄତ ଓହିୄର" ଫୁ ଝର
ି ୁ ୁ ୄଭା' ଫଡ
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ୁ ାଔଓୁ ମାଈଛି । ଫଡ଼ ଚାଓାଯୀ ଓଯିଛ ି ସିଏ । ୄସ ୄଭାୄତ ସଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ବର
ଓଯିୄଦଫ । ତୁ ୄଦଖିଫୁ ନ ି ଦିନ ୄଓଆଟାୄଯ ଭଁୁ ୁଣି ଠିକ୍ ୄହାଆ ଚାରିଅସିଫ ି । "ସୁଯବି

ଭାଅଙ୍କଯ ୄସଆ ୄଓଆଦ ଓଥା ଶୁଣି ଭଁୁ ହସ୍ପାତାୄଯ ମାଆ ଔୁଫ ଓାନ୍ଦିରି । ସତୄଯ ଓ'ଣ
ଠାଓୁ ୄଯ ତୁ ୄଭ ସୁଯବି ଭା'ଯ ବଯସାଟିଓୁ ବାଙ୍ଗି ୄଦଫ ! ୄଶର୍ୄଯ ଭଁୁ ହାଯିକରି ଅଈ ଭା'ଯ
ବଯସାଟା ଫି ହାଯିକରା ।

ଓିନ୍ତୁ ତୁ ମ୍ଭଭାନଙ୍କୁ ଓହି ଓ'ଣ ୄହଫ? ତୁ ମ୍ଭ ଭାନଙ୍କ ାଆଁ

ଫାାଭାଅ ତ' ଔଣ୍ଡିଏ ଦଯଓାଯୀ ଓାକଜଠୁ ଧିଓ ନୁ ୄହଁ । ୄନଓଥଯ ଭଁୁ ୁ ଭାନଙ୍କୁ
ଜଣାଆଫାଓୁ ଓହିଛ ି । ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥଯ ୄସ ଓହନ୍ତି, ଅଈ ୄସ ଛିଣ୍ଡା କଣିତଟା ଓର୍ିଫାଓୁ

ୄଭାଯ ଫ ନାହିଁ ଫାା । ଓ'ଣ ଓଯିଫ ି ଏୄଟ ାୄକିଟା ୄଭାୄତ ଯାଣ ୄଦଆଛି ଯା
ତା' ିରା ଭାନଙ୍କୁ ହଆଯାଣ ହଯଓତ ନ ଓଯିଫାଓୁ ।"

ଅଈ ଧିଓ ଓିଛ ି ଓହିାଯିୄରନି ଡାକ୍ତଯ ଭିଶ୍ର ।

ଓଣ୍ଠ ତାଙ୍କଯ ଫାଷ୍ପଯୁର୍ଦ୍ଧ

ୄହାଆଅସିରା । ବଯିକରା ପ୍ରୄତୟଓଟି ଜନଭାନସଯ ଅଖିୄଯ ୄରାତଓ । ନ୍ତିଭ ଫିଦାୟ
ଜଣାଈଥିୄର ସବିଏଁ ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କୁ । ଯାଭ ନିଫସ୍ାଓ ୄହାଆ ଚାହିଁଥାଏ ଫାାଙ୍କ ଭୁଔ ଭଣ୍ଡଓୁ
ଅଈ ରକ୍ଷ୍ମଣ କଣାୄଯ ଥଫା ୄସ ଔଜୁ ଯୀ କଛଯ କଣ୍ଡିଓୁ, ମାହାଓୁ ନିଯୁ ୄଜୄଜ ୄସଦିନ

ଓାଟିୄଦଆଥିୄର ରକ୍ଷ୍ମଣ ାଆଁ । ଦୁ ଷ୍ଟାଭି ଅୄଯ ଔଜୁ ଯୀ କଛୄଯ ଥିଫା ଫାଆଅ ଚୄଢଆଯ
ଫସାଟିଓୁ ବାଙ୍ଗି ଫାଓୁ ମାଆ କଛଯୁ ଡ଼ି ହାତ ବାଙ୍ଗି ଓାଆଥିରା ରକ୍ଷ୍ମଣ । ୄସହି ଯାକୄଯ
ଭା' ସୁଯବିଙ୍କ ଫାଯଣସୄତ୍ତ୍ୱ ନିଯୁୄଜୄଜ ଓାଟିୄଦଆଥିୄର ଔଜୁ ଯୀ କଛଟା । ଓଥାଟା ବାଫୁ

ବାଫୁ ରକ୍ଷ୍ମଣଯ ନୟନ ମୁକୄଯ ବଯିକରା ଶ୍ଚାତାଯ ଶୁ । ଏୄଟ ବଯତ ଅଈ ଶତୃ ଘ୍ନ
ଫାହାଯିୄର ଦାହ ସଂସ୍କାଯ ାଆଁ ଫାଡ଼ିଟ ଅଭବ ୄତାଟାଯୁ କଛଟିଏ ଓାଟିଫାଓୁ ।
ଓିନ୍ତୁ ଏ ଓଣ? ହଠାତ ୄସ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଓଯୁଣ ଫିାୄଯ ଧ୍ୟାନ ବାଙ୍ଗି କରା ଯାଭ ଅଈ

ରକ୍ଷ୍ମଣଯ । ସଭୄସ୍ତ ଧାଆଁକୄର ଫାଡ଼ିଟ ଅଭବୄତାଟାଓୁ । ୄଦଖିୄର, ଦୁ ୄହଁ ଅଭବକଛଓୁ

ଧଯି ଫିା ଓଯିଚାରିଛନ୍ତି । ସଭୄସ୍ତ ାଔଓୁ ମାଆ ୄଦଖିୄର ଅଭବ କଛୄଯ ୄଔାୄଦଆ
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ୄହାଆଛି ଯିଫାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଙ୍କଯ ନାଭ । ଯାଭ ଦଈଡ଼ିକରା ଅଈ ୄକାଟିଏ
କଛାଔଓୁ ; ଅଈ ଏହିଯି ଦଈଡ଼ିଫୁରିରା ସଂବ୍ନୂଣସ୍ ଅଭବୄତାଟାୄଯ । ୄତାଟାଯ ପ୍ରୄତୟଓଟି
କଛୄଯ ୄଔାୄଦଆ ୄହାଆଥିରା ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଙ୍କ ନାଭ ।

ରାକୁଥିରା, ୁଯା ଅଭବ

ୄତାଟାଟି ଏଓ ସବ୍ନୂଣସ୍ ଯିଫାଯ । ଓାହାଓୁ ଓାଟିୄଫ ୄସଭାୄନ?
ଏଯି ଏଓ ଯିସ୍ଥିତ ି ମାହା ଯଚିୄଦରା ହାହାଓାଯ । ଅଈ ୄଧୈମସ୍ୟ ନଥିରା ଓାହାଯି
। ଚାଯି
ୁ ମାଆ ଫସିଡ଼ିୄର ୄସଆ ଫୁ ଢା ଅଭବକଛ ତୄ, ନିଯୁୄଜୄଜଙ୍କ ଭୁଣ୍ଡ ାଔୄଯ ।
ୄଫାଧହୁ ଏ ଅଜି ଓଥା ଓହୁ ଥିରା ଭା' ସୁଯବିଙ୍କ ଦିଅ ସଂସ୍କାଯ ଅଈ ନୁ ଶାସନ ।

ସଭୄସ୍ତ ନିଫଓ
ି ାଯ । ହଠାତ୍ ସାନ ନାତୁ ଣୀଟି ଓହିଈଠିରା" ଫାଫା ୄଦଔ ! ୄସଆଠି
ଓଣ ୄରଔା ୄହାଆଛି?
ସଭୄସ୍ତ ୄସ ଦିକଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଓନ୍ଧିତ ଓୄର । ୄଦଖିୄର ଫୁ ଢା ଅଭବକଛୄଯ ୄଔାଦିତ
ୄହାଆଛି ୄଓଫ ୄକାଟିଏ ନଁା, 'ସୁଯବି' । ଅଈ ୄସହି ନଁାଓୁ ଓୁ ଣ୍ଢାଆ ଧଯି ଫିା ଓଯିଈଠିରା
ସଭସ୍ତ ଯିଫାଯ । ୄସଦିନ ୄସହି ଅଭବ କଛଯ ଓାଠୄଯ ସଭାେ ୄହରା ନିଯୁ ୄଜୄଜଙ୍କ

ଦାହ ସଂସ୍କାଯ ଅଈ ମଫନିଓା ଡ଼ିକରା ଏଓ ମୁକଯ । ଅଜି ୄନଓ ନିଯୁ ୄଜୄଜ ଅଈ
ସୁଯବିଭା' ଏଓାନ୍ତ ଅଈ ନିଃସଙ୍ଗ । ତାଙ୍କଯ ନିଃସଙ୍ଗତା ପ୍ରଶନଫାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ଓଯୁଛି ଭଣିର୍ଓୁ

ସାଭାଜିଓପ୍ରାଣୀ ୄଫାରି ଓହିଫାୄଯ । ୄତୄଫ ପ୍ରଓୃ ତୄଯ ଅଜିଯ ସଭାଜୄଯ ଯିଫାଯ ଯ
ସ୍ଥିତଟ
ି ା ଓଣ??????

--∞-ି.ଏକ୍ସ.ଆ, ଚାନ୍ଦିୁଯ, ଫାୄରଶ୍ୱଯ
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କାର୍ଟା

✍ ଭଧୁସ୍ମିତା ାଠୀ
ୄଭା ନଁା ଓାଟା । ସ୍କୁର ଖୄଯ ୄଭା ଜାକା ସଫୁ ୄଫୄ ୂଫସ୍ ନିଧସ୍ାଯିତ
ସାଭନା ଓାନ୍ଥୄଯ । ୄଚୌଓି, ୄଟଫୁ ର ଏଭିତଓ
ି ି ଦୁ ଅଯ, ଓଫାଟ ଅଈ ଝଯଓା ରାକିଫା
ଅକଯୁ ୄଭା ଜାକା ସ୍ଥିଯ ୄହଆମାଏ । ଏଭିତ ି ଜାକାୄଯ ଭୄତ ଯଔାମାଏ ୄମାଈଠୁ ଭଁୁ

ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ୄଦଖିାଯିଫ ି ଅଈ ଭୄତ ସଭୄସ୍ତ ୄଦଖିାଯିୄଫ । ସାର୍, ଦିଦଭ
ି ାୄନ ଓୁ ହନ୍ତି
ସଫୁ ିରାଏ ଭୄତ ୄଦଖିଫାଓୁ ଫାଧ୍ୟ; ମିଏ ଭୄତ ନୄଦଖି ଆଅୄଡ଼ ସିଅୄଡ଼ ଚାୄହଁ
ଅଈ ଧଯାୄଡ଼, ବରଓି ଈତ୍ତଭ ଭଧ୍ୟଭ ହୁ ଏ । ତା' ଭାୄନ ଭଁୁ ଓହୁ ନ ି ଭୄତ ଏସଫୁ

ବର ରାୄକ ୄଫାରି । ଭୄତ ୄଫୄ ୄଫୄ ଦୁ ଃଔ ରାୄକ ିରାଏ ଭାଡ଼ ଔାଆୄର
ଓିନ୍ତୁ ଓ'ଣ ଫା ଓଯିାଯିଫ?ି ଭଁୁ ତ ସଫୁ

ୄଦଖିଫାଓୁ ଫାଧ୍ୟ । ଦୁ ଃଔ ରାୄକ

ୄମୄତୄଫୄ ଓୁ ନ ି ିରାଟିଏ ଭାଡ଼ ଡଯୄଯ ଓାନ୍ଦି ଓାନ୍ଦି ଭୄତ ଚାହିଁ ଫଡ଼ ାଟିୄଯ
, ଅ, ଓ, ଔ ଡାୄଓ । ଭଁୁ ଭୄନ ଭୄନ ବାୄଫ, "ଫାଫାୄଯ, ୄମୄତ ଓଷ୍ଟ ହଈ ୄଛ
ାଠ ଦି'େଯ

ଢିୄଦ" ମଦି ହାତ ଥା'ନ୍ତା, ହାତ ଫୄଢଆ ତା ଭୁଣ୍ଡ ଅଈଁସି ଦିନ୍ତି ।

ଫୟସ୍ତ ରାୄକ ୄମୄତୄଫୄ କଣିତୄଯ ଶୁନ ଯଔୁଥିଫା ିରାଟି ପ୍ରାଣୄଣ ୄଚଷ୍ଟା
ଓୄଯ ଙ୍କ ଓର୍ିଫାଓୁ । ୄକାୄଟ ହାତୄଯ ଚଓ ଔଡ଼ି ଧଯି ଅଯ ହାତଟି ଛୄଟ
ଯଖିଥାଏ ାଞ୍ଚଣ ଡଯୄଯ ଅଈ ଫିଓୄଯ ଭୄତ ଫର ଫର ୄହଆ ଚାହିଁଥାଏ, ସୄତ

ୄମଭିତ ି ଈତ୍ତଯ ସଫୁ ୄଭା ାଔଯୁ ଓିଭବା ଶୂନୟଯୁ ଫାହାଯି ଡ଼ିଫ । ବାକୟଓୁ ମଦି ଛୁ ଟ ି
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ଖଣ୍ଟା ଫାଜିକରା, ସାର୍ ଛଓୁ ଫୁ ରି ୄନଆଫା ଅକଯୁ ିରାଟି ାର୍ । ଅଶ୍ୱସ୍ତ

ୄହଆମାଏ ଭଁୁ, "ଃ, ୄହା ଫିଚଯା ଅଜି ଫଞ୍ଚିକରା" । ଭୄନ ଭୄନ ଓିନ୍ତୁ ଚିୄଡ଼,
"ହଆୄଯ ଭୂଔସ୍, ୄଓୄତ ଥଯ ୄସଆ ୄକାଟାଏ ଙ୍କ ଓର୍ିୄର ଫୁ ଝଫ
ି ୁ ?" ହସ ରାୄକ
ୄମୄତୄଫୄ ସାର୍  ଦିଦଭ
ି ାୄନ ାଠ ୄରଖିରାୄଫୄ ଫାୁ ଙ୍ଗା ିରାଏ ଛଯୁ
ଔୄତଆ ହୁ ନ୍ତି, ବି ଓି ବି ବିନୟ ଓଯନ୍ତି । ୄଭାଟି ଦିଦଙ୍କ
ି ଛୄଯ ଭୁହଁ ପୁ ୄରଆ

ଅଈ ୄଡଣା ୄଭୄରଆ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ାହୁ ଣ୍ଡ ୄଓଆ ଚାରନ୍ତି । ଫୁ ଢା, ଧଡ଼ିଅ ସାର୍ଙ୍କ
ଛୄଯ ତାଙ୍କଯି ୄଓଟୄଯ ହାତ ୁୄଯଆ ଫାଯଭବାଯ ୄଣ୍ଟ ୄଟଓନ୍ତି । ୄମଭିତ ି
ଟିଓଏ
ି ଔାରି ସଭୟ ଭିମ
ି ାଏ, ଏଭିତ ି ାଟି ଓଯନ୍ତି ୄମ ୄଭାଯ ଓାନ ପାଟିମିଫା ଯି
ରାୄକ ।
କଣିତ ସାର୍ଙ୍କ ଈୄଯ ନୟ ସାର୍  ଦିଦଭ
ି ାୄନ ୄଫୄ ୄଫୄ ବାଯି
ଫିଯକ୍ତ ହୁ ନ୍ତି । ୄଓୄତ, ୄଓୄତ ୄରଖିଓି ମା'ନ୍ତି ୄମ ୄାଛି ୄାଛି ତାଙ୍କ ଭୁହଁ, ହାତ
ସଫୁ ଧା ୄହଆମାଏ । ଭୄନ ଭୄନ ବାୄଫ, ମଦି ଓଥା ଓହି ାଯିଥାନ୍ତି କଣିତ
ସାର୍ଙ୍କୁ ଓୁ ହନ୍ତି, "ସାୄଯ, ଏୄତ ୄରଔୁଛନ୍ତି ଟିଓଏ
ି ସପା ଓଯିଓି ମାଈନାହାନ୍ତି? ସଭୄସ୍ତ
ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଣଙ୍କ ଈୄଯ ।" ଓିନ୍ତୁ କଣିତ ସାର୍ଙ୍କ ଓାଟତି ଟିୄଓ ରକା, ାଠ
ବିତୄଯ ଯା କଣିତ ଯାଜା । ଚିତ୍ରସାର୍ ିରାଙ୍କଯ ସଫୁ ଠୁ ପ୍ରି ୟ ସାର୍ । ସୁନ୍ଦଯ ସୁନ୍ଦଯ

ଚିତ୍ର ଓଯନ୍ତି, ଜଭା ଯାକନ୍ତିନ ି | ଅଭବଟା ୄରଭବୁ ବିଅ ଦିଶୄି ର ଫି ଫୁ ୄଝଆ ଓହନ୍ତି,
"ୄଚଷ୍ଟା ଓଯ, ଅୄସ୍ତ ଅୄସ୍ତ ବର ୄହଫ |" ିରାଏ ଓୁ ହନ୍ତି, "ସାର୍, ଅଭ ଓାଟା
ାଆଁ ସୁନ୍ଦଯ ଧଡ଼ି ଓଯିଦ
ି ନ୍ତୁ । ନୟ ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀଠାଯୁ ୄମଭିତ ି ବର ୄହଆଥିଫା ।"
ସାର୍ ଔୁସୄି ଯ ଓଯିଦ
ି ନ୍ତି ଅଈ ଚାଯନ୍ତି, "ିୄର, ଓ'ଣ ଭନ ଔୁସି ତ?" ସଭୄସ୍ତ
ଓୁ ହନ୍ତି, "ଅଜ୍ଞା ସାର୍, ଅଭ ଓାଟା ଫହୁ ତ ସୁନ୍ଦଯ ଦିଶୁଚ ି । ଅସନ୍ତା ସୋହ େଆଂ
ିଯୟ
ି ଡ଼୍ ମାଏଁ ଅୄଭ ରିବିଫାଓୁ ୄଦଫୁ ନ ି ।" ୄଭା ଭନ
ୄହଆମାଏ ।

ଔୁସୄି ଯ ଓୁ ୄଣ୍ଡ ୄଭାଟ
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ଏଭିତ ି ୄଓୄତ ଓ'ଣ ଭଁୁ ୄଦଖିଚି । ନୂ ଅ ଜାଭା ିନ୍ଧଫ
ି ା ଯି, ଫର୍ସ୍ୄଯ ଥୄଯ

ଭୄତ ଯଙ୍ଗ ଓଯାମାଏ । ଏଥଯ ଓିନ୍ତୁ ଭଁୁ ଅଈ ଯଙ୍ଗ ୄହଫିନ ି । ଓାହାଓୁ ଭଁୁ
ୄଦଖିାଯିଫନ
ି ି ଓି ଭୄତ ୄଓହି ୄଦଖିାଯିୄଫନି । ସଯଓାଯଙ୍କଠୁ ଚିଠି ଅସିଛ,ି ଅଈ
ଓାଟାଯ ମୁକ ନାହିଁ । ଏଥଯ ଧା ଚକ୍ ଚକ୍ ାରିସ ୄଫାଡ଼ସ୍ ରାକିଫ ।
ଓାଟାଯ ମୁକ କରାଣି, ମୁକ ସହିତ ତା ୄଦଫାାଆଁ ଏଆ ଦୄେ ୄନଫାଓୁ
ଡ଼ିଫ | ହଠାତ ଭଁୁ ସ୍ତବ୍ଧ ୄହଆକରି , ିରାଙ୍କ ାଟି ଶୁଣି ୄଚତା ଅସିରା । ଛୁ ଟ ି ଖଣ୍ଟା
ଫାଜିଥିରା । ିରାଏ ମିଫା ୄଯ ସଫୁ ଶାନ୍ତ । ସଫୁ ଦନ
ି ଯି ଅଜି ଭୄତ ନିଦ

ଅସିନ ି । ୄଭା ସଭୟ ସଯିରା ୄଫାରି ବାଫି ଭନ ସ୍ତ ଫୟସ୍ତ ୄହରାଣି । ଭୄତ
ବାଙ୍ଗି ୄଦୄଫ, ନା ୄାତି ୄଦୄଫ? ଓ'ଣ ଓଯିୄଫ?
ସଫୁ ଦନ
ି ସ୍କୁର ଛୁ ଟ ି ୄହଫାୄଯ ୄମଭିତ ି ୄଭା ଚିନ୍ତା ଅହୁ ଯି ଫଢିମାଈଛି ।
ିରାଏ ଥିୄର ାଟି ତୁ ଣ୍ଡ ଓଯୁଛନ୍ତି ଅଈ ୄମଭିତ ି ୄସଭିତ ି ସଭୟ ଓଟିମାଈଛି | ଓିନ୍ତୁ
ସଫୁ ଠୁ ୄଫଶି ଭୄଡ଼ଆ ଡୁଛି ଶନିଫାଯ ଦିନଯ ଛୁ ଟ ି ଖଣ୍ଟାଟା । ୄମଭିତ ି ଭଁୁ ନିଜଓୁ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଓଯୁଛି ଯଫିଫାଯ ସଓା ାଆଁ । ଯଫିଫାଯ ଛୁ ଟ ି ଦିନ । ୄସଆଦିନ ହିଁ ସଫୁ

ବଙ୍ଗାଯୁଜା ଓାଭ ୄହଫ । ଏଭିତ ି ଚାଯିଟା ଯଫିଫାଯ କଡ଼ିକରାଣି । ଓିଏ ଓହୁ ଛ ି ଅସନ୍ତା
ଯଫିଫାଯ ଓାଭ ୄହଫ ତ' ଓିଏ ଓହୁ ଛ ି ସଯଓାଯଙ୍କ ୄମାଜନା ଓାମସ୍ୟଓାଯୀ ୄହଫାଯ ଓିଛ ି
ଠିଓ ଠିଓଣା ନାହିଁ । ଏସଫୁ ବିତୄଯ ୄମଭିତ ି ୄଭାଯ ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ବିତୄଯ ଛନ୍ଦି
ୄହଆଡ଼ିଚ ି ।
ଅଜି ଯଫିଫାଯ । ସହସା ତାରା ୄଔାରାୄହଫା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭଁୁ ଚଭଓି ଡ଼ିରି,
ଡ଼ଯ ରାକିରା | ଦୁ ଆଜଣ ୄରାଓ ୄକାୄଟ ଫଡ଼ ଓାଠ ଟା ଯି ଜିନର୍
ି ଟିଏ ଅଣି
ଦୁ ଅଯ ାଔ ଓାନ୍ଥୄଯ ଅଈଜାଆୄଦଆ କୄର । ଚାଯିୄଟ ଜଯି କୁଡ଼ାୄହଆଥିରା ।
ଈଙ୍କି ଫାଓୁ

ୄଚଷ୍ଟାଓରି , ଓିନ୍ତୁ ଓିଛ ି ଜଣାଡ଼ିରାନି । ଓିଛ ି ସଭୟ ୄଯ ୄସଆ
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ୄରାଓଭାୄନ ଅସି ଜଯି ୄଔାରିୄର । ବିତଯୁ ଫାହାଯିରା ଚକ୍ ଚକ୍ ାରିସ ଧା
ୄଫାଡ଼ସ୍ । ତାଓୁ ଥୄଯ ୄଦଖି ନିଜଓୁ ୄଦଖିରି ଅଈ ୁଣି ତାଓୁ ୄଦଖିରି । ଭଁୁ ଓା

ଓଟ ଓଟ, ୁଯୁଣା ଯଂକଛଡା ଓାଟା ଅଈ ସିଏ ନୂ ଅ, ଚକ୍ ଚକ୍ ାରିସ ଧା

ୄଫାଡ଼ସ୍ । ଏୄଫ ଦୁ ଃଔ ଅଈ ଡ଼ଯ ସାଙ୍ଗଓୁ ରାଜ ଫି ଭିଶକ
ି ରା । ଭୄନ ଭୄନ ବାଫିରି,
"ୄଭା ଦିନ ଓା ସଯିରା ।" ଭା ଓାଭ ସଯିରା, ୄଭା'ଠୁ ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ ସାଭାନୟ ଫଡ଼
। ୄରାଓ ଦୁ ଆଜଣ ୄଭା ଭୁଣ୍ଡ ଈୄଯ ଦୁ ଆୄଟ ୄଭସିନ ୄଯ ଏଭିତ ି ଶବ୍ଦ ଓୄର
ୄମ ରାକିରା ୄମଭିତ ି ଭଁୁ ଓାରା ୄହଆମିଫ ି । ୄସଆଠି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ୄମାୄଡ଼ ଓଣ୍ଟା ିଟା
ୄହରା ଅଈ ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ଓୁ ଠିକ୍ ୄଭା ଈୄଯ ଫୄସଆ ଦିଅକରା | ଏୄତଦିନଯ ଡଯ
ସଯିରା । ୄଶର୍ୄଯ ଭଁୁ ଯହିରି, ଶାନ୍ତିୄଯ ନିଶ୍ୱାସ ଭାଯିରି ।

ୄସାଭଫାଯ ଦିନ ସ୍କୁର ୄଔାରିରା, ିରାଏ ଅସିୄର  ାଠ ଢା ଅଯମ୍ଭ

ୄହରା । ଭଁୁ ଓିଛ ି ୄଦଖିାଯୁନଥାଏ । ମାହା ଶୁଣଥ
ୁ ାଏ ୄସଥିଯୁ ଜଣାଡୁଥାଏ ୄମ
ସଭୄସ୍ତ ଧା ପି ନ ପି ନ ୄଫାଡ଼ସ୍ ୄଦଖି ବାଯି ଔୁସି । ଅଈ ଚକ୍ ଔଡ଼ି ଫୟଫହାଯ

ୄହଫନି, ଏୄଫଠୁ ଓରଭୄଯ ୄରଔାମିଫ । ସାର୍, ଦିଦ ି  ିରାଏ ସଭୄସ୍ତ ଧା

ୄଫାଡ଼ସ୍ଯ ପ୍ରଶଂସା ଓଯିଚାରିଥାନ୍ତି । ୄଶ୍ରଣୀ ଶିେଓ ପ୍ରଥଭ ିଯୟ
ି ଡ଼ଯୁ ଓହିସାଯିଛନ୍ତି,
"ୄଓହି ଫିନା ନୁ ଭତି ୄଯ ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ ୄଯ ହାତ ରକାଆଫ ନାହିଁ । ଏଆଟା
ଓାଟା ନୁ ୄହଁ ୄମ ମାହା ଆଛା ତାହା ଓଯିଫା । ଥୄଯ ଦାକ ୄହଆକୄର ଅଈ
ଛାୄଡ଼ାଫନି ।" ଆତିହାସ ଦିଦ ି ଆଂଯାଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଓହୁ ଥାନ୍ତି, "ଫୁ ଝୄି ର ସାର୍, ଏଥଯ ଅୄଭ
ଫି ଓହିାଯିଫା ୄମ ଅଭ ସ୍କୁର ୄଯ ଭଧ୍ୟ ହବାଆଟ ୄଫାଡ଼ସ୍ ଛି ।"
ଏସଫୁ ଓଥା ଶୁଣିରା ୄଫଓୁ ରାକୁଥିରା, "ମଦି ଭୄତ ବାଙ୍ଗି ୄଦଆଥାୄନ୍ତ ଓି

ୄାତିୄଦଆଥାୄନ୍ତ ଫଯଂ ବର ୄହଆଥାନ୍ତା । ଏ ଙ୍ଗୁ ଜୀଫନୄଯ ଔାରି ଓଥା

ଶୁଣିଫାଟା ମାହା ଫାଓି ଯହିରା ।" ଭୄନ ଭୄନ କୁଭଯ
ୁ ି କୁଭଯ
ୁ ି ଓାନ୍ଦିରି । ବାଫୁ ଥିରି ,
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"ମଦି ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ଟା ଅଈ ୄଓାଈଠି ରାକିାଯନ୍ତା ଓିଭବା ଭୄତ ଖୁୄଞ୍ଚଆ ାଯୄନ୍ତ,
ମାହା ୄହୄର ଫି ଭଁୁ ିରାଙ୍କୁ ୄଦଖିାଯନ୍ତି । ିରାଏ ାଠ ନୄରଖିୄର ଫି ୄଭା
ୄଦହୄଯ ଆଅଡୁ ସିଅଡ଼ୁ କାୄଯଆ ଥା'ୄନ୍ତ । ୄହୄର, ଅଜି ମାଏଁ ତ ୄଭା ଜାକା ଓୁ

ୄନଆଓି ୄଭାଯ ଏୄତ କଫସ୍ । ୄଓହି ଭୄତ ଖୁୄଞ୍ଚଆ ାଯିୄଫନି ୄଫାରି ୄମାଈ
କଫସ୍ୄଯ ଭଁୁ ଦିୄନ ଅତ୍ମହଯା ହଈଥିରି ଅଜି ୄସଆ କଫସ୍ ହିଁ ୄଭାଯ

ଭନସ୍ତାଯ

ଓାଯଣ ାରଟିଛ ି ।" ଏଭିତ ି ବାଫୁ ବାଫୁ କଣିତ ସାର୍ଙ୍କ ାଟି ଶୁବିରା । ଓ'ଣ ଅଈ
ନୂ ଅ ଓଥା ଓହିୄଫ? ୄସଆ ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ଯ ପ୍ରଶଂସା ୄହଫ ଅଈ ଭୄତ ୁଣି ଫାଧିଫ ।
ବାଫୁ ଛ ି ଅୄସ୍ତ ଅୄସ୍ତ ଏସଫୁ ୄଦହସୁହା ୄହଫ । ଓିନ୍ତୁ, କଣିତ ସାର୍ ୄସଭିତ ି ଓିଛ ି
ଓହିୄରନି । ସହୄଜ ିରାଙ୍କଯ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାୄଣ ବୟ, ୄତଣୁ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ାଠ ଢା
ଅଯମ୍ଭ ୄହରା । ଭଝିୄଯ ସାର୍ ାଠ ଚାଯିଫାଯୁ ିରାଏ ଓହିୄର, "ସାର୍, ଅଭଓୁ
ବରଓଯି

ଦିଶୁନ ି । େଯ ସଫୁ ୄଛାଟ ୄହଆମାଈଛି ।" ସାର୍ ଓହିୄର, "ହଈ ୂଫସ୍

ାଠଯୁ ପ୍ରଶନ ଡାଓୁ ଛ ି ୄରଔ, ଅଈ ଈତ୍ତଯ ନିୄଜ ନିୄଜ ଓଯ । ଭଁୁ ଓିଛ ି ସଭୟ ାଆଁ
ଫାହାଯଓୁ ମାଈଛି, ଜଭା ାଟି ତୁ ଣ୍ଡ ଶୁବିଫନି ୄମଭିତ ି ।" ଏତଓ ଓହି ସାର୍ ଫାହାଯଓୁ
କୄର ।

ଓିଛ ି ସଭୟ ୄଯ ଅଖି ଅକୄଯ ଫନ୍ଧାୄହଆଥିଫା ୁଟୁି ୄଔାରା ୄହଫା

ଯି ୄଭା ଅକଯୁ ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ଟଓ
ି ୁ ଈଠାକରା । ଦୁ ଆଟି ିନ ଅସି ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ଓୁ
ଓାଢି ାଔ ଓାନ୍ଥୄଯ ଅଈଜାଆୄଦଆ କୄର । ୄସଭାୄନ କରାୄଫୄ କଣିତ ସାଯ
ଫଡ଼ ାଟିୄଯ ଓହୁ ଥାନ୍ତି, "ୄଭା ିଯୟ
ି ଡ଼ୄଯ ଅସି ଏଆ ଧା ୄଫାଡ଼ସ୍ ଓାଢିୄଦଆ ମିଫ
ଅଈ ିଯୟ
ି ଡ଼ ୄଶର୍ୄଯ ୁଣି ଓାନ୍ଥୄଯ ଚୄଢଆୄଦଫ । ଏଆ ଓରଭ ୄଯ ଭୄତ
ୄରଖିଫାଓୁ ବର ରାକୁନ ି । ିରାଙ୍କୁ ାଠ ଦିଶୁନ ି । ମଦି ୄଦଖି ନାଯିୄଫ, ତାୄହୄର
ଫୁ ଝୄି ଫ ଓ'ଣ ଅଈ ଙ୍କ ଓର୍ିୄଫ ଓ'ଣ?"
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ଭଁୁ ଜାଣିାଯୁନଥିରି ଓାନୄଯ ଶୁଣୁଥିଫା ଓଥାୄଯ ଭନୄଦଫି ନା ଅଖିୄଯ

ୄଦଔୁଥିଫା ିରାଙ୍କଠି ଭନ ୄଦଫି । ଅଜି ୁଣି ଭୄନ ଭୄନ ବାଫି ଔୁସି ୄହରି ୄମ,
'ଭଁୁ ଓାଟା । ୄଭାଯ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜାକାଟି ଏୄଫ ଫି ଓିଛ ି ୄରାଓଙ୍କ ଭନୄଯ ସୁଯେିତ
ଛି । ବାଫିରି ସଭୟ ଅକୄଯ ୄଓହି ଚିଯସ୍ଥାୟୀ ନୁ ହଁ । ନୁ ଅ ଅସିଫ, ୁଯୁଣା ମିଫ
। ଓିଛ ି ୄରାଓ ନୁ ଅଓୁ ବରାଆୄଫ ଅଈ ଓିଛ ି ୁଯୁଣାଓୁ ୄଔାଜିୄଫ । ନିଜଯ ସ୍ଥିତଓ
ି ୁ
ୄନଆ କଫସ୍ ଓଯିଫା ୄୋ ଓଭସ୍ ଓଯିମିଫାଟା ହିଁ ଫିୄଧୟ ।" ଏୄଫ ୄଭାଯ ସଫୁ
କଣିତ ିଯୟ
ି ଡ଼ଓୁ ୄୋ...

--∞-ଅର୍.ର୍ଟି. ନଗଯ, ଫାଙ୍ଗାୄରାଯ, ବାଯତ
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କଭଷପ

✍ ଅବା ପ୍ରଧାନ
- ରୀନା, ରୀନା, ରୀନା
ଅୄଯ ସୁଭି, ରୀନା ଓୁ ଅୄଡ଼ କରା? ୄଓୄତୄଫୁ ଡାଓଓଈଛି ଥଚ ୄସାଯ

ଶଫଦ ଓିଛ ି ଫି ନାହିଁ ।

- ଢା ଖୄଯ ୄଦଖିଫ ମା । ରିି ଓନୟାଯତ୍ନ ତଭଯ ସଓା ହଯୁ

ଭୁହଁ ଶୁୄଔଆ ଫସିଛ ି ୄମ, ଈଁ ଓି ଚଁୁ ଓିଛ ି ଫି ନାହିଁ । ତୄଭ ଫା-ଝି ଫୁ ଝାଫୁ ଝି ହୁ 
।

ଢାଖୄଯ ରୀନା ଅଈ ତା' ଫାା ବିଜତ
ି ସାଭନ୍ତଯାୟ । ଓାନ୍ଦି ଓାନ୍ଦି ଭୁହଁଟା
ପୁ ରି ମାଆଛି । ଫାାଙ୍କୁ ୄଦଖି ଅଖିଯ ରୁ ହଟା ୁଣିଥୄଯ ଫନ୍ଧ ବାଙ୍ଗି ରା । ୄହଙ୍କା

ଈୄଠଆ ଓହିରା, "ଅଜି ପ୍ରତୁ ୟର୍ ସଫୁ ସବ୍ନଓସ୍ ବାଙ୍ଗି ୄଦରା । ତା' ଖଯ ୄରାଓ ଭୄତ
ୄଓୄଫ ଫି ନିଜଯ ଓଯିୄଫନି । ଭଁୁ ବ୍ରାସ୍ଯଣ ନୁ ହଁ ନା । ଅଈ ତା' ାଆଁ ଔାରି ତା'
ଫାା, ଭା' ଫଡ଼ ।"

ଅଈ ଓିଛ ି ଫୁ ଝଫ
ି ାୄଯ ଫାଓି ନଥିରା । ପ୍ରତୁ ୟର୍ ଭିଶ୍ର । ତା' ସହ ରୀନାଯ
ସବ୍ନଓସ୍ ଦୀଖସ୍ ଛ ଫର୍ସ୍ଯ । ୄହୄର ବଫିର୍ୟତ ଓିଏ ଫା ୄଦଖିଛି । ୄମାଯ ଓଯି ତ'
Page | 56

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ଅଈ ଫାନ୍ଧି ହଫନି । ଔାରି ଭୁଣ୍ଡ ଅଈଁସି ଶୁଅଆୄଦଫା ଛଡ଼ା ଅଈ ଫା ଓ'ଣ ଓଯିାଯି
ଥା'ୄନ୍ତ ବିଜତ
ି । ଓିନ୍ତୁ ଭନଟା ତାଙ୍କଯ ସୄତ ୄମଭିତ ି ଚାରିକରା ତିଯଶ
ି ଫର୍ସ୍
ଛଓୁ , ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ସାଭନ୍ତଯାୟ ୄହାଆ ।
ଏଭିତ ି ୄକାୄଟ ଦିନ ନି ଦଈଡ଼ି ଅସିଥିରା ଅଖିୄଯ ଅଖିଏ ରୁ ହ ୄନଆ ।

ାଞ୍ଚ ଫର୍ସ୍ ସବ୍ନଓସ୍ଯ ଭୂରୟ ଚାଯି ଫସିଥିରା । ଫିଚାଯି ଜାଣିନଥିରା ସଭୟ ୄଢଈୄଯ

ୄଓୄତୄଫୄ ବିଜତ
ି , ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ସାଭନ୍ତଯାୟଓୁ ଯିଫତ୍ତିତ ୄହାଆସାଯିଥିରା । ାଞ୍ଚ
ଫର୍ସ୍ଯ ସବ୍ନଓସ୍ ୄକାଟିଏ ଶବ୍ଦୄଯ ବଟ୍ଟା ଡ଼ିମାଆଥିରା । ନିଯ ନଁା'ଟା ନିନ୍ଦତ
ି ା ସାହୁ
ଥିରା ୄମ । ଭା' ତ ସପାସପା ଓହି ୄଦଆଥିରା, "ୄଭା ୄଯାୄର୍ଆ ଖୄଯ ଜାତି
ଝିଯ ାଦ ଡ଼ିଫନି ।" ଫାା ତ' ଡ଼ି ଫସିଥିୄର, ୄକାଟିଏ ଦିନୄଯ ସଫୁ ପଆସରା
ଓଯିଫା ାଆଁ । ଜାତିୄଯ ଫାହା ୄହୄର ଓାୄ ଚାଯିଓାନ୍ଧ ଭିଫ
ି ନି ଯା । ୄଭା'
ହାତଯୁ ାଣି ାଆୄଫନି । ଭଁୁ ଫି ତ' ଭୁଔା ିନ୍ଧ ି ୄଔିଥିରି । ନଁା'ଓୁ ଔାରି ନିଟା

ଜାତିୄଯ ମାଈନି, ଓିନ୍ତୁ ସତ ଥିରା, ସୁଭିତ୍ରା ନଁାୄଯ ଥିଫା ସବ୍ନତ୍ତିଯ ୄରାବ ନିଯ
ବରାଆଫାଓୁ ଦି ୄଦଆଥିରା ।
ଅଜି ଫି ୄସ ଦିନ ବାସି ଅସୁଛ ି । ନି ଅଖିୄଯ ଅଖି ଭିୄଶଆ ାଯୁ ନ

ଥିରି । ଭୁହଁ ୄାତି ଖଯଯ ୄଶର୍ଓଥା ଶୁୄଣଆୄଦରି । ସର ଓଥାଟା ୄଓାଈ
ଭୁହଁୄଯ ଫି ଓହିଥାଅନ୍ତି । ଫିନା ଶବ୍ଦୄଯ ଅସିଥିରା ୄସ ୄଭା ଜୀଫନଓୁ । ଓହିଫା
ାଆଁ ଶବ୍ଦ ୄରାଡ଼ା ନଥିରା । ୄସ ଓିନ୍ତୁ ୄସଦିନ ପ୍ରଶନଫାଣ କୁନ୍ଥି ୄଦଆ ଚାରିକରା ।
"ଚାଯି ଫର୍ସ୍ଯ ସବ୍ନଓସ୍ ଓ'ଣ ୄଓୄଫ ୄକାୄଟ ଦିନୄଯ ବାଙ୍ଗି ମାଏ? ତଭ ଫାା, ଭା'ଙ୍କୁ
ତଭ ୄୋ ଅଈ ଓିଏ ବରୄଯ ଜାଣିଛ?ି ଓ'ଣ ଜାଣି ନଥିର, ଯିଫାଯ ାଆଁ ୄଓୄଫ

ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହଫ? ନା ସଫୁ ଜାଣିଶୁଣି ୄଭାୄତ ସଭୟ ତିକ୍ରାନ୍ତଯ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭ
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ବାଫିୄନର । ମିଏ ଜନମ ଓଯିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁ ଃଔ ୄଦଆ ାଯିଫନି, ଓିନ୍ତୁ ନିଜ ଜାତି
ହଂଓାଯ ାଆଁ ଅଈ ଓାହାଯ

ଫିଶ୍ୱାସଓୁ ବାଙ୍ଗି ୄଦଆାଯିଫ ।"

ଓଭସ୍ପ ୄମଭିତ ି ହଜିରା ଖଯଓୁ ୄପଯି ଅସିଛ ି । ରୀନାଯ ାଦଓୁ ୄଫାୄଧ
ପ୍ରତୁ ୟର୍ଯ ୄଯାୄର୍ଆ ଖଯ ସହି ାଯିଫନି ଓି ତା' ଛାଆ ଡ଼ିୄର ଚାଯି ଓାନ୍ଧ ଭିଫ
ି ନି ।
ନିଯ ରୁ ହଟା, ରୀନା ଅଖି ୄଦଆ ୄଫାହି ମାଈଛି । ତୀତ ଅଜି ବିଜତ
ି ଯ ଜୀଫନଓୁ
ସୄତ ୄମଯି ଝୁ ଣି ଔାଈଛି ।

--∞-ୁଯୀ, ଓଡ଼ିଶା
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ପ୍ରାୄେର୍ୁ

✍ ଯାଧାକାନ୍ତ ଦାଶ
ଭଁୁ ୄସଦିନ ମାଆଥାଏ ଡ଼ିଶା ୄଷ୍ଟଟ ରାଆୄବ୍ରଯୀ । ୄମୄତୄଫୄ ଔାରି

ସଭୟ ାଏ ଭଁୁ ଚାରିଅୄସ ଏଠିଓି ।

ୄସଦିନ ସାଭୟଫାଦ ଈୄଯ ଅଧାଯିତ

ଓାରସ୍ଭାକ୍ସଙ୍କ 'Das Capital' ଫହିଟ ି ଢିଫାଓୁ ବାଫିରି । ଫହୁ ତ ୄଔାଜା ୄଔାଜି ୄଯ
ଫହିଟ ି ଅଣିୄର ରାଆୄବ୍ରଯୀ ଓଭସ୍ଚାଯୀ । ଫହି ନଭବଯ, ନଁା, ୄଭା ନଁା  ଦସ୍ତଔତ ଓଯି
ଫହିଟ ି ଅଣି ଫସି ଢିରି ାଔୄଯ ଥିଫା ୄଟଫୁ ର ାଔୄଯ । ଓିଛ ି ୄରାଓ ଭଧ୍ୟ
ଢୁଥାନ୍ତି । ଭଁୁ ଅଣିଥିଫା ଫହିଟ ି ଫହୁ ତ ୁଯୁଣା ଜଣା ଡ଼ୁଥିରା । ୄଫାୄଧ ତିଯଶ
ି ି
ଚାିଶି ଫର୍ସ୍ ୁଯୁଣା ୄହଫ ।

ଭଁୁ ଫହିଟଓ
ି ୁ ୄଔାରି ଢିଫାଓୁ ରାକିରି ।

ଓାହିଁଓି

ୄଓଜାଣି ୄସଦିନ ଢିଫାଓୁ ଭନ ରାକୁନଥିରା । ଫହିଯ ପଦ୍ଦସ୍ ଭଧ୍ୟ ୄଭା ସହ ସହଭତି
ଥିରା ।

ୁଯୁଣା ଥିଫାଯୁ ପଦ୍ଦସ୍ଯୁ ପଦ୍ଦସ୍ ରକା ଓଯିଫା ସଭୟୄଯ ସାଫଧାନତାୄଯ

ଓଯିଫାଓୁ ଡ଼ୁଥିରା ।

ଭଁୁ ଫହିଯ ଛଟଓୁ ୄରଈଟାଆରି  ଛଟଓୁ ୄଦଖି

ଅଶ୍ଚମସ୍ୟ ୄହାଆକରି । ଫହିଯ ଛୄଟ ଭରାଟୄଯ ରାକିଥିରା ୄକାୄଟ ରପାା ।

ଭଁୁ ଫହି ଢା ଫନ୍ଦ ଓଯି ୄସ ରପାାୄଯ ଓ'ଣ ଛି ଜାଣିଫା ାଆଁ ୄଚଷ୍ଟା

ଓରି । ରପାାଯ ୄକାୄଟ ୄଓାଣ୍ଟିଓୁ ଠା ୄଦଆ ଫହି ସହିତ ରୄକଆ ଦିଅମାଆଥିରା
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ରପାାଯ ୄକାୄଟ ୄଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୄଫ

ୄରଔାଥିରା ।

ପ୍ରାୄେର୍ୁ,
ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତି
ସା/ୄା- ଫଡ଼ ଅଙ୍କୁ ରା, ସାେୀୄକାା
ୁଯୀ, ଡ଼ିଶା
ଭଁୁ ପ୍ରାୄେର୍ୁ ଠିଓଣାଟି ଢିସାଯି ଏଓ ବାୄଣିୄଯ ଡ଼ିକରି । ଓିଏ ସୁବଦ୍ର

ଭହାନ୍ତି? ଭଁୁ ନିଯୂାୟ ।

ଅଭ ଖଯ ଓଥା ତୄଭ ତ ଜାଣିଛ ।

ବାଆ ଫାହାୄଯ

ଯହୁ ଥିଫାଯୁ ଫାାଭାଅଙ୍କ ଓଥା ୄଭାୄତ ଫୁ ଝଫ
ି ାଓୁ ୄଡ଼ । ୄହୄର ତଭଓୁ ଏସଫୁ

ସନ୍ଦ ଅୄସନା । ଏଭିତଓ
ି ି ତୄଭ ଓହିଥିଫା ଓଥାୄଯ ଭଁୁ ଏଓଭତ ୄହାଆାଯୁନାହିଁ ।
ଭଁୁ ୄଭା ଫାାଭାଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତଭ ାଔଓୁ ଚାରିଅସିଫ,ି ଓାହିଁଓି ନା ତୄଭ ୄଭା
ଫାାଭାଅଙ୍କ ୄସଫା ଓଯିଫ ନାହିଁ ୄଫାରି ଓହିଥିର ।

ୄହୄର ଭଁୁ ତଭ ଓଥାୄଯ

ଏଓଭତ ୄହାଆାଯୁନି । ତୁ ୄଭ ତ' ଜାଣ ଭଁୁ ତୁ ଭଓୁ ୄଓୄତ ବରାଏ । ୄମଭିତଓ
ି ି
ସୂମସ୍ୟ  ୃଥିଫୀ ବିତୄଯ ଦୂ ଯତାଓୁ ୄଓୌଣସି ପି ତା ଭାିାଯିଫ ନାହିଁ, ୄସଭିତ ି ତଭ
ାଆଁ ଥିଫା ୄଭା ବିତୄଯ ବରାଆଫାଓୁ ୄଓୌଣସି ପି ତା ଭାିାଯିଫ ନାହିଁ । ନୂ ତନ

ଚାଓିଯି ଅସିଥିଫାଯୁ ଭଁୁ ାଯାୄଔଭୁଣ୍ଡି ଚାରିମାଈଛି । ୄଭା ଭତୄଯ ଯାଜି ଥିୄର ନୂ ଅ
ଠିଓଣାୄଯ ଚିଠି ୄଦଫ । ଭଁୁ ଅଶାଓୄଯ ତୄଭ ଏ ଚିଠଟ
ି ି ଢି ୄଭାୄତ ଫୁ ଝ
ି ାଯିଫ ।
ତୁ ଭଯ ୄୋୄଯ ଯହିରି ।
ଆତି
ତୁ ଭଯ ଯାଜା
ୄକୌଯଚନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ଭହାଫିଦୟାୟ, ାଯାୄଔଭୁଣ୍ଡି
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ଚିଠଟ
ି ି ଢିସାଯି ଭଁୁ ବାଫଫିୄବାଯ ୄହାଆ ଈଠିରି । ଭଁୁ ବାଫିରି ୄଓୌଣସି

ଓାଯଣଯୁ ୄଫାୄଧ ଚିଠଟ
ି ି ସଠିଓ ଠିଓଣାୄଯ ହଞ୍ଚି ାଯିନ ି । ଭଁୁ ୄସ ଚିଠଟ
ି ଓ
ି ୁ ଧଯି
ରାଆୄବ୍ରଯୀଯୁ ଫାହାଯି ଅସିରି ।

ସଫୁ ଦନ
ି ବି ଯାତି ଔାଆଫା ଔାଆସାଯିଫା ୄଯ ଫସିକରି ଧାଯାଫାହିଓ

ଈନୟାସ ୄରଖିଫାୄଯ । ଓିନ୍ତୁ ଓାହିଁଓି ୄଓଜାଣି ଭଁୁ ୄରଖିାଯିରି ନାହିଁ । ଅଜି
ସଓାୄ ାଆଥିଫା ଚିଠଟ
ି ଯ
ି ପ୍ରୄତୟଓ ଶବ୍ଦ ୄଭା ଭସ୍ତି ସ୍କ ବିତୄଯ ୄମଭିତ ି ଏଓ ଝଡ଼
ସୃଷ୍ଟି ଓଯୁଥିରା । ଯାତିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଠିଓୄଯ ୄଶାଆାଯିରି ନାହିଁ । ଭଁୁ ୄଶାଆଯହି ବାଫିରି;
ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତି  ଚିଠଯ
ି ଓିଛନ
ି ା ଓିଛ ି ସବ୍ନଓସ୍ ୄସହି ଫହି ସାଙ୍ଗୄଯ ନିଶ୍ଚୟ ଛି ।

ୄହୄର ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତି ଏୄଫ ୄସ ଚିଠଓ
ି ୁ ୄଓଭିତ ି ାଆୄଫ, ଭଁୁ ତ' ୄସ ଚିଠଓ
ି ୁ ୄନଆ

ଅସିରି । ଏଭିତ ି ଚିନ୍ତତ
ି ଫସ୍ଥାୄଯ ୄଭାୄତ ନିଦ ଅସିମାଆଥିରା । ସଓାୁ ଭଁୁ ୄସ
ଚିଠଟ
ି ି ୄନଆ ଚାରିରି ୄଷ୍ଟଟ ରାଆୄବ୍ରଯୀଓୁ , ବାଫିରି ଫହି ନଭବଯଓୁ ଧଯି ରାଆୄବ୍ରଯୀ
ୄଯଜିଷ୍ଟଯଯୁ ଜାଣିାଯିଫ ି ଓି ୄସ ଫହି ୄଭା ୂଫସ୍ଯୁ ଢିଫାଓୁ ଅଈ ଓିଏ ୄନଆଛନ୍ତି ।
ୄହୄର ଭଁୁ ୄଓଭିତ ି ଜାଣିଫ?ି ରାଆୄବ୍ରଯୀ ଷ୍ଟାପ ୄଭାୄତ ଓ'ଣ ୄସ ୄଯଜିଷ୍ଟଯ
ୄଦୄଔଆୄଫ? ଓାହିଁଓି ଫା ୄଦୄଔଆୄଫ? ଭଁୁ ଫହୁ ତ ଓହିଫାୄଯ ରାଆୄବ୍ରଯୀଯ
ାଢୀଫାଫୁ ୄସଦିନ ଯାସ୍ମୄଯ ୄଭାୄତ ୄଯଜିଷ୍ଟଯ ୄଦୄଔଆୄର ।

ୄସ ୄଭା

ଅକୄଯ ୄକାୄଟ ୄକାୄଟ ଓଯି ୄଦଖିଚାରିୄର । ପ୍ରାୟ ଦୁ ଆଖଣ୍ଟାଧଯି ଅୄଭ ୄଦଖିରୁ
ୄଯଜିଷ୍ଟଯଓୁ । ଦିନ ୄଯ ସୋହ  ଭାସ ୄଯ ଭାସ ୄଦଖିମାଈଥିରୁ ।
"ଅୄଭ ଦଶଫର୍ସ୍ଯ ୄଯଜିଷ୍ଟଯ ୄଚକ୍ ଓଯିସାଯିୄରଣି," ୄଫାରି

ଓହିୄର

ାଢୀଫାଫୁ । ଭଁୁ ବାଫୁ ଥିରି ୄସ ଚିଠଓ
ି ୁ ମିଏ ଯଖିଛି ୄସ ଢିଫା ାଆଁ ଫହିଟଓ
ି ୁ

ୄନଆଥିଫ । ଅଈ ୄଯଜିଷ୍ଟଯୄଯ ତା' ନଁା ନିଶ୍ଚୟ ଥିଫ । ାଢୀଫାଫୁ ଦଶ ଫର୍ସ୍ଯ
ୄଯଜିଷ୍ଟଯ ୄଦୄଔଆୄରଣି ୄହୄର ୄସଥିୄଯ ନାହିଁ ।

ୄଫାୄଧ ଦଶଫର୍ସ୍ ଅକଯୁ
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ତା'ୄହୄର ଅଈ ଓିଏ ଏ ଫହିଟ.ି ... ଏଭିତ ି ବାଫୁ ଥାଏ । ାଢୀଫାଫୁ ଓହିୄର, "ଭଁୁ
ବାଫୁ ଛ ି ୄଫାୄଧ ଅଈ ନ ୄଔାଜିଫା ବର । ଓାଯଣ ଅଈ ୁଯୁଣା ୄଯଜିଷ୍ଟଯ ୄଓଈଁଠି
ଛି ଭଁୁ ଜାଣିନ ି । " ଭଁୁ ାଢୀଫାଫୁ ଙ୍କଠୁ ନିଯାଶ ୄହାଆ ୄପଯିରି ଖଯଓୁ । ସାଙ୍ଗୄଯ
ଥାଏ ୄସଆ ୁଯୁଣା ଚିଠି । ଏ ବିତୄଯ ଦିୄନ ଦୁ ଆଦିନ ୄହଆକରାଣି ।

ଭଁୁ ବାଫିରି ଅଛା ୄଭା ାଔୄଯ ତ' ପ୍ରାୄେର୍ୁ ଠିଓଣା ଛି । ମଦି ୄସଆ
ଠିଓଣାୄଯ ଭଁୁ ଅଈଥୄଯ ୄସଆ ଚିଠଟ
ି ଓ
ି ୁ ୄାଷ୍ଟ ସାହାମୟୄଯ ୄଠଆ ଦିନ୍ତି ୄତୄଫ

ଚିଠଟ
ି ି ସଠିଓ ଠିଓଣାୄଯ ମାଆାଯନ୍ତା । ଭଁୁ ଫାହାଯିରି ୄାଷ୍ଟ ପି ସଓୁ । ୄାଷ୍ଟ
ପି ସ ଅକୄଯ ହଞ୍ଚି ୄଦଖିରି ସଭୟ ୄହାଆ ନ ଥିଫାଯୁ ୄାଷ୍ଟ ପି ସ ୄଔାରିନ ି ।

ୄଭା ନଜଯ ୄସଆ ରପାା ଈୄଯ ଡ଼ିରା, ଭଁୁ ୁଣି ବାଫିଫାଓୁ ରାକିରି । ମଦି
ୄାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଏଆ ଚିଠଟ
ି ି ଠିଓଣାୄଯ ହଞ୍ଚିାଯିଥାନ୍ତା ୄତୄଫ ୄଭାୄତ ଭିନ
ି ଥାନ୍ତା ।

ଭଁୁ ବାଫିରି ଚିଠଟ
ି ି ମାଆ ୄଦଆଅସିଫ ି ପ୍ରାୄେର୍ୁଙ୍କୁ । ଓାରି ଯଫିଫାଯ ଓିଛ ି ଓାଭ ଫି
ନାହିଁ ।

ଫାହାଯିରି ସାେୀୄକାା ।

ଦିନ ଏକାଯଟା ଫାଜି ମାଆଥିରା ୄଭାୄତ

ସାେୀୄକାାୄଯ ହଞ୍ଚିଫାଓୁ । ଭଁୁ ମାଆ ଓିଛ ି ୄରାଓଙ୍କୁ ଚାଯିରି ୄସଆ ଠିଓଣା
ଫାଫଦୄଯ ଓିନ୍ତୁ ଈତ୍ତଯ ାଆରି ନାହିଁ । ଫହୁ ତ ୄଔାଜିଫୁରିରି ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତିଙ୍କୁ ।

ଜୄଣ ଫୁ ଢାୄରାଓ ୄଦଖି ଚାଯିରି, "ଅଜ୍ଞା, ଏଠି ଓିଏ ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତି ୄଫାରି ଛନ୍ତି
ଓି?" ୄସ ଫୁ ଢା ୄରାଓଟି ୄଭାୄତ ପ୍ରଶିନ ଅଖିୄଯ ଚାହିଁଯହିୄର । ଭଁୁ ୁଣି ପ୍ରଶନ ଓରି ,
"ଅଜ୍ଞା ଓିଛ ି ଓହିୄରନି ୄମ?" ୄସ ଓହିୄର, "ନା ଫାଫା ଭଁୁ ଜାଣିନ ି । " ଭଁୁ ଅକଓୁ

ଚାରିରି । ଫୁ ରିଡ଼ି ଓିଛଫ
ି ାଟ ମାଆଛି ଓି ନାହିଁ ୄସ ୄଭାୄତ ଡାଓିୄର ଛଯୁ । ଭଁୁ
ତାଙ୍କ ାଔଓୁ ମିଫାଯୁ ୄସ ୄଭାୄତ ଓହିୄର, "ଫାଫା ସୁବଦ୍ରା ଅଈ ଏଠି ଯହୁ ନ ି ଓି
ଅଈ ଅସୁନ ି । ୄସ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯୄଯ ଓ'ଣ ୄକାୄଟ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭ ଓଯିଛ ି ଅଈ ୄସଆଠି

ଯହୁ ଛ ି ।" ଭଁୁ ତତ୍ପଯ ୄହାଆ ଚାଯିରି, "ୄସ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭଯ ନଁା?" ୄସ ଓହିୄର, "ନା ଭଁୁ
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ଜାଣିନ ି ।" ଏତଓ ଓହିୄଦଆ ୄସ ଅୄକଆକୄର । ଭଁୁ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ୄପଯି ଅସିରି ।
ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭ ମାଆ ୄଔାଜିଫାୄଯ ରାକିରି ସୁବଦ୍ରାଙ୍କୁ ।
ୄଔାଜିଫାୄଯ ।

ଓିନ୍ତୁ ଭଁୁ ସପ ୄହରି

ଏ ବିତୄଯ ଭାୄସ ଫିତକ
ି ରାଣି । ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ଓଳ୍ପନାୄଯ ଥିଫା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭ

ଫିର୍ୟୄଯ ୄଭାଯ ଜୄଣ ଫନ୍ଧୁ ୄଭାୄତ ଜୄଣଆୄର । ୄସ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭଯ ନଁା ଥିରା
ସୁବଦ୍ରା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭ । ସୁବଦ୍ରା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭ ନାଅଁଟା ଟାଣି ୄନରା ୄସଆ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭ ାଔଓୁ
। ସାଟସ୍ ୄଓଟୄଯ ୄସଆ ୁଯୁଣା ଚିଠି । ଭଁୁ ମାଆ ଜୄଣ ଓଭସ୍ଚାଯୀଙ୍କ ସହ ଓଥା
ୄହଫା ୄଯ ଜାଣିଫାଓୁ ାଆରି ୄମ, ସୁବଦ୍ରା ୄହଈଛନ୍ତି ଏ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭଯ ଯିଚାିଓା ।

ତାଙ୍କ ପି ସୄଯ ପ୍ରାୟ ଭଁୁ ସୁବଦ୍ରାଙ୍କୁ ୄୋ ଓଯିଥାଏ । ୄୋଯ ନ୍ତ ଖଟାଆ

ପ୍ରାୟ ଧଖଣ୍ଟା ୄଯ ଅସିୄର ୄସ । ଭଁୁ ତାଙ୍କୁ ୄଦଖି ଚାଯିରି, "ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତିଙ୍କ

ସହ ୄଭାଯ ଟିୄଓ ଓଥା ଥିରା ଅଣ ମଦି.... ।" ୄଭାଯ ଓଥା ନସଯୁଣୁ ୄସ
ଓହିୄର, "ଭଁୁ ସୁବଦ୍ରା ଭହାନ୍ତି । ଓ'ଣ ଓଥା ଥିରା ଓୁ ହନ୍ତୁ?"

ଏଓଥା ଶୁଣି ଭଁୁ ହଡ଼ଫଡ଼ ୄହାଆ ମାଆଥିରି ।

ଓାଯଣ ୄଭା ଅକୄଯ

ଫସିଥିୄର ଜୄଣ ର୍ାଠିଏ ଞ୍ଚର୍ଠି ଫର୍ସ୍ଯ ଭହିା । ଭଁୁ ଓିଛ ି ଓହିାଯୁନଥିରି । ଧୀଯ
ସ୍ବଯୄଯ ଭଁୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶନ ଓରି , "ଅଣଙ୍କ ଖଯ ସାେୀୄକାାୄଯ ଓି?" ୄସ ଓହିୄର,

"ହଁ ! ୄତୄଫ ଅଣ ୄଓଭିତ ି ଜାଣିୄର ୄମ ୄଭା ଖଯ ସାେୀୄକାାୄଯ ୄଫାରି?"
ଭଁୁ ତାଙ୍କୁ ୄଓଭିତ,ି ୄଓଈଁଠୁ  ଓିଯି ଓହିଫ ି ୄଫାରି ଫୁ ଝ
ି ାଯୁନଥିରି । ୄସ ୁଣି ପ୍ରଶନ
ଓୄର, "ଓିଛ ି ଓହିୄରନି ୄମ?" ଭଁୁ ସାଟସ୍ ୄଓଟଯୁ ୄସଆ ଚିଠଟ
ି ି ଓାଢି ଫୄଢଆୄଦରି

ତାଙ୍କ ହାତଓୁ । ୄସ ରପାାଓୁ ୄଦଖି ୄଭାୄତ ଚାହିଁୄର  ଚିଠଟ
ି ି ଢିଫାଓୁ ରାକିୄର
। ଭଁୁ ତାଙ୍କୁ ୄଦଔୁଥାଏ । ଚିଠଟ
ି ି ଢିସାଯିଫା ୄଯ ତାଙ୍କ ଅଖିଯୁ ଫହିକରା ଦୁ ଆ
ଧାଯ ରୁ ହ । ନିଜ ରୁ ହଓୁ ନିୄଜ ୄାଛି ୄସ ୄଭାୄତ ଚାଯିୄର, "ଅଣ ଏ ଚିଠି
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ୄଓଈଁଠୁ ାଆୄର?" ଭଁୁ ଓହିରି, "ୄଷ୍ଟଟ ରାଆବ୍ରଯୀଯ ଓାରସ୍ଭାକ୍ସଙ୍କ 'Das Capital' ଫହିଯୁ
ାଆରି । ଚିଠଟ
ି ି ଫହିଯ.... ।" ୄଭା ଓଥା ନସଯୁଣୁ ୄସ ଓହିଥିୄର, "ଚିଠଟ
ି ି ଫହିଯ

ଛଟ ଭରାଟୄଯ ୄକାୄଟ ୄଓାଣୄଯ ରାକିଥିଫ । ଚାିଶି ଫର୍ସ୍ ତଯ ଖଟଣା । ଭଁୁ

 ସୁୄଯଶ ଦୁ ୄହଁ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ବର ାଈଥିରୁ । ନୂ ଅ ଓଯି ୄଡଣା ରାକିଥିଫା ପ୍ରଜାତି
ବି ଭଈଜ ଭଜରିସ ଓଯିଫାଯ ସଭୟଓୁ ଅୄଭ ଭଧ୍ୟ ଈୄବାକ ଓଯିଫା । ଭଁୁ ତୁ ଭଯ

ଫୃ ର୍ଦ୍ଧ, ଫୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ିତାଙ୍କଯ ୄସଫା ଓଯିାଯିଫ ି ନାହିଁ । ତୁ ୄଭ ତୁ ଭଯ ୄଯାକ ଫୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ
ିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ୄଭା ାଔଓୁ ଚାରିଅସ । ତୁ ଭଯ ଭାଅ ଛନ୍ତି ତୁ ଭ ିତାଙ୍କ ୄସଫା
ଓଯିଫା ାଆଁ । ୄସ ଭନା ଓଯିଥିୄର । ଭଁୁ ଥିରି ଧନୟାଡୟ ିତାଙ୍କଯ ଏଓଭାତ୍ର ଓନୟା

। ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାୟୄଯ ଭଁୁ ିନ୍ଧୁଥିରି ସଫୁ ଠୁ ଦାଭୀ ୄାର୍ାଓ । ଧନ  ହଭିଓାୄଯ ଭଁୁ
ନ୍ଧ ୄହାଆମାଆଥିରି ।

ଅଫଶୟଓ ୄହୄର ତାଙ୍କ ଫାାଙ୍କ ାଆଁ ଭଁୁ ଯିଚାଯିଓା

ୄମାକାଆୄଦଫି ୄଫାରି ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଆଥିରି ।

ୄହୄର ଫାାଙ୍କଯ ୄସଫା ଶୁଶୁସାହା

ଓଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ୄଯାକଭୁକ୍ତ ୄହାଆମିୄଫ ୄଫାରି ସୁୄଯଶ ଓହିଥିୄର ।"
"ଏଭିତ ି ଓଥାଓଟିୄଯ ଅଭ ବରାଆଫା ଅୄକଆ ଚାରିଥିରା ।

ହଠାତ

ସୁୄଯଶ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯଯୁ ନ୍ତର୍ଦ୍ଧସ୍ାନ ୄହାଆମାଆଥିୄର ।

ଓୁ ଜଙ୍ଗଯ ଔୟାତ ଲ୍ଲୀୄଯ

ଫାଧିଥିରା ।

ମଦି

ସୁୄଯଶଙ୍କୁ ୄଔାଜିଫା ୄଭା ୄେ ସମ୍ଭଫ ନଥିରା । ସୁୄଯଶଙ୍କ ନୁ ସ୍ଥିତ ି ୄଭାୄତ
ଭଁୁ

ରାଆୄବ୍ରଯୀ

ଅଈ

କରିନ ି ।

ଏ

ଚିଠଟ
ି ି

ୄଭାୄତ

ଭିମ
ି ାଆଥାନ୍ତା......." ଓହି ୄଛାଟ ିରାଙ୍କ ଯି ଓଆଁ ଓଆଁ ୄହାଆ ଓାନ୍ଦିଈଠିୄର
ସୁବଦ୍ରା ୄଦଫୀ । ଓାନ୍ଦି ଓାନ୍ଦି ୄସ ଚାରିକୄର ଝଯଓା ଔଓୁ । ଓିଛ ି ସଭୟ ଝଯଓା
ାୄଔ ଛିଡ଼ା ୄହାଆ ୄସ ୄପଯିୄର ତା'ଙ୍କ ୄଚୌଓିଓୁ । ଭଁୁ ତାଙ୍କ ଅକୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ
ଯଖି ଓହିରି, "ମଦି ଅଣ ଓହିୄଫ ାଯାୄଔଭୁଣ୍ଡି ମାଆ ତାଙ୍କୁ ୄଔାଜିଫା ଓି?" ଧୀଯ
ସ୍ବଯୄଯ ୄସ ଓହିଥିୄର, " ୄଭା ଜୀଫନଓୁ ବୄବାକ ଓଯିଫାଯ ରାସା ଅଈ ୄଭାଯ
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ନାହିଁ । ଚିଯମ
ି ାଆଥିଫା ଓୟାୄରଣ୍ଡଯଓୁ ୄମାଡ଼ି ଦିଅମାଆାୄଯ, ଓିନ୍ତୁ ଫତି ମାଆଥିଫା ୄସ
ସଭୟଓୁ ୄପୄଯଆ ଅଣିୄହଫ ନାହିଁ । ଫିତ ି ମାଆଥିଫା ୄସହି ସ୍ଭୃତ ି ୄସଭିତ ି ସ୍ଭୃତ ି
ୄହାଆଥାଈ । ଭଁୁ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭଯ ତତ୍ୱାଫାଯିଓା ବାୄଫ ୄସଫା ଓଯୁଛି ଫୃ ର୍ଦ୍ଧଭାନଙ୍କଯ ।
ୄସଭାନଙ୍କ ବିତୄଯ ଭଁୁ ସୁୄଯଶଙ୍କ ଫାାଙ୍କୁ ୄଦଔୁଛ ି ।"

ଭଁୁ ପ୍ରଣାଭ ଓଯି ୄପଯୁଥିରି ସୁବଦ୍ରା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଶ୍ରଭଯୁ ।

--∞-ଜଗନ୍ନାର୍ୁଯ ଶାସନ, କୁ ହୁଡ଼,ି ୄଖାର୍ଦ୍ଷା

Vist Odia Wikitionary:
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ୄଭଣ୍ଢାୄଗାରା କର୍ା

✍ ଅଶିର୍ କୁ ଭାଯ ନାୟକ
ଫହୁ ଫର୍ସ୍ ୂୄଫସ୍ ଈଓୂ  ଞ୍ଚୄଯ ତିୄନାଟି କଁା ଥିରା — ଓଯଭାୁଯ,
ଭହାଚତୁ ଯୁଯ, ତିଚତୁ ଯୁଯ

।

ୄସତୄଫଯ

ସଭାଜୄଯ

ସଭୄସ୍ତ

ଯିଶ୍ରଭ

ଓଯୁଥିୄର  ବରୄଯ ଚୁ ଥିୄର । ଓିଏ ଚାର୍ ଓଯୁଥିରା ତ' ଓିଏ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା

ାନ ଓଯୁଥିରା । ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ୄଫାରି ୄକାୄଟ କୃହାିତ ଶୁ ୄସତୄଫୄ
ଥିରା । ତା’ ୄଦହ ୄଦଖିଫାଓୁ ୄଭଣ୍ଢା ବି ଓିନ୍ତୁ ଭୁଣ୍ଡଟି ୂଯା ୄକାରିଅ ଥିରା ।

ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା େୀଯଯ ବର ଫୟଫସାୟ ୄହଈଥିରା । ଓିଛ ି ୄରାଓ ତ' ୄସଆ
ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ାନ ଓଯିଓି ରୄେତି ୄହଆମାଆଥିୄର ।
ଓିନ୍ତୁ ୄସ ତିୄନାଟି କଁା ବିତଯୁ ଓଯଭାୁଯୄଯ ଧିଓ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ାନ

ୄହଈଥିରା । ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସି ଫସ୍ଫସ୍ାଣି ଓିଭବା ଫାହାଖଯୄଯ ଓଯଭାୁଯ
ୄରାଓ ଭହାଚତୁ ଯୁଯ  ତିଚତୁ ଯୁଯଯ ସଭବନ୍ଧୀୟଙ୍କୁ

ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ଈହାଯ

ସ୍ବଯୂ ୄଦଈଥିୄର ।
ଭହାଚତୁ ଯୁଯ ୄରାଓ ଧିଓାଂଶ ସୁଯୋ ଓଭସ୍ୀ ୄହଫାଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯୁଥିୄର

। ତିଚତୁ ଯୁଯ ୄରାଓ ଧିଓାଂଶ ଚାର୍ଫାର୍ ଓଯୁଥିୄର ।
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ଭୁଖିଅ

ୄରାଓାଫାଫୁ ଙ୍କଯ

ଫହୁ ତ

ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା

ଥିୄର

।

ୄସଭାନଙ୍କୁ ଯାତିୄଯ ଫାଖ ବାରୁ ଙ୍କଠାଯୁ ଫୄଞ୍ଚଆଫା ାଆଁ ୄରାଓାଫାଫୁ ଭହାଚତୁ ଯୁଯ

କଁା'ଯ ଓିଛ ି ସୁଯୋ ଓଭସ୍ୀଙ୍କୁ ଓାଭୄଯ ରୄକଆଥିୄର । ସଫୁ ସୁଯୁଔୁଯୁୄଯ ଚାରିଥିରା
। ଦିୄନ ହଠାତ ଯାତି ଧୄଯ ଓିଏ ୄକାୄଟ ଚିୄରଆଫାଯ ଶୁବିରା । ୄରାଓାଫାଫୁ

 କଁା ୄରାଓ ସଫୁ ଈଠିଡ଼ିୄର । ୄଦଖିୄର ମାଆ ଓ'ଣ ନଁା ଜୄଣ ସୁଯୋ ଓଭସ୍ୀ
ୄଚତ ଫସ୍ଥାୄଯ ଡ଼ିଛ ି  ଫହୁ ତ କୁୄଡ଼ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ୄସଠି ନାହାନ୍ତି  ଫହୁ ତ

ଭଯିଓି ଡ଼ିଛନ୍ତି । ାଣି ଛିଞ୍ଚଫ
ି ାଯୁ ୄସ ସୁଯୋ ଓଭସ୍ୀଯ ୄଚତା ଅସିରା  ୄସ
ଓହିରା ୄମ ଓିଛ ି ଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଅସିଓି ଏଭିତ ି ଓଯିଥିୄର ।

ତା' ଯଦିନ ଓଯଭାୁଯ ୄରାଓ ଭହାଚତୁ ଯୁଯୄଯ ଥିଫା ସୁଯୋ ଫିବାକୄଯ

ନିଜଯ କୁହାଯି ଜଣାଆୄର । ଫିବାକଯ ଭୁଖିଅ ୄରାଓଭାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱାସନା ୄଦୄର ।
ଦିନ ୄଯ ଦିନ

କଡ଼ିଚାରିରା

ଓିନ୍ତୁ ୄଓାଈ

ଫଣୁଅ ଜନ୍ତୁ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରାସଫୁ ଓୁ

ଭାଯିଥିରା ଓିଛ ି ଜଣାଡ଼ିରାନି । ତା'ୄଯ ଫି ଏଭିତ ି ଫଣୁଅ ଜନ୍ତୁ ଅସିଓି ଫହୁ ତ
ୄଭଣ୍ଢାୄକାରାଓୁ ଈୄଠଆ ୄନଆ ୄଆୄର ।
ଦିୄନ
ମାଆଥିୄର



ୄକାୄଟ
ୄଦଖିୄର

ଫାହାଖଯୄଯ
ଓଣ

ଛାତ(ଓଙ୍କିି ଟ) ଖଯ ୄହଆମାଆଛି ।

ନା

ଓଯଭାୁଯ
ୄସ

ୄରାଓ

କଁାୄଯ

ଅକ

ଭହାଚତୁ ଯୁଯଓୁ
ୄୋ

ଫହୁ ତ

ଥୄଯ ୄସ ଞ୍ଚଯ ଓୃ ର୍ି  ଶୁାନ ଫିବାକଯ ଭୁଖିଅ ୄସ ସଫୁ
କଁାଭାନଙ୍କୁ ଫୁ ରିଫାଓୁ ଅସିଫାଯ ଥିରା  ୄଦଖିଫାଯ ଥିରା ୄମ ଓିଏ ବର ଚାର୍ଫାର୍
 ଓିଏ ବର ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ାନ ଓଯୁଛି । ଅଜ୍ଞା ଅସିୄର  ସଫୁ କଁା ଫୁ ରିୄର
।

ସୋୄହ

ୄଯ

ସିଏ

ତାଙ୍କ

ଯିୄାଟସ୍

ଧଯି

ଅଈ

ଥୄଯ

ଅସିୄର

।

ତିଚତୁ ଯୁଯୄଯ ୄକାୄଟ ଫଡ଼ ସବାୄଟ ୄହରା । ୄସଠି ୄସ ୄଖାର୍ଣା ଓୄର
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ୄମ ଓଯଭାୁଯଯ ଭଓଯା ୄହଈଛି ଏ ଫର୍ସ୍ଯ ଫଡ଼ ଚାର୍ୀ । ଏ ଔଫଯୄଯ
ଓଯଭାୁଯ ୄରାଓ ୂଯା ଔୁସୄି ଯ ୄଡଆଁୄର । ତା'ୄଯ ୄଖାର୍ଣା ୄହରା ୄମ
ତିଚତୁ ଯୁଯଯ ଭଓଯା ୄହଈଛି ଏ ଫର୍ସ୍ଯ ଫଡ଼ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ାଓ । ଏ
ଔଫଯ ଶୁଣିଓି ଓଯଭାୁଯଯ ୄରାଓଙ୍କ ଭୁଣ୍ଡ ୄମଭିତ ି ଓାଭ ଓଯିଫା ଫନ୍ଦ ଓଯିୄଦରା
।

ୄମାଈ ଓଯଭାୁଯୄଯ ସଫୁ ଠୁ ଧିଓ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ାନ ୄହଈଥିରା,
ୄସ'ଠି ହଠାତ ୄଓାଈ ଫଣୟଜନ୍ତୁ ଅସିଓି ୁାଏ ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ୄନଆକୄର, ସୁଯୋ
ଫିବାକୄଯ କୁହାଯି ଓୄର ଫି ଓିଛ ି ୄହରାନି, ଭହାଚତୁ ଯୁଯୄଯ ଅକ ୄୋ
ଫହୁ ତ

ଛାତ(ଓଙ୍କିି ଟ)

ଖଯ

ୄହଆକରାଣି



ୄଶର୍ୄଯ

ତିଚତୁ ଯୁଯଓୁ

ଫଡ଼

ୄଭଣ୍ଢାୄକାରା ାଓ ୁଯସ୍କାଯ ଭିକ
ି ରା ।
ତିଚତୁ ଯୁଯଯ

ସବାଯୁ

ଖଯଓୁ

ୄପଯିରାୄଫୄ

ଓଯଭାୁଯଯ

ଭୁଖିଅ

ୄରାଓାଫାଫୁ ଏଆ ସଫୁ ଓଥା ବାଫି ବାଫି ଚିନ୍ତତ
ି ୄହଆ ଡ଼ିଥିୄର । ଖଯଓୁ ଅସି
ୄରାଓାଫାଫୁ ୁଓୁ ଚାଯିୄର, ୄଭଣ୍ଢାୄକାରାଙ୍କ ସୁଯୋ ାଆଁ ୄମାଈ ୄରାଓଟି ଥିରା
ସିଏ ତ' ଓାଆଁ ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୁନ ି । ୁ ଓହିରା ୄମ ସିଏ ଅଜି ସଓାଠୁ
ଓୁ ଅୄଡ଼ ମାଆଛି ୄମ ଅସିନ ି ।

ୄରାଓାଫାଫୁ ଦାଣ୍ଡ ିଣ୍ଢାୄଯ ଫସିଓି ବାଫିୄର — ୄମାଈ ତିଚତୁ ଯୁଯଓୁ
ସିଏ

ବର ୄଫାରି

ବାଫୁ ଥିୄର, ୄସଭାୄନ

ୄଶର୍ୄଯ

ୄଚାଯି ଓୄର ? ୄମାଈ

ଭହାଚତୁ ଯୁଯଯ ସୁଯୋ ଫିବାକଓୁ ଏୄତ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯୁଥିୄର, ୄସଭାୄନ ୄଶର୍ୄଯ ଏ
ଓାଭୄଯ ତିଚତୁ ଯୁଯଓୁ ସାହାମୟ ଓଯିୄର !
***ଏ ଓଥାଟି ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ଓାଳ୍ପନିଓ । ମଦି ୄଓୌଣସି ଖଟଣା ସହିତ ସଭାନତା ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୄ, ତାହା
ୄଓଫ ଏଓ ସୄଞ୍ଜାକ ଭାତ୍ର ।***
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ୄପ୍ରଭିକା

✍ ସସ୍ମିତା ସାହୁ
ୄଟ୍ରନ ତା'ଯ କତି ଫଢାଆଫାଓୁ ଈଦୟତ ୄହଫାୄଫୄ ଧଆଁସଆଁ ୄହାଆ ଯୁଦ୍ର

ୄଟ୍ରନ ବିତଯଓୁ ୄପ୍ରୄଫଶ ଓଯିଥିରା । ଫହୁ ତ ଦିନ ୄଯ ଖଯଓୁ ମିଫା ାଆଁ ଛୁ ଟ ି

ଭିଛ
ି ି । ଫିକତ ଛ ଫର୍ସ୍ ୄହଫ ବାଯତୀୟ ୄସନା ଫାହିନୀଯ ଜୄଣ ୄସୈନଓ
ି ବାୄଫ
ଭାତୃ ବୂଭି ାଆଁ ୄସଫା ଓଯିଅସୁଛ ି ଯୁଦ୍ର । ୄଟ୍ରନ ବିତୄଯ ଫସିଫା ାଆଁ ଜାକାଟିଏ
ୄଔାଜୁ ୄଔାଜୁ ଏଓ ଚିସ୍ମା ଭୁହଁଓୁ ଅଫିଷ୍କାଯ ଓଯିଥିରା ୄସ । ୄସଆ ଅଖି, ୄସଆ
କହନିଅ ୄଓଶ ।

ହଁ ...ଆଏ ୄସଆ ଝି, ମାହାଓୁ ଯୁଦ୍ର ନିଜଠୁ ଧିଓ ବର

ାଈଥିରା, ଭାତ୍ର ଭୁହଁ ୄଔାରି ଓହିାଯିନଥିରା । ୂଫସ୍ ଓଥା ଭୄନ ଓଈ ଓଈ ୄସ
ଜାଣତୄଯ 'ଭୀନା' ୄଫାରି ଡାଓିସାଯିଥିରା । ଜଣା ବିଡ଼ଯୁ ନିଜ ନଁା ଶୁଣି ଭୀନା
ସାଭାନୟ ଫୟସ୍ତ ୄହାଆ ୄମୄଫ ସାଭନାଓୁ ୄଦଖିରା, ୁଯୁଣା ସ୍ଭୃତସ
ି ଫୁ ଅଖିୄଯ ନାଚି
ଈଠିରା ।

ଯୁଦ୍ରଯ ଭନ ଓଥା ଜାଣି ଭଧ୍ୟ ାଯିଫାଯିଓ ସଭସୟା ୄମାକଁୁ ୄସ ନ ଜାଣିଫାଯ

ବିନୟ ଓଯିଥିରା । ଦୁ ୄହଁ ଏୄଫ ଯସ୍ପଯ ସାଭନାୄଯ ଥିୄର । ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଅଖିୄଯ ଥିରା
ଓାହିଁ ୄଓୄତ ୄମ ପ୍ରଶନ ।

ୄଫାଧହୁ ଏ ନିଜ ନିଜଯ ପ୍ରଶନଓୁ ଫିନା ବାର୍ାୄଯ

ଫୁ ଝସ
ି ାଯିଥିୄର । ଯୁଦ୍ର ଓିନ୍ତୁ ଅଈ ଚୁପ୍ ଯହିାଯିରାନି । ନିଜ ଭନ ଓଥା ଭୀନାଓୁ
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ଓହିୄଦଫ ୄଫାରି ଭନସ୍ଥ ଓରା । ଠିକ୍ ୄସତିଓୄି ଫୄ ଟଏୄରଟ୍ ଯୁମ୍ଯୁ ୫ଫର୍ସ୍ଯ ୁ
ଶୁବଭ ଅସି ଭା' ଭା' ଓହି ଭୀନା ୄଓାଓୁ ଅଈଜି ଅସିଥିରା ।

ଯୁଦ୍ର ସଫୁ

ଫୁ ଝ
ି ାଯିଥିରା । ୄସୄତୄଫୄ ଭୀନା ନିଜଯ ଦୁ ଃଔଦ ଓାହାଣୀ ଶୁୄଣଆଥିରା ୄମ ଯୁଦ୍ର
ସହଯ ଛାଡ଼ି ମିଫା ୄଯ ପ୍ରତିଓୂ ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ତା'ଯ ଫିଫାହ  ସ୍ବାଭୀଙ୍କ ଓା

ଫିୄୟାକ । ...ତଥାି ଯୁଦ୍ର ଭନୄଯ ଭୀନା ାଆଁ ବରାଆଫା ଓଭିମାଆନଥିରା । ୄସ

ଭୀନାଯ ୁ ଶୁବଭଓୁ ନିଜ ୄଓାଓୁ ୄନଆଅସିରା । ଭୀନା ଭଧ୍ୟ ୄଭୌନୄଯ ତା'ଯ ହଁ
ବଯିସାଯିଥିରା ।....
ୄଟ୍ରନ ଚାରୁ ଥାଏ । ୄଫାୄଧ ଦୁ ଆଜଣ ଥିଓଙ୍କ ଯାସ୍ତା ସଭାନ ୄହାଆମାଆଥିରା ।

--∞-ଫୟାସନଗଯ, ମାଜୁଯ ୄଯାଡ଼, ମାଜୁଯ
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ଫଣ୍ଭଲ୍ଲୀ

✍ ନୁ ସୟ
ୂ ା ୄଜନା
ସଓା ସାତଟା । ହାୱଡ଼ା-ୁଯୀ ସୁଯ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସୄପ୍ରସ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯଯ ଚାଯି

ନଭବଯ ିାଟପଭସ୍ୄଯ ରାକିରା । ୄଟ୍ରନ ହଞ୍ଚିଫା ସଭୟଯୁ ଦୁ ଆ ଖଣ୍ଟା ୄଡଯି ଥିରା ।

ୄଟ୍ରନୄଯ ଅଜି ନାହିଁ ନଥିଫା ବିଡ଼ । ଅକଓୁ ଚାଯି ାଞ୍ଚ ଦିନ ଛୁ ଟ ି ଥିଫାଯୁ ଫଙ୍ଗାି
ମାତ୍ରୀ ୂଯା ୄଟ୍ରନ ଈୄଯ ଓବ୍ଜା ଓଯିୄନଆଛନ୍ତି । ଧିଓାଂଶ ମାତ୍ରୀଙ୍କ କନ୍ତଫୟ ସ୍ଥାନ
ୁଯୀ । ନିଜଯ ଫୟାକଓୁ ସିଟ ତୁ ଫାହାଯଓଯି ୄଟ୍ରନ ଫାହାଯଓୁ ଅସିରା ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ ।

ୄଷ୍ଟସନ ଫାହାୄଯ ୄଦଖିରା ଝିି ଝିି ଫର୍ସ୍ା । ଟୟାକ୍ସିୄଟ ୄନଆ ଖଯଓୁ ମିଫ ୄଫାରି
ଟୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଡ଼ଓୁ ଭୁହଁାଆରା ୄସ । ଓିଏ ଜୄଣ ଛଯୁ ଡାଓିରା: ସାଯ, ଟୟାକ୍ସି ହଫ?
ଓାଆଁଓି ୄଓଜାଣି ସ୍ବଯଟା ବାଯି ଚିସ୍ମl ଚିସ୍ମl ରାକିରା ତା’ଓୁ । ଫୁ ରି ଡ଼ି ୄଦଖିରା ଚାିଶ
ଆଁଚାିଶ ଫର୍ସ୍ଯ ୄରାଓଟିଏ । ଭୁହଁୄଯ ନାଫନା ୁାଏ ଦାଢି ଯଖିଛି । ତାଓୁ ୄଦା
ୄଦା ଚିସ୍ମl ହଫା ଅକଯୁ ୄସ ଓହିଓାଆରା: ଅୄଯ ସିର୍ଦ୍ଧ ବାଆ, ନଭସ୍କାଯ । ଭୄତ ଚିସ୍ମ ି
ାଯୁଛ? ଏଥଯ ଅଈ ଚିସ୍ମଫ
ି ାଓୁ ଫାଓି ନଥିରା ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ଯ ୄସ ଯାଜୁ ୄଫାରି ।

ଓିୄଯ ଯାଜୁ ?? ତୄଭ ଏଠି?? ଟାକ୍ସି ଚରାଈଚ?? ଅଈ ଏୄତ ଫୁ ଢା ଓଣ ୄଦଔା
ମାଈଛ, ୄଭା’ ଠୁ ତୄଭ ତ’ ୄଢଯ ସାନ ିରାଟା? ଅଖିଓୁ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯିାଯୁନଥିରା
ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ ଯାଜୁ ଓୁ ଏଭିତ ି ଫସ୍ଥାୄଯ ୄଦଖିଫ ୄଫାରି । ତାଯ ଏୄତ କୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶନୄଯ
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କମ୍ଭୀଯ ଭୁହଁ ୄହଆକରା ଯାଜୁ ଯ । ଓହିରା, ବାଆ ତୄଭ ଖଯଓୁ ମିଫ ଟି? କାଡି ୄଯ
ଫସ, ଚାର ଯାସ୍ତାୄଯ ଓଥା ୄହଆଓି ମିଫା । ୄହୄର ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ଯ ଭୁଣ୍ଡ ବିତଯଟା ଔାରି
ଡ଼ୁଅ ସୁତା ବି କୁୄଡ଼ଆ ତୁ ୄଡ଼ଆ ୄହଆମାଈଥିରା ।
ଯାଜୁ ଯ ଟାକ୍ସି ଭାଷ୍ଟଯ ୄଓଣ୍ଟିନ, ିଏଭଜି ଯାସ୍ତା ୄହଆ ଅୄକଆଚାରିରା

ସଚିଫାୟ ଭାକସ୍ଯୁ ଅଚାମସ୍ୟ ଫିହାଯ ଯାସ୍ତାୄଯ ।

ଫାଟୄଯ ଅସିରା ଯିଜ
ି ନାର

ଓୄରଜ । ଏଥଯ ଅଈ ସମ୍ଭାିାଯିରାନି ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍, ଯାଜୁ ଭନୄଯ ହାଫୁ ଓା ଭାଯୁଥିଫା

ଓଥା କୁଡ଼ାଓୁ ଫାହାଯ ଓଯିଫାଓୁ । ଏଆ ତ’ ୄସ ଜାକା, ୄମାଈଠୁ ୄସ ଯାଜୁ ଓୁ ଚିସ୍ମଥି
ି ରା
। ୄଓାଡ଼ିଏ ଫର୍ସ୍ ତୄ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ସହଯ ଅଜି ବି ନଥିରା । ଏଆ ଯିଜ
ି ନାର
ଓୄରଜ ଓୟାବ୍ନସ ଥିରା ତାଙ୍କଯ ଚଯା ବୂଆଁ । ଚାଯିଟା ଫାଜିରା ଭାୄତ୍ର ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍, ଯାଜୁ

ଅଈ ଦଶ-ଫାଯ ଜଣ ିରା ଏଓାଠି ୄହଆମାଈଥିୄର କ୍ରିୄଓଟ ୄଔିଫା ରାକି ଏଆ
ଓୟାବ୍ନସୄଯ । ଓ’ଣ ୄଔୁ ଥିରା ଯାଜୁ !! ପ୍ରତି ଫରୄଯ ଛଓା ଭାଯିଫା ତାଯ ଚାୄରଞ୍ଜ
ତ’ ନୁ ୄହଁ ଶଥ ଥିରା । ୄଫାରଯଭାନଙ୍କୁ ଏଭିତ ି ନିଦ୍ଦସ୍ୟ ବି ପ୍ରହାଯ ଓଯୁଥିରା ୄମ

ଫିଚଯା ୄଓହି ୄଫାରଯ ତା’ ଅକୄଯ ତିଷ୍ଠି ାଯୁନଥିୄର । ୄଓୄତ ଥଯ ୄମ ଫର
ଓୄରଜଯ ଈଚ୍ଚ ାୄଚଯୀ ୄଡଆଁ ଫାହାଯ ଯାସ୍ତାଓୁ ମାଆଛି ତା’ଯ ହିସାଫ ନଥିରା ।

ୄରଡ଼ିଜ ହୄଷ୍ଟର ଝଯଓା ଓାଚ ବାଙ୍ଗି ଫା ତା’ ାଆଁ ୄକାୄଟ ଫଡ ସପତା ଥିରା । ତା
ଟିଭୄଯ ଥିଫା ସଫୁ ିରା ଏଥିୄଯ ଔୁସୄି ଯ ଓୁ ଯୁି ଈଠୁଥିୄର, ଓାଆଁଓନ
ି ା ୄସଆ
ଫାହାନାୄଯ ଓିଛ ି ଭିଛଭ
ି ିଛଓ
ି ା ଯାକ ୄଦୄଔଆ ଓନଓନିଅ ୄହଆ ଏଟ ୄସଟ
ହଈଥିଫା ସୁନ୍ଦଯ ୄଚୄହଯା ସଫୁ ୄସ ବଙ୍ଗା ଝଯଓା ବିତଯୁ ଈଙ୍କି ଭାଯୁଥିୄର । ଓାଚ
ବାଙ୍ଗି ଫା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହୄଷ୍ଟର ସିଓୁୟଯିଟ ି କାଡ଼ସ୍ ଦଈଡ଼ିଅସୁଥିରା ଅଓଟ ଓଯିଫା ରାକି, ଓିନ୍ତୁ
ତା’ ଅଓଟ ବିତଯୁ ଫି ୄକାୄଟ ୄଯାଭାଞ୍ଚଓଯ ହସ ଛି ଛି ଫାହାଯିଡ଼ୁଥିରା । ସଫୁ

ିରା ପ୍ରଶଂସା ଓଯୁଥିୄର, ଫାଃ ଫାଃୄଯ ଯାଜୁ , ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ୄତନ୍ଦୁ ରଓଯ ଠୁ ଅକଓୁ

ମିଫୁ.... ଫିଚଯା ଧଡ଼ୁ ଓିନ୍ତୁ ହାରିଅ ୄହଆ ମାଈଥିରା ତାଓୁ ୄଫାରିଂ ଓଯି ଓଯି । ସଫୁ ଠୁ
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ଧିଓ ପ୍ରହାଯ ତାହାଯି ୄଫାରିଂ ହିଁ ଔାଈଥିରା ଅଈ ସଫୁ ଦିନ କଡ଼ ଜିଣି ସକଫସ୍ୄଯ
ଖଯଓୁ ୄପଯୁଥିରା ଯାଜୁ ଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶୁଣି ।

କାଡ଼ିଯ ହନସ୍ୄଯ ପ୍ରଓୃ ତସ୍ଥ
ି ୄହରା ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ । ଯାଜୁ ଓୁ ଚାଯିରା ଅୄଯ ଯାଜୁ ,
ଓଣ ୄହରା ତଭଯ?? ତଭଯ ତ’ ଯଣଜୀୄଯ ସିୄରକ୍ସନ ହଫାଯ ଥିରା!! ତଭଓୁ ୄନଆ ଭଁୁ
ୄସୄତୄଫୄ ୄଓୄତ ସ୍ବନ ୄଦଖିଚି ! ନାସନାର ୄରଫରୄଯ ୄଔିଫ, ନଁା ଓୄଭଆଫ
ୄଫାରି... ଭୁଣ୍ଡଯୁ ୄଫାହିମାଈଥିଫା ଝାଓୁ ୄାଛି ୄକାୄଟ ରଭବା ନିଶ୍ୱାସ ୄନରା ଯାଜୁ ।

ଓହିରା ବାଆ, ସଫୁ ୄସଆ ବାକୟ l ୄମାଈ ଦିନ ସିୄରକ୍ସନ ଥିରା, ୄସଦିନ ସଓାୁ ହଠାତ
ଫାାଙ୍କୁ ହାଟସ୍ ୄରାଓ ୄଦରା । ସଫୁ ସ୍ବନ ୄଭାଯ ୄସଆଠି ବାଙ୍ଗି ଚୁନା ୄହଆକରା ।

ଏୄଟ ଫାାଙ୍କୁ ହଯାଆରି ଅଈ ୄସୄଟ ୄଭା ଜୀଫନଯ ସଫୁ ଠାଯୁ ସୁଔଯ ଦିନ

ଅସିଫା ଅକଯୁ ଫାଟ ବାଙ୍ଗି ଚାରିକରା । ୄଓାଈ ବର ାଠ ଢୁଥିରି ୄମ ଚାଓିଯୀ
ଔୄଣ୍ଡ ଭିଥ
ି ାନ୍ତା? ମଦି ସିୄରକ୍ସନ ୄହଆମାଆଥାନ୍ତା ତାୄହୄର ହୁ ଏତ ସଯଓାଯୀ ଚାଓିଯୀ
ାଆଥାନ୍ତି ।

ଫାା କରା ୄଯ କ୍ଵାଟଯଫି ଛାଡ଼ିଫାଓୁ ଡ଼ିରା, ଭୄତ ସଫୁ ଅୄଡ଼

ନ୍ଧାଯ ୄଦଔାକରା । ଈାୟ ନାଆ ୄଫାଈଓୁ ୄନଆ କଁାଓୁ ଚାରି କରି । ୄହୄର
କଁାୄଯ ୄସଆ ସଭାନ ଫସ୍ଥା । ିରା ଦିନଯୁ ତ’ ୄଓୄଫ କଁାୄଯ ଯହିନ,ି ୄସଠି ଫି ଚି
ୄହରାନି । ୄମାକଓୁ ଅଭ କ୍ରିୄଓଟ ସାଙ୍ଗ ଫାଫୁ ରି ବାଆ ୄଦଔାୄହଆକୄର, ୄସ ଭୄତ

ୋଆବିଂ ଶିଖି କାଡ଼ି ଚୄଆଫାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄର । ଅକଯୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାୄବରସ କାଡ଼ି
ଚାଈଥିରି, ଏୄଫ ନିୄଜ ୄକାୄଟ ୄସୄଓଣ୍ଡ ହାଣ୍ଡ କାଡ଼ି ଓିଣି ଚରଈଛି । ୄଫାଈଯ

ଅଈ ୄଦହ ବର ଯହୁ ନ ି ୄଫାରି ଏଭିତ ି ୄରାଓାର ଡୁୟଟି ଓଯୁଛି । ଏଓାୄଫୄଓ

ଏୄତ ଓଥା ଓହି ୄକାୄଟ ରଭବା ନିଶ୍ୱାସ ୄନରା ଯାଜୁ । ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ଯ ୁଣି ପ୍ରଶନ: ଅଈ
ତଭ ଯୁନି ଓୁ ଅୄଡ଼ କରା? ତାଓୁ ଫାହା ୄହଆଚ ନା ଅଈ ଓାହାଓୁ ? ଏଥଯ ଯାଜୁ ଅଖି

ଛ ଛ ୄହଆକରା । ଓହିରା ଅଈ ଫାହା ୄହରି ୄଓୄତ ୄଫୄ? ଅଈ ୄସ ଭୄତ
ଫାହା ୄହଆଥାନ୍ତା ଫା ଓାହିଁଓ?ି ମଦି କ୍ରିୄଓଟ ୄଔି ଆସା ଓୄଭଆଥାନ୍ତି ତା’ୄହୄର
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ସିନା ୄସ ୄଭାଯ ୄହଆଥାନ୍ତା, ୄହୄର ଏଆ ୄଫଓାଯିଅ ନାଥଯ ହାତ ୄସ ଓାଆଁଓି
ଧଯିଫ? ଏୄଫ ଅଈ ଓାହା ଖଯଯ ୄଶାବା ଫଢାଈଚି ସିଏ ।

ଯାଜୁ ଯ ିଠଓ
ି ି ସୄସ୍ନହୄଯ ଥାୁୄଡ଼ଆ ୄଦରା ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ । ତା’ ଭନ ହାରଓା
ଓଯିଫା ାଆଁ ଏଣୁ ୄତଣୁ ୁଯୁଣା ସ୍ଭତ
ୃ ି ସଫୁ ୄସ ଭୄନଓାଆୄଦରା ଯାଜୁ ଓୁ ।
ଅୄଯ ଏଆତ, ଅଭ ୄରନ ଅସିକରା ଓହୁ ଓହୁ ଟୟାକ୍ସି ଅସି ସିର୍ଦ୍ଧାଥସ୍ଖଯ ୄକଟ
ାଔୄଯ ଠିଅ ୄହରା । ଯାଜୁ ଯ ଭନା ଓଯିଫା ସୄତ୍ୱ ଜଫଯଦସ୍ତି ତା’ ାଈଣା ୄଦଆ
ୄକାୄଟ ବାଯି ଭନ ୄନଆ ୄକଟ ୄଔାରିରା ୄସ । ସତୄଯ......... ଫଣଭଲ୍ଲୀ ଫଣୄଯ
ପୁ ଟି ଝଯିମାଏ । ତା ବାକୟ ତାଓୁ ସୁୄମାକ ଦିଏନି ତା ଫାସ୍ନାୄଯ ୄଓହି ଅତ୍ମହଯା
ୄହଈ ୄଫାରି । ୄସ ଧଡ଼ୁଯ ଓି ବାକୟ !! ଯାଜୁ ଓୁ କ୍ରିୄଓଟୄଯ ସାଭନା ଓଯିନାଯୁଥିଫା
ଧଡ଼ୁ ୁଣି ନାସନାର ୄରଫରୄଯ ସିୄରଓଟ ୄହଆକରା, ସଯଓାଯ ତାଓୁ ପ୍ରାଚୁମସ୍ୟୄଯ
ୄାତି ଓାଆୄର... ଅଈ ଫିଚଯା ଯାଜୁ ..... ନିଜ ୄଟ ୄାର୍ିଫା ାଆଁ ଏଆ
ଭହାନକଯୀୄଯ ଟାକ୍ସି ଚାଈଛି..... ହାୟୄଯ ଜୀଫନ !!!!!

--∞-ଅଆ.ଅର୍.ସି ବିୄରଜ୍, ନୟାଲ୍ଲୀ, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ
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ନିସ୍ତବ୍ଧତାଯ ସ୍ଵଯ

✍ ପ୍ରୄଭାଦ ଓୁ ଭାଯ ଣ୍ଡା

ଏକ
ବାଆ ଡାଓିଥିୄର – ଅ ପ୍ରବା, ମିଫା ୄଦଖିଫୁ , ଓାହାଯ ମାତ୍ରା ଫାହାଯିଛ ି !
ୄସ ଜାଣି ନ ଥିୄର, ଓାହାଯ ମାତ୍ରା ଫାହାଯିଛ ି । ୄଓଭିତ ି ଜାଣିଥାୄନ୍ତ? ଅଠନ ଫର୍ସ୍ଯ ଝି ଥିୄର ୄସ, ସ୍କୁରୄଯ ନୂ ଅନୂ ଅ ଆଂଯାଜୀ ଶିଔଥି
ୁ ୄର । ବାଆ ସିନା

ଜି.ୄଓ. ଢୁ ଥିୄର ୄମ ଓାହାଯ ମାତ୍ରା ଫାହାଯିଛ ି ୄସ ଜାଣିଛନ୍ତି ! ବାଆଙ୍କ ହାତ ଧଯି
କହି ବିତୄଯ ଶିଥିୄର ୄସ । ୄକାଟିଏ ୄଔାରା ଶକଡ କାଡ଼ିଓୁ ୄତାଯଣ ୄଦଆ

ସଜା ମାଆ ତା ବିତୄଯ ଜଣଙ୍କଯ ଫିଯାଟଓାୟ ୄପାଟ ଚିତ୍ର ଠିଅ ଓଯା ମାଆଥିରା ।
ୄସହି ୄପାଟ ଚିତ୍ର ୄଦହୄଯ ପୁ ରଭା ଥିରା । ଫୀଯ ଦସ୍ୄଯ ଛାତି ଅକଓୁ ଓାଢି
ଦୁ ଆ ହାତଓୁ ଛାତିୄଯ ଫାନ୍ଧି ାଦ ଅକଓୁ ଫୄଢଆ ଠିଅ ୄହାଆଥିଫା ୄଚୄହଯାଟିଯ
ଅଖି ବସାଣିଅ, ରରାଟ ପ୍ରଶସ୍ତ, ୄଜୟାତିଭୟ ଭୁଔ ଭଣ୍ଡ, ଭସ୍ତଓୄଯ କଡ଼ି ଥିରା ।
ବାଆ ଓହିଥିୄର- ଜାଣିଛୁ, ଆଏ ୄହୄର ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ । ସ୍ବାଭୀ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ,

ଜୄଣ ଫଡ ସନ୍ନୟାସୀ ।

- ସନ୍ନୟାସୀ ଓ’ଣ ବାଆ?
- ଭାୄନ ମିଏ ଖଯ-ଦ୍ୱାଯ ଛାଡ଼ି ତସୟା ଓଯିଫାଓୁ ମାଅନ୍ତି ।
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- ତସୟା ଓାହିଁଓି ଓଯନ୍ତି?

- ବକଫାନଙ୍କୁ ାଆଫା ାଆଁ ।
- ତାଙ୍କୁ ାଆୄର ଓଣ ୄହଫ?
- ୄଭାେ ାଆଫ । ବାଆ ଫିଯକ୍ତ ୄହାଆ ଈଠିୄର- ଃ ୄହା, ୄତାଯ ୄମୄତ
ସଫୁ ପ୍ରଶନ !
ୄସୄତୄଫୄ ୄଭାେ ପ୍ରାେିଯ ଥସ୍ ୄସ ଫୁ ଝି ାଯି ନ ଥିୄର । ଫହୁ ତ ଦିନ
ୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଶିଶୁ ଭନ୍ଦିଯୄଯ ଶିେୟତ୍ରୀ ୄହୄର, ୄଛାଟ-ୄଛାଟ ିରାଭାନଙ୍କୁ
“ଓଯାୄଗ୍ର ଫସୄତ ରକ୍ଷ୍ମୀ, ଓଯ ଭୄଧ୍ୟ ସଯସ୍ବତୀ” ୄଖାର୍ାଈଥିୄର, ଅୄ-ଅୄ ଜୀଫନ
ଦଶସ୍ନଯ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କଯ ୄଫାଧକଭୟ ୄହାଆ ଅସୁଥିରା । ୄଭାେ ପ୍ରାେି ନିଭୄନ୍ତ ସନ୍ନୟାସୀ
ୄହୄର ୄମ ତସୟା ଓଯିଫାଓୁ କୃହତୟାକୀ ୄହଫାଓୁ ୄହଫ, ବାଆଙ୍କ ଈତ୍ତଯଓୁ ୄସଦିନ
ୄସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୁ ଝି ାଯିଥିୄର ।
[ଥୄଯ ସାଧନାଯ ଶିଡ଼ି ଚଢୁଚଢୁ ନିଫଓ
ି ଳ୍ପ ସଭାଧିଯ ସ୍ବାଦ ଚାଖି ସାଯିରା ୄଯ ନୄଯନ୍ଧ
ନାଥ କୁଯୁଙ୍କ ାଔୄଯ ି ଓଯି ଫସିୄର, ‘ୄଭାୄତ ୁଣି ଥୄଯ ନିଫଓ
ି ଳ୍ପ ସଭାଧି
ଦଯଓାଯ ।’ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଝିଙ୍ଗାସି ଈଠିୄର ଶ୍ରୀ ଯାଭ ଓୃ ଷ୍ଣ, ‘ୄତାୄତ ରଜ୍ଜା ରାକୁନ?ି ନିଜ
ସ୍ବାଥସ୍ ଓଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା ଓଯୁଛୁ । ୄତାଯ ଫିଚାଯଯ ଫଟଫୃ େ ତୄ ଅଶ୍ରୟ ୄନଫା ାଆଁ
ୄନଓ ୄୋଯତ । ତୁ ଯା ଭାଅଙ୍କ ଓାଭ ଓଯିଫାଓୁ ଦୁ ନଅ
ି ଓୁ ଅସିଛୁ ! ଅଈ
ୄତାୄତ ନିଫଓ
ି ଳ୍ପ ସଭାଧି ଦଯଓାଯ !’]

ଭା ଫାଫାଙ୍କୁ ଫହୁ ତ ୄନହୁ ଯା ୄହାଆ ଓହିଫାଯ ତାଙ୍କଯ ଭୄନ ଛି, ‘ଶୁଣ, ତା
ଓଥାଓୁ ଭାନିମା, ୄସ ାଠ ଢିଫାଓୁ ଚାହଁୁଛ ି । ତା ଓଥାଓୁ ହଁ ଓଯିଦ
ି ।’
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ଫାଫା ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ୄଯ ଟ ଥିୄର । ଭାଅଙ୍କ ଓଥାଯ ଓିଛ ି ଈତ୍ତଯ ୄଦଆ ନ
ଥିୄର । ଓାଯଣ ବାଆଙ୍କୁ ଅକଯୁ ାଠ ଢିଫାଓୁ ଭନା ଓଯି ସାଯିଥିୄର, ‘ଓୄରଜୄଯ
ଫୄର୍ସ୍ ଢିରୁ, ଅଈ ଢିଫା ଦଯଓାଯ ନାହିଁ । ସିଧା ମାଆ ୄଦାଓାନୄଯ ଫୄସ ।’

ଫଡ଼ ଫଜାଯୄଯ ଫାାଙ୍କ ୫ ହାତ ସାଯଯ ରଭବା ୄଦାଓାନ ଖଯଟିଏ ଥିରା

। ତାଓୁ ୄସ ନିଜ ଯିଶ୍ରଭୄଯ ଠିଅ ଓଯିଥିୄର । ବାଆଙ୍କ ାଠ ଢିଫା ଥସ୍ ୄମ ୄସ
ଅଈ ତାଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଓଯିୄଫନି, ଏହି ଧାଯଣା ତାଙ୍କଯ ଭନୄଯ ଫର୍ଦ୍ଧଭୂ ୄହାଆ
ଯହିଥିରା । ଓାଯଣ, ଦିନୄଯ ଥଯୁଟିଏ ୄହୄର ୄଦାଓାନ ଅୄଡ଼ ଫୁ ରି ଅସିଫାଓୁ ୄମୄତ

ଓୁ ହାକୄର ଫି ୄସ ତାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଈ ନ ଥିୄର । ତାଙ୍କ ାଠ ବର ତ, ୄସ ବର
ଥିୄର ।
ତାୄଯ, ଦିୄନ

ସଓା

ୄଫୄ

ଭାଅଙ୍କୁ

ଓାନ୍ଦିଫାଯ

ୄଦଖିଥିୄର ।

ଫାଫାଙ୍କୁ ୄଦାଓାନ ନ ମାଆ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଖୄଯ ଫସିଫାଯ ୄଦଖିଥିୄର । ଫନ୍ଧୁ -ଫାନ୍ଧଫଭାୄନ

ଓିଏ ଓିଏ ଅସିଥିୄର । ଫାଫା-ଭାଅଙ୍କ ାଔୄଯ ଫସୁଥିୄର । ୁଣି ଚାରିମାଈଥିୄର ।
ପ୍ରଥୄଭ ୄସ ଓିଛ ି ଫୁ ଝି ାଯି ନ ଥିୄର । ୄଯ ଭାଅଙ୍କଠାଯୁ ଶୁଣିଥିୄର- ବାଆ

ଓୁ ଅୄଡ଼ ୄଆମାଆଛନ୍ତି । ଫନ୍ଧୁ -ଫାନ୍ଧଫ ଓାହା ଖୄଯ ଫି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଶୁଣୁଶୁଣୁ
ତାଙ୍କ ଭନୄଯ ପ୍ରଥୄଭ ୄକାଟିଏ ଓଥା ଛୁ ଆଁଥିରା– ବାଆ ଓ’ଣ ତା ୄହୄର ସନ୍ନୟାସୀ
ୄହଫା ାଆଁ ତସୟା ଓଯିଫାଓୁ ଚାରିମାଆଛନ୍ତି !
ନ ଫର୍ସ୍ ଫୟସୄଯ ବାଆଙ୍କ ଫିୄଚ୍ଛଦଯ ଥସ୍ ୄସ ଓିଛ ି ଫୁ ଝି ନ ଥିୄର ।
ୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ନୟଭାନଙ୍କ ବାଆଙ୍କୁ ୄଦଖିଥିୄର, ଭନୄଯ ଏଓ ସହୟ ୄଫଦନା
ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆଥିରା, ମାହାଓୁ ୄଯ ୄସ ଫୁ ଝଥି
ି ୄର, ହୃ ଦୟଙ୍ଗଭ ଓଯିଥିୄର ୄମ ଏହା ହିଁ
ବାତୃ ୄପ୍ରଭ ।
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ବାଆଙ୍କ ଖଯୁ ଚାରିମିଫାଯ ୄଓୄତ ଫର୍ସ୍ ୄଯ ଦିୄନ ସନ୍ଧୟାୄଯ ଫାଫା ଖଯଓୁ
ଅସି କମ୍ଭୀଯ ୄହାଆ ଫସି ଯହିଥିୄର। ଭାଅଙ୍କ ଫାଯଭବାଯ ପ୍ରଶନୄଯ ଓହିଥିୄର ୄମ ୄସ
ଓାରି ସଓାୄ ଓଟଓ ମାଈଛନ୍ତି । ବାଆଙ୍କ ୄସଠାୄଯ ଯହିଥିଫାଯ ଔଫଯ ାଆଛନ୍ତି ।
ଫାଫାଙ୍କ ସହ ବାଆ ଅସି ନ ଥିୄର । ଫାଫାଙ୍କ ଛୄଯ ୄଓହି ନ ଥିଫାଯ
ଶୂନୟତାଓୁ ନୁ ବଫ ଓଯି ଫିଓ ୄହାଆ ଭା’ ଫାଫାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାଯିଥିୄର, ‘ଓୁ ଅୄଡ
କରା? ଅସିରାନି?’
ନିଯାଶ ୄହାଆ ଫାଫା ଭୁଣ୍ଡ ହରାଆ ନାହିଁ ଓୄର, ‘ସଂଖ ପି ସୄଯ ଯହି ାଠ

ଢୁ ଛି । ଔାଓି ୄଣ୍ଟ ିନ୍ଧୁଛ ି । ରାଠି ଧଯୁଛି । ଫି.ଏ. ୄଶର୍ ଫର୍ସ୍ ତା’ଯ ।

ଭା’ ଚିହଓ
ିଁ ି ଈଠିୄର, ‘ୄସଭାନଙ୍କଯ ଏୄତ ସାହସ? ୄଭା ିରା ଈୄଯ
ତାଙ୍କଯ ଓି ଧିଓାଯ ଛି? ୄାରିସୄଯ ଓହିରନି?’
ସଭିତ ସ୍ବଯୄଯ ଫାଫା ଓହିଥିୄର, ‘ୄସଭାୄନ ତା’ଓୁ ଓ’ଣ ଜଫଯଦସ୍ତ
ଯଖିଛନ୍ତି? ଫୟସ ୄହରାଣି । ାଠ ଢୁ ଛି । ତା’ ଆଚ୍ଛା ଫିଯୁର୍ଦ୍ଧୄଯ ମାଆ ଅଈ ଥୄଯ
ତାଓୁ ହୄଯଆଫା ାଆଁ ୄଭାଯ ସାହସ ନାହିଁ ।’

ଫାଫାଙ୍କ ଓଣ୍ଠୄଯ ୂଫସ୍ଯ ଦମ୍ଭ ନ ଥିରା ।
ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ ଅଖିୄଯ ଫିଦୁୟତ ତଯଙ୍ଗୄଯ ଚତୁ ଥସ୍ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଢୁଥିଫା ୄଫଯ

ମାତ୍ରାଯ ଦୃ ଶୟ ନାଚି ଈଠିଥିରା । ସ୍ବାଭୀ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କ ୄଶାବାମାତ୍ରାୄଯ ଚାରୁ ଥିଫା ବିଡ଼
ବିତୄଯ ୄକଯୁଅ ୄାର୍ାଓ ିନ୍ଧଥି
ି ଫା ଓିଛ ି ୄରାଓଙ୍କ ସହ ଔାଓି ୄଣ୍ଟ  ଧା ସାଟସ୍
ିନ୍ଧା ରାଠି ଧଯା ମୁଫଓଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଥିୄର ।

ଦିୄନ ର୍ଦ୍ଧସ୍ଯାତ୍ର ସଭୟୄଯ ଓିଛ ି ଶବ୍ଦଯ ଓର୍ଣ୍ସ୍ସ୍ପଶସ୍ୄଯ ସ୍ବୟଂୄଭଫ ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ

ଅଖି ୄଔାରିମାଆଥିରା । ାଔ ୄଶମୄଯ ଭାଅ ନ ଥିୄର । ଫାହଯଟ ଖଯୁ
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ଓଥାଫାତ୍ତସ୍ାଯ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାମାଈଥିରା । ଧୀୄଯ ଈଠି ଫାହାଯଓୁ ମାଆ ୄଦଖିଥିୄର, ଦାଣ୍ଡଖୄଯ
ବାଆ ଠିଅ ୄହାଆଥିୄର । ତାଙ୍କ ାଔୄଯ ଭା ସ୍ତବ୍ଧ, ଫଡ଼ଫଡ଼ ଅଖି ଓଯି ଓାନ୍ଥଓୁ ଅଈଜି
ଠିଅ ୄହାଆଥିୄର। ବାଆଙ୍କ ୄଚୄହଯା ଭଈି ମାଆଥିରା । ୄନଓ ଦିନ ୄଯ ୄସ
ତାଙ୍କୁ ୄଦଔୁଥିୄର । ଧା ୄାର୍ାଓ ଯିହତ
ି ଶଯୀଯ ରଭବା ୄହାଆମାଆଥିରା । ତାଙ୍କୁ
ବାଆ ୄଦଖି ୄଦଆଥିୄର ।

‘ପ୍ରବା, ଅ । ୄଓୄଡ଼ ଫଡ଼ଟି ୄହଆକରାଣି ।’
ୄସୄତୄଫୄ ୄସ ନଫଭ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଛାତ୍ରୀ ଥିୄର । ସାହାସ ୄହଈ ନ ଥିରା
ତାଙ୍କଯ ାଔଓୁ ମିଫା ାଆଁ । ବାଆ ହିଁ ାଔଓୁ ଅସିଥିୄର । ଭା’ ଅଓଟ ଓଯି
ଈଠିଥିୄର, ‘ତାଓୁ ଅଈ ୄଦଖିଫାଓୁ ୄତାଯ ଓ’ଣ ୄଫ ଛି? ତୁ ଯା ୄଦଶ ଭା’ଯ
ୄସଫା ଓଯିଫାଓୁ ଫାହାଯିରୁଣି । ଅଈ ଏ ଭାଅ-ବଈଣୀ ାଆଁ ଚିନ୍ତା ଓାହିଁଓ?ି ’

ବାଆ ୄସଠି ହିଁ ଠିଅ ୄହାଆମାଆ ଭାଅଙ୍କୁ ଫିଓ ୄହାଆ ଚାହିଁଥିୄର । ୄଯ
ୄସ ଧୀୄଯ ମାଆ ସ୍ବଂୟପ୍ରବାଙ୍କ ଭୁଣ୍ଡ ଅଈଁର୍ି ଥିୄର । ଭାଅଙ୍କ ାଦ ଛୁ ଆଁଥିୄରବ୍ରସ୍ଯୁଯଓୁ ଭଁୁ ସଂଖ ଓାଭୄଯ ଅସିଥିରି ତ, ୁଣି ୄଓୄଫ ଅସିୄର ଫାଫାଙ୍କ ସହ
ୄଦଔା ଓଯିଫି ।

ଭା’ ଫିଓ ୄହାଆ ଓହିଥିୄର, ‘ଫାଫାଙ୍କୁ ଟିୄଓ ୄଦଔା ଓଯି ମା । ସଓାୁ ଈଠି
ଜାଣିୄର ଝୁ ଯିୄଫ ।’
ବାଆ ଓହିଥିୄର, ‘ଭଁୁ ଫାଫାଙ୍କୁ ୄଦଖିୄର ଅଈ ମାଆ ାଯିଫନ
ି ି ଭା । ଦୁ ଫସ୍

ୄହଆ ମିଫି । ଠିଅ ୄହଫା ଅକଯୁ ହିଁ ଭଁୁ ଡ଼ିମିଫ ି ।’
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ବାଆ ଚାରିମାଆଥିୄର। ଭା  ୄସ ସାଯାଯାତି ୄଶାଆାଯି ନ ଥିୄର ।
ସଓାୄ ଈଠିରା ୄଯ ଫାଫା ସଫୁ ଶୁଣିଥିୄର । ଓିଛ ି ଓହି ନ ଥିୄର । ନ ଔାଆ
ୄଦାଓାନଓୁ ଫାହାଯି ମାଆଥିୄର । ୄଦଶ-ଭାଅ, ଠିଅ ୄହଫା ୂଫସ୍ଯୁ ଡ଼ିମିଫା ଅଦିଯ

ଥସ୍ ୄସଦିନ ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ଫୁ ଝ
ି ାଯି ନ ଥିୄର । ୄମୄତୄଫୄ ଶିଶୁ ଭନ୍ଦିଯୄଯ
ଶିେୟତ୍ରୀଯ ୄଟ୍ରନିଂ ଚାରିଥିରା, ବାଆଙ୍କଯ ଭାଅଙ୍କୁ ଓହିଥିଫା ଓଥା ସଫୁ ଭୄନ ଡ଼ିଥିରା
। ବାଯତୀୟ ସଂସ୍କୃତୄି ଯ ଭଣିର୍ ଜୀଫନୄଯ ୄମଈଁ ୄଓୄତାଟି ଭା’ ଓଥା ଓୁ ହାମାଆଥିରା,
ୄସଥିଯୁ ଜୄଣ ଥିୄର- ୄଦଶ-ଭାତୃ ଓା ।
ଖୄଯ ଅସିରା ୄଯ ଭାଅଙ୍କୁ ୄସହି ଫିର୍ୟ ଓହିଥିୄର । ସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ
ୄରାଓଟି ଦୀଖସ୍ ଶ୍ୱାସ ୄନଆ ୄଓଫ ଏତିଓି ଓହିଥିୄର, ‘ଅହା, ଓ’ଣ ୄଦଖି ଏ ଭୂଔସ୍
ଭାଅଯ ୄଟଓୁ ଅସିଥିରା ସିଏ !’
ୄସୄତୄଫଓୁ ତାଙ୍କଯ ଫାହାଖଯ ଠିଓ ୄହାଆସାଯିଥିରା । ଫାହା ୄହଫା ଅକଯୁ

ହିଁ ଅସି ତାଙ୍କ ଫଯ ତାଙ୍କ ଖୄଯ ଯହୁ ଥିୄର । ଖଯ ଜ୍ୱାଆଁ ଓଯିଫା ାଆଁ ଫାଛିଫାଛି ଫାଫା
ତାଙ୍କ ାଆଁ ଭପସରଯୁ କଯିଫ ିରାଟିଏ ଫାଛି ଅଣିଥିୄର । ତାଙ୍କ ଫଯ ାଠ ଢା

ଧାୄଯ ଛାଡି ଫାାଙ୍କୁ ୄଦାଓାନୄଯ ସାହାମୟ ଓଯୁଥିୄର । ଫଡ ଫଜାଯୄଯ ଶ୍ୱଶୁଯୄଜାଆଁ ୄଦାଓାନଯ ଓାଟତି ଔୁଫ ଥିରା । ସଓା ନଯୁ ଯାତି ନ । ଔାରି ଔାଆଫା

ାଆଁ ମାହା ଖଯଓୁ ଅସି ଔାଆସାଯିରା ୄଯ ଓିଛ ି ସଭୟଯ ଅଯାଭ ଥିରା । ବାଆଙ୍କ
ୄପଯିଫା ୄନଆ ଫାଫା ଅଶା ଛାଡ଼ି ୄଦଆଥିୄର ।
ଭାଅ ଓିନ୍ତୁ ଅଶା ଫାନ୍ଧି ଫସିଥିୄର, ଓହୁ ଥିୄର, ‘ୄଦୄଔ ଭା, ଅଭ ୄଯ ଏ

ଖଯ ତା’ଯ । ତା ାଆଁ ଯଖିଥିଫୁ । ଫାା ମଦି ାଠ ଢିଫାଓୁ ଛାଡ଼ି ୄଦଆଥାୄନ୍ତ, ୄସ
ଓ’ଣ ମାଆଥାନ୍ତା?’
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ଭାଅ ଓ’ଣ ବାଆଙ୍କ ପ୍ରଓୃ ତ ବାଫଓୁ ଫୁ ଝି ସାଯିଥିୄର?
[ଅଈ ୄକାଟିଏ ଜିନର୍
ି ଭଁୁ ଅଣଙ୍କ ନିଓଟୄଯ ବିୋ ଓଯୁଛି - ମଦି ସମ୍ଭଫ, ଭାସଓୁ
୧୦୦ ଟଙ୍କା ୄଭା ଭାଅଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୂୄ ଔଞ୍ଜାମାଈ, ତାହା ୄମଭିତ ି ୄଭାଯ

ଭୃତୁୟ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ତା’ଙ୍କ ାଔୄଯ ନିଯନ୍ତଯ ହଞ୍ଚି ାଯିଫ । ଓିଭବା ମଦିଫା ୄଓୌଣସି
ଓାଯଣ ଫଶତଃ ଅଜ୍ଞା ହଜୁ ଯଙ୍କଯ ୄଭା ପ୍ରତି ଯହିଥିଫା ୄପ୍ରଭ  ଦୟା ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଏ,
ତା ୄହୄର ଭଧ୍ୟ ୄଓୄଫ ଦିୄନ ଅଣଙ୍କଯ ଏ କଯିଫ ସାଧୁ ପ୍ରତି ଯହିଥିଫା ୄପ୍ରଭଓୁ
ଭୄନ ଓାଆ ଫିଚାଯୀ ୄଭା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧ ଭାଅଙ୍କୁ ତାହା ଦିଅମିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯାମାଈ ।
(ୄଔୄତଡିଯ ଭହାଯାଜା ଜିତ ସିଂଙ୍କ ାଔଓୁ ସ୍ବାଭୀ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୧ ଡିୄସଭବଯ
୧୮୯୮ ୄଯ ୄରଖିଥିଫା ଚିଠ)ି ]
ବାଆଙ୍କ ାଠ ଢିଫା ଜିଦ୍ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କଯ ଓିନ୍ତୁ ାଠ ଢିଫା ାଆଁ ଯାସ୍ତା
ୄଔାରି ମାଆଥିରା । ସ୍ବାଭୀ ୄଦାଓାନୄଯ ଫସିୄର ଭଧ୍ୟ ୄସ ଚାଓିଯୀ ଓୄର । ନୂ ଅୄଯ
ୄଔାରିଥିଫା ଶିଶୁ ଭନ୍ଦିଯୄଯ ଶିେୟତ୍ରୀ ୄହୄର ।
ଫାହାଖଯ ଦିନ ୄସ ବାଆଙ୍କୁ ୄଫଶି ୄୋ ଓଯି ଯହିଥିୄର । ସଂଖଯ
ଓାହାଓୁ ଜଣଙ୍କୁ ୄବଟି ଫାଫା ତାଙ୍କ ଫାହାଖଯଯ ଔଫଯ ବାଆଙ୍କୁ ୄଦଫାଓୁ ଓହିଥିୄର ।
ସଂଖଫାରା ଟିଓଏ
ି
ୄଦା-ୄଦା ାଞ୍ଚ ୄହାଆଥିୄର, ‘ୄସ ଓ’ଣ ଅଈ ସଂଖ-ଖୄଯ

ଯହୁ ଛନ୍ତି? ୄସ ଯା ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧୄଯ ୄମାକ ୄଦଆ ସାଯିୄରଣି । ୄଦଔୁଛ,ି ୄଚଷ୍ଟା
ଓଯିଫ,ି ମଦି ୄସଠାଓୁ ଔଫଯ ୄଦଆ ୄହଫ ।’
ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧ ଈୄଯ ନା ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ ଓିଛ ି ଧାଯଣା ଥିରା, ନା ଖୄଯ
ଅଈ ଓାହାଯ । ତଥାି ୄସ ଅଶା ଛାଡ଼ି ନ ଥିୄର । ତାଙ୍କ ଫାହାଖଯ ଓ’ଣ ବାଆ
ଛାଡିୄଦୄଫ? ଓିନ୍ତୁ ବାଆ ଅସି ନ ଥିୄର ।
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ତାଙ୍କ ୁ ଜନମ ୄଯ ଯାତି ଧୄଯ ଦିୄନ ବାଆ ଖୄଯ ଅସି ହଞ୍ଚିଥିୄର ।
ଭାଅଙ୍କ ଔଫଯ ଓାହାଠୁ ାଆ ୄସ ଅସିଥିୄର । ଭାଅଯ ଭୃତୁୟ ମାଏଁ ଯହିଥିୄର । ତାଙ୍କ
ଅସିଫା ୄଯ ଔୁବ୍ ଓଭ ଦିନ ଭାଅ ଫଞ୍ଚିଥିୄର । ୄଫାଧହୁ ଏ ବାଆଙ୍କ ୄୋୄଯ ହିଁ

ଥିୄର । ବାଆ ୄସୄତୄଫୄ ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀୄଯ ଯହୁ ଥିଫାଯ ୄସ ଜାଣିଥିୄର । “ଭାନଫ
ୄସଫା ହିଁ ଭାଧଫ ୄସଫା”- ଜୀଫନ ଦଶସ୍ନଯ ଏହି ତାତ୍ତ୍ୱିଓ ବାର୍ାଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଥସ୍
ବାଆଙ୍କ ାଔଯୁ ହିଁ ୄସୄତୄଫୄ ଫୁ ଝି ାଯିଥିୄର । ଖଯ, ୄଦାଓାନ, ଫାଫାଙ୍କ ଟଙ୍କା,

ୄଓଈଁଥିୄଯ ତାଙ୍କଯ ଅଗ୍ରହ ନ ଥିରା । ୄସଫାବ୍ରତୀ ୄହାଆ ଭନୁ ର୍ୟ-ନିଭସ୍ାଣ, ଯାରୁନକସ୍ଠନ ନିଭୄନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀଫନ ଓୄଟଆଫାଓୁ ୄହଫ । ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ରେୟ ଥିରା ।
‘ଭା, ଫାାଙ୍କ ୄସଫା ଓ’ଣ ଭାଧଫ ୄସଫା ନୁ ହଁ, ବାଆ?’
ତାଙ୍କ ପ୍ରଶନଯ ଈତ୍ତଯ ବାଆ ୄଦଆ ନ ଥିୄର । ଓିଛ ି ସଭୟ ାଆଁ ତାଙ୍କୁ ଟୁଓୁ ଯୁ

ଟୁଓୁ ଯୁ ଚାହିଁ ଯହିଥିୄର । ଭାଅଙ୍କ ଶୁର୍ଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ୄଯ ବାଆ ୁଣି ଥୄଯ ଚାରିମାଆଥିୄର

। ଫାଫା ଟୄଓଆ ନ ଥିୄର । ିରାଟି ଦିନଯୁ ବାଆଙ୍କ ଈୄଯ ୄମତିଓି ଧିଓାଯ
ସାଫୟସ୍ତ ଓଯି ଅସିଥିୄର, ଫାଫାଙ୍କ ଜାଣତୄଯ ୄସଥିୄଯ ସଭୟଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ରାକି
ସାଯିଥିରା । ୄସ ଓଥାଓୁ

ଈଜାକଯ ଓଯି ତାଙ୍କ ୁଯୁଣା େତ ଈଔାଯିଫା ାଆଁ

ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କଯ ସାହାସ ନ ଥିରା ।

ତାହା ବାଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କଯ ୄଶର୍ ସାୋତ ଥିରା । ତା ୄଯ ତାଙ୍କଯ ଓିଛ ି
ୄହୄର ଔଫଯ ଭିି ନ ଥିରା । ଫାଫାଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଫଓୁ ଭଧ୍ୟ ବାଆ ଅସି ନ ଥିୄର

। ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧ ସହ ୄମୄତୄଫୄ ୄମାକାୄମାକ ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସଠାଯୁ
ନଓାଯାତ୍ମଓ

ଈତ୍ତଯ

ଅସିଥିରା । ଯୁଣାଚ

ପ୍ରୄଦଶୄଯ

ୄଓନ୍ଧଯ

ଜୀଫନବ୍ରତୀ

ଓାମସ୍ୟଓତ୍ତସ୍ା ଯୂୄ ଓାଭ ଓଯୁଥିରା ୄଫୄ ହିଁ ୄସ ସ୍ବ-ଆଛାୄଯ ୄଓନ୍ଧ ଛାଡ଼ିୄଦଆ ଚାରି
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ଓୁ ଅୄଡ଼

କୄର, ଓ’ଣ

ଓୄର, ନା

ଯୁଣାଚଯ

ଓାମସ୍ୟଓତ୍ତସ୍ାଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଓିଛ ି ଔଫଯ ଥିରା, ନା ୄଓନ୍ଧ ାଔୄଯ । ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ

ସ୍ବାଭୀ ନିୄଜ ଯୁଣାଚ ପ୍ରୄଦଶ ମାଆ ନିଯାଶ ୄହାଆ ୄପଯି ଅସିଥିୄର । ୄକାଟିଏ

ୄରାଓ ଦୃ ଶୟ ୄହାଆମାଆଥିରା । ନା ଭାଅଯ ଚିନ୍ତା, ନା ଫାଫାଙ୍କଯ- ନା ସଙ୍ଗଠନଯ, ନା
ୄଦଶଯ । ସଭୂହ ସ୍ବାଥସ୍ ାଆଁ ଚିନ୍ତା ଓଯୁଥିଫା ଫୟକ୍ତି ୄଶର୍ୄଯ ଓ’ଣ ାତଓ
ୄହାଆକୄର? ଓିଏ ଏହାଯ ଈତ୍ତଯ ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କୁ ୄଦଆାଯିଫ? ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ବାଆଙ୍କ
ଛଡ଼ା ନୟ ୄଓହି ନୁ ହଁ ।

ଭୄନଭୄନ ସ୍ଥିଯ ଓଯିସାଯିଥିୄର ୄସ । ୄମଭିତ ି ୄହୄର ବାଆଙ୍କୁ ୄଔାଜିୄଫ ।
ଚାଯିୄଫ, ଓାହିଁଓି ଏଭିତ ି ଓର?

ଦୁଆ

ଫାଫାଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ ୄକାଟିଏ ମୁକ ଫିତ ି କରାଣି । ଫାଫା ଓିୄଣଆ

ୄଦଆଥିଫା ଔୄଣ୍ଡ ଜଭିୄଯ ଖଯଯ ନିଁ ଫାଫା ଥିରାୄଫୄ ହିଁ ଡ଼ି ସାଯିଥିରା । ଅଜି
ୄସଥିୄଯ ଖଯ ଓଯି ୄସଭାୄନ ଯହୁ ଛନ୍ତି । ଫାଫାଙ୍କ ୄଦାଓାନ ଅଈ ଫଡ଼ ଫଜାଯୄଯ
ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାଭୀ ନିଜଯ ଫୟଫସାୟଯ ଫିସ୍ତାଯ ଓଯି ସାଯିୄରଣି । ିରାଭାନଙ୍କ
ାଠଢା ସଯି ମାଆଥିରା । ଝିଯ ଫାହାଖଯ ସଯି ମାଆଥିରା । ୁ ୁୄଣୄଯ
ଚାଓିଯୀ ଓଯୁଥିରା । ନିଜଯ ନିତଦ
ି ନ
ି ଅ
ି ସଂସାଯୄଯ ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ଫୟସ୍ତ ଥିୄର ।
ବାଆଙ୍କ ଖଯ ବଡ଼ାୄଯ ଦିଅ ମାଆଥିରା । ଦିୄନ ଖୄଯ ଶୁଶୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାଭୀ

ଓହିଥିୄର, ‘ବର ଦାଭୄଯ ବାଆଙ୍କ ଖଯଯ ଦଯ ଠିଓ ୄହାଆକରା । ଔୁଫ ଟଙ୍କା ଭିଫ
ି
। ସଫୁ ଭଜା ଓଯ ।’
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ଚିହଓ
ିଁ ି ଡିଥିୄର ୄସ ।
ଭା’ ଓହିଥିଫା ଓଥା ତାଙ୍କଯ ଭୄନ ଥିରା, ‘ବାଆ ନ ଅସିୄର ାଣିୄଯ

ୄଓଆୄଦଫୁ ସିନା, ତା ଖୄଯ ହାତ ୄଦଫୁ ନ ି ।’

‘ାଣିୄଯ ୄଓଆୄଦଫି ସିନା ୄସ ଟଙ୍କାୄଯ ହାତ ୄଦଫିନ,ି ଓହିୄଦଈଛି । ’
ୄସ ଯାକି ଈଠି ଓହିଥିୄର ।
ହସି ଈଠିଥିୄର ତାଙ୍କ ସ୍ବାଭୀ, ‘ଅୄଯ, ଭଁୁ ଥଟ୍ଟା ଓଯୁଥିରି ନା, ସତୄଯ ଓ’ଣ
ୄସ ଟଙ୍କା ଅଭଯ?’
ୁୄଣଯୁ ୁଯ ୄପାନ ଅସିଥିରା, ‘ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧଯୁ ସୂଚନା ଅସିଥିରା,

ୄସଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଭାଭଁଙ୍କ
ୁ ଯ ଓିଛ ି ସୂଚନା ଛି । ଭା, ଅଇ ଓହିଥିୄର ନା’ ାଣିୄଯ

ୄଓଆୄଦଫାଓୁ ? ଚାର, ଅୄଭ ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀ ମିଫା । ୄସଆଠି ଭାଭଁଙ୍କ
ୁ ଔଫଯ ଅଣିଫା,
ଓିଛ ି ଔଫଯ ନ ଭିୄି ର ୄସଆଠି ାଣିୄଯ ୄଓଆୄଦଫା ।’

ାଣିୄଯ ୄଓଆୄଦଫା ଶୁଣି ୄମତିଓି ଚିହଓ
ିଁ ି ଈଠିଥିୄର, ବାଆଙ୍କ ଔଫଯ

ଭିଫ
ି ା ଶୁଣି ଈଲ୍ଲସି ଈଠିଥିୄର ୄସ । ୁ ଓହିଥିଫା ଓଥାଯ ଥସ୍ ଫି ଫୁ ଝି ସାଯିଥିୄର
। ୄସଭାୄନ ବ୍ରସ୍ଯୁଯ ୄଓନ୍ଧ ଜଯିଅୄଯ ସଫୁ ୄଓନ୍ଧଓୁ ତାଙ୍କ ବାଆଙ୍କ ଫିର୍ୟୄଯ
ଜୄଣଆଥିୄର । ତା’ଯ ପ ସ୍ବଯୂ ୄଓନ୍ଧଯୁ ୁ ାଔଓୁ ୄପାନ ମାଆଥିରା, ‘ଓାଶମୀଯଯ
ନାକ ଦଣ୍ଡୀଯୁ ଜୄଣ ୄଓନ୍ଧ ଜୀଫନବ୍ରତୀ ଓାମସ୍ୟଓତ୍ତସ୍ା ଯୁଣାଚଯ ତାୄରାଭ ବାଆ
ଅସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ାଔୄଯ ଓିଛ ି ସୂଚନା ଛି । ଅଣ ଏଆଠିଓୁ ଅସି ାଯିୄଫ?’
ତାଙ୍କ ୁ ସୄଙ୍ଗସୄଙ୍ଗ ଭା ାଔଓୁ ୄପାନ ଓଯିଥିରା ।

Page | 84

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ୄଟ୍ରନୄଯ ମଦି ସମ୍ଭଫ ଧଯଣଯ ବିଡ଼ ଥିରା, ତଥାି ୄସଭାୄନ ଓୄଷ୍ଟଭୄଷ୍ଟ ଅସି ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀୄଯ ହଞ୍ଚିଥିୄର । ଡିୄସଭବଯ ୨୩, ୨୪, ୨୫ ାଆଁ ଏହି
ବିଡ଼ ଥିରା ।
ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀୄଯ

ଚତୁ ଦ୍ଦିକୄଯ

ଈତ୍ସଫଯ

ଯିୄଫଶ

ଥିରା ।

ସ୍ବାଭୀ

ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୫୦ତଭ ଜୟନ୍ତୀ ାନ ଫସଯୄଯ ୄଷ୍ଟସନ ଫାହାୄଯ ଓାମସ୍ୟକ୍ରଭ
ସହିତ ସ୍ବାଭୀଜୀଙ୍କ ଫିଯାଟ ୄହାଡିଂ, ଜୟନ୍ତୀ ାନ ନିଭୄନ୍ତ ତିନ ି ଦିନ ାଆଁ ୄଓନ୍ଧ
ତଯପଯୁ ଫିୄଶର୍ ଓାମସ୍ୟ ସୂଚୀଯ ଔସଡ଼ା ୄସଥିୄଯ ଈୄଲ୍ଲଔ ଓଯା ମାଆଥିରା ।
ୄସଭାୄନ ଯଖିଥିଫା ୄହାୄଟରୄଯ ସପା ସୁତୁଯା ୄହାଆ ୄଓନ୍ଧୄଯ ହଞ୍ଚିରା

ୄଫଓୁ ସନ୍ଧୟା ଅସୁଥିରା । ୄଓନ୍ଧୄଯ ଔୁବ୍ କହ ଚହ ଥିରା । ୄଓନ୍ଧଯ ବୟଥସ୍ନା
ଓେୄଯ ତାଙ୍କ ୁ ୂଫସ୍ଯୁ ଓଥାଫାତ୍ତସ୍ା ଓଯିଥିଫା ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଯିଅୄଯ ଯୁଣାଚୀ

ଫନ୍ଧୁ ଙ୍କ ାଔଓୁ ୄସଭାୄନ ଅସି ହଞ୍ଚିଥିଫାଯ ସୂଚନା ଠାକରା । ୄସଠାୄଯ ଓିଛ ି
ସଭୟ ୄୋ ଓରା ୄଯ ଜୄଣ ରଭବା ୄକୌଯଫର୍ଣ୍ସ୍ଯ ୄୌଢ ଅସି ୄସଭାନଙ୍କ
ାଔୄଯ ହଞ୍ଚିୄର ।

ୄଦଔୁୄଦଔୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାଭୀ ଠିଅ ୄହାଆଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାକତ

ଜୄଣଆୄର । ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଯିଚୟ ଓୄଯଆ ୄଦୄର, ‘ଆଏ ଯୁଣାଚଯ
ତାୄରାଭ ବାଆ ମିଏ ୄସଆଠି ବାଆଙ୍କ ସହ ଭିଶି ଓାଭ ଓଯୁଥିୄର ।’
ଫାାଙ୍କ

ଭୃତୁୟ

ୄଯ

ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ

ସ୍ବାଭୀ

ୄମୄତୄଫୄ

ଯୁଣାଚ

ପ୍ରୄଦଶଯ ଆଟାନକଯୄଯ ଥିଫା ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧୄଯ ହଞ୍ଚିଥିୄର, ୄସଠାୄଯ ଏହି
ବଦ୍ର ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୄଦଖିଥିୄର ।
୩୦ ଫର୍ସ୍ ୄହରା ମାହାଙ୍କ ସହ ୄସ ୄଦଔା ଓଯି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠଁୁ ୄଦ

ଓଥା ଫି ଶୁଣି ନାହଁାନ୍ତି ୄସହି ବାଆଙ୍କ ସହ ଭିଶି ଏହି ଫୟକ୍ତି ଜଣଓ ଓାଭ ଓଯୁଥିୄର !
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ଓୁ ଯୁି ଈଠୁଥିୄର ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ! ଓ’ଣ ଓହିୄଫ ୄସ ବାଆଙ୍କ ଫିର୍ୟୄଯ? ଓଈଠି ଛନ୍ତି
ବାଆ?
‘ପ୍ରବା, ଭଁୁ ୄତା ଫିର୍ୟୄଯ ବାଆଙ୍କଠୁ ଫହୁ ତ ଶୁଣିଛ ି ।’ ସ୍ପଷ୍ଟ ଡ଼ିଅୄଯ ଓଥା
ୄହଫା ଶୁଣି ସଭୄସ୍ତ ଅଫିବୁତ ୄହାଆ ଡ଼ିୄର।
ସଭସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ୄଦଖି ୄସ ହସିୄର, ‘ଭଁୁ ବାଆଙ୍କ ାଔଯୁ ଡ଼ିଅ ଶିଖି

ମାଆଛି । ୄଭା ାଔଯୁ ୄସ ଅଭଯ ୄଓୄତଟା ଯୁଣାଚୀ ବାର୍ା ଶିଖିଥିୄର । ତାଙ୍କୁ

ୄଔାଜିଫା ାଆଁ ୄତା ସ୍ବାଭୀ ୄମୄତୄଫୄ ଯୁଣାଚ ଅସିଥିୄର, ଅୄଭ ଓିଏ ୄହୄର
ତାଙ୍କ ଫିର୍ୟୄଯ ଓିଛ ି ଜାଣି ନ ଥିରୁ । ଅଈ ଓ’ଣ ଓହିଥାନ୍ତୁ? ୄନଓ ଦିନ ୄଯ

ୄଭାଯ ଫଦି ଓାଶମୀଯଯ ନାକ ଦଣ୍ଡୀଓୁ ୄହରା ୄଯ ୄସଠାୄଯ ଥିଫା ଏଓ ସାଭୂହଓ
ି
ଓାମସ୍ୟକ୍ରଭଯ ୄପାଟୄଯ ୄରାଓ କହି ବିତୄଯ ତାଙ୍କୁ ଠିଅ ୄହାଆଥିଫାଯ ଭଁୁ ୄଦଖିଥିରି
। ୄସଠାୄଯ ଫି ୄଚଷ୍ଟା ଓଯିଥିରି ୄଔାଜିଫାଓୁ । ଓିନ୍ତୁ ଓିଛ ି ପ ଭିି ନ ଥିରା ।’

ଓହୁ ଓହୁ ୄସ ଚୁପ୍ ୄହାଆକୄର । ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ ଓାନ ାଔଓୁ ାଟି ଅଣି
ଓହିୄର, ‘ବାଆଙ୍କୁ ଭଁୁ ଏଆଠି ୄଦଖିଛି, ଯକ୍ ୄଭୄଭାଯିଅର ବିତୄଯ, ୄନଓ ଦିନ

ୄଯ । ଫତ୍ତସ୍ଭାନ ସ୍ବାଭୀଜୀଙ୍କ ୧୫୦ତଭ ଜୟନ୍ତୀଯ ଓାମସ୍ୟକ୍ରଭ ସଭୟୄଯ । ୄମଈଁ
ଦିନ ୄଦଖିରି , ୄସଦିନ ହିଁ ବ୍ରସ୍ଯୁଯଯ ବାଆଙ୍କୁ ଓହିରି, ୄତା ସହ ୄମାକାୄମାକ ଓଯିଫାଓୁ
।’

ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ହତପ୍ରବ ୄହାଆ ଡ଼ିୄର । ବାଆ ଏଆଠି ଛନ୍ତି ! ତାଙ୍କଯ ଏୄତ
ାଔୄଯ ! ଧଡ଼ଡ଼ ୄହାଆ ଈଠି ଠିଅ ୄହୄର ୄସ, ‘ବାଆ, ଚଞ୍ଚ ଚାର, ୄସଠିଓୁ ମିଫା
।’
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ତାଙ୍କ ଓଥା ଶୁଣି ନୟଭାୄନ ସଜାକ ୄହାଆ ଈଠିୄର । ୄସ ଓହିୄର, ‘ଓିଛ ି
ଫୟସ୍ତ ହୁ ନି । ଶିା ସ୍ଭାଯଓୀ ଏୄଫ ୄଔାରା ନ ଥିଫ । ଭଁୁ ୄଦଖିଥିରି ୧୦ ଦିନ

ତୄ । ୄଭାୄତ ୄଦଖି ନ ଚିସ୍ମର
ି ା ଯି ଯହିକୄର । ଭୁହଁୄଯ ଦାଢି ଫୄଢଆ ୄଦଆଛନ୍ତି
। ଭଁୁ ତାଙ୍କ ନଁା ଧଯି ଡାଓିରି । ନ ଶୁଣିରା ବି ଯହିୄର । ତା’ୄଯ ହଠାତ୍ ୄସ
ୄସଠାଯୁ ଦୃ ଶୟ ୄହାଆକୄର । ତା’ୄଯ ତାଙ୍କଯ ଓିଛ ି ୄହୄର ଠିଓଣା ଭିି ନ ଥିରା
। ଅଜି ଫି ମାଆ ଭଁୁ ଔାରି ହାତୄଯ ୄପଯି ଅସିରି । ୄଭାଯ ଏଆ ଔୁଅଡ଼ୄଯ

ଓାମସ୍ୟକ୍ରଭ ଛି ଓାରି ାଆଁ । ତଥାି ଭଁୁ ତୁ ଭଭାନଙ୍କ ସହ ମିଫ ି । ଅୄଭ ସଭୄସ୍ତ
ସଓାୁ ୄସଆଠିଓୁ ମିଫା ।’

ଟିଓଏ
ି ଯହି ୁଣି ଓହିୄର, ‘ପ୍ରତିଦନ
ି ଏଠି ସଓା ସନ୍ଧୟାୄଯ ୄବାଜନ ୄଫୄ

ଭଧ୍ୟ ନଜଯ ଯଖି ଥାଈଛି । ଓିନ୍ତୁ ଓିଛ ି ୄହୄର ପ ଭିି ନାହିଁ । ଅଜି ତୄଭଭାୄନ

ଫି ୄଭା ସହ ୄବାଜନଓୁ ଚାର, ୄସଆଠି ଫି ୄଦଖିଫା । ୄବାଜନ ଅଈ ଓିଛ ି ସଭୟ
ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ।’
ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ

ୄଓନ୍ଧ

ଔୁଅଡ଼

ବିତୄଯ

ନୂ ୟନ

୧୦୦୦୦

ୄରାଓ

ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କ ୧୫୦ତଭ ଜୟନ୍ତୀ ାନ ଫସଯୄଯ ଜଭା ୄହାଆଥିୄର । ଧା
ୄାର୍ାଓ ଯିହତ
ି ଏୄତ ୄରାଓଙ୍କ ସମ୍ଭାଯ ବିତୄଯ ଦାଢି ଯଖିଥିଫା ତାଙ୍କ ଫୁ ଝା
ବାଆଟିଓୁ ୄଓଭିତ ି ୄମ ୄଔାଜିୄଫ, ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ଈଦ୍ଫିଗ୍ନ ୄହାଆ ଈଠୁଥିୄର । ନିଜ ଭନଓୁ
ସାନ୍ତ୍ଵନା ୄଦଫା ାଆଁ ୁଓୁ , ସ୍ବାଭୀଙ୍କୁ ଧୀୄଯ ଚାଯିଥିୄର, ‘ଭନ ଛି ଖୄଯ ଥିଫା
ତାଙ୍କଯ ୄପାଟ?’
ଫାଫା, ଭା, ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ବାଆ ବଈଣୀ ଦି’ଜଣମାଓଯ ୄଓଈଁ ୁଯୁଣା

ଓାଯ ୄପାଟ ! ତାଓୁ ଭନ ଯଖି ଅଜିଯ ଭଣିର୍ଟିଓୁ ୄଔାଜା ୄହଫ? ଭୄନଭୄନ
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ଓଥାଟିଓୁ ଗ୍ରହଣ ନ ଓଯି ାଯିୄର ଭଧ୍ୟ ଫାା ୁ ଦିୄହ ମାଓ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯି ହଁ
ଓୄର । ଅଶ୍ୱସ୍ତି ୄଫାଧ ଓୄର ୄସ ।

ୄବାଜନ ନିଭୄନ୍ତ ବୂଭି ଈଯ ଅସନୄଯ ଂକ୍ତି ଓୄଡ଼ ଫସିଥିଫା ଓାମସ୍ୟଓତ୍ତସ୍ା,
ତି ସୁନ୍ଦଯ ସ୍ବାବାଫିଓ ସାଫରୀ ଢଙ୍ଗୄଯ ଔାଦୟ ଯର୍ୁଥିଫା, ଯର୍ିଫା ଦାୟିତ୍ୱୄଯ
ଥିଫା ଓାମସ୍ୟଓତ୍ତସ୍ା; ଜୄଣ ୄଓହି ୄବାଜନ ଭନ୍ତ୍ର ଅଯମ୍ଭ ଓୄର । ନୟ ସଭୄସ୍ତ ଅଖି

ଫୁ ଜ,ି ହାତ ୄମାଡିୄଦୄର । ଔାଆଫା ୄରାଓଭାୄନ ଫସି, ଯର୍ୁଅୀଭାୄନ ଅୄଣ୍ଠଆ
ପ୍ରାଥସ୍ନା ଓୄର । ସାଭୂହଓ
ି ୄବାଜନଯ ଏହି ଯବ୍ନଯାକତ ୄଶୈୀ ତୀଫ ହୃ ଦୟସ୍ପଶସ୍ୀ
ଥିରା ।
ତନ ତନ ଓଯି ୄସଭାୄନ ୄବାଜନ ଓେଯ ୄଓାଣ ୄଓାଣ ନିଯୄି ଔଆ

ୄଔାଜିଥିୄର । ଓଈଠି ୄହୄର ବାଆଙ୍କ ଚିସ୍ମ ଫର୍ଣ୍ସ୍ ନ ଥିରା । ୄଓନ୍ଧୄଯ ୄବାଜନ ଓରା
ୄଯ ନିଜ ୄହାୄଟରଓୁ ୄପଯିଥିୄର । ନିଯାଶ ୄହାଆମାଆଥିୄର ୄସ । ବାଆ ଓ’ଣ
ତାଙ୍କୁ ଅଈ ଭିୄି ଫନି? ଅସିରାୄଫୄ ତାୄରାଭ ବାଆ ଓହିଥିୄର, ‘ଭନ୍ଦିଯ ଖାଟ
ାଔଓୁ

ସଓା

ଭିମ
ି ାଆାଯନ୍ତି ।’

୮ଟା

ଅକଯୁ

ଅସି

ମା । ୄଓଜାଣି, ଓାରି

ଓାୄ

ବାଆ

ତିନ ି
ବାଯତଯ ଦେିଣ ଈାନ୍ତୄଯ ୄମଈଁଠି ହିନ୍ଦ ଭହାସାକଯ ଅଯଫ ସାକଯ ସହ ଭିଶଛ
ି ,ି

ୄସଠାୄଯ ସଭୁଦ୍ର ଏଓ ଫିୄଶର୍ ଯଙ୍ଗୄଯ ଯଙ୍ଗୀବୂତ ୄହାଆଛି । ଆନ୍ଧଧନୁ ଠୁ ଁ ଭଧ୍ୟ ଧିଓ

ଯଙ୍ଗୄଯ ଯଙ୍ଗୀନ  ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀାବ-ୄକୈଯଓ
ି ଯଙ୍ଗଯ ସଭୁଦ୍ର ଜ ଫେୄଯ ପ୍ରତିପିତ
ଶ୍ରୀାଦ ଶିା ଈୄଯ ଫସ୍ଥିତ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ଭନ୍ଦିଯଯ ଫାହୟ ୄଯଔା ଭନୄଯ

ସ୍ଥିଯ-

ଅଧ୍ୟାତ୍ମୟ-ବାଫ-ତଯଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆଥାଏ । ଦୂ ଯ ନନ୍ତ ଅଓାଶ ମାଏଁ ୃଥିଫୀ ଫେୄଯ
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ତଯଙ୍ଗାୟିତ ଜଯାଶିୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହଈଥିଫା କବୀଯ ନିସ୍ତବ୍ଧତାଯ ସ୍ବଯ ରହଯୀଯ ଓିଞ୍ଚତ
ି
ଭାତ୍ର ଈରବ୍ଧି ଚେୁ ୄଓାଣଯୁ ସ୍ବୟଂୄଭଫ ଶୁ ଝଯାଆ ଭାନିଅ ଭନଯ ଶୃଂଔ

ହୀନ ଫିଚାଯଯ ୄଫକୄଯ ରକାଭ ଟାଣି ଦିଏ । ଶାନ୍ତ ଫିଚାଯଯ ଜୁ ଅଯ ଭାନ ସ୍ଥିଯ,
ଶାନ୍ତ ୄହାଆମାଅନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ମାନୁ ବୂତିଯ ବାଫାଥସ୍ ବାଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ୄଦଆାଯିଥାୄନ୍ତ ।
ଭନ ଭଧ୍ୟୄଯ ବାଆଙ୍କ ବାଫନାଯ ୄମଈଁ ୄଢଈଭାନ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତଯ ଓୂ ୄଯ ଅସି
ଫାୄଡ଼ଆ ୄହଈଥିରା, ତା ବିତୄଯ ୄସ ଈଫୁ ଟୁଫୁ ୄହଈଥିୄର, ତାଙ୍କଯ ଓିଛ ି ସୂଚନା
ାଆଫା ାଆଁ ।

ଡିୄସଭବଯ ୨୩ଯ ଏହି ସଓାୄ, ୄମଈଁ ଦିନ ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀ ଓୂ ଯୁ ଶ୍ରୀାଦ
ଶିା ମାଏଁ ଡଙ୍ଗାୄଯ ାଯି ଓଯାଈଥିଫା ଭାଛୁ ଅଭାନଙ୍କୁ ଆସାଟିଏ ୄଦଫା ାଆଁ
ସେଭ ନ ୄହାଆ ାଯି ସ୍ବାଭୀ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ସଭୁଦ୍ରୄଯ ରମ୍ଫଦାନ ୂଫସ୍ଓ ହଁଯି-ହଁଯି
ଶ୍ରୀାଦ ଶିାୄଯ ହଞ୍ଚିଥିୄର; ୄମଈଁଠାୄଯ ଦୀଖସ୍ ଦୁ ଆ ଯାତି ତିନଦ
ି ନ
ି ଧଯି ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ

ଫସ୍ଥାୄଯ ନିଜ ୄଧ୍ୟୟ ପ୍ରାେିଯ ନିଓଟୄଯ ହଞ୍ଚି ାଯିଥିୄର, ମାହା ତାଙ୍କୁ ଫିଶ୍ୱ ଧଭସ୍ଭହାସବାୄଯ ବାଯତଯ ସନାତନ ୄଫଦାନ୍ତ ଫିଚାଯଓୁ ଫିଶ୍ୱଫାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଔୄଯ ଈଦ୍ଭାସିତ
ଓଯିଫା ନିଭୄନ୍ତ ୄପ୍ରଯଣା ୄଦଆଥିରା ।

ମୁକ ମୁକଯୁ ଫହନ ଓଯି ଅସୁଥିଫା

ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀଙ୍କ କାଥା ଈୄଯ ଅଧାଯିତ ସ୍ଭୃତ ି ଓଥା ଭଣ୍ଡିତ ବାଯତ ବୂଭିଯ ୄଶର୍
ବାକଯ ଏହି ଶିା ଈୄଯ ଜୄଣ ନାଭ ୄଧ୍ୟୟ ମୁଫ ସନ୍ନୟାସୀ ୄମୄତୄଫୄ ନିଜ
କୁଯୁଙ୍କ ପ୍ରତିବାୄଯ ପ୍ରତିବାସିତ ଫସ୍ଥାୄଯ ବାଯତ-ସଂସ୍କୃତ-ି ଫାହଓଯ ସାଭଥସ୍ୟ ହାସର
ନିଭୄନ୍ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ୄହୄର, ୄସୄତୄଫୄ ସଭୁଦ୍ର ସ୍ଥିଯ ୄହାଆ ମାଆଥିରା; ଫନ ନିଃଥଯ,
ନିସ୍ପନ୍ଦ ୄହାଆ ମାଆଥିରା, େୀଙ୍କ ଓାଓି ଯାଫ ଫନ୍ଦ ୄହାଆ ମାଆଥିରା । ଶହ-ଶହ
ଫର୍ସ୍ ଧଯି ରୁ ଣ୍ଠିତ, ଧର୍ିତ, ଫୄହିତ ବାଯତ ଭାଅଯ ଚେୁଯୁ ନଫଯତ ଝଯୁଥିଫା ରୁ ହ
ଫୁ ନ୍ଦା ନିଭୄନ୍ତ ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ସ୍ବାବାଫିଓ ଧାଯଓ ସୃଷ୍ଟି ୄହଈଥିୄର । ଧ୍ୟାନ-ଫିଚାଯଯ ସଭୟୄଯ
ଚତୁ ଃାଶ୍ୱସ୍ଯ ଯିୄଫଶଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧ୍ସ୍ୄଯ ଯହି ଅସନ୍ତା ସଭୟୄଯ ବାଯତଫର୍ସ୍ୄଯ ଖଟିଫାଓୁ
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ମାଈଥିଫା ଦ୍ଭୁତ ଯିଫତ୍ତସ୍ନଯ ସାେୟ-ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯୂୄ ୄଫଦାନ୍ତ ଫିଚାଯଓୁ ଦୁ ନଅ
ି ଅକୄଯ
ଈସ୍ଥାିତ ଓଯିଫାଓୁ ସେର୍ିଭଣ୍ଡଯ ୄମଈଁ ଈଦ୍ଭାସିତ ନେତ୍ରଓୁ ୃଥିଫୀୃଷ୍ଠୄଯ ଈତ୍ତଯିତ
ୄହଫାଯ ଦୃ ଶୟ ଶ୍ରୀ ଯାଭ ଓୃ ଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନୄଯ ୄଦଖିଥିୄର, ଓାଯ ଓଯା କତିଯ ୄସହି
ନେତ୍ରଯ ୄସ ଭାନଫ ଯୂୀ ଥିୄର ।
ବାଆଙ୍କୁ ୄଔାଜିୄଔାଜି, ତାଙ୍କ ସ୍ଭୃତଓ
ି ୁ ଣ୍ଡାି-ଣ୍ଡାି ବାଯତଯ ୄଶର୍ ବାକୄଯ

ଅସି ୄସ ହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀ-ଭନ୍ଦିଯ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଯୁ ଫାହାଯି ଅସି ତ ାହାଚୄଯ
ସ୍ଥିଯ ୄହାଆମାଆଥିଫା ସଭୁଦ୍ର ାଣି ଓୂ  ୄଯରିୄଯ ହାତ ୄଦଆ ନତି ଦୂ ଯୄଯ
ଦୃ ଶୟଭାନ ୄହଈଥିଫା ସ୍ବାଭୀ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କ ଭନ୍ଦିଯଓୁ ଚାହିଁ ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ଠିଅ ୄହାଆ
ତାୄରାଭ ବାଆଙ୍କ ପ୍ରତୀୋ ଯତ ଥିୄର ।

ତାୄରାଭ ବାଆ ଅସିରା ୄଯ ୄସଭାୄନ ୄପଯିୄଫାଟୄଯ ଫସିଥିୄର ।
ଭୂଔଣ୍ଡଠାଯୁ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ଶିାଯ ଦୂ ଯତା ଧିଓ ନ ଥିରା । ନୀଯଫ ଯିୄଫଶଯ
ାଣି ଈୄଯ ୄପଯିୄଫାଟଯ ୄଭାଟଯ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାଙ୍କ ଓଥାଫାତ୍ତସ୍ା ଭଧ୍ୟ ଫହୁ ତ
ଧୀୄଯ ଶୁଣା ମାଈଥିରା ।

ୄସହି ଶିା ଈୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଯାମାଆଥିଫା ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଭାଯଓୀ ଏଫଂ
ତା’ ାଔ ୄୋଓୃ ତ ୄଛାଟ ଶିା ଈୄଯ ତିଅଯି ଫିଶଷ୍ଟ
ି ତାଭିର ଓଫି ସନ୍ଥ
ଥିଯୁୄବରୁ ଯଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦିକୄଯ ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀଙ୍କ ଖାଟଯୁ ପ୍ରତି ଧ ଖଣ୍ଟାୄଯ ୄକାଟିଏ
ୄପଯିୄଫାଟ ତାଭିରନାଡ଼ୁ ସଯଓାଯଙ୍କ ଈକ୍ରଭୄଯ ମିଫା ଅସିଫା ଓଯିଥାଏ ।

ଥା ଧଯି ବାଯତ ସାଯାଯ ବିୋଓୁ ୄକାୄଟଆ ଅଣି ଶ୍ରୀାଦ ଶିା ଈୄଯ
ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ୂଫସ୍ଓ ସୁଦୂଯ ଈତ୍ତଯ-ୄଭଯୁମାଏଁ ବାଯତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି  ଦଶସ୍ନଯ

ପ୍ରସାଯଣଯ ଏଓନାଥଜୀଙ୍କ ଦୂ ଯଦୃ ଷ୍ଟି-ସବ୍ନର୍ଣ୍ସ୍-ସ୍ବନଯ ଜ୍ୱନ୍ତ ଈଦାହଯଣ ଥିରା ବାଯତ
ଭାଅଯ ୄଶର୍ ଔଣ୍ଡୄଯ ୄଶାବା ାଈଥିଫା ଏହି ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ଶିା ସ୍ଭାଯଓୀ । ଏହି
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ସ୍ଭାଯଓୀଯ ନୟତଭ ଈୄଦୟାକ୍ତା, ଓୂ ୄଯ ଫିଦୟଭାନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ୄପ୍ରଯିତ ୄସଫା ସଂକଠନ,
ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଓନାଥ ଯାଣୄଡ଼ଙ୍କ ୄଫୈଚାଯିଓ ଅୄନ୍ଦାନଓୁ ଈତ୍ସଥାନ
ଓରାୄଫୄ ତାୄରାଭ ବାଆଙ୍କ ୄଜୟାତିଦସ୍ୀେ ଚେୁ ମୁକଯ ଈଯ ରରାଟ ୄତଜଭୟ
ୄହାଆ ଈଠୁଥିୄର, ୄମଈଁ ବାଫଓୁ ୄସ ବାଆଙ୍କ ାଔୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିଫାଓୁ ାଈଥିୄର ।

ଳ୍ପ ଓିଛ ି ସଭୟଯ ଫୟଫଧାନ ୄଯ ୄସଭାୄନ ଶିା ସ୍ଭାଯଓୀଠାୄଯ ହଞ୍ଚି
ଈଯଓୁ ଈଠୁଥିୄର ।
ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ

ଧ୍ୟାନ-ଭଣ୍ଡ

ବିତୄଯ

ଧୀଯ

ଶବ୍ଦୄଯ, ହଯହ

ଈଚ୍ଚାଯିତ

ୄହଈଥିଫା ଁଓାଯ ନାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ନୀଯଫୄଯ ଫସି ୄନଓ ୄରାଓ ଧ୍ୟାନ ଓଯୁଥିୄର ।

ବିତୄଯ ଶିରା ୄଫୄ ତାୄରାଭ ବାଆ ଓହିଥିୄର, ‘ୄସ ବିତୄଯ ାଟି ୄଔାରିଫା
ଭନା ।’
ଓିନ୍ତୁ ବିତୄଯ ଶୁ-ଶୁ ହଠାତ୍ ଓ’ଣ ୄଦଖି ୄସ

ନିୄଜ ମାଆ ୄଔାରା

ୄଦହୄଯ ଧ୍ୟାନୄଯ ଫସିଥିଫା ଜୄଣ ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ାଔୄଯ ମାଆ ଫସି ଡ଼ି ାଟି ଓୄର,
‘ବାଆ! ବାଆ, ପ୍ରବା ଅସିଛ ି ।’
ଖଟଣାଟି ୄମଭିତ ି ତଓିତ ବାୄଫ ଖଟିକରା । ବାଆ ଫସିଛନ୍ତି? ଶୁଣୁ-ଶୁଣୁ

ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ାଔଓୁ ଚଞ୍ଚ ାଦ ୄଓଆ ମିଫାଓୁ ୄଚଷ୍ଟା ଓୄର । ାଔୄଯ
ଧ୍ୟାନୄଯ ଫସିଥିଫା ଜୄଣ ଓିଏ ତାଙ୍କୁ ଧିୄଯ ଚାରିଫା ାଆଁ ଇଶାଯାୄଯ ଓହୁ ଥିୄର
। ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ

େୄଯ

ନିଜଓୁ

ସମ୍ଭାିଫା

ଓଷ୍ଟ

ୄହାଆମାଈଥିରା । ୄସଭାନଙ୍କ

ଓାମସ୍ୟଓାୄଯ ଓିଛ ି େଣ ନିଭୄନ୍ତ ସଭସ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖା ବଙ୍ଗ ୄହାଆଥିରା । ମାହାଙ୍କୁ
ତାୄରାଭ ବାଆ ‘ବାଆ ୄଫାରି ’ ସୄଭବାଧନ ଓଯୁଥିୄର, ତାଙ୍କ ସହ ୄସ ଫାହାଯଓୁ ଫାହାଯି
ମାଆଥିୄର । ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ୄଦଖିୄର ଫାହାୄଯ ବାଆଙ୍କ ହାତ ଧଯି ତାୄରାଭ ବାଆ ଠିଅ
ୄହାଆଥିୄର ।
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ବାଆ ! ବାଆ !! ବାଆ !!! ଏଓ ଜଣା ଅନନ୍ଦ-ନୁ ବୂତିଯ ଶିହଯଣୄଯ

ୁରଓିତ ୄହାଆ ଈଠିୄର ସ୍ବୟଂପ୍ରବା । ଭସ୍ତି ଷ୍କ ଶୂନୟ ପ୍ରାୟ ୄଫାଧ ୄହାଆଥିରା । ତାଙ୍କ
ାଟିଯୁ ଓଥା ଫାହାଯି ାଯୁ ନ ଥିରା ।
ସିଧା, ସହଜ, ଫୁ ଝା ଚାହାଣୀ  ଯିଚତ
ି ବାଫୄଯ ବାଆ ଓିନ୍ତୁ ତାୄରାଭ

ବାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିୄର ।

‘ବାଆ, ପ୍ରବା ଅସିଛ,ି ପ୍ରବା, ତଭ ବଈଣୀ ।’
ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ଝଟି ମାଆ ବାଆଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ହାତଯୁ ଟାଣି ଅଣି ଧଯିଥିୄର

। ତୟଧିଓ ୄଓାହୄଯ ଅଖିଯୁ ରୁ ହ ଝଯି ଅସୁଥିରା । ାଟିଯ ଶବ୍ଦ ଥଯି ମାଈଥିରା,
ଭୁହଁଓୁ ସିଧା ଚାହିଁ ଫିଓୄଯ ୄସ ବାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିୄର, ‘ଓଈଠି ଥିର ବାଆ, ଓଈଠି
ଥିର?’
ତାଙ୍କ ାଟିଯୁ ଶବ୍ଦ ଫାହାଯୁ ନଥିରା । ବାଫୁ ଥିୄର, ବାଆ ତାଙ୍କୁ ଓୁ ୄଣ୍ଢଆ ଧଯି

ୄଓଆୄଫ । ବଡ଼-ବଡ଼ ଓାନ୍ଦିୄଫ । ଓିନ୍ତୁ ବାଆଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ଓିଛ ି ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ଅସି
ନଥିରା । ୄସଭିତ ି ଶୂନୟ, ସିଧା ଚାହାଣୀୄଯ ୄସ ଚାହିଁଥିୄର । ଦାଢିଅ ଭୁହଁୄଯ
ଯିଚତ
ି ଯ ସଭୟଓ ଚିସ୍ମ ଫି ୄଦଔା ମାଈ ନ ଥିରା । ଫିଓିଅ ୄହାଆ ଈଠିୄର
ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ।

ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାଯ ତାଙ୍କ କାୄଯ ହିଁ ଟଓି କରା, ‘ଚିସ୍ମ ି ାଯୁନ ବାଆ? ଭଁୁ ପ୍ରବା,

ତଭ ବଈଣୀ ।’

‘ୄମାୄକନ୍ଧଫାା ତ ଅତ୍ମହତୟା ଓଯି ସାଯିଛ ି ।’
ତାଙ୍କଯ ଫିନା ବିଫୟକ୍ତିଯ ସ୍ବକୄତାକ୍ତି ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କୁ ହୄତାତ୍ସାହିତ ଓଯିଥିରା
। ୄସ ତାୄରାଭ ବାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁୄର, ‘ୄମାୄକନ୍ଧଫାା ଓିଏ ବାଆ?’
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ୄସୄତ ମସ୍ୟନ୍ତ ତାୄରାଭ ବାଆ ବାଆଙ୍କୁ ନିଯୄି ଔଆ ୄଦଔୁଥିୄର । ନିଜ ଅୄଡ଼
ଅଙ୍ଗୁ ଠି ୄଦଔାଆ ଚାଯିୄର, ‘ୄଭାୄତ ଚିସ୍ମ ି ାଯୁଛ ବାଆ? ଭଁୁ ତାୄରାଭ, ଯୁଣାଚଯ,
ଭୄନ ଛି?’
‘ସ୍ବାଭୀଜୀ!’ ୄସ ସ୍ବକୄତାକ୍ତି ଓୄର।
ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଛଓୁ ଫୁ ରି ଦୁ ତକତିୄଯ ାଦ ଓାଆ

ଚାରିଫାୄଯ ରାକିୄର । ୄଦଔୁ-ୄଦଔୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଈହାଡ଼ଓୁ ଚାରିକୄର ଏଫଂ
ଦୃ ଶୟ ୄହାଆକୄର । ସଭୄସ୍ତ ତାଙ୍କ ୄଛ ୄଛ ୄଦୌଡ଼ିୄର । ୄରଈଟାଣି ଡଙ୍ଗାଓୁ
ମାଆ ଜକି ଯହିୄର । ମିୄଫ ଓୁ ଅୄଡ଼? ୄଶର୍ୄଯ ଏଆ ୄପଯିୄଫାଟୄଯ ତ ୄପଯିୄଫ
। ସହସା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସଭୄସ୍ତ ୄସ ଦିକଓୁ ଚାହିଁୄର ।
‘ୄଦଔ, ୄଦଔ, ଜୄଣ ାଣିଓୁ ୄଡଆଁ ଡ଼ିୄର ।’

ସଭସ୍ତଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ୄସ ଦିକଓୁ ୄଦୌଡ଼ିରା । ସଭୁଦ୍ରୄଯ ରହଡା ବାଙ୍ଗି ବାଙ୍ଗି ଜଣଙ୍କୁ
ଭୂବୂଔଣ୍ଡ ଅୄଡ଼ ହଁଯି ମାଈଥିଫାଯ ଦୃ ଶୟ ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିଥି
ି ରା । ଯିଷ୍କାଯ ଯୂୄ
ନ ୄଦଔାକୄର ଭଧ୍ୟ ୄସଭାୄନ ସଭୄସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ୄହାଆକୄର ୄମ ହଁଯି ହଁଯି
ମାଈଥିଫା ଫୟକ୍ତି ଜଣଓ ବାଆଙ୍କ ଛଡା ନୟ ୄଓହି ନୁ ହଁନ୍ତି । ୄୌଢତ୍ୱ ତିକ୍ରଭ
ଓଯିସାଯିରା ୄଯ ଫି ତାଙ୍କ ୄଦହଯ ଏ ଭା ଫ ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ଅଫିବୁତ ଓଯିଥିରା

। ତାୄରାଭ ବାଆ ଦୀଖସ୍ଶ୍ୱାସ ୄନୄର, ‘ତାଙ୍କଯ ଅଈ ଏ ଜନମଓୁ ଭୄନ ଯଖିଫାଯ
ବିପ୍ରାୟ ନାହିଁ । ନ ୄହୄର ଓି ୄଭାୄତ ସ୍ବାଭୀଜୀ ଅଈ ୄତାୄତ ୄମାୄକନ୍ଧଫାା
ୄଫାରି ଚିସ୍ମଥ
ି ାୄନ୍ତ?’
‘ୄମାୄକନ୍ଧଫାା ଓିଏ ବାଆ?’
‘ସ୍ବାଭୀଜୀଙ୍କ

ବଈଣୀ । ଫାହାଖଯ

ୄଯୄଯ

ୄସ

ଅତ୍ମହତୟା

ଓଯି

ୄଦଆଥିୄର । ତାଙ୍କ ତଯ ଏହି ବଈଣୀଟିଓୁ ୄସ ବାଯି ବର ାଈଥିୄର ।’
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କତ ଶୀତୁ ଅ ଯାତିୄଯ ୄନଓ ୄଫ ମାଏଁ ତିନ ି ାଔ ସଭୁଦ୍ରଯ ନିଯନ୍ତଯ
କଜସ୍ନ ବିତୄଯ ତାଙ୍କୁ ୄମୄତୄଫୄ ନିଦ ୄହାଆ ନଥିରା, ଚିନ୍ତା  ସହାୟ-ୄଫାଧଯ
ଜ୍ୱାାଗ୍ନି ୄଯ ଜଜସ୍ଯତ
ି
ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ୄହାୄଟରୄଯ ନିଜ ଓେଯ ଫାରୄଓାନୀଓୁ ଅସି
ମାଆଥିୄର । ଖନ-ନୀାବ ସାଭୁଦ୍ରିଓ ଅରୁ ଯ ସ୍ପଶସ୍ୄଯ ଚତୁ ଦିକଯ ତଭସଯୁ ତଭସା

ନିଫସ୍ାିତ ୄହଫାଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଭିୁଥିରା । ୄସୄତୄଫୄ ହିଁ ତାଙ୍କଯ ବାଆଙ୍କ ସହ
ୁନଭିନଯ

ଅଶା

େୀଣ

ୄହାଆସାଯିଥିରା । ଭୄନ-ଭୄନ

ୄସ

ଓିଛ ି

ସ୍ଥିଯ

ଓଯିସାଯିଥିୄର । ତାଙ୍କ ୄଛ-ୄଛ ଈଠି ଅସି ତାଙ୍କ ାଔୄଯ ଠିଅ ୄହାଆଥିଫା
ସ୍ବାଭୀଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫିର୍ୟୄଯ ଜୄଣଆ ସାଯିଥିୄର ।
[ଭାଅଙ୍କ ଓଥା ତାଙ୍କ ଓାନୄଯ ଫାଯଭବାଯ ଅସି ଫାଜୁ ଥିରା, - ବାଆ ନ
ଅସିୄର ାଣିୄଯ ୄଓଆୄଦଫୁ ସିନା, ତା’ ଖୄଯ ହାତ ୄଦଫୁ ନ]ି
ଫତ୍ତସ୍ଭାନ ୄମୄତୄଫୄ ବାଆ ଭିି ଭଧ୍ୟ ଭିୄି ରନି, ୄଦଖି ଭଧ୍ୟ ଚିସ୍ମ ି
ାଯିୄରନି, ଶୁଣି ଭଧ୍ୟ ଫୁ ଝି ାଯିୄରନି, ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ତାଙ୍କ ଯାତିଯ ନିଷ୍ପତ୍ତିୄଯ ୄଭାହଯ
ରକାଆଫା ାଆଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓୄର ।
ସଭୁଦ୍ରୄଯ

ାଣିଯ

ଯଙ୍ଗ

ଫଦି

ନ

ଥିରା । ଓନୟାଓୁ ଭାଯୀ ଅଓାଶଯ

ନିତଦ
ି ନ
ି ଅ
ି
ସୂମସ୍ୟଙ୍କୁ ତା ୄଭଖ ଅଚ୍ଛାଦିତ ଓଯି ଯଖିଥିରା । ଛୄଯ ଦୃ ଶୟଭାନ
ୄହଈଥିଫା ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ସ୍ଭୃତ ି ଭନ୍ଦିଯ, ଅକୄଯ ୄଦଔା ମାଆଥିଫା ଓନୟା ଓୁ ଭାଯୀଙ୍କ
ଭନ୍ଦିଯ ଭଝିୄଯ ୄପଯିୄଫାଟୄଯ ଫସି ସ୍ବୟଂପ୍ରବା ବାଫୁ ଥିୄର, ପ୍ରଓାଯାନ୍ତୄଯ ଭାଅଙ୍କଯ
ଏହି ଆଛା ୂଯଣଦ୍ୱାଯା ହୁ ଏତ ତାଙ୍କ ଭନ ବିତୄଯ ଜଭାଟ ଫାନ୍ଧି ଯହିଥିଫା ଓୁ ଣ୍ଠା ଓିଛ ି
ଭାତ୍ରାୄଯ ରାଖଫ ାଆାୄଯ । ୄପଯିୄଫାଟୄଯ ଅସୁଥିଫା ସହମାତ୍ରୀଭାନଙ୍କ ବିତୄଯ
କୁଞ୍ଜଯିତ ୄହଈଥିରା –
ବୁଫନ ଭଣ୍ଡୄ ନଫମୁକଭୁଦୟତୁ ସଦା ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଭୟମ୍ ।
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ସୁଫୄି ଫଓଭୟମ୍, ସ୍ବାନନ୍ଦଭୟମ୍ ॥
ଭଝିୄଯ ଭଝିୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ୁଣି ଫନ୍ଦ ୄହାଆ ମାଈଥିଫା ବାଯତଯ
ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭଯ ଶୁଖିରା ଓୁ ଶ ୄଦହୄଯ ସ୍ବାଭୀ ଫିୄଫଓାନନ୍ଦଙ୍କ ଜସ୍ବିନୀ ଫାଣୀଯ
ସୁୋଗ୍ନି ଗ୍ନି-ସ୍ଫୁ ରିଙ୍ଗଯ ଓାଭ ଓଯିଥିରା । ତାଙ୍କଯ ବାଯତ ଭାଟି ପ୍ରତି ଥିଫା ଅୄଫକ,
ସୄଭବଦନ ୄନଓ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭୀ, ଓଭସ୍ୀ, ତସ୍ବୀଙ୍କୁ ଜନମ ୄଦଆଥିରା ସତ, ଓିନ୍ତୁ
ସ୍ବୟଂପ୍ରବାଙ୍କ ବାଆ ୄଓଫ ସ୍ବାଭୀଜୀଙ୍କ ଚଯିତ୍ର, ଜୀଫନୀ ବିତଯଯ ବଈଁଯୀୄଯ ହିଁ
ଖୁଯି ଯହିକୄର । ଭାଅଙ୍କ ାଔୄଯ ଫୟକ୍ତ ଓଯିଥିଫା ଅଶଙ୍କା ନୁ ମାୟୀ ଠିଅ ୄହଫା
ୂଫସ୍ଯୁ ହିଁ ୄସ ଓ’ଣ ଡ଼ି ସାଯିଥିୄର? ତା ଛଡ଼ା ଅଈ ଓ’ଣ ୄହାଆାୄଯ? ନ ୄହୄର
ଓି ଭା’ଯ ାଔ ଛାଡ଼ି ୄଦଶ ୄସଫା ନିଭୄନ୍ତ ଦୃ ଢ ସଂଓଳ୍ପିତ ଜୄଣ ଫୟକ୍ତି ଫାଟଫଣା
ୄହାଆମାୄନ୍ତ?
ଜନମ-ଭୃତୁୟଯ ଓଭସ୍ଚକ୍ରୄଯ ଓିଏ ଜାୄଣ, ବାଆଙ୍କ ସ୍ବନ ୄଓୄଫ ୄଓଈଁବି ବାୄଫ

ସାଓାଯ ୄହଫ । ୄଫାଧହୁ ଏ ଯ ଜନମୄଯ, ତା’ ଯ ଜନମୄଯ, ନ ୄହୄର ତା’ ଯ
ଜନମୄଯ !

ବାଆ ଓହୁ ଥିୄର, ‘ଓଭସ୍ ଥିରା ମାଏଁ ଜନମ ଯହିଥିଫ– ଜନମ ଥିରା ମାଏଁ ଓଭସ୍
ଯହିଥିଫ । ଦିୄହଁ ଯସ୍ପଯଯ ଯିୂଯଓ ।’
(ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ସ୍ ଓଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ । ଯାରୀୟ ସ୍ବୟଂୄସଫଓ ସଂଖ ଓିଭବା ଫିୄଫଓାନନ୍ଦ ୄଓନ୍ଧଯ ୄଓୌଣସି ଫୟକ୍ତି
ଓିଭବା ଖଟଣା ସହ ଏହାଯ ଓିଛ ି ସବ୍ନଓସ୍ ନାହିଁ)

--∞-ଲର୍ଟ ନଂ ୧୦୦୦, ୨ୟ ୄତାର୍ଟା ସାହି, ଫିଜ
ି ୁଯ, ବ୍ରହ୍ମୁଯ- ୭୬୦୦୦୫
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ୄଖଚୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଅ ପ୍ରଶିେଣ୍ ସଂସ୍ଥା

✍ ଅଶିର୍ କୁ ଭାଯ ନାୟକ
ୄନଓ ଫର୍ସ୍ ତଯ ଓଥା । ବାଯତଯ ୂଫସ୍ ଈଓୂ ୄଯ ଡ଼ିଶା ୄଫାରି ୄକାୄଟ
ଯାଜୟ । ୄସଠି ପ୍ରାୟ ୩.୫ ୄଓାଟି ୄରାଓ ଡ଼ିଅ ବାର୍ା ଓୁ ହନ୍ତି  ପ୍ରାୟ ୧ ୄଓାଟି ୄରାଓ
୨୯ +ବାର୍ା ଓୁ ହନ୍ତି । ଯାଜୟଯ ଯାଜବାର୍ା ଡ଼ିଅ ।
ଡ଼ିଶା ୄରାୄଓ ବାଯତଯ ୄନଓ ବାର୍ାଓୁ ସଭାନବାୄଫ ବର ାଅନ୍ତି, ୄତଣିଓି

ଡ଼ିଅ ହଈ ଓି ହିନ୍ଦୀ ଓି ୄଫଙ୍ଗରୀ ଓି ୄତରୁ କୁ ।

ତା’ୄଯ ଓ'ଣ ୄହରା ନା ଓିଛ ି ୄରାଓଙ୍କୁ ୄଓଫ ଈଦ୍ଦସ୍ୁ ଭିଶା ହିନ୍ଦୀ ଫହୁ ତ ବର

ରାକିରା ।

ଡ଼ିଅ ଚଚିତ୍ର ଜକତ ୄକାୄଟ ନୂ ଅ ଯୂ ଧାଯଣ ଓରା । ଧିଓାଂଶ କୀତୄଯ

ଈଦ୍ଦସ୍ୁ ଭିଶା ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ବଯିଦଅ
ି କରା । ଚଚିତ୍ର ଜକତ ଓହିରା ୄମ ୄରାଓଙ୍କୁ ବର ରାକୁଛ ି
ୄଫାରି ଅୄଭ ଏଭିତ ି ଓଯୁଛୁ । ଓିଛ ି ୄରାଓ ଓହିୄର ୄମ ୄସଭିତ ି ଚଚିତ୍ର ୄହଫାଯୁ

ୄରାଓଙ୍କୁ ୄଦଖିଫାଓୁ ଡୁଛି । ହଈ ଛାଡ଼ ୄସଓଥା । ଚଚିତ୍ର ଜକତଓୁ ଓଣ ଧଯି ଫାନ୍ଧି
ବାର୍ା ଶିଔାମାଆାଯିଫ?

Page | 96

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ତା’ୄଯ ଡ଼ିଅ କଣଭାଧ୍ୟଭ ଭଧ୍ୟ ୄକାୄଟ ନୂ ଅ ଯୂ ଧାଯଣ ଓରା । ୄସଭାୄନ

ଫି ୄନଓ ୄରଔା  ଓଥାୄଯ ଈଦ୍ଦସ୍ୁ ଭିଶା ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦଯ ଫହୁ  ଫୟଫହାଯ ଓୄର ।

ଏସଫୁ ଜିନର୍
ି ଓିଛ ି ୄରାଓଙ୍କୁ ବର ରାକିରାନି । ସାହିତୟୄଯ ନୂ ଅ ଶବ୍ଦ ୄମାଡ଼ିଫାଯ
ଓାଭ ୄରଔଓ  ଓଫିଙ୍କଯ ।

ମଦି ଜୄଣ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ଓି ଚଚିତ୍ର ଜକତ ଓି

କଣଭାଧ୍ୟଭ ନିଜ ଆଚ୍ଛା ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରଫ ଫାହୟ ଶବ୍ଦ ଫୟଫହାଯ ଓୄଯ  ସ୍ଥାନୀୟ
ଶବ୍ଦକୁଡ଼ଓ
ି ଯ ଫୟଫହାଯ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଏ ତାୄହୄର ଓିଛ ି ଫର୍ସ୍ ୄଯ ଡ଼ିଅ ବାର୍ାଯ
ଫାଓୟକଠନ ୄସ ଫାହୟ ବାର୍ା ବି ୄହଆମାଏ । ୄତଣୁ ୄମାଈ ୄରାଓଙ୍କୁ ଏସଫୁ ଜିନର୍
ି
ବର ରାକୁନଥିରା, ୄସଭାୄନ ଏ ଭିଶ୍ରିତ ବାର୍ା ଫା ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ଫିୄଯାଧୄଯ ଓହିଫାଓୁ

ରାକିୄର । ଓିନ୍ତୁ ଧିଓାଂଶ ୄରାଓଙ୍କୁ ତ' ୄଔୄଚଡ଼ି ବର ରାୄକ । ୄସ ଳ୍ପ ଓିଛଟ
ି ା
ଫିୄଯାଧ ଓୄର ଓଣ ୄହଫ?
ଏଭିତ ି ସଭୟ କଡ଼ିକରା । ଓା ଡ଼ିଫାଓୁ ଓଣ ୄହରା ନା, ଡ଼ିଶାଯ ପ୍ରାଥଭିଓ
ଫିଦୟାୟୄଯ ଶିୋ ଫି ଦୁ ଫସ୍ ୄହଆଚାରିରା । ଡ଼ିଅ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ
ୄହଆଚାରିରା ।

ଅଈ ଓିଛ ି ଫାଟ ନଥିରା ।

ବାକୟଓୁ ଅଦଯି ଫସିଫାଯ ଥିରା ।

ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ଫିୄଯାଧୄଯ ଓହୁ ଥିଫା ୄରାଓ ଫି ଚୁ ୄହଫାଓୁ ରାକିୄର । ଡ଼ିଶାୄଯ

ଚାଓିଯୀଫାଓିଯଯ
ି ସଭସୟା ପ୍ରଫ । ୄସ ୂଫସ୍ଓାୄଯ ଓୁ ଅୄଡ଼ ଓିଙ୍ଗ ୄରାଓ ୄନୌଫାଣିଜୟ
ଓଯିଫାଓୁ ମାଈଥିୄର ଓିନ୍ତୁ ଏୄଫ ୄକାୄଟ ୄଛାଟ ଫୟଫସାୟ ଓଯିଫାଓୁ ଡଯୁଛନ୍ତି । ୄସ
ମାହାୄହଈ, ଓିଛ ି ତ ଓାଭ ଓଯିଫାଓୁ ଡ଼ିଫ ।

ଥୄଯ ୄକାୄଟ ଓ'ଣ ନୂ ଅ ଜିନର୍
ି ଶୁଣିଫାଓୁ ଭିର
ି ା" ଷ୍ଟାଟସ୍- । "ସଯଓାଯ ଫି
ଓିଛ ି ସାହାମୟ ଓଯିୄଫ ୄଫାରି ଶୁଣିଫାଓୁ ଭିର
ି ା।
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ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ଫିୄଯାଧୄଯ ଓହୁ ଥିଫା ୄରାଓ ( ମିଏ ଚୁ ୄହଆମାଆଛନ୍ତି )ଥୄଯ

ବାଫିୄର ୄମ ଷ୍ଟାଟସ୍- ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଫ । ଏଭିତ ି ଓଥା ୄହଈ ୄହଈ ଭୁଣ୍ଡଓୁ ୄକାୄଟ ଓଥା
ଅସିରା । ଫତ୍ତସ୍ଭାନ ତ' ଡ଼ିଶାୄଯ ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ୄଫାଯ ବର ଚାରିଛ ି  ଚଚ୍ଚିତ୍ର ଏଫଂ
କଣଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫି ୄସଆ ୄଔୄଚଡ଼ିଯ ଫୟଫହାଯ ୄହଈଛି । ତାୄହୄର ଅକଓୁ ଫି ଚାହିଦା

ଫଢିାୄଯ । ଅୄଭ ମଦି ଭିଶଓ
ି ି ୄକାୄଟ" ୄଔଚୁଡ଼ି ଡ଼ିଅ ପ୍ରଶିେଣ ସଂସ୍ଥା "ୄଔାରିଫା 
ୄସ'ଠି ଡ଼ିଅଓୁ ୄଓଭିତ ି ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ଓଯାମାଏ ଶିୄଔଆଫା ତାୄହୄର ବଫିର୍ୟତୄଯ ବର
ବର ୄଔୄଚଡ଼ି ୄଯାୄର୍ଆଅ ଫାହାଯିୄଫ ( ଭାୄନ ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ବରୄଯ ଓହିାଯୁଥିଫା
ପ୍ରଶିେିତ ୄରାଓ ) ୄସଭାନଙ୍କୁ ତି ସହଜୄଯ ଚଚିତ୍ର ଜକତ  କଣଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚାଓିଯୀ
ଭିମ
ି ିଫ । ୁଣି ଓିଛ ି ଓହିୄର ଏଭିତ ି ଓଯି ଡ଼ିଅ ବାର୍ାଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯିଫା ଠିଓ ୄହଫନି ।

ଏଭିତ ି ଦ୍ୱନ୍ଦୄଯ ଯହି ଯହି ୄଶର୍ୄଯ ସ୍ଥିଯ ଓୄର ୄମ ସଂସ୍ଥାଟି ୄଔାରିଫା ଓାଯଣ
ଏଭିତୄି ଯ ଫି ଡ଼ିଅ ବଫିର୍ୟତୄଯ ଈଦ୍ଦସ୍ୁ ହିନ୍ଦୀ ଭିଶା ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ହିଁ ୄହଫ  ତା' ସହିତ

ଟିୄଓ ଆଂଯାଜୀ ଛୁ ଙ୍କ ଫି ରାକିଫ । ୄକାୄଟ ଶୁବ ଭୁହୂତ୍ତସ୍ ୄଦଖି" ୄଔଚୁଡ଼ି ଡ଼ିଅ ପ୍ରଶିେଣ

ସଂସ୍ଥା "ୄଔାରିରା । ୄସ'ଠି ଶିଔାକରା ୄଓଭିତ ି ସଫୁ ଡ଼ିଶାଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଶବ୍ଦ ୂଯା ରିୄବଆ
ୄଦଆ ୄଓଫ ଫାହୟ ଶବ୍ଦ ଫୟଫହାଯ ଓଯିଫ । ଅଈ ଏଆଟା ଫି ଶିଔାକରା ୄମ ମଦି ଓିଏ
ତଭ ଫିୄଯାଧୄଯ ଅୄସ ତାଓୁ ଓହିଫ ୄମ ଏସଫୁ ଅଧୁନଓ
ି ଶବ୍ଦ, ସଭୟ ନୁ ସାୄଯ ସଫୁ
ଫଦୄ  ଅୄଭ ଫି ଫଦିଫା, ଜୟ ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅ ।

ୄସ ସଂସ୍ଥାୄଯ ପ୍ରଶିେିତ ୄନଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଚ୍ଚିତ୍ର ଜକତ  କଣଭାଧ୍ୟଭୄଯ ବର

ଚାଓିଯୀ ାଆୄର  ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ୄଔଚୁଡ଼ିଡ଼ିଅଯ ପ୍ରଚାଯ ପ୍ରସାଯ ଓଯାଆୄର ।

ଅଜି " ୄଔଚୁଡ଼ି ଡ଼ିଅ ପ୍ରଶିେଣ ସଂସ୍ଥା "ଡ଼ିଶାଯ ୄକାୄଟ ବର ସଂସ୍ଥା ବାୄଫ

ଯିକଣିତ ୄହଈଛି ।

[ଏଆଟା ୄକାୄଟ କ ଥିରା । ସତ ୄଫାରି ବାଫିୄଫନି ।[
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ଜଙ୍ଗର ନଷ୍ଟଯ ପ୍ରବାଫ

✍ ଅନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ
ଓିଛଫ
ି ର୍ସ୍ ୂୄଫସ୍ ଅଭ ୄଦଶ ବାଯତ ସୄଭତ ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱ ସଫୁ ଜ ଖନ

ଜଙ୍ଗରୄଯ ଯିୂର୍ଣ୍ସ୍ ଥିରା ।

ସଫସ୍ତ୍ର ଫୃ େଯ ଶୀତ ଭୟୄଯ ୁଯଈ
ି ଠୁଥିରା ।

ପୄଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଭନୄଯ ୄଓଫ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଫିଯାଜଭାନ ଓଯୁଥିରା ।
ୄସୄଫ ଭୁନଊ
ି ର୍ିଭାୄନ ଖଞ୍ଚ ଯଣୟୄଯ ଫସଫାସ ଓଯି ୄଦଶ ତଥା ଫିଶ୍ୱଯ ଓରୟାଣ
ାଆଁ ମଜ୍ଞ  ୄହାଭ ଅଦି ଓଯୁଥିୄର । ୄଯାୄର୍ଆ  ୄହାଭ ାଆଁ ଅଫଶୟଓୀୟ

ଶୁଖିରା ଓାଠ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଶିର୍ୟଭାୄନ ଏହି ଜଙ୍ଗରଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯୁଥିୄର ।
ଭୁନଊ
ି ର୍ିଭାୄନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନଯ ଧିଓାଯୀ ଥିୄର । ୄସଭାୄନ ପ୍ରଓୃ ତ ି ଫିର୍ୟୄଯ

ୄସଭାନଙ୍କଯ ଶିର୍ୟଭାନଙ୍କୁ ଫକତ ଓଯାଈଥିୄର । ଫୃ େଭାନଙ୍କଯ ଭାହାତ୍ମୟ ୄସଭାୄନ
ଶିର୍ୟଭାନଙ୍କୁ ବର ବାଫଫୄଯ ଫୁ ଝାଈଥିୄର, ପୄଯ ଶିର୍ୟଭାୄନ ସୄଚତନ ୄହାଆ
ପ୍ରଓୃ ତ ି ନଷ୍ଟଯ ଯୋ ଓଯିଫା ସହ ନୟଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଏହାଯ ସଂଯେଣ ାଆଁ ଯାଭଶସ୍
ୄଦଈଥିୄର । ୄତଣୁ ଯିୄଫଶ ସଯସ, ସୁନ୍ଦଯ  ହୃ ଦୟସ୍ପଶସ୍ୀ ଯହୁ ଥିରା । ୄମଈଁ
ଜଙ୍ଗରଯୁ ଜିନର୍
ି ସଂଗ୍ରହ ଓଯି ୄରାଓଭାୄନ ଚୁ ଥିୄର, ୄସହି ଜଙ୍ଗରଯ ସୁଯୋ ଏଫଂ
ଯେଣାୄଫେଣ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଓତ୍ତସ୍ଫୟ ବାଫୄଯ ୄସଭାୄନ ଓଯୁଥିୄର ।

ଫତ୍ତସ୍ଭାନ ଓିନ୍ତୁ ୄସ ମୁକ ଅଈ ନାହିଁ । ଅୄଭ ଫିଜ୍ଞାନ ମୁକୄଯ ଦାସ୍ଣ
ଓଯିୄଛ । ଫିଜ୍ଞାନଯ ଗ୍ରକତି ପୄଯ ଅୄଭ ଭହାଓାଶୄଯ ଫାୟୁ ମାନ ସାହାମୟୄଯ
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ମାତାୟତ ଓଯି ସୂମସ୍ୟ, ଚନ୍ଧ, ଭଙ୍ଗ  ନୟ ଗ୍ରହ, ଈଗ୍ରହଭାନଙ୍କୁ ଯିକ୍ରଭା ଓଯିାଯୁଛଁୁ
। ସ୍ଥ ବାକୄଯ ଯାସ୍ତାଖାଟକୁଡ଼ଓ
ି ଦୀଖସ୍ ଏଫଂ ପ୍ରସସ୍ତ ଓଯୁୄଛ, ପୄଯ ମାନଫାହାନ
ସ୍ବଳ୍ପ ସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିର୍ଦ୍ଧସ୍ାଯିତ ସ୍ଥାନୄଯ ହଞ୍ଚିାଯୁୄଛ । ଭାନଫଯ ଫିବିନ୍ନ ଓାମସ୍ୟଓୁ
ଅହୁ ଯି ସହଜ

ଓଯିଫା ାଆଁ ଫିବିନ୍ନ ଓ-ଓାଯଔାନା କଢି ଈଠିଛ ି । ଫିବିନ୍ନ ନୂ ତନ

ନୂ ତନ ମନ୍ତ୍ରାତି ଭାନଫ ସୃଷ୍ଟି ଓଯୁଛି । ପୄଯ ଅଜିଯ ଭାନଫ ସଭୟ  ଦୂ ଯତ୍ୱଓୁ

ଜୟ ଓଯିାଯିଛ ି । ୄସ ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ ଫିଜ୍ଞାନଯ ପ୍ରାଧାନୟ ସ୍ଥାନ ଓଯିଛ ି । ୄହୄର
ଜନସଂଔୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ୄହଫା ପୄଯ ୄମୄତ ଯିଭାଣୄଯ ଯିୄଫଶ ନଷ୍ଟ ଓଯୁଛନ୍ତି, ତା'ଯ
ସମ୍ମୁଔୄଯ ଫିଜ୍ଞାନ ନିଯଫ । ଅଜିଯ ଭାନଫ ୄମୄତ ଫିଜ୍ଞାନଯ ଈନ୍ନତି ଓୄର ଭଧ୍ୟ
ଭନଯ ପ୍ରଓୃ ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଜନସଂଔୟାଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ୄମାକଁୁ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଖଯ ଦଯଓାଯ ଡ଼ୁଛ ି । ପୄଯ
ଖଯ ତିଅଯି ଓଯିଫା ାଆଁ ଜଙ୍ଗର ଏଫଂ ଫୃ େରତାଓୁ ଓାଟି ଦା ଓଯିଦଅ
ି ମାଈଛି ଏଫଂ
ତା' ଈୄଯ ସୁଈଚ୍ଚ ଟ୍ଟାିଓାଭାନ କଢାୄହଈଛି ।

ଜନସଂଔୟାଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ପୄଯ

ମାତାୟତ ାଆଁ ଧିଓ ସଂଔୟଓ କାଡ଼ିୄଭାଟଯଯ ଅଫଶୟଓତା ଡ଼ୁଛ ି । ପୄଯ
ଜଙ୍ଗରଓୁ ଓାଟି ଯାସ୍ତା ତିଅଯି ଓଯାମାଈଛି ଓିଭବା ୂଫସ୍ଯୁ ଥିଫା ସଂଓୀର୍ଣ୍ସ୍ ଯାସ୍ତାଓୁ

ସାଯିଅ ଓଯିଫା ାଆଁ ତା'ଯ ଈବୟାଔୄଯ ଥିଫା କଛକୁଡ଼ଓ
ି ୁ ଓାଟିଦଅ
ି ମାଈଛି ।

ଓିନ୍ତୁ ୄସଆ ତୁ ନାୄଯ ୄମଈଁସଫୁ ଫୃ େୄଯାଣ ଓଯାମାଈଛି ତା'ଯ ଯିଭାଣ ସ୍ବଳ୍ପ ।
ମାତାୟତ ାଆଁ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ମାନଫାହାନଯ ଫୟଫହାଯ ପୄଯ ୄସଥିଯୁ ନିକସ୍ତ
ଧୁଅଁ ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡଓୁ ଧିଓ ଦୂ ର୍ିତ ଓଯୁଛି ।

ଜନସଂଔୟାଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ପୄଯ ଧିଓ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଶିଳ୍ପଞ୍ଚଯ ଅଫଶୟଓତା

ଭଧ୍ୟ ଡ଼ୁଛ ି । ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚକୁଡ଼ଓ
ି ଭଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗର ଓାଟି ତିଅଯି ୄହଈଛି । ପୄଯ

ଜଙ୍ଗରଯ ଯିଭାଣ ଓଭିଫା ସହ ଫୃ େଯୁ ଭିୁଥିଫା ଭଳଜାନ ଏଫଂ ସୁଯୋ ଅଦି ଓମ୍
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ୄହଈଛି । ୄତୄଣ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ପୄଯ ୄସଥିଯୁ ନିକସ୍ତ ଫିର୍ାକ୍ତ ଧୁଅଁ ଏଫଂ
ଫଜସ୍ୟଫସ୍ତୁ ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡ ସହ ୄଔାରାୄଯ ଭିଶୁଛ ି ଏଫଂ ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡଓୁ ଅହୁ ଯି ଧିଓ
ଦୂ ର୍ିତ ଓଯୁଛି ।

ଭନୁ ର୍ୟ ୄମଈଁ ନିଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ୄନଈଛି, ତାହା ଏହି ବି

ଦୂ ର୍ିତଫାୟୁ ୄଯ ବଯି ଯହିଛ ି ।
ଜନସଂଔୟା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧ
ି ାଆଫା ୄମାକଁୁ, ଚାର୍ଜଭିଯୁ ଭିୁଥିଫା ଅଫଶୟଓୀୟ ଔାଦୟଯ

ବାଫ ୄଦଔାମାଈଛି । ପୄଯ ଳ୍ପ ସଭୟୄଯ ଧିଓ ଔାଦୟ ଈତ୍ପନ୍ନ ଓଯିଫା ାଆଁ
ଓୃ ର୍ି ୄଫୈଜ୍ଞାନିଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄନଓପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରଣାୀ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଈଛି ଏଫଂ
ଈତ୍ପାଦନ େଭତା ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ଓଯିଫା ାଆଁ ୄମଈଁସଫୁ ଓୀଟନାଶଓ ଓିଭବା ସାଯଯ ଫୟଫହାଯ
ୄହଈଛି, ସଭୟ ସଭୟୄଯ ତାହା ଔାଦୟଓୁ ଫିର୍ାକ୍ତ ଓଯିଫାୄଯ ରାକିଛ ି । ପୄଯ
ଭାନଫ ଫିବିନ୍ନ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆ ଭୃତୁୟ ଶମୟାୄଯ ଡ଼ୁଛ ି । ଜଙ୍ଗର ନଷ୍ଟ

ୄହଫା ପୄଯ ଜଫାୟୁ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫଡ଼ ଯିଫତ୍ତସ୍ନ ୄଦଔାୄଦଈଛି । ଠିକ୍ ସଭୟୄଯ
ଫର୍ସ୍ା ୄହଈନାହିଁ । ଫାଯଭବାଯ ଭଯୁଡ଼ି ଡ଼ୁଛ,ି ୄତଣୁ ଜାବାଫ ାଆଁ ପସର ହାନି ଭଧ୍ୟ
ୄହଈଛି । ଜଙ୍ଗରହାନି ୄହଫା ପୄଯ ଔଯା ଭଧ୍ୟ ଧିଓ ୄହଈଛି ଏଫଂ ତାଭାତ୍ର
ଫଢିଫାୄଯ ରାକିଛ ି ।
ଏହି ସଫୁ ସୁଫଧ
ି ା ୄଓଫ ଜଙ୍ଗରହାନି ାଆଁ ଖଟୁଛି । ଭଣିର୍ ମଦି କଛ
ରକାଆଫା ସହ ଜଙ୍ଗରଯ ସୁଯୋ ଓଯି ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ସନ୍ତୁନ ଯୋ ଓଯିାଯନ୍ତା, ୄତୄଫ
ଏୄତସଫୁ ସୁଫଧ
ି ାଯ ସମ୍ମୁଔୀନ ୄହଫାଓୁ ଡ଼ୁନଥାନ୍ତା । ୄମଈଁ ଜଙ୍ଗର ଏଫଂ କଛରତା
ାଆଁ ଅୄଭ ସୁସ୍ଥ ୄହାଆ ଫଞ୍ଚିାଯୁଛୁ , ୄସହି ଜଙ୍ଗରଯ ସୁଯୋ ଅଭ ବି
ଭଣିର୍ଭାନଙ୍କଯ ଓତ୍ତସ୍ଫୟ ।

--∞-ସୁଫର୍ଣ୍ଷୁଯ, ଓଡ଼ିଶା
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ୄହ ବଗଫାନ !

✍ ଫୀଣ୍ାାଣ୍ି ଯାଏଗୁଯୁ
ୄହ ବକଫାନ ! ୄଓଈଁଠି ତୁ ୄଭ? ସଭାଜ ସଙ୍କଟୄଯ, ସଂସାଯ ଫିନାଶ ୄଥ,
ଫିଶ୍ୱ ଫିଦଯ କସ୍ୄି ଯ । ଭଣିର୍ ୄଔାିଚାରିଛ ି ଭଣିର୍ ାଆଁ କଡ଼ତା । ଓାହିଁଓି
ଏଭିତ?ି ୄଓୄତଦିନ ଅଈ ଏଭିତ ି ଚାରିଥିଫ ଭଣିର୍ଯ ନାଯଓୀୟ ୄଔ? ଓୁ ତ୍ସତ
ି ଓଦମସ୍ୟ
ଫୟାହତ ଓଭସ୍? ସାଧୁୄଫଶୄଯ ସାଧୁତା, ଅଚାଯ ଛୄଯ ଫୟବିଚାଯ, ଓାମସ୍ୟ ନାଅଁୄଯ
ଓାମସ୍ୟ, ଭଣିର୍ ାଆଁ ଏଓ ନିତଦ
ି ନ
ି ଅ
ି ୄଔୄ ୄହଆକରାଣି । ପ୍ରଓୃ ତ ସାଧୁ ଭୃତୁୟ

ଭୃତୁୟଯ ଶୀଓାଯ ୄହଈଥିଫା ୄଫୄ ସାଧୁ ସୁଔସ୍ବନୄଯ ଫିୄବାଯ । ିଆଚାରିଛ ି
ଓାଭନାଓଭଯ ଭଧୁ । ତୁ ଭ ୄଫଶ ଯୀାଟିୄଯ ଥସ୍ଫ, ଧଭସ୍ବୟ ୄଦଔାଆ ଏ

ଭଣିର୍ ରୁ ଟି ଚାରିଛ ି ଫିଶ୍ୱଯ ସଂସ୍କୃତ,ି ସବୟତା, ଭାନଫିଓତା ଅଈ ସଯତାଓୁ । ଧ
ଛୄଯ ବୁଅଁ ଫିୄରଆ ଫାଆ ଯି ଅଦଯିଫାୄଯ ରାକିଛ ି ଫିୄଦଶୀ ଯୀାଟିଓୁ,
ୄସଭାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ି ସବୟତାଓୁ । ନିଜଯ ଧନ, ଭାନ, ଆଜ୍ଜତ, ଭହତ, ଭାନତ ଫନ୍ଧା
ୄଓଆ ୄଦରାଣି ନଓରି ବକଫାନଙ୍କ ଚଯଣଓଭୄଯ ।

ଭାଅ, ଭାଈସୀ, ବଈଣୀ,

ଓୂ ବୂଅର୍ୁଣୀ, ଓୁ ଅଁଯୀ, ଓିୄଶାଯୀ, ମୁଫତୀଭାନଙ୍କ ଅତ୍ମସମ୍ମାନ ସଫୁ ଓୁ ଫୄନଆ ୄଦୄରଣି
ହାଟ ଫଜାଯଯ ଶସ୍ତା ସଈଦା । ଏୄଫ ନିଓଟୄଯ, ଏଭିତ ି ୄଓୄତ ୄଦଫତାଯୂୀ

ଭଣିର୍ଭାନଙ୍କଯ ଦ୍ଦସ୍ାପାଶ ଓାହାଓୁ ଓ'ଣ ଜଣା ଛିଓ?ି ଓଯାଣ୍ଡି କୁନ୍ଥି ୄଶଈ ଧଯିଫା,
ଅଭବ ଭବଡ଼ା ଚୄଔଆ ଭଧୁ ରୁ ଟି ୄନଫା, ସାଧାଯଣଙ୍କ ଅଖିୄଯ ଶୁଔଅ
ୁ ଓଣ୍ଟା ୄପାଡ଼ି
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ତାଙ୍କ ୄଜୟାତି ହଯିୄନଫା ଅଦି ଖଟଣା ସଫୁ ଅଜି ଡ଼ିଶାଯ ଖୄଯ ଖୄଯ ଚହ
ଓାଆଛି । ଏୄଫ ନିଓଟୄଯ ଅଖିୄଦଔା ଓଥାଓୁ ଓିଏ ଫା ସ୍ବୀଓାଯ ଓଯିଫ ୄଓଭିତ?ି
ଓୁ ଯାଢୀ ୄହଈ ଓି ଓଟୁଯୀ, ୄଓାଦା, ୄଓାଡ଼ି, ଦାଅ, ଛୁ ଯୀ, ଫିନା ୄଫଣ୍ଟୄଯ ଏସଫୁ ସଶକ୍ତ
ନୁ ହନ୍ତି । ଏସଫୁ ୄସୄଫ ସଶକ୍ତ ୄହୄଫ, ଫିଶା, ଭହାଫିଶା ଦୁ ଭଓୁ ଧଯାଶାୟୀ

ଓଯିଫାଓୁ ସେଭ ୄହୄଫ ୄମୄଫ ୄସଆ ଦୁ ଭଯ ଓାଠ ୄଫଣ୍ଟ ୄହାଆ ରାକିମିଫ ତାଙ୍କଠି
।

ଓାହାଣୀଟିଏ । ଦିୄନ ଜୄଣ ଛୁ ଅ ଓାଠୁଯିଅ ଓାଠ ଓାଟିଫା ାଆଁ ଜଙ୍ଗରଓୁ

କରା । କଛୄଯ ୄଚାଟ ଭାଯିଭାଯି ୄଫଦଭ ୄହରା, ୄହୄର କଛଯ ଟିଓଏ
ି ଫି ଅଂଶୁ
ଭଈିରା ନାହିଁ । ଥଓାଭାଯି କଛଭୂୄ ଫସିକରା । ୄସଆ କଛୄଯ ଦୁ ଆଟି ଚୄଢଆ
ୄଓୄଫଠୁ ଫସାଫାନ୍ଧି ଯହିଅସୁଥିୄର । ଓାଠୁଯିଅଯ ୄଫାଓାଭି ୄଦଖି ତାଙ୍କୁ ବାଯି ହସ

ଭାଡ଼ିରା । ୄସ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ହସ ଶୁଣି ଓାଠୁଯିଅ ିରାଟି ଯାକିମାଆ ଓହିୄର, "ୄଭାଯ ଦମ୍
ଛୁ ଟୁଛି, ତଭଓୁ ହସ ଭାଡ଼ୁଛ ି । "ୄଟଓା ଈଠାଆ ଓହିରା, "ମା ା ଏଠୁ, ନୄହୄର

ୄଟଓାଭାଯି ଭାଯିୄଦଫି । "ଚୄଢଆଦୁ ଆଟି ଓିନ୍ତୁ ଯାକିୄର ନାହିଁ । ଓହିୄର, "ଅୄଯ ୄହ
ତୁ 'ଟା ଏୄଡ଼ ୄଫାଓା? ଫିନା ୄଫଣ୍ଟୄଯ ଓୁ ଯାଢୀ ଓ'ଣ ୄଓୄଫ କଛ ଓାୄଟ । ତୁ ଏଭିତ ି
ୄଓୄଫ ଓାଟିଛୁ ନା ଅଜି ନୂ ଅ?" ଓାଠୁଯିଅ ିରାଟା ୄସ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଓଥା ଓିଛ ି ଫୁ ଝି ନ

ାଯି ଚାଯିରା, "ୄହ ଚୄଢଆ ! ତୁ ୄଭ ମାହା ଓହୁ ଛ ତାହା ୄଓଭିତ ି ସମ୍ଭଫ?" "ଅୄଯ
ୄଫାଓା ! ତୁ ୄଓଭିତଓ
ି ା ଓାଠୁଯିଅୄଯ, ଏ ମାଏ ଫି ତୁ ଫୁ ଝ
ି ାଯୁନୁ ୄଓଭିତ ି ? ଶୁଣ,
ୄମଈଁ କଛଓୁ ଓାଟିଫା ାଆଁ ମାଆ ତୁ ଫିପ ୄହରୁ , ୄସଆ କଛ ହିଁ ୄତାୄତ ୄତା
ସପତା ାଆଁ ସାହାମୟ ଓଯିଫ । " "ୄସ ୄଓଭିତ?ି " ଓାଠୁଯିଅ ିରାଟି ୄଫାଧତା
ପ୍ରଓାଶ ଓରା ।
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ଚୄଢଆ ଦୁ ୄହଁ ତା' ୄଫାଧତାଣଓୁ ଦୂ ଯ ଓଯିଫାଓୁ ମାଆ ଓହିୄର, "ୄହ
ଓାଠୁଯିଅ ୁ, ୄଓୄତ ଅଈ ତୄତ ଅୄଭ ହାତଯୁ ଔାଆ ଫୁ ଝାଆଫୁ । ତଥାି ଶୁଣ,
ୄତା ଫା ଜା ଫୁ ନଅ
ି ଦି କଛ ଓାଟି ଓାଟି କୄର । ୄତା ଯକ୍ତୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ

ଅଚଯଣ ବଯି ଯହିଛ ି । ୄହୄର, ତୁ ତ' "ିଅଯୁ ଡ଼ି କଜା", ଜାଣି ଜାଣିାଯୁନୁ ମଦି
ଶୁଣ, ଫଡ଼ୁଯୁର୍ ଓହିଛନ୍ତି ୄଫାଓା ତ' ସଫୁ ୄଫୄ ୄଫାଓା । ୄସଆ ୄଫାଓା ୄମୄଫ

ଚାରାଓ ହୁ ଏ, ସାଯା ଫିଶ୍ୱଟାଓୁ ୄଫାଓା ଫୄନଆ ଦିଏ । ତୁ ୄକାଟାଏ ଓାଭ ଓଯ, ଅଭଯ
ଏ କଛଯୁ ଡାଔୄଣ୍ଡ ଓାଟି ୄତା ଓୁ ଯାଢୀ ୄଫଣ୍ଟ ଫୄନଆ ୄଦ । ୄଦଔ ୄପୄଯ
ୄଓଭିତ ି ୄତାଯ ୄସ ଓୁ ଯାଢୀ ଫିଶାଯୁ ଭହାଫିଶା ଦୁ ଭଓୁ େଣୄଓ ଓାଟି କୄଡ଼ଆ ଦଫ
। ଓିନ୍ତୁ ହଁ, ୄକାଟିଏ 'ଭନା' ତୄତ ଭାନିଫାଓୁ ୄହଫ । ଏଆ ଅଭ କଛଟାଓୁ ୄଓୄଫ

ଓାଟିଫୁନାହିଁ । ଓଈ ୁଯୁର୍ଯୁ ଏ କଛଟା ଓିଏ ୄଦଖି ନା ଜାଣିଛ?ି ଅଭ ଫା, ଜା

ସଫୁ ଏଆକଛ ୄବାକଦଔର ଓଯି ଭୄର । ଏୄଫ ଅଭ ୄବାକଦଔରୄଯ ଏ କଛ ।
ଏତିଓି ଓହିଫା ଅଭଯ ଯଖିଫୁ ୄମଭିତ ି ।"
ଓିନ୍ତୁ ଓାଠୁଯିଅ ତ' ଓାଠୁଯିଅ । ତା' ଓାଭ ଓାଠ ଓାଟିଫା । ବର୍ମାସୁଯ ଯି

ୄସ ପ୍ରଥୄଭ ୄସଆ କଛୄଯ ହିଁ ନିଜଯ ସ୍ତ୍ରଯୀୋ ଓଯିୄନରା । ଚୄଢଆ ଦୁ ଆଟିଓୁ
ଭାଯି ୄାଡ଼ି ଔାଆୄଦରା । କଛ ଓାଟି କଡ଼ି ଓଯି ୄସଆ କଛତୄ କୄଡ଼ଆ ୄଦଆ
ଚାରିକରା ନୟ କଛଯ ସନ୍ଧାନୄଯ । ସତୄଯ, ସଫୁ ଭଣିର୍ ଏଭିତ ି ନା । ସୂମସ୍ୟ
ନଥିଫା ସଓା ଯି, ସ୍ଥି ନଥିଫା ଓଙ୍କା ଯି ଭଣିର୍ ଫିନା ୄଭଖୄଯ ଫଜ୍ରାତ, ଫିନା
ସ୍ତ୍ରୄଯ ସ୍ତ୍ରାଖାତ ଓଯି ସଂସାଯ ଅଈ ସଭାଜଓୁ ଫିଓାଙ୍ଗ ଓଯିଫାୄଯ ୄଓୌଣସି

ସୁୄମାକ ଛାଡ଼ିନ ି ଏମାଏ । ଅହାଯ, ନିଦ୍ରା, ବୟ, ୄଭୈଥୁନ, ମାହା ମାହା ଶୁଠାଯୁ
ଭଣିର୍ଓୁ ବିନ୍ନ ଓୄଯ, ୄସସଫୁ ରାଜ ରଜୟାଓୁ କାଭୁଛା ଓାନିୄଯ କଣ୍ଠିଫାନ୍ଧି ୄଦରାଣି ଏ
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ଭଣିର୍ । ସାଧୁତାଯ ୄଔାା ବିତୄଯ ନିଜଯ ସର ଯିଚୟଓୁ ରୁ ଚାଆ ଫି ରୁ ଚାଆ
ାଯିନ ି ୄଓଭିତ,ି ୄସ ାଆଁ ଏଓ ୄଯାଚଓ ଓାହାଣୀ ଯହିଛ ି ।
ୄଓହି ଜୄଣ ଥିଓ ଭାଂସ ବେଣ ଓଯୁଥିଫା ଜୄଣ ଦାଢୀଧାଯୀ ସାଧୁଙ୍କୁ

ୄବଟି ଚାଯିୄର, "ଭହାଶୟ ! ଅଣ ଭାଂସ ବେଣ ଓଯୁଛନ୍ତି "! ସାଧୁ ଫିନା

ୄକ୍ରାଧୄଯ ଈତ୍ତଯ ୄଦୄର, "ଔାରି ଓ'ଣ ଭାଂସ, ଭଦୟ ାନ ଫି ଓଯୁଛି । "ଥିଓଟିଯ
ଅଶ୍ଚମସ୍ୟ ଫଢିକରା । ଚାଯିର, "ଏଁ ଭଦ ଫି ଅଣଙ୍କଯ ପ୍ରି ୟ?" ସାଧୁ ହସି ହସି

ଈତ୍ତଯ ୄଦୄର, "ଔାରି ଓ'ଣ ଭଦ ଭାଂସ, ୄଫଶୟାଭାନଙ୍କୁ ଫି ଈୄବାକ ଓଯୁଛି । "
ଥିଓଟିଯ ଅଶ୍ଚମସ୍ୟ ଶତକୁଣ ୄହାଆକରା । ଚାଯିରା, "ଅଣ ତ' ସାଧୁ, ଭାଂସ

ଔାଈଛନ୍ତି, ଭଦୟାନ ଓଯୁଛନ୍ତି, ୁଣି ୄଫଶୟାସକ୍ତ ଫି ଟନ୍ତି । ୄହୄର ୄଫଶୟାଓୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ଓଯିଫା ନିଭିତ୍ତ ଧନ ଅଣନ୍ତି ୄଓଈଁଠୁ?" ସାଧୁ, ନିଃଶୄଙ୍କାଚୄଯ ଈତ୍ତଯ ୄଦୄର, "ୄହ ଫନ୍ଧୁ

!ଭଦୟଭାଂସ ପ୍ରି ୟ ଫୟକ୍ତିଯ ଧନାବାଫ ଯହିରା ୄଓଈଁଠି ଅଈ ଓିଯି? ଜୁ ଅ ୄଔି,

ୄଚାଯି ଓଯି ପ୍ରଚୁଯ ଧନ ଭଁୁ ଈାଜସ୍ନ ଓଯି ଅୄଣ । "ୄଓୌତୁ ହୀ ଥିଓ ସାଧୁଙ୍କଯ
ସାଧୁବାଫ ଫୁ ଝ
ି ାଯି ଭଧ୍ୟ ୁଣି ପ୍ରଶନ ଓଯିଫାାଆଁ ଫାଧ୍ୟୄହାଆ ଓହିୄର, "ୄହ ସାଧୁ
ଭାହାତ୍ମା ! ଅଣ ଜୁ ଅ ୄଔନ୍ତି, ୄଚାଯି ଫି ଓଯିାଯନ୍ତି ! ୄଓଭିତ ି ସାଧୁ?" ନିଶ୍ଚ,
ନିଫଓ
ି ାଯ ଭନୄଯ ସାଧୁ ଈତ୍ତଯ ୄଦର, "ଅୄଯ ଫାଫା ! ନଷ୍ଟ ୄରାଓଯ କତି ଅଈ
ଓୁ ଅୄଡ଼?"
ୄହ ବକଫାନ ! ତୁ ୄଭ ୄଓଈଁଠ?ି ଭଣିର୍ଯ ଏଭିତ ି ପ୍ରଓୃ ତଯ
ି ଫିଓୃତତା ଅଈ
ୄଓୄତଦିନ? ଖଯ, ଯିଫାଯ, କାଅଁ, ସହଯ, ସଭାଜ, ୄଦଶ ଫିୄଦଶଠୁ ୄନଆ ଫଣ, ଜଙ୍ଗର,
ାହାଡ଼, ନଦୀ, ସାକଯ ମାଏ ନିଜଯ େଭତା ଫୄଢଆ ୄଦରାଣି ଏ ଭଣିର୍ । ଏଭିତ ି ଓି

ଭାଅୄଟଯ ଓଁାଛୁ ଅ ଫି ଦାଦ୍ ଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତା' ନଜଯଯୁ । ସିଂହ ଶିଓାଯୀଯ ିବ୍ନୁଡ଼ି
ଶିଓାଯ ଯି ଭଣିର୍ଯ ହୀନଭନୟତା, ଫିଭଶ
ୃ ୟଓାଯୀତାଓୁ ଓ'ଣ ୄଦଖି ଫୁ ଝ
ି ାଯୁନ?
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ଓାହାଣୀଟିଏ ୄସଭିତ ି । ତା'ଯ ଅଖି ନଥିରା । ଓଣ୍ଠସ୍ବଯ ଓିନ୍ତୁ ଭଧୁଯ ଥିରା ।
ସଙ୍ଗୀତୄଯ ସଫୁ ଯି ଭନଓୁ ଫାନ୍ଧି ାଯୁଥିରା । ଏଭିତ ି ଓି ଫିର୍ଧଯ ସା ଫି ତା'

କୀତୄଯ ପଣା ୄତାୁ ଥିରା । ୄସ ମୁଅୄଡ଼ ମାଈଥିରା, ବିଡ଼ ଜଭୁଥିରା । ୄରୄଓ
ଅଦଯ ଓଯୁଥିୄର । 'ନ୍ଧଫାଫା' ୄଫାରି ସବିଏଁ ଡାଓୁ ଥିୄର । ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ଓାଭ

ଫଢିରା, ତା'ଯ ନାଭ ଫି ଫଢିରା । ଭନ୍ଦିଯ, ଭସଜିଦ୍ ସଫୁ ଅୄଡ଼ ଔୟାତି ଫଢିରା । ପ୍ରଚୁଯ
ଧନ ଫି ଭିର
ି ା ତାଙ୍କୁ । ଏୄତ ୄଯାଜକାଯ ୄହରା ୄମ, ତାଙ୍କୁ ଅଈ ବିୋଫୃ ତ୍ତି ଓଯିଫା

ଦଯଓାଯ ଡ଼ିରା ନାହିଁ । ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ଧନକଦା ଈୄଯ ଫସିୄର ନ୍ଧଫାଫା ।
ଔାତିର୍ ଫି ଓାହିଁୄଯ ଓ'ଣ ! ଏଭିତ ି ୄଫୄ 'ୄରାବ' ଫି ଅସଯ ଜୄଭଆ ୄଦରା
ଫାଫାଙ୍କ ଭନୄଯ । ଡଓାୟତଭାନଙ୍କ ଓାନଓୁ କରା ଏ ଓଥା । ଦିୄନ ୄସଭାୄନ
ଫାଫାଙ୍କ ଦଶସ୍ନ ାଆଁ ଅସିକୄର । ପ୍ରଣାଭ ଓଯି ଓହିୄର, "ଫାଫାଜୀ ! ଅୄଭ ତୀଥସ୍

ଭ୍ରଭଣୄଯ ଫାହାଯିଛୁ । ଭନସ୍ଥ ଓଯିଛୁ, ଅଣଙ୍କ ବି ସନ୍ଥଙ୍କ ାଔୄଯ ଓିଛଦ
ି ନ
ି ଓଟାଆ
ୄନଫୁ ।

ଅଣ ଅଭଓୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ୄକାୄଟ ୄକାୄଟ ବଜନ ଶୁଣାଆୄଫ, ତା'ଯ

ଭୂରୟସ୍ବଯୁ ଅୄଭ ପ୍ରତିଦନ
ି ୄକାୄଟ ୄକାୄଟ ସ୍ବଣସ୍ଭଦ୍ର
ୁ ା ଅଣଙ୍କୁ ୄବଟି ୄଦଫୁ । "
ତାହାହିଁ ୄହରା । ଓିଛଦ
ି ନ
ି ଏଭିତ ି ନିୟଭିତ ଚାରିରା । ଦିୄନ ସଫୁ ଡଓାୟତ ଏଓାଠି
ୄହାଆ ଫାଫାଙ୍କୁ ଓହିୄର, "ୄହ ଭହାତ୍ମନ ! ଏୄଫ ଅଭଯ ତୀଥସ୍ ମିଫାଯ ୄଫ
ୄହାଆକରା । ୄହୄର ୄକାୄଟ ଫାଧା ଯହିଛ ି ଅଭ ମିଫା ଯାସ୍ତାୄଯ । "ଫାଫା ଈତ୍ତଯ
ୄଦର, "ଓ'ଣ ୄସ ଫାଧା ଓୁ ହ, ତାହା ମଦି ୄଭା ଦ୍ୱାଯା ଦୂ ଯୀବୂତ ୄହାଆାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା
ଓଯିଫି । " "ୄହ ଭହାସନ୍ଥ ! ଣ ଓଯିଥିରୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ୄକାଟିଏ ୄରଔାଏଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ସ୍ଭଦ୍ର
ୁ ା

ବଜନ ଶୁଣି ଅୄଭ ଅଣଙ୍କୁ ୄଦଫୁ । ଓିନ୍ତୁ ଏୄଫ ୄସ ଣ ବାଙ୍ଗି ମାଈଛି । ତୀଥସ୍
ମିଫା ଫାଟୄଯ, ୄଓଈଁଠୁ ଭିୄି ଫ ଅଈ ଅଣ ଅଭଓୁ ?" ୄସଆ ହିଁ ଫାଧା ଅଭାଆଁ । "

Page | 106

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ନ୍ଧଫାଫା ଫି ୄରାବାଗ୍ରସ୍ତ ୄହାଆଡ଼ିଥିୄର । ତାଙ୍କଯ ଫି ସ୍ବର୍ଣ୍ସ୍ଭଦ୍ର
ୁ ା ପ୍ରତି ୄରାରୁ ତା
ଫଢିମାଆଥିରା । ୄସଭାନଙ୍କ ସହିତ ମିଫା ାଆଁ ୄସ ସମ୍ମତି ୄଦଆୄଦୄର ।

ମଥା ସଭୟୄଯ ସଭୄସ୍ତ ତୀଥସ୍ଓୁ ଫାହାଯି ଡ଼ିୄର । ଠିକ୍ ୄସଭିତ ି ହିଁ

ସୁୄମାକ ୄଔାଜୁ ଥିୄର ଡଓାୟତ ଦ । ଏଭିତ ି ତିନଦ
ି ନ
ି ଫିତକ
ି ରା । ଚତୁ ଥସ୍ଦନ
ି

ସଓାୄ, କାଡ଼ି ଏଓ ଜଙ୍ଗରୄଯ ହଞ୍ଚି ଟଓିକରା । ସଭୄସ୍ତ ଧଡ଼ାଧଡ଼ କାଡ଼ିଯୁ ସ୍ରାଆ
ଡ଼ିୄର । ସାଧୁ ଫି ନିଜଧନୁଟୁିଟ ି ଧଯି କାଡ଼ିଯୁ ସ୍ରାଆୄର । ଅକଓୁ ଅଈ କାଡ଼ି

ମିଫାଓୁ ଯାସ୍ତା ନ ଥିଫାଯୁ ସଭୄସ୍ତ ଦମାତ୍ରା ଓୄର । ନ୍ଧଫାଫା ଫି ଫାଡ଼ି ସାହାଯାୄଯ

ଅକଓୁ ଅକଓୁ କୄର । ଓିଛଫ
ି ାଟ କରା ୄଯ, ଡଓାୟତଭାୄନ ୄହା ହାଲ୍ଲା ଓୄର ।
"ୄହ ଭହାତ୍ମନ ! ଅକୄଯ ଖାଆ, ଏୄଟ ାହାଡ଼, ୄସୄଟ ଔଯୄରାତା ନଇ ।
ଅଣ ୄସଆଠି ଥାଅନ୍ତୁ ଅଭ ଅସିଫା ମାଏ । "ସାଧୁ ୄମଈଁଠି ଥିୄର ୄସଆଠି ହିଁ

ଟଓିକୄର ଏଫଂ ଠିଅ ୄହାଆ ଯହିୄର । ଡଓାୟତଭାୄନ ଅସି ହଞ୍ଚିକୄର । "ୄହ
ସନ୍ଥଫାଫା ! ଅକଓୁ ଯାସ୍ତା ଫଡ଼ ଦୁ କସ୍ଭ । ଅଣ, ଅଣଙ୍କ ୄଡ଼ିୁଟୁି ଅଭ ହାତଓୁ

ୄଦଆ, ଏ ତିନଭ
ି ହ
ୁ ଁା ଫାଡ଼ିଟ ି ଧଯନ୍ତୁ । ଅୄଭ ସଫୁ ବକ୍ତ ଅଣଙ୍କ ଅକଛ ଅୄଫାଯି

ଚାରିଥିଫୁ । ମଥାସ୍ଥାନୄଯ ହଞ୍ଚି ଅଣଙ୍କ ୁଟୁି ଅଣଙ୍କୁ ୄଦଆୄଦଫୁ । "ଫାଫାଜୀ,
ତାହା ହିଁ ଓୄର । ରାଠୀ ସାହାଯାୄଯ ଫାଟ ଚାରିୄର । ୄସଭିତ ି ୄସ ଚାରିଥାନ୍ତି ।
ହଠାତ ଶୁବିରା, "ୄହ ସାଧୁଫାଫା ! ଅଈ ଅକଓୁ ମାଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅକୄଯ ୄକାଟିଏ
ଫହୁ ତ ଫଡ଼ ଖାଆ ଛି । ଡ଼ିକୄର ଅଈ ଈଠିାଯିଫା ନାହିଁ । ୄସଆଠି ଥା'ନ୍ତୁ, ଅୄଭ
ଅସୁଛୁ । "ୄହୄର ସାଧୁ, ପ୍ରଓୃ ତଓ
ି ୁ ଶୁଣିଫାଯ ଶକ୍ତି ହଯାଆ ଫସିଥିୄର । ଅକଓୁ

ଭାଡ଼ିକୄର ଅଈ ଖାଆୄଯ ଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହଯାଆୄର । ୄରାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭୃତୁୟଯ ଓାଯଣ
ୄହରା ।
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ଏଭିତ ି ଏ ସଭାଜ, ଫିଶ୍ୱାସୀଓୁ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯିଫାଯ ଓାଓୁ ଅୄଣଆ ୄନଆ

ସାଯିଛ ି । ଫିଶ୍ୱାସୀଓୁ ଫିଶ୍ୱାସ ଓଯିଫା ତ' ସହଜ ଓଥା । ଓ'ଣ ତୁ ୄଭ ୄଦଖିାଯୁନ
ବକଫାନ? ୄଚଆଁରା ସ୍ବନଓୁ ସତୟ ଓଯିଫାଯ େଭତାଓୁ ଭଣିର୍ ୄଓଭିତ ି ଭୁଓୁଟ ଓଯି

ିନ୍ଧଛ
ି ି ଭୁଣ୍ଡୄଯ । ୄଓଭିତ ି ୄସ ୄଔିଚାରିଛ ି ନିୄଜ ନିଜ ଯକ୍ତୄଯ ୄହାରି? ୄଓଭିତ ି
ୄତାୁ ଛ ି ଝଡ଼ ଭଧୁଭିତା ସଓାଯ ଅଖିୄଯ, ୄଫଦକବସ୍ା ଶାଭୁଓାଯ ଓୁ େିୄଯ? କୁଞ୍ଜଯିତ

ଭଧୁେୀଙ୍କ ୄଡଣାୄଯ ଫସି, ୄାଡ଼ିଚାରିଛ ି ସଭଞ୍ଜସଯ ନିଅଁୄଯ ସଞ୍ଜଭିତ ଭନଓୁ ।
ୄହ ବକଫାନ

! ସାତତା ଙ୍କତୄ ଅତ୍ମୄକାନ ଓଯିଥିଫା ଦମଓୁ , ସାହାଦ୍ୱଯ

ଭାୟାୄଯ ଫିୄଭାହିତ ୄକାଧୂଓ
ି ୁ , ଈଜୁ ଡ଼ା ଅଓାଶୄଯ ଈଫୁ ଟୁଫୁ ଈଅଁସୀ ଜସ୍ମଓୁ , ତୁ ଭ

ଫୟକ୍ତ ଫୟକ୍ତଯ ନୁ ଯକ୍ତିୄଯ ଯୄଙ୍ଗଆ ଦି । ଭିାନ ଶଫସ୍ଯୀଯ ଫଫସ୍ଯତାୄଯ ଅଈ ନଷ୍ଟ
ନ ୄହଈ ଭାଟିଯ ଆଜ୍ଜତ । ନୀ ଓଆଁଯ ନିଫଡ଼
ି ସବ୍ନଓସ୍ ୁଣି କଢି ୄଦଈ ଦଯଦୀ
ଦଯିଅ ଫୁ ଓୁୄଯ ଅଈ ଏଓ ଭାଭିତ ଶିହଯଣ । ସ୍ବନ ସ୍ରାଆ ଅସୁ ତୁ ଭ ସ୍ଭୃତଯ
ି

ଆରାଓାଓୁ । ପ୍ରୀତିଯ ଅସଯଓୁ ଧୂି ସଞ୍ଜଯ ସ୍ବାେଯୄଯ, ଓୁ ଅଁଯି ଅଖିଯ ରଓୄଯ
ୁଣି ଝରଓି ଈଠୁ ଜସ୍ମଯ ଈତୟଓା ଏଓ ନୂ ତଓ ଅଶାଓୁ ାୄଥୟ ଓଯି ।।

--∞-କିୄଶାଯନଗଯ, କର୍ଟକ, ଓଡ଼ିଶା
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ୄଘାଡ଼ା ଡିଭବ

✍ ଡଃ ୂଜା ଦାଶ
ପ୍ରାୟ ୨୮ ଓି ୨୯ ଫର୍ସ୍ ତଯ ଓଥା । ଭହାାତ୍ର ଫାଫୁ , ତାଙ୍କ ଧଭସ୍ ତ୍ନୀ
ଟୁନା ଭାଈସୀ ଅଈ ତିନ ି ଜଣ ଛୁ ଅଙ୍କ ସହ ଯହୁ ଥିୄର ଏଆ ଅଭ ଓଟଓଯ

ଡକଯଡ଼ାଯ ଫଣିଅ ସାହିୄଯ, ଅଭ ଖଯଯ ଡିଶା ଖଯ ୄସ । ଛୁ ଅ ତିନଟ
ି ା ଦୁ ଆ
ଦୁ ଆ ଫର୍ସ୍ ସାନ ଫଡ଼ । ଭହାାତ୍ର ଫାଫୁ ଙ୍କୁ ଏଆ ୩୬ ଫର୍ସ୍ ଅଈ ଟୁନାୄଦଫୀଙ୍କୁ ୨୭
ଓି ୨୮ ୄହଫ ତି ୄଫଶୀୄଯ, ୄସ ସଭୟୄଯ ଝି କୁଡ଼ାଓ ୧୮ ଓି ୧୯ ୄଯ ଫାହା
ୄହଆମାଈଥିୄର, ଅଭ ସଭାଜଯ ନୀତିନୟ
ି ଭ ନୁ ମାୟୀ ଓୁ ଅୄଡ଼, ୄତଣୁ ୨୭ ଓି ୨୮
ୄଯ ତିନ ି ଓି ଚାଯିଟା ଛୁ ଅ ଓିଛ ି ଫଡ଼ ଓଥା ନୁ ୄହଁ | ଫାଫୁ ସଫୁ ୄଫୄ ଓାଭ ରାକି
ଫାହାୄଯ ୄତଣୁ ଟୁନା ଭାଈସୀଙ୍କୁ ସଫୁ ସମ୍ଭାିଫାଓୁ ୄଡ଼ ।

ଫନ୍ଧୁ ଫାନ୍ଧଫ ଓଟଓ

ଟାଈନମାଓୄଯ ବଯା, ଓିନ୍ତୁ ଓାଭ ନଡ଼ିୄର ଭୁହଁ ଟିୄଓ ଫି ୄଦଔାନ୍ତିନ ି ୄଓହି ।
ଡିଶାଖଯ ବ୍ନୁ ଭଈସା, ବାକୁ ଭଈସା, ଟିଟନ ବାଆ ଅଈ ଈଯ ଖଯ ୄରାାୄଦଆଙ୍କୁ
ୄଜଜୀ ଏଆ ଭାୄନ ୄହୄର ଫାଫୁ ଅଣୀଙ୍କ ୄଫ ୄଫଯ ସାହା ଅଈ ବଯର୍ା ।
ୄସଦିନ ଭହାାତ୍ରଫାଫୁ ମାଆଥାନ୍ତି ୄଓାଯାୁଟ, ପି ସ ଓାଭୄଯ, ଦୁ ଆ ଦିନ ୄଯ
ଅସିଫାଯ ଥାଏ । ଖଯ ଓାଭ ସାଯି ଛୁ ଅଙ୍କ ଓାଭ ସାଯି ନିଶ୍ୱାସ ଭାଯିରା ୄଫଓୁ ଠିଓ
ଦିନ ତିନଟ
ି ା ।

ଔଟଟାୄଯ ଟିୄଓ କଡ଼ଡ଼ ହଈ ହଈ ୄଓୄତୄଫୄ ୄମ ନିଦ

ରାକିକରା ତା' ଖନା ନାହିଁ । ସଭୟ ସନ୍ଧୟା ୫ଟା ଫାଜି ଦଶ ଭିନଟ୍
ି , ୄଜଜୀ ଈୄଯ
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ଥାଆ ଡାଓ ଛାଡିୄର, "ଅୄରା ୄଫଫି ଫଈ ସନ୍ଧୟା ୄହରାଣିୄରା ୄଶାଆଛୁ ଏମାଏଁ ଈଠି
ୄଡ଼" । ଓହି ଯୄଔ ୄମ ୄଫଫି ୄହରା ଭଈସା ଭାଈସୀଙ୍କ ଫଡ଼ ଝି, ୄଭା ସାଙ୍ଗ ।

ଧଡ଼ଡ଼ ୄହଆଓି ଈଠିଡ଼ିୄର ଟୁନା ଭାଈସୀ, ୄଦଖିୄର ସୂମସ୍ୟ ସ୍ତ ହଫା ରାକି

ସଜଫାଜ ୄହୄରଣି । ଛୁ ଅ ତିନଟ
ି ା କଣାୄଯ ଡିଅଁ ଭାଯୁଛନ୍ତି ୄଓୄତୄଫୁ ଈଠିଓଯି
। ଠିଓ ୄସଆ ସଭୟୄଯ ଓଫାଟୄଯ ଠକ୍ ଠକ୍ ଅଫାଜ ଓୄର ୄରାାୄଦଆ, "ଅୄଯ

ଅସ ଚୁଡ଼ିଫାରା ଅସିଛ ି ଯା ଦୁ ଆ ଡଜସ୍ନ ଓିଣି ନି ନାରି ୄନି ୄଦଖିଓି" ।

"ଚୁଡ଼ିକୁଡ଼ାଓ ବାଯି ସୁନ୍ଦଯ ୄହଆଚିୄରା ୄଦଆ" ଓହିଓି ଟୁନା ଭାଈସୀ ଡଜସ୍ନୄଟ

ହାତୄଯ ଧଯିୄର । "ବାଈଜ ାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଡଜସ୍ନ" ଓହିରା ଛୁ ଡ଼ଫ
ି ାରା । ଓହିୄର, ୄହଁ
ାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା, ଏକୁଡ଼ାଓ ଓ'ଣ ସୁନା ନା ଚାନ୍ଦି, ତୁ ଭ ଭୁଣ୍ଡ ଠିଓ ନାହିଁଓ?ି "ଅୄଯ ନା ନା

ଯାଜସ୍ଥାନଯୁ ଅସିଛ ି ଏଆ ଥଯ ଫସା ମଈ ଚୁଡ଼ି, ବାଯି ଅଦଯ ଅଈ ଦଯ ଫି । "

ନା'ଭଁ ଦୁ ଆଟଙ୍କା ୄଦଫି, ଦଫୁ ମଦି ୄଦ ନୄହୄର ଥାଈ । ନା ନା ହଫନି ଓହିଓି ଚୁଡ଼ି

ଫାରାଟା ଈଠିକରା ଝୁ ଡ଼ିଟାଓୁ ଭୁଣ୍ଡଓୁ ଈୄଠଆ, ନୄଛାଡ଼ାଫନ୍ଧା ୄସ । ଭୂରଚାର ଓୄର ଫି
ଶୁଣିରାନି, ଓହିରା ଥାଈ ନୄନୄର ନ ନି, ୄଭାଯ ଅହୁ ଯି ଫଡ଼ କଯାଔ ଛନ୍ତି ଭ' ।
ଭାଈସୀଙ୍କଯ ୄସ ଓି' ଫସ୍ଥା, ଯାକ ତଭ ତଭଓୁ ଚୁଡ଼ିୄଯ ୁଣି ଭନ, ସିଅୄଡ଼ ଦଶଟି
ଟଙ୍କା ଡ଼ିଛ ି ଖଯ ଚୄଆଫାଓୁ ଭାସଓ ରାକି । "ହଈ ଥାଈ ଅଈ ୄଓୄଫ ୄଦଖିଫା"

ଓହିଓି ଭନଓୁ ଭାଯି ୄଆୄର କଣା ଅଡ଼ଓୁ । ୄସୄତୄଫୄ ସାନ'ଦିଟା ଚୁଟି
ଟଣାବିଡ଼ା ୄହୄରଣି ଅଈ ତା' ସାଙ୍ଗଓୁ ଓାନ୍ଦ ୄଫାଫାି ଫି । ଯାକୄଯ ତଭତଭ ୄହଆ

ୄଦୌଡ଼ି ଅସିୄର ଭାଈସୀ ଫଡ଼ ାଟିୄଟ ଓଯି ଛୁ ଅକୁଡ଼ାଙ୍କ ଈୄଯ, ଏଓାଥଯୄଓ
ତିନଟ
ି ାମାଓ ଡିଅଁ ଭାଯି ଚବ୍ନଟ ।

ଅସିଓି ରୁ କା ଫାହାଯ ଓୄର ସନ୍ଧୟା ୄଦଫାଓୁ ମିୄଫ ୄଫାରି । ସଞ୍ଜ ନଆଁ
ଅସିରାଣି, ଦାଣ୍ଡୄଯ ୄଛାଟ ଛୁ ଅକୁଡ଼ାଙ୍କଯ ୄଓାାହ । ୄସଆ ସଭୟୄଯ ସୁନୁାବ୍ନୁଡ଼ି
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ଫାରାୄଟ ଖଣ୍ଟି ଫାୄଡ଼ଆ ସାଆଓରଟିଏ ଧଯି ଫଡ଼ ାଟିୄଯ ଡାଓ ଛାଡ଼ିରା "ସୁନୁାବ୍ନୁଡ଼ି
ନଫ ୄକା ସୁନୁାବ୍ନୁଡ଼,ି ାଞ୍ଚ ଆସା ୄୄଓଟଓୁ ାଞ୍ଚ ଆସା । " ଫଡ଼ ୁ ଔନା
ଅସିଓି ଫଈ ଓାନି ଟାଣିଓି ଓହିରା " ଏଆଟା ଓ'ଣ? ଭଁୁ ଔାଆଫି ୄଭାୄତ ୄଦ"....
ଭାଈସୀ ତ' ଚିଡ଼ଓ
ି ି ଥିୄର, ଓହିୄର ଏଆଟା ୄହରା ୄଖାଡା ଡିଭବ, ଔାଅନି ମା' ୄଔିଫୁ ।

ଔନା ଓଈ ଶୁୄଣ, ଜିଦ ି ଧଯିଓି ତୄ କଡ଼ିରା ୄଫାଈୄରା ୄଭାୄତ ୄଖାଡା ଡିଭବ ୄଦ, ଭଁୁ
ଔାଆଫି..... ଭାଈସୀଙ୍କ ସଫୁ ଯାକ ଓୁ ଅୄଡ଼ ୄଆରା ଚଟ୍ଓଯି । ହସି ହସି ୄଟ
ଦଯଜ, ଶୁଣିଓି ଔନାଯ ୄଖାଡା ଡିଭବଯ ଯାକୄବୈଯଫୀ । ଔନାଓୁ ଫୁ ର୍ଦ୍ଧି ୄହରା ମାଏ
ୄମୄଫ ସୁନୁାବ୍ନୁଡ଼ି ଫାରା ଖଯ ଫାଟ ୄଦଆ ମାଏ, ୄସ ଜିଦ ି ଓୄଯ ୄସଆ ୂଫସ୍
ୄଖାଡା ଡିଭବ ଔାଆଫା ାଆଁ, ଅଈ ଅୄଭ ସଫୁ ହସି ହସି ୄଫଦଭ ୄହଆମାଈ ।।

--∞-ନାନ୍ଦୟାଲ୍, ଅନ୍ଧ୍ର ପ୍ରୄଦଶ
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ଫାଙ୍ଗାୁଯୁ ସୋହନ୍ତ ଭ୍ରଭଣ୍ –
ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯ

✍ ଯାଶଯ ନାୟକ
ଫୄଭବଯୁ ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ ଫଦି ୄଯ ଓିଛ ି ସଭୟ ରାକିକରା ସଫୁ ଓଛ
ି ି ଫୟଫସ୍ଥିତ

ୄହଫାାଆଁ । ଫହୁ ଫର୍ସ୍ ତୄ ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ ଅସିଥିରି ୄଓୌଣସି ଏଓ ୄଟ୍ରନିଂ ାଆଁ ।

ୄସୄତୄଫଯ ୄଫଙ୍ଗାୁ ଯୁ ଏହା ବିତୄଯ ଫହୁ ତ ଫଦି କରାଣି । ସଓାୁ ସଓାୁ
ାଔ ଭନ୍ଦିଯଯୁ ଶୁବରକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫିଷ୍ଣୁ ସହରନାଭ, ଯାସ୍ତା ଓଡ଼ଯ ପୁ ର ଫିପ୍ପଣୀ ଓିଭବା ଦେିଣ

ବାଯତୀୟ ଓପି ଯ ଭହାଓଓୁ ଭଁୁ ଭୄନ ଭୄନ ୄଔାଜୁ ଥାଏ । କରା ଡିୄସଭବଯ ୨୪

ତାଯିଔ ଯଫିଫାଯ ତଥା ତ୍ନୀଙ୍କ ଜନମଦନ
ି ଥାଏ । ତ୍ନୀ, ୁ  ଭଁୁ, ଅୄଭ ତିନଜ
ି ଣ
ସ୍ଥିଯ

ଓରୁ

ୄଓୌଣସି

ଏଓ

ଦେିଣ

ବାଯତୀୟ

ଭନ୍ଦିଯଓୁ

ଭ୍ରଭଣୄଯ

ଆଣ୍ଟଯୄନଟୄଯ ଖଣ୍ଟା ଚଓଟା ଅଯମ୍ଭ ୄହଆକରା । ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଚାଯିରୁ

ମିଫୁ ।

ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ

ସୋହନ୍ତ (getaway) ଫିର୍ୟୄଯ । ୄଶର୍ୄଯ ସ୍ଥିଯ ୄହରାୄମ ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ ଠାଯୁ ୨୧୫

ଓି.ଭି. ଦୂ ଯ ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯ ଫୁ ରିମିଫୁ । ଦି'ଦିନ ୂଫସ୍ଯୁ OLA ଓୟାଫୄଯ ଏଡବାନସ
ଫୁ ଓଂି ଓଯିୄଦରୁ । ମିଫା ଅସିଫା ଔଚ୍ଚସ୍ ାଔାାଖି ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ୧୨ ଖଣ୍ଟାଯ

ସଭୟ ସୀଭା ବିତୄଯ । ଅୄଭ ସ୍ଥିଯଓରୁ , ଯାସ୍ତାୄଯ ଡ଼ୁଥିଫା ଅଈ ଦୁ ଆଟି ସ୍ଥାନ
ୄବାକ ନନ୍ଦିଶ୍ୱଯ  ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁଯ ଏଓ ୄରାଓପ୍ରି ୟ ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦିହର
ି ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିୄନଫୁ ।

Page | 112

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

୨୪ ତାଯିଔ ଦିନ ସଓା ୭ଟା ୄଫଓୁ ଅଭ ଓୟାଫ ଅସି ଛିଡ଼ା ୄହଆ

ମାଆଥାଏ । ଅୄଭ ସ୍ଥିଯ ଓରୁ ପ୍ରଥୄଭ ୄବାକ ନନ୍ଦିଶ୍ୱଯ ଭନ୍ଦିଯ ମିଫୁ । ଖଯ ାଔଯୁ

ଦୂ ଯତା ପ୍ରାୟ ୪୫ ଓିୄରାଭିଟଯ । ସଓାୁ ସଓାୁ ଯାସ୍ତାୄଯ ବିଡ଼, ଯଫିଫାଯ ସଭୄସ୍ତ
ଛୁ ଟୁଥାନ୍ତି ଅଭବି ଛୁ ଟ ି ଓଟାଆଫାାଆଁ ।

ଯଫିଫାଯ ସଓାୄ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ସହଯ

ଭାନଙ୍କୄଯ ଅଈ ୄକାଟିଏ ଦୃ ଶୟ ଅଣଙ୍କ ନଜଯଓୁ ଅସିଫ- ଫାଆଓସସ୍ । ଦ ଦ
ୄହାଆ ୄସଭାୄନ ଛୁ ଟୁଥାନ୍ତି ୄଓୌଣସି ଏଓ କନ୍ତଫୟ ସ୍ଥଓୁ । ୄମଭିତଓ
ି ି ୄସଭାନଙ୍କ

ହିସାଫୄଯ ମାତ୍ରାୄଯ ହିଁ ଅନନ୍ଦ, କନ୍ତଫୟ ନୁ ୄହଁ । ପ୍ରାୟ ୧ ଖଣ୍ଡା ବିତୄଯ ଅୄଭ
ୄବାକ ନନ୍ଦିଶ୍ୱଯ ଭନ୍ଦିଯୄଯ ହଞ୍ଚି କରୁ । GPS ୄଟୄଓନାୄରାଜିଯ ସହାୟତା ୄମାକଁୁ
ଭନ୍ଦିଯ ାଆଫାୄଯ ଓିଛ ି ସୁଫଧ
ି ା ୄହରାନାହିଁ । ଭଁୁ ଏଠାୄଯ ଓହିଯୄଔ ଅଭଯ ଡ଼ିଅ

ପ୍ରାଣ ୄହତୁ , ଛୁ ଟ ି ଓଟାଆଫାାଆଁ ୄକାଅ କୄର ଅୄଭ ଡ଼ିଶାଯ ୄଫାବୂଭି ସହ
ତୁ ନା ଓଯିଫସୁ, ୄଓୌଣସି ଭନ୍ଦିଯଓୁ କୄର ଡ଼ିଶାଯ ଭନ୍ଦିଯ ସହ ତୁ ନା ଓଯିଫା
ଅଯମ୍ଭ ଓଯିୄଦଈ ।
।

ୄବାକ ନନ୍ଦିଶ୍ୱଯ, ଓର୍ଣ୍ସ୍ାଟଓ ଯାଜୟଯ ୁଯାତନ ଭନ୍ଦିଯ ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ନୟତଭ

ଭନ୍ଦିଯଯ ନିଭସ୍ାଣ ସଭୟ ନଫଭ ଓିଭବା ଦଶଭ ଶତାବ୍ଦୀ । ଭନ୍ଦିଯଯ ଦେିଣ ାଶ୍ୱସ୍ୄଯ

ଯୁଣାଚୄଶ୍ୱଯ ଭହାୄଦଫ, ଈତ୍ତଯ ାଶ୍ୱସ୍ୄଯ ୄବାକ ନନ୍ଦିଶ୍ୱଯ ଭହାୄଦଫ ୂଜତ
ି ।

ସୁନ୍ଦଯ ଦ୍ରାଫିଡ଼ ଓାଯୁଓାମସ୍ୟୄଯ ବଯା ଭନ୍ଦିଯ । ଅୄଭ ଭନ୍ଦିଯଯ ଦେିଣ ଦ୍ୱାଯ ୄଦଆ
ପ୍ରୄଫଶ ଓରୁ । ଭନ୍ଦିଯଯ ଯିୄଫଶ ତୀଫ ସୁନ୍ଦଯ, ଫିଯାଟ ଯିୄଫଷ୍ଟନି । ଦେିଣ

ବାଯତୀୟ ଶୁତ ି ଭଧୁଯ ବଜନ ଫାଜୁ ଥାଏ । ପ୍ରବାତ ସୂମସ୍ୟଙ୍କ ଓିଯଣୄଯ ଭନ୍ଦିଯ ତଥା
ସମ୍ମୁଔୄଯ ଥିଫା ଖାସ କାରିଚା ତୀଫ ଭୄନାଭୁଗ୍ଧଓଯ । ଭନ୍ଦିଯଓୁ ପ୍ରୄଫଶ ୂଫସ୍ଯୁ
ଅୄଭ ସଓୁ ଅ ଯିୄଫଶ  ସୂମସ୍ୟାୄରାଓୄଯ ଓିଛ ି ପୄଟା ଈୄଠଆଫାଯ ୄରାବ
ସଭବଯଣ ଓଯିାଯିରୁନି । ଦୁ ବସ୍ାକୟଓୁ ଅଭଯ ଓୟାୄଭଯାଟି ଓାଭ ଓରାନି ଓିନ୍ତୁ ଅୄଭ
Page | 113

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ଅଭଯ ୄଭାଫାଆରୄଯ ୄପାଟ ଈଠାଆଚାରିରୁ । ଦିଁ ଦଶସ୍ନ ୄଯ ଭନ୍ଦିଯଯ ସୁନ୍ଦଯ
ୄଫଢା, ଓାଯୁଓାମସ୍ୟ ୄଦଖି ଫିୄଭାହିତ ୄହରୁ । ଅଭ ଭୁୄକ୍ତଶ୍ୱଯ, ୁଯୀ, ୄଓାଣାଓସ୍ ଭନ୍ଦିଯ

ସହ ତୁ ନା ଓଯିଫା ଠିଓ ନୁ ୄହଁ ତଥାି ଭୄନାଭୁଗ୍ଧଓଯ । ତା'ୄଯ ଅୄଭ ଭନ୍ଦିଯଯ
ଈତ୍ତଯ ାଶ୍ୱସ୍ୄଯ ଥିଫା ୁଷ୍କଯିଣୀ ଯିସଯଓୁ କରୁ । ଅଭଓୁ ରାକିରା ୄମଭିତ ି ହଜାଯ
ଫର୍ସ୍ ତୄ ୄଓହି ଏହି ଯିସଯଓୁ ଫୄନଆଥିରା ଅଜିଓା ମୁକଯ ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଭାନଙ୍କ
ାଆଁ । ଏଠି ମିଏ ମାହାଯ ୄଭାଫାଆର, SLR ଓାୄଭଯାୄଯ ୄପାଟ ଈଠାଆଫାୄଯ ଫୟସ୍ତ
। ଓିଛ ି ପ୍ରୄପସନାର ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଭଧ୍ୟ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଈଓଯଣ ସହ ଅସିଥାନ୍ତି ।
ନଫଫିଫାହିତ ଦବ୍ନତି ଭଧ୍ୟ ଅସିଥାନ୍ତି ୄସଭାନଙ୍କଯ ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଟିଭ ସହିତ । ଫିବିନ୍ନ
ପ୍ରଓାଯଯ ଅଧୁନଓ
ି  ାଯବ୍ନଯିଓ ୄାର୍ଓୄଯ ନାନା ଢଙ୍ଗୄଯ ପୄଟା ଈଥାଈଥାନ୍ତି ।

ଅୄଭ ଭଧ୍ୟ ଫହୁ ୄପାଟ ଈଠାଆରୁ । ୁଷ୍କଯିଣୀ ଜୄଯ ୄକାଡ଼ ଫୁ ଡ଼ାଆ ଫସିରୁ ଓିଛ ି
ସଭୟ ।

ୄଛାଟ ୄଛାଟ ଭାଛ ଭୄନ ଅସି ୄକାଡ଼ଓୁ ଔୁବ୍ନୁଥାନ୍ତି ।

ବାଯି ଭଜା

ରାକୁଥାଏ । ଅଈ ଓିଛ ି ସଭୟ ଫସିଫାଓୁ ଆଚ୍ଛା ୄହଈଥାଏ । ଓିନ୍ତୁ ଅଭଯ ଭୁଔୟ
କନ୍ତଫୟସ୍ଥୀଓୁ ମିଫାାଆଁ ୄଡଯି ୄହଫ । ଭନ୍ଦିଯଯ ଫାହାଯୄଫଢାଯ ପ୍ରାଙ୍ଗଣୄଯ ସୁନ୍ଦଯ
ପ୍ରସସ୍ଥ ଖାସ କରିଚା । ସୁନ୍ଦଯ ବାଫୄଯ ଯେଣ ୄଫେଣ ଓଯାମାଈଥାଏ । ଏଠି ଅୄଭ

ଅଈ ଓିଛ ି ସଭୟ ଫିତାଆରୁ  ଫହୁ ୄପାଟ ଈୄତ୍ତାନ ଓରୁ । ସଓାୁ ସଓାୁ ଦିଁ
ଦଶସ୍ନ ତଥା ସୁନ୍ଦଯ ଭନ୍ଦିଯ ଯିୄଫଶୄଯ ତନୁ ଭନ ପ୍ରପୁ ଲ୍ଲିତ ୄହଆମାଆଥାଏ । ଭନ୍ଦିଯ
ୂଫସ୍ଟ ଦ୍ୱାଯୄଦଆ ଫାହାଯଓୁ ଅସିରୁ । ସାଭନାୄଯ ଜଖିଅ ୄଦାଓାନ । ଦେିଣ

ବାଯତୀୟ ଜଖିଅ ବାଯି ସୁଅଦିଅ । ଭସରା ୄଦାସା ୄକାଟାଓ ୩୦ ଟଙ୍କା, ଯିଷ୍କାଯ
ଯିଛନ୍ନ । ୄଟବଯି ଔାଆରୁ ଅଈ ୪ ରିଟଯ ାଣି ୄଫାତର ଓିଣି ଚାରିରୁ ଅଭଯ
ଭୁଔୟ କନ୍ତଫୟ ସ୍ଥ ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯ ବିଭୄୁ ଔ ।
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ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରୄଦଶଯ ନନ୍ତୁଯ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଫସ୍ଥିତ । ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ

ହାଆଦ୍ରାଫାଦ ଯାଜଥୄଯ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଓି.ଭି. ମିଫାୄଯ, ୁଣି ଫାଭାଶ୍ୱସ୍ଓୁ ୧୫
ଓି.ଭି. ମିଫା ୄଯ ୄଡ଼ ଭନ୍ଦିଯ । ୄବାକ ନନ୍ଦିଶ୍ୱଯ ଭନ୍ଦିଯଯୁ ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯଯ
ଦୂ ଯତା ପ୍ରାୟ 75 ଓିୄରାଭିଟଯ, ଅଭଓୁ ୄଦଢ ଖଣ୍ଟା ସଭୟ ରାକିରା । ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁଯୁ

ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯ ଭଧ୍ୟୄଯୄଯ ଦୁ ଆଟି ୄଟାର ୄକଟ, ମିଫା ଅସିଫା ାଆଁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା
। ଯଫିଫାଯ ତଥା ଫଡ଼ଦିନ ଛୁ ଟ ି ୄମାକଁୁ ୄରାଓଭାୄନ ଛୁ ଟୁଥାନ୍ତି ୄରାେୀ ଗ୍ରାଭ
ବିଭୄୁ ଔ । ଭନ୍ଦିଯଯ ୨୦୦ଭିଟଯ ୂଫସ୍ଯୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କଯ ଏଓ ଫିଶା ସୁନ୍ଦଯ ପ୍ରତିଭା
ୄଦଖିଫାଓୁ ାଆୄଫ । ପ୍ରତିଭାଯ ଈଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୨୭ ପୁ ଟ  ରଭବ ୧୫ ପୁ ଟ ।

ଏଓଭାତ୍ର ଥଯୄଯ କଠିତ ୃଥିଫୀଯ ସଫୁ ଠାଯୁ ଫଡ଼ ନନ୍ଦି ଭୁତ୍ତି । ନିଓଟସ୍ଥ ାଓିଂ
ଞ୍ଚୄଯ କାଡ଼ି ଯଖି ଭୂତ୍ତି ଥିଫା ଯିସଯଓୁ କରୁ ।

ସୁନ୍ଦଯ ଖାସକାରିଚା, ୄଛାଟ

ଫକିଚା, ୄଛାଟ ଜାଶୟଟିଏ ବାଯି ବର ରାକିରା । ାଔୄଯ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରୄଦଶ ଟୁଯିଜଭ
ଫିବାକଯ ୄଯଷ୍ଟୁଯାଣ୍ଟଟିଏ, ୄମଈଁଠାୄଯ ଅଣଭାୄନ ଟୟୄରଟ ସୁଫଧ
ି ା ାଆାଯିୄଫ ।

ତା'ଛଡ଼ା ଔାଦୟୄୟଯ ସୁଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତ ଛି । ଅୄଭ ଏଥଯ ଚାରିରୁ ଅଭଯ ଭୁଔୟ
କନ୍ତଫୟସ୍ଥ ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯ ଦିକୄଯ । ୄସଦିନ ବିଡ଼ ୄମାକଁୁ କାଡ଼ି ାଓିଂାଆଁ ସ୍ଥାନ
ନଥାଏ ।

ଚାରିକରା ।

ଅଭ ଓୟାଫ ଅଭଓୁ ଭନ୍ଦିଯଠୁ ଓିଛ ି ଦୂ ଯୄଯ ଲ୍ଲାଆ ୄଦଆ ଅକଓୁ

ୄରାେୀ ଭନ୍ଦିଯଯ ଅଯାଧ୍ୟ ୄଦଫତା ଫୀଯବଦ୍ର ଭହାୄଦଫ ।

ୄର୍ାଡ଼ଶ

ଶତାବ୍ଦୀଯ ଏହି ଭନ୍ଦିଯ ଓୂ ଭସ୍ାଓୃ ତଯ
ି ଏଓ ୄଛାଟ ାହାଡ଼ ଈୄଯ ନିଭିତ, ଫିଜୟାନକଯ

ଫାସ୍ତୁ ଓାଯ ସୁନ୍ଦଯ ନିଦଶସ୍ନ । ନୀୄଶୈ ବି ଏହି ାହାଡ଼ଓୁ ଓୂ ଭସ୍ୄଶୈ ଭଧ୍ୟ ଓହନ୍ତି
। ୧୫୩୦ ଭସିହାୄଯ ଫିଜୟନକଯ ଯାଜାଙ୍କ ଓଭସ୍ଚାଯୀ ଦୁ ଆ ବାଆ ଫିଯୁନା 
ଫିଯନା ଏହି ଭନ୍ଦିଯ କଢାଆ ଥିୄର ।

ଓିଭବଦନ୍ତୀ ନୁ ସାୄଯ ଦୁ ଆବାଆ ଯାଜାଙ୍କ
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ଯାଜୄଓାର୍ଯ ସଫୁ ଥସ୍ ଫୟୟଓଯି ଏହି ଭନ୍ଦିଯ

କଢିଥିୄର । ୄୌଯାଣିଓ ଭତୄଯ ଊର୍ି କସ୍ତି ଭନ୍ଦିଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଯିଥିୄର । ଭନ୍ଦିଯଟି
୭୦ଟି ସ୍ତମ୍ଭଈୄଯ ଈଫିଷ୍ଟ, ଏଣୁ ୄଓହି ୄଓହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭନ୍ଦିଯ ୄଫାରି ଓହନ୍ତି । ଏହି
ସ୍ତମ୍ଭ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଛାତଯୁ ଝୁ ରିଓି ଯହିଛ ି । ୄଓହି ୄଓହି ଏହା ଯୀୋ
ଓଯିଫାାଆଁ ସ୍ତମ୍ଭ ତୄ ଓଡ଼ା, ଓାକଜ ୁଯାଆ ଯୀୋ ଓଯୁଥାନ୍ତି ।

ଚତୁ ସ୍ାଶ୍ୱସ୍ୄଯ ଥିଫା ଓାଓୃ ତ ି  ଚିତ୍ରଓା ତୀଫ ଭୄନାଭୁଗ୍ଧଓଯ ।

ଭନ୍ଦିଯଯ
ଭନ୍ଦିଯଯ

ଫାହାଯୄଫଢାଯ ଫାଯଣ୍ଡାୄଯ ଥିଫା ଓାଯୁଓାମସ୍ୟ ବଯା ସ୍ତମ୍ଭ ଭଧ୍ୟ ଦଶସ୍ନୀୟ । ଭନ୍ଦିଯଯ
ଫହାଯୄଫଢାୄଯ ଥିଫା ସୁନ୍ଦଯ  ଫିଶା କୄଣଶ  ୄଶର୍ନାକଙ୍କ ଫିଗ୍ରହ ଭଧ୍ୟ ତୟନ୍ତ
ଅଓର୍ସ୍ଣୀୟ ।

ପୄଟାଗ୍ରାପି ାଆଁ ସଫୁ ଠୁ ଁ ଧିଓ ବିଡ଼ ଏଆଠାୄଯ ହିଁ ଯିରେିତ

ୄହଆଥାଏ । ତା'ଛଡା ନୟ ଏଓ ଅଓର୍ସ୍ଣୀୟ ସ୍ଥାନ ୄହରା ଏଓ ଫିଶା ପ୍ରସ୍ତଯ,
ୄମଈଁଠାୄଯ ିରାଠାଯୁ ଫୁ ଢା ମାଏଁ ସଭୄସ୍ତ ଫହୁ ଫୀ ଢଙ୍ଗୄଯ ୄପାଟ ଈଥାଈଥାନ୍ତି,
ନିଜ ନିଜଯ ୄସାସିଅର ଭିଡ଼ଅ
ି ୃଷ୍ଠା ାଆଁ । ଭନ୍ଦିଯ ଫାହାଯ ୄଫଢାୄଯ ଏଓ ଧସ୍

ନିଭିତ ସୁନ୍ଦଯ ଓରୟାଣଭଣ୍ଡ ଛି । ଅୄଭ ଦିଁ ଦଶସ୍ନ ୄଯ ଭନ୍ଦିଯ ଚାଯିୄଟ
ଫୁ ରିଅସିରୁ  ୄଫଢାାଶ୍ୱସ୍ ଫାଯଣ୍ଡାୄଯ ଫସିରୁ ।

ୄଭା ୁ ତାଯ ୄପସଫୁ ଓ 

ଆଷ୍ଟାଗ୍ରାଭ ାଆଁ ୄପାଟ ତଥା ୄସରପି ଈୄଠଆଫାୄଯ ରାକିଡ଼ିରା । ସାଙ୍ଗୄଯ ଅଣି
ଅସିଥାଏ ତିନ ି ଚାୄଯାଟି ଟି-ସାଟସ୍  ଜାୄଓଟ୍ । ସଭୟ ଦିନ ଦିଟା ଫଜିରାଣି, ୄବାଓ
ଭଧ୍ୟ ରାକିରାଣି । ଠାଓୁ ଯଙ୍କୁ ଭୁଣ୍ଡିଅ ଭାଯି ଫିଦାୟ ୄନରୁ ଭନ୍ଦିଯଯୁ । ଅୄଭ ୂଫସ୍ଯୁ

ସ୍ଥିଯ ଓଯିଥାଈ ୄମ ନନ୍ଦିହର
ି ନିଓଟସ୍ଥ ୄଛାଟିଅ ସହଯ ଚିଓଫାରୁଯୄଯ ଭଧ୍ୟାନ
ୄବାଜନ ଓଯିଫୁ । ଏଓଖଣ୍ଟାଯ ମାତ୍ରାୄଯ ଅୄଭ ହଞ୍ଚିରୁ ଚିଓଫାରୁଯୄଯ । ୄସଠି
ଏଓ ୄଛାଟ ୄହାୄଟରୄଯ ଭଧ୍ୟାନ ୄବାଜନ ଓରୁ , ଔାଦୟ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ତଥା ଶସ୍ତା ଥିରା
ଫାଙ୍ଗାରୁ ଯୁ ତୁ ନାୄଯ ।
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ଚିଓଫାରୁଯ ସହଯଯୁ ନନ୍ଦିହର
ି ଯ ଦୂ ଯତା ୧୦ ଓିୄରାଭିଟଯ । ାହାଡ଼ଯ

ଈଚ୍ଚତା ୪୮୫୧ ପୁ ଟ । ୄଓୌଣସି ସଭୟୄଯ ଏହା ଟିୁ ସୁରତାନଙ୍କଯ ଗ୍ରୀର୍ମନଫ
ି ାସ
ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ୄହଈଥିରା । ୄଚା ସଭୟୄଯ ନନ୍ଦିହର
ି ଯ ନାଭଥିରା ଅନନ୍ଦକିଯି ।

ଧୁନା ଈଦୟାନ ଫିବାକ ାହାଡ଼ ଈଯିବାକଯ ୄସୌନ୍ଦମସ୍ୟଓଯଣ ଓଯିଛ ି ଏଫଂ ଏଓ

ପୁ ଡ଼ୄଓାଟସ୍ ତିଅଯି ଓଯିଛ,ି ୄମଈଁଠି ସଓାହାଯି ଔାଦୟୄୟଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଛି । ାହାଡ଼
ଈଯି ବାକୄଯ ଆଈଓାରିଟାସ୍ ତଥା ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଫୃ େ ଭିଥ
ି ାଏ ।
ଓୁ ହାମାଆଥାଏ ୄମ ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁଯ ଫର୍ସ୍ା ାଆଁ ଏହି ଜଙ୍ଗରହିଁ ଫର୍ସ୍ାଓୁ
ଓଯାଆଥାଏ । ଫର୍ସ୍ା ଦିୄନ ାହାଡ଼ ଈଯୁ ଥାଆ ତୄ ଫାଦର ଭାନଙ୍କୁ

ଖନୀବୂତ
ୄଦଖିଫାଯ

ୂଫସ୍ ଅନନ୍ଦ ାଆାଯିୄଫ । ଶୀତ ଊତୁ ୄଯ ପ୍ରଫାସୀ େୀଭାନଙ୍କଯ ଏହା ଏଓ
ଅଓର୍ସ୍ଣୀୟ ଅଫସସ୍ଥୀ, ୄତଣୁ େୀୄପ୍ରଭୀ  ୄପାଟଗ୍ରାପଯଭାନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟ ବିଡ଼
ଜୄଭ ।

ମସ୍ୟଟଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓିଛ ି ଅଓର୍ସ୍ଣୀୟ ସ୍ଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ଟିୁ େ, ଟିୁଙ୍କ
ଗ୍ରୀର୍ମ ଅଫାସ, ଏଓ କୁେ ନିଓାସ ଯାସ୍ତା, କାବୀ ଫୀଯବଦ୍ର ସ୍ବାଭୀ ଭନ୍ଦିଯ, ଶିଶୁ ଈଦୟାନ,

ୄନହୁ ଯୁ ନୀୟ, କାନ୍ଧୀ ହାଈସ ଆତୟାଦି । ଯଫିଫାଯୄମାକଁୁ ୄସଦିନ ନନ୍ଦିହର
ି ୄଯ ବାଯି
ବିଡ଼ । ଙ୍କା ଫଙ୍କା ଯାସ୍ତା ୄଦଆ ଅଭ କାଡ଼ି ହଁଚର
ି ା ାହାଡ଼ ଈଯି ବାକୄଯ ।

କାଡ଼ି  ମାତ୍ରୀଙ୍କ ାଆଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାଯ ପ୍ରୄଫଶ ଶୁେ ୄୈଠ ଓରୁ । ାହାଡ଼ ଈଯୁ
ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ ନକଯୀଯ ଦୃ ଶୟ ତି ସୁନ୍ଦଯ ।

ମସ୍ୟଟଓଙ୍କ ସୁଯୋ ାଆଁ ଓିଛ ି ଓିଛ ି

ସ୍ଥାନୄଯ ରୁ ହାଯ ଫାଡ଼ ଦିଅମାଆଛି । ସ୍ଥାୄନ ସ୍ଥାୄନ ଦଶସ୍ଓଙ୍କ ାଆଁ ଭଞ୍ଚ ତିଅଯି
ଓଯାମାଆଛି ।
ଦିଶୁଥାଏ ।

ସ୍ତକାଭୀ ସୂମସ୍ୟ ଓିଯଣୄଯ ାହାଡ଼ ଈଯିସ୍ତ ଭନ୍ଦିଯ ଚଭତ୍କାଯ
ଭନ୍ଦିଯ ଛାଔ ଥଯ ଈୄଯ ଫସି ଏହି ଚଭତ୍କାଯ ଦୃ ଶୟ 

ଯିୄଫଶଓୁ ଅୄଭ ଓିଛ ି ସଭୟ ଈୄବାକ ଓରୁ । ସନ୍ଧୟା ନଆଁ ଅସୁଥାଏ । ଏଥଯ
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ଅୄଭ ପ୍ରସ୍ତାନ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ୄହରୁ । ନନ୍ଦିହର
ି ଯୁ ଓିଛ ି ସୂମସ୍ୟାସ୍ତ ୄପାଟ ଈତ୍ତନ ଓଯି
ୄପଯିଅସିରୁ ଅଭ ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ ଭହନକଯୀଓୁ ଅଈ ଅଭ ସ୍ଭୃତୄି ଯ ଏଫଂ ଓୟାୄଭଯାୄଯ
ସାଆତି ଯଖିରୁ ସାଯା ଦିନଯ ଭଧୁଯ ଭୁହୂତ୍ତସ୍ ଭାନଙ୍କୁ ।

--∞-ଫାଙ୍ଗାୁ ଯୁ, ବାଯତ

My
Photography

Visit My Photgraphy Website:
http://gapuphotography.com/
Visit My Photography FaceBook Page:
http://facebook.com/gapuphotography/

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା

✍ ଯାଜ ୄଶଖଯ (ଚିଭା)
ଅସ କାଆଫା ଡ଼ିଅ କୀତ,
ଡ଼ିଶା ଦଶସ୍ନୄଯ ଓିଛ ି ସଭୟ ଓଯିଫା ତିଫାହିତ ।
ଜୀଫନଯ ଭୂରୟ େଣ ୄହଈ ବୁରା ତୀତ,
ଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ୄଫାରି ଓଯିଫା ଭୄନାନୀତ ।
ପ୍ରଫାହ ୄହଈଛି ଭହାନଦୀଯ ଭୃତ ଧାଯା,
ଓିଙ୍ଗ ପ୍ରୄଦଶଯ ମାହା ଜୀଫନ ଧାଯା ।
ପ୍ରାଓୃ ତଓ
ି ଯଣୟ ସବ୍ନଦଯ ହାଯିଓା,
ନୟତଭ ନାଭ ଅଭ ଚିରିଓା, ବିତଯ ଓନିଓା ।
ଦ୍ଭୁତ ଶିଳ୍ପଓା ୄସୌନ୍ଦମସ୍ୟଯ ଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ,
ଐତିହାସିଓ ଭନ୍ଦିଯ ଫାଯସତ୍ତ୍ୱଯ ଶୀର୍ସ୍ ୄନତ୍ରୀ ।
ଓୀଚୄଓଶ୍ୱଯୀ, ଖୄଣ୍ଟଶ୍ୱଯୀ, ସଭୄରଶ୍ୱଯୀ, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯୀ, ଭାଣିୄଓଶ୍ୱଯୀ
ଓଟଓଚଣ୍ଡୀ, ଖଟକଁା ତାଯିଣୀ ଯି ନାନା ଶକ୍ତି ୀୄଠ ଫସ୍ଥିତ ଛନ୍ତି ଯୄଭଶ୍ୱଯୀ ।
ଡ଼ିଶାଯ ୄକୌଯଫ ୄଓାଣାଓସ୍ ଚକ୍ର,
ଫିଶ୍ୱ ଫିଔୟାତ ଶ୍ରୀ ଜକନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଥ ଚକ୍ର ।
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ଭନ୍ଦିଯ ଭାିନୀ ଯାଜଧାନୀ ଅଭ ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ,
ରିଙ୍ଗଯାଜ ଭନ୍ଦିଯ ାଆଁ ସୁପ୍ରସିର୍ଦ୍ଧ ଅଭ ତ୍ରିବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ।
ପ୍ରତୟହ ହୁ ଏ ଡ଼ିଅ ଖୄଯ ତିଫଡ଼ି ଜକନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବାକଫତ ଶ୍ରଫଣ,
ୄଦଆ ମାଆଛନ୍ତି ସାଯା ଦାସ ଅଭଓୁ ଭହାବାଯତ, ଫିରଙ୍କ ଯାଭାୟଣ ।
ଭାଣଫସା କୁଯୁଫାୄଯ ଢା ହୁ ଏ ଫଯାଭ ଦାସ ଓୃ ତ ରକ୍ଷ୍ମୀ ୁଯାଣ,
ଞ୍ଚସଔା  ୄନଓ ବକ୍ତ ଓଫିଙ୍କଯ ଛି ଡ଼ିଅୄଯ ପ୍ରଭାଣ ।
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃ ତୟାଞ୍ଜିଯ ପ୍ରତୀଓ ଡ଼ିଶୀ,

ସାଂସ୍କୃତଓ
ି ସ୍ବଯ ଓାଫୟାଞ୍ଜିଯ ପ୍ରତୀଓ ଡ଼ିଶୀ ।
ଫିଚତ୍ର
ି ଯାଭାୟଣଯ ଯାଫଣଛାଆ, ଡାରଔାଆ, ଛଈନାଚଯ ଧିଓାଯୀ ଡ଼ିଶା ନିଫାସୀ,
ସନାତନ ଯବ୍ନଯା ସଭୃର୍ଦ୍ଧୄି ଯ ଯିୂର୍ଣ୍ସ୍ ଡ଼ିଅ ବାର୍ୀ ।
ସ୍ଭଯୄଣ ଯହୁ ଈତ୍କ ସମ୍ମିନି,
ସ୍ଭୃତୄି ଯ ଥାଅନ୍ତୁ ଈତ୍କ ଭଣି ।
ଧାଯଣ ଓଯି ଆଓତ ସଭବରୁଯୀ ଚୀଯ,
ଅଖିୄଯ ଓଜୄଯଔା ଭଥାୄଯ ସିନ୍ଦୁଯ ।
ାୄଦ ତା ଏଫଂ ସୄଜଆ ଙ୍କାଯ,
ଚାରୁ ଥିଫା ଡ଼ିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ାଦଯୁ ଶୁୄବ ାଈଁଜୀଯ ଝଙ୍କାଯ ।
ପ୍ରସିର୍ଦ୍ଧ ଅଭ ଖୄଯାଆ ଯନ୍ଧନ,
ଯୁଚି ାଆ ହୁ ଏ ଓାଟୟ ଫନ୍ଧନ ।
ଫଢା ଭିୄ ଶ୍ରୀଜୀଈଙ୍କ ଅନନ୍ଦ ଫଜାୄଯ,
ୂଫସ୍ ଅନନ୍ଦ ଭିୄ ଭନ ବିତୄଯ ।
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େୀଯ ୄଭାହନ, ଓଯାଔଇ ଔଜା, ନୟାକଡ଼ ୄଛନାୄାଡ଼ ୄହାଆଛି ଫଢା
ୄାଟୀ ିଠା, ଯସାଫୀ ାଆଁ ଭୄନ ୄଡ଼ ଫୄଦଈ ଜୀଈଁଙ୍କ ୄଓନ୍ଧାଡ଼ା ।
ଭୄନ ୄଡ଼ ସଯଯୁଯୀ, ସୀତାୄବାକ ଅଯିଶା ିଠା, ଏଣ୍ଡୁଯୀ ିଠା,
ବୁରି ୄହଫନି େୀଯିସାକଯ, ଓାଓଯା ିଠା, ଭଣ୍ଡା ିଠା ।
ତିଫାହିତ ଓଥାଯ ୄଫାଧନ ଓୄଯ ଔନାଙ୍କ ଓାଟୟ ଫଚନ,
ଭାଦା ାଞ୍ଜି ଦ୍ୱାଯା ୄହରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଡ଼ିଅଯ ଧ୍ୟୟନ ।
ଯଖୁଯାଜୁଯ ଟ୍ଟଚିତ୍ର ଡ଼ିଶାଯ ଫଦାନ,

ସୁଦଶସ୍ନଙ୍କ ୄସୈଓତ ଶିଳ୍ପଯୁ ଭିର
ି ା ଡ଼ିଶାଓୁ ଭାନ ।
କଣଫସ୍ ଈତ୍କଯ ଯଜ, ନୂ ଅଔାଆ, ଯଥମାତ୍ରା,

ୄଫାଆତ ଫନ୍ଦାଣ ସହିତ ଯିଚତ
ି ଏୄଓୈଓ ଫାରିମାତ୍ରା ।
ଫହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଫସ୍ ୄଶାଓାଷ୍ଟଭୀ ଶୀତ ର୍ଷ୍ଠୀ, ୁଯୀ ୄକାସାଣୀ ମାତ୍ରା,
ୂଫସ୍ଜଙ୍କ ାଆଁ ଫଡ଼ଫଡ଼ୁଅ ଡାଓ ଏଫଂ ସୁପ୍ରସିର୍ଦ୍ଧ ଅଭ ଧନୁ ମାତ୍ରା ।
ତୁ ୄଣ୍ଡ ତୁ ୄଣ୍ଡ ଡ଼ିଅଙ୍କ ଓଥା,
ତୁ ୄଣ୍ଡ ତୁ ୄଣ୍ଡ ଡ଼ିଅଙ୍କ କାଥା ।
ଭଧୁଯାଭୃତ ଏଆ ଡ଼ିଅ କୀତ,
ନିଶ୍ଚୟ ହୁ ନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ।
ଓମ୍ ୄହଈ ଯବାର୍ାଯ ଫୟଥା,
ହର୍ିତ ୄହାଆ ଅଭ ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶୀର୍ ଦିନ୍ତୁ ଈତ୍କ ଭାତା ।

--∞--
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ସଭୟ

✍ ୄଭାନାରି ସା ଭିଶ୍ର
ସଭୟ ୄରାତୄଯ ବାସଭାନ
ଅୄଭ କତି ୄମ ସମ୍ମୁଔ ଦିକଓୁ ,
ଅକାଭୀ ବଫିର୍ୟ ଶୁୄବଚ୍ଛା ସ୍ବାକୄତ
ାୄସାଯିୄଦଫୁ ତୀତଓୁ ।
ଓାଯ ଓଯା କତି ଫୀୟାନ
ଶାସନ ଓୄଯ ୄସ ସବିଂଓୁ ,
ସୁଔ-ଦୁ ଃଔ ହାନି-ରାବ ବର-ଭନ୍ଦ

ନଓୄଯ ୄୋ ଓାହାଓୁ ।

ୁଯାତନ ସ୍ଭୃତ ି ୁଯୁଣା ସନ
ସାଆତାୄମ ହୃ ଦୟୄଯ,
ନଫଲ୍ଲଫଯ ସଭ ୁଣି ଓିଛ ି
ସ୍ଫୁ ଯଫ
ି ନଫୄଫାୄଯ ।
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ୄୋ-ଈୄୋ ପ୍ରୀତି-ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି
ନୂ ତନ ୄଡଣା ୄଭରିଫ,
ହିଂସା-ୄଦ୍ୱର୍-ଇର୍ସ୍ା ଯାକ-ବିଭାନ
ହୃ ଦଯୁ ସଯିଫ ।

ସଭୟ ପ୍ରଫାହ ଓିଏଫା ୄଯାଓିଫ
ୄର୍ାହୁ ୄମଭିତ ି ସତଯ,
ଠିକ୍ ୄସପ୍ରଓାୄଯ ଅଜି ଈସ୍ଥିତ
ସତଯଯ ୄଯ ଠଯ ।

--∞-ବଦ୍ରକ, ଓଡ଼ିଶା

Page | 123

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ବିନନ୍ଦନ ନୂଅ ଫର୍ଷ

✍ ସଂଘଭିତ୍ର କାନୁ ନୄଗା
ନୂ ଅ ଫର୍ସ୍ ତୄଭ ଅସୁଛ
ସଫୁ ୁଯୁଣା ସ୍ଭୃତଓ
ି ୁ ପି ଙ୍ଗି ୄଦଆ,
ଫାଯଭାସୀ ଚୄଢଆ ବି ୄଓୄତ ଯଙ୍ଗୄଯ ନିଜଓୁ ସଜାଆ,
ତୄଭ ଅସୁଛ ।
ଅଓାଶୄଯ ୄଭଖହୀନ କୀତଯ ଯାକିଣୀ
ଶୁଣାଈଛି ତଭ ଅକଭନୀଯ ଫାତ୍ତସ୍ା ,
ତୄଭ ଅସୁଚ ୄୌର୍ ୄଶର୍ୄଯ
ଶୀତଯ ଚାଦଯ ଢାଙ୍କି ୄହାଆ ।
ଓିନ୍ତୁ ୄହ ନଫଫର୍ସ୍,
ମଦି ଭଁୁ ଠିକ୍ ୄଦଖିଥାଏ,
ୄତୄଫ ତଭ ଭୁହଁୄଯ ତ' ୄଦଖିାଯୁନାହିଁ
ଅକଭନୀଯ ଈରଳାସ,
ସୄତ ୄମଭିତ ି ତଭ ବିତଯୁ
ଭଯି ମାଆଛି ପ୍ରାଣଯ ନିମସ୍ୟାସଂ
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ତୁ ଭ ବିତୄଯ ଫହି ମାଈଚି,

ଏଓ ସହାୟତାଯ ଝଡ଼ ।

ତି ଦୟନୀୟ ବାୄଫ ଅକ୍ତାଭାକ୍ତା ୄହାଆ
ତୄଭ ନିଜଓୁ ପ୍ରଶନ ଓଯୁଛ,
ଏ ସଫୁ ୄଓଭିତ ି ସମ୍ଭଫ?
ଓିନ୍ତୁ ୄଧୈମସ୍ୟ ଧଯି ୄଦଔ ଫନ୍ଧୁ ,
ଏଠି ସଫୁ ତ' ସମ୍ଭଫ ।
ଏଠି ସଫୁ ଖଟିାୄଯ,
ଏଠି ଜନମ ଓରା ଶିଶୁ ଫିକ୍ରି ୄହାଆାୄଯ
ଭାତ୍ର ସାତଶ ଟଙ୍କାୄଯ ।
ଏଠି ନିଭସ୍ଭ ସ୍ବାଭୀ ଫି ୄଟଓି ୄଦଆ ାୄଯ
ଦଯଦୀ ତ୍ନୀଓୁ ଥସ୍ ଫିନଭ
ି ୄୟ
ୄଓଈଁ ଦରାର ହାତୄଯ ।
ଏଠି ସଫୁ ଖଟିାୄଯ,
ଯଙ୍ଗୀନ ଟିବି ଅକୄଯ ପି ଓା ଡ଼ିମାଏ
ନୂ ଅ ୄଫାହୂ ଟଯ
ି ଯୂଯ ଜ୍ଜରୟ,
ୄଫାହୂ ୄଶାଆମାଏ ୄମୌତୁ ଓ ଜୁ ଆୄଯ ।
ଫିଶ୍ୱାସଯ ୄଚୌହଦୀ ୄଡଆଁ
ତ୍ନୀ ଏଠି ଭାଯିୄଦଆ ାୄଯ
ଜନମ ଜନମାନ୍ତଯ ସାଥୀଓୁ
ୄପ୍ରଭିଓଯ ଭୁଗ୍ଧ ଇଶାଯାୄଯ ।
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ଯକ୍ତୄଯ ଏଠି ୄହାଆ ାୄଯ
ପକୁଣଯ ୄହାଯି ୄଔ ।
ନକ୍ସର ଫି ଏଠି ଜୀଫନଓୁ ୄନଆାୄଯ
ଖଯୁ ଟାଣି ଅଣି ଦିନ ଦିହୄଯ ।
ନୂ ଅଫର୍ସ୍, ତୄଭ ଓ'ଣ ବାଫୁ ଛ ୄମ !
ଫେୟିତ ଏ ସଭାଜ ାଆଁ
ତୄଭ ୄଫଦନା ଜଜ୍ଜସ୍ଯତ
ି ସଭୟଟିଏ ଭାତ୍ର ନା....
ତୄଭ ଅସୁଛ, ତୄଭ ଅସୁଥିଫ, ଅସିଫା ତ' ତୁ ଭ ଧଭସ୍ ।
ଫିଶ୍ୱ ୄଛ ବୂରୁ ଣ୍ଠିତ ୄହଈ,
ମୁର୍ଦ୍ଧ  ହିଂସାୄଯ,
ସଭାଜ ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଈ,
ସଂସ୍କୃତ ି  ଭୂରୟୄଫାଧଯ ଭହାପ୍ରୟାଣୄଯ ।
ତୄଭ ଓିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଫର୍ସ୍ ଯି ଅସୁଥା,
ନ୍ତଯୄଯ ଯଖି ସଫସ୍ ଭଙ୍ଗ ସଦ୍ଆଚ୍ଛା,
ନ ଯଖିଣ ଭାନ ବିଭାନ,

ଅସଅସ ନଫଫର୍ସ୍ ୄଖନ ଅଭ ହର୍ିତ ବିନନ୍ଦନ ।

--∞-ଫସଯପ୍ରାେ ଜିଲ୍ଲା ସାଭାଜିକ କରୟାଣ୍ ଧିକାଯୀ,
ବଫାନୀାର୍ଟଣ୍ା, କାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା
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ନୂଅ ଫର୍ଷ

✍ ଯାଜ ୄଶଖଯ (ଚିଭା)
ଅସୁଛି ନୂ ଅ ଫର୍ସ୍,
ନୂ ଅ ସଭୟ ଚକ୍ର ସ୍ବୀଓାଯ ଓଯିଫା ସହର୍ସ୍ ।
ଜୀଫନୄଯ ୄଔାରିଫା ନୂ ତନ ଧ୍ୟାୟ,
ଚାରିଫ ୄନଓ ୄନଓ ମସ୍ୟାୟ ।
ବର ଭନ୍ଦ ୄନଓ ୃଷ୍ଠା,
ଶ୍ରୀଜୀଈଙ୍କ ପ୍ରତି ଯହୁ ସଭସ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ।
ମାଈଥିଫା ଫର୍ସ୍ଯୁ ଭିର
ି ା ଭୂରୟ ଶିୋ,

ଅକାଭୀ ଫର୍ସ୍ୄଯ ୄଧୈୄମସ୍ୟ ସାଭନା ଓଯିଫା ନୂ ଅ ଯୀୋ ।
ନିଜ ପ୍ରାଚୀନ ଯବ୍ନଯା ଯ ଓଯିଫା ସୁଯୋ,

ବାର୍ା ସଂସ୍କୃତ ି ଫୟଫହାଯୄଯ ତୃ ଟିଯ ଓଯିଫା ସଭୀୋ ।
ୄହାଆୄଯ ଓିଛ ି ନୂ ଅ କ୍ରାନ୍ତି,

ାନ ଓଯିଫା ସଭୄସ୍ତ ଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ।
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ଫନଷ୍ପତି

✍ ଫିନୟ ଭହାାତ୍ର
ଧୂି ଭାଟି ଓଙ୍କଯିତ
ଏଆ ଧୁସଯ ଧଯିତ୍ରୀଓୁ
ତୁ ୄଭଆ ତ,
ସଫୁ ଜଭ
ି ାୄଯ ବଯିୄଦର ।
ଏ ଧୂସଯ ଧଯିତ୍ରୀଓୁ
ତୁ ଭଯି ଯଙ୍ଗୄଯ ଯୄଙ୍ଗଆ ୄଦର,
ତୁ ଭଯି ନଫ ଓିଶୟ,
ତୁ ଭଯି ୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାଯୄଯ
ୄଓୄତୄମ ଯଙ୍ଗ ଫିଛାଡିକର,
ପ୍ରାୄଣ ୄପ୍ରଭ ତୁ ୄଭଆ ତ ବଯିୄଦର ।
ପ୍ରାୄଣ ପ୍ରାଣଫାୟୁ ତୁ ୄଭଆ ତ ୄଦର,
ନ୍ନଭୟ ିୄଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୄଓାର୍ୀଓାୄଯ,
ତୁ ୄଭତ ୄଫାହୁ ଛ ପ୍ରତିେଣ
ପ୍ରତି ଭୁହୁତ୍ତସ୍ୄଯ,
ପ୍ରତିଟ ି ପ୍ରାଣୀଯ ପ୍ରତିଟ ି ନିଶ୍ୱାସଓୁ
ତୁ ୄଭ ତ ଯୁଣି ଓଯିୄଦର ।

Page | 128

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ଯୁତୁ ଫି ଫଦୄ ଏଆଠି,
ଯୁତୁ ୄଯ ଫର୍ସ୍ା ଫି ଅୄସ,
ତୁ ୄଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଓଯ ୄଓୄତୄଫୄ
ଓଁଣ ଖଟିଫ ।

ତୁ ୄଭ ତ ଦାତା,
ୄହୄର ତୁ ୄଭ ତିଦାତା ୄହାଆକର ।
ୄସଆଠି ତୁ ୄଭ, ସଫୁ ଠାଯୁ
ଫଡ ବୁର ଓଯିୄଦର ।

ଏଆ ୄଫଆଭାନ ଦୁ ନଅ
ି ଁୄଯ
ସଭୄସ୍ତ ତ ଔାଆୄଫ,
ୄଶୄର୍ ଭୁହଁ ୄାଛି ୄନୄଫ ।
ଦାନଫୀଯ ଫାୀ ତୁ ୄଭ,
ସବୟତାଯ ତୃ ତୀୟ ାଦ ଅଖାତୄଯ,
ାତାୄ ଚାରିମିଫ ।
ଏଠି ସଫୁ ପ୍ରହାୄଯଣ ଧନଞ୍ଜୟ,
ୄହ ଦୂ ଫ, ୄହ ଭହାଦୃ ଭ,
ାଯିଫତ ତୁ ୄଭ ତୁ ଭ ନିଜଓୁ ଯୋଓଯ ।

--∞-କିଟ୍ ୄକାୟାଯ, ର୍ଟିଅ, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, ଓଡ଼ିଶା
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ଦୁଫଘାସ

✍ ସଦାନନ୍ଦ ାଣ୍ିଗ୍ରାହୀ
ଖାସଟିଏ ଭଁୁ ଦୁ ଫଖାସଟିଏ ଅଓାଯ ୄଭାହଯ ୄଛାଟିଅ
ୄଛାଟ ଶଯୀଯଟି ଧଯିଛ ି ସିନା ଭଁୁ ଓାଭଟି ୄଭାହଯ ଫଢିଅ ।।
ଠାଓୁ ଯ ଖଯଯ ଓସ ୄସଫାୄଯ ଦଯଓାଯ ହୁ ଏ ଭୁହଟ
ିଁ ି
ଅଭବଡା ଫଯୄଓାିଯ ତୄଯ ସ୍ଥାନ ୄମ ୄଭାହଯ ଥାଏଟି ।।
ଅସୁ ସୄତ ୄଓୄତ ଫାଅ ଫତାସ ୄମ ୄଓୄଫ ମାଏ ନାହିଁ ଡଯିଓି
ଡଯିଫାଯ ମଦି ଥାଏ ୄଭା ଭନୄଯ ଡଯ ଥାଏ ୄଭାଯ ହଯିଓି ।।
ୄକାଯୁଯ ାଓୁ ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୁହ ିଁ ୄମ ହଯାଆ ଦିଏ ୄଭା ସତ୍ତାଟି
ତଥାି ନିଯାଶ ନ ଯଖି ଭନୄଯ ୁଣି ୄଟୄଓ ୄଭାଯ ଭଥାଟି ।।
ୄଓୄତ ୄରାଓଙ୍କଯ ାଦଯ ଅଖାୄତ ଚାି ୄହାଆମାଏ ଭୁହ ିଁ

ଫାଟଯ ଫାୄଟାଆ ଚାରିକରା ୄଯ ୁଣି ଈଠି ୄଦୄଔ ଭହୀ ।।
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ଜୀଫନ ୄଭାହଯ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟଓ ତଥାି ଛି ୄଭା ସାହସ
ସାହସ ଟିଓଓ ବଯସା ୄଭାହଯ ହୁ ଏନାହିଁ ୄଓୄଫ ହତାଶ ।।
ନଆଁଫା ୄଭାହଯ ସ୍ବବାଫ ଟଆ ନଆଁଫା ୄଭାହଯ ଧଯଭ
ଝଡ଼ଫତାସଓୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଆ ନଆଁମାଏ ତତ୍େଣ ।।
ଚାରିକରା ୄଯ ଝଡ଼  ଫତାସ ୁଣି ହୁ ଏ ଭୁହ ିଁ ଈବା
ଅକୄଯ ୄଦୄଔ ଭଁୁ ୄଓୄତ ୄଓୄତ ଦୁ ଭ ବାଙ୍ଗି ଡ଼ିଛନ୍ତି ଫା ।।
କୁଣୀଜନଙ୍କଯ ନଆଁଫା ସ୍ବବାଫ ନଆଁକୄର ୄସତ ଭହାନ
ୄସହି କୁଣଯୁ ଭଁୁ ଟିଓଏ
ି ଅଣିଛ ି ୄଦୄଔନାହିଁ ଦିଫା ସନ ।।
ଅଜିଯ ଧଯିତ୍ରୀ ଯିୄଫଶ ଭୄଧ୍ୟ ସୄତ ଫା ଯୁର୍ିମାଆଛି

ୄଭା ଭାଅଯ ରୁ ହ ସମ୍ଭାି ନ ାଯି ତା ାଆଁ ଟିୄଓ ଭଁୁ ଓାନ୍ଦିଛ ି ।।
ତଥାି ଧଯଣୀ ୃଷ୍ଠୄଯ ୄଭାହଯ ଅଶ୍ରୟ ଟିଓଏ
ି ଚାହଁୁଛ ି
ଛି ୄଓଈଁଓାୁ ଅହୁ ଯି ଯହିଫ ି ଏହି ବଯସା ଭଁୁ ଯଖିଛି ।।
ୄସହି ଦୁ ଫଖାସ ଓଯ ପ୍ରବୁ ୄଭାୄତ ଡଯିମିଫ ି ନାହିଁ ଫିୄଦ

ତୁ ୄଭହିଁ ୄଭାହଯ ସାହା  ବଯସା ସୄତ ଓି ଫିୄଦ ଅୄଦ ।।

--∞-ଶିେକ, ଜୟକୃ ଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ଫିଦୟାୟ, ଦମୁଯ, ବଦ୍ରକ
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ସଫଷୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ୍ୀ

✍ ସସ୍ମିତା ସାହୁ
ଭଁୁ ଛନା,

ଫିଶ୍ୱାସଯ ଭୁଔା ିନ୍ଧ ି ଦିଏ ଭଁୁ ମାତନା ।

ଭଁୁ ୄମୌଫନ,
ୄଭାୄତ ୄନଆ କଫସ୍ୀ ଭନ ବୁୄର ଅତ୍ମଜ୍ଞାନ ।
ଭଁୁ ହଙ୍କାଯ,
ୄଭା ାଆଁ ସୁନା ସଂସାଯ ହୁ ଏ ଛାଯଓାଯ ।
ଭଁୁ ୄରାବ,
ୄମୄତ ଧନ ାଆୄର ଫି ୂୄଯ ନାହିଁ କବସ୍ ।
ଭଁୁ ୄକ୍ରାଧ,
ନିଭିର୍ୄଓ ଧ୍ୱଂସିଫା ୄଭାହଯ ଭାକସ୍ ।
ଭଁୁ ଭାନଫ,

ୄରାବ, ୄକ୍ରାଧ, ୄଭାହଭାୟା ୄଭାଠଁୁ ଈଦ୍ବଫ ।

ସଫସ୍ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଯୂୄ ଈଡ଼ାଏ ଭଁୁ ଫାନା,
ଆନ୍ଧିୟଯ ସଂମଭତା ନାହିଁ ୄଭାୄତ ଜଣା ।।
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ବୁରି ାଯୁନାହିଁ

✍ ତାସ ଯଞ୍ଜନ
ବର ବର ଓ
ହ ି ବର ାଆକରି
ବୁରି ାଯୁନାହିଁ ଭଁହ
ୁ ,ିଁ
ଅଖିମାଏ ଥଓି ଭନ ମାଏ ଶୁଖି
ତୁ ଭ ଫାଟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ।।୧।।
ତୁ ଭ ସାୄଥ ଥିଫା ପ୍ରତିଟ ି ଭୁହୂତ୍ତସ୍
ବୁରିାଯୁନାହିଁ ଭୁହ.ିଁ
ନିୄଯାାୄଯ ଥିୄର ତୁ ୄଭ ଭୄନଡ଼
ୄବଟିଫାଓୁ ଚାୄହଁ ଭଁହ
ୁ ିଁ ।।୨।।
ତୁ ୄଭ ମିଫାୄଯ ଝଡ଼ା ସ୍ଭୃତଓ
ି ୁ
ସାଈଁଟ ି ଫସିଛ ି ଭୁହ,ିଁ
ଜୀଫନଯ ଭାୄନ ତୁ ଭଠୁ ଅଯମ୍ଭ

ତୁ ୄଭ ସାୄଥ ମାଏ ଫ
ହ ି ।।୩।।

ବୁରିଫାଓୁ ଚାହିଁ ବୁରି ାଯୁନାହିଁ
ବାଫନାୄଯ ମା ଯହି,
ଭନ ଅଆନାଯୁ ୄାଛି ାଯୁନାହିଁ

ଯହିମା ସ୍ଭୃତ ି ୄହାଆ ।।୪।।
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ପ୍ରଣ୍ୟଯ ସାଗଯ

✍ ଭୃ ଣ୍ମୟୀ ଚାନ୍ଦ
ଜାଣିନ ି ୄୋଯ ନ୍ତ ୄଓୄଫ ଖଟିଫ ,
ଭଯୁବୂଭିୄଯ ଫାରୁ ଓା ୄଶଜୄଯ ନଦୀ ଅସିଫ ।
ଅଶା ୄଭାଯ ସୀଭ, ଫାଟ ନାହିଁ ଚାରିଫାଓୁ …
ସ୍ବନ ୄଭାଯ ଭା, ନିଦ ନାହିଁ ୄଶାଆଫାଓୁ …
ବଙ୍ଗା ସାକଯ ରହଯି, ଜୁ ଅଯଯ ବଟ୍ଟା…
େଣ ଫେୄଣ.. ାଆଫାଯ ନିଶା…
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏ ସନ୍ତୁିତ ଭନ, ବାଫ ଫଓାୄଶ ଓୄଯ ନିଡ଼ ଯଚନା ।
ଧୂସଯିତ ଭାୟାଜାୄର ଓଫିତ ଓଯି ଦିଏ, ଯଚିଦଏ
ି ଛନାଯ ଫାସନା ।।
ଯିୂଯଓ ଯି ଅଙ୍କି ୄହାଆମାଏ , ଭନଯ କହନୄଯ ବାର୍ାୟତ ଚିତ୍ର ।।
ତଥାି ୄୋ ୄସ ଦକାଦିଅ ସଭୟଓୁ , ଓାୄ ଫିଞ୍ଚଫ
ି ୄସ ଅଶାଯ ଓାଓଯ,
ତନୁ ଭୄନ ବଯି ବାଫ ପ୍ରଣୟଯ ସାକଯ ।
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ଶ୍ଚାତା

✍ କଳ୍ପତଯୁ ଭିଶ୍ର
ତଭସା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଯଜନୀ ଥିରା ୄମ, ଜନ ଶୂନୟ,
ଓରା ଓଯଭଓୁ ବାିଣ ୄଓୈୄଓଆ ଓୄଯ ୄଯାଦନ ।
ଶ୍ରାଫଣଯ ଫାଯି ଫଯୄର୍ ବୟଙ୍କଯ ୄସ ଯାତ୍ର,

ଏଓାଓୀ ୄଓୈୄଓୟୀ ଫସିଛ ି ଜାତ ୄହାଆଛି ବିତ ।
ଭୄନ ଭୄନ ତହିଁ ଫିଚାୄଯ ସୄତ ଓରି ଓି ା,
ତିୄ ସୁଔ ନାହିଁ ଭନୄଯ ଥାଏ ଫହୁ ସନ୍ତା ।
ଦୁ ଃୄଔ ଦିନ ଅଜି ଓାଟୁଚି ଭୁହ,ିଁ ଶ୍ୱତି ନନ୍ଦିନୀ,
ଯାଭ, ରକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାନଓୀ ୄହୄର ଫନ କାଭିନୀ ।

ୄହାଆ ାୄଯ ୁତ୍ର ଓୁ ୁତ୍ର ଭାତା ନୁ ହଁ ଓୁ ଭାତା,

ଭଭତାଯ ୄଡାଯୀ ୄପଡ଼ିରି ଭନ୍ଦ ଓରା ଫିଧାତା ।
ଭାତା ନାୄଭ ଭୁହ ିଁ ିନ୍ଧର
ି ି ଅଜି ଓଙ୍କ ଟୀଓା,
ୄାଛିରି ସୁହାକ ସିନ୍ଦୁଯ ବାକୟ ୄଦରା ୄମ ୄଧାଓା ।
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ଭାଅ ତ’ ଭଭତା ସାକଯ ୁତ୍ର ୄସ୍ନୄହ ଯଙ୍କୁ ଣୀ,

ଭୃତ ସାକୄଯ କଯ ବଯିରି ଭଁୁ ଜାଣି ଶୁଣି ।
ୄଓାଟିଏ ଚନ୍ଧ ତ’ ଭିସଆ ଯୂୄ ମା ଈଭା ନାହିଁ,

ଯାଭ, ୄଶାବାୄଫ ଫିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ବଯୂ ଓାହିଁ ଜାଣିଫ ି ଭୁହ ିଁ ।
ଝଯ ଝଯ ଝୄଯ ନୟନୁ ୄଭାଯ ୄରାତଓ ଯାଜି,

ଧିକ୍କାଯ ୄଓୄତ ୄମ ସହୁ ଛ ି ନିନ୍ଦା ଭୁୄଣ୍ଡଆ ଅଜି ।
ଟ ଚ ୄଭଯୁ ଯି ଥିରା ୄଭାହଯ ଭନ,

ଭଭତା ଯୄଶ ାର୍ାଣ ଭନ କରା ତଯି ୄଭାଯ ।
ନୁ ତାୄ ନୄ ଦଗ୍ଧ ହୃ ଦୟ ୄଭାଯ,
ଶ୍ଚାତା ଏଣୁ ଜୀଫନୄଯ ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ ୄଭାହଯ ।

--∞-ନିୄାକ, ଫନ୍ତ, ବଦ୍ରକ

Page | 136

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ସବାକୁ ସଭୟ ନାହିଁ...

✍ କୁ ନା ସାହୁ
ସବାଓୁ ସଭୟ ନାହିଁ...
ଈାଧି ୄନଫାଓୁ ଓନ୍ଦ ତ' ଚାୄର
ୄଠରାୄରା... ଭୁହଁା ଭୁହ.ଁ ..
ସବାତି ଫାଫୁ ସବାଓୁ ଅସନ୍ତି...
ୄନଆ ତାଙ୍କ ଡ଼ି ଓାର୍
ସବ୍ନାଦଓ ଓଥା ଓ'ଣ ଓହିଫ.ି ..
ସବା ଧାଯୁ ହୁ ନ୍ତି ାର୍...
ସବା ସବୟ ଏଠି ତୁ ରାନ୍ତି ୄମ ଓାମସ୍ୟ
ହସ ଔୁସି ଅନନ୍ଦୄଯ...
ଓୁ ହନ୍ତି ସାହିତୟ ଅଭଯ ଜନନୀ
ତା' ଓୄଭସ୍ ୄଓ ଫୄହା ଓଯିାୄଯ...
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ରାୄକ ୄଫୄ ୄଫୄ ସ୍ବାଥସ୍ାଆଁ ଅୄଭ
ସାହିତୟଯ ଓଯୁ ସଈଦା
ସାହିତୟ ଓାଭୄଯ ଯାଜନୀତି ଦ
ସତୄଯ ଅୄଭ ୄଓଭିତ ି ଈଠାନ୍ତି ପାଆଦା...
ରଜୟା ରାୄକ ୄଭାୄତ ଏହି ସଫୁ ୄଦଖି
ନିଜ ଜୀଫନଓୁ ଧିଓ ଭୄଣ...
ତଥାି ସାହିତୟ ୄପ୍ରଭଯ ବାଫନା
ୄଭାୄତ ୄତା ୄଓାଓୁ ଟାଣି ଅୄଣ...
ନିଷ୍ପତ୍ତି ୄନଆଛି- ୄୋ ଫି ନାହିଁ...
ମିଫ ି ନିଜ ଫାଟ ଧଯି...
ୄଓୄଫ ଓାହାଓୁ ଫାଧ୍ୟ ଓଯିଫନ
ି .ି ..
ୄମ ମାଏ ଥିଫ ସାହିତୟୄଯ ୄପ୍ରଭ ୄତା'ଯି...

--∞-ଫଡ଼ଦନା, ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ, ଅନନ୍ଦୁଯ, ୄକନ୍ଦୁ ଝଯ
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ତୁୄଭ ଗରା ୄଯ

✍ ବାଗୟଶ୍ରୀ ସାହୁ
ଫଞ୍ଚିଓି ାଯିଫ, ଶଶାଙ୍କ ଫିନା
ସୄଯାଫଯଯ ୄସ ଓଆଁ?
ୄଓଭିତ ି ଫଞ୍ଚିଫ ି ତୁ ଭଫିନା ପ୍ରି ୟ
ଅଖିୄଯ ଏ ରୁ ହ ୄନଆ ।୧।
ଫସନ୍ତ ଭୟ, ଶ୍ରାଫଣଯ ଫର୍ସ୍ା
ଅସିଥିର ତୁ ୄଭ ସାଜି,
କରାୄଫୄ ଓାଆଁ ୄହାଆକର ତୁ ୄଭ,
ଯୁେ ନିଦାଖଯ ଝାଞ୍ଜି ।୨।

ଶିୄଔଆର ତୁ ୄଭ ହସିଫା ଫଢିଫା
ଜିତଫ
ି ାଯ ୄସଆ ଓା,
ସୄଜଆୄର ଓୁ ନ ି ଅଖିୄଯ ୄଭାହଯ
ସୁଭାଯୀ ସ୍ବନ ଅଶା ।୩।
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ଜୀଫନୄଯ ଥିରା ୄଓୄତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା
ତୁ ଭ ସାୄଥ ଥିରି ସହି,
ତୁ ୄଭ ଚାରିକରା ଯଠାଯୁ ତ' ଭଁୁ
ାଯୁନି ଏ ସଫୁ ୄଦଖି ।୪।
ତୁ ଭ ଅଖିୄଦଆ ୄଦୄଔଆର ଭୄତ
ଦୁ ନଅ
ି ଯ ଏଆ ୄଜୟାତି,
ଅଖି ଥାଆ ଅଈ ଓାହାଓୁ ୄଦଖିଫି
ୄଭା ାୄଔ ୄଭା ପ୍ରି ୟା ନାହିଁ ।୫।
ଫୁ ଝଫ
ି ା ଅକଯୁ ଫୁ ଝା ୄହାଆର
ଅଖିୄଯ ୄଭା' ରୁ ହ ୄଦଆ,
ଠ ିଆକରା ସଫୁ ରୁ ହ ୄହୄର
ତୁ ୄଭ ତ' ୄପଯିର ନାହିଁ ।୬।
ତୁ ଭଯି ସ୍ବନଓୁ ଧଯି ଭଁୁ ଫଞ୍ଚିଛ ି
ତୁ ଭଯି ସାହାସ ୄନଆ,
ସଜ ୄକାରାୄଟ ନୄହୄର ନୄହରି
ଦୁ ଫଖାସଟିଏ ୄହଫି ।୭।
ଶଯୀଯ ନଥାଆ ନିଃଶ୍ୱାୄସ ୄଭା ଛ,
ଯହିଥିଫ ଭରାମାଏ,
ଦୂ ଯ ଓଯିଫନ
ି ି ତୁ ଭଓୁ ଭଁୁ ୄଓୄଫ
ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାରିଫା ମାଏ ।୮।
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ଚାରିଫାଓୁ ଛି ଥ ଫହୁ ଦୂଯ
ସଭୟ ଫହୁ ତ ସ୍ବଳ୍ପ
ତୁ ୄଭ ୄଶାଆଥା, ଭଁୁ ୄଚଆଁ ଏୄଫ
ଓଯିମାଏ ୄଭାଯ ଓାଭ ।୯।

ତୁ ଭ ୄଓାୄ ଦିୄନ ଭଥା ଯଖି ୄଭାଯ
ସଫୁ ଓଥା ମିଫ ି ଓହି,
ସଭୟ ୄଓୄଫ ୄମ ଦଫ ତା' ନିୄଦ୍ଦସ୍ଶ
ୄସ ୄଫଓୁ ଡଯ ନାହିଁ ।୧୦।
ଫଞ୍ଚିରି ଫଞ୍ଚିଛ ି ଫଞ୍ଚିଫ ି ୄଓଫ
ତୁ ଭଯ ଭଁୁ ପ୍ରି ୟା ୄହାଆ,
ସ୍ବକସ୍ୄଯ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ ୄହାଆଫ
ଭତ୍ତସ୍ୟୄଯ ନୄହୄର ନାହିଁ ।୧୧।

--∞-ଯାଛିୁଯ, ମାଜୁଯ ୄଯାଡ୍, ମାଜୁଯ
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ଜୄଣ୍ ୄପ୍ରଭିକଯ ହାତ ୄରଖା କଫିତା

✍ ଭାନସ ଯଞ୍ଜନ ଦାଶ
ରଓୄଯ ରାକିଥିରା
ଜି ମାଆଥିଫା ସ୍ବନଯ ାଈଁଶ...
ଝାଡ଼ି ୄଦରା ମିଏ ନିଜ ଣତୄଯ, ସିଏ
ମାହା ସ୍ବନ ଜିଥିରା ଯାତିସାଯା, ସିଏ
ଏଫଂ ମିଏ ନିଅଁ ରାୄକଆଥିରା, ସିଏ
ରକା ରକା ନୁ ୄହଁ,
ସଭୄସ୍ତ ୄସହି ଜୄଣ ୄଫାରି ମଦି ଓୁ ୄହ
ଓଯିାଯିଫ ଫିଶ୍ୱାସ???
ମାହା ତୁ ୄଭ ଭାନିଫାଓୁ ଫି ଯାଜି
ୄସଭିତ ି ଏଓ ସତୟ ଭଁୁ ଜିଈଁଛ ି ଅଜି
ତୁ ୄଭ ୄପ୍ରଭ ଢୁଛ,

ୄତଣୁ ୄଫାୄଧ ଶଙ୍କାୄଯ ଥିଫ
ଭଁୁ ୄପ୍ରଭ ଓଯିଛ,ି
ୄଭା ାଆଁ ସଫୁ ସମ୍ଭଫ !!!

ଫଯଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା
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ଅକାଂୋ

✍ ସସ୍ମିତା ସାହୁ
ତୁ ୄଭ ବାଙ୍ଗି ୄଦଆ ାଯ
ଫୃ ହତାଓାଯ ଭହାଦୁ ଭ...
ଓିନ୍ତୁ ୄଯାଓି ାଯିଫନି
ତା'ଯ େୁଦ୍ର ଙ୍କୁ ୄଯାଦ୍କଭ...
ରିୄବଆ ୄଦଆାଯ, ଅଶାଯ ପ୍ରଜ୍ୱିତ ଗ୍ନି ,
ୄହୄର ପ୍ରଶଭିତ ୄହଫ ନାହିଁ
ଫୃ ହଦାଓାଂୋ ଫସ୍ମି...
ବାଫିଫନି ୄଓୄଫ, ଏ ତ' ସାଭାନୟ ଫାଯି,
ଫନୟା ଯୂୄ ୄହାଆାୄଯ,
ଭହାପ୍ରୟଙ୍କଯୀ...

--∞-ଫୟାସନଗଯ, ମାଜୁଯ ୄଯାଡ଼, ମାଜୁଯ
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ଖା ଚାିଶା

✍ କା କୁ ର୍ମାଣ୍ଡ
ବାତଓୁ ଯାନ୍ଧିଣ ଅଣିଫ,
ୄସଥିୄଯ ଦହି ଭିଶାଆଫ ।
ସ୍ବାଦାନୁ ସାୄଯ ରୁ ଣ ୄଦଫ,
ଓଂସା ଫାସୄନ ଯର୍ିଫ ।
ୄଟ ଔା ନାଭ ତା'ଯ,
ୄସଥିୄଯ ୄରାବ ଡ଼ିଅଯ ।
ତା' ସାୄଙ୍ଗ ନୟ ଦ୍ରଫୟଭାନ,
ସାଦୄଯ ଓଯିଫ ୄବାଜନ ।
ଫଡ଼ିଚୁଯା ଓି ଶାକବଜା,
ଔା ସାୄଙ୍ଗ ବାଯି ଭଜା ।
ମଦି ଅଭିର୍ ଔାଈଥା,
ଶୁଔଅ
ି ।
ୁ ଔୄଣ୍ଡ ୄାଡ଼ିଦ
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ରଙ୍କା ଭଯିଚ ସୄଙ୍ଗ ରୁ ଣ,
ସୁଅଦ ଫଢିଫଟି ଜାଣ ।
ଓଂସାଏ ଔା ଔାଆଫ,
ଖୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଯିଣ ୄଶାଆଫ ।
ଓା ଓୁ ର୍ମାଣ୍ଡ ଓହଆ,
ଏହାଠୁ ଫଡ଼ ସୁଔ ନାହିଁ ।

--∞-ଗା ଭୁଣ୍ଡ ଫଯଗଛ, ର୍ଟୁଆର୍ଟଯ
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ପୁର ାଆ....

✍ ଶୁବକାନ୍ତ ଦାଶ
ପୁ ରଟିଯ ଯିଚୟ

ଓ'ଣ ତା'ଯ ଫାସ୍ନା ନା ୄସୌନ୍ଦମସ୍ୟ....?
ଓ'ଣ ଏତିଓୄି ଯ ଯିଚତ
ି ହୁ ନ୍ତି
ପୁ ରଭାୄନ....!!!
ଏ ସଫୁ ଯ ଯିଧି ଫାହାୄଯ
ୄଓହି ଓ'ଣ ପୁ ରଯ ଭନ ଢି ାୄଯ..?
ତା'ଯ ୄସ ହସ ବିତୄଯ
ଓିଏ ଓ'ଣ ଫାଯିାୄଯ
ତା'ଯ ସହାୟତା...!!!
ପୁ ର ତ' ଔୁସି ାଆଁ
ୂଜା ାଆଁ
ୄସୌନ୍ଦମସ୍ୟ  ସୁଫାସ ାଆଁ,
ଫାସଯ ୄଶମୄଯ

ଝଯିମିଫା ାଆଁ....
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ନିଯଭ
ି ାଖି ପୁ ର
ଓାହାଓୁ ଓିଛ ି ନ ଓହି ଭଈି ମାଏ,
ପ୍ରଜାତି ଫି ଠିଓଣା ୄଫୄଯ
ଭୁହଁ ୄଭାୄଡ଼....
ଭାିଯ ୄସ୍ନହ, ଅଦଯଓୁ
ନିଜଯ ଓଯି ସାଆତି ଥାଏ
ଓିନ୍ତୁ ହିସାଫି ଭନଯ କଣିତ
ପୁ ର ଓ'ଣ ଫୁ ଝ
ି ାୄଯ....!!!
ଫୁ ଝୄି ର ଫି,

ନିଜଓୁ ହସିହସି ସଭି ଦିଏ...
ଫୄଶାର୍ ଓିଭବା ବିର୍ା
ତା' ଭନୄଯ ନ ଥାଏ
ଥାଏ, ୄଓଫ ବିନନ୍ଦନଯ ଶଙ୍ଖନାଦ.....

--∞-ଡୁ ଭୁଡୁଭା, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ
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ଅଜି କାହିଁ ନିଯଫ

✍ ଯୁଦ୍ର ନାଯାୟଣ୍ ଖର୍ଟୁଅ
ଅଜି ଓାହିଁ ନିଯଫ?
ନିଜସ୍ୀଫ ବି ଦିକଫୟଓୁ ଚାହିଁ ଯହିଛ,ି
ଭନୄଯ ସୁଭାଯି ପ୍ରଶନ,
ସଭାଧାନଯ ଈାୟ ୄଔାଜିଚାରିଛ ି II
ଅଜି ଓାହିଁ ନିଯଫ?
ସଭୟ ୄରାତୄଯ ବାସି ଭଁୁ ଚାରିଛ,ି
ଟଓିଫାଯ ଫୃ ଥା ପ୍ରୄଚଷ୍ଟା,
ଯକ୍ତାତ ଓଯୁଛି, ଅକଓୁ ୄଠରି ଫି ୄନଈଛି II
ଅଜି ଓାହିଁ ନିଯଫ?
ସୄତ ୄମଭିତ ି ଓାହାଓୁ ହୄଜଆ ୄଦଆଛି,
ଛାତିୄଯ ଛାତିଏ ୄଓାହ,
ଶୁଟଏ
ି ୄହାଆ ଅଖିଓୁ ବିୄଜଆ ୄଦଆଛି II
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ଅଜି ଓାହିଁ ନିଯଫ?
ବିଡ଼ ବିତଯୁ ଓିଏ ୄମଭିତ ି ଭୁଣ୍ଡ ୄଟଓୁ ଛ,ି
ସାଥିଟିଏ ୄଔାଜୁ ଛ,ି
ସାଥୀଓୁ ନ ାଆ ବିଡ଼ ବିତୄଯ ରୁ ଚିମାଆଛି II
ଅଜି ଓାହିଁ ନିଯଫ?
ତୀତଯ ଦିନ ସଫୁ ଅଖି ଅକୄଯ ନାଚି ଈଠୁଛି,
ତୄଭ ସିନା ନାହଁ,
ୄସହି ିରାଦିନ, ସ୍ଭତ
ି ଏ
ି ୄହାଆ ଯହିଛ ି II
ୃ ଟ

--∞-ଯାହାଭା, ଜଗତସିଂହୁଯ

My
Photography

Visit My Photgraphy Website:
http://gapuphotography.com/
Visit My Photography FaceBook Page:
http://facebook.com/gapuphotography/

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ସୁଅଦିଅ ଓଡ଼ିଅ

✍ ଅୄରାକ ଣ୍ଡା
ଡ଼ିଅ ଔାଦୟଯ ଫାସ୍ନା ରକା,
ଯାଆଜ ୄଭା ୄଟ ତା'ଠୁ ଧିଓା ।
ସବିଏଁ ଟନ୍ତି ବଈଣୀ ବାଆ,
ଅଜିଓାରି ଅଈ ୄସ ବାଫ ନାହିଁ ।
ଯାକ ବିଭାନ ଚୁରିଓୁ ମାଈ,
ଡ଼ିଅଙ୍କ ୄପ୍ରଭ ଏଭିତ ି ଥାଈ ।
ଛାଡ଼ି ଚାରିକୄର ୄଫାୄଧ ଫହୁ ତ,
ଓଯିଫନି ୄଓୄଫ ଅଭ ସହିତ ।
ୁଯୁଣା ହିସାଫ ୄଯ ଓଯିଫ,
ନୂ ଅ ଫଯର୍ୄଯ ସାଥିୄଯ ଥିଫ ।
ହସି ୄଔି ଓଟି ମାଈ ଜୀଫନ,
ଅତ୍ମା କରା ଦିନ ନମାଏ ଧନ ।
ନିଜଯ ୄଫାରି ଓିଛ ି ୄମ ନାହିଁ,
ଭନ୍ଦିୄଯ ଫସିଛ ି ଓାିଅ ଚାହିଁ ।
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ସଫୁ ଯ ହିସାଫ ଯଖିଛି ୄସଆ,
କରାଦିନ ୄଦଫ ଓାନୄଯ ଓହି ।
ଫିଶ୍ୱାସୄଯ ଫିର୍ ନୄଦଫ ୄଓୄଫ,
ସବିଏଁ ଯହିଫା ଅନୄନ୍ଦ ୄତୄଫ ।
ଅନୄନ୍ଦ କାଆଫା ଶାନ୍ତିଯ କୀତ,
ଶୁଣିଫ ଏହାଓୁ ସାଯା ଜକତ ।

--∞-ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, ଓଡ଼ିଶା

ଓଡ଼ିଅ ଗୁଯୁ
Online

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online In YouTube:

https://www.youtube.com/channel/U
CYLG7RXELNyYMfvWrazbCdQ

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online In Facebook:
http://facebook.com/OdiaGuruOnline

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online In Twitter:

https://twitter.com/OdiaGuruOnline

Visit ଓଡ଼ିଅଗୁଯୁ Online Blog:

http://odiaguruonline.blogspot.in/
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ନିଯୁତା ୄପ୍ରଭଯ ସାୄତାର୍ଟି ୄକଚ

✍ ଶୁୄବନ୍ଦୁ ଫିଶ୍ୱା
(୧)
ଫୁ ୄଝନା ୄସ ଓିଛ,ି ୄମୄତ ଫି ଢିଚ ି
ଭଁୁ ଫି ଜାଣିଚ,ି ୄହୄର ଏତିଓି ଚାହଁୁଚ ି
ଔାରି ୄସ ଜାଣୁ
ମାହା ଫି ୄରଖିଚି, ତାଓୁ ହିଁ ୄରଖିଚି ।
(୨)

ୄସ ଓିଛ ି ଦିନ ତୄ ୄଦଔା ୄହଆ ଥିରା ।
ପୁ ର କଛ ଟିଏ ୄଦଆ ଓହିରି, ଯଖିଥା
ୄଭା ାୄଔ ୟା ଛଡ଼ା ଜୀଫନ୍ତ ଅଈ ଓିଛ ି ନାହିଁ;

ଭଁୁ ଜାଣିଚ ି ତୄତ ଭାଯିଫାଓୁ ବାଯି ବର ରାୄକ ।
(୩)
ୄଚନାଏ ହସ ଧାଯ ଅଣି ଚାଯିଭାସ ଚିରି,
ବାଫିଥିରି ସୁୄମାକ ଭିୄି ର ୄଯାଜକାଯ ଓଯି ୄପଯାଆ ୄଦଫି ।
ୄହୄର ଚାଓିଯୀଟା ଫି ଭିି ଭିି ଭିର
ି ା ୄମ
ୄକାୄଟ ବଙ୍ଗା ଅଇନାୄଯ ।

Page | 152

ନଫଫର୍ସ୍ ଈରୄେ ପ୍ରଓାଶିତ ଆ- ତ୍ରିଓା

ନଫଲ୍ଲଫ

ୄମଭିତ ି ୁଯା ୄଓାହଯ ସହଯ, ହସ ତ ଦୂ ଯଯ ଓଥା;
ଔାରି ଦି ୄଟାା ରୁ ହ ଶୁଖିକୄର ୄଓୄଡ ଓଥା ।
(୪)
ଭଁୁ ହିଁ ଥିରି ,
ତୁ ୄଭ ଚିଯୄି ଦଆଥିଫା ଚିଠଯ
ି ଆତି,
ତୁ ଭ ନିଯୀହ ଯାତିଯ ସଜାକ ପ୍ରହଯୀ,
ୄସଦିନ ଫର୍ସ୍ାୄଯ ତୁ ୄଭ ାଆଥିଫା ନାଥ ଛତା,
ଯକ୍ତ ନାରି ୄମାୄଡ଼ ୄକାରା ପୁ ରଯ ୄକ୍ରତା,
ଭଁୁ ହିଁ ଥିରି..
ତୁ ଭ ସ୍ବାବିଭାନଯ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ
ତୁ ଭ ବିଭାନଯ ଜନମ ଫନ୍ଦୀ
ହଁ ୄଫାୄଧ ଭଁୁ ହିଁ ଥିରି
(୫)
ସାଆତା ୄଶଜଯ ଫାସ୍ନା
ଚାଯି, ଅଠଟି ୄଓଶ
ାଈଁଜଯ
ି ୄମାୄଡ଼ ଝୁ ଭୁଓା;
ଅଜି ଫି ଏ ଖୄଯ ଫନ୍ଧା ଡ଼ିଛ,ି
ଶୁଣିରି, ଚୁଟି ାଚିକରା ଯଠୁ
ୄସ ଓୁ ଅୄଡ ଏ ଓା ୄଓଶ ାଆଁ ଝୁ ଯି ୄହଈଚି;
ୄହୄର ୄଡଯି ୄହଆ କରା,

ଅଈ ୄରଣୄଦଣ ସମ୍ଭଫ ନୁ ହଁ ।
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(୬)
ନଯଭ ଅଞ୍ଚ ୄଯ ତତରା ହୃ ଦୟ ଯଖି
ଅଞ୍ଜୁୄ ରୁ ହ ଢାି ୄଦଔ,
ୄସ ଫାମ୍ଫୄଯ ତା ଫାସ୍ନା ଈଡ଼ିମିଫ
ଯହିମିଫ ତୁ ୄଭ, ତଭ ଥୁଯଅ
ି ସ୍ତି ତ୍ୱ ।
(୭)
ଚାଯି ଦିନ ତଯ ଫାସି ୄପ୍ରଭ, ଓିଛ ି ଚା ପ୍ରହସନ,
ହାତ ଧଯି ୄଦଆଥିଫା ଓଥା
ଅଈ ତୁ ଭ ଆଁଠା ଠଯୁ ପାୄ,

ସଫୁ ଫ୍ରି ଜୄଯ ଯଖିୄଦଆ ଅସିଚ ି ।
ତୁ ଭ ସାନିଧ୍ୟ ୄବାଓିରା ୄଓୄତ,

ଓାୄ ଓାହା ଓାଭୄଯ ରାକିମିଫ ।

--∞-କଳ୍ପନା ଛକ, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, ୄଖାର୍ଦ୍ଷା
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ସଭୟ ଫଡ଼ ଫଫାନ

✍ ଅଶୁୄତାର୍ ୄଭୄହଯ
ସଭୟଓୁ ଦିୄନ

ହସିଓି ସଭୟ ଓହିରା

ଭଣିର୍ୄଟ ଚାଯିରା

ୄଭାୄତ ୄଦଔ

ଓହ ଓାହିଁଓି ଭଁୁ

ଦିନ ୄହଈ ଓି ଯାତି

ୄଫୄ ୄଫୄ

ଫର୍ସ୍ା ୄହଈ ଓି ଶୀତ

ହାଯିମାଏ ଜୀଫନ ୄଔୄଯ
?

ଔଯା ୄହଈ ଓି ଛାଆ
ବର ୄହଈ ଓି ଭନ୍ଦ
ଭଁୁ ସଫୁ ୄଫୄ

*****

ଅକଓୁ ଦଈଡ଼ୁ ଥାଏ
ତୁ ୄଭା ସହିତ ଚାରି ୄଦଔ
ସପତା

ୄତା

ଛୄଯ

ଧାଈଁଥିଫ ।

--∞-୫୪ଅୟଷୟଲ୍ଲୀ, କିର୍ଟଛକ, ର୍ଟିଅ, ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ, ୭୫୧୦୨୪
ଦୂଯବାର୍: ୯୪୩୭୦୮୫୩୯୬
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ନଫଲ୍ଲଫ

Art by: Ashwini Bhatkhande

ଏହି ନୂ ଅଫର୍ସ୍ୄଯ ନଫଲ୍ଲଫଯ ପ୍ରଥଭ ସଂଔୟାଓୁ ଅଣଭାୄନ ଅଦଯି ଥିଫାଯୁ ନ୍ତଯଯୁ

ଧନୟଫାଦ ଗ୍ରହଣ ଓଯିୄଫ । ତ୍ରିଓାୄଯ ପ୍ରଓାଶିତ ୄରଔାକୁଡ଼ଓ
ି ଫିର୍ୟୄଯ ଏଫଂ ତ୍ରିଓା ଫିର୍ୟ
ଅଣଭାନଙ୍କଯ ଭତାଭତ ୄୋୄଯ ଯହିରୁ ।

E-Mail: nabapallaba@gmail.com
Website: http://nabapallaba.wordpress.com
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